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 داءــإه
٤م، وسم٤مإلؾمالم ديٜما٤ًم، وسمٛمحٛماد  إمم يمؾ ُمـ رس سم٤مهلل رسمًّ

 ورؾمقًٓ. ٤مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمٌٞمًّ 

ًمقهٞمتف، وقمار  ُمٕمٜماك وطم٘مٞم٘ما٦م اهلل ذم أُ  دَ طم  إمم يمؾ ُمـ وَ 

 .أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                     ٦م،ٜم  إمم يماااؾ ُماااـ وصمااار اًماااقطمل اعمٕمّماااقم  يمت٤مسمااا٤ًم وؾُمااا

ف صاغم اهلل ٜمٌٞم اًمِ  شم٤ٌمقمافف هلل، سم٤مٌ اـ قماغم طُم هَ رْ سَماقمغم هاقاه، وَ 

                   وضمٕمااااؾ دوشمااااف وإُم٤مُمااااف، ضمٕمٚمااااف ىمُ قمٚمٞمااااف وؾمااااٚمؿ، و

 ف اعمٓمٝمرة ُمٜمٝمج٤ًم حلٞم٤مشمف.تَ اٜم  ؾُم 
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 اءجــإض

 
   اهلل شمٕم٤مممىم٤مل 

 (                     ) 

  .[7]احلنم 

 وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  

ـْ َرهِم٥َم قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُِمٜم ل(  .(1))وَمَٛم

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف.( 1)
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 تقديم:
 انقاضي انعالمح/ حممد ته إمساعيم انعمزاوي
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 تقدٓه:
 العنساىٕالقاضٕ العالم٘/ حمند بً إمساعٔل 

                   احلٛمااااد هلل رب اًمٕماااا٤معملم، واًمّمااااالة واًمًااااالم قمااااغم 

            ،واعمرؾمااٚملم، وقمااغم وًمااف اًمٓمٞمٌاالم اًمٓماا٤مهريـؾمااٞمد إٟمٌٞماا٤م  

           وقماغم اًمتا٤مسمٕملم  اؿ سم٢مطمًا٤من  ،اعمٞما٤مُملم رّ وقماغم أصاح٤مسمف اًمُٖما

 إمم يقم اًمديـ، وسمٕماااد 

ىمٚماؿ وًمادي  فُ َجاسم  ومٝمذا اًمٙمت٤مب اًمذي سمالم ياديؽ اًماذي دَ 

ٛماد اًمازسمػمي قمٌداًمٕمزيز سمـ حمومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م/اًمٕمزيز 

                                 فُٗمااااااًم  ١مَ ُمُ  هُ ّم  اًمااااااذي ؾَماااااا ،وٟمٗمااااااع سمٕمٚمٛمااااااف طمٗمٔمااااااف اهلل

               ـ أطمًااـ اعم١مًمٗمااا٤مت ٛمِ اًَماا  ُمااـ أٟمٙماار اًمًااٜم٦م يمٗماار سم٤معمٚماا٦م

       اًمتاال سماادأ اًماإٌمض  ،ذم هااذه إياا٤مم ظمرضماا٧م ًمٚمٜماا٤مساًمتاال أُ 

ااٙم  َِماايُ   ً ًمّمااالة قمااغم صاا٤مطمٌٝم٤م أومْمااؾ ا٦م اًمٜمٌقياا٦م ٜم ؽ ذم اًم

                  ُمااـ أطمًااـ ُماا٤م يت٘ماارب سمااف اًمٕماا٤م ِ  يرِ ْٛماإمَ ، وهااق ًمَ اًمًااالمو

                ٖمػماً وهااق وإن يماا٤من صاا ،إمم اهلل قمزوضمااؾ ذم هااذا اًمقىماا٧م

    يمااّم أٟمااف ؾمٞمًااتٗمٞمد ُمٜمااف ومقائااده، ومٝمااق يمٌااػم ذم  ،ذم طمجٛمااف

                 ،وٓ يًااااتٖمٜمل قمٜمااااف اًمٕماااا٤م  اعمٜمتٝماااال ،اًمٓم٤مًماااا٥م اعمٌتاااادى
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وزاد ذم أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ُمااـ  ،وضماازاه اهلل ظمااػماً  ،ُم١مًمٗمااف ر  ف دَ ومٚمٚماا

وٓزال رُمزًا ًمٚمٕم٤م  اًمٜمِمٞمط،  ،رائفٔمأُمث٤مًمف، وذم اعم١مًمٗملم ُمـ ٟمُ 

 وُملم اًمٚمٝمؿ وُملم  ،قمـ اعمٜمٙمرثٚم٦م اًمٜمٝمل وُمثاًل ُمـ أُم

 ُمٞمٜم٤مْم٤م  إًمٞمٝم٤م أًمػ وطمتك يُ      طمدةاوُملم وُملم ٓ أرى سمق

اااااواهلل                بآب، اعماااااوإًمٞماااااف اعمرضماااااع و ،قابأقمٚماااااؿ سم٤مًمّم 

ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ، وصاغم اهلل قماغم  ،وؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده

 حمٛمد وقمغم ول حمٛمد وؾمٚمؿ شمًٚمٞمًّم يمثػمًا.

 

 ها1427رسمٞمع أول /

 م2006إسمريؾ/  اعمقاومؼ

 اًمٕمٛمراين إؾمّمقمٞمؾحمٛمد سمـ 
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 تقدٓه:
 الشٔخ العالم٘/ حمند بً علٕ عجالٌ
           أن  وأؿماٝمد ،إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًاتٝمديف

وأؿمااٝمد أن حمٛماادًا  ،ٓ إًمااف إٓ اهلل وطمااده ٓ ذيااؽ ًمااف

وؾماٚمؿ وسما٤مرع قماغم ؾماٞمدٟم٤م  اًمٚمٝمؿ َصاؾ   قمٌداهلل ورؾمقًمف،

 وقمغم وًمف وصحٌف وُمـ وآه، وسمٕمااد  حمٛمد 

           ا ادي هادي  وظماػمَ  ،اهلل يمتا٤مُب احلادي٨م  وم٢من أصادَ  

 ،حمادصم٤ما٤م وذ إُماقر ،حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف ووًمف وؾماٚمؿ

         ؿماذ  ذ  وُمـ ؿَما ، ُمع اجلّمقم٦موم٢من يد اهلل ،وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلّمقم٦م

 ذم اًمٜم٤مر، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ ذًمؽ.

ن رسمؽ سمجٛماع هاذه اًمٌنماي٦م قماغم اظماتال  ُمٜمذ أن شم٠مذ  

، واًمرؾماقل اخلا٤مشمؿ أضمٜم٤مؾمٝم٤م وأًمقاهن٤م قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممتا٦م

                                 وىم٤مُمااااا٧م قم٤معمٞمااااا٦م اًمرؾمااااا٤مًم٦م قماااااغم ىمقًماااااف ؾماااااٌح٤مٟمف

(           )   [107]إٟمٌٞماااااااااااااااااااااا٤م.     

 .(1)(إمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ٧ُم ثْ ٕمِ وسمُ وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )

                                                 

 ف.ٜمرس اهلل قم ـ ضم٤مسمرقموُمًٚمؿ،  ،ًمٌخ٤مريا( 1)
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وضمٕمٚمٜماا٤م سمااف ظمااػم أُماا٦م  ،ٟم٤م اهلل سماافدَ ٌ اإمَ شمَ  واإلؾمااالم اًمااذي

  ،هق ُم٤م ضم٤م  ذم اًمٙمتا٤مب اًمرسما٤مين اعمٕمجاز ،أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس

 ،ٓمؼ سمف اًمٜمٌال اعمٕمّماقم صاٚمقات اهلل وؾماالُمف قمٚمٞمافوُم٤م ٟم

وُمـ هذيـ اعماقرديـ  ،وقمغم هذيـ إصٚملم ىم٤مم اإلؾمالم

وإمم هذيـ اعمّمدريـ يرضمع اًمٜم٤مس  ،أظمذ اًمٜم٤مس اإلؾمالم

        ومٝمذا ُما٤م ٟماص قمٚمٞماف اًم٘مارون اًمٙماريؿ  ،إمم ُمٕمروم٦م اإلؾمالم

(           ) [107ٕٟمٌٞماا٤م  ]ا(    

         )   [80]اًمٜم٤ًم. 

صااغم اهلل قمٚمٞمااف  اًمٙمااريؿودل قمٚمٞمااف طماادي٨م اًمرؾمااقل 

                                (1)ُمااااااـ أـماااااا٤مقمٜمل وم٘مااااااد أـماااااا٤مع اهلل(  )وؾمااااااٚمؿ

 .(2)قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد( )ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس

             ٟمٓمقى ، واؾمٚمػ إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل ظمٚمٗم٤ًم قمـ فُ تْ ٘م  ٚمَ شمَ وَ 

           وىم٤مم قمٚمٞمف آقمت٘م٤مد، واشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ،  ،قمٚمٞمف اًمٗمٝمؿ

                                                 

 رس اهلل قمف.وُمًٚمؿ، قمـ أيب هريرة  ،اًمٌخ٤مري( 1)

 ُمًٚمؿ، قمـ قم٤مئِم٦م رس اهلل قمٜمٝم٤م.( 2)



 

03 

            وؾمٞمٔمؾ يمذًمؽ  ُمٜمذ ومجر اًمرؾم٤مًم٦م إول إمم يقُمٜم٤م هذا،

وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم وسمٛمحٛمد  ذم أقمٜم٤م  يمؾ ُمـ رس سم٤مهلل رسم٤مً 

ٛم٦م وطم٘مٞم٘م٦م ٚم  ًَ ٟمٌٞم٤ًم ورؾمقًٓ، ىمْمٞم٦م ُمُ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 ،همػم ىم٤مسمٚم٦م جلدل أو ٟم٘م٤مش ،وىمْمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م صم٤مسمت٦م ،ٓزُم٦م

         ،قمـ اإلؾمالم ٤مً ويٕمتؼم جمرد اًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م ظمروضم

            يمّم ٟمٓمؼ سمف سيح اًم٘مرون   ،ًمٖمػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ٤مً شم٤ٌمقموا

(                            

                        

   )   وٟمٕمت٘مده وٟمديـ اهلل  فُ ٛمُ ٚمَ ٕمْ وذًمؽ ُم٤م ٟمَ  ، [115]اًمٜم٤ًم

وًمٜمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل  ،سمف ؿم٤مهديـ هلل شمٕم٤ممم سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م طمتك ٟمٚم٘مك اهلل قمغم ذًمؽ.

اإلؾمالم ذم يماؾ ٟماقاطمل احلٞما٤مة قمٚماًّم  وهذا ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف

 وإيّمٟم٤ًم وقمٛماًل وشم٤مرخي٤ًم.

               اً د، ومٚمؿ وًمـ خيتاؾ أسماظمتؾ هذا إصؾا وٓ أىمقل إذا

(       )  ظمتؾ هاذا إصاؾإذا ا، وًمٙمـ [8]اًمّمػ         
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أصؾ ًمديف ، و  يٌؼ اظمتؾ قمٜمده يمؾ ر  ،أطمدذم ُمٗمٝمقم 

    ؾمقا  ذم جم٤مل اًمٕمٚماؿ ،  صم٤مسم٧م ذم ُمٙم٤مٟمفأو ر ،يرضمع إًمٞمف

  )اًمتنميع أو اًمٕم٤ٌمدة أو همػمها٤م   وأ       

   )  [32]يقٟمس. 

وصد  احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞماف ووًماف وؾماٚمؿ 

   -وهذا ُمـ ُمٕمجزاشمف قمٚمٞمف اًمّماالة واًمًاالم -طملم ىم٤مل

ي٠مشمٞمااف إُماار ُمااـ  ،فأطمااديمؿ ُمتٙمًاا٤ًم قمااغم أريٙمتاا لَم  ًمَٗماا أٓ)

ُما٤م  ،أُمري مما٤م أُمارت سماف أو هنٞما٧م قمٜماف ومٞم٘ماقل  ٓ أدري

 .(1)ذم يمت٤مب اهلل اشمٌٕمٜم٤مه( وضمدٟم٤م

 ،وسمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م اعمقضمزة أىماقل  أـمٚمٕمٜمال اًمقًماد اًمٌا٤مر

  ،واًمِماااٞمخ اًمٕمالُمااا٦م ،وإؾمااات٤مذ اًمٙماااريؿ ،وإخ احلٛماااٞمؿ

ًمٞمػ ص٤مطم٥م اًمتبآ ،ٓمٞم٥م اًمٙم٤مشم٥م اًم٤ٌمرعاخل ،واعمريب اًمٗم٤موؾ

حمٛماد اًمازسمػمي سماـ قمٌاداًمٕمزيز  /واًمٌحقث اعمٗمٞمدةاًمٕمديدة 

اًماذي  وسمحثاف اًم٘ماٞمؿ ،قمغم يمت٤مسماف اجلٚمٞماؾ ،وٟمٗمع سمف قم٤موم٤مه اهلل

                                                 

 واسمـ ُم٤مضمف، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع قمـ أسمٞمف رس اهلل قمٜمٝمّم. أسمق داود،واًمؽمُمذي،( 1)
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، ٦مَٞما٠مٟم  تَ وىمرأشماف ىمارا ة ُمُ  ،ًمًٜم٦م يمٗمر سم٤معمٚما٦مُمـ أٟمٙمر اأؾمّمه  

مخاٞمص   ىمٞماؾومقضمدشماف يماّم  ،ضم٤م  ومٞمف قمغم مجٞمع ُم٤م ٧ُم ٕمْ ٚمَ ـم  اوَ 

 .اعمٕمٜمك اًمٚمٗمظ سمٓملم

                  ،يمثاار سمًاآم٤ًم وشمٗمّمااٞمالً ويمااؿ يمٜماا٧م أمتٜمااك أن يٙمااقن أ

            ،ًمقٓ ُم٤م وصمره اعم١مًماػ قم٤موما٤مه اهلل ُماـ أؾماٚمقب آظمتّما٤مر

حا٨م اًمٜما٤مفمر هاذا اًمٌ ، وًماًـ ٟمٔمار إممة ًمقاىمع احل٤مل٤مُمراقم

 ظمر.ًم٘م٤مل  يمؿ شمرع إول ًمم

 سم٠مؾمٚمقب د  قمِ أُ وَ  ٥َم تِ واعمت٠مُمؾ ذم اًمٌح٨م جيده ىمد يمُ 

 ،وضمزاًم٦م اًمٚمٗمظومجع سملم اًمقوقح  ،اًمًٝمقًم٦م واًمٞمن

            وطمًـ اًمٕم٤ٌمرة وسمٞم٤من اعمراد ُمع اإلٟمّم٤م  وإدب،

 ػمة واًمتحذير واإلؿمٗم٤م شمٙمٚمؿ سمٚم٤ًمن اًمٖمَ  وًم٘مد

 سم٤معمراد، ومجزاه اهلل قمٜم٤م وقمـ رم  وَ واًمّمد ، وم٠موم٤مد وأضم٤مد وَ 

وسم٤مرع ذم ضمٝمقده  ،اإلؾمالم واعمًٚمٛملم أطمًـ اجلزا 

ٚمف ظم٤مًمّم٤ًم وضمٕمؾ قمٛم ،وزاد ذم اًمٕمٚمّم  اًمدقم٤مة ُمـ أُمث٤مًمف

 اإلىمتدا ورز  اجلٛمٞمع اًمتقومٞمؼ وطمًـ  ،ًمف وُم٘مرسم٤ًم إًمٞمف
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ويمّمل اعمت٤مسمٕم٦م  دي ؾمٞمد اعمرؾمٚملم صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف 

            ، ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملموقمغم وًمف وصحٌف واًمت٤مسمٕملم

(                          

    )  [53]ول قمٛمران. 

 اًمٗم٘مػم إمم قمٗمق اهلل

 حمٛمد سمـ قمكم قمجالن قمٗمك اهلل قمٜمف

 ها1427رسمٞمع أول/
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 تقديم:
 انقاضي انعالمح / عثدادلهك ته أمحد انىسيز
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 :تقديم
 انقاضي انعالمح / عثدادلهك ته أمحد انىسيز

 طمٗمٔمف اهلل اًمزسمػميإخ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٕمزيز حمٛمد 

 قمٚمٞمٙمؿ ورمحف اهلل وسمريم٤مشمف وسمٕمااااد  اًمًالم

 ُمـ أٟمٙمر اًمًاٜم٦م يمٗمار سم٤معمٚما٦م وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُمّمٜمٗمٙمؿ

وًم٘مد أضمدشمؿ وووم٘متؿ ذم هد إدًم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل وؾماٜم٦م 

          اًمتاال شُمثٌاا٧م ُماا٤م ضماا٤م   ،رؾمااقل اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ

 ويٙمٗمل ُمّمٜمٗمٙمؿ ومخرًا ُم٤م طمرره قمٚمٞماف ،ذم قمٜمقان يمت٤مسمٙمؿ

ؾماّمقمٞمؾ اًمٕمٛماراين ًم٘ما٤مس/ حمٛماد سماـ إؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُما٦م ا

        ُمااـ شم٘ماريض ًماف، وىمقًماف ومٞمااف ،طمٗمٔماف اهلل وأـما٤مل قمٛماره

أٟمف ُمـ أطمًـ اعم١مًمٗم٤مت اًمتال أظمرضما٧م ًمٚمٜما٤مس ذم هاذه 

              وهاااق وإن يمااا٤من صاااٖمػمًا  إمم أن ىمااا٤مل ومٞماااف ,إيااا٤مم

يمااّم أٟمااف يًااتٗمٞمد ُمٜمااف  ،ومٝمااق يمٌااػم ذم ومقائااده :ذم طمجٛمااف

 .يًتٖمٜمل قمٜمف اًمٕم٤م  اعمٜمتٝمل ، وٓاًمٓم٤مًم٥م اعمٌتدئ
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وهذه اًمٕم٤ٌمرات أهمٜما٧م قماـ يماؾ يمٚمٛما٦م ذم اعمقواقع،  

 .ومجزايمؿ اهلل ظمػمًا، ويمثر ومقائديمؿ

 .واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 ها1427ؿمٝمر رسمٞمع إول ًمًٜم٦م  22طمرر ذم 

 .م19/4/2006اعمقاومؼ 

 

 ُمـ أظمٞمٙمؿ قمْمق جمٚمس اًمٜمقاب

 الُمٞم٦مأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾم شم٘مٜملمجلٜم٦م رئٞمس 

 قمٌداعمٚمؽ سمـ أمحد اًمقزير



 

21 



 

20 

 /فضيهح انشيخ تقديم
 د/ غانة ته عثدانكايف انقزشي-أ 

         احلٛمااد هلل اًمااذي شمٙمٗمااؾ سمحٗمااظ ديٜمااف، سمحٗمااظ يمت٤مسمااف  

(                   )  [9]احلجر. 

ٌَٞم ٜما٦مؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  ظَ ٗمِ طَم وَ   ُمتْماٛمٜم٦م، ًماف ُمٙمٛمٚما٦م ًمٙمت٤مسماف، وُُم

احلٙمٛماا٦م، سمااؾ إهناا٤م هاال احلٙمٛماا٦م ذاااا٤م، وأٟماا٤مرت ًم ُماا٦م 

 غاًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ، سمؾ إهن٤م هل اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ اًمذي ٓ يزي

ُمثااؾ شمااريمتٙمؿ قمااغم ًم٘مااد )  قمٜمااف وٓ رجااره إٓ ه٤مًمااؽ 

 .(1) قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ( اًمٌٞمْم٤م  ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ

واحلٛمااد هلل اًمااذي هٞماا٠م رضماا٤مًٓ حلٗمااظ هااذه اًمًااٜم٦م، 

ـ أن يٜمدصمر ُمٜمٝما٤م ر ، أو يتناب إًمٞمٝما٤م ر  ومح٤ميتٝم٤م ُم

٤مقملم واًمد  ًم  دَ ٛمُ اُمـ يمالم اًم  ٤مًملم.ضم  ًلم واًمقو 

                                                 

 .رس اهلل قمٜمف ًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م شمّمحٞمح إًم٤ٌمين، قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦ما( 1)
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أدريماقا أيٞمتٝما٤م ى قماغم دياـ اهلل، ٤مرَ ٞمَ هٞم٠م  ٤م قمدوًٓ همَ و

 وظمٓمقرة وٞم٤مقمٝم٤م أو ر  ُمٜمٝم٤م. وُمٙم٤مٟمتٝم٤م 

اًمرؾماقل إيمارم صاغم اهلل قمٚمٞماف قمٝماد ومٌدأ ذًماؽ ُماـ 

             ًااات٠مذٟمقن وؾماااٚمؿ، إذ يمااا٤من سمٕماااض أوًمًاااؽ اًمٖمٞمااا٤مرى ي

                رؾماااقل اهلل سمٙمت٤مسمااا٦م ؾماااٜمتف، ومٙمااا٤من يِمااادد ذم اًمٌدايااا٦م 

، وما٠مذن عماـ ُمـ اظمتالـمٝم٤م سم٤مًم٘مرون، صمؿ زال اخلاق ظمقوم٤ًم 

              ـمٛمااا٠من قماااغم ىماااقة وااآٌمف، أُمااا٤م اًمٕمداًمااا٦م وإُم٤مٟمااا٦م، ا

 صح٤ميب قمدل أُملم. وم٢من يمؾ

ا  ً  ؽ  َِمآ يُ  ٦م واًمًاػمة،ٜم  ومّم محٚمقه إًمٞمٜم٤م ُمـ اًم٘مرون، واًم

شمٜم٤مىمٚمف اًمٕمدول ُمـ سمٕمدهؿ، وىمد هٞما٠م اهلل قمادوًٓ وم٘مد  ،ومٞمف

               أصاااقًمف، وطمٗماااظ يـذم يماااؾ قمٍمااا حلٛماااؾ هاااذا اًماااد  

أظمقٟم٤م اًمداقمٞما٦م اًمٖمٞماقر  -فيمّم أطمًٌف واهلل طمًٞمٌ -ُمٜمٝمؿ  

واًمٕم٤م  اعمتقاوع إؾمت٤مذ/ قمٌداًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمازسمػمي، 

 ؾا ممٙمااـ ًمٙماااًمااذي راارر ُمااـ اًمتٕمّماا٥م واًمت٘مٚمٞمااد، وهااذ

 أسمٚما٩م يم٤مًمِماٛمس ٓ ىٗماك  ؼ  حَ اواًما -سم٤مطم٨م قمـ احل٘مٞم٘ما٦م
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اٟمٕمت٤مىماف  صا٤مطمٌٜم٤م سمٕماد قمغم ُمـ قمّم٥م قمٞمٜمٞماف، وما٤مٟمؼمىإٓ 

 س وىمتف وضمٝمده ًمٞم٠ميت ًمٚمٜم٤مس سمّم يٗمٞمد.ر  ٙمَ ًمٞمُ  ،ُمـ اًمت٘مٚمٞمد

اًمًاٜم٦م يمٗمار  وسملم يديٜم٤م اًمٞمقم يمت٤مسمف اجلديد  ) ُمـ أٟمٙمار

ىمرا شمااف ـمٚماا٥م إزم  ، وُمٜماف ٟمًااخ٦م ئلسم٤معمٚما٦م( ذومٜماال سم٢مهادا

               ؼم  َٕماااُمااا٤م يُ  ٦مويمت٤مسمااا -تدَ ضِماااإن وُ  -وإسمااادا  ُمالطمٔمااا٤ميت

قمااـ رتيتاال ًمٚمٙمتاا٤مب، ًمٞمْمااٛمف إمم ُماا٤م يمتٌااف قمٜمااف سمٕمااض 

 إصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمّم .

ىمرا شمااف ، ذم ، وسماادأت وىمااد شمٚم٘مٞماا٧م اًمٙمتاا٤مب سمِمااٖمػ

               ٕٟمٜمااال أطمااا٥م يمثاااػمًا هاااذا اًمٜماااقع ُماااـ اًمٙمت٤مسمااا٦م طماااقل 

اا  ً وإن   يٙمااـ  –سم٦م، ومقضمدشمااف ٦م واًمّمااح٤مٜم  اًماادوم٤مع قمااـ اًم

ُماااـ أومْماااؾ ُمااا٤م يمتٌاااف  -أول ُمااا٤م يمتااا٥م ذم هاااذا اًمِمااا٠من

              ٓؾماااتزادة ذم اويٓمٚمٌاااف اًمٓمااا٤مًمٌقن اًمراهمٌاااقن  ،اًمٙمااا٤مشمٌقن

               ة، ًمااادومع د  ُماااـ سمااا٤مب إقماااداد اًمُٕمااا ،ُمااـ اًمٕمٚماااؿ واًمٗمٝماااؿ

 ة.د  أهؾ اًمْمالل واًمر  
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ااقَ ٝمٛماا٧م أن اًمٙمتاا٤مب ُمُ ووم ااضم   ً ؿمااٞم٤ًًم  ٦م أوٜم  ف عمااـ أٟمٙماار اًم

ُمٜمٝم٤م أٟم اك يما٤من، وُماـ أيا٦م ـم٤مئٗما٦م أو ُماذه٥م يما٤من، وأول 

شمٌم سمذًمؽ إذ هال ُماـ (  ـْ قم٤ٌمرة ُمـ قمٜمقان اًمٙمت٤مب  ) ُمَ 

وضمقاهباا٤م أًمٗماا٤مظ اًمٕمٛمااقم ومااال ىااص جمرُماا٤ًم دون جماارم، 

 ُمتقىمػ قمغم ر٘مؼ ذـمٝم٤م.

ـ أن شمٜمٓماقى ٙماه ىماد طماقى ُما٤م يٛمرِ ٖمَ واًمٙمت٤مب قمغم ِص 

       ىمٚماا٥م قمٚمٞمااف جمٚماادات ذم ُمقوااققمف، يٙمٗماال عمااـ يماا٤من ًمااف 

                      راهمٌااا٤ًم  فُ جَلَاااوَ وَ  ،أو أًم٘ماااك اًمًاااٛمع واًمٌٍمااا واًمٗمااا١ماد

 ؾمتٗم٤مدة، ٟم٤مؿمدًا اًمًٕم٤مدة ذم آ

       شمٙمٗمل اًمٚمٌٞم٥َم إؿم٤مرٌة ُمرُمقزةٌ 

 اًمٕم٤مزم       
ِ
 وؾمقاه ُيدقمك سم٤مًمٜمدا 

وأقمت٘مد ضم٤مزُما٤ًم أن يماؾ ذي سمّماػمة سم٤مطما٨م قماـ احلاؼ 

           يقصاٚمف إمم طم٘مٞم٘ما٦م  ف، سماؾٞمٜمُإمِ ؾمٞمجد ذم هذا اًمٙمتا٤مب ُما٤م يُ 

                  اًمتٕم٤مُماااؾ ُماااع ؾماااٜم٦م رؾماااقل ذم ُمااا٤م جيااا٥م قماااغم اعمًاااٚمؿ 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. اهلل
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أُماا٤م اًمااذيـ أقمٛمااك اهلل سمّمااػماؿ، وىمااد طمااددوا ُمقىمٗماا٤ًم 

 ل اهلل، ورُماقهؿ سمٙماؾ ٟم٘مٞمّما٦مقمدائٞم٤ًم ُمـ أصاح٤مب رؾماق

ي٘مٌٚماقا ، وم٢مهنؿ ًمـ كوهدوم٤ًم ُيرُم ٤مً َو رَ ، وضمٕمٚمقهؿ همَ ٦مٌَ ٚمَ ثْ ُمَ وَ 

        قن أُماارهؿ، ًمٞمٛمٙمااروا ُمٙماارهؿ، ٕمُ ٛمِ جْ ٞمُ ُمثااؾ هااذا، وؾَماا

               ، اًمٙمااارام وقمٜماااد اهلل ُمٙمااارهؿ، وًماااـ يياااوا اًمّماااح٤مسم٦م

  ً  ٤م ؿمٞم٤ًًم.ٝمَ تَ ٚمَ ، وٓ مَحَ اعمٓمٝمرة ٦مٜم  وٓ اًم

                   ُمّماااا٤مدُم٦ٌم  ،ذًمااااؽ أن ُمّماااا٤مدُم٦م اًمٙمتاااا٤مب واًمًااااٜم٦م

 ،ٚمااح أسمااداً هلل ورؾمااقًمف، وُمااـ ؾمااٚمؽ هااذا اعمًااٚمؽ ٓ يٗم

 واًمير أوًٓ وأظمػمًا قمٚمٞمف 

   يقُم٤ًم ًمٞمقهٜمٝم٤م صخرةً  يمٜم٤مـمٍح 

 ُؾ ىمرٟمف اًمققم ٤م وأوهكهَ ِيْ ومٚمؿ يُ 

وُمع ذًمؽ وم٢من أصح٤مب احلؼ إذا ٟم٤مُمقا هناض هماػمهؿ 

 ون، وسمٙمت٤مب اهلل وؾماٜم٦م ٟمٌٞمافدُ حِ ت  وًمٞم٧م اجلٛمٞمع يَ  ،وىم٤مُمقا

       يًؽمؿماادون، وًمٞمااتٝمؿ يرضمٕمااقن  صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ
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 ، وزيااد سمااـ قمااكم، ئٛماا٦م اًمٕمٔماا٤مم  أيب طمٜمٞمٗماا٦مإمم هناا٩م إ

             ًمِمااا٤مومٕمل، درياااس اإوُم٤مًماااؽ إصاااٌحل، وحمٛماااد سماااـ 

 .، ًمػمؿمدواوأُمث٤م ؿوأمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين 

            ، وأُماااا٦م ، وقمااااداًمتٝمؿ ُمًااااٜمقدةومبآصماااا٤مرهؿ ُمقضمااااقدة

ااٚمَ شمَ وَ  ،اإلؾمااالم ىم٤مـمٌاا٦ًم ىمااد وصم٘ماا٧م هبااؿ ضمتٝماا٤مدااؿ ٧م ا٘م 

               ُمٝمؿ اعمدوٟمااا٦م، وؾماااٚمٙم٧م ٧م ُماااـ قمٚماااقَٚماااهَنَ سمااا٤مًم٘مٌقل وَ 

 .٦مؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمٓمٛمًٜم٦م وُمٜم

             أؾماااا٠مل اهلل أن يٜمٗمااااع هبااااذا اًمٙمتاااا٤مب، وأن يٙمتاااا٥م 

        ٜمااف وأُمث٤مًمااف ُمااـ اًماادوم٤مع ٛمٙم  عم١مًمٗمااف إضماار واعمثقسماا٦م، وأن يُ 

قمااـ هااذا اًمااديـ سم٤مًماادوم٤مع قمااـ يمتاا٤مب اهلل وؾمااٜم٦م ؾمااٞمد 

            د وصااغم اهلل وؾمااٚمؿ وسماا٤مرع قمااغم ؾمااٞمدٟم٤م حمٛماا ،اعمرؾمااٚملم

 ووًمف وصحٌف وُمـ ؾم٤مر قمغم هداهؿ.

               ١مًمااػ اًمِماا٤مب هااذه إسمٞماا٤مت وإًمٞمااؽ أراا٤م اًمٕماا٤م  اعم

              ًمٙمٜمٝماا٤م ُمٕمااؼمة، ُيرضمااك ، ُمااـ ؿماا٤مقمٍر جُمٞماادُمااـ ؿمااقيٕمر ٓ 
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 أن شمٙمقن داومٕم٦م وُم١مصمرة 

ـْ أيب سمػمي ر  ه ُِم  إمم هذا اًمز 

 وإمم ُم٤م ؿم٤م  ريب ذم إظمػمِ 

    ديٜمك قمـ ٟمٌل   طُمٗمٔم٧م ؾُمٜم ٦مُ 

ؾمِؾ سمِمػم وٟمذيرِ  ظم٤مشمؿِ   اًمر 

   ز  ومٞمّم ف ي٤م قمٌداًمٕمزيز اًمٕمِ إي

 رقه قِمٚمًّم وومٝمًّم ذم اًمْمٛمػمِ 

 ًٌّ ـٍ ًمّمح٥ٍم وًمدِ  ٤مقمٛماًل طُم     ي

 ودوم٤مقم٤ًم قمٜمٝمّم ُمثؾ إُمػمِ 

  ـ صٜمٕم٤م طمٞمٜمّم ٟم٤مدى سمّمقٍت سمْ إِ 

 ؿ ضمرى قمؼم إصمػمِ ال صمٕمَ ومَ 

   ؿٍ ٞم٤ًٌم ُمـ قمٚمتْ يمُ  ٥ُم تُ ٙمْ واؾمتقى يَ 

 وظمٌػمِ  وهمٞمقرٍ  فٍ ٞم٘مِ ومَ وَ 

ـٍ    وم٤مؾمتزد أٟم٧م ويمـ ٟمٍمًا ًمدي

 ؾمتجد ٟمٍمًا ُمـ اهلل اًمٜمّمػمِ            

 

 د  هم٤مًم٥م اًم٘مرر   
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 اعم٘مدُم٦م 

        ف وٟمًااتٖمٗمره، وٟمٕمااقذ سماا٤مهلل ٜماحلٛمااد هلل ٟمحٛمااده وٟمًااتٕمٞم

            ده اهلل ُماااـ رااا، وؾماااٞم٤ًمت أقمّمًمٜمااا٤مُماااـ ذور أٟمٗمًاااٜم٤م 

        ومااال هاا٤مدي ًمااف، وأؿمااٝمد أن  ومااال ُمْمااؾ  ًمااف، وُمااـ يْمااٚمؾ

ذيااؽ ًمااف، وأؿمااٝمد أن حمٛماادًا  ٓ ٓ إًمااف إٓ  اهلل وطمااده 

      قمٌااده ورؾمااقًمف، أرؾمااٚمف سم٤م اادى وديااـ احلااؼ ًمٞمٔمٝمااره 

ااف، يـ يمٚم  ااغ اًمرؾماا٤مًم٦م وأد ى إُم٤مٟماا٦م وٟمّمااح  قمااغم اًمااد  ومٌٚم 

ًمااذي ؿمااٝمد اهلل ًمااف اإُماا٦م، وضم٤مهااد ذم اهلل طمااؼ  ضمٝماا٤مده، 

إمم اًمٍمااااط اعمًااات٘مٞمؿ، وم٘مااا٤مل هبدايااا٦م أُمتاااف ودقمقاااا٤م 

 )ؾمٌح٤مٟمف                 )  وىم٤مل  [52]اًمِمقرى

 )ؾمٌح٤مٟمف                   )  [73]اعم١مُمٜمقن. 

وهن٤مٟما٤م قمٜماف  سماف ذم يمؾ ُم٤م أُمرٟم٤م إشم٤ٌمقمفوومرض اهلل قمٚمٞمٜم٤م 

 )  وشمٕماا٤ممم وم٘ماا٤مل ؾمااٌح٤مٟمف               

      )  [7]احلنم. 
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وُماـ   ،اًمٚمٝمؿ صؾ  وؾماٚمؿ قمٚمٞماف وقماغم وًماف وأصاح٤مسمف 

يـ، اهتدى هب   أُم٤م سمٕمد ديف وؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمف إمم يقم اًمد 

د  وٓ ٓ شُمَٕماوضماؾ قماغم قمٌا٤مده يمثاػمة  ٢من ٟمٕماؿ اهلل قمازوم

ـ  ذم ؿ اهلل هبا٤م قماغم أٟمٕما ٛما٦مٍ ٕمْ ٟمِ  ُرَم، وأضمؾ   اإلٟماس واجلا

صاغم رؾماقًمف اًمٙماريؿ حمٛمادًا  ؿأن سمٕم٨م ومٞمٝم ،وظمر اًمزُم٤من

ًمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ ومٌٚم ٖمٝمؿ ُم٤م ُأرؾمؾ سمف إ ،ووًمف وؾمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف

 ّمم واًمٙمّمل.اًمت   قمغم

 ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري رمحف اهلل 

 ُِمـ اهلل قمز  وضمؾ اًمرؾم٤مًم٦م.  

 هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٌالغوقمغم رؾمقل اهلل صغم ا.  

 (1)وقمٚمٞمٜم٤م اًمتًٚمٞمؿ. 

                                                 

 ذيمره اًمٌخ٤مري ذم اًمتٗمًػم.( 1)
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 البقاء والعنوم والكنال: والشريعة من صفاتها

   البقاء:أّاًل: 
  ) ىم٤مل شمٕم٤ممم                  

                  )ٕ[40طمزاب ]ا. 
 

  العنْو:ثاىًٔا: 

 )ىم٤مل شمٕم٤ممم                   

                         

                   

              )   [158]إقمرا. 

             ىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  )واًمااذي ٟمٗمزاا سمٞمااده و

اآ يَ           ،يب أطمااد ُمااـ هااذه إُماا٦م رااقدي وٓ ٟمٍماااين ٛمعُ ًْ

                    إٓ يمااا٤من  ،سماااف ٧ُم ٚمْ ؾِمااارْ صماااؿ يٛماااقت و  يااا١مُمـ سم٤مًماااذي أُ 

 .(1)ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر(

                                                 

 ُمًٚمؿ، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف.( 1)
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  اللنال:ثالجا: 

 )ىم٤مل ؾماٌح٤مٟمف                     

                )  [3]اعم٤مئدة. 

اهلل ًم٘ماد  ؿُ ْياأَ وَ وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )

 .(1)ٝم٤م وهن٤مره٤م ؾمقا (اًمٌٞمْم٤م  ًمٞمٚمُ ْثِؾ شَمَريْمُتُٙمْؿ قمغم ُمِ 

        ىماااد قَمٚم َٛمُٙماااؿ ٟمٌاااٞمٙمؿ  ًاااٚمّمن رس اهلل قمٜماااف ىمٞماااؾ ًم

يمؾ ر  طمتك اًماِخَرا ة، ىم٤مل  أضمؾ، ًم٘مد هن٤مٟم٤م أن ٟمًت٘مٌؾ 

                   اًم٘مٌٚماااا٦م ًمٖماااا٤مئط أو سمااااقل، أو أن ٟمًااااتٜمجل سماااا٤مًمٞمٛملم، 

أو أن ٟمًتٜمجل سم٠مىماؾ ُماـ صمالصما٦م أطمجا٤مر، أو أن ٟمًاتٜمجل 

 .(3) أو سمٕمٔمؿ (2)رضمٞمعسم

                                                 

اٜم ٦م، قماـ أيب اًمادردا  رس اهلل قمٜماف، ( 1)  ً اسمـ ُم٤مضمف، وأظمرضماف اسماـ أيب قم٤مصاؿ ذم اًم

 وىم٤مل إًم٤ٌمين  طمدي٨م طمًـ.

 اًمرضمٞمع  روث اًمدواب.( 2)

 ُمًٚمؿ، قمـ ؾمٚمّمن رس اهلل قمٜمف.( 3)
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            ىماٌكم    )إٟماف   يٙماـ ٟمٌال  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿوىم٤مل 

تف قماغم ظماػم ُما٤م يَ  ٤م قمٚمٞمف أن يدل  أُم   اؿ،  فُ ُٛماٚمَ ٕمْ إٓ يم٤من طم٘مًّ

 .(1)ويٜمذرهؿ ذ  ُم٤م يٕمٚمٛمف  ؿ(

هااق ظماا٤مشمؿ صااٚمقات اهلل وؾمااالُمف قمٚمٞمااف ًا وٕن حمٛمااد

ف ظمااا٤مشمؿ وديٜمااا ،متااا٦م اًمرؾمااا٤مٓتإٟمٌٞمااا٤م ، ورؾمااا٤مًمتف ظم٤م

إدي٤من، ومال رؾمقل وٓ رؾم٤مًم٦م سمٕمد حمٛمد صاغم اهلل قمٚمٞماف 

 ،وٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمـ اًمٌنم مجٞمٕم٤ًم هماػم اإلؾماالم ديٜما٤مً  ،وؾمٚمؿ

 )  يمااّم ىماا٤مل ؾمااٌح٤مٟمف                     

                 )  [85]ول قمٛمران. 

 يـ سمحٗماظًمؽ يمٚماف وم٘ماد طمٗماظ اهلل شمٕما٤ممم هاذا اًماد  وًمذ

وسمحٗمظ أصاٚمف اًمثا٤مين ، أصٚمف إول، وهق اًم٘مرون اًمٙمريؿ

اٜم ٦موهاق   ً ؾ اًمّماالة وأشمااؿ ْمااًمٜمٌقيا٦م قمااغم صا٤مطمٌٝم٤م أوم اًم

ًٚمٞمؿ، وهل اجلز  اًمث٤مين ُمـ اًمقطمل، وىمد أمجٕما٧م أُما٦م اًمت

سمٕمد ؾماٚمػ، أن اًماقطمل ٗم٤ًم ٚمَ وظَم اإلؾمالم ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ، 

                                                 

 اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص رس اهلل قمٜمٝمّم.ُمًٚمؿ، قمـ قمٌد( 1)
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ؾ ُمااٜمٝمّم ُمٙمٛمااؾ ًممظماار، وياا٤م ُمٕماا٤ًم ىمااقام ىمروٟماا٤ًم وؾمااٜم٦م يُماا

اًم٘مارون وطمتاك  ؼْم اًمديـ وأؾم٤مؾماف وُمرضمٕماف اعمحٗماقظ قَما

  قمٚمٞمٝم٤م. يرث اهلل إرض وُمـ

             اقمت٘مااا٤مدًا وٓ ىماااقًٓ وٓ ي٘مٌاااؾ اهلل شمٕمااا٤ممم ُماااـ ُمًاااٚمؿ 

  قمتّماا٤مم سماا٤مًمقطمٞملم  يمتاا٤مب اهلل وؾمااٜم٦م إٓ سم٤مٓوٓ قمٛماااًل 

 رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ـ  هذه إُم٦م وٟمٍمه٤م وُم٤م أقمز اهلل  ا٤م ذم اًمٕما٤معملم َوَُمٙم 

 ،اهلل شمٕم٤ممم اقمتّمٛم٧م سمحٌؾ، إٓ قمٜمدُم٤م أيمثر ُمـ أًمػ قم٤مم

اًمٌٞمْماا٤م  اًمتاال شمريمٝماا٤م قمٚمٞمٝماا٤م  ٦مِ ج  حَ ٛمَ اوؾماا٤مرت قمااغم اًْماا

حمٛماد  اًمّم٤مد  اعمّمدو  اًمٌِمػم اًمٜماذير، واًمنااج اعمٜماػم

صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ، واًمتااال ؾمااا٤مر قمٚمٞمٝمااا٤م اخلٚمٗمااا٤م  

قمٚمٞمٝماا٤م اعمًااٚمٛمقن ُمااـ  ض  وقَماا ،قني  دِ ٝمْ ٛمَ ااًماا اًمراؿماادون

 قاضمذ.سمٕمدهؿ سم٤مًمٜم  

ااوُماا٤م ذَ  واهنزُماا٧م أُماا٤مم  ٧مأُماا٦م اإلؾمااالم وواإمٗم ٧ْم ًم 

 قماااـ هااادي اعمّمااآمٗمك  ْت دَ ُٕماااسمَ أن إٓ ياااقم  :أقمااادائٝم٤م
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ا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  ً  ٧ْم ٌَ ٕم  َِماشمَ وَ  ،ؾٌُ يقم شمٗمرىم٧م هبا٤م اًم

٦م اًمٜمٌاال ٜم  ؾُماا ،اعمًااٚمٛملمُمااـ  واؾمااتٌدل يمثااػم ،هباا٤م إهااقا 

 قاُمُ د  ىَماوَ غم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ سما٠مىمقال اًمرضما٤مل، اًمٙمريؿ صا

را  اعمذهٌٞم٦م اعمرضمقطما٦م قماغم أأىمقال أصح٤مب إهقا  و

 يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ٚمٞما٧م هبا٤م ٤مُم٦م اًمٙماؼمى اًمتال سمُ شمٚمؽ اًمٓم   ،وأيمؼم ُمـ ذًمؽ

م ُماااـ اعمٌتااادقملم اذِ ، وهااال وضماااقد َذَ اعمًاااٚمٛم٦مإُمااا٦م 

مماـ ضمٕمٚماقا  ،ًم٤ٌمـمٜمٞملم وأُمثا٤م ؿُمـ اًمراومْم٦م وا ،٤مًملماًمْم  

 ُماًك رْ ُمَ وَ  اؿ،اراًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هدوم٤ًم عم١ماُمؾُمٜم ٦م 

 اؿ إٓ اًمٓمٕماـ ذم ؾماٜم٦م  ؿ  وماال َها ،ًمْمٖم٤مئٜمٝمؿ وأطم٘ما٤مدهؿ

، واًمًااإمل إلسمٕمااا٤مد ٞمٝمااا٤مواًمتِماااٙمٞمؽ وم ،ؾماااٞمد اعمرؾماااٚملم

   وخمتٚمػ إؾم٤مًمٞم٥م.رُ ك اًمٓم  ت  َِم سمِ قمٜمٝم٤م اعمًٚمٛملم 

قماـ ؾماٜم٦م  ب  ي٦م ذم اًماذ  وًمذًمؽ ي٠ميت هذا اًمٙمت٤مب ُمًا٤م

ذم واىمع واًمٕمٛمؾ قمغم إطمٞم٤مئٝم٤م  ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

٦م ذم ُمقاضمٝمااا٦م أظمٓمااا٤مر اًمراومْمااا واًمااادوم٤مع قمٜمٝمااا٤م، إُمااا٦م
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ؿماااٌٝم٤ماؿ  واًمٙمِماااػ قماااـ، ٦م هبااا٤مىمَ دِ حْ ٛمُ اواًم٤ٌمـمٜمٞمااا٦م اًْمااا

 .اعمًٚمٛملم هب٤موشمٌّمػم  ،ودؾم٤مئًٝمؿ

 وقد مت ترتيب هذا الكتاب على النحو التالي:

ٜم ٦م اعمٓمٝمرة واعمتٝم٤موٟملم هب٤م.أصٜم٤م  اعمٜمٙمريـ ًم (1  ً  ٚم

 يمت٤مب اهلل وؾمٜمتل. (2

 .ُمٙم٤مٟم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل (3

ٜم ٦م َوطْمٌل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. (4  ً  اًم

 .، واؾمت٘مال ٤م سم٤محلٙمؿ اًمنمقملضورا٤م وؿمٛمق ٤م (5

 أو ؿمؽ ومٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م. أٟمٙمره٤مطمٙمؿ ُمـ  (6

طم٘مٞم٘مااا٦م اإلياااّمن سمااا٤مًمٜمٌل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  (7

 وُمٔم٤مهره.وقمالُم٤مشمف 

 ىمتاادا  سماا٤مًمٜمٌل صااغم اهلل  واإلاًمتاا٠مد  وضماازا  ومْمااؾ  (8

 .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ووم٤مت آسمتداع ذم اًمديـ، وقم٤مىم٦ٌم اعمٌتدقم٦م. (9

 ؟!قمٜمٝم٤ماًمٌديؾ إن   شمٙمـ اًمًٜم٦م، ومّم هق  (10

ٜم ٦م  اعمٕم٤مدي٦م رَ ٗمِ اًمتحذير ُمـ ظمٓمر اًمْ  (11  ً  .ًمٚم



 

37 

ذم إصاا٤مسم٦م هااذا  ٧ُم ْ٘مااوم  أؾماا٠مل اهلل شمٕماا٤ممم أن أيمااقن ىمااد وُ 

، وأن جيٕمااؾ هااذا اًمٕمٛمااؾ اعم٘مّمااداًمٖماارض ور٘مٞمااؼ هااذا 

 اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمع سمف يمؾ اعمًٚمٛملم.ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف 

          يمااااّم أؾماااا٠مًمف ؾمااااٌح٤مٟمف أن جياااازل اعمثقسماااا٦م وإضماااار 

اًمِمااٞمخ/ قمااكم سمااـ قمااكم ُمااداقمس، ًم ؾماات٤مذيـ اًمٗم٤موااٚملم 

           واًمِمااٞمخ/ قمٌااداهلل سمااـ قمااكم اًمااروس، اًمٚمااذيـ ؾماا٤مي٤م 

اًمتّماااقي٥م ُمٕمااال ذم إظماااراج هاااذا اعم١مًماااػ سم٤معمِماااقرة و

 .واًمدًٓم٦م واًمؽمشمٞم٥م

 وصغم اهلل قمغم حمٛمد ووًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

 

  اعم١مًمػ   

/صٗمر/25

م25/3/2006
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ح 
َّ
ى
ُّ
 أصىاف ادلىكزيه نهس

 متهاووني تهاـوان
ْقَن ويرشما٤مسمقن  ٜم ٦م اًمٜمٌقي٦م أو َيُِماٙم   ً واًمذيـ جيحدون اًم

 ومٞمٝم٤م أو يتٝم٤موٟمقن هب٤م أصٜم٤م  

ااٜم   (1  ً ٦م وجيحااد ُمراضمٕمٝماا٤م ومٛمااٜمٝمؿ ُمااـ يِمااٙمؽ ذم اًم

   اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م. رَ ومِ ، يم٤مًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م وَ اعمٕمتٛمدة قمٜمد إُم٦م

             وُمااٜمٝمؿ اًمااذيـ ٓ ي٠مظمااذون إٓ سماا٤مًم٘مرون وطمااده (2

ْقَن أٟمٗمًٝمؿ  )اًم٘مروٟمٞمقن( -سمزقمٛمٝمؿ – ٛم  ًَ وُي
 (1). 

اٜم ٦م إٓ ُما٤م واوماؼ ٓ  أَ  وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى (3  ً  ي٠مظمذ ُماـ اًم

ون أُمااقرًا ، وُمااـ هاا١مٓ  ُماـ يٜمٙماار-يمااّم يازقمؿ-اًم٘مارون 

يـ  قم٘م٤مئدياا٦م صم٤مسمتاا٦م ذم اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م، ُمٕمٚمقُماا٦م ُمااـ اًمااد 

سم٤مًمياااورة، يماااّم أن ُماااٜمٝمؿ ُماااـ جيااا٤مدًمقن ذم اًم٘مااارون 

 وييسمقن سمٕمْمف سمٌٕمض.

                                                 

 .ومٙمرة اخلقارج ُمـ سمدايتٝم٤م صمؿ شمٗمرىمقا واظمتٚمٗمقا (1)



 

41 

ٜم ٦م (4  ً ـْ َيُِمؽ  ويرشم٤مب ذم اًم ف ذم رواا٤م وُمٜمٝمؿ َُم ، ًمَِِمٙم 

 وُمّم٤مدره٤م وُمراضمٕمٝم٤م، ومال ي٤ٌمزم سم٤مإليّمن هب٤م أو سم٤مشم ٤ٌمقمٝم٤م.

ٜم ٦موُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمت٘مد أن  (5  ً ٓ يٕمٜمل            يمؾ ُم٤م ورد ذم اًم

إٓ اعمٜماادوسم٤مت واعمًااتح٤ٌمت، وأهناا٤م ًمٞمًاا٧م ُمااـ إيٞماا٦م 

سمٛمٙم٤من، وأهن٤م ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل ُيَث٤مب وم٤مقمٚمٝم٤م وٓ قم٘ما٤مب 

 قمغم ُمـ شمريمٝم٤م، ومال ي٤ٌمزم سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م.

ٜم ٦م ُما٤م هاق ُماـ إريما٤من واًمٗمارائض   ً وجيٝمؾ أن ُمـ اًم

، واعمٙمروهاا٤مت واًمقاضمٌاا٤مت واعمحرُماا٤مت، واعمٜماادوسم٤مت

 واعم٤ٌمطم٤مت.

ٜم ٦م (6  ً              إٓ ُما٤م ٓ يتٕما٤مرض وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ي٠مظمذ ُمـ اًم

ااا  ً                  ٤مئدة ذم سمٞمًتاااف أو أهشماااف ُماااع اًمٕمااا٤مدات واًمت٘م٤مًمٞماااد اًم

 أو قمِمػمشمف أو ىمٌٞمٚمتف.

ٜم ٦م (7  ً  إٓ ُم٤م واومؼ ُمذهٌف. وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ي٠مظمذ ُمـ اًم

ٜم ٦م (8  ً ورد قمـ يمت٥م إٓ ُم٤م  وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًم

         -سمزقمٛماااف -، اعمٜمًاااقسم٦م إًماااٞمٝمؿ زورًا وأئٛمااا٦م ول اًمٌٞمااا٧م 
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َويَماا٠َمن  ٔل اًمٌٞماا٧م ؾُمٜم ااا٦ٌم  همااػم ؾُمااٜم ٦ِم اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف 

 وؾمٚمؿ، ومٞمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري، أو رسمّم يدري.

اٜم ٦م (9  ً إٓ ُما٤م واوماؼ هاقاه  وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ي٠مظمذ ُمـ اًم

 وذوىمف وُمزاضمف وـمٌٕمف.

ٜم ٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ يرشم٤مب (10  ً وٓ ي٤ٌمزم سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م،  ذم اًم

سمحجاا٦م اًمٖمٛمااقض وآًمتٌاا٤مس  قمٜمااده ذم ومٝمٛمااف حلاادي٨م  

...يمتاا٤مب اهلل وطماادي٨م  )  (1)(...وقمااؽميت أهااؾ سمٞمتاال...)

 ، ومٞمٕمت٘مد اًمتٕم٤مرض واًمتٜم٤مىمض سمٞمٜمٝمّم.(2)(وؾُمٜم تِل

اٜم ٦م ًمقضماقد ؿماٌٝم٦م ُمريْما٦م (11  ً  وُمٜمٝمؿ ُماـ يٜمٙمار اًم

قمٛمااًل، قمٜمده ذم ؿما٠من اًمّماح٤مسم٦م اًماذيـ طمٗمٔمقها٤م ىماقًٓ و

ف ذم أئٛم٦م احلادي٨م ورواشماف ًمقا، أو ؿَمٙم   سم٠مهنؿ ظم٤مًمٗمقا أو سَمد 

اٜم ٦م ىماد  ،ظم٤مص٦م إقم٤مضمؿ ُمٜمٝمؿ  ً أو ًمِمٌٝم٦م شم٘ماقل ًماف أن اًم

 ُأدظمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس سمّمحٞمح، أو أهن٤م   شمٕمد صحٞمح٦م.

                                                 

                     اًمؽمُماااذي، قماااـ زياااد سماااـ أرىماااؿ رس اهلل قمٜماااف، وهاااق ذم صاااحٞمح اجلااا٤مُمع( 1)

 .ًمإلُم٤مم اعمحدث اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل

ًمإلُماا٤مم اعمحاادث  ،حٞمح٦ماحلاا٤ميمؿ، قمااـ أيب هرياارة رس اهلل قمٜمااف، وهااق ذم اًمّماا( 2)

 .اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل
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اٜم ٦م سمحجا٦م اإل ا٤مم (12  ً ٌَْتِدع ظماال  اًم  وُمٜمٝمؿ ُمـ َي

ومِس ، ويم٠مٟمف ُيٜما٤م-سمزقمٛمف-واًمتجديد واإلو٤موم٤مت احلًٜم٦م 

 ذم اًمتنميع.وؾمٚمؿ ووًمف صغم اهلل قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

إمم هماااػم ذًماااؽ ُماااـ اًمِماااٌٝم٤مت واعمٗمااا٤مهٞمؿ اعمٜمحرومااا٦م 

واخل٤مـم٦ًم، وإن ؿم٤م  اهلل شمٕما٤ممم ؾَماٜمُرد  قماغم أصاح٤مب هاذه 

 اًمِمٌٝم٤مت ذم ُمقوٕمٝم٤م.
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 كتاب اهلل و

 
 س
َّ
 يت  ى

اٜم ٦م إٓ ُما٤م ورد قماـ   ً إن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ ي٘مٌؾ ُماـ اًم

 .-سمزقمٛمف –يمت٥م وأئٛم٦م ول اًمٌٞم٧م وم٘مط 

يِماٝمد عمحٛماد صاغم  ُمًٚمؿوُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ سمد ًمٙمؾ 

اهلل قمٚمٞمف ووًمف وؾماٚمؿ سم٤مًمرؾما٤مًم٦م، أن يا١مُمـ سمنمايٕمتف يمت٤مسما٤ًم 

وؾُمٜم ٦م، وٓ يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم سمنميٕمتف إٓ ُمـ اىمتدى سماف واشمٌاع 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.   فتَ اٜم  ؾُم 

ٌااا٤مع ومٝماااق هَماااِقي  ُمٌااالم،  ـ  أٟماااف وماااق  اإلشم  ـْ فَمااا                 َوَُمااا

ٌَا٤مع، وول اًمٌٞما٧م ضُماْزٌ  ُماـ  وم٤مًمقاضم٥م قمغم مجٞمع إُم٦م اإلشم 

هذه إُم٦م، ومٝمؿ يمٖمػمهؿ ُُمْٚمَزُُمْقن سم٤مإلىمتادا  هبادي اًمٜمٌال 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمٞم٨م ىما٤مل  )شمريما٧م وماٞمٙمؿ ؿماٞمًلم 

 .(1)قا سمٕمدي٤م، يمت٤مب اهلل وؾُمٜم تل(ٚم  ِْم ًمـ شمَ 

                                                 

 احل٤ميمؿ، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مُمع.( 1)
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وأُماا٤م ىمقًمااف صاااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  ) ...يمتااا٤مب اهلل 

، وم٘مد َصح  قمٜمف هذا أيْم٤ًم: وًمٙماـ ٓ يقضماد (1)يِت...(َوقِمؽْمَ 

                 شمٕماا٤مرض سمٞمٜمااف وسماالم ُماا٤م ؾمااٌؼ ُمااـ وضمااقب اإلىمتاادا  

            سماا٤مًمٜمٌل  صااغم اهلل قمٚمٞمااف ووًمااف وؾمااٚمؿ وآهتاادا  هبديااف، 

٦م اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف ٜم  ٦م همااػم ؾُمااٜم  ومٚمااٞمس ٔل اًمٌٞماا٧م ؾُماا

 ٦م سم٤مًم٘مٌقل.٤م إُمٝمَ تْ ٘م  ٚمَ وؾمٚمؿ، و هل اًمتل شمَ 

)وإهنّم ًمـ يتٗمرىم٤م وأُم٤م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف ووًمف وؾمٚمؿ  

ومٝمق ُمدح عمـ اشمٌاع يمتا٤مب اهلل  ،(2)طمتك يردا قمكم احلقض(

           وؾمٜم٦م رؾمقًمف، وأـم٤مع اهلل ورؾمقًمف ُمـ ىمراسما٦م اًمٜمٌال صاغم 

اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، وأُماا٤م ُمااـ شمٗماار  ُمااٜمٝمؿ قمااـ اًمٙمتاا٤مب 

                     ؾماٚمؿ اًماذيـ واًمًٜم٦م، ومٚماٞمس ُماـ قمؽمشماف صاغم اهلل قمٚمٞماف و

 ذيمرهؿ احلدي٨م.

                                                 

 اًمؽمُمذي، قمـ ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 1)

 أمحد واًمٓمؼماين قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م رس اهلل قمٜمف، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع. (2)
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أو وطمل وظمر هماػم  ،ٚمٞمس ٕهؾ اًمٌٞم٧م ُمذه٥م ظم٤مصوم

ٜم ٦م  ً  .اًم٘مرون واًم

   يمّم أن ول اًمٌٞم٧م أٟمٗمًٝمؿ رس اهلل قمٜمٝمؿ   يٗمٝمٛمقا

ت٤مب اهلل )... يم ُمـ ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

٦م ٜم  ؾُم  ٖم٤ميرًا أو سمدياًل قمـأن ذًمؽ يٕمٜمل ُمٜمٝمج٤ًم ُمُ ، (يِت ؽْمَ قمِ وَ 

اهلل  اًمٜمٌل صٚمقات ٦مُ ٜم  ًُ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومَ 

         وؾمالُمف قمٚمٞمف واطمدة ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م، يمّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

(                         

                       

                             

      )   [158]إقمرا. 

ىماا٤مل أُمااػم اعماا١مُمٜملم قمااكم رس اهلل قمٜمااف  ُمااـ زقمااؿ أن 

          قمٜمااادٟم٤م ؿماااٞم٤ًًم َٟمْ٘ماااَرته إٓ يمتااا٤مب اهلل وهاااذه اًمّماااحٞمٗم٦م: 

 .(1)ومٞمٝم٤م َأؾْمٜم٤َمن اإلسمؾ، ور  ُمـ اجلراطم٤مت، وم٘مد يمذب

                                                 
  قمٜمف.ُمًٚمؿ، قمـ قمكم رس اهلل( 1)
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               ،ىمٚماا٧م ًمٕمااكم  ىماا٤ملرس اهلل قمٜمااف ضمحٞمٗماا٦م  قمااـ أيبو

هااؾ قمٜمااديمؿ ؾمااقدا  ذم سمٞمْماا٤م  ًمااٞمس ذم  ،ياا٤مأُمػم اعماا١مُمٜملم

ٌ ا٦مَ واًمذي ٓ   ىم٤مل ؟يمت٤مب اهلل ا ،وَمَٚمَؼ احْلَ ًْ ُما٤م  ،َٛم٦مَ َوسَماَرَأ اًمٜم 

وُمااا٤م ذم  ،ٕمٓمٞماااف اهلل رضماااال ذم اًم٘ماااروني ّمً ْٝماااإٓ ومَ  فُ ُتاااٛمْ ٚمِ قمَ 

وومٙم٤مع  ،اًمٕم٘مؾ  ىم٤مل ؟وُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦م  ىمٚم٧م ،اًمّمحٞمٗم٦م

   .(1)ؾ ُم١مُمـ سمٙم٤مومرتَ ٘مْ وأن ٓ يُ  ،إؾمػم

اهؾ ظَم    رس  اهلل قمٜمفؾُمًؾ قمكمو ؿ اًمٜمٌال صاغم ٙمُ ّم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌم    خيص سمف اًمٜما٤مس يم٤موما٦م ؟ ىما٤مل  ُما٤م 

    خياص سماف ظمّمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌم

راب ؾمٞمٗمك ، صمؿ أظمرج صحٞمٗم٦م ، وما٢مذا اًمٜم٤مس: إٓ ُم٤م ذم ىمِ 

ًمٕمـ اهلل ُمـ ذسمح ًمٖمػم اهلل ، ًمٕماـ اهلل ُماـ  "ومٞمٝم٤م ُمٙمتقب  

 َ ُمٜم٤مر إرض ، ًمٕمـ اهلل ُمـ ًمٕمـ واًمديف ، ًمٕمـ اهلل ُمـ  هَمػم 

 .(2) ووى حمدصم٤م

                                                 

 اًمؽمُمذي، شمّمحٞمح إًم٤ٌمين.( 1)

 ٤مين، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ رس اهلل قمٜمف.واعمِمٙم٤مه شمّمحٞمح إًمٌصحٞمح إدب اعمٗمرد،( 2)
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ذم يمت٤مسمااف قمااكم رس اهلل قمٜمااف ىماقل  كوي١ميماد هااذا اعمٕمٜماا

 ُمع ىمٞمس سمـ ؾمٕمد سماـ قمٌا٤مدة ،ُمٍم اًمذي أرؾمٚمف إمم أهؾ

         أٓ وإن ًمٙمااؿ قمٚمٞمٜماا٤م اًمٕمٛمااؾ سمٙمتاا٤مب »  رس اهلل قمااٜمٝمّم

 .(1)شاهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف

                 ٓ ىمااااااقل إٓ سمٕمٛمااااااؾ،   رس اهلل قمٜمااااااف وىماااااا٤مل

٦م، وٓ ىماقل وٓ قمٛماؾ وٓ ٟمٞما٦م ٞم  اٜمِ وٓ ىمقل وٓ قمٛمؾ إٓ سمِ 

ٜم ٦مسم٢مطمٞم٤م  إٓ   ً اًم
(2). 

                أٓ وإين ًمًااااا٧م ٜماااااف أيْمااااا٤ًم  وىمااااا٤مل رس اهلل قم

ـْ َأقمٛمااؾ سمٙمتاا٤مب اهلل وؾُمااٜم ٦م سمِٜمٌَِاال   ، وًمٙماا            وٓ ُيااقطَمك إزم 

 .(3)ُم٤م اؾمتٓمٕم٧مٟمٌّٞمف 

اٜم ٦م سما٤مٔل  وٟمحـ طِمَٞم٤مل هذه اًم٘مْماٞم٦م،  ً إُما٤م أن ُٟمْٚماِزم اًم

ااٜم ٦م ومٝمااذا   ً          وهااذا همااػم صااحٞمح، وإُماا٤م أن ُٟمٚمااِزم أَل سم٤مًم

. هق اًمّمحٞمح،  وٟمٕمر   ؿ ومْمٚمٝمؿ دون هُمُٚمق 

                                                 
 ًمٚمث٘مٗمل. "اًمٖم٤مرات"يمت٤مب ( 1)

 اًمديٚمٛمل، ويمٜمز اًمٕمّمل، قمـ قمكم رس اهلل قمٜمف.( 2)

 أورده ا ٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد.( 3)
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وصد  أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رس اهلل قمٜماف 

               ُيٕماااار  اًمرضماااا٤مل سماااا٤محلؼ، وٓ ُيٕماااار  طماااالم ىماااا٤مل  

 .احلؼ سم٤مًمرضم٤مل

                 وًمااااؽ أن شمت٠مُمااااؾ ذم طماااارص إُماااا٤مم دار ا جاااارة، 

ُم٤مًمااؽ سمااـ أٟمااس رمحااف اهلل، ًَماااّم  قَمااَرَض قمٚمٞمااف أسمااق ضمٕمٗماار 

ؿ ُمذهٌف اًمذي شمقاـم٠م قمٚمٞماف أهاُؾ اًمٕمٚماؿ، اعم ٜمّمقر، أن ُيَٕمٛم 

ُه  ، وم٘ماا٤مل رمحااف اهلل  ٓ شمٗمٕمااؾ ياا٤م أُمااػم "اًْماااُٛمَقـم ٠م"َوؾَمااّم 

اعماا١مُمٜملم: وماا٢من أصااح٤مب حمٛمااد صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، 

             ؾَماا٤مطُمقا ذم إُمّماا٤مر، وقمٜمااد يمااؾ واطمااد ُمااٜمٝمؿ قِمْٚمااؿ، 

 وم٢مذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ َأطْمَدصم٧م ومتٜم٦م.

ٜم ٦م، وىماد ىما٤مل اهلل وأي ومتٜم٦م أقمٔم  ً ؿ ُمـ إي٤مل ُُمْٕمَٔمؿ اًم

 )شمٕماااا٤ممم                         

        )  [63]اًمٜمقر. 
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أن شمت٠مُمااؾ اًْمَٗمااْر  سماالم اًمٜمٔماارة وًمااؽ أظماال اًم٘ماا٤مرئ  

ؿماٙماًل واطمادًا،  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمريد أن دمٕمؾ ُماـ اًمٜما٤مس

ؿ ومٞمف، وٟمٔمارة اًمٕما٤م  اًمٗم٘مٞماف احلاريص  ُم٘مدورًا قمغم اًمت َحٙم 

٤مِع ُأوُمِ٘مف. ًَ  قمغم ٟمنم اًمٕمٚمؿ َواشم 

اٜم ٦م ٌَ شمَ وَ   ً  ٕم٤ًم  ذا ٓ جياقز آىمتّما٤مر قماغم ُما٤م ورد ُماـ اًم

ٓ  ًَمَْما٤مَع ُُمْٕمَٔماؿ  قمـ ول اًمٌٞما٧م: ٕهنا٤م ىمٚمٞمٚما٦م ُمٕمٚمقُما٦م، َوإِ

ٜم ٦م، سمؾ إن ُمـ اعمٕمٚماقم واعم٘مٓماق  ً ع سماف أن ُما٤م ورد قماٜمٝمؿ اًم

ااٜم ٦م   ً ااٜمَِد اًمّمااحٞمح: ياادظمؾ ذم ِوااْٛمـ ُماا٤م ورد ُمااـ اًم  ً         سم٤مًم

 قمـ همػمهؿ ُمـ وٓ  اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم.

 ومٙمٚمٝمؿ أظمذوا قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

ح٤مح وإُمٝم٤مت  ن ذم اًمّم                 ويمؾ ذًمؽ حمٗمقظ َوُُمَدو 

             ٤م إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل، اًمتل أمجع قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن، وشمٚم٘متٝم

 )وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                      

                         

          )   [115]اًمٜم٤ًم. 
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 قرابة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 يثعند أئمة احلد

         أن ٟمٚمٗم٧م ٟمٔمرع إًمٞمف أظمل اًم٘ما٤مرئ اًمٙماريؿ، جي٥م ومم٤م 

ٜم ٦م ورواا٤م، ذيمروا ذم يمتٌٝمؿٗم  أن أئٛم٦م احلدي٨م وطُم   ً  ٤مظ اًم

، واحلًـ واحلًلم، ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل رواه٤م قمكم يمثػماً 

 سماـ ضمٕمٗمار، واًمٕمٌا٤مس  وضمٕمٗمر سماـ أيب ـم٤مًما٥م، وقمٌاد اهلل

               سمااااـ قمٌااااداعمٓمٚم٥م، وقمٌااااداهلل سمااااـ قمٌاااا٤مس...وهمػمهؿ 

           ُمااـ اًمّمااح٤مسم٦م ُمااـ ىمراسماا٦م اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ 

 رس اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم.

وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمـ ىمراسم٦م يمّم روى أئٛم٦م احلدي٨م قمـ اًمت٤مسمٕملم 

        اًمٜمٌل صاغم اهلل قمٚمٞماف ووًماف وؾماٚمؿ أُمثا٤مل  حمٛماد سماـ قماكم 

وقمكم سمـ  احلًلم، وضمٕمٗمار  -اسمـ احلٜمٗمٞم٦م –سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ىمراسما٦م ُماـ وهمػمهؿ ُمـ اًمتا٤مسمٕملم  ،اًمّم٤مد ، وحمٛمد اًم٤ٌمىمر

 رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤ًم. اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
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سمؾ إن ُم٤م رواه أئٛما٦م احلادي٨م قماـ سمٕماض أهاؾ اًمٌٞما٧م 

 .أيمثر مم٤م رووا قمـ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

             اعمااا١مُمٜملم قماااكم قن قماااـ أُماااػمصمُ د  حَ ٛمُ اوم٘ماااد روى اًْمااا

ًَ »اهلل قمٜمف   رس  ش.وصمّمٟملم طمديث٤مً  ّمئ٦م وؾمت٦مً مخ

             ظمٚمٞمٗمااا٦م رؾماااقل اهلل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف سمٞماااٜمّم رووا قماااـ 

                      ُم٤مئااااا٦م ،رس اهلل قمٜمااااافأيب سمٙمااااار اًمّماااااديؼ وؾماااااٚمؿ 

 .صمٜملم وأرسمٕملم طمديث٤مً او

 رس اهللورووا قمـ أُمػم اعما١مُمٜملم قمٛمار سماـ اخلٓما٤مب 

 .مخًّمئ٦م وشمًٕم٦م وصمالصملم طمديث٤مً ،قمٜمف

 رس اهلل قمٜمفورووا قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمثّمن سمـ قمٗم٤من 

 .ُم٤مئ٦م وؾمت٦م وأرسمٕملم طمديث٤مً 

ٟم٤مهٞمؽ قمّم رووا قمـ اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞماف 

 .(1)وؾمٚمؿ طمؼم إُم٦م قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس رس اهلل قمٜمٝمّم

                                                 

 طمدي٨م. وم٘مد روى قمٜمف أيمثر ُمـ أًمػ وؾمتّمئ٦م( 1)
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يتٌاالم ًمااؽ أظماال اًم٘ماا٤مرئ ُمااـ ظمااالل هااذه احل٘ماا٤مئؼ و

ااٜم ٦م اعمٓمٝماارةقمداًماا٦م وإٟمّماا٤م  رواة ريؿ، اًمٙماا  ً ٦ُم اًم ، َوِصااح 

يمّماحٞمحل اًمٌخا٤مري  ى إُما٦م،دَ ة ًَمادَ ٛمَ تَ ٕمْ ٛمُ اُمراضمٕمٝم٤م اًما

يقضماد ومٞمٝما٤م واًمتال ٓ واًمًٜمـ إرسمع وهمػمها٤م،  ،وُمًٚمؿ

أو ضمارح ٕي أطماد ُماـ أهاؾ  طمدي٨م واطمد ومٞمف اٟمت٘م٤مص

 رس اهلل قمٜمٝمؿ ورمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم. اًمٌٞم٧م

ًٓ شمِمااٛمؾ ُمٜم٤مىماا٥م وومْماا٤مئؾ سمااؾ إن ومٞمٝماا٤م أسمقاسماا٤ًم وومّمااق

، وُمًاا٤مت صااغم اهلل قمٚمٞمااف ووًمااف وؾمااٚمؿاًمٜمٌاال أهااؾ سمٞماا٧م 

 إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م ُمروي٦م قمٜمٝمؿ.
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 السافض٘ ٓؤميٌْ ببعض
 ّٓلفسٌّ ببعض 

ااسمااؾ إن اًمِمااٞمٕم٦م اًمراومْماا٦م يَ  أهااؾ قمااغم ومْماا٤مئؾ قن ًم  دِ تَ ًْ

اًمٌٞم٧م سمرواي٤مت اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػمي٤م ُمـ أصاح٤مب 

  ً  ٤ًمٟمٞمد.واعم ٜمـاًم

وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م شمراهؿ يِماٙمٙمقن سماؾ رسماّم جيحادون 

          ومٚماااااّمذا ي١مُمٜماااااقن سمااااإٌمض إطم٤مديااااا٨م إظمااااارى، 

 ويٙمٗمرون سمٌٕمض؟ 

ٜم ٦م أهنؿ ي٠مظمذون ديٜمٝمؿ ٛمِ ٖمْ وسمٕمْمٝمؿ يَ   ً ز ويٚمٛمز أهؾ اًم

 ٕمجاااؿ، ي٘مّمااادون سماااذًمؽ اًمٌخااا٤مري وُمًاااٚمؿقماااـ اًم

 واًمؽمُمذي وهمػمهؿ  ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م.

ُمـ أيماؼم ُمٔما٤مهر اًمٕمٔمٛما٦م  ويٜمًقن أو يتٜم٤مؾمقن أن هذا

يـ، ودًمٞماؾ قماغم قم٤معمٞما٦م اإلؾماالم، وأن اًمٚمٖما٦م  ذم هذا  اًماد 

             اًمٕمرسمٞمااا٦م ًمٖمااا٦م اًم٘مااارون: أصاااٌح٧م ًمٖمااا٦م يماااؾ اعمًاااٚمٛملم، 
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 قمغم اظمتال  أضمٜم٤مؾمٝمؿ وأًمقاهنؿ وأوـم٤مهنؿ. 

ـْ ٟم٠مظمذ ديٜمٜم٤م ي٤م أُما٦م اإلؾماالم إذا طمِ وم سمٞمٜمٜما٤م وسمالم  َؾ ْٞمإَمٛم 

٤مفمِف، اًماذيـ ؿ اهلل حلٛماؾ ديٜماف هُ رَ خ  ؾَما رواة احلدي٨م وطُمٗم 

 وإسمالهمف ًمٚمٕم٤معملم؟!
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 التـــأمـت

 ألزبع آٓات متتابعات ٍادٓات مً سْزٗ احلشس 

ًم٘مااد اظمتاا٤مر اهلل شمٕماا٤ممم ًمرؾمااقًمف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ 

  أومااذاذًا ٟماا٤مهبلم، وُمٜمااقا َّم َٚماا٤م ، وقمُ ٜمَااُمَ أُ وأشم٤ٌمقماا٤ًم أصااح٤مسم٤ًم 

 هُ وْ ٤مدَ وَمااؿ ًمااف ىمٚمااقهبؿ وأومًااداؿ، وَ ٝمُ ٌ  سمدقمقشمااف، وظماا٤مًمط طُماا

سم٠مٟمٗمًااٝمؿ وأرواطمٝمااؿ وأُمااقا ؿ وأوٓدهااؿ وديااا٤مرهؿ 

اًمٜمٗمس  فِ تِ ٜم  ؾُم ة هديف وَ ٍْمَ وأوـم٤مهنؿ، وسمذًمقا ذم ظمدُمتف وٟمُ 

اااقا قمٜماااف صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ ؾماااٜمتف  واًمٜمٗماااٞمس، وشَمٚم٘م 

وأطم٤مديثف، وطمٗمٔمقه٤م ووٌٓمقه٤م ووقمقه٤م، وسمٚمٖمقها٤م يماّم 

وقمقه٤م، وىمد يم٤من ٟمدا  رؾمقل اهلل ودقم٤مته صغم اهلل قمٚمٞماف 

 .وُم٤ًم ً ِرن  ذم وذاهنؿ ص٤ٌمطم٤ًم وؾمٚمؿ يَ 

ومتح٘م٘مقا رس اهلل قمٜمٝمؿ سما٠مدب اًمًاّمع ُمٜماف واإلؾماّمع 

وىم٤مُمقا سمذًمؽ ظمػم ىمٞم٤مم، طمتك   شمٙماد شَمُٗماْتُٝمؿ ؿما٤مردة  ،قمٜمف

وٓ واردة، ومٜم٘مٚمقا يمالُمف اًمنميػ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، 

وٟم٘مٚمقا طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف وًمٗمت٤مشمف واسمت٤ًمُم٤مشمف، واؾماتققمٌقا 
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ـ ؿما٠مٟمف، وما٢مذا ؾماٛمٕم٧م احلادي٨م ٟم٘مؾ يمؾ ضمٚمٞمؾ ويًاػم ُما

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاًمٜمٌل  ؿِ ومَ  ـْ ُمٜمٝمؿ ومٙم٠مٟمؽ شمًٛمٕمف ُمِ 

إظمٞماا٤مر اصاآمٗم٤مهؿ اهلل ًمّمااح٦ٌم  إصاح٤مبوهاا١مٓ  

ٟمٌٞماااف اصااآمٗم٤مً ، واٟمتخاااٌٝمؿ ُماااـ سمااالم ظمٚمٞم٘متاااف اٟمتخ٤مسمااا٤ًم، 

ًمٞمحٛمٚماقا إُم٤مٟما٦م ويٌٚمٖماقا اًمرؾما٤مًم٦م، ومٙما٤مٟمقا يماّم ؿما٤م  اهلل 

٘مقًمااف ؾمااٌح٤مٟمف  شمٕماا٤ممم، ويمااّم ظماا٤مـمٌٝمؿ ذم يمت٤مسمااف اًمٙمااريؿ سم

                           

          )  [110]ول قمٛمران. 

ذم ؾمٞم٤م  هذه  كم ٟم٘مػ أُم٤مم هذه اعمٕم٤مين اًمٕمٔمٞمٛم٦موومٞمّم ي

 أي٤مت ُمـ ؾمقرة احلنم 

 : أّاًل: مشسّعٔ٘ السُّيَّ٘
 )  ٌح٤مٟمفؾماااىمااا٤مل                 

     )  [7]احلنم . 

أو اؾماتٝم٤من هبا٤م و  يٌا٤مِل سم٤مًمٕمٛماؾ  ضمحاده٤مومٞم٤مويؾ ُماـ 

 )هب٤م، و ذا ظمتؿ أيا٦م اًمٙمريٛما٦م سم٘مقًماف           

       )  [7]احلنم. 
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:؟ل ٍرِ السُّيَّ٘ املطَسٗ ّٓيقلَا ّٓسَّٓا لألمِ٘نِخَٓ ًِثاىًٔا: َم

          ، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إهنؿ اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر

 )ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم أيتلم اًمتل سمٕمده٤م            

                          

             )  [8]احلنم. 

اًمّمح٤مسم٦م،  قنَ سمُ ذ  ٙمَ يُ  ف ىمد ي٠ميت أٟم٤مسوٕن اهلل يٕمٚمؿ أٟم

 )ظمتؿ أي٦م سم٘مقًمف           )  [8]احلنم. 

 ) ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفذم إٟمّم٤مر  و             

                       

                      

                     )  [9]احلنم. 

ؾمااٞم٠ميت ُمااـ اًمٜماا٤مس ُمااـ جياارح ذم  وٕن اهلل يٕمٚمااؿ أٟمااف

ظماتؿ أيا٦م سم٘مقًماف  وومقزهؿ سمروقان اهلل شمٕم٤ممم: قمداًمتٝمؿ 

(            )  [9]احلنم. 
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ًِ بعد املَاجسًٓ ّاألىصاز؟  ثالجًا: َّم

إهنؿ اعم١مُمٜمقن اًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًماديـ، 

 )يمّم ىم٤مل ؾماٌح٤مٟمف                  

                  )  [10]احلنم. 

                 وٕن اهلل يٕمٚمااؿ سم٠مٟمااف ؾمااٞم٠ميت ُمااـ اًمٜماا٤مس ُمااـ  ٛمااؾ 

                     قمااااغم اًمّمااااح٤مسم٦م، وجياااارح ذم إيّمهنااااؿ،  الًّ ذم ىمٚمٌااااف هِماااا

           ،٘مٚمااقب اعم١مُمٜماا٦م اًمًااٚمٞمٛم٦م ُمااـ اًمٖمااؾذم اًم ىماا٤مل ؾمااٌح٤مٟمف

  )  ّمح٤مسم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًماعمح٦ٌم     

                       )  [10]احلنم. 
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ُّ
 مكاوح انس
َّ
 ى

َّ
 ثىيح ح انى

 يف انتشزيع اإلسالمي
 

 
َّ
ى
ُّ
 :اـاتهـزيفـح وتعـانس

اااٜم ٦م ذم اًمٚمٖمااا٦م   ً                 اًمٓمري٘مااا٦م، حمٛماااقدة يم٤مٟمااا٧م هااال  اًم

           وُمٜمااف ىمااقل اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  أو ُمذُمقُماا٦م، 

ـ  ؾُمٜم   ـْ ؾَم ٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمره٤م وأضمار ُماـ قمٛماؾ هبا٤م إمم )َُم

ـ  ؾُم  ٦م ؾمٞم٦ًم ومٕمٚمٞمف وزرها٤م ووزر ُماـ ٜم  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ ؾَم

 .(1)قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(

ـْ ىماٌٚمٙمؿ ٜمَ وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ) ًمتتٌٕمـ ؾَم  ـ َُم

 .(2)ؿمؼمًا سمِمؼم وذراقم٤ًم سمذراع(

                                                 

 ُمًٚمؿ، قمـ ضمرير سمـ قمٌد اهلل رس اهلل قمٜمف( 1)

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري رس اهلل قمٜمف.( 2)
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صمِلم  ٜم ٦م ذم اصٓمالح اًْماُٛمَحد   ً هل ُم٤م ُأصمَِر قماـ اًمٜمٌال  واًم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىماقل أو ومٕماؾ أو شم٘مريار، أو ِصاَٗمٍف 

 ده٤م.أو ؾمػمة ؾمقا  يم٤من ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م أو سمٕم ،ظَمْٚمِ٘مٞم ٦م أو ظُمُٚمِ٘مٞم ٦م

ٜم ٦م ذم اصٓمالح إصاقًمٞملم  ً   ُما٤م صمٌا٧م قماـ اًمٜمٌال واًم

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير.
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 أ  
 
 ه

ِّ
 م
َّ
 ي
 
 ت

 
 ا.ـا ومكاوتهـه

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  هل  َوطْمٌل ُمـ اهلل إمم رؾمقًمف -

 واعمّمدر اًمث٤مين ًمٚمتنميع.

اهلل قمغم رؾماقًمف صاغم اهلل وهل  احلٙمٛم٦م اًمتل أٟمز ٤م  -

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ٚم٦م - ٤مرطم٦م واعمٗمّم   ًمٚم٘مرون. وهل  اًمِم 

 .واعمرضمع ُمع اًم٘مرون د  رَ ٛمَ اوهل  اًم -

         وٓ صااح٦م إلؾمااالم اعماار  إٓ سماا٤مإليّمن هباا٤م، َو ُُمٜمْٙمُِرَهاا٤م 

ٓ ُيَٕمااد  ُمًااٚمًّم: ٕهناا٤م ُماادًمقل وُمْمااٛمقن ىمااقل اعمًااٚمؿ  

أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل، ومال ُمٕمٜماك وٓ ىمٞمٛما٦م ًمتِماٝمده 

 ٤م.وؿمٝم٤مدشمف سمدون اإليّمن هب

أٟمف ٓ يٛمٙماـ ٕطماد أن يٙماقن ُمًاٚمًّم  وُمـ اعم٘مٓمقع سمف

ٜم ٦م ُمٕم٤ًم.سم٤مإليّمن واًمتًٚمٞمؿ إٓ   ً  سم٤مًمٙمت٤مب واًم
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ومٛمااااـ أراد أن يٕماااار  اعمااااٜمٝم٩م اًمٕمٛمااااكم ًمإلؾمااااالم 

اٜم ٦م   ً دًا ذم اًم  ً ااًل ُُمااَج سمخّم٤مئّمف وأريم٤مٟمف، ومٞمٚمٕمرومف ُُمٗمّم 

 اًمٜمٌقي٦م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمت٘مريري٦م.

ٞم ا٦مُ  ااٜم ٦م وًماذًمؽ يم٤مٟماا٧م طُمج   ً             اًمٜمٌقيا٦م ضورة ديٜمٞماا٦م  ِ  اًم

ـْ ؾَماَٚمِػ هاذه إُما٦م،    يٜم٤مزع ومٞمٝم٤م أطمد ُماـ اعمًاٚمٛملم ُِما

ـْ ظَمَٚمِٗمَٝم٤م.  وٓ ُِم

 اًمث٤مين إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٝمل اًمقطمل

أوطما٤مه  ومٙمؾ ُم٤م يٜمٓمؼ سمف ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ َوطْماٌل 

 )، يمّم ىم٤مل اهلل ومٞماف   إًمٞمفاهلل              

    )  [2،3]اًمٜمجؿ. 

ٜمُاقيِن وأٟما٤م أُمالٌم        وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  )أٓ شُم١مُم 

 .(1)ي٠مشمٞمٜمل ظمؼم اًمًّم  ص٤ٌمطم٤ًم وُم٤ًمً ( ،ذم اًمًّم 

ٌْاُتُٙمْؿ وماال  وىم٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  ) إين وإن َداقَم

 .(2)( أىمقل إٓ طم٘م٤مً 

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد رس اهلل قمٜمف.( 1)

 ، وذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مُمع.رس اهلل قمٜمفأمحد واًمؽمُمذي، قمـ أيب هريرة  (2)
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 ٘ ٍٕ احللن٘: َـّالسُّي

 ٜم ٦م هل احلٙمٛم٦م  ً اًمتل وردت ذم اًم٘مارون ُمالزُما٦م  واًم

 )ذم ىمقًماف شمٕما٤ممم   وذًماؽ، ًمف ذم أيمثر ُمـ ُمقوع     

                      )   [113]اًمٜم٤ًم ،

ذا ُماـ أوواح وم٤محلٙمٛم٦م ُُمٜمْاَزًَم٦ٌم ُمـ قمٜمد اهلل قمزوضمؾ، وه

  ً  ٦م.ٜم  إدًم٦م قمغم أهن٤م وطمل ُمـ قمٜمد اهلل، وقمغم أهن٤م هل اًم

ـ  اهلل قماغم اعما١مُمٜملم هبا٤م وأوضما٥م  وهل احلٙمٛم٦م اًمتل َُم

ٝم٤م أُمتف وذًماؽ ذم ٛمَ ٚم  ٕمَ قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يُ 

 )  ؾمااااٌح٤مٟمف ىمقًمااااف                  

                         

          )  [164]ول قمٛمران. 

   وذًمؽ وهل احلٙمٛم٦م اًمتل أٟمز ٤م اهلل ٟمٕمٛم٦م قمغم قم٤ٌمده

 )ذم ىمقًمااف شمٕماا٤ممم                      

                 )  [231]اًمٌ٘مرة. 
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وهل دقمقة ٟمٌال اهلل إسماراهٞمؿ واسمٜماف إؾماّمقمٞمؾ صاٚمقات اهلل 

 )  قمٚمٞمٝمّم                        

                          )  [129]اًمٌ٘مرة. 

وهل احلٙمٛم٦م اًمتال ىما٤مل اهلل ُٕمٝما٤مت اعما١مُمٜملم أزواج 

 )  رؾمااقًمف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ              

            )  [34]إطمزاب. 

إمم أن احلٙمٛما٦م  قن٘ماوىمد ذه٥م مجٝماقر اًمٕمٚماّم  واعمح٘م

ٜم ٦مهمػم اًم٘مرون وهل  )   ً  (. اًم

٤م قماغم ٝمَ ٗمَ ٓمَ إن اهلل قمَ يمّم ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل  

 )اًمٙمت٤مب           )  [164]ول قمٛمران . 

ض اًْمااِٛمٜم ٦م قمٚمٞمٜما٤م رِ ٕمْ : ٕهن٤م ذم ُمَ (1)وذًمؽ ي٘متيض اعمٖم٤ميرة

 ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمتٕمٚمٞمٛمٜم٤م إي٤مه٤م.

                                                 

اٜم ٦م واطماد، اعمٖم٤ميرة هٜم٤م ذم اًمٚمٗماظ وم٘ماط ٓ ذم ا( 1)  ً عمٕمٜماك، ٕن ُمْماٛمقن اًمٙمتا٤مب واًم

 وُمقوققمٝمّم واطمد وهق طم٘م٤مئؼ هذا اًمديـ. 
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ٌ ااْدَٟم٤م اهللو   إٓ ًمااف ؾمااٌح٤مٟمف  سم٤مًمٓم٤مقماا٦م اعمٓمٚم٘ماا٦م  شمٕماا٤ممم َيَتَٕم

            وًمرؾماقًمف صااغم اهلل قمٚمٞمااف ووًمااف وؾمااٚمؿ، وٓ يٙمااقن ذًمااؽ 

ٌااا٤مع اًم٘مااارون إٓ  اااسم٤مشم   ً                  ، وَماَتَٕماااالم  ٦م اعمٓمٝمااارةٜم  اًمٙماااريؿ واًم

                   أن يٙماااقن ُمٕمٜماااك احلٙمٛمااا٦م ُمااا٤م صااادر قماااـ اًمرؾماااقل 

        وأطمٙما٤مم وأىماقال  اهٍ قَ َٟماقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُماـ أواُمار وَ  صغم اهلل

 ذم ُمٕماارض اًمتنماايع، وىمااد ضماا٤م  ذًمااؽ س اا٤ًم ذم ىمقًمااف 

         شمٕما٤ممم ذم وصااػ شمنماايٕم٤مت ٟمٌٞماف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  

(                    

                      

             )   اإلس  اًمٕمٝمااااد  .[157]إقماااارا

 وإهمالل  اًمِمدائد ذم اًمديـ.قمزروه   أي وىمروه وقمٔمٛمقه.
ااٜم ٦م هاال  اًمتٓمٌٞمااؼ اًمٕمٛمااكم ًمٚم٘ماارون اًمٙمااريؿ،  ً ىماا٤مل  واًم

 )ؾماااااااٌح٤مٟمف                         

                     )  [21]إطمزاب. 
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 :ساط اهلل هق ؾمٌٞمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿو

 )شم٤ٌمقمف، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  ٤م سم٤مٟمَ رْ ُمِ اًمذي أُ        

         )  وىم٤مل شمٕم٤ممم  [153]إٟمٕم٤مم (        

                     

     )  وىم٤مل شمٕم٤ممم  .[53، 52]اًمِمقرى(     

                      )  [108]يقؾمػ. 

ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف  )وم٢من ظمػم 

وظماػم ا ادي هادي حمٛماد صاغم اهلل  ،احلدي٨م يمتا٤مب اهلل

 .(1)قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذ إُمقر حمدصم٤ما٤م ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م(

ك اهلل اًم٘مروَن ٟمقراً  ك اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف  ،وىمد ؾمٛم  وؾمٛم 

                    اًم٘مااارون  ٌح٤مٟمف ذم وصاااػ ؾماااوم٘مااا٤مل  وؾماااٚمؿ هاضمااا٤ًم 

(            )   [174]اًمٜم٤ًم. 

                       اًمٜمٌااال صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  وصاااػ وىمااا٤مل ذم 

                                                 

 ُمًٚمؿ، قمـ ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف( 1)
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(                  )  [45، 44]إطمااااااااااازاب ،

 ف. تُ اٜم  اضمف ؾُم هه يمت٤مسمف، وقرُ ٜمُ ومَ 

 )وسمٕمد هاذه أيا٦م ىما٤مل اهلل              

      )  [46]إطمزاب. 

 )وسمٕمده٤م ىم٤مل                     

            )[47ب: ]األحزا . 

اااٜم ٦م ،وماااال يااارومض ٟماااقر اًم٘مااارون  ً           ،أو يٜمٙمااار هاج اًم

 إٓ يم٤مومر أو ُمٜم٤مومؼ.

ض  وىمد أُمار اهلل ٟمٌٞماف صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ أن ُيااَحر 

 )وم٘ماا٤مل ؾمااٌح٤مٟمف   اعماا١مُمٜملم،         )   [84]اًمٜمًاا٤م 

وؾمااٞمٌ٘مك رريْمااف ًمٚمٛماا١مُمٜملم ُمااـ سمٕمااده إمم يااقم اًم٘مٞم٤مُماا٦م، 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. فِ تِ ٜم  ن إٓ قَمؼْم ؾُم وذًمؽ ٓ يٙمق

ٜم ٦مُ   ً  ؾِ ٛمَ جْ ٛمُ اٚم٦م ًمِاّم  ٗمَ ٛمُ ا٦م واًماٜمَ ٞم  ٌَ ٛمُ ااًمِم٤مرطم٦م واًمهل   واًم

 ّم٦م ًمٕمٛمقُمف.ّم  خَ ٛمُ اف واًم٘مِ ٚمَ ٓمْ ٛمُ ادة ًمِ ٘مٞم  ٛمُ ااًم٘مرون، واًم
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 )وشم٠مُمؾ هذا ذم ىمقًمف شمٕما٤ممم             

                  )  [44]اًمٜمحاااااااااااااااااااؾ ،     

 )وىمقًماااف ؾماااٌح٤مٟمف                     

        )   [105]اًمٜم٤ًم. 

                    اًمٙمتااا٤مب  ٧ُم ْٞماااوشمِ وىمااا٤مل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  )أُ 

                  اًمٙمتااا٤مب  ٧ُم ْٞماااوشمِ ، وذم روايااا٦م  )أٓ إين أُ (1)َيْٕمِدًُماااف(وُمااا٤م 

 .(2)وُمثٚمف ُمٕمف(

وذم ىمقًمااف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ عمٕماا٤مذ رس اهلل قمٜمااف 

طملم أرؾمٚمف إمم أهؾ اًمٞمٛمـ، ىم٤مل ي٤م ُمٕم٤مذ سمؿ شم٘ميض؟ ىما٤مل  

أىميض سمٙمت٤مب اهلل، ىم٤مل  وم٢من ضم٤م ع أُمر ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل 

م  تو  ي٘ماض ومٞماف اًمّما٤محلقن؟ ىما٤مل  أَ ، فُ و  ي٘مض ومٞمف ٟمٌٞم  

احلؼ ضمٝمدي، ىم٤مل  وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  احلٛمد هلل 

اًمااذي ضمٕمااؾ رؾمااقل رؾمااقل اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ 

                                                 

 .وذم اًمّمحٞمح٦م يٙمرب اًمٙمٜمدي رس اهلل قمٜمف،قمـ اعم٘مداد سمـ ُمٕمد  أمحد،( 1)

 قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمد يٙمرب رس اهلل قمٜمف، و ذم صحٞمح اجل٤مُمع.أمحد، وأسمق داود،( 2)
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 .(1)ي٘ميض سمّم يرى سمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

أن اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف  ،قمااـ ُمٕماا٤مذ رس اهلل قمٜماافو 

سماؿ شم٘ميضا؟ ىما٤مل  أىميضا ) وؾمٚمؿ عم٤م سمٕمثف إمم اًماٞمٛمـ ىما٤مل 

ىما٤مل  أىميضا  ؟سمٙمت٤مب اهلل، ىم٤مل  وم٢من   يٙمـ ذم يمتا٤مب اهلل

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىما٤مل  وما٢من   يٙماـ  ٦مِ ٜم  ًُ سمِ 

           رؾمااقل اهلل؟ ىماا٤مل  أضمتٝمااد رأياال، وم٘ماا٤مل رؾمااقل  ٦مِ ٜم  ذم ؾُماا

ااااهلل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  احلٛماااد اهلل اًماااذي وَ                َؼ وم 

 .(2)(قل اهللرؾمقل رؾم

ٜم ٦م ُم٤م هق ٟم٤مؾمخ ًمٚم٘مرون،  ً وهق اًمذي قمٚمٞمف  سمؾ وُمـ اًم

 يمثػم ُمـ أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ُمـ اًمٕمٚمّم ، 

)وُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم   (1              

                            

     )  ٟمًخٝم٤م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ، وم٘مد[180]اًمٌ٘مرة

                                                 

 ّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌف، قمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمث٘مٗمل.ُم( 1)

 ادي٥م اًمٙمّمل/ ًمٚمح٤مومظ اعمزي.( 2)
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 .(1)( ٓ وصٞم٦م ًمقارث )وؾمٚمؿ 

 )وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم   (2       

                         ) 
 )وىمقًمف شمٕم٤ممم  ، [16]اًمٜم٤ًم              

                     

                           

  )   ٞمف ىمقًمف صغم اهلل قمٚماًمٜم٤مؾمخ  ّم ، و[15]اًمٜم٤ًم

            ،ىمد ضمٕمؾ اهلل  ـ ؾمٌٞمالً  :ظمذوا قمٜملوؾمٚمؿ  )

           اًمٌٙمر سم٤مًمٌٙمر ضَمْٚمد ُم٤مئ٦م َوَٟمْٗمل ؾمٜم٦م، واًمث ٞم ٥م سم٤مًمثٞم٥م 

ضْمؿ  .(2)( ضمٚمد ُم٤مئ٦م واًمر 

                وىماااد صمٌااا٧م أن أُماااػم اعمااا١مُمٜملم قماااكم سماااـ أيب ـم٤مًمااا٥م 

ضمؿ ،اهلل قمٜمااف رس  ، يماا٤من جيٛمااع ًمٚمث ٞم اا٥ِم سماالم اجلٚمااد واًماار 

٤م َٝماتُ مَجْ رَ ٤م سمٙمتا٤مب اهلل، وَ اَُاادْ ٚمَ ضَم وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ  وم٘ما٤مل  

                                                 

 وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع. ،أمحد، واًمؽمُمذي، قمـ أيب أُم٤مُمف رس اهلل قمٜمف( 1)

 ، قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م رس اهلل قمٜمف.ُمًٚمؿ (2)
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 .سمًٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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 ٘ ٍٕ املَسدُّ ّاملسجع:َـّّالسُّـي

اااٜم ٦م ُماااع اًم٘مااارون اًمٙماااريؿ اعمّمااادر إؾمااا٤مد   ً              واًم

 )وذًماؽ ذم ىمقًماف شمٕما٤ممم  ، ًمٚمتنميع اإلؾمالُمل       

                            

           

                   )   [59]اًمٜمًاااااااااااااا٤م ،                           

(         ) ،أي  إمم يمت٤مسمااااااااااااف  (     )  أي            

)ىما٤مل ؾماٌح٤مٟمف  وؾماٚمؿ، ويماّم إمم ؾمٜمتف صغم اهلل قمٚمٞمف    

                  )  [7]احلنم. 

 ،واًم٘م٤مس سمٞمٜمٝمؿ ،ؿ ومٞمٝمؿواًماُٛمَحٙم   ،ومٝمق احل٤ميمؿ ُٕمتف

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  فِ تِ ٜم  وٓ إيّمن عمـ    تٙمؿ إمم ؾُم 

 )ىم٤مل شمٕم٤ممم                    

                           

             )  [36]إطمزاب. 
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ٜم ٦م ذم إطمٙم٤مم،  ً  و  ُيَٗمر   اهلل ؾمٌح٤مٟمف سملم اًم٘مرون واًم

 )يمااااااّم ىماااااا٤مل ؾمااااااٌح٤مٟمف          ) 

  )  [59]اًمٜم٤ًم              )   [80]اًمٜم٤ًم. 

  ً ؾمٌح٤مٟمف سمٙمت٤مب اهلل  ُم٘مؽمٟم٤مً اًمٜمٌقي٦م  ٦مٜم  وىمد ورد ًمٗمظ اًم

طم٤مديا٨م اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞمااف ُمااـ أ يمثاػمًماف ذم  وُمالزُما٤مً 

  وُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤ملوؾمٚمؿ، 

        شمريماا٧م ومااٞمٙمؿ ؿمااٞمًلم  ىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  )

             وًماااـ يٗمؽمىمااا٤م  ْل تِ ٜم  ؾُماااا سمٕمااادي٤م، يمتااا٤مب اهلل وَ قْ ٚم  ِْماااًماااـ شمَ 

 .(1)( ضا قمكم  احلقدَ رِ طمتك يَ 

           ويمااّم ىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ذم ظمٓمٌاا٦م اًمااقداع  

ٌََد ذم أرواٙمؿ وًمٙماـ رس  ،)إن اًمِمٞمٓم٤من ىمد يًس أن ُيْٕم

 ،أن ُيٓماا٤مع ومااٞمّم ؾمااقى ذًمااؽ مماا٤م ر٘ماارون ُمااـ أقمّمًمٙمااؿ

                                                 

 احل٤ميمؿ، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مُمع.( 1)
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وم٤مطمذروا، إين ىمد شمريم٧م وماٞمٙمؿ ُما٤م إن اقمتّماٛمتؿ سماف ومٚماـ 

 .(1)ٟمٌٞمف( ٦مَ اٜم  ؾُم يمت٤مب اهلل وَ  :شمْمٚمقا أسمدا

ااهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  )ومٕمٚماٞمٙمؿ سمِ  وىم٤مل صاغم  ٜم  ًُ
 ٦مِ ٜم  ؾُمال وَ تِ

اْقا قمٚمٞمٝما٤م  اخلٚمٗم٤م  اعمٝمديلم اًمراؿمديـ، متًٙمقا هبا٤م، َوقَمْم 

 ٦مٍ صمَ دَ حْ اإُمقر، وم٢من يماؾ ُُما ٤مِت صمَ دَ حْ اُمُ ٤ميمؿ وَ ي  إِ ذ، وَ قاضمِ ٤مًمٜم  سمِ 

 .(2)ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م( ،سمدقم٦م

ـْ َرهِما٥َم قماـ ؾُماوىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  ) ل تِ ٜم  وَمَٛما

 .(3)ل(ومٚمٞمس ُِمٜم  

وَمٌِال  :وم٠مُما٤م ومتٜما٦م اًم٘ماؼم وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  )

 .(4)شُمْٗمَتٜمقن َوقَمٜم ل شُم٠ًمًمقن(

                                                 

 .ّماحل٤ميمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس رس اهلل قمٜمٝم( 1)

 وذم صحٞمح اجل٤مُمع. ،قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م رس اهلل قمٜمف أسمق داوود،  ( 2)

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف.( 3)

 أمحد، واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م شمّمحٞمح إًم٤ٌمين، قمـ قم٤مئِم٦م رس اهلل قمٜمٝم٤م.( 4)
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ُماا٤م هااذا    )ًمٚمٛمٞماا٧م وذًمااؽ ذم ؾماا١مال اعمٚمٙماالم ذم اًم٘مااؼم

 .(1)( اًمرضمؾ اًمذي سُمِٕم٨َم ومٞمٙمؿ؟ ومٞم٘مقل  ه٤مه ه٤مه ٓ أدري

يٕمرومف صغم اهلل قمٚمٞماف ووًماف وؾماٚمؿ، و  وهٙمذا ومٛمـ   

ااياا١مُمـ سمِ   ٜم  ًُ
و   ،هد  رَ َُمااو  يتخااذه٤م ُمرضمٕمااف وَ  ،ػمشمفف وؾمااتِ

دوشماف وإُم٤مُماف: يمٞماػ جيٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ ىمُ 

 ٞمٙمقن ضمقاسمف؟!!!ؾم ذا، وُم٤مؾمٞمٙمقن طم٤مًمف ذم ذًمؽ اعمقىمػ

 )و ىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ            

                          

              )  [27]إسمراهٞمؿ . 

                                                 

 ف، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع.قمـ اًمؼما  رس اهلل قمٜمأمحد وأسمق داوود، ( 1)
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َُٓقدَُّو قٌْل علٙ قْل الييب   Jال 
اا٤مٌ  قمٜمااد ىمااقل اهلل قمزوضمااؾ وىمااقل  وم٤معمًااٚمؿ احلااؼ َوىم 

رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ، وماال يت٘مادم قماغم ذًماؽ وٓ 

 )يت٠مظمر قمٜمف، يمّم ىما٤مل ؾماٌح٤مٟمف                

                             ) [1]احلجرات. 

)وذم ىمقًمف                  

                   

          )  [2]احلجرات. 

      ّهلرِ اآلٓ٘ ثالث٘ مدلْالت:

 ٓ شمرومٕمقا أصاقاشمٙمؿ وماق  صاقشمف ذم طمْماقره،  األّل:

 أي  قمٜمد خم٤مـمٌتف أو ذم جمٚمًف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

قاشمٙمؿ قمٜماد ىماؼمه صاغم اهلل قمٚمٞماف ٓ شمرومٕمقا أصا الجاىٕ:

وؾمٚمؿ، ٕن اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمًتٛمر دائاؿ، وَماَدل  

 سم٤مًميورة قمغم ذًمؽ.
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ٓ شمرومٕمااقا أصااقاشمٙمؿ ذم جماا٤مًمس اًمٕمٚمااؿ اًمتاال  الجالــح:

م  ُيْروى َوُيْ٘مرأ ومٞمٝم٤م طمديثف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وماال ُيَ٘ماد 

 أو يٕمٚمقا ىمقل قمغم ىمقًمف.

اإلضمالل واًمتقىمػم وقمجٌل ُمـ أٟم٤مس ٓ يٗمرىمقن ذم 

دوٟمف،  ؿْ هُ  ـْ ُمَ سملم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ووًمف وؾمٚمؿ، وَ 

ومٞم٘مقًمقن قمٜمد ذيمرهؿ ٕطمدهؿ   قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، 

واًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ: أن اًمّمالة واًمًالم ٓ شمٙمقن 

ٓ أص٤مًم٦م،  وٓ شمٙمقن ًمٖمػمهؿ إٓ شمٌٕم٤مً إٓ ًمٚمٜمٌل حمٛمد 

  )   شمٕم٤ممموهذا يدظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف        

                         

                           

                   )  [63]اًمٜمقر. 

ـْ ؾَم  سمٛماـ وماٞمٝمؿ  -َٚمِػ هذه إُما٦موىمد أوص اًمٕمٚمّم  ُِم

سم٤مٕظمذ سمّم دل قمٚمٞماف  -ةؼَم اتَ ٕمْ ٛمُ اأئٛم٦م اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م اًم

أىمااقا ؿ اًمتاال ىم٤مًمقهاا٤م إذا ضماا٤م  طماادي٨م  عِ رْ شَماااًماادًمٞمؾ، وَ 
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 .قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخالومٝم٤م صحٞمٌح 

يماٌؾ ُي١مظماذ ُماـ   وىمد اؿمتٝمر قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًماؽ ىمقًماف

 .إٓ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ىمقًمف َوُيَرد

 ئٓمِ إٟمّم أٟم٤م سمنم ُأظْم   "٠ماعمقـم  "وىم٤مل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

ٜم ٦م  وأصٞم٥م وم٤مٟمٔمروا ذم رأيل، ومٙمؾ  ً ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب واًم

ٜم ٦م وم٤مشمريمقه ومخذوا  ً  .سمف، وُم٤م   يقاومؼ اًمٙمت٤مب واًم

          أمجاع اًمٜما٤مس قماغم  وىما٤مل اإلُما٤مم اًمِما٤مومٕمل رمحاف اهلل 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  ٦مُ اٜم  أن ُمـ اؾمت٤ٌمٟم٧م ًمف ؾُم 

 .٤م ًم٘مقل أطمدٝمَ قمَ دَ   يٙمـ ًمف أن يَ 

 ،روى اًمِماا٤مومٕمل يقُماا٤ًم طمااديث٤مً وأظماارج اًمرسمٞمااع ىماا٤مل  

أشم٠مظمذ هبذا ي٤م أسم٤م قمٌداهلل؟! وم٘م٤مل  ُمتاك ُما٤م   وم٘م٤مل ًمف رضمؾ

ـ رؾمااقل اهلل صااغم هلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ طمااديث٤ًم قماا ٧ُم ْيااوَ رَ 

 .وم٠مؿمٝمديمؿ أن قم٘مكم ىمد ذه٥م :ظمذ سمفوومٚمؿ  ،صحٞمح٤مً 
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ؾماٛمٕم٧م اًمِما٤مومٕمل ي٘ماقل  وأظمرج اًمرسمٞمع أيْم٤ًم ىم٤مل  

٦م رؾمااقل اهلل صااغم اهلل ٜم  إذا وضماادشمؿ ذم يمتاا٤ميب ظمااال  ؾُماا

ااوم٘مقًمااقا سمِ  ،قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ رؾمااقل اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف  ٦مِ ٜم  ًُ

 .(1)َوَدقُمْقا ُم٤م ىمٚم٧م ،وؾمٚمؿ

 ،حمٛمااد سمااـ إؾمااّمقمٞمؾ إُمااػم رمحااف اهللاإلُماا٤مم ىماا٤مل 

ااًمارضمٚملم  الن شمادريس يمتا٥م ا اا٤مدي قماغم ؾمااٜم٦م يم٤مٟما٤م يٗمْم 

 ؟!ك ًمٙماّم قمٜماد اهللَجاأرّم أٟمْ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  

  .!أم ىم٤مل ا ٤مدي؟ !ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ومٙم٤من هذا اًم١ًمال ؾما٤ًٌٌم ذم شماقسمتٝمّم وىمٞما٤مُمٝمّم سمتادريس 

ٜم ٦م.احلدي٨م اًمٜمٌقي َويمُ   ً  ُت٥ِم اًم

ويمّم ىم٤مل اإلُما٤مم اًمِما٤مومٕمل رمحاف اهلل ًمٚماذي ؾما٠مًمف قماـ 

طمدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صمؿ ؾم٠مًمف 

 .هؾ شمرى قمغم رأد ِزٟم ٤مرًا؟!قمـ رأيف، وم٘م٤مل هم٤مو٤ًٌم  

                                                 

 ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م ًمٚمًٞمقـمل.( 1)
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وٓ قمج٥م أن يٙمقن هذا ُمٜمٝم٩م أئٛمتٜما٤م اًمٙمارام رمحٝماؿ 

حمٛماد  إٟماّم هاؿ أصاح٤مب : اؿ ٍػ ٚمَ اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من ظمػم ؾَم 

اًمّماح٤ميب اجلٚمٞماؾ قماـ صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ، وم٘ماد صمٌا٧م 

 إُماا٦م واسمااـ قمااؿ رؾمااقل اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ؼْم طَماا

قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس رس اهلل قمٜمٝمّم، أٟمف ىم٤مل ًمرضماؾ  أىماقل 

ًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وشم٘مقل زم  ىم٤مل 

 ومالن!، أظمِمك أن شمّمٞمٌؽ ىم٤مرقم٦م.
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ح
َّ
ى
ُّ
 تعاىل وحي مه اهلل انس

اٜم ٦م وطمال ٟمازل ُماـ   ً ويمّم أن اًم٘مرون وطمل: ومٙمذًمؽ اًم

 وًمف صقر ُمتٕمددة ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م  ،اًمًّم 

ْوع (1            أي إًم٘مااا٤م  اعمٕمٜماااك ذم ىمٚمااا٥م  ،اًمٜم ْٗمااا٨ُم ذم اًمااار 

               ىما٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ   ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ

قت )إن روح اًم٘ماادس َٟمَٗماا٨َم ذم َرْوقِماال، أن ٟمٗمًاا٤ًم ًمااـ متاا

                 وشمًاااتققم٥م رزىمٝمااا٤م، ومااا٤مشم٘مقا  ،طمتاااك شمًاااتٙمٛمؾ أضمٚمٝمااا٤م

اهلل وأمجٚمااقا ذم اًمٓمٚماا٥م، وٓ  ٛمٚمااـ أطمااديمؿ اؾمااتٌٓم٤م  

               اًماارز  أن يٓمٚمٌااف سمٛمٕمّمااٞم٦م اهلل، وماا٢من اهلل شمٕماا٤ممم ٓ ُيٜماا٤مل 

 .(1)ُم٤م قمٜمده إٓ سمٓم٤مقمتف(

ي٠ًمل اًمٜمٌل صغم اهلل  ،ٟمزول ضمؼميؾ ذم صقرة سمنم (2

وذم هااذا روى اًمٌخاا٤مري  ،ٕمٚمؿ اًمٜماا٤مسًمااٞم ،قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ

ذم يمتا٤مب قمـ قمٛمار سماـ اخلٓما٤مب رس اهلل قمٜماف، وُمًٚمؿ 

                                                 

 احلٚمٞم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ، قمـ أيب أُم٤مُمف رس اهلل قمٜمف، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع.( 1)
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أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ أشما٤مه رضماؾ ؾما٠مًمف  ،اإليّمن

 ،وم٠مضم٤مسمااف صمااؿ ظماارج ،قمااـ اإليااّمن واإلؾمااالم واإلطمًاا٤من

ْوه صاغم اهلل قمٚمٞماف  وم٘ما٤مل اًمٜمٌال ،ومٚمؿ يروا ؿماٞم٤ًمً  ،وم٘م٤مل  ُرد 

 ُؿ اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ(.  )هذا ضمؼميؾ ضم٤م  ُيَٕمٚم  وؾمٚمؿ

وًمٙماـ شمقضماد ٟمزول اًمقطمل ذم صقرة هماػم ُمرئٞما٦م  (3

أن اًمٜمٌل صاغم اهلل قمٚمٞماف )وُمـ ذًمؽ   ،أُم٤مرات شمدل قمٚمٞمف

اَٟمف               ،وُمٕماااف ٟمٗمااار ُماااـ أصاااح٤مسمف ،وؾماااٚمؿ يمااا٤من سم٤مًْمااااِجِٕمر 

وهاق  ،ومًا٠مًمف رضماؾ  يمٞماػ شمارى ذم رضماؾ أطمارم سمٕمٛمارة

ُمتْمااٛمخ سمٓمٞماا٥م؟ ومًااٙم٧م اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ 

وهق  ،وم٢مذا رؾمقل اهلل حمٛمر اًمقضمف ،ومج٤م ه اًمقطمل ،ؾم٤مقم٦م

ي قمٜمف  ،َيٖمط   اًمذي ؾم٠مل قماـ اًمٕمٛمارة؟  وم٘م٤مل  )أيـصمؿ ُه 

همًاؾ إوم٘م٤مل اًمٜمٌل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ   ،وم٠ُميت سم٤مًمرضمؾ

 ،واٟماازع قمٜمااؽ اجلٌاا٦م ،صمااالث ُماارات ،اًمٓمٞماا٥م اًمااذي سمااؽ

 .(1)واصٜمع ذم قمٛمرشمؽ يمّم شمّمٜمع ذم طمجتؽ(

                                                 

 اًمٌخ٤مري، قمـ قمٛمر رس اهلل قمٜمف.( 1)
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 أٟماف ىما٤مل  ،ٞماف وؾماٚمؿويمّم صح قماـ اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚم

 ،سمٕمد صالة ظمًق  اًمِمٛمس  )ُما٤م ُماـ ر  يمٜما٧م   أره

                ،طمتاااك اجلٜمااا٦م واًمٜمااا٤مر ،إٓ وىماااد رأيتاااف ذم ُم٘مااا٤مُمل هاااذا

 .(1)ٗمتٜمقن ذم اًم٘مٌقر(أٟمٙمؿ شمُ  وًم٘مد أوطمل إزم

ومتٜم٦م اًم٘مؼم ؾم١مال اعمالئٙم٦م ٕهؾ اًم٘مٌقر قمـ اًمٜمٌال وُمـ 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

                                                 

 قمـ أؾمّم  سمٜم٧م أيب سمٙمر رس اهلل قمٜمٝمّم. ،اًمٌخ٤مري( 1)
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 زورـض
َّ
ى
ُّ
 حـج انس

 ومشىنيتها وكماذلا
اٜم ٦م اًمٜمٌقيا٦م أهنا٤م َأَهاؿ  ضورة   ً وُمـ أسمرز ظمّما٤مئص اًم

 .ُمـ ضورات اًمديـ سمٕمد اًم٘مرون، ومال ىمٞم٤مم ًمف سمدوهن٤م

ااؿ سم٤مًمِمااٛمقل واًمٙمااّمل ًِ وم٘مااد وصااػ اهلُل ، يمااّم أهناا٤م شَمت 

 ،واعمٌنماا ،سم٠مٟمااف اًمِماا٤مهد :رؾمااقًَمف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ

واًمناااج اعمٜمااػم، وم٘ماا٤مل  ،٢مذٟماافواًمااداقمل إمم اهلل سم ،واعمٜمااذر

 )ؾمااااااٌح٤مٟمف                            

                  )  [45، 44]إطمزاب. 

ُماـ  ُب ر  َ٘ماوىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )ُم٤م سم٘مال ر  يُ 

َ ًمٙمؿ(اجلٜم٦م وي٤ٌمقمد ُم ـ اًمٜم٤مر إٓ وىمد سُمالم 
(1). 

ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )إٟمف ًمٞمس ر  ي٘مرسمٙمؿ ُماـ 

         اجلٜما٦م إٓ ىماد أُمارشمٙمؿ سمااف، وًماٞمس ر  ي٘مارسمٙمؿ إمم اًمٜماا٤مر 

 .(2) إٓ ىمد هنٞمتٙمؿ قمٜمف(

                                                 
 رس اهلل قمٜمف، وذم اًمّمحٞمح٦م.وجمٛمع اًمزوائد، قمـ أيب ذر  اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم( 1)

 احل٤ميمؿ، قمـ اسمـ ُمًٕمقد رس اهلل قمٜمف ُمرومققم٤ًم، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 2)
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ُمر واًمٜمٝمل، ًم ومًٜم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿم٤مُمٚم٦م 

  )ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  يمّم واًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ،         

                         

                   )   [157]إقمرا. 

               وىمااا٤مل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ ذم طمجااا٦م اًماااقداع  

)وىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م ًمـ شمْماٚمقا سمٕماده إن اقمتّماٛمتؿ سماف  

           ، ومااّم أٟمااتؿ ىمااا٤مئٚمقن؟ وأٟمااتؿ شُمًاا٠مًمقن قمٜمااليمتاا٤مب اهلل، 

ْيااا٧َم وٟمّماااح٧مأٟمِماااٝمد ىمااا٤مًمقا   ْٖمااا٧َم َوَأد                ، ٟماااؽ ىماااد سَمٚم 

                وم٘مااا٤مل سم٢مصااإٌمف اًمًااا٤ٌمسم٦م يرومٕمٝمااا٤م إمم اًمًاااّم  ويٜمٙمتٝمااا٤م 

 .(1)ٝمد، اًمٚمٝمؿ اؿمٝمد، اًمٚمٝمؿ اؿمٝمد(إمم اًمٜم٤مس  اًمٚمٝمؿ اؿم

أدى ىمااد سم٠مٟمااف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ وٟمحااـ ٟمِمااٝمد 

ضمٝما٤مده طمتاك طماؼ وضم٤مهاد ذم اهلل  ،وٟمّمح إُم٦م ،إُم٤مٟم٦م

 اًمٞم٘ملم. هأشم٤م

                                                 

 .ُمًٚمؿ، ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف اًمٓمقيؾ ذم طمج٦م اًمقداع( 1)
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                     اعمٓمٝمااارة واااٞم٤م  وهاج سمااالم أياااديٜم٤م،  فُ تُ اٜم اااومٝماااذه ؾُم 

سمف، وُما٤م ُماـ ذ وُمٜمٙمار  ٟم٤مُم٤م ُمـ ظمػم وُمٕمرو  إٓ وأُمر

             :قمٜمااف، وُماا٤م شماارع ضم٤مٟمٌاا٤ًم ُمااـ ضمقاٟماا٥م احلٞماا٤مة ٤مٟماا٤مإٓ وهن

ذم اًمٕم٘مٞمااادة، واًمِمااإم٤مئر اًمتٕمٌديااا٦م، وأداب وإطمٙمااا٤مم 

 تفإٓ وًمًااٜم يمٚمٝماا٤م: واًمنمااائع اعمٜمٔمٛماا٦م جلقاٟماا٥م احلٞماا٤مة

              اعمٕمّماااقُم٦م ومٞمٝمااا٤م سمٞمااا٤من أو شمٗمّماااٞمؾ أو شمنمااايع واواااح 

 ضمكم يم٤مًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر.

             ،  )ُماا٤م سمٕماا٨م اهلل ُمااـ ٟمٌاالىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ

ف  اؿ، ُٛماٚمَ ٕمْ قمٚمٞمف أن يدل أُمتف قماغم ظماػم ُما٤م يَ  ٤مإٓ يم٤من طم٘مًّ 

 .(1)ويٜمذرهؿ ذ ُم٤م يٕمٚمٛمف  ؿ(

                 "اسمااااـ اًم٘مااااٞمؿ رمحااااف اهلل ذم يمت٤مسمااااف  اإلُماااا٤ممىماااا٤مل 

وهااذا إصااؾ ُمااـ أهااؿ إصااقل   "إقمااالم اعمااقىمٕملم

هلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ وأٟمٗمٕمٝم٤م، ... وهاق قمٛماقم رؾما٤مًمتف صاغم ا

                                                 

 ُمًٚمؿ، قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر رس اهلل قمٜمف.( 1)
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ذم ُمٕمااا٤مرومٝمؿ  ،سم٤مًمٜمًااا٦ٌم إمم يماااؾ ُمااا٤م  تااا٤مج إًمٞماااف اًمٕمٌااا٤مدُ 

سمٕماده،  ج أُمتاف إمم أطمادقِ حْ اوقمٚمقُمٝمؿ وأقمّم ؿ، وأٟمف   ُيا

ج إمم ؾماقاه٤م، وىماد قِ حْ شُماآ ومرؾم٤مًمتف يم٤مومٞما٦م ؿما٤مومٞم٦م قم٤مُما٦م 

ااال رؾمااقل اهلل  -وىمااد –صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ...   شُمقوم 

 ،داب اجلااّمعوو ،طمتااك وداب اًماات َخكم  قمٚمٛمٝمااؿ يمااؾ ر  

وإيمؾ واًمنماب، واًمريماقب  ،واًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد ،واًمٜمقم

واًمُٕمزًما٦م  ،واًمٜمزول واًمًٗمر واإلىم٤مُم٦م، واًمّمٛم٧م واًمٙمالم

واًمٖمٜمااك واًمٗم٘ماار، واًمّمااح٦م واعماارض، ومجٞمااع  ،واخلٚمٓماا٦م

أطمٙم٤مم احلٞم٤مة واعمقت، واعمالئٙم٦م واجلاـ، واًمٜما٤مر واجلٜما٦م، 

 ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م ومٞمف طمتك يم٠مٟمف رأي قملم.

وُما٤م ضمارى  اؿ وُما٤م ضمارى  ،إٟمٌٞم٤م  وأممٝماؿومٝمؿ وقمر  

 .قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمٝمؿ، طمتك يم٠مهنؿ يم٤مٟمقا سمٞمٜمٝمؿ

ومٝمؿ صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ُمااـ أطمااقال اعمااقت          ،وقماار 

وُما٤م  ّماؾ ومٞماف ُماـ اًمٜمٕماٞمؿ  ،وُم٤م يٙمقن سمٕمده ذم اًماؼمزخ

 واًمٕمذاب ًمٚمروح واًمٌدن، ُم٤م   ُيَٕمار   سمف ٟمٌل  همػُمه.
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ومٝمؿ صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾماا ٚمؿ ُمااـ أدًماا٦م ويمااذًمؽ قماار 

 .اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة واعمٕم٤مد

ويمااذًمؽ قماارومٝمؿ صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ُمااـ ُمٙم٤ميااد 

 وـمر  اًمٜمٍم واًمٔم ٗمر. ،وًم٘م٤م  اًمٕمدو ،احلروب

ويمذًمؽ قمرومٝمؿ ُمـ ُمٙم٤ميد إسمٚمٞمس وـمرىمف اًمتل يا٠مشمٞمٝمؿ 

ُزون سمف ُماـ يمٞماده وُمٙماره، وُما٤م يادومٕمقن         ُمٜمٝم٤م، وُم٤م َيَتَحر 

هُ   ُم٤م ٓ ُمزيد قمٚمٞمف. ،سمف َذ 

تِااف٘مااد ٛمٚما٦م وموسم٤مجل           ،ضما٤م هؿ سمخااػم اًمادٟمٞم٤م وأظماارة سمُِرُم 

 .و   قضمٝمؿ إمم ؾمقاه



 

93 
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ح تاحلكم انشزعي
َّ
ى
ُّ
 استقالل انس

ة ًمٚم٘مرون اًمٙمريؿ وم٘مط  َ ٜم ٦م ًمٞم٧ًم ُُمَٗمن   ً  واًم

اا١مَ وم٘مااد شمٙمااقن ُمُ  (1 ُمثااؾ ىمقًمااف صااغم اهلل قمٚمٞمااف  دة يم 

ا، وهاذا ُمُ (1)وؾمٚمؿ  ) اؾمتقصقا سم٤مًمٜم٤ًم  ظمػمًا( د ًم٘ماقل ١ميم 

 )اهلل ؾمٌح٤مٟمف              )   [20]اًمٜم٤ًم. 

ُم٤م ضم٤م  ذم اًم٘مرون ُُماْجَٛماًل   ُؾ شُمَٗمّم   وىمد شمٙمقن ُمٌٞمٜم٦م  (2

وم٘مااد أُماار اهلل ذم اًم٘ماارون سم٤مًمّمااالة واًمّمااقم واحلاا٩م دون أن 

ااٗمَ يُ  ُ  ٝماا٤مطمٙم٤مُمأؾ ّم  ٌَاالم  ااٜم ٦م اًمٜمٌقياا٦م شُم  ً اًمٕمٛمٚمٞماا٦م، ومجاا٤م ت اًم

وأريم٤مهنا٤م،  داد ريمٕما٤مت يماؾ ومارضوأقماأوىم٤مت اًمّماٚمقات 

 وؾم٤مئر إطمٙم٤مم اعمختٚمٗم٦م. ،ويمذًمؽ ؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات

ااٜم ٦م طُمٙمااًّم ضمدياادًا ؾمااٙم٧م قمٜمااف  (3  ً وىمااد شُمقضماا٥م اًم

             ـ، وم٘ماااد ضمااا٤م  َّم ُمثاااؾ قم٘مقسمااا٦م اًمااازاين اًْمااااُٛمحْ  اًم٘مااارون 

                                                 

 اًمٌخ٤مري، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف.( 1)
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 )ذم اًم٘مرون                     

                         

              )   صمااااؿ ورد [15]اًمٜمًاااا٤م ،

 ) ىمقًمااااااف                          ) 

ىماد  :ظماذوا قمٜمالوم٘م٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  )،  [2]اًمٜماقر 

َوَٟمْٗمال ؾماٜم٦م،  اًمٌٙمر سم٤مًمٌٙمر ضَمْٚمد ُم٤مئ٦م ،ضمٕمؾ اهلل  ـ ؾمٌٞمالً 

ضْمؿ(واًمث ٞم ٥م سم٤مًمثٞم٥م  ضمٚمد ُم٤مئ٦م واًمر 
(1). 

اااٜم ٦م ُماااع اًم٘مااارون   ىمااا٤مل اسماااـ اًم٘ماااٞمؿ رمحاااف اهلل   ً                        اًم

 قمغم صمالصم٦م أوضمف 

 ن ُمقاوم٘م٦م ًمف.أن شمٙمقإحداٍا: 

 أن شمٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم عم٤م ورد ذم اًم٘مرون وشمٗمًػمًا ًمف. الجاىٔ٘:

       أن شمٙمقن ُمقضمٌا٦م حلٙماؿ ؾماٙم٧م اًم٘مارون قمٜماف، الجالج٘: 

 ًمِاَّم ؾمٙم٧م قمـ رريٛمف. أو سمحرُم٦مٍ 

                                                 

 ُم٧م رس اهلل قمٜمف.، قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُمًٚمؿ (1)
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وٓ ىرج قمـ هذه إىم٤ًمم، وماّم يما٤من ومٞمٝما٤م زائادًا قماغم 

 .(1)، جي٥م ـم٤مقمتف ومٞمفدأٌ تَ ٌْ ُمُ  اًم٘مرون ومٝمق شمنميعٌ 

ُماـ  ُب ر  َ٘ماهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  )ُما٤م سم٘مال ر  يُ ىم٤مل صغم ا

َ ًمٙمؿ( اجلٜم٦م وي٤ٌمقمد ُمـ اًمٜم٤مر إٓ وىمد سُمالم 
(2). 

احل٤مصاؾ أن صمٌاقت  ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل 

اااااٜم ٦م  ً ٞم ااااا٦ِم اًم                  ،واؾمااااات٘مال ٤م سمتنمااااايع إطمٙمااااا٤مم ،طُمج 

            وٓ خيااا٤مًمػ ذم ذًماااؽ إٓ ُماااـ ٓطماااظ   ،ضورة ديٜمٞمااا٦م

 .(3)ًمف ذم اإلؾمالم

ااٜم ٦م  ااّم ُم٘م٤مصااد واطماادة ذم مجٚمتٝماا٤م،   ً            إن اًم٘ماارون واًم

اات  وهاال ُمُ  سماالم أياا٤مت وإطم٤مدياا٨م، سمحٞماا٨م ٟمجااد  ٦مٌ ٘مَ ًِ

أطمٙم٤مُم٤ًم ؿم٤م  اهلل أن شمٙماقن ذم اًم٘مارون، وأطمٙم٤مُما٤ًم ؿما٤م  اهلل 

                                                 

 إقمالم اعمقىمٕملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ.( 1)

 وذم اًمّمحٞمح٦م رس اهلل قمٜمفوجمٛمع اًمزوائد، قمـ أيب ذر  اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم(2)

 إرؿم٤مد اًمٗمحقل.( 3)
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اااٜم ٦م، ًمٞمٔماااؾ اًمٜمااا٤مس ذم طم٤مضمااا٦م دائٛمااا٦م   ً               أن شمٙماااقن ذم اًم

ٜم ٦م ُمٕم٤ًم، ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.إمم اًمٙمت٤مب واًم  ً 

ٜم ٦م واًمٙمت٤مب شمقأُم٤من ٓ يٜمٗمٙم٤من، وٓ ياتؿ اًمتنمايع   ً وم٤مًم

 إٓ هبّم مجٞمٕم٤ًم.

وم٤مًمقاضم٥م يمّمل اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

ااٚمَ شمَ وآٟم٘مٞماا٤مد ُٕمااره ، وَ                      ل ظمااؼمه سماا٤مًم٘مٌقل واًمتّمااديؼ ٘م 

                    قًٓ ، دون أن ٟمٕم٤مروااااف سمخٞماااا٤مٍل سم٤مـمااااؾ ٟمًااااٛمٞمف ُمٕم٘ماااا

 .، أو ٟم٘مدم قمٚمٞمف ورا  اًمرضم٤مل ٤مأو ٟمحٛمٚمف ؿمٌٝم٦م أو ؿمٙمًّ 

ااقَ ٜمُ ومَ  ده صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ سماا٤مًمتحٙمٞمؿ واًمتًااٚمٞمؿ طم 

           وآٟم٘مٞمااا٤مد واإلذقمااا٤من ، يماااّم ٟمقطماااد اعُمرؾِماااَؾ ؾماااٌح٤مٟمف 

 .  واخلْمقع واًمذل واإلٟم٤مسم٦م واًمتقيمؾوشمٕم٤ممم سم٤مًمٕم٤ٌمدة 

              قماااغم اعمًاااٚمٛملم مجٞمٕمااا٤ًم    أن اًمقاضمااا٥مومجٚمااا٦م اًم٘ماااقل

ىمااقا سماالم اًم٘ماارون واًمًااٜم٦م ، ُمااـ طمٞماا٨م وضمااقب  أن ٓ ُيٗمر 

 إظمذ هبّم يمٚمٞمٝمّم ، وإىم٤مُم٦م اًمتنميع قمٚمٞمٝمّم ُمٕم٤ًم. 



 

98 

وم٢من هذا هق اًمْمّمن  اؿ أن ٓ يٛمٞمٚماقا يٛمٞمٜما٤ًم ويًا٤مرًا ، 

  .ًٓ وأن ٓ يرضمٕمقا اًم٘مٝم٘مرى ُوال  

أة ضم٤م ت أن اُمر :صم٧ٌم قمـ اسمـ ُمًٕمقد رس اهلل قمٜمفو

٤مُمّما٤مت إًمٞمف، وم٘م٤مًم٧م ًمف  أٟما٧م اًماذي شم٘ماقل  ًمٕماـ اهلل اًمٜم  

واعمتٜمٛمّماا٤مت ، واًمقاؿمااّمت . . احلاادي٨م ؟ ىماا٤مل  ٟمٕمااؿ ، 

ىم٤مًم٧م  وم٢مين ىمرأت يمت٤مب اهلل ُمـ أوًمف إمم وظمره، ومٚمؿ أضماد 

               ىمرأشمٞماف ًم٘ماد وضمدشمٞماف ،  ومٞمف ُم٤م شم٘ماقل! وم٘ما٤مل  ا٤م  إن يمٜما٧ِم 

 )  ٤م ىماااارأِت َُمااااأَ                   

   )  ىم٤مًم٧م  سمغم! ىم٤مل  وم٘ماد ؾماٛمٕم٧م رؾماقل  [7]احلنما

   (1)٤مت . ..َّم ٤مُمِ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل  ًمٕمـ اهلل اًمٜم  

، أن رضماًل أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ إمم دٓئؾ اًمٜمٌقةو

 ،ٞماادياا٤م أسماا٤م ٟمجىماا٤مل ًمٕمٛمااران سمااـ طمّماالم رس اهلل قمٜمااف  

إٟمٙمااؿ راادصمقٟمٜم٤م سم٠مطم٤مدياا٨م   ٟمجااد  اا٤م أصاااًل ذم اًم٘ماارون، 

 ومٖمْم٥م قمٛمران وىم٤مل ًمٚمرضمؾ  ىمرأت اًم٘مرون؟

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ (1)
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 ىم٤مل  ٟمٕمؿ.

ىمااا٤مل  ومٝماااؾ وضمااادت ومٞماااف صاااالة اًمٕمِمااا٤م  أرسمٕمااا٤ًم؟! 

ووضماادت اعمٖماارب صمالصماا٤ًم؟! واًمٖمااداة ريمٕمتاالم؟! واًمٔمٝماار 

 أرسمٕم٤ًم؟! واًمٕمٍم أرسمٕم٤ًم؟!

 ىم٤مل  ٓ.

ـ أظمذشمؿ ذًمؽ؟  ىم٤مل  ومٕمٛم 

قه؟ وأظمذٟم٤مه قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف أًمًتؿ قمٜم٤م أظمذمت

 .؟وؾمٚمؿ

 )وضماااااااادشمؿ ذم اًم٘ماااااااارون            ) 

، أوضمدشمؿ ومٞمف ومٓمقوماقا ؾمإٌم٤ًم؟! واريمٕماقا ظمٚماػ [29]احل٩م 

 اعم٘م٤مم؟!

 )أُماا٤م ؾماااٛمٕمتؿ اهلل ىمااا٤مل ذم يمت٤مسماااف          

             )  [7]احلنم . 

 وم٘م٤مل اًمرضمؾ  أطمٞمٞمتٜمل أطمٞم٤مع اهلل.
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ىم٤مل احلًاـ  وماّم ُما٤مت ذًماؽ اًمرضماؾ طمتاك صا٤مر ُماـ 

 .(1)وم٘مٝم٤م  اعمًٚمٛملم

ٜم ٦م ُمـ اًمٙمت٤مب سمٛمٜمزًم٦م اجلز  ُمـ اًمٙمؾ.  ً  وم٤مًم

اٜم ٦م    ىم٤مل إوزاقمل  ً اٜم ٦م ُماـ اًم  ً اًمٙمتا٤مب أطماقج إمم اًم

 إمم اًمٙمت٤مب.

 .اعمراد ُمٜمفىم٤مل أسمق قمٛمر  يريد أهن٤م شمٌلم 

وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  )ُما٤م أُمارشمٙمؿ سماف ومخاذوه 

 .(2)وُم٤م هنٞمتٙمؿ قمٜمف وم٤مٟمتٝمقا(

                                                 

ٜم ٦م(.( 1)  ً  ذيمره احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم )ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م ذم آطمتج٤مج سم٤مًم

 رس اهلل قمٜمف، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع.اسمـ ُم٤مضمف، قمـ أيب هريرة  (2)
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 ٘ ــاذج ّأمجلـمن
  ِ٘يَّسُّاليف مً األحلاو ّالشسائع 

ٜم ٦م اًمٜمٌقي٦م شمِمٛمؾ يمؾ   ً اًمتنميٕم٤مت ذم مجٞمع جم٤مٓت واًم

 ه٤م.ذم اًمٕم٘م٤مئد واًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت...وهمػماحلٞم٤مة، 

ومٝماال شمِمااٛمؾ يمااؾ إطمٙماا٤مم اًمنمااقمٞم٦م، ُمااـ أريماا٤من 

ُم٤مت، وًمٞم٧ًم ُم٘متٍماة قماغم اعمٜمادوب  وواضم٤ٌمت وُُماَحر 

 أو اعمًتح٥م يمّم يٕمت٘مد اًمٌٕمض.

              ،ومٙمااااّم أن اهلل وماااارض وأوضماااا٥م أؿمااااٞم٤م  ذم يمت٤مسمااااف

          وماا٤مًمٜمٌل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ وماارض وأوضماا٥م أؿمااٞم٤م 

 واًمٓم٤مقم٦م.، ويمالي٤م واضم٥م اإلشم٤ٌمع فِ تِ ٜم  ذم ؾُم 

وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  أؿمٞم٤م  ذم يمت٤مسمف، مَ ر  ويمّم أن اهلل طَم 

م أؿمٞم٤م  ذم ؾُم   ف، ويمالي٤م واضم٥م اًمؽمع.تِ اٜم  وؾمٚمؿ طَمر 

 )وشم٠مُمؾ ُمٕمل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم               

                        )  [7]احلنم. 
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                  وىمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أن ُمـ صٗم٤مت اًمٙم٤مومريـ أهنؿ 

َم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  َم اهلل َوطَمر  ُُمقن ُم٤م طَمر  ٓ ُياَحر 

  )ذًمؽ ىمقًمف   قمغموؾمٚمؿ، وأُمر سمٛم٘م٤مشمٚمتٝمؿ، واًمِم٤مهد 

                        ) 

           واًمقاو شمٗمٞمد اعمٖم٤ميرة، وم٘مد يٙمقن ُم٤م طمرم  [29]اًمتقسم٦م 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مم٤م   يذيمر ذم اًم٘مرون، 

                    وهق ذم رشمٌتف ُمـ طمٞم٨م اًمتحريؿ وًمزوم اًمؽمع، 

َم رؾمقل  يمّم ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )أٓ وإن ُم٤م طَمر 

 .(1)ُمثؾ ُم٤م طمرم اهلل( اهلل

هذه إُمثٚم٦م واًمٜمّمذج ُمـ  وإًمٞمؽ أظمل اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ

إطمٙماا٤مم واًمنمااائع ذم اًمٕم٘م٤مئااد واًمٕمٌاا٤مدات واعمٕماا٤مُمالت 

٦م ٜم  وهمػمه٤م، واًمتال   يارد ذيمرها٤م ذم اًم٘مارون وؿماٛمٚمتٝم٤م ؾُما

 .اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                 

 قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمد يٙمرب اًمٙمٜمدي رس اهلل قمٜمف، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع.أمحد،( 1)
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 ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم 

 يف انعقائد:

وسمقاسما٦م  ،٤م أؾما٤مس اإلؾماالماًمٚمتا٤من يا اًمِمٝم٤مدشم٤من  (1

اًمدظمقل ومٞمف، ٓ شمقضمادان سمٚمٗمٔمٝماّم ذم اًم٘مارون، وإٟماّم ورد 

ٜم ٦م.  ً  ذًمؽ اًمٚمٗمظ ذم اًم

وأوص٤مومٝمؿ ويمذًمؽ اًمتٗمّمٞمؾ ذم اإليّمن سم٤معمالئٙم٦م  (2

 .وأقمّم ؿوُمراشمٌٝمؿ 

ومٙمؿ ذيمرت  ويمذًمؽ اًمتٗمّمٞمؾ ذم اإليّمن سم٤مًمرؾمؾ، (3

ٜم ٦م ُمـ ذائٕمٝمؿ وأظم٤ٌمرهؿ   ً ِهؿاًم  .َوؾِمػَمِ

يٙماقن ذم وظمار اًمزُما٤من ُماـ  ّمٌا٤مر قماويمذًمؽ اإلظم (4

، وقمالُم٤مت اًمًا٤مقم٦م اًمّماٖمرى واًمٙماؼمى، أطمداث وومتـ

وأظمٌا٤مر اًم٘مٞم٤مُماا٦م، واجلٜماا٦م وأهٚمٝما٤م، واًمٜماا٤مر وأهٚمٝماا٤م، ويمااؾ 

 صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وؾمالُمف. فِ تِ اٜم  هذا وارد ذم ؾُم 
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 يف انعثاداخ:
وأؾماّمته٤م وقمادد وُمـ ذًماؽ اًمّماٚمقات اخلٛماس  (1

اااي٦م ُمٜمٝمااا٤م ريمٕم٤ماااا٤م وؾماااٜمٜمٝم٤م وأوىم٤ماااا٤م وهٞم٤ًماااا٤م، واًم ن  

 .واجلٝمري٦م، وىمرا ة اًمٗم٤مر٦م وهمػمه٤م ُمـ ومرائض اًمّمالة

 ،ويماااذًمؽ إذان واإلىم٤مُمااا٦م، وشمٙمٌاااػمات آٟمت٘مااا٤مل 

واًمتِمااٝمد واًمتًااٚمٞمؿ، وإذيماا٤مر، واإلُم٤مُماا٦م ذم اًمّمااالة 

وأطمٙم٤مُمٝمااا٤م، واًمٓمٝمااا٤مرة وأطمٙم٤مُمٝمااا٤م، واًمقواااق  ؾماااٜمٜمف 

وٟمقاىمْماااف، وأطمٙمااا٤مم ووداب اعمًااا٤مضمد... يماااؾ هاااذه 

ٜم ٦م.ًمٞم٧ًم ذم اًم٘ماًمتٗمّمٞمالت   ً  رون، وإٟمّم وردت ذم اًم

 وصالة اجلٛمٕم٦م ًمٞمس ذم اًم٘مرون أهن٤م ريمٕمت٤من ضمٝمرًا، (2

ٜم ٦م.  ً  وشمًٌ٘مٝمّم ظمٓمٌت٤من، وإٟمّم سمٞمٜمتٝم٤م اًم

ويمذًمؽ صاالة اجلٜما٤مزة ٓ أذان  ،وصالة اًمٕمٞمديـ (3

 ااا٤م وٓ إىم٤مُمااا٦م وٓ ريماااقع  ااا٤م وٓ ؾماااجقد، وصاااالة 

اًمٙمًاااق  واخلًاااق  وآؾمتًااا٘م٤م ، وصاااالة اًماااقشمر، 
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                    اًمراشمٌااا٦م ُمٜمٝمااا٤م وهماااػم اًمراشمٌااا٦م، ويمٚمٝمااا٤م وصاااالة اًمٜم٤مومٚمااا٦م 

   يذيمره٤م اًم٘مرون.

وذم ذًمؽ يمٚمف ىم٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  )َصاٚم قا يماّم 

وىمااد رواهاا٤م وٟم٘مٚمٝماا٤م إًمٞمٜماا٤م أصااح٤مب ، (1)رأيتٛمااقين أصااكم(

 اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يم٠مهن٤م رأي قملم.

          ،ويمذًمؽ يمؾ إذيم٤مر وإدقمٞم٦م ذم إطماقال اعمختٚمٗما٦م

صغم اهلل قمٚمٞمف  فِ تِ اٜم  وذم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وإوىم٤مت اعمتٕمددة ذم ؾُم 

وؾمااٚمؿ، واًمتاال شمٌٚمااغ اعمًاا٤مت إن   ٟم٘مااؾ أٓ ، ويمٚمٝماا٤م 

طمٗمٔمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م إًمٞمٜم٤م أصح٤مسمف رس اهلل قمٜمٝمؿ، وهل صم٤مسمتا٦م 

 اعمحٗمقفم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. فِ تِ اٜم  ذم ؾُم 

ّم يمؾ هذه اًمنمائع ذم اًمٕم٤ٌمدات   يذيمره٤م اًم٘مرون، وإٟما

ٜم ٦م اعمٓمٝمرة.  ً َرْت ذم اًم
 ُذيمِ

                                                 

 اًمٌخ٤مري، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث رس اهلل قمٜمف.( 1)
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وُم٘م٤مديرهاا٤م وأوىماا٤مت إظمراضمٝماا٤م،  وأٟمّماا٦ٌم اًمزيماا٤مة (4

 واًمااثّمر، واًماازروع ،اًمتجاا٤مرةقمااروض يمزيماا٤مة وأٟمقاقمٝماا٤م 

واحلٞمااقان وزيماا٤مة اًمٗمٓماار...وهمػم ذًمااؽ، يمٚمٝماا٤م   يااذيمره٤م 

 اًم٘مرون، وإٟمّم هداٟم٤م إًمٞمٝم٤م ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 ، وُمتااك ياادظمؾ وىمتااف وُمتااكواًمّمااٞم٤مم وأطمٙم٤مُمااف (5

تحريٛماف قماغم يموقمغم ُمـ َيااْحُرم،  ،خيرج، وقمغم ُمـ جي٥م

 .احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًم 

، يمّماٞم٤مم ويمذًمؽ صقم اًمٜمقاومؾ وأطمٙم٤مُمٝم٤م وومْم٤مئٚمٝم٤م

ا  ً وصمالصما٦م ٧م ُماـ ؿماقال، يقم قمرومف، ويقم قم٤مؿمقرا ، واًم

 أي٤مم ُمـ يمؾ ؿمٝمر، وصٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس.

وهمػم ذًمؽ، ويماؾ هاذه ويمذًمؽ آقمتٙم٤م  وأطمٙم٤مُمف 

ٜم ٦م اعمٓمٝمرة.إطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م   ً    شمرد إٓ ذم اًم

أريما٤من أطمٙم٤مُماف اًمتٗمّماٞمٚمٞم٦م ُماـ   وُمٜم٤مؾمؽ احل٩م (6

، وُمااـ ذًمااؽ  قماادد أؿمااقاط اًمٓمااقا  وواضمٌاا٤مت وؾمااٜمـ
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 ًااٌعسمسم٤مًمٌٞماا٧م ؾماإٌم٤ًم، واًمًاإمل ؾماإٌم٤ًم، ورُماال اجلٛماارات 

، واعمٌٞماا٧م سمٛمٜمااك واعمٌٞماا٧م سمٛمزدًمٗماا٦م، وشم٘مٌٞمااؾ طمّمااٞم٤مت

ـِ اًمٞمّمين،  ،احلجر إؾمقد يْم ٦م وإطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘موُمًح اًمر 

يؼ...اًمخ. و ٤مٕو٤مطملسم  أي٤مم اًمت نْمِ

وإٟمااّم ذقمٝماا٤م  ،ويمااؾ هااذه إطمٙماا٤مم   شماارد ذم اًم٘ماارون

 حمٛمااد صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، سمااقطمل ُمااـ اهلل قمزوضمااؾ، 

ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  ) ظُماُذْوا قَمٜم اْل  ،وذم ذًمؽ يمٚمف

 .(1)ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ(

 شمٗمّماٞمٚمٞم٦م، ويمؾ أريم٤من اإلؾمالم وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أطمٙم٤مم

وُمٜمدوسم٤مت وحمرُم٤مت وُمٙمروه٤مت، إٟماّم سمٞمٜمتٝما٤م  ُمـ واضم٤ٌمت

 اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ٦مُ ٜم ؾُم 

                                                 

 قمـ ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف. ،ُمًٚمؿ( 1)
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 يف ادلعامالخ:

 .واإلضم٤مرة...إًمخ أطمٙم٤مم اًمٌٞمقع، واًمِمٗمٕم٦م، (1

وأهااؾ  اعمٕم٤مهاادات واعمقاصمٞمااؼ سماالم أهااؾ اإلؾمااالم  (2

 اًمٙمٗمر.

وطم٘ماق  أسما٤م  قماغم  احل٘مق  وأداب اًمزوضمٞم٦م، (3

َو٤مع وأطمٙم٤مُماف، إسمٜم٤م ، وطم٘مق  إسمٜم٤م  قمغم أسم٤م ، و اًمر 

٦م وآضمتّمقمٞم٦م. ي   وأداب إَُهِ

ووداب اًمٓمٕماا٤مم  وطماؼ اعمًااٚمؿ قماغم أظمٞمااف اعمًاٚمؿ، (4

           واًمنماااااب، ووداب اًمٚمٌاااا٤مس واًمٜمااااقم وآؾمااااتٞم٘م٤مظ، 

ـَ اًمٗمٓماارة يمٜمتااػ اإلسمااط،  ووداب ىمْماا٤م  احل٤مضماا٦م، وؾُمااٜمَ

                      وطَمْٚمااااااِؼ اًمٕم٤مٟماااااا٦م، وشم٘مٚمااااااٞمؿ إفماااااا٤مومر، واخلتاااااا٤من، 

ااٜم ٦م اًمٜمٌقيااا٦م  ىمااص اًمِماا٤مرب... و  ً ااَٚمْتف اًم              يمااؾ هاااذا وَمّم 

 قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ.
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  ويف انسىح حمزماخ

          ،ُمااـ اعمحرُماا٤متاًمٙمثااػم ذم اًم٘ماارون ذيماار  يااردو  

َُمٝماا٤م رؾمااقل اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ذم ؾُماا               تف ٜم  اًمتاال طَمر 

 .عمٕمت٘مدات واعمٕم٤مُمالتُمـ إىمقال وإومٕم٤مل وا

 ث٤مل وُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعم

، يماا٠مٟمقاع اًمرسماا٤م وسمٞمااع اًْمِٕمْٞمٜمَاا٦م أٟمااقاع اًمٌٞمااقع اعمحرُماا٦م -

 .واًْمَٖمَرر واًمٜم َجش...اًمخ

  يمتحريٛمااف ًمٙمااؾ ِذي ويم٤معمحرُماا٤مت ُمااـ اًمٚمحااقم -

٤ٌمع.  ً  ُِماْخَٚم٥ٍم ُمـ اًمٓم ػم ويمؾ ذي َٟم٤مٍب ُمـ اًم

 ،سمالم اعمارأة وظم٤مًمتٝما٤م ويمتحريٛمف اجلٛماع ذم اًمازواج -

 لم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م.وسم

ااَٖم٤مر - ااؾ ورريٛمااف زواج اعمتٕماا٦م واًمِم  ، َوًَمْٕمٜمِااف ًمْٚمُٛمَحٚم 

 .َواًْماُٛمَحٚم ؾ ًمف...اًمخ
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واًمٜمٗمًا٤م ،  ورريٛمف اًمّمالة واًمّمٞم٤مم قمغم احلا٤مئض -

 صمؿ إجي٤مب ىمْم٤م  اًمّمٞم٤مم سمٕمد اًمٓم ٝمر.

 ورريٛمف ًمٌس اًمذه٥م واحلرير قمغم اًمرضم٤مل . -

 ورريٛمف إيمؾ ذم وٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م. -

َحرة. ورريٛم -  ً ٤من واًم َه٤مب إمم اًْمُٙمٝم   ف اًمذ 

  ً  اعمٓمٝمرة. ٦مِ ٜم  ويمؾ ذًمؽ   يرد إٓ ذم اًم

ـَ رؾمقل اهلل صغم  يمؾ ومٕمؾ أو ىمقل أو ظُمُٚمٍؼ يمذًمؽ و ًَمَٕم

 اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ىم٤مئٚمااف أو وم٤مقمٚمااف ومٝمااق ُمااـ اعمحرُماا٤مت، 

واًمتل يزيد ومٞمٝما٤م قمادد اعمٚمٕماقٟملم واعمٚمٕمقٟما٤مت قماغم صمّمٟمالم 

اًم٘مارون، يمٚمٕمٜماِف ًمٚمارار واعمرشمٌما صٜمٗم٤ًم، ويمٚمٝم٤م   شمرد ذم 

ويم٤مشم٥م اًمرسم٤م وؿما٤مهده، وًمٕمٜماِف ذم اخلٛمارة قمنماة، وًمٕمٜماِف 

ااذ احلٞمااقان همرواا٤ًم،  ـَ اى  ـْ همااػم  ُمٜماا٤مر إرض، َوُِماا           َُماا

ـْ أؿما٤مر  يـ، أو ووى حُمْاِدصم٤ًم، َوَُما ـْ َأطْمَدَث طَمَدصم٤ًم ذم اًمد  َوَُم
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، قمغم أظمٞمف سمًالح أو طمديدة، وُمـ اٟمتًا٥م إمم هماػم أسمٞماف

َّم٦م، واًمقاؿماا َوًَمْٕمٜمِااف اًمٜم ٤مُِمَّماا٦م ٦م ٛم٦م واعمًتقؿمااٛمواًْماااُٛمَتٜمَٛم 

ات  واًمقاصٚم٦م واعمًتقصٚم٦م، واعمتٗمٚم جا٤مت ًمٚمُحًاـ اعمٖماػم 

ظمٚمؼ اهلل، واعمتِمٌٝملم ُمـ اًمرضم٤مل سم٤مًمٜمًا٤م ، واعماؽمضمالت 

ُمـ اًمٜم٤ًم ، وُمـ ي٠ميت اًمٌٝمٞمٛم٦م، وُمـ أشمك اُمرأشمف ذم دسمره٤م، 

ـْ أومًااد اُماارأة قمااغم زوضمٝماا٤م، وُمااـ ـمٚمٌاا٧م           اًمٓمااال   وَُماا

 ُمـ زوضمٝم٤م ُمـ همػم ُم٤م سم٠مس...اًمخ.

، وإٟمااّم صمٌاا٧م ويمااؾ هااذه اعمحرُماا٤مت   شماارد ذم اًم٘ماارون

  ً  .اًمٜمٌقي٦م ٦مِ ٜم  رريٛمٝم٤م ذم اًم

               ذم اًم٘مااارون طماااد  ؿمااا٤مرب اخلٛمااار، ويماااذًمؽ   يااارد

           ُمااـ قَمِٛمااَؾ قَمَٛمااَؾ  دّ طَماااًمنااىم٦م، وَ  وٓ يمٞمٗمٞماا٦م شمٜمٗمٞمااذ طمااد  

 ف تِ اٜم اذًمؽ ُمـ احلدود، وإٟمّم وردت ذم ؾُم ىمقم ًمقط، وهمػم 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
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ُّ
 ويف انس
َّ
 ح فزائض وواجثاخ:ى

اًمقاضم٤ٌمت   شمرد ذم و  اًمٗمرائضويمذًمؽ وم٢من يمثػمًا ُمـ 

حمٛمد صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ،  ٦مِ ٜم  وإٟمّم وردت ذم ؾُم  اًم٘مرون

ُمثاااؾ ىمقًماااف صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  ٓ زواج إٓ سماااقزم 

 إٓ ُماا٤م ومتااؼ إُمٕماا٤م ، وٓ صااالة وؿما٤مهديـ، وٓ رواا٤مع 

         عمـ   ي٘مارأ سمٗم٤مرا٦م اًمٙمتا٤مب،  عمـ ٓ ووق  ًمف، وٓ صالة 

          وٓ مجٕماا٦م عمااـ   يٜمّماا٧م ًمٚمخٓمٌاا٦م، وٓ وشمااران ذم ًمٞمٚماا٦م، 

          وٓ طماا٩م عمااـ   ي٘مااػ سمٕمروماا٤مت، وٓ وصااٞم٦م ًمااقارث، 

وٓ خيٓم٥ِم أطمديمؿ قماغم ظِمٓمٌا٦م أظمٞماف، وٓ يارث اًمٙما٤مومر 

وٓ ُيْ٘مَتؾ اًمقاًماد سم٤مًمقًماد،  وٓ ُيْ٘مَتؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر، اعمًٚمؿ،

شمًاٌقا إُماقات،  وٓ شم٤ًمومر اعمرأة إٓ ُمع ذي حمارم، وٓ

ذم ُمٕمّمٞم٦م  ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ، وٓ ٟمذر  وٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمق 

          اهلل، وٓ ي٠ميماااؾ أطماااديمؿ سمِماااّمًمف، وٓ ينماااب سمِماااّمًمف، 

               ّماااا٤مرى سم٤مًمًااااالم، وٓ ضر  وٓ شمٌااااد وا اًمٞمٝمااااقد واًمٜم

   وٓ ومااٞمّم ٓ يٛمٚمااؽ  ،وٓ ٟمااذر ذم ُمٕمّمااٞم٦م اهللوٓ ضار، 
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، وٓ  تٙماار             اسمااـ ودم، وٓ يٌٞمااع اًمرضمااؾ قمااغم سمٞمااع أظمٞمااف

 إٓ ظم٤مـمئ، وٓ ذـم٤من ذم سمٞماع، وٓ رسماح ُما٤م   يْماٛمـ،

            رطمااؿ،  وٓ ياادظمؾ اجلٜماا٦م ىماا٤مـمع وٓ شمًااٌقا أصااح٤ميب،

 .(1)وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ديقث

صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ،  فِ تِ ٜم  ُم٤م أيمثار أُمثا٤مل هاذا ذم ؾُماو

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مىمٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. فُ تُ اٜم  وَمَٝمْدُيُف وؾُم 

             قماغم ىم٤مقمادة صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  تفٜم  شم٤ٌمع ؾُم ومٞمٙمقن إ

(                            

           )  [7]احلنم. 

)   )ظُماااُذْوا قَمٜم ااال  (2))َصاااٚم ْقا يماااّم رأيتٛماااقين ُأَصاااكم 

)ُم٤م هنٞمتٙمؿ قمٜمف وم٤مضمتٜمٌقه وُم٤م أُمرشمٙمؿ سماف   ، (3)ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ(

 .(4)وم٤مومٕمٚمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ(

                                                 

 واًمديقث  هق اًمذي ٓ يٖم٤مر قمغم قمروف، ويرى اًمٗم٤مطمِم٦م ذم أهٚمف.( 1)

 ري، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث رس اهلل قمٜمف.اًمٌخ٤م( 2)

 ُمًٚمؿ، قمـ ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف.( 3)

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف.( 4)
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هق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؾمقشمٜم٤م وىمدوشمٜم٤م وُمٕمٚمٛمٜم٤م و

ُمٜم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م وؿمٗمٞمٕمٜم٤م يقم ٟمٚم٘مك رسمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف، وه٤مديٜم٤م وإُم٤م

و ذا ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ ًمٙمؾ ُم١مُمـ يرضمقا اهلل واًمٞمقم أظمر 

  )ويذيمر اهلل يمثػمًا                 

                        )  [21]إطمزاب. 

             ،وٕن إُماار ُمتٕمٚمااؼ سمرؾماا٤مًمتف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ

 فُ تُ اٜم اًُ صاٗمتف، ومَ  تريمِار اؾمٛمف ذم هذه أي٦م، وإٟماّم ذُ يمَ ذْ   يُ 

             و ذا ىما٤مل ؾماٌح٤مٟمف ذم ٟمٗماس أيا٦م  ، سم٤مىمٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

(                           )  [21]إطماااازاب 

 )وشم٠مُمؾ وظمر أي٦م         ). 

        ؿمااٛمٚم٧م  ،وم٠مذيماا٤مر اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ يمثااػمة

 ٜم  ًُ يمؾ إطمقال وإوىم٤مت واعمٜم٤مؾم٤ٌمت، ومٛمـ   يت٠مس سمِ 
 فِ تِ

 ومٝمق حمروم ُمـ هذه إذيم٤مر وهذه اًمّمٗم٦م.
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٨م ٤م سمٕماوذم يمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  )ُما

٤م ـْ َٟمٌِل  إٓ يم٤من طم٘مًّ ااَتف قماغم ظماػم َُما٤م  اهلل ُِم قمٚمٞمف أن يدل ُأُم 

 .(1)َيْٕمَٚمُٛمُف  ؿ، ويٜمذرهؿ َذ  َُم٤م َيْٕمَٚمُٛمُف  ؿ(

 اًمذي ًمٞمس ًمف أهاروهق اًمقطمٞمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

، طمتااك ُماا٤م يتٕمٚمااؼ سمحٞم٤مشمااف اًمزوضمٞماا٦م ذم يمااؾ ؿمااًقن طمٞم٤مشمااف

                 ١مُمٜملم وإهياااا٦م ٟم٘مٚمٝماااا٤م إًمٞمٜماااا٤م أزواضمااااف أُمٝماااا٤مت اعماااا

 روقان اهلل قمٚمٞمٝمـ.

                                                 

 ُمًٚمؿ، قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر رس اهلل قمٜمٝمّم.( 1)
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 :حـتـفـن
يمٞمااػ ٟمّمااكم وٟمحاا٩م يمااّم رأيٜماا٤مه            وىمااد ي٘مااقل ىم٤مئااؾ 

 وٟمحـ   ٟمره؟

إُماار يٕمااقد إمم إيّمٟمااؽ وي٘مٞمٜمااؽ سماا٤مًم٘مرون  ومٜم٘مااقل ًمااف 

  ً ٦م، وإٓ يمٞمػ وُمٜم٧م وأي٘مٜم٧م سم٤مًم٘مرون، وأٟم٧م   شمٙمـ ٜم  واًم

  ً ٦م وُمٜم٤م وأي٘مٜما٤م هبا٤م ٦م اًمٜمٌقيٜم  طم٤مضًا قمٜمد ٟمزوًمف، ويمذًمؽ اًم

يمّم وُمٜم٤م وأي٘مٜم٤م سم٤مًم٘مرون سم٤مًمٜم٘مؾ اًمّماحٞمح اًماذي ٟم٘مٚماف إًمٞمٜما٤م 

أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، اًمذيـ قم٤مؿماقا ُمٕماف 

ا قمٜماف، وطمٗمٔماقا قمٜماف، ومارووه قْ قمَ وَ وقم٤ميٜمقه، وؾمٛمٕمقه، وَ 

 قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ ضمؼميؾ قمـ اهلل قمزوضمؾ.

 هُ قْ ُٟمااو  دَ واًمّمااح٤مسم٦م اًمٙماارام اًمااذيـ طمٗمٔمااقا اًم٘ماارون وَ 

ااا  ً               ٦م ٜم  وٟم٘مٚماااقه إًمٞمٜمااا٤م، هاااؿ أٟمٗمًاااٝمؿ اًماااذيـ طمٗمٔماااقا اًم

 .ورووه٤م وٟم٘مٚمقه٤م إًمٞمٜم٤م رس اهلل قمٜمٝمؿ
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         ذقمااف اًمٜمٌاال أن يمااؾ ُماا٤م وٓ شمااٜمس أظماال اًم٘ماا٤مرئ  

ائض وواضمٌا٤مت وُمٜمادوسم٤مت ُمـ ومار صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

         قمٛماااقم إُمااا٦م، وإن يمااا٤من اًمّماااح٤مسم٦م شمِماااٛمؾ  وحمرُمااا٤مت

وؾماٚمؿ  هؿ أول ُماـ شمٚم٘ماك ظمٓما٤مب اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف

إًمٞمٜم٤م يمّم قما٤ميٜمقه وؿما٤مهدوه،  وأواُمره وٟمقاهٞمف، وم٘مد ٟم٘مٚمقه

 يم٠مٟمٜم٤م ٟمًٛمٕمف وٟمراه.
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ـح
َّ
ى
ُّ
 كتـاتـح وتـدويـه انس

                 ُمااااـ اعمٕمٚمااااقم أن اًمٜمٌاااال صااااغم اهلل قمٚمٞمااااف وؾمااااٚمؿ 

ٜم ٦م ا  ً طمتك ٓ ىتٚمط  ،ًمٜمٌقي٦مذم أول إُمر هنك قمـ يمت٤مسم٦م اًم

                     سماااا٤مًم٘مرون، وًمٞمٔمااااؾ اًم٘ماااارون هااااق اعمٕمجاااازة اخل٤مًماااادة 

 سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه.

ٜم ٦م  ً وم٢مٟمف ىماد  :وعم٤م يم٤من هذا هق ؾم٥ٌم اًمٜمٝمل قمـ يمت٤مسم٦م اًم

أسمٞمح٧م اًمٙمت٤مسم٦م ذم احل٤مٓت اًمتل ٓ خيِمك ومٞمٝم٤م اظمتالـمٝم٤م 

 سم٤مًم٘مرون اًمٙمريؿ، ومقضمدٟم٤م يمت٤ًٌم ًمرؾماقل اهلل صاغم اهلل قمٚمٞماف

ااٜم ٦م اًمٜمٌقياا٦م، ويمتٌاا٤ًم ًماإٌمض  ،وؾمااٚمؿ  ً ومٞمٝماا٤م أطمٙماا٤مم ُمااـ اًم

         وىمااد قُمروماا٧م سم٤مؾمااؿ اًمٙمتاا٥م  ،صااح٤مسمتف ذم هااذا اًمِماا٠من

اٜم ٦م قماـ ـمرياؼ   ً أو اًمّمحػ، وفمؾ إصؾ هق ُمٕمروم٦م اًم

اٜم ٦م  ،احلٗمظ واًمرواي٦م  ً وهذه اًمّمحػ وهمػمه٤م شم١ميمد أن اًم

إُماا٤م سمٙمت٤مسماا٦م  ،اًمٜمٌقياا٦م ىمااد ٟم٘مٚمٝماا٤م اًمّمااح٤مسم٦م إمم اًمتاا٤مسمٕملم

 أو اًمت٤مسمٕمل. ،٤ميباًمّمح
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اااٜم ٦م ذم قمٍمااا اًمتااا٤مسمٕملم  ً             طمتاااك  ،صماااؿ ؿمااا٤مع شمااادويـ اًم

              أرؾمااؾ إمم وازم اعمديٜماا٦م  ،أن اخلٚمٞمٗماا٦م قمٛماار سمااـ قمٌااداًمٕمزيز

اٜم ٦م  ،وإمم وٓة إىم٤مًمٞمؿ ،أيب سمٙمر سمـ طمزم  ً ـم٤مًم٤ًٌم شمدويـ اًم

وىمااد شمااقمم اإلُماا٤مم حمٛمااد سمااـ ُمًااٚمؿ سمااـ ؿمااٝم٤مب  ،اًمٜمٌقياا٦م

ِ  اًمز               ٦م رؾماقل ٜم  وشمدويـ ُم٤م ذم اعمديٜما٦م ُماـ ؾُماهري مجع ِ 

 اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ٜم ٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ًمٚمٝمجارة قماغم ياد   ً صمؿ ؿم٤مع شمدويـ اًم

             إؾمااااح٤م  اسمااااـ وسمٛمٙماااا٦م  (هااااا150 ت) ٩ماسمااااـ ضمااااري

( هاااا156 ت) ، وؾمااإمٞمد سماااـ أيب قمروسمااا٦م(هاااا151 ت)

 ٤معمديٜما٦مواإلُم٤مم ُم٤مًماؽ سم, (ها160 ت)واًمرسمٞمع سمـ صٌٞمح

( هااا167 ت)وسم٤مًمٌٍمااة محاا٤مد سمااـ ؾمااٚمٛمف  (هااا179 ت)

 ووسم٤مًمِم٤مم أسمققمٛمر( ها161 ت)وسم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

                 ويماااااذا سمقاؾماااااط هِماااااٞمؿ( هاااااا157 ت)إوزاقمااااال

                 ؾماااا٤من قمٌااااداهلل سمااااـ اعمٌاااا٤مرعاوذم ظمر (هااااا173 ت)

ي ضمرير  (ها154 ت)وسم٤مًمٞمٛمـ ُمٕمٛمرها( 181 ت) وسم٤مًمر 

      ويمااذا ؾمااٗمٞم٤من سمااـ قمٞمٜمٞماا٦م (هااا188 ت) حلٛمٞماادسمااـ قمٌدا



 

022 

         وؿماإم٦ٌم ( هااا175 ت) واًمٚمٞماا٨م سمااـ ؾماإمد (هااا198 ت)

 . (ها160 ت)سمـ احلج٤مج

صمااؿ يماا٤من قمٍماا اًمتٛمحااٞمص واًمتح٘مٞمااؼ وهااق اًم٘ماارن 

                   (هااااا256 ت) ومٙماااا٤من اًمٌخاااا٤مري ،اًمث٤مًماااا٨م ًمٚمٝمجاااارة

 (هااااا275 ت) وأسمااااق داوود( هااااا 261 ت) وُمًااااٚمؿ

 (هاااا273 ت) واسماااـ ُم٤مضماااف (اهااا275 ت)واًمؽمُماااذي

 .(1)وهمػمهؿ (ها303 ت) واًمٜم٤ًمئل

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم اإلذن سم٤مًمٙمت٤مسم٦م 

أن رضماًل ُماـ إٟمّما٤مر ؿماٙمك إمم اًمٜمٌال صاغم اهلل  (1

 (2)وم٘ما٤مل ًماف  ) اؾماتٕمـ سمٞمٛمٞمٜماؽ( ،طمٗمٔماف ٦مَ ٚم اقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمِ 

 .(3)) ىَمٞم ُدوا اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م( وىم٤مل  ،أي  سم٤مًمٙمت٤مسم٦م

                                                 

ٜم ٦م ًمٚمديمتقر ؿمٕم٤ٌمن اؾمّمقمٞمؾ.( 1)  ً  اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرون واًم

 .اًمؽمُمذي، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف( 2)

 قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.اعمًتدرع ًمٚمح٤ميمؿ، ( 3)
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ىما٤مم  ، قمٚمٞماف وؾماٚمؿ ُمٙما٦معم٤م ومتح اًمرؾمقل صاغم اهلل (2

 ،ايمتا٥م زم  وم٘ما٤مل ،رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ ي٘م٤مل ًمف أسماق ؿما٤مة

 .(1)وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ) ايمتٌقا ًمف(

وهااذا ي١ميماااد أن اًمٙمت٤مسمااا٦م   شمٙماااـ ممٜمققمااا٦م إٓ ظمِماااٞم٦م 

ٜم ٦م سم٤مًم٘مرون  ً وم٢مذا زال هذا اًم٥ًٌم يم٤مٟم٧م يمت٤مسم٦م  ،اظمتالط اًم

ٜم ٦م ُمٓمٚمقسم٦م.  ً  اًم

               ،اًمٙمت٤مسماا٦م ذم صاادر اإلؾمااالموم٘مااد ُُمٜمااع اًمّمااح٤مسم٦م ُمااـ 

صمااؿ أضمٞمااز، وماا٤مًمٜمٝمل يٜمٍماا  إمم ومااؽمة ُمٕمٞمٜماا٦م وذم فماار  

 ؼ.ٚمَ ٓمْ ُمٕملم، واجلقاز ُمُ 

                   صااا٤مر إُمااار ىمااا٤مل اإلُمااا٤مم اًمّماااٜمٕم٤مين رمحاااف اهلل  

 .(2)إمم اجلقاز

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف.( 1)

 ٟم٘ماًل قمـ أصقل احلدي٨م ًمٚمديمتقر حمٛمد قمج٤مج اخلٓمٞم٥م.( 2)
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 ،  متتٜمع ومٞمف اًمٙمت٤مسم٦م ،ومٕمٍم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

           يمااّم ىماا٤مل اخلٓماا٤ميب  ،إمم اجلااقازطمٞماا٨م صاا٤مر اًمٜمٝماال إول 

              ذم ُمٕماا٤م  اًمًااٜمـ، وهااذا ي١ميمااد ىمااقل قمٌااداهلل سمااـ قمٛماارو  

يمتاا٥م يمااؾ ر  أؾمااٛمٕمف ُمااـ رؾمااقل اهلل أريااد أيمٜماا٧م  

شمٙمت٥م يمؾ ر  ورؾمقل أوىم٤مًمقا   ،ومٜمٝمتٜمل ىمريش ،طمٗمٔمف

اهلل  صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  سمنمااا ياااتٙمٚمؿ ذم اًمٖمْمااا٥م 

         ومااذيمرت ًمرؾمااقل  ،٤مبواًمرواا٤م؟! وم٠مُمًااٙم٧م قمااـ اًمٙمتاا

            وم٘ما٤مل   ،اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠موُما٠م سم٢مصإٌمف إمم ومٞماف

 .(1)اًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م خيرج ُمٜمف إٓ طمؼ( ومق ،٥ْم تُ يمْ ) أُ 

  رمحااف اهلل ىماا٤مل اًمٕمالُماا٦م اعمح٘مااؼ اًمااديمتقر اًمًاا٤ٌمقمل

وأقمت٘مد أٟمف ًمٞمس هٜما٤مع شمٕما٤مرض طم٘مٞم٘مال سمالم أطم٤مديا٨م 

إذا ومٝمٛمٜما٤م اًمٜمٝمال قماغم أٟماف هنال  ،وأطم٤مديا٨م اإلذن ،اًمٜمٝمل

                                                 

 أمحد، واسمـ داوود، واحل٤ميمؿ، قمـ اسمـ قمٛمرو رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 1)
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قمـ اًمت دويـ اًمرؾمٛمل، يمّم يم٤من يدون اًم٘مرون، وأُم٤م إذن 

اااٜم ٦م  ً ًمٔمااارو   ،ومٝماااق ؾماااّمح سمتااادويـ ٟمّماااقص ُماااـ اًم

أو ؾمااّمح ًماإٌمض اًمّمااح٤مسم٦م اًمااذيـ  ،وُمالسمًاا٤مت ظم٤مصاا٦م

ٜم ٦م ٕٟمٗمًٝمؿ، واًمت٠مُماؾ ذم ٟماص طمادي٨م   ً يم٤مٟمقا يٙمتٌقن اًم

 .(1)اًمٜمٝمل ىمد ي١ميد هذا اًمٗمٝمؿ

 

                                                 

ٜم ٦م وُمٙم٤م( 1)  ً  ٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل، ًمٚمديمتقر/ اًم٤ًٌمقمل.اًم
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 ٘ يف العصس اليبَْٖـّيكتاب٘ السُّ
٤مر ذم ومٚمٙمٝماؿ ُماـ أقمادا  ؾمًم٘مد دم٤مهؾ اعمًتنمىمقن وُمـ 

ااٜم ٦م اًمٜمٌقياا٦م ُمااـ اًمِمااٞمٕم٦م اًمراومْماا٦م وأؿماا٤ٌمهٝمؿ  ً أن يمت٤مسماا٦م  :اًم

 .احلدي٨م اًمٜمٌقي سمدأت ذم قمٍم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ّإلٔم أخٕ القازئ اللسٓه بعض األمجل٘ علٙ اللتاب٘:
 أّاًل: دستْز الييب باملدٓي٘:

 ،قمٜمدُم٤م ه٤مضمر اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ إمم اعمديٜما٦م

يااٜمٔمؿ ؿمااًقن اعمًااٚمٛملم  ،ووااع  ااؿ ىم٤مٟمقٟماا٤ًم ودؾمااتقراً 

وؿمًقهنؿ ُمع همػمهؿ ُماـ ؾماٙم٤من اعمديٜما٦م  ،سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض

 .(1)وأهٚمٝم٤م

 ثاىًٔا: كتاب الييب يف الصدقات:

يم٤من قمٜماد رؾماقل اهلل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ يمتا٤مٌب ذم 

سمٙمار ٕٟماس سماـ ُم٤مًماؽ  صمؿ أرؾمٚمف اخلٚمٞمٗم٦م أسماق ،اًمّمدىم٤مت

 (2)وهق خمتقم سمخ٤مشمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ،وهمػمه

                                                 

 اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م/ ٓسمـ هِم٤مم. (1)

 امحد، واعمٜمت٘مك ُمـ يمٜمز اًمٕمّمل( 2)
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         وروي قمـ اسمـ احلٜمٗمٞما٦م حمٛماد سماـ قماكم سماـ أيب ـم٤مًما٥م 

          ظماذ هاذا اًمٙمتا٤مب وم٤مذها٥م أرؾمٚمٜمل أيب وىما٤مل    أٟمف ىم٤مل

 .(1)سمف إمم قمثّمن وم٢من ومٞمف أُمر اًمٜمٌل سم٤مًمّمدىم٦م

 ّسله ألٍل حضسمْت: : كتاب الييب صلٙ اهلل علُٔثالجًا
ًمٞمٕمٛماؾ سماف  ،يمّم ؾَمٚم ؿ رؾمقل اهلل يمت٤مسم٤ًم ًمقائؾ سماـ طُمْجار

وومريْم٦م  ،ومٞمف أريم٤من اإلؾمالم وشمٕم٤مًمٞمٛمف ،أهؾ طميُمقت

 .(2)اًمزٟم٤م واخلٛمر َوطَمد   ،اًمزيم٤مة

 : كتاب الييب ألٍل الٔنً:زابعًا
 وقمٜمادُم٤م َومم  رؾماقل اهلل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ قمٛمارو 

اقمغم اًمٞمٛمـ أقمٓم٤مه  ،سمـ طمزم  ً ٜمـ يمت٤مسما٤ًم ومٞماف اًمٗمارائض واًم

َي٤مت وهمػمهاا٤م، وىمااد قُماا ر  اًمٙمتاا٤مب سم٤مؾمااؿ صااحٞمٗم٦م واًمااد 

 .(3)قمٛمرو سمـ طمزم

                                                 

 أمحد، وومتح اًم٤ٌمري.( 1)

 اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م( 2)

أسمق داوود، واًمٜم٤ًمئل، واسمـ ضم٤ٌمن، واًمٌٞمٝم٘مل، وىم٤مل اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م أمحاد ؿما٤ميمر ( 3)

 ح ضمدًا.إن اًمٙمت٤مب إؾمٜم٤مده صحٞم
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 : الصخٔف٘ الصادق٘:خامسًا

         يمااّم شمقضمااد اًمّمااحٞمٗم٦م اًمّماا٤مدىم٦م ًمٕمٌااداهلل سمااـ قمٛماارو 

            اًمااذي ؾمااٛمح ًمااف اًمٜمٌاال  رس اهلل قمااٜمٝمّم، سمااـ اًمٕماا٤مص

ىمد قُماِرَ  ؾماٜمده٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٙمت٤مسم٦م احلدي٨م، و

ٜم ٦م سم٤مؾمؿ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده  ً  ،ذم يمت٥م اًم

واجلد هق ص٤مطم٥م اًمّمحٞمٗم٦م اًمّمح٤ميب قمٌداهلل سمـ قمٛمارو 

، وىمد ٟم٘مؾ اإلُم٤مم أمحد حمتقاه٤م ّمسمـ اًمٕم٤مص رس اهلل قمٜمٝم

ٜم ٦م  ً  .(1)ذم ُمًٜمده، يمّم ٟم٘مٚم٧م قمٜمٝم٤م سمٕمض يمت٥م اًم

 : صخٔف٘ جابس بً عبداهلل:سادسًا

٦م اًمّماااح٤ميب ضمااا٤مسمر سماااـ قمٌاااداهلل يماااّم شمقضماااد صاااحٞمٗم

          وىماااد ذيمرهااا٤م اسماااـ ؾمااإمد رس اهلل قماااٜمٝمّم،  إٟمّمااا٤مري

 .(2)ذم شمرمج٦م جم٤مهد

                                                 

 ر٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر ،أمحد( 1)

 ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد.( 2)
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 : كتاب سعد بً عبادٗ:سابعًا
 رس اهلل قمٜماف،  يم٤من قمٜماد ؾمإمد سماـ قمٌا٤مدة إٟمّما٤مري

ومٞمف سمٕماض أطم٤مديا٨م اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ،  يمت٤مٌب 

ٟمًاخ٦م  وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري أن هذه اًمّماحٞمٗم٦م يم٤مٟما٧م

ُمااـ صااحٞمٗم٦م قمٌااداهلل سمااـ أيب أورم، اًمااذي يماا٤من يٙمتاا٥م 

 .(1)إطم٤مدي٨م سمٞمده ذم قمٍم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 : الصخٔف٘ الصخٔخ٘:ثاميًا
 ،يمّم شمقضمد اًمّمحٞمٗم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٚمت٤مسمٕمل ي٤مم سمـ ُمٜمٌاف

، رس اهلل قمٜماف اًمذي اًمت٘مك سم٤مًمّمح٤ميب اجلٚمٞماؾ أيب هريارة

غم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ، وٟم٘مؾ قمٜمف يمثػمًا ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل ص

          ومجااع ذًمااؽ ذم صااحٞمٗم٦م، وٟم٘مٚمٝماا٤م يم٤مُمٚماا٦م اإلُماا٤مم أمحااد 

 وٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم أسمقاب خمتٚمٗم٦م. ،ذم ُمًٜمده

يمت٤ًٌم ورؾم٤مئؾ إمم وىمد أرؾمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

رؾمااٚمف إمم ىمااقُمٝمؿ سمٙمتاا٥م  دَ و  يمااّم زَ  ،اعمٚمااقع واًمرتؾماا٤م 

                                                 

 .اًمٌخ٤مري( 1)
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مجع أيمثره٤م  وىمد ،وأُمقر اًمديـ ،شمْمٛمٜم٧م احلالل واحلرام

  ،ُمٙم٤مشمٞماا٥م اًمرؾمااقل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  ذم يمتاا٤مب

 .(1)يمت٤مسم٤مً  316ويْمؿ 

يٌالم أن اًمٜمٌال صاغم اهلل  :وهذا وهمػمه مم٤م ٓ جم٤مل حلٍمه

          قمٜماادُم٤م هنااك قمااـ يمت٤مسماا٦م احلاادي٨م سم٘مقًمااف   ،قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ

)ٓ شمٙمتٌقا قمٜمال ؿماٞم٤ًًم إٓ اًم٘مارون، ومٛماـ يمتا٥م قمٜمال هماػم 

ل وٓ طمارج، وُماـ يماذب اًم٘مرون ومٚمٞمٛمحاف، وطمادصمقا قمٜما

قمكم  ُمتٕمٛمدًا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜما٤مر(
، إٟماّم يما٤من ذم أول (2)

ااٜم ٦م اًمٜمٌقياا٦م،  ،أُماار ٟماازول اًم٘ماارون  ً             خم٤موماا٦م أن خيااتٚمط سم٤مًم

            قمٚمٞماف اًمّماالة واًمًاالم ومٚمّم زال هاذا اًمًا٥ٌم أذن اًمٜمٌال 

 ذم اًمٙمت٤مسم٦م.

                                                 

 ُمٙم٤مشمٞم٥م اًمرؾمقل ًمٚمِمٞمخ قمكم إمحدي.( 1)

 ُمًٚمؿ، قمـ اسمـ ؾمٕمٞمد رس اهلل قمٜمف. (2)
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حــكـه

َّ
ى
ُّ
 ز انس

 فيها كهها أو تعضها أو شك

ٜم ٦م   ً           مم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم أن ُمـ   ي١مُمـ سم٤مًم

ٜم ٦م   ي١مُمـ سمٛمحٛمد   ً   ي١مُمـ سم٤مًم٘مرون، وُمـ   ي١مُمـ سم٤مًم

 .، سمؾ هق يم٤مومر أو ُمٜم٤مومؼوؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف 

 وإًمٞمؽ إدًم٦م قمغم ذًمؽ 

 ) وذًمؽ ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ه باللفس:لأّاًل: احل       

            

                      ) 

      )وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،[170]اًمٜم٤ًم  

         ) وذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف  ،[101قمٛمران  ]ول

(           )              

  )وذم ىمقًمف ضمؾ ذيمره   [32]ول قمٛمران        

         )  [29]اًمتقسم٦م. 
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َُمَٝما٤م رؾماقل اهلل  وم٤مًمذي ٓ يا١مُمـ سم٤معمحرُما٤مت اًمتال طَمر 

ومٚمااٞمس ممااـ ياا١مُمـ سماا٤مهلل  ،فِ تِ اٜم ااصااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ذم ؾُم 

 واًمٞمقم أظمر، وهق ممـ دم٥م ُم٘م٤مشمٚمتف.

ٜم ٦م اًمٜمٌقيا٦موإن اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم أن ُمَ   ً وم٘ماد  ،ـْ َرد  اًم

 ارشمد  قمـ اإلؾمالم.

ًمق أن اُمارًأ ىما٤مل  ٓ ٟم٠مظماذ و ذا ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف اهلل  

 .(1)إٓ سمّم وضمدٟم٤م ذم اًم٘مرون، ًمٙم٤من يم٤مومرًا سم٢ممج٤مع إُم٦م

                    ،ومٚمااق زقمااؿ أٟمااف ياا١مُمـ سماا٤مًم٘مرون اًمٙمااريؿ ويٕمٛمااؾ سمااف

اااٜم ٦م شمٙماااذي٥م ًمااادقمقاه  ً ه ًمٚم                    اإلياااّمن سمااا٤مًم٘مرون:  ومااا٢من َرد 

 )ٕن اهلل ي٘مااااااقل                 

                          

         )   [65]اًمٜم٤ًم. 

                                                 

 إطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم.( 1)
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 )ًمؽ ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف  وذ ثاىًٔا: احلله باليِّفاق:    

           

     )   وىمقًمف شمٕم٤ممم   ، [61]اًمٜم٤ًم(              

          

                               

                      

    )  ٌح٤مٟمف ، وىمقًمف ؾم[50  48]اًمٜمقر(     

                             

               )  [47]اًمٜمقر. 

رمحااف اهلل   ول اًمِمااٞمخ ىماا٤مل اإلُماا٤مم حمٛمااد اسمااـ إسمااراهٞمؿ

 واقمٚمؿ أن أٟمقاع اًمٜمٗم٤م  آقمت٘م٤مدي ؾمت٦م 

 سُمْٖمُض اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. (1

 سُمْٖمُض سمٕمض صٗم٤مت اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. (2

ـِ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. (3  سُمْٖمُض ِدْي
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ـِ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. (4  سُمْٖمُض سمٕمض ِدْي

ٟمتّم٤مر ديـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. (5 ِٓ  اًمٙمراهٞم٦م 

هنزام ديـ اًمرؾمقل صغم اهلل قم (6 ِٓ ة   ٚمٞمف وؾمٚمؿ.اًْماَٛمَن 

                     واطماادة ُمااـ هااذه اًمّمااٗم٤مت يم٤مومٞماا٦م جلٕمااؾ صاا٤مطمٌٝم٤م 

 أو اعمتّمػ هب٤م ذم اًمدرع إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر.

ٜم ٦م واًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م   ً                وُمـ ُمٔم٤مهر اجلحقد ًمٚم

ة واعمٕم٤مداة واإليذا  هلل وًمرؾمقًمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم                         اعمح٤مد 

(         )  [20]اعمج٤مدًم٦م، 

        )وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  

                             

     )  وىم٤مل ضمؾ ذيمره  [5]اعمج٤مدًم٦م ،(     

          

      )  [57]إطمزاب. 
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ويدظمؾ ذم هذه اًمّمٗم٤مت اًمذُمٞمٛم٦م و اًم٘مٌٞمح٦م، يمؾ ُمـ 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ويٙمقن رؾمقل اهلل صغم اهلل  ٦مَ اٜم   ٤مرب ؾُم 

خط ُمـ   ً ٚمٕمٜم٦م واًم ٧ٌْم واإلذٓل واًم  ضمزاته وُمّمػمه اًْمَٙم

اهلل قمزوضمؾ، ويدظمؾ ذم هذا يمؾ أوًمًؽ اًمذيـ يٚمت٘مقن 

٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يمّم ىم٤مل ٜم  قمغم حم٤مرسم٦م ؾُم 

 )شمٕم٤ممم ذم صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم               

                           

             )  [8]اعمج٤مدًم٦م. 

ٜم ٦م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞما٦م واًمت٘مريريا٦م   ً ـْ َرد  اًم يمٚمٝما٤م أو  وَمَٛم

ل سمٕمْمٝم٤م ، يٙمقن ىمد َرد  اًم٘مرون اًمذي أظمؼم أن اهلل ىمد ظَماق 

واخلّم٤مئص ذم إُمار واًمٜمٝمال  ،ف هذه اًمّمٗم٤مت اعمٝمٛم٦مٟمٌٞمّ 

 )واًمتحٚمٞمؾ واًمتحاريؿ                   

                       )   [157]إقمرا. 
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وإُماار سمٓم٤مقماا٦م رؾمااقًمف ُمااع ـم٤مقمتااف ؾمااٌح٤مٟمف، إٟمااّم هااق 

اٜم ٦م، ًم  ً   )٘مقًماف شمٕما٤ممم  اًمٕمٛمؾ سم٤مًم        

               )  [32]ول قمٛمران. 

ٜم ٦م اًمٜمٌقي٦م ذم قمٍمٟم٤م، ىماد ي٘مقًماقن   ً إن اًمذيـ يرد ون اًم

اٜم ٦م اًمتال   شمارد ذم اًم٘مارون، ومٝما١مٓ  د  رُ أهنؿ ٓ يَ   ً ون إٓ اًم

وذًمؽ ذم ىمقًماف  ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أظمؼم قمٜمٝمؿ ٟمٌٞمٜم٤م

يٕمٜمل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )ُأْوشمِْٞم٧ُم اًمٙمت٤مب وُم٤م يٕمدًمف

ٌَْٕم٤من قماغم أريٙمتاف، ي٘ماقل  سمٞمٜمٜما٤م وسمٞماٜمٙمؿ  -ُمثٚمف يقؿمؽ ؿَم

هذا اًمٙمت٤مب، ومّم يم٤من ومٞمف ُمـ طمالل أطمٚمٚمٜم٤مه، وُم٤م يم٤من ومٞمف 

ُْمٜم٤مه، أٓ وإٟمف ًمٞمس يمذًمؽ( ُمـ طمرام طَمر 
(1). 

ااأَ             أي شمٙمٗمااؾ سمحٗمٔمااف  ، طمٗمااظ اًم٘ماارون٤م َدقْمااَقى أن اهللُم 

ااٜم ٦م  ً           وم٘مااد سَماالم  اإلُماا٤مم اًمِماا٤مـمٌل  ،و  يتٙمٗمااؾ سمحٗمااظ اًم

ٜم ٦م: ٕهنا٤م   ً ذم اعمقاوم٘م٤مت َأن  طِمْٗمَظ اًم٘مرون يتْمٛمـ طمٗمظ اًم

  يًتٚمزم طمٗمظ سمٞم٤مٟمف.لم  اٌَ ٛمُ اسمٞم٤من ًمف وطمٗمظ اًم

                                                 

 ذم اًمّمحٞمح٦م.هق أمحد، قمـ اعم٘مداد سمـ ُمٕمد يٙمرب اًمٙمٜمدي رس اهلل قمٜمف، و( 1)



 

038 

 واًمذي ي٘مقل أٟمف ٓ ي١مُمـ إٓ سم٤مًم٘مرون وطمده يمّم يزقمؿ.

 ؟ يمٞمػ وُمٜم٧م سم٤مًم٘مرون ٟم٘مقل ًمف 

  وُم٤م هل ـمر  ٟمزوًمف؟

                واًمقىمااا٤مئع وإطماااداث اًمتااال  وُمااا٤م أؾمااا٤ٌمب اًمٜمااازول

  ؟ٟمزل ومٞمٝم٤م

ويمٞمػ طمٗمٔمف اًمّماح٤مسم٦م ورووه قماـ رؾماقل اهلل صاغم 

  ؟اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ويمٞمػ شمؿ شمدويٜمف ويمت٤مسمتف ومجٕمف وشمرشمٞمٌف، وهق   يٜمزل 

ًّم ؾم  .؟قرًا ووي٤مت ويمٚمّمتمجٚم٦م واطمدة، وإٟمّم ٟمزل ُُمٜمَج 

ً  و  ٦م.ٜم  يمؾ ذًمؽ إٟمّم وصؾ إًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ اًم

 ،رؾماقل اهلل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ ٦مَ اٜم اٛمـ يتج٤مهؾ ؾُم وم

ن ُمااـ ؿماا٠مهن٤م ،َوُيْٕمااِرض قمٜمٝماا٤م وضم٤مطمااد  ومٝمااق ُمٜمٙماار ،وُرَااق 

، وصد  اهلل إذ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمرؾمقل اهلل ورؾم٤مًمتف

  )  ي٘مقل                  )  [69]اعم١مُمٜمقن. 
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ااوىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  )أٓ هااؾ قمَ  ك رضمااؾ ًَ

ٌُْٚمُٖمف احلدي٨م قمٜمال قماغم أريٙمتاف، ومٞم٘ماقل   َتٙمائوهاق ُمُ  ،َي

سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مب اهلل، ومّم وضمدٟم٤م ومٞمف طمالًٓ اؾماتحٚمٚمٜم٤مه، 

وُم٤م وضمدٟم٤م ومٞمف طمراُم٤ًم طمرُمٜما٤مه، وإن ُما٤م طمارم رؾماقل اهلل 

َم ا  .(1)هلل(يمّم طَمر 

 

                                                 

 ذي، قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمد يٙمرب رس اهلل قمٜمف،وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع.اًمؽمُم( 1)
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 التخرٓس ّالْعٔد الشدٓد
 ـَتُ صلٙ اهلل علُٔ ّسلهَـُّسـيملً مل َٓتَِّبع  

ُياااخِمك قمٚمااٞمٝمؿ اعمّمااٞم٦ٌم  ،واعمخاا٤مًمٗمقن ُٕمااره وَهْدِيااف

                 ، واًمقىمااااقع ذم اًمٕمااااذاب إًمااااٞمؿ ،واًمٗمتٜماااا٦م ذم ديااااٜمٝمؿ

 )يماااّم ىمااا٤مل ؾماااٌح٤مٟمف                   

              )  [63]اًمٜمقر. 

َهْدِيِف طِمْرُم٤من ُمـ  ومٗمل خم٤مًمٗمتف وقمدم اؾْمتِّْمَح٤مب

             ووىمقع ذم اًمْمالل اًمٌٕمٞمد، ىم٤مل ضمؾ ذيمره    ،ا داي٦م

(                   ) 

 )وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف   [36اب ]إطمز           

               )  وىم٤مل شمٕم٤ممم   [23]اجلـ

(                        

              )   [14]اًمٜم٤ًم. 
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             ، وهؿ ظمّمّمته صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  سمالم يادي رسماف

 )ىماااااا٤مل شمٕماااااا٤ممم                     

             )  [31، 30]اًمزُمر. 

تِف                  ،وخم٤مًمٗم٦م ؾمٜمتف ،وؾمٚمقع همػم ؾمٌٞمٚمف ،وذم ُُمَِم٤مىم 

ويقىمع ذم اًمٕمن ، ُم٤م يقرث احلرُم٤من ُمـ اًمٞمن واًمرمح٦م

٦م واًمٜم َٙمد، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف    )واعمِم٘م          

                              

                )   [115]اًمٜم٤ًم. 

وهذا عمـ َوؾ  وزاغ سمٕمد ا داي٦م، ومٌٕمد أن قمر  ـمريؼ 

 )اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ، يمّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف       

      )  ؾم٘مط ومٞمٛمـ طمؾ هبؿ همْم٥م اهلل،  [7]اًمٗم٤مر٦م

 )يمّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف               ) 

، وم٤مًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ هؿ اًمذيـ يٓمٞمٕمقن اهلل [7]اًمٗم٤مر٦م 

 )ورؾمقًمف، يمّم ىم٤مل ضمؾ ذيمره            

                        

                   )   [69]اًمٜم٤ًم. 
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ٞمػ سملم يادي   ً وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )سُمِٕمْث٧ُم سم٤مًم

ٌَااد اهلل وطمااده ٓ ذيااؽ ًمااف، َوضُمِٕمااَؾ  ،اًمًاا٤مقم٦م طمتااك ُيْٕم

اٖم٤مَر قماغم ُماـ  ا٦َم واًمّم  ًم  رزىمل ر٧م فمؾ رحمل، َوضَمَٕمَؾ اًمذ 

ٌ َف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ( ـْ شَمَِم  .(1)ظم٤مًمػ أُمري، َوَُم

ًٚمؿ وىمٞمؾ  أيب إي٤مس ؾمٚمٛم٦م سماـ قمٛمارو سماـ قمـ أيب ُمو

             إيمااقع رس اهلل قمٜمااف  )أن رضماااًل أيمااؾ قمٜمااد رؾمااقل 

اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ سمِمااّمًمف، وم٘ماا٤مل  يمااؾ سمٞمٛمٞمٜمااؽ، 

            ٓ أؾمتٓمٞمع، ىم٤مل  ٓ اؾمتٓمٕم٧م، وُم٤م ُمٜمٕمف إٓ اًمٙماؼم،  ىم٤مل 

 .(3)((2)ومّم رومٕمٝم٤م إمم ومٞمف

ٜم ٦م أ  ً ـْ أٟمٙمر اًم ومًٞمتحنا ويٜمادم  ،و ؿَمؽ  ومٞمٝما٤مويمؾ َُم

 .وُمّمػمه ضمٝمٜمؿ ،سمٕمد ومقات إوان

                                                 

           يٕمااغم، واًمٓمااؼماين، وذيمااره احلاا٤مومظ ذم اًمٗمااتح قمااـ قمٌااداهلل سمااـ قمٛماار  قأمحااد، وأسماا (1)

 رس اهلل قمٜمٝمّم، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع.

 أي   أن يده ؿُمٚم ٧م، أص٤مسمتف دقمقة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.( 2)

 سمـ إيمقع رس اهلل قمٜمف. ٦مٛمُمًٚمؿ، قمـ ؾمٚم( 3)
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 وإًمٞمؽ هذه اعمِم٤مهد ُمـ ٟمداُمتٝمؿ وطمناؿ 

  ُيمّم ىم٤مل شمٕم٤ممم   واحلنة  اًمٜم َدم(        

                      ) 

 )ٌح٤مٟمف  ويمّم ىم٤مل ؾم [27]اًمٗمرىم٤من            

                 ) [23]اجلـ    (    

                  )  [70]هم٤مومر. 

  يمّم ىم٤مل قمزوضمؾ    وا العمَتَٜم ل اعمقت(        

                       

          )   [42]اًمٜم٤ًم. 

  يمّم ىم٤مل ضمؾ ذيمره   متٜمل اًمٓم٤مقم٦م سمٕمد ومقات إوان

(                       

  )  ويمّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  [66]إطمزاب (          

               ) [44 إسمراهٞمؿ]. 
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 اإلميـحقيق
 
  هـانـان  وكمـح

 مبحمد صهى اهلل عهيه وسهم

                يتح٘ماااؼ ٓ ،اإلياااّمن سمااا٤مًمٜمٌل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ

 ٜم  ًُ وٓ يٙمقن ص٤مدىم٤ًم إٓ سم٤مإليّمن سمِ 
 .فِ تِ

ِهٜمُااُف اًمٓم٤مقماا٦م  ،واإليااّمن سمااف ُمٕمٜماا٤مه  اًمت ّْمااِديؼ اًمااذي شُمؼَمْ

ِى  ٌااا٤مع واًمت ااا٠َمد  واإلىمتااادا  وآطمتٙمااا٤مم واًمااار  واإلشم 

اااٚمِٞمؿ عمااا٤م ؾَماااٜم ف وذقماااف، وآقمت٘مااا٤مد سمااا٠من ذًماااؽ  ًْ              واًمت 

 هق قملم اعمّمٚمح٦م.

             ذًمؽ يتح٘مااااؼ ُمٕمٜماااك اًمِمااااٝم٤مدة ًماااف سم٤مًمرؾماااا٤مًم٦م، وسمااا

اًمتل يردده٤م اعمًٚمؿ ذم ىمقًمف  أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾماقل اهلل، 

            اًمتااال شمٕمٜمااال  أقمٚماااؿ وأقمت٘ماااد وأوىماااـ و أىمااار وأقماااؽم  

 أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

أٟمف ىمدويت وإُم٤مُمل وأؾماقيت  :وُمدًمقل ذًمؽ وُمْمٛمقٟمف

 وذم يماؾ  ،ذم يماؾ ُما٤م أقمت٘ماد، ٓ ؾمقاهوُمرضمٕمل اعمٕمّمقم 
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وذم يماؾ ُما٤م أومٕماؾ، وهاذه اًمِماٝم٤مدة ُمٌٜمٞما٦م قماغم  ،ُم٤م أىماقل

 اًمٕمٚمؿ واًمتّمديؼ واًمٞم٘ملم، ٓ اًمِمؽ واًمتخٛملم واًمت٘مٚمٞمد.

ومااٜمحـ ٟمااردد اًمِمااٝم٤مدة ًمااف سم٤مًمرؾماا٤مًم٦م يمااؾ يااقم وًمٞمٚماا٦م، 

ا وقمالٟمٞمااا٦م، ذم يماااؾ أذان وإىم٤مُمااا٦م             ،صااا٤ٌمطم٤ًم وُمًااا٤مً ، ِهًّ

د، وسمٕمااااد يمااااؾ ووااااق ، وذم يماااا                  ؾ صااااالة ذم اًمت َِمااااٝم 

ٜمَُٝم٤م ُمقشم٤مٟم٤م قمٜمد آطمتْم٤مر.  وقمٜمد اؾمت٘م٤ٌمل اعمقًمقد، َوُٟمَٚم٘م 

ورسمط اعمًاٚمؿ  ،ويمؾ ذًمؽ ًمٚمتجديد واًمت٠ميمٞمد واًمتثٌٞم٧م

 تف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.ٜم  سم٤مإلىمتدا  سمٜمٌٞمف واشم٤ٌمع ؾُم 
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 اٌ ـاإلميدق ـِصس ـاٍـات ّمظـالمـع
 مبخند صلٙ اهلل علُٔ ّسله

، وـم٤مقمتف ٓ شمٙماقن سمٓم٤مقمتف ُمرهقٟم٦ماإليّمن  طم٘مٞم٘م٦م (1

ف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ، يماّم ىما٤مل ؾماٌح٤مٟمف  تِ ٜم  إٓ سم٤مشم٤ٌمع ؾُم 

(                 )  [1]إٟمٗم٤مل. 

اإيّمن عمـ    تٙمؿ ًمِ  وٓ (2  ٜم  ًُ
اٚم ؿ ًمنماقمف، فِ تِ ًَ  ،و  ُي

وؾمٚمؿ، يماّم ىما٤مل ضماؾ ذم  و  يرشمِض طمٙمٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف

 )قمااااله                      

                          

    )   ويماااّم ىمااا٤مل ؾماااٌح٤مٟمف   [65]اًمٜمًااا٤م(        

                              

                     )  [51]اًمٜمقر. 

أن خيت٤مر همػم اظمتٞم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل  ًمٚمٛم١مُمـوًمٞمس  (3

           أو يرى همػم ُم٤م ىمْم٤مه، يمّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف   ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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(                          

                           

      )  [36]إطمزاب. 

ـ جيٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َأْومَم ُمِ  (4 ـْ واعم١مُم

ىما٤مل  يٙماقن َأطَما٥م  إًمٞماف وأهماغم ُماـ ٟمٗمًاف، أي   أن ٟمٗمًف

 )ؾمٌح٤مٟمف               )  [6]إطمزاب 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. فِ تِ ٜم  وهذا ًمـ يٙمقن إٓ سم٤مشم٤ٌمع ؾُم 

ُم أُماااار اًمٜمٌاااال صااااغم اهلل قمٚمٞمااااف  (5                  واعماااا١مُمـ ُيَ٘مااااد 

ٌَٕم٤ًم عماا٤م ضماا٤م  سماااف، قمااغم أُمااره وؾمااٚمؿ                    ، وجيٕمااؾ هااقاه شَمااا

 )ىماا٤مل ؾمااٌح٤مٟمف                         

                )  [1]احلجرات. 

وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  )ٓ يا١مُمـ أطماديمؿ طمتاك 

 .(1)قن هقاه شمٌٕم٤ًم عم٤م ضم٧ًم سمف(يٙم

                                                 

 صححف اًمٜمقوي ذم إرسمٕملم، ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمر رس اهلل قمٜمٝمّم.( 1)
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وٓ ؿمٝم٤مدة سم٤مإليّمن عمـ   يتٌاع اًمرؾماقل صاغم اهلل  (6

 )، ىما٤مل ؾماٌح٤مٟمف  قمٚمٞمف وؾماٚمؿ              

               )  [53]ول قمٛمران. 

 ىم٤مل ،وٓ إيّمن وٓ ومالح عمـ   يٜمٍمه وي١مازره (7

 ) ؾمٌح٤مٟمف                 

                 )   [157]إقمرا  ، 

  )  وىمقًمف شمٕم٤ممم                

                        

                      

                               

  )  ٜم  ًُ وٟمٍمشمف وُم١مازرشمف إٟمّم شمٙمقن ًمِ  [24]اًمتقسم٦م 
ف تِ

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وقمد هب٤م رؾمقًمف صاغم اهلل ويمٗم٤مي٦م اهلل وقمٜم٤ميتف وطمٗمٔمف، 

 )قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ وُماااـ اشمٌٕماااف ُماااـ اعمااا١مُمٜملم        

               )  [64]إٟمٗم٤مل. 
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ُمـ يتّمػ سم٤مإليّمن وهق ُيقاد  وياقازم ُماـ  يقضمدوٓ   

                       ،رؾمااااقل اهلل صااااغم اهلل قمٚمٞمااااف وؾمااااٚمؿ ٦مَ اٜم اااايٕماااا٤مدي ؾُم 

  )ىماا٤مل ؾمااٌح٤مٟمف                      

              )  [22]اعمج٤مدًم٦م. 

        شم٤ٌمقمف صغم  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ٤م داي٦م ُمرهقٟم٦م سموا (8

وُمـ   يتٌٕمف ومٝمق حمروم ُمـ ا داي٦م،  يمّم ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم 

)قماله               ) وىم٤مل  [52]اًمِمقرى

)ؾمٌح٤مٟمف         )  وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف   [54]اًمٜمقر

(                

            )  ويمّم    [158]إقمرا

  )ىم٤مل شمٕم٤ممم               

               ) [33]اًمتقسم٦م . 

، تف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٜم  واًمرمح٦م ُمرهقٟم٦م سم٢مشم٤ٌمع ؾُم  (9

 )يماااااااّم ىمااااااا٤مل ؾماااااااٌح٤مٟمف              

  )  ويمّم ىم٤مل شمٕما٤ممم  ،[132]ول قمٛماران(     
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                       )  [71]اًمتقسمااااااااا٦م                

) ويمااااااّم ىماااااا٤مل                         

                                

       )   [156، 155]إقمرا 

وـم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واضم٦ٌم وُم٘مروٟم٦م  (10

 )يمّم ىم٤مل ضمؾ ذيمره   سمٓم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف،      

        )  ويمّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف   [20]إٟمٗم٤مل        

(                     

  )  وىم٤مل  [24]إٟمٗم٤مل ،(         

                           ) 

 )وىم٤مل   [92]اعم٤مئدة                 

                  )  ويمّم ىم٤مل   [54]اًمٜمقر

(    )  [33]إطمزاب . 

ُمااـ  وىمااد وردت ـم٤مقمتااف ُم٘مروٟماا٦م سمٓم٤مقماا٦م اهلل ذم أيمثاار

و  شمذيمر ـم٤مقم٦م اهلل ذم اًم٘مارون قمنميـ ُمقوٕم٤ًم ذم اًم٘مرون، 
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ذم هذه اعمقاواع يمٚمٝما٤م إٓ وذيمارت ُمٕمٝما٤م ـم٤مقما٦م رؾماقًمف 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

، وُمـ   يٓمٕماف   يٓماع وـم٤مقمتف ـم٤مقم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف (11

  )اهلل، يمّم ىما٤مل ؾماٌح٤مٟمف               

               )   ويمّم ىم٤مل شمٕم٤ممم   [80]اًمٜمًا٤م( 

                  )   وىماا٤مل [64]اًمٜمًاا٤م ،

ـْ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل...(  .(1)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ) َُم

 وٓ ىمٌقل ًمٚمٕمٛمؾ ُمٝمّم يم٤من ص٤محل٤ًم إٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمف (12

 )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىما٤مل شمٕما٤ممم            

             )  ويمؾ ُمًٚمؿ ص٤مد  [14]احلجرات ،

ايَ  :اإلؾمالم د أن شمٙماقن اًمٓم٤مقما٦م اعم٘مّماقدة ذم طمٞم٤مشماف ٕمِ ٌْ تَ ًْ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مط.

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمف.( 1)
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، ىماا٤مل ضمااؾ وُمٕمّمااٞم٦م اًمرؾمااقل ُمٕمّمااٞم٦م هلل شمٕماا٤ممم (13

 )ذيمااااااااااااره                     ) 

 )وىمااا٤مل شمٕمااا٤ممم   [36]إطمااازاب              

   )  وىماا٤مل   [27]إٟمٗماا٤مل(              ) 

، وىم٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  )...وُماـ قمّما٤مين [4]احلنم 

 .(1)هلل(وم٘مد قمَم ا

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمف.( 1)
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 اّمظـاٍـسٍـ ٘خبــنـ٘ الحقٔقـ

اًمٜمٌال صاغم اهلل  ٦مَ اا ايمؾ اًمٜما٤مس أو ضُمٚم ٝماؿ يزقمٛماقن حَمٌَ

٤ًٌّم  ،قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
طمْماقره عمجارد ويمثػم ُمٜمٝمؿ ئمـ ٟمٗمًف حُمِ

آطمتٗم٤مٓت واعمقاًمد، وهؿ ذم واىماع طمٞما٤ماؿ ٓ ي٘متادون 

 صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ، وًماق ؾما٠مًمٜم٤م فُ تَ اٜم اسمف وٓ يتٌٕماقن ؾُم 

اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ أطماادهؿ ًمااق رأياا٧م رؾمااقل اهلل صااغم 

 وهن٤مع هؾ ؾمتٓمٞمٕمف؟ عَ رَ ٠مُمَ ومَ  واًمت٘مٞم٧م سمف ؿمخّمٞم٤ًّم

 ؾمٞم٘مقل  ؾم٠مـمٞمٕمف.

وم٘مااد أُماارع  ،وٟم٘مااقل ًمااف  إن يمٜماا٧م صاا٤مدىم٤ًم ومااٞمّم شم٘مااقل

 ف سملم يديؽ حمٗمقفم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.تُ اٜم  وه٤م هل ؾُم ،وهن٤مع

ومٝما٤م هال  ،وإن ىمٚم٧م  إٟمؽ ؾمتٜمٍمه ًمق يمٜم٧م ذم قمٝماده 

اااه٤م وماااّم أطمقضمٝمااا٤م إمم اًمٜمٍماااة  فُ تُ اٜم اااؾُم            سمااالم ياااديؽ ُأْٟمٍُمْ

 ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا، سمؾ ُم٤م أطمقضمٜم٤م إمم ذًمؽ.
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وٟمٞمؾ حمٌتف هٜم٤مع ـمري٘م٤ًم واطمدًا إلرو٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف  إن  

هااق  اشمٌاا٤مع حمٛمااد صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، واىمتٗماا٤م  وصماا٤مره 

 ف.تِ اٜم  واًمًػم قمغم ؾُم 

َٚمػ    ً قمؿ ىمقم زىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي وهمػمه ُمـ اًم

   )أهنؿ  ٌقن اهلل وم٤مسمتالهؿ اهلل هبذه أي٦م وم٘م٤مل  

                            

       )  [31]ول قمٛمران. 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  )ٓ يا١مُمـ أطماديمؿ طمتاك وىم٤مل 

 .(1)ُمـ وًمده وواًمده واًمٜم٤مس أمجٕملم(إًمٞمف  ٥ّم طَم أيمقن أَ 

يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل صاغم   زهرة سمـ ُمٕمٌد قمـ ضمده ىم٤ملقمـ و

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق وظمذ سمٞمد قمٛمر سمـ اخلٓما٤مب رس اهلل 

ُماـ َأطَما٥م  إمِم  واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ٕٟم٧م )  شمٕم٤ممم قمٜمف وم٘م٤مل

  وم٘ما٤مل اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ ،ٟمٗمزا إٓيمؾ ر  

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف.( 1)
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ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمف واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ 

ُمـ ٟمٗمز وم٘ما٤مل  وم٠مٟم٧م أن واهلل أطم٥م إزم  ُمـ ٟمٗمًف ىم٤مل

   (1)(أن ي٤م قمٛمر  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ذم ىمّما٦م إؾماالم أيب ىمح٤موما٦م  ،وقمـ أٟمس رس اهلل قمٜماف

يده ي٤ٌميٕمف سمٙمك أسمق سمٙمار رس  د  ىم٤مل  ومٚمّم ُمَ  قمٜمف رس اهلل

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ) ُما٤م يٌٙمٞماؽ؟(  اهلل قمٜمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل

                   -ي٘مّماااد أسمااا٤م ـم٤مًمااا٥م – َؽ ٛم  قمَ دُ ىمااا٤مل  ٕن شمٙماااقن َيااا

اايُ وَ  -ي٘مّمااد أسماا٤مه -ُمٙماا٤من يااده ًْ 
            ،اهلل قمٞمٜمااؽ ر  ِ٘ماايُ ؿ وَ ٚمِ

أطم٥م إزم  ُمـ أن يٙمقن(
(2). 

                                                 

 أمحد ذم ُمًٜمده.( 1)

 ىم٤مل صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف.احل٤ميمؿ و( 2)
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 :مً مظاٍس حمبتُ

  َاااُؿ هدياااف و                ، ف صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿتِ ٜم  ؾُماااشَمَٕمٚم 

 )شمٕم٤ممم   ىم٤مل               )  [52]اًمِمقرى ،

             وىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  )ُمااـ ُيااِرِد اهلُل سمااف ظمااػمًا 

يـ( ْٝمااُف ذم اًمااد                ، وىماا٤مل صااٚمقات اهلل وؾمااالُمف قمٚمٞمااف  (1)ُيَٗم٘م 

، وَماُرب  ٕمفؾماٛم يماّم ٖمافٚم  ٌَ ومَ  ؿماٞم٤ًم ُمٜما٤مؾمٛمع  اُمر اً  اهلل ي  ٟمَ )

ـْ ؾم٤مُمع( ٍغ أَ ْْوقَمك ُِم ٌَٚم   .(2)ُُم

       قماااـ أيب ؾمااإمٞمد اخلااادري رس اهلل قمٜماااف أٟماااف ىمااا٤مل    

                ُمرطمٌااا٤ًم سمقصاااٞم٦م رؾماااقل اهلل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ، 

             ،(3)يماا٤من رؾمااقل اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ يقصااٞمٜم٤م سمٙمااؿ

 .-يٕمٜمل ـمٚم٦ٌم احلدي٨م -

                                                 

 ، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.ّمأمحد، واًمؽمُمذي، قمـ اسمـ قم٤ٌمس رس اهلل قمٜمٝم( 1)

 ذم صحٞمح اجل٤مُمعو،رس اهلل قمٜمف٤ٌمن، قمـ اسمـ ُمًٕمقد أمحد، واًمؽمُمذي، واسمـ طم( 2)

 وهق ذم اًمّمحٞمح٦م. رس اهلل قمٜمف، اسمـ ُم٤مضمف، قمـ أيب ؾمٕمٞمد( 3)
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ىم٤مل  يما٤من أظماقان قماغم قمٝماد  قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمفو

 رؾمااقل اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، ومٙماا٤من أطماادي٤م ياا٠ميت 

اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، وذم رواياا٦م  ياا طماادي٨م 

 ،اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ وجمٚمًااف، وأظماار  ااؽم 

ومِمٙمك اعمحاؽم  أظما٤مه إمم اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ، 

          ، وم٘ماا٤مل  ياا٤م رؾمااقل اهلل إن هااذا أظماال ٓ يٕمٞمٜمٜماال سمٌماا

 .(1)ًمٕمٚمؽ شمرز  سمف(  وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  واؾمتحْما٤مر ؿمخّماٞمتف واإلىمتادا  سمًاٜمتف،اًمت٠مد سمف 

ذم يمااؾ  ،واؾمتّماح٤مب هدياف ووداسماف صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ

 وذم يمؾ ؿم١مون احلٞم٤مة.  ،إُمقر

  اإليمث٤مر ُمـ اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف

ر اًمّم٤ٌمح وُمالزُمتٝم٤م ذم أذيم٤م ،ذم يمؾ إطمقال وؾمٚمؿ

        واعم٤ًم ، وذم يقم اجلٛمٕم٦م وًمٞمٚمتٝم٤م، وقمٜمد ذيمر اؾمٛمف 

     واًمدقم٤م   ،أو طمديثف أو ؾمػمشمف، وقمٜمد اًم٘مرا ة واًمت٠مًمٞمػ

             ًمف سمٕمد يمؾ أذان، ومٙمؿ ُيّمكم قمٚمٞمف اهلل، ويمؿ شُمّمكم 

                                                 

 ٤ميمؿ، قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.اًمؽمُمذي واحل( 1)
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 قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م، ويمؿ يّمغم قمٚمٞمف اعم١مُمٜمقن، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  

(                         

                  )  [56]إطمزاب. 

ـْ َصغم  قماكم  واطمادة   وىم٤مل صغم اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  )َُم

        ، وىم٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ (1)صغم اهلل قمٚمٞمف هب٤م قمنمًا(

قماكم  ياقم اجلٛمٕما٦م وًمٞمٚما٦م اجلٛمٕما٦م، ومٛماـ ) أيمثروا اًمّمالة 

َصغم  قمكم  صالة صغم اهلل قمٚمٞمف قمنمًا(
(2). 

ـْ   يّمؾ   أو ٟمز اًمّمالة  قمٚمٞمف َوظَمٓمِل  ـمريؼ اجلٜم٦م َُم

ـْ ُذيمِااْرُت            قمٚمٞمااف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، يمااّم ىماا٤مل  )َُماا

اًمّماااالة قماااكم  ظمٓمااائ ـمرياااؼ اجلٜمااا٦م( َئ ٓمِاااخَ قمٜماااده ومَ 
(3)،                    

)ُماـ ٟمزا اًمّماالة قماكم  ويمّم ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ 

 .  (4)ظمٓمئ ـمريؼ اجلٜم٦م(

                                                 

 أمحد وُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف.( 1)

 اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 2)

 ، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مُمع .ّماسمـ ُم٤مضمف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس رس اهلل قمٜمٝم( 3)

 هق ذم صحٞمح اجل٤مُمع.، وّماسمـ ُم٤مضمف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس رس اهلل قمٜمٝم( 4)
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صغم اهلل قمٚمٞمف ، ىم٤مل واًمدقم٤م  حمجقب طمتك ُيَّمغم  قمٚمٞمف

وؾمٚمؿ  )يمؾ دقم٤م  حمجقب طمتك ُيَّمغم  قماغم اًمٜمٌال صاغم 

 .(1)اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(

)ٓ جيٚمااس ىمااقم جمٚمًاا٤ًم ٓ  وىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ 

إٓ يما٤من  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قل اهللُيَّمٚم قن ومٞمف قمغم رؾم

 .(2)ُمـ اًمثقاب( ًمِاَّم يرون ،وإن دظمٚمقا اجلٜم٦م ،قمٚمٞمٝمؿ طمنة

  يمّم ىم٤مل ؾماٌح٤مٟمف   ،تف وٟمنمه٤مٜم  إطمٞم٤م  ؾُم(     

                                 

           )  [108]يقؾمػ. 

أُمر اًمٜمٌل صغم  ،سمؾ ووضمقسمف وٕيٞم٦م ذًمؽ وضورشمف

 ،َوقَمٚمَِؿ ؿماٞم٤ًًم ُماـ ؾماٜمتف ،اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ؾمٛمع طمديثف

           ومٙمثػمًا ُم٤م يم٤من ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ   ،أن يٌٚم غ همػمه

 .(3))ومٚمٞمٌٚم غ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م(

                                                 

 ؿمٕم٥م اإليّمن ًمٚمٌٞمٝم٘مل قمـ قمكم رس اهلل قمٜمف ُمرومققم٤ًم، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 1)

 .أمحد واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ قمـ أيب ؾمٕمٞمد وهق ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مُمع (2)

 .ّماًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس رس اهلل قمٜمٝم( 3)
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إين أطمااادصمٙمؿ ىمااا٤مل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  ) و -

 .(1)ث احل٤مض ُمٜمٙمؿ اًمٖم٤مئ٥م(د  حَ ٞمُ ٚمْ سم٤محلدي٨م ومَ 

 .(2)وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )سمٚم ٖمقا قمٜمل وًمق وي٦م( -

ااا اهلل اُمااارًأ  -                وىمااا٤مل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  )َٟمي 

َٖمااف يمااّم ؾمااٛمٕمف ٌَٚم  ااغ  ،ؾمااٛمع ُمٜماا٤م ؿمااٞم٤ًًم وَم ٌَٚم               وَمااُرب  ُُم

 .(3)َأْوقَمك ُمـ ؾم٤مُمع(

ا اهلل قمٌادًا ؾماٛمع  وىم٤مل - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ) َٟمي 

ُم٘م٤مًمتل ومققم٤مه٤م، صمؿ سَمٚم ٖمٝما٤م قمٜمال، وَماُرب  طم٤مُماؾ وم٘ماف 

 .(4)همػم وم٘مٞمف، َوُرب  طم٤مُمؾ وم٘مف إمم ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمف(

ُمااـ َأطْمَٞماا٤م ؾُمااٜم ٦ًم ُمااـ )  صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿوىماا٤مل  -

قمٛماؾ يم٤من ًمف ُِمْثُؾ َأضْمِر ُماـ  ،هب٤م اًمٜم٤مسومٕمٛمؾ ؾُمٜم تِل 

َٓ يَ   .(5)(ُمـ ُأضُمقِرِهْؿ ؿمٞم٤ًمً  ٜمُْ٘مصهب٤م 

                                                 
 ٦م، وصحٞمح اجل٤مُمع.، وهق ذم اًمّمحٞمحرس اهلل قمٜمف اًمٓمؼماين، قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م( 1)

 اًمٌخ٤مري قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر رس اهلل قمٜمٝمّم.( 2)

 وذم صحٞمح اجل٤مُمع. رس اهلل قمٜمفأمحد واًمؽمُمذي، واسمـ طم٤ٌمن، قمـ اسمـ ُمًٕمقد ( 3)

 أمحد واسمـ ُم٤مضمف، قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع.( 4)

 .، شمّمحٞمح إًم٤ٌمينهقمـ ضَمد   فأسمٞم قمـ قمٌد اهلل ِ سمـ قَمْٛمِرو اعمَُْزيِن  اسمـ ُم٤مضمف قمـ ( 5)
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يـ سمدأ همري٤ًٌم،  وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف ووًمف وؾمٚمؿ  )إن اًمد 

ورضمع همري٤ًٌم، ومٓمقسمك ًمٚمٖمرسم٤م ، اًمذيـ ُيّْمٚمُِحقن ُم٤م أومًاد 

ـْ سمٕمدي ُمـ ؾُم   .(1)ل(تِ ٜم  اًمٜم٤مس ُِم

اُؿ اخلاػم يًاتٖمٗمر ًماف  وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ) ُُمَٕمٚم 

 .(2)طمتك احلٞمت٤من ذم اًمٌح٤مر( ،يمؾ ر 

ومااٜمحـ  ،ويمااّم أٟمااف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ؿماا٤مهد قمٚمٞمٜماا٤م

 )ؿمٝمقد قمغم اًمٜم٤مس، ىم٤مل ؾماٌح٤مٟمف          

               )  [78]احل٩م. 

 آقمتاازاز هبديااف وؾمااٜمتف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ،              

                    ،ًمٚمٛمنماااايملم وُمااااـ ذًمااااؽ اإلىمتاااادا  سمااااف ذم خم٤مًمٗمتااااف

وقماادم اًمتِمااٌف هبااؿ، يمٛمخ٤مًمٗمتااف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ 

ًمٚمٞمٝمقد ذم شمٕمجٞمؾ اإلومٓم٤مر وشما٠مظمػم اًمًاحقر، وذم صاٞم٤مم 

            ، قم٤مؿمااقرا  وخم٤مًمٗمتااف  ااؿ سمٞمااقم ىمٌٚمااف أو يااقم سمٕماادهيااقم 

                                                 

 ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ قمق  رس اهلل قمٜمف.( 1)

 اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، قمـ ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 2)
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وذم قمنمة اًمٜم٤ًم  ذم احلاٞمض ُماـ هماػم إياالج، وذم ىماص 

 ح٤م .اًمِمقارب وإقمٗم٤م  اًمٚم  

 ٤م ومٞمف.ًمَٗمٜمَ ًمٜم٤م ؿمٞم٤ًًم إٓ ظَم٤مَ  هذا اًمرضمؾ   َيَدعْ   ك ىم٤مًمقاطمت
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 داء ـي واإلقتـأسـم انتـفض
 صهى اهلل عهيه وسهمتانىثي 

ويمّم ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة وما٢من ـم٤مقما٦م اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف 

وؾمٚمؿ واشم٤ٌمقمف واإلىمتادا  سماف، يماؾ ذًماؽ وأُمث٤مًماف ُمٔما٤مهر 

شماادل قمااغم يمااّمل اإليااّمن ووضمااقد طم٘مٞم٘متااف ًماادى اعمًااٚمؿ، 

 ٤مً وصمقاسما قمٔماٞمّمً  ٞمس ذًمؽ ومح٥ًم، سمؾ إن ًماذًمؽ ومْماالً وًم

 قمٜمد اهلل قمزوضمؾ. ضمزيالً 

           وم٤مإلىمتاادا  سمٖمااػمه هم٤مًمٌاا٤ًم  ،وىمااد يّماإم٥م آىمتاادا  سمٖمااػمه

 ُم٤م يٙمقن ومٞمف إومراط أو شمٗمريط.

اٝمؾ أن ي٘متادي  ـَ ِٛماأُم٤م هق صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ ومَ   ً اًم

 سمف يمؾ اًمٜم٤مس قمغم اظمتال  أصٜم٤مومٝمؿ 

َ٘مااف اهلل إل صااغم اهلل قمٚمٞمااف اًمٜمٌاال  ٦مِ ٜم  شمٌاا٤مع ؾُمااومٛمااـ َووم 

ه وحمٌتاف، ىما٤مل ؾماٌح٤مٟمف   اهلل وصمٜما٤م ومًٞمٜم٤مل روا٤م، وؾمٚمؿ
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(        )  ويماااّم ىمااا٤مل ؾماااٌح٤مٟمف [31]ول قمٛماااران ،         

ومٜماا٤مًمقا صااٚمقات اًمرؾمااقل  ،قمااـ اًمااذيـ وماا٤مزوا سم٤مإلشمٌاا٤مع

 )  ودقماااااااا٤مَ ه                     

                            

                   )  [99]اًمتقسم٦م. 

اهلل سماف  لوىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ )إن ُمثاؾ ُما٤م سمٕمثٜما

دى واًمٕمٚمؿ، يمٛمثؾ اًمٖمٞم٨م أص٤مب أروا٤ًم، ومٙم٤مٟما٧م ُمـ اْ ُ 

ُمٜمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م ـمٞمٌا٦م وم٘مٌٚما٧م اعما٤م ، وم٠مٟمٌتا٧م اًمٙما  واًمُٕمِْما٥َم 

اًمٙمثػم، ويم٤من ُمٜمٝم٤م أضما٤مِدَب أُمًاٙم٧م اعما٤م ، ومٜمٗماع اهلل هبا٤م 

اًمٜم٤مس ومنمسمقا ُمٜمٝم٤م وؾم٘مقا وزرقمقا، وأص٤مب ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝم٤م 

يمااً ،  ٧مأظمارى، إٟمااّم هاال ىمٞمٕماا٤من، ٓ متًاؽ ُماا٤مً  وٓ شمٜمٌاا

ـْ وَمِ٘مَف ذم ديـ اهلل، وٟمٗمٕماف سماّم سمٕمثٜماومذًمؽ َُمَثُؾ  اهلل سماف،  لَُم

وَمَٕمٚمَِؿ َوقَمٚم اؿ، َوَُمَثاُؾ ُماـ   يروماع سماذًمؽ رأؾما٤ًم، و  ي٘مٌاؾ 

 .(1)هدى اهلل اًمذي ُأرؾمٚم٧م سمف(

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري رس اهلل قمٜمف.( 1)
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وًم٘ماد أوطمال إزم أٟمٙماؿ وىم٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  )

 ُِمْثؾ أو ىمري٤ًٌم ُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمادضم٤مل، شُمْٗمَتٜمُقن ذم ىمٌقريمؿ

          اًمرضمااؾ؟ هبااذا َؽ ُٛمااٚمْ قمِ  ُماا٤م  ًمااف ومٞم٘ماا٤مل ؿأطمااديم كشمَ ١مْ ُياا

 ضم٤م ٟما٤م اهلل رؾماقل حمٛمد هق  ومٞم٘مقل اعمقىمـ أو اعم١مُمـ وم٠مُم٤م

 صمالصما٤م حمٛماد هق ،اشمٌٕمٜم٤م و وُمٜم٤م و وم٠مضمٌٜم٤م ،ا دى و سم٤مًمٌٞمٜم٤مت

             ،سمااف عمقىمٜماا٤م يمٜماا٧م إن قمٚمٛمٜماا٤م ىمااد صاا٤محل٤مً  ٟمااؿ  ًمااف ومٞم٘ماا٤مل

 اًمٜما٤مس ؾماٛمٕم٧م أدري ٓ  ومٞم٘ماقل اعمرشم٤مب أو اعمٜم٤مومؼ وأُم٤م

 .(1)(وم٘مٚمتف ؿمٞم٤ًم ي٘مقًمقن

     إٓ ُمـ  ،ومال يٗمقز سم٤مجلٜم٦م ويراومؼ إٟمٌٞم٤م  َوَأشْم٤ٌَمقمٝمؿ

  )ىم٤مل شمٕم٤ممم   أـم٤مع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،    

                      

             )   [69]اًمٜم٤ًم                

(                     )   [71]إطمزاب. 

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أؾمّم  سمٜم٧م أيب سمٙمر رس اهلل قمٜمٝمّم. (1)
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وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )يمؾ أُمتل يادظمٚمقن اجلٜما٦م 

ـْ َأسَمك، ىمٞمؾ  يا٤م رؾماقل اهلل وُما ُماـ   ـ يا٠مسمك؟! ىما٤ملإٓ َُم

 .(1)أـم٤مقمٜمل دظمؾ اجلٜم٦م وُمـ قمّم٤مين وم٘مد أسمك(

                   ،وٓ يتخذه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمدوة وأؾمقة

                           إٓ ُمـ وُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر وذيمر اهلل يمثػماً 

 )يمّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف                       

                      ) [21]إطمزاب 

  (              ) [62]إٟمٗم٤مل 

                   شم٤ٌمع هديف ُمـ سمٕمده أوم٠مٟمّم٤مره هؿ أٟمّم٤مر ؾمٜمتف و

(                     

                        

                    

                             

                       

               )   [157]إقمرا. 

                                                 

 خ٤مري، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف.اًمٌ( 1)
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اأَ  ُت دْ دِ وىما٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾمااٚمؿ  ) وَ  - ٤م ىماد رأيٜماا٤م ٟم 

أوًمًٜم٤م إظمقاٟمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىما٤مل    قاىم٤مًم ،إظمقاٟمٜم٤م

 .(1)أٟمتؿ أصح٤ميب، وإظمقاين اًمذيـ   ي٠مشمقا سمٕمد(

وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  )اعمتٛمًاؽ سمًاٜمتل قمٜماد  -

 .(2)اظمتال  أُمتل يم٤مًم٘م٤مسمض قمغم اجلٛمر(

إن ُماـ ورائٙماؿ زُما٤من وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  ) -

 .(3)ًمٚمٛمتٛمًؽ ومٞمف أضمر مخًلم ُمٜمٙمؿ( ،صؼم

      رمحف اهلل ذم يمالم ًمف قمـ ىمقًمف شمٕما٤ممم   ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ -

(                )  [6]إطماااااااازاب          

ـْ  وهق دًمٞمؾ قمغم أن ُمـ   يٙمـ اًمرؾماقل َأْومَم سماف ُِما

ومٚمٞمس ُمـ اعم١مُمٜملم، وهاذه إوًمقيا٦م شمتْماٛمـ  ،ٟمٗمًف

 ٟمٗمًااف أن ٓ يٙمااقن ًمٚمٕمٌااد طُمْٙمااٌؿ قمااغم :ُمٜمٝماا٤م ،أُمااقراً 

سمؾ احلٙمؿ قمغم ٟمٗمًف ًمٚمرؾمقل صاغم اهلل قمٚمٞماف  ،أصالً 

                                                 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف.( 1)

 احل٤ميمؿ، قمـ اسمـ ُمًٕمقد رس اهلل قمٜمف وهق ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مُمع.( 2)

 ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مُمعورس اهلل قمٜمف قمـ اسمـ ُمًٕمقد اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم،( 3)



 

069 

ااٞم د قمااغم  ،وؾمااٚمؿ  ً ـْ طُمْٙمااِؿ اًم  ٙمااؿ قمٚمٞمٝماا٤م أقمٔمااؿ ُِماا

أو اًمقاًمااد قمااغم وًمااده، ومٚمااٞمس ًمااف قمااغم ٟمٗمًااف  ،قمٌااده

اًماذي هاق  ،إٓ ُم٤م شمٍم  ومٞماف اًمرؾماقل ،شَمٍَم   ىمط

 .أومم سمف ُمٜمٝم٤م

اًماذي ٓ  وًمف صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ وٕشم٤ٌمقماف إضمار

اًمت ِحٞم٦م ًماف وٕشم٤ٌمقماف سم٤مؾماتٛمرار  :وُمث٤مل قمغم ذًمؽ يٜم٘مٓمع،

ذم يمااؾ صااالة  )اًمًااالم قمٚمٞمااؽ أراا٤م اًمٜمٌاال ورمحاا٦م اهلل 

وسمريم٤مشمااف اًمًااالم قمٚمٞمٜماا٤م وقمااغم قمٌاا٤مد اهلل اًمّماا٤محللم...( 

اااواًمّمااا٤محلقن هاااؿ اعمتٌٕماااقن ًمِ   ٜم  ًُ
وأٟمّمااا٤مره٤م إمم ياااقم  فِ تِ

اًم٘مٞم٤مُم٦م، ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )وم٘مقًماقا  اًمتحٞما٤مت 

ات واًمٓمٞمٌاا٤مت، اًمًااالم قمٚمٞمااؽ أراا٤م اًمٜمٌاال هلل واًمّمااٚمق

ورمحااا٦م اهلل وسمريم٤مشماااف، اًمًاااالم قمٚمٞمٜمااا٤م وقماااغم قمٌااا٤مد اهلل 

اًمّم٤محللم، وم٢مٟمٙمؿ إذا ىمٚمتؿ ذًمؽ، أص٤مب يمؾ قمٌد صا٤مًمح 

 .(1)ذم اًمًّم  وإرض(

                                                 
 اهلل قمٜمف.اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ اسمـ ُمًٕمقد رس ( 1)
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ااا٠مَ يااادقمق يماااؾ ظمٓمٞمااا٥م عماااـ شمَ  وذم يماااؾ مجٕمااا٦م          ك ؾم 

ااواىمتاادى سمِ   ٜم  ًُ
          صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، ومٞماادقمقا سم٤مًمرمحاا٦م فِ تِ

ااذم وظماار دقم٤مئااف ىماا٤مئاًل  وُمااـ اىمتاادى سمِ   ٜم  ًُ
          واىمتٗمااك أصمااره  فِ تِ

 إمم يقم اًمديـ.

                           ىماااا٤مل اًمرؿمااااٞمد يقُماااا٤ًم  ىماااا٤مل  ٞمااااك سمااااـ أيمااااتؿ  

              ُم٤م أٟمٌاؾ اعمراشما٥م؟ ىمٚما٧م  يا٤م أُماػم اعما١مُمٜملم ُما٤م أٟما٧م ومٞماف، 

               ىماا٤مل  أشمٕمااار  ُماااـ هاااق ظمااػم ُمٜمااال؟ ىمٚمااا٧م  ٓ، ىمااا٤مل  

صَمٜم٤م وماالن قماـ وماالن قماـ  ًمٙمٜمل أقمرومف، رضمؾ ي٘ماقل  طَماد 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

                  ىمااا٤مل  ىمٚمااا٧م يااا٤م أُماااػم اعمااا١مُمٜملم أهاااذا ظماااػم ُمٜماااؽ 

                وأٟمااا٧م اسماااـ قماااؿ رؾماااقل اهلل صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ، 

 ووزم قمٝمد اعم١مُمٜملم؟

ٕن اؾماٛمف ُم٘ماؽمن ىم٤مل  ٟمٕمؿ، ويٚمؽ! هاذا ظماػم ُمٜمال، 

سم٤مؾمؿ رؾمقل اهلل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ، ٓ يٛماقت أسمادًا، 

 .(1)واًمٕمٚمّم  سم٤مىمقن ُم٤م سم٘مل اًمدهر ،وٟمحـ ٟمٛمقت

                                                 
 ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة.( 1)
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صملم وعما٤م طمياشمف د  حَ ٛمُ اقم٦م رمحف اهلل ُمـ اًُمازرويم٤من أسمق 

ـمالسمف سمحدي٨م رواه ُمٜمف إمم رؾمقل اهلل صاغم  هُ رَ يم  اًمقوم٤مة ذَ 

اًمادٟمٞم٤م ٓ إًماف اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ) ُمـ يم٤من وظمر يمالُماف ُماـ 

إٓ اهلل دظمااؾ اجلٜماا٦م( وم٘م٤م اا٤م راوياا٤ًم ًمٚمحاادي٨م ووم٤مواا٧م 

 روطمف إمم اهلل قمزوضمؾ.

صاغم اهلل  فُ تَ اٜم اويمثػم ُمـ أُمتف ممـ اىمتدوا سماف واشمٌٕماقا ؾُم 

، طمتك ىم٤مل ٟم٤مًمقا سمريم٤مت وُمٖم٤مٟمؿ دقم٤مئف وصمٜم٤مئف، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 إن ُمـ دقم٤م  ؿ اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ   سمٕمض اًمٕمٚمّم 

 ـ أقمّمل ص٤محلف يٚمح٘مقن سم٤معمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م.قمٛمٚمقا ُم ٤مَ عمِ 

  وإًمٞمؽ ٟمّمذج ُمـ هذه اعمٖم٤مٟمؿ واًمٙمٜمقز

  )رطمؿ اهلل قمٌادًا ىما٤مل ظماػمًا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٚمِؿ( ًَ ومٖمٜمؿ، أو ؾمٙم٧م قمـ ؾمق  وَم
(1). 

  )رطمؿ اهلل قمٌدًا ؾَمْٛمح٤ًم إذا سما٤مع، ؾماٛمح٤ًم إذا اؿماؽمى، 

 .(2)ؾمٛمح٤ًم إذا ىم٣م، ؾمٛمح٤ًم إذا اىمت٣م(

                                                 
 اسمـ اعم٤ٌمرع، قمـ ظم٤مًمد سمـ أيب قمٛمران، ُمرؾماًل، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 1)

 اًمٌخ٤مري، واسمـ ُم٤مضمف، قمـ ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف.( 2)
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وأي٘مظ اُمرأشماف  ،هلل رضماًل ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ وَمَّمغم    ) رطمؿ ا

وَمَّمٚم ٧ْم، وم٢من أسم٧م ٟمْمح ذم وضمٝمٝم٤م اعما٤م ، رطماؿ اهلل اُمارأة 

، وما٢من ىم٤مُم٧م ُمـ اًمٚمٞماؾ ومّماٚم٧م وأي٘مٔما٧م زوضمٝما٤م ومّماغم

 .(1)أسمك ٟمْمح٧م ذم وضمٝمف اعم٤م (

 .(2)صغم ىمٌؾ اًمٕمٍم أرسمٕم٤ًم(  اً ُمرا  ) رطمؿ اهلل 

َٛم٦م ذم قِمْرٍض   ) رطمؿ اهلل قمٌدًا يم٤مٟم٧م ٕظمٞمف قمٜمده َُمْٔمٚمَ 

ف ىمٌؾ أن ي١مظماذ، وًماٞمس صَماؿ  ديٜما٤مر أو ُم٤مل ومج٤م ه وم٤مؾمتحٚم  

 وٓ درهاؿ، وما٢من يم٤مٟما٧م ًماف طمًاٜم٤مت ُأظِماَذ ُماـ طمًاٜم٤مشمف، 

 .(3)وإن   يٙمـ ًمف طمًٜم٤مت محٚمقا قمٚمٞمف ؾمٞم٤ًماؿ(

، وَماُرب  ؾماٛمٕمف يمّم ٖمفٚم  ٌَ ومَ  ؿمٞم٤ًم ُمٜم٤مؾمٛمع  اُمر اً  اهلل ي  ٟمَ )

ـْ ؾم٤مُمع( ٍغ أَ ْْوقَمك ُِم ٌَٚم   .(4)ُُم

                                                 

 قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع ، أسمق داوود، واًمٜم٤ًمئل،أمحد( 1)

 .، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمعّمقمـ اسمـ قمٛمر رس اهلل قمٜمٝم ُمٞمذي،أسمق داوود، واًمؽم( 2)

 اًمؽمُمذي واًمٓمؼمي، قمـ أيب هريرة رس اهلل قمٜمف ُمرومققم٤ًم، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 3)

 قمـ اسمـ ُمًٕمقد رس اهلل قمٜمف، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُمع. أمحد، واًمؽمُمذي، ( 4)
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، ٌنمهؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ورٜمًٝمؿ سم٤مًمٗمقز سم٤مجلٜم٦موي

  ) ـمااقسمك ًمٚمٖمرسماا٤م ، أٟماا٤مس ىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ

 .(1)ص٤محلقن ذم أٟم٤مس ؾمق  يمثػم(

               وسمٙماااك  ،َوَوؾِمااإَمُف سمٞمتاااف ،ـمااقسمك عماااـ ُمٚماااؽ ًمًااا٤مٟمف) 

 .(2)قمغم ظمٓمٞمًتف(

              ويمااا٤من قمٞمُِماااف  ،  ) ـماااقسمك عماااـ ُهاااِدَي إمم اإلؾماااالم

  .(3)ٗم٤موم٤ًم وىمٜمع سمف(يم

 .(4)  ) ـمقسمك عمـ وضمد ذم صحٞمٗمتف اؾمتٖمٗم٤مرًا يمثػمًا(

                                                 

 ُمع.، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مّمأمحد، قمـ اسمـ قمٛمرو رس اهلل قمٜمٝم( 1)

 اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم واحلٚمٞم٦م قمـ صمقسم٤من رس اهلل قمٜمف، وطمًـ ذم صحٞمح اجل٤مُمع( 2)

                      ،اًمٜمًااا٤مئل، واسماااـ طمٌااا٤من، واحلااا٤ميمؿ، قماااـ ومْمااا٤مًم٦م سماااـ قمٌٞماااد رس اهلل قمٜماااف( 3)

 وهق ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح اجل٤مُمع.

 ع.اسمـ ُم٤مضمف، قمـ قمٌداهلل اسمـ سمن رس اهلل قمٜمف، وهق ذم صحٞمح اجل٤مُم( 4)
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ِّ
 آفاخ االتتداع يف اند
 
 هي

 ح.ـدعـح ادلثتـاقثـوع 
اًمٌدقماا٦م ذم اًمٚمٖماا٦م  يمااؾ ر  ُأطْمااِدَث قمااغم همااػم ُمثاا٤مل 

 ؾم٤مسمؼ، يم٤من حمٛمقدًا أو ُمذُمقُم٤ًم.

واًمٌدقم٦م أصٚمٝم٤م ُم٤م ُأطْمِدث ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين  

اٜم ٦م، قمغم همػم ُمث٤مل   ً ؾم٤مسمؼ، وشُمْٓمَٚمؼ ذم اًمنماع ذم ُم٘م٤مسماؾ اًم

 .ومتٙمقن ُمذُمقُم٦م

ْيـ سمٕمد اإليمّمل.و  اًمٌدقم٦م  َاًْماَحَدث ذم اًمد 

 وىمٞمؾ  اًمٌدقم٦م  يمؾ حُمَْدصَم٦م.

) ىماااااا٤مل اهلل قمزوضمااااااؾ                    

  ) [27]احلديد 

ٜم  واًمٌدقم٦م  ً  ٦م.  هل اًمٗمٕمٚم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚم
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  ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز رمحف اهلل 

َأْو َأْن ُأُِمْٞما٧َم سمِدقما٦م  ،واهلل ًمقٓ أن ُأْٟمِٕمَش ؾُمٜم ٦م ىمد أُ ُُمٞمت٧م 

                 ، (1)ًمٙمرهاااا٧م أن أقمااااٞمش ومااااٞمٙمؿ وَمَقاىماااا٤مً  ،ىمااااد ُأطْمِٞمَٞماااا٧م

 .ُمٕمٜمك ومقا   أي ُم٘مدار وزُمـ ُم٤م سملم احلٚمٌتلم

 ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل و

يازداد اضمتٝما٤مدًا، صاٞم٤مُم٤ًم وصاالة، ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ٓ 

 .(2)إٓ ازداد ُمـ اهلل سُمْٕمداً 

 وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض رمحف اهلل 

إذا رأي٧م ُُمٌتدقم٤ًم ذم ـمريؼ، وَمُخْذ ذم ـمريؼ وظمار، وٓ 

قمٛماؾ، وُماـ  -قمزوضماؾ–ُيْروَمع ًمّم٤مطم٥م اًمٌدقما٦م إمم اهلل 

 .(3)أقم٤من ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٘مد أقم٤من قمغم هدم اإلؾمالم

                                                 

 آقمتّم٤مم.( 1)

 آقمتّم٤مم.( 2)

 شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس.( 3)
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  .(1)وؾمٚمؿ  )ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م(ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و

               يااادل قماااغم سمٓماااالن ىماااقل ُماااـ ىمااا٤مل  إن ذم اإلؾماااالم 

 .(2)سمدقم٦م طمًٜم٦م

قمـ اسمـ قمٛمر رس اهلل قمٜمٝمّم ىم٤مل  

 .(3)يماااؾ سمدقمااا٦م واااالًم٦م، وإن روهااا٤م اًمٜمااا٤مس طمًاااٜم٦م

 وىم٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد رس اهلل قمٜمف     

 .(4)اشمٌٕمااااااااقا وٓ شمٌتاااااااادقمقا، وم٘مااااااااد يُمِٗمْٞمااااااااُتؿ 
 

إن ذم اإلؾماالم سمدقما٦م طمًاٜم٦م، وىماقل اًمٜمٌال  ي٘م٤مل ومال 

ـ  ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م(صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ    ) ُمـ ؾَم

ٌْؼ إمم  ا  ً يـ، وإٟمّم اعمراد سماف اًم ٓ يٕمٜمل ضمقاز اًمٌدقم٦م ذم اًمد 

                                                 

 قمـ ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف. ُمًٚمؿ، (1)

       إٓ إذا يماا٤من هااذا قمااغم ؾمااٌٞمؾ اعمجاا٤مز، يم٘مااقل أُمااػم اعماا١مُمٜملم قمٛماار سمااـ اخلٓماا٤مب ( 2)

، وأهنا٤م ًمٞمًا٧م قماغم احل٘مٞم٘ما٦م سمٌدقما٦م، رس اهلل قمٜمف  ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقما٦م، ُماع أن  ا٤م أصاالً 

 ُمزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ.وذًمؽ ذم اًمؽماويح، وؾمٞم٠ميت 

 اًمالًمٙم٤مئل.( 3)

 اًمدارُمل.( 4)
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ً   ،ومٕمؾ اخلػم يمّم هق واواح ُماـ  ،٤مسمؼواإلىمتدا  سمذًمؽ اًم

 ؾم٦ٌم احلدي٨م اعمذيمقر ذم صحٞمح ُمًٚمؿ.ُمٜم٤م

ـْ ُُمَيا ىَماِدُُمقا اعمديٜما٦مأن مج٤م وطم٤مصٚمف  ئمٝمار  ،قما٦م ُِما

قمٚمٞمٝمؿ اًمٗم٘مار واًمٗم٤مىما٦م، ومحا٨م رؾماقل اهلل صاغم اهلل قمٚمٞماف 

ااة  وؾمااٚمؿ قمااغم اًمّماادىم٦م، ومجاا٤م  رضمااؾ ُمااـ إٟمّماا٤مر سمٍُِم 

يما٤مدت ياده شمٕمجاز قماـ محٚمٝما٤م، ومتتا٤مسمع اًمٜما٤مس سمٕماده قماغم 

اًمّمدىم٦م، ومٕمٜماد ذًماؽ ىما٤مل اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  

ـ  ذم اإلؾمااالم ؾُمااٜم ٦م طم ـْ ؾَماا         ومٚمااف أضمرهاا٤م وأضماار  ،ًااٜم٦م)َُماا

ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ سمٕمده، ُمـ همػم أن ياٜم٘مص ُماـ أضماقرهؿ 

ومٕمٚمٞمااف وزرهاا٤م  ،ر ، وُمااـ ؾمااـ ذم اإلؾمااالم ؾمااٜم٦م ؾمااٞم٦ًم

                 ووزر ُمااـ قمٛمااؾ هباا٤م ُمااـ سمٕمااده، ُمااـ همااػم أن يااٜم٘مص 

 .(1)ُمـ أوزارهؿ ر (

                                                 

 ُمًٚمؿ، قمـ ضمرير رس اهلل قمٜمف. ( 1)
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صم٤مسمتاا٦م قمااـ  ٦مً اٜم ااُمااـ أطمٞماا٤م ؾُم  :وياادظمؾ ذم ُمٕمٜماا٤مه أيْماا٤مً 

ذم سمٚماد   شمٙماـ فما٤مهرة  ،اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ رؾمقل اهلل صغم

ُمااـ َأطْمَٞماا٤م ؾُمااٜم ٦ًم ُمااـ ومٞمااف، ًم٘مقًمااف صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  )

 ،هبا٤مقمٛماؾ َأضْمِر ُمـ  يم٤من ًمف ُِمْثؾ ،هب٤م اًمٜم٤مسومٕمٛمؾ  ،ؾُمٜم تِل

 .(1)(َٓ َيٜمُْ٘مُص ُمـ ُأضُمقِرِهْؿ ؿمٞم٤ًمً 

           وأُمااا٤م أن يٙماااقن ُمٕمٜمااا٤مه اإلطماااداث ذم اًماااديـ وماااال،

ـْ َأطْمَدَث ذم أُمرٟم٤م هذا ُما٤م صغم اهلل قمٚم ًم٘مقًمف ٞمف وؾمٚمؿ  )َُم

 .(2)ومٝمق رد( ،ًمٞمس ُمٜمف

 و ذا ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل 

ـِ اسمتدع ذم اإلؾمالم سمِدقم٦م وم٘ماد زقماؿ  ،يراه٤م طمًٜم٦م ،َُم

أن حمٛماادًا صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ظماا٤من اًمرؾماا٤مًم٦م، ٕن اهلل 

 )ي٘مااقل              )  ومااّم   يٙمااـ ،  [3]اعم٤مئاادة

 .يقُمًذ ديٜم٤م ومال يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤مً 

                                                 

ياسمـ ُم٤مضمف، قمـ ( 1)  .قمٌد اهلل ِ سمـ قَمْٛمِرو سمـ قَمْقٍ  اعمَُْزيِن  طمدصمٜمل أيب قمـ ضَمد 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ قم٤مئِم٦م رس اهلل قمٜمٝم٤م. ( 2)
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          ضمتٝماا٤مد،ٓ جماا٤مل ومٞمٝماا٤م ًمال ،وٕن اًمٕمٌاا٤مدات شمقىمٞمٗمٞماا٦م

 .وم٢مٟمف َٓ ُيَزَاُد ومٞمٝم٤م َوَٓ ُيٜمَْ٘مُص ُمٜمٝم٤م، وٓ جم٤مل ومٞمٝم٤م ًمٚمرأي

قمـ قم٤مسمس سماـ رسمٞمٕما٦م ىما٤مل  رأيا٧م قمٛمار سماـ اخلٓما٤مب 

ٌ ُؾ احلجر إين   وي٘مقل -يٕمٜمل إؾمقد -رس اهلل قمٜمف ُيَ٘م

اا وٓ شمٜمٗمااع، وًمااقٓ أين رأياا٧م  أقمٚمااؿ أٟمااؽ طمجاار َٓ شَمُي 

ٌ ْٚمُتؽ ٌ ُٚمؽ ُم٤م ىَم  .(1)اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُيَ٘م

أيوىماا٤مل قمااكم رس اهلل قمٜمااف   ـُ سمِاا٤مًمر  ْي  :ًمااق يماا٤من اًمااد 

ـْ أقماله  ح ُِم ًْ  .(2)ًمٙم٤من أؾمٗمؾ اًْماُخػ  ًأْومَم سم٤ِمًْماَٛم

ذم صاااالة وأُمااا٤م ضَمااااْٛمع قمٛمااار رس اهلل قمٜماااف اًمٜمااا٤مس 

اٜم ٦م   ً اًمؽماويح قمغم إُم٤مم يّمكم هبؿ، ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ إفمٝم٤مر اًم

وإطمٞم٤مئٝم٤م: ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، صاغم  سم٤مًمٜما٤مس 

ار ومٞماف سمٕمض اًمٚمٞما٤مزم ذم ىمٞما٤مم رُمْما٤من، صماؿ شمارع آؾماتٛمر

 ظمِمٞم٦م أن ُيْٗمرض قمغم إُم٦م.

                                                 

 اًمٌخ٤مري واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ. ( 1)

 وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح  إؾمٜم٤مده طمًـ. أمحد وأسمق داوود،( 2)
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وزال  ،وعماا٤م شُمااقذم رؾمااقل اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ

سَمِ٘مااَك آؾمااتح٤ٌمب،  ،اًمااقطمل ُم٘مت٣ماا اًمٗماارض سم٤مٟم٘مٓماا٤مع

 .(1)ومجٛمع قمٛمر رس اهلل قمٜمف اًمٜم٤مس قمغم صالة اًمؽماويح

وأُماا٤م ىمااقل قمٛماار رس اهلل قمٜمااف ذم صااالة اًمااؽماويح  

ذم  لٟمِْٕمَٛم٦م اًمٌدقم٦م هذه، ومٝمل ُماـ طمٞما٨م اًمٚمٖما٦م، وإٓ ومٝما

 .(2)٦مٜم  ؾُم  لسمٌدقم٦م ذقمٞم٦م، سمؾ ه ٧ماًمقاىمع ًمٞمً

٦م   جيااد أطمااد متاا٤مم ا ٛمااىماا٤مل أسمااق سمٙماار اًمؽمُمااذي  

اٜم ٦م   ً سم٠موص٤مومٝم٤م إٓ أهؾ اعمح٦ٌم، إٟمّم أظمذوا ذًماؽ سم٢مشمٌا٤مع اًم

وجم٤مٟمٌاا٦م اًمٌدقماا٦م، وماا٢من حمٛماادًا صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ يماا٤من 

٦م وأىمرهبؿ زُ   .(3)ًمٗمكَأقْمغَم اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ِي 

                                                 

 اًمٌخ٤مري( 1)

ٜم ٦م.( 2)  ً  إؾم٤مس ذم اًم

 آقمتّم٤مم.( 3)
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 دع ــس البــخط
 ّبٔاٌ أىَا أشد مً املعاصٕ

يٜمااف، : ٕن اهلل ىمااد َأشَمااؿ  وأيمٛمااؾ دواا٤مٌل  ومٙمااؾ ُمٌتاادعٍ 

 وقَمَٛمُؾ اعمٌتدع يٜمتٝمل إمم اًمٜم٤مر.

 ،ًم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )يمؾ سمدقما٦م واالًم٦م

ومٝماق  :، وقمٛمٚماف ُمٝماّم فمٜماف صا٤محل٤مً (1)ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر(

 .ُمردود قمٚمٞمف

  ُما٤م ًماٞمس ُمٜمااف  حدث ذم اًماديـاهاق اًماذي ُياا  واعمٌتادع

 زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤ًم.

ـْ َأطْماَدَث ذم أُمر ٟما٤م هاذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )َُما

 .(2)ُمٜمف ومٝمق رد( ،ُم٤م ًمٞمس

                                                 

 ُمًٚمؿ واًمٜم٤ًمئل، واسمـ ُم٤مضمف، قمـ ضم٤مسمر رس اهلل قمٜمف.( 1)

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ قم٤مئِم٦م رس اهلل قمٜمٝم٤م.( 2)
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ااٜم ٦م، واًمااديـ ًمااٞمس سمٜماا٤مىمص  ً  ،وٕن اًمٌدقماا٦م إُم٤مشماا٦م ًمٚم

ال يمؾ ر . ٜم ٦م ىمد وَمّم   ً  واًم٘مرون واًم

اٜم ٦م قماغم ىم٤مل أسمق قمثّمن احلػمي رمحف اهلل    ً اَر اًم ـْ َأُم  َُما

اَر ا اقى قماغم  ـْ َأُم  ٟمٗمًف ىمقًٓ وومٕماًل ٟمٓماؼ سم٤محلٙمٛما٦م، َوَُما

 )ًمٌدقم٦م، ىم٤مل شمٕما٤ممم  ٟمٗمًف ىمقًٓ وومٕماًل ٟمٓمؼ سم٤م     

    )  (1)[54]اًمٜمقر. 

ٌَُٝماا٤م ضمًااٞمؿ، َواًْمٌِااَدع ظَمَٓمُرهاا٤م يمٌااػم،               واعمّمااٞم٦ٌم  َوظَمْٓم

          هباا٤م قمٔمٞمٛماا٦م، وهاال أؿمااد ظمٓماارًا ُمااـ اًمٗمااقاطمش ُماا٤م فمٝماار 

               اًمااٜمٗمس سمٖمااػم طمااؼ:  ؾِ ْتااىمَ  ـْ ُمٜمٝماا٤م وُماا٤م سمٓمااـ، وأظمٓماار ُِماا

           ٥م اعمٕمّمااٞم٦م يٕمٚمااؿ أٟمااف وىمااع ذم أُماار طماارام، ٕن صاا٤مطم

ويٜمٙمر اًمٜم٤مس قمٚمٞماف ذًماؽ، ومٞمؽميماف ويتاقب ُمٜماف، أو ُيَ٘ما٤مم 

 قمٚمٞمف احلد أو اًمتٕمزير ذم اًمدٟمٞم٤م.

                                                 

 آقمتّم٤مم.( 1)
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يـ ـْ ُ ِْدُث سمدقم٦م ذم اًمد  ويدظمؾ قمٚمٞماف ُما٤م ًماٞمس  ،أُم٤م َُم

ُمٜمااف وم٢مٟمااف ي٘مااقل قمااغم اهلل سمٖمااػم قمٚمااؿ، ومااذًمؽ هااق أصااؾ 

  ) اًمْمالل واًمنماع، يماّم ىما٤مل شمٕما٤ممم         

                   )  [33]إقمرا. 

             ٚمًٌاااٝم٤م ومّمااا٤مطم٥م اًمٌدقمااا٦م يااارى أٟماااف قماااغم طماااؼ، ويُ 

سمٚم٤ٌمس اًمٕم٤ٌمدة، ومٞمًتٛمر قمغم سمدقمتف، طمتك يٛماقت قمٚمٞمٝما٤م، 

يماا٥ٌم قمااـ اًمٍماااط وٟم٤م ،وهااق ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ُمتٌااع ًمٚمٝمااقى

 )اعمًااات٘مٞمؿ، وىماااد ىمااا٤مل اهلل قمزوضماااؾ          

          ) وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف   [8]وم٤مـمر(       

                         ) 

 ) وىمااااا٤مل  [14]حمٛماااااد                

                  )  [50]اًم٘مّماااص 

 ،سمِْدقَم٦ًم وَمُٕمِٛمَؾ هب٤ماسمتدع َوَُمـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )وىم٤مل 

َياٜمُْ٘مُص ُماـ َأْوَزاِر ُماـ َٓ  ،هبا٤مقمٛماؾ  ـْ ُمَ  يم٤من قمٚمٞمف َأْوَزار

 .(1)(هب٤م ؿمٞم٤ًمً  قَمِٛمَؾ 

                                                 
ي قمٌااد اهلل ِ سمااـ قَمْٛمااِرو سمااـ قَمااْقٍ  اعمُْااَزيِن  اسمااـ ُم٤مضمااف، قمااـ ( 1) ، طماادصمٜمل أيب قمااـ ضَمااد 

 شمّمحٞمح إًم٤ٌمين.
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.        ؾ ُمٜمااف شمقسماا٦م طمتااك َيااَدَع سمدقمتاافٌَااو ااذا وم٤معمٌتاادع ٓ ُي٘مْ 

 ومٕمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف ىم٤مل  ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ 

             ، (1))إن اهلل اطمتجاااز اًمتقسمااا٦م قماااغم يماااؾ صااا٤مطم٥م سمدقمااا٦م(

وذم رواي٦م قمٜماف، رس اهلل قمٜماف ىما٤مل  ىما٤مل صاغم اهلل قمٚمٞماف 

اًمتقسما٦م قماـ يماؾ صا٤مطم٥م سمدقما٦م  وؾمٚمؿ  ) إن اهلل طَمَجا٥َم 

 .(2)طمتك َيَدَع سمدقمتف(

 .(3)وىمد ورد أن أهؾ اًمٌدع يمالب أهؾ اًمٜم٤مر

واعمٌتدع ىمد يدومٕمف هقاه ًمٞمٙمذب قمغم رؾماقل اهلل صاغم 

ق   وُيَزي ـ سمدقمتاف ًَ يماّم هاق طم٤مصاؾ  ،اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًمُِٞم

قومٞم٦م وهمػمهؿ يمثػم ُِمـ اعمٜمحروملم ُمـقمٜمد   .اًمّم 

                                                 

 اًمٓمؼماين ذم إوؾمط واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف وذم اًمّمحٞمح٦م( 1)

 ذم اًمّمحٞمح٦مو اهلل قمٜمف واًمٓمؼماين، قمـ أٟمس رس اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمٚمٛمٜمذري( 2)

 يمٜمز اًمٕمّمل.( 3)
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اهلل صااغم اهلل قمٚمٞمااف قمااغم رؾمااقل  وخلٓمااقرة اًمٙمااذب

ت ًماف ىمٌاؾ أن  ،يم٤مٟما٧م قم٘مقسمتاف قم٤مضمٚما٦م وؾمٚمؿ، وىماد ُأقِماد 

ىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف  -أٓ وهاال سمٞماا٧م ذم اًمٜماا٤مر- يٛمااقت،

ٌْٜمَك وؾمٚمؿ  .(1)ًمف سمٞم٧م ذم اًمٜم٤مر(  )إن اًمذي يٙمذب قَمكَم  ُي

إٓ ُرومَِع   قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  )ُم٤م أطمدث ىمقم سمدقم٦موىم٤مل صغم اهلل

ٌؽ   ً ٜم ٦م ُمثٚمٝم٤م، وَمَتَٛم  ً ٜم ٦م ظمػم ُمـ ُمـ اًم ًُ  .(2)إطمداث سمدقم٦م( سمِ

صااغم اهلل ًمٚمٜمٌاال  واعمٌتاادع حمااروم ُمااـ ذ  آٟمااتّم 

ـْ قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ، يمااّم ىماا٤مل صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ  ) وَمَٛماا

 . (3)ل ومٚمٞمس ُِمٜم ل(تِ ٜم  َرهِم٥َم قمـ ؾُم 

                                                 

 جل٤مُمع.أمحد قمـ اسمـ قمٛمر رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م وصحٞمح ا( 1)

َد إؾمٜم٤مده احلا٤مومظ اسماـ طمجار ذم اًمٗماتح، وذيماره اًمًاٞمقـمل ذم اجلا٤مُمع ( 2) أمحد، َوضَمق 

 اًمّمٖمػم، ورُمز ًمف سم٤مًمتحًلم ومٞمض اًم٘مدير، قمـ همْمٞمػ سمـ احل٤مرث رس اهلل قمٜمف.

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، قمـ أٟمس رس اهلل قمٜمف.( 3)



 

087 

ـ  رؾمقل اهلل اهلل   ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز رمحف ؾَم

، إظمذ هب٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووٓة إُمقر سمٕمده ؾُمٜمَٜم٤مً 

ٌة قمغم  شمّمديٌؼ ًمٙمت٤مب اهلل، واؾمتٙمّمٌل ًمٓم٤مقم٦م اهلل، َوىُمق 

ديـ اهلل، ًمٞمس ٕطمد شمٌديٚمٝم٤م وٓ شمٖمٞمػمه٤م، وٓ اًمٜمٔمر ومٞمّم 

ـِ اىمتدى هب٤م ومٝمق ُُمٝمتٍد، وُمـ اؾمتٜمٍم هب٤م ومٝمق  ظم٤مًمٗمٝم٤م، َُم

ُه اهلل   ٓ ُمٜمّمقر، وُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م واشمٌع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم َو

 .(1)ؿ وؾم٤م ت ُمّمػماً  وأصاله ضمٝمٜممم  قَ ٤م شمَ ُمَ 

 )يمّم ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف             

                          

     )   [115]اًمٜم٤ًم. 

ااااواعمٌتاااادع خماااا٤مًمػ ًمِ  رؾمااااقل اهلل صااااغم اهلل قمٚمٞمااااف  ٦مِ ٜم ًُ

ض ًمٚمٗمتٜم٦م ذم ديٜمف، ىما٤مل ؾماٌح٤مٟمف    )وؾمٚمؿَ وُُمَٕمر         

                         ) [63]اًمٜمقر. 

                                                 

 إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من.( 1)
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أي قمـ أُمر رؾمقل اهلل صغم  ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه 

 فُ تَ اٜم اؾُم وهق ؾماٌٞمٚمف وُمٜمٝم٤مضماف وـمري٘متاف وَ  ،اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وذيٕمتف، ومتقزن إىمقال وإقمّمل سم٠مىمقاًمف وأقمّمًماف، وماّم 

واومؼ ذًمؽ ىُمٌِؾ، وُم٤م ظم٤مًمٗمف ومٝمق ُمردوٌد قمغم ىم٤مئٚمف ووم٤مقمٚمف 

يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من، يمّم  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ  

 .(1))ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد(

إن اعمٌتدقماا٦م أقماادا   اًمٕمٚمااّم  ىماا٤مل طمتااك أن سمٕمااض 

اًمرؾمااؾ صااٚمقات اهلل قمٚمااٞمٝمؿ وؾمااالُمف: ٕهنااؿ ئمٜمااقن 

 أٟمٗمًٝمؿ أقمٚمؿ ُمـ اًمرؾمؾ..

                                                 

 ُمًٚمؿ، قمـ قم٤مئِم٦م رس اهلل قمٜمٝم٤م.( 1)
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ح
َّ
ى
ُّ
ق ادلعاديح نهس

 
 انتحذيز مه خطز انف ز

أقماادا  اإلؾمااالم خُيَٓم ُٓمااقن  دُمااف واًم٘مْماا٤م  قمٚمٞمااف إن 

اٜم ٦م اًمور  واًمقؾم٤مئؾ، ك اًمٓم  سمِمت    ً ٜمٌقيا٦م ُمـ ذًماؽ هادم اًم

 وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م وشمِمٙمٞمؽ اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م وإسمٕم٤مدهؿ قمٜمٝم٤م.

ااااٜم ٦م   ً                 وم٤مًمِمااااٞمٕم٦م اًمراومْماااا٦م وأُمثاااا٤م ؿ ُمااااـ أقماااادا  اًم

اًمٜمٌااال صاااغم اهلل قمٚمٞماااف وؾماااٚمؿ  ٦مَ اٜم اااؾُم اًمٜمٌقيااا٦م يٕمتاااؼمون 

ٌَااا٦ًم أُمااا٤مم خمٓمٓمااا٤ماؿ  اعمااا٤ميمرة، وأـمّمقمٝماااؿ وذيٕمتاااف قَمَ٘م

، وُم٘م٤مصاادهؿ اًمتاال اااد  إمم اؾمااتٕم٤ٌمد اًمٜماا٤مس ،إٟم٤مٟمٞماا٦م

قا إُماا٦م وي٘مٓمٕمقهاا٤م ُمااـ ذيٕماا٦م ٟمٌٞمٝماا٤م ٚمُ ِّمااٗمْ ومٌٕمااد أن يَ 

اعمٕمّمااقم صااغم اهلل قمٚمٞمااف  وىماادوا٤م وأؾمااقا٤م ،وإُم٤مُمٝماا٤م

ا ُم٤مٟمٕما٤ًم  اقل سمالم إُما٦م  وؾمٚمؿ، ويّمٜمٕمقا طما٤مضمزًا وؾَمادًّ

 اًمٜمٌل صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ٦مِ ٜم   ؾُم وسملم
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ٜم ٦م   ً  سمدقمقى أن ُما٤م ذم اًم٘مارون يٙمٗمال،ومت٤مرة يٜمٙمرون اًم

ٓؾمااتدٓل اعمٜمحاار  واًمٙمٞماادي، وُأظماارى قمااـ ـمريااؼ ا

٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾماٚمؿ  )ٓ شمٙمتٌاقا قمٜمال ؿماٞم٤ًًم سم

صُمقا فُ حُ ٛمْ ٚمٞمَ إٓ اًم٘مرون، ومٛمـ يمت٥م قمٜمل همػم اًم٘مرون ومَ  ، َوطَمد 

 .(2)حلدي٨م، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من هذا ا(1)قَمٜم ل وٓ طمرج(

ااٜم ٦م   شمٕمااد صااحٞمح٦م  ً وسماازقمٛمٝمؿ  ،أو سماادقمقى أن اًم

٤م ًماٞمس ُمٜمٝما٤م، أو أن اًمّماح٤مسم٦م دظمؾ ومٞمٝم٤م ُماًم٤ٌمـمؾ أٟمف ىمد أُ 

يماّم ، ًمقاروقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ رووه٤م ىمد ظم٤مًمٗمقا وسماد  

 .قمل اًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م، واًمٗمر  اًم٤ٌمـمٜمٞم٦مد  شمَ 

واجلحاقد هبد  اًمتِمٙمٞمؽ ذم ُمّم٤مدر اًمديـ  يمؾ ذًمؽ

 .٦مٜم  هب٤م يمت٤مسم٤ًم وؾُم 

                                                 

 ًٚمؿ، قمـ اسمـ ؾمٕمٞمد رس اهلل قمٜمف.أمحد وُم( 1)

 ذم ُمقوقع/ يمت٤مسم٦م وشمدويـ اًمًٜم٦م. (2)
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 السافض٘عيد سجعٔات امل
 الْحٕ املعصْو بدٓاًل عً 

اٝمؾ قمٚماٞمٝمؿ طمٞمٜمٝما٤م أن وم٢من شَمؿ   ؿ ذًمؽ ومٞمٙمقن ُم  ً ـ اًم

قُمقن  اؿ  ،يرسمٓمقا إُم٦م سمٛمرضمٕمٞم٤مت وأئٛم٦م مماـ ُما٤مشمقا َياد 

اًمٕمّمااٛم٦م واًم٘مداؾماا٦م، ويٜمًااٌقن إًمااٞمٝمؿ ٟمّمقصاا٤ًم وأىمااقآً 

 فِ تِ ٜم  قمـ ذيٕم٦م اًمٜمٌل وؾُما ُمٜمزل، سمديؾ يزقمٛمقن أهن٤م َوطْمٌل 

 اعمٓمٝمرة صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

               صمااااؿ يٜمًااااٌقن شمٗمًااااػمه٤م وشم٠مويٚمٝماااا٤م إمم ُمرضمٕمٞماااا٤مت 

ْْماااُٗمقن قمٚمٞمٝمااا٤م ؿماااٞم٤ًًم ُماااـ اًمٕمّماااٛم٦م يُ  ،أٟم٤مٟمٞمااا٦م ؾماااٚمٓمقي٦م

ج ُمااـ اعمٜمخاادقملم ُُماازِ ٚمْ يُ واًم٘مداؾماا٦م، وَ  ااذ   ً             قن اًمٕم٤مُماا٦م واًم

 ،هباااؿ سمااا٤مًمقٓ  اعمٓمٚماااؼ  اااؿ، َوَ ُْجاااُرون قماااغم قم٘ماااق ؿ

ؿ، وآٟم٘مٞما٤مد قن قمٚمٞمٝمؿ اًمتًٚمٞمؿ ٕرائٝمؿ  وومت٤مورويٗمرو

  ؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤م .



 

093 

٤مل َأْوضُمف، ومٝمؿ جي٤مدًمقن ويْٚمُقْوَن وٕن اًم٘مرون مَح  

أقمٜم٤م  اًمٜمّمقص سمّم يقاومؼ أهقا هؿ، يمّم ىم٤مل شمٕم٤ممم  

(                               

             )  [7]ول قمٛمران. 

٤ًم سم٤مًمٚمٖما٦م اًمٕمرسمٞما٦م ووداهبا٤م ٓ جم٤مل ٕطمٍد ُمٝمّم يم٤من قم٤معماو

اأن يٗمٝمؿ اًم٘مرون اًمٙمريؿ ، دون آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم ذًمؽ سمِ   ٦مِ ٜم  ًُ

، وم٢مٟمف   يٙماـ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦ماًمٜمٌل صغم 

٤مًمٚمٖما٦م ُماـ أصاح٤مب اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ سمأقمٚمؿ 

اًمااذيـ ٟماازل اًم٘ماارون سمٚمٖمااتٝمؿ ، و  شمٙمااـ ىمااد ؿماا٤مسمتٝم٤م ًمقصماا٦ُم 

 .حـواًمٚم  ٦م ٞم  ُمِ ٤مٕمَ اًمُٕمجٛم٦م واًمْ 

:ىمقًماف  رس اهلل قمٜمافأُماػم اعما١مُمٜملم قماكموىمد ورد قمـ 

 .وم٤ممحٚمقه قمغم أطمًٜمٝم٤م فٍ ضُم وْ ٤مل أَ ن هذا اًم٘مرون مَح  إ

أٓ وإن ُمـ أطمًٜمٝم٤م شمٗمًاػم اًم٘مارون سما٤مًم٘مرون، وشمٗمًاػم 

ٜم ٦م، وشمٗمًػم اًم٘مارون سماّم شم٘متْماٞمف ىمقاقماد اًمٚمٖما٦م   ً اًم٘مرون سم٤مًم

، ت٠مويؾ اًمٗم٤مؾماداًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ٟمزل هب٤م، سمٕمٞمدًا قمـ ا ًمزيغ واًم
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أقمٜما٤م  اًمٜمّماقص اسمتٖما٤م   زَم  َأوْ  ،قماغم إهاقا  فِ ٚمِ مَحْ ودون 

رًا ُمـ اًمقىمقع ومٞمّم هن٤مٟما٤م اهلل قمٜماف ذَ اًمٗمتٜم٦م واسمتٖم٤م  شم٠مويٚمف، طَم 

 ) ذم ىمقًمااااف                             

                 )  [7]ول قمٛمران. 

  )ٓ دما٤مدًمقا سما٤مًم٘مرون، وٓ ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ 

قا يمت٤مب اهلل سمٕمْمف سمٌٕمض، ومقاهلل إن اعم١مُمـ ًمٞمج٤مدل سمُ ذ  ٙمَ شمُ 

 .(1)وإن اعمٜم٤مومؼ ًمٞمج٤مدل سم٤مًم٘مرون وَمَٞمْٖمٚم٥ِم( ،٥مسم٤مًم٘مرون وَمُٞمْٖمٚمَ 

ىم٤مًم٧م  )شمال رؾمقل اهلل  ٤مقمـ قم٤مئِم٦م رس اهلل قمٜمٝمو

 )ٞمف وؾمٚمؿ هذه أي٦م  صغم اهلل قمٚم        

                            

                               

                                 

                               

      )  ىم٤مًم٧م  ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل  [7]ول قمٛمران

                                                 

 اًمٓمؼماين قمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من رس اهلل قمٜمف، وهق ذم اًمّمحٞمح٦م.( 1)
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يتٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وم٢مذا رأيتؿ اًمذيـ 

 )وم٠موًمًؽ اًمذيـ ؾمّمهؿ اهلل      ). 

ُما٤م ضب رضماؾ وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر رمحاف اهلل شمٕما٤ممم  

 .(1)اًم٘مرون سمٕمْمف سمٌٕمض إٓ يمٗمر

وىمد يم٤مٟم٧م ـمقائػ شمريد َهْدم اإلؾمالم و  دمد اًمًٌٞمؾ 

ٜم ٦م اًمتال هال سمٞما٤من ًماف،   ً إمم ذًمؽ إٓ سمٗمّمؾ اًم٘مرون قمـ اًم

 ردُمقن اإلؾمالم.وقمٜمد ذًمؽ 

                                                 

 اإلُم٤مم اًمّم٤مد / ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أو زهرة.( 1)
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 علٙ زّاٗ احلدٓح؟ ٌَُِْنُقِيملاذا َٓ

قما٤متهؿ  ،وىمد ىمٓمع اًمراومْم٦م يمؾ صٚم٦م  اؿ سما٤مًمقطمل وَم٤مد 

اعمح٦ٌم ٔل اًمٌٞم٧م ٓ طم٘مٞم٘ما٦م ًماف، وإٟماّم هاق حَمْاض اوماؽما : 

و  يًاااػموا ؾماااػماؿ سماااؾ  ،ٕهناااؿ   يٜمٝمجاااقا هنجٝماااؿ

هقا ؾمػماؿ.  ظم٤مًمٗمقهؿ وظمذًمقهؿ َوؿَمق 

ٜمُْ٘مُٛماقن قماغم رواة احلادي٨م وٟمحـ هٜم٤م ٟمتًا٤م ل  عما٤مذا يَ 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، يم٠ميب هريرة وأم اعم١مُمٜملم قم٤مئِما٦م، وقمٌاداهلل 

 ،سمـ قمٛمار...وهمػمهؿ ُماـ اًمّماح٤مسم٦م رواقان اهلل قمٚماٞمٝمؿ

ٜم ٦م رمحٝمؿ اهلل؟!  ً ٤مظ اًم  وأئٛم٦م احلدي٨م وطُمٗم 

ا ٕطمد ُمـ أهؾ اًمٌٞما٧م، أو رووا ُما٤م جيارح وهؾ أؾم٤مت

 ومٞمٝمؿ، أو ُي٘مٚم ؾ ُمـ ؿم٠مهنؿ؟

س ُماااـ ذًماااؽ رووا ُمٜمااا٤مىمٌٝمؿ أم أهناااؿ قماااغم اًمٕمٙمااا

ٜم ٦م  ً ٤مظ اًم  ،وومْم٤مئٚمٝمؿ، ورواه٤م قمٜمٝمؿ أئٛم٦م احلدي٨م، وطُمٗم 

ُٟمقهااا٤م ذم يمتاااٌٝمؿ، وهااال صم٤مسمتااا٦م سم٤مىمٞمااا٦م إمم أن يااارث             وَدو 
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 اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م.

أم أهنااؿ ذم ٟمٔماار اًمِمااٞمٕم٦م أذٟمٌااقا سمحٗمٔمٝمااؿ ًمإلؾمااالم، 

ِؿ قمٜمف وُٟمٍْماؿ ًمف وٟمنمهؿ ًمِ  ٛمد صغم وؾمػمة حم ٦مِ ٜم  ًُ َوَذهب 

 )اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ، يمااّم ىماا٤مل شمٕماا٤ممم            

            )  [8]اًمؼموج . 

ااٜم ٦م   ً وهٙمااذا ٟمجااد أن أيمثاار ُمااـ ي٘مااع ذم ومتٜماا٦م إٟمٙماا٤مر اًم

 ،هاؿ اًمِماٞمٕم٦م اًمراومْما٦م وومار  اًم٤ٌمـمٜمٞما٦م :واًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م

اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف  ٦مَ اٜم اؾُم وؾم٥ٌم ذًماؽ أهناؿ يارون أن 

ٌَااا٦ٌم أُمااا٤مم خُمٓمٓمااا٤ماؿ وُم٘م٤مصااادهؿ إٟم٤مٟمٞمااا٦م  وؾماااٚمؿ قَمَ٘م

اًمنميرة، ويرون أن ذم إشم٤ٌمع إُما٦م ًمرؾماقل اهلل صاغم اهلل 

ٌَِٕمٞم ا٦م اًمٕمٛمٞما٤م تِ ٜم  ؾُماقمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَ   ،ِف رريار ًمٚمٛمًاٚمؿ ُماـ اًمت 

ور٘مٞمااؼ عمٕمٜمااك شمقطمٞمااد  ،ورّماالم ًم ُماا٦م ُمااـ اًمت٘مٚمٞمااد

 اًمٕمٌقدي٦م هلل قمزوضمؾ وطمده.
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إٓ ومٚمّمذا احل٘مد قمغم اخلٚمٗم٤م  اًمراؿماديـ اًمثالصما٦م رس و

قم٤مُتهؿ اعمح٦ٌم ًمراسمع اخلٚمٗم٤م  اًمراؿمديـ قمكم  ،اهلل قمٜمٝمؿ َواد 

 رس اهلل قمٜمف اومؽماً  ويمذسم٤ًم؟

وعم٤مذا سمٖمْماٝمؿ ٕصاح٤مب رؾماقل اهلل صاغم اهلل قمٚمٞماف  

وأزواج اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ أُمٝماا٤مت  ،وؾمااٚمؿ

 ٨م؟اعم١مُمٜملم واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م احلدي

 واجلقاب واوح 

وم٢من اًمّمح٤مسم٦م وأُمٝما٤مت اعما١مُمٜملم هاؿ اًماذيـ قم٤مؿماقا ُماع 

قا اًم٘مرون ُمٜمف ُم٤ٌمذة، وم٘مد  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، َوشَمَٚم٘م 

ُٝمٝمؿ ذم واىمٕمٝماااؿ  ،ٟمااازل اًم٘مااارون يٕمااا٤مًم٩م ىمْمااا٤مي٤مهؿ وُياااقضم 

يـ وعماـ سمٕمادهؿ إمم  اُع  اؿ أطمٙما٤مم اًماد  وؾمٚمقيمٞم٤ماؿ، َوُينَم 

و ذا أهم٤مظ اهلل هبؿ أقمدا ه،  ،ُٟمقهومحٗمٔمقه َوَدو   ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وضمٕمؾ ُمـ يٌٖمْمٝمؿ أو يٖمت٤مظ ُمٜمٝمؿ ذم قمداد اًمٙم٤مومريـ، يماّم 

)ىم٤مل قمٜمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف           )  [29]اًمٗمتح  . 



 

099 

وهؿ اًمذيـ مَحَُٚمقا رؾما٤مًم٦م اًمٜمٌال صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ 

ااٜم ٦م، ومرووهاا٤م وٟمنمااوه٤م  ً                  ُمااـ سمٕمااده، وطمٗمااظ اهلل هبااؿ اًم

 ذم اًمٕم٤معملم.

وٟمٕمر  ومٞمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل  ،وؾمػمشمف ُمدوٟم٦م حمٗمقفم٦م فُ تُ اٜم  ًُ ومَ 

            ،صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ُماا٤م ٓ ٟمٕمرومااف قمااـ ُمِماا٤مهػم اًمَٕماا٤م َ 

 سمؾ قمـ وسم٤مئٜم٤م سمؾ قمـ أٟمٗمًٜم٤م.
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  (ّالسيد  - السّآ٘احلدٓح )عله 
 مفخسٗ هلرِ األم٘:

ٌاقي اًمٜم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م اًماذي راتؿ سم٤محلادي٨م ؿُ ٚمْ ٕمِ ومَ 

٘م٤ًم قمٚمٛمٞما٤ًم متٞمازت ٌْ ؾَم  ُؾ ث  ٛمَ ، يُ و رواي٦م ُمتٜم٤ًم، وؾمٜمداً  اًمنميػ

 سمف إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ ؾم٤مئر إُمؿ.

ٜم ٦م رضما٤مًٓ ضمٝم٤مسماذة قمٔماّم   ً سماذًمقا  ،وىمد هٞم٠م اهلل  ذه اًم

روا طمٞما٤ماؿ وُما٤م يٛمٚمٙماقن خلدُما٦م  ضمٝمقدًا ُُمْْماٜمٞم٦م، وؾَماخ 

ب قمٜمٝمااا٤م، ودراؾمااا٦م أطماااقال روااااا٤م  اااٜم ٦م واًماااذ   ً هاااذه اًم

٧م دراؾمتٝمؿورضم٤م وُمٕمروما٦م  ، ٤م، طمتك سمٚمغ قمدد اًمذيـ شَماٛم 

ـْ قَمَدُِمَٝم٤م ٌط ،قمداًمتٝمؿ ُِم مخًّمئ٦م  :ودرضم٤مت احلٗمظ واًمْم 

 أًمػ راٍو، حمٙمقم  ؿ أو قمٚمٞمٝمؿ ضَمْرطم٤ًم وشمٕمدياًل.

وًماااؽ أن شمرضماااع إمم يمتااا٥م وُمراضماااع قمٚماااؿ اجلااارح 

واًمتٕماااديؾ، يمتٝماااذي٥م اًمتٝماااذي٥م، وشم٘مريااا٥م اًمتٝماااذي٥م، 

 واذي٥م اًمٙمّمل وهمػمه٤م.
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اٜم ٦م واحلادي٨م، يمِماٗمقا  وم٠موًمًؽ  ً اًمٕمٚمّم  ُماـ طمٗمٔما٦م اًم

وىمٕماادوا  ااؿ يمااؾ ُمرصااد،  ،زيااػ إقماادا  وُمٙم٤مئاادهؿ

ْوا قمٚمٞمٝمؿ يمؾ ُمٜم٤مومذ آٟمتح٤مل.  َوؾَمد 

ومٚمؿ ي٘مٌٚمقا طمديث٤ًم سمٖمػم ؾماٜمد، و  ي٘مٌٚماقا ؾماٜمدًا دون أن 

ٕمر  يُ ينمطمقا رواشمف واطمدًا واطمدا، طمتك شُمْٕمَر  قمٞمٜمف، وَ 

ـْ طم٤مًمف، ُمـ ُمقًماده إمم ووم٤مشماف، وُماـ أ ي طَمَٚمَ٘ما٦ٍم هاق؟ وَُما

ؿمٞمقظمف؟ وُمـ روم٤مىمف؟ وُماـ شمالُمٞماذه؟ وُما٤م ُمادى أُم٤مٟمتاف 

وشم٘مقاه؟ وُمدى طمٗمٔمف ووٌٓمف، وُمدى ُمقاوم٘متاف ًمٚمث٘ما٤مت 

 اعمِم٤مهػم أو اٟمٗمراده سم٤مًمٖمرائ٥م؟

يـ، وًماقٓ اإلؾماٜم٤مد ًم٘ما٤مل  و ذا ىم٤مًمقا  اإلؾمٜم٤مد ُمـ اًمد 

ـْ ؿَم٤مَ  ُم٤م ؿم٤م .  َُم

 يمح٤مـم٥م ًمٞمؾ. ،وىم٤مًمقا  ـم٤مًم٥م قمٚمؿ سمال إؾمٜم٤مد
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            ،ي٘مٌٚمااقا ُمااـ احلاادي٨م إٓ ُماا٤م يماا٤من ُمتّمااؾ اًمًااٜمدو  

اًمٕماادول  ،ُمااـ ُمٌدئااف إمم ُمٜمتٝماا٤مه سم٤مًمث٘ماا٤مت ُمااـ اًماارواة

ااًمْم٤مسمٓملم، ُمـ همػم قمِ  فما٤مهرة أو ظمٗمٞما٦م، وُماع ضورة  ٦مٍ ٚم 

 اًمًالُم٦م ُمـ يمؾ ؿمذوذ أو ٟمٙم٤مرة.

ُماـ  ،وهذا اًمتدىمٞمؼ ذم ـمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد سمنموـمف وىمٞمقده

سمف أُماؿ احلْما٤مرة ظمّم٤مئص إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومم٤م ؾمٌ٘مقا 

 اعمٕم٤مسة ذم ووع أؾمس اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمت٤مرخيل.

ُمٕمااارو   ،هاااق ُمااا٤م رواه راوٍ  واحلااادي٨م اًمّماااحٞمح 

ُمااـ أول اًمًااٜمد إمم  ،قمااـ ُمثٚمااف ،ومتاا٤مم اًمْمااٌط ،سم٤مًمٕمداًماا٦م

 ،ُمٜمتٝم٤مه، طمتك يّمؾ إمم رؾمقل اهلل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ

 أو قمٚم٦م. ،أو اٟم٘مٓم٤مع، أو ؿمذوذ ،دون ومجقة

أو جمٝماقل  ،جمٝماقل اًمٕمالم راوٍ  ؾ طمادي٨م رواهٌَا٘مْ ومال يُ 

احل٤مل، أو ُمِمٙمقع ذم قمداًمتف، أو ذم مت٤مم وآٌمف، أو يما٤من 
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ا   ذم أي طمٚم٘م٦م ُمـ طمٚم٘م٤مشمف ومجاقة أو اٟم٘مٓما٤مع، أو يما٤من ؿما٤مذًّ

ـْ ُهق أوصمؼ ُمٜمف – أو يم٤من  -سم٠من ظم٤مًمػ ومٞمف اًمراوي اًمث٘م٦م َُم

 ومٞمف قِمٚم ٦م ىم٤مدطم٦م ذم ؾمٜمده أو ُمتٜمف.

ن قمٚمااّم  همرياا٥م قمااـ اًمٕمٚمااؿ وأهٚمااف  أ ٤من  وٓ ئمااـ فَماا

يا٠مشمٞمٝمؿ ومٞم٘ماقل  ،إُم٦م يم٤مٟمقا ي٘مٌٚماقن يماؾ ُماـ َها٥م  ودب

 قمـ ومالن قمـ رؾمقل اهلل، ومٞم٘مقًمقن ًمف  صدىم٧م!   ؿ

وم٢من يمؾ ُمـ ي٠مشمٞمٝمؿ سمحادي٨م ٓ سماد أن يًا٠مًمقا قمٜماف  ذم 

ـْ ؿماٞمقظمف؟ وُماـ زُماالته ذم ـمٚما٥م  أي طمٚم٘م٦م ىرج، َوَُم

اًمٕمٚمااؿ؟ وُمااـ شمالُمٞمااذه اًمااذيـ أظمااذوا قمٜمااف؟ وُماا٤م طم٤مًمااف 

قظمف وروم٘م٤مئاااف وشمالُمٞماااذه؟ هاااؾ وؾماااٚمقيمف ذم ٟمٔمااار ؿماااٞم

يِمااٝمدون ًمااف سم٤مًمّمااالح واًمت٘مااقى؟ وهااؾ يِمااٝمدون ًمااف 

سم٤محلٗمظ واإلشم٘م٤من؟ وهؾ اؾمتٛمر قمغم ذًمؽ ـمقال قمٛمره أو 

شمٖماػم ذم وظمار قمٛماره؟ وُماـ ذا ُماـ شمالُمٞماذه أظماذ قمٜمااف ذم 

ـْ أظمذ قمٜمف ىمٌؾ شمٖمػمه؟...إًمخ...إًمخ.  طم٤مًم٦م اًْمٙمؼَِم؟ وَُم
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 حـامتـاخل
اعمًاٚمؿ اًمياوري٦م ُماـ هاذا يمٚماف إمم طم٤مضما٦م  ُص ٚمُ خْ ٟمَ وَ 

٦م ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م: ٕهن٤م ىمَ  ام اًمديـ، وٓ ياتؿ إؾماالم قَ واعمٚمح 

 اعمًٚمؿ سمدوهن٤م.

وقمٚمٞمااف وماا٢مين أوز سمٛمزيااد اًمٕمٜم٤مياا٦م وآهااتّمم سمٓمٚماا٥م 

اًمٜمٌل صاغم اهلل قمٚمٞماف وؾماٚمؿ يماّم ىما٤مل اإلُما٤مم  ؿِ ٚمْ اًمٕمٚمؿ، قمِ 

 اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل  

صَمٜم٤م            اًمٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من ومٞمف ىم٤مل طَمد 

 قى ذاع وؾمقاس اًمِمٞم٤مـملمُم٤م ؾِم و     

وأوز أيْم٤ًم سمٛمزيد اهتّمم اًمٜم٤مس سم٤مًم١ًمال واحلارص 

اًمٜمٌاال صااغم اهلل قمٚمٞمااف وؾمااٚمؿ ذم يمااؾ  ٦مِ ٜم  قمااغم شمٓمٌٞمااؼ ؾُماا

          ٝماا٤م أؾماا٤مس اًمؽمسمٞماا٦م ٚمِ ٕمْ ضَم ذم طمٞماا٤ماؿ وَ ؿماا١موهنؿ ورٙمٞمٛمٝماا٤م 

عمختٚمٗماا٦م، ذم إهة واعمجتٛمااع وذم يمااؾ ُمٜماا٤مطمل احلٞماا٤مة ا

          صغم اهلل وؾمٚمؿ قماغم ٟمٌٞمٜما٤م حمٛماد ووم٘مٜم٤م اهلل مجٞمٕم٤ًم ًمذًمؽ، و

 وقمغم وًمف وصحٌف أمجٕملم.
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 فهزس ادلىضىعاخ
 3 .إهاادا 

 5 .إواا٤م ة

 7 .شم٘مديؿ اًم٘م٤مس اًمٕمالُم٦م/ حمٛمد سمـ إؾمّمقمٞمؾ اًمٕمٛمراين

 11 .شم٘مديؿ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م/ حمٛمد سمـ قمكم قمجالن

 17 .اًم٘م٤مس اًمٕمالُم٦م / قمٌداعمٚمؽ سمـ أمحد اًمقزيرشم٘مديؿ 

 21 .د/ هم٤مًم٥م سمـ قمٌداًمٙم٤مذم اًم٘مرر-ؿ  أشم٘مدي

 29 .ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ

ح وادلتهاووني تها
َّ
ى
ُّ
 39 .أصىاف ادلىكزيه نهس

 43 .كتاب اهلل وسىتي

 51  .قمٜمد أئٛم٦م احلدي٨م ىمراسم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ووًمف وؾمٚمؿ

 55 .اًمراومْم٦م ي١مُمٜمقن سمٌٕمض ويٙمٗمرون سمٌٕمض

 57 .ؾمقرة احلنمشم٠مُمالت ٕرسمع وي٤مت ُمتت٤مسمٕم٤مت ه٤مدي٤مت ُمـ 

 61 .مكاوح انسىح انىثىيح يف انتشزيع اإلسالمي

ٜم ٦م وشمٕمريٗم٤ما٤م  ً  61 .اًم

 63 أيٞمتٝم٤م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م.

ٜم ٦م هل احلٙمٛم٦م  ً  65  .اًم
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اٜم ٦م هل اعمََرد  واعمرضمع.  ً  73 اًم

ُم ىمقٌل قم  77 غم ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.ٓ ُيَ٘مد 

ح وحي مه اهلل تعاىل
َّ
ى
ُّ
 83 .انس

ح ومشىنيتها وكماذلا
َّ
ى
ُّ
 87 .  ضزورج انس

ح تاحلكم انشزعيـاستق
َّ
ى
ُّ
 93 .الل انس

ٜم ٦مِ   ً  101  .ٟمّمذج وأُمثٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم واًمنمائع ذم اًم

 103 .ذم اًمٕم٘م٤مئد

 104 .ذم اًمٕم٤ٌمدات

 108 .ذم اعمٕم٤مُمالت

 109 .وذم اًمًٜم٦م حمرُم٤مت

 112 وذم اًمًٜم٦م ومرائض وواضم٤ٌمت.

ـحكتـاتـح وت
َّ
ى
ُّ
 119 .ـدويـه انس

ٜم ٦م ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي  ً  125 .يمت٤مسم٦م اًم

ح أو شك فيها كهها أو 
َّ
ى
ُّ
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 139 اًمتحذير واًمققمٞمد اًمِمديد عمـ   َيت ٌِع ؾمٜمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 اإلميان  وكمانه مبحمد صهى اهلل عهيه وسهم
 
 143 .حقيقح

 145 د  اإليّمن سمٛمحٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.قمالُم٤مت وُمٔم٤مهر ص
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 153 طم٘مٞم٘ماا٦م اعمحٌاا٦م وُمٔم٤مهره٤م.

صهى اهلل عهيه فضم انتأسي واإلقتداء تانىثي 
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163 
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