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 فؾطبعة إردكقة إوػ 

 ظؿر شؾقامن إصؼر د.: ـتبفا ُمراجع افؽتاب

 ر دضامغ إبقاب وافػصقل وادسائؾوتؿ حذف رسد د. ظؿ

      

هلل اًمذي أو٤مء ىمٚمقب قم٤ٌمده سم٠مٟمقار اًمقطمل وهداهؿ إًمٞمف ساـم٤م ُمًت٘مٞمام،  احلٛمد      

وقمرومٝمؿ سمام أوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ـم٤مقمتف وقم٤ٌمدشمف وذع هلؿ ُمـ اًمديـ ُم٤م ضمٕمٚمٝمؿ سمف ظمػم أُم٦م 

٤مم اهلل سمف دقم٤مئؿ أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم اًمذي أىم

، وؿمٗمك سمف اًمٜمٗمقس ُمـ  اإليامن وأووح سمف احلٜمٗمٞم٦م، ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ وومتح سمف اًم٘مٚمقب اًمٕمٛمل

أُمراوٝم٤م وقمغم آًمف إـمٝم٤مر وصحٌف إسمرار... ٟمجقم اهلدى وأٟمقار اًمدضمك وقمغم ُمـ ؾمٚمؽ 

 ؾمٌٞمٚمٝمؿ وؾم٤مر ُم٤ًمرهؿ إمم يقم اًمديـ، وسمٕمد..

، وهذا اًمٗم٘مف ُم٘مدم قمغم وم٘مف  شمٌف وم٘مف اإليامنوم٢من اًمٙمت٤مب اًمذي أىمدم ًمف شمٜم٤مول سمف يم٤م      

، وأوم٘مف اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمدهؿ  إطمٙم٤مم، وم٘مد يم٤من اًمٗم٘مف قمٜمد اًمرقمٞمؾ إول يتٜم٤مول اًمديـ يمٚمف

اؾمؿ اًمٗم٘مف "اًمذيـ قمٜمقا سمٛم٤ًمئؾ اإليامن وذم ذًمؽ ي٘مقل صدر اًمنميٕم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٕمقد: 

ح قمغم اًمتٜم٘مٞمح ًمّمدر )يمت٤مب اًمتقوٞم "ذم اًمٕمٍم إول يم٤من ُمٓمٚم٘م٤م قمغم قمٚمؿ أظمرة

اعمراد سم٤مًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مُمٚمقن سم٠مطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم اقمت٘م٤مدا "( وىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ: 1/87اًمنميٕم٦م: 

 . (1/62)طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ:  "، ٕن شمًٛمٞم٦م قمٚمؿ اًمٗمروع وم٘مٝم٤م طم٤مدصم٦م وقمٛمال

واإليامن يٕمٜمك سمّمالح اًم٘مٚمقب ىمٌؾ صالح إسمدان وم٢مٟمف يقُمض ذم اًم٘مٚم٥م صمؿ يّمٕمد إمم       

واًم٘مٚمقب هل احل٤ميمٛم٦م ذم إسمدان وم٢مذا صٚمح٧م اًمٜمٗمقس سم٤مإليامن  ، قال وإقماملإىم

واًمذيـ يمتٌقا ذم وم٘مف إطمٙم٤مم  . وزيم٧م سمف وم٢من إسمدان شم٘م٤مد وشمذل وشمزيمق سمّم٤مًمح إقمامل

مجع همٗمػم ُمـ اًم٘مداُمك واعمحدصملم وم٤معمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م ذم وم٘مف اًمٗمروع شمْمؿ قمنمات إًمقف 
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، وم٢مذا أردت إن شمًتخٚمص ُمٜمٝم٤م  ت ذم وم٘مف اإليامن ومٝمل ىمٚمٞمٚم٦م، أُم٤م اعم١مًمٗم٤م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت

اعم١مًمٗم٤مت اخل٤مًمّم٦م اًمّم٤مومٞم٦م اًمتل أًمٗم٧م قمغم اًمٜمٝم٩م اًمذي ؾمٚمٙمف اًمرقمٞمؾ إول ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م 

واعمٕمتٛمدة قمغم اًمٗم٘مف اًمًقي ًمٚمٙمت٤مب وصحٞمح اًمًٜم٦م وم٢من طمجؿ اعم١مًمٗم٤مت ذم هذا اًم٤ٌمب ي٘مؾ 

 . يمثػماً 

، وم٘مد وضمدت ومٞمف  طم٧م ًمف اًمٜمٗمس وُم٤مل ًمف اًم٘مٚم٥موقمٜمدُم٤م أـمٚمٕم٧م قمغم هذا اعم١مًمػ اٟمنم      

، ووضمدت اعم١مًمػ ىمد أهمٜمك همػمه سمخقوف همامر اًمٌح٨م  قمٚماًم يمٜم٧م أـمٛمح إمم اًمتدويـ ومٞمف

 . ىم٤مئاًم قمغم ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل اًمًقي قمٜمد قمٚمامء اًمًٚمػ ٤مً ٞمومٞمف وقمرض ُم٤ًمئٚمف قمرو٤ًم قمٚمٛم

٧م قمٚمٞمف هق ومٞمام أـمٚمٕم، سمؾ  ظمذ ويدع ُمـ همػم سمّمػمة٠م، ي مل يٙمـ اعم١مًمػ طم٤مـم٥م ًمٞمؾ      

ئ وومؼ ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ب وُُيٓم  قص٤مطم٥م سمّمػمة ي٠مظمذ ويدع ويّم

ويًتٕملم قمغم ُم٤م يّمػم إًمٞمف ُمـ شم٘مرير احل٘م٤مئؼ ورد إىمقال اًمذي ٓ يرشمْمٞمٝم٤م سم٠مىمقال 

، وىمد ارشم٤مد ري٤مو٤ًم واؾمٕم٦م وطم٘مقًٓ همٜم٤مء ذم ُم١مًمٗم٤مت  اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىمٌٚمف

 . قمالم اًمذيـ ظم٤موقا هذا اعمج٤مل وشمريمقا ومٞمف صمروة قمٚمٛمٞم٦م ظمػمةاًمٕمٚمامء إ

، وىمد أورد اعم١مًمػ ذم رأس يمؾ ُم٠ًمًم٦م آي٦م شمٕمد  إن يمت٤مب اإليامن إول هق اًم٘مرآن      

ُمدظمال ًمٌحثف وقمرض ُمـ ظمالهل٤م اًمٗم٘مف اًم٘مرآين ًمٚمٛم٠ًمًم٦م اعمٌحقصم٦م ويمثػمًا ُم٤م يتٌع اؾمتدٓٓشمف 

 . طم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦ماًم٘مرآٟمٞم٦م سمام يقوحٝم٤م وينمطمٝم٤م ُمـ إ

، وم٘مد اقمتٛمد اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم ًمٚمٜمّمقص اًمذي  وىمد وومؼ اعم١مًمػ ومٞمام قمروف ُمـ ُم٤ًمئؾ      

م إظمٓم٤مء ٟمحراوم٤مت، ويّمٗمل آ يقصؾ إمم إطمٙم٤مم  . وُيَ٘مق 

هلؿ ، ويمثػما ُم٤م جيد  ويم٤من اعم١مًمػ دُمث٤ًم رىمٞم٘م٤م ُمع اًمذيـ ُي٤مًمٗمقٟمف ُمـ قمٚمامئٜم٤م إضمالء      

، وإن يم٤من ٓ  ، وىمد حيٛمؾ أىمقاهلؿ قمغم اعمحٛمؾ احلًـ ومٞمف ١مواأهنؿ أظمٓم إقمذار ومٞمام يرى

 يقاوم٘مٝمؿ قمٚمٞمف.

، وىمد أظم٤مًمػ اعم١مًمػ ذم سمٕمض ُم٤م  ، ووىمٗم٧م قمغم ُم٤ٌمطمثف وىمد راضمٕم٧م اًمٙمت٤مب سمٕمٜم٤مي٦م      

، وهل ُم٤ًمئؾ ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا، وىمد أصم٧ٌم سمٕمض هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت  ذه٥م إًمٞمف ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ

 . سم٢مجي٤مز ذم اهل٤مُمش
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، ومل ي٘مدر ًمتٚمؽ اًمٓمٌٕم٦م أن شمٜمتنم يمثػما  ـمٌٕم٧م ـمٌٕم٦م اًمٙمت٤مب إومم ذم اًمٕمراق دًم٘م      

 . ظم٤مرج طمدود سمٚمده

،  ، وأن يٛمده سمٕمقٟمف ، وأن يقوم٘مف ًمٙمؾ ظمػم اؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيزي اعم١مًمػ ظمػم ضمزائف      

 . اعم١مًمػ، واؾم٠مًمف شمٕم٤ممم أن يٜمٗمع قم٤ٌمده هبذا  ٚمٛمًٚمٛملم أُمث٤مل هذه اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦مًميمل ُيرج 

وٓ يٗمقشمٜمل أن أزضمل اًمِمٙمر عمـ يم٤من ًمف ومْمؾ اًمًٌؼ ذم ُمراضمٕم٦م هذا اًمٙمت٤مب ومْمٞمٚم٦م       

 . ، ٟمٗمع اهلل سمٕمٚمٛمف وسم٤مرك ومٞمف واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٜمٕمٛم٦م

 

 

 أ. د. قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر

 إردن -قمامن        

 م1997هـ/ 1117  
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 ػادمف  مؼدمة 

، اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد  احلٛمد هلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف       

، وسم٤مرك قمغم حمٛمد وأزواضمف  أزواضمف وذريتف يمام صٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿقمغم و

  . ، إٟمؽ محٞمد جمٞمد وذريتف يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ

 ،٦ٌم اًم٘مٚم٥م إمم ؾم٤مئر اجلًد يمٜمً ،اإلًمتزاُم٤مت اًمديٜمٞم٦م  ٢من ٟم٦ًٌم اإليامن إمم ؾم٤مئروم ، أُم٤م سمٕمد      

يب جت حت  ىبيئ جب حب خب مب ىئی جئ حئ مئچ   شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ىم٤ملوىمد 

 ،6٥2اًمٌ٘مرة:  چجح مح جخ مجخت مت ىت يت جث مث ىث يث حج

ومٝمل ذم اعمٕم٤مين ُمقوع ارشم٤ٌمط  ،اًمٕمروة ذم إضم٤ًمد هل ُمقوع اإلُم٤ًمك وؿمد إيدي 

ومٛمـ يٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت  ،إومْمؾ واًمُٗمْمغم ُمثؾ  ،واًمقصم٘مك شم٠مٟمٞم٨م إوصمؼ  اًمٗمٙمر واًم٘مٚم٥م .

أي ٓ  ،وٓ إٟمٗمّم٤مم هلذه اًمٕمروة  ،ف ـوي١مُمـ سم٤مهلل وم٘مد اؾمتٛمًؽ سم٠مىمقى وأؿمد ُم٤م ُيتٛمًؽ سم

هب٤م اجلٜم٦م  اعم١مُمـ طمتك يدظمؾ ؾ شم١ميت صمامره٤م اًمٓمٞم٦ٌم يمؾ طملمـ، سم اٟم٘مٓم٤مع وٓ يمن وٓ زوال

 . سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

ٌٞم٤من إؾُمس اًمٜمٔمري٦م سم وذًمؽ ، ٝمٞم٦م ًمٚمٕمروة اًمقصم٘مكهبذا اًمٙمت٤مب هق دراؾم٦م وم٘موم٤معم٘مّمقد        

وهل  ،وسمٞم٤من مجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م  ،ًمإليامن واعمٕمّمٞم٦م واًمٌدقم٦م واًمٙمٗمر 

طمّمٞمٚم٦م ؾمٜمقات ىمْمٞم٧م ُم٤م ين اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م ذم مجع أدًم٦م هذه اعم٤ٌمطم٨م ُمـ اًم٘مرآن 

ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مدوات  ، ًػم وهمػمه٤مومم٤م اؾمتدل سمف اًمٕمٚمامء ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد واًمتٗم ،ٜم٦م ــواًمً

يمل يٙمقن اإلؾمتدٓل قمغم سمّمػمة وًمٞمس جمرد شم٘مٚمٞمد وٓ  ،٤م ومٝمؿ اًمٜمّمقص واإلؾمتٜم٤ٌمط ُمٜمٝم

 ُم٤ًميرة ًمتٞم٤مر او ُمذه٥م .

وىمد شمقؾمٕم٧م ذم أصؾ اًمٙمت٤مب ) وم٘مف اإليامن ( صمؿ سمٕمد شمٜم٘مٞمحف ذم اعمقاوع اًمتل يِمتد ومٞمٝم٤م       

. وؾمٞمجد اًم٘م٤مرئ إن ؿم٤مء اهلل ومٞمٝم٤م ُمٗم٤مؾمد يمٌػمة اخلالف او اعمقاوع اًمتل يؽمشم٥م قمغم اخلٓم٠م 

صمؿ ذم ُم٤ًمئؾ اًمتٙمٗمػم  ،ذم ومّمؾ اًمٌدقم٦م وُم٤م يتّمؾ هب٤م  وشمٜم٘مٞمح٤مت يمثػمة شمٕم٤ممم شمقؾمٕم٤ًم ُمٗمٞمداً 

وذم سمٞم٤من اًمٕمالىم٤مت سملم اعمًٚمؿ  واعمٜم٤موم٘ملم صمؿ ذم ومّمؾ ىمٓمع اًمقٓي٦م سملم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر
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 دـوسمٕم ،ذم اًمت٘مٞم٦م  آظمر درج وُمٌح٨مـاًمت٤مسم٘متلم ُمٌح٨م ذم ـويم٤من ذم اًمٓمٌٕمتلم اًمً . واًمٙم٤مومـر

شمٜم٘مٞمح اعمٌحثلم ىمٛم٧م سمٜم٘مٚمٝمام إمم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ ذم وم٘مف اًمٕمٛمؾ( عم٤م رأيتف ُمـ اًمتج٤مٟمس سملم 

 اعمْم٤مُملم . 

واخلقارج  ، يمٛمٜمٙمري اًمزيم٤مة ذم قمٝمد أيب سمٙمر  ،وىمد ُمثَّْٚم٧م سمٌٕمض إُمثٚم٦م اًمت٠مرُيٞم٦م       

وًمٙمٜمل قمغم  ،قم٤مدة إٟمت٤مج اًمٜمزاع اًمٗمٙمري اًم٘مديؿ إوائؾ وىمدُم٤مء اجلٝمٛمٞم٦م . وًمٞمس اعم٘مّمقد إ

وُمٕمٚمقم أن اًمت٠مريخ يِمٙمؾ ىمًاًم  ،ًمإلقمت٤ٌمر وًمٚمتقضمف إمم اعمًت٘مٌؾ ي٘ملم أن اًمت٠مريخ ُمٗمٞمد ضمدًا 

وذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ٟمّمقص يمثػمة شم٘متيض اًمٜمٔمر ذم اًمت٠مريخ اًمٌٕمٞمد  ،يمٌػمًا ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ       ٻ  پ      پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ڍٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،واًم٘مري٥م 

قمـ ووُم٤م شمِمٛمٚمف ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ .  ڍ پ    پ   ڍومتدسمر قم٤ٌمرة  ، 16اًمروم:  ڍٺ   ٺ 

ـِ  ُهَرْيَرَة ، َأيِب  ِل   قَم ـُ  ُيْٚمَدغُ  َٓ  »ىَم٤مَل  ، ط اًمٜمٌَّ ـْ  اعْم١ُْمُِم شَملْمِ  َواطِمدٍ  ضُمْحرٍ  ُِم رواه ُمًٚمؿ  «َُمرَّ

 واًمٌخ٤مري .

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمقاوم٘م٦م او خم٤مًمٗم٦م ـ احلؼ هق اشم٤ٌمع اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واعمٜمٝم٩م ذم اًمٌح٨م قم      

وم٠مرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن أيمقن ىمد ُووم٘م٧م إمم ذًمؽ . وُمـ أقمٔمؿ ُمٜم٤مومع  ،هذا اًمتٞم٤مر او ذاك 

أن اًمًٌؼ ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ٓ يٜم٘مٓمع أسمدًا إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ٕن اًم٘مرآن هذا اعمٜمٝم٩م 

ىمد ؾمٌؼ وٗمد ومقائده ، أٓ شمرى أٟمف ُم٤م ُمـ قم٤ممل ُي٘متدى سمف إٓ اًمٕمٔمٞمؿ ٓ شمٜمْم٥م ُمٕم٤مٟمٞمف وٓ شمٜم

ٕمرف قمـ همػمه ُمـ ومقائد اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ، ومٜم٤مل يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ إمم اؾمتخراج سمٕمض ُم٤م ٓ يُ 

درضم٦م اًمًٌؼ قمغم ىمدر ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ ذًمؽ . وقمـ أيب ضمحٞمٗم٦م ىم٤مل ، ىمٚم٧م ًمٕمكم: هؾ 

ًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م إٓ ٓ وا »قمٜمديمؿ رء ُمـ اًمقطمل ُم٤م ًمٞمس ذم اًم٘مرآن؟ وم٘م٤مل 

 . رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . شومٝماًم يٕمٓمٞمف اهلل رضمالً ذم اًم٘مرآن ، وُم٤م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م 

وأُم٤م هذه اًمٓمٌٕم٦م وم٘مد دظمؾ  ، شوم٘مف اإليامن  » اًمٙمت٤مب ذم اًمٓمٌٕمتلم اًم٤ًمسم٘متلم: ويم٤من اؾمؿ      

وم٠مـمٚم٘م٧م  ،ؾمؿ  ذم اإلػممم٤م ي٘متيض سمٕمض اًمتٖمٞم ،قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمتٜم٘مٞمح واإلو٤موم٤مت اعمٝمٛم٦م 

 .  شصمامر اًمتٜم٘مٞمح قمغم وم٘مف اإليامن  »قمغم اًمٙمت٤مب اؾمؿ 
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وأظمص ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اعمقصكم  ،وأـمٞم٥م اًمدقم٤مء عمـ وىمػ ُمٕمل ذم إظمراج اًمٙمت٤مب       

اسمراهٞمؿ اًمٜمٕمٛم٦م اًمذي راضمع زم اًمٓمٌٕم٦م إومم ذم اعمقصؾ ىمٌؾ أيمثر ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م . 

شم٘مًٞمؿ ف اهلل شمٕم٤ممم اًمذي يم٤من ًمف دور ُمٝمؿ ذم ويمذًمؽ إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٛمر إؿم٘مر رمح

يمام ان ًمألؾمت٤مذ قمٛمر  ، اعمْم٤مُملم اًمٓمقيٚم٦م إمم قمٜم٤مويـ ومرقمٞم٦م شمٞمن قمغم اًم٘م٤مرئ اًمٗمٝمؿ واًمتتٌع

. وىمد ذيمرت ُم٘مدُم٦م إؾمت٤مذ إؿم٘مر سمٜمّمٝم٤م  إؿم٘مر ُمالطمٔم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ُمذيمقرة ذم احل٤مؿمٞم٦م

 ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وًمٙمـ سمٕمد طمذف هده عمحتقي٤مت اًمٙمت٤مب .

أن يت٘مٌؾ ُمٜمل وُمـ اعم١مُمٜملم وُمـ أهٚمٜم٤م أقمامًمٜم٤م وأن  وذم ظمت٤مم هذه اعم٘مدُم٦م اؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم      

  واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم يمام يٜمٌٖمل ًمف . ،يٜم٤م سم٠مطمًٜمٝم٤م وأن يزيدٟم٤م ُمـ ومْمٚمف جيز

       

 

 

 

 

 

 

 

اًمٕمٛمري سمـ رُمزي د. وُمٞمض  

 اعمقصؾ / اًمٕمراق

wrsalomari@yahoo.com 
 واتساب: 119647723421649

م2115ه / آب 1436شوال   
ذم رسمٞمع اًمث٤مين  وشمؿ شمٙمرار اًمتٜم٘مٞمح

م6262هـ /يم٤مٟمقن إول  1116  

mailto:wrsalomari@yahoo.com
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 اإليؿــان واإلشــالم

 

 افػصؾ إول: اإليامن .  

 افػصؾ افثاين: اإلشالم .  

 فثافث: افتقحقد .افػصؾ ا  

 افػصؾ افرابع: افديـ .  

 ادختؾػ ؾقفا . مسائؾ اإليامن:  افػصؾ اخلامس  
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 اإليؿــان

 

 

 

 

 . معـك اإليامن باهلل تعاػ:  ث إولـــادبح

 . كؼقادظتؼاد واإلاشتؾزام اإليامن اإل:  لـــادبحث افثاك

 ف . يادة اإليامن وكؼصاك: ز افثــادبحث افث
  ع .فإليامن إضالؿان دم اشتعامل افشار:  رابعــادبحث اف

ـاؾر باإلشالم  مؼك او ٓ جيقز إضالق اإليامن ظذ:  ادبحث اخلامس

 . إٓ بؼريـة
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 اإليؿــان

 اعمالئؿ حل٘مٞم٘م٦م اًمٌمء اًمذي ٟم١مُمـ سمف وُم٤م يٜمٌثؼ قمـ ذًمؽ قمت٘م٤مدإلا هق ذم اًمٕمرسمٞم٦م اإليامن      

ق ـٝموم،  ٕٟمف وفمٞمٗم٦م اًم٘مٚم٥م ٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦مـسم٤مًمٓم٤مقم اإليامن دـيزيو . ىمقل وقمٛمؾ ُمـ

وهق ُم٠مظمقذ ُمـ  ، ذا اعمٕمٜمكٟم٤م اإليامن هبؤوىمد أـمٚمؼ قمٚمام . ٟم٘مٞم٤مدقمت٘م٤مد واإلاإل تْمٛمـي

 سم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمذي ي١مُمـ نمكاعمقمغم  ًمٗمظ اعم١مُمـ ٚمؿ جيٞمزوا إـمالقوم،  اإلؾمتٕمامل اًم٘مرآين

ٕن إيامن ه١مٓء سم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ يقاومؼ صٗم٦م اهلل  ، يمٗمره ذيمف او سمام يٌلم َناً إٓ ُمٗم وسم٤مٕٟمداد

 شمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .ٔوؾمٜمتٜم٤مول هذه اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ ظمالل اعم٤ٌمطم٨م ا . شمٕم٤ممم

 

 ادبحث إول

 معـك اإليامن باهلل تعاػ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

وضمقد ًمف  ، أي٦م شمدل قمغم أن اإليامن 11ٓاعم٤مئدة:  چں ڻ ڻ ڻ ڻ

 . اًم٘مٚم٥م او وفمٞمٗم٦م أصاًل إٓ سمٕمٛمؾ

،  قمت٘م٤مد اًمذي شم٘متْمٞمف صٗم٤مت اًمٌمء اًمذي ٟم١مُمـ سمفاإل سم٤مًمٌمء ذم اًمٕمرسمٞم٦م هق : واإليامن      

 يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ، ف وطمده ٓ ذيؽ ًمفقم٤ٌمدشم ىمٌقل وم٤مإليامن سم٤مًمقاطمد اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ي٘متيض

وئ وئ  ەئې ې ې ى ى ائ ائ ەئچ

واإليامن سم٤مًمرب اًمذي ٓ رب  .9٩اًمٌ٘مرة:  چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

وإن يم٤من اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ  ، واًمٙمٗمر سم٠مقمدائف إُمر إًمٞمف ًٚمٞمؿُٕمره وشم اًم٘مٚم٥م ىمٌقل ي٘متيض ؾمقاه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  شمٕم٤ممم ىم٤مل ، وٕمٞمٗم٤مً 

واإليامن  .22اًمٜم٤ًمء:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

چ ڇ ڇ ڇ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم، يمام حمٌتف وحم٦ٌم ديٜمف، ي٘متيض  سم٤مًمرمحـ واًمرزاق واعمٜمٕمؿ
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. وهٙمذا 12٥اًمٌ٘مرة:  چڈ ژ ژ ڑ ڑ ڈڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 . ي٘م٤مل ذم ؾم٤مئر صٗم٤مت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم
 

ُل ذًمؽ ؿم ٤مممـــ٤م سمٚمغ قمٚمٛمف ُمـ ديـ اهلل شمٕمـق اًمذي آُمـ سمٛمـوم٤معم١مُمـ ه       ٝم٤مدة أن ٓ ـ، وأوَّ

 قمت٘م٤مدالم سمٛمجرد اإلـؾمؾ ذم ديـ اإل٤من يدظمـ. واإلٟمً قل اهللـإًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾم

، صمؿ  ــالم ذم آقمت٘م٤مد ًمٙمؾ ُم٤م يٌٚمٖمف ُمـ اًمديـتًـؾم، واإل المـٝم٤مدة اإلؾمـواإلىمرار سمِم

وُمقآة اعم١مُمٜملم  طر اًم٘مرآن وُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل ـلء، وذًمؽ سمتدسمـسمٕمد ؿم ٞمئ٤مً ـزداد اإليامن ؿمـي

 . وُمٕم٤مداة اًمِمٞم٤مـملم

، ومال ؾمٌٞمؾ إمم اًمقصقل إمم  ٛمتٝم٤مسمٞم٤من ذًمؽ أن صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ٓ طمد ًمٙمامهل٤م وقمٔم      

،  ؾ اًمرومؼ واًمتدري٩م، وحتقيؾ هذه اعمٕمروم٦م إمم قمٛمؾ إٓ قمغم ؾمٌٞم اًمٖم٤مي٦م اعمٛمٙمٜم٦م ذم ُمٕمرومتٝم٤م

وىم٤مل شمٕمـ٤ممم  ،6إٟمٗم٤مل:  چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ چ  ٤مممــشمٕمو شم٤ٌمرك يمام ىم٤مل

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی    وئ  ۇئ  ۇئچ 

 . يت يمؾ ذًمؽ ُمٗمّمالً إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممموؾمٞم٠م . ٩6اًمٗمرىم٤من:  چ ی  ی

، ٟم٘مقل: إن اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘متيض ُم٤م ٓ ي٘متْمٞمف  وًمتقوٞمح اعمٕمٜمك ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م     

، وي٘متيض ُم٤م ٓ ي٘متْمٞمف اإليامن  ، وي٘متيض ُم٤م ٓ ي٘متْمٞمف اإليامن سم٤مًم٘مدر اإليامن سم٤معمالئٙم٦م

، ومال  هذا أُمر ذم هم٤مي٦م اًمقوقح، و اء ُمٕملموسمّمح٦م ىم٤مقمدة ـمٌٞم٦م أو طم٤ًمسمٞم٦م أو سمٗم٤مئدة د

ُمـ همػم  او ُمٓمٚمؼ اإلقمت٘م٤مد ٕمروم٦م واإلىمرارتقهؿ سم٠من اإليامن هق ُمٓمٚمؼ اعميٜمٌٖمل ٕطمد أن ي

 . زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من سمح٥ًم صٗم٤مت اًمٌمء اًمذي ٟم١مُمـ سمف

، واًمتل ي٘متٍم  سمٞم٤من ذًمؽ أن إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ٓ شمقضمد جمردة إٓ ذم اعمٕم٤مضمؿ واًم٘مقاُمٞمس      

، وذًمؽ ُمـ  ؾمتٕماملزي٤مدات واًمٚمقازم اًمتل ي٘متْمٞمٝم٤م اإلٕمٜمك اعمِمؽمك دون اًمسمٕمْمٝم٤م قمغم اعم

. وأُم٤م ذم ًمٖم٦م ًمٕمرب اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن ومال  ظمتّم٤مر واقمتامدًا قمغم ومٝمؿ اًم٘م٤مرئأضمؾ اإل

 . ؾمتٕماملٓ وٛمـ يمالم ُمٗمٞمد وُم٘مٞمدة سم٘مٞمقد  ي٘متْمٞمٝم٤م اإلشمقضمد إًمٗم٤مظ إ
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وهذا صحٞمح وًمٙمٜمف  ،اإليامن هق اًمتّمديؼ  وُمـ اعمِمٝمقر قمـ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وهمػمهؿ أن      

اًمذي هق جمرد  : اًمّمدق إوػ ادرتبة ،وم٢من اًمتّمديؼ ُمرشمٌت٤من  ، حيت٤مج إمم إزاًم٦م ؿمٌٝم٦م

) أي  ومٞمام يٖمٚم٥م قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٚم٤ًمن واًمدُم٤مغ وذًمؽ ، ُمٓم٤مسم٘م٦م احل٘مٞم٘م٦م أي ،اًمٙمذب  ٟم٘مٞمض

ويمؾ ُمـ  ،أظمؼم سمف  يم٤من يم٤مره٤ًم عم٤م ق وإنْ ومٙمؾ ُمـ أظمؼم سمٌمء صحٞمح وم٘مد صدَ  ، اًمٗمٙمر (

ڻ  ڻ  ۀ         ڍوُمٜمف ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ،ىمٌؾ ذًمؽ ُمٜمف وم٘مد صدىمف ذم ذًمؽ اخلؼم 

ويمذًمؽ  ، 62يقؾمػ:  ڍ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے       ۀ  ہ  ہ

ذم  او اإلقمت٘م٤مد ىمقة اًم٘مرار قم٤ٌمرة قمـ : هل ادرتبة افثاكقة . ذم ىمقًمف ىمقل اًمرضمؾ : صَدق ومالن

ي٘م٤مل: رضمؾ ذو  ،وهذا يمثػم ذم اإلؾمتٕمامل  ،اجلقارح شم٠مصمػم اًم٘مٚم٥م قمغم ىمقة  أياًمٜمٗمس 

دْ  ،ص٤مدق احلٛمٚم٦م ؿمج٤مع َُمّْمدق أي  ومحٚم٦م  ،اًمٙم٤مُمؾ ذم إُمقر واًمث٧ٌم ذم اًمٚم٘م٤مء  قواًمّمَّ

ْٚم٥م ُمـ اًمرُم٤مح وهمػمه٤م ،أي ٟم٤مومذة اًمٕمزيٛم٦م ىم٦م ص٤مدِ  ْدق: اًمّمُّ . سمؾ ذه٥م اسمـ وم٤مرس ذم  واًمّمَّ

ىمقًٓ او ومٕماًل . وُمـ  ،اًمّمدق أصؾ يدل قمغم ىمقة ذم اًمٌمء ( إمم أن )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ    ڍ ٤مممــىمقًمف شمٕم وآظمره٤م ،هذا إصؾ آي٦م اًمؼم 

چ  چ  چ  ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 188اًمٌ٘مرة:  ڍڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

وىمقًمف  ، 1٩اًمتقسم٦م:  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ

پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ڍشمٕم٤ممم 

ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڍ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وىمقًمف ، 6٩إطمزاب:  ڍ    ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 . 61حمٛمد:  ڍ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ  چ

ـْ َأطَمٍد َيِْمَٝمُد َأْن َٓ  » طوُمـ ذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل        َّٓ اهللَُّ َوَأنَّ  َُم٤م ُِم ًدا َرؾُمقُل اهللَِّ  إًَِمَف إِ ،  حُمَٛمَّ

ـْ ىَمْٚمٌِفِ  َُمُف اهللَُّ قَمغَم اًمٜم٤َّمرِ  ِصْدىًم٤م ُِم َّٓ طَمرَّ  َيُٛمقُت َٓ  »رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . وذم رواي٦م  « ، إِ

ٌٌْد َيِْمَٝمُد َأنْ  ـْ ىَمْٚمٌِفِ  قَم َّٓ اهللَُّ َوَأين  َرؾُمقُل اهللَِّ ِصْدىًم٤م ُِم َّٓ ؾُمٚمَِؽ ذِم اجْلَٜم٦َّمِ  َٓ إًَِمَف إِ ُد إِ د  ًَ  « ، صُمؿَّ ُي

  ز وأمحد واًمٓمؼماين .ًماه اًمٓمٞم٤مرو
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ـْ َأؾْمَٕمُد اًمٜم٤َّمِس وُمـ هذا اعمٕمٜمك طمدي٨م        ُف ىَم٤مَل: ىِمٞمَؾ َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ َُم َأيِب ُهَرْيَرَة َأٟمَّ

َرْيَرَة َأْن َٓ ًَمَ٘مْد فَمٜمَٜم٧ُْم َي٤م َأسَم٤م هُ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ سمَِِمَٗم٤مقَمتَِؽ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ 

ـْ طِمْرِصَؽ قَمغَم احلَِدي٨ِم َأؾْمَٕمُد اًمٜم٤َّمِس  ٤َم َرَأْي٧ُم ُِم
ُل ُِمٜمَْؽ عمِ ـْ َهَذا احلَِدي٨ِم َأطَمٌد َأوَّ ٠َمًُمٜمِل قَم ًْ َي

َّٓ اهللَُّ  سمَِِمَٗم٤مقَمتِل َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ـْ ىَم٤مَل َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَمْٚمٌِفِ ، ظَم٤مًمًِّم  ، َُم فِ  ٤م ُِم ًِ .  ًمٌخ٤مريرواه ا « ، َأْو َٟمْٗم

 اًم٘مٚم٥م وًمٞمس ُم٘متٍماً  هق وفمٞمٗم٦م إٟمام وىمقة اإلقمت٘م٤مد ومال ؿمؽ أن اًمتّمديؼ سمٛمٕمٜمك اإليامن

 .وٓ ؿمؽ أٟمف يتٗم٤موت ذم اًم٘مقة  ،اًمدُم٤مغ واًمٚم٤ًمن  وفمٞمٗم٦م قمغم
 

 ادبحث افثاين

 كؼقادظتؼاد واإلاإل يستؾزم اإليامن

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڌچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

، وم٢مذا أىمر اًمرضمؾ  ا سمره٤من قمغم أن اعمٕمروم٦م وطمده٤م ٓ شمٙمقن إيامٟم٤مً ، ومٝمذ62إٟمٕم٤مم:  چژ 

، ورومض  ، وًمٙمٜمف رومض أن يتخذ اإلؾمالم اقمت٘م٤مدًا وديٜم٤مً طسم٤مهلل شمٕم٤ممم وسمّمح٦م ٟمٌقة حمٛمد 

وأُم٤م قمٚمٛمف  . ًمٞمس سمٛم١مُمـ ، ومٝمق أن يًتًٚمؿ سم٤مًمرى وآقمت٘م٤مد عم٤م سمٚمٖمف ُمـ أطمٙم٤مم اإلؾمالم

  هق واوح ُمـ آي٦م إٟمٕم٤مم . يمام،  سم٤مهلل شمٕم٤ممم ومٝمق قمٚمؿ همػم ٟم٤مومع

ٱ ٻ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت  چ ىم٤مل شمٕم٤مممو      

، 11 – 1٩اًمٜمٛمؾ:  چپ پ ڀ ڀڀڀ پٻ ٻ ٻ پ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ ًمٗمرقمقن وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمٙم٤مي٦م ىمقل ُمقؾمك 

وؾمٞمتْمح  .126اإلهاء:  چې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 أي اًمٙمٗمر .  ،ن إُمر إمم اًمٖم٤مي٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمالم قمـ ٟم٘مٞمض اإليام

، ويٓمرح اًمِمؽ  قمت٘م٤مد اجل٤مزمذم اإلؾمالم أن حيٛمؾ ٟمٗمًف قمغم اإل وجي٥م قمغم ُمـ دظمؾ      

ٚمٞمس سمٛم١مُمـ ُمـ ؿمؽ ذم وم،  اًمٔمـ واًمِمؽ ، وذًمؽ ٕن اإليامن يٜم٤مذم اًمذي يٚم٘مٞمف اًمِمٞمٓم٤من
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گ گ ڳ  گڑ ڑ ک ک ک ک گ ژڎ ڎ ڈ ڈ ژچ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمديـ ومل يٕمت٘مد

﮲     چ ٤ممم ــــٕموىم٤مل شم. ٩2يقٟمس:  چڳ ڳ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

ذا ـ. واًمٜمّمقص ذم ه61 – 62ؾم٠ٌم:  چ                   

 اعمٕمٜمك يمثػمة.

 

 ادبحث افثافث

 زيادة اإليامن وكؼصاكف

 : إيامن افؼؾب يظفر دم افعؿؾ

ِد ُُمْْمَٖم٦ًم: إَِذا   » ىم٤مل ط: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ىم٤مل       ًَ َأَٓ َوإِنَّ ذِم اجلَ

ُد يُمٚمُّفُ  ًَ ُد يُمٚمُُّف، َأَٓ َوِهَل اًمَ٘مْٚم٥ُم  َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجلَ ًَ َد اجلَ ًَ َدْت وَم ًَ . رواه «، َوإَِذا وَم

. وٓ  . ومٝمذا سمره٤من سيح يدل قمغم أن قمٛمؾ اجلقارح يتٌع قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

، ومت٤مرة شمدُمع اًمٕملم ُمـ شمالوة آي٦م  ُمـ ضمرب ٟمٗمًف أن أقمامل اًم٘مٚم٥م شمزيد وشمٜم٘مصيِمؽ 

، وشم٤مرة يٕمٙمػ اًم٘مٚم٥م قمغم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم  شم٤مرة ٓ شمدُمع وًمق ـم٤مًم٧م اًم٘مراءةو،  واطمدة

 . ، وشم٤مرة يٜمِمٖمؾ اًم٘مٚم٥م سم٤مًمدٟمٞم٤م يمام يٜمِمٖمؾ سم٤مٔظمرة واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمره

واًمت٤مسمٕملم وأهؾ احلدي٨م وإئٛم٦م وًمذًمؽ اشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م ُمٕمٔمؿ اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م       

ىمقل ُم٤م يٜمٌثؼ قمٜمف ُمـ قمت٘م٤مد وٛمؾ اإلقمغم أن اإليامن يِم ، اًمثالصم٦م: ُم٤مًمؽ وأمحد واًمِم٤مومٕمل

، سمؾ ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل إمج٤مع  ، وأٟمف يتٗم٤موت أو يتٗم٤موؾ أو يزيد ويٜم٘مص قمٛمؾو

 . اًمٔمٝمقر واًم٘مقةذم هم٤مي٦م  قمٚمٞمف ٦م ٟمّمقص اًمنمعودًٓم،  أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ُمٕمٜمك هذا اًم٘مقل

أن وم٤ًمد اًمٕمٛمؾ يًتٚمزم و ن اًم٘مٚم٥م ئمٝمر ٓ حم٤مًم٦م ذم اًمٕمٛمؾأن إيام ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦مًمٙمـ و

أٓ شمرى  ،دظمؾ قمٛمؾ اجلقارح ذم اإليامن . وسم٥ًٌم هذا اًمتالزم  وٕمػ اإليامن ذم اًم٘مٚم٥م
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ں  ں     ڍىم٤مل شمٕم٤ممم  ،يّمح أن ُي٘م٤مل: آُمٜم٧م يده او رضمٚمف وٓ  ،أٟمؽ شم٘مقل: آُمـ ىمٚمٌف 

 . 11اعم٤مئدة:  ڍڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  

 

 : إدفة ظذ زيادة اإليامن

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم٘مد ، وم أُم٤م زي٤مدة اإليامن      

، ومزي٤مدة 18٩آل قمٛمران:  چی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

وشمٜمٛمٞم٦م  ، ، وآيمتٗم٤مء سمت٠ميٞمده قمتّم٤مم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وطمده واًمتقيمؾ قمٚمٞمفاإل ٥ماإليامن هٜم٤م سمًٌ

 شم٤ٌمرك ام يدل قمٚمٞمف ىمقًمفيموهور اًم٘مٚم٥م سمذًمؽ  ، ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمفهذه اعمِم٤مقمر ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم 

 . چجب حب چ   شمٕم٤مممو

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  ٤مممــــشمٕمو شم٤ٌمرك وىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف      

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦڤ ڤ ڤ ڤ

 – 161اًمتقسم٦م:  چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
16٥. 

 ڀ ڀ پٻ پ پ پ ٻٱ ٻ ٻچ  ٤مممـــشمٕم قًمفىمشمدسمـر و      

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺڀ ڀ ٺ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .1 – 1إٟمٗم٤مل: 
ًتٚمزم يدل قمغم أن إيامن اًم٘مٚم٥م ي ، ذم آي٦م إٟمٗم٤مل چٿ ٿ ٿچ ٘مقًمف شمٕم٤ممموم      

  سمٕمد ذًمؽ  قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واجلقارح ىمقًمف شمٕم٤ممميد اًمتالزم سملم١موي . أو يقضمٌف قمٛمؾ اجلقارح

ُمٗمٝمقم  ي١ميد، واو اعم٤ٌمًمٖم٦م  شمٗمٞمد احلٍم ، إٟمام : ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن چٹ ٹ ٹ چ

٤مرة طمٞم٨م دظمؾ اًمْمٛمػم سمٕمد اؾمؿ اإلؿم ، چڇ ڇ ڍ ڍ چ  احلٍم ىمقًمف شمٕم٤ممم
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ن أي٦م طمٍمت اإليامن سم٠مهؾ اًمقضمؾ ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ا. وُمٕمٜمك ذًمؽ  ًميب ُمـ اًمتقيمٞمد

ٛملم إمم هذه اًمدرضم٦م ومٝمق ُم١مُمـ وأُم٤م ُمـ مل يّمؾ ُمـ اعمًٚم . واًمتقيمؾ واًمّمالة واإلٟمٗم٤مق

 أيْم٤ًم وًمٙمـ سمٛمرشم٦ٌم دون إومم ، وؾمٞم٠ميت إيْم٤مح ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ٓ ، ٕٟمف ٓ يتّمقر ومٞمٛمـ اشمّمػ سمتٚمؽ إوص٤مف أن  اًمّمٗم٤مت شم٘متيض همػمه٤م شمٚمؽو      

.  ، وهمػم ذًمؽ ٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرًمإُمر سم٤معمٕمروف واو احل٩مو ، يم٤مًمّمٞم٤مم ر اًمقاضم٤ٌمتئي٘مقم سم٤ًم

ذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ، إ ؽ ضم٤مز شمٕمريػ اعم١مُمٜملم ذم ؾمٞم٤مق احلٍم سمذيمر صٗم٤مت ىمٚمٞمٚم٦موًمذًم

﮴ چ  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ، شمًتٚمزم همػمه٤م ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

، 1٥احلجرات:  چ﮼ ﮽ ﮾ ﮻﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

وم٢من أهؾ اًمٞم٘ملم واًمث٤ٌمت واجلٝم٤مد سم٤مُٕمقال وإٟمٗمس ٓ سمد أن حي٤مومٔمقا قمغم اًمّمالة واًمزيم٤مة 

 . وؾم٤مئر اًمٗمرائض

 چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ  وىم٤مل شمٕم٤ممم      

، وأن اًمزي٤مدة  يٗمٞمد شمقيمٞمد طم٘مٞم٘م٦م اًمزي٤مدة چڄ ڄ ڃ چ  ، ىمقًمف شمٕم٤ممم1ح: ـــــاًمٗمت

واًمًٙمٞمٜم٦م  . ، سمؾ هل زي٤مدة شمْم٤مف إًمٞمف سمت٠مصمػم اًمًٙمٞمٜم٦م اًمتل طمّمٚم٧م هل همػم اإليامن اًم٤ًمسمؼ

وم٢من  ، ٦م اعمٕم٤ميم٦ًمُم٘متْمٞم٤مت اًمديـ وظمٚمقه ُمـ احلريماًم٘مٚم٥م واؾمت٘مراره قمغم  ٤متهل صمٌ

٘مٚم٥م زاد قمٛمٚمف ذم وم٢مذا ٟمزًم٧م اًمًٙمٞمٜم٦م ذم اًم . احلريم٦م اعمٕم٤ميم٦ًم أي ود ،اًمًٙمٞمٜم٦م ود احلريم٦م 

 قمامل اجلقارح ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وزادت سمذًمؽ أ واًمتقيمؾ قمٚمٞمف حم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم وظمِمٞمتف

 قؾم٦ماًمقؾم شمّمػمو ٞمٓم٤من ـ٦م اًمِمـقؾمـؾماًم٘مٚم٥م يتحرك سمقٙمٞمٜم٦م وم٢من ـوسمٖمػم اًمً . وإىم٤مُم٦م ديٜمف

 . واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ٤مؾمدة شم١مدي إمم إشم٤ٌمع ؾمٌؾ اًمِمٞمٓم٤منواًمٗمٙمرة ىمد شمّمػم ٟمٞم٦م وم ، ومٙمرة
 

وًمذًمؽ وم٢من ُمـ ىمقة اإليامن اًم٘مقة ذم ُمداومٕم٦م وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من ورده٤م ىمٌؾ أن شمتٗم٤مىمؿ       

وم٠ًمًمقه: إٟم٤م ٟمجد ذم  ط، وقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ضم٤مء ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  وشمّمػم ومٙمرة

ذاك  »، ىم٤مل  ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ « وىمد وضمدمتقه؟ » ، ىم٤مل ٕم٤مفمؿ أطمدٟم٤م أن يتٙمٚمؿ سمف٤م يتأٟمٗمًٜم٤م ُم

 « .ٛمد هلل اًمذي رد يمٞمده إمم اًمقؾمقؾم٦ماحل »، وذم رواي٦م ىم٤مل  رواه ُمًٚمؿ « سيح اإليامن
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 إًم٤ٌمين ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م يمت٤مب ح إؾمٜم٤مدهحمحد ُمـ ـمريؼ اسمـ قم٤ٌمس وصرواه اإلُم٤مم أ

 . ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (627 ، اإليامن)

 ، طمدي٨م أيب هريرة  وُمـ أدًم٦م شمٗم٤موت اإليامن ودظمقل أقمامل اًم٘مٚم٥م واجلقارح ومٞمف      

، وم٠مومْمٚمٝم٤م ىمقل ٓ إًمف إٓ  اإليامن سمْمع وؾمٌٕمقن أو سمْمع وؾمتقن ؿمٕم٦ٌم » ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌل 

، ويمذًمؽ  رواه ُمًٚمؿ « ، واحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اإليامن اًمٓمريؼ، وأدٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦م إذى قمـ  اهلل

 . ، وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وىمد قمٌد اًم٘مٞمس طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم

 

 : هاإليامن وأثرأشباب كؼص 

ؼ ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمتّمديووٕمػ ىمقة اًمتّمديؼ  أُم٤م ٟم٘مّم٤من اإليامن ومٌٗمٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م      

وسمٕمده  اٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚم٥م سم٤مٕهقاء واًمِمٝمقاتسمٕم٤ٌمرة أظمرى و يمام ذيمرٟم٤مه٤م ذم اعمٌح٨م إول .

إمم  ٚمؿـد يٜم٘مص إيامن اعمًـوىم . ٞم٦م واًمتقيمؾ واإلٟم٤مسم٦م وهمػم ذًمؽـِمقمـ ُمٕم٤مين اعمح٦ٌم واخل

، وًمٙمـ ي٘ميض ُم٤م قمٚمٞمف صمؿ  ٚمؿ اًمٖم٤مومؾ ٓ ُيٚمد ذم اًمٜم٤مرـ، همػم أن اعمً ٘مقسم٦مدرضم٦م شمقضم٥م اًمٕم

 . ُيرج إمم اجلٜم٦م

يقوح شمٗم٤موت درضم٤مت اإليامن سم٤مًمزي٤مدة واًمٜم٘مص وًمٙمـ سمّمقرة وٛمٜمٞم٦م وُمع اًمتٜمٌٞمف إمم و      

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ شمٕم٤ممم ىمقًمف  ،إؾم٤ٌمب 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  

وم٢من  ، ٩1 – ٩6وم٤مـمر:  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  

صٜمػ درضم٤مت وذم يمؾ  ،ورصم٦م اًمٙمت٤مب اًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قم٤ٌمده صمالصم٦م أصٜم٤مف 

 ،يمثػمة سمح٥ًم ىمقة اًمقصػ . وم٤مًمّمٜمػ إول اًمٔم٤معمقن ٕٟمٗمًٝمؿ سم٤معمٕم٤ميص واًمِمٝمقات 

ومٝمؿ ص٤محلقن وًمٞمًقا  ،ن ودرضم٤مهتؿ سمح٥ًم درضم٤مت فمٚمٛمٝمؿ . اًمّمٜمػ اًمث٤مين: اعم٘متّمدو

ودرضم٤مهتؿ سمح٥ًم ُم٘مدار اعمٖم٤مًم٦ٌم قمٜمد  ، ذم اعم٤ًمرقم٦م واعمٖم٤مًم٦ٌم ٤مً ومٞمٝمؿ وٕمٗم همػم أن ،سمٔمٚمٛم٦م 

 ومٝمؿ اعمت٘مدُمقن ذم اًمتٜم٤مومس واعمٖم٤مًم٦ٌم ،ػ اًمث٤مًم٨م: اًم٤ًمسم٘مقن سم٤مخلػمات . اًمّمٜم يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ
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. وهذه إصٜم٤مف يمٚمٝم٤م ُمّمػمهؿ إمم اجلٜم٦م يمام هق ُمٗمٝمقم ُمـ أي٦م إومم  ذم أقمامل اخلػم

ومٞمِمٛمؾ اًمٔم٤معملم ٕٟمٗمًٝمؿ إذا  ،وُمٜمٓمقق ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م . وأُم٤م احلٛمد قمغم إذه٤مب احلزن 

أذه٥م قمٜمٝمؿ ُم٤م ٟم٤مهلؿ ُمـ احلزن سم٥ًٌم احل٤ًمب قمغم  ؿ إمم اجلٜم٦ماهلل شمٕم٤ممم أٟمف سم٢مظمراضمٝم محدوا

وشمقضمد ٟمّمقص يمثػمة شم١ميمد دظمقل إقمامل واعم٤ًمقمل يمٚمٝم٤م ذم  . اًمٔمٚمؿ او اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمف

  اعمٞمزان واجلزاء .

طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمذي رواه أٟمس  ،ومم٤م يقوح ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمـ صٜمػ اًمٔم٤معملم ٕٟمٗمًٝمؿ       

زم وم٠مىمقم سملم  نؼ وم٤مؾمت٠مذن قمغم ريب ومٞم١مذوم٤مٟمٓمٚمِ  »ىم٤مل   ط ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمدسمـ ُم٤مًمؽ 

ضمدا ومٞم٘م٤مل زم: ي٤م . صمؿ أظمر ًمف ؾم٤م ، يٚمٝمٛمٜمٞمف اهلل سمٛمح٤مُمد ٓ اىمدر قمٚمٞمف أن ه، وم٠ممحد يديف

،  أُمتل ، أُمتل ، وم٠مىمقل: رب واؿمٗمع شمِمٗمع حمٛمد ارومع رأؾمؽ وىمؾ يًٛمع ًمؽ وؾمؾ شمٕمٓمف

،  وم٠مظمرضمف ُمٜمٝم٤م أو ؿمٕمػمة ُمـ إيامن ومٞم٘م٤مل: اٟمٓمٚمؼ ومٛمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ُمـ سمرة

، ومٞم٘م٤مل زم: ي٤م  ، صمؿ أظمر ًمف ؾم٤مضمداً  رضمع إمم ريب وم٠ممحده سمتٚمؽ اعمح٤مُمدأ، صمؿ  وم٤مٟمٓمٚمؼ وم٤مومٕمؾ

،  أُمتل ، وم٠مىمقل: أُمتل واؿمٗمع شمِمٗمع ، وىمؾ يًٛمع ًمؽ وؾمؾ شمٕمٓمف ، ارومع رأؾمؽ حمٛمد

، وم٠مٟمٓمٚمؼ  ُمٜمٝم٤مومٞم٘م٤مل زم: اٟمٓمٚمؼ ومٛمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ُمـ ظمردل ُمـ إيامن وم٠مظمرضمف 

، ومٞم٘م٤مل زم: ي٤م حمٛمد ارومع  اً ، صمؿ أظمر ًمف ؾم٤مضمد ، وم٠ممحده سمتٚمؽ اعمح٤مُمد وم٠مومٕمؾ صمؿ أقمقد إمم ريب

، ومٞم٘م٤مل زم:  أُمتل ، أُمتل ، وم٠مىمقل: ي٤م رب واؿمٗمع شمِمٗمع رأؾمؽ وىمؾ يًٛمع ًمؽ وؾمؾ شمٕمٓمف

ن وم٠مظمرضمف ُمـ اٟمٓمٚمؼ ومٛمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف أدٟمك أدٟمك أدٟمك ُمـ ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ُمـ ظمردل ُمـ إيام

رواه ُمًٚمؿ ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ ذم سم٤مب أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م  « ، وم٠مٟمٓمٚمؼ وم٠مومٕمؾ ًمٜم٤مرا

 ةٟمص صحٞمح يدل قمغم شمٗم٤موت إيامن قمّم٤م. وهذا  ومٞمٝم٤م ُمـ يمت٤مب اإليامن ُمـ اًمّمحٞمح

 . ن إيامن سمٕمْمٝمؿ أدٟمك ُمـ إيامن سمٕمْمٝمؿ أظمرأاعمًٚمٛملم و
 

 :اهلل تعاػ  ظذابمـ  يعصؿب اإليامن افقاج 

، ومل يٙمـ  إذا ىمٍم ذم اًمقاضم٤ٌمت إٓ شمٕم٤ممم ٓ يٕمذب ُمًٚمامً و شم٤ٌمرك ٕمٚمقم أن اهللُمـ اعم      

، وهذا يٕمٜمل أن اإليامن اًمقاضم٥م هق اإليامن اًمذي يٕمّمؿ ُمـ قمذاب  قمٜمده ُم٤م يٙمٗمر ذٟمقسمف
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ويراد سمف اٟمتٗم٤مء  يامن قمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ اعمًٚمٛملم، وهبذا اًمٜمٔمر ضم٤مء ٟمٗمل اإل اهلل شمٕم٤ممم

 . ٓ يراد سمف اٟمتٗم٤مء ُمٓمٚمؼ اإليامن، و اإليامن اًمقاضم٥م

ظمردل أو أدٟمك ُمـ  ُمـ يم٤من ُمث٘م٤مل طم٦ٌم وإنْ  ، ؽ أٟمف ُم١مُمـ سمام ذم ىمٚمٌف ُمـ إيامنُمٕمٜمك ذًم      

،  ٗمٕمؾ ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ُمـ اإليامني، ويراد سمذًمؽ أٟمف مل  همػم أٟمف جيقز ٟمٗمل اإليامن قمٜمف . ذًمؽ

، يم٤مخلِمٞم٦م واًمتقيمؾ واإلٟم٤مسم٦م  ن همٗمٚمتف ُمٜمٕم٧م ُمـ رؾمقخ سمٕمض اعمٕم٤مين اإليامٟمٞم٦م ذم ىمٚمٌفأو

يٙمٗمر  ٓ ُيٚمد ذم اًمٜم٤مر ُم٤م ملو، ومٝمذا ُمًٚمؿ ه٤م وُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا اًمٜم٘مص ُمـ ذٟمقب وٟمحق

 . تحؼ اخلٚمقد ذم ضمٝمٜمؿ، وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ظمرج قمـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمر واؾم سمديـ اهلل شمٕم٤ممم 

طملم يزين وهق  زاينٓ يزين اًم »ىم٤مل   طوُمـ هذا اعمٕمٜمك طمدي٨م أيب هريرة أن اًمٜمٌل       

،  وٓ ينمب اخلٛمر طملم ينمهب٤م وهق ُم١مُمـ نق وهق ُم١مُمـيوٓ ينق طملم  ـُم١مُم

، واحلدي٨م سيح ذم ضمقاز ٟمٗمل اإليامن قمـ اعمًٚمؿ  رواه ُمًٚمؿ « واًمتقسم٦م ُمٕمروو٦م سمٕمد

٤م، سمؾ ي٘ميض ُم٤م قمٚمٞمف صمؿ إن دظمؾ اًمٜم٤مر مل ُيٚمد ومٞمٝم ف، وُمع ذًمؽ وم٢مٟم اًمٗم٤مؾمؼ ذم طم٤مل ومً٘مف

ومٌنمين أٟمف ُمـ ُم٤مت   أشم٤مين ضمؼميؾ  »أٟمف ىم٤مل   طأيب ذر قمـ اًمٜمٌل ، ومٕمـ ٦م يدظمؾ اجلٜم

وإن زٟمك  »، ىم٤مل  ىمٚم٧م: وإن زٟمك وإن هق  « ؽ ٓ ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئ٤ًم دظمؾ اجلٜم٦مُمـ أُمت

 . رواه ُمًٚمؿ  « وإن هق

ىم٤مل: عم٤م يم٤من يقم ظمٞمؼم أىمٌؾ ٟمٗمر ُمـ   طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  أيْم٤مً  وُمـ هذا اعمٕمٜمك      

، طمتك إذا ُمروا قمغم رضمؾ وم٘م٤مًمقا:  ، ومالن ؿمٝمٞمد ، وم٘م٤مًمقا: ومالن ؿمٝمٞمدطل صح٤مسم٦م اًمٜمٌ

صمؿ   « ذم اًمٜم٤مر ذم سمردة همٚمٝم٤م أو قم٤ٌمءة ، إين رأيتف يمال » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ومالن ؿمٝمٞمد

أٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ  ، اذه٥م ومٜم٤مد ذم اًمٜم٤مس ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب » ط قل اهللـىم٤مل رؾم

،  تؾوىمُ  ًٚمٛملمومٙمام شمرى إن ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مشمؾ ُمع اعم ، ُمًٚمؿ  اإلُم٤مم رواه « اعم١مُمٜمقن

ن اأي  ، ، همػم أهن٤م همػم ُمٙمٗمرة ، وهذه ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة دظمؾ اًمٜم٤مر ذم سمردة أو قم٤ٌمرة همٚمٝم٤م

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سم٤مًمٜمداء ذم اًمٜم٤مس سمٕمد  رُ وأُمْ  .  ُيرج هب٤م قمـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمروم٤مقمٚمٝم٤م ٓ

ٓ يدظمؾ  » طر سم٠من اعمراد ُمـ ىمقل اًمٜمٌل ، يِمٕم وسمٞم٤من ؾم٥ٌم قمذاسمف ىمّم٦م ذًمؽ اًمرضمؾذيمر 
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اجلٜم٦م اسمتداء وُيٚمد  ، سمؾ يدظمؾ ذي ٓ يدظمؾ ص٤مطمٌف اًمٜم٤مراإليامن اًم ،« اعم١مُمٜمقناجلٜم٦م إٓ 

 . وًمٞمس ُمٓمٚمؼ اإليامن ، وهذا هق اإليامن اًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م

وٓ يٖمؾ أطمديمؿ طملم يٖمؾ وهق  »ىم٤مل   ططمدي٨م أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  ذًمؽيقوح و      

ًم٘مٚم٥م واجلقارح أ. ويدل سمٞم٘ملم قمغم دظمقل أقمامل  رواه ُمًٚمؿ « يمؿ إي٤ميمؿ١مُمـ وم٢مي٤مُم

ٓ شمدظمٚمقن  » ط، طمدي٨م أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  اًمقاضم٦ٌم ذم اإليامن اًمقاضم٥م

ٛمقه حت٤مسمٌتؿ؟ ، أوٓ أدًمٙمؿ قمغم رء إذا ومٕمٚمت اجلٜم٦م طمتك شم١مُمٜمقا وٓ شم١مُمٜمقا طمتك حت٤مسمقا

 . رواه ُمًٚمؿ « أومِمقا اًمًالم سمٞمٜمٙمؿ

وذًمؽ ،  اعمًٚمؿ اًمٗم٤مؾمؼ ؾمقف يدظمؾ اجلٜم٦م ُم١مُمٜم٤ًم شم٘مٞم٤ًم وًمٞمس وم٤مؾم٘م٤مً  أنوي٘متيض ُم٤م شم٘مدم       

، وًمٞمس ُمٕمف إٓ اإليامن  ، ومٞمخرج ُمـ اًمٜم٤مر إمم اجلٜم٦م شمزيؾ اًمٗمًؼ واًمذٟمقب ًمٕم٘مقسم٦مٕن ا

 . واخلػم

يم٤من ذم  ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ  » طوُمـ هذا اعمٕمٜمك طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل       

ٓ يدظمؾ  » ي٘مقل طٛمٕم٧م اًمٜمٌل ـوطمدي٨م طمذيٗم٦م ىم٤مل: ؾم ، « ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ يمؼِْم 

ُمتْمٛمـ  ش ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م »:  . ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل روامه٤م ُمًٚمؿ « اجلٜم٦م ٟمامم

، ًمٙمـ إن شم٤مب أو يم٤مٟم٧م ًمف طمًٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م ًمذٟمٌف أو اسمتاله اهلل  ًمٙمقٟمف ًمٞمس ُمـ أهٚمٝم٤م

، أو  ، زال صمٛمرة هذا اًمٙمؼم اعم٤مٟمع ًمف ُمـ اجلٜم٦م ومٞمدظمٚمٝم٤م وٟمحق ذًمؽسمٛمّم٤مئ٥م يمٗمر هب٤م ظمٓم٤مي٤مه 

 ، اإليامن) . اهـ ُمـ يمت٤مب  ُمٕمف رء ُمـ اًمٙمؼمو. ومال يدظمٚمٝم٤م  ف سمٗمْمؾ رمحتفًمهمٗمر اهلل 

( وؾمٞم٠ميت ذح ُم٠ًمًم٦م شمٙمٗمػم 287. صٗمح٦م  وإضمقسم٦م اعمٚمح٘م٦م سمف ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمًٕمقدي٦م

 . ن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممماًمذٟمقب ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين إ

 ، سم٤مًمٕم٘مقسم٦مأو سم٤معمّم٤مئ٥م أو  ٤محلًٜم٤مت اعم٤مطمٞم٦مسمأو  ٤م أٟمف إذا زال أصمر اًمٗمًؼ سم٤مًمتقسم٦مواعمٝمؿ هٜم      

، ومٞمدظمؾ اجلٜم٦م  واُمتٜمع طمٞمٜمئذ ٟمٗمل اإليامن قمٜمف عمًٚمؿ إٓ ُم٤م يم٤من ُمٕمف ُمـ اإليامنمل يٌؼ ُمع ا

يدظمؾ  » ىم٤مل  طقمـ اًمٜمٌل  . وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري وإن يم٤من إيامٟمف دون إيامن همػمه ُم١مُمٜم٤مً 

ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم صمؿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: أظمرضمقا ُمـ يم٤من ذم  ، وأهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر ؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦مأه

 . رواه اًمٌخ٤مري  « ُمـ ظمردل ُمـ إيامن
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امن ، ويراد سمف اإلي قمغم ضمقاز ٟمٗمل اإليامن قمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمٙمريؿ ويمذًمؽ دل اًم٘مرآن      

﮵ ھ چ  ٘مقًمف شمٕم٤ممميم ، اًمقاضم٥م ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

شمٕمريػ اعم١مُمٜملم سمح٤مُمكم ، أي٦م شمٗمٞمد 1٥احلجرات:  چ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ 

ذم شمٗمًػم  هذه اًمّمٞمٖم٦موىمد شم٘مدم سمٞم٤من ُمٕمٜمك  . قمـ همػمهؿ يم٠مٟمف ُمٜمٗمل، و اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة

،  ، وؾمٞم٠ميت اًمرد قمغم ُمـ شمقهؿ أن اعمٜمٗمل هق اإليامن اًمٙم٤مُمؾ اعمًتح٥م آي٦م إٟمٗم٤مل ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

 . قاضم٥موًمٞمس اإليامن اًم
 

 : حتؼقؼ ابـ تقؿقة فؽقػقة زيادة اإليامن وكؼصاكف

واًمتٗم٤موؾ ذم اإليامن  :، ىم٤مل رمحف اهلل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُمٗمٞمدوًمإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ       

 : سمدظمقل اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص ومٞمف يٙمقن ُمـ وضمقه ُمتٕمددة

 إقمامل اًمٔم٤مهرة وم٢من اًمٜم٤مس يتٗم٤موٚمقن ومٞمٝم٤م. )أحدها(:      

، وم٢مٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مًمذوق اًمذي جيده يمؾ ُم١مُمـ  زي٤مدة أقمامل اًم٘مٚمقب وٟم٘مّمٝم٤م اين(:)افث       

 ظمِمٞم٦م اهلل واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف واًمتقيمؾ قمٚمٞمفذم ًمٜم٤مس يتٗم٤موٚمقن ذم طم٥م اهلل ورؾمقًمف وأن ا

. وىم٤مل  ، وذم ؾمالُم٦م اًم٘مٚمقب ُمـ اًمري٤مء واًمٙمؼم واًمٕمج٥م وٟمحق ذًمؽ واإلظمالص ًمف

ٓ ي١مُمـ  » طوىم٤مل  ، «  وأقمٚمٛمٙمؿ سمحدودهإين ٕظمِم٤ميمؿ هلل واهلل » طرؾمقل اهلل 

وىم٤مل ًمف قمٛمر: ي٤م   ، « ٞمف ُمـ وًمده وواًمده واًمٜم٤مس أمجٕملمأطمديمؿ طمتك أيمقن أطم٥م إًم

٤م قمٛمر طمتك أيمقن أطم٥م ٓ ي »، ىم٤مل  زم ُمـ يمؾ رء إٓ ُمـ ٟمٗمزرؾمقل اهلل ٕٟم٧م أطم٥م إ

هذه و . « أن ي٤م قمٛمر » ، ىم٤مل ىم٤مل: ومألٟم٧م أطم٥م إزم ُمـ ٟمٗمز « إًمٞمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ

 ٤مممـــــ، وىمد ىم٤مل شمٕم ٤موؾ احل٥م واخلِمٞم٦موومٞمٝم٤م سمٞم٤من شمٗم ، إطم٤مدي٨م وٟمحقه٤م ذم اًمّمح٤مح

ٝمذا يم٤من أهؾ اعمٕمروم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ـ، وًم12٥اًمٌ٘مرة:  چڈ ژ ژ ڑ ڑ چ

 . ، عم٤م جيدون ذًمؽ ذم أٟمٗمًٝمؿ ، سمدظمقل اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ومٞمف ىمقًٓ 

تٗم٤موت يمام يتٗم٤موؾ ؾم٤مئر صٗم٤مت احلل أن ٟمٗمس اًمٕمٚمؿ واًمتّمديؼ يتٗم٤موؾ وي )افثافث(:      

، سمؾ ؾم٤مئر إقمراض ُمـ احلريم٦م واًمًقاد  ُمـ اًم٘مدرة واإلرادة واًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم
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، يم٤من سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمف  . وإذا ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ: اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء اًمقاطمد ٓ يتٗم٤موؾ واًمٌٞم٤مض وٟمحقه٤م

. وُمـ   شمتٗم٤موؾ، وىمقًمف: ورؤي٦م اًمٌمء اًمقاطمد ٓ اًم٘مدرة قمغم اعم٘مدور اًمقاطمد ٓ شمتٗم٤موؾ

ويمذًمؽ ؾمامع اًمّمقت اًمقاطمد يتٗم٤موٚمقن  ل اعمرئل يتٗم٤موؾ اًمٜم٤مس ذم رؤيتفاعمٕمٚمقم أن اهلال

 . ذم إدرايمف

. ومٛمـ يم٤من  أن اًمتٗم٤موؾ حيّمؾ ذم هذه إُمقر ُمـ ضمٝم٦م إؾم٤ٌمب اعم٘متْمٞم٦م هل٤م )افرابع(:      

مل يٙمـ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ  ، وشمٌلم وم٤ًمد اًمِمٌٝم٦م اعمٕم٤مرو٦م شمّمدي٘مف وحمٌتف أدًم٦م شمقضم٥م اًمٞم٘ملم ُمًتٜمد

 . يم٤من شمّمدي٘مف ٕؾم٤ٌمب دون ذًمؽ

.  ًمٞمس ومٞمام ي٘مقم سمف اإلٟم٤ًمن ُمـ مجٞمع إُمقر أقمٔمؿ شمٗم٤مواًل ُمـ اإليامن )اخلامس(:      

،  ن ُم٤م سملم أومْمؾ اخلٚمؼ حمٛمد وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالمقواًمٜم٤مس ذم طم٥م اهلل يتٗم٤موشم

 . اًمدرضم٤مت ُم٤م ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل شمٕم٤مممُم٤م سملم هذيـ احلديـ ُمـ و،  إمم أدٟمك اًمٜم٤مس درضم٦م

قمـ اسمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل  د ذم اعمًٜمد واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحفوذم احلدي٨م اًمذي رواه أمح

، ٟم٤مصٞمتل  ُم٤م أص٤مب قمٌدًا هؿ وٓ طمزن وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ إين قمٌدك اسمـ أُمتؽ  » أٟمف ىم٤مل  ط

 سمف ٟمٗمًؽ، ؾمٛمٞم٧م  ، أؾم٠مًمؽ سمٙمؾ اؾمؿ هق ًمؽ ، قمدل ذم ىمْم٤مؤك طمٙمٛمؽ ، ُم٤مض ذمّ  سمٞمدك

، أن  أو اؾمت٠مصمرت سمف ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م قمٜمدك  يمت٤مسمؽ أو قمٚمٛمتف أطمدًا ُمـ ظمٚم٘مؽأو أٟمزًمتف ذم

 إٓ أذه٥م اهلل ، وذه٤مب مهل وهمٛمل دمٕمؾ اًم٘مرآن رسمٞمع ىمٚمٌل وٟمقر صدري وضمالء طمزين

اؾمت٠مصمر هب٤م ذم قمٚمؿ  وم٘مد أظمؼم ذم هذا احلدي٨م أن هلل أؾمامءً  ، « مهف وطمزٟمف وأسمدًمف ُمٙم٤مٟمف ومرطم٤مً 

.  ، وُمـ أؾمامئف ُم٤م ظمص سمف ُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمده . وأؾمامء اهلل ُمتْمٛمٜم٦م ًمّمٗم٤مشمف ٜمدهاًمٖمٞم٥م قم

وهبذا  . ومٕمٚمؿ أن شمٗم٤موؾ اًمٜم٤مس ذم ُمٕمرومتف أقمٔمؿ ُمـ شمٗم٤موٚمٝمؿ ذم ُمٕمروم٦م يمؾ ُم٤م يٕمرومقٟمف

، سمحٞم٨م مل يٌؼ ًمف  يتٌلم ًمؽ أن ُمـ زقمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمالم واًمٜمٔمر أهنؿ قمرومقا اهلل طمؼ ُمٕمرومتف

، يم٤من ُمٕمدوُم٤ًم ُمٜمتٗمٞم٤ًم ذم  ٘مؿ هبؿ دًمٞمؾ قمغم صمٌقشمفيومل  مل يٕمرومقهن ُم٤م أ، و صٗم٦م إٓ قمرومقه٤م

 ٍم ُمــاهـ خمت. ، وطمجتٝمؿ ذم ذًمؽ داطمْم٦م ، ىمقم خمٓمئقن ُمٌتدقمقن و٤مًمقن ٟمٗمس إُمر

ذم اًمٓمٌٕم٦م  (اإليامن)ذا اًمٙمت٤مب ُمٚمحؼ سمٙمت٤مب ـ، وه (٥81-٥26 ، طـاإليامن إوؾم)

 . ٕمقدي٦مـاًمً
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 ادبحث افرابع

 اشتعامل افشارعفإليامن إضالؿان دم 
 

 :: إضالؿف ظذ أهؾ افتؼك وافصالح افؼائؿغ باإليامن افقاجب إول

اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ُمـ أقمامل اًم٘مٚم٥م  شاعم١مُمـ»قمغم  اًمٚمٗمظ ذا اعمٕمٜمك يٓمٚمؼهب      

 شم٤ٌمرك ، ىم٤مل ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر قٝمومؤه اجلٜم٦م ُمع شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت ، وهذا اعم١مُمـ ضمزا واجلقارح

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌچ  شمٕم٤مممو

 .٥اًمٗمتح:  چکک ک ک گ گ گ گ

، وم٢من  ٦مطم٨م اًم٤ًمسم٘م٤ماعمٌإدًم٦م اعمت٘مدُم٦م ذم  ـهبذا اعمٕمٜمك واوح ُم ش اإليامن »واؾمتٕمامل       

.  ، وٟمٗمتف قمـ أهؾ اًمٗمًؼ واًمٙم٤ٌمئر ت اإليامن ذم أهؾ اًمت٘مقى واًمّمالحٍمشمٚمؽ إدًم٦م طم

،  قمغم أٟمٗمًٝمؿ ش ُم١مُمـ »ًمٗمظ إـمالق ُمـ  وأئٛم٦م احلدي٨م وًمذًمؽ حترج يمثػم ُمـ اًمًٚمػ

. ويٓمٚمؼ قمغم هذا  وإذا ضم٤مءوا إمم اإليامن ىم٤مًمقا: ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل ش ُمًٚمؿ »ومٙم٤مٟمقا ي٘مقًمقن 

،  ٚمػـل يمالم اًمًـٝمقرًا ومـُمِم تثٜم٤مء ذم اإليامنـؾم. ويم٤من اإل تثٜم٤مء ذم اإليامنـؾماًم٘مقل: اإل

، ومل  وأيمثر أهؾ احلدي٨م محدٕمقد وأصح٤مسمف واإلُم٤مم أـرمحف اهلل إمم اسمـ ُمًاسمـ شمٞمٛمٞم٦م   فٌـٟمً

 قةـاًمٕمٛمـؾ هـق اعمٕمؼم قمـ ىم ، وذًمؽ ٓشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أن ذيمر قمـ أطمد ُمـ اعمت٘مدُملم إٟمٙم٤مرهيُ 

 .  امنـاإلي

، وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا  ومل يِمؽ أطمد ُمـ اًمًٚمػ ذم صح٦م اقمت٘م٤مده ورو٤مه سمديـ اإلؾمالم      

عمح٦ٌم واخلِمٞم٦م ذم أطمقال اًم٘مٚم٥م يم٤م مم٤م يدل قمغم ٟم٘مص ُي٤مومقن ُمـ اًم٘مّمقر ذم اًمٕمٛمؾ

 . واًمتقيمؾ واًمٌٖمض ذم اهلل شمٕم٤ممم وٟمحق ذًمؽ

، وأن إيامن اعمًٚمؿ اًمٗم٤مؾمؼ اًمٗم٤مضمر  وإٟمام أٟمٙمر آؾمتثٜم٤مء ُمـ فمـ أن اإليامن ٓ يتٗم٤موت      

. ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  إنوؾمٞم٠ميت إسمٓم٤مًمف  ، وهذا رأي وم٤مؾمد وقمكم وقمثامن يم٢ميامن أيب سمٙمر وقمٛمر

 . لم قمغم وم٤ًمد هذا اًمرأيشمدل سمٞم٘م إدًم٦م اعمت٘مدُم٦م وأيْم٤م وم٢من
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 :: إضالؿف ظذ ـؾ مسؾؿ افثاين

ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن  ُمـقمغم يمؾ  ًمٗمظ اعم١مُمـ سم٢مـمالق هذا اإلؾمتٕمامل ي٘ميضو      

، ومٞم٘م٤مل إٟمف ُم١مُمـ سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ُم٘مدار  ث٧ٌم قمٚمٞمف ُم٤م يٜم٘مض ذًمؽحمٛمدًا رؾمقل اهلل، ومل ي

غم صح٦م هذا . يدل قم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر، ويراد سمذًمؽ اإليامن اًمذي يٗمرق سملم  قمٛمٚمف

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ؾمتٕمامل ىمقًمفاإل

اًمٌ٘مرة:  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 . ، وإصؾ أن ُمـ آُمـ ومٝمق ُم١مُمـ . ومٝمذا أُمر ًمٚمٛمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ سم٠من ي٘مقًمقا: آُمٜم٤م1٩2

ـ يأ »  ط اًمٜمٌلوم٠ًمهل٤م  ، ىمد أراد أن يٕمتؼ ضم٤مري٦م ًمفيم٤من ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ و وذم طمدي٨م      

اقمت٘مٝم٤م وم٢مهن٤م  » ىم٤مًم٧م: أٟم٧م رؾمقل اهلل. ىم٤مل ، « ُمـ أٟم٤م؟ » ، ىم٤مل ىم٤مًم٧م: ذم اًمًامء « اهلل؟

. وهذه  « اقمت٘مٝم٤م » ط. وىمد روي هذا احلدي٨م سم٤مٓىمتّم٤مر قمغم ىمقًمف  رواه ُمًٚمؿ « ُم١مُمٜم٦م

ويمام شمرى  . ت٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ رواي٦م اًمث٘م٤متصم٤مسم « وم٢مهن٤م ُم١مُمٜم٦م »ًمٞم٧ًم سمٕمٚم٦م ٕن زي٤مدة 

عمجرد أهن٤م أفمٝمرت ُم٤م يدل قمغم دظمقهل٤م ذم  ، ُم١مُمٜم٦م: أـمٚمؼ قمغم اجل٤مري٦م ًمٗمظ  طن اًمٜمٌل أ

 . اإلؾمالم

ذم أُم٦م  ُم٤م ُمـ ٟمٌل سمٕمثف اهلل » ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوقمـ اسمـ ُمًٕمقد أن رؾمقل اهلل       

ٚمػ ُمـ ، صمؿ إهن٤م خت وي٘متدون سم٠مُمره ىمٌكم إٓ يم٤من ًمف طمقاريقن وأصح٤مب ي٠مظمذون سمًٜمتف

، ومٛمـ ضم٤مهدهؿ سمٞمده ومٝمق  ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ٓ ي١مُمرون سمٕمدهؿ ظمٚمقف ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن

ء ذًمؽ ، وًمٞمس ورا وُمـ ضم٤مهدهؿ سم٘مٚمٌف ومٝمق ُم١مُمـ ُم١مُمـ وُمـ ضم٤مهدهؿ سمٚم٤ًمٟمف ومٝمق ُم١مُمـ

قمغم ُمـ ضم٤مهد سم٘مٚمٌف  ، ُم١مُمـ: ًمٗمظ  ط، وم٠مـمٚمؼ اًمٜمٌل  رواه ُمًٚمؿ « ُمـ اإليامن طم٦ٌم ظمردل

 )أي سم٤مًمٕمٛمؾ( اًم٘مٚم٥م ُمٕمّمٞم٦م ذم طمؼ ُمـ ىمدر قمغم اجلٝم٤مد سم٤مًمٞمد قمٚماًم أن آيمتٗم٤مء سمجٝم٤مد

 ىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، و ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ٗمٕمؾ اخلػم وسمذل اعمًتٓم٤مع، وذًمؽ ًمألُمر سم ٤مًمٚم٤ًمنسمو

حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م يمذًمؽ . و12اًمتٖم٤مسمـ:  چہ ہ ہ ھ چ 

 ، وم٢من مل ، وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده » ي٘مقل طرؾمقل اهلل 

 . رواه ُمًٚمؿ « يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ أوٕمػ اإليامن
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 وصػ ـؾ مسؾؿ باإليامن: ظذ صحةإمجاع أهؾ افعؾؿ 

قمغم إرادة  ٛمؾلم حُت سمٞم٤من ذًمؽ أن مجٞمع اًمٜمّمقص اًمتل شمقضم٥م أطمٙم٤مُم٤ًم وأىمْمٞم٦م قمغم اعم١مُمٜم      

. ُمـ هذه  اشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ، وقمغم هذا سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُم٘مدار قمٛمٚمٝمؿ مجٞمع اعمًٚمٛملم

 ،9احلجرات:  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ  اًمٜمّمقص ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٓ ي٘متؾ  » طوُمٜمٝم٤م ىمقل اًمٜمٌل .  96اًمٜم٤ًمء:  چ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ وىمقًمف شمٕمــ٤ممم 

ٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ  »  سمٚمٗمظ د صح هذا احلدي٨مـ، وىم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه « ُم١مُمـ سمٙم٤مومر

 . أيْم٤م « سمٙم٤مومر

أىمقال اًمٕمٚمؿ ُمتٗم٘م٦م قمغم أن هذه اًمٜمّمقص وٟمحقه٤م شمِمٛمؾ اعمًٚمؿ اًمّم٤مًمح واعمٝمؿ هٜم٤م أن       

يم٘مقًمف  چڈ ژ ژچ سمٕم٤ٌمرة ؿ اًمٗم٤مؾمؼ. ويمذًمؽ ظمٓم٤مب اعمًٚمٛملميمام شمِمٛمؾ اعمًٚم

 ، وىمقًمف شمٕم٤ممم187اًمٌ٘مرة:  چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ  شمٕم٤ممم

. وأُمثٚم٦م أظمرى يمثػمة ضمدًا يراد 17٩اًمٌ٘مرة:  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ

جيقز أن يٙمقن ُمِمؽميم٤ًم  ، اعم١مُمـ: ن ًمٗمظ وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ أ . إلؾمالمهب٤م يمؾ ُمـ دظمؾ ذم ديـ ا

ٗمظ ٚمومحؾ اًم ؛ لم اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤ًم ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وسم سملم أهؾ اًمت٘مقى واًمّمالح ُمـ ضمٝم٦م

أن اًمٚمٗمظ إذا  ، وُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م  يٕمؿ اعمت٘ملم واًمٗم٤مؾم٘ملم ؾمقف قمغم اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤مً 

، وٓ  اًمذي يِمٛمؾ اعمٕم٤مين اعمِمؽميم٦م قمغم اًمٕمٛمقم ، وضم٥م محٚمف اك واًمٕمٛمقمؿمؽمدار سملم اإل

. وهذه اًم٘م٤مقمدة شمًتٜمد إمم أدًم٦م  جيقز محٚمف قمغم اعمِمؽمك اخل٤مص إٓ سم٘مريٜم٦م شمقضم٥م ذًمؽ

 . اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ذًمؽ قمٛمؾ قم٤مُم٦م ، و ؾم٤مئر اًمٔمقاهراًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم و
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 ادبحث اخلامس

 باإلشالممـ يؽػر  إيامن

 تعاػ  يتـاؿض مع اإلشالم هللإيامن مؼقد بام

 ، فم٤مهر أي٦م122يقؾمػ:  چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

. وًمٌٞم٤من ُمٕمٜمك أي٦م ٟم٘مقل: إن اإليامن يِمٛمؾ أقمامل  يتٜم٤مول يمؾ ُمـ ُينمك ذم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم

ٕمٛمؾ اًم٘مٚم٥م اًمذي ي٘متْمٞمف وم ، اإليامن سمٌمء يتٜم٤مؾم٥م ُمع صٗم٤مت ذًمؽ اًمٌمء يمام أن ، اًم٘مٚم٥م

ٛمؾ اًم٘مٚم٥م اًمذي ي٘متْمٞمف اإليامن سمّمح٦م ىم٤مقمدة ـمٌٞم٦م أو طم٤ًمسمٞم٦م اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم هق همػم قم

واظمت٤مر اهلل شمٕم٤ممم اؾمؿ  . ، وهذا واوح أو اإليامن سمخّم٤مئص اعم٤مدة واعم٤مء واهلقاء وٟمحق ذًمؽ

 اإلؾمالم ًمديٜمف ٕن ُمٕمٜمك اإلؾمالم ٟم٘مٞمض عمٕمٜمك اًمنمك .

 نميملماعم وم٢من ،ايم٦م أٟمف عم٤م يم٤مٟم٧م صٗم٤مت اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر شم٠مسمك اًمنم ، ومٛمٕمٜمك أي٦م      

،  ُمْم٤مُملم اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػمه ُمـ أقمٓمقا صمؿ٤مًمؼ اعمدسمر اًمذيـ أىمروا سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم وأٟمف اخل

ومٝمق  ،وم٢مهنؿ مل ي١مُمٜمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم طم٘مٞم٘متف  ،او سمٌٕمْمف  فديٜموسم سمآي٤مت اهلل شمٕم٤ممم ويمذسمقا

 شيامن سم٤مهلل شمٕم٤ممماإل»يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ًمٗمظ  ومال . صٗم٤مت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم همػم ُمتٜم٤مؾم٥م ُمعإيامن 

.  : هذا إيامن اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم وٟمحق ذًمؽيم٘مقهلؿ،  ُمْمٛمقٟمف اعمتٜم٤مىمضإٓ ُم٘مٞمدًا سمام يٌلم 

ک ک گ گ گ گ چ ُمٕمٜمك آي٦م يقؾمػ يمٛمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم وسمذًمؽ يٙمقن

 .16هم٤مومر:  چ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ  ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم يقوح ذًمؽ      

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۋ ۅ ۅ ۉ

وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئمئ ىئ 

 ٩1يقٟمس:  چيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ شمٕم٤مممشم٤ٌمرك و، وىمقًمف ٩٩ –

واوح أن أوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم  .9اًمزظمرف:  چۋ ۋ
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 ، طاعمٜمزل قمغم حمٛمد  وسم٤مًم٘مرآن ٤ممموًمٙمٜمٝمؿ يمٗمروا سمديٜمف شمٕم ،وسم٘مدرشمف وسم٠مٟمف حيل ويٛمٞم٧م 

وذم ذًمؽ  آُمـ سم٠من اهلل هق اخل٤مًمؼ اعمدسمر . وُمـ يمٗمر سمآي٤مت اهلل شمٕم٤ممم او سمٌٕمْمٝم٤م ومٝمق يم٤مومر وإن

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ     ژ  ژ  ڑڍ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ٟمّمقص يمثػمة 

 ، ٥2اًمٜم٤ًمء:  ڍ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ شمٕم٤ممم قًمفىمو

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

. 1٥1 - 1٥2اًمٜم٤ًمء:  چڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک 

 وؾمٞم٠ميت اعمزيد ُمـ اإليْم٤مح ذم اًمٙمالم قمـ اًمٙمٗمر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .
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 . تعريػ اإلشالم:  ث إولـادبح

 . افػرق بغ اإلشالم واإليامن:  ث افثاينـادبح
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 بحث إولاد

 تعريػ اإلشالم
 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

أي  چۆئ ۆئ ۈئ   چ وُمٕمٜمك قم٤ٌمرة  ،69اًمزُمر:  چېئېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی

واًمٓم٤مقم٦م  ذم اًمٚمٖم٦م يتْمٛمـ ُمٕمٜمك آٟم٘مٞم٤مد ، ؿأؾمٚم: ٚمٗمظ وم ظم٤مًمّم٤ًم ُمـ همػم ذيم٦م وٓ ُمٜم٤مزقم٦م .

ُي٘م٤مل : ؾَمٚمِؿ ُمـ  ، ْمقعواًمتٕمري ُمـ أوم٤مت اعمٕم٤مرو٦م هلذا اخل واخلْمقع ُمع اًمتجرد

وشمؼمأ ُمـ  شمٕم٤ممم: أي اٟم٘م٤مد ُٕمر اهلل شمٕم٤ممموم٘مقًمؽ: أؾمٚمؿ ومالن هلل  أي مل ُيّم٥م سمف . ،اعمرض 

. وًمذًمؽ ص٤مر ًمٗمظ اإلؾمالم ٟم٘مٞمض ًمٗمظ  ، وهق ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل إٟمداد

ۀ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ن اإليامن ود اًمٙمٗمرأيمام  ، اًمنمك

 ڍ ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴    ﮵  ﮶ ﮷ 

 ،واوح ُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م ذم أي٦م أن ُمٕمٜمك اإلؾمالم يتْمٛمـ اًمؼماءة ُمـ اًمنمك  ،11إٟمٕم٤مم: 

 – 77اًمِمٕمراء:  چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃچ   ٤مممــوىم٤مل شمٕم
ڦ  ڦ      ڍٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم . وُمـ هذا اعم ، أي سم٘مٚم٥م خمٚمص هلل شمٕم٤ممم ؾمٚمٞمؿ ُمـ إٟمداد 79

  . أي ؾم٤معم٦م ُمـ آصم٤مر اًمٕمٞمقب واًمٕمٛمؾ ، 81اًمٌ٘مرة:  ڍ  ڦ  ڄڄ

أي  اؾمامً  ؾمالماإلص٤مر صمؿ ،  اخلْمقع واإلٟم٘مٞم٤مد هلل شمٕم٤ممم وطمدههق  إلؾمالم هلل شمٕم٤ممموم٤م      

ٜمزل قمغم وهق اًمديـ اعم ، ٟم٘مٞم٤مد ًمفؾمٚمٛمٜم٤م هلل شمٕم٤ممم سم٤مإليامن سمف واإلاًمذي أ ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم امً ٚمَ ـقمَ 

ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ  . ىم٤مل شمٕم٤مممطحمٛمد 

آل  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ 

وم٤معمراد  ،19آل قمٛمران:  چڃ ڃ چ چ چچ چ  ومتدسمر أوًٓ قم٤ٌمرة: ،19قمٛمران: 

 قمٜمد يمؾ ٟمٌلٞمٝمؿ اًمًالم وأن ُمْم٤مُمٞمٜمف اعمٜمزل قمغم إٟمٌٞم٤مء قمٚم سم٤مًمديـ ذم أي٦م ضمٜمس اًمديـ

وًمٙمـ إشم٤ٌمع اظمتٚمٗمقا سمٖمٞم٤ًم سمٞمٜمٝمؿ يمام هق سيح  ، هل اإلؾمالم هلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف
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ويم٤من  ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء طوعم٤م يم٤من حمٛمد  أي٦م مم٤م أدى قمٜمدهؿ إمم همٞم٤مب ُمْم٤مُملم اإلؾمالم .

 اؾمامً  شاإلؾمالم»ص٤مر  ،ديٜمف حمٗمقو٤ًم سمٛمْم٤مُملم اإلؾمالم هلل شمٕم٤ممم أي اإلظمالص واًمتقطمٞمد 

أي  ،يٗمٞمد احلٍم  . وشمٕمريػ اجلزئلم ذم أي٦م آل قمٛمران طقمغم حمٛمد ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزل 

 ،وطمرف اًمتقيمٞمد ذم سمداي٦م اجلٛمٚم٦م ي١ميمد هذا احلٍم  ، سم٤مإلؾمالم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ٍم اًمديـطم

ڦ ڦ چ شمٕم٤ممم ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف ويراضمع ذم ذًمؽ شمٗمًػم أًمقد وشمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقر .

يٓمٚمؼ ًمٗمظ و، 7٥آل قمٛمران:  چچ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 . قمغم أطمٙم٤مم اًمديـ مجٞمٕم٤ًم يمام ذم آيتل آل قمٛمران اإلؾمالم

أو ٕهن٤م  ، وذًمؽ ًمٗمْمؾ ظم٤مص هب٤م قمغم سمٕمض أطمٙم٤مم اًمديـ ؽ يٓمٚمؼ ًمٗمظ اإلؾمالمويمذًم      

، سمٛمٕمٜمك أن ُمـ ومٕمٚمٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م اًمّمحٞمح ُمٙمٜمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ومٕمؾ همػمه٤م  شمًتٚمزم همػمه٤م

اإلؾمالم أن  »ىم٤مل  طأن رؾمقل اهلل  . ومٕمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ُمـ ومرائض اإلؾمالم

 ، وشم٘مٞمؿ اًمّمالة وشم١ميت اًمزيم٤مة وشمّمقم رُمْم٤من شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  « ًمٞمف ؾمٌٞمالإوحت٩م اًمٌٞم٧م إن اؾمتٓمٕم٧م 

ىمقاقمد اًمديـ واًمٓمريؼ قمغم مخ٦ًم أطمٙم٤مم سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م  اؾمؿ اإلؾمالم طوم٠مـمٚمؼ اًمٜمٌل       

سمٜمل اإلؾمالم قمغم  » ىم٤مل  طاعم١مدي إمم ؾم٤مئر أطمٙم٤مُمف يمام ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل 

،  رواه ُمًٚمؿ « : قمغم أن يقطمد اهلل وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة وصٞم٤مم رُمْم٤من واحل٩م مخ٦ًم

 أي سُمٜمل ديـ اإلؾمالم وأطمٙم٤مُمف قمغم مخ٦ًم .
 

، سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ُم٘مدار ومٝمٛمف  ذه اقمت٘م٤مدًا ومٝمق ُمًٚمؿويمؾ ُمـ ريض سمديـ اهلل شمٕم٤ممم وأخت      

. وم٤معمٝمؿ  وهمػمه٤م ، يم٤مًمتقيمؾ واخلِمٞم٦م وؿمٕمقره سمح٘م٤مئؼ اإليامن وقمٛمٚمف هب٤م ٕطمٙم٤مم اإلؾمالم

، وشمؼمأ ُمـ  يٌٚمٖمف ُمـ أطمٙم٤مم اإلؾمالم ٤مُمأٟمف أؾمٚمؿ ٟمٗمًف هلل شمٕم٤ممم سم٠من قم٘مد اًمٜمٞم٦م قمغم ىمٌقل يمؾ 

 وذًمؽ ، أن يٙمقن ضم٤مهاًل سمٌٕمض ُمٕم٤مين اإليامن وٓ ُيرضمف ُمـ اإلؾمالم ؛ إٟمداد وإوصم٤من

قمز  ًمؽ ٓ ُيرضمف ُمـ اإلؾمالم أن يٕميص اهللذ. ويم ٕن وم٘مف هذه اعمٕم٤مين إٟمام يٙمقن سم٤مًمتدري٩م

، وإٟمام ُيرج ُمـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمر إذا  وسمّمح٦م أُمر اهلل شمٕم٤ممم وضمؾ إذا يم٤من ُم٘مرًا سمًقء ومٕمٚمف
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، وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ يمؾ  قمٚمٞمف اًم٘مٓمٕمٞم٦م احلج٦م مل يًتًٚمؿ ذم آقمت٘م٤مد ًمٌمء ُمـ اًمديـ سمٕمد ىمٞم٤مم

 .أيْم٤ًم وشم٘مدم سمٕمْمف  ،ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 

 ادبحث افثاين

 افػرق بغ اإلشالم واإليامن

ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  چ ٤مممــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل      

 چڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ 

  .11احلجرات:

ڑ  چ إؾمالُم٤ًم سمال إيامن ذم ىمقًمف شمٕم٤مممد أصم٧ٌم اهلل ذم اًم٘مرآن وىم ؿال ابـ تقؿقة رمحف اهلل:      

، هؾ هق  ، ومٝمذا اإلؾمالم اًمذي ٟمٗمك اهلل قمـ أهٚمف دظمقل اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ چک ک 

إؾمالم يث٤مسمقن قمٚمٞمف؟ أم هق ُمـ ضمٜمس إؾمالم اعمٜم٤موم٘ملم؟ ومٞمف ىمقٓن ُمِمٝمقران ًمٚمًٚمػ 

، وهذا ُمروي قمـ  ًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مقوُيرضمٝمؿ ُمـ ا ٟمف إؾمالم يث٤مسمقن قمٚمٞمفا :أحدمها . واخلٚمػ

، وهق ىمقل مح٤مد سمـ زيد وأمحد سمـ  احلًـ واسمـ ؾمػميـ وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وأيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر

، ويمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م ل وأيب ـم٤مًم٥م اعمٙم ٌد اهلل اًمتًؽميطمٜمٌؾ وؾمٝمؾ سمـ قم

ثؾ ؾمتًالم ظمقف اًمًٌل واًم٘متؾ ُمإن هذا اإلؾمالم هق اإل :وافؼقل افثاين . واحل٘م٤مئؼ

، وُمـ مل يدظمؾ اإليامن ذم ىمٚمٌف ومٝمق  إؾمالم اعمٜم٤موم٘ملم، ىم٤مًمقا: إن اإليامن مل يدظمؾ ذم ىمٚمقهبؿ

 . (6٩9-6٩7 ، . اهـ ) اإليامن وزي اعمر. وهذا اظمتٞم٤مر اًمٌخ٤مري وحمٛمد سمـ ٟمٍم يم٤مومر

أهنؿ يث٤مسمقن قمغم إؾمالُمٝمؿ وأهنؿ  سمٛمٕمٜمك ، واًمّمحٞمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم هق اًم٘مقل إول      

 : وإدًم٦م قمغم ذًمؽ،  ا سم٢مؾمالُمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مقظمرضمق

وهذا  ، چگ گ ڳچ ن اهلل شمٕم٤ممم أصم٧ٌم إؾمالُمٝمؿ سم٘مقًمف إ :افدفقؾ إول      

 يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممإٓ قمغم ُمـ أؾمٚمؿ وضمٝمف هلل  وصػ رومٞمع ٓ ٟمٕمٚمٛمف يٓمٚمؼ ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم

، 126آل قمٛمران:  چڦ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ 
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ ٤مممــــوىم٤مل شمٕم

طمد إٓ إذا صح أاهلل شمٕم٤ممم إؾمالم  . ومال ي٘مرُّ  ، وآي٤مت أظمرى يمثػمة16٥اًمٜم٤ًمء:  چ ڱ

 . ، وذًمؽ ٕٟمف وصػ يمريؿ ُمقضم٥م ًمدظمقل اجلٜم٦م إؾمالُمف

ؾ ٟمٗمك قمٜمٝمؿ شمٕم٤ممم إؾمالُمٝمؿ سم اهلل ٘مر، ومل يُ  وىمد ورد ذيمر اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُمقاوع يمثػمة      

ٿ ٿ ٿ ٹ  چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ذيمر اعمٜم٤موم٘ملم وأصم٧ٌم هلؿ اًمٙمٗمر ـمٕم٤مً اإلؾمالم ٟمٗمٞم٤ًم ىم٤م

ل ومٙمٞمػ ي٘م٤م ، ٝمؿ ُمـ اإلؾمالم، وهذا ٟمص ذم ظمروضم81اًمتقسم٦م:  چٹ ٹ ٹ 

ٺ چ ؟ وىم٤مل شمٕم٤ممم إؾمالم ُمـ ظمرج ُمـ اإلؾمالم ٘مريُ  إن اهلل شمٕم٤ممم وهق قمالم اًمٖمٞمقب

ڃ ڃ چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم128اًمتقسم٦م:  چٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .9اًمٌ٘مرة:  چڇ ڇ چ چ چ چ ڇ ڇ 

حلجرات اًمتل صدرٟم٤م هب٤م هذا أن اهلل شمٕم٤ممم طمٍم اإليامن ذم آي٦م ا هق :افدفقؾ افثاين      

، ومٞمتٕملم ذم هذا اعمقوع قمغم إىمؾ  ٤معم٤مل واًمٜمٗمس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤مممسماًمٗمّمؾ سم٠مهؾ اجلٝم٤مد 

 شمٚمؽ إـمالق همػم اؾمؿ اإليامن قمغم اًمذيـ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم وًمٙمٜمٝمؿ مل يّمٚمقا سمٕمد إمم

 . ، وًمٞمس ذًمؽ إٓ اؾمؿ اإلؾمالم ٦مـــاعمرشمٌ

ڳ ڳ ڳ ڱ چ  ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهللذيمره اسمـ  :افدفقؾ افثافث      

، ومتدل أي٦م قمغم  ٜمٗمك هب٤م ُم٤م يٜمتٔمر ويتقىمع طمّمقًمفيُ  ش عم٤م »، وم٢من 11احلجرات:  چڱ

اًمٜمٞم٦م قمغم وم٢مٟمام يٕم٘مد  وم٢من اًمذي يدظمؾ ذم اإلؾمالم اسمتداء،  أن دظمقل اإليامن ُمٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ

، وأُم٤م طم٘م٤مئؼ اإليامن  قمت٘م٤مد سمٙمؾ ُم٤م يٌٚمٖمف ُمـ ديـ اهلل شمٕم٤مممواإل إظمالص اًم٘مٚم٥م هلل شمٕم٤ممم

 . اًمٙمثػمة وم٢مٟمام شمث٧ٌم ذم اًم٘مٚم٥م سم٤مًمرومؼ واًمتدري٩م

ُمث٤مل ذًمؽ أن اًمرضمؾ ذم سمداي٦م إؾمالُمف ٓ يٕمرف صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ اعمٕم٤مين       

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمام ذم طمدي٨م اًمؼماء

 ديوم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد إن مح  ط، ىم٤مل اًمؼماء: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 1احلجرات:  چۆئ
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 ضمٞمد ُمتّمؾرواه اسمـ ضمرير سم٢مؾمٜم٤مد  « ذاك اهلل قمز وضمؾ »  ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  زيـ وذُمل ؿملم

صمٜمك اهلل شمٕم٤ممم أن اًمزيٜم٦م إٟمام شمٙمقن عمـ أ ذًمؽ اًمرضمؾ ومل يٕمٚمؿ . يمام ذيمر اسمـ يمثػم ذم اًمًػمة

 ، وأُم٤م محد اًمٜم٤مس وذُمٝمؿ وأن اًمرزي٦م واًمِملم قمغم ُمـ ذُمف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُمـ اًمّم٤محللم

  ظمالوم٤م ًمِمٝم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ومال ىمٞمٛم٦م ًمف .

 ك اإلؾمالم سمحدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مصويت٠ميد اًم٘مقل سم٠من ُمٕمٜمك اإليامن ٓ يرادف ُمٕمٜم      

، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، أقمط ومالٟم٤ًم ومٝمق ُم١مُمـ رؾمقل اهلل، وم٘مٚم٧م: ي٤م  امً ًْ ىمَ  طؿ رؾمقل اهلل ًَ ىم٤مل: ىمَ 

 ٕقمٓمل إين » صمؿ ىم٤مل « أو ُمًٚمؿ » ، أىمقهل٤م صمالصم٤ًم ويردده٤م قمكم صمالصم٤مً  « أو ُمًٚمؿ » ط

ٌَّ  إزم ُمٜمف خم٤موم٦مَ  ه أطم٥مُّ اًمرضمؾ وهمػمُ  ٚمؿ واًمٚمٗمظ ـرواه اًمٌخ٤مري وُمً « ف اهلل ذم اًمٜم٤مرأن يٙم

 . ٚمؿـعمً

 :فػظ ظام ويستعؿؾ دم وجفغ « سؾؿاد »شبؼ أن  مـ خالل ما ذـركاه ؾقام ويتبغ      

،  ُمـ إٟمداد ؼماءةواًم قمغم اخلْمقع هلل شمٕم٤ممم ُمـ قم٘مد اًمٜمٞم٦ماد سمف يمؾ أن ير :إولافقجف       

وهبذا اعمٕمٜمك وم٢من اإلؾمالم  . سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ُم٘مدار ومٝمٛمف ٕطمٙم٤مم اإلؾمالم وُم٘مدار قمٛمٚمف

وىمد يٌٚمغ اعمًٚمؿ ُمراشم٥م  ،ًمنمقمٞم٦م درضم٤مت وُمراشم٥م ذم إظمالص اًم٘مٚم٥م وذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ا

امء: إن اعمرشم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م ًمإلؾمالم هل ُمثؾ ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمقم٤مًمٞم٦م ُمـ روقان اهلل شمٕم٤ممم . وًمذًمؽ 

قمت٘م٤مد اؾمتًالم هلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ، وذًمؽ أن يٙمقن ُمع اإلىمرار واإل أو ومقىمف اإليامن

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ   ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمف ذم مجٞمع ُم٤م ىم٣م وىمدر

، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ 12٩ – 126إٟمٕم٤مم:  چٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۈ 

 . وًمف احلٛمد اًمٙمثػم

ن اإلؾمالم يٓمٚمؼ قمغم ، وذًمؽ ٕ أن يراد سم٤معمًٚمؿ اعمٔمٝمر ًمِمٕم٤مئر اإلؾمالم :افثاينافقجف       

يٓمٚمؼ قمغم اًم٘م٤مئؿ  ، ُمًٚمؿ: ومٙمذًمؽ ًمٗمظ ،  اًم٤ًمسمؼ عمٌح٨ميمام ذيمرٟم٤م ذم ا أطمٙم٤مم اًمديـ

. ُمـ ذًمؽ طمدي٨م  او درضم٦م إيامٟمف ٝمر هل٤م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ُم٘مدار ـم٤مقمتفسم٠مطمٙم٤مم اًمديـ اعمٔم

 « ؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًم٤ًمٟمف ويدهاعمًٚم » ي٘مقل طىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ضم٤مسمر

٤مٟمِِف َوَيِدهِ  »وذم رواي٦م  ، رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ًَ
ـْ ًمِ ـْ ؾَمٚمَِؿ اًمٜم٤َّمُس ُِم ُؿ َُم

ٚمِ ًْ رواه أمحد  « اعمُْ
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. وقمـ قمٛمر سمـ  وصححف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط قمغم ذط اًمّمحٞمحلم ،واسمـ طم٤ٌمن وهمػممه٤م 

ف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اإلؾمالم أن شمِمٝمد أن ٓ إًم » ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل   اخلٓم٤مب

 « حت٩م اًمٌٞم٧م إن اؾمتٓمٕم٧م إًمٞمف ؾمٌٞمالً و شم١ميت اًمزيم٤مة وشمّمقم رُمْم٤منو اهلل وشم٘مٞمؿ اًمّمالة

.  م يمام هق ُمٌلم ذم همػمه ُمـ إدًم٦م، ويراد سم٤محلدي٨م ىمقاقمد اإلؾمال رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

، ٟم٘مؾ اًمِمقيم٤مين  وًمذًمؽ ورد قمـ اًمٕمٚمامء أن اإليامن قم٘مد اًم٘مٚم٥م وأن اإلؾمالم إفمٝم٤مر ذًمؽ

وسمذًمؽ  ط، وىمٌقل ُم٤م أشمك سمف اًمٜمٌل  رمحف اهلل قمـ اًمزضم٤مج أٟمف ىم٤مل: اإلؾمالم إفمٝم٤مر اخلْمقع

اإليامن وص٤مطمٌف  ًمؽذوم ًمؽ اإلفمٝم٤مر اقمت٘م٤مد وشمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، وم٢من يم٤من ُمع ذ حي٘مـ اًمدم

 . (1٥-11آي٦م  : ػم احلجراتـــشمٗمً ، ومتح اًم٘مدير ) . اهـ ــــاعم١مُم

ٕن يمؾ واطمد  ، ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ ُي٤مًمٗمف ُمٓمٚم٘م٤مً  ؾمالم ٓ يرادف اإليامناإلوئمٝمر مم٤م شم٘مدم أن       

وم٢من اعمٕمٜمك  وسم٤مًمٜمٔمر ذم اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم . ؾمٛملم يًتٕمٛمؾ ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمكيـ آذُمـ ه

الم اًمذي ذيمرشمف ذم هذا اًمٗمّمؾ يقاومؼ ويٙم٤مد يرادف اعمٕمٜمك اًمث٤مين ًمإليامن اًمذي إول ًمإلؾم

 . شم٘مدم ذيمره ذم اعمٌح٨م اًمراسمع ُمـ اًمٗمّمؾ إول

 

 :ادـاؾؼقن حمؿقفقن ظذ اإلشالم دم طاهر افتعامؾ ؾؼط

ٕٟمف يم٤مومر ضم٤مطمد ذم  اإلؾمالم أن اعمٜم٤مومؼ ظم٤مًمد ذم ضمٝمٜمؿوُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم أهؾ       

ؾ سم٥ًٌم دظمقل اعمٜم٤موم٘ملم ذم ، إٓ أن سمٕمض إوه٤مم ىمد حتّم وهذا ُمقوع اشمٗم٤مق ، ٤مـمــاًمٌ

 : ذم مجٚم٦م اعمًٚمٛملم ٔم٤مهراًم

ٕٟمف أفمٝمر اخلْمقع وإن يم٤من  ، اعمٜم٤مومؼ ُمًٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م سم٠من ٔمـهق أن يُ  :افقهؿ إول      

ًمٞمس  هذا ان اػ افتقؾقؼ:ـــواجلقاب وباهلل تع٥ٌم يمٗمره اًم٤ٌمـمـ . ـسمً ظم٤مًمدًا ذم ضمٝمٜمؿ

ٕن أصؾ اإلؾمالم هق إظمالص  ،سحي٦م ذم ذًمؽ  شاعمٜم٤موم٘مقن»وأوائؾ ؾمقرة  ، سمّمحٞمح

ضمراء أطمٙم٤مم إوأُم٤م  . ، وأُم٤م إفمٝم٤مر اخلْمقع ومٗمرع قمـ إظمالص اًم٘مٚم٥م اًم٘مٚم٥م هلل شمٕم٤ممم

ومألٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ٟمٗم٤مىمٝمؿ سمٞم٘ملم أو ٕهنؿ أفمٝمروا اًمتقسم٦م سمٕمد فمٝمقر  ، ؾمالم قمغم اعمٜم٤موم٘ملماإل

ًمنمقمٞم٦م شم٘متيض محؾ يمؾ ُمـ ُئمٝمر اإلؾمالم قمغم اإلؾمالم وقمدم او ٕن اعمّمٚمح٦م ا ، ٟمٗم٤مىمٝمؿ
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وؾمٞم٠ميت اًمتٗمّمٞمؾ ذم سم٤مب اًمٙمٗمر واًمٙمالم ومٞمف قمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ،ٟم٘مض ذًمؽ إٓ سمْمقاسمط صم٘مٞمٚم٦م 

اًم٘م٤ميض  اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م أن وم٢من . وهذا يِمٌف اًمٌٞمٜم٦م ذم اًم٘مْم٤مء ٤مممإن ؿم٤مء اهلل شمٕم وهمػمهؿ

يمذًمؽ و . إطمٞم٤من ذم سمٕمضػ احل٘مٞم٘م٦م ٤مٟم٧م خت٤مًموإن يم ٘مْم٤مئٞم٦مي٘ميض سمح٥ًم اًمٌٞمٜم٦م اًم

، وٓ ي٘مدح  ٤منـاًمٌٞمٜم٦م ومٞمف هل ُم٤م ئمٝمره اإلٟمً وم٢من ، إلٟم٤ًمنًم اًمِمخّمٞم٦م ٕم٘مٞمدةاًماحلٙمؿ قمغم 

 ومٚمق أفمٝمر اعمٜم٤مومؼ ٟمٗم٤مىمف ويمٗمره . الم وشمٙمذهب٤مـذم ذًمؽ إٓ سمٞمٜم٦م ُمٕم٤مرو٦م هتدم دقمقى اإلؾم

ًمؽ أن اعمٜم٤مومؼ ًمٞمس . ُمٕمٜمك ذ ٙم٤مومر، أضمري٧م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًم وأقمٚمـ رومْمف ًمإلؾمالم ساطم٦م

وأُم٤م  .همػم أن احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ يٕمتٛمد قمغم اًمٌٞمٜم٤مت اًمٔم٤مهرة  ، سمٛمًٚمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م

وم٢مٟمف جيقز ًمؽ اؾمتٕمامًمف ومٞمام ؿمئ٧م ُمـ اعمٕم٤مين اعمٕمرووم٦م قمـ  سم٤مًم٘مرائـ إذا ىمٞمدت ًمٗمظ اإلؾمالم

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ؽ ىمقًمف، ُمـ ذًم اًمٕمرب

، ومٝمذا اؾمتٕمامل يِمٛمؾ 7٩: نآل قمٛمرا چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

وذم هذه أي٦م  ، ، وىمد شم٘مدم ٟمحق ذًمؽ ذم ًمٗمظ اإليامن وًمٙمٜمف ُم٘مٞمد سمام يٌلم ُمٕمٜم٤مه اًمٙمٗم٤مر

 وأٟمف ٓ ؿم٠من ق إٓ هق ظم٤موع عمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤مممإومح٤مم قمٔمٞمؿ ًمٚمٙمٗم٤مر ٕهن٤م شمٌلم أٟمف ُم٤م ُمـ خمٚمق

ًمٖم٤ٌموة اًمِمديدة أن ُيت٤مر ، ومٙم٤من ُمـ ا إٓ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ًمألوصم٤من واًمٓمقاهمٞم٧م ذم ىمْم٤مء وىمدر

  . إلرادة اهلل ، وهق ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ُمًتًٚمؿ يمره٤مً  اعمرء اًمٙمٗمر واخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم شمٗمًػم هق ظمٓم٠م سمٕمْمٝمؿ ذم : افقهؿ افثاين      

، وىمد يم٤من ذم سمٞم٧م ًمقط ٩2 – ٩٥اًمذاري٤مت:  چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: إهن٤م يم٤مٟم٧م  ٝم٤م ذم اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة، ويم٤مٟم٧م ىمد ظم٤مٟم٧م زوضم اُمرأشمف ،

ک ک ک گ گ گ گ چ   ىم٤مل شمٕم٤مممو . شمٔمٝمر اإلؾمالم وشمٌٓمـ اًمٙمٗمر

، ومزقمؿ 12اًمتحريؿ:  چڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ڦ ڄ ڄ ڄ چ   ٕم٤ممم ذيمر ًمٗمظ اعمًٚمٛملم ذم ىمقًمفاسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم سمٕمض يمتٌف أن اهلل شم

، وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ أهؾ  ٚمٗمظ اُمرأة ًمقط اعمٜم٤موم٘م٦م، ًمٞمِمٛمؾ اًم٩2اًمذاري٤مت:  چڄ ڃ ڃ 

ذم ًمٗمظ اعمًٚمٛملم وٓ يدظمؾ ذم ًمٗمظ  قمٜمده، وذًمؽ ٕن اعمٜم٤مومؼ يدظمؾ  اًمٌٞم٧م ذم اًمٔم٤مهر
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وًمٙمـ ذم  ٕن اعمٜم٤مومؼ ًمٞمس سمٛم١مُمـ وٓ ُمًٚمؿ ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم . وهذا شمٗمًػم سم٤مـمؾ اعم١مُمٜملم

 . ذا اًمٗمّمؾ واًمٗمّمؾ اًمذي ىمٌٚمفأول ه، وىمد ذيمرٟم٤م أدًم٦م ذًمؽ ذم فم٤مهر اًمٌٞمٜم٤مت قمٜمد اًمٜم٤مس

 چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ ، وم٤مٕومم أن ٟم٘مقل ومٞمٝم٤م إن ىمقًمف شمٕم٤ممم  وأُم٤م آي٦م اًمذاري٤مت

أن ي٘م٤مل سم٤مًمٜمٔمر  ش اإليامن » ٕن إيمثر ذم اؾمتٕمامل ًمٗمظ ذيمر إلوم٤مدة اًمٕمٛمقم ٩٥اًمذاري٤مت: 

ُمـ وأفمٝمر ١مُمٜملم قمغم ُمـ آ، ومٞم٘مع ًمٗمظ اعم إمم أطمقال اًم٘مٚم٥م واعمٕم٤مين اًمٙمثػمة اًم٘م٤مئٛم٦م ومٞمف

،  ، وهؿ مجٞمٕم٤ًم ُمـ اعمخرضملم اًمٜم٤مضملم ر إمم يمتامن إيامٟمفيمام ي٘مع قمغم ُمـ آُمـ واوٓمُ  اإلؾمالم

ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن ، ٩2اًمذاري٤مت:  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ   صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم

ٕن ًمٗمظ  ؽ، وذًم ٔمٝمر اعم١مُمٜمقن ومٞمف ؿمٕم٤مئر اإلؾمالممل ٟمجد ُمـ اعم١مُمٜملم همػم سمٞم٧م يُ  اعمٕمٜمك:

وىمد  . رة سم٤مقمت٤ٌمر إقمامل اًمٔم٤مهرة اًمتل هل ومرع قمـ إظمالص اًم٘مٚم٥ماإلؾمالم يًتٕمٛمؾ سمٙمث

ٕهنؿ أفمٝمروا ؿمٕم٤مئر ديٜمٝمؿ  ُمٜملم اًمٜم٤مضملميٙمقن ذم ًمٗمظ اعمًٚمٛملم ذم هذا اعمقوع ُمدح ًمٚمٛم١م

وقمغم أي طم٤مل وم٢من اًمٕم٤ٌمرة  ، اًمت٘مٞم٦م اإلظمٗم٤مء او ُمع أن اعم٘م٤مم ىمٌؾ إرؾم٤مل اعمالئٙم٦م يم٤من يتحٛمؾ

وهذه ٟمٙمرة  ،يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير: همػم أهؾ سمٞم٧م  ،دير جم٤مزي٦م وومٞمٝم٤م طمذف حيت٤مج إمم شم٘م

او يٙمقن اًمت٘مدير: همػم سمٕمض أهؾ سمٞم٧م . ومال  ،ُمْم٤موم٦م إمم ٟمٙمرة ومال يٚمزم محٚمٝم٤م قمغم اًمٕمٛمقم 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،ؿمؽ ُمع وضمقد احلذف أٟمف يتٕمذر إدقم٤مء دظمقل اُمرأة ًمقط ذم اًمٚمٗمظ 
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 ادبحث إول

 افعبــــــادة
 

 : معـك افعبادة

ٌْد هق اعمٛمٚمقك        ٌُد وقمٌٞمد وقِم٤ٌمد وقِمٌدان وقُمٌ ، او همػم احلر اًمٕم وآؾمؿ  ،دان واجلٛمع أقم

ٌُقدة و  ـمققم٤مً  شمًٚمٞمؿ اًمٕمٌد ٟمٗمًف :افـقع إولل ٟمققم٤من ، هو ُمّمدر واًمٕم٤ٌمدة . اًمٕمٌقِدّي٦ماًمُٕم

ػمى سمام يتْمٛمٜمف شمًٚمٞمؿ اًمٜمٗمس ُمـ ظمْمقع وشمذًمؾ وهق اهلل قمز وضمؾ ، وم عم٤مًمٙمف احل٘مٞم٘مل

أن طمريتف ُم٘مٞمدة مت٤مُم٤ًم سمٛمْم٤مُملم  ُمـاًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم وطمده سمام شم٘متْمٞمف  وي١مُمـ وإٟم٘مٞم٤مد ،

شم٘مٌؾ ٟمٗمًف ديٜم٤ًم همػم ديـ ُم٤مًمٙمف وظم٤مًم٘مف ، وجيٝمد ٟمٗمًف يمل يٕمٛمؾ ىمدر ومال  ذع اهلل شمٕم٤ممم ،

ٱ  ٻ  ٻ  چ . وُمـ هذا اًمٜمقع ىمقًمف شمٕم٤ممم اؾمتٓم٤مقمتف سمام يريض اهلل شمٕم٤ممم 

 چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

سم٤مًمتٛمرد قمغم  ، أي وُم٤مًمٙمف : شمًٚمٞمؿ اًمٕمٌد ٟمٗمًف إمم همػم ظم٤مًم٘مفافـقع افثاين .8٩إٟمٌٞم٤مء: 

ٟمحق ىمقًمف  هذا اًمٜمقعوُمـ  ظمٞم٤مر اهلقى واًمٖمقاي٦م . اًمذي يًقق إمم ٘مٞم٘م٦م واًمتٓم٤مول اًمٗم٤مرغاحل

  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ شمٕم٤ممم 

  .91 - 91اًمِمٕمراء:  چ ڑ   ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ 

شمتٕمٚمؼ سمّمٗم٤مت  ًمف أؾم٤ٌمب أي قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم وطمده ، اًمّمحٞمح اإلظمتٞم٤مر وواوح أن      

أٟمف قمز وضمؾ هق اًمذي  وطمده ٤مممــ٤ٌمب قم٤ٌمدة اهلل شمٕمـُمـ أؾم٢من وم. اعمٕمٌقد وصٗم٤مت اًمٕمٌد 

 ويمذًمؽ .ومال ذيؽ ًمف ذم رء  ، ، سمؾ هق ظم٤مًمؼ يمؾ رء وهق قمغم يمؾ رء ويمٞمؾ ظمٚم٘مٜم٤م

واحلٙمٛم٦م وأن ًمف  يم٤مًمرمح٦م واًمرأوم٦م واًمتقدد واًمٖمٗمران ،ًمقهٞم٦م شمٗمرده قمز وضمؾ سمّمٗم٤مت إُ 

 واإلٟم٘مٞم٤مد ًمديٜمف وـم٤مقم٦م أُمره ، مم٤م ي٘متيض اخلْمقع ًمف قمغم يمؾ رء ىمدير ٤ًم وأٟمفاًمٕمزة مجٞمٕم

هبذه  اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمدةوًمذًمؽ ومن سمٕمْمٝمؿ ،  ؿمدة حمٌتف واًمًٕم٤مدة سم٤مًمتذًمؾ ًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممو

إٓ ذم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم ؾمقاء يم٤من  ومٝمق قم٤مسمد قم٤ٌمدة : قمٌَد يٕمٌدذم ُمًٚمؿ وٓ ُي٘م٤مل اعم٘متْمٞم٤مت .
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يمام ورد ذم  ، وإهقاء وإوصم٤من وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومٝمق يٕمٌد اًمٓم٤مهمقت ، ًا أم قمٌداً اعمًٚمؿ طمرّ 

 آي٤مت يمثػمة .

قمغم دقمقهتؿ إمم  ذم دقمقهتؿ إمم اإلؾمالم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالماشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء  ًمذًمؽو      

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  شمٕم٤ممم. ىم٤مل  وطمده ٓ ذيؽ ًمف شمٕم٤ممم قم٤ٌمدة اهلل

ٓم٤مهمقت اؾمؿ ًمٙمؾ ُمٕمٌقد ُمـ دون اهلل واًم ، ٩2اًمٜمحؾ:  چچ چ چ ڇڇ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ  ٛمٕمٜمك آي٦م اًمٜمحؾ يمٛمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم، وم شمٕم٤ممم

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ 

يت  جث            مث    ىث   يث      چ وىم٤مل شمٕم٤ممم .129 – 127إٟمٌٞم٤مء:  چے ے ۓ ۓ 

 .112اًمٙمٝمػ:  چحج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  

سم٤مًمٕم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم شمقطمٞمد  غم رومْمٝمؿيمٚمٛم٦م اًمٙمٗم٤مر ذم رومْمٝمؿ ًمإلؾمالم قمويمذًمؽ اشمٗم٘م٧م       

 أو رومْمٝمؿ ًمِمٝم٤مدة ، ورؾمقًمف او رومْمٝمؿ ًمٓمريؼ قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم وهق اإليامن سمديٜمف ويمت٤مسمف

، واإليامن سمِمٝم٤مدة اإلؾمالم يٕمٜمل اإليامن سمٕم٤ٌمدة اهلل  ، وذًمؽ ٕن اإلًمف هق اعمٕمٌقد اًمتقطمٞمد

  . شمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ  شمٕم٤ممم سم٤مًمتقطمٞمد ىمقًمف ومٛمـ اًمٙمٗمر      

وُمـ يمٗمرهؿ  .82إقمراف:  چ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  طسم٤مًمديـ اعمٜمزل وسمرؾمقل اهلل 

  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ 

             چ ٤ممم ــشمٕموىمقًمف  ، 67 - 68ومّمٚم٧م:  چۆئ  ۈئ  ۈئ  

                  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  

 وىمقًمف شمٕم٤ممم ، 112اًمٜم٤ًمء:  چٴۇ  ۋجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب 

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ 
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 . 1٥1 - 1٥2 اًمٜم٤ًمء: چژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

. وًمذًمؽ  اإليامن قمـقم أن أطمقال اًم٘مٚم٥م درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٙمالم وُمٕمٚم      

أظمؼمين  طىم٤مل ًمٚمٜمٌل  أن ضمؼميؾ  ، ومٕمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  شمٗم٤موشم٧م درضم٤مت اًمٕم٤ٌمدة

رواه اًمٌخ٤مري  «.  شمراه وم٢مٟمف يراك ، وم٢من مل شمٙمـ أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه » ، ىم٤مل قمـ اإلطم٤ًمن

أُم٤م  ،ٟمققم٤من  ٤منـاإلطمً وم٢من ، اًمٕم٤ٌمدة درضم٦م إشم٘م٤من. ومٝمذه  ٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾـٚمؿ ذم ؾمـًوُم

 وأُم٤م ، اعمٜم٤مومع ُمـ همػمه او شمٕمٚمٞمامً  او ُم٤مًٓ  يم٤من ؾمقاء اخلػم إقمٓم٤مء ٝمقوم أظمريـ إمم اإلطم٤ًمن

 وإطمٙم٤مُمف واًمٜمٗمع اخلػم أُمقر ُمـ إُمر إشم٘م٤من ومٝمق او اًمٕم٤ٌمدة اًمٕمٛمؾ او إُمر ذم اإلطم٤ًمن

أي ُم٤م  شىمٞمٛم٦م يمؾ اُمرئ ُم٤م حيًٜمف»وُمـ مجٞمؾ اًمِمٕمر:  ، ٤مءةـاإلؾم ٟم٘مٞمض وهق ، وإضم٤مدشمف

ٓ حُيًـ اًمتٕمريض »وذم اعمثؾ:  ،ـ اًمرُم٤مي٦م ــ اًمٙمت٤مسم٦م وٓ حُيًـوومالن حُيً ، جيٞمده ويت٘مٜمف

أي  ، 8اًمًجدة:  چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ . يقوح اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم  شإٓ صَمْٚم٤ٌمً 

 . لء ظمٚم٘مفـأطمٙمؿ وأشم٘مـ يمؾ ؿم

وًمذًمؽ يٜمدم اًمٙمٗم٤مر  ، ن اًمٕم٤ٌمدة ومرض قمغم ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦مٕمٚمؿ سم٠من إطم٤ًمويٜمٌٖمل أن يُ       

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم اًمتٗمريط ومٞمف يقم احل٤ًمب

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 ڍ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   ڍوىم٤مل شمٕم٤ممم  ،٥9 – ٥7اًمزُمر:  چڦ ڄ 

إن اهلل يمت٥م اإلطم٤ًمن قمغم يمؾ  » ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌل  وقمـ ؿمداد سمـ أوس  ، 92اًمٜمحؾ: 

واًمٔم٤مهر  ، ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه « رء وم٢مذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا اًم٘متٚم٦م وإذا ذسمحتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمذسمح

.  ، ويت٠ميد ذًمؽ سم٠من اإلرؿم٤مد سمٕمده ورد سمّمٞمٖم٦م إُمر أٟمف سمٛمٕمٜمك ومرض ، يمت٥م: ُمـ ًمٗمظ

َـّ ، ٓ شمد ٕم٤مذأوصٞمؽ ي٤م ُمُ  » ىم٤مل ًمف ط ضمٌؾ أن رؾمقل اهللوقمـ ُمٕم٤مذ سمـ  سمر يمؾ دُ  ذم قم

رواه أمحد وأسمق داود  « أقمٜمل قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمًـ قم٤ٌمدشمؽ: اًمٚمٝمؿ  صالة أن شم٘مقل

وىمقى إؾمٜم٤مده احل٤مومظ  ، وواوم٘مف اًمذهٌل واحل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط اًمِمٞمخلم واًمٜم٤ًمئل
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: ؾ اًمًٚمقكًمؽ ىم٤مل أه. وًمذ (٥8 احلدي٨م ، سم٤مب صٗم٦م اًمّمالة ، سمٚمقغ اعمرام) اسمـ طمجر ذم 

 . عمٓمٚمقسم٦م ذم اًمنمع هل أىمَم درضم٤مت اخلْمقع واعمح٦ٌمإن اًمٕم٤ٌمدة ا

ٱ ٻ ٻ چ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم وم٘مد أُم٤م اًمدٟمٞم٤م . اًمٕم٤ٌمدة يقضم٥م ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةوإطم٤ًمن       

وأُم٤م أظمرة وم٘م٤مل  ، 11اًم٘مّمص:  چٻ ٻ پ پپ پڀ ڀ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ شمٕم٤ممم

 . 11–11اعمرؾمالت:  چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
 

 رؤشاء ظبادة هلؿ؟هؾ اخلضقع فؾ

، ومٝمؾ هذه  ، وإن اعمرؤوس ىمد ُيْمع ًمرئٞمًف رسمام ي٘م٤مل إن اعمح٥م ىمد ُيْمع عمحٌقسمف      

حٌقسمف أو ًمرئٞمًف وًمٙمـ عمقم٤ٌمدة هلؿ؟ وم٤مجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ، أن اعمًٚمؿ ىمد ُيْمع 

.  وًمديٜمف قمز وضمؾ خلْمققمف هلل شمٕم٤ممم ذم اإلقمت٘م٤مد يٙمقن ظمْمققمف هلام همػم ُمٜم٤مزع سمنمط أن

ومٝمل ُمٕمّمٞم٦م وًمٞم٧ًم  ،سم٥ًٌم اًمِمٝمقات وًمٙمـ ُمع ؾمالُم٦م اعمٕمت٘مد وأُم٤م اعمٜم٤مزقم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

،  ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م هق خم٤مًمػ ٘مٚمٌف يمؾسم يٜمٙمر أن  قم٤ٌمدة ًمٚمٝمقى او اًمرؤؾم٤مء . ومٕمغم اعم١مُمـ

،  وًمق سم٠مدٟمك درضم٤مشمف واًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم وطمده وهبذا اإلٟمٙم٤مر حي٤مومظ اعمًٚمؿ قمغم اإليامن

٦م ُمّ اُ ُم٤م ُمـ ٟمٌل سمٕمثف اهلل ذم  » ىم٤مل طٕمٜمك طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد أن رؾمقل اهلل وقمغم هذا اعم

 ُٚمػصمؿ إهن٤م خَتْ  ، قن وأصح٤مب ي٠مظمذون سمًٜمتف وي٘متدون سم٠مُمرهُمتف طمقاريّ اُ ىمٌكم إٓ يم٤من ًمف ُمـ 

، ومٛمـ ضم٤مهدهؿ سمٞمده ومٝمق  ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ٓ ي١مُمرون ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن قٌف ٚمُ ُمـ سمٕمدهؿ ظُم 

ٞمس وراء ذًمؽ وًم ، ُم١مُمـ قوُمـ ضم٤مهدهؿ سم٘مٚمٌف ومٝم ٟمف ومٝمق ُم١مُمـُم١مُمـ وُمـ ضم٤مهدهؿ سمٚم٤ًم

 .  رواه ُمًٚمؿ « ُمـ اإليامن طم٦ٌم ظمردل
 

 : حؼقؼة ظبادة افطاؽقت

اختذ ٟمدًا هلل شمٕم٤ممم ذم طمؼ ُمـ طم٘مقىمف قمز وضمؾ او ذم صٗم٦م ُمـ  يمؾ ُمـطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ أن       

 ،ٗمرد سمٙمامل اًمًٞم٤مدة وم٢من ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم شمٜم ،صٗم٤مشمف ومٝمق ُمنمك . وًمٜمذيمر ُمثاًل طمؼ اًمٓم٤مقم٦م 

شمٕم٤مرض ذم و شمٜم٤مزع وم٢من طمّمؾ ،ويمؾ ـم٤مقم٦م ًمٌنم جي٥م أن ٓ شمتٕم٤مرض ُمع ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم 
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يم٤من اًمتٕم٤مرض ذم اًمٕمٛمؾ ُمع  أي اًمنمك . وإنْ  ،قم٘مٞمدة اًمٓم٤مقم٦م ومٝمق سمٛمٕمٜمك اخت٤مذ اًمٜمد هلل شمٕم٤ممم 

م قمـ وؾمٞم٠ميت ذم اًمٙمال صح٦م اعمٕمت٘مد ومٝمل اعمٕمّمٞم٦م او اًمٗمًؼ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ او اإلوٓمرار .

ژ  ڑ  ڑ  ک         چ إيْم٤مح ذًمؽ سمتٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمنمك إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

وُمثؾ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم طمؼ . 161إٟمٕم٤مم:  چ ک  کک  گ  گ  گ  گ  

 ،ُي٘م٤مل ُمثٚمف ذم صٗم٤مشمف قمز وضمؾ  ،اًمتٕمٔمٞمؿ واعمح٦ٌم وهمػمه٤م . وُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم 

احل٘مقق ٕن اًمٙمثػم ُمـ اعمنميملم  م قمـّدُمٜم٤م اًمٙمالٕن احل٘مقق شم٤مسمٕم٦م ًمٚمّمٗم٤مت . وًمٙمـ ىم

وًمٙمـ قمغم احل٘مقق اعمؽمشم٦ٌم  ،٤ممم ــرة قمغم صٗم٤مت اهلل شمٕمـٓ هيجٛمقن ُم٤ٌمؿم ،ورسمام أيمثرهؿ 

 قمغم اًمّمٗم٤مت . 

اإلٟم٘مٞم٤مد  حترر اًم٘مٚم٥م واإلرادة ُمـ ىمٞمقد ديـ اهلل شمٕم٤ممم ، ُمع او شمٗمٚم٧م وأصؾ اًمنمك هق      

صمؿ يٛمٙمـ أْن ُي٤ًمق اعمنمك هبقاه وؿمٝمقشمف  ،أي شم٠مًمٞمف اهلقى  ،ًمٚمٜمٗمس وضمٕمٚمٝم٤م ٟمدًا هلل شمٕم٤ممم 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ ىم٤مل قمز وضمؾإمم قم٤ٌمدة إوصم٤من او اًمٓمقاهمٞم٧م . 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ۈئ ېئ ېئ 

ٌؾ اهلقى ـصمؿ ختتٚمػ ؾم رك وسمدايتفـ، ومٝمذا هق أصؾ اًمِم11 – 1٩اًمٗمرىم٤من:  چٺٿ

 .  ىمٚم٥م اعمنمكوُمٔم٤مهر اًمنمك سمح٥ًم ٟمقع اًمٗم٤ًمد واعمرض ذم

وًمذًمؽ شمْمٛمٜم٧م ؿمٝم٤مدة  ، واعمٝمؿ أن إوصم٤من واًمٓمقاهمٞم٧م ٓ أًمقهٞم٦م هل٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر      

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڍ  ىم٤مل شمٕم٤مممو ،اإلؾمالم ٟمٗمل أًمقهٞم٦م همػم اهلل شمٕم٤ممم 

اعم١مُمٜمقن:  ڍٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 

، أٓ شمرى أن  ٚمٓمقاهمٞم٧مرضم٤مت اخلْمقع واًمتذًمؾ ًمدٓ يٛمٙمـ شم٘مديؿ أىمَم ًمذًمؽ و،   91

!! وأٟمف ىمد ينمك اهلل شمٕم٤ممم ذم قم٤ٌمدة آهلتف  اًمٙم٤مومر يتحقل ُمـ قم٤ٌمدة إًمف إمم قم٤ٌمدة إًمف آظمر

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم اًم٤ٌمـمٚم٦م

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .٩اًمزُمر:  چہ
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 : ػرق بغ ظباد اهلل وافعبقد ادؿؾقـغاف

وًمذًمؽ  . دَ قمٌَ  واًمٗمٕمؾ: أيمثر مم٤م يتقؾمع ذم ًمٗمظ اًمٕم٤مسمد ، داًمٕمٌْ تقؾمع ذم اؾمتٕمامل ًمٗمظ ـيُ       

اًمٌ٘مرة:  چ گ گ گ گ  چ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم د قمغم ُمٚمؽ اًمٞمٛملمإـمالق ًمٗمظ اًمٕمٌْ  ضمرى

 ، وم٢مٟمف سمٕم٘مٞمدشمف ٓ اًمٕم٘مٞمدةؾمتٕمامل أٟمف قمٌد سم٤مًمتًخػم ٓ سم٤مًمٜمٞم٦م و. ووضمف اًمتقؾمع ذم اإل187

جيري  ، دــ، وذًمؽ أن ًمٗمظ اًمٕم٤مسم وٓ يٙمقن قم٤مسمدًا إٓ هلل شمٕم٤ممم حيؾ ًمف أن يٕمٌد إٓ اهلل شمٕم٤ممم

، وٓ يٓمٚمؼ إٓ قمغم ُمـ وىمٕم٧م ُمٜمف  قم٤مسمد، ومٝمق  قمغم ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ وًمٗمٔمف ُمـ قمٌد يٕمٌد قم٤ٌمدة

وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومٝمق  . ٓ هلل شمٕم٤ممممم اعمًٚمؿ ٓ يٙمقن إ. وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إ اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًم٘مٚم٥م واجلقارح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم يٕمٌد اًمٓم٤مهمقت وقم٤مسمد ًمف

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .2 – 1اًمٙم٤مومرون:  چڤ ڦ ڦ ڦ 
ن اًمٕم٤مُم٦م اضمتٛمٕمقا قمغم شمٗمرىم٦م ُم٤م سملم قم٤ٌمد اهلل أٓ إ٘مؾ اسمـ وم٤مرس قمـ اخلٚمٞمؾ أٟمف ىم٤مل: وٟم      

، وًمق  . ومل ٟمًٛمٕمٝمؿ يِمت٘مقن ُمٜمف ومٕمالً  ٌقدةاًمٕمُ  سملم   . ي٘م٤مل: هذا قمٌدٌ  واًمٕمٌٞمد اعمٛمٚمقيملم

ـ . أه وًمٙمٜمف أُمٞم٧م اًمٗمٕمؾ ومٚمؿ يًتٕمٛمؾ ، وأىمر سم٤مًمٕمٌقدة ، أي ص٤مر قمٌداً  دٌُ اؿمتؼ ًم٘مٞمؾ قمَ 

 .  )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م(ُمـ

 

 ادبحث افثاين

 فقِهقَّةتقحقد إُ 
 

 : ن معـك صفادة أن ٓ إفف إٓ اهللتعريػ اإلفف وبقا

، ذيمر ذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  اؾمؿ ًمٚمجٜمس ي٘مع قمغم يمؾ ُمٕمٌقد سمحؼ أو سم٤ٌمـمؾ ش اإلًمف »      

ىمد دل اًم٘مرآن و ويمذًمؽ ذيمر اًمراهم٥م وهمػمه أن اإلًمف اؾمؿ ًمٙمؾ ُمٕمٌقد . ، اهلل فـــــرمح

، ىم٤مل  ، وأن ُمـ اختذ إهل٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ومٝمق قم٤مسمد ًمف اًمٙمريؿ قمغم أن يمؾ ُمـ قمٌد ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد اختذه إهل٤مً 

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ     ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ شمٕم٤ممم
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پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم76 – 71ُمريؿ:  چڇ ڍڍ

چ چ چ ڇ  چ  مم ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ ٤م، وىم٤مل شمٕم11ـمف:  چٺٺ

  . 72 – 7٥اًمّم٤موم٤مت:  چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 : افعبادة ٓ يستحؼفا إٓ اهلل تعاػ

هق اًمذي ظمٚم٘مٜم٤م ويٛمٚمٙمٜم٤م  ًمف أو اعمٕمٌقد احلؼ، أن اإل ًمقهٞم٦مٛمـ أؾم٤ٌمب اًمتٕمٌد وُمٕم٤مين آُ وم      

٤ممم ـــىمقًمف شمٕم ٟمحق دل قمٚمٞمٝم٤مـ٤م يـيمٛم ـ اًمّمٗم٤مت وأيمٛمٚمٝم٤م وأقماله٤مـاعمقصقف سم٠مطمً قـوه

هم٤مومر:  چ.. ....ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ 

ٝمق قمٔمٞمؿ اًمَ٘مْدر وًمف وم أي هق رومٞمع اًمّمٗم٤مت يمام هل قم٤ٌمرة ُمٙمل ذم شمٗمًػمه ، ،1٥ - 11

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  ىمقًمف شمٕم٤مممُمثٚمف و ٟمحيص درضم٤مت محده واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف .احلٛمد وٓ 

وأُم٤م  . 11 - 12اًمٜم٤مزقم٤مت:  چ ېئ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ

ويمام ذم ؾمقرة احلديد  . إٓ سمرزق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٕم٤ممم ومٚمٞمًقا سمٌمءاعمٕمٌقدون ُمـ دون اهلل شم

، ومٝمق يٌدئ ويٜمٝمل ٕمده رء هق إول ومٚمٞمس ىمٌٚمف رء وهق أظمر ومٚمٞمس سموم٢من اهلل شمٕم٤ممم 

وطمده ٓ ذيؽ ًمف ؛ وهق اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمف رء وهق اًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمف رء ، ومٝمق 

 اًم٘م٤مهر ومقق قم٤ٌمده ، وهمػمه ًمٞمًقا سمٌمء ، وٓ حيقل دوٟمف رء وٓ ُيٗمك قمٚمٞمف رء .

 ، رًمقهٞم٦م هل٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمااعمنميملم ٕهنؿ اختذوا آهل٦م ٓ  وًمذًمؽ أٟمٙمر اهلل قمز وضمؾ قمغم

، وإْن قمّم٧م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ومٝمل ظم٤موٕم٦م ًمَ٘مَدر اهلل وُمِمٞمئتف ومٝمل خمٚمقىم٦م وًمٞم٧ًم ظم٤مًم٘م٦م 

ڻ ڻ چ  شمٕم٤ممم ىم٤مل،  سمح٤مل ُمـ إطمقالن آهل٦م تحؼ أن شمٙمقـال شمًوم شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ،

﮲  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .99 – 97إٟمٌٞم٤مء:  چ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ   شمٕم٤ممموىم٤مل       

، إمم أن 79 –77ـمف:  چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
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ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ      چ ذم حم٤مورشمف ُمع اًم٤ًمُمري ىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمـ ُمقؾمك 

ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب 

 .97 – 98ـمف:  چيب جت حتخت

ذيؽ ، وأهن٤م هلل شمٕم٤ممم وطمده ٓ  ًمقهٞم٦مشم٘مرير واوح عمٕم٤مين إ وذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ       

 . ػمه٤موُمريؿ واًمِمٕمراء واًمّم٤موم٤مت وهمًمف، وذًمؽ ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم 

 

  اإلحاضة بؽامٓت اهلل تعاػ تعذر 

  : دم ادعرؾة هبا فؿتدرجظدم تؽػر ادسؾؿغ بسبب و

 شم٤ٌمرك ؿمٝم٤مدشمف أن اهللاهلل وم٘مد شمْمٛمٜم٧م  ويتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن يمؾ ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ      

ٕمٌد ُمـ وٓ يُ  ٓ يٕمدل سمف رء وٓ ي٤ًمويف رءوُمـ يمؾ رء شمٕم٤ممم ومقق يمؾ رء وأقمغم و

، وىمد شمٖمٞم٥م سمٕمض شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م قمـ يمثػم  وهذه ُمٕم٤من إمج٤مًمٞم٦م ومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة ، دوٟمف رء

سمنمط أٓ جيحدوا ؿمٞمئ٤ًم  ذم إؾمالُمٝمؿ وٓ ُيرضمٝمؿ إمم اًمٙمٗمر، وهذا ٓ ي٘مدح  ُمـ اعمًٚمٛملم

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم احلج٦م سمف ىمٞم٤مممم٤م ي٘متْمٞمف ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة سمٕمد 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ  شمٕم٤مممشم٤ٌمرك و، وىم٤مل 1٩1إٟمٕم٤مم:  چی ی ی جئ 

أؾمامء اهلل  ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ أن يٕمٚمؿ وُمٕمٚمقم أٟمف ًمٞمس سمقؾمع سمنم، 672اًمٌ٘مرة:  چۈ 

ريض اهلل ، ومل يٕمرف اًمّمح٤مسم٦م  شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ أول وىم٧م إؾمالُمف

 . ًمتدري٩مذًمؽ إٓ سم٤م شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ

يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، اهلداي٦م سمٕمده٤م وُمـ صمقاب اهلداي٦م،  وىمد شم٘مدم أن ُمـ صمقاب اإليامن زي٤مدشمف      

ىمقل ، وىمد شم٘مدم 99اًمّم٤موم٤مت:  چى ى ائ ائ ەئ ەئچ  ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ 

  «. ك اهلل قمز وضمؾاذ » طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  « ن محدي زيـ وذُمل ؿملمإ » طًمٚمٜمٌل  قمرايبإ

وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل  ؛ ٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ُمتّمؾ يمام ذيمر اسمـ يمثػمسم اًمٓمؼمي رواه اسمـ ضمرير

 أظمرضمف « ، ُم٤م ؿم٤مء اهلل وطمده ضمٕمٚمتٜمل هلل ٟمداً  »، ىم٤مل  ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م ط رضمؾ ًمٚمٜمٌل

)اٟمٔمر شمٗمًػم اًمِمقيم٤مين  ، أيب ؿمٞم٦ٌم واًمٜم٤ًمئل واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد أمحد واسمـ اإلُم٤مم
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ك اًمرضمؾ ُم٤م اد ىم٤مل ذـ، وىم اًمقصػ ريؽ ذمـاًمِم ، واًمٜمد هق (66، آي٦م  رةـــقرة اًمٌ٘مـًمً

قمٚمٞمٝمام  طؿ حيٙمؿ اًمٜمٌل ٚم، وم ذًمؽ إقمرايب، ويمذًمؽ ُم٘م٤مًم٦م  ًمقهٞم٦مإ ىم٤مل ضمٝماًل سمٛمٕم٤مين

ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ چ ٤مممـــ. وىم٤مل شمٕم حٝمام وقمٚمٛمٝمام، وًمٙمـ ٟمّم سم٤مًمٙمٗمر واًمردة

 ُمـ اًمديـ ومٝمق ُمًٚمؿ صحٞمح اإلؾمالم سمام سمٚمٖمف ـُمـ آُم ؾ، ومٙم٥٩اًمروم:  چڄڄ

 . قز شمٙمٗمػمه سم٥ًٌم ضمٝمٚمف سمام ٓ يٕمٚمٛمف ومل يٌٚمٖمفوٓ جي

إذا أٟم٤م ُم٧م وم٤مطمرىمقين  : ا ُيرج احلدث اًمّمحٞمح ذم اًمذي ىم٤مل: وقمغم هذ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م      

 . ذاسم٤ًم ُم٤م قمذسمف أطمدًا ُمـ اًمٕم٤معملمًمٞمٕمذسمٜمل قم صمؿ اؾمح٘مقين ذم اًمٞمقم ومقاهلل ًمئـ ىمدر اهلل قمكمّ 

.  اًمِمؽ ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وإقم٤مدشمف إذا طمرىمقه وىمد همٗمر اهلل شمٕم٤ممم هلذا ُمع ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ

  . (219  ، اإليامن إوؾمط) ُمـ يمت٤مب  اهـ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك وُمـ هذا اًمٜمقع ىمقًمف      

﮾  ﮼  ﮽  ﮺  ﮻ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮿ ﯀ ﯁               

ٱ ٻ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

٤مرة ـػم قمٌـــوُمع اإلظمتالف ذم شمٗمً ،111 – 111اعم٤مئدة:  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

﮿  ﯀ چ  ﮾      چيمام ذم قم٤ٌمرة  ،وم٢من ذم اًمًٞم٤مق إٟمٙم٤مرًا ًم١ًمال احلقاريلم   چ  ﮽

اعمٝمؿ أن قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم مل ي٘مض قمٚمٞمٝمؿ سمٗمًؼ وٓ  ، چ     

إمم  اريلم يم٤مٟمقا أٟمّم٤مر قمٞمًك ُمع أن احلق ، ، وأضم٤مب ـمٚمٌٝمؿ ؾمٛمع قمذرهؿسمؾ  ،يمٗمر 

تٗمّمٞمٚمٞم٦م وزي٤مدة اـمٛمئٜم٤من اًم٘مٚم٥م حيت٤مج إمم شمدرج ُمع همػم أن سمٜم٤مء اعمٕمروم٦م اًم ، ٤مممــــاهلل شمٕم

وحيت٤مج إمم ُمٕمروم٦م أطمقال اًمٜم٤مس اًمتل حتدد اإلظمتالف ذم رهم٤ٌمهتؿ وُمٓم٤مًمٌٝمؿ  ،اًمٜم٤مس 

     چ ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم واٟمٔمر  ،وـمرق سمٜم٤مء اًم٘مٜم٤مقم٤مت قمٜمدهؿ 

  . چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ 
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، وم٢من 12٩إٟمٕم٤مم:  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ  وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ر ، ومٛمـ يمٗمَّ  ، وٓ حيٞمط سمٕمٚمٛمٝم٤م أطمد ُمـ اًمٌنم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ٓ طمدود ًمٙمامهل٤م وقمٚمقه٤م

، وىمد شم٘مدم ذم  ؟ وم٤مٕومم سمف أن يٌدأ سمتٙمٗمػم ٟمٗمًف ًمقهٞم٦ماعمًٚمٛملم جلٝمٚمٝمؿ سمٌٕمض صٗم٤مت آ

، وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم  ـ اًمٗمّمؾ إول طمدي٨م ُمـ أص٤مسمف هؿ أو طمزناعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ُم

. وأؾمامء اهلل  ذطمف: وم٘مد أظمؼم ذم هذا احلدي٨م أن هلل أؾمامء اؾمت٠مصمر هب٤م ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م قمٜمده

ُمـ زقمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمالم واًمٜمٔمر أهنؿ قمرومقا اهلل طمؼ  . وهبذا يتٌلم ًمؽ أن ُمتْمٛمٜم٦م ًمّمٗم٤مشمف

،  قمرومقه٤م وأن ُم٤م مل يٕمرومقه ومل ي٘مؿ هلؿ دًمٞمؾ قمغم صمٌقشمفيٌؼ ًمف صٗم٦م إٓ  ، سمحٞم٨م مل ُمٕمرومتف

، وطمجتٝمؿ ذم  و٤مًمقن ، ىمقم هم٤مًمٓمقن خمٓمئقن ُمٌتدقمقن يم٤من ُمٕمدوُم٤ًم ُمٜمتٗمٞم٤ًم ذم ٟمٗمس إُمر

 ٕمقدي٦م،ــل اًمٓمٌٕم٦م اًمًـ، اعمٚمحؼ سمٙمت٤مب اإليامن وم طـ٤من إوؾمـاإليٛم . اهـ ) ذًمؽ داطمْم٦م

٥81) . 

رشمداد سم٤مجلٝمؾ ىمد يٗميض إمم اًم٘مقل سمجقاز قمدم اإل إن ُم٤م شم٘مدم ُمـ : وىمد ي٘مقل ُمٕمؽمض      

؟؟  ، وأن هذا ُمـ سم٤مب مجع اًمٜم٘مٞمْملم أن جيتٛمع إؾمالم ُمع ذك ىمد ضمٝمؾ ص٤مطمٌف أٟمف ذك

واجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ إن اًمذي ٓ جيتٛمع ُمع اإلؾمالم هق اًمنمك سمٕمد سمٚمقغ أظم٤ٌمر 

ك ُم٤م يًٛمك سم٤مًمنمك ، وًمذًمؽ ورد ذم احلدي٨م وذم آصم٤مر اًمًٚمػ أن ُمـ اًمنم اًمنميٕم٦م

، وًمقٓ ومالن  ، يم٘مقل اًمرضمؾ ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م قمـ اعمٚم٦م رج، أو اًمنمك اًمذي ٓ ُُي إصٖمر

شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ أن سم٘م٤مي٤م اًمنمك قمٜمد  . ، وٟمحق ذًمؽ ، وًمقٓ يمذا ُم٤م طمّمؾ يمذا عم٤م طمّمؾ يمذا

ًمٙمـ ٓ و ،وشمقضم٥م اإلرؿم٤مد واًمتٕمٚمٞمؿ  ذم إؾمالم اإلٟم٤ًمن شُمـَٕمُد صُمـْٚمَٛم٦م ُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم

أي اجلحقد سمؼماهلم  ، سم٤مًمٙمٗمر ٧مقمـ اإلؾمالم إٓ إذا اىمؽمٟم اًمردةو سم٤مًمٜم٘مض حُيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م

 اإلؾمالم . وؾمت٠ميت شمٗم٤مصٞمؾ ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .
 

 :أن حمؿدًا رشقل اهللمعـك صفادة 

وضمؾ  ؾمالم ُمٜم٘مقل قمـ اهلل قمزأن مجٞمع ديـ اإل ، أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل: ؿمٝم٤مدة  شمٕمٜمل      

ل قمغم ٤مء اهلل ـذم ُمقوع آظمر إن ؿم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽو، ط قل اهلل حمٛمدـرؾم سم٤مًمقطمل اًمـُٛمٜمَـزَّ

ع ُمٕمف ؿمٝم٤مدة أن ٗمشمٜم الوم ،سم٤مًمرؾم٤مًم٦م  يمٗمر٥م سم٤مًمرؾمؾ ، وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٤مًم٘مقل سم٠من اًمتٙمذي ٤مممـشمٕم



 51 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ٓ إًمف إٓ اهلل وٓ همػمه٤م ُمـ إقمامل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ڍ ڍ 

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد أُمرٟم٤م ذم  ،وأُم٤م إصم٤ٌمت اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م  .1٥1 – 1٥2اًمٜم٤ًمء:  چک 

ڍ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، واشم٤ٌمع أُمره واًمتح٤ميمؿ إًمٞمف طٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م يمثػمة سمٓم٤مقم٦م رؾمقل اهلل 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

﮻   ﮼  ﮽    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 

﮾      ﮿  ﯀  ﯁                           

 . 2٥ - 21اًمٜم٤ًمء:  ڍ         

شم٘مٓمع سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ىمد طمٗمظ ًمٜم٤م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وطمٗمظ ًمٜم٤م  وهذه اًمٜمّمقص وهمػمه٤م      

ًمٙمريؿ اًمٓمرق اًمتل شم٘مقم هب٤م احلج٦م ذم رواي٦م اًمًٜمـ . وأُم٤م ُمـ يريد اإلىمتّم٤مر قمغم اًم٘مرآن ا

ٕن  ،وم٢مٟمف يٚمزُمف شمرك اًمّمالة واًمزيم٤مة وأطمٙم٤مم أظمرى يمثػمة  ،وقمدم اإلطمتج٤مج سم٤مًمًٜمـ 

ويمذًمؽ يمثػم ُمـ أطمٙم٤مم احل٩م  ،قم٤مُم٦م أطمٙم٤مم اًمّمالة واًمزيم٤مة إٟمام صمٌت٧م سم٤مًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م 

وسمٕمض دقم٤موى اإلىمتّم٤مر قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هم٤ميتٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م هل شمٕمٓمٞمؾ اًمًٜمـ  وهمػمه .

وًمٙمـ ٟم٘مقل أيْم٤ًم  ومٝمل دقم٤موى ُمردودة مجٚم٦م وشمٗمّمٞمالً . ،٤م سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمّمحٞمح٦م واًمٓمٕمـ ومٞمٝم

٧َم؟ اىْمَرْأ َي٤م ُُمَٕم٤مُذ َأومت٤َّمٌن َأٟم »عمٕم٤مذ طملم أـم٤مل ذم صالة اجلامقم٦م  طإشم٤ٌمقم٤ًم ًم٘مقل رؾمقل اهلل 

ومٙمذًمؽ رضمؾ احلدي٨م إذا دم٤موز  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  « سمَِٙمَذا َواىْمَرْأ سمَِٙمَذا

مل يٕمرف اًمٗمروق سملم ُم٘متْمٞم٤مت إواُمر ضمقب ذم اًمًٜمـ اًمٗمٕمٚمٞم٦م واحلدود وم٠مـمٚمؼ اًمق

وُم٤م ىمد شم٘متْمٞمف   اعمت٤ٌمدل سملم اًمٜمّمقص وإطمٙم٤ممومل يٜمٔمر ذم اًمت٠مصمػموُم٘متْمٞم٤مت اًمٜمقاهل 

ُمـ اًمتج٤موز يٗمتـ اًمٜم٤مس  وهمػمه وم٢من هذا اًمٜمقع ،ورسمام ىم٤مم سمتٜمٙمٞمس إوًمقي٤مت  ،ُمـ ختٗمٞمػ 

ويمذًمؽ وم٢من رضمؾ احلدي٨م ىمد  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . يدومع سمٕمْمٝمؿ إمم ُمزقمٛم٦م اإلىمتّم٤مر قمغمىمد و

ي٤ٌمًمغ ذم اإلسار واًمتِمٜمٞمع قمغم اعمخ٤مًمػ ذم إظمذ سمٙمؾ إؾمٜم٤مد صححف او طمًٜمف سمٕمض 

قمٚماًم أن مجٚم٦م ُمـ إؾم٤مٟمٞمد اؾمتٜمد شمّمحٞمحٝم٤م إمم ىمقاقمد حتت٤مج إمم  ،ُمِم٤مهػم إئٛم٦م واًمٕمٚمامء 
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ِم٤مهػم وومٞمٝمؿ شمقصمٞمؼ ُمرؾمؾ إقم٤مدة ٟمٔمر . ُمث٤مل ذًمؽ وضمقد قمدد همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمرضم٤مل همػم اعم

وُمع ذًمؽ ٟمجد ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من  ،أي مل يقصم٘مٝمؿ إٓ ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ومل يدريمٝمؿ  ،وم٘مط 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ ىمٚم٦م أطم٤مديثٝمؿ وىمٚم٦م اعمٕمروم٦م  ، ُمـ يّمحح هذه إؾم٤مٟمٞمد ُمـ قمٚمامء احلدي٨م

 سم٠مظم٤ٌمرهؿ وشمٕمذر شمٙمقيـ ىمرار قمـ وٌٓمٝمؿ !! وشمقضمد جم٤مٓت أظمرى يٜمٌٖمل ًمٕمٚمامء احلدي٨م

 سف اًمٕمٜم٤مي٦م إًمٞمٝم٤م ًمًد اًمثٖمرات ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ .

    

 ادبحث افثافث

 تقحقد افربقبقة
 

 :تعريػ افرب

ٟم٤م ر، وم٤مًمرب هق اعمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٜم٤م اًم٘م٤مئؿ سم٠مُم ُمٕمٜمك اهلٞمٛمٜم٦م واًم٘مٞمقُمٞم٦م ، شاًمرب»ًمٗمظ  يتْمٛمـ      

وشمَرسّم٤مه :  ورسّم٤مه شَمْرسمَٞم٦مً  ، ف رسّم٤مً لَّ َيُرسمُّ َربَّ اًمّمٌ : ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده.  اعمتقزم عمّم٤محلٜم٤م اعمدسمر ٕطمقاًمٜم٤م

اهـ )اعمحٙمؿ يم٤من اسمٜمف او مل يٙمـ . ،ٞم٦م ووًمٞمف طمتك ُيٗم٤مرق اًمٓمٗمقًم ، أطمًـ اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف

 ، ق هذا آؾمؿ قمغم همػم اهلل شمٕم٤ممموًمذًمؽ ورد إـمال ( .12/6٩1 ،واعمحٞمط إقمٔمؿ 

: رب اًمدار أي   ي٘م٤مليمام ٜم٦م شمدل قمغم اعمٓمٚمقبىمري وضمقدؽ اإلو٤موم٦م أو ًمويِمؽمط ذم ذ

ىَم٤مَل: َي٤م  (ق ضمؼميؾ ـوه) ، ويمام ذم طمدي٨م أيب هريرة أن رضمالً  ٞمده٤مـص٤مطمٌٝم٤م وؾم

ًَّ قَل اهللِ، ـَرؾُم  ًْ  » ٤مقَم٦ُم؟ ىَم٤مَل ـَُمَتك شَمُ٘مقُم اًم ٤مِئؾِ ـَُم٤م اعْمَ ًَّ ـَ اًم صُمَؽ  ئُقُل قَمٜمَْٝم٤م سم٠َِمقْمَٚمَؿ ُِم ، َوؾَم٠ُمطَمد 

ـْ َأؿْم  ـْ َأؿْم ـ، ومَ  َٝم٤مـٚمُِد َرسمَّ ـْرَأَة شمَ َراـمَِٝم٤م: إَِذا َرَأْي٧َم اعمَْ ـقَم ، َوإَِذا َرَأْي٧َم احْلَُٗم٤مَة اًْمُٕمَراَة  َراـمَِٝم٤مـَذاَك ُِم

َْرضِ  ْٕ ٌُْٙمَؿ ُُمُٚمقَك ا ؿَّ اًْم ـْ َأؿْم  اًمّمُّ َتَٓم٤مَوًُمقَن ذِم ـيَ ، َوإَِذا َرَأْي٧َم ِرقَم٤مَء اًْمٌَْٝمِؿ  َراـمَِٝم٤مـ، وَمَذاَك ُِم

ٌُٜمَْٞم٤منِ    ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ . ٤مهمػممهو واًمٌخ٤مري رواه ُمًٚمؿ « اًْم

ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ هلل شمٕم٤ممم اعمتٙمٗمؾ  ، اًمرب:  وٓ ي٘م٤مل : رمحف اهللوىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين       

وذًمؽ ٕن اهلل شمٕم٤ممم هق رب اًمٕم٤معملم ورب يمؾ  ، سمٛمّمٚمح٦م اعمقضمقدات اهـ )ُمـ اعمٗمردات(

 .121إٟمٕم٤مم:  چ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم رء
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 : تقحقد إفقهقة وتقحقد افربقبقة غافتالزم ب

شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م يًتٚمزم  ، ويمذًمؽ ًمقهٞم٦م يًتٚمزم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦مواقمٚمؿ أن شمقطمٞمد آ      

 ، واًمرب . اعمٕمٌقد اعمحٌقب فوأٟم يذيمر اقمت٤ٌمرًا سمٙمامل صٗم٤مشمف ، إلًمفا ، وًمٙمـ ًمقهٞم٦مشمقطمٞمد آُ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ  ٕم٤مممشمو شم٤ٌمرك ٤مل، ىم وشمدسمػمه يذيمر اقمت٤ٌمرًا سمًٚمٓم٤مٟمف وُمٚمٙمف

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

سمف وضم٥م هبذه أي٦م أن ُمـ قمرف ر ٧مومثٌ .18٩ – 186إقمراف:  چک گ گ گ 

وًمٙمٜمٝمؿ  ٝمؿـقمز وضمؾ قمغم اًمٙمٗم٤مر إذ قمرومقا رسموًمذًمؽ أٟمٙمر اهلل  رك أطمدًا سمٕم٤ٌمدشمفـأن ٓ يِم

  . مل يٕمٌدوه

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ ٤مل شمٕم٤ممموىم      

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ 

قمٚمٞمف  ُمر أن يٕمٌد إهل٤ًم واطمدًا وضم٥ماُ ومث٧ٌم هب٤م اًمٜمص أن ُمـ  ، ٩1اًمتقسم٦م:  چۇئ 

 ًمقهٞم٦م يًتٚمزم سمٜمٗمًف شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م.ٕن شمقطمٞمد آ يمذًمؽ أن ٓ يتخذ رسم٤ًم ؾمقاه

. هق ُمـ 81: إٟمٕم٤مم چڭ ڭ ۇ ۇ چ   شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك وٓ ؿمؽ أن ىمقًمف      

، واًمن ذم ٥9إقمراف:  چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

، ُمقصقف سم٤مًمٕمٚمق واًمٕمٔمٛم٦م وهمػمه٤م ُمـ  اًمتالزم هق أن اإلًمف احل٘مٞم٘مل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق

وٓ رب  اعمٕمٌقد رب يمؾ رء، وُمٕمٚمقم أن ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل أن يٙمقن  صٗم٤مت اًمٙمامل

،  اًم٘م٤مهر ق هق: اعم٤مًمؽ اعمدسمر اعمٝمٞمٛمـ اعمًٞمٓمر اعمّمٚمحسم٤مإلـمال  رباًم وم٢من ، ويمذًمؽ ؾمقاه

 .  اًمذي ٓ ُمٚمج٠م ُمـ ؾمٚمٓم٤مٟمف وقمزشمف إٓ سمت٠مًمٞمٝمف وطمًـ قم٤ٌمدشمف
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 افــديـــ

 

 

 . حؼقؼة ديـ اإلشالم ومعـاه:  ادبحث إول

محؾ افـاس دم ديـفؿ ظذ ما يظفر مـفؿ وافتبغ :  ادبحث افثاين

 .  مـ حؼقؼة أمرهؿ

 . مصادر افعؾقم ظـد ادسؾؿغ:  فثافثادبحث ا

 . مـ معاين افتسؾقؿ فؾقحل ادـزل:  ادبحث افرابع
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 ادبحث إول

 حؼقؼة ديـ اإلشالم ومعـاه
 

 : تعريػ افديـ

ٺ ٺ ٿ چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم19آل قمٛمران:  چ  ڃ ڃ چ چ چچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

 ،2 – 1اًمٙم٤مومرون:  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ
ذم  ، وهق ٤مًمديـ هق ُمٜمٝم٩م اًمٕم٤ٌمدةوم ُم٤م يٕمٌده اإلٟم٤ًمن ومٝمق ديٜمف ، واوح ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن

 . وسمٛمْم٤مُملم اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمتًٚمٞمؿ وًمٙمؾ ٟمٔم٤مم يٜم٘م٤مد ًمف اًمٜم٤مس اًمٚمٖم٦م اؾمؿ ًمٙمؾ قم٘مٞمدة ُمتٌققم٦م

ٜمُتف أُمري أي ُمّٚمٙمتف إي٤مه  .، إذا ظمْمع واٟم٘م٤مد  يديـ : داني٘م٤مل  وداهَنؿ َيديٜمُٝمؿ إذا  ،وديَّ

ـَ  ،وداٟمقا ًمف أي ذًّمقا وظمْمٕمقا  ،هؿ ىمٝمر ـُ  ،أي مُحِؾ قمغم ُم٤م يٙمره  ُيدانُ  وِدي ُي٘م٤مل: يمام شَمدي

)هتذي٥م اًمٚمٖم٦م( واسمـ وم٤مرس  ( وإزهري ذموُيرضمع ذم ذًمؽ إمم اسمـ قم٤ٌمد ذم )اعمحٞمط ،شُمدان 

  ( وهمػمهؿ .ذم )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م

اٟمقا ًمف وداٟمقه سمٛمٕمٜمك اٟم٘م٤مدوا ، ومت٘مقل: د وسمٛمٕمٜمك أظمْمع سمٛمٕمٜمك ظمْمع ، دان: وشمٙمقن       

. وىمد  ُؽ اًم٘مقَم، سمرومع اعمٚمؽ وٟمّم٥م اًم٘مقم سمٛمٕمٜمك ؾم٤مؾمٝمؿ وأظمْمٕمٝمؿًمف، وشم٘مقل دان اعمٚمِ 

 ، ىم٤مل شمٕم٤ممم شمدل ىمريٜم٦م قمغم اؾمتٕمامل دان يديـ سمٛمٕمٜمك ظمْمع يمره٤م ُمـ همػم اقمت٘م٤مد صحٞمح

٘مقًمف وم، 78 – 72اًمقاىمٕم٦م:  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎڈچ

، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين: أي ومٝمال إن  ٘مٝمقريـ ُمًتٕمٌديـسمٛمٕمٜمك ممٚمقيملم ُم  چڍچشمٕم٤ممم 

ٚمٖم٧م احلٚم٘مقم إمم ُم٘مره٤م اًمذي سميملم شمرضمٕمقهن٤م أي اًمٜمٗمس اًمتل ىمد قيمٜمتؿ همػم ُمرسمقسملم وممٚم

.اهـ )ُمـ ومتح  ، وًمـ شمرضمٕمقه٤م ومٌٓمؾ زقمٛمٙمـ أٟمٙمؿ همػم ُمرسمقسملم وٓ ممٚمقيملم يم٤مٟم٧م ومٞمف

ەئ وئ  چ ، ومٝمق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ٓ ظمٞم٤مر هلؿ ومٞمف ومال ُيـث٤مسمقن ْمقعاخل، ومٝمذا  اًم٘مدير(

 . هذا ذم اًمٗمٕمؾ دان يديـ 7٩ن: آل قمٛمرا چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

  ُيِمتؼ ُمٜمف . وُم٤م
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ـُ  اًمديـ وأُم٤م       وم٤معمخت٤مر أٟمف ٓ يٙم٤مد يًتٕمٛمؾ ذم اخلْمقع يمره٤ًم ُمع  ، ومالن ذم ىمقهلؿ: دي

چ  چ ل شمٕم٤ممم ىم٤م . ه أن ديٜمف اًمٙمٗمر، ومال ي٘م٤مل ذم اعم١مُمـ اعمٙمرَ  وضمقد قم٘مٞمدة ُمٕم٤مرو٦م ًمٚمٔم٤مهر

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ومتدسمر  .122اًمٜمحؾ:  چ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

، أي ُم١مُمـ ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر وًمٞمس سمٙم٤مومر . ويتّمؾ  چڎ  ڎ  ڈ     چقم٤ٌمرة 

 چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻچ  ىمقًمف شمٕم٤ممم سمذًمؽ

ذم أقمامل  وم٠مظمقة اًمديـ ًمٞم٧ًم . ُمـ أقمامل ، أي إظمقاٟمٙمؿ ذم اعمٕمت٘مد وُم٤م ي٘متْمٞمف11اًمتقسم٦م: 

ر اًمنمط سمذيمر اًمتقسم٦م وهل ٓ هلل شمٕم٤ممم صدّ ، أٓ شمرى أن ا فم٤مهرة ٓ شمٜمتٔمؿ سمٕم٘مٞمدة واطمدة

ؾمتًالم واخلْمقع واإل ٟم٘مٞم٤مد ًمألُمرـ ي٘م٤مل اقمت٤ٌمرًا سم٤مإلإٓ أن اًمدي ، شمٜمٗمؽ قمـ قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م

 د أسمٚمغ ُمـ دان يديـيٕمٌ وم٢من قمٌد ، وًمذًمؽ وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين اعمت٘م٤مرسم٦م واإلشم٤ٌمع واًمٓم٤مقم٦م

 شمْمٛمٜم٤ًم ًمٚمٛمٕم٤مين اًم٘مٚمٌٞم٦م اعمختٚمٗم٦م يم٤مخلْمقع واًمتٕمٔمٞمؿ واعمح٦ٌمُمـ ضمٝم٦م أن اًمٕم٤ٌمدة أيمثر 

  وٟمحقه٤م .

إٟمٕم٤مم:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ ٚمػ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمٙمٗم٤مرواظمتُ        

ـ ًمؽ أن اًمدي، وذ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر چٺ چ ، وم٤مًمٔم٤مهر أن اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم82

 ، ىم٤مل شمٕم٤ممم وأن اعمًٚمؿ قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ ٓ يٛمٞمؾ وٓ يتٌدل احلؼ هق اإلؾمالم وم٘مط

وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومال يًت٘مٞمؿ ًمف ُمٕمت٘مد وٓ ، 19آل قمٛمران:  چڃ ڃ چ چ چچ

ٺ ٺ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم وإٟمام طم٤مًمف يمٛمـ يٚمٝمق ويٚمٕم٥م ويت٘مٚم٥م سملم اًمٚمٕم٥م يًت٘مر ًمف ٟمٔم٤مم

 ٤ملــــ، وىم62ؿ: ـإسمراهٞم چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

، أٓ شمرى أن ٩٥إٟمٗم٤مل:  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ چ 

وهذا  . وشم٤مرة سمٕم٤ٌمدة اًمِمٞمٓم٤من صػ شم٤مرة سمٕم٤ٌمدة احلج٤مرة وشم٤مرة سمٕم٤ٌمدة اهلقىٙم٤مومر ىمد وُ اًم

ىم٤مل: أيمالً وذسم٤ًم. اهـ )ُمـ  ، چٿ ٿچ قم٤ٌمرة  يتٗمؼ ُمع ُم٤م روي قمـ ىمت٤مدة ذم شمٗمًػم

 ، هق اإلؾمالم چٺچ ىمقًمف شمٕم٤ممم ن اًمديـ ذماذم أي٦م ومتح اًم٘مدير(. واًم٘مقل اًمث٤مين 
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. واًم٘مقل إول  ًمٕم٤ًٌم وهلقاً  وم٢مهنؿ اختذوه ، اًمديـ اًمذي يم٤من جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اإليامن سمف سمٛمٕمٜمك أن

واهلل  ، 2اًمٙم٤مومرون:  چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ ٤مقمد قمٚمٞمف ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـويً ، أفمٝمر

 . ٤ممم أقمٚمؿــشمٕم

 چ ٺ ٺ ٺ چ ٤مل شمٕم٤ممم، ىم وىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اخلْمقع ُمٕمٜمك اجلزاء واحل٤ًمب      

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ  ٤مممــــوىم٤مل شمٕم ،1اًمٗم٤محت٦م: 

، وهذا ضب ُمـ اًم٘مٝمر ٥٥ – ٥٩اًمّم٤موم٤مت:  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 . واإلظمْم٤مع
 

 : افؽتاب وافسـةشالم هق  ديـ اإل

سمٛمْم٤مُملم اًمٕم٤ٌمدة  هل٤م ُيْمعًمنميٕم٦م اًمتل ا او اعمٜمٝم٩م يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن ديـ يمؾ إٟم٤ًمن هق      

 ٤مممـــ، ىم٤مل شمٕم هب٤م هل اًم٘مرآن واًمًٜم٦م. وذيٕم٦م اإلؾمالم اًمتل ٟمديـ هلل شمٕم٤ممم  او ًمقاوٕمٝم٤م هل٤م

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  چ

، وىم٤مل ٥9اًمٜم٤ًمء:  چخب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث

 – 12اًمٓمالق:  چ    ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  شمٕم٤ممم

 اسمـ قم٤مُمر وطمٗمص ومحزة واًمٙم٤ًمئل، وم٘مد ىمرأ  چ ۉ  چيمٚمٛم٦م وىمد صمٌت٧م ىمراءشم٤من ذم  ،11

وىمرأ ٟم٤مومع واسمـ يمثػم وأسمق ؛  سمٛمٕمٜمك أن أي٤مت شمٌلم ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ )اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ( سمٙمن اًمٞم٤مء

 ويِمٛمؾ سمٛمٕمٜمك: يقضمد ُم٤م يٌٞمٜمٝم٤م او ُمـ يٌٞمٜمٝم٤م ،  ، )اؾمؿ اعمٗمٕمقل( سمٗمتح اًمٞم٤مء قمٛمرو وأسمق سمٙمر

يم٤من اعمرضمع ذم اًمٜمزاع إمم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يمام هق يتٚمقه٤م ويٌٞمٜمٝم٤م ، وًمذًمؽ  طاًمٜمٌل  ذًمؽ أن

 .  وهمػمه٤م واوح ُمـ آي٦م اًمٜم٤ًمء اعمذيمقرة

  ، وأيْم٤ًم وم٢من رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم ُُمَقضّمٝم٦م إمم اعمٙمٚمٗملم ُمـ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من      

، 1٥7إقمراف:  چ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ  ىم٤مل قمز وضمؾ
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أي وُمـ  ،19إٟمٕم٤مم:  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك وىم٤مل

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم ،سمٚمٖمف اًم٘مرآن ُمـ همػميمؿ 

 .12إطمزاب:  چ ۇئ ۆئ

 

 :ؼـ فقسا خارجغ ظـ افؽتاب وافسـةافؼقاس افصحقح واإلمجاع ادتق

وًمٞمس  ، حذًمؽ أن اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح داظمؾ ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمو      

سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم يمت٤مب ىمد سمّٞمٜم٤م ذًمؽ و ُمْم٤مُملم اًمٜمص . وي١مظمذ طمٙمٛمف ُمـ ، سمدًمٞمؾ صم٤مًم٨م

 . . وأُم٤م اًم٘مٞم٤مس اًمٗم٤مؾمد ومرأي ٓ حيؾ أن يٜم٥ًم إمم اإلؾمالم( )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م

وإمج٤مع  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، يمٛمـ ي٠مظمذ سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٌٞم٧م  وأُم٤م اإلمج٤مع وٟمحقه ُمـ إدًم٦م      

.  ذم اًمًٜم٦م  ذم اًم٘مرآن وٓومال ؿمؽ أن إُم٦م ٓ دمٛمع قمغم ذع ضمديد ٓ هق  ،أهؾ اعمديٜم٦م 

،  ٕٟمف ٓ ُي٤مًمػ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م مج٤مع اعمتٞم٘مـ ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦موإٟمام وضم٥م إشم٤ٌمع اإل

. وًمذًمؽ سح إئٛم٦م سمقضمقب  وذًمؽ ًمقضمقد ـم٤مئٗم٦م ُمـ إُم٦م قمغم احلؼ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

يٙمقن او  يمذب وًمٞمس سم٢ممج٤مع قوإٓ ومٝم ، ُمـ اًمٙمت٤مب او اًمًٜم٦م دًمٞمؾاإلمج٤مع إمم  اؾمتٜم٤مد

 .وًمٞمس قمغم طمٙمؿ ذقمل  او يمٞمٗمٞم٦م همػم ُمٚمزُم٦م إمج٤مقم٤ًم قمغم وؾمٞمٚم٦م

 

 :فتباس بافباضؾقاع واإلـ افضم أبداً  افديـ حمػقظ

وأن حيٗمٔمف سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمتل ومرض  ، شمٕمٝمد اهلل شمٕم٤ممم سم٠من يٛمٜمع ديٜمف ُمـ أن يٚمتٌس سم٤مًم٤ٌمـمؾ      

 چۆ ۈ ۈۇ ۇ ۆ چ . سمره٤من ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم م اًم٘مٞم٤مُم٦مٚمٞمٜم٤م ىمٌقهل٤م إمم يققم

وومرض قمٚمٞمٜم٤م  ٘مٞم٤مُم٦م، ومٚمام ومرض اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٌع اًم٘مرآن واًمًٜم٦م إمم يقم اًم672اًمٌ٘مرة: 

، قمٚمٛمٜم٤م ُمـ ذًمؽ أٟمف شمٕم٤ممم ىمد طمٗمظ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م إمم يقم  ىمٌقل رواي٦م اًمٕمدل اًمْم٤مسمط ومٞمٝمام

 وذًمؽ ،إظمٓم٤مء اخلٗمٞم٦م اًمتل شمتٕمذر ُمٕمرومتٝم٤م  ، ويمذًمؽ طمٗمظ أؾم٤مٟمٞمد اًمث٘م٤مت ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م

 . ٕٟمف ًمٞمس سمقؾمٕمٜم٤م اشم٤ٌمع ُم٤م اًمتٌس سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومل حيٗمظ
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ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی چ  وضمؾىم٤مل قمز       

اًم٘مٞم٤مُم٦م  إمم يقم إدي٤من ؾم٤مئراإلؾمالم قمغم ، وُمٕمٚمقم أن فمٝمقر 67اًمٗمتح:  چی ی 

ُمـ أويمد  چىئ ىئچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم سم٤مًم٤ٌمـمؾ ًمت٤ٌمسُمـ اإل صٞم٤مٟمتفيًتٚمزم طمٗمظ اًمديـ و

، ومٞمِمٛمؾ هذا اًمٚمٗمظ مجٞمع إدي٤من  ُيرج ُمٜمٝم٤م رء سمدًمٞمؾ ُمٜمٗمّمؾصٞمغ اًمٕمٛمقم وٓ 

ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ چ شمٕم٤ممم وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم ىمقًمف  . إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمرىٕا

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ . وىم٤مل شمٕم٤ممم  92إٟمٕم٤مم:  چ ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی

ـْ صَمْقسَم٤منَ و. 1اًمٗمرىم٤من:  چ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف اهللِ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  قَم

ـَ قَمغَم احْلَؼ   » َوؾَمٚمَّؿَ  تِل فَم٤مِهِري ـْ ُأُمَّ ـْ ظَمَذهل َٓ شَمَزاُل ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم ُهْؿ َُم َٓ َيُيُّ  َأُْمُر ، طَمتَّك َي٠ْميِتَ  ؿْ ، 

  . وهمػمه رواه ُمًٚمؿ « ْؿ يَمَذًمَِؽ ــاهللِ َوهُ 

إذا ورد إًمٞمٜم٤م  طؼم قمـ اًمٜمٌل وشمدل قمغم أن اخل ، وهذه سمراهلم شمدل قمغم طمٗمظ اًمديـ      

ُمـ  اًمت٤مم ط اًمتح٘مؼنمسمطمؼ ٓ ؿمؽ ومٞمف وم٢من هذا اخلؼم  دٟمك إؾمٜم٤مد أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم ىمٌقًمفسم٠م

واًمتح٘مؼ اًمت٤مم ي٘مقم قم٤مدة قمغم  ، واًمٜمٔمر ذم جمٛمقع اًمرواي٤مت ًمٚمخؼم اًمقاطمد صح٦م اإلؾمٜم٤مد

ومٚمق  ،ح٦م . وشمدسمر صٜمٞمع اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمتح٘مؼ ُمـ اًمّم ضمٝمد مج٤مقمل همػم شم٘مٚمٞمدي

ًمٙم٤من يٛمٙمـ أن ي٘مع ذم أظمٓم٤مء  ،أظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُم٤م يراه صحٞمح٤ًم سم٤مضمتٝم٤مده 

وًمٙمٜمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم أظمرج ذم صحٞمحف ُم٤م اشمٗمؼ أىمراٟمف  ،يمام وىمع ًمٖمػمه ُمـ إئٛم٦م  يمثػمة

دي٨م اًمٜمٌقي وم٤محل وسمذًمؽ ص٤مرت ُمٜمزًم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مري قم٤مًمٞم٦م ضمدًا . ،قمغم صحتف 

وُمـ ـمرىمف وأًمٗم٤مفمف وُمـ  ًف سمٕمد مت٤مم اًمتح٘مؼ ُمـ صح٦م اإلؾمٜم٤مدئؿ سمٜمٗماًمنميػ سمره٤من ىم٤م

،  ومال يٛمٙمـ أن يٕم٤مرض اًم٘مرآن ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ٕن اًمؼماهلم شمتقاومؼ وٓ شمتٕم٤مرض ،شمٗمًػمه 

، وإٟمام يتقهؿ اعمٕم٤مرو٦م ُمـ مل يٗم٘مف ُمٕمٜمك  وُمـ اعمٛمتٜمع إسمٓم٤مل سمره٤من صحٞمح سمؼمه٤من صحٞمح

وىمد وىمع  ، إطم٤مدي٨م ُم٤م ًمٞمس سمّمحٞمح ويمذًمؽ ُمـ أظمٓم٠م ومّمحح ُمـ ، اًم٘مرآن أو اخلؼم

 . يمثػم ُمـ ذًمؽ
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وم٤معمخت٤مر  ،يم٤مًمتقاريخ وأظم٤ٌمر إُمؿ واعمٚمقك وٟمحقه٤م  ، ط وأُم٤م إظم٤ٌمر قمـ همػم اًمٜمٌل      

او شم٠مظمذ طمٙمؿ اًمتقاشمر قمـ ـمريؼ  أهن٤م ٓ شمقصؾ إمم اًمٞم٘ملم ُم٤م مل شمتقاشمر أو شم٘مرب ُمـ اًمتقاشمر

  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ، د سمحٗمٔمٝم٤م ًمٜم٤مٕن اهلل شمٕم٤ممم مل يتٕمٝم ، اًمِمقاهد اًمٙمثػمة

 

 ادبحث افثاين

 ظذ ـديافمحؾ افـاس دم 

 أمرهؿ افتبغ مـحؽؿ و افظاهر

ے ۓ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ  شمٕم٤مممىم٤مل اهلل       

﮻  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

ٟمح٤مول سمٞم٤من مجٚم٦م  ،شمٜمٌف أي٦م اًمٙمريٛم٦م إمم ومقائد قمٔمٞمٛم٦م  .91اًمٜم٤ًمء:  چ 

 ُمٜمٝم٤م ذم اعم٤ًمئؾ أشمٞم٦م :

 

 ادسلفة إوػ

 : مؼدمة تػسرية

 :ىم٤مل أسمق حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مب رمحف اهلل:  افؼراءات افصحقحة ٕفػاظ أية -1

ذم ُمقوٕملم ذم هذه (  قاأي ومتثٌت ) ، ىمرأه محزة واًمٙم٤ًمئل سم٤مًمث٤مء چ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ، ڍ  ﮲   ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم . ىمقن سم٤مًمٞم٤مء ُمـ اًمتٌلم، وىمرأ اًم٤ٌم اًمًقرة وذم ُمقوع احلجرات

اهـ خمتٍم ُمـ . سم٠مًمػ ، اًمًالم: ، وىمرأ اًم٤ٌمىمقن ىمرأه محزة وٟم٤مومع واسمـ قم٤مُمر سمٖمػم أًمػ

وم٘مراءة اجلٛمٝمقر سمٙمن اعمٞمؿ   چ﮳ ﮴ چ وأُم٤م قم٤ٌمرة .  (٩9٥-1/٩91 ،اًمٙمِمػ)

وؾمـٞم٠ميت شمٗمًـػمه٤م  ،ُٕم٤من ُمـ ا ،وىمرأ أسمق ضمٕمٗمر اعمدين: ُم١مَُمـٜم٤ًم  ،ومٝمل ُمـ اإليامن  ،اًمث٤مٟمٞم٦م 

 إن ؿمـ٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
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لء قمغم ـاًميب هق إي٘م٤مع ؿم : چہ ہ ہ ھ ھ ھ  چ  ؿقفف تعـاػ -2

إذا يم٤من ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم .  ،واًمٕم٤ٌمرة يمٜم٤مي٦م قمـ احلريم٦م ظم٤مرج ووع اإلؾمت٘مرار  ،لء ـؿم

ويٙمقن ذًمؽ وىم٧م اًمٍماع  ،ظم٤مص سمٛمـ أًم٘مك اًمًٚمؿ ُمـ أهؾ احلرب  وواوح أن احلٙمؿ

قمغم اعم٤ًمعم٦م  ت٘مر أُمرهؿـاعمًٚمٛملم ممـ اؾم . وأُم٤م همػمتٚمزُمف اًمتٌلم واعمت٤مسمٕم٦م ـ٤ًم سمٕمده مم٤م يًوزُمٜم

او  ٚمٛملمـذم سمالد اعمً قاء يم٤مٟمقاـؾم وم٤محل٤مل ُمٕمٝمؿ قمغم اعمًـ٤معم٦م ،وٓ يقضمد ُم٤م يثػم اعمخ٤موف 

 ذم همػمه٤م . 

ين وشمرك راءة محزة واًمٙم٤ًمئل ُمٕمٜم٤مه اًمت٠مإُمر سم٤مًمتث٧ٌم ذم ىم:  وافتبغ معـك افتثبت  -3

ُيـ٘م٤مل: اؾمتث٧ٌم ذم أُمره إذا ومحص قمٜمف سم٤معمِم٤مورة او  ، سمٕمد اًمٗمحص واًمتح٘مؼ اإلىمدام إٓ

٧ٌٌَم  ،همػمه٤م  ومالن يت٘مّحُؿ وُي٘م٤مل:  ،او صَمـ٧ٌٌْم ُمـ إصم٤ٌمت إذا يم٤من ُمت٘مٜم٤ًم ُٕمره  وُي٘م٤مل: ومالن صَمـ

٦مـؾ ومٞمٝمـيدظم أي ،ذم إُمقِر   ًمٞمس شمقىمٗم٤مً وم٢من اًمتث٧ٌم  ، وقمغم ذًمؽ . ٤م سمٖمػم شمث٧ٌم وٓ رويَّ

وىمد يتٕمذر قمغم سمٕمْمٝمؿ ُمٕمروم٦م احلٙمؿ ومػمضمع إمم ُمـ هق  ،وًمٙمٜمف ُمرطمٚم٦م إمم اًمٌٞم٤من  ،حمْم٤ًم 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اًمٙمِمػ أن اًمتث٧ٌم أومًح اُمٙمل  ذيمرههبذا اًمٜمٔمر يّمح ُم٤م . و ؿ ُمٜمفٚمأقم

سمٛمٕمٜمك أٟمف يٗمتح ـمريؼ اإلؾمتِم٤مرة واًمٌح٨م ؾمقاء وصؾ إمم سمٞم٤من او مل  ، ًمٚمٛم٠مُمقر ُمـ اًمتٌلم

 ومٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت ومٝمق ُمٓمٚمؼ ُمـ ضمٝم٦م درضم٦م چ ھ چ شمدسمر أن ىمقًمف شمٕم٤ممم و . يّمؾ

 ،ومٚمٞمس ُمـ اًمالزم اإلؾمتدراج إمم إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر او اًمٗمًقق  ،اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م  وجم٤مل

وؾمٞم٠ميت إيْم٤مح  ،واعمج٤مل اعمٝمؿ سمح٥ًم ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمتٌلم  وًمٙمـ يتؿ اظمتٞم٤مر اًمدرضم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . ٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦ماعم ذمو ذم اًمٕمٜمقان اخل٤مُمس هٜم٤م ذًمؽ

واوح أن  ،  چۓ ۓ ﮲ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم:  دم أية «افسؾؿ  »معـك  -4

وًمذًمؽ وم٢من اًمًٚمؿ واًمًالم ذم  ،إًم٘م٤مء اًمًٚمؿ هٜم٤م ُم٘مٞمد سم٠مٟمف إمم اعم١مُمٜملم وًمٞمس إمم اهلل شمٕم٤ممم 

 ويمذًمؽ سمٛمٕمٜمك ،وسمذل إُمـ  وُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمّمٚمح ،هذا اعمقوع هق ٟم٘مٞمض احلرب 
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. وقمغم هذه اعمٕم٤مين  ؾمتًالم او اإلٟم٘مٞم٤مد واإلذقم٤من او سمذل اًمرو٤م سمحٙمؿ اًمٓمرف أظمراإل

 .21إٟمٗم٤مل:  ڍ  ی  ی   ی  ی  جئ   ڍشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمف

﮲  چ شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك وًمذًمؽ وم٢من ىمقًمف       يِمٛمؾ يمؾ ُمـ أًم٘مك ُم٤م  ، چۓ ۓ

 ديـ اإلؾمالم او ؾمقاء شمْمٛمـ ذًمؽ ُم٤م ُيِمٕمر سم٤مًمدظمقل ذم ،يدل قمغم إُم٤من او اإلؾمتًالم 

 صح٦م ذًمؽ . ي١ميمد واًمٙمِمػ قمـ اقمت٘م٤مده صمؿ يٙمقن سمٕمد ذًمؽ اًمٜمٔمر ذم طم٤مًمفمل يتْمٛمٜمف . 

. وأصؾ ُمٕمٜمك اًمًالم ذم ؾمٞم٤مق ذيمر اًميب ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم  سم٤مًٕمػ ، اًمًالم :ىمراءة 

وًمقضمقد اطمتامل أٟمف أراد اًمدظمقل ذم اإلؾمالم او ًمتِمجٞمٕمف  . هق شمرك اًم٘مت٤مل وإرادة اًمّمٚمح

 ذًمؽ هن٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمـ ٟمٗمل اإليامن قمٜمف إٓ سمٕمد اًمتٌلم . قمغم

ومٝمق سمٕمض ُم٤م يتْمٛمٜمف ُمٕمٜمك  حٞم٦م اإلؾمالم يمام ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامءسمت ، اًمًالم: وأُم٤م شمٗمًػم      

وسمٌٕمض ، يٗمنون أي٦م سم٥ًٌم ٟمزوهل٤م  . وهذا يمثػم ذم يمالم اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمًالم

ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ ًمٚم٤ًمُمع وٓ يريدون سمذًمؽ ىمٍم احلٙمؿ قمغم  وقمغم ُمٕمٜم٤مه٤م شمٞمًػمًا ًمٗمٝمؿ أي٦م

 . اًم٥ًٌم أو قمغم سمٕمض ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٚمٗمظ

: ىمد يٗمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ أن وحؽؿ مـ أفؼك افسؾؿ  چ﮳ ﮴  چدٓفة ظبارة   -5

ومال ُم٤ًمعم٦م إذا اٟمتٗمك هذا اإلطمتامل .  ،ىمٌقل اعم٤ًمعم٦م ُمٕمٚمؼ قمغم اطمتامل اًمدظمقل ذم اإلؾمالم 

واعمٕمٜمك قمٜمدهؿ: ٓ شم٘مقًمقا عمـ أًم٘مك اًمًٚمؿ ًم٧ًم  ،ذًمؽ وىمد يٗمٝمؿ آظمرون اًمٜم٘مٞمض ُمـ 

أي ان ىمٌقل اعم٤ًمعم٦م ُمٕمٚمؼ قمغم إرادة ص٤مدىم٦م  ،ذم ىمْمٞم٦م اعم٤ًمعم٦م  ٜم٤ًم ٕٟمف ىمقل همػم ضوريُم١مُمِ 

يمذًمؽ وأٟمتؿ )أي اًمّمح٤مسم٦م( يمٜمتؿ  ،الم ـوًمٞم٧ًم ُمٕمٚم٘م٦م قمغم اًمدظمقل ذم اإلؾم ،ًمٚمٛم٤ًمعم٦م 

ٕمهٞم٦م اًمتّمٜمٞمػ ٞمٛمٙمـ أن يٙمقن وملم واًمتث٧ٌم وأُم٤م إُمر سم٤مًمتٌ .دُمٙمؿ  ُمـ ىمٌؾ ومٚمؿ ُيـًـٗمؽ

ٕٟمف شمقضمد ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل ىمقاٟملم شمِمٛمؾ اجلٛمٞمع وشمقضمد ىمقاٟملم ظم٤مص٦م  ،اًمٕم٘م٤مئدي 

 ٥ُم ومجٚمْ  . وأهن٤م ًمٞم٧ًم ظمدقم٦م ٚمتٌلم ُمـ صدق قمرض اعم٤ًمعم٦مويمذًمؽ ًم ، سمٙمؾ ـم٤مئٗم٦م

ٕطمقال ُمـ ضمٝم٤مد ذم خمتٚمػ ا هم٤مي٦م دقمقي٦م يمؼمى ُمـ همػم إيمراه ُيـَٕمـدُّ  أظمريـ إمم اإلؾمالم

ٝمقرة ـ٤معم٦م . ي١ميد هذا اعمٗمٝمقم )اًمث٤مين( ىمراءة ُمِمـرـم٤ًم ذم ىمٌقل اعمًـوًمٙمٜمف ًمٞمس ؿم ، وهمػمه
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ُي٘م٤مل:  ،ُمـ إُم٤من  ق اؾمؿ ُمٗمٕمقلـوه سمٗمتح اعمٞمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م شًم٧ًم ُم١مَُمـٜم٤مً »ٕيب ضمٕمٗمر اعمدين: 

 چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ شمٕم٤ممم ف وُمٜمف ىمقًم ، آُمٜمف ومٝمق ُم١ْمَُمـ

اعمًٜمدة وهق ُمـ  اإلُم٤مم أسمقضمٕمٗمر اعمدين ُمـ أصح٤مب اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م. و 1ىمريش: 

وقمغم ذًمؽ  وىمراءشمف هذه شُمـٜم٘مؾ أيْم٤ًم قمـ قمكم واسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام . ،اًم٘مراء اًمٕمنمة 

 اعم٤ًمعم٦م ممـ يٌذهل٤م اعمدين هق إطمؽمام وم٢من ُمٗمٝمقم أي٦م اًمٙمريٛم٦م وظم٤مص٦م ىمراءة أيب ضمٕمٗمر

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،قم٘مٞمدشمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  واًمتح٘مؼ ُمٜمٝم٤م

﮶ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم : مـ إدخال ادـاؾع اخلاصة دم اجلفاد افتحذير   -6 ﮵ 

مجٚم٦م ومٕمٚمٞم٦م ذم ُمقوع  چ﮵ چ  : سمـ إٟم٤ٌمريا، ىم٤مل أسمق اًمؼميم٤مت  چ﮷ ﮸ 

 ُمـ أهـ. أي: ٓ شم٘مقًمقا ذًمؽ ُمٌتٖملم چے چ ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اعمرومقع ذم 

(. وذيمر اجلٛمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م ٓ يٕمٜمل ىمٍم اًمٜمٝمل اًمذي ورد ذم اًمٌٞم٤من ذم همري٥م إقمراب اًم٘مرآن)

، سمؾ جي٥م شمٌٚمٞمغ طمٙمؿ أي٦م ًمٙمؾ ُم١مُمـ ًمئال يرشمٙم٥م ُم٤م هنك  أي٦م قمغم ُمـ ارشمٙمٌف ـمٚم٤ًٌم ًمٚمدٟمٞم٤م

 . اهلل قمٜمف ضمٝماًل سم٤محلٙمؿ وًمٞمس ـمٚم٤ًٌم ًمٚمدٟمٞم٤م

﯁ چىمقًمف شمٕم٤ممم :  معاتبة افصحابة ريض اهلل ظـفؿ -7 ﮿  ﯀  ﮾

اعمجرد أن  ٝم١مٓء اًمذيـ يٚم٘مقن اًمًٚمؿ، أي يم91اًمٜم٤ًمء:  چ   

سمٗمؽمات  هلل شمٕم٤مممصمؿ اؾمٚمٛمتؿ  ُمنميملم ، يمٜمتؿ او اعم٘مؽمن سمام حُيتٛمؾ أن يٙمقن رهم٦ٌم ذم اإلؾمالم

، ومل يٙمـ قمٜمديمؿ ذم أول  سمٌمء جمٛمؾ يٙمقن سمداي٦م عم٤م سمٕمده ويم٤من إؾمالُمٙمؿ ،ُمتٗم٤موشم٦م 

،  ئؼ اإليامن وُم٤م يتٓمٚمٌفإؾمالُمٙمؿ ُمٕمروم٦م سمنمائع اإلؾمالم ومل يٙمـ قمٜمد سمٕمْمٙمؿ ُمٕمروم٦م سمح٘م٤م

طمتك   ذم إؾمالُمٙمؿ وإٟمام أظمذيمؿ سم٤مًمرومؼ واًمٜمّمٞمح٦م واإلرؿم٤مد ط يٓمٕمـ اًمٜمٌل ملوُمع ذًمؽ 

﮸  چ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم ،زاديمؿ اهلل شمٕم٤ممم إيامٟم٤ًم  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﯀  ﯁          ﮾  ﮿ ﮽  ﮼  ﮻  ﮹ ﮺
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 أن قم٤مشمٌٜم٤م اهلل ، وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ُم٤م يم٤من سملم إؾمالُمٜم٤م وسملم12احلديد:  چ 

 . ُمًٚمؿ وهمػمه اإلُم٤مم رواه . إٓ أرسمع ؾمٜملم ، چے ۓ ۓ﮲  چهبذه أي٦م 

هق ُمٜمع اعمًٚمٛملم اعمج٤مهديـ ُمـ شمٙمٗمػم  ذم ىمقل إسمـ قم٤ٌمس  : شبب كزول أية -8

ىم٤مل: حلؼ ٟم٤مس ُمـ  . ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمع قمدم اعمح٤مرسم٦مِمٕمر سم٤مإلؾمالم وىمتؾ ُمـ أفمٝمر ُم٤م يُ 

 زًم٧مــ، ومٜم وأظمذوا همٜمٞمٛمتف ، وم٘متٚمقه ، وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ فاعمًٚمٛملم رضماًل ُمٕمف همٜمٞمٛم٦م ًم

 .  رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه چہ ہ ہ ھ ھ ھ  چ

وقمـ اسمـ قم٤ٌمس أيْم٤ًم ىم٤مل: ُمر رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ سمٜمٗمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم       

،  ، وم٘م٤مًمقا: ُم٤م ؾمٚمؿ قمٚمٞمٜم٤م إٓ ًمٞمتٕمقذ ُمٜم٤م ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق يًقق همٜماًم ًمف

ۀ ۀ ہ ہ چ ، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م طوأشمقا سمٖمٜمٛمف إمم اًمٜمٌل  دوا إًمٞمف وم٘متٚمقهومٕم

ٜمف واحل٤ميمؿ  رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأمحد.  چہ ہ ھ ھ  ًّ واسمـ طم٤ٌمن واًمؽمُمذي وطم

  وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل . 

ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم سمٜمل  طىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل اهلل   قمٜمٝمامريض اهللوقمـ اسمـ قمٛمر       

 الم ومٚمؿ حيًٜمقا أن ي٘مقًمقا أؾمٚمٛمٜم٤م ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن: ص٠ٌمٟم٤ممم اإلؾم، ومدقم٤مهؿ إ ٦مــضمذيٛم

،  هػمطمتك إذا أصٌح أُمر ظم٤مًمد أن ي٘متؾ يمؾ رضمؾ ُمٜم٤م أؾم ، ظم٤مًمد ي٘متؾ وي٠مه ؾص٠ٌمٟم٤م. ومجٕم

، طمتك ىمدُمٜم٤م قمغم رؾمقل  وٓ ي٘متؾ رضمؾ ُمـ أصح٤ميب أؾمػمه وم٘مٚم٧م: واهلل ٓ أىمتؾ أؾمػمي

: ، وُمٕمٜمك . رواه اًمٌخ٤مري ُمرشملم « ع ظم٤مًمد٤م صٜمممين أسمرأ إًمٞمؽ إاًمٚمٝمؿ  » :وم٘م٤مل طاهلل 

.  ُمـ اًمٙمٗمر إمم اإلؾمالم ًمتحقل، واًمٔم٤مهر أهنؿ أرادوا ا أي حتقًمٜم٤م ُمـ ديٜمٜم٤م ، ٤مــ٠مٟمـصٌ

ظمؾ ذم اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل هبذا احلدي٨م قمغم أن اًمٙم٤مومر يدواؾمتدل أسمق اًمؼميم٤مت 

، ُم٤م  8ضمـ  ، ٟمٞمؾ إوـم٤مر: ٟمٔمر ا) يدظمؾ ذم اإلؾمالم سم٤مًمٚمٗمظ اًمٍميح  يمام سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م ُمع اًمٜمٞم٦م

وأيْم٤ًم وم٢من ىمقل  . . وآي٦م اًمٜم٤ًمء شمِمٝمد ًمّمح٦م ىمقل أيب اًمؼميم٤مت ( يّمػم سمف اًمٙم٤مومر ُمًٚمامً 

فم٤مهره اًمٕمٛمقم ذم صٜمٞمع ظم٤مًمد ذم شمٚمؽ  « اًمٚمٝمؿ إين أسمرأ إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ظم٤مًمد » طاًمٜمٌل 
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يِمٛمؾ أيْم٤ًم و ،وؿمٌف ذًمؽ ُمـ إىمقال  شص٠ٌمٟم٤م  »ويِمٛمؾ فم٤مهر ذًمؽ ىمتؾ ُمـ ىم٤مل  ،٘مّم٦م اًم

 اًمٕمٛمقم حيت٤مج إمم سمح٨م ذم اًم٘مرائـ . فم٤مهر إىمرارىمتؾ إهى ، همػم أن 

 .  ومت٤مم اًمٗمٝمؿ ذم هذه أي٦م إٟمام يٙمقن سمْمٛمٝم٤م إمم همػمه٤م ُمـ إدًم٦م ذم أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد      

 

 ثاكقةادسلفة اف

 : تعامؾ مع حتّقل افؽػار إػ اإلشالمفا

الُمف يمٗمر ـمل ئمٝمر ُمٜمف سمٕمد إؾمإذا  أي:  ؾؿـبعد أن يسادحارب  ػر وؿتؾحيرم تؽ -1

، وم٘م٤مل: ٓ  وم٠مدريم٧م رضمالً  ذم هي٦م طومٕمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ىم٤مل: سمٕمثٜم٤م رؾمقل اهلل  .وحم٤مرسم٦م

اهلل  أىم٤مل ٓ إًمف إٓ » وم٘م٤مل  ط، ومقىمع ذم ٟمٗمز ذًمؽ ومذيمرشمف ًمٚمٜمٌل  ومٓمٕمٜمتف ، إًمف إٓ اهلل

٧م قمـ ىمٚمٌف طمتك شمٕمٚمؿ أىم٤مهل٤م ٘م٘مأومال ؿم » ىم٤مل ، ىمٚم٧م: إٟمام ىم٤مهل٤م ظمقوم٤ًم ُمـ اًمًالح «وىمتٚمتف؟

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل   كم جي٦م ُمـ ـمريؼ ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل اًمٌوذم روا . رواه ُمًٚمؿ « أم ٓ

ومٚمام رأى  وىمتؾ ومالٟم٤ًم وومالٟم٤مً  ، أوضمع ذم اعمًٚمٛملم ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل « ىمتٚمتف؟ ملَ  » طاهلل 

إٓ اهلل إذا ضم٤مءت  إًمفومٙمٞمػ شمّمٜمع سمال  » طىم٤مل رؾمقل اهلل  ، ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل اًمًٞمػ

يمٞمػ  »، ومجٕمؾ ٓ يزيده قمغم أن ي٘مقل  ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، اؾمتٖمٗمر زم،  « يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟

. هذا طمٙمؿ اًمٙم٤مومر إصكم إذا  . رواه ُمًٚمؿ « ف إٓ اهلل إذا ضم٤مءت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مشمّمٜمع سمال إًم

ٚمؿ ـصمؿ زقمؿ أٟمف أؾم صمؿ ارشمدٚماًم ـ. وأُم٤م اًمٙم٤مومر إذا يم٤من ُمً الُمفـمم إؾمإ ػمـاو يِم فمٝمر ُم٤م يدل

 . ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ٦مقـمـُمًٌ شمٗم٤مصٞمؾ طمٙمٛمفٗمل ، وم در قمٚمٞمفظمذ وىمُ اُ سمٕمد أن 
 

ذيمرٟم٤م ىمٌؾ  : ومتابعة حافف دم بالد ادسؾؿغ افتحؼؼ مـ إدظاء افؽاؾر اإلشالم -2

يمؾ ُمـ سمذل ُم٤م يدل قمغم  ؾ سمٕمٛمقُمفيِمٛم چ ۓ ۓ ﮲  چ ىمٚمٞمؾ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم

ويمٞمٗمٞم٦م سمذل إُم٤من او أي ذم وؾمٞمٚم٦م  ، ذم اإلًم٘م٤مءواًمٕم٤ٌمرة ُمٓمٚم٘م٦م  ،إُم٤من او اإلؾمتًالم 

أو  ُمـ سم٤مدر سمِمٝم٤مدة اإلؾمالم أو ىم٤مل إٟمف أؾمٚمؿ هلل شمٕم٤ممم وهذا اإلـمالق يِمٛمؾ اإلؾمتًالم .

يمام يِمٛمؾ ُمـ سمذل إُم٤من ُمـ همػم  ، أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م يدل أو يِمٕمر سم٢مؾمالُمف  طآُمـ سم٤مًمٜمٌل 

وهق أُمر  ، سم٤مًمتٌلم او اًمتث٧ٌملم اعمج٤مهديـ عم١مُمٜم. وُمع ذًمؽ أُمر اهلل شمٕم٤ممم اُم٤م ُيِمٕمر سم٢مؾمالُمف
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ويِمٛمؾ  ، اإلؾمالم ذم ُمثؾ هذا احل٤مل ويِمٛمؾ اًمتٌلم ُمـ صح٦م إدقم٤مء ،ُمٓمٚمؼ ذم هذا احل٤مل 

. وشمٙمرر إُمر  يمذًمؽ اًمتٌلم ُمـ صدق قمرض اعمًـ٤معم٦م ؾمـقاء أفمٝمـر اإلؾمـالم او مل ئمٝمـره

ٓ يٕمٜمل  إٓ سمٕمد اًمتٌلم يامناإل ٟمٗمل. وذًمؽ ٕن اًمٜمٝمل قمـ  سم٤مًمتٌلم ذم أول أي٦م وآظمره٤م

سمٚمٗمظ  ذم ىمراءة اجلٛمٝمقر ٞم٤من . ووردت أي٦مذًمؽ قمغم اًمٌوًمٙمـ يتقىمػ  ، إصم٤ٌمت اإليامن

وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم  ، ٥مٚموأصؾ اإليامن قمٛمؾ اًم٘م ،چ﮳ ﮴ چ  شمٕم٤ممم ذم ىمقًمفاإليامن 

اعمٗمٝمقم و . وؾمٚمٙمقا ـمريؼ اًمتٌلم ٧م اعم١مُمٜمقنثٌّ ٘مٚم٥م إذا شمَ ٔمٝمر طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ذم اًممم يُ ٤مأن اهلل شمٕم

ھ ے چ . وًمذًمؽ وم٢من ىمقًمف شمٕم٤مممُئمٝمر سمٕمض اًم٘مقادح ذم اإليامن  ُمـ ذًمؽ أن اًمتٌلم ىمد

ُم٘مٞمد سمام ئمٝمر ُمـ اإلٟم٤ًمن سمٕمد اًمتٌلم اًمذي  ، چے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

همػم أن اًم٘مقادح إن يم٤من ُمرده٤م إمم اجلٝمؾ ووٕمػ  . ٝم٤مـ٤ممم سمف ذم أي٦م ٟمٗمًــأُمر اهلل شمٕم

وًمٞمس  سم٤مًمرومؼ واًمرمح٦م ٜمٝم٤م واًمتٌلم هق اإلرؿم٤مد واًمتقضمٞمفوم٤مًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٌح٨م قم ،اإلقمت٘م٤مد 

وم٢من اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ُمـ ٟمقع اًمتٕم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م اًم٘مقادح ـمروم٤ًم ُمـ ُمٜمٝم٩م ُمٕم٤مد  إذا وأُم٤م ،اًمٕم٘مقسم٦م 

 توذم ىمراءة أيب ضمٕمٗمر اعمدين ضم٤مء ُمع اعمٜم٤موم٘ملم وُم٤م شم٘مرر سمح٘مٝمؿ ُمـ قم٘مقسم٤مت ُمٕمٜمقي٦م .

 رٟم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م ذم شمٗمًػم أي٦م .وىمد ذيم ، شًم٧ًم ُم١مَُمـٜم٤مً »سمٚمٗمظ:  ،چ﮳ ﮴ چقم٤ٌمرة 

، وم٢من اعم٘مّمقد سم٤مًمتٌلم ُمـ صح٦م اإلؾمالم هق  وذم ؾمٞم٤مق اًمتٗمريؼ سملم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر      

ىمٌقل اإلؾمالم سمّمقرة يمٚمٞم٦م واًمؼماءة يمذًمؽ ُمـ يمؾ ُم٤م يتٜم٤مىمض ُمع  اًمتٌلم ُمـ اًمٕمزم قمغم

. وًمٞمس اعم٘مّمقد  ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهللاإلؾمالم . وهذا هق 

وم٢من ذًمؽ ٓ يت٠مشمك إٓ  ٙمؾ ُم٤م هق ُمٕمروف ُمـ أطمٙم٤مم اإلؾمالمسمشمٙمٚمٞمػ ُمـ أؾمٚمؿ أن 

  . سم٤مًمرومؼ واًمتدرج

ہ ہ ہ ھ چ  ٤مممــــ. ىم٤مل شمٕم وذم اًمًػمة وآصم٤مر اًمًٚمػ أظم٤ٌمر شمِمٝمد سمذًمؽ      

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

طمٚمٗمٝم٤م قمٛمر  طرأة اًمٜمٌل ، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: يم٤من إذا ضم٤مءت اعم12اعمٛمتحٜم٦م:  چ ﮺

، ج زوسمـ اخلٓم٤مب سم٤مهلل ُم٤م ظمرضم٧م رهم٦ٌم سم٠مرض قمـ أرض وسم٤مهلل ُم٤م ظمرضم٧م ُمـ سمٖمض ا
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. رواه اسمـ أيب أؾم٤مُم٦م  وسم٤مهلل ُم٤م ظمرضم٧م إٓ طم٤ًٌم هلل ورؾمقًمف وسم٤مهلل ُم٤م ظمرضم٧م اًمتامس دٟمٞم٤م

 واًمٌزار واسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم واسمـ ُمردويف سمًٜمد

وهذا اخلؼم هق ضمزء يًػم ُمـ ُمْم٤مُملم  . طمًٜمف اًمًٞمقـمل يمام ذيمر اًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػم أي٦م

ويٛمٙمـ  ،وم٢من اإلُمتح٤من هق اإلظمت٤ٌمر واًمٗمحص واًمتٛمحٞمص  ،چ ےچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن سم٤محلقار او  ،أن يٙمقن سم٠مي وؾمٞمٚم٦م شمٙمِمػ قمـ اعمْمٛمقن اعمراد ُمٕمرومتف 

٤ممم ـــــــوُمٜمف ىمقًمف شمٕم ،ًمؽ سمح٥ًم ُم٤م شمتٓمٚمٌف اًم٘مْمٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م او اًمٕمٛمؾ واًمتجرسم٦م وؿمـٌف ذ

 . ٩احلجرات:  چ ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ 

رمحف اهلل ذم  وىمد ٟم٘مؾ أسمق سمٙمر اجلّم٤مص قمـ احلًـ سمـ زي٤مد أٟمف روى قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م      

، مل حيٙمؿ سم٢مؾمالُمف  إذا ىم٤مل أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين

، وذًمؽ ٕن ُمـ اًمٞمٝمقد  ٟمف داظمؾ ذم اإلؾمالم سمريء ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦مإك ي٘مقل طمت

، وًمٙمٜمف يزقمؿ أٟمف  ن حمٛمدًا رؾمقل اهللإ، وي٘مقل أيْم٤ًم  واًمٜمّم٤مرى ُمـ ي٘مقل ٓ إًمف إٓ اهلل

ٌٕم٨م سمٕمد زقمٛمف مل يُ سم، وًمٙمٜمف  ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: إن حمٛمدًا رؾمقل اهلل أرؾمؾ إمم اًمٕمرب وم٘مط

 . وؾمٞمٌٕم٨م

ٕن آي٦م اًمٜم٤ًمء إٟمام ُمٜمٕم٧م ُمـ ٟمٗمل اإليامن  ُمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ىمقيحت٘مٞمؼ  وهذا      

وإٟمام يٙمقن  سم٤مُٕمر سم٤مًمتٌلم ٓ يٕمٜمل اإلصم٤ٌمتٓ ؿمؽ أن اعمٜمع اعم٘مرون و ، وأُمرت سم٤مًمتٌلم

. واطمت٩م  أيب طمٜمٞمٗم٦م إمم ٟمحق ىمقل رمحف اهلل. وىمد ذه٥م أسمق حمٛمد سمـ طمزم  احلٙمؿ إمم اًمٌٞم٤من

وىمد يٕمؽمف اًمٞمٝمقدي سمٜمٌقة  ، سمتحٞم٦م اإلؾمالم وهل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿؿ يًٚمّ  سم٠من اًمٞمٝمقدي ىمد

٨م ي. واؾمتدل أسمق حمٛمد سمـ طمزم سمحد وًمٙمٜمٝم٤م سمزقمٛمف ٟمٌقة همػم ٓزُمف ًمٚمٞمٝمقد طحمٛمد 

 .(6٥6/ 1  وصحٞمح ُمًٚمؿ ، 8/٩18  اعمحغمصحٞمح ُمـ ـمريؼ اإلُم٤مم ُمًٚمؿ )

 

ي٨م ضم٤مسمر وأيب طمد: يقوح ذًمؽ افتعامؾ مع ظالمات افزيغ ممـ يدظل اإلشالم  -3

،  ُمٜمٍمومف ُمـ طمٜملم سم٤مجلٕمراٟم٦م ط، ومٕمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: أشمك رضمؾ رؾمقل اهلل  دـؾمٕمٞم

ىم٤مل  ، ، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد اقمدل ي٘مٌض ُمٜمٝم٤م يٕمٓمل اًمٜم٤مس طورؾمقل اهلل  وذم صمقب سمالل ومْم٦م
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، وم٘م٤مل قمٛمر  « دل؟ ىمد ظم٧ٌم وظمنت إن مل أيمـ أقمدل، وُمـ يٕمدل إذا مل أيمـ أقم ويٚمؽ »

ُمٕم٤مذ اهلل أن يتحدث اًمٜم٤مس  »ل اهلل وم٠مىمتؾ هذا اعمٜم٤مومؼ. وم٘م٤مل : دقمٜمل ي٤م رؾمق٤مب سمـ اخلٓما

قن ُمٜمف يٛمرىم ، ، ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ . إن هذا وأصح٤مسمف ي٘مرءون اًم٘مرآن أين أىمتؾ أصح٤ميب

 . رواه ُمًٚمؿ  « يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

 ًم٧ًُم ويٚمؽ أوَ  »وم٘م٤مل  ، اشمؼ اهلل :، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل وذم رواي٦م ٕيب ؾمٕمٞمد اخلدري      

رؾمقل وم٘م٤مل ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد: ي٤م  ، ىم٤مل: صمؿ ومم اًمرضمؾ ، « اهللَ  إرض أن يت٘مَل  أهؾِ  أطمؼَّ 

ىم٤مل ظم٤مًمد: ويمؿ ُمـ ُمّمؾ ي٘مقًمف  « ٓ، ًمٕمٚمف أن يٙمقن يّمكم »اهلل أٓ أضب قمٜم٘مف؟ وم٘م٤مل: 

قب ــ ىمٚمـ٘م٥م قمر أن أٟمـإين مل أؤُم » ط ٚمـفقل اًمـوم٘م٤مل رؾم ، ٤مٟمف ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمٌفـسمٚمً

إٟمف ُيرج ُمـ ِوْئِْمِئ  »وم٘م٤مل  ،ق ُُمَ٘مػٍّ ـر إًمٞمف وهـىم٤مل: صمؿ ٟمٔم ، « ؼ سمٓمقهنؿـاًمٜم٤مس وٓ أؿم

ٝمُؿ  ،ذا ىمقم يتٚمقن يمت٤مب اهلل َرـْم٤ًٌم ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمَرهؿ ـه ًَّ يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام يٛمُرق اًم

ُِمٞمَّـ٦م   . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ « ُمـ اًمرَّ
 

 :هذه ادسلفةدم هذا احلديث ؾقائد ختص و      

ؿ ذًمؽ ذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إذ اهتُّ  طؾمٙمقت اًمٜمٌل  : افػائدة إوػ      

قمٚمؾ  ط، ويًتدل ًمذًمؽ سم٠من اًمٜمٌل  اًمًٙمقت ىمد يتْمٛمـ اإلىمرارو.  اًمرضمؾ سم٠مٟمف ُمٜم٤مومؼ

ٕمٚمٞمؾ يٕمتؼم ومٞمٛمـ يم٤من ُمتٝماًم ذم ، وُمثؾ هذا اًمت ػم ُمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مقهماعمٜمع ُمـ ىمتٚمف سمٕمٚم٦م 

. وإٓ وم٢من أول ُم٤م يت٤ٌمدر إمم اًمذهـ ذم اعمٜمع ُمـ ىمتؾ اعمًٚمٛملم هق  ديٜمف وذم صح٦م إؾمالُمف

 .سمف اًمٜمٗمقس  رمحتسمف اًمدم و ٘مـٞمؾ سم٢مؾمالُمٝمؿ اًمذي حُي اًمتٕمٚم
 

رءون اًم٘مرآن ، ٓ جي٤موز إن هذا وأصح٤مسمف ي٘م » طشمدسمر ىمقل اًمٜمٌل  : افػائدة افثاكقة      

وم٢من ذيمر أصح٤مب ذًمؽ اًمرضمؾ يدل قمغم أن إٟمحراومف ضمزء ُمـ ُمٜمٝم٩م ومٙمري  ، «هؿ طمٜم٤مضمر

ٕمٜمقي٦م اًمتل ـُمٌ٘م٧م ُمع وهذا اًمٜمقع هق اًمذي يًتحؼ اًمٕم٘مقسم٤مت اعم ،او شمٙمتؾ شمٜمٔمٞمٛمل ُُمٕم٤مد 

وم٤مًمتٕم٤مُمؾ  ووٕمػ اإلٟم٤ًمن وطم٤مضمتف إمم اًمتدرجاإلٟمحراف سم٥ًٌم اجلٝمؾ وأُم٤م  .اعمٜم٤موم٘ملم 

﮳ چيمام يٜمٌف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،رمح٦م ًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؿ واًمرومؼ واًمُمٕمف سم٤م ﮲   ے ۓ ۓ
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﮻  ﮼ ﮽ ﮾   ﮶ ﮷  ﮵  ﮴    ﯀ ﯁       ﮿   ﮸ ﮹ ﮺

ىم٤مل: ُم٤م يم٤من سملم  ، وقمـ اسمـ ُمًٕمقد12احلديد:  چ                  

رواه  . ٜملمـإٓ أرسمع ؾم ، چے ۓ ۓ ﮲ چ ٝمذه أي٦مـوسملم أن قم٤مشمٌٜم٤م اهلل سم الُمٜم٤مـإؾم

 . ُمًٚمؿ وهمػمه
 

إين مل أؤُمر أن  »صمؿ ىمقًمف  « ، ًمٕمٚمف أن يٙمقن يّمكم ٓ » طىمقل اًمٜمٌل  : ائدة افثافثةافػ      

، يدل قمغم أن خم٤مًمٗم٦م ُمـ دظمؾ ذم طمٙمؿ  « ٘م٥م قمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس وٓ أؿمؼ سمٓمقهنؿأٟم

اإلؾمالم ًمٚمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م ٓ يٙمقن ردة فم٤مهرة إٓ سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م واإلسار قمغم 

سمؾ .  وًمٞمس قمـ إقمراض وشمٙمذي٥م اعمخ٤مًمٗم٦م قمـ ضمٝمؾ ٓطمتامل أن شمٙمقن، وذًمؽ  ٤مـمؾــاًمٌ

قمٚماًم أن ٟمٗم٤مق سمٕمْمٝمؿ يم٤من  ،مل ي٘متؾ سمحد اًمردة أطمدًا ممـ يدقمل اإلؾمالم  طإن اًمٜمٌل 

وًمٙمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة  ،ُمثؾ أصح٤مب ُمًجد اًميار وهمػمهؿ  ،ُمٕمٚمقُم٤ًم وىمد ٟمزل سمف اًم٘مرآن 

م قمـ اعمٜم٤موم٘ملم إن ؿم٤مء ٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم اًمٙمالـوؾم ،الم أظمذهؿ سمٕم٘مقسم٤مت ُمـ ٟمقع آظمر ـواًمً

 .٤ممم ــاهلل شمٕم
 

٘م٥م قمـ ىمٚمقب إين مل أؤُمر أن أٟم »قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىمقل اًمٜمٌل  :افػائدة افرابعة      

الم ُمـ ئمٝمر ـُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمٜم٤م ذم احلٙمؿ قمغم صح٦م إؾم ، « اًمٜم٤مس وٓ أؿمؼ سمٓمقهنؿ

ؾ ومٞمٙمقن احلٙمؿ طمتك ئمٝمر سم٤مًم٘مقل أو اًمٕمٛم سم٤مؾمتخراج سمقاـمـ اًمٜم٤مس مل ٟم١مُمر ،الم ـاإلؾم

ؾ حم٤مورة ىمّمػمة ضمدًا ومل يٚمح طم٤مور ذًمؽ اًمرضم طأن اًمٜمٌل  ي١ميد ذًمؽ . طمٞمٜمئذ قمغم ُم٤م فمٝمر

أن أطمٙم٤مم اعمٜم٤موم٘ملم ذًمؽ أيْم٤ًم  يقوح ،اؾمتدراضمف إلفمٝم٤مر اًمٙمٗمر و خراج دواظمٚمفذم اؾمت

ذم اًمٗم٤مئدة  اًمداًم٦م قمغم دواظمٚمٝمؿ يمام ؾمٞم٠ميت اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م شمتْمٛمـ اًمٜمٔمر ذم اًم٘مرائـ

وهذه قمٛمٚمٞم٦م ومحص واقمٞم٦م عم٤م ظمرج ُمـ أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ ٓخت٤مذ  ، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ؾم٦ماًم٤ًمد

وًمذًمؽ يٛمٙمـ  وًمٞم٧ًم قمٛمٚمٞم٦م ٟمٌش اًمٌقاـمـ ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمردة . ،ُمقىمػ واضمتٜم٤مب اعمْم٤مر 

وُمـ  ،اؾمتدراج اعمِمٌقهلم إمم إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر وُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمتٙمٗمػم  : سمٕمدم صح٦ماًم٘مقل

وشمرك او شم٘مٚمٞمؾ إصم٤مرة ُم٤م يزًمزل هذا  ؽ اًمّمػ اًمداظمكماعمح٤مومٔم٦م قمغم مت٤مؾم ومقائد ذًمؽ
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.  « ُمٕم٤مذ اهلل أن يتحدث اًمٜم٤مس أين أىمتؾ أصح٤ميب » طومم٤م يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف  ،اًمتامؾمؽ 

ذم آظمر  طسمدًمٞمؾ ىمقل اًمٜمٌل  ،ـ ُمت٤مسمٕم٦م اعمِمٌقه وضمٕمٚمف حمؾ طمذر وهذا يمٚمف ًمٞمس سمامٟمع ُم

ُف َُيُْرُج ُمِ  »احلدي٨م  ء وُمٕمدٟمف  ، «ٌم .... ـْ ِوئِْْمِئ َهَذا ىَمقْ إِٟمَّ ْ  ،اًمِْمئِْمئ ُهَق أصؾ اًمٌمَّ

يمام ذم ىمقل  ،وًمٕمؾ اعمراد: ُيرج ُمـ أصٚمف اعمٕمٜمقي وَُمـْٕمِدٟمف ذم اعمذه٥م واًمٗمٙمر اخلٌٞم٨م 

 اًمَٙمَرْم .
ِ
 اًمِم٤مقمر:  ذِم ِوْئْمِئ اعَمْجِد وسُم١ْمسُمقء

 

ٙمؿ قمغم ذًمؽ أن احلو ،ُمـ اًمٕمدوان ذم احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس  احلذر: امسةاخلافػائدة       

سمٖمػم ىمٞمقد اعمقوع  وأُم٤م اقمتٞم٤مد احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،٤مل احلحيت٤مج إمم أْهٚمِٞم٦م سمح٥ًم اًمٜم٤مس 

وم٢مٟمف  ، جل٤مهؾ أن ُيقض ومٞمام ٓ قمٚمؿ ًمف سمفومال يٜمٌٖمل ومال ؿمؽ أهن٤م قم٤مدة ذُمٞمٛم٦م .  ،وإهٚمٞم٦م 

زة ، وىمد دل قمغم هذا اعمٕمٜمك ىمراءة مح ٤مممـــهق ظمػم ُمٜمف وأومْمؾ قمٜمد اهلل شمٕم ـىمد يٓمٕمـ ومٞمٛم

واًمرضمقع إمم أهؾ  ُمٕمٜم٤مه اًمت٠مين وشمرك اإلىمداميِمٛمؾ ُمـ اًمتث٧ٌم و ، ومتثٌتقا: ٤مئلـٙمًواًم

أيام  » ىم٤مل طوقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل .  اًمٕمٚمؿ وآؾمتٜم٤ٌمط قمٜمد احل٤مضم٦م

رواه  « ، إن يم٤من يمام ىم٤مل وإٓ رضمٕم٧م قمٚمٞمف هب٤م أطمدمه٤م سم٤مء اُمرئ ىم٤مل ٕظمٞمف: ي٤م يم٤مومر وم٘مد

ومٛمـ فمٚمؿ ذم شمٙمٗمػم اًمٜم٤مس وم٢مٟمف  ،٦م ا حتذير قمٔمٞمؿ ُمـ اًمتنع سم٤مجلٝم٤مًمذ، ومٝم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

ًمٜم٤مس ىمدياًم وىمد زل سم٥ًٌم ذًمؽ ـمقائػ ُمـ ا . واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،ؾمُٞمًتدرج إمم اًمٙمٗمر 

ذم أُمرهؿ سمٕمد أن  ِمؽهلل قمز وضمؾ ُمـ أن يُ واشم٘مك   هؿ ظمػم ُمٜمٝمؿ ـٛموىمٕمقا ومٞم وطمديث٤ًم إذْ 

ويمالُمٜم٤م هٜم٤م قمـ اًمتٌلم واًمتث٧ٌم ُيص ُمـ  . أروف ووصم٘مٝمؿ ؿمٝمداء اهلل ذم فمٝمرت ومْم٤مئٚمٝمؿ

ل طمديث٤ًم ُمـ اًمٙمٗمر إمم اإلؾمالم وُمت٤مسمٕمتف ًمٗمؽمة حمدودة حيت٤مضمٝم٤م اًمتٌلم وًمإلـمٛمئٜم٤من إمم حتقَّ 

 أُم٤م. و آي٦م اًمٜم٤ًمء وهمػمه٤م وهذا يمٚمف واوح مم٤م شم٘مدم ُمـ ُمٕم٤مين ،وصالشمف وزيم٤مشمف شمقسمتف 

اعمٜمع  وم٤مٕصؾ ذم هذا ،ل قمٝمدهؿ سم٤مإلؾمالم اعمًٚمٛملم اعمٕمرووملم وممـ ـم٤م او ٟمٗمل إيامن شمٙمٗمػم

وؾمٞمتْمح  ٕن ومٞمف اٟمتٝم٤ميم٤م يمٌػمًا حلرُم٦م اعمًٚمؿ . ،إٓ سمؼمه٤من ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  اًمِمديد واًمتحريؿ

اخلقارج ذم اًم٤ٌمب  اًمٌدقم٦م ذم أواظمر اًم٤ٌمب اًمث٤مين وذم اًمٙمالم قمـ قمـٙمالم هذا إُمر ذم اًم

 .  مم٤مإن ؿم٤مء اهلل شمٕم اًمث٤مًم٨م
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ظمٞم٤مرات أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم ُمـ فمٝمرت ُمٜمف قمالُم٤مت اًمزيغ .  :دشةافساافػائدة       

وأهنؿ  هؿؼمؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم وىم٣م سم٠من احلج٦م شم٘مقم سمخ ضمٕمؾ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىمدوذًمؽ أن 

ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ چ شمٕم٤ممم ىم٤مل.  ؿمٝمداء اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمٚم٘مف

أي ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٙمت٤مب )، وم٤مًمِمٝمداء قمغم اخلٚمؼ هؿ 1٩اًمرقمد:  چٺ ٺ ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ ٤مممــــويمام ىم٤مل شمٕم، اًم٘مرآن( 

. وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  هق اًمٕمدل ، واًمقؾمط11٩اًمٌ٘مرة:  چڄ ڄ ڄ ڄ

ـ أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ذًا وضم٧ٌم ًمف وُم أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ظمػما وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦م ُمـ » ىم٤مل طأن اًمٜمٌل 

 « اهلل ذم إرض ؿمٝمداء اهلل ذم إرض أٟمتؿ ؿمٝمداء ؿأٟمت ، أٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل ذم إرضر اًمٜم٤م

أهؾ اًمٕمٚمؿ سمرأهيؿ ذم وهبذه إدًم٦م وهمػمه٤م سح  . ًٚمؿعمي وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ رواه اًمٌخ٤مر

ويمذًمؽ طمٙمؿ اًمزٟم٤مدىم٦م اًمذيـ فمٝمروا   ذم قمٝمد أيب سمٙمر  اعمٍميـ قمغم إٟمٙم٤مر اًمزيم٤مةطمٙمؿ 

 . سمٕمد ذًمؽ

 اًمتٙمٗمػم وم٢من اًمؽمدد ذمي٤ٌمًمغ ذم اًمتح٘مؼ ىمٌؾ اًمِمٝم٤مدة .  أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمراؾمخ ُمـًمٙمـ و      

ذم طمدي٨م  طيٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقل رؾمقل اهلل  ،ٕضمؾ ٟمٗمل اإلطمتامٓت يمٚمٝم٤م  ضمداً  ُمٓمٚمقب

يٜمٔمر إمم ٟمّمٚمف ومال يقضمد ومٞمف رء صمؿ يٜمٔمر إمم رص٤مومف ومال يقضمد ومٞمف رء صمؿ  »اخلقارج 

 « يٜمٔمر إمم ٟمْمٞمف ومال يقضمد رء ، صمؿ يٜمٔمر إمم ىمذذه ومال يقضمد رء ، ىمد ؾمٌؼ اًمٗمرَث واًمدمَ 

ومٞمج٥م اًمؽمدد ذم شمٙمٗمػم ُمـ يدقمل اإلؾمالم  ،ؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م رواه ُمًٚم

أي جي٥م ُم٤م ُيِمٌف اًمٜمٔمر إمم ٟمّمؾ اًمًٝمؿ  ،وذًمؽ ًمٜمٗمل اطمتامٓت اًمتٕمٚمؼ سم٤مإلؾمالم يمٚمٝم٤م 

وشمقاومؼ قمٚمٞمف  « ىمد ؾمٌؼ اًمٗمرَث واًمدمَ  »صمؿ ُمتك ُم٤م حت٘مؼ ُمْمٛمقن  ،ورص٤مومف وٟمْمٞمف وىمذذه 

وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم هذا احلدي٨م ذم اًمٙمالم قمـ  ،دد يتقىمػ وم٢من اًمؽم ،اًمٕمٚمامء إذيمٞم٤مء اًمٕمدول 

هر ووضمقد فم٤مومٕمغم شم٘مدير طمّمقل يمٗمر  . إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم اخلقارج ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

 سمٜمحق ُم٤م ورد ذم طمدي٨م اخلقارج . يتؿ اًمتح٘مؼ ضورة ًمٚمحٙمؿ قمغم ذًمؽ ، وم٢من
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ئاًم حتديد ٚمٞمس ُمـ اًميوري داوم ، چھ چ اإلـمالق ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  أيْم٤مً  شمدسمرو      

وم٢من اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع قمالُم٤مت اًمزيغ ممـ  ،احل٤مًم٦م اخل٤مص٦م يم٤مًمٙمٗمر واإلرشمداد او اًمٗمًؼ 

احل٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٢ممج٤مل يم٤مًمقصػ سم٤محل٤مضم٦م إمم اًمتّمحٞمح او  يدقمل اإلؾمالم هق وصػ

وؿمٌف ذًمؽ مم٤م ىمد ي٘متيض إضمراءات شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م او دقمقي٦م او  او اًمْمٕمػ ٤مإلٟمحرافسماًمقصػ 

وم٢من اإليمتٗم٤مء سم٤مًمقصػ اًمٕم٤مم أومْمؾ  ، ورسمام قم٘مقسم٤مت ُمٕمٜمقي٦م وإداري٦م إضمراءات حتذيري٦م

وُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مع  ،إذا اصٌح طم٘م٤ًم ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم ًمٙمؾ ؿمٞمخ وُم١ًمول  اًمتٙمٗمػم ـ ظمٓمقرةسمٙمثػم ُم

ُمع ذم اًمتٕم٤مُمؾ  ط. وهذه هل ـمري٘م٦م رؾمقل اهلل  سم٥ًٌم ذًمؽ ويمثػمة ُمـ أظمٓم٤مء ظمٓمػمة

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  اعمٜم٤موم٘ملم وأصقل اخلقارج . ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

شمدل أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم  ، 1٩اًمتقسم٦م:  ڍ ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ

وًمٙمـ عمٕمروم٦م  ،ًمٞمس ًمٖمرض اًمتٕمزير واحلدود  وهذا ذم اًمٖم٤مًم٥م ،أمهٞم٦م شم٘مقيؿ أقمامل اًمٜم٤مس 

وٟم١ميمد أن  . ويمذًمؽ ًمٚمتقضمٞمف واإلرؿم٤مد ُمٜم٤مزهلؿ وًمتّمقي٥م اعمقىمػ اإلضمتامقمل واإلداري

يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم سمٞم٘ملم وىمد ٟمزل سمف  وإنْ  ،الم ـسمحد اًمردة ممـ يدقمل اإلؾم مل ي٘متؾ أطمداً  طاًمٜمٌل 

ىمرآن . ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م أن اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ُئمٝمرون إقمذار واإلًمتزام سم٤مًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م 

وهذه اًمّمٗم٦م ُمٞمّزت سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمٜمٙمري اًمزيم٤مة ذم قمٝمد  ،قمام يّمٛمٝمؿ  يَقرِ اًمّمُّ  واًمؽماضمع

اًمزيم٤مة أفمٝمروا إٟمٙم٤مره٤م وأسوا قمغم ذًمؽ ومتردوا قمغم وم٢من ُمٜمٙمري  ، أيب سمٙمر 

 اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م . 

    

 ثافثةادسلفة اف

  : مع إخطاء دم طروف افؼتالتعامؾ اف 

شمٜمٌف آي٦م اًمٜم٤ًمء وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول إمم إُمٙم٤من طمدوث أظمٓم٤مء يمٌػمة ذم اعمج٤مل        

 ُم٦م ذم هذا اعمج٤مل وهمػمه .ومالسمد هٜم٤م ُمـ اًمتٜمٌٞمف إمم ىمقاقمد قم٤م ،اًمٕمًٙمري 

م ًم٘مٞم٤مس ضمقدشمف وشمٕمٞملم ُمقاوع اًمّمقاب : افؼاظدة إوػ       يمؾ قمٛمؾ ُمٝمؿ جي٥م أن ُيـَ٘مقَّ

٤ممم ـــوٟمٙمتٗمل سم٘مقًمف شمٕم ،( ذيمرٟم٤مه٤م ذم )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمروذم ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ  ،وُمقاوع اخلٓم٠م ومٞمف 
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چ

٧م ُم٘متٍمة قمغم اخلّمقُم٤مت ـٝم٤مدة قمغم اًمٜمٗمس ًمٞمًـوم٤مًمِم ،٤1٩٥مء: ـاًمٜمً چ ٺ

سمؾ شمِمٛمؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜمٗمس وومريؼ اًمٕمٛمؾ سمام ومٕمٚمقه او أقمدوا ًمف ُم٘م٤مرٟم٦م  ،اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

 وهؾ شمقضمد أظمٓم٤مء او ُمٔم٤ممل حتت٤مج إمم شمّمحٞمح ورومع اًمٔمٚمؿ . ،سم٤معمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ 
 

ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وقمرىمف : جي٥م إٟمّم٤مف اعمٔمٚمقم قمٛمقُم٤ًم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ديٜمف افؼاظدة افثاكقة      

ومتدسمر أٟمف قمدل سملم اًمٜم٤مس  ، ٥7اًمٜم٤ًمء:  چ ېۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    چ

 چ  ىت  يت  جث  مثچ وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قمٛمقُم٤ًم وًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم اعمًٚمٛملم 

 .19اًمٗمرىم٤من:  چ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ . وىم٤مل شمٕم٤ممم 17٩اًمِمٕمراء: 
 

ٓ يٙمقن ُمـ ـمرف ول واًمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م : إٟمّم٤مف اعمٔمٚمقم سملم اًمدافؼاظدة افثافثة      

ڤ  چ وًمٙمـ سم٤مشمٗم٤مق ُمت٤ٌمدل وسم٘مقاٟملم او ُمقاصمٞمؼ شمتقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م إـمراف . ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،واطمد 

وىمد ذيمرٟم٤م شمٗمًػم  ،21آل قمٛمران:  چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ژ  ڑڑ  ک  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،( ي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ُمٌح٨م اًمتٗم٤موض ُمـ )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمرأ

 .191اًمٌ٘مرة:  چ  ڳک    گ  گ  گ  گ  ک  ک  
 

وشمٗم٤مصٞمؾ أظمرى  ،وًمٙمـ اًمدي٦م واًمٙمٗم٤مرة  ،: ىمتؾ اخلٓم٠م ٓ ىمّم٤مص ومٞمف افؼاظدة افرابعة      

 وُيٜمٔمر ذًمؽ ذم يمت٥م اًمٗم٘مف واًمتٗمًػم . ،سمح٥ًم يمقن اًم٘متٞمؾ ُمقاـمٜم٤ًم أم اضمٜمٌٞم٤ًم 
 

او همػم ذًمؽ او ُمِمددة : ُيـٜمٔمر ذم اعم١مصمرات ؾمقاء يم٤مٟم٧م فمرووم٤ًم خمٗمٗم٦م اخلامسةافؼاظدة       

اًمّمح٤مسم٦م  ظم٤مًمٗمٝم٤م طمٙمؿ ُمـو ُمـ اعمتٕمٚم٘م٤مت . ُمث٤مل ذًمؽ آي٦م اًمٜم٤ًمء اًمتل ذيمرٟم٤م شمٗمًػمه٤م

وم٢مٟمام يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم طم٤مل ضمٝم٤مد  ٘مٌؾ ٟمزول أي٦م وسمٚمقغ احلج٦م إًمٞمٝمؿوم . ريض اهلل قمٚمٞمٝمؿ

قل سم٘متؾ وم٢من شمٗمٙمػم اعم٘م٤مشمؾ ُمِمٖم ، هذا احل٤مل ُمـ ُمالسم٤ًمت ُمريم٦ٌم ذم وُم٤م ،اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم 

وىمد ٓ شمًٛمح ًمف فمروف اًم٘مت٤مل أن يتحقل إمم اًمتٗمٙمػم  ،اًمٕمدو وسمحامي٦م ٟمٗمًف وأصح٤مسمف 
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 چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  چ  شمٕم٤ممم وىمد ىم٤مل . سم٠مُمقر أظمرى

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ چ وىمقًمف 1٩1إٟمٕم٤مم: 

﮴  ﮵  ٠مًم٦مـاعمً ـ٦مذم سمداي دـ٤مُم٦م سمـ زيـوذيمرٟم٤م ىمّم٦م أؾم، ٥إطمزاب:  چ﮲ ﮳

 طوذم احل٤مًمتلم يم٤من رؾمقل اهلل  ، ذم آظمر اعم٠ًمًم٦م إومم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ّم٦موىم ، اًمث٤مٟمٞم٦م

همػم أن  ، )وًمٞمس ُمـ ظم٤مًمد( ُمـ ومٕمٚم٦م ظم٤مًمد طسمؾ شمؼمأ اًمٜمٌل  ،طم٤مؾماًم ذم سمٞم٤من اخلٓم٠م ورومْمف 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمدم سمٚمقغ احلج٦م او شم٠مظمر ٟمزول آي٦م اًمٜم٤ًمء قمـ  ، فمروف احلرب يم٤مٟم٧م خمٗمٗم٦م

مل  ط، يٌلم ذًمؽ أن اًمٜمٌل  حلٛمد سمحًـ ٟمٞمتٝمام وؾمالُم٦م ىمّمدمه٤موٓ ٟمِمؽ وهلل ا . احل٤مدصم٦م

ًمدومع دي٦م اًمذيـ  سمٕم٨م قمٚمٞم٤ًم  طوإٟمام روى اسمـ إؾمح٤مق وهمػمه أن اًمٜمٌل  ، يٕم٤مىمٌٝمام

ًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م يٙمقن ، وهق ُمـ إدًم٦م قمغم أن ظمٓم٠م اًمذيـ ي٘مقُمقن سمٛمّم٤مًمح اعم أص٤مهبؿ ظم٤مًمد

  . وًمٞمس ذم ُم٤مهلؿ اخل٤مص ذم سمٞم٧م اعم٤مل
 

دة اًمٕمًٙمري٦م ٤مًمٓم٥م واًم٘مْم٤مء واًم٘مٞم٤ميم ُمـ إقمامل اًميوري٤مت أن اًمٜمٔمر ؾم٤مس هذاوأ      

 ،وُمـ همػم إظمالل سم٤مًمت٠مهٞمؾ واإلضمتٝم٤مد اًمقفمٞمٗمل  همػم ُمتٕمٛمد اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م إذا يم٤من ،واًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

وىمد يّمٚمح ذم سمٕمْمٝم٤م أن حتٞمؾ اجلٝم٦م اًمداومٕم٦م إُمر إمم ذيم٦م  ،وم٢من وامهن٤م ذم اعم٤مل اًمٕم٤مم 

وذًمؽ ٕن حتٛمٞمؾ أصح٤مب هذه  ،يم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شم٠مُملم إذا يم٤مٟم٧م اًمنم

اًمقفم٤مئػ قمقاىم٥م اخلٓم٠م ي١مدي إمم اإلهاف ذم اًمؽمدد واًمتحٗمظ مم٤م هيدر إُمقال ويْمٞمع 

 اًمٕمداًم٦م هلام وهق وذم قمدم ُمٕم٤مىمٌتٝمام إسم٘م٤مء قمغم طمٙمؿ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .  ،ُمّم٤مًمح يمثػمة 

يم٤من ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس  قمٜمف ـ زيد ريض اهللوُمٕمٚمقم أيْم٤م أن أؾم٤مُم٦م سم . إصؾ ذم اًمّمح٤مسم٦م

ره ذم ُمرض ووم٤مشمف قمغم ضمٞمش يْمؿ أُمّ  طويدل قمغم ذف ُمٜمزًمتف أن اًمٜمٌل  ، طإمم اًمٜمٌل 

ر وأُمّ  سمٕم٨م سمٕمث٤مً  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٕمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل، وم ىمدُم٤مء اًمّمح٤مسم٦م

إِْن شَمْٓمَٕمٜمُقا ذِم إَُِم٤مَرشمِِف  »  طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، ومٓمٕمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ذم إُم٤مرشمف قمٚمٞمٝمؿ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

ٌْٚمِفِ  ـْ ىَم َُم٤مَرةِ  وَمَ٘مْد ـَمَٕمٜمُْتْؿ ذِم إَُِم٤مَرِة َأسمِٞمِف ُِم ـْ َأطَم٥م   ، َواْيُؿ اهللَِّ ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ظَمٚمِٞمً٘م٤م ًمإِْلِ ، َوإِْن يَم٤مَن ُِم

ـْ َأطَم٥م  اًمٜم٤َّمِس إزَِمَّ سَمْٕمَدهُ  اًمٜم٤َّمِس إزَِمَّ 
، صمؿ شمؿ  وُمًٚمؿ وهمػممه٤م خ٤مريرواه اًمٌ  « ، َوإِنَّ َهَذا عَمِ
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 ط، ومٛمٕمروف أن اًمٜمٌل  وأُم٤م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد . إرؾم٤مل ضمٞمش أؾم٤مُم٦م ذم زُم٤من أيب سمٙمر 

د صم٧ٌم أيْم٤م ـ، وىم ، ويمذًمؽ ومٕمؾ أسمق سمٙمر  أُمره قمغم ضمٞمقش اإلؾمالم اعمرة سمٕمد اعمرة

ٟمٕمك زيدًا وضمٕمٗمر  طقل اهلل ــ ُم٤مًمؽ أن رؾمـ، ومٕمـ أٟمس سم ٞمػ اهللـد سمًـٛمٞم٦م ظم٤مًمـشمً

أظمذ  »وم٘م٤مل  ،  اؾمتِمٝم٤مدهؿ ذم همزوة ُم١مشم٦مأي ظمؼم ،سمـ رواطم٦م ًمٚمٜم٤مس ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼم وا

وقمٞمٜم٤مه  ،اًمراي٦م زيد وم٠مصٞم٥م صمؿ أظمذه٤م ضمٕمٗمر وم٠مصٞم٥م صمؿ أظمذه٤م اسمـ رواطم٦م وم٠مصٞم٥م 

،  رواه اًمٌخ٤مري « ٞمقف اهلل طمتك ومتح اهلل قمٚمٞمٝمؿـُمـ ؾمٞمػ ـطمتك أظمذ اًمراي٦م ؾم ، شمذروم٤من

وىم٤مل اإلُم٤مم .  طم٦م هق ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً واًمذي أظمذ اًمراي٦م سمٕمد اسمـ روا

ُمـ  طىم٤مل: شمؼمأ  « ًمٚمٝمؿ إين أسمرأ إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ظم٤مًمدا » طرح ىمقًمف ـل ؿمـقيم٤مين ومـاًمِم

)ٟمٞمؾ  ُمـ . هـ. أ . وهٙمذا يٜمٌٖمل أن ي٘م٤مل عمـ ومٕمؾ ُم٤م ُي٤مًمػ اًمنمع صٜمع ظم٤مًمد ومل يتؼمأ ُمٜمف

 . ُمًٚماًم(سم٤مب ُم٤م يّمػم سمف اًمٙم٤مومر  ،8ضمـ  ، إوـم٤مر

 

، يمام روي ذًمؽ ذم  ًمدٟمٞم٤م وم٘مد أشمك يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئراتؾ ُمًتًٚماًم اسمتٖم٤مء ـوأُم٤م ُمـ ىمَ             

، ويم٤من ىمد ظمرج ُمع اعمًٚمٛملم ذم هي٦م إمم إوؿ سم٘مٞم٤مدة أيب طمدرد  ىمّم٦م حمٚمؿ سمـ ضمث٤مُم٦م

، ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمف  ؿ سمتحٞم٦م اإلؾمالمٚمٕمل ومًج، ومٛمر قمٚمٞمٝمؿ قم٤مُمر سمـ إوٌط إؿم ؾمٚمٛملإ

،  ٦م قمٜمف إذ طمٞم٤مهؿ سمتحٞم٦م اإلؾمالم، وم٠مُمًٙم٧م اًمني  حمٚمؿ سمـ ضمث٤مُم٦م هٜم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦موسملم

 « اًمٚمٝمؿ ٓ شمٖمٗمر عمحٚمؿ »وم٘م٤مل  ط، ومذيمروا ذًمؽ ًمٚمٜمٌل  ومحؾ قمٚمٞمف حمٚمؿ سمـ ضمث٤مُم٦م وم٘متٚمف

إن إرض شم٘مٌؾ  »  ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ومام ُمْم٧م سمف ؾم٤مقم٦م طمتك ُم٤مت ودومٜمقه ومٚمٗمٔمتف إرض

.  صمؿ ـمرطمقه ذم ضمٌؾ وأًم٘مقا قمٚمٞمف احلج٤مرة ، « أراد أن يٕمٔمٙمؿُمـ هق ذ ُمٜمف وًمٙمـ اهلل 

إلُم٤مم أمحد واسمـ إؾمح٤مق وإسمـ ، اظمتٍمهت٤م ُمـ رواي٤مت ا ٚمؿ سمـ ضمث٤مُم٦مهذا خمتٍم ىمّم٦م حم

، وذم سمٕمض  واًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ضمرير يمام ذيمره٤م اسمـ يمثػم ذم اًمًػمة

ىمد ، و ٤ًمء اًمتل صدرٟم٤م هب٤م هذا اعمٌح٨ماًمرواي٤مت أن شمٚمؽ اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم ٟمزول آي٦م اًمٜم

 . ُوٕمػ إؾمٜم٤مد هذه اًم٘مّم٦م
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 ادبحث افثافث

 مصادر افعؾقم ظـد ادسؾؿغ
 

 :مؼدمة دم جمآت افعؾقم

ٟمذيمره٤م هٜم٤م ًمٚمتٕمريػ صمؿ ٟمذيمر اًمتٗم٤مصٞمؾ  ، جم٤مٓت ًمٚمٕمٚمقم سمّمقرة إمج٤مًمٞم٦م أرسمٕم٦م     

 : اًميوري٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

  : ادجال إول

( صكم اًمذي يِمٛمؾ إطمٙم٤مم اًمٕمٚمٛمٞم٦م )اًمٕم٘مٞمدي٦مطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م إإ     

 . ىمرآٟم٤ًم وؾمٜم٦ًم  ( . وُمّمدر هذا اعمج٤مل حمّمقر سم٤مًمقطمل اعمٜمزل)اًمٗم٘مف واًمًٚمقك واًمٕمٛمٚمٞم٦م

قمٚمقم  وُمٜمٝم٤م ،) قمٚمقم ومٝمؿ اخلٓم٤مب (  يٚمحؼ سمذًمؽ ُمتٓمٚم٤ٌمت ومٝمؿ اخلٓم٤مب اًمنمقملًمٙمـ و

 ،وُمـ أهؿ قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م قمٚمؿ ُمٕم٤مين اًمٜمحق  ،امئٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م وقمٚماًمٕمرسمٞم٦م وهل شم١مظمذ ُمـ أهؾ 

قمٚمؿ يمذًمؽ وأصح وأوؾمع ُمّمدر عمٕم٤مين اًمٜمحق هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م . و

اعم٤ٌمطم٨م اًمتل شمٌلّم اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم ومٝمؿ  وومٞمف ، وم٢مٟمف ُمـ أهؿ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٗمٝمؿ اصقل اًمٗم٘مف

يم٤مٕواُمر واًمٜمقاهل واًمٕم٤مم  ،٤م شمرايمٞم٥م ًمٖمقي٦م شمِمتد طم٤مضم٦م اعمٗمن واعمًتٜمٌط إمم ومٝمٛمٝم

 ٓمٚمؼ واعم٘مٞمد واعمِمؽمك واعمٗم٤مهٞمؿ وٟمحقه٤م . واخل٤مص واعم

 

  ادجال افثاين :

ٕم٦م )أي واحلامي٦م واعمراضم اًمتٜمٗمٞمذي٦م ٤مئؾـأي اًمقؾم ٦م احلٙمؿ اًمنمقملوظمدُم شمٜمٗمٞمذُمتٓمٚم٤ٌمت      

.  تٜمٗمٞمذي٦ممم٤م هق ُمـ ٟمقع اعمتٓمٚم٤ٌمت اًم ( وشمٓمقير اًمقؾم٤مئؾ واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمٝم٤م وهمػم ذًمؽاًمت٘مقيؿ

ظمدُم٦م إٟمٔمٛم٦م  هلذا اعمج٤مل أمهٞم٦م يمٌػمة ذمو وشم١مظمذ هذه ُمـ يمؾ ُمّمدر وًمٙمـ سمنموط .

يمام أن اًمتخٚمػ ومٞمٝم٤م يٕمٜمل اًمتخٚمػ  ، وهمػمه٤م واإلداري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م

 . ذم اعمٖم٤مًم٦ٌم واعمقاضمٝم٦م
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  ادجال افثافث :

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يم٤مإلٟم٤ًمن واحلٞمقان  اإلو٤موم٤مت واإليمتِم٤موم٤مت اجلديدة ذم اإلظمتّم٤مص٤مت      

 وُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ قمٚمقم ـمٌٞم٦م ،وإرض وُم٤م ومٞمٝم٤م وُم٤م ُيرج ُمٜمٝم٤م واهلقاء واًمٗمْم٤مء 

وهذه يمٚمٝم٤م ُمٚمح٘م٦م سم٤معمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمذيمقرة وشمّمٜمٞمٕمٞم٦م وزراقمٞم٦م وهمػمه٤م .  وهٜمدؾمٞم٦م

 ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ .
 

  ادجال افرابع :

وهذا أيْم٤م جم٤مل واؾمع شمدظمؾ ومٞمف وؾم٤مئؾ  ،وؾم٤مئؾ اإلراطم٦م واًمتٚمٓمٞمػ وختٗمٞمػ اجلٝمد       

وذم  ويمذًمؽ وؾم٤مئؾ ختٗمٞمػ اجلٝمد اعمًتخدُم٦م ذم اعمّم٤مٟمع ،شمقومػم اجلامل يم٤مٔداب واًمٗمٜمقن 

وًمٙمـ جي٥م أن  ،سمؾ ضوري٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من  ،وهمػمه٤م . وهذه اًمقؾم٤مئؾ ُمٗمٞمدة  اًمٌٞمقت

اًمٗمْمٞمٚم٦م واإلىمتّم٤مد ٓ شمزاطمؿ واضم٤ٌمت اإلؾمالم وأن ٓ شمتٕم٤مرض ُمع اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم 

ذم اضمتٜم٤مب اًمرذيٚم٦م واإلهاف يمذًمؽ و ، ظم٤مص٦م اإلدظم٤مر اعمثٛمر ، وشمِمجٞمع اإلدظم٤مر

وم٢من إٟمٔمٛم٦م اعم٤مًمٞم٦م  ،ويٜمٌٖمل ذم هذا اعمج٤مل اًمتٗمريؼ اًمٕمٛمكم سملم احل٤مضم٦م واًمرهم٦ٌم  . واًمتٌذير

 اعمٕمتٛمدة قمغم اإلهاف شم٤ٌمًمغ ذم صٜم٤مقم٦م او إصم٤مرة اًمرهم٤ٌمت اًمتل ٓ طم٤مضم٦م هل٤م .

 

 : اً حؽام افؼظقة هق افؼرنن وافسـة حكإمصدر 

 :: مـ أدفة حك إدفة افؼظقة بافؼرنن وافسـة  أوًٓ 

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ  ٹ     ڍ ٤ممم ــــىم٤مل شمٕم      

وم٠ميٜمام ويمٞمٗمام وُمتك ُم٤م طمّمٚم٧م  ،ومٝمذا ذط ُمٓمٚمؼ ذم إطمقال  ، ٥2ؾم٠ٌم:  ڍ ڤ  ڤ

﮲  ڍ اعمٜمزل . وىم٤مل شمٕم٤ممم اهلداي٦م وم٤ٌمًمقطمل  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  

اًمٜمحؾ:  ڍ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹   ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    ﯁    

أي ٓ جيقز إجي٤مب وٓ ُمٜمع إٓ سمدًمٞمؾ ُمـ اًمقطمل اعمٜمزل .  ،ومال جيقز حتٚمٞمؾ وٓ حتريؿ  ،112

 ،61٩اًمٌ٘مرة:  ڍ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ڍوىم٤مل شمٕم٤ممم 
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واًمالم  ،ٝمذه صٞمٖم٦م قمٛمقم ذم يمؾ اًمذي اظمتٚمٗمقا ومٞمف ومٝمق يمٚمف ُمِمٛمقل سمحٙمؿ اًمقطمل اعمٜمزل وم

هل ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٌٞم٤من اًمٖم٤مي٦م ُمـ إٟمزال اًمٙمت٤مب ؛ ومٚمام يم٤من احلٙمؿ سم٤مًمٙمت٤مب  شًمٞمحٙمؿ»: ذم

 اعمٜمزل هق اًمٖم٤مي٦م ُمـ شمٜمزيؾ اًمٙمت٤مب ومال ؿمؽ أٟمف ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمرائض . 

﮾ ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم                    ﮿   ﮻  ﮼  ﮽   ﯀  ﯁ 

وهذه أي٦م  ، 2٥اًمٜم٤ًمء:  ڍ                 

ومٝمذا يمٚمف جي٥م  ،اًمٙمريٛم٦م قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُم٤م يِمجر سملم اعمًٚمٛملم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦م او اخل٤مص٦م 

وجي٥م ىمٌقل ذًمؽ واًمتًٚمٞمؿ ًمف ُمـ  ،أي حتٙمٞمؿ اًمقطمل اعمٜمزل  ،ومٞمف  طحتٙمٞمؿ رؾمقل اهلل 

 ؽ وم٢من اإليامن ُم٘مدوح سمف . وسمخالف ذًم ،همػم أدٟمك طمرج 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ڍ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب     يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث

يمام أن اًمٜمزاع ذم أي رء ؾمقاء يم٤من سملم  ،أي٦م شمقضم٥م ـم٤مقم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ، ٥9اًمٜم٤ًمء: 

 وم٢مٟمف ُيرد إمم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م طمٍمًا وًمٞمس إمم ُاوزم إُمر ؛اعمحٙمقُملم او سمٞمٜمٝمؿ وسملم احل٤ميمؿ 

وأي٦م .  ڍ  مب  ىب     يب  جت  حت  خت  ڍوهق واضم٥م ُم١ميمد يمام شمدل قمٚمٞمف قم٤ٌمرة 

 واوح٦م ذم ٟم٘مض ُمزقمٛم٦م ُمـ زقمؿ أن ُمذه٥م اإلُم٤مم يرومع اخلالف . 

ُمٜمٝمام  وم٘مد سمٞمٜم٤ّم ذم اًمٙمالم قمـ اًمديـ أن اًمّمحٞمح ،وأُم٤م اإلطمتج٤مج سم٤مإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس     

 يرضمع أيْم٤ًم إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .
 

 احلذر مـ اشتبدال إحؽام افؼظقة بام يؼابؾفا مـ إهقاء افبؼية :  : ثاكقاً 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  

 ڍ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب ىئ  ی  ی  ی   ی  جئحئ 

أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمقضم٥م اإلًمتزام اًمت٤مم سم٤مًمقطمل اعمٜمزل قمغم رؾمقل اهلل  ، ٥2 – 19دة: ــــاعم٤مئ
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وشمقوح أي٦م أن اًمذي ي٘م٤مسمؾ  ،واحلذر ُمـ إشم٤ٌمع اًمٙمٗم٤مر ذم شمرك سمٕمض اًمقطمل اعمٜمزل  ط

 طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم هق طمٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م .

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم     

أي٦م شمقضم٥م إشم٤ٌمع ساط اهلل  ،1٥٩إٟمٕم٤مم:  ڍڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    

أي حترم إشم٤ٌمع اًمًٌؾ آظُمرى يمٚمٝم٤م . وشمقوح أي٦م  ،شمٕم٤ممم اعمًت٘مٞمؿ ) اًمديـ اعمٜمزل ( وشمٜمٝمك 

 اًمٙمريٛم٦م اًمتالزم سملم إشم٤ٌمع اًمًٌؾ آظُمرى واًمتٗمرق قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم .

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چڍ  شمٕم٤ممموىم٤مل         

 – 69جؿ: ـــاًمٜم ڍ ژ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ چڇ  ڇ  چ

يِمػم إمم  شُمٌٚمٖمٝمؿ  »وم٢من اعمّمدر اعمٞمٛمل  ، ڍ  چ  چ   چ  چڍ ومتدسمر قم٤ٌمرة  ،٩2

رة وم٢من اعمّمػم ُمثالً هق ظم٤ممت٦م اًمّمػمو ،اًمٜمتٞمج٦م اخلت٤مُمٞم٦م ًمٕمٚمقُمٝمؿ ويم٠مهن٤م جمًدة أُم٤مُمؽ 

واعمٜم٘مٚم٥م هق اًمٜمتٞمج٦م اخلت٤مُمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلٟم٘مالب . وواوح ُمـ آي٦م اًمٜمجؿ أن ُمٜمتٝمك ُم٤م يّمؾ 

وإٟمام  ،إًمٞمف قمٚمؿ اعمنميملم هق احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ومال شمقضمد هم٤مي٤مت وٓ وقاسمط شمتّمؾ سم٤مٔظمرة 

 يتٕمٚمٛمقن وؾم٤مئؾ حت٘مٞمؼ اًمِمٝمقات )ؿمٝمقة اًم٘مقة وؿمٝمقة اًمٚمذة( . 

 

 ،حقٟم٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل ختدم ُم٘م٤مصدهؿ همػم أن قمٚمقم اًمدٟمٞم٤م قمٜمدهؿ ُمِم      

وٟمًتٓمٞمع أن ٟم٠مظمذه٤م ُمٜمٝمؿ خلدُم٦م ُم٘م٤مصدٟم٤م. ُمث٤مل ذًمؽ أن وؾم٤مئؾ اًم٘مت٤مل قمٜمد اًمروم 

ومٝمذا ٓ  ،واًمٗمرس ذم صدر اإلؾمالم يم٤من ُمٜمٝم٤م إؾمٚمح٦م اعمٕمدٟمٞم٦م واخلٞمقل وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ 

 ،ح٦م أظمرى عمجرد اعمٖم٤ميرة يٕمٜمل سمح٤مل ُمـ إطمقال أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًمٌح٨م قمـ أؾمٚم

وًمٙمـ ذم اًمٖم٤مي٦م اًمتل اؾمتخدُمقا  ،وذًمؽ أن اًمٖمل واًمْمالل ًمٞمس ذم اًمقؾمٞمٚم٦م ٟمٗمًٝم٤م 

 وهٙمذا إُمر ذم اًمقؾم٤مئؾ قمٛمقُم٤ًم . ،اًمقؾمٞمٚم٦م ُمـ أضمٚمٝم٤م 
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 : دم تؼسقؿ افديـ إػ اصقل وؾروع إلصؽالا

 ، وومروع أصقل سملم ئٛم٦موإ اًمًٚمػ ُمـ أطمد يٗمرق وملشمٕم٤ممم :  اهلل رمحفىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م        

 أطمد ي٘مؾ ومل واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل وومروقم٤مً  أصقًٓ : ىمًٛملم اًمديـ ضمٕمؾ سمؾ

 ٓ ، ي٠مصمؿ احلؼ ـمٚم٥م ذم وؾمٕمف اؾمتٗمرغ اًمذي اعمجتٝمد أن واًمت٤مسمٕملم واًمّمح٤مسم٦م اًمًٚمػ ُمـ

صقل ، وًمٙمـ هذا اًمتٗمريؼ فمٝمر ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمتزًم٦م وأدظمٚمف ذم أ ذم اًمٗمروع وٓ إصقل ذم

واًمذيـ ومرىمقا سملم إصقل واًمٗمروع مل يذيمروا و٤مسمٓم٤ًم يٛمٞمز سملم  . اًمٗم٘مف ُمـ ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمٝمؿ

، ويمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ إطمٙم٤مم ىمٓمٕمل،  ، سمؾ شم٤مرة ي٘مقًمقن: هذا ىمٓمٕمل وهذا فمٜمل اًمٜمققملم

ٞم٤مت ٛمٚم. وشم٤مرة ي٘مقًمقن: إصقل هل اًمٕم ويمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ إصقل فمٜمل قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس

، يمقضمقب اًمّمالة  ٗمرُمـ ضمحده٤م يم، ويمثػم ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  ٛمٚمٞم٤متاخلؼمي٤مت واًمٗمروع اًمٕم

٤مٟم٧م ، وإذا يم ، وشم٤مرة ي٘مقًمقن: هذه قم٘مٚمٞم٤مت وهذه ؾمٛمٕمٞم٤مت واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م

 ــر ُمـاهـ خمتّم. رعـؼ سم٤مًمِمـرقمل يتٕمٚمـًمٙمٗمر طمٙمؿ ؿموم٢من ا  قم٘مٚمٞم٤مت مل يٚمزم شمٙمٗمػم اعمخٓمئ

٤مئؾ ـققم٦م اًمرؾمـجمٛمول ُمـ ُمـ اعمجٚمد إ ، 9٥-91  ، اًمٗمرىم٤من سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ)

 (.اًمٙمؼمى

وىمد أٟمَحك اسمـ  ،ذًمؽ ًمإلؾم٤مءة ذم اؾمتٕمامًمف وىمد أص٤مب اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ٟم٘مد هذا اًمت٘مًٞمؿ و     

همػم أن اًمٕمقاىم٥م اخل٤مـمئ٦م عمثؾ هذا اًمت٘مًٞمؿ شمداوهل٤م سمٕمض  ، سم٤معمالُم٦م قمغم اعمٕمتزًم٦م شمٞمٛمٞم٦م

يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد ىمْم٤مي٤م وم٘مد دظمٚم٧م ذم  ، ُمِم٤مهػم أهؾ اًمًٜم٦م واعمحًقسملم قمغم أهؾ احلدي٨م

ومال يٜمٌٖمل إدظم٤مهل٤م ذم  ُمـ ضمٜمس اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م قمٚماًم أهن٤م ،يمثػمة  اضمتٝم٤مدي٦م

 ٕمٛمٚم٧م قم٤ٌمراتاؾمتُ يمذًمؽ و اًمٕم٘مٞمدة إٓ إذا شمؿ اًمتٛمٞمٞمز سمدىم٦م سملم أصقل اًمٕم٘مٞمدة وومروقمٝم٤م .

دظمؾ اؾمُتٕمٛمٚم٧م سمّمقرة يٛمٙمـ أن ي ،ُمثؾ وُم٤ًمق اًمت٠مويؾ وأهؾ إهقاء واًمٌدع  ،ؿمديدة 

وهق ُمـ  ُمـ أُمث٤مل ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م ،ُم٦م ُمـ ظمٞم٤مر قمٚمامء وحمدصمل وأئٛم٦م إ ومٞمٝم٤م قمدد يمٌػم

ُمـ وقمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم ) ،( رضمئ٦مُمـ رؤوس اعموأيب ُمٕم٤موي٦م اًميير ) ،رؤوس اًم٘مدري٦م 

 ُمـ ُمِم٤مهػم اًمث٘م٤مت اعمٕمتٛمد همػمهؿيمثػم ( واًمِمٞمٕم٦م قمغم ـمري٘م٦م اًمت٤مسمٕملم وأؿمداء ِم٤مهػمُم

وٓ ؿمؽ أن ُمـ أؿمد اًمٔمٚمؿ وصػ  . هبؿ ذم اًمّمحٞمحلم واًمًٜمـ وهمػمه٤مقمٚمٞمٝمؿ ، واعمحت٩م 
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ٓ  وم٢مٟمف ، وقمغم شم٘مدير أهنؿ أظمٓم٠موا ذم ظمّم٤مئص ُمذاهٌٝمؿ أُمث٤مل ه١مٓء سمٗم٤ًمق اًمت٠مويؾ .
 ،وأُمث٤مهلؿ ُمـ ضمٝم٦م  اًمٙم٤ٌمر ه١مٓء أظمٓم٤مء سملم اًمٓم٤مئٗمل يدري أطمد يمٞمػ ُيْمٌط اًمتٗمريؼ

ظم٤مص٦م إذا شمذيمرٟم٤م أن  ،رى ـل ُمـ ضمٝم٦م أظم٤مومٕمـوأظمٓم٤مء أئٛم٦م اًمٗم٘مف يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وأمحد واًمِم

ومٙمؾ ىمْمٞم٦م ظمالومٞم٦م سملم ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦م وم٢من احلؼ ذم  ،احلؼ واطمد ذم ُمقوع اخلالف 

أظمٓم٤مء . واعم٘مّمقد وؾم٤مئر إىمقال  ،ورسمام يٙمقن ظم٤مرج اعمذاه٥م اعمِمٝمقرة  ،ىمقل واطمد 

شمٗم٤مصٞمؾ  وؾمت٠ميت ،اًمتحذير ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٕمٚمامء اًمث٘م٤مت سم٥ًٌم شم٘مًٞمامت همػم ُمٜمْمٌٓم٦م 

  ُمٝمٛم٦م ذم اًمٙمالم قمـ اًمٌدع إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

ٌَؾ ُمٕمٓمٚم٦م اًمنميٕم٦م اًمذيـ       وُمـ خم٤مـمر قمدم وٌط ُمثؾ هذا اًمت٘مًٞمؿ أٟمف ىمد ُيًتٖمؾ ُمـ ىِم

يريدون اًمتٗمٚم٧م ُمـ يمثػم ُمـ اًم٘مقاٟملم اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمزقمٛم٦م أهن٤م ومروع وأن اعمٝمؿ طم٥ًم 

ضمٕمؾ اًمٕم٘مٚمٞم٤مت او قمٚمؿ اًمٙمالم ُمّمدرًا  اًمٜمزوع إمم ه أيْم٤مً وُمـ خم٤مـمر زقمٛمٝمؿ هق آُصقل .

وؾمت٠ميت هذه اًم٘مْمٞم٦م ذم اًمٕمٜمقان  ، اًمديٜمٞم٦م رئٞم٤ًًم او اعمّمدر اًمرئٞمس ذم ُمٕمروم٦م اًمٕم٘م٤مئد

أن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ـمٕمٜمقا او  ه أيْم٤مً وُمـ خم٤مـمر اًم٤ًمدس ُمـ هذا اعمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

 ،٤م خم٤مًمٗم٦م ًماُلصقل سمحج٦م أهن ،وسمٕمْمٝم٤م ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م  ،شمريمقا اًمٕمٛمؾ سم٠مطم٤مدي٨م صحٞمح٦م 

 ، أصؾ ُمـ أقمٔمؿ آُصقل اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمديـ سم٤مإلؾمٜم٤مد اًمّمحٞمح قمٚماًم أن اإلطمتج٤مج

ىمد ذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م ُمـ ذًمؽ ذم يمت٤مب )اعمٜمٝم٩م و !! وقمٚمٞمف شم٘مقم أطمٙم٤مم اًمّمالة واًمزيم٤مة وهمػمه٤م

 ( .اًمٗمريد( ويمت٤مب )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م

وٓ وػم ذم  ،ذم يمالم اًمٕمٚمامء  وُمع يمؾ ذًمؽ وم٢من ُمّمٓمٚمح آُصقل واًمٗمروع ؿم٤مئع ضمداً      

ٚم٧م مم٤م ُيًٛمك سم٤مًمٗمروع ٗمْمالء اعمخ٤مًمٗملم وٓ ذريٕم٦م ًمٚمتٗمذًمؽ إذا مل ُيتخذ ذريٕم٦م ًمتً٘مٞمط اًم

وٓ ذريٕم٦م ًمٚمٓمٕمـ ذم  مم اًمٕم٘مؾ يمٛمّمدر ًمٚمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦موٓ ذريٕم٦م ًمٚمتحقل ُمـ اًمديـ إ

 اصقل يمٌػمة سمحج٦م أهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًماُلصقل !!
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 ذية ادتطؾبات افتـػق

 : ذ مـ ـؾ مصدر وفؽـ بؼوطتمخ

وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم اًميورى ُمـ  ،٦م أظمرى وىمد ذيمرٟم٤م هذا إصؾ ذم ُمقوٕملم ُمـ دراؾم     

قؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذ ووؾم٤مئؾ يم ،ُمتٓمٚم٤ٌمت شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  أنوذًمؽ .  هذا إصؾ

 ُمقيمقل امم يمٚمف وم٢مٟمف ،( واإلداُم٦م وشمٓمقير ذًمؽ يمٚمف واعمٖم٤مًم٦ٌم ومٞمف احلامي٦م )ؾمد اًمذرائع

 ،اًمقؾم٤مئؾ اًمٓمٌٞم٦م ووؾم٤مئؾ اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م ووؾم٤مئؾ اًمِمقرى  يمام ذم ،اإلضمتٝم٤مد اًمٌنمي 

  :اًمنمقمٞم٦م . وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمةوؾم٤مئر ُمتٓمٚم٤ٌمت ظمدُم٦م إطمٙم٤مم 

 ڍ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ   ڍ شمٕم٤مممشم٤ٌمرك و ُمٜمٝم٤م ىمقًمف      

ذيمره سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إٓ ُم٤م ؾمٜمأي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم اًمتٕم٤مون سم٠مي و ، 6اعم٤مئدة: 

  . ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 ، ٩٥اعم٤مئدة:  ڍ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ڍوىمقًمف شمٕم٤ممم       

،  يّمٚمح ًمٚمٕمٛمقم ومٞمحٛمؾ قمٚمٞمف شاًمقؾمٞمٚم٦م»يمام أن ًمٗمظ :  ، ُمٓمٚم٘م٦م ذم اإلسمتٖم٤مء وهذه أي٦م ايْم٤مً 

  . وُمٕمٜم٤مه اًم٥ًٌم او اًمٓمري٘م٦م

﮲  ہ  ھ  ھ   ھ      ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم       ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

هٜم٤م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق  ش قمدة »وًمٗمظ  ، 12اًمتقسم٦م:  ڍ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷

   .اًمنمط ومٝمل ؿم٤مُمٚم٦م ٕي قمدة يم٤مٟم٧م ًمتح٘مٞمؼ اهلدف 

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ڍ  وىمقًمف شمٕم٤ممم      

أي  ومتدسمر يمٞمػ هنك اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٓمٖمٞم٤من ذم اًمٓمٞم٤ٌمت ، 71ـمف:  ڍک  ک  گ  گ    

 وأُمثٚمتف يمثػمة ضمدا .  ،اؾمتٕمامل احلالل وؾمٞمٚم٦م امم احلرام  اعمرادو ،ذم احلالل 

ُم٤م  ٘مضومٝمذا زضمر وإٟمٙم٤مر قمغم ُمـ مل ي ، 6٩قمٌس:  ڍ   ھ  ھ    ے  ے  ۓڍ  وىم٤مل شمٕم٤ممم      

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وىمْم٤مء اًمٌمء هق إطمٙم٤مُمف واًمٗمراغ ُمٜمف أي ومٕمٚمف وإمت٤مُمف  ، أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف

يمام  ،تٚمزم ذًمؽ ـويً ،622اًمٌ٘مرة:  ڍ ڻ  ڻ  ڻ ں  ں ڍ 
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وُمـ هٜم٤م اؿمتٝمر قمـ  ،إقمداد وؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذ ووؾم٤مئؾ احلامي٦م واإلداُم٦م واًمتٓمقير  ،رٟم٤م ـذيم

 اًمٕمٚمامء ىمقهلؿ : ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م . 

 

 : ؿقاظد افتكف دم افقشائؾ مـ

دُم٦م اًمديـ سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمحرُم٦م إٓ يّمح ظم ومال ،أن ٓ شمٙمقن اًمقؾمٞمٚم٦م حمرُم٦م  : أوًٓ       

. وهذه ارشمٙم٤مب اعمحرُم٤مت سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعم٤ٌمطم٦م ذم أصٚمٝم٤م  حيؾ سمْمقاسمط اإلوٓمرار يمام ٓ

وًمٙمـ يٜمٌٖمل زي٤مدة اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمٝم٤م ذم أقمامل اعم١مؾم٤ًمت  ،اًم٘م٤مقمدة شمٕمؿ جم٤مٓت اًمٕمٛمؾ يمٚمٝم٤م 

قة واًمٖمٚمق ذم وذًمؽ ٕن اًم٘مقة شمثػم اًمِمٝم ،اًمٕمًٙمري٦م وإُمٜمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ ُم١مؾم٤ًمت اًمٜمٗمقذ 

 ىمديام وطمديث٤م .  ،وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة  ،اًمتٍمف 

سمٕمد  ،واضمتٜم٤مب اًمٓمٖمٞم٤من ذم اًمقؾم٤مئؾ اعم٤ٌمطم٦م  ،وسمٕمد اضمتٜم٤مب اًمقؾم٤مئؾ اعمحرُم٦م  : ثاكقاً       

ًمإلٟمت٘م٤مء واًمٗمحص  ، ()ومتح اًمذرائـع ٤مئؾ قمغم ُمٍماقمٞمفـذًمؽ جي٥م ومتح سم٤مب اًمقؾم

ِم١مون اظمتٞم٤مر او اسمتٙم٤مر أومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ ٕن اعمٓمٚمقب ذم يمثػم ُمـ اًم ،واإلظمت٤ٌمر 

 وهذا هق ومرض اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م . ،اًمقؾم٤مئؾ وُمٖم٤مًم٦ٌم إُمؿ هب٤م 

سمٕمد اظمتٞم٤مر او اسمتٙم٤مر إومْمؾ وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحًلم واًمت٘مقيؿ واًمتٓمقير ٓ  : ثافثاً       

 شمٜم٘مٓمع . 

وم٢من اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م  ،ُمؿ ٤م يم٤من ُمّمدر اًمقؾم٤مئؾ هق اإلضمتٝم٤مد اًمٌنمي وُمٖم٤مًم٦ٌم إعم : رابعاً       

ؽ إُمؿ اًمٙم٤مومرة . وهذا سمام ذم ذًم ،وُمٜمٝم٤م ظمؼمات إُمؿ ودم٤مرهب٤م  ،يِمٛمؾ اعمّم٤مدر يمٚمٝم٤م 

٤مؿَم٦َم ، ىَم٤مًَم٧ْم :  ،اصؾ واوح وُمع ذًمؽ ٟمذيمر طمدي٨م ضُمَداَُم٦َم سمِٜم٧ِْم َوْه٥ٍم ، ُأظْم٧ِم قُمٙمَّ

َؿ، ذِم ُأَٟم٤مٍس وَ  ُت َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـِ  »ُهَق َيُ٘مقُل طَمَيْ ْٛم٧ُم َأْن َأهْنَك قَم ًَمَ٘مْد مَهَ

َدُهْؿ َذًمَِؽ  َٓ َدُهْؿ ، وَماَل َيُيُّ َأْو َٓ وِم َووَم٤مِرَس ، وَم٢مَِذا ُهْؿ ُيِٖمٞمُٚمقَن َأْو اًْمِٖمٞمَٚم٦ِم ، وَمٜمََٔمْرُت ذِم اًمرُّ

ـْ أَ  واًمٖمٞمٚم٦م وطء اعمروع . ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «ؿَمْٞمًئ٤م  ـِ قُمْرَوَة قَم ـْ ِهَِم٤مِم سْم ـْ وقَم سمِٞمِف قَم

ـْ َأَٟمٍس ، َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ   قَم٤مِئَِم٦مَ  ـْ صَم٤مسم٧ٍِم قَم ُحقَن ، وَمَ٘م٤مَل  ط ، َوقَم ْ شَمْٗمَٕمُٚمقا  »َُمرَّ سمَِ٘مْقٍم ُيَٚم٘م  ًَمْق مَل

ىَم٤مًُمقا: ىُمْٚم٧َم يَمَذا َويَمَذا ،  ، «َُم٤م ًمِٜمَْخٚمُِٙمْؿ؟  »ىَم٤مَل: وَمَخَرَج ؿِمٞمًّم٤م ، وَمَٛمرَّ هِبِْؿ وَمَ٘م٤مَل  ، «ًَمَّمُٚمَح 
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إَِذا  »وذم ًمٗمظ  ،واًمِمٞمص هق اًمٌن اًمرديء  ،رواه ُمًٚمؿ  «َأْٟمتُْؿ َأقْمَٚمُؿ سم٠َِمُْمِر ُدْٟمَٞم٤ميُمْؿ  » ىَم٤مَل 

ـْ َأُْمِر ِديٜمُِٙمْؿ وَم٢مزِمَّ  ـْ َأُْمِر ُدْٟمَٞم٤ميُمْؿ وم٠مٟمُتْؿ َأقْمَٚمُؿ سمِِف ، وَم٢مَِذا يَم٤مَن ُِم ٌء ُِم  رواه اإلُم٤مم أمحد «يَم٤مَن َرْ

ويٛمٙمـ أظمذه٤م ُمـ يمؾ  ،ري ـقيمقًم٦م إمم اًمٕمٚمؿ اًمٌِم٤مئؾ ُمـ١ميمد أن اًمقؾمـذا يـوه . وهمػمه

ٟم٘مٚمف ٟمّمػم زرواق ذم )ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م  ،ؾمٞمد ىمٓم٥م يمالم رائع ذم ذًمؽ  وًمألؾمت٤مذ ُمٙم٤من .

 ،( . ي١ميمد ذًمؽ أٟمف جي٥م ُمٖم٤مًم٦ٌم إُمؿ ذم اًمقؾم٤مئؾ 192-179ذم ومٙمر اإلُم٤مم ؾمٞمد ىمٓم٥م 

وهذا يًتٚمزم  ،(   وم٘مف اًمٕمٛمؾاعمٜمٓمَٚمؼ ذم ) ُمـ يمت٤مب ذم شمٗمًػم اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م ىمد سمّٞمٜم٤مهو

اًمٗمحص اًمدىمٞمؼ خلؼماهتؿ ووؾم٤مئٚمٝمؿ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سم٤مٕظمذ او اًمرد او اًمتٓمقير سمح٥ًم 

  اًمُ٘مُدرات وُم٘متْمٞم٤مت اعمٖم٤مًم٦ٌم .

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ          ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  چ  وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم      

 چ ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

٧م جمرد اًمٕمٚمؿ سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا صمؿ ـٝم٤م ًمٞمًـوم٢مٟم ، ڍڎ  ڈ   ڎڍ ٤مرة ـقمٌر ـومتدسم ،9اًمروم: 

أي يمٞمػ وٕمٗمقا وُم٤م هل  ،وًمٙمٜمف ٟمٔمر شمٗمّمٞمكم ذم يمٞمٗمٞم٦م طمّمقل ذًمؽ سمٛمراطمٚمف  ،هٚمٙمقا 

وهذا يًتٚمزم اًمٌداي٦م ذم اًمٜمٔمر ذم قمقاُمؾ هنقوٝمؿ وىمقهتؿ صمؿ  ،قمقاُمؾ وأؾم٤ٌمب اٟمحدارهؿ 

شم٠مريخ إُمؿ وم٢من قمٚمٞمف أن يٕمٞمد إظمٓم٤مء  يمٞمػ طمّمؾ اًمتٖمٞمػم . وًمذًمؽ وم٢من ُمـ ٓ يٜمٔمر ذم

 ُمـ ضمديد . 

سمؾ هل ُمٕمروم٦م ُمع  ،اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م ًمٞم٧ًم قمزًم٦م قمـ اعمٕمروم٦م سم٠من  وٓسمد ُمـ اًمتذيمػم هٜم٤م      

وم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شم١مظمذ طمٍمًا ُمـ اًم٘مرآن  ،سمّمػمة ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم إطمٙم٤مم واًمقؾم٤مئؾ 

 ،ي٦م وم٤مًم٤ٌمب ُمٗمتقح ويًت٘مٌؾ ُمـ يمؾ ُمٙم٤من وأُم٤م اًمقؾم٤مئؾ وؾم٤مئر اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذ ،واًمًٜم٦م 

وًمٙمـ ُمع سمّمػمة قم٤مًمٞم٦م وىمدرة قمغم اًمٗمحص واًمتٛمٞمٞمز . واعمًٚمٛمقن ذم يمؾ ُمٙم٤من اًمٞمقم 

ي٠مظمذون اًمقؾم٤مئؾ واعمٕم٤مرف اًمتجريٌٞم٦م ذم جم٤مل اًمٓم٥م واًمّمٜم٤مقم٦م وؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

دول اًمٖمرسمٞم٦م . ظم٤مص٦م اًم ،ي٠مظمذوهن٤م ُمـ همػم اعمًٚمٛملم  ،يم٤مًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمري٤موٞم٤مت 

وٓ ومرق قمٜمد اًمت٠مُمؾ سملم هذه اًمقؾم٤مئؾ وسملم وؾم٤مئؾ إٟمِمٓم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمقؾم٤مئؾ اؾمتٓمالع 

اًمرأي ووؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ووؾم٤مئؾ اإلدارة ووؾم٤مئؾ اًمتحدي واعم٘م٤موُم٦م ووؾم٤مئؾ 
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: أن ُم٤م إمر إول ،اًمٜمنم واإلقمالم ووؾم٤مئؾ همػمه٤م ُمـ اعمج٤مٓت . اعمٝمؿ ذم ذًمؽ أُمران 

وًمٞمس ذم دائرة إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سمح٤مل ُمـ إطمقال .  ،إٟمام يٙمقن ذم دائرة اًمقؾم٤مئؾ ي١مظمذ 

: أن ُم٤م ي١مظمذ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ُيْمع ًمٚمٗمحص واًمتٖمٞمػم واًمتٙمٞمٞمػ ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٕمٓمٞم٤مت إمر افثاين

٤مئؾ يمل يتؿ اضمتٜم٤مب قمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ واإلهمراء ـع ذم اًمقؾمـرقمٞم٦م وًمألومؼ اًمقاؾمـاًمِم

ؽ مم٤م ُيتٚمط سمف ُمـ اًمٗمٙمر واًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م وجُيرد يمذًم ،٤مئؾ و٤مرة ـسمقؾم

٤مٟمٞم٦م ختٚمط قم٤مدة سملم ـٛمك سم٤مًمٕمٚمقم اإلٟمًـظم٤مص٦م وأن اعمّم٤مدر إضمٜمٌٞم٦م ومٞمام ُيً ، المـًمإلؾم

السمد ُمـ إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمٗمحص واًمتٛمٞمٞمز ًمٖمرض وم ،٤مئؾ ـاعمٜمٝم٩م اًمٗمٙمري واًمٖم٤مي٤مت واًمقؾم

 .  إلٟمتٗم٤مع سم٤مًمقؾم٤مئؾا

حتٗمٞمز اًمٌٍم  إصم٤مرة او ق أن دراؾم٦م أضمٜمٌٞم٦م دمريٌٞم٦م وضمدت أنومٚم ،وًمٜميب أُمثٚم٦م واوح٦م       

وأن هذه اًمٜمتٞمج٦م شمؿ شم٠ميمٞمده٤م ذم  ،أصمٜم٤مء اًمتدريس يزيد ُمـ إًمتّم٤مق اعمٕمٚمقُم٤مت سم٤مًمذايمرة 

دم٤مرهبؿ وشمؿ اؾمتٕمامهل٤م سمٜمج٤مح سم٢مو٤موم٦م إؿمٙم٤مل اًمتقوٞمحٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اعمرئٞم٦م ) اًمنمائح 

ه٤م ُمٜمٝمؿ خلدُم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ذم اًمدراؾم٦م ومٝمذه وؾمٞمٚم٦م حمْم٦م ٟم٠مظمذ ،(  “اًمًاليدات”او 

واًمتٕمٚمٞمؿ . وُمثؾ ذًمؽ اًمدراؾم٤مت إضمٜمٌٞم٦م اًمتجريٌٞم٦م اًمتل وضمدت ارشم٤ٌمـم٤ًم سملم قمدد 

واًمٗمرق ذم ذًمؽ سملم اًمٗمريؼ اًمٙمٌػم  ،اًمٕم٤مُمٚملم ذم ومريؼ اًمٕمٛمؾ واًم٘مدرة قمغم إدارشمف سمٜمج٤مح 

ًمّمٖمػم ) اعمجٛمققم٦م ( واًمٗمريؼ ا ،اًمذي يْمؿ ٟمحق ُم٤مئ٦م ومخًلم ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم سم٢مدارة رؾمٛمٞم٦م 

اًمذي يْمؿ قمددًا صٖمػمًا سم٢مدارة ؿمٌف شمٚم٘م٤مئٞم٦م . ويمذًمؽ اًمدراؾم٤مت اًمتل دمد ارشم٤ٌمـم٤ًم سملم شم٘مدم 

أي ختٓمٞمٓمٝم٤م  ، “اًميوري٦م همػم اًمٕم٤مضمٚم٦م”اعم١مؾم٦ًم واشم٤ًمع قمٛمٚمٝم٤م وسملم اهتامُمٝم٤م سم٤مُٕمقر 

ُمريـ وقمٛمٚمٝم٤م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ . ومٝمذه ويمثػم همػمه٤م إٟمام هل وؾم٤مئؾ ٟم٘مٌؾ ُمٜمٝم٤م وٟمرد ووم٘م٤ًم ًمأل

طم٤مهل٤م  ،ويقوح إُمر أيْم٤ًم أن اعمٕم٤مرف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتجريٌٞم٦م اعمجردة  اعمذيمقريـ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ .

وهؾ  ،ٓ شمقصػ سمّمح٦م وٓ وم٤ًمد إٓ ُمـ ضمٝم٦م اؾمتٕمامهل٤م  ،يمح٤مل إقمٞم٤من اعم٤ٌمطم٦م 

الم ذيمر احلؼ ذم ـقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًـر ؟ وم٘مد صح أن رؾمـُتٕمٛمٚم٧م ًمٚمخػم ام ًمٚمِمـاؾم

صمؿ ىمٞمؾ : َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ،  ،ؾ ــصمؿ ذيمر اخلٞم ،وذم اإلسمؾ وذم اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م 

َّٓ هَ ـَُم٤م ُأْٟمِزَل قَمكَمَّ ذِم احْلُُٛمِر ؿَم  » :وَم٤محْلُُٛمُر؟ ىَم٤مَل  ُة اجْل٤َمُِمَٕم٦مُ ـْلٌء ، إِ َي٦َم اًْمَٗم٤مذَّ ْٔ ڎ  ڍ  ِذِه ا
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 « ڍ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ
يْم٤ًم وم٢من اعمٕم٤مرف قمـ هذا اًمٙمقن إذا يم٤مٟم٧م جمردة ومٚمٞم٧ًم ممٚمقيم٦م ًمٌنم إٓ رواه ُمًٚمؿ . وأ

 ذم اؾمتٕمامهل٤م سم٤مًمنموط اعمذيمقرة . ومال إؿمٙم٤مل ،قمغم ايمتِم٤مومٝم٤م  اًمدٟمٞمقي ُمـ ضمٝم٦م إضمر
 

 ظدم صحة كسبة إئؿة ادتبقظغ 

  : ؾؿ افؽالمإػ تعؾؿ افعؼقدة مـ ظ

ي٘م٤مسمؾ قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م همػم  يم٤من قمٚمؿ اًمٙمالم قمٜمد أصح٤مسمف ُمـ اإلؾمالُمٞملم      

ويراد سمٕمٚمؿ اًمٙمالم قمٜمدهؿ إصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م ودومع اًمِمٌف قمٜمٝم٤م . وأُم٤م  ،اعمًٚمٛملم 

 ذم اعمقضمقدات واؾمتٜم٤ٌمط اعمٕم٤مين اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م . ٜمدهؿ اًمتٗمٙمراًمٗمٚمًٗم٦م ومٞمٔمٝمر أهن٤م قم

( أن فم٤مهر ٙمالمم ُمـ ظمالل صٜمٞمع اعمٜمًقسملم إًمٞمف )أهؾ اًمواإلؿمٙم٤مل ذم قمٚمؿ اًمٙمال      

 وًمٙمـ ،سمٖمػم أدًم٦م اًمديـ اعمٜمزًم٦م  اعم٘مّمقد قمٜمدهؿ هق إصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م ودومع اًمِمٌف قمٜمٝم٤م

قمٚماًم أن  ، (ٚمًٗمل سمٕمٞمدًا قمـ إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م )أي اًم٘مرآن واًمًٜم٦مسم٤مًمٓمرق اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜمٔمر اًمٗم

ٻ   ٻ    ٱڍ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،شمٕمٚمٞمؿ احلٙمٛم٦م هق ُمـ أهؿ ُم٘م٤مصد إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م 

ۆ  ۆ  ۈ   ۇ  ۇ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ٩9اإلهاء:  ڍ   ٻ  ٻ  پ  پپ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

ل اًمتٗمٙمػم ـل اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ومـر هـاًمٌِم حلٙمٛم٦م ُمـوا ، 1٥1اًمٌ٘مرة:  ڍې    

 ويِمٛمؾ ذًمؽ إومؼ اًمقاؾمع ورؤي٦م اًمٖم٤مي٤مت واعم٘م٤مصد واعمتٓمٚم٤ٌمت وأصم٤مر ،واًمتٍمف 

وومن اإلُم٤مم  وُم٤م احلٙمٛم٦م ُمـ هذا إُمر ؟ ،ي٘م٤مل : ُم٤م احلٙمٛم٦م ُمـ هذا اًمٕمٛمؾ  ، زمواًمٚمقا

ومال ري٥م أن اعمًٚمؿ يتٕمٚمؿ   اًمٖمزازم احلٙمٛم٦م سم٠مهن٤م طم٤مًم٦م ًمٚمٜمٗمس هب٤م ُيدرك اًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م .

وًمٞمس ُمـ شمٜمٔمػمات وضمدًمٞم٤مت  ،ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م  اًمّمحٞمح ـمرق اًمٜمٔمر واًمتٗمٙمػم

  اعمتٙمٚمٛملم واًمٗمالؾمٗم٦م . 

 ٤مجلقهر واًمٕمرض واًمتًٚمًؾ واًم٤ًمًم٦ٌم اًمٙمٚمٞم٦ميم ، هذه اصٓمالطم٤مت اًمٙمالُمٞملمو      

واجلًؿ واًمتحٞمز واًمرؾمؿ واجلرم واإلجي٤مب اًمٙمكم واجلزئل واخل٤مص٦م  واًم٤ًمًم٦ٌم اجلزئٞم٦م
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 ؾمتٕمٛمٚمٝم٤مػم ذًمؽ ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل اوهم اعم٤ًموي٦م واحلٛمؾ اًمٕمريض واحلٛمؾ اًمقاضم٥م

 ،ذم اًمٙمالم اعمًٜمد إمم اإلُم٤مُملم  ٚمٞمس هل٤م وضمقدوم ؟؟ أظمذون قمـ اًمٗمالؾمٗم٦م همػم اعمًٚمٛملم

،  أي٤مت وإطم٤مدي٨م وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦موًمٙمـ دمد قمٜمدمه٤م وقمٜمد أُمث٤مهلام ذيمر 

،  . وأُم٤م يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم أشم٤ٌمع اهلٜمد واًمٞمقٟم٤من ٛمٜم٤مه٩مسم اعمٜمزل ديٜمٝمؿ ٗمٝمٛمقاُمـ أن يوهؿ أضمؾ 

،  ٟمؽ شم٘مرأ ذم أُمٝم٤مت اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦مومٝمل يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم: وُمـ اًمٕمجٞم٥م أ

ًػمة شمٌدو يإٓ اىمت٤ٌمؾم٤مت   وشمٓمقي اًمّمٗمح٤مت اًمٓمقال ومال شمٙم٤مد شمٕمثر قمغم آي٦م أو طمدي٨م

 اسمـ ؿمٜمع وًمذًمؽ(. اعمًٚمؿ قم٘مٞمدة)ُمـ ُم٘مدُم٦م  اهـ . اعمٜمٗمردة ذم إرض اًمًٌخ٦م يم٤مًمزهرات

اًمٕم٘مٞمدة ُمـ  لـوم ؿأطمٙم اعمت٠مظمريـ اعمتٙمٚمٛملم ـمري٘م٦م سم٠من شمقهؿ ُمـ قمغم شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

ويمالُمف ذم هم٤مي٦م اًمٗم٤مئدة (اًمٕم٘مٞمدة احلٛمقي٦م اًمٙمؼمى)٤مًم٦م ـ، وذًمؽ ذم رؾم ٚمػــمري٘م٦م اًمً

 . وم٤مرضمع إًمٞمف

هذا ُمع أن إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمًٚمػ ُمٓمٌ٘مقن قمغم حتريؿ ـمٚم٥م قمٚمقم اًمديـ       

.  ٚمؿ اًمٙمالمؿمتٖم٤مل سمام يًٛمك سمٕمإٟمٙم٤مر اإل، وهؿ ُمٓمٌ٘مقن أيْم٤ًم قمغم  ُمـ همػم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

أىمقال  (ٓمؼ واًمٙمالم قمـ ومـ اعمٜمٓمؼ واًمٙمالمصقن اعمٜم)وىمد مجع اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مب 

 . ؿمتٖم٤مل سمٗمـ اعمٜمٓمؼ وٟمحقه ُمـ ومٜمقن اعمنميملماًمًٚمػ ذم ذم اإل

وُمـ ذًمؽ أٟمف ىمٞمؾ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م: ُم٤م شم٘مقل ومٞمام أطمدث اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمالم ذم إقمراض       

، وإي٤مك ويمؾ حمدصم٦م  ، قمٚمٞمؽ سم٤مٕصمر وـمري٘م٦م اًمًٚمػ ٦مإضم٤ًمم؟ وم٘م٤مل: ُم٘م٤مٓت اًمٗمالؾمٗم

.  اهـ. : ُمـ ـمٚم٥م اًمديـ سم٤مًمٙمالم شمزٟمدق . وقمـ أيب يقؾمػ اًم٘م٤ميض ىم٤مل اهـ. وم٢مهن٤م سمدقم٦م

وم٢مٟمف  ٕمـ اهلل قمٛمرو سمـ قمٌٞمد: ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ًم وقمـ حمٛمد سمـ احلًـ ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل

: ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م حيثٜم٤م قمغم  . ىم٤مل مومتح ًمٚمٜم٤مس اًمٓمريؼ إمم اًمٙمالم ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمال

 . (22-٥9  ، )صقن اعمٜمٓمؼُمـ  اهـ . اًمٗم٘مف ويٜمٝم٤مٟم٤م قمـ اًمٙمالم

أٟمف  ط ، وم٘م٤مل: حم٤مل أن ٟمٔمـ سم٤مًمٜمٌل  وأُم٤م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وم٘مد ؾمئؾ قمـ اًمٙمالم واًمتقطمٞمد        

ىم٤مشمؾ أُمرت أن أ »  ط قطمٞمد ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌل. واًمت قمٚمؿ أُمتف آؾمتٜمج٤مء ومل يٕمٚمٛمٝمؿ اًمتقطمٞمد
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اهـ ُمـ . طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد لومام قمّمؿ سمف اًمدم واعم٤م ،« ًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهللا

 وُمثؾ ذًمؽ أصم٤مر قمـ اإلُم٤مُملم اًمِم٤مومٕمل وأمحد . (.2٩  ، صقن اعمٜمٓمؼ)
      

وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر ومْمٞمٚم٦م اًمٜمٔمر واًمتٗمٙمر ذم اعمقضمقدات ودراؾمتٝم٤م واؾمتخراج ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م       

يمام أن ذم  ،آن اًمٙمريؿ حي٨م قمغم ذًمؽ وي٠مُمر سمف ذم ٟمّمقص يمثػمة ٘مروم٢من اًم ،ُمـ ُمٕم٤مرف 

اًم٘مرآن ٟمّمقص٤ًم يمثػمة شمقوح ًمٜم٤م ُمٜمٝم٩م اًمتٗمٙمػم . وىمٚمٜم٤م أيْم٤ًم سم٠من اًم٤ٌمب ُمٗمتقح ًمٗمحص 

همػم أن هذا يمٚمف إٟمام هق ًمٚمٙم٥ًم اًمٕمٚمٛمل  اًمقؾم٤مئؾ اًمٗمٙمري٦م قمٜمد أظمريـ واإلٟمتٗم٤مع هب٤م .

ال ُمزامح٤ًم ًمٚم٘مرآن واًمًٜم٦م ذم إصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤مئد وًمٞمس سمح٤مل ُمـ إطمق ،وشمًخػمه خلدُم٦م اًمديـ 

   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ        ڍوشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  اإلؾمالُمٞم٦م ودومع اًمِمٌف قمٜمٝم٤م .

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  

وهق  طوم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم طمؼ اًمٜمٌل  ، ٥6اًمِمقرى:  ڍ ڤ     ڤ  ڤ

ومٙمٞمػ يزقمؿ ُمتٙمٚمؿ ُمتحذًمؼ أٟمف يًتٓمٞمع سمٕم٘مٚمٞم٤مشمف إصم٤ٌمت قم٘م٤مئد اإليامن  ، اًمٙمريؿ اًمرؾمقل

ومالؿمؽ أن ديـ اإلؾمالم قم٘مٞمدة وذيٕم٦م إٟمام ٟم٠مظمذه ُمـ اعمْم٤مُملم اًمتل ودومع اًمِمٌف قمٜمٝم٤م ؟! 

 وإٟمام قمٚمٞمٜم٤م إشم٘م٤من اًمٗمٝمؿ واًمتٜمٗمٞمذ . ، ُأٟمزًم٧م ومٞمف

 ،قمٙمٗمقا قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م و ،وًمذًمؽ شمراضمع سمٕمض يم٤ٌمر أهؾ اًمٙمالم قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم      

وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمرازي واًمِمٝمرؾمت٤مين  ،ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم وؿمٞمخف اجلقيٜمل 

واخلنوؿم٤مهل . وىمد ٟم٘مؾ شمراضمٕمٝمؿ أسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم قمدة ُمقاوع وحمٛمد سمـ واخلقٟمجل 

( واًمِمٞمخ ُمال قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد 182-12٥اهٞمؿ اًمقزير ذم )اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ اسمر

 ( .اعمٜمًقب إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م  8-2يمؼم ذح اًمٗم٘مف إ) دُم٦مُم٘م اًم٘م٤مري ذم
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 ادبحث افرابع

 مـ معاين افتسؾقؿ فؾقحل ادـزل
 

 : ؼقؼة افتسؾقؿ فؾقحل ادـزلح

اًمٜم٤ًمء:  ڍ                                ڍىم٤مل شمٕم٤ممم      

اًمتًٚمٞمؿ  شمذيمر أي٦م اًمٙمريٛم٦مو ًمّم٤ًم .أي ضمٕمٚمف ؾم٤معم٤ًم ًمف أي ظم٤م ،ُي٘م٤مل: ؾمّٚمؿ إُمر ًمف  ، 2٥

 ُمٕمٜمك اإلؾمالم هلل شمٕم٤ممم ي٘ميض اًمتًٚمٞمؿ اعمًٌؼ ًمٚمنميٕم٦م .همػم أن  ،ًمٚمنمع سمٕمد اًم٘مْم٤مء سمف 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم     

وم٤مًمتًٚمٞمؿ اعمًٌؼ ًمٚمديـ  ، 68 – 62إٟمٌٞم٤مء:  ڍ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ

ومِمٕم٤مر اعم١مُمـ هق اًمتقىمػ  ،اًمنمع ذم احلٙمؿ قمغم إؿمٞم٤مء يقضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن ٓ يًٌؼ 

وإذا مل يَ٘مٍم  اعمًٚمؿ ذم ـمٚم٥م احلٙمؿ اًمنمقمل قمـ احلٙمؿ إٓ سمٕمد دراؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م ذقمٞم٤ًم . 

وًمٙمـ سمٕمد  ،ٕن ُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف اًمنمع ومٝمق ُم٤ٌمح  ،وم٢مٟمف حيؼ ًمف اًمتٛمتع سم٠مصؾ اإلسم٤مطم٦م 

 اًمتح٘مؼ ُمـ ؾمٙمقت اًمنمع .

شم٤ٌمرك  وم٘مد ىم٤مل ،قم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم سمؾ هق قم٤مم ذم  ،ص٤ًم سم٤معمالئٙم٦م وهذا احلٙمؿ ًمٞمس ظم٤م       

 ڍ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ںڍ  شمٕم٤مممو

وىمدام  ،: شم٘مدُمقا سمْمؿ اًمت٤مء وومتح اًم٘م٤مف وشمِمديد اًمدال اعمٙمًقرة ىمرأ اًمٕم٤مُم٦م ،1احلجرات: 

م ٟم٘مٞمض اًمت٠مظمُّ  ،ٟم٘مٞمض وراء  م اًمٌمء ،ر واًمت٘مدُّ  وإصؾ ذم ،َوف ضمٕمٚمف ىمداُمف أي قَمرَ  وىَمدَّ

همػم أن اعمٗمٕمقل حمذوف ذم  ،إمم ُمٗمٕمقل  وأٟمف يتٕمدىقرة ـديد اًمدال اعمٙمًـسمتِم ششم٘مدُمقا»

وذًمؽ  ،ُمـ إومٙم٤مر واًمت٘مريرات وهذا يٗمٞمد اًمٕمٛمقم ذم يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ُي٘مدم  ،أي٦م 

يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن وم٢مٟمف يٜمٍمف إمم اًمٕمٛمقم ذم  ،يم٘مقًمؽ : ٓ شمنىمقا ُمـ همػم ذيمر اعمٗمٕمقل 

وُمٕمٜمك أي٦م ُينق ويم٠من اًمٜمٝمل ُمتقضمف إمم ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمٗمٕمقل . 
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ٌَٚمٙمؿ  يٛمٙمـ أن يٙمقن ومٞمف وطمل ُمٜمزل . اًمٙمريٛم٦م : ٓ شمًٌ٘مقا  اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سمحٙمؿ ُمـ ىِم

 وي٘متيض هذا ُمـ اعمًٚمؿ أن يٙمقن ىمد ؾمّٚمؿ ُم٘م٤مًمٞمد ومٙمره ـمققم٤ًم إمم اهلل شمٕم٤ممم .

وومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم يِمٛمؾ  ، 6٩إٟمٌٞم٤مء:  ڍ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم      

ٟمٗمٙمر ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م و ٟم٠ًمل ومٌٕمد اًمتًٚمٞمؿ حلٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم حيؼ ًمٜم٤م أن ،أُمره وهنٞمف 

وم٢من  ،ٓؾمتخراج ُمٙمٜمقٟم٤مهت٤م وًمٞمس ًمإلقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م وإْن يم٤من اإلقمؽماض سمّمٞمٖم٦م اًم١ًمال 

وأول ُمـ أقمؽمض  ٤مل اقمؽماو٤ًم : ًمِـَؿ ويمٞمػ ؟ومال ُي٘م ،اهلل شمٕم٤ممم يٜمٔمر إمم داظمؾ اًم٘مٚم٥م 

﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ڍ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم وأطمت٩م إلقمؽماوف سمتٕمٚمٞمؾ وم٤مؾمد 

                         ﯀  ﯁          

ويمذًمؽ اقمؽماض  ،  88 - 8٥ص:  ڍ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  ڍ ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك ٤مًمقت يمام ذم ىمقًمفسمٜمل إهائٞمؾ قمغم ُمٚمؽ ـم

گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

  .618اًمٌ٘مرة:  ڍ    ۓۓ

إٟمٕم٤مم:  ڍٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

ن ومٚمام يم٤م ،11اًمِمقرى:  ڍ  ٿ     ٹ  ٹ ٿٿ  ٺ  ٿ  ڍ  شمٕم٤ممم وىم٤مل ، 12٩

ومٙمذًمؽ ذيٕمتف ٓ  ، أي ٓ حتٞمط سمّمٗم٤مشمف( وًمٞمس يمٛمثٚمف رءاهلل شمٕم٤ممم ٓ شمدريمف إسمّم٤مر )

وًمٞمس يمٛمثٚمٝم٤م رء ُمـ ُمٜم٤مه٩م وىمقاٟملم اًمٌنم ومال ىمٞم٤مس  ،ٟمحٞمط سمٙمامٓهت٤م وطمًـ ُمآٓهت٤م 

راج ُم٤م ٟمًتٓمٞمع ُمـ وإٟمام هل٤م اًمتًٚمٞمؿ ُمع اإلضمتٝم٤مد ًمٗمٝمٛمٝم٤م واؾمتخ ،سمٞمٜمٝم٤م وسملم همػمه٤م 

 ُمٙمٜمقٟم٤مهت٤م اًمتل ٓ طمدود هل٤م .
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 حتريؿ افطعـ دم إدفة 

 : افصحقحة بسبب ظدم ؾفؿفا

، وىم٤مل شمٕم٤ممم ٩9يقٟمس:  چې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئچ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ى ائ ائ ەئ  چ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 61إٟمٌٞم٤مء:  چخب مب ىب يب جتحت خت متچ

 .11إطم٘م٤مف:  چەئ وئ وئ ۇئ

، أو وؾمقس إًمٞمف اًمِمٞمٓم٤من أن ذًمؽ اًمدًمٞمؾ ُمٕم٤مرض  دًمٞمالً صحٞمح٤مً  اعمًٚمؿ ٢مذا مل يٗمٝمؿوم       

، ويرضمق  ه٤م، وحي٤مؾم٥م ٟمٗمًف قمغم شم٘مّمػم ، وم٢من اعمًٚمؿ يتٝمؿ قمٚمٛمف وومٝمٛمف ًمٖمػمه ُمـ إدًم٦م

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اهلداي٦م وٓ يٓمٕمـ ذم إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م وٓ يٙمذب هب٤م وٓ جيٕمؾ ومٝمٛمف اًم٘م٤مس 

ٙمقن اعمًٚمؿ قمغم ي٘ملم أن إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م ٓ ويٜمٌٖمل أن ي . طمٙماًم قمغم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

يقضم٥م سف  ُمع فم٤مهر دًمٞمؾ صحٞمح مم٤موًمٙمـ ىمد حيّمؾ شمٕم٤مرض  ،شمتٕم٤مرض ذم احل٘مٞم٘م٦م 

ؾم٘م٤مط اًمدًمٞمؾ . ومجٚم٦م ُمـ فمقاهر اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ىمد ُسوم٧م قمـ اًمٔم٤مهر قمـ فم٤مهره وًمٞمس إ

ٕؾم٤مٟمٞمد وُم٤م ىمٞمؾ إن سمٕمض ا فم٤مهره٤م سمدًمٞمؾ ُمٕم٤مرض ًمٚمٔم٤مهر وًمٞمس ُمٕم٤مرو٤ًم ًمثٌقت اًمٜمص .

وم٢مٟمام هق يمالم جم٤مزي يٕمتٛمد قمغم  ،اًمّمحٞمح٦م ذم اًمٔم٤مهر ىمد صم٧ٌم وٕمٗمٝم٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر 

وأُم٤م اًمّمح٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ومٛمـ ذوـمٝم٤م شمٜم٘مٞمح  ،سم٤مدئ اًمرأي ذم صم٘م٦م اًمرواة واشمّم٤مل اإلؾمٜم٤مد 

ر اًمٙمالم ـوىمد ٟمٌٝمٜم٤م إمم ذًمؽ ذم آظم ،الُمتف ُمـ اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة ـًمت٠ميمٞمد ؾمٜم٤مد ـاًمٜمٔمر ذم اإلؾم

 يـ . قمـ اًمد

وىمد يتحٛمؾ اإلصمؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٕمض ُمـ يْمع إطم٤مدي٨م ذم همػم ُمقاوٕمٝم٤م وسمٕمض ُمـ جيٝمؾ       

ىمقل  وشمدسمر ذم ٟمحق ذًمؽ .أمهٞم٦م أهٚمٞم٦م حمؾ احلٙمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمقؾمع واًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة قمٚمٞمف 

ا َواىْمَرْأ ت٤َّمٌن َأْٟم٧َم؟ اىْمَرْأ سمَِٙمذَ ٤م ُُمَٕم٤مُذ َأوميَ  »عمٕم٤مذ طملم أـم٤مل اًم٘مراءة ذم صالة اجلامقم٦م  طاًمٜمٌل 

 رواه ُمًٚمؿ وهمػمه ، ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن ٓ يٙمقن ومت٤ّمٟم٤ًم ًممظمريـ . « سمَِٙمَذا

ذم يمؾ ُم٤م يٕم٤مروٝم٤م وإْن  قاذم شم٠مصٞمؾ سمٕمض آُصقل ومٓمٕمٜم سمٕمْمٝمؿويمذًمؽ أظمٓم٠م          

يم٤مٟم٧م أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م او واىمٕم٤ًم شم٠مرُيٞم٤ًم أيمٞمدًا !! وىمد ذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م ُمٝمٛم٦م ذم يمتٌٜم٤م إظمرى . 

صقًمف أْن يتٝمؿ ٟمٗمًف وـمري٘متف ذم ٚمؿ طملم يرى أدًم٦م صحٞمح٦م خم٤مًمٗم٦م ٤ٕم أن قمغم اعمًاعمٝمؿ هٜم
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وأُم٤م اهت٤مم إدًم٦م اًمّمحٞمح٦م او إٟمٙم٤مر اًمقاىمع إيمٞمد ومٗمل هم٤مي٦م اخلٓم٠م واًمٌٕمد قمـ  ،اًمت٠مصٞمؾ 

 ڍ ى  ائ  ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ ۇئڍ  ويِمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٞمؿ 

 .11إطم٘م٤مف: 

 

  : ل معغقاضع جقاز خمافػة حؽؿ ذظم

ٓ ؿمؽ أن خم٤مًمٗم٦م طمٙمؿ ذقمل ُمٕملم ٓ دمقز إٓ ذم إطمقال اًمتل دًم٧م اًمنميٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م       

 سمٞمٜمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمتداظمؾ ،وهل ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م صمالصم٦م أطمقال  ،قمغم ضمقاز اعمخ٤مًمٗم٦م ومٞمٝم٤م 

 . ٕهن٤م يمٚمٝم٤م شمرضمع سمِمٙمؾ او آظمر إمم اإلوٓمرار

ڀ  ڀ      ڍوم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وُمٜمف اًمت٘مٞم٦م  ،هق اإلوٓمرار سم٠مٟمقاقمف ووقاسمٓمف  احلال إول

 .119إٟمٕم٤مم:  ڍ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

وذًمؽ طملم شمتٕم٤مرض ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذ ومال يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م  ،هق شمزاطمؿ إطمٙم٤مم    احلال افثاين

 طمٙمؿ ُُمٕملّم إٓ سم٤مإلوٓمرار إمم إرضم٤مء طمٙمؿ آظمر .

 هق اًمتدرج سمْمقاسمٓمف أيْم٤ًم .  احلال افثافث

 .طمقال ( ُم٤ٌمطم٨م خمّمّم٦م هلذه إاعمٜمٓمَٚمؼ ذم وم٘مف اًمٕمٛمؾ) وًمٜم٤م ذم يمت٤مب

 

 ؽةافؼقل دم شمال ادالئ

 ظـ خؾؼ ندم وهؾ ـان اظساضًا ؟

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

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

 ڍچ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ  

٦م ـــ٤ممم ذم صٗم٦م اعمالئٙمـوذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم ،أٟمف مل يٙمـ اقمؽماو٤ًم  واًمّمحٞمح ، ٩6 – ٩2اًمٌ٘مرة: 

. وقمغم شم٘مدير أٟمف اقمؽماض  68إٟمٌٞم٤مء:  ڍ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦڍ 
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وًمٞمس هق ُمـ سم٤مب  ،اًمٕمٚمؿ  يمام ذيمرٟم٤م وىمققمف ُمـ سمٕمض أهؾ ،ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمٖمٗمٚم٦م واخلٓم٠م 

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڍ وًمذًمؽ ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م سمٕمد ؾم١ماهل٤م  ،اًمِمؽ واًمٕمٜم٤مد 

 . ڍ ڈ  ژ  ژ  ڑ

ٞم٦م ويم٤من ُمـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُموىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز :       

.  ُمـ احلِمقي٦م قمؽماض، ومل ُي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ـم٤مئٗم٦مقمّمٛم٦م اعمالئٙم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص واإل

، ُم٤م  ٤م وىمع ذم شم٠مويؾ أي٦مهٜم٤مك اطمت٤مج أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم إظمراج أي٦م قمـ فم٤مهره٤م. وُمـ أٟمدر ُم

، ىم٤مل  وهق اًمِمٞمخ صٗمل اًمديـ أسمق قمٌد اهلل احلًلم (ومؽ إزرار)ص٤مطم٥م يمت٤مب  إًمٞمفذه٥م 

زهقن قمـ ـ، وهؿ ُمٜم قمؽماضقع ُمـ اإلـٕمر سمٜمـر يمالم اعمالئٙم٦م يِمذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب: فم٤مه

، ويم٤من إسمٚمٞمس ُمٜمدرضم٤ًم  ٚمٞمٝمؿ جمٛمٚملمقماعمالئٙم٦م يم٤مٟمقا طملم ورود اخلٓم٤مب واًمٌٞم٤من أن  ، ذًمؽ

 ٞمتفوفمٝمقر إسمٚمٞمً . ومٚمام اٟمٗمّمؾ إسمٚمٞمس قمٜمٝمؿ سم٢مسم٤مئف ذم مجٚمتٝمؿ ومقرد ُمٜمٝمؿ اجلقاب جمٛمالً 

وأٟمقاع ،  ، ومٜمقع آقمؽماض ُمٜمف يم٤من قمـ إسمٚمٞمس ، اٟمٗمّمؾ اجلقاب إمم ٟمققملم واؾمتٙم٤ٌمره

، وم٤مٟم٘مًؿ اجلقاب إمم ىمًٛملم يم٤مٟم٘م٤ًمم اجلٜمس  يم٤من ُمـ اعمالئٙم٦م يساًمٓم٤مقم٦م واًمتًٌٞمح واًمت٘مد

هذا يمالُمف وهق شم٠مويؾ طمًـ  . ، واهلل أقمٚمؿ ٟم٤مؾم٥م يمؾ ضمقاب ُمـ فمٝمر قمٜمفو ، إمم ضمٜمًلم

 ، ٕن1٩٥اًمٌ٘مرة:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  وص٤مر ؿمٌٞمٝم٤ًم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

، وهذا  حر اعمحٞمط(اهـ )ُمـ اًمٌ. ن ومرد يمؾ ىمقل عمـ ٟم٤مؾمٌفؾ ٟمققم٤مئاجلٛمٚم٦م يمٚمٝم٤م ُم٘مقًم٦م واًم٘م٤م

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   چ وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، شمٗمًػم سمديع ٟم٤مومع

وم٤مًمٕمذاب  ،ومٛمْم٤مُملم هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمقاطمدة ُمٜم٘مًٛم٦م سملم ـمروملم  ،62احلديد:  چ  ژ

ويم٠من اًمت٘مدير: وذم  ،واعمٖمٗمرة واًمروقان ٟمّمٞم٥م اًمّم٤محللم  ،اًمِمديد ٟمّمٞم٥م اعمجرُملم 

وىمري٥م  ٟم٘مٚمف اًم٘مرـمٌل قمـ اإلُم٤مم اًمٗمراء . ،إُم٤م ُمٖمٗمرة وروقان أظمرة إُم٤م قمذاب ؿمديد و

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڍ ُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ىمد ُذيمر ذم ىمقًمف شمٕمـ٤ممم 

ومم٤م يدل قمغم أن إسمٚمٞمس يم٤من ُمٜمدرضم٤ًم .  8٩اًم٘مّمص:  ڍڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ     
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ھ ھ  چ ؿ ىم٤ملجقد صمـ٤ممم أُمر اعمالئٙم٦م سم٤مًمًــاهلل شمٕمُمع اعمالئٙم٦م ذم أول إُمر أن 

  .٩1اًمٌ٘مرة:  چھ

 

 حقار بغ وّؿاف ظـد حدود افـص 

 : حؽقؿ ادػاهقؿ اجلدفقةـتدم  غال  مُ و

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ٥1اًمٕمٜمٙمٌقت:  ڍۉ  ۉ  ې   ې    

چ        چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڃ     ڃ  چ  چ      ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ

 . 9 – 7احل٩م:  ڍڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ    ژ  

ٜم٤َم شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم يُمؾَّ ًَمْٞمٚمَ  » ، ىم٤ملطأن رؾمقل اهلل  ٕمـ أيب هريرة وم          َيٜمِْزُل َرسمُّ
ِ
اَمء ًَّ ٦ٍم إمَِم اًم

ْٟمَٞم٤م ظِمرُ  اًمدُّ ْٔ ٞمِْؾ ا ٌَْ٘مك صُمُٚم٨ُم اًمٚمَّ ـْ  طِملَم َي ٠َمًُمٜمِل وَم٠ُمقْمٓمَِٞمفُ َيْدقُمقيِن وَم٠َمؾْمتَِجٞم٥َم ًَمُف  ، وَمَٞمُ٘مقُل: َُم ًْ ـْ َي  َوَُم

َتْٖمِٗمُريِن وَم٠َمهْمِٗمَر ًَمفُ  ًْ ـْ َي  . وهمػممه٤م رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « َوَُم

 ًمّمٗم٤مت ٧مُمثٌ   أطمدمه٤م ، شمٜم٤مزقم٤م رضمٚملم قمـ شمٕم٤ممم  اهلل رمحفاسمـ شمٞمٛمٞم٦م  اإلُم٤مم ئؾوىمد ؾُم        

 إمم ًمٞمٚم٦م يمؾ رسمٜم٤م يٜمزل: اعمث٧ٌم وم٘م٤مل ، ٟم٤مف وأظمر ، دي٨مواحل اًم٘مرآن هب٤م ضم٤مء يمام ٤مممـشمٕم اهلل

 ُمٜمف ُيٚمق: اًمث٤مين وم٘م٤مل.  يمٞمػ سمال يٜمزل: اعمث٧ٌم وم٘م٤مل يمٞمػ؟: اًمث٤مين وم٘م٤مل ، اًمدٟمٞم٤م ؾمامء

، وم٘م٤مل اًمث٤مين: ًمٞمس هذا  عث٧ٌم: هذا ىمقل ُمٌتدع ورأي خمؽماعم وم٘م٤مل ُيٚمق؟ ٓ أم اًمٕمرش

: إٟمام يٜمزل  ، وم٘م٤مل اًمٜم٤مذم عمث٧ٌم: هذا ضمقاسمؽ، وم٘م٤مل ًمف ا ، سمؾ هق طمٞمدة قمـ اجلقاب ضمقايب

قل ـد وىم٧م ًمف رؾمـ، واًمٜمزول ىم ٤مقم٦مـ، وم٘م٤مل اعمث٧ٌم: أُمره ورمحتف يٜمزٓن يمؾ ؾم أُمره ورمحتف

تقي اًمٚمٞمؾ ـ، وىمد يً تقي وىمتف ذم اًمٌالدـ، وم٘م٤مل اًمٜم٤مذم: اًمٚمٞمؾ ٓ يً صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ طاهلل 

ر إرسمع ثتققم٥م أيمـالد طمتك يً، وىمد يٓمقل اًمٚمٞمؾ ذم سمٕمض اًمٌ واًمٜمٝم٤مر ذم سمٕمض اًمٌالد

، ويٙمقن اًمرب دائاًم ٟم٤مزًٓ إمم  ٤مقم٦م، ومٞمٚمزم قمغم هذا أن يٙمقن صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ دائامً ـريـ ؾمـوقمِم

 اهـ .. امءـاًمً
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وم٘مد أص٤مب ومٞمام  ط: أُم٤م اًم٘م٤مئؾ إول اًمذي ذيمر ٟمص اًمٜمٌل  رمحف اهللوم٘م٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م        

إُم٦م  ػواشمٗمؼ ؾمٚم  طاًمًٜم٦م قمـ اًمٜمٌل ، وم٢من هذا اًم٘مقل اًمذي ىم٤مل ىمد اؾمتٗم٤مو٧م سمف  ىم٤مل

. وُمـ ىم٤مل ُم٤م ىم٤مًمف  وأئٛمتٝم٤م وأهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م واحلدي٨م قمغم شمّمديؼ ذًمؽ وشمٚم٘مٞمف سم٤مًم٘مٌقل

ٕم٤مين وم٢من ، وإن يم٤من ٓ يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اعم وم٘مقًمف طمؼ وصدق طاًمٜمٌل 

الم وأُمث٤مًمف ىم٤مل هذا اًمٙم ط، واًمٜمٌل  طوظمػم اهلدي هدي حمٛمد  أصدق اًمٙمالم يمالم اهلل

قمالٟمٞم٦م وسمٚمٖمف إُم٦م شمٌٚمٞمٖم٤ًم قم٤مُم٤ًم مل ُيص سمف أطمدًا دون أطمد ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن 

 .  اهـ. ذم اعمج٤مًمس اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م يذيمروٟمف ويٌٚمٖمقٟمف ويرووٟمف

صمؿ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: وروى اًمِمٞمخ أسمق قمثامن اًمٜمٞم٤ًمسمقري اًمّم٤مسمقين ُمـ ـمري٘ملم أن ُم٤مًمؽ        

؟ وم٘م٤مل:  ، يمٞمػ اؾمتقى٥ـمف:  چڈ ژ ژ ڑچ  ٕم٤مممف شمسمـ أٟمس ؾمئؾ قمـ ىمقًما

، وُم٤م  واًم١ًمال قمٜمف سمدقم٦م آؾمتقاء همػم جمٝمقل واًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل واإليامن سمف واضم٥م

. وىم٤مل أسمق قمثامن: ويث٧ٌم أصح٤مب احلدي٨م  ، وأُمر أن ُيرج ُمـ اعمجٚمس أراك إٓ و٤مًٓ 

، وٓ متثٞمؾ وٓ  ٚمقىملمٟمزول اًمرب يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ُمـ همػم شمِمٌٞمف ًمف سمٜمزول اعمخ

، ويٛمرون اخلؼم اًمّمحٞمح  ويٜمتٝمقن ومٞمف إًمٞمف ط، سمؾ يثٌتقن ُم٤م أصمٌتف رؾمقل اهلل  شمٙمٞمٞمػ

، ويمذًمؽ يثٌتقن ُم٤م أٟمزل  ، ويٙمٚمقن قمٚمٛمف إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمقارد سمذيمره قمغم فم٤مهره

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ اإلشمٞم٤من اعمذيمقريـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممماهلل ذم يمت٤مسمف ُمـ ذيمر اعمجلء و

 چى ائ ائ ەئ ەئچ ، وىمقًمف قمز وضمؾ612اًمٌ٘مرة:  چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ۇئ

ؾمامقمٞمؾ ىم٤مل: هذا ُمذه٥م أئٛم٦م . وروى قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٜمده قمـ طمرب سمـ إ66اًمٗمجر: 

 ، وهق ُمذه٥م أمحد سمـ طمٜمٌؾ وإصمر وأهؾ اًمًٜم٦م اعمٕمرووملم هب٤م اًمٕمٚمؿ وأصح٤مب احلدي٨م

 . (اًمٜمزول طمدي٨مذح ) ُمع اظمتّم٤مر  . اهـ وإؾمح٤مق سمـ راهقيف واحلٛمٞمدي وهمػمهؿ

ر ُمـ إدراك اًمٙمٞمٗمٞم٤مت ـُيٕمجز اًمٌِم إمم ُم٤م اًمتٓم٤مول أن ُمـ اًم٤ٌمـمؾ وخالصة افؼقل:      

سمٜمٗمل ُم٤م ٓ يدريمقٟمف ُمـ صٗم٦م أومٕم٤مل اهلل  يم٤مًمذيـ ىم٤مًمقا اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ، اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مومٕم٤مل

همػم ، يم٤مإلؾمتقاء قمغم اًمٕمرش واًمٜمزول إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ و شمٕم٤ممم
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سمٛمحذوف ُم٘مدر وٟمحقه ، يم٘مقهلؿ: إن ، وومنوا يمؾ ذًمؽ  ذًمؽ مم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن او اًمًٜم٦م

ومٝمذا ُمـ ضمٜمس مت٤مدي ىمدُم٤مء اعمٕمتزًم٦م اًمذيـ زقمٛمقا أن اهلل  . اهلل ٓ يٜمزل وًمٙمـ شمٜمزل رمحتف

٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك وىمد ىم٤مل !!!شمٕم٤ممم ٓ يتٙمٚمؿ وأن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظمٚمؼ ُمـ خمٚمقىم٤مت اهلل شمٕم٤ممم

وىم٤مل  ،12٩إٟمٕم٤مم:  چٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  چ 

٤ممم ــــ، وىم٤مل شمٕم11قرى: ـاًمِم چ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ٺ  ٿ   چ٤ممم ــــشمٕم

وئ  وئ    چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 112ـمف:  چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ىچ 

 .6٩إٟمٌٞم٤مء:  چ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

يمالم اًمٕمرب وومٞمٝم٤م ومقائد سمالهمٞم٦م يمثػمة ، وهذا صحٞمح أن اعمٕم٤مين اعم٘مدرة يمثػمة ضمدًا ذم       

ٓ ٟمدرك . همػم أن اعمرومقض ُمٜمف أن ٟمًتٕمٛمٚمف ًمٜمٗمل ُمٕم٤من  يمثػم أيْم٤ًم ذم اًمٕم٤ٌمرات اًم٘مرآٟمٞم٦م

اهلل وم٤معمٕم٤مين اًمتل ُأؾمٜمدت إمم  ُمًٜمدة ذم اًمٜمص إمم ذات اهلل شمٕم٤ممم . يمٞمٗمٞمتٝم٤م او طم٘مٞم٘متٝم٤م وهل

يمام هل ، وُمـ همػم أن ٟم٠ًمل يمٞمػ يٗمٕمٚمٝم٤م شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ٟم١مُمـ هب٤م 

وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم شمٙمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم وسملم ٟمزوًمف إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ذم اًمثٚم٨م  اهلل شمٕم٤ممم؟

 وؿمٌف ذًمؽ ُمـ أومٕم٤مًمف قمز وضمؾ .إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ، واؾمتقائف قمغم اًمٕمرش 

ٌػم أن ٟمٜمٗمل ُم٤م ٓ وُمـ ـمرق اًمتٗمٙمػم اًمتل شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، أن ُمـ اخلٓم٠م اًمٙم      

، ٩9يقٟمس:  چې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئچ ىم٤مل شمٕم٤ممم ٟمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف ، وم٘مد 

ى ائ  چ، وىم٤مل شمٕم٤ممم 61إٟمٌٞم٤مء:  چخب مب ىب يب جتحت خت متچوىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .11إطم٘م٤مف:  چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
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 ادختؾػ ؾقفا مسائؾ اإليامن

 

 

 

 . شتثـاء دم اإليامناإل : ظدم وجقب إولث ـــادبح

: ظدم صحة محؾ كصقص كػل اإليامن ظذ كػل  اينـــافث بحثدا

 افؽامل ادستحب .

 . زيادة اإليامن وكؼصاكف : ؿضقة افثــافث بحثاد

 . دخقل إظامل دم مسؿك اإليامن ؿضقة:  عـــافراب بحثاد

أهق اإليامن أم اإلشتدٓل  ،: ؿضقة أول افقاجبات  اخلامس بحثاد

 . شافةافعؼع إلثبات افتقحقد وافر
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 افػصؾمؼدمة 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

هٜم٤م هق اًمٌح٨م قمـ احلؼ سملم اعمذاه٥م  ، اًمٖمرض٥9اًمٜم٤ًمء:  چىت يت جث مث

وؾم٠مىمتٍم إن ؿم٤مء اهلل قمغم ذيمر إىمقال اعمٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦م اعمتٌققملم  . إىمقال اعمتٕم٤مرو٦مو

. وأُم٤م اعمخ٤مًمٗم٤مت هل٤م أوًمقي٦م ذم اعمٜم٤مىمِم٦م  وم٢من،  ٝمؿأو إمم ـمقائػ ُمـ أشم٤ٌمقم رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم

إمم  ال طم٤مضم٦موم ، وإسمٓم٤مهل٤م أُمث٤مهلؿ ومال ٟمزاع ذم رده٤مو يم٤مجلٝمٛمٞم٦م قمـ ـمقائػ ُمٜمدصمرة اعمٜم٘مقًم٦م

  . اإليمث٤مر ُمـ اإلؿمتٖم٤مل هب٤م

 

 إولادبحث 

 شتثـاء دم اإليامناإل ظدم وجقب

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  چ شمٕم٤ممم ٤ملىم      

، ومٝمذه أي٦م وٟمحقه٤م ُمـ ٥اًمٗمتح:  چگ گ ڑ کک ک ک گ گ

، أي أن اعم١مُمـ هق اًم٘م٤مئؿ  اًمٜمّمقص شمٗمٞمد أن اإليامن ضمزاؤه اجلٜم٦م ُمع شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت

، وهذا  ، وٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمقاضم٤ٌمت اعمٛمتٜمع قمـ اًمٙم٤ٌمئر ومٝمق يدظمؾ اجلٜم٦م

، وىمد ٩6ؿ: اًمٜمج چۆ ۆ ۈچ  ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم أُمر ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل قمز وضمؾ

ًم٦م ومزقمٛم٧م أٟمف ٓ جيقز . واؾمتدًم٧م مج٤مقم٦م هبذه إد ذيمرٟم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م أدًم٦م هبذا اعمٕمٜمك

قل ـؾمتثٜم٤مء وهق ىموإٟمام جيقز شم٘مٞمٞمد هذا اًمٚمٗمظ سم٤مإل ، قمغم اعمًٚمٛملم شاعم١مُمـ»إـمالق ًمٗمظ 

 . ٟمف ُمًٚمؿإ، أو ي٘مقل  ٤مء اهللــاًمرضمؾ: ُم١مُمـ إن ؿم

، وٟمًٌف أيْم٤ًم إمم اًم٘م٤ميض، وأفمٜمف   ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ احلدي٨مٟم٥ًم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا اًم٘مقل إمم      

. وىمد ذيمرٟم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م قمغم  واهلل أقمٚمؿ ، رمحف اهلليريد أسم٤م يٕمغم احلٜمٌكم 

ىم٤مل  طوأن اًمٜمٌل  ، : آُمٜم٤م ، ويٙمٗمل ذم إسمٓم٤مًمف أن اهلل شمٕم٤ممم أُمرٟم٤م أن ٟم٘مقل سمٓمالن هذا اًم٘مقل

 . طٕهن٤م قمروم٧م أيـ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل  « إهن٤م ُم١مُمٜم٦م »ذم اُمرأة 
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واًمّمحٞمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، أن ُمـ أراد سم٤مإليامن أٟمف قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واجلقارح اعمٜمجل ُمـ       

ل ذم ديـ اإلؾمالم مل ، وُمـ أراد ُمٓمٚمؼ اًمدظمقيامن ٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف آؾمتثٜم٤مء ذم اإل، وم اًمٜم٤مر

، أطمدمه٤م هق  أن اإليامن يًتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜمٞملم ُمرإ يقوح . اإليامن ؾمتثٜم٤مء ذمجي٥م قمٚمٞمف اإل

إول )ذم   شم٘مدم ذم اًمٗمّمؾ، يمام اًمدظمقل ذم اإلؾمالم سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُم٘مدار اًمٕمٛمؾ

ُم١مُمـ ا، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد  . وذيمر اًم٘مرـمٌل أن رضمالً ؾم٠مل احلًـ (اعمٌحثلم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع

ن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ، وم٢من يمٜم٧م شم٠ًمًمٜمل قمـ اإليام أٟم٧م؟ وم٘م٤مل ًمف: اإليامن إيامٟم٤من

ٹ چ  وإن يمٜم٧م شم٠ًمًمٜمل قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ، واجلٜم٦م اًمٜم٤مر واًمٌٕم٨م واحل٤ًمب وم٠مٟم٤م سمف ُم١مُمـ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 

ومقاهلل ُم٤م أدري  ،1 – ٤6مل: ـإٟمٗم چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

، وهذا هق اًمتٗمّمٞمؾ اًمّمحٞمح  ( 1ٟمٗم٤مل، آي٦م شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ًمًقرة إ اهـ )أٟم٤م ُمٜمٝمؿ أم ٓ.

 . اًمذي شم٘مدم آٟمتّم٤مر ًمف

 

 افثاين بحثدا

 معـك كػل اإليامن

  دم كصقص افؼرنن وافسـة

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  شمٕم٤ممم ٤ملىم      

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

  .1 – 1ٕٟمٗم٤مل: ا چژ ژ ڑ 
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 هٝمٜم٤م هق اإليامن اًمٙم٤مُمؾ اعمًتح٥م اعم٘مّمقد شاإليامن»، أن  دمد ذم يمالم سمٕمض اعمت٠مظمريـ      

 مـ ضعقػؿقل  ـذاوه،  ٚمٛملمـمم قمغم اعمًــ٤مومروف اهلل شمٕموًمٞمس اإليامن اًمقاضم٥م اًمذي 

 :وجفغ

 ق ىمقًمف شمٕم٤ممم، وه ذم أي٦م إومميٕم٤مرض ُمٗمٝمقم اًمنمط  أن هذا اًم٘مقل :ولافقجف إ      

صحٞمح أن اًمنمط هٜم٤م ُمت٠مظمر ذم  .1إٟمٗم٤مل:  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ

اًمٚمٗمظ قمـ ضمقاسمف ويٛمٙمـ أن شمدل ىمريٜم٦م قمغم أن هذا اًمنمط ًمٞمس ًمف ُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م وًمٙمـ 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چ ُمٕمٜمقي٦م أظمـرى ، يمام ذم ىمقًمف شمٕمــــ٤مممدة ـُيذيمر ًمٗم٤مئ

يمراه قمغم اًمٌٖم٤مء ذم طم٤مل قمدم إرادة قاز اإلـ، ومال يٕمٜمل ذًمؽ ضم٩٩اًمٜمقر:  چ  ڈ  ژ

، همػم أن إرادة اًمتحّمـ دمٕمؾ حتريؿ اإليمراه قمغم اًمٌٖم٤مء ذم هم٤مي٦م اًمِمدة واًمت٠ميمٞمد .  اًمتحّمـ

ويمذًمؽ ذط اإليامن ذم آي٦م إٟمٗم٤مل وم٢مٟمف جيٕمؾ وضمقب ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ذم هم٤مي٦م اًمٚمزوم 

 . واًمت٠ميمٞمد . ويدل ذًمؽ قمغم أن اإليامن يًتٚمزم اًمٕمٛمؾ

ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٔمالل ذم  ، شإٟمام» سمـاحلٍم  اعم٤ٌمًمٖم٦م او ٟمف يٕم٤مرض ُمٗمٝمقمأ :اينجف افثافق      

شمٗمًػم هذه أي٦م: إن اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين دىمٞمؼ ذم سمٜم٤مئف اًمٚمٗمٔمل ًمٞمدل دًٓم٦م دىمٞم٘م٦م قمغم ُمدًمقًمف 

ٞمس هٜم٤مًمؽ ُمؼمر ًمت٠مويٚمف وومٞمف هذا اجلزم ًمو ، إٟمام: . وذم اًمٕم٤ٌمرة هٜم٤م ىمٍم سمٚمٗمظ  ٕمٜمقياعم

.  . ومٚمق ؿم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن ي٘مقل هذا ًم٘م٤مًمف ٤مل: إن اعم٘مّمقد هق اإليامن اًمٙم٤مُمؾ، ًمٞم٘م اًمدىمٞمؼ

٤مهتؿ وأقمامهلؿ وُمِم٤مقمرهؿ . إن ه١مٓء اًمذيـ هذه صٗم إٟمام هق شمٕمٌػم حمدد دىمٞمؼ اًمدًٓم٦م

١مُمٜملم. واًمتقيمٞمد ذم آظمر ٤معمسم اومٖمػمهؿ ممـ ًمٞمس ًمف هذه اًمّمٗم٤مت سمجٛمٚمتٝم٤م ًمٞمًق ، اعم١مُمٜمقن

الل ذم فم)ُمـ  ُمع اظمتّم٤مر اهـ . هذه احل٘مٞم٘م٦م ي٘مرر  چڇ ڇ ڍ ڍچ أي٤مت

 . (اًم٘مرآن

، وم٢مٟمف يٚمزُمٙمؿ أن شم٘مقًمقا: إن  ذا يم٤من شمٗمًػم آي٦م إٟمٗم٤مل يمام ذيمرشمؿإ وىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ:      

قمٜمـد  ٝمقرـق ُمِمـ، وًمٞمس ومرو٤ًم قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م يمام ه ٚمؿـجٝم٤مد ومرض قملم قمغم يمؾ ُمًـاًم

ھ ھ ے ے چ  ٤مممــــٕمٟمٔمػم آي٦م إٟمٗم٤مل هق ىمقًمف شم ، وذًمؽ ٕن اًمٗم٘مٝمـ٤مء



 111 

﮷  ﮸ ﮳ ﮴ ۓ ۓ ﮲ ﮽  ﮵ ﮶ ﮹ ﮺﮻ ﮼ 

 .1٥احلجرات:  چ﮾

سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم )اًم٘مت٤مزم  اجلٝم٤مد اًم٘مرائـ ىم٤مئٛم٦م قمغم أن أن ، واجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ      

قمغم  اعم١مُمـ وهمػم اًم٘مت٤مزم( ومرض قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سمح٥ًم ٟمقع ومرض اًمٙمٗم٤مي٦م اًمذي يٕمزم

 ،وض اًمٙمٗم٤مي٦م يمٚمٝم٤م يتٜم٤موهل٤م واضم٥م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م يقوح إُمر أن ومر اعمراسمٓم٦م قمٚمٞمف .

ل واضم٥م ـغ ومومال ُي٤ٌمًمَ  ،ومالسمد ُمـ شمقزيع اعمًٚمٛملم قمغم هذه اًمقاضم٤ٌمت سمٓمري٘م٦م ُمتقازٟم٦م 

ؾ ذم وىمد سمّٞمٜم٤م هذا إص أُم٤م اجلٝم٤مد اًم٘مت٤مزم ومٝمق ومرض يمٗم٤مي٦م .و ،رى ـسم٢ممه٤مل واضم٤ٌمت أظم

ې  ى        ڍ٤ممم ــػم ىمقًمف شمٕمـٓم٦م وشمٗمً( وذًمؽ ذم شمٗمًػم آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسم)اعمٜمٓمَٚمؼ

ويمذًمؽ سمٞمٜم٤م طمٙمؿ اجلٝمـ٤مد اًم٘متـ٤مزم ذم )وضمٝم٦م  ،166اًمتقسم٦م:  ڍ  ائ ى  ائ

   اًمٚمقاء(.

وم٤مجلٝم٤مد  ، وشمٜمقع جم٤مٓشمف )اًمٕمًٙمري٦م وهمػم اًمٕمًٙمري٦م( ٤ٌمًمٜمٔمر إمم دوام ومرض اجلٝم٤مدوم      

 ٤مممـىم٤مل شمٕم . قمٚمٞمفسمٛمٕمٜمك أن يمؾ ُمًٚمؿ جي٥م أن يٜمٗمر إمم واضم٥م يّم٤مسمر ويراسمط  ،ومرض قملم 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ چ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

، ىَم٤مًَم٧ْم: ؾُمئَِؾ َرؾُمقُل  قَم٤مِئَِم٦مَ  وقمـ، 1٥ – 11اًمتقسم٦م:  چڻ ۀ ۀ ہہ

ْجَرةِ  ـِ اهْلِ ـْ ضِمَٝم٤مٌد َوٟمِ  َٓ ِهْجَرَة سَمْٕمَد اًْمَٗمْتِح  » ، وَمَ٘م٤مَل  اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ قَم
َذا ، َوإِ  ٞم٦َّمٌ ، َوًَمٙمِ

واعمٕمٜمك: إذا ُدقمٞمتؿ إمم واضم٥م  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  « اؾْمُتٜمِْٗمْرشُمْؿ وَم٤مْٟمِٗمُروا

ڭ  ڭ  ڍ شمٕم٤ممم  ىم٤مل ،وذم اجلٝم٤مد اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم وؾم٤مئر اعمج٤مٓت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  وم٠مضمٞمٌقا .

ٕن  ،اجلٝم٤مد هٜم٤م همػم ىمت٤مزم  ، ٥6اًمٗمرىم٤من:  ڍ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

يرضمع إمم اًم٘مرآن  ڍۇ   ڍواًمْمٛمػم ذم  ،رىم٤من ُمٙمٞم٦م ٟمزًم٧م ىمٌؾ شمنميع اًم٘مت٤مل ؾمقرة اًمٗم

صٞمٖم٦م   ڍڭ  ۇ       ڍ وقم٤ٌمرة ،اًمٙمريؿ اعمذيمقر ذم ُمقاوع ُمت٘مدُم٦م ذم هذه اًمًقرة 
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أي اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم سمذل اًمقؾمع وذم  ،ُمٗم٤مقمٚم٦م سملم ـمروملم وشم٘متيض اعمداومٕم٦م قمغم ـمريؼ اًمتٗمقق 

 ، اخلّمؿ أن شمٙمقن اًمٖم٤مي٦م ذم اًمٖمٚم٦ٌم واًمتٗمقق قمٚمٞمفٕن ُمـ ضوري٤مت جم٤مهدة  شمٜمٛمٞم٦م اًمقؾمع

أي ىمقي٤ًم ؿمديدًا ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٙمؾ  ،أن يٙمقن ضمٝم٤مدًا يمٌػمًا  اًمٙمريٛم٦م وًمت٠ميمٞمد ذًمؽ أُمرت أي٦م

أوضمف اعمج٤مهدة همػم اًم٘مت٤مًمٞم٦م ُمـ شمٗمقق ومٙمري ودقمقي وذم أٟمٔمٛم٦م اًمٕمٛمؾ وذم اعمٗم٤مصٚم٦م 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  تْمٛمٜمفي٤مئر ُم٤م ـوؾم ، ڍ ڭ  ڭ  ڭڍ اًمٕم٘مٞمدي٦م يمام شمٜمٌف إًمٞمف قم٤ٌمرة 

قَمٌِْد اهللِ  ُمـ أٟمقاع اجلٝم٤مد أيْم٤ًم طمدي٨م و . اًمتٗمقق دفـهب ٦م او اعمداومٕم٦مـاعمٜم٤مومً ُمـ جم٤مٓت

ـِ قَمْٛمٍروا تَ  ط ، ىَم٤مَل: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمٌَِّل   سْم ًْ َٝم٤مِد وَمَ٘م٤مَل ـ٠ْمِذُٟمُف ومِ ، َي  ، « َأطَملٌّ َواًمَِداَك؟ » :ل اجْلِ

 رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م . « وَمِٗمٞمِٝماَم وَمَج٤مِهدْ  » ، ىَم٤مَل  ىَم٤مَل: َٟمَٕمؿْ 

، ومذًمؽ  وُمـ هذه اعم٠ًمًم٦م أن يمؾ ٟمص ورد ومٞمف ٟمٗمل اإليامن سم٥ًٌم اٟمتٗم٤مء قمٛمؾ ُمٕملم      

 چ ٤مممـــ، يم٘مقًمف شمٕم اًمٕمٛمؾ واضم٥م ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

طمديمؿ طمتك حي٥م ٓ ي١مُمـ أ » ىم٤مل  طقمـ اًمٜمٌل  ، وقمـ أٟمس 2٥اًمٜم٤ًمء:  چ

وؾم٥ٌم اًمقضمقب هق: أن ُم٤م يم٤من ضمٜمًف واضم٤ًٌم ،  رواه اًمٌخ٤مري « ٜمٗمًفٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًم

إٓ سم٤مٟمتٗم٤مء واضم٥م ُمـ  سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم ٜمٗمكيم٤مإليامن واًمّمالة واًمزيم٤مة وهمػمه٤م ومال يّمح أن يُ 

٦م ـًمٗم٘مٝمٞمسم٤مًمنموط اودًا ـًمٞمس سمٙم٤مومر إذا مل يٙمـ ضم٤مطمهمػم أن شم٤مرك اًمقاضم٥م  . واضم٤ٌمشمف

 ،ويٛمٙمـ يمذًمؽ ٟمٗمل اإليامن قمٜمف  ،ٜمك ُمًٚمؿ : إٟمف ُم١مُمـ سمٛمٕمويٛمٙمـ أن ٟم٘مقل ،اعمٕمرووم٦م 

  .وًمٞمس ٟمٗمٞم٤ًم ٕصؾ اإليامن  ،سمٛمٕمٜمك ٟمٗمل اًمدرضم٦م اًمقاضم٦ٌم ُمـ اإليامن 

،  وذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اًمٗمٕمؾ إذا يم٤من ُمًتح٤ًٌم ذم اًمٕم٤ٌمدة مل يّمح ٟمٗمٞمٝم٤م ٟٓمتٗم٤مء اعمًتح٥م      

ٕٟمف  ة واًمزيم٤مة واحل٩مؿ اإليامن واًمّمالوم٢من هذا ًمق ضم٤مز جل٤مز أن يٜمٗمك قمـ مجٝمقر اعم١مُمٜملم اؾم

،  طٝم٤م اًمٜمٌل ٚم، وًمٞمس أطمد يٗمٕمؾ أومٕم٤مل اًمؼم ُمثؾ ُم٤م ومٕم ُمٜمف ؾُم٤م ُمـ قمٛمؾ إٓ وهمػمه أومْم

ومٚمق يم٤من ُمـ مل ي٠مت سمٙمامهل٤م اعمًتح٥م :  رمحف اهللىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م و،  سمؾ وٓ أسمق سمٙمر وٓ قمٛمر

وهذا ٓ ي٘مقًمف  ، ٚمٛملم ُمـ إوًملم وأظمريــ، جل٤مز أن يٜمٗمك قمـ مجٝمقر اعمً جيقز ٟمٗمٞمٝم٤م قمٜمف

وم٢من أراد أٟمف ٟمٗمل اًمٙمامل اًمقاضم٥م اًمذي يذم  ، اًمٙمامل :ىم٤مل: إن اعمٜمٗمل هق ـ. ومٛم قم٤مىمؾ
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، ومٝمذا مل ي٘مع  وإن أراد أٟمف ٟمٗمل اًمٙمامل اعمًتح٥م ، ، ويتٕمرض ًمٚمٕم٘مقسم٦م وم٘مد صدق ٤مريمفــشم

م . وي١ميد يمال( اإليامن)ُمـ أوائؾ يمت٤مب  اهـ . ، وٓ جيقز أن ي٘مع يمالم اهلل ورؾمقًمف ىمط ذم

ٓ صالة  »قم٤ٌمرة وضمقب اًمٗم٤محت٦م وًمق ذم ريمٕم٦م واطمدة إمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اًمٕمٚمامء اؾمتٜمدوا ذم 

وهلذا اًمٙمالم صٚم٦م سمحٙمؿ اًمٜمٙمرة  ويمذًمؽ طمدي٨م اًمقزم ذم اًمٜمٙم٤مح . ، «إٓ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب 

 ويٚمحؼ هب٤م اًمٗمٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل . ،ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل 

ٕٟمف ٓ يّمح ٟمٗمل  ، ٚمؿ أن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ حمرم قمُ ُمٕملم ؾومٕم ٗمل اإليامن ًمقىمقعويمذًمؽ إذا ٟمُ       

 ُمث٤مًمف ىمقًمف،  ـ مجٝمقر اًمّم٤محللمقم، وإٓ جل٤مز ٟمٗمٞمف  اإليامن قمـ وم٤مقمؾ اعمٙمروه همػم اعمحرم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ چ شمٕم٤ممم

 يزين اًمزاين طملم يزين وهق ٓ » طمدي٨م يمذًمؽ، و1٩اعم٤مئدة:  چڇ ڇ

 . وىمد ؾمٌؼ ذيمره ، « ُم١مُمـ

 

 ثافثاف بحثاد

 زيادة اإليامن وكؼصاكف ؿضقة

إذ ـمٚمع رضمؾ  ذات يقم طىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل  قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب       

، طمتك  وٓ يٕمرومف ُمٜم٤م أطمد ، ٓ يرى قمٚمٞمف أصمر اًمًٗمر ؿمديد ؾمقاد اًمِمٕمر ؿمديد سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب

اإلؾمالم  »  ط، أظمؼمين قمـ اإلؾمالم: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  وىم٤مل: ي٤م حمٛمد  طضمٚمس إمم اًمٜمٌل 

شم٘مٞمؿ اًمّمالة وشم١ميت اًمزيم٤مة وشمّمقم ، و أن شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل

أن  » ، ىم٤مل ىم٤مل: وم٠مظمؼمين قمـ اإليامن . « حت٩م اًمٌٞم٧م إن اؾمتٓمٕم٧م إًمٞمف ؾمٌٞمالً و رُمْم٤من

ىم٤مل:  « شم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذهو،  شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر

، صمؿ  « اك، وم٢من مل شمٙمـ شمراه وم٢مٟمف ير أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه » ، ىم٤مل اإلطم٤ًمن وم٠مظمؼمين قمـ

، ضم٤مء  هذا ضمؼميؾ »  ط، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل  ؾم٠مل اًمرضمؾ قمـ اًم٤ًمقم٦م وقمـ إُم٤مراهت٤م صمؿ اٟمٓمٚمؼ

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م سمًٞم٤مق ـمقيؾ « يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ



 114 

 ، يؼ وم٘مط، وادقمقا أن اإليامن هق اًمتّمد دي٨ماطمت٩م سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م هبذا احل      

ن اإليامن ٓ يزيد وٓ أ، وادقمك سمٕمض ُمـ أظمذ هبذا اًم٘مقل  وأن إقمامل ًمٞم٧ًم ُمـ اإليامن

 . يٜم٘مص

وإٟمام ،  ن هذا احلدي٨م ٓ يدل قمغم رء مم٤م ذهٌقا إًمٞمفا واجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ:      

. وهل اإليامن سم٤مهلل  ء اًمتل جي٥م أن ٟم١مُمـ هب٤مذم هذا احلدي٨م قمـ إؿمٞم٤م طاًمٜمٌل   أظمؼمٟم٤م

أهؿ إصقل اًمتل ، ومٝمذه هل  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًم٘مدر

ذم هذا  ط، ومل ُيؼم اًمٜمٌل  وومٞمٝم٤م مج٤مع اخلػم يمٚمف ٤مٕهن٤م شمدل قمغم همػمه ، جي٥م أن ٟم١مُمـ هب٤م

 . ٓقمت٘م٤مد أم اًمٕمٛمؾ أم همػم ذًمؽهؾ هق اعمٕمروم٦م وم٘مط أم ا ، اإليامن: احلدي٨م قمـ ُمٕمٜمك

 ف، وعم٤م قمر طًمٌلم ذًمؽ اًمٜمٌل  ، شاإليامن»: ٕمٜمك ًمٗمظوًمق يم٤من هذا احلدي٨م شمٗمًػمًا عم      

ذًمؽ احلدي٨م اعمِمٝمقر  . يٌلم ٜمٗمًفسم، أٓ شمرى أٟمف ٓ جيقز شمٕمريػ اًمٌمء  اإليامن سم٤مإليامن

 « يامن سم٤مهلل وطمدهأشمدرون ُم٤م اإل » ىم٤مل ًمقومد قمٌد اًم٘مٞمس طأن اًمٜمٌل    قمـ اسمـ قم٤ٌمس

، وأن حمٛمدًا  ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف » ، ىم٤مل ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ

 « ٕمٓمقا ُمـ اعمٖمٜمؿ اخلٛمسوأن شم ، وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة وصٞم٤مم رُمْم٤من رؾمقل اهلل

قمغم  صحٞمح ُمتٗمؼ ، ومٝمذا طمدي٨م سيح رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري واًمٚمٗمظ ُمـ اًمٌخ٤مري

ٕن قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م  ، قمت٘م٤مد واًم٘مقل واًمٕمٛمؾغم أن اإليامن طم٘مٞم٘م٦م ُمريم٦ٌم ُمـ اإل، يدل قم صحتف

 ىم٤مل طاًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل يمام ذم طمدي٨م  ،ٓسمد أن يٛمتد إمم اجلقارح 

ُد يُمٚمُّفُ   » ًَ ِد ُُمْْمَٖم٦ًم: إَِذا َصَٚمَح٧ْم َصَٚمَح اجلَ ًَ ًَ  َأَٓ َوإِنَّ ذِم اجلَ ًَ َدْت ـ، َوإَِذا وَم ًَ ـوَم ُد ـَد اجلَ

 . . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ«، َأَٓ َوِهَل اًمَ٘مْٚم٥ُم  يُمٚمُّفُ 

 : مقربطؾ ؿقفف ثالثة أوأما مـ زظؿ أن اإليامن ٓ يزيد وٓ يـؼص، ؾقُ       

 ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم مخس آي٤مت ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمـ زي٤مدة اإليامن سم٤مًمٜمص :إولإمر       

آل قمٛمران:  چېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئچ
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ص يمثػمة شم٘مدم ق، وىمد ورد ُم٤م يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم ُمٕمٜمك شمٗم٤موؾ اإليامن ذم ٟمّم18٩

 . ذيمر سمٕمْمٝم٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٗمّمؾ إول

، وم٢ميامن اعمًٚمؿ اًمٗم٤مؾمؼ  ن ىمقهلؿ ي٘متيض اًمتًقي٦م سملم إيامن اعمًٚمٛملمإ :افثاينإمر       

وٓ يٜمٌٖمل  ْمٕمػ، وهذا ذم هم٤مي٦م اًم طاًمٜمٌل ، سمؾ يم٢ميامن  ، يم٢ميامن أومْمؾ اعمًٚمٛملم اًمٗم٤مضمر

 . ٕطمد أن يذه٥م إًمٞمف

وم٘مد ورد قمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ شمٗمًػم اإليامن  ، ًمٖم٦م اًمٕمرب :افثافثإمر       

دق ذم ـيم٘مقهلؿ: ومالن ص ، (أرادوا سم٤مًمتّمـديؼ قمٛمـؾ اًمدُم٤مغ )اًمٗمٙمر وم٢منْ  ،ديؼ ـسم٤مًمتّم

واًمٕم٤ممل سمّمح٦م أُمر ىمد  ،٤مغ ي١مدي إمم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ٕن قمٛمؾ اًمدُم ،ومٝمذا وم٤مؾمد  ،طمٙم٤ميتف 

ٱ  ٻ  ڍ  وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ًمٞمس سم٢ميامن  اًمتّمديؼ ومٝمذا ،جيحده ويرومض إخت٤مذه قم٘مٞمدة 

وىم٤مل  ،  11اًمٜمٛمؾ:  ڍ    ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ       ڀ       ڀ  ڀ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڍ ٤ممم ـــــشمٕم

وهق يزيد ويٜم٘مص  ،ومٝمذا صحٞمح  ،وإن أرادوا سم٤مًمتّمديؼ قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م . 62إٟمٕم٤مم:  ڍ ژ

ُمٌح٨م ُمٕمٜمك اوائؾ اًمٙمت٤مب )ذم  وُمٕمٜمك اًمتّمديؼ وىمد سمّٞمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ يمام ذيمرٟم٤م ذم اإليامن .

 اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ( . 

 

 افرابع بحثاد

 ؟إظامل دم مسؿك اإليامن هؾ تدخؾ

  چ ې ى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېچ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ٤ملىم      

شمٕم٤ممم ىمد قمٓمػ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح و شم٤ٌمرك ، ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن اهلل128اًمٙمٝمػ: 

، وم٢مذا  ٕن اًمٌمء ٓ يٕمٓمػ قمغم ٟمٗمًف ذا يٕمٜمل أن اإليامن هق همػم اًمٕمٛمؾ، وه قمغم اإليامن

ٛمك ـؾ واطمد يًـ، وًمٞمس سمرضم ، اىمت٣م ىمقًمؽ اعمرور سمرضمٚملم ٕمٞمدـ: ُمررت سمزيد وؾمىمٚم٧م

 . ٛملمـؾم٢مسم
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: مل ي٘مقًمقا سم٠من ن مجٝمقر اًمًٚمػ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملمأ اجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ:      

، وإٟمام ىم٤مًمقا: إن اإليامن سم٤مهلل  لء واطمدـامن ُمؽمادوم٤من ًمِمـاؾم ، ؾ اًمّم٤مًمحاًمٕمٛم٤من وـاإليٛم

، وًمذًمؽ وم٢من قمٓمػ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح قمغم اإليامن  ؾ اًم٘مٚم٥م واجلقارحـٛمؾ قمٛمـ٤ممم يِمــشمٕم

، أو  أصٚمفلء قمغم ـوًمٙمٜمف ُمـ سم٤مب قمٓمػ اًمِم،  فـلء قمغم ٟمٗمًـًمِمًمٞمس ُمـ سم٤مب قمٓمػ ا

ظم٤مص٦م وأن اًمٜمتٞمج٦م هٜم٤م )أي  ،٥ٌم ـاًمًقمغم  ًمٜمتٞمج٦م، أو قمٓمػ ا قمٓمػ اًمٌٕمض قمغم اًمٙمؾ

ومال يّمح ومّمؾ أطمدمه٤م قمـ  ٥ٌم )أي اإليامن(ـاًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح( هل اُمتداد ُمتّمؾ سم٤مًمً

امء ـٚمػ قمـ قمٓمػ اؾموأيْم٤ًم وم٢من قمٓمػ إوص٤مف واعمٕم٤مين قمغم سمٕمْمٝم٤م ُيت . رـأظم

 إقمالم قمغم سمٕمْمٝم٤م .

ڎ ڎ  چ ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ، ٓ ُيتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ضمقازه ٕمرسمٞم٦موهذا يمٚمف ُمِمٝمقر ذم اًم      

ٕن  ومٝمذا ُمـ سم٤مب قمٓمػ اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص 8احلجرات:  چ ڈ ڈ ژ

 ذًمؽ، واًمٕمّمٞم٤من يِمٛمؾ  ، واًمٗمًقق سمٕمض أٟمقاع اًمٕمّمٞم٤من اًمٙمٗمر هق سمٕمض أٟمقاع اًمٗمًقق

 . وًمذًمؽ ىم٤مًمقا : اعمٕم٤ميص سمريد اًمٙمٗمر ،هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اإلشمّم٤مل اعمحتٛمؾ سمٞمٜمٝمؿ  ، يمٚمف

ومٝمذا ٓ يٕمٜمل ٟمٗمل  8اًمٗم٤محت٦م:  چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم

،  ، وُمـ ومقائد اًمٕمٓمػ هٝمٜم٤م اًمْمالل قمـ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وٓ ٟمٗمل اًمٖمْم٥م قمـ اًمْم٤مًملم

ٱ چ  وىم٤مل شمٕم٤ممم ٗم٤محت٦م .ٔي٦م اًم ًٚمػاًم شمٗمًػم ذًمؽقمغم و ، أٟمف يِمٕمر سم٢مرادة مج٤مقمتلم

، ومٝمذا ٓ يٕمٜمل إظمراج اًمّمالة اًمقؾمٓمك 6٩7اًمٌ٘مرة:  چٻ ٻ ٻ ٻ 

 ، وًمٙمـ سم٠مًمٗم٤مظ ُمتٜمققم٦م . سمؾ إن اًمٌمء ىمد يٕمٓمػ قمغم ٟمٗمًف ُمـ اًمّمٚمقات اعمذيمقرة أوٓ

، وهذا  ذًمؽ ومقائد سمالهمٞم٦م اًمٚمٗمظ أظمر. وذمٕن يمؾ ًمٗمظ يتْمٛمـ ُمـ اعمٕم٤مين ُم٤م ٓ يتْمٛمٜمف 

 چڱ ڱ ڱ ڱ ں چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمـ قمٓمػ اًمٌٞم٤من ىمري٥م اعمٕمٜمك ضمٝم٦م ُمـ

إطمزاب:  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ  ، وىم٤مل17اعم٤مئدة: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ وجيقز أن يٙمقن ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم .28

  ذم هذا اًم٤ٌمب ىمقًمف شمٕم٤ممم إُمثٚم٦موح أوُمـ ، و ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ1٥اعم٤مئدة:  چڍ
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ٌمء قمؾ أي٦م ُمـ سم٤مب قمٓمػ اًم ،٩9ـمف:  چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ

 . وقمدو عمقؾمك  ، ومٝمق قمدو هلل شمٕم٤ممم سم٤مقمت٤ٌمر شمٕمدد صٗم٤مشمف ٟمٗمًف

، ٕن أقمٚمؿ  أن يًتدل سم٤مًمٚمٖم٦م عمـ زقمؿ أن اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ُمـ اإليامنوأيْم٤م وم٢مٟمف ٓ يّمح       

وهؿ مجٝمقر اعمت٘مدُملم ىمد ذهٌقا إمم أن اإليامن شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م  ٚمٖم٦م اًمٕمرباًمٜم٤مس سم

قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم أٟمف ىم٤مل: هذه  رمحف اهلل. ٟم٘مؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  واجلقارح

، اسمـ  ، جم٤مهد : قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح شمًٛمٞم٦م ُمـ يم٤من ي٘مقل: اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص

، ٟم٤مومع  ، قمٌد اعمٚمؽ سمـ ضمري٩م ، قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر ، اسمـ أيب ٟمجٞمح ، قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر أيب ُمٚمٞمٙم٦م

، ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد  ـ أيب قمٌد اًمرمحـ، رسمٞمٕم٦م سم ، اًمزهري ، داود اًمٕمٓم٤مر سمـ ضمٌػم

،  ، قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمٕمٛمري سمـ قمروة سمـ اًمزسمػم م، هِم٤م ، حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري اًمرمحـ

،  ، وه٥م سمـ ُمٜمٌف ، ـم٤مووس اًمٞمامين ، اسمـ اعم٤مضمِمقن ، حمٛمد سمـ أيب ذئ٥م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

، ُمٕم٤موي٦م سمـ  اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد،  ، إوزاقمل ، ُمٙمحقل ، قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم ُمٕمٛمر سمـ راؿمد

، إؾمقد سمـ  ، قمٚم٘مٛم٦م ، ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ، قمٌد اهلل سمـ وه٥م ، طمٞمقة سمـ ذيح أيب ص٤مًمح

، ـمٚمح٦م سمـ  ، احلٙمؿ سمـ قمت٦ٌم ، إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ، قم٤مُمر اًمِمٕمٌل ، ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم يزيد

،  ، ؾمٚمٞمامن إقمٛمش ، حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ، قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م ، ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ُمٍمف

،  ، ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م ، حمٛمد سمـ ؾمػميـ ٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مضًم، ا ، ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ٗمٞم٤من اًمثقريؾم

،  ، مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ، ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج ، قمٌد اهلل سمـ قمقن ، يقٟمس سمـ قمٌٞمد أيقب اًمًختٞم٤مين

ُمع  . اهـ  ، قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ، اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ ، حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من مح٤مد سمـ زيد

 . (٩11-٩29  ، إليامن)ااظمتّم٤مر 

ُمٜمٝم٤م أن إئٛم٦م ، وئمٝمر  ظمتّم٤مرأظمرى يمثػمة طمذومتٝم٤م ًمإل وٟم٘مؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أؾمامءً       

 قمغم صح٦م ىمقل لمُمتٗم٘م يم٤مٟمقا ، واًمٌٍمة وهمػمه٤م اعمت٘مدُملم ذم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م واًمِم٤مم واًمٙمقوم٦م

 يمت٤مب ، سمؾ ٟم٘مؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل أٟمف ىم٤مل ذم أهؾ احلدي٨م ذم ُمٕمٜمك اإليامن

وُمـ  ع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمدهؿ: ويم٤من اإلمج٤م سم٤مب اًمٜمٞم٦م ذم اًمّمالة(  ، إم)
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 اهـ .اًمثالث إٓ سم٤مٔظمر، ٓ جيزئ واطمد ُمـ  أدريمٜم٤مهؿ ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م

 . ( ٩27-629 ، )اإليامنُمـ 

 (اًمٗم٘مف إيمؼم)ت٤مب ، ومٗمل يم ٘مؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ظمالف ذم هذه اعم٠ًمًم٦موىمد ٟمُ       

،  اعمٜمًقب إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م ٟمّمف: وإيامن أهؾ اًمًامء وإرض ٓ يزيد وٓ يٜم٘مص

. اهـ )ُمـ ٟمص اًمٗم٘مف إيمؼم اًمذي ذطمف ُمال قمكم  واعم١مُمٜمقن ُمًتقون ذم اإليامن واًمتقطمٞمد

 . سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد اًم٘م٤مري(ا

،  رمحف اهللأيب طمٜمٞمٗم٦م  مميٌٕم٨م قمغم اًمِمؽ ذم صح٦م ٟمًٌتف إ اًمٜمص هبذا اإلـمالقهذا و      

، وم٢مٟمف قمغم ي٘ملم ُمـ أن  وُمـ يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م .ًمٜمّمقص ىمرآٟمٞم٦م  وم٢مٟمف خم٤مًمػ

ن إيامن اعمًٚمؿ اًمٗم٤مضمر اًمٗم٤مؾمؼ ًمٞمس يم٢ميامن أ، و إيامٟمف وإيامن همػمه يتٗم٤موت سملم وىم٧م وآظمر

 . ، وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ  طاًمٜمٌل 

ذم أطمٙم٤مم  سمٕمض اًمٓمقائػسم٤مـمٞمؾ يم٤من يرد قمغم أ هللرمحف اوحيتٛمؾ قمٜمدي أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م       

رج ُمـ طمٙمؿ اإليامن ظمروضم٤ًم ـؼ سمٙمٌػمة ظمـٚمؿ إذا ومًـأن اعمً ـم٤مئٗم٦مد زقمٛم٧م ـوم٘م،  اإليامن

، وزقمٛمقا أن ًمّم٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ُمٜمزًم٦م ُمٜمٗمردة سملم اًمٙمٗمر  ، واؾمتحؼ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر شم٤مُم٤مً 

هذا ول ُم٤م يٌلم سمٓمالن ٗمّمؾ إ، وىمد ذيمرٟم٤م ذم اعم٤ٌمطم٨م إرسمٕم٦م إومم ُمـ اًم واإليامن

اعم١مُمٜملم أُم٤مم اًم٘مْم٤مء وم٢من اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م يم٤مٟم٧م هم٤مًم٦ٌم  ورسمام أراد أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُم٤ًمواة . اًم٘مقل

 قمغم شمٗمٙمػمه رمحف اهلل شمٕم٤ممم .

 

اًمٕمٛمؾ اُمتداد  ذم اعمٌح٨م اًمراسمع ُمـ اًمٗمّمؾ إول أنو هٜم٤م ٤مًمّمحٞمح هق ُم٤م شم٘مدموم      

وم٘مد ؾمٌؼ أن  ،. وقمغم أي طم٤مل  زء ُمـ ؿمجرة اإليامنومٝمق ومرع أصٞمؾ وضم ًمإليامن وُمتّمؾ سمف

٢مذا ٟمٗمٞم٧م اإليامن اًمقاضم٥م قمـ ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة سم٤مقمت٤ٌمر وم ، يًتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜمٞملم اإليامن أن سمٞمٜم٤م

، سمؾ هق ُمًٚمؿ ُم١مُمـ سم٤مًمٜمٔمر إمم  ، وم٢من اعمًٚمؿ ٓ يٙمقن ُمرشمدًا قمـ اإلؾمالم اعمٕمٜمك إول

سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر، وًمٙمـ ًمٞمس إيامٟمف يم٢ميامن  ، وهق اإليامن اًمذي يٗمرق اعمٕمٜمك اًمث٤مين ًمإليامن

 .  ُمـ هق أشم٘مك هلل شمٕم٤ممم ُمٜمف
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ٟم٘مٚم٧م قمغم همػم وضمٝمٝم٤م  سمٕمض اعمذاه٥مأيب طمٜمٞمٗم٦م قمغم  اإلُم٤مم ي أن ردودحيتٛمؾ قمٜمدو      

٤مث اعمريز ٞمَ ر سمـ همِ ـِم. وذًمؽ أن سمِ  عمذاه٥م اًمْمٕمٞمٗم٦مػمت  ًمؽموي٩م ا، أو أهن٤م همُ  اًمّمحٞمح

ويم٤من حمًقسم٤ًم  ، ُُمْرضِمِئٞم٤مً ، ويم٤من اعمريز ضمٝمٛمٞم٤ًم  طمٜمٞمٗم٦م درس قمغم أيب يقؾمػ ص٤مطم٥م أيب

 .ٚمٞمس سمٌٕمٞمد أن حُت٥ًم سمٕمض آرائف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم ،قمغم احلٜمٗمٞم٦م 

 

أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٟم٘مؾ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  رمحف اهلليدل قمغم صح٦م ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمد       

اًمِم٤مومٕمل ىمري٥م اًمٕمٝمد سم٠ميب  ، ويم٤من واًمت٤مسمٕملم وُمـ أدريمٝمؿ قمغم أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م

، سمؾ أدرك اًمِم٤مومٕمل حمٛمد سمـ احلًـ ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ومحؾ ُمـ قمٚمٛمف  طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من جيٚمف

،  يٕمتد سمخالف أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ همػم أنًمٌٕمد أن يٜم٘مؾ اًمِم٤مومٕمل اإلمج٤مع ومٞمٌٕمد قمٜمدي هم٤مي٦م ا

 ، وًمٙمٜمف ي٘مدح ذم سمٕمد فمٝمقر سمراهلم احلؼ ٓم٠موضمقد اخلالف ٓ يًقغ إىمرار اخلصحٞمح أن 

 . وىمقع اإلمج٤مع

 

 اخلامس بحثاد

 ،ؿضقة أول افقاجبات 

 أم اإلشتدٓل افعؼع  أهق اإليامن 

 :حؼقؼة هذا افؼقل 

﮶ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم       ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﮼   .17٥إقمراف:  چ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

ٙمر هق اًمٜمٔمر واًمتٗم أن أول اًمقاضم٤ٌمت قمغم اعمٙمٚمػ ، المأهؾ اًمٙمزقمٛم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ       

ؾمتدٓل اعم١مدي ، صمؿ اإل قمغم وضمقد اخل٤مًمؼ وطمدوث اعمخٚمقق ؾمتدٓل سم٤مًمٕم٘مؾ اعمجردواإل

 ٞمػٚم، صمؿ شم٘مرير صمٌقت اإلرؾم٤مل واًمتٙم إمم اًمٕمٚمؿ سمجقاز إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وشمٙمٚمٞمػ اًمٕم٤ٌمد
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 ٤مممــًمقاضم٤ٌمت ىمٌؾ اإليامن سم٤مهلل شمٕمق أول اـذا هـ. وزقمٛمقا أن هوُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ 

 . واًمتًٚمٞمؿ ًمف

٤ميض ٘مد طم٤مول اًمِمٞمخ يمامل اًمديـ أمحد اًمٌٞمُم٤م ُمدة او ومًح٦م اإلؾمتدٓل ىمٌؾ اإليامن ومأو      

( . وذيمر ذم مجٚم٦م ُم٤م ذيمر زُمـ 122-8٥إؿم٤مرات اعمرام / شمٗمّمٞمؾ هذا اعمذه٥م ذم يمت٤مسمف )

وإهب٤مُمٝم٤م سمال سمٞم٤من  ،ؾمتدٓل وُمدشمف ، وم٘م٤مل: إن ذم قمدم شمٕمٞملم اعمدة إؿم٤مرة إمم قمدم شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م اإل

 دره٤م سمٛم٘مدار ُمٕمٚمقم ًمٚمٕم٤ٌمد . وم٘مدر ُمدة اًمتذيمر ُمٗمقض إمم اهلل شمٕم٤مممدًمٞمؾ قمغم قمدم شم٘م

 ( .88 ،ًمتٗم٤موت اًمٕم٘مقل . اهـ خمتٍم ُمـ )إؿم٤مرات اعمرام 

 

 : ذـر مـ ؿال هبذا افؼقل

أول ومرض قمغم ، إذ سح سم٠من  سمٙمر اًم٤ٌمىمالين قاًم٘م٤ميض أسم ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب هذا اًم٘مقل      

سمزقمٛمف  ويمتٌف ورؾمٚمف ومٝمق ، وأُم٤م اإليامن سم٤مهلل ؾمتدٓلقمت٤ٌمر واإلاًمٕم٤ٌمد هق اًمٜمٔمر واإل

. وهق أيْم٤م  وهق أيْم٤م ىمقل أيب إؾمح٤مق آؾمٗمرايٜمل ، (66 ، اًمٗمرض اًمث٤مين )اإلٟمّم٤مف

ًالم ذم وىمقل اسمـ قمٌد اًم ( شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقلذح ) ر ُمـ ىمقل ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم ذم اًمٔم٤مه

الم ُمـ إصقًمٞملم . سمؾ هق ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٙم (198/ 1  ىمقاقمد إطمٙم٤مم)سمٕمض ومّمقل 

 ٟم٘مٞم٤مد ًمٜمّمقص اًمنمعأن اإليامن ٓ يّمح سم٤مًمتًٚمٞمؿ واإل قمٛمقا، وز اًمذيـ أسمٓمٚمقا إيامن اعم٘مٚمد

 . ومٞمام يًٛمك قمٜمدهؿ سم٤مًمٕم٘مٞمدة ُمـ همػم اؾمتدٓل قم٘مكم

ؾمتدٓل ًمّمح٦م ٟمٗمًف ومٚمؿ يث٧ٌم قمٜمدي أٟمف اؿمؽمط اإلوأُم٤م أسمق احلًـ إؿمٕمري       

يم٤مين ذم ، ذيمر ذًمؽ اًمِمق رواي٦م ُمـ روى ذًمؽ قمٜمف ، وىمد أٟمٙمر اًم٘مِمػمي وهمػمه ٤منـــاإليٛم

. سمؾ ٟم٘مؾ همػم واطمد قمـ ( 6٩٥ إرؿم٤مد اًمٗمحقل) فُمـ يمت٤مسم ، اًمت٘مٚمٞمد: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ومّمؾ

وٓ ؿمؽ ذم أن .  أٟمف اٟمت٥ًم ذم قم٘م٤مئده إمم اإلُم٤مم أمحد  رمحف اهللأيب احلًـ إؿمٕمري 

ق سمٕمٞمد قمـ شمٜمٔمػمات ، وه ٚمػُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ذم هذه اعم٠ًمًم٦م هق ُمذه٥م ؾم٤مئر اًمً

 .  اعمتٙمٚمٛملم
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ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن ُم٤م ىمد يٜمًٌف سمٕمض اعمّمٜمٗملم إمم اعمذه٥م إؿمٕمري ٓ يٚمزم أن       

حُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمذه٥م سمٕمض يم٤ٌمر  ، سمؾ يٙمقن ُمذه٥م أيب احلًـ إؿمٕمري ٟمٗمًف

 ٟمٍمف ذم هن٤مي٦م أُمره إممإؿمٕمري اوأيْم٤ًم وم٢من  . او همػمهاًم٤ٌمىمالين ظمالوم٤ًم  ٤مإلُم٤مميم إؿمٕمري٦م

 .  ، وشمؼمأ مم٤م ُي٤مًمػ ذًمؽ ـمري٘م٦م اًمًٚمػ وأهؾ احلدي٨م

 : افسبب دم اكتشار هذا افؼقل

أُمٝم٤مت  دظمؾ ذم سمٕمضتنم سملم اعمتٙمٚمٛملم و، وًمٙمٜمف اٟماعمذه٥م  يٛمٙمـ إمه٤مل هذا يم٤منو     

هنؿ أظمذوا رسمام ٕ،  ًمٕمٚمامءا ُمِم٤مهػم سمٕمضهذا اعمذه٥م  اظمت٤مر، و وهمػمه٤م آُصقل يمت٥م

أن قمٚمؿ اًمٙمالم ضمٕمٚمٝمؿ ئمٝمر و . ٞمئ٤ًم ُمـ آراء اعمتٙمٚمٛملم ودرؾمقا قمغم سمٕمض ؿمٞمقظمٝمؿؿم

قمٚماًم أن  ، ه اًم٘مْمٞم٦مذم هذ واًمروح ذم اًمٕمٛمؾ أزم ًمٚمدُم٤مغ وأهمٗمٚمقا قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م يٜمٔمرون

 وأُم٤م اًم٘مٚم٥م وم٢مٟمف هق اًمذي حيرك اًمدُم٤مغ . ،اًمدُم٤مغ يٕمجز قمـ حتريؽ اًم٘مٚم٥م اًم٘م٤مد 

 

 : دم هذه ادسلفة ؿقل افصحابة وافتابعغ وإئؿة

وأئٛم٦م  وإئٛم٦م إرسمٕم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يقاومؼ اعمٜم٘مقل قمـ  اًمّمحٞمح اًمذي واًم٘مقل      

أن  هق ، ، وهمػممه٤م وؾم٤مئر أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن واحلدي٨م ، يم٤مإلُم٤مم أمحد واًمٌخ٤مري احلدي٨م

 ٝم٤مدة اإلؾمالماإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم وشمًٚمٞمؿ إُمر إًمٞمف واإلىمرار سمِم ػ: اعمٙمٚمأول اًمقاضم٤ٌمت قمغم

ؾمتدٓل ومٝمق يمٖمػمه ُمـ إطمٙم٤مم . وأُم٤م اًمٜمٔمر واإل واًمؼماءة ُمـ إٟمداد واًمٓمقاهمٞم٧م

 ف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلليٙمٚمػ هب٤م اعمًٚمؿ سمٕمد أن ي١مُمـ سم٠من ٓ إًم اًمتل اًمنمقمٞم٦م

أُمر  طملم ُيٕمرض اإلؾمالم قمغم اًمٙم٤مومر  وسمٕمض اًمٜمٔمر واًمتٗمٙمػم . ويدظمؾ ذم قمداد اعمًٚمٛملم

وًمٙمـ إُمر اًمٗم٤مؾمد هق إسمٓم٤مل إيامن ُمـ مل يًتدل ويتٗمٙمر وًمٙمٜمف آُمـ  ،ثػم اًمقىمقعـمٌٞمٕمل يم

اًمٙمالم قمـ ُمدة همػم  ،وم٤ًمد اًمرأي يمذًمؽ ُمـ و او اشم٤ٌمقم٤ًم ًمٗمٓمرشمف اًمًٚمٞمٛم٦م .حم٦ٌم سم٤مإليامن 

أي يٙمقن اإلٟم٤ًمن يم٤مومرًا  ، ُمٕمٚمقُم٦م هل زُمـ اإلؾمتدٓل يٙمقن اإليامن ومٞمٝم٤م همػم واضم٥م

 !! سم٤مإلؾمالم اًمذي سمٚمٖمف

 



 112 

 بطالن ؿقل ادتؽؾؿغ:وأدفة صحة ؿقل افصحابة وإئؿة  

 :افزهان إول: افـصقص مـ افؼرنن افؽريؿ  

ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

وم٢من اهلدى ُمْم٤مف  ، ومتدسمر قم٤ٌمرة : هداي ،16٩: ـمف چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ُم٤مٟمع ُمـ  شمًٚمٞمؿ إُمر إًمٞمفشم٤ٌمع اًمقطمل وآٟم٘مٞم٤مد ًمف واومّمح سمٞم٘ملم أن  إمم وٛمػم اهلل شمٕم٤ممم .

. وأُم٤م  . واإلشم٤ٌمع يتْمٛمـ آٟم٘مٞم٤مد واًمتًٚمٞمؿ ، ومٝمق إيامن صحٞمح اًمْمالل واًمِم٘م٤موة

شم٤ٌمع اهلدى ، ومٚمٞمس ُمـ ُمٕمٜمك ا اعمًٛمققم٦م اًمنمع آؾمتدٓل سم٤مًمٕم٘مؾ اعمجرد قمـ سمراهلم

ُمـ ، ٓ  ؾمتدٓلذًمؽ اإل ًتٚمزمدًا يٕمتد سمف ىم٤مل إن اإلشم٤ٌمع ي، وٓ ٟمٕمٚمؿ أطم ذم رء اعمٜمزل

 ٤ٌمع اًمقطمل وشم٘مٚمٞمد إٟمٌٞم٤مء يمثػمة. وإدًم٦م قمغم صح٦م اًمتديـ سم٢مشم أهؾ اًمٚمٖم٦م وٓ ُمـ همػمهؿ

اًمٌ٘مرة:  چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ وهل ُمٓمٚم٘م٦م ذم اإلشم٤ٌمع يم٘مقًمف

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چ  ٤مممــــ، وىمقًمف شمٕم٩7

 .1٩ُمريؿ:  چ  ڑ

، 1٩1اًمٌ٘مرة:  چ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ  وشم٠مُمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم      

إصؾ اًمٙمٌػم ذم ، وم٢من 62آل قمٛمران:  چ ۀ ہ ہ ہ چ ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم

وضمقب اعم٤ٌمدرة واًمٗمقر ذم اإلؾمتج٤مسم٦م هلل ورؾمقًمف ي٘مٓمع سمّمح٦م إيامن اعم٤ٌمدر سمٗمٕمؾ ومٓمرشمف 

وٓ يٕمرف أهؾ اًمٚمٖم٦م وٓ همػمهؿ أن  وشمذوىمف ًمٚمدقمقة ، وأن ُمـ أؾمٚمؿ وم٘مد اهتدى .

 . اإلؾمالم صح٦م ًٛمققم٦م ذط ذمآؾمتدٓل سم٤مًمٕم٘مؾ اعمجرد قمـ اًمؼماهلم اعم

سمٞم٘ملم قمغم ، وم٢مٟمف يدل ٥2ؾم٠ٌم:  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  چ وشم٠مُمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم      

يمتٗم٤مء ذم مجٞمع أُمقر اًمديـ سم٤مٕدًم٦م اعمًٛمققم٦م ٕن اهلداي٦م إٟمام هق اإل أن هم٤مي٦م آُم٤مل اًمٓم٤مًمٌلم

 ، وسمذًمؽ يتٌلم وم٤ًمد ىمقل ُمـ شمقهؿ سم٠من إدًم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م هل ُمٓمٚم٥م اعم٘مٚمديـ حتّمؾ هب٤م

وهق ىمقل ُمـ مل يتدسمر اًم٘مرآن  ، ، ومٝمذا اًم٘مقل ذم هم٤مي٦م اًمٗم٤ًمد اًمذيـ ٓ دراي٦م هلؿ سم٤معمٕم٘مقل
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وشمٜمزل  طوذًمؽ ٕن أطمًـ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل اًمتل سمٞمٜمٝم٤م اًم٘مرآن وأرؿمد إًمٞمٝم٤م اًمٜمٌل 

جم٤مًم٦ًم و اًمًجقد ٢مـم٤مًم٦مٜم٦م وسمـاًم٘مرآن وُمت٤مسمٕم٦م اًمً دسمرٚمؿ سمتـه٤م قمغم ىمٚم٥م اعمًأٟمقار

٘مقل هل ومال ؿمؽ أن أومْمؾ واوؾمع اًمٕم ، ًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب اهلداي٦م، وٟمحق ذ ٤محللمــاًمّم

، يمام ذيمر  وأُم٤م ومـ اجلدل واًمٙمالم وم٢مٟمف يٗمًد أيمثر مم٤م يٛمٝمد .ٛم٧م سم٤مًم٘مرآن اًمٕم٘مقل اًمتل ٟمَ 

ؾمتدٓل اًمتل حت٨م قمغم اًمٜمٔمر واًمتدسمر واإل وأيْم٤ًم وم٢من أي٤مت . اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤مء

 . واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػؾمتدٓل هق أول ٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يدل أن اإلًم

ُم٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ مل يٜمحرف ىمٚمٌف إمم اًم٤ٌمـمؾ  ويؼال دـ زظؿ أن مـ مل يستدل ؾؾقس بؿممـ:      

، ومنمح اهلل صدره ًمإلؾمالم وزيـ اإليامن ذم ىمٚمٌف ومٕمرف  سم٥ًم اهلقى واخلٚمقد إمم إرض

اًمًٚمٞمٛم٦م اًمتل  ويمتٌف ورؾمٚمف سمٗمٕمؾ ومٓمرشمف ، وإٟمام آُمـ سم٤مهلل وٓ اؾمتدٓل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ همػم ٟمٔمر

﮲    ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  چ شمٕم٤ممموىمد ىم٤مل  ، ومٓمره اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م

﮿   ﮷  ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

  ﯁   ؟ 12 – 9إسمراهٞمؿ:  چ ﯀ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك وشمدسمر ىمقًمف      

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ 

وٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يٜمٗمل أن اًمروح اًمٓمٞم٦ٌم ىمد شمتذيمر  ، 18٩ – 186راف: إقم چگ 

 هذه اًمِمٝم٤مدة سمٛمٕمزل قمـ اًمدُم٤مغ .

إن اهلل أظمذ اعمٞمث٤مق ُمـ فمٝمر آدم سمٜمٕمامن يقم  » ىم٤مل  طقمـ اًمٜمٌل   وقمـ اسمـ قم٤ٌمس      

ڄ چ وم٘م٤ملره٤م سملم يديف صمؿ يمٚمٛمٝمؿ ـُمـ صٚمٌف يمؾ ذري٦م ذراه٤م ومٜمِم ، وم٠مظمرج قمروم٦م

. رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ ضمرير  چگچإمم ىمقًمف  چڃڃ ڃ چ ىم٤مًمقا  چڄ

، وىم٤مل اًمِمقيم٤مين: إؾمٜم٤مده  واحل٤ميمؿ وصححف واسمـ ُمردويف واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت
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غم ُمـ . ومٙمٞمػ يّمح اإلٟمٙم٤مر قم(  شمٗمًػم آي٦م إقمراف ، ومتح اًم٘مدير) ُمـ  اهـ . ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمف

 ؟ ٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمف ذم قم٤ممل اًمذروسم٤معمٕمروم٦م اًمتل وهٌٝم رضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم سمٗمٓمرشمف

اًمروم:  چۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ چ شمٕم٤ممم ىم٤ملو      

 يٗمًـره ُم٤م ىمٌٚمف ، حمذوف سمٗمٕمؾ او سمٛمْمٛمقنُمٜمّمقب  چۆ چ ٤مممــــشمٕم ٘مقًمفوم، ٩2

ٌلم ي. أن ومٓمرت اهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م شم٘متيض أن شم٘مٞمؿ وضمٝمؽ ًمٚمديـ طمٜمٞمٗم٤ًم  : ٤معمٕمٜمكوم

اه قسم، وم٠م ـ يقًمد يقًمد قمغم هذه اًمٗمٓمرةُم » طل رؾمقل اهلل ىم٤مل: ىم٤م ذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة

؟ طمتك شمٙمقٟمقا أٟمتؿ ، يمام شمٜمتجقن اإلسمؾ ومٝمؾ دمدون ومٞمٝم٤م ضمدقم٤مء ويٜمٍماٟمف هيقداٟمف

اهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا  » ؟ ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل: أومرأي٧م ُمـ يٛمقت صٖمػماً  ىم٤مًمقا « دمدقمقهن٤م

وذم  « ًمقد يقًمد إٓ وهق قمغم اعمٚم٦مُمـ ُمقُم٤م  »، وذم رواي٦م  ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه « قم٤مُمٚملم

 . روامه٤م ُمًٚمؿ « إٓ قمغم هذه اعمٚم٦م »رواي٦م 

قمغم طمدوث اعمخٚمقىم٤مت  سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م يًتدل مل ويمذًمؽ ي٘م٤مل عمـ زقمؿ أن ُمـ      

 ٤مممـــــٕمشمو شم٤ٌمرك تٛمع إمم ىمقًمفـ٤مٓت ومٚمٞمس سمٛم١مُمـ: أمل شمًـووضمقب اخل٤مًمؼ وصمٌقت اًمرؾم

ۉ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 

،  ومام شم٘مقل ذم رضمؾ مل يًتدل قمغم رء مم٤م ذيمرت ،٥1اًمٕمٜمٙمٌقت:  چې ې

، وايمتٗمك  ٤ممم هدى سمفــ، وزاده اهلل شمٕم ٚمؿ ُم٘م٤مًمٞمد أُمقره إًمٞمف واشمٌٕمفـوًمٙمٜمف ىمرأ اًم٘مرآن ومً

تٕمٛمؾ ـمري٘متؽ ذم ـمل يًو ٜمـ اًمتل شمٌٞمٜمفـوسم٤مًمً يمام أوص٧م آي٦م اًمٕمٜمٙمٌقت سم٤مًم٘مرآن

؟  ، أيّمح إيامٟمف أم ٓ يّمح ٘مقل ذم ُمثؾ هذا اًمرضمؾ، سمؾ اؾمتٖمٜمك قمٜمٝم٤م. ومام شم تدٓلـؾماإل

اسمتٕمد ضمدًا وٓ يٓمٕمـ ومٞمف إٓ ُمـ  أن إيامٟمف ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م، ، واحلٛمد هلل ، واًمذي ٟم٘مٓمع سمف

 . قمـ اًمّمقاب 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ىم٤مل شمٕم٤مممو     

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
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 1٥اعم٤مئدة:  چک ک ک گ گ گ گ ڳڳ

وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمقر سمذاشمف ، واإلؾمالم ٟمقر سمذاشمف ، ومٚمٞمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يرى اًمٜمقر  .12 –

 . ومٞم١مُمـ سمف ًمذاشمف ، ىمٌؾ ُمـ يت٠مظمر سم٥ًٌم اًمتٜمٔمػمات اجلدًمٞم٦م

،  ، ُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء واًمٓمٚم٥م قمٜمد احل٤مضم٦م وُمـ اعمٕمٚمقم أن أؾم٤ٌمب اًمتقضمف إمم اهلل شمٕم٤ممم يمثػمة      

، وهمػم ذًمؽ  ، وُمٜمٝم٤م حم٦ٌم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم ٜمٝم٤م رضم٤مء اًمثقاب، وُم وُمٜمٝم٤م اخلقف ُمـ اًمٕم٘م٤مب

. واًمذي ٓ ؿمؽ ذم صحتف أن يمؾ ُمـ أؾمٚمؿ هلل شمٕم٤ممم  ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل أرؿمد إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن

وم٢مٟمف ُمًٚمؿ  ذم اًمٌداي٦م ًم٥ًٌم ُمـ شمٚمؽ إؾم٤ٌمب ، ويم٤مٟم٧م قم٤ٌمدشمف وقمٌده وطمده ٓ ذيؽ ًمف

 . ُم١مُمـ ُمٜمذ أول إؾمالُمف هلل شمٕم٤ممم

 

 : افثاين: افـصقص مـ إحاديث افصحقحةافزهان 

ادقمٝمؿ إمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ  » سمٕم٨م ُمٕم٤مذًا إمم اًمٞمٛمـ وم٘م٤مل طأن اًمٜمٌل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس      

، وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ًمذًمؽ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ أن اهلل اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ مخس صٚمقات  اهلل وأين رؾمقل اهلل

ومؽمض قمٚمٞمٝمؿ صدىم٦م ذم أُمقاهلؿ ، وم٢من هؿ أـم٤مقمقا ذًمؽ وم٠مقمٚمٛمٝمؿ أن اهلل ا ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « ظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ وشمرد قمغم وم٘مرائٝمؿشم١م

ومٝمذا ٟمص ُمِمٝمقر ُمتٗمؼ قمغم صحتف يدل قمغم أن أول اًمقاضم٤ٌمت هق اًمدظمقل ذم       

ٓمٚم٥م ُمٜمف ؾم٤مئر صمؿ شمُ  ٙمٚمػ اعمًٚمؿ سم٤مًمّمالة صمؿ سم٤مًمزيم٤مة، صمؿ يُ  اإلؾمالم سمِمٝم٤مدة اإلؾمالم

، ىم٤مل: يم٤من  قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمريدة قمـ أسمٞمف ريض اهلل قمٜمٝمام. وسمتدرج ُمٜمْمٌط  اًمٗمرائض

ـ اعمنميملم وم٤مدقمٝمؿ إمم إذا ًم٘مٞم٧م قمدوك ُم » إذا أُمر أُمػمًا قمغم ضمٞمش ىم٤مل طرؾمقل اهلل 

 ادقمٝمؿ إمم اإلؾمالم ، قمٜمٝمؿ وم٠ميتٝمـ ُم٤م أضم٤مسمقك وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ ويمػ صمالث ظمّم٤مل أو ظمالل

أسمقا وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل وإن  ، يمػ قمٜمٝمؿو ، وم٢من أضم٤مسمقك وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ وم٢من هؿ أسمقا ومًٚمٝمؿ اجلزي٦م

 . رواه ُمًٚمؿ « قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مشمٚمٝمؿ
 

رت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ ُمِ اُ  »  ط، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ اسمـ قمٛمر      

وم٢من ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا  ، وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مة ف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهللإًم
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 اشمٗمؼ. وىمد  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « ٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمغم اهللُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح٘م

، إٓ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ،  اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اًمٕمٛمؾ سمٔم٤مهر هذه إطم٤مدي٨م

وم٢من طمٙمٛمف ًمٞمس قم٤مُم٤ًم ذم اًمٜم٤مس ، وًمٙمـ سمٜمقع ممـ اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف ذوط احلرب اًمٕم٤مدًم٦م ، 

: وشمرضمؿ اسمـ اعمٜمذر ذم يمت٤مب . ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌلوىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم )وضمٝم٦م اًمٚمقاء( 

إذاف: أمجع يمؾ ُمـ حيٗمظ قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمٙم٤مومر إذا ىم٤مل: أؿمٝمد أن ٓ إًمف 

، وأسمرأ ُمـ يمؾ ديـ  ، وأن يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف حمٛمد طمؼ إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل

أفمٝمر و . وإن رضمع سمٕمد ذًمؽ ، وهق سم٤مًمغ صحٞمح اًمٕم٘مؾ: أٟمف ُمًٚمؿ ُي٤مًمػ ديـ اإلؾمالم

. أهـ )ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ًمًقرة  ، يم٤من ُمرشمدًا جي٥م قمٚمٞمف ُم٤م جي٥م قمغم اعمرشمد اًمٙمٗمر

 . (17٥إقمراف، آي٦م: 

وشم٘مدم ذم اعم٠ًمًمتلم اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ُمـ اعمٌح٨م اًمث٤مين ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع طمديث٤من       

ؿ ، ومٝمال زقم صحٞمح٤من ومٞمٝمام وضمقب ىمٌقل اإلؾمالم ُمـ اًمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ واحلرب ىم٤مئٛم٦م

 !؟ اعمتٙمٚمٛمقن أن اعمح٤مرب اؾمتدل وٟمٔمر ذم وىم٧م ىمدره ـمروم٦م قملم وهق ي٘م٤مشمؾ سمًٞمٗمف

 إذ ىم٤مل ًمٚمج٤مري٦م ط ٌلع ُمـ اًمٗمّمؾ إول طمدي٨م اًمٜمـاًمراسم ل اعمٌح٨مـدم ومـشم٘ميمذًمؽ و      

قمت٘مٝم٤م أ » ىم٤مل ، ىم٤مًم٧م: أٟم٧م رؾمقل اهلل « ُمـ أٟم٤م؟ » ىم٤مل ، ىم٤مًم٧م ذم اًمًامء « أيـ اهلل؟ »

ؽ قمـ شم٘مٚمٞمد ًمومل ي٠ًمهل٤م هؾ ىم٤مًم٧م ذ سم٢مىمراره٤م ط. وم٤ميمتٗمك اًمٜمٌل  ًٚمؿرواه ُم « وم٢مهن٤م ُم١مُمٜم٦م

 . أم قمـ اؾمتدٓل

مل يٙمٗمر ُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم وهق ضم٤مهؾ سمّمٗم٤مت اهلل شم٤ٌمرك  طوصم٧ٌم أيْم٤ًم أن اًمٜمٌل       

ٚمٞمؿ إُمر إمم اهلل قمز ـق شمًـ٤مٟمف هـ، وإٟمام يم٤من إيٛم تدٓلـ، ومال ٟمٔمر قمٜمده وٓ اؾم ٤مممــــوشمٕم

ك اهلل اذ »  ط. وم٘م٤مل اًمٜمٌل  لمـًمؽ ىمقل اًمذي ىم٤مل: إن محدي زيـ وذُمل ؿم، ُمـ ذ وضمؾ

ضمٕمٚمتٜمل هلل  » طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، ئ٧مـ٤مء اهلل وؿمـىمقل اًمذي ىم٤مل: ُم٤م ؿم ويمذًمؽ ، « قمز وضمؾ

وذًمؽ ذم  وؾمٞم٠ميت طمدي٨م سيح ذم هذا اعمٕمٜمك . وىمد شم٘مدم ختري٩م هذيـ احلديثلم ، « ٟمداً 

. وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل سمٕمد أن أٟمٙمر ىمقل  ٤مء اهلل شمٕم٤ممماًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م إن ؿم

، واٟمتٝمره أصح٤مب  ـ هذا ُمـ ىمقل إقمرايب اًمذي يمِمػ قمـ ومرضمف ًمٞمٌقلي: أ اعمتٙمٚمٛملم
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ًم٘مد  » طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، وٓ شمرطمؿ ُمٕمٜم٤م أطمداً  اًمٚمٝمؿ ارمحٜمل وحمٛمداً  ىمقًمف : ،ط اًمٜمٌل

. أشمرى هذا إقمرايب  ئٛم٦مأظمرضمف اًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي وهمػممه٤م ُمـ إ « طمجرت واؾمٕم٤مً 

قمرف اهلل سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من واحلج٦م واًمٌٞم٤من وأن رمحتف وؾمٕم٧م يمؾ رء؟ ويمؿ ُمـ ُمثٚمف 

 . (17٥ُمـ شمٗمًػم ؾمقرة إقمراف، أي٦م:  . أهـ ) حمٙمقم ًمف سم٤مإليامن

أو أن اإليامن ٓ يّمح  ىمٌؾ اإليامن اًمٕم٘مكم ؾمتدٓلقاضم٤ٌمت هق اإلومٛمـ زقمؿ أن أول اًم      

 ىمقًمف خم٤مًمػ ًمٍميح اًم٘مرآن واحلدي٨م وإمج٤مع اًمًٚمػ، وم٢من  دٓل وٟمٔمرُمـ همػم اؾمت

 . واًمٗم٘مٝم٤مء اعمتٌققملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤مً 

 

 : : خمافػة ؿقل ادتؽؾؿغ فإلمجاع ادتؼدم ظؾقف افزهان افثافث

ض هٜم٤م إسمٓم٤مل ُمزاقمؿ سمٕمض . واًمٖمر وىمد شم٘مدم إيْم٤مح ذًمؽ ذم اًمؼمه٤من اًم٤ًمسمؼ      

 رون هذه اعم٠ًمًم٦م سمٙمالم يقهؿ أن ىمقل اعمتٙمٚمٛملم هق ىمقل اجلٛمٝمقر.اًمذيـ يذيم اعمتٙمٚمٛملم

أٟمف ىم٤مل: ٓ جيقز ًمٚمٕم٤مُمل (  اعمتٙمٚمؿ احلٜمٌكم ٞمؾ )ٞمٛمٞم٦م قمـ اسمـ قم٘مٟم٘مؾ أسمق اًمؼميم٤مت اسمـ شم      

، وإٟمام ذًمؽ  ، هذا ُمذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء وأهؾ إصقل واًمٙمالم أن ي٘مٚمد ذم اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقات

، ُمٜمزه قمـ صٗم٤مت  وأٟمف ُمًتقضم٥م ًمّمٗم٤مت خمّمقص٦م وأن ًمف حمدصم٤مً   هق طمدوث اًمٕم٤ممل

٦م أٟمف أضم٤مز ٙمل قمـ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم. ظمالوم٤ًم عم٤م طُم  د ذم ذاشمف وصٗم٤مشمفطماخمّمقص٦م، وأٟمف و

 . ( سم٤مب اًمت٘مٚمٞمد ، اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف) ُمـ  شم٘مٚمٞمده ذم ذًمؽ؟. اهـ 

إُم٤مم  ىم٤مل ( :زُم٤مٟمفوهق ُمـ قم٤ٌمىمرة  اعمتٙمٚمؿ اعم٤مًمٙمل) رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مراذم اإلُم٤مم وىم٤مل      

. وىم٤مل إؾمت٤مذ أسمق إؾمح٤مق:  سم٤مًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل إٓ احلٜم٤مسمٚم٦م احلرُملم ذم اًمِم٤مُمؾ: مل ي٘مؾ

تحؼ سمذًمؽ اؾمؿ اإليامن وٓ دظمقل ، ٓ يً ُمـ اقمت٘مد ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ُمـ قم٘مٞمدة سمٖمػم دًمٞمؾ

ح ذح شمٜم٘مٞم). اهـ ُمـ  ، ومل ُي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ أهؾ اًمٔم٤مهر واخلٚمقص ُمـ اًمٜمػمان اجلٜم٦م

 . (اًمٗمّمقل

ي قم٤ٌمرهتؿ همػم ؾمٚمٞمٛم٦م ٕهن٤م شم١مدو،  ، وهق ٟم٘مؾ سم٤مـمؾ هذا ٟم٘مؾ اعمتٙمٚمٛملم قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ      

وم٢من اًم٘م٤مرئ ًمٙمالُمٝمؿ يٗمٝمؿ ُمٜمف أن ُمذه٥م اعمتٙمٚمٛملم هق  ، إمم اًمٙمذب قمغم إئٛم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء

٦م واًمّمقاب أن مجٞمع أئٛم ،واًمٔم٤مهري٦م  ُي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ احلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف مل، و ُمذه٥م إئٛم٦م
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وصحٞمح احلدي٨م  ضمتٝم٤مد قمغم اًم٘مرآنٗمًػم واحلدي٨م يم٤من اقمتامدهؿ ذم اإلوأئٛم٦م اًمت اًمٗم٘مف

، ومٛمذه٥م ؾم٤مسم٘مٝمؿ وٓطم٘مٝمؿ أن أول اًمقاضم٤ٌمت هق  وىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م

وي٠مظمذ واضم٥م  ، يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة وهمػم ذًمؽ ًمقاضم٤ٌمت، صمؿ اًم٘مٞم٤مم سم٤م اإلؾمالم هلل شمٕم٤ممم

 اًمدظمقل ذم اإلؾمالم وذم شمٚم٘مل اعمٕم٤مين اًمديٜمٞم٦مويٙمٗمل ذم  ٞمػ .اًمتٗمٙمػم ُمٙم٤مٟمف ذم شمدرج اًمتٙم٤مًم

، وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم أصقل  وـم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة إمم اإلؾمالم ـم٤مقم٦م اًم٘مرآن واحلدي٨م

إؾمالم يمؾ ُمـ أقمٚمـ  ط، وىمد ىمٌؾ اًمٜمٌل  ، وإٟمام اعمٓمٚمقب هق آقمت٘م٤مد اجل٤مزم وومروع

. وهل أيْم٤ًم ؾمٜم٦م  ديـ إمم أصقل وومروعومل ي٘مًؿ اًم ومل يٗمرق سملم ُمًتدل وُم٘مٚمد إؾمالُمف

. ومل يرد قمٜمٝمؿ ذم ظمؼم صحٞمح  ٦م اعمتٌققملمـوإئٛم  ديـ واًمّمح٤مسم٦مـاخلٚمٗم٤مء اًمراؿم

 . ظمالف ذًمؽ

ؾمتدٓل هق اًمدظمقل ذم  أن أطمًـ ُمٕمٚمؿ ًمٚمٜمٔمر واإلسمؾ ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد اًمٕم٤مروملم      

 ، دسمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿوشم ًمّمٞم٤مم واًمٌذل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممماًمًجقد وا يمثرةاإلؾمالم صمؿ 

ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م  ،وذم ذًمؽ ٟمّمقص يمثػمة  ، هذه اًمٗمرائض قمغم همػمه٤م طوًمذًمؽ ىمدم اًمٜمٌل 

. وأُم٤م اًمٓمرق اًمٙمالُمٞم٦م 9اإلهاء:  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

د ـوىم ،  رـراهب٤م أهن٤م ُمـ صٜمع اًمٌِمـاوٓموٗمٞم٦م ومٞمٙمٗمل ذم ختٚمٗمٝم٤م ووٕمٗمٝم٤م ـواعمٜم٤مه٩م اًمٗمٚمً

   شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ .

وىمد اظمتٚمط ُمذه٥م إئٛم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء ُمع ُمذه٥م اعمتٙمٚمٛملم اعمٕم٤مرض ًمف قمٜمد يمثػم ُمـ       

٤مم أسم٤م ُمٜمّمقر . وُمـ ذًمؽ أن اإلُم . ُمـ ذًمؽ ُم٤م شم٘مدم قمـ اسمـ قم٘مٞمؾ واًم٘مراذم أهؾ اًمٕمٚمؿ

طمٜمٞمٗم٦م وأمحد سمـ ٟم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ وإوزاقمل واًمثقري وأيب  قمٌد اًم٘م٤مهر اًمتٛمٞمٛمل

: أن إيامن ُمـ اقمت٘مد أريم٤من اًمديـ شم٘مٚمٞمدًا ُمـ همػم ُمٕمروم٦م  ػمهؿوهم طمٜمٌؾ وأهؾ اًمٔم٤مهر

. ذيمر ذًمؽ ذم  ؾمتدٓلسمؽميمف اًمٜمٔمر واإل يم٤من سمزقمٛمف قم٤مصٞم٤مً  ، وإنْ  سم٤مًمدًمٞمؾ إيامن صحٞمح

ومذيمر  ذا أصح ُمـ ٟم٘مؾ اسمـ قم٘مٞمؾ واًم٘مراذم وًمٙمٜمف أظمٓم٠م. وه (6٥1 ، أصقل اًمديـ) يمت٤مب 

.  هذا ٓ يّمح قمٜمٝمؿو ، ُمذه٥م إئٛم٦م اًم٘مقل سمٕمّمٞم٤من ُمـ مل يًتدل سمٕم٤ٌمرة شمقهؿ سم٠مهن٤م
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وهق اًمدظمقل ذم اإلؾمالم صمؿ اًمّمالة صمؿ  حلٙمؿ سمٛمٕمّمٞم٦م ُمـ ىم٤مم سمام جي٥م قمٚمٞمفويمٞمػ يٕم٘مؾ ا

 ؟!وُمٜمٝم٤م واضم٤ٌمت اًمتٗمٙمر ة صمؿ ؾم٤مئر اًمٗمرائض ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد رءاًمزيم٤م

،  ىم٤مل إؾمت٤مذ أسمق ُمٜمّمقر: ومٚمق اقمت٘مد ُمـ همػم ُمٕمروم٦م سم٤مًمدًمٞمؾ : افشقـاين اإلمام ؿال      

،  ومًؼ سمؽمك آؾمتدٓل وإنْ  إئٛم٦م: إٟمف ُم١مُمـ ُمـ أهؾ اًمِمٗم٤مقم٦م٤مظمتٚمٗمقا ومٞمف وم٘م٤مل أيمثر وم

. وُم٤م طمٙم٤مه إؾمت٤مذ أسمق ُمٜمّمقر قمـ أئٛم٦م احلدي٨م ُمـ أٟمف ُم١مُمـ وإن  ف ىم٤مل أئٛم٦م احلدي٨مسمو

يمتٗم٤مء ، سمؾ ُمذه٥م ؾم٤مسم٘مٝمؿ وٓطم٘مٝمؿ اإل ، ومال يّمح اًمتٗمًٞمؼ قمٜمٝمؿ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ومًؼ

، سمؾ  ق اًمذي يم٤من قمٚمٞمف ظمػم اًم٘مرون صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿسم٤مإليامن اإلمج٤مزم وه

٤مد اًمٗمحقل ـ.اهـ ُمـ )إرؿم وضمٕمٚمف ُمـ اًمْمالًم٦م واجلٝم٤مًم٦م ل ذًمؽـطمرم يمثػم ُمٜمٝمؿ اًمٜمٔمر وم

 . سم٤مب اًمت٘مٚمٞمد(

وىمد ٟم٥ًم اسمـ طمزم ُمذه٥م اعمتٙمٚمٛملم إمم اًمٓمؼمي وإؿمٕمري٦م طم٤مؿم٤م اًمًٛمٜم٤مين صمؿ ىم٤مل       

، وىم٤مل سمٚم٤ًمٟمف  : يمؾ ُمـ اقمت٘مد سم٘مٚمٌف اقمت٘م٤مدًا ٓ ؿمؽ ومٞمف أهؾ اإلؾمالمرمحف اهلل: وىم٤مل ؾم٤مئر 

 ُمـ يمؾ ديـ ؾمقى ىءرِ ، وسمَ  ، وأن يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف طمؼ ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل

/  حؾـــاًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜم ُمـ يمت٤مب ) اهـ . وم٢مٟمف ُمًٚمؿ ُم١مُمـ طحمٛمد  ديـ

 . ( 1ضمـ 

وم٢مٟمف أضمؾ ُمـ أن يٙمٗمر ُمـ ،  ُم٤م ٟمًٌف اسمـ طمزم إمم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي وأٟم٤م أؿمؽ ذم صح٦م      

،  همػم أن ُمذه٥م اعمتٙمٚمٛملم وٟم٘مقهلؿ قمـ همػمهؿ يم٤مٟم٧م ىمد اٟمتنمت هم٤مي٦م آٟمتِم٤مر ، مل يًتدل

ؾمقء ومٝمؿ قم٤ٌمرة ًمف يمام ؾمٜمذيمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن  سم٥ًٌم اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري إمم ُمذهٌٝمؿ ٥ًمٟمُ ىمد و

 ٥ًم إًمٞمٝمؿ همػم اًمٌخ٤مري سم٥ًٌم ؾمقء اًمٗمٝمؿ أيْم٤ًم .ُيٜمؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، ومٚمٞمس سمٌٕمٞمد أن 

 

 : َؿؾَّد  شقاء اشتدل أون ادممـ ظامل باهللأو افتؼؾقدو افزهان افرابع: معـك افعؾؿ

 ٤مًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜملسم وُيًٛمك هذا إدراك اًمٌمء سمح٘مٞم٘متفإول هق  ،ٟمققم٤من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء       

اًمّمحٞمح٦م  ٕمروم٦ماعم وإٟمام اعمٝمؿ ، ٚمٞمداؾمتدٓل أم شم٘م أهل ،وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ـمري٘م٦م اإلدراك 

وىمد  . اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهروهذا هق ،  ًمٌمء سمح٘مٞم٘م٦م شمدل قمٚمٞمفاإدراك  . اًمٜمقع اًمث٤مين هق  اجل٤مزُم٦م

 . سمٞمٜم٤م شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم أوائؾ يمت٤مب ) متٙملم اًم٤ٌمطم٨م (
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، ومٝمق قم٤ممل سمف ؾمقاء  اقمت٘مد ؿمٞمئ٤ًم صحٞمح٤ًم ومل يِمؽ ومٞمف قمرف او وًمذًمؽ وم٢من يمؾ ُمـ      

  ىم٤مل شمٕم٤ممم ، ًمٓمري٘م٦م اًمًٚمػ واًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ، هذا هق اعمقاومؼ يًتدل اؾمتدل أو مل

ومٞمجقز ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م أن يٙمقن آدم ىمد شمٕمٚمؿ  ٩1اًمٌ٘مرة:  چڦ ڦ ڄ ڄ چ

ڱ  چ  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم وم٘مط إي٘م٤مع إؾمامء قمغم ُمًٛمٞم٤مهت٤م مم٤م ٓ حيت٤مج إمم ٟمٔمر وٓ اؾمتدٓل

 وطمٚمٛمف اقمت٘م٤مد ذًمؽ اهلل شمٕم٤مممومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ سمٛمٖمٗمرة  6٩٥اًمٌ٘مرة:  چڱ ڱ ں ں

، ومٝمذه اعم٘م٤مًم٦م  ٓ حيؾ ٕطمد أن ي٘مقل: ؾم٠مؾمتدل أوًٓ صمؿ أقمت٘مدو،  سمٛمجرد ؾمامع أُمر اهلل شمٕم٤ممم

وشم٘مقل: شمٕمٚمؿ اًم٘مراءة أو اًمٙمت٤مسم٦م أو اخلٞم٤مـم٦م أو اًمٜمج٤مرة أو احلدادة أو  . هلل شمٕم٤مممايمٗمر سمنمع 

ن شمٕمٚمٛمف قمـ ـمري٘م٦م يمثرة اًمٓمٚم٥م يٙمق، وىمد  ، وىمد يٙمقن إٟمام شمٕمٚمٛمف شم٘مٚمٞمدًا ٕؾمت٤مذه همػم ذًمؽ

 . ، وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم يمالم اًمٕمرب ضمتٝم٤مدواإل

أهنؿ ومنوا يمالم اًمٕمرب سمام يقاومؼ ىمقاقمدهؿ  ُمثؾ هذا اخلٓم٠م ٤م أوىمع اعمتٙمٚمٛملم ذمومم      

،  ٓلٓ يٙمقن إمم قمـ ضورة أو اؾمتد ، ومزقمٛمقا أن اًمٕمٚمؿ اعمٜمٓم٘مٞم٦م وُمٜم٤مهجٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م

 يٙمـ إمم اًمٕمٚمؿ هب٤م ؾمٌٞمؾ ، مل ٤محلقاسٓ سموعم٤م يم٤مٟم٧م اًمدي٤مٟم٤مت ٓ شمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ سم٤مًميورة و

 . ؾمتدٓلؾمقى اإل

ُمٕم٤مرو٦م ًمٚم٘مرآن  سم٤مـمٚم٦مؾمتدٓل ذم ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ زي٤مدة أن زي٤مدة اًميورة واإل واجلقاب:      

اعمٕمروم٦م أٟمف  ()وًمٞمس اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر اًمٞم٘مٞمٜمل . واًمتٕمريػ اًمّمحٞمح ًمٚمٕمٚمؿ وًمٙمالم اًمٕمرب

،  قمت٘م٤مدواإل ٚمؿن اإليامن يِمٛمؾ اًمٕمٕ ، ومٙمؾ ُم١مُمـ ومٝمق قم٤ممل سم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمّمحٞمح٦م اجل٤مزُم٦م

ٓ  وًمٙمـ ب يمؾ رء،ر، وم٢من سمٕمْمٝمؿ ىمد يٕمٚمؿ أن اهلل  وطمده ومال يًتٚمزم اإليامن وأُم٤م اًمٕمٚمؿ

 . ، وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ي١مُمـ سمف وسمديٜمف
 

وًمٕمؾ ذًمؽ سم٥ًٌم أظمذهؿ  ، دم رء مـ افطرق افؽالمقةء وؿد وؿع بعض ـبار افعؾام      

اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل: وىمد اظمتٚمػ  اإلُم٤مم ، ُمـ ذًمؽ ىمقل قمـ سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم ُمـ اًمِمٞمقخ

إليامن اًمذي هق اًمتّمديؼ ذم ؾمتدٓل أو اذم أول اًمقاضم٤ٌمت هؾ هق اًمٜمٔمر واإلاًمٕمٚمامء 

ن أول اًمقاضم٤ٌمت إمم أ . ومذه٥م اًم٘م٤ميض وهمػمه اًمذي ًمٞمس ُمـ ذط صحتف اعمٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م
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ؾمتدٓل ٕمٚمؿ سم٤مًمٜمٔمر واإلٕمٚمؿ ضورة وإٟمام يُ ٕن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٓ يُ  ؾمتدٓلاًمٜمٔمر واإل

يمت٤مسمف: سم٤مب  مم هذا ذه٥م اًمٌخ٤مري رمحف اهلل طمٞم٨م سمقب ذمإ. و سم٤مٕدًم٦م اًمتل ٟمّمٌٝم٤م عمٕمرومتف

، ىم٤مل 19حمٛمد:  چيب جت حت خت مت ىتچ  ؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾاًمٕمٚمؿ ىمٌ

،  ، واجل٤مهؾ سمف يم٤مومر. اهـ )شمٗمًػم ؾمقرة إقمراف اًم٘م٤ميض: ُمـ مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سم٤مهلل ومٝمق ضم٤مهؾ

 . (17٥آي٦م 

وذم يمالم اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ٟمٔمر، وم٢مٟمف ذيمر اإليامن وىم٤مل: اإليامن اًمذي ًمٞمس ُمـ ذط       

 لط اعمٕمروم٦م اًميورة أو آؾمتدٓهؿ أن ُمـ ذ، وهذا يٕمٜمل أن اًم٘مرـمٌل شمقَ  صحتف اعمٕمروم٦م

، وهذا ظمٓم٠م وهل ـمري٘م٦م  ٓ قم٤ممل سم٤مهلل شمٕم٤مممووأن ُمـ آُمـ ومل يًتدل ومٚمٞمس سمٕم٤مرف 

خ٤مري أوضم٥م ، ويمذًمؽ ادقمك اًم٘مرـمٌل أن اإلُم٤مم اًمٌ اعمتٙمٚمٛملم ذم محؾ اًمٚمٖم٦م قمغم ُمٜم٤مهجٝمؿ

 وهذا وْهؿٌ  ، ٕٟمف ىم٤مل ذم صحٞمحف: سم٤مب اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ؾمتدٓل ىمٌؾ اإليامناإل

وًمٙمـ ٓ  ،اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ُمع اًمٌخ٤مري : إن  ،ُمـ اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل 

ن اًمٌخ٤مري اؿمؽمط ذًمؽ وٓ همػمه ممـ هق إٔمرف ، ومل يُ  ؾمتدٓل ًمّمح٦م اًمٕمٚمؿٟمِمؽمط اإل

 . ـمٌل اظمت٤مر ُمذه٥م اًمًٚمػ ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم٘مرهذا ُمع أن اًم ،ذم رشمٌتف ُمـ إئٛم٦م 

 

، 19حمٛمد:  چيب جت حت خت مت ىتچ  ج٤مئ٥م شمٕمٚمؼ اعمتٙمٚمٛملم سم٘مقًمف شمٕم٤ممموُمـ اًمٕم      

، وم٠موضمٌقا  ؾمتدٓلوهذا قمغم زقمٛمٝمؿ ٓ يٙمقن إٓ سم٤مإل ، ىم٤مًمقا: أُمر اهلل سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مًمتقطمٞمد

صمالصملم آي٦م ُمـ  ٟمحق ذم ، اقمٚمؿ أو اقمٚمٛمقا: وًمق شمثٌتقا ًمقضمدوا ًمٗمظ.  ؾمتدٓل ىمٌؾ اإليامناإل

ه أي٤مت إٓ سمٕمد ذه ٤مُملمـ ُمْمُمٓ جيقز اإليامن سمٌمء  ي٘مقًمقن :، ومٝمؾ  رآن اًمٙمريؿاًم٘م

وٓ سمد ًمٚمٛمتٙمٚمؿ ُمـ أن  ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم   دمقيز ًمٚمٙمٗمر هذا اًم٘مقلذم ! و؟آؾمتدٓل

اًمٌ٘مرة:  چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم أو يؽمك ُمذهٌف ويرضمع إمم احلؼ يٚمتزم سمف

ڇ ڇ ڇ  چ ، وىم٤مل62٩اًمٌ٘مرة:  چڤ ڤ ڤ ڤ چ ، وىم٤مل622

 چائ ەئې ې ى ى ائ  چ، وىم٤مل 96اعم٤مئدة:  چڍ ڍ ڌ

 . ، وآي٤مت أظمرى يمثػمة61إٟمٗم٤مل: 
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اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم  ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ًمٙمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٜم٤مفمرة أن ويؼال دـ اصسط آشتدٓل:      

، وأٟمف ُمٓمٚمقب ىمٌؾ همػمه ُمـ  ، ومٛمـ أيـ قمٚمٛمتؿ أٟمف أول اًمقاضم٤ٌمت ؾمتدٓليِمؽمط ومٞمف اإل

، ًمٞمس ومٞمف ُم٤م 19 د:حمٛم چيب جت حت خت مت ىتچ  ٤مممــــ؟ وم٢من ىمقًمف شمٕم ريٕم٦مـأطمٙم٤مم اًمِم

٤مئر أطمٙم٤مم ـر ذم ؾمـإٓ اًمٜمٔمٌٞمؾ ًمٙمؿ عمٕمروم٦م أول اًمقاضم٤ٌمت ـ، ومال ؾم ٞم٦ميدل قمغم إوًم

، وٓ يِمؽ ُمـ ًمف أدٟمك قمٚمؿ  رع ُم٤م هق ُمٓمٚمقب ىمٌؾ همػمهـًمٞمٔمٝمر ُمـ ٟمّمقص اًمِم ريٕم٦مـاًمِم

دة ، وإٟمام دقم٤مهؿ إمم ؿمٝم٤م٤ممم ـــشمٕم مل يدع اًمٙمٗم٤مر أوًٓ إمم اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل طسم٤مٕظم٤ٌمر أن اًمٜمٌل 

،  ، وامم ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل وامم قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف أن ٓ إًمف إٓ اهلل وامم اإلؾمالم

تدٓل ذم دقمقة اًمٜم٤مس إمم ؾموأُم٤م اًمٙمالم قمغم ُمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ واإل ، وامم اإليامن سم٤مهلل وطمده

ٜم٦م ـوظم٤مًمٗمقا ومٞمف اًم٘مرآن واًمً تٖمٚمقن سمٗمـ اًمٙمالمـدث اسمتدقمف اعمِمومٝمق ىمقل حم اإلؾمالم

 . إمج٤مع ُمـ يم٤من ىمٌٚمٝمؿو

 

أو أن دمٕمؾ ُم٘م٤مًمٞمد   وم٠مصٚمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م أن شم٘مٚمد همػمك أُمر ٟمٗمًؽ ، اًمت٘مٚمٞمد وأُم٤م      

 اًمٖم٤مًم٥مت٘مدُملم ُمـ اًمًٚمػ  ضم٤مري٤ًم ذم يمالم اعم يم٤منو . وشم٠مظمذ سمرأيف ومتتٌٕمف ، أُمقرك إمم همػمك

رت قمٜمد دون اعمّمٓمٚمح٤مت اعمحدصم٦م اًمتل اؾمت٘م اًم٘مرآن واحلدي٨م قم٤ٌمراتقمغم ًمٖم٦م اًمٕمرب و

٤مم يِمٛمؾ يمؾ ُمـ ىمٚمد ، وم٢مٟمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م قم ٞمد وهمػمهٚم، وهذا ُم٤م وىمع ذم ًمٗمظ اًمت٘م اعمت٠مظمريـ

مم اًمٜمٌل إذي ؾمٚمؿ ُم٘م٤مًمٞمد أُمقره هلل شمٕم٤ممم واًم عم١مُمـ اًمّم٤مًمح اًمٗم٤موؾاومٞمِمٛمؾ  همػمه أُمر ٟمٗمًف

وإهقاء  قات، يمٛمـ ؾمٚمؿ ُم٘م٤مًمٞمد أُمقره ًمٚمِمٝم ، يمام يًتٕمٛمؾ ذم اعمٌٓمؾ اعمتٌع ًمٚمٝمقىط

، وورد  . وًمذًمؽ ورد قمـ يمثػم ُمـ اًمًٚمػ ذم اًمت٘مٚمٞمد وُمٜمٕمف ض قمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦موأقمر

 . ؾمتًالم ًمؼماهلم اًمنمعأيْم٤ًم إـمالق ًمٗمظ اًمت٘مٚمٞمد قمغم اإل قمٜمٝمؿ

وىمد ىم٤مل أمحد ذم رواي٦م أيب احل٤مرث: ُمـ ىمٚمد اخلؼم رضمقت ًمف أن يًٚمؿ  ؿال ابـ تقؿقة:      

اهـ . ص٤مر إمم اخلؼم وإن يم٤من طمج٦م ذم ٟمٗمًف . وم٘مد أـمٚمؼ اؾمؿ اًمت٘مٚمٞمد قمغم ُمـ إن ؿم٤مء اهلل

ن أاًمِمقيم٤مين: وذيمر اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد: ، وىم٤مل  )ُمـ اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف/ ومّمؾ اًمت٘مٚمٞمد(

، وم٢مٟمف ىم٤مل ذم طمؼ ىمقل  يًٛمك شم٘مٚمٞمداً  طاًمذي ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل أن ىمٌقل ىمقل اًمٜمٌل 
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ٚمده ومٚمؿ جيٕمؾ اهلل ذًمؽ ُم٤م ٟمّمف: وأُم٤م أن ي٘م ، اًمّمح٤ميب عم٤م ذه٥م إمم أٟمف ٓ جي٥م إظمذ سمف

ع قمٚمٞمف ـٞمد هٝمٜم٤م همػم ُم٤م وىمٚم. وٓ ُيٗم٤مك أن ُمراده سم٤مًمت٘م طقل اهلل ـد رؾمـٕطمد سمٕم

 . ( إرؿم٤مد اًمٗمحقل) اهـ ُمـ . صٓمالحاإل

ًمٚمدًمٞمؾ اًمنمقمل ومال اقمؽماض وٓ  ؿ اًمت٤ممٞمٝمٜم٤م اًمتًٚموأراد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سم٤مًمت٘مٚمٞمد ه      

وم٢مٟمف إلسمراء اًمذُم٦م وأداء اًمقاضم٥م وإْن يم٤من  ُمٜم٤مزقم٦م ؛ وهذا سمخالف شم٘مٚمٞمد اًمٜم٤مس ًمٚمٕمٚمامء

جئ  حئ    ڍيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،طمؼ اعمٕم٤مرو٦م سم٤مًمدًمٞمؾ حمٗمقفم٤ًم يم٤من اطمتامل اخلٓم٠م ُمقضمقدًا و

. اعمٝمؿ هٜم٤م   ٥9اًمٜم٤ًمء:  ڍ  مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت  خت

نف ذم ـمٚم٥م اعم دلاعمًت اقمت٘م٤مد اعم٘مٚمد ىمد يٙمقن ذم سمٕمض إطمٞم٤من أىمقى ُمـ اقمت٘م٤مدأن 

اًمتل ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ أن ُمـ ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من  ٕن ، قمتداد سمفاخلالف واإل

، ومٞمجٕمؾ اظمتالف اًمٜم٤مس  ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل فمٝمر ومٞمٝم٤م احلؼ سم٤مٕدًم٦م اًمٍمحي٦م يٕمتد سم٤مخلالف

قمتداد وهذا اإلهاف ذم اإل ، ُمع أن اعمٓمٚمقب هق اًمٕمٙمس ططمج٦م قمغم اهلل وقمغم اًمٜمٌل 

 . ف يقصؾ إمم اًمِمؽ ويْمٕمػ اًمٞم٘ملمسم٤مخلال

 

ەئ وئ وئ چ  ، وىم٤مل1٩اًمٜمحؾ:  چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ  ، وىم٤مل166اًمتقسم٦م:  چی 

مم ىمد . ومٙمام شمرى إن اهلل شمٕم٤م٥9اًمٜم٤ًمء:  چیی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

، وقمٜمدي أن هذه أي٤مت   شمٕم٤ممم سملم أصؾ وومرعومل يٗمرق اهلل ومرض قمٚمٞمٜم٤م ـم٤مقم٦م أئٛم٦م اًمديـ

وأٟمف قمٛمؾ  ، وٓ ؿمؽ أٟمف ُم٘مٌقل وهمػمه٤م سحي٦م ذم أن اًمت٘مٚمٞمد واضم٥م قمغم ُمـ ٓ قمٚمؿ ًمف

اًمٗم٘مٝم٤مء ىمدياًم  ؾ، وقمغم ذًمؽ قمٛم ٕن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سمف وومٞمف ومقائد يمثػمة سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر

ي٘ميض وىمت٤ًم ـمقيالً ذم اعمٓم٤مًمٕم٦م وطمديث٤ًم وم٢من اًمٗم٘مٞمف ىمد يّمؾ إمم طمٙمؿ ُم٠ًمًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمٕمد أن 

، صمؿ إذا ؾم٠مًمف  ضمتٝم٤مد ذم يمؾ ذًمؽ٤مت وإطم٤مدي٨م وأىمقال اًمٕمٚمامء واإلواًمتدسمر وشمتٌع أي
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،  ، وىمد يًتِمٝمد ذم ضمقاسمف سمٜمص أو ٓ يًتِمٝمد رضمؾ قمـ شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م أومت٤مه سمٙمٚمامت ىمٚمٞمٚم٦م

  . وإذا اؾمتِمٝمد وم٘مد يذيمر ُمٕمٜمك اًمٜمص دون ًمٗمٔمف

أهؾ اًمٗمتقى ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، وقمٚمٞمف قمٛمؾ  ٘مٞم٘م٦م اًمت٘مٚمٞمدحلٝم٤مء وهذا شم٘مرير ُمـ اًمٗم٘م      

 . وإئٛم٦م اعمتٌققملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤م واًمت٤مسمٕملم

 

 : افزهان اخلامس: وؾقف اشتدراج ادتؽؾؿغ إػ ما يؾزم مذهبفؿ مـ ادػاشد

 ، وًمٙمٜمؽ شمٚمزم اعمخٓمئ سمف قمغم ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف هٝمٜم٤م إمم أن ٓزم اعمذه٥م ًمٞمس سمٛمذه٥م      

وضمقب  ٗم٤مؾمـدوٕضمؾ أن يٕمرف ص٤مطم٥م اعمذه٥م اًم،  واًمدقمقة إمم احلؼ اعمٜم٤مفمرةٌٞمؾ ـؾم

 . شمرك ُمذهٌف

تدل: أظمؼمٟم٤م ُمتك جي٥م قمٚمٞمف ومرض ٓ يٙمقن ُمًٚماًم إٓ ُمـ اؾم ؾقؼال دـ ؿال:      

د ُمـ أطمد إُمريـ؟ وأيمثر اعمتٙمٚمٛملم اعمٜمتًٌلم إمم ؾ اًمٌٚمقغ أم سمٕمده وٓسمٌْ ـ، أىمَ  دٓلـؾمتاإل

 غم همػم ـمري٘متٝمؿ ذم أطمٙم٤مم اإليامنضمٕمقن ذم اًمٗم٘مف إمم إئٛم٦م إرسمٕم٦م وإن يم٤مٟمقا قماًمًٜم٦م ير

،  ن ىمٚمؿ اإلصمؿ ُمرومقع قمـ اًمّمٌل طمتك يٌٚمغأ، وُم٘مت٣م ُمذهٌٝمؿ  وصٗم٤مت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

، وقمـ اًمٜم٤مئؿ طمتك  رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالث: قمـ اًمّمٌل طمتك يٌٚمغ » طوذًمؽ حلدي٨م اًمٜمٌل 

ػمهؿ ُمرومققم٤ًم ُمـ رواه أمحد وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل وهم « ٗمٞمؼ، وقمـ اعمجٜمقن طمتك ي يًتٞم٘مظ

، ومٝمق  وصححف اًمًٞمقـمل اطمت٩م سمف اسمـ طمزم وهمػمه ُمـ إئٛم٦مو ،ـمريؼ قم٤مئِم٦م وقمكم

 . وٓ ييه إرؾم٤مل ُمـ أرؾمٚمف ذم سمٕمض ـمرىمف طمدي٨م صحٞمح

 إلؾمالموشم٘مِمٕمر ُمٜمٝم٤م ضمٚمقد أهؾ ا وم٢مهنؿ أشمقا سمام يٛمأل اًمٗمؿ : ؿال ابـ حزم رمحف اهلل      

، ومل ي٘مٜمٕمقا  ، وهل أهنؿ ىم٤مًمقا: ٓ يٚمزم ـمٚم٥م إدًم٦م إٓ سمٕمد اًمٌٚمقغ شمّمدأ ُمٜمٝم٤م اعم٤ًمُمعو

: ٓ يّمح إؾمالم  همػم ُم٤ًمشمريـ ، وم٘م٤مًمقا ٟمريد أن ٟمٚمزُمٝمؿ ٤مهبذه اجلٛمٚم٦م طمتك سطمقا سمام يمٜم

: ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ، أي اسمـ طمزم ، . ىم٤مل أسمق حمٛمد أطمد طمتك يٙمقن سمٕمد سمٚمقهمف ؿم٤ميم٤ًم همػم ُمّمدق

د ٟمف ٓ يٙمقن أطما،  ٟٓمًالخ ُمـ اإلؾمالم سم٠مؿمٜمع ُمـ ىمقل ه١مٓء اًم٘مقمىمط ذم اًمٙمٗمر وا

ىمط ؾم٤مُمع ذم اهلقس  ، وٓ ؾمٛمع وذم صح٦م اًمٜمٌقة ُمًٚماًم طمتك يِمؽ ذم اهلل قمز وضمؾ

،  ٟمف ٓ يّمح اإليامن إٓ سم٤مًمٙمٗمرا،  ؾمتخٗم٤مف سم٤محل٘م٤مئؼ سم٠مىمٌح ُمـ ىمقل ه١مٓءواعمٜم٤مىمْم٦م واإل
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وأن   شمٕم٤ممم رسمف ٓ إًمف إٓ هق وأن حمٛمدًا رؾمقل اهللأن اهللن ُمـ اقمت٘مد ُمقىمٜم٤ًم سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف او

، وم٢مٟمف يم٤مومر ُمنمك!! وٟم٘مٓمع ٟمحـ ومجٞمع أهؾ  ديـ اإلؾمالم ديـ اهلل اًمذي ٓ ديـ همػمه

، وٓ رد إؾمالم أطمد  مل ي٘مؾ ىمط هذا ٕطمد أٟمف  رض ىمٓمٕم٤ًم يم٘مٓمٕمٜم٤م قمغم ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤مهإ

 اهلل قمٜمٝمؿ أوهلؿ قمـ ، صمؿ ضمرى قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ريض طمتك يًتدل

ُمع  اهـ. ، صمؿ مجٞمع أهؾ إرض إمم يقُمٜم٤م هذا ، وٓ ُيتٚمػ أطمد ذم هذا إُمر رهؿــآظم

يمالم  وٓسمـ طمزم  . ( 1٩-11/ 1 اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ) اظمتّم٤مر ُمـ يمت٤مب

 ٦مــــُمـ جمٛمققم (اًمٌٞم٤من قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن)، وذًمؽ ذم رؾم٤مًم٦م  ذم هذه اعم٠ًمًم٦م آظمر ُمٗمٞمد

 . ٤مئؾ اسمـ طمزمــــرؾم

، ومٕمـ أٟمس سمـ  ًمٜم٘مْمقا ُمذهٌٝمؿ ُمـ إؾم٤مس طوًمق ٟمٔمر أهؾ اًمٙمالم ذم ؾمػمة اًمٜمٌل       

، ومٙم٤من يٕمجٌٜم٤م أن جيلء اًمرضمؾ ُمـ  قمـ رء ط، ىم٤مل: هنٞمٜم٤م أن ٟم٠ًمل رؾمقل اهلل  ُم٤مًمؽ

٤م ، أشم٤مٟم وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد ، ومج٤مء رضمؾ ُمـ أهؾ اًم٤ٌمدي٦م أهؾ اًم٤ٌمدي٦م اًمٕم٤مىمؾ ي٠ًمًمف وٟمحـ ٟمًٛمع

 ىم٤مل: ومٛمـ ظمٚمؼ اًمًامء؟ ىم٤مل « صدق » ؟ ىم٤مل رؾمقًمؽ ومزقمؿ ًمٜم٤م أٟمؽ شمزقمؿ أن اهلل أرؾمٚمؽ

ذه اجل٤ٌمل وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ىم٤مل: ومٛمـ ٟمّم٥م ه « اهلل » ىم٤مل: ومٛمـ ظمٚمؼ إرض؟ ىم٤مل ، « اهلل »

، اهلل  ىم٤مل: وم٤ٌمًمذي ظمٚمؼ اًمًامء وظمٚمؼ إرض وظمٚمؼ هذه اجل٤ٌمل « اهلل »ُم٤م ضمٕمؾ؟ ىم٤مل 

.  ٤مل: وزقمؿ رؾمقًمؽ أن قمٚمٞمٜم٤م مخس صٚمقات ذم يقُمٜم٤م وًمٞمٚمتٜم٤مىم  « ٟمٕمؿ » أرؾمٚمؽ؟ ىم٤مل

ىم٤مل: وزقمؿ رؾمقًمؽ  « ٟمٕمؿ » ؟ ىم٤مل ىم٤مل: وم٤ٌمًمذي أرؾمٚمؽ اهلل أُمرك هبذا « صدق » ٤مل: ىم

 ٤ملـــ؟ ىم ٝمذاـرك سمـٚمؽ اهلل أُمـىم٤مل: وم٤ٌمًمذي أرؾم « صدق » ، ىم٤مل أن قمٚمٞمٜم٤م زيم٤مة ذم أُمقاًمٜم٤م

ىم٤مل:  « صدق » . ىم٤مل رُمْم٤من ذم ؾمٜمتٜم٤مىم٤مل: وزقمؿ رؾمقًمؽ أن قمٚمٞمٜم٤م صقم ؿمٝمر  « ؿـٟمٕم »

ىم٤مل: وزقمؿ رؾمقًمؽ أن قمٚمٞمٜم٤م طم٩م اًمٌٞم٧م ُمـ  « ٟمٕمؿ » ٤ٌمًمذي أرؾمٚمؽ اهلل أُمرك هبذا؟ ىم٤ملوم

 ـحلؼ ٓ أزيد قمٚمٞمٝمىم٤مل واًمذي سمٕمثؽ سم٤م ، ىم٤مل: صمؿ ومم « صدق » . ىم٤مل اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال

، ومٝمذا رضمؾ  ٚمؿ. رواه ُمً « ًمئـ صدق ًمٞمدظمٚمـ اجلٜم٦م » طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ، وٓ أٟم٘مص ُمٜمٝمـ

 . ، ومل يًتدل يمام اؾمتدل اعمتٙمٚمٛمقن طاًمديـ شم٘مٚمٞمدًا ًمٚمٜمٌل  ذأظم
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، أىم٤مشمؾ أو  ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل رضمؾ ُم٘مٜمع سم٤محلديد طأشمك اًمٜمٌل  :وظـ افزاء       

قمٛمؾ ىمٚمٞمالً  » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  وم٠مؾمٚمؿ صمؿ ىم٤مشمؾ وم٘متؾ « أؾمٚمؿ صمؿ ىم٤مشمؾ » ؟ ىم٤مل ؿـأؾمٚم

ىمٌؾ  ط. وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ظمرج رؾمقل اهلل  ٌخ٤مريرواه اًم « وأضمر يمثػماً 

شم١مُمـ  » ط. ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل  ، وم٘م٤مل: ضمئ٧م ٕشمٌٕمؽ وأصٞم٥م ُمٕمؽ سمدر وم٠مدريمف رضمؾ

: صمؿ ُم٣م طمتك إذا  ىم٤مًم٧م  « وم٤مرضمع ومٚمـ أؾمتٕملم سمٛمنمك » ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل « سم٤مهلل ورؾمقًمف؟

 ، « شم١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف » ٤مل أول ُمرةيمام ىم ط، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  يمٜم٤م سم٤مًمِمجرة أدريمف اًمرضمؾ

. ومٝمذه سمراهلم ٓ ُمري٦م ومٞمٝم٤م وٓ  رواه ُمًٚمؿ « وم٤مٟمٓمٚمؼ » ط. ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ٟمٕمؿ

واإليامن  شمدل سمٍماطم٦م قمغم أن أول اًمقاضم٤ٌمت هق اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ، يِمؽ قم٤مىمؾ ومٞمٝم٤م

 . سم٤مهلل ورؾمقًمف

، واظمتٍم يمالم اًم٘مرـمٌل  ذه اعم٠ًمًم٦موىمد ٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر رأي اعمتٙمٚمٛملم ذم ه      

واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ، وهق ذم ذح أول طمدي٨م ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م 

 . قمنم ُمـ ومتح اًم٤ٌمري
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 افذكقب وافتقبة وافعدافة 

 افبدظة وادبتدعو وافػســؼ

 

 

 ؾ آول: إفػاظ ادستعؿؾة دم افذكقب .ـافػص

 تؽػر افسقئات وافتخؾص مـ افذكقب .اين: ــافػصؾ افث

 ث: افصغائر وافؽبائر .ـافػصؾ افثاف

 ع: افعدافة وما يؼدح ؾقفا .ــافػصؾ افراب

 افػصؾ اخلامس: افبدظة وادبتدع .
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 :إفػاظ ادستعؿؾة دم افذكقب

 بـــافذك . 
 ةـادعصق . 
 ةــافسقئ . 
 ؿــافظؾ . 

 ؿـــاإلث . 

 رـــادـؽ . 

 افػحشاءافػاحشة و . 

 ؼــافػس . 
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 افذكب

وُمٜمف ىمٞمؾ:  ،وأصٚمف اإلشم٤ٌمع  ،ًمف شَمٌِٕم٦م همػم ُمرهمقسم٦م او همػم ص٤محل٦م  اًمذي ُمرهق إ اًمذٟم٥م      

ىم٤مل اًمراهم٥م : واًمذْٟم٥م ذم  . ُمتٌقع ُي٘م٤مل ومالن ُمذٟمقب أي و ،ذَٟم٥م اًمداسم٦م ٕٟمف يم٤مًمت٤مسمع هل٤م 

ٌْتف أص٧ٌم ذَٟمٌف  ،إصؾ إظمذ سمذَٟم٥م اًمٌمء  وُيًتٕمٛمؾ ذم يمؾ ومٕمؾ ُيًتْقظَمؿ  ،ي٘م٤مل : ذَٟم

رًا عم٤م حيّمؾ ُمـ قم٤مىمٌتف . اهـ  قُم٘م٤ٌمه اقمت٤ٌمرا سمذَٟم٥م اًمٌمء . وهلذا ُيًٛمك اًمذٟم٥م شَمٌِٕم٦ًم اقمت٤ٌم

يمام  ،ٟم٤مب إُمقر ُمآظمػمه٤م وم٢من أذ ،( . وم٢مذا يم٤من اًمذْٟم٥م واًمذَٟم٥م ُمـ أصؾ واطمد )اعمٗمردات

أي  ،سمذَٟمٌف  ٤مء ومالنــي٘م٤مل ضم ،وأذٟم٤مب اًم٘مقم أشم٤ٌمع اًمرؤؾم٤مء  ، ه( إلسمـ ؾمٞمدذم )اعمحٙمؿ

( ًمألزهري . وهذا يمٚمف ي٤ًمقمد يمالم اًمراهم٥م ذم إـمالق يمام ذم )هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ،سم٠مشم٤ٌمقمف 

وإْن يم٤مٟم٧م ٟمٞم٦م اًمٗمٕمؾ  ،ص٤محل٦م  ُمرهمقسم٦م او همػم اًمذٟم٥م قمغم يمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتف او هن٤ميتف همػم

،  ٤م هق دوهن٤ميمام ي٘مع قمغم ُم قمغم اعمٕم٤ميص اًمٙمٌػمة ومٞم٘مع ذم اًمنميٕم٦م ذم اًمٌداي٦م طمًٜم٦م .

يمام  اعمٕم٤ميص اًمتل هل يمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم. وي٘مع اًمٚمٗمظ قمغم  يم٤معمٕم٤ميص اًمتل ٓ يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م ُم١مُمـ

 . ي٘مع قمغم اعمٕم٤ميص اًمتل ٓ خترج ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمر

ٿ ٹ ٹٹ چ ًمٚمٗمظ قمغم اًمٙمٗمر وٟمحقه ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ىمقًمف شمٕم٤مممسمٞم٤من وىمقع ا      

 .٥1إٟمٗم٤مل:  چٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

، ومٞمدل قمٚمٞمف إو٤موم٦م اًمذٟم٥م إمم اعمٕمّمقم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر  وأُم٤م وىمققمف قمغم همػم اًمٙم٤ٌمئر      

، ٥٥هم٤مومر:  چژ ڑ ڑ ک ک ک کچ شمٕم٤ممم ىمقًمف يمام سم٤مإلمج٤مع

. ويمذًمؽ يْم٤مف 6اًمٗمتح:  چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك وىم٤مل

ؿمداد  طف اًمٜمٌل ، يمام ذم اًمدقم٤مء اًمذي قمٚمٛم ، ص٤محلٝمؿ ووم٤مؾم٘مٝمؿ اًمذٟم٥م إمم اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ

 ٤ملـ، ىم « زم وم٢مٟمف ٓ يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ أٟم٧م أسمقء ًمؽ سمذٟمٌل وم٠مهمٗمرو »ف ــوومٞم ، ـ أوسـسم

، وُمـ ىم٤مهل٤م  ُمـ ىم٤مهل٤م ذم اًمٜمٝم٤مر ُمقىمٜم٤ًم هب٤م ومامت ُمـ يقُمف ىمٌؾ أن يٛمز ومٝمق ُمـ أهؾ اجلٜم٦م »

،  هرواه اًمٌخ٤مري وهمػم « ت ىمٌؾ أن يّمٌح ومٝمق ُمـ أهؾ اجلٜم٦مُمـ اًمٚمٞمؾ وهق ُمقىمـ هب٤م ومام

 . وإٟمام ذيمرٟم٤م سمٕمض احلدي٨م ًمالؾمتدٓل سمف
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ومٞمام شمٙمقن قم٤مىمٌتف همػم  اًمذٟم٥م ًمٗمظ ِمٕمر سمجقاز اؾمتٕمامليُ  وـالم افعؾامء وأهؾ افؾغة      

، يمام شم٘مقل عمـ مل يّمؾ إمم أطمًـ ُمراشم٥م اًمٕمٚمؿ:  حمٛمقدة سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ُم٤م هق أومْمؾ ُمٜمف

٤م هق ُمـ مم،  ُم٤مم اًمٗمالين وٟمحق ذًمؽ، أو مل شم٘مرأ يمت٥م اإل ذٟمٌؽ أٟمؽ مل دم٤مًمس اًمٕم٤ممل اًمٗمالين

ج . وقمغم هذا اعمٕمٜمك ظمرّ  وًمٞمس ُمـ سم٤مب قمّمٞم٤من إُمر واًمتقزم قمـ اًمٓم٤مقم٦م سم٤مب شمرك إومم

ٝمقر ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد وذم ـذا اًمتخري٩م ُمِمـوه ، طسمٕمْمٝمؿ إو٤موم٦م اًمذٟم٥م إمم اًمٜمٌل 

 ُم٤ٌمطم٨م اًمٕمّمٛم٦م . 

 

 ادعصقة

، ومٝمل ذم اًمنمع اؾمؿ ًمؽمك اًمقاضم٥م  ـ اًمٓم٤مقم٦مخم٤مًمٗم٦م إُمر واًمتقزم قم ٝملوم وأما ادعصقة:      

 . ىم٤مل شمٕم٤ممم . وٓ شمًتٕمٛمؾ ذم اإلىمدام قمغم اعمٙمروه يمراه٦م همػم حتريٛمٞم٦م أو اإلىمدام قمغم اعمحرم

ژ ژ چ ، وىم٤مل1٥إٟمٕم٤مم:  چۆ ۈۈ ٴۇۋ ۋۅۅ ۉچ

ک ک ک گگ گ گ چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم612اًمِمٕمراء:  چڑڑ ک ک ک

، يمام ي٘مع  ٙمٗمر وهمػمه ُمـ اًمٙم٤ٌمئرقمغم اًم ، وي٘مع اؾمؿ اعمٕمّمٞم٦م11ُمريؿ:  چڳ ڳ ڳ

ؽ ىمقًمف ، ُمـ ذًم أو إىمدام قمغم حمرم ًمؽ ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ومٞمٝم٤م شمرك واضم٥مقمغم ُم٤م هق دون ذ

 .16اعمٛمتحٜم٦م:  چڤ ڤ ڤ ڦ چ شمٕم٤ممم ذم ُم٤ٌميٕم٦م اعم١مُمٜم٤مت

 

يقوح إُمر أن اعمٕمّمٞم٦م ظمالف اًمٓم٤مقم٦م يمام ذم )ًم٤ًمن اًمٕمرب( وذم )شم٤مج اًمٕمروس(       

٤ممم ــتٓم٤مع ُمـ اًمٔم٤مهر ، سمدًمٞمؾ ٟمحق ىمقًمف شمٕمـًمٓم٤مقم٦م إٟم٘مٞم٤مد اًم٤ٌمـمـ واعمًوشمتْمٛمـ ا وهمػممه٤م .

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  چ 

ي١ميمد  . 71اًمٜم٤ًمء:  چڤ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڃ  چ  چ ٤ممم ــــ، يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم إمم اجلٜم٦م أن ـم٤مقم٦م اًمنمع احل٘مٞم٘مٞم٦م ـمريؼ ذًمؽ ،

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  ڇ  چ چ  چ
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ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ٟم٘مٞمض اًمٓم٤مقم٦م ، أي اًمٕمّمٞم٤من ، يتْمٛمـ ذم  .29اًمٜم٤ًمء:  چ ڎ

ي١ميد ذًمؽ أن اعمخٓمئ همػم اًمٔم٤مهر شمٕمٛمد خم٤مًمٗم٦م إُمر سم٥ًٌم زًم٦م او ؿمٝمقة او همػمه٤م . 

ۓ ڭ ڭ چاعمتٕمٛمد ًمٞمس سمٕم٤مص ، وشمدسمر شمرشمٞم٥م اًمٖمقاي٦م قمغم اًمٕمّمٞم٤من  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ٕمٞمد ضمدًا أن يقصػ اعمجتٝمد اعمخٓمئ سم٠مٟمف همقى .، وُمـ اًم161ٌـمف:  چڭ 

ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن إصؾ اًمٔم٤مهر ذم ٟم٦ًٌم إومٕم٤مل إمم اًمٕم٘مالء هق صدوره٤م ُمٜمٝمؿ      

قمغم أن  أن ي٘مقم دًمٞمؾ ذم سمٕمض إومٕم٤مل جيقز سمح٥ًم ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ ،. و سم٤مًم٘مّمد واإلرادة

  ٤مممــٕمٜمك محؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمقًمف شمٕم. وقمغم هذا اعم اًمٗمٕمؾ مل يٙمـ ُم٘مّمقدًا وإٟمام طمّمؾ ظمٓم٠م

سمنمط إىم٤مُم٦م  وًمٙمـ قز ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦مىمد جيو. 161ـمف:  چۓ ڭ ڭ ڭ چ

يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌٞمؾ شمرك  وأُم٤م ُمـ زقمؿ أن ُمٕمّمٞم٦م آدم .  اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ٕٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر

وُم٤م  ،ومٝمذا شمٗمًػم ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م سم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم ُمٕمّمٞم٦م  ، وًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اإلىمدام قمغم حمرم إومم

أدًم٦م قمّمٛم٦م وًمٙمـ يٛمٙمـ اًمٜمٔمر ذم  .  يمت٤مب اهلل شمٕم٤مممػمشمٗمً ذم همػم ُم٘مٌقليمذًمؽ ومٝمق يم٤من 

  ؟قمغم اعمٕمّمٞم٦م همػم اعم٘مّمقدة  ُمٕمّمٞم٦م آدم  إٟمٌٞم٤مء وهؾ شم٘متيض محؾ

 افسقئة

اًمًقء يمؾ ُم٤م يٖمؿ اإلٟم٤ًمن ُمـ إُمقر  : وم٘م٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين رمحف اهلل وأُم٤م اًمًٞمئ٦م      

َ . و إطمقال اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م، وُمـ  اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م ،  قمـ يمؾ ُم٤م ي٘مٌح سم٤مًمًقأى قُمـؼم 

، يمام 12اًمروم:  چۀ ہ ہ ہ ہ ھچ  وًمذًمؽ ىمقسمؾ سم٤محلًٜمك. ىم٤مل شمٕم٤ممم

. اهـ  وهل ود احلًٜم٦م ، . واًمًٞمئ٦م اًمٗمٕمٚم٦م اًم٘مٌٞمح٦م62يقٟمس:  چٻ ٻ ٻ  چ ىم٤مل

اًمٜمٗمًٞم٦م أو  ـ إطمقالـ. وُمـ اؾمتٕمامل هذا اًمٚمٗمظ ومٞمام يٖمؿ اإلٟم٤ًمن ُم ()ُمـ اعمٗمردات

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ ٤مممــشمٕمو شم٤ٌمرك ، ىمقًمف اًمٌدٟمٞم٦م
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ   ، وىمقًمف شمٕم٤ممم177إقمراف:  چٹ

 .88هقد:  چڱ ڱ ں ں 

ٌٞمؾ ـٝم٤م ؾمـوٕٟم ٞمئ٤مت يمٚمٝم٤م وذًمؽ ًم٘مٌحٝم٤مـامل وم٢من اعمٕم٤ميص ؾموأُم٤م ذم وصػ إقم      

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ٞمٓم٤منـاًمِم

. وهذا 129 – 127اًمٌ٘مرة:  چی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ىئ ی 

وٟمحق ذًمؽ ُمـ  شمقصػ إٓ سم٤مًمٕمدل واحلٙمٛم٦م واخلػم ، وم٢مهن٤م ٓ سمخالف أواُمر اهلل شمٕم٤ممم

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم صٗم٤مت اًمٙمامل

ذًمؽ . وًم92اًمٜمحؾ:  چڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

 . ُمٕمّمٞم٦م اًمنمع سم٠مٟمف ؾمٞمئ٦م ومٝمق ؿَ ٙمَ قمٛمؾ طَم  ، ويمذًمؽ يمؾ وم٢من يمؾ ُمٕمّمٞم٦م ؾمٞمئ٦م

ر ـوًمٞمس ُمـ أهقاء اًمٌِم ١مظمذ ُمـ ٟمّمقص اًمنمعشمٞمئ٤مت واًم٘م٤ٌمئح ـوُمٕمروم٦م اًمً      

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ چ  ىمقًمف شمٕم٤مممٜمحق ًموذًمؽ  ، ؿقاهتٝمـوؿم

  . 612اًمٌ٘مرة:  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڍ ڌ چ  ، ىمقًمف شمٕم٤ممم وُمـ اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمًٞمئ٦م ذم ذٟمقب اًمّم٤محللم اعمٖمٗمقرة      

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ۀ چ ئ٦م ذم اًمٙمٗمر واًمٙم٤ٌمئر ىمقًمف شمٕم٤ممم، وُمـ اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمًٞم12إطم٘م٤مف:  چگ

، 12اًمروم:  چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .٩6 اإلهاء:  چژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ چ ٤موىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمزٟم
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 افظؾؿ

ومٝمق  ، أو زي٤مدة همػم ُمنموقم٦م ، إُم٤م سمتٖمٞمػم أو ٟم٘مّم٤من جم٤موزة احلؼ واعمٞمؾ قمـ اًمٕمدل اًمٔمٚمؿ      

ەئ  چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل شمٕم٤ممم اًمٔمٚمؿ يمٚمفوىمد طمرم  ىمري٥م ُمـ اًمٕمدوان وٟم٘مٞمض اًمٕمدل .

 چڳ ڱ ڱ ڱچ  ، وىم٤مل111ـمف:  چەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

، وي٘مع أيْم٤ًم قمغم ُم٤م هق دون  ، وي٘مع اًمٔمٚمؿ قمغم اًمٙمٗمر وهمػمه ُمـ اًمٙم٤ٌمئر٥8آل قمٛمران: 

٤من ـىمؾ أطمقاهل٤م أن ئمٚمؿ اإلٟمًٕن أ دىم٧م ومٝمل فمٚمؿ ، ويمؾ ُمٕمّمٞم٦م ُمٝمام ذًمؽ ُمـ اًمذٟمقب

ًَّ  . فـٟمٗمً ٿ ٿ ٿ ٹ چ  شمٕم٤ممم ، ىم٤مل ؿ اهلل شمٕم٤ممم اعمًٚمٛملم إمم صمالصم٦م أىم٤ًمموىمد ىم

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

، أي٦م شمدل قمغم أن اعمًٚمٛملم يدظمٚمقن ٩٩ – ٩6وم٤مـمر:  چڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

وٓ ُمـ شمٗم٤موت  سمٕمض اًمٔم٤معملم ُمٜمٝمؿ ىمٌؾ دظمقهل٤م قم٘مقسم٦مٓ يٛمٜمع ُمـ  ، وهذا اجلٜم٦م يمٚمٝمؿ

،  . واًمٕمدول قمـ احلؼ فمٚمؿ يمام هق ُمٕمٚمقم سم٤مٕدًم٦م ؿ وُمٜم٤مزهلؿ ذم اجلٜم٦م سمٕمد دظمقهل٤مدرضم٤مهت

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ، تذروٓ قمذر ُمٕم ٓ يزيٜمف اضمتٝم٤مد جمتٝمد

احلج٦م مل شمٙمـ ىم٤مئٛم٦م قمغم  ، ومًامه اهلل شمٕم٤ممم فمٚماًم ُمع أن1٩1إٟمٕم٤مم:  چی ی جئ 

 . شمٙمقن اًمٖمٗمٚم٦م قمذرًا ًمرومع اإلصمؿ ًمٙمـ، و وم٤مقمٚمٞمف

ـِ  أن همػم اعمتٕمٛمد ًمٞمس سمٔم٤ممل ، وذًمؽ حلدي٨م  يقوح إُمر        ىَم٤مَل:   اخلَٓم٤َّمِب  قُمَٛمَر سْم

، َوإِٟمَّاَم ًمُِٙمؾ  اُْمِرٍئ  ٞم٤َّمِت ـإِٟمَّاَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜم   » ٚمََّؿ َيُ٘مقُل ـقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم ـؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُم 

 ومال،  احلدي٨م ذم احلٍم صٞمٖم٦م ومتدسمر ، رواه اًمٌخ٤مري وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمف . « َُم٤م َٟمَقى

 ٟمقى ىمد أن همػم اًمٕم٤ميص سمتٕمٛمد اإلمه٤مل وٓ سمتٕمٛمد اًمتقضمف اخل٤مـمئ ، ومال ؿمؽ أٟمف ؿمؽ

٤مت اخلٓم٠م اعم٤مدي٦م او شمٌٕمومٚمف ُم٤م ٟمقى ، همػم أٟمف يٛمٙمـ أن يتحٛمؾ سمٕمض  اخلٓم٠م ، وًمٞمس اإلص٤مسم٦م

 همػمه٤م ، وذًمؽ سمح٥ًم احلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل . 
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 اإلثؿ

،  ويمذًمؽ أصمؿ ٕم٤ميص، وإصمٞمؿ اًم وُمٕمّمٞم٦م ُمـ ٓ حتؾ ُمٕمّمٞمتف اًمٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح هق اإلصمؿ      

رك واضم٤ًٌم أو أىمدم قمغم ـع قمغم ُمـ شمـ، وي٘م ٛمؾ يمؾ حمرم ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب واجلقارحـومٞمِم

، 6اعم٤مئدة:  چۈئ ېئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ . ىم٤مل شمٕم٤ممم حمرم

 چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ   ، وىم٤مل 8اجل٤مصمٞم٦م:  چک ک ک ک چ  وىم٤مل

وٓ  ، ومال شمقىمع اًمٕمداوة سملم أصح٤مهب٤م ومٞمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦من يم٠مس اجلٜم٦م ٓ ا، أي 6٩اًمٓمقر: 

سمٚمغ ذم اًمدًٓم٦م قمغم أ ًمٗمظ اإلصمؿو . ، يمام هق احل٤مل ذم يم٠مس اًمدٟمٞم٤م شمٌٕمدهؿ قمـ أومٕم٤مل اخلػم

         ک  ک  کڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ن يم٤من اإلصمؿ ومٞمف يم٤ٌمئر وهمػمه٤م وإ ، اًمذم ُمـ ًمٗمظ اًمذٟم٥م

وًمٙمـ ٓ أقمٚمؿ إـمالق اإلصمؿ  ،  ٩8اًمِمقرى:  ڍ    ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ

.  ٤ممم أقمٚمؿـــواهلل شمٕم يٛمٙمـ ذًمؽ ذم ًمٗمظ اًمذٟم٥م ،قمغم شمرك إومم ُمـ همػم ُمٕمّمٞم٦م ، يمام 

. وذيمر سمٕمض  ؿصمِ آاًمدًٓم٦م قمغم اًمذم ُمـ ٝمل أسمٚمغ ذم وم صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ،  قمغم وزن ومٕمٞمؾ ، وأصمٞمؿ

ٕهن٤م  ٕم٤ميص، واؾمتٕمٛمؾ اًمٚمٗمظ ذم اعم ومٞمف ُمٕمٜمك اًمت٠مظمػم واًمت٤ٌمـم١م ، أهؾ اًمٚمٖم٦م أن ًمٗمظ اإلصمؿ

 . ، وشمٌٕمد اإلٟم٤ًمن قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ قمـ قمٛمؾ اخلػم شمّمد

 

 ادـؽر

 وضمقد ًمف ذم ، وًمٙمـ يراد سمف ُم٤م ٓ ، وٓ يراد سمف اعمجٝمقل ومٝمق ود اعمٕمروف وأُم٤م اعمٜمٙمر      

، ىم٤مل  ، ومٞم٘مع ذم اًمنميٕم٦م قمغم اعمٕم٤ميص يمٚمٝم٤م اعمٜم٤مه٩م اًمًٚمٞمٛم٦م وٓ شم٘مٌٚمف اًمٕم٘مقل اًمّمحٞمح٦م

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ چ  شمٕم٤ممم

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ڍوىم٤مل شمٕم٤ممم  ،       89 – 87اعم٤مئدة:  چڌ ڎ ڎ 

 .  61اًمٜمقر:  ڍ   پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ
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وىمٚم٦م طمٞمٚمتف وشم٠مصمر ومٓمرشمف سمقؾم٤موس  ًمْمٕمٗمفوذًمؽ  واإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ ٓ يزيمل ٟمٗمًف      

، ومٚمٞمس ًمف ٕضمؾ أن يٕمٚمؿ اعمٜمٙمرات واًم٘م٤ٌمئح إٓ  وسم٤مًمٗم٤ًمد طمقًمف  اًمِمٞمٓم٤من واًمٜمٗمس إُم٤مرة

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمرضمقع إمم ديـ اهلل قمز وضمؾ

يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقل  ، وًمق92اًمٜمحؾ:  چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

يٕم٦م اإلؾمالم عم٤م اًمٌنمي٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ىم٤مدرة قمغم ُمٕمروم٦م اعمٜمٙمرات واًم٘م٤ٌمئح ُمـ همػم رضمقع إمم ذ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

، وعم٤م 89اًمٌ٘مرة:  چڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 . ٥2ؾم٠ٌم:  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

 

 افػاحشة وافػحشاء

: اًمٗمحش واًمٗمحِم٤مء  ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين٘مد وم ، واًمٗم٤مطمِم٦م ًمٗمحِم٤مءا ُمٕمٜمك أُم٤م      

وقمغم ذًمؽ وم٢من  . ( ُمـ اعمٗمردات . أهـ ) واًمٗم٤مطمِم٦م ُم٤م قمٔمؿ ىمٌحف ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل

يم٤مًمزٟم٤م واًمٚمقاـم٦م وأيمؾ  ، وم٢مٟمف يِمٛمؾ يمؾ ُم٤م قمٔمؿ ىمٌحف إذا مل ي٘مٞمد سم٘مريٜم٦م ، اًمٗم٤مطمِم٦م: ًمٗمظ

وٓ  .  اهلل شمٕم٤ممم واعمج٤مهرة سم٤معمٕم٤ميص وهمػم ذًمؽاعم٤مل احلرام وسمذاءة اًمٚم٤ًمن واًمٙمذب قمغم

هق  أن اعم٘مّمقد سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ذم ٟمص ُمٕملم سمذٟم٥م ُمٕملم إٓ سمدًمٞمؾ يٌلم جيقز ختّمٞمص اًمٗم٤مطمِم٦م

ّمص أن اهلل . يدل قمغم قمٛمقم ًمٗمظ اًمٗم٤مطمِم٦م إذا مل خت ذٟم٥م خمّمقص دون همػمه ُمـ اًم٘م٤ٌمئح

، 1٥1إٟمٕم٤مم:  چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ شمٕم٤ممم مجٕمٝم٤م ذم ىمقًمف

اًمِمقرى:  چک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ  ىمقًمفيمذًمؽ و

، ومال يّمح ذيمر صٞمٖم٦م اجلٛمع هٝمٜم٤م إٓ إذا يم٤مٟم٧م اًمٗم٤مطمِم٦م شم٘مع قمغم أٟمقاع ُمتٕمددة ُمـ  ٩8

 . ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ اًم٘م٤ٌمئح
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ڭ ۇ  چ اًمًٚمػ شمٜمققم٧م ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممميدل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم أن أىمقال       

اإلُم٤مم ، ىم٤مل 19اًمٜم٤ًمء:  چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

. وىم٤مل اسمـ  : ىم٤مل احلًـ واسمـ ؾمػميـ وأسمق ىمالسم٦م: ُمٕمٜمك اًمٗم٤مطمِم٦م ذم أي٦م هق اًمزٟم٤م اًم٘مرـمٌل

، وم٢مذا  ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس واًمْمح٤مك وىمت٤مدة: اًمٗم٤مطمِم٦م اعمٌٞمٜم٦م ذم هذه أي٦م اًمٌٖمض واًمٜمِمقز

، ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: إٓ أين ٓ أطمٗمظ ًمف  ، وهذا هق ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ٟمِمزت طمؾ ًمف أن ي٠مظمذ ُم٤مهل٤م

ٕن  ؾمػميـ وأيب ىمالسم٦م قمٜمدي ًمٞمس سمٌمء ل اسمـق. ىم٤مل أسمق قمٛمر: ىم ٤ًم ذم اًمٗم٤مطمِم٦م ذم أي٦مٟمّم

، وقمغم أٟمف ًمق اـمٚمع  وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمٌذي: وم٤مطمش وُمتٗمحش ، اًمٗم٤مطمِم٦م ىمد شمٙمقن اًمٌذاء وإذى

، وأُم٤م أن يْم٤مره٤م  ٤م وإن ؿم٤مء ـمٚم٘مٝم٤ميم٤من ًمف ًمٕم٤مهن ، أٟمف اًمزٟم٤م قمغم شم٘مدير ،ُمٜمٝم٤م قمغم اًمٗم٤مطمِم٦م 

ويزء إًمٞمٝم٤م  ٓ أقمٚمؿ أطمدًا ىم٤مل: ًمف أن يْم٤مره٤م، و ُمٜمف سمامهل٤م ومٚمٞمس ًمف ذًمؽطمتك شمٗمتدي 

 . ( خمتٍم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل . اهـ ) أيب ىمالسم٦م ػمطمتك ختتٚمع ُمٜمف إذا وضمده٤م شمزين هم

وٟم٘مؾ اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم آي٦م اًمٜم٤ًمء:       

ومتّمدق  ، سمؾ شمٌ٘مك قمغم إـمالىمٝم٤م ذه إُمقرواًمّمقاب قمدم ختّمٞمص اًمٗم٤مطمِم٦م سم٠مطمد ه

. وًمٙمـ يٕمتؼم ومٞمٝم٤م هذا  ، وم٢مهن٤م ُمـ إُمقر اًمٗم٤مطمِم٦م اعمٛم٘مقشم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس سم٤مًمنىم٦م أيْم٤مً 

، أي فم٤مهرة وم٤موح٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م، وذًمؽ ًمئال ئمٚمؿ  ، وهق أن شمٙمقن ُمٌٞمٜم٦م اًمقصػ اعمٜمّمقص

هـ )خمتٍم ُمـ شمٗمًػم . ا ، أو سمٛمجرد اًمٔمـ واًمتٝمؿ اًمرضمؾ اعمرأة سم٢مص٤مسمتٝم٤م اهلٗمقة واًمٚمٛمؿ

 . اعمٜم٤مر(. وٟمحق هذا آظمتالف طمّمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م إومم ُمـ ؾمقرة اًمٓمالق

أو ُم٤م يًٛمك قمٜمد  قمغم حم٘مرات اًمذٟمقب ؼٓمٚمٓ يُ  أيتلم أن ًمٗمظ اًمٗم٤مطمِم٦مويًتٗم٤مد ُمـ       

، وًمذًمؽ ٓ يّمح شمٕمٚمٞمؼ  ، ٕن هذه اًمذٟمقب ٓ يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م ُم١مُمـ اًمٌت٦م اعمت٠مظمريـ سم٤مًمّمٖم٤مئر

، وهق اًم٘مقل سمجقاز  ، وم٢من ذًمؽ ي١مدي إمم قمٙمس اعمٓمٚمقب سم٤مٔيتلمقمٚمٞمٝم٤م  أيتلمطمٙمؿ 

، وهذا سم٤مـمؾ وٓ ؿمؽ ذم سمٓمالٟمف  قمْمؾ اًمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤ًم وضمقاز إظمراضمٝمـ ذم اًمٕمدة ُمٓمٚم٘م٤مً 

، وًمٞمس هذا ختّمٞمّم٤ًم ٕن اًمتخّمٞمص ذم آصٓمالح هق  وٓ أطم٥ًم أن أطمدًا ُي٤مًمػ ومٞمف

،  ٓ حيتٛمؾ اًمذٟمقب همػم اًمٙمٌػمة ن ًمٗمظ اًمٗم٤مطمِم٦ماسمف  اًمٚمٗمظ، واًمذي ٟم٘مقل فإظمراج ُم٤م حيتٛمٚم

 ، ٩8اًمِمقرى:  چک ک ک ک گچ  يدل قمغم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم
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ُمـ  ىمٌحفومٞمف همػم ُم٤م شمٕم٤مفمؿ  ، وهذا ٓ يدظمؾ ومٛمدح اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اضمتٜم٥م اًمٗمقاطمش

وًمذًمؽ وم٢من ،  ، ومال يّمح شمٕمٚمٞمؼ اعمدح قمٚمٞمف أُمر ُمتٕمذر يمٚمٝم٤م ٕن اضمتٜم٤مب اًمذٟمقب اًمذٟمقب

ٕٟمف ٓ شمقضمد ومقاطمش  وذًمؽ ، ش اإلصمؿ » وًمٞمس قمغم ش يم٤ٌمئر » ٗمقاطمش ُمٕمٓمقوم٦م قمغماًم

 . وًمذًمؽ ظمّم٧م أي٦م اًمٙم٤ٌمئر ُمـ اإلصمؿ ،٤م سمخالف اإلصمؿ وم٢من ُمٜمف اًمٙمٌػمة وهمػمه ،صٖمػمة 

( أن اًمٗمحش واًمٗمحِم٤مء واًمٗم٤مطمِم٦م اًم٘مٌٞمح ُمـ اًم٘مقل ذم )اعمحٙمؿ ذيمر اسمـ ؾمٞمدهيمذًمؽ و      

هق  ًمٗم٘مٝم٤مءوإصؾ اًمذي قمٚمٞمف قمٛمؾ ا ،( ري ذم )هتذي٥م اًمٚمٖم٦موذيمر ٟمحقه إزه ،واًمٗمٕمؾ 

 واضم٥م اإلشم٤ٌمع .  اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم وقمدم ضمقاز ختّمٞمّمف إٓ سمدًمٞمؾ

 

 افػسؼ

 : سؼ فغًة واصطالحاً تعريػ افػِ 

ًَ  : ؾتؼقل دم افعربقة سؼأما افػِ        ٘م٤ًم ًْ ومِ  ؼ اًمرضمؾ يٗمًؼ )سمٙمن اًمًلم وسمْمٛمٝم٤م(وم

 : وم٤مؾم٘مقن . وشم٘مقل ذم اجلٛمع ٞمؼً  ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ومِ ، و ؼًَ ؼ وومُ ، ورضمؾ وم٤مؾِم  قىم٤مً ـًوومُ 

٤مق و ووم٤مؾم٘م٤مت ًَّ ٘م٦م ووُم ًَ  اجلقرقمـ اإلؾمت٘م٤مُم٦م إمم  . وذم هذا اًمٚمٗمظ ُمٕمٜمك اخلروج وومقاؾمؼوم

وُي٘م٤مل ًمٚمٗم٠مرة اًمٗمقيً٘م٦م ٕهن٤م خترج ُمـ  ،واًمٗمقاؾمؼ ُمـ اًمٜم٤ًمء اًمٗمقاضمر  . ذم اًمٕمٛمؾ واخل٨ٌم

ُمٜمف ىمقًمف و ،خ ُمـ اخلػم او اخلروج ًمٚمٗم٤ًمد وًمذًمؽ ىمٞمؾ: اًمٗمًؼ اإلٟمًال ،ضمحره٤م ًمإلوم٤ًمد 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  چ شمٕم٤ممم

﮻   ﮺  ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ رة: ـــاًمٌ٘م چے ے ۓ ۓ

 چحب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت چ  شمٕم٤ممم ، وىم٤مل68 – 62

ڱ ڱ ں ں ڻ چ ، وىم٤ملذم شمٗمٙمػمهؿ وقمٛمٚمٝمؿ  ـثقاأي ظمٌُ ، ٩٩يقٟمس: 

ذا ُمٓمٚمؼ ، ومٚمٞمس ه٥2اًمٙمٝمػ: چڑڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 ٤مًمٙمؼميم ظُم٨ٌم اًمنائر  سم٥ًٌم ؾمت٘م٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمؾسمؾ هق ظمروج قمـ اإل ، اخلروج قمـ إُمر

 .  شمٕم٤ممموؾمقء اًمٔمـ سم٤مهلل 
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 . افػسؼ يؼع ظذ ادعايص ادؽػرة وؽر ادؽػرة

، وًمٙمـ أيمثر ُم٤م يٓمٚمؼ هذا  ىمد يٗمًؼ اإلٟم٤ًمن سمٕمٛمؾ اًم٘مٚم٥م يمام يٗمًؼ سمٕمٛمؾ اجلقارح      

ٕمدوان واإلوم٤ًمد ذم ، يم٤مًم٘متؾ وإشمٞم٤من اًمٗمقاطمش واًمٌٖمل واًم جلقارحاًمٚمٗمظ سم٤مًمٜمٔمر إمم قمٛمؾ ا

وًمٙمـ  ضمحقد اًم٘مٚم٥م إصؾ ومٞمفاًمٙمٗمر وم٢من  ًمٗمظ . سمخالف اًمٙم٤ٌمئر ذًمؽ ُمـإرض وٟمحق 

ھ چ  شمٕم٤مممشم٤ٌمرك و ، ىم٤مل ٕهن٤م شمدل قمغم ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ىمد يٓمٚمؼ قمغم أقمامل اجلقارح

﮻  ﮵  ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺  ﮳  ﮴ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

وٕن إصؾ ذم اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمٗمًؼ أن  ،126 – 121إقمراف:  چ﮼ ﮽ 

ضملم قمـ اًمٕمداًم٦م ُمـ اخل٤مر وصػ، يمثر اؾمتٕمامل هذا اًمٚمٗمظ ذم  شمقصػ سمف إقمامل اًمٔم٤مهرة

، وهؿ ُمع  قمٜمدهؿ ُم٤م يٙمٗمره٤م ُمـ احلًٜم٤مت إذا مل يٙمـ،  إشمٞم٤مهنؿ اًمٙم٤ٌمئر سم٥ًٌماعمًٚمٛملم 

ڑ ڑ ک چ   شمٕم٤ممم، وُمٜمف ىمقًمف  ، ومل يرشمدوا إمم اًمٙمٗمر ذًمؽ سم٤مىمقن قمغم اإلؾمالم

اًمٜمقر:  چک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

اًمٌ٘مرة:  چەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ شمٕم٤ممم ، وىمقًمف1

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ شمٕم٤مممف ، وىمقًم676

ؾم٤ٌمب  » ىم٤مل  ط، وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أن اًمٜمٌل 198اًمٌ٘مرة:  چٺ ٺ ٺ

ؼ ـ٤ممم ومٝمق وم٤مؾمـؾ ُمـ يمٗمر سمآي٤مت اهلل شمٕم. ويم رواه اًمٌخ٤مري « قق وىمت٤مًمف يمٗمرـٚمؿ ومًـاعمً

ھ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ، وم٢مٟمف مل يٙمٗمر إٓ خلٌثف ويمثرة ظمروضمف قمـ طمدود آؾمت٘م٤مُم٦م أيْم٤مً 

 .99: اًمٌ٘مرة چھ ھ ھ ےے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴  

 

 . إضالق فػظ افػسؼ ظذ ؽر اإلكسان

طمٞمٜمئذ ذم وصػ ُم٤م ٓ يٕم٘مؾ ُمـ احلٞمقان واجلامد وٓ يٚمزُمف  وىمد يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ اًمٗمًؼ      

، وٟمحق ذًمؽ  أو يمثػم إذى واًمٗم٤ًمد ضمسأو ر ظمٌٞم٨م ف، وًمٙمـ يراد سمف أٟم ُمٕمٜمك اخلروج

مخس ُمـ اًمدواب  » ط، ومٕمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ُمـ اعمٕم٤مين
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رواه  « ة واًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر واًمٕم٘مرب واًمٗم٠مرة، شم٘متؾ ذم احلرم: اًمٖمراب واحلدأ يمٚمٝم٤م ومقاؾمؼ

شمًٛمٞم٦م  ، وُمـ ذًمؽ رواه ُمًٚمؿ أيْم٤مً  « مخس ُمـ اًمدواب يمٚمٝم٤م وم٤مؾمؼ »، وذم رواي٦م  ًٚمؿـُم

قمغم  ، ، أي اًمٗم٠مرة ، وروي: أضُم٧م اًمٗمقيً٘م٦م وذًمؽ خلٌثٝم٤م وٟمج٤مؾمتٝم٤م اًمٗم٠مرة سم٤مًمٗمقيً٘م٦م

 .  ، وذًمؽ ًميره٤م وقمٌثٝم٤م ذم اًمٌٞمقت أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜم٤مر

اخلروج   إن ُمٕمٜم٤مه ىمٞمؾ، و ذم همػم اخلٌٞم٨م مم٤م ٓ طمٞم٤مة ومٞمف وىمد ورد اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمٗمًؼ      

  وىمٞمؾ ٕن ذًمؽ وم٤ًمد ًمف . ، ، يم٘مقهلؿ: ومًؼ اًمرـم٥م إذا ظمرج قمـ ىمنمه وآٟمٗمالق وم٘مط

 

 . افقصػ بافػسؼ أصد ذمًا مـ افقصػ بافذكب وافظؾؿ

 اًمٜمٗمس ٔمٚمؿسمٚمغ ذم اًمذم ُمـ اًمقصػ سم٤مًمذٟم٥م أو أسم وئمٝمر مم٤م ؾمٌؼ أن اًمقصػ سم٤مًمٗمًؼ      

ٓ ي٘مع إٓ قمغم جمروح ذم قمداًمتف ُمققمقد  ًمٗمظ اًمٗم٤مؾمؼ. وم٢من  أو اإلصمؿ أو اًمًقء أو اًمٕمّمٞم٤من

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم،  سم٤مًمًقء ذم قم٤مىمٌتف

، ومٝمذا ضمرح ذم اًمٕمداًم٦م يقضم٥م رد اخلؼم 2احلجرات:  چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ   ، وىم٤مل شمٕم٤ممم أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٘مٌقل ظمؼمهؿ ـْ ُمَ  طمتك يث٧ٌم ُمـ ضمٝم٦مِ 

ڄ ڄڃ ڃ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

. 62 – 6٥اعم٤مئدة:  چڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

،  قمغم يم٤مومر أو قمغم ُمًٚمؿ قمَم أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمذٟم٥م يمٌػم ٓ يٓمٚمؼ إٓ ، وًمذًمؽ وم٢من اًمٗم٤مؾمؼ

، وهذا سمخالف اًمقصػ سم٤مًمذٟم٥م أو  وًمٞمس قمٜمده ذم اًمٔم٤مهر ُمـ احلًٜم٤مت ُم٤م يٙمٗمر قمـ ذٟمٌف

ذًمؽ وم٢مٟمف يقصػ هب٤م ُمـ أؾم٤مء  أو اإلصمؿ أو اًمٕمّمٞم٤من أو ٟمحق )أي فمٚمؿ اًمٜمٗمس( اًمٔمٚمؿ

ويمذًمؽ يقصػ هب٤م ُمـ أؾم٤مء سمام هق دون ذًمؽ ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ٓ شم٘مدح  ذٟمقبسمٙم٤ٌمئر اًم

 . ، وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اًمٗمّمقل اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕمداًم٦م
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وٓ ظذ افعدول بسبب  ٓ جيقز إضالق افػسؼ ظذ افعايص بذكقب ٓ تؼدح دم افعدافة

 :اإلجتفاديةمذاهبفؿ 

أن اًمٗمًؼ يقصػ سمف أيْم٤ًم ُمـ قمَم اهلل شمٕم٤ممم سمذٟمقب ٓ فم٤مهر صٜمٞمع سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ       

، ويٙمٗمل ذم سمٓمالٟمف أن يًتٚمزم ضمقاز إـمالق ًمٗمظ  ، وهذا ىمقل وم٤مؾمد شم٘مدح ذم اًمٕمداًم٦م

قمـ أيب هريرة قمـ و،  ، ومام ُمٜمٝمؿ إٓ وهق يذٟم٥م احللم سمٕمد احللم اًمٗم٤مؾمؼ قمغم اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤مً 

يذٟمٌقن واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق مل شمذٟمٌقا ًمذه٥م اهلل سمٙمؿ وجل٤مء سم٘مقم  » ىم٤مل  طٌل اًمٜم

 . رواه ُمًٚمؿ « ومٞمًتٖمٗمرون اهلل ومٞمٖمٗمر هلؿ

سم٥ًٌم اًمٚمٛمؿ ُمـ اًمذٟمقب او  ُمـ إـمالق ًمٗمظ اًمٗمًؼ قمغم اعم١مُمٜملميٛمٜمع  اًمٙمريؿ اًم٘مرآنو     

٘مٝمٞم٦م اعمٕمٝمقدة او ذم  ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم ؾمقاء يم٤من اإلضمتٝم٤مد سم٥ًٌم اعمذاه٥م اإلضمتٝم٤مدي٦م ًمٚمٕمدول

ء سم٠مهن٤م ُاصقل او قم٘م٤مئد وًمٙمٜمٝم٤م همػم ُم١مصمرة قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل وصٗمتٝم٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمام

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  ڍ  ، ىم٤مل قمز وضمؾاًمتقطمٞمد وٓ قمغم اإليامن سم٤مًمرؾم٤مًم٦م 

، ومٝمذا  11احلجرات:  ڍحب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث     

وًمق يم٤من اًمٗمًؼ  ، عم١مُمٜملم سم٤مًمٗمًؼ سمٕمد أن شم٤مسمقا وأصٚمحقاسيح أن اًمٔم٤ممل هق ُمـ يرُمل ا

، عم٤م صح اًمٜمٝمل قمـ إـمالق اًمٚمٗمظ قمغم  يتٜم٤مول اًمٚمٛمؿ ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ٓ شم٘مدح ذم اًمٕمداًم٦م

ويمذًمؽ متٜمع أي٦م ُمـ شمٗمًٞمؼ اًمٕمدول سم٥ًٌم اعمذاه٥م  . ، ٕهنؿ يذٟمٌقن مجٞمٕم٤مً  اعم١مُمٜملم

اًمٕمدل ًمف ٟمٞم٦م اإلص٤مسم٦م ٕن  ،ُم٦م قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م يامن أي سمٕمد ؾمالاإلضمتٝم٤مدي٦م ٕٟمف شمٗمًٞمؼ سمٕمد اإل

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ہ  ڍ ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ؾمقاء أص٤مب او أظمٓم٠م . 

 ،وإذى واعمٞمؾ إمم اإلصمؿ  واجلُـٜم٤مح هق اهلؿّ  ، ٥إطمزاب:  ڍھ  ے  ے  ۓۓ  

اعمتٕمٛمد وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م متٜمع ُمـ حتٛمٞمؾ اعمخٓمئ همػم  ، وهق ذم أي٦م ٟمٙمرة ُمٜمٗمٞم٦م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم

ومال ؿمؽ أن ُمـ ؾمامه وم٤مؾم٘م٤ًم وم٘مد ضم٤مر وفمٚمؿ . وذم  ، واًمت٠مصمٞمؿ أي ٟمقع ُمـ إذى واهلؿّ 

َؿ َيُ٘مقُل طمدي٨م  ـَ اخلَٓم٤َّمِب َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ قُمَٛمَر سْم

اَم  اَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜم ٞم٤َّمِت إِٟمَّ  » ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهجْ  ًمُِٙمؾ  اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقىَوإِٟمَّ ٌَُٝم٤م، وَمَٛم َأْو إمَِم  َرشُمُف إمَِم ُدْٟمَٞم٤م ُيِّمٞم

ومتدسمر إسمتداء احلدي٨م  ،ػمه رواه اًمٌخ٤مري وهم « شُمُف إمَِم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمْٞمفِ اُْمَرَأٍة َيٜمْٙمُِحَٝم٤م وَمِٝمْجرَ 
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ُم٤م ٟمقى سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ومّمح سمٞم٘ملم أن اعمًٚمؿ ًمف  ،وهل ًمٚمحٍم او اعم٤ٌمًمٖم٦م  شإٟمام  »سمٚمٗمظ 

وأن اًمٕمٛمؾ ُيـَ٘مّقم سم٤مًمٜمٞم٦م ؾمقاء ـم٤مسم٘مٝم٤م اًمٕمٛمؾ او مل يٓم٤مسم٘مٝم٤م . وٓ  ،صقرة اًم٘مقل او اًمٗمٕمؾ 

ومٚمف ُمـ ضمٝم٦م قمداًمتف وؾمالُم٦م قمروف طمٙمؿ ُمـ ري٥م أن اًمٕمدل ُمـ اًمٕمٚمامء ىمد ٟمقى اإلص٤مسم٦م 

 أص٤مب ؾمقاء أص٤مب او أظمٓم٠م .

 ،ٛمد سمـ اسمراهٞمؿ اًمقزير ذم سمٕمض يمتٌف واصٓمالح وم٤ًمق اًمت٠مويؾ ىمد اؾمتٕمٛمٚمف اًمٕمالُم٦م حم       

ُمـ يمت٥م قمٚمؿ احلدي٨م وُاصقل اًمٗم٘مف ؛  وأُم٤م اصٓمالح اًمٌدقم٦م اعمٗمً٘م٦م ومٝمق ُمِمٝمقر ذم مجٚم٦م

( أي ضمقاز ره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم )اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦مويتّمؾ سمذًمؽ اًم٘مقل سمتٌٕمٞمض اًمٗمًؼ اًمذي ذيم

ٟم٘مٓمع سمف أن اعمًٚمؿ وشمٕمديٚمف ذم وىم٧م واطمد سم٤مقمت٤ٌمر اظمتالف اعمج٤مٓت . واًمذي شمٗمًٞمؼ 

شمٗمًٞمؼ اًمٕمدول سم٥ًٌم اعمذاه٥م وأراء ظمٓم٠م يمٌػم يمام يتْمح ُمـ إدًم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م . 

تٜم٤مول مج٤مقم٦م يمٌػمة ُمـ ظمٞم٤مر ومًؼ اًمت٠مويؾ او ومًؼ اًمٌدقم٦م ؾمقف شم وي١ميمد ذًمؽ أن ُمزقمٛم٦م

ُمـ أُمث٤مل قمٌد اًمرزاق سملم مه٤مم وأيب ُمٕم٤موي٦م اًميير وىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م  ،قمٚمامء وأئٛم٦م اًمًٚمػ 

. وقم٤مُم٦م اًمٜم٤مس  وؿمٞمٕم٦م اًم٘مرون اًمثالصم٦م او إرسمٕم٦م إومم اعمرضمئ٦م واًم٘مدري٦مهؿ ُمـ  همػمويمثػم

ٓ يٕمرومقن أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ طمٗمظ اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م يٕمتٛمد إمم طمد يمٌػم ضمدًا قمغم ه١مٓء 

وؾمقف يتٕمذر  ،ؾم٘م٤مـمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه شمٗمٙمٞمؽ اًمّمحٞمحلم واًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد وأن إ ،وأُمث٤مهلؿ 

 ،ػمة ضمدًا ُمـ إؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م شمْمؿ واطمدًا او أيمثر ُمـ ه١مٓء إقم٤مدة مجٕمٝم٤م ٕن مجٚم٦م يمٌ

صمؿ ًمق يم٤من اوًمئؽ وم٤ًمق شم٠مويؾ سم٥ًٌم إظمٓم٤مء  . ٦مومال ري٥م أهنؿ ًمٞمًقا سمٗم٤ًمق وٓ ُمٌتدقم

م ُمـ هذا اًمٜمقع ومٚمٞمس ومٞمٝمؿ ُمٕمّمق ، اإلضمتٝم٤مدي٦م وم٢من إُمر يٜمٓمٌؼ أيْم٤ًم قمغم أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م

ؾمت٠ميت ذم اًمٗمّمؾ  ٕن شمٗم٤مصٞمؾ ُمٝمٛم٦م ،عمختٍم وٟمٙمتٗمل هٜم٤م هبذا اًمٙمالم ا ظمٓم٤مء.ُمـ إ

 .  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٌدقم٦م اخل٤مص
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  تؽػر افسقئات

 افتخؾص مـ افذكقبو

 

 

 

 ةــــــــقبـــافت . 

 ارــــــآشتغػ . 

 ت .اـــاحلسـ  
 ام يصقب ادممـ مـ أذىافؽػارة ب  . 
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 تؽػر افسقئات

 ص مـ افذكقبتخؾافو
ومٕمؾ احلًٜم٤مت و آؾمتٖمٗم٤مرو اًمتقسم٦مقب سمٖمػم اًمٕم٘مقسم٦م حيّمؾ سم٠مرسمٕم٦م أُمقر: شمٙمٗمػم اًمذٟم      

 وهذا هق ُمقوقع هذا اًمٗمّمؾ . .  وإذى اًمذي يّم٤مب سمف اعم١مُمـ ذم ٟمٗمًف وُم٤مًمف وأهٚمف

 

 ٓ يسؾؿ أحد مـ افذكقب

ٱ چ ، وىم٤مل21اًمٜمحؾ:  چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

 ،1٥وم٤مـمر:  چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

٘مد ص٤مر ذم وم ًٚمؿسمآيتل اًمٜمحؾ ووم٤مـمر وم٘م٤مل: إذا سمٚمغ اعم اؾمتدل أسمق حمٛمد سمـ طمزم رمحف اهلل

،  ، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن أطمد ؾمٚمؿ ُمـ ذٟم٥م ويٙمت٥م قمٚمٞمف اًمنم ٟمّم٤مب ُمـ يٙمت٥م ًمف اخلػم

 ، 9ضمـ  ، اعمحغم)ُمـ  . اهـ  وصح سم٤مٔيتلم أٟمف ٓ أطمد إٓ وىمد فمٚمؿ ٟمٗمًف وايمت٥ًم إصمامً 

، وًمٙمـ  ىمد وردشم٤م ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من طم٤مل اًمٙمٗم٤مر واًمرد قمٚمٞمٝمؿ ت٤منأيو . يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات(

٠من اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ وًمٞمس سم ذم إصقل ث٤مسمت٦مطمزم سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمًتدل ًمّمح٦م ىمقل اسمـ يُ 

 . ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمخّمقص اًم٥ًٌم

 ذٟمٌقا ًمذه٥م اهلل سمٙمؿسمٞمده ًمق مل شمُ واًمذي ٟمٗمز  » ىم٤مل طوقمـ أيب هريرة  قمـ اًمٜمٌل       

 قمٌد اهلل . وقمـ وأمحد وهمػممه٤م رواه ُمًٚمؿ « هلؿ ٖمٗمرُ ٤مء سم٘مقم يذٟمٌقن ومٞمًتٖمٗمرون اهلل ومٞمَ جلو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  ىم٤مل: عم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم سمـ ُمًٕمقد ا

وىم٤مًمقا: أيٜم٤م مل ئمٚمؿ  ط، ؿمؼ ذًمؽ قمغم أصح٤مب اًمٜمٌل  76إٟمٕم٤مم:  چ ڀ ڀ  پ

ىم٤مل ًم٘مامن: ي٤م سمٜمل ٓ شمنمك هق يمام  ، إٟمام ًمٞمس هق يمام شمٔمٜمقن »  طف؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ـٟمٗمً

 ىم٤مل طرة قمـ اًمٜمٌل ـ. وقمـ أيب هري ٚمؿ واًمٌخ٤مريـرواه ُمً « رك ًمٔمٚمؿ قمٔمٞمؿـسم٤مهلل إن اًمِم
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 يٕمٚمؿ اًمٙم٤مومر ُم٤م قمٜمد اهلل ق. وًم  ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ُم٤م ـمٛمع سمجٜمتف أطمدًمق يٕمٚمؿ اعم١مُمـ ُم٤م قمٜمد اهلل »

 . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « ُمـ اًمرمح٦م ُم٤م ىمٜمط ُمـ ضمٜمتف أطمد

 

 ةـقبـتاف

إصؾ ذم ُمٕمٜمك اًمتقسم٦م هق اًمرضمقع او اًمتحّقل واإلٟمت٘م٤مل ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل هق أومْمؾ       

ُي٘م٤مل: شم٤مب وصم٤مب وأٟم٤مب وآب سمٛمٕمٜمك رضمع . واًمتقسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم هق اًمتحقل  ،ُمـ إول 

ري٥م ُمـ إول وهذا ىم ،او ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل هق أرى هلل شمٕم٤ممم  ،ُمـ اعمٕمّمٞم٦م إمم اًمٓم٤مقم٦م 

 ظمدُم٦م ّم٤مسمرة واعمٖم٤مًم٦ٌم واشم٤ٌمع إطمًـ يًتٚمزم اًمٕمٛمؾ ًمٌٚمقغ أومْمؾ طم٤مل ذماعم اضم٥مٕن و

رمحف  ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ،ومٗمل شمٗمًػم آي٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظُمٚمٗمقا ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م  . اهلل شمٕم٤ممم ديـ

، وم٘مد شمٙمقن ذم إيمثر  ُمـ اهلل رضمققمف سمٕمٌده ُمـ طم٤مًم٦م إمم أرومع ُمٜمٝم٤م شاًمتقسم٦م» : اهلل شمٕم٤ممم

ًم٦م ـم٤مقم٦م إمم أيمٛمؾ ُمٜمٝم٤م وهذه شمقسمتف ذم هذه أي٦م قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف رضمققم٤م ُمـ طم٤م

وؾمٚمؿ ٕٟمف رضمع سمف ُمـ طم٤مًمف ىمٌؾ حتّمٞمؾ اًمٖمزوة وأضمره٤م وحتٛمؾ ُمِم٘م٤مهت٤م إمم طم٤مًمف سمٕمد 

ومح٤مهل٤م ُمٕمرو٦م ٕن شمٙمقن ُمـ شم٘مّمػم إمم  شاعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر»، وأُم٤م شمقسمتف قمغم  ذًمؽ يمٚمف

اًمراهم٥م  . اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( . وىم٤مل118 ،شمٗمًػم اًمتقسم٦م . اهـ ُمـ ) ـم٤مقم٦م وضمد ذم اًمٖمزو 

.اهـ )ُمـ  : اًمتقسم٦م اًمت٤مُم٦م هل اجلٛمع سملم شمرك اًم٘مٌٞمح وحتري اجلٛمٞمؾىم٤مل ، إصٗمٝم٤مين

، وشمرد  او شمقومٞم٘مٝمؿ ًمٚمتقسم٦م سمٛمٕمٜمك ىمٌقل شمقسم٦م اًمٕم٤ٌمد اًمتقسم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم شمردو . (اعمٗمردات

ؽ ذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أن ُمـ شمقسم٦م اهلل شمٕم٤ممم . وًمذًم ُمـ طمٙمؿ إمم آظمر سم٤مًمٕم٤ٌمد سمٛمٕمٜمك اًمرضمقع

ٱ چ   وجيقز أن يٙمقن ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،قمغم قم٤ٌمده اًمرضمقع هبؿ ُمـ اًمتِمديد إمم اًمتخٗمٞمػ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

، وقمـ اًمؼماء 178اًمٌ٘مرة:  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 

، ويم٤من  ْم٤من يمٚمفىم٤مل: عم٤م ٟمزل صقم رُمْم٤من يم٤مٟمقا ٓ ي٘مرسمقن اًمٜم٤ًمء رُم سمـ قم٤مزب ا

رواه  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ ، وم٠مٟمزل اهلل رضم٤مل ُيقٟمقن أٟمٗمًٝمؿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ٕم٤ممموُمٜمف ىمقًمف شم ، اًمٌخ٤مري
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ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم  1٩اعمج٤مدًم٦م:  چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ     ڍ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

 .62اعمزُمؾ:  ڍڄ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

، وًمذًمؽ ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: اًمتقب شمرك  واًمتقسم٦م أسمٚمغ سمٙمثػم ُمـ جمرد اًمرضمقع      

وذيمر اسمـ  . ( ُمـ اعمٗمردات . اهـ ) ، وهق أسمٚمغ وضمقه آقمتذار اًمذٟم٥م قمغم أمجؾ اًمقضمقه

إلىمالع قمٜمف ذم احل٤مل واًمٕمزم قمغم اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل أن طم٘مٞم٘م٦م اًمتقسم٦م هل اًمٜمدم قمغم ُم٤م ؾمٚمػ وا

وطم٘مٞم٘م٦م اًمتقسم٦م شمٕمتٛمد قمغم اًمٌمء  أن ٓ يٕم٤موده ذم اعمًت٘مٌؾ . اهـ ) ُمـ ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ( .

. ومرؤي٦م طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم سمال ٟم٤مس وٓ ُم١مازر  واحل٤مل اًمذي ٟمريد شمٖمٞمػمه اًمذي ٟمتقب ُمٜمف

وًمذًمؽ يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م اعم١مُمـ  ،أؿمد شم٠مصمػمًا ذم ٟمٗمس اعم١مُمـ ُمـ أُمقر أظمرى يمثػمة  ،ُمـ اًمٜم٤مس 

أقمٔمؿ ُمـ اًمتقسم٦م مم٤م هق دوهن٤م ُمـ إُمقر . ويمٚمام يم٤من احل٤مل او اًمذٟم٥م أيمثر شم٘مري٤ًٌم إمم سمتقسم٦م 

 قمذاب اهلل شمٕم٤ممم يم٤مٟم٧م اًمتقسم٦م ُمٜمف أقمٔمؿ .

وم٢من  ،ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م أن يمؾ قمٛمؾ يتّمؾ سمح٘مقق أظمريـ او سم٤محل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م        

 ،وًمٙمٜمٝم٤م إضمراءات قمٛمٚمٞم٦م ُمٕم٤ميم٦ًم ذم جم٤مًملم  ،ودقم٤مء سم٤مًمٚم٤ًمن  اًمتقسم٦م ُمٜمف ًمٞم٧ًم جمرد يمالم

وم٢من اًمتقسم٦م ُمٜمف شمتْمٛمـ قمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٞمػم اعم٤ًمر او قمٛمٚمٞم٤مت  ،اعمج٤مل إول: هق اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف 

وذًمؽ سمح٥ًم ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمٕمٛمؾ وٟمقع اخلٓمـ٠م  ،شمٗمٙمٞمؽ ُم٤م ُم٣م وإٟمِم٤مء ُم٤ًمرات ضمديدة 

شمتْمٛمـ قمٛمٚمٞم٤مت شمٕمديؾ أصم٤مر اًمتل شمرشم٧ٌم  وم٢من اًمتقسم٦م ،ومٞمف . اعمج٤مل اًمث٤مين: هق آصم٤مر اًمٕمٛمؾ 

وىمد حيت٤مج إُمر إمم شمّمقي٤ٌمت حمددة او إمم إزاًم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اًمْم٤مرة  ،قمغم اًمٕمٛمؾ إول 

واًمٕمٛمؾ ًمتحّمٞمؾ ٟمت٤مئ٩م ُمٜم٤مىمْم٦م . وواوح أن هذه اإلضمراءات اعمٕم٤ميم٦ًم هل قمٛمٚمٞم٦م دومع 

ڈ  ڈ  ڌ   ڎ  ڎ     ڍوهق وضمف مم٤م يِمٛمٚمف ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ،اًمنم سم٤مخلػم 

 .  66اًمرقمد:  ڍ   ژ  ژ

حتقيؾ اإلٟمتٙم٤مؾم٦م  ذم اًمتقسم٦م وم٤معمٓمٚمقب ،ىمْمٞم٦م ُمقاضمٝم٦م اإلٟمتٙم٤مؾم٤مت  ،وىمري٥م ُمـ ذًمؽ       

وًمٞمس ذًمؽ سمتزيلم اخلٓم٠م وزظمروم٦م اعمٜمٙمر يمام  ،إمم ٟمج٤مح وحتقيؾ اًمٗمِمؾ إمم ظمؼمة ًمٚمٜمج٤مح 
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ٛمٝم٤م إن وؾم ،وًمٙمـ سم٢مضمراءات ُمٕم٤ميم٦ًم ٕؾم٤ٌمب اخلٓم٠م ؤصم٤مره  ،يٗمٕمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 

 يمام هق اإلصٓمالح ذم جم٤مٓت أظمرى . “هٜمدؾم٦م قمٙمًٞم٦م”ؿمئ٧م 

إمم اهلل شمٕم٤ممم ومال يراد سمف شمّمٖمػم اجلٜم٤مي٦م سمذيمر سمٕمض إقمذار وإؾم٤ٌمب  قمتذاراإل وأُم٤م      

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم قمتذار اعمٜم٤موم٘ملم، وم٢من هذا ا اعم١مدي٦م هل٤م

، وأُم٤م اقمتذار 91اًمتقسم٦م:  چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

، وهذا  عم١مُمـ إمم اهلل شمٕم٤ممم ومٞم٘متيض شمٕمٔمٞمؿ اجلٜم٤مي٦م واهت٤مم اًمٜمٗمس يمام ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػمها

ڳ  گ   ک ک ک ک گ گ گچ ٤مممـــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤مل ،ذي اًمٜمقن  يمتقسم٦م

 چ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ

 وشمتقضمف إًمٞمف سمّمٗم٤مشمف وأؾمامئف اقمتذار سمٚمٞمغ وهق أن متدح اهلل شمٕم٤ممم ذا، وه78إٟمٌٞم٤مء: 

 المـقمٚمٞمف اًمً، ويمذًمؽ شمقسم٦م آدم  ؽتومٕمٚم ءقـ، صمؿ شمٕمؽمف سمٕمٔمٞمؿ ضمٜم٤ميتؽ وؾم ٜمكـاحلً

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   چ ٤مممـــــ، ىم٤مل شمٕم وزوضمف

 .6٩إقمراف:  چ ڀ

ىئ ىئ ی ی ی چ  ٤مممـــواإلؿمٗم٤مق ُمـ ٟمت٤مئجٝم٤م ىمقًمف شمٕم وُمـ سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ اجلٜم٤مي٦م      

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللَُّ قَمٜمَْٝم٤مو، 21  – ٥8اعم١مُمٜمقن:  چٿٿ ، ىَم٤مًَم٧ْم: ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل  قَم

 : ُق  ،  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چاهللَِّ، ىَمْقُل اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ضُمُؾ َيْزيِن َوَيْنِ َأُهَق اًمرَّ

٤م ُب اخْلَْٛمَر َوُهَق َُمَع َذًمَِؽ َُيَ ؟ ىَم٤مَل  ُف َوَينْمَ ضُمُؾ َيُّمقُم َوُيَّمكم   َٓ  » اهللََّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ٜمَُّف اًمرَّ
، َوًَمٙمِ

ُق َوُهَق َُمَع َذًمَِؽ  رواه أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ  « َُي٤َمُف اهللََّ قَمزَّ َوضَمؾَّ  َوَيَتَّمدَّ

 رسمام يقضمد ومٞمف إٟم٘مٓم٤مع سملم قم٤مئِم٦م وًمٙمـ  ،)واًمٚمٗمظ ًمف( وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل 

ٌْدِ وقمـ  راوي قمٜمٝم٤م .واًم ًْ  سمـ اهلل قَم ـَ َيَرى ُذُٟمقسَمُف يَم٠َمٟمإِنَّ اعمُ  » ىَم٤مَل  ، ُٕمقدٍ ـَُم ٧َم ١ْمُِم ُف ىَم٤مقِمٌد حَتْ
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ٌٍَؾ َُي٤َمُف َأْن َي٘مَ  رواه اًمٌخ٤مري  « رَّ قَمغَم َأْٟمِٗمفِ ـيَمُذسَم٤مٍب ُمَ  َرى ُذُٟمقسَمفُ ـ، َوإِنَّ اًمَٗم٤مضِمَر يَ  َع قَمَٚمْٞمفِ ـضَم

 وأمحد .

 

 : وجقب افتقبة

 : ، يتٌلم ذًمؽ ُمـ وضمقه اًمتقسم٦م ومرض دائؿ قمغم يمؾ ُمًٚمؿ قمغم ىمدر اؾمتٓم٤مقمتف      

اًمٜمقر:  چىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم :إول      

أي ٓ يتخٚمػ  چیچ ىمقًمف شمٕم٤مممو ذم أي٦م أُمر سم٤مًمتقسم٦م وهق يٗمٞمد اًمقضمقب . ، ٩1

تٖمٗمر اهلل وأشمقب واهلل إين ٕؾم » ىم٤مل طوقمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل أطمد ُمٜمٙمؿ قمـ اًمتقسم٦م . 

ومٞمام روى  طوقمـ أيب ذر قمـ اًمٜمٌل .  رواه اًمٌخ٤مري « إًمٞمف ذم اًمٞمقم أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم ُمرة

، وأٟم٤م أهمٗمر  ، إٟمٙمؿ ختٓمئقن سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ي٤م قم٤ٌمدي » قمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أٟمف ىم٤مل

 . رواه ُمًٚمؿ « ، وم٤مؾمتٖمٗمروين أهمٗمر ًمٙمؿ اًمذٟمقب مجٞمٕم٤مً 

ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  چ ٤مممــ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم فـؿ ٓ يزيمل ٟمٗمًٚمـن اعمًا :افقجف افثاين      

وأُم٤م اًمٕمٛمؾ ًمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمس  ،وهذا هنل قمـ إدقم٤مء طمّمقل اًمتزيمٞم٦م  ،٩6اًمٜمجؿ:  چۋ ۅ

اًمِمٛمس:  ڍ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڍ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ومٝمق واضم٥م 

 ،تقسم٦م سمال إٟم٘مٓم٤مع وهذا يًتٚمزم دوام إهت٤مم اًمٜمٗمس وشمٙمرار اًم ، واًمٜمٝمل يٗمٞمد اًمدوام.  12  - 9

وُمـ شم٠مُمؾ طم٤مًمف قمٚمؿ أٟمف ىمد ٓ يتذيمر يمثػمًا ُمـ  أي دوام اًمٕمٛمؾ ًمٚمتٖمٞمػم ٟمحق إطمًـ .

أٟمف حيت٤مج إمم شمقسم٦م وشمٖمٞمػم ٟمحق ووًمٙمٜمف يتٞم٘مـ ُمـ احل٤مل اًمذي هق ومٞمف  ومٞمٝم٤م وىمعاًمذٟمقب اًمتل 

ومٝمق أؿمد ذم  ،اًمٕمٛمؾ يم٤مًمٚم٤ًمن و يم٤من إُمر يمذًمؽ ذم ذٟمقب اجلقارح وإذا . ــإطمً

، ومٝمذه يمٚمٝم٤م ذٟمقب ىمٌٞمح٦م ويمثػمًا  ٤مء واحلًد وهمػم ذًمؽيذٟمقب اًم٘مٚم٥م يم٤مًمٖمرور واًمٙمؼم واًمر

، وإُم٤م أن دمره  ت، وم٢مُم٤م أن يتداريمٝم٤م سمٙمثرة اًمتقسم٦م واحلًٜم٤م ُم٤م ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمًٚمؿ وهق ٓ يدري

ڑ ک ک ک ک گ چ  ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم واٟم٘مالب اعمقازيـذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم وم٤ًمد اًمتّمقر 

ڱ ں ں چ  شمٕم٤ممم ، وىم٤مل7وم٤مـمر:  چڱ ڱ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چ شمٕمـــ٤ممم ، وىم٤مل16اًمٌ٘مرة:  چ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .1٩اًمٌ٘مرة:  چۆ 

طمدي٨م اسمـ  عمث٤مل، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ ا وذم ذٟمقب اًم٘مٚم٥م آي٤مت وأطم٤مدي٨م يمثػمة      

ن ىم٤مل رضمؾ: إ ، «ؼم ٜم٦م ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ذرة ُمـ يمِ ٓ يدظمؾ اجل » ىم٤مل  طُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل 

 . اًمٙمؼم إن اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلامل » ىم٤مل ؟ اًمرضمؾ حي٥م أن يٙمقن صمقسمف طمًٜم٤ًم وٟمٕمٚمف طمًٜم٤مً 

 .  رواه ُمًٚمؿ  « اًمٜم٤مس طُ ٛمْ ر احلؼ وهمَ ٓمَ سمَ 

، ورد آؾمتٖمٗم٤مر ُمـ  ٥ًٌم قمدم اًم٘مدرة قمغم اإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع اًمزٓت واًمذٟمقبسمو      

أٟمف يم٤من يدقمق هبذا  طٜمٌل ، ومٕمـ أيب ُمقؾمك قمـ اًم اًمذٟمقب اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم

. اهلل  ، وُم٤م أٟم٧م أقمٚمؿ سمف ُمٜمل وضمٝمكم وإهاذم ذم أُمره يمٚمف رب اهمٗمر زم ظمٓمٞمئتل » اًمدقم٤مء

. اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ُم٤م ىمدُم٧م وُم٤م  وقمٛمدي وضمٝمكم وهززم ويمؾ ذًمؽ قمٜمدي اهمٗمر زم ظمٓم٤مي٤مي

 « أٟم٧م اعم١مظمر وأٟم٧م قمغم يمؾ رء ىمديرأٟم٧م اعم٘مدم و ، أظمرت وُم٤م أهرت وُم٤م أقمٚمٜم٧م

، ُمع أٟمف أيمٛمؾ  ومج٤مل اقمتذاره ط، وم٤مٟمٔمر إمم قمٔمٞمؿ شمقاوع اًمٜمٌل  ه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مريروا

ي ، وهق اًمذ وأشم٘مك اًمٜم٤مس هلل قمز وضمؾ وأيمثرهؿ ىمٞم٤مُم٤ًم سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم اخلٚمؼ قمغم اإلـمالق

 . سمًٜمتف ىمتداءهتداء هبديف واإلومرض اهلل شمٕم٤ممم اإل

، هق  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم طاًمٜمٌل وٟمحقه ُمـ دقم٤مء  وأطمًـ ُم٤م حيٛمؾ قمٚمٞمف هذا احلدي٨م      

ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ  ـم٦م اًمت٤مُم٦م سم٤مًمقاضم٥م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممماخلقف ُمـ قمدم اإلطم٤م

ويم٠مّن  ،واعمٕمٜمك : إذا ومرهم٧م ُمـ قمٛمؾ وم٤مسمدأ سمٕمٛمؾ آظمر  ،7 – 8اًمنمح:  چې ى 

أن واضم٤ٌمت يقوح إُمر  اًمٗمراغ ُمٕمدوم إٓ إلًمت٘م٤مط إٟمٗم٤مس وًمت٘مقيؿ اًمٕمٛمؾ اًم٤ًمسمؼ .

ذم اًمٕمٛمؾ اًمٕم٤مم أن دمؼم يمؾ إذا أردت  ، ويٙمٗمل أٟمؽ ًمـ دمد حلٔم٦م ومراغ داًمنمع ٓ حتد سمح

وُمـ ىمرأ اًمًػمة  . يمؾ شم٘مّمػم او شمّمحح يمؾ ظمٓم٠م او شمٖمػم يمؾ واىمع وم٤مؾمد شمّمٚمحوٕمػ او 

، وٓ ي٘م٤مرسمف أطمد  وذم همػمه ُمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم أيمثر اًمٜم٤مس ٟمّم٤ًٌم وشمٕم٤ًٌم ذم ذًمؽ طوضمد اًمٜمٌل 

أن يٙمقن ىمد  ، ُمع شمٕمٌف ، وُيِمك ويٕمتذر إمم اهلل شمٕم٤ممم ٗمًفن يٚمقم ٟميم٤م طوًمٙمٜمف  ، وٓ يٙم٤مد

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ، أظمذ ُمـ اًمراطم٦م أيمثر مم٤م يٜمٌٖمل
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، ومال ؿمؽ أٟمف  ارشمٙم٤مب احلرام تٕمٛمديم٤من ي طوأُم٤م ُمـ شمقهؿ ُمـ ذًمؽ احلدي٨م أن اًمٜمٌل       

 ڄ ڄچ  ط، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمٜمٌل  ، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم والل سمٕمٞمد

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ٺ ٺ چ  شمٕم٤ممم ، وىم٤مل1٥8إقمراف:  چڑ ڑ ک ک ک ک

 چ  ک ک ک کچ  شمٕم٤ممم ، وىم٤مل89اًمٜمٛمؾ:  چ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .٩اًمٙمقصمر: 

، وم٘مد شم٘مدم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن  ن اًمتقسم٦م ٓ يٚمزم أن شمٙمقن ُمـ ذٟم٥م ُمٕملما : افقجف افثافث      

 اًمتقسم٦م هق اًمرضمقع إمم اهلل شمٕم٤ممم، وأصؾ  ـ أراد اًم٘مٞم٤مم هب٤مواضم٤ٌمت اًمنمع ٓ حتد سمحد عم

شمٙمرار  وهذا يتْمٛمـ أومْمؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمّم٤مسمرة واعمٖم٤مًم٦ٌم . واًمتحقل ُمـ طم٤مل إمم ُم٤م هق

سمؾ إن ُمـ اًمذٟم٥م اًمريمقن إمم احل٤مل اًم٘م٤مئؿ وإهمٗم٤مل اًمتحقٓت  ، قمٛمٚمٞم٤مت اعمراضمٕم٦م واًمتٖمٞمػم

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ڍ  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمتل شمتٓمٚمٌٝم٤م اعمٖم٤مًم٦ٌم .

ومٞمج٥م أن يٜمٔمر اًمٕم٤مُمٚمقن  ، 17احلنم:  ڍٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     

 أي إمم ،شمقسم٦م  أم حيت٤مج امم ، او ًمٚمقصقل إمم اهلدف واًمٖم٤مي٦م ٖمدهؾ يّمٚمح ًم ،هومٞمام قمٛمٚمق

حت  خت  مت  ىت   ڍ شمٕم٤ممم اهلل سمٕمض اًمٜمقاهل صمؿ ىم٤مل  وىمد ذيمر ؟وشمٖمٞمػم او شمٓمقيرشمّمحٞمح 

ؿ اًمٕم٤ٌمد إمم شم٤مئ٥م  ،11احلجرات:  ڍ جثيت   ًّ وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ هذه أي٦م وىم٤مل: ىم

وي١ميد يمالم اسمـ  ،ُمٜمزًم٦م اًمتقسم٦م (  ،وُم٤م صَمؿَّ ىمًؿ صم٤مًم٨م اًمٌت٦م . اهـ ) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم  ،وفم٤ممل 

 إذا يم٤مٟم٧م اجلٛمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م شم٤مُّم٦م اعمٕمٜمك .اًم٘مٞمؿ أن احلج٦م سمٕمٛمقم ًمٗمظ أي٦م 

ن اًمتقسم٦م إٟمام شمتح٘مؼ سم٤مهت٤مُمٝم٤م واًمِمؽ وم٢م : افتقبة ظذ ؿدر آشتطاظة : تؽرارافقجف افرابع      

  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم ، وهذا واوح إذا شم٠مُمٚم٧م اًمقضمقه اًم٤ًمسم٘م٦م ٤مه٤م طم٘مٝم٤م وأداه٤م يمام يٜمٌٖملذم أٟمف وومّ 

، أي شمقسم٦م صحٞمح٦م ُم٘مٌقًم٦م  7اًمتحريؿ:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ 

، وهذا ٓ يٕمٚمٛمف  ق اجلٞمد اخل٤مًمص، واًمٜمّمقح ه قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ أوم٤مت اعمٕم٤مرو٦م
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، هق ُم٤م ٟم٘مٚمف  ػم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقحــ ُم٤م ىمٞمؾ ذم شمٗمًـوًمذًمؽ وم٢من أطمً . ٤مممــــإٓ اهلل شمٕم

 ٦م٘مٌؾ ُم٤م مل يٙمـ ومٞمٝم٤م صمالصمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أٟمف ىم٤مل: هل اًمتقسم٦م اعم٘مٌقًم٦م وٓ شمُ ـاًم٘مرـمٌل قمـ ؾم

ؾمقرة  ،   اًم٘مرـمٌلاهـ )شمٗمًػم. ورضم٤مء أن شم٘مٌؾ وإدُم٤من اًمٓم٤مقم٤مت  روط: ظمقف أٓ شم٘مٌؾـؿم

 . ( 7، آي٦م  ريؿـاًمتح

 

 شتغػاراإل

، واصٌغ صمقسمؽ سم٤مًمًقاد ومٝمق أهمٗمر  ، أي أدظمٚمف ومت٘مقل: اهمٗمر صمقسمؽ ذم اًمققم٤مء أُم٤م اعمٖمٗمرة      

سمٞمْم٦م احلديد شمقوع  ، واعمٖمٗمر ر اًمِمٞم٥م سم٤مخلْم٤مب أي همٓم٤مه ومٛمٜمع فمٝمقر ًمقٟمفٗمَ ، وهمَ  ًمٚمقؾمخ

قمغم طمز  ورىمٕم٦م ، امر أن يٛمًف دهـ اًمرأسواًمٖمٗم٤مرة ظمرىم٦م شمًؽم اخل . قمغم اًمرأس ًمقىم٤ميتف

ن ًمٗمالن همض وهمٗمر ومال . ؾمح٤مسم٦م ومقق ؾمح٤مسم٦ميمذًمؽ و اًم٘مقس اًمذي جيري قمٚمٞمف اًمقشمر

وًمٞمس ُمـ سم٤مب اإلمه٤مل  قن ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعم٤ًمحم٦م واًمٚملمويٙم اًمٜمٔمر قمٜمف ومٚمؿ ي١ماظمذه

، أو  ءواًمتٖمٓمٞم٦م ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ ر . وقمغم ذًمؽ وم٢من ًمٗمظ اعمٖمٗمرة يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمًؽم واًمردع

 . إلزاًم٦م أصمر رء

، وًمذًمؽ ىم٤مل  ، ويٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن واجلقارح ومٝمق ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة وأُم٤م آؾمتٖمٗم٤مر      

، ومل ي١مُمروا سم٠من يًتٖمٗمروا  : وآؾمتٖمٗم٤مر ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة سم٤معم٘م٤مل واًمٗمٕم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين

 . (ُمـ اعمٗمردات. اهـ ) ، سمؾ اًمٚم٤ًمن واًمٗمٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مط

واإلىم٤ٌمل ،  وًمذًمؽ وم٢من آؾمتٖمٗم٤مر يتْمٛمـ اًمٕمزم اجل٤مزم قمغم شمرك ُم٤م يٖمْم٥م اهلل شمٕم٤ممم      

ؾمتٖمٗم٤مر اًمّمحٞمح يٛمٜمع ُمـ وىمقع اًمٕمذاب وأن قمغم ذًمؽ أن اإليدل  . قمغم ُم٤م حيٌف اهلل شمٕم٤ممم

، وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ سمّمح٦م اًمٕمزم قمغم اإلىم٤ٌمل قمغم اهلل  اعمٖمٗمرة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ قمذاسمف

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ   چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم وشمرك اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص شمٕم٤ممم

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ چ ، وىم٤مل671اًمٌ٘مرة:  چگ گ گ

ى ى ائ ائ ەئ چ، وىم٤مل: 117اعم٤مئدة:  چىئ ىئ 



 151 

، ومٙمام شمرى أن اعمٖمٗمرة شمذيمر ذم 18٥اًمٌ٘مرة:  چەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ٓمٚم٘م٦م ُمـ اهلل ، واعمٖمٗمرة اعم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕمذاب وذًمؽ ٕن اًمٕمذاب إٟمام حيّمؾ سم٥ًٌم اًمذٟمقب

 . شمٕم٤ممم شمتْمٛمـ إزاًم٦م أصمر اًمذٟمقب واًمقىم٤مي٦م ُمـ ذه٤م

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ڍ  وىم٤مل شمٕم٤ممم      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ېئ  ېئ   

،  ٩1 - ٩٩إٟمٗم٤مل:  ڍ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ٙمٗمر ويدظمٚمقن ذم أي يؽميمقن اًم چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ وم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ائ  چ ، يدل قمغم ذًمؽ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم اإلؾمالم، وهق ىمقل جم٤مهد وقمٙمرُم٦م يمام ذيمر اًم٘مرـمٌل

، وهذا  ٕهن٤م ُمٚمح٘م٦م سم٤مًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم  چ ەئ ەئ وئ

، ويدل قمغم ذًمؽ  ، وُمٕمٚمقم أن هذا ٓ حيّمؾ إٓ سم٤مإليامن احل٘مٞم٘مل ي٘متيض ٟمٗمل اًمٕمذاب يمٚمف

هنؿ اأي  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ   ىم٤مل سمٕمد ذًمؽأيْم٤ًم أن اهلل شمٕم٤ممم

، وسمذًمؽ  إٓ ُمـ اؾمتٖمٗمر وأؾمٚمؿ سمدًمٞمؾ أي٦م ىمٌٚمٝم٤م ىم٤ٌمئحن ًمٚمٕمذاب عم٤م ارشمٙمٌقا ُمـ ُمًتح٘مق

 . أن أوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر أو سمٕمْمٝمؿ ؾمٞمًٚمٛمقن، وومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم  يٜمتٔمؿ ُمٕمٜمك أي٤مت

 چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئچ سمٕمض اًمًٚمػ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم٘مؾ قمـ وٟمُ       

، وأن اؾمتٖمٗم٤مرهؿ يٛمٜمع قمٜمٝمؿ سمٕمض أٟمقاع  ٗم٤مر اًمٙمٗم٤مر اًم٤ٌمىملم قمغم يمٗمرهؿورد ذم اؾمتٖم

ٕٟمف  ٤م سمّمح٦م ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًمٜم٘مؾ واعمٕمٜمك وم٢مٟمف ٓ يّمح محؾ أي٦م قمٚمٞمف، وًمق ؾمٚمٛمٜم اًمٕمذاب

أن  واًمّمحٞمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . اؾمتٕمامل ًمٗمظ اعمٖمٗمرة وآؾمتٖمٗم٤مر خم٤مًمػ ًمٓمري٘م٦م اًم٘مرآن ذم

وهذا ٓ يٛمٜمع  . ُمـ اًمٙمٗمر وهمػمه ُمـ اعمٕم٤ميص سم٤مًمدظمقل ذم اإلؾمالمؾمتٖمٗم٤مر ي٦م يراد هب٤م اإلأ

ُمـ ىم٣م اهلل قمز وضمؾ أٓ يٕمذسمف ٕٟمف ؾمٞمًٚمؿ ذم اعمًت٘مٌؾ ، وهذا ؾم٥ٌم أن شمِمٛمؾ أي٦م 

ورود أي٦م يمام هق فم٤مهر ذم اًمًٞم٤مق ، همػم أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم 

ذم  ودظمؾ ُمـ اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص ؾمتٖمٗم٤مرإل٤مسم سم٤مدر وهؿ ُمـآظُمرى ومتِمٛمؾ أي٦م اًمٓم٤مئٗم٦م 

تٖمٗم٤مر ـؾموهذا ٟمص قمغم أن اإل .ؿ هلل قمز وضمؾ ٚمـتٖمٗمر وهق ُمًـٟمف يًاأي  ، المـاإلؾم
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تٖمٗم٤مر ، واهلل ـٚمٛملم سم٠من يٙمثروا ُمـ اًمتقسم٦م وآؾمـ٤مد ًمٚمٛمًـاًمّمحٞمح ُم٤مٟمع ُمـ اًمٕمذاب وإرؿم

  شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .
 

 : شتغػارافػرق بغ افتقبة واإل

 ة ادعـك معؾؼ ظذ أمريـ:شتغػار مـ جفاإل      

 وضمقد اًمذٟم٥م.:  إول      

 . اًمِمٕمقر سم٤مًمت٘مّمػم ُمع يمثرة احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت:  افثاين      

 ـ، يمام شم٘مدم ذم اًمٙمالم قم ؾمتٓم٤مقم٦ماضم٥م دائؿ قمغم ىمدر اإلؾمتٖمٗم٤مر ووهذا يٕمٜمل أن اإل       

، إٓ أن  ٕمٜمكؾمتٖمٗم٤مر يم٤مًمتقسم٦م ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ واعموًمذًمؽ سح اًمٕمٚمامء أن اإل ، اًمتقسم٦م

واًمًٕمل  وـمٚم٥م إزاًم٦م أصمره قمؽماف سم٤مًمذٟم٥م واًمٜمدم قمٚمٞمفؾمتٖمٗم٤مر أسمٚمغ ذم اًمدًٓم٦م قمغم اإلاإل

، ًمتحقل إمم ُم٤م هق أومْمؾ ضمقع إمم اهلل شمٕم٤ممم وا، واًمتقسم٦م أسمٚمغ ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمر ًمٙمؾ ذًمؽ

ھ ھ ھ ے ے ۓ چ  ؾمتٖمٗم٤مر يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممًمؽ ضم٤مز قمٓمػ اًمتقسم٦م قمغم اإلوًمذ

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

ُمـ احل٤مل  أي شمداريمقا اًمذٟمقب سمؽميمٝم٤م وإزاًم٦م أصمره٤م وأقمٛمٚمقا قمغم اًمتحقل ،٩هقد:  چ

شمٕم٤ممم . وهذا هق ُمٕمٜمك قمٓمػ و وأٟمٗمع ًمديٜمف شم٤ٌمرك إمم طم٤مل هق أرى هلل اًمذي أٟمتؿ قمٚمٞمف

ل ىمد حيت٤مج ٕن إمت٤مم قمٛمٚمٞم٦م اًمتحق ، شصمؿ  » واًمؽماظمل اًمتقسم٦م قمغم اإلؾمتٖمٗم٤مر سمحرف اًمؽمشمٞم٥م

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،إمم وىم٧م 
 

 : ؾنن مغػرتف مؼقدة بافتقبة إٓ افؼك دطؾؼ افغػرانؿابؾة  ظؿقماً  افذكقب

مم سمحًٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م أو سمٛمّم٤مئ٥م ُمٙمٗمرة أو سمٌمء ُمـ ُم٤م ُمـ ذٟم٥م إٓ وىمد يٖمٗمره اهلل شمٕم٤م      

ـ   اًمٕمذاب ٖمٗمره ُم٤م مل يًتٖمٗمر اًمٕمٌد  ي، إٓ اًمنمك وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٓ ُمٓمٚمؼ ُمٜمف قمز وضمؾ أو سمٛم

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ويدظمؾ ذم اإلؾمالم ٟمٗمًف ويؽمك اًمنمك

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  ، وىم٤مل17اًمٜم٤ًمء:  چھ ھ ھ ے 

اًمتقسم٦م:  چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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،  وأُم٤م إذا اؾمتٖمٗمر اًمٕمٌد وشم٤مب وأؾمٚمؿ هلل شمٕم٤ممم وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يٖمٗمر اًمذٟمقب مجٞمٕم٤مً  .11٩

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  چ ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ك وهمػمهاًمنم

  ﯁  ﮿ ﯀  ﮼ ﮽ ﮾  ﮺ ﮻  ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹  ےے ۓ ۓ 

                

 شمٗمًػم وؾمٞم٠ميت . ٥٥ – ٥٩اًمزُمر:  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . شاًمٌدقم٦م  »ُمـ ومّمؾ  ذم أواظمر اعمٌح٨م إول آي٦م اًمزُمر

 

 ـاتـاحلس

حب خب مب ىب يب جت حت چ  وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم ؾمتٙمث٤مر ُمـ احلًٜم٤متإلأُم٤م ا      

حج مج جح محجخ حخ مخجس  مث ىث يث خت مت ىت يت جث

. واعمٝمؿ ذم هذا اًمٗمّمؾ هق أن احلًٜم٤مت شمٙمٗمر يمثػمًا ُمـ 82 – 8٥ـمف:  چحسخس

ومذيمر  ط، وم٠مشمك اًمٜمٌل  ، ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أن رضماًل أص٤مب ُمـ اُمرأة ىمٌٚم٦م اًمًٞمئ٤مت

﮳  ہ ھ ھ ھ ھچ  ، ىم٤مل ومٜمزًم٧م ذًمؽ ًمف ے ےۓ ۓ ﮲ 

﮸   ﮷  ﮶  ؾ: أزم هذه ي٤م رؾمقل اهلل؟، ، ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمرضم111هقد:  چ﮴﮵

 . . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « عمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ أُمتل » ىم٤مل: 

، ومٕمـ  ٖمٗمر سم٤محلًٜم٤متوىمد ورد ذم اًمّمحٞمح ُم٤م يدل دًٓم٦م سحي٦م قمغم أن اًمًٞمئ٤مت شمُ       

، ىم٤مل:  وم٠مىمٛمف قمكم اً أص٧ٌم طمد:  وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  طأٟمس ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

، ىم٤مل: ي٤م  . ومٚمام ىم٣م اًمّمالة ٚمؿؾمومّمغم ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و  وطميت اًمّمالة

ىم٤مل:  « ة ُمٕمٜم٤مهؾ طميت اًمّمال » . ىم٤مل:  رؾمقل اهلل: إين أص٧ٌم طمدًا وم٠مىمؿ ذم يمت٤مب اهلل

   . ٝمامرواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس وأيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜم.  « ىمد همٗمر ًمؽ » ، ىم٤مل ٟمٕمؿ

ٌِْد اهللَِّو ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـِ قُمْجَرةَ  قَم َؿ ىَم٤مَل ًمَِٙمْٕم٥ِم سْم ِلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  َي٤م يَمْٕم٥ُم سْمـ »  ، َأنَّ اًمٜمٌَّ

ْقُم ضُمٜم٦َّمٌ  قُمْجَرةَ  اَلُة ىُمْرسَم٤مٌن  َدىَم٦ُم شُمْٓمِٗمُئ اخْلَٓمِٞمَئ٦مَ َواًمّمَّ  ، اًمّمَّ ٤م يَمْٕم٥ُم يَ  -٤مَل: سُمْرَه٤مٌن َأْو ىمَ  -َواًمّمَّ
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َٓ َيْدظُمُؾ اجْلَٜم٦ََّم حَلْ  قُمْجَرةَ  سْمـ ُف  ـْ ؾُمْح٧ٍم ، إِٟمَّ ـَ قُمْجَرةَ  َأْومَم سمِفِ  اًمٜم٤َّمرُ  ، ٌؿ َٟم٧ٌََم ُِم ،  . َي٤م يَمْٕم٥ُم سْم

ُف وَمُٛمْٕمتُِ٘مَٝم٤م اًمٜم٤َّمُس هَم٤مِدَي٤منِ  ًَ ُف وَمُٛمقسمُِ٘مَٝم٤م ، وَ  : وَمُٛمٌَْت٤مٌع َٟمْٗم ًَ رواه اإلُم٤مم أمحد واسمـ طم٤ٌمن  «سَم٤مِئٌع َٟمْٗم

اًمؽمهمٞم٥م  )وصححف اعمٜمذري ُمـ ُمًٜمد أيب يٕمغم  ،احل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل و

 . ( سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمّمدىم٦م واًمؽمهٞم٥م

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِو       ِن َُمدَّ َصْقشمِفِ  »:  ط قَم ، َوَيِْمَٝمُد ًَمُف يُمؾُّ  ُيْٖمَٗمُر ًمِْٚمُٛم١َمذ 

د ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط إؾمٜم٤مده  ، أمحد ُم٤مماإل رواه « َرـْم٥ٍم َوَي٤مسمِسٍ  ،  ُهَرْيَرة َأيب . وقمـوضمقَّ

ضُمِؾ ذِم اجلاََمقَم٦ِم شُمَْمٕمَّ   » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ ىَم٤مل ُػ قَمغَم َصاَلشمِِف َصاَلُة اًمرَّ

ـَ ِوْٕمًٗم٤م ذِم سَمْٞمتِِف َوذِم ؾُمقىِمفِ  ي ٤م َوقِمنْمِ ًً ٠مَ ، َوَذًمَِؽ َأٟمَّ  مَخْ ـَ اًمُقُوقءَ  ُف إَِذا شَمَقوَّ ًَ ، صُمؿَّ ظَمَرَج  وَم٠َمطْم

ِجدِ  ًْ اَلةُ  إمَِم اعَم َّٓ اًمّمَّ ْ َُيُْط ظَمْٓمَقةً  ، َٓ ُُيِْرضُمُف إِ َّٓ  ، مَل َوطُمطَّ قَمٜمُْف هِب٤َم   ُرومَِٕم٧ْم ًَمُف هِب٤َم َدَرضَم٦مٌ إِ

ْ شَمَزِل  ، وَم٢مَِذا َصغمَّ  ظَمٓمِٞمَئ٦مٌ  ُه: اًمٚمَُّٝمؿَّ  فِ اعماَلَِئَٙم٦ُم شُمَّمكم  قَمَٚمٞمْ مَل اًمٚمَُّٝمؿَّ  َصؾ  قَمَٚمٞمْفِ  َُم٤م َداَم ذِم ُُمَّمالَّ

اَلَة ، َوَٓ َيَزاُل َأطَمُديُمْؿ ذِم َص  اْرمَحْفُ  وإطم٤مدي٨م  رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . «اَلٍة َُم٤م اْٟمتََٔمَر اًمّمَّ

 . هبذا اعمٕمٜمك يمثػمة
 

 :أيضًا  إدفة ظذ أن احلسـات تؽػر افؽبائر

.  وٓ شمٙمٗمر اًمٙم٤ٌمئر ريـ أن احلًٜم٤مت شمٙمٗمر صٖم٤مر اًمذٟمقبـ اعمت٠مظموزقمٛم٧م ـم٤مئٗم٦م ُم      

،  ، واًمّمحٞمح أن احلًٜم٤مت شمٙمٗمر صٖم٤مر اًمذٟمقب ويم٤ٌمره٤م وهذا اًم٘مقل هبذا اإلـمالق سم٤مـمؾ

، وٟمًتدل ًمذًمؽ سم٠مدًم٦م صحٞمح٦م إن  همػم أن اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ حيت٤مج إمم طمًٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمتٙمٗمػمه

 . شمٕم٤ممم ؿم٤مء اهلل

﮳  ﮴ چ ًمف شمٕم٤مممإن ىمق :افدفقؾ إول       قم٤مم ذم  111هقد:  چۓ ﮲

 . ، ومل ٟمجد دًمٞماًل ص٤محل٤ًم ًمتخّمٞمص هذه أي٦م احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت
 

ُمـ طم٩م ومٚمؿ يروم٨م   » ي٘مقل طقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :افدفقؾ افثاين      

وقمـ أيب هريرة أن  . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « ، رضمع ُمـ ذٟمقسمف يمٞمقم وًمدشمف أُمف ومل يٗمًؼ

٧م ظمٓم٤مي٤مه وًمق ٓمطم،  وُمـ ىم٤مل ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ذم يقم ُم٤مئ٦م ُمرة » ىم٤مل  طؾمقل اهلل ر
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 ي٘مقل  طٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ـ. وقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ؾم ٚمؿـرواه ُمً « يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر

ٝم٤م، وم٢من أشم اعمٙمتقسم٦مُ  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمالةُ  سمف اًمٕمٌدُ  ٤مؾم٥مل ُم٤م حُي إن أوّ  » وإٓ ىمٞمؾ: أٟمٔمروا  ـٛمَّ

ٗمٕمؾ سم٤ًمئر إقمامل ، صمؿ يُ  ٚم٧م اًمٗمريْم٦م ُمـ شمٓمققمفٛمِ يمْ اُ ؟ وم٢من يم٤من ًمف شمٓمقع ٓمقعهؾ ًمف ُمـ شم

، وىم٤مل وأمحد  داود قوأسمواًمٜم٤ًمئل  واًمؽمُمذي اسمـ ُم٤مضمفرواه  « ذًمؽ اعمٗمروو٦م ُمثُؾ 

،  صمالث ـمرق: ـمري٘متلم ُمتّمٚمتلم سم٠ميب هريرة ـاًمِمقيم٤مين: احلدي٨م أظمرضمف أسمق داود ُم

ئل ُمـ ـمريؼ ، وأظمرضمف اًمٜم٤ًم ٤م ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م، ويمٚمٝم واًمٓمريؼ اًمث٤مًمث٦م سمتٛمٞمؿ اًمداري

ضمـ  ٟمٞمؾ إوـم٤مر  ) ُمـ . اهـ  إؾمٜم٤مده٤م ضمٞمد ورضم٤مهل٤م رضم٤مل اًمّمحٞمح وصححٝم٤م اسمـ اًم٘مٓم٤من

واؾمتدل سمف  ، وىمد اطمت٩م اسمـ طمزم هبذا احلدي٨م ( سم٤مب طمج٦م ُمـ مل يٙمٗمر شم٤مرك اًمّمالة / 1

 . قمغم أن شمرك اًمّمالة ُمع آقمت٘م٤مد هب٤م ٓ يٙمقن ردة قمـ اإلؾمالم
 

ىم٤مًمقا:  « أشمدرون ُم٤م اعمٗمٚمس؟ » ىم٤مل ططمدي٨م أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  :افدفقؾ افثافث      

إن اعمٗمٚمس ُمـ أُمتل ُمـ ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  » ، وم٘م٤مل اعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمـ ٓ درهؿ ًمف وٓ ُمت٤مع

 وي٠ميت ىمد ؿمتؿ هذا وىمذف هذا وأيمؾ ُم٤مل هذا وؾمٗمؽ دم هذا ، سمّمالة وصٞم٤مم وزيم٤مة

 ٣َم ٘مْ ف ىمٌؾ أن يُ ٧م طمًٜم٤مشمُ ٞمَ ، وم٢من ومٜمِ  طمًٜم٤مشمف وهذا ُمـ طمًٜم٤مشمف ُمـ هذا كٕمٓمَ ، ومٞمُ  وضب هذا

وروى  ،وهمػمه  رواه ُمًٚمؿ « رح ذم اًمٜم٤مر٧م قمٚمٞمف صمؿ ـمُ طَم رِ ظمذ ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ ومٓمُ اُ ،  ُم٤م قمٚمٞمف

، أطمدمه٤م  . وهذا طمدي٨م قمٔمٞمؿ وم٢مٟمف سيح ذم اًمدًٓم٦م قمغم طمٙمٛملم ُمٝمٛملم اًمٌخ٤مري ٟمحقه

، طمتك إذا ومٜمٞم٧م  أن اًمًٞمئ٤مت شم٠ميمؾ احلًٜم٤متوأظمر  ، أن احلًٜم٤مت شمدومع اًمًٞمئ٤مت

، ومٗمل احلدي٨م شمرهمٞم٥م ذم احلًٜم٤مت ُمع  ظمذ اًمرضمؾ سمذٟمقسمف وـمرح ذم اًمٜم٤مراُ احلًٜم٤مت 

 . اشمٙم٤مًٓ قمغم احلًٜم٤مت ؿ ُمـ اًمقىمقع ذم اعمٔم٤ممل واًمًٞمئ٤متشمرهٞم٥م قمٔمٞم

 

ح ، وم٘مد س وهق أن اًمٕمٚمامء يم٤معمتٗم٘ملم قمغم أصؾ اًم٘مقل اًمذي ذيمرٟم٤مه :افدفقؾ افرابع      

،  وم٢مٟمام ُيٖمٗمر سم٤مًمتقسم٦م اًمٕمٚمامء أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يٖمٗمر ًمٚمٛمًٚمؿ ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اًمذٟمقب ؾمقى اًمنمك

َـّ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م قمغم اعمًٚمٛملم وهل اًمدظمقل  وًمٞمس ذًمؽ إٓ سمٗمْمؾ احلًٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل َُم

شم٤ٌمرك  ، ىم٤مل قأ ُم٤م قمٛمؾـ، وم٢مٟمف ي١ماظمذ سم٠مؾم وهذا سمخالف طم٤مل اًمٙم٤مومر ، المـذم اإلؾم
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ومّمٚم٧م:  چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  چ ٤مممــشمٕمو

ٞمؾ ، يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚم وذًمؽ ٕن اًمنمك ٓ يٙمٗمره إٓ اًمتقسم٦م ُمٜمف واًمدظمقل ذم اإلؾمالم 68

ٿ   ٿ  ڍ ٤ممم ذم طمؼ اعمت٘ملم ـــشمٕمشم٤ٌمرك و . وشمدسمر ىمقًمف ذم آظمر اًمٙمالم قمـ اعمٖمٗمرة

ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  

چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

 . ٩٥ – ٩٩اًمزُمر:  ڍڇ  ڍ  ڍ  

 

  : باحلسـات افسقئات  قفات مفؿة دم مقضقع تؽػرتـب

 : معارضًا حلديث ادؽػراتفقس  فؽبائر باحلسـاتاافتـبقف إول: تؽػر 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وم       َٚمَقاُت اخْلَْٛمُس  » َٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يَم٤مَن َيُ٘مقُل ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قمَ  َٕم  اًمّمَّ

َـّ  َوَرَُمَْم٤مُن إمَِم َرَُمَْم٤منَ  َواجْلُْٛمَٕم٦ُم إمَِم اجْلُْٛمَٕم٦مِ  َراٌت َُم٤م سَمْٞمٜمَُٝم ٤ٌَمِئرَ  ، ُُمَٙمٗم  رواه  « إَِذا اضْمَتٜم٥ََم اًْمَٙم

. وم٢من احلدي٨م إٟمام ذيمر ُم٤م شمٙمٗمره اًمّمٚمقات اخلٛمس واجلٛمٕم٦م وصقم رُمْم٤من  وهمػمه ُمًٚمؿ

ر أم ٓ ـ، وهؾ شمّمٚمح ًمتٙمٗمػم اًمٙم٤ٌمئ ر اًمقاضم٤ٌمت واًمٜمقاومؾ٤مئـوًمٞمس ذم احلدي٨م يمالم قمغم ؾم

 .  شمّمٚمح

قًمف ًمٞمس ، وم٘م وأُم٤م ُمـ زقمؿ أن اًمٙم٤ٌمئر ٓ شمٙمٗمر سم٤محلًٜم٤مت اؾمتدًٓٓ هبذا احلدي٨م      

شمٙمٗمػم اًمّمٖم٤مئر سم٤مًمّمٚمقات وم٘م٤مل: إن احلدي٨م سيح ذم  سم٠مطمًـ ُمـ ىمقل ُمـ قمٙمس ذًمؽ

ر يم٤ٌمئره ومٕمٚمٞمف سمٖمػم ٙمٗمّ ـأراد أن شمُ  ـُم، وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم أن  وسمّمقم رُمْم٤من اعمٗمروو٦م

، يم٤مًمٜمّمٞمح٦م وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واجلٝم٤مد ذم  ذًمؽ ُمـ اًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ

ؾمٌٞمؾ اهلل واًمّمؼم قمغم اًم٘مْم٤مء واحل٥م ذم اهلل شمٕم٤ممم واًمٌٖمض ذم اهلل شمٕم٤ممم واًمتٓمقع ذم 

 ، ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، وهذا هق احلؼ إن اًمّمالة واًمّمدىم٦م واًمّمٞم٤مم وهمػم ذًمؽ ُمـ احلًٜم٤مت

 . اًمٜمّمقص اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وشمدل قمٚمٞمف
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 : ػعؾ احلسـة مـ ؽر إشاءةـفقس احلسـة بافتـبقف افثاين: إتباع افسقئة 

أو سمٌٕمْمٝم٤م سم٥ًٌم  ٕمٜم٤مه إزاًم٦م آٟمتٗم٤مع سمتٚمؽ احلًٜم٦موذًمؽ أن شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٦م سم٤محلًٜم٦م ُم      

عمت٘مدم وومٞمف شمٕمريػ اعمٗمٚمس ُمـ هذه ، وهذا واوح ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ا شمٚمؽ اًمًٞمئ٦م

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ   ، ويمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم ٦مـإُم

احلجرات:  چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ چ  ، وىم٤مل6

 .621اًمٌ٘مرة:  چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ـْ        شمّمدق ، ومتِمٛمؾ أي٦م ُمـ  َـّ وآذى وم٢من ذًمؽ يٌٓمؾ أصمر اًمّمدىم٦مُمَ  ومٝمذه أي٦م شمٕمؿ يمؾ ُم

،  ، ومٝمذا أؿم٘مك ممـ مل يتّمدق أصالً  ًمٞم٘م٤مل: إٟمف ُمتّمدق وأفمٝمر ُمع ذًمؽ اعمـ وإذى ري٤مءً 

ومٌٓمٚم٧م  ، صمؿ أفمٝمر سمٕمد ذًمؽ اعمـ وإذى شمّمدق اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل ـوشمِمٛمؾ أي٦م يمذًمؽ ُم

 . صدىمتف وزال أصمره٤م احلًـ

ُمـ أشمك  » ىم٤مل طقمـ اًمٜمٌل  طوُمـ هذا اًمٜمقع طمدي٨م صٗمٞم٦م قمـ سمٕمض أزواج اًمٜمٌل       

وراه اإلُم٤مم أمحد سمٚمٗمظ  ، رواه ُمًٚمؿ « لء مل شم٘مٌؾ ًمف صالة أرسمٕملم ًمٞمٚم٦مـؿم٠مًمف قمـ ـقمراوم٤ًم ومً

قمـ  وقمـ اسمـ قمٛمر  هلذا اًمذٟم٥م . وهذا شمٖمٚمٞمظ قمٔمٞمؿ ، «... ومّمدىمف سمام ي٘مقل ...  »

 « ٤مؿمٞم٦م ٟم٘مص ُمـ أضمره يمؾ يقم ىمػماـم٤منُمـ اىمتٜمك يمٚم٤ًٌم إٓ يمٚم٥م صٞمد أو ُم » ىم٤مل طاًمٜمٌل 

، أو حتٛمؾ إصماًم  إصمٛمف ـومل ي٘مؾ: زاد ُم ، « ٟم٘مص ُمـ أضمره » ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ٚمؿرواه ُمً

، يمام أن اًمًٞمئ٦م شم٠ميمؾ احلًٜم٦م ومال  ذه٥م اًمًٞمئ٦م، وم٢من احلًٜم٦م شمُ  ٕن يمؾ ذًمؽ يٗمٞمد ٟمٗمس اعمٕمٜمك

ڎ ڈ ڈ چ  . وسمٞم٤من يمؾ ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤مممشمرومع درضمتف  وٓ شمٜمٗمع ص٤مطمٌٝم٤م

، 7 –8اًمزًمزًم٦م:  چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ چ  قًمفــــــوىم

 .18إٟمٌٞم٤مء:  چڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ
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، إن اعمذٟم٥م سمٕمد أن يتقب ىمد يّمػم  ومام ُمٕمٜمك ىمقل سمٕمض أهؾ اعمٕم٤مرف واًمزهد ؾنن ؿقؾ:      

واجلقاب وباهلل تعاػ ىمٌؾ أن يذٟم٥م؟  ق أطمًـ ُمـ احل٤مل اًمذي يم٤من قمٚمٞمفإمم طم٤مل ه

،   يّمح ذم اصمٜملم ُمـ اًمٜم٤مس: أطمدمه٤م ُمـ ٟمدم ٟمدُم٤ًم قمٔمٞماًم قمغم ذٟمٌفن هذا اًم٘مقل إٟماما افتقؾقؼ:

، أظمر  ومت٤مب سم٢مٟم٤مسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم وسمحًٜم٤مت يمثػمة هل أقمٔمؿ سمٙمثػم ُمـ اًمذٟم٥م اًمذي ومٕمٚمف

 طمتك وىمع ُمٙمر اهلل شمٕم٤ممم ـَ ، وم٠مُمِ  ، وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ُمٜمٝمام: إٟم٤ًمن يم٤مٟم٧م ومٞمف ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٖمرور

ذًمؽ  شم٤مب ُمـو ،٤م ذًمؽ إمم ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م ٟمٗمًف وم٤مهتٛمٝم٤مده وم٘م ، ذم سمٕمض إقمامل اًمٗم٤مطمِم٦م

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ، ، وًمذًمؽ ص٤مر طم٤مًمف أطمًـ مم٤م يم٤من قمٚمٞمف وُمـ همػمه اًمذٟم٥م
 

 : افتـبقف افثافث: اإلشالم هيدم ما ؿبؾف وافؽاؾر يماخذ بلشقأ أظامفف

ۀ ۀ ہ  ڻچ  ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم يمؾ ؾمٞمئ٦م ىمٌٚمف موم٤ًم أن اإلؾمالم هيدٓ أقمٚمؿ ظمال      

 ت وإطم٤مدي٨م يمثػمة ذم هذا اعمٕمٜمكوأي٤م ،٩7إٟمٗم٤مل:  چہ ہ ہ ھ ھ ھ

، وهم٤مي٦م ُم٤م  ، وأُم٤م اًمٙم٤مومر وم٢مٟمف ي١ماظمذ سم٠مؾمقأ أقمامًمف وومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ُمٕمرووم٦م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف

، ومال شم١مدي إمم  ، هق أن ٓ حت٥ًم قمٚمٞمف ذم مجٚم٦م اًمًٞمئ٤مت يٜمتٗمع اًمٙم٤مومر سم٠مقمامًمف همػم اًمًٞمئ٦م

سم٤مقمت٤ٌمر  قمذاب أهؾ ضمٝمٜمؿ يتٗم٤موت و . ًمٙمٗمر يٗمًد يمؾ طمًٜم٦م ويٌٓمٚمٝم٤موم٢من ا ، زي٤مدة قمذاسمف

 چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   چ ذم اًمٙم٤مومر ىم٤مل شمٕم٤ممم،  يمؼم ؾمٞمئ٤مهتؿ وقمدده٤م

﮴  ﮵ ﮶   چ ، وىم٤مل82إٟمٕم٤مم:  ﮳   ، وىم٤مل77إٟمٕم٤مم:  چۓ ۓ ﮲

 .68ومّمٚم٧م:  چۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ
 

 : وجقب افتقبة وآشتغػارتؽػر افسقئات باحلسـات ٓ يعارض :  افتـبقف افرابع

ظم٤مص٦م إذا شمٕمٚمؼ إُمر سم٤معمٔم٤ممل سملم  ،وذًمؽ أن اًمتقسم٦م واضم٥م ُمًت٘مؾ ويمذًمؽ اإلؾمتٖمٗم٤مر       

ومٛمـ اًمٖمرور أن ٓ يتقب اإلٟم٤ًمن ُمـ  ، ويمذًمؽ ذم إقمامل اًمتل شمتٓمٚم٥م اعمٖم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤ٌمد

 ،ؾ اًمٜم٤مر صمؿ يدظموم٢من اًمٔمٚمؿ ىمد ي٠ميمؾ احلًٜم٤مت يمٚمٝم٤م  ،اًمٔمٚمؿ سمدقمقى أن ًمف طمًٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م 

وأيْم٤ًم وم٢من اإلؾمتٙمث٤مر ُمـ  . « أشمدرون ُم٤م اعمٗمٚمس؟ »وىمد شم٘مدم هذا اعمٕمٜمك ذم طمدي٨م 

 وًمٙمـ سمنمط قمدم اًمتٗمريط سمنموط اًمتقسم٦م ُمـ اًمذٟم٥م اعمٕملم . ،احلًٜم٤مت هق ٟمقع ُمـ اًمتقسم٦م 
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وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ  ،أن يٌ٘مك اإلٟم٤ًمن قمغم طم٤مًمف إذا يم٤مٟم٧م اعمٖم٤مًم٦ٌم واضم٦ٌم قمٚمٞمف ويمذًمؽ ُمـ اإلصمؿ 

 ػم آي٦م اعمّم٤مسمرة واعمراسمٓم٦م ُمـ يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ( .ذم شمٗمً
 

 : ظذ افتائب أن يـاشب بغ احلسـة وافسقئة

، وم٢مٟمف يٜمٌٖمل ًمف ذم سمٕمض  ويتٌع ذًمؽ أن ُمـ أراد أن يتقب ُمـ ذٟم٥م ُمٕملم سمٗمٕمؾ طمًٜم٦م      

وم٢مٟمف  قمروفُم٤مًمف أو  ذم ، ُمث٤مل ذًمؽ ُمـ فمٚمؿ إٟم٤ًمٟم٤مً  إطمٞم٤من أن يٜم٤مؾم٥م سملم احلًٜم٦م وسملم ذٟمٌف

، ويمذًمؽ ُمـ أيمؾ ُم٤مًٓ طمراُم٤ًم أو ضب ُمًٚماًم أو ىمتٚمف يِمؽمط ذم  ط ذم اًمتقسم٦م رد اعمٔم٤ممليِمؽم

يمؾ ذًمؽ اًمتحٚمؾ ورد احل٘مقق إمم أهٚمٝم٤م وإٓ وم٢من اعمٔمٚمقم ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ طمًٜم٤مت اًمٔم٤ممل يقم 

وم٢من  ٤ًم ُمـ شمرك سمٕمض اًمٗمرائض واًمقاضم٤ٌمت. وُمث٤مل ذًمؽ أيْم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام شم٘مدم ذم احلدي٨م

،  ئ٤مت إٟمام يٙمقن سمتداريمٝم٤م واًم٘مٞم٤مم هب٤م إن مل يً٘مط وضمقهب٤م أو يتٕمذر شمداريمٝم٤مشمٙمٗمػم هذه اًمًٞم

ظمدقمٝمؿ  ـٌٞمؾ ُمـٝم٤م ومٝمذا ؾمـٜمًضمٜم٤مت ُمـ همػم ـشمريمٝم٤م اشمٙم٤مًٓ قمغم طمًوأُم٤م اإلسار قمغم 

  . ٞمٓم٤منـاًمِم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ،11اعمٓمٗمٗملم:  چ  ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ ل شمٕم٤ممم  وىم٤م       قَم

َؿ، ىَم٤مَل ، َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ  فُ َريِضَ اهللَُّ قَمٜمْ  ٤ًٌم يَم٤مَٟم٧ْم  » اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّ ـَ إَِذا َأْذَٟم٥َم َذْٟم إِنَّ اعْم١ُْمُِم

ٌُفُ  ُٟمْٙمَت٦ًم ؾَمْقَداَء ذِم ىَمْٚمٌِفِ  ، َوإِْن َزاَد َزاَدْت طَمتَّك َيْٕمَٚمَؼ  ، وَم٢مِْن شَم٤مَب َوَٟمَزَع َواؾْمَتْٖمَٗمَر ؾُمِ٘مَؾ ُِمٜمَْٝم٤م ىَمْٚم

ِذي َذيَمَر اهللَُّ ذِم يمَِت٤مسمِفِ  هِب٤َم اُن اًمَّ ٌُُف وَمَذًمَِؽ اًمرَّ اًمؽمُمذي و أمحد رواه « چ ڃ چ چ ڇ ڇ چ ىَمْٚم

صحح أطمدمه٤م قمغم  واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمف ُمـ ـمري٘ملم واسمـ طم٤ٌمنذم )اًمٙمؼمى( واًمٜم٤ًمئل 

وذم احلدي٨م شمٜمٌٞمف إمم اًمتٕم٤مُمؾ ىمدر  ، ريـًمهذا هق اًمران واذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل . 

قمغم  سمٙمثػم  ومٝمق أًمٓمػ وأظمػ أصمراً لْم وأُم٤م اًمٖمَ  ؾمتٓم٤مقم٦م ُمع يمؾ ذٟم٥م يمح٤مًم٦م ظم٤مص٦م .اإل

ٖم٤من قمغم ٞمُ إٟمف ًمَ  » ىم٤مل ط، وذم طمدي٨م إهمر اعمزين قمـ اًمٜمٌل  اًم٘مٚم٥م ومال يًٚمؿ ُمٜمف ُم١مُمـ

. ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف  ٚمؿ وأسمق داودـرواه ُمً « تٖمٗمر اهلل ذم اًمٞمقم ُم٤مئ٦م ُمرةـٓؾمىمٚمٌل وإين 

 ،واًمَٖملْم ًمٖم٦م ذم اًمٖمٞمؿ أي اًمًح٤مب  . اًمزضم٤مج إذ زقمؿ أن اًمريـ واًمٖملم واطمد ورد قمغم ، اهلل
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ومٙم٠من اًمٖملم ذم احلدي٨م يمٜم٤مي٦م قمـ  ،وؿمجرة هَمْٞمٜم٤مء أي يمثػمة اًمقرق ُمٚمتٗم٦م إهمّم٤من ٟم٤مقمٛم٦م 

 ٓم٤مىم٦م وشُمِمٖمؾ قمـ ُاُمقر أظمرى ُمٝمٛم٦م .واضم٤ٌمت يمثػمة شمٖمٓمل اًم

٢مٟمام يًتخػ ذٟمقسمف ويًتّمٖمره٤م ُمـ فمـ أن طمًٜم٤مشمف شمٖمٜمل قمـ اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ومو      

ڭ ڭ   چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ويراه٤م هٞمٜم٦م، وهذا هق اًمذي أوىمع سمٜمل إهائٞمؾ ومٞمام وىمٕمقا ومٞمف

 .129إقمراف:  چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 

 : حسـة ـبرة داؾعة فؾباليا

پ   پ  ڍ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،وذًمؽ أن اعمًٚمؿ ؾمُٞمٛمتحـ سم٤مًمّمؼم ٓ حم٤مًم٦م  ،وهل اًمّمؼم        

 ،116آل قمٛمران:  ڍڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ 

واًمّمؼم ٟمققم٤من: اًمّمؼم قمغم اعمّم٤مئ٥م واًمّمؼم قمغم اًمٕمٛمؾ . وُمـ ُيت٤مر اًمّمؼم قمغم اًمٕمٛمؾ 

ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُم١مُمـ أن ُيت٤مر ىمْمٞم٦م هل٤م أوًمقي٦م  ،صؼم اعمّم٤مئ٥م ومٕمًك اهلل شمٕم٤ممم أن يدومع قمٜمف 

ّم٤مسمر ويراسمط قمٚمٞمٝم٤م طمتك يتقوم٤مه اهلل سمؾ ي ،ُمـ واضم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مي٦م اًمٙمثػمة ومٞمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمّمؼم 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ڍ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،شمٕم٤ممم او يٌٚمغ هم٤ميتف 

ي شم٘مع قمٚمٞمف اعمّم٤مسمرة عم٤م يم٤من اًمٌمء اًمذو ،622آل قمٛمران:  ڍۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ٜمتّم٥م يمؾ واضم٥م ي قُمٚمؿ أٟمف قم٤مم ذم ، ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمذيمقر( همػم واعمراسمٓم٦م )أي اعمٖم٤مًم٦ٌم

واٟمٔمر إمم  يتقهؿ سمٕمْمٝمؿ . ىمد ف همػم ظم٤مص سم٤مًمرسم٤مط قمغم صمٖمقر احلرب يماموأٟم ،ًمف اعمًٚمؿ 

ۉ  ۉ    ې   ې  ې  ې  ى   ى  ۅ  ڍ أصم٤مر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚمّمؼم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڇڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم يمذًمؽ و ،1٩8إقمراف:  ڍ   ائائ

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،92اًمٜمحؾ:  ڍ ڎ  ڎ

 .61اًمًجدة:  ڍ   ڍ  ڌڇڇ  ڍ  

 

 



 161 

 : ام يصقب ادممـ مـ أذىافؽػارة ب

ّمٞم٥م اعم١مُمـ ُمـ ُم٤م يُ  » ي٘مقل  طأهنام ؾمٛمٕم٤م رؾمقل اهلل  ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة      

فُ يُ  اهلؿ   ن طمتكزَ ؿ وٓ طَم ٘مَ ٥م وٓ ؾَم َّم ٥م وٓ ٟمَ َص وَ  رواه  « ئ٤مشمفر سمف ُمـ ؾمٞمّ ٗم  إٓ يمُ  ـَٝمٛمُّ

 .  اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف

ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يّمٞمٌف أذى ُمـ ُمرض ومام  » طىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل       

.  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف « حتط اًمِمجرة ورىمٝم٤مؾمقاه إٓ طمط اهلل سمف ؾمٞمئ٤مشمف يمام 

سمٚمٖم٧م ُمـ  ،16٩اًمٜم٤ًمء:  چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  چوقمـ أيب هريرة ىم٤مل عم٤م ٟمزًم٧م: 

ب سمف ٤مّمٗمل يمؾ ُم٤م يُ وم ، ىم٤مرسمقا وؾمددوا » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  اعمًٚمٛملم ُمٌٚمٖم٤ًم ؿمديداً 

. وىمد صم٧ٌم أيْم٤ًم  ٚمؿـرواه ُمً « ٝم٤م٤ميمُ ـِميُ  قيم٦مِ ـٝم٤م أو اًمِمٌُ ٜمٙمَ يُ  ـٙم٦ٌمِ ، طمتك اًمٜمَّ  ٚمؿ يمٗم٤مرةـاعمً

 . أن إضمر ذم ذًمؽ يٙمقن قمغم ىمدر اعمّمٞم٦ٌم

مئ ىئ يئ جب چ ٤مممــإطم٤مدي٨م ُمٕم٤مرو٦م ًمٜمحق ىمقًمف شمٕمأن هذه  ٝمؿويتقهؿ سمٕمْم      

هذه اًمٜمّمقص ُمتقاوم٘م٦م همػم  أن واجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ:، ٩9اًمٜمجؿ:  چحب خب 

، وُمٕمٚمقم أن  ٕن شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت سم٤معمّم٤مئ٥م إٟمام هق سمٕمض إضمر قمغم اإلؾمالم ُمتٕم٤مرو٦م

ف سمٗمْمٚمف وطمده ٓ ًمًٚمؿ وؾمٕمٞمف اًمذي ىمدره اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمٛمؾ اعم هق اًمدظمقل ذم اإلؾمالم

ٍـّ ، وهذا يمام شم٘مقل: إن ُمـ إضمر قمغم اإل ذيؽ ًمف  ؾمالم ضمقاز ُمٖمٗمرة سمٕمض اًمذٟمقب سمٛم

 ، ويمام شم٘مقل إن ُمـ إضمر قمغم ، وٓ ُيتٚمػ اعمًٚمٛمقن ذم ضمقاز ذًمؽ وومْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

، وُمـ إضمر قمغم اإلؾمالم  فمٝمر اًمٖمٞم٥م اعمًٚمؿ ذم اإلؾمالم طمّمقل اًمثقاب سمدقم٤مء إخ

 ٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤مممن شمٚمؽ إضمقر خم٤مًمٗم، وٓ جيقز ٕطمد أن ي٘مقل: إ إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أظمرة

 . ٕن ذًمؽ يمٚمف أضمر قمغم ؾمٕمل اإلٟم٤ًمن ذم اإلؾمالم ،چمئ ىئ يئ جب حب خبچ
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 افصغائر وافؽبائر

 قئاتسودرجات احلسـات واف
،  سمٞم٤من ُم٤م ىمررشمف اًمنميٕم٦م ُمـ شمٗم٤موت اًمًٞمئ٤مت آول: ،ُٕمريـ  خمّمص ٗمّمؾهذا اًم      

اًمث٤مين: أن احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت درضم٤مت او  . ٜم٘مًؿ إمم يم٤ٌمئر وُم٤م هق دوهن٤موأن اًمذٟمقب شم

 ؿُمَٕم٥م وهق أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ظم٤مص٦م أن اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمف ؿم٤مئٕم٦م .

 

 خطقرة افذكقب ـؾفامؼدمة دم 

 ، وىم٤مل1٥إٟمٕم٤مم:  چۋ ۅ ۅ ۉ    ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ   ىم٤مل شمٕم٤ممم      

، 2٩اًمٜمقر:  چڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳچ

، وقمـ أيب هريرة أن ٩2إطمزاب:  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  وىم٤مل

قل اهلل: وُمـ ـىم٤مًمقا: ي٤م رؾم،  « يمؾ أُمتل يدظمٚمقن اجلٜم٦م إٓ ُمـ أسمك » ىم٤مل طرؾمقل اهلل 

 . رواه اًمٌخ٤مري « ين وم٘مد أسمكُمـ أـم٤مقمٜمل دظمؾ اجلٜم٦م وُمـ قمّم٤م » ؟ ىم٤مل ي٠مسمك

، ويمٞمػ ٓ يٙمقن ذًمؽ  ضمٜمس اعمٕمّمٞم٦م ؿم٠مٟمف يمٌػم ومٝمذه ٟمّمقص قم٤مُم٦م شمدل قمغم أن      

أي  ، وًمذًمؽ وم٢من اعمٕمّمٞم٦م . ُم٤م سملم إصمؿ وفمٚمؿ ووم٤مطمِم٦م وومًؼ ووالل ويمٗمر اعمٕم٤ميصو

ذم ، أو اًمقىمقع  شمقضم٥م اخلقف واحلذر ُمـ أن شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمقىمقع ذم اًمٗمتٜم٦م ، ُمٕمّمٞم٦م يم٤مٟم٧م

 .ط وذيمر اًمٜمٌل  اب أًمٞمؿ يمام ذيمر اهلل شمٕم٤مممقمذ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ چ  وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم      

أي شمٕمديؾ وشمًديد وضمٝم٦م اعمًٚمؿ ًمديـ إىم٤مُم٦م  ، أي٦م شم٘متيض1٩اًمروم:  چڦ ڦ 

ذم  ن خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ شمقضم٥م اخلقف ُمـ ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌمأ، و ومال يٛمٞمؾ يٛمٞمٜم٤ًم وٓ ؿمامًٓ  ،اهلل شمٕم٤ممم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ  ، ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمٞمقم أظمر

، وهذه أيْم٤م آي٦م ٩ – 1اًمٕمٍم:  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ
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اصقا سم٤محلؼ قم٤مُم٦م شمث٧ٌم اخلنان ًمٚمٌنم مجٞمٕم٤ًم إٓ اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت وشمق

 . اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤ماإلىم٤ٌمل قمغم سم٤مًمّمؼم، وهذا ي٘متيض شمٕمٔمٞمؿ ؿم٠من اعمٕم٤ميص يمٚمٝم٤م و قاوشمقاص

 

، وسمٕمد اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م ذم قمٚمؿ ؿمٝمداء  وإٟمام شمٙمقن اعمٕمّمٞم٦م صٖمػمة ذم قمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ      

ذم طمؼ اعمًٚمؿ اًمتّقاب واًمذي ًمف طمًٜم٤مت يمثػمة واًمذي ُيّم٤مب سمٛمّم٤مئ٥م  ، اهلل ذم إرض

ر ُمٕمّمٞمتف ،  أو سمٕمْمف ، يمٚمف جمراه٤م شمزيؾ أصمر اًمذٟم٥م ىوذًمؽ ٕن اًمتقسم٦م وُم٤م ضمر،  شُمـٙمٗم 

، وىمد شمقؾمٕمٜم٤م ذم اًمٙمالم  ٤مئ٥متذم قمٚمؿ اعمٓمٚمٕملم قمغم أطمقال اًمصمؿ ،  شمٕم٤ممم ومٞمّمٖمر ذم قمٚمؿ اهلل

، وذيمرٟم٤م أن اعمٕمّمٞم٦م شمي ص٤مطمٌٝم٤م  اًم٤ًمسمؼ ؾاحلًٜم٤مت اعم٤مطمٞم٦م ذم اًمٗمّمقمـ قمـ اًمتقسم٦م و

ٱ چ  شمٕم٤ممم ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف ، وًمٙمـ يٙمقن اًمير شمٌٕم٤ًم ًمٙمؼم اعمٕمّمٞم٦م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ يمؼمه٤م

ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

شم٤ٌمرك  ، وىمقًمف٩2آل قمٛمران:  چ ٿٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک چ  وشمٕمـــــ٤ممم

 . 7 – 8اًمزًمزًم٦م:  چگ گ گ 
 

 : احلذر مـ افتفاون دم ؾعؾ افصغائر

سمداي٦م اًمٓمريؼ إمم  ٕٟمف اعمٕم٤ميص ذٟم٥م قمٔمٞمؿ يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف إمم أن اؾمتّمٖم٤مر اإلىمدام قمغمو      

: آؾمتخٗم٤مف  ، واًمث٤مٟمٞم٦م ر قمغم اعمٕمّمٞم٦م وهذا ُمـ اًمٙم٤ٌمئر: اإلسا إومم ، قمٔمٞمٛمتلم

  وهذا يمٌػم أيْم٤ًم . ،٤مًمذٟم٥مسم

 يمؾ ُم٤م هنك اهلل قمٜمف ومٝمق ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس:  ،  قم٤ٌمس  ـوىمد ورد ٟمحق ُم٤م شم٘مدم قمـ أسم      

يمؾ رء قمَم اهلل ومٞمف  وىم٤مل:  ، اسمـ ضمرير واًمٌٞمٝم٘مل وهمػمهؿ. رواه قمٌد سمـ محٞمد و يمٌػمة

هل إمم  :أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمٙم٤ٌمئر أؾمٌع هل؟ ىم٤مل. وقمٜمف أيْم٤ًم  ه اسمـ ضمريرروا . ومٝمق يمٌػمة

هل إمم ؾمٌٕمامئ٦م أىمرب  :، أؾمٌع هل؟ ىم٤مل . وقمٜمف أيْم٤ًم أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمٙم٤ٌمئر  اًمًٌٕملم أىمرب

. روامه٤م اسمـ ضمرير واسمـ  ة ُمع اؾمتٖمٗم٤مر وٓ صٖمػمة ُمع إسار، همػم أٟمف ٓ يمٌػم ُمٜمٝم٤م إمم ؾمٌع

ن اًمٙم٤ٌمئر يمؾ ذٟم٥م ظمتٛمف اهلل سمٜم٤مر أو همْم٥م أو أ :٤ٌمس أيْم٤مً ذر وهمػممه٤م. وقمـ اسمـ قماعمٜم
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، وىمد ذيمر هذه اًمرواي٤مت اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم  . رواه اسمـ ضمرير واًمٌٞمٝم٘مل ًمٕمٜم٦م أو قمذاب

 .٩1، آي٦م:  شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء

 شم٤ٌمرك ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف يقوح ذًمؽ أن شمرك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اًمٙم٤ٌمئر      

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ چ  شمٕم٤مممو

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

ٱ ٻٻ ٻ ٻ چ  ، وىمقًمف89 –87اعم٤مئدة:  چڌ ڎڎ

 چپپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 ه، يمٌػم ، وهنٞمٝم٤م قمـ يمؾ ُمٜمٙمر وهذا يِمٛمؾ أُمر اًمٜمٗمس سمٙمؾ ُمٕمروف ، ٩ –1اًمٕمٍم: 

 .ًمؽ ذ ، ٟمٕمقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ ًمققمٞمدذًمؽ ومٝمق داظمؾ ذم ا وُمـ مل يٗمٕمؾ هوصٖمػم

يمٜم٤م  ، إنْ  ٕمرذم أقمٞمٜمٙمؿ ُمـ اًمِمَّ  ٟمٙمؿ ًمتٕمٛمٚمقن أقمامًٓ هل أدّق إ ؿال: وظـ أكس       

ـْ  طه٤م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل دُّ ٕمُ ٜمَ ـًمَ   . ، واعمقسم٘م٤مت: اعمٝمٚمٙم٤مت وهمػمه رواه اًمٌخ٤مري . اعمقسم٘م٤مت ُِم

 

 ادبحث إول

 ؽبائر وافصغائراف

 : تػاوت افذكقب : ادسلفة إوػ

  چژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ژچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ؼم اًمٙم٤ٌمئر هق ، وم٠ميم ، أي٦م شمٗمٞمد أن اًمٔمٚمؿ درضم٤مت وأن هٜم٤مًمؽ فم٤ممل وأفمٚمؿ٥8اًمٙمٝمػ: 

: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل  ىم٤مل ، وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وشمقاسمع اًمٙمٗمر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمٙمٗمر سم٤مهلل

صمؿ أي؟  : ىم٤مل: ىمٚم٧م « ٟمدًا وهق ظمٚم٘مؽأن دمٕمؾ هلل  » ؟ ىم٤مل أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ قمٜمد اهلل ط

 زاينَ صمؿ أن شمُ   » ىم٤مل: ىمٚم٧م صمؿ أي؟ ىم٤مل « ُمٕمؽ ؿَ ٕمَ ٓمْ أن يَ  وًمدك خم٤موم٦مَ  أن شم٘متَؾ  صمؿ » ىم٤مل

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « ضم٤مركِ  طمٚمٞمٚم٦مَ 
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قمـ  ، وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو واقمٚمؿ أٟمف مل يرد طمٍم مجٞمع اًمٙم٤ٌمئر ذم ٟمص واطمد      

  « واًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس اًمقاًمديـ وىمتؾ اًمٜمٗمسوقم٘مقق  اًمٙم٤ٌمئر: اإلذاك سم٤مهلل » ىم٤مل  طاًمٜمٌل 

. وًمٞمس شم٘مدير احلدي٨م: اًمٙم٤ٌمئر هل  رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن واًمٜمذور ُمـ صحٞمحف

 ومٝمذا اإلذاك ... اًمخ ، وًمٙمـ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمت٘مدير: اًمٙم٤ٌمئر ، ُمٜمٝم٤م اإلذاك ... اًمخ .

يذيمر ذٟمقسم٤ًم أظمرى يمثػمة  ، سمدًمٞمؾ أٟمف مل اًمت٘مدير وٟمحقه يتقاومؼ ُمع ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

واإلوم٤ًمد ذم إرض  ومٕمؾ ىمقم ًمقطو ٙم٤ٌمئر سمٜمص اًم٘مرآن واحلدي٨م يم٤مًمزٟم٤مهل ُمـ اًم

وشمرك  واًمًحر واًم٘مذف واًمتقزم يقم اًمزطمػ واًمنىم٦م وأيمؾ اًمرسم٤م وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 ٤ًمن ٟمامُم٤ًم وشمرك اًمتٜمزه ُمـ اًمٌقلإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًمٙمؼم ويمقن اإلٟم

ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ وآؾمتٓم٤مًم٦م ذم قمروف وىمت٤مل اعمًٚمؿ سمٖمػم طمؼ واخلّمقُم٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ وذب و

وحم٦ٌم أن حتٛمد عم٤م مل شمّمٜمع وحم٦ٌم أقمداء  اخلٛمر واًمري٤مء وحم٦ٌم أن شمِمٞمع اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اعم١مُمٜملم

،  وشمٗمريؼ اًمديـ وشم٘مٓمٞمٕمف سملم إطمزاب واًمٗمرق اهلل قمز وضمؾ واًمتحدث سمٙمؾ ُم٤م شمًٛمع

وإذا أردت اًمتقؾمع ذم ُمٕمروم٦م اًمٙم٤ٌمئر  . ه٤مٙمثػمة اًمتل يّمٕم٥م طمٍموهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اًم

اًمذهٌل مجٚم٦م يمٌػمة ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مب . وىمد مجع احل٤مومظ  ٥م احلدي٨مـومٕمٚمٞمؽ سمٙمت٤مب اهلل وسمٙمت

 .( اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر)ٛمل ذم يمت٤مب تويمذًمؽ اهلٞم (اًمٙم٤ٌمئر)

ؿم٤مقمرة أن اًمذٟمقب يم٤ٌمئر وىمد ٟم٘مؾ اًمٕمٚمامء قمـ اجلقيٜمل وآؾمٗمرايٜمل واًم٘مِمػمي وإ      

يمٚمٝم٤م
(1)

، وقمغم هذا  ، وه١مٓء اًمٕمٚمامء ُمتٗم٘مقن ُمع همػمهؿ قمغم أن اًمذٟمقب شمتٗم٤موت ذم يمؼمه٤م

رواي٦م هذا اًم٘مقل وىمد ذيمرٟم٤م  ، إن يمؾ ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة اعمٕمٜمك يٜمٌٖمل محؾ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس 

اؾمتٌٕمد صحتٝم٤م ُمـ همػم ٟمٔمر ذم إؾمٜم٤مده٤م  ـ، وهل رواي٦م صحٞمح٦م ٓ ييه٤م ُم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

٤ٌمس أن يمؾ ُم٤م هنل اهلل قمٜمف ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ُم٤م أفمٜمف يّمح قمـ اسمـ قم

                               
، ًم٘مد أضم٤مد اعم١مًمػ طمٗمٔمف اهلل ذم اًمتحذير ُمـ  ٘مًؿ إمم يم٤ٌمئر وصٖم٤مئر( يمٞمػ شمٙمقن يم٤ٌمئر يمٚمٝم٤م؟ وهل شم1)

، وًمٙمـ يٌ٘مك اًم٘مقل سم٠من اًمّمٖم٤مئر همػم اًمٙم٤ٌمئر هق اعمريض وىمد ؾمٛمك اعم١مًمػ  اًمتٝم٤مون ذم صٖم٤مئر اًمذٟمقب

أٟمٔمر اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ  "سم٤مًمذٟمقب اًمتل ٓ يًٚمؿ أطمد ُمٜمٝم٤م أو ُمـ ُمثٚمٝم٤م"ًمذٟمقب رقم٤مه اهلل هذا اًمٜمقع ُمـ ا

 . اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين )قمٛمر(
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. ىمٚم٧م )اًم٘م٤مئؾ اسمـ طمجر(: اًمٜم٘مؾ اعمذيمقر قمٜمف أظمرضمف  ٕٟمف خم٤مًمػ ًمٔم٤مهر اًم٘مرآن يمٌػمة

إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض واًمٓمؼمي سمًٜمد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم )أي اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ( إمم 

سم٤مب قم٘مقق اًمقاًمديـ ُمـ  ، 12/٩٩2 ، ـ ومتح اًم٤ٌمريُم) ُمع اظمتّم٤مر اسمـ قم٤ٌمس. اهـ

 . (راًمٙم٤ٌمئ

 

 : ادسلفة افثاكقة: تعريػ افؽبرة

 ًمٗمّمؾ أن اعمٕم٤ميص ؿم٠مهن٤م يمٌػم يمٚمٝم٤م وأن اهلل شمٕم٤ممم ذيمر اًمٕمّم٤مة مجٚم٦مشم٘مدم ذم سمداي٦م ا      

ب ذٟمقاًم ٟمقع ُمـن يٕمٚمٛمٜم٤م ديٜمف ذيمر يمؾ ذٟم٥م أو ، صمؿ عم٤م أراد اهلل شمٕم٤ممم أ وشمققمدهؿ سم٤مًمٕمذاب

تٗمّمٞمٚمٞم٦م شمٙمرر ذيمر ، وذم سمٕمض هذه اًمٜمّمقص اًم ذم ٟمص ظم٤مص يٗمٞمد حتريؿ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ

وذم  .يمثػمة اًم٘متؾ وذٟمقب أظمرى ، يمام ورد ذم اًمرسم٤م و أو سمام يقضم٥م اًمٕم٘م٤مب اًمققمٞمد سم٤مًمٕم٘م٤مب

أو ُم٤م هق سمٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل  ص اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ورد هنل قمـ ومٕمؾ ُمٕملمـم٤مئٗم٦م أظمرى ُمـ اًمٜمّمق

 .  اًمٜمص اخل٤مصواًمتحريؿ ُمـ دون ذيمر اًمققمٞمد ذم

ده ـأو شمققم فشمٕم٤ممم وم٤مقمٚمَ و شم٤ٌمرك ٛمؾ يمؾ ذٟم٥م ًمٕمـ اهللـر شمِمـوم٢من اًمٙم٤ٌمئ ، ٝمذا اًمٜمٔمرـوسم      

قمٚمف يدظمؾ اًمٜم٤مر أو ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م أو ٓ أفمٚمؿ ُمٜمف أو ُمـ أفمٚمؿ ُمٜمف أو ىم٤مل: إن وم٤م سم٤مًمٕمذاب

إن وم٤مقمٚمف أو وصػ اًمذٟم٥م سم٠مٟمف يمٌػمة أو قمٔمٞمؿ أو يمٗمك سمف إصماًم أو وضم٥م ومٞمف احلد أو ىم٤مل: 

اًمتل شمث٧ٌم قم٤ٌمرات اًمتْمخٞمؿ  ، أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ ٕن اًمٗمًؼ ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٕم٘م٤مب وم٤مؾمؼ

، ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل  ، وهذا ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ اًمٙم٤ٌمئر سم٤مًم٘مرآن واحلدي٨م

ف اهللـــرمح
 (1)

، واؾمتحًٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ذح طمدي٨م اًمًٌع اعمقسم٘م٤مت ُمـ ومتح  

يمت٤مب اعمح٤مرسملم ، سم٤مب رُمل اعمحّمٜم٤مت(، وذم شمٕمريػ اًمٙم٤ٌمئر أىمقال  ، 16/1٥٥اًم٤ٌمري )

 . أظمرى ذيمره٤م اسمـ طمجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ل، أن ذط يمقن همّم٥م اعم٤م وٟم٘مؾ اسمـ طمجر ذم ٟمٗمس اعمقوع قمـ أيب ؾمٕمٞمد اهلروي      

ـ . وهذا ظمٓم٠م وم٢من اًمققمٞمد ذم يمثػم ُم اهـ . غ ٟمّم٤مسم٤ًم ويٓمرد ذم اًمنىم٦م وهمػمه٤ميمٌػمة أن يٌٚم

                               
 ، وهق اًمذي ٟمٔمٜمف صقاسم٤ًم )قمٛمر(. ( هذا هق اًمتٕمريػ اًمذي ارشمْم٤مه أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ1)
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، ومٕمـ أيب  وًمٞمس قمغم ُم٘مدار اًمتقهمؾ ومٞمف ، أو أيمثره٤م ورد قمغم ضمٜمس اًمٗمٕمؾ ٟمّمقص اًمٙم٤ٌمئر

 رٚمؿ سمٞمٛمٞمٜمف وم٘مد أوضم٥م اهلل ًمف اًمٜم٤مُمـ اىمتٓمع طمؼ اُمرئ ُمً » ىم٤مل  طأُم٤مُم٦م أن رؾمقل اهلل 

وإن ىمْمٞم٤ًٌم  » ؟ ىم٤مل وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: وإن يم٤من ؿمٞمئ٤ًم يًػمًا ي٤م رؾمقل اهلل  « وطمرم قمٚمٞمف اجلٜم٦م

ُمٗمٕمقل  هققب قمغم أٟمف ظمؼم يم٤من حمذوومف أو ُمٜمّم ش ىمْمٞم٤ٌمً  » وًمٗمظ،  رواه ُمًٚمؿ « ُمـ أراك

 . وأصم٤مر هبذا اعمٕمٜمك يمثػمة . ًمٗمٕمؾ حمذوف واًمت٘مدير: وإن اىمتٓمع ىمْمٞم٤ًٌم ُمـ أراك
يمام هق  ،وأيْم٤ًم وم٢من ُمـ يمِؼْم اًمذٟم٥م أْن يتٕمدى أصمره إمم اًمٜم٤مس او شمٙمقن ًمف قمقاىم٥م يمٌػمة       

، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  خلدِري  ا َأيِب ؾَمِٕمٞمدواعمٗم٤مؾمد . ُمـ ذًمؽ طمدي٨م  ُمِمٝمقر ذم شم٘مًٞمؿ اعمّم٤مًمح

َٓ  ، ُيْروَمُع ًَمُف سمَِ٘مْدِر هَمْدِرهِ  ًمُِٙمؾ  هَم٤مِدٍر ًمَِقاٌء َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ َرؾُمقُل اهللِ  ، َأ

َٓ هَم٤مدِ  ـْ َأُِمػمَو ٦مٍ  َر َأقْمَٔمُؿ هَمْدًرا ُِم ومّم٤مطم٥م اًمقٓي٦م  ،ًٚمؿ وأمحد وأسمق يٕمغم رواه ُم « قَم٤مُمَّ

  اًمٕم٤مُم٦م يتٕمدى همدره إمم قمدد قمٔمٞمؿ ُمـ اًمٜم٤مس .

 

 : تؽاثر افذكقبخطقرة اإلرصار و:  ادسلفة افثافثة

ـِ ؾَمْٕمٍد ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قمـ أيب       ـْ ؾَمْٝمِؾ سْم َّٓ قَم َٓ َأقْمَٚمُٛمُف إِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف طَم٤مِزٍم ، 

ـِ َواٍد، وَمَج٤مَء  » َوؾَمٚمَّؿَ  ُٟمقِب يَمَ٘مْقٍم َٟمَزًُمقا ذِم سَمْٓم َراِت اًمذُّ اَم َُمَثُؾ حُمَ٘مَّ ُٟمقِب وَم٢مِٟمَّ َراِت اًمذُّ ٤ميُمْؿ َوحُمَ٘مَّ إِيَّ

ُٟمقِب َُمتَك ُي١ْمظَم  َراِت اًمذُّ ْذ هِب٤َم َذا سمُِٕمقٍد، َوضَم٤مَء َذا سمُِٕمقٍد طَمتَّك َأْٟمَْمُجقا ظُمٌَْزهَتُْؿ، َوإِنَّ حُمَ٘مَّ

ٌَُٝم٤م  ًٚمًٚم٦م اًمذم  قمغم ذط اًمِمٞمخلم إًم٤ٌمين وصححف ، رواه اإلُم٤مم أمحد « هُتْٚمِْٙمفُ َص٤مطِم

 ، 11/682ومتح اًم٤ٌمري )سمتحًلم إؾمٜم٤مده احل٤مومظ اسمـ طمجر ًمٙمـ ايمتٗمك ، و اًمّمحٞمح٦م

وًمٕمؾ ذًمؽ ًم٘مقل أيب طم٤مزم ذم  ، ( ، سم٤مب ُم٤م يت٘مك ُمـ حم٘مرات اًمذٟمقب يمت٤مب اًمرىم٤مئؼ

ـْ  »اإلؾمٜم٤مد  َّٓ قَم ـِ ؾَمْٕمدٍ َٓ َأقْمَٚمُٛمُف إِ ـْ قَم٤مئَِِم٦مَ و .ش ؾَمْٝمِؾ سْم َصغمَّ ، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللَِّ  قَم

قَْماَملِ  » اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ْٕ َراِت ا ٤مِك َوحُمَ٘مَّ ـَ اهللَِّ ـَم٤مًم٤ًٌِم، وَم٢مِ  َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم إِيَّ  رواه اسمـ ُم٤مضمف « نَّ هَل٤َم ُِم

 وهمػمه .وصححف إًم٤ٌمين  ،وأمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن 

، ويؾ  واهمٗمروا يٖمٗمر ًمٙمؿ ارمحقا شمرمحقا » ىم٤مل طأن اًمٜمٌل  وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر       

رواه اإلُم٤مم  « ٚمٛمٍميـ اًمذيـ يٍمون قمغم ُم٤م ومٕمٚمقا وهؿ يٕمٚمٛمقن، ويؾ ًم ٕىمامع اًم٘مقل
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اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمِمٗم٘م٦م  /٩ضمـ  ، يمام ذيمر اعمٜمذري ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ) أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد

إًم٤ٌمين ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م )احلدي٨م  ، وصحح إؾمٜم٤مده ( هلل شمٕم٤مممقمغم ظمٚمؼ ا

 ،ىِمٛمع وهق ُم٤م يقوع ذم ومؿ اًمً٘م٤مء او اإلٟم٤مء صمؿ ُيّم٥م ومٞمف اًمنماب وأىمامع مجع  . (176رىمؿ 

يٕمٛمٚمقن سمف سم٤مٕىمامع ٕن اًم٘مقل ٓ وم٤محلدي٨م يِمٌف أؾمامع اًمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل وٓ يٕمقٟمف و

 وٓ يًت٘مر ًمٞمدظمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٗمٙمر . يٛمر قمٜمدهؿ إضمتٞم٤مزًا وم٘مط

 

 :  تعريػ اإلرصار وأدفة ـقكف مـ افؽبائر

، وًمذًمؽ ىم٤مل اًمراهم٥م: ؿمد اًمٜمٗمس قمغم اًمٌمء ومٝمق اًمٕمزم و أما تعريػ اإلرصار:      

ّ اًمٕم٘مد اعمحٙمؿ يمام ذم )قمٛمدة  . . اهـ )ُمـ اعمٗمردات( اإلسار يمؾ قمزم ؿمددت قمٚمٞمف واًمٍم 

ة اًم٘مٞمظ أي  ،( احلٗم٤مظ ار ُم٤م ُيَِمدُّ  ،وَسّ اًمٜم٤مىم٦م أي ؿمّد ضقمٝم٤م  ،ؿمدشمف وَسَّ  ،سمف  واًمٍم 

ة  ( إلسمـ ؾمٞمده . وذيمر إزهري: أس قمغم ومٕمٚمف ُيٍم إسارًا يمام ذم )اعمحٙمؿ ،ومجٕمف أِسَّ

 .  ي٘م٤مل ًمألؾمػم: ُمٍمور أي ُمٖمٚمقلإذا قمزم أن يٛميض ومٞمف وٓ يرضمع . و

٤مزم قمغم ُمٕم٤مودشمف ومٞمٕم٤موده سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مراذم: وشم٤مرة يٗمٕمؾ اًمذٟم٥م وهق قم      

وي٘م٤مل: ومالن ُُمٍِمّ  ،ومٝمذا هق اإلسار اًمٜم٤مىمؾ ًمٚمّمٖمػمة إمم درضم٦م اًمٙمٌػمة  ،اًمٕمزم اًم٤ًمسمؼ 

وٓ ُيٗمٝمؿ ذم قمرف  ،قمغم اًمٕمداوة أي ُمّمٛمؿ سم٘مٚمٌف قمٚمٞمٝم٤م وقمغم ُمّم٤مطمٌتٝم٤م وُمداوُمتٝم٤م 

يٙمقن ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه ًمٖم٦م  ومقضم٥م أن ،تٕمامل ُمـ اإلسار إٓ اًمٕمزم واًمتّمٛمٞمؿ قمغم اًمٌمء ـاإلؾم

رون ـع واًمٕمِمـاًمٗمرق اًمت٤مؾم ،اهـ ُمـ ) اًمٗمروق ذا هق اًمذي شمرضمح قمٜمدي .ـوه ،رقم٤ًم ـوؿم

٘مع ُمٜمف اًمّمٖمػمة ومٞم٘مٚمع قمٜمٝم٤م ويتقب صمؿ يقاىمٕمٝم٤م ُمـ : أُم٤م ُمـ شمأيْم٤مً  ىم٤مل اًم٘مراذمو واعم٤مئت٤من ( .

،  رح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقلـُمـ ؿم اهـ ). رار اًمٗمٕمؾ ومٚمٞمس سم٢مسارـقمغم شمٙم ٤مسمؼـزم ؾمـهمػم قم

يقوح يمالم اإلُم٤مم اًم٘مراذم أن شمت٤مسمع اًمذٟمقب ىمد يٙمقن  . ( اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ذم ظمؼم اًمقاطمد

ومٛمـ وٕمٗم٧م قمزيٛم٦م  ،٥ٌم اًمٕمزم قمغم اعمٕمّمٞم٦م ـ٥ٌم وٕمػ قمزيٛم٦م اًمٓم٤مقم٦م وًمٞمس سمًـسمً

اًمٓم٤مقم٦م قمٜمده ويم٤من يم٤مره٤ًم ًمذٟمٌف وراضمٞم٤ًم أن يقوم٘مف اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمتقسم٦م ومٚمٞمس سمٛمٍم وإن شمت٤مسمع 

 اًمذٟم٥م ُمٜمف . 
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  : ذًمؽ ومتقضمد أدًم٦م قمديدة قمغم ،ُمـ اًمٙم٤ٌمئر  وأُم٤م يمقن اإلسار      

وذًمؽ  ، وأن شمرك اًمت٘مقى ُمـ اًمٙم٤ٌمئر أن شم٘مقى اهلل قمز وضمؾ ومرض قمغم اعمًٚمٛملم ُمٜمٝم٤م      

 چڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

، وُمـ اًمّمٗم٤مت 68اعم٤مئدة:  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چقًمف: ـــ، وىم٩1إٟمٗم٤مل: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمغم ذٟمقهبؿ نٓ يٍمو ؿلم أهناًمالزُم٦م ًمٚمٛمت٘م

  .621إقمراف:  چک ک ک ک گ گ گ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ شمٕم٤ممم ىمقًمفُمٜمٝم٤م و      

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ 

 .1٩2 – 1٩٩آل قمٛمران:  چگ گ گ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ  هٜم٤م ٘مقًمف شمٕم٤ممموم      

، جيقز  چڇ ڇ ڍ ڍ       ڇ    ڇ  چ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ

، وهذا شمٗمًػم ًمٚمٛمت٘ملم وهق ُمـ ضمٝم٦م چٺٺچ أن يٙمقن ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ىمقًمف

، أو  : أقمٜمل اًمذيـ يٜمٗم٘مقن ، أو ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ ُمْمٛمر شم٘مديره اإلقمراب صٗم٦م ًمٚمٛمت٘ملم

،  ، ويمذًمؽ طمٙمؿ اجلٛمٚم٦م اعمٕمٓمقوم٦م هؿ اًمذيـ يٜمٗم٘مقناًمت٘مدير: ، و : هؿ ُمرومقع قمغم إوامر

وأيْم٤ًم وم٢من  . واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم ،وقمغم أي طم٤مل وم٢من إوضمف اإلقمراسمٞم٦م هٜم٤م ُمتٗم٘م٦م ذم اعمٕمٜمك 

وىمد  ،وهذا ُمـ يم٤ٌمئر اإلصمؿ اًم٤ٌمـمـ  ، اإلسار سم٤معمٕمٜمك اعمت٘مدم يدل قمغم اإلؾمتخٗم٤مف سم٤مًمذٟم٥م

 ُم٘مدُم٦م هذا اًمٗمّمؾ . ذيمرٟم٤م اًمٜمّمقص اًمتل شمدل قمغم ذًمؽ ذم
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 : صػات ادكيـ ظذ افذكقب

، أهق ُمـ  ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ إٟمف مل يرد ذم اًمنمع شمٕمريػ اعمٍم سمٕمدد ُمرات ارشمٙم٤مب اًمذٟم٥م      

، أم أىمؾ ُمـ ذًمؽ أو أيمثر؟؟ وأُم٤م  ، أم ُمرة ذم اًمِمٝمر ارشمٙم٥م اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم ُمرة ذم اًمًٜم٦م

، ومٙمٞمػ  وم٠مُمر ذم اًم٘مٚم٥م إمم اًمتقسم٦م وقمدم اًمرضمقع شمٕمريػ اإلسار سم٤مًمٕمزم قمغم اعمٕم٤مودة

ن ًمٚمٛمٍميـ أوص٤موم٤ًم يٕمرومقن ا٤ممم اًمتقومٞمؼ ــــواجلقاب وسم٤مهلل شمٕمٟمٗمرق سملم اعمٍم واًمت٤مئ٥م؟ 

 : ٤مـُمٜمٝم،  ٝم٤مـسم

 : إطفار اإلرصار

، ىم٤مل  إهائٞمؾ لسمٜم ذيمر اًم٘مرآن قمـ آؾمتٛمرار ذم اعمٕمّمٞم٦م يمام اًمتٍميح سم٤مًمٕمزم قمغم       

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ چ شمٕم٤ممم

، يمام  ، ومٙم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م إسارهؿ اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٚمٕم٘مقسم٦م واًمتٗمًٞمؼ61اعم٤مئدة:  چٺ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 .62 – 6٥اعم٤مئدة:  چڍ 

 

 : بافذكب إلشتخػافا

شمٙم٤مل  اًمتقسم٦م واإل٤مر قمدم احل٤مضم٦م إممُمـ صٗم٤مت اعمٍميـ آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمذٟمقب وإفمٝم       

قمغم إوه٤مم يمٛمـ اشمٙمؾ قمغم طم٥ًم وٟم٥ًم أو قمغم ُم٤م يزقمؿ أٟمف طمًٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م ومٝمذا هق 

 وأؿمد ُمـ آؾمتخٗم٤مف . قملم اإلسار وىمد شمقؾمٕمٜم٤م ومٞمف ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ هذا اًم٤ٌمب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،واًمقىمقع ذم اًمٙمٗمر سم٤مًمذٟمقب آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمنميٕم٦م 

ٺ ٿٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

قمـ   ، وقمـ أيب هريرة٥9 – ٥7اًمٌ٘مرة:  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

، ومٌدًمقا ومدظمٚمقا  ىمٞمؾ ًمٌٜمل إهائٞمؾ أدظمٚمقا اًم٤ٌمب ؾمجدًا وىمقًمقا طمٓم٦م » ىم٤مل طاًمٜمٌل 



 172 

 ًمذًمؽ، و رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م « : طم٦ٌم ذم ؿمٕمرةيزطمٗمقن قمغم أؾمت٤مهٝمؿ وىم٤مًمقا

داًم٦م ُمـ يتخذ اًم٘مرآن واحلدي٨م وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ُمـ أضمؾ اًمْمحؽ ذم قم اًمٕمٚمامءـمٕمـ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤موم٘ملم واًمٚمٝمق واعمزاح

ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ککگ گ گ گ ڳ 

  . 22 – 2٥اًمتقسم٦م:  چڳ

 

 : تعؿد ادجاهرة بادعصقة

إمم  يدل قمغم ؾمٙمقن اًم٘مٚم٥م وم٢من ذًمؽ ، وُمـ صٗم٤مت اعمٍميـ شمٕمٛمد اعمج٤مهرة سم٤معمٕمّمٞم٦م      

وقمـ أيب  . سم٤مًمذٟم٥م وسمٕمده قمـ اًمٜمدم واًمتقسم٦م ويدل أيْم٤ًم قمغم رء ُمـ آؾمتخٗم٤مف اعمٕمّمٞم٦م

، وإن ُمـ  إٓ اعمج٤مهريـ ٕم٤مرمً يمؾ أُمتل ُمُ  » ي٘مقل  طىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  هريرة

اعمج٤مهرة أن يٕمٛمؾ اًمرضمؾ سم٤مًمٚمٞمؾ قمٛمالً صمؿ يّمٌح وىمد ؾمؽمه اهلل ومٞم٘مقل: ي٤م ومالن قمٛمٚم٧م 

رواه اًمٌخ٤مري  « ؽم اهلل قمٜمفـػ ؾمـؽمه رسمف ويّمٌح يٙمِمـوىمد سم٤مت يً ، رطم٦م يمذا ويمذااًم٤ٌم

 . وُمًٚمؿ

، وًمذًمؽ  ، واعم٘مّمقد اًمٕم٤مومٞم٦م ذم اًمديـ احلدي٨م يدل قمغم ٟمٗمل اًمٕم٤مومٞم٦م قمـ اعمج٤مهريـ      

ق ـداًم٦م هـٕن أصؾ اًمٕم ، واٟمت٘مّمقا ُمـ قمداًمتف ر اعمٕمتٛمدــ اعمج٤مهــمٕمـ اًمٕمٚمامء ذم شمدي

  . اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمديـ

وم٢من شمٕمٔمٞمٛمف ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم وطمٞم٤مءه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم يٛمٜمٕمف  ذا سمخالف اعم١مُمـ اًمّم٤مًمحوه      

ٹ ٹ ڤ چ  ٤ممم وم٘مد ىم٤مل قمز وضمؾــــؿ ديـ اهلل شمٕمشمٕمٔمٞم ٤م، أُم ُمـ اجلٝمر سم٤معمٕمّمٞم٦م

، وأُم٤م احلٞم٤مء ومٕمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من أن ٩6احل٩م:  چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ويمره٧م أن يٓمٚمع قمٚمٞمف  صدرك ٚمؼ واإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذماًمؼم طمًـ اخل » ىم٤مل ًمف طاًمٜمٌل 

إن مم٤م أدرك اًمٜم٤مس ُمـ  » طٕمقد ىم٤مل اًمٜمٌل ـوقمـ اسمـ ُمً . ٚمؿـُمً اإلُم٤مم رواه « اًمٜم٤مس

، وهذا زضمر  اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه « ئ٧مـتح وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمـ: إذا مل شمً يمالم اًمٜمٌقة إومم

 . قمٔمٞمؿ قمـ ىمٚم٦م احلٞم٤مء
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 : افتقؽؾ دم درـات ادعايص وافغػؾة ظـ افػرائض

ريم٤مت اعمٕم٤ميص واًمٖمٗمٚم٦م قمـ وُمـ صٗم٤مت اعمٍميـ اًمتقهمؾ ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد رء ذم د      

،  ، وُمـ ضمزاء اإلسار قمغم اًمًٞمئ٦م ، احلًٜم٦م سمٕمده٤م وذًمؽ أن ُمـ صمقاب احلًٜم٦م . ضـاًمٗمرائ

اًمًٞمئ٦م سمٕمده٤م، ومٞمّمؾ اعمٍم إمم طم٤مل ًمق سمحث٧م ومٞمف وسوم٧م اًمٜمٔمر قمـ اعمٕم٤ميص عم٤م وضمدت 

ـ ـواعم خمٚمقـم٦م سمام يٌٓمٚمٝم٤م يم٤مهلقى، وم٢من أيمثر طمًٜم٤مشمف  تزيمٞمتفيّمٚمح ًمقمٜمده ُمـ احلًٜم٤مت ُم٤م 

ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ چ ٛمـ يًـتِخػُّ سم٤معمٕم٤ميص. ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞم وإذى

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ شمٕم٤ممم ، وىم٤مل٥اًمّمػ:  چۆئ ۆئ 

ىئ ی ی ی چ عمٝمتديـٕم٤ممم ذم اوىم٤مل شم، 19احلنم:  چچ چ

ڤ ڦ  چ ، وىم٤مل82ُمريؿ:  چیجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

وإدًم٦م  ، 8إسمراهٞمؿ:  چڄ ڃ ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ 

 . هبذا اعمٕمٜمك يمثػمة
 

 : اإلرصار يتػاوت دم صدتف

إن اعم١مُمـ إذا أذٟم٥م  » طقل اهلل ـىم٤مل: ىم٤مل رؾم  طمدي٨م أيب هريرة ، يدل قمغم ذًمؽ      

، وإن زاد زادت  ٤مـتٖمٗمر ص٘مؾ ُمٜمٝمـ، وم٢من شم٤مب وٟمزع واؾم ل ىمٚمٌفـقداء ومـذٟم٤ًٌم يم٤مٟم٧م ٟمٙمت٦م ؾم

ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ل يمت٤مسمفـًمؽ اًمران اًمذي ذيمر اهلل وم، ومذ ٝم٤م ىمٚمٌفـطمتك يٖمٚمػ سم

ٚمؿ وواوم٘مف ـرط ُمًـواحل٤ميمؿ وصححف قمغم ؿم أمحد واسمـ ُم٤مضمف اإلُم٤مم رواه « چڍ 

  اًمذهٌل .

،  قمٜمدهؿ وقمغم هذا احلدي٨م اقمتامد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم أي٦م مم٤م يدل قمغم صحتف       

، صمؿ اٟمتٝمك إُمر سم٤مًمريـ اًمذي يٖمٚمػ  عم١مُمـوشم٠مُمؾ يمٞمػ سمدأ احلدي٨م سم٤مًمذٟم٥م ي٘مع ومٞمف ا

، وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٕمٚمامء: إن  ، وهق ُمـ صٗم٦م اًمٙمٗم٤مر اعمٙمذسملم يمام ورد ذم ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم اًم٘مٚم٥م

وذًمؽ ٕن  . ، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ، أي أهن٤م ىمد شمقصؾ اعمًٚمؿ إمم اًمٙمٗمر اعمٕم٤ميص سمريد اًمٙمٗمر

ي أطم٤مـم٧م ، ومٝمذا هق اًمذ بأؿمد دريم٤مت اإلسار هق أن يٖمٚمػ اًم٘مٚم٥م يمٚمف سم٤مًمذٟمق
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ر ، ىم٤مل واًمدظمقل ذم اًمٙمٗم ٘مٚمٌف ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م وم٠موصٚمتف إمم شمرك اًمديـ مجٚم٦مسمٞمئ٤مت ـاًمً

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ چ  ٤مممـشمٕم

هللُ قَمَٚمٞمِْف : ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اىم٤مل طُمَذْيَٗم٦موذم ذًمؽ طمدي٨م  . 71اًمٌ٘مرة:  چہ  

َؿ َيُ٘مقُل  ـُ قَمغَم اًْمُ٘مُٚمقِب يَم٤محْلَِّمػِم قُمقًدا قُمقًداشُمْٕمَرُض اًمْ  » َوؾَمٚمَّ ٤م ِٗمَت هَبَ ُٟمٙم٧َِم  ، وَم٠َميُّ ىَمْٚم٥ٍم ُأْذِ

ٌَلْمِ  َٙمَرَه٤م، َوَأيُّ ىَمْٚم٥ٍم َأٟمْ  ومِٞمِف ُٟمْٙمَت٦ٌم ؾَمْقَداءُ  ، قَمغَم  ُٟمٙم٧َِم ومِٞمِف ُٟمْٙمَت٦ٌم سَمْٞمَْم٤مُء ، طَمتَّك شَمِّمػَم قَمغَم ىَمْٚم

ُه  َٗم٤م وَماَل شَمُيُّ َْرُض َأسْمَٞمَض ُِمثِْؾ اًمّمَّ ْٕ اَمَواُت َوا ًَّ ظَمُر َأؾْمَقد ومِْتٜم٦ٌَم َُم٤م َداَُم٧ِم اًم ْٔ ا ، َوا  ، ُُمْرسَم٤مدًّ

َٓ َيْٕمِرُف َُمْٕمُروومً  ًٞم٤م  َٓ ُيٜمْٙمُِر ُُمٜمَْٙمًرايَم٤مًْمُٙمقِز جُمَخ  ـْ َهَقاهُ إِ  ٤م َو َب ُِم رواه ُمًٚمؿ  « َّٓ َُم٤م ُأْذِ

 أؾمقد »و ،ٜم٘م٤موة واًمٌٞم٤مض يمٜم٤مي٦م قمـ اًم شاًمّمٗم٤م  »يمٚمٛم٦م و . واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ ، واحل٤ميمؿ وأمحد

ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم  واْرسمِداد اًمًقاد ،أي ص٤مر ؾمقاده خمتٚمٓم٤ًم  ، ص٤مر ُُمْٖمؼماً  ُمـ أْرسَمد وضمٝمف أي شًا ُمرسم٤مدّ 

ُم٤م ًمف قمروة ُمـ أواين  شاًمٙمقز  »و ، شمٖمػم وفمٞمٗمتف اعمٕمٜمقي٦مو اًمّمٗم٤مء قمـ سمٕمده اًمتٕمٌػم قمـ

يم٤مًمٙمقز  »وقم٤ٌمرة  ،ٜمٙمقؾم٤ًم أي ُم٤مئالً او ُم شجمخٞم٤مً »و ، وُم٤م ٓ قمروة ًمف ومٝمق يمقب ،اًمنمب 

ًمٞم٧ًم شمِمٌٞمٝم٤ًم عم٤م شم٘مدم ُمـ ُرسْمَدة اًمًقاد سمؾ هق وصػ آظمر سم٠من ىمٚمٌف يم٤مٟٔمٞم٦م  شجمخٞم٤ًم 

 وًمٙمـ ُم٤م يتٗمؼ ُمع هقاه . ،رؿمد ومال يٕمٚمؼ سمف ظمػم وٓ  ،اعمٜمٙمقؾم٦م 
 

 : تتابع افذكقب افذي تعؼبف تقبة فقس مـ اإلرصار

إمم اهلل  ، صمؿ يتقب ي ذًمؽ إمم ذٟم٥م آظمر، وي١مد ىمد يذٟم٥م اعم١مُمـ ذٟم٤ًٌم ومٞمْمٕمػ ىمٚمٌف      

، وىمد ي٘مع  وًمٞمس سم٢مسار ذم احل٘مٞم٘م٦م ضب ُمـ شمت٤مسمع اًمذٟمقب شمٕم٘مٌف شمقسم٦م ، وهذا ٤مممـشمٕم

ۀ ہ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ، يمام طمّمؾ ًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ٚمّم٤محللمًمذًمؽ 

﮷  ﮵  ﮶ ﮴  ﮳  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲

﮻   ﮺  ٤ممم قمٗم٤م قمٜمٝمؿ وهمٗمر ـــذيمرٟم٤م أن اهلل شمٕم، يدل قمغم ُم٤م 1٥٥آل قمٛمران:  چ﮸ ﮹

، أي أن ذًمؽ اًمتت٤مسمع  ، وهذا ظمالف طمٙمؿ اعمٍميـ اًمذيـ شمققمدهؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمذاب ٝمؿـًم

 وىمد ؾمٌؼ ٟم٘مؾ هذا اعمٕمٜمك قمـ اإلُم٤مم اًم٘مراذم . ، أىمرب إمم اًمٚمٛمؿ ُمـ ضمٝم٦م قمدم اإلدُم٤من قمٚمٞمف

 . وؾمٞم٠ميت ذطمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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ـْ َأيِب ُٟمَّم و       ةَ قَم يِؼ  ػْمَ د  يَِب سَمْٙمٍر اًمّم 
ِٕ ـْ َُمْقمًم  ـْ َأيِب سَمْٙمرٍ  ، قَم ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  َريِضَ اهللَُّ قَمٜمْفُ  ، قَم

ـِ اؾْمَتْٖمَٗمرَ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ َرؾُمقُل اهللَِّ  ةٍ ، َوإِْن قَم٤مَد  َُم٤م َأَسَّ َُم  « ذِم اًْمَٞمْقِم ؾَمٌِْٕملَم َُمرَّ

ين ٤مــــووٕمٗمف إًمٌ ، سم٠مٟمف ًمٞمس سم٤مًم٘مقي اًمؽمُمذي وصٗمفىمد و ، رواه أسمق داود واًمؽمُمذي

  . وذم اإلؾمٜم٤مد ُمقمم أيب سمٙمر وهق جمٝمقل ،وهمػمه 

وئمٝمر مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٌح٨م واًمتٛمحٞمص يٗمرق شمٗمري٘م٤ًم واوح٤ًم سملم اعم١مُمـ اًمٕمدل واعمٍم       

ًمٓم٤مقم٤مت ، وم٤معم١مُمـ اًمٕمدل يتقهمؾ ذم ا ، وذًمؽ أن اًمٕمٛمؾ جير إمم ُم٤م هق ُمـ ضمٜمًف اًمٗم٤مؾمؼ

واًمتٕمري ُمـ احلًٜم٤مت  ٞمتقهمؾ ذم اًمًٞمئ٤متوم، وأُم٤م اًمٗم٤مؾمؼ  واًمتقسم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص وإن يمثرت

. وُمـ هذا  ، وًمذًمؽ وم٢من اًمٗم٤مؾمؼ ٓ يِمتٌف سم٤مًمٕمدل قمٜمد أهؾ اخلؼمة واعمٕمروم٦م واًمٓم٤مقم٤مت

غم مل جيتٛمع اصمٜم٤من ُمـ أهؾ هذا اًمِم٠من ىمط قم:  اعمٕمٜمك ىمقل اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمذهٌل رمحف اهلل

أي ُمـ اًمٜم٤مدر ضمدًا قمٜمدهؿ اخلٓم٠م ذم احلٙمؿ قمغم .  اهـ. ػ وٓ قمغم شمْمٕمٞمػ صم٘م٦مشمقصمٞمؼ وٕمٞم

وًمٙمٜمٝمؿ ُيتٚمٗمقن ذم شم٘مدير ُمدى وٌط اًمراوي وأطمٞم٤مٟم٤ًم ذم احلٙمؿ  ،أصؾ اًمٕمداًم٦م او اًمٗمًؼ 

 قمغم ُمذهٌف .

وإذا شم٠مُمٚم٧م إدًم٦م اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م شمٌلم ًمؽ وم٤ًمد ىمقل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل       

،  وىمد ىمٞمؾ: إن اإلسار قمغم اًمّمٖمػمة طمٙمٛمف طمٙمؿ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمةىم٤مل:  وم٘مد ، ٤مممــــشمٕم

، وإٟمام هل ُم٘م٤مًم٦م ًمٌٕمض اًمّمقومٞم٦م وم٢مٟمف ىم٤مل: ٓ  وًمٞمس قمغم هذا دًمٞمؾ يّمٚمح ًمٚمتٛمًؽ سمف

،  ، وىمد روى سمٕمض ُمـ ٓ يٕمرف قمٚمؿ اًمرواي٦م هذا اًمٚمٗمظ وضمٕمٚمف طمديث٤مً  صٖمػمة ُمع إسار

ف طمٙمؿ ُم٤م أس قمٚمٞمف وم٤مإلسار قمغم اًمّمٖمػمة أن اإلسار طمٙمٛم، سمؾ احلؼ  وٓ يّمح ذًمؽ

روط ىمٌقل ظمؼم ـؿم / ٤مد اًمٗمحقلـ)إرؿم ُمـ اهـ. يمٌػمةواإلسار قمغم اًمٙمٌػمة  صٖمػمة

ورسمام فمـ اًمِمقيم٤مين أن اإلسار هق جمرد شمٙمرار اًمذٟم٥م ، وىمد سمٞمٜم٤م أٟمف اًمٕمزم قمغم  . اًمقاطمد(

 اًمٌ٘م٤مء ذم اًمذٟم٥م .

 ُمِم٤مهػم ىمد اؿمتٝمر اًم٘مقل سمف قمٜمد ، دون همػمهؿ ٟمًٌف اًمِمقيم٤مين ًمٌٕمض اًمّمقومٞم٦م أن ُم٤م اميم      

،  ( ىمقاقمد إطمٙم٤مم ) قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم ذم اإلُم٤مم ، وم٘مد ىم٤مل سمف اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم

ُمدارج ) واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ( ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل)  ًمٙمل ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم ذمواإلُم٤مم اعم٤م
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ويؾ  » طاعم٠ًمًم٦م إٓ ىمقل اًمٜمٌل  ، وًمق مل يٙمـ ذم وهق رواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ،( اًم٤ًمًمٙملم

 . ، ومٙمٞمػ وإدًم٦م ُمتٔم٤مهرة هبذا اعمٕمٜمك ًمٙمٗمك ذم إسمٓم٤مل ىمقل اًمِمقيم٤مين « ًمٚمٛمٍميـ

وشمقـملم اًم٘مٚم٥م قمغم  أن اإلسار ي٘متيض اًمٕمزم قمغم اعمٕم٤مودة واوح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممو      

 وُيتٚمػ ، وًمذًمؽ وم٢من اإلسار ُيتٚمػ قمـ اهلؿ وطمدي٨م اًمٜمٗمس وأٟمف ود اًمتقسم٦م اعمٕمّمٞم٦م

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم  ، يمذًمؽ قمـ شمت٤مسمع اًمذٟمقب ُمع يمراهتٝم٤م وُمـ همػم قمزم قمغم اعمٕم٤مودة

  شمٕمريػ اإلسار .

 

 : حؽؿف: افؾؿؿ و ادسلفة افرابعة

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چ شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم طمٙمؿ اًمٚمٛمؿو شم٤ٌمرك ىم٤مل       

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

ذم ُمقوع ٟمّم٥م  چڳ ڱچ قًمف شمٕم٤ممم٘موم، ٩6 – ٩1اًمٜمجؿ:  چہ ہ ہ 

ومٞمف أوضمف إقمراسمٞم٦م شمرضمع يمٚمٝم٤م إمم ُمٕمٜمك  چڱ ںچ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م

، ومٞمجقز أن يٙمقن ذم ُمقوع رومع قمغم أٟمف ظمؼم عمٌتدأ  وهق سمٞم٤من ُمـ هؿ اًمذيـ أطمًٜمقا  واطمد

، وجيقز أن يٙمقن ذم ُمقوع ٟمّم٥م قمغم أٟمف شم٤مسمع  حمذوف، واًمت٘مدير: هؿ اًمذيـ جيتٜمٌقن

واًمت٘مدير:  ذم ُمقوع ٟمّم٥م سمٗمٕمؾ حمذوف ، أو چڳ ڱچ ٕم٧م أو سمدل( ًم٘مقًمفٟم)

 . أقمٜمل اًمذيـ جيتٜمٌقن

ًَمـؿَّ سمف وأملّ أي  ي٘م٤مل: ، اًم٘مٞم٤مم سمٗمٕمؾ ُمع رء ُمـ اًم٘مّمقر ومٞمف يٕمٜملذم اًمٕمرسمٞم٦م  اًمٚمٛمؿو      

ّ سمف أي زاره هِم٤ٌمً و ،وُمثٚمف: أملّ سمف ُمرض  ،ٟمزل سمف   ،وهمالم ُُمٚمِؿ أي ىم٤مرب اإلطمتالم  ، أمَل

 : ويؽقن افؼصقر بقاحد مـ أمريـ . وٟمخٚم٦م ُُمٚمِؿ و ُُمٚمِّٛم٦م أي ىم٤مرسم٧م أن شمثٛمر

سمٌمء ُمـ ُم٘مدُم٤مشمف وأؾم٤ٌمسمف صمؿ شم٘مػ أو شمرضمع  ٠من شم٘مقمن شم٘م٤مرب اًمٗمٕمؾ سمأ :إمر إول      

، وُمٜمف طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  ، أي أٟمؽ شمٙم٤مد أن شمٗمٕمؾ وٓ شمٗمٕمؾ ومال شمرشمٙم٥م اًمٗمٕمؾ ٟمٗمًف

ؿُّ إِ  » طىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  اخلدري
سمِٞمُع َيْ٘متُُؾ َأْو ُيٚمِ ٧ٌََم اًمرَّ َّٓ آيمَِٚم٦َم اخْلَِيِ  نَّ يُمؾَّ َُم٤م َأْٟم رواه  «، إِ
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 أي ي٘م٤مرب اًم٘متؾ واإلهالك ، يٚمؿ: ، وُمٕمٜمك ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ

اعمٕمٜمك ومن  ، وهبذا ، أي وُم٤م يم٤مد ، ُمـ ىمقهلؿ: ُم٤م ومٕمؾ ذًمؽ وُم٤م أمل سم٥ًٌم اإلومراط ذم إيمؾ

 . وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ي٨م اًمزٟم٤ماسمـ قم٤ٌمس طمد

هق أن شمٗمٕمؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء وشمقاىمٕمف ُمـ  :وافـقع افثاين مـ افؼصقر دم افعؿؾ أو افؾؿؿ      

ي٘م٤مل: اعمٛم٧م سمف إذا زرشمف واٟمٍموم٧م ،  ، وٓ شمٙمرار يمثػم ًمف وٓ اقمتٞم٤مد قمٚمٞمف همػم إىم٤مُم٦م قمٚمٞمف

، ٟم٘مؾ  د احللم ُمـ همػم شمٕمٛمؼ وٓ اقمتٞم٤مد، وي٘م٤مل ُم٤م ومٕمٚمتف إٓ إعم٤مُم٤ًم وعم٤مُم٤ًم أي احللم سمٕم قمٜمف

، أي ُمتك ي٘مع ُمٜمؽ هذا  سمٜم٤م ذم دي٤مرٟم٤م ؿل: ُمتك شم٠مشمٜم٤م شمٚمٛم٤م، وي٘م قمـ اًمزضم٤مجذًمؽ اًمِمقيم٤مين 

وهذا  . ـمرح اًمتثري٥م )اجلزء اًمث٤مُمـ: سم٤مب طمد اًم٘مذف( زرقم٦م اًمٕمراىمل ذم، ٟم٘مٚمف أسمق  اًمٜم٤مدر

يقضم٥م أٟمؽ شم٠ميت ذم اًمقىم٧م وٓ شم٘مٞمؿ  ىم٤مل رمحف اهلل : وإٟمام اإلعم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م ،اظمتٞم٤مر إزهري 

 ومٝمذا ُمٕمٜمك اًمٚمٛمؿ . اهـ ) هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ( . ،قمغم اًمٌمء 

،  ذم آي٦م اًمٜمجؿ سمح٘مٞم٘م٦م اعمقاىمٕم٦م ؿوهبذا اعمٕمٜمك أظمذ أيمثر اعمٗمنيـ ٕهنؿ ومنوا اًمٚمٛم      

وم٢من يمٜم٧م سمريئ٦م ومًٞمؼمئؽ   » ريض اهلل قمٜمٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م ط اًمٜمٌلقمغم أطمد اعمٕمٜمٞملم حُيٛمؾ ىمقل و

رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق  « إًمٞمف، وإن يمٜم٧م أعمٛم٧م سمذٟم٥م وم٤مؾمتٖمٗمري وشمقيب  اهلل

 قمغم اًم١ًمال قمـ « وإن يمٜم٧م أعمٛم٧م سمذٟم٥م » وم٘مد مُحٚم٧م قم٤ٌمرة،  طمدي٨م اإلومؽ اًمٓمقيؾ

، وهبذا اعمٕمٜمك ومن اًمٕمٚمامء هذا  طم٘مٞم٘م٦م ارشمٙم٤مب اًمذٟم٥م وُمقاىمٕمتف إٓ أٟمف ٟم٤مدر همػم ُمٕمت٤مد

واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ىمل ذم ـمرح اًمتثري٥مأيب زرقم٦م اًمٕمرااحلدي٨م يم٤محل٤مومظ 

 . )اجلزء اًمث٤مُمـ ُم٤م ورد ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقر(

د ًمٚمٗمٕمؾ ، أي اعمقاىمٕم٦م واًمٚمٛمؿ ذم اًمٕمرسمٞم٦م يٕمؿ اًمقضمٝملم ُمـ أوضمف اًم٘مّمقر        ُمـ همػم شَمَٕمقُّ

وًمقضمقد ؿمقاهد ىمقي٦م  إمم أصؾ واطمد اًمقضمٝملم ، وذًمؽ ًمرضمقع همػم ُمقاىمٕم٦م ُمـ واعم٘م٤مرسم٦م

، يمام ذم  ، وُم٤م يم٤من يمذًمؽ وضم٥م محٚمف قمغم اًمٕمٛمقم إذا ورد سمّمٞمٖم٦م ص٤محل٦م ًمٚمٕمٛمقم ٚمٜمققملمًم

، أٓ شمرى أٟمف ُم٤م ُمـ ًمٗمظ قم٤مم إٓ ويٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمف إمم أوضمف وأٟمقاع سم٤مًمٜمٔمر إمم  آي٦م اًمٜمجؿ

او محٚمف قمغم  ُمقضم٤ًٌم ًمتخّمٞمص اًمٚمٗمظ ذًمؽ ، وًمق يم٤من سمٕمض آظمتالوم٤مت سملم ُمًٛمٞم٤مشمف

 سم٤مـمؾ .، وهذا  ٕمٛمقم مجٚم٦مًمٌٓمؾ اًم٘مقل سم٤مًم اإلؿمؽماك
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.  افـظر ظـ ـزه أو صغره كفدم اإلدام بافػعؾ ب فػظ افؾؿؿ دم افعربقة ستعؿؾيُ و      

كؼؾفام افطزي وابـ ظطقة وابـ  ،دم تػسر افؾؿؿ  ، ؾقرد ظـ افعؾامء ؿقٓن وأما دم افؼيعة

 :ظادل وابـ صفاب )افسؿغ احلؾبل( 

، وًمٞمس ُمـ  ٘مٓمع ُمـ آضمتٜم٤مبٜماؾمتثٜم٤مء ُم چڻ ڻچمم ن ىمقًمف شمٕم٤ما: افؼقل إول      

مل شمدظمؾ  هن٤م مل شم٘مؿ وإنْ ا، أي  اُمرأة، ومٝمق يم٘مقًمؽ: ىم٤مم اًمرضم٤مل إٓ  يم٤ٌمئر اإلصمؿ واًمٗمقاطمش

، وأن اًمٚمٛمؿ  اًم٘مقل أن اإلعم٤مم سم٤مًمٙم٤ٌمئر ًمٞمس عماًم ذم اًمنميٕم٦م هذا ، وُم٘مت٣م ذم ُمٕمٜمك اًمرضم٤مل

،  وهذا هق اًم٘مقل اعمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمتٗمًػم ، ذم اًمنميٕم٦م ٓ يٙمقن إٓ ذم صٖم٤مر اًمذٟمقب

، وىمد ٟمًٌف اًمِمقيم٤مين إمم  اًمؼميم٤مت اًمٜمًٗمل وهمػمهؿ قاًم٘مرـمٌل واًمِمقيم٤مين وأسم ُمٜمٝمؿ

 . اجلٛمٝمقر

اؾمتثٜم٤مء ُمتّمؾ ُمـ اضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر  چڻ ڻچهق أن ىمقًمف شمٕم٤ممم : وافؼقل افثاين      

ُمـ مجٚم٦م اًمرضم٤مل وًمٙمٜمف مل  ن زيداً ا، أي  ، ومٝمق يم٘مقًمؽ: ىم٤مم اًمرضم٤مل إٓ زيداً  واًمٗمقاطمش

اإلعم٤مم ،  ، وًمٙمـ سمنمط اًمٙم٤ٌمئر إٓ اًمٙمٗمر يِمٛمؾ أيْم٤مً ، وقمغم هذا اًم٘مقل وم٢من اًمٚمٛمؿ  ؿـي٘م

، وهذا ىمقل جم٤مهد واحلًـ واًمزهري  وقمدم يمقهن٤م يم٤ٌمئر ُمريم٦ٌم قمدم اإلقمتٞم٤مدو أي اًمتقسم٦م

قح دم وهذا هق افؼقل افصح يمام ؾمٜمذيمر إن ؿم٤مء اهلل. ، وهق ىمقل اسمـ قم٤ٌمس  وهمػمهؿ

 : يدل ظذ صحتف . ومما أية

، وىمقاقمد اًمنميٕم٦م  إن إصؾ ذم آؾمتثٜم٤مء آشمّم٤مل ُم٤م مل يٛمٜمع ُمٜمف ُم٤مٟمع : افدفقؾ إول      

 . ُم٤م يٛمٜمع ذًمؽ اًمنميٕم٦م وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم ، ؾمتثٜم٤مءشمّم٤مل ذم اإلُمقاوم٘م٦م عمٕمٜمك أي٦م قمغم شم٘مدير اإل

، وُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ  ع اعمحًٜملمٞمقم٤مم ذم مج  چڳڱچىمقًمف شمٕم٤ممم  : افدفقؾ افثاين      

يِمٛمؾ اعمٜمٞم٥م اًمت٤مئ٥م إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٗمقاطمش  چڳڱچ واعمٕمٜمك وم٢من ًمٗمظ

ڤ ڦ ڦ چ ، سمؾ هق ٟمص اًم٘مرآن إذ ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ ظمالوم٤مً  ، وٓ أقمٚمؿ واًمٙم٤ٌمئر

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
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، ومْمٛمـ هلؿ اهلل 1٩2 – 1٩٥آل قمٛمران:  چک ک کک گ گ گگ

، وُمٕمٚمقم أن اعمٖمٗمرة ٓ  يمام وٛمٜمٝم٤م ٕهؾ اًمٚمٛمؿ اًمذيـ ذيمرهؿ ذم ؾمقرة اًمٜمجؿ شمٕم٤ممم اعمٖمٗمرة

 ٤مممـــف شمٕم، وذًمؽ ًم٘مقًم ، ويمذًمؽ صٞمٖم٦م اعمدح اًمتل وردت ذم أيتلم ــشمْمٛمـ ًمٖمػم حمً

ڭ ڭ               ڭ ڭچ

ؾمتثٜم٤مء وم٠مي شمّم٤مل ذم اإلاإلر ي، وم٢مذا صح ُمٕمٜمك أي٦م قمغم شم٘مد٥٥اًمزُمر:  چۇ ۇ

سم٤مًمّمٖم٤مئر ي٘متيض اخلروج  ٔي٦م قمـ فم٤مهره٤م؟؟ وذًمؽ أن شمٗمًػم اًمٚمٛمؿطم٤مضم٦م إمم سف ا

، وأظمر ختّمٞمص اًمٚمٛمؿ  ، أطمدمه٤م شم٘مدير آٟم٘مٓم٤مع ذم آؾمتثٜم٤مء قمـ اًمٔم٤مهر ُمـ وضمٝملم

، وهق قم٤مم ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م وُمٕمٚمقم أٟمف ٓ جيقز سف اًمٜمص قمـ فم٤مهره إٓ  سمٗمٕمؾ دون آظمر

 . ، وفم٤مهر آي٦م اًمٚمٛمؿ ُمتٗمؼ قمغم صح٦م ُمٕمٜم٤مه ؾ ي٘متيض قمدم صح٦م اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهرسمدًمٞم

ٕن اًمٚمٛمؿ يتْمٛمـ ُمٕمٜمك  ، ختّمٞمص سمدًمٞمؾ همػم داظمؾ ذم اًمٚمٛمؿ رٗمٙماًمن سم٠م اًم٘مقلو      

 شم٤ٌمرك سمدًمٞمؾ ىمقًمف ، واًمٙمٗمر وُم٤م ضمرى جمراه ٓ يتٙمرر ُمـ حمًـ ىمط اًمتٙمرار ُمـ همػم يمثرة

  ہ  ہ ہ  ڻ ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ  شمٕم٤مممو

٤ممم ىمد ُمٜمع اًمٙم٤مومريـ ُمـ ومْم٤مئؾ ـــ، ومٙمام أن اهلل شمٕم1٩8اًمٜم٤ًمء:  چھ     ہ ھ ھ

 . ، واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم ، وم٢مٟمف ىمد قمّمؿ اعمحًٜملم ُمـ رذائؾ يمثػمة يمثػمة

وقمغم مجٞمع إطمقال وم٢من اًمثٜم٤مء ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٞمس صمٜم٤مًء قمغم اًمقىمقع ذم اًمٚمٛمؿ سمٍمف       

وًمٙمٜمف صمٜم٤مء قمغم اإلطم٤ًمن وطم٤مًم٦م اإلٟم٤مسم٦م واًمتقسم٦م اعمٗمٝمقُم٦م  ،صٖمػمة او يمٌػمة  اًمٜمٔمر قمـ يمقٟمف

 ُمـ اًمًٞم٤مق .

 طن اًمٜمٌل إ :ٌف سم٤مًمٚمٛمؿ مم٤م ىم٤مل أسمق هريرةـأؿم ٞمئ٤مً ـ: ُم٤م رأي٧م ؿمؿال وظـ ابـ ظباس      

 ، ومزٟمك اًمٕمٞمٜملم اًمٜمٔمر إن اهلل يمت٥م قمغم اسمـ آدم طمٔمف ُمـ اًمزٟم٤م أدرك ذًمؽ ٓ حم٤مًم٦م » ىم٤مل

رواه  « ٗمرج يّمدق ذًمؽ أو يٙمذسمفواًم ، واًمٜمٗمس متٜمك وشمِمتٝمل ٤من اًمٜمٓمؼـًوزٟمك اًمٚم

 . ٚمؿ واًمٌخ٤مريـُمً
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، وًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يدل  وقمغم هذا احلدي٨م اقمتامد ُمـ ىم٤مل إن اًمٚمٛمؿ هل اًمّمٖم٤مئر      

، وإٟمام  احلدي٨م ٟمصوًمٞمس ُمـ  ػم اسمـ قم٤ٌمسـُمـ شمٗمً إٟمام هق ٕن ذيمر اًمٚمٛمؿ ومٞمف قمغم ذًمؽ

ٕن اعم٘مدُم٤مت ٓ ختتص  ث٤مًٓ قمغم اًمٚمٛمؿ ومذيمر هذا احلدي٨مأن يذيمر ُم أراد اسمـ قم٤ٌمس 

وضسمف  ٌفـد ؾمـويم٤من ىم ، ومالن ان ي٘متؾ ومالٟم٤مً  ـؿَّ : َأًم سمٞم٤من ذًمؽ أٟمف جيقز أن شم٘مقل . سم٤مًمّمٖم٤مئر

ُمـ  ويمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر وإن يم٤من . ، وًمٙمـ مل ي٘متٚمف ر سمٕمض قمٔم٤مُمفـوضمرطمف ويمً

 ؿَّ ًمـشم٘مقل: أَ يمذًمؽ و . ٤ًم ذم اًم٘متؾ وًمٙمٜمف اٟم٘مٓمعاو يم٤من ذوقم ُم٘مدُم٤مت اًم٘متؾ وًمٞمس ىمتالً 

،  وًمٙمٜمف مل يزن هب٤م ، ومتٛمتع هب٤م سم٤مإليمراه ٝم٤مـ، ويم٤من ىمد اهمتّم٥م اُمرأة ًمٚمزٟم٤م سم ومالن أن يزين

وىمد  . ٤مد ذم إرضـٕٟمف ُمـ ضمٜمس اعمح٤مرسم٦م واإلومً همتّم٤مب ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اًمٕمٔمٞمٛم٦ماإلهذا و

، وفم٤مهر  رواه ُمًٚمؿ « ٟم٤مه٤م اًمٌٓمشواًمٞمد ز » طذم رواي٦م صحٞمح٦م قمـ اًمٜمٌل  أيْم٤مً  ورد

وم٢من اعم٘مّمقد ُمـ شمٗمًػم  . وقمغم ذًمؽ ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ اًمرواي٦م اًمٕمٛمقم ذم اًمٌٓمش سمٜمٞم٦م اًمزٟم٤م

، ُمـ همػم شمٕمرض  اسمـ قم٤ٌمس حلدي٨م أيب هريرة هق إي٘م٤مع اًمٚمٛمؿ قمغم اعم٘مدُم٤مت دون اعمقاىمٕم٦م

 . إمم يمؼم شمٚمؽ اعم٘مدُم٤مت أو صٖمره٤م

واًمٗمرج يّمدق ذًمؽ   » ذم آظمر احلدي٨م طومٝمؿ ىمقل اًمٜمٌل  وىمد ُيٓمئ سمٕمض اًمٜم٤مس ذم      

إذا مل يّمؾ إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٕمؾ يم٤مًمزٟم٤م ُمثالً، همٗمرت  أٟمفيم٠من يتقهؿ سمٕمْمٝمؿ  ، « أو يٙمذسمف

أن اًمزٟم٤م  ، واًمّمحٞمح ذم ذح هذه اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ احلدي٨م ُم٘مدُم٤مت اًمٗمٕمؾ ومل حت٥ًم قمٚمٞمف

وم٢من شمؿ اًمزٟم٤م )أي ذم اًمٗمرج(  ،ًمٞمد ٓسمد أن ي٘مؽمن سم٠مومٕم٤مل ختدُمف يم٤مًمٜمٔمرة واًمِمٝمقة واؾمتٕمامل ا

وىمد سملم ذًمؽ  ،وم٢من مل يتؿ اًمزٟم٤م وم٢من اًمٜمٔمر وٟمحقه ًمٞمس سمزٟم٤م  ،وم٢من شمٚمؽ اعم٘مدُم٤مت ضمزء ُمٜمف 

أي يّمدق  « و يٙمذسمفواًمٗمرج يّمدق ذًمؽ أ »يمٚمٛم٦م وأوضمزه٤م وم٘م٤مل سم٠مطمًـ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

رم شمٙمذي٥م طمّمقل اًمذٟم٥م سم٤مًمٌٓمش اعمح ، وًمٞمس اعمراد شمّمديؼ أو طمّمقل اًمزٟم٤م أو يٙمذسمف

 . واًمٜمٔمرة اعمحرُم٦م وٟمحقه٤م ُمـ اعم٘مدُم٤مت واًم٘مٌٚم٦م اعمحرُم٦م

واًمرواي٤مت اعمقضمقدة قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ شمرضمح أهنؿ محٚمقا اًمٚمٛمؿ ذم آي٦م اًمٜمجؿ       

: وأظمرج ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم شمٗمًػمه  ، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين قمغم قمٛمقُمف يمام ذيمرٟم٤م

 ىم٤مل ذم ىمقًمف وصححف قمـ اسمـ قم٤ٌمسضمرير واحل٤ميمؿ  واًمؽمُمذي وصححف واًمٌزاز واسمـ
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 ط، ىم٤مل: وىم٤مل رؾمقل اهلل  ، هق اًمرضمؾ يٚمؿ سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م صمؿ يتقب ُمٜمٝم٤م  ڍ  ڻ  ڻ   ڍ ٤مممــشمٕم

وأظمرج اسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب  . « عم٤مأشمٖمٗمر مج٤م، وأي قمٌد ًمؽ إٓ  ؿٝمإن شمٖمٗمر اًمٚم »

، وأظمرج اسمـ ضمرير  ٚمػـؾمي٘مقل: إٓ ُم٤م ىمد  ، ڍ   ڻ  ڻ   ڍ شمٕم٤ممم ذم ىمقًمفطم٤مشمؿ قمـ قم٤ٌمس 

 ،  ڍ  ڻ  ڻ   ڍ ٕم٥م قمـ أيب هريرة ذم ىمقًمفـذم اًمِمواسمـ أيب طم٤مشمؿ واسمـ ُمردويف واًمٌٞمٝم٘مل 

،  رب اخلٛمر صمؿ يتقب وٓ يٕمقدـ، واًمٚمٛم٦م ُمـ ؿم ، صمؿ يتقب وٓ يٕمقد ىم٤مل: اًمٚمٛم٦م ُمـ اًمزٟم٤م

 . . اهـ )ُمـ ومتح اًم٘مدير( ومذًمؽ اإلعم٤مم

 

 : افصغائرفة اخلامسة: ادسل

ذم  « حم٘مرات اًمذٟمقب »، وورد ذيمر  ٚمٞمؾرد ذم اًمنمع ذيمر اًمٚمٛمؿ يمام سمٞمٜم٤م ىمٌؾ ىمو      

، واحلدي٨م سيح ذم أن حم٘مرات  احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمت٘مدم ذيمره ذم سمداي٦م اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م

همػم أن آي٦م اًمٜم٤ًمء شمدل قمغم شم٘مًٞمؿ اًمذٟمقب إمم  ، اًمذٟمقب ُمتك ي١مظمذ هب٤م ص٤مطمٌٝم٤م هتٚمٙمف

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ شمٕم٤ممم  وم٘مد ىم٤مل ،يم٤ٌمئر وهمػم يم٤ٌمئر 

قمغم  ملسو هيلع هللا ىلص يدل طمدي٨م رؾمقل اهللو . ٩1اًمٜم٤ًمء:  چڱ ڱ ڱ ڱ 

 هذا اًمت٘مًٞمؿ أيْم٤ًم .

، وًمٙمٜمل وضمدت طمديث٤ًم واطمدًا ورد ومٞمف ذيمر  ٤ًم سحي٤مً ٚمؿ أضمد ٟمّماًمّمٖم٤مئر وم ًمٗمظ وأُم٤م      

ٕن اًمرضمؾ  ٥م ُمٜمٝم٤م يمام ورد ذم حم٘مرات اًمذٟمقب، وهق أىمرب إمم اًمؽمهٞم صٖم٤مر اًمذٟمقب

، وًمذًمؽ وم٢من شم٘مًٞمؿ اًمذٟمقب إمم  ، يم٤ٌمره٤م وصٖم٤مره٤م قر ذم احلدي٨م دظمؾ اًمٜم٤مر سمذٟمقسمفاعمذيم

، وىمد يراد سمٚمٗمظ اًمذٟم٥م  يم٤ٌمر وصٖم٤مر ذم احلدي٨م يٗمٞمد أن اًمذٟمقب شمتٗم٤موت ذم يمؼمه٤م

ؾمتخٗم٤مف سم٤مًمذٟم٥م أو اؾمتّمٖم٤مر اإلىمدام وًمٞمس اعم٘مّمقد اإل . اًمّمٖمػم ُمٕمٜمك أن همػمه أيمؼم ُمٜمف

ين ٕقمٚمؿ آظمر إ » صؾ اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل: ىم ، ومٕمـ أيب ذر  قمٚمٞمف

، ومٞم٘م٤مل:  أهؾ اجلٜم٦م دظمقًٓ وآظمر أهؾ اًمٜم٤مر ظمروضم٤ًم ُمٜمٝم٤م: رضمؾ ي١مشمك سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ومٞم٘م٤مل: قمٛمٚم٧م  ، ومتٕمرض قمٚمٞمف صٖم٤مر ذٟمقسمف اقمروقا قمٚمٞمف صٖم٤مر ذٟمقسمف وارومٕمقا قمٜمف يم٤ٌمره٤م

. ومٞم٘مقل ٟمٕمؿ ٓ يًتٓمٞمع أن  يمذا ويمذايقم يمذا ويمذا: يمذا ويمذا، وقمٛمٚم٧م يقم يمذا ويمذا: 
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، ومٞم٘م٤مل ًمف: وم٢من ًمؽ ُمٙم٤من يمؾ ؾمٞمئ٦م  ، وهق ُمِمٗمؼ ُمـ يم٤ٌمر ذٟمقسمف أن شمٕمرض قمٚمٞمف يٜمٙمر

وحؽ  طومٚم٘مد رأي٧م رؾمقل اهلل   « هٝمٜم٤م، ومٞم٘مقل: رب ىمد قمٛمٚم٧م أؿمٞم٤مء ٓ أراه٤م  طمًٜم٦م

رواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن ُمـ صحٞمحف )سم٤مب أدٟمك أهؾ  . طمتك سمدت ٟمقاضمذه

ومٙمام شمرى أن هذا اًمرضمؾ  . ورواه أيْم٤ًم اإلُم٤مم أمحد واًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م(

، وًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يٛمٜمع ُمـ أٟمف دظمؾ  مل يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ سمٕمد أن دظمؾ اًمٜم٤مر سم٥ًٌم ذٟمقسمف

حم٘مرات اًمذٟمقب هتٚمؽ  ، وىمد صم٧ٌم أن ، يم٤ٌمره٤م وصٖم٤مره٤م اًمٜم٤مر سم٥ًٌم جمٛمقع ذٟمقسمف

، سمؾ وُم٤م يدريؽ أن اًمذي ىم٤مده إمم اًمٙم٤ٌمئر هق إدُم٤من اًمّمٖم٤مئر  ٤مظمذ هباُ ص٤مطمٌٝم٤م إذا 

 .  وآؾمتخٗم٤مف هب٤م

ًتّمٖمر سم٤مًمٜمٔمر إمم اًم٘مدرة قمغم اضمتٜم٤مسمف وؾمٝمقًم٦م يُ  ىمدن اًمذٟم٥م اًمتٜمٌٞمف إمم أ ويٜمٌٖمل      

، وقمغم هذا  يم٤من يمٌػمًا ذم شم٠مصمػمه قمغم وم٤مقمٚمف وإنْ  ، ُمـ إُمقر اهلٞمٜم٦م او ؿمٌف ذًمؽ آطمؽماز ُمٜمف

سمح٤مئط ُمـ طمٞمٓم٤من اعمديٜم٦م أو  ط: ُمر اًمٜمٌل  ىم٤مل طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام اعمٕمٜمك

يٕمذسم٤من وُم٤م يٕمذسم٤من  » ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ٤مٟملم يٕمذسم٤من ذم ىمٌقرمه٤مـٛمع صقت إٟمًـ، ومً ُمٙم٦م

 « سمغم يم٤من أطمدمه٤م ٓ يًتؽم ُمـ سمقًمف ويم٤من أظمر يٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م » :صمؿ ىم٤مل ، « ذم يمٌػم

وذم  ،(  6٥٩ /1 ، ومتح اًم٤ٌمري ت٤مب اًمقوقء ُمـ اًمّمحٞمح )اًمٌخ٤مري ذم يم اإلُم٤مم رواه

اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب ُمـ  رواه « ن وُم٤م يٕمذسم٤من ذم يمٌػم وإٟمف ًمٙمٌػميٕمذسم٤م »رواي٦م 

وُم٤م  »قم٤ٌمرة  فم٤مهر يٗمٞمد إًمٖم٤مء « سمغم »  ط. ىمقًمف  ( 12/٩78 ، ٤مريـاًمّمحٞمح )ومتح اًمٌ

مل يٙمـ يمٌػمًا سم٤مًمٜمٔمر إمم  ، وإنْ  إصمٛمفف يمٌػم ذم سمٕمض وضمقهف يمٕمٔمٞمؿ ٟمإ، أي  «ذم يمٌػم ُيٕمذسم٤من 

وذم رواي٦م ٕيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  . او ذم ٟمٔمر اعمذٟم٥م وضمقه أظمرى ُمٜمف يمًٝمقًم٦م آطمؽماز ُمٜمف

ٍ   »ىم٤مل  ط ٤م قَمَذاسًم٤م ؿَمِديًدا ذِم َذْٟم٥ٍم َهلم  سَم٤مِن ذِم ىُمٌُقِرمِهَ  ،رواه اسمـ طم٤ٌمن  « َهَذاِن َرضُماَلِن ُيَٕمذَّ

شمدل قمغم  يمام ذم اًمرواي٦م إومم صٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع سمٕمد يم٤منو وصححف إًم٤ٌمين وهمػمه .

ـ طمجر: وي٘مقى يمقهنام ، ىم٤مل اسم اًمرضمالن ُمًٚمٛملم ويم٤من اًمتٙمرار واإلقمتٞم٤مد او اإلؾمتٛمرار .

إٓ ذم  وُم٤م يٕمذسم٤من »،  واًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح يم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم رواي٦م أيب سمٙمرة قمٜمد أمحد

ٕن اًمٙم٤مومر وإن قمذب قمغم شمرك  ام يم٤مٟم٤م يم٤مومريـا احلٍم يٜمٗمل يمقهنومٝمذ ، « اًمٖمٞم٦ٌم واًمٌقل
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،  ُمـ ومتح اًم٤ٌمري . اهـ ) ، وم٢مٟمف يٕمذب ُمع ذًمؽ قمغم اًمٙمٗمر سمال ظمالف المـأطمٙم٤مم اإلؾم

 . ( اجلزء إول

ڌ ڎ ڎ ڈ  چ ، ُم٤م ورد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم وىمري٥م ُمـ هذه اعمٕم٤مين      

، ىم٤مل:  ، ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس19اًمٙمٝمػ:  چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

. رواه اسمـ أيب طم٤مشمؿ واسمـ أيب  واًمٙمٌػمة اًم٘مٝم٘مٝم٦م سمذًمؽ ؾمتٝمزاء سم٤معم١مُمٜملمة اًمتًٌؿ سم٤مإلػماًمّمٖم

، وم٢من صح٧م  إن أَهَّ ص٤مطمٌفوء سم٤معم١مُمٜملم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اًمٕمٔمٞمٛم٦م ؾمتٝمزا، وُمٕمٚمقم أن اإل اًمدٟمٞم٤م

 اًمذي يًتّمٖمره  وم٢مٟمف حيتٛمؾ أٟمف أراد سم٤مًمّمٖمػمة إُمر شمٚمؽ اًمرواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ہ   ھ  ھ     ڍشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك قمغم ٟمحق ىمقًمف ، ٔمٞمؿ اًمقزر واعمٗم٤مؾمدوإن يم٤من قم ص٤مطمٌف

، اعمّمحقب سم٘مٚم٦م احلٞم٤مء  سم٤مًمٙمٌػمة إُمر اًمٔم٤مهر اجلكمأراد ، و 1٥اًمٜمقر:  ڍ ھ  ھ  ے

ُم٤م حيت٤مج اضمتٜم٤مهب٤م إمم ضمٝمد ذم  واًمٙمٌػمة ،ُم٤م يًٝمؾ اضمتٜم٤مسمف  يْم٤ًم أٟمف أراد سم٤مًمّمٖمػمةوحيتٛمؾ أ

 ُم٘م٤موُم٦م اًمٜمٗمس .

 

 ادبحث افثاين

 ب ودرجات احلسـات وافسقئاتعَ ُص 

 : خصال اخلر وخصال افؼأوٓ: 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ        ياَمُن سمِْْمٌع َوؾَمٌُْٕمقَن  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم  -اإْلِ

٦ٌَمً  –َأْو سمِْْمٌع َوؾِمتُّقَن  َّٓ  ؿُمْٕم َٓ إًَِمَف إِ ـِ اًمٓمَِّريِؼ   اهللُ، وَم٠َموْمَْمُٚمَٝم٤م ىَمْقُل  ََذى قَم ْٕ ،  ، َوَأْدَٟم٤مَه٤م إَُِم٤مـَم٦ُم ا

ياَمنِ َواحْلَ  ـَ اإْلِ ٦ٌٌَم ُِم ياَمُن سمِْْمٌع َوؾَمٌُْٕمقَن سَم٤مسًم٤م،  »وذم رواي٦م  رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . « َٞم٤مُء ؿُمْٕم اإْلِ

ـِ اًمٓمَِّريِؼ  ََذى قَم ْٕ َّٓ  وَم٠َمْدَٟم٤مُه إَُِم٤مـَم٦ُم ا َٓ إًَِمَف إِ  .واسمـ ُم٤مضمف رواه أمحد  «  اهللَُّ ، َوَأْروَمُٕمَٝم٤م ىَمْقُل: 

وُيًتٕمٛمؾ ذم اعمٕم٤مين يمام ذم  ،واجلٛمع: ؿُمَٕم٥م  ،ُمـ اًمٌمء او اًم٘مٓمٕم٦م ُمٜمف اًمِمٕم٦ٌم هل اًمٗمرع 

٧ٌَم هبؿ اًمٓمرق . ،ويمذًمؽ ذم إضم٤ًمم  ،احلدي٨م اعمذيمقر   ُي٘م٤مل: اٟمَِمَٕم
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ـِ قَمْٛمٍرو َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ و       ٌِْد اهللَِّ سْم ـْ قَم َؿ ىَم٤مَل اهللُ  قَم َـّ ومِٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م  » قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ يُم َأْرسَمٌع َُم

ـْ ٟمَِٗم٤مٍق طَمتَّك  ظَم٤مًمًِّم٤م ٦ٌم ُِم َـّ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمٚمَّ ٦ٌم ُِمٜمُْٝم ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمٚمَّ َث يَمَذَب ، َوَُم  َيَدقَمَٝم٤م: إَِذا طَمدَّ

 ٤م .وهمػممهُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري  رواه « وَمَجرَ  َوإَِذا ظَم٤مَصؿَ  قَم٤مَهَد هَمَدَر َوإَِذا َوقَمَد َأظْمَٚمَػ  َوإَِذا

وًمٙمـ  ،ع اإليامن وشمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ـيٜمٌف احلديث٤من إمم أن سمٕمض اخلّم٤مل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شمٜمًجؿ ُم      

ك طم٤مُمؾ صٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يمٛمح٦ٌم إُم٤مـم٦م إذى سم٠مٟمف ُم١مُمـ طمتك شم٘مؽمن سمح٘مٞم٘م٦م ـٓ حُيٙمؿ قمٚم

ًمٙمـ ٓ حُيٙمؿ و ،اإليامن . ويمذًمؽ شمقضمد ظمّم٤مل أظمرى شمٜمًجؿ ُمع اًمٙمٗمر او اًمٜمٗم٤مق 

 سم٤مًمٙمٗمر قمغم طم٤مُمؾ ظمّمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٤مًمٖمدر ُمثالً طمتك شم٘مؽمن سمح٘مٞم٘م٦م اًمٙمٗمر أي اجلحقد .

وىمد ٓ يِمٕمر اعمًٚمؿ أن ومٞمف درضم٤مت  ،وشمٜم٘مًؿ يمؾ ظمّمٚم٦م ُمـ هذه اخلّم٤مل إمم درضم٤مت       

 وحيت٤مج ذًمؽ إمم شمقوٞمح ذم اًمٕمٜمقان أيت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . ،ُمـ سمٕمض ظمّم٤مل اًمنم 

 

 : وافضعػ افؼخصال ات خصال اخلر ودرجثاكقا : 

 ڍ ٱ  ٻ  ٻ  ٻڍ  شمٕم٤مممومٌٕمد أن ذيمر اهلل أهؾ اخلػم وأهؾ اًمنم ، ىم٤مل       

 ڍ  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئڍ  شمٕم٤ممم وىم٤مل ،1٩6إٟمٕم٤مم: 

وُمراشم٥م ُمـ قمٛمٚمف ، ُمٜم٤مزل  ًمٙمؾ قم٤مُمؾ ذم ـم٤مقم٦م اهلل أو ُمٕمّمٞمتفاعمٕمٜمك: و ،19إطم٘م٤مف: 

اإن ظمػًما ومخػًما وإن ؿَم ،  ٝم٤مـويثٞمٌف سم يٌٚمٖمف اهلل إي٤مه٤م اًمٓمؼمي  أسمق ضمٕمٗمر ذيمره ،ًرا ـومِم ـرًّ

ودرضم٤مت اعمًٞمئلم شمذه٥م  درضم٤مت اعمحًٜملم شمذه٥م قمٚمقاوهمػمه . وُروي قمـ اسمـ زيد أن 

 ،٤من درضم٤مت ُمـ أقمامًمف ـاعمٕم٤مين . ومٚمٙمؾ إٟمًذم ٤مم وـاعمٜمزًم٦م ذم إضمً هل واًمدرضم٦م . ؾمٗمال

هذه اخلّمٚم٦م ودرضم٦م ُمتقؾمٓم٦م ُمـ شمٚمؽ اخلّمٚم٦م ودرضم٦م  ٙمقن ومٞمف درضم٦م صٖمػمة ُمــد شمـوم٘م

 يمٌػمة ُمـ ظمّمٚم٦م أظمرى .

وىمد  ،درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمذُمقُم٦م ًمٚمٙمٗم٤مر  فومٕمغم اعمًٚمؿ أن حيذر ُمـ أن شمٙمقن ومٞم      

ڄ  ڄ    ڦ  ڄ  ڄڍ ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،شمٙمقن هذه اًمدرضم٦م يمٌػمًة ُمٝمٚمٙم٦م 

 خلّم٤مئصل قمـ يمؾ مم٤مصمٚم٦م ومٝمذا هن ،19احلنم:  ڍ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ

وًمذًمؽ وم٢من أي٤مت  . ذم سم٤مدئ اًمرأي ٟمًقا اهلل شمٕم٤ممم وإْن يم٤مٟم٧م درضم٦م اعمامصمٚم٦م ظمٗمٞمٗم٦ماًمذيـ 
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ومال يٜمٌٖمل أن يٛمر قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمؿ ُمرورًا  ،ذم ظمّم٤مئص اًمٙمٗم٤مر وصٗم٤مهتؿ حتت٤مج إمم شمدسمر 

ٞمٝم٤م هيٕم٤ًم ُمـ همػم أن يٗمٙمر ذم درضم٤مت شمٚمؽ اخلّم٤مئص وإوص٤مف اًمتل يٛمٙمـ أن ي٘مع وم

 وإُمثٚم٦م يمثػمة : ،اعمًٚمؿ 

 ڍ    ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئڍ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ُمٜمٝم٤م ىمقًمف      

 ،ومرؤيتف حمدودة سم٠مومؼ وٞمؼ ضمدا  ،اعمٙم٥م قمغم وضمٝمف هق اًم٤ًمىمط قمغم وضمٝمف  ، 66اعمٚمؽ: 

ووع قمغم  وهل يمذًمؽ اًمرؤي٦م اعمحدودة عمـ ،ويًتٕمٛمؾ سمٕمْمٝمؿ قم٤ٌمرة : اًمرؤي٦م إٟمٌقسمٞم٦م 

: ومالن ٓ  وي٘م٤مل ذم اعمثؾ قمٜمدٟم٤م ،وضمٝمف اٟمٌقسم٤م ومال يرى إٓ ىمٓمٕم٦م صٖمػمة ُمـ إومؼ اًمقاؾمع 

يم٤من ٓ ٝمذا ُمٙم٥م أيْم٤م . وي٘م٤مل : ومالن رؤيتف أطم٤مدي٦م او ضمزئٞم٦م  إذا وم ،يرى أسمٕمد ُمـ ىمدُمٞمف 

ُمتٓمٚم٤ٌمت أطمٙم٤مم ُمتزامح٦م سم٥ًٌم اًمتٕم٤مرض سملم ٝمد ُمريم٥م ومٞمف يرى إٓ ىمٓمٕم٦م واطمدة ُمـ ُمِم

او ومٞمف قمقاىم٥م قمديدة ُمتقىمٕم٦م . واعمٓمٚمقب ُمـ  ، )اعمٜمٓمٚمؼ(وأصم٤مر يمام ذيمرٟم٤م ذم  ٞمذاًمتٜمٗم

ويمٞمػ ي١مصمر هذا  ،أن يرى أضمزاء اعمِمٝمد ذم ضمٝم٤مت إومؼ اًمقاؾمع  وُمـ يمؾ ُمتٗمٙمر اًمٗم٘مٞمف

وُم٤م هل اإلُمتدادات اخلٚمٗمٞم٦م وإُم٤مُمٞم٦م ذم إومؼ )أي اجلذور واًمتقىمٕم٤مت  ،اجلزء ذم ذاك 

ومٚمف  ،٤مل ُمـ يٛمٌم ؾمقي٤م )ُمًت٘مٞمام ُمٜمتّم٤ٌم( قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ يمام هق طم ،اعمًت٘مٌٚمٞم٦م( 

وًمٙمـ جي٥م أن يرى  ،ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م حُيّٙمٛمٝم٤م ذم اعمِمٝمد اعمريم٥م )أي اًمناط اعمًت٘مٞمؿ( 

ويمذًمؽ يرى اًمؽميمٞم٥م ذم احلٙمؿ اًمنمقمل ٟمٗمًف  ،اًمؽميمٞم٥م ذم اعمِمٝمد يمل حيّٙمؿ اًمنمع ومٞمف 

ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ ؿمٕم٦ٌم  ُمتٕمددة . ُمتٕمٚم٘م٤مت أؿمٙم٤مل او ٢من احلٙمؿ اًمنمقمل ىمد شمٙمقن ًمفوم

وإذا يم٤مٟم٧م هلؿ وٓي٦م وم٘مد يتًٌٌقن سمٛمّم٤مئ٥م  ،ُمـ اًمٙم٥م قمغم اًمقضمف وإن يم٤مٟمقا ٓ يِمٕمرون 

ٕن آي٦م اعمٚمؽ شمذم  ،وٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ ُمزقمٛم٦م طمًـ اًمٜمٞم٦م  ،يمٌػمة ويتحٛمٚمقن ظمٓم٤مي٤م قمٔمٞمٛم٦م 

ظم٤مص٦م إذا  ، ٕم٦ٌم او درضم٦م ُمـ هذه اخلّمٚم٦مومال يّمح ًمٚمٛم١مُمـ أن ي٘مٌؾ ؿُم  ،اعمٙم٥م قمغم وضمٝمف 

 .شمٍمف ذم طم٘مقق أظمريـ
 

اًمٗمتح:  ڍگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      گ  گ  گڍ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 ُم٤موأ ٝمل اًمٕمّمٌٞم٦م سمال طمؼ عم٤م هؿ قمٚمٞمف وإٟمٗم٦م ُمـ اًمتحقل قمٜمف .وممحٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م  أُم٤م ،62

٤مئع ذم ـًمِموقَمَّمٌقا سمف أي اضمتٛمٕمقا طمقًمف وأطم٤مـمقا سمف . وا ،اعمح٤مُم٤مة واعمداومٕم٦م  ومٝمل اًمٕمّمٌٞم٦م
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ع او أومٙم٤مر ـخ٤مص او ُمٜم٤مومـ٤من ُمـ اؿمـسم٤مإلٟمً ّمؾـاشماحلٛمٞم٦م عم٤م  أٟمـٝمـ٤متٕمامل اًمٕمّمٌٞم٦م ـاؾم

 ،وذًمؽ درضم٤مت  وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُم٘متْمٞم٤مت احلؼ او ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم . ،وُمذاه٥م 

.  وهق ؾمٞم٤مق أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، إمم اإلؾمالم وم٤محلٛمٞم٦م اًمت٤مُم٦م ًمٚمج٤مهٚمٞم٦م هل إٟمٗم٦م ُمـ اًمتحقل

 ،ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م ـمقائػ ُمـ اعمًٚمٛملم و سمٕمْمٝم٤م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ، ًمؽ درضم٤متويقضمد دون ذ

قمٜمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  واعمح٤مُم٤مة ،ذهٌل او احلزيب يم٤مًمٕمّمٌٞم٦م ًمٚمتٞم٤مر اًمٗمٙمري او اًمٗم٘مٝمل او اعم

واإلقمؽماف سم٤مخلٓم٠م واًم٘مٌقل اًمٕمٛمكم عم٤م هم٤مب قمٜمٝمؿ وإٟمٗم٦م ُمـ اعمراضمٕم٦م  ،ُم٘متْمٞم٤مت احلؼ 

 ىم٤مل دة صمؿ زظمروم٦م إظمٓم٤مء .ـذًمؽ سم٤مًمتؼميرات اًمٗم٤مؾم وي٘مؽمن ، الُمٞم٦مـُمـ اعمْم٤مُملم اإلؾم

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڍ ٤ممم ـــــشمٕمشم٤ٌمرك و

 . 622اًمٌ٘مرة:  ڍ  ں

 

ـْ ضُمٜمْ و        ٌََجكم  اَدِب قَم ٌِْد اهللِ اًْم  قَم
ـِ ـْ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  سْم ىُمتَِؾ َُم

ٞمَّ حَتْ  ٞم٦َّمٌ  ـ٦مً َأْو َيٜمٍُْمُ قَمَّمٌِٞمَّ  ـ٦مً ، َيْدقُمق قَمَّمٌِٞمَّ ـ٦ٍم ٧َم َراَي٦ٍم قِمٛم 
رواه ُمًٚمؿ وهمػمه .  « وَمِ٘مْتَٚم٦ٌم ضَم٤مِهٚمِ

ٞمَّـ٦مٍ وُمٕمٜمك   ،ُي٘م٤مل ومالن ذم قمٛمٞم٤مء إذا وم٘مد رؤي٦م احلؼ  ،وهل ُمـ اًمٕمٛمك  ،أي سمال سمّمػمة ، قِمٛم 

ـ اًم٘م٤مدة واًمرُمقز اعمٕمٜمقي٦م وإوٗم٤مء وىمد شمٚمٌس اًمٕمّمٌٞم٦م ًم٤ٌمس اًمدوم٤مع قم وإقمامء اعمج٤مهؾ .

ه٤مًم٦م اًم٘مداؾم٦م قمغم ُمـ ًمٞمس سمٛمٕمّمقم . وذم اًمٍماع سملم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس واًمٗم٤ًمد احلٙمقُمل 

ُمٜمٝم٤م  ، ذم اإلقمالم واًمتٔم٤مهرات شمٔمٝمر ؿمٕم٤مرات يمثػمة ذم سمٕمض سمالد اعمًٚمٛملم اعمزظمرف

مح٤ميتٝمؿ ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم شم٘مديس اًم٘م٤مدة و قمغم مَحِـٞمَّـ٦م “اًمّمٜمٛمٞم٦م او اًمقصمٜمٞم٦م”إـمالق ًمٗمظ 

ومٙم٠من  ،واًمًٞم٤مق اًمٕمٛمكم هلذا اًمٍماع سمٕمٞمد ضمدًا قمـ ىمْم٤مي٤م اًمتٙمٗمػم  .اعمح٤مؾم٦ٌم واعم١ماظمذة 

ضم٤مت اًمقصمٜمٞم٦م اإلداري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٍمف ُمـ در قمٛمٚمٞم٦م ٕم٦ٌم او درضم٦مومٓمرة ه١مٓء ُمّٞمزت ؿُم 

 اًمٜمٔمر قمـ قم٘مٞمدة اًم٘مٚم٥م أهق اًمٗمجقر أم اًمٙمٗمر ؟!
 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ         ۈئ    ۈئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ڍ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

وم٤مًمدرضم٦م اًمت٤مُم٦م هٜم٤م هل اًمدقمقة إمم اًمٙمٗمر واًمٕمٞم٤مذ  ، 12احلنم:  ڍىئ  ی  ی  ی  ی  

ودون ذًمؽ درضم٤مت يمٌػمة ُمـ اًمدقمقة قمـ ىمّمد إمم اعمٕم٤ميص وإظمٓم٤مء  ،سم٤مهلل شمٕم٤ممم 
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 سمٕمد وىمقع اًمت٤مسمع ذمصمؿ يتٝمرب اًمداقمٞم٦م إمم اًمٗم٤ًمد ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م  ،واًمِمٝمقات اًمدٟمٞمقي٦م 

 اظمذة . اعمّمٞم٦ٌم واعم١م
 

 شم٤ٌمرك يم٘مقًمف ،وىمد ذيمرٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ ذم وم٘مف اًمٕمٛمؾ(  ،وإُمثٚم٦م يمثػمة       

 ،أي يمٜم٤م ٟم٤ًمير اًمتٞم٤مر وإن يم٤من وم٤مؾمدًا  ، 1٥اعمدصمر:  ڍ  حط  مط  مظ   جعڍ شمٕم٤ممم و

 ،ٚمؿ درضم٤مت ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمًودون ذًمؽ  ،واًمدرضم٦م اًمت٤مُم٦م ُمٜمف ُمٓم٤موقم٦م اًمٙمٗم٤مر ذم يمٗمرهؿ 

اًمٌ٘مرة:  ڍ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڍوذيمرٟم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  وىمد شمٙمقن ُمـ اًمٙم٤ٌمئر .

اًمدرضم٤مت اعمٗمًدة ُمـ اًمٗمقى ووم٘مدان اًمٜمٔم٤مم وإن يم٤مٟم٧م همػم وُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ُمٜمع  ، 22

ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ڍ وذيمرٟم٤م يمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُم٘مّمقدة .

ذًمؽ يًٝمؾ حتريٙمف عم٤م وًم ،اخلٗمٞمػ هٜم٤م ُمـ ىمّؾ وزٟمف اعمٕمٜمقي  ، ٥1اًمزظمرف:  ڍہ

ودون ذًمؽ درضم٤مت دمٕمؾ  ،وم٤مًمدرضم٦م اًمت٤مُم٦م ُمـ اخلٗم٦م هل اًمتل شم٘مقد إمم اًمٙمٗمر  ييه .

 ص٤مطمٌٝم٤م ؾمٝمؾ اإلؾمتدراج واًمتحريؽ .
 

 ويمثرة اًمٜمٔمر ذم وضمقه اإلؾمتٕم٤مرة واعمج٤مز ذم اًمٕمرسمٞم٦م ىمد يٞمن ومٝمؿ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف هٜم٤م .            

او ضمقهره او اعمْمٛمقن اعمريمزي  ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ ٥م  مم ًمُ ومٛمـ إُمقر اًمِم٤مئٕم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜمٔمر إ

ٛمٜمع ُمـ اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم ٤مًمٚم٥م ُمـ ظمّم٤مئص ذم ُمقوع ُمٕملم ومال يحيٞمط سم وأُم٤م ُم٤م ، ومٞمف

 وُمٜمف ،وإن يم٤مٟم٧م اخلّم٤مئص اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٚم٥م ذم اعمقوٕملم ُمت٤ٌميٜم٦م  ،ف ٌ  ـُمقوع آظمر سم٤مقمت٤ٌمر ًمُ 

شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمفو ، 66٩اًمٌ٘مرة:  چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چىمقًمف شمٕم٤ممم 

وهق أطمد أٟمقاع اعمج٤مز ذم  ، 11هقد:  ڍ وئ   وئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ ڍ

وُم٤م هق ًم٥م  ،اإلصٓمالح . ومٞمٛمٙمـ ًمٚمٜم٤مفمر ان ي٠ًمل ٟمٗمًف: ُم٤م هق ًم٥م اًمٙم٥م قمغم اًمقضمف 

وُم٤م هق ًم٥م  ،وُم٤م هق ًم٥م اًمدقمقة إمم اًم٤ٌمـمؾ صمؿ اًمتٝمرب ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م  ،محٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م 

وُم٤م هق ًم٥م اخلٗم٦م اعمٕمٜمقي٦م ؟ وم٢مذا  ،٤م هق ًم٥م اًمُٕمُثق ذم إرض وُم ،اخلقض ُمع اخل٤مئْملم 
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صمؿ ُيٜمٔمر ومٞمام يًٛمح سمف شمريمٞم٥م اًمٙمالم واًم٘مرائـ  ، ٚمؿ ًم٥م اعمٕمٜمك قُمٚمٛم٧م أٟمقاقمف ودرضم٤مشمفقمُ 

 ُمـ اإلـمالق واًمٕمٛمقم .
 

يم٤مًمت٘مقى واًم٘مقة واًمٕمٚمؿ واًمّمؼم واعمّم٤مسمرة واًمٕمٓم٤مء ووٌط  ،ويمذًمؽ ظمّم٤مل اخلػم        

وًمٜم٤م ذم يمت٤مب  ،وىمد شمّمدى ًمٌٞم٤مهن٤م يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء  ،وم٢مهن٤م درضم٤مت  ،اًمٜمٗمس وهمػمه٤م 

وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٚمٛمًٚمٛملم أن  ،)اعمٜمٓمَٚمؼ( يمالم قمـ ظمّم٤مل او أظمالق اًمٌٜم٤مء واًمتٗمقق 

 اًمنم .و اًمْمٕمػ ي٘مدُمٜم٤م ذم ظمّم٤مل اخلػم وأن يٓمٝمرٟم٤م سمرمحتف ُمـ ظمّم٤مل
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 ادؼدمة

 وافعدافة افعدلمعـك 

ٕداء أُمر  أهٚمٞم٦م او يمٗم٤مءة عـقى اهلل قمز وضمؾ ُمـهل شم٘م تٕمامل اًمٗم٘مٝملـذم اإلؾم اًمٕمداًم٦م      

وًمٙمـ ُيٕمتؼم ذم اًمِمٝم٤مدات وٟمحقه٤م اًمَ٘مـْدر اًميوري  ،يمثػمة  . ودرضم٤مت اًمٕمداًم٦م ُمٕملم

،  ومرض قمغم يمؾ ُمًٚمؿ قمغم ىمدر ُم٤م هق ُمٙمٚمػ سمف اًمٕمداًم٦م. و اًمذي يٜمتٗمل ُمٕمف اًمٗمًؼ واًمًٗمف

ٓ إْذ ،  ، وهذا ومرض قملم قمغم اعمًٚمٛملم1٥6إٟمٕم٤مم:  چٹٹڤچ ىم٤مل شمٕم٤ممم

اًمٜم٤ًمء:  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اًمٙمالم طمدأ يًتٖمٜمل

ٓ  همػم أٟمف،  ؾمقاء يم٤من ًمف ُمٜمّم٥م أم مل يٙمـ سملم اًمٜم٤مس طمٙمؿقمغم ُمـ  وهذا ومرض ، ٥7

، وم٢مذا اٟمتّم٥م ًمٚمحٙمؿ  ، وم٢من ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ هق قمدل ذم ىمقًمف وقمٛمٚمف ي٘مدر قمٚمٞمف يمؾ واطمد

ٗم٤ًم أن جيتٜم٥م اعمقاوع اًمتل ، وًمذًمؽ يٜمٌٖمل عمـ يٕمرف ذم ٟمٗمًف وٕم واًم٘مْم٤مء ضم٤مر وفمٚمؿ

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ڍ ، ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم حتت٤مج إمم يمٗم٤مءة أيمؼم ُمـ ـم٤مىمتف

 ، وقمـ أيب ذر   ٩اًمٜم٤ًمء:  ڍ ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ٓ  ، ، وإين أطم٥م ًمؽ ُم٤م أطم٥م ًمٜمٗمز ي٤م أسم٤م ذر إين أراك وٕمٞمٗم٤مً  » ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل 

 . رواه ُمًٚمؿ « ا صمٜملم وٓ شمقًملم ُم٤مل يتٞمؿن قمغم شم٠مُمر

 إصؾ ، ٕمرسمٞم٦م أن اًمٕمدل ُيًتٕمٛمؾ ذم أصٚملم ومٞمٝمام شمداظمؾوأصؾ ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًم      

ىمقهلؿ: ومرس ُمٕمتدل  ذًمؽُمـ  ، ومٝمق ود اًمٔمٚمؿ واجلقر ،هق اإلٟمتٔم٤مم واإلؾمت٘م٤مُم٦م  :إول

 :إصؾ افثاينلم . اًمٖمرة ، وهمرة ُمٕمتدًم٦م وهل اًمتل شمقؾمٓم٧م اجلٌٝم٦م ومل متؾ إمم أطمد اًمِم٘م

ؽ ، وذًم ، وىمد يٙمقن اًمًٚمقك سم٤مًمدظمقل أو اخلروجذم ُمٕمٜمك اًمٕمدل هق اًمًٚمقك واًمتقضمف 

، أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم طمرف اجلر ُمـ  اعمًتٕمٛمؾ ذم اًمٙمالم ٘مدرسمح٥ًم طمرف اجلر اًمٔم٤مهر أو اعم

 . فمرف أو إو٤موم٦م
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ف او ادمف ٟمحقه . وقَمَدل قمـ أي حترك إًمٞم ،قَمَدَل إمم اًمٌمء َيٕمِدل قمْدًٓ وقُمدوًٓ وم٘مقهلؿ:       

وقمَدل قمٜمف أي ُم٤مَل  ،اًمٌمء اٟمٍمف قمٜمف وشمريمف . ُي٘م٤مل: قمَدل إمم ذاك اًمٓمريؼ أي ادمف إًمٞمف 

وىمد شمٙمقن إمم او قمـ فم٤مهرة او ُم٘مدرة . وقم٤مَدل سملم أُمريـ ىم٤مرن سمٞمٜمٝمام أهيام  ،او اٟمحرف قمٜمف 

زُم٧م وىمٓمٕم٧م وىمٓمٕم٧م اًمِٕمدال ذم أُمري أي صٛمٛم٧م وقم ، سم٤مًمتقضمف إًمٞمف أومْمؾ او أطمؼ

قَم٤مدَل ؿمٞمئ٤ًم آظمر ذم  وَُم٤م واعمِثؾ اًمٜمَّٔمػمُ : واًمَٕمِديُؾ  واًمِٕمْدل اًمؽمدد سملم اخلٞم٤مرات . واًمَٕمْدُل 

 وومالن. سمف  أقمِدًمف سمٗمالنٍ  ومالٟم٤مً  وقَمَدًْم٧ُم  ،ومالٍن  قِمْدُل  وهق ٟمٔمػمه ،: اًمٌمء وقِمْدل .صٗمتف 

ڃ  ڃ    چ :شمٕم٤ممم ىَمْقًمف ذِم  ٕمقض يماماًمِٗمداء او اًمٌدل واًم: واًمَٕمْدُل . َيْٕمِدًُمْف  ومالٟم٤ًم او يٕم٤مدل

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ       چ :ىَمْقًمف شمٕم٤ممم َوُمثٚمف ، 82إٟمٕم٤مم:  چ ڃ  چ  چ  چ  چ

ېئ   ېئ  ىئ    ۈئ  ېئ  چ٤ممم ــ. وىم٤مل شمٕم11اعمٕم٤مرج:  چ پ  پ  پ  پ  ڀ

ذم اًمتٕمٌػم قمـ  ًمٖمت٤من ويمنه٤م اًمٕملم َواًْمِٕمْدُل سمٗمتح وم٤مًْمَٕمْدُل   ،9٥اعم٤مئدة:  چ ىئ  ىئ  ی

أي  ،1إٟمٕم٤مم:  چ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ واًمٜمٔمػم . وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  اعمثؾ

 جيٕمٚمقن هلل شمٕم٤ممم ُمثٞمالً وٟمٔمػمًا .

ل اًمٌمء  ووٌط طمريمتٝم٤م شم٘مقيؿ اًمٜمٗمس ٤مًمَٕمـْدل واًمَٕمداًم٦موم       قمغم اإلدم٤مه اًمّمحٞمح . وقَمدَّ

ُمف وأصٚمحف ذم ذاشمف او ذم إدم٤مهف ـشمٕمدياًل أي ؾم ٤ممم ــــقًمف شمٕمومٛمـ شمٕمديؾ اًمذات ىم ،قاه وىمقَّ

وهذا قمغم ىمراءة ٟم٤مومع واسمـ قم٤مُمر وهمػممه٤م  ، 8آٟمٗمٓم٤مر:  چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ 

ًمؽ» َل  ُُمْٕمَتِدًٓ  سمٛمٕمٜمك: ضمٕمٚمؽ ،سمتِمديد اًمدال  شومٕمدَّ اخلَْٚمؼ . وُمـ شمٕمديؾ اإلدم٤مه  ُُمْٕمدَّ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   چواًمتٍمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 چ ڦ ڦ ڦ ڦچ مم ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤م ، 7اعم٤مئدة:  چ ٴۇ ۈ

ٝمؽ او ؾم٤مر سمؽ  ،سم٘مراءة قم٤مصؿ واًمٙمقومٞملم سمتخٗمٞمػ اًمدال  ،8آٟمٗمٓم٤مر:   ،سمٛمٕمٜمك وضمَّ

٤من ـٚمؽ سم٤مإلٟمًـ٤ممم ؾمــــن اهلل شمٕما، أي ْمٛمرة ُم ، إمم: أهن٤م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك ٔمٝمر ذم ُمٕمٜم٤مه٤مـيو

ـ ، وشمٚمؽ اًمّمٗم٦م ُم ل سمف إمم هذه اًمّمٗم٦م ُمـ أُمفدَ ـ، ومٕمَ  ُم٤م ؿم٤مء ُمـ ُم٤ًمًمؽ آسم٤مئف إمم إذ ظمٚم٘مف
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، وهٙمذا طمتك ُيرج إمم احلٞم٤مة سمّمقرة ُمريم٦ٌم ُمـ  ، وشمٚمؽ ُمـ ضمده وأظمرى ُمـ ضمد أسمٞمف أسمٞمف

، ٕن اإلٟم٤ًمن يٜمزقمف اًمٕمرق ُمـ واًمديف صمؿ آسم٤مئٝمؿ صمؿ  فىمسمٕمض إوص٤مف اعمقضمقدة ذم قمر

سمٛمٕمٜمك  چڦچ٤ممم ــ، ومٞمٙمقن ىمقًمف شمٕم وزوضمف أضمدادهؿ طمتك يّمؾ إمم آدم 

 ، چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  چ أي٦م اًمتل سمٕمده٤م ذم ، يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٚمٙمؽـؾم

ـِ َرسَم٤مٍح ومٕمـ  ،ك وذم اًمًٜم٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة شم١ميد هذا اعمٕمٜم ـُ قَمكِم  سْم ـْ  ُُمقؾَمك سْم ـْ َأسمِٞمِف قَم ، قَم

هِ  قل اهلل ُم٤م ـىم٤مل: ي٤م رؾم ، «ُم٤م ُوًمَِد ًَمؽ؟  » ٚمََّؿ ىَم٤مَل ًَمفُ ـ، َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم  ضَمد 

 ًَ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ  ، «وَمَٛمـ ُيِْمٌُِف؟  » ، ىم٤مل ، إُم٤م همالم وإُم٤م ضم٤مري٦م قًمد زمـي ك أنـقم

َـّ  َُمفْ  » ٚمؿ قمٜمده٤مـوم٘م٤مل اًمٜمٌّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ، قمًك أن يِمٌف؟ إُم٤م أسم٤مه وإُم٤م أُمف ، ٓ شَمُ٘مقًَم

طِمِؿ أطْمَيَ اهللُ يُمؾَّ ٟمَ ـ، إنَّ اًمٜمُّْٓمَٗم٦َم إَذا اؾْم  َهَٙمَذا ْت ذِم اًمرَّ ، أُم٤م ىَمرْأَت  ٥ٍم سَمْٞمٜمَٝم٤م َوسَملَم آَدمَ ـًَ َتَ٘مرَّ

رواه اإلُم٤مم  «ىم٤مل: ؾَمَٚمَٙمَؽ  ، ڍ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڍ ًمٚمـفِذِه أَي٦َم ذِم يمت٤مب اـهَ 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،واًمٚمٗمظ ًمٚمٓمؼمي  ،اًمٓمؼمي واًمٓمؼماين 

چ  چ     چىمقًمف شمٕم٤ممم  ، أي شم٘مقيؿ وإصالح اًمذات واإلدم٤مه ،وىمد جيٛمع ٟمققمل اًمتٕمديؾ       

او  سمٛمٕمٜمك شمٕمديؾ اًمٕمٛمؾ ذاشمف وشمٕمديؾ إدم٤مهف ، 92اًمٜمحؾ:  چ ڇ  چ  ڇ

يم٤من إداء  ،وإطمٙم٤مُمف ف إشم٘م٤مٟمو سم٢مقمٓم٤مء اخلػم ٤من أيـوإذا اىمؽمن ذًمؽ سم٤مإلطمً ، طمريمتف

 قمـ واخلروج آٟمتٔم٤مم ُمٕمٜمك اًمٕمدل شمْمٛمـ شذم» أو اًم٤ٌمء ىمّدرت او اؾمتٕمٛمٚم٧م ُمتٗمقىم٤ًم . وإذا

وُمـ هذه اعمٕم٤مين ىمقهلؿ:  . ذًمؽ ظمالف قمغم ىمريٜم٦م شمدل مل ٤مُم وآوٓمراب اًمٗم٤ًمد أؾم٤ٌمب

. اًمِم٘ملم  أطمد إمم متؾ ومل اجلٌٝم٦م شمقؾمٓم٧م اًمتل وهل ُمٕمتدًم٦م وهمرة اًمٖمرة ، ُمٕمتدل ومرس

َل  ل ، اىم٤مُمف: احلُْٙمؿَ  وقمدَّ ضُمَؾ  وقمدَّ ٤مهُ : اًمرَّ ٜم٦َم: اًمٜمقق ُمـ واعمٕمتِدًم٦م.  َزيمَّ ًَ قَْمَْم٤مء اعمّتٗم٘م٦م احل ْٕ  ا

ٌَْٕمض سمٕمُْمٝم٤م  إَِذا ، ُُمْٕمتَِدٌل  َوَيْقمٌ .  أي محؾ قمغم يمؾ ضمٝم٦م ، اًمداسم٦م قمغم احِلٛمالنِ : ِٕمْدٓنِ واًم.  سمِ

 ًَ َٓ  ٤مَوىـشَم هِ  طَم٤م  طم٤مًَملم سَملم طم٤ملٍ  طُ ـشَمَقؾمُّ : وآقمتدال»: ٞمدهـاعمحٙمؿ إلسمـ ؾم وذم.  َوسَمْرِدهِ  طَمر 

ؿ يَمْٞمٍػ ، َأو يَمؿّ  ذِم  ًْ : يَمَ٘مْقهِلِ ٤ٌَمِرد سَملم: ُمٕمتِدٌل  وُم٤مءٌ . ٘مٍمَواًمْ  قلـاًمٓمُّ  سَملم: ُُمْٕمتَِدٌل  ؿٌ ـضِم  اًْم

ًمف َوىمد ، اهْلََقاء ـَمٞم ٥ُم : ُمٕمتدل َوَيْقم.  واحل٤مرّ   َُم٤م ويمؾُّ .  اقمتدل وم٘مد: شمٜم٤مؾم٥م َُم٤م ويمؾ.  قمدَّ
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ْٕمرُ  واقمتدل ، قَمّدًْمتَف وم٘مد اىمٛمَتف ًمتُف واؾمت٘م٤مم، اشمََّزنَ : اًمِم  وُمـ هذه اعمٕم٤مين ىمقل  . اهـ شَأٟم٤م  وقمدَّ

 َأٟمف اًمٜمُّٗمقس ذِم  ىَم٤ممَ  َُم٤م: واًمَٕمْدل ، وطُمْٙمُٛمفُ  ىمقًُمفُ  اًمٜم٤مسِ  ُمـ اعمَْريضُّ  :أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: اًمَٕمْدَل 

تَِ٘مٞمؿ  ًْ  وظمالومف اًمٔمٚمؿ واجلقر .  ،واًمٕمداًم٦م اإلؾمت٘م٤مُم٦م  ،ُُم

سمٛمٕمٜمك أن اهلل  ،يمام ذم )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م( وهمػمه  شلدْ ـاًمٕمَ »وُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم       

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ يمام يٌٞمٜمف ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، فمٚمؿ شمٕم٤ممم ي٘ميض سم٤محلؼ وٓ يٛمٞمؾ إمم

 .11يقٟمس:  چ ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

، وًمٙمـ ىمد يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  وإذا أـمٚمؼ ًمٗمظ اًمٕمدل وم٢من فم٤مهره اًمدًٓم٦م قمغم اًمّمالح      

، أو جيرد عمٕمٜمك اخلروج قمـ آظمتالف  جيرد اًمٚمٗمظ عمٕمٜمك اًمًٚمقك وًمق ذم اًمٓمريؼ اًمٗم٤مؾمد

ڀ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم ، ُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ قمدل قمـ احلؼ أي ضم٤مر وفمٚمؿ ـمؾوًمق سم٤مًمرأي اًم٤ٌم

ڳ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم . ، أي جيٕمٚمقن هلل شمٕم٤ممم ُمثٞمالً 1إٟمٕم٤مم:  چڀ ڀ ٺ ٺ

، أي  جيقز أن يٙمقن اعمٕمٜمك: يٕمدًمقن سم٤مهلل همػمه ،22اًمٜمٛمؾ:  چڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 . ٤مـمؾ، أو يٕمدًمقن قمـ احلؼ إمم اًمٌ يمام ذم آي٦م إٟمٕم٤مم جيٕمٚمقن ًمف ُمثٞمالً 

وم٤مًمٕمدل هق  ،ويم٤من ُمٗمٝمقم اًمٕمداًم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم ُمٕمتٛمدًا قمغم ضمقدة اًمًٚمقك اإلٟم٤ًمين       

اعم١ممتـ اعمريض ُمـ اًمٜم٤مس ومل يقصؿ سمٔمٚمؿ وضمقر . صمؿ شمؿ سمٕمد اإلؾمالم وٌط هذا اعمٗمٝمقم 

وؿمٌف ذًمؽ  ،يم٘مقهلؿ: اًمٕمدل هق اعمريض اعمجتٜم٥م ًمٚمٙم٤ٌمئر  ،سم٤مإلًمتزام سم٤معمْم٤مُملم اإلؾمالُمٞم٦م 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  چ ٤ٌمرات . وُمًتٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ اًمٕم

 ،2احلجرات:  چ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم  ،11٩هقد:  چ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳچ وىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چاًم٘م٤مذف 

. وأُم٤م قمٜمد إىمٚمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م ذم سمالد ٥ - 1اًمٜمقر:  چ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ

ومال ؿمؽ أن اإلضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ شم٘مقم قمغم ُمٗمٝمقم ظم٤مص او ُم٘مٞمد  ،اعمًٚمٛملم 
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وهذا ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م يمام  ، سم٤مًمًٚمقك اعمريض ووم٘م٤ًم عمٗم٤مهٞمٛمٝمؿ وديٜمٝمؿ ًمٚمٕمداًم٦م وهق إًمتزاُمٝمؿ

قمٜمد  اًمٕمٛمكم واًمتداظمؾ . ؿمٝم٤مدشمف(/سم٤مب ُمـ ٓ دمقز 12)اعمًٌقط سمٞمٜمف اًمنظمز ذم 

يقوحف ىمقًمف  ،اًمٓمقائػ إظمرى  ة سملم إضمراءات اًمتٕمديؾ قمٜمد اعمًٚمٛملم وقمٜمداًميور

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   چ شمٕم٤ممم 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ    ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ

﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻   ﮼  ﮽    ﮳ ے  ۓ  ۓ  ﮲ ے  

          ﯁ ﯀ ﮾  ﮿

   .128 – 122اعم٤مئدة:  چ                          

 

 ادبحث إول

 معـك افعدافة دم افؼع

،  ٕداء قمٛمؾ ُمٕملم او أهٚمٞم٦م ىمٚمٜم٤م: إن اًمٕمداًم٦م شمؽميم٥م ُمـ شم٘مقى اهلل قمز وضمؾ ُمع يمٗم٤مءة      

الم ُمع آشمّم٤مف سمٗمٕمؾ اعمًتٓم٤مع ُمـ واضم٤ٌمت اإلؾم قاًمٕمداًم٦م ه أصؾ رة أظمرى وم٢منوسمٕم٤ٌم

 . اًم٘مقادح ذم اًمٕم٘مؾو اًمًٗمف واًمث٤مين ، اًمًالُم٦م ُمـ أُمريـ: أطمدمه٤م اًمٗمًؼ

، ٕن اعمًٚمؿ ٓ يًٚمؿ ُمـ اًمذٟمقب  وىمٞمدٟم٤م اًمتٕمريػ سمٗمٕمؾ اعمًتٓم٤مع ُمـ واضم٤ٌمت اإلؾمالم

 ؾمٌؼ اًمتقؾمع ذم ذًمؽ . ، وىمد ُمـ اًمذٟمقب ، ومال يٛمٙمـ اؿمؽماط اًمًالُم٦م اًمت٤مُم٦م واًمت٘مّمػم

وأيْم٤ًم وم٢من اعمًٚمؿ ىمد يؽمك واضم٤ًٌم او يٗمٕمؾ حمرُم٤ًم سم٥ًٌم اإلوٓمرار او شمزاطمؿ إطمٙم٤مم 

ذا يمٚمف همػم ىم٤مدح ذم اًمٕمداًم٦م إذا صدر قمـ ـوه ،٥ٌم ظمٓم٠مٍ اضمتٝم٤مدي ـواعمقازٟم٤مت او سمً

 اضمتٝم٤مد ُمٜمْمٌط .

، وأطمٙم٤مم  ألن ذًمؽ ي٘مدح ذم اًمٙمٗم٤مءةوم ُم٦م ُمـ اًمًٗم٤مه٦م واًم٘مقادح ذم اًمٕم٘مؾوأُم٤م اًمًال      

ؿمٝمٞمد قمغم  أٓ شمرى أن اًمٕمدل ُم٘مٌقل اخلؼم ، اًمًٗمٞمف وهمػم اًمٕم٤مىمؾ خم٤مًمٗم٦م ٕطمٙم٤مم اًمٕمدل
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ڇ     ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  چ  ، وأُم٤م اًمًٗمٞمف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ومٞمفاًمٜم٤مس

٘مط ـًٗمف يُ ـ، ومّمح أن اًم676ًاًمٌ٘مرة:  چڎ    ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڇ ڍ

 ؟ ف ٓ ي١ممتـ قمغم ٟمٗمًف ومٙمٞمػ ي١ممتـ قمغم همػمه، وإذا يم٤من اًمًٗمٞم اًمٕمداًم٦م

ورد ذم يمالم اًمٕمٚمامء أهنؿ اؿمؽمـمقا ذم اًمٕمداًم٦م اًمًالُم٦م ُمـ ظمقارم اعمروءة أو اًمًخػ و        

،  ، وـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اؿمؽمـم٧م ذًمؽ ذم ىمٌقل اخلؼم واًمِمٝم٤مدة دون أصؾ اًمٕمداًم٦م واعمجقن

، أو ُمـ يٌقل ذم  ظمتالط اًمٕم٘مؾأو سمف ضب ُمـ ا ذًمؽ يمٛمـ هق ؿمديد اًمٖمٗمٚم٦م واًمٖم٤ٌموةو

واًمزي اًم٤ٌمقم٨م قمغم  ٓمريؼ ويًتخػ سمٙمِمػ قمقرشمف أو ئمٝمر سمٛمٔمٝمر يًخر ُمٜمف يم٤مًمرىمصاًم

أو ي٠ميمؾ اًمٓملم أو  حٙم٤مت مم٤م يِمٖمؾ قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤مممواعمٙمثر ُمـ اعمْم اًمْمحؽ واًمًخري٦م

ومٝمذه وٟمحقه٤م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ سم٤مب ىمٚم٦م او ظمٗم٦م اًمٕم٘مؾ  ، يتحدث سم٤مؾمتٛمت٤مقمف سم٠مهٚمف

وىمد ُي٘م٤مل ًمٖمرض اًمتٞمًػم ان اجلٜمقن ُمرض ذم اًمدُم٤مغ مم٤م ٓ  . ُمـ سم٤مب اجلٜمقن وًمٞمس

وذيمر وأُم٤م ظمٗم٦م اًمٕم٘مؾ وم٘مد شمٙمقن ُمـ ُمرض اًمدُم٤مغ او ُمرض اًمٜمٗمس .  ،طم٤ًمب قمٚمٞمف 

، ذم سمٕمْمٝم٤م همٚمق فم٤مهر. واحلٙمؿ قمغم  اًمٕمٚمامء ذم أسمقاب اًمِمٝم٤مدات ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف أُمثٚم٦م يمثػمة

 .٤م زُم٤من واعمٙم٤من وقم٤مدات اًمٜم٤مس ومٞمٝمًمسمٕمض هذه إُمثٚم٦م ُيتٚمػ سم٤مظمتالف ا

، أم أن ذًمؽ يٛمٜمع ىمٌقل اخلؼم واًمِمٝم٤مدة وٓ  وهؾ شمً٘مط اًمٕمداًم٦م سم٤مًمًٗمف وىمٚم٦م اًمٕم٘مؾ      

أن ُم٤م يم٤من ُمـ اًمًٗم٤مه٦م ىم٤مدح ذم شم٘مقى  واجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ:ي٘مدح ذم اًمٕمداًم٦م؟؟ 

 ٜم٤مسًمٕمقرة أُم٤مم اًم، ُمث٤مل ذًمؽ يمِمػ ا شمٗم٤مق، ومٝمق ىم٤مدح ذم اًمٕمداًم٦م سم٤مإل اهلل قمز وضمؾ

 ٝم٤مً ٟمف جم٤مهرة سم٤معمٕمّمٞم٦م ُمع يمقٟمف ؾمٗم، ومٝمذا ومًؼ فم٤مهر، ٕ واًمتحدث سمٛم٤ٌموٕم٦م اًمزوضم٦م

 . وىمدطم٤ًم ذم احلٞم٤مء

صدر ممـ مل  ، وإنْ  وسمٕمض أٟمقاع ىمٚم٦م اًمٕم٘مؾ ي٘مدح ذم ُمٕمروم٦م طم٘م٤مئؼ اإليامن اًمقاضم٥م      

وئ ائ ەئ ەئ وئ چ  ، ُمث٤مل ذًمؽ اًمذيـ ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ يٌٚمٖمف اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ

واًمٖمٚمق ومٞمف ىمد  ، وهذا ُمقوع ومٞمف دىم٦م ،1احلجرات:  چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

، وم٘مد يتّمػ هب٤م  ٘مؾأُم٤م اًمٖمٗمٚم٦م واًمٖم٤ٌموة واظمتالط اًمٕم . يٗميض إمم ضمرح اًمٕمدول سم٤مًم٤ٌمـمؾ

، ومٝمذا ٓ ي٘مدح ذم قمداًم٦م اإليامن  اعمٕمّمٞم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم تٕمٛمدسمٕمض ُمـ ٓ ي
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،  يم٤مخلؼم واًمِمٝم٤مدة واحلٙمؿ واإلُم٤مُم٦م وهمػمه٤م ، شمقزم إُمقر قمداًم٦م، وإٟمام ي٘مدح ذم  واًمت٘مقى

 .٤ًمقمد قمغم هذا اًمٜمٔمر وٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي

سم٤مًمٜمٔمر إمم  يمذًمؽ، و وإهٚمٞم٦م سمٞم٤من ذًمؽ أن اًمٕمداًم٦م شمتٗم٤موت وشمتجزأ سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٙمٗم٤مءة      

٤مسمٚم٦م اًمٗمًؼ وم٢من اًمٕمداًم٦م ٓ ذم ُم٘م وم٢من اًمت٘مقى درضم٤مت . وأُم٤م اًمٕمداًم٦م شم٘مقى اهلل قمز وضمؾ

، وىمد شم٘مدم  ، وٓ جيقز وصٗمف سم٤مًمٕمداًم٦م طمتك يتقب ن اًمٗم٤مؾمؼ ٓ يٙمقن قمدًٓ ىمطٕ شمتجزأ

 . وًمف احلٛمد اًمٙمثػم . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ اًمٗمًؼ ـسمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمٙمالم قم

 

 ادبحث افثاين

 ضريؼ احلؽؿ بافعدافة

 : دم افغافب ظذ افبحث وافتحري يعتؿد اجلرح وافتعديؾأوًٓ : 

، وهذا ي٘متيض اعمٜمع ُمـ  تْمٛمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤معمًتٓم٤مع ُمـ واضم٤ٌمت اإلؾمالمذيمرٟم٤م أن اًمٕمداًم٦م شم      

وأٟمف ؾم٤ممل ُمـ  واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمره أن اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾرف شمٕمديؾ اًمٜم٤مس إٓ ُمـ قمُ 

٤مء ـٜمذيمره ذم أواظمر هذا اعمٌح٨م إن ؿمـوًمٚمّمح٤مسم٦م طمٙمؿ ظم٤مص ؾم . ٗمف فم٤مهرـأو ؾم ؼـومً

 ٤ممم .ـاهلل شمٕم

، وأن  اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمًٚمٛملم ومٞمٝمؿ اًمٕمدل واًمٗم٤مؾمؼ واًمًٗمٞمفيدل قمغم ذًمؽ إمج٤مع       

ٿ   ٿ   ٺ ٺ ٺ چ ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٘مٌؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمدل دون همػمهيُ  إُمقرٙمثػم ُمـ اًم

ٚمؿ ذم ـم٤مقم٦م اهلل ـ، وهذا يقضم٥م اًمٌح٨م عمٕمروم٦م طم٤مل اعم2ًاحلجرات:  چٹ  ٿ  ٿ

 . ٤مممـــشمٕم

ُمقوع اإلٟم٤ًمن ذم ـم٤مقم٦م اهلل قمـ طم٘مٞم٘م٦م  يدل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم أن طمٚمق اًمٙمالم ٓ ُيؼم      

، وهذا هق اًمٓمريؼ عمٕمروم٦م اعمّمٚمح ُمـ  ٠ًمل ُمـ ًمف ظمؼمة سمذًمؽيُ أو  ، تؼم قمٛمٚمفُُي شمٕم٤ممم طمتك 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم اعمٗمًد

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 
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ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ 

 622 – 621اًمٌ٘مرة:  چں ں 

ۆ ۈ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ، شذوي قمدل»ٙمرم شمٍميح سمقضمقب اًمٌح٨م قمـ وذم اًم٘مرآن اًم      

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ  شمٕم٤ممم ، وىم٤مل9٥اعم٤مئدة:  چ ۇئ ۇئ

ڇ ڇ  چ شمٕم٤ممم ، وىم٤مل122اعم٤مئدة:  چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

، 6اًمٓمالق:  چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

. 676اًمٌ٘مرة:  چ گ ڳ ڳ ک ک ک ک گ گ گ چ وىم٤مل

وهذه  . ، ومٚمؿ يٌؼ إٓ اًمرى سم٤مًمٕمدول واًمرى سم٤مًمٗم٤مؾمؼ واًمًٗمٞمف حمٔمقر ذم اًمنمع

اًمٜمّمقص شمث٧ٌم ذط اًمٕمداًم٦م ذم جم٤مل طمٙمؿ هذه اًمٜمّمقص وذم إطمٙم٤مم اًمتل هل أظمٓمر 

ذم ٟمحق  شقمدل»ػم همػم أن شمٜمٙم ، ممإوْ ٤مب اًمتٜمٌٞمف إمم وأطمقج إمم هذا اًمنمط وذًمؽ ُمـ سم

ويٙمقن اًمتِمديد  ٜمقع ُمـ اإلـمالق ذم ُمراشم٥م اًمٕمداًم٦مِمٕمر سميُ  چڈ ژ ژ   چقم٤ٌمرة 

ت٘مقى ٓ شمتٌٕمض إٓ أن ي٘م٤مل: إن اًمٕمداًم٦م سمٛمٕمٜمك اًم ، ٦مـسمح٥ًم ٟمقع اًم٘مْمٞم ومٞمٝم٤م واًمتخٗمٞمػ

 ،وهذا اًم٘مقل سمٕمٞمد ضمدًا  ،( وذي قمدل ػ اإلٟم٤ًمن سم٤معمّمدروهق وصومال ومرق سملم قمدل )

 ،هق ومتح اعمج٤مل ًمإلضمتٝم٤مد ذم درضم٦م اًمٕمداًم٦م  وًمٕمؾ وم٤مئدة اإلو٤موم٦م إمم ُمّمدر سمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٙمػم

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،وىمد ٟمٌٝمٜم٤م إمم شمٗم٤موت درضم٤مت اًمٕمداًم٦م ذم آظمر اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ 

 

 : معرؾة افعدافة قضرثاكقًا : 

 ٕمرف قمداًم٦م اعمًٚمٛملم سمقاطمد ُمـ صمالصم٦م ـمرق .شمُ       

، وهذا أُمر ُم٘مٓمقع  ًمٕمداًم٦مؿمٝم٤مدة اهلل قمز وضمؾ ًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم سم٤م : افطريؼ إول      

ٱ چ شمٕم٤ممم وذًمؽ ًمٜمحق ىمقًمف،  ًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿسمّمحتف ًمٚم٤ًمسم٘ملم ُمـ ا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
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، ويمذًمؽ وم٢من اًمٕمداًم٦م هل 122اًمتقسم٦م:  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

  . ٕم٤مرض ذم واطمد ُمٜمٝمؿُم٤م مل ي٘مؿ سمره٤من ُم،  إصؾ اًمٔم٤مهر ذم ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م

 

 وردت   واإلؾمتٜم٤ٌمط ُمٜمف . وىمدظم٤مص٦م اًمٗم٘مف ذم اًم٘مرآن  ،اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل :  افطريؼ افثاين      

ٟمّمقص اًمنمع سمتٕمديؾ قمٚمامء اإلؾمالم اًمذيـ ُمٙمٜمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ومٝمؿ ٟمّمقص اًمنمع 

وم٤مـمر:  چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ ، سمره٤من ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم إمم اًمٜم٤مسومحٚمٝم٤م 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ     ڍويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ء، هذا هق إصؾ ذم طمٙمؿ اًمٕمٚمام67

 ،1٩اًمرقمد:  ڍ ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ـِ وقمـ  وم٢من هذا يًتٚمزم قمداًمتف . ،ومٚمام يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدة اًمٕم٤ممل سم٤مًمٙمت٤مب طمج٦م ذم ٟم٘مؾ اًمنميٕم٦م  اسْم

٤ٌَّمسٍ  ـْ ُيِرِد اهللَُّ سمِِف ظَم  » غمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َص  قَم ا َُم ـِ ػْمً ي ْٝمُف ذِم اًمد  رواه  « ُيَٗم٘م 

ُمـ  ورواه اسمـ ُم٤مضمف ،غم ذط اًمّمحٞمحلم اًمؽمُمذي واًمدارُمل سم٢مؾمٜم٤مد صححف إًم٤ٌمين قم

واحلدي٨م  ،إًم٤ٌمين قمغم ذط اًمّمحٞمحلم يمذًمؽ وصححف  ،طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤ًم 

 ٘مؾ إًم٤ٌمين ـمرق هذا احلدي٨م ذموىمد ٟم ،ّمحٞمحلم ُمـ رواي٦م ُمٕم٤موي٦م ُمرومققم٤ًم ُمقضمقد ذم اًم

اعمٝمؿ هٜم٤م أن اًمٗم٘مف ذم اًمديـ ًمٞمس هق طمٗمظ  ( .119٥و 1191رىمؿ  ،ًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ا)

 داظمؾ أًمٗم٤مظ وًمٙمٜمف إدراك اعمٗم٤مهٞمؿ واعمْم٤مُملم ،واًمرواي٤مت  إًمٗم٤مظ واعمتقن واعمختٍمات

اعمتِم٤مسمف )ومّمؾ وؾمٞم٠ميت ذم شمٗمًػم آي٦م اعمحٙمؿ و أي اًم٘مرآن واًمًٜم٦م . ،وشمرايمٞم٥م اًمديـ 

وأن اهلل شمٕم٤ممم  ، رآن اًمٙمريؿ ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ( أن شمٗمًػم اًم٘ماًمٌدقم٦م

  أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ ذم ؾمٞم٤مق أي٦م .

پ  پ  پ  ڀ  ڀ         ٻ  ٻ  پ ٻ  ٻ  ٱ   ڍشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وىم٤مل      

ٱ    ٻ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ، 72 – 88اًمقاىمٕم٦م:  ڍڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

أي ُمًتقر ذم  چٻ پ پچ ، وًمٙمٜمف  ٞمفأي يمالم اهلل شمٕم٤ممم وهق يمريؿ سمٛمٕم٤مٟم چٻ

ررشمؿ أو ـ( أي أؾم6٩٥)اًمٌ٘مرة:  چ چڃ ڃ ڃچ ٤مممـــ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم اعمّمحػ
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، أي ٓ يٗم٘مف ُمٕم٤مٟمٞمف  چ  ڀ  پ ڀ ڀ  چ  ، صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ؽمشمؿ ذم ىمٚمقسمٙمؿـؾم

، ومٝمذا ُمس  ومٞمخرضمٝم٤م ُمـ اًمٙمـ اًمذي طمٗمظ ومٞمف اًم٘مرآن إٓ أصح٤مب اًم٘مٚمقب اًمٜم٘مٞم٦م اًمٓم٤مهرة

 ېئوئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ      ېئچ  ٤مممـــشمٕمو شم٤ٌمرك ىمقًمف قي ُمـ ضمٜمسٜمُمٕم

 : ؿال افراؽب إصػفاين رمحف اهلل .18إٟمٕم٤مم:  چىئ ىئ ىئ    ی ی ی      ی   جئ 

ُٗمٝم٤م إٓ اًمٌّم٤مئر اجلٚمٞم٦م ،اًمٙمريؿ  أي اًم٘مرآن ، ًمٙمـ حم٤مؾمـ أٟمقاره ، وأـم٤مي٥م صمٛمره ٓ  ٓ ُيَث٘م 

٤ممم ـــح شمٕم، يمام س  يٜم٤مهل٤م إٓ اًمٜمٗمقس اًمٜم٘مٞم٦مٗم٤مئف ٓـ، وُمٜم٤مومع ؿم إيدي اًمزيمٞم٦م ي٘مٓمٗمٝم٤م إٓ

پ پ پ ڀ ڀ        ٻ ٻ پ ٻ ٻ ٱچ  ػ ُمتٜم٤موًمٞمفـسمف وم٘م٤مل ذم وص

ۉ ۉ ې ې چ ، وىم٤مل ذم وصػ ؾم٤مُمٕمٞمف 89-88اًمقاىمٕم٦م:  چڀ ڀ 

.  11ومّمٚم٧م:  چى  ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ  ۇئ ىې ې

، يمذًمؽ ٓ  ٚم٥مام ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م احل٤مُمٚم٦م ًمٚمؼميم٤مت سمٞمت٤ًم ومٞمف صقرة أو يميموذيمرت أٟمف 

، وم٤مخلٌٞمث٤مت ًمٚمخٌٞمثلم واخلٌٞمثقن  شمدظمؾ اًمًٙمٞمٜم٤مت اجل٤مًم٦ٌم ًمٚمٌٞمٜم٤مت ىمٚم٤ًٌم ومٞمف يمؼم وطمرص

ي١ميد هذا  . ( اعمٗمردات) ٦م ُمـ ُم٘مدُم. اهـ  ًمٚمخٌٞمث٤مت واًمٓمٞم٤ٌمت ًمٚمٓمٞمٌلم واًمٓمٞمٌقن ًمٚمٓمٞم٤ٌمت

، أي: ٓ يٗمٝمٛمف إٓ اعمٓمٝمرون وًمٞمس  أٟمف ٟمٗمل چپ ڀچاًمٙمالم أن إصؾ ذم ُمٕمٜمك 

، وذًمؽ أن ُمس اًمٞمد إٟمام هق  س اًم٘مرآن سمال ووقء يمام يًتدل قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ سم٤مٔي٦مهنٞم٤ًم قمـ ُم

، حيت٤مج إمم  ، وأيْم٤َم وم٢من محؾ أي٦م قمغم اًمقوقء عمس اعمّمحػ ًمٚمٛمّمحػ وًمٞمس ًمٚم٘مرآن

اعمٝمؿ هٜم٤م أن  . ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ، وًمٞمس ًمف ُمؼمر ومٞمام ٟمرى ٜمٗمل إمم ُمٕمٜمك اًمٜمٝملًمسف ا

يمام يٜمٌف إًمٞمف  ،وىمدر ضمٝمدهؿ  ـمٝم٤مرة ىمٚمقهبؿ آن وُمٕم٤مٟمٞمف قمغم ىمدرقن ُمٜم٤مومع اًم٘مراًمٜم٤مس يتٜم٤موًم

، وُمٕمٚمقم أن أصؾ 29اًمٕمٜمٙمٌقت:  ڍ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 . اًمٕمداًم٦م هق ـمٝم٤مرة اًم٘مٚم٥م

 ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم اعم٤مًمٙمل  ،سح سم٠مصؾ اًمٕمداًم٦م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمديـ وممـ       

وحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير ذم ) اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ  ،(  ٩9-1/٩1 ،واًمِم٤مـمٌل ذم ) اعمقاوم٘م٤مت 

وم٘مد ٟم٘مؾ اًمٕمالُم٦م اًمٚمٙمٜمقي قمـ احل٤مومظ اًمذهٌل أٟمف ىم٤مل  ،وقمٚمٞمف قمٛمؾ اًمًٚمػ  ،(  61-6٥ ،
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. يريد أٟمف ُم٤م ٟمص اطمد  : ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من: هق ممـ مل شمث٧ٌم قمداًمتفش ُم٤مًمؽ اعمٍمي »ذم شمرمج٦م 

. واجلٛمٝمقر قمغم أن ُمـ  ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أن أطمدًا وصم٘مٝمؿ. وذم رواة اًمّمحٞمح قمدد يمثػم  قمغم أٟمف صم٘م٦م

ُمـ  . اهـ  ، ومل ي٠مت سمام يٜمٙمر قمٚمٞمف أن طمديثف صحٞمح يم٤من ُمـ اعمِم٤ميخ ىمد روى قمٜمف مج٤مقم٦م

ذم )ُمٞمزان  شطمٗمص سمـ سمٖمٞمؾ»واٟمٔمر أيْم٤ًم شمرمج٦م  ، (111-112، اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ)

وأُم٤م اًمتقصمٞمؼ  ،س وئمٝمر أن اًمذهٌل أراد قمدم وضمقد شمقصمٞمؼ ُمـ ُمٕم٤م ،( ًمٚمذهٌل اإلقمتدال

  اعمرؾمؾ ومٖمػم ذًمؽ .

، وًمق اظمتؼمهتؿ  وأُم٤م اًمذيـ ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ إهنؿ قمٚمامء ؾمقء ومٚمٞمًقا سمٕمٚمامء ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر      

وأن اهلل شمٕم٤ممم مل يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ ومٝمؿ ٟمّمقص  طمج٤مسم٤مً  ًمٗم٘مف ذم اًم٘مرآنٞم٘مٜم٧م أن سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمت

.  سمٕمض اعمتقن واعمختٍمات، وهم٤مي٦م أُمرهؿ أهنؿ طمٗمٔمقا  نمع واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤مًما

 يمام ، يقوح إُمر أن اًمٙم٤مومر حمجقب قمـ اًمٗم٘مف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمٜمف

ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ڍشمٕم٤ممم  فًمذم ٟمحق ىمق

وإٟمام يٌدأ اإلٟم٤ًمن سمٗمٝمؿ اًم٘مرآن سمٕمد اًمدظمقل  ، ٥8اًمٙمٝمػ:  ڍۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ۉ  ۉ     ڍىم٤مل شمٕم٤ممم  ،يزداد اًمٗمٝمؿ واإلؾمتٜم٤ٌمط ُمع زي٤مدة اًمت٘مقى واجلٝمد  صمؿ ،ذم اإلؾمالم 

ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئۆئ  

يتٖمػم  ،٤مًم٘مرآن ُمرشمٌٓم٦م سم٤مإليامن سموم٤مهلداي٦م   ،  11ومّمٚم٧م:  ڍ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ 

 ُم٘مداره٤م سمتٖمػم ُم٘مداره . 

 

 ىم٤مل . ٝم٤مدة اًمٕمدول وشمزيمٞمتٝمؿ ًمٖمػمهؿـق ؿمـداًم٦م اًمٜم٤مس هـعمٕمروم٦م قم : فثاـافطريؼ افث      

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڤچ ٤مممـــشمٕمشم٤ٌمرك 

ضمٚمٝم٤م اًمقؾمط ذم ؾمٞم٤مق اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜم٤مس وٕ ،11٩اًمٌ٘مرة:  چڄڄڄ

٤موي٦م ُمتٕم٤مدًم٦م ـ٤مومتف ُمتًـط ُمًـٕن اًمقؾم ،ٝمٞمكم وهمػمه ـر اًمًـ٤م ذيمـيدل قمغم هم٤مي٦م اًمٕمداًم٦م يمٛم

 ،سم٤محلؼ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمٞمقل اًم٘مٚم٥م  ٝمد قمغم اًمقاىمعـومٞمِم ،ٝمد قمٚمٞمٝمؿ ـُمـ مجٞمع ُمـ يِم

. وًمذًمؽ صح ذم ٤ًم إمم همػمهؿ ـٜمٝمؿ ىمٞم٤مؾمـومٙمذًمؽ يرى حم٤مؾم ومٙمام يرى ُمٕم٤مي٥م أظمريـ
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وذًمؽ  ، اًمٌخ٤مري وهمػمه اإلُم٤مم رواه ، ط ذم آي٦م اًمٌ٘مرة سم٤مًمٕمدلـػم اًمقؾمـاحلدي٨م شمٗمً

ٜم٤م أن اًمٕمدول ه واعمٝمؿ ٤ممم أقمٚمؿ .ـــــواهلل شمٕم ،ٝم٤مدة قمٚمٞمٝمؿ ـٓقمتدال إـمراف إًمٞمف ذم اًمِم

صمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ٤مُ ٜم٤مزة ومسمج رّ ىم٤مل: ُمُ   ، وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رةـٝمداء اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمـهؿ ؿم

صمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ذًا وم٘م٤مل ٤مُ وُمر سمجٜم٤مزة وم ، « وضم٧ٌم وضم٧ٌم وضم٧ٌم » ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ظمػماً 

ُمـ  » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، وم٠ًمل قمٛمر قمـ ذًمؽ « وضم٧ٌم وضم٧ٌم وضم٧ٌم » طاًمٜمٌل 

ٝمداء اهلل ـ. أٟمتؿ ؿم وضم٧ٌم ًمف اًمٜم٤مر راً ـ، وُمـ أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ؿم ظمػمًا وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦مأصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف 

رواه اًمٌخ٤مري  « ٝمداء اهلل ذم إرضـ. أٟمتؿ ؿم ٝمداء اهلل ذم إرضـ. أٟمتؿ ؿم ذم إرض

وم٤مٔي٦م واحلدي٨م أصؾ ذم شمنميع اًمِمٝم٤مدة قمغم .  ًٚمؿعم ، واًمٚمٗمظ وأمحد واًمٌزار وُمًٚمؿ

 ،إطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ وإُمقات  ، وأي٦م فم٤مهرة ذم اًمٜم٤مس قمٛمقُم٤مً  اًمٜم٤مس ضمرطم٤ًم وشمٕمديالً .

ُم٤م  ُمـ اًمثٜم٤مء وهق ، «ُمـ أصمٜمٞمتؿ  » طوىمقل اًمٜمٌل .  سيح ذم ذًمؽواحلدي٨م اعمذيمقر 

وأُم٤م  ( .12/199 ،ذم )اعمحٙمؿ  يمام ذيمر اسمـ ؾمٞمده ،ُمـ ُمدح او ذم  شمّمُػ سمف اإلٟم٤ًمن

ٝم٤مدة ىمقل ص٤مدر قمـ قمٚمؿ طمّمؾ ـ: اًمِم٤مممـــــرمحف اهلل شمٕم وم٘م٤مل اًمراهم٥م ،ٝم٤مدة ـاًمِم

اًمٕم٤ممل اًمذي  ٤مهدـٞمده: اًمِمـوىم٤مل اسمـ ؾم ،( ٤مهدة سمّمػمة او سمٍم . اهـ ُمـ )اعمٗمرداتـسمٛمِم

  .اهـ ُمـ )اعمحٙمؿ(ٌلم ُم٤م قمٚمٛمف .ي

قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللَُّ وُمـ شمدسمر ُمْم٤مُملم هذا احلدي٨م قمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أهن٤م همػم ُمْمٛمقن طمدي٨م       

ٌُّقا إَُمْ  » ط ٌِلُّ قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل اًمٜمَّ  ًُ ُُمقا َقاَت ـَٓ شَم ُْؿ ىَمْد َأوْمَْمْقا إمَِم َُم٤م ىَمدَّ رواه  « ، وَم٢مهِنَّ

ِمٝم٤مدة إذا وأُمره همػم أُمر اًم ،تؿ اًمقضمٞمع ـتؿ او اًمِمـ٥م هق اًمِمـوم٢من اًمً ،اًمٌخ٤مري وهمػمه 

ومٚمق يم٤من هذا سمٛمٕمٜمك ذاك ذم اًمٕمرسمٞم٦م ًمقضم٥م أن يقصػ يمؾ ؿم٤مهد سمحؼ أٟمف  ،يم٤مٟم٧م صمٜم٤مًء سمذم 

وًمٙم٤من إُم٤مم اجلرح واًمتٕمديؾ حيٞمك  ،وؿمتؿ إذا يم٤من ذم ؿمٝم٤مدشمف ُم٤م ُيٕمٞم٥م اعمِمٝمقد قمٚمٞمف  ؾم٥ّم 

يقوح إُمر أن ؾم٥م ص٤مهنؿ اهلل شمٕم٤ممم قمام ُيِمٞمٜمٝمؿ .  ،سمـ ُمٕملم وأُمث٤مًمف ُمـ أيم٤مسمر اًمِمت٤مُملم 

ُٕمقدٍ يمام ذم طمدي٨م  ،اعمًٚمؿ ُمٜمٝمل قمٜمف ذم طمؼ إطمٞم٤مء وإُمقات  ًْ ـِ َُم َل ، ىَم٤مَل: ىَم٤م قَمٌِْد اهللِ سْم

ًْ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ َرؾُمقُل اهللِ  ٤ٌَمُب اعْمُ قٌق َوىِمَت٤مًُمُف يُمْٗمرٌ ؾِم ًُ رواه ُمًٚمؿ  « ٚمِِؿ وُم

وًمٙمـ يٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل:  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،همػم أن ؾم٥م إُمقات أؿمد طمرُم٦م  ،واًمٌخ٤مري
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ٞم٧م إذا شمرك وراءه يم٤معم ،إن اًمثٜم٤مء قمغم اعمٞم٧م سمذم ي٘متٍم قمغم اعمقاوع اًمتل دًّم٧م قمٚمٞمٝم٤م أدًم٦م 

ُمٔم٤ممل ىم٤مئٛم٦م واعمٞم٧م اًمذي قمٚمٞمف طم٘مقق جي٥م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م واعمٞم٧م ُمـ رواة احلدي٨م إذا يم٤من 

يُمْؿ  » ط ، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قَم٤مئَِِم٦مَ وذًمؽ حلدي٨م  ،وٟمحقه  ،جمروطم٤ًم  يُمْؿ ظَمػْمُ ظَمػْمُ

َْهكِم  ِٕ يُمْؿ  ِف َوَأَٟم٤م ظَمػْمُ
َْهٚمِ ٌُُٙمْؿ وَمَدقُمقهُ ، َوإَِذا َُم٤مَت َص٤م ِٕ رواه اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن  « طِم

ٌُُٙمْؿ وَمَدقُمقهُ  »وذم رواي٦م  ،ين وهمػمه وصححف إًم٤ٌم ،واًمدارُمل  َٓ شَمَ٘مُٕمقا  إَِذا َُم٤مَت َص٤مطِم ، َو

 وصححف إًم٤ٌمين . ،رواه أسمق داود  « ومِٞمفِ 

ًمتف او وىمد ذه٥م مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم اًمتقىمػ ذم احلٙمؿ قمغم اعمجٝمقل طمتك شمث٧ٌم قمدا      

يقؾمػ  ا ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد واًمِم٤مومٕمل وأيب. هذ سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمّمح٤مسم٦م ومً٘مف

اوم٘مٝمؿ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ويق ،( وأيب حمٛمد سمـ طمزم رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وحمٛمد )ص٤مطمٌل أيب طمٜمٞمٗم٦م

ُمع ىمٞم٤مم  ،وًمٙمـ اعمِمٝمقر ذم ُمذهٌف ىمٌقل احلدي٨م اعمرؾمؾ  ،ذم اًمٌح٨م قمـ قمداًم٦م اًمِمٝمقد 

 . وضمقد شم٤مسمٕمل جمٝمقل ذم اإلؾمٜم٤مداإلطمتامل قمغم 

 

 : ؼدح دم ظدافتفتعديؾ أيب حـقػة فؽؾ مـ مل يُ ثافثًا : 

٘مؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء أن اعمًٚمٛملم قمغم اًمٕمداًم٦م ُم٤م مل ئمٝمر ٟمُ       

 ، ٟم٘مؾ أسمق سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ىم٤مل: ٓ أؾم٠مل قمـ ُم٤م ي٘مدح ذم قمداًمتٝمؿ

ر ـؾم٠مًم٧م قمٜمٝمؿ ذم اًمً ومٞمٝمؿ ، وم٢من ـمٕمـ اًمِمٝمقد إٓ أن يٓمٕمـ ومٞمٝمؿ اخلّمؿ اعمِمٝمقد قمٚمٞمف

 رـ، وم٢مين أؾم٠مل قمٜمٝمؿ ذم اًمً واًم٘مّم٤مص، وزيمٞمتٝمؿ ذم اًمٕمالٟمٞم٦م إٓ ؿمٝمقد احلدود  واًمٕمالٟمٞم٦م

ُمـ ؾمقرة  ، شمٗمًػم آي٦م اًمتدايـ . اهـ )ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص وأزيمٞمٝمؿ ذم اًمٕمالٟمٞم٦م

ٝمقد احلدود واًم٘مّم٤مص رسمام جيري قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم شمٗم٤موت ُمراشم٥م ـء ؿمتثٜم٤مـواؾم . اًمٌ٘مرة(

 اًمتٕمديؾ .

وذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامء أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل إٟمام أراد أن إصؾ هق اًمٕمداًم٦م ذم اًم٘مرون       

أيب طمٜمٞمٗم٦م يٕمؿ اًمِمٝم٤مدة واًمرواي٦م  ، وهذا إصؾ قمٜمد اًمثالصم٦م إومم اًمتل هل ظمػم اًم٘مرون

ُمـ  طذهٌف آطمتج٤مج سم٤محلدي٨م اعمرؾمؾ اًمذي رواه اًمت٤مسمٕمل قمـ اًمٜمٌل ُمـ ُمر ٕن اعمِمٝمق

. وأُم٤م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل وم٘مد اظمتٚمػ ُمذهٌف ذم اًمِمٝم٤مدة قمـ  همػم ذيمر اًمقؾم٤مـم٦م سمٞمٜمٝمام
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، وذًمؽ أن اعمِمٝمقر ُمـ ُمذهٌف ذم اًمِمٝم٤مدات هق اًمتقىمػ ومٞمٝم٤م طمتك ي٠ًمل  ُمذهٌف ذم اًمرواي٦م

هٌف ذم اًمرواي٦م وم٤معمِمٝمقر قمٜمف ىمٌقل احلدي٨م اعمرؾمؾ ، وأُم٤م ُمذ قمـ اًمِمٝمقد ويٕمرف قمداًمتٝمؿ

هلام واطمد ذم وضمقب أمحد واًمِم٤مومٕمل وم٘مق ٤من. وأُم٤م اإلُم٤مُم قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤مه قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م

 . . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ واًم١ًمال قمٜمٝم٤م ذم اًمرواي٦م واًمِمٝم٤مدة إصم٤ٌمت اًمٕمداًم٦م

 : دم تعديؾ ادجاهقؾ أيب حـقػة مـاؿشة مذهبرابعًا : 

   أىمػ قمغم طمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل همػم أن أشم٤ٌمقمف وهمػمهؿ ىمد اطمتجقا ًم٘مقًمف سم٠مدًم٦مومل      

 : ٟمًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم سمٞم٤من احلؼ ومٞمٝم٤م

ظمػم أُمتل ىمرين صمؿ  » ، ىم٤ملططمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم قمـ اًمٜمٌل  : افدفقؾ إول      

 ىمرٟمف ىمرٟملم أو صمالصم٦مقمٛمران: ومال أدري أذيمر سمٕمد  ىم٤مل - « ٝمؿـصمؿ اًمذيـ يٚمقٟم ٝمؿـاًمذي يٚمقٟم

ويٜمذرون وٓ  ًتِمٝمدون وُيقٟمقن وٓ ي١ممتٜمقنِمٝمدون وٓ يُ سمٕمدهؿ ىمقُم٤ًم يَ صمؿ إن ُمـ  »  -

  ً يدل احلدي٨م قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م ريض  . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « ـُ ٛمَ يقومقن وئمٝمر ومٞمٝمؿ اًم

أطمد  أن يِمؽ، وٓ يٜمٌٖمل  اًمت٤مسمٕملم أشم٤ٌمع، صمؿ  ، صمؿ اًمت٤مسمٕملم ُم٦مهؿ أومْمؾ إ هلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿا

، وًمٞمس سم٤مًمٜمٔمر  اًمتٗمْمٞمؾ إٟمام هق سم٤مًمٜمٔمر إمم جمٛمقع اًمٜم٤مس ذم يمؾ ىمرن ُمـ شمٚمؽ اًم٘مرون أن ذم

، أٓ شمرى أن يمثػمًا ُمـ اًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا أومْمؾ ُمـ سمٕمض اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ذم  إمم يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ

ذم  تٚمقا يقم ظمٞمؼم دظمؾ اًمٜم٤مر ذم قم٤ٌمءة همٚمٝم٤م يمام، وم٢من أطمد اعمًٚمٛملم اًمذيـ ىمُ  طزُمـ اًمٜمٌل 

صمؿ أؾمٚمؿ  ويمذًمؽ وطمٌم اًمذي ىمتؾ محزة  وىمد ؾمٌؼ ذيمره . ، احلدي٨م اًمذي رواه ُمًٚمؿ

،  أن يٖمٞم٥م وضمٝمف قمٜمف يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري طومٓمٚم٥م ُمٜمف اًمٜمٌل  طذم زُمـ اًمٜمٌل 

 . ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وروى اسمـ إؾمح٤مق ذم ؾمػمشمف أظم٤ٌمرًا أظمرى

يمؾ ومرد ُمٜمٝمؿ عم٤م وضمدت ومٞمٝمؿ جمروطم٤ًم  الصم٦م إومم سم٤مقمت٤ٌمروًمق يم٤من شمٗمْمٞمؾ اًم٘مرون اًمث      

،  ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يٙمقن أومْمؾ ُمـ أقمدل اًمٜم٤مس ُمـ اًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ اًمٌت٦م

وم٘مد يم٤من ذم اًمت٤مسمٕملم ُمـ أُمث٤مل  ، وهذا سم٤مـمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق مم٤م يدل قمغم سمٓمالن أصؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م

ػمهؿ ُمـ ُمِم٤مهػم زي٤مد سمـ أسمٞمف وقمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد وُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم واحلج٤مج سمـ يقؾمػ وهم

وَمِٛمـ اعمح٤مل أن يٙمقن ه١مٓء وأُمث٤مهلؿ أومْمؾ ُمـ أمحد واًمِم٤مومٕمل وُمًٚمؿ  ،اًمٔمٚمٛم٦م 
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،  ومٚمام صم٧ٌم أن شمٗمْمٞمؾ شمٚمؽ اًم٘مرون إٟمام يم٤من سم٤مقمت٤ٌمر جمٛمقع اعم١مُمٜملم ذم يمؾ ىمرن واًمٌخ٤مري .

ٕن شمٗمْمٞمؾ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤مس  رمحف اهللؾم٘مط آؾمتدٓل سم٤محلدي٨م ًمٜمٍمة ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م 

. ومٖم٤مي٦م  ه٤م ٓ يٜمٗمل وضمقد اًم٘مقادح ذم اًمٕمداًم٦م ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ أومراد اعمجٛمققم٦م اًمٗم٤موٚم٦مقمغم همػم

، وٓ يدل  صمؿ اًمث٤مين صمؿ اًمث٤مًم٨م ٨م هق أن اًم٘مرن إول أومْمؾ اًم٘مرونُم٤م يدل قمٚمٞمف احلدي

، ويمذًمؽ ٓ يدل قمغم ُم٘مدار اًمتٗم٤موت سملم  احلدي٨م سمٜمٗمًف قمغم ُم٘مدار ومْمؾ يمؾ ىمرن

 . اؾمتٜم٤مدًا إمم أدًم٦م أظمرى إصؾ ذم اًمّمح٤مسم٦م هق اًمٕمداًم٦من إ٤م . وإٟمام ىمٚمٜم اًمٗم٤موؾ واعمٗمْمقل

وًمٙمـ ىمد حيت٩م ُم١ميدوا أيب طمٜمٞمٗم٦م سمآظمر احلدي٨م ًمٚم٘مقل سم٘مٚم٦م اًمٙمذب واخلٞم٤مٟم٦م ذم اًم٘مرون 

اًمثالصم٦م آُومم وسم٠من اًم٘مٚمٞمؾ إذا يم٤من ٟم٤مدرًا ضم٤مز إمه٤مًمف إٓ ذم اعمقاوع اًمتل ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم 

صمؿ إن ُمـ سمٕمدهؿ ىمقُم٤ًم  » طاي٦م اعمذيمقرة هل ىمقًمف وآظمر احلدي٨م ذم اًمرو ،وضمقده ومٞمٝم٤م 

ٝمر ومٞمٝمؿ ـــرون وٓ يقومقن وئمَيِمٝمدون وٓ ُيًتِمٝمدون وُيقٟمقن وٓ ي١ممتٜمقن ويٜمذ

ـَ َيُٚمقهَنُؿْ  » وذم طمدي٨م آظمر «اًمًٛمـ  ِذي ٜمُقا إمَِم َأْصَح٤ميِب صُمؿَّ اًمَّ
ًِ ـَ َيُٚمقهَنُؿْ  َأطْم ِذي ، صُمؿَّ  صُمؿَّ اًمَّ

اًمًٚمًٚم٦م ـ طم٤ٌمن وهمػممه٤م وصححف إًم٤ٌمين )أمحد واسم اإلُم٤مم واهر « َيْٗمُِمق اًْمَٙمِذُب 

اًمٜم٤مدر اعمٝمٛمؾ ًمٞمس واًمذي أراه أن اًمتٛمٞمٞمز سملم اًم٘مٚمٞمؾ اعم١مصمر و ،( 1٩2اًمّمحٞمح٦م/رىمؿ 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،وذًمؽ ًمقضمقد أدًم٦م ظم٤مص٦م هبؿ  ،سم٤مُٕمر اًمًٝمؾ إٓ ذم طمؼ اًمّمح٤مسم٦م 

وأُم٤م  ، وم٢مٟمام ٟمٕمٜمل شم٘مقى اهلل قمز وضمؾ ،ًمّمح٤مسم٦م إصؾ ذم ا اًمٕمداًم٦م هل وإذا ىمٚمٜم٤م: إن      

واحلدي٨م اًمّمحٞمح ذم  ،ومٝمؿ يتٗم٤موشمقن ذم ذًمؽ شمٗم٤موشم٤ًم يمٌػمًا  ،إهٚمٞم٦م ًمتقزم أٟمقاع إُمقر 

اًمٙمٗم٤مءة ذم يمؾ واطمد ال ٟمٕمٜمل وم ٝمل أيب ذر قمـ اإلُم٤مرة ٕٟمف وٕمٞمػ يٌلم إُمر سمقوقح .ـٟم

وًمذًمؽ ي١مظمذ  . ُمـ وٓي٤مت إُمقر ه٤مأو همػم أو شمٕمدد اًمزوضم٤مت ُمٜمٝمؿ ًمإلُم٤مرة أو اخلالوم٦م

سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمذيـ ٓ سمام شمٗمرد سمف  قمغم أهؾ احلدي٨م او سمٕمْمٝمؿ أهنؿ اطمتجقا

ومٛمـ اعمح٤مل ُمٕمروم٦م  ،شمقضمد ُمٕمٚمقُم٤مت واومٞم٦م قمٜمٝمؿ وٓ ُيٕمرف هلؿ همػم طمدي٨م او طمديثلم 

 . ش٤مسمطقمدل و»قمٚماًم أن صٗم٦م اًمث٘م٦م ذم قمٚمؿ احلدي٨م أٟمف  ،أهٚمٞمتٝمؿ ًمٚمرواي٦م أي وٌٓمٝمؿ 

ممـ ًمف إدًم٦م ُمِمٝمقرة ذم قمداًم٦م اًم٤ًمسم٘ملم يمٚمٝمؿ وُمـ هق ُمٚمحؼ هبؿ وم٢من  ،قمغم أي طم٤مل و
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إٓ قمٜمد ىمٞم٤مم  أيْم٤مً  إصؾ ذم ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م هق قمداًم٦م اًمت٘مقىوذم أن  ، ومْمٞمٚم٦م ظم٤مص٦م

 . ، ومل ٟمجد ُمثؾ هذه إدًم٦م ذم طمؼ اًم٘مرن اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م اعمٕم٤مرض

ويمثر أُمراء اًمًقء سمٕمد  ،ط شمقؾمٕم٧م يمثػمًا سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل  وأيْم٤ًم وم٢من دوًم٦م اإلؾمالم ىمد      

، ومٙمٞمػ يّمح أن حيٛمؾ يمؾ  ، وشمٓمٌع يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سم٤مًمٓم٤ٌمع اًمٗم٤مؾمدة اخلالوم٦م اًمراؿمدة

ان قم أيْم٤ًم أن اخلػم واًمنم ٓ يٜمتنموُمٕمٚم ! اًمٕمداًم٦م؟جمٝمقل ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م قمغم

نم ذم ًم، ويٖمٚم٥م ا أو ىمٌٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  ُمٙم٤من ُمٕملم، وم٘مد يٖمٚم٥م اخلػم ذم سم٤مًمت٤ًموي ذم مجٞمع اعمٜم٤مـمؼ

، وىمد  . وهذا أُمر ُمٕمٚمقم سمٛمِم٤مهدة ُمدن اإلؾمالم وشم٘ميص أظم٤ٌمره٤م ُمٙم٤من آظمر وىمٌٞمٚم٦م أظمرى

، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن حيٛمؾ جمٝمقل احل٤مل قمغم اًمٕمداًم٦م ُمع  ورد ذم اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ُم٤م ي١ميد ذًمؽ

 !اخلػم إمم اًمنم ذم طمٙمؿ اجلٝم٤مًم٦م؟ أن ٟم٦ًٌم

 

اطمت٩م سمٕمض اًمٕمٚمامء سم٠من اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ي٘مٌٚمقن ظمؼم سمٕمْمٝمؿ وؿمٝم٤مدشمف  :ثاينافدفقؾ اف      

. وهذا صحٞمح إٓ  ، ومل يرّد سمٕمْمٝمؿ ؿمٝم٤مدة أظمر إٓ إذا ىم٤مم دًمٞمؾ يقضم٥م اًمرد قمغم أظمر

قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي  أن اًمّمح٤مسم٦م ىمد وردت ومٞمٝمؿ أدًم٦م ظم٤مص٦م شمقضم٥م محٚمٝمؿ قمغم اًمٕمداًم٦م

، وًمق ضم٤مز هذا اًم٘مٞم٤مس ًمقضم٥م محؾ مجٞمع  ٚمٞمٝمؿ، ومال يّمح ىمٞم٤مس ؾم٤مئر اًمٜم٤مس قمذيمرٟم٤مه 

  . اعمًٚمٛملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اًمٕمداًم٦م، وهذا واوح اًمٌٓمالن

 

أٟمف صم٧ٌم سم٤مإلمج٤مع اًمٔم٤مهر  رمحف اهلل د حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزيرذيمر اًمًٞم :افدفقؾ افثافث      

اعمًٚمٛملم  ، ورأى ضمقاز رضمقع اًمٕم٤مُمل ذم اًمٗمتقى إمم ُمـ رآه ذم اعمٍم ُمٜمتّم٤ًٌم ًمٚمٗمتقى

. وهذا ُمـ  ، وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٌح٨م قمـ قمداًمتف ُمع أن اًمٕمداًم٦م ذط ذم اعمٗمتل ي٠مظمذون قمٜمف

وىمد ؾمٌؼ ذيمر  ، وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة إدًم٦م قمغم أن إصؾ ذم قمٚمامء اإلؾمالم اًمٕمداًم٦م

ظم٤مص٦م ُمـ ًمف ُمٚمٙم٦م ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ، اًمنمقمل وهل أدًم٦م ظم٤مص٦م ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ ،سمٕمْمٝم٤م 

 . ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ يّمح ىمٞم٤مس ؾم٤مئر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿومال  ،اًمٙمريؿ 
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وحمٚمف  ، دًمٞمؾ ذيمره حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير ذم مجٚم٦م أدًم٦م شمٕمديؾ اًمّمح٤مسم٦م :افدفقؾ افرابع      

، ىم٤مل اًمًٞمد حمٛمد سمـ  سم٤مًمّمح٤مسم٦م ظم٤مصإن ؿم٤مء اهلل ٕٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م همػم  قوعذم هذا اعم

 أرؾمؾ امم طٚمؿ سم٤مًمتقاشمر أن رؾمقل اهلل وقمُ  مزير: صح إصمر ذم دواويـ اإلؾمالإسمراهٞمؿ اًمق

لم ، وٓ ؿمؽ أن اًم٘مْم٤مء سم اًمٞمٛمـ قمٚمٞم٤ًم وُمٕم٤مذًا ريض اهلل قمٜمٝمام واًمٞملم وىم٤موٞملم وُمٗمتٞملم

، ومه٤م  أو قمداًم٦م ُمٕمدًمٞمٝمؿ اًمٜم٤مس ُمؽميم٥م قمغم قمداًم٦م اًمِمٝمقد وُمٕمروم٦م احل٤ميمؿ ًمٕمداًمتٝمؿ

، وٓ جيدون ؿمٝمقدًا قمغم ُم٤م  ان أطمقاهلؿوٓ ُيؼم ذم أرض اًمٞمٛمـ ٓ يٕمروم٤من قمداًمتٝمؿ همري٤ٌمن

، ومٚمقٓ أن اًمٔم٤مهر اًمٕمداًم٦م ذم أهؾ اإلؾمالم ذًمؽ  جيري سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اخلّمقُم٤مت إٓ ُمٜمٝمؿ

، وهذا يدل قمغم  ، وإٓ ُم٤م يم٤من إمم طمٙمٛمٝمام سملم أهؾ اًمٞمٛمـ قمغم اإلـمالق ؾمٌٞمؾ اًمزُم٤من

. وهذا  دون همػمه ط، ٓ قمغم قمداًم٦م ُمـ صح٥م اًمٜمٌل  قمداًم٦م أهؾ اإلؾمالم ذًمؽ اًمزُم٤من

  ( . 1/٥2:  اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ  ) ُمـ . اهـ أوؾمع ُمـ ُمذه٥م اعمحدصملم

إذا ومتح سمالدًا أو  طوذم اؾمتدٓل اًمًٞمد اًمقزير ٟمٔمر ٕن يمؾ ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل       

، واًمّمحٞمح قمٜمدي  أؾمٚمؿ أهٚمٝم٤م وضم٥م قمٚمٞمف أن يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ يت٠مُمر قمٚمٞمٝمؿ وي٘ميض سمٞمٜمٝمؿ

،  زل قمغم اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٦مٜمَ ـشمُ وم٢مهن٤م  ٜمٓمققص ُمإقمٞم٤من إذا مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ٟمأن ىمْم٤مي٤م 

، واًم٘م٤مقمدة اًمتل شمتٜمزل قمٚمٞمٝم٤م ىمّم٦م إرؾم٤مل  وٓ يًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م طمٙمؿ ظم٤مرج اًم٘مقاقمد إٓ سم٘مريٜم٦م

اإليامن اًمذي هق أصؾ  ُمراشم٥م او درضم٤مت، هل ىم٤مقمدة  قمكم وُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمٝمام إمم اًمٞمٛمـ

زول مجٞمع اًم٘مرآن ًمٞمس هق ٟمٗمس اإليامن اًمذي ، وم٢من اإليامن اًمذي يم٤من جي٥م ىمٌؾ ٟم اًمٕمداًم٦م

، ًمٞمس هق ٟمٗمس  يـ ُمٗمّمالً ًمدُمـ قمرف ا، واإليامن اًمقاضم٥م قمغم  جي٥م سمٕمد مت٤مم اًمديـ

ذم ؿمٝم٤مدة  ، يقوح ذًمؽ أن ُمـ أـم٤مع قمٚمٞم٤ًم  اإليامن اًمقاضم٥م قمغم ُمـ أؾمٚمؿ طمديث٤مً 

هبذا ، ومٝمق قمدل  صمؿ ذم اًمّمالة ومٝمق ُم١مُمـ ىم٤مئؿ سمام وضم٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ اإلؾمالم

ٗمف ـوُمٕمروم٦م أطمٙم٤مُمف أو ئمٝمر ُمٜمف ؾم ر ُمٜمف ومًؼ سمٕمد اًمدظمقل ذم اإلؾمالمآقمت٤ٌمر ُم٤م مل ئمٝم

ل سمام ٓ يٙمٗمل ًمتٕمديؾ ُمـ ـم٤مًم٧م ُمدشمف ذم دَّ ـٕمَ ـأي أن ُمـ دظمؾ طمديث٤ًم ذم اإلؾمالم يُ  ، فم٤مهر

، يٕمدل سمام ٓ يٙمٗمل ًمتٕمديؾ ُمـ  ويمذًمؽ ُمـ مل شمٌٚمٖمف أطمٙم٤مم اإلؾمالم ُمٗمّمٚم٦م . اإلؾمالم
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وًمف  ، ٤مممـ٤مء اهلل شمٕمـإن ؿم ، وهذه ىم٤مقمدة واوح٦م وومٞمٝم٤م ومقائد يمثػمة ُمٗمّمالً  قمرف اًمديـ

 . احلٛمد اًمٙمثػم

 

ىم٤مل: اطمت٩م ُمـ ذه٥م إمم أن  ، ذيمره أسمق حمٛمد سمـ طمزم رمحف اهلل :افدفقؾ اخلامس      

، ومٚمام سمٚمغ ُمًٚماًم  اعمًٚمٛملم قمدول طمتك شمّمح اجلرطم٦م سم٠مٟمف ىمٌؾ اًمٌٚمقغ سمريء ُمـ يمؾ ضمرطم٦م

، وم٘مٚمٜم٤م:  ، ومٝمق قمدل طمتك يقىمـ ُمٜمف سمْمد ذًمؽ ، سمؾ هق ضم٤مُمع ًمٙمؾ ظمػم ًمف وم٤مإلؾمالم ظمػم

وٓ يٛمٙمـ أن  ، إذا سمٚمغ اعمًٚمؿ وم٘مد ص٤مر ذم ٟمّم٤مب ُمـ يٙمت٥م ًمف اخلػم ويٙمت٥م قمٚمٞمف اًمنم

 چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم يٙمقن أطمد ؾمٚمؿ ُمـ ذٟم٥م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم21اًمٜمحؾ: 

. وم٢مذا ىمد صح  وايمت٥ًم إصمامً  ومّمح أٟمف ٓ أطمد إٓ وىمد فمٚمؿ ٟمٗمًف، 1٥وم٤مـمر:  چڀ ڀ

 ذم مجٚم٦م اًمٗم٤مؾم٘ملم ، طمتك يٕمٚمؿ أيـ أطمٚمتف ذٟمقسمف ال سمد ُمـ اًمتقىمػ ذم ظمؼمه وؿمٝم٤مدشمفهذا وم

م ذم ، أ2احلجرات:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ تً٘مط ؿمٝم٤مدشمف سمٜمص يمالم اهلل شمٕم٤ممموم

واًمتًؽم  ُم٤م يمًٌقا ُمـ إصمؿ سم٤مًمتقسم٦ممجٚم٦م اعمٖمٗمقر هلؿ ُم٤م أذٟمٌقا وُم٤م فمٚمٛمقا ومٞمف أٟمٗمًٝمؿ و

. أي ٓ يٛمٙمـ  ، يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات(9ضمـ ُمـ اعمحغم، اهـ ). سم٤مًمّمٖم٤مئر سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م

إٓ إذا اظمتؼمشمف ومقضمدشمف ىم٤مئاًم سمام وضم٥م قمٚمٞمف  ن إصؾ ذم يمؾ ُمًٚمؿ سم٤مًمغ اًمٕمداًم٦مأن شمزقمؿ أ

ٟم٘مض ًم٘مقل ُمـ محؾ ، وهذا  ومقر سمٚمقهمف ُمًتٛمرًا قمغم ذًمؽ إذا ـم٤مًم٧م ُمدشمف ذم اإلؾمالم

 . اعمج٤مهٞمؾ قمغم اًمٕمداًم٦م

 

، وهق ظمؼم ٓ يّمٚمح  اخلؼم سم٠من اعمًٚمٛملم قمدول سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض :افدفقؾ افسادس      

سمـ وم٘م٤مل احل٤مومظ ا ، أُم٤م اعمرومقع . ، وروي ُمرومققم٤ًم وُمقىمقوم٤ًم قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ًمٚمحج٦م

غم أهؾ ديـ إٓ ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ ديـ قم »ىم٤مل  ط طمجر: ىمقل اًمراومٕمل: روي أٟمف

وأشمؿ ُمٜمف ُمـ  رواه اًمٌٞمٝم٘مل ٟمحقه « وقمغم همػمهؿ هنؿ قمدول قمغم أٟمٗمًٝمؿ، وم٢م اعمًٚمٛمقن

 ، خمتٍم ُمـ شمٚمخٞمص احلٌػم ). اهـ  وقمٛمر وٕمٞمػ ووٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ ، ـمريؼ قمٛمر سمـ راؿمد

 . ( 6127 رىمؿ  ،سم٤مب اًمِمٝم٤مدات 
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طمج٤مج قمـ قمٛمرو سمـ : طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ  ىم٤ملاسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ىورو      

اعمًٚمٛمقن قمدول سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض  » ط: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م

وقمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  (ٟمّم٥م اًمراي٦م)، ذيمره احل٤مومظ اًمزيٚمٕمل ذم  « ومري٦م إٓ حمدودًا ذم

، ورواه أسمق حمٛمد اسمـ طمزم ذم  ، ومل أضمد أطمدًا صححف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م( اًمدراي٦م)

ووٕمٗمف  ،أيْم٤ًم  ، ُمـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ أرـم٤مة قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمدهاعمحغم

. وأيْم٤ًم وم٢من ًمٗمظ هذا (  9/1٩6 ، اعمحغم . اهـ ) ، وىم٤مل: إٟمف ه٤مًمؽ سمحج٤مج اسمـ أرـم٤مة

ٕٟمف طمٍم ُمـ يرد ظمؼمه وؿمٝم٤مدشمف سم٤معمجٚمقديـ ذم طمد  هره٤ماخلؼم ٓ يّمح إذا محٚمتف قمغم فم

 . ، وهذا اعمٕمٜمك سم٤مـمؾ سم٤مٓشمٗم٤مق ٗمٝم٤مءاًم٘مذف دون ؾم٤مئر اًمٗم٤مؾم٘ملم واًمً

أرؾمٚمٝم٤م إمم أيب  ، روي أن قمٛمرو سمـ اخلٓم٤مب  وأُم٤م اخلؼم اعمقىمقف ومٝمق رؾم٤مًم٦م ـمقيٚم٦م      

أو  ، إٓ حمدودًا ذم طمد اعمًٚمٛمقن قمدول سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض)ومٞمٝم٤م ضم٤مء و،  ُمقؾمك إؿمٕمري

ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ) اًمدارىمٓمٜمل اإلُم٤مم رواه (، أو فمٜمٞمٜم٤ًم ذم وٓء أو ىمراسم٦م جمرسم٤ًم ذم ؿمٝم٤مدة زور

آُومم : هل اًمراوي إدريس  ،وهق ظمؼم وٕمٞمػ وم٢من أضمقد إؾمٜم٤مد ًمف ومٞمف قمٚمت٤من  ، (1/628

وهذا يٛمٙمـ أن يٙمقن إدريس سمـ صٌٞمح إودي وهق جمٝمقل . اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : هل  ،إودي 

ٚم٦م وهذه رواي٦م ُمرؾم ، وم٢من اخلؼم ُمـ رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ أيب سمردة قمـ يمت٤مب قمٛمر ،اإلرؾم٤مل 

   وىمد ذيمرٟم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ ذم يمت٤مب ) متٙملم اًم٤ٌمطم٨م ( . .ىمٓمٕم٤مً 

( ٦122٩م طمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )صٗمحاسمـ طمزم ذم اإل ُم٤مماإل اإلؾمٜم٤مد وىمد وصؾ      

:  ، ىم٤مل ، يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات( ومرواه سم٢مؾمٜم٤مده إمم ؾمٕمٞمد سمـ أيب سمردة قمـ أسمٞمف 9ضمـ وذم اعمحغم )

وٕمٗمف  رمحف اهلل ، إٓ أن اسمـ طمزم اًمرؾم٤مًم٦م يمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم أيب ُمقؾمك ومذيمر

 ( طمٙم٤مماإل) ، وأقمٚمف يمذًمؽ سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ذم يمت٤مب  ًمقضمقد أرسمٕم٦م جم٤مهٞمؾ ذم ذًمؽ اإلؾمٜم٤مد

، ومل أضمد ُمـ  ، يمام ذيمر اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م وهلذه اًمرؾم٤مًم٦م إؾمٜم٤مد آظمر قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل

 . صحح هذه اًمرواي٦م ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد

، وهق آقمتامد ذم اًمتٕمديؾ  ُم٤م ُي٤مًمػ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اخلٓم٤مب وىمد صم٧ٌم قمـ قمٛمر سمـ       

إن أٟم٤مؾم٤ًم يم٤مٟمقا  » أٟمف ىم٤مل ، ومٕمـ قمٛمر  قمغم ُم٤م ئمٝمر ُمـ ظمػم وذ ذم أقمامل اًمٜم٤مس
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وإٟمام ٟم٠مظمذيمؿ أن سمام  ٟم٘مٓمع، وإن اًمقطمل ىمد اط ي١مظمذون سم٤مًمقطمل ذم قمٝمد رؾمقل اهلل 

،  ، وًمٞمس إًمٞمٜم٤م ُمـ هيرشمف رء رسمٜم٤مه، ومٛمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػمًا أُمٜم٤مه وىم فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ أقمامًمٙمؿ

ريرشمف ـن ؾمإقءًا مل ٟم٠مُمٜمف ومل ٟمّمدىمف وإن ىم٤مل ـٝمر ًمٜم٤م ؾم، وُمـ أفم ريرشمفـٌف ذم ؾمـواهلل حي٤مؾم

: وفم٤مهر يمالُمف أي يمالم قمٛمر  ، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ش . ٜم٦مـطمً

، وم٘م٤مل  أٟمف ؿمٝمد قمٜمد قمٛمر رضمؾ ويدل ًمف ُم٤م رواه اسمـ يمثػم ذم اإلرؿم٤مد. أٟمف ٓ ي٘مٌؾ اعمجٝمقل

، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ  ، ائ٧م سمٛمـ يٕمرومؽ ٧م أقمرومؽ وٓ ييك أن ٓ أقمرومؽـًمف قمٛمر: ًمً

، وم٘م٤مل: هق ضم٤مرك إدٟمك  ، أٟم٤م أقمرومف. ىم٤مل: سم٠مي رء شمٕمرومف؟ ىم٤مل: سم٤مًمٕمداًم٦م واًمٗمْمؾ اًم٘مقم

اًمذي شمٕمرف ًمٞمٚمف وهن٤مره وُمدظمٚمف وخمرضمف؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ومٕم٤مُمٚمؽ سم٤مًمديٜم٤مر واًمدرهؿ 

اًمٚمذيـ يًتدل هبام قمغم اًمقرع؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ومرومٞم٘مؽ ذم اًمًٗمر اًمذي يًتدل سمف قمغم 

ىم٤مل اسمـ  ؛ ُمٙم٤مرم إظمالق؟ ىم٤مل:ٓ، ىم٤مل: ًم٧ًم شمٕمرومف. صمؿ ىم٤مل ًمٚمرضمؾ: ائ٧م سمٛمـ يٕمرومؽ

، سم٤مب اًمِمٝم٤مدات(.  ، اجلزء اًمراسمع . اهـ )ُمـ ؾمٌؾ اًمًالم ٢مؾمٜم٤مد طمًـسميمثػم: رواه اًمٌٖمقي 

 . طمج٦م ًمٙم٤من يدل قمغم وضمقب اًمٌح٨م قمـ اًمٕمداًم٦مومٚمق يم٤من ىمقل اًمّمح٤ميب 

 

 : أمقر ٓ يبحث ؾقفا ظـ افعدافةخامسًا : 

آؾمتدٓل سم٠مُمقر ٓ أي  ، رمحف اهلل شمٕم٤ممم مم٤م حُيت٩م سمف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمسمعوهق       

، وًمٞم٧ًم ُمـ سم٤مب  إٓ قمٜمد فمٝمقر اًمتٝمٛم٦م او وضمقد ؿمٌٝم٦م ُمٕمتؼمة يٌح٨م ومٞمٝم٤م قمـ اًمٕمداًم٦م

،  . وذًمؽ ٟمحق ىمٌقل ىمقل اجلزار ذم أٟمف ذسمح وذيمر اًمتًٛمٞم٦م ًمِمٝم٤مدة واعمّم٤مطم٦ٌماًمرواي٦م وا

قل اهلدي٦م قمغم أهن٤م ـ، وىمٌ قل اًمدال قمغم اًمقىم٧مـ، وىمٌقل ىم د إمم اًم٘مٌٚم٦مـوىمٌقل ىمقل اعمرؿم

، وٟمحق ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م اًمتل شم٘مع يمؾ  ، وىمٌقل اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٌٞمع قمغم أٟمف ص٤مطم٥م اًمًٚمٕم٦م طمالل

، ومٞمتقهؿ ُمتقهؿ أن اعمًٚمٛملم ىمدياًم وطمديث٤ًم ىمد محٚمقا  اًمٕمداًم٦م٠ًمل ومٞمٝم٤م قمـ يقم وٓ يُ 

ؾمٌٌف اًم٘مٞم٤مس اًمٗم٤مؾمد  . وهذا ظمٓم٠م واوح سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمٕمداًم٦م ُمـ همػم اظمت٤ٌمر وٓ ؾم١مال

 . وإي٘م٤مع إؾمامء قمغم همػم ُمًٛمٞم٤مهت٤م

وٓ ؿم٤مهدًا ويمذًمؽ  يًٛمف أطمد ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م راوي٤ًم وٓ ُمٜمٌئ٤مً  سمٞم٤من ذًمؽ أن اجلزار مل      

، ُمٜمٝم٤م رواي٦م اًمٜم٠ٌم  . وإٟمام ورد اًمٌح٨م قمـ اًمٕمداًم٦م ذم أُمقر ُمٕمٞمٜم٦م ُم٘مدم اهلدي٦م واًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٌٞمع
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 ،2احلجرات:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم يم٤محلدي٨م وىمراءات اًم٘مرآن

(  تذم اعمٗمردايمام يتْمح مم٤م ذيمره اًمراهم٥م ) ،ة وإصؾ ذم اًمٜم٠ٌم أٟمف اخلؼم اًمذي ًمف أمهٞم٦م يمٌػم

 ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم وُمٜمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة ،( قمٛمدة احلٗم٤مظ) ذم احلٚمٌل وواوم٘مف قمٚمٞمف اًمًٛملم

، ٟمحق ىمقًمف  ، وُمٜمٝم٤م اظمتٞم٤مر اًمّم٤مطم٥م واًمّمديؼ6اًمٓمالق:  چڈ ڈ ژ ژ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ چ  شمٕم٤ممم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ذًمؽ  ػموهم هق ُمؽميم٥م ُمـ هذه إُمقر يم٤مًم٘مْم٤مء واإلُم٤مرة وُمٜمٝم٤م ُم٤م 67اًمٙمٝمػ:  چڦ 

 . ُمـ اعمٜم٤مص٥م اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء

، وم٠مُمر  ٕن ىمقًمف شمْمٛمـ اإلظم٤ٌمر سم٤مًمذسمح واًمتًٛمٞم٦م أن شمًٛمل اجلزار ؿم٤مهدًا أو راوي٤مً وأُم٤م       

وقح أٟمؽ ًمق اؿمؽمي٧م حلاًم . يٌلم ذًمؽ سمق قمٜمد قمدم فمٝمقر ؿمٌٝم٦م ُمٕمتؼمة ذم هم٤مي٦م اًمتٙمٚمػ

، وم٢من ذًمؽ ٓ ي٘مدح ذم  وم٤مضمراً  صمؿ شمٌلم ًمؽ ىمٌؾ أيمٚمف أن اجلزار يم٤من رضماًل وم٤مؾم٘م٤مً  ُمـ ضمزار

، وأُم٤م  ، وجيقز ًمؽ أيمؾ اًمٚمحؿ اًمذي اؿمؽميتف ُمٜمف محؾ ىمقًمف ذم اًمذسمح واًمتًٛمٞم٦م قمغم اًمّمح٦م

، وًمٞمس ُمـ  جرة أرسم٤مب اعمٕم٤ميص واًمٗمجقرسمتٞم٤مع ُمٜمف سمٕمد ذًمؽ ومٛمـ سم٤مب هُمتٜم٤مع ُمـ اإلاإل

 . سم٤مب شمْمٛمـ سمٞمٕمف ًمٚمرواي٦م واًمِمٝم٤مدة واًم٘مدح ومٞمٝمام

، ُم٤م مل يٙمـ حمرُم٤ًم ذم أصٚمف  اًمٙمت٤ميب ٚمؿ حيؾ ًمف أيمؾ ـمٕم٤ممٟمذيمر أن اعمً وًمزي٤مدة اًمقوقح      

وأٟمف ُم٘متقل ًمأليمؾ وًمٞمس  ٘مٌؾ ىمقًمف ذم أن اًمٚمحؿ حلؿ همٜمؿـيُ و ، يم٤مخلٜمزير واًمٙمٚم٥م واخلٛمر

وُمـ هم٤مي٦م اًمتٙمٚمػ ـمٚم٥م ؿمٝم٤مدة  ، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٕمداًم٦م ، سمٛمٞمت٦م

 . أظمرى قمغم صح٦م دقمقاه

وذًمؽ  ومٚمٞمس إظمذ سم٘مقهلام شمٕمديال هلام ، عمخؼم قمـ اًمقىم٧م واعمرؿمد إمم اًم٘مٌٚم٦موأُم٤م ا      

واؿمتٌف قمٚمٞمؽ  شمقضمٝم٧م إمم ُمٙم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ، وم٢مذا ٕٟمؽ خمػم ذم إُمقر اعم٤ٌمطم٦م

، وإذا أيدت ومٕمٚمؽ سم٘مقل  ، وم٢مٟمؽ خمػم ذم آسمتداء سمًٚمقك سمٕمض اًمٓمرق دون همػمه٤م اًمٓمريؼ

اإلسم٤مطم٦م ومٞمجقز ٕن إُمر ذم أصٚمف قمغم  ًمؽ ُمـ إُمر ؿمٞمئ٤مً داًم٦م مل يٖمػم ذرضمؾ جمٝمقل اًمٕم

ٟمام يتٕملم اًمٌح٨م وإ . ُمـ ؾم٠مًم٧مؽ طمٙماًم سمٕمداًم٦م ًم، وًمٞمس ذ همػمهأو  ُمنميم٤مً ًمؽ أن شم٠ًمل 
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 ويريدومف رطمتامل قمغم أن همػم اًمٕمدل ىمد يٕمإذا يمٜم٧م ذم أُمر ُمٝمؿ وىم٤مم اإل قمـ اعمًٚمؿ اًمٕمدل

 . ٕهن٤م ٓ شمٜمدرج حت٧م طمٙمؿ اإلسم٤مطم٦م ؾ هذه إُمقر اعمٝمٛم٦م ُيتٚمػ طمٙمٛمٝم٤م، وُمثإوالًمؽ 

،  ومٞمِمؽمط ًمف اًمٕمداًم٦م رى سملم اخلؼم اًمذي يٙمقن طمج٦م قمٚمٞمؽ وقمغم همػمكومٝمذا ومرق يمام شم      

، وإٟمام يًتٕم٤من سمف قمغم شم٘مديؿ سمٕمض اعم٤ٌمطم٤مت قمغم سمٕمْمٝم٤م  واخلؼم اًمذي ٓ طمج٦م ومٞمف أصالً 

 . ؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػمواهلل شمٕم٤ممم أقمٚم ، اًمٕمداًم٦م إٓ ًميورة قمـ ، ومال يٌح٨م ومٞمف أظمر

 

 ادبحث افثافث

 افػسؼ ادسؼط فؾعدافة

ت ُمٕم٤مصٞمف طمدود ؾمالُم٦م اًمٕمرض أن اًمٗم٤مؾمؼ هق ُمـ دم٤موز واوح ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًم٤ًمسم٘م٦م      

إٟم٤ًمن  وي٘مع هذا اًمقصػ ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم او طمدود رضمح٤من احلًٜم٤مت قمغم اًمًٞمئ٤مت .

وىمد  ،اإلسار قمغم اًمذٟمقب ىمري٥م اًمٕمٝمد سم٤مًمٙم٤ٌمئر او قمغم ُمـ شمٔمٝمر قمٚمٞمف سمٕمض قمالُم٤مت 

وشمقضمد أُمقر ىمد  ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم اًمٙمالم قمـ اًمٙم٤ٌمئر واًمّمٖم٤مئر وقمـ صٗم٤مت اعمٍميـ .

 شمقوح ىمْمٞم٦م اًمٗمًؼ وإؾم٘م٤مط اًمٕمداًم٦م:

 

 : فؾتػسقؼ ذوط ٓ بد مـ تقاؾرها : ولإمر إ

ر وسمٞم٤من أن اإلسا سمٞم٤من ذًمؽ، وىمد شم٘مدم  أن يٙمقن اًمذٟم٥م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر :افؼط إول      

. وٓ حيؾ شمٗمًٞمؼ اعمًٚمؿ سم٥ًٌم اًمّمٖم٤مئر اًمتل ٓ يًٚمؿ أطمد ُمٜمٝم٤م أو  قمغم اًمّمٖم٤مئر ذٟم٥م يمٌػم

ُمـ اًمذٟمقب  ٕٟمف ٓ يًٚمؿ أطمد ُمٜمٝمؿ ٤مز ذًمؽ جل٤مز شمٗمًٞمؼ مجٞمع اعمًٚمٛملم، وًمق ضم ُمـ ُمثٚمٝم٤م

 .يمام ذيمرٟم٤م 

ٞمٜم٦م ، أو سمدًمٞمؾ أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم ىمٌقًمف ٟمحق اًمٌ أن يث٧ٌم اًمٗمًؼ سمٞم٘ملم :افؼط افثاين      

، وذًمؽ ًمتحريؿ اًمقىمقع ذم أقمراض اعمًٚمٛملم إٓ  اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمقضم٥م احلٙمؿ قمٜمد اًم٘مْم٤مة

،  وٓ شمٜم٤مضمِمقا ٓ حت٤مؾمدوا » ىم٤مل  طقمـ اًمٜمٌل  ، ومٕمـ أيب هريرة سمحج٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ

، اعمًٚمؿ  ، ويمقٟمقا قم٤ٌمد اهلل أظمقاٟم٤م وٓ يٌع سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٞمع سمٕمض شمداسمرواوٓ  وٓ شم٤ٌمهمْمقا
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 ويِمػم إمم صدره صمالث ُمرات - . اًمت٘مقى هٝمٜم٤م ٓ ئمٚمٛمف وٓ ُيذًمف وٓ حي٘مره أظمق اعمًٚمؿ

، دُمف وُم٤مًمف  ، يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام سمح٥ًم اُمرئ ُمـ اًمنم أن حي٘مر أظم٤مه اعمًٚمؿ -

 . رواه ُمًٚمؿ « وقمروف

ىم٤مًمقا:  « ؟ أشمدرون أي يقم هذا  » طىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  يض اهلل قمٜمٝماموقمـ اسمـ قمٛمر ر      

ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف  « ؟ ، أشمدرون أي سمٚمد هذا وم٢من هذا يقم طمرام » ، ىم٤مل  ورؾمقًمف أقمٚمؿاهلل

ؿمٝمر  » ، ىم٤مل ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ « ؟ ، أشمدرون أي ؿمٝمر هذا سمٚمد طمرام » ، ىم٤مل أقمٚمؿ

ؿ هذا ، يمحرُم٦م يقُمٙم وم٢من اهلل طمرم قمٚمٞمٙمؿ دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ » ، ىم٤مل « طمرام

  . وأمحد رواه اًمٌخ٤مري « سمٚمديمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ هذا ذم

وٓ يرُمٞمف  ٓ يرُمل رضمؾ رضماًل سم٤مًمٗمًقق »ي٘مقل:   طأٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  وقمـ أيب ذر       

ذم يمت٤مب إدب ُمـ  رواه اًمٌخ٤مري « ارشمدت قمٚمٞمف إن مل يٙمـ ص٤مطمٌف يمذًمؽ، إٓ  سم٤مًمٙمٗمر

 ٓ يقضم٥م امٓمٕمـ ذم اعمًٚمٛملم سم، وذم هذه اًمٜمّمقص وهمػمه٤م شمرهٞم٥م قمٔمٞمؿ ُمـ اًم صحٞمحف

 . ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦ماًمٓمٕمـ 

، ٕن اعمًٚمؿ اًمٕمدل ىمد يرشمٙم٥م  ٙمقن هٜم٤مك ؿمٌٝم٦م حتٚمٞمؾ فم٤مهرةشمأن ٓ  :افؼط افثافث      

 خلالف قم٤مدة، وا ذم شمٗمًػم ٟمّمقص اًمنمع ظمالف، أو سم٥ًٌم  حمرُم٤ًم سم٥ًٌم ضمٝمٚمف سم٤مًمتحريؿ

 اًمٜمًٞمئ٦م ريؿ اخلٛمر ورسم٤مٟمحق حت ٛم٦مٙمحتريٛمٝم٤م سم٤مٕدًم٦م اعمحاًمتل ورد  ٚمٞم٦مذم اعم٤ًمئؾ اجل ًمٞمس

،  واًمٙمذب واًمتح٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت واًمزٟم٤م واًمنىم٦م اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م ىمتؾواعمٞمن واخلٜمزير و

 الفي٘مع اخل ًمٙمـ. وٓ حيؾ إٓ سم٤مإلوٓمرار ُمع اًمت٘مٞمد سمْمقاسمط اإلوٓمرار وٟمحق ذًمؽ مم٤م 

 ٤مىم٤مةـــً، ٟمحق اعمأهؾ اًمٕمٚمؿ ٝم٤م يمثػم ُمـ ذم اعم٤ًمئؾ اعمتِم٤مهب٦م اًمتل ُيٓمئ ذم شمٗمًػم أدًمت

اعمٕمرووم٦م قمٜمد  اًمٙمثػمة ٤مئؾـ، وهمػمه٤م ُمـ اعمً ٤مئؾ رسم٤م اًمٗمْمؾـ، وسمٕمض ُمً واعمزارقم٦م

وؾمٞم٠ميت ُمزيد ُمـ اًمٌٞم٤من ذم اًمٙمالم قمـ اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف واًمٙمالم قمـ اًمٌدقم٦م  . ٤مءـــاًمٗم٘مٝم

، ٓ ُيتٚمٗمقن ذم اقمت٤ٌمر  وهذه اًمنموط اًمثالصم٦م ُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . وذم اًمٕمٜم٤مويـ أشمٞم٦م ُم٤م ُيٗمّمؾ هذه اًمنموط  ، ٝم٤ممجٚمت
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 : افؾؿؿ مـ ؽر إرصار ؿد ٓ يسؼط افعدافة:  إمر افثاكـل

، وذًمؽ  ىمد ٓ يً٘مط اًمٕمداًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمٕمد اإلىمالع ُمـ اًمذٟم٥م اًمٙم٤ٌمئر اًمٚمٛمؿ ُمـ سمٕمض      

. وسمٕم٤ٌمرة  عمًٚمؿ ُمـ طمًٜم٤مت وؾمٞمئ٤متأن اعمٞمزان اًمذي شمقزن سمف اًمٕمداًم٦م يت٠مصمر سمجٛمٚم٦م أقمامل ا

ُمـ سمٕمض اًمٙم٤ٌمئر ُمـ همػم إىم٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وٓ شمقهمؾ  ن اعمًٚمؿ اًمٕمدل ىمد ي٘مع ُمٜمف اًمٚمٛمؿ٢مومصم٤مٟمٞم٦م 

طمًٜم٤مشمف اًم٤ًمسم٘م٦م  وم٢مذا يم٤مٟم٧م . ، وم٢مذا وىمع شمذيمر اهلل شمٕم٤ممم وأىمٚمع وٓ قمزم قمغم اعمٕم٤مودة ومٞمٝم٤م

، وإٟمام متٜمع اؾمتٛمراره٤م  ٤ًمسم٘م٦مً٘مط قمداًمتف اًموم٢من شمٚمؽ اًمٙمٌػمة ٓ شمُ  يمٌػمشمف ُمـ أوزن وأقمٔمؿ

وقمغم هذا  . ، وم٢مذا أىمٚمع قمـ اًمذٟم٥م ومٝمق ذم طمٙمؿ اًمٕمقدة إمم اًمٕمداًم٦م ذم طم٤مل ُمقاىمٕم٦م اًمذٟم٥م

 . وأصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اعمٕمٜمك فم٤مهر اًم٘مرآن واحلدي٨م

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڳ ڳ ڱ چىم٤مل شمٕم٤ممم:       

سم٤مٔي٦م قمغم إُمٙم٤من وىمقع اًمٚمٛمؿ ، ٟمًتدل ٩6 – ٩1اًمٜمجؿ:  چ ہ   ہ ہ  ۀ    ڻ ڻۀ

، وٓ  ، وأهنؿ ُمًتح٘مقن ًمٚمثٜم٤مء واعمدح ُم٤م داُم٧م صٗم٦م اإلطم٤ًمن شمِمٛمٚمٝمؿ ُمـ اعمحًٜملم

، يدل قمغم ذًمؽ  ، وهق وىم٧م شمٚمًٌٝمؿ سم٤مًمٙمٌػمة ٟمًتثٜمل ُمـ دوام اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ إٓ وىمت٤ًم واطمداً 

ٓ ينق طملم ، و ٓ يزين اًمزاين طملم يزين وهق ُم١مُمـ » ىم٤مل ططمدي٨م أيب هريرة أن اًمٜمٌل 

 « . واًمتقسم٦م ُمٕمروو٦م سمٕمد ، وٓ ينمب اخلٛمر طملم ينمهب٤م وهق ُم١مُمـ ينق وهق ُم١مُمـ

ل ـطملم يزٟم » ، وإٟمام ىم٤مل ل وهق ُم١مُمــل اًمزاٟمـٓ يزٟم : ط. ومٚمؿ ي٘مؾ اًمٜمٌل  ٚمؿـرواه ُمً

ٟمف حيٙمؿ اأي  ، ش طملم » رفومرسمط ٟمٗمل اإليامن اًمذي هق أصؾ اًمٕمداًم٦م سم٤مًمٔم « وهق ُم١مُمـ

اًمذٟم٥م وسمٕمده ومٚمؿ  ، وأُم٤م طم٤مل اعمًٚمؿ ىمٌؾ وىم٧م اًمتٚمٌس سمٛمثؾ شمٚمؽ اًمذٟمقب سمٜمٗمل اإليامن

وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم  . ٕٟمف يٕمتٛمد قمغم ُم٤م قمٜمد اعمًٚمؿ ُمـ طمًٜم٤مت وؾمٞمئ٤مت يذيمر ذم احلدي٨م

 ُمٗمّمؾ ٔي٦م اًمٚمٛمؿ )اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ ُمٌح٨م اًمٙم٤ٌمئر واًمّمٖم٤مئر(.
 

ٻ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ     چ شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك وٟمٔمػم آي٦م اًمٚمٛمؿ ىمقًمف      

ٺ  ٿ   ٺ  ڀ  ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ پ   پ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  

آل  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ  گ  

 ٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م.وىمد شم٘مدم ذح هذه أي٦م ذم اعم  1٩2 - 1٩٩قمٛمران: 
 

،  وُمـ قمرف يمثرة اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب واجلقارح مل يِمؽ ذم صح٦م هذا اعمٕمٜمك      

گ گ گ گ چ ٗمل شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممموم،  إمم هذا اعمٕمٜمك اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم وىمد أؿم٤مر

ىم٤مل  ، ٩1اًمٜم٤ًمء:  چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  

. وسمٞمٜم٧م  ٗمػم اًمّمٖم٤مئر ىمٓمٕم٤ًم يم٤مًمٜمٔمر وؿمٌٝمفشمٕم٤مود اًمٙمت٤مب وصحٞمح اًمًٜم٦م سمتٙماًم٘مرـمٌل : 

اهـ . ، واهلل اقمٚمؿ ًمٞمس يمؾ آضمتٜم٤مب جلٛمٞمع اًمٙم٤ٌمئر ، چگچ  اًمًٜم٦م أن اعمراد سمـ

 . (٩1 ، آي٦م  ، ؾمقرة اًمٜم٤ًمء )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل

، وىمد 111هقد:  چۓ ﮲ ﮳ ﮴  چ يدل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم      

 اًمٙمالم قمـ آؾمتٙمث٤مر ُمـ احلًٜم٤مت ُمـ شم٘مدم ذح هذه أي٦م وإطم٤مدي٨م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ذم

 . اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 يب  ىب   خب مب   جب حب  يئ    مئ ىئ ی جئ حئ   چ  وىم٤مل شمٕم٤ممم      

، أي٦م متٜمع ُمـ أن شمًٛمل اعمًٚمؿ هيقدي٤ًم 11احلجرات:  چجث  يت  ىت مت    جت حت خت

اًمٗم٤ًمد  ، وسم٤مجلٛمٚم٦م متٜمع ُمـ شمٕمٞمػم اعمًٚمؿ اًمذي ٓ ئمٝمر قمٚمٞمف سمٕمد إؾمالُمف أو وم٤مؾم٘م٤ًم سمٕمد شمقسمتف

، ومل ئمٝمر ُمٜمف  . وًمذًمؽ وم٢من اعمًٚمؿ اًمٕمدل إذا أمل سمٙمٌػمة صمؿ أىمٚمع سمام ؾمٚمػ ُمـ ُمٕم٤مصٞمف

ٕن اهلل شمٕم٤ممم هنك قمـ ذًمؽ  ٢مٟمف حيرم شمٗمًٞم٘مف سمام ؾمٚمػ ُمـ قمٛمٚمف، وم وٓ دومع حلؼ إسار

ذم  ووصػ وم٤مقمٚمف سم٤مًمٔمٚمؿ ومال حيؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل أن شم٘مقل: إن ومالٟم٤ًم اًمٕمدل يم٤من ىمد ومًؼ

امل ًمالؾمؿ ٕن ُمثؾ هذا اًمٙمالم شمٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب واؾمتٕم ، إوىم٤مت سم٥ًم يمذا ويمذاوىم٧م ُمـ 

 . ًمٜمص اًم٘مرآن واوح٦م اًمٗمًقق سمٕمد شمرك أؾم٤ٌمسمف ومٝمق خم٤مًمٗم٦م
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ذًمؽ ُمث٤مل  ، وًمذًمؽ مل ي٘مدح اًمٚمٛمؿ ُمـ اًمذٟمقب ذم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ      

، ومام ووم٧م ُمٜم٤م اُمرأة   ٟمٜمقحقمٜمد اًمٌٞمٕم٦م أن ٓ طأظمذ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٌل  » :طمدي٨م أم قمٓمٞم٦م ىم٤مًم٧م

رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز  « اًمٕمالء واسمٜم٦م أيب ؾمؼمة واُمرأشم٤من : أم ؾمٚمٞمؿ وأم همػم مخ٦ًم

ٜم٤مس مه٤م هبؿ اصمٜمت٤من ذم اًم » ط، وىمد صم٧ٌم قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ُمـ صحٞمحف

 . رواه ُمًٚمؿ « يمٗمر: اًمٓمٕمـ ذم اًمٜم٥ًم واًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمٞم٧م

 

 : ؿصة حاضب بـ أيب بؾتعة:  ثإمر افثاف

ـْ ضَم٤مسمِرٍ        ٦َم َيْذيُمُر َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف  قَم ـَ َأيِب سَمْٚمَتَٕم٦َم يَمَت٥َم إمَِم َأْهِؾ َُمٙمَّ ٥َم سْم
، َأنَّ طَم٤مـمِ

َؿ ُيِريُد هَمْزَوُهؿْ  تِل َُمَٕمٝمَ  ط ، وَمَدلَّ َرؾُمقُل اهللَِّ  َوؾَمٚمَّ ،  ، وَم٠َمْرؾَمَؾ إًَِمْٞمَٝم٤م ٤م اًْمٙمَِت٤مُب قَمغَم اعمَْْرَأِة اًمَّ

ـْ َرْأؾِمَٝم٤م ٤م ُِم َت٤مهَبَ
٤م ًمَِرؾُمقِل  «َي٤م طَم٤مـم٥ُِم َأوَمَٕمْٚم٧َم؟  » ، وَمَ٘م٤مَل  وَم٠َمظَمَذ يمِ ، ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ إيِن  مَلْ َأوْمَٕمْٚمُف هِمِمًّ

َٓ ٟمَِٗم٤مىًم٤م غمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اهللَِّ َص  هَمػْمَ َأين   ، َوُيتِؿُّ َأُْمَرهُ  ِٝمُر َرؾُمقًَمفُ  ؾَمُٞمٔمْ ، َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم َأنَّ اهللََّ َو

٤ًٌم سَملْمَ فَمْٝمَراَٟمْٞمِٝمؿْ  َِذَه٤م قِمٜمَْدُهْؿ َيًدا ، وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َأْهكِم َُمَٕمُٝمؿْ  يُمٜم٧ُْم هَمِري ، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر  وَم٠َمَرْدُت َأْن َأختَّ

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب َريِضَ اهللَُّ قَمٜمْفُ ا ُب َرْأَس  :سْم َٓ َأْضِ َأشَمْ٘مُتُؾ َرضُماًل   » ط ا؟، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ َهذَ  َأ

ـْ َأْهِؾ سَمْدرٍ  َٚمَع قَمغَم َأْهِؾ سَمْدرٍ ، َوَُم٤م ُيْدِريَؽ ًَمَٕمؾَّ اهللََّ ُِم رواه  « ، وَمَ٘م٤مَل: اقْمَٛمُٚمقا َُم٤م ؿِمْئتُؿْ   اـمَّ

واًمًٞم٤مق ُمـ  ،ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وأمحد واًمؽمُمذي وأسمق داود واسمـ طم٤ٌمن سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م 

َٚمَع قَمغَم َأْهِؾ سَمْدٍر  ، َوَُم٤م ُيْدِريَؽ  َي٤م قُمَٛمرُ  »وذم رواي٦م  ،طم٤ٌمن اسمـ  وَمَ٘م٤مَل: ، ًَمَٕمؾَّ اهللََّ ىَمِد اـمَّ

ىَم٤مَل: وَمَدَُمَٕم٧ْم قَمْٞمٜم٤َم قُمَٛمَر َوىَم٤مَل: اهللَُّ َوَرؾُمقًُمُف  ، «َ٘مْد َوضَم٧ٌَْم ًَمُٙمُؿ اجلَٜم٦َُّم ومَ  اقْمَٛمُٚمقا َُم٤م ؿِمْئُتؿْ 

يِمٙمق  طوقمـ ضم٤مسمر أن قمٌدًا حل٤مـم٥م ضم٤مء رؾمقل اهلل  أمحد .رواه اًمٌخ٤مري و . َأقْمَٚمؿُ 

، ٓ  يمذسم٧م » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ًمٞمدظمٚمـ طم٤مـم٥م اًمٜم٤مر طم٤مـم٤ٌمً 

 . رواه ُمًٚمؿ « ٦مـيدظمٚمٝم٤م وم٢مٟمف ؿمٝمد سمدرًا واحلديٌٞم

 

 : ػقاؾ  ؿصة افثالثة افذيـ ُخ :  إمر افرابع

: يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وُمرارة  ٕٟمّم٤مر، وهؿ صمالصم٦م ُمـ ا ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا ًمؽويمذ      

 قل اهللـرؾمع ـ٤مهد يمٚمٝم٤م ُمـٝمد اعمِمـوم٘مد ؿم ، ًمؽأُم٤م يمٕم٥م سمـ ُم٤م . وهالل سمـ أُمٞم٦م سمـ اًمرسمٞمع
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، وأُم٤م ُمرارة سمـ اًمرسمٞمع وهالل سمـ أُمٞم٦م ومٛمـ أهؾ سمدر ريض  همػم همزوة سمدر وهمزوة شمٌقك ط

جلٝم٤مد ذم همزوة شمٌقك وسمٖمػم قمذر واًمذي طمّمؾ أن ه١مٓء اًمثالصم٦م ختٚمٗمقا قمـ ا . اهلل قمٜمٝمؿ

. وعم٤م رضمع اعمج٤مهدون ُمـ شمٌقك ىمدم اعمٜم٤موم٘مقن  ، ويم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ىمد ختٚمٗمقا أيْم٤مً  روعــُمِم

وأفمٝمروا  اوٓمر سمًٌٌٝم٤م إمم اًمتخٚمػ يم٠مٟمفو،  وذيمر يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أقمذاراً  ط اًمٜمٌلقمغم 

رهؿ إمم اهلل وشمرك أُم ٌتٝمؿـقمـ حم٤مؾم ط، وم٠مقمرض اًمٜمٌل  ٜمتٝمؿ ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمقهبؿـقمغم أًمً

 . ٤مممــشمٕم

وهالل سمـ أُمٞم٦م وم٠مطمرق اًمٜمدم ىمٚمقهبؿ وقمٔمٛم٧م  سمـ ُم٤مًمؽ وُمرارة سمـ اًمرسمٞمع وأُم٤م يمٕم٥م      

قمـ  ط، ومٜمٝمك اًمٜمٌل  ، وم٤مقمؽمومقا سمذٟمٌٝمؿ ـمٚم٤ًٌم ًمٕمٗمق اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ضمٜم٤ميتٝمؿ ذم أقمٞمٜمٝمؿ

ْم٧م ، وعم٤م ُم ، وًمٌثقا قمغم ذًمؽ مخًلم ًمٞمٚم٦م ، وًمذًمؽ اضمتٜمٌٝمؿ اعمًٚمٛمقن اًمٙمالم ُمٕمٝمؿ

، وعم٤م يمٛمٚم٧م  أن يٕمتزًمقا ٟم٤ًمءهؿ ُمـ همػم ـمالق طأرسمٕمقن ًمٞمٚم٦م ُمـ اخلٛمًلم أُمرهؿ اًمٜمٌل 

، وىمد  ، وهذه ىمّمتٝمؿ خمتٍمة مخًقن ًمٞمٚم٦م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

  . ذم سم٤مب همزوة شمٌقك )وهل همزوة اًمٕمنة( يم٤مُمٚم٦ماه٤م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري وهمػمه رو

قم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء أن اهلل شمٕم٤ممم مل يت٥م قمغم اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا طمتك ُمْم٧م وفم٤مهر يمالم مج٤م      

ذيمر ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ُمـ صحٞمحف:   رمحف اهلل، طمتك أن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  مخًقن ًمٞمٚم٦م

، صمؿ ىم٤مل ذم آظمر  ، وشمٙمٚمؿ ذم ؿمٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمؼ إذا شم٤مب سم٤مب ؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مذف واًم٤ًمرق واًمزاين

قمـ يمالم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  طوهنك اًمٜمٌل  ، ين ؾمٜم٦ماًمزا طهذا اًم٤ٌمب: وىمد ٟمٗمك اًمٜمٌل 

. اهـ )ُمـ ومتح اًم٤ٌمري، اجلزء اخل٤مُمس، يمت٤مب  وص٤مطمٌٞمف طمتك ُمْم٧م مخًقن ًمٞمٚم٦م

 . اًمِمٝم٤مدات(

٘مقط قمداًم٦م ُمـ يم٤من قمدًٓ سمٛمثؾ ذًمؽ ـٕمر سم٠من رأيف هق ؾمـوفم٤مهر صٜمٞمع اًمٌخ٤مري يِم      

لم ـ٘مرآن ومٞمٝمؿ سمٕمد ُميض مخًع طمتك ٟمزل اًمـ، وأن قمداًم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا مل شمرضم اًمذٟم٥م

صم٦م اًمذي ظمٚمٗمقا ذم ، سمؾ اًمذي أراه أن ذيمر ىمّم٦م اًمثال . وهذا قمٜمدي ظمٓم٠م ٓ صح٦م ًمف ًمٞمٚم٦م

همٗمر اهلل شمٕم٤ممم  ،زًم٦م ُمـ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  ، ٘ملم سمٕمد شمقسمتٝمؿـٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمـؿم ـمجٚم٦م اًمٙمالم قم

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  چ ُمـ شمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أهؾ شمٌقك . يتٌلم ذًمؽ ًمٜم٤م وًمف
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ۋ ۋ ۅ

ٱ ٻ ٻ ٻ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .119 – 118اًمتقسم٦م:  چڃ ڃ ڃچ 

، همػم أن  أقمٚمؿ سمتٗمًػمه اهلل چې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم      

 شمٌقك ضمٕمؾ ٓ يزال اًمرضمؾ يتخٚمػ إمم طىم٤مل: عم٤م ؾم٤مر رؾمقل اهلل  قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

،  ، إن يؽ ومٞمف ظمػم ومًٞمٚمح٘مف اهلل سمٙمؿ دقمقه » ، ومٞم٘مقل ومٞم٘مقًمقن: ي٤م رؾمقل اهلل ختٚمػ ومالن

، ختٚمػ أسمق ذر وأسمٓم٠م سمف  طمتك ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل،  « يؽ همػم ذًمؽ وم٘مد أراطمٙمؿ اهلل ُمٜمف وإن

همػم ذًمؽ وم٘مد أراطمٙمؿ يؽ  ، وإن دقمقه إن يؽ ومٞمف ظمػم ومًٞمٚمح٘مف اهلل سمٙمؿ » ، وم٘م٤مل سمٕمػمه

صمؿ ظمرج يتٌع  قمغم فمٝمره ومتٚمقم أسمق ذر سمٕمػمه ومٚمام أسمٓم٠م قمٚمٞمف أظمذ ُمت٤مقمف ومجٕمٚمف ، « اهلل ُمٜمف

وم٘م٤مل:  ذم سمٕمض ُمٜم٤مزًمف وٟمٔمر ٟم٤مفمر ُمـ اعمًٚمٛملم ط. وٟمزل رؾمقل اهلل  ُم٤مؿمٞم٤مً  طرؾمقل اهلل 

ومٚمام ،  « يمـ أسم٤م ذر » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، إن هذا اًمرضمؾ ُم٤مش قمغم اًمٓمريؼ ي٤م رؾمقل اهلل

اهلل أسم٤م ذر يرطمؿ  » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، هق واهلل أسمق ذر شم٠مُمٚمف اًم٘مقم ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل

رواه يقٟمس سمـ سمٙمػم قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  ، « يٛمٌم وطمده ويٛمقت وطمده ويٌٕم٨م وطمده

، وىم٤مل اسمـ يمثػم:  قمـ سمريدة قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ حمٛمد قمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

وىمد رواه احل٤ميمؿ  ، ، ومل ُيرضمقه اهـ )ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، اجلزء اًمراسمع( ـإؾمٜم٤مده طمً

وذم اًمًػمة واًمٌٞمٝم٘مل ذم ) دٓئؾ اًمٜمٌقة ( ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ سمٙمػم سم٢مؾمٜم٤مده إمم اسمـ ُمًٕمقد . 

 ةٛمٞم٧م سمٖمزوـ، وًمذًمؽ ؾم أظم٤ٌمر يمثػمة شمٔمٝمر ُمٜمٝم٤م اًمّمٕمقسم٤مت اًمتل وىمٕم٧م ذم شمٚمؽ اًمٖمزوة

 . اًمٕمنة

،  ، وظذ افثالثة افذيـ خؾػقا ا هق بقان معـك تقبة اهلل تعاػ ظذ أهؾ تبقكوادفؿ هفـ      

 :ؾؼد بقـت نية افتقبة أن اهلل تعاػ ـرر افتقبة ظذ ضائػتغ
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ومٛمٜمحٝمؿ اهلل  ُمٕمف وظمرضمقا ذم ؾم٤مقم٦م اًمٕمنة طهؿ اًمذيـ اشمٌٕمقا اًمٜمٌل  :افطائػة إوػ      

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۆ چ  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :إومم ، مم شمقسمتلمشمٕم٤م

ەئ  چ  ٦م قمغم ٟمٗمس اًمٓم٤مئٗم٦م هل ىمقًمف شمٕم٤مممواًمتقسم٦م اًمث٤مٟمٞم ،   چۋ ۅ ۅ

 .  چوئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ٜمص سموه١مٓء أيْم٤ًم طمّمٚم٧م هلؿ شمقسمت٤من  ، هؿ اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا :افطائػة افثاكقة      

ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م يمام  ، اًمٜمٌل :ُمٕمٓمقف قمغم چٱ ٻ چ  ، وذًمؽ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم اًم٘مرآن

، وشم٘مدير أي٦م ًم٘مد شم٤مب اهلل قمغم اًمٜمٌل وقمغم اًمثالصم٦م  ؼميم٤مت سمـ إٟم٤ٌمري وهمػمهذيمر أسمق اًم

ز اًمٕمٙمؼمي ذم . وضمقّ  ن اًمٕمٓمػ يرضمع ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك إمم اًمتقسم٦م إوممإ، أي  اًمذيـ ظمٚمٗمقا

ذم أي٦م  چٹچقمغم اًمْمٛمػم ذم  چٱ ٻچ  إقمراب اًم٘مرآن أن شمٕمٓمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 . مم اًمتقسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م إومم، أي أٟمف يرضمع ذم اعمٕمٜمك إ اًم٤ًمسم٘م٦م

ٕن اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٕمٓمػ أن اعمٕمٓمقف يِم٤مرك اعمٕمٓمقف  واًم٘مقل إول هق اًمّمحٞمح      

، ومٝمذه هل اًمتقسم٦م إومم قمغم اًمثالصم٦م اًمذيـ  صٞمؾ٤مقمٚمٞمف ذم احلٙمؿ إصكم دون اًمتقاسمع واًمتٗم

ٻ پ پ چ  قًمف شمٕم٤ممم، وهل ىم ، وىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم هلذه اًمتقسم٦م هم٤مي٦م وهن٤مي٦م ظمٚمٗمقا

، واعمقاومؼ ًمألصقل اًمنمقمٞم٦م  وهذا ي٘متيض أن اسمتداء اًمتقسم٦م يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ چپ پ

ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمد وقمد ه١مٓء  ٜمذ إىمالقمٝمؿ قمـ اًمذٟم٥م وٟمدُمٝمؿ قمٚمٞمفأن اسمتداء اًمتقسم٦م يم٤من ُم

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم سم٤معمٖمٗمرة وىمٌقل اًمتقسم٦م

 چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ٹ ٹ چ . صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ، وىمد شم٘مدم هذا اعمٕمٜمك ذم اًمٙمالم قمغم اًمٚمٛمؿ1٩٥ل قمٛمران: آ

 . ومٝمذه هل اًمتقسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا چٹ ڤ

ن ا ؾاجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ:؟  ُم٤م ُمٕمٜمك أن شمٙمقن ًمٙمؾ ـم٤مئٗم٦م شمقسمت٤من ؾنن ؿؾت:      

ل إمم طم٤مل قمـ اًمرضمقع سم٤مًمٕمٌد ُمـ طم٤م شمتْمٛمـ ـ اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمٞم٤مق ذيمر اًمذٟمقباًمتقسم٦م ُم

وم٤مًمتقسم٦م إومم  شمٞمًػمه ًمإلرشم٘م٤مء .أي  ،شمقومٞم٘مف ًمٚمتحقل إمم ُم٤م هق أومْمؾ و ـمريؼ اعمٖمٗمرة ًمذٟمٌف
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ُمـ سمٕمض  ط، وهق إصمؿ اًمتخٚمػ صمؿ اًمٚمح٤مق سم٤مًمٜمٌل  ُمـ اهلل شمٕم٤ممم رومٕم٧م إصمؿ اًمٓم٤مئٗمتلم

وهؿ  ٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم ط، وإصمؿ اًمتخٚمػ قمـ اخلروج ُمع اًمٜمٌل  اًمٓم٤مئٗم٦م إومم

،  ٕٟمؽ شم٘مقل عمـ ومٕمؾ ذٟم٤ًٌم ُمٕمٞمٜم٤ًم: شم٤مب اهلل قمٚمٞمؽ . هذا هق فم٤مهر أي٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا اًمثالصم٦م

ـ ظمٚمٗمقا ُمٖمٗمقر ـ. وُم٘مت٣م ذًمؽ أن ذٟم٥م اًمثالصم٦م اًمذيع قمٜمؽ إصمؿ ذًمؽ اًمذٟم٥م ـٕمٜمك رومسمٛم

  ومٞمٝمؿ شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ـ شمقمم يقم أطمد وىم٤مل، طم٤مهلؿ يمح٤مل ُم ، وأهنؿ ذم طمٙمؿ اًمٕمداًم٦م ٝمؿـًم

﮳ چ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮻   ؿ ، ومل ٟمجد أطمدًا ُمـ أهؾ اخلػم شمٙمٚم1٥٥آل قمٛمران:  چ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺

 . وشم٤مب اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ سمًقء قمـ قمداًم٦م ُمـ شمقمم يقم أطمد

ؾاجلقاب وباهلل تعاػ ؟  إذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومام هل وم٤مئدة اًمتقسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : ؾنن ؿؾت      

سملم اعمٕمٓمقف  ُمٌٝمٛم٦م ي٘متيض وضمقد ومؽمة شصمؿ»سمحرف اًمؽماظمل ٕمٓمػ إن اًم افتقؾقؼ:

ن اًمتقسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ضم٤مءت ُمؽماظمٞم٦م قمـ ا، أي يمام هق ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ  واعمٕمٓمقف قمٚمٞمف

، وذًمؽ  ، ووم٤مئدهت٤م رومع درضم٦م اعم١مُمٜملم ، ومٝمل شمقسم٦م أظمرى سمٞم٘ملم ٓ ؿمؽ ومٞمف اًمتقسم٦م إومم

اًم٦م ُمـ ، ومٕمد وهق اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح،  ن أصٚمٝم٤م يتٗم٤موؾٕ اًمٕمداًم٦م شمتٗم٤موؾ ٕن

، وًمذًمؽ يم٤من ٓ سمد  ومٕمؾ اخلػم ُمـ همػم قمّمٞم٤من ـدون قمداًم٦م ُم قمَم وشم٤مب اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

ٕهؾ سمدر وأُمث٤مهلؿ ُمـ إوم٤موؾ ُمـ شمقسم٦م صم٤مٟمٞم٦م شمٕمٞمد إًمٞمٝمؿ اًمٌمء اًمذي ذه٥م ُمـ ُمرشمٌتٝمؿ 

 . اًمٕم٤مًمٞم٦م ودرضمتٝمؿ اًمرومٞمٕم٦م

مل يٙمـ قم٘مقسم٦م  واقمتزال اًمٜم٤ًمء ٚمٗمقام اًمثالصم٦م اًمذيـ ظُم يدل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٝمل قمـ يمال      

،  ؿ سمٕمض اعمّمٜمٗملمقهَ ، ويمام شمَ  ، يمام هق إُمر ذم قم٘مقسم٦م اًم٤ًمرق واًمزاين ًمٚمتٜمٙمٞمؾ واًمردع

اًمرضمقع هبؿ إمم اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م قمـ ـمريؼ آسمتالء  ُمٝمؿ ُمـ أضمؾوإٟمام يم٤من اًمٜمٝمل قمـ يمال

دورة شمدريٌٞم٦م ”وؾمٛمٝم٤م إن ؿمئ٧م  ،  شمٌقكوآظمت٤ٌمر ًمٞمٜم٤مًمقا سمذًمؽ إضمر اًمذي وم٤مهتؿ ذم

ًٝمؿ ذم اًمّمدق واًمّمؼم ، أٓ شمرى أهنؿ ضم٤مهدوا أٟمٗم او ُمٙم٤موم٠مة ُمـ ٟمقع ظم٤مص “ًمٚمتٗمقق

ذًمؽ ُمـ ، ٓ يِمؽ ذم  يمٛمج٤مهدة ُمـ ظمرج إمم شمٌقك أو أيمثر واقمتزال اًمٜم٤ًمء قمغم اهلجران

 . وىمرأ ىمّمتٝمؿ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ذم يمت٥م احلدي٨م ىمرأ أي٦م اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ
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وح ذًمؽ أن اًمتقسم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعم١مُمـ ىمد يراد هب٤م رومع اًمدرضم٦م واًمرد إمم أومْمؾ يق      

وهذا ٓ يٕمٜمل  چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ  ٤ممم ىم٤مل ذم أهؾ شمٌقك، وم٢من اهلل شمٕم طم٤مل

، وإٟمام شمٕمٜمل أن اهلل  قمَم اهلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ اعمقوع ومت٤مب اهلل قمٚمٞمف طسم٤مًميورة أن اًمٜمٌل 

، وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  ؾ مم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ اخلروج إمم شمٌقكإمم طم٤مل أومْم طشمٕم٤ممم رد اًمٜمٌل 

، أو اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًمتل شمِمؼ قمغم يمثػم  يٙمقن قمـ ـمريؼ آسمتالء وآظمت٤ٌمر طاًمٜمٌل 

 . ، أو سمٖمػم ذًمؽ مم٤م هق ٓئؼ سمٛمرشم٦ٌم اًمٜمٌقة ُمـ اًمٜم٤مس

ومل يٙمـ  ثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا يم٤من ٓسمتالئٝمؿ ورومع درضمتٝمؿوي١ميمد ًمؽ أن اقمتزال اًم      

،  أو شمقمم وىم٧م اًم٘مت٤مل مل هيجر ؾم٤مئر ُمـ ختٚمػ ذم اًمٖمزوات ط، أن اًمٜمٌل  ًمٚمردع واًمتٜمٙمٞمؾ

، يمام هق احل٤مل ذم طمد اًمنىم٦م  وشمٜمٙمٞمؾ ًمٕمٛم٧م يمؾ ُمـ وىمع ُمٜمف ذًمؽ عقم٘مقسم٦م رد ٧موًمق يم٤مٟم

، وهذا  . وًمٙمـ اقمتزاهلؿ يم٤من ًمتزيمٞم٦م ٟمٗمقؾمٝمؿ ورومع درضمتٝمؿ وؾم٤مئر احلدود واًمزٟم٤م واًم٘مذف

ٕن إيامن اًمٜم٤مس يتٗم٤موؾ وُمراشمٌٝمؿ ذم  ن يٕمؿ يمؾ ُمـ وىمع ُمٜمف ذًمؽ اًمذٟم٥مأ ٓ يٛمٙمـ

،  ، وم٤مًمقاضم٥م ُمٕم٤مُمٚم٦م يمؾ واطمد قمغم ىمدر إيامٟمف وصؼمه وؾم٤مئر أطمقاًمف اًمت٘مقى شمتٗم٤موت

ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ  طاًمٜمٌل  ـمري٘م٦موًمذًمؽ اظمتٚمٗم٧م  . ظمتٞم٤مر آسمتالء اًمذي يٜم٤مؾم٥م ُم٘م٤مُمفوا

وأظمذ صدىم٦م ُمـ  واؾمتٖمٗمر ًمٌٕمْمٝمؿ ، وم٠مقمرض قمـ سمٕمْمٝمؿ ختٚمػ أو شمقمم ذم اًمٖمزوات

 . ـم٤مئٗم٦م واقمتزل ـم٤مئٗم٦م، يمؾ ذًمؽ سمتقضمٞمف ُمـ اهلل قمز وضمؾ
 

اًمٜمحق إذ ضمقز أن يٙمقن شمٙمرار اًمتقسم٦م قمغم  قمٚمامء٤م شم٘مدم يتٌلم ًمؽ وم٤ًمد ىمقل سمٕمض ومم      

ًمتقسم٦م  وًمٞمس إٟمِم٤مءً  شم٠ميمٞمدًا ًمٚمتقسم٦م إومم چەئ وئ وئ چأهؾ شمٌقك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

إظمٗمش  يمام هق ُمذه٥م،  ىمد شم٘مع زائدة همػم قم٤مـمٗم٦م ش صمؿ » ر أنقمغم شم٘مدي ، وذًمؽ صم٤مٟمٞم٦م

طمٞم٤من ذم شمٗمًػمه  قسمأ أظمذه، و ، يمام ذم ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م ٓسمـ هِم٤مم ُمـ أهؾ اًمٜمحق لمواًمٙمقومٞم

ل ذم شمٗمًػم أي٤مت . وهذا اًم٘مق إذ زقمؿ أن اًمتقسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م جيقز أن شمٙمقن شم٠ميمٞمدًا ًمٚمتقسم٦م إومم

، وذم  وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح سمحث٧م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمؽ ًمق، ٕمد واًمٌ ْمٕمػذم هم٤مي٦م اًم

، وقمغم  ًمٚمت٠ميمٞمد چەئچ  طمدًا ىمٓمٕمٞم٤ًم ذم دًٓمتف قمغم زي٤مدةؿمقاهد اًمٜمحق مل دمد ُمث٤مًٓ وا
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، وذًمؽ  ، وم٢مٟمف ٓ جيقز محؾ أي٦م قمغم هذا اًمت٘مدير شم٘مدير وضمقد أُمثٚم٦م ؿم٤مذة ذم يمالم اًمٕمرب

د واإلٟمِم٤مء ٟمحق شمٙمرار اًمٙمالم ُمـ همػم طمرف يمثر اؾمتٕمامهل٤م ًمٚمت٠ميمٞم إن اًمّمٞمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إذ

يمام  چەئچ    ، مل جيز محؾ ذًمؽ قمغم اًمت٠ميمٞمد إٓ سم٘مريٜم٦م فم٤مهرة ومام فمٜمؽ سم٤مًمٕمٓمػ سمـ قمٓمػ

وإٟمام هل قم٤مـمٗم٦م شمٗمٞمد شمرشمٞم٥م  ، ورد ذم آي٦م اًمتقسم٦م؟ وم٢من هذه اًمّمٞمٖم٦م ٓ شمٙم٤مد شمًتٕمٛمؾ ًمٚمت٠ميمٞمد

ٟمٙم٤مر وٟمحق ذًمؽ مم٤م ي٘متْمٞمف اًمقىمقع او شمرشمٞم٥م اعمٕم٤مين يمٛمٕمٜمك اًمتٗم٤موت واإلؾمتٌٕم٤مد واإل

ې  ې  ې  ې       ڍذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  شصمؿ  » احلرف وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ُمٕمٜمك ،اًمًٞم٤مق 

اإلمام مجال افديـ إشـقي  لؿاو ُمـ اًمٙمالم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم . ، 22إطمزاب:  ڍ   ى     ى

إٟمام هق ًمٙمالم ، ٕن إصؾ ذم ووع ا : اشمٗم٘مقا قمغم أن اًمت٠ميمٞمد قمغم ظمالف إصؾافشاؾعل

، وم٢مذا دار اًمٚمٗمظ سملم اًمت٠مؾمٞمس واًمت٠ميمٞمد شمٕملم محٚمف قمغم  إلومٝم٤مم اًم٤ًمُمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمده

ٛمٝمٞمد اًمت )ُمـ  ، وًمٙمـ ًمٚمٜمٔمر جم٤مل ذم ُم٤ًمئؾ. اهـ  . وومروع اعم٠ًمًم٦م يمثػمة واوح٦م اًمت٠مؾمٞمس

 . ( ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل

ٝمؾ يرضمع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ وم ، وؿد تؽؾؿ أهؾ ادعارف ظذ افعبد إذا تاب مـ افذكب      

؟  ، أو يرضمع إمم درضم٦م دوهن٤م أو أقمغم ُمٜمٝم٤م اًمذٟم٥م ُمـ اًمدرضم٦م اًمتل طمٓمف قمٜمٝم٤م اًمذٟم٥م

وُم٤م  رضمع إمم درضمتف أو إمم درضم٦م دوهن٤م أو أقمغم ُمٜمٝم٤م سمح٥ًم ىمقة اًمتقسم٦مأٟمف ىمد ي واجلقاب

٘مٞمؿ رمحف . وىمد قم٘مد اسمـ اًم يٜمت٩م قمٜمٝم٤م ُمـ ٟمدم وصؼم قمغم آسمتالء واؾمتٙمث٤مر ُمـ احلًٜم٤مت

دارج ـُم) جزء إول ُمــع إًمٞمف ذم اًمـضم، وم٤مر ١مالـذا اًمًـًمٚمجقاب قمـ ه ومّمالً  اهلل

 .(  ٤مًمٙملمــاًمً

ٱٻ چ شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ر ًمؽ ُمٕمٜمك اًمتخٚمٞمػ ذم ىمقًمفوسمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م ئمٝم      

ومٚمٞمس اعم٘مّمقد ختٚمٗمٝمؿ قمـ  ُمٌٜمل عم٤م مل يًؿ وم٤مقمٚمف چٻچ  وم٘مقًمف شمٕم٤ممم چٻٻ

ؾ أُمر ُمـ ـــ، وإٟمام اعم٘مّمقد ختٚمٞمٗمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ همػمهؿ ٕضم دهتؿاًمٖمزو وم٢من هذا يم٤من سم٢مرا

ٕن اهلل شمٕم٤ممم أظمره٤م طمتك  اخل٤مص٦م هبؿ ،شم٠مظمػم ٟمزول اًمتقسم٦م ، وًمٞمس ذًمؽ إٓ  إُمقر

 . ، أي أن اًمتخٚمٞمػ يرضمع ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك إمم اًمتقسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ يٌتٚمٞمٝمؿ ويرومع ؿم٠مهنؿ
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قمغم اًمٕمٛمقم ذم شم٠مظمػم اًمتقسمتلم ُمٕم٤ًم؟؟  چٻچ وم٢من ىمٚم٧م: هال محٚم٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم      

 ؾاجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ، إن هذا ٓ جيقز فقجفغ:

، وذًمؽ ٕن  إن اهلل شمٕم٤ممم مل يّمٗمٝمؿ سم٤مًمتخٚمٞمػ إٓ سمٕمد أن شم٤مب قمٚمٞمٝمؿ شمقسم٦م أومم إول:      

 ٤مىم٧موقمغم اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا طمتك إذا و  ذيمرٟم٤م: ًم٘مد شم٤مب اهلل قمغم اًمٜمٌلشم٘مدير أي٦م يمام

 . قمٚمٞمٝمؿ إرض

وشم٘مدير اعمٕمٜمك: ظمٚمٗمقا ذم ؿم٠من  ، ُمْمٛمر ذم أي٦م  اًمتخٚمٞمػ ذم أُمر شمقسمتٝمؿ أن هق افثاين:      

، واعم٘مّمقد  ، واعمْمٛمرات ٓ شمٕمؿ طمتك يٕمرف اعم٘مّمقد هب٤م قمغم وضمف اًمتحديد اًمتقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ

ًمٕمٌد اًمّم٤مدىم٦م شمقسم٦م اشم٘متيض ىمٌقل  ُمٞم٦مٕن اًم٘مقاقمد اإلؾمال هٝمٜم٤م اًمتقسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وًمٞمس إومم

، وهذا ُمْمٛمقن آيتل اًمٜمجؿ وآل قمٛمران  سمٛمٕمٜمك اعمٖمٗمرة واًمٕمٗمق إذا يم٤مٟم٧م ُمـ همػم شم٠مظمػم

گ گ ڳ ڳ چ ٟمص ىمقًمف شمٕم٤ممم، وهق يمذًمؽ  وىمد شم٘مدم ذيمرمه٤م ذم أول هذه اعم٠ًمًم٦م

 .112اًمٜم٤ًمء:  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  

  طقل اهلل ـــىم٤مل رؾم ىم٤مل:  ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة ، طم٤مدي٨م يمثػمةذا اعمٕمٜمك أـوذم ه      

، إن ذيمرين ذم ٟمٗمًف  وأٟم٤م ُمٕمف طملم يذيمرين اهلل قمز وضمؾ: أٟم٤م قمٜمد فمـ قمٌدي يبي٘مقل  »

. وإن شم٘مرب ُمٜمل ؿمؼمًا  ُمأل ذيمرشمف ذم ُمأل هؿ ظمػم ُمٜمٝمؿ ذم ، وإن ذيمرين ذيمرشمف ذم ٟمٗمز

 « ف هروًم٦م، وإن أشم٤مين يٛمٌم أشمٞمت ، وإن شم٘مرب إزم ذراقم٤ًم شم٘مرسم٧م إًمٞمف سم٤مقم٤مً  شم٘مرسم٧م إًمٞمف ذراقم٤مً 

، إذا يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك  وإٟمام شم١مظمر اًمتقسم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمٌد اًمّم٤مدق . رواه ُمًٚمؿ

 ، يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمثالصم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ؟ آُمتح٤من ًمرومع درضم٦م اًمٕمٌد وإقمالء ُمٜمزًمتف

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ  ٤مم ُمـ اًمٙمالم ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممموٓ سمد ذم هذا اعم٘م      

، وم٘مد روي قمـ قمٙمرُم٦م أن هذه 122: اًمتقسم٦م چېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی 

، أظمرضمف اسمـ  ويمذًمؽ روي قمـ جم٤مهد . ، أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر أي٦م ذم اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا

هذه . ذيمر  ، أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ، ويمذًمؽ روي قمـ اًمًدي اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ

.  ه اًمرواي٤مت، ومل يتٙمٚمٛمقا ذم أؾم٤مٟمٞمد هذ يمذًمؽ وٟم٘مٚمٝم٤م همػمه اًمرواي٤مت اًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػمه
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ٕٟمف خم٤مًمػ ًمٜمص  ، وًمق صح ومال طمج٦م ومٞمف وهم٤مًم٥م اًمٔمـ أن هذا اًم٘مقل ٓ يّمح قمـ جم٤مهد

، ويمذًمؽ  ، وىمد سمٞمٜم٧م أن اهلل شمٕم٤ممم شم٤مب قمٚمٞمٝمؿ أي٦م اًمتل ٟمزًم٧م ذم اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا

قسم٦م اًمّم٤مدىم٦م ُمـ اعمٕمؽمف سمذٟمٌف اًمٜم٤مدم ـالُمٞم٦م اًمتل شم٘متيض ىمٌقل اًمتـد اإلؾمـخ٤مًمػ ًمٚم٘مقاقمـُم

 . فـٞمقمٚم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ  شمٕم٤ممم  ىمقًمف٤ًمد هذا اًم٘مقل يقوح وم      

ۇئ  ڍ  شمٕم٤ممم ، صمؿ ىم٤مل126اًمتقسم٦م:  چک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ 

 ٟمٕمٚمؿ ، ومٌٞم٘ملم 122اًمتقسم٦م:  ڍ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی

ضملم ُٕمر أظمريـ اعمر، هؿ همػم  ن اًمذيـ اقمؽمومقا سمذٟمقهبؿ ظمٚمٓمقا قمٛمالً ص٤محل٤ًم وآظمر ؾمٞمئ٤مً أ

دون اًمٓم٤مئٗم٦م  هؿ ُٕمر اهلل ومٝم١مٓء اعمرضمقن،  إُم٤م يٕمذهبؿ وإُم٤م يتقب قمٚمٞمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم

ٗمقا ذم . وًمق أراد ُمٜمّمػ أن يْمع اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚم إظمرى اعمٕمؽموم٦م ذم اًمدرضم٦م واًمرشم٦ٌم

ًمٞمس ذم وم٢مٟمف يْمٕمٝم٤م ُمـ همػم ري٥م وٓ شمردد ذم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٕمؽموم٦م و واطمدة ُمـ ه٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم

ىمٞم٤مس  ُمثالً  يمام أهنؿ اقمؽمومقا سمذٟمٌٝمؿ طم٘م٤ًم يمام ذم اًم٘مّم٦م . ومٛمـ اعمح٤مل ، تل ُأْرضِمَئ٧م٤مئٗم٦م اًماًمٓم

صم٦م اًمذيـ اًمثال سمؾ يزظمرومف ويزيٜمف . وأيْم٤ًم وم٢من ،ٕن اعمٌتدع ٓ يٕمؽمف سمذسمف  ،اعمٌتدع قمٚمٞمٝمؿ 

ب ي١ميمد ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد شم٤م ، واًمث٤مًم٨م ُمـ أهؾ اًمٕم٘م٦ٌم اصمٜم٤من ُمـ أهؾ سمدر ومٞمٝمؿ ظمٚمٗمقا

ۈئ     ڍوم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ومٞمٝمؿ  وأُم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُارضِمَئ٧م ،يـ ظُمٚمٗمقا ُمرشملم قمغم اًمثالصم٦م اًمذ

 همػم اوًمئؽ . ومٌٞم٘ملم أهنؿ ، ڍېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  
       

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ  چ شمٕم٤مممىمقًمف  شمٗمًػم وأُم٤م      

ٚمٗم٧م قمـ ، وًمٙمٜمٝم٤م خت وم٤مًمٔم٤مهر أهن٤م ـم٤مئٗم٦م ُمًٚمٛم٦م همػم ُمٜم٤موم٘م٦م ،122اًمتقسم٦م:  چی ی

وم٢من  . ؿ، يمام اقمؽمف اًمذيـ شم٤مب اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم ت أُمره٤م ومل شمٕمؽمف سمذٟمٌٝم٤موم٠مّه  اجلٝم٤مد

قمؽماف وٟم٘مض ًمٚم٘م٤مقمدة اًمتل حتض قمغم اًمتًؽم سم٤مًمذٟمقب ىمٞمؾ: أًمٞمس ذم هذا طمض قمغم اإل

قمؽماف هٝمٜم٤م ٓ يٕم٤مرض  شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ: إن احلض قمغم اإل؟ وم٤مجلقاب وسم٤مهلل ُمتك أُمٙمـ ذًمؽ

، يم٤مًمتخٚمػ قمـ  ، ٕن اًمذٟم٥م إذا يم٤من ذم إقمامل اًمٔم٤مهرة أُم٤مم اًمٜم٤مس ًؽماحلض قمغم اًمت
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، وذًمؽ ٕن اًمٕمٛمؾ ىمد فمٝمر  ، وم٢من اًمتٙمتؿ سمف ًمٞمس ؾمؽمًا ًمف ُمقرويمًٞم٤مؾم٤مت وٓة إ اجلٝم٤مد

 مم٤م ف اًم٘مٌٞمحـ، وإٟمام أفمٝمره سمٖمػم ًم٤ٌمؾم ؽمه ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمرـف مل يًـ، واعمتٙمتؿ سم أُم٤مم اًمٜم٤مس

٤مًمذي وم . اًمًـٞمئ٦م قماملإ وقمغم شمزيلم قمغم اعمٕمّمٞم٦م شمِمـجٞمٕمٝمؿ او يـ١مدي إمم ظمداع اًمٜم٤مس

٤ممم أقمٚمؿ وًمف ـــ، واهلل شمٕم ٝم٤م وإقمالن اًمٜمدم قمٚمٞمٝم٤مـقمؽماف سميٜمٌٖمل ذم ُمثؾ هذه اًمذٟمقب اإل

 . احلٛمد اًمٙمثػم

 ُمثٚمٝمؿ او ٕمروم٦م طمٙمؿ ُمـ هق، مل يٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م ُم ٚمؿ طمٙمؿ اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقاوإذا قمُ       

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ   شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ٤ملىم وم٘مد ، ٦مومقىمٝمؿ ذم اعمٜمزًم

﮴  ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻   آل قمٛمران:  چھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳

وىمد صح قمـ اسمـ ُمقه٥م ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ ُمـ أهؾ ُمٍم وطم٩م اًمٌٞم٧م ومرأى ىمقُم٤ًم  ، 1٥٥

. ىم٤مل: ومٛمـ اًمِمٞمخ ومٞمٝمؿ؟ ىم٤مًمقا: قمٌد  ؟ ىم٤مل: ه١مٓء ىمريش ضمٚمقؾم٤ًم وم٘م٤مل: ُمـ ه١مٓء اًم٘مقم

، هؾ شمٕمٚمؿ أن قمثامن ومر  ، إين أؾم٠مًمؽ قمـ رء ومحدصمٜمل قمٜمف اسمـ قمٛمر ، ىم٤مل: ي٤م اهلل سمـ قمٛمر

، ىم٤مل اًمرضمؾ:  ، وم٘م٤مل: شمٕمٚمؿ أٟمف شمٖمٞم٥م قمـ سمدر ومل يِمٝمد؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ يقم أطمد؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ

ىم٤مل اسمـ  . ، ىم٤مل: اهلل أيمؼم هؾ شمٕمٚمؿ أٟمف شمٖمٞم٥م قمـ سمٞمٕم٦م اًمروقان ومٚمؿ يِمٝمده٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ

، وأُم٤م شمٖمٞمٌف قمـ  ، وم٠مؿمٝمد أن اهلل قمٗم٤م قمٜمف وهمٗمر ًمف طمد، أُم٤م ومراره يقم أ قمٛمر: شمٕم٤مل أسملم ًمؽ

ًمؽ  إن »  ط، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل  ويم٤مٟم٧م ُمريْم٦م طسمدر وم٢مٟمف يم٤مٟم٧م حتتف سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

، ومٚمق يم٤من أطمد أقمز  ، وأُم٤م شمٖمٞمٌف قمـ سمٞمٕم٦م اًمروقان « أضمر رضمؾ ممـ ؿمٝمد سمدرًا وؾمٝمٛمف

، ويم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م اًمروقان  ثامنقم ط، ومٌٕم٨م رؾمقل اهلل  سمٌٓمـ ُمٙم٦م ُمـ قمثامن ًمٌٕمثف ُمٙم٤مٟمف

وميب  ، « هذه يد قمثامن » سمٞمده اًمٞمٛمٜمك ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  سمٕمدُم٤م ذه٥م قمثامن إمم ُمٙم٦م

. رواه اإلُم٤مم  ، وم٘م٤مل ًمف اسمـ قمٛمر: اذه٥م هب٤م أن ُمٕمؽ « هذه ًمٕمثامن » هب٤م قمغم يده وم٘م٤مل

 . اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمثامن ُمـ اًمّمحٞمح

طمقل  ( ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم) ره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اجلزء إول ُمـ ٤م ذيمُم وُمـ اعمٗمٞمد اًمرضمقع إمم      

، وإذا أردت  واًمتٗم٤موؾ سملم اعمٓمٞمع واًمت٤مئ٥م اًمذي شم٤مب شمقسم٦م ٟمّمقطم٤مً  أطمٙم٤مم اًمتقسم٦م
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ذم ) شمٗمًػم وشمٗمًػمه٤م ذم اجلزء إول ُمـ ،آؾمتزادة وم٤مرضمع إمم أي٤مت ذم ُمٕمّمٞم٦م آدم 

 . (فمالل اًم٘مرآن

 

 ادبحث افرابع

 تػسقؼافتعديؾ بعد اف

  ڳ  ڳ    گ  گ   گ     گ   ک   ک   ک   ک  ڑ  ڑچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ہ     ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ٿ    ٺ  ٺ  ٺچ  شمٕم٤ممم . وىم٤مل٥ – 1اًمٜمقر:  چھھ  ھ

ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڤ  ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

سمٞم٘ملم ُمـ آي٦م اًمٜمقر أن ، ومث٧ٌم ٩9 – ٩7اعم٤مئدة:  چچچ  چ  چ  ڃ ڃ ڃ ڃ

 . ، وأن اًمت٤مئ٥م ًمٞمس سمٗم٤مؾمؼ ً٘مط اًمٗمًؼاًمتقسم٦م شمُ 

، وإٟمام  وىمد ئمـ ىمًؿ ُمـ اًمٜم٤مس أن اًمٕمداًم٦م اًم٘مديٛم٦م ٓ شمرضمع إمم اًمٗم٤مؾمؼ سمٕمد شمقسمتف      

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  چ ًتدل ص٤مطم٥م هذا اًم٘مقل سم٘مقًمف شمٕم٤ممموي ، ًت٠مٟمػ ًمف شمٕمديؾ ضمديديُ 

، همػم أن اؿمؽماط اإلصالح ٓ  تقسم٦موم٤مؿمؽمط اهلل قمز وضمؾ اإلصالح ُمع اًم چہ ہ

،  ومٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت چڄچ ، وذًمؽ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم يدل قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أوًمئؽ

وي٘مٞمد سم٤مإلصالح اًمذي شمتٓمٚمٌف  ، ، سمؾ هق ُمٓمٚمؼ ذم أي إصالح وهذا ٓ قمٛمقم ًمف إٓ سم٘مريٜم٦م

ُمـ صٞمغ . يدل قمغم ذًمؽ أن اًمٗمٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت ًمٞمس  اًمتقسم٦م ُمـ ذًمؽ اًمذٟم٥م اعمٕملم

، سمؾ هق أىمرب إمم اًمٜمٙمرة اعمٓمٚم٘م٦م ذم اإلصم٤ٌمت سمدًمٞمؾ أن  اًمٕمٛمقم اعمٕمرووم٦م قمٜمد إصقًمٞملم

 ذم ًمِم٤مومٕمل واعم٤مًمٙمٞم٦م، يمام هق ُمذه٥م ا ، يم٤مًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل اًمٗمٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل يٕمؿ

 .81ـمف:  چ  جئ حئ مئ ىئ يئ چ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم

،  ح يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿوسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من اًمّمحٞمح هق اؿمؽماط اإلصال      

وًمٙمـ يٙمٗمل ُمـ اإلصالح أىمؾ ُم٤م يدل دًٓم٦م فم٤مهرة ُم٘مٌقًم٦م قمغم صح٦م اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م إمم 
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، إٓ أن ذيمر اإلصالح سمٕمد  . واًمتقسم٦م اًمّمحٞمح٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اإلصالح يمام ذيمرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم

ُمـ سم٤مب قمٓمػ  أو ُمتٜمققم٦م ًمزي٤مدة اًمتٗمّمٞمؾ واإليْم٤مح اًمتقسم٦م ُمـ سم٤مب اًمٕمٓمػ سم٠مًمٗم٤مظ

 . ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم

چ چ چ چ  ديـ ذم إرضـل ذم اعمٗم٤ًممم ىم٤مــــيدل قمغم ذًمؽ أن اهلل شمٕم      

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

أن آؾمتثٜم٤مء قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ  رواعمِمٝمق ، ٩1 – ٩٩اعم٤مئدة:  چھ ھ ھے

 اؿمؽماط ػماعمً٘مط ًمٚمٕم٘مقسم٦م جيري سمٛمٓمٚمؼ اًمتقسم٦م ىمٌؾ اًم٘مدرة قمغم اعمح٤مرب اعمٗمًد ُمـ هم

 . درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمتقسم٦م

وٟم٤مومٕم٤ًم سم٘مذف  ري رمحف اهلل: وضمٚمد قمٛمر أسم٤م سمٙمرة وؿمٌؾ سمـ ُمٕمٌدوىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤م      

سمـ قمت٦ٌم وقمٛمرو سمـ ، وأضم٤مزه قمٌد اهلل  وىم٤مل: ُمـ شم٤مب ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف ، صمؿ اؾمتت٤مهبؿ اعمٖمػمة

وحم٤مرب سمـ  س وجم٤مهد واًمِمٕمٌل وقمٙمرُم٦م واًمزهريووؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وـم٤مو قمٌد اًمٕمزيز

سم٤معمديٜم٦م إذا رضمع اًم٘م٤مذف قمـ . وىم٤مل أسمق اًمزٟم٤مد: إُمر قمٜمدٟم٤م  وُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة صم٤مر وذيحد

، وىم٤مل اًمِمٕمٌل وىمت٤مدة: إذا أيمذب ٟمٗمًف ضمٚمد وىمٌٚم٧م  وم٤مؾمتٖمٗمر رسمف ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف ىمقًمف

، ُمـ يمت٤مب  ، سم٤مب ؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مذف واًم٤ًمرق واًمزاين اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اهـ ). ؿمٝم٤مدشمف

 . ( اًمِمٝم٤مدات

 أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ذح اًمٌخ٤مري: روى اسمـ ضمرير ذم اًمتٗمًػم      

، وىم٤مل هلؿ: ُمـ أيمذب  وٟم٤مومع سمـ احلرث سمـ يمٚمدة احلد ضب أسم٤م سمٙمرة وؿمٌؾ سمـ ُمٕمٌد

،  ، وم٠ميمذب ؿمٌؾ ٟمٗمًف وٟم٤مومع ، وُمـ مل يٗمٕمؾ مل أضمز ؿمٝم٤مدشمف ٟمٗمًف ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف ومٞمام يًت٘مٌؾ

سمـ يمثػم . ورواه ؾمٚمٞمامن  . ىم٤مل اًمزهري: هق واهلل ؾمٜم٦م وم٤مطمٗمٔمقه ك أسمق سمٙمرة أن يٗمٕمؾـوأسمَ 

ٝمد أسمق سمٙمرة وٟم٤مومع وؿمٌؾ قمغم ـ، أن قمٛمر طمٞم٨م ؿم ٞم٥مـٕمٞمد سمـ اعمًـقمـ اًمزهري قمـ ؾم

واؾمتت٤مهبؿ وىم٤مل: ُمـ رضمع ُمٜمٙمؿ  ومجٚمدهؿ قمٛمر ؿ، وؿمٝمد زي٤مد قمغم ظمالف ؿمٝم٤مدهت اعمٖمػمة
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، وم٠مسمك أسمق سمٙمرة أن يرضمع. أظمرضمف قمٛمر سمـ ؿم٦ٌم ذم أظم٤ٌمر اًمٌٍمة  قمـ ؿمٝم٤مدشمف ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف

. وقمـ احلٜمٗمٞم٦م وذيح ظمالف ذم ىمٌقل (  ٥/191 ُمـ ومتح اًم٤ٌمري . اهـ ) ُمـ هذا اًمقضمف

، وإٟمام  ٓ شمرضمعٕهنؿ مل ي٘مقًمقا سم٠من قمداًمتف  ٜم٤م، وهذا ًمٞمس سم٤معمٝمؿ ه ؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مذف سمٕمد شمقسمتف

 . قم٤مدت ًمف قمداًمتف أرادوا أن ؿمٝم٤مدشمف ٓ شم٘مٌؾ وإنْ 

: وإذا اؾمتٖمرىم٧م ؾمٞمئ٤مت اًمٕمٌد احلديث٤مت طمًٜم٤مشمف اًم٘مديامت  وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل      

، ومل يٙمـ طمٙمٛمف طمٙمؿ  قم٤مدت إًمٞمف طمًٜم٤مشمف ، صمؿ شم٤مب ُمٜمٝم٤م شمقسم٦ًم ٟمّمقطم٤ًم ظم٤مًمّم٦مً  ، وأسمٓمٚمتٝم٤م

. وم٤محلًٜم٤مت اًمتل ومٕمٚمتٝم٤م ذم  ٧ٌم قمغم ُم٤م أؾمٚمٗم٧م ُمـ ظمػمسمؾ ي٘م٤مل ًمف: شم  ، اعمًت٠مٟمػ هل٤م

، وىمد ىم٤مل طمٙمٞمؿ سمـ طمزام: ي٤م  اإلؾمالم أقمٔمؿ ُمـ احلًٜم٤مت اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م اًمٙم٤مومر ذم يمٗمره

 وصٚم٦م وصٚم٧م هب٤م رمحل أرأي٧م قمت٤مىم٦م أقمت٘متٝم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وصدىم٦م شمّمدىم٧م هب٤مرؾمقل اهلل، 

ن اإلؾم٤مءة . وذًمؽ ٕ « ظمػماؾمٚمٛم٧م قمغم ُم٤م أؾمٚمٗم٧م ُمـ  » ، ومٝمؾ زم ومٞمٝم٤م ُمـ أضمر؟ وم٘م٤مل

، ومتالىم٧م اًمٓم٤مقمت٤من  ىمد ارشمٗمٕم٧م سم٤مًمتقسم٦م وص٤مرت يم٠مهن٤م مل شمٙمـ اعمتخٚمٚم٦م سملم اًمٓم٤مقمتلم

، واؾمتدٓل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ( 1/676 ) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ُمـ . اهـ ، واهلل أقمٚمؿ واضمتٛمٕمت٤م

 ، وؾمٛمف إن ؿمئ٧م ، وهق ُمـ سم٤مب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم ذم اعمٕم٤مين وإطمقال سم٤محلدي٨م طمًـ ضمداً 

 . سم٤مًم٘مٞم٤مس اجلكم
 

 : ؿصة أيب بؽرة دم ؿذؾف ادغرةظقدة إػ 

 ، اعمذيمقرة ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ٌٞمفوٓ سمد ُمـ اًمٕمقدة إمم ىمّم٦م إىم٤مُم٦م احلد قمغم أيب سمٙمرة وص٤مطم      

، واُمتٜم٤مقمف ُمـ شمٙمذي٥م ٟمٗمًف مل يٛمٜمع أهؾ احلدي٨م ُمـ اًمرواي٦م  وذًمؽ ٕن أسم٤م سمٙمرة صح٤ميب

، وم٤مهتٛمف أسمق سمٙمرة  ة سمـ ؿمٕم٦ٌم أُمػم اًمٌٍمة ًمٕمٛمر، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: يم٤من اعمٖمػم قمٜمف

وزي٤مد سمـ قمٌٞمد ىمد  ٙمرة وٟم٤مومع سمـ احلرث وؿمٌؾ سمـ ُمٕمٌد. ويم٤من أسمق سم اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر

وومم أسم٤م ُمقؾمك  ، ومٕمزًمف ومِمٙمقه ، ومرطمٚمقا إمم قمٛمر ػمة ُمتٌٓمـ اُمرأةاضمتٛمٕمقا مجٞمٕم٤ًم ومرأوا اعمٖم

، وىم٤مل:  ٧ٌم اًمِمٝم٤مدةـ، وأُم٤م زي٤مد ومٚمؿ ي ، وأطمي اعمٖمػمة ومِمٝمد قمٚمٞمف اًمثالصم٦م سم٤مًمزٟم٤م إؿمٕمري

وىم٤مل ُم٤م  وم٠مُمر قمٛمر سمجٚمد اًمثالصم٦م طمد اًم٘مذف ، ، وُم٤م أدري أظم٤مًمٓمٝم٤م أم ٓ رأي٧م ُمٜمٔمرًا ىمٌٞمح٤مً 

، واًمٌٞمٝم٘مل ُمـ رواي٦م أيب قمثامن  دٌوأظمرج اًم٘مّم٦م اًمٓمؼماين ذم شمرمج٦م ؿمٌؾ سمـ ُمٕم.  ىم٤مل
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تدرك ُمـ ـ٤ميمؿ ذم اعمً، ورواه احل ٜم٤مده صحٞمحـ، وإؾم ٤مهد ذًمؽ قمٜمد قمٛمرـاًمٜمٝمدي أٟمف ؿم

٤ًم ـٛمٕم٧م ٟمٗمًـ: وم٘م٤مل ًمف زي٤مد: رأيتٝمام ذم حل٤مف وؾم، وومٞمٝم٤م ـمريؼ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب سمٙمرة

اؾمتِمٙمؾ إظمراج  . وىمد طمٙمك اإلؾمامقمٞمكم ذم اعمدظمؾ أن سمٕمْمٝمؿ وٓ أدري ُم٤م ذًمؽ قم٤مًمٞم٤مً 

.  واطمتج٤مضمف هب٤م ُمع يمقٟمف اطمت٩م سمحدي٨م أيب سمٙمرة ذم قمدة ُمقاوع اًمٌخ٤مري هذه اًم٘مّم٦م

ٕن أسم٤م  ل ىمٌقل شمقسمتفـرـم٤ًم ومـف ًمٞمس ؿمـذف ٟمٗمًذا أن إيمذاب اًم٘م٤مـتٜمٌط اعمٝمٚم٥م ُمـ هـواؾم

ومتح ) ُمـ اهـ. ، وُمع ذًمؽ وم٘مد ىمٌؾ اعمًٚمٛمقن روايتف وقمٛمٚمقا هب٤م سمٙمرة مل يٙمذب ٟمٗمًف

 . (٥/19٥ اًم٤ٌمري

،  خمْمقسمتلم ختٗم٘م٤من، ومرأي٧م ىمدُملم  : رأيتف ضم٤مًم٤ًًم سملم رضمكم اُمرأة وذم رواي٦م ىم٤مل زي٤مد      

،  ، ىم٤مل: هؾ رأي٧م يم٤معمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م؟ ىم٤مل: ٓ وؾمٛمٕم٧م طمٗمزاٟم٤ًم ؿمديداً  اؾمتلم ُمٙمِمقوملمو

، وأفمٜمف يريد  ذيمر هذا اًمٚمٗمظ أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ُمـ رواي٦م أيب ضمٕمٗمر

  . اإلُم٤مم أسم٤م ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي رمحف اهلل

 : أًمًتؿ ىمد ضمٚمدمتقين سمٙمرة زي٤مدًا وم٘م٤مل أسمقهلذه اًم٘مّم٦م ىم٤مل: ومجٚمدهؿ قمٛمر إٓ وذم رواي٦م       

،  ، وم٠مراد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن جيٚمده صم٤مٟمٞم٦م ، ىم٤مل: وم٤مؿمٝمد سم٤مهلل أًمػ ُمرة ًم٘مد ومٕمؾ : سمغم ؟ ىم٤مًمقا

، وإٓ  وم٤مرضمؿ ص٤مطمٌؽلم دة أيب سمٙمرة ؿمٝم٤مدة رضمٚم: إن يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤م وم٘م٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

، اجلزء احل٤مدي  حغمسمٙمرة )اعم . رواه اسمـ طمزم سم٢مؾمٜم٤مده إمم قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب وم٘مد ضمٚمدمتقه

وىمد ظمّرج إًم٤ٌمين قمددًا ُمـ رواي٤مت  . ٝمقد ذم اًمزٟم٤م ٓ يتٛمقن أرسمٕم٦م(ـر، سم٤مب اًمِمـقمِم

 ( .6٩26رىمؿ  ، ٩2-7/67 ،اًم٘مّم٦م ذم )إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

ر ـ، وؾم ، وروى قمٜمف أهؾ احلدي٨م ُمـ همػم ٟمٙمػم ويم٤من أسمق سمٙمرة ُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م      

، ومٙمذًمؽ إساره قمغم اًمِمٝم٤مدة سمٕمد  شمقضم٥م شمٗمًٞم٘مف أصالً  اعم٠ًمًم٦م أن ؿمٝم٤مدشمف قمغم اعمٖمػمة ٓ

، وىمد شم٘مدم ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م أن ُمـ ذوط اًمتٗمًٞمؼ أن يٙمقن اًمٗمًؼ ُمتٞم٘مٜم٤ًم وُمـ همػم  ذًمؽ

 وشمقضمد ىمْمٞمت٤من او ؿمٌٝمت٤من ذم ص٤مًمح أيب سمٙمرة . ، ؿمٌٝم٦م حتٚمٞمؾ فم٤مهرة

 . واًمراُمل )أي اًم٘م٤مذف(أن ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ىمد ومرىم٧م سملم اًمِم٤مهد  : افشبفة إوػ       

، ويم٤من ىمقًمف ُمًتٜمدًا  إلىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م هق ُمـ ؿمٝمد أُم٤مم أوزم إُمر ٤مًمِم٤مهد قمغم اًمزٟم٤م قمٜمدهؿوم
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، ومٝمق ُمـ ىمذف ُمـ همػم  أو اًم٘م٤مذف وأُم٤م اًمراُمل . أوضم٥م اًمنمع ىمٌقهل٤م إمم ُمِم٤مهدة أو سمٞمٜم٦م

،  همػمه أو مل يٙمـ ، يم٤من ُمٕمف . وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: إن اًمِم٤مهد سم٤مًمزٟم٤م ٓ حيد أصال سمٞمٜم٦م وٓ ُمِم٤مهدة

 . وٟم٘مٚمف قمـ مجٞمع اًمٔم٤مهري٦م وقمـ أيب صمقر اسمـ طمزم رمحف اهلل اإلُم٤مم واظمت٤مر هذا اًم٘مقل

، ىم٤مل إؾمت٤مذ قمٌد اًم٘م٤مدر قمقدة  ٘مؾ ٟمحق هذا قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦موىمد ٟمُ       

ٓ حيد ، ومػمى أصح٤مسمف أن  : وأُم٤م اًمرأي اعمرضمقح ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م رمحف اهلل

قا ، أي شم٘مدُم ، ُم٤م دام أهنؿ ىمد ضم٤مءوا جملء اًمِمٝمقد اًمِمٝمقد إذا ٟم٘مص قمددهؿ قمـ أرسمٕم٦م

، وٕن إجي٤مب اًمٕم٘م٤مب  وٕن اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م أُمر ضم٤مئز ، ٕداء اًمِمٝم٤مدة طم٦ًٌم هلل شمٕم٤ممم

. اهـ )ُمـ  ُمتٜم٤مع قمـ اًمِمٝم٤مدة ظمِمٞم٦م أن يتقىمػ أطمد اًمِمٝمقد قمـ اًمِمٝم٤مدةي١مدي إمم اإل

  ( .6/117 ، ل اإلؾمالُملاًمتنميع اجلٜم٤مئ

أس قمغم ؿمٝم٤مدشمف سمٕمد  ذم قمدم ضمٚمد أيب سمٙمرة صم٤مٟمٞم٦م إذْ  وومتقى اإلُم٤مم قمكم يمرم اهلل وضمٝمف      

، وذًمؽ ٕن اًم٘م٤مذف  وضمٝم٤مت ٟمٔمر اًمّمح٤مسم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م شمٗم٤موت، يدل قمغم  ٚمدأن ضُم 

قمٚمٞمف أن قمٚمٞم٤ًم ، مم٤م يدل قمغم  صم٤مٟمٞم٦م دف سمٕمد إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف وضم٥م أن حُي اعمحض إذا أقم٤مد ىمذوم

. وًمٞمس اعم٘مّمقد هٝمٜم٤م شمّمحٞمح  أقمٓمك أسم٤م سمٙمرة طمٙماًم همػم طمٙمؿ اًم٘م٤مذف اعمحض اًمًالم

 ، وأن ُمـ ذه٥م إًمٞمف ُمـ اًمٕمدول ومٝمق ُمٕمذور٤مل اضمتٝم٤مد ، وإٟمام اعم٘مّمقد أٟمف جم اًم٘مقلهذا 

 . . هذه أول ؿمٌٝم٦م ذم ص٤مًمح أيب سمٙمرة وىمد يٙمقن ُمّمٞم٤ٌمً 

،  ٗمريؼ سملم اًمِم٤مهد واًم٘م٤مذف ٟمٔمػمًا ذم اعمذاه٥م اعمِمٝمقرةأن ًمٚم٘مقل سم٤مًمت : وافشبفة افثاكقة      

أو أن قمداًمتف همػم  ؿ فمٝمر أن أطمدهؿ وم٤مؾمؼ، صم وهق ُم٠ًمًم٦م ؿمٝمقد اًمزٟم٤م إذا ص٤مروا أرسمٕم٦م

. وم٠مطمد إىمقال اعمِمٝمقرة ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م أن ومًؼ أطمد اًمِمٝمقد إذا مل يٙمـ  ُمٕمرووم٦م

، ومل  ًمؽ إذا ضمٝمٚم٧م قمداًم٦م سمٕمْمٝمؿ، ويمذ فم٤مهرًا ًمٚمِمٝمقد أظمريـ أؾم٘مط احلد قمـ اجلٛمٞمع

أن اًمٕمٚمامء اؿمؽمـمقا ذم ؿمٝمقد اًمزٟم٤م أن يٌح٨م يمؾ واطمد  أن أضمد ذم اًمٙمت٥م اًمتل سملم يدي

، وُمـ أوضم٥م احلد قمغم اًمِم٤مهد  ، ويتٞم٘مـ ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ أداء اًمِمٝم٤مدة ُمٜمٝمؿ قمـ قمداًم٦م أظمريـ

ٗمريؼ سملم وقمدم اؿمؽماط هذا اًمنمط يدل قمغم أن اًمت . وضم٥م قمٚمٞمف أن يِمؽمط هذا اًمنمط

 . اًمِم٤مهد واًمراُمل أصؾ جي٥م أن يٜمٔمر ومٞمف
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وًمٙمـ ،  ظم٤مًمػ أسم٤م سمٙمرة وص٤مطمٌٞمف ذم اًمِمٝم٤مدة زي٤مد سمـ قمٌٞمد طملم وٓ ٟمدري طم٘مٞم٘م٦م طم٤مل      

وهق اًمذي ص٤مر ُيذيمر سم٤مؾمؿ  ،قمٚمٞمف اًمًالم اًم٘مقادح ذم أواظمر ظمالوم٦م قمكم  زي٤مد فمٝمرت قمكم

سم٤م سمٙمر اسمـ اًمٕمريب ذيمر خم٤مًمٗم٦م زي٤مد ، ُمـ ذًمؽ أن أ سم٠مُمقر يمثػمةيمر وىمد ذُ . زي٤مد سمـ أسمٞمف 

، وًمٙمٜمف  ، صمؿ ىم٤مل: ويم٤من ذًمؽ أول فمٝمقر زي٤مد ومٚمٞمتف وىمػ قمغم ذًمؽ وُم٤م زاد ٕصح٤مسمف

وأُم٤م  . شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜمقر( ، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن)ُمـ  اهـ . اؾمتٛمر طمتك ظمتؿ احل٤مل سمٖم٤مي٦م اًمٗم٤ًمد

 ي٨م اعمِمٝمقرةأطم٤مديثف ذم يمت٥م احلد أدظمٚمقاو ٤مشمفسمروايأسمق سمٙمرة وم٘مد اطمت٩م أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 . يم٤مًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م

ػ سم٠من اًمت٤مئ٥م ذم هذا اًمٗمّمؾ ًمالؾمتئٜم٤مس سم٘مقل اًمًٚم وإٟمام ذيمرٟم٤م ىمّم٦م أيب سمٙمرة       

، هذا  ، ومل يِمؽمـمقا اؾمتئٜم٤مف شمٕمديؾ ضمديد يٛم٦م وشم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف٘مديرضمع إمم قمداًمتف اًم

 . ُم٘مت٣م ىمقل قمٛمر وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وجم٤مهد وهمػمهؿ ممـ ذيمر ذم هذا اًمٗمّمؾ

 

 : ؿذف أم ادممـغ ظائشة ريض اهلل ظـفا

، يمام ذيمر  وإومٙم٤ًم ُمٌٞمٜم٤مً  ، وم٘مد يم٤من ىمذوم٤ًم حمْم٤مً  وأُم٤م ىمذف أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م      

﮹ چ  ، ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ﮸   ﮷  ﮴  ﮵ ﮶ ﮲  ﮳ ۓ ۓ

، وىمد وردت ىمّم٦م اإلومؽ ُمٗمّمٚم٦م ذم اًمّمحٞمحلم 12اًمٜمقر:  چ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ـمرح ، و (1/6169صحٞمح ُمًٚمؿ )و ، ( ٩92-7/٩2٥ ، ومٝمل ذم ومتح اًم٤ٌمري ) ٤موهمػممه

واعمٝمؿ هٝمٜم٤م أن رضماًل ُمـ أهؾ سمدر يم٤من  . (٩29 /٩ؾمػمة اسمـ يمثػم )، و (7/12اًمتثري٥م )

، ومٚمام ٟمزًم٧م أي٤مت ُمـ  ، يمام هق صم٤مسم٧م ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ىمد اؿمؽمك ذم طمدي٨م اإلومؽ

، وىمد ورد شمًٛمٞم٦م ه١مٓء اعمحدوديـ  ٚملم واُمرأةاحلد قمغم رضم طؾمقرة اًمٜمقر أىم٤مم اًمٜمٌل 

، وم٢مٟمف ٓ يمٗم٤مرة  يمٗم٤مرة ًمف إٓ اًمنمك ذٟم٥م ُمٕملم. واًمٕم٘مقسم٦م قمغم  ، واسمـ إؾمح٤مق قمٜمد أيب داود

  . ًمف إٓ اًمتقسم٦م واًمدظمقل ذم اإلؾمالم

ين قمغم أن ٓ شمنميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤ًم سم٤ميٕمق  » ىم٤مل  طٕمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م أن رؾمقل اهلل وم      

،  وأرضمٚمٙمؿ شم٠مشمقا سمٌٝمت٤من شمٗمؽموٟمف سملم أيديٙمؿوٓ  قا وٓ شمزٟمقا وٓ شم٘متٚمقا أوٓديمؿىموٓ شمن



 231 

، وُمـ أص٤مب ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم  ، ومٛمـ ورم ُمٜمٙمؿ وم٠مضمره قمغم اهلل وٓ شمٕمّمقا ذم ُمٕمروف

ؿم٤مء ، وُمـ أص٤مب ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم صمؿ ؾمؽمه اهلل ومٝمق إمم اهلل إن  ومٕمقىم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمق يمٗم٤مرة ًمف

 . . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وم٤ٌميٕمٜم٤مه قمغم ذًمؽ  « ٤مىمٌفقمٗم٤م قمٜمف وإن ؿم٤مء قم

إن ىمذف أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أيمؼم ذم اإلصمؿ ُمـ ىمذف ؾم٤مئر  وؿد يؼقل ؿائؾ:      

ر ٙمٗمّ ، ومٙمٞمػ يُ  وآومؽماء قمغم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ط، وم٢مٟمف جيٛمع اًم٘مذف وإيذاء اًمٜمٌل  اًمٜم٤ًمء

واجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم  ؟ف ؾم٤مئر اًم٘مذفر سمهذا اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ سمٜمٗمس احلد اًمذي يٙمٗمّ 

،  ن ُمـ مجٚم٦م اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اًمذٟم٥م اًمٕم٤مر اًمذي يٚمحؼ اعمًٚمؿ ٟمتٞمج٦م ذًمؽ اًمذٟم٥ما،  ؼــــاًمتقومٞم

وٓ ؿمؽ أن طم٤مل ىمذومف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤من أؾمقأ سمٙمثػم قمٜمد اعمًٚمٛملم ُمـ طم٤مل 

 .  همػمهؿ ُمـ اًمٕمّم٤مة

، وسمذًمؽ ئمٝمر وم٤ًمد ىمقل ُمـ  اًم٤ًمسم٘م٦م ومّمح أن اًمتقسم٦م شمٕمٞمد ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٕمدل قمداًمتف      

أو أيمثر ُمـ أضمؾ إقم٤مدة شمٕمديؾ  ق ؾمٜم٦م أو ؾمت٦م أؿمٝمر أو أىمؾ ُمـ ذًمؽاؿمؽمط ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م ٟمح

 ، ٌٚم٧م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اعمدةىمُ  ذم اًمٔم٤مهر ُمتك صح٧م اًمتقسم٦م. واًمّمحٞمح أٟمف  ُمـ يم٤من قمدًٓ 

سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر  وم٘مد ىمٌٚمٝم٤م اًمًٚمػ ُمـ اعمحدود ذم اًم٘مذف طملم شمٚمٗمظ ،ذم طمؼ ُمـ يم٤من قمدًٓ 

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم ، واًمتقسم٦م ورضمع قمـ ىمقًمف



 232 

 
 

 افبدظة وادبتدع
 افـفل ظـ افبدع .دم : دم تعريػ افبدظة و ةــــــــــــمؼدم

 . فقس دم اإلشالم بدظة حسـة:  ث إولــــبحاد
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 .  ؿ تػريؼ افديـ وآختالف ؾقفيحتراذ : ـعاف بحثاد



 233 

 مؼدمة افػصؾ

 وافـفل ظـ افبدع ، تعريػ افبدظة
 

ٌِْد اهللِ       ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم َؿ إِ  قَم ْت َذا ظَمَٓم٥َم امْحَر، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌُفُ قَمْٞمٜم٤َمُه َوقَماَل َصْقشُمُف َوا ُف ُُمٜمِْذُر ضَمٞمْشٍ طَمتَّك يمَ  ؿْمَتدَّ هَمَْم ٤ميُمؿْ  » َيُ٘مقُل  ،٠َمٟمَّ ًَّ ٌََّحُٙمْؿ َوَُم ،  « َص

٤مقَم٦ُم يَمَٝم٤مشَملْمِ سُمِٕمْث٧ُم  » قُل ـَوَي٘مُ  ًَّ ٤ٌَّمسَم٦مِ ُرُن سمَ ـ، َوَي٘مْ « َأَٟم٤م َواًم ًَّ ٌََٕمْٞمِف اًم  قُل ــ، َوَي٘مُ َواًْمُقؾْمَٓمك لْمَ إِْص

٤م سَمْٕمدُ  » دٍ  ِدي٨ِم يمَِت٤مُب اهللِ، وَم٢مِنَّ ظَمػْمَ احْلَ  َأُمَّ ُُُمقِر حُمَْدصَم٤مهُت٤َم ، َوظَمػْمُ اهْلَُدى ُهَدى حُمَٛمَّ ْٕ ،  ، َوَذُّ ا

فِ  » صُمؿَّ َيُ٘مقُل  ، « َويُمؾُّ سمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ  ًِ ـْ َٟمْٗم ـٍ ُِم ًٓ وَمأِلَْهٚمِفِ ،  َأَٟم٤م َأْومَم سمُِٙمؾ  ُُم١ْمُِم ـْ شَمَرَك َُم٤م ـْ  َُم َوَُم

 رواه ُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن « وَم٢مزَِمَّ َوقَمكَمَّ ْو َوَٞم٤مقًم٤م شَمَرَك َدْيٜم٤ًم أَ 

رواه  « َويُمؾُّ َواَلًَم٦ٍم ذِم اًمٜم٤َّمرِ  قَم٦ٌم َويُمؾُّ سمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ َويُمؾُّ حُمَْدصَم٦ٍم سمِدْ  »وذم رواي٦م  .وهمػمهؿ

 اًمٜم٤ًمئل وصححف إًم٤ٌمين .

ـِ ؾَم٤مِرَي٦مَ و       ـْ قِمْرسَم٤مِض سْم ، صُمؿَّ  غمَّ ًَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ اًْمَٗمْجرَ ، ىَم٤مَل: َص  قَم

قَْملُمُ َوَوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُ٘مُٚمقُب  ْٕ ٌََؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم وَمَققَمَٔمٜم٤َم َُمْققِمَٔم٦ًم سَمٚمِٞمَٖم٦ًم َذَروَم٧ْم هَل٤َم ا ، ىُمْٚمٜم٤َم َأْو ىَم٤مًُمقا: َي٤م  َأىْم

ٍع وَم٠َمْوِصٜم٤َم، يَم٠َمنَّ َهِذِه َُمْققِمٔمَ  َرؾُمقَل اهللَِّ ْٛمِع َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم  » ىَم٤مَل  ، ٦ُم ُُمَقد  ًَّ ُأوِصٞمُٙمْؿ سمَِتْ٘مَقى اهللَِّ َواًم

ٌَِِمٞم٤ًّم ًٌْدا طَم ـْ َيِٕمْش ُِمٜمُْٙمْؿ َيَرى سَمْٕمِدي اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما َوإِْن يَم٤مَن قَم ُف َُم ٜمَّتِل  ، وَم٢مِٟمَّ ًُ ، وَمَٕمَٚمْٞمُٙمْؿ سمِ

ـَ اعمَْ  اؿِمِدي  اًمرَّ
ِ
قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤ِمًمٜمََّقاضِمذِ  ْٝمِدي لمَ َوؾُمٜم٦َِّم اخْلَُٚمَٗم٤مء ُُُمقرِ  ، َوقَمْمُّ ْٕ ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت ا ، وَم٢مِنَّ  ، َوإِيَّ

 ،رواه اإلُم٤مم امحد وأسمق داود واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ  « يُمؾَّ حُمَْدصَم٦ٍم سمِْدقَم٦ٌم َوإِنَّ يُمؾَّ سمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ 

يمام  ،ًمْمٞم٤مء اعم٘مدد وهمػمهؿ  واوصححف إًم٤ٌمين وٟم٘مؾ شمّمحٞمحف قمـ اًمٌزار واسمـ قمٌد اًمؼم

 ( .129-7/128 ،ذم )إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

 ،وظِمّؾ وظمٚمٞمؾ  ُمثؾ ٟمِّمػ وٟمّمٞمػ وظِمػ وظمٗمٞمػواًمٌِْدع ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٌديع       

ُي٘م٤مل: أُمر سمديع  ،ومجع سمِْدع أسمداع  ،ع مم٤م مل يٙمـ ُمقضمقدًا  وهق ُمـ يمؾ رء: اعمٌتدأ اعمخؽمَ 

واإلسمتداع  ،واجلٛمع سمَِدع سمٗمتح اًمدال  ،ظمؽُمع مم٤م مل يٙمـ ُمقضمقدًا وىمقم أسمداع . واًمٌِْدقم٦م ُم٤م ا

 اإلظمؽماع او إطمداث اجلديد .
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. واًمٌديع  اإلسمداع إٟمِم٤مء صٜمٕم٦م سمال اطمتذاء واىمتداء :رمحف اهلل  ؿال افراؽب إصػفاين      

وُي٘م٤مل  ،  118اًمٌ٘مرة:  چڭ ۇ ۇچ ٤ممم ــــع ٟمحق ىمقًمف شمٕمي٘م٤مل ًمٚمٛمٌدِ 

أي سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ او  ،ي٘م٤مل هلام مجٞمٕم٤ًم  ،ريمٞم٦م سمديع . ويمذًمؽ اًمٌِْدع  :ٟمحق ،ٌَدع ــًمٚمٛم

قم٤ًم مل ، ىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه ُمٌدَ 9إطم٘م٤مف:  چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ  اعمٗمٕمقل . وىمقًمف شمٕم٤ممم

: إيراد ىمقل مل يًتـ ىم٤مئٚمٝم٤م  . واًمٌدقم٦م ذم اعمذه٥م قم٤ًم ومٞمام أىمقًمف، وىمٞمؾ ُمٌدِ  يت٘مدُمٜمل رؾمقل

 ُمع اظمتّم٤مر ُمـ . اهـ ٤م اعمت٘مدُم٦م وأصقهل٤م اعمت٘مٜم٦مووم٤مقمٚمٝم٤م ومٞمف سمّم٤مطم٥م اًمنميٕم٦م وأُمث٤مهل

.  ن اإلسمداع هق آظمؽماع قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼا. ويمذًمؽ ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل وهمػمه  )اعمٗمردات(

وأسمَدع واسمتدع وشمٌّدع : أشمك  ،: اًمٌديع واًمٌِْدع : اًمٌمء اًمذي يٙمقن أوًٓ  وىم٤مل اسمـ ؾمٞمده

وؾم٘م٤مء سمديع : ضمديد . اهـ  ُمـ .  68احلديد:  ڍ گ    گ  ڍوذم اًمتٜمزيؾ  ،سمٌدقم٦م 

وأُمر  ،( . وىم٤مل اًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد : اًمٌِدع : إول ذم يمؾ رء )اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ

حدث ُمـ اًمديـ وهمػمه . اهـ  ُمـ واًمٌِدقم٦م ُم٤م اؾمتُ  ،واًمٌديع : اًمً٘م٤مء اجلٞمد ،ُُمٌتدع سمديع : 

نم واخلػم . وىمد سَمُدع : قمـ اًمٙم٤ًمئل ىم٤مل اًمٌِْدُع ذم اًم( . وىم٤مل إزهريعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦ما)

يم٤من قم٤معم٤ًم او ذيٗم٤ًم او  ،سمداقم٦م وسُمدوقم٤ًم . ورضمؾ سمِْدع واُمرأة سمِْدقم٦م: إذا يم٤من هم٤مي٦م ذم يمؾ رء 

ىمٞمؾ ًمف: أسمَدقْم٧َم . وهلذا ىمٞمؾ عمـ ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م:  ،ؿمج٤مقم٤ًم . ويمؾ ُمـ أٟمِم٠م ُم٤م مل ُيًٌؼ إًمٞمف 

  ( .ُمـ )هتذي٥م اًمٚمٖم٦م إلؾمالم ُم٤م مل يًٌ٘مف إًمٞمف اًمًٚمػ .اهـٕٟمف أطمدث ذم ا ،ُمٌتِدع 
 

 ،وواوح أن اًمٜمٝمل قمـ اعمحدصم٤مت واًمٌَدع ًمٞمس قمغم اًمٕمٛمقم ذم أُمقر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م       

 ،أي اسمتدقمقه سمدقمقى أٟمف ُمـ اإلؾمالم  ،وًمٙمٜمف ظم٤مص ومٞمام أطمدصمف اًمٜم٤مس وأًمّم٘مقه سم٤مًمديـ 

 شمقوحف . ٤ٌمطم٨موذم هذا اًمٗمّمؾ ُم وهق ًمٞمس ُمـ اإلؾمالم .
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 بحث إولاد

 م بدظة حسـةفقس دم اإلشال
 

رواه ُمًٚمؿ يمام  ، « ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م » طوذًمؽ ًم٘مقل اًمٜمٌل : افعؿقم دم ذم افبدع      

ٛمثؾ هذه وم . شسمٕمض  »ٟم٘مٞمْم٦م  شيمؾ  » ًمٗمٔم٦م ٕن ، ، وهذه ُمـ أويمد صٞمغ اًمٕمٛمقم ذيمرٟم٤م

، أو سمدًمٞمؾ قم٘مكم يٕمرف قمغم اًمٌدهي٦م وٓ ُيتٚمػ  اًمّمٞمٖم٦م ٓ ختّمص إٓ سمدًمٞمؾ ًمٗمٔمل ُمتّمؾ

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ڍ ومٛمـ اًمتخّمٞمص سمدًمٞمؾ ُمتّمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . نقمٚمٞمف قم٤مىمال

وُمـ اًمتخّمٞمص  ،17 – 18احلجر:  ڍ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  ڍ سمدًمٞمؾ اًميورة واًمٌدهي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يدل اًمًٞم٤مق وًمٙمـ  ،ومقاوح أن آي٦م إٟمٕم٤مم ٓ شمِمٛمؾ أسمقاب اًمًامء  ،11إٟمٕم٤مم:  ڍ حئ  

ومٝمل أسمقاب اإلهاف واًمؽمف  ،قمغم أهن٤م إسمقاب اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٖمٗمٚم٦م قمـ ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم 

 ،66يقٟمس:  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ٤ممم ـويمذًمؽ ىمقًمـف شمٕمــ ،ٝم٤م واًمِمٝمقات وؿمٌٝم

هق اعمًتٕمٛمؾ ًمٚم٘مٓمع سم٤مًمٕمٛمقم ذم  شيمؾ  » ي١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه أن ٝمؿ .ـأي ُمـ يمؾ ُمٙم٤من حيٞمط سم

ک   ک  ک  ڍ وىمقًمف  ، 62اًمٌ٘مرة:  ڍ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱگ    ڍشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ٟمحق ىمقًمف

 . 26اًمزُمر:  ڍ گگ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ

إٟمام   ط صمؿ زقمٛم٧م أٟمف « يمؾ سمدقم٦م والًم٦م » طؾمٛمٕم٧م ىمقل اًمٜمٌل  إذا سمٞم٤من ذًمؽ أٟمؽ      

 ط، وم٢مٟمؽ شمٜم٥ًم إمم اًمٜمٌل ٤م ع يمٚمٝم، وأٟمف مل يرد اًمٌدَ  أراد سمٕمض اًمٌدع دون سمٕمْمٝم٤م أظمر

 شيمؾ»ؽ ومنت ٕٟم ، قمغم اعمًٚمٛملم واإلهب٤مم قمٚمٞمٝمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤مممشمٕمٛمد اًمتٚمٌٞمس 

أٓ شمرى أٟمؽ ًمق أردت أن شمٗمن ٟمّم٤ًم قمغم أٟمف قم٤مم وُمًتٖمرق ًمٙمؾ ُم٤م  أي سمٌٕمض . ،سمٜم٘مٞمْمف 

 . يمؾ أو مجٞمع :د ًمٗمٔم٤ًم أٟم٥ًم ُمـ ًمٗمظ، وم٢مٟمؽ ٓ دم ي٘مع ذم ًمٗمٔمف
 

٥م إمم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ـٜمًيُ  أنْ  :ٝم٤مـسم٠مٟم ػم اًمٌدقم٦مـزم ىمٓمٕم٤ًم شمٗمًتٚمـوم٤مًمٕمٛمقم ذم ذم اًمٌدع يً      

أن شمًتحدث ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م او ُمـ وؾم٤مئؾ  ، وًمٞم٧ًم اًمٌدقم٦م اعمذيمقرة ذم احلدي٨م ُمٜمف
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يمثػم ُمـ  قمـ اؿمتٝمروًمذًمؽ  شمٜمٗمٞمذ اًمديـ ، وم٢من هذه اًمقؾم٤مئؾ ُمتٖمػمة ُمتجددة سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م .

ذم سمٌٕمض اًمٌدع ، وقمدم ختّمٞمص اًم اًمًٚمػ ريض اهلل قمٜمٝمؿ هق إـمالق اًم٘مقل سمذم اًمٌدع

، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  ، ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟم٘مٚمف اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل قمـ اسمـ اعم٤مضمِمقن دون سمٕمْمٝم٤م أظمر

 ٤مًم٦مـ، وم٘مد زقمؿ أن حمٛمدًا ظم٤من اًمرؾم ٜم٦مـالم سمدقم٦م يراه٤م طمًـُم٤مًمٙم٤ًم ي٘مقل: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾم

، ومال يٙمقن  ، ومام مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤مً ٩اعم٤مئدة:  چچ چ چ ڇ   چ، ٕن اهلل ي٘مقل 

وممـ واومؼ اإلُم٤مم ُم٤مًمٙم٤ًم قمغم اًمٕمٛمقم ذم ذم  . ( 1/19 ، آقمتّم٤مم ) ُمـ  اهـ. يٜم٤مً اًمٞمقم د

اًمٌدع اإلُم٤مُم٤من اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمِمقيم٤مين . ويمؾ ُمـ ُيٗمن اًمٌدقم٦م اعمذيمقرة ذم احلدي٨م سمٛمٕمٜمك 

وم٢مٟمف يٚمزُمف اًم٘مقل سم٤مًمٕمٛمقم ذم ذم اًمٌدع . ومٙمؾ طمٙمؿ او ظمؼم  ،أْن جُيٕمؾ ذم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف 

 دي٨ماحلذًمؽ  دـ١مي. يوهق ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق سمدقم٦م ووالًم٦م  ،الم ـديـ اإلؾم٥م إمم ـُيٜمً

ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا  » ط٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل ـقم٤مئِم اعمِمٝمقر قمـ

 ، أي ذم ديٜمٜم٤م « ذم أُمرٟم٤م هذا » ط٘مقًمف وم،  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ، « ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

 . ٕٟمف ٓ جيٛمٕمٜم٤م أُمر همػمه

ضمرت ـمري٘م٦م يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م : ائؾقن بافبدظة احلسـةافؼ      

ضمرت قمغم اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمٌدقم٦م ذم  ،ف ـوهل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٟمٗمً ،وهمػمهؿ 

ومقصٗمقا سم٤مًمٌدقم٦م يمؾ إٟمِم٤مء ضمديد  ،ووم٘م٤ًم ًمٚمٕمٛمقم ذم أصٚمٝم٤م اًمٚمٖمقي  ،يمت٤مسم٤مهتؿ اإلؾمالُمٞم٦م 

او يم٤من ذًمؽ  ،ـمالق اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يِمٛمؾ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ وإن يم٤من قمٛمقم او إ ،ًمٗمٕمؾ ُمٕملم 

يمجٛمع  ،اًمٗمٕمؾ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمتجددة اًمتل طمْمٜم٤م اًمنمع قمغم اظمؽماع اجلديد ُمٜمٝم٤م 

 ،اعمّمحػ ويمت٤مسم٦م احلدي٨م وـمرق اًمتحٛمؾ ذم رواي٦م إؾم٤مٟمٞمد وإٟمٔمٛم٦م اًمٕمديدة ًمٚمِمقرى 

مػفقمفؿ فؾبدظة يشؿؾ  وذفؽ أن ،وهمػم ذًمؽ مم٤م يتٖمػم ويتجدد سمح٥ًم اًمزُم٤من واعمٙم٤من 

ؾمقاء يم٤من ُمِمٛمقًٓ سمٕمٛمقم وإـمالق اًمٜمّمقص او همػم  ـؾ ما مل ُيعفد ؾعؾف دم ظك افـبقة

 اعمتٖمػمة .           اًمتٜمٗمٞمذي٦م ويِمٛمؾ يمذًمؽ اًمقؾم٤مئؾ ،ُمِمٛمقل 
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ًمق طمٍموا اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م سم٤مُٕمقر اًمدٟمٞمقي٦م جل٤مز إُمر ، وًمٙمٜمٝمؿ اـمٚم٘مقه قمغم ُمْم٤مُملم و      

وؾم٤مئؾ ظمدُم٦م اًمديـ وُمـ همػم شمٌٞمٞمٜمٝم٤م سمْمقاسمط متٞمٞمز اًمقؾمٞمٚم٦م قمـ احلٙمؿ .  ديٜمٞم٦م وقمغم سمٕمض

 ط قل اًمٜمٌلوذًمؽ ٕن ىم ،اًمٜمٌقي  ًمٚمتٕمٌػم ٤مً خم٤مًمٗم شاًمٌدقم٦م احلًـٜم٦م»وسمذًمؽ ص٤مر اصٓمالح 

 ،دع ــأي سمٌٕمض اًمٌ ،ٓ يٛمٙمـ سمح٤مل ُمـ إطمقال شمٗمًػمه سمٜم٘مٞمْمف  ، «يمؾ سمدقم٦م والًم٦م  »

اًمٌدقم٦م » يقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م قمدم اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م ة . وهذا وهل همػم ُمقضمقد ،إٓ سم٘مريٜم٦م ُمتّمٚم٦م 

قمغم أي قمٛمؾ صحٞمح إذا يم٤من هذا اًمٕمٛمؾ يتّمؾ سم٤مًمديـ سمِمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل .  شاحلًـٜم٦م

عم٤م ومٞمف ُمـ  ،وًمٕمؾ احلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ هق اضمتٜم٤مب اجلٛمع سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ذم ًمٗمظ واطمد 

 شمٚمٌٞمس يمثػم .
 

،  ق ظمؼم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مريه :افؼائؾغ بافبدظة احلسـةظذر ادتلخريـ       

،  ، وم٢مذا اًمٜم٤مس أوزاع ُمتٗمرىمقن جدـىم٤مل: ظمرضم٧م ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم رُمْم٤من إمم اعمً

، وم٘م٤مل قمٛمر: إين أرى ًمق  ، ويّمكم اًمرضمؾ ومٞمّمكم سمّمالشمف اًمرهط فـيّمكم اًمرضمؾ ًمٜمٗمً

، صمؿ  ، صمؿ قمزم ومجٛمٕمٝمؿ قمغم أيب سمـ يمٕم٥م مجٕم٧م ه١مٓء قمغم ىم٤مرئ واطمد ًمٙم٤من أُمثؾ

،  : ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه رضم٧م ُمٕمف ًمٞمٚم٦م أظمرى واًمٜم٤مس يّمٚمقن سمّمالة ىم٤مرئٝمؿ وم٘م٤مل قمٛمرظم

.  ويم٤من اًمٜم٤مس ي٘مقُمقن أوًمف -يٕمٜمل آظمر اًمٚمٞمؾ–واًمتل يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ ُمـ اًمتل ي٘مقُمقن 

 . رواه اًمٌخ٤مري

، ومتٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُم٤م هق  قمغم أصٚمٝم٤م اًمٕم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م ش اًمٌدقم٦م »ًمٗمظ  واؾمتٕمٛمؾ قمٛمر       

، وإٟمام  ، ٕن ُم٤م ومٕمٚمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب مل يٙمـ سمدقم٦م ذم اإلؾمالم ًمٜم٦ًٌم إمم أُمر آظمرحمدث سم٤م

يم٤من ي٘مقم  ط، وم٘مد صم٧ٌم أن اًمٜمٌل  يم٤من سمدقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إُمر اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ذم قمٝمده

٥م ومريْم٦م ُمـ ومرائض ـٞم٦م أن حيًـ، إٓ أٟمف مل يداوم قمٚمٞمف ظمِم جد مج٤مقم٦مـرُمْم٤من ذم اعمً

، صمؿ صغم ُمـ  صغم ذم اعمًجد ومّمغم سمّمالشمف ٟم٤مس طاًمٜمٌل  ، ومٕمـ قم٤مئِم٦م أن المـاإلؾم

قل اهلل ـومٚمؿ ُيرج إًمٞمٝمؿ رؾم ، ، صمؿ اضمتٛمٕمقا ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ومٙمثر اًمٜم٤مس

، إٓ أين  ىمد رأي٧م اًمذي صٜمٕمتؿ ومٚمؿ يٛمٜمٕمٜمل ُمـ اخلروج إًمٞمٙمؿ » ، ومٚمام أصٌح ىم٤مل ط

 . وأمحد وهمػمهؿ ه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. روا وذًمؽ ذم رُمْم٤من ، « ظمِمٞم٧م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ
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إؿمٌف أن يٙمقن ُمـ ىمقل اًمّمح٤ميب  ، وذًمؽ ذم رُمْم٤من: ىمقل اًمراوي ذم آظمر احلدي٨م 

 . أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل

ومٚمؿ يّمؾ سمٜم٤م  ط، ىم٤مل: صٛمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  وىمد ورد ذًمؽ سحي٤ًم ذم طمدي٨م أيب ذر      

مل ي٘مؿ سمٜم٤م ذم اًمث٤مًمث٦م وىم٤مم سمٜم٤م  ، صمؿ ، وم٘م٤مم سمٜم٤م طمتك ذه٥م صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ طمتك سم٘مل ؾمٌع ُمـ اًمِمٝمر

 ؟ وم٘م٤مل ذهـقل اهلل: ًمق ٟمٗمٚمتٜم٤م سم٘مٞم٦م ًمٞمٚمتٜم٤م هـ، وم٘مٚمٜم٤م ي٤م رؾم ٓمر اًمٚمٞمؾـ٦م طمتك ذه٥م ؿمـذم اخل٤مُمً

صمؿ مل ي٘مؿ سمٜم٤م طمتك سم٘مل صمالث  ، « إٟمف ُمـ ىم٤مم ُمع اإلُم٤مم طمتك يٜمٍمف يمت٥م ًمف ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م »

. ىمٚم٧م: وُم٤م  ٜم٤م طمتك ختقومٜم٤م اًمٗمالح، ودقم٤م أهٚمف وٟم٤ًمءه وم٘م٤مم سم ُمـ اًمِمٝمر، ومّمغم سمٜم٤م ذم اًمث٤مًمث٦م

، وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل ورضم٤مًمف  . رواه أمحد واًمؽمُمذي وصححف اًمٗمالح؟ ىم٤مل: اًمًحقر

إٟمف ُمـ ىم٤مم ُمع اإلُم٤مم طمتك  » ومٞمف طوىمقل اًمٜمٌل  . رضم٤مل اًمّمحٞمح يمام ذيمر اًمِمقيم٤مين

وُمـ  ، دًمٞمؾ سيح قمغم ضمقاز ىمٞم٤مم رُمْم٤من مج٤مقم٦م ذم اعمًجد ، « يٜمٍمف يمت٥م ًمف ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م

 . همػم طمرج ذم ذًمؽ

ُمرة واطمدة قمغم ظمالف  ش اًمٌدقم٦م »ىمد اؾمتٕمٛمؾ ًمٗمظ  وإذا يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب       

، يمام ومٕمؾ ذًمؽ  ، ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أن ٟم٘مٚمد قمٛمر ذم ذًمؽ وٟمجٕمؾ ىمقًمف أصالً  اعمّمٓمٚمح اًمٜمٌقي

: ؾمٞمئ٦م وُمٙمروه٦م وُم٤ٌمطم٦م وُمٜمدوسم٦م  ٛمقا اًمٌدع إمم أىم٤ًممًىم اًمذيـ ، ـمقائػ ُمـ اعمت٠مظمريـ

اإلؿمٙم٤مل واًمتٚمٌٞمس قمغم  ، ومٝمذا ذم هم٤مي٦م ، سمح٥ًم إصؾ اًمنمقمل اًمذي شمرضمع إًمٞمف وواضم٦ٌم

، ومٕمغم هذا اًم٘مقل جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يًٛمقا اًمٕمٛمؾ سمٛمحٙمامت اًم٘مرآن سمدقم٦م إذا  اعمًٚمٛملم

. ُمتدسمر  قمغم ، وهذا ٓ ُيٗمك وم٤ًمده يم٤من اًمٕمٛمؾ هب٤م حمدصم٤ًم ذم سمٕمض إُمٙمٜم٦م وإزُمٜم٦م

، ومحلم ٟمتٙمٚمؿ قمغم اإلؾمالم  اًمنمع ٜمٔم٤ممٞمف هق وضمقب آًمتزام سمري٥م ومواًمّمحٞمح اًمذي ٓ 

حدصم٦م هق اعم هٜم٤م وأن اعم٘مّمقد سم٤مًمٌدقم٦م،  طيمام ىم٤مل رؾمقل اهلل  أن يمؾ سمدقم٦م والًم٦م ومالؿمؽ

او ذم  أي ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م ، وًمٞمس اعم٘مّمقد اًمٌدقم٦م ذم أُمر همػم اإلؾمالم  اإلؾمالم اعمٜمًقسم٦م إمم

 . اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م
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 .سمدًمٞمؾ ُمٜمٗمّمؾ  شمجٞمع»او  شيمؾ»قمؿ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ىمد ورد ختّمٞمص قمٛمقم ًمٗمظ وىمد يز      

 قمغم طمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اعمحدصم٤مت أيْم٤مً  ُمٜمٗمّمؾ، ومال ُم٤مٟمع أن يرد ختّمٞمص  وم٢من صح ذًمؽ

٤ممم ــــد ىم٤مل شمٕمـ٥م ُمرشم٦ٌم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل . وم٘مـٞمؿ اًمٌدع سمحًـوسمذًمؽ يّمح شم٘مً واًمٌدع ،

﮵   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے   ڍ ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴

﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   ﮶     ﮷  ﮸          ﮹ 

﮲        ڍ. وشم٘مقم اعمزقمٛم٦م اعمذيمقرة قمغم شم٘مدير أن قم٤ٌمرة  ٥1 - ٥٩اًمزُمر:  ڍ    

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڍ وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ىمد شمؿ ختّمٞمّمٝم٤م سمدًمٞمؾ ُمٜمٗمّمؾ  ، ڍ ﮴  ﮳

. واًمّمحٞمح أن اًمت٘مدير اعمذيمقر 112اًمٜم٤ًمء:  ڍک  ک    کک  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ 

اؾمتٕمامل ًمٗمظ ٟمداء وسمام ومٞمٝم٤م ُمـ  ، ڍ ۀ  ۀ  ڍيقوح إُمر أن قم٤ٌمرة  ،ًمٞمس سمّمحٞمح 

( صمؿ إو٤موم٦م اًمٕم٤ٌمد إمم وٛمػم وم٤ًم ًمٚمٖم٤مًم٥م ذم اإلؾمتٕمامل اًم٘مرآينظمالاًمٕم٤ٌمد ًمٚمٜم٤مس قم٤مُم٦م )

إذا أىمٌٚمقا قمغم اهلل شمٕم٤ممم . صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم يمؾ ذًمؽ إلؿمٕم٤مرهؿ سم٤مًم٘مٌقل  ،اهلل قمز وضمؾ  ،اعمتٙمٚمؿ 

واعمٖمٗمرة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم هل أن يّمقن اًمٕمٌد ُمـ قمقاىم٥م  ، ڍ ﮴  ﮳   ۓ  ۓ  ﮲  ڍ

ُمٜمٝم٤م ىمٌقل اًمتقسم٦م وُمٜمٝم٤م شمٙمٗمػم اًمذٟمقب  ،وهذه اًمّمٞم٤مٟم٦م هل٤م وؾم٤مئؾ قمديدة  ،اًمذٟم٥م 

ؾمٞم٤مق ومٕمؾ ذم  ڍ ﮲  ڍسم٤محلًٜم٤مت وُمٜمٝم٤م اًمِمٛمقل سمرمح٦م اهلل شمٕم٤ممم . وواوح أن يمٚمٛم٦م 

وًمٙمٜمف إلصم٤ٌمت ُمٓمٚمؼ اعمٖمٗمرة  ،ومٚمٞمس هق إلؾمتٖمراق مجٞمع وضمقه اعمٖمٗمرة ًمٙمؾ ذٟم٥م  ،اإلصم٤ٌمت 

صمؿ يًٚمؽ يمؾ شم٤مئ٥م ـمريؼ اعمٖمٗمرة اعمٜم٤مؾم٥م حل٤مًمف . وًمذًمؽ وم٢من أي٦م شمِمٛمؾ  ،ًمٚمذٟمقب يمٚمٝم٤م 

گ  ڳ  ڳ   ڍ شمٕم٤ممم  يمام ذم ىمقًمف ،وًمٙمـ اعمٖمٗمرة ًمٚمٙم٤مومر شمٙمقن ُمـ ـمريؼ اًمتقسم٦م  ،اًمٙم٤مومر 

. ي١ميمد ذًمؽ أن صٞمٖم٦م آي٦م اًمزُمر ظمؼم همػم  76ـمف:  ڍڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڱ 

ًمٙم٤من  ،ومٚمق يم٤مٟم٧م اعمٖمٗمرة سمال ُمٓم٤مًم٥م ُمـ اًمٕمٌد  ،ومٝمق واىمع ٓ حم٤مًم٦م  ،ي قمـ اهلل شمٕم٤ممم ٤مزِ جَم 

وسمٓمالن هذا  ،اعمٕمٜمك أن اعمٖمٗمرة طم٤مصٚم٦م ىمٓمٕم٤ًم وإْن مل شمٙمـ هٜم٤مك شمقسم٦م وٓ طمًٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م 

وسمٕمض هذه اًمٓمرق ي٘مقم هب٤م اًمٕمٌد .  ،رة صم٤مسمت٦م سمٓمرىمٝم٤م اعمٕمٜمك ي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أن اعمٖمٗم

وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ويزيد إُمر شمقيمٞمدًا أن اهلل شمٕم٤ممم أقم٘م٥م ذًمؽ سم٤مإلرؿم٤مد إمم وؾمٞمٚم٦م اعمٖمٗمرة 
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﯀   ﯁                  ڍ ﮾   ﮿  اًمزُمر:  ڍ   ﮻  ﮼  ﮽ 

﮳     ڍ٤ممم ـًمف شمٕمواإلٟم٤مسم٦م هل اًمتقسم٦م واًمرضمقع إمم اهلل شمٕم٤ممم . وقمغم ذًمؽ وم٢من ىمق ،٥1

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ڍ سم٤مق قمغم قمٛمقُمف . وأُم٤م أي٦م اعمخّمقص٦م وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ، ڍ ﮴

ومٕمؾ ذم  ، ڍ ڎ  ڎ  ڍوم٢من قم٤ٌمرة  ،112اًمٜم٤ًمء:  ڍ ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  ژ

ومٝمذه ٓ  ،ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ومٔم٤مهره اًمٕمٛمقم ذم مجٞمع وضمقه اعمٖمٗمرة وًمٙمٜمف ظم٤مص سم٤معمٖمٗمرة سمال شمقسم٦م 

ڻ  ۀ   ڍ وأُم٤م ُمٖمٗمرة اًمنمك سم٤مًمتقسم٦م وم٢مٟمف واوح ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،سمدًا شمٙمقن ًمٚمنمك أ

. وأُم٤م ُم٤م دون اًمنمك ُمـ ٩7إٟمٗم٤مل:  ڍ ہ  ھ  ھ  ھ ہ  ہ  ۀ  ہ

اًمذٟمقب ومٞمٛمٙمـ أن يٖمٗمره اهلل شمٕم٤ممم عمـ يِم٤مء سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمتقسم٦م واحلًٜم٤مت اعم٤مطمٞم٦م . 

وإْن يم٤من قمٛمقُمٝم٤م يِمٛمؾ همػم  ،نميملم وُم٤م ذيمرٟم٤مه يٚمزم يمؾ ُمـ ىم٤مل سم٠من آي٦م اًمزُمر ٟمزًم٧م ذم اعم

٤ٌَّمسٍ ٤مس . ومــُمٜمٝمؿ اسمـ قمٌ ،اعمنميملم  ـِ قَم ـِ اسْم ِك ىَمَتُٚمقا وَم٠َميْمَثُروا َٕم ْ ـْ َأْهِؾ اًمنم  ،  ، َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ُِم

ًدا َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  َوَزَٟمْقا وَم٠َميْمَثُروا ِذي شَم٘مُ  ، صُمؿَّ َأشَمْقا حُمَٛمَّ ـٌ ، وَمَ٘م٤مًُمقا: إِنَّ اًمَّ ًَ ،  قُل َوشَمْدقُمق حَلَ

٤مَرةً  َٟم٤م َأنَّ عم٤َِم قَمِٛمْٚمٜم٤َم يَمٗمَّ ؼِمُ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ     ڍ ، وَمٜمََزَل: َوًَمْق خُتْ

  ، 27اًمٗمرىم٤من:  ڍٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ   ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   

. رواه  ٥٩اًمزُمر:  ڍۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے       ڍ َوَٟمَزَل 

ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼمي واحل٤ميمؿ وصححف قمغم ذـمٝمام وواوم٘مف اًمذهٌل . 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ڍشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ووقمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ذم ىمقًمف 

وَروى ُمٕمٜم٤مه قمـ  ،رواه اإلُم٤مم اًمٓمؼمي  . إٟمام هل ًمٚمٛمنميملمىم٤مل:  ،٥٩اًمزُمر:  ڍھ  ےے    

  ۓ  ۓ  ﮲  ڍ: وىمقًمف اًمٓمؼمي ذم آظمر شمٗمًػمه ٔي٦م اًمزُمرر اًمًدي واسمـ زيد . وىم٤مل أسمق ضمٕمٗم

إن اهلل يًؽم قمغم اًمذٟمقب يمٚمٝم٤م سمٕمٗمقه قمـ أهٚمٝم٤م وشمريمف قم٘مقسمتٝمؿ  ي٘مقل : ، ڍ ﮴ ﮳

( . وٟم٘مؾ أًمقد ُمثؾ هذا اًم٘مقل  ٥٩اًمزُمر  ،اهـ ) شمٗمًػم اًمٓمؼمي ا شم٤مسمقا ُمٜمٝم٤م .قمٚمٞمٝم٤م إذ

. واًمٕمٛمقم ذم آي٦م اًمزُمر  عم٤م ذيمرٟم٤مه حف وًمٙمـ سمت٘مدير ُمٖم٤ميرورضم شلمأضمّٚم٦م اعمدىم٘م»قمـ سمٕمض 
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هق أيْم٤ًم اظمتٞم٤مر اسمـ قم٤مؿمقر واًم٘م٤مؾمٛمل ذم شمٗمًػم أي٦م . ويم٤من طمؼ شمٗمًػم آي٦م اًمزُمر أن 

وًمٙمٜمل أسم٘مٞمتف هٜم٤م ًمؽمؾمٞمخ رؤي٦م واوح٦م سم٠مدًمتٝم٤م ذم جم٤مل  ،يٙمقن ذم سم٤مب اًمذٟمقب واًمتقسم٦م 

 اًمٌدقم٦م .

 

 ادبحث افثاين

 ؟ماذا تشؿؾ افبدظة ومـ هق ادبتدع
وأٟمف مل  ،ُيٕمد ُمـ أويمد ِصٞمغ اًمٕمٛمقم  ، « ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م » طذيمرٟم٤م أن ىمقًمف       

ات اعمٜمٗمّمٚم٦م اًمتل شم٘مٚم٥م ومال جم٤مل سمٕمد ذًمؽ ًمتخّمٞمّمف سم٤مًمتٜمٔمػم ،ُيّمص سمدًمٞمؾ ُمتّمؾ 

 .  ش سمٕمض »إمم   شيمؾ»ُمٕمٜم٤مه ُمـ 

  ت قمغم اًمديـ ) أي اًمٌدع ( ٟمققم٤من :واعمحدصم٤م      

أي مل ُي٘مّمد هب٤م خم٤مًمٗم٦م اًمنمع سمؾ وُمٕمٚم٧م اسمتٖم٤مء روقان  ،: همػم ُم٘مّمقد  افـقع إول       

ومٝمذه سمدع ٕهن٤م  ،وهذا يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف إظمٓم٤مء اإلضمتٝم٤مدي٦م إذا ُاًمّم٘م٧م سم٤مًمديـ  ،اهلل شمٕم٤ممم 

وذًمؽ حلدي٨م   ،همػم أن اًم٘م٤مئؾ هب٤م ًمٞمس سمٛمٌتدع  ،أظمٓم٤مء قمغم اًمديـ وًمٞم٧ًم ُمـ اًمديـ 

ـِ  َؿ َيُ٘مقُل ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُم   اخلَٓم٤َّمِب  قُمَٛمَر سْم إِٟمَّاَم إقَْماَمُل  » قَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّ

ٌَُٝم٤م َأْو إمَِم اُْمَرَأٍة  ، َوإِٟمَّاَم ًمُِٙمؾ  اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى ٞم٤َّمِت ـسم٤ِمًمٜم   ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ِهْجَرشُمُف إمَِم ُدْٟمَٞم٤م ُيِّمٞم ، وَمَٛم

. وىمد رواه  رواه اًمٌخ٤مري وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمف ، « ، وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمْٞمفِ  َيٜمْٙمُِحَٝم٤م

قَْماَمُل سم٤ِمًمٜم  إِ  »أمحد وُمًٚمؿ وهمػممه٤م سمٚمٗمظ  ْٕ اَم ا ُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى ـٞم٦َّمٟمَّ ِٓ اَم  . ومتدسمر صٞمٖم٦م  « ، َوإِٟمَّ

ؾمقاء يم٤من ُمـ  ،ومال ؿمؽ أن اًمٕمدل اًمث٘م٦م ىمد ٟمقى اإلص٤مسم٦م وًمٞمس اخلٓم٠م  ،احلٍم ذم احلدي٨م 

ومٚمف ُم٤م ٟمقى وًمٞمس ُم٤م ىم٤مل او قمٛمؾ . ومٕمغم ذًمؽ وم٢من ظمٓم٠مه إذا  ،ػمهؿ أهؾ اًمًٜم٦م او ُمـ هم

وًمٙمٜمف ًمٞمس سمٛمٌتدع . وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم أُمث٤مل أيب طمٜمٞمٗم٦م  ،ُاًمّمؼ سم٤مًمديـ ص٤مر سمدقم٦م 

سمـ اؿمٞمٕم٦م اًمًٚمػ ( وىمت٤مدة  وأُمث٤مل قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم ) ُمـ ،وأمحد اسمـ طمٜمٌؾ ُمـ ضمٝم٦م 

 ُمـ ضمٝم٦م أظمرى .  ،( دقم٤مُم٦م )اًمث٘م٦م اًم٘مَدري
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ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے     ڍوشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

وهق ذم أي٦م ٟمٙمرة  ،واجلُـٜم٤مح هق اهلّؿ وإذى واعمٞمؾ إمم اإلصمؿ  ، ٥إطمزاب:  ڍ  ۓ

وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م متٜمع ُمـ حتٛمٞمؾ اعمخٓمئ همػم اعمتٕمٛمد أي ٟمقع ُمـ إذى  ،ُمٜمٗمٞم٦م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم 

 وىم٤مل او ُمٌتدقم٤ًم وم٘مد ضم٤مر وفمٚمؿ . شوم٤مؾم٘م٤ًم سم٤مًمت٠مويؾ»ُمـ ؾمامه  ومال ؿمؽ أن ،واهلّؿ واًمت٠مصمٞمؿ 

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت      ڍشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك

ومٝمق فم٤ممل  ؼ ُم١مُمٜم٤ًم سم٥ًٌم رأي اضمتٝم٤مديـًَّ ومٛمـ ومَ  ،11احلجرات:  ڍ  مت  ىت  يت  جث

وٓ يرُمٞمف  ٓ يرُمل رضمؾ رضمالً سم٤مًمٗمًقق »ي٘مقل:   طأٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  وقمـ أيب ذر  ،

ذم يمت٤مب إدب ُمـ  رواه اًمٌخ٤مري « ارشمدت قمٚمٞمف إن مل يٙمـ ص٤مطمٌف يمذًمؽ، إٓ  سم٤مًمٙمٗمر

َٚمِػ َواخْلََٚمِػ ىَمْد ىَم٤مًُمقا َووَمَٕمُٚمقا َُم٤م ُهَق وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :  صحٞمحف . ًَّ ـْ جُمَْتِٝمِدي اًم َويَمثػٌِم ُِم

طََم٤مِدي٨َم  ، ُف سمِْدقَم٦مٌ سمِْدقَم٦ٌم َومَلْ َيْٕمَٚمُٛمقا َأٟم ِٕ ٤م  َي٤مِت وَمِٝمُٛمقا ُِمٜمَْٝم٤م  ، َوِٕمٞمَٗم٦ٍم فَمٜمُّقَه٤م َصِحٞمَح٦مً  إُمَّ ِٔ ٤م  َوإُِمَّ

ٌُْٚمْٖمُٝمؿْ  ْ شَم ٠َمًَم٦ِم ُٟمُّمقٌص مَل ًْ ٤م ًمَِرْأٍي َرَأْوُه َوذِم اعمَْ ْ ُيَرْد ُِمٜمَْٝم٤م َوإُِمَّ ضُمُؾ َرسمَّ  . َُم٤م مَل ُف َُم٤م ـَوإَِذا اشمََّ٘مك اًمرَّ

َوذِم  ، 672اًمٌ٘مرة:  ڍ ى  ائ  ائ  ې  ې  ې  ى  ڍ ٤مممشمٕم اؾْمَتَٓم٤مَع َدظَمَؾ ذِم ىَمْقًمِفِ 

ِحٞمِح َأنَّ اهلل  .( 196-19/191 ،ُمـ )جمٛمقع اًمٗمت٤موى أهـ  . «ىَمْد وَمَٕمْٚم٧م   » ىَم٤مَل  اًمّمَّ

٤ممم ـػم ىمقًمف شمٕمـأي ذم شمٗمً ، عـ٦م همػم اعم٘مّمقدة ووقطم٤ًم ذم اعمٌح٨م اًمراسمٞمزداد أُمر اًمٌدقمـوؾم

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . ،68احلديد:  ڍ گ    گ ڍ

 

أي إهقاء اعمزظمروم٦م اعمٓمٚمِٞم٦م سمٓمالء اًمديـ . ومٝمذه  ،: هق اخلٓم٠م اعم٘مّمقد  ـقع افثايناف       

٤مِت ، َوإِٟمَّاَم ًمُِٙمؾ  اُْمِرٍئ َُم٤م ـَّإِٟمَّاَم إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜم ٞم »سمدع وص٤مطمٌٝم٤م ُمٌتدع . يقوح ذًمؽ طمدي٨م 

ھ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ڍوي١ميمده ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اعمذيمقر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  ،« َٟمَقى

أي  ،ومّمٗم٦م أهؾ اًمزيغ هق إسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م  ، 8آل قمٛمران:  ڍ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

أي ذم دواظمٚمٝمؿ . وىمد ٟم٘مؾ  ، ڍ ہ  ہ  ہ  ڍوًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ٟمٞم٦م وإرادة اًمٗمتٜم٦م 

اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمل قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف ىم٤مل : واهلل ورؾمقًمف إٟمام ذم ُمـ اشمٌع اعمتِم٤مسمف اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م 
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 ،٠مُم٤م ُمـ شمدسمر اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف يمام أُمره اهلل وـمٚم٥م ومٝمٛمف وُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه وم ،واسمتٖم٤مء شم٠مويٚمف 

وىمري٥م  ( .6/٩21 ،ُمر سمذًمؽ وُُمدح قمٚمٞمف . اهـ  ُمـ )حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ سمؾ اُ  ،ومٚمؿ يذُمف اهلل 

 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٟم٘مؾويمذًمؽ  وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أيتلم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . ،ُمـ ذًمؽ آي٦م احل٩م 

: وهذا ٕهنؿ رأوا أن همرض صمؿ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ع او صٌٞمغ اؾمتِمٝم٤مد اسمـ قم٤ٌمس سمٕم٘مقسم٦م وٌٞم

)حم٤مؾمـ  ٟم٘مٚمف اًم٘م٤مؾمٛمل ذم ، تٗمٝم٤مم . اهــ٤مد واإلؾمـؽمؿمـٓ اإلؾم ،٤مئؾ اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م ـاًمً

  ( .6/٩61 ،اًمت٠مويؾ

وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمٕمالُم٦م اعمٛمٞمزة ًمٚمٛمٌتدع هق ُم٤م يدل قمغم إرادة اًمٗمتٜم٦م قمـ احلؼ وشمٕمٛمد       

وُيٕمرف شمٕمٛمد اخلٓم٠م سم٤مًم٘مرائـ يمام حُيٙمؿ ذم اًم٘مْم٤مء قمغم ومالن   ،ًمتٗمًػم إدظم٤مل إهقاء ذم ا

 سم٠مٟمف ُمتٕمٛمد وقمغم أظمر سم٤مٟمف خُمٓمئ . 

وم٘م٤ًم ًم٘مقاقمد اًمتٗمًػم سم٥ًٌم قمغم اإلؾمتٜم٤ٌمط ُمـ اًم٘مرآن و وي٘مؽمن اًمتٕمٛمد سمٕمدم اًم٘مدرة      

ٗم٦م وٕن هذه اًم٘مدرة هل ص ، يمام شمدل قمٚمٞمف ٟمّمقص اًم٘مرآن طمجٌٝمؿ قمـ اًمٗم٘مف ذم اًم٘مرآن

 اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ يمام هق واوح ُمـ آي٦م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف .
  

 ط قُل اهللِـ، ىَم٤مًَم٧ْم: شَماَل َرؾُم  ٦مَ ـقَم٤مئَِِم ٛمقل سمحدي٨م ـق اعمِمـدع هـقع ُمـ اًمٌـذا اًمٜمـوه      

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ     ڳ   ڳڍ 

 ﮷﮸  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  

آل  ڍ﯀  ﯁                   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   

ـَ َيتٌَُِّٕمقَن َُم٤م شَمَِم٤مسَمَف ُِمٜمْفُ  » ط قُل اهللِـىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُم  ، 8قمٛمران:  ِذي ، وَم٠ُموًَمئَِؽ  إَِذا َرَأْيتُُؿ اًمَّ

ك اهللُ وَم٤مطْمَذُروُهؿْ  ـَ ؾَمٛمَّ ِذي وَم٢مَِذا َرَأْيتُُؿ  »آظمر  وذم ًمٗمظ ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م  « اًمَّ

ـَ جُي٤َمِدًُمقَن ومِٞمفِ  ِذي ـَ قَمٜمَك اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ وَم٤مطْمَذُروُهؿْ  اًمَّ ِذي  ، رواه أمحد واسمـ ُم٤مضمف « ، وَمُٝمُؿ اًمَّ

 . ( احلذر اطمؽماز قمـ خمٞمػ. اهـ )اعمٗمردات : وىم٤مل اًمراهم٥موصححف إًم٤ٌمين وهمػمه . 
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 فثافثا ادبحث

 قم مـ ؾقائد افعؿ

 فقم افبدظة دون ادبتدعدم مػ

وٓ ؿمؽ أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌدع واىمع ٓ  ،ختص هذه اًمٗمقائد اًمٌدقم٦م همػم اعم٘مّمقدة        

حم٤مًم٦م ٕن اعمجتٝمد ُمٙمٚمػ ذم يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م سم٤مًمًٕمل اًمت٤مم ًمٌٚمقغ اًمّمقاب وًمٞمس ًمتح٘مٞمؼ 

ٜم٤مومع اًمقصقل إمم اًمّمقاب . وًمذًمؽ وم٢من هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌدع حيت٤مج إمم رقم٤مي٦م ًمٙم٥ًم ُم

إـمالق اإلضمتٝم٤مد ُمـ ضمٝم٦م وإلشم٘م٤مء ُمْم٤مر إظمٓم٤مء اإلضمتٝم٤مدي٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى . واًمًٕمل 

وؾمٞمزداد إُمر  ،ًمتح٘مٞمؼ اًمٗمقائد اًمتل ؾمٜمذيمره٤م يِمٙمؾ ضمزءًا يمٌػمًا ُمـ هذه اًمرقم٤مي٦م 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . ، ذم شمٗمًػم آي٦م احلديد ذم اعمٌح٨م اًم٘م٤مدم ووقطم٤مً 

 

ُم٦م إمم قمدم حتٛمٞمؾ اًمديـ اإلضمتٝم٤مدات همػم اًم٘مٓمٕمٞم٦م : شمٜمٌٞمف إ افػائدة إوػ      

ومٝمذه اإلضمتٝم٤مدات يٜمٌٖمل اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م قمغم أهن٤م رأي ومالن ووضمٝم٦م ٟمٔمره  ،ًمٚمٛمجتٝمديـ 

ؾَْمَٚمِٛمل  وؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات . يقوح ذًمؽ طمدي٨م  ْٕ ـِ سُمَرْيَدَة ا ـْ َأسمِٞمِف ىَم٤مَل:  ؾُمَٚمْٞماَمَن سْم ، قَم

٦ٍم ىَم٤مَل يَم٤مَن َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ  يَّ َر َأُِمػًما قَمغَم ضَمٞمٍْش َأْو َهِ َؿ إَِذا َأُمَّ َت   »  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َوإِْن طَم٤مَسْ

٦ِم َٟمٌِٞم ِف َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ٦َم اهللَِّ َوِذُمَّ َٕمَؾ هَلُْؿ ِذُمَّ ـٍ وَم٠َمَراُدوَك َأْن دَمْ َٕمْؾ هَلُْؿ  َأْهَؾ طِمّْم ، وَماَل دَمْ

٦َم اهللَِّ وَ  ٦ِم َٟمٌِٞم فِ ِذُمَّ ٦َم َأسمِٞمَؽ َوِذَُمَؿ َأْصَح٤مسمُِٙمؿْ  َٓ ِذُمَّ تََؽ َوِذُمَّ ـِ اضْمَٕمْؾ هَلُْؿ ِذُمَّ
، وَم٢مِٟمَُّٙمْؿ إِْن  ، َوًَمٙمِ

٦َم َرؾُمقًمِِف َصغمَّ  ٦َم اهللَِّ َوِذُمَّ ـْ َأْن خَتِْٗمُروا ِذُمَّ ٦َم آسَم٤مِئُٙمْؿ َأْهَقَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ُِم َتُٙمْؿ َوِذُمَّ ِٗمُروا ِذُمَّ ٞمِْف  اهللُ قَمٚمَ خَتْ

ـٍ وَم٠َمَراُدوَك قَمغَم َأْن شُمٜمِْزًُمقُهْؿ قَمغَم طُمْٙمِؿ اهللَِّ وَماَل شُمٜمِْزهْلُْؿ قَمغَم  َوؾَمٚمَّؿَ  َت َأْهَؾ طِمّْم ، َوإِْن طَم٤مَسْ

َٓ  طُمْٙمِؿ اهللَِّ  َٓ شَمْدِري َأشُمِّمٞم٥َم طُمْٙمَؿ اهللَِّ ومِٞمِٝمْؿ َأْم  ـْ َأْٟمِزهْلُْؿ قَمغَم طُمْٙمِٛمَؽ وَم٢مِٟمََّؽ 
واه ر ، «، َوًَمٙمِ

وٓ يِمؽ ُمًٚمؿ وهمػمهؿ ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ .  وأمحد وُمًٚمؿ واسمـ ُم٤مضمفقمٌد اًمرزاق 

ذم هم٤مي٦م  همػم أن ًمٚمحدي٨م جم٤مًملم ، مل ي٠مُمر ىمط سمتحٙمٞمؿ أهقاء اًمٌنم ذم اًمٜم٤مس ط أن اًمٜمٌل

سمتحٙمٞمؿ  دم افرضوراتأي  اإلضمتٝم٤مد  ،: هق ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م ادجال إول ، إمهٞم٦م

سمط اوسمْمق ،ت٦ًٌم قمٜمد شمٕمذر ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ذم فمرف ُمٕملم اعمٙم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م احلٙمٛم٦م
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وُمثؾ ذًمؽ قمدم اًم٘مدرة قمغم شمٓمٌٞمؼ طمٙمؿ اًمنمع  وؿمـروط ُمـ ضمٜمس وقاسمط اإلوٓمرار .

ُمـ أن همػم اعمًتٓم٤مع يم٤معمٕمدوم  ذم اًم٘مقاقمد اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمنمع وذًمؽ عم٤م شم٘مرر ،سم٥ًٌم اعمقاٟمع 

 ،: يتْمٛمٜمف قمٛمقم اعمٕمٜمك ادجال افثاين.  ُمـ ضمٝم٦م قمدم اًمتٙمٚمٞمػ سمف إٓ سمٕمد سمٜم٤مء اإلؾمتٓم٤مقم٦م

ذم  ُيٜم٥ًم احلٙمؿ نوم٢م،  ذم إُمقر اإلضمتٝم٤مدي٦م ٤مممــذل اجلٝمد عمٕمروم٦م طمٙمؿ اهلل شمٕمـد سمـٌٕموم

، وذًمؽ ُمـ أضمؾ أن ٓ حت٥ًم  يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم رأي اعمجتٝمد وًمٞمس إمم اإلؾمالم

وقمغم  . اًمنمقمل، ٕن اعمجتٝمد ُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م ذم ُمٕمروم٦م احلٙمؿ  إظمٓم٤مء قمغم اإلؾمالم

، وم٢مٟمف ىمد ُيٓمئ ذم اعمٓم٤مسم٘م٦م سملم احلٙمؿ  رقملـشم٘مدير أن اعمجتٝمد أص٤مب ذم ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمِم

. وًمذًمؽ وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمف أن يٜم٥ًم طمٙماًم إمم اإلؾمالم ُمـ همػم أن  واعمقوع اعمحٙمقم ومٞمف

إذا ٤معمٝمؿ هٜم٤م أن اعمجتٝمد وم . ، ويٜمٗمل مجٞمع اطمتامٓت اخلٓم٠م ي٘مٓمع سم٤مًمّمقاب ذم احلٙمؿ وحمٚمف

قل: إٟمف رأي أو ـ، وًمٙمـ ي٘م المـك اإلؾمـٌف إًمـ، مل يٜمً ٤مدهـل اضمتٝمـمل ي٘مٓمع سم٤مًمّمقاب وم

، أو ٟمحق  ذاـذا وآُمر هبذا وأهنك قمـ هـذا وٓ يٜمٌٖمل هـ٤من أو يٜمٌٖمل هـتحًـاضمتٝم٤مد أو اؾم

وإْن يم٤من اعمجتٝمد ذم ُمقوع  طمتك ، ، وهق أن إُمر أُمر اعمجتٝمد دل قمغم اعم٘مّمقدـذًمؽ مم٤م ي

٤ممم ــــوهذه اعمْم٤مُملم يمٚمٝم٤م يٜمٌف إًمٞمٝم٤م ٟمحق ىمقًمف شمٕم ف يمام هق احل٤مل ذم هذا احلدي٨م .ُيٓم٤مع سم

ادفؿ هـا أن ؾ. ُم٤م ٓ جم٤مل ًمٚمخٓم٠م ومٞمف أي  ،181اًمٜم٤ًمء:  چ ڀپ  پ   پ  ڀ  ڀ    چ

اإلجتفاد ؽر افؼطعل إذا تعامؾـا معف ظذ اكف رأي ؾالن واجتفاده ووجفة كظره ؾنكف فقس 

قه فباس افديـ وجعؾقه ـٕكف مل حُيسب ظذ افديـ . وفؽـ إذا أفبس ، ببدظة وإن ـان خطلً 

مـ واضح أيضًا أن و .بدظة  ؾنكف ،خطًل دم حؼقؼة إمر  وـان ،ًا هلل تعاػ ــذظ

ؾاحلديث دم جمافقف يؼقم ظذ  ،افػتقى باإلجتفاد ادـضبط وإن ـان ؽر ؿطعل  تافرضورا

 حؽؿ افرضورة بؿضامقـفا ادتعددة .

وًمذًمؽ يمثُر ذم يمالم اًمًٚمػ إؾمٜم٤مد اإلضمتٝم٤مد إمم اًمرأي ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ٓ ي٘مٓمٕمقن       

: مل يٙمـ سمـ أٟمس ىم٤ملُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ أن اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ٘مد ٟم٘مؾ اإلوم ،سمّمقاب ُم٤م قمٜمدهؿ ومٞمٝم٤م 

ُمـ أُمر اًمٜم٤مس وٓ ُمـ ُم٣م ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م وٓ أدريم٧م أطمدًا أىمتدي سمف ي٘مقل ذم رء : هذا 

يم٤مٟمقا جيؽمئقن قمغم ذًمؽ وإٟمام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن : ٟمٙمره يمذا وٟمرى هذا طمالل وهذا طمرام وُم٤م 
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ٟمف أ وذيمر قمـ قمٛمر ( . 1/٩9ُمـ )أقمالم اعمقىمٕملم   طمًٜم٤ًم ومٞمٜمٌٖمل هذا وٓ ٟمرى هذا. اهـ

، وم٘م٤مل :  عم٤م يمت٥م اًمٙم٤مشم٥م سملم يديف طمٙماًم طمٙمؿ سمف وم٘م٤مل : هذا ُم٤م أرى اهلل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر

    أيْم٤ًم . . ٟم٘مٚمف اسمـ اًم٘مٞمؿ رأى أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٓ شم٘مؾ هٙمذا وًمٙمـ ىمؾ : هذا ُم٤م

ورسمام ي٘مٓمع اًمٗم٘مٞمف سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل همػم أن حمؾ احلٙمؿ ىمد يٕمتٛمد قمغم سمٞمٜم٤مت فم٤مهرة همػم 

، وذًمؽ يم٤مًم٘م٤ميض اًمذي ي٘ميض قمغم رضمؾ سمحٙمؿ وهق ي٘مٓمع سمّمح٦م احلٙمؿ اًمنمقمل  ىمٓمٕمٞمف

دة أو ىمرائـ وىمد ئمٝمر ومٞمام سمٕمد ُم٤م ي٘مدح ن اًمٌٞمٜم٦م اًمتل أىمٞمٛم٧م قمغم اًمرضمؾ إٟمام هل ؿمٝم٤مأهمػم 

قمغم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمٔم٤مهرة وإْن يم٤من أصؾ احلٙمؿ  شاًمرأي  »ومٞمٝم٤م. وهٜم٤م أيْم٤ًم ىمد يٓمٚمؼ ًمٗمظ 

يٜمٌف إمم هذا اعمٕمٜمك طمدي٨م . و اًمنمقمل ُمٕمٚمقُم٤ًم قمٜمد اًم٘م٤ميض قمغم وضمف اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم

تّمٛمقن إزّم وًمٕمؾ إٟمٙمؿ خت » طىم٤مًم٧م ىم٤مل رؾمقل اهلل  ومٕمـ أم ؾمٚمٛم٦م   ،صحٞمح ُمِمٝمقر 

. ومٛمـ ىمٓمٕم٧م  سمٕمْمٙمؿ أن يٙمقن أحلـ سمحجتف ُمـ سمٕمض وم٠مىميض ًمف قمغم ٟمحق مم٤م أؾمٛمع ُمٜمف

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  «. ًمف ُمـ طمؼ أظمٞمف ؿمٞمئ٤م ومال ي٠مظمذه وم٢مٟمام أىمٓمع ًمف سمف ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤مر 

 .همػممه٤م و

 

ديـ يمٚمف إٟمام : صٞم٤مٟم٦م واضم٥م ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودومع اعمٗم٤مؾمد . وذًمؽ ان اًم افػائدة افثاكقة      

او سمٕم٤ٌمرة أظمرى هق قمٛمٚمٞم٤مت إطمٞم٤مء اًمٜم٤مس ذم  ،هق قمٛمٚمٞم٤مت ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودومع اعمٗم٤مؾمد 

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ؿم١موهنؿ يمٚمٝم٤م 

وهم٤مي٦م  ، اإلطمٞم٤مء صٗم٦من اخلٓم٠م قمغم اًمديـ ًمٞم٧ًم ومٞمف . وٓ ؿمؽ أ61إٟمٗم٤مل:  ڍ ې

ويمذًمؽ إضمر اًمقاطمد قمغم اإلضمتٝم٤مد إْن أظمٓم٠م .  ،ُم٤م ومٞمف هق رومع اإلصمؿ قمـ همػم اعمتٕمٛمد 

 همػمٟمف ٚمٞمس سمْمالًم٦م ٕوم ، طمدصمف ذم اًمديـ وًمٞمس ُمٜمفأن ُم٤م أن يدقمل رضمؾ أىمٌح اخلٓم٠م أوُمـ 

ظمٓم٤مء قمغم اًمديـ يٛمٙمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مٕ قمقاىم٥من ٠مئمـ سمٕمْمٝمؿ سم ُمـ اًمٌٕمٞمد ضمدًا أن. و تٕمٛمدُم

ومالسمد ذم ُمٖم٤مًم٦ٌم  !؟ف اهلل شمٕم٤مممصم٤مر اًمٕمٛمؾ سم٤مًمّمقاب يمام اٟمزًمٔ ٤مصمٚم٦مص٤محل٦م مم آصم٤مراً ن شمٙمقن أ

ٓسمد ُمـ احلرص قمغم أقمغم ىمْدر ُمـ اإلص٤مسم٦م ظم٤مص٦م ذم  ،وٕمػ اًمٜمٗمس وُمٖم٤مًم٦ٌم اًمٕمدو 

وذًمؽ ٕضمؾ حت٘مٞمؼ أيمثر ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ  ،اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وذم اًمتٕمرض حل٘مقق أظمريـ 
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ر ذم اعمّم٤مًمح ودومع أيمثر ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمٗم٤مؾمد . وٓ يًت٘مر هذا احلرص ذم اًمٜمٗمس ُم٤م مل يًت٘م

اًمٜمٗمس أن اخلٓم٠م قمغم اًمديـ سمدقم٦م شُم٤ًمهؿ ذم اإلضار . وىمد يتقهؿ ُمـ ي٘م٤موم اًمتٖمٞمػم أن اهلل 

ورسمام  ،شمٕم٤ممم يٛمٙمـ أن جيٕمؾ اعمّمٚمح٦م أيْم٤ًم ذم اخلٓم٠م قمغم اًمديـ إذا يم٤من اضمتٝم٤مدًا سمٜمٞم٦م ص٤مدىم٦م 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ڍ يًتدل هذا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

﮽  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  زاب: ــإطم ڍ  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼ 

ظمٓم٤مء أن يتدارك أٟمٜم٤م ٟمرضمق ُمـ اهلل اًمٙمريؿ إيمرم أ . واجلقاب سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم 81 – 82

 جي٥م أن ي٘مؽمن سمٜمٞم٦م وًمٙمـ هذا اًمرضم٤مء ، ن ُيٗمػ آصم٤مره٤مأاًمّم٤محللم سمرمحتف ويمرُمف و

واجلٛمقد قمغم ُم٤م اًمتّمحٞمح واإلؾمتٕمداد ًمٚمتٖمٞمػم ٟمحق إطمًـ . وأُم٤م ُمع ُم٘م٤موُم٦م اًمتٖمٞمػم 

 ،وهق هرم اًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ  ،ُمـ شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس  وأُم٤مين وم٢مٟمف ًمٞمس سمرضم٤مء وًمٙمٜمف وْهؿٌ  ،٤من ـيم

ىمقًمف  ،اخلٓم٠م قمغم اًمديـ  اًمْمالل يِمٛمؾ وي١ميمد أن وُمّمػمه إمم اإلوٛمحالل وآوُمقل .

٤ٌَّمٍس، وم ، ٥6ـمف:  ڍ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڍشمٕم٤ممم  ـِ قَم ـِ اسْم َٕم

ك ، ڍ پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڍ  ىَمْقًُمفُ  ًَ َٓ َيٜمْ َٓ ُُيْٓمُِئ َريب  َو . رواه اإلُم٤مم  َيُ٘مقُل: 

َٓ ُُيْٓمُِئ َريب  ذِم شَمْدسمػِِمِه  ، ڍ پ  پ  ڀ ڍ: رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل اًمٓمؼمي ،اًمٓمؼمي 

َب  ٤مًمِفِ ـــََوَأوْمٕم َؾ َهاَل  شمِْٚمَؽ اًْمُ٘مُروَن ذِم قَم٤مضِمؾٍ  ، وَم٢مِْن يَم٤مَن قَمذَّ َقاُب َُم٤م وَمَٕمَؾ  يَمَٝم٤مَوقَمجَّ ،  ، وَم٤مًمّمَّ

رَ  َٓ ُُيْٓمُِئ َريب   ُهَق َأقْمَٚمُؿ سماَِم َيْٗمَٕمُؾ  . قِمَ٘م٤مهَب٤َم إمَِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَم٤محْلَؼُّ َُم٤م وَمَٕمَؾ  َوإِْن يَم٤مَن َأظمَّ ڀ      ڍ  ، 

َك ومِْٕمَؾ َُم٤م ومِْٕمُٚمُف طِمْٙمَٛم٦ٌم َوَصَقاٌب   ڍ ڀ  اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًمٓمؼمي( . . وَمِٞمؽْمُ

 

تٕمداد ُمـ ــ . وهذا اإلؾمـتٕمداد ًمٚمتٖمٞمػم ٟمحق إطمًـ: شمٜمٛمٞم٦م اإلؾم افػائدة افثافثة      

ظم٤مص٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وسمح٘مقق أظمريـ . همػم أن  ، وري٤متاًمي

هذه اعمٕمروم٦م شُمرؾمخ  ،وأن اًمٌدقم٦م شم٤ًمهؿ ذم ضمٚم٥م اعمْم٤مر  ،ُمٕمروم٦م أن اخلٓم٠م قمغم اًمديـ سمدقم٦م 

إصؾ  ،٘مقيؿ اإلضمتٝم٤مد ودمديد اًمٜمٔمر . وشم٘مقم هذه اًمٗم٤مئدة قمغم أصقل ذم اًمٜمٗمس ضورة شم

ويدل قمٚمٞمف يمؾ ٟمص ي٠مُمر سم٤محلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل  ،: هق وضمقب اًمًٕمل اًمت٤مم ًمإلص٤مسم٦م  إول
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ڳ  ڍ وٟمذيمر ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، طشمٕم٤ممم او سم٤مشم٤ٌمع اًمنميٕم٦م او سمتحٙمٞمؿ رؾمقل اهلل 

وهذا  ،17اجل٤مصمٞم٦م:  ڍڻ  ڻ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ

: أن ىمْمٞم٦م  إصؾ افثاين إمم اًمتٖمٞمػم .يقضم٥م شمٙمرار اًمٌح٨م قمـ ُمقاـمـ اًمْمٕمػ واحل٤مضم٦م 

هذه إُمقر يمٚمٝم٤م  ،ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودومع اعمٗم٤مؾمد وإشم٘م٤من وؾم٤مئؾ وُمتٓمٚم٤ٌمت شمٜمٗمٞمذ اًمنميٕم٦م 

ُمؿ . يدل إأي ُمٖم٤مًم٦ٌم اؾم٤ٌمب اًمْمٕمػ وُمٖم٤مًم٦ٌم  ،ُمٓمٚمقسم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٖم٤مًم٦ٌم 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ڍشمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

ًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمَٚمؼ ذم . وىمد ذيمرٟم٤م شمٗم 622آل قمٛمران:  ڍ   ۆئ

( . اعمٝمؿ هٜم٤م أن اعمٖم٤مًم٦ٌم شمًتٚمزم شمرؾمٞمخ وشمٜمٛمٞم٦م اإلؾمتٕمداد ًمٚمتٖمٞمػم ٟمحق إطمًـ . وم٘مف اًمٕمٛمؾ

واإلؾمتٕمداد قمغم  ،شمقضم٥م اعمراضمٕم٦م واًمت٘مقيؿ : هق وضمقد ٟمّمقص يمثػمة  إصؾ افثافث

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ڍ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف .  وقء ذًمؽ ًمٚمتٖمٞمػم ٟمحق إطمًـ

أم  ،د هؾ يّمٚمح ًمٖم ،ومٞمج٥م أن يٜمٔمر اًمٕم٤مُمٚمقن ومٞمام قمٛمٚمقه  ،17احلنم:  ڍ  ٿ  ٿ  ٹ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ڍ؟ وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم حيت٤مج امم شمّمحٞمح او شمٓمقير

وم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜمٗمس  ،1٩٥اًمٜم٤ًمء:  ڍ  ٺ  ٺ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 سمؾ شمِمٛمؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜمٗمس وومريؼ اًمٕمٛمؾ سمام ،ًمٞم٧ًم ُم٘متٍمة قمغم اخلّمقُم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

ٜمف وشمّمقيٌف ؟  وُمـ أطم٤مدي٨م وهؾ يٛمٙمـ حتًٞم ،ومٕمٚمقه ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ و ىم٤مًمقا سمف

 دان ُمـ ٙمٞمساًم »ىم٤مل  ط اًمٜمٌل ؿمداد سمـ أوس قمـ طمدي٨م ،يمت٤مب )ري٤مض اًمّم٤محللم( 

رواه اًمؽمُمذي  «اهلل .  قمغم ومتٜمك هقاه٤م ٟمٗمًف اشمٌع ُمـ واًمٕم٤مضمز اعمقت سمٕمد عم٤م وقمٛمؾ ٟمٗمًف

 ، واًمٙمٞمّس هق اًمٕم٤مىمؾ ،ده إًم٤ٌمين وُمٕمٜم٤مه ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م وإن وٕمػ إؾمٜم٤م ،وطمًٜمف 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڍ  وىم٤مل شمٕم٤ممم أي طم٤مؾمٌٝم٤م واهتٛمٝم٤م . ،وُمٕمٜمك: دان ٟمٗمًف 

ًم٘مامن:  ڍ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  

وىمد اشمّمػ هب٤م اًمٙمٗم٤مر ذم  ،ومٝمذه هل صٗم٦م ُم٘م٤موُم٦م اًمتٖمٞمػم وإسم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يم٤من  ، 61

ويمذًمؽ أشمّمػ هب٤م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اجلٛمقد قمغم  ،رومْمٝمؿ اًمتحقل إمم اإلؾمالم 
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٦م ذم وؾم٤مئؾ وُمتٓمٚم٤ٌمت وذم شمرك اعمٖم٤مًمٌ ،ُمْم٤مُملم اًمتٞم٤مر اًمٗمٙمري او اعمذهٌل اًمذي هؿ ومٞمف 

: اًمتخكم قمـ  إصؾ افرابع وىمد ذيمرٟم٤م أدًم٦م أظمرى ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمَٚمؼ( . إىم٤مُم٦م اًمديـ .

 ٤معمٓمٚمقب ُمـ اعمًٚمٛملم ذم اًمٍماع اًمٗمٙمري واًمٕم٘مٞمديوم ،إظمٓم٤مء وإن يم٤مٟم٧م اضمتٝم٤مدي٦م 

 ومال ،اًمتخكم قمـ يمؾ ىمْمٞم٦م ظم٤مهة يٛمٙمـ أن يتٛمًؽ هب٤م اخلّمؿ ذم اعمقاضمٝم٦م  واًمتنميٕمل

ا هق وهذ ،يٌ٘مك قمٜمد اخلّمؿ إٓ اًمٔمٚمؿ ذم اإلطمتج٤مج سم٤مٕيم٤مذي٥م وإسم٤مـمٞمؾ  أن يٜمٌٖمل

اًمٌ٘مرة:  ڍ ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ڍشمٕم٤ممم اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًم٘مقًمف 

وجي٥م سمٜم٤مء  ،وٓ ؿمؽ أن يمؾ ظمٓم٠م ذم ومٝمؿ اًمديـ ومٝمق ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ىمْمٞم٦م ظم٤مهة  .1٥2

 اإلؾمتٕمداد ًمٙمِمٗمٝم٤م واًمتخكم قمٜمٝم٤م .

صمؿ شمٙمررت  ،اًم٘م٤مقمدة آُصقًمٞم٦م أن اعمجتٝمد إذا أومتك ذم ىمْمٞم٦م  ،مم٤م يتّمؾ هبذه اًمٗم٤مئدة و       

 ،ومرسمام ئمٗمر سمخٓم٠م او سمتٗمّمٞمؾ ُمٝمؿ  ،وم٢من قمٚمٞمف شمٙمرير اًمٜمٔمر ودمديد اإلضمتٝم٤مد  ،اًمقاىمٕم٦م 

ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م يتج٤مذهب٤م أيمثر ُمـ اطمتامل او يم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة اًمتل ُمْم٧م مم٤م يٛمٙمـ أن 

ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ اًمٜمج٤مر قمـ آُصقزم  ،ٜمٔمر . وُمـ روائع ُم٤م ىمٞمؾ ذم هذا اعمٕمٜمك يتٖمػم ومٞمٝم٤م اًم

احلٜمٌكم اسمـ قم٘مٞمؾ أن اعمٗمتل إذا مل يٙمرر اًمٜمٔمر ص٤مر ُم٘مٚمدًا ًمٜمٗمًف . وشم٘مٚمٞمد اًمٜمٗمس هق طم٘مٞم٘م٦م 

إلسمـ  ،ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم ىمٚمٞمؾ . وشُمراضمع هذه اًم٘م٤مقمدة ذم )اجلٛمقد اًمذي ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ 

-1/٥76ًمٚمزريمٌم  ،اصقل اًمٗم٘مف  اًمٌحر اعمحٞمط ذمذم )و ،( ٥٥1-1/٥٥٩اًمٜمج٤مر 

٥7٩. ) 

 

اخلٓم٠م إذا ُأًمّمؼ سم٤مًمديـ ص٤مر وذًمؽ أٟمف إذا قُمٚمؿ أن  ،حتذير اعم٘مٚمديـ  : افػائدة افرابعة     

وم٢مٟمف يقضم٥م قمغم اعم٘مٚم د أن يٙمقن ذم هم٤مي٦م احلذر ُمـ يمثرة اًمْمجٞم٩م واًمٖمٚمق ذم شمروي٩م  ،سمدقم٦م

وًمٙمٜمف  ،شم٘مٚمٞمد اًمٕمٚمامء ٓ يّقًمد اًمٕمٚمؿ سمّمقاب ُم٤م ىمّٚمد ومٞمف  ُم٤م أظمذه شم٘مٚمٞمدًا . يقوح إُمر أن

ومال  ،وأن اعم٘مٚم د ُمٙمٚمػ سمام ىمٚمد سمف ذم طمؼ ٟمٗمًف  ،إٟم٘مٞم٤مد قمٛمكم إلسمراء اًمذُم٦م أُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم 

.  وم٢مٟمف ي٠مصمؿ إذا آذى أظمريـ ، حيؼ ًمف إًمزام أظمريـ واًمْمٖمط قمٚمٞمٝمؿ ٓشم٤ٌمع ُم٤م أظمذه شم٘مٚمٞمداً 

الُم٦م اعم٘مٚم د ُمـ ـ٤مدي٦م وذم ؾمـذم اًمتْمٞمٞمؼ قمغم إظمٓم٤مء اإلضمتٝم عـٝمذا إصؾ يٜمٗمـواًمٕمٛمؾ سم
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ُمـ  قمغم همػم سمّمػمة . وأؿمـد هذا اعمج٤مل ؾمٌٌٝم٤م اٟمدوم٤مع إشم٤ٌمع. ويمثػم ُمـ إظمٓم٤مء ذم  أصم٤مم

ذًمؽ أن اعم٘مٚمد ىمد ٓ يِمٕمر سمح٘مٞم٘م٦م ىمدره ويتقهؿ أٟمف جمتٝمد او أٟمف ُمتٌع ًمٚمدًمٞمؾ ُمـ همػم أن 

 ،اًمدًمٞمؾ طم٘مٝم٤م ؟! ومٝمذا يْم٤مف إًمٞمف إصمؿ ظمداع اًمٜمٗمس  ي٠ًمل ٟمٗمًف: هؾ أقمٓمك قمٛمٚمٞم٦م ومٝمؿ

 . 7وم٤مـمر:  ڍ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگڍ يمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 

: رومع احلٞمػ واًمٔمٚمؿ اعمذهٌل . وذًمؽ أن سمٕمض أصح٤مب اعمذاه٥م  افػائدة اخلامسة      

ًمؽ ىمد يٖمٗمؾ ويمذ ،ىمد ُينف ذم شم٘مًٞمؿ اًمديـ إمم ُاصقل وومروع يمام ٟمٌف إمم ذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

اعمتٛمذه٥م قمـ ٟمٞم٦م اإلص٤مسم٦م قمٜمد اًمٕمدول اعمخ٤مًمٗملم ومال يٗمرق سملم اًمٌدقم٦م اعم٘مّمقدة وهمػم 

وسمذًمؽ وم٢مٟمف ىمد يتٝمؿ يم٤ٌمر اًمث٘م٤مت سم٠مهنؿ ُمٌتدقم٦م او أهؾ أهقاء وزيغ او وم٤ًمق  ،اعم٘مّمقدة 

أص٤مب ذم أُمقر وأظمٓم٠م ذم أُمقر . وٓ ري٥م أن هذه إوص٤مف ٓ  ،قمٚماًم أٟمف ُمثٚمٝمؿ  ،شم٠مويؾ 

سم٤مًمٕمدول اًمث٘م٤مت اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ اإلقمتامد ذم رواي٦م مجٚم٦م يمٌػمة ضمدًا ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي  شمٚمٞمؼ

ُمـ ذًمؽ وضمقد سمٕمض أراء  حلٞمػ . وأؿمـداًمّمحٞمح . وىمد طمّمؾ يمثػم ُمـ هذا ا

وم٢من ُمـ هذه اًمٗمت٤موى ُم٤م ٓ  ،واًمٗمت٤موى اًمِمديدة واعمٓمٚم٘م٦م ذم طمٙمؿ اعمٜمًقب إمم اًمٌدقم٦م 

وًمق ـُمٌ٘م٧م هذه  ،سملم اًمٌدقم٦م اعم٘مّمقدة وهمػم اعم٘مّمقدة  وٓ ،شمٗمريؼ ومٞمف سملم درضم٤مت اًمٌدقم٦م 

 !!شمِمٛمؾ ؿمٕمقسم٤ًم سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُمـ اعمًٚمٛملماًمٗمت٤موى اًمٞمقم وم٢مهن٤م 

وىمد وضمدٟم٤م ىمدرًا يمٌػمًا ُمـ اإلٟمّم٤مف قمٜمد يمثػم ُمـ ىمدُم٤مء أئٛم٦م احلدي٨م وأئٛم٦م اجلرح        

ذم هم٤مي٦م  ويمذًمؽ اإلُم٤مم اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري اًمذي أّصؾ هذه اًم٘مْمٞم٦م شم٠مصٞمالً  ،واًمتٕمديؾ 

يمام أن شم٠مصٞمؾ اسمـ  ،اًمقوقح وإمهٞم٦م وإْن يم٤من خمتٍمًا ضمدًا ظم٤مص٦م ذم ُم٠ًمًم٦م إىم٤مُم٦م احلج٦م 

 طمزم جيري ُمع اًمًػمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٙم٤ٌمر أئٛم٦م احلدي٨م . 

وأهؾ إهقاء وأهؾ يمؾ ُم٘م٤مًم٦م : شمٕم٤ممم سم٤مإلُم٤مم اسمـ طمزم اًمذي ىم٤مل وٟمٌدأ سم٢مذن اهلل      

، ومال  ؿ احلج٦مٝمُم٤م مل شم٘مؿ قمٚمٞم ٠مواُمًٚمٛمقن أظمٓم، وأهؾ يمؾ قمٛمؾ ظم٤مًمػ احلؼ  ظم٤مًمٗم٧م احلؼ

، سمؾ هؿ ُم٠مضمقرون قمغم ُم٤م داٟمقا سمف ُمـ ذًمؽ  دح رء ُمـ هذا ذم إيامهنؿ وٓ ذم قمداًمتٝمؿٙمي

، طمتك إذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝمؿ  ، وٓ إصمؿ قمٚمٞمٝمؿ ذم اخلٓم٠م وقمٛمٚمقه أضمرًا واطمدًا إذا ىمّمدوا سمف اخلػم
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، وم٠ميام مت٤مدى قمغم اًمتديـ  ٧ماحلج٦م ذم ذًمؽ ُمـ ٟمص ىمرآن أو ؾمٜم٦م ُم٤م مل ختص وٓ ٟمًخ

، وإن مل  أو ٟمٓمؼ سمذًمؽ ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد ط، أو ظمالف رؾمقل اهلل  سمخالف اهلل قمز وضمؾ

، ومٝمق  ، وًمٙمـ مت٤مدى قمغم اًمٕمٛمؾ سمخالف اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يدن ًمذًمؽ سم٘مٚمٌف وٓ ٟمٓمٚمؼ سمٚم٤ًمٟمف

 ، وىمد ومرق سمٕمض اًمًٚمػ سملم اًمداقمٞم٦م وهمػم اًمداقمٞم٦م . وم٤مؾمؼ سمٕمٛمٚمف ُم١مُمـ سمٕم٘مده وىمقًمف

، وٓ ُيٚمق اعمخ٤مًمػ ًمٚمحؼ ُمـ أن يٙمقن ُمٕمذورًا سم٠مٟمف مل  وهذا ظمٓم٠م وم٤مطمش وىمقل سمال سمره٤من

، وم٢من يم٤من ُمٕمذورًا وم٤مًمداقمٞم٦م وهمػم  ، أو همػم ُمٕمذور ٕٟمف ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م شم٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م

،  ُمٕمذور ٕٟمف ىمد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م . وإن يم٤من همػم اًمداقمٞم٦م ؾمقاء يمالمه٤م ُمٕمذور ُم٠مضمقر

وٓ ومرق  يم٤مومر يمام ىمدُمٜم٤م وإُم٤م وم٤مؾمؼ يمام وصٗمٜم٤م. إُم٤م اًمداقمٞم٦م ؾمقاء ويمالمه٤موم٤مًمداقمٞم٦م وهمػم 

سملم  طقًمف ـ٤ممم وٓ رؾمــومٞمام ذيمرٟم٤م سملم ُمـ ُي٤مًمػ احلؼ سمٜمحٚم٦م أو سمٗمتٞم٤م إذ مل يٗمرق اهلل شمٕم

، ومٕمؿ قمز وضمؾ ومل ُيص.  ٩إقمراف:  ڍٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ڍ  ، إٟمام ىم٤مل ذًمؽ

  ( . ٥71-1/٥72 ، ذم أصقل إطمٙم٤مماإلطمٙم٤مم  )ُمع اظمتّم٤مر ُمـ  اهـ 

إذا  ومتدسمر يمالم اسمـ طمزم ذم ىمٌقل شمٕمديؾ اعمًٚمٛملم اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمحؼ ٕؾم٤ٌمب اضمتٝم٤مدي٦م        

ويدل ذًمؽ قمغم أن ُمٗمٝمقم اًمٌدقم٦م همػم اعم٘مّمقدة  ، طمتك شم٘مقم قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م ىمّمدوا سمف اخلػم

م اًمتٗمريؼ سملم ُمـ ظم٤مًمػ . وشمدسمر آظمر يمالم اسمـ طمزم ذم قمد يم٤من طم٤مضًا ذم شمٗمٙمػم اسمـ طمزم

سمٜمحٚم٦م وُمـ ظم٤مًمػ سمٗمتٞم٤م . أي ٓ ومرق سملم ُمـ ظم٤مًمػ ذم ىمْم٤مي٤م ُاًمّم٘م٧م سم٤مًمٕم٘مٞمدة وًمٙمٜمٝم٤م ٓ 

وسملم ُمـ ظم٤مًمػ ذم ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م . وىمد  ،شم١مصمر قمغم اًمتقطمٞمد وٓ قمغم اإليامن سم٤مًمرؾم٤مًم٦م 

قمـ  المذم اًمٙم وًمٙمـ ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،اًمٙمالم قمـ إىم٤مُم٦م احلج٦م اظمتٍم اسمـ طمزم 

يمٌػم سملم إوائؾ ُمٜمٝمؿ اًمذيـ فمٝمرت قمالُم٤مت زيٖمٝمؿ وؾمقء اخلقارج واجلٝمٛمٞم٦م أن اًمٗمرق 

وسملم اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ اًمذيـ شمرايمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ إدًم٦م اخل٤مدقم٦م واًمِمٌٝم٤مت  ،هائرهؿ 

وسمذًمؽ شُمّمٌح قمٛمٚمٞم٦م إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٛمٚمٞم٦م دؤوسم٦م وـمقيٚم٦م إلزاًم٦م اًمِمٌٝم٤مت  ،دة ـاًمٗم٤مؾم

ويمذًمؽ قمٛمٚمٞم٦م إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم  ، س ًمٚمتٗمًٞمؼ واًمتٙمٗمػموًمٞم وشمرؾمٞمخ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمّمحٞمح٦م

رضمؾ اًمٕمٚمؿ اًمذي مجع ُم٘مدُم٤مت قمٚمٛمٞم٦م أدت سمف إمم ُمذه٥م ُمٕملم . وعم٤م يم٤من يتٕمذر ذم يمثػم 

عم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ  ،ُمـ إطمٞم٤من وٌط اعمقاىمٞم٧م واحلدود ذم ذًمؽ وٌٓم٤ًم شمّمححف إدًم٦م 
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قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مد وشمّمحٞمح شمدرجيل  وم٢من قمٛمٚمٞم٦م إىم٤مُم٦م احلج٦م شمتحقل ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم

: أهؾ اسمـ طمزم ذم سمداي٦م يمالُمف اعمذيمقر سمٕمٞمدًا قمـ اًم٘مدح واعمالُم٦م . وذيمر ،ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ 

ويم٤من يٜمٌٖمل ًمف شمًٛمٞمتٝمؿ سم٠مهؾ اعمذاه٥م او أراء . ويمذًمؽ ُمٜمع اسمـ طمزم ُمـ  ،إهقاء 

 ،اًمداقمٞم٦م سمؾ إن اًمداقمٞم٦م أىمقى قمداًم٦م ُمـ همػم  ،ويمالُمف صحٞمح  ،اًمتٗمريؼ سملم اًمداقمٞم٦م وهمػمه 

وأُم٤م  ،وهذا هق إصؾ ذم شمٍمف اًمٕمدول  ،ٕٟمف يريد ُمٜم٤مىمِم٦م وشمٌٚمٞمغ ُم٤م يٕمت٘مد صحتف 

 اًمٙمالم ذم اًمٖمرف اعمٖمٚم٘م٦م واًمدوائر اًمْمٞم٘م٦م وم٢مٟمف أىمرب إمم اًمٜمجقى اًمتل ذُمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم .

ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ إىمقال  ،وهذه ُمذاه٥م ُمِم٤مهػم إئٛم٦م 

 ، وٓ يزال أهٚمٝم٤م يتداوًمقهن٤م ويٜمنموهن٤م قمٚماًم أن احلؼ واطمد ذم ُمقوع اخلالف ، اعمتٕم٤مرو٦م

 وم٢من ضم٤مز هذا هلؿ ضم٤مز ًمٖمػمهؿ أيْم٤ًم .

ؾنن اشاكقد وم٢من يمتٌٝمؿ ويمالم يمثػم ُمٜمٝمؿ يِمٝمد ًمّمح٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه .  ،وأُم٤م أئٛم٦م احلدي٨م         

 ،ادرجئة وافَؼَدرية افصحقحغ وافســ وادساكقد مشحقكة بافرجال مـ افشقعة افؼدماء و

وًمق أردٟم٤م إظمراج ه١مٓء اًمرضم٤مل ُمـ هذه اًمٙمت٥م وم٢مٟمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم شمٗمٙمٞمؽ اًمّمحٞمحلم 

وذًمؽ أن  ،واًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد وـمرح مجٚم٦م يمٌػمة ضمدًا ُمـ إطم٤مدي٨م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم 

سمؾ ُمـ رواة اًمٕمنمات  ،مج٤مقم٦م ُمـ ه١مٓء اًمرضم٤مل ًمٞمًقا ُمـ رواة احلدي٨م واحلديثلم 

وقمدد إؾم٤مٟمٞمد اًمتل  شاعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م». وإْن ؿمئ٧م وم٤مٟمٔمر يمت٥م احلدي٨م اًمرئٞم٦ًم ذم واعمئ٤مت 

ومٞمٝم٤م قمٌد اًمرزاق وأسمق اؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وقمٌد اًمقارث سمـ ؾمٕمٞمد وىمت٤مدة وأسمق ُمٕم٤موي٦م ومح٤مد 

وُمذاه٥م ه١مٓء شمذيمره٤م يمت٥م اًمرضم٤مل ويمثػم ُمـ أُمث٤مهلؿ .  ،سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وقمٛمر سمـ ذر ا

 ،( ًمٚمح٤مومظ اعمزي و)هتذي٥م اًمٙمامل ،( ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ًمتٝمذي٥مُمثؾ )هتذي٥م ا ،اًمقاؾمٕم٦م 

( إلسمـ ؾ )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥موأُم٤م ُمـ يٕمتٛمد ذم دراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد قمغم اًمٙمت٥م اعمختٍمة ُمث

وم٢مٟمف ٓ يٜمتٌف إمم احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ٕن قمٜم٤مي٦م هذه اًمٙمت٥م  ،وؿمٌٝمف ُمـ اًمٙمت٥م  ،طمجر 

ويمذًمؽ سم٤مًمٓمٌ٘م٦م اًمزُمٜمٞم٦م  ،ق ووٕمٞمػ اعمختٍمة هل سمدرضم٦م اًمتقصمٞمؼ يم٘مقهلؿ: صم٘م٦م وصدو

 ، ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمٕم٘مٞمدي٦موٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن اًم٘مدري٦م يتٗم٤موشمقن  . ًمٚمراوي

اًمذيـ ىمّمدوا وم٤مًمٖمالة  ،ومٝمؿ درضم٤مت او ومرق ذم ظمالومٝمؿ ُمع أظمريـ  ،ويمذًمؽ اعمرضمئ٦م 
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؟ ىم٤مقمدة ُمـ هق اعمٌتدع ٕمقد سمٜم٤م إممُمؽمويمقن . وهذا ي اًمٗمتٜم٦م وشمٕمٛمدوا حتريػ اعمٕم٤مين ومٝمؿ

ومٛمتك فمٝمرت قمالُم٤مت اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م أي ىمّمد اًمًقء ومٝمق ُمٌتدع ُمؽموك ؾمقاء يم٤من اٟمت٤ًمسمف 

وأُم٤م ُمـ ؿمٝمد قمغم اًمٖمٚمق قمٜمد  . او إمم أهؾ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م دري٦م واعمرضمئ٦ماًمٔم٤مهري إمم اًم٘م

 أظمريـ ومل يِمٝمد قمغم اًمٖمٚمق قمٜمده وقمٜمد ـم٤مئٗمتف ومال ؿمؽ أٟمف ًمٞمس ُمـ اجلامقم٦م اًمقؾمط

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چاعمذيمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ضمٚمٝم٤م وم٤مًمقؾمط ذم ؾمٞم٤مق اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜم٤مس وٕ ،11٩اًمٌ٘مرة:  چڄڄڄ

ٕن اًمقؾمط ُم٤ًمومتف ُمت٤ًموي٦م ُمتٕم٤مدًم٦م ُمـ  ،يدل قمغم هم٤مي٦م اًمٕمداًم٦م يمام ذيمر اًمًٝمٞمكم وهمػمه 

ام ومٙم ،ومٞمِمٝمد قمغم اًمقاىمع سم٤محلؼ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمٞمقل اًم٘مٚم٥م  ،مجٞمع ُمـ يِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ 

ويمذًمؽ يرى ُمٕم٤ميٌف  ،ومٙمذًمؽ يرى حم٤مؾمٜمٝمؿ ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم همػمهؿ  يرى ُمٕم٤مي٥م أظمريـ

رواه  ، . وًمذًمؽ صح ذم احلدي٨م شمٗمًػم اًمقؾمط ذم آي٦م اًمٌ٘مرة سم٤مًمٕمدلوُمٕم٤مي٥م أصح٤مسمف 

 ال إـمراف إًمٞمف ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜم٤مس .وذًمؽ ٓقمتد ، اًمٌخ٤مري وهمػمه

 

: إؾمامقمٞمؾ سمـ سمنم  يث وأخذوا افعؾؿ ظـفؿؾؿـ افؼدرية افذيـ وثؼفؿ أئؿة احلد       

، وزيمري٤مء سمـ إؾمح٤مق  ، وطم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م اعمح٤مريب اًمدُمِم٘مل ، وصمقر سمـ زيد اعمدين اًمٌٍمي

روخ ـ، وؿمٞم٤ٌمن سمـ وم ، وذيؽ سمـ قمٌد اهلل اعمدين ، وؿمٌؾ سمـ قم٤ٌمد اعمٙمل اًم٘م٤مري اعمٙمل

 سمـ أيب ٟمجٞمح ، وقمٌد اهلل اعمدين، وقمٌد اهلل سمـ ايب ًمٌٞمد  قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اعمٜم٘مريو، سمكم آ

، وقمٛمرو سمـ  ، وقمٌٞمد اهلل سمـ احلًـ اًمٕمٜمؼمي ، وقمٌد اًمقارث سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ذيمقان اًمث٘مٗمل

،  ، واًمٕمالء سمـ احل٤مرث اًمدُمِم٘مل ، وقمٛمػم سمـ ه٤مٟمئ اًمٕمٜمز اًمداراين اهلٞمثؿ سمـ ىمٓمـ

 ويمثػم ، وحمٛمد سمـ ؾمقاء سمـ قمٜمؼم ، وىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود وقمٞمًك سمـ ُمٞمٛمقن اجلرر

، واطمت٩م اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمٓم٤مئٗم٦م  ، وسمٕمض ه١مٓء ُمـ يم٤ٌمر إئٛم٦م إقمالم قمٜمدٟم٤م همػمهؿ

  . ُمٜمٝمؿ ويمذًمؽ أهؾ اًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد

 

،  ، وذر سمـ قمٌد اهلل سمـ زرارة مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم:  وأما ثؼات ادرجئة ؾؿـفؿ       

، وؿمٕمٞم٥م سمـ إؾمح٤مق سمـ قمٌد  ، وؿم٤ٌمسم٦م سمـ ؾمقار اًمٗمزاري وؾم٤ممل سمـ قمجالن احلراين
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،  ، وقمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد ، وقم٤مصؿ سمـ يمٚمٞم٥م اًمٙمقذم ، وـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م اًمٕمٜمزي اًمرمحـ

، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٗمْمؾ  ، وقمٛمر سمـ ذر سمـ قمٌد اهلل وقمٌد اعمجٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد

،  ػم همػمهؿويمث ، ، وُمًٕمر سمـ يمدام سمـ ُمٕمدان، وحمٛمد سمـ ظم٤مزم أسمق ُمٕم٤موي٦م اًميير اًمٙمقذم

 . هنؿ صم٘م٤مت وسمٕمْمٝمؿ ُمـ يم٤ٌمر أقمالم إُم٦مإأىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمٝمؿ 
 

، ووصم٘مقا مجٚم٦م يمٌػمة  وأما افشقعة إوائؾ افذيـ اظتؿد افسؾػ ظذ ظؾؿفؿ ورواياهتؿ       

، وإؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك  ، وإؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤من اًمقراق أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م اًمٙمقذم : ، ومٛمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ

،  ، واحلًـ سمـ ص٤مًمح اهلٛمداين اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مسمد ن اًمْمٌٕمل، وضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمام اًمٗمزاري

، واًمرسمٞمع سمـ  ، وداود سمـ أيب قمقف ، وظم٤مًمد سمـ خمٚمد اًم٘مٓمقاين سمـ قمتٞم٦ٌم اًمٙمٜمدياواحلٙمؿ 

 ، ، وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ، وؾمٕمٞمد سمـ أوس ر سمـ طمٌٞمشز، و ، وزسمٞمد سمـ احل٤مرث اًمٙمقذم أٟمس

ٚمٞمامن سمـ ـ، وؾم ٚمٞمامن سمـ ىمرمـوؾم ، ٕمٞمد سمـ ومػموزـ، وؾم َقعــ أؿْم ــ قمٛمرو سمـٕمٞمد سمـوؾم

، وقمٌد اهلل  ، وقمٌد اهلل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد ، وذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض ُمٝمران إقمٛمش

،  ، وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ك اًمٙمقذمـ، وقمٌد اهلل سمـ قمٞمً ريؽــ ؿمـسما

،  ُمقؾمك اًمٙمقذم احل٤مومظ، وقمٌٞمد اهلل سمـ  ، وقمٌد اعمٚمؽ سمـ أقملم واإلُم٤مم قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم

، وقمكم سمـ  ، وقمكم سمـ اعمٜمذر سمـ زيد ، وقمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من وقمدي سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري

،  ٌٞمٕملـح٤مق اًمًـ، وقمٛمرو سمـ قمٌد اهلل أسمق إؾم ، وقمامر سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمدهٜمل ه٤مؿمؿ اخلزاز

زسمػم ، وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًم ، وحمٛمد سمـ ضمح٤مدة ، وومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ أيب مجٞمٚم٦ماوقمقف 

،  ك سمـ أيب قمٌد اهلل اًمٗمٓمريـ، وحمٛمد سمـ ُمقؾم ، وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ همزوان سمـ قمٛمرا

ـ ـ، وُمٜمّمقر سم قدــ أيب إؾمـ، وُمٜمّمقر سم دــ راؿمـ، وخمقل سم امقمٞمؾــ إؾمـوُم٤مًمؽ سم

 . وهمػمهؿ ،اعمٕمتٛمر 

. وممـ ٟم٥ًم إمم  سمٕمض ه١مٓء ُمـ يم٤ٌمر أقمالم إُم٦م اًمذيـ شمِمد إًمٞمٝمؿ اًمرطم٤مليم٤من و      

أسمق طم٤مشمؿ  ؾإُم٤مم اجلرح واًمتٕمدي :قمغم ـمري٘م٦م إوائؾ ىمٌؾ فمٝمقر اإلُم٤مُمٞم٦م ،أيْم٤ًم  ِمٞمعاًمت

. وممـ ومٞمف شمِمٞمع قمغم شمٚمؽ اًمٓمري٘م٦م اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ص٤مطم٥م  اًمرازي حمٛمد سمـ إدريس احل٤مومظ
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 ، واإلُم٤مم احل٤ميمؿ ص٤مطم٥م خـاًمًٜمـ واإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم واًمت٤مري

 . قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدرك

، ويقضمد يمثػم ُمـ  ٛمًٚمٛملم أن يًتٖمٜمقا قمٜمٝمؿ اًمٌت٦مٚموه١مٓء اًمذيـ ذيمرٟم٤مهؿ ٓ يٛمٙمـ ًم      

، وذًمؽ أن آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝمؿ سم٥ًٌم ُمذاهٌٝمؿ ُمٕمٜم٤مه ٟمثر اًمّمحٞمحلم واًمًٜمـ  أُمث٤مهلؿ

، ويٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أن إقم٤مدة شم٠مًمٞمٗمٝم٤م ًمٞمس سم٤معمٛمٙمـ سمٕمد  واعم٤ًمٟمٞمد وإقم٤مدة شم٠مًمٞمٗمٝم٤م ُمـ ضمديد

سمؾ ٓ ؿمؽ قمٜمدي وهلل شمٕم٤ممم احلٛمد أن ُمٗمٝمقم اًمٌدقم٦م همػم  . إؾم٘م٤مط أوًمئؽ اًمرضم٤مل

اعم٘مّمقدة يم٤من طم٤مضًا ذم شمٗمٙمػم يمثػم ُمـ اًم٘مدُم٤مء ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م واجلرح واًمتٕمديؾ وإْن مل 

ُيٜمَٔم روا ًمف . همػم أن اًمٜم٘مص ذم اًمتٜمٔمػم واًمت٠مصٞمؾ ىمٚمؾ ُمـ اُمتداد هذا اعمٗمٝمقم اعمٝمؿ ذم 

 صٗمقف أهؾ اًمٕمٚمؿ .

او  او أهؾ أهقاء ًمٙمٌػم أن يقصػ أوًمئؽ إئٛم٦م سم٠مهنؿ ُمٌتدقمقن أو و٤مًمقنومٛمـ اخلٓم٠م ا      

، ومٚمق ضم٤مز وصٗمٝمؿ سمذًمؽ وم٢من ُمٕمٜم٤مه أن اهلل شمٕم٤ممم  سم٥ًٌم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ُمذاه٥م وُم٤ًمق شم٠مويؾ

.  ، سمؾ رسمام ُمٕمٔمؿ اًمًٜمـ اصٓمٗمك اعمٌتدقملم واًمْم٤مًملم حلٗمظ مجٚم٦م يمٌػمة ُمـ اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م

سمتداع واًمْمالل ُمـ ٓ دراي٦م ًمف سم٠مصقل اًمٕمٚمؿ وٓ سمرضم٤مل ٝم٤مم سم٤مإلـشم٤مهؾ ذم اإلـوًمٙمـ يتً

ٚماًم وأسم٤م داود اًمؽمُمذي ، وذًمؽ أن قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس يٕمرومقن اإلُم٤مم أمحد واًمٌخ٤مري وُمً اًمٕمٚمؿ

د اًمرزاق ٌأٟمف ٓ طم٤مضم٦م ًمف سم٘مت٤مدة وٓ سمحامد وٓ سمٕم ُمـ جيٝمؾ هذه احل٘م٤مئؼ، ومٞمٔمـ  فواسمـ ُم٤مضم

٤مٟمٞمد شمٕمتٛمد قمغم أوًمئؽ ـٜمـ واعمًـلم واًمًٙملم أن اًمّمحٞمحـ، وٓ يٕمٚمؿ اعمً وأُمث٤مهلؿ

  .ة اًمرضم٤مل سمٙمثر

 

اجلزع ُمـ  ،وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م ُيٌٙمٞمؽ  ، وؿد روي ظـ أحدهؿ أكف مرض ؾبؽك بؽاًء صديداً        

وأظم٤مف أن حي٤مؾمـٌٜمل ريب  ،ٚمٛم٧م قمٚمٞمف ـوًمٙمٜمل ُمررت قمغم ىمدري ومً ،؟ وم٘م٤مل: ٓ اعمقت

إمم  ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر ذا اًمرضمؾ ُمْمٓمرقمٚماًم أن ه ،!! وهلذه اًمرواي٦م ٟمٔم٤مئر يمثػمة قمٚمٞمف

ٕٟمف ُمْمٓمر  ،اطمؽمام صم٘م٤مت اًم٘مدري٦م أّي اطمؽمام واإلطمتج٤مج سمروايتٝمؿ وووٕمٝمؿ قمغم رأؾمف 

وم٢من ىمت٤مدة وطمده )أي ىمت٤مدة  ،ٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد إمم طمًـ ُمّم٤مطمٌتٝمؿ ذم أؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمحلم واًمً

ة آٓف سمْمٛمٜمٝم٤م رسمام شمٌٚمغ قمد ،( ُمقضمقد ذم أؾم٤مٟمٞمد يمثػمة ضمدًا ذم هذه اًمٙمت٥م سمـ دقم٤مُم٦ما
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وًمِمٝمرشمف وم٢مٟمف ُيذيمر هم٤مًم٤ًٌم سم٢مؾمٛمف دون ذيمر  ،وهق ُمـ رؤوس اًم٘مدري٦م  ،اعمٙمرر ذم اًمٙمت٥م 

ذم يمت٥م احلدي٨م  شقمـ ىمت٤مدة»٤مُمٚم٦م قمـ قم٤ٌمرة ـئ٧م ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِمـوم٤مسمح٨م إن ؿم ، أسمٞمف

وهق حمٛمد سمـ ظم٤مزم ويم٤من ُمـ  شطمدصمٜم٤م اسمق ُمٕم٤موي٦م»واسمح٨م يمذًمؽ قمـ قم٤ٌمرة  ، ٝمقرةـاعمِم

ػم اًم٘مرآن ـل شمٗمًـويمذًمؽ ٟمحـ ُمْمٓمرون إمم ُمّم٤مطم٦ٌم ىمت٤مدة سمٙمثرة وم ٦م .رؤوس اعمرضمئ

ٟمٔم٤مئر  وأيب ُمٕم٤موي٦م ػم . وًم٘مت٤مدةـرون طمريّمقن قمغم ٟم٘مؾ أىمقاًمف ذم اًمتٗمًـواعمٗمً ،اًمٙمريؿ 

ٚمٛملم ظمػم ـوضمزاهؿ قمـ اعم٤ًممم ـــــومرمحٝمؿ اهلل شمٕم ،ٞمٕم٦م واعمرضمئ٦م ـيمثػمة ُمـ اًم٘مدري٦م واًمِم

 .اجلزاء
 

 : ة احلديث وكؼد افرجالومـ أؿقال أئؿ      

: إن  ، وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد اقمؽمض قمغم رواي٦م اإلُم٤مم امحد قمـ صم٘م٦م ُمتٝمؿ سم٤مًم٘مدر قل رضمؾىم       

 ،٦م قمٛمرو سمـ اهلٞمثؿ سمـ ىمٓمـشمرمج ، )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ُمـ صمٚم٨م أهؾ اًمٌٍمة ىمدري٦م! اهـ

 . ، وذم أهؾ اًمٌٍمة طمٞمٜمذاك مجٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ يم٤ٌمر إئٛم٦م وأهؾ اًمٕمٚمؿ( 7/122

: إن  : ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد : ىم٤مل قمكم أسمـ اعمديٜملاًمٕمً٘مالين  سمـ طمجراوىم٤مل احل٤مومظ        

، يمٞمػ شمّمٜمع سم٘مت٤مدة  ، ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ ي٘مقل: اشمرك يمؾ ُم٤م يم٤من رأؾم٤ًم ذم سمدقم٦م يدقمق إًمٞمٝم٤م

٤ًم ـ، صمؿ ىم٤مل: إن شمريم٧م هذا اًميب شمريم٧م ٟم٤مؾم واسمـ أيب رواد وقمٛمرو سمـ ذر؟! وذيمر ىمقُم٤مً 

 ( . ٩19-7/٩1٥ ،شمرمج٦م ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م  ،ـ ) هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ُم يمثػمًا. اهـ 

 هذا ذم اعمٕمتدًملم أيم٤مسمر ُمـ ،اهلل  رمحف ، ويم٤من إُم٤مم اجلرح اًمتٕمديؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم       

 قمٌد :اعمحدث اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مم ذم رأيف ُمٜمٝم٤م ٟمذيمر يمثػمة ، ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م ٤مب ،ــــاًمٌ

 قمٜمد اًمتِمٞمع وضمقه ُمـ ذًمؽ وهمػم سمٛمٕم٤موي٦م تٕمريضاًم قمٜمف ذيمروا اًمذي مه٤مم ، سمـ اًمرزاق

. وم٘مد ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ  ع اًمًٜمل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمتِمٞمع اإلُم٤مُملسم٤مًمتِمٞم يًٛمك رسمام واًمذي اًمًٚمػ ،

طمجر: وىم٤مل اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم وىمٞمؾ ًمف: ىم٤مل أمحد: إن قمٌٞمد اهلل سمـ 

ًمذي ٓ إًمف إٓ هق أهمغم ذم ذًمؽ ، وم٘م٤مل: يم٤من قمٌد اًمرزاق واهلل ا ُمقؾمك يرد طمديثف ًمٚمتِمٞمع

وىم٤مل أسمق  . ، وًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ُمـ قمٌد اًمرزاق أوٕم٤مف ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ قمٌٞمد اهلل ُمٜمف ُمئ٦م وٕمػ

داود: ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٗمزاري: سمٚمٖمٜمل وٟمحـ سمّمٜمٕم٤مء أن أمحد وحيٞمك شمريم٤م طمدي٨م 
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ل: ي٤م أسم٤م ، وم٘م٤م ، ومذيمرت ًمف ، ومقاومٞم٧م اسمـ ُمٕملم ذم اعمقؾمؿ ، ومدظمٚمٜم٤م همّؿ ؿمديد قمٌد اًمرزاق

شمرمج٦م  ، )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ُمع اظمتّم٤مر ُمـ  ص٤مًمح ًمق ارشمد قمٌد اًمرزاق ُم٤م شمريمٜم٤م طمديثف! اهـ

 سمٞم٤من ذم ي٤ٌمًمغ أن أراد -اهلل رمحف–وًمٕمؾ اسمـ ُمٕملم  ( .671-2/687 ،قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم

 يٕمتٛمد اًمّمحٞمح احلدي٨م أن أراد ًمٕمٚمف أو اًمث٘م٤مت ، دمريح يقضم٥م ٓ اعمذه٥م اظمتالف أن

!! اًم٤ًمسم٘م٦م رواي٤مشمف قمـ آؾمتٖمٜم٤مء ٟمًتٓمع مل ارشمد ًمق سمحٞم٨م وأُمث٤مًمف ، اًمرزاق قمٌد قمغم سمٙمثرة

، وم٢من اإلُم٤مم  ـ ُمقؾمك اًمٙمقذم احل٤مومظ ومٚمٞمس سم٤مُٕمر اعم٘مٌقلسم اهلل ًمٕمٌٞمد أمحد اإلُم٤مم شمرك وأُم٤م

، وٓ قمـ اًمذيـ هؿ أؿمد ُمـ قمٌٞمد اهلل ذم  أمحد ٟمٗمًف مل يًتٓمع آؾمتٖمٜم٤مء قمـ أُمث٤مل قمٌٞمد اهلل

، يمام أن  ، وُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ اًمًٜمل أو اًم٘مقل سم٤مًم٘مدر أو اإلرضم٤مءاًمتِمٞمع 

ك قمغم اًمرهمؿ ُمـ ىمقل ـٜمـ ىمد اطمتجقا سمٕمٌٞمد اهلل  سمـ ُمقؾمـٚماًم وأصح٤مب اًمًـاًمٌخ٤مري وُمً

 . أمحد ومٞمف

وم٤معمٓمٚمع قمغم ؾمػمة اًمًٚمػ ٓ يِمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا أوؾمع صدرًا ُمع اًمٕمٚمامء اعمخ٤مًمٗملم هلؿ ُمـ       

، ويمثر اعمتٕمٜمتقن اًمذيـ يتٝمٛمقن  وم٘مد شمٗم٤مىمؿ إُمر إمم اًمٖم٤مي٦م سمٕمد ذًمؽ أُم٤مو،  ظمريـاعمت٠م

ؿ ومٞمٝمؿ اًمٕمرف ، يمام حتٙمَّ  ، وٓ يتًع صدرهؿ عمخ٤مًمػ أظمريـ سم٠مهنؿ ُمٌتدقمقن أو و٤مًمقن

، واهت٤مم يمؾ خم٤مًمػ  سم٤مًمٕم٘م٤مئد٦م ُمٗمٝمقُمٝمؿ ًمتٗم٤مصٞمٚمف اًمديـ وشمًٛمٞم واًمت٘مٚمٞمد ذم اىمتٓم٤مع ضمزء ُمـ

  !! ٟمف ُمٌتدعهلؿ ذم ضمزئٞم٤مشمف سم٠م

،  اجلٚمٞم٦م اًمقاوح٦م وىمد يزقمؿ ُمٕمؽمض أن ظمالف أوًمئؽ اًمرضم٤مل يم٤من ذم أُمقر  اًمديـ      

ديد ـن اجلٝمؾ اًمِمأ، و ر أٟمف مل يٙمـ ُمتٕمٛمداً ـديدًا قمغم شم٘مديـاًمتل ُيٕمد اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م ضمٝمالً ؿم

، وًمٙمٜمف ىمد يٙمقن قمذرًا  ٓ جيتٛمع ُمع اًمٗم٘مف واإلُم٤مُم٦م واًمتقصمٞمؼ ف، ٕٟم ضب ُمـ اًمتجريح

 . ًمرومع اإلصمؿ

، وًمٞمس ًمف اـمالع  ضمتٝم٤مدومٞمؼ: أن هذا يمالم ُمـ مل يامرس اإلواجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتق       

، وإٓ  ، أو هق يمالم رضمؾ ٓ يٕمرف ىمدر ٟمٗمًف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم أدًم٦م اًمٕمٚمامء وُمآظمذهؿ

ٝمؾ أن يّمػ سم٤مجل وىمٚمٞمؾ ُمـ اًمذوق وإظمالق أومٞمّمح عمـ ًمف ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م

اًمِمديد أُمث٤مل ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م وحمٛمد سمـ ظم٤مزم وقمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم ويمثػم ُمـ أُمث٤مهلؿ؟! 
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إُم٦م اًمذي ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم طمٗمظ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وصٞم٤مٟمتٝم٤م  وأئٛم٦م وم٢من ه١مٓء ُمـ يم٤ٌمر أقمالم

 . قمٚمٞمٝمؿ سمٙمثرة يٕمتٛمد

ر وأُم٤م ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘م٤مئد ومٙمثػم: إلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممموىم٤مل ا         ُمـ اًمٜم٤مس يمٗمَّ

، وٓ  ٕمرف قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن، وهذا اًم٘مقل ٓ يُ  اعمخٓمئلم ومٞمٝم٤م

، وإٟمام هق ذم إصؾ ُمـ أىمقال أهؾ اًمٌدع اًمذيـ يٌتدقمقن سمدقم٦م  قمـ أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم

 ع ذم ذًمؽ يمثػم ُمـ أشم٤ٌمعـ، ووىم ، يم٤مخلقارج واعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م ويٙمٗمرون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ

ػم ٗمٚمٙمقن ذم اًمتٙمـد يًـوىم . ٤مومٕمل وأمحد وهمػمهؿـ، يمٌٕمض أصح٤مب ُم٤مًمؽ واًمِم إئٛم٦م

، صمؿ جيٕمؾ يمؾ ُمـ ظمرج قمام هق قمٚمٞمف ُمـ أهؾ  ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٙمٗمر أهؾ اًمٌدع ُمٓمٚم٘م٤مً  ذًمؽ

، وهذا اًم٘مقل أيْم٤ًم يقضمد ذم ـم٤مئٗم٦م  ، وهذا سمٕمٞمٜمف ىمقل اخلقارج واعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م اًمٌدع

، وًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ  ٦م وًمٞمس هق ىمقل إئٛم٦م إرسمٕم٦م وٓ همػمهؿُمـ أصح٤مب إئٛم٦م إرسمٕم

، وًمٙمـ ىمد ُيٜم٘مؾ قمـ أطمدهؿ  ، سمؾ اعمٜم٘مقٓت اًمٍمحي٦م قمٜمٝمؿ شمٜم٤مىمض ذًمؽ يمٗمر يمؾ ُمٌتدع

، وٓ يٚمزم إذا  ، ويٙمقن ُم٘مّمقده أن هذا اًم٘مقل يمٗمر ًمٞمحذر أٟمف يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمٕمض إىمقال

، وم٢من صمٌقت اًمٙمٗمر ذم طمؼ  ًمت٠مويؾيم٤من اًم٘مقل يمٗمرًا أن يٙمٗمر يمؾ ُمـ ىم٤مًمف ُمع اجلٝمؾ وا

. اهـ )ُمٜمٝم٤مج  ، وذًمؽ ًمف ذوط وُمقاٟمع اًمِمخص اعمٕملم يمثٌقت اًمققمٞمد ذم أظمرة ذم طم٘مف

وًمٙمٜمف أـمٚمؼ يمٚمٛم٦م )يمؾ  ،ُمـ اإلٟمّم٤مف  وهذا اًمٙمالم ومٞمف يمثػم ( .612-٥/6٩9 ، اًمًٜم٦م

: يمؾ خمٓمئ او يمؾ ىم٤مئؾ سمٌدقم٦م . ُمـ اصقل أن ُي٘م٤ملوإصح قمغم ُم٤م شم٘مدم  ،( ُمٌتدع

وُمّمٓمٚمح اًمٕم٘م٤مئد اًمذي ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُيراد سمف اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمٙمثػمة اًمتل أدظمٚمٝم٤م اعمّمٜمٗمقن ذم 

 ُم٤ٌمطم٨م اًمٕم٘م٤مئد وإْن يم٤مٟم٧م ٓ شم١مصمر قمغم اًمتقطمٞمد وٓ قمغم اإليامن سم٤مًمرؾم٤مًم٦م .

 

أظمتٚمٗمقا ذم ىمْم٤مي٤م  ،أن أهؾ اًمًٜم٦م أٟمٗمًٝمؿ  ويزيدها وضقحاً  ومما يتصؾ هبذه افؼضقة       

أظمٓمر سمٙمثػم ُمـ مجٚم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ُاًمّم٘م٧م سم٤مًمٕم٘م٤مئد واهُتٛم٧م  هل ،وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة 

 ،: ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد ـ هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اخلالف ذمُم ،اًمٓمقائػ إظمرى سمًٌٌٝم٤م 

واحلٞمؾ إلؾم٘م٤مط  يم٤مةوذم شمٕمٞملم سمٕمض أُمقال اًمز ،وذم اًم٘مّم٤مص او قمدُمف سمح٥ًم آًم٦م اًم٘متؾ 

 ، وذم شمٌٕم٤مهت٤م وذم شمّمحٞمح إُم٤مُم٦م اًمٔم٤ممل ،يم٤مة وذم وضمقب طم٘مقق ذم اعم٤مل ؾمقى اًمز ،اًمزيم٤مة 
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ل ضب اًمؽمس ـووم ،ل ضمقاز شمٕمذي٥م اعمتٝمؿ همػم اعمدان ـووم ،وذم ضمقاز دم٤موز اًمِمقرى 

أهل اًمٗمئ٦م اًمٔم٤معم٦م أم اًمٗمئ٦م  ،وذم شمٕمريػ اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م  ،( ـ اعمًٚمٛملم )اًمدروع اًمٌنمي٦مـُم

أهق  ،ٚمٛملم وهمػمهؿ ـسملم اعمًوذم إصؾ ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م   ،؟ ٓم٦ماخل٤مرضم٦م قمغم اًمًٚم

وذم أول  ،وذم ىمٌقل او قمدم ىمٌقل اجلزي٦م ُمـ همػم أهؾ اًمٙمت٤مب  ،اًمًٚمؿ أم احلرب 

قمٚماًم  ،اًمقاضم٤ٌمت أهق اإليامن أم اإلؾمتدٓل ؟ وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اخلٓمػمة اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م 

ل ـؽ وموىمد سمّٞمٜم٤م ذًم ،وؾم٤مئر إىمقال إٟمام هل أظمٓم٤مء  ،أن احلؼ واطمد ذم ُمقوع اخلالف 

يمت٤مب ) اعمٜمٝم٩م اًمٗمريد ( . وٓ يدري أطمد اًمٌت٦م يمٞمػ يم٤مٟم٧م أظمٓم٤مء وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُمثؾ 

 وإن أدت إمم يمثػم ُمـ اًمدُم٤مر وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٌػمة اخلٓمػمة ًمٞم٧ًم سمٌدقم٦م

ُوصٗم٧م سم٤مًمٌدقم٦م  ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمثؾ هذه إضار واعمخ٤مـمر وًمٙمـ إظمٓم٤مء اًمتل ، واعمٔم٤ممل

!! واحلؼ هق شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مٟمقن هقاء اواعمٌتدقم٦م او وم٤ًمق اًمت٠مويؾسم٠مهؾ إ وُوصػ أصح٤مهب٤م

وًمٙمـ  ،٥م قمغم اًمديـ ومٝمق سمدقم٦م ـإذا طُمً ،أي قمغم اجلٛمٞمع . ومٙمؾ ظمٓم٠م قمغم اًمديـ  ،سم٤مًمٕمدل 

 ،ومٝمق ًمٞمس سمٛمٌتدع  ،اعمخٓمئ إذا يم٤من قمدًٓ ومٝمق حمٛمقل قمغم ٟمٞم٦م اإلص٤مسم٦م وًمٞمس اخلٓم٠م 

 واحلٛمد هلل يمثػمًا .

 

عمج٤مٟم٦ٌم أهؾ اًمٌدع سم٠مدًم٦م سمٕمٞمدة  ؿد ُيساء ؾفؿف أيضًا اشتدٓل بعض أئؿة احلديث ومما       

ومٞم٠ميت سمٕمد ذًمؽ ُمـ ٓ يٗمٝمؿ  ،قمـ ُمٗمٝمقم اًمٌدقم٦م وذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد قمـ اًمٌدقم٦م همػم اعم٘مّمقدة 

أي أن ُمثؾ  ،هذه إُمقر ومٞمقىمع شمٚمؽ إدًم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمتٞم٤مر اعمذهٌل ُمـ اًمٕمٚمامء اًمث٘م٤مت 

ىمد ُيًتٕمٛمؾ سمٕمد ذًمؽ عمٜمع اًمٙمالم وإُم٤مشم٦م اًمتٗمٙمػم . ُمث٤مل ذًمؽ اإلُم٤مم أسمق  هذا اإلؾمتدٓل

 ،: سم٤مب جم٤مٟم٦ٌم أهؾ إهقاء وسمٖمْمٝمؿ وم٘مد قم٘مد ذم ؾمٜمٜمف )اجلزء اًمراسمع( سم٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان ،داود 

ومال أدري يمٞمػ أدظمؾ أسمق داود ىمّمتٝمؿ ذم  ،واؾمتدل ًمف سم٘مّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظُمٚم ٗمقا 

وأيْم٤ًم وم٢من  ،وشم٤مب اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ شمقسمتلم  ،قمؽمومقا هب٤م ؟! وإٟمام هل ُمٕمّمٞم٦م أقاءـإه

وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم أي٦م اًمتل  ،وًمٙمـ ًمتزيمٞمتٝمؿ ورومع ُم٘م٤مُمٝمؿ  ،هجرهؿ مل يٙمـ قم٘مقسم٦م هلؿ 

 ،ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ . ويمذًمؽ قم٘مد أسمق داود سم٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان : سم٤مب شمرك اًمًالم قمغم أهؾ إهقاء 

ـِ َي٤مِهٍ قَمامَّ إول ُمٜمٝمام طمدي٨م   ،واؾمتدل ًمذًمؽ سمحديثلم  ، ىَم٤مَل: ىَمِدُْم٧ُم قَمغَم َأْهكِم َوىَمْد  ِر سْم
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َ٘م٧ْم َيَداَي  ٚمَّْٛم٧ُم  ، وَمَٖمَدْوُت قَمغَم اًمٜمٌَِّل  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ  ، وَمَخٚمَُّ٘مقيِن سمَِزقْمَٗمَرانٍ  شَمَِم٘مَّ ًَ ، وَم

ْؾ َهَذا قَمٜمَْؽ  » ، وَمَٚمْؿ َيُردَّ قَمكَمَّ َوىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمفِ  ًِ رواه أسمق داود . واحلدي٨م اًمث٤مين هق  « اْذَه٥ْم وَم٤مهْم

ُف اقْمتَؾَّ سَمِٕمػٌم ًمَِّمِٗمٞم٦ََّم سمِٜم٧ِْم طُمَٞملٍّ  قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهللَُّ قَمٜمَْٝم٤مطمدي٨م  ، َوقِمٜمَْد َزْيٜم٥ََم وَمْْمُؾ فَمْٝمٍر  ، َأٟمَّ

َؿ ًمَِزْيٜم٥ََم  َ٘م٤مًَم٧ْم: َأَٟم٤م ُأقْمٓمِل شمِْٚمَؽ ومَ  « َأقْمٓمِٞمَٝم٤م سَمِٕمػًما » وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّ

٦َم؟ وَمَٖمِْم٥َم َرؾُم  َم َوسَمْٕمَض ـٚمََّؿ وَمَٝمجَ ـقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم ـاًْمَٞمُٝمقِديَّ ٦ِم َواعْمَُحرَّ جَّ
َرَه٤م َذا احْلِ

. رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٗمف إًم٤ٌمين . وواوح أن إدظم٤مل احلديثلم ذم آهقاء  َصَٗمرٍ 

وم٠مىمَم ُم٤م حُيتٛمؾ أن ي٘مع قمٚمٞمف هق اعمٕمّمٞم٦م همػم  طمدي٨م قمامر سمـ ي٤مه أُم٤م  ،همري٥م ضمدًا 

ومٕمغم شم٘مدير  ،وأُم٤م طمدي٨م قم٤مئِم٦م وُم٤م ىم٤مًمتف زيٜم٥م ذم طمؼ صٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝمـ  ،اعم٘مّمقدة 

صمٌقشمف ومٚمٞمس ُمـ سم٤مب إهقاء واًمٌدع ذم رء . وًمق اؾمتدل أسمق داود هبذه إطم٤مدي٨م ًمٚم٘مقل 

٤م حتقيؾ ُمْم٤مُملم هذه إطم٤مدي٨م إمم اخلٓم٠م ذم وأُم ،هبجرة أهؾ اعمٕم٤ميص ًم٤ًمغ ذًمؽ 

وم٠مُمر ذم هم٤مي٦م اًمٌٓمالن .  ،اإلضمتٝم٤مد او إمم اعمذاه٥م وأراء اإلضمتٝم٤مدي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمتٞم٤مر اًم٤ًمئد 

 ،سمؾ إن اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ ذيمر ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ظُمٚم ٗمقا ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

رة وُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ حت٘مػمًا هلؿ يص اًمٔم٤مهواؾمتدل هب٤م قمغم اؾمتح٤ٌمب هجران أهؾ اًمٌدع واعمٕم٤م

وىمد  ،!! وٓ ؿمؽ واحلٛمد هلل شمٕم٤ممم أن قم٤ٌمرة اًمٜمقوي ٓ شمٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم اوًمئؽ اًمثالصم٦م وزضمراً 

واعمٝمؿ أيْم٤ًم أن ذٟم٥م اًمثالصم٦م  ،ؾمٌؼ ذم سم٤مب اًمذٟمقب واًمتقسم٦م شمٗمًػم أي٦م اًمتل شمِمٛمٚمٝمؿ 

دي٨م يم٠ميب داود قمغم شمٚمؽ همػم أن اقمتامد إُم٤مم ذم احلاًمذيـ ظُمٚمٗمقا ًمٞمس ُمـ اًمٌدع ذم رء . 

 !! أٟمف شمٕمٚمؼ هب٤م ٕٟمف مل جيد همػمه٤م اًمرواي٤مت ُيرضمح

 

اود واًمؽمُمذي روى ُمٜمٝم٤م أسمق د ، وؿد ُرويت أحاديث دم ذم او تؽػر افؼدرية وادرجئة       

( واحل٤ميمؿ . وىمد ؾم٤مق واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم )اًمًٜم٦م( واًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمٞمف )إوؾمط واًمٙمٌػم

( وهل قمٜمده ُم٤م سملم ُمقوقع او ٓ هذه إطم٤مدي٨م ذم )اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦مجلقزي مجٚم٦م ُمـ اسمـ ا

ْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م يّمح أي وٕمٞمػ . وهل ُمذيمقرة ذم اًمٙمت٥م اعمِمٝمقرة ذم إطم٤مدي٨م اًم

( وذم ػ إًم٤ٌمين مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم حت٘مٞمؼ )اًمًٜم٦م( . وىمد وٕميمٙمت٤مب اًمٕم٘مٞمكم )اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم

ه إطم٤مدي٨م ذم اًمًٚمًٚم٦م طمديث٤ًم ُمـ هذ وًمٙمٜمف سمٕمد ُمراضمٕم٦ٍم ىمّقى ،اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م 
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وم٢من فم٤مهر قم٤ٌمرشمف أٟمف  ،وشم٘مقي٦م إًم٤ٌمين هذه ًمٞم٧ًم سم٤معمتٞمٜم٦م  ،( 6817اًمّمحٞمح٦م )احلدي٨م 

وهق شمقصمٞمؼ ُمرؾمؾ )اخلٓمٞم٥م  ،رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد اقمتٛمد قمغم شمقصمٞمؼ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ٕطمد 

قمٚم٦م أظمرى ذم هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم  ،( ومال ُي٘مٌؾ ُمـ همػم ىمرائـ همػم ُمٕم٤مس ًمرضمؾ اإلؾمٜم٤مد

اإلؾمٜم٤مد . ومم٤م يثػم اًمِمٙمقك أيْم٤ًم أن شمٗمًػم اًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م همػم ُمقضمقد ذم اًمرواي٤مت اًمتل 

وم٢من هذا  ،ومٚمام يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمٚمامت همػم ؿم٤مئٕم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة  ،يًتحؼ اؾمٜم٤مده٤م سمٕمض اًمٜمٔمر 

يثػم اطمتامل يمقن شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ُمّمٜمققم٦م ُمقوققم٦م . صمؿ إن إي٘م٤مع شمٚمؽ إطم٤مدي٨م قمغم 

٦م وهقى ُمتٌع واًمٕمٞم٤مذ إٟمام هل قمّمٌٞم٦م ُمذهٌٞم ،ئٗم٦م ؾماّمه٤م ظمّمقُمٝم٤م سم٤مًم٘مدري٦م او اعمرضمئ٦م ـم٤م

 اًمِمٞمٕم٦م ويمذًمؽ ،يتٗم٤موشمقن ذم شمٗم٤مصٞمؾ أومٙم٤مرهؿ  . هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اًم٘مدري٦م ٤مممــسم٤مهلل شمٕم

اعمرضمئ٦م . وإُمر اعمتٞم٘مـ أن أؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمحلم واًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد ُمِمحقٟم٦م سم٤مًمث٘م٤مت ُمـ و

 ومٝمذا يمام ىم٤مل ،يمام سمّٞمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وذيمرٟم٤م مجٚم٦م يمٌػمة ُمـ أؾمامئٝمؿ  ،رضمئ٦م واًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م واعم

ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ       ې   ڍشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك

وىمد ذيمرٟم٤م أٟمف ٓ ُيدرك  .18اًمرقمد:  ڍ   ىئ  ی  ی    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ

( ٍمة ُمثؾ )شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مؾم٤مٟمٞمد قمغم اًمٙمت٥م اعمختهذه احل٘مٞم٘م٦م ُمـ يٕمتٛمد ذم دراؾم٦م إ

( )وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،( ًمٚمٛمزي دون اًمٙمت٥م اًمقاؾمٕم٦م ُمثؾ )هتذي٥م اًمٙمامل ،إلسمـ طمجر 

ويٛمٙمـ  ،وشمقضمد أطم٤مدي٨م أظمرى وٕمٞمٗم٦م ضمدًا وُمقوققم٦م ذم هذا اعمج٤مل  إلسمـ طمجر .

 ُمراضمٕمتٝم٤م ذم يمت٥م إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م واعمقوققم٦م . 

 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل وم ،آمة  ويتصؾ بذفؽ افػفؿ افػاشد حلديث اؾساق       ـْ َأَٟمِس سْم َٕم

َٝم٤م ذِم اًمٜم٤َّمِر إِٓ َواطِمَدًة  » اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ  ُق قَمغَم اصْمٜمََتلْمِ َوؾَمٌِْٕملَم يُمٚمُّ تِل ؾَمَتْٗمؽَمِ إِنَّ ُأُمَّ

وهذا اإلؾمٜم٤مد  ،ًمٔم٤مهر رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم ) اًمًٜم٦م ( سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ذم ا « وهل اجلامقم٦م

َّٓ  »وذم رواي٦م سم٢مؾمٜم٤مد آظمر  ،ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة وهق إُم٤مم ضمٚمٞمؾ ُمـ اًم٘مدري٦م  َٝم٤م ذِم اًمٜم٤َّمِر إِ يُمٚمُّ

ؾْماَلُم َومَج٤َمقَمُتُٝمؿْ  َواطِمَدةٌ  رواه اًمٓمؼماين ذم ) اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ . ومٕمغم  « ، اإْلِ

 وم٢من أهؾ اًمت٘مقى واإلٟمّم٤مف ي٘مقًمقن: قمًك ،شم٘مدير اٟمتٗم٤مء اًم٘مقادح ذم إؾمٜم٤مد اًمرواي٦م إومم 
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ـْ اجلامقم٦م ئمٚمؿ اًمٜم٤مس أن ويرضمقن ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م وٓ  ، أن ٟمٙمقن ُِم

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمذهٌٞم٦م . وهذا يِمٛمؾ اًمث٘م٤مت يمٚمٝمؿ وأشم٤ٌمقمٝمؿ  يٙمقن ُمـ اجلامقم٦م

٦م . ي١ميمد ذًمؽ ومٝمؿ يمٚمٝمؿ ُمـ اجلامقم ،سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ جم٤مل أظمٓم٤مئٝمؿ اإلضمتٝم٤مدي٦م 

اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة وإصقل اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمتل شمقضم٥م اًم٘مقل سم٠من يمؾ ُمـ آُمـ 

 ،سم٤مًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م ومٝمق ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ؾمقاء قمقىم٥م قمغم ُمٕم٤مصٞمف او مل ُيٕم٤مىم٥م 

ہ  ہ  ہ  ھ      ڍويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من مجٚم٦م ُمـ هذه اًمٜمّمقص 

. وم٢مذا يم٤مٟم٧م  ٥إطمزاب:  ڍ   ﮳ ﮴  ﮵ ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  

وم٢من ومَِرق اًمٜم٤مر هل  ،واًمٓمقائػ اًمتل طم٤مومٔم٧م طم٘م٤ًم قمغم اإلؾمالم  اجلامقم٦م شمْمؿ يمؾ إومراد

  الم .ـاًمتل ظمرضم٧م ُمـ اإلؾم

 حَيِؾُّ َدُم اُْمِرٍئ َٓ   » ط قُل اهللِـىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُم ٕمقد ـد ذًمؽ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًـي١مي      

ٚمِؿٍ  ًْ َّٓ سم٢ِمطِْمدَ  َيِْمَٝمدُ  ُُم َّٓ اهللُ َوَأين  َرؾُمقُل اهللِ، إِ َٓ إًَِمَف إِ ايِن َواًمٜمَّْٗمُس َأْن  ى صَماَلٍث: اًمثَّٞم ٥ُم اًمزَّ

رواه ُمًٚمؿ وأمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ  «عمَُْٗم٤مِرُق ًمِْٚمَجاَمقَم٦ِم َواًمت٤َّمِرُك ًمِِديٜمِِف ا سم٤ِمًمٜمَّْٗمسِ 

ـِ اًمت٤َّمِرُك ًمِْٚمَجاَمقَم٦ِم  »ظ اًمٌخ٤مري سمٚمٗم ورواه ،ٞم٦ٌم ـيب ؿمطم٤ٌمن واسمـ أ ي ـَ اًمد   . «َواعَم٤مِرُق ُِم

إٟمام هل صٗم٦م ًمٚمت٤مرك ًمديٜمف وًمٞم٧ًم ؾم٤ًٌٌم ُمًت٘مالً  « اعْمَُٗم٤مِرُق ًمِْٚمَجاَمقَم٦مِ  »وشمدسمر أن قم٤ٌمرة 

وىمد ٟمٌف إمم ذًمؽ اسمـ طمجر ذم )ومتح  ،إلسم٤مطم٦م اًمدم وإٓ ًمٙم٤مٟم٧م اخلّم٤مل اعمٌٞمح٦م ًمٚمدم أرسمٕم٤ًم 

أن اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م هق اعمرشمد وًمٞمس أصح٤مب اعمذاه٥م ُمـ ذًمؽ وواوح  اًم٤ٌمري( وهمػمه .

قمٛمقُم٤ًم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  ٚمٛملمـ٤مقم٦م هل مج٤مقم٦م اعمًـأي أن اجلٛم ،وأراء اإلضمتٝم٤مدي٦م 

ُمًت٘مؾ إلسم٤مطم٦م  ويم٠مهن٤م ؾم٥ٌم « اعْمَُٗم٤مِرُق ًمِْٚمَجاَمقَم٦مِ  »وأُم٤م ُمـ يتٕم٤مُمؾ ُمع قم٤ٌمرة  ُمذاهٌٝمؿ .

اعمٕم٤مرو٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م او اخلالف اًمٗمٙمري واعمذهٌل ِم٤مء ُمـ أقمامل ي اًمدم صمؿ يقىمٕمٝم٤م قمغم ُم٤م

 . وذريٕم٦م ًمٙمتؿ إومقاه وإُم٤مشم٦م طمريم٦م اًمتٗمٙمػم ومٝمذا ذم هم٤مي٦م اًمٗم٤ًمد وومٞمف ضمرأة قمغم احلرُم٤مت

واحلدي٨م سمّمٞمٖم٦م احلٍم ومال جيقز إو٤موم٦م ؾم٥ٌم آظمر ًم٘متؾ اعمًٚمؿ إٓ سمدًمٞمؾ ىمٓمٕمل يمام ذم 

زل ُمـ ـوهل ُمـ أواظمر ُم٤م ٟم ،قرة اعم٤مئدة ـ٤مد ذم إرض ذم ؾمـقم٘مقسم٦م اعمح٤مرسم٦م واإلومً

  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .
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وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم  ،وُمـ اعمّم٤مئ٥م اإلـمالىم٤مت اعمٗمتقطم٦م ظمالوم٤ًم ٕصؾ طمرُم٦م اًمٜمٗمقس       

ـِ اجْلاََمقَم٦ِم سمٌِِْدقَم٦ٍم أو سمٖمل أوهمػممه اًمٜمقوي: ٤م َويَمَذا ىَم٤مَل اًْمُٕمَٚماَمُء َوَيَتٜم٤َمَوُل َأْيًْم٤م يُمؾَّ ظَم٤مِرٍج قَم

ومال ؿمؽ  ،( يمام ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م ، 11/121 ،. اهـ ُمـ )ذح ُمًٚمؿ َأقْمَٚمُؿ  اخْلََقاِرُج َواهلل

إٓ وأُم٤م شمٜم٤موًمف ًمٙمؾ ذًمؽ سم٤مًم٘مٞم٤مس وم٠مُمر ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد  ،أن احلدي٨م ٓ يتٜم٤مول ذًمؽ سم٤مًمٜمص 

إدظم٤مل اخلروج قمـ إىمٞم٦ًم اًمٗم٤مؾمدة اعمٕمتٛمدة قمغم أوص٤مف ومْمٗم٤مو٦م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م . صمؿ إن 

يمام يٛمٙمـ أن يِمٛمؾ  ٛمٙمـ أن يِمٛمؾ مج٤مقم٤مت ُمـ ظمٞم٤مر إُم٦مسمٌدقم٦م يمالم همػم ُمٜمْمٌط وي

ل اًمٗمئ٦م ويمذًمؽ اخلروج سمٌٖمل وم٢من آي٦م احلجرات شم٠مُمر سم٘مت٤م ، ؿمٕمقسم٤ًم ُمـ اعمًٚمٛملم سمٙم٤مُمٚمٝم٤م

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم اخلالف  ، سملم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل ضمداً  وشمقضمد ومروق قمٛمٚمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ،اًم٤ٌمهمٞم٦م 

وأُم٤م  ؟٦م أم اًمٗمئ٦م اخل٤مرضم٦م قمغم اًمًٚمٓم٦معماًمٙمٌػم ذم شمٕمريػ اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م أهل اًمٗمئ٦م اًمٔم٤م

وؾمٜمذيمر أُمرهؿ ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًم٤ٌمب  ،اخلقارج إوائؾ ومٗمٞمٝمؿ أطم٤مدي٨م يمثػمة 

 .  ٤مممــــ٤مء اهلل شمٕمـاًمث٤مًم٨م إن ؿم

 ،ومٝمق ظمٓم٥م يمٌػم  ،وأُم٤م ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمٜمقوي ًمتٚمؽ اًمٕم٤ٌمرة قمـ اًمٕمٚمامء سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم       

وإٟمام اؿمتٝمر قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اًم٘مقل سمجقاز ىمتؾ اعمٌتدع  ، ٕن اًمٕمٛمقم سمٕمٞمد ضمدًا قمـ اًمّمح٦م

 ،همػم أن ُم٤مًمٙم٤ًم مل ي٘مدم إدًم٦م واًمتٗم٤مصٞمؾ واًمْمقاسمط هلذا اًم٘مقل اخلٓمػم  ،اًمداقمٞم٦م إمم سمدقمتف 

أٟمف إلسمراء ذُم٦م اعمًٚمؿ ذم طمؼ  ٕن طمٙمؿ اًمت٘مٚمٞمد ،ومٝمذا اًمٜم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ٓ حيؾ شم٘مٚمٞمده 

اسمـ قمٌد اًمؼم  د ٟم٘مؾوىم وطم٘مقق أظمريـ ومال حيؾ سمذًمؽ . وأُم٤م اًمتج٤موز إمم دُم٤مء ، ٟمٗمًف

ومم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم  ،ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وًمٞمس ومٞمف شمٕمريػ ُمٜمْمٌط ًمٚمٌدقم٦م وٓ إلٟمقاقمٝم٤م وُمراشمٌٝم٤م 

٤مومِِٕملُّ َوَأْصَح٤مهُبُاماسمـ أيب ًمٞمغم وااشمٗمؼ : اسمـ قمٌد اًمؼم َُم٦َم َوَأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َواًمِمَّ  َواًمثَّْقِريُّ  سمـ ؿُمؼْمُ

ـُ سم ًَ َّٓ َُم٤مًمًِٙم٤م َوـَم٤مئَِٗم٦ًم  ٌتلـ طمل وقمثامن اًمَواحْلَ َؿ ذِم اًْمِٗمْ٘مِف إِ ـْ شَمَٙمٚمَّ يُّ َوؾَم٤مئُِر َُم ُوَداُوُد َواًمٓمَّؼَمِ

َتِحٚمُّ  ًْ َٓ َي ًٓ َو ِهْؿ إَِذا يَم٤مُٟمقا قُمُدو ٦ِم َوهَمػْمِ ٌُقِل ؿَمَٝم٤مَدِة َأْهِؾ اًْمٌَِدِع اًْمَ٘مَدِريَّ ـْ َأْصَح٤مسمِِف قَمغَم ىَم قَن ُِم

َٓ يَ  وَر َو ِه َوَيِٛمٞمٜمِفِ اًمزُّ ىَم٤مَل ٦م . يَماَم شَمّْمٜمَُع اخْلَٓم٤َّمسمِٞم ِْمَٝمُد سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم شَمّْمِديِؼ سَمْٕمٍض ذِم ظَمؼَمِ

ْ َيُت٥ْم ُِمٜمُْف َأْومَم  ْٟم٥ِم إِْن مَل ـْ َيَرى إِْٟمَٗم٤مَذ اًْمَققِمٞمِد ذِم ُدظُمقِل اًمٜم٤َّمِر قَمغَم اًمذَّ ٤مومِِٕملُّ َوؿَمَٝم٤مَدُة َُم  اًمِمَّ

ـْ ؿَمَٝم٤مدَ  ٌُقِل ُِم ُٟمقِب سم٤ِمًْمَ٘م تَِخػُّ سم٤ِمًمذُّ ًْ ـْ َي ـْ جُيِٞمُز  )أي اسمـ قمٌد اًمؼم(: ىَم٤مَل َأسُمق قُمَٛمرَ .  ِة َُم يُمؾُّ َُم
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ٞمِْػ  ًَّ َٓ قَمْرَوُٝمْؿ قَمغَم اًم َٓ َيَرى اؾْمتَِت٤مسَمَتُٝمْؿ َو ْؿ   ،. اهـ ُمـ )اإلؾمتذيم٤مر  َواهللَُّ َأقْمَٚمؿُ .  ؿَمَٝم٤مَدهَتُ

 يمت٤مب اًم٘مدر( .  ، 7/627

رة اًمٜمقوي ُمـ همػم أن يٜمًٌٝم٤م إمم اًمٕمٚمامء سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم وًمٙمٜمف ذيمر سمٕمْمٝمؿ ُمثؾ قم٤ٌمو      

أهؾ اًمٖمرور  ُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م أنو . اؿمؽمط ًم٘متؾ اخلقارج وٟمحقهؿ أن ي٘م٤مشمِٚمقا وُيٗمًدوا

ُمـ  وهمػمٟم٤م ، او ٟمحـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ي٘مقًمقن: ٟمحـ اجلامقم٦م ،ٙمؼم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم واًم

 ڍۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ڍ اهلل شمٕم٤ممم !! ويم٠مهنؿ ٟمًقا ىمقل ُمٜمٝم٤م قاًمٞمً اعمًٚمٛملم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،٩6اًمٜمجؿ: 

شمٕم٤ممم ذم أيمثر  وىمقًمف ،21 – 22اعم١مُمٜمقن:  ڍ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

. وٟمًقا ىمقل 1٥واحلجرات  26واًمٜمقر  6إٟمٗم٤مل:  .... ڍ ٹ  ٹ  ٹڍ  ُمـ آي٦م

ؼْمُ سَمَٓمُر احْلَؼ  َوهَمْٛمُط اًمٜم٤َّمسِ  » قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اًمٜمٌَِّل  َصغمَّ اهللُ 
وهمٛمط  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  « اًْمٙمِ

ضُمُؾ: َهَٚمَؽ  » طاًمٜم٤مس أي اؾمتّمٖم٤مرهؿ وإٟمٙم٤مر حم٤مؾمٜمٝمؿ . وذم اًمّمحٞمح ىمقًمف  إَِذا ىَم٤مَل اًمرَّ

 :ُمِمٝمقريـقمغم وضمٝملم  ش أهٚمٙمٝمؿ » روىوىمد  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  «اًمٜم٤َّمُس وَمُٝمَق َأْهَٚمُٙمُٝمْؿ 

٘مٞمؾ إن وأُم٤م رواي٦م اًمٗمتح وم ، وُمٕمٜم٤مه أؿمدهؿ هاليم٤م ،واًمرومع أؿمٝمر  ، رومع اًمٙم٤مف وومتحٝم٤م

 . هق ضمٕمٚمٝمؿ ه٤مًمٙملم ٓ أهنؿ هٚمٙمقا ذم احل٘مٞم٘م٦م أٟمف ُمٕمٜم٤مه٤م
 

وم٘مد  ،وؾم٥ٌم اإلـم٤مًم٦م ذم هذا إُمر هق وضمقد صمٖمرات ظمٓمػمة ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمٌدقم٦م        

 ،ة يم٤من طم٤مضًا ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مدُم٤مء ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م ذيمرٟم٤م أن ُمٗمٝمقم اًمٌدقم٦م همػم اعم٘مّمقد

وىمد  ،همػم أن هذا اعمٗمٝمقم ًمٞمس سمِم٤مئع ذم شمٜمٔمػمات اعمت٠مظمريـ ممـ شمٕمّرض إمم ىمْمٞم٦م اًمٌدقم٦م 

ظم٤مص٦م  ،ذيمره سمٕمض اعمت٠مظمريـ واعمٕم٤مسيـ سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد مم٤م جيٕمؾ اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف ُمتٕمذرًا 

اًمتل فم٤مهره٤م قمدم اًمتٗمريؼ سملم  سمجٛمٚم٦م ُمـ إىمقال أطم٤مـمف وأن سمٕمض ُمـ ذيمره سم٤مظمتّم٤مر

 هذا اًم٘مّمقر إمم أظمٓم٤مء وُمٔم٤ممل قمٔمٞمٛم٦م .. وىمد ي١مدي   اعم٘مّمقدة وهمػم اعم٘مّمقدة
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 ادبحث افرابع

 اخلافصة رظاية افـقة 

 دم افبدظة ؽر ادؼصقدة

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

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

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ     ڳ

 أشمٞم٦م : . يتْمح ُمٕمٜمك أي٦م ُمـ اًمٗمقائد68احلديد:  ڍ  ہ  ہ  ہ

 ،اًمراه٥م اعمتٕمٌد ذم اًمّمقُمٕم٦م  ، ڍ گ    گ ڍ: ىمقًمف شمٕم٤ممم إوػ افػائدة       

ه٤ٌمٟمٞم٦م  ،وأصٚمف ُمـ: َرِه٥َم اًمٌمَء ره٤ًٌم وره٦ًٌم إذا ظم٤مومف  ،واجلٛمع ره٤ٌمن  اًمٗمٕمٚم٦م واًمرَّ

ويٙمقن ٟمّم٥م ره٤ٌمٟمٞم٦م  ، ڍ گ ڍاعمٜمًقسم٦م إمم اًمره٤ٌمن . وُيٜمقى ذم اًمتالوة اًمقىمػ قمغم 

سمٗمٕمؾ ُمْمٛمر يدل قمٚمٞمف اًمٔم٤مهر يم٠من يٙمقن اًمت٘مدير: وصٜمٕمقا او ضمٕمٚمقا او ومٕمٚمقا ره٤ٌمٟمٞم٦م 

ٕن اًمرمح٦م واًمرأوم٦م  ، ڍ گ    ڍُمٕمٓمقوم٦م قمغم  ڍ    گ   ڍاسمتدقمقه٤م . وٓ يّمح أن شمٙمقن 

وٓ ؿمؽ أن ُم٤م ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن ٓ ُي٘م٤مل إن  ،ذم ىمٚمقهبؿ  ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم

اإلٟم٤ًمن اسمتدقمف . واًمٜمّم٥م سمٗمٕمؾ ُمْمٛمر أظمذ سمف أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أسمق قمكم اًمٗم٤مرد واًمزخمنمي 

ُمٜمٝمؿ  ،. واظمت٤مره أيْم٤ًم أيمثر اعمٗمنيـ  ق اًمٌ٘م٤مء واسمـ إٟم٤ٌمري واسمـ ؾمٞمدهواًمٜمح٤مس وأسم

ورضمحف  ،واًمرازي واسمـ اجلقزي واسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ قم٤مؿمقر ُمٙمل اسمـ أيب ـم٤مًم٥م واًمقاطمدي 

 اًم٘مرـمٌل أيْم٤ًم .

 ،مجٚم٦م ُُمًت٠مٟمٗم٦م ًمٌٞم٤من ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  ، ڍ ڳ  ڳ گ ڍ: ىمقًمف شمٕم٤ممم ةافثاكق افػائدة       

 . شره٤ٌمٟمٞم٦م  »وضمّقز سمٕمْمٝمؿ ان شمٙمقن صٗم٦م ًمـ 

ـ طمٙمؿ اجلٛمٚم٦م هذا اؾمتثٜم٤مء ُم ، ڍ ڱ   ڳ   ڱ   ڳ  ڍ: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ةافثافث افػائدة       

واإلصم٤ٌمت إٟمام يٙمقن  ،ٕن اًمًٞم٤مق يدل قمغم إصم٤ٌمت إسمتٖم٤مء روقان اهلل  ،اعمٜمٗمٞم٦م اعمًت٠مٟمٗم٦م ىمٌٚمف 
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ويتحّمؾ ُمـ ذًمؽ صمالصم٦م  ؟تّمؾأهق اؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع أم ُم ،اظمتٚمػ اًمًٚمػ سمٕمد ٟمٗمل . و

ُمـ قمدم اًمٙمت٤مسم٦م وًمٞمس ُمـ وٛمػم  : أن يٙمقن اؾمتثٜم٤مًء ُمٜم٘مٓمٕم٤مً افقجف إولوضمقه . 

سمٛمٕمٜمك: ُم٤م يمتٌٜم٤م شمٚمؽ اًمٌدقم٦م قمٚمٞمٝمؿ وًمٙمـ يمتٌٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ اسمتٖم٤مء روقان  ،اعمٌتدقم٦م  اًمره٤ٌمٟمٞم٦م

ا اًمقضمف ىمري٥م ُمـ وقمغم هذا اعمٕمٜمك شمٗمًػم اعم٤مشمريدي واًمًٛمرىمٜمدي . وهذ ،اهلل شمٕم٤ممم 

وم٢مٟمف اؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع  ،وم٢مٟمؽ إذا ىمٚم٧م: ُم٤م طمي اًمٓمالب إٓ اًمٌقاب  ، اإلؾمتدراك اعمحض

وإذا يم٤من اعم٘مّمقد قمدم طمْمقر  ، أي ُمـ قمدم طمْمقرهؿ ، ُمـ احلٙمؿ اعمًٜمد إمم اًمٓمالب

اًمٓمالب إمم اعمدرؾم٦م وم٢من اًمذي يث٧ٌم ًمٚمٌقاب هق احلْمقر إمم اعمدرؾم٦م أيْم٤ًم وًمٞمس إمم 

اًمًقق او اًمقًمٞمٛم٦م . وأُم٤م ذم اًمقضمف اعمذيمقر وم٢مٟمف اؾمتدراك حمض سمٙمت٤مسم٦م أظمرى همػم اًمٙمت٤مسم٦م 

( عمحض سم٠مداة اإلؾمتدراك )ًمٙمـؾمتدراك اوهذا جيري ُمع اإل ،اعمذيمقرة ىمٌؾ اإلؾمتثٜم٤مء 

افقجف . ا وضمدٟم٤م وضمٝم٤ًم أىمؾ اٟم٘مٓم٤مقم٤ًم ُمٜمف وًمٙمٜمف ُُمًتٌٕمد ذم اإلؾمتثٜم٤مء وإن يم٤من ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم إذ

واًمت٘مدير: ُم٤م يمتٌٜم٤مه٤م  ،: أن يٙمقن اؾمتثٜم٤مًء ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم ُمـ ومٕمٚمٝمؿ اعمٗمٝمقم ُمـ اًمًٞم٤مق افثاين

ضمف جيري ىمقل ـم٤مئٗم٦م وقمغم هذا اًمق ،قمٚمٞمٝمؿ وًمٙمـ ومٕمٚمقه٤م او اسمتدقمقه٤م اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل 

و٤مة اسمتدقمقه٤م اسمتٖم٤مء ُمر ،ىم٤مل ىمت٤مدة : مل شمٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ  ،ُمٜمٝمؿ ىمت٤مدة واسمـ زيد  ،ُمـ اًمًٚمػ 

وهق ىمقي  ، اظمتٞم٤مر اًمزخمنمي واًمٜمًٗمل واسمـ اًم٘مّٞمؿ واًمٌٞمْم٤موي اه اًمٓمؼمي . وهقاهلل . رو

ٛم٦م ـــٚمضمٝم٦م اًمؽميمٞم٥م وم٢من ومٕمٚمٝمؿ اعمٗمٝمقم ُمـ اًمًٞم٤مق دًم٧م قمٚمٞمف يم ُمـ وأُم٤م ،ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك 

وهذا يٕمٙمر قمغم هذا اًمقضمف  ،وًمٞمس اجلٛمٚم٦م اعمٜمٗمٞم٦م  شإٓ  »ذم اجلٛمٚم٦م اعمثٌت٦م ىمٌؾ  ڍگ  ڍ

: هق افقجف افثافث ُمْم٤مُملم اجلٛمٚم٦م اعمٜمٗمٞم٦م . سمٕمض أن يٙمقن ُمـ يٜمٌٖمل هٜم٤م ٕن اإلؾمتثٜم٤مء

أن  إٓ ،أي ُم٤م أًمزُمٜم٤مهؿ هب٤م  ،سمٛمٕمٜمك: ُم٤م يمتٌٜم٤مه٤م قمٚمٞمٝمؿ  ،ٜمٗمٞم٦م اإلؾمتثٜم٤مء اعمتّمؾ ُمـ اجلٛمٚم٦م اعم

أيب سمـ أيب ـم٤مًم٥م واوهذا ُمٜم٘مقل قمـ جم٤مهد وهق اظمتٞم٤مر ُمٙمل  ،يٌتٖمقا هب٤م روقان اهلل شمٕم٤ممم 

وًمٙمـ  ، . ويتْمٛمـ ذًمؽ إًمزام اعمجتٝمد سم٤مضمتٝم٤مده وإْن يم٤من ظمٓم٠ًم ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمرطمّٞم٤من 

وٓ ؿمؽ أن ُمـ يم٤من ُُمٚمزُم٤ًم ذم اًمنمع سم٤مضمتٝم٤مده  . سمنمط ؾمالُم٦م اًمٜمٞم٦م ووضمقب طمؼ اًمرقم٤مي٦م

ذم اعمٕمٜمك  . وهذا وضمف ىمقي ة إًمٞمف ُمـ همػم أن يٗمروف قمغم أظمريـومٚمف طمؼ اًمدقمق

وٓ ؿمؽ أن احلج٦م اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ اإلؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع .  وومٞمف ؿمٌف ُمٕمٜمقي ُمـ ، واًمؽميمٞم٥م
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أطمدمه٤م أن اًمقضمف إول ُُمًتٌٕمد  ،وذًمؽ ًمًٌٌلم  ، صمؿ ُم٤م ي٘م٤مرسمف ذم اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨مذم اًمقضمف 

ٕن  ،ذا صح ُمٕمٜمك اعمتّمؾ وم٢مٟمف ُم٘مدم قمغم ُم٤م يٕم٤مروف واًم٥ًٌم أظمر أٟمف إ ،يمام ذيمرٟم٤م 

ٜمد ومال جيقز إٓ سم٘مريٜم٦م او قم ، اإلٟم٘مٓم٤مع سمٛمٕمٜمك اإلؾمتدراك يًتٚمزم ختّمٞمص ُمٗمٝمقم اإلؾمتثٜم٤مء

وًمذًمؽ سح سمٕمض أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن  ،وم٤ًمد اعمٕمٜمك  شمٕمذر احلٛمؾ قمغم اإلشمّم٤مل سم٥ًٌم

 ٛمد اًمٙمثػم .. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلإصؾ ذم اإلؾمتثٜم٤مء اإلشمّم٤مل 
 

رقم٤مي٦م إُمر أي طمراؾمتف  ، ڍ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڍ: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ةافرابع افػائدة       

ُمـ َرقَمك يْرقمك رقم٤مي٦م . وشمدل اًمٕم٤ٌمرة قمغم قمٔمٞمؿ ؿم٠من اًمٜمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م اًمتل  ،وطمٗمٔمف ومح٤ميتف 

طمؼ اًمرقم٤مي٦م  ومٝمذه اًمٜمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م هل ؾم٥ٌم ، ڍ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    ڍشمْمٛمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وًمقٓ هذه اًمٜمٞم٦م وم٢من اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌدقم٦م ٓ يٙمقن سمّمٞمٖم٦م اًمرقم٤مي٦م .  ،قم٦م همػم اعم٘مّمقدة ًمٚمٌد

م هبذه اًمٜمٞم٦م وإْن  وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م أن اًمٕم٤ممل اًمٕمدل إٟمام يٜمقي اإلص٤مسم٦م ذم اضمتٝم٤مده وأٟمف ُي٘مقَّ

٠م . وهذا يمٚمف ي٘مٓمع سم٠من اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌدقم٦م همػم اعم٘مّمقدة يٙمقن ُمـ ـمريؼ اًمرقم٤مي٦م ــأظمٓم

ومال يّمح اًمٌت٦م أن يٙمقن اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمٓمريؼ اهلجران  ،ٔمٞمؿ أي اًمٜمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م ٕؾم٤مؾمٝم٤م اًمٕم

 أؿمٌف ذًمؽ .  واًم٘مٓمٞمٕم٦م وُم٤م

( سمٕمض اًمٗمقائد اًمتل شم٤ًمقمد قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمث٤مًم٨م٤ًمسمؼ )اًم وىمد ذيمرٟم٤م ذم اعمٌح٨م      

د قمغم ؾمالُم٦م اًمٜمٞم٦م . وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم اًمتٜمٌٞمف اًمنيع إمم مجٚم٦م ُمـ ـمرق اًمرقم٤مي٦م اًمتل شم٤ًمقم

اعمح٤مومٔم٦م قمغم اسمتٖم٤مء روقان اهلل شمٕم٤ممم وقمدم حتقًمف إمم ظمٓمٞمئ٦م وإمم مجقد يٜم٤مذم اًمتقسم٦م 

 ومٛمـ هذه اًمٓمرق : ،واعمٖم٤مًم٦ٌم 

   وذًمؽ ًمّمٞم٤مٟم٦م اًمديـ وًمٚمٛم٤ًمقمدة  ،قمدم إًمّم٤مق اإلضمتٝم٤مدات همػم اًم٘مٓمٕمٞم٦م سم٤مًمديـ

 . سمؼٞمػمه٤م . وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمقمغم قمدم صمٌقت اًمٌدع وًمٚمتِمجٞمع قمغم شمٖم

   ٕضمؾ اًمؽماضمع قمـ اخلٓم٠م وإزاًم٦م اًمٌدقم٦م او إزاًم٦م  ،شمٙمرار اًمٜمٔمر وُمراضمٕم٦م اإلضمتٝم٤مد

 وهق ُمـ أهؿ ـمرق اًمرقم٤مي٦م . ،وهذا أيْم٤ًم ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  ،اعمًتٓم٤مع ُمـ آصم٤مره٤م 
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  ظم٤مص٦م أن  ، اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ سمٛمروٟم٦م يم٤مومٞم٦م ومٞمام ُيص اإلضمتٝم٤مدات همػم اًم٘مٓمٕمٞم٦م

. ويمذًمؽ اعمروٟم٦م ُمع  ؼ ٟمٗمًف وًمف طمؼ اًمدقمقة إًمٞمفاعمجتٝمد ُُمٚمزم سم٤مضمتٝم٤مده ذم طم

اًمّم٤محللم واًمث٘م٤مت ذم اخلالوم٤مت اعمتجذرة اًمتل حيت٤مج طمًٛمٝم٤م إمم ضمٝمقد ـمقيٚم٦م . وهذا 

ق إيمٚمف يمل ٓ يتحقل اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌدقم٦م همػم اعم ُم٦م . وهذا ٘مّمقدة إمم وم٤ًمد يمٌػم ُيٗمر 

ذم اًمٙمالم قمـ  ، ُم٤م يٜمٗمع ومٞمف وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ، شمْمٛمٜمف اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ أيْم٤مً 

ِه َأنَّ ذيّمر ُمرة أظمرى سماخلقارج واجلٝمٛمٞم٦م . وٟمُ  ـْ ضَمد  ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ َأيِب سُمْرَدَة قَم حدي٨م ؾَمِٕمٞمِد سْم

ـِ ومَ٘م٤مَل  ا  »اًمٜمٌَِّلَّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مًذا َوَأسَم٤م ُُمقؾَمك إمَِم اًْمَٞمَٛم َ ا َوَٓ شُمَٕمن  َ  ،َين 

ا وَ  َ َرا َوسَمنم  َتٚمَِٗم٤م  ،َٓ شُمٜمَٗم  وم٢من  ،. رواه أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػممه٤م  «َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م َوَٓ خَتْ

 شاًمتًقي٦م»شمِمٛمؾ ومٞمام شمِمٛمؾ إزاًم٦م اإلظمتالف سمٜمقع ُمـ ،  «وشمٓم٤موقم٤م وٓ ختتٚمٗم٤م  »قم٤ٌمرة 

وذًمؽ ًمتٕمذر شمٓم٤مسمؼ اإلضمتٝم٤مدات ذم يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م وإن ـم٤مل  ،اعم٘مٌقًم٦م وم٘مٝمٞم٤ًم اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

 ،وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من اًمتٓم٤موع هق اإلشمٗم٤مق قمغم ظمٓم٦م قمٛمؾ ُمِمؽميم٦م أي ُمقطمدة  ،ال اجلد

 وإن يم٤مٟم٧م أراء خمتٚمٗم٦م .
 

  ٙمقن ظمٓم٠ًم اًمقىمقف قمٜمد طمدود شمٓمٌٞم٘م٤مت اإلضمتٝم٤مد همػم اًم٘مٓمٕمل اًمذي حُيتٛمؾ أن ي

يقوح إُمر أن اإلؾمتدٓل هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وسمٖمػمه٤م ًمٚم٘مقل سم٠من اعمجتٝمد  ،وسمدقم٦م

وأُم٤م إيمراه أظمريـ قمغم هذا اإلضمتٝم٤مد  ،ه ُيراد سمف أٟمف ُُمٚمزم ذم طمؼ ٟمٗمًف ُُمٚمزم سم٤مضمتٝم٤مد

 افقاجب ، تٝمد ذم ُمٜمّم٥م اًمقٓي٦م ومٕمٚمٞمف صمالصم٦م واضم٤ٌمتومٔمٚمؿ وقمدوان . وإذا يم٤من اعمج

: افقاجب افثاين: اعمِم٤مورة وشمٙمرار اًمٜمٔمر ٕضمؾ ُم٘م٤مرسم٦م اًم٘مٓمع سمّمح٦م اإلضمتٝم٤مد . إول

قم٤مة اخلالف هق اًمٕمٛمؾ سم٤مإلطمتٞم٤مط ًمّم٤مًمح وُمـ أهؿ ضمقاٟم٥م ُمرا ،ُمراقم٤مة اخلالف 

 ،اإلضمتٝم٤مد اعمٖم٤مير إذا مل يٙمـ ُم٘مٓمققم٤ًم سمٌٓمالٟمف . وحيت٤مج هذا إمم َُمَٚمـَٙم٦م وم٘مٝمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م 

افقاجب  ويٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٗمّماًل ذم يمت٥م اصقل اًمٗم٘مف وذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمتقى واًم٘مْم٤مء .

جئ  حئ   مئ  ىئ     چ: أن حيؽمم طمؼ أظمريـ ذم اعمٜم٤مزقم٦م ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم افثافث

 چيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث       حب  خب  مب  ىب    يئ  جب

 وي٘متيض ذًمؽ إقمداد أٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم قم٤مدًم٦م ًمتٜمٔمٞمؿ اعمٜم٤مزقم٦م . .٥9اًمٜم٤ًمء: 
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  ٝم٤م دًمٞمؾ ٓ يٗمٞمد ـحذر ُمـ طمٍم اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م واعمٓمٚم٘م٦م سمّمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ضم٤مء سمـاًم

ًمٞمس سمٌدقم٦م . وًمٙمـ ي١مظمذ  وم٢من احلٍم ىمد ي١مدي إمم إي٘م٤مع صٗم٦م اًمٌدقم٦م قمغم ُم٤م ،احلٍم 

٤مء اهلل ـإن ؿم يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعمٌح٨م اًم٘م٤مدم ،ع اًمٖمٚمق ـٜمط سم٤مطمتٞم٤مـم٤مت عمـد احل٤مضم٦م وم٘مـقمٜم

 ٤ممم .ــــشمٕم
 

   احلذر ُمـ اخلٚمط سملم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م واعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمتٖمػمة . وىمد

وٓ ؿمؽ أن  ،ًمتٌديؾ وم٢من اًمقؾم٤مئؾ ىم٤مسمٚم٦م أسمدًا ًمٚمتٖمٞمػم وا ،طمّمؾ ذًمؽ ىمدياًم وطمديث٤ًم 

وم٢من إدظم٤مل اًمقؾم٤مئؾ  ،إوٗم٤مء صٗم٦م احلٙمؿ إصكم قمٚمٞمٝم٤م جيٕمٚمٝم٤م سمدقم٦م ٓزُم٦م . وأيْم٤ًم 

اعمًتحدصم٦م ذم اًمٌدع ؾمقف يِمٛمؾ وؾم٤مئؾ ظمدُم٦م اًمقاضم٤ٌمت ووؾم٤مئؾ ارشمٙم٤مب اعمحرُم٤مت 

وي١مدي إمم شم٘مًٞمؿ اًمٌدع إمم واضم٦ٌم وُمٜمدوسم٦م وُم٤ٌمطم٦م وُمٙمروه٦م وحمرُم٦م . وذم هذا يمثػم 

وذ إُمقر  »وهق ُمٕم٤مرض أيْم٤ًم ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح اًمٍميح  ،ٚمٌٞمس ُمـ اخلٚمط واًمت

رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . صمؿ إذا يم٤من ُمـ اخلٓم٠م ٟم٦ًٌم  « حمدصم٤مهت٤م ، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م

ومال ؿمؽ أن اخلٓم٠م أؿمد وأقمٔمؿ إذا ُٟم٧ًٌم  ،اإلضمتٝم٤مدات همػم اًم٘مٓمٕمٞم٦م إمم اًمديـ 

 اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م إمم اًمديـ .
 

ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم شم٘مًٞمؿ اًمٌدع إمم ُمذُمقُم٦م  اًمٙمريٛم٦م س ذم أي٦م: ًمٞم ةاخلامس افػائدة      

وأن  ، ره٤ٌمٟمٞم٦م ُمٌتدقم٦م اًمٙمريٛم٦م وإٟمام ذيمرت أي٦م ،٥م إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ـوممدوطم٦م سمحً

وقمدم اإلًمزام هب٤م إٓ سم٤مًمنمط  .اهلل شمٕم٤ممم مل يٚمزُمٝمؿ هب٤م إٓ إذا اسمتٖمقا هب٤م روقان اهلل شمٕم٤ممم 

، وإٟمام ىُمٌِٚم٧م  يٜمٌف إمم أن ره٤ٌمٟمٞمتٝمؿ ًمٞم٧ًم طمٙماًم أصٚمٞم٤مً  ٦م ،ُمع اًمتٍميح سم٠مهن٤م ُمٌتدقم اعمذيمقر

، ومال يقضمد أي شمٜمٌٞمف إمم شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم سمدقم٦م  ٞمٚم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م خلدُم٦م اًمديــُمٜمٝمؿ يمٛمجرد وؾم

 ، وًمٙمـ يٜمٌٖمل هل٤م طمؼ اًمرقم٤مي٦م يمل شمٙمقن ره٤ٌمٟمٞم٦م ص٤محل٦م ، وهذا ُم٤م ٟمٗمتف ٞمئ٦مـٜم٦م وؾمـطمً

 ، ڍ ڱ   ڱ  ں  ں  ڍ ذمو ڍ گ  ڳ ڍ)اهل٤مء( ذم  . يمام أن اًمْمامئر أي٦م قمٜمٝمؿ

، هل ُمـ يمالم  ڍگ  ڍ. ويمذًمؽ وم٢من قم٤ٌمرة  اًمره٤ٌمٟمٞم٦م وًمٞمس إمم اسمتداقمٝم٤م شمرضمع إمم

ٌَؾ اعم١مُمٜملم .  ٞم٧ًم إىمراراً اهلل شمٕم٤ممم وًم ؿ صمًمٙمالُمٝمؿ ، ومال جم٤مل ٓؾمتٜم٤ٌمط إىمرار اؾمتٕمامهل٤م ُمـ ىِم
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قل رؾمقل اهلل قمٚمٞمف ومال ؿمؽ أٟمف ُمدومقع سم٘م ٛمثؾ هذا اإلطمتامل اًمٌٕمٞمد ،سم ومٙمر سمٕمْمٝمؿًمق 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  « ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م »اًمّمالة واًمًالم: 

 

 ادبحث اخلامس

 دم افؽقػقات وافقشائؾ  فعؿقما

 دـع افغؾق دم افديـ وفؽـ مع إحتقاط فقس ببدظة
 

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

﮻  وًمٗمظ اًمقؾمٞمٚم٦م اؾمؿ ضمٜمس ُمٕمرف يٗمٞمد   ، ٩٥اعم٤مئدة:  ڍ  ﮹   ﮺ 

اًمٕمٛمقم ذم اًمقؾم٤مئؾ إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمدًمٞمؾ . واحلؼ اٟمف ُم٤م ُمـ رء أطمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م إٓ 

 يمام ذم طمدي٨م َأيِب  ،ويتٕملم ُمٙم٤مومح٦م إخت٤مذه وؾمٞمٚم٦م ًمٚمنم  ،ويٛمٙمـ إخت٤مذه وؾمٞمٚم٦م ًمٚمخػم 

ِلُّ  ؾُمِئَؾ  قَمٜمُْف : اهللَُّ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  ـِ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ ْ  » وَمَ٘م٤مَل  احلُُٛمِر ، قَم  ومِٞمَٝم٤م قَمكَمَّ  ُيٜمَْزْل  مَل

ءٌ  َّٓ  َرْ
ُة : اجل٤َمُِمَٕم٦مُ  أَي٦مُ  َهِذهِ  إِ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ڍ  اًمَٗم٤مذَّ

أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  اإلُم٤مم رواه،  «  اًمزًمزًم٦م ڍک  ک  ک  گ  گ   گ   

 وهمػمهؿ .

ىمْم٤مء اًمٌمء هق إطمٙم٤مُمف واًمٗمراغ ُمٜمف .  6٩قمٌس:  ڍ   ھ  ھ    ے  ے  ۓڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم        

اًمٌ٘مرة:  ڍ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڍ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي ومٕمٚمف وإمت٤مُمف 

وأي٦م إٟمٙم٤مر سيح  ،ذم آي٦م قمٌس أؾمؿ ُمقصقل يٗمٞمد اًمٕمٛمقم  ، ڍ ے  ۓ ڍ. ويمٚمٛم٦م  622

٤مذ اًمقؾم٤مئؾ ًمٗمٕمؾ وإمت٤مم يمؾ قمغم ُمـ مل ي٘مض أواُمر اهلل شمٕم٤ممم . وواوح أن أي٦م شمقضم٥م اخت

ُم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف ؾمقاء يم٤من ذم جم٤مل اعمٜم٤مؾمؽ او اًمًٞم٤مؾم٦م او اًمدوم٤مع او اًمتٕمٚمٞمؿ او اًمّمح٦م 

 او اًمدقمقة وؾم٤مئر جم٤مٓت احلٞم٤مة . 

اًمقؾم٤مئؾ  اإلٟمت٘م٤مء ُمـ قم٤مُم٦م ذم اًمقؾم٤مئؾ وُمٓمٚم٘م٦م ) همػم ُم٘مٞمدة ( ذم ،ومٝمذه إدًم٦م وهمػمه٤م         

ومال ُيًتثٜمك ُمـ ذًمؽ إٓ اًمقؾم٤مئؾ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتل  ،٘م٤مت اًمتٜمٗمٞمذ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت وؾم٤مئر ُمتٕمٚم
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وإن يم٤مٟم٧م قم٤ٌمرشمف  ،ظمّّمٝم٤م اًمنمع سم٤مًمقضمقب او اًمتحريؿ . وىمد أووح ذًمؽ اإلُم٤مم اًم٘مراذم 

ىم٤مل اًم٘مراذم رمحف اهلل شمٕم٤ممم : صٞمغ اًمٕمٛمقم وإن يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦م ذم إؿمخ٤مص  ، مم شمٜم٘مٞمححتت٤مج إ

ھ   ڍ٤ممم ـــوم٢مذا ىم٤مل شمٕم ،طمقال واعمتٕمٚم٘م٤مت ومٝمل ُمٓمٚم٘م٦م ذم إزُمٜم٦م واًمٌ٘م٤مع وإ

وٓيدل  ، واعمتٕمٚم٘م٤مت وإطمقال ومٝمذا ُمٓمٚمؼ ذم إزُمٜم٦م واًمٌ٘م٤مع ،٥اًمتقسم٦م:  ڍ ھ

اهـ  ُمع اظمتّم٤مر ُمـ ) ذح شمٜم٘مٞمح ّمقص يقم اًم٧ًٌم وٓ ُمديٜم٦م ُمٕمٞمٜم٦م .اًمٚمٗمظ قمغم ظم

٤مهر ( . أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل ذيمره٤م اًم٘مراذم ىمد دظمؾ اًمتخّمٞمص قمغم فم 622 ،اًمٗمّمقل 

ٕٟمف حمٛمقل قمغم اعمنميملم اًمذيـ اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمٝمؿ ذوط  اًمٕمٛمقم ُمـ ًمٗمظ اعمنميملم ومٞمٝم٤م

واعمٝمؿ هٜم٤م ُمـ يمالم اًم٘مراذم أن إصؾ ذم  ، احلرب اعمنموقم٦م دون اعمنميملم همػم اعمٕمتديـ

اًمقؾم٤مئؾ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اجلقاز إٓ طملم ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم شمٕمٞملم وؾمٞمٚم٦م ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م او حتريؿ 

 ُمٕمٞمٜم٦م . ٞمٚم٦م ويمٞمٗمٞم٦م وؾم

يٛمٞمؾ سمٕمض اًمًٚمػ ًمٙمـ و يمثػمة ضمدًا ذم أسمقاب اًمٗم٘مف يمٚمٝم٤م ،شمٓمٌٞم٘م٤مت  وهلذا إصؾ      

 سم٤مب اًمّمالة واًمذيمر وٟمحقه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمداتصملم إمم شمْمٞمٞمؼ او إًمٖم٤مء هذا إصؾ ذم واعمحد  

وهذا  ،دون أسمقاب اًمٗم٘مف آظُمرى يم٤معمٕم٤مُمالت واجلٝم٤مد واًمًٞم٤مؾم٦م واًم٘مْم٤مء وهمػمه٤م 

وم٢مٟمف ُمـ اعمح٤مل اإلىمتّم٤مر قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٤مت او اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م  ،اوح اًمتٗمريؼ ظمٓم٠م و

وأُم٤م شمْمٞمٞمؼ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت ذم جم٤مل دون جم٤مل ُمـ همػم دًمٞمؾ ظم٤مص قمغم  ،ُمقضمقدة ذم قمٝمد اًمٜمٌقة 

اًمتْمٞمٞمؼ ومٝمق حتٙمٞمؿ ًمٚمرأي واهلقى اعمذهٌل . ُمـ أُمثٚم٦م إظمذ سم٢مـمالق اخلٞم٤مرات طمدي٨م 

٦مٍ  قَمغَم  َرضُماًل  ٨َم سَمٕمَ  ط اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  قَم٤مِئَِم٦مَ  يَّ َْصَح٤مسمِفِ  َيْ٘مَرأُ  َويَم٤منَ  َهِ  وَمَٞمْختِؿُ  َصاَلهِتِؿْ  ذِم  ِٕ

َي   ؾَمُٚمقهُ  »وَمَ٘م٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  ًمَِرؾُمقلِ  َذًمَِؽ  ُذيمِرَ  َرضَمُٕمقا وَمَٚمامَّ  َأطَمٌد ، اهللُ  ُهقَ  سمُِ٘مْؾ 
ِٕ 

 
ٍ
ء ٠َمًُمقهُ  «َذًمَِؽ؟  َيّْمٜمَعُ  َرْ ًَ ٤َم: وَمَ٘م٤مَل  وَم هَنَّ

ـِ  ِصَٗم٦مُ  ِٕ مْحَ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  هِب٤َم ، َأىْمَرأَ  َأنْ  ُأطِم٥مُّ  وَم٠َمَٟم٤م اًمرَّ

َؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ وهُ  » َوؾَمٚمَّ ومٝمذا اًمّمح٤ميب  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري  «حُيٌُُِّف .  اهللَ َأنَّ  َأظْمؼِمُ

اَلةِ  إمَِم  ٧َم ىُمٛمْ  إَِذا »وومٞمف  ،قمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم ذم طمدي٨م صٗم٦م اًمّمالة  ْ  اًمّمَّ َ  َُم٤م اىْمَرأْ  صُمؿَّ  وَمَٙمؼم   شَمٞمَنَّ

ـَ  َُمَٕمَؽ  رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م اًمذي أؾم٤مء ذم صالشمف .  «اًْمُ٘مْرآِن  ُِم

وُمثؾ ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم اظمتٞم٤مر وؾم٤مئؾ ويمٞمٗمٞم٤مت اًمِمقرى وـمرق اًمتدريس واجلٝم٤مد واإلدارة 
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ومؽمى  ،ٝم٤م ن ًمٚمذوق جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم ومٞموم٢م ،اًمٕم٤ٌمدات  أُم٤موواعمٕم٤مُمالت اًمقفمٞمٗمٞم٦م وهمػم ذًمؽ . 

رضماًل حي٥م إـم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ودمد همػمه حي٥م إـم٤مًم٦م اًمًجقد واًمدقم٤مء ومٞمف 

ودمد همػمه حي٥م اًمريمٕم٤مت اًم٘مّمػمة اًمٙمثػمة طمتك أٟمؽ دمد ذم شمراضمؿ اًمًٚمػ ُمـ يم٤من يّمكم 

٤مومٚم٦م ُمع اجلامقم٦م يم٤مًمؽماويح وسمٕمْمٝمؿ ٓ ذم اًمٚمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م!! وجيد سمٕمْمٝمؿ ُمذاىم٤ًم ظم٤مص٤ًم ًمٚمٜم

. وًمذًمؽ وم٢من اًمٕم٤مسمد يمٌنم ًمف ذوق  شمدُمع قمٞمٜمف وٓ يٜم٘مٓمع ذم اعمٜم٤مضم٤مة إٓ طملم يٜمٗمرد

 . وأطم٤مؾمٞمس جيد ُمتًٕم٤ًم ذم ىم٤مقمدة إـمالق اًمقؾم٤مئؾ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمدًمٞمؾ

، واجلقاب  ٞم٤متوُيِمك سمٕمْمٝمؿ ُمـ اٟمتِم٤مر اًمٌدع ُمـ ضمٝم٦م اًمتقؾمع ذم اًمقؾم٤مئؾ واًمٙمٞمٗم        

وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ أن اًمٌدع إٟمام شمت٠مؾمس طملم شُمٕمٓمك اًمقؾم٤مئؾ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت صٌٖم٦م احلٙمؿ 

ٟم٤مؾم٧ٌم طم٤مًمف ومال ظمِمٞم٦م  ، وأُم٤م طملم ُيٕمرف أن هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م إٟمام اظمت٤مره٤م ومالن ٕهن٤م إصكم

 ،يْم٤مف إمم ذًمؽ أن طمٙمؿ إـمالق اًمقؾم٤مئؾ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت  . ٤محلٙمؿسم اظمتٞم٤مره٤م قمٜمد اًمٕمٛمؾُمـ 

يم٤مإلدارة  ،ٕمد ُمـ اًميوري٤مت اًمٙمٌػمة ذم يمؾ جم٤مل حتٙمٛمف اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم اًمتحًلم واًمتٓمقير يُ 

وإٟمٔمٛم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م واًمتّمٜمٞمع وهمػم ذًمؽ . واعمٖم٤مًم٦ٌم هل اظمتّم٤مر ُمٕمٜمقي ًمٚمٛمّم٤مسمرة 

 يمام ذم آي٦م آل قمٛمران .   ،واعمراسمٓم٦م 

قمغم اإلظمتٞم٤مرات  ًمٞمس ُم٘متٍماً  ،ي١ميمد ذًمؽ أن ظمِمٞم٦م أن حُي٥ًم قمغم اًمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف        

 ،سمؾ يِمٛمؾ ُمـ ـمريؼ إومم وذم أطمقال قمديدة  ،اًمِمخّمٞم٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ واًمٙمٞمٗمٞم٤مت 

ّقغ ُمٜمٕم٤ًم ـومٝمذا ٓ يً ،ٞم٦م أن يتّمقره٤م اًمٜم٤مس قمغم همػم طم٘مٞم٘متٝم٤م ـٜمٜم٤ًم صم٤مسمت٦م ظمِمـٛمؾ ؾمـيِم

ًّ  ،ٜمـ ـُمٓمٚم٘م٤ًم هلذه اًمً قغ شمريم٤ًم ُم٘مٞمدًا ضمدًا هل٤م ٕضمؾ ُمٜمع اًمتّمّقر اخل٤مـمئ . يقوح ـوًمٙمـ ي

، صمؿ  جد ومّمغم سمّمالشمف ٟم٤مسـصغم ذم اعمً طأن اًمٜمٌل  ريض اهلل قمٜمٝم٤م ٦مـطمدي٨م قم٤مئِم ذًمؽ

، صمؿ اضمتٛمٕمقا ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م ومٚمؿ ُيرج إًمٞمٝمؿ  صغم ُمـ اًم٘م٤مسمٚم٦م ومٙمثر اًمٜم٤مس

رأي٧م اًمذي صٜمٕمتؿ ومٚمؿ يٛمٜمٕمٜمل ُمـ اخلروج إًمٞمٙمؿ إٓ أن  » ومٚمام أصٌح ىم٤مل طرؾمقل اهلل 

. رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . وُمٕمٜمك ىمقل  وذًمؽ ذم رُمْم٤من ، « ظمِمٞم٧م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ

، واهلل شمٕم٤ممم  ٝم٤م ومريْم٦مـٞم٧م أن شمٔمٜمقا أٟمـأي ظمِم ، « ٞم٧م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿـظمِم » ط اًمٜمٌل

 . أقمٚمؿ
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، عم٤م  طمتٞم٤مط ذم اًمديـ: إن اًمّمح٤مسم٦م قمٛمٚمقا قمغم هذا اإل وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل       

،  ، شمريمقا أؿمٞم٤مء وأفمٝمروا ذًمؽ ٤مٟمقا أئٛم٦م ي٘متدى هبؿ، ويم ومٝمٛمقا هذا إصؾ ُمـ اًمنميٕم٦م

. ومٛمـ ذًمؽ شمرك قمثامن اًم٘مٍم ذم اًمًٗمر ذم  يم٤مٟم٧م ُمٓمٚمقسم٦م ًمٞمٌٞمٜمقا أن شمريمٝم٤م همػم ىم٤مدح وإنْ 

، ومٞم٘مقًمقن  ظمالومتف وىم٤مل: إين إُم٤مم اًمٜم٤مس يٜمٔمر إزمَّ إقمراب وأهؾ اًم٤ٌمدي٦م أصكم ريمٕمتلم

: ؿمٝمدت  وىم٤مل طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد . . وأيمثر اعمًٚمٛملم قمغم أن اًم٘مٍم ُمٓمٚمقب هٙمذا ومرو٧م

. ويمره ُم٤مًمؽ وأسمق  خم٤موم٦م أن يرى اًمٜم٤مس أهن٤م واضم٦ٌم ، أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ويم٤مٟم٤م ٓ يْمحٞم٤من

وذًمؽ ًمٚمٕمٚم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمع أن اًمؽمهمٞم٥م ذم صٞم٤مُمٝم٤م صم٤مسم٧م  ، طمٜمٞمٗم٦م صٞم٤مم ؾم٧م ُمـ ؿمقال

. وىم٤مل  ، ىم٤مل اًم٘مراذم: وىمد وىمع ذًمؽ ًمٚمٕمجؿ ٕمت٘مد وٛمٝم٤م إمم رُمْم٤منًمئال يُ  ، صحٞمح

. ومٌٛمجٛمقع هذه  ، واعمٜم٘مقل قمـ ُم٤مًمؽ ُمـ هذا يمثػم ِم٤مومٕمل ذم إوحٞم٦م سمٜمحق ُمـ ذًمؽاًم

، وُمٓمٚمقب ُمـ يمؾ ُمـ  إدًم٦م ٟم٘مٓمع سم٠من اًمتٗمريؼ سملم اًمقاضم٥م واعمٜمدوب ُم٘مّمقد ذقم٤مً 

 . اهـ  يمتٗمك سمف وإٓ وم٤مًمٗمٕمؾا. واًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام حتّمؾ سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م: اًم٘مقل إن  ي٘متدي سمف ىمٓمٕم٤مً 

 .(  627-٩/628 ، ٘م٤متاعمقاوم )ُمع اظمتّم٤مر ُمـ 
 

 ڍ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڍيقوح إُمر ىمقًمف شمٕم٤ممم        

،  ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اًمٖمٚمق يدل قمغم ارشمٗم٤مع وجم٤موزة ىمدر چٻچ  ىمقًمف شمٕم٤ممم.  88اعم٤مئدة: 

.  وهمال اًمرضمؾ ذم إُمر هُمُٚمّقًا إذا ضم٤موز طمده . ، وذًمؽ ارشمٗم٤مقمف ي٘م٤مل: همال اًمًٕمر يٖمٚمق همالء

 ُمـ اهـ . . وهمٚم٧م اًمِ٘مْدر شمٖمكم همٚمٞم٤مٟم٤مً  ٝمام أىمَم هم٤ميتفـٝمٛمف هَمْٚمقًا إذا رُمك سمف ؾمـوهمال سمً

، ي٘م٤مل ذًمؽ إذا يم٤من ذم اًمًٕمر:  اًمٖمٚمق دم٤موز احلد : وىم٤مل اًمراهم٥م . )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م(

. وذم اًمًٝمؿ هَمْٚمٌق. وأومٕم٤مهل٤م مجٞمٕم٤مدْ . وإذا يم٤من ذم اًم٘مَ  همالء ، ىم٤مل  : همال يٖمٚمق ر واعمٜمزًم٦م: هُمُٚمقٌّ

ىم٤مل  ، چپ پ چ . وىمقًمف شمٕم٤ممم  )اعمٗمردات( ُمـ اهـ.  چٻ ٻ پ پچ  ٕم٤مممشم

. وجيقز أن  : همٚمقا همػم احلؼ صٗم٦م عمّمدر حمذوف أي چپ پچ: أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي

)اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب ُمـ اهـ . ، أي ٓ شمٖمٚمق جم٤موزيـ احلؼ يٙمقن طم٤مًٓ ُمـ وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ

١مدي إمم اًمزي٤مدة ذم اًمديـ وذًمؽ سم٠من يٜم٥ًم وذم أي٦م هنل قمـ يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ ي . اًم٘مرآن(
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.  أو إمم اًمٗمرائض أو اعمٜمدوسم٤مت أو اعمٙمروه٤مت أو اعمحرُم٤مت ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م طإمم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

وُمـ اًمٌٕمٞمد  ًمٌمء مم٤م يتٜم٤موًمف اإلـمالق ذم اًمٜمص ، خّمٞم٤مً ـوًمٙمـ ُمتك ُم٤م يم٤من إُمر ظمٞم٤مرًا ؿم

وم٢مٟمف  ،ًقرة اإلظمالص ذم اًمّمالة يمام ذم ىمراءة ذًمؽ اًمّمح٤ميب ًم ،الم ـ٥م قمغم اإلؾمـأن حُيً

اًمقىم٤مئٞم٦م  سمؾ اًمٖمٚمق ذم ُمٜمٕمف . وُيراضمع ذم هذا إصؾ ُمٌح٨م اًمًٞم٤مؾم٤مت ،ًمٞمس ُمـ اًمٖمٚمق 

 ( .وؾمد اًمذرائع ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمَٚمؼ

 

 ادبحث افسادس

 نية احلج

 احلؽؿ تتبع ما يبغ وجقبو

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم:       

ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

﮴  ﮳   ﮲  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ

   ﯀ ﯁  ﮽ ﮾ ﮿  ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮺ ﮻ ﮼  ﮵ 

، وهذه أي٤مت أصؾ ٥1 – ٥6احل٩م:  چ         

 ومٜمًتٕملم سم٤مهلل قمز وضمؾ قمغم شمدسمره٤م وومٝمٛمٝم٤م. ، قمٔمٞمؿ ذم هذا اًم٤ٌمب
 

  : أوًٓ : مؼدمة تػسرية

، ٕن اًمتٛمٜمل  ٜمّك اًمٙمت٤مب أي ىمرأه ويمتٌفُي٘م٤مل: مت ، أي ىمرأ وشمٙمٚمؿ چگچ  ىمقًمف شمٕم٤ممم      

، واعم٘مّمقد ذم أي٦م هق احلدي٨م اعمًٛمقع ٕن  احلدي٨مإظمراج ُم٤م ذم اًمٜمٗمس أي  يتْمٛمـ

، وٓ يٕمرومف اًمِمٞمٓم٤من وٓ اًمذيـ أوشمقا  همٞم٥م يٕمٚمٛمف اهلل قمز وضمؾ طاًمذي ذم ىمٚم٥م اًمٜمٌل 

آي٦م احل٩م ذم  چگچ، وًمذًمؽ اشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م اعمٗمنيـ قمغم أن  اًمٕمٚمؿ طمتك ُيتغم ويًٛمع

، يمام ذيمر اًم٘مرـمٌل واًمِمقيم٤مين واًمًٞمقـمل واًمٜمًٗمل وأسمق زيمري٤م  ُمٕمٜم٤مه٤م شمال وىمرأ وشمٙمٚمؿ
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، ورواه اسمـ أيب  وهمػمهؿ (اعمٗمردات)واًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ذم  (ُمٕم٤مين اًم٘مرآن)اًمٗمراء ذم 

 . طم٤مشمؿ وهمػمه قمـ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد واًمْمح٤مك

هٜم٤م زل سمٕمض اًمٜم٤مس ومتقمهقا أن ، و أي ذم شمالوشمف ويمالُمف چگ ڳ چ  وىمقًمف شمٕم٤ممم      

، ومزقمٛمقا أن  ُووع ومٞمف او ُمالص٘م٤ًم ًمف سملم اًمققم٤مء وُم٤م ِم٤ميمؾ واًمتٜم٤مهمؿاًمٔمرومٞم٦م شمٗمٞمد اًمت شذم»

يم٤مٟم٧م  ، وإنْ  يمالُم٤ًم ُمـ ضمٜمس اًمتالوة طُمٕمٜمك أي٦م هق أن اًمِمٞم٤مـملم أًم٘م٧م ذم شمالوة اًمٜمٌل 

وإٟمام هق ُمـ ووع ،  ، ورووا ذم ذًمؽ طمديث٤ًم ٓ أصؾ ًمف شمالوة سم٤مـمٚم٦م ُمـ صٜمع اًمِمٞمٓم٤من

، وىمد أمجع اًمٕمٚمامء ف ٟمٗمً ط٤من اًمٜمٌل ـٞمٓم٤من ضمرى قمغم ًمًـ، إذ زقمٛمقا أن إًم٘م٤مء اًمِم اًمزٟم٤مدىم٦م

ٟمف ُمـ أػمة ـح٤مق ص٤مطم٥م اًمًـاسمـ إؾم رـذيم، طمتك  ٜم٤مداً ـقمغم سمٓمالن ذًمؽ احلدي٨م ُمتٜم٤ًم وإؾم

 .ٚمتٓمقيؾ سمذيمره ووع اًمزٟم٤مدىم٦م ومال طم٤مضم٦م ًم

ًمٖمػمه سم٘مٓمع  ، ويمقن اًمٌمء وقم٤مءً  د ُمٕمٜمك اًمٔمرومٞم٦ميٗمٞم ش ذم »واعمٝمؿ هٜم٤م أن طمرف اجلر       

هقد:  چک ک چ٘مقًمف شمٕم٤ممم يم وىمد يٙمقن اًمققم٤مء ُم٤مدي٤مً  ، ِم٤ميمؾ واًمتٜم٤مهمؿاًمٜمٔمر قمـ اًمت

. او يٙمقن اًمققم٤مء  ، وٟمحق ذًمؽ81ـمف:  چہ ہ ہ ھ چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 11

٤ممم ــوىمقًمف شمٕم ، 6٩اًمٌ٘مرة:  ڍ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىڍ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،ُمٕمٜمقي٤ًم 

گ گ گ  چوقمغم ذًمؽ وم٢من ىمقًمف شمٕم٤ممم .   7٥اًمٌ٘مرة:  ڍ ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ڍ

:  ، ٓ ُيتٚمػ ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك قمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م٥6احل٩م:  چڳ

رواه اًمٌخ٤مري  ، « ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد » طىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ، قمـ ـمريؼ أشم٤ٌمع اًمِمٞمٓم٤من : إًم٘م٤مء ذم اًمتالوةإول عافـق ،وم٢مًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من ٟمققم٤من  . وُمًٚمؿ

 ، طأي حم٤موٓت حتريػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وحم٤موٓت ووع إطم٤مدي٨م قمغم رؾمقل اهلل 

وُمـ هذا اًمٜمقع  ويٚمحؼ سمذًمؽ ُمـ حي٤مول ُمتٕمٛمدًا متِمٞم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م .

  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤچ ٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك ُم٤م ذيمره اهلل ذم ىمقًمف

چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ
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 ،: إًم٘م٤مء اعمٕم٤مين اًمٗم٤مؾمدة ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م افـقع افثاين .89اًمٌ٘مرة:  چ ڇ  ڇ

 وىمد وىمع اًمٙمثػم ُمـ ذًمؽ .

أي يتؿ  چڱچ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  أي يزيؾ ويٌٓمؾ چڳچوىمقًمف شمٕم٤ممم       

ُمع  شمٗمٞمد اًمؽمشمٞم٥م ش صمؿ »٢من وم ،    چڱ ڱچ. وشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم  ويٗمّمؾ سم٤محلٙمٛم٦م

  أي ان اًمث٤مين ٓ يٚمزم أن يٙمقن ُمتّمالً سم٤مٕول ذم اًمزُمـ . ،ضمقاز اًمٗمّمؾ 

 

  :ثاكقًا : دٓفة أية ظذ جقاز إكػصال افبقان 

ذم هم٤مي٦م اًمقوقح  ٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦مومأي شمقزيع أدًم٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمقاطمدة قمغم ٟمّمقص قمديدة .        

، حيتٛمؾ أوضمٝم٤ًم ُمـ اعمٕم٤مين  ٜمزل اًمٜمص وهق جمٛمؾ ُمٌٝمؿ، وم٘مد ي قمغم أن اإلطمٙم٤مم ىمد يت٠مظمر

،  ، إٓ أن دًٓمتف قمغم اًمٔم٤مهر همػم ىمٓمٕمٞم٦م ، وىمد يٙمقن اًمٜمص فم٤مهرًا همػم ُمٌٝمؿ اعمختٚمٗم٦م

 . هره همػم ُمٓمٚمقبحيتٛمؾ أن يٙمقن فم٤مو

واًمٜمٔمر ذم ٟمّمقص إطمٙم٤مم وقمٛمؾ قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء يدل قمغم ضمقاز شم٠مظمػم سمٞم٤من اًمٔم٤مهر       

اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا سم٠من شم٠مظمػم سف اًمٔم٤مهر قمـ فم٤مهره ٓ جيقز أن يتج٤موز  ، إٓ أن واعمجٛمؾ

وىمد ٟم٘مؾ أسمق اًمؼميم٤مت سمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا  . ًمئال يٕمٛمؾ اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ ، وىم٧م احل٤مضم٦م واًمٕمٛمؾ

وأيب احلًـ إؿمٕمري وإؿمٕمري٦م وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م   اًم٘مقل قمـ اإلُم٤مم أمحد

 . ن سملم اًمٔم٤مهر واعمجٛمؾ، ومٚمؿ يٗمرىمقا ذم شم٠مظمػم اًمٌٞم٤م وهمػمهؿ

ه٥م إرسمٕم٦م واًمٔم٤مهري٦م اًمتٗمريؼ ذم ذًمؽ سملم اوٟم٘مؾ أسمق اًمؼميم٤مت قمـ سمٕمض قمٚمامء اعمذ      

-187، وهق طمٙم٤مي٦م قمـ أمحد يمام ذم اعمًقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف )صٗمح٦م  اًمٔم٤مهر واعمجٛمؾ

ٓن آي٦م احل٩م ُمٓمٚم٘م٦م مل شمٗمرق سملم فم٤مهر وجمٛمؾ ومال  ، واًمّمحٞمح هق اًم٘مقل إول . (189

 . ، وًمٞمس ذًمؽ إٓ اعمٜمع ُمـ دم٤موز وىم٧م احل٤مضم٦م واًمٕمٛمؾ حيؾ شم٘مٞمٞمده٤م إٓ سمؼمه٤من
 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ڍ ويتّمؾ سمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

 اًمٜمٝمل ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل شمٕمٛمؾ ومٞمف ىمقاقمد ،111ـمف:  ڍٺ  ٿ  ٿ  
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وفم٤مهره   ،ومٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل   ڍ   پ  پ  پ  ڍ  شمٗمًػم ٟمٔم٤مئره . وًمذًمؽ وم٢من قم٤ٌمرة

سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ أن ُي٘م٣م )أي َيتؿ( ٟمزول ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمٜمص اًمٕمٛمقم ذم يمؾ ُصَقر اًمٕمجٚم٦م 

وشمقىمع  اًمت٠مين ذم قمٝمد اًمٜمٌقة قمٜمد وضمقد إؿم٤مرةو ،اًم٘مرآين . ويِمٛمؾ ذًمؽ اٟمتٔم٤مر سمٞم٤من اعمجٛمؾ 

ويٛمٙمـ  ، اًمًقر ويمذًمؽ ووع أي٤مت ذم ُمقاوٕمٝم٤م ذم ، ٚمٔم٤مهرٟمزول شم٘مٞمٞمد او ختّمٞمص ًم

ذًمؽ ُم٤م يم٤من حيّمؾ ذم ، ومأن شمِمٛمؾ أيْم٤ًم اًمت٠مين ذم ُمت٤مسمٕم٦م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ذم اًمتالوة 

اًمتل ؾمٜمذيمره٤م ذم آظمر هذا اعمٌح٨م إن  أقمؿ ُمـ آي٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ـمف هذه آي٦مهمػم أن ،  قمٝمد اًمٜمٌقة

ـِ احْلَ وم ،. وقمغم ٟمحق هذه اعمٕم٤مين ضم٤مءت شمٗم٤مؾمػم اًمًٚمػ ًممي٦م  ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـِ َٕم ذِم َرضُمٍؾ  ًَ

، وَم٠َمْٟمَزَل اهللَُّ  سَمْٞمٜمَُٝماَم اًْمِ٘مَّم٤مَص  ط ، وَمَجَٕمَؾ اًمٜمٌَِّلُّ  ، وَم٠َمشَم٧ْم شَمْٓمُٚم٥ُم اًْمِ٘مَّم٤مَص  ًَمَٓمَؿ اُْمَرَأشَمفُ 

ٱ    ڍ َزًَم٧ْم ـَوٟمَ  ، ڍپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ   ڍ  ٤ممَم ـــشَمٕمَ 

ضمرير اسمـ ورواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم .  ڍٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ڍ ٤ممم ـــــ. وقمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف شمٕم اًمٓمؼمي

 ،وقمـ ىمت٤مدة ذم هذه أي٦م رواه اًمٓمؼمي .  ٓ شمتٚمف قمغم أطمد طمتك ٟمٌٞمٜمف ًمؽ.ىم٤مل:  ڍ  ٺ

رواه أسمق ضمٕمٗمر  . ٓ شمٕمجؾ طمتك ٟمٌٞمٜمف ًمؽرواه اًمٓمؼمي . وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:  . شمٌٞم٤مٟمف ىم٤مل:

 اًمٓمؼمي .
 

 : إكػصال افبقان افعؾامء وأهؾ افزيغ دم أمرق بغ ثافثًا : افػر

ل قمغم  ُيٗمٝمؿ ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م       أن اًمِمٞمٓم٤من ي٠مُمر اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض سم٤مًمٙمذب واًمت٘مقُّ

ي٠ميت أطمدهؿ إمم اًمٜمص : أن  افطريؼ إول ،وهلؿ ذم ذًمؽ صمالصم٦م ـمرق  ، اهلل شمٕم٤ممم سمٖمػم قمٚمؿ

 : أن افطريؼ افثاين.  ًمقضمقه اعمحتٛمٚم٦م دون همػمه٤م، ومٞمحٛمٚمف هبقاه قمغم سمٕمض ا اعمٌٝمؿ اعمجٛمؾ

ومٞمحٛمٚمف قمغم فم٤مهره ُمـ همػم أن يٜمٔمر ذم إدًم٦م اًمتل شمٗمنه ذم اًم٘مرآن  ، ي٠ميت إمم ٟمص فم٤مهر

: هق أن يٍمف اعمٌتدع اًمٜمص  افطريؼ افثافثوىمد شمٍمومف هذه إدًم٦م قمـ فم٤مهره .  ، واًمًٜم٦م

ک ک گ گ گ چ قًمف شمٕم٤مممىمو قمـ فم٤مهره سمٖمػم دًمٞمؾ ص٤مرف ُمـ اًم٘مرآن او اًمًٜم٦م .

 يِمٛمؾ هذه اًمٓمرق يمٚمٝم٤م .  چگ ڳ
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: ُمـ شم٠مول اًم٘مرآن قمغم فم٤مهره ُمـ همػم دًٓم٦م ُمـ  وٟم٘مؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد أٟمف ىم٤مل      

اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق شم٠مويؾ أهؾ اًمٌدع ٕن أي٦م شمٙمقن قم٤مُم٦م ىمّمدت ًمٌمء  ـاًمرؾمقل وٓ أطمد ُم

 .  (189 ، اعمًقدة ) ُمـ اهـ. ٝم٤مسمٕمٞمٜمف ورؾمقل اهلل صغم اًمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمٕمؼم قمٜم

٢مذا يم٤من اًمٜمص جمٛماًل ومنوه قمغم وم،  وأُم٤م اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ ومٞم١مُمٜمقن سم٤مًمٜمص يمام هق      

، صمؿ يٜمٔمرون ذم ؾم٤مئر اًمٜمّمقص ذم شمٚمؽ  اإلهب٤مم ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد وشمٗمّمٞمؾ مل ي٠مذن سمف اهلل شمٕم٤ممم

 .اًمًٜم٦م ٙمت٤مب واعم٠ًمًم٦م طمتك حيّمؾ هلؿ إطمٙم٤مم اعمٕمٜمك وشمٗمّمٞمٚمف سمؼماهلم اًم
 

وُم٘مت٣م ذًمؽ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمٍم اًمٜمٌقة أن احلٙمؿ اًمنمقمل اعمٕملم ىمد يٙمقن جمزءًا ذم       

. وهذا  ٕمرف احلؼ ومٞمف ُمٗمّمالً طمتك ُيٜمٔمر ذم شمٚمؽ اًمٜمّمقص مجٞمٕم٤مً ٟمّمقص ُمتٕمددة ومال يُ 

أفمٝمر ُمـ ، و أُمر ُمٕمٚمقم ٓ يِمؽ ومٞمف ُمـ ًمف أدٟمك اـمالع قمغم إطمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م وأدًمتٝم٤م

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم  إُمثٚم٦م

،  ، ومٝمذا ٟمص فم٤مهره اًمٕمٛمقم ذم يمؾ ؾم٤مرق وؾم٤مرىم٦م٩7اعم٤مئدة:  چٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 

، وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ختّمٞمّمف  إٓ أن ُمـ محٚمف قمغم فم٤مهره وم٘مد فمٚمؿ وسمٖمك قمغم اًمٜم٤مس

ٓ ، ىم٤مل اًمٕمٚمامء: ٓ ي٘مٓمع إٓ ُمـ هق ُمـ طمرز وٓ ىمٓمع إٓ سمٜمّم٤مب و سم٠مدًم٦م ذقمٞم٦م يمثػمة

، وذًمؽ ًمتزًمزل ذقمٞم٦م احلرز  ىمٓمع قمغم ُمـ اوٓمر إمم اًمنىم٦م وٓ ىمٓمع إذا قمٛم٧م اعمج٤مقم٦م

، وٓ ىمٓمع قمغم إسمقيـ ذم ُم٤مل اسمٜمٝمام وٓ ىمٓمع ذم دي٤مر اًمٙمٗمر ٕن اعم٘مٓمقع  ووضمقب اًمٌذل

، يمؾ هذه اًمتخّمٞمّم٤مت وضم٧ٌم سمؼماهلم واوح٦م ُمـ اًم٘مرآن  ٓ جيد ُمـ يرمحف إذا شم٤مب

 . قـم٦م ذم يمت٥م إطمٙم٤ممـّمٞمّم٤مت أظمرى ُمًٌ، وذم أي٦م خت ٜم٦مـواًمً

جمٛمؾ ي٘مع قمغم اًمٕمْمق ُمـ رؤوس  چٿچ وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم آي٦م ىمٓمع اًم٤ًمرق      

اًمٞمٛملم ًم٘مٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم  اًم٘مٓمع ذم ، إٓ أن إص٤مسمع إمم اعمٜمٙم٥م يمام ي٘مع قمغم أضمزاء ُمٕمٞمٜم٦م ُمٜمف

وُم٤م زاد قمٚمٞمف فمـ ٓ ٕٟمف ُمٓمٚمقب سمٞم٘ملم  ، ، وٓ ي٘مٓمع إٓ أىمؾ ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمٞمد ذًمؽ

. وقمغم ذًمؽ وم٢من اجلزء اعم٘مٓمقع ٓ يزيد سمح٤مل ُمـ  حيؾ اًمٕمٛمؾ سمف ُم٤م مل يّمححف اًمدًمٞمؾ

 . إطمقال قمـ اًمٙمػ ُمـ ُمٗمّمؾ اًمرؾمغ
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ٺ چوُمذاه٥م اعمٌتدقم٦م هل أن ي٠ميت أطمدهؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

،  شمٌلم اعم٘مّمقد ُمٜمفومٞمٕمٛمؾ ذم احل٤مل سمٕمٛمقُمف ُمـ همػم أن يٌح٨م ذم إدًم٦م اًمتل  چٺ

ے ے چسمٔم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمام ومٕمٚم٧م اخلقارج ذم اقمؽماوٝم٤م قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ومٞم٘مٓمع ُم٤م  چٿ چ، أو ي٠ميت أطمدهؿ إمم اإلمج٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ٥8إٟمٕم٤مم:  چۓ ۓ

 .سمط ذًمؽ سمٕمض اخلقارج وم٘مٓمٕمقا ُمـ اإل ، وىمد ومٕمؾ ؿم٤مء سمح٥ًم هقاه
 

 ُمـ إُمثٚم٦م اًمٙمثػمة اعمًٌقـم٦م ذم ذوح ٟمّمقص إطمٙم٤مم وإذا شم٠مُمٚم٧م هذا اعمث٤مل وهمػمه      

:  ، ىم٤مل ، قمٚمٛم٧م سمٞم٘ملم صح٦م ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم مج٤مل اًمديـ إؾمٜمقي اًمِم٤مومٕملوذم يمت٥م اًمٗم٘مف 

، أٟمف ٓ جيقز اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم ىمٌؾ اًمٌح٨م قمـ  ُمدي واسمـ احل٤مضم٥م وهمػمهؿذيمر اًمٖمزازم وأ

وٓ ٟمِمؽ واحلٛمد هلل ذم أن هذا هق  ،(  ٩٥7 ، اًمتٛمٝمٞمد )ُمـ  اهـ . اعمخّمص سم٤مإلمج٤مع

: وٓ ظمالف أن إلُم٤مم قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري احلٜمٗملوىم٤مل ا . إمج٤مع اعمجتٝمديـ ىم٤مـم٦ٌم

ًمٞمس سمحج٦م ىمٌؾ  ،اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ صم٧ٌم سمدًمٞمؾ ُمٓمٚمؼ همػم ُمٕمؽمض ًمٚمزوال واًمٌ٘م٤مء 

ٕن ضمٝمٚمف سم٤مًمدًمٞمؾ  ،ٓ ذم طمؼ همػمه وٓ ذم طمؼ ٟمٗمًف  ،اإلضمتٝم٤مد ذم ـمٚم٥م اًمدًمٞمؾ اعمزيؾ 

ٓ ذم طمؼ ٟمٗمًف أيْم٤ًم . اهـ  ُمـ و ،زيؾ سم٥ًٌم شم٘مّمػم ُمٜمف ٓ يٙمقن طمج٦م قمغم همػمه اعم

 ( .٩/٩88 ،يمِمػ إهار )

، ومٕمـ أيب  قمغم ذًمؽ اإلمج٤مع ، حم٘مؼ اًمتٛمٝمٞمد ،وىمد اقمؽمض اًمديمتقر حمٛمد طمًـ هٞمتق       

،  قمدم ضمقاز شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من ُمٓمٚم٘م٤مً  ، ومه٤م ؿم٤مومٕمٞم٤من ، سمٙمر اًمّمػمذم وأيب إؾمح٤مق اعمروزي

، وهق ىمقل اعمٕمتزًم٦م يمام ذيمر اًمِمػمازي ذم  ووضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم واقمت٘م٤مده ذم احل٤مل

، وهق اظمتٞم٤مر أيب ؾمٗمٞم٤من ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واسمـ قم٘مٞمؾ اًمٗم٘مٞمف اعمتٙمٚمؿ  اًمٚمٛمع واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اعمًقدة

ڱ   ڱ     چ، وم٘مد ذيمرٟم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦موىمقل ه١مٓء  . ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م

شمٗمٞمد اًمؽمشمٞم٥م ُمع ضمقاز اًمٗمّمؾ ، أي ان اًمث٤مين ٓ يٚمزم ش صمؿ » وم٢من  ،٩٥6م: احل چں  ں

خم٤مًمػ ًمألُمر احل٤مصؾ ذم وأيْم٤ًم ، وم٢من ىمقل اعمخ٤مًمٗملم  ن يٙمقن ُمتّمالً سم٤مٕول ذم اًمزُمـ .أ

وٓ ٟمٕمٚمؿ دًمٞماًل أن  ،شمقزيع أدًم٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمقاطمدة قمغم ٟمّمقص ُمتٕمددة ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 
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وىم٧م واطمد ، سمؾ صم٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ذم  طقمغم اًمٜمٌل  هذه اًمٜمّمقص اعمتٕمددة ُأٟمزًم٧م

ذم هم٤مي٦م  اًمّمػمذم واعمروزي وُمـ واوم٘مٝمؿ ، وم٘مقل سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م شم٠مظمػم ٟمزول سمٞم٤من اًمٔم٤مهر .

 . ّمقابًمٚم ٌٕمد قمـواًم ْمٕمػاًم
 

هق ُم٤م ورد قمـ سمٕمض يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م وُمـ هبذا اخلٓم٠م  ىمٚمٞمٚم٦م اًمذي أوىمع ـم٤مئٗم٦مًمٕمؾ و      

، وم٢مذا وضمدوا آي٦م أو  هنؿ يم٤مٟمقا إذا ٟمزًم٧م هبؿ اًمٜم٤مزًم٦م ٟمٔمرواشمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن ُمـ إئٛم٦م أ

ومٝمذه اًمرواي٤مت حمٛمقًم٦م قمغم قمٛمٚمٝمؿ سم٤مًمٜمص سمٕمد اًمٌح٨م قمـ  .او قمٛمٚمقا سمف طمديث٤ًم أظمذوا 

ُمـ  هؿ ، ورد ذًمؽ قمٜمٝمؿٟمّمقص شمِم٤مريمف ذم صٜم٤مقم٦م احلٙمؿ . يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمذيـ 

ورسمام ُي٠ًمًمقن قمـ أُمقر ىمد ؾمٌؼ هلؿ  ، . وه١مٓء يم٤مٟمقا أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿيم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء 

وم٢مذا أضم٤مب أطمدهؿ سمآي٦م او طمدي٨م ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أٟمف مل يٜمٔمر ومٞمام ىمد  ،اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ومجع ادًمتٝم٤م 

ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م مم٤م ُيٙمتٗمك ومٞمف سم٤محلد إدٟمك  ،يِم٤مرك هذا اًمٜمص ذم صٜم٤مقم٦م احلٙمؿ 

 ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر .

٦م وم٘مٞمف واطمد ُمٕمروف اًمٕمٜم٤مي٦م ـ، هق رواي ٠مًم٦م اًمقاطمدةـعمًاعمٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم ُمٕمروم٦م أدًم٦م او      

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  چ  وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ، قمغم أىمؾ شم٘مدير ، سمٗمٜمف

، وإُمر سم٤مًمتٗم٘مف 166اًمتقسم٦م:  چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

،  ، ومٞمجقز ٕومراد اًمٓم٤مئٗم٦م أن يتٗم٘مٝمقا ُمٜمٗمرديـ وجمتٛمٕملم واإلٟمذار ُمٓمٚمؼ مل شم٘مٞمده اًمًٜم٦م

 . واإليمتٗم٤مء سمرواي٦م وم٘مٞمف واطمد هق احلد إدٟمك إلسمراء ذُم٦م اعمٙمٚمػ إلٟمذارويمذًمؽ جيقز هلؿ ا

ُمر إمم طم٘مقق أظمريـ او احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م ومٞمج٥م اًمًٕمل وأُم٤م إذا دم٤موز إ ،ذم طمؼ ٟمٗمًف 

 ،ًمٚمقصقل إمم طمٙمؿ ىمٓمٕمل او ُم٘م٤مرب ًمٚم٘مٓمع ُمع اطمتٞم٤مط ٓضمتٜم٤مب أضار اخلٓم٠م اعمحتٛمؾ 

 .ومال ُيٙمتٗمك ًمذًمؽ سمرواي٦م وم٘مٞمف واطمد 

قمـ اإلُم٤مم أمحد ذم رواي٦م ص٤مًمح ىم٤مل: إذا يم٤من  رمحف اهلل وٟم٘مؾ أسمق اًمؼميم٤مت سمـ شمٞمٛمٞم٦م       

گ  چوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ، ومٝمق دًمٞمؾ قمغم فم٤مهره٤م ًممي٦م فم٤مهر يٜمٔمر ُم٤م قمٛمٚم٧م اًمًٜم٦م

، ًمزم  ، ومٚمق يم٤مٟم٧م قمغم فم٤مهره٤م11اًمٜم٤ًمء:  چگ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
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.  ٝمقدي٤مً ـاًل أو يـؿ وًمد وإن يم٤من ىم٤مشمـؾمع قمٚمٞمف اـقرث يمؾ ُمـ وىمـُمـ ىم٤مل سم٤مًمٔم٤مهر أن ي

 ُمـ  اهـ. ذا قم٤مم ذم اًمٔمقاهر يمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمقم واعمٓمٚمؼ وإُمر واًمٜمٝمل واحل٘م٤مئؼـىمٚم٧م: وه

 . (111 ، قدةـ)اعمً

شمدور دمد يمثػمًا ُمٜمٝم٤م  ، ٚمٛمقنـإظمٓم٤مء اعمذهٌٞم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اعمً وإذا ٟمٔمرت ذم      

ـ ٜمـره وشمٌٞمٜمف ُمـ اًم٘مرآن واًمًـاًمٜمّمقص اًمتل شمٗمً ؽ سمٜمص واإلقمراض قمــطمقل اًمتٛمً

ٜم٦م ُمـ قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م ـٌٌف اجلٝمؾ سم٠مدوات ومٝمؿ اًم٘مرآن واًمًـر ؾمـوسمٕمْمٝم٤م أظم ، اًمّمحٞمح٦م

 وأصقل اًمٗم٘مف .

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمفاٟمٔمر إمم شم٠مظمر اًمٌٞم٤من ذم و      

ڄ ڄ  چومٕمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: أٟمزًم٧م  ،178اًمٌ٘مرة:  چچ چ چ چ ڇ

، ويم٤من رضم٤مل إذا چچ ڇچ ومل يٜمزل ، چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

، وٓ يزال ي٠ميمؾ طمتك  أرادوا اًمّمقم رسمط أطمدهؿ ذم رضمٚمٞمف اخلٞمط إسمٞمض واخلٞمط إؾمقد

. رواه  ومٕمٚمٛمقا إٟمام يٕمٜمل اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜمٝم٤مر چچ ڇچوم٠مٟمزل اهلل سمٕمد  . يتٌلم ًمف رؤيتٝمام

 . ، وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري واًمٚمٗمظ ًمف

أظمذ قم٘م٤مًٓ أسمٞمض وقم٘م٤مًٓ أؾمقد طمتك يم٤من سمٕمض اًمٚمٞمؾ ٟمٔمر ومٚمؿ يًتٌٞمٜم٤م  وقمـ قمدي أٟمف      

إن وؾم٤مدك إذا ًمٕمريض أن  » ، ىم٤مل ، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ضمٕمٚم٧م حت٧م وؾم٤مديت ومٚمام أصٌح

، وذم رواي٦م أن  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ «.  يم٤من اخلٞمط إسمٞمض وإؾمقد حت٧م وؾم٤مدشمؽ

إٟمؽ  » ؟ ىم٤مل ُم٤م اخلٞمط إؾمقد أمه٤م اخلٞمٓم٤من، ُم٤م اخلٞمط إسمٞمض و قمدي٤ًم ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل

 «.  ٓ سمؾ هق ؾمقاد اًمٚمٞمؾ وسمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر » :، صمؿ ىم٤مل «.  ًمٕمريض اًم٘مٗم٤م إن أسمٍمت اخلٞمٓملم

 . رواه اًمٌخ٤مري

ڃ ڃ چ چأوًمئؽ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم  قمٛمؾوضمف اخلٓم٠م ذم        

ف واخلٞمط اًمذي هق سملم ، سمؾ هق ُمِمؽمك سملم اخلٞمط اعمٕمرو ، ًمٞمس سمٕم٤ممچچ چ

ٕؾمامء اًمٍمحي٦م ٓ حُتٛمؾ قمغم اعمٕم٤مين اعمِمؽميم٦م ا ، واًمراضمح ذم إصقل أن اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر
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قمغم واطمد ُمـ اعمٕم٤مين سمدًمٞمؾ  حُتٛمؾ ، وإٟمام ظمتٞم٤مرقمغم ؾمٌٞمؾ اإل اعمٕم٤مين، وٓ قمغم أي ُمـ يمٚمٝم٤م 

 .سم٤محلٙمؿ  يدل قمغم أٟمف هق اعم٘مّمقد

ومٞمام  ذم ظمٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ سمف قمغم طمٙمؿ اًمٚمٗمظ اعمِمؽمك وهذه اًم٘مّم٦م ُمـ أطمًـ ُم٤م يًتدل      

ٕن اًمٜمٌل  ، اًمٍمحي٦م همػم إؾمامء ُمـ وٟمحقه٤م واًمْمامئر قمدا اعمقصقٓت وأؾمامء اإلؿم٤مرة

، ومٙم٤من يٜمٌٖمل قمغم أوًمئؽ  اعمِمؽمك قمغم اإلـمالق أو اًمٕمٛمقم آؾمؿ ظَمٓم٠َّم ُمـ محؾ ط

 .قم٤مم يم٠مٟمف ًمٗمظ وُمـ اعمٕم٤مين قمغم واطمد ف ىمٌؾ محٚم طاًمّمح٤مسم٦م أن يٓمٚمٌقا اًمٌٞم٤من ُمـ اًمٜمٌل 

 . اًمرومؼ ذم إرؿم٤مد اًمٜم٤مس واًمتٚمٓمػ ُمٕمٝمؿ قمغمذه اًم٘مّم٦م أيْم٤ًم هبويًتدل 

، أي يزيؾ  ڍ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم      

ل اًمٖم٤مًم٥م ـ، وًمٞمس ذًمؽ ومر ُم٘م٤مُمف ـلء آظمـلء وإىم٤مُم٦م ؿمـق إسمٓم٤مل اًمِمـخ هـ. واًمٜمً ويٌٓمؾ

  يمالم اهلل شمٕم٤مممػمـطمدث ذم شمٗمًاُ اًمتل شمٌلم أن ُم٤م  ، أهؾ احلؼ٤من ـإٓ سم٢مفمٝم٤مر احلج٩م قمغم ًمً

خ اإلصٓمالطمل قمٜمد ـخ هٜم٤م ًمٞمس هق اًمٜمًـوم٤مًمٜمً . ًمٞمس ُمـ احلؼ ذم رءو ظمٓم٠مً  يم٤من

 إصقًمٞملم .

يٍم قمغم اإلطمتج٤مج سمدًمٞمؾ دون آظمر ُمـ وسم٘مل أن ٟمذيمر ؿمٌٝم٦م ىمد يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ       

اًم٘مٞم٤مُم٦م:  چ حت خت   جت   يب   ىب خب مب   حب   جب   يئچ . ىم٤مل شمٕم٤ممم ٦م ــريٕمـاًمِم

، وهذا ذم  ن اهلل قمز وضمؾ ىمد أُمر سم٢مشم٤ٌمع اًم٘مرآن ىمٌؾ اًمٌٞم٤منإ، وم٘مد ي٘مقل ىم٤مئؾ 19 – 17

،  زقمٛمف يقضم٥م اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ فم٤مهر قمغم فم٤مهره سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمام يٌٞمٜمف وىمد يٍمومف قمـ فم٤مهره

واجلقاب  . ُمـ إدًم٦م ، وإن مل يٌح٨م قمام يٌٞمٜمف زقمٛمف إشم٤ٌمع اًمٔم٤مهر قمغم اًمٗمقر ذمويقضم٥م 

يقوح إُمر أن اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف  ،ًمٞمس سمّمحٞمح  ٤ممم اًمتقومٞمؼ: أن هذا اًم٘مقلــوسم٤مهلل شمٕم

ًمٙمالم اهلل  أي سم٠مٟمف اؾمـؿ ٛملـؾمضمع إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤معمٕمٜمك اإلير ڍجب    يئڍ ٤ممم ــشمٕم

 ،يٙمقن ُمٖم٤ميرًا ًمٚمْمٛمػم اعمْم٤مف إًمٞمف   ، ڍ  خب   حب ڍوًمذًمؽ وم٢من ًمٗمظ اًم٘مرآن ذم  ،شمٕم٤ممم 

ر: وم٤مشمٌع ىمرآن ـأي يمل ٓ يٙمقن اًمت٘مدي ،ف ـلء إمم ٟمٗمًـٙمقن ُمـ سم٤مب إو٤موم٦م اًمِميمل ٓ ي

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًم٘مرآن ذم هذه اًمٕم٤ٌمرة ُيراد سمف اعمّمدر  .سم٤معمٕمٜمك آؾمٛمل ًمٚمٙمٚمٛمتلم  ،اًم٘مرآن 
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واعمٕمٜمك : وم٤مشمٌع ىمراءشمف أي ىمراءة  ،ُمثؾ همٗمران وومرىم٤من ورضمح٤من  ،يمام هق إصؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦م 

وهق ىمقل  ،وىمد سح سمذًمؽ اسمـ قم٤مؿمقر  ،رآن يمٛمّمدر ُمٕمٜم٤مه اًم٘مراءة ٕن اًم٘م ،اًم٘مرآن 

اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مراءة  طُمِمٝمقر قمٜمد اعمٗمنيـ . وواوح أن آي٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م أوضم٧ٌم قمغم رؾمقل اهلل 

وٓ شمدل أي٦م سمح٤مل ُمـ إطمقال قمغم ضمقاز دم٤موز اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌٞم٤من اعمٜمٗمّمؾ  ،واٟمتٔم٤مر اًمٌٞم٤من 

وم٢مٟمف ُمـ اعمح٤مل  ،ز ذًمؽ ىمٌؾ ٟمزول اًمٌٞم٤من ذم قمٝمد اًمٜمٌقة او اعمت٠مظمر . صمؿ ًمق زقمؿ ُمتٙمٚمػ ضمقا

 وم٢مٟمف ُمـ سم٤مب اإليامن سمٌٕمض اًمديـ دون سمٕمض .  ،أن جيقز ذًمؽ سمٕمد ٟمزول اًمٌٞم٤من 

 

 سابعاف بحثاد

  ادحؽؿ وادتشابف

 وافػرق بغ افراشخغ وافزائغغ
 

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڍ  شمٕم٤ممم ٤ملىم      

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲   ڻۀ  ۀ  ہ 

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁           

وىمد أؿمٙمٚم٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم سمٕمض اًمٕمٚمامء ،  . 8آل قمٛمران:  ڍ       

طمتك أدقمك سمٕمْمٝمؿ أهن٤م ُمـ أي٤مت اعمِمٙمٚم٦م . وًمذًمؽ ٟمحت٤مج إمم اًمدظمقل ذم شمٗم٤مصٞمؾ 

ض اعم٘مدُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمتٕمٚم٘م٤مت ، ؾم٤مئٚملم اهلل شمٕم٤ممم اإلقم٤مٟم٦م قمغم سمٞم٤من ومقائد اًمتٗمًػم وسمٕم

 أي٦م وإيْم٤مح ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م .

 

 افػائدة إوػ: دم معاين إفػاظ:

 . يم٤مُمالً  ومٝمق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ «افؽتاب»أما       

ذم اًمٚمٖم٦م ، ش أي٦م»ٛمٕمٜمك وم ، ڍڱ  ں ڱ  ڍ، يمام ذم قم٤ٌمرة  «أيات»وأما       

٦م او اًمٕمالُم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م او اعمٕمجزة ، ويِمٛمؾ هذا اعمٕمٜمك يمؾ قم٤ٌمرة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٕمالُم
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سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمقوٕمٝم٤م وٛمـ شم٘مًٞمؿ اًمًقرة إمم آي٤مت ، وم٘مد شمٙمقن اًمٕم٤ٌمرة ىمٓمٕم٦م ُمـ 

 ويٕمٚمؿ آي٦م او ُمـ آيتلم . واعم١مُمـ اًمذي يِمٕمر سمٕمٔمٛم٦م يمالم اهلل شمٕم٤ممم طملم يتٚمقه ، وم٢مٟمف يِمٕمر

ٝمل آي٦م ، ويمؾ يمٚمٛم٦م آي٦م ويمؾ طمرف آي٦م . همػم أن اًمًـٞم٤مق هٜم٤م هق اعمٕمٜمك أن يمؾ قم٤ٌمرة ومسمٞم٘ملم 

 اعمحٙمؿ واعمٕمٜمك اعمتِم٤مسمف ، وحمؾ اإلطمٙم٤مم واًمتِم٤مسمف هق اًمٕم٤ٌمرة واًمٙمٚمٛم٦م . وؾمٞمتْمح إُمر

 دة اًمث٤مٟمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .ذم اًمٗم٤مئو سمٕمد ىمٚمٞمؾ
 

ُم٤م شمؿ إطمٙم٤مُمف  هق اعمحٙمؿ، و إلضم٤مدةاإلشم٘م٤من وا هق اإلطمٙم٤مم وم٢من ، «ادحؽامت»وأما       

م وُُمْدظَمؾ . وهق ذم صٗمتف وذم أداء اًمٖم٤مي٦م ُمٜمف  وُُمـْخَرج قمغم وزن: حُمَّمـ وُُمّمحػ وُُمؼْمَ

َٝم٥ٌم و  ، وُُمْدَرك وُُمؽْمَف وُُمْٖمَرم وُُمثَْ٘مؾ وُُمـْ٘مٕمد وُُمْتَ٘مـ وُُمٜمَْٙمر ًْ .  َأي: يمثػُم اًْمَٙمالمِ  َرضُمٌؾ ُُم

ڳ  ڳ  ڳ    گگ  ڳڍ ام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وهبذا اعمٕمٜمك وم٢من اًم٘مرآن حمٙمؿ سمذاشمف يمٚمف ، يم

ٗمل وم يتٜمقع اإلطمٙم٤مم سمح٥ًم اًمٖم٤مي٦م ُمـ أي٦م .و .1هقد:  ڍ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں

متٞمز احل٘مٞم٘م٦م اعم٘مّمقدة  ، وم٢من اإلطمٙم٤مم هق وضمقد اعمْم٤مُملم اًمتل ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قمـ اًمت٠مويؾ

وقمٚمٞمف ُمذه٥م  ( ،اإليمٚمٞمؾ)ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم رؾم٤مًم٦م  وهذا ُم٘مت٣م ُم٤م ، ٓ شمِمتٌف سمٖمػمه٤م يمل

ًمٚمٛمٗمٕمقل يمام هق  إؾمامً  صٗم٦م او شحمٙمؿ»وإذا ضمٕمٚمٜم٤م يمٚمٛم٦م  وقمغم ذًمؽ ، .يمثػم ُمـ اًمًٚمػ 

. وسمٕم٤ٌمرة  ٤مسمفـاًمتِمسم٢مزاًم٦م  سمٜمٗمل او يٙمقن ي٤متأ إطمٙم٤مم وم٢من ، شُُمْٗمَٕمؾ»صٞمٖم٦م اؾمـتٕمامل 

أظمرى ، يٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمرة حمٙمٛم٦م سمذاهت٤م ، ويٛمٙمـ أن يٙمقن إطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م أي 

 :افـقع إول،  سمقاطمد ُمـ صمالصم٦م أٟمقاع ُمـ اإلطمٙم٤مم حيّمؾ ذًمؽ يٛمٙمـ أنو .أظمرى سم٠مدًم٦م 

إُم٤م سم٥ًٌم  وٓ يِمتٌف ُمٕمٜم٤مه٤م سمٛمٕم٤من ُمت٤ٌميٜم٦م ،هل أي٤مت ذات اعمْم٤مُملم اعمحددة اعمٕم٤مين ، 

ُم٤م يم٤من  صٞمٖم٦م ىمٓمٕمٞم٦م او سم٥ًٌم شمٔم٤مهر إدًم٦م او ؿمٌف ذًمؽ ُمـ اًم٘مرائـ . وذيمر سمٕمْمٝمؿ أهن٤م

 ذم إقمراب اًم٘مرآن ، يمام هل قم٤ٌمرة اًمٜمح٤مس أن ُيرضَمع ومٞمف إمم همػمه ، ال حيت٤مجوم ىم٤مئاًم سمٜمٗمًف

وسمٕم٤ٌمرة  يم٠من شمٙمقن اًمٕم٤ٌمرة ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م سمٜمٗمًٝم٤م او سم٤مًم٘مرائـ ومال يٛمٙمـ شمٖمٞمػم ُمٕمٜم٤مه٤م ،

اعمِمٝمقر ذم  قم٤ٌمرة اًمٜمح٤مس شمقاومؼو . ُم١مَيدة سم٤مًم٘مرائـ وا أظمرى: أٟمزهل٤م اهلل شمٕم٤ممم حمٙمٛم٦م سمذاهت٤م

ف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م وسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م )يم٠ميب سمٙمر شمٕمريػ اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسم
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اجلّم٤مص ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن( ، وم٢من اعمحٙمؿ قمٜمدهؿ هق ُم٤م اؾمت٘مؾ سمٜمٗمًف ٕٟمف ٓ حيتٛمؾ إٓ 

ٕٟمف حيتٛمؾ  فُمٜم وضمٝم٤ًم واطمدًا ُمـ اعمٕم٤مين ، وأُم٤م اعمتِم٤مسمف ومٝمق ُم٤م اومت٘مر إمم همػمه عمٕمروم٦م اعم٘مّمقد

ُمـ أُمثٚم٦م هذا اًمٜمقع  ًمٞمس قمغم إـمالىمف ، وم٢من اًمٙمثػمهذا  ٝمؿيمالُمهمػم أن  وضمقه٤ًم ُمـ اعمٕم٤مين .

اًمٕم٤ٌمرات اًم٘مرآٟمٞم٦م : افـقع افثاين ص٤مر ىمٓمٕمٞم٤ًم سمتٔم٤مهر إدًم٦م وًمٞمس سم٥ًٌم صٞمٖم٦م ىمٓمٕمٞم٦م .

، وأُم٤م إطمٙم٤مُمٝم٤م ومٝمق ؾمالُمتٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مرض ًمٔم٤مهره٤م ، اًمتل هل٤م ُمْمٛمقن فم٤مهر او سيح 

هل  :افـقع افثافث٤م قمـ فم٤مهره٤م . ومال ٟمجد ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ىمريٜم٦م شمّمٚمح ًمٍمومٝم

اعمجٛمالت واعمٌٝمامت اًمتل ٟمجد ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ُم٤م ُيٗمنه٤م ويرومع اإلهب٤مم واإلمج٤مل قمٜمٝم٤م ، 

سم٠مدًم٦م أظمرى ُمـ اًمقطمل اعمٜمزل . وإذا أدظمٚمٜم٤م اًمٜمقع  وإزاًم٦م اًمتِم٤مسمف أي يٛمٙمـ إطمٙم٤مُمٝم٤م

٤مىمٞم٦م قمغم اإلمج٤مل ذم اعمحٙمامت ، وم٢من اعمتِم٤مهب٤مت هل اعمجٛمالت واعمٌٝمامت اًمٌ اًمث٤مًم٨م

ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه قمدم اإلٟمتٗم٤مع سمٛمٕم٤مين اعمتِم٤مهب٤مت ، وذًمؽ أن  واإلهب٤مم ، همػم أن اإلمج٤مل واإلهب٤مم

ذم هم٤مي٦م  (او ضمقهره تْمٛمـ ُمٕم٤من ُمريمزي٦م )ًُم٥م اخلؼماًمٕم٤ٌمرة اعمٌٝمٛم٦م او اعمجٛمٚم٦م يٛمٙمـ أن شم

ؾ ذم شمٗمًػم ، وًمٙمـ ُمـ همػم إطم٤مـم٦م سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ اعمحٞمٓم٦م سم٤معمٕمٜمك اعمريمزي ، يمام حيّم اًمٗم٤مئدة

همػم أن صٜمٞمع مجٚم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م هق ضمٕمؾ اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ ىمّمص اًم٘مرآن وهمػمه٤م . 

 اعمتِم٤مهب٤مت وًمٞمس ُمـ اعمحٙمامت .
 

أهن٤م أم اًمٙمت٤مب ، أي هل٤م ق حٙمؿ اعمحٙمامت هوم ، چں ڻ ڻ چ :وأما ظبارة      

صؾ واعمرضمٕمٞم٦م اعم٤مدي٦م ، . وم٤مٕم هل اًمقاًمدة ومٝمل إ وإًمٞمٝم٤م اعم٠موى اًم٘مٞم٤مدة واعمرضمٕمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م

ويمؾ ُمديٜم٦م هل أم عم٤م طمقهل٤م ُمـ اًم٘مرى ، واخلٛمر أم اخل٤ٌمئ٨م ٕن يمؾ ظمٌٞمث٦م يٛمٙمـ أن شم٘مع 

سم٥ًٌم اًمًٙمر ، وأم اخلػم هل ُم٤م جيٛمع او ي١مدي امم يمؾ ظمػم ، وإم ًمٙمؾ رء هل اعمجٛمع 

يتٌٕمف  واًمَٕمَٚمؿ اًمذيم اجلٞمش ىمٞم٤مدشمف وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م اًمٗم٤محت٦م أم اًمٙمت٤مب ، وأُ  ، ًمف واعمْمؿ

ري ـٝمذي٥م إزهري وصح٤مح اجلقهـاجلٞمش ، ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م ُمٗمردات اًمراهم٥م وشم

 وهمػمه٤م .
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، ويراد سمف ذم  ٤مًمتِم٤مسمف هٜم٤م ُم٤م يم٤من ُم٘م٤مسماًل ًمٚمٛمحٙمؿوم ،چڻ ڻ چ وأما ظبارة      

ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قمـ اًمت٠مويؾ: ُم٤م يم٤مٟم٧م احل٘مٞم٘م٦م اعم٘مّمقدة ُمٜمف همػم ُمتٛمٞمزة متٞمزًا يٜمٗمل قمٜمٝم٤م 

ٌف ذاك اعمٕمٜمك ُمـ وضمف ـ، وشمِم ٌف هذا اعمٕمٜمك ُمـ وضمفـشمِم رة اًمٚمٗمٔمٞم٦م٤مًمٕم٤ٌم، وم طمتامٓتاإل

إن يم٤مٟم٧م أي٦م شمتْمٛمـ و . شاعمحٙمامت» ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ  ذًمؽىمد سمٞمٜم٤م و . رـآظم

، أي حتت٤مج إمم إطمٙم٤مم  حتت٤مج إمم ُمـ يرده٤م سم٤مًمدًمٞمؾ إمم اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م شمٙمٚمٞمٗم٤ًم ، وم٢مهن٤م

احل٩م:  ڍ ڱ   ڱ  ں  ں  ڍ٤م ، ي١ميد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم اعمٕمٜمك سم٠مدًم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمٝم

. واعمتِم٤مهب٤مت اًمتل يٛمٙمـ إطمٙم٤مُمٝم٤م هل  ، وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم آي٦م احل٩م ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ ٥6

ؾمتٕمامل ًمٚمٗمظ اًمتِم٤مسمف )وإن يم٤من وُمـ هذا اإلاًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعمحٙمامت يمام سمٞمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ . 

،  « ، وسمٞمٜمٝمام أُمقر ُمِمتٌٝم٦م واحلرام سملم احلالل سملم »ط سم٤مسمف همػم هذا اًم٤ٌمب( ىمقل اًمٜمٌل 

وذم رواي٦م ،  « تٌٝم٦مـُمِم » ط ف ، وُمٕمٜمك ىمقًمذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

أهن٤م شمِمٌف احلالل ُمـ وضمف  ، ُمٕمٜم٤مه « ٓ يٕمٚمُٛمٝمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس تٌٝم٤متـُمِم »صحٞمح٦م 

، وم٢مذا ٚمٝمؿ ومال يٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ، وًمٞمس اًمٜم٤مس يم وشمِمٌف احلرام ُمـ وضمف آظمر

وأظمر  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل: . أردت رومع آؿمت٤ٌمه رددهت٤م إمم ُمـ يٕمرف طم٘مٞم٘متٝم٤م

،  )اعمقاوم٘م٤مت ُمـ . اهـ ل إذا ىمالئؾـ، ومٝم ٧م سم٠مم وٓ ُمٕمٔمؿـيريد وًمٞمً ، ٝم٤متـ٤مسمـُمتِم

وٓ أدري يمٞمػ اؾمتدل اًمِم٤مـمٌل سم٤مٔي٦م قمغم ىمٚم٦م اعمتِم٤مهب٤مت!! وم٢من يم٤من ىمد  .( 1/11٥

ٕن إم هق إصؾ اًمذي  ، ، ومٝمق اؾمتدٓل وٕمٞمػ ٤مهب٤مت ًمٞم٧ًم سم٠مماؾمتدل قمٚمٞمف سم٠من اعمتِم

، وهذا ٓ يًتٚمزم أن شمٙمقن اعمحٙمامت أيمثر ُمـ  ت٤مج إًمٞمف ذم ومٝمؿ همػمه ُمـ اًمٜمّمقصحُي 

 اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ، وإٟمام يًتٚمزم أن شمٙمقن اعمحٙمامت يم٤مومٞم٦م ًمتٗمًػم اعمتِم٤مهب٤مت اعمتِم٤مهب٤مت ذم اًمٕمدد

 . وُمـ اًمٌٕمٞمد ٘مقل ًمٚمرئٞمس أم اجلٞمش وهق واطمد ُمٜمف، أٓ شمرى أٟمؽ شم سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمدد

 ، وُمٕمؾ: وذًمؽ أٟمف قمغم وزن ، شرـأظم»تدل سمٚمٗمظ ـىمد اؾم ، ٤مـمٌل رمحف اهللـأن يٙمقن اًمِم أيْم٤مً 

ػم ـٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم شمٗمًمجقع اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة ٓ يٙم٤مد يُ  وم٢من ع ذًمؽـ، وُم وهق ُمـ مجقع اًمٙمثرة

وًمٙمٜمف حيت٤مج إمم متثٞمؾ وشمٗمّمٞمؾ  ، ء ومٝمق ضم٤مئزت٘مراـتدل سم٤مٓؾمـوإن يم٤من ىمد اؾم . رعـأدًم٦م اًمِم

وأُم٤م أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت ذم ىمّمص اًم٘مرآن وٟمحقه٤م ُمـ إظم٤ٌمر ، ومٞمٛمٙمـ  .ىمٌؾ ىمٌقل دقمقاه 
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٤مسمف ومٞمٝم٤م قمغم ُمٕم٤من ـ٤مهب٦م ، ويٛمٙمـ أن يدل اًمتِمـأن يقضمد ُم٤م حُيٙمٛمٝم٤م ، ويٛمٙمـ أن شمٌ٘مك ُمتِم

 ىم٤مسمٚم٦م ًمإلشم٤ٌمع .
 

، وشمدسمر  : هق اجلقر واعمٞمؾ قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م اًمزيغ،  ڍ  ہ  ہ  ہ   ڍ وأما ؿقفف تعاػ      

أن اهلل شمٕم٤ممم مل ي٘مؾ : ذم ىمقهلؿ او ذم قمٛمٚمٝمؿ زيغ ، وًمٙمـ ذم ىمٚمقهبؿ ، وذًمؽ ًمٚمتٜمٌٞمف إمم 

اقمت٤ٌمر اًمٜمقاي٤م ودواظمؾ اًمٜمٗمس عمٕمروم٦م أهؾ اًمزيغ ، أي اًمٌح٨م واًمٜمٔمر ذم اًم٘مرائـ اًمتل شمٗمرق 

 سملم اًمٕمٛمد واخلٓم٠م . 
 

، وم٢من اإلسمتٖم٤مء هق اإلرادة واًمٓمٚم٥م ، وُمٜمف ىمقًمف  ڍ ے  ے  ڍ اػوأما ؿقفف تع      

، وهذا أيْم٤ًم ي١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه  66اًمرقمد:  ڍ ڃ  چ  چ  چ  چڍ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

ُمـ أن ُمٕمروم٦م اعمٌتدقم٦م او أهؾ إهقاء يٕمتٛمد قمغم قمٛمٚمٞم٤مت ومحص اًمٜمقاي٤م واًمدواظمؾ سمام 

ذم  ُمـ هذا اًمٗمّمؾ . واًمٗمتٜم٦م فمٝمر ُمـ ىمقل وومٕمؾ ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين

، وًمذًمؽ ىم٤مل  قمـ احلؼ إمم اًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس سف لٝمومؾمٞم٤مق اًمٙمالم قمـ اعمٕم٤مين واًمت٠مويؾ 

ۉ ې ې  چ، وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم  ن اًمٗمتٜم٦م هل اًمٙمٗمرإسمٕمض اًمًٚمػ 

، وُمٜمف طمدي٨م  ، أي واطمذرهؿ أن يٍمومقك قمٜمف19اعم٤مئدة:  چې ې ى ى ائ ائ

؟ إذا أمم٧م اًمٜم٤مس وم٤مىمرأ  أشمريد أن شمٙمقن ومت٤مٟم٤ًم ي٤م ُمٕم٤مذ »:  ٕم٤مذىم٤مل عمط أن اًمٜمٌل   ضم٤مسمر

 « ، واًمٚمٞمؾ إذا يٖمِمك ، واىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ ، وؾمٌح اؾمؿ رسمؽ إقمغم واًمِمٛمس ووح٤مه٤م

.  أي ُمٜمٗمرًا قمـ اًمديـ ص٤مروم٤ًم ًمٚمٜم٤مس قمٜمف « ومت٤مٟم٤مً  »  طرواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري، وىمقل اًمٜمٌل 

٤من قمـ ـ٤مر سم٤مًمٌمء واًمٖمٚمق ومٞمف مم٤م يٍمف اإلٟمًويتٗمرع ُمـ ذًمؽ اؾمتٕمامل اًمٗمتٜم٦م ذم اإلؾمتٝمت

  .ٕمره ـداد ، ُي٘م٤مل : ومالن ُمٗمتقن سم٤مًمدٟمٞم٤م ، واًمرضمؾ ُمٗمتقن سم٠مهٚمف او سمِِم ـت٘م٤مُم٦م واًمًـاإلؾم
 

 إمم اًمٌمء رد هق اًمت٠مويؾ: اهلل  رمحف اًمراهم٥م ىم٤مل ، ڍ ۓ  ۓ  ڍ وأما ؿقفف تعاػ      

وهذه قم٤ٌمرة ضم٤مُمٕم٦م ، وًمٙمٜمٝم٤م  . (اعمٗمردات) اهـ  ُمـ.ومٕماًل  أو يم٤من قمٚمامً  ُمٜمف اعمرادة اًمٖم٤مي٦م

: آل خمتٍمة . وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ومٞمام ذيمره اسمـ ؾمٞمده وهمػمه ُمـ اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ، وم٢مٟمف ُي٘م٤مل 
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ل إًمٞمف اًمٌمء َرضَمٕمف ، وُاًم٧ُم قمـ اًمٌمء  إًمٞمف او رضمع إذا ص٤مر أْوًٓ وُمآًٓ  ي١مول إمم يمذا ، وأوَّ

. وقمغم ذًمؽ وم٢من  اعمقوع اًمذي يرضمع إًمٞمف ، واعمقئؾأي ارشمددت ، وآل اًمٚمٌـ إي٤مًٓ أي ختثر 

 شم٠مويؾ اًمٙمالم واًمٕمٛمؾ يٛمٙمـ أن يِمٛمؾ صمالصم٦م أٟمقاع سمٓمريؼ اًمٕمٛمقم وًمٞمس اإلؿمؽماك :

  هق ُم٤م يّمػم إًمٞمف اًمٙمالم ُمـ اعمٕم٤مين اًمٜمٔمري٦م ، أي شمٗمًػم اًمٙمالم ،  :افـقع إول

ُمـ ويمذًمؽ شمٗمًػم اًمٕمٛمؾ وؾم٤مئر اًمٔمقاهر وإطمداث سم٠مؾم٤ٌمهب٤م وهم٤مي٤مهت٤م وؿمٌف ذًمؽ 

ومٛمـ وىمقع اًمت٠مويؾ .  شم٠مُمٚمتف ومت٠موًم٧م ومٞمف اخلػم أي شمقؾمٛمتف وحتريتفاعمٕم٤مين ، ُي٘م٤مل: 

  المـ٤ممم ذم ىمّم٦م ُمقؾمك واخلي قمٚمٞمٝمام اًمًــ، ىمقًمف شمٕمًمٚمٕمٛمؾ  ػم واًمٌٞم٤منـقمغم اًمتٗمً

ىمد  ، ويم٤من ُمقؾمك 87اًمٙمٝمػ:  چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ

، إٓ أٟمف مل  ٗمّمٞمؾ، وقم٤ميـ وىمقع شمٚمؽ إومٕم٤مل سم٤مًمت ؿم٤مهد طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ومٕمٚمف اخلي

،  يٕمرف احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإصقل اًمٜمٔمري٦م اًمتل شمٗمن شمٚمؽ إومٕم٤مل وشمٌلم صحتٝم٤م

گ گ گ چ   ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم شمٚمؽ إصقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمتك ذيمر اخلي 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ   چ  :إمم أن ىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمـ اخلي،  چۀ ۀ ہ

وُمـ هذا اعمٕمٜمك شم٠مويؾ  . 76 – 89ػ: اًمٙمٝم چ  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

ٿ  ڍ شمٕم٤ممم ، ىم٤مل ه٤مػمسمٛمٕمٜمك شمٗمً وؾم٤مئر احلقادث واًمٔمقاهر اًم٘م٤مئٛم٦م اًمرؤي٤م

قمـ أيب ؾمٕمٞمد ، و 2يقؾمػ:  ڍ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

سمٞمٜمام أٟم٤م ٟم٤مئؿ رأي٧م اًمٜم٤مس  » ي٘مقلط أٟمف ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل   اخلدري

،  ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمغ دون ذًمؽ ي، وقمٚمٞمٝمؿ ىُمٛمٌص ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يٌٚمغ اًمثد قمروقا قمكم

ىم٤مًمقا: ومام أوًمتف ي٤م رؾمقل ،  « هوقمرض قمكم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمٚمٞمف ىمٛمٞمص جيؽم

ذم  واوح ، ، ىمقل اًمّمح٤مسم٦م: ومام أوًمتف ٤مري وُمًٚمؿـرواه اًمٌخ « اًمديـ »اهلل؟ ىم٤مل 

، وًمق أرادوا ط  ، ٕهنؿ اؾمٜمدوا اًمت٠مويؾ إمم اًمٜمٌل اؾمتٕمامل اًمت٠مويؾ سمٛمٕمٜمك اًمتٗمًػم

، ط  ، ُٓمتٜمع ٟم٦ًٌم اًمت٠مويؾ إمم اًمٜمٌل وىمققمف سم٤مًمٗمٕمؾويؾ حت٘مٞمؼ اعمٕمٜمك سم٤مًمت٠مو
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،  ، وذًمؽ ٕن إي٘م٤مع إومٕم٤مل وظمٚم٘مٝم٤م ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وًم٘م٤مًمقا: ومام شم٠مويٚمف

، وًمٙمـ ٓ  وىمد يٜم٥ًم اًمٗمٕمؾ إمم وم٤مقمٚمف ُمـ اعمخٚمقىملم سم٤مقمت٤ٌمر صدور اًمٗمٕمؾ ُمٜمف

وُمٜمف طمدي٨م أيب هريرة  . ر ُمٜمف اًمٗمٕمؾيّمح أن يٜم٥ًم إمم ُمٗمن اًمرؤي٤م اًمذي ٓ يّمد

، وم٠ممهٜمل  قاريـ ُمـ ذه٥مـل يديَّ ؾمـسمٞمٜمام أٟم٤م ٟم٤مئؿ رأي٧م وم » ىم٤مل طأن اًمٜمٌل 

، وم٠موًمتٝمام يمذاسملم ُيرضم٤من  ٝمام وم٠موطمل إزم ذم اعمٜم٤مم أن أٟمٗمخٝمام ومٜمٗمختٝمام ومٓم٤مراـ٠مٟمـؿم

ٞمٚمٛم٦م ص٤مطم٥م ـ، وأظمر ُمً ل ص٤مطم٥م صٜمٕم٤مءـ، ومٙم٤من أطمدمه٤م اًمٕمٜمً يدُمـ سمٕم

َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد وُمـ ذًمؽ طمدي٨م  . ، واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ واًمٌخ٤مري رواه ُمًٚمؿ « اًمٞمامُم٦م

، وَم٤مْٟمَ٘مَٓمَٕم٧ْم َٟمْٕمُٚمُف وَمَتَخٚمََّػ  َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم َُمَع َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ 

ٞماًل صُمؿَّ ىَم٤مَل 
ـْ ُيَ٘م٤مشمُِؾ قَمغَم شَم٠ْمِويِؾ اًْمُ٘مْرآِن يَماَم ىَم٤مشَمْٚم٧ُم  إِنَّ ُِمٜمُْٙمؿْ  » قَمكِمٌّ َُيِّْمُٗمَٝم٤م وَمَٛمَِمك ىَمٚمِ َُم

َف هَل٤َم اًْمَ٘مْقمُ  « قَمغَم شَمٜمِْزيٚمِفِ  ، ىَم٤مَل َأسُمق  ، َوومِٞمِٝمْؿ َأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْٝماَم  وَم٤مؾْمَتنْمَ

،  » ، ىَم٤مَل  ىَم٤مَل قُمَٛمُر: َأَٟم٤م ُهقَ  « َٓ  » سَمْٙمٍر: َأَٟم٤م ُهَق، ىَم٤مَل  ـْ ظَم٤مِصُػ اًمٜمَّْٕمؾِ َٓ
 - « َوًَمٙمِ

ٞم٤ًّم 
َٟم٤مهُ  -َيْٕمٜمِل قَمٚمِ ْ ٌَنمَّ ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ يم٠مٟمف  َيْروَمْع سمِِف َرْأؾَمفُ  ، وَمَٚمؿْ  وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َمُه وَم ىَمْد يَم٤مَن ؾَمِٛمَٕمُف ُِم

. رواه أمحد واحل٤ميمؿ، واًمًٞم٤مق ًمف وصححف قمغم ذط  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ 

، وىمد رواه أيْم٤ًم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمٜم٤ًمئل ذم )اًمٙمؼمى(  اًمِمٞمخلم وواوم٘مف اًمذهٌل

َف هَل٤َم اًْمَ٘مْقمُ  »واسمـ طم٤ٌمن وًمٙمـ سمدون قم٤ٌمرة   . ش وَم٤مؾْمَتنْمَ

وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمت٠مويؾ ، أي اًمتٗمًػم اًمٚمٗمٔمل يتقؾمع ومٞمف اعمٗمنون قمغم ىمدر ُم٤م       

مج٤مًمف ، ويمذًمؽ شمتحٛمٚمف إًمٗم٤مظ وُمٗم٤مهٞمؿ اجلٛمؾ ، وم٤معمجٛمؾ اًمذي مل ُيٌلم ُيٗمن قمغم إ

ذم شمٗمًػم اًمٔم٤مهر واًمٍميح ، وهمػم ذًمؽ ُمـ أوص٤مف ودرضم٤مت اًمٌٞم٤من . ىم٤مل شم٤ٌمرك 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ڍ وشمٕم٤ممم 

، ومٛمام يِمٛمٚمف اإليمتٗم٤مء  ٥1اًمٕمٜمٙمٌقت:  ڍ ۉ  ۉ  ې   ې 

ل إًمٗم٤مظ ـػم قمغم ُم٤م شمتْمٛمٜمف اًمتالوة ُمـ ُمٕم٤مٟمـسم٤مًمتالوة أن ٓ ُيزاد ذم اًمتٗمً

ايمٞم٥م ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٗمًػم اًمٜمّمقص سمٌٕمْمٝم٤م . هذا هق اًمتٗمًػم ُمـ اًمٌنم ، واًمؽم
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سمدًا ، وُمثؾ ذًمؽ ي٘م٤مل ذم اًمٜمقع مم اهلل شمٕم٤ممم ومال يٖمٞم٥م قمٜمف رء أوأُم٤م اًمت٠مويؾ اعمًٜمد إ

 اًمث٤مين ُمـ اًمت٠مويؾ واًمٗمرق سملم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم وقمٚمؿ اًمٌنم .

ذا واطمد ـومٝم ،سمٖمػم فم٤مهره  اًمٚمٗمظ ػمـشمٗمًسمٛمٕمٜمك ش اًمت٠مويؾ» يمٚمٛم٦م تٕماملـوأُم٤م اؾم      

اصٓمالح  قومٝم ، وأُم٤م طمٍم اًمت٠مويؾ سمذًمؽ ـػم .ُمـ وضمقه اًمت٠مويؾ سمٛمٕمٜمك اًمتٗمً

ُمت٠مظمر ، وًمٞمس شمٗمًػمًا ًمٖمقي٤ًم ، وذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م 

وإئٛم٦م اعمت٘مدُملم . وم٢مذا ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ : هذا اًمٜمص ُم١مّول أراد أٟمف ُمٍموف قمـ 

فم٤مهره سم٘مريٜم٦م ، وإذا صٜمػ أطمدهؿ ذم ذم اًمت٠مويؾ أراد ذم سف إًمٗم٤مظ قمـ 

اعمٝمؿ أٟمف ٓ حيؾ  ححٝم٤م سمراهلم اًمنمع .فمقاهره٤م سم٤مًم٘مرائـ اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمتل ٓ شمّم

شمٗمًػم اًم٘مرآن واحلدي٨م سم٤مٓصٓمالطم٤مت احل٤مدصم٦م وإٟمام يًتٗم٤مد ُمـ ُمٕمروم٦م هذه 

 آصٓمالطم٤مت ذم ومٝمؿ أًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظمريـ .  
 

   :هق ُم٤م ي١مول إًمٞمف اًمٕمٛمؾ ، أي اعمآٓت واًمٕمقاىم٥م واًمٜمت٤مئ٩م ؾمقاء افـقع افثاين

ذًمؽ اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مل ًمتٗم٤مقمؾ اعم١مصمرات ذم يم٤مٟم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م اوأظمرة . ويِمٛمؾ 

اًمٕمٛمؾ . وهذا اًمت٠مويؾ هق إؾم٤مس ذم شمزاطمؿ إطمٙم٤مم واإلوٓمرار واًمتدرج . ُمـ 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب   چذًمؽ ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

جث چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ، ٥9اًمٜم٤ًمء:  چجت حت ختمت ىت يت جث مث

ه قمـ ىمت٤مدة ، يمام روى اسمـ ضمرير وهمػم أي أطمًـ قم٤مىم٦ٌم وضمزاء وصمقاسم٤مً  چمث

ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ  چ  ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم وجم٤مهد

، أي أطمًـ قم٤مىم٦ٌم يمام روى اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ ؾمٕمٞمد ٩٥اإلهاء:  چەئ ەئ

٢من وم ،19٥اًمٌ٘مرة:  ڍ ہ  ہ      ہ   ۀ  ۀ    ڍ. وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  سمـ ضمٌػم

تٝمٚمٙم٦م ىمد يٜمٌف إمم أن ـمريؼ اًمش ذم»وًمٞمس طمرف اًمٔمرومٞم٦م ش إمم»اؾمتٕمامل طمرف اًمٖم٤مي٦م 

يٙمقن ممتدًا . وم٤مًمتٝمٚمٙم٦م اًمقؿمٞمٙم٦م واعمؽماظمٞم٦م ُمِمٛمقًم٦م يمٚمٝم٤م سمحٙمؿ أي٦م . وشمدسمر أٟمف ٓ 

ومرق سملم ُمـ اٟمتحر سمًؿ ي٘متؾ ذم دىم٤مئؼ وُمـ اٟمتحر سمًؿ ي٘متؾ ذم ؾم٤مقم٤مت وُمـ اٟمتحر 
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، اعمٝمؿ هٜم٤م أن اًمت٠مويؾ اعمٜمْمٌط ًمٚمٕمقاىم٥م ُمتٕمٛمدًا سمًؿ ي٘متؾ ذم أؾم٤مسمٞمع او أيمثر 

يورات اًمٕم٤مًمٞم٦م إوًمقي٦م ذم ُم٤ٌمطم٨م شمزاطمؿ إطمٙم٤مم واعمآٓت ُيَٕمد ُمـ اًم

واإلوٓمرار واًمتدرج ، وهذا ىمري٥م ُمـ شم٘مدير اًمٜمت٤مئ٩م او اًمٕمقاىم٥م طملم ٟمرى 

 وذيمرٟم٤م ُم٤م يقوح ذًمؽ ذم  يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ(. .إؾم٤ٌمب واًمدواومع 
 

   :ُم٤م ي١مول إًمٞمف )أي يٜمتٝمل إًمٞمف( اخلؼم قمـ اعمًت٘مٌؾ ، وهق وىمققمف افـقع افثافث

ٞمٚمف ويمٞمٗمٞم٤مشمف ، ويمذًمؽ إُمقر اًمتل ٓ يٛمٙمـ شمقىمٕمٝم٤م إٓ سم٤مًمِمٙمقك سمجٛمٞمع شمٗم٤مص

اخل٤مًمٞم٦م ُمـ إُم٤مرات . ورسمام ُيٓمٚمؼ جم٤مزًا قمغم ُم٤م آل إًمٞمف اخلؼم قمـ اًم٘مّمص اعم٤موٞم٦م ، 

ٱ ٻ چ  ـ إظم٤ٌمر اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ىمقًمف شمٕم٤مممأي يمٞمػ وىمٕم٧م سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م . ومٛم

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

، ومت٠مويؾ ُم٤م  ٥٩ – ٥6إقمراف:  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

. ويِمٛمؾ هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف  وقمد اهلل شمٕم٤ممم سمف ذم يمت٤مسمف هق ٟمٗمس وىمققمف وطمّمقًمف

. وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ٩9يقٟمس:  ڍ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ڍ٤ممم ــشمٕم

ُمقرًا ، وم٘مد حُيدث اهلل شمٕم٤ممم أ1اًمٓمالق:  ڍ ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ ڍ 

ٓ يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أي دًمٞمؾ ي٤ًمقمد قمغم شمقىمٕمٝم٤م ، ومٝمل شمٌ٘مك ظم٤مرج طم٤ًمسم٤مت اًمتخٓمٞمط 

اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚمنميٕم٦م واًمتخٓمٞمط اعمًت٘مٌكم ًمٚمٕمٛمؾ إٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمدقم٤مء سمجٚم٥م اخلػم 

 اًمٜمقع ُمـ وهذاودومع اًمنم ، ورسمام سمٕمض اإلطمتٞم٤مـم٤مت حت٤ًًٌم عم٤م هق ظم٤مرج احل٤ًٌمن . 

 شمٕم٤ممم ٕٟمف يتْمٛمـ ُمـ اًمٖمٞم٥م واًمٙمٞمٗمٞم٤مت هق اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل تاًمت٠مويال

 وإطمقال واًمّمٗم٤مت ُم٤م اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمٛمف .
 

، اًمرؾمقخ يتْمٛمـ اًمثٌقت واًمتٛمٙمـ ، وهق  ڍ ﮻ ﮺ ﮹  ڍ وأما ؿقفف تعاػ      

ٟم٘مٞمض اإلوٓمراب واًمتزًمزل . واًمرؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿ أسمٚمغ ُمـ ىمقًمؽ : اًمث٤مسمتقن ذم اًمٕمٚمؿ ، يمام 
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) شمٚمخٞمص اًمٌٞم٤من ( . وواوح أن قمالُم٦م اًمرؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿ هل ذيمر اًمنميػ اًمريض ذم 

اًم٘مدرة قمغم شمٗمًػم ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٗم٘مف ومٞمٝم٤م ، وٓ يِم٤مريمٝمؿ ذم ذًمؽ أطمد ُمـ 

 اًمٌنم ، سمدًمٞمؾ صٞمٖم٦م احلٍم )اإلؾمتثٜم٤مء سمٕمد اًمٜمٗمل( ذم أي٦م .
 

  افػائدة افثاكقة: ادقصقف باإلحؽام وافتشابف :

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڍشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمف شم٘مدير اعمقصقف ذم      

، ذيمرٟم٤م ذم شمٗمًػم أًمٗم٤مظ أي٦م أن اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف هل ُم٘م٤مسمٚم٦م سملم   ڍ ڻ

اعمِمٝمقر ذم شمٕمريػ اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف قمٜمد اًمٕم٤ٌمرات واًمٙمٚمامت . و اعمحٙمؿ واعمتِم٤مهب٦م ُمـ

ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن( ، أن سمٙمر اجلّم٤مص اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م وسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜمٗمٞم٦م )يم٠ميب 

هق ُم٤م اؾمت٘مؾ سمٜمٗمًف ٕٟمف ٓ حيتٛمؾ إٓ وضمٝم٤ًم واطمدًا ُمـ اعمٕم٤مين ، وأُم٤م اعمتِم٤مسمف ومٝمق ُم٤م  اعمحٙمؿ

واىمع احل٤مل ذم همػم أن  اومت٘مر إمم همػمه عمٕمروم٦م اعم٘مّمقد ُمٜمف ٕٟمف حيتٛمؾ وضمقه٤ًم ُمـ اعمٕم٤مين .

ذا ـٝم٦م ، وهـ٤مسمـظمرى ُمتِماًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن أي٦م اًمقاطمدة ىمد شمْمؿ قم٤ٌمرة حمٙمٛم٦م وقم٤ٌمرة أ

سح اًمراهم٥م أن ٟمققم٤ًم  شٌفـؿم»وذم ُم٤مدة  ٤مهدة قمغم ذًمؽ .ػم ؿمـأُمر ي٘مٞمٜمل ، ويمت٥م اًمتٗمً

 ٤مسمف ُمـ وضمف . ـُمـ أي٤مت حمٙمؿ ُمـ وضمف ُمتِم

ذم اًمٕمرسمٞم٦م يِمٛمؾ يمؾ قم٤ٌمرة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، سمؾ  شأي٦م»وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن ُمٕمٜمك       

ٕمٝم٤م ُمـ شم٘مًٞمؿ اًمًقرة إمم آي٤مت . وشمٗمًػم أي٤مت يمؾ يمٚمٛم٦م ، وسمٍمف اًمٜمٔمر ُمـ ُمقو

، وشمٗمًػم اإلطمٙم٤مم سمٜمٗمل او سم٢مزاًم٦م  اعمحٙمامت واعمتِم٤مهب٤مت سم٠مهن٤م اًمٕم٤ٌمرات واًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م

طم٤مضم٦م إمم  إؿمـٙم٤مل ذم شمٗمًـػم أي٦م وٓ ، ومال سمقوقح ٝم٤مـر ٟمٗمًـجيٕمؾ أي٦م شمٗمً ٤مسمف ،ـاًمتِم

 شم٘مدير حمذووم٤مت . 
 

سم٤مٔي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم شم٘مًٞمؿ اًمًقرة ، وم٢مٟمف ُمْمٓمر إمم شم٘مدير حمذوف ،  وأُم٤م ُمـ يٗمن أي٦م      

هق قمغم طمذف   ڍ  ڻ  ڻ ڱ  ڱ  ں  ں   ڍوم٤مًمت٘مدير قمٜمده ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

اعمقصقف ، أي: ُمٜمف آي٤مت ومٞمٝم٤م أًمٗم٤مظ او قم٤ٌمرات حمٙمامت ، وم٢مذا ضم٤مز هذا اًمت٘مدير هٜم٤م وم٘مد 
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ات أظمر ُمتِم٤مهب٤مت . وهذا ، أي: وأًمٗم٤مظ او قم٤ٌمر ڍ ڻ ڻ  ڍشمٕملم ىمٌقًمف ذم قم٤ٌمرة 

ىمري٥م ُمـ يمالم أًمقد ، وم٢من أًمقد سمٕمد أن ذيمر أن اًمت٘مدير: وآي٤مت أظمر ُمتِم٤مهب٤مت ، 

ذم احل٘مٞم٘م٦م صٗم٦م  ، وهل ڍ ڻ  ڍسم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف  شأظمر  »ىم٤مل رمحف اهلل: وُوصػ 

( ، ويتٓمٚم٥م هذا 66-1/61عمحذوف ، أي حمتٛمالت عمٕم٤مٍن ُمتِم٤مهب٤مت .اهـ  )روح اعمٕم٤مين ، 

، ٕن ًمٗمظ  ڍڱ  ڱ  ں  ڍ٤مرة ـل أن يٙمقن ُمثٚمف ُمقضمقدًا أيْم٤ًم ذم قمٌـير ًممًمقؾماًمت٘مد

ي٘مت٣م اعمج٤مٟم٦ًم ، شم٘مقل: ضم٤مء زيد ورضمؾ آظمر ، وٓ يّمح: ضم٤مء زيد وـمٕم٤مم آظمر .  شأظمر»

 ؾمتٌٕم٤مد اًم٘مقل سم٠من اإلطمٙم٤مم واًمتِم٤مسمف هق وصػ ًممي٦موذهٌقا إمم شم٘مدير حمذوف ُمـ أضمؾ ا

يٕمٜمل أن أي٦م اعمحٙمٛم٦م هل حمٙمٛم٦م مجٚم٦م  هذا اًم٘مقل ذاهت٤م وًمٞمس ًمٌٕمض ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ، وم٢من

وشمٗمّمٞمالً سمٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أًمٗم٤مظ وقم٤ٌمرات ، وأن أي٦م اعمتِم٤مهب٦م هل ُمتِم٤مهب٦م سمٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م 

أيْم٤ًم ، وهذه رؤي٦م ظم٤مـمئ٦م خم٤مًمٗم٦م حل٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وم٢من اعمٕم٤مين اعمحٙمٛم٦م شم٘مؽمن 

ٙمريٛم٦م سمجٛمٚمتٝم٤م ممٞمزة قمـ همػمه٤م سمقوقح ، سم٤معمتِم٤مهب٦م ذم آي٤مت يمثػمة . وأيْم٤ًم وم٢من أي٦م اًم

 وإٟمام اًمتِم٤مسمف ذم رء ُمـ اعمْم٤مُملم اعمٕمٜمقي٦م ومٞمٝم٤م .  

،  وٓ يْمٓمرٟم٤م إمم شم٘مدير احلذف أىمقى وأصح وُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وذم اًمٗم٤مئدة إومم      

وم٢من اعمج٤مل ُمٗمتقح ٓظمتٞم٤مر  ، ر إذا يم٤من ضوري٤مً ـوقمغم أي طم٤مل وم٢من اًمٚمجقء إمم اًمت٘مدي

  ٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم .ـــٜم٦م ، واهلل شمٕمـؼ اًم٘مرآن واًمًـر اعمقاومؼ حل٘م٤مئـياًمت٘مد

وىمد ي٠ًمل سمٕمْمٝمؿ: إذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٚمِـَؿ يم٤من اًمتٕمٌػم ذم أي٦م سم٤مٔي٤مت وًمٞمس       

سم٤معمٕم٤مين او اعمْم٤مُملم او إطمٙم٤مم؟ واجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ أٟمف ًمق سح اًمٜمص سمتِم٤مسمف 

ٙمؿ ًمتٕمذر إطمٙم٤مُمف سم٘مريٜم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ، وًمٙمـ عم٤م يم٤مٟم٧م أي٦م ُمتِم٤مهب٦م سمٌٕمض اعمٕمٜمك او احل

أًمٗم٤مفمٝم٤م او قم٤ٌمراهت٤م ، وم٢من أي٦م ٟمٗمًـٝم٤م وأًمٗم٤مفمٝم٤م ٓ شمتٖمػم ، وًمٙمـ احلٙمؿ ذم داظمٚمٝم٤م يٛمٙمـ 

 إطمٙم٤مُمف سم٠مدًم٦م ُمـ ظم٤مرج أي٦م .
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 :  «تلويؾف»افػائدة افثافثة: مرجع افضؿر دم ظبارة 

، ىم٤مل ُمٙمل اسمـ   ڍ  ﮳  ﮴  ﮵    ڍ، وىمقًمف  ڍۓ  ۓ  ڍأي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

أيب ـم٤مًم٥م رمحف اهلل : واهل٤مء ذم شم٠مويٚمف شمٕمقد قمغم اعمتِم٤مسمف وىمٞمؾ شمٕمقد قمغم اًمٙمت٤مب وهق اًم٘مرآن 

( ، ويمذًمؽ ذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘مقًملم ومٞمام ٟم٘مٚمف  1/1٥2يمٚمف .اهـ  ُمـ ) ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن ، 

اًمراضمح أن اًمْمٛمػم ذم شم٠مويٚمف يرضمع ( ، و ٩28-6/٩22قمٜمف اًم٘م٤مؾمٛمل ) حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ، 

إمر إمم اًمٙمت٤مب او إمم اًمٙمت٤مب واعمتِم٤مهب٤مت ُمٜمف أيْم٤ًم . يدل قمغم ذًمؽ صمالصم٦م أُمقر ، 

رضمققمف إمم اًمٙمت٤مب وًمٞمس إمم  مم٤م ي١ميد     چۓ چ: هق شمذيمػم وإومراد اًمْمٛمػم ذم إول

ت٤مب وًمٞمس اًم٘مرآن ، اعمتِم٤مهب٤مت قمغم وضمف اخلّمقص . وًمٕمؾ اًمٗم٤مئدة ُمـ اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمٙم

قر او أي٤مت ، وأُم٤م اًمٙمت٤مب ومٝمق اًم٘مرآن يمٚمف  ًُ هق أن اًم٘مرآن ىمد ُيٓمٚمؼ قمغم سمٕمض اًم

سمٛمحٙمٛمف وُمتِم٤مهبف ، يمام ٟمٌٝم٧م إمم ذًمؽ قم٤ٌمرة ُمٙمل اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ، اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم 

إمر اًمٌدايـ٦م ، وسمذًمؽ شمٜمتٗمل اًمِمٙمقك ويٙمقن قمٚمؿ اًمتٗمًػم ُمتٜم٤موًٓ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمف . 

 إصؾ ، وم٢من ، صمؿ ومرقم٧م ُمٜمف ومروقم٤مً  هق أٟمؽ إذا ىمّمدت ذم يمالُمؽ إمم أصؾ ُمٕملم: اينافث

، وسم٘مٓمع اًمٜمٔمر  اًمٙمالم إقم٤مدة اًمْمٛمػم إمم اعم٘مّمقد إصكم دون ومروقمف وشمقاسمٕمف شمٗمًػم ذم

وىمد ذيمر اًم٘مراذم هذا إصؾ ذم  ، قمـ اًم٘مرب واًمٌٕمد ُم٤م مل ي١مد ذًمؽ إمم اًمت٤ٌمس وإؿمٙم٤مل

ڄ ڄڄ چ   وإُمثٚم٦م قمٚمٞمف يمثػمة ، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ( .66٩)ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

يرضمع إمم إي٤مم اعمٕمدودات ًمٙمقن  چڍچ، اًمْمٛمػم ذم 171اًمٌ٘مرة:  چڎ

،  ، وهل أصؾ احلٙمؿ وإن يم٤مٟم٧م أسمٕمد ذم اًمذيمر ُمـ إي٤مم إظُمر اًمٙمالم ورد ُمـ أضمٚمٝم٤م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ قًمف شمٕم٤ممم وقمغم هذه اًم٘م٤مقمدة محؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء ىم

،  72 – 88اًمقاىمٕم٦م:  چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

إمم  چڀچوم٢مٟمؽ إذا وىمٗم٧م ذم اًم٘مرآن قمغم رؤوس أي٤مت ضم٤مز إقم٤مدة اًمْمٛمػم ذم 
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، وإن يم٤من أسمٕمد ذم اًمذيمر ُمـ اًمٙمت٤مب  ٕٟمف اعم٘مّمقد أصالً ُمـ اًمٙمالم ، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

، واًمٗمرق ومٞمف  ن أصٚمٝم٤م هق اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿوإذا شم٠مُمٚم٧م آي٦م آل قمٛمران وضمدت أ . اعمٙمٜمقن

، ومٛمـ شمقاسمع ذًمؽ  وأُم٤م شم٘مًٞمٛمف إمم حمٙمؿ وُمتِم٤مسمف زائٖملمسملم ُمآظمذ اًمراؾمخلم وُمآظمذ اًم

: هق إمر افثافث . ، وم٤مًمراضمح ُمـ هذا اًمقضمف إقم٤مدة اًمْمٛمػم إمم إصؾ إصؾ وومروقمف

وصٚمح وؿ اًمِمٞمئلم أن اًمْمٛمػم وٟمحقه ُمـ اًمٙمٜم٤مي٤مت إذا شمردد قمقده إمم ؿمٞمئلم ومّم٤مقمدًا ، 

إمم سمٕمْمٝمام ويم٠مهنام رء واطمد ، وم٢من اًمْمٛمػم يرضمع إمم آصمٜملم ُمٕم٤ًم او إمم إقمؿ ُمٜمٝمام ٕٟمف 

ٟمٔم٤مئر  ذًمؽوًميِمٛمؾ آصمٜملم ، وهذا شمقضمٌف ىم٤مقمدة محؾ ُم٤م يّمٚمح ًمٚمٕمٛمقم قمغم اًمٕمٛمقم . 

. ىم٤مل  يمثػمة ذم اؾمتٕمامل اًمْمامئر واإلؿم٤مرات واعمقصقٓت واًمٜمٙمرات اعمقصقوم٦م وٟمحقه٤م

،  ٥8اًمتقسم٦م:  چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ شمٕم٤ممم 

، وهذا ٓ جيٕمٚمؽ شمتقهؿ أن اًمْمٛمػم اعمٗمرد  صٞمٖم٦م مجع ُم١مٟمث٦م چڄچ  وم٘مقًمف شمٕم٤ممم

، وم٢من اًمّمحٞمح هق رضمقع  ظمؾ دون ُم٤م ىمٌٚمفيرضمع إمم اعمدّ  چڃچ  اعمذيمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

وأومرد  ذم أي٦م ، شاو  »ًمٗمظ  اًمْمٛمػم إمم يمؾ ُم٤م ذيمر ىمٌٚمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٜمقيع اعمًتٗم٤مد ُمـ

ومج٤مز شم٠مويؾ اجلٛمٞمع  ، اًمْمٛمػم سمّمٞمٖم٦م اعمذيمر ًمت٘م٤مرب ُمٕمٜمك اعمٚمج٠م واعمٖم٤مرات واعمدظمؾ

 وُمٜمف ىمقًمفاعمٗمرد اعمذيمر ًمٞمقاومؼ ذًمؽ .  شمك سمْمٛمػماُ ، و سمقاطمد ُمـ إًمٗم٤مظ اعمٗمردة اعمذيمرة

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی چ   شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك

إمم  چۓ چضمقع اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ر ويمذًمؽ يّمح . ٩2اإلهاء:  چی 

، ومٞمٙمقن  ومرد اًمْمٛمػم ٓطمتقاء اًمٙمت٤مب قمغم اعمتِم٤مسمفاُ ، و مم ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف مجٞمٕم٤مً إاًمٙمت٤مب يمٚمف و

واًمقاىمع يِمٝمد ًمذًمؽ يمٚمف ، وم٢من أهؾ اًمزيغ ٓ ي٘متٍمون قمغم  . اًمِمٞمئ٤من يم٤مًمٌمء اًمقاطمد

حٙمامت شم٠مويالً سم٤مـمال يٍمف شم٠مويؾ اعمتِم٤مهب٤مت ، سمؾ يريدون ُمـ ظمالل اعمتِم٤مهب٤مت شم٠مويؾ اعم

 اًمٜمص قمـ ُمْمٛمقٟمف وطم٘مٞم٘متف .

وسم٘مل أُمر ُمٝمؿ ، وهق أن قمٚمؿ اًمراؾمخلم سمت٠مويؾ اًمٙمت٤مب ، ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهنؿ يٕمٚمٛمقن       

شمٗمًػم يمؾ رء ومٞمف ، وم٢من ذًمؽ أقمٔمؿ ُمـ ـم٤مىم٦م اًمٌنم جمتٛمٕملم . وًمٙمـ اعمٕمٜمك أن قم٤ٌمرات 
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ومٝمٛمٝم٤م ، وي٠مظمذ اعم١مُمٜمقن ُمـ ذًمؽ  ؾٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمتِمٖمٞمؾ أدوات اًمتٗمًػم ٕضماًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚم

ڀ   ڀ  چ ُم٤م يُمت٥م هلؿ وسمح٥ًم شم٘مقاهؿ وضمٝمدهؿ اًمٕمٚمٛمل . يقوح إُمر ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

، أي ٓ ي٠مشمقن سم٠مي مم٤مصمٚمف ًمف ، ومال ي٠مشمقن سمٛمثٚمف ذم 77اإلهاء:  چڤ  ڤ  ڦ  

ٓ ذم همػم ذًمؽ ُمـ أوص٤مف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . وُم٤م اإلقمج٤مز وٓ ذم ؾمٕم٦م وشمٙم٤مُمؾ اعمٕم٤مين و

 يم٤من يمذًمؽ ، وم٢من ُمـ اعمح٤مل قمغم اًمٌنم جمتٛمٕملم أن حيٞمٓمقا سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ ُمٕم٤من .

 

  افػائدة افرابعة: إظراب اإلشتثـاء دم أية :

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾      ڍ٤ممم ــــأي ىمقًمف شمٕم      

: أن شم٘مرأ إوػ افطريؼة ، ٓمري٘متلمسمُمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىمراءة أي٦م جيقز ،  ڍ  ﮿       ﯀  ﯁  

، صمؿ شمًت٠مٟمػ يمالُم٤ًم ضمديدًا  وشمٜمقي اًمقىمػ أو اٟمتٝم٤مء اًمٙمالم چ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ چ

، وُمٕمٜمك هذه اًم٘مراءة أن  وهل مجٚم٦م ُمـ ُمٌتدأ وظمؼم چ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ چومت٘مرأ 

ٟمٗمس وىمقع اخلؼم  هق، ويٙمقن اعمراد سم٤مًمت٠مويؾ طمٞمٜمئذ  اًمراؾمخلم ٓ يٕمٚمٛمقن شم٠مويؾ اًمٙمت٤مب

إمم هم٤مي٤مهت٤م اًمٖمٞمٌٞم٦م ُمـ اعمآٓت  وصقل ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًم٘مرآين سمٙمؾ شمٗم٤مصٞمٚمف اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ، او

واًمٕمقاىم٥م . وم٢من ُمـ اعمآٓت واًمٕمقاىم٥م ُم٤م شمٜمٌف احل٘م٤مئؼ إمم شمقىمٕمف وهذا يٛمٙمـ أن يٕمٚمٛمف 

ُم٤م ٟمٗمت٘مر  اًمٌنم يمام يّمح أن شمتقىمع ٟمت٤مئ٩م طملم شمرى دواومٕمٝم٤م وأؾم٤ٌمهب٤م ىم٤مئٛم٦م . وُمـ اعمآٓت

وُمـ ظم٤مض ذم هذا اًمت٠مويؾ إمم طم٘م٤مئؼ شم٤ًمقمد قمغم شمقىمٕمٝم٤م ، ومٝمذه ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم ، 

ًمٕمٜمف –أول ُمـ ظم٤مض ومٞمف هق إسمٚمٞمس و .  ُيقض ذم اًم٤ٌمـمؾامسمٖمػم سمره٤من ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟم

 طملم زقمؿ ٔدم قمٚمٞمف اًمًالم أن إيمؾ ُمـ اًمِمجرة اعمٛمٜمققم٦م ي١مول إمم اعمٚمؽ واخلٚمقد ، -اهلل

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  چقمز وضمؾ  قًمفىم ذم يمام

 .62إقمراف:  چ ﯁            
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﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺  چهل أن شم٘مرأ  : وافطريؼة افثاكقة دم افؼراءة

، واعمٕمٜمك أهنؿ  قمغم اؾمؿ اهلل قمز وضمؾ چ ﮹ چومتٕمٓمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم  چ﮻

، إٓ أٟمؽ  إومم ٦مام ذم اًمٓمري٘مظمؼمًا يم چ﮼چ، ويٙمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم  يٕمٚمٛمقن شم٠مويٚمف أيْم٤مً 

وُمٕمٚمقم  . : ه١مٓء ي٘مقًمقن أو هؿ ي٘مقًمقن شمٜمقي طمذف اعمٌتدأ ًمدًٓم٦م اًمًٞم٤مق قمٚمٞمف واًمت٘مدير

، ىم٤مل  أن طمذف اعمٌتدأ ًمدًٓم٦م اًمًٞم٤مق قمٚمٞمف يمثػم ضمدًا ذم اًم٘مرآن ومٚمٞمس ومٞمف رء ُمـ اًمتٙمٚمػ

هذا هق  . ، اًمت٘مدير: هؿ صمالصم٦م66اًمٙمٝمػ:  چڄ ڃ ڃ ڃ چشمٕم٤ممم 

، وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مره هق  ٤مر ذم إقمراب اًم٘مراءة سمٕمٓمػ اًمراؾمخلم قمغم اؾمؿ اهلل قمز وضمؾاعمخت

وىمد ذيمر أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز  . يمثرة وىمقع ُمثٚمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويمقٟمف فم٤مهرًا ذم اعمٕمٜمك

، قمغم ىمراءة ُمـ قمٓمػ اًمراؾمخلم قمغم اؾمؿ اهلل قمز وضمؾ. وذم هذه  ضمقاز هذا اإلقمراب

ذم ُمقوع  چٻ چاعمٗمنيـ، وهق أن ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًم٘مراءة إقمراب أيمثر ؿمٝمرة قمٜمد

أن اًمراؾمخلم يٕمٚمٛمقن  )سم٤مإلقمراسملم( وُمٕمٜمك هذه اًم٘مراءة.  ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ اًمراؾمخلم

، وهؿ سمٛمٕمٜمك شمٗمًػمه وسمٛمٕمٜمك شمقىمع اعمآٓت اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمتل شُمٜمٌف إًمٞمٝم٤م اًم٘مرائـ شم٠مويؾ اًمٙمت٤مب

، وذًمؽ أهنؿ اؾمتًٚمٛمقا هلل  رسمٜم٤م : آُمٜم٤م سمف يمؾ ُمـ قمٜمد ي٘مقًمقن ، اًمت٠مويؾذا ُمع قمٚمٛمٝمؿ هب

وًمَقطْمٞمف اًمذي ُيتغم قمٚمٞمٝمؿ ، ومال يٜم٘مْمقن اًمٜمّمقص سم٤مًمٕمٚمؾ واعمآٓت اعمٗمتٕمٚم٦م  شمٕم٤ممم وطمده

، أهنؿ ُمع قمٚمٛمٝمؿ  ڍ  ﯀  ﯁    ﮽  ﮾  ﮿    ڍوُمـ دواقمل ىمقهلؿ  اًمتل ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م .

 وضمؾ . هبذا اًمت٠مويؾ ، وم٢مهنؿ قمغم قمٚمؿ سمقضمقد شم٠مويؾ آظمر ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل قمز
 

وىمد ذه٥م يمثػم ُمـ اًمًٚمػ إمم إصم٤ٌمت قمٚمؿ اًمراؾمخلم سم٤مًمت٠مويؾ سمٛمٕمٜمك اًمتٗمًػم ، وهذا       

ذم رواي٦م  ، ُمٜمٝمؿ اسمـ قم٤ٌمس  سمجقاز قمٓمػ اًمراؾمخلم قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤مممُم٘مت٣م اًم٘مقل 

قمٜمف )أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼمي واسمـ اعمٜمذر( ، وجم٤مهد واًمرسمٞمع واًمْمح٤مك . وقمغم ذًمؽ اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمام 

( ، وهق اظمتٞم٤مر اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين 6٩-1/66د ذم شمٗمًػمه )روح اعمٕم٤مين ، ٟم٘مؾ أًمق

وهق فم٤مهر اعمِمٝمقر قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م وهمػمهؿ ممـ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واجلّم٤مص ُمـ احلٜمٗمٞم٦م وهمػمهؿ ، 
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وىمد ورد شمٗمًػم احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ذم أوائؾ .  قمّرف اعمتِم٤مسمف سم٠مٟمف ُم٤م اومت٘مر ذم اًمٌٞم٤من إمم همػمه

ُمًٕمقد وجم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وقمٙمرُم٦م واًمًدي وىمت٤مدة  اًمًقر قمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ

وقمـ قمكم سمـ  . وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل واًمْمح٤مك وؾم٤ممل سمـ قمٌد اهلل واحلًـ وهمػمهؿ

 چې ىچ  ،  ىم٤مل: اًمري٤مح چې ېچ  شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف أيب ـم٤مًم٥م 

.  ىم٤مل: اعمالئٙم٦م چەئ وئچ ،  ىم٤مل: اًمًٗمـ چائ ائچ ،  اًمًح٤مب :ىم٤مل

يب وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر واسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ رواه قمٌد اًمرزاق واًمٗمري٤م

ذم ىمقًمف  وقمـ اسمـ ُمًٕمقد  . ، وهمػمهؿ يمام ذيمر اًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػمه واحل٤ميمؿ وصححف

وصحح اًمًٞمقـمل  )اًمٓمؼمي( ىم٤مل هل اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ. رواه اسمـ ضمرير  چٱ چ شمٕم٤ممم

ٕمٚمؿ ومٞمؿ أٟمزًم٧م وُم٤م أراد اهلل أن شمُ : ُم٤م أٟمزل اهلل آي٦م إٓ وهق حي٥م  وقمـ احلًـ ىم٤مل . إؾمٜم٤مده

اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف  » ىم٤مل ًمفط ، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل  . رواه أسمق قمٌٞمد يمام ذيمر اًمًٞمقـمل هب٤م

اسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وصححف و واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم رواه أمحد «.  ذم اًمديـ وقمٚمٛمف اًمت٠مويؾ

اإلقمراب ُمـ وممـ ضمّقز هذا  .وواوم٘مف اًمذهٌل ، وىمد صححف همػم واطمد ُمـ قمٚمامء احلدي٨م 

أئٛم٦م اًمٜمحق اإلُم٤مم اًمٜمح٤مس وأسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي وأسمق طمٞم٤من إٟمدًمز . ويٜمٌٖمل أن ٓ ُيٜم٤مزع 

 چ ۓ   چأطمد ذم ضمقاز هذا اإلقمراب ، ظم٤مص٦م سمٕمد أن قمٚمٛمٜم٤م أن اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

يرضمع إمم اًمٙمت٤مب ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ، وًمٞمس ظم٤مص٤ًم سم٤معمتِم٤مهب٤مت . وُمع ذًمؽ وم٘مد ُٟم٘مؾ قمـ 

ـ اًمٜم٤مس أن اعمتِم٤مهب٤مت ٓ يٕمٚمؿ شمٗمًػمه٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم ، وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م يمام ٟم٘مؾ يمثػم ُم

( ، همػم أن اجلّم٤مص احلٜمٗمل سح ذم )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن( 1/61أًمقد )روح اعمٕم٤مين ، 

 سمٛمثؾ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م .

 

  افػائدة اخلامسة : افقؿػ وافقصؾ دم ؿراءات افؼرنن :

اًم٘مراءات واعمقاومؼ حلدي٨م ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف ،  اًمّمحٞمح ُمـ قمٚمؿ      

أن هذه إطمرف هل وضمقه اًم٘مراءة ، وًمذًمؽ ومٝمل شمِمٛمؾ اًمتٜمقع ذم اًمقىمػ واًمقصؾ ، 
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ومٙمؾ وضمف ذم اًمقصؾ واًمقىمػ شم٘مٌٚمف اًمٕمرسمٞم٦م وي٘مٌؾ اًمنمع ُمٕمٜم٤مه ، وم٢مٟمف ُمـ إطمرف اًمًٌٕم٦م 

 واعمٝمؿ ذم اًم٘مراءة هق ٟمٞم٦م اًمقىمػ او اًمقصؾ ، اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وجي٥م اًم٘مٌقل هب٤م .

، يدل قمغم ذًمؽ أن  رء ُمـ اًم٘مرآن شمالوة مل يقضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم وىمٗم٤ًم ذمط ن اًمٜمٌل ٕ

هتؿ وصح٧م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اعمِمٝمقرة واعمتقاشمرة إمم رؾمقل اهلل اسمٕمض اًم٘مراء اًمذيـ صمٌت٧م ىمراء

همػم أن اسمـ  سمـ يمثػم ومحزة .ومه٤م ا ، مل يتٕمٛمدوا اًمقىمقف قمغم رء ذم ىمراءة اًم٘مرآن ،ط 

،  ُمـ آل قمٛمران چ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ چ، أوهل٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمثػم اؾمتثٜمك صمالث آي٤مت

 . ، ومل يًتثـ آي٦م آل قمٛمران وٓ همػمه٤م وأُم٤م محزة ومٙم٤من ٓ ي٘مػ إٓ قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع اًمٜمٗمس

ل ومحزة واسمـ يمثػم ُمـ اًم٘مراء اًمٕمنمة اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ اقمتامد إُم٦م ذم رواي٦م اًم٘مرآن قمـ رؾمق

 وهمػمه . يمام ذيمر اسمـ اجلزري ط اهلل 

ـِ يَمْٕم٥ٍم و       ـْ ُأيَب  سْم ِلَّ  قَم يُؾ قَمَٚمٞمِْف  ط ، َأنَّ اًمٜمٌَّ يَم٤مَن قِمٜمَْد َأَو٤مِة سَمٜمِل هِمَٗم٤مٍر، ىَم٤مَل: وَم٠َمشَم٤مُه ضِمؼْمِ

اَلمُ  ًَّ تَُؽ اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم طَمْرٍف  » ، وَمَ٘م٤مَل  اًم َأؾْم٠َمُل اهللَ  »، وَمَ٘م٤مَل:  « إِنَّ اهللَ َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْ٘مَرَأ ُأُمَّ

َٓ شُمٓمِٞمُؼ َذًمَِؽ  ُُمَٕم٤موَم٤مشَمُف َوَُمْٖمِٗمَرشَمفُ  تِل  إِنَّ اهللَ َي٠ْمُُمُرَك َأْن  » ، وَمَ٘م٤مَل  ، صُمؿَّ َأشَم٤مُه اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مَ  « ، َوإِنَّ ُأُمَّ

تَُؽ اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم طَمْروَملْمِ  َٓ شُمٓمِٞمُؼ  َوَُمْٖمِٗمَرشَمفُ  ٠َمُل اهللَ ُُمَٕم٤موَم٤مشَمفُ ـَأؾْم  » :، وَمَ٘م٤مَل  « شَمْ٘مَرَأ ُأُمَّ تِل  ، َوإِنَّ ُأُمَّ

تَُؽ اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم صَماَلصَم٦ِم َأطْمُرٍف  » ، وَمَ٘م٤مَل  ، صُمؿَّ ضَم٤مَءُه اًمث٤َّمًمَِث٦مَ  « َذًمَِؽ  ، « إِنَّ اهللَ َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْ٘مَرَأ ُأُمَّ

تِ  ٠َمُل اهللَ ُُمَٕم٤موَم٤مشَمُف َوَُمْٖمِٗمَرشَمفُ ـَأؾْم  » :وَمَ٘م٤مَل  َٓ شُمٓمِٞمُؼ َذًمَِؽ ، َوإِنَّ ُأُمَّ اسمِٕمَ  « ل   ٦َم، وَمَ٘م٤مَل ـ، صُمؿَّ ضَم٤مَءُه اًمرَّ

ٌَْٕم٦ِم َأطْمُرٍف  » تَُؽ اًْمُ٘مْرآَن قَمغَم ؾَم طَمْرٍف ىَمَرُءوا قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘مْد  ٠ميام، وم إِنَّ اهللَ َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْ٘مَرَأ ُأُمَّ

ٕم٦م ٕطمرف اًمًٌٚمؿ . فم٤مهر احلدي٨م أن اوأمحد وهمػممه٤م ، واًمٚمٗمظ عمً رواه ُمًٚمؿ « َأَص٤مسُمقا.

  هل وضمقه ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .

ـِ وشُمٓمٚمؼ اًم٘مراءة قمغم اًمتالوة اعمًٛمققم٦م وقمغم اًم٘مراءة ذم اًمٜمٗمس ، يمام ذم طمدي٨م         َأَٟمِس سْم

ٌََؾ قَمٚمَ  ، وَمَٚمامَّ ىَم٣َم َصاَلشَمفُ  َصغمَّ سم٠َِمْصَح٤مسمِفِ  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ  ، َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ  َُم٤مًمٍِؽ  ْٞمِٝمْؿ ، َأىْم

َُم٤ممِ  » سمَِقضْمِٝمِف وَمَ٘م٤مَل  َُم٤مُم َيْ٘مَرأُ  َأشَمْ٘مَرُءوَن ذِم َصاَلشمُِٙمْؿ ظَمْٚمَػ اإْلِ ًَ ،  « ؟ ، َواإْلِ ، وَمَ٘م٤مهَل٤َم  َٙمُتقاـوَم

٤م ًَمٜمَْٗمَٕمُؾ، ىَم٤مَل  اٍت وَمَ٘م٤مَل ىَم٤مِئٌؾ َأْو ىَم٤مئُِٚمقَن: إِٟمَّ ٦ِم ، َوًْمَٞمْ٘مَرْأ َأطَمُديُمْؿ سمِٗمَ  وَماَل  شَمْٗمَٕمُٚمقا » صَماَلَث َُمرَّ ٤محِتَ

فِ  ًِ وشمِمٛمؾ وضمقه اًم٘مراءة  .رواه اسمـ طم٤ٌمن وأسمق يٕمغم وهمػممه٤م واؾمٜم٤مده ضمٞمد  « اًْمٙمَِت٤مِب ذِم َٟمْٗم
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اإلظمتالف ذم اًمٚمٗمظ ذم أصؾ اًمٙمٚمٛم٦م او ذم احلريم٤مت ، وهذا يمٚمف جي٥م أن يٙمقن وٛمـ 

اإلظمتالف ذم اًمقصؾ واًمقىمػ ؾمقاء  اًم٘مراءات اًمّمحٞمح٦م خلط اعمّمحػ ، ويِمٛمؾ يمذًمؽ

ر يمٚمٛم٦م ـت٘م٤مُم٦م اعمٕمٜمك . وشمدسمـرط اؾمـؽ ، وًمٙمـ سمِمـالوة او أوٛمرشمف ذم ٟمٗمًـًمتل اـفمٝمرشمف ومأ

، هق ٘مراءة حٙمؿ إطمرف اًمًٌٕم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًم، وم٢مهن٤م ُمـ ِصَٞمغ اًمٕمٛمقم اًم٘مقي٦م . وم «وم٠ميام  »

ُمـ ضمٝم٦م اإليامن ومال ؿمؽ ذم وضمقب اإليامن واًمٕمٛمؾ  . وأُم٤م ئ٧م ُمٜمٝم٤مـضمقاز اظمتٞم٤مر ُم٤م ؿم

، وم٢من اًم٘مرآن  وًمٞمس سمٕمْمٝم٤م أومم ُمـ سمٕمض ، ٝم٤م ىمرآن يمٚمٝم٤مـٕٟم ، ٌٕم٦مـسمجٛمٞمع إطمرف اًمً

 وىمد سح اًمراهم٥م . ف ٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف يمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤مـٟمٗمً

ٌف( سمجقاز اًمقىمػ واًمقصؾ ذم آي٦م آل قمٛمران ، ـاعمٗمردات ، ًمٗمظ : ؿمذم يمت٤مب ) إصٗمٝم٤مين

 ويمذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .

 إٓ شم٠مويٚمف يٕمٚمؿ ٓ اعمتِم٤مسمف إن ىم٤مل : ُمـ ىمقل يم٤من هلذاو:  شمٕم٤ممم اهلل رمحفىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م       

 اًم٘مقًملم ويمال طم٘م٤ًم ، شم٠مويٚمف يٕمٚمٛمقن اًمٕمٚمؿ ذم اًمراؾمخلم إن: ىم٤مل  ُمـ وىمقل طم٘مــ٤ًم ، اهلل

وم٤مًمذيـ ىم٤مًمقا: إهنؿ يٕمٚمٛمقن شم٠مويٚمف  . قمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن ُم٠مصمقر

ط ، وإٓ ومٝمؾ حيؾ عمًٚمؿ أن ي٘مقل: إن اًمٜمٌل  ُمرادهؿ سمذًمؽ أهنؿ يٕمٚمٛمقن شمٗمًػمه وُمٕمٜم٤مه

ُم٤م يم٤من يٕمرف ُمٕمٜمك ُم٤م ي٘مقًمف ويٌٚمٖمف ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م؟ سمؾ يم٤من يتٙمٚمؿ سم٠مًمٗم٤مظ هل٤م 

، أرادوا سمف اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م اًمتل  ؟ وُمـ ىم٤مل: إهنؿ ٓ يٕمرومقن شم٠مويٚمف ُمٕم٤من ٓ يٕمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

أٟمس وهمػممه٤م ي٘مقًمقن: آؾمتقاء  ُم٤مًمؽ سمـووهلذا يم٤من اًمًٚمػ يمرسمٞمٕم٦م  . اظمتص اهلل سمٕمٚمٛمٝم٤م

قن وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ـٚمػ يم٤مسمـ اعم٤مضمِمـاًمً ر٤مئـوهذا ىمقل ؾم . ُمٕمٚمقم واًمٙمٞمػ جمٝمقل

ؾمتقاء )أي اؾمتقاء اهلل شمٕم٤ممم قمغم ، ومٛمٕمٜمك اإل وذم همػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت ، وهمػمهؿ

، واًمٙمٞمٗمٞم٦م هل اًمت٠مويؾ  خقنـػم اًمذي يٕمٚمٛمف اًمراؾمـاًمٕمرش( ُمٕمٚمقم وهق اًمت٠مويؾ واًمتٗمً

)ذح  ُمـ . اهـ ٤مممــٌح٤مٟمف وشمٕمـجٝمقل ًمٌٜمل آدم وهمػمهؿ اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ؾماعم

 . (61،  طمدي٨م اًمٜمزول
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 : افػائدة افسادشة 

 اإلظساضات ظذ ظطػ افراشخغ ظذ اشؿ اهلل تعاػ :

يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ إمم أن شم٠مويؾ اعمتِم٤مسمف سمٛمٕمٜمك شمٗمًػمه وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه ٓ  ذيمرٟم٤م ذه٤مب      

،  چ﮶ ﮷  چ  ، وأوضمٌقا ذم أي٦م اًمقىمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ يٕمٚمٛمف

، وُمع ذًمؽ وم٢من ُمـ اعمٗمٞمد أن  وُمذهٌٝمؿ هذا وٕمٞمػ وخم٤مًمػ ًمألصقل اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م

 : ٟمذيمر أدًم٦م ُمذهٌٝمؿ وٟمًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم سمٞم٤من وضمف اخلٓم٠م ذم آؾمتدٓل هب٤م

 

يمام ذم ىمقًمف  ٤ممم ضمٕمؾ إشم٤ٌمع اعمتِم٤مسمف وصٗم٤م ٕهؾ اًمزيغن اهلل شمٕمإىمقهلؿ  :افدفقؾ إول      

 چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چشمٕم٤ممم 

.  وعم٤م يم٤من اًمتٗمًػم ضسم٤ًم ُمـ اإلشم٤ٌمع واًمتتٌع دًم٧م أي٦م سمزقمٛمٝمؿ قمغم ُمٜمع ذًمؽ 8آل قمٛمران: 

ڳ  چأي٦م هذه ط ىم٤مًم٧م: شمال رؾمقل اهلل  ، واؾمتدًمقا أيْم٤ًم سمحدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

، ىم٤مًم٧م: ىم٤مل  إمم آظمر أي٦م چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

وم٢مذا رأي٧م اًمذيـ يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف وم٠موًمئؽ اًمذيـ ؾمّٛمك اهلل  » طرؾمقل اهلل 

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « وم٤مطمذروهؿ

ے   چ اشم٤ٌمع اًمزائٖملم ًمٚمٛمتِم٤مسمف ُم٘مٞمد سمٕم٤ٌمرة: ٤ممم اًمتقومٞمؼ: أنــواجلقاب وسم٤مهلل شمٕم      

ٚمف قمغم ىمقل اًمٜمح٤مس وأيب اًمٌ٘م٤مء ضمُمٗمٕمقل ُمـ أ ه اًمٕم٤ٌمرةوهذ ،چے ۓ ۓ

د سمدًمٞمؾ أن حتريؿ مجٞمع أوضمف اإلشم٤ٌمع أُمر ٓ ، وهق ذم هذا اعمقوع وصػ ُم٘مٞم   اًمٕمٙمؼمي

ؾمتِمٗم٤مء هب٤م وُمٕمروم٦م اعمٙمل ؾمتٕم٤مٟم٦م واإل، وم٢مٟمف ي٘مع قمغم شمتٌع إًمٗم٤مظ حلٗمٔمٝم٤م واإل يٕم٘مؾ

ؾمتٕم٤مٟم٦م سمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم اًمذي هق ، وهمػم ذًمؽ ُمـ وضمقه قمٚمقم اًم٘مرآن ووضمقه آ واعمدين

ًمقضمقه ُمـ اإلشم٤ٌمع همػم ُم٘مّمقدة سم٤معمٜمع ىمٓمٕم٤ًم ومٙمذًمؽ اوهذه  . صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف قمز وضمؾ

. ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ذم  ، ومل ُيص آي٦م ُمـ آي٦م ر اعمٕم٤مين وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أُمر سمتدسمر اًم٘مرآن يمٚمفشمدسمُ 

، وٓ يٙمقن اًمتل ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م واسمتٖم٤مء اعمٕم٤مين واعمآٓت  إشم٤ٌمع اعمتِم٤مسمف ُم٘مٞمد
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،  ڍ ے ڍي١ميد ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم اؾمتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م  .ذا اإلسمتٖم٤مء أُمرًا ممٞمزًا ٕهؾ اًمزيغ إٓ هب

ُمرشملم ، وهل يمٚمٛم٦م شمدل قمغم اإلرادة ، أي ٟمٞم٦م اًمٗمتٜم٦م وٟمٞم٦م اًمت٠مويؾ سمال قمٚمؿ ٕهنؿ ًمٞمًقا ُمـ 

، وقمغم ىمدر ُم٤م  ٕمٜمك سمؼماهلم اًمنمعؿمت٤ٌمه وإطمٙم٤مم اعموأُم٤م شمتٌع اعمتِم٤مسمف ًمرومع اإل اًمراؾمخلم .

، وم٘مد أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمتدسمر  ، ومال ؿمؽ أٟمف أُمر ضوري حي٨م قمٚمٞمف اًمنمع شمتحٛمؾ إًمٗم٤مظ

، وم٘مد شمٙمٚمٛمقا ذم  وقمغم ذًمؽ قمٛمؾ اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ . آي٤مشمف يمٚمٝم٤م

، ٟمحق  ٤مسمفـاعمتِمريـ سمٛمتِم٤مسمف ـامه سمٕمض اعمٗمًـػم ُم٤م ؾمـشمٙمٚمٛمقا ذم شمٗمًو،  ػم اًم٘مرآن يمٚمفـشمٗمً

، وىمد ؾمٌؼ ذيمر  وهمػم ذًمؽ ُمـ احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ذم أوائؾ اًمًقر چٱچو  چٱچ 

 يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هبذا اعمٕمٜمك .
 

أٟمف يم٤من ي٘مرأ: وُم٤م يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف إٓ اهلل وي٘مقل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس  : افدفقؾ افثاين      

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ، يمام  . رواه قمٌد اًمرزاق سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ آُمٜم٤م سمف

وقمزاه إمم شمٗمًػم قمٌد  (اإلشم٘م٤من)، ويمذًمؽ صحح إؾمٜم٤مده اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم  ذم ومتح اًم٤ٌمري

: ومٝمذا يدل قمغم أن اًمقاو ًمالؾمتئٜم٤مف  ، وىم٤مل اًمًٞمقـمل رمحف اهلل اًمرزاق وُمًتدرك احل٤ميمؿ

صحٞمح إمم  ، وإن مل شمث٧ٌم هب٤م اًم٘مراءة وم٠مىمؾ درضم٤مهت٤م أن يٙمقن ظمؼمًا سم٢مؾمٜم٤مد ٕن هذه اًمرواي٦م

 .(  ٩/2،  اإلشم٘م٤من ) ُمـ . اهـ شمرمج٤من اًم٘مرآن

ن ُمـ اؾمتدل هبذه اًمرواي٦م مل يًتحي أن شمٜمقع اعمٕم٤مين أواجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ:       

اًمّمحٞمح٦م سم٥ًٌم آظمتالف ذم اًمقىمػ واًمقصؾ ضمزء ُمـ إطمرف اًمًٌٕم٦م اًمتل جي٥م 

هن٤م ُمقاوم٘م٦م ذم اعمٕمٜمك إرواي٦م اسمـ قم٤ٌمس هذه ، ومٖم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل ذم  اإليامن واًمٕمٛمؾ هب٤م يمام ذيمرٟم٤م

، وهذا ٓ  ، وٟمقى اًمقىمػ ومت٤مم اًمٙمالم چ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ چًم٘مراءة ُمـ ىمرأ 

، قمغم أهنؿ  وقمٓمػ اًمراؾمخلم قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ؾيقضم٥م اإلقمراض قمـ ىمراءة ُمـ وص

يراد  ذم ىمراءة اًمقىمػش  اًمت٠مويؾ »، وم٢مٟمف ٓ شمٕم٤مرض سملم اًم٘مراءشملم ٕن ًمٗمظ  يٕمٚمٛمقن اًمت٠مويؾ

وًمذًمؽ ىم٤مل اًمراهم٥م واسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمّمح٦م  . يمرٟم٤م سمتقؾمعذسمف همػم ُم٤م يراد ذم ىمراءة اًمقصؾ يمام 

يدل قمغم ذًمؽ سمٞم٘ملم أن يمت٥م اًمتٗمًػم ممٚمقءة سم٤مٔصم٤مر قمـ  إُمريـ ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٕمٜمك اعم٘مّمقد .
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. ٓ يِمؽ ذم ذًمؽ ُمـ ًمف أدٟمك  اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم شمٗمًػم جمٛمالت اًم٘مرآن اعمتِم٤مهب٦م

واًم٘مرـمٌل  اًمٓمؼمي يمتٗمًػم اسمـ ضمرير ، يمت٥م اًمتٗمًػم اًمتل هتتؿ سمآصم٤مر اًمًٚمػ اـمالع قمغم

 . واسمـ يمثػم واًمًٞمقـمل واًمِمقيم٤مين وهمػمهؿ
 

، وذيمروا ذم  ىمقهلؿ: إن مجٝمقر اًمًٚمػ قمغم اعمٜمع ُمـ شمٗمًػم اعمتِم٤مهب٤مت:  افدفقؾ افثافث      

اعمرؾمالت سمـ قمًؾ، ويم٤من رضمالً ي٠ًمل قمـ اًمذاري٤مت و او صٌٞمغ ذًمؽ ُم٤م وىمع ًمْمٌٞمع

.  : أن ٓ دم٤مًمًقه إمم أهؾ اًمٌٍمة ، ومٙمت٥م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  واًمٜم٤مزقم٤مت أو قمـ سمٕمْمٝمـ

( وذم 179،  اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ، وصحح اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إؾمٜم٤مده ذم يمت٤مب ) وهمػمه ًمدارُملرواه ا

 . ، رواه اًمدارُمل ضسمف صمؿ أُمر هبجره رواي٦م أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

قمغم  شمٜمزيٚمٝم٤م، ومٞمج٥م  سمـ قمًؾ ىمّم٦م قملم غٌٞمصأن ىمّم٦م  قؾقؼ:واجلقاب وباهلل تعاػ افت      

جر عمجرد أٟمف ؾم٠مل قمـ ُمٕمٜمك يب وهُي واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أٟمف مل يُ  . اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م

ه ُمـ يم٤ٌمر ػم، هذا ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمف قمٛمر وٓ هم اًمذاري٤مت واعمرؾمالت وٟمحقمه٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م

ُمًٕمقد يمام شم٘مدم وسم٠مؾم٤مٟمٞمد  ، وم٘مد ورد شمٗمًػم اعمتِم٤مهب٤مت قمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ اًمّمح٤مسم٦م

 ، ىم٤مل: اًمري٤مح چې ېچ  شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف ، وقمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  صحٞمح٦م

ەئ چ ،  ىم٤مل: اًمًٗمـ چائ ائچ ،  اًمًح٤مب : ىم٤مل چى ې چ 

. رواه قمٌد اًمرزاق واًمٗمري٤ميب وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر واسمـ ضمرير واسمـ  ىم٤مل: اعمالئٙم٦م چوئ

ورد و . يمام ذيمر اًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػمه، وهمػمهؿ  اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ واحل٤ميمؿ وصححف

 أوائؾ ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واسمـ قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد ومج٤مقم٦م ُمـ ػمشمٗمً

، وٓ يِمؽ ُمـ ًمف أدٟمك ُمٕمروم٦م سمآصم٤مر اًمًٚمػ ذم اًمتٗمًػم أهنؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ  اًمت٤مسمٕملم

ن وهمػم  أوائؾ اًمًقر وأىم٤ًمم اًم٘مرآن واحلروف اعم٘مٓمٕم٦م وىمّمص اًم٘مرآػمشمٙمٚمٛمقا ذم شمٗمً

 . ذم اعمتِم٤مسمف قمٜمد يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕمدذًمؽ مم٤م يُ 

مل شمٙمـ عمجرد ؾم١ماًمف قمـ  ، قمغم شم٘مدير صمٌقهت٤م ، إن قم٘مقسم٦م وٌٞمع سمـ قمًؾ وفذفؽ كؼقل:      

فمٝمرت قمٚمٞمف قمالُم٤مت إرادة اًمٗمتٜم٦م واًمتحريػ  ٙمقن ىمدشم، وإٟمام يم٤مٟم٧م ُٕمر آظمر يم٠من  اعمٕمٜمك
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ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، وم٘مد ٟم٘مؾ اؾمتِمٝم٤مد اسمـ  ذم اًمديـ ومحؾ اًمديـ قمغم إهقاء ، وهذا

قم٤ٌمس سمٕم٘مقسم٦م وٌٞمع او صٌٞمغ ، صمؿ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : وهذا ٕهنؿ رأوا أن همرض اًم٤ًمئؾ 

اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م ، ٓ اإلؾمؽمؿم٤مد واإلؾمتٗمٝم٤مم . اهـ ، ٟم٘مٚمف اًم٘م٤مؾمٛمل ذم ) حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ، 

ػم ـٛمٜمٕمقن ُمـ شمٗمًٚمػ يـمجٝمقر اًمً ـ أنريـسمٕمض اعمٗمً ُمزقمٛم٦مويمذًمؽ  ( . ٩61/6

. وًمٙمـ  ، وم٢من يمت٥م اًمتٗمًػم شمِمٝمد سمخالف ذًمؽ وم٢مهن٤م ُمزقمٛم٦م همػم صحٞمح٦م ، ٤مسمفـاعمتِم

٤م أيمثرهؿ ي٘مػ ـ، ورسمٛم ٚمػـاًمٔم٤مهر ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٘مراءات اًم٘مرآن أن يمثػمًا ُمـ اًمً

، صمؿ يًت٠مٟمػ ومٞم٘مرأ   چ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ چقمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم  آي٦م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمفذم 

وهذا ٓ يدل سمح٤مل ُمـ إطمقال قمغم أهنؿ ُمٜمٕمقا ُمـ  ، چ﮹ ﮺ ﮻ ﮼  چ

، عم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ وضمقب اإليامن واًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مراءشملم ُمع ضمقاز اظمتٞم٤مر ُم٤م  شمٗمًػم اعمتِم٤مسمف

 . وًمٙمـ ، ذًمؽ سمح٥ًم اعمٕمٜمك اًمذي شم٘مّمده وشمٙمقن احل٤مضم٦م إًمٞمف أؿمد ؿمئ٧م ُمٜمٝمام ذم اًمتالوة

آن شمقهؿ أن اًم٘مراءة سم٤مًمقىمػ ُمـ مل يتح٘مؼ قمٜمده طمٙمؿ اًمقىمػ واًمقصؾ ذم شمالوة اًم٘مر

، وم٤مؾمتدًمقا  ، وىمد وىمع ذم هذا اخلٓم٠م مج٤مقم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ شمقضم٥م ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مراءة سم٤مًمقصؾ

، وهذا واوح اًمٗم٤ًمد وهق سم٤مب ُمٕم٤مرو٦م اًمؼمه٤من  سم٘مراءة اًمقىمػ إلسمٓم٤مل اًم٘مراءة سم٤مًمقصؾ

 . سم٤مًمؼمه٤من وضب اًمٜمص سم٤مًمٜمص

: وم٠ميمثر اًمًٚمػ قمغم  : وم٢من ىمٞمؾ أٟمف ىم٤مل وىمد ٟم٘مؾ اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م      

، ومٞم٘م٤مل: ىمقل اًم٘م٤مئؾ إن أيمثر  أن اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ٓ يٕمٚمٛمقن اًمت٠مويؾ ويمذًمؽ أهؾ اًمٚمٖم٦م

ن اًمراؾمخلم ذم إ، وم٢مٟمف مل يث٧ٌم قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أٟمف ىم٤مل  اًمًٚمػ قمغم هذا ىمقل سمال قمٚمؿ

قًمقن: إن اًمراؾمخلم ٓ يٕمٚمٛمقن ، أُم٤م اًمٚمٖمقيقن اًمذيـ ي٘م اًمٕمٚمؿ ٓ يٕمٚمٛمقن شم٠مويؾ اعمتِم٤مسمف

، وم٢من ه١مٓء يمٚمٝمؿ يتٙمٚمٛمقن ذم شمٗمًػم يمؾ رء ذم  ، ومٝمؿ ُمتٜم٤مىمْمقن ذم ذًمؽ ُمٕمٜمك اعمتِم٤مسمف

، وم٢من يم٤من اعمتِم٤مسمف ٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه إٓ اهلل ومٝمؿ يمٚمٝمؿ  اًم٘مرآن ويتقؾمٕمقن ذم اًم٘مقل ذم ذًمؽ

سمـ طمٜمٌؾ إُم٤مم أهؾ وهذا أمحد  . ، يتٙمٚمٛمقن ذم رء ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ُمٕمرومتف جيؽمئقن قمغم اهلل

٤مسمف اًم٘مرآن ـ٧م ومٞمف ُمـ ُمتِمٙمَّ ـ، ومٞمام ؿم ٜم٦م ، عم٤م صٜمػ يمت٤مسمف ذم اًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٛمٞم٦مـاًمً

٤مسمف اًمذي اشمٌٕمف اًمزائٖمقن اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م واسمتٖم٤مء ـشمٙمٚمؿ ذم ُمٕم٤مين اعمتِم ، وشم٠موًمتف قمغم همػم شم٠مويٚمف



 315 

رى ـ، واطمت٩م أن اهلل يُ  اًمزائٖملم٤مد شم٠مويؾ ـره٤م ًمٞمٌلم ومًـ. وسملمَّ ُمٕمٜم٤مه٤م وومً ٦مـ٦م آيـشم٠مويٚمف آي

، وسملم ُمٕم٤مين  ٛمٕمٞم٦مـ، سم٤محلج٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمً قق اًمٕمرشـوأن اًم٘مرآن همػم خمٚمقق وأن اهلل وم

وىمد ٟم٘مؾ اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم قمـ اإلُم٤مم أمحد أٟمف  . أي٤مت اًمتل ؾمامه٤م ُمتِم٤مهب٦م وومنه٤م آي٦م آي٦م

. وقمـ  ك سمٞم٤منـسمف ُم٤م اطمت٤مج إًم٤مـ، واعمتِم ٤منـف ومل حيت٩م إمم سمٞمـت٘مؾ سمٜمٗمًـىم٤مل: اعمحٙمؿ ُم٤م اؾم

، واعمتِم٤مسمف ُم٤م اطمتٛمؾ  : اعمحٙمؿ ُم٤م ٓ حيتٛمؾ ُمـ اًمت٠مويؾ إٓ وضمٝم٤ًم واطمداً  ٤ملـ٤مومٕمل ىمــاًمِم

: ومجٛمٞمع إُم٦م ؾمٚمٗمٝم٤م  ومٞم٘م٤مل طمٞمٜمئذ . ، ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ إٟم٤ٌمري ُمـ اًمت٠مويؾ وضمقه٤مً 

وأمحد وُمـ  ٤مومٕمل، وإئٛم٦م يم٤مًمِم وظمٚمٗمٝم٤م يتٙمٚمٛمقن ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمتل حتتٛمؾ اًمت٠مويالت

، ويرضمحقن سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض سم٤مٕدًم٦م ذم مجٞمع  ، يمٚمٝمؿ يتٙمٚمٛمقن ومٞمام حيتٛمؾ ُمٕم٤مين ىمٌٚمٝمؿ

، ٓ يٕمرف قمـ قم٤ممل ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم أٟمف ىم٤مل قمـ ٟمص  اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م واًمٗمروقمٞم٦م

خمتٍم ُمـ  . اهـ ) ذا ٓ يٕمرف ُمٕمٜم٤مه أطمد ومال حيت٩م سمفـ: إن ه ٠مًم٦مـاطمت٩م سمف حمت٩م ذم ُمً

 . ( اعمٜم٤مر ػمـشمٗمً
 

ىمقل سمٕمْمٝمؿ إن قمٓمػ اًمراؾمخلم قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٙمر وُمًتٌٕمد  : افدفقؾ افرابع      

، ذم ُمقوع ٟمّم٥م قمغم    چ﮼ چ، وذًمؽ قمغم شم٘مدير أن ىمقًمف شمٕم٤ممم  قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمٚمٖم٦م

ـ ىمٌٞمؾ ـ، ٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل هذا اًم٘مقل قمـ اخلٓم٤ميب وضمٕمؾ اخلٓم٤ميب هذا اإلقمراب ُم احل٤مل

وشم٘مدير  . ، وم٠موٛمرت اًمٗمٕمؾ ذم ٟمٗمًؽ ، وشمريد ضم٤مء قمٌد اهلل رايم٤ٌمً   رايم٤ٌمً ىمقًمؽ: قمٌد اهلل

اخلٓم٤ميب ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم أي٦م أصاًل ، وًمٕمٚمف سمٜمك يمالُمف قمغم اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م اًمٜمح٤مة 

﮳  چٓ يٕمٛمؾ ومٞمام سمٕمده٤م ، وقمغم هذا اعمذه٥م وم٢من اًمٗمٕمؾ  شإٓ  »اًمٌٍميلم أن ُم٤م ىمٌؾ 

افقجف  واجلقاب ظذ ذفؽ ـؾف مـ ثالثة وجقه ،.  شإٓ  »ٓ يٜمّم٥م طم٤مًٓ سمٕمد  چ﮴

ومٞمام سمٕمده٤م ُمـ احل٤مل ، وىمد  شإٓ  »: ىمد ضمّقز اًمٙم٤ًمئل وإظمٗمش أن يٕمٛمؾ ُم٤م ىمٌؾ إول

أظمت٤مر ذًمؽ قمدد ُمـ ُمِم٤مهػم اًمٜمح٤مة واعمٗمنيـ ذم شمٗمًػم سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، 

 اإلهاء: ڍ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ىڍ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

: أن اخلالف ذم إقمراب افقجف افثاين . شأٟمزل»طم٤مل ، واًمٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م  شسمّم٤مئر»، ومٙمٚمٛم٦م 126
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 شإٓ»آي٦م آل قمٛمران وآي٦م اإلهاء ظمالف ؿمٙمكم ، ٕن اًمٌٍميلم جيّقزون أن ي٠ميت احل٤مل سمٕمد 

ويٙمقن اًمٕم٤مُمؾ ومٞمف ومٕماًل ُمْمٛمرًا يدل قمٚمٞمف اًمًٞم٤مق ، وشم٘مدير ذًمؽ ذم آي٦م اإلهاء: أٟمزهل٤م 

ذا ي٘متيض أن يٙمقن اًمت٘مدير ذم آي٦م آل قمٛمران: يٕمٚمٛمقٟمف ىم٤مئٚملم آُمٜم٤م سمف . وًمٕمٚمف سمّم٤مئر ، وه

سم٥ًٌم هذيـ اًمقضمٝملم مل يٕمؽمض ُمِم٤مهػم اًمٜمح٤مة قمغم اًمٜمّم٥م قمغم احل٤مل ذم آي٦م اعمحٙمؿ 

: هق افقجف افثافثٛملم احلٚمٌل . ـواعمتِم٤مسمف ، ُمٜمٝمؿ اًمٜمح٤مس وأسمق اًمٌ٘م٤مء وأسمق طمٞم٤من واًمً

 ٌؼ ذيمره .ـد ؾمـقمٚمٞمف ، وىمر ٓ اقمؽماض ـقد إقمراب آظمـوضم

يمثػم ُمـ اًم٘مدُم٤مء ممـ ىم٤مل سمدظمقل  أن يِمؽ ذم ؾمالُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمٜمد ٜمّمػٓ يٜمٌٖمل عم صمؿ      

  اًمراؾمخلم ذم قمٚمؿ اًمت٠مويؾ او شمٙمٚمؿ ذم شمٗمًػم اعمتِم٤مهب٤مت .
 

ىمقل سمٕمْمٝمؿ إن دظمقل اًمراؾمخلم ذم قمٚمؿ اًمت٠مويؾ ي١مدي إمم إؾمٜم٤مد :  افدفقؾ اخلامس      

ُمـ ـمريؼ  مم اعمخٚمققإإمم اخل٤مًمؼ قمز وضمؾ و چ﮴چىمقًمف شمٕم٤ممم ، وهق  ومٕمؾ واطمد

 . ، ُمع أن قمٚمؿ اًمراؾمخلم ٓ ي٘م٤مس سمٕمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ اًمٕمٓمػ سم٤مًمقاو

أن ُم٤م ذيمروه إٟمام هق ذم أدب اًمٕم٤ٌمد ُمع رهبؿ ، وأُم٤م ذم  واجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ:      

٤ممم ـــ، ىم٤مل شمٕم رعـ٤مئر ذم ٟمّمقص اًمِمسم٤معمٛمتٜمع وًمف ٟمٔم يمالم اهلل شمٕمـــ٤ممم ، وم٢من ُم٤م ُمٜمٕمقه ًمٞمس

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ 

٤ممم ــوم٘مقًمف شمٕم ٤مسمف،ـٌف آي٦م اعمحٙمؿ واعمتِمـ، ومٝمذه أي٦م شمِم17آل قمٛمران:  چ ڃ

وامم اعمالئٙم٦م وأوزم اًمٕمٚمؿ ُمع أن ؿمٝم٤مدة اهلل قمز وضمؾ ٓ  أؾمٜمد إمم اهلل شمٕم٤ممم چٿچ

٤ممم ــ، ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم مجٞمع صٗم٤مت اهلل شمٕم ٝم٤مدة اعمخٚمقق سمح٤مل ُمـ إطمقالـٌف ؿمـشمِم

، وضمقز اًمٜمًٗمل  ُمٜمّمقب قمغم احل٤مل چڦ ڦ چ شمٕم٤ممم وأيْم٤ًم وم٢من ىمقًمف . وأومٕم٤مًمف

،  واًمِمقيم٤مين واًم٘مرـمٌل واًمزخمنمي أن يٙمقن طم٤مًٓ ُمـ اؾمؿ اهلل قمز وضمؾ ذم أول أي٦م

 ٝم٤مدون سمٕمْمومٞمٙمقن ٟمٔمػم آي٦م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ذم ذيمر احل٤مل ُمـ سمٕمض إؾمامء اعمٕمٓمقوم٦م 

 أظمر إذا أُمـ اًمٚمٌس. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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ى ائ ائ چ   شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ، ىمقًمف وُمـ إؾمٜم٤مد ومٕمؾ واطمد إمم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق      

، وهذه أيْم٤ًم ذم ىمقل اعمٕمرسملم ٟمٔمػم آي٦م آل قمٛمران ذم اإلؾمٜم٤مد سمٗمٕمؾ 66اًمٗمجر:  چ ەئ ەئ

. وهذا ذم  هلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ، وا ، وذم إظمراج احل٤مل ُمـ اعمٕمٓمقف دون اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف واطمد

، وذًمؽ أٟمؽ ذم اًمٕمٓمػ  احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس ُمـ سم٤مب آؿمؽماك اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف قمٜمد إصقًمٞملم

، إٓ  ، ومٙم٠مٟمؽ أؾمٜمدت إمم آؾمٛملم ومٕمٚملم سمٜمٗمس اًمٚمٗمظ شمٜمقي إقم٤مدة اًمٕم٤مُمؾ ذم اإلقمراب

 ، ومٙم٠مٟمؽ ىمٚم٧م ذم آي٦م آل ؾمٜمد إًمٞمفاُ أٟمؽ ٟمقي٧م ذم يمؾ ومٕمؾ اعمٕمٜمك اعمٜم٤مؾم٥م ًمالؾمؿ اًمذي 

وىمٚم٧م ذم  . ٝمد أوًمقا اًمٕمٚمؿـٝمدت اعمالئٙم٦م وؿمـ، وؿم ٝمد اهلل أٟمف ٓ إًمف إٓ هقـ: ؿم قمٛمران

٤ممم ـــ، واهلل شمٕم ، وًمذًمؽ ٟمٔم٤مئر يمثػمة ػم آي٦م اًمٗمجر: وضم٤مء رسمؽ وضم٤مء اعمٚمؽ صٗم٤ًم صٗم٤مً ـشمٗمً

 . أقمٚمؿ
 

ؿ اهلل ـُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم اؾم  چ ﮹  چ: ىمقل سمٕمْمٝمؿ : ًمق يم٤من  ادسـافدفقؾ افس      

، ًمٙم٤من إصح أن يٌدأ ُم٤م سمٕمده٤م سمقاو اإلسمتداء ، أي : وي٘مقًمقن او وهؿ ي٘مقًمقن . ٤ممم ــشمٕم

  ڍ ﮼  ﮽  ڍواجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ أن هذا ًمٞمس سمالزم ؾمقاء يم٤من ىمقًمف شمٕم٤ممم 

: هؿ او ه١مٓء ي٘مقًمقن . ٤من وصٗم٤ًم سمجٛمٚم٦م اسمتدائٞم٦م شم٘مديره٤مطم٤مًٓ ُمـ اًمراؾمخلم او يم

الم يمثػم ذم اًمٕمرسمٞم٦م وًمٙمٜمف ًمٞمس سمالزم ، ظم٤مص٦م إذا ُاريد ومًح واؾمتٕمامل اًمقاو ذم اسمتداء اًمٙم

اعمج٤مل ًمٚمتٕمٚمٞمؾ سم٤مجلٛمٚم٦م اإلسمتدائٞم٦م او ومًح اعمج٤مل ًمٖمػم اإلسمتداء يم٤مًمٜمّم٥م اعم٘مدر قمغم احل٤مل 

ٱ         ڍاو قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ او اًمذم ، وًمذًمؽ يٙمثر أيْم٤ًم اإلسمتداء سمدون طمرف اًمقاو . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ       ٻ  ٻ

، ومٕم٤ٌمرة   8 – 2اًمٌ٘مرة:  ڍ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مين ًمتٕمٚمٞمؾ يمقهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن يمام ذيمر اسمـ   ڍ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ ڍ

قم٤مؿمقر وهمػمه ، ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرة ُمٌدوءة سم٤مًمقاو ًمٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرة ُمًت٘مٚم٦م ووٕمٗم٧م صٚم٦م 

﮼    ڍىمري٥م ُمـ ذًمؽ ذم آي٦م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ، ومٛمـ دواقمل قم٤ٌمرة اًمتٕمٚمٞمؾ عم٤م ىمٌٚمٝم٤م . و
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أهنؿ ُمع قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمتٗمًػم يٕمٚمٛمقن سمقضمقد شم٠مويؾ ُمـ ٟمقع آظمر ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل قمز  ڍ ﮽

ٱ    ڍوًمذًمؽ أظمذ اجلٛمٝمقر سمٜمٔمػم هذا اإلقمراب ذم ؾمقرة احلنم ، ىم٤مل شمٕم٤ممم وضمؾ . 

نم: احل ڍٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  

طم٤مل او اؾمتئٜم٤مف ُمتٕمٚمؼ ُمٕمٜمقي٤ًم سمام ىمٌٚمف ، قمغم ٟمحق ُم٤مذيمرٟم٤مه  ڍٻ ڍ، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 12

  ذم آي٦م آل قمٛمران .
 

ٝمؿ قمغم ٛم، مم٤م يدل سمزقم ىمقل سمٕمْمٝمؿ إن ذم اًم٘مرآن ُم٤م ٓ يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه : بعافدفقؾ افسا      

أن هذا ُمـ  : ؼواجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾق . وضمقد ُمتِم٤مسمف ٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه إٓ اهلل شمٕم٤ممم

طمٙماًم قمغم اهلل قمز  فضمٝمٚم أطمد ٕمؾجيأن  ٟمف ُمـ همػم اًمّمحٞمحأوٕمػ أدًمتٝمؿ ، وذًمؽ ٕ

ٛمٜمع اطمتج٤مضم٤ًم ي، و ، ومتخّمص سمف اًمٜمّمقص اًمتل شم٠مُمر سمتدسمر اًم٘مرآن واًمتٗم٘مف ومٞمف ؾـوضم

وإذا يم٤من أطمدهؿ ىمد ضمٝمؾ شم٠مويؾ  .اًمٙمريؿ  اًم٘مرآن أطمرفُمـ ط ُم٤م مل يٛمٜمٕمف اًمٜمٌل  فسمجٝمٚم

وجيٕمؾ ضمٝمٚمف  !أيـ ًمف أن يٜمٗمل قمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم اًمٕمٚمؿ سمت٠مويٚمٝم٤م؟ ، ومٛمـ سمٕمض أي٤مت

ې   چ  ٕم٤مممشم٤ٌمرك وشم ر سمف اًم٘مرآن ويٍمف ٟمّمقصف قمـ فم٤مهره٤م؟؟ وىمد ىم٤ملـدًمٞماًل يٗمً

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 

وًمذًمؽ دمد أىمقال اعم٤مٟمٕملم ُمـ شمٗمًػم اعمتِم٤مسمف  . ٩9يقٟمس:  چ ېئېئ ېئ

، وعم٤م يم٤مٟمقا يتٗم٤موشمقن ذم  قمٜمدهؿ هق ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه، ٕن اعمتِم٤مسمف  ُمتٜم٤مىمْم٦م ضمداً 

، ص٤مرت أىمقاهلؿ ُمتٗم٤موشم٦م أيْم٤ًم ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ طمٙمؿ ذم هذه  ُم٘مدار قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمتٗمًػم

، ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن اعمتِم٤مسمف هق احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ذم أوائؾ ُم٤م جيٝمٚمف اعم٠ًمًم٦م سمٛم٘مدار 

رون ذم اعمتِم٤مسمف إىم٤ًمم اًمتل ذم أوائؾ ، وأدظمؾ آظم سمٕمض اًمًقر وأن ؾم٤مئر اًم٘مرآن حمٙمؿ

، وأدظمؾ آظمرون ذم اعمتِم٤مسمف 1اًمذاري٤مت:  چې ېچ   ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمًقر

٘مٞمد ، وأدظمؾ آظمرون ذم اعمتِم٤مسمف يمؾ جمٛمؾ مل يُ  سمٕمض آي٤مت صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم قمز وضمؾ
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، وسمٕمض أي٤مت ذم ىمّمص اًم٘مرآن وهمػم ذًمؽ  وحيدد يم٤معمجٛمالت ذم صٗم٤مت اجلٜم٦م واًمٜم٤مر

 . ـ إىمقال اًمتل ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى ضمٝمؾ ىم٤مئٚمٝم٤م سمتٗمًػم ُم٤م شمِم٤مسمف قمٚمٞمفُم
 

، وهذه  ومٝمؾ شمٙمٚمؿ أطمد سمٕمٚمؿ ذم احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ذم أوائؾ اًمًقر ؾنن ؿال ؿائؾ:      

، وم٢من ومنت سمٕمٚمؿ يم٤من ُم٤م هق  احلروف هل أيمثر أي٤مت شمِم٤مهب٤ًم قمٜمد اعم٤مٟمٕملم ُمـ اًمت٠مويؾ

واجلقاب وباهلل تعاػ  وفمٝمر سمذًمؽ سمٓمالن ىمقل اعم٤مٟمٕملم؟؟ دوهن٤م ذم اًمتِم٤مسمف أومم سم٤مًمت٠مويؾ

ؾ ضمٝمٚمٜم٤م طمج٦م قمغم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وًمٙمـ ٕمأن هذا اًم١ًمال ٓ يٚمزُمٜم٤م ٕٟم٤م ٓ ٟمجافتقؾقؼ: 

وًمف ُمٕمٜمك وطمٙمٛم٦م  ٟمًتٕملم سم٤مهلل قمز وضمؾ وٟم٘مقل: إن اهلل قمز وضمؾ ٓ يتٙمٚمؿ إٓ سمام هق طمؼ

ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ   وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

، وعم٤م يم٤من اًمٙمالم اعمٗمٞمد ذم اًمٕمرسمٞم٦م 17 – 12إٟمٌٞم٤مء:  چڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

شم٤ٌمرك ، قمٚمٛمٜم٤م سمٞم٘ملم أن ٟمحق ىمقًمف  هق ُم٤م ومٞمف ُمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م يم٤مًمٗمٕمؾ واًمٗم٤مقمؾ أو اعمٌتدأ واخلؼم

 . ، ي٘مقم ُم٘م٤مم مجٚم٦م أو مجؾ ُمٗمٞمدة1اًمٌ٘مرة:  چ ٱچ شمٕم٤ممم و

٦م قمـ اجلٛمٚم٦م همػم اعمذيمقرة ساطم٦م سم٤محلروف اعم٘مٓمٕم٦م أُمر مل ي٤مٜمل ىم٤مئؾ: إن اًمٙمإن ىم٤مو      

٥ًم إمم اًمتٚمٌٞمس واؾمتٕمامل إًمٖم٤مز وهذا مم٤م جي٥م شمٜمزيف ، وإذا ومٕمٚمف سمنم ٟمُ  شمٕمٝمده اًمٕمرب

﮳ چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  يمالم اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ 

 چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ  ، وىم٤مل99اًمٌ٘مرة:  چ﮴

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ چ   ىم٤مل، و1٥اعم٤مئدة: 

 .12٩اًمٜمحؾ:  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

رف اًم٘مقم اًمذيـ ٟمِم٠مت ان ٟمِمقء اًمٚمٖم٦م واشم٤ًمقمٝم٤م يتٌع ُمٕم٤م ؾاجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ:      

 ، سمؾ هل سمٕمٞمدة ٓ ؿمـؽ أٟمف شمقضمد طم٘م٤مئؼ ذم هم٤مي٦م اًمٙمثرة ٓ يٕمرومٝم٤م اًمٜم٤مسو ومٞمٝمؿ اًمٚمٖم٦م ،

٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م واؾمٕم٦م ومٝمل ُم٘مّمقرة قمغم ُم٤م هق أن اًمٚمٖم ذًمؽسمٞم٤من قمـ إدرايمٝمؿ .  ضمداً 

ُمٕمروف قمٜمد أصح٤مب اًمٚمٖم٦م ُمـ إومٕم٤مل وإؿمخ٤مص وٟمحقه٤م وُم٤م يٛمٙمـ اإلؾمتٕم٤مرة ًمف 
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ُمـ اُمتدادات اعمٕم٤مرف اعمقضمقدة ، وهذا يمٚمف ًمٞمس سمٌمء سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ . وم٢مذا 

يتٕمذر قمٚمٞمٝمؿ اًمت٘مرب إمم ٕمف ُمٕم٤مرف اًمٕمرب وـأراد اهلل شمٕم٤ممم أن يذيمر ذم اًم٘مرآن ؿمٞمئ٤ًم ٓ شمً

ومٝمٛمف وًمق سم٤مإلؾمتٕم٤مرة ، وم٢مٟمف شمٕم٤ممم  ُيت٤مر ًمذًمؽ اًمٌمء ُم٤م ؿم٤مء ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ، ويٙمقن 

ذيمر هذه إؿمٞم٤مء سمتٚمؽ إًمٗم٤مظ يمالُم٤ًم قمرسمٞم٤ًم ومّمٞمح٤ًم . أٓ شمرى أن اًمٕمرب ىمد شمًتٕمػم اؾماًم 

ًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ص٤مر أقمجٛمٞم٤ًم ًمٕمدم وضمقد ٟمٔمػمه ذم اًمٕمرسمٞم٦م ، وم٢مذا اؾمُتٕمٛمؾ هذا آؾمؿ سم٤مٕ

قمرسمٞم٤ًم سم٤مٓؾمتٕمامل ، وهذا أطمد اًمٓمرق اعمٝمٛم٦م اًمتل شمتقؾمع ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٤مت ، وىمد قُمرسم٧م أًمٗم٤مظ 

وذم ذًمؽ شمٜمٌٞمف إمم  ( وهمػمه .رت قمرسمٞم٦م ، يمام ذيمر اًمًٞمقـمل ذم )اإلشم٘م٤منأقمجٛمٞم٦م يمثػمة ومّم٤م

 ٤مء قمز وضمؾ خل٤مـم٥مـ، وًمق ؿم ٤مممــٕم٦م قمٚمؿ اهلل شمٕمـضمٝمؾ اًمٌنم وىمٚم٦م قمٚمٛمٝمؿ ذم ضمٜم٥م ؾم

قمز وضمؾ إذ  ٚمـفٚمؿ أن حيٛمد اًمـ، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمً ٝم٤مـؾ هلؿ سمٌَ اًمٜم٤مس سم٤محل٘م٤مئؼ اًمٖمري٦ٌم اًمتل ٓ ىمِ 

، وأضمرى اًمٙمقن ًمٞمقاومؼ ذًمؽ إمم  ذم قم٤مُم٦م اًم٘مرآن سمام هق ُمٕمٝمقد ذم اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمــــ٤مممظم٤مـمٌف 

 . ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

،  يمالم اًمٕمربسمام هق ُمٕمٝمقد ذم  ٍمأن قمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ يٛمٙمـ أن حُي  ؿوُمـ شمقه            

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ   ، ىم٤مل شمٕم٤مممظمٓم٠م يمٌػم  وم٢مٟمام ي٘مع ذم

، وقمغم هذا 68ًم٘مامن:  چی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب 

، وإن ه هذا اًم٘مرآن  : إن ًمٙمؾ يمت٤مب هاً  اًمت٠مويؾ يٛمٙمـ ختري٩م ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمًٚمػ

، وذيمره أسمق (  إلشم٘م٤منا) ، يمام ذيمر اًمًٞمقـمل ذم  ، رواه اسمـ اعمٜمذر قمـ اًمِمٕمٌل ومقاشمح اًمًقر

 . قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ  ( اًمٌحر اعمحٞمط) طمٞم٤من ذم 

وهذا اًمت٠مويؾ ٓ يٕم٤مرض ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمـ اًمًٚمػ سم٠من احلروف اعم٘مٓمٕم٦م أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم،       

أؾمامء هلل شمٕم٤ممم ومٝمل ُمـ إؾمامء اًمتل اؾمت٠مصمر  ومٕمغم شم٘مدير أهن٤م ، ٤مم أىمًؿ اهلل شمٕم٤ممم هب٤مىمًأو أ

، وإن يم٤مٟم٧م ىمًاًم وم٤معم٘مًؿ سمف ُمـ  ، واظمت٤مر هل٤م ُم٤م ؿم٤مء ُمـ إًمٗم٤مظ ٕمٚمٛمٝم٤ماهلل قمز وضمؾ سم

 . ، وم٤مظمت٤مر اهلل شمٕم٤ممم هل٤م ُم٤م ؿم٤مء ُمـ إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مين همػم اعمٕمٝمقدة قمٜمد اًمٕمرب

ؾاجلقاب وباهلل أيٙمقن هذا شم٠موياًل وىمد شمْمٛمـ هًا ٓ قمٝمد ًمٚمٕمرب سمف؟  ؾنن ؿال ؿائؾ:      

أٟمف ٓ يِمؽمط ذم اًمت٠مويؾ ، وش اًمت٠مويؾ» اًمٙمالم قمغم ُمٕمٜمك شم٘مدم ذيمره ذمهق ُم٤م تعاػ افتقؾقؼ: 
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، أو قمغم ىمدر ُم٤م يٚم٘مل اًمِمٞمٓم٤من ُمـ  أن يٙمقن ُمٗمّمالً قمغم ىمدر ُم٤م ذم اًمذهـ ُمـ أؾمئٚم٦م

 ، وُمٗم٤مهٞمؿ اجلٛمؾ أًمٗم٤مظ اًمٙمالم تٛمؾ، وإٟمام يٙمقن اًمت٠مويؾ ُمٗمّمالً قمغم ىمدر ُم٤م حت اطمتامٓت

ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڍ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

، ومٝمذا إٟمٙم٤مر قمغم ُمـ مل يٙمتػ  ٥1 اًمٕمٜمٙمٌقت: ڍ ۉ  ۉ  ې   ې

 اًمٙمريؿ أٓ شمرى أٟمف جي٥م شم٠مويؾ ىمّمص اًم٘مرآن سم٤مًمتالوة ومحّٛمؾ اًمٜمص أيمثر مم٤م ي٘مٌٚمف .

يقؾمػ:  چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ   ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قمت٤ٌمر هب٤مإلًم

اًمذي أظمٗمل ومٞمٝم٤م ومال ٟمتٕمرض ًمف قمٜمد  ، ُمع أن ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ حيّمٞمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٖمٞم٥م111

  . شم٠مويؾ شمٚمؽ أي٤مت

ؾمٛمٕمقا ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م مل يٗمٝمٛمقا  إذْ  ُمـ اًمٕمرب يمٞمػ مل يٕمؽمض اًمٙمٗم٤مر ؾنن ؿال ؿائؾ:      

إذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمد  ؾاجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ:ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٕمرسمٞم٦م قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ؟؟ 

، ومٚمٞمس ذًمؽ سم٘م٤مدح ومٞمام ذيمره اًمًٚمػ ذم  ًم٘مرآن، وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٗم٘مف ذم ا أؾمٙم٧م اًمٙمٗم٤مر

ٕهن٤م مل شمذيمر  ، أؾمامء ًمٚمًقر أهن٤م شمٚمؽ احلروف ذم، وًمٕمٚمٝمؿ فمٜمقا  شمٗمًػم احلروف اعم٘مٓمٕم٦م

 ٧م اًمٕمرب، ورسمام طمروم ، ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمّمٓمٚمح ذم إؾمامء ُم٤م ؿم٤مءت إٓ ذم أوائؾ اًمًقر

أيْم٤ًم أن اًمٙمٗم٤مر  وحيتٛمؾ . إًمٗم٤مظ قمـ أصقهل٤م إذا اؾمتٕمٛمٚمقه٤م ًمتًٛمٞم٦م إؿمخ٤مص

، وذًمؽ أن اًمديـ اعمحٗمقظ اعمٜم٘مقل سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اعم٘مٌقًم٦م هق  اقمؽموقا ومردهؿ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م

ُم٤م ؿم٤مء وُمٜمع ُم٤م  ُمٜمٝم٤م ومحٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ، وأىمقاهلؿ   اًمّمح٤مسم٦مػَم ، وأُم٤م ؾِم  اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

 . ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم ؿم٤مء
 

 

 :شخغ بافتلويؾ )أي افتػسر(خالصة إدفة ظذ ظؾؿ افرا      

: وصٗمٝمؿ سم٤مًمرؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿ ، وهذا يٜم٤مؾم٥م ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مًمت٠مويؾ سمٛمٕمٜمك اًمتٗمًػم ، أوًٓ       

 وٓ يٜم٤مؾم٥م يمقهنؿ ضمٝمٚم٦م سمتٗمًػم اعمتِم٤مسمف .

، يرضمع إمم اًمٙمت٤مب أي إمم اًم٘مرآن يمٚمف ، ومٛمـ  ڍ﮵  ڍ: ذيمرٟم٤م أن اًمْمٛمػم ذم ثاكقا      

٦م سمتٗمًػم اًمٙمت٤مب يمٚمف ، ومٚمؿ يٌؼ إٓ ُمٕمروم٦م اًمراؾمخلم اعمح٤مل أن يٙمقن اًمراؾمخقن ضمٝمٚم
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٥م أًمٗم٤مفمف وُمٗم٤مهٞمؿ اًمؽمايمٞم٥م ـػم سمحًـسم٤مًمت٠مويؾ ، همػم أن يمؾ ٟمص ُيٕمٓمك ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمتٗمً

 ذم مُجَٚمف .

: إن اًم٘مراءة سمٕمٓمػ اًمراؾمخلم قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٛمٜمع ُمٜمٝم٤م ُم٤مٟمع إذا محٚمٜم٤م ثافثاً       

 ىمٌقهل٤م . اًمت٠مويؾ قمغم اًمتٗمًػم ، وهذا يقضم٥م

: ُمقاوم٘م٦م ذًمؽ ًمٚمٜمّمقص اًمتل شمقضم٥م شمدسمر اًمٙمت٤مب ، قمٚماًم أن اًمٙمت٤مب اؾمؿ ًمٚم٘مرآن رابعاً       

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ      ڍيمٚمف ، اعمحٙمؿ ُمٜمف واعمتِم٤مسمف . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ويمذًمؽ إُمر سمتدسمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وم٢من إصؾ ومٞمف اًمٕمٛمقم ذم .  69ص:  ڍ  ڃ   چ

ک  گ  گ   گ   گ  ڍ ضورة ًمتخّمٞمّمف ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم اًم٘مرآن يمٚمف ، وٓ شمقضمد 

 . 61حمٛمد:  ڍڳ  ڳ  

٤ممم ــــد ىم٤مل شمٕمـٕم٦ٌم ُمـ وصػ اًمٙمٗم٤مر ، وم٘مـخلم سمِمـ: ٓ يّمح وصػ اًمراؾماً ـخامس      

﮶   ڍ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ 

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    ﮿﯀  ﯁              

. وٟم٘مؾ اًم٘م٤مؾمٛمل قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف ىم٤مل : ومٚمق  12 – 1٥هاء: اإل ڍ         

٤مريمقهؿ ذم ذًمؽ . وىمقًمف ـٝمؿ أيمٜم٦م أن يٗم٘مٝمقا سمٕمْمف ًمِمـ٤من قمغم ىمٚمقسمـيم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليٛم

﮼  ڍ يٕمقد إمم اًم٘مرآن يمٚمف ، ومُٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم حي٥م أن ُيٗم٘مف . وهلذا ىم٤مل احلًـ  ڍ ﮻ 

أن ُيٕمٚمؿ ذم ُم٤مذا ُاٟمزًم٧م وُم٤مذا قمٜمل هب٤م . وُم٤م اؾمتثٜمك اًمٌٍمي: ُم٤م أٟمزل اهلل آي٦م إٓ وهق حي٥م 

 (.6/٩27ُمـ ذًمؽ ٓ ُمتِم٤مهب٤ًم وٓ همػمه . اهـ  ُمـ )حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ، 

اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ وقمٚمٛمف  » ىم٤مل ًمفط أن اًمٜمٌل   اسمـ قم٤ٌمس : طمدي٨ماً ـادشـش      

٘مف اًمذهٌل ، وىمد اسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وصححف وواومو واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم رواه أمحد «.  اًمت٠مويؾ

 صححف همػم واطمد ُمـ قمٚمامء احلدي٨م .
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أن إصؾ ذم اًمقاو : طمج٦م ٟمٌف إًمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اجلّم٤مص ذم )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن( وهل شابعاً       

أهن٤م ًمٚمٕمٓمػ وشمٗمٞمد اجلٛمع ، وًمٞمس ًم٘مٓمع اًمٙمالم واسمتداء يمالم ضمديد إٓ إذا  سملم إؾمامء

 همػم ُمقضمقدة .أوضم٧ٌم ىمريٜم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اسمتدائٞم٦م ، وُمثؾ هذه اًم٘مريٜم٦م 

 

 : افػائدة افسابعة: أمثؾة مـ افتلويؾ ادـضبط فؾؿحؽؿ وادتشابف

، وم٢من  شأطمد»ومتدسمر يمٚمٛم٦م ،  1اإلظمالص:  ڍ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

، واًم٘مٓمع سمذًمؽ ، ومٝمل صٞمٖم٦م صٞمٖم٦م اًم٘مٚم٦م ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمٗمٞمد شم٠ميمٞمد اًمٕمٛمقم ذم ٟمٗمل اعمٙم٤مومئ 

وم٢من اًمٜمٝمل قمـ  ،6٩اإلهاء:  چ  ہ  ہ  ہ   ھ   چ شمٕم٤ممم حمٙمٛم٦م . وُمـ هذا اًمٜمقع ىمقًمف 

وقم٤ٌمرات ىمرآٟمٞم٦م  إظمػ يتْمٛمـ اًمٜمٝمل قمـ إصم٘مؾ ، ٕن إصم٘مؾ يتْمٛمـ إظمػ وزي٤مدة .

 أظمرى شمؿ إطمٙم٤مُمٝم٤م سمتٔم٤مهر إدًم٦م.

حمٙمٛم٦م  شمجٞمٕم٤مً »وم٢من يمٚمٛم٦م  ، ٥٩اًمزُمر:  ڍ  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴  ڍوشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم       

، وم٢مهن٤م حيتٛمؾ أن شمٙمقن ُمٖمٗمرة ُمٓمٚم٘م٦م ُمـ اهلل  شيٖمٗمر»ذم اعمذٟمٌلم . وأُم٤م يمٚمٛم٦م  ذم اًمٕمٛمقم

شمٕم٤ممم ، وحيتٛمؾ أن شمٙمقن ُمٖمٗمرة ًمٚمت٤مئ٥م ، وىمد شمؿ إطمٙم٤مم هذه اًمٙمٚمٛم٦م سمآي٤مت أظمرى 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    چ أووح٧م أن اًمنمك ٓ ُيٖمٗمر إٓ سم٤مًمتقسم٦م ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ڻ  ۀ   چ ٤ممم ــ، وىمقًمف شمٕم112اًمٜم٤ًمء:  چ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک

 چ ے  ۓ  ۓ  ﮲  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ہ ہ  ہ  ۀ  ہ

 .٩7إٟمٗم٤مل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمـ ذًمؽ      

اعم٤مئدة:  چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٕن احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ قمغم ذط يتٙمرر ُمع  ، وقء ًمٙمؾ صالةق، فم٤مهر أي٦م وضمقب اًم2

صم٧ٌم ُمـ  وىمد ًمٔم٤مهر همػم ُمراد إذا دًم٧م ىمريٜم٦م قمغم ذًمؽ ،وًمٙمـ حُيتٛمؾ أن يٙمقن ا ، رـمفـؿم

،  صغم اًمّمٚمقات يقم اًمٗمتح سمقوقء واطمد وُمًح قمغم ظمٗمٞمفط طمدي٨م أيب سمريدة أن اًمٜمٌل 
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رواه  « قمٛمدًا صٜمٕمتف ي٤م قمٛمر » ىم٤مل ؟وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: ًم٘مد صٜمٕم٧م اًمٞمقم ؿمٞمئ٤ًم مل شمٙمـ شمّمٜمٕمف

إٓ أٟمف ٓ ُيٚمقا ُمـ اؿمت٤ٌمه  ، ذم قمدم وضمقب اًمقوقء ًمٙمؾ صالة واوح ضمداً  وهذا . ُمًٚمؿ

، صمؿ صغم اًمّمٚمقات  يتقو٠م ًمٙمؾ صالةط ، وم٘مد ي٘مقل ُمٌتدع: إذا يم٤من اًمٜمٌل  ُمـ وضمف آظمر

، سم٤مقمت٤ٌمر أن  ، دل ذًمؽ سمزقمؿ اعمٌتدع قمغم قمدم وضمقب اًمقوقء أصالً  سمقوقء واطمد

اؾمتٕمامل احلدي٨م ًمٍمف اًمتٙمرار اعمٗمٝمقم ُمـ أي٦م ًمٞمس سم٠مومم ُمـ اؾمتٕمامًمف ًمٍمف صٞمٖم٦م 

، وأُم٤م ص٤مطم٥م اًمًٜم٦م ومٞمدومع اًمٌدقم٦م سم٤مًمٜمّمقص  ُمر سم٤مًمقوقء ُمـ اًمقضمقب إمم اًمٜمدبإ

:  ، ىم٤مل وذًمؽ ٟمحق طمدي٨م قمٛمر . اًمّمحٞمح٦م اًمتل شمرومع آؿمت٤ٌمه وحتٙمؿ اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد

رواه  « ٓ شم٘مٌؾ صالة سمٖمػم ـمٝمقر وٓ صدىم٦م ُمـ همٚمقل » ي٘مقلط ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ٓ شم٘مٌؾ صالة أطمديمؿ إذا  » طًمٜمٌل طمدي٨م أيب هريرة قمـ ايمذًمؽ و . ُمًٚمؿ وهمػمه

 . رواه ُمًٚمؿ «أطمدث طمتك يتقو٠م. 

ٟمحق ىمقًمف  ، يم٤مًمققمٞمد ذم دًٓمتف قمغم اًمتحريؿ ،قع مجٞمع اًمّمٞمغ اًم٘مٓمٕمٞم٦م وُمـ هذا اًمٜم      

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ٤ممم ـــــشمٕم

ذم حتريؿ ُم٤م ذيمر ذم  حُمَٙمؿ ذا ىمٓمٕملـ، ومٝم8 – 1اعم٤مقمقن:  چڍ ڍ ڌڌ 

 . اًمٜمص

سم٤مطمتف ٢مأُم٤م اًمٌٞمع ، وم،  68٥اًمٌ٘مرة:  ڍ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڍوشمدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم        

ٓ يًتٕمٛمؾ ذم اعمحرُم٤مت سمح٤مل ُمـ ش  احلؾ»  ىمٓمٕمٞم٦م سمٕم٤ٌمرة : وأطمؾ اهلل اًمٌٞمع ، ٕن ًمٗمظ

فم٤مهر حيتٛمؾ اًمتخّمٞمص وًمٞمس  ومٗمٞمف شمِم٤مسمف ٕٟمف إطمقال . وأُم٤م اًمٕمٛمقم ذم أٟمقاع اًمٌٞمع يمٚمٝم٤م

ًمٗمظ اًمتحريؿ ٓ يٛمٙمـ سومف امم همػم اًمتحريؿ إٓ سم٤مًمٜمًخ ،  وم٢منرسم٤م حتريؿ اًم. وأُم٤م  سم٘مٓمٕمل

وأُم٤م اًمٕمٛمقم ذم أٟمقاع اًمرسم٤م يمٚمٝم٤م واًمذم ذم أوهل٤م .  اًمققمٞمد ذم آظمر أي٦م ي١ميمد اًمتحريؿو

ومٔم٤مهر ذم أي٦م وًمٞمس سم٘مٓمٕمل ، همػم أٟمف ص٤مر ىمٓمٕمٞم٤م سمتٔم٤مهر اًمٜمّمقص اًمتل فم٤مهره٤م اًمٕمٛمقم 

ۀ  ہ  ہ  ڍ امم اًم٘مٓمع سم٤مًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن وصحٞمح اًمًٜم٦م ، وأىمرهب٤م 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  
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 ڍ  ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁         

، وىمٚمٜم٤م إهن٤م أىمرب امم اًم٘مٓمع ٕن اًمت٘مدير حيتٛمؾ أن يٙمقن : ُم٤م سم٘مل   689 - 687رة: ــاًمٌ٘م

٤م سم٘مل ُمـ اًمرسم٤م اعمحرم ) أي اًمرسم٤م اعمٕمٝمقد سم٤مًمنمع ( ، ُمـ أٟمقاع اًمرسم٤م ، وحيتٛمؾ أن يٙمقن : ُم

همػم أن أي٦م شمدل قمغم ىم٤مقمدة ىمٓمٕمٞم٦م: إصؾ ذم  واإلطمتامل اًمث٤مين فم٤مهر وم٘مط ذم اًمٕمٛمقم .

اًمٌٞمقع يمٚمٝم٤م احلؾ إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه دًمٞمؾ حيرُمف . وشمقضمد أدًم٦م قمديدة ذم صحٞمح اًمًٜم٦م حترم 

ًمرسم٤م يمٚمف اًمتحريؿ إٓ ُم٤م ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم سمٕمض أٟمقاع اًمٌٞمقع . ويمذًمؽ ي٘م٤مل : إصؾ ذم ا

وىمد ُيتٚمػ اًمٕمٚمامء اًمّم٤محلقن ذم يمثػم ُمـ  . ، يمام ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سمٞمع اًمٕمراي٤م اًمؽمظمٞمص ومٞمف

شمٗم٤مصٞمؾ اًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد وؾم٤مئر أٟمقاع سف اًمٔم٤مهر قمـ فم٤مهره ، يمام هق واوح ُمـ 

ٞمٝمؿ ، ومٚمٛمـ أص٤مب ُمراضمٕم٦م ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ، همػم أن قمالُم٤مت ؾمالُم٦م اًمنيرة فم٤مهرة قمٚم

أضمران وعمـ أظمٓم٠م أضمر واطمد يمام صم٧ٌم ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ، ومٚمٞمًقا سمٛمٌتدقم٦م وإْن شمْمٛمٜم٧م 

 . أىمقاهلؿ سمٕمض إظمٓم٤مء ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم أوائؾ هذا اًمٗمّمؾ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم        

اًمذي  اًمٗمٕمؾ اعمحرموذًمؽ إلوامر  ، ، ومٗمل أي٦م ضب ُمـ اًمتِم٤مسمف18٩اًمٌ٘مرة:  چڳ

، حُيتٛمؾ شم٘مديره سم٤مٕيمؾ وحُيتٛمؾ شم٘مديره سم٤مًمتٍمف قمٛمقُم٤ًم يم٤مٕيمؾ وؾم٤مئر وضمقه اإلٟمتٗم٤مع 

، وم٢مذا وإن يم٤مٟم٧م ىمٓمٕمٞم٦م ذم اًمتحريؿ  أن اًمّمٞمٖم٦م همػم ىمٓمٕمٞم٦م ذم اًمٕمٛمقمُمـ اًمتِم٤مسمف أيْم٤ًم و

رضمٕم٧م إمم ٟمّمقص اًمنميٕم٦م وضمدت سمٞم٤مٟم٤ًم زائدًا يرومع آؿمت٤ٌمه قمـ يمؾ واطمد ُمـ إؿمٞم٤مء 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ ـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ُم،  اعمحرُم٦م ذم أي٦م

﮴  ﮵ ﮳  ﮲   چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

، وُمع ذًمؽ  ، أي٦م يمام شمرى سحي٦م ذم ٟمٗمل اًمتحريؿ قمـ اًمدم همػم اعمًٗمقح11٥إٟمٕم٤مم: 

: ذيمر اهلل  ، وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل دمد اًمٜم٤مس حيرُمقن ظمٞمط اًمدم ذم اًمٚمحؿ واًمٌٞمض

ومحؾ اًمٕمٚمامء  چھچ  ، وىمٞمده ذم إٟمٕم٤مم سم٘مقًمف ٌح٤مٟمف اًمدم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمٓمٚم٘م٤مً ؾم

واًمتِم٤مسمف ذم سمٕمض قم٤ٌمرات هذه .  ( ُمـ شمٗمًػم اًمٌ٘مرة . اهـ ) هٝمٜم٤م اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد إمج٤مقم٤م
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ٕن ًمٗمظ اًمتحريؿ ىمٓمٕمل ذم  چ ڑ ڑچ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمد اىمؽمن سم٤مإلطمٙم٤مم ذم قم٤ٌمرة 

 اإلًمزام سم٤معمٜمع . 

رق وُم٤م دظمٚمٝم٤م ُمـ ختّمٞمص ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ، يمام ٤موؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م آي٦م ىمٓمع اًمً      

ذيمرٟم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب شمٗمًػم قمدد ُمـ أي٤مت ، وومٞمٝم٤م ُمقاوع ُمتِم٤مهب٦م ، يتؿ إطمٙم٤مُمٝم٤م سم٠مدًم٦م 

 اًم٘مرآن واًمًٜم٦م . 

 ذم ڍ چ  چچ   ڍوذيمر اًمٕمٚمامء ُمـ اعمتِم٤مسمف اًمذي حيت٤مج إمم إطمٙم٤مم سم٠مدًم٦م ظم٤مرضمٞم٦م قم٤ٌمرة       

ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ  

، 667اًمٌ٘مرة:  ڍ    ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ومذيمروا أن اًم٘مرء ًمٗمظ ُمِمؽمك سملم اًمٓمٝمر واحلٞمض ، وحيت٤مج إمم إطمٙم٤مم سم٤مًم٘مرائـ ، وذم أي٦م 

 ت أظمرى حمٙمٛم٦م يمام هق واوح . قم٤ٌمرا

ڻ  ڍ ٤ممم ــــىمقًمف شمٕم ، ذم  ڍ       ڍ ٤مسمف ذم قم٤ٌمرة ـوذيمروا يمذًمؽ اًمتِم      

﮲      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      

﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾    ﮿  ﯀  ﯁        

ڭ                                 

قت اًم٘مراءة سمدون ـ٦م ُمٓمٚمؼ اًمٚمٛمس سمحج٦م صمٌـٛمؾ اعمالُمًـ، وهؾ شمِم1٩اًمٜم٤ًمء:  ڍ  ڭ

؟ وواوح هٜم٤م أيْم٤ًم اإلىمؽمان سملم اًمٕم٤ٌمرة هب٤م اعمٗم٤مقمٚم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م سملم ـمروملمأًمػ ، أم ُيراد 

 اعمحٙمٛم٦م ذم صدر أي٦م واًمٕم٤ٌمرة اعمتِم٤مهب٦م .

 

  افػائدة افثامـة: أمثؾة مـ تلويؾ افزائغغ فؾؽتاب :

﮵ چ   ٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤موم٘ملمًم افتلويؾ افػاشد مـ ذفؽ       ﮴   ﮳  ے ۓ ۓ ﮲

﮺  ﮻ يم٤من ؾم٥ٌم قمدم ىمٌقل اًمٓم٤مقم٤مت ُمـ  ومٚمام، ٥٩اًمتقسم٦م:  چ﮶﮷ ﮸﮹ 
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قمغم أن اًمٗم٤مؾمؼ )وإن يم٤من ُمًٚماًم همػم ُمٜم٤مومؼ( ٓ  ـم٤مئٗم٦م ، دل ذًمؽ سمزقمؿ اعمٜم٤موم٘ملم هق اًمٗمًؼ

، ل ومرىم٦م ُمـ ومرق إُم٦م . هذا ىمق ُم٤م مل يت٥م، وهق ظم٤مًمد ذم اًمٜم٤مر  ٘مٌؾ ُمٜمف رء ُمـ اًمٓم٤مقم٤متيُ 

ًتٕمٛمؾ ومٞمٛمـ يُ ، ومٞمف شمِم٤مسمف ٕٟمف  چ﮻ چ، وذًمؽ أن ًمٗمظ  اًمٙمٌػمة أظمٓم٤مئٝمؿوهق ُمـ 

، يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًم٤ٌمب  رةؼ سمٛمٕمّمٞم٦م يمٌػمة همػم ُمٙمٗم  ـؼ سمٙمٗمر وُمـ ومًـومً

 ل.ـاًمث٤مٟم

، وذًمؽ  ؾم٥م ًمٚمٙمٗم٤مر دون اعمًٚمٛملمواعمراد سم٤مًمٗمًؼ ذم هذه أي٦م وٟمحقه٤م هق اًمٗمًؼ اعمٜم٤م      

وإدًم٦م قمغم  . ، وٟمحق ذًمؽ ، وسمٖمض ُم٤م أٟمزل اهلل يم٤مإلقمراض قمـ أدًم٦م اًمنمع واًمًخري٦م هب٤م

قمغم ُمتٕمٛمد او قمغم وٕمٞمػ إصقل شمًتخٗمف ذًمؽ ذم هم٤مي٦م اًمٔمٝمقر واًمقوقح وٓ ختٗمك إٓ 

ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم هذه إدًم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمقاهٞم٦م طملم شمؽمايمؿ قمٚمٞمف .

ٿ ٿ ٿ ٹ چ   ، وىمقًمف شمٕم٤ممم17اًمٜم٤ًمء:  چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 .٩٩ – ٩6وم٤مـمر:  چڌڌ ڎ ڎ ڈڈ

قمـ اًمٜمٌل   ومٕمـ أيب ذرذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمٞم٤من ذم هم٤مي٦م اًمقوقح ُيص هذه اًم٘مْمٞم٦م . و      

ٞمئ٤ًم ـرك سم٤مهلل ؿمـُمـ ُم٤مت ُمـ أُمتؽ ٓ يِم رين أٟمفـومٌِم أشم٤مين ضمؼميؾ  » اٟمف ىم٤مل ط

،  رواه ُمًٚمؿ « وإن زٟمك وإن هق » ، ىم٤مل ىمٚم٧م: وإن زٟمك وإن هق ، « دظمؾ اجلٜم٦م

، وم٢من دظمؾ اًمٜم٤مر سم٥ًٌم ومً٘مف ظمرج ُمٜمٝم٤م سمٕمد أن  وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اعمًٚمؿ ٓ ُيٚمد ذم اًمٜم٤مر

،  اؾمت٘مر إُمر ، وم٢مذا ظمرج آظمر ُمًٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مر ي٘ميض ُم٤م قمٚمٞمف صمؿ يدظمؾ اجلٜم٦م وُيٚمد ومٞمٝم٤م

 . وظمٚمد أصح٤مب يمؾ دار ذم دارهؿ

 اإلُم٤مم ، رواه٤م وأطم٤مدي٨م ظمروج وم٤ًمق اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٜم٤مر ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م واًمِمٝمرة      

٤م طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أن اًمٜمٌل ـ، ُمٜمٝم ٚمؿ وهمػممه٤م قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مـاًمٌخ٤مري وُمً

،  ىمٚمٌف ُمـ اخلػم ُم٤م يزن ؿمٕمػمة، ويم٤من ذم  ُيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل » ىم٤ملط 
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ة ، صمؿ ُيرج ُمـ  صمؿ ُيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُمـ اخلػم ُم٤م يزن سُمرَّ

 . رواه ُمًٚمؿ « اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل، ويم٤من ذم ىمٚمٌف ُمـ اخلػم ُم٤م يزن ذرة

ٟمٌف ومل يٙمٗمر ُمـ اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمٗمًؼ قمغم ُمـ اؿمتد ذ ٟمّمقص اًمنمعوىمد صم٧ٌم ذم       

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ   ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم اعمًٚمٛملم

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 ىم٤مل طٕمقد أن اًمٜمٌل ـسمـ ُمً قمٌد اهلل وطمدي٨م،  ٥ – 1اًمٜمقر:  چہ ہ ھ ھ ھ 

شم٘مدُم٧م أُمثٚم٦م أظمرى ذم اًمٙمالم ىمد . و رواه اًمٌخ٤مري « وىمت٤مًمف يمٗمر ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق »

 .ًمتٗمًٞمؼ وا قمـ اًمٗمًؼ

، وشم٠مويالت اخلقارج  وؾمٞم٠ميت ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م شم٠مويؾ ُمٜمٙمري اًمزيم٤مة ذم قمٝمد أيب سمٙمر       

 واجلٝمٛمٞم٦م ، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .
 

 افػائدة افتاشعة: أمثؾة مـ افتلويؾ ادـػل ظـ افبؼ :

هذه اًم٘مراءة ذيمرٟم٤م أٟمف دمقز ىمراءة أي٦م سم٤مًمقىمػ قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم . وُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ قمغم       

هق وىمقع احلدث ٟمٗمًف سمتٗم٤مصٞمٚمف وُمالسم٤ًمشمف ، وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ُمـ 

 اًم٘مرآن . وهق أيمثر ُمـ ٟمقع :

ۇ  ڍ : اًمت٠مويؾ اًمقاىمٕمل ًمألظم٤ٌمر اًم٤ًمسم٘م٦م واعمًت٘مٌٚمٞم٦م ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  افـقع إول      

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ

ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڍ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  11آل قمٛمران:  ڍ  ائ  ائ  ەئ  ى  ى

  . 29ص:  ڍ ک  ک   ڑ  ک 

اًمتٙمذي٥م سم٤مًمٖمٞمٌٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م اًمتل ٓ  اًمتل جي٥م قمغم اعم١مُمـ اضمتٜم٤مهب٤م ، وُمـ صٗم٦م اًمٙمٗم٤مر      

  ې  ې  ې    ڍيٕمٚمٛمقن شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م او اإلظمتالق واإلومؽماء ذم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  ڍ . وىم٤مل شمٕم٤ممم  ٩9يقٟمس:  ڍېئ   

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

آل قمٛمران:  ڍڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  

2٥ – 22 . 

قمقاىم٥م واىمٕمٞم٦م ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل ُمـ همػم دًمٞمؾ يٜمٌف إًمٞمٝم٤م ، دقم٤مء : ُمٜمف إ افـقع افثاين      

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ڍ اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م إؾم٘م٤مط اًمتنميع . ىم٤مل شمٕم٤ممم 

﮶      ﮵   ﮳   ﮴    ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲   

 .  ٥8اًم٘مّمص:  ڍ  ﮷

ٱ  ٻ  ٻ  چ شمٕم٤ممم  ىمقًمف يمام يقوحفوُمٜمف اًمت٠مويؾ قمٜمد اُمتالك رؤي٦م ضمزئٞم٦م وم٘مط ،       

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

، ومتدسمر يمٞمػ  ٩2اًمٌ٘مرة:  چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

طمٍمت اعمالئٙم٦م اًمٜمٔمر ذم ضمزء ُمـ إومؼ او اعمِمٝمد قمغم إرض ، وهق ضمزء اًم٘متؾ 

حلٙمؿ شم٤مسمع ًمٚمٛمِمـٝمد واًمٗم٤ًمد ، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمقضمقد أضمزاء ٓ يٕمٚمٛمقهن٤م ، أي أن ا

 اعمتٙم٤مُمؾ وًمٞمس ًمٚمرؤي٦م اجلزئٞم٦م ، واهلل شمٕمـــ٤ممم أقمٚمؿ . 

وُمـ اًميوري قمدم اخلٚمط سملم هذا اًمت٠مويؾ وسملم اًمت٠مويؾ سمٛمٕمٜمك شم٘مدير اًمٜمت٤مئ٩م       

واعمآٓت طملم ٟمرى أؾم٤ٌمهب٤م ودواومٕمٝم٤م ، واإلقمتداد سمف ذم شمزاطمؿ إطمٙم٤مم واًميورات 

شمٗمًػم ًمٗمظ اًمت٠مويؾ ذم هذا اعمٌح٨م ، وذيمرٟم٤مه سم٤مُٕمثٚم٦م واًمتدرج . وىمد ٟمٌٝمٜم٤م إمم ذًمؽ ذم 

 واًمتٗم٤مصٞمؾ ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمَٚمؼ(. 
 

 افػائدة افعاذة : أمثؾة مما تشابف بسبب شقء افدواخؾ :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ڍ ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ًالم أُمرهؿ سم٠مُمر فم٤مهر ، وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ ان ُمقؾمك قمٚمٞمف اًم 82اًمٌ٘مرة:  ڍ    ٺ  ٺ



 321 

ُم٤م يٍمف اًمٜمص قمـ فم٤مهره ، وًمٙمٜمٝمؿ  واوح ، ومل يٙمـ قمٜمدهؿ وٓ قمٜمد ُمقؾمك 

شمٕمٜمتقا سمٓمٚم٥م ىمٞمقد ًمٚمٜمص ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم . ومٝمذه اًم٘مّم٦م شمدل قمغم أن اًمٔم٤مهر يٙمٗمل ًمٚمٕمٛمؾ 

إذا مل شمقضمد ىمريٜم٦م ص٤مروم٦م ، وأن اًمٔم٤مهر يٛمٙمـ إطمٙم٤مُمف سمٕمد اًمٌح٨م ذم اًم٘مرائـ اًمتل شمٌ٘مٞمف 

٤مهره او شمٍمومف قمـ اًمٔم٤مهر . وًمذًمؽ اؿمتٝمر قمـ اًمًٚمػ أهنؿ ًمق ذسمحقا أدٟمك سم٘مرة قمغم فم

 ٕضمزأهتؿ ، وًمٙمٜمٝمؿ ؿمددوا ومِمدد اهلل قمٚمٞمٝمؿ .

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ڍوُمٜمٝم٤م اًمتِم٤مسمف سملم اًمٌٞمع واًمرسم٤م قمٜمد اًمٙمٗم٤مر ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ٜم٤مومع ، ومٚمؿ شمدرك ، وم٢مهنؿ ضمٕمٚمقا اًمرسم٤م ُمـ ٟمقع سمٞمع اعم 68٥اًمٌ٘مرة:  ڍ  ٿ  ٿ   ٿ

 .ومع يمٚمٝم٤م او ختّمٞمص سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمتحريؿىمٚمقهبؿ أن احلٙمؿ هلل شمٕم٤ممم وطمده ذم إسم٤مطم٦م سمٞمع اعمٜم٤م

 

 ثامـاف بحثاد

 ة بـل إرسائقؾتػسر نية بؼر

 حؽؿ افعؿؾ بافظاهر ما مل ُيكف بؼريـةو

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ چ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ       

﮻  ﮸  ﮹ ﮺ ﮵  ﮶ ﮷ ﮲  ﮳ ﮴ ﯁  ھے ے ۓ ۓ ﮽  ﮾﮿ ﯀  ﮼

                ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ يئ جب 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .81 – 28اًمٌ٘مرة:  چڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

إذا أريد  ٕن ًمٗمظ إُمر ، صٞمٖم٦م حمٙمٛم٦م شمٗمٞمد وضمقب ذسمح اًمٌ٘مرة چہچ  ىمقًمف شمٕم٤ممم      

، ومٝمق أىمقى  ًتٕمٛمؾ ذم اًمٕمرسمٞم٦م إٓ ومٞمام جي٥م ومٕمٚمف وحيرم شمريمفسمف اًمٓمٚم٥م ااًمنمقمل ومال يٙم٤مد يُ 

وأُم٤م ُمـ زقمؿ أن ًمٗمظ  . ذم دًٓمتف قمغم اًمقضمقب ُمـ صٞمٖم٦م ومٕمؾ إُمر )أي صٞمٖم٦م اومٕمؾ(
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ك إُمر ذم ، وم٢مٟمام اًمتٌس قمٚمٞمف ُمٕمٜم إُمر ُمِمؽمك سملم اًمقاضم٥م واعمٜمدوب همػم اًمقاضم٥م

  . صٓمالح احل٤مدث ًمٌٕمض إصقًمٞملمٕمٜم٤مه ذم اإلاًمٕمرسمٞم٦م وُم

، وُمثؾ هذه  صٞمٖم٦م ُمٓمٚم٘م٦م شم٘مع قمغم أي سم٘مرة ُمـ همػم شمٕمٞملم چہ چوىمقًمف شمٕم٤ممم       

، يمام يٙمثر اؾمتٕمامهل٤م ويراد هب٤م  اًمّمٞمٖم٦م يٙمثر اؾمتٕمامهل٤م ويراد هب٤م اإلـمالق ُمـ همػم شمٕمٞملم

وسمره٤من  . ٙمؿ سمدًمٞمؾ حُي ، ومٝمق قمغم ذًمؽ ًمٗمظ ُمتِم٤مسمف ُم٤م مل دًمٞمؾ ي٘مٞمد اإلـمالقسماًمتٕمٞملم 

ٱ  چ، يدل قمغم ذًمؽ سمٞم٘ملم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  اإلطمٙم٤مم هٜم٤م هق اٟمتٗم٤مء دًمٞمؾ اًمتٕمٞملم واًمت٘مٞمٞمد

د ــدًمٞمؾ ذقمل يّمٚمح ًمت٘مٞمٞم ، وهذا يٕمٜمل أٟمف مل يٙمـ قمٜمدهؿچٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 ك ـ، ويمذًمؽ مل يٙمـ قمٜمد ُمقؾم ٤مممـ، ومٓمٚمٌقا ٟمزول اًمدًمٞمؾ اعم٘مٞمد ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم أي٦م

ريٕم٦م ـؾ اإلطمج٤مم قمـ شمٌٚمٞمغ اًمِمـٕٟمف يٛمتٜمع قمغم اًمرؾم ، ، وًمق يم٤من قمٜمده ًمٌٞمٜمف ؾ ُم٘مٞمددًمٞم

 . ع ىمٞم٤مم احل٤مضم٦مـُم

، إذ شمٕمٜمتقا ومل ي٤ٌمدوا  وواوح ُمـ ؾمٞم٤مق أي٤مت أهن٤م شمتْمٛمـ اإلٟمٙم٤مر قمغم سمٜمل إهائٞمؾ      

   چ، صمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم چھ ھ ھ چ، يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  سم٤مًمٓم٤مقم٦م

، چ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چشمٕم٤ممم ، صمؿ ىمقًمف چ

ٕمرف ُمٜمٝمؿ ، وٓ يُ  ، وقمغم هذا اعمٕمٜمك ىمقل اًمًٚمػ ذم شمٗمًػم أي٤مت هذا هق ٟمص اًم٘مرآن

ٕمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهللَّ قمٜمٝمام ىم٤مل: إن سمٜمل إهائٞمؾ ًمق أظمذوا أدٟمك سم٘مرة وم،  خم٤مًمػ ذم ذًمؽ

ف احل٤مومظ ، وصححي اًمٓمؼم . رواه اسمـ ضمرير ، وًمٙمٜمٝمؿ ؿمددوا ومِمدد اهللَّ قمٚمٞمٝمؿ ٓيمتٗمقا هب٤م

، قمـ قمٌٞمدة  ورواه اسمـ ضمرير وهمػمه اسمـ طمجر ذم )ُمقاوم٘م٦م اخلؼم اخلؼم / اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( .

إن سمٜمل إهائٞمؾ ًمق  » ىم٤مل ط. وقمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  اًمًٚمامين ذم ؾمٞم٤مق أصمر ـمقيؾ

وروى ٟمحقه اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ، رواه اًمٌزار « أظمذوا أدٟمك سم٘مرة ٕضمزأهؿ أو ٕضمزأت قمٜمٝمؿ

 . ، ومل يتٙمٚمؿ اًمِمقيم٤مين ذم إؾمٜم٤مد احلديثلم واسمـ ُمردويف يمام ذم شمٗمًػم اًمِمقيم٤مين

، وقمغم ذًمؽ ىمقل اًمًٚمػ وقم٤مُم٦م  وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢من ُمٕمٜمك احلدي٨م ُمقاومؼ ًمٜمص اًم٘مرآن      

،  أن ىمّم٦م سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ سم٤مب شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م سمٕمْمٝمؿوزقمؿ  . اعمٗمنيـ
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ف مل جي٥م قمغم سمٜمل إهائٞمؾ أن يذسمحقا سم٘مرة إٓ سمٕمد آظمر أٟم ْمٕمٞمػوُم٘مت٣م هذا اًم٘مقل اًم

، ويم٠من ص٤مطم٥م هذه اعم٘م٤مًم٦م مل ي٘مرأ ىمٌؾ هذا  چڦ ڦ ڦ ڄچ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم  سمٞم٤من

  ، ويم٠مٟمف مل ي٘مرأ ذم آظمر اًم٘مّم٦م ىمقًمف شمٕم٤مممچ   چاًمٌٞم٤من إظمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 . چچ چ چ چ

، وذم هذه اًم٘مّم٦م  إهائٞمؾ ومٞمٝم٤م وىمد ؾمٛمٞم٧م اًمًقرة ؾمقرة اًمٌ٘مرة ًمقرود ىمّم٦م سمٜمل      

، وذًمؽ أهن٤م شمدل سمٍماطم٦م قمغم وضمقب محؾ ٟمّمقص اًمنمع قمغم فم٤مهره٤م ذم  طمٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م

، ويٙمقن  اًمٚمٖم٦م واًمٕمٛمؾ سمذًمؽ إذا مل دمد ذم أدًم٦م اًمنمع ُم٤م يٍمف اًمٔم٤مهر قمـ فم٤مهره

ؾمئٚم٦م ، ومال حيؾ شمرك اًمٕمٛمؾ سمف شمٕمٚم٘م٤ًم سم٤مٕ اًمٔم٤مهر همػم اعمٍموف ُمـ اعمٕم٤مين اًمٌٞمٜم٦م اًمقاوح٦م

اًمٗم٤مؾمدة يم٘مقل سمٜمل إهائٞمؾ وهمػمهؿ: ُم٤م هل؟ ويمٞمػ هق؟ واعمراد سم٤مًمٔم٤مهر هق اًمّمٞمٖم٦م 

دمردت اًمّمٞمٖم٦م قمـ  ـ اؾمتخراج اعمٕمٜمك ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م شم٘متْمٞمف ىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م وإنْ ٙماًمتل يٛم

وم٢مٟمف يٗمٞمد سم٤مًمقضمقب  چۀ ۀ ہ ہ ہ ہچاًم٘مرائـ اعمٗمنة، وذًمؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 چڑ ک چ، وٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٧م ُمـ همػم شمٕمٞملموي٘مع ذم اًمٕمرسمٞم٦م قمغم أي سم٘مرة يم٤مٟم

 . ، فم٤مهرة وضمقب اًمقوم٤مء سمٙمؾ قم٘مد إٓ ُم٤م ظمرج ُمـ احلٙمؿ سمدًمٞمؾ1اعم٤مئدة: 

، وهق ذم آصٓمالح ُم٤م ٓ يٛمٙمـ اؾمتخراج اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ُمٜمف  وهذا سمخالف اعمجٛمؾ      

 وم٢من ،1٩اًمٌ٘مرة:  چ ڱ ں چ٤ممم ــ، وذًمؽ يم٘مقًمف شمٕم رةـإٓ سم٤مًمرضمقع إمم إدًم٦م اعمٗمً

ومٛمجٛمؾ ٓ يٛمٙمـ چ ںچ، وأُم٤م ًمٗمظ  فم٤مهر ذم وضمقب إيت٤مء اًمزيم٤مة چڱچًمٗمظ 

. وٓ ومرق سملم  اًمٕمٛمؾ سمف إٓ سم٤مًمرضمقع إمم إدًم٦م اًمتل شمٌلم اعم٘مّمقد سم٤مًمزيم٤مة هٜم٤م وأوص٤مومٝم٤م

٤مومٕمل واسمـ طمزم رمحٝمام اهلل ـاًمٜمص ذم اصٓمالح مج٤مقم٦م ُمـ إئٛم٦م ُمٜمٝمؿ اًمِمواًمٔم٤مهر  لًمٗمٔم

 . ٤مممـــشمٕم

، هق ُمذه٥م مجٞمع  ٟمّمقص اًمنمع قمغم فم٤مهره٤م سمٕمد اًمٌح٨م قمـ إدًم٦م اعمٗمنةومحؾ       

 . وىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ اعمجتٝمديـ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ

. ىم٤مل اسمـ سمره٤من: وهذا اًم٤ٌمب أٟمٗمع يمت٥م  : اًمقاوح اًمٔم٤مهر ذم اًمٚمٖم٦م :اًمِمقيم٤مين  اإلُم٤مم
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واقمٚمؿ أن اًمٔم٤مهر دًمٞمؾ ذقمل جي٥م  .  سم٤مًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمدإصقل وأضمٚمٝم٤م ومل يزل اًمزال إٓ

إرؿم٤مد  ) ُمـ . اهـ ، سمدًمٞمؾ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ سمٔمقاهر إًمٗم٤مظ إشم٤ٌمقمف واًمٕمٛمؾ سمف

 . ( اًمٗمحقل

وىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري : وأُم٤م ىمقل سمٙمر اًمٌنمي: إن اخلقارج إٟمام وٚم٧م       

وأصمؿ . ُم٤م وٚم٧م إٓ سمٛمثؾ ُم٤م وؾ هق سمف ، ُمـ سم٢مشم٤ٌمقمٝم٤م اًمٔم٤مهر وم٘مد يمذب وأومؽ واومؽمى 

، وًمق أهنؿ مجٕمقا آي اًم٘مرآن  طشمٕمٚم٘مٝمؿ سمآي٤مت ُم٤م وشمريمقا همػمه٤م ، وشمريمقا سمٞم٤من رؾمقل اهلل 

اإلطمٙم٤مم ـ )ُم ٌٕم٤ًم يمٚمف ٓهتدوا .اهـوضمٕمٚمقه يمالُم٤ًم ٓزُم٤ًم وطمٙماًم ُمت طيمٚمٝم٤م ، ويمالم اًمٜمٌل 

 ( .692 ،ذم أصقل إطمٙم٤مم 

شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف  ، شاو»سمٔم٤مهر طمرف اًمتخٞمػم  طٔم٤مهر اطمتج٤مج اًمٜمٌل أدًم٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًموُمـ       

 ،72اًمتقسم٦م:  ڍ ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺٺ   ڍ

وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ هذه اًم٘مّم٦م واحلدي٨م ومٞمٝم٤م ذم اًمٙمالم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم )شمرك اإلؾمتٖمٗم٤مر 

 ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ( إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

، وهذا  د ئمـ ُمـ ٓ دراي٦م ًمف أن اًم٘مقل سم٤مًمٔم٤مهر هق ُمذه٥م اًمٔم٤مهري٦م دون همػمهؿوىم      

، إذ  ، وأُم٤م شمًٛمٞم٦م اإلُم٤مم داود وأشم٤ٌمقمف سم٤مًمٔم٤مهري٦م ومرسمام يم٤من ذًمؽ ُمـ طمًٜم٤مهتؿجمرد وْهؿ 

متًٙمقا سم٤مًمٜمّمقص وإدًم٦م اعمتٚمقة طملم سم٤مًمغ اًمٜم٤مس ذم سف اًمٜمّمقص قمـ فم٤مهره٤م 

ي١مظمذ قمغم اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري رمحف اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ُمع وًمٙمـ  ، واًمٔمٜمقن ْمٕمٞمٗم٦مسم٤مٕدًم٦م اًم

يمٛمٗمٝمقم ًمٗمظ اًم٘مٚم٦م ذم  ،متًٙمف اًمِمديد سمٔم٤مهر اعمٜمٓمقق وم٘مد شمرك سمٕمض أٟمقاع فم٤مهر اعمٗمٝمقم 

قمٚماًم أن هذا اعمٗمٝمقم ذم  ،6٩اإلهاء:  ڍ ھ ہ ہہ   ڍٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل 

  وىمد سمٞمٜم٤ّم ذًمؽ ذم )متٙملم اًم٤ٌمطم٨م( . ،هم٤مي٦م اًم٘مقة

أن هذا اًمٜمص وًمٙمـ ُمـ يزقمؿ  ،صحٞمح أن يمثػمًا ُمـ اًمٔمقاهر ىمد ُسوم٧م قمـ فم٤مهره٤م       

 شم٤ٌمرك ىم٤ملوم٘مد  ، ومٕمٚمٞمف أن ي٠ميت سم٤مًمؼمه٤من قمغم صح٦م ىمقًمف ، أو ذاك ُمٍموف قمـ فم٤مهره

رط ـ، ومِم111اًمٌ٘مرة:  چۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چشمٕم٤ممم و

زل هب٤م اًم٘مرآن ٓ واًمؼمه٤من ذم اًمٚمٖم٦م اًمتل ٟم . اًمّمدق هق وضمقد اًمؼمه٤من يمام هق ٟمص اًم٘مرآن
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احلج٦م  هق اًم٤ًممل ُمـ ُمقاـمـ اًمْمٕمػ او ، وًمٙمٜمف اًمدًمٞمؾ اًم٘مقي ي٘مع قمغم أدٟمك طمج٦م ودًمٞمؾ

٘م٤مل: اًمؼمه٤من أويمد . وىمد سم٤مًمغ اًمراهم٥م وم ُمـ اًمؼمه وهق اًمٌٞم٤مض ،اًمٌٞمْم٤مء ومال فمالم ومٞمٝم٤م 

وإدًم٦م يمثػمة قمغم وضمقب  .اعمٗمردات( ) ُمـ اهـ. إدًم٦م وهق اًمذي ي٘متيض اًمّمدق أسمداً 

 وسمٞم٤مهن٤م ذم يمت٥م آُصقل . ،ٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر ُم٤م مل يٍمف سمدًمٞمؾ واضم٥م اإلشم٤ٌمع اًم

 

 تاشعاف بحثاد

 افؼرنن وافسـةمـ ديد اجل شتـباطا

 افؼقاظدوؾؼ  ىبدظة إذا جرب فقس

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿڍ  ىم٤مل شمٕم٤ممم      

 چٹ ٹ ٹ  چىمقًمف شمٕم٤ممم  . 77اإلهاء:  ڍ ڤ  ڤ  ڦ ٹ  ڤ  ڤ  

، أي ٓ ي٠مشمقن سمٛمثٚمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمؿ واًمؽميمٞم٥م  صٞمٖم٦م قمٛمقم ذم ٟمٗمل يمؾ أٟمقاع اعمامصمٚم٦م

ٚمق يم٤من سم٢مُمٙم٤من اإلٟمس واجلـ جمتٛمٕملم وم . ، وٓ ي٠مشمقن سمٛمثٚمف ُمـ ضمٝم٦م ُمٕم٤مٟمٞمف اًمٚمٗمٔمل

ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وًمذًمؽ وم٢من.  ع ُمٕم٤مين اًم٘مرآن عم٤م اُمتٜمع ذًمؽٞمُمتٔم٤مهريـ أن حيٞمٓمقا سمجٛم

يمؾ ضمديد يًتخرضمف اًمٕمٚمامء ُمـ اًم٘مرآن ومال اقمؽماض قمٚمٞمف إذا يم٤من ُمٜمْمٌٓم٤ًم و ،ٓ هن٤مي٦م هل٤م 

 ،11٩إٟمٕم٤مم:  چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، سم٘مقاقمد ومٝمؿ اًم٘مرآن

 سمؾ إن يم٤من اؾمتدًٓٓ صحٞمح٤ًم ومٝمق سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ظمٓمقة قمغم ـمريؼ اًم٤ًمسم٘ملم .

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦڦ ڦچ شمٕم٤مممشم٤ٌمرك و ىم٤ملو      

، ٟمٙمرة ذم  چ ڄ ڄ ڄ چ أن اًمتٌٞم٤من ذم قم٤ٌمرة ومتدسمر  ، 79اًمٜمحؾ:  چڃ

ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت ومٝمل ُمٓمٚم٘م٦م وشم٘مع قمغم أي شمٌٞم٤من ؾمقاء يم٤من يمٚمٞم٤ًم او ضمزئٞم٤ًم ، وًمذًمؽ ذيمر 

سمٕمض اًمًٚمػ أن اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م يمٚمٝم٤م هل٤م أصؾ ُمٕمٜمقي ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

قي٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ُمـ سمٕمْمف ، ومالسمد ُمـ ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمتٌٞم٤من اجلزئل اًمذي شمتٗمرع اًمًٜمـ اًمٜمٌ
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اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٗمٝمؿ اًمٌٞم٤من اجلزئل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذم أطمٙم٤مم اًمّمالة واًمزيم٤مة وهمػمه٤م . 

يٛمٙمـ أن شُمـٌٜمك قمٚمٞمف اًمدراؾم٤مت اًمٌٕمض أظمر ُمـ اًمٌٞم٤من اجلزئل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و

وم٢مذا يم٤مٟم٧م صٗم٦م اًم٘مرآن   . ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وهمػمه٤م واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓيمتِم٤مف اجلديد

ومال  ، ومٛمـ أيـ ًمٚمٌنم أن حيٞمٓمقا سمٙمؾ رء؟؟ ًمٙمؾ رء اجلزئل او اًمٙمكم هٙمذا وهل اًمٌٞم٤من

ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓ شمٜمْم٥م ، وٓ حتٞمط هب٤م آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وٓ  ؿمؽ أن

ـ أىمٌؾ ن هيدي ُمأوُمـ ومْمؾ اهلل قمز وضمؾ  اًمت٤مسمٕملم وٓ ُمـ ي٠ميت سمٕمدهؿ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م .

 ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ طم٤مل ، ومٞمٙمقن سم٘مٚمٌف قمغم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م إمم اؾمتدٓٓت مل ُيًٌؼ إًمٞمٝم٤م

 . ٕٟمف يٜم٤مل أضمر اضمتٝم٤مده وأضمر ُمـ يٕمٛمؾ سمف ُمـ سمٕمده ، اًم٤ًمسم٘ملم
 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ         ٻ  ٻ  پ ٻ  ٻ   ٱڍ ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم و      

٤مت ذم ُمٌح٨م )ـمريؼ . وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم هذه أي 89 – 88اًمقاىمٕم٦م:  ڍ  ڀ  ڀ

واعمٝمؿ هٜم٤م أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمريؿ سمٛمٕم٤مٟمٞمف ُمع أصح٤مب  ،هذا اًم٤ٌمب  ُمـ احلٙمؿ سم٤مًمٕمداًم٦م(

ومٛمـ زقمؿ أن إوائؾ اؾمتخرضمقا يمؾ  ،وهذه صٗم٦م صم٤مسمت٦م ٓ شمٜم٘مٓمع أسمدًا  ،اًم٘مٚمقب اًمٓم٤مهرة 

 اًمٕمٔمٞمؿ .رء وم٢مٟمام طمرم ٟمٗمًف ُمـ يمرم اًم٘مرآن 

كم: هؾ قمٜمديمؿ رء ُمـ اًمقطمل ُم٤م ًمٞمس ذم قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م ىم٤مل ، ىمٚم٧م ًمٕمصم٧ٌم و      

ٓ واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م إٓ ومٝماًم يٕمٓمٞمف اهلل رضماًل ذم اًم٘مرآن ، وُم٤م  »اًم٘مرآن؟ وم٘م٤مل 

 . رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . شذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م 

وضمدت يمثػمًا ُمٜمٝم٤م  وإذا ٟمٔمرت ذم اؾمتدٓٓت صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م يم٤مسمـ قم٤ٌمس             

، ٓ شمروى  ، صمؿ دمد ًمٚمت٤مسمٕملم اؾمتدٓٓت يمثػمة  شمروى قمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦مورسمام أيمثره٤م ٓ

، صمؿ دمد ًمألئٛم٦م اعمجتٝمديـ اعمتٌققملم اؾمتدٓٓت يمثػمة ٓ شمٕمرف  قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

يًتدل ًمّمح٦م سمٕمض اعمٕم٤مين اًمّمحٞمح٦م و. صمؿ ٓ شمٙم٤مد دمد جمتٝمدًا إٓ  قمـ أطمد ممـ ؾمٌ٘مٝمؿ

 . هب٤م ًمذًمؽ اعمٕمٜمكسم٠مدًم٦م ٓ يروى قمٛمـ ؾمٌ٘مف أٟمف اؾمتدل 
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وم٢مٟمف أول ُمـ اؾمتدل سمآي٦م اًمٜم٤ًمء ًمٚم٘مقل  ، وُمـ ذًمؽ ُم٤م وىمع ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل      

، وىمد أؾمٜمد  ، ومال يٕمرف قمـ أطمد ىمٌٚمف أٟمف اؾمتدل هب٤م سمحجٞم٦م اإلمج٤مع ووضمقب إشم٤ٌمقمف

ًمف: ، ىم٤مٓ: يمٜم٤م يقُم٤ًم قمٜمد اًمِم٤مومٕمل إذ ضم٤مء ؿمٞمخ وم٘م٤مل  احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اعمزين واًمرسمٞمع

. ىم٤مل:  . ىم٤مل إيش احلج٦م ذم ديـ اهلل؟ وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل: يمت٤مب اهلل أؾم٠مل؟ ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ؾمؾ

. ىم٤مل: وُمـ أيـ ىمٚم٧م  : اشمٗم٤مق إُم٦م : وُم٤مذا؟ ىم٤مل ، ىم٤مل طٜم٦م رؾمقل اهلل ـوُم٤مذا؟ ىم٤مل: ؾم

وم٘م٤مل اًمِمٞمخ أضمٚمتؽ صمالصم٦م  ، ، ُمـ يمت٤مب اهلل؟ ومتدسمر اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ؾم٤مقم٦م اشمٗم٤مق إُم٦م

ىم٤مل: ومخرج ُمـ اًمٌٞم٧م ذم اًمٞمقم  ، ٟمف ذه٥م ومٚمؿ ُيرج أي٤مُم٤مً اٖمػم ًمقن اًمِم٤مومٕمل صمؿ أي٤مم ومت

: اًمث٤مًم٨م ومٚمؿ يٙمـ سم٠مهع أن ضم٤مء اًمِمٞمخ ومًٚمؿ ومجٚمس وم٘م٤مل: طم٤مضمتل؟ وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ . ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  ؿــٟمٕم

، ٓ يّمٚمٞمف ضمٝمٜمؿ قمغم 11٥اًمٜم٤ًمء:  چچ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 

. ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ىمرأت  وذه٥م م، وىم٤م . وم٘م٤مل صدىم٧م عم١مُمٜملم إٓ وهق ومرضظمالف ؾمٌٞمؾ ا

 ، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن . رواه اًمٌٞمٝم٘مل ) يقم وًمٞمٚم٦م صمالث ُمرات طمتك وىمٗم٧م قمٚمٞمف ؾاًم٘مرآن ذم يم

1/٩9-12 ). 

ومٙمؾ ُمـ أداه اًمؼمه٤من ُمـ اًمٜمص أو اإلمج٤مع اعمتٞم٘مـ إمم ىمقل ُم٤م : وىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ طمزم        

  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٗمرض قمٚمٞمف اًم٘مقل سمام أدى إًمٞمف اًمؼمه٤من ، ىمٌٚمف ىم٤مل سمذًمؽ اًم٘مقلٕمرف أطمد ومل يُ 

، ومل يِمؽمط شمٕم٤ممم ذم 111اًمٌ٘مرة:  چۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئچ

، إذ ي٘مقل قمز  . سمؾ أٟمٙمر اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ قمغم ُمـ ىم٤مًمف ذًمؽ أن ي٘مقل سمف ىم٤مئؾ ىمٌؾ اًم٘م٤مئؾ سمف

گ    گ  گ گ  ک  ک  ک  ڑ کچ رًا قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ ىم٤مًمقا وضمؾ طم٤ميمٞم٤ًم قمـ اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٙمِ 

ع اًمٗم٘مٝم٤مء ـع اًمت٤مسمٕملم ومجٞمـد أٟمٙمر قمغم مجٞمـذا وم٘مـظم٤مًمػ ذم ه ـ. وُم8ص:  چ ڳ

،  ٕن اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ آقمت٘م٤مد أو اًمٗمتٞم٤م ، سمٕمدهؿ

ومٙمؾ ُم٠ًمًم٦م  . ومٙمٚمٝم٤م حمّمقر ُمْمٌقط ُمٕمروف قمٜمد أهؾ اًمٜم٘مؾ ُمـ صم٘م٤مت اعمحدصملم وقمٚمامئٝمؿ

٤م ىمقل قمـ ص٤مطم٥م ًمٙمـ قمـ شم٤مسمع ومٛمـ سمٕمده وم٢من ذًمؽ اًمت٤مسمع ىم٤مل ذم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م مل يرد ومٞمٝم
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، ويمذًمؽ يمؾ ُم٠ًمًم٦م مل حيٗمظ ومٞمٝم٤م ىمقل قمـ ص٤مطم٥م وٓ  سم٘مقل مل ي٘مٚمف أطمد ىمٌٚمف سمال ؿمؽ

. وُمـ  ، وم٢من ذًمؽ اًمٗم٘مٞمف ىمد ىم٤مل سم٘مقل مل ي٘مٚمف أطمد ىمٌٚمف شم٤مسمع وشمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمدهؿ

٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل أزيد ُمـ قمنمة آٓف ُم٠ًمًم٦م مل ي٘مؾ ومٞمٝم٤م صم٘مػ هذا وم٢مٟمف جيد ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وُم

غ ه١مٓء اجلٝم٤مل ًمٚمت٤مسمٕملم صمؿ عمـ سمٕمدهؿ أن ي٘مقًمقا ىمقًٓ مل ًقّ . ومٙمٞمػ يُ  أطمد ىمٌٚمٝمؿ سمام ىم٤مًمقه

، وحيرم قمغم ُمـ سمٕمدهؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٝمذا ُمـ ىم٤مئٚمف دقمقى سمال سمره٤من  ي٘مٚمف أطمد ىمٌٚمٝمؿ

طمٙم٤مم ذم أصقل )اإلُمـ  . اهـ  ذًمؽوخترص ذم اًمديـ وظمالف اإلمج٤مع قمغم ضمقاز 

 . (22٩-226،  إطمٙم٤مم

، ومٚمٛمـ سمٕمدهؿ أن  : إذا اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع سمٜم٤مء قمغم دًمٞمؾ قُمرَف سمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل أسمق اًمؼميم٤متو      

،  . وإن قمٚمٚمقا احلٙمؿ اًمنمقمل سمٕمٚم٦م ، ظمالوم٤ًم عمـ ُمٜمع ذًمؽ يًتدل سمٖمػمه ذم ىمقل اجلٛمٝمقر

 ُمـ . اهـ قز شمٕمٚمٞمٚمف سمٖمػم شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م؟ قمغم ىمقًملم، ومٝمؾ جي وىمٚمٜم٤م جيقز شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ سمٕمٚمتلم

واًمذي اقمت٘مده أن  . ويمالم أيب اًمؼميم٤مت يِمٕمر سمقضمقد آظمتالف . (٩69-٩67 ، )اعمًقدة

ٕٟمف  ، اخلالف ٓ يٛمٙمـ أن يّمح قمـ أطمد ُمـ إئٛم٦م اعمجتٝمديـ اًمذي يٕمتد هبؿ ذم اإلمج٤مع

 واًمٗم٘مف وإصقل وٓ يٛمٜمٕمف ُمـ يًتدل سم٤مًم٘مرآن واحلدي٨م ذم اًمتٗمًػموٓ ُيٕمرف جمتٝمد إٓ 

 . ٕمرف قمٛمـ ؾمٌ٘مف ُمـ أهؾ اإلمج٤معذًمؽ أن اؾمتدًٓمف ٓ يُ 

 

 عاذاف بحثاد

 ختالف ؾقفؿ تػريؼ افديـ واإليحتر
 

 : خطقرة وحتريؿ افتػرق دم افديـ :ادسلفة إوػ

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چىم٤مل اهلل قمز وضمؾ       

ىئ چشمٕم٤ممم ، وىمقًمف ٩6 – ٩1اًمروم:  چی یی جئ حئ مئ ىئ يئجب

ی چ. وىمقًمف شمٕم٤ممم  ٕمزًم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤موأىم٤ًمُم٤ًم ُمٜمأي ضمٕمٚمقه أضمزاًء  چی

أي يمؾ طمزب  چجئ حئ مئ ىئ يئ چ، وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، أي مج٤مقم٤مت ُمتٗمرىم٦مچی



 328 

. وهذا يمٛمـ  ، ُمٕمرو٤ًم قمام قمٜمد همػمه ُمـ ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم يٗمرح سمام قمٜمده ُمـ سمٕمض اًمديـ

ويمٛمـ  ، ل شمٗمنه٤م وشمٌٞمٜمٝم٤م، ويٕمرض أو حيرف إدًم٦م اًمت يتٛمًؽ سمٌٕمض أدًم٦م اًمنمع

 . وىمد شم٘مدم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم يتٛمًؽ سمٌٕمض اعمتِم٤مهب٤مت ويٕمرض قمام يٗمنه٤م ُمـ اعمحٙمامت

ىمد يٙمقن  . وشمٗمريؼ اًمديـ وشمِمٞمع يمؾ ـم٤مئٗم٦م عم٤م هتقى ُمـ أضمزاء اًمديـ٤مسم٘م٦م ـاعم٤ًمئؾ اًمً

إذا اىمؽمن سمجحقد يمؾ ـمرف سم٠مضمزاء اًمديـ اًمتل شمتٛمًؽ هب٤م إـمراف  وذًمؽ ، اًمٙمٗمر سم٥ًٌم

يّمٚمح أن يٙمقن  چی  ىئ ىئ ىئ چيدل قمغم ذًمؽ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٕظمرى .ا

ىمراءة   ١ميد ذًمؽوي . شمٗمًػمًا ًمٚمٛمنميملم: ُمـ هؿ؟ وهق ُمـ ضمٝم٦م اإلقمراب سمدل ُمـ اعمنميملم

، شمٗمرح يمؾ  أي ارشمدوا قمٜمف ويم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٤مً  ،سم٠مًمػ سمٕمد اًمٗم٤مء  ،: وم٤مرىمقا ديٜمٝمؿ محزة واًمٙم٤ًمئل

 .  ر سم٠مضمزاء أظمرى ُمـ اًمديـوشمٙمٗم ، ؿمٞمٕم٦م سمام قمٜمده٤م ُمـ سمٕمض اًمديـ
 

ڃ ڃ چ چ چىمقًمف شمٕم٤ممم  ي١ميمد ُمْمٛمقن آيتل اًمروم ،و      

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ھ ے چ ىمقًمف شمٕم٤ممم يمذًمؽ ، و 7٥اًمٌ٘مرة:  چک کک ک گ گ گ گ

﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﮴  ﮵ ﮶ ﮲  ﮳ هم٤مومر:  چے ۓ ۓ

7٩. 

ف ـًمديـ ُمٕمرو٤ًم قمـ سمٕمْمٞمع ًمٌٕمض اـواعمًٚمؿ سمريء ُمـ يمؾ ُمـ يٗمرق اًمديـ، ويتِم      

ڇ ڇ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ ٤ممم ــــ. يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم أظمر

أي  ، صٞمٖم٦م قمٛمقم واؾمتٖمراق چڇ ڇ ڇ ڍ  چ، ىمقًمف شمٕم٤ممم 1٥9إٟمٕم٤مم:  چ ڍ

ق ًم٧ًم  ًمٚمديـ . ُمٜمتٛمٞم٤ًم إًمٞمٝمؿ ذم أي رء ُمـ ُمذهٌٝمؿ اًمـُٛمَٗمـر 

 ،12٩آل قمٛمران:  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ل٤مىمو      

، وإصؾ ذم چڦچُمٜمّمقب قمغم احل٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم  چڄچىمقًمف شمٕم٤ممم 

يمقن اعمٕمتّمٛملم ( شمْمٛمٜمف عمٕمٜمك اًمْمؿ واًمت٘مري٥م واإلضمتامع ذم اعمٕمٜمك اعمٓمٚمقب و)مجٞمٕم٤مً ًمٗمظ 

 . ومرىم٦م واطمدة
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ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

ُمٜملم أن يٙمقٟمقا أُم٦م ، أي وم٤معمٓمٚمقب ُمـ اعم١م ،121آل قمٛمران:  چ  ڻ  ڻ  ۀ

، جي٥م أن  إُم٦م يمجٛمٚم٦ميٙمقٟمقا يمٞم٤مٟم٤ًم قم٤مُم٤ًم واطمدًا وسمٛمٜمٝم٩م ُمِمؽمك ، وًمٞمًقا أمم٤م ُمتٗمرىم٦م . و

 ومال ومٞمٝمؿ اًمٗمالح سمحٍم ُيِمٕمر أي٦م هذه آظمر وأن ، ظم٤مص٦م اعمذيمقرة ذم أي٦م اًمّمٗم٦محتٛمؾ 

 أٟمف قمٓمٞم٦م اسمـ ؾوٟم٘م،  اعمٗمنيـ ُمـ ومج٤مقم٦م اًمزضم٤مج ىمقل وهذا . اًمٗمالح قمدم ٓظمتٞم٤مر جم٤مل

ـْ » وذم ، ص٤مًمح رضمؾ ُمٜمؽ ًمٞمٙمـ: ىمقًمؽ سمٛمٜمزًم٦م  دمريده أي اًمتجريد ُمٕمٜمك ذهـهش ُِم

،  اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م شُمـ» او ًمٌٞم٤من اعمٜمِم٠م أي اسمتداء اًمٖم٤مي٦مش ُِمـ» ُمٕمٜمك إمم راضمع وهق،  ًمٚمّمالح

 ىمدر قمغم اخلػم إمم اًمداقمٞم٦م إُم٦م قمْمقي٦م ُمـ ُم١مُمـ يمؾ حيّمؾ وًمٙمـ.  ًمٚمتٌٕمٞمض وًمٞم٧ًم

 . وًمٞمتفوُم١ًم ُم١مهالشمف

 

 : ادسلفة افثاكقة: أشباب افتػرق دم افديـ

 إؾم٤ٌمب اًمٙمثػمة ًمٚمتٗمرق شمرضمع يمٚمٝم٤م إمم ؾمٌٌلم يمٌػميـ:      

چ چ چ چ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ،: اشم٤ٌمع همػم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم افسبب إول      

 چڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ُٕمقدٍ و سيح . ، وهذا ٟمص1٥٩إٟمٕم٤مم:  ًْ ـِ َُم ـِ اسْم ٤مَل: ظَمطَّ ًَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ ، ىمَ  قَم

ـْ ؿِماَمًمِفِ  « َهَذا ؾَمٌِٞمُؾ اهللَِّ » ، وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ظَمٓم٤ًّم ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َوقَم ، صُمؿَّ  ، صُمؿَّ ظَمطَّ ظُمُٓمقـًم٤م قَم

چ  چ  چ  ڍ  صُمؿَّ شَماَل ،  « َوَهِذِه ؾُمٌٌُؾ قَمغَم يُمؾ  ؾَمٌِٞمٍؾ ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمَٓم٤مٌن َيْدقُمق إًَِمْٞمفِ  » ىَم٤مَل 

َي٦ِم  ڍ چ ْٔ  ( واسمـ ُم٤مضمفرواه اسمـ طم٤ٌمن وأمحد واًمٜم٤ًمئل )ذم اًمٙمؼمى .إمَِم آظِمِر ا

 وصححف أيْم٤ًم إًم٤ٌمين وهمػمه . ، وواوم٘مف اًمذهٌل واًمدارُمل واحل٤ميمؿ وصححف

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

 ،اًمِمؼ هق اًم٘مٓمع ـمقًٓ  ،11٥ٜم٤ًمء: اًم ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  

وهذا ؾمٞمٙمقن ىمٓمٕم٤ًم ُمٖم٤ميرًا  ، طواعمٕمٜمك أٟمف ُيت٤مر ؿِمّ٘م٤ًم )أي ؾمٌٞماًل( خم٤مًمٗم٤ًم ًمِِمؼ رؾمقل اهلل 



 331 

أي ٟمجٕمٚمف واًمٞم٤ًم )أي ُمتّمال ُمالزُم٤ًم( عم٤م شمقٓه  ڍچ  چ  چ      ڍًمًٌٞمؾ اعم١مُمٜملم . وُمٕمٜمك 

 ُمـ والل وٟمٙمٚمف إمم ُم٤م اظمت٤مره .

اقمت٘م٤مد قمدم صح٦م إطمٙم٤مم  :افـقع إول ،الم ٟمققم٤من ـاعمٗمرىم٦م قمـ اإلؾمٌؾ ـواشم٤ٌمع اًمً      

افـقع .  وواوح أن هذا يمٗمر سم٤مإلؾمالم ،سمٛمٜم٤مه٩م أضمٜمٌٞم٦م  واؾمـتٌداهل٤م ،اإلؾمـالُمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م 

 ٝمقات اًمدٟمٞمقي٦مـ٤ٌمع اًمًٌؾ اعمٗمرىم٦م سم٥ًٌم اًمِمؿمٕم٦ٌم ُمـ اشم   : أن يٙمقن ذم اعمًٚمؿافثاين

 ،٧م سمٙمٗمر وٓ ردة ومٝمـذه ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة وًمٞمً ،ؾمالم ُمع اقمت٘م٤مده سمّمح٦م اإل ، وإهقاء

ـِ قَمْٛمٍرو َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اطمدي٨م  يقوح ذًمؽ َـّ  » هللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل قَمٌِْد اهللَِّ سْم ـْ يُم َأْرسَمٌع َُم

َـّ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْم  ومِٞمِف يَم٤مَن ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م ظَم٤مًمًِّم٤م ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ومِٞمِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ُِمٜمُْٝم ـَ اًمٜم َٗم٤مِق طَمتَّك ، َوَُم َٚم٦ٌم ُِم

َث يَمَذَب َوإَِذا قَم٤مَهَد هَمَدَر َوإَِذا ظَم٤مَصَؿ وَمَجَر يَ  ـَ ظَم٤مَن َوإَِذا طَمدَّ
ِ رواه  «َدقَمَٝم٤م: إَِذا اْؤمُت

اًمٌخ٤مري وهمػمه . ومخّم٤مل وؾمٌؾ اًمٙمٗم٤مر يمٚمٝم٤م ُيٓمٚم٥م ُمـ اعمًٚمؿ أن ٓ شمٙمقن ومٞمف ظمّمٚم٦م او 

ٕم٦ٌم ُمـ ـالم وم٘مد أظمذ سمِمـق واًمتزاُم٤مت اإلؾمؿمٕم٦ٌم ُمٜمٝم٤م . ومٛمـ شمٕم٤مُمؾ ُمع اظمقشمف سمٖمػم اظمال

ؿ ويمذًمؽ ُمـ طم٤مول اًمتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ سمٖمػم طمؼ او ظم٤مهن ، قمـ اإلؾمالم ٌؾ اعمٗمرىم٦مـٕم٥م اًمًـؿُم 

ىمد شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٙمٗمر او ُم٤م همػم أن هذه اخلّم٤مل  ، ٚمٙمٗم٤مرٞم٦م ًمٕمٛمٚماًمّم٤مل اخل او همػم ذًمؽ ُمـ

 . ًمٞمس سمٙمٗمر ُمـ اًمِمٝمقات اًمدٟمٞمقي٦م

،  ذيمر ًمف دقم٤مة قمغم أسمقاب ضمٝمٜمؿ ططمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن أن اًمٜمٌل  ٨مويزيد إُمر سمٞم٤مٟم٤ًم طمدي      

هؿ ُمـ ضمٚمدشمٜم٤م  » ، ىم٤مل ، وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل صٗمٝمؿ ًمٜم٤م ُمـ أضم٤مهبؿ إًمٞمٝم٤م ىمذومقه ومٞمٝم٤م

شمٚمزم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم  » : ومام شم٠مُمرين إن أدريمٜمل ذًمؽ؟ ىم٤مل ، ىمٚم٧م « ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمتٜم٤م

، وًمق  وم٤مقمتزل شمٚمؽ اًمٗمرق يمٚمٝم٤م » ، ىم٤مل ٤مقم٦م وٓ إُم٤ممىمٚم٧م: وم٢من مل يٙمـ هلؿ مج ، « وإُم٤مُمٝمؿ

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم  « أن شَمَٕمضَّ سم٠مصؾ ؿمجرة طمتك يدريمؽ اعمقت وأٟم٧م قمغم ذًمؽ

، وضمقاب اًمٜمٌل  : وم٢من مل يٙمـ هلؿ مج٤مقم٦م وٓ إُم٤مم. وؾم١مال طمذيٗم٦م  ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ

،  ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمًٚمؿ همػمه، يم٠من يٙمقن اعمًٚمؿ ذم سمٚمد  وٓمرارقمٚمٞمف ىمد حيٛمؾ قمغم طمٙمؿ اإل ط

وُمٕمٜمك  . شمٙمقيـ مج٤مقم٦م يٙمقن ذم طم٤مل يتٕمذر ومٞمف وا ويٙمقن ُمًتْمٕمٗم٤ًم ٓ ي٘مدر قمغم اهلجرةا

وًمٙمـ إذا  ، واًمتٕم٤مُمؾ اإلقمتزال قمدم اإلٟمتامء اعمٕمٜمقي إًمٞمٝمؿ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اإلظمتالط
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هذا يم٤من  ، يم٤من احل٤مل ؿمديدًا وشمٕمذر قمدم اإلٟمتامء إٓ سمت٤ٌمقمد إضم٤ًمد يم٤مهلجرة وٟمحقه٤م

. وًمذًمؽ يم٤من اًمٕمض  إذا مل يقضمد ظمٞم٤مر آظمر يم٤مًمت٘مٞم٦م وٟمحقه٤م اًمت٤ٌمقمد هق اإلقمتزال اًمقاضم٥م

وأصؾ اًمٕمزل اًمٗمرز واًمٗمّمؾ واًمتٛمٞمٞمز او قمغم أصؾ ؿمجرة اطمتامًٓ رسمام شم٘مقم احل٤مضم٦م إًمٞمف . 

 ،تٕمٛمؾ ذم إضم٤ًمد واعمٕم٤مين ـوُيً ،ُي٘م٤مل: ومالن سمٛمٕمزل قمـ يمذا ويمذا  ،اًمتٜمحٞم٦م واإلسمٕم٤مد 

وْمُؼ  » ٚمََّؿ ىَم٤مَل ـاهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَم  ٦َم، َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ ـقَم٤مِئَِم دي٨م ـّمؾ اعمٕمٜمقي طمومٛمـ اًمٗم َُم٤م يَم٤مَن اًمر 

َّٓ َزاَٟمفُ   ىَمطُّ إِ
ٍ
ء َٓ قُمِزَل قَمٜمُْف  ذِم َرْ َّٓ ؿَم  ، َو رواه اإلُم٤مم أمحد وصححف ؿمٕمٞم٥م  «٤مَٟمُف ـإِ

ال ُم٤م يي . وأدًم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وًمذًمؽ ُي٘م٤مل: اإلقمتزال اعمٓمٚمقب هق اقمتز ،إرٟم١موط 

  شمدل قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه .

 

گ گ گ گ ڳ  چشمٕم٤ممم  ٤ملىم ،: هق اًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل سملم اًمٕم٤ٌمد افسبب افثاين      

ڇ ڍ  چشمٕم٤ممم  ٤مل، وىم61٩اًمٌ٘مرة:  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وىمد ي١مدي  ،وهذا ؾم٥ٌم يمٌػم  ،18اجل٤مصمٞم٦م:  چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

اًم٥ًٌم اًمقطمٞمد قمٜمد إُمؿ  فذم أيتلم سمّمٞمٖم٦م احلٍم ويم٠مٟم وًمذًمؽ ُذيمر ،إمم اًم٥ًٌم إول 

 ،ُمٜمٝم٤م اًمٍماع قمغم اعمٜم٤مص٥م واًمٕمٚمق ذم إرض  ،وصقر اًمٌٖمل سملم اًمٕم٤ٌمد يمثػمة  .ىمٌٚمٜم٤م 

سم٠مٟمقاع ُمـ  ريــٚم٥م طم٘مقق أظمـوُمٜمٝم٤م ؾم ،روقم٦م ـ٥م همػم اعمِمـوُمٜمٝم٤م اًمٍماع قمغم اعمٙم٤مؾم

ذا اخل٨ٌم وم٢من اًم٤ٌمهمل ىمد ُيت٤مر ـحلامي٦م ه. و دةـاًم٘مقاٟملم اًمٗم٤مؾمو الحـاعمٙمر او سمحامي٦م اًمً

٥ٌم ـاًمٜمزاع سمًٝم٤م . وُمـ صقر اًمٌٖمل ـالم ويتقهمؾ ذم دريم٤مشمـٌؾ اعم٤ٌميٜم٦م ًمإلؾمـسمٕمض اًمً

وىمد  ، ٜم٦مـٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ او اإلُمتٜم٤مع قمـ رد اًمٜمزاع إمم اًم٘مرآن واًمًـاٟمت٘م٤مص أظمريـ وسمخً

ُمع اجلٛمقد  ،ٔمر ٥ٌم اًمٕمّمٌٞم٦م ًمٚمتٞم٤مر اًمٗمٙمري او اًمٗم٘مٝمل ورومض شمٙمرار اًمٜمـيٙمقن ذًمؽ سمً

٥ٌم اًمٙمٌػم ًمٚمٍماع سملم اًمٓمقائػ ـسمؾ إن اًمٔمٚمؿ هق اًمً . ــوُم٘م٤موُم٦م اًمتٖمٞمػم إمم إطمً

الم يم٤من اإلسار قمغم اًمٔمٚمؿ وقمدم ـريع اًم٘مت٤مل ذم اإلؾمـ٥ٌم ًمتِمـوم٢من أول ؾم ،وإُمؿ 

احل٩م:  چ ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٤ممم ـــيمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم ،قي٦م اعمٔم٤ممل ـشمً

 فمٚمٛمقا .واعمٕمٜمك ٕهنؿ  ، ٩9
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  ثة: افقؿاية مـ افتػرق دم افديـ :ادسلفة افثاف

ۈئ ېئ ېئ ېئ چ يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  : رد افـزاع إػ افؼرنن وافسـة  -1

ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

. ومقضم٥م سمٞم٘ملم رد ُم٤م شمٜم٤مزقمٜم٤م ومٞمف إمم ٥9اًمٜم٤ًمء:  چ حت ختمت ىت يت جث مث

يمام  اإليامن واضم٤ٌمت وهذا ُمـ ، اعمتٜم٤مزقملمه٥م اُمذو ُمٞمقل اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ

وأن هذا اًم٘مقل زًم٦م  وذم هذه أي٦م إسمٓم٤مل ًمٚم٘مقل سمٖمٚمؼ سم٤مب اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد . هق ٟمص أي٦م

، وم٘مد ٟمز ص٤مطم٥م هذه اعم٘م٤مًم٦م أن اًمٜم٤مس  ممـ ىم٤مل سمف ُمـ اًمدقم٤مة إمم اإلؾمالم همٗمر اهلل هلؿ

الق واًمدُم٤مء وهمػم ذًمؽ ُمـ يتٜم٤مزقمقن يمؾ يقم ذم ُم٤ًمئؾ اًمٌٞمع واًمنماء واًمٜمٙم٤مح واًمٓم

، يمام ٟمز ص٤مطم٥م هذه اعم٘م٤مًم٦م أن شمٕمدد اعمجتٝمديـ  احل٘مقق اًمتل اظمتٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م اعمذاه٥م

وىمد ذيمر سمٕمض اًمًٞم٤مؾمٞملم اإلؾمالُمٞملم أن ُم٤م يتٌٜم٤مه وزّم إُمر  . ٜمٝمْم٦م سم٤مإلؾمالمٚمًمط ذ

مب   حب  خب     جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب      ڍوهذا اًمرأي ُمٜم٤مىمض ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،ُيٚمزم رقمٞمتف 

ومًقاء يم٤من اًمٜمزاع سملم إُمػم واعم٠مُمقر او سملم  ، ٥9اًمٜم٤ًمء:  ڍ  ىب      يب  جت  حت  خت

وأيْم٤ًم وم٢من اًمٓم٤مقم٦م إٟمام شمٙمقن ذم  ،أومراد اًمرقمٞم٦م وم٢من اًمقاضم٥م هق رده إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

 اعمٕمروف يمام صح ذم احلدي٨م .
 

 ذم ىمقًمفيمام  ،ذًمؽ إلـمالق اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜم٤مزع و : إٓ بحجة جقاز افتـازعظدم   -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ چشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك

يمت٠مصمػم اظمتالف أراء  ،وًمٙمـ إذا طمّمؾ ُم٤م يقضم٥م اإلٟمٙم٤مر . 12إٟمٗم٤مل:  چٺ

وم٢من اإلٟمٙم٤مر  ،قمغم حتّمٞمؾ احل٘مقق او وىمقع ُمٔم٤ممل قم٤مُم٦م او ظم٤مص٦م سم٥ًٌم شمٗم٤موت إٟمٔم٤مر 

ـِ ول . وجي٥م رد اًمٜمزاع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمام ذيمرٟم٤م ذم إصؾ إو ،واضم٥م  ـْ ضُمٜمَْدِب سْم قَم

ٌََجكِم   ٌِْد اهللِ اًْم اىْمَرُءوا اًْمُ٘مْرآَن َُم٤م اْئَتَٚمَٗم٧ْم قَمَٚمٞمِْف  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم

 رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م . « ا اظْمَتَٚمْٗمتُْؿ ومِٞمِف وَمُ٘مقُُمقا، وَم٢مِذَ  ىُمُٚمقسُمُٙمؿْ 
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ِلَّ ومٕمـ أيب ُمقؾمك  : افتطاوع افعؿع  -3 ـِ  طَأنَّ اًمٜمٌَّ ا  » ، وَمَ٘م٤مَل  سَمَٕمَثُف َوُُمَٕم٤مًذا إمَِم اًْمٞمََٛم َ َين 

َتٚمَِٗم٤م َٓ خَتْ َرا َوشَمَٓم٤مَوقَم٤م َو َٓ شُمٜمَٗم  ا َو َ ا َوسَمنم  َ َٓ شُمَٕمن  اه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وأمحد . اًمٓم٤مقم٦م: رو « َو

اعمت٤ٌمَدل يتٓمٚم٥م اإلشمٗم٤مق قمغم ـمري٘م٦م وهل ٟم٘مٞمض اعمٕمّمٞم٦م . واًمتٓم٤موع  ، اًمٜمٗمس سم٤مًمٕمٛمؾ إٟم٘مٞم٤مد

يٗمتح جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم و ،أصؾ ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م  ًمٚمٕمٛمؾ سمال اظمتالف قمٜمد اظمتالف أراء . وهذا

يمام هق احل٤مل ذم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمديدة عمج٤مًمس اًمِمقرى واعمج٤مًمس  ،ًمقؾم٤مئؾ شمٜمٗمٞمذ اًمتٓم٤موع 

وم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد شمٕمذر طمًؿ . وًمٚمتٓم٤موع اعمت٤ٌمدل جم٤مل يمٌػم أيْم٤ًم ذم اخلال وهمػمه٤م اإلداري٦م

 وًمٙمـ ٓجم٤مل هٜم٤م ًمٚمدظمقل ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ .   ،اخلالف او وٞمؼ اًمقىم٧م 
 

حم٦ٌم اعم١مُمٜملم  ام ي٤ًمقمد قمغم اًمتامؾمؽ وٟمٗمل اًمتٗمرقٛموم : افتحع بلخالق اإلشالم   -4

، ويتْمٛمـ ذًمؽ أن جيد اعم١مُمـ  إمم درضم٦م اًمتقاوع واًمتذًمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ واًمؽماطمؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

٤مل ـ، ىم رـ٤مد أطمدمه٤م ًممظمـل اًمتٗم٤مهؿ ُمٕمف واٟم٘مٞمـ، ومال صٕمقسم٦م وم اوٕم٤مً ٝمالً ُمتقـأظم٤مه ؾم

ـِ طمدي٨م وشمدسمر  .٥1اعم٤مئدة:  چھ ھ ھ ھ ے ے چ ٤ممم ــشمٕم ٌِْد اهللِ سْم قَم

ُٕمقدٍ  ًْ ـِ اًمٜمٌَِّل  َصغمَّ  َُم ـْ يَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِفِ  » اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل  ، قَم ٍة ُِمْثَ٘م٤مُل  َٓ َيْدظُمُؾ اجْلَٜم٦ََّم َُم َذرَّ

ـْ يمِؼْمٍ  ٜم٦َمً  ، «ُِم ًَ ٜم٤ًم َوَٟمْٕمُٚمُف طَم ًَ ٥مُّ َأْن َيُٙمقَن صَمْقسُمُف طَم
ضُمَؾ حُيِ إِنَّ اهللَ  » َل ، ىَم٤م ىَم٤مَل َرضُمٌؾ: إِنَّ اًمرَّ

سمٓمر »وُمٕمٜمك  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  « ُر احْلَؼ  َوهَمْٛمُط اًمٜم٤َّمسِ ، اًْمٙمؼِْمُ سَمٓمَ  مَجِٞمٌؾ حُي٥ِمُّ اجْلاََمَل 

أي اإلٟمت٘م٤مص ُمٜمٝمؿ او اطمت٘م٤مرهؿ .  شهمٛمط اًمٜم٤مس»وُمٕمٜمك  ،٤مزم قمٚمٞمف أي دومٕمف واًمتٕم شاحلؼ

ٓ شمدظمٚمقن اجلٜم٦م طمتك شم١مُمٜمقا وٓ شم١مُمٜمقا طمتك  » طأيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ

 . رواه ُمًٚمؿ « ، أوٓ أدًمٙمؿ قمغم رء إذا ومٕمٚمتٛمقه حت٤مسمٌتؿ؟ أومِمقا اًمًالم سمٞمٜمٙمؿ حت٤مسمقا
 

ف ذم إصقل أن اًمت٘مٚمٞمد اإلصٓمالطمل ذم ٕمروٛمـ اعموم : إفزام ادؼؾديـ بحدودهؿ  -5

وًمٙمـ يٚمج٠م إًمٞمف  ،ًمٞمس ـمري٘م٤ًم إمم اًمٕمٚمؿ واإلقمت٘م٤مد  اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م )اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م(

ُمـ همػم أن جيزم سمّمقاب ُم٤م ىمٚمد ومٞمف . وًمذًمؽ وم٢من ُمـ  ،اعم٘مٚم د إلسمراء ذُمتف ُمع اهلل قمز وضمؾ 

!! او شمرى ُم٘مٚمدًا يـ سمام أظمذوه شم٘مٚمٞمداً إًمزام أظمرأىمٌح إُمقر أن شمرى ُم٘مٚمديـ يريدون سم٘مقة 

!! وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ ٘مقق اًمٕم٤مُم٦م وقمغم إُمقال واًمدُم٤مءيتج٤موز سم٤مًمت٘مٚمٞمد قمغم احل
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ُمٜمٝم٤م  ،وومٞمف ُمٗم٤مؾمد قمٔمٞمٛم٦م  ،ًمٚم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕمٛمؾ وم٢مٟمف خم٤مًمػ ًممداب وإظمالق 

ٜم٤مس ووم٘م٤ًم ًمتقضمٞمف اعمِم٤ميخ شمٗم٤مىمؿ اخلالف وإصم٤مرة همٞمظ اًم٘مٚمقب سملم اعمًٚمٛملم . وحترك قم٤مُم٦م اًم

وًمذًمؽ جي٥م قمغم اًمِمٞمقخ اًمذيـ ًمٞمس هلؿ أهٚمٞم٦م اإلضمتٝم٤مد اجلزئل أن ٓ حيريمقا  ،أُمر ُمتقىمع 

 . ومع اإلٟمتّم٤مر ًمٚمتٞم٤مر اًمذي هؿ ومٞمفاًمٜم٤مس ذم أُمقر ظمٓمػمة سمدوا
 

اًمٌدع همػم يِمٛمؾ ذًمؽ و : عامؾ مع إخطاء اإلجتفاديةتافادروكة ادعتدفة دم   -6

ٟمٜمٌف هٜم٤م إمم أن و شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اعم٤ٌمطم٨م إومم ُمـ هذا اًمٗمّمؾ . وىمد ؾمٌؼ ،اعم٘مّمقدة 

، وذًمؽ هق اًم٘مرآن  ضمتٝم٤مد اعمنموع هق سمذل اجلٝمد عمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًمقضمقه اعم١مدي٦م إًمٞمفاإل

وم٢من ـمٚم٧ٌم احلؼ  وأمهٝم٤م أصقل اًمٗم٘مف وُمٕم٤مين اًمٜمحق . ،وأدوات ومٝمؿ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م  واًمًٜم٦م

،  ٓم٠مت ذم سمٕمض إدًم٦م ومٚمؿ شمٕمثر قمٚمٞمٝم٤م ومال ضمٜم٤مح قمٚمٞمؽ، صمؿ أظمٓم٠مت ذم اًمتٗمًػم أو أظم ٤مُمٜمٝم

وأُم٤م ـمٚم٥م احلؼ )سمزقمؿ ىم٤مئٚمف( ُمـ همػم  . سمؾ أٟم٧م ُم٠مضمقر قمغم آضمتٝم٤مد ذم ـمٚم٥م احلؼ

وًمذًمؽ  . ، ومٝمذا ظمروج ُمتٕمٛمد قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ وص٤مطمٌف آصمؿ اًمقضمقه اعم١مدي٦م إًمٞمف

   . أُمثٚم٦م شم٘مدم سمٕمْمٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب
 

اًمٙمثػم ُمـ  وذًمؽ أن اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل يْمؿ اًمٞمقم : ؿبقل افتؽامؾ دم افعؿؾ  -7

ويْمؿ قمددًا يمٌػمًا ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اخلػمي٦م  ،إؿمخ٤مص اًمٜم٤مؿمٓملم اًمذيـ يٕمٛمٚمقن يم٠مومراد 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم إومراد واًمتٜمٔمٞمامت اًمتل دظمٚم٧م ذم  ،واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمدقمقي٦م وإطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

وىمد ؾمٌؼ  . ؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ(وىمد سمٞمٜم٤م أصقل ذًم ، قمٛمؾ ُمِمؽمك وٛمـ ُم١مؾم٤ًمت همػم ديٜمٞم٦م

أم أن اعمٝمؿ  ، هؾ جي٥م مجع ه١مٓء يمٚمٝمؿ ذم ُم١مؾم٦ًم واطمدة ،أن طمّمؾ يمثػم ُمـ اخلالف 

شمٚمت٘مل ُم٤ًمرات قمٛمٚمٝمؿ قمغم ُمّم٤مًمح قم٤مُم٦م ُمِمؽميم٦م وإن يم٤من شمّمٜمٞمػ سمٕمْمٝمؿ هق أن 

 شاًمالُمريمزي٦م اعمتٗم٘م٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٤مً »ـمري٘م٦م  ٟمحق قمغم ، وشمّمٜمٞمػ سمٕمْمٝمؿ أظمر ُمدٟمٞم٤مً  ،إؾمالُمٞم٤ًم 

 ؟؟ وقم٤مُم٦م اعمٗمٙمريـ اإلؾمالُمٞملم يرون٦م وأهنؿ يٕمٛمٚمقن ذم سمٚمد واطمد ُمـ سمالد اعمًٚمٛملمظم٤مص

 شمٙم٤مُمؾأي  ،اخلٞم٤مر اًمث٤مين  إمم سمِمدة ًمٞمقم شمْمٓمرهؿاًميورات واًمتحدي٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م اأن 

ٖمٞم٤مب اًمت٤مم ًمٚمًٚمٓم٦م اعمتٛمٙمٜم٦م اًمتل سمؾ إن اًم.  ٝم٤مقمـ سمٕمْم شمٜمٔمٞمٛمٞم٤مً  إٟمِمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٜمٗمّمٚم٦م
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 ، رقمٞمتٝم٤مـؿمو الُمتٝم٤مـؾم ومٞمٝم٤م وُمدى حت٤ميمؿ شمٍموم٤مت إومراد واجلامقم٤متدمٛمع إُم٦م يمٚمٝم٤م و

يمثػمة وإن يم٤مٟم٧م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ  ٤متـًـٙمقيـ ُم١مؾمـ٤مم سمتـقضم٥م زي٤مدة اإلهتٛمـي ذا اًمٖمٞم٤مبـه

. وؾمـت٠ميت  رٟم٤م إًمٞمفـيمام أؿم ٕمٛمؾ اخلػم وسمٜمقع ُمـ اًمتٙم٤مُمؾسم ُمٜمْمٌٓم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ،سمٕمْمٝم٤م 

ەئ  وئ    ڍ ٘مقًمف شمٕم٤ممم سم ٟمذيمر هٜم٤مو ٕم٤ممم .ة ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل شمشمٗم٤مصٞمؾ يمثػم

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    ڍشمٕم٤ممم  وىمقًمف ، 6اعم٤مئدة:  ڍ وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

اًمٜمجقى واًمتٜم٤مضمل هق ُم٤م يدور سملم  .111اًمٜم٤ًمء:  ڍٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ة سمٛمٕمزل أظمريـ وذًمؽ ًميب ُمـ اإلظمتّم٤مص او ٤مُمٞمع اًمّمٖمػماصمٜملم ومّم٤مقمدًا ُمـ اعمج

 اعمٛمدوح همػمه ُمـ دواقمل قمدم اذاك أظمريـ . وإصؾ ذم اًمٜمجقى اًمذم إٓ سم٤مإلؾمتثٜم٤مء

 . ڍ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  پ  پ    ڍاعمذيمقر ذم قم٤ٌمرة 

 

: وهذا أُمر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ، وأرضمق  مقاجفة ادساظل افعدائقة فتػريؼ افصػ  -8

 أشمٜم٤موًمف ذم )ِوضمٝم٦م اًمٚمقاء( .أن 
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 افؽػـــــر وافشـــرك

 

 

 

 

 افػصؾ إول: افؼك /افؽػر /افـػاق وافردة /افؼك إصغر .  

افعالؿات بقـفام بقان ادسؾؿ وافؽاؾر و افػصؾ افثاين: ؿطع افقٓية بغ  
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 وافردة افؽػر وافؼك وافـػاق

 

 

 

 . بقان حؼقؼة افؼك وافؽػر:  ث إولحــادب

  . بعض خصائص افؽػار وافطغاة:  اينــادبحث افث

 .أمثؾة تلرخيقة مـ ادرتديـ ظـ افديـ :  ادبحث افثافث

 . ع : افؼك إصغر وافؽػر افذي ٓ خُيرج ظـ ادؾةـادبحث افراب
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 افؽػر وافؼك 

 وافردة وافـػاق

 

 ةـــمؼدم

 : قب معرؾة افؽػر ومسافؽفوجأوًٓ : 

)ُمئ٤مت أي٤مت( شمذيمر اًمٙمٗمر ًمٚمتٕمريػ سمف او ًمذيمر  ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمّمقص يمثػمة      

أطمقال  ظمّم٤مئّمف او ًمٌٞم٤من قمقاىمٌف . وٟمّمقص أظمرى شمذيمر اًمٙمٗمر ٟمّم٤ًم او شمْمٛمٞمٜم٤ًم ًمٌٞم٤من

 ىم٤مل شمٕم٤مممومٗمل اًمٙمٞمؾ سمٛمٙمٞم٤مًملم  ،ومالسمد ُمـ شمدسمره٤م واؾمتخراج ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م  ،وصٗم٤مت اًمٙمٗم٤مر 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀچ 

وذم اإلهاف ذم اًمتٜمٙمٞمؾ  ، ٩8اًمتقسم٦م:  چ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ

وذم  ، 7اًمتقسم٦م:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄچ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ   ُم٤ًمعم٦م اعم٤ًمعملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

  إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًمٙمثػمة .و ،9 - 7اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ۀ  ۀ     ہ

إذا  قمروة ٜم٘مض قمرى اإلؾمالم قمروة: إٟمام شمُ  ىم٤مل وٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب       

. وًمتقوٞمح (  1/٩1٩ ، ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم اهـ ). ٟمِم٠م ذم اإلؾمالم ُمـ ٓ يٕمرف اجل٤مهٚمٞم٦م

أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م ٓ شمٍميح  ُمٕمٌقدٟم٤م أو اهلل ؿمٝم٤مدة اإلؾمالم مل شمٙمـ: اهلل رسمٜم٤مإُمر ٟمذيمر أن 

،  ، وإٟمام يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدة اإلؾمالم: ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل ومٞمف سم٤مًمٙمٗمر سم٤مًمٓمقاهمٞم٧م

ٕن اًمٜمٙمرة ذم  ٘متيض اًمٙمٗمر سم٤مٔهل٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م يمٚمٝم٤مت اًمِمٝم٤مدة سمحرف اًمٜمٗمل اًمذي يوم٤مسمتدأ
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ؾمتثٜم٤مء اًمذي يٗمٞمد إصم٤ٌمت ، صمؿ أقم٘م٥م ذًمؽ طمرف اإل ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم وآؾمتٖمراق

وُمـ يتدسمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جيد  . ، وأٟمف وطمده اعمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة إًمقهٞم٦م هلل شمٕم٤ممم وطمده

ًمذًمؽ وضم٥م  ،ي٤مت شمتٙمٚمؿ قمـ اًمٙمٗمر واًمٙمٗم٤مر وأطمٙم٤مُمٝمؿ وؾمٌٚمٝمؿ قمددًا يمٌػمًا ضمدًا ُمـ أ

ومٜمًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم ذح  . يمام ذطمٜم٤م أطمٙم٤مم اإليامن  ُمٕمروم٦م اًمٙمٗمر وأطمٙم٤مُمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

وُمـ  ، وُمـ هيد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي ذم اًمٙمت٥م اعمختٚمٗم٦م ٝم٤مهذا اًم٤ٌمب ومجع ُم٤م شمٗمرق ُمٜم أصقل

 . يْمٚمؾ ومٚمـ دمد ًمف وًمٞم٤ًم ُمرؿمداً 
 

  : كقاع افتعامؾ بغ ادسؾؿ وافؽاؾرٕتـبقف خمتك  قًا :ثاك

 وم٢من احلٙمؿ اًمذي يٕمؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر يمٚمٝمؿ ، سم٤مإلؾمالم إذا يم٤مٟم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٤مومرة       

وذم  ، ومال جم٤مل ًمديـ هجلم ُمٚمٗمؼ ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك هق اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مٞمدة

ٱ  ٻ  ٻ  ڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم وٟمذيمر هٜم٤م  ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمّمقص يمثػمة شمٌلم ذًمؽ 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   

 . 2 – 1اًمٙم٤مومرون:  ڍٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

، وًمٙمـ جي٥م قمغم اعمًٚمؿ قمدم  ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٗم٤مصٚم٦م قم٤مُم٦م ،وأُم٤م اجلقاٟم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م      

ٗمل فمروف وم وأُم٤م اًمٕمالىم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م ومٙمثػمة ، . اإلؾمالم اعمِم٤مريم٦م ذم إقمامل اعمحرُم٦م ذم

 احلقار واًمتٕم٤مرف واًمٕمالىم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦مدمري قمٛمٚمٞم٤مت  اًمًٚمؿ

وم٤مٕصؾ  . وؿمٌف ذًمؽ ، واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م واعم٤ًمقمدة اًمقـمٜمٞم٦م ووامن احل٘مقق واعم٤مًمٞم٦م

تٕم٤مرض ُمع وٓء اعمًٚمؿ إلؾمالُمف .  ين ٓسمنمط أ سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ وضمقد هذا اًمتٕم٤مُمؾ

سمؾ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٙمقن ُم٤ٌمدرًا ذم اًمدقمقة إمم اخلػم وذم إقمامل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م . وأُم٤م 

ويٛمٙمـ  ،ٕمتٛمد قمغم قمقاُمؾ قمٛمٚمٞم٦م ُمت٤ٌمدًم٦م سملم اًمٓمروملم اًمًٚمؿ او احلرب وم٢مٟمف ي طم٤مل

 وىمد ذيمرٟم٤م مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ،واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م  ٠مطمٙم٤مم اجلٝم٤مدُمراضمٕمتٝم٤م ذم اعمّم٤مدر اخل٤مص٦م سم

أن اًمًٚمؿ وسمٞمٜم٤م هٜم٤مك  ،(  يمت٤مب )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر ذم شاًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤مل»سم٤مظمتّم٤مر حت٧م قمٜمقان 
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صمؿ شمٙمقن اًمتٍموم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م سملم اًمٓمروملم هل اًمتل  ،واًمدوم٤مع ىمريٜم٤من يًػمان ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م 

 . اًمٕمدوان إسم٘م٤مء اًمدوم٤مع ًمٚمردع أي ُمٜمع اًمٕمدوان او حتقًمف إمم ُمقاضمٝم٦م  شمقضم٥م ذم وىم٧م ُمٕملم

ػم ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م ـالم شمًـُمٗم٤موو٤مت اًمًو ، ن ُمِم٤مريع اًمًالم ىم٤مئٛم٦م دائامً وًمذًمؽ وم٢م      

ل ُمـ هـذا اًم٤ٌمب إن ؿمـ٤مء اهلل ـل ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمـوؾمـت٠ميت وم اًمدوم٤مع . ُمٜمٝم٩مع ـُم

 ٚمؼ سم٤مًمٕمالىم٤مت سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ .ـرة شمتٕمـىمْم٤مي٤م يمثٞم ،شمٕمــ٤ممم

   

 ادبحث إول

 ة افؼك وافؽػربقان حؼقؼ
 

 : مـ ؽر ذكوافػرق بقـف وبغ ادعصقة  افؼك حؼقؼة

، ومٞمًتقي٤من أو يِمؽميم٤من ذم صٗم٦م  اًمنمك ذم اًمٕمرسمٞم٦م هق أن جيٕمؾ اًمٌمء ٓصمٜملم ومّم٤مقمداً       

 اًمتقطمٞمد واإلظمالص وم٤مًمنمك ود ، أو طمؼ ُمٕملم أو ومٕمؾ ُمٕملم أو همػم ذًمؽ ُمٕمٞمٜم٦م

يْمٜم٤م وشَمِم٤مَريْمٜم٤م ذم يمذا. ، َذيَٙمفُ  ؿم٤مَريم٧ُم ومالٟم٤ًم: سُت ُي٘م٤مل:  . واإلؾمالم ىم٤مل شمٕم٤ممم  واؿْمؽَمَ

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    چ 

ائ  ەئ  ەئ  چ ٤ممم ــــ. وىم٤مل شمٕم ٩1 – 69ـمف:  چ جئ   ی  ی  ی  ىئ   ی

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  

اخل٤مًمؼ  سملم دم ادعتؼد راكـاإلصق ـ٤ممم هــ شمٕمرك سم٤مهللـوم٤مًمِم. 69اًمزُمر:  چ ی

وؾمـٞم٠ميت إيْم٤مح  ،صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕمــ٤ممم او ذم طمؼ ُمـ طم٘مقىمف قمز وضمؾ  واعمخٚمقق ذم

  ذًمؽ سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿمـ٤مء اهلل شمٕمـــ٤ممم .

ڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ     چىم٤مل شمٕمــــ٤ممم       

،  : ٟمديد اًمٌمء ُمِم٤مريمف ذم ضمقهره ًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين رمحف اهللىم٤مل ا.  7اًمزُمر:  چ ې

وًمٞمس يمؾ  ؾثْ ، ومٙمؾ ٟمد ُمِ  ٤مريم٦م يم٤مٟم٧مـي٘م٤مل ذم أي ُمِم ـِٛمْثؾوم٢من اًم ذًمؽ ضب ُمـ اعمامصمٚم٦مو

يمٚمٗمظ اجلقهر  هٜم٤م ٓم٘مٞملمأًمٗم٤مظ اعمٜم إدظم٤ملع يمراه٦م ـ. وُم ردات(ـاهـ )ُمـ اعمٗمؾ ٟمدًا.ثْ ُمِ 
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،  ّمح إذا ىم٤مرٟم٧م صٗم٤مت اعمخٚمقىم٤مت سمٌٕمْمٝم٤م٤م يـإٟمٛم ن يمالم اًمراهم٥مإقل ـ، ٟم٘م واًمٕمرض

ٕٟمف يتقؾمع ذم شمٗمًػم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن سمح٥ًم ُم٤م يرد  ب اعمٗمرداتوًمذًمؽ ذيمره اًمراهم٥م ذم يمت٤م

 . قمـ اًمٕمرب ذم يمالم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض

 ٟمف ًمٞمس هلل شمٕم٤ممم صٗم٦م همػم ضمقهري٦مأ ، ومٛمٕمٚمقم أُم٤م ذم ُمٕمروم٦م صٗم٤مت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممو      

، ٓ يِم٤مريمف ذم رء ُمٜمٝم٤م خمٚمقق ُمـ  ٤مي٦م اًمٙمامل واًمٕمٔمٛم٦م يمٚمٝم٤مٕن صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ذم هم

ٺ ٿ چ  يمٚمف يمام ذيمرٟم٤م. وىم٤مل شمٕم٤ممم سمف إلذاكا، وًمذًمؽ طمرم اهلل شمٕم٤ممم  اعمخٚمقىم٤مت

 ڍ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿڍ  ، وىم٤مل11ًمِمقرى: چٿٿ ٿ ٹٹ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ  شمٕمـــ٤ممم ، وىم٤مل  1اإلظمالص: 

( ذم ٤مد )اعمٞمؾ واإلٟمحرافواإلحل ،172إقمراف:  چچڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

وًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م إن صٗم٤مت اهلل  ،أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم هق اإلٟمحراف هب٤م إمم ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمف قمز وضمؾ 

وأُم٤م شمٗمًػم وطمٍم اإلحل٤مد سم٢مٟمٙم٤مر  وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس سمجقهري . ،شمٕم٤ممم قمٔمٞمٛم٦م يمٚمٝم٤م 

  شم٠مريخ إُمؿوٓ ذم وًمٞمس ذم اًمنمع وٓ ذم اًمٕمرسمٞم٦م ،ومٝمذا قُمـْرف ُمٕم٤مس  ،وضمقد اهلل شمٕم٤ممم 

 ُم٤م ي٘متيض طمٍم اإلحل٤مد سمذًمؽ . 

وضمؾ او ذم صٗم٦م ُمـ  ٟمدًا هلل شمٕم٤ممم ذم طمؼ ُمـ طم٘مقىمف قمز قمت٘مدٙمؾ ُمـ اوقمغم ذًمؽ وم       

 ، واحلٙمؿ وم٢مٟمف يٚمتٌس قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس . وًمٜمذيمر ُمثاًل طمؼ اًمٓم٤مقم٦م ٘مد أذكصٗم٤مشمف وم

دم  بؼ جيب أن ٓ تتعارضوـؾ ضاظة ف ،ن ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم شمٜمٗمرد سمٙمامل اًمًٞم٤مدة أ وذًمؽ

وم٤مًمٜمٗمس اعم١مُمٜم٦م شمٕمت٘مد صح٦م أُمر اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمت٘مد وم٤ًمد وقمدم  ، مع ضاظة اهلل تعاػ ادعتؼد

ذم قم٘مٞمدة اًمٓم٤مقم٦م ومٝمق  وشمٜم٤مزع وم٢من طمّمؾ شمٕم٤مرض ، صح٦م يمؾ ُم٤م يتٜم٤مىمض ُمع أُمره قمز وضمؾ

ًمِمٝمقات سم٥ًٌم ا أي اًمنمك . وإن يم٤من اًمتٕم٤مرض ذم اًمٕمٛمؾ ،سمٛمٕمٜمك اخت٤مذ اًمٜمد هلل شمٕم٤ممم 

 ،اًمٗمًؼ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ او اإلوٓمرار ُمع صح٦م اعمٕمت٘مد ومٝمل اعمٕمّمٞم٦م او  واًمرهم٤ٌمت وًمٙمـ

ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم طمؼ اًمتٕمٔمٞمؿ  وُمثؾ ،ًمٕمٜمقان أيت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وؾمٞم٠ميت إيْم٤مح ذًمؽ ذم ا

يم٘مدرة  ُي٘م٤مل ُمثٚمف ذم صٗم٤مشمف قمز وضمؾ ،ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم و . ٟم٘مٞم٤مد وهمػمهواإل

ٕن احل٘مقق شم٤مسمٕم٦م ًمٚمّمٗم٤مت . وًمٙمـ ىمّدُمٜم٤م اًمٙمالم قمـ  ، واًمي وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤متاًمٜمٗمع 
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 ،ٓ هيجٛمقن ُم٤ٌمذة قمغم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم  ،احل٘مقق ٕن اًمٙمثػم ُمـ اعمنميملم ورسمام أيمثرهؿ 

 وًمٙمـ قمغم احل٘مقق اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمّمٗم٤مت .

چ چ چ چ  شمٕم٤مممىم٤مل ،  ومل يًتثـ ذيم٤ًم ُمـ همػمه وىمد طمرم اهلل شمٕم٤ممم اًمنمك يمٚمف      

، 86دة: اعم٤مئ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

،  ل ؾمٞم٤مق اًمنمطـٕن اًمٗمٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط يٕمؿ يم٤مًمٜمٙمرة وم وهذا يٕمؿ يمؾ أٟمقاع اًمنمك

اًمنمط  ٦ممل يٙمـ سمّمٞمٖم وإنْ  ًمٗم٘مف وإصقل ُم٤م شمْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمطويراد سم٤مًمنمط قمٜمد أهؾ ا

 .  اعمٕمرووم٦م ذم اصٓمالح اًمٜمح٤مة

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ  وىم٤مل شمٕم٤ممم      

اًمِمٕمراء:  چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ

هق ُمٓمٚمؼ اًمتًقي٦م اإلقمت٘م٤مدي٦م  ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اعمذُمقمواوح ُمـ اًمًٞم٤مق  ، 97 – 91

وىم٤مل  وهذا هق ُمٕمٜمك اًمنمك . ،إقمت٘م٤مدي٦م  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: أي شمًقي٦م ،سملم اهلل شمٕم٤ممم واًمٕم٤ٌمد 

ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ چ شمٕم٤ممم 

اًمٙمٝمػ:  چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   چوىم٤مل شمٕم٤ممم  ، 17اًمٜم٤ًمء:  چ  ﮶ ﮴  ﮵

﮵      چ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،62 ﮴   ﮳   . ومٝمذه وهمػمه٤م  77إٟمٕم٤مم:  چ ﮶   ۓ  ۓ  ﮲ 

 ٟمّمقص حترم اإلذاك سم٤مهلل شمٕم٤ممم يمٚمف .

 

 : مسافؽ افؼك افتـبقف إػ

 يٛمٙمـ أنْ  صمؿ ،شم٠مًمٞمف اهلقى أي  ،وضمٕمٚمٝم٤م ٟمدًا هلل شمٕم٤ممم  ٟم٘مٞم٤مد ًمٚمٜمٗمساًمنمك هق اإل سمداي٦م      

وئ وئ چ ىم٤مل قمز وضمؾ . اًمٓمقاهمٞم٧مو قاه وؿمٝمقشمف إمم قم٤ٌمدة إوصم٤منُي٤ًمق اعمنمك هب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 . 11 – 1٩اًمٗمرىم٤من:  چپپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ
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ڌ ڎ    ڍ ڌ   ڍ   ڇ ڇچ  ٤مممــــشمٕمرك ذم قم٘مٞمدة اًمٓم٤مقم٦م يقوحف ىمقًمف ـوم٤مًمِم      

   گ گ  ک کک گ   ک  ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ

وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل اعمنميمقن: ٟم٠ميمؾ مم٤م ىمتٚمٜم٤م وٓ ٟم٠ميمؾ  ، 161إٟمٕم٤مم:  چگ 

.  إمم آظمر أي٦م چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ !؟مم٤م ىمتؾ اهلل

وىمقل  .  إؾمٜم٤مدهواسمـ أيب طم٤مشمؿ وصحح احل٤مومظ اسمـ يمثػم فرواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضم

أن اًمٞمٝمقد  ي٦م ٕيب داود واسمـ ضمريروذم روا . ، يريدون سمف اعمٞمت٦م شمم٤م ىمتؾ اهلل»اعمنميملم: 

أن اًمٞمٝمقد ٓ يرون  أمهٝم٤م ، اسمـ يمثػم هذه اًمرواي٦م سمٕمٚمؾ وأقمّؾ  . ضم٤مدًمقا اعمًٚمٛملم ذم ذًمؽ

س إُمر قمٚمٞمٝمؿ اعمًٚمٛملم عمجرد شمٚمٌٞمٞم٧ًم سمٕمٚم٦م ٕن اًمٞمٝمقد ىمد جي٤مدًمقن ، وهذه ًم إسم٤مطم٦م اعمٞمت٦م

٧م ظم٤مص٦م سم٤مًمٞمٝمقد وًمٙمٜمٝم٤م قم٤مُم٦م ذم ـوأيْم٤ًم وم٢من آي٦م إٟمٕم٤مم ًمٞمً ، ٙمٞمٙمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿـوشمِم

 يمام هل قم٤ٌمرة أي٦م .أوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من 

أرؾمٚم٧م  چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ  وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م      

،  ق طمالل: ُم٤م شمذسمح أٟم٧م سمٞمدك سمًٙملم ومٝم ، وم٘م٤مًمقا ًمف وم٤مرس إمم ىمريش أن ظم٤مصٛمقا حمٛمداً 

ژ ڑ  چ ؟ ومٜمزًم٧م ومٝمق طمرام ، يٕمٜمل اعمٞمت٦م ،وُم٤م ذسمح اهلل سمِمٛمِم٤مر ُمـ ذه٥م 

، يمام  رواه اسمـ ضمرير واًمٓمؼماين وأسمق اًمِمٞمخ واسمـ ُمردويف چڑ ک ک ک

 . ذيمر اًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػمه

، وأي٦م  ىمتٜم٤مع سم٘مقل اخلّمؿشمٙمقن قمـ ضب ُمـ اًمرى واإل ىمد٦م واًمٓم٤مقم٦م سمٕمد اعمج٤مدًم      

 ُمع قمٚمٛمفع سم٘مقهلؿ واىمتٜم ُمـ أـم٤مع اعمنميملم ذم رء ُمـ ذًمؽ غم أن يمؾشمٜمص يمام شمرى قم

قم٘مٞمدة سمٛمٕمٜمك أٟمف ضمٕمؾ همزاة اًمٗمٙمر ذيم٤مء هلل شمٕم٤ممم ذم  ، ومٝمق ُمنمك ذًمؽ ًمإلؾمالم ٛمخ٤مًمٗم٦مسم

 . اإلٟم٘مٞم٤مد واًمٓم٤مقم٦م

 وُمـ سم٤مب اًمنمك ذم قم٘مٞمدة اًمٓم٤مقم٦م أيْم٤ًم اقمت٘م٤مد صح٦م ذيٕم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمنميٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم      

﮶ چ  ىم٤مل قمز وضمؾ ، ذًمؽُمع اًمٕمٚمؿ سم ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،61اًمِمقرى:  چ﮷ ﮸

  . 78هقد:  ڍ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳

       

اًم٘مٚمؿ:  چڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈچ  ويتّمؾ سمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم      

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى چ  شمٕم٤ممم ، وىم٤مل9 – 7

ېئ ېئ ېئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 – 8٩اإلهاء:  چىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ چوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،8٥

ٟم٠ًمل اهلل  .28 – 22إطمزاب:  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

 . شمٕم٤ممم اًم٘مقة واًمث٤ٌمت

٥م ـرك سمحًـٝمقى وُمٔم٤مهر اًمِمـٌؾ اًمـصمؿ ختتٚمػ ؾم رك وسمدايتفـاًمِم ل طم٘مٞم٘م٦مه تٚمؽوم      

وُمٜمٝمؿ ُمـ  ،اًمٙمؼماء واًمٓمقاهمٞم٧م  ُمـ يٕمٌد ومٛمٜمٝمؿ ، اعمنمكقع اًمٗم٤ًمد واعمرض ذم ىمٚم٥م ـٟم

وُمٜمٝمؿ ُمـ يٌ٘مك قمغم قم٤ٌمدة  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٌد اًمتامصمٞمؾ وإصٜم٤مم  ،يٕمٌد اعمِم٤مهد واًم٘مٌقر 

يمام ذم ىمقًمف  ،سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق  رك حي٤مول شمًقي٦مً ـوهقاه٤م . وواوح أن اعمِمف ـٟمٗمً

 چژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  چ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 . ٩ُمر: اًمز

 

 : احلجة ظؾقف مل تؼؿظذ مـ   إضالق ادؼك

شمًقي٦م سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق اؾمتٕمٛمؾ هذا اًمٚمٗمظ ذم يمؾ هق وعم٤م يم٤من ُمٕمٜمك اًمنمك       

إصؾ إي٘م٤مع إًمٗم٤مظ قمغم ، وذًمؽ أن  ُمنمك سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ سمٚمقغ طمج٩م اًمنمع إًمٞمف

وممـ  ٚمقق شم٘مع ممـ سمٚمٖمتف احلج٦مًمؼ واعمخسملم اخل٤م أي اإلذاك ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمتًقي٦م ، ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

يدل قمغم  . وإن يم٤مٟم٧م اًمٕمقاىم٥م خمتٚمٗم٦م سمٞمٜمٝمام ، ، اؾمتٕمٛمؾ ًمٗمظ اعمنمك ذم هذا وذاك مل شمٌٚمٖمف

ومٚمق  ، ذًمؽ سمٞم٘ملم أٟمف ٓ ومرق ذم إي٘م٤مع إؾمامء قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سملم اًمنمك وؾم٤مئر اعمحرُم٤مت
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ؾمحر وٓ رسم٤م وٓ قل: ٓ ىمتؾ وٓ ــمٜم٤م سمٚمقغ احلج٦م ذم إـمالق إؾمامء ًمقضم٥م أن ٟم٘ماؿمؽم

، ٓ يًت٘مٞمؿ ذم اًمٕم٘مؾ وٓ ذم  ، وهذا واوح اًمٗم٤ًمد د ىمٞم٤مم احلج٦مـإٓ سمٕم طمًد وٓ سمٖمض

وًمٙمـ يّمح أن ُي٘م٤مل: ٓ قم٘مقسم٦م قمغم اجلٜم٤مي٤مت اًمِمـخّمٞم٦م إٓ سمٕمد  . رعـاًمٚمٖم٦م وٓ ذم اًمِم

 ىمٞم٤مم احلج٦م .

 

 : حؽؿ مـ مل يبؾغف افديـ

ٛمؾ هذا ُمـ مل ـؾ يِمـ، ومٝم ريملم اًمٜم٤مرـاعمِم وم٢من ىمٞمؾ: ىمد ورد ذم اًم٘مرآن وقمٞمد سم٢مدظم٤مل      

ن ُم٤م ورد ُمـ هذه اًمٜمّمقص سمّمٞمٖم٦م أ ؾاجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ: ؟يًٛمع سم٤مإلؾمالم

، ٟمحق  رك إذا يمٗمر سمام سمٚمٖمف ُمـ سمراهلم اًمنمعـ، وهق اعمِم اًمٕمٛمقم وم٢مٟمام يراد سمف اخلّمقص

 ،86اعم٤مئدة:  چ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ہ ہ ھ چ  إٓ أهن٤م خمّمقص٦م سمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ره٤م اًمٕمٛمقم ذم يمؾ ُمنمكأي٦م فم٤مه

﮾   ﮺  ﮹  ﮸  ﮷    ﮵ ﮶  ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮻ ﮼ ﮽ 

ی ی جئ چ  قًمفـــ، وىم9 – 7اعمٚمؽ:  چ﮿ ﯀ ﯁       

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ   ، وىمقًمف17ـمف:  چ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 .1٩1إٟمٕم٤مم:  چی ی ی جئ 

 

يٕمرض قمغم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم   » ، ىم٤مل طد سمـ هيع قمـ اًمٜمٌل وقمـ ىمت٤مدة قمـ إؾمق      

، ومٞم٘مقل إصؿ: رب  ، ورضمؾ ُم٤مت ذم اًمٗمؽمة إصؿ اًمذي ٓ يًٛمع ؿمٞمئ٤ًم وإمحؼ واهلرم

، وي٘مقل  : رب ضم٤مء اإلؾمالم وُم٤م أقم٘مؾ ؿمٞمئ٤مً  ، وي٘مقل إمحؼ ضم٤مء اإلؾمالم وُم٤م أؾمٛمع ؿمٞمئ٤مً 

، ومػمؾمؾ اهلل  ، ومٞم٠مظمذ ُمقاصمٞم٘مٝمؿ ًمٞمٓمٞمٕمٜمف رؾمقل : رب ُم٤م أشم٤مين ًمؽ ُمـ اًمذي ُم٤مت ذم اًمٗمؽمة

 « ظمٚمقه٤م ًمٙم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ سمردًا وؾمالُم٤مً ، ومق اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق د : ادظمٚمقا اًمٜم٤مر شمٕم٤ممم إًمٞمٝمؿ

: وسمف إمم ىمت٤مدة قمـ احلًـ اًمٌٍمي قمـ أيب اسمـ طمزم وىم٤مل ، رواه أسمق حمٛمد سمـ طمزم سم٢مؾمٜم٤مده

. ومّمح يمام أوردٟم٤م أٟمف  مل يدظمٚمٝم٤م دظمؾ اًمٜم٤مر: وُمـ  ، وزاد ذم آظمره قمـ أيب هريرة سمٛمثٚمف راومع
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، وًمٞمس ذم  ، وأٟمف ٓ يٙمٚمػ أطمد ُم٤م ًمٞمس ذم وؾمٕمف ٓ ٟمذارة إٓ سمٕمد سمٚمقغ اًمنميٕم٦م إمم اعمٜمذر

، ومّمح ي٘مٞمٜم٤ًم أن ُمـ مل شمٌٚمٖمف  وؾمع أطمد قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ذم أن يٕمرف ذيٕم٦م ىمٌؾ أن شمٌٚمغ إًمٞمف

  ( . 1/٥٥ ، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم . اهـ ) اًمنميٕم٦م مل يٙمٚمٗمٝم٤م

 

 : وجمافف دم ظفد افـبقة تعريػ افؽػر

 ،اًمٙمريؿ ُمئ٤مت أي٤مت شمذيمر اًمٙمٗمر واًمٙمٗم٤مر وُم٤م يتٕمٚمؼ هبؿ ُمـ أطمٙم٤مم  ذم اًم٘مرآن      

وأُم٤م ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمتّمٜمٞمػ اًمٕم٘م٤مئدي ُمـ شم٠مصمػم  ،ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر وأؿمٙم٤مًمف  اعم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤منو

ومًٜمذيمره سم٤مظمتّم٤مر ذم  ،٤مومر سمف اًمٕمالىم٤مت سملم ـمرف ُم١مُمـ سمديـ ُمٕملم وـمرف آظمر يم قمغم

 آظمر هذا اًمٙمالم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .  

، ومٝمق ذم  ذم ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قمـ اًمٕم٘م٤مئد وإدي٤من ـٗمر سم٤مًمٌمء )سمْمؿ اًمٙم٤مف(أُم٤م اًمٙمُ       

أي يم٤مومر سمذًمؽ اًمٌمء سمٍمف  ومٝمق يم٤مومر ومٛمـ يمٗمر سمٌمء ،سمذًمؽ اًمٌمء  اًمٕمرسمٞم٦م ود اإليامن

٤مر ويمَ وُي٘م٤مل  اًمٜمٔمر قمـ قم٘م٤مئده إظمرى .  ، ُٗمر سمْمؿ اًمٗم٤مء. واعمْم٤مرع: يٙمْ  ٗمقرذم اعم٤ٌمًمٖم٦م: يمٗمَّ

 ،ؽم ـسمٙمن اًمٗم٤مء همػم اعمِمددة ومٌٛمٕمٜمك اًمتٖمٓمٞم٦م واًمً رُ ـٗمِ ٙمْ وأُم٤م يَ  . واعمّمدر: يُمْٗمر ويُمٗمران

، ومذًمؽ اًمثقب يم٤مومِر  ف ومقىمفـ، إذا ًمًٌ)سمٗمتح اًمٙم٤مف(  اًمرضمؾ يْٙمِٗمُر درقمف سمثقب يَمْٗمراً ُي٘م٤مل: 

 . ويمؾ رء همٓمك ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد يَمَٗمرهُ  ، واًمٌحر، وُمٖمٞم٥م اًمِمٛمس ٙم٤مومر: اًمٚمٞمؾواًم ، اًمدرع
  

 أي اجلحقد ، قمت٘م٤مداًمتّمديؼ واإل رومضراد سمف يُ وم٤مًمٙمٗمر اًمذي هق ود اإليامن       

وُم٤م ُمـ إٟم٤ًمن صحٞمح اجلًد إٓ وهق ي١مُمـ سمٌٕمض  . صحتفوإٟمٙم٤مر صقاسمف و سم٤معمْمٛمقن

إٟمام هق وصػ ًمقاىمع يمؾ  شيم٤مومر»ـ وًمذًمؽ وم٢من اًمقصػ سم ،إُمقر ويٙمٗمر سمام يٜم٤مىمْمٝم٤م 

ومٛمـ يمٗمر سمام هـق طمؼ ومٝمـق  ،إٟمًـ٤من وًمٞمس سمٚمٛمز وٓ قمٞم٥م إٓ سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٙمٗمقر سمـف 

وُمـ يمٗمر سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومٝمق ُمّمٞم٥م . وًمذًمؽ ُيـقَصػ اعمًٚمؿ سم٤مًمٙمٗمر سم٤مًم٤ٌمـمؾ او اًمٙمٗمر  ،ظم٤مـمئ 

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت   چ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،سم٤مًمٓم٤مهمقت 

ڻ   ۀ  چ ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 6٥2اًمٌ٘مرة:  چ  جخ جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح 

﮶   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ ﮲   ﮳ ﮴   ﮵  
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ُمٕمٜمك ذًمؽ أن قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٙمٗمػم شمٙمقن ُمذُمقُم٦م ضمدًا طملم شمٙمقن  .1اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ﮸  ﮷

. ومٛمـ  وًمٙمٜمٝم٤م شمٙمقن جمرد وصػ ًمٚمقاىمع طملم شمٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمف ،ظمالف إُمر اًمقاىمع 

 ، الم ُمقضمقدة ومٞمفـروط اإلؾمـالم قمٚماًم أن ؿمـٚمؿ سم٠مٟمف يم٤مومر سم٤مإلؾمـوصػ ُمً ضمداً  اعمذُمقم

ٛمٞم٦م ه١مٓء سم٤مًمتٙمٗمػميلم ـ٤مع شمًـؿم ويمذًمؽ ،د طمّمؾ يمثػم ُمـ ذًمؽ ىمدياًم وطمديث٤ًم ـوىم

وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ىمري٤ًٌم صمؿ ذم اًمٙمالم  ،سمٛمٕمٜمك أهنؿ َيْٙمذسمقن ذم ٟم٦ًٌم اعمًٚمٛملم إمم اًمٙمٗمر سم٤مإلؾمالم 

سملم إُمؿ  افقاؿع افـُؿعؾـ رصاحةخلقارج إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . وأُم٤م وصػ قمـ ا

ٙمؾ ُم١مُمٜم٦م سمديـ اهلل شمٕم٤ممم ويم٤مومرة سم ذه إُم٦مُمث٤مًمف ىمقًمؽ: ه ،واًمٓمقائػ وم٠مُمره همػم ذًمؽ 

٤ممم ــديـ اهلل شمٕمـوشمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م يم٤مومرة سم ، ٚمٛملمـق طم٤مل اعمًـيمام ه ٤مممــٖمػم اهلل شمٕمًمقم٤ٌمدة 

سمام ذم ذًمؽ  مجٚم٦م وشمٗمّمٞمالً  إمم ُمذه٥م اًمتخكم قمـ اًمث٘م٤موم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ٕهن٤م شمدقمق قمٚمٜم٤ًم ساطم٦م

. وم٤مًمقصػ  يمام هق ُمقضمقد قمٜمد سمٕمض اعمدارس اًمٗمٙمري٦م ذم اًمٖمرب ،اعمْم٤مُملم اًمديٜمٞم٦م 

واجلٝم٤مد اًمٗمٙمري  ُمـ أضمؾ سمٜم٤مء قمٛمٚمٞم٤مت احلقار ،اًمقاىمٕمل ضوري قمٜمد إُمؿ يمٚمٝم٤م 

وٓ يؽمشم٥م قمغم اًمقصػ  ، ريًمت٠مؾمٞمس قمٛمٚمٞم٤مت اًمتحّملم وإُمـ اًمٗمٙميمذًمؽ و واًمث٘م٤مذم

  اًمقاىمٕمل أيمثر ُمـ ذًمؽ سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ .

أن اؾمتٕمامل ًمٗمظ اًمٙمٗمر واًمٙم٤مومر ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمٜمًٌٞم٦م سملم إُمؿ  يْم٤مف إمم ذًمؽ      

ُمٜم٦م سم٤مًم٘مرآن وذًمؽ ٕن اًمٚمٗمظ ُيًتٕمٛمؾ ووم٘م٤ًم ًمٕم٘مٞمدة اعمًتٕمِٛمؾ . وم٤مُٕم٦م اعم١م ،واًمٓمقائػ 

وُمـ ي١مُمـ هب٤م وُمـ يٙمٗمر أي  عمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م٤مس ُمع اشمًتٕمٛمؾ اًمٚمٗمظ ووم٘م٤ًم ًمتٗم٤مقمؾ اًمٜم

تٕمٛمؾ اًمٚمٗمظ ووم٘م٤ًم ـشمً ، إُم٦م اعم١مُمٜم٦م سمٖمػم ديـ اإلؾمالم وم٢مهن٤م ويمذًمؽ يرومض اإليامن هب٤م .

 . سملم إُمريـوُمؽمدد  ٝم٤مـومٝمؿ سملم ُم١مُمـ هب٤م ويم٤مومر سم ،ع قم٘مٞمدهت٤م ـًمتٗم٤مقمؾ اًمٜم٤مس ُم

وم٘مد  ،يمح٤مل ومرقمقن  ،ر سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يمٗم ققجد دم افتلريخؾ ،ر افؽػر أما ُصقَ        

ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک

 ڍ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چڍ وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ، ٩7اًم٘مّمص: 
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ومم٤م  ٟم٤مدر اًمقىمقع ذم قمٝمد اًمٜمٌقة . يم٤منهمػم أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمٗمر  ،61 – 6٩اًمٜم٤مزقم٤مت: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم  طورد ذم إُمؿ اًم٘مديٛم٦م ىمٌؾ رؾم٤مًم٦م حمٛمد 

ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ ﮶   ﮷   ﮸  ﮹﮺  

﮾  ﯁                  ﮻   ﮼    ﮽  ﮿  ﯀ 

 چ                            ڭ  ڭ  ڭ

﮶   چ ومتدسمر ذم حم٤مورة إُمؿ اًم٘مديٛم٦م قم٤ٌمرة  ،12 – 9إسمراهٞمؿ:  ﮴   ﮵  ﮲   ﮳ 

ُمٕمٜمٞملم : أطمدمه٤م : أذم وضمقده  هذا حيتٛمؾىم٤مل اسمـ يمثػم:  ، چ ﮹﮷   ﮸  

ىمرار سمف . واعمٕمٜمك اًمث٤مين : أذم إهلٞمتف ؟ وم٢من اًمٗمٓمر ؿم٤مهدة سمقضمقده وجمٌقًم٦م قمغم اإلؽـؿم

وشمٗمرده سمقضمقب اًمٕم٤ٌمدة ًمف ، ؿمؽ ؟ وهق اخل٤مًمؼ جلٛمٞمع اعمقضمقدات وٓ يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة إٓ 

هق وطمده ٓ ذيؽ ًمف ، وم٢من هم٤مًم٥م إُمؿ يم٤مٟم٧م ُم٘مرة سم٤مًمّم٤مٟمع ، وًمٙمـ شمٕمٌد ُمٕمف همػمه ُمـ 

اظمتّم٤مر ُمـ )شمٗمًػم اسمـ اهـ ُمع ؿ أو شم٘مرهبؿ ُمـ اهلل زًمٗمك .اًمقؾم٤مئط اًمتل ئمٜمقهن٤م شمٜمٗمٕمٝم

﮶   چ وىم٤مل اعم٤موردي: ىمقًمف قمز وضمؾ  . يمثػم( ﮴   ﮵  ﮳   ومٞمف وضمٝم٤من:  ، چ﮲  

أطمدمه٤م: أذم شمقطمٞمد اهلل ؿمؽ؟ ىم٤مًمف ىمت٤مدة. اًمث٤مين: أذم ـم٤مقم٦م اهلل ؿمؽ؟ وحيتٛمؾ وضمٝم٤ًم صم٤مًمث٤ًم: 

 . اهـ ُمـ )شمٗمًػم اعم٤موردي(. أذم ىمدرة اهلل ؿمؽ؟ ٕهنؿ ُمتٗم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م وخمتٚمٗمقن ومٞمام قمداه٤م

أي: أذم أًمقهٞم٦م اهللَّ ؿمؽ؟ أو ذم قم٤ٌمدة  ، چ ﮶ ﮵ ﮴چ وىم٤مل اعم٤مشمريدي: ىمقًمف قمز وضمؾ 

اهللَّ ؿمؽ؟ أي: ًمٞمس ذم أًمقهٞمتف وٓ ذم قم٤ٌمدشمف ؿمؽ إذ شم٘مرون أٟمتؿ أٟمف إًمف وأٟمف ُمٕمٌقد، 

؛ إٟمام يم٤من  ويمذًمؽ أىمر آسم٤مؤيمؿ أٟمف إًمف وأٟمف ُمٕمٌقد، ومٚمٞمس ذم أًمقهٞمتف وٓ ذم قم٤ٌمدشمف ؿمؽ

؛ ومٚمٞمس ذم اهللَّ ؿمؽ  ُمـ شمٕمٌدون دوٟمف ُمـ إوصم٤من وإصٜم٤مم وأًمقهٞمتٝم٤م اًمِمؽ ذم قم٤ٌمدة

اهـ ُمـ )شمٗمًػم . أو ذم وطمداٟمٞم٦م اهللَّ  ومٞمام شمٕمٌدون دوٟمف _ أي قمٜمديمؿ – ٜمديمؿ إٟمام اًمِمؽقم

ؾُمؾِ وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  اعم٤مشمريدي( . ُهَق َٟمْٗمٌل َأْي ًَمٞمَْس  ، چ ﮶ ﮵ ﮴چ  َويَمَذًمَِؽ ىَمْقُل اًمرُّ
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َُُمِؿ قَمغَم َُم٤م ذِم اهللَِّ ؿَمؽٌّ  ْٕ ـُ شَمْ٘مِريَر ا ـْ َأٟم . َوُهَق اؾْمتِْٗمَٝم٤مُم شَمْ٘مِريٍر َيتََْمٛمَّ وَن سمِِف ُِم ُف ًَمٞمَْس ذِم ُهْؿ ُُمِ٘مرُّ

ىَمْقَل . وىم٤مل اًمًٞمقـمل:  (12/٩٩9اهـ ُمـ )جمٛمقع اًمٗمت٤موى . اهللَِّ ؿَمؽٌّ وَمَٝمَذا اؾْمتِْٗمَٝم٤مُم شَمْ٘مِريرٍ 

، أي ٓ يتّمقر أن ي٘مَع ؿمّؽ ذم اهلل  ًمِمؽ  إؿم٤مرة إمم شم٘مٚمٞمؾ ا  ، چ ﮶ ﮵ ﮴چ  اًمرؾمؾ:

ؼ اؾمؿ اجلالًم٦م سم٤مًمِمؽ ، ٚم  وقمُ .اهـ ُمـ )ُمٕمؽمك إىمران( . وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر:  سمَقضْمف وإن ىمؾ

وآؾمؿ اًمَٕمَٚمؿ يدّل قمغم اًمذات . واعمراد إٟمٙم٤مر وىمقع اًمِمؽ ذم أهؿ اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م وهل 

 ًػم اسمـ قم٤مؿمقر( .اهـ ُمـ )شمٗمصٗم٦م اًمتٗمرد سم٤مإلهلٞم٦م ، أي صٗم٦م اًمقطمداٟمٞم٦م .

 

ويم٤مٟم٧م هل  ،يمٗم٤مر ُمٙم٦م واًمٕمرب ذم قمٝمد اًمٜمٌقة  أيمثر يٛمثٚمٝم٤م افصقرة إخرى فؾؽػر      

 ذم قمٝمد اًمٜمٌقةيمٗم٤مر ُمٙم٦م  أيمثر أن ن . يقوح إُمر٤ماًمّمقرة اًمِم٤مئٕم٦م طمٞمٜمذاك ورسمام ذم يمؾ زُم

ي٤مت وسمآ طوًمٙمٜمٝمؿ يمٗمروا سمٜمٌقة حمٛمد  ،وسم٘مدرشمف قمز وضمؾ  يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم

٤ممم . وشمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمف ـأي سم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت ُمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم ،اهلل شمٕم٤ممم 

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  چ  ٤مممــــشمٕم

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  

 وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی         

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   

پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  

أي  ،وُمٕمٜمك: وم٠مٟمك شُمًحرون  ، 91 - 71اعم١مُمٜمقن:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ؟ احلؼ سم٤مـمال واًمّمحٞمح وم٤مؾمداً  شمٔمٜمقنومٙمٞمػ شُمـْخَدقمقن و

﮶   ڍ ٤ممم وىم٤مل شمٕم       ﮵    ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ﮴ 

﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                    ﮷﮸ 

                   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

 ،2٩ – 21اًمٕمٜمٙمٌقت:  ڍ ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

رارهؿ  شمٕم٤ممم ُمع إىميامن سمديـ اهللأي وم٠ٌمي ؾمـ٥ٌم ُيٍمومقن قمـ اإل ،وُمٕمٜمك: وم٠مٟمك ي١مومٙمقن 
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مل  ومقاوح أهنؿ . ىمٚمٌف وسومف قمـ اًمٌمءإذا   ، َأوَمَٙمُف َي٠ْمومُِٙمُف َأوْمًٙم٤مسمذًمؽ يمٚمف؟ ُمـ ىمقهلؿ: 
 ، طؼ اعمٜمزل قمغم رؾمقل اهلل وإٟمام يمٗمروا سم٤محل ،قد اهلل شمٕم٤ممم وىمدرشمف قمز وضمؾ يٙمٗمروا سمقضم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ    ڤڍ وي١ميمد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڄڄ 

ومٝمؿ يمٗمروا سمٛمْم٤مُملم ديـ اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزل  ، ٥ – 1اًمٗمرىم٤من:  ڍ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

وُمٕمٚمقم أن يمٗم٤مر ُمٙم٦م طمٞمٜمذاك يم٤مٟم٧م هلؿ صالهتؿ  قمغم حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم .

 وًمٙمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم واًمٙمٗمر سم٤مًمديـ اعمٜمزل . ،وـمقاومٝمؿ سم٤مًمٙمٕم٦ٌم 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ وي١ميمد ذًمؽ يمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

 ،ومٝم١مٓء ُم٘مرون سمقضمقد اخل٤مًمؼ  ، ٩اًمزُمر:  چ ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ

زًمف اهلل وًمٙمٜمٝمؿ يزقمٛمقن اًمت٘مرب إًمٞمف سمقاؾمٓم٦م ُمٕمٌقد آظمر وًمٞمس سم٤مإليامن سم٤مًمديـ اًمذي أٟم

  . چ ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ ڻ  چومتٜم٤موًمتٝمؿ قم٤ٌمرة  ،شمٕم٤ممم 
 

ومٝمؿ ُم١مُمٜمقن سمٕم٘مٞمدهتؿ وًمٙمٜمٝمؿ  ، هلؿ قم٘مٞمدهتؿ اخل٤مص٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم ويمثػم ُمـ اعمنميملم      

ک  ک  گ  چ وىمد وصػ اهلل شمٕم٤ممم هذه اًمٔم٤مهرة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ،يمٗم٤مر سمديـ اإلؾمالم 

. 16هم٤مومر:  چ ں   ں   ڻگ    گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  

وصػ اًمٙمٗمر سم٠مٟمف يمٗمر سمآي٤مت اهلل شمٕم٤ممم او سم٤مًم٘مران وىمد شمٔم٤مهرت اًمٜمّمقص اإلؾمالُمٞم٦م قمغم 

ڤ  ڤ  چ وقمغم ذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وقمٚمٞمف يمالم قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامء ، او سم٤مًمرؾمؾ او سمٌٕمْمٝمؿ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ        ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڇڍ   ڍ   

 .16 - 12ومّمٚم٧م:  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  
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ڻ  چ  د اًمٜمٌقةـريمل قمٝمـٞم٤مق ذيمر ُمِمـل ؾمـوي١ميمد ذًمؽ أيْم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم وم      

يقٟمس:  چ ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

17   .   

 ذيـ ضمحدوا ورومْمقا اإليامنٟمّمقص يمثػمة دمري قمغم هذا إصؾ ذم طمٙمؿ اًم شمقضمدو      

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمتّمديؼ او قمدم و ، ط حمٛمدٜمٌقة او سم )أي سم٤مًم٘مرآن( سمآي٤مت اهلل شمٕم٤ممم

ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئوئ چ  شمٕم٤ممم قًمفىم ٟمحق ، اًمتّمديؼ سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم

ۉ  ۉ  ې   ۅڍ شمٕم٤ممم  وىم٤مل ،67ومّمٚم٧م:  چۈئ   ۆئ  ۇئ ۇئ ۆئ

ڳ  ڍ شمٕم٤ممم شم٤ٌمرك و وىم٤مل ، ٩2إقمراف:  ڍې  ې  ىى  ائ   ائ     ەئ      ې

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  

ومتدسمر ذم  ،121إقمراف:  ڍ   ہ  ہ  ھھ   ھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اإلىمرار او اإلٟمٙم٤مر  ،٤ممم او سمرؾمٚمف ــيمؾ ذًمؽ أٟمف شمٙمذي٥م سمآي٤مت اهلل شمٕم

  . ٤مممــاهلل شمٕمًمقضمقد 

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ     گ  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم       

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  

﮷   ﮸      ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ﮶   ﮵   ﮳   ﮴        ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲ 

﮻    ﮿   ﮹﮺  ﮾   ل اهلل ومٝمذا يمٚمف شمٙمذي٥م سمام أٟمز ، 81 - 82هم٤مومر:  چ   ﮼  ﮽ 

٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم رك .ـوواوح ُمـ أي٤مت أن يمٗمرهؿ اىمؽمن سم٤مًمِم ،ؾ إًمٞمٝمؿ ـ٤ممم وسمام أرؾمــشمٕم

  .1٩ؾم٠ٌم:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ چ 

 وًمٙمٜمف يمذب سمّمقاب أُمر اًمٚمـف ،شمٕم٤ممم  سمقضمقد اهلل وم٘مد يم٤من ُمٕمؽموم٤مً  ،ٚمٞمس ويمذًمؽ يمٗمر إسم      

﮶       ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چ  ٤ممميمام ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم ، قمز وضمؾ

     ﮷ ﮸   ﮹ ﮺   ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ ﯁           

                     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
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٤ممم قمغم إسمٚمٞمس وًمذًمؽ طمٙمؿ اهلل شمٕم ،  87 – 8٩ص:  چ ىئ  يئ    ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ہ  ہ  ہ  ہچ ٤ممم يمام ذم ىمقًمف شمٕم ،سم٠مٟمف يم٤مومر

 .٩1اًمٌ٘مرة:  چے  ۓ  ۓ  ﮲  

سمٌٕمض  رومض اإليامن، وُمـ  سم٤مًمديـ يمٚمف رومض اإليامن سملم ُمـ مل يٗمرق اًم٘مرآن اًمٙمريؿو      

يمذًمؽ سملم ُمـ ـمٕمـ سم٤مًمديـ ٗمرق ي ومل ،او يمذب سم٤مًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ او سمٌٕمْمٝمؿ  ، اًمديـ

ىم٤مل ،  ـ ديـ اهلل شمٕم٤مممُم ٟم٘مٚمتف اًمرؾمؾُم٤م  ، صمؿ ضمحد وُمـ زقمؿ أٟمف ي١مُمـ سم٤مًمرؾمؾ وسم٤مًمرؾمقل

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ  ٤مممـــشمٕم

ڦ چ  شمٕم٤ممم ىم٤مل ، ذم طمٙمؿ ُمـ آُمـ سمٌٕمض ويمٗمر سمٌٕمضو .٩٩إٟمٕم٤مم:  چ ۅ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڈ  ڎ ڈ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ن أومٙمام شمرى  ،1٥1 – 1٥2اًمٜم٤ًمء:  چژ ژڑ ڑ ک ک کک

 .  يٚمتٌس أُمرهؿ ًمئال ٤ممم ذيمر يمٗمر ه١مٓء سمّمٞمٖم٦م اًمتقيمٞمداهلل شمٕم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم و      

 ،م واوح أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م قم٤مُم٦م ذم يمؾ ديـ ُمـ همػم اإلؾمال ، 7٥آل قمٛمران:  ڍ چ

شمٕم٤ممم ومٚمام يم٤من اًم٘مٌقل ُمـ اهلل  ( .وقم٤مُم٦م أيْم٤ًم ذم ٟمٗمل اًم٘مٌقل )ومٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل واًمنمط

أؾم٧ًم ًمٗم٘مٝم٤مء إُم٦م شمّمٜمٞمٗم٤ًم قم٘م٤مئدي٤ًم سمٛمٕمٜمك أن  وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م ، حمّمقرًا سمديـ اإلؾمالم

 يٌٚمٖمف اإلؾمالم سمٚمقهم٤ًم شم٘مقم سمف احلج٦م صمؿ يمؾ ُمـ وهق ، ُم١مُمـ سم٤مإلؾمالم ويم٤مومر سمف اًمٜم٤مس:

وقمغم هذا اعمٕمٜمك  . إظمرى وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ـمٌٞمٕم٦م قم٘مٞمدشمف يرومض إخت٤مذ اإلؾمالم ديٜم٤مً 

 چ ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹچ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ،19آل قمٛمران:  ڍڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڍ شمٕم٤ممم  ي١ميمد ذًمؽ ىمقًمفو .6اًمتٖم٤مسمـ: 

وهق اًمديـ( ذم اعمًٜمد أي طمٍم اعمًٜمد إًمٞمف ) ،وشمٕمريػ اجلزئلم ذم هذه اجلٛمٚم٦م يٗمٞمد احلٍم 
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راضمع ذم ذًمؽ وي ،وطمرف اًمتقيمٞمد ذم سمداي٦م اجلٛمٚم٦م ي١ميمد هذا احلٍم  ،( )وهق اإلؾمالم

 اسمـ قم٤مؿمقر .و ًٔمقدشمٗمًػم ا

سمؾ إن إصؾ اًمٚمٖمقي ًمٚمٗمظ اًمٙمٗمر )أي رومض اإلقمت٘م٤مد( يٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه قم٤مُم٦م أصح٤مب       

ؾمـقاء يم٤من  ،ومٙمؾ ص٤مطم٥م قم٘مٞمـدة راؾمـخ٦م ذم ٟمٗمًـف  ، يمام ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اًمٕم٘م٤مئـد

 شمف ُمـقم٘مٞمد وم٢مٟمف يٙمٗمر سمام يٜم٤مىمض ،ُمًـٚماًم او يمت٤مسمٞم٤ًم او ُم٤مريمًـٞم٤ًم او سمقذي٤ًم او همػم ذًمؽ 

 ،شمٕم٤ممم  ٤مدة ًمٖمػم اهللأي سمٙمؾ قمٌ ،وم٤معمًٚمؿ ُمثالً يم٤مومر سم٤مًمٓم٤مهمقت  ،إدي٤من واعمذاه٥م إظمرى 

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت    چ وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ىمقل شمٕم٤ممم 

وم٠مهن٤م شمٙمٗمر أيْم٤ًم  ،ويمذًمؽ أهؾ اًمـِٛمَٚمؾ اإلظمرى . 6٥2اًمٌ٘مرة:  چ جث  مث  ىث  يث  حج

 ُمـ ديـ اإلؾمالم او همػمه .أي شمرومض اإليامن سمام يٜم٤مىمض قم٘مٞمدهت٤م 

ن وصػ ـم٤مئٗم٦م سم٠مهن٤م ٠مسم هٜم٤م اًمت٠ميمٞمد ٛمـ اعمٝمؿوم ،أُم٤م ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمتّمٜمٞمػ اًمٕم٘م٤مئدي و      

ٱ  چ  قمغم طمد ىمقًمف شمٕم٤ممم قم٘مٞمدي٦ميًتٚمزم ُمٗم٤مصٚم٦م  راومْمف ًمإليامن سم٤مإلؾمالم او يم٤مومرة سمف

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 ،2 - 1اًمٙم٤مومرون:  چٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ 

 ذم اعمٕمروم٦م سم٤مإلٟمٗمت٤مح ومال جم٤مل ًمديـ هجلم ُيٚمط هذا سمذاك . همػم أن اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م شم٘مؽمن

وىمد سمٞمٜم٤م شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم  ،اًمقؾم٤مئؾ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ُمع إُمؿ يمٚمٝم٤م  ُمـ أضمؾ شم٤ٌمدل

ظم٤مص٦م سم٤مُٕمقر  ٤موم٤معمٗم٤مصٚم٦م ومٞمٝم ، اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ سملم أُم٤م اعمج٤مٓت اًمٕمٛمٚمٞم٦مو )اعمٜمٓمٚمؼ( .

ذم شم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح  اعمٜمْمٌط صمؿ يٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ ذم طم٤مل اًمًٚمؿ اإلٟمٗمت٤مح ،اعمحرُم٦م ذم ديٜمٜم٤م 

واًمتزاُم٤مت ُمٞمث٤مق اًمتٕم٤ميش اًمقـمٜمل واًمٕمالىم٤مت  واعم٤مًمٞم٦م واًمقفمٞمٗمٞم٦ماإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وذم اًمٕمالىم٤مت 

إمم درضم٦م  اًمٕمالىم٦م سمؾ ىمد شمّمؾ ، وهمػمه٤م يم٦موشم٤ٌمدل ظمدُم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽم اًمًٚمٛمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م

 .ن حيٗمظ اعمًـٚمؿ اًمقٓء ذم اًمديـ وهذا يمٚمف سمنمط أ ، اًمتح٤مًمػ واًمنمايم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

وم٢من اعمؼمرات  ،ومٛمجرد اًمتّمٜمٞمػ اًمٕم٘م٤مئدي ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إقمالن احلرب سملم اًمٗمري٘ملم 

وأُم٤م  ،رى اعمنموقم٦م ًمٚمحرب شمًتٜمد إمم وضمقد قمٛمٚمٞم٤مت قمدائٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذوط أظم



 355 

 ،جمرد يمٗمر ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سم٤مإلؾمالم ومٚمٞمس ؾم٤ًٌٌم ًمٚمحرب إذا يم٤من اًمًٚمقك سملم اجلٝمتلم ؾمٚمٛمٞم٤ًم 

 ،وىمد سمٞمٜم٤مه سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم دراؾم٦م أظمرى  ،هذا هق ُمذه٥م قم٤مُم٦م قمٚمامء اإلؾمالم اعمٕم٤مسيـ 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . صمؿ ُم٤مسمٕمده ، ذم اًمٕمٜمقان أيت وؾمٞم٠ميت سمٕمض اإليْم٤مح

       

 عارصيـخروج بعض اد

 : تػاديًا فؾؼصقر دم ؾؼف افسؾؿ ظـ ادضامغ افؼرنكقة

ويم٠مٟمف حمّمقر سم٤مًمٙمٗمر سمقضمقد اهلل  ، اعم٘م٤مسمؾ ًمإلؾمالم شمٙمٚمؿ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ قمـ اًمٙمٗمر      

أي  وٓ اًمٙمٗمر سمديـ اهلل شمٕم٤ممم وسمآي٤مشمف قمز وضمؾ طسمٜمٌقة حمٛمد  ومال يِمٛمؾ اًمٙمٗمر ،شمٕم٤ممم 

 ؿم٤مئ٦ٌم شمِمٌف ذًمؽ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممماًمًٞمد  ذم سمٕمض يمالمو ، سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ

يمام هق واوح ُمـ  ،. وٓ ؿمؽ أن هذا اًم٘مقل ُمٜم٘مٓمع قمـ اعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م  او شمقهؿ سمف

 وم٢من اًمٙمٗمر ، ُمٜم٘مٓمع يمذًمؽ قمـ إشمٗم٤مق إئٛم٦م ذم اًمديـهق و ،إدًم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

 أي ،سم٤مإلؾمالم  يِمٛمؾ اًمٙمٗمر اعمذاه٥م اعمِمٝمقرة وم٘مٝم٤مءقمٜمد قم٤مُم٦م  ذم ُمٗمٝمقُمف اإلؾمالُمل

 همػم اعمًٚمٛم٦م ٟمٙم٤مح ذم أسمقاب يمثػم ضمداً  ويمالُمٝمؿ ، طسمٜمٌقة حمٛمد  سمآي٤مت اهلل شمٕم٤ممم واًمٙمٗمر

 اًمتذيمٞم٦م واجلـزي٦مأسمقاب و ُمٝمام يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدشمف وأسمقاب ُمٜمع شمزوي٩م اعمًٚمٛم٦م ًمٖمػم اعمًٚمؿ

ِمت٘م٤مت يْم٤مف إمم ذًمؽ أن ُم .وهمػمه٤م ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف  واًمِمٝم٤مدة قمغم اًمقصٞم٦م ذم اًمًٗمر

وُمٕمٜم٤مه٤م اعمريمزي ذم ُمقاوع يمثػمة ضمدًا هق  ،ًمٗمظ اًمٙمٗمر وردت ذم اًم٘مرآن ُمئ٤مت اعمرات 

ومال ؿمؽ أن ُمـ  ،اًمٙمٗمر سمديـ اهلل شمٕم٤ممم او سمٙمت٤مسمف او سمآي٤مشمف او سمٌٕمض ديٜمف او سمٕمض رؾمٚمف 

  أقمٔمؿ اعمح٤مل أن يًتٓمٞمع ُمٜمّمػ إٟمٙم٤مر ذًمؽ او طمرومف قمـ ُم٤ًمره اعمٕمٜمقي . 

 ؾتقجد أربعة ،مثؾ هذا اخلروج  ادعارصيـ إػ ع بعضوأما افسبب افذي دؾ      

 :إحتامٓت

وٓ ؾمٚمٓم٤من قمغم اًمٜم٤مس ذم اظمتٞم٤مر  .شم٠مصمر سمٕمْمٝمؿ سمٛمٗم٤مهٞمؿ همػم إؾمالُمٞم٦م  :اإلحتامل إول     

وًمٞمس إمم اإلؾمالم . وأُم٤م  ، سمنمط اًمتٍميح سمٜمًٌتٝم٤م إًمٞمٝمؿ ،وُمٗم٤مهٞمٛمٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م آرائٝمؿ

وُمـ إيْم٤مح اًمقاوح٤مت أن ٟم١ميمد أن اعمٗم٤مهٞمؿ  ، وم٠مُمر يمٌػم ، إمم اإلؾمالم ذًمؽ ٟمًـ٦ٌم
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أي اًم٘مرآن واًمًٜم٦م  ،إٟمام شم١مظمذ ُمـ اإلؾمالم  ٤ماًمٙمٗمر وهمػمهو ٤مهٞمؿ اإليامنيمٛمٗم ،اإلؾمالُمٞم٦م 

. وىمد ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن يمٗم٤مر ُمٙم٦م يم٤مٟمقا ي١مُمٜمقن سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم  وًمٞمس ُمـ همػم ذًمؽ

 شم٤ٌمرك ىمقًمف ٟمحق وذيمرٟم٤م ، طٛمد وًمٙمٜمٝمؿ يمٗمروا سمديٜمف اعمٜمزل قمغم حم ،وسم٠مٟمف اخل٤مًمؼ اعمدسمر 

ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۇ  ۆ ڭ  ڭ  ۇ ڭ ڭ ۓچ شمٕم٤ممم و

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئەئ  وئ  

وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          

 چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   

رى ـوذيمرٟم٤م ٟمّمقص٤ًم أظم ، ط يمٗمروا سم٤محلؼ اعمٜمزل قمغم رؾمقل اهلل امٟموم٢م ،92 – 71اعم١مُمٜمقن: 

زم   افعؼائدياعمٝمؿ هٜم٤م أن اًمتّمٜمٞمػ  ع إًمٞمٝم٤م .ـوم٤مرضم دقمقة ـالم سمـعمـ سمٚمٖمٝمؿ اإلؾمإوَّ

 ، سم٤مإلؾمالم أي همػم ُم١مُمـ يمام ومٝمٛمف قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء هق: ُم١مُمـ سم٤مإلؾمالم ويم٤مومر ،صحٞمح٦م 

.  هذا اعمٕمٜمك ذم ؾمٞم٤مق ذيمر اًمٙمٗم٤مر او خم٤مـمٌتٝمؿ وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت يمثػمة ضمدًا شمتْمٛمـ

وأُم٤م اعمج٤مٓت اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٢من اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م واًمنمايم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمثػمة ضمدًا سملم اعمًٚمٛملم 

 . إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وؾمٞم٠ميت اعمزيد ، وهمػم اعمًٚمٛملم

 

ذم اًمٕمالىم٤مت  واًمٕمدوان احلرب: ظمِمٞم٦م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ اًمتحقل إمم اإلحتامل افثاين     

يم٤من  وإنْ  ، ٤معم٦مـٛمل سم٤معمًـالم وًمٞمس ًمف قم٘مد رؾمـُمع يمؾ يم٤مومر سم٤مإلؾم واًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م

ذهٌٞم٦م اًم٘مديٛم٦م . وهذه ظمِمٞم٦م ُمٝمٛم٦م وذًمؽ ُمت٤مسمٕم٦م ًمٌٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ اعم ، ٤معم٤ًم ذم شمٍموم٤مشمفـُمً

ِمٞم٦م إٟمام هق ُمـ هذه اخلهمػم أن شمٖمٞمػم اعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٥ًٌم  ، وشمتٕمٚمؼ سمٜمّمٞم٥م ُمـ اًمقاىمع

. سمؾ إن شمٖمٞمػم إمم اعمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مد واإلسار  وىمد ي١مدي ،اخلٓم٠م سم٤مخلٓم٠م  سم٤مب ُمداومٕم٦م

أن يمؾ يم٤مومر همػم ًم٘مداُمك اًمذيـ زقمٛمقا اًمتًٛمٞم٤مت قمديؿ اًمٜمٗمع ذم هذا اعمج٤مل ٕن اًمٗم٘مٝم٤مء ا

قاء ـؾم ،تث٤مء اعمٕم٤مهديـ ـٚمٛملم يمٚمٝمؿ سم٤مؾمـٛمؾ همػم اعمًـوم٢من ُمذهٌٝمؿ يِم ،ل ـُمٕم٤مهد ومٝمق طمرسم

 المـٕن ُمدار احلٙمؿ قمٜمدهؿ قمغم اًمٙمٗمر سم٤مإلؾم ،ٚمٛملم ـٛمٞمتٝمؿ همػم ُمًـٛمٞمتٝمؿ يمٗم٤مرًا او ؾمـؾم

يمام أن أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ يرون  . وًمٞمس قمغم اًمٙمٗمر سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم طوسمٜمٌقة حمٛمد 
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ُمـ سم٤مب  أيْم٤مً  ويٛمٙمـوُي٤مًمٗمقن ُمذه٥م أوًمئؽ اًم٘مداُمك .  أن اًمًٚمؿ أصؾ ُم٘م٤مرن ًمٚمدوم٤مع ،

ب اًمِمخيص اؾمتٕمامل ًمٗمظ سمدل ًمٗمظ آظمر سمنمط قمدم وضمقد شمٜم٤مىمض سملم ذم اخلٓم٤م اًمتٚمٓمػ

اعمٗم٤مهٞمؿ اعمحٙمٛم٦م و اعمٕم٤مين سمٞم٤منو اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت ػمـشمٗمً ٞم٤مقـوأُم٤م ذم ؾم ،اًمٚمٗمٔملم 

أي  ،٤مُمٚم٦م ـوسمّمقرة ؿم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومال جم٤مل اًمٌت٦م إٓ سمٌٞم٤مهن٤م يمام هل ،ٜمف اعم٠مظمقذة ُم

   يمل ٓ ُي٤ًمء ومٝمٛمف .  ،٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمٗمٝمقم اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗم٘مٝمٞم ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م ُمـ وٛمـ

أن  ومٝمق إُمر اًمّمحٞمحأُم٤م و ،يي وٓ يٜمٗمع  اًم٘مرآٟمٞم٦م وواوح أن اًمتالقم٥م سم٤مًٕمٗم٤مظ      

اعمٜمٔمقُم٦م  وشمٗمٕمٞمؾ أي سمدراؾم٦م وإفمٝم٤مر ،اًمٖمٚمق ذم دواقمل احلرب إٟمام ُيٕم٤مًم٩م سم٢مزاًم٦م اًمٖمٚمق 

ويٜمٌٖمل أن شمٙمقن هذه اعمٜمٔمقُم٦م  .وأطمٙم٤مُمٝم٤م ُمع اًمٙمٗم٤مر قمٛمقُم٤ًم  ،ٚمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمً

ٚمؿ ـأن اًمًد ذيمرٟم٤م ذم أوائؾ هذا اًمٗمّمؾ ـ. وىم ٤مدي٦مـاو اجلٝم ىمريٜم٦م دائٛم٦م ًمٚمٛمٜمٔمقُم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م

صمؿ شمٙمقن اًمتٍموم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م سملم اًمٓمروملم هل  ،ػمان ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م ـواًمدوم٤مع ىمريٜم٤من يً

قًمف إمم ُمقاضمٝم٦م اًمتل شمقضم٥م ذم وىم٧م ُمٕملم إسم٘م٤مء اًمدوم٤مع ًمٚمردع أي ُمٜمع اًمٕمدوان او حت

ضمٜم٤ًٌم إمم وُمٗم٤موو٤مت اًمًالم شمًػم  ،اًمٕمدوان . وًمذًمؽ وم٢من ُمِم٤مريع اًمًالم ىم٤مئٛم٦م دائاًم 

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  ُم٤ٌمطم٨م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ هذا اًم٤ٌمب وؾمٞم٠ميت ذمضمٜم٥م ُمع ُمٜمٝم٩م اًمدوم٤مع . 

ت سمام ذم ذًمؽ اًمٕمالىم٤م ،مجٚم٦م ضمٞمدة ُمـ أدًم٦م وأٟمقاع اًمتٕم٤مُمؾ اًمًٚمٛمل سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر 

سمٞمٜم٤م  ،( ُمـ يمت٤مب )ٟمخ٦ٌم اعم٤ًمر شاًمًٚمؿ اًمٗمٕم٤مل»اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعمّم٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦م . وحت٧م قمٜمقان 

ھ  ے  ے  ۓ   چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك وذيمرٟم٤م شمٗمًػم ىمقًمف ،إصؾ اًمٕم٤مم ًمٚمٛم٤ًمعم٦م 

﮼  ﮷﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮲     ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   اًمٌ٘مرة:  چ ۓ 

وُمٕمٜمك هذا  ،طم٤مًٓ ُمـ اًمًٚمؿ  أن شمٙمقن يّمح ذم هذه أي٦م شيم٤موم٦م»أن  ومم٤م ذيمرٟم٤مه ، 627

ومٝمق ؾمٚمؿ ُمع اهلل شمٕم٤ممم  ،اإلقمراب: ادظمٚمقا ذم ضمٜمس اًمًٚمؿ ُمـ يمؾ ُمداظمٚمف وأؾم٤ٌمسمف 

وؾمٚمؿ  ،وؾمٚمؿ ُمع اًمٜمٗمس سمتجريده٤م مم٤م يٜم٤مزع ُمتٓمٚم٤ٌمت اإليامن  ،سم٤مإلظمالص ًمف قمز وضمؾ 

 ،د وؾمٚمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر يم٠مصؾ ُمقاز ٕصؾ اًمدوم٤مع او اجلٝم٤م ،ُمع اعمًٚمٛملم إٓ سم٤مؾمتثٜم٤مء ذقمل 

ُمـ  )ظمدقم٦م( وإٟمام يٙمقن ذًمؽ وٛمـ ضمٜمقح ُمت٤ٌمدل ًمٚمًٚمؿ وسمنمط أن ٓ يٙمقن ُمدظمالً 

دراؾم٤مت رٟم٤م اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم وىمد ذيم ،قصؾ إمم اًمًٚمؿ يًمـ  اخلداع وم٢من ،ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من 
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صمؿ ذم  ،21إٟمٗم٤مل:  چ  ی  ی   ی  ی  جئ  چىمقًمف شمٕم٤ممم ذيمرٟم٤م يمذًمؽ و . أظمرى

يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمٙم٤مومر  . ـ إداء اًمدوم٤مقملُمقوع آظمر ُمـ اًمٙمت٤مب شمٙمٚمٛمٜم٤م سم٢مظمتّم٤مر قم

ؾمقاء يم٤من ُمقاـمٜم٤ًم ذم سمالد اعمًٚمٛملم او  ،إصكم ًمٞمس ُمِمٛمقًٓ سمحٙمؿ اعمرشمد قمـ اإلؾمالم 

  وهذا حمؾ إشمٗم٤مق سملم اًمٗم٘مٝم٤مء .  ،يم٤من أضمٜمٌٞم٤ًم 

وي١ميمد أن إمهٞم٦م اًمٙمؼمى ذم هذا اعمج٤مل هق شمٗمٕمٞمؾ اعمٜمٔمقُم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمًٚمؿ وًمٞمس       

ي١ميمد ذًمؽ أن اًمت٘مّمػم ذم شمٗمٕمٞمؾ هذه اعمٜمٔمقُم٦م هق  ،اًمٚمٗمٔمل سم٤مًمتّمٜمٞمػ اًمٕم٘م٤مئدي  اًمتالقم٥م

واطمد . ُمث٤مل ذًمؽ اًمٍماع  قم٘م٤مئدي اًمذي أدى إمم طمروب يمثػمة سملم اعمٜمتٛملم إمم صٜمػ

سمؾ سملم أسمٜم٤مء اعمذه٥م  ،وهق يمثػم اًمقىمقع  واحلروب سملم أسمٜم٤مء اإلؾمالم ذم اًمٌٚمد اًمقاطمد

تٛمرت ـد اؾمـوم٘م ،ٝمؿ ـروب سملم أهؾ اًمٙمت٤مب أٟمٗمًـاحلوأيمؼم ُمٜمف اًمٍماع و د .ـاًمقاطم

وسمٕمد ؾمٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ إٟمتٝم٤مء احلروب سمٞمٜمٝمؿ  ، ب سملم اًمدول إوروسمٞم٦م ىمروٟم٤ًم يمثػمةاحلرو

صمؿ ىم٤مُم٧م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ  ،رب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم سمٞمٜمٝمؿ أيْم٤ًم ـتٕمٚم٧م احلـاؿم

 ربـذر سمحـىم٤مئؿ سمٞمٜمٝمؿ أيْم٤ًم ويٜم ،ن سم٤مًمدرضم٦م إومم يمذًمؽ . واًمٍماع اًمدوزم اًمٙمٌػم أ

 ٤ممم أن ُيـٌٕمده٤م . ــ٠مل اهلل شمٕمـٟمً ،ٕم٦م وُمدُمرة ـواؾم صم٤مًمث٦م

سمام  أي همػم ُم١مُمـ ق يم٤مومرـٝموم راؾمـخ٦م قم٘مٞمدة يمؾ ص٤مطم٥م شمٙمٚمػ ٟمٙمران أنومٞمٜمٌٖمل قمدم       

 ووم٘م٤مً  ر سمٙمؾ قم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممماعمًٚمؿ ُمثاًل يٙمٗمُ وذيمرٟم٤م أن  ،قم٘م٤مئد أظمريـ  ُمـ يٜم٤مىمْمٝم٤م

يب  جت  حت  خت  مت  ىت   چ ٤ممم ـــوم٘مد ىم٤مل شمٕم ، ًمٚمٛمٗمٝمقم اًم٘مرآين ًمٚمٕم٤ٌمدة

 رـوم٢مٟمف يٙمٗمُ  ،زم ـ. ويمذًمؽ اًمٙمت٤ميب اعمٚمت6٥2اًمٌ٘مرة:  چ حجيت  جث  مث  ىث  يث  

ؾفذا أمر واؿع دم  . إدي٤من واعمذاه٥م إظمرى ُمـ دشمفـسمام يٜم٤مىمض قم٘مٞم أي يرومض اإلقمت٘م٤مد

يش افسؾؿل وإبعاد احلروب هق اؿسان ادـظقمة وفؽـ ادفؿ فؾتعا ،إمؿ ـؾفا وٓ مػر مـف 

ؾؿل بغ افطقائػ ـع فؾعدل وافتعايش افسـؾؿقة رصقـة تتسـة بؿـظقمة شـافدؾاظق

بام يتـاؿض  أي راؾضة فإليامن ضائػة مممـة بعؼقدهتا وـاؾرة وإن ـاكت ـؾ ، وافشعقب

 . ظـد أخريـمعفا 
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سم٤مًمردة وقم٘مقسمتٝم٤م سمٕمٞمدًا ضمدًا  لمغم اعمًٚمٛم: وضمقد ُمـ ينف سم٤محلٙمؿ قماإلحتامل افثافث      

ذم اإلقمالم  شاًمتٙمٗمػميلم  »ويقصػ ه١مٓء سمـ  ،قمـ اًمٜمٝم٩م اًمٜمٌقي وقمـ اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

رون اعمًٚمٛملم سمٖمػم طمؼ ويقضمٌقن قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم ٗم  ـٙمَ سمٛمٕمٜمك أهنؿ يُ  ، اًمرؾمٛمل وهمػم اًمرؾمٛمل

ٚمٞمس وم وُمع ذًمؽ ،٤مل آظمر وًمٙمٜمٝم٤م ذم جم . وهذه أيْم٤ًم ظمِمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م اإلرشمداد قمـ اإلؾمالم

وم٢من هذا ؾمٞمٙمقن طمج٦م سمٞمد ُمـ ينف ذم اًمتٙمٗمػم  ،قمالضمٝم٤م سمتٖمٞمػم ُمٗم٤مهٞمؿ إًمٗم٤مظ اًم٘مراٟمٞم٦م 

.  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٤مـمئ٦م ويٜمنمه٤م زاقماًم أٟمف هق اعمٚمتزم سمٛمْم٤مُملماخل مم٤م جيٕمٚمف يٍم قمغم ىمٜم٤مقم٤مشمف

سمٞم٤من اًمٜمٝم٩م اًمٜمٌقي وإٟمام قمالضمٝم٤م سم٤مًمت٠مصٞمؾ اًمّمحٞمح اعمٗمّمؾ حلٙمؿ اًمردة او شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ و

ومٚمؿ ي٘متؾ  ،الم ـٝم٤مدة اإلؾمـقمّمؿ دم يمؾ ُمـ يِمٝمد ؿم طسم٤مظمتّم٤مر أن اًمٜمٌل  وٟمذيمر ومٞمف .

ـ وسمٍمف اًمٜمٔمر قم ،اًمتقطمٞمد  ةٝم٤مدـٝمد سمِمـيِمو ـٔمٝمر اإلؾمالمأطمدًا سمحٙمؿ اًمردة ممـ يُ 

أطمدًا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ٟمزل ىمرآن ي١ميمد يمٗمرهؿ  ط اًمٜمٌل ؾتسمؾ مل ي٘م ًمتزاُمف اًمٕمٛمكم .ُمدى ا

وٓ ؿمؽ أن  ،دُمر ُمًجدهؿ  طوًمٙمٜمف  ،ًم٤ٌمـمـ سمام ذم ذًمؽ أصح٤مب ُمًجد اًميار ا

وؾمت٠ميت  ،٤مدي ٝمؿ ضمٕمٚمٝمؿ ُمٕمزوًملم اضمتامقمٞم٤ًم وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم سم٥ًٌم ؾمٚمقيمٝمؿ اعمٕمٟمزول ىمرآن ومٞم

اًمتل اىمتْم٧م قمدم  اعمٜم٤موم٘ملم ظمّم٤مئص ـذم اًمٙمالم قم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم شمٗم٤مصٞمؾ ُمٝمٛم٦م

  .قم٘مقسمتٝمؿ سمحد اًمردة 

الم وحتقل ساطم٦م ـٝم٤مدة اإلؾمـذم اًمٞمٛمـ سمحد اًمردة ذم قمٝمد اًمٜمٌقة ُمـ شمرك ؿم وإٟمام ىُمتؾ      

يقوح إُمر أن .  يم٤معمًٚمؿ اًمذي يتحقل ساطم٦م إمم اًمٞمٝمقدي٦م او اًمٜمٍماٟمٞم٦م ، إمم ديـ آظمر

وم٢من ُمـ اعمحتٛمؾ  ،شمٙمٗمػم ُمـ يدقمل اإلؾمالم وُم١ماظمذشمف سمٕم٘مقسم٤مت ضمٜم٤مئٞم٦م ومٞمف حم٤مذير يمٌػمة 

أن ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٙمٗمػم واًمٕم٘مقسم٦م ُمـ ٓ حيًـ اًمتٛمٞمٞمز سملم  ،م ُمع إشم٤ًمع دوًم٦م اإلؾمال ،ضمدًا 

اًمٙم٤مومر ُمـ ضمٝم٦م واعم١مُمـ ص٤مطم٥م اًمٗمٙمر اعمتقىمد اعمثػم ًمإلطمتامٓت اعمًتٖمرسم٦م او اعم١مُمـ 

ظم٤مص٦م وأن سمٕمض جم٤مٓت  ،رى ـاجل٤مهؾ او اعم١مُمـ اعمخٓمئ او اعم١مُمـ اعمْمٓمر ُمـ ضمٝم٦م أظم

ك اًمٕمٚمؿ . وإذا طمّمؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ هذه ـلم إًمٌـدة قمـ شمٗمٙمػم مجٚم٦م ُمـ اعمٜمتًـاإلوٓمرار سمٕمٞم

هـدم اًمتامؾمـؽ و ىمتؾ اًمٜمٗمقس اعمحرُم٦م وم٢مهن٤م يمٌػمة ضمدًا سمٛمٔم٤معمٝم٤م وآصم٤مره٤م ذم ،إظمٓم٤مء 

ر اخلقارج قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم  ،٦م قاهد شم٠مرُيٞم٦م وطمديث٦م ُم١معموشمقضمد ؿم ،اًمداظمكم   ،وم٘مد يمٗمَّ
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اؾمـُتـتٞم٥م  يض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفر أن قمٌ٘مري إُم٦م اإلُم٤مم اًمٙمٌػم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ويٙمٗمٞمؽ سمٕمد ذًمؽ

 قارجـظمهمػم اخلٓمٞم٥م أن  وأدقمك ، ُمـ اًمٙمٗمر ُمرشملم يمام رواه اخلٓمٞم٥م ذم )شم٠مريخ سمٖمداد(

 ،ًمردة وًمذًمؽ ووع اًمٕمٚمامء ذوـم٤ًم دىمٞم٘م٦م ًمٚمحٙمؿ سم٤م تت٤مسمقه .ـهؿ اًمذيـ اؾم ذًمؽ اًمزُم٤من

ٞمف واطمد ذم يٜمٌٖمل قمدم اقمتامد ىمرار وم٘م وم٢مٟمف روط اًمٗم٘مٝمٞم٦مـًمِمواًمذي أراه أٟمف سم٤مإلو٤موم٦م إمم ا

ُمـ  سمؾ جي٥م اشمٗم٤مق مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمراؾمخلم ًمتٛمِمٞم٦م احلٙمؿ ذم ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،هذا احلٙمؿ 

      .هذا اًمٜمقع

 

ُمـ  ٛمـ أهمرب ُم٤م وىمعوم ،ؼ سمٕمْمٝمؿ سم٤مإلؾمؿ وذهقهلؿ قمـ اعمٕمٜمك ٚمُّ ٕمَ ـ: شمَ اإلحتامل افرابع     

وضمدٟم٤مه٤م  ٤م إمم اًمٚمٖم٦م: ومحلم رضمٕمٜم ىم٤مل ، اًمديمتقر سمدران أسمق اًمٕمٞمٜملم سمدران ُم٤م ىم٤مًمف ،ذًمؽ 

، ومقوٕم٧م ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ًمٗمٔم٤ًم ظم٤مص٤ًم ٓ يٓمٚمؼ إٓ  وطم٘مٞم٘م٦م اعمنمك شمٗمّمؾ سملم طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٤ميب

رك ـ، مم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمحٛمؾ ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن ُمـ وصػ اًمٙمت٤ميب سم٤مًمِم قمغم احل٘مٞم٘م٦م اعمقوقع هل٤م

همػم ـ اعمًٚمٛملم وـسمٞمضمتامقمٞم٦م الىم٤مت اإل٤مب )اًمٕمــ يمتـُم. اهـ  قمغم اعمج٤مز دون احل٘مٞم٘م٦م

  . (٩6-٩1 ،اعمًٚمٛملم

ۇ  ۆ   چ  ٤مممــــٟمحق ىمقًمف شمٕم ػم إممـيِم اًمديمتقر سمدرانواًمٔم٤مهر أن       

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

. اعمٝمؿ أن ٩1اًمتقسم٦م:  چې ېى ى ائ ائ ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   

: إن ي٘مقل، ومٝمق يم٘مقل ُمـ واوح قمـ اعمٕم٤مين واعمْم٤مُملم ذهقل  اًمديمتقر سمدران ومٞمف يمالم

، ويمذًمؽ اؾمؿ ومرقمقن  سم٤م ضمٝمؾ ىمد ووع اؾمٛمف ًمٖمػم احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ووع هل٤م اًمٙمٗمر واًمنمكأ

أيب ىمد ووع اؾمٛمف ًمٖمػم : إن قمٌد اهلل سمـ  ، وُمثٚمف ىمقل ُمـ ي٘مقل وؾم٤مئر أؾمامء اعمنميملم

 ُمٕمٞمٜم٦م ٦مـم٤مئٗم قم٘مٞمدةن أأطمدهؿ  ذيمروم٢من أهؾ اًمٕمٚمؿ مل ي !!احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ووع هل٤م اؾمؿ اًمٜمٗم٤مق

ويمذًمؽ ذك أيب  ،اؾمٛمٝم٤م او يمٜمٞمتٝم٤م  ؿمت٘م٤مق ُمـ ًمٗمظع اًمٚمٖم٦م واإلوو شُمـْٕمرف ُمـ ـمريؼ

ذًمؽ ُمـ ـمريؼ حتديد ُمٕمٜمك  ٕمرفيُ  ، وإٟمام وومرقمقن مل يٕمرف هبذا اًمٓمريؼ ضمٝمؾ وأيب هل٥م

 . وقم٘مٞمدشمف صمؿ ُمٕمروم٦م ُمـ يتّمػ سمف سمح٥ًم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ًمٖم٦م وديٜم٤مً  اًمنمك
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 : بام ُيظفرون مـ أؿقاهلؿ وأظامهلؿ ظؼقدة افـاس حُيؽؿ ظذ

وىمد شم٘مدم ذم اًمٙمالم قمـ اإليامن أن اإليامن يٌدأ ذم اًم٘مٚم٥م ، صمؿ ئمٝمر ذم قمٛمؾ اجلقارح ،        

ومٙمذًمؽ ٟم٘مٞمْمف وهق اًمٙمٗمر ، يٌدأ ذم اًم٘مٚم٥م صمؿ ئمٝمر ذم قمٛمؾ اجلقارح . وُمٕمٚمقم أٟمف ٓ 

اًمٜم٤مس  قم٘مٞمدة ٔمـ أٟمف سم٤مـمٜمٝمؿ مم٤م ٓ شم٘مقم قمٚمٞمف طمج٦م ، وإٟمام حيٙمؿ قمغمحيٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس سمام يُ 

وؾمٞم٠ميت ذم اعم٤ٌمطم٨م اًم٘م٤مدُم٦م شمٗمّمٞمؾ  .٤مهلؿ اًمتل شمدل قمغم ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ًمٜمٔمر ذم أىمقاهلؿ وأومٕمسم٤م

 شسم٤مب اإليامن»٤ًم إمم ــأيْم وارضمع .ػ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ ُمع إُمثٚم٦م وأصم٤مر قمـ اًمًٚم

﮲    ڍوشمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   

 .91اًمٜم٤ًمء:  ڍ﮳ ﮴   

 : بغ افؼك وافؽػرافصؾة 

٤مذ آهل٦م ُمـ دون اهلل ـواخت شمًقي٦م سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمققإذاك او هق  وعم٤م يم٤من اًمنمك      

ٕٟمف مل يٙمٗمر إٓ ٕٟمف أذك واختذ آهل٦م ُمـ  ، سمذًمؽ أن يمؾ يم٤مومر ومٝمق ُمنمك أيْم٤مً  ٚمؿ، قمُ  شمٕم٤ممم

.  ر طمج٩م اًمنمعن اًمنمك ودواومٕمف هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ؾم٥ٌم اًمٙمٗمر وإٟمٙم٤مإ، أي  دون اهلل شمٕم٤ممم

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ  شمٕم٤ممم ىمقًمف ي٘مٓمع سمذًمؽ

وٓ يِمؽ أطمد أن ُمـ ضمٕمؾ ُمع  ،62 – 61ق:  چے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  

ٱ ٻ ٻٻ ٻ  چشمٕم٤ممم  قًمفىميمذًمؽ و اهلل شمٕم٤ممم إهل٤ًم آظمر ومٝمق ُمنمك .

، ىمقًمف 1إٟمٕم٤مم:  چپ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م  ، ريٙم٤مً ـوي٤ًم وؿم٤مـأي جيٕمٚمقن ًمف ُمثٞماًل وُمً چٺچ ٤مممــشمٕم

 ،ذيمر اًمٙمٗم٤مر  ويمذًمؽ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم اعمٙمذسملم سم٤مًمٙمت٤مب وسمام أرؾمـؾ قمز وضمؾ أي رك .ـاًمِم

﮳   ﮴           ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہچ ٤ممم صمؿ ىم٤مل شمٕم ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ 

﮿      ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻ ٛمـ قمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م وم .81 – 8٩هم٤مومر:  چ﮼  ﮽  ﮾  
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ًمنمك مل يِمؽ ىمط أن ؾم٥ٌم اًمٙمٗمر هق اًمنمك ، وُم٤م ُمـ يم٤مومر إٓ وهق ُمنمك وأىمؾ اًمٙمٗمر وا

 أطمقاًمف أن يتخذ إهلف هقاه ، يمام ذيمرٟم٤م ذم إدًم٦م .

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چ ي١ميمد اًمّمٚم٦م اعمذيمقرة إمج٤مع اًمٕمٚمامء أن ىمقًمف شمٕم٤ممم             

سمٍمف اًمٜمٔمر  ،ؿ يٛمٜمع ُمـ شمزوي٩م اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ُمـ رضمؾ همػم ُمًٚم ،661اًمٌ٘مرة:  چ  ڌ

﮷     ﮶    ﮴  ﮵  چ وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اعم١مُمٜم٤مت اعمٝم٤مضمرات  ،قمـ قم٘مٞمدشمف إظمرى 

 .12اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ﮸  ﮹   ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀      ﯁    

٥م ذم إؾمالم اإلٟم٤ًمن وشمقضم ٦مصُمـْٚمٛمَ  وم٢مهن٤م ، سم٘م٤مي٤م اًمنمك قمٜمد ُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالموأُم٤م       

 ،ٗمر اإلؾمالم إٓ إذا اىمؽمٟم٧م سم٤مًمٙم وٟم٘مضردة سم٤مًم ٓ حُيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمـ ،اإلرؿم٤مد واًمتٕمٚمٞمؿ 

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم اًم٤ٌمب إول )ُمٌح٨م  ، اًم٘مٓمٕمٞم٦م أي اجلحقد سمؼماهلم اإلؾمالم

 ،وذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أيْم٤ًم )ذم اعمٓمٚم٥م إول( طمٙمؿ ُمـ مل يٌٚمٖمف اًمديـ  شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م( .

ېئ   ېئ  ىئ  ڍ يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وهق يٜمٓمٌؼ قمغم ُمـ مل شمٌٚمٖمف سمٕمض أطمٙم٤مم اًمديـ

 .1٩1إٟمٕم٤مم:  ڍ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ

 

 : افؽػر ظذ مـ مل يبؾغف اإلشالم إصؾ ظدم إضالق

 هذاو،  جحده٤موم ُمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم اعمٚمزُم٦م ويتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اًمٙم٤مومر هق ُمـ سمٚمٖمتف احلج٦م      

وأُم٤م إـمالق ًمٗمظ اًمٙم٤مومر قمغم اعمنمك  ، ىمد شمٜم٤مست قمٚمٞمف ٟمّمقص اًمنمع وؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م

واًمتل  ٌٞمٜم٤مت اًمٔم٤مهرة ذم اًمًٛمقات وإرضاًمذي مل يٌٚمٖمف اإلؾمالم سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ضمحد اًم

، وإن ضم٤مز ومٝمق  إدي٤من واًمٕم٘م٤مئد ـسمٕمٞمد ذم ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قم، وم٠مُمر  هتدي إمم ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم

، وإٟمام  وم٢من اًمديـ مل يٌٚمٖمف ٕٟمف ٓ ي٘مّمد سمف أٟمف يم٤مومر سم٤مًمديـ ب ُمـ اًمتقؾمع وآؾمتٕم٤مرةض

 اًمٙمثػمة وٓ جيقز محؾ ًمٗمظ اًمٙم٤مومر ذم ٟمّمقص اًمنمع . يم٤مومر سمٜمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف أٟمفد اريُ 

،  ٕٟمف خم٤مًمػ ًمٚمٔم٤مهر اًمذي هق اإلقمراض قمـ ظمؼم اًمرؾمؾ قمغم جمرد يمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م إٓ سم٘مريٜم٦م

ق ومٝم ه سمدًمٞمؾإذا مل يٍمف قمـ فم٤مهر ش٤مومراًمٙم» ٘مدُم٧م ٟمّمقص شمدل سمٞم٘ملم قمغم أن ًمٗمظوىمد شم
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ۆ چ  شمٕم٤ممم ، وٟمذيمر هٜم٤م ىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم ديـؼم اًمرؾمؾ اعمٙمذب سمخل اًمراومضاعمٕمرض 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې 

ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

  .1٩1 – 1٩2إٟمٕم٤مم:  چ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

 

 غ افتبؾقغ افػرق ب

 : وحماـؿة ظؼقدة مـ ُيظفر اإلشالم

هق اعمْم٤مُملم واخلؼم إىم٤مُم٦م احلج٦م حتت٤مج إمم ظَمؼَم وُُمـْخؼِم .  ٢منوم ، افتبؾقغ أما جمرد       

٤م وصٗم٤مئٝم٤م . وقطمٝموو صحتٝم٤م اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م ومٞمج٥م اعمح٤مومٔم٦م قمغم ،اًمديٜمٞم٦م اًمتل ُيراد شمٌٚمٞمٖمٝم٤م 

شمٙمقن ًمف أهٚمٞم٦م  ، سمنمط أن احلج٦م شم٘مقم سمخؼم اًمقاطمد ومام زاد وم٢من ،اًمـُٛمْخؼِم  وسمخّمقص

، وأوضم٥م  واطمدًا واطمداً  اًمرؾمؾ هلل شمٕم٤ممماوىمد أرؾمؾ  . ْمٌطأي اًمٕمداًم٦م واًم ،اًمتٌٚمٞمغ 

، سمؾ أوضم٥م اإليامن هبؿ ؾمقاء أٟمزل ُمٕمٝمؿ  ٜمزل ُمٕمٝمؿ ُمٕمجزةشمأن  ىمٌؾاإليامن هبؿ ُمـ 

أرؾمؾ صح٤مسمتف إمم ُمٚمقك اًمٙمٗم٤مر يدقمقهنؿ إمم  ط. وأيْم٤م وم٢من اًمٜمٌل  ُمٕمجزة أو مل يٜمزل

، وإدًم٦م قمغم ذًمؽ  طـ اًمٜمٌل قم لماعمٌٚمٖم طم٤مد أؼم، وأىم٤مم قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م سمخ اإلؾمالم

همػم أن اًمدقمقة أوؾمـع ُمـ ه . ، وهل ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمٕمرووم٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

ٕن اًمدقمقة قمغم سمّمػمة شم٘متيض ضمٕمؾ اًمتٌٚمٞمغ ضمزًء ُمـ ُمٝم٤مرة قمٛمٚمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ذم  ،اًمتٌٚمٞمغ 

ٌف ذًمؽ ُمـ وؿمـ ،إقمداد ُمْم٤مُملم اًمدقمقة وإضمقاء اًمٗمْمغم هل٤م واًمقؾمـ٤مئؾ اعمٜم٤مؾمـ٦ٌم 

 اعمٝم٤مرات اًمٕمٛمٚمٞم٦م .

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڍ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىم٤ملو      

ـْ  »وًمٗمظ  ، 1٩اًمرقمد:  ڍ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ي٘مع قمغم اًمقاطمد  شَُم

سمّمٞمٖم٦م اعمٗمرد . وواوح أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م  شقمٜمده  »وًمذًمؽ قم٤مد اًمْمٛمػم قمٚمٞمف ذم  ،ومّم٤مقمدًا 

 ،وم٢من إصؾ اإليمتٗم٤مء سمِمٝم٤مدشمف  ،اًمٕمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم  شمقضم٥م ىمٌقل ظمؼم اًمقاطمد ُمـ أهؾ
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 ،همػم أن ؿمٝم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ص٤مدىم٦م أسمدًا  ، ڍ پ  پڍ ٤مرة ــيمام يتْمح ُمـ قمٌ ،أي ظمؼمه 

وًمذًمؽ وم٢من إظمذ هب٤م  ،وًمٙمـ ُمـ همػم قمّمٛم٦م  وأُم٤م ؿمٝم٤مدة اًمٕم٤ممل سم٤مًم٘مرآن وم٤مٕصؾ صدىمٝم٤م

ومٞمج٥م طمٞمٜمئذ  ، ىمٞم٤مم طمج٦م صحٞمح٦م ُمٕم٤مرو٦مقمٜمد  وأُم٤م ،يٙمقن قمٜمد اٟمتٗم٤مء اًم٘مرائـ اعمٕم٤مرو٦م 

     . اًمٜمٔمر ذم اجلٛمع او اًمؽمضمٞمح

يٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم ُم٤ٌمطم٨م طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد ذم يمت٥م  ،وشمقضمد أدًم٦م أظمرى يمثػمة       

 قل اًمٗم٘مف .ـُاص

 : ؾنن ظؿؾقة إؿامة احلجة تتضؿـ ،وأما حماـؿة ظؼقدة مـ ُيظفر اإلشالم       

   أي اإلؾمتدراج إمم إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر ،سمٕمد ومحّمٝم٤م  اًمدواظمؾ ًمٙمِمػ وضمقد ضورة ، 

ٓ ُمع ذي اخلقيٍمة مل يامرس ذًمؽ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم و طوهذا ظمالف إصؾ ٕن اًمٜمٌل 

إين مل أؤُمر أن أٟم٘م٥م ىمٚمقب  »أٟمف ىم٤مل  طسمؾ صح قمـ رؾمقل اهلل  ،وٓ ُمع همػمهؿ 

ٔمٝمريـ وًمذًمؽ وم٢من إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمـٛمُ  . رواه ُمًٚمؿ « ؼ سمٓمقهنؿـ، وٓ أؿم اًمٜم٤مس

شمٜم٘مٞمح اعمذاه٥م  إلرؿم٤مد اووًمٙمـ ُيراد ُمٜمٝم٤م ا ،ٚمتٙمٗمػم ٧م ًمـًمإلؾمالم إصؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م ًمٞمً

ًمتّمحٞمح ًمٖمرض ا ت٘مٌٚمٞم٤مً ـروقم٤ًم ُمًـُمِمشمٙمقن  واؽمك ـاًمتٓم٤موع قمغم قمٛمؾ ُمِم وا

.  وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من اإلطمتقاء ُم٘مدم قمغم اإلىمّم٤مء واعم١ماظمذة اجلٜم٤مئٞم٦م ، ًمت٘مري٥ماو

٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ُئمٝمرون إقمذار واإلًمتزام سم٤مًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م أن اعمٜم

َقِري قمام يّمٛمٝمؿ  وهذه اًمّمٗم٦م ُمٞمّزت سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمٜمٙمري اًمزيم٤مة ذم  ،واًمؽماضمع اًمّمُّ

وم٢من ُمٜمٙمري اًمزيم٤مة أفمٝمروا إٟمٙم٤مره٤م وأسوا قمغم ذًمؽ ومتردوا قمغم  ، قمٝمد أيب سمٙمر 

سمّٞمٜم٤م  ؾمٌؼ أن . وىمد ٝمؿوًمذًمؽ ىم٤مُم٧م اًميورة قمغم ومحص دواظمٚم ، اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م

ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڍ شمٕم٤ممم شم٤ٌمرك و لء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم شمٗمًػم ىمقًمفـذًمؽ سمِم

اًمٜم٤ًمء:  ڍہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴ 

وؾمٞم٠ميت اعمزيد ذم اًمٙمالم قمـ اعمرشمديـ  ،أي ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ اًم٤ٌمب إول  ، 91

 .مم ٤مواعمٜم٤موم٘ملم واخلقارج وهمػمهؿ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم
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    وىمد حيت٤مج ذًمؽ  ،قمٛمٚمٞم٤مت إزاًم٦م اًمِمٌٝم٤مت وشمّمحٞمح اعم٘مدُم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘مٞمدي٦م

 إمم قمٛمؾ دؤوب وُمٓم٤موًم٦م .

   . إىم٤مُم٦م احلج٩م قمغم اًم٘مْم٤مي٤م ذم حمؾ اًمٜمزاع 

 
 ادبحث افثاين

 افطغقان افعؼقدي وافعؿع ائصخصبعض 

 ،ًمٙمٗم٤مر قمٛمقُم٤ًم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت يمثػمة ضمدًا سمٕمْمٝم٤م يٌلم ظمّم٤مئص اًمٙمٗمر وا      

 ، ٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؼمي٤مئف وضمؼموشمفوسمٕمْمٝم٤م أظمر يٌلم ظمّم٤مئص ُمـ شمدرج ذم ُمٜم٤مزقم

. وٓ جم٤مل  ص ومـل ـمقائـػ ُمٕمٞمٜمـ٦م ومـل ُمقاضمٝمتٝم٤م ُمـع أهـؾ احلـؼ٤مـر ظمـوسمٕمْمٝم٤م أظم

وًمٙمـ اعم٘مّمقد اًمتٜمٌٞمف إمم قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ إُمثٚم٦م ًمتحريؽ اًم٘م٤مرئ  ،ٓؾمتٞمٕم٤مب يمؾ ذًمؽ هٜم٤م 

 .إمم اًمٌح٨م 

 وافؼ افتؾؼائل :  ،اإلكحدار افػؽري وافسؾقـل 

ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ٟمٙمرة همػم ُمٕمٞمٜم٦م وًمٙمـ يٗمنه٤م   چ ں   چ شمٕم٤مممىمقًمف  .71اًمٌ٘مرة:  چہ   ہ  ہ    

ٟم٤ًمن هق ُم٤م ٓ يؽمك ًمف ن ُم٤محيٞمط سم٤مإل٢موم ، چں  ڻ چىمقًمف شمٕم٤ممم  . وشمدسمراًمًٞم٤مق 

ڍ  ڌ    چ  ظمرآع وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ُمقوـ ،ٚمخروج واإلىم٤ٌمل قمغم أُمقر أظمرى ًم ُمٜمٗمذاً 

گ  گ  گ  ڳ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کگ 

. صمؿ سطم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٤مخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر عمـ يم٥ًم  22يقؾمػ:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من هذا  ،ص سم٤مًمٙمٗم٤مر وُمٕمٚمقم أن اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ظم٤م ،ؾمٞمئ٦م وأطم٤مـم٧م سمف ظمٓمٞمئتف 

: افـقع إول ،وًمذًمؽ وم٢من اًمقصػ ذم أي٦م ي٘مع قمغم ٟمققملم ُمـ اًمٜم٤مس  ،احلٙمؿ سم٤مٕدًم٦م 

افـقع .  اًمٙم٤مومر اًمذي يٜمحدر ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ذم اخلٓم٤مي٤م طمتك حُي٤مط سمف ومال ُيرج ُمٜمف إٓ اًمنم
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إٓ سم٤مإلسار قمٚمٞمٝم٤م : اعمًٚمؿ اًمذي يٙمت٥ًم ؾمٞمئ٦م يمٌػمة ٓ يٛمٙمـ مح٤ميتٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م افثاين

ٝم٤م واإليامن هب٤م وي٘مقم سمزظمرومت ،واإلؾمتزادة ُمٜمٝم٤م طمتك متأل قمٚمٞمف ٟمٗمًف وحتٞمط سم٠مىمقاًمف وأومٕم٤مًمف 

ذم  وي٘مع ،٤م يٕمؽمض ـمري٘مف ُمـ ُمْم٤مُملم احلؼ واًمٕمدل ذم اًم٘مرآن وي٘مرن سمذًمؽ اإلٟمٙم٤مر عم

ىمتٚمقا ُمـ ـ اًمذيـ حتٛمؾ فمٝمقرهؿ أوزارًا يمٌػمة ُمـ يمثرة ُم٤م ذًمؽ يمثػم ُمـ اًمٓمٖم٤مة واعمًتٌدي

وٓ ي٘مٌٚمقن اإلقمؽماف سمخٓم٠م وٓ اخلْمقع  ،ٟمٗمقس واٟمتٝمٙمقا ُمـ طمرُم٤مت وهنٌقا ُمـ أُمقال 

وشمدل أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم يمؾ ُم٤م ُيٕم٤مرض ذًمؽ . سمؾ يزيٜمقن إوم٤ًمدهؿ ويٜمٙمرون  ،٘مّم٤مص ًم

ًمٙمٗمر او سمًٞمئ٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م سم٤م ٗمٚمٞم٤مً ـيتٓمقر شمٓمقرا ؾم د يٛمٙمـ أنـ٤من اًمٗم٤مؾمـإلٟمًأن ا

 إلٟم٤ًمن، إول يم٥ًم اًمًٞمئ٦م ، واًمث٤مين أن حُي٤مط اطمٙمؿ أي٦م ُمٕمٚمؼ قمغم وصٗملم ٕن  ، يمٌػمة

واطم٤مـم٧م » :٦مـؾ اعمديٜمـىمراءة ٟم٤مومع واه شمدسمرو . وهذا شمٓمقر شمدرجيل ، خٓمٞمئتف او سمخٓمٞمئ٤مشمفسم

ظمٓم٤مي٤م  إمم وُيِمٕمر ذًمؽ سم٠من اًمًٞمئ٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اسمتدأ هب٤م ضمرشمف ، اجلٛمعّمٞمٖم٦م سم شسمف ظمٓمٞمئ٤مشمف

ُمـ ىمتؾ وقمدوان وفمٚمؿ وسمٓمش وشمرويع وؾم٤مئر اًمٗمقاطمش اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ،يمثػمة أطم٤مـم٧م سمف 

سم٤مإلومراد وم٢مهن٤م دمٕمؾ  چ ڻ چوأُم٤م ىمراءة اجلٛمٝمقر ضمتامقمٞم٦م . ىمتّم٤مدي٦م واإلواإل

اإلطم٤مـم٦م ًمٚمذٟم٥م اًمذي اسمتدأ سمف ُمـ يمٗمر او ضمريٛم٦م ومٕمٚمٞم٦م يمٌػمة ٕن ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م يم٤مٟم٧م هل 

 لم اًم٘مرائتلم .ومال شمٕم٤مرض سم ،ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل واًمٜمزول ذم دريم٤مت اخلٓم٤مي٤م 

 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  ىم٤مل شمٕم٤مممو      

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

وهذه  .112إقمراف:  چ ک  گگ  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   

سمتٕم٤مد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمجٞمؾ ُمت٤ًمرع ذم اإل ي٤متآقمـ  ايْم٤م قمٛمٚمٞم٦م اٟمٍماف ُمتٙمرر

.  ي٦م اًمٌ٘مرةآؿ يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم هب ٤مطىم٤ٌمل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٖمل طمتك حُي واإل ًمرؿمدا

وأُم٤م اًمٌداي٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م ومٙم٤مٟم٧م  ،وٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمتٙمؼم ذم إرض سمٖمػم احلؼ 

إُمر واوح٤ًم طمتك ذم  وص٤مر.  اًمتٙمذي٥م سمآي٤مت اهلل شمٕم٤ممم يمام هق واوح ُمـ آظمر أي٦م

وًمذًمؽ ذيمر  ،داظمؾ اًمِمٕمقب همػم اإلؾمالُمٞم٦م  شعمتديٜملم وهمػم اعمتديٜملما» اًمٍماع سملم
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ص٤مطم٥م يمت٤مب )أطمج٤مر قمغم رىمٕم٦م اًمِمٓمرٟم٩م( أن أقمداء اًمديـ يم٤مٟمقا ُيدرسمقن قمغم اًمتحٚمؾ 

ُمـ اًم٘مٞمؿ يمٚمٝم٤م واإلٟمٗمالت ُمـ اًم٘مقاٟملم يم٤مومـ٦م سمنمط اإلًمتزام سم٘مٞمٛمتلم وم٘مـط: ـم٤مقم٦م أواُمر 

 إؾمٞم٤مد واعمح٤مومٔم٦م قمغم أهار اًمتٙمتؾ .

 

     افرساب دم أكظؿتفؿ ووظقدهؿ :

ڇ       ڇ    ڇ    چ       چ  چ  چ   ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  شمٕم٤ممم ىم٤مل      

ک  ک      ڑ  ڑ   ک    ک    ژ     ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ

ڻ    ڻ  ڻ       گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

وشمدسمر ذم آي٦م  .12 – ٩9اًمٜمقر:  چ  ۓ     ۓ    ھ  ھ  ے   ے  ھ      ھ    ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ

هذا  ،اًمٜمقر هذه أن يمٚمٛم٦م اًمٔمٛمآن قم٤مُم٦م ذم أي فمٛمآن وًمٞم٧ًم ظم٤مص٦م سم٤مًمٔمٛمآن ُمـ اًمٙمٗم٤مر 

ويمذًمؽ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اًمْمامئر  ،هق فم٤مهر اًمًٞم٤مق وأظمت٤مره أسمق طمٞم٤من وأًمقد وهمػممه٤م 

افـقع  ،اًمٙمريٛم٦م شمِمٛمؾ ٟمققملم ُمـ اًمٜم٤مس اًمراضمٕم٦م إمم اًمٔمٛمآن ذم أي٦م . وًمذًمؽ وم٢من أي٦م 

 ٠ميت يقم احل٤ًمب ومٞمجد طم٤ًٌمٟمف ًمٞمس سمٌمء: اًمٙم٤مومر اًمذي يًتٛمر سمخداع ٟمٗمًف طمتك يإول

: وٕمٞمػ اإليامن ُمـ اعمًٚمٛملم وهق فمٛمآن إمم ُم٤م افـقع افثاينوجيد سمدًمف طم٤ًمب اهلل شمٕم٤ممم . 

 ،تٝمؿ ووقمقدهؿ ومٞمخدقمف شمزيلم اًمِمٞمٓم٤من وزظم٤مرف اًمٙمٗم٤مر ذم أٟمٔمٛم ،يٜمجٞمف ُمـ ُمّم٤مئٌف 

وهل اًمٜمتٞمج٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م عمـ  ،وسمٕمد أن يدظمؾ ومٞمٝم٤م جيده٤م ٓرء وجيد سمدهل٤م احل٤ًمب ذم اًمدٟمٞم٤م 

ـمٚم٥م اخلػم ُمـ اًمٓمريؼ اعم١مدي إمم اًمنم . وًمذًمؽ ىم٤مل أًمقد ذم آظمر شمٗمًػمه ًممي٦م: صمؿ ٓ 

وم٢من  ،الم سمزّي اإلؾم ة اًمٗمالؾمٗم٦م وُمتٌٕمقهؿ ُمـ اعمتزّيٜملميٌٕمد أن يٙمقن ذم طمٙمؿ ه١مٓء اًمٙمٗمر

روح ـ )اهـ ُمـراب سم٘مٞمٕم٦م .يمً ،رع ـك وومؼ اًمِمـاقمت٘م٤مداهتؿ وأقمامهلؿ طمٞم٨م مل شمٙمـ قمٚم

ٌٞمف آظمر ٕقمامل اًمٙمٗم٤مر سم٠مهن٤م فمٚمامت ُمريم٦ٌم سمٕمْمٝم٤م ومقق ـده٤م شمِمـاعمٕم٤مين( . وآي٦م اًمٜمقر اًمتل سمٕم

 سمٕمض . 

ًمٙمٜمف و ،قمغم ُمّم٤مًمح ُمِمؽميم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم  اعمًٚمٛملم إشمٗم٤مقوهذا يمٚمف ٓ يٛمٜمع ُمـ       

سم٤محلذر وقمدم اإلـمٛمئٜم٤من إمم  اإلشمٗم٤مق ُمٕمٝمؿ ويقضم٥م إطم٤مـم٦م ،سم٠مٟمٔمٛمتٝمؿ  يٛمٜمع ُمـ اإلهمؽمار
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 ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ( ذم اًمٙمالم قمـ اًمت٘مٞم٦مو ذم أواظمر اًمٙمت٤مب ذًمؽ. وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من صم٤ٌمهتؿ قمٚمٞمف 

ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن قمٛمٚمٞم٦م سمٜم٤مء ُمّم٤مًمح ُمت٤ٌمدًم٦م يْمٓمر اًمٙم٤مومر إمم  ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

ٞم٦م وذم اًمتقىمٕم٤مت اًمتل يٜمٌٖمل ـٞم٤مؾمـحتت٤مج إمم ُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم اعمج٤مٓت اًمً ،اطمؽماُمٝم٤م 

 اإلقمداد هل٤م .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  ٤مممـــوىم٤مل شمٕم       

رـمٞم٦م ـذه مجٚم٦م ؿمـ، ومٝم٩1حل٩م: ا چ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٞمؼ هل حـ٘مقط ذم ُمٙم٤من ؾمـهمػم أن قمٛمٚمٞم٤مت اإلظمتٓم٤مف واًمً ، ركـيمؾ ُمِم شمِمـٛمؾقم٤مُم٦م 

رك ـمم اعمِم٤مــٌف اهلل شمٕمـؿم . ركـاًمِمسمداي٦م ع ـُم وًمٙمٜمٝم٤م شمٌدأ ،قمٛمٚمٞم٤مت ُمتقاصٚم٦م ُمتت٤مسمٕم٦م 

ؽ أن اًم٤ًمىمط ُمـ ، وذًم ومتٗمرق ىمٓمٕم٤ًم ذم طمقاصٚمٝم٤م سم٤مًمذي ؾم٘مط ُمـ اًمًامء وم٤مظمتٓمٗمتف اًمٓمػم

خلٓمػ وا ، ُمـ اظمتٓم٤مف اًمٓمٞمقر ضمًده وٓ ي٘مدر أن يداومع قمـ ٓ يٛمٚمؽ ٟمٗمًفاًمًامء 

 ٧م ًمف قم٘مٞمدةـ، ًمٞمً ركـومٙمذًمؽ اعمِم رقم٦م .ـٚمٌف سمًـؾماًمٌمء او  واإلظمتٓم٤مف هق شمٜم٤مول

ُمـ  قاء اعمختٚمٗم٦مـوشمتخٓمٗمف إهتٝمقيف ـ، وإٟمام شمً حتٛمٞمف ُمـ اإلظمتٓم٤مف اعمٕمٜمقي صحٞمح٦م

 ًمٚمرضمٕم٦م إمم احلؼٝمقات أي ـعمداومٕم٦م إهقاء واًمِم وًمٞمس ًمف ـمريؼ ، ومال ىمرار ًمف ٦مـيمؾ ضمٝم

 ، چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ مموىمقًمف شمٕم٤م . إٓ سم٤مًمرضمقع إمم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل

، ومٝمق يم٤مًمذي هقت سمف اًمريح ذم  ريمفـيّمػم ذم سُمْٕمد قمٛمٞمؼ سمًـ٥ٌم ؿم ركـاعمِم أن يراد سمف

 قمغم ًمّم٤محلقن ظم٤مرج اهل٤موي٦م، وٓ ي٘مدر اُيرج ُمـ اهل٤موي٦م ومال هق  ، دـحٞمؼ سمٕمٞمـُمٙم٤من ؾم

د ـديـر إلٟمحٓم٤مط ؿمـشمّمقي ذاـ. وه لء ُمٗمٞمد ًمفـاو إيّم٤مل ؿم حتّمٞمؾ رء صم٤مسم٧م ُمٜمف

 وىمري٥م ذه٤م ُمٜمف .ـذ ُم٠مظمـأن شم٠مظم حٞمؼـُمـ أصح٤مب اعمٙم٤من اًمً دةـح ًمٙمؾ ومٙمرة وم٤مؾمٛمـيً

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ ٤ممم ــــذًمؽ ٟمحق ىمقًمف شمٕم ـُم

 وصػ اًمٙم٤مومريـ ٤ممم ذمـىمقًمف شمٕميمذًمؽ و ،٥6ومّمٚم٧م:  چ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

 . ٩إسمراهٞمؿ:  چ ک  گ  گ  گ   چ 
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ويمٞمػ شمّمٕمد هب٤م  ،ر روح اًمٙم٤مومر طملم يٛمقت ـذيم ط أن رؾمقل اهلل  احلدي٨موذم      

لٍم ـايْمُتٌُقا يمَِت٤مسَمُف ذِم ؾِم  »قل اهلل قمز وضمؾ ـومٞم٘م ،ح ًمف ـومال ُيٗمت ،٤مء اًمدٟمٞم٤م ـٛمـ٦م إمم اًمًـاعمالئٙم ج 

 ًُّ َْرِض اًم ْٕ پ پ پ  چ  طقل اهلل ـرؾم صُمؿَّ ىَمَرأَ  ، « ْرطًم٤مـَرُح ُروطُمُف ـمَ ـ، وَمُتٓمْ  ْٗمغَم ـذِم ا

. رواه اإلُم٤مم  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 ، وصححف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط طمدي٨م ـمقيؾ د واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهمػممه٤م ذم ؾمٞم٤مقأمح

سم٤مٔي٦م قمغم طم٤مل اًمٙم٤مومر سمٕمد اعمقت ٓ يدل قمغم ىمٍم أي٦م  طواؾمتِمٝم٤مد رؾمقل اهلل 

روح اًمٙم٤مومر ُمـ اًمًامء ومٚمام يم٤من ـمرح  ،ٕن صٞمٖم٦م أي٦م صٞمٖم٦م شمِمٌٞمف  ،اًمٙمريٛم٦م قمغم ذًمؽ 

ومال ُم٤مٟمع أن يٙمقن طم٤مل اعمنمك ذم اؾمتج٤مسمتف ًمألهقاء  ،ٛمْمٛمقن أي٦م سم ٞم٤م ًمف صٚم٦ماًمدٟم

يمام هق  اًمٙمريٛم٦م أي٦م يمح٤مل اعمذيمقر ذم ٝمقات وذم سُمْٕمده قمـ ومْم٤مئؾ ديـ اهلل شمٕم٤مممـواًمِم

ًمٌٞم٤من ُمًـ٤موئ  وًمٙمـ ،ًمٞمس ًمٚمتِمٌٞمف  اؾمـتِمٝمد سم٤مٔي٦م طويٛمٙمـ أيْم٤ًم أن اًمٜمٌل  ، فم٤مهر

واهلل  ،ظم٤مص٦م وأن هذه اًمرواي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م صٞمٖم٦م شمِمٌٞمف  ، ًمٞمفاًمنمك وُم٤م يٛمٙمـ أن ي١مدي إ

 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .  

 

  ادؽر وادفارة ؾقف :

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم       

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم  . ٩٩ؾم٠ٌم:  ڍڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ

  .16٩إٟمٕم٤مم:  ڍۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 

 ،ُمـ ظمداع وشمْمٚمٞمؾ  ذًمؽ وُم٤م يتْمٛمٜمف ،روع ـشمآُمر ظمٗمل وهمػم ُمِمهق  رـسملم اًمٌِم اعمٙمر

وهق ذم اًمٕمرف  ، ُمٕمٜمك اعمٙمر هق هذا . قم٤ٌمد سم٠مٟمف اطمتٞم٤مل سمٖمػم ُم٤م شمْمٛمر  وقمرومف اًمّم٤مطم٥م سمـ

ويًتٕمٛمؾ سمدًمف ًمٗمظ اخلديٕم٦م واًمتقري٦م وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م  ، صٗم٦م ؾمقء طملم يٜم٥ًم امم اًمٌنم

وؿمٌٝمف ومٝمل صٗم٦م شمٕمٔمٞمؿ هلل  ؾمتدراج. وأُم٤م ُمٙمر اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜمك اإل احلرب جيقز شم٘مٞم٦م وذم

 يمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .شمٕم٤ممم 
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اعمًٌقق  ضمرام اعمّمحقب اوسمر اعمجرُملم هق اًمتخٓمٞمط اخلٗمل ًمإلواوح أن وفمٞمٗم٦م أيم٤م      

ق جرُملم ومٝموأُم٤م وفمٞمٗم٦م أشم٤ٌمع وظمدم أيم٤مسمر اعم ،ضمؾ اًمتْمٚمٞمؾ سمخٓم٤مب او إقمالم ُمزظمرف ٕ

ڍ  ڌ  ڌ  ڍ آي٦م ىمٌٚمٝم٤م ذم ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،خلٓمط إيم٤مسمر  ووم٘م٤مً  شمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

وىم٤مل  . 11٩إٟمٕم٤مم:  ڍڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ     ڍ٤ممم ـــــشمٕم

قن إمم اخلٓم٤مب اعمٕمٚمـ وهذا ي١ميمد ضورة قمدم اًمريم . 117آل قمٛمران:  ڍ گ  گ

.  ومٞمٝم٤مت اًمٕمديدة اعمٛمٙمٜم٦م وإصم٤مرة اإلطمتامٓ ٦مهمػم اعمٕمٚمٜم عمْم٤مُملمسمؾ جي٥م اًمٌح٨م قمـ ا ، ؿهل

مج٤مقم٤مت صٖمػمة ُمتٕمددة يٛمثٚمقن اًم٘مٞم٤مدات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمِمٕمقهبؿ او  يم٤من ىم٤مدة اعمٙمر ىمديامً  وىمد

وم٢من قمٛمٚمٞم٤مت اًمتْمٚمٞمؾ واخلداع واًمتآُمر  ، وم٤مُٕمر أوؾمع سمٙمثػم وأُم٤م اًمٞمقم ،أشم٤ٌمقمٝمؿ 

يمام أن اعم١مؾم٤ًمت اعمختّم٦م هب٤م يمثػمة ويمٌػمة  ،ت٧ًٌم ُمٝم٤مرات قم٤مًمٞم٦م ضمدًا اإلؾمؽماشمٞمجل ايم

ەئ  وئ  وئ  ڍ ٤ممم ــــشمٕمو شم٤ٌمرك وًمٙمـ إُمر يمام ىم٤مل ،ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م  ٦مضمدًا وُمتّم٤مرقم

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  

 .62اًمٜمحؾ:  ڍی  ی  ی  جئ  حئ  

 

 : افؽػر خيؾد صاحبف دم افـار وحيبط ظؿؾف

اًمٌ٘مرة:  چ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ٤مل شمٕم٤ممم ىم      

 چې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ  ٤مممشمٕم ىم٤ملو. ٩9

ہ ہ ہ چ   ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أظمرة اًمٙم٤مومر سمٕمٛمٚمف ٓ يٜمتٗمع . ويمذًمؽ67ومّمٚم٧م: 

 ، وىم٤مل77إٟمٕم٤مم:  چ﮶   \ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 ،68ومّمٚم٧م:  چۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ شمٕم٤ممم

ىم٤مل اسمـ قم٤مدل: ىم٤مل أيمثر اًمٕمٚمامء: اعمراد سم٤مٕؾمقأ أي أىمٌح أقمامهلؿ وهق اًمنمك . وىم٤مل 

ومْم٤مقم٧م  ،احلًـ: اعمراد ُمٜمف أٟمف ٓ جي٤مزهيؿ قمغم حم٤مؾمـ أقمامهلؿ ٕهنؿ أطمٌٓمقه٤م سم٤مًمٙمٗمر 
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 وىم٤مل ( .18/1٩٩ ،اًمٚم٤ٌمب ح٦م . اهـ  ُمـ )ومل يٌؼ ُمٕمٝمؿ إٓ إقمامل اًم٘مٌٞم ،أقمامهلؿ احلًٜم٦م 

وقمـ . 6٩اًمٗمرىم٤من:  چ  چ   ڃ  ڃ    ڃ ڃ   ڄ  ڄ  ڄ ڄ چشمٕم٤ممم 

: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل: اسمـ ضمدقم٤من يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يّمؾ اًمرطمؿ  قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

: رب اهمٗمر زم ظمٓمٞمئتل  ٓ يٜمٗمٕمف إٟمف مل ي٘مؾ يقُم٤مً  » ؟ ىم٤مل ويٓمٕمؿ اعمًٙملم ومٝمؾ ذًمؽ ٟم٤مومٕمف

أن  ـ ىمد يًتٖمرب هذه احل٘م٤مئؼ ُمـ مل يًتحي قِمَٔمؿ ظمٓمٞمئ٦موًمٙم . رواه ُمًٚمؿ « يقم اًمديـ

 وسمديٜمف قمز وضمؾ . ،يٙمٗمر اإلٟم٤ًمن سمخ٤مًم٘مف رب اًمٕم٤معملم 

ٟمِمٖم٤مل ، ٕن اإل اًمٙم٤مومر إذا اٟمِمٖمؾ سمٖمػم اًمًٞمئ٤مت ظمٗمػ ذًمؽ ُمـ ؿمدة قمذاسمفًمٙمـ و      

، وًمٞمس  ٟمِمٖم٤مل سم٤مًمًٞمئ٤مت اعمحْم٦مسمّمٚم٦م اًمرطمؿ وإـمٕم٤مم اعمًٙملم وٟمحق ذًمؽ ي٘مٚمؾ ُمـ اإل

  ذًمؽ ُيرج طمدي٨م اًمٕم٤ٌمس  ىمري٥م ُمـ ، وقمغم ٕٟمف جيزى قمغم طمًٜم٤مشمف ٗمٞمػ اًمٕمذابخت

؟ قـمؽ ويٖمْم٥م ًمؽـف يم٤من حيـ، وم٢مٟم لءـقل اهلل: هؾ ٟمٗمٕم٧م أسم٤م ـم٤مًم٥م سمِمـ٤مل: ي٤م رؾمـىم

رواه  « ٤م ًمٙم٤من ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر، وًمقٓ أٟم هق ذم وحْم٤مح ُمـ ٟم٤مر ، ٟمٕمؿ  » ٤ملـىم

 . ٛمد اًمٙمثػم. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احل ُمًٚمؿ

 

 ادبحث افثافث

 ظـ افديـادرتديـ  أمثؾة تلرخيقة مـ

 ٕهن٤م شم٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ ٟمٔم٤مئره٤م اعمتٙمررة . ،وهل أُمثٚم٦م ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م      

 

 مؼدمة

 مباحث افردة دم ـتب افػؼف

 ويِمؽمط أن يٙمقن إؾمالُمف اًم٤ًمسمؼ صم٤مسمت٤مً  ،اعمرشمد هق اًمراضمع قمـ ديـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمر        

قم قمغم ذًمؽ أدًم٦م ـوأن شم٘م ٤مًمٗمٕمؾسمقاء يم٤من سم٤مًم٘مقل او ـن يٙمقن حتقًمف إمم اًمٙمٗمر سحي٤ًم ؾموأ

وهق أُمر ؿمديد  ، ٚمامً ـداد ُمٕمٜم٤مه شمٙمٗمػم ُمـ يم٤من ُمًـؽ أن احلٙمؿ سم٤مإلرشمـ. وٓ ؿم أيمٞمدة
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ـِ قُمَٛمرَ وم ،اخلٓمقرة  ـِ اسْم امأ » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ىم٤مل َٕم ظَِمٞمِف:  اُمْ يُّ ِٕ ِرٍئ ىَم٤مَل 

٤م َي٤م يَم٤مومِرُ  َّٓ َرضَمَٕم٧ْم قَمَٚمْٞمِف  ، وَمَ٘مْد سَم٤مَء هِب٤َم َأطَمُدمُهَ رواه ُمًٚمؿ وأمحد واسمـ  «، إِْن يَم٤مَن يَماَم ىَم٤مَل َوإِ

ر ُمـ ًمٞمس سمٙم٤مومر  ، ورواه اًمٌخ٤مري سمٜمحق ذًمؽ ،طم٤ٌمن   ،وىمد ُيٗمٝمؿ ُمـ احلدي٨م أن ُمـ يمٗمَّ

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم . وصٞمٖم٦م احلدي٨م شمقضم٥م  َيُت٥ْم مل إن  وم٢من إول ؾمقف ُيًتدرج إمم اًمٙمٗمر

  .احلذر اًمِمديد وًمٞمس اعمٜمع 

 ،احل٤موي ُمٜمٝم٤م ُمثالً ) ،يمت٥م اًمٗم٘مف اًمٕم٤مم  ُم٤ٌمطم٨م اًمردة ُمقضمقدة ذم قم٤مُم٦مًمذًمؽ دمد و      

ع ـاعمٖمٜمل ُمو) ،( إلسمـ رؿمـد -6/117 ،عمجتٝمد سمداي٦م او) ،( ًمإلُم٤مم اعم٤موردي  -119/1٩

 ،( ًمإلُم٤مم اًم٘مراذم -16/1٩ ، اًمذظمػمةو) ،( إلسمٜمل ىمداُم٦م -12/86 ،ـرح اًمٙمٌػم اًمِم

 ،( إلسمـ طمزم -11/177 ،عمحغم او) ،( إلسمـ اهلامم احلٜمٗمل -2/27 ،ومتح اًم٘مدير و)

( ًمٕمٌد -1٩28 ،ٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م و)اًم ،( ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين 727 ،اًمًٞمؾ اجلرار و)

  ًٚمٛملم .وهمػمه٤م ُمـ ُمّم٤مدر اعم ،اًمرمحـ سمـ حمٛمد اجلزيري 

٤مء اهلل ـيمام ؾمٞم٠ميت ذم ذيمر ظمّم٤مئص اخلقارج إوائؾ إن ؿم ،وىمد ي٘مع هُمُٚمّق ذم اًمتٙمٗمػم       

٤ممم . وُمداومٕم٦م اًمٖمٚمق ذم هذا إُمر اخلٓمػم حيت٤مج إمم شم٠مصٞمؾ صحٞمح وُمٜمٝم٩م ىمقيؿ ذم ــشمٕم

وأُم٤م ُمداومٕم٦م اًمٖمٚمق سم٢مٟمٙم٤مر ويمذًمؽ يمِمػ إظمٓم٤مء اًمتل أدت إمم اًمٖمٚمق .  ،اإلؾمتدٓل 

مجٚم٦م  طمٙمؿ دظمٞمؾ ، ٗم٤مل احل٘م٤مئؼ يمٛمـ يزقمؿ سم٠من طمٙمؿ اًمردة )شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ(ع وإهماًمقاىم

ومٝمذه ُمزقمٛم٦م وم٤مؾمدة ُمٜم٤مىمْم٦م عم٤م  ،ًمٞمس ًمف أصؾ ذم اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م إصٞمٚم٦م و ،وشمٗمّمٞمالً 

وًمذًمؽ وم٢مهن٤م  ،وذم ؾمػمة اخلالوم٦م اًمراؿمدة وؾمػمة ُمِم٤مهػم إئٛم٦م  هق ُمقضمقد ذم يمت٥م اإلئٛم٦م

ٟمٗمًف قمـ اًمت٠مصٞمؾ  ٕمزلٚمق ٕن ُمـ ُيٜمْٙمر اًمقاىمع واحل٘م٤مئؼ وم٢مٟمف ؾمٞمىمد شم١مدي إمم ُمزيد ُمـ اًمٖم

       ويؽمك اعمج٤مل ًمٚمٛمٖم٤مًملم .   ،اًمّمحٞمح هلذا اًمقاىمع سمٕمٞمدًا قمـ اًمٖمٚمق 

إمم ُمٓم٤مًم٥م ذم يمؾ ُمٓمٚم٥م ـم٤مئٗم٦م  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وًمتقوٞمح هذا إُمر ٟم٘مًؿ اًمٗمّمؾ      

ؿ سم٤مإلرشمداد ممـ ارشمد قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم  ، وأصؾ ُمروٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمذًمؽٙمؿ ، ويمٞمػ طُم  او اهتُّ

 . او إمم اًمتٝمٛم٦م سمف اًمٙمٗمر اًمذي ؾم٤مىمٝم٤م إمم
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 ـػر إبؾقس فعـف اهلل

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ  شم٤ٌمرك وشمٕمـــ٤مممىم٤مل       

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

    ڤ   ڤ    ڤ    ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ

ـمٖمك  رٟم٤م أن أصؾ اًمٙمٗمر ُمرضـ٤م ذيمـ، ومٙمٛم1٩ – 11إقمراف:  چڦ ڦ   ڦ  ڦ

، طم٤مًمف  سمٛمروف ح، إٓ أٟمف مل يٍم ، ويم٤من ُمرض إسمٚمٞمس هق اًمٙمؼم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل قمغم اًم٘مٚم٥م

،  ، يٌتدقمقن ًمٙمٗمرهؿ احلج٩م واعمًقهم٤مت وجي٤مدًمقن قمٜمٝم٤م طم٤مل ؾم٤مئر اًمٙم٤مومريـ ُمـ أشم٤ٌمقمف

ٟمف إ :، أي يّمح ُمـ إقمغم إمم إدٟمك، وأن اًمًجقد ٓ  ؿ إسمٚمٞمس أٟمف ظمػم ُمـ آدمقمومز

ذا يمٗمر ـوه . ٤مممـــل صقاب طمٙمؿ اهلل شمٕمـوضم٤مدل وم ٤مممـــأُمر اهلل شمٕم ٦مـْخٓمِئَ ـتَ ًمظم٤مصؿ 

دل قمغم ُم٤م ذم اًم٤ٌمـمـ ُمـ ضمحقد وإقمراض وشمٙمؼم قمـ اخلْمقع ـوهق قمٛمؾ فم٤مهر ي ، سيح

 چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ چ ٤مممـ، وم٘م٤مل شمٕم قمز وضمؾ ـفريٕم٦م اًمٚمـًمِم

 .٩1اًمٌ٘مرة: 

    ڀ ٺ ٺ ٺچ  شمٕمــ٤ممم : أول ُمـ ىم٤مس إسمٚمٞمس ذم ىمقًمف ـ أٟمف ىم٤ملـوقمـ احلً      

واعم٘مّمقد ُمـ  . ــٜم٤مده إمم احلًـقيم٤مين إؾمـوصحح اًمِم ، اإلُم٤مم اًمٓمؼمي. رواه  چ ٿ   ٺ 

 ٤مممـــاطمتج٤مج ذم ُمٕم٤مرو٦م أُمر اهلل شمٕمتقهؿ أٟمف ٟمٔمر ودًمٞمؾ وُم٤م يُ  تٕمٛمؾـذًمؽ أن إسمٚمٞمس اؾم

،  ىم٤مل: أول ُمـ ىم٤مس إسمٚمٞمس ػميــوقمـ اسمـ ؾم .  شمٕمــ٤ممماهلل ضمؾ إسمٓم٤مل اًمٕمٛمؾ سمحٙمؿوُمـ أ

وصحح احل٤مومظ اسمـ  أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼميرواه  . ٛمس واًم٘مٛمر إٓ سم٤معم٘م٤ميٞمسـٌدت اًمِموُم٤م قمُ 

 . ٜم٤مدهـيمثػم إؾم

اًمتٜمٔمػمات  ويٌح٨م قمام يًقهمف ُمـ داومع قمـ يمٗمرهيف ُم٤م ُمـ يم٤مومر إٓ وواعم٘مّمقد أٟم      

،  روي ٟمحق ىمقل احلًـ واسمـ ؾمػميـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس . وىمد إىمٞم٦ًم اًمٗم٤مؾمدةو اعمتٙمٚمٗم٦م

خ٤مًمٗم٦م عم ُمٗمتٕمؾ شمؼميرشم٘مديؿ اًمنمع و د  طمج٦م عمجـرد شمٜمحٞم٦م ورَ  ظمؽماعهٜم٤م ا ويراد سم٤مًم٘مٞم٤مس
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، وٓ يراد سمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم ذم إطمقال واعمٕم٤مين اًمتل ىمرره٤م  اًمٜمّمقص اجلٚمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م

 . ٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مساصٓمالح أيمثر اعمت٠مظمريـ قمغم شمًٛمٞمت ى، واًمتل ضمر اًمنمع
 

 : ظؾقف افسالم افػرق بغ معصقة إبؾقس ومعصقة ندم

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ   ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

﯁                 

 ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ 

حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

 .66 – 19إقمراف:  چ مث ىث يث

، ذًمؽ أن وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من ُمرت قمٜمد آدم  ٜم٤م حمؾ اًمٗمرق سملم اًمٙمٗمر وُم٤م ًمٞمس سمٙمٗمروه      

يمام يم٤من  إمم ىمٚم٥م آدم ؿمٙم٤ًم أو وم٤ًمد اقمت٘م٤مد، ومٚمؿ دمٚم٥م  يمقؾمقؾم٦م وطمدي٨م ٟمٗمس قم٤مرض

، وهذا قمّمٞم٤من  ومٗمٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ قمـ رهم٦ٌم وإٟمام أورصمتف اًمقؾمقؾم٦م رهم٦ٌم وؿمٝمقة،  طم٤مل إسمٚمٞمس

يدل قمغم ؾمالُم٦م  . ع ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن٘مٕم٤ميص همػم اعمٙمٗمرة اًمتل يأصؾ اعم ، سمؾ هق وًمٞمس سمٙمٗمر

حب خب مب ىب يب جت  چ  ، ىمقًمف شمٕم٤ممم قمؽماضُمـ اًمِمؽ واإل ىمٚم٥م آدم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 

 .6٩ – 66إقمراف:  چپ ڀ ڀ ڀ ڀ 

اعمتْمٛمـ ًمالقمؽماف سم٤مخلٓم٠م واًمٜمدم قمٚمٞمف  وم٤مٟمٔمر إمم اًمٗمرق اًمٕمٔمٞمؿ سملم ىمقل آدم       

، وىمقل إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم  ن خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل شمٕم٤ممم فمٚمؿأ، و اإليامن سمحٙمٛم٦م اهلل قمز وضمؾو

ٱ ٻ چ   ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم واعمج٤مدًم٦م ذم صحتفقمؽماض قمغم طماعمتْمٛمـ ًمإل

  ، وىم٤مل16إقمراف:  چٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 . ٩٩احلجر:  چ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ 
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، وم٢من اعمٕمّمٞم٦م اعمٙمٗمرة شم٘مؽمن  واعمٕمّمٞم٦م همػم اعمٙمٗمرة هق اًمٗمرق سملم اعمٕمّمٞم٦م اعمٙمٗمرةذا وه      

.  قمدم اإليامن سمّمقاهب٤مو اعمْم٤مُملم اًم٘مرآٟمٞم٦م شَمـْخٓمَِئـ٦م أو سمام يدل قمغم اًمتٙمذي٥م سم٠مُمره شمٕم٤ممم

 ًٞم٤من ُمع إىمرار اعم١مُمـ سمًقء ومٕمٚمتفوأُم٤م ُمٕمّمٞم٦م اعم١مُمـ وم٢مٟمام شمٙمقن قمـ رهم٦ٌم وؿمٝمقة وٟم

 إؾمالُمٞم٦مثػم ُمـ إئٛم٦م ذم طمٙمؿ شم٤مرك ومرائض . وًمذًمؽ شمقاشمر قمـ يم  شمٕم٤ممموصقاب أُمر اهلل

وسمقضمقهب٤م قمٚمٞمف ومٝمق ُمًٚمؿ  ، أن ُمـ شمريمٝم٤م وهق ُم٘مر سمًقء ومٕمٚمف ُمع ُمٕمرومتف سمقضمقهب٤م ُمٕمٞمٜم٦م

 . وإٟمٙم٤مرًا هل٤م ومٝمق يم٤مومر، وُمـ شمريمٝم٤م ضمحقدًا  قم٤مص

: وهذا  س اًمٚمٕملموىمّم٦م إسمٚمٞم  ـ اهلْمٞمٌل سمٕمد أن ذيمر ىمّم٦م آدم ـت٤مذ طمًـوىم٤مل إؾم      

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ چ ٤مممــــهق ُمدار اًمٗمٝمؿ ًم٘مقًمف شمٕم

ق يم٤مومر ـل صقاب طمٙمؿ اهلل ومٝمـ، ومٛمـ جي٤مدل وم161إٟمٕم٤مم:  چگ گ گ

 . ٓ ىمْم٤مة( ةدقم٤م) ُمـ اهـ. ركـُمِم
 

 ادـاؾؼقن: 

 افتعامؾ معفؿكظام و افباضـ هؿـػر

 : تعريػ ادـاؾؼ

ڱ ں  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ   ىم٤مل شمٕم٤ممم      

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 

، وم٘مد يم٤مٟمقا حيٚمٗمقن  أي طمٚمٗمٝمؿ چۀچ  ، ىمقًمف شمٕم٤ممم6 – 1اعمٜم٤موم٘مقن:  چےۓ

أي وىم٤مي٦م وؾمؽمة ُمـ أن يٜمٙمِمػ يمٗمرهؿ  چۀچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم هنؿ ُمـ اعمًٚمٛملمأ

 . ومتجري قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اًمٙمٗم٤مر

،  ، ويمٗمر سم٘مٚمٌف سمٕمض أومٕم٤مًمفو وواوح ُمـ أي٦م أن اعمٜم٤مومؼ هق ُمـ أفمٝمر اإلؾمالم سمٚم٤ًمٟمف      

.  ، ُم٤م مل يٍمف اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره سمدًمٞمؾ ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وهذا هق اعم٘مّمقد سمٚمٗمظ اعمٜم٤مومؼ

وأصٚمف  . ذم اًم٤ٌمـمـ وصػ اًمرضمؾ سم٠مٟمف ُمٜم٤مومؼ يتْمٛمـ وصٗمف سم٠مٟمف يم٤مومر أنويتْمح ُمـ ذًمؽ 
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وم٢مذا  ،ُمتٕمددة  وي٘م٤مل ٟم٤مومؼ اًمػمسمقع ٕٟمف يتخذ جِلحره أسمقاسم٤مً  ،ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمٜمٗمؼ ذم إرض 

ٛملم ُمـ سم٤مب ومٙمذًمؽ اًمٜمٗم٤مق وم٢من اعمٜم٤مومؼ يدظمؾ ُمع اعمًٚم ،أشمقه ُمـ سم٤مب ظمرج ُمـ سم٤مب آظمر 

 ُمـ سم٤مب قم٘مٞمدشمف اًمداظمٚمٞم٦م اعمٖم٤ميرة ًمٕم٘مٞمدهتؿ . اًمٔم٤مهر وُيرج ُمـ مج٤مقمتٝمؿ

 

 : أظقان ادـاؾؼغ دم ظفد افـبقة أراء دم معرؾة

مل يٕمرف  ط، ومتقهؿ سمٕمْمٝمؿ أن اًمٜمٌل  اًمٕمٚمؿ٘مد اؿمتٌف أُمر اعمٜم٤موم٘ملم قمغم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ ًم      

ٟمام قمرف أن رضم٤مًٓ إ طآظمرون يم٤مسمـ طمزم رمحف اهلل أن اًمٜمٌل  فمـو ، أؿمخ٤مص اعمٜم٤موم٘ملم

،  ، وأٟمف مل يٕمٚمؿ سمنم صح٦م شمقسمتٝمؿ ُمـ سمٓمالهن٤م صمؿ أفمٝمروا اًمتقسم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق ُمٕمٞمٜملم ٟم٤موم٘مقا

واُمتزضمقا سمحٞم٨م ٓ  طأن اعمٜم٤موم٘ملم اظمتٚمٓمقا سم٤ًمئر ُمـ صح٥م اًمٜمٌل  ٜم٤مسوشمقهؿ سمٕمض اًم

٤مًمٗم٦م ًمٍميح اًم٘مرآن . وهذه يمٚمٝم٤م فمٜمقن سم٤مـمٚم٦م خم يٕمرف سمٞم٘ملم اعمٜم٤مومؼ ُمـ اًم٤ًمسمؼ إمم اخلػمات

  . واحلدي٨م

إهمٗم٤مل ، و اإلؾمالم أٟمٔمٛم٦م٤مل اًمٜمٔمر ذم اًمتدرج ذم وؾم٥ٌم اخلٓم٠م ذم هذا اعمقوع هق إهمٗم      

٤موم٘مقن ُمٕمرووملم ًم٘متٚمٝمؿ اًمٜمٌل ، ومذيمر ىمقم أٟمف ًمق يم٤من اعمٜم اًمٗمرق سملم اعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤مومر اعمٕمٚمِـ

 ، ط، ومٚمام مل ي٘متٚمٝمؿ اًمٜمٌل  ، وطمٙمؿ اعمرشمد قمـ اإلؾمالم هق اًم٘متؾ ٕهنؿ آُمٜمقا صمؿ يمٗمروا  ط

. وؾمٜمذيمر ومٞمام ي٠ميت إدًم٦م قمغم  ٔمٝمروا ُم٤م يقضم٥م شمٙمٗمػمهؿأهنؿ مل يُ  ، سمزقمؿ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ٚمؿقمُ 

، ويتْمٛمـ ذًمؽ ٝمرون اإلؾمالم سم٤مقمت٤ٌمر أهنؿ ُئم ، ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ اعمٜم٤موم٘ملم مجٚم٦م ُمـ ُمٕمروم٦م

 . ٦م اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممٝمٌاجلقاب قمـ اًمِم

 

 خمتك فؾرأي ادختار 

 :  وضريؼة افتعامؾ معفؿدم معرؾة ادـاؾؼغ

ٕمرف ُمـ وىمع ُمٜمٝمؿ ذم ، ومٞمُ  ٕمرومقن قمـ ـمريؼ اظمت٤ٌمرهؿيم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ذم أول أُمرهؿ يُ       

رف سمٕمْمٝمؿ ، ورسمام قمُ  ك شم٘مع ذم اظمت٤ٌمر يٙمِمػ أُمره٤مجٝمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ طمتـ، وشمُ  آظمت٤ٌمر

 اعمٕمٜمقي٦م ومم٤مرؾم٦م اًمٕم٘مقسم٤مت احلذر ُمٜمٝمؿ اكويم٤من اًمقاضم٥م طمٞمٜمئذ . سم٤مًمقطمل أيْم٤مً 

، ومٛمـ  ، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ طمٙمٛم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم اإلضمتامقمٞم٦م ُمٕمٝمؿ دون اًمٕم٘مقسم٤مت اجلٜم٤مئٞم٦مو
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مم٤م  ي٘متؾ أصح٤مسمف طاًمٜمٌل  ، أٓ يتحدث اًمٜم٤مس أن سمٜمٗم٤مىمفرف ُمٜمٝمؿ ومقائد قمدم ىمتؾ ُمـ قمُ 

، ومٞمٜمٗمر قمـ اإلؾمالم ـمقائػ ممـ ٓ ُمٕمروم٦م هلؿ سمح٘م٤مئؼ  يْمٕمْمع اًمتامؾمؽ اًمداظمكم ًمٚمجامقم٦م

 اؾمتدراج اًمٜم٤مس إمم اإليامن ُم٘مدم  نهق أ ُمـ ومقائد قمدم ىمتٚمٝمؿ أيْم٤مً . و ُم٤م جيري ذم اعمديٜم٦م

٤موم٘ملم شم٤مسمقا إمم اهلل ، وم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء أن ىمًاًم ُمـ اعمٜم قمغم اؾمتدراضمٝمؿ إمم اًمتٍميح سم٤مًمٙمٗمر

 ب اعم١مُمٜملمسمد ُمـ شمثٌٞم٧م طم٘م٤مئؼ اإليامن واًمتقطمٞمد ذم ىمٚمقوأيْم٤ًم وم٢مٟمف ٓ . وطمًـ إؾمالُمٝمؿ

ٕمٓمقا ىمٌؾ أن يُ  ووٌط أٟمٔمٛمتٝمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م ، ورومع اًمٕمّمٌٞم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م ُمٜمٝمؿ سم٤مًمتدري٩م

ػم يقوح إُمر أن شمٙمٗم . ذم اًمٕم٘مقسم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م قمغم سمٕمض أقمامل اًمٜمٗم٤مق ُمٜمْمٌٓم٦م ضمداً  صالطمٞم٦م

 ، وم٢من ُمـ اعمحتٛمؾ ضمداً  ،ومٞمف حم٤مذير يمٌػمة  ُمـ يدقمل اإلؾمالم وُم١ماظمذشمف سمٕم٘مقسم٤مت ضمٜم٤مئٞم٦م

ـ اًمتٛمٞمٞمز سملم ـحًـأن ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٙمٗمػم واًمٕم٘مقسم٦م ُمـ ٓ ي ،الم ـ٤مع دوًم٦م اإلؾمـُمع إشمً

واعم١مُمـ ص٤مطم٥م اًمٗمٙمر اعمتقىمد اعمثػم ًمإلطمتامٓت اعمًتٖمرسم٦م او اعم١مُمـ  ُمـ ضمٝم٦م اًمٙم٤مومر

أن سمٕمض جم٤مٓت وظم٤مص٦م  ،اعم١مُمـ اعمخٓمئ او اعم١مُمـ اعمْمٓمر ُمـ ضمٝم٦م أظمرى اجل٤مهؾ او 

. وإذا طمّمؾ ىمٚمٞمؾ ُمـ هذه  اإلوٓمرار سمٕمٞمدة قمـ شمٗمٙمػم مجٚم٦م ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ

قاهد ـد ؿمـوشمقضم ،ؽ اًمداظمكم ـدم اًمتامؾمـوم٢مهن٤م يمٌػمة ضمدًا سمٛمٔم٤معمٝم٤م وآصم٤مره٤م ذم ه ،إظمٓم٤مء 

 شم٠مرُيٞم٦م وطمديث٦م ُم١معم٦م .

طمٙمؿ اعمرشمد اعمتحقل ساطم٦م إمم ديـ آظمر  ٜم٦م اًمٜمٌقي٦م شُمٔمٝمر ومرىم٤ًم يمٌػمًا سملمذًمؽ وم٢من اًمًوًم      

وطمٙمؿ اعمٜم٤مومؼ اًمذي يتٙمٚمؿ او يتٍمف أطمٞم٤مٟم٤ًم ويم٠مٟمف يم٤مومر وًمٙمٜمف  ،يم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م او همػمه٤م 

صحٞمح  . ويؽماضمع قمـ ُمْم٤مُملم اًمٙمٗمر طملم ُي٠ًمل او ُيٕم٤مشم٥م يدقمل اإلؾمالم وي٘مّر سم٤مًمِمٝم٤مدة

دًم٧م قمغم شمنميع قم٘مقسم٦م  ،طمزاب اًمتل ؾمٞم٠ميت شمٗمًػمه٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن آي٦م ؾمقرة إ

وًمٙمـ  ،همػم أن آي٦م إطمزاب مل حتٍم اًمٕم٘مقسم٦م سم٤مًم٘متؾ  ، ظامل افـػاقبعض أاًم٘متؾ قمغم 

قم٧م اًم٘متؾ او إظمذ  هق إظمذ سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اإلضمتامقمٞم٦م  طواًمذي اظمت٤مره رؾمقل اهلل  ،ذَّ

.  وُم٤م يٚمحؼ ذًمؽ ُمـ ظمزي وقمزًم٦م اًمقٓي٦م ٞمؼومْمح ؾمػمة اًمٜمٗم٤مق وشمْمٞمأي  ،واإلداري٦م 

وًمٙمـ  ،يْم٤مف إمم ذًمؽ أن اًمٕم٘مقسم٦م ذم آي٦م إطمزاب ًمٞم٧ًم قمغم ُمٓمٚمؼ اًمٜمٗم٤مق طملم ئمٝمر 

 ويتًع ضره٤م . ذم اعمجتٛمع ـ أن شمٜمتنمأي اًمتل يٛمٙم ،قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمتحريم٦م ًمٚمٜمٗم٤مق 
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سم٠ميمثر ُمـ  طٝم٤م اًمٜمٌل ومٚمؿ يٕم٤مىم٥م قمٚمٞم ، وأُم٤م احل٤مٓت اًمٗمردي٦م يمٛم٘م٤مًم٦م ذي اخلقيٍمة وأُمث٤مًمف

أن ُم٘م٤مًم٦م ذي اخلقيٍمة وأصح٤مسمف  قمٚمامً  ،ذم اًمقٓي٦م  شمْمٞمٞمؼاًمٗمْمح وُم٤م ي٘متْمٞمف ُمـ 

مل ي٘متؾ أصح٤مب  طسمؾ إن اًمٜمٌل طمّمٚم٧م سمٕمد ٟمزول ؾمقرة إطمزاب سمزُمـ ـمقيؾ . 

وضمٕمٚمٝم٤م  ، ٕمٜمقيطمّرق ُم٘مر طمريمتٝمؿ وهّدم سمٜم٤مءهؿ اًمًٞم٤مد واعم طوًمٙمٜمف  ،ُمًجد اًميار 

 ،اعمذيمقرة ذم آي٦م إطمزاب  شإظمذ  »ِمٛمٚمف قم٘مقسم٦م . وهذا يمٚمف شم قمٚمٞمٝمؿ ومْمٞمح٦م خمزي٦م

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم أي٦م 

 

 : دم ظفد افـبقة افسؾقك افـػاؿل مـ ظالمات

يٛمٙمـ أن شُمـَٕمـدَّ قمالُم٤مت  شمقضمد أدًم٦م يمثػمة شمدل قمغم وضمقد شمٍموم٤مت ىمقًمٞم٦م وؾمٚمقيمٞم٦م      

 ُمٜمٝم٤م: اإلدم٤مه .قمغم اًمٜمٗم٤مق او ؿمٌٝم٤مت ُمٕمتؼمة ذم هذا 

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ىمقًمف شمٕم٤ممم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 – 21اًمٜم٤ًمء:  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ٚمقُم٦م ، سمؾ هل ـم٤مئٗم٦م ُمٕم ومؽماضذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٌٞمؾ اإل ذيمر، ومٝمذه اًمٓم٤مئٗم٦م مل شمُ 2٩

م ُمـ اًمٗمٕمؾ اعم١ميمد ذم ومتٜمع ُمـ اًمتح٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م يمام هق ُمٗمٝمق يم٤مٟم٧م شمدومع ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم

ووقمٔمٝمؿ  سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممموم٠مُمر  ، چچ چ ڇچ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 او يٌٚمغ ُمٜمٝمؿ ُم٤م ُيٗمض ، يٌٚمغ ُمـ ىمٚمقهبؿ إُمراض اًمتل ـمٖم٧م قمٚمٞمٝمؿ وقمٔم٤ًم سمٚمٞمٖم٤مً 

ُمـ ظمّم٤مئص ومال ؿمؽ أن اًمًٚمقك اعمذيمقر ُيـَٕمـدُّ  ، دواومٕمٝمؿ وي٘مٚمؾ طمريم٦م اًمٜمٗم٤مق قمٜمدهؿ

 وأن أصح٤مب ذًمؽ اًمًٚمقك يم٤مٟمقا ُمٕمرووملم .  ،او قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ  چ شمٕم٤ممم قًمفىمُمٜمٝم٤م و

، وقمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م  77اًمٜم٤ًمء:  چ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

، ومٙم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل  ظمرج إمم أطمد ومرضمع ٟم٤مس ممـ ظمرج ُمٕمف طأن رؾمقل اهلل 
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ٹ ٹ ٹ  چ   ، وم٠مٟمزل اهلل قل ٟم٘متٚمٝمؿ وومرىم٦م شم٘مقل ٓ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿومٞمٝمؿ ومرىمتلم، ومرىم٦م شم٘م ط

، ومٝمذه يمام شمرى  رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

،  ذم ظمروضمف إمم أطمد حت٧م ٟمٔمر اعمج٤مهديـ وؾمٛمٕمٝمؿ ط، شمريم٧م اًمٜمٌل  ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٚمقُم٦م

وأصح٤مسمف مل  ط، ومٝمؾ يّمح أن يزقمؿ زاقمؿ أن اًمٜمٌل  سمٜمص اًم٘مرآن وهل ـم٤مئٗم٦م ُمٜم٤موم٘م٦م

، وىمد روى أهؾ اًمًػمة أن شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م  ٕمرومقا أؿمخ٤مص شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م؟؟ هذا مم٤م ٓ يٕم٘مؾي

همػم أن  ،. ورسمام ُيتٚمط سم٤معمجٛمققم٦م ُمـ ًمٞمس ُمٜمٝم٤م  اعمٜم٤موم٘م٦م يم٤مٟم٧م قمٌد اهلل سمـ أيب وأصح٤مسمف

 . إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم آي٦م اًمٜم٤ًمء شمٗمًػمقد ومٞمام ي٠ميت إمم وؾمٜمٕم اإلقمت٤ٌمر ًمٚمجٛمٚم٦م .

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ  شمٕم٤ممم قًمفىمُمٜمٝم٤م و

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

، 19 – 17اًمتقسم٦م:  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄڄ

د ي٤م ضم » رج إمم همزوة شمٌقك ىم٤مل جلد سمـ ىمٞمسأن ُي ط: عم٤م أراد اًمٜمٌل  وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل: إين اُمرؤ ص٤مطم٥م ٟم٤ًمء وُمتك أرى   « ُم٤م شم٘مقل ذم جم٤مهدة سمٜمل إصٗمر؟

چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ   ، وم٠مٟمزل اهلل ، وم٠مذن زم وٓ شمٗمتٜمل ٕصٗمر أومتتـٟم٤ًمء سمٜمل ا

ر واًمٓمؼماين واسمـ ُمردويف وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اعمٕمروم٦م يمام ذيمر اًمِمقيم٤مين ذم ذأي٦م. رواه اسمـ اعمٜم

ٿ ٹ ٹ  چ مل يٕمرف ذاك اًمذي ىم٤مل ًمف ط، أومٞمّمح ُمـ أطمد أن يزقمؿ أن اًمٜمٌل  شمٗمًػمه

 !؟چٹ
 

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ  شمٕم٤ممم فًمقىمُمٜمٝم٤م و

، وُمٕمٚمقم أن اًمٚمٛمز  ، وُمٕمٜمك يٚمٛمزك أي يٕمٞمٌؽ٥7اًمتقسم٦م:  چڎ ڈ ڈ ژ

ذم اًم٘مًٛم٦م أو ذم همػم  ط، وُمـ يٕمٞم٥م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل  سمٕمض ظمّم٤مئص اًمٜمٌقة ضب ُمـ إٟمٙم٤مر

وىمد يًتٜمد إمم ؿمٌف وم٤مؾمدة سم٤مـمٚم٦م ًمٚمٗمّمؾ سملم أومٕم٤مل ،  ذًمؽ وم٢مٟمام يٕمٞم٥م ذيٕم٦م اهلل قمز وضمؾ

دي٨م أيب وائؾ قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: عم٤م يم٤من يقم طمٜملم آصمر طم ُمـ ذًمؽ وسملم اًمنميٕم٦م . طاًمٜمٌل 
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وأقمٓمك  ؾـرع سمـ طم٤مسمس ُم٤مئ٦م ُمـ اإلسمـٓمك إىم، وم٠مقم ٛم٦مـ٤ًم ذم اًم٘مًـٟم٤مؾم طقل اهلل ـرؾم

قُمئذ ذم ـرب وآصمرهؿ يـراف اًمٕمـ٤ًم ُمـ أؿمـ، وأقمٓمك ٟم٤مؾم سمـ طمّمـ ُمثؾ ذًمؽاقمٞمٞمٜم٦م 

، وم٠مشمٞم٧م  د هب٤م وضمف اهللوُم٤م أري واهلل إن هذه ًم٘مًٛم٦م ُم٤م قمدل ومٞمٝم٤م ، وم٘م٤مل رضمؾ: ٛم٦مـاًم٘مً

ـ يٕمدل إذا ومٛم » ، صمؿ ىم٤مل طمتك يم٤من يم٤مًمٍمف ط، ومتٖمػم وضمٝمف  سمام ىم٤مل طوم٠مظمؼمت اًمٜمٌل 

رواه  « ، وم٘مد أؤذي سم٠ميمثر ُمـ هذا ومّمؼم يرطمؿ اهلل ُمقؾمك » ىم٤مل « دل اهلل ورؾمقًمف؟ـمل يٕم

 . ٚمؿ واًمٌخ٤مريـُمً

ويمٚمٛم٦م  ، . رواه اًمٌخ٤مري هللوذم رواي٦م ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: ُم٤م أراد هب٤م وضمف ا      

او قمدم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمِم٤مريمتف  ،إٟمّم٤مر يم٤مٟم٧م شُمٓمٚمؼ قمغم أهؾ اعمديٜم٦م قمٛمقُم٤ًم طمٞمٜمذاك 

وهذه اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م اعمًٜمدة ذم أن ذًمؽ اًمرضمؾ  ُمِم٤مريمتف ذم سمٞمٕم٦م إٟمّم٤مر وذم اجلٝم٤مد .

ة اًمتٛمٞمٛمل اًمذي شمٕمٜمل أن ىم٤مئؾ شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م هق همػم ذي اخلقيٍم ، يم٤من ُمٕمدودًا ُمـ إٟمّم٤مر

، يدل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم أن اًمذيـ ذيمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٚمٛمز ذم  ورد ومٞمف طمدي٨م آظمر

، وه١مٓء ٓ ي٠مشمقن اًمّمالة إٓ وهؿ  ، يمام يدل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق أي٤مت اًمّمدىم٤مت ُمٜم٤موم٘مقن

وأُم٤م ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل ومٝمق أصؾ اخلقارج أو واطمد ُمٜمٝمؿ سمٜمص طمدي٨م  . يم٤ًممم

 ٙمثرون ُمـ، وذًمؽ أن اخلقارج يُ  ه١مٓء ُيتٚمػ قمـ يمٗمر اعمٜم٤موم٘ملم فاٟمحرا، و طل ـــاًمٜمٌ

 . ويتٕمٛم٘مقن ذم اًمٕم٤ٌمدة اًمّمالة 

، رضمؾ ُمـ  ؿ إذ أشم٤مه ذو اخلقيٍمةـي٘مً ط، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م اًمٜمٌل  ٕمٞمد اخلدريـومٕمـ أيب ؾم      

. « ويٚمؽ ُمـ يٕمدل إذا مل أقمدل؟ » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أقمدل متٞمؿ

ف دقمف وم٢من ًم » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إئذن زم وم٠مضب قمٜم٘مفوم٘م٤م

اًمديـ يمام  ، يٛمرىمقن ُمـ ، وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمف صالشمف أصح٤مسم٤ًم حي٘مر أطمديمؿ صالشمف ُمع

 . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ « يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

، أٓ أضب قمٜم٘مف؟  : ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل : وم٘م٤مم إًمٞمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبأظمرى وذم رواي٦م      

 ٤ملــ، أٓ أضب قمٜم٘مف؟ ىم قل اهللـوم٘م٤مل: ي٤م رؾم ، اهلل ػٞمـؾم ، وم٘م٤مم إًمٞمف ظم٤مًمد ، « ٓ » ىم٤مل

 ، أٓ أضب قمٜم٘مف؟ ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد: ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل ، وذم رواي٦م: رواه ُمًٚمؿ « ٓ »
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، ىم٤مل  ٤ًمٟمف ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمٌفوم٘م٤مل ظم٤مًمد: ويمؿ ُمـ ُمّمؾ ي٘مقل سمٚم « ٙمقن يّمكمٓ، ًمٕمٚمف أن ي »

 رواه ُمًٚمؿ « ، وٓ أؿمؼ سمٓمقهنؿ إين مل أؤُمر أن أٟم٘م٥م ىمٚمقب اًمٜم٤مس » طرؾمقل اهلل 

 . واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م

، وإٟمام  سحي٤مً  ارشمداداً أن يمالم ذي اخلقيٍمة مل يٙمـ وهذه اًمرواي٦م إظمػمة شمدل قمغم       

، ومٝمذه ًمٞم٧ًم ذم  ذم رواي٦م: اشمؼ اهلل، و : اقمدلط، وم٢مٟمف ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  يم٤من حمتٛماًل أو شمٕمريْم٤مً 

. وأيْم٤ًم  اًمٍماطم٦م يم٘مقل ذًمؽ اعمٜم٤مومؼ: إن هذه ًم٘مًٛم٦م ُم٤م قمدل ومٞمٝم٤م وُم٤م ُأريد هب٤م وضمف اهلل

قمـ  طوهذا ُم٤م أقمرض اًمٜمٌل  ،وم٢من احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل حيت٤مج إمم إسمٓم٤مل اًمِمٌٝم٤مت اعمحتٛمٚم٦م 

ُمـ ُمـ اًمٗمّمؾ اًمراسمع  ٌح٨م اًمث٤مينذم اعميمالم قمـ ُمثؾ هذه إُمقر  وىمد شم٘مدم اًمدظمقل ومٞمف . 

 . ، وؾمٜم٠ميت سمتٗمّمٞمؾ أيمثر ذم اًمٗمّمقل اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سم٤مب اإليامن
 

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې چ  شمٕم٤ممم قًمفىمُمٜمٝم٤م و

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ْم٤ًم ىمقم ، ومٝم١مٓء أي2٩ – 21اًمتقسم٦م:  چٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 ، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ، صمؿ حيٚمٗمقن ًمٚمٛم١مُمٜملم ًمػموقهؿطُمٕمروومقن سمًقء اًمتٍمف ُمع اًمٜمٌل 

، صمؿ يٜم٘مؾ طمديثف  ومٞمًٛمع ُمٜمف ومٞمجٚمس إًمٞمف طسمـ احل٤مرث ي٠ميت رؾمقل اهلل اىم٤مل: يم٤من ٟمٌتؾ 

 زل اهلل ومٞمفـ، وم٠مٟم لء صدىمفـُمـ طمدصمف سمِم ، ق اًمذي ىم٤مل هلؿ: إٟمام حمٛمد أذنـ، وه إمم اعمٜم٤موم٘ملم

ح٤مق واسمـ أيب طم٤مشمؿ يمام ـرواه اسمـ إؾم.  چۋ ۋ ۅ ۅ ۈ ۈ ٴۇچ 

 . قيم٤مينـػم اًمِمـذم شمٗمً
 

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ چ   وىم٤مل شمٕم٤ممم

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

، ومٝم١مٓء أيْم٤ًم ىمقم 22 – 2٥اًمتقسم٦م:  چڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ
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ٕم٤ممم ، وعم٤م ىم٤مل شم ، وًمقٓ ذًمؽ عم٤م ضم٤مز ؾم١ماهلؿ ، يم٤مٟمقا يًتٝمزئقن صمؿ يٕمتذرون ُمٕمروومقن

وٓ ؿمؽ أن ذيمرهؿ ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم مل يٙمـ اومؽماو٤ًم ًم٘مقم مل  ،چگ گچ ومٞمٝمؿ

، ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ذم همزوة شمٌقك ذم جمٚمس يقُم٤ًم: ُم٤م رأيٜم٤م  وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر . ٚم٘مقا سمٕمدُُي 

، وم٘م٤مل رضمؾ ذم  اًمٚم٘م٤مءوٓ أضمٌـ قمٜمد  ، ٓ أرهم٥م سمٓمقٟم٤ًم وٓ أيمذب أًمًٜم٦م ُمثؾ ىمرائٜم٤م ه١مٓء

،  ط، ومٌٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل  ط، ٕظمؼمن رؾمقل اهلل  وًمٙمٜمؽ ُمٜم٤مومؼ ٧ماعمجٚمس: يمذسم

واحلج٤مرة شمٜمٙمٌف   ط، ىم٤مل قمٌد اهلل: وم٠مٟم٤م رأيتف ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمح٘م٥م ٟم٤مىم٦م رؾمقل اهلل  وٟمزل اًم٘مرآن

هلل وآي٤مشمف أسم٤م » ي٘مقل  ط، واًمٜمٌل  ، إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م وهق ي٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل

، يمام  ٞمخ واسمـ ُمردويفـرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ وأسمق اًمِمرواه اسمـ ضم « ورؾمقًمف يمٜمتؿ شمًتٝمزئقن

 . قيم٤مينـػم اًمِمـذم شمٗمً

،  ذم همزوة إمم شمٌقك وسملم يديف أٟم٤مس ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم طىم٤مل: سمٞمٜمام رؾمقل اهلل  وقمـ ىمت٤مدة       

. وم٠مـمٚمع  هٞمٝم٤مت ؟ هٞمٝم٤مت وم٘م٤مًمقا: أيرضمق هذا اًمرضمؾ أن شمٗمتح ًمف ىمّمقر اًمِم٤مم وطمّمقهن٤م

ىمٚمتؿ  »، وم٠مشم٤مهؿ وم٘م٤مل « اطمًٌقا قمغم ه١مٓء اًمريم٥م » طل اًمٜمٌل ، وم٘م٤م اهلل ٟمٌٞمف قمغم ذًمؽ

رواه اسمـ  . ، وم٠مٟمزل ومٞمٝمؿ ُم٤م شمًٛمٕمقن ، إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م ، ىم٤مًمقا: ي٤م ٟمٌل اهلل « يمذا

ح٤مسم٦م يمام ذيمر ، وروى ٟمحقه ُمـ ـمرق قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّم اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ وأسمق اًمِمٞمخ

اي٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ورواي٦م ىمت٤مدة ٓطمتامل أن وٓ شمٕم٤مرض سملم رو . اًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػمه

 . اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤مًمقا اعم٘م٤مًمتلم
 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 چڃچ چ چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

أي ًمـ  ، چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ  شمٕم٤ممم ، ىمقًمف9٥ – 91اًمتقسم٦م: 
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 أوًمئؽ ُمٕمروم٦م واوح٦م ذميتلم ، ودًٓم٦م أ ىمد أقمٚمٛمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أظم٤ٌمريمؿ ٟمّمدىمٙمؿ

 . وُمٕمروم٦م ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م اعمٜم٤موم٘ملم
 

 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

             ﮽  ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﮺ ﮻ ﮼

، ومٝم١مٓء 11 – 16 إطمزاب: چ      ڭ ڭ ڭ 

( ىمقم  راق وٟمحقهؿـتقرة ُمـ اًمًـ٧م ُمًـأي خمتٚم٦م ًمٞمً ن سمٞمقهتؿ قمقرة )إاًم٘م٤مئٚمقن 

 ػ طم٤مهلؿـٙمِمياًم٘مرآن ، ومٜمزل  ، وم٠مذن هلؿ سمٜمص اًم٘مرآن ط رؾمقل اهلل، اؾمت٠مذٟمقا  ُمٕمروومقن

ىم٤مل:  ذيٗم٦م، ومٕمـ طم چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ وجيٕمٚمٝمؿ جمٛمققمتلم يمام ذم قمٌـ٤مرة

، قىمٜم٤م ق ؾمٗمٞم٤من وُمـ ُمٕمف ُمـ إطمزاب وم، وأسم ٟمحـ ص٤مومقن ىمٕمقدًم٘مد رأيتٜم٤م ًمٞمٚم٦م إطمزاب و

، وُم٤م أشم٧م قمٚمٞمٜم٤م ىمط ًمٞمٚم٦م أؿمد فمٚمٛم٦م وٓ  ، ٟمخ٤مومٝمؿ قمغم ذراريٜم٤م وىمرئم٦م اًمٞمٝمقد أؾمٗمؾ ُمٜم٤م

،  ، وهل فمٚمٛم٦م ُم٤م يرى أطمد ُمٜم٤م أصٌٕمف ، ذم أصقات رحيٝم٤م أُمث٤مل اًمّمقاقمؼ أؿمد رحي٤مً 

، ومام  وُم٤م هل سمٕمقرة ، إن سمٞمقشمٜم٤م قمقرةوي٘مقًمقن:  طومجٕمؾ اعمٜم٤موم٘مقن يًت٠مذٟمقن رؾمقل اهلل 

. رواه احل٤ميمؿ وصححف واسمـ ُمردويف وأسمق ٟمٕمٞمؿ  يًت٠مذن أطمد ُمٜمٝمؿ إٓ أذن ًمف ومٞمتًٚمٚمقن

، واسمـ قم٤ًميمر ُمـ ـمرق قمـ طمذيٗم٦م وسمًٞم٤مق ـمقيؾ يمام ذم  واًمٌٞمٝم٘مل يمالمه٤م ذم اًمدٓئؾ

 . شمٗمًػم اًمِمقيم٤مين

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  وىم٤مل شمٕم٤ممم

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

 ٤مممـىمقًمف شمٕم .127 – 128اًمتقسم٦م:  چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم ٕهنؿ أرادوا شمٕمٌئ٦م اعمٜم٤موم٘ملم ًمإلضار سم٤مإلؾمالم وسم٤معمًٚمٛملم چٻچ
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ٕهنؿ أرادوا سمٌٜم٤مء اعمًجد شم٘مقي٦م أهؾ اًمٜمٗم٤مق سم٠من يٙمقن هلؿ ُمريمز جيتٛمٕمقن  ، چٻچ

پ پ چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم ، وإٟمام سم٤مؾمؿ اًمّمالة واًمت٘مقى ٖمػم اؾمؿ اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مقومٞمف سم

ٕهنؿ أرادوا أن يتٗمرق اعمًٚمٛمقن ذم اًمّمالة سملم ُمًجد ىم٤ٌمء وُمًجد  ، چپ

ويًتٛمٕمقن  تل يتٚم٘مقن ُمٜمٝم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ واإلرؿم٤مد، ومتختٚمػ قمغم اعمًٚمٛملم اعمّم٤مدر اًم اًمٜمٗم٤مق

پ چ وىمقًمف شمٕم٤ممم . ٗمرىم٦م وآٟمِم٘م٤مقومٞمٝم٤م أظم٤ٌمر اعمًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م، ومتحّمؾ سمذًمؽ اًم

، ومٙم٤مٟمقا يؽمىمٌقن قمداد د يتْمٛمـ آٟمتٔم٤مر واًمؽمىم٥م واإلاإلرص٤م چڀ ڀ ڀ ڀ

 . طأن جيتٛمع ُمٕمٝمؿ ُمـ يم٤من حم٤مرسم٤ًم هلل وًمرؾمقًمف 

ىم٤مل: هؿ أٟم٤مس ُمـ  چٱ ٻ ٻ ٻچ   وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم      

واؾمتٛمدوا سمام  ٜمقا ُمًجديمؿ: اسم، وم٘م٤مل هلؿ أسمق قم٤مُمر اًمراه٥م إٟمّم٤مر اسمتٜمقا ُمًجداً 

، ومآيت سمجٜمد ُمـ اًمروم وم٠مظمرج  ، وم٢مين ذاه٥م إمم ىمٞمٍم ُمٚمؽ اًمروم اؾمتٓمٕمتؿ ُمـ ىمقة وؾمالح

، وم٘م٤مًمقا: ىمد ومرهمٜم٤م ُمـ سمٜم٤مء  ط، ومٚمام ومرهمقا ُمـ ُمًجدهؿ أشمقا اًمٜمٌل  حمٛمدًا وأصح٤مسمف

رواه  .  چڤ ڤ ڦ ڦچ  ، وم٠مٟمزل اهلل ، ومٞمج٥م أن شمّمكم ومٞمف وشمدقمقا سم٤مًمؼميم٦م ُمًجدٟم٤م

( يريد أهنؿ ُمـ وىمقل اسمـ قم٤ٌمس )هؿ ُاٟم٤مس ُمـ إٟمّم٤مر . ـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر وهمػممه٤ماسم

 أهؾ اعمديٜم٦م وإْن مل يِم٤مريمقا ذم سمٞمٕم٦م إٟمّم٤مر وٓ ذم اجلٝم٤مد .

 ط، وروى أن اًمٜمٌل  ػمهـجد ذم شمٗمًـذا اعمًـقيم٤مين أظم٤ٌمر هـاًمِم اإلُم٤مم د ذيمرـوىم      

، ومتٗمرق  ، ومحرىم٤مه وهدُم٤مه د اًمٜمٗم٤مق وومٞمف أهٚمفجـومذه٤ٌم إمم ُمً ، ؾ اصمٜملم ُمـ صح٤مسمتفـأرؾم

وذيمر اًمِمقيم٤مين أن شمًٛمٞم٦م أصح٤مب ُمًجد ضار ُمقضمقدة ذم رواي٦م اسمـ  . فـاًمٜم٤مس قمٜم

 . اعمٜمذر واسمـ أيب طم٤مشمؿ
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 بد أن يؽشػ ختبار ٓاإل

 : افـػاق او صبفات بعض ظالمات

سمٕمض قمالُم٤مت  ػـِمد أن يٙمـسمالومحت٤مج إمم وىم٧م ـظمت٤ٌمر وإن يم٤من ين اإلأومٙمام شمرى       

همػم أن فمٝمقر سمٕمض اًمٕمالُم٤مت ىمد ي٠مظمذ صقرة جمٛمٚم٦م ُمـ اخلداع واعمراوهم٦م وقمدم  . اًمٜمٗم٤مق

قمرف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  طٜمٙمر أن اًمٜمٌل وٓ يُ  اإلًمتزام ُمـ همػم ىمٓمع سم٤مًمٙمٗمر اًم٤ٌمـمـ .

هٝمٜم٤م ومقاهلل ُم٤م ُيٗمك  هؾ شمرون ىمٌٚمتل » ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل   ، ومٕمـ أيب هريرة سم٤مًمقطمل

  . رواه اًمٌخ٤مري « ، إين ٕرايمؿ ُمـ وراء فمٝمري وٓ ريمققمٙمؿ ظمِمققمٙمؿ قمكم

ٗمر ُمـ ـده ٟمـوقمٜم يم٤من ذم فمؾ طمجرة ُمـ طمجره طقل اهلل ـوقمـ اسمـ قم٤ٌمس أن رؾم      

ومج٤مء  « ، وم٢مذا أشم٤ميمؿ ومال شمٙمٚمٛمقه إٟمف ؾمٞم٠مشمٞمٙمؿ إٟم٤ًمن يٜمٔمر سمٕملم ؿمٞمٓم٤من » ، وم٘م٤مل ٚمٛملمـاعمً

، وم٤مٟمٓمٚمؼ  « الم شمِمتٛمٜمل أٟم٧م وومالن وومالنقم » ، وم٘م٤ملطرضمؾ أزرق ومدقم٤مه رؾمقل اهلل 

ې ې ې ې ى چ   ، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم اًمرضمؾ ومدقم٤مهؿ ومحٚمٗمقا سم٤مهلل واقمتذروا إًمٞمف

وأي٦م اًمتل  ،17اعمج٤مدًم٦م:  چى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

د اإلؾمٜم٤مد اسمـ يمثػم ذم  ، واحل٤ميمؿ وصححف واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه سمٕمده٤م. رواه أمحد وىمد ضمقَّ

 ًٜمف ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم حت٘مٞمؼ ُمًٜمد أمحد .وطم ،اًمتٗمًػم 

ظمت٤ٌمر ، هق اًمتٌلم واًمتث٧ٌم واإل همػم أن اًمذي ىمرره اًمنمع ًمٚمٛمًٚمٛملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م      

، وىمد ورد ذم اًمنمع ُم٤م  )اعمٌح٨م اًمث٤مين( ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ سم٤مب اإليامن ٜمفاًمذي شمٙمٚمٛمٜم٤م قم

 سمٕمض قمالُم٤مت ُمرض اًم٘مٚم٥م اعمٜم٤موم٘ملم ُمـأن آظمت٤ٌمر ٓ سمد وأن يٙمِمػ يدل قمغم 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ، يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف وؿمٌٝم٤مت اًمٜمٗم٤مق

ۋ ۅ چ   وىمقًمف شمٕم٤ممم. 1٩اًمتقسم٦م:  چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 .12٥اًمتقسم٦م:  چوئ
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ًمق أن أطمديمؿ يٕمٛمؾ ذم صخرة صامء ًمٞمس هل٤م   » ىم٤مل  طوقمـ أيب ؾمٕمٞمد قمـ رؾمقل اهلل       

أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًٜمف  اإلُم٤مم رواه « ج اهلل قمٛمٚمف ًمٚمٜم٤مس يم٤مئٜم٤ًم ُم٤م يم٤من يمقة ٕظمرسم٤مب وٓ

ومٞمض )ورواه همػمهؿ يمام ذيمر اعمٜم٤موي ذم ، وأىمره اًمذهٌل  اهلٞمثٛمل، ورواه احل٤ميمؿ وصححف

وىم٤مل  همػم أن ُمٕمٜمك احلدي٨م ُمقاومؼ ًممي٦م . ،وومٞمف ظمالف  شدّراج  »وذم اإلؾمٜم٤مد  ، (٘مديراًم

. وسمذًمؽ يتٌلم أن ٟمٗمل اعمخ٤مدقم٦م قمغم ٩2د: حمٛم (1)چپ پ پ ڀچ شمٕم٤ممم

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  چ  ٤ممم ذم اعمٜم٤موم٘ملمـــقُمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕمقمٛم

وفم٤مهر أي٦م أن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ُيدقمقن اعم١مُمٜملم ذم زقمٛمٝمؿ  9اًمٌ٘مرة:  چڇ ڇ ڇ

فمٝمقر قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق او ؿمٌٝم٤مشمف  قمغم إىمؾ ُمـ ُمٕمتؼمة درضم٦م يضت، وهذا ي٘م أهنؿ ُم١مُمٜمقن

 .  شمٕم٤ممم أقمٚمؿواهلل ،اعمٕمتؼمة 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ چ  وئمٝمر مم٤م شم٘مدم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم      

 ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ُمٜم٤موم٘مل اعمديٜم٦م ُمـ مل ي٘مع  إٟمام يِمٛمؾ ُمـ چڃ چچ  ، ىمقًمف شمٕم٤ممم121اًمتقسم٦م:  چڌ 

 وأ اًمٕمٚمؿ سمف ـ، وهذا ٓ يٛمٜمع ُم ، ومل يٜمزل ومٞمف وطمل إمم طملم ٟمزول شمٚمؽ أي٦م ظمت٤ٌمرذم اإل

 أي٦م ف شمٕم٤ممم ذميدل قمغم ذًمؽ ىمقًم،  سمٕمد ذًمؽ سمٕمض قمالُم٤مت وؿمٌٝم٤مت اًمٜمٗم٤مق اٟمٙمِم٤مف

ن إ ، وهل رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس ،، وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء چڇ ڇچ ذاهت٤م

،  وُم٤م يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ظمزي سم٥ًٌم ذًمؽ ًمٕمذاب إول: هق يمِمػ أُمرهؿ واومتْم٤مح ٟمٗم٤مىمٝمؿا

، وُمٜمٝم٤م  ٜم٤موم٘ملم ُمـ حلـ ىمقهلؿ وُمـ أومٕم٤مهلؿيدل قمغم ذًمؽ إدًم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمتل شمٗمٞمد ُمٕمروم٦م اعم

                               
د ضم٤مزم يدل قمغم أن ، وهذا وقم أن يٕمرف اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ حلـ أىمقاهلؿ ط( هذا وقمد ُمـ اهلل ًمرؾمقًمف 1)

، واعم١مُمٜمقن ىمد يٕمرومقن أهؾ اًمٜمٗم٤مق  ، وًمق مل يٜمزل ومٞمف وطمل قمرف يمؾ ُمٜم٤مومؼ اًمت٘مك سمف طرؾمقل اهلل 

 . سمف )قمٛمر( ط، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ ي٘مٓمٕمقن سمٕمٚمٛمٝمؿ يمام ي٘مٓمع اًمرؾمقل  هبذا اًمٓمريؼ
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم

  .1٩اًمتقسم٦م:  چڎ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ وىم٤مل شمٕم٤ممم      

وُمٕمٚمقم أن طمذر اعمٜم٤موم٘ملم مل يٙمـ  .21اًمتقسم٦م:  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ون أن يٜمٙمِمػ ، وإٟمام يم٤مٟمقا حيذر ُمـ اٟمٙمِم٤مف سم٤مـمٜمٝمؿ ذم أظمرة اًمتل ٓ ي١مُمٜمقن هب٤م

 . ، ومققمد اهلل قمز وضمؾ سم٢مظمراج ذًمؽ ويمِمٗمف وأصح٤مسمف ط، أُم٤مم اًمٜمٌل  ٟمٗم٤مىمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م

وهؾ شمِمٛمؾ أظمرة  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمٛمْم٤مُملم قم٤ٌمرة و

فمٜمقا أهنؿ ُيدقمقن اعم١مُمٜملم وأن  ٙمر اهلل قمز وضمؾ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم إذْ أٟم ىمدو أم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة؟

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ  شمٕم٤ممم ، ىم٤مل ٙمِمػٟمٗم٤مىمٝمؿ ًمـ يُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ىئ ىئ 

 69حمٛمد:  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 . ؿ ذم اًمٕمٛمؾــك ًمٜمٌٚمقٟمٙمؿ طمتك ئمٝمر ذًمؽ ُمٜمٙمــــــ، واعمٕمٜم٩1 –

٤ٌَّمٍس ذِم ىَمْقًمِفِ قمَ و       ـِ قَم ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڍ شمٕم٤ممم  ـِ اسْم

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ       ڌ     ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  چڇ

٤ًٌم  ،121اًمتقسم٦م:  ڍڌ   ٞم
َؿ َيْقَم مُجَُٕم٦ٍم ظَمٓمِ  ٤مَل ـــ، وَم٘مَ  ىَم٤مَل: ىَم٤مَم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

٠َمؾْماَمِئِٝمْؿ، ، وَم٠َمظْمَرضَمُٝمْؿ سمِ  « ، اظْمُرْج َي٤م وُماَلُن وَم٢مِٟمََّؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ  وَم٢مِٟمََّؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ  ىُمْؿ َي٤م وُماَلُن وَم٤مظْمُرْج  »

ـْ و واًمٚمٗمظ ًمٚمٓمؼماين . ،واسمـ أيب طم٤مشمؿ واًمٓمؼمي  . رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وَمَٗمَْمَحُٝمؿْ  قَم

 ًْ ٦ًٌَم وَمَحِٛمَد اهللََّ َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف صُمؿَّ ـُٕمقٍد ىَم٤مَل: ظَمَٓمٌَٜم٤َم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم ـَأيِب َُم ٚمََّؿ ظُمْٓم

ْٞم٧ُم وَمْٚمَٞمُ٘مؿْ ْؿ ُُمٜم٤َمومِِ٘ملَم إِنَّ ومِٞمٙمُ  » ىَم٤مَل  ـْ ؾَمٛمَّ ْؿ َي٤م ـــ. ىمُ  . ىُمْؿ َي٤م وُماَلنُ  ىُمْؿ َي٤م وُماَلنُ  » . صُمؿَّ ىَم٤مَل  « وَمَٛم

ك ؾِمت٦ًَّم وَ  ، « وُماَلنُ  ُ٘مقا اهللََّ َأْو ُِمٜمُْٙمؿْ  إِنَّ ومِٞمُٙمؿْ  » صَماَلصملَِم َرضُماًل صُمؿَّ ىَم٤مَل طَمتَّك ؾَمٛمَّ رواه  « ، وَم٤مشمَّ

وىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ إن  واؾمٜم٤مده وٕمٞمػ . ،ًمٙمٌػم واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ أمحد واًمٓمؼماين ذم ا
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٤ممم ــواهلل شمٕم ، ڍڇ  ڇ     ڍ  ُمـ اعمرشملم ذم قم٤ٌمرةاًمٗمْمٞمح٦م هل اًمٕمذاب إول 

 ٚمؿ .ـــــأقم

أظمذ اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مٟمقاع ُمـ اإلضمراءات اعمٕمٜمقي٦م واإلقمالُمٞم٦م  طوواوح أن اًمٜمٌل       

 قا اضمتامقمٞم٤ًم وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم .وٓ ؿمؽ أهنؿ ؾم٘مٓم ،٦م ــــــواإلداري

 

 : ادـاؾؼغ افتعامؾ معدم  ـائلاجل قاراخل

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  چ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم      

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

 ٟمحت٤مج إمم سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ ذم شمٗمًػم هذه أي٤مت :، 26 – 22إطمزاب: 

   ٦م ًمئـ ُمٙمقٟم٦م ُمـ اًمالم وطمرف يمٚمٛم ، ڍ  ۆ  ۆ  ۈۇ  ۇ    ڍىمقًمف شمٕم٤ممم

ٗمل وم ، اًم٘مًؿ ٛمجلءأي اعم١مذٟم٦م سم ومٝمل اعمقـمئ٦م ًمٚم٘مًؿ شًمئـ»أُم٤م اًمالم ذم  : إْن .اًمنمط

 ،اهلل ًمئـ مل يٜمتف : و ديرـاًمت٘ميم٠من يٙمقن  ، وهمػمه يمام ذيمر اسمـ قم٤مؿمقر ىمًؿ حمذوف اًمٙمالم

. قاب اًمنمط وضمقاب اًم٘مًؿ يدل قمغم ضم ،ضمقاب اًم٘مًؿ  ، ڍۉ ڍ مجٚم٦مشمٙمقن و

ُمع ُم٤م يتْمٛمٜمف  ،: إن مل يٜمتٝمقا ٟمٖمريٜمؽ هبؿ هق اًمت٘مديرات اإلقمراسمٞم٦م اعمٕمٜمك اًمذي شم١مدي إًمٞمف و

 اًم٘مًؿ اعمحذوف ُمـ شمِمديد او شمقيمٞمد .

   ُمـ اإلٟمتٝم٤مء . ،أي مل يٜمزضمر ويتقىمػ  ،ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م : مل يٜمتف 
 

  هؿ اعمٜم٤موم٘مقن  :اجلامظة إوػ ،صمالث مج٤مقم٤مت سمٞمٜمٝمؿ شمداظمؾ  اعمِمٛمقًمقن سمحٙمؿ أي٦م، 

وهؿ اًمذيـ يقضمد  ، اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض : هؿاجلامظة افثاكقةوىمد شم٘مدم شمٕمريػ اًمٜمٗم٤مق . 

يمام ذم ٟمحق  ،وًمذًمؽ ىمرهنؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٛمقُم٤م سم٤معمٜم٤موم٘ملم واًمٙم٤مومريـ  ،ظمٚمؾ يمٌػم ذم إيامهنؿ 

 ڍہ    ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

٤مت ُمرض اًم٘مٚم٥م شمِمٛمؾ اًمًٕمل ذم اًمٗم٤ًمد اعم٤مزم واإلداري وقمٛمٚمٞم ،16إطمزاب: 
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أصؾ اًمرضمػ احلريم٦م  ،هؿ اعمرضمٗمقن  :افثافثةاجلامظة وإُمٜمل .  واإلضمتامقمل واًمًٞم٤مد

واإلرضم٤مف إي٘م٤مع  ، وأرضمػ اًمٌٚمد إذا شمزًمزل ، ُي٘م٤مل رضمٗم٧م إرض ،واإلوٓمراب اًمِمديد 

ضمٗمقن هؿ اًمذيـ يّقًمدون إظم٤ٌمر واعمر ،وأرضمٗمقا أي ظم٤موقا ذم إظم٤ٌمر اًمًٞمئ٦م  ،اًمرضمٗم٦م 

. وًمذًمؽ  وُي٘م٤مل: إذا وىمٕم٧م اعمخ٤مويػ يمثرت إراضمٞمػ ، اًمتل حيّمؾ هب٤م اوٓمراب اًمٜم٤مس

وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٜمٌف إمم وضمقد ُم٤م ُيًٛمك اًمٞمقم سمخؼماء اًمتحريؽ وهؿ ُم٤مهرون ذم 

ٜمٗمع طمريم٦م شميهؿ وشم إمم اًمٜم٤مس ًمدومع ، أي حتريؽ إومٙم٤مر اًمْم٤مرة ،إراضمٞمػ  اؾمتٕمامل

اًمتٖم٤مير سم٤مًمذات أي  وفم٤مهر قمٓمػ اًمٗمئ٤مت اًمثالث قمغم سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمقاو هق أقمداءهؿ .

وم٤محلٙمؿ يِمٛمؾ يمؾ صٜمػ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اطمتامل  ،سم٤مًمِمخص يمام ذيمر أسمق طمٞم٤من وهمػمه 

 . وإقمامل اؿمؽماك إصٜم٤مف ذم سمٕمض اًمّمٗم٤مت
 

   ومٞمتٕمٚمؼ  وأُم٤م اعمٕمٜمك ،اعمرضمٗملم اجل٤مر واعمجرور ضم٤مء سمٕمد  ، ڍۅ ۅ ڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ُمثؾ شمٕمٚمؼ او رضمقع  ومٝمذا سم٤مٕصٜم٤مف اًمثالصم٦م ويم٠مٟمف يٛمٙمـ دجمٝمؿ ذم ٟمقع قم٤مم واطمد .

ڦ ڦ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذم يمام ،اًمْمٛمػم إمم أؿمٞم٤مء يٛمٙمـ شمٗمًػمه٤م سمٌمء ضم٤مُمع هل٤م 

وئ چ   ىمقًمف شمٕم٤مممو ، ٥8اًمتقسم٦م:  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 ، ٩2اإلهاء:  چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

يمؾ ُمديٜم٦م  . وطمٙمؿ آي٦م إطمزاب يِمٛمؾ حٙمؿ واعمتِم٤مسمفسمٞم٤من ذًمؽ ذم شمٗمًػم آي٦م اعم ؼىمد ؾمٌو

ُمـ ُمدن اعمًٚمٛملم ٕن إصؾ ذم اخلٓم٤مب اًمنمقمل أٟمف قم٤مسمر ًمٚمٛمٙم٤من واًمزُم٤من . وسم٘مل أُمر 

 ٦م سمحرفـ٦م اًمٙمريٛمـًمٙمـ ضم٤مءت أيو ،٤ممم مل ي٘مؾ : ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ــوهق أن اهلل شمٕم ،ُمٝمؿ 

واًمققم٤مء اعمٕمٜمقي ٟمحق : ُمِمٞم٧م  ،ًمققم٤مء اعم٤مدي ٟمحق : زيد ذم اًمٌٞم٧م ا وهق طمرف ،اجلر : ذم 

قمغم أقمامل اًمٜمٗم٤مق واًمٗم٤ًمد  ذم طم٤مضمتؽ . وىمد يدل ذًمؽ قمغم أن إوًمقي٦م ذم اًمٕم٘مقسم٦م

أي يٛمٙمـ أن متٌم ذم اعمديٜم٦م وشمتًع  ،هل إقمامل اًمتل هل٤م صٌٖم٦م ُمتحريم٦م  ،واإلرضم٤مف 

يمذي  ،ٗمردي٦م شمرك اًمٕم٘مقسم٦م ذم احل٤مٓت اًم وهذا ىمد يٗمن واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،أضاره٤م 

ؿ إذ أشم٤مه ذو ـي٘مً طخدري ، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م اًمٜمٌل ـٕمٞمد اًمـومٕمـ أيب ؾم ، اخلقيٍمة وهمػمه
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ويٚمؽ ُمـ  » طاخلقيٍمة ، رضمؾ ُمـ متٞمؿ ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أقمدل ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

٤مل رؾمقل اهلل . وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: إئذن زم وم٠مضب قمٜم٘مف ، وم٘م « يٕمدل إذا مل أقمدل؟

دقمف وم٢من ًمف أصح٤مسم٤ًم حي٘مر أطمديمؿ صالشمف ُمع صالشمف ، وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمف ، يٛمرىمقن  » ط

 رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م ـمقيؾ . «اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م ُمـ 

أي سمٕمد  ،قمٚماًم أن ىمّم٦م ذي اخلقيٍمة وأُمث٤مًمف يم٤مٟم٧م سمٕمد يقم طمٜملم ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة 

 . ة إطمزاب سمزُمـٟمزول ؾمقر
 

   اإلهمراء ذم  اعمِمٝمقر  ، ڍ ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ىڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم

٩م او ُاوًمع سم٠مُمر يتٕمٚمؼ سمف ، واحل٨م اًمتحريض ضب ُمـ هق  ، وهَمِري وُاهمِري سمٙمذا أي هَلِ

وذيمر  ، ٤مءـق اإلٟمِمـراء هـوذيمر اًمّم٤مطم٥م سمـ قم٤ٌمد أن اإلهم ، ع هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اعمقافم٦ٌمًمَ واًمقَ 

وئمٝمر أٟمف إٟمِم٤مء اعمتٓمٚم٤ٌمت او  ،( 6/1٩8)اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م  ري٧م سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمداوةأهم ىمقهلؿ :

ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ     ڍوىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اعم٘مدُم٤مت او إؾم٤ٌمب 

٥م وًمٙمـ سمًٌ ،ومٚمٞمس ُمٕمٜمك أي٦م أن اهلل شمٕم٤ممم طمروٝمؿ قمغم اًمٕمداوة  ،11اعم٤مئدة:  ڍ ٿ

 :اًمٕمداوة . وقمغم ذًمؽ وم٢من ُمٕمٜمك ٤مبوأؾمٌ سمٞمٜمٝمؿ ُمتٓمٚم٤ٌمت اهلل شمٕم٤ممم أٟمِم٠م ؾمقء أومٕم٤مهلؿ

ٟمجٕمٚمؽ ٓ و ٟمقضِمد ًمؽ أؾم٤ٌمب حم٤مؾمٌتٝمؿ وقم٘مقسمتٝمؿ أي ، ذم آي٦م إطمزاب ، ًمٜمٖمريٜمؽ هبؿ

شم٘مدير وسمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم قمغم أىمؾ  . ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ سمٕمٜم٤مي٦م هتٛمٚمٝمؿ وٓ شمتٖم٤مومؾ قمٜمٝمؿ سمؾ شمٌح٨م

زاب سمزُمـ ن ىمّم٦م ُمًجد اًميار يم٤مٟم٧م سمٕمد ٟمزول ؾمقرة آطمسمدًمٞمؾ أ ،أسوا ومل يٜمتٝمقا 

 ٟمف قمز وضمؾ أىمًؿ سمذًمؽ إن مل يٜمتٝمقا .ٕ ،ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم أهمرى هبؿ  ـمقيؾ . ُمٕمٜمك

وهق شمنميع ي٘مٓمع او ي٘مٚمؾ  ،ذم أيتلم سمٕمد هذه أي٦م  اإلهمراء سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ُمذيمقرحت٘مٞمؼ و

 وُمٕمٜمك ٓ جي٤موروٟمؽ أي ٓ ي٤ًميمٜمقٟمؽ ، إذا مل يٜمتٝمقا عمديٜم٦مذم ا طوضمقدهؿ ُمع رؾمقل اهلل 

.  اًمًٌٌٞم٦م وًمٞمس سم٤مًمٗم٤مء ، صمؿ : اًمزُم٤مين وضم٤مء قمٓمػ ٓ جي٤موروٟمؽ سمحرف اًمؽمشمٞم٥مومٞمٝم٤م . 

يتٗم٤مىمؿ أُمره٤م  ، ٤مممـــ٤مء اهلل شمٕمـٝم٤م إن ؿمـٞم٠ميت سمٞم٤مٟمـاًمتل ؾم شإظمذ  »ٕن قم٘مقسم٦م  ذًمؽ وًمٕمؾ

همػم أن مجع إدًم٦م  ،ن سم٤مًمٌ٘م٤مء ذم اعمديٜم٦م ًمٌٕمض اًمقىم٧ميتِمٌثق ورسمام ،٩م يقمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتدر
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اعم١ماظمذة  ومرارًا ُمـ ُمـ اعمديٜم٦م ًمٗمرارا اإلٟمتٝم٤مء او ٕمٝمؿ إممودهؿ وومْمح أُمرهؿ يدوم

: ًمٜمٖمريٜمؽ هبؿ سم٠من ٟمحٛمٚمؽ قمغم أن شمقًمع هبؿ سم٠من ٟم٠مُمرك ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌ٘م٤مقمل واًمٕم٘مقسم٦م .

ومال ي٘مدروا قمغم  ،وٟمث٧ٌم إؾم٤ٌمب اعمقصٚم٦م إًمٞمف  ،سم٢مه٤مٟمتٝمؿ وٟمزيؾ اعمقاٟمع ُمـ ذًمؽ 

وهذا  ، اعمديٜم٦م سم٤معمقت او اًمرطمٞمؾ إمم همػمه٤ماإلٟمٗمٙم٤مك قمـ رء مم٤م شمٗمٕمٚمف هبؿ إٓ سم٤مًمٌٕمد ُمـ 

اهـ ُمع : ًمٜمًٚمٓمٜمؽ .ريض اهلل قمٜمٝمام يمام رواه اإلُم٤مم اًمٌخ٤مريُمٕمٜمك ىمقل اسمـ قم٤ٌمس 

ًمٚمؽمي٥م اعمٕمٜمقي  شصمؿ»تٕمامل ـع ضمقاز اؾمـذا ُمـه ( .2/1٩2 ،اظمتّم٤مر ُمـ )ٟمٔمؿ اًمدرر 

او شمقاوم٘م٤ًم . ومٛمـ وىمد يٙمقن اًمؽمشمٞم٥م اعمٕمٜمقي شمٜم٤مومرًا  ،سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمؽمشمٞم٥م اًمزُم٤مين 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پڀ  ڀ     ڍ٤ممم ـشمٕماًمتٜم٤مومر ىمقًمف 

ڻ  ۀ  ۀ    ڍ وُمـ اًمتقاومؼ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، 1إٟمٕم٤مم:  ڍ ٺ  ٺ ڀ  ڀ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  

 11اًمٌٚمد:  ڍ ﯁                        ﮺ ﮻   ﮼ ﮽  ﮾   ﮿ ﯀ 

 ،صٗم٦م عمحذوف دل قمٚمٞمف جي٤موروٟمؽ  ، ڍى  ى ڍ ذم آي٦م إطمزاب  وىمقًمف شمٕم٤ممم .18 –

 زُم٤مٟم٤ًم ىمٚمٞماًل او ضمقارًا ىمٚمٞمال . واًمت٘مدير:
 

   وم٢من اعمٕمٜمك: ٓ جي٤موروٟمؽ  ، ڍ ى  ې  ې  ې  ې   ى   ڍقمقدة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ؿ ىم٤مسمؾ ًمٚمتٜمٗمٞمذ واإلمت٤مم . وذم ذًمؽ ن اإلهمراء هباأي  ،ذم اعمديٜم٦م سمٕمد اإلهمراء هبؿ إٓ ىمٚمٞماًل 

سمال  إؿم٤مرة إمم أن حتذير اًمٕمدو ذم اًمداظمؾ يٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن سم٤مًم٘مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ اًمققمٞمد

. وذًمؽ أن صدر أي٦م ومٞمف حتذير ؿمديد  وسمال ُمآٓت ؿمديدة اًمير ُمّم٤مقم٥م يمٌػمة

روف ُمـ ويم٤من زُمـ اًمتحذير هق أواؾمط اًمٕمٝمد اعمدين قمغم ُم٤مهق ُمٕم ، ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم وأُمث٤مهلؿ

وظمالل هذه اًمًٜمقات اؾمتٓم٤مع اعمًٚمٛمقن سمٜم٤مء ىمقهتؿ  ،وىم٧م ٟمزول ؾمقرة إطمزاب 

ومال ظمٞم٤مر  ،أقمامل ُمٕم٤ميم٦ًم يمٌػمة واؾمتثامر ىمدراهتؿ إمم اًمدرضم٦م اًمتل متٜمع أقمداء اًمداظمؾ ُمـ 

او ىمٓمع اعمج٤مورة إُم٤م قمداء اًمداظمؾ سمٕمد اًمتحذير إٓ اإلٟمّمٞم٤مع واإلٟمتٝم٤مء قمـ ذورهؿ ٕ

ديد واًمققمٞمد ىمٌؾ وأُم٤م اؾمتٗمزاز قمدو اًمداظمؾ سم٤مًمتٝم٦م وإُم٤م سم٤مًمٕم٘مقسم٦م . سم٤مخلروج ُمـ اعمديٜم
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وم٢من ُمٕمٜم٤مه شمدُمػم اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد  ،وىمقة ىمٓمع اعمج٤مورة  واإلطمتقاء ايمتامل ىمقة اًمتٓمقيع

اعمِمٝمقر قمٜمد ُمـ  و ـمقيؾ .و واؾمع ودظمقل اعمتج٤موريـ ُمـ أهؾ اًمٌٚمد ذم ساع داظمكم

ًمٜمٌقة ظمْمٕمقا ًمٚمتحذير وشمقىمٗمقا قمـ إفمٝم٤مر ٜم٤موم٘ملم وأُمث٤مهلؿ ذم قمٝمد ااعمٗمنيـ أن اعم

إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم هق أن اعمٜم٤موم٘ملم  واًمّمحٞمحوًمذًمؽ مل شُمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م .  ،ذورهؿ 

وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل  ،وأُمث٤مهلؿ قمقىمٌقا ذم قمٝمد اًمٜمٌقة سمٕم٘مقسم٦م إظمذ وًمٞمس اًم٘متؾ 

٦م وم٢من سمٜم٤مء ُمًجد اًميار شمٕم٤ممم . وأُم٤م ُمزقمٛم٦م شمقىمٗمٝمؿ قمـ أقمامل اًمٜمٗم٤مق ومٚمٞم٧ًم سمّمحٞمح

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ، يمام ذيمرٟم٤م يم٤من سمٕمد ٟمزول ؾمقرة إطمزاب سمزُمـ ـمقيؾ
 

   أُم٤م يمٚمٛم٦م  ، ڍ ۇئ  ۇئ ەئ  وئ  وئ  ائڍ ٤ممم ــــىمقًمف شمٕمشمٗمًػم

افقجف .  وهمػمه إمم اصمٜملم ُمٜمٝم٤م اًم٘مرـمٌل أؿم٤مر ،ًػم ذم اًمتٗم صمالصم٦م وضمقه ٤مٗمٞمٝموم ، شُمٚمٕمقٟملم»

٤ممم ـشمٕمشم٤ٌمرك و أي قمغم ىمقًمف ،اًم٘مراءة قمغم اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م أن شمٜمقي اًمقىمػ ذم  هق : إول

وهذه اجلٛمٚم٦م شمرشمٌط  ، ڍەئائڍ وهل: ،شمًت٠مٟمػ مجٚم٦م ضمديدة  شمٌدأ او صمؿ ، ڍى  ڍ

قن ُمٜمّمقسم٦م او خمٗمقو٦م إُم٤م أن شمٙم شُمٚمٕمقٟملم»وواوح أن  ام ىمٌٚمٝم٤م ُمٕمٜمقي٤ًم وًمٞمس إقمراسمٞم٤ًم .سم

. ٤مج إمم شم٘مدير ظم٤مومض او ٟم٤مص٥م واإلسمتداء سم٤معمخٗمقض او اعمٜمّمقب حيت ،( )أي جمرورة

وٟمٜمٌف هٜم٤م إمم أن طمذف اعمْم٤مف  ،أي: هذا ضمزاء او قم٘مقسم٦م ُمٚمٕمقٟملم  ،ض ومومٞمٛمٙمـ شم٘مدير ظم٤م

( أن ذم طمتك أدقمك أسمق اًمٗمتح ذم )اخلّم٤مئص ،يمثػم ضمدًا ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم يمالم اًمٕمرب 

 فحمٛمد قمْمٞمٛم٦م ذم يمت٤مسم قمٜمف ٟم٘مٚمف ، اًم٘مرآن أيمثر ُمـ أًمػ ُمقوع ُمـ طمذف اعمْم٤مف

 ،ويٛمٙمـ ًمٚمٖمرض ٟمٗمًف شم٘مدير ٟم٤مص٥م .  (12/691 ، دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ)

: اًمٙمٚمٛم٦م ُمٜمّمقسم٦م قمغم . واعمٗمنون جيٛمٚمقن ذًمؽ سم٘مقهلؿ ُمٚمٕمقٟملم : دمزي او شمٕم٤مىم٥مٟمحق

قاومؼ ي ىمقي وضمف وهق ، هق ىمقل أيب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي وهمػمه وهذا إظمػم ،اًمذم سمٗمٕمؾ ُم٘مدر 

ې  ې     ڍ شمٜمقي إشمّم٤مل ىمراءة نْ أ هق :افقجف افثاينأظمذهؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من .  اًمٕمٛمقم ذم

 ،وشمٜمقي اًمقىمػ سمٕمد ُمٚمٕمقٟملم ُم٤ٌمذة  ، ڍ  ې  ې   ى     ى  ائ  ائەئ

أي : ُمٚمٕمقٟملم ذم  ، () اًمقاو  ٙمقن يمٚمٛم٦م ُمٚمٕمقٟملم ُمٜمّمقسم٦م قمغم احل٤مل ُمـ وم٤مقمؾ جي٤موروٟمؽوشم
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 واًمزضم٤مج ياًمٕمٙمؼم وىمد ضمّقز هذا اإلقمراب اسمـ قمٓمٞم٦م وأسمق اًمٌ٘م٤مء جم٤مورهتؿ اًم٘مٚمٞمٚم٦م .

ٓ يتٗمؼ ُمع اًمٕمٛمقم  ) أي اًمٚمٕمـ ذم جم٤مورة ىمٚمٞمٚم٦م ( هذا اإلقمراب ُمٕمٜمك همػم أن ،واًمزخمنمي 

ذه اجلٛمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م ـظم٤مص٦م أن ه ، ڍ ەئ  وئ ڍ  ٤مرة:أيٜمام طمّٚمقا يمام ذم قمٌ قم٘مقسمتٝمؿ ذم

 ومال شمتٗمؼ ُمع ًمٕمٜمٝمؿ ذم جم٤مورة ىمٚمٞمٚم٦م . ،سمقاو اإلسمتداء همػم ُمٌدوءة ُمرشمٌٓم٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م ٕهن٤م 

وشمٙمقن يمٚمٛم٦م ُمٚمٕمقٟملم  ،ام ىمٌٚمٝم٤مهق أن شمٜمقي أيْم٤ًم إشمّم٤مل ُمٚمٕمقٟملم سم:  فقجف افثافثا

ي٘مٌؾ اًمٕمٛمقم وهذا اًمقضمف  ، ڍ ۉ   ۉ  ڍُمٜمّمقسم٦م قمغم احل٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اعمجرور ذم 

وهق ًمٕمٜمٝمؿ وأظمذهؿ  ،اإلهمراء هبؿ  سمٕمد ٕم٘مقسم٦ماًميمام أٟمف يٌلم سمقوقح  ،ذم أظمذهؿ أيٜمام صُم٘مٗمقا 

. وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ سمح٥ًم إطمقال اًم٘م٤مئٛم٦م وسمح٥ًم ٟمقع اجلٜم٤مي٦م واإلظمتٞم٤مر ُمـ ،وىمتٚمٝمؿ 

ومٚمؿ أضمد ُمـ ذيمره ُمـ  ،وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق  ،هذا اًمقضمف ىمقي ضمدًا ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك 

قمٚماًم أن ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ سح سم٠من اإلهمراء هبؿ طمّمؾ سمٙمٚمٛم٦م ُمٚمٕمقٟملم وُم٤م  ،اعمٗمنيـ 

وإقمراب اًم٘مرآن  أيب ـم٤مًم٥م واًم٘مرـمٌلوُيٜمٔمر ذم ذًمؽ شمٗمًػم اًمقاطمدي وُمٙمل سمـ  !!٤مـسمٕمده

وًمٕمؾ اًمذي أسمٕمد اعمٗمنيـ قمـ هذا اًمقضمف هق أٟمف يتْمٛمـ اًمٗمّمؾ سملم احل٤مل  . ًمٚمٜمح٤مس

 ، وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م مجٚم٦م شم٤مسمٕم٦م ذم اعمٕمٜمك عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ، ڍ  ې  ې  ې  ڍوص٤مطمٌف سمجٛمٚم٦م 

 . اًمتٗمريٕم٤متو وإذا أُمٙمـ اًمتٕمٚمؼ سم٤مٕصؾ وم٢مٟمف ذم يمثػم ُمـ اًمٙمالم أىمقى ُمـ اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمتقاسمع

قمٚماًم أن اجلٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م ىمد  وىمد ضمّقز اًمٜمح٤مة اًمٗمّمؾ سملم احل٤مل وص٤مطمٌف سم٤مجلٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م

واًمذي حيدد  . ٛمٚم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م ذم آي٦م إطمزاب هٜم٤مشمٙمقن أىمؾ ارشم٤ٌمـم٤ًم سمٛمٕمٜمك اًمًٞم٤مق ُمـ اجل

وًمذًمؽ  ،او اًمؽميمٞم٥م  : صح٦م اعمٕمٜمك وضمقدة اًمّمٞم٤مهم٦مأُمران صح٦م او وم٤ًمد وضمقه اإلقمراب

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ڍ ز اًمٗمّمؾ اسمـ قم٤مؿمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ضمقّ 

طم٤مل ُمـ اًمٙمت٤مب او ُمـ   ڍىڍ ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر :  ،6 – 1اًمٙمٝمػ:  ڍ  ى     ېې  ې

صمؿ  ،( ـم٤مًمقا ومٞمف ُمـ اإلقمراب . اهـ ُمـ )شمٗمًػم اسمـ قم٤مؿمقروٛمػمه اعمجرور ومال ـم٤مئؾ ومٞمام أ

ضمّقزوا اًمٜمّم٥م قمغم احل٤مل سمٗمٕمؾ ُم٘مدر ُمقاومؼ ًمٚمٗمٕمؾ إن اًمذيـ مل يًتحًٜمقا اًمٗمّمؾ اعمذيمقر 

ويٙمقن شم٘مديرهؿ ذم آي٦م اًمٙمٝمػ: أٟمزًمف ىمٞماًم . وم٢مذا ضم٤مز ذًمؽ ص٤مر اخلالف ؿمٙمٚمٞم٤ًم  ،اعمٗمّمقل 
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 او ومٕمؾ يٜمًجؿ ُمٕمف ٕٟمف يٛمٙمـ ذم آي٦م إطمزاب أيْم٤ًم شم٘مدير شمٙمرار ومٕمؾ اإلهمراء ،وم٘مط 

ەئ  وئ  وئ     ڍ ٤مممــــقًمف شمٕمىم وأُم٤م ٤ممم أقمٚمؿ .ـــواهلل شمٕم ،واًمٜمّم٥م سمف قمغم احل٤مل 

ٕم٘مقسمتٝمؿ شمٗمّمٞمؾ ًم ٝمام سمٞم٤من اوـيتٗم٘م٤من ذم أٟمراب ـومٗمٞمف وضمٝم٤من ُمـ اإلقم ، ڍ ۇئ  ۇئ

ىم٤مل اًمٜمح٤مس: وىم٤مل أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يزيد ) أي اعمؼمد ( : ىمد  سمؾ ، ٝمؿـد اإلهمراء سمـسمٕم

ەئ  وئ     ڍوهق ىمقًمف قمز وضمؾ  ،أهمراه هبؿ ذم أي٦م اًمتل شمكم هذه ُمع اشمّم٤مل اًمٙمالم هب٤م 

وهذا أي هذا طمٙمٛمٝمؿ  ،ذا ومٞمف ُمٕمٜمك إُمر سم٘متٚمٝمؿ وأظمذهؿ ـومٝم ، ڍ  وئ  ۇئ  ۇئ

 ( .ق واإلرضم٤مف . اهـ ُمع اظمتّم٤مر ُمـ )إقمراب اًم٘مرآنأُمرهؿ إذ يم٤مٟمقا ُم٘مٞمٛملم قمغم اًمٜمٗم٤م

٤مء اهلل ـٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿمـوًمٞمس اًم٘متؾ يمام ؾم شإظمذ  »أظمت٤مر ذم قمٝمده قم٘مقسم٦م  طهمػم أن اًمٜمٌل 

 ٤ممم .ــــشمٕم
 

  ـ أُم٤م اًمٚمٕم ، ڍ ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئڍ أًمٗم٤مظ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمٕمٜمك

واخلٓم٤مي٤م . وأُم٤م اًمث٘مػ ومٝمق إدراك  ٥ٌم اًمقىمقع ذم اعمخ٤مزيسمً ومٝمق اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد اعمٕمٜمقي

وم٠مصٚمف شمٜم٤مول اًمٌمء وطمٞم٤مزشمف  ،او احلذق ذم إدرايمف . وأُم٤م إظمذ  واًمٔمٗمر سمف اًمٌمء

 ڍ  ںڻ   ڻ  ڻ    ڻ  ڍقًمف شمٕم٤ممم يمام ذم ىم ،صمؿ حيدد اًمًٞم٤مق ٟمقع إظمذ  ،وحتّمٞمٚمف 

يمؾ ُم١ماظمذة قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦م  وًمذًمؽ وم٢من إظمذ ذم آي٦م إطمزاب يتٜم٤مول ،٥هم٤مومر: 

ُمٕمٜمك ذًمؽ أن إظمذ قم٘مقسم٦م يم٤مٕه وهمػمه ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اإلضمتامقمٞم٦م واإلداري٦م واعم٤مًمٞم٦م . 

اًمٕمٓمػ  ي١ميد ذًمؽ أن إصؾ ذم ،ٝم٤م إمم أٟمقاع ومرقمٞم٦م ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت ُمًت٘مٚم٦م يٛمٙمـ شم٘مًٞمٛم

وي١ميده أيْم٤ًم أن إظمذ يِمٛمؾ ُم٤م  ،أي اعمٖم٤ميرة سملم إظمذ واًمت٘متٞمؾ  ،سم٤مًمقاو إىمتْم٤مء اعمٖم٤ميرة 

وي١ميده  وًمذًمؽ ومن سمٕمض اًمًٚمػ إظمذ سم٤مٕه . ،ًمٞمس سم٘متؾ ومٝمق أقمؿ ُمـ اًم٘متؾ ىمٓمٕم٤ًم 

ٕن اًمث٘مػ هق اًمٔمٗمر  ،: صُم٘مٗمقا جمرد ُم٘مدُم٦م ًمٚم٘متؾ ٕهمٜم٧م قمٜمف يمٚمٛم٦مف ًمق يم٤من إظمذ أيْم٤ًم أٟم

وهذا يمٚمف  ،191اًمٌ٘مرة:  ڍ  ٱ  ٻ  ٻ  ڍشمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك يمام ذم ىمقًمف ،٤مًمٌمء سم

 . سم٠من إظمذ قم٘مقسم٦م ُمًت٘مٚم٦م وهل ُمٓمٚم٘م٦م شم٘مع قمغم يمؾ ُم١ماظمذة قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦م ي١ميد

وي١ميمد ذًمؽ أن إظمذ سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اعمٕمٜمقي٦م واإلداري٦م هل اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل أظمت٤مره٤م رؾمقل 
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جل٤مز  ،: ُاظمذوا وم٘متٚمقا أي ،وًمق يم٤من اًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء  . ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يم٤ٌمر اعمٜم٤موم٘ملم طاهلل 

. وأُم٤م اًم٘متؾ هٜم٤م ومٝمق إزه٤مق  اًم٘مقل سم٠من إظمذ ًمٞمس قم٘مقسم٦م ُمًت٘مٚم٦م وًمٙمٜمف ُم٘مدُم٦م ًم٘متٚمٝمؿ

وهذا ٓ  ،سم٤معمّمدر  سمدًمٞمؾ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٗمٕمؾ واًمت٠ميمٞمد ،اًمروح وًمٞمس اًمٚمٕمـ واًمدقم٤مء سم٤مًمٕم٘مقسم٦م 

 ُيًتٕمٛمؾ إٓ ذم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘متؾ .
 

  ڍەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ڍيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ر سملم إظمذ واًم٘متؾاإلظمتٞم٤م : 

وىمٚمٜم٤م إن إظمذ هق جمرد ُم٘مدُم٦م ًمٚم٘متؾ .  قم٘مقسم٦م ُمًت٘مٚم٦م وًمٞمس شإظمذ  »ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن 

ويِمٛمؾ اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ احلري٦م ) يم٤محلٌس  ،اًمتٜم٤مول واحلٞم٤مزة وهق ود اًمٕمٓم٤مء 

ٛمؾ ـويِم ، ز (ـاعم٤مل ) يم٤مًمٖمراُم٤مت واحلج قسم٤مت ووع اًمٞمد قمغمـواإلىم٤مُم٦م اجلؼمي٦م ( وقم٘م

وُم٤م يتٌع ذًمؽ  يمذًمؽ اًمٕم٘مقسم٤مت اعمٕمٜمقي٦م يم٤مًمٗمْمٞمح٦م وإقمالن ُم٤م وىمٕمقا ومٞمف ُمـ أقمامل ٟمٗم٤مىمٞم٦م

وقمٓمػ اًمت٘متٞمؾ قمغم إظمذ يٗمٞمد ُمٓمٚمؼ اإلؿمؽماك ذم يمقهنام قم٘مقسمتلم  . ُمـ قم٘مقسم٤مت إداري٦م

ٚم٦م( قمغم  ُم٦مدَّ قمغم إقمامل اعمذيمقرة . وجيقز أن شمٙمقن واطمدة ُمـ اًمٕم٘مقسمتلم ُم٘م )أي ُمَٗمْمَّ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ڍسمدًٓم٦م ىمرائـ . وهذا ىمري٥م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  إظمرى

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   

﮶   ﮷    ﮸     ﮵  ﮴  وم٢من شمٗمريٕم٤مت إصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م  ، 22اًمتقسم٦م:  ڍ﮲  ﮳ 

هذا  ،ظمر وىمد ُيٕمٓمك ًمّمٜمػ أوٕم٤مف ُم٤م ُيٕمٓمك ًمّمٜمػ آ ،شمقوع قمغم ؾُمّٚمؿ ًمألوًمقي٤مت 

وىمد أظمٓم٠م ُمـ ذه٥م إمم شم٘مًٞمؿ أُمقال اًمزيم٤مة صمامٟمٞم٦م أىم٤ًمم  ،ُم٘مت٣م اعمِمٝمقر ذم وم٘مف اًمزيم٤مة 

وُمـ مل يٕمرف ذًمؽ جل٠م !! ًمّمٜمػ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ طمجٛمف وطم٤مضمتف يمؾ ىمًؿ ،ُمت٤ًموي٦م 

وهذا صحٞمح وًمٙمـ ٓ طم٤مضم٦م ًمف هٜم٤م . وًمق  ، شاو  »إمم أن اًمقاو اًمٕم٤مـمٗم٦م ىمد شُمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك 

وًمٙمـ جيقز أن يٙمقن زيد  ،ومالسمد أن يٙمقن ؾمٕمٞمد ىمد شمٙمٚمؿ أيْم٤ًم  ،د وؾمٕمٞمد ىمٚم٧م: شمٙمٚمؿ زي

. وهذا ُمٕمٜمك أن اًمقاو  دىمٞم٘م٦م واطمدةويٙمقن ؾمٕمٞمد ىمد شمٙمٚمؿ  ،ىمد شمٙمٚمؿ ؾم٤مقم٦م سمٙمالم ُمٗمٞمد 

ويمذًمؽ إُمر وًمٞمس اإلؿمؽماك اعمٓمٚمؼ .  ،اًمٕم٤مـمٗم٦م شمٗمٞمد ُمٓمٚمؼ اجلٛمع او ُمٓمٚمؼ اإلؿمؽماك 

ل طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م ـوم ،الم ـقمٚمٞمف اًمّمالة واًمًاًمٜمٌل  ٤مًمذي ٟمٕمٚمٛمف أنوم ،زاب ـل آي٦م إطمـوم
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وأُم٤م قم٘مقسم٦م اًم٘متؾ ومُٓمٌ٘م٧م قمغم  ،وًمٞمس اًم٘متؾ ُمع ُمٜم٤موم٘مل اًمداظمؾ  ش إظمذ » ٤مر قم٘مقسم٦مـأظمت

ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م  ،يمٛمـ حتّقل ساطم٦م إمم ديـ آظمر همػم ديـ اإلؾمالم  سحي٤مً  ُمـ أرشمد ارشمداداً 

وهذه  ،ًمًٕمل ذم اإلوم٤ًمد ذم إرض اسم٦م واقم٘مقسم٦م اًم٘متؾ واطمدة ُمـ اخلٞم٤مرات ذم قم٘مقسم٦م احلر

ٛمؾ سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمتحريم٦م ًمٚمٜمٗم٤مق واإلرضم٤مف إذا سمٚمٖم٧م درضم٦م احلراسم٦م واإلوم٤ًمد ـد شمِمـىم

  ذم إرض . 
 

   ڍ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی ڍىمقًمف شمٕم٤ممم ، 

ـّ اهلل شمٕم٤ممم  ،ُمّمدر ُم١ميمد  يٜمتف ُمـ  ظمذ او اًم٘متؾ عمـ ملؾمٜم٦م إ ذم أُمث٤مهلؿ ممـ ُم٣مأي ؾم

قمٛمٚمٞم٤مت اًمٗم٤ًمد وقمٛمٚمٞم٤مت اإلرضم٤مف ؛ وهذه ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م همػم  اًمٜمٗم٤مق وُمـ اًمًٕمل ذم أقمامل 

وذًمؽ أن اهلل  ،وهذا يمٚمف ًمتِمديد اًمتقيمٞمد ذم صمٌقت هذا اًمتنميع  ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٌديؾ او اًمٜمًخ .

ت٦م ومال جم٤مل اًمٌ ،هبؿ إْن مل يٜمتٝمقا  طؾمٞمٖمري اًمٜمٌل  قمز وضمؾ ٟمفأشمٕم٤ممم أىمًؿ ذم أي٦م آُومم 

وٓ ُمٕمٜمك ًمإلهمراء هبؿ إذا مل شمقضمد قم٘مقسم٦م يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م  ،ًمٜمٗمل اإلهمراء هبؿ ُمع إسارهؿ 

إْذ زقمؿ أن هذه أي٤مت  ، زقمٛم٦م اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ظمٓم٠ًم واوح٤مً وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م ُم قمٚمٞمٝمؿ .

ُمٚمٕمقٟملم وُم٤م  يمٚمٛم٦م وزقمؿ أن ، ومٞمٝم٤م شمنميع ًمٕم٘مقسم٦م اعمٜم٤مومؼ اًمـُٛمٍِم قمغم أقمامل اًمٜمٗم٤مق ًمٞمس

 !!هق دقم٤مء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿٟمام سمٕمده٤م إ
 

   ؿمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ّذع ذم آي٤مت  قم٘مقسم٦م اعمذيمقريـ ذم آي٦م إطمزاب :ظمالص٦م ذم ٓ

: حتريؽ  اجلريؿة آُوػ ،قمغم أّي ُمـ صمالث ضمرائؿ إطمزاب قم٘مقسم٦م ُمـ يًتٛمر ويٍم 

ريؿة اجلاًمٜمٗم٤مق واًمؽموي٩م ًمف . وهذا سم٤مب واؾمع يِمٛمؾ ظمّم٤مئص اًمٜمٗم٤مق اعمتٕمددة .  أقمامل

اًمٗم٤ًمد  قمٛمٚمٞم٤مت حتريؽ وشمٜمٔمٞمؿ ويِمٛمؾ ذًمؽ ،ـ ذم ىمٚمٌف ُمرض : قمٛمٚمٞم٤مت ُم افثاكقة

: قمٛمٚمٞم٤مت اإلرضم٤مف )اًمتحريؽ  اجلريؿة افثافثةواًمًٞم٤مد . اإلضمتامقمل واعم٤مزم واإلداري 

 ،وشمني٥م اعمٕمٚمقُم٤مت  ،ُمـ أمهٝم٤م اًمتْمٚمٞمؾ اإلقمالُمل  ،وًمف وؾم٤مئؾ يمثػمة  ،( اًمٕمدائل

وذيمرٟم٤م أن اًمٕم٘مقسم٦م هل إظمذ ) وهق أٟمقاع ( او اق سم٠مٟمقاقمف . واًمٕمالىم٤مت اًمدٟمٞمئ٦م واإلظمؽم

واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمٜمٌل  ، سمح٥ًم ؿمدة اجلريٛم٦م وإدًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ ومٞمٝم٤م ،اًم٘متؾ 
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ُمـ أصح٤مب  ،ذم طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م أظمت٤مر قم٘مقسم٦م إظمذ وًمٞمس اًم٘متؾ ُمع ُمٜم٤موم٘مل اًمداظمؾ  ط

 ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة هذه اجلرائؿ اًمٕم٘مقسم٤مت قمغمواوح أن و . ُمًجد اًميار وهمػمهؿ

ؾمقرة وم٢من  ،وإْن يم٤من سمٞمٜمٝمام سمٕمض اًمتِم٤مسمف او اًمتداظمؾ  ،ٝمل همػم قم٘مقسم٦م اًمردة قمـ اإلؾمالم وم

 ،( اعمِمٝمقر ذم أواؾمط اًمٕمٝمد اعمدين )اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م او اخل٤مُم٦ًم ًمٚمٝمجرةإطمزاب ٟمزًم٧م ذم 

 ،( ٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦مىم٧م صٚمح احلديٌٞم٦م )اًمًوأُم٤م طمد اًمردة ومال ؿمؽ أٟمف مل يٙمـ ُمنمقم٤م و

وذيمرٟم٤م أيْم٤ًم أن إوًمقي٦م ذم اًمٌح٨م  .ىمري٤ًٌم ُمـ اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٝمجرة واًمراضمح أٟمف ّذع

ذيمرٟم٤م يمذًمؽ أن هتديد وسمّٞمٜم٤م ُمٕمٜمك ذًمؽ . و ،هل ًمٚمجرائؿ اًمتل هل٤م صٌٖم٦م ُمتحريم٦مواًمٕم٘مقسم٦م 

وىمقة  ءواإلطمتقا يٜمٌٖمل أن ي٘مؽمن سم٤ميمتامل ىمقة اًمتٓمقيع اعمٜم٤موم٘ملم وأُمث٤مهلؿ ُمـ أقمداء اًمداظمؾ

وذًمؽ عمٜمع  ،يٙمقن حتذيرهؿ ىم٤مسماًل ًمٚمتٓمٌٞمؼ سمال أقمامل ُمٕم٤ميم٦ًم ىمقي٦م يمل  ىمٓمع اعمج٤مورة

 ساع داظمكم واؾمع وـمقيؾ .

 

ه مـفؿ : ظدد ادـاؾؼغ دم ادديـة حقـذاكؿؾة   وظدم ؿتؾ مـ ـػَّ َذَّ

مل يٙمـ ُمتٞم٘مٜم٤ًم  طٓ يٕمٜمل أن اًمٜمٌل  ،ذم اعمديٜم٦م  إمم أن قمدم ىمتؾ اعمٜم٤موم٘ملم أوًٓ وٟمٜمٌف هٜم٤م       

، إٟمام وهمػمه  واًم٘مذف وذًمؽ ٕن إىم٤مُم٦م احلدود يمحد اًمردة واًمزٟم٤م،  ُمـ يمٗمرهؿ سم٤مًم٤ٌمـمـ

، وٓ دمقز إىم٤مُم٦م احلدود سمال سمٞمٜم٦م ذقمٞم٦م طمتك وإن قمٚمؿ  يٕمتٛمد قمغم إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمذٟم٥م

ء ذم ، وًمذًمؽ وم٢من اعمِمٝمقر قمٜمد اًمٕمٚمام أن ومالٟم٤ًم ىمد أشمك طمدَا ُمـ طمدود اهلل شمٕم٤ممم طاًمٜمٌل 

، وادقمك سمٕمْمٝمؿ اإلمج٤مع قمغم  إىم٤مُم٦م احلدود أن اًم٘م٤ميض ٓ ي٘ميض سمٕمٚمٛمف ُم٤م مل شمٙمـ هٜم٤مك سمٞمٜم٦م

، ومال ي٘ميض سمٕمٚمٛمف  ذًمؽ، وم٢مذا قمٚمؿ اًم٘م٤ميض احلؼ سمال سمٞمٜم٦م اُمتٜمع قمـ اًم٘مْم٤مء ذم شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م

د ـ٦م ذم قمٝمـ٤ممم اًمتقومٞمؼ إن ُمٜم٤موم٘مل اعمديٜمــقل وسم٤مهلل شمٕمـصمؿ ٟم٘م . ٤م ُي٤مًمػ قمٚمٛمفـوٓ ي٘ميض سمٛم

 ـم٤مئٗمت٤من :قة ـاًمٜمٌ

شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم و شم٤ٌمرك أن اهلل ، وذًمؽ رسمام شمٙمقن ىمد شم٤مسم٧م وأصٚمح٧م افطائػة إوػ:      

اًمتقسم٦م:  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ اعمٜم٤موم٘ملم
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ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ22

 .81اًمتقسم٦م:  چڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  
 

، ومٝمذه اًمٓم٤مئٗم٦م  واُمتٜمٕم٧م قمـ اًمتقسم٦م ل أىم٤مُم٧م قمغم اًمٜمٗم٤مقهل اًمت وافطائػة افثاكقة:      

ويم٤مٟمقا سملم  ، او ومْمح اإلظمت٤ٌمر سمٕمض ُمْم٤مُملم وؿمٌٝم٤مت اًمٜمٗم٤مق ًمقطمل اعمٜمزلاومْمحٝم٤م 

ت ؾ ىمٚمٞمؾ ذم شمٗمًػم آي٤موإُم٤م ُمٕم٤مىمٌتٝمؿ يمام ذيمرٟم٤م ىمٌ ،: إُم٤م يمّػ دقمقهتؿ وذورهؿ ظمٞم٤مريـ

ٕمْمٝمؿ أظمر قمقىم٥م ىمٓمٕم٤ًم وسم ،قمٛمٚمٞم٤مت اًمنمومرسمام يمّػ سمٕمْمٝمؿ واٟمتٝمك قمـ  إطمزاب .

 ،وم٘مد شمٕمروقا ًمٚمٗمْمٞمح٦م اعمٕمٚمٜم٦م واًمٚمٛمز سم٤مًمٜمٗم٤مق او اًمتٍميح سمف  ،وًمٙمـ سمٖمػم قم٘مقسم٦م اًم٘متؾ 

گ گ ڳ چ  وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك مم٤م ي١ميد ذًمؽ ىمقًمفو وشمؿ شمً٘مٞمٓمٝمؿ ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم . 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ 

﮸  ﮶ ﮷  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  وىمد صم٧ٌم   . 71 – 7٩اًمتقسم٦م:  چ ﮿ ﯀ ﯁

﮴ چ  ىم٤مل: ٟمزًم٧م ه٤مشم٤من أيت٤من  ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ﮳   ے ۓ ۓ ﮲

 ، طمتك ىمٌْمف اهلل قمز وضمؾ قمغم ُمٜم٤مومؼ سمٕمد طومام صغم رؾمقل اهلل  ، چ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 وواوح أهنؿ يم٤مٟمقا ُمٕمرووملم . . رواه أمحد واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م .

، ىم٤مل: يمٜم٧م  طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ٕمـوم ،ت أظمرى ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم قم٘مقسم٤م هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم      

، وم٢مذا أٟم٤م  ٦مـقىمف طمتك إذا يمٜم٤م سم٤مًمٕم٘مٌـف وقمامر يًـقد سمـأىم  طقل اهللـذ سمخٓم٤مم ٟم٤مىم٦م رؾمـآظم

،  ريــومٍمخ هبؿ ومقًمقا ُمدسم طقل اهلل ـ، وم٠مٟمٌٝم٧م رؾم د اقمؽموقا ومٞمٝم٤مـر رايم٤ًٌم ىمـِمسم٤مصمٜمل قم

ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن إمم يقم  » ، ىم٤مل ، يم٤مٟمقا ُمتٚمثٛملم : ٓىمٚمٜم٤م ، « هؾ قمرومتؿ اًم٘مقم؟ » :وم٘م٤مل

أرادوا أن يزمحقا رؾمقل اهلل ذم اًمٕم٘م٦ٌم  » ، ىم٤مل ىمٚمٜم٤م: ٓ ، « ، هؾ شمدرون ُم٤م أرادوا؟ اًم٘مٞم٤مُم٦م

٤مر ٟم ـؿمٝم٤مب ُم » ؟ ىم٤مل ىمٚمٜم٤م: وُم٤م اًمدسمٞمٚم٦م  « اًمٚمٝمؿ ارُمٝمؿ سم٤مًمدسمٞمٚم٦م » ، صمؿ ىم٤مل « ُمٜمٝم٤مومٞمٚم٘مقه 

ذم ( واًمٓمؼماين ذم )دٓئؾ اًمٜمٌقة رواه اًمٌٞمٝم٘مل « ي٘مع قمغم ٟمٞم٤مط ىمٚم٥م أطمدهؿ ومٞمٝمٚمؽ

 طُمَذْيَٗم٦موقمـ  . (6/11٥ ، )اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى ذم وصحح اًمًٞمقـمل إؾمٜم٤مده ،)إوؾمط(
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ِلُّ  َٓ َيْدظُمُٚمقنَ  ذِم َأْصَح٤ميِب اصْمٜم٤َم قَمنَمَ ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ  ، ومِٞمِٝمْؿ صَماَمٟمَِٞم٦ٌم 

َٞم٤مطِ  سَمْٞمَٚم٦ُم َوَأْرسَمَٕم٦مٌ ، صَماَمٟمَِٞم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ شَمْٙمِٗمٞمٙمَ  اجْلَٜم٦ََّم طَمتَّك َيٚم٩َِم اجْلََٛمُؾ ذِم ؾَمؿ  اخْلِ مَلْ َأطْمَٗمْظ َُم٤م  « ُٝمُؿ اًمدُّ

٦ٌَُم ومِٞمِٝمؿْ  وهذا طمدي٨م  سم٢مؾمٜم٤مده إمم طمذيٗم٦م ُمرومققم٤ًم .. رواه ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم  ىَم٤مَل ؿُمْٕم

 ومْمح اعمٜم٤موم٘ملم ومذيمر طأن اًمٜمٌل سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ  وىمد ؾمٌؼ ذيمر طمدي٨م ،صحٞمح ُمِمٝمقر 

 سم٠مؾمامئٝمؿ .  ؾمت٦م وصمالصملم رضمالً 

﮷   چوذم سم٤مب قمٜمد اًمٌخ٤مري سمٕمٜمقان        ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  اًمتقسم٦م:  چ ۓ   ۓ ﮲ 

َّٓ صَماَلصَم٦مٌ  »، ىَم٤مَل  طُمَذْيَٗم٦مَ روى اًمٌخ٤مري سم٢مؾمٜم٤مده قمـ   ، 16 ـْ َأْصَح٤مِب َهِذِه أَي٦ِم إِ ،  َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم

َّٓ َأْرسَمَٕم٦مٌ  َوَٓ  ـَ اعُمٜم٤َمومِِ٘ملَم إِ ٍد َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  « ُِم : إِٟمَُّٙمْؿ َأْصَح٤مَب حُمَٛمَّ ،  ، وَمَ٘م٤مَل َأقْمَرايِبٌّ

وَٟم٤م وَماَل َٟمْدِري ؼِمُ ىُمقَن َأقْماَلىَمٜم٤َم؟ ىَم٤مَل  خُتْ ٌُْ٘مُروَن سُمُٞمقشَمٜم٤َم َوَيْنِ ـَ َي ِذي  اًمَّ
ِ
 ُأوًَمئَِؽ »، وَماَم سَم٤مُل َه١ُمَٓء

 ًَّ َّٓ َأْرسَمٕمَ ـاًمُٗم ٌَْؼ ُِمٜمُْٝمْؿ إِ ْ َي ٤ٌَمِرَد عَم٤َم َوضَمَد ـٞمٌْخ يَمٌػٌِم ًَمْق ؿَم ـ، َأطَمُدُهْؿ ؿَم  ٦مٌ ـ٤مُق، َأضَمْؾ مَل ِرَب اعَم٤مَء اًم

َّٓ َأْرسَمَٕم٦ٌم ـَُم٤م سَمِ٘مَل ُمِ »٤مرة ـوقمٌ ،رواه اًمٌخ٤مري  «سَمْرَدهُ  ٤م رواه شَأطَمُدُهْؿ ؿَمْٞمٌخ يَمٌػِمٌ  ،ـَ اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم إِ

 ( .يْم٤ًم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمٜم٤ًمئل ذم )اًمًٜمـ اًمٙمؼمىأ

وي١ميده٤م  ، وهذه إظم٤ٌمر وهمػمه٤م شم١ميمد ىمٚم٦م قمدد اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمديٜم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة      

يمام شمٜمٗمل اًمٜم٤مر ظم٨ٌم  يمذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ذم أن اعمديٜم٦م شمٜمٗمل اخل٨ٌم وشمٜمٗمل اًمرضم٤مل

  . احلديد

٘ملم ذم اعمديٜم٦م ىمراسم٦م وأصدىم٤مء وذيم٤مء ذم اًمٕمٛمؾ وًمٙمـ ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف يم٤من ًمٚمٛمٜم٤موم      

وىمٌؾ ووقح أُمر اعمٜم٤موم٘ملم وومْمح  ،وأصح٤مب طم٘مقق ُمت٤ٌمدًم٦م . ومٗمل سمداي٦م إُمر ذم اعمديٜم٦م 

ومٞمٔمـ اًمٔم٤من  ،حُيًٜمقن اًمٔمـ سم٤معمٜم٤موم٘ملم ويت٠مصمرون هبؿ  رسمام يم٤من سمٕمض اًمّم٤محللم ،ٚمٝمؿ دواظم

أي شمدرج اعمٜم٤موم٘ملم  ،ٕم٦م اًمٌنمي٦م وإٟمام هل اًمٓمٌٞم ،يمثرة قمددهؿ . وهذا اًمٔمـ ًمٞمس سمّمحٞمح 

 .ح اًمرؤي٦م وهقم٦م اًمتِمخٞمصويمذًمؽ شمٗم٤موت اًمّم٤محللم ذم ووق ، ذم فمٝمقر دواظمٚمٝمؿ
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 : شتغػار فؾؿـاؾؼغ وافصالة ظؾقفؿاإلترك 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ  ٚمٗم٧م أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممموذم هذا اعمقوع اظمت      

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ 

. وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: عم٤م شمقذم قمٌد اهلل 72اًمتقسم٦م:  چ ٹ ڤ ڤ

، وم٠ًمًمف أن يٕمٓمٞمف  ط، ضم٤مء اسمٜمف قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل إمم رؾمقل اهلل  سمـ ؾمٚمقلاسمـ أيب ا

،  ًمٞمّمكم قمٚمٞمف ط، وم٘م٤مم رؾمقل اهلل  ، صمؿ ؾم٠مًمف أن يّمكم قمٚمٞمف ىمٛمٞمّمف يٙمٗمـ ومٞمف أسم٤مه وم٠مقمٓم٤مه

، أشمّمكم قمٚمٞمف وىمد هن٤مك اهلل أن  ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل طوم٘م٤مم قمٛمر وم٠مظمذ سمثقب رؾمقل اهلل 

ٖمٗمر هلؿ إن تٖمٗمر هلؿ أو ٓ شمًتـإٟمام ظمػمين اهلل وم٘م٤مل: اؾم » طقل اهلل ـشمّمكم قمٚمٞمف؟ وم٘م٤مل رؾم

، ومّمغم قمٚمٞمف رؾمقل اهلل  ىم٤مل: إٟمف ُمٜم٤مومؼ ، « وؾم٠مزيده قمغم ؾمٌٕملم . شمًتٖمٗمر هلؿ ؾمٌٕملم ُمرة

﮹  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ چ ، وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ ط رواه  چ﮶ ﮷ ﮸

،  . رواه ُمًٚمؿ أيْم٤مً  . وزاد ذم آظمر احلدي٨م ذم رواي٦م: ىم٤مل ومؽمك اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ُمًٚمؿ

 فورواه أيْم٤ًم اًمٌخ٤مري وأمحد وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمـ قمٛمر سمٜمحق ُم٤م شم٘مدم وومٞم

، إين  ي٤م قمٛمر أظمر قمٜمل » ، ىم٤مل يمالم قمٛمر طمتك إذا أيمثر قمٚمٞمفيم٤من يتًٌؿ ُمـ  طأن اًمٜمٌل 

 . إمم آظمر احلدي٨م « ىمد ظمػمت
 

ـ ـمل يٕمٚمؿ ىمط أن قمٌد اهلل سم طأن اًمٜمٌل  ٤مممـــــشمٕم ـ طمزم رمحف اهللـق حمٛمد سمـوزقمؿ أسم      

، واؾمتدل سم٠من اًمٜمٌل  ، ومل يتقسمقا ُمـ يمٗمرهؿ واعمذيمقريـ ُمٕمف يمٗم٤مر سم٤مًم٤ٌمـمـ سمـ ؾمٚمقل أيب

ىمد ٟمزل ىمٌؾ ، ُمع أن اًمٜمٝمل قمـ آؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمنميملم يم٤من  صغم قمغم قمٌد اهلل سمـ أيب ط

،  ، سمدًمٞمؾ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ أسمٞمف ىم٤مل: عم٤م طميت اًمقوم٤مة أسم٤م ـم٤مًم٥م ذًمؽ سمٙمثػم

ف ، ىمؾ ٓ إًم أي قمؿ » ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  وقمٌد اهلل سمـ أُمٞم٦م وقمٜمده أسمق ضمٝمؾ طدظمؾ اًمٜمٌل 

ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م أشمرهم٥م قمـ  : وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ وقمٌد اهلل سمـ أُمٞم٦م « إٓ اهلل أطم٤مج ًمؽ هب٤م قمٜمد اهلل

، وأسمق ضمٝمؾ وقمٌد اهلل يٕم٤مٟمداٟمف  يٕمروٝم٤م قمٚمٞمف طقل اهلل ـ٦م قمٌد اعمٓمٚم٥م؟ ومجٕمؾ رؾمُمٚم

، وأسمك أن ي٘مقل ٓ  ، وم٘م٤مل أسمق ـم٤مًم٥م آظمر ُم٤م يمٚمٛمٝمؿ: هق قمغم ُمٚم٦م قمٌد اعمٓمٚم٥م سمتٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م
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ٿ ٿ ٿ چ  :ومٜمزًم٧م « تٖمٗمرن ًمؽ ُم٤م مل أٟمف قمٜمؽـٓؾم » ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  إًمف إٓ اهلل

   ڦ ڄ ڄ ڄ   ڦ    ڦ ڦڤ   ٹ ڤ ڤ ڤ      ٹ   ٹ  ٹ

 . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ، 11٩اًمتقسم٦م:  چ ڄ ڃ

يم٤من يٕمٚمؿ  طوأي٦م شمدل سمٍماطم٦م قمغم أن اًمٜمٌل  ،وهذا آؾمتدٓل زًم٦م ُمـ اسمـ طمزم       

أدظمؾ قمٌد اهلل  ط، وذًمؽ أن اًمٜمٌل  ، وأٟمف ُم٤مت قمغم اًمٜمٗم٤مق أن قمٌد اهلل سمـ أيب يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤مً 

إمم آظمر  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ شمف ذم مجٚم٦م اًمذيـسمـ أيب سمٕمد ُمق

ٺ ٿ ٿ  چ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م ٟمٗمًٝم٤مو ، وه١مٓء ُمٜم٤موم٘مقن سمٜمص اًم٘مرآن أي٦م

ومٚمام يم٤من قمٌد اهلل سمـ أيب سمٕمد ُمقشمف ُمـ مجٚم٦م أوًمئؽ اًمٜم٤مس ومٝمق يم٤مومر  ، چٿ ٿ

ؾ ىمقل قمٛمر ٌِ ىمَ ، سمؾ  : إٟمف ُمٜم٤مومؼ ىمقًمف مل يٜمٙمر قمغم قمٛمر ط، وأيْم٤ًم وم٢من اًمٜمٌل  ُمٜم٤مومؼ ٓ حم٤مًم٦م

ي١ميمد ُمٕمرومتٝمؿ ىمقل اسمـ و . قمغم اًمتخٞمػم شأو»الة قمغم قمٌد اهلل سمـ أيب سمدًٓم٦م واؾمتدل ًمٚمّم

 رواه ُمًٚمؿ يمام شم٘مدم . شومؽمك اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ»قمٛمر 

ًمٕمٌد  ط، واؾمتٖمٗم٤مر اًمٜمٌل  ٛمع سملم اًمٜمٝمل قمـ آؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمنميملمومٙمٞمػ جُي  ؾنن ؿقؾ:      

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ  إن ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ وم٤مجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اهلل سمـ أيب؟

ؾمتٖمٗم٤مر دًمٞمؾ ُمت٠مظمر ٟمزل سمٕمد اًمٜمٝمل قمـ اإل ، چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

، وذم  إُمر شمٗمٞمد اًمتخٞمػم صٞمٖم٦م ذم ؾمٞم٤مق ش أو » ؾمتٖمٗم٤مر ٕن، وفم٤مهره ضمقاز اإل ًمٚمٛمنميملم

،  ٘مفٗمًمُمثؾ هذه إطمقال ي٘مدم اًمدًمٞمؾ اعمت٠مظمر قمغم اًمدًمٞمؾ اعمت٘مدم يمام هق ُمٕمروف ذم أصقل ا

ق أقمٚمؿ أين إن ًم » رواه ُمًٚمؿ. وىم٤مل « وؾم٠مزيده قمغم ؾمٌٕملم » ىم٤مل طوأيْم٤ًم وم٢من اًمٜمٌل 

ىم٤مل سمٕمض  يمام ط، ومل ي٘مؾ اًمٜمٌل  رواه اًمٌخ٤مري « قمغم اًمًٌٕملم يٖمٗمر ًمف ًمزدت قمٚمٞمٝم٤م زدت

ورد عمجرد اعم٤ٌمًمٖم٦م واعم٘مّمقد سمف اًمٞم٠مس ُمـ أن يٖمٗمر  چ ڀ ڀ چ ن ىمقًمف شمٕم٤مممإاعمٗمنيـ 

طمج٦م ذم هم٤مي٦م اًمقوقح واًم٘مقة قمغم وضمقب  طن ذم ومٕمؾ اًمٜمٌل أ، ومٙمام شمرى  ؿاهلل شمٕم٤ممم هل

،  إٓ سمدًمٞمؾ ىمقي يقضم٥م اًمٕمٛمؾ ، واعمٜمع ُمـ سومٝم٤م قمـ فم٤مهره٤م اًمٕمٛمؾ سمٔم٤مهر اًمٜمّمقص
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﮴ چ  هق ُم٤م ٟمزل سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤مممواًمدًمٞمؾ اًمّم٤مرف هٜم٤م  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 . 71اًمتقسم٦م:  چ  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
  

تقومٞمؼ: إن يم٤من هذا ٟمًخ٤ًم سمٕمد أيٙمقن هذا ٟمًخ٤ًم؟ وم٤مجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًم نن ؿال ؿائؾ:ؾ      

، وإن يم٤من زي٤مدة سمٞم٤من وم٢من احل٤مضم٦م ؿمديدة إمم شمٕمٚمٞمؿ اعمًٚمٛملم  ومال إؿمٙم٤مل ذم اعم٠ًمًم٦م ٟمًخ

اًمتل يٛمٙمـ أن شمٍمف اًمٔم٤مهر قمـ  ،وًمٙمـ سمٕمد اًمٜمٔمر ذم اًم٘مرائـ اعمحتٛمٚم٦م  إشم٤ٌمع اًمٔم٤مهر

وذًمؽ أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمتخٞمػم يم٤من  ، ا ُمـ سم٤مب شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م اًمٕمٛمؾومٚمٞمس هذ فم٤مهره .

وٓ  ويم٤من ومٞمف إصم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم٤مهر ُم٤م مل ُيٍمف قمـ فم٤مهره سم٘مريٜم٦م . ،ُم٘مّمقدًا سمال ؿمؽ 

، ومل يٜمتٌف ًمف ؿمٞمخ اًمٔم٤مهري٦م  ٟمٕمٚمؿ خترجي٤ًم ٔي٦م اًمتقسم٦م ُمقاوم٘م٤ًم ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م همػم هذا

قمٚماًم أٟمف ُمـ أىمقى أدًم٦م محؾ اًمٜمص قمغم فم٤مهره ُم٤م مل ُيٍمف قمـ  ، أسمق حمٛمد سمـ طمزم رمحف اهلل

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،اًمٔم٤مهر سم٘مريٜم٦م 

 

 : ادـاؾؼغ ةداهنية جم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀڀ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم       

، همػم أٟمف  . وأي٦م أووح ُمـ أن حتت٤مج إمم شمٗمًػم9، اًمتحريؿ: 8٩اًمتقسم٦م:  چڀ ڀ

 ، سمح٥ًم ىمقة اعمًٚمٛملم اعمٜم٤موم٘ملم يمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر ُيتٚمػ ٟمققمفيٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف إمم أن ضمٝم٤مد 

، ومٙم٤من ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ذم أول إُمر يِمٛمؾ ُمداومٕمتٝمؿ  واعمرطمٚم٦م اًمتل متر هب٤م دوًم٦م اإلؾمالم

اًمٕمٝمد اعمدين ٟمزًم٧م ؾمقررة صمؿ ذم أواؾمط  ، ي واإلضمتامقمل واإلداريسم٤مًمٕمٛمؾ اًمدقمق

قم٘مقسم٦ًم قمغم  ، أُمث٤مهلؿ سم٤مٕظمذ او اًم٘متؾوومٞمٝم٤م هتديد ُمـ مل يٜمتف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم و ،إطمزاب

شمٗمًػم آي٤مت ذيمرٟم٤م شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم  وىمد ، حتريؽ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمٗم٤مق ذم اعمديٜم٦م

 ،٤مد ذم إرض ــصمؿ ٟمزًم٧م ؾمقرة اعم٤مئدة وومٞمٝم٤م قم٘مقسم٦م اعمح٤مرسم٦م واًمًٕمل سم٤مًمٗمً ،إطمزاب 

 اًمٗم٤ًمدق وحتريؽ إٟمِمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمٗم٤م وهل قم٘مقسم٦م دمٕمؾ اعمٜم٤مومؼ طمذرًا ضمدًا ُمـ

وومٞمٝم٤م  ،( ٟمزوهل٤م ىمري٤ًٌم ُمـ ٟمزول اعم٤مئدة )ىمٌٚمٝم٤م او سمٕمده٤م. وأُم٤م ؾمقرة اًمتقسم٦م ومٙم٤من واإلرضم٤مف
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٤مد وأطمٙم٤مم ـيمثػم ُمـ أطمٙم٤مم اجلٝم وومٞمٝم٤م يمذًمؽ ،قمٚمٞمٝمؿ ٤مًمٖمٚمٔم٦م سمر سمجٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم وـإُم

همػم  واًمتت٤مسمع ذم هذه اًمتنميٕم٤مت مل يٙمـ ُمـ سم٤مب اٟمتٝم٤مء اًمٕمٛمؾ سم٤محلٙمؿ اًم٘مديؿ إمم .اًمٜمٗم٤مق 

، وإٟمام يم٤من ًمٙمؾ طمٙمؿ احل٤مل أو اًمٕمٚم٦م  ، أو ُم٤م يًٛمك ذم اصٓمالح اعمت٠مظمريـ سم٤مًمٜمًخ رضمٕم٦م

، وهٙمذا إمم يقم  ، وم٤مًمّمحٞمح هق احلٙمؿ ذم يمؾ طم٤مل سم٤محلٙمؿ اًمذي يٜم٤مؾمٌف اًمتل شم٘متْمٞمف

٘ملم داظمؾ ذم ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم طوىمد ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م اًمًٌٞمؾ اًمذي اظمت٤مره رؾمقل اهلل  . اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ٘مت٤مزم .اًمهمػم  اظمت٤مر اجلٝم٤مد طوأٟمف  ،دوًم٦م اإلؾمالم 

 

 : ادـاؾؼغ نية افـساء دم ادرـقشغ مـ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ     ٹ ٹ ٹ ٹ  چ ٤مممـــىم٤مل شمٕم      

ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ 

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

﮵  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

﮿ ﯀ ﯁    ﮶﮷ ﮽ ﮾  ﮺ ﮻ ﮼   چ﮸ ﮹ 

 .  92 – 77اًمٜم٤ًمء: 

وهق ذم اعمٕم٤مين  ، اإلريم٤مس ىمٚم٥م اًمٌمء قمغم رأؾمف ، ڍ  ڤ  ڤ  ڦ     ڍىمقًمف شمٕم٤ممم       

ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أيمثر ُمـ وواعمريمقس : اعمدسمر قمـ طم٤مًمف .  ،اًمرضمقع إمم طم٤مل ُمـ اًمٗم٤ًمد 

اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ فم٤مهر اإلؾمالم إمم إقمالن  اوًمئؽهق رضمقع  ، أصحٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،شم٠مويؾ 

 ْمٓمرهؿ ذًمؽ إمم جم٤مورة اعمنميملم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ أصؾ ؾمٙمٜمٝمؿ .وي ،اًمٙمٗمر اًمٍميح 

: ُم٤م ًمٙمؿ سشمؿ ومئتلم ذم احلٙمؿ قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم او ذم وم٤مٔي٦م شمٕم٤مشم٥م اًمّمح٤مسم٦م

أن يٜم٘مٓمع اخلالف  ٞمٜمٌٖملوم ،قمٚماًم أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد أريمًٝمؿ إمم سيح اًمٙمٗمر  ،اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ 

ن إطمٙم٤مم ذم أيتلم وقمغم ذًمؽ وم٢م.  اًم٘م٤مئؿ وهذا شمقضمٞمف إمم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمقاىمع ،ذم أُمرهؿ 

وًمٞمس إمم أطمٙم٤مم ضمٝم٤مد  ، اعمح٤مرسملم سمٕمد هذه أي٦م شمٜمْمّؿ إمم أطمٙم٤مم ضمٝم٤مد او ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،يٜم٦م ن اعمٜم٤موم٘ملم اعمريمقؾملم ًمٞمًقا ُمـ أهؾ اعمدأأي  ،ي١ميد هذا اًمٜمٔمر  اعمٜم٤موم٘ملم .

اهلجرة ُمـ دي٤مر  هفم٤مهرو ، ڍ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڍسمٕمد ذًمؽ 

ويٕمٜمل ذًمؽ أهنؿ ُمـ همػم أهؾ  ، وهذا يتْمٛمـ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم اًمٙمٗمر إمم دي٤مر اإلؾمالم

ک  گ    ڍ . وي١ميده أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ  وًمٙمٜمٝمؿ ارشمدوا قمـ فم٤مهر اإلؾمالم اعمديٜم٦م

ُمٔم٤مهرة  قمـ شمرك اًم٘متؾ هٜم٤م ُمرشم٥م قمغم اًمتقزم ، ڍ گ  ڳ گ  گ

٤مرة أظمرى أن اًم٘متؾ ُمرشم٥م قمغم ُمِمـ٤مريمتٝمؿ ًمٚمٛمح٤مرسملم ُمـ ـوسمٕمٌ ، اعمح٤مرسملم ذم ُمٙم٦م

سمؾ إن اهلل  ،يقضم٥م ىمتؾ ُمـ أفمٝمر اإلؾمالم وًمٙمٜمف مل هي٤مضمر اًمنمع مل  ن. وذًمؽ ٕ اعمِمـريملم

٦م ٓ يٕمرومقهنؿ يمام ٛملم ذم ُمٙمشمٕم٤ممم سف اًم٘مت٤مل قمـ اعمًٚمٛملم يقم احلديٌٞم٦م ًمئال يّمٞمٌقا ُمًٚم

إمم  ُمـ إسمٓم٤من اًمٙمٗمر هجرة اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمديٜم٦م سم٤مهلجرةُمـ اًمٌٕمٞمد أن ُيراد و ذم آي٦م اًمٗمتح .

قمٚماًم أن  ،ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم أوضم٥م ىمتؾ ُمـ ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ٟمٗم٤مىمف  ، اإليامن احل٘مٞم٘مل

ىمٝمؿ يم٠مصح٤مب ُمًجد اًميار اًمذيـ قُمٚمؿ ٟمٗم٤م مل ي٘متؾ أطمدًا ُمـ ُمٜم٤موم٘مل اعمديٜم٦م طاًمٜمٌل 

وهمػمهؿ . وهذا يمٚمف يقضم٥م محؾ أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ارشمٙمًقا إمم اًمٙمٗمر 

وأن أطمٙم٤مم اًم٘مت٤مل ذم هذه أي٤مت هل ُمـ  ، اعمح٤مرسملم ويم٤مٟمقا ي٤ًميمٜمقن اًمٙمٗم٤مر ،اًمٍميح 

 .  وًمٞم٧ًم ُمـ أطمٙم٤مم ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم وُمـ ئم٤مهرهؿ اعمٕمتديـ رأطمٙم٤مم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤م
 

ىمد ىم٤مل سمف  ،أي اًمذيـ رضمٕمقا إمم اًمٙمٗمر اًمٍميح  ،وشمٗمًػم اعمٜم٤موم٘ملم اعمريمقؾملم سم٤معمرشمديـ       

. وٟم٘مؾ اًمقاطمدي وم٘مد رواه اًمٓمؼمي واسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ جم٤مهد  ،مج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ واًمٕمٚمامء 

ىم٤مل : ردهؿ إمم طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مر .  ڍ ڤ  ڤ  ڍ( قمـ اًمزضم٤مج ذم ذم شمٗمًػمه )اًمقؾمٞمط

( أن اعمٕمٜمك : ردهؿ إمم اًمٙمٗمر . وهل رواي٦م قمـ اسمـ  )ُمٕم٤مين اًم٘مرآنٗمراء ذمويمذًمؽ سح اًم

 ،مج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ  قمـ ٘مؾ هذا اعمٕمٜمكـقم٤ٌمس أيْم٤ًم وًمٙمـ ُمـ ـمريؼ اًمٕمقذم . وىمد ٟمُ 

وذه٥م ؾمٞمد ىمٓم٥م إمم أن هذه أي٤مت يمٚمٝم٤م ٟمزًم٧م ذم ُمٜم٤موم٘ملم ُمـ همػم  ٜمًٗمل .واظمت٤مره اًم

وذه٥م أسمق حمٛمد سمـ طمزم إمم ومّمؾ  ٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ .أهؾ اعمديٜم٦م وأهنؿ ُُمٚمح٘مقن سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم اًمت

إمم آظمر أيتلم هق إسمتداء طمٙمؿ  ڍڇ  ڇ    ڇ ڍاًمْمامئر ذم أي٤مت وأن ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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قمـ اًمٙمٗم٤مر وطمٙمؿ ىمت٤مهلؿ )اعمحغم وًمٙمـ  ،ضمديد ًمٞمس قمـ اعمٜم٤موم٘ملم اعمذيمقريـ ىمٌؾ ذًمؽ 

ع إمم ُم٘مدر يرضم ،وقمغم ىمقل اسمـ طمزم وم٢من وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ ذم: وّدوا  ،(62٩ -11/626

 ىمقي ًمقٓ أنّ واًمت٘مدير : وّد اًمٙم٤مومرون ًمق شمٙمٗمرون . وىمقل اسمـ طمزم  ،يدل قمٚمٞمف اًمًٞم٤مق 

ُم٤مذيمرٟم٤مه أوًٓ أىمرب إمم فم٤مهر أي٤مت . وًمٙمـ ي١مظمذ قمغم اسمـ طمزم أٟمف طمٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمغم 

ُمع  ٕمؾ اًمتقزم قمـ اهلجرةجيٟمف وهذا سم٤مـمؾ ٕ ،ُمـ أفمٝمر اإلؾمالم ومل هي٤مضمر وًمٞمس ًمف قمذر 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمقضم٤ًٌم ًمٚم٘متؾ وٟمٗمل اإليامن ، وإصؾ أٟمف ُمقضم٥م ًم٘مٓمع اًمقٓي٦ماإلؾمالم إدقم٤مء 

 دون ٟمٗمل اإليامن ودون اًم٘متؾ ، وأُم٤م اًم٘متؾ ومٗمرع قمـ اظمتالـمٝمؿ سم٤مًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم

 . وُم٤ًمقمدهتؿ ذم احلرب قمغم اعمًٚمٛملم

ُمـ أهؾ  يُمٜم٧م ومٞمام ؾمٌؼ أذه٥م إمم ىمقل ُمـ أدقمك أن أي٤مت يمٚمٝم٤م شمِمٛمؾ اعمٜم٤موم٘ملمىمد و      

رسمام أظمذت طمٞمٜمذاك هبذا اخلٓم٠م سم٥ًٌم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم محؾ يمالم اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ زيد و اعمديٜم٦م .

ظمرج إمم أطمد ومرضمع ٟم٤مس  طومٕمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م أن رؾمقل اهلل  سمـ صم٤مسم٧م قمغم فم٤مهره .ا

وومرىم٦م  ،ؿ ومرىم٦م شم٘مقل: ٟم٘متٚمٝم ، ومٞمٝمؿ ومرىمتلم طظمرضمقا ُمٕمف ، ومٙم٤من أصح٤مب رؾمقل اهلل 

رضم٤مل إهن٤م شمٜمٗمل اًم » طىم٤مل اًمٜمٌل و  ، ڍ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڍ اهلل شم٘مقل ٓ ، وم٠مٟمزل 

اخل٨ٌم يمام شمٜمٗمل شمٜمٗمل  ٦ٌمإهن٤م ـمٞم » رواه اًمٌخ٤مري ، وذم رواي٦م  « يمام يٜمٗمل اًمٜم٤مر ظم٨ٌم احلديد 

ًمذٟمقب يمام شمٜمٗمل اًمٜم٤مر إهن٤م ـمٞم٦ٌم شمٜمٗمل ا »رواه اًمٌخ٤مري ، وذم رواي٦م  « اًمٜم٤مر ظم٨ٌم اًمٗمْم٦م 

٤مري ) ومتح اًم٤ٌمري: اجلزء اًمراسمع: سم٤مب طمرم اعمديٜم٦م ، واجلزء رواه اًمٌخ «ظم٨ٌم اًمٗمْم٦م 

 . ًمٗم٤مظورواه ُمًٚمؿ سمٜمحق هذه إ ، ( اًم٤ًمسمع: سم٤مب همزوة أطمد ، واجلزء اًمث٤مُمـ سم٤مب اًمتٗمًػم

ذم اعمٜم٤موم٘ملم  ح٤مل أن شمٙمقن أي٤مت اًمثالث يمٚمٝم٤موىمد ذيمرت ذم أوائؾ شمٗمًػم أي٦م أٟمف ُمـ اعم

زيد سمـ صم٤مسم٧م قمغم ـمري٘م٦م اسمـ طمزم ذم  ح فم٤مهر ىمقلوًمٙمـ يٛمٙمـ أن يّم ،يٜم٦م ُمـ أهؾ اعمد

ؾ وحيتٛم٤م ومٙمالم ضمديد قمـ اًمٙمٗم٤مر .  وأُم٤م أيت٤من سمٕمده ،ضمٕمؾ أي٦م آُومم وم٘مط ذم اعمٜم٤موم٘ملم 

ُيراد سمف أن ُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م ي٘مع قمغم  ،: وم٠مٟمزل اهلل أي٦م ضمدًا أيْم٤ًم أن ىمقل زيد سمـ صم٤مسم٧م

وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ ٟمقع شمٗمًػم  ،ر اعمٜم٤موم٘ملم او يِمٛمؾ ذًمؽ اخلالف سملم اًمّمح٤مسم٦م ذم أُم

 ،هذا يمثػم ذم يمالم اًمًٚمػ . و طاًمّمح٤ميب ًممي٦م وًمٞمس ًمف طمٙمؿ اًمرومع إمم رؾمقل اهلل 



 416 

وإٟمام يريدون أن طمٙمؿ أي٦م يِمٛمؾ يمذا ويمذا ذم مجٚم٦م ُم٤م  ،: ٟمزًم٧م أي٦م ذم يمذا ويمذا ي٘مقًمقن

وىمد ي١ميد ذًمؽ أن  أي٦م . وذًمؽ سمح٥ًم اضمتٝم٤مدهؿ ذم شمٗمًػم ،يِمٛمٚمف اًمٕمٛمقم او اإلـمالق 

ذم اعمديٜم٦م وأهن٤م  طذيمر طمدي٨م رؾمقل اهلل  ،سمٕمد أن ذيمر ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م  زيد سمـ صم٤مسم٧م 

وهذا ٓ يٜم٤مؾم٥م اًم٘مقل سم٠من اعمٜم٤موم٘ملم اعمريمقؾملم ُمـ أهؾ  ،شمٜمٗمل اخل٨ٌم او شمٜمٗمل اًمرضم٤مل 

قا اإلؾمالم صمؿ أهنؿ ىمقم ُمـ همػم أهؾ اعمديٜم٦م أىمٌٚمقا إمم اعمديٜم٦م وأدقموًمٙمـ يٜم٤مؾم٥م  ،اعمديٜم٦م 

وم٠مُمث٤مل ه١مٓء ُي٘م٤مل ومٞمٝمؿ إن اعمديٜم٦م شمٜمٗمل اخل٨ٌم او شمٜمٗمل  ،شمريمقه٤م قم٤مئديـ إمم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف 

شم٘مدُم٧م  وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمْمٛمقن ظمؼم جم٤مهد اًمذي ،وهق يقاومؼ ُم٤م ذيمرٟم٤مه أوًٓ  ،ضم٤مل اًمر

، ىم٤مل: ىمقم ظمرضمقا ُمـ ُمٙم٦م  ڍ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ    ڍ: اإلؿم٤مرة إًمٞمف . ومٕمـ جم٤مهد

اًمٜمٌّل صغم اهلل  ، وم٤مؾمت٠مذٟمقا ، صمؿ ارشمدوا سمٕمد ذًمؽ طمتك أشمقا اعمديٜم٦م يزقمٛمقن أهنؿ ُمٝم٤مضمرون

، وم٘م٤مئؾ  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم ُمٙم٦م ًمٞم٠مشمقا سمٌْم٤مئع هلؿ يّتجرون ومٞمٝم٤م. وم٤مظمتٚمػ ومٞمٝمؿ اعم١مُمٜمقن

ومج٤مؤوا .  . ومٌلم اهلل ٟمٗم٤مىمٝمؿ وم٠مُمر سم٘مت٤مهلؿ هؿ ُم١مُمٜمقن ، وىم٤مئؾ ي٘مقل: هؿ ُمٜم٤موم٘مقن ي٘مقل:

،  وسمٞمٜمف وسملم اًمٜمٌل صغم اهلل  سمـ قمقيٛمر إؾمٚمٛملا، ومٚم٘مٞمٝمؿ هالل  ريدون اعمديٜم٦مسمٌْم٤مئٕمٝمؿ ي

 ، ومدومع قمٜمٝمؿ وهق اًمذي طَمٍِم صدره أن ي٘م٤مشمؾ اعم١مُمٜملم أو ُي٘م٤مشمؾ ىمقُمف ، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٚمػ

قن هالٓ  وسمٞمٜمف وسملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٝمد رواه اإلُم٤مم اًمٓمؼمي وأسمـ  . سم٠مهنؿ َي١ُمُمُّ

ـَ صَم٤مسم٧ٍِم َريِضَ اهللَُّ قَمٜمْفُ  َزْيدوحيتٛمؾ أيْم٤ًم أن رواي٦م  أيب طم٤مشمؿ . ِلُّ َصغمَّ ىم٤مل ،  سْم : عَم٤َّم ظَمَرَج اًمٜمٌَّ

ـْ َأْصَح٤مسمِِف وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ومِْرىَم٦مٌ  : َٓ  ، َوىَم٤مًَم٧ْم ومِْرىَم٦مٌ  : َٟمْ٘مُتُٚمُٝمؿْ  اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ إمَِم ُأطُمٍد َرضَمَع َٟم٤مٌس ُِم

ِلُّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ  ، ڍ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڍ ، وَمٜمََزًَم٧ْم  َٟمْ٘مُتُٚمُٝمؿْ  ٤َم  »  َوىَم٤مَل اًمٜمٌَّ إهِنَّ

ضَم٤مَل يَماَم شَمٜمِْٗمل  حيتٛمؾ أن ىمقل زيد سمـ صم٤مسم٧م  ،ري رواه اًمٌخ٤م « اًمٜم٤َّمُر ظَم٨ٌََم احلَِديدِ شَمٜمِْٗمل اًمر 

ح٤مسمف ُمـ وًمٞمس أص ،يريد سمف أصح٤مسمف ذم ظمروضمف إمم ُاطمد  ،( )رضمع ٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف

ُمـ وومَد إمم اعمديٜم٦م عمجرد إفمٝم٤مر هذا إذا يم٤من ىمد ظمرج ُمٕمف إمم ُاطمد  ،اعم٘مٞمٛملم ذم اعمديٜم٦م 

اعمٝمؿ أن ظمؼم زيد سمـ صم٤مسم٧م حيت٤مج إمم شم٠مويؾ يمل ٓ  صمؿ أرشمٙمس ذم ـمري٘مف إمم ُاطمد . ،إؾمالُمف 

سمـ  يّم٤مدم ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ذم ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم وىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر . وىمد ُروي أن قمٌداهلل

وهذا اخلؼم ٓ أقمٚمٛمف إٓ ُمرؾمال  ،ُايب سمـ ؾمٚمقل هق اًمذي رضمع سمٜمحق صُمٚم٨م اجلٞمش إمم ُاطمد 
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وحيتٛمؾ أيْم٤ًم أن قمٌد اهلل سمـ ُايب سمـ  ،ومال طمج٦م ومٞمف  ،ُمـ ُمراؾمٞمؾ اًمزهري وقمروة سمـ اًمزسمػم 

رضمع سمٛمـ أٟمْمؿ إًمٞمف ُمـ اًمقاومديـ اًمذيـ رضمٕمقا إمم اًمٙمٗمر  ، ؾمٚمقل وهق ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،ظم٤مرج اعمديٜم٦م اًمٍميح 

 

 ـػر ادرتديـ دم ظفد افصديؼ 

 :افروايات افتلرخقة 

َ َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  ـقمَ        ٍر ــْ ، َواؾْمُتْخٚمَِػ َأسُمق سَمٙم ىَم٤مَل: عَم٤َّم شُمُقذم 

ـَ اًْمَٕمرَ  سَمْٕمَدهُ  ـْ يَمَٗمَر ُِم يَِب سمَ  ِب ، َويَمَٗمَر َُم ِٕ ـُ اخْلَٓم٤َّمِب  َوىَمْد  ْٙمٍر: يَمْٞمَػ شُمَ٘م٤مشمُِؾ اًمٜم٤َّمَس ، ىَم٤مَل قُمَٛمُر سْم

َّٓ اهللُ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َٓ إًَِمَف إِ ،  ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َيُ٘مقًُمقا: 

َّٓ اهللُ َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل:  فُ ،  وَمَٛم ًَ َّٓ سمِحَ  وَمَ٘مْد قَمَّمَؿ ُِمٜم ل َُم٤مًَمُف َوَٟمْٗم ٤مسُمُف قَمغَم اهللِ إِ ًَ ِف َوطِم ، وَمَ٘م٤مَل  « ٘م 

َـّ  ىَُم٤مشمَِٚم َٕ يَم٤مةِ  َأسُمق سَمْٙمٍر: َواهللِ  اَلِة َواًمزَّ َق سَملْمَ اًمّمَّ ـْ وَمرَّ يَم٤مَة طَمؼُّ اعْم٤َملِ  َُم ، َواهللِ ًَمْق َُمٜمَُٕمقيِن  وَم٢مِنَّ اًمزَّ

ًٓ يَم٤مُٟمقا ُي١مَ  وَٟمُف إمَِم َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ًَمَ٘م٤مشَمْٚمتُُٝمْؿ قَمغَم َُمٜمِْٕمفِ قِمَ٘م٤م ـُ ، وَمَ٘م٤مَل قُمٛمَ  دُّ ُر سْم

َح َصْدَر َأيِب سَمْٙمٍر ًمِْٚمِ٘مَت٤ملِ  اخْلَٓم٤َّمِب: وَمَقاهللِ َّٓ َأْن َرَأْي٧ُم اهللَ قَمزَّ َوضَمؾَّ ىَمْد َذَ ، وَمَٕمَروْم٧ُم  َُم٤م ُهَق إِ

ُف احْلَ  َواهللَِّ ًَمْق َُمٜمَُٕمقيِن  ». رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م . وذم رواي٦م ىمقل أيب سمٙمر  ؼُّ َأٟمَّ

واًمَٕمٜم٤مق إٟمثك ُمـ  ،واًمٕم٘م٤مل احلٌؾ اًمذي ُيِمد سمف اًمٌٕمػم  رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه . ش ٤مىًم٤مــقَمٜمَ 

 .اًمتل مل شمٌٚمغ ؾمٜم٦م وًمد اعمٕمز
 

ـْ و       ـَ اًْمَٕمَرِب َػ َأسمُ قَم٤مِئَِم٦َم، ىَم٤مًَم٧ْم: عَم٤َّم اؾْمتْخٚمقَم ـِ اْرشَمدَّ ُِم َأْن  ، وَمَ٘م٤مًُمقا: َٟمِْمَٝمدُ  ق سَمْٙمٍر اْرشَمدَّ َُم

َّٓ اهللَُّ  ًدا َرؾُمقُل اهللَِّ  َٓ إًَِمَف إِ َٓ ُٟمْٖمَّم٥ُم َأُْمَقاًَمٜم٤َم َوَأنَّ حُمَٛمَّ ، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: َي٤م َأسَم٤م سَمْٙمٍر  ، َوُٟمَّمكم  َو

ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك  » ُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ يَمْٞمَػ شُمَ٘م٤مشمُِؾ اًمٜم٤َّمَس َوىَمْد ىَم٤مَل َرؾُمق

ـْ ىَم٤مهَل٤َم قَمَّمَؿ ُِمٜم ل َُم٤مًَمفُ  َّٓ اهللَُّ، وَمَٛم َٓ إًَِمَف إِ َٝم٤م  َيُ٘مقًُمقا:  َّٓ سمَِح٘م  ُف إِ ًَ ؟ ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر: « َوَٟمْٗم

اَل  َق سَملْمَ اًمّمَّ ـْ وَمرَّ َـّ َُم ىَُم٤مشمَِٚم يَم٤مةِ َٕ ، َواهللَِّ ًَمْق َُمٜمَُٕمقيِن قَمٜم٤َمىًم٤م يَم٤مُٟمقا ُي١َمدُّوهَن٤َم إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ  ِة َواًمزَّ

َح اهللَُّ َصْدَر َأيِب سَمْٙمٍر  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ًَمَ٘م٤مشَمُٚمقُهْؿ قَمغَم َُمٜمِْٕمَٝم٤م َّٓ َأْن َذَ ، ىَم٤مَل: وَماَم ُهَق إِ

يمام ذم اعمٙمت٦ٌم  1/1٩2 ،. رواه اًمٓمؼماين ذم )ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم  احْلَؼُّ  ًمِْٚمِ٘مَت٤مِل قَمَروْم٧ُم َأٟمَّفُ 
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وم٢مهن٤م شم٘مقي ُمقىمػ  وم٢من صح اإلؾمٜم٤مد ، شوٓ ُٟمْٖمَّم٥م أُمقاًمٜم٤م»اًمِم٤مُمٚم٦م( . وشمدسمر هٜم٤م قم٤ٌمرة 

 أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف .

: ٟمّمكم  ، وىم٤مًمقا اًمٕمرب ـارشمد ُمـ ارشمد ُم طٌض رؾمقل اهلل ىم٤مل: عم٤م ىمُ  وقمـ قمٛمر        

 .( شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء) أصمر ـمقيؾ ذيمره اًمًٞمقـمل ذم . رواه اإلؾمامقمٞمكم ذم ؾمٞم٤مق ٟمزيمل وٓ

ِة صَماَلصَم٦َم  : وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وهمػمه أهنؿ ىم٤مًمقا       دَّ يَم٤مَن َأْهُؾ اًمر 

ٞمْٚمَِٛم٦َم وَ  ًَ َْوصَم٤مِن َوِصٜمٌْػ شَمٌُِٕمقا ُُم ْٕ ٤ٌَمَدِة ا ؾَْمَقَد اًْمَٕمٜمِْزَّ َأْصٜم٤َمٍف ِصٜمٌْػ قَم٤مُدوا إمَِم قِم ْٕ َويَم٤مَن  ،ا

ْٞمٚمَِٛم٦َم َأْهُؾ  ًَ َق ُُم ِل  َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ وَمَّمدَّ ٌَْؾ َُمْقِت اًمٜمٌَّ َة ىَم ُقَّ قَمك اًمٜمٌُّ اًْمَٞماَمَُم٦ِم  يُمؾٌّ ُِمٜمُْٝماَم ادَّ

هُ  ؾَْمَقَد َأْهُؾ َصٜمَْٕم٤مَء َومَج٤َمقَم٦ٌم هَمػْمُ ْٕ َق ا ُهْؿ َوَصدَّ ٌَْؾ َُمْقِت  ، ؿْ َومَج٤َمقَم٦ٌم هَمػْمُ ؾَْمَقُد ىَم ْٕ وَمُ٘متَِؾ ا

ُل اًمٜمٌَِّل  َصغمَّ  ـَ سمِِف وَمَ٘م٤مشَمَٚمُٝمْؿ قُمامَّ ـْ آَُم َؿ سمَِ٘مٚمِٞمٍؾ َوسَمِ٘مَل سَمْٕمُض َُم  اهللَُّ قَمَٚمٞمِْف اًمٜمٌَِّل  َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َز إِ  ْٞمٚمَِٛم٦ُم وَمَجٝمَّ ًَ ٤م ُُم َؿ ذِم ظِماَلوَم٦ِم َأيِب سَمْٙمٍر َوَأُمَّ ـُ اًْمَقًمِٞمِد َوؾَمٚمَّ ًَمْٞمِف َأسُمق سَمْٙمٍر اجْلَْٞمَش َوقَمَٚمٞمِْٝمْؿ ظَم٤مًمُِد سْم

٦مٌ  ٤َم ظَم٤مصَّ ًُمقا سم٠َِمهنَّ يَم٤مَة َوشَم٠َموَّ ٜمَُّٝمْؿ ضَمَحُدوا اًمزَّ
ؾْماَلِم ًَمٙمِ وا قَمغَم اإْلِ  وَمَ٘مَتُٚمقُه َوِصٜمٌْػ صَم٤مًم٨ٌِم اؾْمَتَٛمرُّ

ِل  َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َوُهُؿ ا ـِ اًمٜمٌَّ ْؿ سمَِزَُم ـَ َٟم٤مفَمَر قُمَٛمُر َأسَم٤م سَمْٙمٍر ذِم ىِمَت٤مهِلِ ِذي اهـ )ُمـ ومتح  . ًمَّ

 (.16/6٩6 ، اًم٤ٌمري

ت :  وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم       م أنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ عَم٤َّم شمقذم  ارشمدَّ ىَمْد شم٘مدَّ

قَْمَراِب  ْٕ ـَ ا اب سَمٜمُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم ، َوَٟمَجَؿ اًمٜم   َأطْمَٞم٤مٌء يَمثػَِمٌة ُِم ْٞمٚمَِٛم٦َم اًمٙمذَّ ًَ ٗم٤مق سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم َواْٟمَح٤مَز إمَِم ُُم

ؾََمِدي  سَمٜمُق أؾمد وـمئ، َواًْمتََٗم٧َم قَمغَم ـُمَٚمٞمْ  َوظَمْٚمٌؼ يَمثػٌِم سم٤ِمًْمَٞماَمَُم٦مِ  ْٕ ،  َوسَمنَمٌ يَمثػٌِم َأْيًْم٤م َح٦َم ا

ٌُّقة َأْيًْم٤م يَماَم  اب وادَّقمك اًمٜمُّ ْٞمٚمَِٛم٦ُم اًمٙمذَّ ًَ ت احْل٤َمُل  . ادَّقم٤مه٤م ُُم َذ ، َوَٟمٗمَّ  َوقَمُٔمَؿ اخْلَْٓم٥ُم واؿمتدَّ

يُؼ ضَمٞمَْش ُأؾَم٤مَُم٦مَ  د  ديؼ اًمّم  قَْمَراِب ذِم اعْمَِديٜم٦َِم َوَراُُمقا  وم٘مؾَّ اجْلُٜمُْد قِمٜمَْد اًمّم  ْٕ ـَ ا وَمَٓمِٛمَٕم٧ْم يَمثػٌِم ُِم

  ، اعْمَِديٜم٦َمَ  َوضَمَٕمَٚم٧ْم ُووُمقُد اًْمَٕمَرِب شَمْ٘مَدمُ  .َأْن هَيُْجُٛمقا قَمَٚمْٞمَٝم٤م
ِ
ـْ َأَداء الة َوَيْٛمتَٜمُِٕمقَن ُِم ون سم٤مًمّمَّ ي٘مرُّ

يم٤مة ديؼ اًمزَّ ـْ َدوْمِٕمَٝم٤م إمَِم اًمّم  ـِ اُْمَتٜمََع ُِم    ٤ممَم ـــِ اطْمَت٩مَّ سمَِ٘مْقًمِِف شَمٕمَ أنَّ ُِمٜمُْٝمْؿ ُمَ  ، وذيمر ، َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ چ 

ٜم٤َم َٟمْدوَمُع َزيمَ  ،12٩اًمتقسم٦م:  چھ ًْ َّٓ إِ ىَم٤مًُمقا: وَمَٚم ـٌ ًَمٜم٤َم٤مشَمٜم٤َم إِ ـْ َصاَلشُمُف ؾَمَٙم َوىَمْد شمٙمٚمَّؿ  . مَم َُم

يم٤مة ويت٠مًمَّٗمٝمؿ طمتك ـْ َُمٜمِْع اًمزَّ يَمُٝمْؿ َوَُم٤م ُهْؿ قَمَٚمٞمِْف ُِم ديؼ ذِم َأْن َيؽْمُ ح٤مسم٦م َُمَع اًمّم  ـ يتٛمٙمَّ   اًمّمَّ
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ياَمُن ذِم ىُمُٚمقهِبِؿْ  قن اإْلِ دي صمؿَّ ُهْؿ سَمْٕمَد َذًمَِؽ يزيمُّ ـْ َذًمَِؽ َوَأسَم٤مُه ، وَم٤مُْمَتٜمََع اًمّم  َوىَمْد ىَم٤مَل اهللَُّ . ؼ ُِم

وصم٧ٌم ذم  ، ٥اًمتقسم٦م:  ڍ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڍ  شَمَٕم٤ممَم 

ِحٞمَحلْمِ  ًدا َرؾُمقُل اهللَِّ، َوإىَِم٤مَم  » اًمّمَّ َّٓ اهللَُّ َوَأنَّ حُمَٛمَّ َٓ إًَِمَف إِ ؾْماَلُم قَمغَم مَخٍْس ؿَمَٝم٤مَدُة َأْن  سُمٜمِل اإْلِ

اَلِة، وَ  يَم٤مِة، وطم٩مُّ اًمّمَّ )ُمـ اًمٌداي٦م  ُمع اظمتّم٤مر اهـ «اًْمٌَْٞم٧ِم، َوَصْقِم َرَُمَْم٤مَن  إِيَت٤مَء اًمزَّ

 .  (2/٩1٥ ، واًمٜمٝم٤مي٦م

وئمٝمر ُمـ رواي٤مت )يمت٤مب اًمردة ًمٚمقاىمدي( وسمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ يمثػم ذم        

٤مب ُمـ ادقمك صحسمٕمْمٝمؿ يم٤مٟمقا ذم مجٚم٦م ا )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م( أن ُمٜمٙمري وُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة او

ُمث٤مل ذًمؽ ىمرة سمـ هٌػمة وم٘مد يم٤من ُمـ ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة وًمٙمٜمف ذم مجٚم٦م  ،او ُمّم٤مٟمٕملم هلؿ اًمٜمٌقة 

يم٤من  أن إؾم٘م٤مط اًمٗمرائض. ويٌدوا  مج٤مقم٦م ـمٚمٞمح٦م سمـ ظمقيٚمد إؾمدي اًمذي ادقمك اًمٜمٌقة

شمزوج سمًج٤مح ومٛمام ُروي أن ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب  ،وؾمٞمٚم٦م ٓؾمتامًم٦م اًمٜم٤مس إمم شمٖمٞمػم ديٜمٝمؿ 

ومٙم٤من صداىمٝم٤م أن رومع ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب قمـ ىمقُمٝم٤م  ،يم٤مٟم٧م ىمد ادقم٧م اًمٜمٌقة أيْم٤ًم اًمٙم٤مهٜم٦م و

صالشملم مم٤م ضم٤مء سمف اإلؾمالم وهل صالة اًمٗمجر وصالة اًمٕمِم٤مء . ويدل ذًمؽ قمغم أن اًمّمالة 

ة ُمـ همػم ضمحده٤م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة سملم ىمقم اوًمئؽ اًمٙمذاسملم . ورسمام مل شمتٛمٞمز مج٤مقم٦م ُمٜمع اًمزيم٤م

وهذا أُمر ُمٝمؿ ذم أطمٙم٤مم  ٚمٛم٦م وـمٚمٞمح٦م وؾمج٤مح وأُمث٤مهلؿ .شم٤ٌمع ُمًٞمقمـ اجل٤مطمديـ وقمـ أ

وًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ اًمتٕم٤مُمؾ  ، أومراد اًمٓم٤مئٗم٦م سمجٛمٚمتٝمؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هق وم٢من اًمٖم٤مًم٥م ،احلرب

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ      ڍيٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ُمع يمؾ ومرد سمحٙمؿ ظم٤مص

ٜمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وًمٙم ،ومٚمؿ ي٘مؾ اهلل شمٕم٤ممم: اًمذيـ يٌٖمقن  ،9احلجرات:  ڍ ہ  ہ  ہ

ىم٤مل . و سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ظمّمقصٞم٤مت يمؾ ومرد اؾمٜمد احلٙمؿ إمم اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م

٤ٌَمهِمَٞم٦مُ  » طرؾمقل اهلل  ًرا اًْمِٗمَئ٦ُم اًْم وإٟمام سم٤مذ ىمتٚمف واطمد ُمـ  ،رواه ُمًٚمؿ وهمػمه  « شَمْ٘مُتُؾ قَمامَّ

اًمّم٤مًمح  اُيؾزَ ـوُمـ إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م إمهٞم٦م شمَ  . سمجٛمٚمتٝم٤م وًمٙمـ احلٙمؿ طمٙمؿ اًمٗمئ٦م ،اًمٗمئ٦م 

ڃ  چ   چ     چ  چ  ڇ  ڍ يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قمـ اًمٗم٤مؾمد قمٜمد شمقىمع اًمٜمقائ٥م 

ويتّمؾ سمذًمؽ  ، 91 – 9٩اعم١مُمٜمقن:  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ
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ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ڍ ٤ممم ـــــىمقًمف شمٕم

 . 6٥إٟمٗم٤مل:  ڍی  ی 
 

 : درتديـ حقـذاكي جرى ظذ مجؾة ااحلؽؿ افذ

، اشمٗم٘م٧م آراء اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم  اعمٝمؿ هٜم٤م اٟمف سمٕمد اعمٜم٤مفمرة سملم أيب سمٙمر وقمٛمر      

ؿ ُمـ ُمٜمع اًمزيم٤مة ُمـ همػم ضمحد ورسمام اظمتٚمط هب ، ىمت٤مل ُمـ ضمحد اًمزيم٤مة سمٕمد دقمقشمف إًمٞمٝم٤م

يـ يمذًمؽ ضمرت قمٚمٞمٝمؿ قمٛمقُم٤ًم أطمٙم٤مم اعمرشمدو سمجامقم٦م ظم٤مص٦م . وايتٛمٞمز وًمٙمـ ُمـ همػم أن

 وهذا طمّمؾ ومٞمف ظمالف سمٕمد ذًمؽ . ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٖمٜم٤مئؿ واًم٤ًٌمي٤م 

ُة قَمغَم صَماَلصَم٦ِم َأْٟمَقاٍع ىَمْقٌم يَمَٗمُروا َوقَم٤مُدوا :   ؿال اإلمام ابق ظؿر بـ ظبد افز       دَّ ويم٤مٟم٧م اًمر 

ْٞمٚمِٛمَ  ًَ َْوصَم٤مِن َوىَمْقٌم آَُمٜمُقا سمُِٛم ْٕ ٤ٌَمَدِة ا ـْ قِم ٦َم َوُهْؿ َأْهُؾ اًْمَٞماَمَُم٦ِم َوـَم٤مِئَٗم٦ٌم َُمٜمََٕم٧ِم إمَِم َُم٤م يَم٤مُٟمقا قَمَٚمٞمِْف ُِم

ًُمقا َُم٤م َذيَمْرَٟم٤مهُ  ـْ ؿَمَحْحٜم٤َم قَمغَم َأُْمَقاًمِٜم٤َم َوشَم٠َموَّ
ـْ ِديٜمِٜم٤َم َوًَمٙمِ يَم٤مَة َوىَم٤مًَم٧ْم َُم٤م َرضَمْٕمٜم٤َم قَم سَمَدَأ َأسُمق .  اًمزَّ

َح٤مسَم٦ِم سَمْٕمَد َأْن يَم٤مُٟمقا ظَم٤مًَمُٗمقُه ذِم َذًمَِؽ سَمْٙمٍر َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف ىِمَت٤مَل اجْلَِٛمٞمِع َوَواوَمَ٘مُف قَمَٚمٞمِْف مَجِ  ٞمُع اًمّمَّ

يَم٤مَة ىَمْد َردُّوا قَمغَم اهللَِّ ىَمْقًَمُف شَمَٕم٤ممَم  ـَ َُمٜمَُٕمقا اًمزَّ ِذي َنَّ اًمَّ
 ڍ  ې  ى  ى  ائ  ڍ ِٕ

ـَ ؿَمِٝمُدوا اًمتَّٜمِْزيَؾ َوقَمَروُمقا اًمت٠َّمْ  ، 87احل٩م:  ِذي َح٤مسَم٦ِم اًمَّ وا قَمغَم مَجِٞمِع اًمّمَّ ِويَؾ ذِم ىَمْقًمِِف قَمزَّ َوَردُّ

٦ِم  ،12٩اًمتقسم٦م:  ڍ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںڍ  َوضَمؾَّ  َِئٛمَّ ْٕ ٤م َواضِم٤ًٌم هللَِِّ قَمغَم ا َوَُمٜمَُٕمقا طَم٘مًّ

وا طَمؼَّ اهللَِّ  . اًْمِ٘مَٞم٤مُم سم٠َِمظْمِذِه ُِمٜمُْٝمؿْ  ْؿ طَمتَّك ُي١َمدُّ
َح٤مسَم٦ِم قَمغَم ىِمَت٤مهِلِ َٗمَؼ َأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر َوؾَم٤مِئُر اًمّمَّ  َواشمَّ

اَلةِ  يَم٤مِة يَماَم َيْٚمَزُُمُٝمْؿ َذًمَِؽ ذِم اًمّمَّ َّٓ َأنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف عَم٤َّم ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ َأضْمَرى ومِٞمِٝمْؿ .  ذِم اًمزَّ إِ

ـَ اًْمَٕمَرِب شَم٠ْمِوياًل َواضْمتَِٝم٤مًدا ـِ اْرشَمدَّ ُِم ـُ اخْلَٓم٤َّمِب َرَأى َأنَّ  ، طُمْٙمَؿ َُم ٤مَء  وَمَٚمامَّ َوزِمَ قُمَٛمُر سْم ًَ اًمٜم 

هَْمَٚم٥ِم أَ  ْٕ يَم٤مِة طَمؼ  اهللَِّ َوذِم ا ٌَُف َُم٤مٟمُِع اًمزَّ ِذي اؾْمتَْقضَم َٓ َُمْدظَمَؾ هَلُْؿ ذِم اًْمِ٘مت٤َمِل اًمَّ ٌَْٞم٤مَن  َٓ َواًمّم  ُْؿ  هنَّ

يَم٤مةِ  َٓ جَيُقُز َأْن حَيُْٙمَؿ ومِٞمِٝمْؿ سمُِحْٙمِؿ اعْم٤َمٟمِِٕملَم وَمَرَأى َأٟم َرْأَي هَلُْؿ ذِم َُمٜمِْع اًمزَّ يَم٤مِة َواعمَُْ٘م٤مشمِٚملَِم ُف  ًمِٚمزَّ

ـْ  ْٕمُف ذِم ِديٜمِِف َأْو سَم٤مَن ًَمُف َُم٤م سَم٤مَن ُِم ًَ ْ َي ـَ هَل٤َم َوقَمَزَر َأسَم٤م سَمْٙمٍر سم٤ِمضْمتَِٝم٤مِدِه َومَل َذًمَِؽ َأْن ُدوهَن٤َم اجْل٤َمطِمِدي

َح٤م ُٝمْؿ سمَِٕمَداِئِٝمْؿ َوَأـْمَٚمَؼ ؾَمٌِٞمَٚمُٝمْؿ َوَذًمَِؽ َأْيًْم٤م سمَِٛمْحَيِ اًمّمَّ ىمَّ ؽَمِ ًْ ـَ هَمػْمِ َٟمٙمػٍِم َوَهَذا َيُدلُّ َي سَم٦ِم ُِم
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وقمَزر  » ىمقًمف وُمٕمٜمك ( .61٥-٩/611 ،. اهـ ُمـ )اإلؾمتذيم٤مر  قَمغَم َأنَّ يُمؾَّ جُمَْتِٝمٍد َُمْٕمُذورٌ 

 أي أقم٤مٟمف وىمّقاه ذم ظمالومتف . شأسم٤م سمٙمر 

اَل  :وؿال اإلمام افـقوي      ىُمقا سَملْمَ اًمّمَّ ـَ وَمرَّ ِذي ظَمُر ُهُؿ اًمَّ ْٔ ٜمُْػ ا وا َواًمّم  يَم٤مِة وَم٠َمىَمرُّ ِة َواًمزَّ

 قَمغَم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ِم َأْهُؾ سَمْٖمٍل 
ِ
ء َٓ َُم٤مِم َوَه١ُم يَم٤مِة َوُوضُمقَب َأَداِئَٝم٤م إمَِم اإْلِ اَلِة َوَأْٟمَٙمُروا وَمْرَض اًمزَّ  سم٤ِمًمّمَّ

ؾْمِؿ ذِم ذًمؽ ِٓ َذا ا ْ ُيْدقَمْقا هِبَ اَم مَل ْؿ ذِم هِماَمِر أَ  َوإِٟمَّ َُم٤مِن ظُمُّمقًص٤م ًمُِدظُمقهِلِ ِة وَم٠ُمِوٞمَػ اًمزَّ دَّ ْهِؾ اًمر 

ٌَٖمْ  َخ ىِمَت٤مُل َأْهِؾ اًْم ُٝماَم َوُأر  ـِ َوَأمَهَّ َُْمَرْي ْٕ ِة إِْذ يَم٤مَٟم٧ْم َأقْمَٔمَؿ ا دَّ ؾْمُؿ ذِم اجْلُْٛمَٚم٦ِم إمَِم اًمر 
ِٓ ـِ ا ِل ذِم َزَُم

 ْ ـَ ذِم َزَُم٤مٟمِِف مَل ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف إِْذ يَم٤مُٟمقا ُُمٜمَْٗمِرِدي كِ قَمكِم  سْم ْ َتٚمُِٓمقا سم٠َِمْهِؾ اًمنم  َوىَمْد  .  َُيْ

َّٓ َأنَّ ُرَؤؾَم٤مءَ  َٓ َيْٛمٜمَُٕمَٝم٤م إِ يَم٤مِة َو َٛمُح سم٤ِمًمزَّ ًْ ـْ يَم٤مَن َي يَم٤مِة َُم  اعْم٤َمٟمِِٕملَم ًمِٚمزَّ
ِ
ء َٓ ـِ َه١ُم ُهْؿ يَم٤مَن ذِم ِوْٛم

ٌَٜمِل ٌَُْمقا قَمغَم َأْيِدهيِْؿ ذِم َذًمَِؽ يَم ْأِي َوىَم ـْ َذًمَِؽ اًمرَّ وُهْؿ قَم ُْؿ ىَمْد مَجَُٕمقا  َصدُّ َيْرسُمقٍع وَم٢مهِنَّ

ـُ ُٟمَقْيَرةَ  ٌَْٕمُثقا هِب٤َم إمَِم َأيِب سَمْٙمٍر َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف وَمَٛمٜمََٕمُٝمْؿ َُم٤مًمُِؽ سْم ـْ َذًمَِؽ  َصَدىَم٤مهِتِْؿ َوَأَراُدوا َأْن َي ُِم

ىَمَٝم٤م ومِٞمِٝمؿْ  اَلُف  . َووَمرَّ  قَمَرَض اخْلِ
ِ
ء َٓ ِة يَم٤مُٟمقا َأْصٜم٤َموًم٤م ُِمٜمُْٝمْؿ َوىَمْد سَمٞمَّٜمَّ . َوذِم َأُْمِر َه١ُم دَّ ٤م َأنَّ َأْهَؾ اًمر 

يَم٤مَة  اَلَة َواًمزَّ ـْ شَمَرَك اًمّمَّ ِه َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم َٛم٦َم َوهَمػْمِ
ْٞمٚمِ ًَ ِة ُُم ٌُقَّ ٦ِم َوَدقَم٤م إمَِم ُٟم ـِ اعْمِٚمَّ ـِ اْرشَمدَّ قَم َوَأْٟمَٙمَر َُم

حَ  ُهُؿ اًمّمَّ ـَ ؾَمامَّ ِذي  ُهُؿ اًمَّ
ِ
ء َٓ َٝم٤م َوَه١ُم اِئَع يُمٚمَّ َ ٤مًرا َوًمَِذًمَِؽ َرَأى َأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف اًمنمَّ ٤مسَم٦ُم يُمٗمَّ

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َريِضَ اهللَُّ  َح٤مسَم٦ِم َواؾْمَتْقًَمَد قَمكِمُّ سْم ِْؿ َوؾَم٤مقَمَدُه قَمغَم َذًمَِؽ َأيْمَثُر اًمّمَّ ٌَْل َذَراِرهي  قَمٜمُْف ؾَم

ـْ ؾمٌك سمٜمك طمٜمٞمٗم٦م ومقًمدت ًمف حمٛمد اًمذى يدقمك سمـ ْ َيٜمَْ٘مِض قَمٍْمُ  . احْلَٜمَِٗمٞم٦َّمِ  ضَم٤مِرَي٦ًم ُِم صُمؿَّ مَل

يَم٤مِة ُِمٜمُْٝمُؿ اعمُِْ٘مٞمُٛمقَن قَمغَم  ٤م َُم٤مٟمُِٕمق اًمزَّ ٌَك وَم٠َمُمَّ ًْ َٓ ُي َح٤مسَم٦ِم طَمتَّك َأمْجَُٕمقا قَمغَم َأنَّ اعْمُْرشَمدَّ  َأْصِؾ  اًمّمَّ

ْٟمِٗمَراِد ُِمٜمْٝمُ  ِٓ ْقا قَمغَم ا ٛمَّ ًَ ْ ُي ُْؿ َأْهُؾ سَمْٖمٍل َومَل  وَم٢مهِنَّ
ـِ ي ُة ىَمْد ُأِوٞمَٗم٧ْم اًمد  دَّ ٤مًرا َوإِْن يَم٤مَٟم٧ِم اًمر  ْؿ يُمٗمَّ

َة  دَّ ـِ َوَذًمَِؽ َأنَّ اًمر  ي ـْ طُمُ٘مقِق اًمد  ـَ ذِم َُمٜمِْع سَمْٕمِض َُم٤م َُمٜمَُٕمقُه ُِم ي َُِم٤مَريَمتِِٝمُؿ اعمُْْرشَمد 
اؾْمٌؿ إًَِمْٞمِٝمْؿ عمِ

ـْ َأُْمٍر يَم٤مَن ُُمْ٘مٌاًِل قَمَٚمْٞمِف  َف قَم ـِ اْٟمٍَمَ )ذح  ُمع اظمتّم٤مر . اهـ ُمـ وَمَ٘مِد اْرشَمدَّ قَمٜمْفُ ًُمَٖمِقيٌّ َويُمؾُّ َُم

 ( .621-1/626 ،ُمًٚمؿ 

وم٢من اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ُئمٝمرون اجلحقد هبذا اًمٜمقع ُمـ  ،وشمدسمر اًمٗمرق سملم ه١مٓء واعمٜم٤موم٘ملم       

 ، وإذا ٓح اجلحقد ذم حلـ ىمقهلؿ شمراضمٕمقا وادقمقا اإليامن وقمدم اجلحقد ،إطمٙم٤مم اجلٚمٞم٦م 

ومٙم٤مٟم٧م  ، ـ ًمٚمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمدوًم٦م اإلؾمالم ُِمـ همػم مترد فم٤مهرويم٤مٟمقا أيْم٤ًم ُم٤ًميري
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إوًمقي٦م ذم ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم ًمٚمجٝم٤مد همػم اًم٘مت٤مزم . وأُم٤م ه١مٓء ومجحدوا اًمزيم٤مة قمٚمٜم٤ًم وأسوا 

 . و قمغم اًمتٛمرد قمغم ضم٤ٌميتٝم٤ما قمغم إٟمٙم٤مره٤م

تٔم٤مهر طمٙمؿ شمٙمؾ سم اًمتٙمذي٥م ، سمؾ يٕمؿ اًمزيم٤مة سمجحد او إٟمٙم٤مر وهذا احلٙمؿ ٓ ُيتص      

ويٛمٙمـ ٟم٘مؾ صقرشمف اجلٚمٞم٦م  ،أىمقال اًمراؾمخلم قمغم أٟمف ُمـ إطمٙم٤مم اجلٚمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م 

 ذم اعمٜم٤موم٘ملم ، وىم٤مل شمٕم٤ممم ، وىمد ذيمرٟم٤م إدًم٦م قمغم ذًمؽ ومٞمام شم٘مدماعمحٙمٛم٦م إمم أظمريـ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ چ   واعمرشمديـ قمٛمقُم٤مً 

﮴  ﮳   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

﮴ چ  ٘مقًمف شمٕم٤ممموم .62 – 6٥د: حمٛم چ﮵ ﮶﮷﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮳ 

 ُم٤م هق ُمٕمٚمقم ُمـ سمٕمض سمٕمد إؾمالُمف اطم٦م قمغم أن يمؾ ُمـ ضمحدسيدل  چ﮵ ﮶

 ، وإن يم٤من ُيٕمٚمٜمف ومٝمق ُمرشمد ،وم٢من يم٤من ُيٌٓمـ ذًمؽ ومٝمق ُمٜم٤مومؼ  ،يم٤مومر ومٝمق  ديـ سم٤مًميورةاًم

  وأُم٤م ذوط إصم٤ٌمت ذًمؽ ومٛمذيمقرة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف .

        

 اخلقارج دم ظفد حؽؿ

 ب ضافظع بـ أيب 
 

 : ٕحاديث دم حؽؿ اخلقارج إوائؾا

ُمـ اًمٞمٛمـ  ط، ىم٤مل: سمٕم٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إمم رؾمقل اهلل  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري       

  ، وم٘م٤مم رضمؾ هم٤مئر اًمٕمٞمٜملم ُمنمف اًمقضمٜمتلم ، وم٘مًٛمٝم٤م سملم أرسمٕم٦م ٟمٗمر ذم أديؿ ُم٘مروط سمذه٦ٌم

،  ، اشمؼ اهلل ٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م اجلٌٝم٦م يم٨م اًمٚمحٞم٦م حمٚمقق اًمرأس ُمِمّٛمُر اإلزار زـٟم٤مؿم

، وم٘م٤مل  ، ىم٤مل: صمؿ ومّم اًمرضمؾ « ن يت٘مل اهللويٚمؽ أوًم٧ًم أطمؼ أهؾ إرض أ »وم٘م٤مل: 

ىم٤مل  « ، ًمٕمٚمف أن يٙمقن يّمكم ٓ » ؟ وم٘م٤مل ، أٓ أضب قُمٜمَُ٘مف ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد: ي٤م رؾمقل اهلل

 مل أؤُمر أن إين »  ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ظم٤مًمد: ويمؿ ُمـ ُمّمؾ ي٘مقل سمٚم٤ًمٟمف ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمٌف

إٟمف ُيرج  » ُم٘مػ وم٘م٤مل ىم٤مل: صمؿ ٟمٔمر إًمٞمف وهق ، « أٟم٘م٥م قمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس وٓ أؿمؼ سمٓمقهنؿ
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اًمديـ يمام  يٛمرىمقن ُمـ ، وئيضء هذا ىمقم يتٚمقن يمت٤مب اهلل رـم٤ًٌم ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ ـُم

 ، . ومّمح أن اعم٤مرىملم أو اخلقارج يٌدأون سمٌدقم٦م رواه ُمًٚمؿ « يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

  مل أؤُمر أن أٟم٘م٥م قمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مسإين » ط، وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل  ومٞمٝم٤م ًمٞمس سحي٤مً  اًمٙمٗمر

اظمتٚمػ  وإنْ  ،٤معمروق ُمـ اًمديـ يمام هق ٟمص احلدي٨م تٝمقن سمـ، صمؿ يٜم « قهنؿـسمٓمؼ ـوٓ أؿم

  وؾمٜمذيمر ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .  ،اًمٕمٚمامء ذم شم٠مويؾ اعمروق 

، ىم٤مل  ن زم ومٞمف أضب قمٜم٘مفذَ ئْ اقل اهلل ـؾم: ي٤م ر ىم٤مل  وذم رواي٦م أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب      

دقمف وم٢من ًمف أصح٤مسم٤ًم حي٘مر أطمديمؿ صالشمف ُمع  » صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل

، يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام  ، ي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمٝمؿ الهتؿص

يٜمٔمر إمم رص٤مومف ومال صمؿ  لءـقضمد ومٞمف ؿمـإمم ٟمّمٚمف ومال ئمر ـ. يٜم ٦مـٞمَّ ُمِ ٝمؿ ُمـ اًمرَّ ـرق اًمًـيٛم

، ىمد  ، صمؿ يٜمٔمر إمم ىمذذه ومال يقضمد رء صمؿ يٜمٔمر إمم ٟمْمٞمف ومال يقضمد رء يقضمد ومٞمف رء

ؾ ـأو ُمث ٛمرأةـدي اًمـؾ صمـدى قمْمديف ُمثـإطم ، قدـأؾم ؾـ، آيتٝمؿ رضم واًمدمَ  ٌؼ اًمٗمرَث ـؾم

 ٝمد أينـٕمٞمد: وم٠مؿمـىم٤مل أسمق ؾم ، « ، ُيرضمقن قمغم طملم ومرىم٦م ُمـ اًمٜم٤مس راًمٌْمٕم٦م شمدرد

ىم٤مشمٚمٝمؿ وأٟم٤م   وأؿمٝمد أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م طٛمٕم٧م هذا احلدي٨م ُمـ رؾمقل اهلل ـؾم

، ومقضمد وم٠مشمك سمف طمتك ٟمٔمرت إًمٞمف قمغم ٟمٕم٧م رؾمقل اهلل  ٛمس، وم٤مًمتُ  ُمٕمف وم٠مُمر سمذًمؽ اًمرضمؾ

  . ٚمؿ واًمٌخ٤مريـرواه ُمً . اًمذي ٟمٕم٧م ط

قمٚمٞمف  كمٍّ اخلقارج ذم قمٝمد قم وٟمحقه يم٤من ُمـ أىمقى أدًم٦م ُمـ ذه٥م إمم أن ومٝمذا احلدي٨م      

 . المـرشمداد قمـ اإلؾمإمم اًمٙمٗمر واإل اٟمتٝمك إُمر هبؿ ،ظم٤مص٦م  المـاًمً

 ط، ومذيمر اًمٜمٌل  إلزاًم٦م يمؾ ؿمٌٝم٦م ذم سمٞم٤من ذًمؽسم٤مًمغ  طاًمٜمٌل أن  :حجتفؿ دم ذفؽو      

ُمـ اًمٌمء هق اخلروج ُمٜمف او اخلروج سمنقم٦م او اخلروج  واعمروق ، أهنؿ يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ

وىمد  ، اعمدظمؾ يمام ذم )اًمٕملم واًمتٝمذي٥م واًمّمح٤مح وهمػمه٤م( أي ُمـ همػم ،ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر 

إن ُمـ  :قمكم قمـ )ًم٤ًمن اًمٕمرب( وذم ،وم٤ًمد  ق ًمٚمخروج أي اًمتحقل إممُيًتٕمٛمؾ اعمرو

ٌّف . أي وم٤مؾمداً  ، اًمٌٞمض ُم٤م يٙمقن ُم٤مرىم٤مً  دظمقهلؿ ذم اإلؾمالم صمؿ ظمروضمٝمؿ  ط اًمٜمٌل صمؿ ؿم

أي اًمٌمء اًمذي ُيرُمك ُمـ  لُّ ٦م هق اعمرُمِ واًمرُمٞم ُمٜمف سم٤مًمًٝمؿ يدظمؾ ذم اًمرُمٞمّـ٦م صمؿ ُيرج ُمٜمٝم٤م .
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 ط، ذيمر اًمٜمٌل ًمٌٞم٤من أن مجٞمع اطمتامٓت اًمتٕمٚمؼ سم٤مإلؾمالم ىمد شمالؿم٧م ، و طمٞمقان أو همػمه

سمٕمد اعمروق  أٟمف يٜمٔمر إمم ٟمّمؾ اًمًٝمؿ وهق احلديدة اعمريم٦ٌم ومٞمف ومال يقضمد رء ُمـ أصمر اًمرُمٞم٦م

، ومال يقضمد ومٞمف  قى ومقىمف، صمؿ يٜمٔمر إمم رص٤موم٦م وهق ُم٤م يرصػ قمغم سمٕمض اًمًٝمؿ ويٚم ُمٜمٝم٤م

، صمؿ يٜمٔمر إمم ىمذذه  ، صمؿ يٜمٔمر إمم ٟمْمٞمف وهق صدر اًمًٝمؿ ومال يقضمد ومٞمف رء رء يمذًمؽ

ؿمٌف اخلقارج ذم  ط، ومٙمام شمرى إن اًمٜمٌل  وهق ريش اًمًٝمؿ ومال يقضمد ومٞمف رء يمذًمؽ

، ومٚمؿ يتٕمٚمؼ سمف رء  ، سمًٝمؿ أص٤مب اًمرُمٞم٦م وٟمٗمذ ُمٜمٝم٤م دظمقهلؿ ذم اإلؾمالم صمؿ ظمروضمٝمؿ ُمٜمف

 . ومرصمٝم٤م ودُمٝم٤م ُمـ

ومل  أهنؿ ظمرضمقا ُمـ اإلؾمالم اًمٌالهم٦م ذم هم٤مي٦م سمٞم٤من إن ؾمٚمؿ ُمـ دًمٞمؾ ُمٕم٤مرض وم٢مٟمف وهذا      

، ىم٤مل: ىم٤مل  حدي٨م أيب ذرسم وأيد أصح٤مب هذا اًمرأي ىمقهلؿ . يتٛمًٙمقا ُمـ قمالئ٘مف سمٌمء

ىمقم ي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ  -أو ؾمٞمٙمقن سمٕمدي ُمـ أُمتل –إن سمٕمدي ُمـ أُمتل  » طرؾمقل اهلل 

، هؿ  ، صمؿ ٓ يٕمقدون ومٞمف ام ُيرج اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦ميم، ُيرضمقن ُمـ اًمديـ  طمالىمٞمٛمٝمؿ جي٤موز

إذا صمؿ  ، «صمؿ ٓ يٕمقدون ومٞمف  » طومتدسمر ىمقًمف  .وهمػمه  رواه ُمًٚمؿ « ٞم٘م٦مذ اخلٚمؼ واخلٚم

، إذ ٓ جيقز أن شمٙمقن ـم٤مئٗم٦م ُمًٚمٛم٦م  ومٝمذا طم٤مل اًمٙمٗم٤مر ظم٤مص٦ماخلٚمؼ واخلٚمٞم٘م٦م ر ـيم٤مٟمقا ؿم

ر ـضم٤مزُم٦م سمٙمقهنؿ ؿم اعمِمٝمقرة ورواي٦م أيب ذر ذم يمت٥م احلدي٨م ، ٜم٤موم٘ملمذًا ُمـ اًمٙمٗم٤مر واعم

 ،زم وسمٕمْمٝم٤م سم٤مًمؽمدد ـر ذًمؽ سم٤مجلـٕمْمٝم٤م يذيمـسم ، ٕمٞمدـهمػم أن اًمرواي٤مت قمـ أيب ؾم ،اخلٚمؼ 

 ـر  ـْ َأؿَم ـَأْو ُمِ  -اخْلَْٚمِؼ  ـرُّ ُهْؿ ؿَم  » ىم٤مل  طٕمٞمد قمـ اًمٜمٌل ـومٗمل رواي٦م ُمـ طمدي٨م أيب ؾم

صم٧ٌم ذم  ىمدوهمػم أن إصؾ أن احلج٦م عمـ ضمزم ٓ ُمـ شمردد .  ،ؿ رواه ُمًٚم « -اخْلَْٚمِؼ 

ىَْمُتٚم » ىم٤مل طذم اخلقارج أن اًمٜمٌل  اخلدري زي٤مدات طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد َٕ ـْ َأْدَريْمُتُٝمْؿ  ٜمَُّٝمْؿ ًَمِئ

أؿم٘مك  » ىم٤مل ًمٕمكم طوقمـ قمامر سمـ ي٤مه أن اًمٜمٌل  .وُمًٚمؿ  رواه اًمٌخ٤مري « ىَمْتَؾ قَم٤مدٍ 

يٕمٜمل  ،، واًمذي ييسمؽ ي٤م قمكم قمغم هذه  اًمذي قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م صمٛمقدَ  رُ ٛمِ ٞمْ طَم اُ الن: اًمٜم٤مس رضم

واًمٜم٤ًمئل ذم )اًمًٜمـ  أمحد اإلُم٤مم رواه « . يٕمٜمل حلٞمتف ُمـ اًمدم ، هذه ُمٜمفطمتك شمٌتؾ  ، ىمرٟمف

 ،ف قمغم ذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل وصحح واحل٤ميمؿ (اًمٙمؼمى( واًمٌٞمٝم٘مل ذم )اًمدٓئؾ

  شمّمٖمػم أمحر . شُاطمٞمٛمر»و
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ُمـ  ن اًمذي ىمتؾ قمٚمٞم٤ًم أ، وقم٤مد يم٘متؾ  يم٤مناخلقارج  اوًمئؽ ن ىمتؾ٠مسم ٤مطمتجقاوم      

ـِ قُمَٛمرَ طمدي٨م  أيْم٤مً  وُمـ طمججٝمؿ . اخلقارج سمٛمٜمزًم٦م اًمٙم٤مومر اًمذي قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م ُمـ صمٛمقد  اسْم

ام » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ىم٤مل ظَِمٞمِف: َي٤م يَم٤مومِرُ َأيُّ ِٕ ٤مَء هِب٤َم ، وَمَ٘مْد سمَ   اُْمِرٍئ ىَم٤مَل 

٤م َّٓ َرضَمَٕم٧ْم قَمَٚمٞمِْف  َأطَمُدمُهَ ورواه  ،رواه ُمًٚمؿ وأمحد واسمـ طم٤ٌمن  «، إِْن يَم٤مَن يَماَم ىَم٤مَل َوإِ

ر اخلقارج ُمـ شم٘مٓمع إُم٦م سم٢ميامهنؿ وقمٚمق درضمتٝمؿ يمٕمكم قمٚمٞمف  ،اًمٌخ٤مري سمٜمحق ذًمؽ  وىمد يمٗمَّ

، وم٘م٤مل: سم٤مب  ٚمحديـسم٤معم إوائؾ وًمذًمؽ وم٢من اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ىمرن اخلقارج اًمًالم وهمػمه.

ق سمٙمر . وىمد يمٗمرهؿ أيْم٤ًم اًم٘م٤ميض أسم اهـ. ىمتؾ اخلقارج واعمٚمحديـ سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ

واًمٓمؼمي يمام  مم ذًمؽ ضمٜمح شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙملإ، و واإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل لسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙما

ٕٟمف ذح إطم٤مدي٨م سمام  فم٤مهر ىمقل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ، وهق ذيمر اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح

  . ، وأسمٓمؾ طمج٩م ُمـ مل يٙمٗمرهؿ ٘متيض يمٗمرهؿي

وأُمث٤مهلؿ سمٕمد  اخلقارج اوًمئؽ ػموأىمقال اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب اًمّم٤مرم اعمًٚمقل شم٘متيض شمٙمٗم      

شمٙمٗمػم أصؾ اخلقارج أُمث٤مل  إمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذه٥م، وم٘مد  وإفمٝم٤مر يمٗمرهؿ إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ

رج ذم قمٝمد قمكم قمٚمٞمف ومال ؿمؽ أن اًمٜمّمقص أقمٔمؿ دًٓم٦م ذم طمؼ اخلقا ، ذي اخلقيٍمة

  . وهق ىمقل اسمـ طمزم أيْم٤ًم ومٞمٛمـ ضمحد احلج٦م سمٕمد إىم٤مُمتٝم٤م قمٚمٞمف ،اًمًالم 

ذم  واحلؼ أن أصقل أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مـم٦ٌم شم٘متيض شمٙمٗمػم ُمـ قم٤مٟمد سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمف      

إطمٙم٤مم اًمتل شمتٔم٤مهر أىمقال اًمراؾمخلم قمغم أهن٤م ضمٚمٞم٦م حمٙمٛم٦م وأٟمف يٛمٙمـ ٟم٘مؾ صقرهت٤م 

همػمهؿُمـ  ُمـ اخلقارج او قاقاء يم٤مٟمـؾم ،مم أظمريـ اجلٚمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م إ
(1)

. وًمٙمـ ُمـ اعمٝمؿ 

 ،٦م ـ٤مت اجلٜم٤مئٞمـأن شمقضمد ضورة إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ وُمقاضمٝمتٝمؿ سم٤مًم٘مت٤مل او اًمٕم٘مقسم

وأُم٤م قمٜمد قمدم وضمقد ضورة ًمذًمؽ وم٤محلٙمؿ  ،قيم٦م او ٟمّمٌٝمؿ اًم٘مت٤مل ـيم٢مقمدادهؿ ًمِم

ٗمّمٞمؾ ذًمؽ ـٌؼ شمـد ؾمـىمو ،ر اًم٘مت٤مًمٞم٦م ـهمٞم٤مئؾ ـ٤مد واًمتٕمٚمٞمؿ واحلذر وهمػمه٤م ُمـ اًمقؾمـًمإلرؿم

                               
، ٕٟمف أُمر همٞمٌل  سمف( هذا هق اًمّمقاب إن ؿم٤مء اهلل، أُم٤م أن جيزم سم٠من ومري٘م٤ًم يمٗمر ًمٔمٝمقر احلج٦م ًمف ومال جيزم 1)

 . ، ٓ إـمالع ًمٗم٤مقمٚمٞمف واهلل أقمٚمؿ )قمٛمر( ظمٗمل
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حررة ذم ـىمقاقمد شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ُم وًمٚمٗم٘مٝم٤مء ،٦م إطمزاب( ـػم آيـاعمٜم٤موم٘ملم )شمٗمً ذم اًمٙمالم قمـ

  . ذا إُمرـه

تيض أهنؿ ٘مشم ظم٤مص٦م إوائؾ اخلقارج ٨م اًمٜمٌقي٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧مإطم٤مديأن  وقمغم شم٘مدير      

قمغم شم٘مدير  ، ئٝمؿ ورهٌٜمتٝمؿ اًمتل اسمتدقمقه٤موأٟمٙمروه إشم٤ٌمقم٤ًم ٕهقا قمرومقا احلؼ وأقمروقا قمٜمف

 ،٦م ـذًمؽ حيت٤مج إمم إفمٝم٤مر شمٚمؽ آُُمقر قمٚمٞمٝمؿ وإىم٤مُمتٝم٤م يمٌّٞمٜمـاحلٙمؿ او اًم٘مْم٤مء سمذًمؽ وم٢من 

وىمد  إمم اخلقارج ُمـ ٟم٤مفمرهؿ وأىم٤مم احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ . وًمذًمؽ أرؾمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

يمؿ وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمٝمؿ ٤ًمئل واحل٤ماعمٜم٤مفمرة سملم قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس واخلقارج اإلُم٤مم أمحد واًمٜم ىرو

  .( ٟمّم٥م اًمراي٦م)اًمٌٖم٤مة ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مب اًمزيٚمٕمل ذم سم٤مب  احل٤مومظ

وم٢من إشم٤ٌمع ىمد يٙمقٟمقن ذم طمٙمؿ اعمخدوقملم او  ،قمغم شم٘مدير إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًم٘م٤مدة صمؿ       

إمم أن طمٙمؿ اوًمئؽ وًمٕمٚمف ًمذًمؽ ذه٥م يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ورسمام مجٝمقرهؿ  ،اعمٖمرر هبؿ 

وًمٙمـ يقضمـد ذم ؿمـروح اًمٕمٚمامء ُم٤م  ،خلقارج يم٤من طمٙمؿ اًمٌٖم٤مة وًمٞمس طمٙمؿ اعمرشمـديـ ا

هؾ  ،يـدل قمغم اًمتِمـديد ومٞمف . يْم٤مف إمم ذًمؽ ؾمـ١مال ُمٝمؿ ذم اًمٜمزاع سملم اجلٛمـ٤مقم٤مت 

ويٛمٙمـ  سمٞمٜمٝمؿ جيري طمٙمؿ اًم٘م٤مدة قمغم إشم٤ٌمع همػم اعمٙمرهلم يم٠مصؾ شمتٗم٤موت ؿمدشمف

؟ وٓ جم٤مل هٜم٤م ًمٚمتقؾمع ذم هذه سملم اًم٘م٤مدة وإشم٤ٌمع اءً أم جي٥م اًمتٛمٞمٞمز اسمتد ،اإلؾمـتثٜم٤مء ُمٜمف 

 ،  وىمد ٟمٌٝمٜم٤م إًمٞمٝم٤م سم٢مظمتّم٤مر ؿمديد ذم اًمٙمالم قمـ اعمرشمديـ ذم قمٝمد اًمّمديؼ ،اًم٘مْمٞم٦م 

 ُم٤ٌمذة سمٕمد ذيمر اًمرواي٤مت اًمت٠مرُيٞم٦م .

  

  ؿ اخلقارج إوائؾ ؿد ٓ جيري ظذحؽ

 : مـ ادقصقؾغ بلهنؿ خقارج مـ جاء بعدهؿ

تقىمػ ذم اًماو  تٗمًٞمؼ اخلقارج دون شمٙمٗمػمهؿسم ٘مؾ قمـ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘مقلوم٘مد ٟمُ       

 أشم٤ٌمع واإٟمام أراد اًمٕمٚمامء يمام هق ُمٜم٘مقل قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمالين . وحيتٛمؾ أن سمٕمض ه١مٓء ؿم٠مهنؿ

وشمِمٕم٧ٌم ُمذاهٌٝمؿ ورسمام  اًمذيـ يمثروا ذم إزُمٜم٦م اعمت٠مظمرة وشمٗمرىمقا ذم اًمٌالد اخلقارج

ىمد ُيٕمذر يمثػم ُمٜمٝمؿ سم٤مجلٝمؾ او سمؽمايمؿ و .ذم أطمٙم٤مم قمديدة  اخلقارج إوائؾظم٤مًمٗمقا 

 اإلؾمالُمٞم٦م ّم٤مق إدًم٦موم٢من أصح٤مسمف جيددون إًم ،وم٢مٟمف إذا ـم٤مل اًمتٛمذه٥م سم٤مخلٓم٠م  ،اًمِمٌٝم٤مت 
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أن  طمتك دمد سمٕمد ؾمٜمقات وأضمٞم٤مل ،اعمذه٥م اًمّمحٞمح  وإًمّم٤مق ؿمٌٝم٤مت اًمْمٕمػ ذم ،سمف 

وص٤مرت ختدع قم٤مُم٦م أشم٤ٌمع اعمذه٥م إدًم٦م اًمقاهٞم٦م واًمِمٌٝم٤مت اًمٗم٤مؾمدة ىمد شمرايمٛم٧م وُزيٜم٧م 

ىمراءة  جمرد إٓ ُمـ يم٤من راؾمخ٤ًم وىمقي اًمٌّمػمة . ومٕمٛمٚمٞم٦م إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم ه١مٓء ًمٞم٧ًم هل

إلقم٤مدة اعم٘مدُم٤مت اًمّمحٞمح٦م إمم ُمقاوٕمٝم٤م وإزاًم٦م ـمقيؾ  ٙمٜمف قمٛمؾ دؤوبوًم ،آي٦م او طمدي٨م 

ات اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمتٕم٤مود ظمالهل٤م اعم١مصمر ،وىمد ٟمحت٤مج إمم ؾمٜملم ـمقيٚم٦م ورسمام أضمٞم٤مل  ، اًمِمٌٝم٤مت

. اًمّمحٞمح٦م واًمٜمٗمقس اعمخٚمّم٦م يمل يتؿ حتقيؾ ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ىمٜم٤مقم٤مت يم٤مٟم٧م راؾمخ٦م ومٞمٝم٤م 

اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ُمٝمدت  ، سمّمقرة شمدرجيٞم٦م وم٢من إوًمقي٦م هل ًمتٜم٘مٞمح وشمّمحٞمح اعمذاه٥م وًمذًمؽ

جي٥م احلذر و ومحٞمٜمئذ ُيٕمٛمؾ سم٘مقاٟملم اًمٍماع سم٤مإلو٤موم٦م إمم ىمقاٟملم اًمدقمقة . ،ـم٤مئٗم٦م ًمٚمٕمدوان 

وهٙمذا اًم٘مقل ذم ؾم٤مئر اعمذاه٥م اًمتل  .ذم ُمثؾ هذه إطمقال  واًمتٗمًٞمؼ د ُمـ اًمتٙمٗمػماًمِمدي

اجلٝمٛمٞم٦م إوائؾ  عمزيد ُمـ اًمٌٞم٤من ذم اًمٙمالم قمـوؾمٞم٠ميت ا شمقارصمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ .

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

ُمـ  أٟمف ىمد ورد قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمك إـمالق اؾمؿ اخلقارج قمغميْم٤مف إمم ذًمؽ       

وم٘مد وصٗمقا سم٤مخل٤مرضمل او اخلقارج ـم٤مئٗم٦م ُمـ  ،ضمزء جمٛمؾ ُمـ ُمذهٌٝمؿ  ذم ؿم٤مرك اخلقارج

 ذم هذا ُمـ اخلٌط واًمتٚمٌٞمس ُم٤م هق واوحظمٞم٤مر اًمًٚمػ ٕهنؿ ظمرضمقا قمغم اإلُم٤مم اًمٔم٤ممل . و

وم٘مد ٓ ٟمجد إُم٤مُم٤ًم ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م إٓ وىمد ؿم٤مرك سمٕمض اًمٓمقائػ آظُمرى ذم سمٕمض 

ىمد ؾمٌؼ ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٌدقم٦م ُم٤م يٜمٌف إمم و ،أن شمٙمقن ضمزئٞم٦م صحٞمح٦م وٓ ُم٤مٟمع  ، اجلزئٞم٤مت

   .  ُمثؾ هذه إُمقر 

 

 : ظؾقف افسالم وأصحابف مع اخلقارجمـ أخبار ظّع 

ؿال ،  وٓ سمتالوهتؿ ًمٚم٘مرآن سمّمالة اخلقارج مل يٖمؽم أصح٤مب قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م       

، ىم٤مل:  ّم٦م ُمٜم٤مفمرشمف ًمٚمخقارج: وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٓمؼماين ذم ىماحلاؾظ ابـ حجر

، ووضمقهٝمؿ  اإلسمؾ ـُ ٗمِ صمَ  يم٠مهن٤م ، أيدهيؿ وم٠مشمٞمتٝمؿ ومدظمٚم٧م قمغم ىمقم مل أر أؿمد اضمتٝم٤مدًا ُمٜمٝمؿ

وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ذيمر قمٜمده اخلقارج  . ُمٕمٚمٛم٦م ُمـ آصم٤مر اًمًجقد
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ي ذم هتذيٌف وأظمرج اًمٓمؼم . ، وم٘م٤مل: ًمٞمًقا أؿمد اضمتٝم٤مدًا ُمـ اًمره٤ٌمن واضمتٝم٤مدهؿ ذم اًمٕم٤ٌمدة

:  ، وم٘م٤مل وُم٤م يٚم٘مقن قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن ، وذيمر قمٜمده اخلقارج سمًٜمد صحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس

وذم إوؾمط ًمٚمٓمؼماين ُمـ ـمريؼ أيب اًم٤ًمئٖم٦م قمـ  . وهيٚمٙمقن قمٜمد ُمتِم٤مهبف ي١مُمٜمقن سمٛمحٙمٛمف

ظمرج ذم ـمٚمٌٝمؿ وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم  ، ، ىم٤مل: عم٤م وم٤مرىم٧م اخلقارج قمٚمٞم٤م ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم

،  ، وإذا ومٞمٝمؿ أصح٤مب اًمؼماٟمس ، وم٢مذا هلؿ دوي يمدوي اًمٜمحؾ ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن هؿقمًٙمر

قمـ  ، ومٜمزًم٧م : ومدظمٚمٜمل ُمـ ذًمؽ ؿمدة ىم٤مل ، أي اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمرووملم سم٤مًمزهد واًمٕم٤ٌمدة

،  ، وم٘مٚم٧م: أًمٚمٝمؿ إن يم٤من ذم ىمت٤مل ه١مٓء اًم٘مقم ًمؽ ـم٤مقم٦م وم٠مذن زم ومٞمف وىمٛم٧م أصكم ومرد

. ومٚمام ضمئتف أىمٌؾ  : شمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمؽ ي٤م ضمٜمدب عم٤م طم٤مذاينوم٘م٤مل ريض اهلل قمٜمف  ومٛمر يب قمكم

، ىم٤مل: ُم٤م ر د ىمٓمٕمقا اًمٜمٝمـٝمؿ ىمـسم٤مًم٘مقم طم٤مضم٦م وم٢مٟمرضمؾ قمغم سمرذون ي٘مقل: إن يم٤من ًمؽ 

، قمٝمد  ، وًمٞم٘متٚمـ ُمـ دوٟمف وٓ ي٘مٓمٕمقٟمف ٤م ىمٓمٕمقهىم٤مل: ٓ ُم ، ، صمؿ ضم٤مء آظمر يمذًمؽ قهــىمٓمٕم

وم٤ًميرشمف وم٘م٤مل زم: ؾم٠مسمٕم٨م إًمٞمٝمؿ رضماًل ي٘مرأ ، صمؿ ريمٌٜم٤م  . ىمٚم٧م: اهلل أيمؼم ُمـ اهلل ورؾمقًمف

، وٓ  ، ومال ي٘مٌؾ قمٚمٞمٜم٤م طمتك يرؿم٘مقه سم٤مًمٜمٌؾ ، يدقمقهؿ إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ اعمّمحػ

 هاًم٘مقم وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رضماًل ومرُم٤م، ىم٤مل: وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم  وٓ يٜمجق ُمٜمٝمؿ قمنمة ، ي٘متؾ ُمٜم٤م قمنمة

ومام ىمتؾ ُمٜم٤م قمنمة وٓ ٟمج٤م ُمٜمٝمؿ  ، : دوٟمٙمؿ اًم٘مقم ، وىم٤مل قمكم إٟم٤ًمن وم٠مىمٌؾ سمقضمٝمف وم٘مٕمد

  ( .6٥6-16/61٩ ، )ومتح اًم٤ٌمريُمـ  اهـ . قمنمة

 

 : مـ مذاهب اخلقارج إوائؾ

أٟمف مل يٙمٗمر  ٞمفٙمروا قمٚمأٟم أهنؿ ، قمٚمٞمف اًمًالم ذم أول شمٗمرىمٝمؿ قمـ قمكمّ  اخلقارج يم٤من ُمـ      

ُمٜمٝمؿ سم٘مقًمف  ، اطمتج٤مضم٤مً  ؿ اعمًٚمٛملم سمٞمٜمف وسملم ُمٕم٤موي٦موأٟمف ريض أن حيٙمّ  ُمٕم٤موي٦م وأقمقاٟمف

 .  ٥8إٟمٕم٤مم:  ڍ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڍ  شمٕم٤ممم

ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  ومٛمـ ؿمٜمٕمٝمؿ ذم قمٝمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م       

ُمـ ذًمؽ أهنؿ يمٗمروا ُمٕم٤موي٦م  ، )اجلزء اًمث٤مين قمنم( واحل٤مومظ اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمرواي٦م

إذ ريض سم٢مضمراء  صمؿ يمٗمروا قمٚمٞم٤ًم ،  ذم ؾمٌل ٟم٤ًمئٝمؿ وٟم٤مفمروا قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس وضمٜمده
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طمتك يِمٝمد قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمٙمٗمر  ، ورومْمقا اًمرضمقع إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  اًمتحٙمٞمؿ

. صمؿ فمٝمر ُمٜمٝمؿ  وومتٙمقا سم٤معمًٚمٛملم دم وُم٤مل يمؾ ُمـ مل يٕمت٘مد ُمٕمت٘مدهؿ ، صمؿ أسم٤مطمقا تقبـوي

ٕمقا يد ، وم٠مسمٓمٚمقا رضمؿ اعمحّمـ وىمٓم إزارىم٦م سمٕمد ظمروج ُمروان قمغم قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم 

 تٙمقا سم٤معمًٚمٛملم، ووم وأوضمٌقا اًمّمالة قمغم احل٤مئض ذم طم٤مل طمٞمْمٝم٤م ق ُمـ اإلسمطراًم٤ًم

، وهق  ، وزقمٛمقا أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُمـ اعمًٚمٛملم ظم٤مًمد خمٚمد ذم اًمٜم٤مر ويمٗمقا قمـ اًمٙمٗم٤مر

 . ُم٘مت٣م ُمذهٌٝمؿ اًمٗم٤مؾمد ذم قمٝمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ٓ  ، د ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مءيٙمـ ذم اخلقارج أطم: ومل  شمٕم٤ممم وىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ طمزم رمحف اهلل      

٦م وٓ ـٕمقد وٓ أصح٤مب قمٛمر وٓ أصح٤مب قمكم وٓ أصح٤مب قم٤مئِمـأصح٤مب اسمـ ُمً

وٓ أصح٤مب  ك وٓ أصح٤مب ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وٓ أصح٤مب أيب اًمدرداءـأصح٤مب أيب ُمقؾم

وهلذا دمدهؿ يٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم قمٜمد  . واسمـ قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر ٚمامن وٓ أصح٤مب زيدـؾم

، وهؿ  ، ومٔمٝمر وٕمػ اًم٘مقم وىمقة ضمٝمٚمٝمؿ شمٜمزل هبؿ ُمـ دىم٤مئؼ اًمٗمتٞم٤م وصٖم٤مره٤مأىمؾ ٟم٤مزًم٦م 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی چ ن ىمقًمف شمٕم٤مممي٘مرون وي٘مرءو

ٱ ٻ چ   ، وىمقًمف شمٕم٤ممم12احلديد:  چجئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب

 شم٤ٌمرك ، وىمقًمف69اًمٗمتح:  چٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀڀ ٺ ٺ

ڱ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ ٤مممــــشمٕمو

وأوٚمٝمؿ اهلل  ٞمٓم٤منـ، صمؿ أقمامهؿ اًمِم17اًمٗمتح:  چڱ ں ں ڻ ڻ

ٕمد واسمـ ـٕمٞمد سمـ زيد وؾمـوأقمروقا قمـ ُمثؾ ؾم ، ومحٚمقا سمٞمٕم٦م ُمثؾ قمكم ٤ممم قمغم قمٚمؿــــشمٕم

اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ  ٤مئرـ، وأقمروقا قمـ ؾم ، ممـ اٟمٗمؼ ُمـ ىمٌؾ اًمٗمتح وىم٤مشمؾ وهمػمهؿ قمٛمر

٤ممم ــــوشمريمقا ُمـ ي٘مرون سم٠من اهلل شمٕم،  ٜمكـ، ووقمدهؿ اهلل احلً وىم٤مشمٚمقا أٟمٗم٘مقا سمٕمد اًمٗمتح

وهؿ  ريمقا مجٞمع اًمّمح٤مسم٦مـوريض قمٜمٝمؿ وشم ٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿـ٤م ذم ىمٚمقهبؿ وم٠مٟمزل اًمًقمٚمؿ ُم

،  اعمٌتٖمقن ومْماًل ُمـ اهلل وروقاٟم٤مً  جدـ، اًمريمع اًمً اًمرمح٤مء سمٞمٜمٝمؿ ، داء قمغم اًمٙمٗم٤مرـإؿم

، ومٚمؿ ي٤ٌميٕمقا  ٕن اهلل قمز وضمؾ ؿمٝمد سمذًمؽ قمغم أن سم٤مـمٜمٝمؿ ذم اخلػم يمٔم٤مهرهؿ اعم٘مٓمقع

د ُمقت اًمٜمٌل ـج٤مح أي٤مم ادقم٧م اًمٜمٌقة سمٕمـ، ُم١مذن ؾم ٞم٧م سمـ رسمٕملـٕمقا ؿمـ، وسم٤مي دًا ُمٜمٝمؿـأطم
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، ومٚمؿ ي٘مع اظمتٞم٤مرهؿ إٓ قمغم  وشمٌلم ًمف والًمتٝمؿ ، ومٗمر قمٜمٝمؿ طمتك شمداريمف اهلل قمز وضمؾ ط

وٓ  ٤مسم٘م٦م ًمف وٓ صح٦ٌم وٓ وم٘مفـ، ٓ ؾم ، أقمرايب سمقال قمغم قم٘مٌٞمف قمٌد اهلل سمـ وه٥م اًمراؾمٌل

 ــع اظمتّم٤مر ُمـُم ، . اهـ ػمشمف واظمتٞم٤مرهـ، ومٛمـ أوؾ ممـ هذه ؾم ؿمٝمد اهلل ًمف سمخػم ىمط

  ( .1٥8-1/1٥2 ، ل اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾـ)اًمٗمّمؾ وم

، ذيمر ومٞمف ومرىمٝمؿ  ومّمال ذم ذيمر ؿمٜمع اخلقارج ، رمحف اهلل ، وقم٘مد أسمق حمٛمد سمـ طمزم      

سم٤مٕٟمدًمس قمٜمدٟم٤م  ، يمؼم ومرق اخلقارجوهل أ ،وىم٤مل ومٞمف: وؿم٤مهدٟم٤م اإلسم٤موٞم٦م  ، وأهقاءهؿ

، ويقضمٌقن  وحيرُمقن أيمؾ ىمْمٞم٥م اًمتٞمس واًمثقر واًمٙمٌش حيرُمقن ـمٕم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب

 وهؿ قمغم أسم٤مر اًمتل ينمسمقن ُمٜمٝم٤م، ويتٞمٛمٛمقن  اًم٘مْم٤مء قمغم ُمـ ٟم٤مم هن٤مرًا ذم رُمْم٤من وم٤مطمتٚمؿ

ن ٓ صالة ، أ . وىم٤مل أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمٌٓمٞمحل وأصح٤مسمف وهؿ ُمـ اخلقارج إٓ ىمٚمٞمالً ُمٜمٝمؿ

ذم مجٞمع ؿمٝمقر ، ويرون احل٩م  ، وريمٕم٦م أظمرى سم٤مًمٕمٌم وم٘مط واضم٦ٌم إٓ ريمٕم٦م واطمدة سم٤مًمٖمداة

ويٙمٗمرون  ،وٓ يرون أظمذ اجلزي٦م ُمـ اعمجقس  ،وحيرُمقن أيمؾ اًمًٛمؽ طمتك ُيذسمح  ،اًمًٜم٦م 

: إن أهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر ذم ًمذة وٟمٕمٞمؿ وأهؾ اجلٜم٦م  ُمـ ظمٓم٥م ذم اًمٗمٓمر وإوحك، وي٘مقًمقن

 . ( اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ) ُمـ  هـ. ا يمذًمؽ

 

 : ٕوصاف افرئقسة فؾخقارج إوائؾا

ُمٜمٝم٤م ىمقل  ،وهذه صٗم٦م صم٤مسمت٦م ذم رواي٤مت قمديدة حُيسـقن افؼقل ويسقمن افعؿؾ :  -1

٦مِ  »ومٞمٝمؿ  طرؾمقل اهلل  يَّ ـْ ظَمػْمِ ىَمْقِل اًْمؼَمِ َٓ جُي٤َمِوُز طَمٜم٤َم َيُ٘مقًُمقَن ُِم  « ضِمَرُهؿْ ، َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن 

ٜمُقَن  »ومٞمٝمؿ  طرواه ُمًٚمؿ وهمػمه ُمـ طمدي٨م قمكّم ُمرومققم٤ًم . وُمٜمٝم٤م ىمقل اًمٜمٌل  ًِ ىَمْقٌم حُيْ

ٞمُئقَن اًْمِٗمْٕمَؾ  ًِ َٓ جُي٤َمِوُز شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  اًْمِ٘مٞمَؾ َوُي رواه أسمق داود ُمـ طمدي٨م أيب  « ، َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن 

 ؾمٕمٞمد وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمرومققم٤ًم وصححف إًم٤ٌمين .
 

وهذا صم٤مسم٧م أيْم٤ًم ذم رواي٤مت قمديدة . ُمٜمٝم٤م ىمقل  إشـان شػفاء إحالم : أحداث -2

٦مِ  ، ؾُمَٗمَٝم٤مُء إطَْمالَمِ  َأطْمَداُث إؾَْمٜم٤َمنِ  »ومٞمٝمؿ  طاًمٜمٌل  يَّ ـْ ظَمػْمِ ىَمْقِل اًمؼَمِ ، َٓ  ، َيُ٘مقًُمقَن ُِم
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وهق قمٜمد  ، ُمـ طمدي٨م قمكّم ُمرومققم٤مً  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « جُي٤َمِوُز إِياَمهُنُْؿ طَمٜم٤َمضِمَرُهؿْ 

 اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ُمرومققم٤ًم .

وهذا صم٤مسم٧م سم٠مؾم٤مٟمٞمد يمثػمة . ُمٜمٝم٤م اًمرواي٤مت  يؼرءون افؼرنن ٓ جياوز حـاجرهؿ : -3

 اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ .
 

. ومٗمل  وهذا أيْم٤ًم ذم هم٤مي٦م اًمثٌقت يؿرؿقن مـ افديـ وٓ يتعؾؼقن بقء مـف : -4

، وَم٢مِنَّ ًَمُف  َدقْمفُ  »ذم ذي اخلقيٍمة  ىم٤مل ططمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أن رؾمقل اهلل 

ِ٘مُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشمَ  ، َيْ٘مَرُءوَن اًمُ٘مْرآَن َٓ جُي٤َمِوُز  َوِصَٞم٤مَُمُف َُمَع ِصَٞم٤مُِمِٝمؿْ  ُف َُمَع َصاَلهِتِؿْ َأْصَح٤مسًم٤م حَيْ

ُِمٞم٦َّمِ  شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـَ اًمد  ٚمِِف وَمالَ ُيقضَمُد ومِٞمِف َٔمُر إمَِم َٟمّْم ، ُيٜمْ  ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ءٌ  ءٌ صُمؿَّ ُيٜمَْٔمُر إمَِم ِرَص٤مومِِف  َرْ ، وَماَل ُيقضَمُد  -َوُهَق ىِمْدطُمُف  -،  صُمؿَّ ُيٜمَْٔمُر إمَِم َٟمِْمٞم فِ  وَماَم ُيقضَمُد ومِٞمِف َرْ

ءٌ  مَ ـ، ىَمْد ؾَم  ْلءٌ ـقضَمُد ومِٞمِف ؿَم ـ، صُمؿَّ ُيٜمَْٔمُر إمَِم ىُمَذِذِه وَماَل يُ  ومِٞمِف َرْ ، آَيتُُٝمْؿ َرضُمٌؾ  ٌََؼ اًمَٗمْرَث َواًمدَّ

ٌَْْمَٕم٦ِم شَمَدْرَدرُ  ِي اعَمْرَأةِ ، إطِْمَدى قَمُْمَدْيِف ُِمْثُؾ صَمدْ  َأؾْمَقدُ   طِملِم وُمْرىَم٦ٍم ، َوَُيُْرضُمقَن قَمغَم  َأْو ُِمْثُؾ اًم

ـَ اًمٜم٤َّمسِ  ـْ ،  « ُِم َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف  ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍد: وَم٠َمؿْمَٝمُد َأين  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َهَذا احلَِدي٨َم ُِم

ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ َوَأَٟم٤م َُمَٕمفُ  َوؾَمٚمَّؿَ   ضُمِؾ وَم٤مًْمُتِٛمَس وَم٠ُميِتَ سمِفِ ، وَم٠َمَُمَر سمَِذًمَِؽ اًمرَّ  ، َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ قَمكِمَّ سْم

ِل  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  ِذي َٟمَٕمَتفُ طَمتَّك َٟمَٔمْرُت إًَِمٞمِْف قَمغَم َٟمْٕم٧ِم اًمٜمٌَّ . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .  َؿ اًمَّ

 وشمقضمد رواي٤مت يمثػمة ذم هذا اعمٕمٜمك .
 

ـِ اًمٜمٌَِّل   َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِري  َريِضَ اهللَُّ قَمٜمْفومٗمل طمدي٨م  ثؿ ٓ يرجعقن إػ افديـ : -5  ُ، قَم

َؿ ىَم٤مَل  َصغمَّ  ِق َُيْرُ  » اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٌَِؾ اعَمنْمِ ـْ ىِم ،  َوَيْ٘مَرُءوَن اًمُ٘مْرآَن َٓ جُي٤َمِوُز شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  ُج َٟم٤مٌس ُِم

 ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـَ اًمد  ُِمٞم٦َّمِ ـَيْٛمُرىُمقَن ُِم ـَ اًمرَّ ًَّ  ، ْٝمُؿ ُِم ْٝمُؿ إمَِم ـصُمؿَّ َٓ َيُٕمقُدوَن ومِٞمِف طَمتَّك َيُٕمقَد اًم

ًْ  » َأْو ىَم٤مَل  ، « ٞماَمُهْؿ اًمتَّْحٚمِٞمُؼ ـؾِم  » ٤مَل ـ؟ ىمَ  ٞماَمُهؿْ ـَؾ َُم٤م ؾِم ـ، ىِمٞم « وُمقىِمفِ  رواه  «ٌِٞمُد ـاًمتَّ

ًٞم٤مق ـمقيؾ وصححف وواوم٘مف ورواه احل٤ميمؿ سم ،واًمتًٌٞمد اؾمتئّم٤مل اًمِمٕمر  ،اًمٌخ٤مري 

 ورواه ،اًمّمح٤ميب أيب سمرزة ُمرومققم٤ًم وصححف ورواه احل٤ميمؿ أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م  ،اًمذهٌل 
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محد أيْم٤ًم ورواه اإلُم٤مم أ ،اسمـ طم٤ٌمن ُمـ طمدي٨م أيب ذر ُمرومققم٤ًم وصححف إًم٤ٌمين و ُمًٚمؿ

 سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح .
 

أيب ؾمـٕمٞمد  ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم ُمروىمٝمؿ ُمـ اًمديـ طمدي٨م مبافغتفؿ دم افتـسؽ : -6

ِ٘مُر َأطَمُديُمْؿ َصالوَم٢مِنَّ ًَمُف َأْص  » طاخلدري ُمرومققم٤ًم إمم رؾمـقل اهلل  شَمُف َُمَع َصالَهِتِْؿ َح٤مسًم٤م حَيْ

ـْ َأَٟمٍس ىَم٤مَل: ُذيمَِر ًَمٜم٤َم َأنَّ وهمػممه٤م . وُم٤مم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ رواه اإل « َوِصَٞم٤مَُمُف َُمَع ِصَٞم٤مُِمِٝمؿْ  قَم

َؿ ىَم٤مَل  َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ  ٌَُّدوَن طَمتَّك ُيْٕمِجٌُقا اًمٜم٤َّمَس  » اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ إِنَّ ومِٞمُٙمْؿ ىَمْقًُم٤م َيَتَٕم

ـِ يَماَم َيْٛمرُ  ي ـَ اًمد  ُٝمْؿ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ًُ ٌَُٝمْؿ َأْٟمُٗم ـَ اًمَوشُمْٕمِج ْٝمُؿ ُِم ًَّ ُِمٞم٦َّمِ ُق اًم أسمق يٕمغم و أمحد رواه « رَّ

. وأرضمقا أن ٓ  (179٥ ،)اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  سم٢مؾمٜم٤مد صححف إًم٤ٌمين قمغم ذط ُمًٚمؿ

ذه قمـ ـ٤ًم أظمـوذًمؽ قمغم شم٘مدير أن أٟمً ،سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل  ،: ُذيمِر ًمٜم٤م  قل أٟمسـىم هيي

ح وضمٝم٤مًم٦م اًمّمح٤ميب ٓ شمي . وقمغم أي طم٤مل وم٢من احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف صحٞم ،صح٤ميب 

 ٝمقر .ـُمِم
 

ـْ َأيِب َذرٍّ  : ظذ افرؽؿ مـ صالهتؿ وصقامفؿ هؿ ذ اخلؾؼ واخلؾقؼة -7 ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  قَم

تِل »  ط َرؾُمقُل اهللَِّ ـْ ُأُمَّ َٓ  إِنَّ سَمْٕمِدي ُِم تِل ىَمْقٌم َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن  ـْ ُأُمَّ ، َأْو ؾَمَٞمُٙمقُن سَمْٕمِدي ُِم

ـَ  جُي٤َمِوُز طُمُٚمقىَمُٝمؿْ  ُِمٞم٦َّمِ  ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي َٓ َيُٕمقُدوَن ومِٞمفِ  اًمد  ، ُهْؿ  ، صُمؿَّ 

. وقمـ أيب  وصححف إًم٤ٌمين وهمػمه رواه أمحد وُمًٚمؿ واسمـ ُم٤مضمف « اُر اخْلَْٚمِؼ َواخْلَٚمِٞمَ٘م٦مِ ِذَ 

َؿ َذيَمَر ىَمْقُمً ؾمٕمٞمد اخلدري  تِفِ َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ل وُمْرىَم٦ٍم ـِ، َُيُْرضُمقَن وم ٤م َيُٙمقُٟمقَن ذِم ُأُمَّ

ـَ اًمٜم٤َّمسِ  َيْ٘مُتُٚمُٝمْؿ َأْدَٟمك  -ـْ َأَذ  اخْلَْٚمِؼ ـَأْو ُمِ  -ُهْؿ َذُّ اخْلَْٚمِؼ  » ، ؾِمٞماَمُهْؿ اًمتََّح٤مًُمُؼ ىَم٤مَل  ُِم

٤مِئَٗمَتلْمِ إًِم َب اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ اهللُ قمَ ـىمَ  « ك احْلَؼ  ـَاًمٓمَّ َؿ هَلُْؿ َُمثاًَل ـَٚمٞمْ ٤مَل: وَمَيَ ًٓ ـ٤مَل ىمَ ـ، َأْو ىمَ  ِف َوؾَمٚمَّ ْق

ُِمٞم٦ََّم  » ضُمُؾ َيْرُِمل اًمرَّ ، َوَيٜمُْٔمُر ذِم  وَمَٞمٜمُْٔمُر ذِم اًمٜمَّّْمِؾ وَماَل َيَرى سَمِّمػَمةً  -َأْو ىَم٤مَل اًْمَٖمَرَض  -اًمرَّ

: َوَأْٟمتُْؿ  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمدٍ  « ةً اًْمُٗمقِق وَماَل َيَرى سَمِّمػمَ  ، َوَيٜمُْٔمُر ذِم  اًمٜمَّيِض  وَماَل َيَرى سَمِّمػَمةً 

ٛمد أيْم٤ًم سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م ـورواه أطم.  ٚمؿ وأمحد ـ. رواه ُمً ىَمَتْٚمُتُٛمقُهْؿ َي٤م َأْهَؾ اًْمِٕمَراِق 

 أٟمس ُمرومققم٤ًم .
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أُم٤م ظمروضمٝمؿ قمغم طملم  خيرجقن دم اختالف وؾرؿة وتؼتؾفؿ أوػ افطائػتغ باحلؼ : -8

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري  ٛمرىمقن ُمـ اًمديـ . وومرىم٦م ُمـ اًمٜم٤مس وم٘مد شم٘مدم ذم طمدي٨م ي ، ىَم٤مَل:  قَم

ٚمِِٛملمَ   » ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ًْ ـَ اعْمُ ، َيْ٘مُتُٚمَٝم٤م َأْومَم  مَتُْرُق َُم٤مِرىَم٦ٌم قِمٜمَْد وُمْرىَم٦ٍم ُِم

٤مِئَٗمَتلْمِ سم٤ِمحْلَؼ   ويم٤من ذًمؽ ذم  ، ف اًمذهٌلواحل٤ميمؿ وصححف وواوم٘م رواه ُمًٚمؿ وأمحد « اًمٓمَّ

واًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ىمتٚم٧م اخلقارج هل ـم٤مئٗم٦م  ،اومؽماق اعمًٚمٛملم سملم قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم وُمٕم٤موي٦م 

ي٘متٚمٝمؿ  »وذم رواي٦م  رواه اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم . ،وظمروضمٝمؿ قمغم طملم ومرىم٦م ُمـ اًمٜم٤مس  قمكّم .

تُْؿ َوَأٟمْ  »وصح قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل  رواه ُمًٚمؿ . «أىمرب اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ احلؼ 

 رواه ُمًٚمؿ وأمحد . «قُهْؿ ، َي٤م َأْهَؾ اًْمِٕمَراِق ىَمَتْٚمُتٛمُ 
 

ـْ  أصدة : -9 إِنَّ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  َريِضَ اهللَُّ قَمٜمْفُ  َأيِب سَمْٙمَرةَ  قَم

ٜمَُتُٝمْؿ سم٤ِمًْمُ٘مْرآ ًِ ٌة َذًمَِ٘م٦ٌم َأًْم تِل َأؿِمدَّ ـْ ُأُمَّ َٓ جُي٤َمِوُز شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  نِ َأىْمَقاًُم٤م ُِم ـِ يَماَم  ،  ي ـَ اًمد  ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ُِمٞم٦َّمِ  ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـْ ىَمَتَٚمُٝمؿْ  وَم٢مِنَّ  ا ًَمِ٘مٞمتُُٛمقُهْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقُهؿْ ، وَم٢مِذَ  َيْٛمُرُق اًم رواه احل٤ميمؿ  « اعْم٠َْمضُمقَر َُم

 وصححف قمغم ذط ُمًٚمؿ .
 

ذم وصػ  طوم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  يؼتؾقن أهؾ اإلشالم ويدظقن أهؾ إوثان : -11

ؾْماَلمِ  َيْ٘مُتُٚمقنَ  »اخلقارج ىمقًمف  َْوصَم٤منِ  ، َأْهَؾ اإْلِ ْٕ رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  « َوَيَدقُمقَن َأْهَؾ ا

 وهمػممه٤م ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م اخلقارج قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمرومققم٤ًم .
 

قَل اهللَِّ ـَرؾُم ٛمع ـأٟمف ؾم قَمٜمْفُ  َريِضَ اهلل قَمكِمّ  ومٕمـ اشتحؼاق اخلقارج إوائؾ فؾؼتؾ : -11

َُم٤منِ ـؾَم  » ٚمََّؿ َيُ٘مقُل ـهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم َصغمَّ ا َٗمَٝم٤مُء ـ، ؾُم  ٜم٤َمنِ ـ، َأطْمَداُث إؾَْم  َٞمْخُرُج ىَمْقٌم ذِم آظِمِر اًمزَّ

ـْ ظَمٞمْ ـ، يَ  إطَْماَلمِ  ٦مِ ـِر ىمَ ـُ٘مقًُمقَن ُِم يَّ ـِ  َيْٛمُرىُمقنَ  ، ، َٓ جُي٤َمِوُز إِياَمهُنُْؿ طَمٜم٤َمضِمَرُهؿْ  ْقِل اًمؼَمِ ي ـَ اًمد   ُِم

 ًَّ ُِمٞم٦َّمِ ـيَماَم َيْٛمُرُق اًم ـَ اًمرَّ ـْ  ، وَم٠َمْيٜماََم ًَمِ٘مٞمتُُٛمقُهْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقُهؿْ  ْٝمُؿ ُِم ىَمَتَٚمُٝمْؿ َيْقَم  ، وَم٢مِنَّ ذِم ىَمْتٚمِِٝمْؿ َأضْمًرا عمَِ

ذم  طقمـ اًمٜمٌل   خدريـاًم ٕمٞمدـل طمدي٨م أيب ؾمـاًمٌخ٤مري . ووم اإلُم٤مم رواه « اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ىَْمُتَٚمٜمَُّٝمْؿ ىَمتَْؾ قَم٤مدٍ  »ف ىم٤مل طمدي٨م اخلقارج أٟم َٕ ـْ َأَٟم٤م َأْدَريْمُتُٝمْؿ 
 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ « ًَمئِ

ََزاِرىَم٦مِ وقمـ  . وهمػممه٤م ْٕ ٧ٌَْم قَمغَم َدَرِج ِدَُمِْمَؼ  َأيِب هَم٤مًم٥ٍِم ىَم٤مَل: عَم٤َّم ُأيِتَ سمُِرُءوِس ا ، ضَم٤مَء  ، وَمٜمُِّم
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 َذُّ ىَمتغَْم  ، يماَِلُب اًمٜم٤َّمرِ  يماَِلُب اًمٜم٤َّمرِ  » ؿَّ ىَم٤مَل صمُ  هُ امَّ َرآُهْؿ َدُِمَٕم٧ْم قَمْٞمٜم٤َم، وَمٚمَ  َأسُمق ُأَُم٤مَُم٦مَ 
ِ
ء َٓ ، َه١ُم

 
ِ
اَمء ًَّ ٧َم َأِديِؿ اًم   حَتْ

ِ
اَمء ًَّ ٧َم َأِديِؿ اًم   ، َوظَمػْمُ ىَمْتغَم حَتْ

ِ
ء َٓ ـَ ىَمَتَٚمُٝمْؿ َه١ُم ِذي ُٟمَؽ . ىُمْٚم٧ُم: وَماَم ؿَم٠مْ  « اًمَّ

٦ًم هَلُؿْ  » َدُِمَٕم٧ْم قَمْٞمٜم٤َمَك؟ ىَم٤مَل  ُْؿ يمَ ، إِ  َرمْحَ ؾْماَلمِ هنَّ ـْ َأْهِؾ اإْلِ . ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: َأسمَِرْأيَِؽ ىُمْٚم٧َم  « ٤مُٟمقا ُِم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ  يماَِلَب اًمٜم٤َّمرِ  ،  إيِن  إًِذا جَلَِريءٌ  » اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ؟ ىَم٤مَل ، َأْم ؿَمْٞمًئ٤م ؾَمِٛمْٕمَتُف ُِم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ  َٓ صَماَلٍث  اهللُ قَمَٚمٞمْ سَمْؾ ؿَمْٞمًئ٤م ؾَمِٛمْٕمُتُف ُِم َٓ صمِٜمْتَلْمِ َو ٍة َو َؿ هَمػْمَ َُمرَّ رواه   « ِف َوؾَمٚمَّ

اإلُم٤مم أمحد واًمؽمُمذي  ورواه أيْم٤مً  ،واًمٚمٗمظ ًمف  ، ( ُمـ ـمرقاين ذم )اعمٕمجؿ اًمٙمٌػماًمٓمؼم

ٜمف ـد طمًـوىم ،ٞم٦ٌم واحل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف احل٤مومظ اًمذهٌل ـواسمـ أيب ؿم واسمـ ُم٤مضمف

 إًم٤ٌمين أيْم٤ًم .
 

ـْ َأيِب ؾَم وم رق :ـمـ ؿِبؾ ادش رجقنخي -12 ـِ اًمٜمٌَِّل  َصغمَّ  ِٕمٞمٍد اخْلُْدِري  ـَٕم اهللُ قَمَٚمْٞمِف  ، قَم

َؿ ىَم٤مَل ـَوؾَم  ٌَِؾ اعمَِْْم  » ٚمَّ
ـْ ىمِ َٓ جُي٤َمِوُز شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ ـَُيُْرُج َٟم٤مٌس ُِم ـَ  ِرِق َيْ٘مَرؤوَن اًْمُ٘مْرآَن  ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ـِ  ي ( . ق طمدي٨م اخلقارج وصححف اعمح٘مؼ )طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمدٞم٤مرواه أسمق يٕمغم ذم ؾم « اًمد 

ِق ىَمْقٌم يَم٠َمنَّ َهْدهَيُْؿ َهَٙمَذا َيْ٘مَرُءوَن  »ىم٤مل  طوقمـ أيب سمرزة أن اًمٜمٌل 
ٌَِؾ اعْمَنْمِ ـْ ىِم ُرُج ُِم َُيْ

َٓ جُي٤َمِوُز شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  اًْمُ٘مْرآنَ  ـِ  ،  ي ـَ اًمد  .  رواه احل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط ُمًٚمؿ « ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ػْم و ًَ ـْ ُي ـِ قَمْٛمٍرو قَم ـَ طُمٜمَٞمٍْػ  سْم ِلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف  ، ىَم٤مَل: ؾَم٠َمًْم٧ُم ؾَمْٝمَؾ سْم ، َهْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم اًمٜمٌَّ

َؿ َيْذيُمُر اخْلََقاِرَج  ِق ، وَمَ٘م٤مَل: ؾَمِٛمْٕمُتُف َوَأؿَم٤م َوؾَمٚمَّ ىَمْقٌم َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن  »َر سمَِٞمِدِه َٟمْحَق اعمنَْْمِ

ٜمَتِٝمِ  ًِ َٓ َيْٕمُدو شَمَراىِمٞمَ سم٠َِمًْم ـِ ْؿ  ي ـَ اًمد  ُِمٞم٦َّمِ يَماَم َيْٛمرُ  ُٝمْؿ َيْٛمُرىُمقَن ُِم ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ رواه ُمًٚمؿ  « ُق اًم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري  وأمحد .  ِل  َصغمَّ  قَم ـِ اًمٜمٌَّ ـْ ىِمٌَِؾ  » اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل  قَم ُرُج ُأَٟم٤مٌس ُِم َُيْ

َٓ جُي٤َمِوُز شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  ْرآنَ ـوَن اًْم٘مُ ِرِق َيْ٘مَرءُ ـاعْمَِْم  ـَ  ،  ـِ  ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ي ًَّ  اًمد  ـَ ـيَماَم َيْٛمُرُق اًم ْٝمُؿ ُِم

ُِمٞم٦َّمِ  َٓ َيُٕمقُدوَن ومِٞمفِ  اًمرَّ ْٝمُؿ قَمغَم وُمقىِمفِ طَمتَّك  ، صُمؿَّ  ًَّ ُؿ ؾِمٞماَمهُ  » ؟ ىَم٤مَل  ىِمٞمَؾ: َُم٤م ؾِمٞماَمُهؿْ  « َيُٕمقَد اًم

ٌِٞم ًْ ٞمُؼ َواًمتَّ
َوَأْٟمتُْؿ  »وصح قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل  رواه اإلُم٤مم أمحد . « ٧ُم اًمتَّْحٚمِ

 وأمحد .رواه ُمًٚمؿ  « ، َي٤م َأْهَؾ اًْمِٕمَراِق  ُٛمقُهؿْ ىَمَتْٚمتُ 
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ٌَْْمَٕم٦ِم شَمَدْرَدرُ ، إطِْمَدى قَمُْمَدْيِف ُِمْثُؾ صمَ  آَيُتُٝمْؿ َرضُمٌؾ َأؾْمَقدُ  »ىم٤مل  ،  ْدِي اعَمْرَأِة َأْو ُِمْثُؾ اًم

ـَ اًمٜم٤َّمسِ  ُرضُمقَن قَمغَم طِملِم وُمْرىَم٦ٍم ُِم ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍد: وَم٠َمؿْمَٝمُد َأين  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َهَذا احلَِدي٨َم  ، « َوَُيْ

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ـَ أَ  ُِم ، وَم٠َمَُمَر  يِب ـَم٤مًم٥ٍِم ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ َوَأَٟم٤م َُمَٕمفُ ، َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ قَمكِمَّ سْم

ِل  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ضُمِؾ وَم٤مًْمُتِٛمَس وَم٠ُميِتَ سمِِف طَمتَّك َٟمَٔمْرُت إًَِمْٞمِف قَمغَم َٟمْٕم٧ِم اًمٜمٌَّ ِذي  سمَِذًمَِؽ اًمرَّ اًمَّ

ؾِمٞماَمُهْؿ  » ط اًمٜمٌَِّل   وذيمرٟم٤م ذم اًمٕمٜمقان اخل٤مُمس ىمقل . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . َٟمَٕمَتفُ 

ٌِٞمُد  -اًمتَّْحٚمِٞمُؼ  ًْ وشمقضمد رواي٤مت  وذيمرٟم٤م ُمٕمٜم٤مه . ،رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه  « -َأْو ىَم٤مَل: اًمتَّ

 أظمرى ذم هذا اعمج٤مل .

ُرُج ذِم آظِمِر  »ي٘مقل  طومٕمـ أيب سمرزة أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  هلؿ أمثال وأصباه : -14 َُيْ

َُم٤مِن ىمَ  َٓ جُي٤َمِوُز شَمَراىِمٞمَُٝمؿْ ، َيْ٘مرَ  ْقٌم يَم٠َمنَّ َهَذا ُِمٜمُْٝمؿْ ـاًمزَّ ؾْماَلِم يَمٛمَ ـ، َيْٛمُرىُمقَن ُمِ  ُءوَن اًْمُ٘مْرآَن  ٤م ــَ اإْلِ

ْٝمُؿ ُمِ  ًَّ ُِمٞمَّ ـَيْٛمُرُق اًم َٓ َيَزاًمُ  ، ؾِمٞماَمُهْؿ اًمتَّْحٚمِٞمُؼ  ٦مِ ــَ اًمرَّ ُرَج آظِم ـ،  ُرُهْؿ ـقَن َُيُْرضُمقَن طَمتَّك َُيْ

٤ملِ ـُمَ  ضمَّ ٞمِح اًمدَّ
ًِ رواه اًمٜم٤ًمئل  « ٦مِ ـَواخْلَٚمِٞم٘مَ  ِؼ ـ، ُهْؿ َذُّ اخْلَٚمْ  قُهْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقُهؿْ ، وَم٢مَِذا ًَمِ٘مٞمتُٛمُ  َع اعْمَ

ورواه احل٤ميمؿ وصححف ُمـ همػم ذيمر اعمًٞمح اًمدضم٤مل . وذم اإلؾمٜم٤مد قمٜمدهؿ ذيؽ  ،وأمحد 

طمدي٨م وذم  احلدي٨م هذا ذم ، «ذم آظمر اًمزُم٤من  »قم٤ٌمرة وسمـ ؿمٝم٤مب وومٞمف ضمٝم٤مًم٦م . ا

، وذًمؽ عم٤م  طمجر محٚمف قمغم آظمر زُم٤من ظمالوم٦م اًمٜمٌقة ضمقز احل٤مومظ اسمـ ، اًمّمحٞمحلم أيْم٤مً 

وقمغم أي طم٤مل وم٢من إُمث٤مل  . « ظمالوم٦م اًمٜمٌقة صمالصمقن ؾمٜم٦م  »ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح 

طمٞم٨م يٙمقن اعمٕمٜمك اعمريمزي واطمدًا وًمٙمـ ختتٚمػ  ، اعمٕم٤مدة طم٘مٞم٘م٦م واىمٕم٦م عمختٚمِػ اًمٓمقائػ

 شم٤ٌمرك ٤ملـد ىمـوىم ، ًمت٠مصمػماًمقؾم٤مئؾ واعمتٕمٚم٘م٤مت ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٙم٤من واًمزُم٤من وؾم٤مئر قمقاُمؾ ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ڍ ٤ممم ـــشمٕمو

ۉ  ې   ې  ې  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم يمذًمؽ و ، ٥٩ – ٥6اًمذاري٤مت:  ڍٿ  ٿ      ٿ  ٹ  

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  

  .117اًمٌ٘مرة:  چېئېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی 
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طم٘مٞم٘م٦م إُمر هق ُمٕمروم٦م اًمٗمرق سملم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم وقم٤ٌمدة اًمٜمٗمس . يقوح ذًمؽ أن       

ويمذًمؽ  ،ومٛمٜمٝم٤م ؿمٝمقة اعم٤مل وؿمٝمقة اًمٚمذة وؿمٝمقة اًم٘مقة واًمتًٚمط  ،ؿمٝمقة اإلٟم٤ًمن ُمتِمٕم٦ٌم 

وًمٙمٜمٝم٤م اؾمتج٤مسم٦م  ،مم اًمتٜمًؽ واًمتٕمٌد . وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمدة ًمٞم٧ًم رهم٦ٌم إمم اهلل شمٕم٤مؿمٝمقة 

وىمد  ،وم٢مهن٤م ؾمتٙمقن حمٙمقُم٦م سم٤مهلقى واًمِمٝمقة وًمٞمس سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ،ًمِمٝمقة اًمٜمٗمس 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم شمٙمقن ومٞمٝم٤م درضم٦م او أيمثر ُمـ ُمْمٛمقن 

 .  1٩اًمٗمرىم٤من:  ڍ ۈئ  ۈئ  ېئ

 شم٤ٌمرك ىمقًمف . واٟمٔمر ذمديـ تاًم او هقى سملم اإليامن سم٤مًمديـ وؿمٝمقة ضمداً  واًمٗمرق يمٌػم      

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ ٤ممم ـــــشمٕمو

قمٚمٞمف اًمّمالة سمٞم٘ملم صح٦م ٟمٌقة حمٛمد  وم٤معمجٛمققم٦م اًمتل شمٕمرف ،62إٟمٕم٤مم:  ڍ ژ

واًمِمٝمقة ًمٞم٧ًم إيامٟم٤ًم  ،ؿمٝمقة اًمتديـ وم٢مهن٤م  ،وُمع ذًمؽ شمرشمٌط سمٕم٤ٌمدة أظمرى خم٤مًمٗم٦م  واًمًالم

 وٓ قم٘مٞمدة . 

ىم٤مل  ،ٝمقات او شمًخػم اًمٗمٙمر واًمٕم٘مٞمدة ًمٚمِمٝمقات ُمذُمقُم٤ًم ضمدًا اًمِموًمذًمؽ يم٤من إشم٤ٌمع       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڍشمٕم٤ممم 

ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے    ڍوىم٤مل شمٕم٤ممم  ،68اًمٜم٤ًمء:  ڍ ڀ

  . ٥9ُمريؿ:  ڍ ۓ  ۓ ﮲ 

 ٜمٗمس ُمـشم٘متٍم ذم اًمٕمٛمؾ قمغم ُم٤م شمِمتٝمٞمف اًم ديـتواًمْم٤مسمط ذم ذًمؽ يمٚمف أن ؿمٝمقة اًم      

وًمٙمـ ُمع اإلؾمتٕمداد ًمتحريٗمٝم٤م  وأُم٤م همػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم وَمـُتـتْـرك ، إطمٙم٤مم ضمزئٞم٤مت

صمؿ  وؿمٝمقة اًمتٜمًؽ هذه ُمقضمقدة ذم اعمٚمؾ اعم٤موٞم٦م قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م وشمٌديؾ ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م .

قم٘مٞمدة سم٤مًمديـ  ًمديـ وم٢مٟمفاإليامن سم٤م هذا سمخالفو . طمدصم٧م ذم هذه إُم٦م سمدرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م

  يم٤من ذم اًمٕمٛمؾ ىمّمقر . ق وإنْ يمٚمف يمام ه
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 : جة مـ مل يؽّػر اخلقارج إوائؾح

، أهنام أشمٞم٤م أسم٤م  حدي٨م أيب ؾمٚمٛم٦م وقمٓم٤مء سمـ ي٤ًمرسم إوائؾ مل يٙمٗمر اخلقارجاطمت٩م ُمـ        

؟ ىم٤مل: ٓ أدري  يذيمره٤م طؾمٕمٞمد اخلدري وم٠ًمٓه قمـ احلروري٦م: هؾ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

٦ِم  » ي٘مقل ط ، وًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ُمـ احلروري٦م  -َومَلْ َيُ٘مْؾ ُِمٜمَْٝم٤م  -َُيُْرُج ذِم َهِذِه إُُمَّ

ِ٘مُروَن َصاَلشَمُٙمْؿ َُمَع َصاَلهِتِؿْ   -َأْو طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ  -،  ، َيْ٘مَرُءوَن اًمُ٘مْرآَن َٓ جُي٤َمِوُز طُمُٚمقىَمُٝمؿْ  ىَمْقٌم حَتْ

ُِمٞم٦َّمِ  ـَ اًمرَّ ْٝمِؿ ُِم ًَّ ـِ ُُمُروَق اًم ي ـَ اًمد  اُِمل إمَِم ؾَمْٝمِٛمفِ ، وَمٞمَ  َيْٛمُرىُمقَن ُِم ، إمَِم  ، إمَِم َٟمّْمٚمِفِ  ٜمُْٔمُر  اًمرَّ

ءٌ  ، وَمَٞمَتاَمَرى ذِم اًمُٗمقىَم٦مِ  ِرَص٤مومِفِ  ِم َرْ ـَ اًمدَّ ٤م ُِم  . ُمًٚمؿو اًمٌخ٤مري رواه « ، َهْؾ قَمٚمَِؼ هِبَ

ُمـ مل  ٤مطمت٩م، وم أي اًمٙمن أو احلز ذم اًمًٝمؿ اًمذي جيٕمؾ ومٞمف اًمقشمر « اًمٗمقىم٦م » طىمقًمف       

، وىم٤مًمقا إن ُمـ  أن اعمراء يٗمٞمد اًمِمؽ سمحج٦م « يتامرى ُمـ اًمٗمقىم٦م » ج سمٚمٗمظ يٙمٗمر اخلقار

 . دظمؾ ذم اإلؾمالم ٓ حيؾ إظمراضمف إمم اًمٙمٗمر إٓ سمٞم٘ملم ٓ ؿمؽ ومٞمف

واعمِمٝمقر أهن٤م اعمج٤مدًم٦م قمغم  ،صحٞمح أن اًمتامري هق اعمج٤مدًم٦م  ،هذه احلج٦م ومٞمٝم٤م ٟمٔمر و      

 وًمٙمـ، 66اًمٙمٝمػ:  چک گ گ ک ک کچوىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،ؾمٌٞمؾ اًمؽمدد واًمِمؽ 

أن ُمٕمٜمك احلدي٨م هق اًمِمؽ ذم ظمروضمٝمؿ ُمـ اإلؾمالم؟؟ وذًمؽ أن  وضمدواُمـ أيـ 

، وهق أهنؿ ظمرضمقا ُمـ اإلؾمالم صمؿ طمّمؾ اًمتامري هؾ شمٕمٚم٘مقا  احلدي٨م يٜمٓمؼ سمٕمٙمس ذًمؽ

 ؟ سمٌمء سمٕمد ظمروضمٝمؿ أم ٓ

اًمًٝمؿ ُمـ يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ ُمروق  » :قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمهذا هق فم٤مهر ىمقًمف       

 اًمٗمقىم٦م هؾ قمٚمؼ هب٤م ُمـ ، ومٞمتامرى ذم ، إمم رص٤مومف ، إمم ٟمّمٚمف اًمرُمٞم٦م ومٞمٜمٔمر اًمراُمل إمم ؾمٝمٛمف

، وإٟمام  . وُمٕمٚمقم أن ُمـ ظمرج ُمـ اإلؾمالم مل يرضمع إًمٞمف سم٤مًمِمؽ واًمتامري « اًمدم رء

احلدي٨م اًمذي ومٞمف ًمٗمظ اًمتامري فم٤مهر ذم شمٙمٗمػم أيْم٤ًم وم٢من و . سم٠مُمر فم٤مهر واوحيرضمع إًمٞمف 

ومٝمق قمغم اًمِمؽ ذم أُمرهؿ هؾ يمٗمروا ُمـ مل يٙمٗمرهؿ  ، وأُم٤م قمٜمد ، قمٜمد ُمـ يمٗمرهؿ ارجاخلق

 ،٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي طم٤مدي٨ميرومع هذا اًمِمؽ سم٤مًمرضمقع إمم إأم ٓ؟ وم٤مًمقاضم٥م طمٞمٜمئذ أن 

يٜمٔمر إمم ٟمّمٚمف ومال يقضمد  » ط، واًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل  اعمتٗمؼ قمغم صحتفُمـ ذًمؽ احلدي٨م 

، صمؿ  ، صمؿ يٜمٔمر إمم ٟمْمٞمف ومال يقضمد رء ف ومال يقضمد ومٞمف رء، صمؿ يٜمٔمر إمم رص٤موم ومٞمف رء
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أي أٟمؽ إذا ٟمٔمرت إمم أي ضمزء  ،« ، ىمد ؾمٌؼ اًمٗمرث واًمدم ال يقضمد رءيٜمٔمر إمم ىمذذه وم

ُم٤م شمٗمت٧م واٟمتثر ُمـ ؾمٌؼ اًمدم و ٕن اًمًٝمؿ ىمد ؾمٌؼ ُمـ أضمزاء اًمًٝمؿ عم٤م وضمدت ؿمٞمئ٤مً 

ُي٘م٤مل  أي مل يٕمٚمؼ سمف رء . ،ًمرُمٞم٦م أي ؾمٌؼ يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٕمٚمؼ سمف ُمـ ا ، أضمزاء اجلًؿ

وومرث احل٥م  ،وومرصم٧م اجلُّٚم٦م أي ؿم٘م٘متٝم٤م وٟمثرت مجٞمع ُم٤م ومٞمٝم٤م  ،ومرصمتٝم٤م أي ؿم٘م٘متٝم٤م وٟمثرهت٤م 

ي١ميمد و . (12/111 ، اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ) ذم ذيمر اسمـ ؾمٞمدهيمام  ،يمٌده أي ومتتٝم٤م 

ـِ اًمٜمٌَِّل   ْدِري  َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُ ُمٜمٝم٤م طمدي٨م  ، ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م ُمِمٝمقرة قَم

ِق  » اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل  َصغمَّ  ٌَِؾ اعَمنْمِ ـْ ىِم ُرُج َٟم٤مٌس ُِم ، َوَيْ٘مَرُءوَن اًمُ٘مْرآَن َٓ جُي٤َمِوُز  َُيْ

ُِمٞم٦َّمِ  ؿْ ـشَمَراىِمَٞمٝمُ  ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـَ اًمد  َيُٕمقَد ِف طَمتَّك ، صُمؿَّ َٓ َيُٕمقُدوَن ومِٞم ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ْٝمُؿ إمَِم وُمقىِمفِ  ًَّ أيْم٤ًم  فورواه أسمق داود وصححف إًم٤ٌمين وومٞم ،رواه اًمٌخ٤مري واًمٚمٗمظ ًمف  « اًم

 هذا سمؾ ضم٤مء .احل٤مومظ اًمذهٌل  ورواه يمذًمؽ احل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف ،اًمٕم٤ٌمرة إظمػمة 

ـَ   »احلدي٨م سمٚمٗمظ  ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـَ اًمد  ُِمٞم٦َّمِ  َيْٛمُرىُمقَن ُِم ٌُُف إمَِم وُمقىِمِف وَماَل  اًمرَّ ، َيٜمُْٔمُر َص٤مطِم

َب اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ اهللُ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري وذم رواي٦م حلدي٨م  أمحد . رواه  « َيَرى ؿَمْٞمًئ٤م ىَم٤مَل: وَمَيَ

ًٓ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ هَلُْؿ َُمثاًَل  ، َوَيٜمُْٔمُر ذِم اًمٜمَّيِض   ةً وَمَٞمٜمُْٔمُر ذِم اًمٜمَّّْمِؾ وَماَل َيَرى سَمِّمػمَ  »، َأْو ىَم٤مَل ىَمْق

 ،رواه ُمًٚمؿ وأمحد ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م  « اًْمُٗمقِق وَماَل َيَرى سَمِّمػَمةً  ، َوَيٜمُْٔمُر ذِم  وَماَل َيَرى سَمِّمػَمةً 

 وشم١ميمد هذه اًمرواي٤مت ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أن اًمٗمقق طم٤مًمف يمح٤مل سم٘مٞم٦م أضمزاء اًمًٝمؿ .

أن اًمٗم٤مؾمؼ هق اًمٕم٤ميص  ؿمٙم٤مل هٜم٤ماإلو ،اًمذيـ مل يٙمٗمروا اخلقارج طمٙمٛمقا سمٗمً٘مٝمؿ و      

 اوًمئؽ ، وهذا ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم ، وهق ُم٘مر هب٤م همػم ضم٤مطمد سم٤مًمٙم٤ٌمئر سمٕمد أن سمٚمٖمتف احلج٦م

ن اخلقارج مل ي٘مروا سم٤محلج٩م اًمتل أىم٤مُمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ اسمـ قم٤ٌمس إ، وذًمؽ ًم٘مقل اجلٛمٞمع  اخلقارج

ضمٕم٧م ُمع اسمـ إٓ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ر ، سمؾ ضمحدوه٤م ويمذسمقا هب٤م وادقمقا خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚم٘مرآن وهمػمه

، اضمتٝمدوا وم٠مظمٓمئقا ومٝمؿ جمتٝمدون  ىمقم قمدول. وم٢من أدى ذًمؽ إمم اًم٘مقل سم٠مهنؿ  قم٤ٌمس

 هؿ :. وإن ىم٤مًمقا قمٜمد اجلٛمٞمع ٤مد واًمٌٓمالنـذا واوح اًمٗمًـٝموم،  ذورونـُمٕم قرونـُم٠مضم

 ، هؿ ُمًٚمٛمقن سمٖم٤مة فم٤معمقن :وإن ىم٤مًمقا رضمٕمقا إمم ىمقل ُمـ يمٗمرهؿ . ، ٤مسمرونضم٤مطمدون ُمٙم

وأسمٕمده٤م  اخلقارج ذم أؿمده٤م اوًمئؽ ويٙمقن ،إمم ُمراشم٥م ٜمٞمػ اًمٌٖم٤مة شمّم طمٞمٜمئذ وم٢مٟمف يٜمٌٖمل
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ظم٤مص٦م إذا  ،طم٘مٞم٘مل ومٛمـ أظمػ اعمراشم٥م اؾمتٜم٤مد اخلٓم٠م إمم اضمتٝم٤مد  ،قمـ اًمٕمقاُمؾ اعمخٗمٗم٦م 

طملم يٙمقن اًمت٠مويؾ سمٕمٞمدًا  ، ُوضمدت قمقاُمؾ خمٗمٗم٦م يمٛمٔم٤ممل مل شُمرومع . وُمـ أؿمد ُمراشم٥م اًمٌٖم٤مة

إمم  ومٝمق أىمرب ، رأي ذم اًمتٍمف وشم٠مويؾ اًمٜمّمقصوإٟمام هق سم٤مدئ اًم ،اإلضمتٝم٤مد  قمـ ُمٕمٜمك

 اًمًٗمف واإلؾمتخٗم٤مف سم٤محلرُم٤مت . 

٤مدي٨م ـإطم تٜمدوا إمم طمد يمٌػم إممـروا اخلقارج إوائؾ اؾموقمغم أي طم٤مل وم٢من اًمذيـ يمٗمَّ       

ومال  ، ذم قمٝمد قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ظم٤مص سم٤مخلقارج إوائؾ ذاـوه ، اًمّمحٞمح٦م ذم شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ

تحٚمٞمؾ إىمقال وإومٕم٤مل صمؿ احلٙمؿ ُمث٤مهلؿ سم٤معمروق ُمـ اًمديـ إٓ سمًمِمٛمقل أ جم٤مل سمٕمد ذًمؽ

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم . ،قمٚمٞمٝم٤م ووم٘م٤ًم ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م 

 

 : و ظؾة إمر بؼتؾفؿ دم إحاديثشبب ا

 .ًمٚمٕمٚمامء أيمثر ُمـ ىمقل ًمتٕمٞملم قمٚم٦م إُمر سم٘متؾ اخلقارج إوائؾ       

 ،تٞم٤مر اإلُم٤مم شم٘مل اًمديـ سمـ شمٞمٛمٞم٦م وـم٤مئٗم٦م ُمـ اًم٘مدُم٤مء واعمت٠مظمريـ هق اظم افؼقل إول :      

ُمع قمدم وضمقد ُم٤م  ،وظمالص٦م ُمذهٌٝمؿ أن ؾم٥ٌم إُمر سم٘متٚمٝمؿ هق ُمروىمٝمؿ ُمـ اًمديـ 

ومال هؿ أهؾ قمٝمد وٓ أهؾ ذُم٦م . همػم أن ىمتٚمٝمؿ ظم٤موع ًم٘مقاقمد شمزاطمؿ  ،يٕمّمؿ دُم٤مءهؿ 

يمام طمّمؾ  ،ن سم٢مي٘م٤مف طمٙمؿ اًم٘متؾ يم٤م واضمتٜم٤مب إضار اًمراضمح٦م وإنْ  ،اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد 

ُمٜمٝم٤م طمدي٨م  ،وٕصح٤مب هذا اًم٘مقل أدًم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة ُمـ ُمٕم٤مىم٦ٌم اعمٜم٤موم٘ملم سمٖمػم اًم٘متؾ . 

ؾَمَٞمْخُرُج ىَمْقٌم ذِم آظِمِر  » قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َيُ٘مقُل قَمكِمّ َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف أٟمف ؾمٛمع َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ 

َُم٤مِن ، َأطْمَداُث  ٦ِم ، َٓ جُي٤َمِوُز إِياَمهُنُْؿ  اًمزَّ يَّ
ـْ ظَمػْمِ ىَمْقِل اًمؼَمِ إؾَْمٜم٤َمِن ، ؾُمَٗمَٝم٤مُء إطَْماَلِم ، َيُ٘مقًُمقَن ُِم

ُِمٞم٦َِّم ، وَم٠َمْيٜماََم ًَمِ٘مٞمُتُٛمقُهْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقُهْؿ ،  ،طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ  ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـَ اًمد  َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ـْ وَم٢مِنَّ ذِم ىَمتْ  ُم٘مروٟم٦م  «وم٠ميٜمام ...  »وقم٤ٌمرة  ، رواه اًمٌخ٤مري «ىَمَتَٚمُٝمْؿ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ٚمِِٝمْؿ َأضْمًرا عمَِ

وٓ يٛمٙمـ شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م قمغم طمداصم٦م اًمًـ وٓ  ، ن ىمتٚمٝمؿ هق سم٥ًٌم ُم٤م ؾمٌؼ ذيمرهأي ا ،سم٤مًمٗم٤مء 

٤م ذم هذه هذا إذا ٟمٔمرٟم ، قمغم اعمروق ُمـ اًمديـ شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م إٓ ومٚمؿ يٌؼ ،ٓ اًم٘مقل احلًـ اًمًٗمف و

 أوضم٥م ، قارجـاخل أي ، ١مٓءـه أن ٚمؿومٕمُ  شمٕم٤ممم: اهلل رمحفـ شمٞمٛمٞم٦م ـىم٤مل اسم.  اًمرواي٦م ًمقطمده٤م
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 ُمـ يٛمرىمقن »  قمكم ٨مـطمدي لـوم فـىمقًم فـقمٚمٞم دل يمام ، اًمديـ ــُم ُمروىمٝمؿ ٚمٝمؿـىمت

٘متٚمٝمؿ قمغم سم إُمر ومرشم٥م « وم٤مىمتٚمقهؿ ًم٘مٞمتٛمقهؿ وم٠ميٜمام ، اًمرُمٞم٦م ُمـ اًمًٝمؿ يٛمرق يمام اًمديـ

أول ُم٤م فمٝمروا ٕٟمف مل َيٌِـ ًمف أهنؿ   . وإٟمام مل ي٘متٚمٝمؿ قمكّم  أٟمف اعمقضم٥م ًمف ؿ، ومٕمٚم ُمروىمٝمؿ

٤ٌّمب وأهم٤مروا قمغم هح اًمٜم٤مس  قًمف ـومٔمٝمر ومٞمٝمؿ ىم ،اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمٕمقشم٦م طمتك ؾمٗمٙمقا دم اسمـ طم

َْوصَم٤مِن   » ط ْٕ ؾْماَلِم َوَيَدقُمقَن َأْهَؾ ا وٕٟمف ًمق  ،ومٕمٚمؿ أهنؿ اعم٤مرىمقن  ، «َيْ٘مُتُٚمقَن  َأْهَؾ اإْلِ

وىمد يم٤مٟم٧م طم٤مضمتف  ، وشمٗمرىمقا قمغم قمكّم  ،ىمتٚمٝمؿ ىمٌؾ اعمح٤مرسم٦م ًمرسمام همْم٧ٌم هلؿ ىم٤ٌمئٚمٝمؿ 

ذم طم٤مضمتف ذم أول إُمر إمم اؾمتئالف  طإمم ُمداراة قمًٙمره واؾمتئالومٝمؿ يمح٤مل اًمٜمٌل 

 . (179-17٩  ، )اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ُمع اظمتّم٤مر ُمـ  اهـاعمٜم٤موم٘ملم . 

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم قمدة ٘مد ذه٥م وم ،رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤موم٘ملم  وهذا يِمٌف ُمذه٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م      

إمم أن ىمتؾ اعمٜم٤مومؼ إذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف اًمٌٞمٜم٦م يم٤من ُمنموقم٤ًم  (اًمّم٤مرم اعمًٚمقل)ُمقاوع ُمـ يمت٤مب 

، عمقاٟمع  مل ي٘مؿ اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وي٘متٚمٝمؿ ط، إٓ أن اًمٜمٌل  سمٛمراطمؾ طىمٌؾ ُمقت اًمٜمٌل 

: اًمقضمف اًمث٤مين أٟمف ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شمقضمٞمف هذا اًمرأيو . ذقمٞم٦م ُم٘مدُم٦م ذم اًمرشم٦ٌم قمغم ىمتٚمٝمؿ

، وىمد سملم ذًمؽ  اًمًالم يم٤من ُي٤مف أن يتقًمد ُمـ ىمتٚمٝمؿ ُمـ اًمٗم٤ًمد أيمثر مم٤م ذم اؾمتٌ٘م٤مئٝمؿقمٚمٞمف 

إذا شمرقمد ًمف آٟمػ يمثػمة  » وىم٤مل ، « حدث اًمٜم٤مس أن حمٛمدًا ي٘متؾ أصح٤مسمفٓ يت » طملم ىم٤مل

 . ( ٩٥7-٩٥8 ، اًمّم٤مرم اعمًٚمقل . اهـ ) « سمٞمثرب

ٚمِؿ سْمـطمدي٨م  ،ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ومم٤م ُذيمر عم٤ًمقمدة        ًْ ـْ َأسمِٞمفِ  ُُم ، َأنَّ َٟمٌِلَّ اهللَِّ  َأيِب سَمَٙمَرَة، قَم

اَلةِ  َؿ َُمرَّ سمَِرضُمٍؾ ؾَم٤مضِمٍد َوُهَق َيٜمَْٓمٚمُِؼ إمَِم اًمّمَّ اَلَة َوَرضَمَع قَمَٚمْٞمِف  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ، وَمَ٘م٣َم اًمّمَّ

ِلُّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ؾَم٤مضِمدٌ َوُهَق  ـْ َيْ٘مُتُؾ َهَذا؟ » ، وَمَ٘م٤مَل  ، وَمَ٘م٤مَم اًمٜمٌَّ وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ  ، « َُم

ـْ َيَدْيفِ  هُ  وَمَحَنَ قَم َط ؾَمْٞمَٗمُف َوَهزَّ ل ، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َي٤م َٟمٌِلَّ اهللَِّ  وَم٤مظْمؽَمَ ، يَمٞمَْػ َأىْمتُُؾ  ، سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َوُأُم 

َّٓ اهللَُّ َٝمدُ ـ٤مضِمًدا َيِْم ـَرضُماًل ؾَم  َٓ إًَِمَف إِ ٌُْدُه َوَرؾُم  َأْن  ًدا قَم ـْ َيْ٘مُتُؾ  » ؟ صُمؿَّ ىَم٤مَل  قًُمفُ ـَوَأنَّ حُمَٛمَّ َُم

هُ  وَمَ٘م٤مَل: َأَٟم٤م وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ  ، « َذا؟ــهَ  َط ؾَمٞمَْٗمُف َوَهزَّ ـْ ِذَراقَمٞمِْف َواظْمؽَمَ ، طَمتَّك َأْرقَمَدْت  ، وَمَحَنَ قَم

َّٓ اهللَُّ ، َيِْمَٝمدُ  ، يَمٞمَْػ َأىْمُتُؾ َرضُماًل ؾَم٤مضِمًدا َل: َي٤م َٟمٌِلَّ اهللَِّ، وَمَ٘م٤م َيُدهُ  َٓ إًَِمَف إِ ٌُْدُه  َأْن  ًدا قَم َوَأنَّ حُمَٛمَّ

ِلُّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم  َوَرؾُمقًُمفُ  ٍد سمَِٞمِدِه، ًَمْق ىَمَتْٚمُتُٛمقُه ًَمٙمَ  » ٚمَّؿَ ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ ٤مَن َواًمَّ
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َل ومِْتٜم٦ٍَم َوآظِمَرَه٤م وصححف إًم٤ٌمين قمغم ذط ُمًٚمؿ  ،رواه اإلُم٤مم أمحد واسمـ أيب قم٤مصؿ  « َأوَّ

َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد وهلذا احلدي٨م ؿم٤مهد ُمـ رواي٦م ( . 619٥احلدي٨م  ،)اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 

ؾَمٚمََّؿ وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ إيِن  َُمَرْرُت ، َأنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر ضَم٤مَء إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وَ  اخْلُْدِري  

ـُ اهْلَْٞمئ٦َِم ُيَّمكم   سمَِقاِدي يَمَذا َويَمَذا ًَ ٌع طَم ِلُّ  ، وَم٢مَِذا َرضُمٌؾ ُُمَتَخِم  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمٌَّ

سَمْٙمٍر وَمَٚمامَّ َرآُه قَمغَم شمِْٚمَؽ احْل٤َمِل يَمِرَه َأْن  ىَم٤مَل: وَمَذَه٥َم إًَِمٞمِْف َأسُمق ، « اْذَه٥ْم إًَِمٞمِْف وَم٤مىْمُتْٚمفُ  » َوؾَمٚمَّؿَ 

َؿ ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ اهللُ َيْ٘مُتَٚمفُ   قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ، وَمَرضَمَع إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

تِل َرآُه َأسُمق سَمْٙمرٍ ، وَمَذَه٥َم قُمَٛمُر وَمَرآُه قَمغَم  « اْذَه٥ْم وَم٤مىْمُتْٚمفُ  » ًمُِٕمَٛمرَ  ، ىَم٤مَل: وَمَٙمِرَه َأْن  شمِْٚمَؽ احْل٤َمِل اًمَّ

ًٕم٤م، ىَم٤مَل: وَمَرضَمَع وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ إيِن  َرَأْيُتُف ُيَّمكم   َيْ٘مُتَٚمفُ  َي٤م  » ، ىَم٤مَل  وَمَٙمِرْه٧ُم َأْن َأىْمُتَٚمفُ  ُُمتََخِم 

ُف مَلْ  قَل اهللَِّ ـَع قَمكِمٌّ وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُم ـ، وَمَرضَم  َرهُ ـ وَمَٚمْؿ يَ ، ىَم٤مَل: وَمَذَه٥َم قَمكِمٌّ  « قَمكِمُّ اْذَه٥ْم وَم٤مىْمُتْٚمفُ  ، إِٟمَّ

َٓ جُي٤َمِوُز  إِنَّ َهَذا َوَأْصَح٤مسَمُف َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآنَ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ، ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ  ُيَرهْ   ،

ـَ اًمد   شَمَراىِمَٞمُٝمؿْ  ـِ يَماَم َيْٛمرُ ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ُِمٞم٦َّمِ ي ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ َٓ َيُٕمقُدوَن ومِٞمِف طَمتَّك َيُٕمقَد  ُق اًم صُمؿَّ 

ْٝمُؿ ذِم وُمقىِمفِ  ًَّ ٦مِ ، وَم٤مىْمتُ  اًم يَّ رواه اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ٓ سم٠مس سمف ذم  « ُٚمقُهْؿ ُهْؿ َذُّ اًْمؼَمِ

وىمد ضمّقد  ،حل٤مل ومٗمل اإلؾمٜم٤مد أسمق رؤسم٦م ؿمداد سمـ قمٛمران وهق شم٤مسمٕمل جمٝمقل ا ،د ــاًمِمقاه

وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم )اًمًٚمًٚم٦م  ،( 16/6٥1 ،ذم )ومتح اًم٤ٌمري سمـ طمجر ااإلؾمٜم٤مد احل٤مومظ 

وهق ُمـ  همػم ُمٕمروف سمجرح ذًمؽ ًمٙمقن أيب رؤسم٦موًمٕمؾ  ،( 619٥احلدي٨م  ،اًمّمحٞمح٦م 

ُمذه٥م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واسمـ طم٤ٌمن ُمـ  وهذا جيري قمغم ،ومحٛماله قمغم اًمٕمداًم٦م  اًمت٤مسمٕملم

 تؼدير شالمة اشـاد احلديثغ مـ افعؾؾ ادمثرة ؾنن احلؽؿ ؾقفام اشتـد وظذ اعمحدصملم .

  بعد ظفد افـبقة . ذاال جمال هلؾ ،فقس إػ افبقـات افؼضائقة إػ ظؾؿ افـبقة و

 

غمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف ىم٤مل ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ َص   ، َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري  طمدي٨م  وىمد ُيٕمٙمر قمغم رأي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م      

ـْ ِوْئِْمِئ َهَذا »َوؾَمٚمََّؿ  ـَ  ىَمْقًُم٤م َيْ٘مَرُءوَن اًمُ٘مْرآنَ  إِنَّ ُِم َٓ جُي٤َمِوُز طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ـْ  ُِمٞم٦َِّم ، َيْ٘مُتُٚمقَن َأْهَؾ اإِلؾْمالَِم َوَيَدقُمقَن َأْهَؾ إَْوصَم٤مِن ، ًَمِئ ـَ اًمرَّ ْٝمِؿ ُِم ًَّ اإِلؾْماَلِم ُُمُروَق اًم

ىَمْ َأْدَريْمُتُٝمْؿ  همػم  «ًمئـ أدريمتٝمؿ ...  »ومجٛمٚم٦م .  رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه «ُتَٚمٜمَُّٝمْؿ ىَمْتَؾ قَم٤مٍد َٕ

وُمع ذًمؽ وم٢مهن٤م ُمـ سم٤مب شمرشمٞم٥م طمٙمؿ قمغم آظمر سمجٛمٚم٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم  ، ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمٗم٤مء
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ئمٝمر زم أن احلٙمؿ و .ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ُمـ هذا اًمٜمقع د ؿمقاهد يمثػمةوشمقضم ،راب ــاإلقم

أي ىمتٚمٝمؿ أهؾ اإلؾمالم . وىمد  ،ومٝمؿ ظم٤مص٦م اًمٕم٤ٌمرة إظمػمة سم٘متٚمٝمؿ ُمؽمشم٥م قمغم مجٚم٦م أوص٤م

وضمٕمٚمف أىمرب  ،شم٠مظمػم ذيمر اعمروق ُمـ اًمديـ صح ذم سمٕمض رواي٤مت هذا احلدي٨م ٟمٗمًف 

 َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ : وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ، ىَم٤مَل  َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري  ومٕمـ  ،ُمذيمقر حلٙمؿ ىمتٚمٝمؿ 

ـْ ِوئْ  » َٓ جُي٤َمِوُز طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ َيْ٘مُتُٚمقنَ إِنَّ ُِم ؾْماَلمِ   ِْمِئ َهَذا ىَمْقًُم٤م َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن   َأْهَؾ اإْلِ

َْوصَم٤منِ  ْٕ ُِمٞم٦َّمِ  َوَيَدقُمقَن َأْهَؾ ا ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ؾْماَلِم يَماَم َيْٛمُرُق اًم ـَ اإْلِ ـْ َأْدَريْمُتُٝمْؿ  ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ، ًَمِئ

ىَْمُتَٚمٜمَُّٝمْؿ ىَمتْ  يّمح  وًمٙمـ ٓ رواه ُمًٚمؿ وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م اخلقارج . « َؾ قَم٤مدٍ َٕ

ُمـ ويمذًمؽ إدًم٦م إظمرى  ،ٓ سمٕمد مجٕمٝم٤م ُمع اًمرواي٤مت إظمرىاًمتٛمًؽ سمرواي٦م ُمٕمٞمٜم٦م إ

 اًم٘مرآن واًمًٜم٦م .
 

ىم٤مل رمحف اهلل  ،( ل اًمديـضمد شم٘مُم٤م ىم٤مًمف أسمق اًمؼميم٤مت سمـ شمٞمٛمٞم٦م ) هق افؼقل افثاين :       

، وإٟمام حيؾ إذا يمثروا  ُم٤ًم ًمق أفمٝمروا رأي اخلقارج مل حيؾ ىمتٚمٝمؿ سمذًمؽإن ىمق: ٤مممــشمٕم

سم٤مب ىمت٤مل اخلقارج  ، )ُمٜمت٘مك إظم٤ٌمر ُمـ  اهـ.س ، واؾمتٕمروقا اًمٜم٤مواُمتٜمٕمقا سم٤مًمًالح

واطمت٩م أسمق  . ُمع ظمالف ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ وهذا اًم٘مقل هق اعمِمٝمقر قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء .وأهؾ اًمٌٖمل(

ـَ  » طوومٞمف ىمقل اًمٜمٌل  ،قارج اًمؼميم٤مت سمحدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ذم اخل َيْٛمُرىُمقَن ُِم

ـْ  ُِمٞم٦َِّم ، َيْ٘مُتُٚمقَن َأْهَؾ اإِلؾْمالَِم َوَيَدقُمقَن َأْهَؾ إَْوصَم٤مِن ، ًَمِئ ـَ اًمرَّ ْٝمِؿ ُِم ًَّ اإِلؾْماَلِم ُُمُروَق اًم

ىَْمُتَٚمٜمَُّٝمْؿ ىَمتَْؾ قَم٤مدٍ  َٕ هق ىمري٥م ُمـ عم٤م  وأىمقى ُم٤م حُيت٩م سمف.  رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه « َأْدَريْمُتُٝمْؿ 

هق آي٦م إطمزاب اًمتل شم٘مدم شمٗمًػمه٤م ذم اًمٙمالم قمـ  ،ذه٥م أيب اًمؼميم٤مت وُمـ واوم٘مف ُم

ع اعمٜم٤موم٘ملم واصقل ـذم اًمتٕم٤مُمؾ ُم طقل اهلل ـػمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمرؾمـويمذًمؽ اًمً ، اعمٜم٤موم٘ملم

ـ ـد اعمتحقل ساطم٦م إمم ديـع اعمرشمـ. وذيمرٟم٤م هٜم٤مك أن اًمٗمرق يمٌػم سملم اًمتٕم٤مُمؾ ُم قارجـاخل

يدقمل اإلؾمالم يم٤معمٜم٤مومؼ واخل٤مرضمل إذا يم٤من ُمـ ٟمقع اخلقارج  وسملم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمـ ،ر ـظمآ

ۇ  ۇ  ۆ    ڍومٜمٓمٚم٥م ُمـ اًم٘م٤مرئ اًمرضمقع ذم هذا اًمٙمت٤مب إمم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،إوائؾ 

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ې  ې   ى     ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
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 .26 – 22إطمزاب:  ڍ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  

سمٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمتحزب وقمغم أي طم٤مل وم٢من ىمقل أيب اًمؼميم٤مت سمـ شمٞمٛمٞم٦م حيت٤مج إمم شمٍميح 

، وشمٙمقن  ًمٚمٛمّمٞم٦ٌم أن شم٘معو ًم٘مقة اعمٜمحروملم أن شمٙمؼم إْذ ٓ يّمح اًمًامح ،وشم٘مقي٦م اًمِمقيم٦م 

 . ظم٤ًمئر اعمقاضمٝم٦م طمٞمٜمئذ يمٌػمة

 

 احلذر افشديد ظـد اهتام 

  : ره اإلشالم بلكف خارجل او مـاؾؼاهمـ ط

شم٘مدم اًمتٜمٌٞمف إمم ذًمؽ ذم أوائؾ اًمٙمالم قمـ اًمٜمٗم٤مق . وجي٥م ذم هذا اعمج٤مل اًمٜمٔمر ذم         

احلٙمؿ قمغم ذي اخلقيٍمة اًم٘مرائـ وذم ؾمقاسمؼ اإلٟم٤ًمن . يقوح ذًمؽ اًمٗمرق اًمٙمٌػم ذم 

ى ُمع اًمّم٤محللم واًمتٕم٤مُمؾ ُمـ ضمٝم٦م أظمر ،وىمد ذيمرٟم٤م إطم٤مدي٨م ومٞمٝمؿ  ،وأُمث٤مًمف ُمـ ضمٝم٦م 

 طملم يّمدر ُمٜمٝمؿ ُم٤ميِمٌف ىمقل او قمٛمؾ اعمٜم٤موم٘ملم .

ومٕمـ قم٤مئِم٦م ريض .   بلكف مـاؾؼ  ، دم شاظة ؽضب ،ؾؿـ ذفؽ اهتام شعد بـ ظبادة        

قُمف وم٤مؾمتٕمذر ُمـ قمٌد اهلل سمـ ُمـ ٟم ط دي٨م اإلومؽ ىم٤مًم٧م: وم٘م٤مم رؾمقل اهلل اهلل قمٜمٝم٤م ذم طم

 ُم٤م يٕمذرين ُمـ رضمؾ سمٚمٖمٜمل أذاه ذم أهكم؟ ومقاهلل ُمـ  »سمـ ؾمٚمقل ، وم٘م٤مل وهق قمكم اعمٜمؼم  أيب 

وم٘م٤مم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ أطمد سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل  ، «قمٚمٛم٧م قمغم أهكم إٓ ظمػمًا  

اهلل ، أٟم٤م واهلل أقمذرك ُمٜمف ، إن يم٤من ُمـ إوس ضسمٜم٤م قمٜم٘مف ، وإن يم٤من ُمـ أظمقاٟمٜم٤م اخلزرج 

هق ؾمٞمد اخلزرج ، ويم٤من رضماًل ص٤محل٤ًم أُمرشمٜم٤م ومٗمٕمٚمٜم٤م ومٞمف أُمرك ، وم٘م٤مم ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ، و

وًمٙمـ اطمتٛمٚمتف احلٛمٞم٦م ، وم٘م٤مل ًمًٕمد سمـ ُمٕم٤مذ : يمذسم٧م ، ًمٕمٛمر اهلل ٓ شم٘متٚمف وٓ شم٘مدر قمغم 

ذًمؽ ، وم٘م٤مم أؾمٞمد سمـ طمْمػم ، وهق اسمـ قمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ، وم٘م٤مل ًمًٕمد سمـ قم٤ٌمدة : يمذسم٧م 

إوس واخلزرج طمتك مهقا ًمٕمٛمر اهلل ًمٜم٘متٚمٜمف ، وم٢مٟمؽ ُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم . ومث٤مر احلٞم٤من 

ُيّٗمْمٝمؿ طمتك ؾمٙمتقا  ط ىم٤مئؿ قمغم اعمٜمؼم ، ومٚمؿ يزل اًمٜمٌل  طأن ي٘متتٚمقا ورؾمقل اهلل 

، هذا ُمع أن ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم ويم٤من  وهمػممه٤م وؾمٙم٧م . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري
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، وًمف ُمٗم٤مظمر يمثػمة ذيمره٤م  طُمـ اًمٜم٘م٤ٌمء ، ويم٤من ص٤مطم٥م راي٦م إٟمّم٤مر ذم اجلٝم٤مد ُمع اًمٜمٌل 

 ُمـ شمرضمؿ ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ .
 

ُمـ  » ىم٤مل ط ، وومٞمف أن اًمٜمٌل  ومـ هذا افـقع حديث أيب هريرة  دم ؾتح مؽة         

وم٘م٤مًم٧م إٟمّم٤مر سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: أُم٤م اًمرضمؾ وم٠مدريمتف  ، « ومٝمق آُمـدظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من 

ا ضم٤مء اًمقطمل ٓ ، ويم٤من إذ ، ىم٤مل أسمق هريرة: وضم٤مء اًمقطمل رهم٦ٌم ذم ىمريتف ورأوم٦م سمٕمِمػمشمف

، ومٚمام  طمتك يٜم٘ميض اًمقطمل ط، وم٢مذا ضم٤مء ومٚمٞمس أطمد يرومع ـمرومف إمم رؾمقل اهلل  ُيٗمك قمٚمٞمٜم٤م

 ، ىم٤مل ، ىم٤مًمقا: ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل « ي٤م ُمٕمنم إٟمّم٤مر » ط اٟم٘م٣م اًمقطمل ىم٤مل رؾمقل اهلل

قمٌد اهلل ، إين  يمال » ، ىم٤مل : ىمد يم٤من ذًمؽ ىم٤مًمقا ، « أُم٤م اًمرضمؾ وم٠مدريمتف رهم٦ٌم ذم ىمريتفىمٚمتؿ  »

وم٠مىمٌٚمقا إًمٞمف يٌٙمقن  ، « ، واعمحٞم٤م حمٞم٤ميمؿ واعمامت مم٤مشمٙمؿ ، ه٤مضمرت إمم اهلل وإًمٞمٙمؿ ورؾمقًمف

اهلل ورؾمقًمف  إن »  ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  : واهلل ُم٤م ىمٚمٜم٤م إٓ اًمْمـ سم٤مهلل وسمرؾمقًمف وي٘مقًمقن

 ٝمؿ أرادواوم ، ، أي اًمِمح وىمقل إٟمّم٤مر إٓ اًمْمـ ، رواه ُمًٚمؿ « يّمدىم٤مٟمٙمؿ ويٕمذراٟمٙمؿ

 . وظم٤مومقا أن يتحقل إمم ُمٙم٦م سمٕمد أن ومتح٧م وأؾمٚمؿ أهٚمٝم٤م ُمٕمٝمؿ طسم٘م٤مء اًمٜمٌل 
 

أن أٟم٤مؾم٤ًم ُمـ إٟمّم٤مر ىم٤مًمقا يقم   س بـ مافؽومـ هذا افـقع أيضًا حديث أك      

ىم٤مل أٟمس:  ! ، يٕمٓمل ىمريِم٤ًم ويؽميمٜم٤م وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر ُمـ دُم٤مئٝمؿ : يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقل اهلل طمٜملم

ث رؾمقل اهلل  ُم٤م طمدي٨م  » ، وم٘م٤مل ؾ إمم إٟمّم٤مر ومجٛمٕمٝمؿ ذم ىم٦ٌم ُمـ آدم، وم٠مرؾم طومُحد 

،  : أُم٤م ذوو رأيٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ومٚمؿ ي٘مقًمقا ؿمٞمئ٤مً  وم٘م٤مل ًمف وم٘مٝم٤مء إٟمّم٤مر ، « سمٚمٖمٜمل قمٜمٙمؿ؟

، يٕمٓمل ىمريِم٤ًم ويؽميمٜم٤م وؾمٞمقومٜم٤م  يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقًمف ىم٤مًمقا ، وأُم٤م أٟم٤مس ُمٜم٤م طمديث٦م أؾمٜم٤مهنؿ

وم٢مين أقمٓمل رضم٤مًٓ طمديثل قمٝمد   » ا هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿل رؾمقل اهلل صغم شم٘مٓمر ُمـ دُم٤مئٝمؿ، وم٘م٤م

 ، أومال شمروقن أن يذه٥م اًمٜم٤مس سم٤مُٕمقال وشمرضمٕمقن إمم رطم٤مًمٙمؿ سمرؾمقل اهلل سمٙمٗمر أشم٠مًمٗمٝمؿ

ٟمٙمؿ ٢موم » ، ىم٤مل وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ىمد روٞمٜم٤م ، « ٤م شمٜم٘مٚمٌقن سمف ظمػم مم٤م يٜم٘مٚمٌقن سمفعم. ومقاهلل 

، ىم٤مًمقا:  « ، وم٢مين قمغم احلقض  ورؾمقًمفؾمتجدون أصمرًة ؿمديدة وم٤مصؼموا طمتك شمٚم٘مقا اهلل

 . . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف واًمٚمٗمظ ُمـ ُمًٚمؿ ؾمٜمّمؼم
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أٓ شمروقن أن يذه٥م اًمٜم٤مس سم٤مًمِم٤مء واإلسمؾ وشمذهٌقن سمرؾمقل اهلل إمم  »وذم رواي٦م       

، وًمق ؾمٚمؽ  ُمـ إٟمّم٤مر اُْمَرأً اهلجرة ًمٙمٜم٧م رطم٤مًمٙمؿ؟ إٟمّم٤مر ؿمٕم٤مر واًمٜم٤مس دصم٤مر. وًمقٓ 

وم٤مصؼموا ، إٟمٙمؿ ؾمتٚم٘مقن سمٕمدي أصمرة  ٧م وادي إٟمّم٤مر وؿمٕمٌٝمؿاًمٜم٤مس وادي٤ًم وؿمٕم٤ًٌم ًمًٚمٙم

 . رواه ُمًٚمؿ ، « طمتك شمٚم٘مقين قمغم احلقض

، يمؾ  واًمتٌلم ُمـ طم٘مٞم٘م٦م إٟمّم٤مر واًمرضمقع إمم آصم٤مرهؿ وُمٗم٤مظمرهؿ ويمذًمؽ ُمٕم٤مشمٌتٝمؿ      

وًمٙمٜمف  ، طاإلٟمٙم٤مر قمغم اًمٜمٌل  ٟمقع ٔمٝمر أن ُم٤م صدر ُمـ سمٕمض ؿم٤ٌمهبؿ مل يٙمـ ُمـذًمؽ يُ 

،  سم٠من اًم٘مًٛم٦م يم٤مٟم٧م سمح٥ًم اًمقطمل اعمٜمزل او ضمٝمؾ ،دًا ذم وٌط اًمٜمٗمس ومِمؾ ُم١مىم٧م ضم

واظمتٞم٤مر أؾم٤مًمٞم٥م وُمقاىمع  ، يمح٤مل شمٗم٤مصٞمؾ احلرب ضمتٝم٤مد ُمـ همػم وطملوفمٜمقا أهن٤م شم٤مسمٕم٦م ًمإل

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٠مظمذ سمٛمِمقرة أصح٤مسمف ، ويم٤من اًمٜمٌل صغم ا اًم٘مت٤مل اًمتل مل يٜمزل ومٞمٝم٤م وطمل

 قمغم اعم٤مل ط، وآصمروا رؾمقل اهلل  وا قم٤مدوا إمم احلؼ٠م، ومٚمام شمٌلم ظمالف ذًمؽ وأهنؿ أظمٓم ومٞمٝم٤م

قمغم ىمقهلؿ  ريض اهلل قمٜمٝمؿ وذم ؾمٞم٤مق ُمٕم٤مشم٦ٌم إٟمّم٤مر . ورضمٕمقا سمف إمم سمٞمقهتؿ راوٞم٤ًم قمٜمٝمؿ

أومال شم٘مقًمقن ضمئتٜم٤م ظم٤مئٗم٤ًم ومآُمٜم٤مك  » ىم٤مل ًمألٟمّم٤مر طأن اًمٜمٌل  وى أٟمس ذم اًم٘مًٛم٦م رَ 

. رواه أمحد  سمؾ اعمـ قمٚمٞمٜم٤م هلل ورؾمقًمف٘م٤مًمقا: وم ، « وـمريدًا ومآويٜم٤مك وخمذوًٓ ومٜمٍمٟم٤مك

 . (16/11 وصحح احل٤مومظ اسمـ طمجر إؾمٜم٤مده )ومتح اًم٤ٌمري،
 

وذم ظمت٤مم هذه اعم٠ًمًم٦م ٟمذيمر أن اًمقاضم٥م قمغم اًمٜم٤مفمر أن ي٘مػ ُمقىمٗم٤ًم قمدًٓ وؾمٓم٤ًم ذم هذه       

وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل  خلقارج اًمذي يمٗمروا قمثامن سمـ قمٗم٤من، ومال يٙمقن يم٤م اعم٠ًمًم٦م

.  سمؾ يٕمٓمل اًمتقىمػ او اًمؽمدد طم٘مف وًمٙمـ ُمـ همػم إهاف ومٞمف ،  ومقىمٕمقا هؿ ذم اًمٙمٗمرقمٜمٝمام

يٜمٌف إمم  ،ٕضمؾ ٟمٗمل اإلطمتامٓت يمٚمٝم٤م  ضمداً  ُمٓمٚمقب ُمثؾ هذه اًمـتُّـَٝمؿصحٞمح أن اًمؽمدد ذم 

يٜمٔمر إمم ٟمّمٚمف ومال يقضمد ومٞمف رء صمؿ يٜمٔمر   »ذم طمدي٨م اخلقارج  طذًمؽ ىمقل رؾمقل اهلل 

ومٞمف رء صمؿ يٜمٔمر إمم ٟمْمٞمف ومال يقضمد رء ، صمؿ يٜمٔمر إمم ىمذذه ومال  إمم رص٤مومف ومال يقضمد

ومٞمج٥م  ،ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م رواه  « يقضمد رء ، ىمد ؾمٌؼ اًمٗمرَث واًمدمَ 

إُمر إول: أن إصؾ  ،ُٕمريـ  وذًمؽ ،اًمٙمثػم ذم إهت٤مم اعمًٚمؿ قمغم إؾمالُمف  اًمؽمدد

 مل أؤُمر أن أٟم٘م٥م إين »وذًمؽ حلدي٨م  ،الومف اإلؾمتدراج إمم اًمّمالح وًمٞمس إمم اًمتٍميح سمخ
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ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ  . إُمر اًمث٤مين: وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ،« قهنؿـسمٓمؼ ـوٓ أؿم قمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس

ظَِمٞمِف: َي٤م يَم٤مومِرُ َأيُّام » طىمقل اًمٜمٌل  ِٕ ٤م  اُْمِرٍئ ىَم٤مَل  َّٓ  ، وَمَ٘مْد سَم٤مَء هِب٤َم َأطَمُدمُهَ ، إِْن يَم٤مَن يَماَم ىَم٤مَل َوإِ

قمٜمد اإلوٓمرار  أي جي٥م ، ٟمٗمل اطمتامٓت اًمتٕمٚمؼ سم٤مإلؾمالم يمٚمٝم٤مومٞمج٥م  ، «َٚمْٞمِف َرضَمَٕم٧ْم قمَ 

صمؿ ُمتك ُم٤م حت٘مؼ  ،ُم٤م ُيِمٌف اًمٜمٔمر إمم ٟمّمؾ اًمًٝمؿ ورص٤مومف وٟمْمٞمف وىمذذه  ، إمم هذه اًمتٝمٛم٦م

وم٢من اًمؽمدد وشمقاومؼ قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء إذيمٞم٤مء اًمٕمدول  ، « ىمد ؾمٌؼ اًمٗمرَث واًمدمَ  » ُمْمٛمقن

 قمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم .واهلل شمٕم٤ممم أ ،يتقىمػ 

 

 زكادؿة افذيـ اف

 ضافب  حرؿفؿ ظع بـ أيب

، وقمٜمف اًمِمقيم٤مين ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر قمغم أصؾ  ىمد شمٙمٚمؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري      

ذي ٚمٛمنميملم قم٤مُم٦م؟؟ همػم أن اًمًمٕصؾ اؾمؿ ًمٚمدهري٦م أم اًمثٜمقي٦م أم ، أهق ذم ا ًمٗمظ اًمزٟمدىم٦م

، يٕمرف ذًمؽ  قمغم يمؾ يم٤مومر ئمٝمر اإلؾمالم شاًمزٟمديؼ»قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمًٚمػ هق إـمالق ًمٗمظ 

وُمـ صمؿ  ، وم٘م٤مل: ، وىمد أىمر سمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ُمـ ردود اًمًٚمػ قمغم اجلٝمٛمٞم٦م وأُمث٤مهلؿ

، طمتك ىم٤مل: اًمزٟمدىم٦م ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف  ؾمؿ قمغم يمؾ ُمـ أه اًمٙمٗمر وأفمٝمر اإلؾمالمأـمٚمؼ اإل

ًمزٟمديؼ هق اًمذي ئمٝمر اعمٜم٤موم٘مقن ويمذا أـمٚمؼ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿ أن ا

 . (16/668 ، اهـ )ومتح اًم٤ٌمري. اإلؾمالم وُيٗمل اًمٙمٗمر

وم٘م٤مل: ًمق ،  ، ومٌٚمغ ذًمؽ اسمـ قم٤ٌمس سمزٟم٤مدىم٦م وم٠مطمرىمٝمؿ وقمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل: أشمك قمكم       

وًم٘متٚمتٝمؿ ًم٘مقل  ، « ٓ شمٕمذسمقا سمٕمذاب اهلل » ، ىم٤مل طًمٜمٝمل رؾمقل اهلل  ، يمٜم٧م أٟم٤م مل اطمرىمٝمؿ

ٌََٚمَغ  »وذم رواي٦م  . رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه إٓ ُمًٚمام  « ٤مىمتٚمقهُمـ سمدل ديٜمف وم » رؾمقل اهلل وَم

اَلم ًَّ ٞم٤ًّم قَمَٚمْٞمِف اًم
٤ٌَّمسٍ  َذًمَِؽ قَمٚمِ ـِ قَم رواه أمحد وأسمق داود وصححف إًم٤ٌمين  « ، وَمَ٘م٤مَل: َوْيَح اسْم

يمٚمٛم٦م  شويح»ورواه أيْم٤ًم احل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط اًمٌخ٤مري وواوم٘مف اًمذهٌل . و  ،وهمػمه 

ٞم٤ًّم »وذم رواي٦م  ، وشُمًتٕمٛمؾ ًمٚمٛمدح واًمتٕمج٥مشمرطمؿ وشمقضمع 
وَمَ٘م٤مَل: َصَدَق  ، وَمٌََٚمَغ َذًمَِؽ قَمٚمِ



 437 

٤ٌَّمسٍ  ـُ قَم قمٚمٞمف  شمراضمع قمكمّ شمدل اًمروايت٤من قمغم . و رواه اًمؽمُمذي وصححف إًم٤ٌمين ش اسْم

  اًمًالم قمـ احلرق .

وضمف وُمـ  ، : ورواه احلٛمٞمدي قمـ ؾمٗمٞم٤من سمٚمٗمظ: طمرق اعمرشمديـوؿال احلاؾظ ابـ حجر      

اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ُمـ ، وقمٜمد  آظمر قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم يم٤من أٟم٤مس يٕمٌدون إصٜم٤مم ذم اًمن

،  ، ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ وم٠مـمٕمٛمٝمؿ ـ همٗمٚم٦م أن قمٚمٞم٤ًم سمٚمٖمف أن ىمقُم٤ًم ارشمدوا قمـ اإلؾمالمسم ـمريؼ ؾمقيد

،  ، وميب أقمٜم٤مىمٝمؿ صمؿ رُم٤مهؿ ومٞمٝم٤م صمؿ دقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم وم٠مسمقا، ومحٗمر طمٗمػمة صمؿ أشمك هبؿ

اعمٚمؾ واًمٜمحؾ أن اًمذيـ وزقمؿ أسمق اعمٔمٗمر آؾمٗمرايٜمل ذم  . قمٚمٞمٝمؿ احلٓم٥م وم٠مطمرىمٝمؿ صمؿ أًم٘مك

ف إًمقهٞم٦م وهؿ اًمًٌئٞم٦م ويم٤من يمٌػمهؿ قمٌد ـ، ادقمقا ومٞم رواومضـ اًمــم٤مئٗم٦م ُم أطمرىمٝمؿ قمكمّ 

، وهذا يٛمٙمـ أن يٙمقن أصٚمف ُم٤م  ، صمؿ أفمٝمر اإلؾمالم واسمتدع هذه اعم٘م٤مًم٦م اهلل سمـ ؾم٠ٌم هيقدي٤مً 

ـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ذيؽ ـل ـم٤مهر اعمخٚمص ُمـاًمث٤مًم٨م ُمـ طمدي٨م أسمرويٜم٤مه ذم اجلزء 

ٝمؿ ـؽ رسمـجد يدقمقن أٟمـن هٜم٤م ىمقُم٤ًم قمغم سم٤مب اعمًإىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٕمكم  ، اًمٕم٤مُمري قمـ أسمٞمف

، وم٘م٤مل: ويٚمٙمؿ  ، وم٘م٤مل هلؿ: ويٚمٙمؿ ُم٤م شم٘مقًمقن: ىم٤مًمقا: أٟم٧م رسمٜم٤م وظم٤مًم٘مٜم٤م ورازىمٜم٤م ومدقم٤مهؿ

، إن أـمٕم٧م اهلل أصم٤مسمٜمل إن  وأذب يمام شمنمسمقن قنقمٌد ُمثٚمٙمؿ آيمؾ اًمٓمٕم٤مم يمام شم٠ميمٚمإٟمام أٟم٤م 

، ومٚمام يم٤من اًمٖمد همدوا  ، وم٤مشم٘مقا اهلل وارضمٕمقا وم٠مسمقا ، وإن قمّمٞمتف ظمِمٞم٧م أن يٕمذسمٜمل ؿم٤مء اهلل

، وم٘م٤مل: أدظمٚمٝمؿ وم٘م٤مًمقا  ، وم٘م٤مل: ىمد واهلل رضمٕمقا ي٘مقًمقن ذًمؽ اًمٙمالم قمٚمٞمف ومج٤مء ىمٜمؼم

. وم٠مُمر  وم٠مسمقا إٓ ذًمؽ ،٦م ٙمؿ سم٠مظم٨ٌم ىمتٚمئـ ىمٚمتؿ ذًمؽ ٕىمتٚمٜم، ومٚمام يم٤من اًمث٤مًم٨م ىم٤مل: ًم ذًمؽـيم

أن ُيد هلؿ أظمدود سملم سم٤مب اعمًجد واًم٘مٍم، وضم٤مء سم٤محلٓم٥م ومٓمرطمف سم٤مًمٜم٤مر ذم  قمكمّ 

، وم٠مسمقا أن يرضمٕمقا وم٘مذف هبؿ ومٞمٝم٤م طمتك إذا ن ، وىم٤مل إين ـم٤مرطمٙمؿ ومٞمٝم٤م أو شمرضمٕمق إظمدود

 اطمؽمىمقا ىم٤مل:

 إذا رأي٧م ُمٜمٙمراً  إين   

 

 أوىمدت ٟم٤مري ودقمقت ىمٜمؼماً  

  

أن قمٚمٞم٤ًم أشمك سمٜم٤مس ُمـ  ، ىمت٤مدة ؼوأُم٤م ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمـ ـمري . طمًـوهذا ؾمٜمد       

ؾ قمغم ىمّم٦م أظمرى وم٘مد أظمرج ، وم٢من صم٧ٌم مُح  ، ومًٜمده ُمٜم٘مٓمع اًمزط يٕمٌدون وصمٜم٤م وم٠مطمرىمٝمؿ

، ؿمٝمدت قمٚمٞم٤ًم ذم اًمرطم٦ٌم ومج٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل:  اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أيْم٤ًم ُمـ ـمريؼ أيقب سمـ اًمٜمٕمامن



 438 

،  ، وم٘م٤مم يٛمٌم إمم اًمدار وم٠مظمرضمقا ًمف سمٛمث٤مل رضمؾ ٧م هلؿ وصمـ ذم دار يٕمٌدوٟمفإن هٜم٤م أهؾ سمٞم

  ( .668-16/662 ، )ومتح اًم٤ٌمري ُمـ  . اهـ قمٚمٞمٝمؿ اًمدار ٥مىم٤مل: وم٠مهل

صمؿ قمغم  ، أن اًمزٟمدىم٦م هتٛم٦م يمٌػمة جي٥م ومٞمٝم٤م ُم٤مذيمرٟم٤مه ُمـ شمردد وشمث٧ٌم وطم٤مصؾ يمؾ ذًمؽ      

وىمد ؾمٌؼ ذيمر  ، سمح٥ًم ٟمقع اًمزٟمدىم٦م او سم٤معمرشمديـوم٢من اًمزٟمديؼ ُيٚمحؼ سم٤معمٜم٤موم٘ملم شم٘مدير صمٌقهت٤م 

ومٗمل اًمٜمٝمل قمٜمف  ، سم٤محلرق سم٤مًمٜم٤مر طمد اًمردة وأُم٤م شمٜمٗمٞمذ . شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة ذم اًمٙمالم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم

َصغمَّ  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل :َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل وطمدي٨م  ،طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اًمذي ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 

َّٓ اهلل نَّ اًمٜم٤َّمَر َٓ َوإِ  »اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  ٤م إِ ُب هِبَ  ،رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه ذم ؾمٞم٤مق طمدي٨م  « ُيَٕمذ 

ىْمٜم٤َمَه٤م وَمَ٘م٤مَل َرَأى ىَمْرَي٦َم ٟمَ غمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ََص  اًمٜمٌَِّلَّ  وقمـ اسمـ ُمًٕمقد أن ـْ  » ْٛمٍؾ ىَمْد طَمرَّ َُم

َق َهِذِه؟ ـُ  « طَمرَّ َٓ يَ  » ىَم٤مَل  ، ىُمْٚمٜم٤َم: َٟمْح ُف  َب سمِ إِٟمَّ ٌَِٖمل َأْن ُيَٕمذ  َّٓ َربُّ اًمٜم٤َّمرِ ٜمْ رواه اسمق  « ٤مًمٜم٤َّمِر إِ

وذم اًم٤ٌمب أيْم٤ًم طمدي٨م محزة إؾمٚمٛمل ُمرومققم٤ًم  ،داود ذم ؾمٞم٤مق ىمّم٦م وصححف إًم٤ٌمين 

وىمد ُروي اًم٘متؾ سم٤محلرق قمـ أيب سمٙمر وقمكّم  قمٜمد أمحد وقمٌد اًمرزاق وأيب داود وأيب يٕمغم .

شمراضمع قمكّم قمـ  وذيمرٟم٤م ،ر واسمـ قم٤ٌمس وهمػمهؿ ل ذًمؽ قمٛمـًمػ ومريض اهلل قمٜمٝمام وظم٤م

  . ذم فم٤مهر اًمرواي٤مت ذًمؽ

  

 وأمثاهلؿ إوائؾ اجلفؿقة

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ     ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

اًمٗمتح:  ڍ ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ڍوىم٤مل  ، 11اعم٤مئدة:  ڍ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

ظمٞمٚم٦م ويمٞمٗمٞم٦م حتريٙمٝم٤م طمريم٦م إومٙم٤مر اًمد يٛمثؾ ُمذه٥م اجلٝمٛمٞم٦م ٟمٛمٓم٤ًم ُمتٙمررًا ُمـ. 1٥

وُمـ  واخلداع هب٤م ويمٞمػ يٛمٙمـ أن شمتقهمؾ سمٕمض أضمزائٝم٤م ذم ُمٜم٤مه٩م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم .

ويمٞمٗمٞم٦م اُمتداد ضمزئٞم٤مهت٤م وشمٕم٤مـمل اًمٜم٤مس ُمٕمٝم٤م  ، إومٙم٤مر اًمدظمٞمٚم٦م سمٕمض شمدسمر اًمٞمقم طمريم٦م

أن إُمر اًم٘مديؿ يتٙمرر وًمٙمـ جيد  ،واًمٖم٤مي٤مت وراء ذًمؽ  ،سمّمقرهت٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م او اعم٘مٓمٕم٦م 

 . خمتٚمٗم٦م قاهرٔمسم
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 : كشلة اجلفؿقة وحرـة أؾؽارهؿ

واجلٝمٛمٞم٦م: هؿ اعمٜمتًٌقن إمم ضمٝمؿ سمـ صٗمقان اًمًٛمرىمٜمدي ، وهق : ؿال ابـ أيب افعز      

.  )أي شمٕمٓمٞمؾ ُمٕم٤مين اًمّمٗم٤مت( واًمتٕمٓمٞمؾ )أي صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم( اًمذي أفمٝمر ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت

،  هلل اًم٘مني سمقاؾمطوهق أظمذ ذًمؽ قمـ اجلٕمد سمـ درهؿ ، اًمذي وحك سمف ظم٤مًمد سمـ قمٌد ا

، وحقا شم٘مٌؾ اهلل وح٤مي٤ميمؿ ،  ، وىم٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس وم٢مٟمف ظمٓم٥م اًمٜم٤مس ذم يقم قمٞمد إوحك

 ومل يٙمٚمؿ ُمقؾمك شمٙمٚمٞمامً  وم٢مين ُمْمح سم٤مجلٕمد سمـ درهؿ ، إٟمف زقمؿ أن اهلل مل يتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمالً 

اؾمتٗمت٤مء قمٚمامء صمؿ ٟمزل ومذسمحف ، ويم٤من ذًمؽ سمٕمد  !!يمٌػماً  ، شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل اجلٕمد قمٚمقاً 

زُم٤مٟمف، وهؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم . ويم٤من ضمٝمؿ سمٕمده سمخراؾم٤من ، وم٠مفمٝمر ُم٘م٤مًمتف 

ذم رسمف! ويم٤من ذًمؽ  ؿمٙم٤مً  هٜم٤مك ، وشمٌٕمف قمٚمٞمٝم٤م ٟم٤مس ، سمٕمد أن شمرك اًمّمالة أرسمٕملم يقُم٤مً 

، ]ُمـ ومالؾمٗم٦م اهلٜمد[، اًمذيـ يٜمٙمرون ُمـ  ، ي٘م٤مل هلؿ اًمًٛمٜمٞم٦م عمٜم٤مفمرشمف ىمقُم٤م ُمـ اعمنميملم

، هؾ ُيرى أو ُيِمؿ أو يذاق أو  ، ىم٤مًمقا ًمف: هذا رسمؽ اًمذي شمٕمٌده ٕمٚمؿ ُم٤م ؾمقى احلًٞم٤متاًم

، صمؿ عم٤م ظمال ىمٚمٌف ُمـ ٓ يٕمٌد ؿمٞمئ٤مً  ُيٚمٛمس؟ وم٘م٤مل: ٓ، وم٘م٤مًمقا: هق ُمٕمدوم!! ومٌ٘مل أرسمٕملم يقُم٤مً 

، وم٘م٤مل: إٟمف اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ!! وٟمٗمك مجٞمع  ٟمحتف ومٙمره ُمٕمٌقد ي١مهلف، ٟم٘مش اًمِمٞمٓم٤من اقمت٘م٤مداً 

، ىمتٚمف ؾمٚمؿ سمـ أطمقز وًمٙمـ يم٤مٟم٧م ىمد ومِم٧م ُم٘م٤مًمتف ذم  وم٘متؾ ضمٝمؿ سمخراؾم٤من اًمّمٗم٤مت،

 .اهـ ُمـ )ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م( . اًمٜم٤مس

ن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر يٗمٜمٞم٤من ٓ أو ـْحَدثُمُ  وُمـ أراء اعمٜمًقسم٦م إمم اجلٝمٛمٞم٦م أن قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم      

ٟم٤ًمن َأن اإلِ و ،ط وم٘م فسم ٝمؾاجْل  قْٗمر هوان اًْمٙمُ  ٘مطوم ٕم٤مممشم اعمْٕمروم٦م سم٤مهلل قيامن هن اإلوأ يدوُم٤من

وَمٕم ٕم٤مممجمٌقر سماَِم ُيٚم٘مف اهلل شم ؾمتٓم٤مقم٦م قمغم اًْمِٗمْٕمؾ سمؾ ُهقَ ٓ ُيقصػ سم٤مإل ْٕ ٤مل قمغم طم٥ًم ُمـ ا

٦ٌَم اًم َُم٤م ُيٚم٘مف ذِم ؾَم٤مئِر ًْ
 ٤مءضمرى اعم :٤ملُي٘م اميم ج٤مزهق سمٓمريؼ اعم امإِٟم ًمٞمفإ ٗمٕمؾاجلامدات َوَأن ٟمِ

 . وٟمحق ذًمؽ وه٧ٌم اًمري٤مح وـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس

ؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م إمم ومٚمًٗمتٝم سمٕمد دظمقهلؿ ذم اإلؾمالم وأؾم٤مس ُمذه٥م ه١مٓء هق اإلؾمتٜم٤مد      

ٗمالؾمٗم٦م اًم . وهذه ذم احل٘مٞم٘م٦م هل ـمري٘م٦م( ذم إصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م)سمٕمٞمدًا قمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

يٕمتٛمدون قمغم اًمتٜمٔمػم اًمٗمٙمري إلصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤مئد سمٕمٞمدًا قمـ اًمٕمٚمؿ اعمٜم٘مقل قمـ  اًمذيـ الديٜمٞملماًم
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اًم قمغم اًم٘مرآن ٙمَ ضمٕمؾ ومٚمًٗمتف طَم  دظمقًٓ فم٤مهري٤مً ا دظمؾ أطمدهؿ ذم اإلؾمالم وم٢مذ ء .إٟمٌٞم٤م

، وإذا اٟمًدت أوضمف اًمتحريػ  ىمقاقمده اًمٕم٘مٚمٞم٦مآن واحلدي٨م ًمٞمقاومؼ ، ومٞمحرف اًم٘مر واًمًٜم٦م

وٓ  . ٝمف قمٛمد إمم اًمٓمٕمـ ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمزقمؿ أهن٤م خت٤مًمػ أدًم٦م قم٘مٚمف اًمٗم٤مؾمدضْم ذم وَ 

سمؾ هق واضم٥م وًمٙمـ اعمّمٞم٦ٌم ذم ضمٕمؾ اًمٕم٘مؾ طم٤ميماًم قمغم  ،٘مؾ اقمؽماض قمغم شمِمٖمٞمؾ اًمٕم

 اًم٘مرآن واًمًٜم٦م .

وم٘مد ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم قمـ اسمـ قم٤ًميمر وهمػمه  ، اًم٘مدُم٤مء ذم صٜمع اًمٗمالؾمٗم٦م ؿ إضمٜمٌلىمد اهتُّ و      

يم٤من ىمد شمٚم٘مك هذا اًمٗمٙمر قمـ سمٞم٤من  أن اجلٕمد سمـ درهؿ )ؿمٞمخ اجلٝمؿ سمـ صٗمقان( ُمـ إئٛم٦م

ويم٤من  ـم٤مًمقت قمـ ظم٤مًمف ًمٌٞمد سمـ إقمّمؿ ، وأظمذه قمـ ـم٤مًمقت سمٞم٤من وأظمذه ،سمـ ؾمٛمٕم٤من ا

ومِمٗم٤مه اهلل قمز وضمؾ يمام روى اًمٌخ٤مري  طوؾمحر اًمٜمٌل  اًمذي ٟمٗم٨م ذم اًمٕم٘مدهيقدي٤ًم وهق 

 . وُمًٚمؿ

همػم أن اًم٘متؾ ٓ يقىمػ  ، ن، ويمذًمؽ ضمٝمؿ سمـ صٗمقا تؾـسمـ درهؿ ىمُ  صحٞمح أن اجلٕمد      

 ،ٕمٚمٛمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م واإلداري٦م اًم  اعمقاضمٝم٦مإذا ُوضمدت ضمقاٟم٥م وٕمٞمٗم٦م ذم طمريم٦م إومٙم٤مر ظم٤مص٦م

اإلقمتامد قمغم إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م دون و حتٙمٞمؿ ىمقاٟملم اجلدل ذم اًمديـ ومٙمرة أنوم٤مًمذي  طمّمؾ 

 هت إمم سمٕمض أهؾ اًمٙمالمو اٟمتنمت هذه اًمٗمٙمرة ، اًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم إصم٤ٌمت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م

ٕهؾ إهقاء سمقاسم٤ًم ٕٟمف يٗمتح أ هذا ظمٓم٠م يمٌػمو . وًمٙمـ سمدرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م اإلؾمالُمٞملم

ويمذًمؽ سم٤مب إٟمٙم٤مر او  ، ومٙم٤مرهؿرآن اًمٙمريؿ جلٕمٚمف ُمقاوم٘م٤ًم ًٕمٚم٘م ةيم٤مًمت٠مويالت اًمٌٕمٞمد

 .  حتريػ ُم٤م ٓ يقاومؼ ومٚمًٗمتٝمؿ ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

ن إصم٤ٌمت وم٢م وًمذًمؽ ،أن ديـ اإلؾمالم وطمل ُُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  وُمـ اعمٕمٚمقم سمٞم٘ملم      

اًمٕم٘مؾ ومٝمق اًمٗمٝمؿ اجلٞمد واعمٝم٤مرة ذم وأُم٤م جم٤مل  ،ًمقطمل اعمٜمزل إٟمام يٙمقن سم٤م اًمديـأي ضمزء ُمـ 

يرضمع إمم ضمٝمؿ  ذم اًمٖمٚمق ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت واإلصمؿ اًمٙمٌػم . وذم اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمٕمٛمؾ

يمثػم ُمـ اًمّم٤محللم اًمذيـ شمٗم٤مقمٚمقا ُمع  وأُم٤م . أصح٤مسمفمم اعمت٘مدُملم ُمـ إ، و وأؾمٞم٤مده

اًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمدهؿ وم٘مد أظمذ يمؾ و ذم زُم٤مهنؿ واعمٓم٤مرطم٤مت اًمٗمٙمري٦م إطمداث اعمٕم٘مدة

 يم٤ٌمر ويمثػم ُمٜمٝمؿ قمٚمامء ، ، ومٛمٜمٝمؿ اعم٘مؾ وُمٜمٝمؿ اعمٙمثر واطمد سمحٔمف ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم
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يمثػم ُمـ اعمٕمتزًم٦م واًمَ٘مَدري٦م وًمٙمـ ي٘مع ُمٜمٝمؿ اخلٓم٠م واًمّمقاب يم٤ًمئر قمٚمامء إُم٦م . و صم٘م٤مت

 . خٗمٗم٦م ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م إوائؾاعمُمتدادات اإل اعمِم٤مريم٤مت او ومٞمٝمؿ سمٕمض
  

سم٘مقة  ت٨مجُي  إذا مل ،اًمـُٛمزظمرف  وىمد ذيمرٟم٤م ذم اًمٙمالم قمـ اخلقارج أن اعمذه٥م اًمٗم٤مؾمد      

او إمم  ت٤مسمع ُمـ يٛمٞمؾ إًمٞمفيت أن وم٢مٟمف ُمـ اعمتقىمع ضمداً  ، وإداري٦م ذم سمداي٦م أُمره قمٚمٛمٞم٦م وومٙمري٦م

ٌٝم٤مت ـإدًم٦م اًمزيقف واًمِمد زُمـ ـطمتك شمؽمايمؿ سمٕم ، ٤مٝمـتدل ًمـويً سمٕمض ُمْم٤مُمٞمٜمف

أهق اضمتٝم٤مد سمٜمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م أم هق اسمتٖم٤مء  ،. وأيْم٤ًم وم٢من اًم٘مرائـ شمٜمٌف إمم دواومع اخلٓم٠م دة ـاًمٗم٤مؾم

٢من قمٛمٚمٞم٦م وطمٞمٜمئذ وم ٤مسمف؟؟ـٛمحٙمؿ واعمتِمـل يمام ٟمٌٝم٧م إمم ذًمؽ آي٦م اًمـحريػ اعمٕم٤مٟمـاًمٗمتٜم٦م وشم

وحتت٤مج إمم شمذًمٞمؾ ُمّم٤مقم٥م قمديدة وقمٛمؾ  ،قمٛمٚمٞم٦م ـمقيٚم٦م  إىم٤مُم٦م احلج٦م واًمتٖمٞمػم ىمد شمٙمقن

  وإقم٤مدة اعم٘مدُم٤مت اًمّمحٞمح٦م . ،٦م واًمِمٌٝم٤مت اًمٗم٤مؾمدة ًمٜم٘مض إدًم ،دؤوب 
 

ٕن ضمٝمؿ سمـ  ، إوائؾ يمّٗمروا ضمٝمؿ سمـ صٗمقان وأصح٤مسمف أئٛم٦م اًمًٚمػ وٟمجد أن      

وإٟمٙم٤مر اعمٕم٤مين اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ  صٗمقان وأُمث٤مًمف يم٤مٟمقا جمرديـ ًمٚمٌدقم٦م واإلٟمحراف واجلدل

أهؾ اًمديـ واًمٗمٝمؿ ذم اًم٘مرآن  ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف سم٤مًم٘مرآن . وأُم٤م اًمديـ سم٤مًميورة ، ومل يٙمقٟمقا

أطمت٩م أئٛم٦م  ومٙم٤مٟم٧م ٟمقاي٤مهؿ ذم اخلػم ، ومال ي٘مدح ومٞمٝمؿ اخلٓم٠م ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م ، وًمذًمؽ

ة سمـ ذيمقان وىمت٤مداسمـ ؾمٕمٞمد اُمثؾ قمٌد اًمقارث  اًمث٘م٤مت سمٓم٤مئٗم٦م ُمـ ُمِم٤مهػم اًمَ٘مَدري٦ماحلدي٨م 

ٜمـ ـًمًحٞمحلم واذم اًمّم سمٙمثرة وأطم٤مديثٝمؿ ُمقضمقدة ،سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود ويمثػم همػمهؿ 

قمٜمد أهؾ  وم٢مٟمف ُمٕمدود ،لم اًمٌٍمي اعمٕمتززم ـق احلًـأسم ٤مٟمٞمد . وىمري٥م ُمـ اًم٘مدري٦مـواعمً

ؤٟم٤م ذم وم٘مد سم٤مًمغ قمٚمام ،ويمذًمؽ اإلُم٤مم اًمزخمنمي اعمٕمتززم  ، يم٤ٌمر قمٚمامء اصقل اًمٗم٘مف ُمـ اًمًٜم٦م

 رف أظمويمت٤مسم ،( ذم اًمٜمحق )اعمٗمّمؾ ف اًمرائع( ويمت٤مسميمتٗمًػم )اًمٙمِم٤مف اعمٗمٞمدة اإلٟمتٗم٤مع سمٙمتٌف

وًمٙمـ  ، واًم٘مدري٦م قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م ذم ُم٤ًمئؾ اًم٘مدر ( ذم اًمٚمٖم٦م .أؾم٤مس اًمٌالهم٦م)

شم٠مويؾ سمٕمض صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم . وٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم أن اًم٘مدري٦م يقضمد ؿمٌف سمٞمٜمٝمام ذم 

 ذم ظمالومٝمؿ ُمع أظمريـ . ومرق او ومٝمؿ درضم٤مت ،يتٗم٤موشمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمٕم٘مٞمدي٦م 

 .هذا إصؾ ذم اًمٙمالم قمـ اًمٌدقم٦م صمؿ ذم اًمٙمالم قمـ اخلقارجٜم٤م وىمد سمٞم
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 دم افؼرنن افؽريؿ وافردود ظؾقفؿـالم اجلفؿقة 

وطمج٩م يمالُمٞم٦م  ضم٤مءوا سم٠مدًم٦م ومٚمًٗمٞم٦م وم٤مؾمدة وأُمث٤مهلؿ أهنؿ إوائؾ ومٛمـ ُمٗم٤مؾمد اجلٝمٛمٞم٦م      

يتٙمٚمؿ  ، وأٟمف مل وأٟمف مل يٙمٚمؿ ُمقؾمك شمٙمٚمٞمامً  وزقمٛمقا أن اهلل قمز وضمؾ ٓ يتٙمٚمؿ ، سم٤مـمٚم٦م

اًمٙمالم يم٤مًمّمقت  ْمٛمقن، مم٤م ومٞمف ُم ، وإٟمام ُيٚمؼ ظمٚم٘م٤ًم: ؿمخّم٤ًم أو رحي٤ًم أو همػم ذًمؽ سم٤مًم٘مرآن

، ويم٤من ُمـ ٟمتٞمج٦م  ُمـ ضمؼميؾ ط، أو يًٛمٕمف اًمٜمٌل  مالومٞمًٛمٕمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمً ، ُمثالً 

وهق ،  ـمٕمـ ذم اًم٘مرآنٜمّمقص اًمنمع وًمحتريػ  وهذا . ذًمؽ أن ىم٤مًمقا سم٠من اًم٘مرآن خمٚمقق

 . ٕمقام اعمًٚمٛملمًم، وشمِمقيش   صٗم٤مت اهلل شمٕم٤مممإحل٤مد ذم أيْم٤مً 

 قمز وضمؾ سمتحريػ ٟمحق أُم٤م حتريػ اًمٜمّمقص وم٘مد أرادوا أن يٜمٗمقا صٗم٦م اًمٙمالم قمـ اهلل      

،  ، وهذا ُمّمدر ُم١ميمد ًمٚمٗمٕمؾ121اًمٜم٤ًمء:  چڃ چ چ چچ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ې ې ى ى چ  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم وذًمؽ ًمتقيمٞمد طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

، وٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ 2اًمتقسم٦م:  چۇئ ۆئ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم أن يمالم اهلل شمٕم٤ممم هٜم٤م هق اًم٘مرآن

ۇئ ۆئ چ  ، وىم٤مل8٥اًمٌ٘مرة:  چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 چې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  چ   ، وىم٤مل1٥اًمٗمتح:  چۆئ ۈئ ۈئ

 .٥7يس:  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چ  ، وىم٤مل12اًمٜمحؾ: 

 ، ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد إٓ ؾمٞمٙمٚمٛمف اهلل » ط: ىم٤مل رؾمقل اهلل ، ىم٤مل سمـ طم٤مشمؿوقمـ قمدي       

، ويٜمٔمر أؿم٠مم ُمٜمف ومال يرى إٓ ُم٤م  ًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمف شمرمج٤من ومٞمٜمٔمر أيٛمـ ُمٜمف ومال يرى إٓ ُم٤م ىمدم

 رواه « وًمق سمِمؼ مترة اًمٜم٤مر، وم٤مشم٘مقا  ، ويٜمٔمر سملم يديف ومال يرى إٓ اًمٜم٤مر شمٚم٘م٤مء وضمٝمف ىمدم

عمًٚمٛملم ذم إمج٤مقمٝمؿ ُمٜمذ قمٍم اًمٜمٌقة إمم يقُمٜم٤م هذا قمغم ا اجلٝمٛمٞم٦م  ومِمٙمٙم٧م.  ُمًٚمؿ اإلُم٤مم

 وأن اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم . ، ، وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ىمقهلؿ ذم أي٦م: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
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وأُم٤م اًمٓمٕمـ ذم اًم٘مرآن واإلحل٤مد ذم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ومألن اًمث٤مسم٧م قمٜمد ذوي اًمٕم٘مقل       

، وأن اعمقصقف ٓ يٕمرف طمؼ  هل همػمه اًمًٚمٞمٛم٦م أن صٗم٤مت اًمٌمء همػم ُمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف وٓ

ن اعمقصقف ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم جمردًا قمـ اًمّمٗم٤مت اًمث٤مسمت٦م ا، أي  اًمذاشمٞم٦م اعمٕمروم٦م إٓ سمٛمٕمروم٦م صٗم٤مشمف

ٕن اًمتٙمٚمؿ صٗم٦م ُمـ  ، ن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ يمالُمفإي٘م٤مل وعم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ اُمتٜمع أن  . ومٞمف

قمزشمف قمٚمٛمف وٟمقره وىمدرشمف و ظمٚمؼ أن ي٘م٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم، هذا يمام يٛمتٜمع  صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم

: ال اًمٗم٤مؾمدة هل ُمـ ضمٜمس ىمقل اًم٘م٤مئؾوم٢من هذه إىمق ، ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت ورمحتف

  . إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ٟمٗمًف

، وُمٜمٕمقا ُمـ شمًٛمٞم٦م يمالم اًمٌنم  وًمذًمؽ اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم شمًٛمٞم٦م اًم٘مرآن سمٙمالم اهلل      

وصٗم٦م ُمـ  يمالم اهلل شمٕم٤ممم ومٕماًل ُمـ أومٕم٤مًمف٤م يم٤من وعم . ، سمٛمٕمٜمك أن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚم٘مف سمٙمالم اهلل

، وٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم  ، ٓ طمدود ًمٙمامًمف وقمٔمٛمتف ، يم٤من اًم٘مرآن يمذًمؽ صٗم٤مشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م

،  ، واعمٗمٚمح ُمـ شمداوى سمف ، اعمٝمتدي ُمـ اشمٌٕمف واًمٕمزيز ُمـ اقمتّمؿ سمف يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف

،  م يمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمٚم٘مفن ومْمؾ اًم٘مرآن قمغم ؾم٤مئر اًمٙمالاوًمذًمؽ ورد ذم احلدي٨م 

 . وإن أومْمؾ احلدي٨م يمت٤مب اهلل

أُمريـ: أطمدمه٤م شمٕمٓمٞمؾ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم  يتْمٛمـ او يًتٚمزم ،هذا  اجلٝمٛمٞم٦م ُمذه٥مو      

، وشمٕمريتف ُمـ  : اًمٓمٕمـ ذم اًم٘مرآن سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف خمٚمقق ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ، واًمث٤مين يم٤مًمٙمالم وهمػمه

 . قمز وضمؾ وصٗم٤مشمف صٗم٤مت اًمٙمامل اعمقضمقدة ذم أومٕم٤مل اهلل

 

وأهمٚمقـم٤مت ًمتِمقيش ُمـ ٓ دراي٦م ًمف  اؾمتٕمٛمٚم٧م اجلٝمٛمٞم٦م طمٞمالً : مـ اكحراف اجلفؿقة      

،  وؿمٗمتلم ؿ: إن اًمٙمالم ٓ يٙمقن إٓ ُمـ ضمقف وومؿ وًم٤ًمن، ُمـ ذًمؽ ىمقهل ُمـ اًمٕمقام

، وًمذًمؽ طمرومقا  أهنؿ يٜمزهقن اهلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ مم٤م هق ُمـ أوص٤مف اعمخٚمقىملمادقمقا و

: وأُم٤م ىمقهلؿ: إن  ؿال اإلمام أمحد  . ٕطم٤مدي٨م ًمتقاومؼ اًمتٜمزيف اًمذي زقمٛمقهأي٤مت وا

 ٚمًٛمقات وإرضًم، أًمٞمس اهلل ىم٤مل  اًمٙمالم ٓ يٙمقن إٓ ُمـ ضمقف وومؿ وؿمٗمتلم وًم٤ًمن

ٝم٤م ىم٤مًم٧م سمجقف وومؿ ـ، أشمراه٤م أٟم11ومّمٚم٧م:  چ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ
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 چ ے ے ۓ ۓ ﮲ چ ٤مممـــــ٤من وأدوات؟ وىم٤مل شمٕمـٗمتلم وًمًـوؿم

  ؟ واجلقارح إذا ؿمٝمدت قمغم اًمٙم٤مومرٌح٧م سمجقف وًم٤ًمن وؿمٗمتلمـ، أشمراه٤م ؾم89ٟمٌٞم٤مء: إ

سمجقف وومؿ  ، أشمراه٤م أهن٤م ٟمٓم٘م٧م61ومّمٚم٧م:  چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ

٤مء ُمـ همػم أن ي٘مقل ـٙمٚمؿ يمٞمػ ؿمويمذًمؽ اهلل شم . ٤مءـ؟ وًمٙمـ اهلل أٟمٓم٘مٝم٤م يمٞمػ ؿم ٤منـوًمً

 ، د قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٛمٞم٦ماًمر) اهـ ُمـ يمت٤مب . ٤منـوٓ ًمً ٗمتلمـسمجقف وٓ ومؿ وٓ ؿم

 . ( ًمإلُم٤مم أمحد

اًمٜمٔمر إمم ًم٥م ُمٕمٜمك  إُمقر اًمِم٤مئٕم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦مٛمـ وم ،ورد اإلُم٤مم أمحد ذم هم٤مي٦م اجلقدة       

ٛمٜمع ُمـ ٤مًمٚم٥م ُمـ ظمّم٤مئص ذم ُمقوع ُمٕملم ومال يحيٞمط سم وأُم٤م ُم٤م ، )اعمٕمٜمك اعمريمزي( اًمٚمٗمظ

 اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٚم٥م ذم ّم٤مئصاخل٤مٟم٧م وإن يم ، فٌ  ـاؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم ُمقوع آظمر سم٤مقمت٤ٌمر ًمُ 

اًمٌ٘مرة:  چ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېىچ  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اعمقوٕملم ُمت٤ٌميٜم٦م 

وهق  ، 11هقد:  ڍ وئ   وئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ ڍ وىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ،  66٩

 ويمذًمؽ ذم إُمثٚم٦م اًمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم أمحد . ،ٓمالح أطمد أٟمقاع اعمج٤مز ذم اإلص

وذًمؽ أٟمف إذا  . ٤ممم مجٚم٦مــشمٕمٓمٞمؾ صٗم٤مت اهلل شمٕم لـًمٚمجٝمٛمٞم٦م ه ةًمٌٕمٞمدا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦مو      

ٟمف ٓ يٕمٚمؿ قمٚماًم إ: ، وم٢من اًم٘م٤مئؾ ُمٜمٝمؿ ىمد ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ اهلل شمٕم٤ممم يمالمرى ُمذهٌٝمؿ ذم ـؾم

صٗم٦م اًمٕمٚمؿ  ؾمٚم٥م هبدف ، ، وأذن شمًٛمع ودُم٤مغ ذم اًمرأس ودم جيري ومٞمف إٓ سمٕملم شم٘مرأ

، وهٙمذا ي٘م٤مل أيْم٤ًم ذم  اًمتٜمزيف قمـ صٗم٤مت اعمخٚمقىملمُمـ وصػ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م سمحج٦م  واعمٜمع

،  ، وًمذًمؽ ىم٤مل اًمًٚمػ إن اجلٝمٛمٞم٦م ي١مُمٜمقن سمٛمٕمٌقد جمٝمقل ؾم٤مئر صٗم٤مت اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

، سح سمذًمؽ اإلُم٤مم أمحد ذم  ٕمرف سمّمٗم٦م ومٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ي١مُمٜمقن سمٌمء إٓ سم٠مهقائٝمؿٓ يُ 

 . رده قمٚمٞمٝمؿ

اهلل قمٜمٝمؿ إصم٤ٌمت مجٞمع ُم٤م وصػ اهلل شمٕم٤ممم سمف وُمذه٥م اًمًٚمػ وأهؾ احلدي٨م ريض       

،  اعمٗمتٕمٚم٦م ٤محلج٩م اًمٗمٚمًٗمٞم٦مسمومؽماء وًمًٜم٦م ُمـ همػم حتريٗمف قمـ فم٤مهره سم٤مإلٟمٗمًف ذم اًم٘مرآن وا

  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وذًمؽ ًم٘مقًمف  ٤ممم إُمث٤مل وإؿم٤ٌمه ُمـ اعمخٚمقىملمـوُمـ همػم أن ٟميب هلل شمٕم



 445 

ٺ ٺ ٺ چ  ، وىم٤مل11اًمِمقرى:  چٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ چ

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ چ ، وىم٤مل1اإلظمالص:  چٺ ٿ  

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ  شمٕم٤ممم ، وىم٤مل172إقمراف: چڇ ڍ

 . 81اًمٜمحؾ:  چ ڤ

اًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م )٦م واعمٕمٓمٚم٦م اإلُم٤مم أمحد ذم يمت٤مب وأطمًـ ُمـ رد قمغم اجلٝمٛمٞم      

 ت٤مب تٞم٦ٌم ذم يم، واإلُم٤مم اسمـ ىم( ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد)واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب  ،(واجلٝمٛمٞم٦م

ـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٥م يمثػمة واإلُم٤مم اسم ،( اًمرد قمغم اعمريز اًمٕمٜمٞمد)ويمت٤مب  (اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م)

واًمٙمت٥م اخلٛم٦ًم إومم ُمٓمٌققم٦م ُمع يمت٤مب ُم٤ًمئؾ  ( .ذح طمدي٨م اًمٜمزول)ُمٜمٝم٤م يمت٤مب 

 رسمتح٘مٞمؼ قمكم ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤م (قم٘م٤مئد اًمًٚمػ)ٕيب داود ذم جمٚمد واطمد سمٕمٜمقان  اإلُم٤مم أمحد

 . ٌل ضمزامه٤م اهلل ظمػماً وقمامر مجٕم٦م اًمٓم٤مًم

 : اجلفؿقة إوائؾ ـاكت هلا ظقاؿب مشفقرةأؿقال و      

، ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل  ومٕمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده      

،  ، شم٘مٌؾ اهلل ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ اًم٘مني سمقاؾمط يقم إوحك وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس ارضمٕمقا ومْمحقا

، ومل يٙمٚمؿ ُمقؾمك  ٟمف زقمؿ أن اهلل مل يتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمالً إ،  رهؿوم٢مين ُمْمح سم٤مجلٕمد سمـ د

رواه اًمدارُمل ذم اًمرد قمغم  . ، صمؿ ٟمزل ومذسمحف وشمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل اجلٕمد قمٚمقًا يمٌػماً  . شمٙمٚمٞمامً 

 .(  ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد) ، واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب  اجلٝمٛمٞم٦م

، وىمٞمؾ: إٟمف ُمـ  اًمٕمراق هلِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ وظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل اًم٘مني اعمذيمقر هق وازم      

وٓ ٟمٕمٚمؿ ُمالسم٤ًمت ىمتؾ اجلٕمد سمـ  ، ( أي يم٤من ُمٕم٤مدي٤ًم ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  اًمٜمقاص٥م )

، ومل  اًمٕمٚمامء اؾمتحًٜمقا ىمتٚمف نوًمٙمـ اًمٔم٤مهر أ درهؿ وهؾ مت٧م ُمراضمٕمتف واؾمتت٤مسمتف أم ٓ ؟

  . ذم ومٕمٚمتف شمٚمؽ قمغم ظم٤مًمد اًم٘مني ـم٤مقمـيٓمٕمـ 

٤مُملم اًمدقمقة إمم احلري٦م أهن٤م جي٥م أن شم٘مؽمن سم٤مإلًمتزام سمح٘مقق أظمريـ ُمـ ُمْمو      

 حلم يتٙمٚمؿ اإلٟم٤ًمن سمآرائف اعمحْم٦مومأن احلري٦م ٓ شمؼمر اًمٕمدوان .  سمٛمٕمٜمك ، وسم٤محل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م
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اًم٘مرآن  أن يدقمل ُمًٚمؿ قمغموأُم٤م  ،وم٘مد يِمٛمٚمف ىم٤مٟمقن طمري٦م اًمتٕمٌػم  ويٜمًٌٝم٤م إمم ٟمٗمًف ورؤيتف

 فواحلؼ ومٞم شمٕم٤ممم يمالم اهلل وًمٙمٜمف ،ًمٞمس ُمٚمٙمف  وم٢من اًم٘مرآن ًمٍمحي٦مسمخالف ُمْم٤مُمٞمٜمف ا اًمٙمريؿ

يتٙمٚمؿ سمام يدور ذم صمؿ يّمح ًمف أن  ،ويٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ أن يٜمٔمر ومٞمف ويتدسمره  ،طمؼ إُم٦م 

ومٙمره قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمرض واعمراضمٕم٦م او قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗمًػم واإلؾمتٜم٤ٌمط إذا اؾمتٓم٤مع أن يًتٜمد 

. وأُم٤م إذا فمٝمرت  ًػم طم٘مف صمؿ أظمٓم٠م ومال إصمؿ قمٚمٞمف٢مذا أقمٓمك اًمتٗموم ،إمم أدوات اًمتٗمًػم 

اًم٘مرآن ذم اًم٨ٌم اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٕم٤مين اعمٗمؽمي٤مت قمغم  وٟمقاي٤م اًمًقء اعمتٕمٛمد قمالُم٤مت اإلومتٕم٤مل

 وىمد ؾمٌؼ شم٠مصٞمؾ ذًمؽ ذم ومّمؾ اًمٌدقم٦م . ،ومٝمذا قمدوان قم٤مم  ، اًمٙمريؿ

اجلٝمؿ سمـ  ، وُمٕمف ، هق أول ُمـ اىمتدى سمٙمٗم٤مر ىمريش وذيمر اًمدارُمل أن اجلٕمد سمـ درهؿ      

ٿ ٹ ٹ چ      إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم سمٕمض يمٗم٤مر ىمريش ، ، ويِمػم اًمدارُمل رمحف اهلل صٗمقان

 – 6٩اعمدصمر:  چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
ًمقضمقد ضب  قز ذم اًمٕمرسمٞم٦م إو٤مومتف إمم اًمٌنمؾمتدٓل سم٤مٔي٦م أن اعمخٚمقق دم، وضمف اإل62

 ومالن وسمٞم٧م ، شم٘مقل: أرض ومالن همػم ذًمؽقمت٘م٤مد وـ آظمتّم٤مص يم٤مًمتٛمٚمؽ واإلٟمِم٤مء واإلُم

 . وشمٜم٤مؾم٥م يًقغ اإلو٤موم٦م عم٤م سملم اعمخٚمقىم٤مت ُمـ شمِم٤مسمف ، ، وٟمحق ذًمؽ وىمقل ومالن

، إٓ ُمع ىمريٜم٦م شمٜمٗمل أن  وأُم٤م صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأومٕم٤مًمف ومال جيقز أن شمْم٤مف إمم اًمٌنم اًمٌت٦م      

، وسمذًمؽ يٕمرف  ؿشمٙمقن شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مهت او أن يٙمقن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ُمـ إٟمِم٤مء اًمٌنم

، وأن اًمتِم٤مسمف  ، وه ذًمؽ أن اهلل قمز وضمؾ ًمٞمس يمٛمثٚمف رء أن اعمراد ُمـ اإلو٤موم٦م أُمر آظمر

، وًمذًمؽ ٓ يّمح إو٤موم٦م صٗم٦م اخل٤مًمؼ إمم اعمخٚمقق إٓ سم٘مريٜم٦م  ُمٜمٗمل سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق

 . ، وشم٘مٓمع شمقهؿ اًمتِم٤مسمف واًمتٜم٤مؾم٥م حتدد اعم٘مّمقد

، قمٚمؿ سمٞم٘ملم أٟمف يمالم  : إن اًم٘مرآن ىمقل اًمٌنم ٤مر ىمريش ىمقهلؿومٚمام أٟمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم يمٗم      

، وسمدون ىمريٜم٦م إذا وضمد ضب  ، وًمق يم٤من خمٚمقىم٤ًم جل٤مزت إو٤مومتف إمم اًمٌنم اهلل همػم خمٚمقق

 .  ، يم٤محلٗمظ وآقمت٘م٤مد ُمـ آظمتّم٤مص

، وهذا واًمـُٛمٜمِمئ ًمف  أن اعمتٙمٚمؿ هق ص٤مطم٥م اًمٙمالم يتْمٛمـ هذا يمالم ومالن :ىمقًمٜم٤مو       

، وأُم٤م ُمع اًم٘مريٜم٦م اًمقاوح٦م ومٞمجقز ُم٤م ٓ جيقز  طمظ ومٞمف ًمٚمٛمخٚمقق اًمٌت٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٘مرآنٓ
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ چ  ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمٙمالم اعمٓمٚمؼ

ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

، وم٠مو٤مف اهلل قمز وضمؾ 12 – 12احل٤مىم٦م:  چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ٕٟمف شمٜمزيؾ  ، ذًمؽ أٟمف ًمٞمس ُمـ ىمقل اًمرؾمقل ٟمٗمًف ، صمؿ سملم سمٕمد اًمٙمريؿاًم٘مقل إمم اًمرؾمقل 

.  ل ًم٘مٓمٕمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وًمق شم٘مقّ  ل قمغم اهللوٕن اًمرؾمقل ٓ يت٘مقّ  ، ُمـ رب اًمٕم٤معملم

ذم  سم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم اًمٙمٗم٤مر وهق يم٤مؾمتدًٓمف ، هذا شمقضمٞمف اؾمتدٓل اًمدارُمل رمحف اهلل سم٤مٔي٦م

 . . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ8ص:  چڳگ گ گ  چ ٤مممـــــىمقًمف شمٕم
 

ن ٟم١ميمد ُمرة أظمرى أ: اًمٗمرق سملم ُم١مؾمز اجلٝمٛمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ذم سمٕمض اجلزئٞم٤مت      

يم٤من ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم إٟمٙم٤مرهؿ ُم٤م هق ُمٕمٚمقم  ،ًمألوائؾ ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م  شمٙمٗمػم يمثػم ُمـ اًمًٚمػ

وشمٕمٛمد حتريػ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وشمْمٚمٞمؾ  ؾمقء اًمٜمٞم٦مًميورة ُمـ اًمديـ طمٞمٜمذاك وفمٝمقر سم٤م

اوم٘مٝمؿ ضم٤مء سمٕمدهؿ وو يم٤من ذم زُمٜمٝمؿ او ن هذا إُمر ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم ُمـأهمػم  ، ٤مس سمذًمؽاًمٜم

يمام هق طم٤مل يمثػم ُمـ  ، سمدواومع اضمتٝم٤مدي٦م وٟمقاي٤م ـمٞم٦ٌم زئٞم٤مت ُمتٗمرىم٦م ُمـ ُمذهٌٝمؿذم ضم

، يمٛمـ ىم٤مل: إن  ذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن ُم٘م٤مٓت اجلٝمٛمٞم٦م شمقصػ سم٤مًمٙمٗمروىمد  اعمٕمتزًم٦م واًم٘مدري٦م .

. وقمغم  وٓ يٙمٗمر اًمِمخص اعمٕملم طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦مل رمحف اهلل: ، صمؿ ىم٤م اهلل ٓ يتٙمٚمؿ

 ، « ُم٧م وم٠مطمرىمقين صمؿ اؾمح٘مقين ذم اًمٞمؿ إذا أٟم٤م » ُيرج احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم اًمذي ىم٤مل هذا

.  ، ُمع ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ اًمِمؽ ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وإقم٤مدشمف إذا طمرىمف وىمد همٗمر اهلل شمٕم٤ممم هلذا

( واًمرضمؾ اًمذي أوص سم٢مطمراىمف سمٕمد ُمقشمف إٟمام ومٕمؾ ذًمؽ 219 ، اإليامن إوؾمط ) ُمـ ، اهـ 

 . ، يمام هق واوح ُمـ ؾمٞم٤مق احلدي٨م سمٓمقًمف ظمقوم٤ًم ُمـ قمذاب اهلل شمٕم٤ممم إذا سمٕمثف اهلل شمٕم٤ممم

 ، ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م)٦م ىمد ذيمره ٟمحقه اسمـ أيب اًمٕمز ذم وإصؾ اًمذي ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم

6/1٩٥-1٩9. ) 
       

 ذم قمٝمد أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ()ضم٤مطمدي اًمزيم٤مة ٘ملم واعمرشمديـاعمٜم٤موم وىمد ذيمرٟم٤م      

يمذًمؽ اُمقرًا  وُئمٝمر ُئمٝمر اإلؾمالمـ ممًمٞم٘م٤مس قمٚمٞمٝمؿ همػمهؿ  إوائؾ اخلقارج واجلٝمٛمٞم٦مو
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ذم اًمٙمالم قمـ اًمٌدقم٦م اًمتٜمٌٞمف إمم طمٙمؿ  وؾمٌؼ . ت خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٜمٙم٤مرة٤مٙمر قمٚمٞمف وسمدرضمشُمٜم

  صد ذم اإلقمتذار قمـ إظمٓم٤مء .إظمٓم٤مء اإلضمتٝم٤مدي٦م وأصمر اًمٜمقاي٤م واعم٘م٤م

       

 ادبحث افرابع

 افؼك إصغر

 وافؽػر افذي ٓ خُيرج ظـ ادؾة

أُم٤م اًمنمك  .66اًمٌ٘مرة:  چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ  ىم٤مل قمز وضمؾ      

إصٖمر ومٝمق اًمنمك اًمذي ي٘مع ومٞمف اعمًٚمؿ قمـ ضمٝم٤مًم٦م يم٤محلٚمػ سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم او قمـ رهم٦ٌم 

وذًمؽ يم٤مًمري٤مء . وأُم٤م اًمٙمٗمر اًمذي ٓ ُُيرج قمـ اعمٚم٦م ومٝمق  دٟمٞمقي٦م ُمع ؾمالُم٦م أصؾ اإلقمت٘م٤مد

وًمذًمؽ ُيًٛمك سم٤مًمٙمٗمر  ،سمٕمض اًمٙم٤ٌمئر ُمـ إقمامل وًمٙمـ ُمـ همػم ضمحقد حلٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل 

 اًمٕمٛمكم دون اإلقمت٘م٤مدي .

 

 ذك اجلفافة إصغر

ـِ وم       ٤ٌَّمٍس: َأنَّ َرضُماًل  َٕم ـِ قَم َُْمرِ َأشَمك اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَم  اسْم ْٕ َٛمُف ذِم سَمْٕمِض ا َؿ وَمَٙمٚمَّ ،  ٚمَّ

؟ ىُمْؾ: َُم٤م   » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ  وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م ؿَم٤مَء اهللُ َوؿِمْئ٧َم  ًٓ َأضَمَٕمْٚمَتٜمِل هللَِِّ قَمْد

ل ـومو ،ٞم٦ٌم ـل ؿمـ( وأمحد واسمـ أسمرواه اًمٜمًـ٤مئل )ومـل اًمًـٜمـ اًمٙمؼمى «هللُ َوطْمَدُه ٤مَء اـؿَم 

ا سَمْؾ َُم٤م ؿَم٤مَء اهللُ َوطْمَدهُ  »ًمٗمظ   ( .واه اًمٓمؼماين )ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمر « ضَمَٕمْٚم٧َم هللَِِّ ٟمِدًّ
 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ  شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ،وقمـ اًمؼماء       

، إن محدي  وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد طمم اًمٜمٌل إ، ىم٤مل اًمؼماء: ضم٤مء رضمؾ 1جرات: احل چۆئ 

سم٢مؾمٜم٤مد  اًمٓمؼمي رواه اسمـ ضمرير  « ذاك اهلل قمز وضمؾ » ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  زيـ وذُمل ؿملم

ذًمؽ ويم٤من  ورواه اًمؽمُمذي وصححف إًم٤ٌمين . ، ، يمام ذيمر اسمـ يمثػم ذم اًمًػمة ضمٞمد ُمتّمؾ

،  ومل شمٙمـ ًمف ُمٕمروم٦م ؾم٤مسم٘م٦م سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم وطم٘م٤مئؼ اإليامن طىمد وومد إمم اًمٜمٌل  اًمرضمؾ
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ن اًمزيٜم٦م واًمقصػ احلًـ عمـ أصمٜمك أو،  ن اًمرزي٦م واًمِملم قمغم ُمـ ذُمف اهلل شمٕم٤مممأقمـ ومٖمٗمؾ 

 ظمالوم٤ًم ًمِمٝم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم . وذُمٝمؿ ٛمد اًمٜم٤مسحل ومال ىمٞمٛم٦م،  اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُمـ اًمّم٤محللم
  

ـْ        ْٞمثِلَّ  َأيبوقم ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ،  َواىِمٍد اًمٚمَّ : عَم٤َّم ىم٤مل ، َويَم٤مَن ُِم

٦َم ظَمَرَج اوْمَتَتَح رَ  ٤مرِ  سمِٜم٤َم َُمَٕمُف ىِمٌََؾ َهَقاِزنَ  ؾُمقُل اهللَِّ َُمٙمَّ ، ؾِمْدَرٌة  طَمتَّك َُمَرْرَٟم٤م قَمغَم ؾِمْدَرِة اًْمُٙمٗمَّ

، ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ، اضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم َذاَت َأْٟمَقاٍط يَماَم هَلُْؿ  َيْٕمٙمُِٗمقَن طَمْقهَل٤َم َوَيْدقُمقهَن٤َم َذاَت َأْٟمَقاطٍ 

ـُ َهَذا يَماَم ىَم٤مًَم٧ْم سَمٜمُق  اهللَُّ َأيْمؼَمُ  » غمَّ اهللَُّ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ ، ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ َص  َذاُت َأْٟمَقاطٍ  ٜمَ ًُّ ٤َم اًم ، إهِنَّ

اِئٞمَؾ عمُِقؾَمك ، صُمؿَّ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ڍ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڍ إِْهَ

ٌَْٚمُٙمْؿ  » غمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اهللَِّ َص  ـْ ىَم ـَ َُم َـّ ؾَمٜمَ ٌُ يَم رواه اسمـ طم٤ٌمن وأمحد واًمؽمُمذي  «إِٟمَُّٙمْؿ ًَمؽَمْ

 واًمٜم٤ًمئل )ذم اًمٙمؼمى( وصححف إًم٤ٌمين وهمػمه .
 

ـِ و  ،  11اًمِمٕمراء:  ڍ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم        ـْ ؾَمْٕمِد سْم قَم

ـِ قُمَٛمَر وَمَحَٚمَػ رَ  ٌَْٞمَدَة، ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم قِمٜمَْد اسْم ٦ٌَمِ قُم ـُ  ضُمٌؾ سم٤ِمًْمَٙمْٕم َٓ شَمْٗمَٕمْؾ  ، وَمَ٘م٤مَل اسْم  قُمَٛمَر: َوحْيََؽ 

ـْ طَمَٚمَػ سمِ   »  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َيُ٘مقُل وَم٢ميِن  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ كَ َُم رواه  « َٖمػْمِ اهللَِّ وَمَ٘مْد َأْذَ

خلم وواوم٘مف أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وصححف قمغم ذط اًمِمٞم

 وصححف أيْم٤ًم إًم٤ٌمين . ،اًمذهٌل 

٤ٌَّمسٍ و       ـِ قَم ـِ اسْم كُ ، ىَم٤مَل:  قَم ْ َْٟمَداُد ُهَق اًمنم  ْٕ ـْ َدسمِٞم٥ِم اًمٜمَّْٛمِؾ قَمغَم َصَٗم٤مٍة ؾَمْقَداَء ذِم  ا ، َأظْمَٗمك ُِم

ْٞمؾِ  َٓ يَمْٚمٌُ  َوطَمَٞم٤ميِت  َوُهَق َأْن َيُ٘مقَل: َواهللَِّ َوطَمَٞم٤مشمَِؽ َي٤م وُماَلَٟم٦مُ  ، فُمْٚمَٛم٦ِم اًمٚمَّ شََم٤مَٟم٤م ، َوَيُ٘مقُل: ًَمْق َٕ ُف َهَذا 

شََمك اًمٚمُُّّمقُص  اًمٚمُُّّمقُص  َٕ اِر  ٌَطُّ ذِم اًمدَّ َٓ اًْم ضُمؾِ  َوًَمْق  ًمَِّم٤مطِمٌِِف: َُم٤م ؿَم٤مَء اهلل ، َوىَمْقُل اًمرَّ

َٓ اهلل، َوىمَ  َوؿِمْئ٧َم  ضُمِؾ: ًَمْق َٕمْؾ ومِٞمَٝم٤م وُماَلًٟم٤م َووُماَلنٌ  ْقُل اًمرَّ َٓ دَمْ كٌ وَم٢مِنَّ َهذَ  ،  ُف سمِِف ِذْ . رواه  ا يُمٚمَّ

 وٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ يمثػم وهمػمه . ،اسمـ أيب طم٤مشمؿ

، ومٝمذا وٟمحقه جي٥م قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ  وىمد شمٙمقن اجلٝم٤مًم٦م قمـ قمذر يمح٤مل ُمـ اؾمٚمؿ طمديث٤مً       

واًمتقسم٦م ، وٓ يزال يًٚمؽ ؾمٌؾ اإلظمالص  قمغم ُمٙم٨م ويٜمٌٖمل إرؿم٤مده ذم يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم

وطم٤مل ه١مٓء يمح٤مل  . يامناهلل شمٕم٤ممم ُمـ طم٘م٤مئؼ اإل ؿم٤مء ًمف ُم٤م جيتٛمعواخلقف واًمرضم٤مء طمتك 
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ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڍاًمذيـ ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ 

 ڍ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ

وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم  ،ومٝم١مٓء ُمًٚمٛمقن وًمٞمًقا سمٙمٗم٤مر  ،11احلجرات: 

 ُمـ اًم٤ٌمب إول . اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

  

ۀ ہہ ہ    چ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمذي قمرض يقم طمٜملم اعم١مىم٧م وشم٠مُمؾ اًمٕم٤مرض            

﮲  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﯀  ﮿   ﮾  ﮻  ﮼ ﮽ ﮹  ﮺ ﮸  ﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮳

 – 6٥اًمتقسم٦م:  چ﯁          
، وم٢مٟمف يرى إُمر واًمٗمْمؾ يمٚمف  ، صمؿ شم٠مُمؾ يمٞمػ أن اًمًٙمٞمٜم٦م إذا ٟمزًم٧م قمغم ىمٚم٥م اعم١مُمـ62

،  ، وٓ يرى ذم ضم٤مٟم٥م ٟمٗمًف إٓ احل٤مضم٦م إمم اًمتقسم٦م ورضم٤مء رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وطمده

 طُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ؾمٞم٤مق ُمٕم٤مشم٦ٌم إٟمّم٤مر قمغم ُم٤م يِمٌف آقمؽماض قمغم ىمًٛم٦م اًمٜمٌل 

أٓ شم٘مقًمقن ضمئتٜم٤م ظم٤مئٗم٤ًم  » ىم٤مل ًمألٟمّم٤مر ط، ومٕمـ أٟمس أن اًمٜمٌل  ًمألُمقال يقم طمٜملم أيْم٤مً 

.  وم٘م٤مًمقا: سمؾ اعمـ قمٚمٞمٜم٤م هلل ورؾمقًمف ، « ، وخمذوًٓ ومٜمٍمٟم٤مك؟ ـمريدًا ومآويٜم٤مك، و ومآُمٜم٤مك

، وىمد شم٘مدم ذيمر اًم٘مّم٦م  ، يمام ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر رواه اإلُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

 . سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ذم آظمر اًمٙمالم قمغم اخلقارج

 

ات واإلهاف ذم ـم٤مل أُمد اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم سم٥ًٌم إٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚم٥م سم٤مًمِمٝمق إذا أُم٤مو      

ڃ چ   ىم٤مل شمٕم٤ممم وم٘مد ،واىمؽمن ذًمؽ سمٜمًٞم٤من اًمتقسم٦م وإُمـ ُمـ ُمٙمر اهلل شمٕم٤ممم  ،اًمدٟمٞم٤م

ُمـ  ، ومٝمذا طم٤مل99إقمراف:  چڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  قمـ ىمدرة اخل٤مًمؼ ٦مٖمٗمٚماو ظمِمٞمتف ُمع اًم ٤معمخٚمققسم شمٓم٤موًم٧م همٗمٚمتف ذم اإلقمتّم٤مم 

 . وأٟمف سمٙمؾ رء حمٞمط
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 : ر ادتعؿدافؼك إصغ

وًمٙمٜمف ًمٞمس  ،اًمذي يٕمٛمؾ ُم٤م فم٤مهره أٟمف ـم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم أي  ،اعمث٤مل اًمِم٤مئع هق اًمري٤مء       

ٕٟمف ُئمٝمره ًمٓمٚم٥م صمٜم٤مء اًمٜم٤مس او اًمتٗم٤مظمر . وهذا ُمـ اًمٙم٤ٌمئر  ،ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف قمز وضمؾ 

ء وأؿمد ُمـ اًمري٤م وإٟمام ُيًٛمك سم٤مٕصٖمر ىمٞم٤مؾم٤ًم إمم ذك اإلرشمداد قمـ اإلؾمالم . ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

  أُم٤مم اًمٜم٤مس سمٛمٔمٝمر اًمديـ .اًمتل ُئمٝمره٤م ص٤مطمٌٝم٤م  اًمٕمّمٌٞم٦م

وم٢من  ، چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك شمدسمر ذم ذًمؽ ىمقًمفو        

وطُمذف ُمٗمٕمقل شمٕمٚمٛمقن ٕٟمف  ، چۈ چ طم٤مل ُمـ اًمقاو ذم  چۋ ۅ چ قم٤ٌمرة 

قن أٟمٙمؿ ىمد واًمت٘مدير: ومال دمٕمٚمقا هلل أٟمدادًا وأٟمتؿ شمٕمٚمٛم ،ٟمٗمس اعمٜمٝمل قمٜمف ومال طم٤مضم٦م ًمتٙمراره 

وذًمؽ ٕن  ،وهذا يمٚمف ًمٞمس ًمف ُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م  ،همػم هم٤مومٚملم قمـ ذًمؽ  ،ضمٕمٚمتؿ ًمف أٟمدادًا 

ومٝمق ىمٌٞمح ذم طم٤مل اًمٖمٗمٚم٦م وًمٙمٜمف أؿمد ىمٌح٤ًم  ،ضمٕمؾ إٟمداد هلل شمٕم٤ممم ىمٌٞمح ذم يمؾ طم٤مل 

 وأطمرى سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ذم طم٤مل اًمٕمٚمؿ سمف .

 

وم٘مد ىم٤مل  ،ن ُمثٚمٝمؿ ذم ذًمؽ صٗم٤مت اًمٙمٗم٤مر ومال يٜمٌٖمل عمًٚمؿ أن يٙمقاًمري٤مء ُمـ :  اءـافري

ٱ  ڍ صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ٩2اًمٜم٤ًمء:  ڍ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ڍ  شمٕم٤ممم

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

  ڃ   ڃ ڃچ ٤ممم ـــــشمٕمو شم٤ٌمرك . وىم٤مل ٤٩7مء: ـاًمٜمً ڍ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

 چڌ    ڍ ڌ    ڍ     ڇ ڇ ڇ    ڇ    ڃ چ چ چ چ

 . 8 – 1اعم٤مقمقن: 
إن أول اًمٜم٤مس ي٘م٣م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  » ، ي٘مقلطوقمـ أيب هريرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل       

ومف ٟمٕمٛمتف ومٕمرومٝم٤م ؟ ىم٤مل: ىم٤مشمٚم٧م ومٞمؽ  ، ىم٤مل: ومام قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف رضمؾ اؾمتِمٝمد وم٠ميت سمف ومٕمرَّ

. صمؿ أُمر سمف  ، وم٘مد ىمٞمؾ ، وًمٙمٜمؽ ىم٤مشمٚم٧م ٕن ي٘م٤مل ضمريء . ىم٤مل: يمذسم٧م طمتك اؾمتِمٝمدت

، وىمرأ اًم٘مرآن وم٠مشمك سمف  . ورضمؾ شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمف ًم٘مل ذم اًمٜم٤مرومًح٥م قمغم وضمٝمف طمتك أ
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٧م اًمٕمٚمؿ وقمٚمٛمتف وىمرأت ومٞمؽ . ىم٤مل : ومام قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م ؟ىم٤مل : شمٕمٚمٛم ومٕمرومف ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م

،  وم٘مد ىمٞمؾ ، ، وىمرأت اًم٘مرآن ًمٞم٘م٤مل ىم٤مرئ . ىم٤مل: يمذسم٧م وًمٙمٜمؽ شمٕمٚمٛم٧م ًمٞم٘م٤مل قم٤ممل اًم٘مرآن

وأقمٓم٤مه ُمـ  . ورضمؾ وؾمع اهلل قمٚمٞمف صمؿ أُمر سمف ومًح٥م قمغم وضمٝمف طمتك أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر

أصٜم٤مف اعم٤مل وم٠مشمك سمف ومٕمرومف ٟمٕمٛمف ومٕمرومٝم٤م. ىم٤مل: ومام قمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ُم٤م شمريم٧م ُمـ ؾمٌٞمؾ 

، وم٘مد  ، وًمٙمٜمؽ ومٕمٚم٧م ًمٞم٘م٤مل ضمقاد . ىم٤مل: يمذسم٧م حُت٥م أن يٜمٗمؼ ومٞمٝم٤م إٓ أٟمٗم٘م٧م ومٞمٝم٤م ًمؽ

 . رواه ُمًٚمؿ « ومًح٥م قمغم وضمٝمف طمتك أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر، صمؿ أُمر سمف  ىمٞمؾ

.  أٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك » ، ي٘مقلط، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة      

 .  رواه ُمًٚمؿ « أذك ومٞمف ُمٕمل همػمي شمريمتف وذيمف ُمـ قمٛمؾ قمٛمالً 

ـْ َزيْ و      ـِ َأؾْمَٚمؿَ قَم ـْ َأسمِٞمفِ  ِد سْم ِجِد َيْقًُم٤م وَمَقضَمَد ُمُ  َأنَّ قُمَٛمرَ  ، قَم ًْ ـَ ضَمٌَؾٍ ، ظَمَرَج إمَِم اعمَْ قِمٜمَْد  َٕم٤مَذ سْم

ٌْٙمِل ىَمؼْم  َؿ َي ٌْٙمِٞمٜمِل طَمِدي٨ٌم  َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٞمَؽ َي٤م ُُمَٕم٤مُذ؟ ىَم٤مَل: ُي
ٌْٙمِ ، وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م ُي

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  كٌ  » ، َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕمُتُف ُِم  ِذْ
ِ
َي٤مء ـَ اًمر  ػُم ُِم

ًِ ـْ قمَ  اًْمَٞم ٤مَدى ، َوَُم

ظَْمِٗمَٞم٤مءَ  َأْوًمَِٞم٤مَء اهللَِّ وَمَ٘مْد سَم٤مَرَز اهللََّ سم٤ِمعْمَُح٤مَرسَم٦مِ  ْٕ شَْمِ٘مَٞم٤مَء ا ْٕ سَْمَراَر ا ْٕ ـَ  ، إِنَّ اهللََّ حُي٥ِمُّ ا ِذي إِْن هَم٤مسُمقا مَلْ  ، اًمَّ

وا مَلْ ُيْٕمَروُمقا ُيْٗمَتَ٘مُدوا اَء ُُمْٔمٚمَِٛم٦مٍ ُمِ ، َُيُْرضُمقَن  ، ىُمُٚمقهُبُْؿ َُمَّم٤مسمِٞمُح اهْلَُدى َوإِْن طَمَيُ    « ـْ يُمؾ  هَمؼْمَ

 . وواوم٘مف اًمذهٌل  احل٤ميمؿ وصححفرواه 

ـِ ًَمٌِٞمدٍ و       ـْ حَمُْٛمقِد سْم إِنَّ َأظْمَقَف َُم٤م َأظَم٤مُف  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قَم

َْصَٖمرُ قمَ  ْٕ ُك ا ْ َْصَٖمُر؟ ىَم٤مَل  َوُمَ ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ ، « َٚمْٞمُٙمُؿ اًمنم  ْٕ ُك ا ْ َي٤مءُ  » ٤م اًمنم  إِنَّ اهللََّ  ، اًمر 

٤ٌَمدُ يَ  َيُ٘مقُل  ٤مَزى اًْمِٕم ؿْ  ْقَم دُمَ ْٟمَٞم٤م :سم٠َِمقْماَمهِلِ ـَ يُمٜمْتُْؿ شُمَراُءوَن سم٠َِمقْماَمًمُِٙمْؿ ذِم اًمدُّ ِذي ٌُقا إمَِم اًمَّ ،  اْذَه

،  ُم٤مم أمحد سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد يمام ذيمر احل٤مومظ اعمٜمذريرواه اإل « ْؾ دَمُِدوَن قِمٜمَْدُهْؿ ضَمَزاءً وَم٤مْٟمُٔمُروا هَ 

٤ًم اًمٓمؼماين قمـ حمٛمقد قمـ ، إٓ أن احلدي٨م ىمد رواه أيْم وحمٛمقد سمـ ًمٌٞمد خمتٚمػ ذم صحٌتف

ي ذم سم٤مب اًمؽمهٞم٥م ُمـ اًمري٤مء ُمـ ، وإؾمٜم٤مده ضمٞمد يمام ذيمر اعمٜمذر سمـ ظمدي٩ماقمـ راومع  ًمٌٞمد

  . (29-1/27 ، )اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م

اِد َيْٕمغَم وقمـ        ـْ َأسمِٞمفِ  َأْوسٍ  سْمـاسْمـ ؿَمدَّ َأنَّ  ط يُمٜم٤َّم َٟمُٕمدُّ قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهللَِّ » ىَم٤مَل   ، قَم

َْصَٖمرُ  ْٕ ُك ا ْ َي٤مَء اًمنم   رواه احل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل . ش اًمر 
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ع ؾمٛمَّ  » طوقمـ ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل         ، وُمـ يرائل ع اهلل سمفُمـ ؾمٛمَّ

 ،أي ُمـ أؾمٛمع اًمٜم٤مس قمـ ٟمٗمًف وأراهؿ قمٛمٚمف ري٤مًء  ، رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « يرائل اهلل سمف

 ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم جيٕمؾ اًمٜم٤مس يًٛمٕمقن ويِمٝمدون ري٤مءه او ُمٕم٤ميٌف . وىمد يٙمقن ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م 

ـْ  »ومٗمل رواي٦م  ،ىمٓمٕم٤ًم ذم أظمرة وًمٙمٜمف واىمع  َع اهلل َُم َع ؾَمٛمَّ رواه  « سمِِف َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ؾَمٛمَّ

َع اًمٜمَّ   »اًمٌخ٤مري . وذم طمدي٨م آظمر  ـْ ؾَمٛمَّ َع اهللَُم ِف ؾَمٛمَّ
سمِِف ؾَم٤مُِمَع ظَمْٚمِ٘مِف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم،  ٤مَس سمَِٕمَٛمٚمِ

َرهُ  َرُه َوَصٖمَّ  رواه اإلُم٤مم أمحد . « وَمَح٘مَّ
 

ـْ َأؾْماَمَء سمِٜم٧ِْم َأيِب سَمْٙمرٍ        ِل  َصغمَّ ىم٤مًَم٧م  قَم ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: إِنَّ   اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ضَم٤مَءِت اُْمَرَأٌة إمَِم اًمٜمٌَّ

ْ ُيْٕمٓمِٜمِل؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ـْ َُم٤مِل َزْوضِمل سماَِم مَل ٌََّع ُِم ًة وَمَٝمْؾ قَمكَمَّ ضُمٜم٤َمٌح َأْن َأشَمَِم َصغمَّ اهللُ زِم َضَّ

ٌ ُع سماَِم مَلْ يُ  » قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  واه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وأسمق داود واسمـ ر « ْٕمَط يَماَلسمِِس صَمْقيَبْ ُزورٍ اعْمُتََِم

او اًمتِمٌع  ُمـ قمٚمؿ او همػمه يِمٛمؾ احلدي٨م يمؾ ُمـ ُئمٝمر حتّمٞمؾ ومْمٞمٚم٦م طم٤ٌمن وهمػمهؿ .

يٙمذب قمغم اًمٜم٤مس ويٙمذب  وم٢مٟمف ،يٚمٌس صمقسملم ُمـ اًمٙمذب  ومٝمذا ،ُمٜمٝم٤م وهق ًمٞمس يمذًمؽ 

د هذا هق فم٤مهر احلدي٨م ٕهن٤م إن ومٕمٚم٧م وم٘م ،أي اهلل قمز وضمؾ او اًمٜم٤مس  ،قمغم اًمـُٛمٕمٓمل

ُمـ ُُي٤مدع سمٙمٗم٤مءة ًمٞم٧ًم يمذسم٧م قمغم ضهت٤م ويمذًمؽ قمغم زوضمٝم٤م . ويِمٛمؾ هذا احلدي٨م يمؾ 

 ومٞمف او سمتديـ ظمالف سم٤مـمٜمف او سمٛمزاي٤م ىمد شمٕمرى ُمٜمٝم٤م .

 

وقَمَّمٌقا سمف أي اضمتٛمٕمقا طمقًمف وأطم٤مـمقا سمف .  ،أصؾ اًمٕمّمٌٞم٦م اعمح٤مُم٤مة واعمداومٕم٦م  : افعصبقة

سم٤مإلٟم٤ًمن ُمـ اؿمخ٤مص او ُمٜم٤مومع او أومٙم٤مر  واًمِم٤مئع ذم اؾمتٕمامل اًمٕمّمٌٞم٦م هق احلٛمٞم٦م عم٤م أطم٤مط

  وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُم٘متْمٞم٤مت احلؼ او ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم . ،وُمذاه٥م 

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٕمّمٌٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م فم٤مهرة وًمٞم٧ًم ُمٓمٚمٞم٦م سمٓمالء اًمديـ ومٝمل سم٤مب ظم٤مص همػم       

ـِ ، ىَم٤مَل: ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قمَ  َأيِب ُُمقؾَمك وُمٜمف طمدي٨م ،سم٤مب اًمري٤مء   َٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ قَم

ضُمِؾ ُيَ٘م٤مشمُِؾ ؿَمَج٤مقَم٦ًم َوُيَ٘م٤مشمُِؾ مَحِٞم٦َّمً  ، َأيُّ َذًمَِؽ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َوُيَ٘م٤مشمُِؾ ِرَي٤مءً  اًمرَّ

ـْ ىَم٤مشَمَؾ ًمِتَُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم اهللِ » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  رواه ُمًٚمؿ  « اهللِ  ِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م وَمُٝمَق ذِم ؾَمٌِٞمؾِ  َُم

 واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م . 
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د هق اًمٕمّمٌٞم٦م ًمٚمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م ـاًمري٤مء وأؿم ُمـ ٟمقع واًمذي يٙمقن      

وإن يم٤مٟم٧م  ،ومٝمق أن اعمتٕمّم٥م ُئمٝمر قمّمٌٞمتف سمٛمٔمٝمر اًمديـ  ، ومٞمف . أُم٤م ٟمقع اًمري٤مء واحلزسمٞم٦م

ومذًمؽ طملم يٌدأ  ،هق أؿمد ُمـ اًمري٤مء جمرد قمّمٌٞم٦م عم٤م أطم٤مط سمف ُمـ هذه اًمتٞم٤مرات . وأُم٤م ُم٤م 

ك ىمٜم٤مقم٤مت ـصمؿ شمتحقل إًم ،ـ ـقهم٤مت اعمٓمٚمٞم٦م سمٓمالء اًمديـرات واعمًـاعمتٕمّم٥م سم٤مظمؽماع اًمتؼمي

ذا يمام ىم٤مل ـوه ، ٞمٓم٤منـوًمٙمـ ُمـ فمالم اًمٜمٗمس واشم٤ٌمع اًمِم ، رعـ٤مس هل٤م ُمـ اًمِمـٓ أؾم

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڍ ٤ممم ــــــشمٕم

 .7ر: وم٤مـم ڍ ڱ

ـْ ضُمٜمْ و       ٌِْد اهللِ اًْمٌََجكم  قَم  قَم
ـِ ـْ  » َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َدِب سْم ىُمتَِؾ َُم

ٞمَّ  ٧َم َراَي٦ٍم قِمٛم  ٞم٦َّمٌ  ـ٦مً َأْو َيٜمٍُْمُ قَمَّمٌِٞمَّ  ـ٦مً ، َيْدقُمق قَمَّمٌِٞمَّ  ـ٦مٍ حَتْ
 رواه ُمًٚمؿ وهمػمه . « وَمِ٘مْتَٚم٦ٌم ضَم٤مِهٚمِ

ٞمَّـ٦مٍ ٜمك وُمٕم  ،ُي٘م٤مل ومالن ذم قمٛمٞم٤مء إذا وم٘مد رؤي٦م احلؼ  ،وهل ُمـ اًمٕمٛمك  ،أي سمال سمّمػمة  ، قِمٛم 

وٓ ؿمؽ أن إُمر أؿمد إذا أفمٝمر قمّمٌٞمتف  ،وإقمامء اعمج٤مهؾ . ومٝمذا طمٙمؿ دقمقة اًمٕمّمٌٞم٦م 

 سمٛمٔمٝمر اًمديـ .

 

 : بفةإيضاح صـ

، ىم٤مل: صغم  قم٤مُمرورسمام حيت٩م سمحدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ  ، اًمنمك إصٖمر سمٕمْمٝمؿ ٜمٙمرىمد يُ       

إين  » ، وم٘م٤مل قمغم ىمتغم أطمد صمؿ صٕمد اعمٜمؼم يم٤معمقدع ًمألطمٞم٤مء وإُمقات طرؾمقل اهلل 

، إين ًم٧ًم أظمِمك قمٚمٞمٙمؿ أن  ، وإن قمروف يمام سملم أيٚم٦م إمم اجلحٗم٦م ومرـمٙمؿ قمغم احلقض

، ومتٝمٚمٙمقا يمام هٚمؽ  وشم٘متتٚمقا ِمك قمٚمٞمٙمؿ اًمدٟمٞم٤م أن شمٜم٤مومًقا ومٞمٝم٤م، وًمٙمٜمل أظم شمنميمقا سمٕمدي

. واًمذي ٓ ٟمِمؽ ومٞمف أن ىمقل اًمٜمٌل  رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري واًمٚمٗمظ ُمـ ُمًٚمؿ « ؿُمـ ىمٌٚمٙم

إٟمام يراد سمف اًمنمك اعمٓمٚمؼ اًمذي ي١مدي إمم  ، « ًم٧ًم أظمِمك قمٚمٞمٙمؿ أن شمنميمقا سمٕمدي » ط

، وم٘مد دظمؾ ذم ُمٕمٜمك  وأُم٤م اًمنمك إصٖمر أو اًمنمك اخلٗمل ، اًمٙمٗمر واًمتٙمذي٥م سم٤مإلؾمالم

 . إصٖمر هق ؾم٥ٌم اًمتٜم٤مومس ذم اًمدٟمٞم٤م وُمـ ًمقازُمف ، إذ أن اًمنمك اًمتٜم٤مومس ذم اًمدٟمٞم٤م
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 : ػر افعؿؾ(افؽػر افذي ٓ خُيرج ظـ ادؾة )ـ

اجلحقد سمٌٕمض  اًمتٙمذي٥م او ومٔم٤مهره ،ًمٗمظ اًمٙمٗمر ذم ؾمٞم٤مق إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م  ـمٚمؼاُ  اإذ      

، وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ومٝمق يم٤مومر ُمٜمًٚمخ قمـ اإلؾمالم ، وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ  اهلل قمز وضمؾ ديـ

اًمذي ورد ذم اًمنميٕم٦م شمًٛمٞمتف  ًمٕمٛمؾقمـ اعمٚم٦م ومٝمق ا رجوأُم٤م اًمٙمٗمر اًمذي ٓ ُُي  . ُمٗمّمالً 

، وًمذًمؽ ورد قمـ اًمٕمٚمامء شمًٛمٞمتف  سم٤مًمديـ ُمٙمذب وٓ ضم٤مطمد همػم ص٤مطمٌف يم٤من ، وإن سم٤مًمٙمٗمر

ٕن  ، قمغم سم٘م٤مء طمٙمؿ اإلؾمالم قمغم اعمذٟم٥م، ًمٞمدل سمذًمؽ  سم٤مًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم دون آقمت٘م٤مدي

 . سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم اإليامنقمدم  يدل قمغم ضمحقد اًم٘مٚم٥م وذٟمٌف مل
 

ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ  » ط، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :مثال ذفؽ      

، وٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمًٚمؿ إذا  رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « ، وىمت٤مًمف يمٗمر ققـومً

، ُم٤م مل ئمٝمر ُمٜمف  مشمدًا قمـ اإلؾمالرْ ـ، وٓ يٙمقن ُمُ  ىم٤مشمؾ ُمًٚماًم سمٖمٞم٤ًم وقمدواٟم٤ًم وم٢مٟمف ُمًٚمؿ وم٤مؾمؼ

ڳ ڱ ڱ چ  اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م، أٓ شمرى أن  ُم٤م يدل قمغم ضمحقد اًم٘مٚم٥م

ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

﮽  ﮻  ﮼  ﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮵ ﮶ ﮴  ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﯁       ﯀  ، وأٓ شمرى أن اهلل 12 – 9احلجرات:  چ﮾ ﮿

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  چ ٤مهلل شمٕم٤مممًا واًمٕمٞم٤مذ سمشمٕم٤ممم ىم٤مل ومٞمٛمـ ىمتؾ ُمًٚماًم ُمتٕمٛمد

وٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء أن اعمًٚمؿ اًم٘م٤مشمؾ إذا  187اًمٌ٘مرة:  چڻ ڻ ڻ ڻ 

 . ، وم٢مٟمف يٛمقت ُمًٚماًم وًمٞمس ُمرشمداً  تؾ ىمّم٤مص٤مً ىمُ 
 

ُمـ رهم٥م قمـ أسمٞمف ومٝمق  » ىم٤مل ططمدي٨م أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  :ومـ هذا ادعـك      

اصمٜمت٤من ذم  » ط، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  . ويمذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة رواه ُمًٚمؿ « رـــيمٗم

أن ي١ميمد ذًمؽ  رواه ُمًٚمؿ . « ، واًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمٞم٧م ٕمـ ذم اًمٜم٥ًمٓمهبؿ يمٗمر: اًم ٤ماًمٜم٤مس مه
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، ومام ووم٧م ُمٜم٤م  قمٜمد اًمٌٞمٕم٦م أن ٓ ٟمٜمقح طىم٤مًم٧م: أظمذ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٌل  ريض اهلل قمٜمٝم٤مأم قمٓمٞم٦م 

 . اه اًمٌخ٤مريرو . ، واُمرأشم٤من واسمٜم٦م أيب ؾمؼمة همػم مخس: أم ؾمٚمٞمؿ وأم اًمٕمالء

٤مر رأي٧م اًمٜم » ط، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  ويدل سمٞم٘ملم قمغم اعمٕمٜمك اعمٓمٚمقب طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس      

، ويٙمٗمرن  يٙمٗمرن اًمٕمِمػم » ىمٞمؾ: أيٙمٗمرن سم٤مهلل؟ ىم٤مل ، « وم٢مذا أيمثر أهٚمٝم٤م اًمٜم٤ًمء يٙمٗمرن

ىم٤مًم٧م: ُم٤م رأي٧م ُمٜمؽ  ، ٞمئ٤مً ـصمؿ رأت ُمٜمؽ ؿم ٜم٧م إمم إطمداهـ اًمدهرـ، ًمق أطمً ٤منـاإلطمً

 ٤منـًمٗمظ اًمٙمٗمر قمغم ٟمٙمران اإلطمً ط، ومٝمٜم٤م أـمٚمؼ اًمٜمٌل  اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه « ىمط ظمػماً 

ذا أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم ـوه ، ةدَّ رِ ـوًمٙمٜمف ًمٞمس سمِ  ، ٞم٤مءهؿ وهق ذٟم٥م يمٌػمـوسمخس اًمٜم٤مس أؿم

 . أهؾ اًمٕمٚمؿ
 

ومٚمام ضم٤مز  ، ، وأن أصٚمٝمام قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م يمام شم٘مدم وه اعم٠ًمًم٦م أن اًمٙمٗمر ٟم٘مٞمض اإليامن      

،  اإليامن صمامر، وُمـ  ق ًمٗمظ اإليامن قمغم إقمامل احلًٜم٦م اًمتل هل ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملمإـمال

، وُمـ  ومٙمذًمؽ ضم٤مز إـمالق ًمٗمظ اًمٙمٗمر قمغم سمٕمض إقمامل اًمتل هل ُمـ صٗم٤مت اًمٙم٤مومريـ

، ُمع قمدم  ، ومٞمؽمك سمٕمض إقمامل احلًٜم٦م اًمقاضم٦ٌم . ويمام أن اعم١مُمـ ىمد يزلٟمت٤مئ٩م يمٗمرهؿ 

وًمٙمٜمف يٗمٕمٚمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ  ،ٞمٗمٕمؾ سمٕمض أقمامل اًمٙم٤مومريـ اعمحرُم٦م يمذًمؽ ىمد يزل وم ، يمٗمره هب٤م

٤مًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم أو اًمٙمٗمر سم ىمٞمؾ سم٠من اعم٘مّمقدًمؽ وًمذ . قمت٘م٤مد، وًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اإل اًمِمٝمقة

وم٢مْن  ،وإذا صح ٟمٌص يّمُػ وم٤مقماًل ًمذٟم٥م ُمٕملم سم٠مٟمف يم٤مومر  ، وًمٞمس اًمٗم٤مقمؾ اًمٗمٕمؾ هق إصٖمر

 . يم٤من همػم ضم٤مطمد وم٢من يمٗمره ٓ ُُيرضمف قمـ اعمٚم٦م

 صٞمٖم٦م ،11اعم٤مئدة:  ڍ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڍوىم٤مل شمٕم٤ممم       

أي  إول: ُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمف ُمٜمٙمر ،أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمِمٛمؾ اصمٜملم ُمـ اًمٜم٤مس 

ؾمقاء يم٤من احلٙمؿ ذم ؾمٞم٤مق  ، ومٝمق يم٤مومر همػم ُمًٚمؿ ،حٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم همػم ُم١مُمـ سمف ضم٤مطمد سم

ض دٟمٞمقي يم٤مًمرؿمقة . اًمث٤مين: ُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ًمٖمر و همػمهاًم٘مْم٤مء او اإلقمالم ا

 ومٛمـ قمٛمؾ ، إُمقال وذم سمٞم٤من اًمرأي وٟمحقه احلٙمؿ قمغم ذم اًم٘مْم٤مء ويمتحٙمٞمؿ اًمِمٝمقة ذم

 همػم أٟمف ،ؾ ذا اًمٕمٛمـ٤مد هـشم١مُمـ سمٗمً يم٤مٟم٧م اًمداظمٚمٞم٦مذا احلٙمؿ قمغم إؿمٞم٤مء وًمٙمـ اًم٘مٜم٤مقم٦م هب

ويّمح وصٗمٝم٤م  ،الم ـة قمـ اإلؾمدَّ يمٌػمة وًمٞم٧ًم رِ ٦م ـومٝمل وم٤مطمِم ،إيامن وٕمٞمػ ضمدًا 
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سمؾ يٌ٘مك  ، داد وٓ ُُيرج قمـ اعمٚم٦مـذم اًم٘مرآن وًمٙمٜمف يمٗمر دون اإلرشم ُوصٗم٧م سم٤مًمٙمٗمر يمام

. وُمـ اعمِمٝمقر ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمقل سمٕمض اًمًٚمػ:  ٚمٛملمـ٤من ذم مجٚم٦م اعمًـاإلٟمً

وىمد  ،ر سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ويمٗمر ًمٞمس يم٤مًمٙمٗم ،ويمٗمر ٓ ُُيرج قمـ اعمٚم٦م  ،يمٗمر دون يمٗمر 

وأُم٤م اعمْمٓمر إمم خم٤مًمٗم٦م طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٚمٞمس شمقؾمع اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم رواي٦م هذه أصم٤مر . 

يٛمٙمـ  وُمراضمٕم٦م اًمٗم٤مقمؾ ويمالُمف قمـ ٟمٗمًف سمٙم٤مومر أصاًل إذا يم٤من قم٤مُماًل سمْمقاسمط اإلوٓمرار .

 ّم٤مًمح اعمْمٓمر .سملم اًمٙم٤مومر اعمرشمد واعمًٚمؿ اًمٕم٤ميص واًم قمغم إىمؾ ُيٗمرق ذم اًمٔم٤مهر أن
 

ضمؾ وسملم اًمنمك سملم اًمر » ، ىم٤ملطواًمٌمء ٟمٗمًف ي٘م٤مل ذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌل       

 ،ومٝمذه اًمّمٞمٖم٦م ًمٞم٧ًم سحي٦م ذم شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمالة  . رواه ُمًٚمؿ « واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة

سمٛمٕمٜمك أن شمرك  ،إْذ يٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم أن ُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد ص٤مر ذم اًمٓمريؼ إمم اًمٙمٗمر 

وهذا أطمد اًمت٠مويالت اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م  ،ي١مول إمم اًمٙمٗمر يمام ىمٞمؾ: اعمٕم٤ميص سمريد اًمٙمٗمر  اًمّمالة ىمد

ـْ وذم طمدي٨م آظمر  ص٤مطم٥م )ـمرح اًمتثري٥م( . ـِ سُمَرْيَدةَ  قَم ٌِْد اهللَِّ سْم ـْ َأسمِٞمفِ  قَم ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  قَم

اَلةُ  » ط َرؾُمقُل اهللَِّ ِذي سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٝمُؿ اًمّمَّ ـْ شمَ  ، اًمَٕمْٝمُد اًمَّ رواه اًمؽمُمذي  « َريَمَٝم٤م وَمَ٘مْد يَمَٗمرَ وَمَٛم

 وهق هبذا اًمٚمٗمظ ُمـ ـمريؼ احلًلم سمـ واىمد ، وصححف اًمذهٌل وإًم٤ٌمين ،وأمحد وهمػممه٤م 

اًمّمٞمٖم٦م شمدل قمغم طمّمقل  ُمع ذًمؽ ومٕمغم شم٘مدير أن هذهووهق صم٘م٦م ُمِمٝمقر وومٞمف وٕمػ . 

 ريمٝم٤مشم٤م يم٤من ٢منوم ،وم٢من ذًمؽ يٛمٙمـ محٚمف قمغم يمٗمر اًمٕمٛمؾ وًمٞمس اًم٘مٚم٥م  ،اًمٙمٗمر سمؽمك اًمّمالة 

ال جيقز أن حيٙمؿ قمٚمٞمف وم،  ، ومٙمٗمره ٓ ُيرضمف قمـ اعمٚم٦م وُمٕمؽموم٤ًم سمت٘مّمػمه ُم٘مرًا سمقضمقهب٤م قمٚمٞمف

،  يمؾ ُمٕمّمٞم٦م زل ومٞمٝم٤م ُمًٚمؿ ومل ئمٝمر ُمٜمف ُم٤م يدل قمغم ضمحقد اًم٘مٚم٥مهٙمذا ذم و . سم٤مًمردة

  . . هذا هق ُمذه٥م مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٧ًم ارشمدادًا قمـ اإلؾمالم

، دمري قمٚمٞمف أطمٙم٤مم  إمم أن شم٤مرك اًمّمالة يم٤مومر ُمرشمد شمٕم٤ممم رمحف اهللوذه٥م اإلُم٤مم أمحد       

. وهذا ُمذه٥م  ، واطمت٩م اإلُم٤مم أمحد سمحدي٨م ضم٤مسمر اعمت٘مدم اعمرشمد ذم طمٞم٤مشمف وسمٕمد ُمقشمف

، أو ٟم٤مح  وٕمٞمػ وم٢مٟمف يٚمزم ُمـ ي٠مظمذ سمف أن يتامدى ومٞمحٙمؿ سم٤مًمردة قمغم يمؾ ُمـ ـمٕمـ ذم ٟم٥ًم

ٓ و ، يدةد، وهذه ٟمتٞمج٦م همػم ؾم اٟمت٥ًم إمم همػم أسمٞمف ، أو ، أو ىم٤مشمؾ ُمًٚماًم سمٖمػم طمؼ قمغم ُمٞم٧م

، مم٤م يدل قمغم وم٤ًمد ىمقل ُمـ طمٙمؿ سم٤مًمردة سم٥ًٌم سمٕمض  ي٘مقل هب٤م أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
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أم ؿمٝمقة سمال  أهق ضمحقد سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اعمٔم٤مهر اًمداًم٦م قمغم ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م  إقمامل اعمحرُم٦م

 جمرد همٗمٚم٦م؟ ضمحقد أم

، وم٘م٤مًم٧م هذه  ٢مٟمٙم٤مر اًمٙمٗمر اًمذي ٓ ُيرج قمـ اعمٚم٦موفم٤مهر يمالم ـم٤مئٗم٦م أظمرى يِمٕمر سم      

، ىم٤مًم٧م: اًمت٘مدير ُمـ  « ضمؾ وسملم اًمنمك واًمٙمٗمر شمرك اًمّمالةسملم اًمر »اًمٓم٤مئٗم٦م ذم طمدي٨م 

هب٤م ومٗم٤مؾمؼ وًمٞمس  رَّ ــ أىمـ، وأُم٤م ُم ضمٝم٦م اعمٕمٜمك أن ُمـ شمريمٝم٤م ضمحقدًا سمقضمقهب٤م ومٝمق يم٤مومر

تيض إٟمٙم٤مر وضمقد اًمٙمٗمر اًمذي ٓ قل هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ي٘مـ. وىم ٘مّمد هبذا احلدي٨م، ومل يُ  سمٙم٤مومر

ـ ـيظفر ضعػف م،  ل شم٠مويؾ احلدي٨مـد وشم٘مدير وٕمٞمػ ومـق ىمقل وم٤مؾمـ، وه ـ اعمٚم٦مـُيرج قم

 : وجفغ

ن إـمالق ًمٗمظ اًمٙمٗمر قمغم سمٕمض إقمامل اعمحرُم٦م صم٤مسم٧م سم٤مٕطم٤مدي٨م ا :إول      

ال همراسم٦م ، وم ٦م، وإصمؿ سمٕمض شمٚمؽ إقمامل )يم٤مًمٜمٞم٤مطم٦م ُمثاًل( دون إصمؿ شمرك اًمّمالةــاًمّمحٞمح

، وعم٤م يم٤من أصؾ  ، ويراد سمف اًمٕمٛمؾ دون آقمت٘م٤مد ذم إـمالق ًمٗمظ اًمٙمٗمر قمغم شمرك اًمّمالة

،  قمت٘م٤مدك اًمٕمٛمؾ دون اإلـاحلدي٨م اًمٙمالم قمٚم ، وفم٤مهر ٚمؿ اًمذي يم٤من يّمكمـاحلدي٨م ذم اعمً

ديرات ٓ ـك سف احلدي٨م قمـ فم٤مهره سمت٘مـر يمذًمؽ مل شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م إًمـعم٤م يم٤من إُم

  . قمٚمؿ ًمٜم٤م هب٤م

، ؾمقاء ضمحد اًمّمالة أو  ن اعمًٚمٛملم اشمٗم٘مقا قمغم يمٗمر وارشمداد اجل٤مطمدا :افقجف افثاين      

ُمـ إطمٙم٤مم اجلٚمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٦م  أو همػم ذًمؽ و اًمّمٞم٤مم أو احل٩م أو حتريؿ اًمرسم٤م أو اخلٛمراًمزيم٤مة أ

،   أن ذم احلدي٨م ًمٗمٔم٤ًم حمذووم٤ًم ي٘متيض ُمٕمٜمك اجلحقد ـم٤مئٗم٦م . وم٢مذا زقمٛم٧مسم٤مٕدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م 

،  ، ُمثؾ ىمقًمؽ ُمـ ذب اخلٛمر ومٝمق يم٤مومر ن ىمقًمؽ سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة٤ميم

، شمريد سمٙمؾ  ، وُمـ أيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ ومٝمق يم٤مومر ، وُمـ فمٚمؿ ومٝمق يم٤مومر وُمـ أيمؾ اًمرسم٤م ومٝمق يم٤مومر

 . . وذم هذا ُمـ اًمتٙمٚمػ ُم٤م هق واوح ذًمؽ شمٙمٗمػم اجل٤مطمد دون همػمه

، وم٢مذا  يمٗمر ٝمق، وم  اًم٘مرآن أو احلدي٨م سم٤مًمٙمٗمرذم ساطم٦م صػوُ  قمٛمؾومجٚم٦م اًم٘مقل أن يمؾ       

، ومٙمٗمره ٓ ُيرضمف قمـ  ، ُم١مُمٜم٤ًم سمح٘م٤مئؼ اإلؾمالم وؾمقء ومٕمٚمف  ُم٘مرًا سمذٟمٌفيم٤من اًمٗم٤مقمؾ ُمًٚمامً 

وذًمؽ يمؽمك  ،، وىمد يٙمقن ذٟم٤ًٌم قمٔمٞماًم  أو اًمٙمٗمر إصٖمر ، وهق ُمـ ٟمقع يمٗمر اًمٕمٛمؾ اعمٚم٦م
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ُم٤م  وضمحد ذٟمٌفوأُم٤م إذا زيـ اعمذٟم٥م  . ، وٟمحق ذًمؽ اًمّمالة وىمتؾ اعمًٚمؿ وُم٘م٤مشمٚمتف سمٖمػم طمؼ

 . ومٝمق ُمرشمد يم٤مومر ُمـ اإلؾمالم  ًمٚمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م هق حمٙمؿ وضمكم

ٛملم ، وًمف ٕن اًمنمك إصٖمر هق أصؾ ُمٕم٤ميص اعمًٚمهذا اعمٌح٨م ُمـ اٟمٗمع اعم٤ٌمطم٨م و      

 .  روقان اهلل شمٕم٤مممُمراشم٥م ، ويّمؾ هب٤م اعمًٚمؿ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم إمم أقمغم شُمّمٚمح اًمٜمٗمس أدوي٦م 
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 ؿطع افقٓية 

 بغ ادممـ وافؽاؾر

 افعالؿات بقـفامبقان و
 

 مــؼـــــــدمـة : معـك افقٓية وحؽؿفا افعام .

ػرق بقـفؿ وبغ واف مـ افؽػار سادغاد تعامؾ افسؾؿل معافث إول : ــبحاد

 ادحاربغ . 

 . حتريؿ اختاذ بطاكة مـ افؽػارين : اــــافث بحثاد

 . مـ متعؾؼات افدواؾع ادتـاؿضة وؿطع افقٓيةافث : ــثاف بحثاد

 ع : أمثؾة مـ افعالؿات افعامة بغ ادسؾؿغ ؽرهؿ .ــادبحث افراب

 . اإلشالمفغر ادسؾؿغ دم بالد  ادبحث اخلامس : احلرية افؼضائقة

 كؽاح ؽر ادسؾامت . حؽؿ:  افسادس بحثاد

سؾؿغ ؾقام دوفة اإلشالمقة ظذ ادادبحث افســابع : دم حؽؿ افتعقيؾ دم اف

 . يتصؾ بإمـ وافدؾاع افعام

 . ةــــــقـــؼــــــافت ثـــامـ :افبحث اد
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 ةــمؼدم

 دم معـك افقٓية وحؽؿفا

 

 ،ؾمٞمجد اًم٘م٤مرئ أن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اهتامُم٤ًم ؿمديدًا سم٘مْمٞم٦م اًمقٓء ذم اًمديـ : أوًٓ       

٢مذا . وم واًمٕمالىم٤مت سملم إُمؿ واًمٓمقائػ اإلؾمالُمل وذًمؽ ًمّمٚمتٝم٤م اًم٘مقي٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد

قم٤مُم٦م  أقمامًٓ  ،يِمٛمؾ ٟمققملم ُمـ إقمامل  ومٞمام ٟمرى وم٢مٟمف ،اإلؾمالم ىم٤مئاًم قمغم  يم٤من ٟمٔم٤مم اًمدوًم٦م

يمٖم٤مًم٥م اًمقفم٤مئػ واخلدُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م  ،ختْمع عمٗم٤مهٞمؿ ُمِمؽميم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مءة واًمٕمدل واإلشم٘م٤من 

 أقمامًٓ يِمٛمؾ يمذًمؽ . و سمف اعمًٚمؿ وهمػمهمم٤م ي٘مقم  يم٤مًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واعمقاصالت وهمػمه٤م

ومٝمذه  ، يمٛمٜمٔمقُم٦م اجلٝم٤مد وُمتٕمٚم٘م٤مشمف اًمٙمثػمة أظمرى ختْمع ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اخل٤مص٦م

ذم اًمٜمٔم٤مم  ومٝمل حمٙمقُم٦م سمّمٌٖم٦م إؾمالُمٞم٦م ،طمٙمٛمٝم٤م يِمٌف طمٙمؿ اًمّمالة اإلؾمالُمٞم٦م واًمزيم٤مة 

وًمذًمؽ  ،تداومٕم٦م اعمقٓءات اًم اعمٗم٤مهٞمؿ او ؽمك ومٞمٝم٤م أصح٤مبـت٘مٞمؿ إذا اؿمـوٓ شمً اإلؾمالُمل

سمؾ إن ُمـ أهؿ قمقاُمـؾ اًمًـٚمؿ إهكم واًمٕمٞمش  . ٚمٛمقن دون همػمهؿـُيٙمٚمػ هب٤م اعمً

 وظمٚمٓمٝم٤م ، هق ومّمؾ إـمراف ومـل جم٤مل اًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م وشم٘مٚمٞمؾ اًمتداومع اعمِمـؽمك أُمـ

ي١ميمد ذًمؽ أن اإلطمتٙم٤مك ذم جم٤مل  ٚمٛمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م .اًمٙمثػمة ًم ج٤مٓتاعمذم  او مجٕمٝم٤م

اعمتداومٕم٦م يٛمٙمـ سمًٝمقًم٦م أن ُيرج ُمـ اًمْمٌط ويتحقل إمم صدام . وشمقضمد أُمثٚم٦م  اعمٗم٤مهٞمؿ

 ٦م .ـع اعمتٜم٤مىمْمـ٦م واًمدواومـ٤مهٞمؿ اعمختٚمٗمـ٥ٌم اطمتٙم٤مك اعمٗمـرة ُمـ ذًمؽ طمّمٚم٧م سمًـيمثٞم

يت شمٗم٤مصٞمؾ ُمٝمٛم٦م ذم سمداي٦م اعمٌح٨م اًمث٤مين )شمٗمًـػم آي٦م اًمٌٓم٤مٟم٦م( وُمقاوع أظمرى إن ت٠موؾمـ

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .
 

ٟمققم٤من: وٓء قم٤مم او ُمٓمٚمؼ ووٓء ظم٤مص .  سملم اًمٜم٤مس ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمقٓء :اً ـثاكق      

وىمد وردت اًمٜمّمقص قم٤مُم٦م ذم ُمْم٤مُمٞمٜمف ذم ؾمٞم٤مق  ، أُم٤م اًمقٓء اعمٓمٚمؼ ومٝمق اًمقٓء ذم اًمديـ

وُمٜمف طمدي٨م  ،وأُم٤م اًمقٓء اخل٤مص ومٞمتٕمٚمؼ سمح٘مقق ظم٤مص٦م  اًمنمط او اًمٜمٝمل وٟمحقمه٤م .
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َٓ  » اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ىَم٤مَل: َصغمَّ اهللِ  َرؾُمقلأن ،  قَم٤مِئَِم٦مَ  اَم اًْمَق ـْ َأقْمتََؼ وَم٢مِٟمَّ َ
 اإلُم٤مم رواه « ُء عمِ

ق وٓء ـهو ،ٓء هٜم٤م طمؼ ظم٤مص ذم ُمػماث اًمٕمتٞمؼ وم٤مًمق ، ٞم٤مق ىمّم٦مـذم ؾم ٚمؿ وهمػمهـُمً

ؽر أن ؽرضـا دم هذا افػصؾ هق  ،ظم٤مص٦م أظمرى  وشمقضمد أٟمقاع ،اًمٕمتؼ  ٥ٌمـظم٤مص سمً

 . افقٓء ادطؾؼ

 

      ٟمًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمقٓي٦م ُمـ ظمالل شمٗمًػم آيتل احل٩م .: اً ـافثـث      

  ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم      

، ىمقًمف 1 – ٩احل٩م:  چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ، يمام ىم٤مل صٞمٖم٦م قمٛمقم شم٘مع قمغم يمؾ ؿمٞمٓم٤من ُمـ اإلٟمس واجلـ چچ چچ شمٕم٤ممم

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ    ڤ ڤ ٹ ڤ ڤچ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك

أي جمرد ُمـ اخلػم ُمقهمؾ ذم  شريدُم»وُمٕمٜمك  .116ٕم٤مم: إٟم چڄ ڄ ڃ ڃ

ُي٘م٤مل صخرة ُمرداء أي ُمٚم٤ًمء وسح ممرد أي  ،وأصؾ اًمٚمٗمظ ُمـ اًمٕمري واًمتجرد  ،اًمنم 

د أي أىمدم وقمت٤م  ،وؿمجرة ُمرداء أي ٓ ورق قمٚمٞمٝم٤م  ممٚمس ويم٠مٟمف دمرد ُمـ اإلًمتزاُم٤مت  ،ومترَّ

أي ان اًمْمالل ٟمتٞمج٦م ٓ  ،يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٚمزوم واًمث٤ٌمت  چڇ ڇ   چ وقم٤ٌمرة . واًمْمقاسمط

 وشمٗمًػم اًمْمامئر ذم أي٦م ومٞمف وضمٝم٤من ىمقي٤من . او ُمقآة أشم٤ٌمقمف إٟمٗمٙم٤مك ُمٜمٝم٤م عمقآة اًمِمٞمٓم٤من

 شقمٚمٞمف»اًمْمامئر اًمٕم٤مئدة إمم اًمِمٞمٓم٤من هل وٛمػم : أن افقجف إول ، ي١مدي٤من إمم هم٤مي٦م واطمدة

يْمٚمف »واًمْمٛمػمان اعمًتؽمان ذم  شوم٠مٟمف»واًمْمٛمػم ذم  شقٓهشم»اعمٜمّمقب ذم  واًمْمٛمػم اًم٤ٌمرز

وذه٥م اسمـ  ،إمم أٟمف وٛمػم اًمِم٠من  ومذه٥م أًمقد وهمػمه شأٟمف». وأُم٤م اًمْمٛمػم ذم  شوهيديف

ـْ »قم٤مؿمقر إمم أٟمف قم٤مئد إمم اًمِمٞمٓم٤من أيْم٤ًم . وأُم٤م اًمْمامئر اًمٕم٤مئدة إمم  اعمقصقًم٦م أي  شَُم

يْمٚمف »واًمْمٛمػمان اًم٤ٌمرزان ذم  ششمقٓه»تؽم ذم وٛمػم اًمٗم٤مقمؾ اعمً ؾ ومٝملاإلٟم٤ًمن اًمـُٛمَْمٚمَّ 

وُم٤م ضمّقزه اًمًٛملم  جيقز قمغم ـمري٘م٦م أيب طمٞم٤من ذم )اًمٌحر اعمحٞمط( :افقجف افثاين . شوهيديف

وذم  ششمقٓه»وذم  شأٟمف»وذم  شقمٚمٞمف»أن دمٕمؾ اًمْمامئر اًم٤ٌمرزة ذم  ،احلٚمٌل ذم )اًمدر اعمّمقن( 
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اعمتٌع ًمٙمؾ ؿمٞمٓم٤من  اعمج٤مدل وهق اإلٟم٤ًمن ،قم٤مئدة يمٚمٝم٤م قمغم اعم٘مّمقد ُمـ أصؾ اًمٙمالم  شوم٠مٟمف»

يمؾ  واعمٕمٜمك أن هذا اإلٟم٤ًمن اًمذي اشمٌع ، چڄ ڄ چاعمٗمٝمقم ُمـ قم٤ٌمرة و ، ُمريد

او ص٤مطمٌف ُمـ  وشمدسمر أن شمقزم اًمِمٞمٓم٤من ؿمٞمٓم٤من ُمريد ص٤مر إُم٤مُم٤ًم ذم اًمْمالل عمـ يتقٓه .

چ   چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ٤ٌمعشمّ ص٤مر يم٤مًمٌٞم٤من ًمإل چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   چ ذم قم٤ٌمرة  اإلٟمس

وًمذًمؽ ىم٤مل جم٤مهد  ،ٟمقع ُمـ اعمقآة  ٦مـٞمَّ ٕمِ ـٌَ ـاًمتَّ  ٢منًمؽ وموقمغم ذ ، چچ چ ڇ 

ه سمٛمٕمٜمك اشمٌٕمف .  ّٓ  وهمػمه ذم شمٗمًػم هذه أي٦م أن شمق

، ومل جيٕمؾ طمدود اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  أىمٌؾ قمٚمٞمف شم٘مرسم٤ًم ُمٜمفأي  چڌچ وىمقًمف شمٕم٤ممم      

يمؾ ُي٘م٤مل:  ، سمال وم٤مصؾ ًم٘مرب واًمدٟمق. وأصٚمف ُمـ اًمقزم وهق ًمٗمظ يدل قمغم ا طم٤مضمزًا سمٞمٜمٝمام

. وقمغم هذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم إًمٞمؽ ومال يٗمّمؾ ـمٕم٤مم همػمه سمٞمٜمٙمام مم٤م يٚمٞمؽ أي أىمرب اًمٓمٕم٤مم 

أي أىمرهبؿ إًمٞمٙمؿ ومال يٗمّمؾ  ،16٩اًمتقسم٦م:  چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

ضمٚمس وضمٚمس مم٤م يٚمٞمٜمل أي  ، ىمرب سمٕمد ، أي ي٘م٤مل: شم٤ٌمقمد سمٕمد وزمو ،يمٗم٤مر آظمرون سمٞمٜمٙمام 

او  وهق وزم اًمٞمتٞمؿ ووزّم اًم٘متٞمؾ وهؿ أوًمٞم٤مؤه أي أىمرسم٤مؤه . ٟم٤م ُمٜمفووًمٞمف وًمٞم٤ًم: د ، ٤ًم ُمٜملىمريٌ

 ـ وزم أظمٞمف اعم١مُمـ ًمِمدة شم٘م٤مرهبام ومت٤مؾمٙمٝمام. واعم١مُمأىمرب اًم٘مراسم٦م ذم حتّمٞمؾ احل٘مقق 

ه: أي . ، ومال يٗمّمؾ رء سمٞمٜمٝمام وشمٜم٤مسمه٤م وشمٜم٤مصحٝمام ّٓ ُم٤م  مل يٙمـسم٤مذه و ووزم إُمر وشمق

واًمٔم٤مهر  ، اإلُم٤مرة سمٛمٕمٜمك متٚمؽ وشمًٚمط ـ، وهذا ذم ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قمإُمر سملم ٜمف وٞمسم يٗمّمؾ

 ، أي شمقمم اعمٚمؽ62٥اًمٌ٘مرة:  چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ  أن ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ًمزماعمذاه٥م وإومٙم٤مر سمٛمٕمٜمك  ـ. وهق ذم ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قم واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ او اعم١ًموًمٞم٦م

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  ًمف شمٕم٤ممموُمٜمف ىمق ، ُمٜمٝمج٤ًم او قم٘مٞمدةواختذه ُمذه٤ًٌم 

اًمٜم٤ًمء:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ 

،  ُمـ ؾمٌؾ اًمْمالل او ًمزُمف قٓه أي اشمّمؾ واًمتّمؼ سمفٟمجٕمٚمف واًمٞم٤ًم وُم٤ٌمذًا عم٤م شم ، أي11٥

 . ، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وشمثٌٞمتف قمغم يمٗمره عمٕمٜمك ٟمٔمػم اًمٓمٌع قمغم ىمٚم٥م اًمٙم٤مومروهذا ُمـ ضمٝم٦م ا

گ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،ل قمغم اًمٌمء يم٘مقًمؽ: وًمٞم٧م ؾمٛمٕمل يمذا واًمتقًمٞم٦م شُمًتٕمٛمؾ ذم اإلىم٤ٌم
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 ڍ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ

 ،وشُمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اإلقمراض واإلٟمٍماف إذا اشمّمٚم٧م سمٕمـ فم٤مهرة او ُم٘مدرة  ،1٥2اًمٌ٘مرة: 

 ڍ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڍ٤ممم ـــشمٕمو شم٤ٌمرك يم٘مقًمف

 .116اًمٌ٘مرة: 

ويتبغ مـ هذه إمثؾة أن ادعاين ادتـقظة فتصاريػ هذا افؾػظ ترجع ـؾفا إػ         

 ،واإلؾمتج٤مسم٦م ًمف  اإلىم٤ٌمل قمغم أظمر سم٤مشم٤ٌمقمف ىمد يٙمقن، و واإلؿبال ادباذ ؼربتمعـك اف

ڤ  ڤ  ڍ مم ٤موُمـ هذا إصؾ ىمقًمف شمٕم ، او سمام يتْمٛمـ هذه اعمٕم٤مين يم٤مًمٜمٍمة واًمت٠ميٞمد

ڱ ں چ  شمٕم٤ممموشمدسمر ىمقًمف  . قمٚمٞمٝم٤م ُمًت٘مٌٚمٝم٤م سم٤مإلىم٤ٌملأي  ،117اًمٌ٘مرة:  ڍ ڤ  ڤ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

، ومٝمل  ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل چ  ہ ہ ہ  چ ، ىمقًمف شمٕم٤ممم122 – 97اًمٜمحؾ:  چ ﮺

واعمٕمٜمك أن  . صٞمٖم٦م طمٍم چ ۓ ﮲ چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم قم٤مُم٦م ذم ٟمٗمل أوضمف اًمتًٚمط

ن ٞمٓم٤مـٚمٓم٤من اًمِمـؾم ، يمام أن واًمتقيمؾ ٞمٓم٤من يٙمقن قمغم ىمدر اإليامنـًمِمٚمط اـٟمٗمل أوضمف شمً

وُمٕمٜمك  ، يتٝمؿ ًمفيٙمقن قمغم ىمدر وٓو ُم٘مّمقر قمغم أهؾ وٓيتف واًمنمك سمف رـقمغم اًمٌِم

ي١ميد ذًمؽ أن يمٚمامت  ،أي ُي٘مٌٚمقن قمٚمٞمف ويًتجٞمٌقن ًمف  چ ﮵ ﮳ ﮴چ قم٤ٌمرة 

. وىمد ٟمٌف اسمـ جٞمٌقن ًمف ُمتٔم٤مهرة قمغم شمٗمًػمه٤م سمٛمٕمٜمك يٓمٞمٕمقٟمف ويًت واعمٗمنيـ اًمًٚمػ

أن اًمذيـ يتقًمقٟمف ومريؼ وأن اًمذيـ هؿ سمف ُمنميمقن ومريؼ  إمم قم٤مؿمقر ذم شمٗمًػم هذه أي٦م

 ،ؾمؿ اعمقصقل )أي اًمذيـ( ي٘متيض اعمٖم٤ميرة ظم٤مص٦م ُمع شمٙمرار اإلوذًمؽ ٕن اًمٕمٓمػ  ،آظمر 

٤من ٞمٓمـاًمِم إمم أن ُمقآةداظمؾ سملم اًمٗمري٘ملم وًمٙمـ اعمٖم٤ميرة شمٜمٌف ـع ُمـ وضمقد شمـوٓ ُم٤مٟم

وىمد شمٙمقن  ، ٥ٌم اًمٙمٗمرـٝمقات وًمٞمس سمًـ٥ٌم اًمِمـوىمد شمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة سمً ،درضم٤مت 

  . يٛمٙمـ أن يقصؾ إمم اًمٙمٗمرـمري٘م٤ًم 
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: اًمقٓء واًمتقازم أن حيّمؾ ؿمٞمئ٤من ومّم٤مقمدًا طمّمقًٓ ًمٞمس  رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل اًمراهم٥م       

اًمٜم٦ًٌم وُمـ طمٞم٨م ب ُمـ طمٞم٨م اعمٙم٤من وُمـ طمٞم٨م ، ويًتٕم٤مر ذًمؽ ًمٚم٘مر سمٞمٜمٝمام ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝمام

، يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ي٘م٤مل ذم  . واًمقزمُّ واعمقمم وُمـ طمٞم٨م اًمّمداىم٦م واًمٜمٍمة وآقمت٘م٤مد اًمديـ

،  . ي٘م٤مل ًمٚمٛم١مُمـ هق وزمُّ اهللـُٛمَقامَم ٗمٕمقل أي اًموذم ُمٕمٜمك اعم ، ـُٛمقازِم ، أي اًم ُمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ

ي سمٜمٗمًف اىمت٣م  شمقممَّ . وىمقهلؿ:  وىمد ي٘م٤مل: اهلل وزمُّ اعم١مُمٜملم وُمقٓهؿ . ومل َيرْد ُمقٓه إذا قُمد 

، ووًمٞم٧م قمٞمٜمل  ٛمٕمل يمذاـ: وًمٞم٧م ؾم ٘م٤ملـ، يُ  رب اعمقاوعـ، وطمّمقًمف ذم أىم ٦مـُمٕمٜمك اًمقٓي

ي سمٕمـ ًمٗمٔم٤مً  : أىمٌٚم٧م سمف قمٚمٞمف ، ووًمٞم٧م وضمٝمل يمذا يمذا أو شم٘مديرًا اىمت٣م ُمٕمٜمك  . وإذا قُمدَّ

وُمـ  ،٥2اعم٤مئدة:  چۆئ ۈئ ۈئ ېئچ  ، ومٛمـ إول ىمقًمف شمٕم٤ممم وشمرك ىمرسمف اإلقمراض

. وي٘م٤مل: ومالن أومم 2٩آل قمٛمران:  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ اًمث٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُمع  . اهـ 2إطمزاب:  چۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇچ  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٙمذا أي أطمرى

 ويمالم اسمـ وم٤مرس وهمػمه ىمري٥م ُمـ يمالم اًمراهم٥م . .(  اعمٗمردات) ُمـ  اظمتّم٤مر
 

ۓ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ڍ وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اًمٕمدو  ظمالفاًمقزم و      

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ڍ  وىم٤مل شمٕم٤ممم ،  ٥2اًمٙمٝمػ:  ڍ ﮲  ﮳﮴   ﮵ ﮶  ﮷ 

. ويمؾ  ٩1ومّمٚم٧م:  ڍ   ک  ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ 

وُمٜمف : أوًمٞم٤مء إُمقر ووزم اًمٞمتٞمؿ  ،ٚمػ سم٠مُمر او شمّمدى ًمف سمجٛمٚمتف ومٝمق وزم هذا إُمر ُمـ يمُ 

 ٟم٘مٚمف ،هؿ اًم٘مقم إذا يم٤مٟمقا يدا واطمدة  ،او اًمذي ي٘مقم سم٠مُمره وسمٙمٗم٤مًمتف . واًمقٓء سمْمؿ اًمق

 .  (اًمّم٤مطم٥م اسمـ قم٤ٌمد ذم )اعمحٞمط
 

٤ممم ـــيم٤مًم٘مٞمد ذم ىمقًمف شمٕم ، د٘مٞمد اًمقٓي٦م سم٘مٞمـ٢مذا مل شمُ ، وم أما شالمة ادقآة مـ افـؼائضو      

 سمٛمٕمٜمك أهن٤م ،٤م وٓي٦م ُمٓمٚم٘م٦م وم٢مهن ،شمقمم سمٕمْمف  ىمقًمؽ: او ،11اًمٜمقر:  چ ڤ  ڤ   ڤ چ 

 ،يقوح إُمر اًمٗمرق سملم ىمقًمؽ : شمقمم سمٕمض إُمر او ضم٤مٟم٤ٌم ُمٜمف  .ُمٝم٤م مم مت٤مإشمٜمٍمف 

وم٢من إظمػم يٜمٍمف امم شمقزم إُمر سمجٛمٚمتف أي شم٘مٚمد إُمر . ومٛمـ مل  ،وىمقًمؽ : شمقمم إُمر 
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وهٙمذا ذم ؾم٤مئر إُمقر  ،وم٢مٟمف مل يتٍمف يمقزم ًمف  ،يٜمٍم أظم٤مه ذم احلؼ وهق ىم٤مدر قمغم ٟمٍمشمف 

، أي 117اًمٌ٘مرة:  ڍ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم ويمذًمؽ  ي٦م .اعمتّمٚم٦م سم٤مًمقٓ

وىمد ضمٜمح  ُمًت٘مٌٚمٝم٤م سم٤مإلىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م ، ويًتٚمزم ذًمؽ قمزل اًمٕمقائؼ واإلدم٤مه اعمٕم٤ميمس .

وًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ  ، (86)أي٦م  مم شمٗمًػم اًمقٓي٦م سمتامُمٝم٤م ذم آي٦م إٟمٗم٤ملإاإلُم٤مم اعم٤مشمريدي 

وًمٙمـ اعم٘مّمقد اًمًالُم٦م ُمـ  ،ذم ذًمؽوم٢من اعم١مُمٜملم يتٗم٤موشمقن  ، مت٤مم اًمقٓي٦م أقمغم درضم٤مهت٤م

  . إوداد واًمٜم٘م٤مئض

ٻ  ٻ     ڍ وًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم ، يميد ذفؽ أن افقٓية ٓ تؼبؾ افتػريؼ ظذ افـؼائض      

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

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

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

 ،أي هؿ يد واطمدة  ڍ ڀڀ   ڀ    ڍ . وم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٥6 - ٥1اعم٤مئدة:  ڍ   ڈ  ڈ

 ، ڍ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڍوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ٝمؿ أُمر سمٕمض ويم٠مٟمف رء واطمد يتقمم سمٕمْم

  يقوح أن اًمقٓي٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمتٗمريؼ قمغم اًمٜم٘م٤مئض .

 همػم ُم٘مّمقدة اوُمٜم٤مسة ه٤مُمِمٞم٦م ووم٤مًمريمقن  ، سمٚم٦م ًمٚمٜمٛمقىم٤ماعمقآة  درضم٤متوأيْم٤م وم٢من       

 ،وًمذًمؽ وم٢من اعمقآة ذم اًمديـ ٓ شم٘مٌؾ اًمتٗمٙمٞمؽ  .فم٤مهرة سم٤مـمٜم٦م صمؿ  شم٤مُم٦م ُمٜم٤مسة ىمد دمر إمم

اًمٚمٛمؿ  ُمـ وشم٤مُم٦م إٓ ، أي ؾم٤معم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مئض سمؾ يٚمزُمٝم٤م أن شمٙمقن شم٤مُم٦م ُمـ ضمٝم٦م قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م

وم٢من اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمقن اعمْم٤مُملم اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ، رحُمـ ضمٝم٦م قمٛمؾ اجلقا واًمتدرج اعمٜمْمٌط اعمٖمتٗمر

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ سم٤مًمتدرج . ُيِمٕمر سمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ئٜم٤مف اعمقآة تـاؾمٕمر سم٠من ـشُمِم ، چ گ  گ  گ  گچ وم٢من قم٤ٌمرة   ، 86إٟمٗم٤مل:  چ ڳ

خ ٥م قمٛمٚمٞم٤مت إزاًم٦م اًمِمٙمقك وشمرؾمٞمـلء سمحًـد ؿمـٞمئ٤م سمٕمـؿم ،ًمتدرج ا ٘مٌؾـيد اهلجرة ـسمٕم

 واًمتٕمريػ سم٤مٕقمامل اًمتل شم٘مع وٛمـ اعمقآة .  اًمث٘م٦م
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آي٤مت قمديدة شمرسمط اعمقآة  ،أن اعمقآة جي٥م أن شمّمػم ؾم٤معم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مئض ي١ميد و      

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڍ  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،سم٤مإلًمتزام اًمٗمٙمري واًمًٞم٤مد وإُمٜمل 

 ڍ    ڎ   ڌ  ڌ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   چ  چ ڃ  ڃ   

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ڍ  ٤مممــــوىمقًمف شمٕم ، 82: اًمٜم٤ًمء

اًمٜم٤ًمء:  ڍ﮷  ﮸ ﮹   ﮺  ﮻﮼  ﮽    ﮾  ﮿  ﯀  ﯁        

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ڍ  ٤مممــــــوىمقًمف شمٕم ، 1٩9 - 1٩7

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

 .  71 - 72اعم٤مئدة:  ڍ  ھ  ھ   ھ

ومٝمؾ ُمـ ُمٖم٤ميرة سملم  ، 79اًمٜم٤ًمء:  ڍ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڍ وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم      

 اًمقٓي٦م ُمٕمٜمك نأٓي٦م واًمٜمٍمة سمدًمٞمؾ اًمٕمٓمػ سمٞمٜمٝمام؟ واجلقاب وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ اًمق

 شمٕم٤ممم ًمفويمذًمؽ ىمق ،سمدًمٞمؾ آي٦م اًمٜم٤ًمء اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  ،تْمٛمـ اًمٜمٍمة قمٜمد اًم٘مدرة ي

اًمِمقرى:  ڍ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڍ 

يًتٓمٞمع شمٚمٌٞم٦م سمٛمٞمث٤مق ومال  او ُمرشمٌٓم٤مً  وًمٙمـ اعمٖم٤ميرة هل أن اًمقزم ىمد يٙمقن وٕمٞمٗم٤مً  ، 12

وأيْم٤ًم وم٢من اًمٜمّمػم ىمد يٙمقن ُمٕم٤مهدًا او طمٚمٞمٗم٤ًم ُمـ ديـ آظمر وًمٞمس  .اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٜمٍمة 

وأُم٤م احلٚمٞمػ ُمـ ديـ آظمر ومجًد آظمر  ،ذم اًمّمػ يمجًد واطمد وم٢من اًمقزم ُمٜمدُم٩م  ،وًمٞم٤ًم 

 ووم٘م٤ًم ًمنموط اًمتح٤مًمػ .  ، يٕمٛمؾ ذم صػ ُمقاز

واوح  ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م واًمتل ؾمٜمذيمره٤م واوح ُمـ اًمٜمّمقص اًمٙمثػمةو      

وضمقد طمقاضمز قم٘مٞمدي٦م  أي قمدم ،أن اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل ًمٚمقٓء ُمٌٜمل قمغم اًمتامؾمؽ اًمديٜمل 

ٕٟمف ُمٌٜمل قمغم  طمٙمؿ ىمٓمع اًمقٓي٦م سملم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر قم٤مم ذم يمؾ يم٤مومرأن و ،إومراد  سملم

ذم  ال ومرقوم،  أي اًمٕم٘م٤مئد اعمت٤ٌميٜم٦م وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ دواومع ُمتٜم٤مىمْم٦م وضمقد احلقاضمز اًمٕم٘مٞمدي٦م

همػم أن احلقاضمز اًمٕم٘مٞمدي٦م شم٘مؽمن  . ، وٓ سملم همري٥م وىمري٥م ٤ًمملسملم حم٤مرب وُم ىمٓمع اًمقٓي٦م
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وُمٜمع اًمٔمٚمؿ  واإلطم٤ًمن يم٤مًمٕمدل واإلشم٘م٤من واًمّمدق عم٤ًمعملم سمٛمٗم٤مهٞمؿ ُمِمؽميم٦مُمع اًمٙمٗم٤مر ا

يم٤مًمتزاُم٤مت ُمٞمث٤مق  ، ت٤ٌمدًم٦ماعمٕمٛمٚمٞم٦م اًم ًمتزاُم٤متاإلسمٙمثػم ُمـ شم٘مؽمن يمذًمؽ و ،وإذى وهمػمه٤م 

ٛمـ أضمؾ اًمتٕم٤ميش واًمًٚمؿ اعمجتٛمٕمل واعمقاـمٜم٦م اًمّم٤محل٦م واًمٕمالىم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م . وم

اًمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٙمؾ ذًمؽ هق وم٢من  ،وظمٗمض أؾم٤ٌمب اًمٜمزاع احلٗم٤مظ قمغم اًمًٚمؿ اًمداظمكم 

يم٤معم١مؾم٦ًم اًمدوم٤مقمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمٚمتزُم٦م ومّمؾ إـمراف ذم جم٤مل اًمدواومع اًمديٜمٞم٦م اعمتٜم٤مىمْم٦م 

وي٘مؽمن ذًمؽ سمخٚمط إـمراف او مجٕمٝم٤م ذم اعمج٤مٓت اًمٙمثػمة ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ  ،سمْمقاسمط اجلٝم٤مد 

تٕمٚمٞمؿ واإلٟمت٤مج وؾمـ٤مئر اعم١مؾمـًـ٤مت يمٛمج٤مل اًمّمح٦م واًم ،اعمِمؽميم٦م واإلًمتزاُم٤مت اعمت٤ٌمدًم٦م 

وذًمؽ أن هذه اعمج٤مٓت شم٘مقم قمغم اًمٙمٗم٤مءة  ، اخلدُمٞم٦م ويمذًمؽ اعم١مؾمـًـ٤مت اخل٤مص٦م اًمٙمثػمة

٤مًمؼم سم . ومال همراسم٦م أن ىمٓمع اًمقٓي٦م ي٘مؽمن واًمٜمزاه٦م واإلشم٘م٤من واإلًمتزام وهل ُمٗم٤مهٞمؿ ُمِمؽميم٦م

واًمتح٤مًمػ ُمع إضمٜمٌل  اًمتٕم٤مهد وسمجقاز ، اًمٙم٤مُمٚم٦م سم٤معم٤ًمعملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر ووامن طم٘مقىمٝمؿ

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى يٕمٛمٚمقن  ،وًمٙمـ سمخط ُمقاز خلط اعمًٚمٛملم وهمػم ُمتداظمؾ ُمٕمف  ، ُمٜمٝمؿ

ويمذًمؽ وم٢من ُمٗمٝمقم اًمقٓء اًمديٜمل همػم  . دـد واطمـديـ ُمتٗم٤ممهلم وًمٞمس يمجًـيمجً

٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٕم٤ميش ـع سمٜم٤مء درضمـٚمٛملم وٓ ُمـع همػم اعمًـُمٕم٤مرض ًمٚمٕمالىم٤مت اًمٓمٞم٦ٌم ُم

 .  اًمقـمٜمل سملم اًمٓمروملم

راء ـ٤مقمدشمف او ًمْمامن طم٘مقىمف او ًمٚمٌٞمع واًمِمـ٤ممل عمًـوقمغم ذًمؽ وم٢من اإلىم٤ٌمل قمغم يم٤مومر ُمً      

ذا يمٚمف ًمٞمس ـومٝم ،ق ذًمؽ ُمـ اًمٕمالىم٤مت اإلٟمًـ٤مٟمٞم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م ـُمٜمف او اًمتٕم٤مُمؾ اعمٝمٜمل ُمٕمف وٟمح

ز ؿمـرقمٞم٦م متٜمع ُمـ ذًمؽ . وأُم٤م اإلىم٤ٌمل قمغم اًمٙم٤مومر وذًمؽ ًمٕمدم وضمقد طمقاضم ،سمٛمقآة 

او  اًمديٜمل الم واإلٟمتامء إمم ومٙمرهـمل ًمٜمٍمة قم٘مٞمدشمف او ًمتٚم٘مل ُمٜم٤مهجف اعمخ٤مًمٗمـ٦م ًمإلؾم٤مـاعمً

ومٝمذه هل طم٘مٞم٘مـ٦م  ،ٚمٛملم او ؿمـٌف ذًمؽ ُمـ اًمٖم٤مي٤مت اعمٛمٜمققم٦م ذم اًمنمع ـًمإلضار سم٤معمً

صمؿ  وؾمٞم٠ميت إيْم٤مح يمؾ ذًمؽ ذم اعمٌح٨م اًم٘م٤مدم )اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م وهمػمه٤م( . اعمٛمٜمققم٦م اعمقآة

 شمٕم٤ممم .  ٤مء اهللإن ؿم اعم٤ٌمطم٨م إظمرى

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ  چ ٤مممــــشمٕمو شم٤ٌمرك ىم٤ملو      

، ومٙمام ٥1اعم٤مئدة:  چڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
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 ٤معملمـواعمً ؾ اًمذُم٦مـرقمٞم٦م عمٕم٤مُمٚم٦م أهـن اًم٘مرآن ٟمٓمؼ سم٘مٓمع اًمقٓي٦م صمؿ طمد طمدودًا ؿمأشمرى 

وامن طم٘مقىمٝمؿ اًمديٜمٞم٦م و  اهلل شمٕم٤ممم ؾمٌؾ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، وسملمَّ  ُمـ اًمٙمت٤مسمٞملم وهمػمهؿ

ٹ چ  . ويمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمـ همػم أن يٙمقن ذًمؽ ُمٕم٤مرو٤ًم حلٙمؿ ىمٓمع اًمقٓي٦م واًمقـمٜمٞم٦م

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ  ٹ ٹ ٹ

ًم٘مرآن ٟمص قمغم ن اأ، ومٙمام شمرى 6٩اًمتقسم٦م:  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

٤من إمم ـف اإلطمًـريٕم٦م وضمـ، صمؿ سمٞمٜم٧م اًمِم ـ اعم١مُمـ وإب اًمٙم٤مومرـسمىمٓمع اًمقٓي٦م سملم اإل

ې ې ې ى ى چ  ٤مممـــــوىم٤مل شمٕم.  ، سمنمط قمدم اخت٤مذه وًمٞم٤مً  ب اًمٙم٤مومرإ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

، شمٗمٞمد طمٍم  ، وهذه أيْم٤ًم صٞمٖم٦م طمٍم٥2 – ٥٥اعم٤مئدة:  چىئ ىئ ىئ ی ی ی

 . وٓي٦م اعم١مُمـ عمـ ذيمر ذم أي٦م

       

 بحث إولاد

 )افداخع واخلارجل( تعامؾ افسؾؿلاف

 ػرق بقـفؿ وبغ ادحاربغواف افؽػارمـ  سادغاد مع
 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم      

   ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 چ ۀ ہ   ۀ   ڻ  ڻ    ڻ  ںڻ   ں  ڱ ڱ  ڱ  ڱ    ڳ ڳ

 ُم٤ًمئؾ : أيتلم أرسمعذم  .9 – 7اعمٛمتحٜم٦م: 

 : مؼدمة تػسرية:ادسلفة إوػ

ؾمقاء  ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمٛمقُم٤مً  هذا طمٙمؿ اعم٤ًمعملم چ  ڎ ڎ ڈ ڈ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم      

همػم ُمًجٚم٦م  او طم٤مًم٦م ؾمٚمٛمٞم٦م ُمًت٘مرة يم٤مٟم٧م اعم٤ًمعم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م سمٕمٝمد او ذُم٦م او أقمراف ُمًت٘مرة
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يمام أن فم٤مهر اًمٕمٛمقم ذم أي٦م يِمٛمؾ اًمٙمٗم٤مر  ، وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م قم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ يمٚمٝمؿ ، سمٕمٝمد

قمغم يمؾ ـم٤مئٗم٦م  شربأهؾ احل»الق ُمّمٓمٚمح وأُم٤م إـم . اعم٤ًمعملم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ قم٘م٤مئدهؿ

ومٝمق اصٓمالح  ،ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ٤ًمعم٦ميم٤مومرة همػم ُمرشمٌٓم٦م سمٕمٝمد ُمع اعمًٚمٛملم وإْن يم٤مٟم٧م ُمُ 

ومٕمؾ اخلػم  وًمٗمظ اًمؼم يدل قمغم ُمذهٌل ىمديؿ ومال ٟمٕم٤مرض سمف فم٤مهر اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م .

 ،جرد ُم٤ًمعمتٝمؿ عم داء سمٗمٕمؾ اخلػمـويِمٛمؾ ذًمؽ اإلسمت ، رقم٤مي٦م احل٘مققاإلطم٤ًمن وو ُمٕمٝمؿ

 شمٕمٓمقهؿ أن أي ، چ ڈ ڈچ  وُمٕمٜمك . ذم ىمْم٤مي٤م احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م رد اجلٛمٞمؾيمذًمؽ و

ژ  ڑ  ڑ     ڍوًمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ  ، مم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕمدل وضمزاء اإلطم٤ًمن سم٤مإلطم٤ًمن

ًمتْمٛمٞمٜمف ُمٕمٜمك اًم٘مّمد  شإمم»سمحرف اًمٖم٤مي٦م  اًمٗمٕمؾوًمٙمـ قُمّدي  ،أي اًمٕم٤مدًملم  ، ڍ  ک

٤مء اهلل ـ٦م إن ؿمـ٠مًم٦م اًمراسمٕمـٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم اعمًـوأُم٤م قم٤ٌمرات أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومً . واًمٕمٓم٤مء واًمّمٚم٦م

 ٤ممم .ـــشمٕم

       

 : ادسلفة افثاكقة

          :ؽر ادسؾؿغ ادسادغ مـوافعالؿات مع  وجقه افز بعض

 ُمـ ذًمؽ : : افعالؿات افػردية واإلجتامظقة  -1

  ل َوِهَل  ، ىَم٤مًَم٧ْم  يِب سَمْٙمرٍ سمِٜم٧ِْم أَ  َأؾْماَمء ، وُمٜمف طمدي٨م صٚم٦م اًم٘مري٥م : ىَمِدَُم٧ْم قَمكَمَّ ُأُم 

يَم٦ٌم ذِم قَمْٝمِد ىُمَرْيٍش إِْذ قَم٤مَهَدُهْؿ وَم٤مؾْمَتْٗمَتٞم٧ُْم َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ،  ُُمنْمِ

٦ٌَمٌ  وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  ل َوِهَل َراهِم ، ِصكِم  َٟمَٕمؿْ  » ل؟ ىَم٤مَل ، َأوَم٠َمِصُؾ ُأُم   ، ىَمِدَُم٧ْم قَمكَمَّ ُأُم 

ِؽ   شمٕم٤ممم ذم اًمقاًمديـو شم٤ٌمرك ذا احلٙمؿ ىمقًمفه وأصؾ . ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مريرواه  « ُأُمَّ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ چ

  ومت٠مُمؾ يمٞمػ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ،1٥ن: ًم٘مام چ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

،  وضمٕمٚمف صٗم٦م عمّمدر حمذوف ، سمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٙمػم ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت چڳچ

وُمـ ومقائد اًمتٜمٙمػم  . ذًمؽ ٟمحقأو  : إصح٤مسم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم أو يمالُم٤ًم ُمٕمرووم٤مً واًمت٘مدير

، ًمئال  وطمذف اعمقصقف أن جيتٝمد اعمًٚمؿ ذم ُم٘مدار وٟمقع اعمٕمروف ُمع اًم٘مري٥م اًمٙم٤مومر
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٤ممم ــ، وهذا سمخالف ىمقًمف شمٕم اعمًٚمٛملم٠موًمقي٤مت ُمّم٤مًمح ي١مدي ُمٕمروومف إمم اإلضار سم

ُمـ  چڱچ وًمٗمظ،  قمـوم٢مهن٤م صٞمٖم٦م قمٛم ،چڱ ڱ ڱ ں ںچ سمٕمد ذًمؽ

ي٘مع ُمٕمٜم٤مه قمغم اًمقاطمد ومّم٤مقمدًا ومٞمٗمٝمؿ ُمـ أي٦م اًمتحري قمـ ؾمٌٞمؾ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم و

 ط. وشم٠مُمؾ يمذًمؽ طمدي٨م أؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م يمٞمػ اؾمتٗمت٧م اًمٜمٌل  اعم١مُمٜملم وإشم٤ٌمقمف

وواوح أن ىمّم٦م أؾمامء ُمع أُمٝم٤م يم٤مٟم٧م ذم ومؽمة اًمٕمٝمد  . ُمع أن ـم٤مًم٥م اًمّمٚم٦م يم٤مٟم٧م أُمٝم٤م

أي سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م يمام ذيمر اسمـ طمجر ذم  ، وىمريش وشمرك احلرب سملم اعمًٚمٛملم

 سم٤مب اهلدي٦م ًمٚمٛمنميملم( . ،اجلزء اخل٤مُمس  ،)ومتح اًم٤ٌمري 

  أو ذُمل وضم٥م  ، ومٛمـ يم٤من قمٚمٞمف ديـ عمٕم٤مهد أداء طم٘مقىمٝمؿ واإلصم٤مسم٦م قمغم إطم٤ًمهنؿ

،  . وُمـ أطمًـ ُمٜمٝمؿ ىمقسمؾ سمٛمثؾ إطم٤ًمٟمف ٕن أيمؾ ُم٤مهلؿ سمٖمػم طمؼ فمٚمؿ ، قمٚمٞمف أداؤه

 .22اًمرمحـ:  چۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ ىم٤مل شمٕم٤ممم

  إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة ًمٖمػم اعمًٚمٛملم  جيقزوٓ  :اًمّمدىم٦م قمغم وم٘مراء اعمٕم٤مهديـ واًمذُمٞملم

إن اهلل ومرض قمٚمٞمٝمؿ زيم٤مة  » ذم اًمزيم٤مة طىمقل اًمٜمٌل  ًمٜمحق، وذًمؽ  سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ

، ٨م ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم ؾمٞم٤مق طمدي رواه « ظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿشم١م

، وقمغم ذًمؽ وم٢من  مل ي٠مظمذ زيم٤مة ُمـ اًمٙمٗم٤مر اعمٕم٤مهديـ واًمذُمٞملم طٜمٌل أن اًموُمٕمٚمقم 

 . شمرضمع إمم ُمـ أؾمٚمؿ وم٘مط « وم٘مرائٝمؿ » و « أهمٜمٞم٤مئٝمؿ » ذمو « قمٚمٞمٝمؿ »اًمْمامئر ذم 

، وم٘مد يٙمقن ذًمؽ ُمٜمدوسم٤ًم إذا يم٤من ُمـ  ، وإقمٓم٤مؤه٤م ًمٚمٙم٤مومر اعم٤ًممل وأُم٤م صدىم٦م اًمتٓمقع

 ، ُٕمر إذا يم٤من مم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕمٝمد واًمذُم٦م، وىمد يٙمقن واضم٤ًٌم قمغم أوزم ا اإلطم٤ًمن ىمٌٞمؾ

 وىمد يتٕمذر اًم٘مٞم٤مم سمف إذا زامحتف إطمٙم٤مم إظمرى .

   وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمدس إن  ،ٟمٙم٤مح اعمحّمٜم٤مت ُمـ ٟم٤ًمء أهؾ اًمٙمت٤مب

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .
 

 واخلدُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م يم٤مًمْمامن اًمّمحل واإلضمتامقمل . حتصقؾ حؼقؿفؿ اددكقة افعامة  -2

 واًمتٕمٚمٞمؿ يم٤مًمّمح٦م )اًمِمٗم٤مومٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م( ذم وفم٤مئػ اًمًجالت اعمٗمتقطم٦مواًمتقفمٞمػ 

 )اًمِمٗم٤مومٞم٦م اعم٘مٞمدة( ظ قمٚمٞمٝم٤ماعمتحٗمَّ وأُم٤م وفم٤مئػ اًمًجالت .  واعمقاصالت واًمزراقم٦م وهمػمه٤م
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شم٤مسمٕم٦م عمٜمٔمقُم٦م  ومٝمذه اًمقفم٤مئػ ، قفم٤مئػ ُمـ اًم٘م٤مدةوُمـ هيٞمٛمـ قمغم هذه اًم ،يم٤مًمدوم٤مع وإُمـ 

ومٝمل قمٛمؾ  صٞم٦مصٌٖم٦م ديٜمٞم٦م ذم هم٤مي٦م اخلّمق ٜمٔم٤مم اإلؾمالُملذم اًم حتٛمؾو ،اجلٝم٤مد وُمتٕمٚم٘م٤مشمف 

. وؾمٞمتْمح إُمر ذم ومال يًت٘مٞمؿ شمٙمٚمٞمػ همػم اعمًٚمٛملم هب٤م  ،يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة إؾمالُمل 

 واعمٜم٤موم٦ًم ومٞمف طمؼ اًمٕمٛمؾ اخل٤مصويمذًمؽ ُيْمٛمـ هلؿ  اعمٌح٨م اًم٘م٤مدم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

  يم٤مًمتج٤مرة واًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م وهمػمه٤م .

ذم اعمٌح٨م  ٤مؾمٞم٠ميت ذيمره . دية وافؼضائقة ؾقام جيري بقـفؿ خاصةاحلؼقق افعؼق  -3

 اخل٤مُمس إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .
 

، ىم٤مل: ىم٤مل  طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمروومٗمل  . ديـ وافذمقغهادـع مـ طؾؿ ادعا -4

ػمة ـحيٝم٤م يقضمد ُمـ ُمً، وإن ر ُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهدًا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م » طقل اهلل ـرؾم

، وي٘مع ًمٗمظ اعمٕم٤مهد قمغم ُمـ دظمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ذم قمٝمد  ٌخ٤مريرواه اًم « أرسمٕملم قم٤مُم٤مً 

 . ، ؾمقاء يم٤من قم٘مد ضمزي٦م وذُم٦م أو قم٘مدًا سمنموط ُمـ همػم ضمزي٦م اعمًٚمٛملم وأُم٤مهنؿ

 

 : مع ؽر ادسؾؿغ افعالؿات اخلارجقة: ادسلفة افثافثة

ڃ چ چ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ٟمرضمع إمم : صؿقل أية افؽريؿة فؾعالؿات اخلارجقة  -1

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ چ چ ڇ ڇ ڇ 

سمؾ هق قم٤مم ويٗمتح  ،ٚمؿ إهكم ذم اًمٕمالىم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م واًمًًمٞمس ظم٤مص٤ًم ومٝمق  ،  چ ک

وإن مل يًٌؼ  ُمع اًمٙمٗم٤مر همػم اعمح٤مرسملم اًمًٚمٛمٞم٦م اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦ماًم٤ٌمب ًمٚمٛمًٚمٛملم إلىم٤مُم٦م 

ذًمؽ ُمـ همػم إظمالل سم٤مٕوًمقي٤مت . يقوح  ويٙمقن ذًمؽ ، هلؿ اإلرشم٤ٌمط سمٕمٝمد ُمع اعمًٚمٛملم

إٓ طملم شمٙمقن  دل قمغم ُمٓمٚمؼ اجلقازوم٢من ٟمٗمل اًمتحريؿ ي ، چ ڃ چ چچ  ٤مرةــقمٌ

اًمٕمالىم٦م ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘مًط ومٝمل طمٞمٜمئذ واضم٦ٌم او ُمٜمدوسم٦م سمح٥ًم اًم٘مرائـ يمام يدل قمٚمٞمف 

وم٢من اًم٘مرائـ هل اًمتل حتدد ُمرشم٦ٌم ُمٓمٚمؼ اجلقاز ُمع ضمٝم٦م يم٤مومرة  . وومٞمام قمدا ذًمؽ ٟمص أي٦م

يمذًمؽ درضم٦م  اًم٘مرائـ وحتدد؟ ٜمدب أم اًمقضمقب واًميورةأهل اإلسم٤مطم٦م أم اًم ،ُمٕمٞمٜم٦م 
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ورسمام يتٕمذر اإلٟمِمٖم٤مل سمٕمالىم٤مت ؾمٚمٛمٞم٦م ُمع ضمٝم٦م  ٤مًمح اعمت٤ٌمدًم٦م .اًمٕمالىم٦م وٟمقع وُم٘مدار اعمّم

ی  ی     ڍويتّمؾ سمذًمؽ ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ُمٕمٞمٜم٦م إذا زاطمؿ ذًمؽ ُم٤م هق أومم ُمٜمف .

اعمح٤مرب إذا ضمٜمح ًمٚمًٚمؿ شمِمٛمؾ آي٦م إٟمٗم٤مل اًمٙم٤مومر  ، ٤21مل: ــإٟمٗم ڍ  ی  ی  جئ

وُمع يمؾ ذًمؽ  . ومال ؿمؽ أن اًمٙم٤مومر اعم٤ًممل أومم سمٕم٘مد اًمٕمٛمؾ اًمًٚمٛمل ُمٕمف ،ضمٜمقطم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم 

وم٢من اًمٕمالىم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر يم٤مًمتج٤مرة وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح وم٢مٟمف يِمؽمط ومٞمٝم٤م احلذر 

وؾمٞم٠ميت  . وُمٜمع إىمح٤مم ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٍماع قمٚمٞمٝم٤م ،ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمالُم٦م اًمٕمالىم٤مت  واعمراىم٦ٌم ،

 اعمزيد ُمـ هذا إصؾ ذم اعم٤ٌمطم٨م اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .
 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  ڍ . ىم٤مل شمٕم٤ممم  ( افداخعخطقرة اإلكزواء )اإلكؽػاء   -2

 ڍ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ڍ . وىم٤مل شمٕم٤ممم 1٩احلجرات: 

إٟمٌٞم٤مء:  ڍ   گ  گ  ک  ک  گ    ڍ . وىم٤مل شمٕم٤ممم 16٥ؾ: اًمٜمح ڍ  ے  ۓ  ۓ

وًمٙمٜمٝم٤م  ،وهم٤مي٦م اًمتٕم٤مرف ًمٞم٧ًم هل جمرد اًمتٕمرف إمم اؾمؿ اًمِمخص وديٜمف ووفمٞمٗمتف  .128

ومام هؿ وُم٤م هل ٟم٘م٤مط وٕمٗمٝمؿ وىمقهتؿ وُم٤م هل قمقاُمؾ هنقوٝمؿ  ،ُمٕمروم٦م ومحص وشمٜم٘مٞم٥م 

هلؿ وُم٤م هل ُمٜم٤مهجٝمؿ وُم٤م  واٟمحدارهؿ وُم٤م هق شم٠مرُيٝمؿ واًمٕم٘مٞمدة اًمداظمٚمٞم٦م )همػم اعمٕمٚمٜم٦م(

وأُمر اًمِمٕمقب  هل أومْمؾ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل دمٕمؾ اًمتٕمرف هبؿ ُمٗمٞمدًا او حت٘مؼ ُمٜم٤مومع ُمت٤ٌمدًم٦م ؟ 

ًمٜمٗمًف  َهٞم٠َّمَ  ومٚمق اومؽموٜم٤م أن رضمالً  ،إومراد  ١مؾم٤ًمت هق صقرة ُمٙمؼمة وُمريم٦ٌم ًمّمقرواعم

ذا ىمد طمٙمؿ ومٝم ،وؾمٞمٚم٦م ًمإلُمداد سم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب وأهمٚمؼ قمغم ٟمٗمًف اًم٤ٌمب ومال ُيرج أسمدًا 

قمغم ٟمٗمًف سم٤مهلالك اعمٕمٜمقي وص٤مر قمرو٦م أيْم٤ًم ًمٚمٝمالك اجلًدي . وذًمؽ أٟمف ُمٜمع قمغم ٟمٗمًف 

وووع همٓم٤مًء يٛمٜمٕمف ُمـ رؤي٦م  ،واسمتٕمد قمـ ؾمٌٞمؾ اعمّم٤مسمرة واعمٖم٤مًم٦ٌم ،ؾُمٌؾ اًمت٠مصمر واًمت٠مصمػم 

 وىمد شمٙمقن ذم اعمِمٝمد ُم١ماُمرة ًمتدُمػمه وشمدُمػم سمٞمتف .  ،اعمِمٝمد اخل٤مرضمل 
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ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اإلٟمزواء ذم  اعمذيمقر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن اجلٜمقح امم اًمًٚمؿ أيْم٤مً  ؽ ومٞمفاًمذي ٓ ؿمو      

يمثػمة  اً أُمقر شمتْمٛمـو ، واقمٞم٦م وم٤مقمٚم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤ًمعم٦م ،همروم٦م ُمٖمٚم٘م٦م وشمقهؿ إُمـ ومٞمٝم٤م 

اًمتج٤مري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وشم٤ٌمدل اخلؼمات وذاء اعمٜم٤مومع وطمًـ و اعمٕمرومٞم٦م يم٤مًمٕمالىم٤مت

اإلظمؽماق  وذًمؽ ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ ،سمرؤي٦م وُمٕمروم٦م سمام ي٘مع  ف ي٘مؽمناجلقار وهمػم ذًمؽ . وهذا يمٚم

وئمٝمر أن يمثػمًا ُمـ اإلؿمٙم٤مل ذم  ٜمع إضار اًمٙمٌػمة اذا اٟم٘مٚم٥م اًمًٚمؿ امم ساع .عماعم١مصمر و

 ،أي ُم٘م٤موُم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اًمْم٤مرة  ،ُمثؾ هذا اعمج٤مل ي٠ميت ُمـ اًمْمٕمػ اعم٤مٟمع ًمٚمتٗمٙمػم واعم٘م٤موُم٦م 

او اخلٞم٤مٟم٦م وم٢من ؾمد  أن شم٠ميت سم٤مإلظمؽماق ًٚمٛمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦مٚمٕمالىم٤مت اًمُمـ اعمحتٛمؾ ًم وم٢مذا يم٤من

: إذا ي٘مقلُمـ  ق اضمتٜم٤مب شمٚمؽ اًمٕمالىم٤مت ُمـ أصٚمٝم٤م . وهذه ـمري٘م٦مه اًمذرائع قمٜمد سمٕمْمٝمؿ

وهٙمذا ذم أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ  ،يم٤من وضمف اعمرأة ومتٜم٦م وم٤مًمقاضم٥م شمٖمٓمٞمتف سمدًٓ ُمـ ُم٘م٤موُم٦م اإلومتت٤من 

. واًمّمحٞمح أن يمؾ ُم٤ٌمح وضم٤مئز ُمـ  شاًمذرائع ؾمد  »شُمـًـٜمد أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم ىم٤مٟمقن  ، هذا اًمٜمقع

 ،وًمٞمس اًمٕمالج سمٛمٜمع اخلٞم٤مرات اعمنموقم٦م  ،إقمامل وم٢من اًمدظمقل ومٞمف حيتٛمؾ سمٕمض اعمخ٤مـمر 

إذا يم٤مٟم٧م ؿمديدة إمهٞم٦م ذم أداء سمؾ ىمد شمّمػم واضم٦ٌم  ،وم٢من اعم٤ٌمطم٤مت هل وؾم٤مئؾ اًمقاضم٤ٌمت 

ًمت٘مقيؿ وُم٘م٤موُم٦م اإلهمراء . وًمٙمـ اًمٕمالج هق أن ي٘مؽمن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌّمػمة واًمرصد وا واضم٥م

 . ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( وىمد سمٞمٜم٤م وقاسمط ؾمد اًمذرائع ، واعمٖم٤مًم٦ٌم وؿمٌف ذًمؽ ُمـ ُمْم٤مُملم اًم٘مقة

 

 ، اًمٕم٤مًمٞم٦م إمهٞم٦م ُيٕمتؼم ُمـ اًميورات )دوًمٞم٤ًم وـم٤مئٗمٞم٤ًم( وًمذًمؽ وم٢من اًمتحرك اخل٤مرضمل      

وسم٤مًمٕمٛمؾ  يم٤مًمتحرك سم٤مًمٗمٙمر واعمِم٤مهدة وسم٤مًمدقمقة وسمت٤ٌمدل اعمٜم٤مومع وسم٤مًمرمح٦م واعم٤ًمقمدة

 ووٕمػ هذا اًمتحرك ي١مدي إمم : اًمدسمٚمقُم٤مد وهمػمه .

  . وٕمػ اًم٘مدرة قمغم اًمت٠مصمػم  

  . وٕمػ اًم٘مدرة قمغم اًمتحريؽ 

  اعم٤ٌمدرة ( وم٘مدان قمٜمٍم اعم٤ٌمدأة ( .  

  . وم٘مدان اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م او قمدم اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ وضمقده٤م سمٞمدك 

  تٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م .وٕمػ اًم٘مدرة قمغم ٟم٘مؾ ُم٤م شم٘مدم سمف أظمرون ُمـ اًمقؾم٤مئؾ واعم 



 475 

صحٞمح أن سمٕمض اًمدول او اعم١مؾم٤ًمت ىمد شمرى ذم اًمتحرك ٟمحقه٤م ومٙمري٤ًم وُمٜمٗمٕمٞم٤ًم       

ومٝمذا حيت٤مج إمم رؾم٤مئؾ صم٘م٦م وشمٓمٛملم  ،ع اًمٜمٗمقذ اًمًٞم٤مد ورسمام اًمٕمًٙمري ُم٘مدُم٦م ًمتقؾمٞم

 واىمٕمٞم٦م ٓضمتٜم٤مب اًمتحقل إمم ىمقاٟملم اًمٍماع .

ٞم٤من ذًمؽ ذم اعم٠ًمًم٦م أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل وؾمٞم٠ميت سم . افعالؿات ؽر احلربقة مع ادحاربغ -3

  شمٕم٤ممم .

 

 : ادسلفة افرابعة

 ء دم افديـ بغ ادسؾؿغ وؽرهؿ :افعؿقم دم كػل افقٓ

: وىمد ي٠ًمل سمٕمْمٝمؿ: افز واإلؿساط إػ افؽػار ادسادغ فقس مقآة دم افديـ -1

ـ ُمقآة همػم واًمتل ُمٜمٕم٧م ُم ،يمٞمػ يٙمقن اًمتقومٞمؼ سملم اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م 

٤مط ـواإلىمً ًـ٤معملماعم٤مًمٙمٗم٤مر اًمؼم سم وسملم آيـ٦م اعمٛمتحٜم٦م اًمتل شمِمجع قمغم ،اعمًـٚمٛملم ُمٓمٚم٘م٤ًم 

 أن اًمقٓء يتْمح اجلقاب ُمـ ُمٕمروم٦م؟  چ ڎ ڎ ڈ ڈ چيمام ذم قم٤ٌمرة  ، إًمٞمٝمؿ

 ومال ؿمؽ أن شمداظمؾ ،مم وًمديٜمف قمز وضمؾ ىمٌؾ يمؾ رء وٓء هلل شمٕم٤م هقذم اًمنمع اإلؾمالُمل 

ُمٕمٜم٤مه ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٙم٤مومر سمخدُم٦م اإلؾمالم  تٚمٗم٦م واعمٗم٤مهٞمؿ اعمتداومٕم٦م ذم وٓء واطمداًمٕم٘م٤مئد اعمخ

إمم اًمٜمزاع واًمتداومع  ىمٓمٕم٤مً  ؾمقف ي١مدي هذاو ،وُمٓم٤مًم٦ٌم اعمًٚمؿ سمخدُم٦م إدي٤من إظمرى 

دمريد  شمقضم٥م ىمرآٟمٞم٦م يمثػمةًمذًمؽ ضم٤مءت ٟمّمقص و ، ئ٤ممـوإوم٤ًمد اًمتٕم٤ميش وىمٓمع اإلًمت

. وأُم٤م اًمّمٚم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمٓمٞم٦ٌم سملم اعمًٚمٛملم وهمػم  اًمقٓء هلل شمٕم٤ممم وًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم

اًمّم٤محل٦م  اعمًٚمٛملم ومٝمل ىم٤مئٛم٦م قمغم ُمٗم٤مهٞمؿ اًمت٤ًممل واًمتّم٤مًمح وُمٞمث٤مق اًمتٕم٤ميش واعمقاـمٜم٦م

ڎ ڎ  چ  واعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م اًمتل شم٤ًمقمد قمغم اًمتقاومؼ واًمتـئ٤مم اعمجتٛمع . وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم

َوىَم٤مَل َأْهُؾ م اًمرازي وهمػمه: وًمذًمؽ ىم٤مل اإلُم٤م.  شمقًمقهؿأن  هٜم٤م: ومل ي٘مؾ چڈ ڈ

ٚمِِٛملمَ  ًْ يملَِم َواعمُْ َي٦ُم شَمُدلُّ قَمغَم ضَمَقاِز اًْمؼِم  سَملْمَ اعْمُنْمِ ْٔ ُة  اًمت٠َّْمِويِؾ: َهِذِه ا َٓ ، َوإِْن يَم٤مَٟم٧ِم اعمَُْقا

وسمٛمثؾ ذًمؽ ىم٤مل اًمقاطمدي ذم  ،اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًمرازي ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م( . ُُمٜمَْ٘مٓمَِٕم٦مً 
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وىمد سمـٞمَّـٜم٤م ذًمؽ ذم أواظمر  . وهمػمهؿ ؾمٞمط( واسمـ اجلقزي ذم )زاد اعمًػم()اًمتٗمًػم اًمق

 ُم٘مدُم٦م هذا اًمٗمّمؾ .

، وومٞمف ُمـ  قم٘مد صٚمح احلديٌٞم٦م ُمع صٜم٤مديد اًمٙمٗمر ذم ىمريش طأٓ شمرى أن اًمٜمٌل       

وأداء اًمنموط  ، ويم٤من اًمٕمدل طمٞمٜمئذ اًمقوم٤مء سمف اًمنموط اًمّمٕم٦ٌم قمغم اعمًٚمٛملم ُم٤م ٓ ُيٗمك

. يدل قمغم  ص٤مر وًمٞم٤ًم ًم٘مريش طىمط إن اًمٜمٌل  مل، وُمع ذًمؽ مل ي٘مؾ قم٤م اًمٕم٘مداًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م 

 ٕضمؾ سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمنمايم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م سملم اعمًٚمٛملم شمقضم٥م اًمث٘م٦م واإلقمتامد ذًمؽ أيْم٤ًم أن

وٓ  ، ذم اًمديـ وهذا هق ضمقهر اًمقٓي٦م ، وهق اإلؾمالم ظمدُم٦م أقمٔمؿ رء ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ

ّمؾ سملم ٓ يٛمٙمـ أن حيوم٢من هذا  ،سمخدُم٦م اإلؾمالم  يًت٘مٞمؿ ذم اًمٕم٘مؾ شمٙمٚمٞمػ همػم اعمًٚمٛملم

ٚمؿ إهكم سملم أصح٤مب إدي٤من اعمختٚمٗم٦م ـوًمذًمؽ وم٢من اًمً .أصح٤مب اًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م 

ووـمٜمٞم٦م دمٛمع سملم إظمالص  ك أٟمٔمٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وأظمالىمٞم٦مـتٜمد إًمـل سمٚمد واطمد جي٥م أن يًـوم

قق اًمٓمقائػ ُمـ ضمٝم٦م طم٘مو ودرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمتٕم٤ميش اًمقـمٜمل ،اًمقٓء اًمٕم٘مٞمدي ُمـ ضمٝم٦م 

  . ذم إٟمٔمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمْمٛمـ ذًمؽ اًمًٕم٦م وٓ ؿمؽ أن ، أظمرى

وحؽؿ  ودؾع صبفة دم تػسر أية مـع مقآة افؽاؾر ادحاربافتشديد دم زيادة  -2

گ   گ    گ گ   ک  کچ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ىم٤مل :افعالؿات ؽر احلربقة مع ادحاربغ

ٟمص  ٜم٤مٝموم .9ٛمتحٜم٦م: اعم چ  ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ    ڱ    ڳ    ڳ ڳ ڳ

قمغم وضمٝملم ذم  ذًمؽ ويٕمتٛمد ، اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم حتريؿ ُمقآة اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم

 ، چ گ گچ سمدل اؿمتامل ُمـ   چں ں چ  : أن قم٤ٌمرةافقجف إول ،اإلقمراب 

.  ٕن اًمٌدل هق اعم٘مّمقد سم٤محلٙمؿ ويٙمقن اًمٜمٝمل ُمتقضمٝم٤ًم ُم٤ٌمذة إمم ُمقآة اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم

: ذيمر اسمـ إٟم٤ٌمري ذم )اًمٌٞم٤من ذم افقجف افثاينذا اًمقضمف هق اعمِمٝمقر قمٜمد اعمٗمنيـ . وه

  ٟمف ىمٞمؾ سم٠من قم٤ٌمرةيب ـم٤مًم٥م ذم )ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن( أهمري٥م إقمراب اًم٘مرآن( وُمٙمل سمـ أ

وشمدسمر أن اعمٜمٝمل قمٜمف حمذوف ًمدًٓم٦م  ،ُمٗمٕمقل ُمـ أضمٚمف )أي ُمٗمٕمقل ًمف(   چں ں چ 

ًمقضمف اًمث٤مين: إٟمام يٜمٝم٤ميمؿ قمـ اًمؼم واإلىم٤ًمط إمم اًمذيـ اًمًٞم٤مق قمٚمٞمف . ويٙمقن ُمٕمٜمك ا
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إمم شمٍموم٤مت  ىم٤مشمٚمقيمؿ خم٤موم٦م أن شمقًّمقهؿ او ًمئال شمقًّمقهؿ . واًمٜمٝمل قمغم هذا اًمت٘مدير ُمتقضمف

مم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ـمري٘م٤ًم إمم ُمقآهتؿ . واقمتامد هذا اًمقضمف قمغم اًمت٘مدير يٗمًح ُم٘مدرة 

يمؾ شمٕم٤مُمؾ او سمر  إن :ومٞمٛمٙمـ اًم٘مقل ،قمٞم٦م اعمج٤مل جلٕمؾ اًمت٘مدير ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٚمٛم١مصمرات اًمنم

ومٝمق ممٜمقع خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم سم٤مًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم شم٘مقيتٝمؿ وٟمٍمهتؿ 

ويتّمدق قمٚمٞمٝمؿ سمام حُيتٛمؾ شم٘مقيتٝمؿ سمف إٓ ُمـ مل شمدظمؾ  اعمح٤مرسملم ٓ يٕملمو ، ُمقآهتؿ

ڄ   ڄ    چ ٤مل شمٕم٤ممموىمد ىم ، وًمٚمٛم١مُمٜملم٤ممم طم٘م٤مئؼ اإليامن ذم ىمٚمٌف ووٕمٗم٧م وٓيتف هلل شمٕم

 ،اعمح٤مرسملم  اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ احلٙمؿ قم٤مُم٤ًم ذمو .72اًم٘مّمص:  چ ڄ  ڄ

اؾمتدل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل سم٤مٔي٦م قمغم اعمٜمع ُمـ اًمؼم سم٤معمح٤مرب ، ويمذًمؽ اؾمتدل وم٘مد 

 وًمٙمــ اًمّمدىم٦م قمغم أهؾ احلرب . ـك اًمٜمٝمل قمـأسمق سمٙمر اجلّم٤مص رمحف اهلل سم٤مٔي٦م قمٚم

 ،ضم٤مئزة ىمد شمٙمقن وًمٞم٧ًم ـمري٘م٤ًم إمم اعمقآة  ردي٦م اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م شم٘مقي٦م ًمٚمٕمدواحل٤مٓت اًمٗم

همػم أن هذه  ،وىمد اؾمتدل اًمٓمؼمي سم٘مّم٦م أؾمامء ُمع أُمٝم٤م  ،وهذا فم٤مهر ىمقل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي 

وًمٙمـ آي٦م  ، اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م ذم ومؽمة اًمٕمٝمد سملم اعمًٚمٛملم وىمريش يمام سمٞمٜم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م إومم

وُمع ذًمؽ وم٢من  . ل اًمٓمؼمي يمام ؾمٜمذيمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممماعمٛمتحٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م شم١ميد ىمق

ىمد  شأهؾ احلرب»ظم٤مص٦م وأن قم٤ٌمرة  ، ىمقل اًمٓمؼمي قمغم شم٘مدير صحتف حيت٤مج إمم وقاسمط

يمؾ ؿمٕم٥م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اعمًٚمٛملم قمٝمد وإن شُمٓمٚمؼ قمٜمد يمثػم ُمـ اًمًٚمػ قمغم 

اًمذيـ  أي ، وهمػمه٤م ٤م دًم٧م قمٚمٞمف آي٦م اعمٛمتحٜم٦مواًمذي ٟمٕمٜمٞمف سم٤معمح٤مرسملم هٜم٤م هق ُم يم٤من ُم٤ًمعم٤ًم !!

واًمتآُمر  واعمٙمر واًمٗمتٜم٦م او يٗمٕمٚمقن ُم٤م ي١مدي إمم اًم٘مت٤مل ُمـ اعمٔم٤ممل ي٘م٤مشمٚمقن اعمًٚمٛملم سمٖمػم طمؼ

وم٢من ُمـ  أي طم٤ملوقمغم يم٤مإلظمراج ُمـ اًمدي٤مر او اعمٔم٤مهرة قمغم رء ُمـ ذًمؽ .  اإلؾمؽماشمٞمجل

ف إمم أن طمٙمؿ اًمؼم سم٤معم٤ًممل واإلىم٤ًمط إًمٞمف ومقائد ذيمر اعمح٤مرسملم سمٕمد طمٙمؿ اعم٤ًمعملم هق اًمتٜمٌٞم

 إًمٞمٝمؿ واإلىم٤ًمط ٤ًمعملمسمٞم٤من ذًمؽ أن اًمؼم سم٤معم .ٙمؿ اًمؼم سم٤معمح٤مرب واإلىم٤ًمط إًمٞمف ًمٞمس يمح

ؿمؽ أٟمف  ٓو،  وإىمرارهؿ قمغم اًمٕمٞمش ذم دار اإلؾمالم ٕمٝمدهؿُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمقوم٤مء سم هق

 ؿواًمّمدىم٦م قمٚمٞمٝم لماعمح٤مرسمر ٤مٗموأُم٤م اإلىم٤ًمط إمم اًمٙم .ذم اًمديـ  اًمقٓي٦مًمٞمس ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت 

 . ومٝمل ممٜمققم٦م واًمٜمٍمة ُمقآة ، إذا أدى إمم شم٘مقيتٝمؿ ومٝمق ٟمٍمة هلؿ 
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ىمد يزقمؿ سمٕمْمٝمؿ ضمقاز ُمقآة يمؾ يم٤مومر  ،ٕمغم اًمقضمف إول ذم اإلقمراب : ومبفةـع صـدؾ      

٘م٤ًم ُم٤ٌمطم٤ًم إمم اعمقآة سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م ــمري إًمٞمف٤مط ـ٤ممل واإلىمًـوجيٕمؾ اًمؼم سم٤معمً ، همػم حم٤مرب

أن  سمٛمزقمٛم٦م ،ذم آي٦م اعمٛمتحٜم٦م شمٗمٞمد احلٍم  چ کچ وذًمؽ سمدقمقى أن يمٚمٛم٦م  ، ٤مُمؾـًمِما

ٕن  ،وهذه اعمزقمٛم٦م ًمٞم٧ًم سمٌمء  اعمذيمقريـ ذم أي٦م .٤معمح٤مرسملم آة حمّمقر سماعمق اًمٜمٝمل قمـ

اعم٘مّمقر قمٚمٞمف هق اعم١مظمر او اًمٕم٤ٌمرة اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد  أن شإٟمام»اًم٘مٍم سمـ  احلٍم او ذم اًم٘م٤مقمدة

سمؾ سح سمٕمْمٝمؿ أن اًمقاىمع أظمػمًا هق اعم٘مّمقر  ، ُمِمٝمقر قمٜمد أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هق يمام ، شإٟمام»

.  او ُم٘مّمقر قمٚمٞمف حمّمقر سم٤معم١مظمر )او اعم٘مدم( ورسمام ُيٕمؼم قمـ ذًمؽ سم٠من إول قمٚمٞمف أسمدًا .

وًمذًمؽ شم٘مقل سمٕمده: ٓ  ،ؽ أي اعم٤مًمِ  شًمؽ»ق ـه سمف وم٤معمحّمقر ،ذا ًمؽ ـوم٢مذا ىمٚم٧م: إٟمام ه

ام ٟموإذا ىمٚم٧م: إ ٍم سم٤مإلؾمتث٤مء سمٕمد اًمٜمٗمل ىُمٚم٧م: ُم٤م هذا إٓ ًمؽ .وإذا قمؼمت قمـ احل ،ًمٖمػمك 

 ،ٓ ذاك وًمذًمؽ شم٘مقل سمٕمده:  ،أي اًمٌمء اعمٛمٚمقك  شهذا»هق  سمف وم٤معمحّمقر ،ًمؽ هذا 

ڻ  ڻ    ڍشمٕم٤ممم  يم٘مقًمف ،وإُمثٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م يمثػمة  وشم٘مقل ذم اإلؾمتثٜم٤مء: ُم٤م ًمؽ إٓ هذا .

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

( ٓسمـ 121 ،ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م )اًمؼمه٤من اًمٙم٤مؿمػ  ، 22اًمتقسم٦م:  ڍۓۓ     ے  ے

 ،و)قمٚمؿ اعمٕم٤مين  ، ( عمحٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين97 ،و)اإلؿم٤مرات واًمتٜمٌٞمٝم٤مت  ،اًمزُمٚمٙم٤مين 

وم٢من طمٙمؿ  ي٦م اعمٛمتحٜم٦مومٕمغم اإلقمراب إول ٔ .( ًمٚمديمتقر سمًٞمقين قمٌد اًمٗمت٤مح ومٞمقد 6٥7

سمٕمد  سم٤محلٍم اعم٘مّمقدة اًمٕم٤ٌمرة اعم١مظمرة ٤م هلٕهن  چں ں چ قم٤ٌمرة  اًمٜمٝمل ُم٘مّمقر قمغم

اًمزخمنمي  سح هبذا اًمت٘مدير ،يٜمٝم٤ميمؿ قمـ شمقزم ه١مٓء ًمذًمؽ يم٤من اًمت٘مدير: إٟمام ، شإٟمام»

 ، چں ں چقم٤ٌمرة  قزي . وم٢مذا يم٤من احلٙمؿ ُم٘مّمقرًا قمغمواًمٜمًٗمل وأًمقد واسمـ اجل

قمٜمف  ٜمٝمل٤معموم ،قمـ ُمقآهتؿ  ُم٤م يٜمٝم٤ميمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمح٤مرسملم إٓ وم٢من ُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م:

وأُم٤م ُم٤م ًمٞمس سمٛمقآة ُمـ  ،ُم٘مّمقر قمغم ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمقآة  ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمح٤مرسملم

إٟمِمٓم٦م اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واًمتج٤مري٦م وهمػمه٤م ومٚمٞمس سمٛمٜمٝمل قمٜمٝم٤م إٓ إذا ص٤مرت ذم طمٙمؿ اعمقآة 

قمغم  ٕم٤مُمؾ وُم٘مداره صمؿٟمقع اًمتو احل٤مل سملم اًمٓمروملم قمغم وُمٕمروم٦م ذًمؽ يٕمتٛمد ،او ـمري٘م٤ًم إًمٞمٝم٤م 
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أي إمم  ،ٟمٍمهتؿ  شمٖمٚمٞم٥م وهؾ ي١مدي شمٕم٤مُمؾ ُمٕملم إمم اعمقازٟم٦م سملم اعمٜم٤مومع واعمْم٤مر اعمتقىمٕم٦م

  وهذا ي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قمـ اًمٓمؼمي . شمرضمٞمح ىمقهتؿ ذم اًمٍماع؟

ومٝمذا  ،چ ک گچ   قم٤ٌمرة أي ، شإٟمام»اًمٕم٤ٌمرة إومم سمٕمد قمٚمٞمف هق  رق٘مّماعم وأُم٤م ضمٕمؾ      

 ، جقازهسم ضمداً  سمٕمٞمد وقمغم شم٘مدير دًم٦م اًمٙمثػمة اًمتل متٜمع اعمقآة .وظمالف إ اًم٘م٤مقمدة ظمالف

قرة ذم هذه ـرقمٞم٦م همػم ُمذيمـ٦م اًمٜمقاهل اًمِمـٕن قم٤مُم وم٢من ذًمؽ يقضم٥م إًمٖم٤مء ُمٕمٜمك احلٍم

ن وم٢م . وأيْم٤مً وإذا ؾمـ٘مط احلٍم ؾمـ٘مط ُمٗمٝمقُمف اعمٖمٚمقط ذم ُمقآة همػم اعمح٤مرسملم  ، ٦مـأي

د ـق اًمت٠ميمٞمـع اعمح٤مومٔم٦م قمغم أصؾ ُمٕمٜم٤مه٤م وهـائـ اًمتل شمٜمٗمل احلٍم ُمشم٘مٌؾ اًم٘مر ش٤مـإٟمٛم»

ورسمام ُيًٛمك ذًمؽ سم٤محلٍم  ،أي اًمؽميمٞمز قمغم رء وشمٕمٞملم أمهٞمتف ذم اًمًٞم٤مق  ،واإلهتامم 

ٟمحق  ،وُمع ذًمؽ شمٌ٘مك اًمٕم٤ٌمرة اعم١مظمرة هل جم٤مل اًمؽميمٞمز واًمتٕمٞملم  ،اإلو٤مذم أي اًمٜمًٌل 

ۉ  ۉ  ې      ڍف شمٕم٤ممم ــوىمقًم ، 6٩يقٟمس:  ڍ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ڍىمقًمف شمٕم٤ممم 

ہ   ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،12ؾم٠ٌم:  ڍېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ

 ، ٩2حمٛمد:  ڍہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  

ويمذًمؽ إُمر ذم اًمقضمف اًمث٤مين  .1٥اًمتٖم٤مسمـ:  ڍ  ڱ  ں  ں   ڻڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم 

وًمٙمـ سم٤مقمت٤ٌمر اًمذرائع  ، چں ں چاعم٘مّمقر قمٚمٞمف هق أيْم٤ًم  وم٢من آي٦م اعمٛمتحٜم٦م إقمرابذم 

٤مًمؼم واإلطم٤ًمن مم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ٤مًمتٍموم٤مت اعم٘مدرة ذم اًمًٞم٤مق  يميم ،اعم١مدي٦م إمم اعمقآة 

 واهلل ،ُمـ وضمقه اًمتٕم٤مُمؾ  دون ُم٤م ٓ شم٠مصمػم ًمف ذم اعمقآة واًمٜمٍمة ُمقآة ذم طم٤مل اعمح٤مرسم٦م

 . شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم
 

ې  ې  ې   ڍ شمٕم٤ممم و شم٤ٌمرك ىمقًمف ،ٓة اًمٙمٗم٤مر قمٛمقُم٤ًم وُمـ اًمٜمّمقص ذم ُمٜمع ُمقا      

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت    ىت  يتجث  مث  ىث  يث     حج      مج  
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ٞم٠ميت اعمزيد ذم اعمٌح٨م ـوؾم ،ىرـوذيمرٟم٤م ذم اعم٘مدُم٦م أدًم٦م أظم ، ٥8 – ٥٥اعم٤مئدة:  ڍ جح

  . ٤مممـــ٤مء اهلل شمٕمـل إن ؿمـأشم

 

 ينافثا بحثاد

 اكة مـ افؽػارحتريؿ اختاذ بط

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ىمقًمف      

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ 

ًمٜمٔم٤مم ٟمحـ هٜم٤م ذم جم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م وإُمـ اًم٘مقُمل ذم ا .117آل قمٛمران:  چڱ ں

 ،ذم هـذا اعمج٤مل  ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومقائد يمٌػمةو اًمًـٞم٤مؾمـل اعمٜمْمٌط سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مـرآٟمٞم٦م .

 :ُمٜمٝمـ٤م

 ، ومجٕمف سمقاـمـ اًم٤ٌمـمـ ظمالف اًمٔم٤مهر چڌچ ممىمقًمف شمٕم٤م: افػائدة آوػ      

ُء: ظَمِٗمَل  ـَ اًمٌمَّ ـٌ  ٝمقوم وهم٤مب وسَمَٓم ـَ و ، سم٤مـمِ سم٤مـمـ يمؾ و . سم٤مـمِٜمَف رفإَُْمَر إِذا قم ومالنٌ  سَمَٓم

واًمٌٓم٤مٟم٦م ُم٤م حيٞمط سم٤مًمٌٓمـ ومٝمل أىمرب  ،وسمٓم٤مٟم٦م اًمثقب ُم٤م سمٓمـ حتتف ومٚمؿ ئمٝمر  ،رء ضمقومف 

ُي٘م٤مل:  ، وسمٓم٤مٟم٦م اًمرضمؾ ص٤مطم٥م هه يمام ذم )ًم٤ًمن اًمٕمرب( رء إمم ُم٤م ُيرج ُمـ اجلقف .

ـَ أُمره وفمٝمَره  أي  ،وشمٌٓمَّٜم٧م ذم إُمر  ، أي هه وقمالٟمٞمتف يمام ذم )اعمحٙمؿ( ،أومرؿمٜمل سمٓم

 . قمغم اًمقاطمد ومّم٤مقمداً  اًمٌٓم٤مٟم٦م ًمٗمظوي٘مع .  ف طمتك قمٚمٛم٧م سم٤مـمٜمف يمام ذم )اعمحٞمط(دظمٚم٧م ومٞم

 ، الُمٞم٦مـوهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ضمزء ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل او ٟمٔم٤مم اخلالوم٦م اإلؾم

وىمد شمتٗم٤موت إٟمٔم٤مر ذم شمٕمٞملم  ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م .سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م يتٜم٤مول اًمًٚمقك اًمٗمردي ُمـ 

د روي قمـ ـوىم واًمذي ٟمراه أهن٤م وفمٞمٗم٦م أُم٤مٟم٦م اًمًـر . ،َٕمـدُّ سمٓم٤مٟم٦م اًمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شُمـ

وٓ  رة ٓ أطمد أيمت٥م ُمٜمفـُمـ ٟمّم٤مرى احلٞمالً ـىمٞمؾ ًمف: إن هٝمٜم٤م رضم ر سمـ اخلٓم٤مب ـقمٛم

. ذيمره اًم٘مرـمٌل ُمـ  ذ سمٓم٤مٟم٦م ُمـ دون اعم١مُمٜملمـ، أومال يٙمت٥م قمٜمؽ؟ وم٘م٤مل: ٓ آظم ط سم٘مٚمؿـأظم

راشم٥م أُم٤مٟم٦م ٘مع ذم أقمغم ُمشمٚمٌالد ئٞمس إقمغم ًميم٤مشم٥م اًمر وفمٞمٗم٦م وواوح أن ، همػم إؾمٜم٤مد
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اعم٘مٞمدة(  اًمْمٞم٘م٦م او وفم٤مئػ اًمًجالت اعمتحٗمظ قمٚمٞمٝم٤م )اًمِمٗم٤مومٞم٦م ٕهن٤م شمتْمٛمـ ،اًمًـر 

وُمـ هيٞمٛمـ  ومٝمذه اًمقفم٤مئػ . ذم اًمتٕمٌػم اإلؾمالُمل أي اجلٝم٤مد وُمتٕمٚم٘م٤مشمف ، يم٤مًمدوم٤مع وإُمـ

 ذم هم٤مي٦م اخلّمقصٞم٦م إؾمالُمٞم٦مٛمؾ ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل صٌٖم٦م حت ،ٞمٝم٤م ُمـ يم٤ٌمر اعم١ًموًملم قمٚم

ال شمًـت٘مٞمؿ إذا اؿمـؽمك ومٞمٝم٤م أصح٤مب اعمٗم٤مهٞمؿ او وم ، يمام هق طم٤مل اًمّمالة اإلؾمالُمٞم٦م واًمزيم٤مة

يمذًمؽ اًمٙمثػم  وشمتْمٛمـ ،دون همػمهؿ  هب٤م اعمًـٚمٛمقنُيٙمٚمػ  وًمذًمؽ ،اًمقٓءات اعمتداومٕم٦م 

  .ري٦م ـُمـ اًمتحٗمظ واًمً

 ،وهمػمه٤م  ٦م واعمقاصالتـواًمزراقم ٚمٞمؿٗم٤مومٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م يم٤مًمّمح٦م واًمتٕمـوأُم٤م وفم٤مئػ اًمِم      

ومٝمل ُمٗمتقطم٦م جلٛمٞمع  ،إصؾ ومٞمٝم٤م اًمِمٗم٤مومٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م وقمدم وضمقد أُم٤مٟم٦م ؾمـر ٜمرى أن وم

 ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م هذا اًمٗمّمؾ ، ُمـ خمتٚمػ اًمٓمقائػ واإلدم٤مه٤مت اعم١مهٚملم

داومع هق ن ُمـ أهؿ قمقاُمـؾ اًمًـٚمؿ إهكم واًمٕمٞمش اعمِمـؽمك أُمـ وشم٘مٚمٞمؾ اًمتأوذيمرٟم٤م 

وظمٚمٓمٝم٤م او مجٕمٝم٤م ذم اعمج٤مٓت اًمٙمثػمة  ،ومّمؾ إـمراف ومـل جم٤مل اًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م 

 ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م . ي١ميمد ذًمؽ أن اإلطمتٙم٤مك ذم جم٤مل اعمٗم٤مهٞمؿ اعمتداومٕم٦م يٛمٙمـ سمًٝمقًم٦م أن

وشمقضمد أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ ذًمؽ طمّمٚم٧م سم٥ًٌم  ،ُيرج ُمـ اًمْمٌط ويتحقل إمم صدام 

ڌ  ڎ     چ٤ممم يٜمٌف إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم .ٚمٗم٦م واًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م ٞمؿ اعمختاطمتٙم٤مك اعمٗم٤مه

گ   ک ک ڑڑک ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڳ    ڳ گ  گ  ڳ  ڳ گ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ڻ

ڑ  ڑ    چ٤مرة ؾ ذم قمٌدسمر ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمومت ،17 - 18اًمتقسم٦م:  چ ۓ ۓ

إمم ُمـ  )يم٤معم٤ًمضمد هٜم٤م( ٦م سمديـ ُمٕملمومال يٛمٙمـ إؾمٜم٤مد ظمدُم٦م ظم٤مص ، چ ک  ک

وًمٙمـ متٙمـ اعمِمـ٤مريم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سملم اًمٓمقائػ ذم أقمامل اعمٗم٤مهٞمؿ  ،يم٤من يم٤مومرًا سمذًمؽ اًمديـ 

ٕم٥م ي٘مقم إمم ـإذا يم٤من اىمتّم٤مد اًمِمًمٙمـ و . ضمداً  ذه إقمامل يمثػمةـوجم٤مٓت ه ، عمِمـؽميم٦ما

ٗم٤مومٞم٦م ـ٤مت اًمِمُم١مؾمًذم  اًمقفم٤مئػوص٤مر قمدد  ،٦م ـر قمغم اًمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞمـد يمٌٞمـطم

ػ ـٌتٝمؿ سمقفم٤مئـ٥م ٟمًـقيْمٝمؿ سمحًـٙمـ شمٕمـومٞمٛم ،ٚمٛملم ـر اعمًـ٤ًم ًمٖمٞمـٙمؾ همٌٜمـدة يِمـاعم٘مٞم
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واهلل شمٕم٤ممم  ،ع اًمٖمٌـ ـ٤مئؾ رومــ وؾمـٌف ذًمؽ ُمـرى او سمِمـرة إظمـل اعم١مؾم٤ًمت اًمٙمثٞمـوم

 أقمٚمؿ .

ـْ ؾِمَقايُمؿْ واعمٕمٜمك:  ،ًمٌٓم٤مٟم٦م صٗم٦م   چڌ ڎچ ىمقًمف شمٕم٤ممم: افػائدة افثاكقة       أي  ، ُِم

. واًمّمٞمٖم٦م قم٤مُم٦م ذم چڇ ڇ ڇ چ  ٕن اخلٓم٤مب ذم أي٦م سمـ  ، ُمـ همػم اًمذيـ آُمٜمقا

ـ همػم ـٞم٤مق اًمٜمٝمل ومٝمل قم٤مُم٦م ذم يمؾ سمٓم٤مٟم٦م ُمـرة ذم ؾمـٟمٙم ،ٕن ًمٗمظ: سمٓم٤مٟم٦م  همػم اعم١مُمٜملم

، وٓ  ، ي٘م٤مل: أٓ ذم إُمر ي٠مًمق إذا ىمٍم ومٞمف چڎ ڈ ڈچ . وىمقًمف شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم

، واعمٕمٜمك: ٓ ي٘مٍمون ذم شمدسمػم ُم٤م ومٞمف وم٤ًمد  اخل٤ٌمل وم٤ًمد احل٤مل، و ىمٍمأأًمقك ضمٝمدًا أي ٓ 

حمٙمقم ومٝمذا هق احل٤مل طملم دمٛمع أصح٤مب اًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م ذم جم٤مل  . طم٤مًمٙمؿ

وم٢من يمؾ ـمرف ؾمقف يٜم٤مزع أظمر ذم ُم٤ًمقمٞمف ويٕمٛمؾ  ،سمخّمقصٞم٤مت ديٜمٞم٦م همػم ُمِمؽميم٦م 

 )ُمتٙمررة( طم٤مًٓ ُمتجددة ، چڎ ڈ ڈچ وجيقز أن شمٙمقن قم٤ٌمرة . قمغم ختريٌٝم٤م

إمم أن شمقزم وفمٞمٗم٦م اًمٌٓم٤مٟم٦م )أُم٤مٟم٦م  ويٜمٌف ذًمؽ ، يم٘مقًمؽ: ي٘مرأ زيد ضم٤مًم٤ًمً  سمتجدد اًمٕم٤مُمؾ

اعمٚمٗم٤مت اًمًـري٦م( يٖمـري سم٢مصم٤مرة اًمدواومـع اعمتٜم٤مىمْم٦م ُمـع دواومـع اجلٛمٝمقر وطمّمقل 

وذًمؽ ٓطمتٙم٤مك اًمتٜم٤مىمْم٤مت .  ،وُم٤م سمٕمده ُمـ اًمٕم٤ٌمرات  چڎ ڈ ڈچُمْمٛمقن 

وىمد ُوِصػ اًمٜمّم٤مرى  ،ة ومال يٚمزم ُمٜمٝم٤م إصم٤مرة اًمتٜم٤مىمض ػموأُم٤م شمقزم اًمقفم٤مئػ إظمرى اًمٙمث

ذم سمٕمض سمالد اعمًـٚمٛملم سم٠مهنؿ أصح٤مب يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م ومـل اعمٝمـ اًمت٘مٜمٞم٦م ُمع طمرصٝمؿ قمغم 

 شُم٤م»،  چژ ژ ڑچ  ويزداد اًمتٗمّمٞمؾ ذم قم٤ٌمرة ُمع أظمريـ قمٛمقُم٤ًم . واًمتقاومؼ اإلشم٘م٤من

، واًمٕمٜم٧م  ؿٙم، أي ودوا قمٜمت مه٤م، يمام ذيمر أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي واًمِمقيم٤مين وهمػم ُمّمدري٦م

ڑ ک ک ک ک گ گ چ قم٤ٌمرة يمذًمؽو . اعمِم٘م٦م وؿمدة احل٤مل واهلالك

سم٥ًٌم شمٜم٤مىمْمٝمؿ ُمع اعمٜمٔمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم جم٤مٓت اًمٌٓم٤مٟم٦م )أي  أي ، چگ گ

ومٚمت٤مت اًمٚم٤ًمن ىمٚمٞمٚم٦م  مم٤م جيٕمؾ،  هبؿ إظمٗم٤مًء شم٤مُم٤مً قٚممل يًتٓمٞمٕمقا إظمٗم٤مء ُم٤م ذم ىم ،إُمـ اًم٘مقُمل( 

 ، همػم اعم١مُمٜملم سمٓم٤مٟم٦م ُمـ . ومٙمام شمرى أن أي٦م حترم اخت٤مذُم٤م ختٗمل صدورهؿ  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ضمداً 

اًمٙمٗم٤مر يمجامقم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ  هذا هق طمٙمؿ وذًمؽ ًمألؾم٤ٌمب اعمذيمقرة ذم اًمٜمص .
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وم٘مد سح   ،وذًمؽ ًمت٠مصمػم سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض  ، اًمتٗم٤موت سملم أومرادهؿ ذم هذه اًمّمٗم٤مت

يمام سح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠من سمٕمْمٝمؿ يٛمد  ، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن اًمٙمٗم٤مر سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض

او ىمٚم٧م  ٤مهتؿ اًمٕم٤مُم٦مـرج سمٕمْمٝمؿ قمـ ؾمٞم٤مؾمـوم٢مذا ظم ،ذم ظمدُم٦م أهداومٝمؿ اًمٌٕمض أظمر 

ع إمم شمٚمؽ ــ يمل يرضمـوضم٤مءه اعمدد ُمـ إظمقاٟمف اًم٘مريٌلم واًمٌٕمٞمدي ٤مـمقه سم٤معم١مصمراتـأطم طمٞمٚمتف

إقمراف:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ ٤ممم ـ٤مل شمٕمـىم ، ٤متـٞم٤مؾمـاًمً

ٓ جيتٛمع ومٞمٝم٤م أصح٤مب اًمدواومع  اًمًـري٦م او اًم٘مْم٤مي٤م وجيٛمع ذًمؽ أن وفمٞمٗم٦م اًمٌٓم٤مٟم٦م .626

ي٤ًمقمد و . وهذا هق طم٤مل ُم١مؾم٤ًمت إُمـ اًم٘مقُمل ذم خمتٚمػ اًمدول ، اًمٕم٘مٞمدي٦م اعمتٜم٤مىمْم٦م

٘مد رضمٕم٧م إمم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل واًمًٛمرىمٜمدي وأيب طمٞم٤من وم،  اًمًٚمػ ًممي٦م قمغم ذًمؽ شمٗمًػم

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٕيب سمٙمر إمم و ،وهمػمهؿ  واًمِمقيم٤مين واًمٜمًٗمل

ؿ أضمد أطمدًا ٚموم ، ٚمػـُمـ اًمً همػمهؿيمالم اعم٤ًمًم٦م وسمـ اًمٕمريب ويمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذه 

وم٢مذا يم٤من اًمٜمٔم٤مم  . ذه أي٦م سمٌٕمض اًمٙمٗم٤مر دون سمٕمْمٝمؿ أظمرـُمٜمٝمؿ ظمّمص طمٙمؿ ه

ـ ُمقاوع ٚمٛملم قمـهمػم اعمً ُيٌٕمدوم٢من ُمْمٛمقن أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ،اًمًٞم٤مد ىم٤مئاًم قمغم اإلؾمالم 

ومٝمق أومْمؾ  ،د اًمًٚمؿ إهكم ـوُيٗمً اإلطمراج واإلطمتٙم٤مك اًمذي يٛمٙمـ أن ُيرج ُمـ اًمْمٌط

  .  ًمٚمٛمتٕم٤ميِملم يمٚمٝمؿ يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٗم٤مئدة إومم

 

ظمٓم٠م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ سمٞم٤من و ، چڎ ڈ ڈچإقمراب قم٤ٌمرة : افثافثةافػائدة       

ء قمـ اًمٕمالىم٤مت سملم اعمًٚمٛملم وهمػم اعمًٚمٛملم طملم يتحدث اًمٗم٘مٝم٤م أٟمف ذًمؽو .ذم شمٗمًػمه٤م

شمٗم٤مىم٤مت وإُم٤من واًمًٚمؿ واًمّمٚمح واإل ووامن احل٘مقق وم٢مٟمام يتحدصمقن قمـ اًمٕمٝمد واًمذُم٦م

وأُم٤م اعمقآة ومٙمٚمٛم٦م اًمًٚمػ واًمٗم٘مٝم٤مء  ، واًمنمايم٦م اعمٜمْمٌٓم٦م ورسمام اًمتح٤مًمػ واإلؾمتٕمامل

إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمتامؾمؽ ذم ٕهن٤م متثؾ اعمتٓمٚم٤ٌمت  ، أٟمٗمًٝمؿ طمٍمه٤م سملم اعم١مُمٜملمُمتٗم٘م٦م قمغم 

اعمًٚمؿ ذم  يمام ٓ جم٤مل إلذاك ،اًمٕم٘مٞمدة وٟمٍمهت٤م ومال جم٤مل عمِم٤مريم٦م همػم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م 

صمؿ ضم٤مء سمٕمد ؾم٘مقط اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  اًمقفم٤مئػ اخل٤مص٦م سمٜمٍمة اًمٕم٘م٤مئد اعمخ٤مًمٗم٦م ًمديٜمف .

 .  سمزُمـ ُمـ أسمتدع ذوـم٤م ومهٞم٦م ًمتجقيز اًمقٓي٦م سملم اعمًٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر
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، وشمٌٕمٝمام قمغم ذًمؽ  أظمٓم٠م هٜم٤م اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م شمٌٕم٤ًم ًمِمٞمخف حمٛمد قمٌده ٘مدوم      

ٓ شمٜمٝمك قمـ اخت٤مذ  اًمٙمريٛم٦م . زقمؿ ه١مٓء أن أي٦م اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ زيدان همٗمر اهلل هلؿ

يمام ذم  إُمـ اًم٘مقُمل اجلقاٟم٥م اًمني٦م ، أي أُمٜم٤مء أي ، اًمذُمٞملم وٟمحقهؿ ُمـ اًمٙم٤مومريـ سمٓم٤مٟم٦م

،  إمم آظمر أي٦م چڎ ڈ ڈچ ، إٓ إذا يم٤مٟم٧م صٗمتٝمؿ حلدي٨ماإلصٓمالح اًمًٞم٤مد ا

 !!طمّمٚم٧م اًمث٘م٦م سمف ومال يِمٛمٚمف اًمٜمٝمليم٤من مجٞمؾ اًمّمٞم٧م ووأُم٤م ُمـ مل شمٙمـ صٗمتف يمذًمؽ و

ع ـع اًمدواومـتح٤مًم٦م مجـوًمٙمٜمٝم٤م ىمْمٞم٦م اؾم ،ٛمٕم٦م ـواًم٘مْمٞم٦م هٜم٤م ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م صٞم٧م وؾم

ؾمالُمل حمٙمقم وم٢من إُمـ اًم٘مقُمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد اإل ،اعمتٜم٤مىمْم٦م ذم قمٛمؾ واطمد 

وًمذًمؽ وم٢من  ،سمٛمٜمٔمقُم٦م اجلٝم٤مد وُمتٕمٚم٘م٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمثػمة وصٌٖمتف اإلؾمالُمٞم٦م اًمقاوح٦م 

وذم ذًمؽ  ،شمٙمٚمٞمػ همػم اعمًٚمؿ سمف ُمـ ضمٜمس شمٙمٚمٞمػ همػم اعمًٚمؿ سم٤مًمّمالة اإلؾمالُمٞم٦م وهمػمه٤م 

 ، ذم اًمديـ هل ًم٥م اعمقآة ي٦مرـاًمً اعمٚمٗم٤مت أُم٤مٟم٦م وأيْم٤ًم وم٢من فمٚمؿ ًمٚمجٛمٞمع وإوم٤ًمد ًمٚمٕمٛمؾ .

ام أن أهؿ ُمْم٤مُملم اعمٚمٗم٤مت اًمني٦م ذم طمٙمقُم٤مت اًمدٟمٞم٤م هل ُمْم٤مُملم إُمـ اًم٘مقُمل اًمٜم٤مسمٕم٦م يم

ومٚمٞمس سمٖمري٥م اًمٌت٦م أن هذه اعمٚمٗم٤مت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد  ،ُمـ قم٘مٞمدة احلٙمقُم٦م وقم٘مٞمدة ؿمٕمٌٝم٤م 

يمام هق  ،ت٤مج إمم ُمـ ي١مُمـ هبذه اعمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمل شمٙمقن حمٙمقُم٦م سم٤معمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م وحت

 إُمـ اًم٘مقُمل ذم خمتٚمػ اًمدول .طم٤مل ُم١مؾم٤ًمت 

، ُمع أن ذم أي٦م أوضمٝم٤ًم إقمراسمٞم٦م شمٜم٘مض  إقمراب أي٦م ذمسمقضمف حمتٛمؾ  ىمد شمٕمٚمؼ أوًمئؽو      

، مل حيؾ ًمؽ  ، وُمٕمٚمقم أٟمف إذا شمٕم٤مرو٧م أوضمف إقمراب أي٦م وشمٜم٤مىمْم٧م ذًمؽ اًمقضمف وهتدُمف

ؾ سم٤مًمؼماهلم ـؼ اًم٤ٌمـمـوشمزه ؼـؼ احلـ، وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمؽ أن حت قى ُمٜمٝم٤مـ٤مر ُم٤م هتـاظمتٞم

 . رقمٞم٦مـاًمِم

 چڎ ڈ ڈچ  أن ىمقًمف شمٕم٤ممم :ـؾ ذفؽ مـ جفة إظراب أية افؽريؿة بقان      

ذًمؽ أسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر سم ضمزميمام ،  ، ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب يّمح أن يٙمقن مجٚم٦م شمٗمًػمي٦م

، وشمٗمًػم  ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمٜمٝمل قمـ اخت٤مذ سمٓم٤مٟم٦م ُمـ دون اعم١مُمٜملم سم٤مق قمغم قمٛمقُمف.  اعمحٞمط

وىم٤مل .  إذا أشمُّـخذوا سمٓم٤مٟم٦م هذا احلٙمؿ وؾمٌٌف هق أهنؿ ٓ ي٘مٍمون ذم إوم٤ًمد طم٤مل اعمًٚمٛملم
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 . اهـ ُمـ ٗم٦م حل٘مٞم٘م٦م ُم٤م شمٚمٞمفـهل اًمٗمّمٚم٦م اًمٙم٤مؿم ػمي٦مـٛمٚم٦م اًمتٗمً: اجل ٤مم رمحف اهللـاسمـ هِم

  . ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م()

ذم ُمقوع  چڎ ڈ ڈچ أن يٙمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم :جفة اإلظراب وجيقز مـ      

أن يٙمقن يم٤مإلقمراب إول ٕن  ، وهذا جيقز ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك ٓم٤مٟم٦مًمٌ ي صٗم٦م()أ ٟمّم٥م ٟمٕم٧م

.  ، ووم٤مئدشمف طمٞمٜمئذ زي٤مدة اًمٌٞم٤من واإليْم٤مح اًمٜمٕم٧م يٙمقن وصٗم٤ًم صم٤مسمت٤ًم طم٥ًم صمٌقت ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف

، وم٢من صٗمتٝم٤م أهن٤م ٓ شم٘مٍم  ن اًمٌٓم٤مٟم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ همػم اعم١مُمٜملمأواعمٕمٜمك قمغم هذا اإلقمراب: 

: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ  . أٓ شمرى أن ُمـ اًمٜمٕم٧م ًمٗمظ اًمرضمٞمؿ ذم ىمقًمؽ لمذم إوم٤ًمد طم٤مل اعم١مُمٜم

ٞمٓم٤من إذا وصػ ـك اًمِمـتٕم٤مذة ُم٘مّمقرة قمٚمـد أن آؾمـزقمؿ أطمـ، ومل ي ٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿـاًمِم

وُمـ اًمٜمٕم٧م أيْم٤ًم ًمٗمظ  !!تٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمفيُ ٞمٓم٤من همػم اًمرضمٞمؿ ومال ـ، وأُم٤م اًمِم ف رضمٞمؿـسم٠مٟم

واًمٜمٕم٧م هٜم٤م وصػ صم٤مسم٧م  ، چ ھ   ھھ    ھ چ  ( ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم)اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 چڎ ڈ ڈچ ٛمران جيقز أن شم٘مقل إن ىمقًمف شمٕم٤ممم. ومٙمذًمؽ ذم آي٦م آل قم همػم ُمٜمت٘مؾ

، وهق وصػ صم٤مسم٧م هلؿ ٓ يٜمت٘مؾ إٓ سم٤مٟمت٘م٤مهلؿ ُمـ اًمٙمٗمر إمم  ٟمٕم٧م ًمٚمٌٓم٤مٟم٦م ُمـ همػم اعم١مُمٜملم

ٝم٤مد ، او سمجٕمؾ اًمِمـرايم٦م اًمقفمٞمٗمٞم٦م ومـل همػم إقمامل اعمحٙمقُم٦م سمٛمٜمٔمقُم٦م اًمـج المـاإلؾم

 وؿمـٌٝمٝم٤م .

ذم   چڎ ڈ ڈچ ىمقًمف شمٕم٤مممأن يٙمقن  :وجيقز ـذفؽ مـ جفة اإلظراب      

 ، ذيمر هذا اإلقمراب چڌ ڎچ ُمـ اًمْمٛمػم اعمًتٙمـ ذم ُمقوع ٟمّم٥م قمغم احل٤مل

ضمقاز اإلقمراب اًمذي  ايمام ذيمر ، أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼميو ل )اًمدر اعمّمقن(ـٛملم احلٚمٌل ومـاًمً

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ ٤ًم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤مممٙمقن وصٗم٤ًم صم٤مسمت. واحل٤مل ىمد ي ىمٌٚمف

، يمام  ُمٜمّمقب قمغم احل٤مل چڦچ ، ىمقًمف شمٕم٤ممم17آل قمٛمران:  چڤ ڤ ڦ ڦ

، وقمغم  ذيمر أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي ذم إقمراب اًم٘مرآن واسمـ هِم٤مم ذم أووح اعم٤ًمًمؽ وهمػممه٤م

. وىمد يٙمقن احل٤مل وصٗم٤ًم  ٟمحق هذا اًمت٘مدير يٙمقن اعمٕمٜمك ُمقاوم٘م٤ًم عمٕمٜمك اإلقمراب إول

وم٤ٌمقمت٤ٌمر أٟمف يتجدد سملم احللم  ت٘مؾـٜمذا ىم٤مل اًمٜمح٤مة ومٞمف: إٟمف وصػ ُمُ وم٢م ، ُمتٙمرراً  جدداً ُمت
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ٱ ٻ چ  ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم وٓ دمدد ع ومٞمف، وًمٞمس وصٗم٤ًم صم٤مسمت٤ًم ٓ اٟم٘مٓم٤م وأظمر

، 19اًمٌ٘مرة:  چٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

دل ـوُم٤م سمٕمده سم ، ٤م ذيمر اًمٕمٙمؼميـذم ُمقوع ٟمّم٥م قمغم احل٤مل يمٛم چپچ ىمقًمف شمٕم٤ممم

. واًمتجدد  ٤مف ُمتجددة حتّمؾ سملم احللم وأظمرٝمذه أوصوم . ق ذم ُمٕمٜمك احل٤مل أيْم٤مً ـُمٜمف ومٝم

ِمٌف اجلٛمٚم٦م اًمتٗمًػمي٦م ُمـ ي،  واحل٤مل اعمتجدد . ضب ُمـ آٟمت٘م٤مل يمام ذم اصٓمالح اًمٜمح٤مة

رة ذم ـأُمثٚم٦م يمثٞم وًمف ظم٤مص٦م طملم شمٙمقن اجلٛمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ،  ، اعمٕمٜمكضمٝم٦م 

، ومٝمذه ٩8اًمتقسم٦م:  چڀ ڀ ڀ ٺچ ٤مممـُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم ، يؿاًم٘مرآن اًمٙمر

. وُمٜمٝم٤م  ، وجيقز أن شمٙمقن طم٤مًٓ يمام ذيمر أسمق اًمٌ٘م٤مء جيقز أن شمٙمقن مجٚم٦م شمٗمًػمي٦م ٓ ُمقوع هل٤م

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم

ُمقوع ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ ذم  چۉچ ٤مممـــقًمف شمٕمـ، وم٘م18اًمتقسم٦م:  چې

إٟمف ذم  چڎ ڈ ڈچ ٚم٧م ذم ىمقًمف شمٕم٤مممومٙمذًمؽ إذا ىم ، چۅچ اًمْمٛمػم ذم

، وم٢مٟمؽ ٓ شمريد سمذًمؽ أن اًمٙم٤مومر ًمٞمس ًمف ؿمٖمؾ  واٟمف وصػ ُمتجدد ُمقوع ٟمّم٥م قمغم احل٤مل

ٕن اًمٙم٤مومر يٜمِمٖمؾ سم٤مًمدٟمٞم٤م وسمٛمح٤مرسم٦م أُمث٤مًمف  وم٤مؾمد ، ومٝمذا شمّمقر إٓ شمدسمػم اعمٙم٤ميد ًمٚمٛمًٚمٛملم

يم٧م ذم جم٤مل اعمٗم٤مهٞمؿ إذا اؿمؽم أن اًمٕم٘م٤مئد اعمختٚمٗم٦م وإكام ادؼصقد: . ُمـ اًمٙمٗم٤مر وسمٖمػم ذًمؽ

ومال ؿمؽ أن  ،وم٢من ذًمؽ يٕمٜمل دظمقل دواومع ُمتٜم٤مىمْم٦م ذم جم٤مل واطمد  ،اًمديٜمٞم٦م اخل٤مص٦م 

 .  چڎ ڈ ڈچاًمٜمتٞمج٦م هل شمٙمرار وىمقع ُمْمٛمقن 

يٙمثر أيْم٤ًم أن يٙمقن دمدد احل٤مل ذًمؽ أٟمف و ،وٟمحت٤مج هٜم٤م إمم شم٠ميمٞمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ       

يذه٥م زيد إمم قمٛمٚمف و ، رأ زيد ضم٤مًم٤ًمً ، يم٘مقًمؽ ي٘م ٤ملواٟمت٘م٤مًمف ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمتجدد اًمٕم٤مُمؾ ذم احل

وهذا اًمٜمقع ُمـ احل٤مل ٓ يتٓمرق  .ذه٥م إمم اًمٕمٛمؾ  ىمـرأ او أٟمف يٗمٕمؾ ذًمؽ يمٚمام دـ، شمري رايم٤ٌمً 

وُيٕمتٛمد ذم ذًمؽ قمغم اًم٘مرائـ ُمـ ظم٤مرج  ، ذم همػم ذًمؽ ُمـ إقمامل إمم اجلٚمقس واًمريمقب

ڎ ڈ چ قم٤ٌمرة ومٚمام ضم٤مز أن شمٙمقن ،هٜم٤م  ضمداً  ْمٞم٦م ىمد شمٙمقن ُمٝمٛم٦موهذه ىم . اًمٕم٤ٌمرة

وم٢من ذًمؽ يٜمٌف إمم أن شمقزم وفمٞمٗم٦م اًمٌٓم٤مٟم٦م )أُم٤مٟم٦م  ،طم٤مًٓ ُمتجددة سمتجدد اًمٕم٤مُمؾ  ،چڈ



 487 

وطمّمقل  جٛمٝمقرـع اًمـع دواومـع اعمتٜم٤مىمْم٦م ُمـري سم٢مصم٤مرة اًمدواومـري٦م( يٖمـاعمٚمٗم٤مت اًمً

وذًمؽ ٓطمتٙم٤مك اًمتٜم٤مىمْم٤مت . وأُم٤م شمقزم اًمقفم٤مئػ  ، چڎ ڈ ڈچ ُمْمٛمقن

ومال يٚمزم ُمٜمٝم٤م إصم٤مرة اًمتٜم٤مىمض . وىمد ُوِصػ اًمٜمّم٤مرى ذم سمٕمض سمالد إظمرى اًمٙمثػمة 

 واًمتقاومؼ ل اعمٝمـ اًمت٘مٜمٞم٦م ُمع طمرصٝمؿ قمغم اإلشم٘م٤منـومٚمٛملم سم٠مهنؿ أصح٤مب يمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م ـاعمً

 ُمع أظمريـ قمٛمقُم٤ًم .

سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ ي١مصمر ، وًمٙمٜمف ومْمٚمف  وىمد يٙمقن احل٤مل وصٗم٤ًم ُمٜمت٘ماًل يذيمر ًميب ُمـ اًمٌٞم٤من      

ى ى ائ ائ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممميمام ىمٞمؾ ذم ،  وٓ ي٘مٞمده احلٙمؿ وٓ ُيّمفذم قمٛمقم 

ُمّمدر ذم  چوئچ ، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم1٩2آل قمٛمران:  چەئ ەئ وئ وئ

ُم٘مّمقر  همػم أن حتريؿ أيمؾ اًمرسم٤م قمٚمامً  ، ، يمام ذيمر أسمق اًمٌ٘م٤مء وهمػمه ٤مـــُمقوع احل٤مل ُمـ اًمرسم

ۓ  ھ ے ےچ ، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم يمقٟمف أوٕم٤موم٤ًم ُمْم٤مقمٗم٦م

، وم٘مقًمف 91اًمٜم٤ًمء:  چۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

يمام  ،چےچ  قمغم احل٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اعمرومقع ذم ذم ُمقوع ٟمّم٥م چ﮵چ  شمٕم٤ممم

، وٓ أقمٚمؿ أطمدًا  ، وىمد شم٘مدم شمٗمًػم أي٦م ذم سم٤مب اإليامن ذيمر أسمق اًمٌ٘م٤مء واسمـ إٟم٤ٌمري

 . أي٦م هذه خمّمّم٤ًم حلٙمؿ هٜم٤م ضمٕمؾ احل٤مل

وضمف يم٤من ُمـ أوضمف  وم٢مٟمؽ إذا أقمرسمتف سم٠مي چڈڎ ڈ چ ىمقًمف شمٕم٤ممموٟمٕمقد إمم       

مم٤م و . ، وم٢من حتريؿ اخت٤مذ اًمٙم٤مومريـ سمٓم٤مٟم٦م يٌ٘مك قمغم قمٛمقُمف ذم يمؾ يم٤مومر اإلقمراب اعمت٘مدُم٦م

قمـ أوص٤مف حمددة  أن اجلٛمٚم٦م وُم٤م سمٕمده٤م أظم٤ٌمر مجٚم٦م شمٗمًػمي٦م ؾم٤مقمد أسم٤م طمٞم٤من قمغم إقمراسمف

ىمقي ضمدًا أيْم٤ًم وم٢من ٟمٔم٤مئره  اًم٘مقل سم٠من اًمٕم٤ٌمرة طم٤مل ُمتجددةهمػم أن  شمٗمن اًمٜمٝمل اًم٤ًمسمؼ .

 . وهق هٜم٤م ُمثؾ اجلٛمٚم٦م اًمتٗمًػمي٦م ذم اعمٕمٜمك ، يمثػمة
 

: ومٚمٞمس ًم٘مقهلؿ طمج٦م ص٤محل٦م ، دم تػسر أية فسقد حمؿد رصقد رضا ومـ تبعفخطل ا      

ڎ ڈ چ إقمراب ىمقًمف شمٕم٤مممأي  وًمٕمٚمٝمؿ اؾمتٜمدوا إمم وضمف وٕمٞمػ ذم اإلقمراب ،

وشمٙمقن احل٤مل هل اعم٘مّمقدة سم٤مًمٜمٝمل دون  ، قمغم أٟمف ٟمٕم٧م خمّمص أو طم٤مل خمّمّم٦م چڈ
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، وم٘مقًمف ٩8اإلهاء:  چحئ مئ ىئ يئ جبچ  ، وذًمؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم أصؾ اًمٙمالم

ُمـ اًمتحريؿ اعم٘مّمقد  قشمّم٤مف هبذه احل٤مل ه، واإل ُمّمدر ذم ُمقوع احل٤مل چجبچ شمٕم٤ممم

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  شمٕم٤ممم وم٘مد ىم٤مل ،ٕن اعمٌم ذم إرض ٓ اٟمٗمٙم٤مك ُمٜمف  ،

ہ ہ ہ ہ  چ حق ذًمؽ ي٘م٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، وٟم1٥اعمٚمؽ:  چڤ ڤ ڤ

 چہ ھچ ، وم٢من احل٤مل وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم1٩ء: اًمٜم٤ًم چھ ھ ھ ھ ے

ومال طم٤مضم٦م  چھ ھ ھ ےچ سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م ٟمٗمًٝم٤مخمّمص حلٙمؿ اًمٜمٝمل 

شم٘مقم اًمؼماهلم قمغم أن وإٟمام يّمح هذا اإلقمراب طملم  . ًمٚمتٙمٚمػ ذم اًمٌح٨م قمـ أدًم٦م أظمرى

يمام ىم٤مُم٧م اًمؼماهلم قمغم قمدم ضمقاز  ،إٓ سمٕمد شم٘مٞمٞمده سم٤محل٤مل او اًمٜمٕم٧م ُمٕمٜمك اًمٙمالم همػم ضم٤مئز 

اًمٜمٝمل قمـ اعمٌم قمٛمقُم٤ًم وقمدم ضمقاز اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة قمٛمقُم٤ًم . وٓ ؾمٌٞمؾ إمم ُمثؾ ذًمؽ ذم 

إمم ٟمٗمل اًمقضمقه إظمرى  سم٤مإلو٤موم٦م إمم طم٤مضم٦م ُمـ ي٠مظمذ سم٤مًمٜمٕم٧م اعم٘مٞمدهذا  آي٦م آل قمٛمران .

قمغم شم٘مدير صح٦م هذا اإلقمراب ذم آي٦م آل . صمؿ  أيْم٤مً  ذًمؽوٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ إمم  ،ذم اإلقمراب 

ؾمتدٓل سمف جلقاز اخت٤مذ سمٕمض اًمٙم٤مومريـ سمٓم٤مٟم٦م يمام اؾمتدل سمف اًمديمتقر قمٌد ، وم٢من اإل قمٛمران

ٞمس ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ ، وُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م هٜم٤م ًم اًمٙمريؿ زيدان هق اؾمتدٓل سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م

 . اًمٖم٤مي٦مسمٕمض ُمٗم٤مهٞمؿ ؾمتثٜم٤مء واًم٘مقي٦م يمٛمٗمٝمقم اإل

 ٓمػمةذم هذه اعم٠ًمًم٦م اخل قاىمد اؾمتدًم فوُمـ شمٌٕمومٙمام شمرى أن اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م       

قمـ إوضمف  لمُمـ وضمقه اإلقمراب ُمٕمرو ضمداً  وٕمٞمػقضمف سمٛمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م وٕمٞمػ ًم

آي٦م آل قمٛمران ٟمٗمًٝم٤م شمٙمٗمل و . ، ٓ ٟمِمؽ ذم سمٓمالٟمف . وهذا اؾمتدٓل وم٤مؾمد ٦م ًمفـاعمٕم٤مرو

، 117ان: آل قمٛمر چڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ ٤مممأن ىمقًمف شمٕم  فسمٞم٤مٟم ،عمٕمروم٦م ذًمؽ 

،  ، وي١ميده ؾمٞم٤مق أي٤مت اًمتل سمٕمده يٗمٞمد اًمٕمٛمقم يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م يمالم شم٤مم

،  ًمٞمس قمغم فم٤مهره ذم اًمٕمٛمقم قمٜمف ٜمٝملوٟم٘مقل: إن اعم ّمح سمح٤مل أن ٟمٗمؽمي قمغم اهلل شمٕم٤مممومال ي

شمقضم٥م اًمتخّمٞمص يمام هل أن اجلٛمٚم٦م سمٕمده شمٕم٤مرض اًمٕمٛمقم وًمذًمؽ ُم٤م مل ي٘مؿ سمره٤من قمغم 

م قمغم قمد ًمؼمه٤من اًمذي ىم٤مميم٤م وذًمؽ ، ـمري٘م٦م ختّمٞمص اًمٕم٤مم وسف اًمٜمص قمـ فم٤مهره
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اًمٜمص اًمٔم٤مهر اًمٌلّم  . وأُم٤م ُمٕم٤مرو٦م  چہ ہ ہ چ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمٕمٛمقمإرادة 

 وم٠مُمر همػم ضم٤مئز . ، وٕمٞمػ ذم هذا اعمقوع يمام أٟمف ، سمال دًمٞمؾ قمغم صحتف سمقضمف حمتٛمؾ

 

ع اخت٤مذ ـع ُمقآة اًمٙمٗم٤مر وُمٜمـل ُمٜمـ٘مٓمع سم٤مًمٕمٛمقم ومـرى شمـ: أدًم٦م أظمبعةدة افراـافػائ      

  :سمٓم٤مٟم٦م ُمٜمٝمؿ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم :فـامـ      

اًمريمـ ضم٤مٟم٥م  ، چڳ ڳچ  شمٕم٤ممم، ىمقًمف 11٩هقد:  چڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 ًم٘مرـمٌلويمذًمؽ ذيمر ا ،( يمام ذيمر اًمًٛملم احلٚمٌل ذم )قمٛمدة احلٗم٤مظ اًمدار اًمذي ُيًتٜمد إًمٞمف

 . أن طم٘مٞم٘م٦م اًمريمقن هق اإلؾمتٜم٤مد واإلقمتامد واًمًٙمقن إمم اًمٌمء واًمرو٤م سمف ذم شمٗمًػمه

ويمذًمؽ اإلؾمتٜم٤مد  ،وُيًتٕمٛمؾ يمٜم٤مي٦م قمـ اإلؾمتٜم٤مد اعم٤مدي ٟمحق: ريمـ فمٝمره إمم اجلدار 

وئ  وئ  ڍ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،قمٚمٞمف  او اعمٔم٤مهرة اعمٕمٜمقي أي اعمقاوم٘م٦م قمغم إُمر واعمّم٤مدىم٦م

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ۇئ  ۇئ  ۆئ     

وم٤مًمريمقن إمم ضمٝم٦م هق  . 8٥ - 81اإلهاء:  ڍی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

يمام هق  ، ُمتّمؾ سمٌٕمْمف ًد واطمدويم٠من اًمريمـ وُمـ اؾمتٜمد إًمٞمف ضم ،اإلؾمتٜم٤مد اعم٤ٌمذ إًمٞمٝم٤م 

ق اعمٜمع ُمـ ـه چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ  قم٤ٌمرة ك ذًمؽ وم٢من ُمٕمٜمكـوقمٚم ُمٕمٜمك اعمقآة .

ُمثؾ اًمتح٤مًمػ  ، ذم ضمقاٟم٥م إُمـ اًم٘مقُمل اعمتداظمؾ تٜم٤مد اعم٤مديـاإلؾم :إولمر إ ،أُمريـ 

قمٚماًم أن اًمتٕم٤مهد اًمًٞم٤مد  ،ُمع ضمٝم٦م يم٤مومرة ُمع شمداظمؾ اًمّمٗملم ويم٠مهنام ضمًد واطمد 

واًمتح٤مًمػ اإلؾمؽماشمٞمجل ُمع ضمٝم٦م يم٤مومرة جي٥م أن يٙمقن سمخٓمقط ُمقازي٦م او ُمت٤ًميرة 

 إمر.  ٤مممــ٤مء اهلل شمٕمـإن ؿم ح٨م اًم٤ًمسمعذم اعمٌ إيْم٤مح ذًمؽ وؾمٞم٠ميت وًمٞم٧ًم ُمتداظمٚم٦م .

 ام يتّمؾومٞم اإلؾمتٜم٤مد اعمٕمٜمقي سم٤معمقاوم٘م٦م واعمّم٤مدىم٦م قمغم رء ُمـ ُمٜمٝم٤مضمٝمؿ هق :افثاين

.  وأُم٤م اًمقؾم٤مئؾ اعمحْم٦م ومت١مظمذ ُمـ يمؾ ُمّمدر يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ، قمٜمدٟم٤ماًمنمقمٞم٦م  ٤مٕطمٙم٤ممسم

وم٢من آي٦م هقد  ،٤مي٦م اًم٘مٚم٦م وعم٤م يم٤من اًمٜمٝمل يِمٛمؾ يمؾ ُم٤مي٘مع قمٚمٞمف ًمٗمظ اعمٜمٝمل قمٜمف وإْن يم٤من ذم هم
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ؿ ـريـ حتريـٕمض اعمٗمًوًمذًمؽ ذيمر سم ،وإْن يم٤من سم٠مدٟمك درضم٤مشمف  ،يمؾ ريمقن إمم فم٤ممل  حتّرم

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،ريمقن وذيمر سمٕمْمٝمؿ أدٟمك  ،ػمـاًمريمقن اًمٞمً

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم :اـومـف      

اًمتقسم٦م:  چڍڍ ڇڇڇڇ چچچچ ڃڃڃڃ

، وىم٤مل اًمراهم٥م:  ، ُمـ وًم٩م يٚم٩م إذا دظمؾ دظمٞمٚم٦م، أي  چ ڇ چ  ، ىمقًمف شمٕم٤ممم12

ُمـ ىمقهلؿ ومالن وًمٞمج٦م ذم  . ، وًمٞمس ُمـ أهٚمف اًمقًمٞمج٦م يمؾ ُم٤م يتخذه اإلٟم٤ًمن ُمٕمتٛمدًا قمٚمٞمف

٤مًمقًمٞمج٦م هق وم . ()اعمٗمرداتُمـ  اهـ  . ؿ وًمٞمس ُمٜمٝمؿ إٟم٤ًمٟم٤ًم يم٤من أو همػمه، إذا حلؼ هب اًم٘مقم

ومن سمٕمْمٝمؿ هذا  اًمٌٓم٤مٟم٦م وإنْ أىمؾ درضم٦م ُمـ وهق  ، داظمؾ اًم٘مقم ذم أُمقرهؿاًمدظمٞمؾ اًمذي ي

 اعمٚمٗم٤مت أي ،اًم٤ٌمـمٜم٦م  هق اًمذي يٛمٙمـ أن يٓمٚمع قمغم إُمقر شاًمٌٓم٤مٟم٦م»وذًمؽ أن  . سمذاك

ومٝمق يمؾ دظمٞمؾ ذم اًمٕمٛمؾ  شاًمقًمٞمج٦م» وأُم٤م ،اًمني٦م او همػم اعمٕمٚمٜم٦م او اًمتل حتت٤مج إمم حتٗمظ 

يمٙمثػم  او همػم ُمٕمٚمـ الُمٞم٦ميم٠مقمامل اًمدقمقة اإلؾم ُمٕمٚمٜم٤مً  قن اًمٕمٛمؾاًمديٜمل سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ يم

٤مًمقًمٞمج٦م ىمد وم ،ٓم٤مٟم٦م وًمٞمج٦م وًمٞمس يمؾ وًمٞمج٦م سمٓم٤مٟم٦م يمؾ سمو . ُمـ ُمْم٤مُملم إُمـ اًم٘مقُمل

هذا هق اًمٗمرق سملم اًمٚمٗمٔملم يمام هق واوح ُمـ  يٙمقن سمٓم٤مٟم٦م وىمد يٙمقن دظمٞماًل حمْم٤ًم .

  . إصؾ اًمٚمٖمقي ًمٙمؾ ًمٗمظ

 ، ختّمٞمّمف سم٤مًمٕمٛمؾ اًمديٜمل وم٢مٟمٜم٤م ٟمرى ،وًمٗمظ اًمقًمٞمج٦م هٜم٤م وإن يم٤من قم٤مُم٤ًم ذم اًمٔم٤مهر       

 ،سمدًمٞمؾ إسم٤مطم٦م أن يتزوج اعمًٚمؿ يمت٤مسمٞم٦م وشمٙمقن سمذًمؽ وًمٞمج٦م ذم سمٞمتف وقمالىم٤مشمف اإلضمتامقمٞم٦م 

صحٞمح أن دًٓم٦م اًمًٞم٤مق ًمقطمده٤م ًمٞم٧ًم  ،هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم دًٓم٦م اًمًٞم٤مق وم٢مٟمف ذم اجلٝم٤مد 

ت سم٤مًم٘مرائـ إظمرى . ،سم٤مًمٙم٤مومٞم٦م  ؾ ُمـ همػم وم٢مذا يم٤من إخت٤مذ وًمٞمج٦م او دظمٞم وًمٙمٜمٝم٤م شم٘مقَّ

وأمهٝم٤م أقمامل  ، شاًمٌٓم٤مٟم٦م»ومٝمذا يِمٛمؾ ىمٓمٕم٤ًم وفمٞمٗم٦م  ،ُمٜمٝمٞم٤ًم قمٜمف  ذم اًمٕمٛمؾ اًمديٜمل اعم١مُمٜملم

وآي٦م اًمتقسم٦م  وهل ُمٜمٔمقُم٦م ديٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م اخلّمقصٞم٦م .إُمـ اًم٘مقُمل اعمٜمْمٌٓم٦م سمٛمٜمٔمقُم٦م اجلٝم٤مد 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ . ،شمقضم٥م اًمتقؾمع ذم اضمتٜم٤مب اإلظمؽماق هذه 
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﮴   ﮵   ڍ مم ىمقًمف شمٕم٤م :اـومـف       ﮳   ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ﮲ 

﮸  ﮷    ،ظمؼم حمض قمـ واىمع اًمٙمٗم٤مر  أي٦م ال ري٥م أنوم ،8٩إٟمٗم٤مل:  ڍ ﮶ 

هلؿ سمٛمقآة سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض قمغم  ريٕم٤مً ـومٚمٞمس هق شمِم ،ٌٞمؾ اًمتحذير ًمٚمٛم١مُمٜملم ـضم٤مء قمغم ؾم

ومال  ، اًمٙمٗمر . وهذا سمخالف ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اخلؼم قمـ ُمقآة اعم١مُمٜملم ًمٌٕمْمٝمؿ قمغم اإليامن

أٟمِمٓم٦م اًمٙمٗم٤مر واوح أن و ومٝمق ظمؼم سمٛمٕمٜمك إُمر . ،ظمؼم قمـ اًمقاضم٥م اًمنمقمل  فري٥م أٟم

 وم٤معمقآة سمٞمٜمٝمؿ ًمٞم٧ًم ُمٜمْمٌٓم٦م قمٜمدهؿ سم٠مطمٙم٤مم ُمـ قمٜمد اهلل ،همػم ذقمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾمس 

وًمذًمؽ حتدث سمٞمٜمٝمؿ  ،اعم٤مدي٦م واًمثٛمـ اًمدٟمٞمقي  ٜم٤مومعذم اعموًمٙمٜمٝم٤م شم٤مسمٕم٦م ٕهقائٝمؿ  ،شمٕم٤ممم 

ڭڭ  ڭ  ڭ        ڍ  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،٥ًٌم اًمٍماع قمغم اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م طمروب يمٌػمة سم

تٖمؾ اعمقآة سمٞمٜمٝمؿ ـشمِم صمؿ قمٜمد مخقد احلرب ،11احلنم:  ڍۇ   ۇ ۆ ۆۈ 

ۓ     ڍ وشمدسمر ذم آي٦م إٟمٗم٤مل قم٤ٌمرة  . ٔظمريـسم٤م يروقمغم إحل٤مق اًمويتٕم٤موٟمقن قمغم ُمٜم٤مومٕمٝمؿ 

يرضمع إمم ُم٤م جي٥م  ، اًمْمٛمػم ذم: شمٗمٕمٚمقه ، ڍ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸

هذا هق فم٤مهر اًمًٞم٤مق سمال شمٙمٚمػ إن ؿم٤مء اهلل  ، ومٕمٚمف ذم ُمقاضمٝم٦م ُمقآة اًمٙمٗم٤مر ًمٌٕمْمٝمؿ

 واإلشمٗم٤مىم٤مت ًمًٚمٛمٞم٦م ُمع ضمٝم٦م همػم ُمًٚمٛم٦م يم٤معمِم٤مريم٦م. وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من اًمٕمالىم٤مت ا شمٕم٤ممم

ٖمٞمؾ ـ٤مل شمِمـجي٥م شم٘مؽمن سم٤مًمت٠مه٥م ٓطمتٛم ،قه٤م ـواًمتح٤مًمػ اعمٜمْمٌط وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح وٟمح

 ،ًمٚمٛم١مُمٜملم  وشمِمتٖمؾ ُمٕمٝم٤م اخلٞم٤مٟم٦م واعمٙمر وإقمامل اعمٕم٤ميم٦ًم ،قآة سملم ـمقائػ اًمٙمٗمر اعم

إقمراف:  ڍ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڍ شمٕم٤ممم  وي١ميمد هذا إصؾ ىمقًمف

جي٥م أوًٓ أن يٙمقن سمخٓمقط ُمقازي٦م همػم  ، إن اًمتح٤مًمػ ُمع اًمٙمٗم٤مر. وًمذًمؽ ىمٞمؾ 626

ؾ اعمٔم٤مهريـ ـئر ويمذًمؽ شم٘مٚمٞم٤مـؾ اخلًـشم٘مٚمٞمٜمٔمر ومٞمف امم ُم٘مّمد اًمت٠مًمٞمػ ويُ  صمؿ ،ٚم٦م ـُمتداظم

د قمقن اهلل شمٕم٤ممم ـتٜمد سمٕمـًين أٞمٜمٌٖمل رى ومـحت٘مٞمؼ إهداف واًمٖم٤مي٤مت اًمُٙمٌوأُم٤م  .ًمٚمٕمدو 

قمدم شمٗمٕمٞمؾ ُم٤م شم٘متْمٞمف آي٦م و .اًمتح٤مًمػ همػم ُمقضمقد  ويم٠منّ  ،ٝمؿ ـٟمٗمًدرات اعم١مُمٜملم أـقمغم ىم

﮵    ڍ ذم قم٤ٌمرةـ٦م اًمٙمريٛم٦م يمام ذيمرت أي ُمّم٤مئ٥م يمٌػمة ١مدي إممـإٟمٗم٤مل ي ﮴  ﮳

 . ڍ﮷ ﮸ ﮶ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم :اـومـف      

يتحدث قمـ إرادة ُمٕم٤ميم٦ًم أي دواومع  وهذا ٟمص، ٩6اًمتقسم٦م:  چڀ ٺ ٺ 

وإسمٕم٤مد شم٠مصمػمه  وهؿ يريدون إـمٗم٤مء ٟمقر اإلؾمالم ،وم٤معمًٚمؿ يريد ٟمنم ديٜمف وإفمٝم٤مره  ، ُمتٜم٤مىمْم٦م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ  ٤مممــشمٕمرك وشم٤ٌموىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقًمف . قمغم اًمٜم٤مس 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب چ   شمٕم٤ممموًمذًمؽ ىم٤مل  .162اًمٌ٘مرة:  چپ پ 

اًمٗمريؼ هق اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ، 122آل قمٛمران:  چىب يب جت حت خت مت 

وم٤مٔي٤مت اعمذيمقرة  . ، ويمذًمؽ ًمٗمظ اًمٌٓم٤مٟم٦م واًمقًمٞمج٦م ومٞم٘مع اًمٚمٗمظ قمغم اًمقاطمد ومّم٤مقمداً 

ُم٘مدُم٦م هذا اًمٗمّمؾ أن ُمـ أهؿ قمقاُمؾ  وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ذم ،شمقوح وضمقد دواومع ُمتٜم٤مىمْم٦م 

هق ومّمؾ إـمراف ذم جم٤مل  ،اًمًٚمؿ إهكم واًمٕمٞمش اعمِمؽمك أُمـ وشم٘مٚمٞمؾ اًمتداومع 

 اًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م ومجٕمٝم٤م او ظمٚمٓمٝم٤م ذم اعمج٤مٓت اًمٙمثػمة ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م .
 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤موم٘ملم :اـومـف      

ٱ ٻ ەئ  ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

  ، ومت٠مُمؾ ىمقًمف وذم ه٤مشملم أيتلم ُمـ اًمٌٞم٤من ُم٤م ٟمٕمجز قمـ شمّمقيره .17 – 18اًمتقسم٦م:  چٺ 

أي  چۅ ۉ  چ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم أي وم٤ًمدًا ذم احل٤مل چٴۇ ۋ ۋ ۅچ

ۉ  چ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم راضمٞمػوإ وإظم٤ٌمر اًمٙم٤مذسم٦م ؾمٕمقا ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م

ومٞمف  چې ې ېى  چ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم ٤مد سم٤مـمٜمٝمؿ وؾمقء ٟمٞمتٝمؿيدل قمغم ومً چې 

ل سمٕمض ـ، ووم  ـ اًمٔمـ سم٤معمٜم٤مومؼـٚمؿ ىمد حيًـ٢من اعمً، وم ر ذم وٕمػـ٤مرة عم٤م ذم اًمٌِمـإؿم

هذا يمٚمف ُمـ قمالُم٤مت اًمْمٕمػ وؾمقء ، وقمٚمٜم٤ًم مم اًمٙم٤مومر اًمذي فمٝمر يمٗمره إطمٞم٤من يريمـ إ

قًمف ـُمـ ذًمؽ ىم،  ع اعمٜم٤موم٘ملمـُم ؾـ٤ممم أطمٙم٤مُم٤ًم ًمٚمتٕم٤مُمـشمٕم ٚمـفرع اًمـ، وًمذًمؽ ؿم ٤مرـظمتٞماإل

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ  ٤مممـــشمٕم
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٦م: اًمتقسم چپ پ پ  چ شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ، صمؿ شم٠مُمؾ ىمقًمف1٩اًمتقسم٦م:  چڎ

٤مقمٞمٝمؿ اٟمٍمومقا ـيمٚمام ظم٤مسم٧م ُمًو ، ٤مد واًمثٌٞمطـاإلومً حم٤موٓت ٚمقن ذمـوم٢مهنؿ ٓ يتٙم٤مؾم 17

 . إمم همػمه٤م

 وضمؾ أن ُمـ أظمص صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ؼمٟم٤م اهلل قمزُم٤م أظم ،ذم اعمٜم٤موم٘ملم أيْم٤ًم  :اـومـف      

﮷  چ ، ىم٤مل شمٕم٤مممُمقآة اًمٙمٗم٤مر  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

     ﯁  ﮿  ﯀  – 1٩7اًمٜم٤ًمء:  چ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾
 ، ومٞمف أوضمف إقمراسمٞم٦م همػم ُمتٕم٤مرو٦م ،1٩9اًمٜم٤ًمء:  چ﮵ ﮶  چ ، ىمقًمف شمٕم٤ممم1٩9

. وقمغم ذًمؽ وم٢من  خذون: هؿ اًمذيـ يت ، واًمت٘مدير ده٤م أٟمف ظمؼم ُمرومقع عمٌتدأ حمذوفطمأ

 ٤مركــ أن يِمـ، ومال يٜمٌٖمل عم١مُمُيٚمٛمـزون هب٤م قن وـيتٛمٞمز هب٤م اعمٜم٤موم٘مُمقآة اًمٙمٗم٤مر صٗم٦م 

 . ٦م اعمٛمٞمزة هلؿــ ذم اًمّمٗمـاعمٜم٤موم٘مٞم
  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم :اـومـف      

، 6٩اًمتقسم٦م:  چڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

مل حيؾ وم٢مذا ، ومام فمٜمؽ سمٖمػمهؿ؟  سمٞمف أو أظمٞمف اًمٙم٤مومروم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمقٓي٦م ُم٘مٓمققم٦م سملم اعم١مُمـ وأ

ُمع وضمقب سمٓم٤مٟم٦م ) ؿ، أو أن يتخذه يـاًمٙم٤مومر وأظمٞمف سمٞمفٕ ٙمقن وًمٞم٤مً ًمٚمٛم١مُمـ أن ي

ومام فمٜمؽ سمٛمـ هق أسمٕمد ُمـ إب وإخ؟ أئمـ قم٤مىمؾ أن ٟمٞم٦م  ، (ٛمٕمروفسم ؿُمّم٤مطمٌتٝم

 !؟ُمع اسمٜمف وإخ ُمع أظمٞمفٟمٞم٦م إب اًمٙم٤مومر أطمًـ ُمـ  ٖمري٥ماًمٙم٤مومر اًم
 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ  شمٕم٤ممم ذم اعمنميملم قًمفىم: مـفـاو      

ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 

اإلل هق  چ ڄ ڄ ڄ چ  . ىمقًمف شمٕم٤ممم12 – 7اًمتقسم٦م:  چگ گ ڳ ڳ 

، ومٞمدظمؾ ذم ذًمؽ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ واًم٘مراسم٤مت  قمت٤ٌمرضم٥م اإليمؾ طم٤مًم٦م فم٤مهرة شمًتق
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. وأُم٤م اًمذُم٦م ومٝمق اًمٕمٝمد  ديٛم٦م وهمػم ذًمؽ مم٤م يٕمتؼمه اًمٜم٤مس ذم طمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦مواحل٘مقق اًم٘م

وُم٤م ومٞمف  ٤مدة اًمٌٞم٤من ، ومٕمٚمٞمف سم٤مًمت٤مريخ. وُمٕمٜمك أي٦م ذم هم٤مي٦م اًمٔمٝمقر. وأُم٤م ُمـ أراد زي واعمٞمث٤مق

 .  ُمـ ؿمٜمع مجٞمع ـمقائػ اًمٙمٗمر طملم فمٝمروا قمغم اعمًٚمٛملم

 

 ثافثاف بحثاد

 طع افقٓيةمتعؾؼات افدواؾع ادتـاؿضة وؿمـ 
 

 :: كصقص افـفل ظـ ضاظة افؽاؾر أوًٓ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ چ شمٕم٤ممم  ٤ملىم      

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

أي اطمٌس ٟمٗمًؽ وهق ًمٗمظ سمٚمٞمغ ذم  چٱچ ، ىمقًمف شمٕم٤ممم 67اًمٙمٝمػ:  چڦ ڦ 

واًمٜمٝمل  ، ٟم٘مٞم٤مدهنل قمـ اإل چٿ ٹچ  . وىمقًمف شمٕم٤ممم دًٓمتف قمغم ؿمدة اًمتامؾمؽ واعمقآة

 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ. وىمقًمف شمٕم٤ممم  يٗمٞمد دوام اًمتحريؿ

وىم٤مل شمٕمــ٤ممم  . ك أُمر اًمٙمٗم٤مرـٟم٘مٞم٤مد إًماإل ، ومٗمل أي٦م حتريؿ يمؾ يم٤مومر قم شم٘مع قمغمـصٞمٖم٦م قمٛم

حت  چ وىم٤مل شمٕم٤ممم   ،1إطمزاب:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

 . 61اإلٟم٤ًمن:  چ  خت  مت  ىت   يت   جث  مث  ىث     يث

ٜمٝم٤م اُمتث٤مل وًمٙم ،ر ـع أُمـرد شمٜمٗمٞمذ ـمٚم٥م او دم٤موب ُمـ٧م جمـًًمٞمو أُمر يمٌػم ًمٓم٤مقم٦موا      

وًمذًمؽ أٟمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُمـ زقمؿ اًمٓم٤مقم٦م سمٚم٤ًمٟمف وم٘مط ، ىم٤مل قمز  .ًممُمر  فم٤مهر وسم٤مـمـ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  چ وضمؾ 

 . 71اًمٜم٤ًمء:  چ   ڤ  ڤ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ

وأـم٤مقمف  ،٤ًم ـٚمًـوومرس ـمقع اًمٕمٜم٤من إذا يم٤من ؾم ،ع أي َٓن واٟم٘م٤مد : ـم٤مع َيٓم٤مع وأـم٤مُي٘م٤ملو
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اعمرشمع أي اشمًـع ًمف وأُمٙمٜمف ُمـ اًمرقمل . واًمٓمَّقع ٟم٘مٞمض اًمَٙمـْره يمام ذم )اعمٗمردات( وذم 

ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ    ۅ  ۉ  ۉچ ٤ممم ـــــىم٤مل شمٕم ، )ًمًـ٤من اًمٕمرب(

ع سمف اإلٟم٤ًمن ُمـ ذات . 11ومّمٚم٧م:  چ ائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ  ۇئ واًمتٓمقع ُم٤م شمؼمَّ

أي  ، ٩2اعم٤مئدة:  چ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېچ ٤ممم ـــوىم٤مل شمٕم ،ٟمٗمًف مم٤م ٓ يٚمزُمف 

ٚم٧م وزيٜم٧م ـؾم واًمٗمرق سملم اًمٓم٤مقم٦م  أظمر . إلرادةٞم٤مد اًمٓمققمل ٤مًمٓم٤مقم٦م هل اإلٟم٘موم ،ٝمَّ

 ًا ـمققمٞم٤مً دٟمك ًمألقمغم وشم٘مع اٟم٘مٞم٤مدأن اًمٓم٤مقم٦م شمٙمقن ُمـ إ او اإلقمٓم٤مء او اإلضم٤مسم٦م واًم٘مٌقل

وًمذًمؽ  ،ي٘مع طمٙمٛم٦ًم وُمّمٚمح٦م  ، واإلقمٓم٤مء وأُم٤م اًم٘مٌقل ومٛمثؾ اإلضم٤مسم٦م ، إلرادة أظمر

ع ـل طمدي٨م صٚمح احلديٌٞم٦م ُمـووم ٘مٌؾ ُمٜمف وٓ ُي٘م٤مل أـم٤مقمف .ـُي٘م٤مل: أضم٤مب اهلل ومالٟم٤ًم وشم

٦ًم ُيَٕمٔم ُٛمقَن ومِ  َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدهِ  » ط اًمٙمٗم٤مر ىمقل اًمٜمٌل ٠َمًُمقيِن ظُمٓمَّ ًْ  ٞمَٝم٤م طُمُرَُم٤مِت اهلل، َٓ َي

٤مَه٤م َّٓ َأقْمَٓمٞمُْتُٝمْؿ إِيَّ ٌُْتُٝمْؿ إًَِمْٞمَٝم٤م »وذم رواي٦م  ،اًمٌخ٤مري وهمػمه  اإلُم٤مم رواه « إِ َّٓ َأضَم رواه  « إِ

 اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم .

واإلجابة رق بغ افطاظة ادؿـقظة ـتقضح افػ أكـقاع مـ افتكؾاتد ـوتقج      

 :قفةـادؼب

، وم٢مٟمف  واٟم٘مٞم٤مد اًم٤ٌمـمـ )اًمٜمٗمس( ًمف ذم خم٤مًمٗم٦م ديـ اهلل شمٕم٤ممم ٙم٤مومرـم٤مقم٦م اًم: إولافـقع       

ُمع  وُمٕمٜمك اٟم٘مٞم٤مد اًم٤ٌمـمـ أي طمّمقل اًم٘مٜم٤مقم٦م سمف وقمدم رومض اًم٘مٚم٥م . سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذك

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  . ًمإلؾمالم اًمٕمٚمؿ سمٛمخ٤مًمٗمتف

إٟمٕم٤مم: چژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ

؟ وم٠مٟمزل ! عمنميمقن: ٟم٠ميمؾ مم٤م ىمتٚمٜم٤م وٓ ٟم٠ميمؾ مم٤م ىمتؾ اهلل، ىم٤مل: ىم٤مل ا ، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس161

ر أي٦م. رواه أسمق داود واسمـ إمم آظم چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ اهلل قمز وضمؾ 

 وإًم٤ٌمين ؛ اسمـ يمثػموصححف يمذًمؽ  ،واًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل  فُم٤مضم

ھ چذم اعمٜم٤موم٘ملم واعمرشمديـ  وىم٤مل شمٕم٤ممم.  ، أرادوا سمف اعمٞمت٦م : مم٤م ىمتؾ اهلل وىمقل اعمنميملم
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﮶﮷ ﮸ ﮹﮺   چھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ 

رشمداد قمـ اإلُمـ  ذم أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م إؿم٤مرة عم٤م ذيمر چھچ، ىمقًمف شمٕم٤ممم 62حمٛمد: 

ـم٤مقم٦ًم ـمققمٞم٦م ذم خم٤مًمٗم٦م رء  ل ًمٚمٛمرشمديـ ـم٤مقم٦م اًمٙمٗم٤مراإلؾمالم إشم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمِمٞمٓم٤من اًمذي ؾمقّ 

 . ُمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم

ُمـ ًمٞم٧ًم ٟم٤مسمٕم٦م  ُمت٤مسمٕم٦م ومٝمل ،٦م اًمٙم٤مومر ذم أُمقر ُم٤ٌمطم٦م ذم أصٚمٝم٤م ت٤مسمٕمهق ُم :افثاين ـقعاف      

وًمٙمٜمٝم٤م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اعمٕمروم٦م سمتٗمقىمف ذم  ، ٟمٌٝم٤مر سم٠مطمقاًمفِمٕمقر سم٠مومْمٚمٞم٦م اًمٙم٤مومر ذم يمٗمره واإلاًم

ومال إؿمٙم٤مل ذم  . جم٤مل ُمٕملم ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م يم٤مًمٓم٥م واهلٜمدؾم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م وٟمحق ذًمؽ

 ،اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ اًم٤ٌمب إول  اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ ذم وىمد ذيمرٟم٤م وقاسمٓمف ،هذا وٟمحقه 

ٟمٜمٌف هٜم٤م إمم أمهٞم٦م اًمتٗمريؼ و ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( . ويمذًمؽ ، شاعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذي٦م ....»حت٧م قمٜمقان 

ذم همػم اًمديـ  ٓم٤مقم٦م واإلٟم٘مٞم٤مد ُمـ ضمٝم٦م وسملم اًمتج٤موب ُمع اعمٕم٤مرف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتجريٌٞم٦مسملم اًم

ًمٞمس  واًمتج٤موب ُمع ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ٚمٛمٞم٦م واًمتجريٌٞم٦موم٢من حتّمٞمؾ ُمٕم٤مرومٝمؿ اًمٕم ،ُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

  سمٓم٤مقم٦م وٓ اٟم٘مٞم٤مد . 

 ،ؾ ذم صٚمح احلديٌٞم٦م : هق اعمقاوم٘م٦م اعمٜمْمٌٓم٦م قمغم ذوط اًمٙمٗم٤مر يمام طمّمافـقع افثافث      

ويِمٛمؾ ذًمؽ اًميورات  ، وشمزاطمؿ اعمّم٤مًمح ًمْمقاسمط اإلوٓمرار واًمت٘مٞم٦م وُيْمع ذًمؽ

 اعمٜمٓمَٚمؼ ذم وم٘مف اًمٕمٛمؾ ( . يمام سمّٞمٜم٤مه ذم يمت٤مب ) ،احل٤مضة واعمؽماظمٞم٦م 

يم٤مًمرؿمقة ذم اًم٘مْم٤مء ـم٤مقم٦م اًمٌنم ذم خم٤مًمٗم٦م ديـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٖمرض دٟمٞمقي : افـقع افرابع      

﮲   چ ىم٤مل شمٕمــ٤ممم  ،وٟمحقه٤م  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمداظمٚمٞم٦م شم١مُمـ سمٗم٤ًمد هذا  .1٥6 – 1٥1اًمِمٕمراء:  چ ﮳  ﮴

ويّمح  ،قمـ اإلؾمالم ًمٞم٧ًم ردة ومٝمل وم٤مطمِم٦م يمٌػمة و ، امن وٕمٞمػ ضمداً وًمٙمٜمف إي ،اًمٕمٛمؾ 

وصٗمٝم٤م سم٤مًمٙمٗمر يمام ذم اًم٘مرآن وًمٙمٜمف يمٗمر دون اإلرشمداد وٓ ُُيرج قمـ اعمٚم٦م . وقمغم هذا 

اعم٤مئدة:  ڍۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ڍ٤ممم ــػم ىمقًمف شمٕمـاعمٕمٜمك شمٗمً

ويمٗمر ٓ  ،اًمًٚمػ: يمٗمر دون يمٗمر ومٛمـ اعمِمٝمقر ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمقل سمٕمض  ، 11
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ُم٤مم اًمٓمؼمي ذم رواي٦م شمقؾمع اإلوىمد  ،ويمٗمر ًمٞمس يم٤مًمٙمٗمر سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر  ،ُُيرج قمـ اعمٚم٦م 

ُٕمقدٍ هذه أصم٤مر . وُمـ هذا اًمٜمقع طمدي٨م  ًْ ـِ َُم ٌِْد اهللِ سْم َصغمَّ اهللُ ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم

ًْ  » قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  قٌق َوىِمَت٤مًُمُف يُمْٗمرٌ  ٚمِؿِ ؾِم٤ٌَمُب اعْمُ ًُ ومٝمذا اًمٙمٗمر ًمٞمس  ،رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري  « وُم

 .ول ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ىمد ُم٣م سمٞم٤مٟمف ذم أواظمر اًمٗمّمؾ إو ، سمٛمٕمٜمك اإلرشمداد

 

 :: معـك افـفل ظـ ـقن ادسؾؿ مـ افؽػار دم رءثاكقاً 

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇچ   شمٕم٤ممم ٤ملىم      

ىمرأ محزة  ،چ چ چ چچ . ىمقًمف شمٕم٤ممم ٤1٥9مم: إٟمٕم چ ڈ ژ ژ ڑ

. وًمٗمظ أي٦م يٕمؿ أواظمر ومّمؾ اًمٌدع واًمٙم٤ًمئل )وم٤مرىمقا( سم٤مًٕمػ وىمد شم٘مدم شمٗمًػم ذًمؽ ذم 

، يمٛمـ يتِمٞمع سمزقمٛمف  يمؾ ُمـ ومرق ديـ اهلل شمٕم٤ممم وشمِمٞمع ًمٌٕمض اًمديـ دون سمٕمْمف أظمر

ٌٕمض ٟمّمقص ، أو يتِمٞمع ًم ، وٓ ي١مُمـ سمٛمـ ضم٤مء ُمـ سمٕمدهؿ ًمٌٕمض اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء

او يتِمٞمع عم٤م قمٜمد  ، اًمنميٕم٦م ويٕمرض قمـ اًمٜمّمقص اًمتل شمٗمنه٤م وشمٌلم طم٘مٞم٘م٦م اعمراد ُمٜمٝم٤م

  ظمقاٟمف ذم اًمديـ .٤مهٞمؿ وُيٕمرض قمـ اًمٜمٔمر ذم ُمٗم٤مهٞمؿ إومري٘مف ُمـ اعمٗم

ٕم٤ممم ٤ٌمرك وشموم٢مٟمؽ ًمق وىمٗم٧م ذم اًم٘مراءة قمغم ىمقًمف شم ، چ ڇ   ڇ چوشم٠مُمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

،  أي ًم٧ًم ُمٜمتٛمٞم٤ًم إًمٞمٝمؿ ُمـ اجلٝم٦م اعمٕمٜمقي٦م ُمـ مجٚمتٝمؿ ًمٙم٤من اعمٕمٜمك أٟمؽ ًم٧ًم چ ڇچ

. إٓ أن  اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٗمرىم٦م ًمٚمديـ إمم شمتْمٛمـ اإلٟمتامء اعمٕمٜمقي وهذا يقضم٥م ىمٓمع اًمٕمالئؼ اًمتل

، ومٌلم اهلل چ ڇ ڇ ڇ ڍ چ، وم٘م٤مل  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم زاد احلٙمؿ شمٗمّمٞمالً وشمقيمٞمداً 

شم٘مع قمغم و، شمٗمٞمد شمقيمٞمد اًمٕمٛمقم  ل، وهل ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمچڍچشمٕم٤ممم احلٙمؿ سمٚمٗمظ: 

 ٝم٤م، ومتدل قمغم حتريٛم اإلٟمتامء إمم ظمّمقصٞم٤مت قم٘مٞمدهتؿ ذم احلٞم٤مة صقرة ُمـ ُصَقرأدٟمك 

مب  ىب    يب  جت  حت  چ وقمغم ٟمحق ذًمؽ حُيٛمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم   ، وحتريؿ ُم٤م هق أيمؼم ُمٜمٝم٤م

ومٝمل سمراءة ُمـ  ،11يقٟمس:  چ  خت  متىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح

٧م هل سمراءة ُمـ اًمتٕمرف إمم ُمٕم٤مرومٝمؿ ـويمذًمؽ ًمٞمً ،سمراءة ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ٧م ـاإلٟمتامء وًمٞمً
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ظم٤مص٦م ذم جم٤مل  ،ريٕم٦م اًمتل ٟمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م ـاًمِم وُيدم اًمٜم٤مس ومحّمٝم٤م واٟمت٘م٤مء ُم٤م ُيدمضمؾ ٕ

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمٜملم سمف أن حيٛمٚمقا  ،وؾمـر ذًمؽ أن ديـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ًمف ُمثٞمؾ  ٤مئؾ .ـاًمقؾم

وىمد اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ  سم٤مٟمتامءات ضمزئٞم٦م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك . ومال شمٚمتٌس ،اًمٜم٘مٞم٦م صقرشمف اعمتٗمردة 

سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م وم٘م٤مل: ُمـ واوم٘مٝمؿ ذم سمٕمض ُمٔم٤مهرهؿ ُمـ أضمؾ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمٝم٤م ومٝمق ايمت٤ًمب 

ل اًمث٘م٤مذمُمـ واوم٘مٝمؿ وًمٙمـ  ،وًمٞمس اٟمتامء  ٌَِٕمٞمَّـ٦م اعمٕمٜمقي٦م واًمتًـقُّ ق ـومٝم ومـل ذًمؽ سمـروح اًمتَّـ

وُم٤م يتٌع  ،يمٚمٝمؿ ُمـ آدم قمٚمٞمف اًمًالم  ٢من اًمٌنمإوص٤مف اًمٌنمي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وم ويمذًمؽ . اٟمتامء

ذه ىمد صح٧م إدًم٦م ـومٝم ، ٌٝمٝم٤مـوؿم ٛمٞم٦مـ٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًمرؾمـاًمٕمالىم٤مت اإلٟمً ذًمؽ ُمـ

  .وهل ًمٞم٧ًم ُمـ اإلٟمتامء اعمذيمقر  ،سمجقازه٤م 

وم٢مهن٤م شمٜمٌف إمم أن اإلٟمتامء درضم٤مت يمثػمة ٕٟمف يٛمٙمـ أن ي٘مع  ،چ ڇ ڍ چوشمدسمر قم٤ٌمرة       

رمحف اهلل  سمـ شمٞمٛمٞم٦موٓ ويًتٜمد أيْم٤ًم إمم درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ُمـ اًمدواومع . ،ة قمغم أؿمٞم٤مء يمثػم

٘مؾ قمـ سمٕمض وأُم٤م ُم٤م ٟمُ  . )اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ(ذيمره ذم  ،شمٕم٤ممم يمالم جمٛمؾ ذم ذًمؽ 

، أن ذم أي٦م طمذوم٤ًم وأن اًمت٘مدير: ًم٧ًم ُمـ قم٘م٤مهبؿ ذم رء أو ًم٧ًم ُمـ شمقسمتٝمؿ  اًمٜمحقيلم

ٖمػم احلٙمؿ اًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م وومٞمف ي، ٕن ذًمؽ اًمت٘مدير  ل ُمردود، وم٘مق ، أو ٟمحق ذًمؽ ذم رء

ٓ ُمـ ، وهذه اًمزي٤مدة ٓ طم٤مضم٦م هل٤م ُمـ ضمٝم٦م اإلقمراب واًمٜمص أيْم٤ًم زي٤مدة ُم٘مدرة ذم ًمٗمظ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ ٤ممم ـــشمٕم ، وىمد ىم٤مل ك صحتٝم٤مـوٓ سمره٤من قمٚم ، اعمٕمٜمكضمٝم٦م 

اًمٌ٘مرة:  چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  چ، وىم٤مل 72اًمٌ٘مرة:  چڳ 

111. 

وُمٜم٤مهجٝمؿ ذم أُمقر يمثػمة إن اعمٜمع ُمـ إشم٤ٌمع أهقائٝمؿ قم٤مم ذم أهقاء اًمٙمٗم٤مر  ؾنن ؿال ؿائؾ:      

٢مذا يم٤من وم ،إٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلىمتّم٤مدي٦م واإلضمتامقمٞم٦م وهمػمه٤م ويم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمٕم٤ٌمدات 

، ومام طمٙمؿ ُم٤م يٗمٕمٚمف اعمًٚمٛمقن أن ُمـ شمٚم٘مل قمٚمقم اًمٓم٥م واًمٙمٞمٛمٞم٤مء وٟمحق  إُمر يمذًمؽ

حت٧م قمٜمقان  ،اجلقاب ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ اًم٤ٌمب إول و ذًمؽ قمـ اًمٙمٗم٤مر؟

 )ُمّم٤مدر اًمٕمٚمقم قمٜمد اعمًٚمٛملم( .
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وىمد ؾمٌؼ  ، وًمٙمـ ُمـ همػم قمزًم٦م قمـ اعمٕمروم٦م أُم٤م اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م ومٝمل ُمٗم٤مصٚم٦م شم٤مُم٦م      

 ُمٗم٤مصٚم٦م ظم٤مص٦م وًمٙمـ ،٤مصٚم٦م قم٤مُم٦م ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٗم ،سمٞم٤من ذًمؽ . وأُم٤م اجلقاٟم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

وؾمٌؼ ذيمر أُمثٚم٦م ُمٝمٛم٦م ذم  ،٤مٕقمامل اعمحرُم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤ٌمطم٦م قمٜمد همػمهؿ سم

ُمـ اعمٝمؿ اًمتذيمػم سم٠من و . اإلٟمتامء اًمٕم٘مٞمدي واًمتنميٕملاًمٙمالم قمـ اعمقآة واًمٌٓم٤مٟم٦م وىمْمٞم٦م  

عم٤ًمعم٦م يًٛمح سمٕمالىم٤مت وذًمؽ أن طم٤مل ا ،ىمٓمع اعمقآة ذم اًمديـ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إٟمتٗم٤مء اًمٕمالىم٤مت 

وقمالىم٤مت رد اجلٛمٞمؾ واعم٤ًمقمدة  ،ُمـ ٟمقع آظمر ُمع همػم اعمًٚمٛملم يم٤مًمٕمالىم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م 

وقمالىم٤مت احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م  وقمالىم٤مت اًمتٕم٤مرف ،وقمالىم٤مت احلقار واًمدقمقة  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

أي ذم  ،وىمد سمّٞمٜم٤م هذا إُمر ذم اعمٌح٨م إول  ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ  ،اعمْمٛمقٟم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم 

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڍ ٗمًػم ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم شم

. وٟمحق ذًمؽ ُي٘م٤مل ذم ىمقًمف   7اعمٛمتحٜم٦م:  ڍ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

مم إقاوح أن اجلٜمقح وم ، 21إٟمٗم٤مل:  ڍ ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ڍشمٕمــ٤ممم 

٤مري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م وشم٤ٌمدل اخلؼمات اًمًٚمؿ ىمد شمتٌٕمف أُمقر يمثػمة يم٤مًمٕمالىم٤مت اًمتج

وهذا يمٚمف ي٘مؽمن سم٤محلذر واًمْمقاسمط اًمتل متٜمع  ، وذاء اعمٜم٤مومع وطمًـ اجلقار وهمػم ذًمؽ

وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم آي٦م  مم ساع .إذا اٟم٘مٚم٥م اًمًٚمؿ إٕضار اًمٙمٌػمة اإلظمؽماق اعم١مصمر ومتٜمع ا

٤ممم ـويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم ٤ممم .ــشمٕم٤مء اهلل ــإٟمٗم٤مل اًمٙمريٛم٦م هذه ذم سمٕمض اعم٤ٌمطم٨م اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم

وم٢من أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمًٛمح سمٕمٛمٚمٞم٤مت إشم٘م٤مء  ،67آل قمٛمران:  ڍ وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ەئ  ڍ

يمذًمؽ و ، اعمْم٤مر وضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ُمع اًمٙمٗم٤مر اعم٤ًمعملم وُمع اًمذيـ ُُيِمك حتقهلؿ إمم اًمٕمداء

اعمٜمٓمٚمؼ( وىمد ذيمرٟم٤م ذم ) ، او إي٘م٤مومف ختٞمػ اًمٕمٛمؾ اًمٕمدائلضمؾ ُمع اًمذيـ افمٝمروا اًمٕمداوة ٕ

 شمٗمًػمًا ُمٗمّمالً ٔي٦م اًمت٘مٞم٦م .

اًمتداظمؾ سملم اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ ووًمقج سمٕمْمٝمؿ  اعم٤ٌمًمٖم٦م ذموىمد ئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أن       

ومرسمام  ، ضمزء وم٘مط ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وهذا . ، ي١مدي إمم اًمتٗم٤مهؿ واًمت٘م٤مرب واًمتٕم٤مون ذم سمٕمض
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وىمد شمٙمقن  ،دم اإلؾمتٗمزاز اعمح٤مومٔم٦م قمغم أضمقاء اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م وقم ُمٜمْمٌٓم٦م شمًتٓمٞمع ٟمخ٦ٌم

اًمدواومع وي٘م٤مسمٚمٝم٤م قمدد يمٌػم ُمـ اًمٜم٤مس حتريمٝمؿ اًمٕمقاـمػ ذم إصم٤مرة  ،هذه اًمٜمخ٦ٌم حمدودة 

وىمد ي١مدي ذًمؽ إمم  ، قمقاىمٌفو ٙمٞمداًمو وذم اإلؾمـتٗمزاز واًمتخ٤مصؿ اًمٕم٘مٞمدي٦م اعمتٜم٤مىمْم٦م

٤ًمعم٦م سملم ٕن قم٘مد اعم ،وهذا ٓ يٜم٤مؾم٥م قم٘مد اعم٤ًمعم٦م ُمٝمام يم٤من ٟمققمف  ،إومًـ٤مد اًمًٚمؿ إهكم 

وًمذًمؽ ذيمرٟم٤م ذم أيمثر  ،أصح٤مب اًمٕم٘م٤مئد اعمختٚمٗم٦م ي٘متيض شم٘مٚمٞمؾ ومرص اًمتٜم٤مىمض ذم اًمتٕم٤مُمؾ 

ومجٕمٝم٤م ذم  ،ُمـ ُمقوع طم٤مضم٦م اًمًٚمؿ إهكم إمم ومّمؾ إـمراف ذم جم٤مل اًمدواومع اعمتٜم٤مىمْم٦م 

،  وهذه طم٘مٞم٘م٦م يٕمرومٝم٤م اًمٜم٤مس قمغم اظمتالف أدي٤مهنؿ اعمج٤مٓت اًمٙمثػمة ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽميم٦م .

ُمـ همػم إًمٖم٤مء ًمٙمـ و ،أن يٙمقن أيمثر شمداظمٚمٝم٤م ُمع أومراد اًمٓم٤مئٗم٦م يمؾ ـم٤مئٗم٦م شمريد اعم٤ًمعم٦م  ومؽمى

 ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م وؿمٌٝمٝم٤م ُمع أظمريـ . 

وىمد ذيمرٟم٤مه٤م سمَ٘مْدر ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم  ، ىمْمٞم٦م اإلىم٤مُم٦م ذم سمالد اعمنميملمويتّمؾ سمام ٟمحـ ومٞمف       

  ٤مر( .ُمـ يمت٤مب )ٟمخ٦ٌم اعمًُمٌح٨م إدارة اًمْمٕمػ 

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصمعـك كػل ادقدة بغ ادممـغ وادحاديـ هلل تعاػ وفرشقفف : رابعاً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  ؿال تعاػ       

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

صٞمٖم٦م  ، ڍپ ڍ: ىمقًمف شمٕم٤ممم  أوًٓ ومٜم٘مقل  ، 66اعمج٤مدًم٦م:  چڤ ڤ ڦ 

وذم ذًمؽ شمٜمٌٞمف إمم أن سمذل اًمقد  ، روُم٤م شم١مول إًمٞمف إُمق ُمٗم٤مقمٚم٦م سملم ـمروملم سمحٙمؿ اًمقاىمع

ح٧م اعم٤مدي او اعمٕمٜمقي ُمـ اًمٓمرف ـد يٜمتٝمل سم٘مٌض اًمثٛمـ اًمدٟمٞمقي ُمـ اًمًـًمٚمٛمح٤مّديـ ىم

 ،  ڍ پ   ڀ  ڀ  ڀ ڍ: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ثاكقاً ر . واًمقد إرادة اًمٌمء ومتٜمٞمف او حمٌتف . ـأظم

 ،ة اعمامٟمٕم٦م واعمٖم٤مو٦ٌم واعمح٤مد ،وطمد اًمٌمء ُمٜمتٝم٤مه  ،احلد هق اًمٗمّمؾ او احل٤مضمز سملم ؿمٞمئلم 

 ،يمام أن ىمقهلؿ : ؿم٤مىّمف  ،ويم٠مٟمف ص٤مر ذم طمٞمز اًمٕمدو  ،ومٙم٠مٟمف ُمـ احلد اًمذي هق احلٞمز واًمٜم٤مطمٞم٦م 

 هقًمٞمس أي ص٤مر ذم ؿمؼ اًمٕمداوة . طم٤مصؾ ذًمؽ أن اعم١مصمر ذم شمٓمٌٞمؼ هذا احلٙمؿ او قمٚمتف 

أي إفمٝم٤مر ٚمٛملم ـع اعمًـوًمٙمٜمف اعمح٤مّدة ذم اًمتٍموم٤مت ُم ، ريملمـاًمٕم٘مٞمدة اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٛمِم
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ومذًمؽ إُم٤م  ،اًمٕمداوة هلؿ ذم إؾمالُمٝمؿ . وًمذًمؽ ىم٤مل اًمراهم٥م ذم آي٦م اعمج٤مدًم٦م : أي يامٟمٕمقن 

( . وًمذًمؽ أيْم٤ًم ومن أًمقد رداتاعمٗمـ )ـاهـ  ُم٤معمامٟمٕم٦م وإُم٤م سم٤مؾمتٕمامل احلديد .اقمت٤ٌمرًا سم

داوة ـاًمٕمٔمٝمر ــ يُ ـٕن ُمقاّدة ُم ،( 62/٥٩2قاّدة هٜم٤م سم٤معمقآة واعمٔم٤مهرة )روح اعمٕم٤مين اعم

 ف .ـشمٕمٜمل ُمقآشم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ وُمثؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ    ڤ

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

أن حتريؿ . واوح 6 – 1اعمٛمتحٜم٦م:  چ  ک  گ       ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک

، وًمٙمـ أومٕم٤مل اعمقدة ُمع أوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر ًمٞمس ُمؽمشم٤ًٌم قمغم قمداوة يم٤مُمٜم٦م وقم٘مٞمدة داظمٚمٞم٦م 

ٿ  ٿ      ٿٿ    چاًمتحريؿ ُمؽمشم٥م قمغم أقمامل قمدائٞم٦م ؿمديدة ، يمام شمدل قمٚمٞمف قم٤ٌمرة 

 ، أي چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤچ ، وقم٤ٌمرة  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 إن يم٤مٟم٧م هجرشمٙمؿ اًمتل أوٓمرويمؿ إًمٞمٝم٤م ضمٝم٤مدًا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل واسمتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل .

 

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ ويمذًمؽ ىمّم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ُمع ىمقُمف يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     

﯁                      ﮸      ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ 

 چ                       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     

ڃ  چ ، وم٢مهن٤م حمٛمقًم٦م سم٠مدًم٦م أظمرى قمغم فمٝمقر إقمامل اًمٕمدائٞم٦م . وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم 1اعمٛمتحٜم٦م: 

چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

 ، وىمد ؾمٌؼ شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م .7 اعمٛمتحٜم٦م: چ  ڑ  ڑ  ک     
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ي١ميد ذًمؽ أن ىَمْدرًا او ٟمققم٤ًم ُمـ اعمقّدة ضم٤مئزة إذا طمّمٚم٧م أؾم٤ٌمهب٤م سملم اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر        

 ، 6٩اًمِمقرى:  ڍ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ڀ   ڀ   ڀ  ڍوم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اعم٤ًممل 

قمغم أصٚمف ذم  ، ڍ ڀ ڍوًمذًمؽ وم٢من اخلٓم٤مب ذم  ،اًمٕم٤ٌمرة شم٤مُم٦م اعمٕمٜمك ومٝمل ُمًت٘مٚم٦م 

ومٝمق يِمٛمؾ اعم١مُمٜملم اعمذيمقريـ ذم أي٦م واعمنميملم  ،اًمٕمٛمقم ذم اعمِمٛمقًملم سم٤مًمدقمقة 

وىمد ذيمر اإلطمتامٓت ذم ذًمؽ أًمقد ذم شمٗمًػمه .  ،اعمذيمقريـ ذم أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م 

واًمرواي٤مت قمـ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد وُم٘م٤مشمؾ وـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٗمنيـ شمتْمٛمـ أن اخلٓم٤مب ًمٙمٗم٤مر 

وين ذم ىمؾ ٓ أؾم٠مًمٙمؿ قمٚمٞمف أضمرا أن شمقدّ » ىم٤مل: ،ذم شمٗمًػم أي٦م  اسمـ قم٤ٌمس ٕمـوم ىمريش .

ٺ      ڍوىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل:  رواه اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه . . شاًم٘مراسم٦م اًمتل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ

أي إٓ أن  ،ؾمتثٜم٤مء ًمٞمس ُمـ إول إ ، ڍ  ٺ  ٺ    ڍ :ىم٤مل اًمزضم٤مج ، ڍٺ  ٿ  ٿ

اسمـ قم٤ٌمس وقمٙمرُم٦م وجم٤مهد  فىم٤مًم ،اخلٓم٤مب ًم٘مريش ظم٤مص٦م . و شمقدوين ًم٘مراسمتل ومتحٗمٔمقين

همػم أن اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين سمحرف  اهـ ُمـ )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل( .. وأسمق ُم٤مًمؽ واًمِمٕمٌل وهمػمهؿ

يم٤مًم٘مراسم٦م سملم رؾمقل اهلل  ،يٗمتح اعمج٤مل ًمٙمقن اعمقّدة ذم اًم٥ًٌم سملم اًمٓمروملم  شذم  »اًمٔمرومٞم٦م 

او  واًمقد ىمري٥م ُمـ احل٥م سملم اًمٓمروملم .وىمريش ويمٖمػم ذًمؽ ُمـ أومٕم٤مل اخلػم اعمت٤ٌمدًم٦م  ط

 إمم او قمغم اًم٥ًٌم اًمذي يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم اعمح٦ٌم ش اًمقد »ؾمتٕمامل وًمٙمـ يٙمثر ا ، اإلرادة

مم٤م ُي٘م٤مل: افمٝمرت ًمف اًمقد أي افمٝمرت ًمف ُمـ ـمالىم٦م اًمقضمف واإلطم٤ًمن وهمػمه  ، اإلؾمتج٤مسم٦م

خلػم وًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ وهذا قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٓم٤مء وإرادة ا ،يٛمٙمـ أن حيريمف إمم اإلؾمتج٤مسم٦م

 . ويمذًمؽ شمقددت إًمٞمف أي ىمدُم٧م ًمف أؾم٤ٌمب اعمقدة ،اًمٜمٗم٤مق 
        

قمٚماًم أن اًمٜمٙم٤مح جيٚم٥م  ،ويمذًمؽ أسم٤مح اهلل شمٕم٤ممم ٟمٙم٤مح اًمذُمٞم٦م اعمحّمٜم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب       

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   ڍيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اعمقّدة 

ُمٜمع همػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ ٟمٙم٤مح  وًمذًمؽ ، 61اًمروم:  ڍ  گ  گ  گ  ڳ

٦م ُمقآة هل٤م واعمقآة حمرُم٦م ـٕن ُمقّدة احلرسمٞم ، ل اًمٕمٝمـدـاًمٙمت٤مسمٞم٦م احلرسمٞم٦م طمتك شمدظمؾ وم

. وأيْم٤ًم وم٢من ُمقدة  ومال إؿمٙم٤مل ومٞمف ـٛم٦م سم٥ًٌم اًمٜمٙم٤مح٤مًمِ ـاعمً اًمٙمت٤مسمٞم٦م وأُم٤م ُمقدة ، ٤مقـسم٢مشمٗم
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أي ىمد أفمٝمروا  ،ًمف إب وآسمـ وإخ واًمٕمِمػمة طمرام إذا يم٤مٟمقا حم٤مّديـ هلل ورؾمق

ومٛمـ اعمح٤مل أن ُي٘م٤مل سمجقاز  ،يمام هق واوح ُمـ آي٦م اعمج٤مدًم٦م  ،اًمتٍموم٤مت اًمٕمدائٞم٦م ًمإلؾمالم 

ي١ميمد ذًمؽ ُم٤م شم٘مدم ذيمره ذم اعمٌح٨م .  اًمـُٛمٔمٝمرة عمقاىمػ اًمٕمداء ًمإلؾمالمُمقدة اًمزوضم٦م 

اًمتل وم٢من اًمؼم واإلىم٤ًمط إمم اًمٙمٗم٤مر اعم٤ًمعملم شمتْمٛمـ اعمقدة ُمٕمٝمؿ ذم إؾم٤ٌمب  ، إول

ومل أذيمر  ،ي٘مّمده٤م اعمًٚمٛمقن . وىمري٥م ُمـ ذًمؽ ىمقل اسمـ قم٤مدل ذم شمٗمًػم آي٦م اعمج٤مدًم٦م 

 قم٤ٌمرشمف ٕهن٤م حتت٤مج إمم ُمزيد ُمـ اًمْمٌط .

ٕمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل وم ،ئمٝمر وضمقد ومرق سملم اعمح٦ٌم واعمقدة و      

قل اهلل ـيٚمحؼ هبؿ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل يمٞمػ شمرى ذم رضمؾ أطم٥م ىمقُم٤ًم ومل ـ: ي٤م رؾم وم٘م٤مل  ط

ًَّ . وقمـ  ٚمؿـرواه اًمٌخ٤مري وُمً « اعمرء ُمع ُمـ أطم٥م » ط ـَ قَم ىَم٤مَل:  ٤مٍل اعمَُْراِديَّ ـَصْٗمَقاَن سْم

ـُ َُمعَ  ِل    سَمْٞمٜم٤َم َٟمْح ًِ   طاًمٜمٌَّ دُ  ، وَمٜم٤َمَداُه َأقْمَرايِبٌّ سمَِّمْقٍت ضَمْٝمَقِريٍّ  ػمـذِم َُم ، وَم٠َمضَم٤مسَمُف قَمغَم  : َي٤م حُمَٛمَّ

ـْ يَماَلُِمفِ  َٟمْحقٍ  ـْ َصْقشَمَؽ ـ، ىُمْٚمٜم٤َم: َويْ  « َه٤مُؤمُ  » ، ىَم٤مَل  ُِم ـْ ـ، وَم٢مِٟمََّؽ ٟمُ  َٚمَؽ اهْمُْمْض ُِم ِٝمٞم٧َم قَم

ـْ َأطَم٥مَّ  » ، ىَم٤مَل: َأَرَأْي٧َم َرضُماًل َأطَم٥مَّ ىَمْقًُم٤م َوعَم٤َّم َيْٚمَحُ٘مُٝمْؿ؟ ىَم٤مَل  َذًمَِؽ   « ُهَق َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َُمَع َُم

 وهق يمام ىم٤مل .  ،وصٗمف سم٠مٟمف طمًـ صحٞمح رواه اسمـ طم٤ٌمن واًمؽمُمذي و

ل ـ: ٓ جيٕمؾ اهلل ُمـ ًمف ؾمٝمؿ وم صمالث هـ طمؼ » طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ قمكم       

، وٓ حي٥م رضمؾ ىمقُم٤ًم إٓ طمنم  ، وٓ يتقمم اهلل قمٌدًا ومٞمقًمٞمف همػمه ٝمؿ ًمفـاإلؾمالم يمٛمـ ٓ ؾم

، ورواه اإلُم٤مم  اعمٜمذري ذيمر ، يمام رواه اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم وإوؾمط سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد « ُمٕمٝمؿ

ذا اًمٚمٗمظ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وإؾمٜم٤مده ضمٞمد يمام ذيمر اعمٜمذري ذم ـأمحد سمٜمحق ه

 )اًمؽمهمٞم٥م ذم احل٥م ذم اهلل شمٕم٤ممم واًمؽمهٞم٥م ُمـ طم٥م إذار وأهؾ اًمٌدع(. 
 

             :: افتؿققز بغ درجات افكاعخامساً 

ٕهن٤م شم١مصمر ذم حتديد  ، ٝمؿ اًمٗم٤مظ ُمٝمٛم٦م ذم هذا اًمًٞم٤مقوم احل٤مضم٦م إمم ومم٤م يتّمؾ سمذًمؽ      

ن اًمٍماع ٢موم . واعمخ٤مًمٓم٦م ٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦مصٚم٤مٗماًمٕمالىم٤مت سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ وأٟمقاع وُم٘م٤مدير اعم

ويمذًمؽ احلرب هل أقمؿ ُمـ اًم٘مت٤مل ٕن  ،ويمذًمؽ اًمدوم٤مع أقمؿ سمٙمثػم ُمـ احلرب واًم٘مت٤مل 
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ن ٢موم ،اًم٘مت٤مل وًمٙمٜمٝم٤م ىمد شم١مدي إًمٞمف احلرب يٛمٙمـ أن شمٙمقن همػم ىمت٤مًمٞم٦م سمٛمٕمٜمك قمدم ُم٤ٌمذة 

ذي يٕمري اًمٜم٤مس ـأي اًمٖم٤مص٥م اًم ـُٛمَِمٚم حق اعمًٚمقب اعمٜمٝمقب واحل٤مرب اًماعمحروب ه

يمؾ ُمـ سمؾ ىم٤مل أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي:  ،وىمد يًٛمك يمؾ ؾمٚم٥م طمرسم٤م يمام ذيمر اًمراهم٥م  ،صمٞم٤مهبؿ 

  قمّم٤مك ومٝمق طَمْرب ًمؽ . أهـ ُمـ )اًمٙمٚمٞم٤مت( .

وىمد ىم٤مل  ،ٟم٘مٚمف اسمـ ُمٜمٔمقر  ،دو حم٤مرب وإن مل يٙمـ حم٤مرسم٤م وي٘م٤مل : ومالن طمرب زم أي قم      

 ،٩٩اعم٤مئدة:  ڍ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڍ  شمٕم٤ممم

. وأيْم٤م  اًمٗمًؼ اعمٜمٔمؿو اًمٗم٤ًمد ومٙمثػم ُمـ أٟمقاع اعمح٤مرسم٦م ٓ شم٤ٌمذ اًم٘مت٤مل يم٤مدارة ؿمٌٙم٤مت

 ، ًم٘مت٤مًمٞم٦موم٢من طمرب اًمتجقيع واًم٘مٝمر وشمٜمٛمٞم٦م  اًمتخٚمػ ىمد شمٓمقل وشمٙمقن أؿمد ُمـ احلرب ا

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڍ  يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ

ن ُمدار احلروب همػم اًم٘مت٤مًمٞم٦م يدور قمغم ؾمٚم٥م احل٘مقق يمام هق إصؾ ذم إسمؾ  ، 618اًمٌ٘مرة: 

 ُمٕمٜمك احلرب .

ڍ  ڍ   چ ىم٤مل شمٕم٤ممم  هق سمٕمض هذا إصؾ اًمٕم٤مم ،واحلرب سمٛمٕمٜمك اعمٕمريم٦م واًم٘مت٤مل       

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    

گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 .1حمٛمد:  چ  ہ  ہ  ہ

قهلؿ ؾمتٕمامل اعمٕم٤مس ًمٚمٗمظ احلرب اؾمتٕمامل صحٞمح ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م يم٘موًمذًمؽ وم٤من اإل      

وًمٙمـ ٓسمد ُمـ اًم٘مدرة  ،طمرب ٟمٗمًٞم٦م وطمرب إقمالُمٞم٦م وطمرب اىمتّم٤مدي٦م وُم٤م اؿمٌف ذًمؽ 

 ، قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم ُم٤م هق طمرب وُم٤م هق ًمٞمس سمحرب ُمـ وضمقه اًمٍماع واًمتداومع واًمتٜم٤مومس

وُمـ مل يٛمٞمز سملم هذا وذاك وم٢مٟمف ي٘مع ذم  ، احلرب ودرضم٤مت عاواًمتٛمٞمٞمز يمذًمؽ سملم أٟمق

حم٤مرب او همػم  أٟمف ـمرف ُمٕملمن اخت٤مذ اًم٘مرار ذم طمؼ وذًمؽ ٕ ، ُمّم٤مقم٥م وظمٓمقب يمٌػمة

وهذه اًمقفمٞمٗم٦م شمتٓمٚم٥م ُمٝم٤مرة قم٤مًمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٕمالىم٤مت  ، ضمداً  حم٤مرب ًمف شمٌٕم٤مت ظمٓمػمة
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وذًمؽ إلؾمتثامر  ،اخل٤مرضمٞم٦م واعمٗم٤موو٤مت وذم جم٤مل اًمٍماع اخلٗمل واحلرب همػم اًم٘مت٤مًمٞم٦م 

ک  ک  ک   ڍ ٤مل شمٕم٤ممم وىمد ىم ،وؾم٘مٗمٝم٤م  قاضمٝم٦مهذه اعمٝم٤مرات يمٚمٝم٤م ذم حتديد ٟمقع اعم

 .191اًمٌ٘مرة:  ڍک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 

  :ظدم افتشبف بادؼـغ : كصقصشادشاً 

اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ذم اًمٕم٤ٌمدات وأداب ىمد وردت أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم اعمخ٤مًمٗم٦م سملم       

  . واًمٓمٕم٤مم واًمٚم٤ٌمس واعمٔمٝمر وهمػم ذًمؽ

، وإذا ذب  إذا أيمؾ أطمديمؿ ومٚمٞم٠ميمؾ سمٞمٛمٞمٜمف » ، ىم٤ملطاهلل ومٕمـ اسمـ قمٛمر أن رؾمقل       

وقمـ أيب هريرة  . رواه ُمًٚمؿ « ، وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ي٠ميمؾ سمِمامًمف وينمب سمِمامًمف ومٚمٞمنمب سمٞمٛمٞمٜمف

رواه ُمًٚمؿ  « إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٓ يّمٌٖمقن ومخ٤مًمٗمقهؿ » طىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل 

قمكمَّ   اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿصغم اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: رأى رؾمقل اهللوقمـ قمٌد  . واًمٌخ٤مري

 . رواه ُمًٚمؿ « إن هذه ُمـ صمٞم٤مب اًمٙمٗم٤مر ومال شمٚمًٌٝم٤م » ، وم٘م٤مل صمقسملم ُمٕمّمٗمريـ

يمت٤مب )اىمتْم٤مء اًمٍماط  وذم هذا اعمٕمٜمك أطم٤مدي٨م يمثػمة مجٕمٝم٤م اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم      

ٞمخ حمٛمد ـدة اًمِمـ٤مدات ُمٗمٞمـع زيـ٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ( وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ ُمـت٘مٞمؿ خم٤مًمٗمـاعمً

اخلٓم٤مب ذم هذه إطم٤مدي٨م قم٤مم ، و ٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ذم يمت٤مب )طمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م(ٟم

دي٨م ـ٤مل يمحـ٤مًء إٓ ُم٤م يم٤من ُمْمٛمقٟمف ظم٤مص٤ًم سم٤مًمرضمـ٤مًٓ وٟمًـرضم ،٦م ـذم اعمٙمٚمٗملم ُمـ إُم

 اًمٚمحٞم٦م . 

  أُمران: ٘مد ذيمر اًم٤ٌمطمثقنوم :مـ هذه افتؼيعات وأما احلؽؿة     

ٙمٞمؾ صقرة صم٘م٤مومٞم٦م ُمتٗمردة ـًمتِم وذًمؽ ،ز سملم اًمٗمري٘ملم ـاًمتاميل ـوم اعم٤ٌمًمٖم٦م :إمر إول      

يمام يٜمٌف  ،اعمٌٜمل قمغم ظمٗم٦م اًمقزن اعمٕمٜمقي واإلٟمتامء  ومتٞمٞمع اهلقي٦م ٦مـٞمَّ اًمتٌَّٕمِ  دًا قمــدة ضمـوسمٕمٞم

 ،٥1اًمزظمرف:  چ ۀ  ہ  ڻ  ڻ  ۀ ں  ڻ   ڻچ ٤ممم ــشمٕم إًمٞمف ىمقًمف

ذم اًمقزن اعمٕمٜمقي ومًحٌٝمؿ سمًٝمقًم٦م إمم أن ومرقمقن وضمد ىمقُمف ظمٗم٤موم٤ًم  ،ُمـ ُمْم٤مُملم أي٦م 
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ف وإيّم٤مهلؿ إمم تٓم٤مع شمرويض ىمقُمـ٦م أيْم٤ًم ُمـ اؾمـٛمؾ أيـوشمِم ،ًمف واإلٟمتامء إًمٞمف  اًمتٌَِّٕمٞمَّـ٦م

  . ظمٗم٦م اًمقزن
 

 . ، أي ُمٜمع شمٗم٤مىمؿ اًمتٌٕمٞم٦م وذوسم٤من اهلقي٦م ؾمد اًمذرائع إمم ُمقآة اًم٘مٚم٥م: إمر افثاين      

ُٕمقدٍ  ـ طمدي٨مومٛمـ أدًم٦م شم٠مصمػم اًمٔم٤مهر قمغم اًم٤ٌمـم ًْ ًَ  ط ، ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  َأيِب َُم ُح َيْٛم

اَلِة َوَيُ٘مقُل  ٌَٜم٤َم ذِم اًمّمَّ
َتٚمُِٗمقا وَمَتْختَٚمَِػ ىُمُٚمقسُمُٙمؿْ  اؾْمَتُقوا » َُمٜم٤َميمِ َٓ خَتْ  رواه ُمًٚمؿ وأمحد «  ، َو

َتٚمِْػ ُصُٗمقوُمُٙمْؿ وَمَتْختَٚمَِػ ىُمُٚمقسمُ  »، وومـل رواي٦م  واًمٜم٤ًمئل وهمػمهؿ رواه اسمـ طم٤ٌمن  « ُٙمؿْ َٓ خَتْ

 )اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿوصححف إًم٤ٌمين . وٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م شمٗمّمٞمؾ ذم ذًمؽ ، ذيمره ذم 

ىمّؾ ُمـ شمِمٌف سم٘مقم إٓ أوؿمؽ أن »ويروى قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم أٟمف ىم٤مل: .  (617-619/

 . ش. يٙمقن ُمٜمٝمؿ

 

 ه٤مت:ومٝمق أرسمٕم٦م إدم٤م :افتاميز افػؽري وادـفجل وأما أكقاع او إجتاهات      

 إمم او ُمـ ضمٝم٦م هق ُمٜمٌف إمم اًمتٗمرد واًمتاميزو ، اخل٤مرضمل او اًم٤ٌمرز اعمٔمٝمر: اإلجتاه إول      

ل اًمث٘م٤مذم واًمتٛمٞمٞمع اًمتٌَِّٕمٞمَّـ٦م   . ُمـ ضمٝم٦م أظمرى واًمتًقُّ
 

اًم٘مًؿ إقمٔمؿ وإهؿ ُمـ ، وهق  هق ذم اعمْم٤مُملم اًمداظمٚمٞم٦م أي اعمٕمٜمقي٦م: اإلجتاه افثاين      

٤ممم ــشمٕمو شم٤ٌمرك يم٘مقًمف ، ٜم٦مـ٤مء ذم ٟمّمقص يمثػمة ذم اًم٘مرآن واًمًـيمام ضم ٕمٞم٦م ،وٟمٌذ اًمتٌ ًمتٗمردا

، وىمقًمف 12٥آل قمٛمران:  چ  ےہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

 ٤مممـ، وىمقًمف شمٕم 61إٟمٗم٤مل:  چڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    ڳ  ڳ  ڱچ ٤ممم ـشمٕم

، 19احلنم:  چ چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڦ  ڄ  ڄچ 

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ۀڻ  ۀ  چ وىمقًمف شمٕم٤ممم 

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ     ڍشمٕم٤ممم  وىمقًمف ، 96اًمٜمحؾ:  چ..... ے   ے  

وذم حتٙمٞمؿ ، هذه أي٦م أصؾ قمٔمٞمؿ ذم سمٜم٤مء إومؼ اًمقاؾمع  66اعمٚمؽ:  ڍ ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ
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ػمه وجيٛمع ذًمؽ وهم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ومٞمام ٟمٜمت٘مٞمف ُمـ إومؼ ، وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم )اعمٜمٓمٚمؼ( .

، 1٥9إٟمٕم٤مم:  چ ڇ  ڇ  ڍ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ٤ممم ــــىمقًمف شمٕم

ٕم٤مًمٞم٦م اًموًمقي٦م إاًمتاميز ذم إُمقر اعمٕمٜمقي٦م ًمف و وىمـد سمٞمٜم٤م شمٗمًـػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ .

وأصؾ ذًمؽ أن مجٞمع أوص٤مف اًمذم قمٜمد اًمٙمٗم٤مر اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن  ،ٕٟمف ُمٓمٚمقب ًمذاشمف 

ُمٜم٤م ُم٤ٌميٜمتٝمؿ ذم ذًمؽ ، سمـؾ يٜمٌٖمل احلرص قمغم أن ٓ يٙمقن قمٜمد  اًمٙمريؿ ، وم٢من اعمٓمٚمقب

اعمًٚمؿ درضم٦م او ُمِم٤مهَب٦م ًمٚمٙمٗم٤مر ذم شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ، وهذا سم٤مب واؾمع ضمدًا وقمٔمٞمؿ اًمٗم٤مئدة ، 

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من أصٚمف ذم آظمر اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمــ اًم٤ٌمب اًمث٤مين )ُمٌح٨م ؿمٕم٥م ودرضم٤مت 

 .احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت(
 

 قمغم أظمر هق اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم ل شمٗمقق أطمد اًمٓمروملمـاميز اًمذي ًمف أوًمقي٦م وماًمت: اإلجتاه افثافث      

خٓمٞمط يم٤مإلشم٘م٤من )اإلطم٤ًمن( واًمتأظمالق وأقمامل اًمتٗمقق  اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم :إول ، أُمريـ

وهـذا اًمٜمقع ُمـ  اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم إزاًم٦م قمقاُمؾ اًمْمٕمػ .اًمث٤مين : و )اًمتدسمػم( واًمتٜمٛمٞم٦م وهمػمه٤م ،

ائ  ائ  ڍ ٤مًمٞم٦م وشمقضمٌـف ٟمّمقص اعمٖم٤مًم٦ٌم ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم اعمٖم٤مًم٦ٌم واًمتاميـز ًمف أوًمقي٦م قم

، وىمقًمف 622آل قمٛمران:  ڍ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ڀ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 117اًمٌ٘مرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  چ شمٕم٤ممم 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 21اعم١مُمٜمقن:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

 ًمؽ ذم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ( .، وىمد سمٞمٜم٤م ذ 6اعمٚمؽ:  چ ٺ   ٺ   ٺ    ٿ
  

: يمثػم ُمـ ُمٔم٤مهر اعمنميملم ذم إُمقر اًمتٜمٗمٞمذي٦م )اًمقؾم٤مئؾ( ىمد شمتْمٛمـ اإلجتاه افرابع      

ومٝمذه ىمد  ،ُمٜم٤مومع ذم داظمٚمٝم٤م يمتخٓمٞمط اًمٕمٛمران وؿمٌٙم٤مت اًمٓمرق وصمٞم٤مب اًمٕمٛمؾ وهمػمه٤م 

 ىمد مم٤ماعمٜمت٘م٤مة ، وًمٙمـ يٜمٌٖمل دمريد اًمقؾم٤مئؾ  اًمتِمٌف يٗمٕمٚمٝم٤م اعمًٚمؿ ًمٜمٗمٕمٝم٤م وًمٞمس سم٘مّمد

 ُيتٚمط او يٚمتٌس هب٤م ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ صم٘م٤مومٞم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمديٜمٜم٤م .
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 :ثؿ إن خمافػة افؽػار دم افظاهر رضبان أو أـثر

، وًمٙمٜمف ورد ذم  ٤ًم سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ خم٤مًمٗمتف ًمٚمٙمٗم٤مرٞم٤ًٌم ذقمُم٤م يم٤من ُمٓمٚم :افرضب إول      

ٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن ، ومال يٜم ٤موئ ُم٤م وىمٕمقا ومٞمفـًمٌٞم٤من ُم٤ًمهب٦م اًمٙمٗم٤مر ـٞم٤مق اًمٜمٝمل قمـ ُمِمـؾم

ويِمٛمؾ ذًمؽ قم٤مُم٦م أُمثٚم٦م اًمتاميز اعمٕمٜمقي واًمتل ذيمرٟم٤م أُمثٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم اإلدم٤مهلم  ، يٙمقن ُمثٚمٝمؿ

، ط، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل  ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل ُمٜمف أيْم٤ًم طمدي٨مو أقماله ، اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م .

ال ، أٓ وم أٓ وإن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ يم٤مٟمقا يتخذون ىمٌقل أٟمٌٞم٤مئٝمؿ وص٤محلٞمٝمؿ ُم٤ًمضمد » ي٘مقل

م أن اخت٤مذ اًم٘مٌقر وُمٕمٚمق . رواه ُمًٚمؿ « ، إين أهن٤ميمؿ قمـ ذًمؽ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد تخذواشم

، وًمذًمؽ وم٢من اًمتحريؿ ٓ  إوالل ُمـ ؾمٌ٘مٜم٤م ُمـ أؾم٤ٌمب، ويم٤من  همػم صحٞمحُم٤ًمضمد قمٛمؾ 

 . آصم٤مره اًمًٞمئ٦م ٕن قمٚمتف قم٤مُم٦م وهل ُمٜمع،  اعمخ٤مًمٗم٦م ىمّمد ٘مٍم قمغميُ 

 تكاًمّمالة طم ـصمؿ اىمٍم قم » طىم٤مل اًمٜمٌل  ، ىم٤مل: وُمٜمف أيْم٤ًم طمدي٨م قمٛمرو سمـ قم٦ًٌم      

،  رواه ُمًٚمؿ « ، وطمٞمٜمئذ يًجد هل٤م اًمٙمٗم٤مر ، وم٢مهن٤م شمٖمرب سملم ىمرين ؿمٞمٓم٤من شمٖمرب اًمِمٛمس

ذا ٓ يٕمرف زواًمف وأُم٤م ـ، وه ٞمٓم٤منـل ؿمـروب اًمِمٛمس سملم ىمرٟمـق همـومٕمٚم٦م اًمٜمٝمل هٜم٤م ه

ال ُيّمص سمٛمٙم٤من وم، وًمذًمؽ وم٢من اًمٜمٝمل قمغم فم٤مهره ذم اًمدوام  وم٠مُمر شمٌٕمل هل٤مجقد اًمٙمٗم٤مر ـؾم

 .  وٓ زُم٤من

، وإٟمام  إومٕم٤مل اًمتل مل شم٘مّمد ًمٜمٗمًٝم٤م هل ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٔم٤مهر :وافرضب افثاين      

اعمح٤مومٔم٦م قمغم صقرة صم٘م٤مومٞم٦م ُمتٗمردة ذم اًمِمٙمؾ ُمـ أضمؾ ،  ّمدت عمجرد خم٤مًمٗم٦م اًمٙمٗم٤مرىمُ 

 . هذه اًمتنميٕم٤مت ، وًمًد اًمذريٕم٦م إمم شمٌٕمٞم٦م اًم٘مٚم٥م ، يمام سمٞمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ذم طمٙمٛم٦م واعمْمٛمقن

همػم أن فمقاهر يمام  ،سمح٥ًم اًمٔمروف وإطمقال  إمم اضمتٝم٤مد اًمتخ٤مًمػ اًمِمٙمكم حيت٤مج أن همػم

دة ـ، وشمٗمقت وم٤مئ داً ـٌٝمقن هؿ سمٜم٤م همـ، وم٘مد خت٤مًمٗمٝمؿ اًمٞمقم ومٞمتِم ُمتٖمػمة د شمٙمقنـٚمٛملم ىمـاعمً

د وؾم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٗمرد اًمث٘م٤مذم قع سمٛمٕمزل قمـذا اًمٜمـوأيْم٤ًم وم٢من إصؾ ذم ه.  اعمخ٤مًمٗم٦م

 اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة ، َأيِب وذًمؽ حلدي٨م  ، أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمٜمدوب اًمذريٕم٦م

َؿ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  ـْ  َوَأُْمَقاًمُِٙمْؿ ، ُصَقِريُمؿْ  إمَِم  َيٜمُْٔمرُ  َٓ  اهللَ  إِنَّ  »َوؾَمٚمَّ  ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ  إمَِم  َيٜمُْٔمرُ  َوًَمٙمِ

٤مِديُمؿْ  إمَِم  َيٜمُْٔمرُ  َٓ  اهللَ إِنَّ  »وذم رواي٦م  ،واسمـ طم٤ٌمن  رواه ُمًٚمؿ وأمحد «َوَأقْماَمًمُِٙمْؿ  ًَ َٓ  َأضْم  َو
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ـْ  ُصَقِريُمْؿ ، إمَِم  وٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٜمٌف  ُمًٚمؿ . اإلُم٤مم رواه «ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ  إمَِم  َيٜمُْٔمرُ  َوًَمٙمِ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ ٤ممم ــــيم٘مقًمف شمٕم ،ذا إصؾ ـإمم ه

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ق اعمًٚمؿ ـاميز اعمٔمٝمري هل طمٙمؿ اًمتـوُمـ اعمالطمظ أن اًمٗم٤مقمؾ وم. 188اًمٌ٘مرة:  چ ...ٹ

أن  )ومٞمام أقمٚمؿ( ل قمٝمد اًمٜمٌقةـومٚمؿ ُيٓمٚم٥م ُمـ اًمٞمٝمقد وم ،اخلٓم٤مب ُمقضمف إًمٞمف  ٟمٗمًف ٕن

ًٚمؿ وهذا ي١ميد سم٠من اعمٓمٚمقب ُمـ اعم ، يٖمػموا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ُمٔم٤مهرهؿ ٕضمؾ اًمتاميز سملم اًمٗمري٘ملم

وأن اإلًمتزام هب٤م يْمٗمل  ًمٞمس هل٤م ؿمٌٞمفٟمٗمًف أن يِمٕمر سم٠من اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م 

 . شمٗمردًا ٓ ي٘م٤مرسمف رءقمغم إُم٦م 

 

، ومحٙمؿ خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم إومٕم٤مل  ، ومل يؽقكقا دم ظفد افذمة وأما إذا ـان فؾؽػار طفقر      

: إن اعمخ٤مًمٗم٦م هلؿ ٓ  ـ تقؿقة رمحف اهللؿال اب.  اًمتل ٓ شم٘مّمد ًمٜمٗمًٝم٤م ىمد ُيتٚمػ قمام ذيمرٟم٤م

، وُمثؾ ذًمؽ اًمٞمقم ًمق أن اعمًٚمؿ سمدار طمرب أو دار يمٗمر ه شمٙمقن إٓ سمٕمد فمٝمقر اًمديـ وقمٚمق

. سمؾ  ، عم٤م قمٚمٞمف ذم ذًمؽ ُمـ اًمير ، مل يٙمـ ُم٠مُمقرًا سم٤معمخ٤مًمٗم٦م هلؿ ذم اهلدي اًمٔم٤مهر همػم طمرب

، إذا يم٤من ذم ذًمؽ  دهيؿ اًمٔم٤مهرىمد يًتح٥م ًمٚمرضمؾ أو جي٥م قمٚمٞمف أن يِم٤مريمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم ه

، أو دومع ضر قمـ  ، واإلـمالع قمغم سم٤مـمـ أُمرهؿ ُمّمٚمح٦م ديٜمٞم٦م ُمـ دقمقهتؿ إمم اًمديـ

. وإذا فمٝمرت اعمقاوم٘م٦م واعمخ٤مًمٗم٦م هلؿ سم٤مظمتالف  ، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مصد اًمّم٤محل٦م اعمًٚمٛملم

 ، ًت٘مٞمؿاىمتْم٤مء اًمٍماط اعم ُمـ ) ُمع اظمتّم٤مر. اهـ  اًمزُم٤من فمٝمرت طم٘مٞم٘م٦م إطم٤مدي٨م ذم هذا

ومل يتقؾمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ذيمر شمقاريخ ورود إطم٤مدي٨م اًمتل أوضم٧ٌم اعمخ٤مًمٗم٦م ذم . ( 18٩

ائ    ڍوم٢مٟمف ُمـ ُمْم٤مُملم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، ، إٓ أن ىمقاقمد آؾمتدٓل شمّمحح ىمقًمف اًمٔم٤مهر

  .19اًمٙمٝمػ:  ڍەئ  ەئ   وئ  وئ
 

َْرَواُح ضُمٜمُقٌد جُمَٜمَّدَ  » ىم٤مل طأيب هريرة قمـ اًمٜمٌل وقمـ        ْٕ َوَُم٤م  اَم شَمَٕم٤مَرَف ُِمٜمَْٝم٤م اْئتََٚمَػ ومَ  ، ةٌ ا

ويمذًمؽ  ،واوح أن اًمتٕم٤مرف ىمٌؾ آئتالف  . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « شَمٜم٤َميَمَر ُِمٜمَْٝم٤م اظْمَتَٚمَػ 
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ئمٝمر أن احلدي٨م يِمٛمؾ اًمت٘مرب اًمتٚم٘م٤مئل ُمـ ظمّم٤مئص و اًمتٜم٤ميمر ىمٌؾ اإلظمتالف .

٘م٤مئل قمـ ؽ اإلسمتٕم٤مد اًمتٚمويمذًم ، ائتالف ُمـ وُم٤م يتٌع ذًمؽ اًمّم٤محللم اعمٕمٜمقي٦م وهمػمه٤م

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ . وشمدسمر ذم هذه اعمٕم٤مين ىمقًمف شمٕم٤ممم  اعمٕمٜمقي٦م اًمٔمٚمٛم٦مظمّم٤مئص 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

واهلل  ،67اًمٙمٝمػ:  چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ 

 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وًمف احلٛمد اًمٙمثػم .

 

 ادبحث افرابع

 ت افعالؿاأمثؾة مـ 

 بغ ادسؾؿغ وؽرهؿ افعامة

وأُم٤م اصقل اًمٕمالىم٤مت سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ ومٝمل  ،اعم٘مّمقد هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف سمٌٕمض إُمثٚم٦م       

  ذم اعمٌح٨م إول وؾم٤مئر ُم٤ٌمطم٨م هذا اًمٗمّمؾ .

اؿمؽمى ـمٕم٤مُم٤ًم ُمـ  ططمدي٨م قم٤مئِم٦م أن اًمٜمٌل  ، افبقع وافؼاء إمثؾةؿـ ؾ  -1

: شمقذم اًمٜمٌل  ، وذم رواي٦م . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري هيقدي إمم أضمؾ ورهٜمف درقم٤ًم ُمـ طمديد

. رواه اًمٌخ٤مري ذم أواظمر  ُمـ ؿمٕمػم يٕمٜمل ص٤مقم٤مً  ،ودرقمف ُمرهقٟم٦م قمٜمد هيقدي سمثالصملم  ط

 ط: واحلٙمٛم٦م ذم قمدوًمف  ىم٤مل اًمٕمٚمامء: . ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين  يمت٤مب اعمٖم٤مزي ُمـ صحٞمحف

، أو ٕهنؿ مل يٙمـ قمٜمدهؿ إذ  اجلقازقمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمٞم٤مؾمػم اًمّمح٤مسم٦م إمم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٞمٝمقد إُم٤م ًمٌٞم٤من 

، أو ظمٌم أهنؿ ٓ ي٠مظمذون ُمٜمف صمٛمٜم٤ًم أو قمقو٤ًم ومٚمؿ يرد  ذاك ـمٕم٤مم وم٤موؾ قمـ طم٤مضمتٝمؿ

 . ( ، يمت٤مب اًمرهـ ٥ضمـ ،  ٟمٞمؾ إوـم٤مر اهـ ). اًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ومـ ذفؽ إباحة ضعام أهؾ افؽتاب  -2

وشمٗم٤مصٞمؾ هذا احلٙمؿ وأطمٙم٤مم  ، ٤٥مئدة: اعم ڍ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى

 أواين أهؾ اًمٙمت٤مب شُمراضمع ذم يمت٥م اًمتٗمًػم واًمٗم٘مف وذح أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم .
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، وم٘مد  ومـ افتعامؾ مع افؽػار ؿبقل هداياهؿ ما مل يؿـع مـف ماكع ذظل  -3

، ذيمر اًمِمقيم٤مين هذه إطم٤مدي٨م ذم أول اجلزء  هداي٤م مج٤مقم٦م ُمـ اعمنميملم طىمٌؾ اًمٜمٌل 

قز رد اهلدي٦م ًم٥ًٌم ، وًمٙمـ جي ، وهل أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م يمثػمة ـ ٟمٞمؾ إوـم٤مراًم٤ًمدس ُم

، وىمد  قمدم ىمٌقهل٤م شمٕملم ًم٥ًٌم، سمؾ ىمد شمرد هدي٦م اعمًٚمؿ إذا  وهذا ٓ ُيتص سم٤مًمٙم٤مومر . ذقمل

، صمؿ روى طمديثلم ذم هذا  : سم٤مب ُمـ مل ي٘مٌؾ اهلدي٦م ًمٕمٚم٦م ذيمر اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف

أو دومع ُمٗمًدة ظم٤مص٦م  هدي٦م اًمٙم٤مومر جلٚم٥م ُمّمٚمح٦م ٌقلاو ىم جيقز رد ويمذًمؽ . اعمٕمٜمك

، يدل قمغم ظمّمقص هذا احلٙمؿ طمدي٨م قمٞم٤مض سمـ مح٤مر أٟمف أهدى  سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙمٗم٤مر

د سمْ إين هنٞم٧م قمـ زَ  » ، ىم٤مل : ٓ ىم٤مل « أؾمٚمٛم٧م؟ »  ط، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  هدي٦م أو ٟم٤مىم٦م طًمٚمٜمٌل 

صححف أيْم٤ًم اسمـ ظمزيٛم٦م ، و وأسمق داود واًمؽمُمذي وصححف رواه اإلُم٤مم أمحد  « اعمنميملم

وىمد  ، (٥/18٥ ، سم٤مب ىمٌقل اهلدي٦م ُمـ اعمنميملم  ، يمام ذيمر اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري

اظمتٚمٗم٧م أىمقال اًمٕمٚمامء ذم اجلٛمع سملم هذا احلدي٨م وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٕمديدة ذم ىمٌقل 

قمٚمٞمف  ىم٤مل صغم اهللَّىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم:  ،وًمٕمؾ ىمقل اًمًٝمٞمكم هق اًمّمحٞمح  ،هداي٤م اًمٙمٗم٤مر 

ٕٟمف إٟمام يمره ُماليٜمتٝمؿ  ، ومل ي٘مؾ قمـ هديتٝمؿ،  «  هنٞم٧م قمـ زسمد اعمنميملمإين » :وؾمٚمؿ

وُمداهٜمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا طمرسم٤م ًمف ٕن اًمّزسمد ُمِمتّؼ ُمـ اًمّزسمد يمام أن اعمداهٜم٦م ُمِمتّ٘م٦م ُمـ اًمّدهـ 

يمام ذم  ،اهـ ٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م )ؾمٌٞمؾ اهلدى واًمرؿم٤مد . ومٕم٤مد اعمٕمٜمك إمم ُمٕمٜمك اًمٚملم واعماليٜم٦م

وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمزسْمد يٛمٙمـ أن ي٘مع قمغم اًمٕمٓم٤مء ٕضمؾ اإلؾمتدراج  ، عمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م(ا

 ومٝمذا ُمرومقض ُمـ اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر .  ،واعمداهٜم٦م 

حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م  ىمدهدي٦م اعمنمك  وم٢من ،سمح٥ًم اًمدواومع اًمٗم٤مقمٚم٦م سملم اًمٓمروملم و            

: وم٠ميمؾ  ٛمقُم٦مـ٤مة ُمًـسمِم ط قل اهللـٝمقدي٦م أشم٧م رؾمـ، ومٕمـ أٟمس أن اُمرأة ي ُم٘م٤مصد قمدائٞم٦م

 ٤ملـ، ىم : أردت ٕىمتٚمؽ ٤مًم٧مـ، وم٘م ـ ذًمؽـ٠مهل٤م قمـومً طقل اهلل ـك رؾمـٝم٤م إًمـ، ومجلء سم ُمٜمٝم٤م

. رواه  « ٓ » : أٓ ٟم٘متٚمٝم٤م؟ ىم٤مل ىم٤مًمقا « قمكمّ  » ٤ملـأو ىم ، « ُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمًٚمٓمؽ قمغم ذًمؽ »

ر سمـ اًمؼماء سمـ ـامت سمِم، وم ، وذم رواي٦م أيْم٤مً  وأسمق داود ، ورواه اًمٌخ٤مري ٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمفـُمً

، ىم٤مل حمٛمد  الً ـٚمٛم٦م ُمرؾمـرواه أسمق داود قمـ أيب ؾم . تٚم٧موم٘مُ  طقل اهلل ـ، وم٠مُمر رؾم ُمٕمرور
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،  ، وؾمٜمده طمًـ رةــد وصٚمف احل٤ميمؿ وصححف قمـ أيب هريـ: وىم ـ إًم٤ٌمينـٟم٤مس اًمدي

ن : أ واجلٛمع سملم اًمرواي٤مت . ( ُمـ ختري٩م أطم٤مدي٨م وم٘مف اًمًػمة اهـ ). ىمتٚمٝم٤م طوومٞمف أٟمف 

. واهلل  ، صمؿ ُم٤مت سمنم سمـ اًمؼماء وم٘متٚم٧م ىمّم٤مص٤مً  ٘متؾ، وًمذًمؽ مل شمُ  اًمًؿ مل ي٘متؾ ذم أول إُمر

 . ٤ممم أقمٚمؿــشمٕم

أن   ، ومٕمـ أسمـ قمٛمر ومـ افتعامؾ مع افؽػار افعؼد ادشفقر مع هيقد خقز  -4

، وهلؿ ٟمّمػ  عم٤م فمٝمر قمغم ظمٞمؼم ؾم٠مًمتف اًمٞمٝمقد أن ي٘مرهؿ هب٤م قمغم أن يٙمٗمقه قمٛمٚمٝم٤م طاًمٜمٌل 

يمؿ هب٤م قمغم ذًمؽ ُم٤م ؿمئٜم٤م » ، وم٘م٤مل هلؿ ثٛمرةاًم وقمـ قمٛمر سمـ  . رواه ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري « ُٟم٘مرُّ

رواه اإلُم٤مم أمحد  . قد ظمٞمؼم قمغم أن ٟمخرضمٝمؿ ُمتك ؿمئٜم٤مقم٤مُمؾ هي طأن اًمٜمٌل  اخلٓم٤مب 

وعمـ سمٕمده أن  ط، وأٟمف يم٤من جيقز ًمٚمٜمٌل  واحلدي٨م سيح ذم أن اًمٕم٘مد يم٤من قمغم ُمدة جمٝمقًم٦م

 . تك ؿم٤مءُيرضمٝمؿ ُمـ إرض ُم

٠مهؾ ظمٞمؼم طمٞمٜمذاك وُمـ يِمؽمك ُمٕمٝمؿ ذم قمٚم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م أهؾ ظمٞمؼم ظم٤مص٦م سموقمغم ذًمؽ وم٢من       

، هذا قمغم  ويِمؽمط قمٚمٞمف أن ُيرضمف ُمتك ؿم٤مء ، ٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يزارع أظم٤مهٕ ، احلٙمؿ

، وُمذه٥م مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم هذا اًمت٘مدير هق ُمٜمع  شم٘مدير ضمقاز اعمزارقم٦م سملم اعمًٚمٛملم

، عم٤م ذم هذا اًمنمط  ، ُمع اؿمؽماط اخلروج ُمتك ؿم٤مء ص٤مطم٥م إرض رقم٦م ُمدة جمٝمقًم٦ماعمزا

صمؿ اظمتٚمٗم٧م أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شم٠مويؾ  . ُمـ اًمٖمرر اًمذي شمٔم٤مهرت أدًم٦م اًمنمع قمغم ُمٜمٕمف

، ُمع أن احلدي٨م سيح  ، ومٌٕمْمٝمؿ سف احلدي٨م قمـ فم٤مهره طمدي٨م ُمٕم٤مُمٚم٦م هيقد ظمٞمؼم

ُمـ  أن شمٚمؽ اعمٕم٤مُمٚم٦م هل٤م قمٚم٦م ، ٞمح إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممواًمّمح .  وي٠مسمك اًمتٙمٚمػ ذم شم٠مويٚمفسملّم 

وذًمؽ ٕطم٤مدي٨م إُمر  ،اعمٕمٓمٞم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم ذم ضمزيرة اًمٕمرب 

 سم٢مظمراج اعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب . 

، وهل ىمّم٦م ٓ ٟمٕمٚمؿ  رى معرـة بدرـفقرة دم ؾداء بعض أشـافؼصة ادش  -5

ٛمقا أوٓد إٟمّم٤مر ٕمٚم  ضمٕمؾ ومداء سمٕمض إهى أن يُ  ط، روى ومٞمٝم٤م أن اًمٜمٌل  إؾمٜم٤مده٤م

وُمـ أهمرب ُم٤م  . ٌٞمٚمفـ، سم٠من يٕمٚمؿ اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ قمنمة ُمـ همٚمامن إٟمّم٤مر وُيكم ؾم اًمٙمت٤مسم٦م
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اؾمتدل هب٤م قمغم  ، ًمفو ًمٜم٤م همٗمر اهلل ، د اًمٙمريؿ زيدانـقر قمٌـوىمع ذم هذه اًم٘مّم٦م أن اًمديمت

ذم ضمقاز  رأيفيمر هذه اًم٘مّم٦م شم٠ميٞمدًا ًموذ،  ضمقاز إؾمٜم٤مد اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م إمم همػم اعمًٚمٛملم

. وهذا يمٚمف  ، وذًمؽ ذم يمت٤مب أطمٙم٤مم اًمذُمٞملم واعمًت٠مُمٜملم اخت٤مذ سمٓم٤مٟم٦م ُمـ دون اعم١مُمٜملم

ومال ُم٤مٟمع أن يٙمقن هل٤م  ،وم٢من اًمٌٓم٤مٟم٦م ٟمقع ظم٤مص ضمدًا ُمـ اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م  ،ظمٚمط ًمألُمقر 

اًمقٓي٤مت او طمٙمؿ ظم٤مص يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم شمٗمًػم آي٦م آل قمٛمران . وأيْم٤ًم وم٢من ىمٞم٤مس 

وم٢من اًمٗمقارق  ،اإلؾمتخدام واإلؾمتٕمامل ىمٞم٤مس وم٤مؾمد  اًمٕم٤مُم٦م قمغم ُمٓمٚمؼ اًمقـمٜمٞم٦م اًمقفم٤مئػ

ٕن اًمذُمٞملم وٟمحقهؿ هلؿ طم٘مقق وـمٜمٞم٦م سمحٙمؿ قم٘مد اًمتٕم٤ميش ذم سمٚمد  ،يمٌػمة سملم إُمريـ 

وأُم٤م إهى إضم٤مٟم٥م يم٠مهى سمدر طمٞمٜمذاك ومٚمٝمؿ احل٘مقق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اخل٤مص٦م  ،واطمد 

   إٓ سم٘مرار وذوط .ٛمتٕمقن سم٤محل٘مقق اًمقـمٜمٞم٦م وٓ يت ،سم٤مٕهى 

 أُمثٚم٦م ضمٞمدةو شمقضمد اؾمتثٜم٤مءات افتػاوت دم ادػاهقؿ افػؽرية او دم اإلفتزام هبا :  -6

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڍ٤ممم ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم ،ُمـ اًمتٗم٤موت سملم أصح٤مب قم٘مٞمدة ُمٕمٞمٜم٦م 

ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ﮲  

آل  ڍ ﮵  ﮶ ﮷   ﮸  ﮹       ﮺  ﮻ ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﮳  ﮴ 

وأُم٤م اًمريمقن إمم صم٤ٌمهت٤م وقمدم  ،. همػم أن متٞمٞمز هذا ُمـ ذاك حيت٤مج إمم ومحص  8٥قمٛمران: 

شُمْمٌط اًمٜمقاطمل  وًمٙمـ ،دواومع اًمٕم٘مٞمدي٦م وم٠ميمثر صٕمقسم٦م شم٘مٚمٌٝم٤م قمغم اًمرهمؿ ُمـ اظمتالف اًم

  . سملم إـمراف كم اجلٞمداًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٠مٟمٔمٛم٦م وىمقاٟملم شم٤ًمقمد قمغم شمرضمٞمح اجل٤مٟم٥م اًمتٕم٤مُم

 افتعامؾ افدظقي واحلقار افػؽري: ومـفا   -7

   ھ  ھھ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھڍ ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ومٝمل اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م  شاحلٙمٛم٦م  »أُم٤م  ،16٥اًمٜمحؾ:  ڍ ے  ے  ۓ  ۓ

 شاعمققمٔم٦م  »ُمـ ضمٚم٥م ظمػم او دومع ذ . وأُم٤م  ،ذم اًمتٗمٙمػم واًمتٍمف ًمتح٘مٞمؼ هدف 

وم٘مد ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده:  ،ريؽ اعمِم٤مقمر واًمٕمقاـمػ ًمإلؾمتج٤مسم٦م ومٞمٔمٝمر أهن٤م حم٤موًم٦م حت
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ُ ىمٚمٌف ُمـ صمقاب وقم٘م٤مب . اهـ  اًمَققْمظ واًمِٕمٔم٦م واعمْققِمٔم٦م شمذيمَرشُمؽ اإلٟم٤ًمن سمام ُيَٚمـلم 

وم٢من  ،وهمػمه . وأُم٤م وصػ اعمققمٔم٦م سم٤محلًٜم٦م وسمٜمحق ذًمؽ ىم٤مل اخلٚمٞمؾ  ،ُمـ )اعمحٙمؿ( 

ىمد أضم٤مد اًمزخمنمي ذم شمٗمًػم و ،ر وُيرهم٥م ومٞمف ـاحلًٜم٦م ُيٕمؼم هب٤م قمـ يمؾ ُم٤م ُيً

اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م سم٠مهن٤م اعمققمٔم٦م اًمتل ٓ ُيٗمك قمٚمٞمٝمؿ أٟمؽ شُمٜم٤مصحٝمؿ هب٤م وشم٘مّمد ُم٤م 

 ٝم٤موًمٙمٜمٝم٤م ُمققمٔم٦م ئمٝمر ومٞم ،يٜمٗمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م . أي ًمٞمس ومٞمٝم٤م قم٤ٌمرات شم٘مريع وشمقسمٞمخ 

 ،ؿمديد اًمٕمٜم٤مي٦م سمذًمؽ سمال شمٙمٚمػ  طاحلرص قمغم اخلػم هلؿ . وىمد يم٤من رؾمقل اهلل 

ٿ  ٿ  ٹ   ڍ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اًمٕم٤مًمٞم٦م وؾمجٞمتف اًمٓمٞم٦ٌم وًمٙمٜمٝم٤م أظمالىمف 

أي ًمٕمٚمؽ ُُمٝمٚمٌؽ  ، 2اًمٙمٝمػ:  ڍ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ؽ . وىم٤مل شمٕم٤ممم  ًَ وأُم٤م اجلدال  . 7وم٤مـمر:  ڍ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڍٟمٗم

احلقار او اعمٜم٤مفمرة  واإلؾمؽمؾم٤مل ومٞمٝم٤م . وم٢من يم٤من اجلدال عمجرد دومع ومٝمق اعمٖم٤مًم٦ٌم ذم 

وإن  ،ف اًمٜمٔمر قمـ ُمقوع احلؼ ومٝمق ُمذُمقم يمام ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اخلّمؿ سمٍم

يم٤من اجلدال ًمٜمٍمة احلؼ ومٝمق ممدوح يمام ورد ذم أيمثر ُمـ آي٦م . وشمدسمر أن اجلدال ذم 

اجلدال واعمح٤مورة أي سم٠مومْمؾ ـمرق  ،اًمدقمقة جي٥م أن يٙمقن سم٤مًمتل هل أطمًـ 

ه أي٦م إجي٤مب شمٕمٚمؿ ـمرق وذم هذ . قمامل اًمٕمدائٞم٦مإ وإصم٤مرةوأسمٕمده٤م قمـ اإلؾمتٗمزاز 

ويمذًمؽ ذم آي٦م اًمٕمٜمٙمٌقت أيت ذيمره٤م  ،واًمتٗمقق ومٞمٝم٤م  واًمتٗم٤موض اجلدل واعمٜم٤مفمرة

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

 ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ   ڍىم٤مل شمٕم٤ممم و

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ؾ  ،اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ   ڍپ  پ    ڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،12اًمٕمٜمٙمٌقت:  ڍ ڤ     واًمـُٛمَٗمْمَّ

ك: إٓ سم٤مًمتل هل أطمًـ ُمـ وم٢مُم٤م أن ُيّم٤مر إمم شم٘مديره يم٠من يٙمقن اعمٕمٜم ،قمٚمٞمف حمذوف 

ؾ قمٚمٞمف همػمه٤م او أطمًـ ُمـ جم٤مدًمتٝمؿ إي٤ميمؿ . وإُم٤م أن يٙمقن طمذف  ٕن  اًمـُٛمَٗمْمَّ

ويم٠من  ،احلًـ  أومْمٚمٞم٦م وًمٙمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم وم٘مط اعم٘مّمقد ًمٞمس اعمٗم٤موٚم٦م سملم أُمريـ
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وواوح ُمـ صٞمٖم٦م احلٍم ذم أي٦م قمدم ضمقاز أن  إٓ سم٤معمج٤مدًم٦م احلًٜمك .اعمٕمٜمك: 

ـْ ًمٞمس سم٠مهؾ هلذا اًمٗمـ  او اًمتٗم٤موض ذم ُمّم٤محلف يٜمتّم٥م ًمٚمٛمج٤مدًم٦م ذم أُمقر اًمديـ  ،َُم

 وُمـ ٓ ُيتقىمع شمٗمقىمف ومٞمف .

سم٤مًمتل هل  إٓ اجلدال ُمٜمع اؾمتثٜم٤مء ُمـ ، ڍ ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم      

.  اجلدال واعمٜم٤مفمرة وأدب يِمٛمؾ اًمذيـ فمٚمٛمقا ذم ىمقاقمد وفم٤مهر اًمٕم٤ٌمرة ،أطمًـ 

أي ضمقاز  ، ويٜمٌٖمل اًمتذيمػم هٜم٤م أن اإلؾمتثٜم٤مء سمٕمد اعمٜمع إصؾ ومٞمف إوم٤مدة ُمٓمٚمؼ اجلقاز

 ،صمؿ حتدد اًم٘مرائـ ذم طم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م اعمراد ُمـ ُمٓمٚمؼ اجلقاز  ،خم٤مًمٗم٦م اًمتل هل أطمًـ 

٤م قمغم ُمٜمع اجلزي٦م وُم٤م يتٌٕمف أهق اًمقضمقب أم اًمٜمدب أم اإلسم٤مطم٦م؟ وأُم٤م محؾ اًمٔمٚمؿ هٜم

يْم٤مف إمم ذًمؽ أن  ،ُمـ قم٘مقسم٦م وىمت٤مل ومٌٕمٞمد ضمدًا وظم٤مرج ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمًٞم٤مق 

ومـل  ومل يٙمـ ،اعمٕمروف ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت او ُم٤م سمٕمـد أي٦م اًمٕم٤مذة ُمٜمٝم٤م أهن٤م ُمٙمٞم٦م 

ک  گ  گ   ڍوهذا ىمري٥م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ذًمؽ اًمقىم٧م ىمتـ٤مل وٓ ضمزي٦م .

 ڍ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ڍڀ  ڀڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڍ وىمقًمف شمٕم٤ممم ، 2٩اًمٜم٤ًمء: 

اإلؾمتثٜم٤مء هٜم٤م يث٧ٌم حم٦ٌم ضمٝمر اعمٔمٚمقم سم٤مًمًقء ُمـ اًم٘مقل ومٝمق ُمٜمدوب  ،117اًمٜم٤ًمء: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڍ وىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ،او واضم٥م 

  . 8٩اًمتقسم٦م:  ڍ   پپ

  ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ڍ شمٕم٤ممم  ىم٤مل

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

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  ڍ ٤مل ــــوىم ،167 – 168اًمٜمحؾ: 

ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ   ڱ   ڱ      گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

 ومتح٘مٞمؼ هم٤مي٤مت اجلدال . ٩٥ - ٩1ومّمٚم٧م:  ڍڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  

سم٤مًمتل هل أطمًـ واًمدومع سم٤مًمتل هل أطمًـ حيت٤مج إمم ُمٓم٤موًم٦م وحتٛمؾ وشمذًمٞمؾ اًمٓمرق 
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قرة ـ٤ممم سم٤مًمّمؼم سمٕمد إُمر سم٤مًمدقمقة ذم ؾمــوًمذًمؽ أُمر اهلل شمٕم ،وُمٕم٤مجل٦م اًمٕم٘م٤ٌمت 

وأُم٤م ُمـ  ، ڍڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ومّمٚم٧م   ،اًمٜمحؾ 

 إدراك اًمٖم٤مي٤مت . يريد أن يزرع وحيّمد ذم اًمٞمقم ٟمٗمًف ومٝمق سمٕمٞمد قمـ

  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ڍ ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م ًمٞم٧ًم ُمداهٜم٦م

٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م ٓ دم٤مومٞم٤من احلًؿ وم . 9 – 7اًم٘مٚمؿ:  ڍ ۈ ۆ

شمٚمٞملم  طوُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ودوا ُمـ اًمٜمٌل  . واًمٗمّمؾ ذم سمٞم٤من يمٚمٛم٦م احلؼ

وهل اؾمتٕم٤مرة ُمـ  ،سمٚمقا ذًمؽ سم٤معمثؾ وشمٚمقيـ وشمٓمقيع دقمقشمف ووم٘م٤ًم ٕهقائٝمؿ يمل ُي٘م٤م

٧م إي٤مم إومم ًمٚمدقمقة يم٤مٟم وُمٜمذ ٙمٞمؾ .ـىم٤مسماًل إلقم٤مدة اًمتِم ًمٞمٜم٤مً  شمدهلم اًمٌمء جلٕمٚمف

ٜم٦م ذم ـمري٘م٦م ـسم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلً ٚمؿـصغم اهلل قمٚمٞمف وؾم قل اهللـرؾم قةـدقم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڍ  سحي٤ًم ذم شمٌٚمٞمغ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ، ويم٤من اًمتٌٚمٞمغ

، وٓ ي٘مٌؾ أٟمّم٤مف  ومٞمّمٗمٝمؿ سمّمٗمتٝمؿ ،6 - 1اًمٙم٤مومرون:  ڍ  پپ  پ  پ  

ومٛمـ ىمقاقمده اًمتدرج واًمت٘مٞمد  ذم قم٘مٞمدة اإلؾمالم ٟمٗمًٝم٤م . وأُم٤م ذم اًمٕمٛمؾ احلٚمقل

شم٘مٚمٞمؾ اًمٗم٤ًمد ورومع و اإلصالح ومٞم٠مظمذ ُمـ اعمنميملم ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف ُمـ ،سم٤مًمقؾمع 

ُمٝمٛم٦م ذم يمت٤مب وذيمرٟم٤م شمٗم٤مصٞمؾ  ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وؾمٞمتْمح ذًمؽ سمٕمد ىمٚمٞمؾ ، اًمٔمٚمؿ

  )اعمٜمٓمٚمؼ( .

  . وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ أٟمف اضمتٜم٤مب اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم دقمقة اعمنميملم إمم اإلؾمالم

وهؿ همػم ُم١مُمٜملم  ،ُمـ همػم اعمٕم٘مقل وٓ اعمٗمٞمد ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمنميملم سمٗمروع شمٗمّمٞمٚمٞم٦م 

وًمٙمـ ُيدقمقن سمٕمد اًمتقطمٞمد إمم ُم٤م ي٤ًمهؿ ذم  ،سم٤مُٓصقل اًمتل ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٗمروع 

يم٤مًمٕمدل وإقمٓم٤مء احل٘مقق  ،اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر  ٟمنم اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم

ويمذًمؽ ُيدقمقن إمم  ،)قمدم سمخس اًمٜم٤مس( وٟمحقه٤م مم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اعمٙمل 

 اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل شمٖمًؾ درن اًمٜمٗمس وشم٤ًمقمد سمٕمد ذًمؽ قمغم ىمٌقل اإلؾمالم .
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ف اجلٝم٤مد أو اإلؾمالم أٟمف ذح هلؿ وم٘م ًمٙمٗم٤مر إمماذم دقمقشمف  ط ومل يرد قمـ اًمٜمٌل      

،  همػم اعمٗمٞمدة اعمٓم٤مرطم٤مت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م سمٕمض أو اًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق قمغم ٟمحق اعمٕم٤مُمالت

وىمرأ قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًم٘مرآن وأسمٓمؾ  إمم ؿمٝم٤مدة اإلؾمالم طوإٟمام دقم٤مهؿ اًمٜمٌل 

       .هق واوح ذم آي٤مت اًم٘مرآن اعمٙمل  يمام ، أيم٤مذيٌٝمؿ

 هل وإمم اخلػم ُملم او ُم٤مدة اًمدقمقة إمم اإلؾمالمُمْم٤م : 

  ٤ممم ــــُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم ، ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ اًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م

 ڍ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڍ 

 . ٩2اًمٜمحؾ: 

  يمام ذم ٟمحق ىمقًمف قمز وضمؾ  ،٤ممم ــــــيمالم اهلل شمٕم امقمٝمؿـإؾماحلرص قمغم

أي ٕٟمذريمؿ  ، 19إٟمٕم٤مم:  ڍ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڍ 

ې  ې   ى  ى  ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم  سمٚمٖمف اًم٘مرآن . ـْ سم٤مًم٘مرآن وُمَ 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

اًمٜمٗمقس وؾمٚمٓم٤مٟمف . ومٛمـ وضمقه إقمج٤مز اًم٘مرآن شم٠مصمػمه ذم 2اًمتقسم٦م:  ڍ ېئ 

ذم يمت٤مسمٞمف وىمد شمقؾمع ذم ذًمؽ إؾمت٤مذ قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م  ، قمغم إرواح

 )إقمج٤مز اًم٘مرآن( . 

  وُمٜمٝم٤م اعمٗم٤مهٞمؿ  ، شمرك اًمٗمقاطمش اًمدقمقة إمم أصقل اًمٗمْم٤مئؾ وإمم

يم٤مًمٕمدل واًمٜمزاه٦م ورومع اًمٔمٚمؿ وٟمحقه٤م . ُمـ ذًمؽ ىمقًمف  ،اعمِمؽميم٦م ذم اًمٔم٤مهر 

ژ   ڑ  ڑ  ک  ڎ  ڈ  ڈ ژ   ڍ شمٕم٤ممم 

ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  

 – 7٥إقمراف:  ڍےۓ  ۓ   ﮲  ﮳    ﮴ ﮵   ﮶  
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ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ڍ الم ـــ. وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمً 72

اًمِمٕمراء:  ڍھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲   ﮳  ﮴  

 ہ  ہ ھ  ھ   ھ   ھ  ے ڍ وىم٤مل شمٕم٤ممم  .1٥6 – 1٥2

﮵  وشمقضمد  .67اًمٕمٜمٙمٌقت:  ڍ ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

وهذا اًمٜمقع ًمف أمهٞمتف  يملم .أُمثٚم٦م يمثػمة ذم ؾمػمة إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ُمع اعمنم

وًمٞمس ًمإلؾمالم ٟمٗمقذ  اخل٤مص٦م ذم اًمٌالد اًمتل ُيتٚمط ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن واعمنميمقن

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ىم٤مل شمٕم٤مممظم٤مًمص ومٞمٝم٤م . 

 .67هم٤مومر:  چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

أن و ٗم٤مر أن يرومٕمقا اًمٔمٚمؿ قمـ اعمًٚمٛملمُمـ هذا اًمٜمقع ـمٚم٥م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمو

، ىم٤مل: يم٤من  ، وُمٜمف طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ٞمغ أُمر اهلل شمٕم٤مممي٤ًمقمدوهؿ ذم شمٌٚم

هؾ ُمـ رضمؾ حيٛمٚمٜمل  » ، ومٞم٘مقل س سم٤معمقىمػيٕمرض ٟمٗمًف قمغم اًمٜم٤م طاًمٜمٌل 

وم٠مشم٤مه رضمؾ  ، « قمز وضمؾ؟، وم٢من ىمريِم٤ًم ىمد ُمٜمٕمقين أن أسمٚمغ يمالم ريب  إمم ىمقُمف

 ومٝمؾ قمٜمد » ، ىم٤ملن ُمـ مهدا :، ىم٤مل اًمرضمؾ « ممـ أٟم٧م؟ » ُمـ مهدان وم٘م٤مل

، وم٠مشمك  . صمؿ إن اًمرضمؾ ظمٌم أن ُيٗمره ىمقُمف ىم٤مل: ٟمٕمؿ ، « ىمقُمؽ ُمـ ُمٜمٕمف؟

 ، « ٟمٕمؿ » ، ىم٤مل، وم٘م٤مل: آشمٞمٝمؿ وم٠مظمؼمهؿ صمؿ آشمٞمؽ ُمـ قم٤مم ىم٤مسمؾ طرؾمقل اهلل 

وأهؾ اًمًٜمـ إرسمٕم٦م  . رواه اإلُم٤مم أمحد وم٤مٟمٓمٚمؼ وضم٤مء وومد إٟمّم٤مر ذم رضم٥م

اًمِمٞمخ  ٟم٘مؾ، و ، وىم٤مل اًمؽمُمذي طمًـ صحٞمح يمام ذيمر اسمـ يمثػم ذم اًمًػمة

، وهق ىمقل اًمٜمٌل  ؾمتِمٝم٤مد ُمـ احلدي٨مٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ُمقوع اإلحم

 ، « ىمريِم٤ًم ُمٜمٕمقين أن أسمٚمغ يمالم ريب ف وم٢منُمأٓ ُمـ رضمؾ حيٛمٚمٜمل إمم ىمق » ط

سم٢مؾمٜم٤مد  فظمرضمف أسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضموىم٤مل إًم٤ٌمين: طمدي٨م صحٞمح، أ

.  وواوم٘مف اًمذهٌل ًمِمٞمخلمحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمح قمغم ذط ا، وأظمرضمف ا صحٞمح
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وأصح٤مسمف اًمٙمرام  ط(. وذم ؾمػمة اًمٜمٌل  وم٘مف اًمًػمة: ُمـ ختري٩م أطم٤مدي٨م اهـ )

 . آصم٤مر ُمًتٗمٞمْم٦م ذم هذا اعمٕمٜمك

وىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك ُم٤م اؾمتخرضمف اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ طمدي٨م صٚمح       

( أن ٦م، ىم٤مل رمحف اهلل: وُمٜمٝم٤م )أي ُمـ اًمٗمقائد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ىمّم٦م احلديٌٞم احلديٌٞم٦م

وأهؾ اًمٌدع واًمٗمجقر واًمٌٖم٤مة واًمٔمٚمٛم٦م إذا ـمٚمٌقا أُمرًا يٕمٔمٛمقن ومٞمف  اعمنميملم

،  ُُمٜمٕمقا همػمه وإنْ  ، ، أضمٞمٌقا إًمٞمف وأقمٓمقه وأقمٞمٜمقا قمٚمٞمف طمرُم٦م ُمـ طمرُم٤مت اهلل

 ، ، ٓ قمغم يمٗمرهؿ وسمٖمٞمٝمؿ ومٞمٕم٤موٟمقن قمغم شمٕمٔمٞمؿ ُم٤م ومٞمف طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم

،  ٕم٤موٟم٦م قمغم حمٌقب هلل شمٕم٤ممم. ومٙمؾ ُمـ اًمتٛمس اعم ويٛمٜمٕمقن مم٤م ؾمقى ذًمؽ

، ُم٤م مل يؽمشم٥م قمغم إقم٤مٟمتف قمغم ذًمؽ  ، أضمٞم٥م إمم ذًمؽ يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من ُُمرٍض ًمف

وأؿم٘مٝم٤م  وهذا ُمـ أدق اعمقاوع وأصٕمٌٝم٤م . ، ُمٌٖمقض هلل أقمٔمؿ ُمٜمفاعمحٌقب

 ، قمغم اًمٜمٗمقس، وًمذًمؽ و٤مق قمٜمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ و٤مق وىم٤مل قمٛمر ُم٤م ىم٤مل

قل اهلل ـــ، طمتك يم٤من ىمٚمٌف ومٞمف قمغم ىمٚم٥م رؾم ٚمٞمؿـواًمّمديؼ شمٚم٘م٤مه سم٤مًمرو٤م واًمتً

 . ومّمؾ ُم٤م ذم ىمّم٦م احلديٌٞم٦م ُمـ اًمٗمقائد اًمٗم٘مٝمٞم٦م( ، ُمـ )زاد اعمٕم٤مد اهـ .ط

 

اًمتل  ودقمقة همػم اعمًٚمٛملم إمم اًمٗمْم٤مئؾ اًمٕم٤مُم٦م واعمٗم٤مهٞمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمِمؽميم٦م     

 ،يم٤مًمٕمدل واًمٙمٗم٤مءة واًمّمدق وشمرك اًمٔمٚمؿ وٟمحق ذًمؽ  ، يدقمٞمٝم٤م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

 اًمدقمقة هل٤م ومقائد يمٌػمة : هذه

وُمقاٟمع  عمٕم٤ميص ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٓمٌع قمغم اًم٘مٚم٥من يمثرة اا : افػائدة إوػ     

،  وهنٞمف قمـ اًمرذائؾ ـ اعمٜم٤مؾم٥م أُمر اًمٙم٤مومر سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م، ومٙم٤من ُم ىمٌقل اهلدى

ڎ ڈ چ  ، ىم٤مل قمز وضمؾ ُمـ أضمؾ شم٘مقي٦م اطمتامل اؾمتج٤مسمتف ًمدقمقة اإلؾمالم

ىم٤مل و، ٠٩1م: ؾمٌ چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

﮴  چ   شمٕم٤ممم ﮲  ﮳  چھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ

 او اقمتدآً  ٤مُم٦موًمذًمؽ وم٢من اعمرؿمحلم ًمإلؾمتج٤مسم٦م هؿ إيمثر اؾمت٘م .99اًمٌ٘مرة: 
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واعم٘مٚم لم ُمـ اإلهاف ذم  ـ اًمؽمف وأقمامل اًمٗمًؼيم٤معم٘مٚم لم ُم ،ذم طمٞم٤مهتؿ اًمٕم٤مُم٦م 

  . اًمتٗمٙمػم واًمتٍمف

،  صم٤مره٤م إمم اعمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿن اعمٕم٤ميص ىمد شمتنب آا : ةافثاكقافػائدة       

وذًمؽ يم٤مٟمتِم٤مر اًمٙمذب واخلٞم٤مٟم٦م واًمزٟم٤م واًمنىم٦م واًم٘متؾ وٟمحق ذًمؽ ُمـ 

٤مر شمنسم٧م آصم٤مره٤م إمم ُمـ اوٓمر إمم ــ، اًمتل إذا يمثرت قمٜمد اًمٙمٗم اعمٕم٤ميص

ی ی جئ حئ مئ ىئ چ  ٤مممــــشمٕم ىم٤مل،  اًمٕمٞمش سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم

 .11اًمروم:  چيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

سم٤مًمدقمقة إمم اهلل  ، وٓ يدقمل اًم٘مٞم٤مم ن اعمًٚمؿ ٓ يزيمل ٟمٗمًفا : ةفثافثاافػائدة       

اًمذي  ، ومٝمق ُي٤مف أن يِمٛمٚمف اًمٕمذاب قمغم اًمقضمف اًمذي أوضمٌف اهلل شمٕم٤ممم شمٕم٤ممم

يدل قمغم ذًمؽ  . حيؾ سم٤مًمٙمٗم٤مر إذا شمٕمددت ويمثرت أؾم٤ٌمب ومً٘مٝمؿ ووم٤ًمدهؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ڍ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .121إقمراف:  ڍٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ

، وهل شم٠مصمػم  وإذا شمدسمرت هذه اًمٗمقائد وضمدهت٤م شمدور يمٚمٝم٤م قمغم قمٚم٦م واطمدة      

وشمتير  ،وسمذًمؽ يتير اعمًٚمؿ وهمػمه  ،احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م  ؾمٞمئ٤مت اًمٙمٗم٤مر قمغم

وهذا سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمدى أهٚمٞم٦م اًمٙم٤مومر  ٤ممم .ــيمذًمؽ اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم

 ٗم٤مهٞمؿ واًمث٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤م .ًمإلًمتـزام سمتٚمؽ اعم

 ، مجٚم٦م ُمـ أُمقره همػم اًمّمحٞمح٦مطمريتف ذم وًمذًمؽ ضم٤مز أن يؽمك اًمٙم٤مومر و     

دم حم٤موًم٦م ُمٜمٕمف أي قم ،ًمٞمس سمٛمٕمٜمك قمدم دقمقشمف وًمٙمـ سمٛمٕمٜمك قمدم اًمتٕمرض ًمف 

٤ممم ــــ. وىمد يتًع هلذه اعمٕم٤مين ىمقًمف شمٕم ٤مسمفـُمـ سم٤مـمٚمف إذا يم٤من ظم٤مص٤ًم سمف وسم٠مصح

٤ممم ـــــىمقًمف شمٕميمذًمؽ و ،91إٟمٕم٤مم:  ڍ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 ، ٩احلجر:  ڍ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹڍ 

ُمـ اًمؽمك سمٛمٕمٜمك قمدم  ،أي اشمريمٝمؿ  ،٩احلجر:  ڍٺڍوُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م 
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ىم٤مل: رأى قمٛمر   وىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك طمدي٨م اسمـ قمٛمر اًمتٕمرض هلؿ .

وإذا  ٕم٦محلٚم٦م شمٚمًٌٝم٤م يقم اجلٛما: اسمتع هذه ط، وم٘م٤مل ًمٚمٜمٌل  طمٚم٦م قمغم رضمؾ شم٤ٌمع

 ـلشمِ ٤مُ ، وم « ذا ُمـ ٓ ظمالق ًمف ذم أظمرةإٟمام يٚمٌس ه » ، وم٘م٤مل ضم٤مءك اًمقومد

، وم٘م٤مل قمٛمر: يمٞمػ  ، وم٠مرؾمؾ إمم قمٛمر ُمٜمٝم٤م سمحٚم٦م ُمٜمٝم٤م سمحٚمؾ طرؾمقل اهلل 

َٙمٝم٤مإين مل أيمْ  » ، ىم٤مل أًمًٌٝم٤م وىمد ىمٚم٧م ومٞمٝم٤م ُم٤م ىمٚم٧م ًُ  ًَ ٝم٤م أو شمٌٞمٕمُ  ؛ ٝم٤مًمتٚمٌ

رواه  . ؾ ُمٙم٦م ىمٌؾ أن يًٚمؿمم أخ ًمف ُمـ أه، وم٠مرؾمؾ هب٤م قمٛمر إ « شمٙمًقه٤م

ن اًمثٞم٤مب اعمحرُم٦م اًمتل يٚمًٌٝم٤م أومٙمام شمرى  . واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

ُمـ ن هتدى إمم سمؾ جيقز أ ، ُمـ ٓ ٟمّمٞم٥م ًمف ذم أظمرة ٓ يٚمزم إشمالومٝم٤م

وىمد  . سمح٥ًم اظمتالف اعمٗم٤مهٞمؿ أو شم٤ٌمع هلؿ ٚمؾ إظمرىُمـ أهؾ اعم يًتحٌٝم٤م

أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم قمدم إًمزام أهؾ اًمذُم٦م سمٙمثػم يًتدل ًمّمح٦م هذا اعمٕمٜمك سم٢ممج٤مع 

،  واًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م اًمنمقمٞم٦م ، يم٤مًمٓمٝم٤مرة ُمـ واضم٤ٌمت اإلؾمالم

. ويمذًمؽ وم٢من ىمقل أيمثر  وهمػم ذًمؽ ُم٤م هق واضم٥م ُمـ آداب إيمؾ واًمنمبو

، سمنمط أن ٓ  أهؾ اًمٕمٚمؿ هق قمدم اًمتٕمرض ٕهؾ اًمذُم٦م ذم ذب اخلٛمر

، واًم٘مٞم٤مس  إمم اعمًٚمٛملم ٤م، وأن ٓ شمتنب ُمٗم٤مؾمده سملم اعمًٚمٛملم ئمٝمروا ذًمؽ

 وىمد . ، وىمد سح سمذًمؽ سمٕمض اًمٕمٚمامء ي٘متيض ٟمحق هذا اًم٘مقل ذم اخلٜمزير

ورد أن  وم٘مد ،شمقضم٥م اًميورات وشمزاطمؿ إطمٙم٤مم اًمتقؾمع ذم هذا إصؾ 

، وم٠مراد أطمدهؿ أن يزضمر  مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمروا سم٤مًمتؽم وهؿ ينمسمقن اخلٛمر

شمِمٖمؾ  ، وذيمر أن اخلٛمر ، أو ؿمٞمخف ذم اًمٕمٚمؿ ر ومٛمٜمٕمف ص٤مطمٌفخلٛما اًمتؽم قمـ

 . قمتداء قمٚمٞمٝمؿاإلقمـ اًمتؽم قمـ ىمتؾ اعمًٚمٛملم و

   واوح مم٤م ؾمٌؼ أهن٤م: ،هم٤مي٤مت اًمدقمقة 

  . هداي٦م أظمريـ وحم٦ٌم اؾمتج٤مسمتٝمؿ 

  . إىم٤مُم٦م احلج٦م وإسمراء اًمذُم٦م أُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم 

   يم٦م ذم اًمٔم٤مهر .واؾمتثامر اعمٗم٤مهٞمؿ اعمِمؽم ،شم٘مٚمٞمؾ اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد 
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وٟمحـ هٜم٤م سمّمدد ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٖمػم  :ر أتباظفؿ ـل صقاؽة تػؽقـادة ؾـدور افؼ  -8

وم٢من ومٙمر اًمٕم٤مُم٦م يت٠مصمر سمٗمٙمر وُمِم٤مقمر أصح٤مب اًمٜمٗمقذ اًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ  ،ٚمٛملم ـاعمً

﮲ چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم اًم٘مٞم٤مدات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م . ے ے ۓ ۓ 

﮾  ﮿  ﮽  ﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸

﯁      ٱ ٻ ٻ      ﯀

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

،  ُمٕمٚمؾ يمام هق اصٓمالح إصقًمٞملم حٙمؿ هذه أي٦م. وم 7٩ – 76اعم٤مئدة:  چٹٹ

وي١ميمد ذًمؽ دظمقل طمرف اًم٤ٌمء قمغم طمرف اًمتقيمٞمد ومـل  ،ٕمٚم٦م او ؾم٥ٌم ٟمف ُمرشمٌط سمإأي 

أىمرب ُمـ همػمهؿ ُمقدة  طمٞمٜمذاك ٥ًٌم يمقن اًمٜمّم٤مرىوم،   چ     چقم٤ٌمرة 

، هق أن ُمٜمٝمؿ ىمًٞمًلم وره٤ٌمٟم٤م يٕمرومقن اإلؾمالم وي١مُمٜمقن سمف أؿمد اإليامن  ٚمذي آُمٜمقاًم

وًمذًمؽ يًتدل  ، واًم٘مًٞمس هق رئٞمس اًمٜمّم٤مرى ذم اًمديـ واًمٕمٚمؿ .طويتٌٕمقن اًمٜمٌل 

 ذم وصػ ُمٕملم همػمهؿ ُمـأىمؾ  ُٝمؿ، ومَ  سم٤مٔي٦م قمغم أن قمقام اًمٜم٤مس قمغم ديـ ُمٚمقيمٝمؿ وىم٤مدهتؿ

 . ٤مدهتؿيتٚم٘مٗمقٟمف ُمـ ىم ٤مأو أؿمد سمح٥ًم ُم

يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م ورد ذم يمت٥م اًمتٗمًػم أن آي٦م اعم٤مئدة ٟمزًم٧م ذم اًمٜمج٤مر وأصح٤مسمف اًمذيـ      

قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م  ط: سمٕم٨م رؾمقل اهلل  ، ومٕمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وقمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤مٓ أؾمٚمٛمقا

  ط، وم٘مرأ يمت٤مب رؾمقل اهلل  ، ويمت٥م ُمٕمف يمت٤مسم٤ًم إمم اًمٜمج٤مر وم٘مدم قمغم اًمٜمج٤مر اًمْمٛمري

، وأرؾمؾ اًمٜمج٤مر إمم اًمره٤ٌمن واًم٘مًٞمًلم  ٤م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م واعمٝم٤مضمريـ ُمٕمفصمؿ دقم

، ومآُمٜمقا سم٤مًم٘مرآن ووم٤مو٧م أقمٞمٜمٝمؿ  ، وم٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؾمقرة ُمريؿ ومجٛمٕمٝمؿ

إمم  ، ٤76مئدة: اعم چ﮸ ﮹ ﮺چ ، وهؿ اًمذيـ أٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ ُمـ اًمدُمع

، وذم  ، وهذا ظمؼم ُمرؾمؾ ه، رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهمػم7٩اعم٤مئدة:  چٿ ٹچ ىمقًمف

صغم قمغم  ط، وصم٧ٌم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أن اًمٜمٌل  اًمًػمة واًمتٗمًػم أظم٤ٌمر يمثػمة سمٜمحق هذا

ىمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم ُمـ أهؾ و . وذًمؽ ٕٟمف يم٤من ىمد أؾمٚمؿ ، اًمٜمج٤مر يقم ُمقشمف
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 ،٤مه٤م يمام ذم آي٦م اعم٤مئدة اًمتل ذيمرٟم وسمام أٟمزل قمٚمٞمف طاًمذيـ آُمٜمقا سمٛمحٛمد اًمٙمت٤مب وهؿ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ  ويمذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ی یی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

 . 126اًمٜم٤ًمء:  چ يب جت 

ويٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف أيْم٤ًم إمم أن اًمٙمالم قمـ ُمقدة اًمٜمّم٤مرى ًمٚمذيـ آُمٜمقا ورد ذم آي٦م اعم٤مئدة       

 ٤ممُمـ اإلهب ىمدر وهل صٞمٖم٦م ومٞمٝم٤م چ ﮹ چ ، وهل ىمقًمف وًمٗمظ اًم٘مرب سمّمٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ

وىمقًمؽ: أيمثرهؿ  ، اًم٥ًٌم إول: يتْمح ُمـ شمدسمر اًمٗمرق سملم ىمقًمؽ: أىمرهبؿ ُمقدة ، ًمًٌٌلم

وأُم٤م صٞمٖم٦م اًم٘مرب وم٠ميمثر دًٓم٦م قمغم  ،وم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أىمقى دًٓم٦م قمغم إصم٤ٌمت اعمقدة  ،ُمقدة 

 ،يمل يتحقل اًم٘مرب إمم طمْمقر  ، وضمقد أؾم٤ٌمب اعمقدة واًمتل يٛمٙمـ اًمًٕمل ًمتِمٖمٞمٚمٝم٤م

 ؾم٥ٌم اًم٘مرب طمٞمٜمذاك يم٤من إىم٤ٌمل ىم٤مدهتؿ اًمديٜمٞملم قمغم اإلؾمالم . وواوح ُمـ أي٦م أن

، سمنمط أن شمٙمقن  صٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ يمثػمًا ُم٤م شمًتٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اعم٘م٤مرٟم٦م وم٘مط أن اًم٥ًٌم اًمث٤مين:

يمام إذا رأي٧م رضمٚملم ىمّمػميـ وم٢مٟمف جيقز أن شم٘مقل: هذا ُمٜمٝمام أـمقل ُمـ  ، ُم٘م٤مرٟم٦م ُمٕم٘مقًم٦م

ومال ؿمؽ سمجقاز  . ٟمف رضمؾ ـمقيؾإإـمقل ُمٜمٝمام صحٞمح٤ًم أن شم٘مقل ذم ، وإن مل يٙمـ  أظمر

اًمٗم٤موؾ واعمٗمْمقل ذم  ك، وإن مل يِمؽم عمجرد شمقوٞمح اعم٘م٤مرٟم٦م صٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾاؾمتٕمامل 

، وسم٘مقل اعمحدصملم ذم  وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سم٤معمث٤مل اعمت٘مدم ، ُمٓمٚمؼ اًمّمٗم٦م اًمتل طمّمؾ ومٞمٝم٤م اًمتٗمْمٞمؾ

، ويمذًمؽ ىمقل  صحٞمح، وٓ ي٘مقًمقن: هذا طمدي٨م  احلديثلم اًمْمٕمٞمٗملم: هذا أصح ُمـ هذا

، وىم٤مل  ، وٓ ي٘مقًمقن ومٞمف: هذا دًمٞمؾ ىمقي اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمدًمٞمٚملم اًمْمٕمٞمٗملم: هذا أىمقى ُمـ هذا

وم٘م٤مرن يقؾمـػ قمٚمٞمف  ،٩٩يقؾمػ:  چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ شمٕم٤ممم

ويم٠مٟمف يٛمٙمـ  ، سمٛمٕمٜمك أٟمف أىمّؾ يمراه٦م  چڑ ڑ  چُمٙمروهلم سمٚمٗمظ  اًمًالم سملم أُمريـ

شمٗم٤موت ُمراشم٥م اًمٜم٘مٞمض أي  يم٤مخلػم او احل٥م ًمٌٞم٤من اؾمتٕمامل صٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ ًمٗمظ ُمٕملم

وم٤مًمنم همػم اعمتٗم٤مىمؿ أىمرب إمم اخلػم ُمـ  ،وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر اعم٤ًموم٤مت اًمٜمًٌٞم٦م  ،اًمنم واًمٙمره 

. وىم٤مل  ويمذًمؽ اًمٙمره اًم٘مٚمٞمؾ ٟمًٌٞم٤ًم أىمرب إمم اعمح٦ٌم ُمـ اًمٙمره اًمِمديد ، ر اعمتٗم٤مىمؿـاًمِم
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وهمػم اًمزوج ٓ طمؼ  ،667ة: اًمٌ٘مر ڍ  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ   ڍ٤ممم ـشمٕم

ويمالم  ل اًم٘مرآن اًمٙمريؿـووم ،٥9اًمٜمٛمؾ:  ڍ چ  چ  ڇ  ڇ   ڍًمف . وىم٤مل شمٕم٤ممم 

شمٜمٌف  چ﮹ ﮺   چ قم٤ٌمرة وم٢من ،وقمغم أي طم٤مل  ذا اًمٜمقع .ـُمـ ه اًمٕمرب ؿمـقاهد يمثػمة

يٛمٙمـ اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ  ،٦م ـومٕمٜمد همٞم٤مب طم٤مًم٦م ُمرهمقسم ،إمم أُمر ُمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ جم٤مٓت احلٞم٤مة 

ل ـٖمٞمٚمٝم٤م حتـوم٢مذا ٟمجح شمِم ،ٕمَٓمٚم٦م ٤ٌمب ُمُ ـأؾم  إمم طمْمقر. اعمقدة ربـىمُ قَّ

 

 ادبحث اخلامس
 

  احلرية افؼضائقة

 فغر ادسؾؿغ دم بالد اإلشالم

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  چ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ىم٤مل     

، 16اعم٤مئدة:  چٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ًٚمؿ أن حيٙمؿ ٟمص سيح قمغم أٟمف جيقز ًمٚمٛم چپ پ ڀ ڀ ڀ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ٝمؿ ذم ، يمام جيقز ًمف أن يؽميمإًمٞمف ًمٖمرض احلٙمؿ  هؿ إذا ضم٤مؤا سملم اًمٙمٗم٤مر سمحٙمؿ اإلؾمالم

وًمٙمـ إذا اظمت٤مر اعمًٚمؿ أن حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ وم٢مٟمام حيٙمؿ سمنميٕم٦م  ،ىمقاٟمٞمٜمٝمؿ و ٟمٔمٛمتٝمؿذًمؽ إمم أ

 . چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چ شمٕم٤ممموهق ُمٕمٜمك ىمقًمف  ،اإلؾمالم 

 افـؼؾ ظـ إئؿة دم هذه افؼضقة: :أوًٓ 

، وأن  ومذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أن أي٦م حمٙمٛم٦م ، ٘مْمٞم٦مب اًمٜم٘مؾ قمـ إئٛم٦م ذم هذه اًماوٓمر      

ٟم٘مٚمف أسمق  ، ، سمنمط أن ٓ يٙمقن اعمًٚمؿ ـمروم٤ًم ذم اعمٜم٤مزقم٦م احل٤ميمؿ خمػم ذم احلٙمؿ سملم أهؾ اًمذُم٦م

، وهق رواي٦م قمـ اًمِم٤مومٕمل يمام ٟم٘مؾ  سمٙمر اجلّم٤مص قمـ احلًـ واًمٜمخٕمل واًمِمٕمٌل

أسمق قمٌد اهلل سمـ ُمٗمٚمح وم٘مد ىم٤مل  ، وأُم٤م اإلُم٤مم أمحد . قل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، وهق ىم لـــاًم٘مرـمٌ

د ومٞمام ـواًمٕمرض واحل لالم ذم اًمٜمٗمس واعم٤مـذهؿ سمحٙمؿ اإلؾماحلٜمٌكم: يٚمزم اإلُم٤مم أظم

، اظمت٤مره اسمـ  . وقمٜمف )أي اإلُم٤مم أمحد( إن ؿم٤مء مل ي٘مؿ طمد اًمزٟم٤م سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض حيرُمقٟمف
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سم٤مب أطمٙم٤مم  ، 2ضمـ   ، ُمـ )اًمٗمروعـ اه. طم٤مُمد وُمثٚمف ىمٓمع هىم٦م سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض

، وطمرام ذم اإلؾمالم  أي ومٞمام هق طمرام قمٜمدهؿ ش ومٞمام حيرُمقٟمف »ح وىمقل اسمـ ُمٗمٚم ، ٦م(ـــاًمذُم

أن همػم اعمًٚمٛملم إذا  واشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ مجٞمٕم٤ًم قمغم وذًمؽ ًمتٔم٤مهر ٟمّمقص اًم٘مرآن . أيْم٤مً 

او ُيـٕمرض قمـ  ٜم٦مـواًمً ومال حيؾ ًمف إٓ احلٙمؿ سم٤مًم٘مرآن ،ٚماًم ًمٚم٘مْم٤مء سمٞمٜمٝمؿ ـاظمت٤مروا ُمً

 . اًم٘مْم٤مء سمٞمٜمٝمؿ

: وىم٤مل اًمزهري: ُمْم٧م اًمًٜم٦م أن يرد أهؾ  وأُم٤م احلٜمٗمٞم٦م وم٘مد ىم٤مل أسمق اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي      

، ومٞمحٙمؿ  اًمٙمت٤مب ذم طم٘مقىمٝمؿ وُمقاريثٝمؿ إمم أهؾ ديٜمٝمؿ إٓ أن ي٠مشمقا راهمٌلم طمٙمؿ اهلل

، ُم٤م مل يؽماوقا  ٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ، وهذا اًم٘مقل يقاومؼ ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ٓ حي سمٞمٜمٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل

وىمد ذيمر أسمق سمٙمر اجلّم٤مص ُمذه٥م أصح٤مسمف )أي  . اهـ )ُمـ شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي(. سمحٙمٛمٜم٤م

ر ـ٘مد طم٤مول أسمق سمٙمر اجلّم٤مص أن يٗمًوم ، ، إٓ أٟمف ظمرضمف خترجي٤ًم ذم هم٤مي٦م اًمٖمراسم٦م احلٜمٗمٞم٦م(

ذم  أىمقال أيب طمٜمٞمٗم٦م  سمام ي٘متيض ٟمًخ ضمقاز اإلقمراض دون اؿمؽماط اعمجلء ، وهق ختري٩م

وىم٤مل  هم٤مي٦م اًمتٙمٚمػ واًمْمٕمػ وٓ يّمح ًمٖم٦ًم وٓ قم٘ماًل ختري٩م مجٞمع أىمقال أيب طمٜمٞمٗم٦م قمٚمٞمف .

، وم٢من  ، وٓ ُمت٤مضمرهتؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمرسم٤م اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل: وٓ يٕمؽمض هلؿ ذم أطمٙم٤مُمٝمؿ

. وىمٞمؾ حيٙمؿ  ، وإن ؿم٤مء أقمرض حت٤ميمٛمقا إًمٞمٜم٤م وم٤محل٤ميمؿ خمػم إن ؿم٤مء طمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمام أٟمزل اهلل

ويمالم اًم٘مرـمٌل  . (69 ٦م ـ، آي قسم٦مـاهـ )ُمـ شمٗمًػم ؾمقرة اًمت. ذم اعمٔم٤ممل قمغم يمؾ طم٤ملسمٞمٜمٝمؿ 

 اًمذي ضمزم سمف ُمًت٘مٞمؿ ضمدًا .

ف ، ٟمًخف ىمقًم ُمٜمًقخ چپ پ ڀ ڀ ڀ چ  وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم      

اعم٤مئدة:  چڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ   شمٕم٤ممم

، وٟم٘مٚمف قمـ  سمف أظمذ أسمق حمٛمد سمـ طمزموجم٤مهد وقمٙمرُم٦م و ، وهذا ىمقل اسمـ قم٤ٌمس 17

دمه٤م طمومٚمؿ أضمد ٕ ، واًمِم٤مومٕمل رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم وأُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م . أصح٤مسمف ُمـ اًمٔم٤مهري٦م

، وإٟمام وضمدت أن  شمٍمحي٤ًم سم٤معمٜمع ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ اإلقمراض قمـ احلٙمؿ سملم اًمذُمٞملم سمحج٦م اًمٜمًخ

، وم٢من  اًمٙمٗم٤مر قم٤مُم٦م إئٛم٦م أظمذوا سمٌمء ُمـ اًمتخٞمػم وضمقاز اإلقمراض قمـ احلٙمؿ سملم



 526 

، وهق ىمقل  ، سمح٥ًم ُم٤م يراه ُمـ ُمّمٚمح٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م أظمذوا سمٔم٤مهر أي٦م ذم ختٞمػم احل٤ميمؿ

 . ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م أيْم٤مً 

وأُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل وم٘مد ضمقز اإلقمراض قمـ احلٙمؿ سملم أهؾ اًمذُم٦م إذا مل ي٠مشمقا       

 إذا ضم٤مء أطمد  اعمتخ٤مصٛملم ُمٜمٝمؿ، سمؾ ُمٜمع ُمـ احلٙمؿ سملم ويتح٤ميمٛمقا إمم ىم٤ميض اعمًٚمٛملم

، مم٤م يدل  ، وُمثؾ هذا اعمذه٥م ٓ يّمح أسمدًا ذم احلٙمؿ سملم اعمًٚمٛملم اخلّمٛملم دون أظمر

. وروي قمـ  ٕطمٙم٤مم اإلؾمالم همػم اعمًٚمؿومرق سملم أهٚمٞم٦م اعمًٚمؿ وأهٚمٞم٦م قمغم أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

، وروي ُمـ  اًمِم٤مومٕمل إجي٤مب احلٙمؿ سملم أهؾ اًمذُم٦م ومٞمام إذا حت٤ميمٛمقا إمم ىم٤ميض اعمًٚمٛملم

، وهذا ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف ضمقاز اإلقمراض قمٜمٝمؿ  يمتٗم٤مء سمؽماومع أطمد اخلّمٛملمه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اإلُمذ

، طمتك وإن يم٤من إُمر ُمـ إُمقر اًمتل ٓ ُيًٙم٧م قمٜمٝم٤م  إذا مل يتح٤ميمٛمقا إمم ىم٤ميض اعمًٚمٛملم

، وهمػممه٤م قمغم قمدم قم٘مقسم٦م  واًمِم٤مومٕمل ، ويمذًمؽ اشمٗمؼ أسمق طمٜمٞمٗم٦م ًمق طمّمٚم٧م سملم اعمًٚمٛملم

 . قا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سم٤مخلٛمرأهؾ اًمذُم٦م إذا شمٕم٤مُمٚم

 

 : حجة مـ زظؿ كسخ نية ادائدة:اً قـثاك

، ٟمًتٕملم سم٤مهلل  سمحج٩م چپ پ ڀ ڀ ڀ چ  شمٕم٤ممماطمت٩م ُمـ ىم٤مل سمٜمًخ ىمقًمف       

 . وسمٞم٤من وضمف اخلٓم٠م ذم آؾمتدٓل هب٤مشمٕم٤ممم قمغم ذيمره٤م 

 چڑ ڑ ک ک ک چ  هل ىمقل ُمـ زقمؿ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  احلجة إوػ      

وهذه طمج٦م واهٞم٦م  چپ پ ڀ ڀ ڀ چ  ُمٕم٤مرض ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم، 17اعم٤مئدة: 

وذًمؽ ًم٘مٞم٤مم اًمؼماهلم واشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ مجٞمٕم٤ًم قمغم وضمقب اجلٛمع سملم إدًم٦م إذا أُمٙمـ 

 . ، يمام حيرم ضب سمٕمض اًمٜمّمقص سمٌٕمض ، وحيرم طمٞمٜمئذ اإلقمراض قمـ سمٕمْمٝم٤م ذًمؽ

إذا ضم٤مؤا هؿ  لم اًمٙمٗم٤مرأيتلم هق أن ي٘م٤مل: سم٠من اعمًٚمؿ خمػم ذم احلٙمؿ سم سملموـمريؼ اجلٛمع 

 . ، وًمٙمٜمف إذا طمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ وضم٥م قمٚمٞمف أن حيٙمؿ سمام أٟمزل اهللهلذا اًمٖمرض 

، ومزقمٛم٧م ـم٤مئٗم٦م أن اًمّمح٤ميب إذا  اخلؼم قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن أي٦م ُمٜمًقظم٦م: احلجة افثاكقة      

. وهذه  ، وًمٞمس قمـ رأي واضمتٝم٤مدط ، وم٢مٟمام يٙمقن ذًمؽ قمـ قمٚمؿ ُمـ اًمٜمٌل  ادقمك اًمٜمًخ
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، ٕن اًمٜمًخ ذم قمرف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وٟمحقهؿ ُمـ إئٛم٦م  ك ُمـ اًمتل ىمٌٚمٝم٤ماحلج٦م أوه

،  وشمقوٞمح اعمٌٝمؿ ، يدظمؾ ومٞمف ختّمٞمص اًمٕم٤مم وشم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ وسمٞم٤من اعمجٛمؾ اعمت٘مدُملم

ـ ـ، سح سمذًمؽ ـم٤مئٗم٦م ُم وٟمحقه ُمـ أوضمف اًمٌٞم٤من اعمتّمؾ ؾمتثٜم٤مءدظمؾ ومٞمف أيْم٤ًم اإلوي

ل اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ ـ، واًمِم٤مـمٌل وم اعمقىمٕملم(، ُمٜمٝمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم )إقمالم  اًمٕمٚمامء

، وهل أُمثٚم٦م ٓ ختٗمك قمغم  أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ هذا اًمٜمقع رمحف اهلل)اعمقاوم٘م٤مت(، وذيمر اًمِم٤مـمٌل 

أراد سم٤مًمٜمًخ هٜم٤م شمقيمٞمد وضمقب  ومٞمحتٛمؾ أن اسمـ قم٤ٌمس  .  سم٤معم٠مصمقر٤مًمتٗمًػمسم اخلؼمة أهؾ

، وهذا اًمتقيمٞمد ضب ُمـ زي٤مدة  ٚمٛملمهمػم اعمً ذم طم٤مل اظمتٞم٤مر احلٙمؿ سملم إشم٤ٌمع ُم٤م اٟمزل اهلل

٤ٌمس أراد سم٤مًمٜمًخ اعمٕمٜمك اعمّمٓمٚمح قمٚمٞمف ذم . وقمغم شم٘مدير أن اسمـ قم اًمٌٞم٤من سمتٔم٤مهر إدًم٦م

ذم اصٓمالح  ٕن اًمٜمًخ ، ّمح٤ميب إٓ سمنموط، وم٤مدقم٤مء اًمٜمًخ ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًم أصقل اًمٗم٘مف

أن :  مـ افصحايب وذوط ؿبقففاًمٕمٛمؾ سم٠مي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم .  سمٓم٤ملإ يتْمٛمـ اعمت٠مظمريـ

، وأن ذم اًمٜمزول  ، وأن يتْمٛمـ ىمقًمف شم٠مظمر اًمٜم٤مؾمخ قمـ اعمٜمًقخ يذيمر ًمٜم٤م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

ال حيؾ ًمف ادقم٤مء ، وأُم٤م ُمـ هداه اهلل شمٕم٤ممم إمم اجلٛمع سملم إدًم٦م وم يتٕمذر اجلٛمع سملم اًمٜمّملم

قى أن . وأُم٤م دقم طوإؾم٘م٤مط اًمٕمٛمؾ سمٌٕمض ُم٤م أٟمزل اهلل إٓ سمٜمص ُمٜم٘مقل قمـ اًمٜمٌل  اًمٜمًخ

، سمؾ ىم٤مم  سمره٤من سمال، ومٝمل دقمقى  اًمّمح٤ميب ٓ ي٘مقل سم٤مًمٜمًخ إٓ سم٤مًمتقىمٞمػ دون آضمتٝم٤مد

، واًمذي قمٚمٞمف  اًمّمح٤ميب جمتٝمد ُمـ أئٛم٦م اعمجتٝمديـ اًمٗم٘مٞمف ُمـ ٕن ، اًمؼمه٤من قمغم إسمٓم٤مهل٤م

، وٓ ؿمؽ أن شمٕمذر  قمٛمؾ اعمجتٝمديـ هق اًم٘مقل سمٜمًخ اعمت٘مدم سم٤معمت٠مظمر إذا شمٕمذر اجلٛمع

،  ، وىمد هدى اهلل شمٕم٤ممم سمٕمض اعمجتٝمديـ إمم يمثػم مم٤م شمٕمذر قمغم همػمهؿ ٝم٤مدياجلٛمع أُمر اضمت

 . وهذا ٓ يِمؽ ومٞمف ُمـ ًمف اـمالع قمغم ُم٤ًمئؾ اًمٜمًخ ذم اًمٗم٘مف وأصقًمف

 چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم : احلجة افثافثة      

احلٙمؿ  ، وسح سم٠من اإلقمراض قمـ ، اؾمتدل سمٕمض أهؾ هذا اًمٕمٍم هبذه أي٦م11اعم٤مئدة: 

 ٤مممـف قمغم ٟمًخ اًمتخٞمػم ذم ىمقًمف شمٕم، وهذا يدل سمزقمٛم سملم اًمٙمٗم٤مر يدظمؾ ذم طمٙمؿ هذه أي٦م

 .  چپ پ ڀ ڀ ڀ چ 
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،  أن هذا آؾمتدٓل ؾم٘مٓم٦م قمٔمٞمٛم٦م مل يتٕمٛمده٤م ىم٤مئٚمٝم٤م : واجلقاب وباهلل تعاػ افتقؾقؼ      

وومًقق  ق يمٗمرشمٕم٤ممم أسم٤مح سمٜمص اًم٘مرآن ُم٤م ه، هق أن اهلل  هذا آؾمتدٓلوذًمؽ أن ُمٕمٜمك 

، وم٘مد ٟمز  ، همٗمر اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمف ، ومٝمذا اؾمتدٓل ُمـ همٗمؾ قمـ ٟمتٞمج٦م ىمقًمف وفمٚمؿ صمؿ ٟمًخف

ھ چ   ٤ممم، ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕموطمؼ  ص٤مطم٥م شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٠مُمر إٓ سمام هق قمدل

﮳  ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

﮿ ﯀ ﯁             

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ    ڭ ڭ 

 67إقمراف:  چجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ ، وىم٤مل قمز وضمؾ٩2 –

 .92اًمٜمحؾ:  چڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

اعم٤مئدة:  چۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ شمٕم٤ممم وإذا شمدسمرت ىمقًمف      

، ىمد يٙمقن ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ُمـ همػم  سملم اًمٙمٗم٤مر سم٤مإلؾمالم قمٚمٛم٧م سمٞم٘ملم أن احلٙمؿ ،11

ٚمق يم٤من ضمٜم٤ًًم واطمدًا عم٤م ضمقز اهلل شمٕم٤ممم اإلقمراض قمـ احلٙمؿ وم،  ضمٜمس احلٙمؿ سملم اعمًٚمٛملم

 . ، ٓ ذم ٟمص ُمٜمًقخ وٓ ٟم٤مؾمخ سملم اًمٙم٤مومريـ

ويمذًمؽ وم٢من ُمـ شمدسمر طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمًخ قمٚمؿ سمٞم٘ملم أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يٜمًخ ُمـ ذيٕمتف إٓ       

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ  يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، و ظمػم ُمٜمفقمدًٓ سمٕمدل ُمثٚمف أ

، وهذا يمٚمف يٌٓمؾ ىمقل 122اًمٌ٘مرة:  چپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

، ُمًتدًٓ سمآي٤مت إُمر سم٤مًمٕمدل واًم٘مًط يمام  ُمـ ذه٥م إمم ٟمًخ اًمتخٞمػم ذم احلٙمؿ سملم اًمٙمٗم٤مر

ٻ ٻ چ   دل ًم٘مقًمف سم٤مًمٜمًخ سمٜمحق ىمقًمف شمٕم٤ممموم٢مٟمف اؾمت ، ومٕمؾ أسمق حمٛمد سمـ طمزم رمحف اهلل

ٱ ٻ ٻ چ  ممــــ٤م، وىمقًمف شمٕم٤1٩٥مء: ـاًمٜمً چٻ ٻ پ پ 

، ومزقمؿ 6٥احلديد:  چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

وإُمر  ـ اًم٘مًط شمريمٝمؿ حيٙمٛمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر اعمٌدلسمـ طمزم أٟمف ًمٞمس ُماأسمق حمٛمد 
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،  وم٢من ذيٕم٦م اإلؾمالم مل خترج قمـ اًمٕمدل واًم٘مًط ىمط ، رمحف اهلل، وهذه زًم٦م ُمٜمف  اعمٜمًقخ

وٟمز  ، وٓ سمٕمده ، وٓ ىمٌؾ ذًمؽ قمـ احلٙمؿ سملم اًمٙمٗم٤مرٓ طملم أسم٤مح اهلل شمٕم٤ممم اإلقمراض 

،  ، ُمـ اًم٘مقاقمد اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ٟمزًم٧م ذم اًم٘مرآن اعمٙمل اسمـ طمزم أن إُمر سم٤مًمٕمدل واًم٘مًط

پ پ ڀ ڀ چ  ٤مممــ، وأُم٤م ىمقًمف شمٕم الُمٞم٦مـوذم اعمراطمؾ إومم ُمـ اًمدقمقة اإلؾم

، ومال  ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن، سمؾ ُمـ أواظمر  ومٛمـ أي٤مت اعمدٟمٞم٦م سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ چ ڀ

، أن يٙمقن ُمٜمًقظم٤ًم سمآي٤مت إُمر  وٓ ُمـ ضمٝم٦م شم٤مريخ اًمٜمزول يّمح ٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر

 . سم٤مًمٕمدل واًم٘مًط

، هق  ، وٟمص اًمتخٞمػم ذم احلٙمؿ سملم اًمٙمٗم٤مر وـمريؼ اجلٛمع سملم ٟمّمقص إُمر سم٤مًم٘مًط      

ًٓم٤ًم ذم سمٕمض أن ي٘م٤مل: إن إىم٤مُم٦م إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اًمٙمٗم٤مر ىمد يٙمقن ىم

 وطم٘مٞم٘م٦م إُمر أن اًمٙم٤مومر ، ، وىمد ٓ يٙمقن ىمًٓم٤ًم ذم سمٕمض إطمٞم٤من إظمرى إطمٞم٤من

وًمٙمـ ٓ ُمٗمر ُمـ ُمٓم٤مًمٌتف هب٤م طملم يتٕمٚمؼ إُمر  ،ًمٞمس أهالً ًمنميٕم٦م اإلؾمالم  سم٤مإلؾمالم

يم٤مًمٔمٚمؿ  واًمٜمٝمل قمـ اًمرذائؾ يم٤مًمٜمزاه٦م واًمّمدق سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م يم٤مُٕمر سم٤مًمٗمْم٤مئؾ اًمٕم٤مُم٦م

  و طملم يٙمقن اعمًٚمؿ ـمروم٤ًم ذم اًم٘مْمٞم٦م .ا واخلٞم٤مٟم٦م

،  سمٞمٝمقدي حمٛماًم جمٚمقداً  طقمغم اًمٜمٌل  رّ طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل: ُمُ  : احلجة افرابعة      

ومدقم٤م رضمالً ُمـ  ، ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ، « هٙمذا دمدون طمد اًمزاين ذم يمت٤مسمٙمؿ؟ » وم٘م٤مل طومدقم٤مهؿ 

هٙمذا دمدون طمد اًمزاين ذم ، أ قؾمكأٟمِمدك سم٤مهلل اًمذي أٟمزل اًمتقراة قمغم ُم » ، وم٘م٤مل قمٚمامئٝمؿ

أًمٚمٝمؿ إين أول ُمـ أطمٞم٤م أُمرك  » ط، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، ٟمجده اًمرضمؿ ىم٤مل: ٓ ، « يمت٤مسمٙمؿ؟

 ، وورد ذم رواي٦م ، وًمٙمـ سمًٞم٤مق أـمقل . رواه ُمًٚمؿ هبذا اًمٚمٗمظ وم٠مُمر سمف ومرضمؿ ، « أُم٤مشمقه إذْ 

،  ٜمٝمؿ ىمد أطمّمٜم٧م٤مٟمف سم٤مُمرأة ُمّمٝمؿ سمٕمد إطمٜمي أن اًمٞمٝمقد زٟمك رضمؾ ُمًمٓمؼما ٕيب ضمٕمٗمر

ؾ اًمذُم٦م ُمـ اجلزء سم٤مب أطمٙم٤مم أه ،) ومتح اًم٤ٌمري  ، وٟم٘مٚمٝم٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم وذيمر اًم٘مّم٦م

اؾمتدل هبذا احلدي٨م ُمـ ىم٤مل سمقضمقب إىم٤مُم٦م احلد اًمنمقمل قمغم اًمٙم٤مومر  ( . وىمد اًمث٤مين قمنم

 . إذا زٟمك
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 ومٖم٤مي٦م ُم٤م ، چ پ پ ڀ ڀ ڀچ   إن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملوافتحؼقؼ هق أن يؼال:       

وذًمؽ ٕن اًمٞمٝمقد  شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م أن حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ اظمت٤مر ذم طذم احلدي٨م هق أن اًمٜمٌل 

ويمذًمؽ ٕن طمٙمؿ اإلؾمالم ذم  ،ضم٤مءوا هبام إًمٞمف يمام شمدل قمٚمٞمف رواي٦م اًمّمحٞمحلم وهمػمه٤م 

ذم ىمْمٞم٦م  ٓ يٕمٜمل قمدم ضمقاز اظمتٞم٤مر اإلقمراضوهذا  شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م ـم٤مسمؼ طمٙمؿ اًمتقراة .

. وهٙمذا اًم٘مقل ذم يمؾ أُمر سمِمٞمئلم ومّم٤مقمدًا قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٙمريؿ رآن ٟمص قمٚمٞمف اًم٘م أظمرى يمام

، وذًمؽ سمح٥ًم ُم٤م  ، وم٢من ًمؽ أن ختت٤مر ذم هذه اعمرة همػم ُم٤م ختت٤مره ذم اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م اًمتخٞمػم

،  وًمٙمـ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٠من اًمزٟم٤م ُمـ اخل٤ٌمئ٨م اًمتل ينع اٟمتِم٤مره٤م . حيدث ُمـ ُمّم٤مًمح

إذا ؿم٤مقم٧م ُمٜمٝمؿ هذه إقمامل ومل يًتٓمٞمٕمقا  اًمقضمفومٞمؽمضمح إىم٤مُم٦م احلد قمغم اًمٙمٗم٤مر ُمـ هذا 

 . ُمـ ضمٝم٦م ٟمًخ ضمقاز اإلقمراض يمام زقمٛم٧م ـم٤مئٗم٦م وًمٞمس، طمٍمه٤م ذم سمٞمئـتٝمؿ 

 ١ميد، شم(  اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ اًمّمحٞمحلم ) ويمذًمؽ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٠من أًمٗم٤مظ احلدي٨م ذم      

ؿ اًمذيـ ضم٤مءوا أهنؿ ههق  ُيت٤مر إىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م طسم٠من اًمذي ضمٕمؾ اًمٜمٌل 

. وم٤مٟمٓمٚمؼ رؾمقل  أيت سمٞمٝمقدي وهيقدي٦م ىمد زٟمٞم٤م ط، ومٕمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل إًمٞمف 

٤مًمقا: ٟمًقد ىم ، « ُم٤م دمدون ذم اًمتقراة قمغم ُمـ زٟمك؟ » :، وم٘م٤مل طمتك ضم٤مء هيقد طاهلل 

ٚمٝمام  وم٠مشمقا سم٤مًمتقراة إن يمٜمتؿ » . ىم٤مل ويٓم٤مف هبام ضمقهٝماموٟمخ٤مًمػ سملم و وضمقهٝمام وُٟمَحٛم 

، ووع اًمٗمتك اًمذي ي٘مرأ يده  ، ومج٤مءوا هب٤م وم٘مرأوه٤م طمتك إذا ُمروا سمآي٦م اًمرضمؿ « ص٤مدىملم

، وهق ُمع رؾمقل  ، وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ ؾمالم قمغم آي٦م اًمرضمؿ وىمرأ ُم٤م سملم يدهي٤م وُم٤م ورائٝم٤م

.  ومرمج٤م ط. وم٠مُمر هبام رؾمقل اهلل  ومرومٕمٝم٤م وم٢مذا حتتٝم٤م آي٦م اًمرضمؿ ، : ُُمره ومٚمػمومع يدهطاهلل 

وذم سمداي٦م هذه اًمرواي٦م ذم اًمّمحٞمحلم اًمتٍميح سم٠من  . ُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف واًمٌخ٤مريرواه 

َأشَمْقا  نَّ اًْمَٞمُٝمقدَ أَ : ـ قمٛمر سمؾ صم٧ٌم سحي٤م قمـ اسم ،ُاشمِـل سمٞمٝمقدي وهيقدي٦م ىمد زٟمٞم٤م  طاًمٜمٌل 

وصححف  ، اإلُم٤مم أمحد. رواه  سمَِرضُمٍؾ َواُْمَرَأٍة ُِمٜمُْٝمْؿ ىَمْد َزَٟمَٞم٤م َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اًمٜمٌَِّلَّ 

 . ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط قمغم ذط اًمّمحٞمحلم

رضمؿ اًمٞمٝمقدي واًمٞمٝمقدي٦م سمحٙمؿ اًمتقراة  طأن اًمٜمٌل  ـم٤مئٗم٦مزقمٛم٧م  : احلجة اخلامسة      

، وأن  ، وزقمٛم٧م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م أن ُمـ ذوط اإلطمّم٤من اإلؾمالم وًمٞمس سمحٙمؿ اإلؾمالم
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، ٟٓمتٗم٤مء ذط اإلطمّم٤من  رضمؿ اعمحّمـ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ يتٜم٤مول همػم اعمًٚمٛملم

 ، ووصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م آسمدة وىمد ذيمر أسمق حمٛمد سمـ طمزم شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م ، وهذه ُم٘م٤مًم٦م سم٤مـمٚم٦م . سمزقمٛمٝمؿ

ذيمره٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم )ومتح اًم٤ٌمري( وايمتٗمك سم٠من  ويمذًمؽ،  ُمٝمٚمٙم٦م ويمٗمر ممـ ىم٤مل هب٤م

ٔمٞمؿ سملم ، ٕن اًمٗمرق قم ، يمام ذيمر اسمـ طمزم . واًمّمحٞمح أهن٤م ُم٘م٤مًم٦م ُمٝمٚمٙم٦م وٕمػ دًمٞمٚمٝم٤م

ؿ اًمذي يٕمت٘مد احل٤ميمؿ سمديٜمٝمسمٞمٜمٝمؿ  اًمٓمققمل ، وسملم احلٙمؿ اإلقمراض قمـ احلٙمؿ سملم اًمٙمٗم٤مر

رؾمقل وُمـ اًم٤ٌمـمؾ أن ُيٜم٥ًم إمم  ،ومٝمذا ٓ جم٤مل ًمف  ، همػم ُمّم٤مدىم٦م قمٚمٞمف ذيٕم٦م اإلؾمالم أن

يمام أن اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ىمْم٤مي٤م اإلوٓمرار  ، أٟمف طمٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سمٖمػم ديـ اإلؾمالم طاهلل 

 ،وًمٙمـ يٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل إن طمٙمؿ اًمتقراة هٜم٤م ـم٤مسمؼ طمٙمؿ اإلؾمالم  ٌٞمح شمرك اًمقاضم٥م .اًمتل شم

ُم٤م  »هلؿ  طوأُم٤م ىمقل اًمٜمٌل  وم٤محلٙمؿ سم٤مإلؾمالم ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م هق طمٙمؿ اًمتقراة أيْم٤ًم .

 ، اًمتقراة ُمْم٤مُملم اؾمتٕمدادهؿ ًمٙمتامنومٝمذا ًمٙمِمػ  ، « دمدون ذم اًمتقراة قمغم ُمـ زٟمك؟

٤مًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م يمام يم٤مٟم٧م ذم قمٝمد ُمقؾمك وقمٞمًك قمٚمٞمٝمام  سمويمذًمؽ إلقمالن إيامن اعمًٚمٛملم

٤ٌَّمسٍ وم ،. وإٟمام ُرضمؿ اًمٞمٝمقدي واًمٞمٝمقدي٦م إلطمّم٤مهنام  اًمًالم ـِ قَم ـِ اسْم ُأيِتَ َرؾُمقُل  » ، ىَم٤مَل  َٕم

٠َمًُمقُه َأْن حَيْٙمُ  ط اهللَِّ ًَ ٦ٍم ىَمْد َزَٟمَٞم٤م َوىَمْد ُأطْمِّمٜم٤َم وَم احل٤ميمؿ رواه  « َؿ ومِٞمٝماَم سمِٞمَُٝمقِديٍّ َوهَيُقِديَّ

ـِ قُمَٛمرَ وصححف . و ـِ اسْم لْمِ ىَمْد ُأطْمِّمٜم٤َمقَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ َرضَمَؿ هَيُ  َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل : قَم . رواه  قِديَّ

 اسمـ طم٤ٌمن وصححف إًم٤ٌمين .

 

 إلـراه دم افديـ:: إصؾ دم هذه افؼضقة هق كػل ااً ـثافث

ٔم٤مهر أي٦م اًمٕمٛمقم ذم ٟمٗمل اإليمراه ٕهن٤م وم ،6٥2اًمٌ٘مرة:  ڍ  حئ  مئ  ی  جئڍ شمٕم٤ممم ىم٤مل        

ومٙمام ٓ جيقز إيمراه اًمٙمٗم٤مر قمغم  ،يمام أن ًمٗمظ اًمديـ يِمٛمؾ اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م  ،ٟمٙمرة ُمٜمٗمٞم٦م 

قمدم ضمقاز إيمراه اًمٙمٗم٤مر قمغم ذيٕم٦م اإلؾمالم ذم إقمتٜم٤مق اإلؾمالم ومٙمذًمؽ شمدل أي٦م قمغم 

اعمًٚمٛملم شمٜمٔمٞمؿ حم٤ميمٛمٝمؿ ومٕمغم همػم  ،إُمقر اًمتل شمدور سمٞمٜمٝمؿ ظم٤مص٦م ذم سمالد اإلؾمالم 

او ُٓم٧ًم  ،اخل٤مص٦م هلذا اًمٖمرض . وأُم٤م إذا يم٤من اعمًٚمؿ ـمروم٤ًم يتٕمذر قمزًمف قمـ اًم٘مْمٞم٦م 

 ومال ؿمؽ سمقضمقب احلٙمؿ سمحٙمؿ اإلؾمالم .  ،اًم٘مْمٞم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م وؿمٛمٚم٧م اعمًٚمٛملم 
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وأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م  ، ضمقاز ٟمٙم٤مح اًمٙمت٤مسمٞم٦م همػم اعمح٤مرسم٦مإمم  ىمدياًم وطمديث٤مً  ذه٥م قم٤مُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م      

قمدم ضمقاز قم٘مد اًمٜمٙم٤مح سملم اعمًٚمؿ واًمٙمت٤مسمٞم٦م إٓ أن يٙمقن  ذم ُمذهٌٝمؿاإلُم٤مُمٞم٦م وم٤معمِمٝمقر 

تٕم٦م . وًمٙمـ ُيـٜم٘مؾ قمـ اعمٕم٤مسيـ ُمـ إُم٤مُمٞم٦م أن اًمٜمٙم٤مح اًمدائؿ اعمأي ٟمٙم٤مح  ، ٟمٙم٤مطم٤ًم ُم١مىمت٤مً 

   . ٟمحق ىمقل أهؾ اًمًٜم٦مقمغم  ،سملم اعمًٚمؿ واًمٙمت٤مسمٞم٦م ضم٤مئز قمغم يمراه٦م 

 مر هذا احلؽؿ بثالث مراحؾ:وؿد      

ُمٜمذ سمداي٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م إمم صٚمح احلديٌٞم٦م ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م ُمـ  :ادرحؾة إوػ      

، ومٙم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ مل شم١مُمـ  اعمًٚمٛمقن قمغم أٟمٙمحتٝمؿ رَّ ـىمِ اُ ٦م ، وذم هذه اعمرطمٚم رةــاهلج

إىمرار  ٦م، وًمٞمس همروٜم٤م هٜم٤م اؾمتخراج قمٚم ُمـ زوضمٝم٤م، ويم٤من ُمـ اعمًٚمامت ُمـ مل ي١م زوضمتف

وًمٙمـ ٟمٙمتٗمل سم٤مًم٘مقل سم٠من شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اظمتّم٧م  ، اعمًٚمٛملم قمغم أٟمٙمحتٝمؿ ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م

، وُمٜمٝم٤م  سمخّم٤مئص ُمٜمٝم٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م اسمتداء اًمدقمقة ذم ىمقم مل شمٙمـ هلؿ ُمٕمروم٦م ؾم٤مسم٘م٦م هب٤م

اعمًٚمٛملم ذم اعمديٜم٦م ومٞمام ىمٌؾ احلديٌٞم٦م وأُم٤م ؾمٚمٓم٤من  ، أن اًمًٚمٓم٤من ذم ُمٙم٦م يم٤من سمٞمد أئٛم٦م اًمٙمٗمر

، وُمٜمٝم٤م أن شمٗم٤مصٞمؾ قمالىم٦م اعمًٚمؿ سم٤مًمٙم٤مومر مل شمٙمـ  ومٙم٤من ذم سمدايتف وسمح٤مضم٦م إمم زي٤مدة شمثٌٞم٧م

 . ىمد مت٧م سمٕمد

، وهل ؾمٜم٦م  اسمتدأت ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ًمٚمٝمجرة ويم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م ُم١مىمت٦م :ادرحؾة افثاكقة      

ٜم٦م ـقرة اعم٤مئدة ذم طمج٦م اًمقداع ذم ؾمـؾم ، واُمتدت إمم ٟمزول سمٕمض آي٤مت صٚمح احلديٌٞم٦م

همػم  ٟمٙم٤مح يمؾ ٧مذم هذه اعمرطمٚم٦م طمرُم وم٢من إدًم٦م ،. وقمغم ىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م  ر ًمٚمٝمجرةـقمِم

ہ ہ ہ ھ چ  ٤مممـــ. ىم٤مل شمٕم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمٕمت٘مداهت٤م إظمرى ُمًٚمٛم٦م

﮹    ﮸  ﮷    ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶

                         ﯀ ﯁  ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

جئحئ    ی   ی    ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ       
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، ٟم٘مؾ اسمـ طمجر رمحف اهلل آشمٗم٤مق قمغم ٟمزول هذه أي٦م سمٕمد 12اعمٛمتحٜم٦م:  چ ىئ   مئ

ُمروان ، وقمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م و ٤مء سمٕمض ذوط اًمّمٚمحٖم، وأهن٤م ٟمزًم٧م إلًم صٚمح احلديٌٞم٦م

٤م قم٤مهد يمٗم٤مر ىمريش يقم احلديٌٞم٦م ضم٤مءه ، أن رؾمقل اهلل صغم ا هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم سمـ احلٙمؿا

 ، چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھچ  ٤مممشمٕم ، وم٠مٟمزل اهلل ٟم٤ًمء ُمًٚمامت

.  ومٓمٚمؼ قمٛمر يقُمئذ اُمرأشملم يم٤مٟمت٤م ًمف ذم اًمنمك ، چ  ڭ ڭ ڭ چ طمتك سمٚمغ

 . واه اًمٌخ٤مري يمام ذيمر اًمِمقيم٤مين ذم شمٗمًػمهر

ُمـ اهلجرة( طُمرُم٧م وذم هذه اًمًٜم٦م )أي ؾمٜم٦م ؾم٧م : شمٕم٤ممم وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل      

، وقمغم أٟمف ٓ  ، ختّمٞمّم٤ًم ًمٕمٛمقم ُم٤م وىمع سمف اًمّمٚمح قم٤مم احلديٌٞم٦م اعمًٚمامت قمغم اعمنميملم

ہ ہ ہ چ  ، ومٜمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم ي٠مشمٞمؽ ُمٜم٤م أطمد وإن يم٤من قمغم ديٜمؽ إٓ رددشمف قمٚمٞمٜم٤م

  ( . ٩/٩16 ، ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اهـ ) چھ ھ ھ 

: ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: طمرم اهلل ٟمٙم٤مح اعمنميم٤مت ذم ؾمقرة تعاػ افؼرضبل رمحف اهلل اإلمام ؿال      

، وروي هذا  ، وم٠مطمٚمٝمـ ذم ؾمقرة اعم٤مئدة ، صمؿ ٟمًخ ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م ٟم٤ًمء أهؾ اًمٙمت٤مب اًمٌ٘مرة

، وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري وقمٌد اًمرمحـ سمـ  اًم٘مقل قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 طمج٦م اًم٘م٤مئٚملم. و (661 :آي٦م،  اهـ )ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ًمًقرة اًمٌ٘مرة. إوزاقمل وقمٛمر

،  أن آي٦م اعمٛمتحٜم٦م ٟمزًم٧م سمٕمد صٚمح احلديٞم٦ٌم ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ٤مًمٜمًخ يمام ذيمره اًم٘مرـمٌلسم

ٚمق يم٤من اًمٜمٝمل وم،  وأُم٤م آي٦م اعم٤مئدة ومٜمزًم٧م ذم اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اهلجرة يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل

 يمل ٓ ٞم٤من ذًمؽ ذم وىمتف، ًمقضم٥م سم قمغم اًمقصمٜمٞم٤مت اً اًمٙمقاومر ذم آي٦م اعمٛمتحٜم٦م ُم٘مّمقر قمـ ٟمٙم٤مح

وذًمؽ ًمٕمدم ضمقاز اًم٘مقل سمت٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ  ، اًمٙم٤مومرة همػم اًمقصمٜمٞم٦م ـ ٟمٙم٤محيٛمتٜمع اًمٜم٤مس ُم

قمغم  ؽ أن اهلل شمٕم٤ممم طمرم. وُمٕمٜمك ذًموىم٧م احل٤مضم٦م إٓ أن يٙمقن ٟمًخ٤ًم وًمٞمس ختّمٞمّم٤ًم 

آي٦م  ٧مؿ قمغم قمٛمقُمف سمْمع ؾمٜملم إمم أن ٟمزًم، وسم٘مل هذا احلٙم مجٚم٦م همػم اعمًٚمامتٟمٙم٤مح  اعمًٚمؿ

 . قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمره اًم٘مرـمٌل ، اعم٤مئدة اًمتل ٟمًخ٧م قمٛمقم اًمتحريؿ
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ڇ   چسم٢ممج٤مع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم  ، وىمد اؾمتدل اًمٕمٚمامء ًم٘مقل ُم٤مًمؽ سم٤مًمٜمًخ       

 ،يٛمٜمع ُمـ شمزوي٩م اعمًٚمٛم٦م ُمـ همػم اعمًٚمؿ  ،661اًمٌ٘مرة:  چ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

رومض اإلؾمالم . ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن إُمر وإٟمام اعمٝمؿ أٟمف ي ،ُمٝمام يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدة همػم اعمًٚمؿ 

 ،661اًمٌ٘مرة:  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ يمذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م ٟمٗمًٝم٤م 

خ٧م اًمٕمٛمقم ـًَ ويًتٚمزم ذًمؽ اًم٘مقل سم٠من آي٦م اعم٤مئدة ذم طمؾ اًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمحّمٜم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ ىمد ٟمَ 

ٓ  ويمذًمؽوذًمؽ سم٥ًٌم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٗم٤مرق اًمزُمٜمل اًمٓمقيؾ .  ،ذم آيتل اًمٌ٘مرة واعمٛمتحٜم٦م 

ڭ     ڭ چأي ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أن شمٙمقن آي٦م اعمٛمتحٜم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٙمقاومر احلرسمٞم٤مت  يّمح

، ويمذًمؽ ٓ  شمٗم٤مق قمغم ووع احلربٕن أي٦م ٟمزًم٧م سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م واإل ، چڭ 

ٕٟمف ُمـ سم٤مب اًمٕمٛمؾ  ، سم٤مًمٙم٤مومرة اًم٤ًميمٜم٦م ذم دي٤مر اًمٙمٗمر اًمٙمريٛم٦م يّمح ختّمٞمص أي٦م

وخم٤مًمػ  وهذا سم٤مـمؾ قمٜمد مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ ، ، وًمٞمس سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ سمخّمقص اًم٥ًٌم

، إذا  يض إمم اًم٘مقل سمجقاز ٟمٙم٤مح اًمقصمٜمٞم٦مٗمأيْم٤ًم وم٢من هذا اًمتخّمٞمص يو،  ٕصقل اًمنميٕم٦م

   .ـ اًمٕمٚمامء ٘مؾ قمـ أطمد ُمىمد ٟمُ  وٓ ٟمٕمٚمٛمفسم٤مـمؾ ، وهذا  اإلؾمالم دار إمم قصمٜمٞمتٝم٤ماٟمت٘مٚم٧م سم

ُمـ  ٘مٓمقا اعمرطمٚمٞم٦م ٕهنؿ ضمٕمٚمقهأؾم وهمػم اعم٤مًمٙمٞم٦م يقاوم٘مقن قمغم هذا اعمْمٛمقن وًمٙمٜمٝمؿ      

ڄ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اجلزيري:  ،سم٤مب اًمتخّمٞمص وًمٞمس اًمٜمًخ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ  ، وىمقًمف خم٤مـم٤ًٌم اًمرضم٤مل: چڄ ڄ ڄ ڃ 

ومٝم٤مشم٤من أيت٤من شمدٓن قمغم أٟمف ٓ حيؾ ًمٚمرضمؾ أن يٜمٙمح اعمنميم٦م قمغم أي طم٤مل يمام  ، چ ڌ

وىمد  . ٚمٛملمـنمك قمغم أي طم٤مل إٓ سمٕمد إيامهنؿ ودظمقهلؿ ذم اعمًٓ حيؾ ًمٚمٛمرأة أن شمٜمٙمح اعم

ەئ ەئ وئ وئ چ ٚمؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ـظمّمص ُمـ ه١مٓء اًمٙمت٤مسمٞم٦م ًمٚمرضمؾ اعمً

أو  ، وًمق ىم٤مًم٧م إن اعمًٞمح إًمف ومٝمذه أي٦م شمٗمٞمد طمؾ اًمٙمت٤مسمٞم٦م سم٤مًمٜمص ، چۇئ ۇئ ۆئ 

وهؾ  ، اموي٤مً ـؾمٕن هلـ يمت٤مسم٤ًم  ٤مممـــف شمٕم، وم٠مسم٤مطمٝمـ اًمٚم رك فم٤مهرـ، وهق ؿم صم٤مًم٨م صمالصم٦م

اهـ ُمـ )اًمٗم٘مف قمغم . إسم٤مطمتٝمؿ ُمٓمٚم٘م٦م أو ُم٘مٞمدة سم٤مًمٙمراه٦م؟ وذم ذًمؽ شمٗمّمٞمؾ اعمذاه٥م

َْصَؾ سمِٜم٤َمُء اخْلُُّمقِص قَمغَم اًْمُٕمُٛمقمِ وىم٤مل اسمـ رؿمد: ( . 7٥1اعمذاه٥م إرسمٕم٦م  ْٕ ، َأقْمٜمِل: َأنَّ  ا
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ڄ چ ُهَق ظُمُّمقٌص، َوىَمْقًَمُف:  ، چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

ـَ اًْمُٕمُٛمقمِ  ُهَق قُمُٛمقمٌ  ، چڄ ڄ ڄ ڃ  اهـ . ، وَم٤مؾْمَتْثٜمَك اجْلُْٛمُٝمقُر اخْلُُّمقَص ُِم

٤م ذيمرٟم٤مه ُم يّمٓمدم ُمع إؾم٘م٤مط اعمرطمٚمٞم٦مو ( .11-6/1٩ ُمـ )سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد

 ، ُمع احل٤مضم٦م إمم اًمٕمٛمؾ ، ُمـ اًمٗم٤مرق اًمزُمٜمل اًمٓمقيـؾ سملم آيـ٦م اعم٤مئدة وآيتل اًمٌ٘مرة واعمٛمتحٜم٦م

  شمٕمـــ٤ممم أقمٚمؿ .واهلل

، أهن٤م يم٤مٟم٧م  همػم ُمًٚمٛم٦مرطمٚم٦م اًمتل طمرم ومٞمٝم٤م ٟمٙم٤مح يمؾ وُمـ أهؿ ظمّم٤مئص هذه اعم      

قمغم ُمٕمروم٦م مجٞمع  ، وهذا ي٘متيض شمرسمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م  ُمرطمٚم٦م سمٜم٤مء ؾمٚمٓم٤من اإلؾمالم ذم اعمديٜم٦م

 ممذريٕم٦م إ همػم اعمًٚمٛم٦ميٙمقن ٟمٙم٤مح  يمل ٓ ، اًمٕمٛمٚمٞم٦م وأؾم٤ٌمسمف ء ذم اًمديـاًمقٓ وُمٔم٤مهر أوضمف

 ، سمٕمد ٙمـ ىمد ذعيمل  فوذوـم قم٘مد اًمذُم٦موأيْم٤ًم وم٢من طمٙمؿ  . شمٜمٙمٞمس ُمٗم٤مهٞمؿ اًمقٓء

وقمٛمٚمٞم٤مت  وشمرسمٞم٦م اًمذري٦م قمغم اإلؾمالم حيت٤مج إمم شمرشمٞم٥م هذه إُمقر واؾمت٘مراره٤م .

ًمذًمؽ يمٚمف شم٠مظمر إسم٤مطم٦م  اًمتحّملم هذه متٝمد جلٕمؾ اإلٟمٗمت٤مح اإلضمتامقمل اعمٜمْمٌط ُمٗمٞمدًا .

ًمف ُمٜم٤مومع  سمٕمد اًمتٛمٝمٞمد اعمذيمقر ومٛمثؾ هذا اًمٜمٙم٤مح .د اًمٜمٌقة واظمر قمٝماًمٙمت٤مسمٞم٤مت إمم أٟمٙم٤مح 

ٜم٤مء واًمٌٜم٤مت قمٚمٞمٝمـ إؾمالم إسم قضم٥م، وي ٠ميت سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م إمم سمٞمئ٦م إؾمالُمٞم٦مي ، وذًمؽ أٟمف راضمح٦م

شم٤ًمقمد قمغم  اًمٓم٤مئٗمتلماًمٓمٞم٦ٌم سملم  يمام أن اًمٕمالىم٤مت اإلضمتامقمٞم٦م ، ُمـ إزواج اعمًٚمٛملم

سمٕمض أهؾ اًمٙمت٤مب إمم  دقمقةوهذا يمٚمف وؾمٞمٚم٦م ًم ة .اضمتٜم٤مب اإلؾمتٗمزاز ظمالل احلقار واًمدقمق

ذم  ؾم٤مسم٘م٤مً  يمام أن هذه اًمّمٚم٦م شم١ميمد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ،٦م احلًٜم٦م اإلؾمالم قمـ ـمريؼ اعمّم٤مهرة واعمٕم٤مُمٚم

 . واهلل شمٕمـ٤ممم أقمٚمؿ ، چ﮹ ﮺   چشمٗمًػم قم٤ٌمرة 

ىمقًمف ، يمام هق ٟمص  اًمٙمت٤مسمٞم٦م هق أن شمٙمقن حمّمٜم٦مو اعمًٚمٛم٦م رط ٟمٙم٤محـوأيْم٤ًم وم٢من ُمـ ؿم      

 .٥اعم٤مئدة:  چ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ ٕم٤ممم شم

 ، وهذا إٟمام يٕمرف سمٕمد أن وىمٞمؾ اعمراد سم٤معمحّمٜم٦م احلرة سم٤معمحّمٜم٦م هٜم٤م اًمٕمٗمٞمٗم٦م فم٤مهر اعمرادو

ذم أواظمر اًمٕمٝمد اعمدين طملم ذع  ؾ، يمام طمّم شمًت٘مر ذم اعمجتٛمع اعمٗم٤مهٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٕمٗم٦م

 ،وأقمراومٝمؿ اإلضمتامقمٞم٦م ًمٕمقائدهؿ  ويم٤من اًمٙمت٤مسمٞمقن ىمٌؾ ذًمؽ ظم٤موٕملم . اًمٕمٛمؾ سمٕم٘مد اًمذُم٦م

يمام هق اًمٗمرق اًمٞمقم  ، اًمٕمٗم٦م ذم اًمٕمرف اإلؾمالُمل ُمْم٤مُملم ُمع ُمٗم٤مهٞمٛمٝمؿ ًمٚمٕمٗم٦م وىمد ٓ شمتٗمؼ



 536 

واًمٖمرب إورويب وإُمريٙمل ُمـ  ، سملم ُمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٗم٦م اإلضمتامقمٞم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم ُمـ ضمٝم٦م

اعمرطمٚم٦م ًمف قمٚم٦م مجٚم٦م ذم شمٚمؽ  همػم اعمًٚمامتٔمٝمر ُمـ ذًمؽ أن حتريؿ ٟمٙم٤مح وي . ضمٝم٦م اظمرى

، وم٘مد ورد ذم اخلؼم أن طمذيٗم٦م  قمٛمؾ اًمًٚمػ سمٛم٘مت٣م هذه اًمٕمٚم٦م أو اًمٕمٚمؾ ىمد، ويدور ُمٕمٝم٤م

: أشمزقمؿ أهن٤م طمرام وم٠مظمكم ؾمٌٞمٚمٝم٤م؟  ، ومٙمت٥م إًمٞمف ، ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمر: ظمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م شمزوج هيقدي٦م

. رواه اسمـ ضمرير  ، وًمٙمٜمل أظم٤مف أن شمٕم٤مـمقا اعمقُم٤ًمت ُمٜمٝمـ وم٘م٤مل: ٓ أزقمؿ أهن٤م طمرام

. وروي ٟمحق هذا قمـ ( 661، آي٦م  ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٌ٘مرة)حح إؾمٜم٤مده احل٤مومظ اسمـ يمثػم وص

 .  اسمـ قم٤ٌمس، يمام ذيمر اًم٘مرـمٌل

 ، يمام  رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ، وىمد ورد قمـ قمٓم٤مء يمراه٦م ٟمٙم٤مح اًمٙمت٤مسمٞم٤مت      

ڄ ڄ چ  ، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم اجلزء اًمت٤مؾمع ) يمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمريذ

ىمد يراد  ذم قمرومٝمؿظ اًمٙمراه٦م ، وًمٗم وقمٓم٤مء رمحف اهلل ُمـ إئٛم٦م اعمت٘مدُملم( .  چڄ 

وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يم٤من إذا ؾمئؾ قمـ ٟمٙم٤مح اًمٜمٍماٟمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م ىم٤مل: إن اهلل  . سمف اًمتحريؿ

٤م  طمرم اعمنميم٤مت قمغم اعم١مُمٜملم ، وٓ أقمٚمؿ ُمـ اإلذاك ؿمٞمئ٤ًم أيمؼم ُمـ أن شم٘مقل اعمرأة رهبُّ

، ورواه أسمق  . رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٓمالق ُمـ صحٞمحف هق قمٌد ُمـ قم٤ٌمد اهلل، و قمٞمًك

 . ، وإؾمٜم٤مده ُمـ أصح إؾم٤مٟمٞمد حمٛمد سمـ طمزم ذم اعمحغم سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌخ٤مري

، وذًمؽ ٕن اسمـ قمٛمر ًمٞمس ممـ  وىمد اطمت٤مر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمٗمًػم ىمقل اسمـ قمٛمر      

وًمٕمؾ اسمـ قمٛمر ومًـر  ، اًمٙمت٤مسمٞم٤مت ّمٜم٤مت ُمـاعمح ختٗمك قمٚمٞمف آي٦م اعم٤مئدة اًمتل أسم٤مطم٧م ٟمٙم٤مح

يمام ٟمًـٌف إًمٞمف اسمـ اهلامم احلٜمٗمل ذم  أي ُمـ أؾمـٚمٛم٧م ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت ، اعمحّمٜم٤مت سم٤معمًـٚمامت

اعمحّمٜم٤مت  وأصح ُمٜمف شمٗمًػم ، وهـق شمٗمًـػم سمٕمٞمد ضمداً  ،( ٩/669)ؿمـرح ومتح اًم٘مدير 

  . ٤مًمٕمٗمٞمٗم٤مت يمام ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾسم

 ٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م أهنؿـ( قمـ اًمِم٥٩72اعم٠ًمًم٦م  8/٥22عمٖمٜمل )وىمد ٟم٘مؾ اسمـ ىمداُم٦م ذم ا      

وىمد ٟمٌٝمٜم٤م إمم  ،ل ُمٜمع ٟمٙم٤مح اًمٙمت٤مسمٞم٦م ـوم سم٤مًمٕمٛمقم ذم آيتل اًمٌ٘مرة واعمٛمتحٜم٦م ٙمقنـيتٛمً

ٕٟمف يٕمتٛمد قمغم شم٠مويؾ سمٕمٞمد  ،أيْم٤ًم  ُمذه٥م وٕمٞمػ . وهق ُمذهٌٝمؿ ذم سمداي٦م هذا اًمٕمٜمقان

 ٔي٦م اعم٤مئدة .
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، وسم٘مل طمٙمؿ ؾم٤مئر  طمؾ ٟمٙم٤مح اعمحّمٜم٤مت ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مباُ وومٞمٝم٤م  :ادرحؾة افثافثة      

 ٦م، وهل ؾمٜم ٦م طمج٦م اًمقداع، واسمتدأت هذه اعمرطمٚم٦م ذم ؾمٜم قمغم اًمتحريؿ إلؾمالمًمراومْملم ًما

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ  شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ، ىم٤مل قمنم ُمـ اهلجرة

ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی 

 اًمٙمريٛم٦م . ومٗمل هذه أي٦م٥ئدة: اعم٤م چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

وهذه أي٦م ُمـ مجٚم٦م آظمر ُمـ ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن  ، إسم٤مطم٦م ٟمٙم٤مح اعمحّمٜم٤مت ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب

أن  ُمٜمٝم٤م : يدل ظذ ذفؽ أمقر ومٝمل ٟم٤مؾمخ٦م ًمٙمؾ طمٙمؿ خم٤مًمػ ٟمزل ىمٌٚمٝم٤م سمًٜمقات . ،اًمٙمريؿ 

يْم٤ًم ُم٤م يدل قمغم ، وورد أ إظم٤ٌمر شمٗمٞمد أن ؾمقرة اعم٤مئدة ُمـ آظمر ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

،  ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ، شم٘مرأ اعم٤مئدة : ي٤م ضمٌػم . ومٕمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م أن ؾمقرة اعم٤مئدة ٟمزًم٧م مجٚم٦م واطمدة

، وُم٤م وضمدشمؿ ُمـ  ، ومام وضمدشمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ طمالل وم٤مؾمتحٚمقه هن٤م آظمر ؾمقرة ٟمزًم٧مإوم٘م٤مًم٧م: أُم٤م 

ٞمخلم ـرط اًمِمـقمغم ؿم واحل٤ميمؿ وصححف ٤مئلـاإلُم٤مم أمحد واًمٜمً. رواه  طمرام ومحرُمقه

امء سمٜم٧م يزيد ـ. وقمـ أؾم قرة اعم٤مئدة يمٚمٝم٤مـوًمٗمظ اخلؼم ُمٓمٚمؼ ذم ؾم . اًمذهٌل احل٤مومظ واوم٘مفو

ٙم٤مدت وم،  ٟمزًم٧م قمٚمٞمف اعم٤مئدة يمٚمٝم٤ماُ  إذْ  طقل اهلل ـىم٤مًم٧م: إين ٔظمذة سمزُم٤مم اًمٕمْم٤ٌمء ٟم٤مىم٦م رؾم

. وذم هذا اعمٕمٜمك ٜم٤مد ومٞمف وٕمػ ـسم٢مؾمٛمد ـواه اإلُم٤مم أطمر.  ٕمْمد اًمٜم٤مىم٦مسمدق ـُمـ صم٘مٚمٝم٤م شم

 . ىرواي٤مت أظمر

، وذًمؽ  ، وم٢مهن٤م ٟمزًم٧م ذم ؾمٜم٦م طمج٦م اًمقداع وم٢مذا يم٤مٟم٧م ؾمقرة اعم٤مئدة يمٚمٝم٤م ُمـ آظمر ُم٤م ٟمزل      

، ًمق قمٚمٞمٜم٤م ٟمزًم٧م  ، ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد ًمٕمٛمر: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ٝم٤مبـخلؼم ـم٤مرق سمـ ؿم

 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ هذه أي٦م

، ٟمزًم٧م  إين ٕقمٚمؿ أي يقم ٟمزًم٧م هذه أي٦م ، وم٘م٤مل قمٛمر: ، ٓختذٟم٤م ذًمؽ اًمٞمقم قمٞمداً ٩اعم٤مئدة: 

 . رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وًمف ؿمقاهد ذيمره٤م اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه . يقم قمروم٦م ذم يقم مجٕم٦م

مل حي٩م سمٕمد اهلجرة  طوٓ ظمالف أن اًمٜمٌل  ، ذم ؾمٜم٦م قمنم ُمـ اهلجرة يم٤مٟم٧م طمج٦م اًمقداعو
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سمٕمد يقم قمروم٦م  طهلل ، ُم٤مت رؾمقل ا ىم٤مل اسمـ ضمرير وهمػم واطمد: وىم٤مل اسمـ يمثػم  همػمه٤م .

 ضمرير اسمـوذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ٟمحق ىمقل  ، . اهـ )ُمـ شمٗمًػم اعم٤مئدة( سم٠مطمد وصمامٟملم يقُم٤مً 

 . ( ، وذًمؽ ذم أول يمت٤مب آقمتّم٤مم ُمـ )ومتح اًم٤ٌمرياًمٓمؼمي 
 

سمّمٞمٖم٦م  چ ۈچ  ٤ممم اًمٗمٕمؾــومذيمر اهلل شمٕم چ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ  ٤مرةـدسمر قمٌـشمو      

 ، وذيمر اهلل ت٘مٌؾـقًمف ذم اعمًـقىمع طمّمـوًمٞمس قمغم ُم٤م يت،  ، ًمٞم٘مع قمغم ُم٤م طمّمؾ وشمؿ اعم٤ميض

،  شُمـ»، ومل يًٌ٘مٝم٤م سمحرف اًمتٌٕمٞمض  وآؾمتٖمراق ، سمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمقمچ ٴۇ  چ شمٕم٤ممم

، وُمٕمٚمقم أن إسم٤مطم٦م مجٞمع اًمٓمٞم٤ٌمت مل  ومٔم٤مهر أي٦م ي٘متيض أهن٤م واوم٘م٧م إسم٤مطم٦م مجٞمع اًمٓمٞم٤ٌمت

ُمـ  يم٤من إسم٤مطم٦م ٟمٙم٤مح اًمٙمت٤مسمٞم٤مت أن ، ومٝمذا يدل قمغم وًمفزحيّمؾ إٓ سمٕمد إمت٤مم اًمديـ وإيمامل ٟم

ڦ ڄ ڄ ڄ چ  ٤مممــقًمف شمٕمـذم ىم چ ڦ چدل أيْم٤ًم قمغم أن ـي، و آظمر ُم٤م ٟمزل

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ۆ ۈ ۈ چ  شمٕم٤مممذم ىمقًمف  ٟمٗمًف اًمٞمقم، هق ٩اعم٤مئدة:  چڍ ڍ ڌ ڌڎ 

هذا شمٜم٤مؾم٥م و ، اًمٙمريٛم٦م إمم آظمر أي٦م ، ٥اعم٤مئدة:  چ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

وي١ميد أن إسم٤مطم٦م ٟمٙم٤مح اعمًـٚمؿ ًمٚمٙمت٤مسمٞم٦م يم٤من ذم اًمًـٜم٦م اًمٕم٤مؿمـرة  أيتلمًمٓمٞمػ ذم شمٗمًػم 

 . وًمف احلٛمد اًمٙمثػم ٤ممم أقمٚمؿـــواهلل شمٕم ، ًمٚمٝمجرة

، ومٝمق ُمـ يمالم  أو قم٤مم احلديٌٞم٦م ٤مم اًمٗمتحن سمٕمض ؾمقرة اعم٤مئدة ٟمزل قمأ ُمـ ُم٤م ىمٞمؾأُم٤م و      

  واي٦م ظم٤مص٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، وهل ر ، ورواي٦م قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض اًمت٤مسمٕملم

ۆئ  چ ، إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم6اعم٤مئدة:  چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ 

ومال يٕم٤مرض ذًمؽ ُم٤م  ،٤6مئدة: اعم چۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 

 ذيمرٟم٤مه .

همػم أن وضمقب شمٜمِمئ٦م إوٓد قمغم اإلؾمالم  ، اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقدواعمراد سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب       

مح٤من طمٙمؿ إسم٤مطم٦م ٟمٙم٤مح اًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمًت٘مرة ذم سمالد ووضمقب ىمقاُم٦م اًمرضمؾ قمغم اعمرأة يزا

طمؿ ؽ أن اًمقاضم٥م ُم٘مدم قمغم اعم٤ٌمح اعمزاـوٓ ؿم ،ٚمٛملم ـريملم إٓ إذا اًمتح٘م٧م سمدار اعمًـاعمِم
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، أٟمف ؾمٛمع  قمـ اسمـ قمٛمروًمذًمؽ ومن سمٕمْمٝمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب ذم أي٦م سم٠مهؾ اًمذُم٦م . و ، ًمف

اإلُم٤مم ىم٤مل و . اًمٌخ٤مري رواه « يمٚمٙمؿ راع وُمًئقل قمـ رقمٞمتف » ي٘مقل طرؾمقل اهلل 

ذًمؽ ـ اسمـ قم٤ٌمس قم ، وؾمئؾ وأُم٤م ٟمٙم٤مح أهؾ اًمٙمت٤مب إذا يم٤مٟمقا طمرسم٤ًم ومال حيؾ: اًم٘مرـمٌل

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ  شمٕم٤ممم ىمقل اهلل ٤مل: ٓ حيؾ، وشمالوم٘م

 گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ژ  ڈ   ڈڎ ڎ 

، ىم٤مل اعمحدث: طمدصم٧م سمذًمؽ إسمراهٞمؿ 69اًمتقسم٦م:  چڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ

،  ربـل دار احلـرك اًمقًمد ومـ. ويمره ُم٤مًمؽ شمزوج احلرسمٞم٤مت ًمٕمٚم٦م شم اًمٜمخٕمل وم٠مقمجٌف

 ،وظذ أي حال  . (661، آي٦م  ُمـ شمٗمًػم ؾمقرة اًمٌ٘مرة اهـ ). واخلٜمزير ًمتٍمومٝم٤م ذم اخلٛمر

ؾؿغ او ـقاء ـان دم بالد ادسـؾؿ ظذ افؽتابقة ظؼد صحقح شــؾنن ظؼد كؽاح ادس

. وهذا ُمثؾ ذـركاه مـ خمافػات غ يؼسن بام رــؽر أكف دم بالد ادش ،رـغ ـبالد ادش

ٝمقر اًمٕمٚمامء همػم أٟمف ٛمـوم٢من اًمٕم٘مد صحٞمح قمٜمد ضم ،داء ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م ـقم٘مد اًمٌٞمع وىم٧م اًمٜم

 . اىمؽمن سمٛمخ٤مًمٗم٦م ؿمـرقمٞم٦م

ؾمئؾ قمـ  ،أن اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م  وم٘مد طمّمؾ ،ادؼـة افتل فقس هلا ـتاب  أماو      

وم٠مومتك سم٢مىمرار اعمًٚمٛملم ذم شمٚمؽ  ، ت ذم اًمّملم وهمػمه٤مطمٙمؿ ٟمٙم٤مح اعمًٚمؿ ًمٚمٛمنميم٤مت اًمقصمٜمٞم٤م

وًمق اؾمتدل  . ، وهل ُمِمٙمٚم٦م يمٌػمة شمٕمؿ هب٤م اًمٌٚمقى ذم سمٕمض اًمٌٚمدان اًمٌٚمدان قمغم أٟمٙمحتٝمؿ

 وأٟمف طمٙمؿ ًمف قمٚم٦م ، اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م سم٢مىمرار اعمًٚمٛملم قمغم أٟمٙمحتٝمؿ ومٞمام ىمٌؾ احلديٌٞم٦م

إٓ  ، سم٤مقمت٤ٌمر أن اعم٠ًمًم٦م حمؾ اضمتٝم٤مد وٟمٔمرٌؾ ُمٜمف ، ًمق اؾمتدل سمذًمؽ ًم٘مُ  أو قمٚمؾ يدور ُمٕمٝم٤م

 ، شم١مدي إمم ىمٚم٥م احل٘م٤مئؼهمػم صحٞمح٦م ل ومتقاه قمغم ىمقاقمد ٟمزّ  ، ًمفو ًمٜم٤م همٗمر اهلل شمٕم٤مممأٟمف 

  . واًمتامدي ذم اخلٓم٠م

وم٘مد زقمؿ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م أن اًمقصمٜمٞملم ذم اهلٜمد واًمّملم واًمٞم٤مسم٤من وهمػمهؿ هلؿ يمت٥م       

 ُمـ ، وم٠موًمئؽ وم٧م يمام طمروم٧م يمت٥م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىرّ ، وًمٙمٜمٝم٤م طُم  ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمتقطمٞمد

 . ، وطمٙمٛمٝمؿ طمٙمؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أهؾ اًمٙمت٤مب أيْم٤ًم سمزقمٛمف
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سمٜمحق ىمقًمف تدل ـوًمٙمٜمف اؾم،  ومل ي٠مت اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م سمٌمء شم٘مقم سمف احلج٦م      

ٕن اإلٟمذار  ، وهذا اؾمتدٓل وٕمٞمػ٤61مـمر: وم چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ  ٤مممــشمٕم

، ُمٕمٜمك ذًمؽ أن وضمقد اًمٜمذير ٓ يًتٚمزم وضمقد اًمٙمت٤مب، أٓ  إٟمزال اًمٙمت٥مأقمؿ سمٙمثػم ُمـ 

شمرى أن اعمنميملم اًمٕمرب قمٌدة إوصم٤من يم٤مٟمقا قمغم سم٘مٞم٦م ُمـ ديـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة 

مجع أهؾ وُمع ذًمؽ أ . ، وهذا ُمِمٝمقر ذم يمت٥م اًمت٤مريخ واًمًػم وًمف أدًم٦م شمدل قمٚمٞمف واًمًالم

.  ٓ يتٜم٤مول ُمنميمل اًمٕمرب ممـ مل يتٝمقد أو يتٜمٍم ش بأهؾ اًمٙمت٤م »اًمٕمٚمؿ ىم٤مـم٦ٌم قمغم أن ًمٗمظ 

وم٢مذا مل يٙمـ أوًمئؽ اًمٕمرب أهؾ يمت٤مب ُمع ؿمٝمرة يمقهنؿ قمغم سم٘مٞم٦م ُمـ ديـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف 

، ومام فمٜمؽ سم٤مًمقصمٜمٞملم ُمـ أهؾ اهلٜمد  ذم يمت٥م اًمت٤مريخ اعمٕمتٛمدة ؽاًمّمالة واًمًالم وصمٌقت ذًم

، ومل يذيمر  ٤مسم٘ملمـٞم٦م ُمـ ديـ إٟمٌٞم٤مء اًمًأهنؿ قمغم سم٘مٓ ٟمٕمٚمؿ  ، ممـ واًمّملم واًمٞم٤مسم٤من وهمػمهؿ

 . ٘مٞمٛم٦م شمدل قمغم صح٦م دقمقاهـ٦م صحٞمح٦م وٓ ؾمـٞمد رو٤م روايـٞمد حمٛمد رؿمـاًمً

وأُم٤م إذا ادقم٧م ـم٤مئٗم٦م يم٤مومرة ُمنميم٦م سم٠من ديٜمٝم٤م ٟمزل ُمـ اًمًامء وأهن٤م قمغم سم٘مٞم٦م ُمـ ديـ       

ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ں ں ڻ چ  وهق يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،  يٕمتد سم٘مقهل٤مإٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم ومال

 ، . واًمّمحٞمح ذم أهؾ اًمٙمت٤مب إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم9٩إٟمٕم٤مم:  چۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ  وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ، هق أهنؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

﮵  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

ـم٤مئٗمت٤من  ىمٌٚمٜم٤م شمٗمٞمد أن أهؾ اًمٙمت٤مب اًمٙمريٛم٦م ، أي٦م1٥2 – 1٥٥إٟمٕم٤مم:  چ﮶ ﮷ 

  . شمٗمٞمد احلٍم ش امإٟم »، ٕن  ٓ همػم

ىم٤مل أسمق سمٙمر .  اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أن أهؾ اًمٙمت٤مب هؿوىمد شمٔم٤مهرت اًمؼماهلم قمغم       

 ڍ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓڍ  ىمقًمف شمٕم٤ممم :اجلّم٤مص رمحف اهلل

ام زم قمغم ، أٓ شمرى أن ُمـ ىم٤مل: إٟم أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أن أهؾ اًمٙمت٤مب ـم٤مئٗمت٤من  ،1٥2إٟمٕم٤مم: 

، يٜمٗمل  : إٟمام ًم٘مٞم٧م اًمٞمقم رضمٚملم ، وىمقل اًم٘م٤مئؾ مل يٙمـ ًمف أن يدقمل أيمثر ُمٜمف ، ومالن ضمٌت٤من

، وضم٤مئز أن  طمٙمك اهلل ذًمؽ قمـ اعمنميملم امإٟم : . وم٢من ىمٞمؾ أن يٙمقن ىمد ًم٘مل أيمثر ُمٜمٝمام
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، وًمٙمٜمف ىمٓمع سمذًمؽ  . ىمٞمؾ ًمف: إن اهلل مل حيؽ هذا اًم٘مقل قمـ اعمنميملم ىمد همٚمٓمقا قايٙمقٟم

، وإن يمٜم٤م قمـ دراؾمتٝمؿ  أٟمزل اًمٙمت٤مب قمغم ـم٤مئٗمتلم ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ، ًمئال ي٘مقًمقا إٟمام قمذرهؿ

اهـ . . ومٝمذا إٟمام هق ىمقل اهلل واطمتج٤مج ُمٜمف قمغم اعمنميملم ذم ىمٓمع قمذرهؿ سم٤مًم٘مرآن ًمٖم٤مومٚملم

 . ( سم٤مب شمزوج اًمٙمت٤مسمٞم٤مت ُمـ شمٗمًػم ؾمقرة اعم٤مئدة /أطمٙم٤مم اًم٘مرآن خمتٍم ُمـ )

، واىمتْم٧م  ُمراطمؾٚمٛم٦م ُمر سمثالث ٟمٙم٤مح اعمًٚمؿ ًمٖمػم اعمً طمٙمؿ أنطم٤مصؾ ُم٤م شم٘مدم و      

وي١مظمذ  ، ٚمامتـهمػم اعمً ٤مئرـٙمت٤مسمٞم٦م وحتريؿ ٟمٙم٤مح ؾماعمرطمٚم٦م إظمػمة إسم٤مطم٦م ٟمٙم٤مح اعمحّمٜم٦م اًم

 سمٜمٔمر اإلقمت٤ٌمر اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر ذم يمقن اًمٜمٙم٤مح ذم سمالد اعمًٚمٛملم أم ذم سمالد اعمنميملم

 ؟أم ذم سمالد اعمنميملم اعمح٤مرسملم اعم٤ًمعملم

 

 سابعاف بحثاد

 افتؼقة

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى چ   ىمقًمف شمٕم٤ممم     

آل  چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ 

 .67قمٛمران: 

ُمـ ُمقآة  ًمٙمريٛم٦م ٕن ومٞمٝم٤م اؾمـتثٜم٤مءً ذه أي٦م اـػم هـ٤مسم٘متلم شمٗمًـذيمرٟم٤م ذم اًمٓمٌٕمتلم اًمً      

هـق واوح  يمٛمـ٤م ،شمـ٘م٤مء اعمْم٤مر ققم٤ًم ُمـ اإلوٓمرار إمم إـذا احلٙمؿ ٟمـاعم١مُمٜملم . وعم٤م يم٤من ه

وم٘مد رأيٜم٤م ٟم٘مؾ شمٗمًػم أي٦م سمٕمد شمٜم٘مٞمحف إمم يمت٤مب )اعمٜمٓمٚمؼ ذم وم٘مف اًمٕمٛمؾ( ٕن  ،ُمـ اًمٜمص 

  واحلٛمد هلل اًمٙمريؿ إيمرم . ،ومٞمف ُم٤ٌمطم٨م اًميورات واإلوٓمرار 

 

 

 



 542 

وشمؿ  ،م 621٥/ آب هـ 11٩2ؿمقال ذم  سمٗمْمؾ اهلل قمّز وضمّؾ  ٚمٙمت٤مبًم إؾم٤مد تٜم٘مٞمحاًمشمؿ 

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن  ف٠مؾم٠مًمومم . 6262هـ / يم٤مٟمقن إول 1116ث٤مين شمٙمرار اًمتٜم٘مٞمح ذم رسمٞمع اًم

وأومْمؾ اًمّمالة واًمًالم قمغم حمٛمد  ،وأن يٖمٗمر زم وًمقاًمدي وٕهكم وأطم٤ٌميب  يت٘مٌٚمف ُمٜمل

 .رب اًمٕم٤معملمواحلٛمد هلل  ،رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأزواضمف وأصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف 
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 أهؿ مراجع افؽتابمـ 

 

 تػسر افؼرنن وظؾقمف:

  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.)مجٕمف أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل. )دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . 

 شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمًٛمك سمٌحر اًمٕمٚمقم ٕيب اًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي )ُمٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد- 

 سمٖمداد(.

 اجلّم٤مص احلٜمٗمل. سمٙمر أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٕيب 

 .أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٕيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب 

 اًمٙمِم٤مف ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمزخمنمي. 

  وهق شمٗمًػم اًمٓمؼمي . ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن 

  ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل.اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

 .اًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من إٟمدًمز 

  (اسمـ قم٤مؿمقر)شمٗمًػم  ،واًمتٜمقير اًمتحرير . 

  ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمًٛملم احلٚمٌل . ،اًمدر اعمّمقن 

  (أًمقد )شمٗمًػم ،اعمٕم٤مين روح . 

 .ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ ٕيب اًمؼميم٤مت اًمٜمًٗمل 

  اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين.ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل 

  شمٗمًػم اسمـ قم٤مدل( . ،اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب( 

  شمٗمًػم اعم٤مشمريدي( . ،شم٠مويالت أهؾ اًمًٜم٦م( 

 .شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم 

  شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل(. ،حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ( 

 .شمٗمًػم اعمٜم٤مر ًمٚمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد رو٤م 
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 .ذم فمالل اًم٘مرآن ًمًٞمد ىمٓم٥م 

 .اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـمل 

 .اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم 

 .ُمٕمؽمك إىمران ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـمل 

  سمـ اجلزري.ااًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ًمإلُم٤مم احل٤مومظ 

 

 افسرة افـبقية افؼيػة:

 .اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم، وهل ُمًتٚم٦م ُمـ يمت٤مب اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم 

 .زاد اعمٕم٤مد ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

  ًمإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل . ،دٓئؾ اًمٜمٌقة 

 .ضمقاُمع اًمًػمة ًمإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ طمزم إٟمدًمز 

 حمٛمد ٟم٤مس  اًمِمٞمخطم٤مدي٨م اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م وم٘مف اًمًػمة ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم، ظمرج أ

 اًمديـ إًم٤ٌمين.

 .ؿمامئؾ اًمرؾمقل ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم 

 .اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى ًمٚمًٞمقـمل 

 

 افـبقية افؼيػة: رةوافس وذحف احلديث

  صحٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ُمع ذح )ومتح اًم٤ٌمري( ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمٓمٌٕم٦م

 هـ(.1٩17اًمٌٝمٞم٦م اعمٍمي٦م 

 .صحٞمح ُمًٚمؿ. حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل 

 . ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

 . ؾمٜمـ أيب داود 

 . ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 

 . ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 
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  ٓسمـ سمٚم٤ٌمن . ،اإلطم٤ًمن سمؽمشمٞم٥م صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن 

  ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمذهٌل . ،ًمٚمح٤ميمؿ  ،اعمًتدرك 

 .اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمٚمح٤مومظ اعمٜمذري 

 .ري٤مض اًمّم٤محللم ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 .اعمٜمت٘مك ُمـ أظم٤ٌمر اعمّمٓمٗمك عمجد اًمديـ أيب اًمؼميم٤مت سمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 .ٟمّم٥م اًمراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م ًمٚمح٤مومظ اًمزيٚمٕمل 

 ًمراومٕمل اًمٙمٌػم ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين.شمٚمخٞمص احلٌػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ا 

 .اًمدراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين 

  ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م. وهق ذح عمجٛمققم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٗم٘مف شمت٤مسمع قمٚمٞمف

 احل٤مومظ اًمٕمراىمل واسمـ أسمق زرقم٦م.

 .ٟمٞمؾ إوـم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظم٤ٌمر ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين 

  ًمألًم٤ٌمين . ،إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ 

  ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٖمٜمل قمغم اًمدارىمٓمٜمل ٕيب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس احلؼ

 اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي.

 .ؾمٌؾ اًمًالم ذح سمٚمقغ اعمرام ًمإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين 

 .ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين 

 

 أصقل افػؼف:

 أصقل اًمٗم٘مف. شمت٤مسمع قمغم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م أسمق اًمؼميم٤مت سمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمٜمف وطمٗمٞمده. حت٘مٞمؼ  اعمًقدة ذم

 حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد.

 .اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم 

  قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري . ،يمِمػ إهار 

  ًمٚمزريمٌم . ،اًمٌحر اعمحٞمط ذم اصقل اًمٗم٘مف 
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  ٓسمـ اًمٜمج٤مر احلٜمٌكم . ،ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 

 .اعمقاوم٘م٤مت ًمإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

 .ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم 

 .اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمؾ إصقل ًمإلؾمٜمقي 

 .ذح اعمٜم٤مر ٓسمـ ُمٚمؽ 

 .ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم 

 .إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين 

  وُمٞمض سمـ رُمزي اًمٕمٛمري . ،متٙملم اًم٤ٌمطم٨م 

 

 ؿقاظد افػؼف وافرضورات وآوفقيات :

  ـ اًم٘مٞمؿ.سماعمقىمٕملم ٓأقمالم 

 .ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ًمٕمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم 

 .إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ 

  ًمٚم٘مراذم . ،اًمٗمروق 

  اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م واًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط واًمٗمقائد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ

 .د. ؾمٕمقد سمـ قمٌد اهلل اًمٖمدي٤من  ، اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

  د. قمٌد اًمٙمريؿ زيدان . ،اًمقضمٞمز ذم ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

   د. قمزت رويب جم٤مور ؾمٚمٞمؿ  ،اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمقىمػ اًمٕمٛمؾ سمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م

 اجلرطمل .

  د. قمٌد اًمٙمريؿ زيدان . ،طم٤مًم٦م اًميورة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

   مجٞمؾ حمٛمد سمـ ُم٤ٌمرك . ،ٟمٔمري٦م اًميورة اًمنمقمٞم٦م 

  د. وه٦ٌم اًمزطمٞمكم . ،ٟمٔمري٦م اًميورة اًمنمقمٞم٦م 

  ُمّمٓمٗمك حمٛمد اًمٓمح٤من . ،اًمٗمٙمر احلريمل سملم إص٤مًم٦م واإلٟمحراف 
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  د. وًمٞمد  ،اعمِم٤مريم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمحريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة

 حمٛمد ؾم٤ممل .

  ٌد اًمرمحـ قمٌد د. اسمراهٞمؿ قم ،اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م

 سمٖمداد( . ،)ديقان اًمقىمػ اًمًٜمل  ،اًمٕمزيز اًمٕم٤مين 

  ٟمّمػم زرواق . ،ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم ومٙمر اإلُم٤مم ؾمٞمد ىمٓم٥م 

   حمٛمد اًمنميػ اًمرمحقين . ،اًمرظمص اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

  وُمٞمض سمـ رُمزي سمـ صديؼ اًمٕمٛمري . ،اعمٜمٓمَٚمؼ ذم وم٘مف اًمٕمٛمؾ 

 

 :ورجال احلديث  ظؾقم احلديث

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم ُمع ذطمف ًمٚمٕمالُم٦م أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر. ، اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م 

 ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين. ، ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر 

 ًمٚمح٤مومظ اًمٕمالئل. ، ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ٕطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ 

 ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل. ، شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي 

  ًمإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين. حت٘مٞمؼ حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد  ، إٟمٔم٤مرشمقوٞمح إومٙم٤مر عمٕم٤مين شمٜم٘مٞمح

 احلٛمٞمد.

 طم٘م٘مف قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق  اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ٕيب احلًٜم٤مت اًمٚمٙمٜمقي .

 همدة.

 ٕيب احلًٜم٤مت اًمٚمٙمٜمقي. طم٘م٘مف قمٌد اًمٗمت٤مح   ، إضمقسم٦م اًمٗم٤موٚم٦م ًمألؾمئٚم٦م اًمٕمنمة اًمٙم٤مُمٚم٦م

 أسمق همدة.

 طم٘م٘مف قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة الُم٦م اًمتٝم٤مٟمقيًمٚمٕم ، ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م . . 

  ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر . ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

  ًمٚمح٤مومظ اًمذهٌل . ،ُمٞمزان اإلقمتدال 
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 :افعؼقدة وؾروظفا 

 اًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٛمٞم٦م ، ( ًمإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ.) 

 ًمإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ، ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد . 

  ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم. ، واعمِمٌٝم٦مآظمتالف ذم اًمٚمٗمظ واًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م 

 ًمإلُم٤مم أيب ؾمٕمٞمد اًمدارُمل. ، اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م 

 وهذه اًمٙمت٥م اخلٛم٦ًم ُمٓمٌٕم٦م ذم  رد اإلُم٤مم اًمدارُمل قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد قمغم اعمريز اًمٕمٜمٞمد .

 حت٘مٞمؼ قمكم ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤مر وقمامر مجٕم٦م اًمٓم٤مًمٌل. ، جمٚمد واطمد سمٕمٜمقان قم٘م٤مئد اًمًٚمػ

 وإضمقسم٦م اعمٚمح٘م٦م سمف ٓسمـ  ش اإليامن إوؾمط »شمٞمٛمٞم٦م ُمع يمت٤مب ًمإلُم٤مم اسمـ  ، اإليامن

 . وهق اعمجٚمد اًم٤ًمسمع ُمـ جمٛمققم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمًٕمقدي٦م. شمٞمٛمٞم٦م

 ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمٙمت٥م اإلؾمالُمل. ظمرج أطم٤مديثف حمٛمد ٟم٤مس  ، اإليامن

 اًمديـ إًم٤ٌمين.

 سمـ شمٞمٛمٞم٦م.ٓ ، م اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقلاًمّم٤مر 

  سمـ شمٞمٛمٞم٦م.ٓ ،ًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ اًمٍماط اعماىمتْم٤مء 

  سمـ شمٞمٛمٞم٦م.ٓ ،سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر إُمر 

  جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُمٜمٝم٤م رؾم٤مًم٦م: اًمٗمرىم٤من سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ورؾم٤مًم٦م

 . اًمٕم٘مٞمدة احلٛمقي٦م اًمٙمؼمى ورؾم٤مًم٦م اإليمٚمٞمؾ ذم اعمتِم٤مسمف واًمت٠مويؾ

 ٤مـمٌلًمإلُم٤مم اًمِم ، آقمتّم٤مم . 

 ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل. ، صقن اعمٜمٓمؼ واًمٙمالم  قمـ ومـ اعمٜمٓمؼ واًمٙمالم 

 ٓسمـ طمزم وهل ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ اسمـ  ، اًمٌٞم٤من قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن

 طمزم.

 ًمألؾمت٤مذ طمًـ اهلْمٞمٌل. ، دقم٤مة ٓ ىمْم٤مة 

 ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ. ، ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ 

 عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير. ، اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ 
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 ٓسمـ طمزم إٟمدًمز. ، اًمرد قمغم اسمـ اًمٜمٖمريٚم٦م اًمٞمٝمقدي 

 ًمٚم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٤ٌمىمالين. ، اإلٟمّم٤مف ومٞمام جي٥م اقمت٘م٤مده وٓ جيقز اجلٝمؾ سمف 

 ًمٚمٕمالُم٦م يمامل اًمديـ أمحد اًمٌٞم٤ميض. طم٘م٘مف يقؾمػ  ، إؿم٤مرات اعمرام ُمـ قم٤ٌمرات اإلُم٤مم

 قمٌد اًمرزاق وىمدم ًمف زاهد اًمٙمقصمري.

 ًمإلُم٤مم اسمـ طمزم. ، اًمٗمّمؾ ذم إهقاء واعمٚمؾ واًمٜمحؾ 

 ٕيب ُمٜمّمقر اًمتٛمٞمٛمل. ، أصقل اًمديـ 

  ذح ُمال قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد اًم٘م٤مري احلٜمٗمل قمغم اًمٗم٘مف إيمؼم اعمٜمًقب إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م

(.) 

 

 ـتب افػؼف:

 .اعمحغم ٓسمـ طمزم 

  ٓسمـ قمٌد اًمؼم . ،اإلؾمتذيم٤مر 

 .اًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم 

 .اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

  ٓسمٜمل ىمداُم٦م . ،اعمٖمٜمل ُمع اًمنمح اًمٙمٌػم 

  ًمٚم٘مراذم . ،اًمذظمػمة ذم اًمٗم٘مف 

  ٓسمـ رؿمد . ،سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد 

  ٓسمـ اهلامم احلٜمٗمل . ،ومتح اًم٘مدير 

  ًمٚماموردي . ،احل٤موي 

  ًمٚمِمقيم٤مين . ،اًمًٞمؾ اجلرار 

  ري .يقمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اجلز ،اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م 

 .اًمتنميع اإلؾمالُمل ًمألؾمت٤مذ قمٌد اًم٘م٤مدر قمقدة 

 .أطمٙم٤مم اًمذُمٞملم واعمًت٠مُمٜملم ذم دار اإلؾمالم ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ زيدان 
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  ًمٚمديمتقر سمدران أسمق اًمٕمٞمٜملم سمدران.اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم وهمػم اعمًٚمٛملم 

 .طمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين 

 

 ـتب افؾغة:

 .اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين 

 .أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ًمٚمزخمنمي 

  ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمًٛملم احلٚمٌل . ،قمٛمدة احلٗم٤مظ 

  اًمّم٤مطم٥م اسمـ قم٤ٌمد . ،اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م 

  ٓسمـ ؾمٞمده . ،اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ 

  ًمألزهري . ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م 

 .ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس 

  ٓسمـ إصمػم . ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر 

  ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٙمٗمقي . ،اًمٙمٚمٞم٤مت 

 .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي 

 .اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م ًمٚمزخمنمي 

 

 :وافبالؽة ـتب افـحق واإلظراب

 ٕيب اًمؼميم٤مت سمـ إٟم٤ٌمري. ، اًم٘مرآن اًمٌٞم٤من ذم همري٥م إقمراب 

 ٕيب اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي. ، ٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآنتاًم 

 عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م. ، اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمًٌع وقمٚمٚمٝم٤م وطمججٝم٤م 

  عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م . ،ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن 

 ًمٚمٜمح٤مس. ، إقمراب اًم٘مرآن 

  حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م . ،دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

  د. وم٤موؾ ص٤مًمح اًم٤ًمُمرائل . ،ُمٕم٤مين اًمٜمحق 
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  د. وم٤موؾ ص٤مًمح اًم٤ًمُمرائل . ،ُمٕم٤مين إسمٜمٞم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م 

 ٓسمـ يٕمٞمش. ، ذح اعمٗمّمؾ 

 ًمٚمجرضم٤مين. ، اعم٘متّمد ذم ذح اإليْم٤مح 

 ٓسمـ قمّمٗمقر. ، ذح اجلٛمؾ 

  ًمإلُم٤مم اًم٘مراذم . ،اإلؾمتٖمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم اإلؾمتثٜم٤مء 

  ًمٚمٛمرادي ، اًمداين ذم طمروف اعمٕم٤ميناجلٜمك . 

 ٓسمـ هِم٤مم ، ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م . 

 ٓسمـ هِم٤مم ، أووح اعم٤ًمًمؽ . 

  ٓسمـ اًمزُمٚمٙم٤مين . ،اًمؼمه٤من اًمٙم٤مؿمػ قمـ اقمج٤مز اًم٘مرآن 

  حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين . ،اإلؿم٤مرات واًمتٜمٌٞمٝم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٌالهم٦م 

  م(.6221اًم٘م٤مهرة  ،د. سمًٞمقين قمٌد اًمٗمت٤مح ومٞمقد . )ُم١مؾم٦ًم اعمخت٤مر  ،قمٚمؿ اعمٕم٤مين 

 

 وـتب اخرى:افتصقف 

  ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم . ،إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ 

  ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ . ،ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

  قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقايمٌل . ،ـم٤ٌمئع اإلؾمتٌداد 
 

 :فؽسوكقةمـ ادصادر آ

  يمت٥م اعمقىمع اًمرؾمٛمل . ،اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م 

 قمغم آٟمؽمٟم٧م ، شمتّمؾ سمٛمقوققم٤مت اًمٙمت٤مب  ُمقاىمع يمثػمة . 

 . ُمقؾمققم٦م اًمِمٕمر اًمٕمريب 
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 ؾفـرس ادحتقيات

 

 افصػحة ادــــــــقضــــــقع

 ٥ ..................................مؼدمة د. ظؿر شؾقامن إصؼر 

 7 ..................................................مؼدمة ادمفػ 

 11 اإليامن واإلشالم:  افباب إول

 ............................................. اإليـؿـان : افػصؾ إول

  .................................. ادبحث إول: معـك اإليامن باهلل تعاػ

 ........................... : اشتؾزام اإليامن آظتؼاد وآكؼقادادبحث افثاين

 ................................... : زيادة اإليامن وكؼصاكفادبحث افثافث

 ............. ايامن اًم٘مٚم٥م ئمٝمر ذم اًمٕمٛمؾ............................ 

 ................. إدًم٦م قمغم زي٤مدة آيامن............................ 

  اإليامن وأصمرهأؾم٤ٌمب ٟم٘مص ........................................... 

 اإليامن اًمقاضم٥م يٕمّمؿ ُمـ قمذاب اهلل شمٕم٤ممم...........................  

 ٤مٟمف ........................حت٘مٞمؼ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٙمٞمٗمٞم٦م زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم 

 .........................فإليامن إضالؿان دم اشتعامل افشارع دبحث افرابع: ا

 ......... إـمالىمف قمغم أهؾ اًمت٘مك واًمّمالح اًم٘م٤مئٛملم سم٤مإليامن اًمقاضم٥م... 

 ......... اًمث٤مين: إـمالىمف قمغم يمؾ ُمًٚمؿ.............................. 

 ًٚمؿ سم٤مإليامن ................إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم صح٦م وصػ يمؾ ُم 

 .....................إيامن مؼقد بام الم باإلش: إيامن مـ يؽػر ادبحث اخلامس
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 ......................................... اإلشــــــــالم : افػصؾ افثاين

 ............................................ ادبحث إول: تعريػ اإلشالم

 .................................. اإلشالم واإليامن ادبحث افثاين: افػرق بغ

 ............... اعمٜم٤موم٘مقن حمٛمقًمقن قمغم اإلؾمالم ذم فم٤مهر اًمتٕم٤مُمؾ وم٘مط. 

٩1 

٩6 

٩1 

٩8 

 ..................................... افتــــقحـــقد : افػصؾ افثافث

 ................................................. ادبحث إول: افعبادة

 ........................... ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة.......................... 

 ...... هؾ اخلْمقع ًمٚمرؤؾم٤مء قم٤ٌمدة هلؿ ؟............................ 

 ................................................ طم٘مٞم٘م٦م قم٤ٌمدة اًمٓم٤مهمقت 

 ... اًمٗمرق سملم قم٤ٌمد اهلل واًمٕمٌٞمد اعمٛمٚمقيملم............................ 

 ............................................. ادبحث افثاين : تقحقد إفقِهقَّة

 ٓ إًمف إٓ اهلل .............. شمٕمريػ ُمٕمٜمك اإلًمف وسمٞم٤من ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن 

 .... اًمٕم٤ٌمدة ٓ يًتح٘مٝم٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم.................................. 

  شمٕمذر اإلطم٤مـم٦م سمٙمامٓت اهلل شمٕم٤ممم ، وقمدم شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم سم٥ًٌم

 ....................شمدرضمٝمؿ ذم اعمٕمروم٦م هب٤م ..........................
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ادبحث اخلامس : ؿضقة أول افقاجبات ، أهق اإليامن أم آشتدٓل افعؼع 
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 ........................... صقرة اًمٙمٗمر قمٜمد يمٗم٤مر ُمٙم٦م ذم قمٝمد اًمٜمٌقة 

 شمٗمـ٤مدي٤ًم ًمٚم٘مّمقر ذم  الُمٞم٦مــ اعمْم٤مُملم اإلؾمـٕمض اعمٕم٤مسيـ قمـروج سمـظم

 ........................................................ وم٘مـف اًمًـٚمؿ

 ىمقاهلؿ وأقمامهلؿ .............حُيٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس سم٤مًمٙمٗمر سمام ُئمٝمرون ُمـ أ 

 ............... اًمّمٚم٦م سملم اًمنمك واًمٙمٗمر............................ 

 ف اإلؾمالم .................إصؾ قمدم إـمالق اًمٙمٗمر قمغم ُمـ مل يٌٚمٖم. 

 ٦م قم٘مٞمدة ُمـ ُئمٝمر اإلؾمالم ...................اًمٗمرق سملم اًمتٌٚمٞمغ وحم٤ميمٛم 

 .............. فطغقان افعؼقدي وافعؿعبعض خصائص ا:  اينــادبحث افث

 ٤مئل ........................اإلٟمحدار اًمٗمٙمري واًمًٚمقيمل واًمنم اًمتٚم٘م 

  اًمناب ذم أٟمٔمٛمتٝمؿ ووقمقدهؿ..................................... 

 ....................... اعمٙمر واعمٝم٤مرة ومٞمف............................ 

 . اًمٙمٗمر ُيٚمد ص٤مطمٌف ذم اًمٜم٤مر وحيٌط قمٛمٚمف........................... 

 ...................... أمثؾة تلرخيقة مـ ادرتديـ ظـ افديـ:  ادبحث افثافث

 ..............................ُم٤ٌمطم٨م اًمردة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ........مؼدمة : 

 ...................................................... ـػر إبؾقس فعـف اهلل

 ٞمف اًمًالم ..................اًمٗمرق سملم ُمٕمّمٞم٦م إسمٚمٞمس وُمٕمّمٞم٦م آدم قمٚم 

 ............................. افتعامؾ معفؿكظام ؾؿـاؾؼغ وافباضـ ف ؽػراف

 .......................... شمٕمريػ اعمٜم٤مومؼ........................... 

 ٌقة ........................أراء ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من اعمٜم٤موم٘ملم ذم قمٝمد اًمٜم 

 وـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ....... خمتٍم ًمٚمرأي اعمخت٤مر ذم ُمٕمروم٦م اعمٜم٤موم٘ملم 

  ذم قمٝمد اًمٜمٌقة ................ اًمٜمٗم٤مىملُمـ قمالُم٤مت اًمًٚمقك......... 

 ٌاًمٜمٗم٤مق  او ؿمٌٝم٤مت ٤مر ٓ سمد أن يٙمِمػ سمٕمض قمالُم٤متاإلظمت ......... 

 ٜم٤مئل ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمٜم٤موم٘ملم وشمٗمًػم آي٦م إطمزاب ...........اخلٞم٤مر اجل 
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 طمٞمٜمذاك وقمدم ىمتؾ ُمـ يمػَّ ذه ُمٜمٝمؿ .... ىمٚم٦م قمدد اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمديٜم٦م 

  آؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم واًمّمالة قمٚمٞمٝمؿشمرك .......................... 

  آي٦م جم٤مهدة اعمٜم٤موم٘ملم................................................. 

 ..... آي٦م اًمٜم٤ًمء ذم اعمريمقؾملم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم............................ 

 ......................................... ـػر ادرتديـ دم ظفد افصديؼ 

 ...................... اًمرواي٤مت اًمت٤مرُيٞم٦م............................ 

 ٞمٜمذاك ........................احلٙمؿ اًمذي ضمرى قمغم مجٚم٦م اعمرشمديـ طم 

 ............................. قارج دم ظفد ظع بـ أيب ضافب حؽؿ اخل

  إطم٤مدي٨م ذم طمٙمؿ اخلقارج إوائؾ................................ 

 ُمـ اعمقصقوملم  طمٙمؿ اخلقارج إوائؾ ىمد ٓ جيري قمغم ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ

 ...................................................... سم٠مهنؿ ظمقارج

 اخلقارج ................... ُمـ أظم٤ٌمر قمكم قمٚمٞمف اًمًالم وأصح٤مسمف ُمع 

  ُمـ ُمذاه٥م اخلقارج إوائؾ........................................ 

 .... إوص٤مف اًمرئٞم٦ًم ًمٚمخقارج إوائؾ............................ 

  ـٙمٝمؿ ....................ًشمٜمؾم٥ٌم يمقهنؿ ذ اخلٚمٞم٘م٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ 

 ...... طمج٦م ُمـ مل يٙمّٗمر اخلقارج إوائؾ............................ 

  سم٘متٚمٝمؿ ذم إطم٤مدي٨م .ؾم٥ٌم أو قمٚم٦م إُمر........................... 

 الم سم٠مٟمف ظم٤مرضمل او ُمٜم٤مومؼ .....احلذر اًمِمديد قمٜمد اهت٤مم ُمـ فم٤مهره اإلؾم 

 .............................. افزكادؿة افذيـ حرؿفؿ ظع بـ أيب ضافب 

 .................................................. اجلفؿقة إوائؾ وأمثاهلؿ

 .......... ٟمِم٠مة اجلٝمٛمٞم٦م وطمريم٦م اومٙم٤مرهؿ............................ 

 ......... يمالم اجلٝمٛمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمردود قمٚمٞمٝمؿ............. 

 .......... اًمٗمرق سملم ُم١مؾمز اجلٝمٛمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ذم سمٕمض اجلزئٞم٤مت 
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 ............ افذي ٓ خُيرج ظـ ادؾةافؼك إصغر وافؽػر ادبحث افرابـع : 

 .................. ذك اجلٝم٤مًم٦م إصٖمر............................. 

 ................. اًمنمك إصٖمر اعمتٕمٛمد............................ 

 ............................  اًمري٤مء............................ 

  اًمٕمّمٌٞم٦م...................................................... 

 ........................... إيْم٤مح ؿمٌٝم٦م........................... 

 ؾ( .........................اًمٙمٗمر اًمذي ٓ ُُيرج قمـ اعمٚم٦م )يمٗمر اًمٕمٛم 

117 

117 

1٥1 

1٥1 

1٥٩ 

1٥1 

1٥٥ 

ـ وافؽاؾـر وبقان افعالؿات ة بغ ادممـع افقٓيـؿط ل :ـافػصؾ افثاك

 ..........................................بقـفام 

 ....احلج  مع تػسر نيتلمعـك افقٓية وحؽؿفا افعام  دم  مــؼـــــــدمـة :

مع ادسادغ مـ  )افداخع واخلارجل( ادبحــث إول : افتعامؾ افسؾؿل

 ...................ر وافػرق بقـفؿ وبغ ادحاربغ افؽػا

 اعمٛمتحٜم٦م ...... ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمي٦م ٔيتل................................  

  ٚمٛملم ـ٤معملم ُمـ همػم اعمًـ٤من إمم اعمًـقه اًمؼم واإلطمًـوضمسمٕمض

 ................واًمٕمالىم٤مت ُمٕمٝمؿ...................................

 .... اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم............................ 

  ٚمٛملم وهمػمهؿ ................اًمقٓء ذم اًمديـ سملم اعمًاًمٕمٛمقم ذم ٟمٗمل 

 ... مع تػسر نية نل ظؿران: حتريؿ اختاذ بطاكة مـ افؽػار  ادبحث افثــــاين

 ...........افدواؾع ادتـاؿضة وؿطع افقٓية ادبحث افثــافث : مـ متعؾؼات 

 ........ ٟمّمقص اًمٜمٝمل قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومر............................ 

  ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل قمـ يمقن اعمًٚمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ذم رء..................... 

 ................. اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٘مٞمدة........................... 

 ٤ممم ــــسملم اعم١مُمٜملم واعمح٤مديـ هلل شمٕم ذم آي٦م اعمج٤مدًم٦م ُمٕمٜمك ٟمٗمل اعمقدة
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 ...................................................... طورؾمقًمف 

 ............ اًمتٛمٞمٞمز سملم درضم٤مت اًمٍماع............................ 

 احلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م وأٟمقاقمٝم٤م قمدم اًمتِمٌف سم٤معمنميملم ٟمّمقص ، ............. 

 ..........ؿات افعامة بغ ادسؾؿغ ؽرهؿ ادبحث افرابــع : أمثؾة مـ افعال

  واًمنماء ..........................اًمٌٞمع............................ 

 ............... إسم٤مطم٦م ـمٕم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب............................ 

  ىمٌقل هداي٤مهؿ ُم٤م مل يٛمٜمع ُمٜمف ُم٤مٟمع ذقمل........................... 

 ............ اًمٕم٘مد اعمِمٝمقر ُمع هيقد ظمٞمؼم............................ 

 ريم٦م سمدر ....................اًم٘مّم٦م اعمِمٝمقرة ذم ومداء سمٕمض أهى ُمٕم 

  هب٤م ........................اًمتٗم٤موت ذم اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمٙمري٦م او ذم اإلًمتزام 

 ................................ اًمتٕم٤مُمؾ اًمدقمقي واحلقار اًمٗمٙمري... 

 ..... دور اًم٘م٤مدة ذم صٞم٤مهم٦م شمٗمٙمػم أشم٤ٌمقمٝمؿ........................... 

 ...........فغر ادسؾؿغ دم بالد اإلشالم  ادبحث اخلامس : احلرية افؼضائقة

 ......... اًمٜم٘مؾ قمـ إئٛم٦م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م........................... 

 ........... طمج٦م ُمـ زقمؿ ٟمًخ آي٦م اعم٤مئدة........................... 

 اًمديـ ...................... ق ٟمٗمل اإليمراه ذمإصؾ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ه 

 .............................ادبحث افسادس : حؽؿ كؽاح ؽر ادسؾامت .

 ...................................: افتــــــؼـــقــــــة . سابعادبحث اف
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 ـتب فؾؿمفػ:
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 اخلؾقػة افراصد إول.  -8

 اإلمامة وافتؼريب بغ افسـة واإلمامقة.  -9
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