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 [َكز١َ ايؾاصح] 

اهلل  إٓ إًمف ٓ أن أؿمٝمدوَرؾُمقل اهلل  قمغم اًمًالمو اًمّمالةو هلل احلٛمد

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ورؾمقًمف حمٛمدا قمٌده أن وأؿمٝمد

:ٔمٶمد أٰمڅم
 (1)

 

ي٤مٟم٤مت, وهل ُمـ إُمقر  وم٢من دراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اعمٝمامت إذ أهن٤م أصؾ اًمدِّ

اعمتحتامت دراؾمتٝم٤م وُمٕمرومتٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم واعمًٚمامت إذ هب٤م صالح اًمٌقاـمـ 

طمّمقل اًمٌدع اًمٌٚمٞم٤مت وُم٤م شمرى ُمـ شمٗمرق إُم٦م إمم واجلٚمٞم٤مت, وسمٗم٤ًمده٤م 

ومرق وطمزسمٞم٤مت ؾمٌٌف خم٤مًمٗم٦م أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٤مت 

 وإصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٤مت.

وىمد شمٜم٤مومس اًمٕمٚمامء أصح٤مب اهلٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٤مت ذم يمت٤مسمف اعمٓمقٓت 

 :واعمختٍمات ذم هذا اًم٤ٌمب, ومٛمٜمٝم٤م

سمـ احلًلم,  يمت٤مب اًمنميٕم٦م ًممضمري أيب سمٙمر حمٛمد :َٚٔ ٖشٙ ايهتب

سمـ  سمـ اإلُم٤مم أمحد, ويمت٤مب أصقل اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم أمحد ويمت٤مب اًمًٜم٦م ًمٕمٌداهلل
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طمٜمٌؾ, ويمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓم٦م اًمٕمٙمؼمي, ويمت٤مب احلج٦م 

ذم سمٞم٤من اعمحج٦م ًمألصٗمٝم٤مين, ويمت٤مب ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ًمٚمٌخ٤مري, ويمت٤مب 

يب قم٤مصؿ, ويمت٤مب اًمتقطمٞمد ٓسمـ ظمزيٛم٦م, ويمت٤مب اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م ٓسمـ أ

  .وزم سمحٛمد اهلل ذح قمٚمٞمف, ًمٚمخالل, ويمت٤مب أصقل اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب زُمٜملم

ويمت٤مب اقمت٘م٤مد أهؾ احلدي٨م ٕيب سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم, ويمت٤مب اقمت٘م٤مد اًمًٚمػ 

أصح٤مب احلدي٨م ًمٚمّم٤مسمقين, ويمت٤مب اًمًٜم٦م ًمٚمٛمروزي, ويمت٤مب ذح اقمت٘م٤مد 

امقم٦م ًمالًمٙم٤ميل, واًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٕيب ضمٕمٗمر أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجل

 اًمٓمح٤موي.

وم٠مقمٔمٛمٝم٤م وأضمٚمٝم٤م يمت٤مب اهلل, اًمذي ٓ  :أَا َٔ حٝح ايهتب املتط١ُٓ

  .ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف شمٜمزيؾ ُمـ طمٙمٞمؿ محٞمد

 .وصحٞمح ُمًٚمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري ويمذا ُم٤م شمْمٛمٜمف

ضمؿ, ويمؾ هذا ُمـ سم٤مب واعمٕم٤م ,واعمّمٜمٗم٤مت ,واًمًٜمـ ,وُم٤م شمْمٛمٜمف اعم٤ًمٟمٞمد

 طمٗمظ اهلل ًمديٜمف.

 "اعم٤ٌمدئ اعمٗمٞمدة ذم اًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف واًمٕم٘مٞمدة" ٚنإ َٓٗا نتاب: 

-طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم -سمـ قمكم احلجقري  ًمِمٞمخٜم٤م اهلامم: أيب قمٌد اًمرمحـ حيٞمك

 قمغم يمرؾمٞمف ودقمقشمف.  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ظمٚمٞمٗم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل 
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ص٤مطم٥م اًمٕم٘مٞمدة اًمّم٤مومٞم٦م واًمٓمري٘م٦م اعمروٞم٦م, وإظمالق اًمزيمٞم٦م راوم٘مٜم٤مه 

طمًيا وؾمٗمرا ومقضمدٟم٤مه قمغم طم٤مل ين اًمّمديؼ واحلٌٞم٥م, ويٖمٞمض اًمٕمدو 

٤ًٌم ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ, وًمٓمالب اًمٕمٚمؿ ُمتٗم٤مٟمًٞم٤م ذم ظمدُم٦م اًمدقمقة, يمرياًم  اًمٌٕمٞمد, حم

 ًمف اًمث٤ٌمت إمم اعمامت. قمز وضمؾطمٚمٞماًم, وم٠مؾم٠مل اهلل 
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 رتضمج١ املصٓف حفع٘ اهلل تعاىلد

  :وىمد شمرضمؿ ًمٜمٗمًف طمٗمٔمف اهلل شمرمج٦م خمتٍمة ىم٤مل ومٞمٝم٤م

٤ًٌم يمثػًما محداّ  هلل احلٛمد  ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أن وأؿمٝمد ومٞمف, ُم٤ٌمريًم٤م ـمٞم

  ورؾمقًمف. قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ

 بعز: أَا

 وٟمِم٠ميت وسمٚمدي واؾمٛمل ُمقًمدي قمـ ٟمٌذة أيمت٥م أن ُمٜمل ـُمٚم٥م وم٘مد

 -اهلل أقمزهؿ- إطم٦ٌم ُمـ اًمٓمٚم٥م شمٙمرار وسمٕمد سمذًمؽ, يتٕمٚمؼ ُم٤م وسمٕمض

 .إؾمٓمر هذه سمٙمت٤مسم٦م ـمٚمٌٝمؿ شمٚمٌٞم٦م رأي٧م

 :ا٬متق٩مٿمؼ ؤمڅمهلل ٩مځم٪مقل

 ُمـ احلجقري, يٕم٘مقب سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ حيٞمك وم٠مٟم٤م :امسٞ أَا

 أن اهلل أؾم٠مل- اًمُٙمَٕمْٞمدٟم٦م ضمٌؾ أصؾ ذم احلَٜمَجرة ىمري٦م ُمـ َوه٤من, سمٜمل ىمٌٞمٚم٦م

 .-رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب قمٚمؿ سمٓمٚم٥م ُيٙمرُمٝمؿ

 همػم سمٛم٤ًموم٦م قمٜمٝم٤م شمٌُٕمد ىمري٦م إمم يٕم٘مقب قمكم سمـ أمحد ضمدي اٟمت٘مؾ صمؿ

 واًمدي أظمقال ومٝمؿ ُمٜمٝمؿ, وشمزوج اًمزهم٤مسمٞم٦م, ىمٌٞمٚم٦م ضمؼَم  ىمري٦م هل٤م ُي٘م٤مل يًػمة

 ىمري٦م قم٘م٤مل أهة ُمـ سم٠مُمل أيْم٤م ُمٜمٝمؿ وشمزوج أهشمف سمٕمض قمٜمد سمٞمٜمٝمؿ ٟمِم٠م

 ٟمحق ىمٌؾ ُمقًمدي يم٤من وومٞمٝم٤م -أطمٞم٤ميٝمؿ وأصٚمح أُمقاهتؿ اهلل رطمؿ- اًمزهم٤مسمٞم٦م

 (.اًمٞمٛمٜمٞم٦م اجلٛمٝمقري٦م اًمثقرة) سمـ ُيًٛمك ُم٤م أي٤مم ذم قم٤مًُم٤م, أرسمٕملم
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 ومٙم٤من سم٤مًمزراقم٦م ؿمٖمقف -ـم٤مقمتف ذم قمٛمره ذم وأُمد اهلل طمٗمٔمف- وواًمدي

 ذًمؽ, وهمػم واًمًٛمًؿ اًمذرة ُمـ اًمٙمثػم اخلػم ُمٜمٝم٤م يٛمتٚمؽ يمٌػمة ُمزرقم٦مً  يزرع

 ُم٤م ُمع اجلدب قمٜمد واًم٘مّم٥م اًمذرة ُمٜمف ي٘مؽموقن اًمٜم٤مس سمٕمض يم٤من طمتك

 اعمٕمٞمٌم اجل٤مٟم٥م ذم احلٛمد وهلل ومٙم٤من واًمٌ٘مر, اًمٖمٜمؿ ُمـ اعمقار ُمـ اهلل أقمٓم٤مه

 . طم٤مل أطمًـ قمغم

 واًمِمّٛم٦م واًمدظم٤من اًم٘م٤مت قمـ: سمٕمٞمديـ طمًٜم٦م شمرسمٞم٦م وأظمقاين أٟم٤م ورسّم٤مٟم٤م

  اًمٌالي٤م. ُمـ ذًمؽ وهمػم

  أؿمد ُمـ ويم٤من
ٍ
 صالة ذم ىمّمقرا أطمدٟم٤م ُمـ يرى أن قمٚمٞمٜم٤م ُيٖمْمٌف رء

 إٓ هٜم٤مك وًمٞمس قم٤معم٤ًم, سمٕمْمٜم٤م يّمػم أن إًمٞمف ٍرء وأطم٥م اًمراشم٦ٌم, أو اجلامقم٦م

 اًم٘مرى أُملم شمٚمؽ اًمِمٞمخ, سمٛمٕمالُم٦م ُيًٛمك ومٞمام ومجٕمٚمٜمل اًمٙمت٤مشمٞم٥م, ذم اًمتٕمٚمٞمؿ

  .(-اهلل رمحف- اًمٕمت٤ميب حيٞمك) وظمٓمٞمٌٝم٤م ووم٘مٞمٝمٝم٤م

 اًم٘مرآن ىمراءة شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مديؿ, اًمتٕمٚمٞمؿ ؿم٠من هق يمام اعمِْٕمالُم٦م شمٚمؽ ذم واًمتٕمٚمٞمؿ

٤ًٌم ُمٜمٝم٤م ختّرج وُمـ اخلط, وشمٕمٚمٞمؿ اعمّمحػ, ذم ٟمٔمًرا  ىمريتف وم٘مٞمف يّمػم هم٤مًم

 .ذًمؽ وٟمحق اًمٕم٘مقد ويمت٤مسم٦م اعم١مًمٗم٦م, اخلُٓم٥م سمٕمض ذم وظمٓم٤مسم٦مً  إُم٤مُم٦مً 

 خترضم٧م وعم٤ّم. ـمالسمف أيمثر ُمـ حُيٌٜمل -اهلل رمحف- اًمٕمت٤ميب اًمٗم٘مٞمف يم٤من وىمد

 قمغم أيب قمزم اخلط ُمـ رء وُمٕمروم٦م ٟمٔمًرا اًم٘مرآن سم٘مراءة اعمِٕمالُم٦م شمٚمؽ ُمـ
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 ُمديٜم٦م أهن٤م هٜم٤مك اًمٜم٤مس قمٜمد ُيِم٤مع يم٤من طمٞم٨م اًمزيدّي٦م ُمديٜم٦م إمم يب اًمذه٤مب

 .وٟمحقه٤م واعمقاري٨م اًمٓمالق ذم اًمٗمتقى أهؾ هؿ ويم٤مٟمقا اًمٕمٚمؿ,

يـ ًمٚمٕمٚمؿ حم٥ٌم  -اهلل طمٗمٔمف- وواًمدي  وٓ واًم٘مٞم٤مم, اًمّمٞم٤مم يمثػم واًمدِّ

 وٓ واًمِمٞمٕم٦م اًمّمقومٞم٦م قمـ يٕمرف يم٤من ُم٤م وًمٙمٜمف طمرام, ُمـ درمه٤م أيمؾ أقمٚمٛمف

 زاره وُمـ يمثػًما, ويزوروٟمف ُُيّٚمٝمؿ ومٙم٤من ؿمٞمًئ٤م, اًمْم٤مًم٦م اًمٗمرق ُمـ همػمهؿ قمـ

 أوًمئؽ قمٜمد اًمدراؾم٦م ُمـ وضمؾ قمز اهلل ومٜمّج٤مين اإليمرام, هم٤مي٦م ُيٙمرُمف ُمٜمٝمؿ

 ٓ أن قمكمّ  شمٌٙمل ضمٕمٚم٧م طمٞم٨م ظم٤ممتتٝم٤م, وأطمًـ اهلل طمٗمٔمٝم٤م سم٠مُمل اًمّمقومٞم٦م

 وم٠مسم٘م٤مين صٖمػم, وأٟم٤م اًمٌالد ُمـ رومٞمؼ سمٖمػم وطمدي سمٚمدي همػم ذم وم٠مسم٘مك أذه٥م

 واًم٘مش اخلِم٥م ُمـ ُمًجًدا سمٜمك ُمـ أول اهلل طمٗمٔمف ويم٤من اًمٖمٜمؿ, أرقمك أيب

 ُمّمٚمٞم٤م أرسمٕملم ٟمحق يًع صٖمػم ُمًجد أٟمف وُمع أن, ومٞمٝم٤م هؿ اًمتل ىمريتٜم٤م ذم

 ووؾّمٕمف احلجر ُمـ سمٜم٤مه هتّدم وعم٤ّم طمقًمف, اًم٘مرى ُمـ ًمٕمدد ضم٤مُمٕم٤م ُيٕمتؼم آٟمذاك

 وأظمٓم٥م اًمٖمٜمؿ رقمل ذم خيٚمٗمٜمل ُمـ ُُيٕمؾ اجلٛمٕم٦م يقم وذم إُم٤مُمف, أٟم٤م ويمٜم٧م

 اًمرسّم٤مٟمٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت) قمغم أقمتٛمد يمٜم٧م ُم٤م وأيمثر اعم١مًّمٗم٦م, اخلٓم٥م سمٕمض ذم هبؿ

 .هل٤م شمٙمراري ًمٙمثرة أطمٗمٔمٝم٤م أن يمدت طمتك( اهلل رمحف ًمٚمٌٞمح٤مين

 صالة سمٕمد اإلىمراء طمٚم٘م٦م أطمي ومٙمٜم٧م اًمًٕمقدي٦م إمم ذه٧ٌم ذًمؽ سمٕمد صمؿ

 ذم -اهلل طمٗمٔمف– إومٖم٤مين اهلل قُمٌٞمد اًمِمٝمػم اعمُ٘مرئ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م قمٜمد اًمٗمجر

 ًمٜم٤م, اًمًامع ىمٌؾ سمف يٌدأ يم٤من ُمًٚمؿ صحٞمح ُمـ ؿمٞمئ٤م قمٜمده وؾمٛمٕمٜم٤م أهب٤م, ُمديٜم٦م
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 ذم اًم٘مرآن يدّرس يم٤من اًمذي أقمٔمؿ حمٛمد اعم٘مرئ اًمِمٞمخ إمم اٟمت٘مٚم٧م ؾم٤مومر صمؿ

 أيًْم٤م, اًمِمٞمخ ؾم٤مومر صمؿ إقمراف, ؾمقرة إمم قمٚمٞمٝمام وم٘مرأت اًمٞمحٞمك, ُمًجد

 وهلل سمِمػم حمٛمد اعم٘مرئ قمٜمد قم٤مصؿ قمـ طمٗمص سمرواي٦م اًم٘مراءة وأيمٛمٚم٧م

 .احلٛمد

 إمم ُيرؿمدين ُمـ آٟمذاك هٜم٤مك أضمد مل آٟمذاك ًمٚمٕمٚمؿ اًمِمديدة حمٌتل وُمع

 ىم٤ميٛملم يم٤مٟمقا ممـ اعمٛمٚمٙم٦م قمٚمامء ُمـ همػمه أو سم٤مز اسمـ اإلُم٤مم سم٤مًمِمٞمخ آًمتح٤مق

- اًمقادقمل ه٤مدي سمـ ُم٘مٌؾ اًمٕمالُم٦م سم٤مًمِمٞمخ ؾمٛمٕم٧م صمؿ اهلل, رمحٝمؿ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ

 اهلل صغم-رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب قمٚمقم ُيدّرس ؾمٚمٗمل قم٤ممل وأٟمف -اهلل رمحف

 ىمرى إطمدى -ظمػم ًمٙمؾ أهٚمٝم٤م ووومؼ اهلل طمرؾمٝم٤م- دُم٤مج ذم -وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 وأًمػ وأرسمٕمامي٦م مخ٦ًم قم٤مم ذم اعم٤ٌمريم٦م داره ذم سمف وم٤مًمتح٘م٧م صٕمدة, سمالد

  واًمًالم. اًمّمالة ص٤مطمٌٝم٤م قمغم( هـ ٥٨٤٩) اًمٜمٌقي٦م ًمٚمٝمجرة

 وٓ اٟمٍمف, صمؿ ظمػًما, اهلل رمحف اًمِمٞمخ يب ووّص  واًمدي ُمٕمل وضم٤مء

 .وآظمر طملم سملم اعم٤مًمٞم٦م سم٤معم٤ًمقمدات اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م قمغم زم ُمٕمٞمٜم٤ًم يزال

 وٓ اًمًٗمري٤مت, يمثرة أطم٥م ٓ اًمٕمٚمؿٮ ـمٚم٥م ذم اًمت٤مريخ ذًمؽ ُمـ وسم٘مٞم٧م

 يدي قمغم ومْمٚمف ُمـ -وضمؾ قمز- اهلل ين طمتك إوىم٤مت ُمـ رء وٞم٤مع

 رمحف- اًمقادقمل ه٤مدي سمـ ُم٘مٌؾ اعمٞمٛمقن اًمًٚمٗمل اعمحدث اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخٜم٤م

 .ؿمّتك قمٚمقم ذم آؾمتٗم٤مدة ُمـ يمثػم سمخػمٍ  -اهلل
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 ُمـ مجٞمٕم٤م ٟمتٚم٘م٤مه ُم٤م إمم ُأوٞمػ يمٜم٧م اعم٤ٌمرك, اًمدار هذا ذم احل٤مل هق ويمام

- اًمقادقمل ه٤مدي سمـ ُم٘مٌؾ اًمٞمٛمـ ذم اًمًٚمٗمٞم٦م اًمدقمقة ُمِم٤ميخ ؿمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م

 اعمِم٤ميخ سمٕمض قمٜمد ,....اًمٗم٘مف و اًمٕم٘مٞمدة اًمٜمحق ذم اًمدروس سمٕمض -اهلل رمحف

 ؿمٙمر اًمدار, ذم -اهلل رمحف- اًمقادقمل اإلُم٤مم ؿمٞمخٜم٤م ـمالب أيم٤مسمر ُمـ إضمٚم٦م

 إقمغم اًمٗمردوس اهلل أؾمٙمٜمف ُم٘مٌؾ ؿمٞمخٜم٤م يم٤من ذًمؽ وسمٕمد مجٞمًٕم٤م, هلؿ اهلل

 -اهلل رمحف- أضمٚمف دٟمك وعم٤ّم ؾم٤مومر, أو ُمرض إذا اًمتدريس ذم أٟمقسمف أن ي٠مُمرين

 .احل٤مل ذًمؽ قمغم ًمف ظمَٚمٗم٤مَ  سمٕمده أيمقن أن أوص

 -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ سمٛمقت أن اًمًقء فمـ ئمٜمقن اًمدار هذه أقمداء ويم٤من

٤م ًمٚمٕمٚمػ ُمٙم٤مًٟم٤م سمٜمٞم٤مهن٤م وشمّمػم اًمدقمقة هذه ؾمتزول ًً  يمام اًم٘م٤مت ًمتخزيـ وجم٤مًم

 اهلل أىمٌؾ ومٚماّم  ذًمؽ, وىمٌؾ اًمِمٞمخ ُمرض ومؽمة ذم وهمػمٟم٤م ٟمحـ ٟمًٛمٕمٝمؿ يمٜم٤م

 وشمقؾمٕم٧م -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ ُمقت سمٕمد اخلػم هذا قمغم اًمٕم٤ٌمد سم٘مٚمقب

 اًمدار ُم١مؾمس طمٞم٤مة ذم قمٚمٞمف يم٤مٟمقا ُم٤م أوٕم٤مف اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم وص٤مر أيمثر اًمدقمقة

 ُأصٞم٥م ُمـ سمٕمض ذًمؽ ُمـ اهمت٤مظ -اهلل رمحف- اًمقادقمل اإلُم٤مم ؿمٞمخٜم٤م

 أهؾ ُمـ همػمهؿ وُمـ -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ ـمالب ُمـ يم٤من ممـ احلًد سمٛمرض

 .ُمٙمرهؿ وسمّقر ذهؿ اهلل ومدومع احلزسمٞم٦م, واًمٗمتـ اًمدٟمٞمقي٦م إهمراض

 سمٕمد, وُمـ ىمٌؾ ُمـ هلل واًمٗمْمؾ إُم٤مم, إمم ظمػم يمؾ ذم اًمدقمقة شمزال وٓ

ـْ  سمُِٙمؿْ  َوَُم٤م﴿ :اًم٘م٤ميؾ ومٝمق ـَ  ٟمِْٕمَٛم٦مٍ  ُِم  حيٗمظ أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل ,﴾اهللهِ وَمِٛم
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 اًمٗمتـ اعمًٚمٛملم سمالد وؾم٤مير سمالدٟم٤م وقمـ قمٜم٤م يدومع وأن ودقمقشمٜم٤م, ديٜمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م

  ها .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد سمٓمـ, وُم٤م ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م
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 ربك١ٝ َكز١َ ايؾاصح حفع٘ اهلل تعاىلد

 قمٔمٞمؿ اعمٌٜمك ويمت٤مب اعم٤ٌمدئ اعمٗمٞمدة ذم اًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف واًمٕم٘مٞمدة صٖمػم

 ُمًامه قمغم وطم٤مًمف أٟمف اؾمؿٌ  ُمٗمٞمدة ٕسمقاٍب و يمثػمة ًمٕمٚمقمٍ  ُم٘مرٌب  ومٝمق اعمٕمٜمك

 .ُمٕمٜم٤مه حيٛمؾ وًمٗمظٌ 

 واًمٕمٚمؿ اإلؾمالم ذم اعمٌتدئ حيت٤مضمٝم٤م قمٚمقم أي: (اٚمٌڅمدئ) :٩مٹمق٬مف

 .همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقم اًمتل يم٤مٕؾمس اعم٤ٌمدئو وآؾمت٘م٤مُم٦م

 قمغم ُمٌٜمٞم٦م أهن٤م طمٞم٨م ُمـ شمٕمٚمهَٛمٝم٤م ُمـ يًتٗمٞمده٤م اًمتل أي: (اٚمٸمٿمدة) :و٪مق٬مف

اًمٕمٚمقم  شُمٓمٚم٥م أضمٚمف ُمـ اًمذي إصؾ هق وهذا واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ أدًم٦م

 ًمالؾمتٗم٤مدة واإلوم٤مدة ومػمومع اجلٝمؾ قمـ ٟمٗمًف وهمػمه.

 ٚنُا قاٍ ايغعزٟ يف َٓع١َٛ ايكٛاعز ايفك١ٝٗ:

 واًمدرن قمٜمؽ اًمِمؽ يزيؾ قمٚمؿ اعمٜمـ أومْمؾ أن هدي٧م اقمٚمؿ

 ويقصؾ اًمٕمٌد إمم اعمٓمٚمـــقب ويٙمِمػ احلؼ ًمذي اًم٘مٚمقب

 سمف اًمٕمٌٞمد اهلل قمغم طمؼ ُمّمدر وطمد يقطمد وهق: (ا٬متق٘مٿمد ّم) :و٪مق٬مف

 اجلٜم٤من ٕهٚمف وأقمد اجلٝم٤مد ذع وٕضمٚمف اًمٙمت٥م أٟمزًم٧مو اًمرؾمؾ أرؾمٚم٧م

وهق  احلؼ اعم٘مدم, واًمٓمريؼ اعمٕمٔمؿ, واًمٕمٚمؿ اعمٗمخؿ ومٝمق اًمٜمػمان, وعمخ٤مًمٗمٞمف

 .همػمه, ومال صالح وٓ ىمٌقل ٕي قمٛمؾ إٓ سمف قمٚمٞمف ُيٌٜمك اًمذي إؾم٤مس
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ٓ يدظُمُؾ اجلٜم٦َم إٓ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ىم٤مل طمٞم٨م

شاعم١مُمٜمقنَ 
(1)

 شإٓ ٟمٗمس ُمًٚمٛم٦م» :, وذم رواي٦م
(2)

. 

ڇمٍ  ٫ُمؾ   ِّم  َٔمٶَمْثٽمَڅم َو٬َمٹَمْد ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل ًٓ  ُأٰمَّ ُٟمق ٌُُدوا َأنِ  رَّ اهلل  ا٣ْم

ٌُقا
  .[03:اًمٜمحؾ ] ﴾١مَّڅم٨ُمقَت  َواْٗمَتٽمِ

ـْ  َأْرَٟمٻْمٽمَڅم َوَٰمڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٌْٻمَِؽ  ِٰم ـْ  ٪َم َّٓ  َرُٟمقلٍ  ِٰم فُ  إ٬َِمٿْمفِ  ڀُمقِ٘مل إِ  إ٬َِمفَ  َٓ  َأڀمَّ

 َّٓ ٌُُدونِ  َأڀَمڅم إِ  . [52 :إٟمٌٞم٤مء] ﴾٩َمڅم٣ْم

 شٔمٽمل اإلٟمالم ٣مٛم مخس» :-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م اسمـ قمٛمر  وذم
(3)

.  

  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ :ش٣مٛم أن يق٘مد اهلل» :ٹمق٬مفؤمدأ ٔم

إڀمؽ ٕمٹمدم ٣مٛم ٪مقم ٰمـ » :-ريض اهلل قمٜمف -وذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ 

 شأهؾ ا٬مٺمتڅمب ٩مٻمٿمٺمـ أول ٰمڅم ٕمد٣مقهؿ إ٬مٿمف أن يق٘مدوا اهلل
(4)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

وهبذا ٟمٕمٚمؿ أٟمف ُي٥م شم٘مديؿ قمٚمؿ اًمتقطمٞمد واًمٕمٛمؾ سمف قمغم يمؾ قمٚمؿ وقمٛمؾ, 

فُ  ٩َمڅم٣ْمٻَمؿْ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم َّٓ  إ٬َِمفَ  َٓ  َأڀمَّ  , وؾمٞم٠ميت[16 :حمٛمد] ﴾٬مَِذڀْمٌَِؽ  َواْٟمَتٷْمٸِمرْ  اهلل إِ

 اهلل. ؿم٤مء إن ُمقـمٜمف ذم سمٞم٤مٟمف

                                                           

 .ريض اهلل قمٜمف, من حديث عمر بن اخلطاب (114)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
من حديث أيب ىريرة  (111), واإلمام مسلم يف صحيحو (0335)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)

 .ريض اهلل قمٜمف, وجاء يف الصحيحٌن أيًضا من حديث ابن مسعود ريض اهلل قمٜمف
 .(13), واإلمام مسلم يف صحيحو (5)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
 .(4045)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (4)
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 إًمٞمٝم٤م وُم٤م اًمّمالة ُم٤ًميؾ سمٕمض هٜم٤م سمف اعمرادو اًمٗمٝمؿ هق :(وا٬مٸمٹمف)٪مق٬مف: 

 مم٤م حيت٤مضمٝم٤م اعمٙمٚمػ أيمثر ُمـ همػمه٤م. 

  :أقغاّ ثالث١ إىل تٓكغِ ايطايب ٜزصعٗا اييت ايعًّٛ إٔ إس

 رسمقسمٞمتف ذم ًمف ُي٥م سمام -قمز وضمؾ-اهلل  إومراد وهق: ا٬متق٘مٿمد ٣مٻمؿ :إول

 .صٗم٤مشمفو وأؾماميف أًمقهٞمتفو

 وُم٤م اإليامن أريم٤من ُمـ اًم٘مٚم٥م قمٚمٞمف يٕم٘مد ُم٤م وهق: ا٬مٶمٹمٿمدة ٣مٻمؿ :ا٬مثڅمين

 واًم٘مدر أظمر اًمٞمقمو ورؾمٚمف ويمتٌف ُماليٙمتفوسم٤مهلل  ُمـ اإليامن حتتٝم٤م يدظمؾ

صغم اهلل قمٚمٞمف - -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل سمف أظمؼم وُم٤م ذهو ظمػمه

 واًمِمٞم٤مـملم اجلـ سمقضمقد واإليامن أشملمو اعم٤مولم أظم٤ٌمر ُمـ -وؾمٚمؿ

 .طم٘مٞم٘م٦م هلام أنو اًمٕملمو سم٤مًمًحر اإليامنو

ويدظمؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٓم٤مقم٦م أوًمٞم٤مء إُمقر وم٤مًمٕم٘مٞمدة أقمؿ ُمـ 

 اًمتقطمٞمد إذ أن اًمتقطمٞمد ُمـ اًمٕم٘مٞمدة.

 ورسمام وهق قمٚمؿ اًمٕم٤ٌمدات وُم٤م يٚمتحؼ هب٤م ُمـ اعمٕم٤مُمالت.: ا٬مٸمٹمف :ا٬مثڅم٬مډم

اًمٕم٘مٞمدة وُم٤م يٚمٞمٝم٤م  سم٤مٕصقل ويريد واًمٗمروع سم٤مٕصقلسمٕمْمٝمؿ  قمؼم قمٜمف

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ًميؾ وسم٤مًمٗمروع
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 اإلؾمالم يمِمٞمخ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض أٟمٙمره آصٓمالح ىمد هذا وًمٙمـ

 ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت" :يمت٤ميب قمغم ُم٤م سمٞمٜمتف ذم اًم٘مٞمؿ رمحٝمام اهلل اسمـ وشمٚمٛمٞمذه

 ."اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م قمغم أصمره٤مو اًمٕمٍمي٦م

  .إمم ىمِمقر وًم٤ٌمب ذ٬مؽ ٕمٹمًٿمؿ ا٬مديـ: وإٟمقأ ٰمـ

 قمـ إذى إُم٤مـم٦م» إمم شاهلل إٓ اًمف ٓ» :ىمقل اهلل ُمـ ديـ يمٚمف وم٤مإلؾمالم

 . شاًمٓمريؼ

ٌْٶُمقنَ  ٔمٳِْمعٌ  اإِليََمنُ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ٔمٳِْمعٌ  َأوْ  َوَٟم

ٌَڇمً  َوِٟمتُّقنَ  ـِ  إََذى إَِٰمڅم١َمڇمُ  َوَأْدڀَمڅمَهڅماهلل  إَِّٓ  إ٬َِمفَ  َٓ  ٪َمْقُل  ٩َمځَم٩ْمٳَمٻُمپَمڅم ٠ُمٶْم  ا٬مٴمَِّريِؼ  ٣َم

ٿَمڅمءُ  ٌَڇمٌ  َواْْلَ ـَ  ٠ُمٶْم  شاإِليََمنِ  ِٰم
(1)

, أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف, قمـ أيب 

 .-ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

صغم اهلل قمٚمٞمف -وصم٧ٌم قمـ رؾمقل اهلل  -قمز وضمؾ-ومٞمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء قمـ اهلل 

 يمؾ سمحًٌف, واهلل اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.  -وؾمٚمؿ

يف  املبادئ املفيدة شرحة دالفري الدرة" ٚناْت تغ١ُٝ ٖشا ايؾضح:

 ."التوحيد والفقه والعقيدة

ُم٤م يم٤من ذم طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اعم٤ٌمدئ اعمٗمٞمدة أصمٌتٜم٤مه ذم إصؾ, وأذت : تنبيه

 )وذم احل٤مؿمٞم٦م(.  :إًمٞمف سم٘مقزم

                                                           

 .(02), واإلمام مسلم يف صحيحو (6)أخرجو اإلمام البخاري  (1)
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اهلل عظ ٚدٌ إٔ ٜٓفع ب٘ اإلعالّ ٚقز قًت يف ٖشا ايؾضح ايشٟ أعأٍ 

 : ٚاملغًُني

 قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة ي٤م أظمـــــ٤م اًمٕمروم٤من إن اًمٕمٚمقم يمثـــــــــػمة وأمهٝمــــ٤م 

 ٟمٕمؿ اعمٙم٤مؾم٥م دوٟمٛمـــ٤م ظمًـران أىمٌؾ هدي٧م إمم اًمٕمٚمــقم وم٢مهنــــــ٤م 

 ذم اًمٗم٘مف واًمتقطمٞمد واإليٛمــــ٤من إن اعم٤ٌمدئ ىمـد أومـــــ٤مد ُمٕم٤مروًمـــــ٤م 

 وحمذًرا ُمـ يمؾ ومٕمـــــــؾ داين وُمراشم٥م اًمديـ احلٜمٞمـــػ أسم٤مهنـــــ٤م 

 سمًرا وإطم٤ًمًٟم٤م ويّمٚمح ؿمــــــ٤مين وًمذا ذطم٧م يمتــ٤مب ؿمٞمخل اردمل 

 درر اًمٕمٚمقم شمٚمـــقح يم٤مًمٕم٘مٞمــ٤من  سمـ)اًمدرة( اطمٗمٔمٝم٤م )اًمٗمريدة( إذ طمقى

 ودم٤موز اًمٚمٝمؿ قمـ قمّمٞمــــــ٤مين ي٤م رب وم٤مىمٌؾ يمؾ ومٕمــــٍؾ ص٤مًمـــٍح 

 أضمًرا يٌٚمٖمــــــــف رى اًمرمحـ وم٤مطمٗمظ إهلل ؿمٞمخٜم٤م وايمت٥م ًمــــــف 

 

ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م  ٥٨٨٥رسمٞمع أظمر/ ًمٕم٤مم  ٦٦ذم يقم  نتبت٘:

 اًمنميٗم٦م, قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ.

 سم٤مًمٖمٞمْم٦م –ُمريمز اًمّمح٤مسم٦م 
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 : اهلل أَني بٔ عبز اهلل ايتبغٞ اجلظا٥ضٟٚقاٍ أخْٛا أبٛ عبز 

 قمٌد احلٛمٞمد ًمنمطمف سمٌٞمـــــ٤من ذح اعم٤ٌمدئ ًمٚمحجقري اٟمؼمى 

 وسمري٘مٝم٤م ذم هم٤مي٦م اًمٚمٛمٕمــــــ٤من سم٤مًمدرة اظمت٤مر اًمٗمريدة وؾمٛمــــف 

 يم٤مًمٖمٞم٨م زاد شمدومؼ اًمًٞمــــالن وطمقى ومقايد ذم اًمًٓمقر همزيرة 

ف عمٕمـــــــــ٤من قمٌد احلٛمٞمد اًمزقمٙمري سمنمطمــف  زان اعم٤ٌمدئ ومٙمه

 طمًـ وشمدىمٞمؼ ُمع آشم٘مـــــ٤من وأسمق حمٛمد اقمتٜمك سم٤مًمنمح ُمــع 

 ُمع يمقٟمف ؾمٝماًل قمغم اًمقًمــــدان وسمنمطمف زاد اًمٙمت٤مب ؾمٝمـــقًم٦م 

 واًمِمٞمخ أهؾ اًمؼم واإلطمًـــ٤منًمٙمـ أراد اًمؼم ُمٜمف سمِمٞمــــــخٜم٤م 

ا سمِمٞمخ ٟم٤مصح ُمتٗمــــــــ٤من ظمدم اًمٙمت٤مب ُمدىمً٘م٤م ومٖمــــدا سمف   سمرًّ

 هق ؿمٞمخٜم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمرومــ٤من وٟمحٌف ذم اهلل ضمـــــــؾ ضمالًمف 

 قمرف اًم٘ميصُّ ًمٗمْمٚمف واًمـــداين هق ؿمٞمخٜم٤م حيل احلجقري اًمذي 

 هق صمٛمرة ُمـ ذًمؽ اًمًٌتـــــ٤من ٓ همرو أن يزدان ذح ُمٜمــف إذ  

 ُمٜمؽ ُمثقسم٦م سمجٜمـــــــ٤من وأٟمٚمف ومت٘مٌؾ اًمٚمٝمؿ ُمٜمـــــف يمتـــــ٤مسمف 

 

ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م  ٥٨٨٥رسمٞمع أظمر ًمٕم٤مم  ٦٦ذم يقم  نتب٘:

 قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ.

 صٜمٕم٤مء-ُمريمز سمِم٤مير اخلػم
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 الحجوري الز ُّغْكُّري  بن يحيى كتبه أبو محمد غبدالحميد

 حفظه اهلل تػالى

 الغيضة –المهرة  -اليمن 

 هـ  6446/ ربيع ايدرة/61وكان تاريخ المراجػة األديرة: 

() 
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 [َكز١َ املؤيف حفع٘ اهلل تعاىل ْٚفع بعًُ٘]

   

                       :الشرح

سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اىمتداًء سمٙمت٤مب اهلل اًمٕمٔمٞمؿ وشم٠مؾمًٞم٤م سمرؾمقًمف اعم١مًمػ يمت٤مسمف  اومتتح

  .ط اًمّم٤مدق إُملم

يٗمتتح -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اومتتح اهلل اًم٘مرآن سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ويم٤من اًمٜمٌل وم٘مد

صغم اهلل قمٚمٞمف -ُمراؾمالشمف ويمت٤مسم٤مشمف هب٤م ومٗمل طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من ذم يمت٤مب اًمٜمٌل

ؿِ » :إمم هرىمؾ-وؾمٚمؿ ًْ ـِ  ٔمِ ْْحَ ِ٘مٿمِؿ، اهلل ا٬مرَّ ـْ  ا٬مرَّ دٍ  ِٰم ٌْدِ  ُُمَټمَّ  اهلل ورٟمق٬مف إ٦َِم  ٣َم

ومِ  ٣َمٵمٿِمؿِ  ِهَر٪ْمَؾ  ـِ  ٣َمَٛم  َٟماَلمٌ  :ا٬مرُّ ٌَعَ  َٰم څم اهُلَدى، إمَّ  ٔمِِد٣َمڅمَيڇمِ  َأْد٣ُمقكَ  ٩َمڃميِن   َٔمٶْمُد، َأٰمَّ

ٻَمْؿ، َأْٟمٻمِؿْ  اإِلْٟماَلِم، ًْ ، اهلل َأْٗمَركَ  ُيڂْمٕمَِؽ  َٕم َٕم٥ْمِ  إِْٖمؿَ  ٣َمٻَمٿْمَؽ  ٩َمڃمِنَّ  َٕمَق٬مَّٿْمڈَم  ٩َمڃمِنْ  َٰمرَّ

ٿم ٥مَ 
ًِ  َٓ  َأنْ  َؤَمٿْمٽمَٺُمؿْ  َٔمٿْمٽمَٽمَڅم َٟمَقاءٍ  ٫َمٻمټَِمڇمٍ  إ٦َِم  َٕمٶَمڅم٬َمْقا ا٬مٺمَِتڅمِب  َأْهَؾ  َيڅم﴿و ,شإَِري

ٌَُد  َّٓ  ڀَمٶْم كَ  اهلل َوَٓ  إِ ـْ  َأْرَٔمڅمًٔمڅم َٔمٶْمٳًمڅم َٔمٶْمٳُمٽمَڅم َيتَِّخَذ  َوَٓ  ٠َمٿْمًئڅم ٔمِفِ  ڀُم٧ْمِ  اهلل ٩َمڃمِنْ  ُدونِ  ِٰم

څم ا٠ْمپَمُدوا ٩َمٹُمق٬ُمقا َٕمَق٬مَّْقا ٻمټُِمقنَ  ٔمځَِمڀمَّ ًْ  .(1440), م(4), ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, خش﴾ ُٰم

وهل يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُم٤م شم٘مدُم٧م ؿمٞمًئ٤م إٓ وسمقرك ومٞمف, ويم٤من حمروؾًم٤م سم٢مذن 

ُمـ ؿمٞم٤مـملم اجلـ واإلٟمس, ويٕمرف ذًمؽ ُمـ يمثرة اعمقاـمـ  -قمز وضمؾ-اهلل 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رَكد١َ املؤيف حفع٘ اهلل تعاىل ْٚفع بعًُ٘د
 

  19 
 

  

اعمجٞمئ هب٤م, وىمد ذيمرت ذًمؽ ُمٗمّماًل ذم ذطمل  -قمز وضمؾ-اًمتل ذع اهلل 

 قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م يرضمع إًمٞمف ُمـ أراد اًمزي٤مدة.

قمغم اًمٗمٕمؾ إذ ٓ طمقل  -قمز وضمؾ-ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل  :(اهللٔمڅمٟمؿ )وا٬مٌڅمء: ّم 

وآؾمؿ ُمِمتؼ ُمـ اًمًٛمق وهق  -قمز وضمؾ-وٓ ىمقة ًمإلٟم٤ًمن إٓ سمٕمقن اهلل 

 اًمٕمٚمق.

ًمٗمظ اجلالًم٦م قمٚمؿ قمغم اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م ُمِمتؼ ُمـ اإلًمف وهق اعمٕمٌقد  :(اهلل)و

ًمف حم٦ٌم وشمٕمٔمٞمام, وهق آؾمؿ إقمٔمؿ وأقمرف اعمٕم٤مرف ومجٞمع إؾمامء شم٤مسمٕم٦م 

قمغم ُم٤م هق ُم٘مرر ذم ىمقاقمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت, ومٞم٘م٤مل اهلل اًمرمحـ وٓ ي٘م٤مل 

  اًمرمحـ اهلل.

دال قمغم صٗم٦م اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م,  -قمز وضمؾ-اؾمؿ خمتص سم٤مهلل  :(ا٬مرْحـ)و

 ومٝمق رمحـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

قمز -اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل داًم٦م قمغم اًمرمح٦م اًمقاصٚم٦م, ىم٤مل : (ا٬مر٘مٿمؿ)و

 .[40 :إطمزاب] ﴾َرِ٘مٿمًَم  ٔمڅِمٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  َو٫َمڅمنَ ﴿ :-وضمؾ

٩متح ا٬مٶمٻمٿمؿ ذح " :وىمد شمٙمٚمٛم٧م قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمٕم٤مين اًمًٌٛمٚم٦م ذم يمت٤ميب

  , وهلل احلٛمد واعمٜم٦م."رٟمڅم٬مڇم اإلٰمڅمم اٚمجدد إ٦م أهؾ ا٬مٹمٲمٿمؿ
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 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

ٓه اهلل َوطْمَدُه  :ىم٤مل َٓ إًَِمَف إِ ٤ٌَمَريًم٤م ومِٞمِف, َوَأؿْمَٝمُد أْن  ٤ًٌم ُُم احلَْٛمُد هللِِ مَحًْدا يَمثػًِما ـَمٞمِّ

ٌُْدُه ورؾمقًمف ًدا قَم يَؽ ًَمُف, َوَأؿْمَٝمُد َأنه حُمَٛمه   .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َٓ َذِ

٤م سَمْٕمد:   َأُمه

َأْم ٫ُمٽمُْتْؿ ٠ُمپَمَداَء إِْذ َ٘مَيَ َيٶْمٹُمقَب ﴿ :وَمَٞمُ٘مقُل اهلل شَمَٕم٤ممَم ذِم يمَِت٤مسمِِف اًمَٙمِريؿِ 

َؽ َوإ٬َِمَف آَٔمڅمئَِؽ إِْٔمَراِهٿمَؿ  ٌُُد إهَِلَ ـْ َٔمٶْمِدي ٪َمڅم٬ُمقا ڀَمٶْم ٌُُدوَن ِٰم ٌَٽمٿِمِف َٰمڅم َٕمٶْم
اٚمَْْقُت إِْذ ٪َمڅمَل ٬مِ

ٻمټُِمقنَ  ًْ ـُ ٬َمُف ُٰم څم َواِ٘مًدا َوڀَمْح  .[100 :اًمٌ٘مرة ﴾]َوإِْٟمََم٣ِمٿمَؾ َوإِْٟمَحڅمَق إهَِلً

                      :الشرح

ًدا ٫َمثًِٜما) :٪مق٬مف صمٜمك سم٤محلٛمدًم٦م, وهل ذيمر حم٤مؾمـ اعمحٛمقد : (اَْلټْمُد هللِِ َْحْ

ُمع طمٌف وشمٕمٔمٞمٛمف وإضمالًمف ورسمٜم٤م شمٕم٤ممم حيٛمد قمغم يمؾ طم٤مل قمغم ومْمٚمف 

 وإطم٤ًمٟمف, وقمغم قمدًمف ويمامًمف.

قمز -شمٗمٞمد آؾمتٖمراق, أي أن مجٞمع اعمح٤مُمد صم٤مسمت٦م هلل  (احلٛمد)ذم : (أل)و

 , ًمف محد ُمـ أؾماميف وًمف محد ُمـ صٗم٤مشمف وًمف محد ُمـ أومٕم٤مًمف.-وضمؾ

 -رمحف اهلل–وومْمٚمٝم٤م قمٔمٞمؿ يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ يمثرة ُمقاـمٜمٝم٤م, وٓسمـ يمثػم  

ذيمر ومٞمٝم٤م مجاًل مم٤م حيت٤مضمف اعم١مُمـ. واهلل  "ٰمقا١مـ اْلټمد  " :رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان

 اعمًتٕم٤من.
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 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ أٟمس 

َى  إِنَّ » ـِ  اهلل ٬َمَٜمْ ٌْدِ  ٣َم ٫َْمٻَمڇمَ  َيځْم٫ُمَؾ  َأنْ  ا٬ْمٶَم ْٕ َب  َأوْ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٩َمٿَمْحټَمَدهُ  ا َٔمڇمَ  َي٧ْمَ ْ  ا٬م٧مَّ

 ش٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٩َمٿَمْحټَمَدهُ 
(1)

. 

ومتح  :ذم يمت٤ميبوىمد شمٙمٚمٛم٧م قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م واًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمِمٙمر 

 .-رمحف اهلل شمٕم٤ممم-اًم٤ٌمري قمغم ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري 

اًمِمٝم٤مدة هل اإلىمرار واإلقمالم واإلظم٤ٌمر, وهل هٜم٤م : (َوَأ٠ْمپَمُد ) :٪مق٬مف

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م, وعمحٛمد  -قمز وضمؾ-اإلىمرار هلل 

 وٓ دظمقل ذم اإلؾمالم إٓ هب٤م. سم٤مًمرؾم٤مًم٦م,

ٌد » :-اهلل قمٜمفريض -وذم طمدي٨م أيب هريرة  ٌَڇٍم ٬َمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َٕمٱَمپمُّ ٫ُمؾُّ ُٙمٴْم

 ش٩َمپمَل ٫َمڅم٬ْمٿَمِد اجلْذَٰمڅمءِ 
(2)

  واهلل أقمٚمؿ., 

څم َٔمٶْمد) :٪مق٬مف  -يمٚمٛم٦م ي١مشمك هب٤م ًمٚمٗمّمؾ سملم احلٛمد وُم٤م يٚمٞمف, ويم٤من اًمٜمٌل: (َأٰمَّ

 :ي٠ميت هب٤م ذم ظمٓمٌف قمغم ُم٤م هق ُم٘مرر ذم ُمقـمٜمف وشم٘مديره -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 وُمٝمام يٙمـ ُمـ رء سمٕمد ومٝمق يمذا.

 وىمد اظمتٚمٗمقا ذم أول ُمـ ضم٤مء هب٤م. 

                                                           

 .(5404)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
يف صحيح وضعيف  رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وصححو اإلمام األلباين (4541)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)

 :, وقال فيو(1540), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم رمحف اهلل شمٕم٤مممأيب داود 
 ىذا حديث حسن.  
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 : (221/ 8) قاٍ احلافغ يف ايفتذ

لِ  ذِم  َواظْمُتٚمَِػ  ـْ  َأوه   ىَم٤مهَل٤َم: َُم

اَلُم. قَمَٚمْٞمفِ  َداُودُ  ٩َمٹِمٿمَؾ: ًه   اًم

ـُ  َيْٕمُرُب  َو٪ِمٿمَؾ:   ىَمْحَٓم٤مَن. سْم

ـُ  يَمْٕم٥ُم  َو٪ِمٿمَؾ: . سْم   ًُم١َميٍّ

ـُ  ىُمسُّ  َو٪ِمٿمَؾ:   ؾَم٤مقِمَدَة. سْم

٤ٌَمُن. َو٪ِمٿمَؾ:   ؾَمْح

اَرىُمْٓمٜمِلِّ  َُم٤مًمٍِؽ  هَمَراِي٥ِم  َوذِم  اَلمُ  قَمَٚمْٞمفِ  َيْٕمُ٘مقَب  َأنه  ًمِٚمده ًه ٧ٌََم  وَم٢مِنْ  ىَم٤مهَل٤َمٮ اًم  صَم

ـْ  ىَمْحَٓم٤منَ  إِنه  َوىُمْٚمٜم٤َم ٦مِ  ُِم يه ُل  وَمَٞمْٕمُ٘مقُب  إؾِْماَمقِمٞمَؾ, ُذرِّ ـْ  َأوه   ُُمْٓمَٚمً٘م٤م. ىَم٤مهَل٤َم َُم

ٌَْؾ  ىَمْحَٓم٤منَ  إِنه  ٪ُمٻْمٽمَڅم: َوإِنْ  اَلُم, قَمَٚمْٞمفِ  إسِْمَراِهٞمؿَ  ىَم ًه ُل  وَمَٞمْٕمُرُب  اًم ـْ  َأوه  ىَم٤مهَل٤َم, َُم

 ها َأقْمَٚمُؿ. اهللوَ 
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ٌُُدوَن ﴿ :٪مق٬مف ٌَٽمٿِمِف َٰمڅم َٕمٶْم
َأْم ٫ُمٽمُْتْؿ ٠ُمپَمَداَء إِْذ َ٘مَيَ َيٶْمٹُمقَب اٚمَْْقُت إِْذ ٪َمڅمَل ٬مِ

ـْ  څم ِٰم َؽ َوإ٬َِمَف آَٔمڅمئَِؽ إِْٔمَراِهٿمَؿ َوإِْٟمََم٣ِمٿمَؾ َوإِْٟمَحڅمَق إهَِلً ٌُُد إهَِلَ َٔمٶْمِدي ٪َمڅم٬ُمقا ڀَمٶْم

ٻمټُِمقنَ  ًْ ـُ ٬َمُف ُٰم  . ﴾َواِ٘مًدا َوڀَمْح

 ؾمٌٞمٌؾ  ًمألسمٜم٤مء أسم٤مء وصٞم٦م أن ًمٌٞم٤من أي٦م اهلل هبذه طمٗمٔمف اعمّمٜمػ اؾمتدل

ـَ  ُأو٬َمَٰئَِؽ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  وىمد ٟمٌقي وـمريؼ ُمريض, اهلل  َهَدى ا٬مَِّذي

 .[63 :إٟمٕم٤مم ] ﴾ا٪ْمَتِدهْ  ٩َمٌپُِمَداُهؿُ 

 إسمراهٞمؿ ديـ احلؼ سم٤مًمديـ ي٠مظمذوا أن سمٜمٞمف يقيص اهلل يٕم٘مقب ٟمٌل ومٝمذا

 ًمف آؾمتًالمو ًمف ذيؽ ٓ اهلل وطمده قم٤ٌمدة وهق إؾمح٤مقو وإؾمامقمٞمؾ

 إىمقال.و اًمٕم٘م٤ميدو سم٤مجلقارح

اًمقوم٤مة  -قمٚمٞمف اًمًالم-طميت يٕم٘مقب هؾ يمٜمتؿ ُمٓمٚمٕملم طملم : واٚمٶمٽمك

وم٘م٤مل ًمٌٜمٞمف يقصٞمٝمؿ سمام ومٞمف ُمّم٤محلٝمؿ اًمديٜمٞم٦م, ُم٤م شمٕمٌدون ُمـ سمٕمدي, ومٙم٤من 

-سمـ آزر  ضمقاهبؿ ٟمٕمٌد إهلؽ, وهق اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمٌقدك وُمٕمٌقد آسم٤ميؽ إسمراهٞمؿ

وًمد إسمراهٞمؿ ُمـ ؾم٤مرة,  -قمٚمٞمف اًمًالم-سمـ إسمراهٞمؿ  وإؾمح٤مق -قمٚمٞمف اًمًالم

وًمد إسمراهٞمؿ ُمـ  -قمٚمٞمف اًمًالم-سمـ إسمراهٞمؿ  قمٞمؾوضمد سمٜمل إهايٞمؾ, وإؾمام

, وهق اًمذسمٞمح قمغم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ه٤مضمر, وإًمٞمف يٜمت٥ًم َرؾُمقل اهلل 

 اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ. 
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ٶْملَ  َٰمٶَمفُ  َٔمٻَمغَ  ٩َمٻَمَمَّ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًَّ  َأْذَٔمُحَؽ  َأين   اٚمَْٽمَڅممِ  ِّم  َأَرى إيِن   ُٔمٽمَلَّ  َيڅم ٪َمڅمَل  ا٬م

ـَ  ٠َمڅمءَ  إِنْ  َٟمَتِجُديِن  ُٕمڂْمَٰمرُ  َٰمڅم ا٩ْمٶَمْؾ  َأَٔمڈِم  َيڅم ٪َمڅمَل  َٕمَرى َٰمڅمَذا ٩َمڅمڀْمٵُمرْ   اهلل ِٰم

ـَ  څمٔمِِري ڀَمڅمهُ ﴿ :, صمؿ ىم٤مل﴾ا٬مٲمَّ ْ ـَ  ڀَمٌٿِمًّڅم ٔمڃِمِْٟمَحڅمَق  َؤَم٧مَّ ٥مَ  ِٰم څمِْلِ  :اًمّم٤موم٤مت] ﴾ا٬مٲمَّ

135]. 

 .-قمٚمٞمٝمام اًمًالم -ومٙم٤مٟم٧م اًمٌِم٤مرة سم٢مؾمح٤مق سمٕمد إرادة اًمذسمح إلؾمامقمٞمؾ

څم) :٪مق٬مف أن ُمٕمٌقَدهؿ واطمد ًمٞمس هلؿ ُمٕمٌقد ؾمقاه يمام أٟمف  :أي: (َواِ٘مًدا إهَِلً

 ٓ ذيؽ ًمف وٓ رب ؾمقاه.

ُمتًٚمٛمقن ُمٜم٘م٤مدون ًمنمقمف وأُمره,  :أي: (وڀمحـ ٬مف ٰمًٻمټمقن) :٪مق٬مف

وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من أن اإلؾمالم سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم هق ديـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم, واهلل 

 اعمًتٕم٤من.
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 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

ٌه٤مٍس  ـِ قَم ـْ طَمِدي٨ِم اسْم  -يمٜم٧ُم ظمٚمَػ اًمٜمٌل :ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمفوَصحه ُِم

ټُمَؽ » :وم٘م٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يڅم ٨مالُم إين  أ٣مٻم 

ا٘مٸمِظ اهلل حيٸمٵمَؽ، ا٘مٸمِظ اهلل جتْدُه جتڅمَهَؽ، إذا ٟمځم٬مڈَم ٩مڅمٟمځمِل اهلل  :٫مٻمَمٍت 

ڇَم ٬مق اٗمتټمٶمڈم ٣مٛم أن يٽمٸمٶمقَك  وإذا اٟمتٶمٽمڈَم ٩مڅمٟمتٶمـ ٔمڅمهلل، وا٣مٻمؿ أنَّ إٰمَّ

وَك  ٌَُف اهلل ٬مَؽ، و٬مق اٗمتټمٶمقا ٣مٛم أن ييُّ َّٓ ٔم٭مٍء ٪مد ٫مت ٔم٭مٍء مل يٽمٸمٶمقَك إ

ٌَفُ  َّٓ ٔم٭مٍء ٪مد ٫مت وَك إ ڈم  ٔم٭مٍء مل ييُّ اهلل ٣مٻمٿمَؽ، ُر٩مٶِمڈِم إ٪مالُم وٗمٸمَّ

حُػ   .شا٬مٲمُّ

                      :الشرح

 وهمػمه. (5213)أي صم٧ٌم, ذم اًمؽمُمذي : (صح) :٪مق٬مف

وم٤محلدي٨م اًمّمحٞمح هق اًمذي يرويف اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمـ ُمثٚمف إمم ُمٜمتٝم٤مه, 

ا وٓ ُمٕمٚماًل, سمٛمٕمٜمك أٟمف يِمؽمط ومٞمف   :ومل يٙمـ ؿم٤مذًّ

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-أن يٙمقن ُمتّمؾ اًمًٜمد إمم اًمٜمٌل -1

5- . ًٓ  أن يٙمقن رواشمف قمدو

 أن يٙمقن رواشمف و٤مسمٓملم عمروي٤مهتؿ. -0

 أن يٙمقن ؾم٤معم٤ًم ُمـ اًمِمذوذ, وهل اعمخ٤مًمٗم٦م. -4

 أن يٙمقن ؾم٤معم٤ًم ُمـ اًمٕمٚم٦م اًمتل شم٘مدح ذم صحتف. -2
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 واْلديډم ا٬مٲمحٿمح يٽمٹمًؿ: 

 وهق ُم٤م شم٘مدُم٧م ذوـمف.  إ٦م صحٿمح ٬مذإمف:

وهق احلدي٨م احلًـ إذا شمٕمددت ـمرىمف قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف  وصحٿمح ٬مٷمٜمه:

 إن ؿم٤مء اهلل.

هق قمٌداهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس أسمق اًمٕم٤ٌمس, اسمـ قمؿ : (٣مـ أمـ ٣مٌڅمس) :٪مق٬مف

أن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-, دقم٤م ًمف َرؾُمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌل

ذم اًمديـ وأن يٕمٚمٛمف اًمت٠مويؾ, وهق ُمـ اعمٙمثريـ ذم  -قمز وضمؾ-يٗم٘مٝمف اهلل 

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 اًمٕم٘مٞمدة اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ أمهٞم٦م قمغم احلدي٨م اهلل هبذا طمٗمٔمف اعمّمٜمػ واؾمتدل

 يتٕمٚمٛمقن ىمد احلؼ ُيٕمٚمهُٛمقا مل إن اًمٜم٤مس وم٢من ُمٜمٝمؿ اًمّمٖم٤مر ٓؾمٞمام اًمّمحٞمح٦م

 .اًمنم إمم ُيدًمقن اخلػم إمم ُيرؿمدوا مل وإذ اًم٤ٌمـمؾ

 اًمٕم٘مٞمدة وأن اعمجتٛمع, إمم اًمٗمْمؾو اًمٕمٚمؿ أهؾ ُم٤ًمسم٘م٦م احلدي٨م وذم

 طمتك همػمه قمـ ومْماًل  واحلدث اًمًـ صٖمػم يتٚم٘م٤مه٤م أن يٜمٌٖمل اًمّمحٞمح٦م

 .ريض اهلل قمٜمفهب٤م, وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ قمٜمد طمدي٨م ضمٜمدب  ىمٚمٌف يتٕمٚمؼ

ظمٚمٗمف قمغم داسم٦م,  :أي: (-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -٫مٽمڈم رديػ ا٬مٽمٌل) :٪مق٬مف

  وًمٕمٚمف مح٤مر.
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اًمًـ, واعمراد ُمـ هذا اًمٜمداء  صٖمػم أٟمف قمغم يدل: (٨مالم يڅم) :و٪مق٬مف

 طمْمقر اًمذهـ.

 اعمٗمٞمدة وًمٞمس اعمريم٦ٌم اجلٛمؾ هب٤م اعمرادو :(٫مٻمَمت أ٣مٻمټمؽ إين) :٪مق٬مف

اعمٗمردة, واعمراد هب٤م هٜم٤م أصقل اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء  اًمٙمٚمامت

 اهلل شمٕم٤ممم.

 ذم حيٗمٔمؽ هنٞمف واضمتٜم٤مب أُمره سم٤مُمتث٤مل اطمٗمٔمف: (اهلل حيٸمٵمؽ ا٘مٸمظ) :٪مق٬مف

ذم احلدي٨م  -قمز وضمؾ-اهلل  يم٘مقل وهق ؿم٠مٟمؽ, ومجٞمع وسمٍمك ؾمٛمٕمؽ

هُ  و، ٔمفِ  يًټمعُ  ا٬مذي َٟمټْمٶَمفُ  ٫ُمٽمڈُْم » :اًم٘مدد ٌْٮِمُ  ا٬مذي َٔمٮَمَ  ا٬متل َيَدهُ  و، ٔمفِ  ُي

ٌْٴمُِش  ـِ  و، ٣ُْٕمٴمٿَِمٽمَّفُ  ٟمځم٬َمٽمِل إنْ  و، ِِبڅم َيټْم٭ِم  ا٬متل ِرْٗمٻَمفُ  و، ِِبڅم َي  اْٟمَتٶَمڅمَذيِن  ٬َمئِ

فُ   ش٣ُِٕمٿمَذڀمَّ
(1)

 .-ريض اهلل قمٜمف-, قمـ أيب هريرة 

 أُمره سم٤مُمتث٤مل طمدوده اهلل ذم اطمٗمظ أي: (جتڅمهؽ اهلل جتده ا٘مٸمظ) :٪مق٬مف

 -قمز وضمؾ-اهلل  دمد يٕمٜمل واطمد ُمٕمٜم٤ممه٤م وأُم٤مُمؽ ودم٤مهؽ هنٞمف واضمتٜم٤مب

 ذ يمؾ قمٜمؽ ويٍمف إًمٞمف وهيديؽ إًمٞمف وي٘مرسمؽ ظمػم يمؾ قمغم يدًمؽ أُم٤مُمؽ

قمز -سم٤مهلل  اؾمتٕم٤من إذا اإلٟم٤ًمن وم٢من سمف اهلل سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م طمٗمٔم٧م إذا ؾمٞمام وٓ

 :شمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل, سمٕمد أطمد إمم حيت٤مج وٓ اهلل طمًٌف يم٤من قمٚمٞمف وشمقيمؾ -وضمؾ

َڅم َيڅم﴿ ٌَُؽ  َأُّيُّ ًْ ـِ  ا٬مٽمٌل َ٘م ٌَٶَمَؽ  اهلل َوَٰم ـَ  إمَّ  [34:إٟمٗم٤مل] ﴾اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  ِٰم
(2)

. 

                                                           

 .(3235)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 1)
 أفاده العثيمٌن يف شرح األربعٌن. (5)
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ًٓ أو ُمتحًدا سمٛمخٚمقىم٤مشمف,  -قمز وضمؾ-وٓ يٚمزم ُمـ هذا أن يٙمقن اهلل  طم٤م

 ذم قمٚمقه قمغم قمرؿمف, قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. -قمز وضمؾ-سمؾ هق 

 اًمدٟمٞم٤م أُمقر ُمـ ؿمٞمًئ٤م أردت إذا :أي: (اهلل  ٩مځمٟمځمل ٟمځم٬مڈم إذا) :٪مق٬مف 

ٺُمؿُ  َو٪َمڅمَل ﴿ :اًم٘م٤ميؾ , ومٝمق-قمز وضمؾ-سم٤مهلل  شمٜمزهل٤م أن ومٕمٚمٞمؽ أظمرةو  َرٔمُّ

 . [33 :هم٤مومر ] ﴾ ٬َمٺُمؿْ  َأْٟمَتِجچْم  اْد٣ُمقيِن 

ٌَڅمِدي َٟمځَم٬َمَؽ  َوإَِذا﴿ :واًم٘م٤ميؾ اعِ  َد٣ْمَقةَ  ُأِٗمٿمچُم  ٪َمِريچٌم  ٩َمڃميِن   ٣َمٽم ل ٣ِم  إَِذا ا٬مدَّ

 .[153 :اًمٌ٘مرة ] ﴾َد٣َمڅمنِ 

 ش٩مځم٣مٴمٿَمف يًځم٬مٽمل ٰمـ» احلدي٨م وذم
(1)

ريض اهلل - , ُمـ طمدي٨م أيب هريرة

 .-قمٜمف

، َٟمٽمَڇمٍ  ٣َمڅممُ  َأَصڅمَٔمَؽ  َوإَِذا» :-ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٚمٞمؿ 

 ش٬َمَؽ  َأْٟمپَمَؾ  ٩َمَد٣َمْقَٕمفُ 
(2)

 أظمرضمف أسمق داود. ,

 -واًمٜمٌل اًمٕمقن ـمٚم٥م آؾمتٕم٤مٟم٦م: شٔمڅمهلل ٩مڅمٟمتٶمـ اٟمتٶمٽمڈم واذا» :٪مق٬مف

ـْ  وٓ أ٣ِمٽم ل ا٬مٻمپمؿ» :ي٘مقل يم٤من -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ش٣م٤مَّ  ُٕمٶِم
 (3)

أظمرضمف  ,

 .-ريض اهلل قمٜمف-أسمقداود قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

                                                           

 .(3235)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4354)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)

(163) . 
 . (333), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (1213)أخرجو اإلمام أبو داود  (0)
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 ذيمِركَ  قمغم اًمٚمٝمؿ َأقِمٜمِّل» :ُمٕم٤مًذا أن ي٘مقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وقمٚمؿ 

ـِ  و وؿُمْٙمِرَك, ًْ  شقِم٤ٌمَدشمَِؽ  طُم
(1)

-ريض اهلل قمٜمف-, أظمرضمف أسمق داود قمـ ُمٕم٤مذ 

.  

 اْٟمَتٶِمٿمٽمُقا﴿ :-قمٚمٞمف اًمًالم- ُمقؾمك خمؼًما قمـ -قمز وضمؾ-وي٘مقل اهلل 

وا َْرَض  إِنَّ  ٔمڅِمهلل َواْصِٝمُ ْٕ  . [155 :آقمراف] ﴾هلِلَِّ  ا

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة 

 شٕمٶمِجزْ  ٔمڅمهلل وٓ اٟمتٶمـ» :
(2)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  ,

 ﴾إيڅمك ڀمٶمٌد وإيڅمك ڀمًتٶم٥م﴿ :وذم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م اًمتل شم٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م

 أي ٟمٕمٌدك طم٤مل يمقٟمٜم٤م ُمًتٕمٞمٜملم سمؽ, وم٤مًمٕمٌد قم٤مضمز ًمقٓ قمقن اهلل ًمف. 

  :و٪مد أ٘مًـ ٰمـ ٪مڅمل

 وم٠مول ُم٤م ُيٜمل قمٚمٞمف اضمتٝم٤مده   إذا مل يٙمـ قمقن ُمـ اهلل ًمٚمٗمتك 

 إٓ يٽمٸمٶمقك ٬مـ ٔم٭مءٍ  يٽمٸمٶمقك أن ٣مٛم اٗمتټمٶمڈم ٬مق إٰمڇم أن وا٣مٻمؿ» :٪مق٬مف

 ًضاو وٟمٗمًٕم٤م وُمٜمًٕم٤م اهلل قمٓم٤مًءا سمٞمد إُمقر أن أي شمٕمٚمهؿ: شاهلل ٬مؽ ٫متٌف ٪مد ٔم٭ٍم 

 وقمدهت٤م سمٕمدده٤م وم٤مُٕم٦م ًم٘مْم٤ميف راد وٓ حلٙمٛمف ُمٕم٘م٥م ومال وظمٗمًْم٤م ورومًٕم٤م

 أن ٓسمد يمقًٟم٤م ًمؽ -قمز وضمؾ-اهلل  ىمْم٤مه وُم٤م اهلل اًمٙمقين طمٙمؿ رد قمـ قم٤مضمزةٌ 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (1255)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 ىذا حديث صحيح.  :, وقال فيو(1134)

 .(5334)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو ( 5)
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َّٓ  َٕمٱَمڅمُءونَ  َوَٰمڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ؿم٤مء اًمٕم٤ٌمد أم أسمقا, ىم٤مل ي٘مع, اهلل  َيٱَمڅمءَ  َأن إِ

  .[03:اإلٟم٤ًمن] ﴾ َ٘مٺمٿِمًَم  ٣َمٻمٿِمًَم  اهلل ٫َمڅمنَ  إِنَّ 

َؽ  َوإِن﴿ :وىم٤مل ًْ ًَ َّٓ  ٬َمفُ  ٫َمڅم٠ِمَػ  ٩َماَل  اهلل ٔمُِير  َيټْم  ٩َماَل  ٔمَِخْٜمٍ  ُيِرْدكَ  َوإِن ُهقَ  إِ

ـْ  َيٱَمڅمءُ  َٰمـ ٔمِفِ  ُيٲِمٿمچُم  ٬مٸَِمٳْمٻمِفِ  َرادَّ  ٌَڅمِدهِ  ِٰم ِ٘مٿمؿُ  ا٬ْمٷَمٸُمقرُ  َوُهقَ  ٣ِم  ﴾ا٬مرَّ

  اهلل. ؿم٤مء إن ي٠ميت ُم٤م قمغم ُمٙمتقسم٦م اًمٕم٤ٌمد ُم٘م٤مدير أن :وومٞمف. [134:يقٟمس]

 ٫متٌف ٪مد ٔم٭ٍم  آ ييوك ٬مـ ٔم٭ٍم  ييوك أن ٣مٛم اٗمتټمٶمقا و٬مق» :٪مق٬مف 

 ٓ رزىمؽ ُمٜمع أو ُم٤مًمؽ أظمذ وقمغم ُميشمؽ قمغم اضمتٛمٕمقا أي ًمق: شاهلل ٣مٻمٿمؽ

ُمٖمٚمقسمقن  قم٤مضمزون ومٝمؿ إٓو اهلل ويمتٌف ىمدره ىمد سمٌٍم  إٓ ُمٜمٝمؿ هذا يٙمقن

ٻْمڈُم  ٩َمٶَمَٛم ﴿ :-قمٚمٞمف اًمًالم-خمؼما قمـ ٟمقح  ي٘مقل شمٕم٤ممم  ٩َمځَمْْجٶُِمقا اهلل َٕمَق٫مَّ

٫َمڅمَء٫ُمؿْ  َأْٰمَر٫ُمؿْ  ـْ  َٓ  ُٖمؿَّ  َوُذَ ڇمً  ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  َأْٰمُر٫ُمؿْ  َيٺُم َٓ  إَِٓمَّ  ا٪ْمٳُمقا ُٖمؿَّ  ٨ُمټمَّ  َو

 .[41 :يقٟمس] ﴾ُٕمٽمْٵمُِرونِ 

هب٤م واعمراد  اًم٘مدر أىمالم أن أي :شر٩مٶمڈم إ٪مالم وٗمٸمڈم ا٬مٲمحػ» :٪مق٬مف

 ايمت٥م»» :اهلل وم٘م٤مل ظمٚم٘مف طملم اخلاليؼ ُم٘م٤مدير يمت٥م اًمذي إول اًم٘مٚمؿ هٜم٤م

 شاًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم إمم يٙمقن ُم٤م و يم٤من ُم٤م ىم٤مل ايمت٥م ُم٤م ىم٤مل
(1)

أظمرضمف أسمق داود  ,

 .-ريض اهلل قمٜمف-وهمػمه قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 

                                                           

يف صحيح  رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وصححو اإلمام األلباين (5122)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو ( 1)
 الرتمذي.
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ُم٣م, وٓ ظمالف عم٤م  ىمد اًم٘مدر أن قمغم يمٜم٤مي٦م ومٞمٝم٤م سمام اًمّمحػ وم٘مد ضمٗم٧م

 .-قمز وضمؾ-ىمدره اهلل 

ىم٤مل زم قمٛمران سمـ  :ىم٤مل-ريض اهلل قمٜمف-وذم ُمًٚمؿ قمـ أيب إؾمقد  

 ٩مٿِمِف، َوَيٺْمَدُ٘مقنَ  ا٬ْمٿَمْقَم، ا٬مٽمَّڅمُس  َيٶْمټَمُؾ  َٰمڅم َأَرَأْيڈَم » :-ريض اهلل قمٜمف-طمّملم 

ءٌ  ـْ  ٩مٿِمپِمؿْ  َوَٰمڄَم  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٪ُمِضَ  َأَرْ ٌََؼ، ٪َمْد  ٪َمَدرٍ  ِٰم ٌَٻُمقنَ  ٩مٿِمََم  َأوْ  َٟم َتٹْم ًْ َّڅم ٔمِفِ  ُي  ِِم

ٌََتڈِم  ڀَمٌٿِمُّپُمْؿ، ٔمِفِ  َإَٔمڅمُهؿْ  ڇمُ  َوَٖم جَّ ، " :٩َمٹَمڅمَل  ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ؟ اْْلُ ءٌ  َٔمْؾ  َٓ  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٪ُمِضَ  َرْ

اَهڅم َوَٰمڅم َوڀَمٸْمسٍ  :َوضَمؾه  قَمزه اهلل  ٫مَِتڅمِب  ِّم  َذ٬مَِؽ  َوَٕمٲْمِديُؼ  ٩مٿِمپِمْؿ، َوَٰمڄَم   َٟمقَّ

ټَمپَمڅم  شَوَٕمٹْمَقاَهڅم ٩ُمُجقَرَهڅم ٩َمځَمهْلَ
(1)

. 

 ًمٚمّمٖم٤مر اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة أمهٞم٦م شمٕمٚمؿ احلزٜح: عٛم ٚايؾاٖز َٔ 

 واًمٙم٤ٌمر, وذم احلي واًمًٗمر, وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمقال.

          

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(5323)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

ومٝمذه أي٦م واحلدي٨م وٟمٔم٤ميرمه٤م, أصؾ ذم شمٚم٘ملم إوٓد يمٚمامت ضم٤مُمٕم٤مت 

, وشمٕمٚمٞمؿ قم٤ٌمدشمف, وطمٗمظ طمدوده, واًمتقيمؾ قمٚمٞمف, -قمز وضمؾ-ذم شمقطمٞمد اهلل 

 وُمراىمٌتف, واإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه. 

                      :الشرح

أن يٌلم أن شمٚم٘ملم اعمًٚمٛملم ُمٝمامت اًمٕم٘مٞمدة  -شمٕم٤ممماهلل  طمٗمٔمف -يريد 

ـمري٘م٦م ٟمٌقي٦م ؾمٚمٗمٞم٦م ًمٞم٧ًم سم٤محل٤مدصم٦م طمتك يًتٜمٙمره٤م ُمًتٜمٙمر أو يٕمرض قمٜمٝم٤م 

 ُمتٙمؼم.

 أي دًمٞمؾ إقمامل صح٦ًم ووم٤ًمًدا قم٤ميدة إمم ُمقاوم٘م٦م اًمدًمٞمؾ.: شأصؾ» :٪مق٬مف

 اًمٙمت٤مب هذا ُمثؾ أن ُمٕمٜم٤مه ظمرج خمرج اًمٖم٤مًم٥م وًمٞمس :ش٬مألوٓد» :٪مق٬مف

 صٖمره ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة ُيٕمٚمهؿ اعمًٚمؿ أن إصؾ ًمٙمـ همػمهؿ ي٘مريف ٓ

 ُيد مل يم٤من وإن يمٌػما يٜمٛمٞمٝم٤م أن ٓسم٠مس صٖمػم وهق اًمٕمٚمقم وُمـ شمٚم٘مك هذه

 أن ٓسم٠مس ذًمؽ همػم أو سم٤مدي٦م ذم ٕٟمف أو سم٢مؾمالم قمٝمده حلداصم٦م إُم٤م اًمٕمٚمقم هذه

 . يمٌػما يتٚم٘م٤مه٤م

ُمع أن اًمٕمٚمؿ ذم اًمّمٖمر يم٤مًمٜم٘مش ذم احلجر, وٟمٗمٕمف قمٔمٞمؿ, وؾمٞم٠ميت طمدي٨م 

ـُ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -٫ُمٽمَّڅم َٰمَع ا٬مٽمٌل» :-ريض اهلل قمٜمف-ضمٜمدب  َوڀَمْح
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ټْمٽمَڅم ا٬ْمٹُمْرآَن ٩َمڅمْزَدْدڀمَ  َؿ ا٬ْمٹُمْرآَن ُٖمؿَّ َٕمٶَمٻمَّ ٌَْؾ َأْن ڀَمَتٶَمٻمَّ يََمَن ٪َم ټْمٽمَڅم اإْلِ څم ٩مِْتٿَمڅمٌن َ٘مَزاِوَرٌة ٩َمَتٶَمٻمَّ

 شٔمِِف إِيََمڀًمڅم
(1)

 , أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف.

يمام أُمر وذع, وؾم٥ٌم  -قمز وضمؾ-وم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ؾم٥ٌم ًمٕم٤ٌمدة اهلل 

 ًمٙمؾ ومالح ذم اًمداريـ, واهلل أقمٚمؿ.

ٕهن٤م أظمٍم ذم اًمٓمرح, وأمجع ًمٚمٕمٚمؿ وأسمٕمد قمـ : ش٫مٻمَمت» :٪مق٬مف

 اًمتِمت٧م.

ٕٟمف أهؿ اعمٝمامت, وأوضم٥م : ش-قمز وضمؾ-ّم ٕمق٘مٿمد اهلل » :٪مق٬مف

 اًمقاضم٤ٌمت. 

 ٕن اًمٕم٤ٌمدة سمٖمػم قمٚمؿ والل. : شوٕمٶمٻمٿمؿ ٣مٌڅمدٕمف» :٪مق٬مف

أي يًتِمٕمر ٟمٔمر اهلل إًمٞمف وقمٛمٚمف سمف ومٞمٜمزضمر قمـ : شوٰمرا٪مٌتف» :٪مق٬مف

 اعمٕم٤ميص.

ٕن ذًمؽ يٜمٛمل ذم اًم٘مٚم٥م اًمرو٤م : شواإليَمن ٔمڅم٬مٹمدر ٙمٜمه وذه» :٪مق٬مف

اًمذي أطم٤مط سمٙمؾ رء  -ز وضمؾقم-واًمِمج٤مقم٦م واًمٙمرم واإليامن سمٕمٚمؿ اهلل 

 وىمدرشمف اًمٜم٤مومذة اًمتل ٓ خيرج قمٜمٝم٤م رء.

          

 

 

                                                           

 . (540), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (31)أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو ( 1)
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 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

ومٝمذه هل اًمؽمسمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م, اًمتل ُيرضمك عمـ ٟمِم٠م قمٚمٞمٝم٤م أن يٙمقن  

 ُمـ ظمػم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم.

                       :الشرح

 أي شمٚم٘ملم اًمٕم٘مٞمدة وشمٕمٚمٛمٝم٤م.: ش٩مپمذه» :٪مق٬مف
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اًمؽمسمٞم٦م اعمقاوم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م : شهل ا٬مٞمٔمٿمڇم ا٬م٧م٣مٿمڇم ا٬مٲمحٿمحڇم» :٪مق٬مف

وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمتل هب٤م صالح اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ, سمخالف ُم٤م قمٚمٞمف اعمدارس 

 أن ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمٕم٘م٤ميد اًمٗم٤مؾمدة, واهلل اعمًتٕم٤من.

اًمٕم٤ٌمدة,  ومًدت اًمٕم٘مٞمدة ومًدت واذا اًمٕم٤ٌمدة صح٧م اًمٕم٘مٞمدة صح٧م وم٢مذا

 إذا و ٫مٻمف اجلًد صٻمح صٻمحڈم إذا ٰمٳمٷمڇم اجلًد أٓ وإن ّم» :وذم احلدي٨م

 شا٬مٹمٻمچم وهل أٓ ٫مٻمف اجلًد ٩مًد ٩مًدت
(1)

سمـ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اًمٜمٕمامن ,

 .-ريض اهلل قمٜمف-سمِمػم 

: شاهلل ا٬مٲمڅمْل٥م ٣مٌڅمد ٙمٜم ٰمـ يٺمقن أن ٣مٻمٿمپمڅم ڀمٱمځم ٚمـ ُيرٗمك ا٬متل» :٪مق٬مف

 أي سم٥ًٌم قمٛمٚمف هب٤م, أُم٤م ُمـ أقمرض قمٜمٝم٤م ومال يٜمتٗمع هب٤م.

وإذا شم٠مُمٚم٧م ُم٤م حلؼ إُم٦م ُمـ اًمٗمرىم٦م واًمٌدقم٦م وهمػمه٤م وضمدت أن ُمّمدر 

ذًمؽ وم٤ًمد اًمٕم٘مٞمدة, سمؾ إن صالح اًمٕم٘مٞمدة ؾم٥ٌم ًمّمالح إظمالق واًم٘مٞمؿ, 

وٓ أدل قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٜمٔمر إمم طم٤مل اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ومًدت قم٘م٤ميدهؿ 

ُم٤ٌمديٝمؿ, وم٠مىمقاهلؿ أؾمقء إىمقال وأومٕم٤مهلؿ ومٗمًدت أظمالىمٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ و

 أظم٨ٌم إومٕم٤مل, وقم٘م٤ميدهؿ أومًد اًمٕم٘م٤ميد.

ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ  ريض اهلل قمٜمٝم٤مقمـ قم٤ميِم٦م  (:4216وّم ا٬مٌخڅمري )

: ا٬مٿَمْقمَ  ا٬مٽمَّڅمسِ  ڀمٺَِمڅمُح  ِٰمٽمْپَمڅم ٩َمٽمٺَِمڅمٌح : َأڀْمَحڅمءٍ  َأْرَٔمٶَمڇمِ  ا٬مٽم ٺَمڅمُح ٣َمَٛم  ٫َمڅمنَ » :ىم٤مًم٧م

                                                           

 .(1266), واإلمام مسلم يف صحيحو (25) صحيحو أخرجو اإلمام البخاري يف (1)
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ُٗمُؾ  ََيْٴُمچُم  ُٗمؾِ  إ٦َِم  ا٬مرَّ : آَٙمرُ  َوڀمٺَِمڅمٌح  َيٽمْٺمُِحپَمڅم، ُٖمؿَّ  ٩َمٿُمٲْمِد٪ُمپَمڅم أْمٽمََتُف، َأوِ  َو٬مٿِمََّتفُ  ا٬مرَّ

ُٗمُؾ  ٫َمڅمنَ  ْٰمَرَإٔمِفِ  َيٹُمقُل  ا٬مرَّ ـْ  ١َمپُمَرْت  إَِذا ِٓ ٌْٳِمٶِمل ٩ُماَلنٍ  إ٦َِم  َأْرِٟم٤ِم : ١َمټْمثپَِمڅم ِٰم  ٩َمڅمْٟمَت

څم ِٰمٽمُْف، پَمڅم َوَٓ  َزْوُٗمپَمڅم َوَيٶْمَتِزهُلَ ًُّ َ  َ٘متَّك َأَٔمًدا، َيټَم ٥ٌَمَّ ٻُمپَمڅم َيَت ـْ  َْحْ ُٗمؾِ  َذ٬مَِؽ  ِٰم  ا٬مرَّ

ٌْٳِمعُ  ا٬مَِّذي َت ًْ َ  ٩َمڃمَِذا ِٰمٽمُْف، َٕم ٥ٌَمَّ ٻُمپَمڅم َٕم څم َْحْ ، إَِذا َزْوُٗمپَمڅم َأَصڅمَِبَ ََم  َأَ٘مچمَّ  َيٸْمٶَمُؾ  َوإڀِمَّ

ٌَڇمً  َذ٬مَِؽ  ٌْٳَمڅمعِ  ڀمٺَِمڅمَح  ا٬مٽم ٺَمڅمُح  َهَذا ٩َمٺَمڅمنَ  ا٬مَق٬َمِد، ڀَمَجڅمَٔمڇمِ  ِّم  َر٨ْم
ْٟمتِ ِٓ : آَٙمرُ  َوڀمٺَِمڅمٌح . ا

َتټِمعُ  ْهطُ  ََيْ ِة، ُدونَ  َٰمڅم ا٬مرَّ پُمؿْ  اٚمَْرَأِة، ٣َمَٛم  ٩َمٿَمْدُٙمٻُمقنَ  ا٬مٶَم٧َمَ ٌُپَمڅم، ٫ُمٻمُّ  ٩َمڃمَِذا ُيٲِمٿم

ٻَمپَمڅم، َٕمٳَمعَ  َأنْ  َٔمٶْمَد  ٬َمٿَمڅملٍ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َوَٰمرَّ  َوَوَوٶَمڈْم، َْحَٻَمڈْم   ٩َمٻَمؿْ  إ٬َِمٿْمپِمْؿ، َأْرَٟمٻَمڈْم  َْحْ

َتٴمِعْ  ًْ َتټِمٶُمقا َ٘متَّك َيټْمَتٽمَِع، َأنْ  ِٰمٽمْپُمؿْ  َرُٗمٌؾ  َي ؿْ  َٕمٹُمقُل  ٣ِمٽمَْدَهڅم، ََيْ  ٣َمَر٩ْمُتؿُ  ٪َمْد : هَلُ

ـْ  ٫َمڅمنَ  ا٬مَِّذي ل ٩ُماَلُن، َيڅم أْمٽمَُؽ  ٩َمپُمقَ  َو٬َمْدُت، َو٪َمْد  َأْٰمِر٫ُمؿْ  ِٰم ټم  ًَ ـْ  ُٕم ٌَّڈْم  َٰم  َأَ٘م

َتٴمٿِمعُ  َٓ  َو٬َمُدَهڅم، ٔمِفِ  ٩َمٿَمٻْمَحُؼ  ٔمڅِمْٟمټِمفِ  ًْ ُٗمُؾ، ٔمِفِ  َيټْمَتٽمِعَ  َأنْ  َي أمِعِ  َوڀمٺَِمڅمُح  ا٬مرَّ : ا٬مرَّ

َتټِمعُ  ـْ  ََتَْتٽمِعُ  َٓ  اٚمَْرَأِة، ٣َمَٛم  ٩َمٿَمْدُٙمٻُمقنَ  ا٬مٺَمثُِٜم، ا٬مٽمَّڅمُس  ََيْ َّ َـّ  َٗمڅمَءَهڅم، ِِم ٌَٷَمڅمَيڅم، َوُه  ا٬م

َـّ  ـَ  ٫ُم ٌْ َـّ  ٣َمَٛم  َيٽمٲِْم ـْ  ٣َمٻَمًَم، َٕمٺُمقنُ  َراَيڅمٍت  َأْٔمَقاِِبِ َـّ  ٩َمټَم ، َدَٙمَؾ  َأَراَدُه َـّ  َذا٩َمڃمِ  ٣َمٻَمٿْمپِم

َـّ  َْحَٻَمڈْم  ٻَمپَمڅم َوَوَوٶَمڈْم  إِْ٘مَداُه څم، ُْجٶُِمقا َْحْ ؿُ  َوَد٣َمْقا هَلَ ٹُمقا ُٖمؿَّ  ا٬مٹَمڅم٩َمڇَم، هَلُ  َأْْلَ

ـْ  َيټْمَتٽمِعُ  َٓ  أْمٽمَُف، َوُد٣ِملَ  ٔمِِف، ٩َمڅم٬ْمَتڅمطَ  َيَرْوَن، ٔمڅِم٬مَِّذي َو٬َمَدَهڅم  ُٔمٶِمډَم  ٩َمٻَمَمَّ » َذ٬مَِؽ  ِٰم

ٌد  ؿَ  ٣َمٻَمٿْمفِ  اهللُ َصٛمَّ  ُُمَټمَّ ، َوَٟمٻمَّ ٿمَّڇمِ  ڀمٺَِمڅمَح  َهَدمَ  ٔمڅِمَْلؼ 
فُ  اجَلڅمِهٻمِ َّٓ  ٫ُمٻمَّ  ا٬مٽمَّڅمسِ  ڀمٺَِمڅمَح  إِ

 .شا٬مٿَمْقمَ 
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 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

مم٤م محٚمٜمل ذًمؽ قمغم أن أيمت٥م ٕسمٜم٤ميل اًمّمٖم٤مر أؾم٠مل اهلل أن يّمٚمحٝمؿ  

اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة واًمٗم٘مف, ويّمٚمح هبؿ هذه اًمٙمٚمامت اعمٞمنة ذم ُم٤ٌمدئ 

أن يٜمٗمٕمٝمؿ هب٤م,  -قمز وضمؾ-ُم١ميدة سم٠مدًم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, راضمٞم٤م ُمـ اهلل 

 وؾم٤مير أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. 
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                      :الشرح

  :شاًمّمٖم٤مر ٕسمٜم٤ميل أيمت٥م أن قمغم ذًمؽ محٚمٜمل مم٤م»: ٪مق٬مف

اًمٙمت٤مب وهق ُم٤م ًمٚمٕم٘مٞمدة ُمـ ٟمٗمع وُم٤م رضم٤مءه ُمـ ذم هذا سمٞم٤من ًم٥ًٌم شم٠مًمٞمػ 

-اهلل  ين صمؿ يتٚم٘مقٟمفو حيٗمٔمقٟمف ويدرؾمقٟمف اًمّمٖم٤مر ٕسمٜم٤ميف ُمرضمًٕم٤م يٙمقن أن

 اعمنمق ذم واؾمتٗم٤مد ُمٜمف اًمٜم٤مس واًمٙم٤ٌمر ًمٚمّمٖم٤مر ـُمٌع اًمٙمت٤مب أن -قمز وضمؾ

-اهلل  ومْمؾ ُمـ وهذا ًمٖم٤مت قمدة إمم وشمرضمؿ قمدة ـمٌٕم٤مت ـمٌع وىمد اعمٖمربو

اًمٜم٤مس, ومجزى اهلل ؿمٞمخٜم٤م ظمػم اجلزاء, وٟمٗمٕمف اهلل هبذا  وقمغم قمٚمٞمٜم٤م -قمز وضمؾ

إَذا َٰمڅمَت » :اًمٙمت٤مب وهمػمه, ومال أقمٔمؿ أضمًرا ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ, وذم احلدي٨م

ـْ َٖماَلَٖمڇِم أ٠ْمٿَمڅمء څمُن اڀْمٹمٴَمَع ٣َمٽمُْف ٣َمټَمٻُمُف إٓ ِٰم ًَ َصَد٪مڇٍم ٗمڅمريڇٍم، َأْو ٣ِمٻْمٍؿ ُيٽمْتٸَمُع  :اإلڀْم

 شٔمِف، َأْو و٬َمٍد َصڅم٬مح َيْد٣مق ٬مفُ 
(1)

ريض اهلل -أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  ,

 .-قمٜمف

وىمد ضمٕمؾ  :شا٬مٺمٻمَمت ا٬مٿمًٜمة ّم ٰمٌڅمدئ ا٬متق٘مٿمد وا٬مٶمٹمٿمدة وا٬مٸمٹمف»:٪مق٬مف

اهلل ذم ذًمؽ سمريم٦م قمٔمٞمٛم٦م, وهذه اًمٓمري٘م٦م اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يٕمٚمٛمقن 

 اًمٜم٤مس صٖم٤مر اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ يم٤ٌمره.

                                                           

 .  (1301)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو ( 1)
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وذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع هق ُمٕمروم٦م اهلل  ش:ٰمڂميدة ٔمځمد٬مڇم ا٬مٹمرآن وا٬مًٽمڇم» :٪مق٬مف

وُمٕمروم٦م ٟمٌٞمف, وُمٕمروم٦م ديـ اإلؾمالم سم٤مٕدًم٦م, وُم٤م سمٜمل قمغم اًمدًمٞمؾ صٕم٥م 

 أسمٕمد ُمـ اًمت٘مٚمٞمد. اًمتحقل ُمٜمف, ويم٤من 
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 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

سمـ قمكم احلجقري, ذم ؿمٝمر رضم٥م قم٤مم مخس  يمتٌف أسمق قمٌد اًمرمحـ حيٞمك

 .وقمنميـ وأرسمٕمامي٦م وأًمػ, ًمٚمٝمجرة اًمٜمٌقي٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م اًمّمالة واًمًالم

                       :الشرح

وهق سمحٛمد اهلل  اًمٙمت٤مب طم٤مل شمدريًٜم٤م هلذا ُمـ ؾمٜم٦م قمنم مخ٦ًم ىمٌؾ أي

س ويٚمه٘مـ حيٗمظ  سمٕمٌدٍ  -قمز وضمؾ-أراد اهلل  اهلل وم٢مذا ومْمؾ ُمـ وهذا ويدره

 .ذًمؽ أؾم٤ٌمب ًمف ين ظمػًما

 ٟمحق أو ؾمٜمقات قمنم ىمٌؾ شمٜمزاٟمٞم٤م سمالد إمم دقمقة ذهٌٜم٤م أٟمهٜم٤م ٕذيمر وإين 

 شمٚمؽ ذم ٟمجد هذا اًمٙمت٤مب سمٜم٤م وإذا اًمٖم٤مسم٤مت ذم سمٕمٞمدة أُم٤ميمـ إمم ودظمٚمٜم٤م ذًمؽ

س وحيٗمظ واعمدارس اعم٤ًمضمد  همزيرة قمٚمقًُم٤م طمقى وٕٟمف ًمًٝمقًمتف وذًمؽ ُيدره

 وُمـ اعمّمٚمحلم اًمدقم٤مة وُمـ اعمًٚمٛملم أيٛم٦م ُمـ ُم١مًمٗمف وٓن يًػمه أوراق ذم

اعم٘مّمد إن ؿم٤مء اهلل, واهلل طمًٞمٌف وٓ  وطُمًـ اعمٕمت٘مد سمًالُم٦م هلؿ اعمِمٝمقد

 .ومؼٟمزيمل قمغم اهلل أطمًدا, واهلل اعمق
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 رَبارئ ايتٛحٝز ٚايعكٝز٠د

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 .(ُم٤ٌمدئ اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة) 

                      :الشرح

هذا قمٜمقان اجلزء إول ُمـ اًمٙمت٤مب, وهق ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ٌمدئ اًمتقطمٞمد 

 واًمٕم٘مٞمدة, ُمع أن اًمتقطمٞمد ُمـ اًمٕم٘مٞمدة.

قمز -اهلل  ىم٤مل قمدُمف ُمـ اًمٕمٛمؾ صح٦م ذم إصؾ وٕٟمف ٕمهٞمتف سمف وسمدأ

ـْ  ٣َمټِمٻُمقا َٰمڅم إ٦َِمَٰ  َو٪َمِدْٰمٽمَڅم﴿ :ذم سمٞم٤من طم٤مل اًمٙمٗم٤مر -وضمؾ ٌَڅمءً  ٩َمَجٶَمٻْمٽمَڅمهُ  ٣َمټَمؾٍ  ِٰم  َه

ٽمُثقًرا  .[50:اًمٗمرىم٤من] ﴾ٰمَّ

 سمتٕمٚمٞمٛمف يٌدأ يم٤من وم٤مٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٤مًمٜمٌل وٕن اًمٌدء سمف شم٠مؾمًٞم٤م 

 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمه  ا٬مٽمٌَِّل   َٰمعَ  ٫ُمٽمَّڅم» :-ريض اهلل قمٜمف-ضمٜمدب  طمدي٨م ذم يمام ًمٚمٜم٤مس

ـُ  َوؾَمٚمهؿَ  ټْمٽمَڅم َ٘مَزاِوَرٌة، ٩مِْتٿَمڅمنٌ  َوڀَمْح يََمنَ  ٩َمَتٶَمٻمَّ ٌَْؾ  اإْلِ ټْمٽمَڅم ُٖمؿَّ  ا٬ْمٹُمْرآَن، ڀَمَتٶَمٻمَّؿَ  َأنْ  ٪َم  َٕمٶَمٻمَّ

ش إِيََمڀًمڅم ٔمِفِ  ٩َمڅمْزَدْدڀَمڅم ا٬ْمٹُمْرآنَ 
(1)

  ُم٤مضمف. أظمرضمف اسمـ 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (31) سننويف  ابن ماجوأخرجو اإلمام  (1)
(540 .) 
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 -قمز وضمؾ-وم٢من اهلل  ـمٚمٌفو وشمدريس دقمقة ذم هب٤م يٌدأ أن ومٕمغم اعمًٚمؿ

 احل٩مو اًمزيم٤مةو واًمّمٞم٤مم اًمّمالة يٗمرض أن ىمٌؾ ومرض اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات. 

٪مق٬مقا ٓ إ٬مف إٓ » :قمنمة ؾمٜمقات, ي٘مقل ذًمؽ قمغمط ومٛمٙم٨م رؾمقل اهلل 

شاهلل ٕمٸمٻمحقا
(1)

 اعمح٤مريب, أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل., يمام ذم طمدي٨م ـم٤مرق 

اهلل  طم٘م٤م, ىم٤مل , ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًمطوي٘مر ُمٕمٝم٤م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م عمحٛمد  

ِ٘مٿمؿٌ  ٬َمَرُءوٌف  اهلل ٔمڅِم٬مٽمَّڅمسِ  إِنَّ  إِيََمڀَمٺُمؿْ  اهلل ٬مٿُِمٳِمٿمعَ  ٫َمڅمنَ  َوَٰمڅم﴿ :-قمز وضمؾ-  ﴾ رَّ

  .[104:اًمٌ٘مرة ]

 اإلٟم٤ًمن ُيٕم٤مشم٥م ٓ اًمٗمرض ىمٌؾ يم٤من ومام اًم٘مٌٚم٦م حتقيؾ ىمٌؾ صالشمٙمؿ أي

  .اًمٗمرايض ذًمؽ سمٕمد ضم٤مءت صمؿ شمريمف, قمغم

 صمؿ اًمتقطمٞمدو اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالم يٜمٌٖمل أن ُيَٕمٚمهؿ اإلٟم٤ًمن يدظمؾ ُم٤م وأول

 . شمٕمٚمٛمف قمٚمٞمف شمقضم٥م ُم٤م ويمؾ احل٩مو اًمّمٞم٤ممو اًمّمالة ذًمؽ سمٕمد

وم٤معم٤ًميؾ  وآومؽماق, آشمٗم٤مق أؾم٤مس مه٤م ا٬مٶمٹمٿمدة:و ا٬متق٘مٿمد إن ٖمؿ ☜

 اًمتقطمٞمد ُم٤ًميؾ ًمٙمـ أٟمٗمًٝمؿ احلؼ أهؾ سملم يمثػم ومٞمٝم٤م اخلالف اًمٗم٘مٝمٞم٦م

قمٚمٞمف - ٟمقح ُمـ وأمجٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمؾ احلؼ أهؾ قمٚمٞمٝم٤م اشمٗمؼ اًمٕم٘مٞمدةو

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4253 - 44/ 0)أخرجو اإلمام الدارقطين  (1)
 ىذا حديث صحيح.  :, وقال فيو(253)
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 ىم٤مل اًمتٕمٌد ـمري٘م٦م ذم خيتٚمٗمقن ومٞمٝم٤م وإٟمام ُمتٗم٘مقن وهؿ طحمٛمد  إمم -اًمًالم

٣َمڇمً  ِٰمٽمٺُمؿْ  َٗمٶَمٻْمٽمَڅم ٬مٺُِمؾر ﴿ -قمز وضمؾ-اهلل  أي  [45:اعم٤ميدة] ﴾َوِٰمٽمْپَمڅمًٗمڅم ِذْ

  ؾمٌٞماًل وؾمٜم٦م, ىم٤مًمف جم٤مهد.

وُمٜمزًمتف, وأٟمف اًمديـ  وومْمٚمف أمهٞمتف قمغم ذم هذا اًم٤ٌمب يدل اًمرؾمؾ وم٤مشمٗم٤مق

 اخل٤مًمص واًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ إمم يقم اًمديـ.

إرؿم٤مد اًمث٘م٤مت إمم اشمٗم٤مق ": رٟمڅم٬مڇم ٔمٶمٽمقان -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -و٬مٻمٱمق٫مڅمين 

 . "اًمنمايع قمغم اًمتقطمٞمد واعمٕم٤مد واًمٜمٌقات

َٗم٤مق قمغم يدل مِمه٤م": ٪مڅمل ٩مٿمپمڅم ٤ٌَمهَت٤م قمغم اهلل َويمتٌف َأْٟمٌَٞم٤مء اشمِّ  ُمـ َذًمِؽ ذِم  عم٤م إصِْم

ٌَِٖمل يَماَم  هَب٤م آُمـ ُمـ وَم٢مِن اًمٕم٤ميدة وضمٚمٞمؾ اًْمَٗم٤مِيَدة قَمٔمِٞمؿ  يَماَم  إًَِمْٞمَٝم٤م َواـْمَٛم٠َمنه  َيٜمْ

ـِ  سمخػمي وَم٤مزَ  وم٘مد ُي٥م ارْي َٕم٤مَدة ُمـ اًمقاومر سم٤محلظ َوأظمذ اًمده ًه  أضمٚم٦م اًم

ياَمن إمَِم  َودظمؾ واًمٕم٤مضمٚم٦م ٤ٌَمب ُمـ اخْل٤َمًمِص اإْلِ ِذي اًْم  َٟمٌٞمٜم٤َم ذِم  إًَِمْٞمٜم٤َم أرؿمده اًمه

ؾْماَلم قَمـ ؾَم٠َمًَمفُ  ُمـ ضَمَقاب ياَمن اإْلِ ٤من َواإْلِ ًَ طْم ياَمن ذِم  وَمَ٘م٤مَل  َواإْلِ  َأن» :اإْلِ

 ذِم  صَم٧ٌم َهَٙمَذا, شوذه ظَمػمه َواًْم٘مدر َوُرؾُمٚمف َويمتٌف سم٤ِمهلل َوَُماَلِيَٙمتف شم١مُمـ

ِحٞمَحلْمِ   ها "يَمثػَِمة ـمرق ُمـ َوهَمػممَه٤م اًمّمه
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 َٔ خًكو؟د :رايفكض٠ األٚىل

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُمـ ظمٚم٘مؽ؟اًمٗم٘مرة إومم:  

ظمٚم٘مٜمل اهلل, وظمٚمؼ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت,  :ُمـ ظمٚم٘مؽ؟ وم٘مؾإذا ىمٞمؾ ًمؽ: 

 اهلل ﴿ :واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
ٍ
ء  . [35 :اًمزُمر] ﴾ظَم٤مًمُِؼ يُمؾِّ َرْ

                      :الشرح

ُمتٕمٞمٜم٦م  -قمز وضمؾ-اومتتح اعمّمٜمػ اًمٙمت٤مب هبذا اًم١ًمال ٕن ُمٕمروم٦م اًمرب 

قمغم اعمٙمٚمػ, وم٢مذا قمرف رسمف شمٕم٤ممم سمآي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م طم٘مؼ اإليامن سمف, 

ِرُج ﴿ :ُمٕمروم٤م قم٤ٌمده سمٜمٗمًف اعم٘مدؾم٦م -قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  لَّ  َُيْ ـَ  اْْلَ  اٚمَْٿم ڈِم  ِٰم

ِرُج  ـَ  اٚمَْٿم ڈَم  َوَُيْ ل   ِٰم ِل  اْْلَ َْرَض  َوحُيْ ْٕ څم َٔمٶْمَد  ا َرُٗمقنَ  َو٫َمَذ٬مَِؽ  َٰمْقِِتَ ـْ   ُُتْ  َوِٰم

ـْ  َٙمٻَمٹَمٺُمؿْ  َأنْ  آَيڅمٕمِفِ  ونَ  َٔم٧َمٌ  َأڀْمُتؿْ  إَِذا ُٖمؿَّ  ُٕمَراٍب  ِٰم ـْ   َٕمٽمَْت٧ِمُ  َٙمٻَمَؼ  َأنْ  آَيڅمٕمِفِ  َوِٰم

ـْ  ٬َمٺُمؿْ  ٺُمؿْ  ِٰم ًِ ٺُمٽمُقا َأْزَواًٗمڅم َأڀْمٸُم ًْ َت
ةً  َٔمٿْمٽمَٺُمؿْ  َوَٗمٶَمَؾ  إ٬َِمٿْمپَمڅم ٬مِ  َذ٬مَِؽ  ِّم  إِنَّ  َوَرْْحَڇمً  َٰمَقدَّ

َيڅمٍت  ُرونَ  ٬مٹَِمْقمٍ  َٔ ـْ  َيَتٸَمٺمَّ ََمَواِت  َٙمٻْمُؼ  آَيڅمٕمِفِ  َوِٰم ًَّ َْرضِ  ا٬م ْٕ  َواْٙمتاَِلُف  َوا

ٽمَتٺُِمؿْ 
ًِ َيڅمٍت  َذ٬مَِؽ  ِّم  إِنَّ  َوَأ٬ْمَقاڀمٺُِمؿْ  َأ٬ْم ـْ   ٬مٻِْمٶَمڅمٚم٥ِِمَ  َٔ ٿْمؾِ  َٰمٽمَڅمُٰمٺُمؿْ  آَيڅمٕمِفِ  َوِٰم  ٔمڅِم٬مٻمَّ

ـْ  َوأْمتٷَِمڅمُؤ٫ُمؿْ  َوا٬مٽمَّپَمڅمرِ  َيڅمٍت  َذ٬مَِؽ  ِّم  إِنَّ  ٩َمٳْمٻمِفِ  ِٰم ټَمٶُمقنَ  ٬مٹَِمْقمٍ  َٔ ًْ ـْ   َي  آَيڅمٕمِفِ  َوِٰم

َق  ُيِريٺُمؿُ  ُل  َو١َمټَمٶًمڅم َٙمْق٩ًمڅم ا٬ْمَٝمْ ـَ  َوُيٽمَز  ََمءِ  ِٰم ًَّ َْرَض  ٔمِفِ  ٩َمٿُمْحٿمِل َٰمڅمءً  ا٬م ْٕ  َٔمٶْمَد  ا

څم َيڅمٍت  َذ٬مَِؽ  ِّم  إِنَّ  َٰمْقِِتَ ـْ   َيٶْمٹِمٻُمقنَ  ٬مٹَِمْقمٍ  َٔ ََمءُ  َٕمٹُمقمَ  َأنْ  آَيڅمٕمِفِ  َوِٰم ًَّ َْرُض  ا٬م ْٕ  َوا
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ـَ  َد٣ْمَقةً  َد٣َمڅم٫ُمؿْ  إَِذا ُٖمؿَّ  ٔمځَِمْٰمِرهِ  َْرضِ  ِٰم ْٕ ُرُٗمقنَ  َأڀْمُتؿْ  إَِذا ا ـْ  َو٬َمفُ   َُتْ  ِّم  َٰم

ََمَواِت  ًَّ َْرضِ  ا٬م ْٕ ٌَْدأُ  ا٬مَِّذي َوُهقَ   ٪َمڅمڀمُِتقنَ  ٬َمفُ  ٫ُمؾ   َوا ٻْمَؼ  َي  َوُهقَ  ُيٶِمٿمُدهُ  ُٖمؿَّ  اْْلَ

٣َْمَٛم  اٚمََْثُؾ  َو٬َمفُ  ٣َمٻَمٿْمفِ  َأْهَقنُ  ْٕ ََمَواِت  ِّم  ا ًَّ َْرضِ  ا٬م ْٕ ٺمٿِمؿُ  ا٬ْمٶَمِزيزُ  َوُهقَ  َوا  ﴾ اْْلَ

 .[54 - 16 :اًمروم]

 اًمٞمٝمقدي قمغم ووٕم٧م اًمٗم٘مرة ُمع أهن٤م ًمق هذا ووع عم٤مذا ىم٤ميؾ ي٘مقل وىمد

 َو٬َمئِـ﴿:-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل هب٤م ٕىمر اعمٜمدد أو اعمنمك أو اًمٜمٍماين أو

ـْ  َٟمځَم٬ْمَتپُمؿ ََمَواِت  َٙمٻَمَؼ  ٰمَّ ًَّ َْرَض  ا٬م ْٕ َـّ  َوا ټْمُد  اهلل ٪ُمؾِ  ٬َمٿَمٹُمق٬ُم  َٓ  َأ٫ْمَثُرُهؿْ  َٔمْؾ  هللَِِّ اْْلَ

  .[52:ًم٘مامن] ﴾َيٶْمٻَمټُمقنَ 

 ُمع أهنؿ أذيمقا ُمع اعمدسمر اعم٤مًمؽ اًمرازق اخل٤مًمؼ اهلل هق ي٘مرو سم٠من ومٙمٚمٝمؿ

 .همػمه -قمز وضمؾ-اهلل 

  :أ٪مقل ووٶمپمڅم اٚمڂم٬مػ ٰٕمقر

 ىمد ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم يد ُمٚمحد ُمـ اعمٚمحديـ ومٞمٌلم ًمف ذًمؽ. : إول

 ًمتٕمقيد اًمٓم٤مًم٥م قمغم اًمتدري٩م ذم اعم٤ًميؾ.: ا٬مثڅمين

 اًمٜم٤مس ُمـ ومٙمثػم رء يمؾ اهلل ظم٤مًمؼ أن قمغم اًمدًمٞمؾ طمتك يٕمرف: ا٬مثڅم٬مډم

 اهلل وؾمٜم٦م يمت٤مب ُمـ اًمدًمٞمؾ يٕمرف ٓ ًمٙمـ ٮ(اهلل ) :ومٞم٘مقل ظمٚم٘مؽ ُمـ ُيًئؾ

 ٫ُمؾ   اهلل َٙمڅم٬مُِؼ ﴿ :ُمٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم أُمر دًمٞمؾ , ومقضمقدطرؾمقًمف 

ءٍ   .[35:اًمزُمر﴾]َرْ
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 .[63:اًمّم٤موم٤مت﴾]َٕمٶْمټَمٻُمقنَ  َوَٰمڅم َواهلل َٙمٻَمٹَمٺُمؿْ ﴿ قمز وضمؾ:وي٘مقل اهلل 

ٿَمڅمةَ  اٚمَْْقَت  َٙمٻَمَؼ  ا٬مَِّذي﴿قمز وضمؾ:وي٘مقل اهلل  ٌْٻُمَق٫ُمؿْ  َواْْلَ ٺُمؿْ  ٬مٿَِم ـُ  َأيُّ ًَ  َأْ٘م

 .[5:اعمٚمؽ ] ﴾ا٬ْمٷَمٸُمقرُ  ا٬ْمٶَمِزيزُ  َوُهقَ  ٣َمټَماًل 

ََمَواِت  َٙمٻَمَؼ  ا٬مَِّذي﴿ قمز وضمؾ:وي٘مقل اهلل  ًَّ َْرَض  ا٬م ْٕ څممٍ  ِٟمتَّڇمِ  ِّم  َوا  .﴾َأيَّ

َٓ ﴿ وضمؾ:قمز وي٘مقل اهلل  ـْ  َيٶْمٻَمؿُ  َأ  ﴾ َْٙمٌِٜمُ   َُهَق ا٬مٻمَّٴمٿِمُػ  َٙمٻَمَؼ  َٰم

 . [14:اعمٚمؽ]

 .-قمز وضمؾ-اًمٕمدم, وهذا ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اهلل  ُمـ اإلُي٤مد هق اخلٚمؼ و

ٌَڅمَركَ ﴿ :- ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم –اهلل  ىمقل وأُم٤م  ـُ  ٩َمَت ًَ څم٬مٹِِم٥مَ  اهلل َأْ٘م  ﴾اْْلَ

  .[14:اعم١مُمٜمقن]

 ًمف يٙمقن ىمد ذًمؽ وهمػم اًمٌٜم٤مءو اًمٜمج٤مر أن إذ اعمّمقريـ أطمًـ سمف وم٤معمراد

 وشمٕم٤ممم. اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕمدم ُمـ إؿمٞم٤مء هلذه اعمقضمد ًمٙمـ صٜم٤مقم٦م وشمّمقير

 يٙمٗمل ٓ ُمدسمر ُم٤مًمؽ رازق ظم٤مًمؼ -قمز وضمؾ-اهلل  سم٠من اإليامن إن صمؿ ☜ 

 اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة إًمٞمف يْم٤مف طمتك اإلؾمالم ذم اًمدظمقلو سم٤مًمتقطمٞمد اإلىمرار ذم

  سم٤مًمٕم٤ٌمدة قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل. -وضمؾقمز -اهلل  وإومراد

قمـ  خيرج وٓ اعمخٚمقىم٤مت مجٞمع وظمٚمؼ اعمتٙمٚمؿ ظمٚمؼ أي: شٙمٻمٹمٽمل» :٩مٹمق٬مف

 َواهلل َٙمٻَمٹَمٺُمؿْ ﴿ :اعمخٚمقق ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٕمؾ ٓو ٟمٗمًف اعمخٚمقق ٓ رء ظمٚم٘مف

 .[63:اًمّم٤موم٤مت ] ﴾َٕمٶْمټَمٻُمقنَ  َوَٰمڅم
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 .أومٕم٤مًمٙمؿ ظمٚمؼو أي ظمٚم٘مٙمؿ

څمرٍ  ِٰمـ َٙمٻَمٹْمَتٽمِل﴿ :وذم ىمقل إسمٚمٞمس   . [15:إقمراف ] ﴾١م٥ِمٍ  ِٰمـ َوَٙمٻَمٹْمَتفُ  ڀمَّ

ومخٚمؼ  طمٙمٛمتف ُم٘مت٣م ًمألؿمٞم٤مء قمغم -قمز وضمؾ-اهلل  ظمٚمؼ أن شمٕمٚمؿ وهبذا

٤ًٌم ًمف آُمًرا سمف, وظمٚمؼ اًمنم ُمٌٖمًْم٤م ًمف, ٟم٤مهًٞم٤م قمٜمف وًمٙمٜمف أوضمده حلٙمٛم٦م,  اخلػم حم

چَم   امل﴿ :-قمز وضمؾ-وُمٜمٝم٤م آسمتالء وآظمت٤ٌمر, ىم٤مل اهلل  ًِ  َأنْ  ا٬مٽمَّڅمُس  َأَ٘م

٫ُمقا  . [5 ,1 :اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾ُيٸْمَتٽمُقن َٓ  َوُهؿْ  آَٰمٽمَّڅم َيٹُمق٬ُمقا َأنْ  ُيْٞمَ

څم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم څمنَ  َٙمٻَمٹْمٽمَڅم إڀِمَّ ًَ ڀْم ـْ  اإْلِ ٌَْتٻمٿِمفِ  َأْٰمٱَمڅمٍج  ڀُمٴْمٸَمڇمٍ  ِٰم  َٟمټِمٿمٶًمڅم ٩َمَجٶَمٻْمٽمَڅمهُ  ڀَم

 . [5 :اإلٟم٤ًمن] ﴾َٔمٲِمًٜما

ٿَمڅمةَ  اٚمَْْقَت  َٙمٻَمَؼ  ا٬مَِّذي﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٌْٻُمَق٫ُمؿْ  َواْْلَ ٺُمؿْ  ٬مٿَِم ـُ  َأيُّ ًَ  َوُهقَ  ٣َمټَماًل  َأْ٘م

 . [5 :اعمٚمؽ] ﴾ا٬ْمٷَمٸُمقرُ  ا٬ْمٶَمِزيزُ 

وُمـ هذا شمتح٘مؼ ُمّم٤مًمح ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م ُمثؾ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ 

اعمٜمٙمر, واجلٝم٤مد صمؿ سمٕمد ذًمؽ قمامرة اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, ومٗمل طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وأيب 

ڈِم » :هريرة څمٗمَّ ٽمَّڇُم، ا٬مٽمَّڅمُر، ََتَ ، ُأوٖمِْرُت  :ا٬مٽمَّڅمرُ  ٩َمٹَمڅم٬َمڈِم  َواجْلَ ـَ ي ِ ، ٔمڅِمٚمَُْتٺَمٝم  ـَ ي ِ  َواٚمَُْتَجٝم 

ٽمَّڇمُ  َو٪َمڅم٬َمڈِم  َّٓ  َيْدُٙمٻُمٽمِل َٓ  ِٓم  ٩َمََم  :اجْلَ  َو٣َمَجُزُهْؿ، َوَٟمٹَمٴُمپُمْؿ، ا٬مٽمَّڅمِس، ُوٶَمٸَمڅمءُ  إِ

تِل َأڀْمڈِم  :اهلل ٬مٻِْمَجٽمَّڇمِ  ٩َمٹَمڅمَل  ـْ  ٔمِِؽ  َأْرَ٘مؿُ  َرْْحَ ـْ  َأ٠َمڅمءُ  َٰم ٌَڅمِدي، ِٰم  :٬مٻِمٽمَّڅمرِ  َو٪َمڅمَل  ٣ِم

ُب  ٣َمَذاِب  َأڀْمڈِم  ـْ  ٔمِِؽ  ُأ٣َمذ  ـْ  َأ٠َمڅمءُ  َٰم ٌَڅمِدي، ِٰم څم ِٰمٻْمڂُمَهڅم، ِٰمٽمْٺُمؿْ  َواِ٘مَدةٍ  َو٬مٺُِمؾ   ٣ِم  ٩َمځَمٰمَّ



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ؟درايفكس٠ األٚىل: َٔ خًكو
 

  48 
 

  

 َوُيْزَوى ََتَْتٻمِئُ  ٩َمپُمٽمَڅم٬مَِؽ  ٪َمطْ  ٪َمطْ  :٩َمَتٹُمقُل  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم، ٪َمَدَٰمفُ  ٩َمٿَمٳَمعُ  ََتَْتٻمُِئ، ٩َماَل  ا٬مٽمَّڅمرُ 

شَٔمٶْمضٍ  إ٦َِم  َٔمٶْمٳُمپَمڅم
(1)

  , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

 -واهلل اعمقومؼ -

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .(5543), واإلمام مسلم يف صحيحو (4523)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 رايفكض٠ ايجا١ْٝ: َٔ صبو؟د

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

   ُمـ رسمؽ؟اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م: 

واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل ريب ورب يمؾ رء, إذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُمـ رسمؽ؟ وم٘مؾ:  -5

ءٍ ﴿ :اهلل شمٕم٤ممم څم َوُهَق َربُّ ٫ُمؾ  َرْ  [134:إٟمٕم٤مم] ﴾٪ُمْؾ َأ٨َمْٜمَ اهلل َأْٔمٷِمل َرٔمًّ

ټْمُد هلِلَِّ َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ويمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل قم٤ممل,  [5 :اًمٗم٤محت٦م ] ﴾اْْلَ

 وأٟم٤م واطمد ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤ممل. 

                      :الشرح

اخل٤مًمؼ ٟم٤مؾم٥م أن يٌلم ُمـ  -قمز وضمؾ-عم٤م سملم اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل أن اهلل 

 هق اًمرب؟

 هق اعمريب مجٞمع اًمٕم٤معملم.: ٩مڅم٬مرب

  إـمالق. قمٜمد اعمدسمر اعم٤مًمؽ اًمرازق اخل٤مًمؼ وهق

 ﴾َٕمٶْمټَمٻُمقنَ  َوَٰمڅم َواهلل َٙمٻَمٹَمٺُمؿْ ﴿ :ىمقًمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :٩مد٬مٿمؾ اْلٻمؼ

 .[63:اًمّم٤موم٤مت]

اُق  اهلل ُهقَ  إِنَّ ﴿ :-قمز وضمؾ- ىمقًمف: ا٬مرزق ود٬مٿمؾ  زَّ ةِ  ُذو ا٬مرَّ  ﴾اٚمَْت٥ِمُ  ا٬ْمٹُمقَّ

 .[25 :اًمذاري٤مت]

  .﴾ا٬مديـ يقم ٰمڅم٬مؽ﴿ :-قمز وضمؾ -ىمقًمف : ود٬مٿمؾ اٚمٻمؽ 
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َـّ اٚمُْٻْمَؽ  َوَٕمٽمِزعُ  َٕمٱَمڅمءُ  َٰمـ اٚمُْٻْمَؽ  ُٕمڂْمِت ﴿ :و٪مق٬مف  َوُٕمِذلُّ  َٕمٱَمڅمءُ  َٰمـ َوُٕمٶِمزُّ  َٕمٱَمڅمءُ  ِِم

ْٜمُ  ٔمٿَِمِدكَ  َٕمٱَمڅمءُ  َٰمـ ءٍ  ٫ُمؾ   ٣َمَٛمَٰ  إڀِمََّؽ  اْْلَ  .[53:قمٛمران آل] ﴾٪َمِديرٌ  َرْ

ٌَڅمَركَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ءٍ  ٫ُمؾ   ٣َمَٛمَٰ  َوُهقَ  اٚمُْٻْمُؽ  ٔمٿَِمِدهِ  ا٬مَِّذي َٕم  ﴾٪َمِديرٌ  َرْ

 .[1:اعمٚمؽ]

َٓ ﴿ :ودًمٞمؾ اًمتدسمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ٻْمُؼ  ٬َمفُ  َأ َْٰمرُ  اْْلَ ْٕ  [24:إقمراف ] ﴾َوا

  .[2 :اًمًجدة] ﴾إرض إ٦م ا٬مًَمء ٰمـ إٰمر يدٔمر﴿ :و٪مق٬مف

 . [56 :اًمرمحـ] ﴾٠َمځْمنٍ  ِّم  ُهقَ  َيْقمٍ  ٫ُمؾَّ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

 وخمٚمقق. ُمرسمقب رسمقسمٞمتف قمـ خيرج ومال اًمٕم٤ٌمد أقمامل ومٞمدسمر

 أي ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم أن اهلل هق اًمرب.: شوا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف

څم َأْٔمٷِملاهلل  َأ٨َمْٜمَ  ٪ُمْؾ ﴿ :٪مق٬مف ء ٫ُمؾ   َربُّ  َوُهقَ  َرٔمًّ   .[134:إٟمٕم٤مم] ﴾َرْ

أي ىمؾ ي٤م حمٛمد هل١مٓء اعمنميملم أأـمٚم٥م إهل٤ًم ؾمقى اهلل, وهق رب يمؾ رء 

  ومال خيرج قمـ ُمٚمٙمف وشمدسمػمه رء.

 . وظم٤مص قم٤مم :٣مٛم ٰمٶمٽمٿم٥م يځمت وا٬مرب

يدل قمغم اخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم, وٓ خيرج قمـ ذًمؽ رء : ٩مڅمٚمٶمٽمك ا٬مٶمڅمم

 خمٚمقىم٤مشمف ظمػمه٤م وذه٤م ُم١مُمٜمٝم٤م ويم٤مومره٤م سمره٤م ووم٤مضمره٤م. ُمـ

احلٗمظ, و اًمت٠ميٞمدو اًمٕمقنو ُمع ُم٤م شم٘مدم اًمٜمٍم ي٘متيض: اْلڅمص واٚمٶمٽمك 

 . وًمذًمؽ دمد أهمٚم٥م دقم٤مء إٟمٌٞم٤مء سم٤مؾمؿ اًمرب
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 : (39: ص) -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -قاٍ ايغعزٟ 

  .وظم٤مص٦م قم٤مُم٦م :ٟمققم٤من خلٚم٘مف شمٕم٤ممم وشمرسمٞمتف

 ُمّم٤محلٝمؿ, ومٞمف عم٤م وهدايتٝمؿ ورزىمٝمؿ, ًمٚمٛمخٚمقىملم, ظمٚم٘مف هل: ٩مڅم٬مٶمڅمٰمڇم

 .اًمدٟمٞم٤م ذم سم٘م٤مؤهؿ ومٞمٝم٤م اًمتل

 هلؿ, ويٙمٛمٚمف ًمف, ويقوم٘مٝمؿ سم٤مإليامن, ومػمسمٞمٝمؿ ٕوًمٞم٤ميف, شمرسمٞمتف: واْلڅمصڇم

 شمرسمٞم٦م :وطم٘مٞم٘متٝم٤م وسمٞمٜمف, سمٞمٜمٝمؿ احل٤ميٚم٦م واًمٕمقايؼ اًمّمقارف, قمٜمٝمؿ ويدومع

 ذم اًمن هق [اعمٕمٜمك] هذا وًمٕمؾ. ذ يمؾ قمـ واًمٕمّمٛم٦م ظمػم, ًمٙمؾ اًمتقومٞمؼ

 . اًمرب سمٚمٗمظ إٟمٌٞم٤مء أدقمٞم٦م أيمثر يمقن

 َرب  ﴿ ىمقًمف اخل٤مص٦م, ومدل رسمقسمٞمتف حت٧م داظمٚم٦م يمٚمٝم٤م ُمٓم٤مًمٌٝمؿ وم٢من

 وم٘مر ومت٤مم همٜم٤مه, ويمامل واًمٜمٕمؿ, واًمتدسمػم, سم٤مخلٚمؼ اٟمٗمراده قمغم ﴾ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ 

 ها .واقمت٤ٌمر وضمف سمٙمؾ إًمٞمف, اًمٕم٤معملم
 واإلٟمس ويمؾ خمٚمقق ُمـ اجلـأي : شاهلل ٣مڅممل ٟمقى ٰمڅم و٫مؾ» :٪مق٬مف

قم٤ممل  اًمثرى وهمػم ذًمؽ,و واعم٤مء وإراولم واًمًٛمقات واًمِمٞم٤مـملم واعماليٙم٦م

 . -قمز وضمؾ-اهلل  وضمقد قمغم قمالُم٦م ٕٟمف سمذًمؽ ؾُمٛمل

 اًمٕم٤ممل هؿ اجلـ واإلٟمس, واًم٘مقل إول أصح. : و٪مٿمؾ

ټْمُد هلِلَِّ » :و٪مق٬مف وهذه  ,-قمز وضمؾ-اعمح٤مُمد صم٤مسمت٦م هلل  أي مجٞمع أٟمقاع: شاْْلَ

 أي٦م اومتتح اهلل هب٤م اعمّمحػ.
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, وىمد ُاومتتح٧م مخس ؾمقر -قمز وضمؾ-وهذا دًمٞمؾ قمغم ومْمٞمٚم٦م محد اهلل 

 ."–ووم٤مـمر  –وؾم٠ٌم  –واًمٙمٝمػ  -وإٟمٕم٤مم  –اًمٗم٤محت٦م " :سم٤محلٛمد

ټْمُد ﴿ قمز وضمؾ:وىمد اومتتح اهلل ظمٚم٘مف سم٤محلٛمد, وظمتؿ سم٤محلٛمد, ىم٤مل اهلل   اْْلَ

ََمَواِت  َٙمٻَمَؼ  ا٬مَِّذي هللَِِّ ًَّ َْرَض  ا٬م ْٕ  .[1 :إٟمٕم٤مم] ﴾َوا٬مٽمُّقرَ  ا٬مٵمُّٻُمََمِت  َوَٗمٶَمَؾ  َوا

ؼ   َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  َو٪ُمِضَ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ټْمُد  َو٪ِمٿمَؾ  ٔمڅِمْْلَ  :اًمزُمر] ﴾ ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ  َرب   هللَِِّ اْْلَ

42] . 

 . -قمز وضمؾ-هذا هق ؿم٤مهد إصم٤ٌمت اًمرسمقسمٞم٦م هلل  ﴾:اًْمَٕم٤معملَِمَ  َربِّ ﴿ :٪مق٬مف

أي ظم٤مًمؼ وُم٤مًمؽ وُمدسمر اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم ُمـ : وٰمٶمٽمك رب ا٬مٶمڅمٚم٥م

 اجلـ واإلٟمس واعماليٙم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت, واهلل اعمقومؼ.
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 رايفكض٠ ايجايج١: ملاسا خًكو اهلل؟د 

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 عم٤مذا ظمٚم٘مؽ اهلل ؟اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م: 

 عم٤مذا ظمٚم٘مؽ اهلل ؟ إذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -0

ڀْمَس ﴿ :ظمٚم٘مٜم٤م ًمٕم٤ٌمدشمف, واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممموم٘مؾ:  ِ ْٕ َـّ َوا َوَٰمڅم َٙمٻَمٹْمڈُم اجْلِ

ٌُُدونِ  َّٓ ٬مٿَِمٶْم  .[23 :اًمذاري٤مت] ﴾إِ

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من احلٙمٛم٦م ُمـ ظمٚمؼ اعمٙمٚمٗملم ُمـ 

 وطمده وإومراده سمام ُي٥م ًمف. -قمز وضمؾ-اجلـ واإلٟمس, وهل قم٤ٌمدة اهلل 

-اهلل  ىم٤مل مهال يؽميمٜم٤م ملو قمٌث٤م خيٚم٘مٜم٤م مل -قمز وضمؾ-اهلل  أن :وٰمٶمٽمك ذ٬مؽ

ٌُْتؿْ ﴿ :-قمز وضمؾ
ًِ ََم  َأ٩َمَح ًٌَثڅم َٙمٻَمٹْمٽمَڅم٫ُمؿْ  َأڀمَّ ٺُمؿْ  ٣َم  ٩َمَتٶَمڅم٦َم  ڻ ُٕمْرَٗمٶُمقنَ  َٓ  إ٬َِمٿْمٽمَڅم َوَأڀمَّ

ؼُّ  اهلل اٚمَْٻمُِؽ  َّٓ  إ٬َِمَٰفَ  َٓ  اْْلَ - 112 :اعم١مُمٜمقن] ﴾ ا٬ْمٺَمِريؿِ  ا٬ْمٶَمْرشِ  َربُّ  ُهقَ  إِ

113] . 

ََمءَ  َٙمٻَمٹْمٽمَڅم َوَٰمڅم﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ًَّ َْرَض  ا٬م ْٕ ٬مَِؽ  َٔمڅم١ماًِل  َٔمٿْمٽمَپُمََم  َوَٰمڅم َوا ُـّ  َذَٰ  ٢َم

ـَ  ـَ  ٩َمَقْيٌؾ  ٫َمٸَمُروا ا٬مَِّذي ِذي ـَ  ٫َمٸَمُروا ٬م ٻمَّ  . ًمٕم٤ٌمدشمف وم٤مهلل ظمٚم٘مٜم٤م ,[54:ص] ﴾ا٬مٽمَّڅمرِ  ِٰم

َؽ  ٪َمڅمَل  َوإِذْ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  َْرضِ  ِّم  َٗمڅم٣ِمٌؾ  إيِن   ٬مٻِْمټَماَلئِٺَمڇمِ  َرٔمُّ ْٕ  ا

  .[03 :اًمٌ٘مرة] ﴾ َٙمٻمٿِمٸَمڇمً 
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 وشمقطمٞمده. -قمز وضمؾ-أي ًمٕمامرة إرض سمٓم٤مقم٦م اهلل 

 وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ يرو٤مهواهلل  حيٌف ُم٤م ًمٙمؾ ضم٤مُمع اؾمؿٍ : وا٬مٶمٌڅمدة

  سمٞم٤مٟمف, إن ؿم٤مء اهلل. ي٠ميت ُم٤م قمغم اعمٕمت٘مداتو

َـّ  َٙمٻَمٹْمڈُم  َوَٰمڅم» :٪مق٬مف ڀْمَس  اجْلِ ِ ْٕ َّٓ  َوا ٌُُدونِ  إِ  ومنه٤م يمام ًمٞمقطمدون أي: ش٬مٿَِمٶْم

  اًمٕمٚمامء. ُمـ وهمػمه -ريض اهلل قمٜمف- قم٤ٌمس اسمـ

 ٓ ًمٚمٕم٤مومٞم٦مٮ ًمٚمحٙمٛم٦م هٜم٤م واًمالم سم٤مًمٕم٤ٌمدةاهلل  يٗمردون أي :وٰمٶمٽمك يق٘مدون

اهلل, وًمق يم٤مٟم٧م اًمالم ًمٚمٛمٕم٤مىم٦ٌم حلّمؾ اإليامن ُمـ  قمٌد ُم٤م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما ٕن

 مجٞمٕمٝمؿ. 

ـْ  َأْرَٟمٻْمٽمَڅم َوَٰمڅم﴿ :وهل يم٘مقًمف شمٕم٤ممم َّٓ  َرُٟمقلٍ  ِٰم  ﴾اهلل  ٔمڃِمِْذنِ  ٬مِٿُمٴَمڅمعَ  إِ

 . [34 :اًمٜم٤ًمء]

وُمع ذًمؽ دمد أن يمثػًما ُمـ اًمرؾمؾ مل شم٘مع هلؿ اًمٓم٤مقم٦م, ومٗمل طمدي٨م اسمـ 

صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ذم اًمّمحٞمحلم ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-قم٤ٌمس 

 َٰمٶَمفُ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ا٬مٽمٌل ٩مرأيڈُم  ٣َم٤َمَّ إَُٰمؿُ  ٣ُمِرَوڈْم » :-وؾمٚمؿ

ْهُط، ٗمؾ، َٰمٶَمفُ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وا٬مٽمٌل ا٬مرَّ صغم اهلل قمٚمٞمف  -وا٬مٽمٌل ا٬مرَّ

ٗمالِن، َٰمٶَمف -وؾمٚمؿ شَأَ٘مٌد  َٰمٶَمفُ  ٬َمٿْمَس  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وا٬مٽمٌل ا٬مرَّ
(1)

. 

 

                                                           

 .(553), واإلمام مسلم يف صحيحو (2432)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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  :ٕمٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م وا٬مٶمٌڅمدة

وهل قمٌقدي٦م اًم٘مٝمر, وهذه ٓ يتخٚمػ قمٜمٝم٤م أطمد ُمـ  ٣مٌڅمدة ٣مڅمٰمڇم، :إول

ـْ  ٫ُمؾُّ  إِنْ ﴿ :سمر ووم٤مضمر وُم١مُمـ ويم٤مومر, ىم٤مل شمٕم٤ممم ََمَواِت  ِّم  َٰم ًَّ َْرضِ  ا٬م ْٕ َّٓ  َوا  إِ

ـِ  آِت  ْْحَ ًٌْدا ا٬مرَّ  , وهذه ٓ شم٘متيض اإلصم٤مسم٦م.[60 :ُمريؿ] ﴾٣َم

 وهل قمٌقدي٦م اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ.  ٣مٌقديڇم ٙمڅمصڇم، :ا٬مثڅمين

ٌَڅمدُ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ـِ  َو٣ِم ْْحَ ـَ  ا٬مرَّ َْرضِ  ٣َمَٛم  َيټْمٱُمقنَ  ا٬مَِّذي ْٕ ٌَپُمؿُ  َوإَِذا َهْقڀًمڅم ا  َٙمڅم١َم

څمِهٻُمقنَ   . [30 :اًمٗمرىم٤من] ﴾َٟماَلًٰمڅم ٪َمڅم٬ُمقا اجْلَ

څمكَ إ﴿ :وهل ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ٌُُد  ِ يَّ , وهل ُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمذل [2 :اًمٗم٤محت٦م] ﴾ڀَمٶْم

 واخلْمقع واعمح٦ٌم.

  :ّم ا٬مٽمقڀمٿمڇم رمحف اهلل شمٕم٤ممم٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ 

 ىمٓم٤ٌمن مه٤م قم٤مسمده ذل ُمع  طمٌف هم٤مي٦م اًمرمحـ وقم٤ٌمدة

  :(134 :ص) رْحف اهلل ّم ا٬مٶمٌقديڇمو٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم أمـ ٕمٿمټمٿمڇم 

٦م َوًَمٗمظ ٌُقِديه ـ اًْمُٕم   هااحْل٥ّم.  َويَماَمل اًمذل يَماَمل يَتَْمٛمه
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 رايفكض٠ ايضابع١: َا رٜٓو؟د

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُم٤م ديٜمؽ؟اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م: 

 إذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُم٤م ديٜمؽ؟  -4

ـَ ﴿ :واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ديٜمل هق ديـ اإلؾمالم احلؼ,وم٘مؾ:  ي إِنَّ ا٬مد 

 . [16 :آل قمٛمران] ﴾ْٟمالمُ ٣ِمٽمَْد اهلل اإْل 

ؼ  ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـِ اْْلَ َدى َوِدي  :اًمتقسم٦م] ﴾ُهَق ا٬مَِّذي َأْرَٟمَؾ رٟمق٬مف ٔمڅِمهْلُ

00] . 

ٌََؾ ِٰمٽمُْف َوُهَق ِّم ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ ُيٹْم ٌَْتِغ ٨َمْٜمَ اإْلْٟمالِم ِديٽمًڅم ٩َمٻَم ـْ َي ِٙمَرِة  َوَٰم ْٔ ا

ـَ  ي څمِهِ ـَ اْْلَ  . [52 :آل قمٛمران] ﴾ِٰم

سمـ ؾمٛمٕم٤من  اإلؾمالم هق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ, واًمدًمٞمؾ طمدي٨م: وّم اْلڅم٠مٿمڇم

 .(4/155)أظمرضمف أمحد  ,شوا٬مٮماط اإلٟمالم» :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-

وهق طمدي٨م صحٞمح ومٛمـ صم٧ٌم قمٚمٞمف صم٧ٌم إن ؿم٤مء اهلل قمغم اًمٍماط اجلن 

َّٓ َواِرُدَهڅم ٫َمڅمَن ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم اعمٛمدود قمغم ضمٝمٜمؿ, واًمدًمٞمؾ َوإِْن ِٰمٽمْٺُمْؿ إِ

ٹَمْقا َوڀَمَذُر ا٬مٵمَّڅمٚم٥َِِم ٩مٿِمپَمڅم ِٗمثٿِمًّڅم ٣َمَٛم َرٔم َؽ َ٘مْتًَم َٰمٹْمٳِمٿمًّڅم  ـَ إمَّ ل ا٬مَِّذي  ﴾ُٖمؿَّ ڀُمٽمَج 

  .[41:ُمريؿ]
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 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب هريرة 

إٰمڅمڀمڇم وا٬مر٘مؿ ٩مٿمٹمقٰمڅمن ٗمٽمٌتل ا٬مٮماط يټمٿمٽمڅم و٠مَمٓ، ٩مٿمټمر وٕمرٟمؾ » :ىم٤مل

أو٬مٺمؿ ٫مڅم٬مٝمق، ٖمؿ ٫مڅم٬مريح، ٖمؿ ٫مڅم٬مٴمٜم و٠مد ا٬مرٗمڅمل، جتري ِبؿ أ٣مَمهلؿ... 

٘متك ٕمٶمجز أ٣مَمل ا٬مٶمٌڅمد... وّم ٘مڅم٩متل ا٬مٮماط ٫مال٬مٿمچم ٰمٶمٻمٹمڇم ٰمځمٰمقرة ٔمځمٙمذ 

 شٰمـ أٰمرت ٔمف، ٩مټمخدوش ڀمڅمج، وٰمٺمردس ّم ا٬مٽمڅمر
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. ,

  :الشرح 

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من اًمديـ اًمذي يتٕمٌد اًمٜم٤مس سمف, واًمديـ  

 ي٘م٤مل ًمٚمٓم٤مقم٦م واجلزاء, واؾمتٕمػم ًمٚمنميٕم٦م واًمديـ يم٤معمٚم٦م.

هق آؾمتًالم هلل سم٤مًمتقطمٞمد وآٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م  :شاإلٟمالم» :٪مق٬مف

 .واًمؼماءة ُمـ اًمنمك وأهٚمف قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل

 ُم٤م ًمؽ ىمٞمؾ وم٢مذا اإلؾمالم سمديـ اًمتٕمريػ اًمٗم٘مرة هذه وىمد شمْمٛمٜم٧م 

  سمف؟ -قمز وضمؾ- هلل وشمتٕمٌد شمديـ اًمذي اًمٌمء هق ُم٤م ديٜمؽ؟

قمز -أي اًمذي أٟمزًمف اهلل  :شاْلؼ اإلٟمالم ديـ هق ديٽمل :٩مٹمؾ» :٪مق٬مف

قمغم حمٛمد ومال ي٘مقم قمغم رأي يم٤مؾمد وٓ قم٘مؾ وم٤مؾمد, وإٟمام ي١مظمذ ُمـ  -وضمؾ

َڅم َيڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  إدًم٦م وُي٥م إظمذ سمجٛمٞمٕمف, ىم٤مل ـَ  َأُّيُّ  آَٰمٽمُقا ا٬مَِّذي

                                                           

 .(162)يحو أخرجو اإلمام مسلم يف صح (1)
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ٻْمؿِ  ِّم  اْدُٙمٻُمقا  ً ڇمً  ا٬م َٓ  ٫َمڅم٩مَّ ٿْمٴَمڅمنِ  ُٙمٴُمَقاِت  َٕمتٌَّٶُِمقا َو فُ  ا٬مٱمَّ ٥ٌِمٌ  ٣َمُدو   ٬َمٺُمؿْ  إڀِمَّ  ﴾ٰمُّ

 .[535 :اًمٌ٘مرة]

 ؾمٌٞمال ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م ُمًتح٤ٌمشمفو وواضم٤ٌمشمف سم٠مريم٤مٟمف أي سم٤مًمٕمٛمؾ 

 ٰمڅم ٩مڅمٕمقا ٔمف أٰمرٕمٺمؿ ٰمڅم» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وُيتٜم٥م حمرُم٤مشمف ًم٘مقل

ش٩مڅمٗمتٽمٌقه ٣مٽمف هنٿمتٺمؿ وٰمڅم اٟمتٴمٶمتؿ
(1)

ريض اهلل - هريرة أيب قمـ قمٚمٞمف , ُمتٗمٌؼ 

  .-قمٜمف

 .واخلراوم٤مت سم٤مًمٌدع يتٚمقث مل اًمذي أي اًمديـ: شاْلؼ» :و٪مق٬مف

 : وأهؾ ا٬مٌدع يٽمٹمًټمقن إ٦م ٪مًټم٥م

 اجلٝمٛمٞم٦مو يم٤مًمرواومض اعمٚم٦م ُمـ ظم٤مرضمقن وهؿ: ٰمٺمٸمرة ٔمد٣مڇم أصحڅمب

وهمػمهؿ, طمٞم٨م وىمٕمقا ذم ٟم٤مىمض أو  اًمّمقومٞم٦م ُمـ اًم٘مٌقر وقم٤ٌمد اًم٤ٌمـمٜمٞم٦مو

 .ٟمقاىمض ُمـ ٟمقاىمض اإلؾمالم, واهلل اعمًتٕم٤من

وأصح٤مهب٤م وهل اًمٌدقم٦م اًمتل شمٙمقن دون اًمٙمٗمر, : ؤمد٣مڇم ٰمٸمًٹمڇم 

 .اهلل شمٕم٤ممم ؿم٤مء إن سم٤مسمف سمٞم٤مٟمف ذم ي٠ميت وًمٕمٚمف قمٔمٞمؿ سمققمٞمد ُمتققمدون

  :ٖمؿ إن اإلٟمالم يٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م

 مجٞمع امم -قمز وضمؾ-اهلل  أٟمزًمف اًمذي اًمديـ وهق :ا٬مٶمڅمم ٔمڅمٚمٶمٽمك :إول

ـَ  إِنَّ ﴿ :اًمرؾمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم ي ْٟماَلمُ  ٣ِمٽمَد  ا٬مد   . [ 16:قمٛمران آل] ﴾اهلل اإْلِ

                                                           

 .(1004), واإلمام مسلم يف صحيحو (4555)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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قمٚمٞمٝمؿ  واًمرؾمؾ إٟمٌٞم٤مء ومجٞمع وحمٛمد وٟمقح آدم سمف شمٕمٌد اًمذي وهق اًمديـ

 إ٦َِم  ُأڀْمِزَل  َوَٰمڅم إ٬َِمٿْمٽمَڅم ُأڀْمِزَل  ٔمڅِمهلل َوَٰمڅم آَٰمٽمَّڅم ٪ُمق٬ُمقا﴿ :اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل شمٕم٤ممم

ٌَڅمطِ  َوَيٶْمٹُمقَب  َوإِْٟمَحڅمَق  َوإِْٟمََم٣ِمٿمَؾ  إِْٔمَراِهٿمؿَ  َْٟم ْٕ ك ُٰمقَٟمك ُأوِتَ  َوَٰمڅم َوا ًَ  َو٣ِمٿم

ـْ  ا٬مٽمٌٿمقنَ  ُأوِتَ  َوَٰمڅم ِؿْ  ِٰم ُق  َٓ  َرِب  ـُ  ِٰمٽمْپُمؿْ  َأَ٘مدٍ  َٔم٥ْمَ  ڀُمٸَمر  ٻمټُِمقنَ  ٬َمفُ  َوڀَمْح ًْ  ﴾ُٰم

 . [103 :اًمٌ٘مرة]

كَٰ  َأَ٘مسَّ  ٩َمٻَمَمَّ ﴿ :وىم٤مل ًَ ـْ  ٪َمڅمَل  ا٬ْمٺُمٸْمرَ  ِٰمٽمْپُمؿُ  ٣ِمٿم  اهلل ٪َمڅمَل  إ٦َِم  َأڀمٲَمڅمِري َٰم

َقاِريُّقنَ  ـُ  اْْلَ څم َوا٠ْمپَمْد ٔمڅِمهلل  اهلل آَٰمٽمَّڅم َأڀمٲَمڅمرُ  ڀَمْح ٻمټُِمقنَ  ٔمځَِمڀمَّ ًْ  آل] ﴾ُٰم

 .[25:قمٛمران

ـْ َأْٗمٍر إِْن َأْٗمِرَي ﴿ :-قمٚمٞمف اًمًالم- ٟمقح وىم٤مل ٩َمڃمِْن َٕمَق٬مَّٿْمُتْؿ ٩َمََم َٟمځَم٬ْمُتٺُمْؿ ِٰم

ٻمټِِم٥مَ  ًْ ـَ اٚمُْ َّٓ ٣َمَٛم اهلل َوُأِٰمْرُت َأْن َأ٫ُمقَن ِٰم  , إمم همػم ذًمؽ. ﴾إِ

 -قمز وضمؾ-اهلل  أوطم٤مه اًمذي اًمديـ وهق: اإلٟمالم ٔمټمٶمٽمڅمه اْلڅمص :ا٬مثڅمين

صغم اهلل قمٚمٞمف  –إدي٤من ىم٤مل رؾمقل اهلل  جلٛمٞمع ٟم٤مؾمًخ٤م ويم٤من طحمٛمٍد  إمم

ـِ  إِنَّ » :-وؾمٚمؿ ي ٻمټَِمڇمُ  اهلل اَْلٽمٿِمٸِمٿمَّڇمُ  ٣ِمٽمَْد  ا٬مد  ًْ ڇمُ  َٓ  اٚمُ َٓ  ا٬مٿَمپُمقِديَّ اڀمٿِمَّڇمُ  َو َٓ  ا٬مٽمَّٮْمَ  َو

ـْ  اٚمَُجقِٟمٿمَّڇُم، ا َيٶْمټَمْؾ  َٰم ـْ  َٙمْٜمً  شُيٺْمٸَمَرهُ  ٩َمٻَم
(1)

قمـ  (0565), أظمرضمف اًمؽمُمذي 

 .ريض اهلل قمٜمفأيب سمـ يمٕم٥م 

                                                           

وحسنو اإلمام  وىو يف الصحيح ادلسند للوادعي رمحو اهلل, ,(0565)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو ( 1)
 يف صحيح الرتمذي. رمحف اهلل شمٕم٤ممماأللباين 
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-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة  

 ٓ ٖمؿ إٰمف هذه ٰمـ ڀمٮماين ٓو ُّيقدي ب ٓ يًټمع ٔمٿمده ڀمٸمز وا٬مذي» :

شا٬مٽمڅمر أهؾ ٰمـ ٫مڅمن إٓ ٔمف ٗمئڈم ا٬مذيو ب يڂمٰمـ
(1)

 , أظمرضمف ُمًٚمؿ.

َدى رٟمق٬مف َأْرَٟمَؾ  ا٬مَِّذي ُهقَ ﴿» :وا٬مد٬مٿمؾ ٪مق٬مف» :٪مق٬مف  ـِ  ٔمڅِمهْلُ ؼ   َوِدي  ﴾اْْلَ

  :[ش00 :اًمتقسم٦م]

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –حمٛمدا : أي شأرٟمؾ رٟمق٬مف هق ا٬مذي»

  اًمٜم٤مومع. اًمٕمٚمؿ: شٔمڅمهلدى»

 . اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واطمد همػم ومنه يمام اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ: شاْلؼ ديـ و»

اًمٕمٚمؿ, واًمٕمٛمؾ, وُمتك ختٚمػ  :هبذيـ إُمريـومٔمٝمقر اًمديـ ُمتٕمٚمؼ 

َٓ  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  اٚمَْٷْمٳُمقِب  ٨َمْٜمِ ﴿ :أطمدمه٤م وىمع اًمْمالل, ىم٤مل شمٕم٤ممم څم٬م ٥مَ  َو  ﴾ا٬مٳمَّ

 .[4 :اًمٗم٤محت٦م]

 وم٤معمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٛمقا وُم٤م قمٛمٚمقا واًمْم٤مًمقن قمٛمٚمقا وُم٤م قمٚمٛمقا.

ـْ ﴿ :ٕمٶمڅم٦م و٪مق٬مف» :٪مق٬مف  ٌَْتغِ  َوَٰم ـْ  ِديٽمًڅم اإْلْٟمالمِ  ٨َمْٜمَ  َي ٌََؾ  ٩َمٻَم  ِّم  َوُهقَ  ِٰمٽمْفُ  ُيٹْم

ِٙمَرةِ  ْٔ ـَ  ا ـَ  ِٰم ي څمِهِ   ش:[52: قمٛمران آل﴾ ]اْْلَ

                                                           

 .(120)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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قمز -اهلل  أوطم٤مه اًمذي اإلؾمالم ـمريؼ همػم سمف يتٕمٌد ـمري٘م٤م اختذ وُمـ أي

 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل يم٘مقل وهذا ُمٜمف ي٘مٌؾ ومٚمـ حمٛمد إمم -وضمؾ

 شوال٬مف ٔمد٣مڇم ٫مؾ و ٔمد٣مڇم ُمدٖمڇم ٫مؾ»
(1)

 قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل.  ,

تِل ٫ُمؾُّ » :- صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ويم٘مقًمف  َّٓ  اجَلٽمَّڇمَ  َيْدُٙمٻُمقنَ  ُأٰمَّ ـْ  إِ  ،شَأَٔمك َٰم

ـْ  رٟمقل اهلل، َيڅم :٪َمڅم٬ُمقا ـْ » :٪َمڅمَل  َيځْمَٔمك؟ َوَٰم ـْ ، اجَلٽمَّڇمَ  َدَٙمَؾ  َأ١َمڅم٣َمٽمِل َٰم  ٣َمٲَمڅميِن  َوَٰم

 شَأَٔمك ٩َمٹَمْد 
(2)

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ رواه اًمٌخ٤مري ,

 ٬مٿمس ٰمڅم هذا اٰمرڀمڅم ّم أ٘مدث ٰمـ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وىمقل

 شرد ٩مپمق ٰمٽمف
(3)

 . ريض اهلل قمٜمٝم٤مُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ قم٤ميِم٦م  ,

 هلل, واعمت٤مسمٕم٦م اإلظمالص ومٞمف ُيتٛمع أن إٓ قمٛماًل  قم٤مُمؾٍ  ُمـ ي٘مٌؾ اهلل ٓ وم٢من

 .- صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - عمحٛمد

 .سمتقطمٞمد اعمُرؾِمؾ, وشمقطمٞمد اعمُرؾَمؾ: و٪مد يٶمٝم ٣مٽمف ٔمٶمٳمپمؿ

 يٕمٛمؾ ًمٕمدم شمقومر اإلظمالص ومٞمٝم٤م وىمد ش:ُمٜمف ي٘مٌؾ ومٚمـ» :وٰمٶمٽمك ٪مق٬مف

 ًٓ   ُمٜمف. شم٘مٌؾ ومٚمـ اًمًٜم٦مو اًمٙمت٤مب خت٤مًمػ أقمام

                                                           

وىو يف  ريض اهلل قمٜمف, من حديث العرباض بن سارية (4334)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)

 ىذا حديث حسن.  :, وقال فيو(651)الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
 . (4553)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 5)
 .(1415)مسلم يف صحيحو  , واإلمام(5364)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 0)
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 وم٤من واًمٙمٗمر اإلذاك أهؾ طمؼ ذم هذا :شاْلڅمهيـ ٰمـ أٙمرة ّم وهق»

 ُمآًمف إمم صمؿ يٜم٤مًمف ُم٤م يٜم٤مًمف وم٘مد اعمًٚمؿ اعمٗمرط وأُم٤م ُمًتٛمرةو ُم١مسمدة ظم٤ًمرهتؿ

َٓ  إِنَّ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ًم٘مقل اجلٜم٦م كَ  َأن َيٷْمٸِمرُ  اهلل   ُدونَ  َٰمڅم َوَيٷْمٸِمرُ  ٔمِفِ  ُي٧ْمَ

٬مَِؽ  كْ  َوَٰمـ َيٱَمڅمءُ  ٚمَِـ َذَٰ ًٓ  َوؾَّ  ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمْد  ُي٧ْمِ  . [113 :اًمٜم٤ًمء ] ﴾َٔمٶِمٿمًدا َواَل

ٌ ُئٺُمؿْ  َهْؾ  ٪ُمْؾ ﴿ :وهذا يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ـَ  ڀُمٽمَ ي َْٙمَنِ ْٕ ًٓ  ٔمڅِم ـَ   َأ٣ْمََم  َوؾَّ  ا٬مَِّذي

ٿَمڅمةِ  ِّم  َٟمٶْمٿُمپُمؿْ  ڀْمٿَمڅم اْْلَ ٌُقنَ  َوُهؿْ  ا٬مدُّ ًَ ُؿْ  حَيْ ٽمُقنَ  َأهنَّ
ًِ
 ,130 :اًمٙمٝمػ] ﴾ُصٽمْٶًمڅم حُيْ

134] . 

وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م سمٞم٤من ُم٤م يتٕمٚمؼ سمخروج اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر ذم ُمقـمٜمف إن ؿم٤مء 

 اهلل.

, -قمز وضمؾ-أي اًمٓمريؼ اعمقصؾ إمم اهلل  :شاٚمًتٹمٿمؿ وا٬مٮماط» :٪مق٬مف

 إمم اهدٟم٤م شم٘مقل وم٢مٟمؽ شاعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اهدٟم٤م» صالشمؽ ذم شم٘مقل طملم وم٠مٟم٧م

 حمٛمد.  سمف ضم٤مء اًمذي احلؼ اإلؾمالم

 ُم٤م اًمٍماط يًٛمك طحمٛمد  سمف ضم٤مء اًمذي احلؼ اإلؾمالم أن قمغم واًمدًمٞمؾ

اهلل ريض - ؾمٛمٕم٤من سمـ اًمٜمقاس طمدي٨م ُمـ ُمًٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

َب » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ىم٤مل ىم٤مل, -قمٜمف ا١ًمڅم اهلل َٰمَثاًل  َضَ  ِسَ

َتٹِمٿمًَم، ًْ ٌََتلْ  َو٣َمَٛم  ُٰم اطِ  َٗمٽمْ َ َْٔمَقاِب  َو٣َمَٛم  ُٰمٸَمتََّحڇٌم، َأْٔمَقاٌب  ٩مٿِمپِمََم  ُٟمقَراِن، ا٬مٮم  ْٕ  ا

اطِ  َو٣َمَٛم  ُٰمْرَٙمڅمٌة، ُٟمُتقرٌ  َ څم :َيٹُمقُل  َداعٍ  َٔمڅمِب ا٬مٮم  َ اطَ  اْدُٙمٻُمقا ا٬مٽمَّڅمُس، َأُّيُّ َ  ا٬مٮم 
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َٓ  َْجٿِمٶًمڅم، ُٗمقا َو ـْ  َيْد٣ُمق َوَداعٍ ، َٕمَتٶَمرَّ اِط، ٩َمْقِق  ِٰم َ ـْ  ٠َمٿْمًئڅم َيٸْمَتُح  َأَرادَ  ٩َمڃمَِذا ا٬مٮم   ِٰم

َْٔمَقاِب، ٕمٻِْمَؽ  ْٕ َؽ  َٕمٸْمَتْحُف، َٓ  َوحْيََؽ  :٪َمڅمَل  ا اطُ  َٕمٻمِْجُف، َٕمٸْمَتْحفُ  إِنْ  ٩َمڃمڀِمَّ َ  َوا٬مٮم 

ْٟماَلُم، قَرانِ  اإْلِ ًُّ َْٔمَقاُب  اهلل، ُ٘مُدودُ  :َوا٬م ْٕ  َوَذ٬مَِؽ  اهلل، َُمَڅمِرمُ  :اٚمٸَُْمتََّحڇمُ  َوا

ا٣ِمل اطِ  َرْأسِ  ٣َمَٛم  ا٬مدَّ َ ا٣ِمل اهلل، ٫مَِتڅمُب  :ا٬مٮم  ـِ  َوا٬مدَّ اطِ  ٩َمْقَق  ِٰم َ  َوا٣ِمظُ  :ا٬مٮم 

ٻمِؿٍ  ٫ُمؾ   ٪َمٻْمچِم  اهلل ِّم  ًْ  شُٰم
(1)

 . اعمًٜمد اًمّمحٞمح ذم , أظمرضمف أمحد, وهق

 قمغم ؾمٚمؿ اًمدٟمٞم٤م ذم اإلؾمالم هق اًمذي اعمٕمٜمقي اًمٍماط قمغم اؾمت٘م٤مم ومٛمـ 

 وُمـ أظمرة ذم ضمٝمٜمؿ ُمتـ قمغم اعمٛمدود اجلن هق اًمذي احلز اًمٍماط

 ُمـ قمٜمده ُم٤م سم٘مدر اًمٍماط ذًمؽ قمـ اقمقضم٤مضمف يم٤من اًمٍماط هذا قمـ اقمقج

 اًمًالُم٦م -قمز وضمؾ-اهلل  ٟم٠ًمل آقمقضم٤مج إٓ أن يتداريمف اهلل سمرمح٦م

 .اًمٕم٤مومٞم٦مو

اًمٗمراش وٓ  شم٘م٤مدع ومٞمٝم٤م ويت٘م٤مدقمقن ؾمقىم٤م, اًمٜم٤مر ي٤ًمق اًمٙمٗم٤مر إمم وًمذًمؽ 

قُق ﴿ :يّمٕمدون قمغم اًمٍماط ىم٤مل شمٕم٤ممم ًُ  ﴾ِوْرًدا َٗمپَمٽمَّؿَ  إ٦َِم  اْٚمُْجِرِٰم٥مَ  َوڀَم

 . [53 :ُمريؿ]

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (14304)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده ( 1)
 ىذا حديث صحيح.  :, وقال فيو(1146)
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ٽمَڅم، َيڅم يٹمق٬مقن ٣َمٴمٱِْمٽمَڅم» :-ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد   ٩َمڅمْٟمٹِمٽمَڅم، َرٔمَّ

َٓ  إ٬َِمٿْمپِمؿْ  ٩َمٿُمٱَمڅمرُ  :٪َمڅمَل  ونَ  َٕمِرُدوَن؟ َأ څَم َٗمپَمٽمَّؿَ  إ٦َِم  ٩َمٿُمْح٧َمُ اٌب  ٫َمځَمهنَّ  حَيْٴمِؿُ  َهَ

څم٪َمٴُمقنَ  َٔمٶْمٳًمڅم، َٔمٶْمٳُمپَمڅم ًَ  شا٬مٽمَّڅمرِ  ِّم  ٩َمٿَمَت
(1)

. 

اًمٍماط قمغم  ُيقزون سم٤مـمٜم٤مو فم٤مهًرا -قمز وضمؾ-سم٤مهلل  سمٞمٜمام اعم١مُمٜمقن ☜

 -قمـ اًمٜمٌل -قمٜمفريض اهلل -ىمدر أقمامهلؿ يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

ٌؽ، َو٣َمٻَمٿْمفِ  َٗمپَمٽمَّؿَ  ِٗمْنِ  ٣َمَٛم  ا٬مٽمَّڅمُس  ٬َمٿَمټُمرُّ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًَ  َ٘م

ٴَمُػ  َوَٙمٴَمڅم١مٿِمُػ  َو٫َماَل٬مٿِمچُم، ، َيټِمٿمٽمًڅم ا٬مٽمَّڅمَس  َُتْ ًٓ ٌََتٿْمفِ  َو٠ِمََم  َٰماَلئِٺَمڇٌم، َؤمَِجٽمْ

ؿْ  :َيٹُمق٬ُمقنَ  ْؿ، ا٬مٻمپمؿ َٟمٻم  ـَ  َٟمٻم  ـْ  ا٬مٽمَّڅمسِ  ٩َمټِم يِح، ِٰمْثَؾ  َيټُمرُّ  َٰم ـْ  َوِٰمٽمْپُمؿْ  ا٬مر   َيټُمرُّ  َٰم

ـْ  َوِٰمٽمْپُمؿْ  اٚمُْْجَرى، ا٬ْمٸَمَرسِ  ِٰمْثَؾ  ٶَمك َٰم ًْ ـْ  َوِٰمٽمْپُمؿْ  َٟمٶْمٿًمڅم، َي  َوِٰمٽمْپُمؿْ  َٰمٱْمٿًمڅم، َيټْم٭ِم  َٰم

ـْ  ٌُق َٰم ًٌْقا، حَيْ ـْ  َوِٰمٽمْپُمؿْ  َ٘م  شَزْ٘مٸًمڅم َيْزَ٘مُػ  َٰم
(2)

  , احلدي٨م, أظمرضمف ُمًٚمؿ.

 اًمٜمقر سمٕمض يٕمٓمقن وم٤مهنؿ سم٤مـمٜم٤م ٓ فم٤مهًرا إيامهنؿ يم٤من عم٤م واعمٜم٤موم٘مقن☜

 :آُمٜمقا ًمٚمذيـ ي٘مقًمقن ذًمؽ وقمٜمد ٟمقرهؿ اٟمٓمٗمئ اًمٍماط قمغم صٕمدوا ُم٤م وم٢مذا

قا َوَراَء٫ُمؿْ  اْرِٗمٶُمقا ٪ِمٿمَؾ  ڀمُّقِر٫ُمؿْ  ِٰمـ ڀَمٹْمَتٌِْس  اڀمٵُمُروڀَمڅم﴿ ًُ َب  ڀُمقًرا ٩َمڅم٬ْمَتټِم  ٩َمُيِ

قرٍ  َٔمٿْمٽمَپُمؿ ًُ ْْحَڇمُ  ٩مٿِمفِ  َٔمڅم١مٽِمُفُ  َٔمڅمٌب  ٬مَّفُ  ٔمِ ٌَٻمِفِ  ِٰمـ َو٢َمڅمِهُرهُ  ا٬مرَّ ْ  ُيٽمَڅمُدوهَنُؿْ   ا٬ْمٶَمَذاُب  ٪ِم  َأمَل

ٶَمٺُمؿْ  ڀَمٺُمـ ٺُمؿْ  ٩َمَتٽمُتؿْ  َو٬َمَٰٺمٽِمَّٺُمؿْ  َٔمَٛمَٰ  ٪َمڅم٬ُمقا ٰمَّ ًَ ٲْمُتؿْ  َأڀمٸُم ٌُْتؿْ  َوَٕمَرٔمَّ ْٕمٺُمؿُ  َواْرَٕم  َو٨َمرَّ

ََٰمڅميِنُّ  ْٕ ٫ُمؿ َأْٰمرُ  َٗمڅمءَ  َ٘متَّكَٰ  ا  .[14-10 :احلديد ] ﴾ٔمڅِمهلل ا٬ْمٷَمُروُر  اهلل َو٨َمرَّ

                                                           

 .(150)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو ( 1)
 .(155)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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 قمغم ممدود طم٘مٞم٘مل ضمن وهق سم٤مًمٍماط اإليامن اًمًٜم٦م أهؾ قم٘مٞمدة ومٛمـ 

وإطم٤مدي٨م ُمتقاشمرة ذم اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق خمرج ذم  ,ضمٝمٜمؿ ُمتـ

 رٟمقل يڅم ٪مٿمؾ» :ذم ُمًٚمؿ ريض اهلل قمٜمفاًمّمحٞمحلم يمحدي٨م صمقسم٤من, وقم٤ميِم٦م 

 ا٬مٵمٻمټمڇم ّم ٪مڅمل ا٬مًټمقات و إرض ٨مٜم إرض ٕمٌدل يقم ا٬مٽمڅمس يٺمقن أيـ

 شاجلن دون
(1)

. 

 :-قمز وضمؾ-اهلل  ىمقل ضمٝمٜمؿ ُمتـ قمغم ممدود اًمٍماط أن قمغم واًمدًمٞمؾ

ٽمٺُمؿْ  َوإِن﴿ َّٓ  ٰم  َؽ  ٣َمَٛمَٰ  ٫َمڅمنَ  َواِرُدَهڅم إِ ٹْمٳِمٿمًّڅم  َ٘مْتًَم  َرٔم  ل ُٖمؿَّ  ٰمَّ ـَ  ڀُمٽَمج  ٹَمقا ا٬مَِّذي  إمَّ

ڀَمَذرُ   . [ 45-41 :ُمريؿ ] ﴾ ِٗمثٿِمًّڅم ٩مٿِمپَمڅم ا٬مٵمَّڅمٚم٥ِِمَ  وَّ

 شمٚمؽ اهلل ُمـ أقم٤مذٟم٤م اًمٍماط قمغم اعمرور :ٔمڅم٬مقرود ّم هذا اٚمق١مـ واٚمراد

 أؿمد ُمـ اًمٍماط وم٢من إطمقال مجٞمع ذم -قمز وضمؾ-اهلل  وؾمٚمٛمٜم٤م إهقال

 ؿم١موهنؿ مجٞمع ُمـ اٟمتٝمقا إذا أهنؿ ذًمؽ و اإليامن أهؾ قمٚمٞمٝم٤م يٛمر اًمتل اعمقاىمػ

اهلل  ٟم٠ًمل شم٘مّمػم وقمٜمده إٓ ُمٜم٤م وُم٤م اًمٍماط ضمٜمٌتل واًمرطمؿ إُم٤مٟم٦م ضم٤مءت

 .اًمًالُم٦م

ذم  ريض اهلل قمٜمفوطمذيٗم٦م  هريرة أيب طمدي٨م :ا٬مٮماط ٣مٛم إد٬مڇم وٰمـ

ََٰمڅمڀَمڇمُ  َوُٕمْرَٟمُؾ » :ُمًٚمؿ صحٞمح ْٕ ِ٘مُؿ، ا ٌََتِل  ٩َمَتٹُمقَٰمڅمنِ  َوا٬مرَّ اطِ  َٗمٽمَ َ  َيټِمٿمٽمًڅم ا٬مٮم 

، ًٓ ٬ُمٺُمؿْ  ٩َمٿَمټُمرُّ  َو٠ِمََم ِق  َأوَّ ل َأڀْمڈَم  ٔمځَِمِب  :٪ُمٻْمڈُم  :٪َمڅمَل  " ٫َمڅم٬ْمَٝمْ ءٍ  َأيُّ  َوُأٰم   ٫َمټَمر   َرْ

                                                           

 .(012)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو ( 1)
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ِق؟ ْ  " :٪َمڅمَل  ا٬ْمَٝمْ ِق  إ٦َِم  َٕمَرْوا َأمَل ؟ ١َمْر٩َمڇمِ  ِّم  َوَيْرِٗمعُ  َيټُمرُّ  ٫َمٿْمَػ  ا٬ْمَٝمْ  ٫َمټَمر   ُٖمؿَّ  ٣َم٥ْمٍ

يِح، ، ٫َمټَمر   ُٖمؿَّ  ا٬مر  َٗمڅمِل، َو٠َمد   ا٬مٴمَّْٜمِ ِري ا٬مر  ؿْ  ِِبِؿْ  جَتْ  شَأ٣ْمََمهُلُ
(1)

 . 

 َٗمپَمٽمَّؿَ  َوِّم » :ذم اًمّمحٞمحلم -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ☜

ٶْمَداِن، ٠َمْقكِ  ِٰمْثُؾ  ٫َماَل٬مٿِمچُم  ًَّ ٶْمَداَن؟ َرَأْيُتؿِ  َهْؾ  ا٬م ًَّ رٟمقل  َيڅم ڀَمٶَمؿْ  :٪َمڅم٬ُمقا ،" ا٬م

څَم " :٪َمڅمَل  ،-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل  ٶْمَداِن، ٠َمْقكِ  ِٰمْثُؾ  ٩َمڃمهِنَّ ًَّ فُ  ٨َمْٜمَ  ا٬م  َٓ  َأڀمَّ

َّٓ  ٣ِمٵَمټِمپَمڅم ٪َمْدرُ  َٰمڅم َيٶْمٻَمؿُ  ٴَمُػ  اهلل، إِ ْؿ، ا٬مٽمَّڅمَس  َُتْ  ٔمٶَِمټَمٻمِفِ  َٔمٹِملَ  اٚمُقَٔمُؼ  ٩َمټِمٽمْپُمؿُ  ٔمځَِم٣ْمََمهِلِ

 شاٚمَُجڅمَزى َأوِ  اٚمَُخْرَدُل، َوِٰمٽمْپُمؿُ  ،- ٔمٶَِمټَمٻمِفِ  اٚمُقَٖمُؼ  َأوِ  -
(2)

قمز -اهلل  ,ٟم٠ًمل

 . اًمًالُم٦م -وضمؾ

 إمم ـمرومف ذم و ضمٝمٜمؿ فمٝمري سملم ومٞمجٕمؾ اجلن ا٬مٮماط: أٟمَمء وٰمـ ☜

  اًم٘مٜمٓمرة. اجلٜم٦م ضمٝم٦م

ـْ  -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؾمقل اهلل  قَم

ـَ  اٚمُڂْمِٰمٽمُقنَ  َٙمٻَمَص  إَِذا» :ىَم٤مَل  قا ا٬مٽمَّڅمرِ  ِٰم ًُ  َوا٬مٽمَّڅمِر، اجَلٽمَّڇمِ  َٔم٥ْمَ  ٔمٹَِمٽمْٴَمَرةٍ  ُ٘مٌِ

قنَ  َ  ٩َمٿَمَتٹَمڅمصُّ ڀْمٿَمڅم ِّم  َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  ٫َمڅمڀَمڈْم  َٰمٵَمڅممِل قا إَِذا َ٘متَّك ا٬مدُّ ُٔمقا، ڀُمٹمُّ ؿْ  ُأِذنَ  َوُهذ   هَلُ

 شاجَلٽمَّڇمِ  ٔمُِدُٙمقلِ 
(3)

. 

                                                           

 .(162)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(155), واإلمام مسلم يف صحيحو (533)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .(5443)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
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اًمت٤مُم٦م  اًمٜمٕمٛم٦م هق اإلؾمالم أن ديـ سمٞم٤من :ا٬مٸمٹمرة هذه اٚمٲمٽمػ ٔمذ٫مر وٰمراد

 ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  َوَأَْتټَْمڈُم  ِديٽمَٺُمؿْ  ٬َمٺُمؿْ  َأ٫ْمټَمٻْمڈُم  ا٬ْمٿَمْقمَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل اًمٙم٤مُمٚم٦م

ْٟماَلمَ  ٬َمٺُمؿُ  َوَرِوٿمڈُم  ڀمٶِْمټَمتِل  .[0:اعم٤ميدة] ﴾ِديٽمًڅم اإْلِ

وذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٍماط  -شمٕم٤ممماهلل  رمحف- اًمِمٞمخ اؾمتٓمرد وإٟمام

 ٓؾمتٞمٕم٤مب ُم٤ًميؾ اًمٕم٘مٞمدة, واهلل اعمقومؼ.
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 رايفكض٠ اخلاَغ١: َٔ ْبٝو؟د

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُمـ ٟمٌٞمؽ ؟اًمٗم٘مرة اخل٤مُم٦ًم: 

 ُمـ ٟمٌٞمؽ؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -2

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ٟمٌٞمل وٟمٌل هذه إُم٦م مجٞمٕم٤م هق حمٛمد رؾمقل اهلل وم٘مؾ: 

ـْ ﴿ :, واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم-وؾمٚمؿ
ـْ ِرَٗمڅم٬مٺُِمْؿ َو٬َمٺمِ ٌد َأَٔمڅم َأَ٘مٍد ِٰم َٰمڅم ٫َمڅمَن ُُمَټمَّ

  .[43 :إطمزاب] ﴾٥مَ ٿمَرُٟمقل اهلل َوَٙمڅمَٕمَؿ ا٬مٽمٌ

ًٓ ِٰمٽمْپُمْؿ َيْتٻُمق ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ آَيڅمٕمِِف ُهَق ا٬مَِّذي ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ٿم ٥َم َرُٟمق ُٰم  ْٕ َٔمٶَمډَم ِّم ا

ٌُْؾ ٬َمٸِمل َوالٍل ُٰم٥ٌِمٍ  ـْ ٪َم ٺْمټَمڇَم َوإِْن ٫َمڅمڀُمقا ِٰم
ټُمپُمُؿ ا٬ْمٺمَِتڅمَب َواْْلِ ٿمپِمْؿ َوُيٶَمٻم   ﴾َوُيَز٫م 

 .[5:اجلٛمٕم٦م]

ل  ا٬مَِّذي ا٬مٽمٌل ٩َمآِٰمٽمُقا ٔمڅِمهلل ورٟمق٬مف ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ُٰم  ْٕ ـُ ٔمڅِمهلل َو٫َمٻمََِمٕمِِف ا ُيڂْمِٰم

َتُدونَ  ٺُمْؿ َِتْ ٌٶُِمقُه ٬َمٶَمٻمَّ   .(5)واٟمٔمر [152:إقمراف] ﴾ َوإمَّ

  :الشرح

 وديٜمف رسمف ُمٕمروم٦م ذم اإلٟم٤ًمن قمغم ُي٥م اهلل ُم٤م اعمّمٜمػ طمٗمٔمف ذيمر أن سمٕمد

ُمـ إذ أن شمٕمٚمؿ هذه اعم٤ًميؾ  ٟمٌٞمف ُمٕمروم٦م ُمـ قمٚمٞمف ُي٥م ُم٤م يذيمر أن ٟم٤مؾم٥م

اًمٕمٚمؿ, وهق ُمٕمروم٦م اهلل " :اعمٝمامت طمتك ىم٤مل اإلُم٤مم اعمجدد ذم إصقل اًمثالصم٦م

 ها "وُمٕمروم٦م ٟمٌٞمف وُمٕمروم٦م ديـ اإلؾمالم سم٤مٕدًم٦م
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ًٓ وواؾمٓم٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - ضمٕمؾ -قمز وضمؾ-اهلل  وٕن  ورؾُمق

صغم  - حمٛمد سمٕمث٧م سمٕمد ي٘مٌؾ ديـ ٓ ومٚمذًمؽ ُم٤م ُي٥م قمٚمٞمٝمؿ اخلٚمؼ شمٕمٚمٞمؿ ذم

قمز -, وىمد أُمر اهلل - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - ـمري٘مف ُمـ إٓ - وؾمٚمؿاهلل قمٚمٞمف 

 سمتقىمػمه وشمٕمزيزه.  -وضمؾ

ُروهُ  ٔمڅِمهلل ورٟمق٬مف ٬مُِتڂْمِٰمٽمُقا﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ُروهُ  َوُٕمٶَمز  ٌ ُحقهُ  َوُٕمَق٪م  ًَ  ُٔمٺْمَرةً  َوُٕم

 . [6 :اًمٗمتح] ﴾َوَأِصٿماًل 

ـْ  َرُٟمقٌل  َٗمڅمَء٫ُمؿْ  ٬َمٹَمْد ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم ؿمٗم٘متف سم٠مُمتف ٺُمؿْ  ِٰم ًِ  ٣َمِزيزٌ  َأڀْمٸُم

 . [155 :اًمتقسم٦م] ﴾َرِ٘مٿمؿٌ  َرُءوٌف  ٔمڅِمٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  َ٘مِريٌص  ٣َمٽمِتُّؿْ  َٰمڅم ٣َمٻَمٿْمفِ 

 ب يًټمع ٓ ٔمٿمده ڀمٸمز وا٬مذي» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وىم٤مل

 أي ا٬مٽمڅمر أهؾ ٰمـ ٫مڅمن إٓ ٔمف ٗمئڈم وا٬مذي ب يڂمٰمـ ٓ ٖمؿ ڀمٮماين ٓ و ُّيقدي

 .-ريض اهلل قمٜمف-ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  أظمرضمف ,شإٰمڇم هذه ٰمـ

واعمٗمٞمدة ذم  اعمتٕمٞمٜم٦م إُمقر ُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وُمٕمروم٦م 

 احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م. 

 قمٜمف صدر ُم٤م ويمؾ وظمّم٤ميّمف وؿماميٚمف ؾمػمشمف اإلؾمالم أهؾ درس وهلذا

 واهلٛمٞم٦م.  واًمٗمٕمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م :ؾمٜمتف ُمـ

ٌُّقنَ  ٫ُمٽمُْتؿْ  إِنْ  ٪ُمْؾ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم
ٌٶُِمقيِن  َُتِ ٌْٺُمؿُ  اهلل ٩َمڅمٕمَّ ٌِ  ٬َمٺُمؿْ  اهلل َوَيٷْمٸِمرْ  حُيْ

 . [01 :قمٛمران آل] ﴾ُذڀُمقَٔمٺُمؿْ 
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-أؾمامء طمدي٨م ذم يمام اًم٘مؼم ذم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وي٠ًمل قمـ اًمٜمٌل 

ٺُمؿْ  :إَِٓمَّ  ٩َمځُموِ٘ملَ » :وهمػمه٤م -٤مريض اهلل قمٜمٝم ٌُقِر٫ُمؿْ  ِّم  ُٕمٸْمَتٽمُقنَ  َأڀمَّ  - َأوْ  ِٰمْثَؾ  - ٪ُم

ـْ  - ٪َمِريچَم  ٿمِح  ٩مِْتٽمَڇمِ  ِٰم ًِ څمِل، اٚمَ ٗمَّ َذا ٣ِمٻْمټُمَؽ  َٰمڅم ُيٹَمڅمُل  ا٬مدَّ ُٗمِؾ؟ ِِبَ څم ا٬مرَّ ـُ  ٩َمځَمٰمَّ  اٚمُڂْمِٰم

ـُ  َأوِ  ٌد  ُهقَ  :٩َمٿَمٹُمقُل  اٚمُق٪ِم  َٗمڅمَءڀَمڅم ،-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رٟمقل اهلل  ُُمَټمَّ

ٌَٿم ٽمَڅمِت  ٌْٽمَڅم َواهُلَدى، ٔمڅِم٬ْم ٌَٶْمٽمڅَم، ٩َمځَمَٗم ٌد  ُهقَ  َوإمَّ څم ڀَمؿْ  :٩َمٿُمٹَمڅمُل  َٖماَلًٖمڅم، ُُمَټمَّ  ٣َمٻمټِْمٽمَڅم ٪َمْد  َصڅمِْلً

څم. ٔمِفِ  ٚمَُق٪ِمٽمًڅم ٫ُمٽمڈَْم  إِنْ   - َأْٟمََمءُ  ٪َمڅم٬َمڈْم  َذ٬مَِؽ  َأيَّ  َأْدِري َٓ  - اٚمُْرَٕمڅمُب  َأوِ  اٚمُٽمَڅم٩مُِؼ  َوَأٰمَّ

 ش٩َمٹُمٻْمُتفُ  ٠َمٿْمًئڅم َيٹُمق٬ُمقنَ  ا٬مٽمَّڅمَس  َٟمټِمٶْمڈُم  َأْدِري، َٓ  :٩َمٿَمٹُمقُل 
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

  :واإليَمن ٔمف يتٳمټمـ أرٔمٶمڇم أٰمقر

أظمؼم ويدظمؾ ذم ذًمؽ اإليامن سمٙمؾ ُم٤م صم٧ٌم قمـ  ومٞمام شمّمدي٘مف: إول

ُمـ أؾماميف  -قمز وضمؾ-خمؼًما سمف قمـ اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؾمقل اهلل 

 وصٗم٤مشمف, وهمػمه٤م.

اهلل َوا٬مرٟمقل  َوَأ١مِٿمٶُمقا﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  أُمر ومٞمام ـم٤مقمتف: ا٬مثڅمين

 . [105 :قمٛمران آل] ﴾ُٕمْرَْحُقنَ  ٬َمٶَمٻمَّٺُمؿْ 

, ذم ُمقاـمـ ُمـ [05 :قمٛمران آل] ﴾اهلل َوا٬مرٟمقل َأ١مٿِمٶُمقا ٪ُمْؾ ﴿ :وىم٤مل

 يمت٤مسمف. 

                                                           

 .(632), واإلمام مسلم يف صحيحو (53)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 َٰمڅم ِٰمٽمْفُ  ٩َمڅم٩ْمٶَمٻُمقا ٔمِفِ  َأَٰمْرُٕمٺُمؿْ  َوَٰمڅم» :-ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة 

 . شاْٟمَتٴَمٶْمُتؿْ 

َؽ  ٩َماَل ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ټُمقكَ  َ٘متَّك ُيڂْمِٰمٽمُقنَ  َٓ  َوَرٔم   َٓ  ُٖمؿَّ  َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  ٠َمَجرَ  ٩مٿِمََم  حُيَٺم 

پِمؿْ  ِّم  ََيُِدوا ًِ َّڅم َ٘مَرًٗمڅم َأڀْمٸُم ٻم ټُمقا ٪َمٳَمٿْمڈَم  ِِم ًَ ٻمٿِمًَم  َوُي ًْ  .[32 :اًمٜم٤ًمء] ﴾َٕم

 قَمٜمْفُ  هَن٤َميُمؿْ  َوَُم٤م﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم زضمر و قمٜمف هنك قمام آٟمتٝم٤مء: ا٬مثڅم٬مډم

ـٍ  ٫َمڅمنَ  َوَٰمڅم﴿ :وىم٤مل, [4 :احلنم] ﴾وَم٤مْٟمَتُٝمقا َٓ  ٚمُِڂْمِٰم اهلل  ٪َمڄَم  إَِذا ُٰمڂْمِٰمٽمَڇمٍ  َو

ؿُ  َيٺُمقنَ  َأنْ  َأْٰمًرا ورٟمق٬مف ةُ  هَلُ َٜمَ
ـْ  اْْلِ ـْ  َأْٰمِرِهؿْ  ِٰم  اهلل ورٟمق٬مف ٩َمٹَمْد  َيٶْمصِ  َوَٰم

ًٓ  َوؾَّ   . [03 :إطمزاب] ﴾ُٰمٌٿِمٽمًڅم َواَل

 :-قمز وضمؾ-ذع, ىم٤مل اهلل  سمام إٓ -قمز وضمؾ-اهلل  يٕمٌد ٓ أن: ا٬مرأمع

ؿْ  َأمْ ﴿ ٫َمڅمءُ  هَلُ ٣ُمقا ُذَ ؿْ  َذَ ـَ  هَلُ ـِ  ِٰم ي ْ  َٰمڅم ا٬مد   .[51 :اًمِمقرى] ﴾اهلل  ٔمِفِ  َيځْمَذنْ  مَل

ـْ » :- صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىم٤مل   ٩مٿِمِف، ٬َمٿْمَس  َٰمڅم َهَذا َأْٰمِرڀَمڅم ِّم  َأْ٘مَدَث  َٰم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شَرد   ٩َمپُمقَ 

اًٗمڅم ٔمڃِمِْذڀمِفِ  اهلل إ٦َِم  َوَدا٣ِمٿًمڅم﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل   ﴾ُٰمٽمًِٜما َوِهَ

 .[43 :إطمزاب]

 وم٢من اعمٙمٚمٗملم مجٞمع َرؾُمقل اهلل إمم سم٠مٟمف اإليامن ٔمف: اإليَمن ويدٙمؾ ّم ☜

 ذم ذًمؽ ُيدظمٚمٝمؿ وٓ اًمٕمرب إمم رؾمقل أٟمف يزقمٛمقن اًمٜمّم٤مرى ُمـ ـم٤ميٗم٦م

  اإلؾمالم.
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-قمز وضمؾ-اهلل  ىمقل - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واًمدًمٞمؾ قمغم قمٛمقم ٟمٌقشمف 

څم َيڅم﴿ : َ   .[125:آقمراف] ﴾َْجٿِمٶًمڅم رٟمقل اهلل إ٬َِمٿْمٺُمؿْ  إيِن   ا٬مٽمَّڅمُس  َأُّيُّ

َّٓ  َأْرَٟمٻْمٽمَڅمكَ  َوَٰمڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىمقل ڇمً  إِ  ﴾٬م ٻْمٶَمڅمٚم٥َِمَ  َرْْحَ

  .[133:آٟمٌٞم٤مء]

 همػم إمم [1:اًمٗمرىم٤من] ﴾ڀَمِذيًرا ٬مٻِْمٶَمڅمٚم٥َِمَ  ٬مٿَِمٺُمقنَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىمقل

 ذًمؽ. 

ٻْمڈُم » :-ريض اهلل قمٜمف-وُمـ اًمًٜم٦م طمدي٨م ضم٤مسمر  ڀَْمٌٿَِمڅمءِ  ٣َمَٛم  ٩ُمٳم  ْٕ ڈمر  ا
ًِ  :ٔمِ

ُت  ا٬ْمٺَمٻمِِؿ، َٗمَقاِٰمعَ  ُأ٣ْمٴمٿِمڈُم  ٣ْمچِم، َوڀُمٮِمْ ڈْم  ٔمڅِم٬مرُّ  ِٓمَ  َوُٗمٶِمٻَمڈْم  ا٬ْمٷَمٽمَڅمئُِؿ، ِٓمَ  َوُأِ٘مٻمَّ

َْرُض  ْٕ ِجًدا، ١َمپُمقًرا ا ًْ ٻْمِؼ  إ٦َِم  َوُأْرِٟمٻْمڈُم  َوَٰم ڇًم، اْْلَ  شا٬مٽمٌٿمقنَ  ِبَ  َوُٙمتِؿَ  ٫َمڅم٩مَّ
(1)

 . 

 أرؾمؾ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌل أن: إد٬مڇم ٣مٛم ٣مټمقم رٟمڅم٬متف وٰمـ

 اًمٜمج٤مر. و اعم٘مقىمس و ىمٞمٍم و يمنى إمم رؾمٚمف

 اًمٜمج٤مر و ؾمالم قمٌداهلل سمـ ُمثؾ اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ ُأٟم٤مؾًم٤م أن إدًم٦م وُمـ 

 أٟمف إٓ ًمٕمٚمٛمٝمؿوُم٤م ومٕمٚمقا ذًمؽ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -آُمٜمقا سم٤مًمٜمٌل وهمػمهؿ

 .اجلٛمٞمع إمم رؾمقل

                                                           

 .(250)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 ديٜمف ويمت٤مسمف ٟم٤مؾمًخ٤م وُمٝمٞمٛمٜم٤ًم قمغم مجٞمع إدي٤من, -قمز وضمؾ-وضمٕمؾ اهلل 

ؼ   ا٬ْمٺمَِتڅمَب  إ٬َِمٿْمَؽ  َوَأڀمَز٬ْمٽمَڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ٪ًمڅم ٔمڅِمْْلَ ـَ  َيَدْيفِ  َٔم٥ْمَ  ٚم َڅم ُٰمٲَمد   ِٰم

 . [45:اعم٤ميدة] ﴾٣َمٻَمٿْمفِ  َوُٰمپَمٿْمټِمٽمًڅم ا٬ْمٺمَِتڅمِب 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمػمشمف  ُمـ يٕمرف همػمه أن و اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م ويٜمٌٖمل

ؾُمقل اًمذي هذا عمٕمروم٦م ؾمٌٞماًل  يٙمقن ُم٤م وصٗم٤مشمف وٟمًٌف -  خمٚمقق أيمرم هق اًمره

 أ٫مرم أ٘مد ر٫مٌؽ ٩مَم اٟمٺمـ» :ًمٚمؼماق اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ ىم٤مل اهلل وم٘مد ظمٚم٘مف

 ش-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - ُمټمد ٰمـ
(1)

ريض -أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ أٟمس  ,

 .-اهلل قمٜمف

          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 صحيح اإلسناد. :فيو رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وقال اإلمام األلباين (0101)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
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 [ ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عري٠ َٔ َُٗات]

ٌِِف  ًَ  :- صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -٩َمٲْمٌؾ ِّم ڀَم

َْرضِ  َأْهؾِ  ظَمػْمُ  َوُهقَ  ْٕ ٤ًٌم ا ًَ ـْماَلِق, قَمغَم  َٟم ٌِفِ  اإْلِ ًَ ٜمَ
ـَ  وَمٚمِ ِف  ُِم َ  َأقْمغَم  اًمنمه

هُ  سمِفِ  ًَمفُ  ؿَمِٝمدَ  َوهِلََذا سمَِذًمَِؽ, ًَمفُ  َيِْمَٝمُدونَ  يَم٤مُٟمقا َوَأقْمَداُؤهُ  ِذْرَوٍة,  أسمق َذاكَ  إِذْ  قَمُدوُّ

وِم, َُمٚمِِؽ  َيَدْي  سَملْمَ  ؾمٗمٞم٤من ُف  اًمرُّ ُف  ىَمْقُُمُف, اًْمَ٘مْقمِ  وَم٠َمْذَ ٤ٌَمِيؾِ  َوَأْذَ  ىَمٌِٞمَٚمُتُف, اًْمَ٘م

ُف  وَْمَخ٤مذِ  َوَأْذَ ْٕ  .وَمِخُذهُ  ا

دُ  وَمُٝمقَ  ـُ  حُمَٛمه ٌْدِ  سْم ـِ  قَم ٌْدِ  اهلل سْم ٚم٥ِِم  قَم ـِ  اعمُْٓمه ـِ  َه٤مؿِمؿِ  سْم ٌْدِ  سْم ـِ  َُمٜم٤َمِف  قَم  ىُميَصِّ  سْم

ـِ  ـِ  يماَِلِب  سْم ةَ  سْم ـِ  ُُمره ـِ  يَمْٕم٥ِم  سْم ـِ  ًُم١َميِّ  سْم ـِ  هَم٤مًم٥ِِم  سْم ـِ  ومِْٝمرِ  سْم ـِ  َُم٤مًمِِؽ  سْم ـِ  اًمٜمهْيِ  سْم  سْم

ـِ  يمِٜم٤َمَٟم٦مَ  ـِ  ظُمَزْيَٛم٦مَ  سْم ـِ  ُُمْدِريَم٦مَ  سْم ـِ  إًِْمَٞم٤مَس  سْم ـِ  ُُمَيَ  سْم ـِ  ٟمَِزارِ  سْم ـِ  َُمْٕمدِ  سْم  .قَمْدَٟم٤منَ  سْم

٦مِ  َُمْٕمُٚمقمُ  َه٤مُهٜم٤َم إمَِم  حه ٤مسملَِم, سَملْمَ  قَمَٚمْٞمفِ  ُُمتهَٗمٌؼ  اًمّمِّ ًه َٓ  اًمٜمه ٌَته٦َم, ومِٞمفِ  ظِماَلَف  َو  اًْم

َٓ . ومِٞمفِ  خُمَْتَٚمٌػ  " قمدٟم٤من " وَمْقَق  َوَُم٤م ـْ  " قمدٟم٤من " َأنه  سَمْٞمٜمِِٝمؿْ  ظِماَلَف  َو  َوًَمدِ  ُِم

اَلُم, قَمَٚمْٞمفِ إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ًه سمِٞمُح  ُهقَ  :َوإؾِْماَمقِمٞمُؾ  اًم َقاِب  اًْمَ٘مْقلِ  قَمغَم  اًمذه  قِمٜمْدَ  اًمّمه

 اًمّمح٤مسم٦م
ِ
ـْ  َواًمته٤مسمِِٕملمَ  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -قُمَٚماَمء   .سَمْٕمَدُهؿْ  َوَُم

 َٓ ٦َم, سمَِجْقِف  - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - ُوًمِدَ  َأٟمهفُ  ظِماَلَف  و  َُمْقًمَِدهُ  َوَأنه  َُمٙمه

َُمَٝم٤م شَمْ٘مِدَُم٦مً  اًْمِٗمٞمؾِ  َأُْمرُ  َويَم٤منَ  اًْمِٗمٞمِؾ, قَم٤ممَ  يَم٤منَ  ٓه  َوسَمْٞمتِِف, اهلل ًمِٜمٌَِٞمِّفِ  ىَمده  وَم٠َمْصَح٤مُب  َوإِ

ا ِديٜمُُٝمؿْ  َويَم٤منَ  يمَِت٤مٍب, َأْهَؾ  َٟمَّم٤مَرى يَم٤مُٟمقا اًْمِٗمٞمؾِ  ـْ  ظَمػْمً ـِ  ُِم ٦مَ  َأْهؾِ  ِدي  إِذْ  َُمٙمه

ُؿْ  َذاَكٮ هَنه
ٌه٤مدَ  يَم٤مُٟمقا ِٕ ُهؿُ  َأْوصَم٤منٍ  قُم ا اًْمٙمَِت٤مِب  اهلل قَمغَم َأْهؾِ  وَمٜمٍََمَ  ُصٜمْعَ  َٓ  َٟمٍْمً
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ٌَنَمِ  ِلِّ  َوشَمْ٘مِدَُم٦مً  إِْرَه٤مًص٤م ومِٞمِف, ًمِْٚم ـْ  ظَمَرَج  اًمهِذي - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - ًمِٚمٜمٌه  ُِم

٦َم, ٌَْٞم٧ِم  َوشَمْٕمٔمِٞماًم  َُمٙمه  .احْلََرامِ  ًمِْٚم

َ  َهْؾ  اهلل, قمٌد َأسمِٞمفِ  َووَم٤مةِ  ذِم  َواظْمُتٚمَِػ  َ  َأوْ  َوَرؾُمقل اهلل مَحٌْؾ, شُمُقذمِّ  سَمْٕمدَ  شُمُقذمِّ

َدشمِِف؟ َٓ   ِو

پُمََم  َ  َأٟمهفُ : َأَصحُّ  .مَحٌْؾ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -َورؾمقل اهلل  شُمُقذمِّ

هُ  َويَمَٗمَٚمفُ  َ  اعمٓمٚم٥م, قمٌد ضَمدُّ  :َوىِمٞمَؾ  ؾِمٜملَِم, صَماَمنِ  َوًمَِرؾُمقل اهلل َٟمْحقُ  َوشُمُقذمِّ

, , :َوىِمٞمَؾ  ؾِم٧مٍّ فُ  يَمَٗمَٚمفُ  صُمؿه  قَمنْمٍ ْت  ـم٤مًم٥م, أسمق قَمٛمُّ  سَمَٚمغَ  وَمَٚمامه  ًَمُف, يَمَٗم٤مًَمُتفُ  َواؾْمَتَٛمره

ةَ  صمِٜمَْتْل  فُ  سمِفِ  ظَمَرَج  ؾَمٜم٦َمً  قَمنْمَ ٤مِم, إِمَم  قَمٛمُّ عَ  ؾِمٜمُّفُ  يَم٤مَٟم٧ْم  :َوىِمٞمَؾ  اًمِمه ًْ
 َوذِم  ؾِمٜملَِم, شمِ

فُ  َوَأَُمرَ  اًمراه٥م سمحػمى َرآهُ  اخْلَْرضَم٦مِ  َهِذهِ  ٓه  قَمٛمه ٤ممِ  إِمَم  سمِفِ  َدمَ َي٘مْ  َأ  قَمَٚمْٞمفِ  ظَمْقوًم٤م اًمِمه

ـَ  ٌََٕمَثفُ  اًْمَٞمُٝمقِد, ُِم فُ  وَم ٦َم. إمَِم  هِمْٚماَمٟمِفِ  سَمْٕمضِ  َُمعَ  قَمٛمُّ  َُمٙمه
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 ِ٘ َٗاِت ََّ ُ٘د ايالِتٞ  ٚعًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً رُأ َٓ  َأِصَضِع

َـّ  ٤مًُم٤م َأْرَوَٕمْتفُ  هلچم: أب ٰمقٓة ٖمقيٌڇم ٩َمټِمٽمْپُم  قمٌد ؾمٚمٛم٦م أسم٤م َُمَٕمفُ  َوَأْرَوَٕم٧ْم  َأيه

ـِ  اعمخزوُمل إؾمد قمٌد اهلل سمـ ٌَ فُ  َُمَٕمُٝماَم  َوَأْرَوَٕم٧ْم  ُمنوح, اسْمٜمَِٝم٤م سمَِٚم  مَحَْزةَ  قَمٛمه

ـَ  ٌْدِ  سْم ٚم٥ِِم  قَم  .وَم٤مهلل َأقْمَٚمؿُ  إؾِْماَلُِمَٝم٤م, ذِم  َواظْمُتِٚمَػ . اعمُْٓمه

ـِ  ا٬مًٶمديڇم: ٘مٻمٿمټمڇم َأْرَوٶَمْتفُ  ُٖمؿَّ  ٌَ  َوِهَل  وضمداُم٦م أٟمٞم٦ًم اهلل َأظِمل قمٌد اسْمٜمَِٝم٤م سمَِٚم

دِ  اًمِمٞمامء َٓ  ذِم  َواظْمُتٚمَِػ  اًمًٕمدي, روم٤مقم٦م سمـ اًمٕمزى قمٌد سمـ احل٤مرث َأْو

ـَ  َأسَمَقْيفِ  إؾِْماَلمِ  َو٤مقَم٦ِم, ُِم   وَم٤مهلل َأقْمَٚمُؿ. اًمره

ـَ  َُمَٕمفُ  َوَأْرَوَٕم٧ْم  فِ  اسْم ـَ  ؾُمْٗمَٞم٤منَ  َأسَم٤م قَمٛمِّ ـِ  احْل٤َمِرِث  سْم ٌْدِ  سْم ٚم٥ِِم, قَم  َويَم٤منَ  اعمُْٓمه

  .-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ًمِرؾمقل اهلل  اًْمَٕمَداَوةِ  ؿَمِديدَ 

ـَ  اًْمَٗمْتِح  قَم٤ممَ  َأؾْمَٚمؿَ  صُمؿه  ًُ فُ  َويَم٤منَ  إؾِْماَلُُمُف, َوطَم َوًٕم٤م محزة قَمٛمُّ ؽَمْ ًْ  سَمٜمِل ذِم  ُُم

ـِ  ؾَمْٕمدِ  فُ  سَمْٙمٍر وَم٠َمْرَوَٕم٧ْم  سْم فِ  قِمٜمْدَ  َوُهقَ  َرؾُمقل اهلل َيْقًُم٤م ُأُمُّ  محزة وَمَٙم٤منَ  طمٚمٞمٛم٦م, ُأُمِّ

ـْ  َرِوٞمعَ  ـْ  :ضِمَٝمَتلْمِ  َرؾُمقل اهلل ُِم ـْ  صمقي٦ٌم, ضِمَٝم٦مِ  ُِم  .اًمًٕمدي٦م ضِمَٝم٦مِ  َوُِم
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 رحٛاضٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِد 

َـّ  فُ  :٩َمټِمٽمْپُم  .يمالب سمـ زهرة سمـ ُمٜم٤مف قمٌد سمـ وه٥م سمٜم٧م آُمٜم٦م ُأُمُّ

َـّ  ـَ  ُأظْمُتفُ  َوِهَل  اسْمٜمَُتَٝم٤م, واًمِمٞمامء وطمٚمٞمٛم٦م صمقي٦ٌم, :َوِٰمٽمْپُم َو٤مقَم٦مِ  ُِم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمره

ُْمٜمُفُ  َٝم٤م, َُمعَ  حَتْ تِل َوِهَل  ُأُمِّ طَ  َهَقاِزَن, َووْمدِ  ذِم  قَمَٚمْٞمفِ  ىَمِدَُم٧ْم  اًمه ًَ ٌَ  ِرَداَءُه, هَل٤َم وَم

َٝم٤م ًَ َٝم٤م ِرقَم٤مَي٦مً  قَمَٚمْٞمفِ  َوَأضْمَٚم  .حِلَ٘مِّ

َـّ  ـْ  َوِرصَمَٝم٤م َويَم٤منَ  احلٌِمٞم٦م, سمريم٦م أيٛمـ أم اجْلَٚمِٞمَٚم٦مُ  اًْمَٗم٤مِوَٚم٦مُ  :َوِٰمٽمْپُم  َأسمِٞمِف, ُِم

ضَمَٝم٤م َداَيَتفُ  َويَم٤مَٟم٧ْم  ـْ  َوَزوه ٌِّفِ  ُِم ـِ  َزْيدِ  طِم  أؾم٤مُم٦م. ًَمفُ  وَمَقًَمَدْت  طَم٤مِرصَم٦َم, سْم
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 ِ٘ ََِبَعِج ٍِ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم  ر َّ ٍَ ََا ََٚأ ِ٘د ََْظ ِٝ ًَ  َع

ُـّ  َوِهَل  َأْرسَمِٕملمَ  َرْأسِ  اهلل قَمغَم  سَمَٕمَثفُ  ٌَْٕم٨ُم  َوهَل٤َم :ىِمٞمَؾ . اًْمَٙماَملِ  ؾِم ؾُمُؾ, شُم  اًمرُّ

٤م ـِ  ُيْذيَمرُ  َُم٤م َوَأُمه ٞمِح  قَم ًِ فُ  اعمَْ   إمَِم  ُرومِعَ  َأٟمه
ِ
اَمء ًه  َٓ  وَمَٝمَذا ؾَمٜم٦َمً  َوصَماَلصُمقنَ  صَماَلٌث  َوًَمفُ  اًم

 .إًَِمْٞمفِ  اعمَِّْمػمُ  َُي٥ُِم  ُُمتهِّمٌؾ  َأصَمرٌ  ًَمفُ  ُيْٕمَرُف 

ُل ») ـْ  ٔمِفِ  ُٔمِدئَ  َٰمڅم َوَأوَّ ةِ  َأْٰمرِ  َرُٟمقل اهلل ِٰم ٌُقَّ ْؤَيڅم، ا٬مٽمُّ َّٓ  ُرْؤَيڅم َيَرى َٓ  ٩َمٺَمڅمنَ  ا٬مرُّ إِ

ٌِْح  ٩َمٻَمِؼ  ِٰمْثَؾ  َٗمڅمَءْت   . (شا٬مٲمُّ

ةُ  َأؿْمُٝمٍر, ؾِمته٦مَ  َذًمَِؽ  َويَم٤منَ : ٪ِمٿمَؾ  ةِ  َوُُمده ٌُقه ونَ  صَماَلٌث  اًمٜمُّ  وَمَٝمِذهِ  ؾَمٜم٦ًَم, َوقِمنْمُ

ْؤَي٤م ـْ  ضُمْزءٌ  اًمرُّ ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمته٦مٍ  ُِم ِة, ُِم ٌُقه  .َواهلل َأقْمَٚمؿُ  اًمٜمُّ

ِة, اهلل شَمَٕم٤ممَم  َأيْمَرَُمفُ  صُمؿه  ٌُقه , سمَِٖم٤مرِ  َوُهقَ  اعمََْٚمُؽ  وَمَج٤مَءهُ  سم٤ِمًمٜمُّ
ٍ
٥مُّ  َويَم٤منَ  طِمَراء

 حُيِ

ُل  ومِٞمِف, اخْلَْٚمَقةَ   [1 :اًمٕمٚمؼ] ﴾َٙمٻَمَؼ  ا٬مَِّذي َرٔم َؽ  ٔمڅِمْٟمؿِ  ا٪ْمَرأْ ﴿ قَمَٚمْٞمفِ  ُأْٟمِزَل  َُم٤م وَم٠َموه

 .َواجْلُْٛمُٝمقرِ  قم٤ميِم٦م ىَمْقُل  َهَذا [1 :اًْمَٕمَٚمِؼ ]

ُل : -ريض اهلل قمٜمف-ٗمڅمٔمر َو٪َمڅمَل  َڅم﴿ قَمَٚمْٞمفِ  ُأْٟمِزَل  َُم٤م َأوه رُ  َيڅم َأُّيُّ ٖم   :اعمدصمر] ﴾اْٚمُدَّ

1]. 

 وهذا حيٛمؾ قمغم أول ٟمزوًمف سمٕمد ومؽمة اًمقطمل.: ٪مٻمڈم
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ِ٘ رِفٞ  َُا٥ِ  دوؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم  َأِع

ٌد, :٩َمټِمٽمْپَمڅم َل  َوسمِفِ  َأؿْمَٝمُرَه٤م, َوُهقَ  حُمَٛمه حًي٤م اًمتهْقَراةِ  ذِم  ؾُمٛمِّ  .َسِ

ؾْمؿُ  َوُهقَ  َأمْحَُد,: وٰمٽمپمڅم ِٓ هُ  اًمهِذي ا ٞمُح  سمِفِ  ؾَمامه ًِ  َذًمَِؽ  ذِم  َذيَمْرَٟم٤مهُ  ًمِِنٍّ  اعْمَ

 .اًْمٙمَِت٤مِب 

ُؾ,: َوِٰمٽمْپَمڅم , اعم٤َْمطِمل, َوُِمٜمَْٝم٤م اعمَُْتَقيمِّ ل, َواًْمَٕم٤مىِم٥ُم, َواحْل٤َمِذُ  َوَٟمٌِلُّ  َواعمَُْ٘مٗمِّ

مْح٦َِم, َوَٟمٌِلُّ  اًمتهْقسَم٦ِم,  اعمَْْٚمَحَٛم٦ِم. َوَٟمٌِلُّ  اًمره

ٌَْٜمُ   َ٪َمڅمَل  ـُ  ُٗم ك:  -ريض اهلل قمٜمف-ُٰمٴْمٶِمٍؿ  ْٔم فُ  ًَمٜم٤َم ؾَمٛمه ًَ  َأؾْماَمًء, َرؾُمقل اهلل َٟمْٗم

ٌد، َأڀَمڅم »: ) :وَمَ٘م٤مَل   َوَأڀَمڅم ا٬ْمٺُمٸْمَر، اهلل ِب  َيټْمُحق ا٬مَِّذي اٚمَْڅمِ٘مل َوَأڀَمڅم َأْْحَُد، َوَأڀَمڅم ُُمَټمَّ

څمِذُ  ، ٣َمَٛم  ا٬مٽمَّڅمُس  حُي٧َْمُ  ا٬مَِّذي اْْلَ  .( شڀَمٌِل   َٔمٶْمَدهُ  ٬َمٿْمَس  ا٬مَِّذي َوا٬ْمٶَمڅم٪ِمچُم  ٪َمَدَٰملَّ

ٌد، َأڀَمڅم َأْٟمََمًء، ِٓم  إِنَّ » :-ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب ُمقؾمك : ٪مٻمڈم  َوَأڀَمڅم ُُمَټمَّ

 ا٬مٽمَّڅمُس  حُي٧َْمُ  ا٬مَِّذي اَْلڅمِذُ  َوَأڀَمڅم ا٬مٺُمٸْمَر، اهلل ِبَ  َيټْمُحق ا٬مَِّذي اٚمَڅمِ٘مل َوَأڀَمڅم َأْْحَُد،

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شا٬مٶَمڅم٪ِمچُم  َوَأڀَمڅم ٪َمَدِٰمل، ٣َمَٛم 
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ِٚالِرِٙ   دوؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم رَأ

هُلُُؿ:  َريم٥َِم  َأنْ  إمَِم  قَم٤مَش  :َوىِمٞمَؾ  ـمِْٗماًل, َُم٤مَت  ُيْٙمٜمَك, يَم٤منَ  َوسمِفِ  ا٬مٹمڅمٟمؿ، َأوه

٦مَ  اسمه ٦ٌَمِ  قَمغَم  َوؾَم٤مرَ  اًمده  .اًمٜمهِجٞم

ُـّ  ِهَل  :َوىِمٞمَؾ  زيٽمچم، ُٖمؿَّ  ـَ  َأؾَم   اًم٘م٤مؾمؿ. ُِم

ـه  َواطِمَدةٍ  يُمؾِّ  ذِم  ىِمٞمَؾ  َوىَمدْ  و٩مڅم١مټمڇم، ٫مٻمثقم، وأم ر٪مٿمڇم، ُٖمؿَّ  ٤َم :ُِمٜمُْٝم ُـّ  إهِنه  َأؾَم

ـْ  ـِ  ُذيمِرَ  َوىَمدْ  ُأظْمَتْٞمَٝم٤م, ُِم ـِ  قَم ٌه٤مسٍ  اسْم ُـّ  رىمٞم٦م َأنه  -ٰمڅمريض اهلل قمٜمف-قَم  َأؾَم

ـه  يمٚمثقم وأم اًمثهاَلِث,  .َأْصَٖمُرُه

ةِ  سَمْٕمدَ  ُوًمِدَ  َوَهْؾ  اهلل، ٣مٌد ٬َمفُ  ُو٬مَِد  ُٖمؿَّ  ٌُقه ٌَْٚمَٝم٤م؟ َأوْ  اًمٜمُّ َح  اظْمتاَِلٌف, ومِٞمفِ  ىَم  َوَصحه

ِة, سَمْٕمدَ  ُوًمِدَ  َأٟمهفُ  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ٌُقه ٤م َأوْ  واًمٓم٤مهر, اًمٓمٞم٥م ُهقَ  َوَهْؾ  اًمٜمُّ ُه؟ مُهَ   هَمػْمُ

  :٪َمْق٬َم٥ْمِ  ٣َمَٛم 

ِحٿمُح  اَُم  :َوا٬مٲمَّ ٤ٌَمنِ  َأهنه  . َواهلل َأقْمَٚمؿُ  ًَمُف, ًَمَ٘م
ِ
ء َٓ ُٝمؿْ  َوَه١ُم ـْ  يُمٚمُّ  َومَلْ  ظمدُي٦م, ُِم

ـْ  ًَمفُ  ُيقًَمدْ  َه٤م َزْوضَم٦مٍ  ُِم  .هَمػْمِ

ـْ  سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ  إٔمراهٿمؿ: ٬َمفُ  ُو٬مَِد  ُٖمؿَّ  تِفِ  ُِم يه ـَ  صَماَمنٍ  ؾَمٜم٦َمَ  " اًم٘مٌٓمٞم٦م ُم٤مري٦م " ُهِّ  ُِم

ْجَرِة, هُ  اهْلِ َ ُه, راومع أسمق سمِفِ  َوسَمنمه َٓ ًٌْدا, ًَمفُ  وَمَقَه٥َم  َُمْق ٌَْؾ  ـمِْٗماًل  َوَُم٤مَت  قَم  اًْمِٗمَٓم٤مِم, ىَم

؟ َأمْ  قَمَٚمْٞمفِ  َصغمه  َهْؾ  َواظْمُتٚمَِػ   .ىَمْقًَملْمِ  قَمغَم  َٓ
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ِدهِ  َو٫ُمؾُّ  َٓ َ  َأْو ٌْٻَمفُ  ُٕمُقّم  َّٓ  ٪َم ٤َم ٩مڅم١مټمڇم، إِ َرْت  وَم٢مهِنه ته٦مِ  سَمْٕمَدهُ  شَم٠َمظمه
ًِ اهلل  وَمَروَمعَ  َأؿْمُٝمرٍ  سمِ

َه٤م هَل٤َم ٤مهِب٤َم سمَِّمؼْمِ ًَ
ـَ  َواطْمتِ َرضَم٤مِت  ُِم َٚم٧ْم  َُم٤م اًمده   قَمغَم  سمِفِ  وُمْمِّ

ِ
٤مء ًَ
 .اًْمَٕم٤معملَِمَ  ٟمِ

ـْماَلِق. قَمغَم  سَمٜم٤َمشمِفِ  َأوْمَْمُؾ  -٤مريض اهلل قمٜمٝم- ووم٤مـمٛم٦م  اإْلِ
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 ٚعضاٜاٙد رأطٚاج ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ضَمَٝم٤م إٟمديڇم، ا٬مٹمر٠مٿمڇم ٙمقيٻمد ٔمٽمڈم ٙمدَيڇم-1 ٌَْؾ  شَمَزوه ِة, ىَم ٌُقه  َوهَل٤َم اًمٜمُّ

ْ  ؾَمٜم٦ًَم, َأْرسَمُٕمقنَ  ْج  َومَل ٌَْؾ  َُم٤مشَم٧ْم  طَمتهك قَمَٚمْٞمَٝم٤م َيَتَزوه ْجَرةِ  ىَم  .ؾِمٜملِمَ  سمَِثاَلِث  اهْلِ

 شمزوضمٝم٤م سمٕمد ظمدُي٦م سم٠مي٤مم. ا٬مٹمرر، زٰمٶمڇم ٔمٽمڈم ٟمقدة-5

ٌْدِ  ُأمَّ -0 َأةَ  ا٬مٲمديؼ ٔمٽمڈم ا٬مٲمديٹمڇم اهلل ٣مڅمئٱمڇم ٣َم ـْ  اعْمُؼَمه ٌْعِ  وَمْقِق  ُِم  ؾَم

٦ٌَمَ  ؾَماَمَواٍت,  .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؾمقل اهلل  طَمٌِٞم

 َأٟمهفُ  داود أسمق َوَذيَمرَ  ,-ريض اهلل قمٜمف- اْلٴمڅمب ٔمـ ٣مټمر ٔمٽمڈم ٘مٸمٲمڇم-4

َ٘مَٝم٤م  .َراضَمَٕمَٝم٤م صُمؿه  ـَمٚمه

ـْ  ا٬مٹمٿمًٿمڇم اْلڅمرث ٔمـ ٙمزيټمڇم ٔمٽمڈم زيٽمچم-2 ـِ  ِهاَللِ  سَمٜمِل ُِم  قَم٤مُِمٍر, سْم

َٞم٧ْم  فِ  سَمْٕمدَ  قِمٜمَْدهُ  َوشُمُقومِّ ـِ  هَل٤َم َوٛمِّ  .سمَِِمْٝمَرْي

 طمذيٗم٦م أُمٞم٦م أيب َواؾْمؿُ  اٚمخزوٰمٿمڇم، ا٬مٹمر٠مٿمڇم أٰمٿمڇم أب ٔمٽمڈم هٽمد ٟمٻمټمڇم أم-3

٤مِيفِ  آظِمرُ  َوِهَل  اعمٖمػمة, سمـ ًَ
 . َُمْقشًم٤م ٟمِ

ـْ  ٗمحش ٔمٽمڈم زيٽمچم-4 ـِ  َأَٟمدِ  َٔمٽمِل ِٰم تِفِ  اسْمٜم٦َمُ  َوِهَل  ُٙمَزْيټَمڇَم، ْٔم  أُمٞمٛم٦م, قَمٛمه

ْٗمٽمَڅم٫َمپَمڅم َو١َمًرا ِٰمٽمْپَمڅم َزْيٌد  ٪َمڄَم  ٩َمٻَمَمَّ ﴿ :شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًُمفُ  َٟمَزَل  َوومِٞمَٝم٤م طَْمَزاِب ] ﴾َزوَّ ْٕ  ا

04]. 

٤ٌَمَي٤م َويَم٤مَٟم٧ْم  اعمّمٓمٚم٘مٞم٦م, ضار أيب سمـ احل٤مرث سمٜم٧م ضمقيري٦م-5 ـْ ؾَم  سَمٜمِل ُِم

 اعمُّْْمَٓمٚمِِؼ.
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 اًم٘مرؿمٞم٦م طمرب سمـ صخر ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م رُمٚم٦م واؾمٛمٝم٤م طمٌٞم٦ٌم أم-6

 . إُمقي٦م

ـْ  آظِمرُ  َوِهَل  اهلالًمٞم٦م, احل٤مرث سمٜم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م-13 َج  َُم ضَمَٝم٤م هِب٤َم, شَمَزوه  شَمَزوه

٦مَ    قُمْٛمَرةِ  ذِم  سمَِٛمٙمه
ِ
ِحٞمِح  قَمغَم  ُِمٜمَْٝم٤م طَمؾه  َأنْ  سَمْٕمدَ  اًْمَ٘مَْم٤مء  .اًمّمه

فِ  وِّم  اِري   :- صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - َهَ

 ورحي٤مٟم٦م إسمراهٞمؿ, َوًَمِدهِ  ُأمُّ  َوِهَل  ُم٤مري٦م :َأْرسَمعٌ  ًَمفُ  يَم٤منَ  :٣مٌٿمدة أٔمق ٪َمڅمَل 

٤م مَجِٞمَٚم٦مٌ  ُأظْمَرى َوضَم٤مِرَي٦مٌ  ٌِْل, سَمْٕمضِ  ذِم  َأَص٤مهَبَ ًه ٌَْتَٝم٤م َوضَم٤مِرَي٦مٌ  اًم  سمٜم٧م زيٜم٥م ًَمفُ  َوَه

  .ضمحش
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  [صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿزيٌٝ ع٢ً إٔ حمُّزا ٖٛ صعٍٛ اهلل اي]

-اهلل  ٪مقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رٟمقل اهلل  ُمټمًدا أن ا٬مد٬مٿمؾ و» :٪مق٬مف

څم﴿ :-قمز وضمؾ ٌد  ٫َمڅمنَ  ٰمَّ ـ َأَ٘مدٍ  َأَٔمڅم ُُمَټمَّ َٗمڅم٬مٺُِمؿْ  ٰم   رٟمقل اهلل َوَٙمڅمَٕمؿَ  َو٬َمَٰٺمِـ ر 

 .[43:آطمزاب] ﴾ا٬مٽمٌٿم٥مَ 

 ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ ضمرير اسمـ أظمرضمف: وّم أيڇم ٟمٌچم ڀمزول

 ذم ٟمزًم٧م أهن٤م ٟمتحدث يمٜم٤م ىم٤مل ﴾أصالٔمٺمؿ ٰمـ ا٬مذيـ أٔمٽمڅمئٺمؿ و٘مالئؾ﴿

ريض اهلل - طم٤مرصم٦م سمـ زيد اُمرأة ٟمٙمح طملم - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - حمٛمد

 ٰمـ ا٬مذيـ أٔمٽمڅمئٺمؿ و٘مالئؾ﴿ :ومٜمزًم٧م ذًمؽ ذم اعمنميمقن ىم٤مل -قمٜمف

 ٫مڅمن ٰمڅم﴿ :وٟمزًم٧م ﴾أٔمٽمڅمء٫مؿ أد٣مٿمڅمء٫مؿ ٗمٶمؾ وٰمڅم﴿ :وٟمزًم٧م ﴾أصالٔمٺمؿ

 , وُمثؾ هذا ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م إلرؾم٤مًمف.﴾ رٗمڅم٬مٺمؿ ٰمـ أ٘مد أٔمڅم ُمټمد

وأرؾمٚمف إمم اًمٜم٤مس  -قمز وضمؾ-أي سمٕمثف اهلل : شرٟمقل اهلل َو٬َمٺمِـ» :٪مق٬مف

يم٤موم٦م يمام شم٘مدم, وذم هذا رد قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن إٟمام هق رضمؾ ذيمل, 

 سمؾ هق رؾمقل يمريؿ ًمرب قمٔمٞمؿ يمريؿ رطمٞمؿ.

صغم اهلل  - حمٛمدٍ  سمٕمد أن زقمؿ ومٛمـ أي آظمرهؿ :شا٬مٽمٌٿم٥م وٙمڅمٕمؿ» :٪مق٬مف

ًٓ  - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل ٕن اًمٙم٤مومريـ ُمـ يم٤من ٟمًٌٞم٤م أو رؾمق
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َٟمڅم٬َمڇمَ  إِنَّ » ي٘مقل :-وؾمٚمؿ ةَ  ا٬مر  ٌُقَّ َٓ     َٔمٶْمِدي َرُٟمقَل  ٩َماَل  اڀْمٹَمٴَمٶَمڈْم  ٪َمْد  َوا٬مٽمُّ  َو

ش ڀَمٌِلَّ 
(1)

.  

زيٜمتٝمؿ يريد سمذًمؽ دمقيز  اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ ُمٕمٜمك أن زقمؿ سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م وىمد 

ىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-وهذا ىمقل سم٤مـمؾ, ومٕمـ أيب هريرة ط اًمٜمٌقة سمٕمد حمٛمد 

ٻْمڈُم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل رؾمقل اهلل  ڀَْمٌٿَِمڅمءِ  ٣َمَٛم  ٩ُمٳم  ْٕ ڈمر  ا
ًِ  :ٔمِ

ُت  ا٬ْمٺَمٻمِِؿ، َٗمَقاِٰمعَ  ُأ٣ْمٴمٿِمڈُم  ٣ْمچِم، َوڀُمٮِمْ ڈْم  ٔمڅِم٬مرُّ  ِٓمَ  َوُٗمٶِمٻَمڈْم  ا٬ْمٷَمٽمَڅمئُِؿ، ِٓمَ  َوُأِ٘مٻمَّ

َْرُض  ْٕ ِجًدا، ١َمپُمقًرا ا ًْ ٻْمِؼ  إ٦َِم  َوُأْرِٟمٻْمڈُم  َوَٰم ڇًم، اْْلَ  شا٬مٽمٌٿمقنَ  ِبَ  َوُٙمتِؿَ  ٫َمڅم٩مَّ

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

ـْ   َصغمه َرؾُمقل اهلل  َأنه  , ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ,اهلل قَمٜمْفُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  وقَم

ـْ  إڀَْمٌٿَِمڅمءِ  َوَٰمَثَؾ  َٰمَث٤ِم  إِنَّ » :ىَم٤مَل  ,َوؾَمٚمهؿَ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  ٤ٌِْم، ِٰم  َٔمٿْمًتڅم َٔمٽمَك َرُٗمؾٍ  ٫َمټَمَثؾِ  ٪َم

ٽمَفُ  ًَ ٻَمُف، ٩َمځَمْ٘م َّٓ  َوَأْْجَ ـْ  ٬َمٌٽِمَڇمٍ  َٰمْقِوعَ  إِ  ٔمِِف، َيٴُمق٩ُمقنَ  ا٬مٽمَّڅمُس  ٩َمَجٶَمَؾ  َزاِوَيڇٍم، ِٰم

ٌُقنَ  ٌٽِمَڇُم؟ َهِذهِ  ُوِوٶَمڈْم  َهالَّ  َوَيٹُمق٬ُمقنَ  ٬َمُف، َوَيٶْمَج ٌٽِمَڇمُ  ٩َمځَمڀَمڅم :٪َمڅمَل  ا٬مٻمَّ  َٙمڅمٕمِؿُ  َوَأڀَمڅم ا٬مٻمَّ

 شا٬مٽمٌٿم٥مَ 
(2)

. 

 أي أرؾمؾ.  :ش﴾َٔمٶَمډَم  ا٬مَِّذي ُهقَ ﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًمف» :٪مق٬مف 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5545)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو ( 1)
(63) . 

 . (5553), واإلمام مسلم يف صحيحو (0202)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ٿم ٥مَ  ِّم ﴿» :٪مق٬مف ُٰم  ْٕ  يٙمتٌقن اًمذيـ ٓ طمقهل٤م وُم٤م ُمٙم٦م أهؾ اًمٕمرب :ش﴾ا

  ومٞمٝمؿ. اًمٖم٤مًم٥م وهذا اعمٙمتقب ي٘مرءون وٓ

 شٓڀمحًچم و ڀمٺمتچم ٓ أٰمٿمف أٰمڇم ڀمحـ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ىم٤مل

(1)
 اًمٙمت٤مسم٦م اؿمتٝمرت وإٟمام -ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر  ,

 .اإلؾمالم ديـ ذم دظمٚمقا أن واحل٤ًمب سمٕمد

 ىم٤مل يمام اًمٕمجؿ ُمـ ومٞمف دظمؾ وُمـ اهلل سمديـ اإلؾمالم اًمٕمرب أقمز وم٘مد

ٌْٹَمك َٓ » ذًمؽ قمـ خمؼًما -قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل  -اًمٜمٌل َْرضِ  ٢َمپْمرِ  ٣َمَٛم  َي ْٕ  ا

َٓ  َٰمَدٍر، َٔمٿْمڈُم  َّٓ  َؤَمرٍ  َو ْٟماَلِم، اهلل ٫َمٻمټَِمڇمَ  َأْدَٙمٻَمفُ  إِ څم َذ٬مٿِمٍؾ، ُذل   َأوْ  ٣َمِزيزٍ  ٔمٶِِمز   اإْلِ  إِٰمَّ

ُهؿُ  ـْ  اهلل ٩َمٿَمْجٶَمٻُمپُمؿْ  ُيٶِمزُّ ؿْ  َأوْ  َأْهٻمپَِمڅم، ِٰم څم ٩َمٿَمِديٽمُقنَ  ُيِذهلُُّ  شهَلَ
(2)

  , أظمرضمف أمحد.

٤م» ريض اهلل قمٜمف:وىم٤مل قمٛمر  َٟم٤م ىَمْقمٌ  إٟمه ـْ  سم٤ِمإِلؾْماَلمِ  اهلل َأقَمزه  اًْمِٕمزه  َٟمْٚمَتِٛمَس  وَمَٚم

هِ   أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم. شسمَِٖمػْمِ

 ومٝمق دقمقة - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - حمٛمد هق: شٰمٽمپمؿ رٟمقٓ» :٪مق٬مف

ٽمَڅم﴿ :اًمًالم, طمٞم٨م ىم٤مل قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ًٓ  ٩مٿِمپِمؿْ  َوأْمٶَمډْم  َرٔمَّ ٽمْپُمؿْ  َرُٟمق  َيْتٻُمق ٰم 

ټُمپُمؿُ  آَيڅمٕمَِؽ  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٺْمټَمڇمَ  ا٬ْمٺمَِتڅمَب  َوُيٶَمٻم  ٿمپِمؿْ  َواْْلِ َؽ  َوُيَز٫م   ا٬ْمٶَمِزيزُ  َأڀمڈَم  إڀِمَّ

ٺمٿِمؿُ   . [156:اًمٌ٘مرة] ﴾اْْلَ

                                                           

 .(1353), واإلمام مسلم يف صحيحو (1610)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 1)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (50514)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (5)

 ديث صحيح. ىذا ح :, وقال فيو(1145)
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وقم٤مُمؾ  -ريض اهلل قمٜمف-ُم٤م ضمرى سملم اعمٖمػمة : وّم صحٿمح ا٬مٌخڅمري

 :َٰمڅم َأڀْمُتْؿ؟ ٪َمڅمَل  :َٟمْؾ ٣َمَمَّ ٠ِمْئڈَم؟ ٪َمڅمَل  :-ريض اهلل قمٜمف-وَمَ٘م٤مَل اعمُِٖمػَمةُ  :يمنى

ـَ ا٬مٶَمَرِب، ٫ُمٽمَّڅم ِّم ٠َمٹَمڅمٍء ٠َمِديٍد َؤَماَلٍء ٠َمِديٍد، ڀَمټَمصُّ اجِلٻْمَد  ـُ ُأڀَمڅمٌس ِٰم ڀَمْح

ٌَٿْمٽمَ  َجَر َواَْلَجَر، ٩َم ٌُُد ا٬مٱمَّ ٶَمَر، َوڀَمٶْم ٌَُس ا٬مَقَٔمَر َوا٬مٱمَّ ـَ اجُلقِع، َوڀَمٻْم ـُ َوا٬مٽمََّقى ِٰم څم ڀَمْح

ټَمَقاِت َوَربُّ إََرِو٥َم  ًَّ ڈْم ٣َمٵَمټَمُتُف  -٫َمَذ٬مَِؽ إِْذ َٔمٶَمډَم َربُّ ا٬م َٕمٶَمڅم٦َم ِذ٫ْمُرُه َوَٗمٻمَّ

ٽمَڅم  - ُف، ٩َمځَمَٰمَرڀَمڅم ڀَمٌٿِمُّٽمَڅم َرُٟمقُل َرٔم  ٽمَڅم ڀَمٶْمِرُف َأَٔمڅمُه َوُأٰمَّ
ًِ ـْ َأڀْمٸُم َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف إ٬َِمٿْمٽمَڅم ڀَمٌٿِمًّڅم ِٰم

ڀَمڅم ڀَمٌٿِمُّٽمَڅم َأْن ڀُمٹمَ » َوؾَمٚمهؿَ  وا اجِلْزَيڇَم، َوَأْٙمَٝمَ ٌُُدوا اهلل َوْ٘مَدُه، َأْو ُٕمڂَمدُّ څمٕمٻَِمٺُمْؿ َ٘متَّك َٕمٶْم

ـْ ٪ُمتَِؾ ِٰمٽمَّڅم َصڅمَر إ٦َِم اجَلٽمَّڇِم ِّم ڀَمٶِمٿمٍؿ مَلْ  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ُف َٰم ٽمَڅم، َأڀمَّ ـْ ِرَٟمڅم٬َمڇِم َرٔم  ٣َم

ـْ َٔمٹِمَل ٰمِ  ، َوَٰم  شٽمَّڅم َٰمٻَمَؽ ِر٪َمڅمَٔمٺُمؿْ َيَر ِٰمْثٻَمپَمڅم ٪َمطُّ
(1)

. 

أي وطمٞمف اعمٜمزل, وهق اًم٘مرآن, ومٝمق آي٤مت : شآيڅمٕمف ٣مٻمٿمپمؿ يتٻمقا» :٪مق٬مف

 سمٞمٜم٤مت وؾمقر حمٙمامت.

اًمّم٤محل٦م, طمٞم٨م شمزيمقا ٟمٗمقؾمٝمؿ,  سم٤مٕقمامل أي: شويز٫مٿمپمؿ» :٪مق٬مف

َٓ ﴿ :-قمز وضمؾ-وأقمامهلؿ سمٗمْمٚمف شمٕم٤ممم, ىم٤مل اهلل   اهلل ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  ٩َمٳْمُؾ  َو٬َمْق

ُتفُ  ـْ  ِٰمٽمْٺُمؿْ  َز٫َمك َٰمڅم َوَرْْحَ َـّ  َأَٔمًدا َأَ٘مدٍ  ِٰم
ل َو٬َمٺمِ ـْ  اهلل ُيَز٫م   :اًمٜمقر] ﴾َيٱَمڅمءُ  َٰم

51] . 

 .اًمًٜم٦م و اًم٘مرآن أي: شاْلٺمټمڇم و ا٬مٺمتڅمب يٶمٻمټمپمؿ» :٪مق٬مف

                                                           

 .(0126)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 1)
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 - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إرؾم٤مل حمٛمد : ش٪مٌؾ ٰمـ ٫مڅمڀمقا وإن» :٪مق٬مف

 وٟمزول اًمقطمل.

 وضمٝمؾٍ  احل٤مدٍ  ذم يم٤مٟمقاأي يمٗمر واوح سملم طمٞم٨م : شٰم٥ٌم والل» :٪مق٬مف

 .اهلل اًمًالُم٦م ٟم٠ًمل وذكٍ 

 أي ُمٕمٌقًدا ورسًم٤م. :ش﴾ ٔمڅِمهلل ٩َمآِٰمٽمُقا: ﴿شمٕم٤ممم وىمقًمف» :٪مق٬مف

ل   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ورٟمق٬مف ا٬مٽمٌل» :٪مق٬مف  ُٰم  ْٕ صغم  -أي حمٛمًدا : شا

 .- اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـُ  ا٬مَِّذي» :٪مق٬مف  وطمٞمف. ي١مُمـ سم٤مهلل و: شٔمڅِمهلل َو٫َمٻمََِمٕمِفِ  ُيڂْمِٰم

ٌٶُِمقهُ » :٪مق٬مف قمز -أي اىمتدوا سمف ذم مجٞمع ؿم٠مٟمف ذم سم٤مب اًمتٕمٌد هلل : شَوإمَّ

 .-وضمؾ

َتُدونَ  ٬َمٶَمٻمَّٺُمؿْ » :٪مق٬مف  أي حيّمؾ ًمٙمؿ اهلداي٦م. :شَِتْ

 يم٤من وهلذا سمرؾمقًمف أُمر ُمٕمٚمقم ضورة سم٤مإليامن سم٤مهلل إٓ اإليامن يتؿ وٓ 

 ومُٞمجٛمع َرؾُمقل اهلل, حمٛمًدا اهلل وأن إٓ إًمف ٓ أن ؿمٝم٤مدة اإلؾمالم أريم٤من ُمـ

 - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - وعمحٛمد سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م -قمز وضمؾ- هلل اًمِمٝم٤مدة سملم

 . سم٤مًمرؾم٤مًم٦م
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 ي٘مرأ وٓ يٙمت٥م ٓ هق اًمذي إُمل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واًمٜمٌل

اًم٘مرى, سمؾ  أم إمم اًمٜم٦ًٌم سم٤مُٕمل اعمراد أن زقمؿ ُمـ قمغم وذم هذا رد اعمٙمتقب

  اعمٙمتقب. ي٘مرأ وٓ يٙمت٥م ٓ أٟمف إمم ٟم٦ًٌم احلؼ أٟمف

ر وهلذا  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أن زقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض يمٗمه

ٌْٻمِفِ  ِٰمـ َٕمْتٻُمق ٫ُمٽمڈَم  َوَٰمڅم:﴿-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل, ويٙمت٥م ي٘مرأ يم٤من  ٫مَِتڅمٍب  ِٰمـ ٪َم

 َٓ ٴمُّفُ  َو ْرَٕمڅمَب  إًِذا ٔمٿَِمټِمٿمٽمَِؽ  َُتُ ٌْٴمٻُِمقنَ  َّٓ  . [45:اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾اٚمُْ

ُؿْ  ڀَمٶْمٻَمؿُ  َو٬َمٹَمْد ﴿ :اهلل ىمقهلؿوأٟمٙمر  ََم  َيٹُمق٬ُمقنَ  َأهنَّ ټُمفُ  إڀِمَّ څمنُ  َٔم٧َمٌ  ُيٶَمٻم  ًَ
 ا٬مَِّذي ٬مِ

څمنٌ  َوَهَذا َأ٣ْمَجټِمل   إ٬َِمٿْمفِ  ُيٻْمِحُدونَ  ًَ
 .[130 :اًمٜمحؾ] ﴾ُٰم٥ٌِمٌ  ٣َمَرِب   ٬مِ

ٌٶُِمقهُ ﴿ :٪مق٬مفومٕمٚمؿ ُمـ هذا أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٝمداي٦م إٓ سم٤مشم٤ٌمقمف وذًمؽ ُمـ   َوإمَّ

ٺُمؿْ  َتُدون ٬َمٶَمٻمَّ  . [125 :إقمراف] ﴾َِتْ

 :شمٕم٤ممم ىم٤مل - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ - سم٤مشم٤ٌمقمف إٓ ًمٚمرمح٦م ؾمٌٞمؾ وٓ

ُٟمقل ٬َمٶَمٻمَّٺُمؿْ  َوَأ١مٿِمٶُمقا﴿  . [105 :قمٛمران آل] ﴾ُٕمْرَْحُقنَ  اهلل َوا٬مرَّ
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 د_ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ_ربعض مشا٥ٌ ٚخصا٥ص ايٓيب 

 إمم اًم٘مران هداي٦م سمٌٞم٤من اعمجٞمد ومتح) يمت٤ميب ذم ؿماميٚمف سمٕمض يمت٧ٌمويمٜم٧م ىمد 

  :ٟم٤مؾم٥م أن أوٕمٝم٤م هٜم٤م (اًمتٜمديد و اًمنمك ُمـ اًمتحذير و اًمتقطمٞمد

 :-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ٔمٿمڅمن ٔمٶمض ٠مَمئؾ وٙمٲمڅمئص رٟمقل اهلل  

ًمَرؾُمقل اهلل ُمـ اًمّمٗم٤مت اجلٚمٞمٚم٦م واعمراشم٥م اًمرومٞمٕم٦م ُم٤م شمٌلم ومْمٚمف قمغم و

َأڀَمڅم َٟمٿم ُد ا٬مٽمَّڅمِس َيْقَم » :اًمٕم٤معملم, وأٟمف أيمرم اخلٚمؼ وؾمٞمدهؿ أمجٕملم, ومٝمق اًم٘م٤ميؾ

ـْ َأيِب (164), وُمًٚمؿ (0043), احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري شا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  , قَم

 . َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ ُهَرْيَرَة, 

 َوؾَمٚمهؿَ َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف وىمد أيمرم اهلل شمٕم٤ممم هذه إُم٦م أن سمٕم٨م إًمٞمٝم٤م حمٛمًدا 

ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم   :سم٤مهلدى وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف وضمٕمٚمف رسمف ؾُم

ا َوڀَمِذيًرا ﴿ ً ٧ٌَم  اًٗمڅم ُٰمٽمًِٜما ٠َمڅمِهًدا َوُٰم  ﴾َوَدا٣ِمٿًمڅم إ٦َِم اهلل ٔمڃِمِْذڀمِِف َوِهَ

 . [43-42:إطمزاب]

رومع ًمف ىمدره وووع قمٜمف وزره وضمٕمؾ اًمذًم٦م  قَمزه َوضَمؾه وًم٘مٞم٤مُمف سمام أُمره اهلل 

ْح ٬َمَؽ َصْدَرَك ﴿ :واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمره, ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ْ ڀَم٧ْمَ  َأمَل

 ﴾َوَر٩َمٶْمٽمَڅم ٬َمَؽ ِذ٫ْمَركَ  ا٬مَِّذي َأڀْمٹَمَض ٢َمپْمَرَك  َوَوَوٶْمٽمَڅم ٣َمٽمَْؽ ِوْزَرَك 

  .[4-1:اًمنمح]
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څم ٩َمَتْحٽمَڅم ٬َمَؽ ٩َمْتًحڅم ُٰمٌٿِمٽمًڅم ﴿ :وىم٤مل ـْ َذڀْمٌَِؽ َوَٰمڅم  إڀِمَّ َم ِٰم ٬مٿَِمٷْمٸِمَر ٬َمَؽ اهلل َٰمڅم َٕمٹَمدَّ

َتٹِمٿمًَم  ًْ ا١ًمڅم ُٰم َر َوُيتِؿَّ ڀمٶِْمټَمَتُف ٣َمٻَمٿْمَؽ َوَُّيِْدَيَؽ ِسَ ا  َٕمځَمٙمَّ َك اهلل ڀَمٮْمً َوَيٽمٮُْمَ

 . [0-1:اًمٗمتح] ﴾٣َمِزيًزا

٬َمٹَمْد ﴿ :قمغم اعم١مُمٜملم, ومَ٘م٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ٤موُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أن ضمٕمٚمف طمريًّم 

ـْ أڀمٸمًٺُمْؿ ٣َمِزيٌز ٣َمٻَمٿْمِف َٰمڅم ٣َمٽمِتُّْؿ َ٘مِريٌص ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ٔمڅِمٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم  َٗمڅمَء٫ُمْؿ َرُٟمقٌل ِٰم

  .[155:اًمتقسم٦م] ﴾َرُءوٌف َرِ٘مٿمؿٌ 

ڇًم ٬مٻِْمٶَمڅمٚم٥َِمَ ﴿ :وضمٕمٚمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم, وم٘م٤مل َّٓ َرْْحَ  ﴾َوَٰمڅم َأْرَٟمٻْمٽمَڅمَك إِ

 . [134:إٟمٌٞم٤مء]

وضمده٤م ُمتْمٛمٜم٦م هلذا  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ وُمـ شم٠مُمؾ دقمقشمف وـمري٘متف 

اعمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ, ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم أىمقاًمف أم أومٕم٤مًمف أم قم٤ٌمداشمف, ويم٤من قَمَٚمْٞمِف 

اَلُم طمريًّم٤م قمغم هداي٦م اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م, وقمِمػمشمف ظم٤مص٦م طمتك  ًه اَلُة َواًم اًمّمه

اٍت إِنَّ اهلل ٣َمٻمِٿمٌؿ ﴿ :ذم ؿم٠مٟمف قَمزه َوضَمؾه أٟمزل اهلل  َؽ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َ٘مَنَ ًُ ٩َماَل َٕمْذَهچْم ڀَمٸْم

 . [5:وم٤مـمر] ﴾ٔمََِم َيٲْمٽمَٶُمقنَ 

ـْ قَم٤مِيَِم٦َم  ِجِد َذاَت ٬َمٿْمٻَمڇٍم » َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م:ومَٕم ًْ َأنَّ َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ ِّم اٚمَْ

ـَ ا٬ْمٹَمڅمٔمٻَِمڇمِ  ٿْمٻَمڇِم  ٩َمٲَمٛمَّ ٔمٲَِماَلٕمِِف ڀَمڅمٌس، ُٖمؿَّ َصٛمَّ ِٰم ـَ ا٬مٻمَّ ٩َمٺَمُثَر ا٬مٽمَّڅمُس، ُٖمؿَّ اْٗمَتټَمٶُمقا ِٰم

ٌََح ٪َمڅمَل  ُرْج إ٬َِمٿْمپِمْؿ َرُٟمقل اهلل ٩َمٻَمَمَّ َأْص أمٶَِمڇِم، ٩َمٻَمْؿ ََيْ ٪َمْد َرَأْيڈُم » :ا٬مثَّڅم٬مَِثڇِم َأِو ا٬مرَّ
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َّٓ َأين  َٙمٱِمٿمڈُم أَ  ُروِج إ٬َِمٿْمٺُمْؿ إِ ـَ اْْلُ ْن ُيٸْمَرَض ا٬مَِّذي َصٽمَٶْمُتْؿ، ٩َمٻَمْؿ َيټْمٽمَٶْمٽمِل ِٰم

 ش٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ 
(1)

.  

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ َأَٟمِس سْم ـِ اًمٜمٌل-ريض اهلل قمٜمف-وقَم  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -, قَم

َّڅم » :ىَم٤مَل  ُز ِِم قَّ ، ٩َمځَمجَتَ ٌِل  اَلِة، ٩َمځُمِريُد إ١َِمڅم٬َمَتپَمڅم، ٩َمځَمْٟمټَمُع ُٔمٺَمڅمَء ا٬مٲمَّ َْدُٙمُؾ ِّم ا٬مٲمَّ َٕ إيِن  

ِة  ـْ ٠ِمدَّ ـْ ُٔمٺَمڅمئِفِ َأ٣ْمٻَمُؿ ِٰم ِف ِٰم  شَوْٗمِد ُأٰم 
(2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  ,

٩مټمـ ٩مٳمڅمئٻمف أن اهلل ٕمٶمڅم٦م أوڅم٩مف إ٦م ڀمٸمًف ٕم٧ميٸًمڅم ٬مف وٕمٽمقًُّيڅم ٔمٸمٳمٻمف ّم 

  :ٰمقا١مـ ٰمـ ٫متڅمٔمف

ـَ ﴿ :ُمقـمـ اإلهاء ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : أوهلڅم ٌِْدِه ٬َمٿْماًل ِٰم ى ٔمٶَِم ٌَْحڅمَن ا٬مَِّذي َأْهَ ُٟم

َراِم إ٦َِم  ِجِد اْْلَ ًْ ٪َْمٯَم اٚمَْ ْٕ ِجِد ا ًْ  . [1:اإلهاء] ﴾اٚمَْ

ٌِْدِه ﴿ :ُمقـمـ إٟمزال اًمٙمت٤مب, ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : ٖمڅمڀمٿمپمڅم ټْمُد هلِلَِّ ا٬مَِّذي َأڀْمَزَل ٣َمَٛم ٣َم اْْلَ

  .[1:اًمٙمٝمػ] ﴾ا٬ْمٺمَِتڅمَب 

ٌِْدِه ٬مٿَِمٺُمقَن ٬مٻِْمٶَمڅمٚم٥ََِم ﴿ :وىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  َل ا٬ْمٸُمْر٪َمڅمَن ٣َمَٛم ٣َم ٌَڅمَرَك ا٬مَِّذي ڀَمزَّ  ﴾ڀَمِذيًرإَم

 [1:اًمٗمرىم٤من]

ٌُْد اهلل َيْد٣ُمقُه ٫َمڅمُدوا ﴿ :ُمقـمـ اًمدقمقة, ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم : ٖمڅم٬مثپمڅم ُف ٚمََّڅم ٪َمڅمَم ٣َم َوَأڀمَّ

ًٌَدا
 . [16:اجلـ] ﴾َيٺُمقڀُمقَن ٣َمٻَمٿْمِف ٬مِ

                                                           

 .(431), واإلمام مسلم يف صحيحو (1156)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 1)
 .(443), واإلمام مسلم يف صحيحو (436)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ٌِْدِه َٰمڅم َأْوَ٘مك﴿ :ُمقـمـ اعمٕمراج, ومَ٘م٤مَل شَمَٕم٤ممَم : رأمٶمپمڅم  ﴾٩َمځَمْوَ٘مك إ٦َِم ٣َم

 . [13:اًمٜمجؿ]

هذه ُمٜمزًمتف قمٜمد رسمف أن شُمدرس ؾمػمشمف, وشُمٕمرف أي٤مُمف, ومحرٌي سمٛمـ 

َـّ اهلل ٣َمَٛم ﴿ :وأقمقاُمف, ومٝمق اًمرمح٦م اعمٝمداة واعمٜم٦م ُمـ اهلل, ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ٬َمٹَمْد َٰم

ٿمپِمْؿ  پِمْؿ َيْتٻُمق ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ آَيڅمٕمِِف َوُيَز٫م  ًِ ـْ َأڀْمٸُم ًٓ ِٰم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم إِْذ َٔمٶَمډَم ٩مٿِمپِمْؿ َرُٟمق

ټُمپُمُؿ ا ٌُْؾ ٬َمٸِمل َواَلٍل ُٰم٥ٌِمٍ َوُيٶَمٻم  ـْ ٪َم ٺْمټَمڇَم َوإِْن ٫َمڅمڀُمقا ِٰم
آل ] ﴾٬ْمٺمَِتڅمَب َواْْلِ

 . [134:قمٛمران

ـْ ٫َمڅمَن ﴿ :وم٠مطمٞمك اهلل سمف ىمٚمقسًم٤م ُمقشمك, وسمٍمه سمف ُمـ اًمٕمٛمك ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  َأَوَٰم

ـْ َٰمَثٻمُ  ُف ِّم ا٬مٵمُّٻُمََمِت ٬َمٿمَْس َٰمٿْمًتڅم ٩َمځَمْ٘مٿَمٿْمٽمڅَمُه َوَٗمٶَمٻْمٽمَڅم ٬َمُف ڀُمقًرا َيټْم٭ِم ٔمِِف ِّم ا٬مٽمَّڅمِس ٫َمټَم

ـَ َٰمڅم ٫َمڅمڀُمقا َيٶْمټَمٻُمقنَ  ٻْمٺَمڅم٩مِِري
ـَ ٬مِ َؽ ُزي 

 . [155:إٟمٕم٤مم] ﴾ٔمَِخڅمِرٍج ِٰمٽمْپَمڅم ٫َمَذ٬مِ

إمم همػم ذًمؽ مم٤م يٓمقل ذطمف ذم هذه اًمُٕمج٤مًم٦م, وىمد شمٙمٚمٛم٧م سمٌمء ُمـ 

ؾ  شاًمًػمة»اًمتقؾمع قمـ ومْم٤ميٚمف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ ذم يمت٤مب  قمجه

, وهلل شاًمزضمر واًمٌٞم٤من قمغم دقم٤مة اًمت٘م٤مرب سملم إدي٤من»اهلل سم٢ممت٤مُمف, وذم يمت٤ميب 

 احلٛمد واعمٜم٦م. 

  :وِمڅم ٘مدآين إ٦م ذ٫مر ٔمٶمض ا٬مٱمَمئؾ اٚمحټمديڇم أٰمقر

َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ُمٕمروم٦م ؿماميؾ اًمٜمٌل: إول

آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ, اخلَْٚم٘مٞم٦م واخلُُٚم٘مٞم٦م, عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إمهٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ 
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 شُٙمُذوا ٣َمٽم ل َٰمٽمَڅمِٟمٺَمٺُمؿْ » :واًمٕمٛمؾ, ومٝمق اًم٘م٤ميؾ
(1)

ـْ ضَم٤مسمِِر  , أظمرضمف ُمًٚمؿ, قَم

ٌِْد اهلل, واًم٘م٤ميؾ ـِ قَم قا ٫َمََم َرَأْيُتټُمقيِن ُأَص٤م  » :سْم  شَصٻمُّ
(2)

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ  ,

ـِ احلَُقْيِرِث   . َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ طمدي٨م َُم٤مًمِِؽ سْم

طمٞم٨م طمقى اًمٙمثػم ُمـ أوص٤مف  قَمزه َوضَمؾه آىمتداء سمٙمت٤مب اهلل : ا٬مثڅمين

َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ, وأظمالىمف,  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

ويدظمؾ ذم ذًمؽ ُمقاوم٘م٦م ُمرو٤مة ويٙمقن هذا اًمنمح يم٤مًمتٗمًػم ًمتٚمؽ أي٤مت, 

 وحم٤مسمف.  قَمزه َوضَمؾه اهلل 

  :(1/42)ش ا٬مٱمٸمڅم ٔمتٶمريػ ٘مٹمقق اٚمٲمٴمٸمك»٪مڅمل ا٬مٹمڅميض ٣مٿمڅمض ّم 

َدُه:  َ٘مُف اهلل شَمَٕم٤ممَم وؾَمده َُم٤مُم أسُمق اًْمَٗمْْمِؾ َوومه ظمٗم٤مء  ٓىَم٤مَل اًْمَٗمِ٘مٞمُف اًْمَ٘م٤ميِض اإْلِ

ـَ اًْمَٗمْٝمِؿ, سمَِتْٕمِٔمٞمِؿ اهلل  ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ, أْو ظُمصه سم٠َِمْدَٟمك عمََْح٦ٍم ُِم ـْ َُم٤مَرَس ؿَمْٞمًئ٤م ُِم قَمغَم َُم

َٓ  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ ىَمْدَر َٟمٌِٞمِّٜم٤َم  ـَ َوَُمٜم٤َمىِم٥َم  ٤مُه سمَِٗمَْم٤مِيَؾ َوحَم٤َمؾِم وظُمُّمقِصِف إيه

ـْ  ىَْماَلمُ  شَمٜمَْْمٌُِط ًمِِزَُم٤مٍم, َوشَمٜمقهِيِِف ُِم ْٕ ٜم٦َُم َوا ًِ ًَْم ْٕ   :قَمٔمِٞمِؿ ىَمْدِرِه سماَِم شَمٙمِؾُّ قَمٜمُْف ا

َح سمِِف شَمَٕم٤ممَم ذم يمت٤مب :٩َمټِمٽمْپَمڅم ٌهَف سمِِف قَمغَم ضَمٚمٞمؾِ  :َُم٤م َسه ٟمَِّم٤مسمِِف, َوَأصْمٜمَك سمِِف  َوَٟم

٤ٌَمَد قَمغَم اًْمتَِزاُِمِف َوشَمَ٘مٚمُّ  ـْ َأظْماَلىِمِف َوَآَداسمِِف, َوطَمضه اًْمِٕم ِد إَُِي٤مسمِِف, وَمَٙم٤مَن ضَمؾه قَمَٚمْٞمِف ُِم

ك, صُمؿه َُمَدَح سمَِذًمَِؽ َوَأصْمٜمَك, صُمؿه  َر َوَزيمه َؾ َوَأْومَم, صُمؿه ـَمٝمه ضَمالًُمُف ُهَق اًمهِذي شَمَٗمْمه

َْورَم, وَمَٚمُف اًْمَٗمْْمُؾ سَمْدًءا َوقَمْقًدا, َواحْلَْٛمُد ُأومَم وُأظْمَرى ْٕ   .َأصَم٤مَب قَمَٚمْٞمِف اجْلََزاَء ا

                                                           

 .(1564)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو ( 1)
 .(301)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ـْ ظَمْٚمِ٘مِف قَمغَم َأشَمؿِّ ُوضُمقِه اًْمَٙماَمِل َواجْلاََلِل,  َُم٤م :َوِٰمٽمْپَمڅم َأسْمَرَزُه ًمِْٚمَٕمَٞم٤مِن ُِم

ظَماَلِق احْلِٛمٞمَدِة َواعمََْذاِه٥ِم اًْمَٙمِريَٛم٦ِم  ْٕ ـِ اجْلَِٛمٞمَٚم٦ِم َوا َوخَتِّْمٞمِّمِف سم٤ِمعمََْح٤مؾِم

اِهلِم اًْمَقاِوَح٦ِم  َواًْمَٗمَْم٤مِيؾِ  ٤ٌَمِهَرِة َواًْمؼَمَ اًْمَٕمِديَدِة َوشَم٠ْمِيٞمِدِه سم٤ِمعمُْْٕمِجَزاِت اًْم

ـْ َأْدَريَمُف, َوقَمٚمَِٛمَٝم٤م قِمْٚمَؿ  ُه, َوَرآَه٤م َُم ـْ قَم٤مَسَ تِل ؿَم٤مَهَدَه٤م َُم ٌَٞمِّٜم٦َِم اًمه َواًْمَٙمَراَُم٤مِت اًم

ـْ ضَم٤مَء سَمْٕمَدُه, طَمَتك اْٟمَتَٝمك قِمْٚمُؿ طَمِ٘مٞمَ٘م٦ِم ذَ  ًمَِؽ إًَِمْٞمٜم٤َم, َووَم٤مَو٧ْم َأْٟمَقاُرُه قَمَٚمْٞمٜم٤َم َيِ٘ملٍم َُم

 ها. َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ 
صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم ًمًٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ذم طمؼ اًمٜمٌل: ا٬مثڅم٬مډم

 َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ.  -وؾمٚمؿ

 اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم َصغمه  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إفمٝم٤مر ؿماميؾ اًمٜمٌل: ا٬مرأمع

:سمف ويتٕمرف قمٚمٞمف قمٛماًل سم٘مقل اهلل  ى٘متدآًمِِف َوؾَمٚمهَؿ ًمٞمُ  ٬َمٹَمْد ٫َمڅمَن ﴿ قَمزه َوضَمؾه

ِٙمَر َوَذ٫َمَر اهلل  ْٔ ـْ ٫َمڅمَن َيْرُٗمق اهلل َوا٬ْمٿَمْقَم ا َ
ٽمَڇٌم ٚمِ ًَ ٬َمٺُمْؿ ِّم َرُٟمقل اهلل ُأْٟمَقٌة َ٘م

 .[51:إطمزاب] ﴾٫َمثًِٜما

ٌٌِْٺُمُؿ اهلل َوَيٷْمٸِمْر ٬َمٺُمْؿ ﴿ :وىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ٌٶُِمقيِن حُيْ ٌُّقَن اهلل ٩َمڅمٕمَّ
٪ُمْؾ إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ َُتِ

َٓ  ُذڀُمقَٔمٺُمْؿ َواهلل ٨َمٸُمقٌر َرِ٘مٿمؿٌ  ُٟمقل ٩َمڃمِْن َٕمَق٬مَّْقا ٩َمڃمِنَّ اهلل  ٪ُمْؾ َأ١مٿِمٶُمقا اهلل َوا٬مرَّ

ـَ   . [05-01:آل قمٛمران] ﴾حُيچِمُّ ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري

وذًمؽ يٕمقد ًمقضمقب حمٌتف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ, طمٞم٨م ىَم٤مَل 

ـُ َأَ٘مُد٫ُمْؿ َ٘متَّك َأ٫ُمقَن َأَ٘مچمَّ إ٬َِمٿْمِف » :-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -رؾمقل اهلل  َٓ ُيڂْمِٰم
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ـْ َو٬َمِدِه، َوَوا٬مِِدِه، َوا٬مٽمَّڅمِس َأْْجَٶِم٥مَ   شِٰم
(1)

ـْ  . أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, قَم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  َأَٟمسِ   . َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ سْم

وحمٌتف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ شمزداد ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم سمٛمٕمرومتٝمؿ 

  :ًمِماميٚمف وؾمػمشمف وم٘مد يم٤من َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ 

وؾمامه اهلل رؤووًم٤م رطمٞماًم, وأؾماميف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف  رْحڇم ٔمڅمٚمڂمٰمٽم٥م وهلؿ، - ٥

دِ  شاًمّمحٞمحلم»َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ أقمالم وأوص٤مف ومٗمل  ـْ حُمَٛمه ٌَػْمِ  قَم ـِ ضُم ـِ  سْم سْم

ـْ َأسمِٞمِف, َأنه َرؾُمقل اهلل ىَم٤مَل  ٌد، َوَأڀَمڅم َأْْحَُد، َوَأڀَمڅم » :ُُمْٓمِٕمٍؿ, قَم إِنَّ ِٓم َأْٟمََمًء، َأڀَمڅم ُُمَټمَّ

، ا څمِذُ ا٬مَِّذي حُي٧َْمُ ا٬مٽمَّڅمُس ٣َمَٛم ٪َمَدَٰملَّ څمِ٘مل ا٬مَِّذي َيټْمُحق اهلل ِبَ ا٬ْمٺُمٸْمَر، َوَأڀَمڅم اْْلَ
ٚمَْ

ُه اهلل َرُءو٩ًمڅم َرِ٘مٿمًَم   شَوَأڀَمڅم ا٬ْمٶَمڅم٪ِمچُم ا٬مَِّذي ٬َمٿْمَس َٔمٶْمَدُه َأَ٘مٌد، َو٪َمْد َٟمَمَّ
(2)

. 

 .وأطمًـ اًمٓمرقوإرؿم٤مدهؿ إمم أىمقم اًمًٌؾ,  ٘مريٲًمڅم ٣مٛم هدايتپمؿ - ٦

ٌِْد اهلل سْمـ قَمْٛمِرو :شصحٿمح ٰمًٻمؿ»٩مٸمل  ـِ اًْمَٕم٤مِص  قمـ قَم ريض اهلل -سْم

ٌَڅمَءُه، َوِٰمٽمَّڅم » : -قمٜمف ـْ ُيٲْمٻمُِح ِٙم ًٓ ٩َمټِمٽمَّڅم َٰم ٫ُمٽمَّڅم َٰمَع َرُٟمقل اهلل ِّم َٟمٸَمٍر، ٩َمٽمََز٬ْمٽمَڅم َٰمٽمِْز

ِه، إِْذ ڀَمڅمَدى ُٰمٽمَڅمِدي رٟمقل اهلل  ـْ ُهَق ِّم َٗم٧َمِ ـْ َيٽمَْتٳِمُؾ، َوِٰمٽمَّڅم َٰم َصغمه اهلل -َٰم

اَلَة َٗمڅمِٰمٶَمڇًم، ٩َمڅمْٗمَتټَمٶْمٽمَڅم إ٦َِم  :-قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف - رٟمقل اهلل ا٬مٲمَّ

َتُف ٣َمَٛم َٙمْٜمِ » :، ٩َمٹَمڅمَل -َوؾَمٚمهؿَ  څم ٣َمٻَمٿْمِف َأْن َيُدلَّ ُأٰمَّ َّٓ ٫َمڅمَن َ٘مٹمًّ ٤ٌِْم إِ ـْ ڀَمٌِل  ٪َم ُف مَلْ َيٺُم إڀِمَّ

َتٺُمْؿ َهِذِه ُٗمٶمِ  ْؿ، َوإِنَّ ُأٰمَّ ْؿ، َوُيٽمِْذَرُهْؿ َذَّ َٰمڅم َيٶْمٻَمټُمُف هَلُ َؾ ٣َمڅم٩مٿَِمُتپَمڅم ِّم َٰمڅم َيٶْمٻَمټُمُف هَلُ

                                                           

 .(44), واإلمام مسلم يف صحيحو (12)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(5042), واإلمام مسلم يف صحيحو (4563)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 5)
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ُؼ َٔمٶْمٳُمپَمڅم  ٪م  لُء ٩مِْتٽمَڇٌم ٩َمُٜمَ
څم، َوَٟمٿُمٲِمٿمچُم آِٙمَرَهڅم َٔماَلٌء، َوُأُٰمقٌر ُٕمٽمْٺمُِروهَنڅَم، َوجَتِ هِلَ َأوَّ

ـُ  َهِذِه ُٰمپْمٻمٺَِمتِل، ُٖمؿَّ َٕمٽمْٺَمٱِمُػ َوجَتِلُء ا٬ْمٸِمْتٽمَڇُم،  :َٔمٶْمٳًمڅم، َوجَتِلُء ا٬ْمٸِمْتٽمَڇُم ٩َمٿَمٹُمقُل اٚمُْڂْمِٰم

ـُ ٩َمٿَمٹُمقُل اٚمُْ  ٽمَّڇَم،  :ڂْمِٰم ـِ ا٬مٽمَّڅمِر، َوُيْدَٙمَؾ اجْلَ ـْ َأَ٘مچمَّ َأْن ُيَزْ٘مَزَح ٣َم َهِذِه َهِذِه، ٩َمټَم

ِٙمِر، َو٬ْمٿَمځْمِت إ٦َِم ا٬مٽمَّڅمِس ا٬مَِّذي حُيچِمُّ َأْن  ْٔ ـُ ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقِم ا ٩َمٻْمَتځْمٕمِِف َٰمٽمٿِمَُّتُف َوُهَق ُيڂْمِٰم

ـْ َٔمڅمَيَع إَِٰمڅمًٰمڅم ٩َمځمَ  ٣ْمٴَمڅمُه َصٸْمٹَمڇَم َيِدِه، َوَٖمټَمَرَة ٪َمٻْمٌِِف، ٩َمٻْمٿمُٴمٶِْمُف إِِن ُيڂْمَٕمك إ٬َِمٿْمِف، َوَٰم

َٙمرِ  ْٔ ُٔمقا ٣ُمٽمَُؼ ا شاْٟمَتٴَمڅمَع، ٩َمڃمِْن َٗمڅمَء آَٙمُر ُيٽمَڅمِز٣ُمُف ٩َمڅمْضِ
(1)

 . 

  .[4:اًم٘مٚمؿ] ﴾َوإڀِمََّؽ ٬َمٶَمَٛم ُٙمٻُمٍؼ ٣َمٵمٿِمؿٍ ﴿ :ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ذا ُٙمٻمؼ ٣مٵمٿمؿ، - ٧

 ش٫َمڅمَن ُٙمٻُمٹُمُف ا٬ْمٹُمْرانَ » َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م:وذًمؽ ًمتخٚم٘مف سم٤مًم٘مرآن, ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِيَِم٦ُم 

َْٙماَلِق » :أظمرضمف ُمًٚمؿ, وهق اًم٘م٤ميؾ ْٕ ََُت َؿ َصڅم٬مَِح ا
ِٕ ََم ُٔمٶِمْثڈُم  أظمرضمف  شإڀِمَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة   . َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ أمحد, قَم

ـُ َُم٤مًمٍِؽ  ىَم٤مَل َأَٟمُس  ٠مجڅم٣ًمڅم، - ٨ ٫َمڅمَن َرُٟمقل اهلل َأ٠ْمَجَع » َريِضَ اهلل قَمٜمُْف:سْم

شا٬مٽمَّڅمسِ 
(2)

.  

؟ ٩َمٹَمڅمَل » :-ريض اهلل قمٜمف- وىمٞمؾ ًمٚمؼماء ـْ َرُٟمقل اهلل َيْقَم ُ٘مٽم٥َْمٍ َأ٩َمَرْرُٕمْؿ ٣َم

اءُ  ـْ  :ا٬ْمَٝمَ شَرُٟمقل اهلل مَلْ َيٸِمرَّ  َو٬َمٺمِ
(3)

  ., ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

                                                           

 .(1544)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 . (5034)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
 .(1443), واإلمام مسلم يف صحيحو (5534)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ـْ قَمكِمٍّ  ُف ىَم٤مَل  ,َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ وقَم ٌَځْمُس » :َأٟمه څم ٫ُمٽمَّڅم إَِذا َْحَِل ا٬ْم َوُيْرَوى ا٠ْمَتدَّ  -إڀِمَّ

ٌَځْمُس  ٹَمٿْمٽمَڅم ٔمِرٟمقل اهلل  -ا٬ْم َدُق، إمَّ ِت اْْلَ ، ٩َمََم -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -َواْْحَرَّ

ـُ ڀَمٻُمقُذ َو٬َمٹَمْد َرَأْيُتٽمِل » :، و٪َمڅمَل شَيٺُمقُن َأَ٘مٌد َأ٪ْمَرَب إ٦َِم ا٬ْمٶَمُدو  ِٰمٽمْفُ  َيْقَم َٔمْدٍر َوڀَمْح

ـْ َأ٠َمد  ا٬مٽمَّڅمِس -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ٔمڅِم٬مٽمٌل ، َو٫َمڅمَن ِٰم ، َوُهَق َأ٪ْمَرُٔمٽمَڅم إ٦َِم ا٬ْمٶَمُدو 

شَيْقَٰمئٍِذ َٔمځْمًٟمڅم
(1)

. 

  :(1/502)ش ا٬مٱمٸمڅم»و٪مڅمل ا٬مٹمڅميض ٣مٿمڅمض ّم 

َٝمُؾ ىَمْد طَمَيَ اعمََْقاىِمَػ  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ َويَم٤مَن  َٓ ُُيْ ُِمٜمُْٝماَم سم٤ِمعمََْٙم٤مِن اًمهِذي 

َٓ ُيْدسمُِر  ُح َوُُمْ٘مٌٌِؾ  َٓ َيؼْمَ ٍة َوُهَق صَم٤مسم٧ٌِم  سَْمَٓم٤مُل قَمٜمُْف هَمػْمَ َُمره ْٕ ٦ٌََم َووَمره اًْمُٙماَمُة َوا ْٕم اًمّمه

ٓه َوىَمْد ُأطْمِّمَٞم٧ْم ًَمُف وَمره  َٓ َيَتَزطْمَزُح, وُم٤م ؿُمَج٤مٌع إِ ٌة َوطُمِٗمَٔم٧ْم قَمٜمُْف ضَمْقًم٦ٌم َو

 هاؾِمَقاُه. 
ٌِْد اهلل  ىَم٤مَل ضَم٤مسمِرُ  ٫مريًَم، - ٩ ـُ قَم َٰمڅم ُٟمئَِؾ َرُٟمقل اهلل ٠َمٿْمًئڅم » َريِضَ اهلل قَمٜمُْف:سْم

 شَٓ  :٪َمطُّ ٩َمٹَمڅمَل 
(2)

  .أظمرضمف ُمًٚمؿ ,

ٌه٤مٍس  ـُ قَم َأْٗمَقَد  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -٫َمڅمَن ا٬مٽمٌل» ريض اهلل قمٜمف:وىَم٤مَل اسْم

شا٬مٽمَّڅمِس ٔمڅِمَْلْٜمِ 
(3)

  ., ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (1345, 320)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده ( 5)
(640) . 

 .(5011), واإلمام مسلم يف صحيحو (3304)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 0)
 . (5035), واإلمام مسلم يف صحيحو (1635)و اإلمام البخاري يف صحيحو أخرج( 1)
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ـْ َأَٟمٍس  َؿ ُيٶْمٴمِل » َريِضَ اهلل قَمٜمُْف:وقَم ٫مڅمن َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َو٣َمَٛم آ٬مِِف َوَٟمٻمَّ

َٓ ََيْٱَمك ا٬ْمٸَمٹْمرَ  ش٣َمٴَمڅمًء 
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  ,

اهلل قمٚمٞمف صغم  -إِنَّ َذ٬مٺُِمْؿ ٫َمڅمَن ُيڂْمِذي ا٬مٽمٌل﴿ :ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ٘مٿمٿًمڅم، - ٪

َتْحٿمِل ِٰمٽمْٺُمؿْ  -وؾمٚمؿ ًْ  . [20:إطمزاب] ﴾٩َمٿَم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف -يَم٤مَن اًمٜمٌل :, ىَم٤مَل َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ وقَم

ـَ ا٬مٶَمْذَراِء ِّم ِٙمْدِرَهڅم» -َوؾَمٚمهؿَ  , (0235)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  شَأ٠َمدَّ َ٘مٿَمڅمًء ِٰم

 . (5053)وُمًٚمؿ 

ْؿ َو٬َمْق ٫ُمٽمڈَْم ٩َمٵمًّڅم ٨َمٻمِٿمَظ ﴿ :ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ٔمٱمق٠ًمڅم، - ٫ ـَ اهلل ٬مٽِمڈَْم هَلُ ڇٍم ِٰم ٩َمٌََِم َرْْحَ

َْٰمِر  ْٕ ْؿ َو٠َمڅمِوْرُهْؿ ِّم ا ـْ َ٘مْق٬مَِؽ ٩َمڅم٣ْمُػ ٣َمٽمْپُمْؿ َواْٟمَتٷْمٸِمْر هَلُ قا ِٰم ڀْمٸَمٳمُّ َٓ ا٬ْمٹَمٻْمچِم 

ْؾ ٣َمَٛم اهلل إِنَّ اهلل حُيچِمُّ اٚمُْتَ  ٻم٥ِمَ ٩َمڃمَِذا ٣َمَزْٰمڈَم ٩َمَتَق٫مَّ  .[126:آل قمٛمران] ﴾َق٫م 

ٌَٽمِل ا٬مٽمٌل» َريِضَ اهلل قَمٜمُْف:وىَم٤مَل ضَمِريٌر  ُٰمٽمُْذ  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -َٰمڅم َ٘مَج

َؿ ِّم َوْٗمپِمل ًَّ ٌَ َّٓ َٕم شَأْٟمٻَمټْمڈُم، َوَٓ َرآيِن إِ
(2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

ِف، َوَٰمڅم » َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م:ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِيَِم٦ُم  هلل، ٨مٳمٌف - ٬ ًِ اڀْمَتٹَمَؿ َرُٟمقل اهلل ٬مٽِمٸَْم

څم َّٓ َأْن ُٕمٽمَْتپَمَؽ ُ٘مْرَٰمڇُم اهلل، ٩َمٿَمٽمَْتٹِمَؿ هللَِِّ ِِبَ شإِ
(3)

  ., ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

                                                           

 .(5015)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
 .(5442), واإلمام مسلم يف صحيحو (0302)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
 .(5054), واإلمام مسلم يف صحيحو (0233)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ومٙم٤من ٓ يٖمْم٥م ًمٜمٗمًف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ إٓ أن شُمٜمتٝمؽ 

ا٬ْمٶَمٸْمَق َوْأُٰمْر ٔمڅِم٬ْمٶُمْرِف ُٙمِذ ﴿ :, أظمًذا سم٘مقل اهلل قَمزه َوضَمؾه طمرُم٦م اهلل ومٞمٖمْم٥م هلل 

څمِهٻم٥ِمَ  ـِ اجْلَ  .[166:إقمراف] ﴾َوَأ٣ْمِرْض ٣َم

ًٌڅم، ڀمٵمٿمٸًمڅم - ٭ َهَذا ٣َمَر٪ُمَؽ ڀَمْجٶَمٻُمُف ِّم » َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م:ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ ؾُمَٚمْٞمٍؿ  ١مٿم

ـْ َأ١ْمٿَمچِم ا٬مٴم ٿمچِم    .أظمرضم٤مه ,ش١مٿِمٌٽِمَڅم، َوُهَق ِٰم

ـِ ؾَمُٛمَرَة  وذم طمدي٨م ضَم٤مسمِرِ  ... ٩َمَقَٗمْدُت ٬مٿَِمِدِه َٔمْرًدا » :, ىَم٤مَل َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ سْم

ـْ ُٗمڂْمڀَمڇِم ٣َمٴمَّڅمرٍ  ََم َأْٙمَرَٗمپَمڅم ِٰم  . (5056). أظمرضمف ُمًٚمؿ شَأْو ِرحًيڅم ٫َمځَمڀمَّ

وم٘مد متٞمز سمّمٗم٤مت مجٞمٚم٦م ضمٚمٞمٚم٦م ظُمُٚم٘مٞم٦م وظَمْٚم٘مٞم٦م َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف  ْجٿماًل، - ٥٤

َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ قمغم ُم٤م شمرى, ويم٤من وضمٝمف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ 

يم٤مًمًٞمػ سمريً٘م٤م ويم٤مًم٘مٛمر اؾمتدارًة ومل يٙمـ سم٤مًمٓمقيؾ وٓ سم٤مًم٘مّمػم وًمٙمـ سملم 

 ذًمؽ. 

ُٔمٶِمْثڈُم ٔمَِجَقاِٰمِع » : اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ وم٘مد ىم٤مل َصغمه  ٩مٲمٿمًحڅم، - ٥٥

  .(250), وُمًٚمؿ (5644)أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ،شا٬مٺَمٻمِؿِ 

 ويم٤من إذا شمٙمٚمهؿ شمٙمٚمهؿ صمالصًم٤م, وإذا ؾمٚمهؿ ؾمٚمهؿ صمالصًم٤م. 

إِنَّ اهلل اْصٴَمٸَمك » :-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ىَم٤مَل رؾمقل اهلل  ذيٸًمڅم، - ٥٦

ـْ َو٬َمِد إِْٟمََم٣ِمٿمَؾ َٔمٽمِل ٫مٽِمَڅمڀَمڇَم، َواْصٴَمٸَمك  ـْ َو٬َمِد إِْٔمَراِهٿمَؿ، إِْٟمََم٣ِمٿمَؾ، َواْصٴَمٸَمك ِٰم ِٰم
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ـْ َٔمٽمِل  ـْ ٪ُمَرْيٍش َٔمٽمِل َهڅم٠ِمٍؿ، َواْصٴَمٸَمڅميِن ِٰم ـْ َٔمٽمِل ٫مٽِمَڅمڀَمڇَم ٪ُمَرْيٱًمڅم، َواْصٴَمٸَمك ِٰم ِٰم

  .(5543)ٚمف ذم ُمًٚمؿ , وأص(0332). أظمرضمف اًمؽمُمذي شَهڅم٠ِمؿٍ 

ٌُُف ٩مٿِمٺُمْؿ؟ ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل ِهَر٪ْمُؾ  ...» وّم ٪مٲمڇم أب ٟمٸمٿمڅمن ٰمع هر٪مؾ: ًَ ٫َمٿْمَػ ڀَم

چٍم...، ٩مٹَمڅمَل ِهَر٪ْمُؾ  :َأٔمق ُٟمٸْمٿَمڅمنَ  ًَ ٌْٶَمډُم ِّم  :ُهَق ٩مٿِمٽمَڅم ُذو ڀَم ُٟمُؾ ُٕم ٩َمٺَمَذ٬مَِؽ ا٬مرُّ

چِم ٪َمْقِٰمپَمڅم ًَ  , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.شڀَم

ـَ » :اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ ومٝمق اًم٘م٤ميؾ َصغمه  و٩مٿًمڅم، - ٥٧ ـُ ا٬مٶَمپْمِد ِٰم ًْ ُ٘م

ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم َرمِحَُف اهلل, وهق اًم٘م٤ميؾ  شاإليامن», ظمرضمتف ذم حت٘مٞمؼ شاإِليََمنِ 

َتٶِم٥ُم اهلل ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ » :َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  ًْ ْؿ ٔمٶَِمپْمِدِهْؿ، َوڀَم  شڀَمٸِمل هَلُ

ـْ طُمَذْيَٗم٦مَ (1454)أظمرضمف ُمًٚمؿ  ـِ اًمَٞماَمِن  , قَم  . َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ سْم

ًٓ  ٰمتقاوٶًمڅم، - ٥٨ ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم سملم أن يٙمقن ُمٚمًٙم٤م رؾمق وم٘مد ظمػمه اهلل ؾُم

, وهق اًم٘م٤ميؾ ًٓ , وم٤مظمت٤مر أن يٙمقن قمًٌدا رؾمق ًٓ إڀمَم أڀمڅم ٣مٌٌد، » :أو قمًٌدا رؾمق

ٌُْد، َوَأْٗمٻمُِس  ٌُْد آ٫ُمُؾ ٫َمََم َيځْم٫ُمُؾ ا٬ْمٶَم ـْ قَم٤مِيَِم٦َم ش٫َمََم ََيْٻمُِس ا٬ْمٶَم , أظمرضمف أسمق يٕمغم قَم

 , وًمف ـمرق قمـ همػمه٤م. َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م

, قمغم شمٗمًػم ُمـ ومنه٤م سم٠مٟمف ﴾ُٰمٴَمڅمٍع َٖمؿَّ َأِٰم٥مٍ ﴿ :ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  أٰمٿمٽمًڅم، - 12

َوقَمغَم آًمِِف  حمٛمد َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ, وهق اًم٘م٤ميؾ َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمفِ 

ََمءِ » :َوؾَمٚمهؿَ  ًَّ ـْ ِّم ا٬م ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد شَأَٓ َٕمځْمَٰمٽمُقيِن، َوَأڀَمڅم َأِٰم٥ُم َٰم . أظمرضم٤مه قَم
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, ويم٤مٟم٧م ىمريش شمٚم٘مٌف سم٤مُٕملم ىمٌؾ ُمٌٕمثف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ اخلُْدِريِّ 

 َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ. 

٥٪ - ، ًٓ ـْ َيٶْمِدُل » :اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ وم٘مد ىم٤مل َصغمه  ٣مڅمد َوْيٻَمَؽ َوَٰم

ُت إِْن مَلْ َأ٣ْمِدْل  ٌْڈُم َوَٙمِنْ  شإِْن مَلْ َأ٣ْمِدْل؟ ٪َمْد ِٙم
(1)

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد  , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, قَم

 . َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ اخلُْدِريِّ 

 :وم٘مد يم٤مٟم٧م ىمريش شمٚم٘مٌف سم٤مًمّم٤مدق, وهق اًمذي ىم٤مل هلؿ صڅمد٪ًمڅم، - ٥٫

... َهْؾ ٫ُمٽمُْتْؿ » :. وىم٤مل هرىمؾ ٓيب ؾمٗمٞم٤منشٓ :هؾ ضمرسمتؿ قمكّم يمذسًم٤م؟ ىم٤مًمقا»

ٌَْؾ َأْن َيٹُمقَل َٰمڅم ٪َمڅمَل؟، ٪َمڅمَل َأٔمق ُٟمٸْمٿَمڅمنَ  ٩َمَذ٫َمْرَت َأْن َٓ، ٪َمڅمَل  :َٕمتَّپِمټُمقڀَمُف ٔمڅِم٬مٺَمِذِب ٪َم

ـْ ٬مٿَِمَذَر ا٬مٺَمِذَب ٣َمَٛم ا٬مٽمَّڅمِس َوَيٺْمِذَب ٣َمَٛم اهلل... :ِهَر٪ْمُؾ  ُف مَلْ َيٺُم  ،ش٩َمٹَمْد َأ٣ْمِرُف َأڀمَّ

 . (1440), وُمًٚمؿ (4)احلدي٨م. أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

ىَمْد قَمٚمِْٛمُتْؿ َأينِّ : »ق٩مف ٰمـ رٔمف و٘مًـ ٣مٌڅمدٕمف ٩مپمق ا٬مٹمڅمئؾٙم وأٰمڅم - ٥٬

يُمؿْ َأشْمَ٘م٤ميُمْؿ هلِلهِ َوَأْصَدىُمُٙمْؿ  شَوَأسَمرُّ
(2)

ومٙم٤من ُمتّمًٗم٤م سمٙمؾ ظمٚمؼ ٟمٌٞمؾ ُمتٜمزًه٤م قمـ  

 يمؾ رذيؾ. 

َؿ  ٠مٺمقًرا، صٌقًرا - ٭٥ وم٘مد يم٤من يّمكم, َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمه

َر ىَمَدَُم٤مُه, َوَيُ٘مقُل  ًٌْدا ٠َمٺُمقًرا» :طَمتهك شَمَٗمٓمه شَأ٩َماَل َأ٫ُمقُن ٣َم
(1)

ـِ اعمُِٖمػَمَة  , أظمرضم٤مه قَم

ـْ قَم٤مِيَِم٦َم قَمٜمْفُ  َريِضَ اهلل  .وومٞمف يمالم َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م, واٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ قَم

                                                           

 .(1334), واإلمام مسلم يف صحيحو (0313)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ( 1)
 .(1510), واإلمام مسلم يف صحيحو (4034)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ُٕمقٍد  ًْ ـِ َُم ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم َصغمه -٫َمځَمين  َأڀْمٵُمُر إ٦َِم ا٬مٽمٌل» :ىم٤مل َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ وقَم

َٔمُف ٪َمْقُٰمُف -اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ـَ إڀَْمٌٿَِمڅمِء، َضَ ُح ، حَيْٺمِل ڀَمٌٿِمًّڅم ِٰم ًَ ٩َمځَمْدَٰمْقُه، َوُهَق َيټْم

ـْ َوْٗمپِمِف َوَيٹُمقُل  َم ٣َم ُْؿ َٓ َيٶْمٻَمټُمقنَ » :ا٬مدَّ , أظمرضمف شا٬مٻمپمؿ ا٨ْمٸِمْر ٬مٹَِمْقِٰمل ٩َمڃمهِنَّ

 . (0444)اًمٌخ٤مري 

 . واُْلٻُمٹمٿمڇم اَْلٻْمٹمٿمڇم ا٬مٺمَمل صٸمڅمت ٔمجټمٿمع ٰمتټمٿمًزا و٫مڅمٰماًل  - ٦٤

 آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ اًم٘مقًمٞم٦م,ودراؾم٦م طمٞم٤مة َرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم 

اًمذي  اإلؾمالمواًمٗمٕمٚمٞم٦م, وآقمت٘م٤مدي٦م, واخلَْٚم٘مٞم٦م, واخلُُٚم٘مٞم٦م, هل دراؾم٦م ًمديـ  

 قمغم حمٛمد اًمٙمريؿ َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ.  قَمزه َوضَمؾه أٟمزًمف اهلل 

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  -

          

  

                                                                                                                                        

 . (5516), واإلمام مسلم يف صحيحو (1103)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 دٚادب ع٢ً ايعبار؟ايفكض٠ ايغارع١: َا أٍٚ ر

   :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُم٤م أول واضم٥م قمغم اًمٕمٌد؟اًمٗم٘مرة اًم٤ًمدؾم٦م: 

قمز -اهلل  شمقطمٞمد شمٕمٚمؿ: وم٘مؾ اًمٕمٌد؟ قمغم واضم٥م أول ُم٤م: ًمؽ ىمٞمؾ وم٢مذا -3

 -ا٬مٽمٌل ٔمٶمډم ٚمڅم» :ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م واًمدًمٞمؾ,-وضمؾ

 ٪مقمٍ  ٣مٛم َٕمٹْمُدمُ  إڀمؽ :٬مف ٪مڅمل ا٬مٿمټمـ إ٦م ٗمٌؾ ٔمـ ٰمٶمڅمذ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـْ ، ا٬مٺمتڅمِب  أهؾِ  ِٰمـ دوا أن إ٦م ٕمد٣مقهؿ ٰمڅم أوَل  ٩مٻْمٿَمٺُم  ُمتٗمؼ ,شاهلل ٕمٶمڅم٦م ُيَق٘م 

 . اًمٌخ٤مري ًمٗمظ وهذا قمٚمٞمف,

  :الشرح

سمٕمد أن سملم اعمّمٜمػ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕصقل اًمثالصم٦م اًمتل ُي٥م ُمٕمرومتٝم٤م قمغم  

ُمٕمروم٦م اًمٕمٌد رسمف وٟمٌٞمف وديٜمف, ذع ذم اًمٙمالم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م, وهل 

 :أهؿ اعمٝمامت ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًمدقمقة طمٞم٨م ىم٤مل

 وىمد يٙمقن اًم١ًمال سمٚم٤ًمن احل٤مل أو اعم٘م٤مل.: شُٟمئِٻمڈَم  إذا» :٪مق٬مف 

 أول ُم٤م ُي٥م ُمٕمرومتف واًمٕمٛمؾ سمف.: شواٗمچٌم  أول ٰمڅم» :٪مق٬مف

  إٟمس.و اجلـ ُمـ أي اعمٙمٚمػ: شا٬مٶمٌد ٣مٛم» :٪مق٬مف 

َـّ  َٙمٻَمٹْمڈُم  َوَٰمڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ڀمَس  اجْلِ َّٓ  َواإْلِ ٌُُدونِ  إِ  ﴾٬مٿَِمٶْم

  .[23:اًمذاري٤مت]
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 ُي٥ُم  سمام -قمز وضمؾ-إومراده  أي :ش-قمز وضمؾ-اهلل  ٕمق٘مٿمد ٩مٹمؾ» :٪مق٬مف

 .ًمف

 :وا٬متق٘مٿمُد يٽمٹمًؿ إ٦م ٖمالٖمڇم أ٪مًڅمم 

 وهق إومراد اهلل سم٤مخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم.: ا٬مرٔمقٔمٿمڇم ٕمق٘مٿمد -1

 .اعمٙمٚمٗملم سم٠مومٕم٤مل أو اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة إومراد وهق: ا٬ٕمقهٿمڇم ٕمق٘مٿمد - 5

ًمف ذم أؾماميف  ُي٥م اهلل سمام اًمّمٗم٤مت وهق إومرادُ و :إٟمَمء ٕمق٘مٿمد - 0

  وصٗم٤مشمف.

 .شًمف ُي٥ُم  اهلل سمام إومراد» :ّم ا٬متٶمريػ ٪مقهلؿ َيټمٶمپمڅم

 اًمٕمٌد اًمٜمٔمر قمغم ُي٥م ي٘مقًمقن أو ُم٤م اًمذيـ اعمٕمتزًم٦م قمغم رد اًمٗم٘مرة وذم هذه

 أن أٰمرت» :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أن ُمع اًمٜمٔمر إمم اًم٘مّمد أو

ريض اهلل -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر  شاهلل إٓ إ٬مف ٓ يٹمق٬مقا ٘متك ا٬مٽمڅمس أ٪مڅمٕمؾ

 .-قمٜمف

صغم  -اًمٜمٌل ىم٤مل اًمّمحٞمحلم ذم -ريض اهلل قمٜمف-قمٛمر  اسمـ طمدي٨م وذم 

 :وّم ٬مٸمظ شاهلل يق٘مد أن ٣مٛم مخس ٣مٛم آٟمالم ٔمٽمل» :ىم٤مل -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ش-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-٠مپمڅمدة أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل وأن ُمټمًدا رٟمقل اهلل »
(1)

 . 

                                                           

 .(13)مام مسلم يف صحيحو , واإل(5)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أن -ريض اهلل قمٜمف- ُمٕم٤مذ طمدي٨م وذم

شاهلل يق٘مدوا أن إ٦م ٕمد٣مقهؿ ٰمڅم أول ٩مٻمٿمٺمـ»
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف,  ,

ڇمٍ  ٫ُمؾ   ِّم  َٔمٶَمْثٽمَڅم َو٬َمٹَمْد ﴿ :ُمٌٞمٜم٤ًم قمٔمؿ ؿم٠مٟمف -قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ًٓ  ُأٰمَّ ُٟمق  َأنِ  رَّ

ٌُُدوا ٌُقا ا٣ْم
 .[03:اًمٜمحؾ] ﴾ا٬مٴمَّڅم٨ُمقَت  اهلل َواْٗمَتٽمِ

 إٓ ا٬مف ٓ أن يٶمٻمؿ وهق ٰمڅمت ٰمـ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وىم٤مل 

 شاجلٽمڇم اهلل دٙمؾ
(2)

  .-ريض اهلل قمٜمف-, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمثامن 

 يٌدأ أن -قمز وضمؾ-اهلل  إمم اًمداقمل قمغم يٜمٌٖمل أٟمف شمٕمٚمؿ هذا وُمـ

 إمم سمح٤مضم٦م اًمٜم٤مس وم٢من اعمًٚمٛملم سمالد ذم يم٤من وًمق طمتك سم٤مًمتقطمٞمد ذم دقمقشمف,

ًٓ  اًمتقطمٞمد ُمٕمروم٦م  شمٗمّمٞماًل.و إمج٤م

 اًمدٓيؾ ُمـ ومٞمف أن إذ اعمقاقمظ ُمـ يٕمتؼم اًمتقطمٞمد ذم اًمٙمالم إن صمؿ 

قمز -ُمـ اهلل  اخلِمقعو اخلِمٞم٦مو اًمره٦ٌمو اخلقف إمم شم١مدي اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م

اًمدقم٤مء و وُمـ اإلٟم٤مسم٦م -قمز وضمؾ-وُمـ اًمتقيمؾ وآقمتامد قمغم اهلل  -وضمؾ

 , وهمػم ذًمؽ اًمٌمء اًمٕمٔمٞمؿ.-قمز وضمؾ- هلل واًم١ًمال

 أي قمغم أن أول واضم٥م قمغم اعمٙمٚمٗملم هق اًمتقطمٞمد.: شوا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف

                                                           

 :, بلفظ(16), ومسلم (1425), وجاء يف البخاري (4045)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 "عبادة اهلل".

 . (53)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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اًمٕم٤ٌمس, وىمد  أسمق قم٤ٌمس قمٌداهلل اسمـ وهق: ش٣مٌڅمس أمـ ٘مديډم» :٪مق٬مف

 شم٘مدم.

 : شا٬مٿمټمـ إ٦م ٗمٌؾ ٔمـ ٰمٶمڅمذ-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ا٬مٽمٌل ٔمٶمډم ٚمڅم» :٪مق٬مف

هق أسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري, ُمـ ظمٚمص اعم١مُمٜملم ووم٘مٝم٤ميٝمؿ ىم٤مل  :ُمٕم٤مذ

ـُ  ُٰمٶَمڅمذُ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قمٜمف رؾمقل اهلل  ٌَؾٍ  ْٔم  ا٬ْمٶُمٻَمََمءِ  َأَٰمڅممَ  َٗم

شٔمَِرْٕمَقةٍ 
(1)

 . 

ًمٚمدقمقة وشمٌٚمٞمغ اهلجرة  ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م اًمًٜم٦م ويم٤من سمٕم٨م ُمٕم٤مذ إمم اًمٞمٛمـ ذم

 ديـ اهلل, وشمٕمٚمٞمٛمف ًمٚمٜم٤مس, ويم٤من ُمٌٕمثف إمم إىمٚمٞمؿ اجلٜمد ُمـ اًمٞمٛمـ, وأظمؼمه

َؽ  ُٰمٶَمڅمذُ  َيڅم» يراه سم٘مقًمف: ًمـ سم٠مٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ك إڀِمَّ ًَ  َٓ  َأنْ  ٣َم

ِجِدي ََتُرَّ  أنَ  َو٬َمٶَمٻمََّؽ  َهَذا ٣َمڅمِٰمل َٔمٶْمَد  َٕمٻْمٹَمڅميِن  ًْ ي َهَذا، ٔمټَِم شَو٪َمْٝمِ
(2)

أظمرضمف  

  أمحد.

 إمم ذه٥مو رضمع صمؿ -ريض اهلل قمٜمف- سمٙمر أيب ظمالوم٦م إمم اًمٞمٛمـ ذم وسم٘مل 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وىمد يم٤من اًمٜمٌل سم٤مًمٓم٤مقمقن ُم٤مت طمتك ومٞمٝم٤م ومام زال اًمِم٤مم

 قمٌٞمدة أسم٤م سمٕم٨مو طمقهل٤م إؿمٕمريلم وُم٤م إمم إؿمٕمري ُمقؾمك أسم٤م سمٕم٨م -وؾمٚمؿ

 ٟمجران. إمم ـم٤مًم٥م أيب اسمـ وقمكم

                                                           

", وىو يف 556/  1, وأبو نعيم يف " احللية "  (41)/  53أخرجو اإلمام الطرباين يف " الكبًن "  (1)
 , وقال فيو .(1361)برقم  رمحف اهلل شمٕم٤مممالصحيحة لإلمام األلباين 

 .. أفاده زلقق ادلسندصحيح إسناده, و (55325) مسندهيف  أمحدأخرجو اإلمام  (5)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايطادض١: َا أٍٚ ٚادب ع٢ً ايعباد؟د
 

  108 
 

  

 ُمٕمرووم٦م وومْم٤ميٚمٝمؿ ىمت٤مل سمٖمػم ـمقاقمٞم٦م اإلؾمالم ذم اًمٞمٛمـ وىمد دظمؾ أهؾ 

ـِ  َأْهُؾ  ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  َيٴْمٻُمعُ » :يمت٤مب, ُمٜمٝم٤م طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ُمِمٝمقرة ُؿُ  ا٬ْمٿَمټَم  ٫َمځَمهنَّ

َحڅمُب، ًَّ ـْ  ِٙمٿَمڅمرُ  ُهؿْ  ا٬م َْرضِ  ِّم  َٰم ْٕ شا
(1)

-, أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قمٛمر 

  .-ريض اهلل قمٜمف

 اعمراد هبؿ اًمٞمٝمقد وومٞمف: شا٬مٺمتڅمب أهؾ ٰمـ ٪مقم ٣مٛم ٕمٹمدم إڀمؽ» :٪مق٬مف

 اًمت٠مهؾو قمٚمٞمٝمؿ ي٘مدم عمـ ًمالؾمتٕمداد -قمز وضمؾ-اهلل  إمم اًمداقمل وصٞم٦م

 . ًمذًمؽ

 وم٢من اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يٙمقن أن يٜمٌٖمل -قمز وضمؾ-اهلل  إمم اًمداقمل أن ومٞمفو

 يدقمق اجل٤مهؾ يٕمجز أن إن صمؿ احلؼ هب٤م يردون ؿمًٌٝم٤م يقردون ىمد اًم٤ٌمـمؾ أهؾ

 .-قمز وضمؾ-اهلل, ًمٕمدم ُمٕمرومتف سمديـ اهلل  إمم

 : شاهلل ٕمٶمڅم٦م يق٘مدوا أن إ٬مٿمف ٕمد٣مقهؿ ٰمڅم أول ٩مٻمٿمٺمـ» :٪مق٬مف

 . ش٣مٌڅمدة اهلل»وذم رواي٦م: 

صغم اهلل -إ٦م ٠مپمڅمدة أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل وأن ُمټمًدا رٟمقل اهلل »وذم رواي٦م: 

  .ش-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                           

, وىو يف الصحيح ريض اهلل قمٜمفمن حديث جبًن بن مطعم  (3446)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده ( 1)
 . (531)ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
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 أن ىمٌؾ ًمف ُي٥م سمام اهلل وإومراده شمقطمٞمد هق اًمٕمٌٞمد قمغم واضم٥م أن أول أي

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات. احل٩مو اًمّمٞم٤ممو اًمّمالة إمم ُيدقمك

 : شٰمًٻمؿو ا٬مٌخڅمري أٙمرٗمف» :٪مق٬مف

اجُلٕمٗمل  اًمٌخ٤مري إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌداهلل حمٛمد أسمق هق اًمٌخ٤مري:

 , حمدث اًمٗم٘مٝم٤مء ووم٘مٞمف اعمحدصملم. ه (523)اعمتقرم 

 اًمّمحٞمح ضمٌؾ احلٗمظ, ويمت٤مسمف :ّم ا٬متٹمريچم رمحف اهلل شمٕم٤ممم٪مڅمل ٣مٽمف اْلڅم٩مظ 

اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ, وٓ يٓمٕمـ ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري إٓ  أصح

 زٟمديؼ أو ضم٤مهؾ سمٛمٜمزًم٦م اًمٌخ٤مري. :أطمد رضمٚملم

اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمتقرم  اًمُ٘مِمػمي احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ احلًلم أسمق هق وُمًٚمؿ:

اًمٌخ٤مري, وىمد شمٚم٘م٧م إُم٦م  صحٞمح سمٕمد اًمث٤مين , وصحٞمحفه (531)

 أطم٤مديثٝم٤م سم٤مًم٘مٌقل.

ـْ : واْلديډم ٔمٴمق٬مف ـِ  قَم ٌه٤مسٍ  اسْم َرؾُمقل اهلل  ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمف قَم

ـِ  عمَُِٕم٤مذِ  ٌَؾٍ  سْم ـِ  إِمَم  سَمَٕمَثفُ  طِملمَ  ضَم َؽ » :اًْمَٞمَٛم  ِٗمْئَتپُمؿْ  ٩َمڃمَِذا ٫مَِتڅمٍب  َأْهَؾ  ٪َمْقًٰمڅم َٟمَتځْمِت  إڀِمَّ

َّٓ  إ٬َِمفَ  َٓ  َأنْ  َيٱْمپَمُدوا َأنْ  إ٦َِم  ٩َمڅمْد٣ُمپُمؿْ  ًدا اهلل َوَأنَّ  إِ  َأ١َمڅم٣ُمقا ُهؿْ  َرُٟمقل اهلل ٩َمڃمِنْ  ُُمَټمَّ

ُهؿْ  ٔمَِذ٬مَِؽ  ٬َمَؽ   َو٬َمٿْمٻَمڇمٍ  َيْقمٍ  ٫ُمؾ   ِّم  َصٻَمَقاٍت  مَخَْس  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٩َمَرَض  اهلل ٪َمْد  َأنَّ  ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ُهؿْ  ٔمَِذ٬مَِؽ  ٬َمَؽ  َأ١َمڅم٣ُمقا ُهؿْ  ٩َمڃمِنْ   ُٕمڂْمَٙمذُ  َصَد٪َمڇمً  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ٩َمَرَض  اهلل ٪َمْد  َأنَّ  ٩َمځَمْٙمِٝمْ
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ـْ  دُّ  َأ٨ْمٽمٿَِمڅمئِپِمؿْ  ِٰم څمكَ  ٔمَِذ٬مَِؽ  ٬َمَؽ  َأ١َمڅم٣ُمقا ُهؿْ  ٩َمڃمِنْ  ٩ُمٹَمَرائِپِمؿْ  ٣َمَٛم  ٩َمُٞمَ  َو٫َمَرائِؿَ  ٩َمڃمِيَّ

ؿْ  ِؼ  َأْٰمَقاهِلِ فُ  اٚمَْٵْمٻُمقمِ  َد٣ْمَقةَ  َوإمَّ شاهلل ِ٘مَجڅمٌب  َؤَم٥ْمَ  َٔمٿْمٽمَفُ  ٬َمٿْمَس  ٩َمڃمڀِمَّ
(1)

. 

 ٟمحقه. -ريض اهلل قمٜمف-وىمد اٟمٗمرد سم٤محلدي٨م ُمًٚمؿ قمـ ُمٕم٤مذ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(16), واإلمام مسلم يف صحيحو (1463)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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  دايفكض٠ ايغابع١: َا َع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل ؟ر

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُم٤م ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل ؟اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسمٕم٦م: 

 ُم٤م ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل ؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -4

فُ ﴿ :ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل, واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ُمٕمٜم٤مه٤موم٘مؾ:   ٩َمڅم٣ْمٻَمْؿ َأڀمَّ

َّٓ اهلل   . [16 :حمٛمد] ﴾ٓ إ٬َِمَف إِ

ؼُّ ﴿ :و٪مق٬مف  . [3 :احل٩م] ﴾ َذ٬مَِؽ ٔمځَِمنَّ اهلل ُهَق اْْلَ

  :الشرح

 سمٕمد أن سملم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مول واضم٥م قمغم اعمٙمٚمػ ٟم٤مؾم٥م أن ي٠ميت سمٛمٕمٜمك أهؿ

 ُم٤م ُي٥م أن ُيٕمٚمؿ قمغم اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح وهل يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد.

 إٓ اًمف ٓ) ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما وم٢من (اهلل  إٓ اًمف ٓ) ُمٕمٜمك سمٞم٤من واعمراد

 . هب٤م جلٝمٚمٝمؿ ذًمؽو ُمٕمت٘مداهتؿو سم٠مومٕم٤مهلؿ وخي٤مًمٗمقهن٤م سم٠مًمًٜمتٝمؿ (اهلل 

٣مجٿمٌڇم ٔمٶمٳمپمڅم َيڅم٬مػ ا٬متق٘مٿمد  أهؾ ا٬مٌڅم١مؾ ٔمتٸمًٜمات ٩منهڅم و٪مد ☜

 :ويٽمڅم٪مٳمف

 ُم٤م أىمٌح اهلل وهذا إٓ ُمقضمقد ٓ :اهلل  إٓ اًمف ٓ ُمٕمٜمك ىم٤مل ُمـ :إول

اًم٘م٤ميٚملم  اًمقضمقد وطمدة أصح٤مب هؿ هل٤م اعمٗمنيـ ٕن اًمٙمٚمٛم٦م هذه سمف ومنت

 .يمٗمرهؿ قمغم وهمػم واطمٍد اإلمج٤مع اإلؾمالم ؿمٞمخ ٟم٘مؾ وىمد آحت٤مدو سم٤محلٚمقل
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 طمٞمقان اهلل ُمـ هق اًمٙمقن ذم ُم٤م يمؾ اهلل أن إٓ ُمقضمقد ٓ :وٰمٶمٽمك ٪مقهلؿ 

 قُمٌد آقمت٘م٤مد هذا وسم٥ًٌم. ذًمؽ وهمػم وهنر وضمٌؾ وطمجر ؿمجرو مج٤مدو

 اإلظمالص يمٚمٛم٦م ومتٗمًػم مجٞمع اعمٕمٌقدات قُمٌدتو وقمٞمًك وإصٜم٤مم ومرقمقن

 إًمٞمف. وُمـ اًمٓم٤ميل قمريب اسمـ قمٚمٞمف ؾم٤مر سم٤مـمؾ هبذا اًمتٗمًػم شمٗمًػمٌ  واًمتقطمٞمد

  :٘متك ٪مڅمل ٪مڅمئٻمپمؿ

 ي٤م ًمٞم٧م ؿمٕمري ُمـ اعمٙمٚمػ   اًمرب قمٌٌد واًمٕمٌد رٌب 

  :و٪مڅمل أٙمر

 اجلٜم٦م ًمٕم٦ٌم صٌٞم٤مين   ومًٌح٤مٟمؽ ؾمٌح٤مين 

  :و٪مڅمل أٙمر

 ومًٌح٤مٟمؽ ؾمٌح٤مين   أٟم٤م أٟم٧م سمال ؿمـــؽ 

 وقمّمٞم٤مٟمؽ قمّمٞم٤مين   وشمقطمٞمدك شمقطمٞمدي 

 اعماليٙم٦م قُمٌدت وم٘مد سم٤مـمؾ شمٗمًػمٌ  اهلل وهذا إٓ ُمٕمٌقد ٓ: ٪مقهلؿ ا٬مثڅمين 

 .اًم٘مٌقرو اًم٘م٤ٌمب وقُمٌدت إؿمج٤مرو وإطمج٤مر قمٞمًك وقُمٌد واًمِمٞم٤مـملم

 أهنؿ إذ ىم٤مس شمٗمًػمٌ  اهلل وهذا إٓ رازق ٓو ظم٤مًمؼ ٓ: ا٬مثڅم٬مډم ٪مقهلؿ 

 ومٞمٝمؿ ظمرج اًمذيـ اًمٙمٗمر وم٘مط وأهؾ سم٤مًمرسمقسمٞم٦م (اهلل  إٓ اًمف ٓ) ُمٕمٜمك ومنوا

-اهلل  هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد, ىم٤مل ُيٜمٙمروا مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل
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ـْ  َٟمځَم٬ْمَتپُمؿ َو٬َمئِـ﴿ :-قمز وضمؾ ََمَواِت  َٙمٻَمَؼ  ٰمَّ ًَّ َْرَض  ا٬م ْٕ َـّ  َوا  اهلل ٪ُمؾِ  ٬َمٿَمٹُمق٬ُم

ټْمُد    .[52:ًم٘مامن ﴾ ]َيٶْمٻَمټُمقنَ  َٓ  َأ٫ْمَثُرُهؿْ  َٔمْؾ  هلِلَِّ  اْْلَ

 اعمدسمر.  اعم٤مًمؽ اًمرازق اخل٤مًمؼ اهلل هق أن يٕمؽمومقن ومٝمؿ

ـِ  ٪ُمْؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف  َْرُض  ٚمَِ ْٕ ـْ  ا  ٫ُمٽمُْتؿْ  إِنْ  ٩مٿِمپَمڅم َوَٰم

ُرونَ  َأ٩َماَل  ٪ُمْؾ  هللَِِّ َٟمٿَمٹُمق٬ُمقنَ   َٕمٶْمٻَمټُمقنَ  ـْ  ٪ُمْؾ   َٕمَذ٫مَّ ََمَواِت  َربُّ  َٰم ًَّ ٌْعِ  ا٬م ًَّ  ا٬م

ـْ  ٪ُمْؾ   َٕمتَّٹُمقنَ  َأ٩َماَل  ٪ُمْؾ  هللَِِّ َٟمٿَمٹُمق٬ُمقنَ   ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿِ  ا٬ْمٶَمْرشِ  َوَربُّ   َٰمٻَمٺُمقُت  ٔمٿَِمِدهِ  َٰم

ءٍ  ٫ُمؾ   َٓ  َُيِٜمُ  َوُهقَ  َرْ څمرُ  َو  ٩َمځَمڀمَّك ٪ُمْؾ  هللَِِّ َٟمٿَمٹُمق٬ُمقنَ   َٕمٶْمٻَمټُمقنَ  ٫ُمٽمُْتؿْ  إِنْ  ٣َمٻَمٿْمفِ  َُيَ

َحُرون ًْ   .[56 - 54 :اعم١مُمٜمقن] ﴾ُٕم

ـَ  َيْرُز٪ُمٺُمؿ َٰمـ ٪ُمْؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل ََمَواِت  ٰم  ًَّ َْرضِ  ا٬م ْٕ  ٪ُمؾِ  َوا

  .[54:ؾم٠ٌم] ﴾اهلل

يم٤من اًمدظمقل ذم  إٟمامو اإلؾمالم ذم اإلىمرارذًمؽ  أدظمٚمٝمؿ ُم٤م ذًمؽ وُمع

 .سم٤مًمٕم٤ٌمدة -قمز وضمؾ-اهلل  سم٢مومراد اإلؾمالم

 قمغم واًمدًمٞمؾ سمحٍؼ إٓ اهلل, ُمٕمٌقد ٓ :٪مقل أهؾ ا٬مًٽمڇم واجلَم٣مڇم :ا٬مرأمع

٬مَِؽ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ذًمؽ ىمقل ؼُّ  اهلل ُهقَ  ٔمځَِمنَّ  َذَٰ  ُدوڀمِفِ  ِٰمـ َيْد٣ُمقنَ  َٰمڅم َوَأنَّ  اْْلَ

ٌَڅم١مُِؾ  ُهقَ   . [35:احل٩م ] ﴾ا٬ْمٺَمٌِٜمُ  ا٬ْمٶَم٤ِمُّ  اهلل ُهقَ  َوَأنَّ  ا٬ْم

  ومال سمد ُمـ شم٘مٞمده٤م سمحؼ.
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وهبذا شمٕمٚمؿ أن احل٤مضم٦م إمم دراؾم٦م ُمٕم٤مين هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اعمٝمامت, وهق 

 اًمًٌٞمؾ إمم إومراد رب اًمؼمي٤مت سمام ًمف شمٕم٤ممم.

 :ٔمٿمڅمن أر٫مڅمن ٫مٻمټمڇم ا٬متق٘مٿمد 

 :شمتٙمقن يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ُمـ ريمٜملم أؾم٤مؾمٞملم مه٤م

 .اإلصم٤ٌمتو اًمٜمٗمل

  .شإًمف ٓ» :٪مق٬مف ّم ٩مڅم٬مٽمٸمل 

 , ومجع سملم اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت ًمٗم٤ميدة ُمٝمٛم٦م,شاهلل إٓ» :واإلٖمٌڅمت ّم ٪مق٬مف

 يم٤من هذا قمدم. وؾمٙم٧مه  إًمف ٓ ىمٚم٧م قمدم, ومٚمق وطمده وم٤مًمٜمٗمل

  .(اهلل إًمف) ىمٚم٧م ومٚمق اعمِم٤مريم٦م يٛمٜمع ٓ وطمده اإلصم٤ٌمتو 

  إًمف. وسمقذى :ؾمٞم٘مقل اًمٌقذيو إًمف, وقمٞمًك :اًمٜمٍماين ؾمٞم٘مقل

 إًمف اهلل, ومال إٓ إًمف اإلصم٤ٌمت ذم يمٚمٛم٦م ٓو اًمٜمٗمل سملم اجلٛمع ُمـ ٓ سمد وم٢مًذا

  .-قمز وضمؾ-اهلل  ؾمقى ًمألًمقهٞم٦م قمٛمـ ٟمٗمل

  وطمده ٓ ذيؽ ًمف. -قمز وضمؾ- هلل إًمقهٞم٦م إصم٤ٌمت اهلل (: و٪مق٬مف: )إٓ

وطمده ٓ ذيؽ ) :٪مق٬مفوىمد شم١ميمد هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم يمثػم ُمـ اعمقاـمـ ب

  (.ًمف

 شمقيمٞمد ًمإلصم٤ٌمت. ش:و٘مده»٩مٹمق٬مف: 

  شمقيمٞمد ًمٚمٜمٗمل. ش:ٓ ذيؽ» :و٪مق٬مف



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايطابع١: َا َع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل ؟د
 

  115 
 

  

فُ  ٩َمڅم٣ْمٻَمؿْ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل  َّٓ  إ٬َِمَٰفَ  َٓ  َأڀمَّ  ٬مَِذڀمٌَِؽ  اهلل َواْٟمَتٷْمٸِمرْ  إِ

  .[16:حمٛمد] ﴾ َواٚمُْڂْمِٰمٽمَڅمِت  َو٬مٻِْمټُمڂْمِٰمٽم٥ِمَ 

ُؿْ ﴿ :-قمز وضمؾ- وىم٤مل ؿْ  ٪ِمٿمَؾ  إَِذا ٫َمڅمڀُمقا إهِنَّ َّٓ  إ٬َِمَٰفَ  َٓ  هَلُ ونَ  إِ َتٺْمِٝمُ ًْ  ﴾ اهلل َي

  .[02:اًمّم٤موم٤مت]

ٌُُدونَ ﴿ :وّم ٪مق٬مف َّڅم َٕمٶْم ٽمِل َٔمَراٌء ِم   ٟمٗمل.  :﴾إڀِمَّ

َّٓ ا٬مَِّذي ٩َمٴَمَريِن ﴿ :و٪مق٬مف  إصم٤ٌمت.  :﴾إِ

 ومٗمل أي٦م ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل. 

ٌُُدوا َأنِ ﴿ :وُمثٚمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ٌُقا ا٣ْم
 . [03 :اًمٜمحؾ] ﴾ا٬مٴمَّڅم٨ُمقَت  اهلل َواْٗمَتٽمِ

ٌُُدوا اهلل ﴿ :٩مٹمق٬مف  ومٞمف ُمٕمٜمك اإلصم٤ٌمت. : ﴾َأِن ا٣ْم

ٌُقا﴿ :و٪مق٬مف
  ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل, إمم همػم ذًمؽ. :﴾ا٬مٴمَّڅم٨ُمقَت  َواْٗمَتٽمِ

 ذوط ٓ إًمف إٓ اهلل 

 اًمٙمٚمٛم٦م هبذه ذط اًمٕمٚمؿ قمغم دًمٞمؾ ومٞمٝم٤م :شاهلل إٓ ا٬مف ٓ أڀمف ٩مڅم٣مٻمؿ» :٪مق٬مف

  :وىمد مجٕم٧م ذم هذا اًمٌٞم٧م طمتك حي٘مؼ ُمٕمٜم٤مه, وهل صمامٟمٞم٦م ذوطٍ 

 هل٤م اًم٘مٌقَل و اٟم٘مٞم٤مدٍ و حمٌــ٦مٍ  ُمع    صدىمَؽ و وإظمالٌص  ي٘ملمٌ  قمٚمؿٌ 

 ُأًمف ىمد اعمٕمٌقد ُمـ ؾمقى اإلًمـف    سمام ُمٜمـؽ اًمٙمٗمران صم٤مُمٜمٝم٤م وزيد

َّٓ اهلل ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم اعمٜم٤مذم ًمٚمجٝمؾ  ،ا٬مٶمٻمؿ :٩مڅمٕول َٓ إ٬َِمَف إِ ُف  ٩َمڅم٣ْمٻَمْؿ َأڀمَّ

 . [16:حمٛمد] ﴾َواْٟمَتٷْمٸِمْر ٬مَِذڀْمٌَِؽ َو٬مٻِْمټُمڂْمِٰمٽم٥َِم َواٚمُْڂْمِٰمٽمَڅمِت 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايطابع١: َا َع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل ؟د
 

  116 
 

  

ـَ آَٰمٽمُقا ٔمڅِمهلل ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم اعمٜم٤مذم ًمٚمِمؽ  ،ا٬مٿمٹم٥م :ٖمڅمڀمٿمپمڅم ََم اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن ا٬مَِّذي إڀِمَّ

پِمْؿ ِّم َٟمٌٿِمؾِ  ًِ ْؿ َوَأڀْمٸُم ْ َيْرَٕمڅمُٔمقا َوَٗمڅمَهُدوا ٔمځَِمْٰمَقاهِلِ اهلل ُأو٬َمئَِؽ ُهُؿ  ورٟمق٬مف ُٖمؿَّ مَل

څمِد٪ُمقنَ   . [12:احلجرات] ﴾ا٬مٲمَّ

څم َأڀْمَز٬ْمٽمَڅم إ٬َِمٿْمَؽ ا٬ْمٺمَِتڅمَب ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم اعمٜم٤مذم ًمٚمنمك  ،اإلٙمالص :ٖمڅم٬مثپمڅم إڀِمَّ

ـَ  ي ٌُِد اهلل ُِمْٻمٲًِمڅم ٬َمُف ا٬مد  ؼ  ٩َمڅم٣ْم  . [5:اًمزُمر] ﴾ٔمڅِمْْلَ

ٹُمقا ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم اعمٜم٤مذم ًمٚمٙمذب  ،ا٬مٲمدق :رأمٶمپمڅم ـَ آَٰمٽمُقا إمَّ څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

څمِد٪ِم٥مَ   . [116:اًمتقسم٦م] ﴾اهلل َو٫ُمقڀُمقا َٰمَع ا٬مٲمَّ

ـْ ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم اعمٜم٤مذم ًمٚمٌٖمض  ،اٚمحٌڇم :ٙمڅمٰمًپمڅم ـَ آَٰمٽمُقا َٰم څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

ٌُّپُمْؿ وَ 
ْقَف َيځْمِت اهلل ٔمٹَِمْقٍم حُيِ ًَ ـْ ِديٽمِِف ٩َم ٌُّقڀَمفُ َيْرَٕمدَّ ِٰمٽمْٺُمْؿ ٣َم

أي٦م  ﴾حُيِ

 . [24:اعم٤ميدة]

ًٌّڅم هللَِِّ﴿ :وىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ـَ آَٰمٽمُقا َأ٠َمدُّ ُ٘م  . [132:اًمٌ٘مرة] ﴾َوا٬مَِّذي

ََم ٫َمڅمَن ٪َمْقَل ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم اعمٜم٤مذم ًمإلقمراض  ،آڀمٹمٿمڅمد :ٟمڅمدٟمپمڅم إڀِمَّ

َٔمٿْمٽمَپُمْؿ َأْن َيٹُمق٬ُمقا َٟمټِمٶْمٽمَڅم َوَأ١َمٶْمٽمَڅم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم إَِذا ُد٣ُمقا إ٦َِم اهلل ورٟمق٬مف ٬مٿَِمْحٺُمَؿ 

 . [21:اًمٜمقر] ﴾َوُأو٬َمئَِؽ ُهُؿ اْٚمُٸْمٻمُِحقنَ 

َٓ ُيڂْمِٰمٽمُقَن َ٘متَّك ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم اعمٜم٤مذم ًمٚمرد  ،ا٬مٹمٌقل :ٟمڅمٔمٶمپمڅم َؽ  ٩َماَل َوَرٔم 

پِمؿْ  ًِ َٓ ََيُِدوا ِّم َأڀْمٸُم ټُمقَك ٩مٿِمََم ٠َمَجَر َٔمٿْمٽمَپُمْؿ ُٖمؿَّ  ٻم ټُمقا  حُيَٺم  ًَ َّڅم ٪َمٳَمٿْمڈَم َوُي َ٘مَرًٗمڅم ِِم

ٻمٿِمًَم  ًْ  . [32:اًمٜم٤ًمء] ﴾َٕم
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ـْ ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ،ا٬مٺمٸمر ٔمڅم٬مٴمڅم٨مقت :ٖمڅمٰمٽمپمڅم ـْ َيٺْمٸُمْر ٔمڅِم٬مٴمَّڅم٨ُمقِت َوُيڂْمِٰم ٩َمټَم

څم َواهلل َٟمټِمٿمٌع ٣َمٻمٿِمؿٌ  َٓ اڀْمٸِمٲَمڅمَم هَلَ َؽ ٔمڅِم٬ْمٶُمْرَوِة ا٬ْمُقْٖمٹَمك  ًَ  ﴾ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمِد اْٟمَتټْم

 . [523:اًمٌ٘مرة]

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل ىم٤مل قمغم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اعمًٚمؿ يٛمقت أن أطمًـ وُم٤م 

شاهلل إٓ ا٬مف ٓ هٻمٺمڅم٫مؿ ٬مٹمٽمقا» :-وؾمٚمؿ
(1)

ريض أظمرضمف اًمٜم٤ًميل قمـ قم٤ميِم٦م  ,

 . اهلل قمٜمٝم٤م

 ٬مٹمٽمقا» ريض اهلل قمٜمف:ؾمٕمٞمد  وأيب هريرة أيب ُمًٚمؿ قمـ صحٞمح وذم

شاهلل إٓ ا٬مف ٓ ٰمقٕمڅم٫مؿ
(2)

 . 

 ؿم٤مء إن ُمقـمٜمف ذم ُمٕمٜم٤م ؾمٞم٠ميت يمام اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعمٞمزان ذم يمٚمٛم٦م أصم٘مؾ وهل

  ذم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م. اهلل شمٕم٤ممم

 ٓ ا٬مذ٫مر أ٩مٳمؾ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ًم٘مقل يمٚمٛم٦م أومْمؾ وهل

شاهلل إٓ ا٬مف
(3)

 . -ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ ضم٤مسمر  

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (1554)أخرجو اإلمام النسائي يف سننو ( 1)
 ىذا حديث صحيح.  :, وقال فيو(1245)

 .(613)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو ( 5)
 يف صحيح الرتمذي. رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وحسنو اإلمام األلباين (0050)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو ( 0)
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٤ٌِْم  َوا٬مٽمٌَّٿِمُّقن َأڀَمڅم ٪ُمٻْمڈُم  َٰمڅم َأ٩ْمٳَمُؾ » :وي٘مقل َّٓ  إ٬َِمفَ  َٓ  ٣َمَر٩َمڇمَ  ٣َمٱِمٿمَّڇمَ  ٪َم  اهلل َوْ٘مَدُه، إِ

يَؽ  َٓ  ټْمُد، َو٬َمفُ  اٚمُْٻْمُؽ  ٬َمفُ  ٬َمُف، َذِ ءٍ  ٫ُمؾ   ٣َمَٛم  َوُهقَ  اْْلَ  ش٪َمِديرٌ  َرْ
(1)

, أظمرضمف 

 .ريض اهلل قمٜمفاًمؽمُمذي قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 

  :وٰمـ ٩مٳمڅمئٻمپمڅم أهنڅم ڀمڅم٩مٶمڇم ٚمـ ٪مڅمهلڅم ٪مٌؾ ا٬مٷمر٨مرة

ٞم٥ِِّم ومٕمـ  ًَ فُ  :-ريض اهلل قمٜمف-سمـ طمزن  اعُم ْت  ٚمََّڅم َأڀمَّ  ا٬مَق٩َمڅمةُ  ١َمڅم٬مچٍِم  َأَٔمڅم َ٘مَيَ

ـَ  َٗمپْمؾِ  َأَٔمڅم ٣ِمٽمَْدهُ  ٩َمَقَٗمَد  ،-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رٟمقل اهلل  َٗمڅمَءهُ   ِهٱَمڅمٍم، ْٔم

ٌَْد  ـَ  َو٣َم ـِ  ُأَٰمٿمَّڇمَ  َأِب  اهلل ْٔم َِب  ٪َمڅمَل  اٚمُٷِمَٜمِة، ْٔم ِٕ ، َيڅم " :١َمڅم٬مچٍِم  َرُٟمقل اهلل   َٓ  :٪ُمْؾ  ٣َمؿ 

َّٓ  إ٬َِمفَ  څم ٬َمَؽ  َأ٠ْمپَمُد  ٫َمٻمټَِمڇمً  اهلل، إِ ٌُْد  َٗمپْمٍؾ، َأُٔمق ٩َمٹَمڅمَل  "اهلل  ٣ِمٽمَْد  ِِبَ ـُ  َو٣َم  َأِب  اهلل ْٔم

ـْ  َإَٔمْر٨َمچُم  ١َمڅم٬مچٍِم  َأَٔمڅم َيڅم :ُأَٰمٿمَّڇمَ  ڇمِ  ٣َم ٌْدِ  ِٰمٻمَّ  َرُٟمقل اهلل َيٶْمِرُوپَمڅم َيَزْل  ٩َمٻَمؿْ  اٚمُٴمَّٻمچِِم؟ ٣َم

ټَمپُمؿْ  َٰمڅم آِٙمرَ  ١َمڅم٬مچٍِم  َأُٔمق ٪َمڅمَل  َ٘متَّك اٚمٹََمڅم٬َمڇمِ  ٔمِتٻِْمَؽ  َيٶُمقَدانِ وَ  ٣َمٻَمٿْمِف، ڇمِ  ٣َمَٛم  ُهقَ  :٫َمٻمَّ  ِٰمٻمَّ

ٌْدِ  َّٓ  إ٬َِمفَ  َٓ  :َيٹُمقَل  َأنْ  َوَأَٔمك اٚمُٴمَّٻمچِِم، ٣َم صغم اهلل قمٚمٞمف -رٟمقل اهلل  ٩َمٹَمڅمَل  اهلل، إِ

َْٟمَتٷْمٸِمَرنَّ  َأَٰمڅم» :-وؾمٚمؿ َٕ ْ  َٰمڅم ٬َمَؽ  َواهلل   َٰمڅم﴿ :٩مٿِمفِ  اهلل َٕمٶَمڅم٦َم  ٩َمځَمڀْمَزَل  ش٣َمٽمَْؽ  ُأڀْمفَ  مَل

 [110 :ا٬متقٔمڇم]أيڇم  ﴾٬مٻِمٽمٌَِّل   ٫َمڅمنَ 
(2)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

ـْ  صغم  -ا٬مٽمٌل ََيُْدمُ  َُّيُقِدي   ٨ُماَلمٌ  ٫َمڅمنَ » :ىَم٤مَل  ,-ريض اهلل قمٜمف- َأَٟمسٍ  و قَم

 ٩َمٹَمٶَمَد  َيٶُمقُدُه، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ا٬مٽمٌل ٩َمځَمَٕمڅمهُ  ٩َمټَمِرَض، ،-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                           

يف صحيح الرتمذي,  رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وحسنو اإلمام األلباين (0252)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو ( 1)
  .(5265)وصححو يف ادلشكاة برقم 

 .(54), واإلمام مسلم يف صحيحو (1033)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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 َأَٔمڅم َأ١مِعْ  :٬َمفُ  ٩َمٹَمڅمَل  ٣ِمٽْمَدهُ  َوُهقَ  َأٔمٿِمفِ  إ٦َِم  ٩َمٽمَٵَمرَ  ،شَأْٟمٻمِؿْ » :٬َمفُ  ٩َمٹَمڅمَل  َرْأِٟمِف، ٣ِمٽمَْد 

 هلِلَِّ  اَْلټْمُد » :َيٹُمقُل  َوُهقَ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ا٬مٽمٌل ٩َمَخَرَج  ٩َمځَمْٟمٻَمَؿ، ا٬مٹَمڅمِٟمِؿ،

ـَ  َأڀْمٹَمَذهُ  ا٬مَِّذي شا٬مٽمَّڅمرِ  ِٰم
(1)

 , أظمرضمف اًمٌخ٤مري.

ـْ  ـِ  َأَٟمسِ  وقَم ـَ  َرضُماًل  َرؾُمقل اهلل قَم٤مدَ  َأنه  ,-ريض اهلل قمٜمف-َُم٤مًمٍِؽ  سْم  ُِم

َْٟمَّم٤مرِ  ْٕ َّٓ  إ٬َِمفَ  َٓ  ٪ُمْؾ  َٙمڅمُل، َيڅم» :وَمَ٘م٤مَل  ا ؟ َأمْ  َأَٙمڅمٌل  :٩َمٹَمڅمَل  "اهلل  إِ  " :٩َمٹَمڅمَل  ٣َمؿ 

، َّٓ  إ٬َِمفَ  َٓ  :َأ٪ُمقَل  َأنْ  ِٓم  ٩َمَخْٜمٌ  :٪َمڅمَل  ،" َٙمڅمٌل  َٔمْؾ  َٓ صغم اهلل  -ا٬مٽمٌل ٩َمٹَمڅمَل  اهلل ؟ إِ

ش ڀَمٶَمؿْ  " :-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(2)

 , أظمرضمف أمحد.

 همػمه٤م سمخالف اعم٤ملو اًمٕمرضو ًمٚمٜمٗمس قم٤مصٛم٦م أهن٤م ومْمٚمٝم٤م قمغم يدل ومم٤م 

 َ٘متَّك ا٬مٽمَّڅمَس  ُأ٪َمڅمٕمَِؾ  َأنْ  ُأِٰمْرُت » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل 

َّٓ  إ٬َِمفَ  َٓ  َأنْ  َيٱْمپَمُدوا ًدا َوَأنَّ  اهلل، إِ  ،-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رٟمقل اهلل  ُُمَټمَّ

اَلَة، َوُيٹِمٿمټُمقا ٫َمڅمَة، َوُيڂْمُٕمقا ا٬مٲمَّ  ِدَٰمڅمَءُهؿْ  ِٰمٽم ل ٣َمٲَمټُمقا َذ٬مَِؽ  ٩َمٶَمٻُمقا ٩َمڃمَِذا ا٬مزَّ

ؿْ  َّٓ  َوَأْٰمَقاهَلُ څمُِبُؿْ  اإِلْٟماَلِم، ٔمَِحؼ   إِ ًَ  شاهلل ٣َمَٛم  َوِ٘م
(3)

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر 

 .-ريض اهلل قمٜمف-

                                                           

 . (1023)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 . (04), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5245)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (5)
 .(55), واإلمام مسلم يف صحيحو (52)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
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ؼُّ  اهلل ُهقَ  ٔمځَِمنَّ  َذ٬مَِؽ ﴿ :و٪مق٬مف   ُمـ أٟمف (اهلل  إٓ اًمف ٓ) :عمٕمٜمك سمٞم٤من :﴾اْْلَ

وهمػمه٤م ُمـ اعمٕمٌقدات وم٘مد قمٌدت  وإطمج٤مر إصٜم٤مم وأُم٤م سمحؼ اعمٕمٌقد

 سم٤ٌمـمؾ, واهلل اعمقومؼ.
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 دحمُز صعٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِرايفكض٠ ايجا١َٓ: َا َع٢ٓ 

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ؟-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل  حمٛمد ُمٕمٜمك ُم٤ماًمٗم٘مرة اًمث٤مُمٜم٦م: 

 ؟ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ُم٤م ُمٕمٜمك حمٛمد رؾمقل اهلل وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -5

ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف َرؾُمقل اهلل إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م, ُمـ اجلـ واإلٟمس, واًمدًمٞمؾ  :وم٘مؾ

ڇًم ٬مٻِمٽمَّڅمسِ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم َّٓ ٫َمڅم٩مَّ  .[55 :ٟمٌځم] ﴾َوَٰمڅم َأْرَٟمٻْمٽَمڅمَك إِ

 :٪مڅمل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة 

ڇمً » ﴾... وُأرِٟمٻمڈُم إ٦م اَْلٻْمِؼ ٫مڅم٩مَّ
 (1)

 رواه ُمًٚمؿ. 

وُي٥م قمٚمٞمٜم٤م مجٞمٕم٤م ـم٤مقمتف وشمّمدي٘مف واضمتٜم٤مب ُم٤م هنك قمٜمف, واًمدًمٞمؾ ىمقل 

 .[24 :اًمٜمقر] ﴾ا٬مرٟمقل ٪ُمْؾ َأ١مٿِمٶُمقا اهلل َوَأ١مٿِمٶُمقا﴿ :اهلل شمٕم٤ممم

ـُ َوَصَدَق اٚمُْْرَٟمٻُمقنَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ْْحَ  . [25 :يس] ﴾َهَذا َٰمڅم َو٣َمَد ا٬مرَّ

صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة 

 شٰمڅم هنٿمُتٺُمؿ ٣مٽمف ٩مڅمٗمتٽمٌِقُه، وٰمڅم أٰمرُٕمٺُمؿ ٔمف ٩مځْمُٕمقا ٰمٽمف ٰمڅم اٟمتٴمٶْمُتؿْ » :-وؾمٚمؿ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

   :الشرح

                                                           

 .(250)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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-حمٛمد رؾمقل اهلل ) :سملم ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل ٟم٤مؾم٥م أن يٗمن ُمٕمٜمك عم٤م 

وذًمؽ ًمٚمجٛمع سمٞمٜمٝمام ذم اًمِمٝم٤مدة, وٕن يمثػًما ممـ  (-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 يِمٝمد أن حمٛمًدا َرؾُمقل اهلل خي٤مًمػ ُمدًمقهل٤م.

 . [4:اًمنمح] ﴾ِذ٫ْمَركَ  ٬َمَؽ  َوَر٩َمٶْمٽمَڅم﴿ :-قمز وضمؾ- وذم ُمٕمٜمك ىمقًمف

  .طحمٛمد  ُمٕمف ُذيمر إٓ اًمِمٝم٤مدة ذم -قمز وضمؾ-اهلل  ُيذيمر ٓ

  :ٰمقا١مـ أرٔمٶمڇم ّم ا٬مٹمران ّم ذ٫مر ٪مدو أٟمَمئف أ٠مپمر هق واٟمؿ ُمټمد

ٌد ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل َټمَّ ـَ  ُمُّ اءُ  َٰمٶَمفُ  رٟمقل اهلل َوا٬مَِّذي څمرِ  ٣َمَٛم  َأ٠ِمدَّ  ا٬ْمٺُمٸمَّ

  .[56:اًمٗمتح] ﴾َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  ُرَْحَڅمءُ 

ٌد  َوَٰمڅم:﴿-قمز وضمؾ- وىم٤مل َّٓ  ُُمَټمَّ ٌْٻمِفِ  ِٰمـ َٙمٻَمڈْم  ٪َمْد  َرُٟمقٌل  إِ ُٟمُؾ  ٪َم  ﴾ا٬مرُّ

  .[144:قمٛمران آل]

ـَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىمقل وا ٫َمٸَمُروا ا٬مَِّذي  اهلل َأَوؾَّ  َٟمٌٿِمؾِ  ٣َمـ َوَصدُّ

ؿْ  ـَ   َأ٣ْمََمهَلُ څمِت  َو٣َمټِمٻُمقا آَٰمٽمُقا َوا٬مَِّذي څمِْلَ َل  ٔمََِم  َوآَٰمٽمُقا ا٬مٲمَّ دٍ  ٣َمَٛمَٰ  ڀُمز   َوُهقَ  ُُمَټمَّ

ؼُّ  ِؿْ  ِٰمـ اْْلَ ِب  ر ٣ََمٽمْپُمؿْ  رَّ ؿْ  َوَأْصٻَمَح  َٟمٿم َئڅمِِتِؿْ  ٫َمٸمَّ   .[5-1:حمٛمد] ﴾َٔمڅمهَلُ

څم﴿ :-قمز وضمؾ- وىم٤مل ٌد  ٫َمڅمنَ  ٰمَّ ـ َأَ٘مدٍ  َأَٔمڅم ُُمَټمَّ َٗمڅم٬مٺُِمؿْ  ٰم  رٟمقل  َو٬َمَٰٺمِـ ر 

  .[43:آطمزاب] ﴾ا٬مٽمٌٿم٥م اهلل َوَٙمڅمَٕمؿَ 
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خمؼًما قمـ ىمقل  -قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل واطمد ُمقـمـ ذم أمحد سم٤مؾمؿ وذيمر 

ا﴿ :-قمٚمٞمف اًمًالم-قمٞمًك  ً ٧ٌَم   ﴾َأْْحَُد  اْٟمټُمفُ  َٔمٶْمِدي ِٰمـ َيځْمِت  ٔمَِرُٟمقلٍ  َوُٰم

 .[3:اًمّمػ]

 أمحد ؾمامه سمف سمنم عم٤م اًمًالم قمٚمٞمف قمٞمًك يمقن ذم ًمٓمٞمٗم٦م اًمٕمٚمامء ذيمر وىمد 

 ىمٌؾ ذيمره اًمًالم قمٚمٞمف قمٞمًك ٕن ىم٤مًمقا حمٛمد سم٤مؾمؿ ُذيمر اًم٘مرآن ذم ذيمر وعم٤م

حمٛمد  وأُم٤م -قمز وضمؾ- هلل طم٤مُمدا ؾمٞمٙمقن أٟمف أي احلٛمد ُمٜمف وي٘مع يقضمد أن

  ُمع أٟمف حمٛمقد ًمٙمثرة حم٤مُمده. احل٤مل ذم -قمز وضمؾ- هلل طم٤مُمدٌ  أٟمف سمٛمٕمٜمك ومٝمق

 ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف َرؾُمقل اهلل إمم مجٞمع اعمٙمٚمٗملم ُمـ اجلـ واإلٟمس,: ش٫مڅم٩مڇم» :٪مق٬مف

 َوَٰمڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىمقل وُمٜمٝم٤م قمٛمقم رؾم٤مًمتف, قمغم إدًم٦م ُمـ وهذه

َّٓ  َأْرَٟمٻْمٽمَڅمكَ  ڇمً  إِ   .[55:ؾم٠ٌم] ﴾٬م ٻمٽمَّڅمسِ  ٫َمڅم٩مَّ

ٌَڅمَركَ ﴿ :٪مق٬مف :وٰمٽمپمڅم َل  ا٬مَِّذي َٕم ٌِْدهِ  ٣َمَٛمَٰ  ا٬ْمٸُمْر٪َمڅمنَ  ڀَمزَّ  ٬مٻِْمٶَمڅمٚم٥َِمَ  ٬مٿَِمٺُمقنَ  ٣َم

  .[1:اًمٗمرىم٤من﴾]ڀَمِذيًرا

څم َيڅم ٪ُمْؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىمقل :وٰمٽمپمڅم َ  َرُٟمقل اهلل إ٬َِمٿْمٺُمؿْ  إيِن   ا٬مٽمَّڅمُس  َأُّيُّ

 .[125:آقمراف] ﴾ َْجٿِمٶًمڅم

َّٓ  َأْرَٟمٻْمٽمَڅمكَ  َوَٰمڅم﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم: وٰمٽمپمڅم ڇمً  إِ  . [134:آٟمٌٞم٤مء] ﴾٬مٻِْمٶَمڅمٚم٥َِمَ  َرْْحَ
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 احلريم٦م, وذم وهق اًمٜمهُقس ُمـ اإلٟمسو اجلـ ومٞمف يدظمؾ ًمٗمظ واًمٜم٤مس

ـَ  ڀَمڅمٌس  ٫َمڅمنَ » :-ريض اهلل قمٜمف-ُمًٕمقد  اسمـ ىم٤مل اًمٌخ٤مري صحٞمح  اإِلڀْمسِ  ِٰم

ٌُُدونَ  ـَ  ڀَمڅمًٟمڅم َيٶْم ، ِٰم ـ  ُـّ  ٩َمځَمْٟمٻَمؿَ  اجِل َؽ  اجِل ًَّ َ شٔمِِديٽمپِِمؿْ  َهڂُمَٓءِ  َوََت
 (1)

. 

 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ىمقل ومم٤م يدل قمغم أٟمف ُمرؾمؾ ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م

دٍ  ڀَمٸْمُس  َوا٬مَِّذي» ټَمعُ  َٓ  ٔمٿَِمِدِه، ُُمَټمَّ ًْ ـْ  َأَ٘مٌد  ِب  َي ڇمِ  َهِذهِ  ِٰم ُٰمَّ ْٕ ، ا َٓ  َُّيُقِدي   َو

، ايِن  ْ  َيټُمقُت  ُٖمؿَّ  ڀَمٮْمَ ـْ  َومَل َّٓ  ٔمِِف، ُأْرِٟمٻْمڈُم  ٔمڅِم٬مَِّذي ُيڂْمِٰم ـْ  ٫َمڅمنَ  إِ  َأْصَحڅمِب  ِٰم

شا٬مٽمَّڅمرِ 
(2)

 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  

 قمغم صخر سمـ قمٌداًمرمحـ هق: ش-ريض اهلل قمٜمف- هريرة أب ٣مـ» :٪مق٬مف

 -اًمٜمٌل وَصِح٥َم  اًم٤ًمدؾم٦م وىمٞمؾ اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًٜم٦م ذم أؾمٚمؿ إىمقال, أرضمح

 وهق يمثػما قمٚماًم  ُمٜمف اؾمت٘مكو ؾمٜمقات أرسمع -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل قمـ رواي٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -أيمثراًمّمح٤مسم٦م

 أٔمڅم ٣ُمٌٿمدك ا٬مٻمپمؿ ٘مٌچم» :٪مق٬مفب -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ًمف دقم٤م وىمد

 شأ٘مٌٽمل إٓ ٰمڂمٰمـ يراين ٩مال ٪مڅمل اٚمڂمٰمٽم٥م إ٦م وأٰمف هريرة
(3)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

 إمم اهلل أرؾمٚمف أن أي أي٦م سمٛمٕمٜمك هق: ش٫مڅم٩مڇم اْلٻمؼ إ٦م أرٟمٻمڈمو» :٪مق٬مف 

ٻْمڈُم » :وشمتٛم٦م احلدي٨م اًمتقطمٞمد إمم يدقمقهؿ مجٞمع اعمٙمٚمٗملم, ڀَْمٌٿَِمڅمءِ  ٣َمَٛم  ٩ُمٳم  ْٕ  ا

                                                           

 .(0303), واإلمام مسلم يف صحيحو (4414)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(120)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)

 .(5461)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (0)
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ڈمر 
ًِ ُت  ا٬ْمٺَمٻمِِؿ، َٗمَقاِٰمعَ  ُأ٣ْمٴمٿِمڈُم  :ٔمِ ٣ْمچِم، َوڀُمٮِمْ ڈْم  ٔمڅِم٬مرُّ  ا٬ْمٷَمٽمَڅمئُِؿ، ِٓمَ  َوُأِ٘مٻمَّ

َْرُض  ِٓمَ  َوُٗمٶِمٻَمڈْم  ْٕ ِجًدا، ١َمپُمقًرا ا ًْ ٻْمِؼ  إ٦َِم  َوُأْرِٟمٻْمڈُم  َوَٰم ڇًم، اْْلَ  ِبَ  َوُٙمتِؿَ  ٫َمڅم٩مَّ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وىمد شم٘مدم رء ُمـ إدًم٦م ذم ذًمؽ. شا٬مٽمٌَّٿِمُّقن

قمٜمٝم٤م  يٕمؼم :ش٣مٽمف هنك ٰمڅم واٗمتٽمڅمب وٕمٲمديٹمف ١مڅم٣متف ٣مٻمٿمٽمڅم وَيچم» :٪مق٬مف

أُمر,  ومٞمام َرؾُمقل اهلل ـم٤مقمتف ؿمٝم٤مدة أن حمٛمًدا ُم٘مت٣م وُمـ سم٘مقهلؿ يمثػما اًمٕمٚمامء

 اًمِمٝم٤مدة.وهذه أول ُم٤م شم٘متْمٞمف هذه 

 اٟمتٴمٶمتؿ ٰمڅم ٰمٽمف ٩مڅمٕمقا ٔمف أٰمرٕمٺمؿ ٰمڅم» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ىم٤مل 

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش٩مڅمٗمتٽمٌقه ٣مٽمف هنٿمتٺمؿ ٰمڅمو

ـَ  ٩َمٻْمٿَمْحَذرِ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل  ـْ  َُيَڅم٬مٸُِمقنَ  ا٬مَِّذي ٌَپُمؿْ  َأن َأْٰمِرهِ  ٣َم  ُٕمٲِمٿم

ٌَپُمؿْ  َأوْ  ٩مِْتٽمَڇمٌ   . [30:اًمٜمقر] ﴾َأ٬مٿِمؿٌ  ٣َمَذاٌب  ُيٲِمٿم

ُيّمدق ذم يمؾ ُم٤م أظمؼم سمف ُمـ ظمؼم اعم٤ميض  أٟمف أي أظمؼم ومٞمام شمّمدي٘مف: ا٬مثڅمڀمٿمڇم

 واعمًت٘مٌؾ واحل٤مض. 

ُٕمٺُمؿْ  إِنْ  َأَرَأْيُتؿْ » :وا٬مد٬مٿمؾ ٪مق٬مف ُرُج  َٙمٿْماًل  َأنَّ  َأْٙمَٝمْ ـْ  َُتْ ٌَِؾ، َهَذا َٟمٸْمِح  ِٰم  اجَل

؟ َأ٫ُمٽمُْتؿْ  ٪ِملَّ  شُٰمٲَمد 
(1)

  رسمف. ُمـ اعمّمدوقو ىمقًمف ذم ومٝمق اًمّم٤مدق .

                                                           

 ., من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما(4641)يف صحيحو  البخاريأخرجو اإلمام  (1)
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 ٣مٽمف هنٿمتٺمؿ ٰمڅم» :ا٬مد٬مٿمؾ شم٘مدم وىمد ش:وزٗمر ٣مٽمف هنك ٰمڅم واٗمتٽمڅمب: »ا٬مثڅم٬مثڇم

صغم  -اًمٜمٌل أُمر ظم٤مًمػ وم٘مد أشم٤مه وُمـ شم٠مشمقه ٓو قمٜمف اسمتٕمدوا أي ش٩مڅمٗمتٽمٌقه

 .-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اهلل  إ٦َِم  َوَدا٣ِمٿًمڅم ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ذع سمام اهلل إٓ يٕمٌد أٓ: وا٬مرأمٶمڇم 

اًٗمڅم ٔمڃِمِْذڀمِفِ  ٽمًِٜما َوِهَ  .[43:آطمزاب] ﴾ٰمُّ

عَ ﴿ :و٪مق٬مف ـَ  ٬َمٺُمؿ َذَ ـِ  ٰم  ي َٰ  َٰمڅم ا٬مد   َوَٰمڅم إ٬َِمٿْمَؽ  َأْوَ٘مٿْمٽمَڅم َوا٬مَِّذي ڀُمقً٘مڅم ٔمِفِ  َوصَّ

ٿْمٽمَڅم كَٰ  َوُٰمقَٟمكَٰ  إِْٔمَراِهٿمؿَ  ٔمِفِ  َوصَّ ًَ ـَ  َأ٪ِمٿمټُمقا َأنْ  َو٣ِمٿم ي َٓ  ا٬مد  ٪ُمقا َو  ﴾٩مٿِمفِ  َٕمَتٸَمرَّ

 . [10:اًمِمقرى]

ؿْ  َأمْ ﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًمف ٫َمڅمءُ  هَلُ ٣ُمقا ُذَ ؿ َذَ ـَ  هَلُ ـِ  ٰم  ي ْ  َٰمڅم ا٬مد   ﴾اهلل ٔمِفِ  َيځْمَذن مَل

  .[51:اًمِمقرى]

 اْلٻمٸمڅمء وٟمٽمڇم ٔمًٽمتل ٣مٻمٿمٺمؿ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمقل اًمٜمٌل

(1) شإٰمقر ُمدٖمڅمتو إيڅم٫مؿو ٔمڅم٬مٽمقاٗمذ ٣مٻمٿمپمڅم ٣مٳمقا اٚمپمدي٥م ا٬مرا٠مديـ
 . 

 ﴾ا٬مرٟمقل اهلل َوَأ١مٿِمٶُمقا َأ١مٿِمٶُمقا ٪ُمْؾ ﴿: ٕمٶمڅم٦ماهلل  ٪مقل وا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف

  .ش[24:اًمٜمقر]

                                                           

رمحف , وصححو اإلمام األلباين (45), وابن ماجو يف سننو (5343)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)

 يف صحيح السنن.  اهلل شمٕم٤ممم
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اهلل  ىم٤مل, -قمز وضمؾ- هلل ـم٤مقم٦م هل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وـم٤مقم٦م

ـ﴿ :-قمز وضمؾ- ُٟمقل ٩َمٹَمْد  ُيٴمِعِ  ٰمَّ   .[53:اًمٜم٤ًمء] ﴾اهلل َأ١َمڅمعَ  ا٬مرَّ

ـْ » :احلدي٨م وذم ـْ  اهلل، َأ١َمڅمعَ  ٩َمٹَمْد  َأ١َمڅم٣َمٽمِل َٰم  اهلل، ٣َمٯَم  ٩َمٹَمْد  ٣َمٲَمڅميِن  َوَٰم

ـْ  ـْ  َأ١َمڅم٣َمٽمِل، َأِٰمِٜمي ٩َمٹَمْد  َأ١َمڅمعَ  َوَٰم  ش٣َمٲَمڅميِن  ٩َمٹَمْد  َأِٰمِٜمي ٣َمٯَم  َوَٰم
(1)

ُمتٗمؼ  

 .-ريض اهلل قمٜمف-قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة 

َذا﴿ :ٕمٶمڅم٦م و٪مق٬مف» :٪مق٬مف  ـُ  َو٣َمَد  َٰمڅم َهَٰ ْْحََٰ  ﴾اٚمُْْرَٟمٻُمقنَ  َوَصَدَق  ا٬مرَّ

 . [ش25:يس]

قمغم صدىمٝمؿ أن اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هذا ُم٤م وقمد أي ُمـ إدًم٦م 

 -اًمٜمٌل ويدظمؾ اًمرمحـ ُمـ اًمٌٕم٨م واجلزاء وصدق اعمرؾمٚمقن ذم ظمؼمهؿ.

 ٟم٘مٚمقه ُم٤م ذم صدىمقا اًمذيـ اعمرؾمٚملم ذم داظمال أوًمًٞم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  .-قمز وضمؾ-اهلل  قمـ

-اهلل  أن-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل صدق قمغم اًمٕمٚمامء سمف يًتدل ومم٤م

 َو٬َمقْ ﴿ :٪مق٬مفب -قمز وضمؾ-وشمققمده  قمٚمٞمف يَمَذَب  ُمـ هدد ىمد -قمز وضمؾ

َل  ٪ََمڅمِويؾِ  َٔمٶْمَض  ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم َٕمٹَمقَّ ْٕ ََٙمْذڀَمڅم ا  ٩َمََم  ´ا٬ْمَقٕم٥ِمَ  ِٰمٽمْفُ  ٬َمٹَمٴَمٶْمٽمَڅم ُٖمؿَّ  ªٔمڅِم٬ْمٿَمټِم٥مِ  ِٰمٽمْفُ  َٕ

ـْ  ِٰمٽمٺُمؿ ـَ  ٣َمٽمْفُ  َأَ٘مدٍ  ٰم    .[ 44-44 :احل٤مىم٦م] ﴾َ٘مڅمِٗمِزي

                                                           

 .(1502), واإلمام مسلم يف صحيحو (5624)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 ادقم٤مه٤مو وم٠ُميْمٌِت٧م ؾمج٤مح ادقمتٝم٤مواهلل  وم٠مظمزاه ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٜمٌقة ادقمك وىمد 

 .إؿمٝم٤مد قمغم ومُٞمخزى اعمت٠مظمريـو اعمت٘مدُملم ُمـ واطمد همػم

وهذا  ىمدره وطمٗمٔمف ُمـ ُمٙمر أقمدايف ورومع أقمزهو اهلل وٟمٍمه وحمٛمد ُمٙمٜمف 

  رؾم٤مًمتف, وًمق يم٤من يم٤مذسًم٤م ٟٓمتٝمك أُمره يمٖمػمه. صدق قمغم يدل

 ٕٟمف شم٠مشمقه وٓ ُمٜمف وحتٞمزوا اشمريمقه أي: ش٩مڅمٗمتٽمٌقه ٣مٽمف هنٿمتٺمؿ ٰمڅم» :٪مق٬مف 

 ي٠ميت وىمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل طمرام, وهذا هق إصؾ ذم هنل

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل هنل ُمثؾ ذًمؽ قمـ شمٍمومف سم٘مريٜم٦م ًمٙمـ ًمٚمٙمراه٦م

 .ذب ىم٤ميام وىمد ىم٤مياًم  اًمنمب قمـ -وؾمٚمؿ

 : و٪مد ٪مڅمل ٔمٶمٳمپمؿ

 احلج٤مز أهؾ صٗمقة سمًٜم٦م شمٗمز ومجٚمس ذسم٧م ُم٤م إذا

 اجلقاز ًمٌٞمـــــ٤من وذًمؽ ىم٤ميـام ؿمـــرسمف ٟم٘مٚمقا ىمدو

 قمغم يدل آضمتٜم٤مب ٮ ٕنشوم٤مشمريمقه» :٪مق٬مف ُمـ أسمٚمغ: ش٩مڅمٗمتٽمٌقه» :و٪مق٬مف 

 . اإلشمٞم٤من قمـ ومْماًل  اعم٘م٤مرسم٦م وقمدم اعم٤ٌمقمدة,

أي ُم٤م ـمٚمٌتف ُمٜمٙمؿ وم٤مُٕمر : شاٟمتٴمٶمتؿ ٰمڅم ٰمٽمف ٩مڅمٕمقا ٔمف أٰمرٕمٺمؿ وٰمڅم» :٪مق٬مف

أٟمف  -قمز وضمؾ-اهلل  رمح٦م يمام أن اًمٜمٝمل ـمٚم٥م اًمٙمػ وُمـ هق ـمٚم٥م اًمٗمٕمؾ

  ىمٞمد إُمر سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م.

څم اهلل ُيٺَمٻم ُػ  ٓ﴿ :-قمز وضمؾ- اهلل ىم٤مل ًً َّٓ  ڀَمٸْم   .[553:سم٤مًمٌ٘مرة] ﴾ُوْٟمٶَمپَمڅم إِ
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څم ُيٺَمٻم ُػ  َٓ ﴿ -قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل ًً َّٓ  اهلل ڀَمٸْم  .[4:اًمٓمالق] ﴾إَٓمڅمَهڅم َٰمڅم إِ

ٹُمقا﴿ :-قمز وضمؾ- ىم٤ملو  .[13:اًمتٖم٤مسمـ] ﴾اْٟمَتٴَمٶْمُتؿْ  اهلل َٰمڅم ٩َمڅمٕمَّ

 قمٚمٞمف ًمٞمسو ؾمٌٞمال ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ي٠ميت اإلٟم٤ًمن إن أي 

 ذًمؽ.  همػم

 ُم٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم يٙمٚمٗمٝمؿ ومل" :و٪مد رد ا٬مٶمٻمَمء ٣مٛم ا٬مٴمحڅموي ٪مق٬مف

 ."يمٚمٗمٝمؿ ُم٤م إٓ يٓمٞم٘مقن وٓ يٓمٞم٘مقن,

  :(563 :ص)ّم ذح ا٬مٴمحڅمويڇم  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -٪مڅمل أمـ أب ا٬مٶمز 

 يريد ؾمٌح٤مٟمف ًمٙمٜمف سمف, يمٚمٗمٝمؿ ومقق ُم٤م يٓمٞم٘مقن ٕهنؿ ذًمؽ, يّمح وٓ

  واًمتخٗمٞمػ. اًمٞمن سمٕم٤ٌمده

َٓ  ا٬ْمٿُمْنَ  اهلل ٔمٺُِمؿُ  ُيِريُد ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام  . ﴾ا٬ْمٶُمْنَ  ٔمٺُِمؿُ  ُيِريُد  َو

َػ  اهلل َأنْ  ُيِريُد ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  . ﴾٣َمٽمْٺُمؿْ  َُيَٸم 

ـِ  ِّم  ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  َٗمٶَمَؾ  َوَٰمڅم﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ي ـْ  ا٬مد   . ﴾َ٘مَرٍج  ِٰم

 قمٜم٤م, وظمٗمػ ورمحٜم٤م, قمٚمٞمٜم٤م شمٗمْمؾ وًمٙمٜمف ٕـم٘مٜم٤مه, سمف يمٚمٗمٜم٤م ومٞمام زاد ومٚمق

 ها .طمرج ُمـ اًمديـ ذم قمٚمٞمٜم٤م ُيٕمؾ ومل
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 رايفكض٠ ايتاعع١: َا حل اهلل ع٢ً عبارٙ؟د

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 قم٤ٌمده؟ اهلل قمغم طمؼ ُم٤ماًمٗم٘مرة اًمت٤مؾمٕم٦م: 

 ُم٤م طمؼ اهلل قمغم قم٤ٌمده؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -6

طمؼ اهلل قمغم قم٤ٌمده أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمئ٤م, واًمدًمٞمؾ طمدي٨م وم٘مؾ: 

َ٘مؼَّ » :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف- سمـ ضمٌؾ ُمٕم٤مذ

٫مقا  ٌُدوه وٓ ُي٧ْمِ َب اهلل ٣مٛم ا٬مٶِمٌڅمِد أن يٶم ٔمف ٠مٿمًئڅم وَ٘مؼُّ ا٬مٶِمٌڅمِد ٣مٛم اهلل آ ُيٶَمذ 

ُك ٔمف ٠مٿمئڅم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.  .شَٰمـ ٓ ُي٧ْمِ

  :الشرح

سمٕمد أن ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مؾمس اإلؾمالم أشمك سم٤مًمتٗمّمٞمؾ 

قمغم اًمٕم٤ٌمد ٕٟمف اعم٘مدم رشم٦ٌم  -قمز وضمؾ-سمٕمد اإلمج٤مل, وسمدأ سمٌٞم٤من طمؼ اهلل 

  وُمٕمٜمًك.

 أًمػ ىمدو اًمقاضم٦ٌمو اعمتحتٛم٦م إُمقر ُمـ -قمز وضمؾ-اهلل  طمؼ وُمٕمروم٦م

 اعمًٚمؿ قمغم ُمٕمرومتٝم٤م اعمتحتٛم٦م اًمقاضم٤ٌمت :-رمحف اهلل شمٕم٤ممم - اًم٘مرقم٤موي

 . اعمًٚمٛم٦مو

 أٟمزًم٧مو اًمرؾمؾ أرؾمٚم٧م سمف قمٔمٞمؿٌ  قم٤ٌمده قمغم -قمز وضمؾ-اهلل  وطمؼ

 أقمدت ظم٤مًمٗمف عمـو اجلٜم٤من أقمدت طم٘م٘مف وعمـ اجلٝم٤مد ذع ٕضمٚمفو اًمٙمت٥م
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 ؾمٕمٞمدو ُم١مُمـ ويم٤مومر وسمر ووم٤مضمر وؿم٘مل إمم يٜم٘مًٛمقن سمًٌٌف واًمٜم٤مس اًمٜمػمان

 اعمٜمدديـ اعمنميملم ُمـ يم٤من وُمـ اًمًٕمداء ُمـ ومٝمق اعمقطمديـ ُمـ يم٤من ومٛمـ

 .إؿم٘مٞم٤مء ُمـ ومٝمق

څم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل  ـْ  ٩َمځَمٰمَّ َق   َوإمَّٹَمك َأ٣ْمٴَمك َٰم ٽمَك َوَصدَّ ًْ  ىت ٔمڅِمْْلُ

هُ  ُ ٽمُٿَمن  ًَ ى ٩َم څم  ٬مٻِْمٿُمْنَ َب   َواْٟمَتٷْمٽمَك َٔمِخَؾ  َٰمـ َوَأٰمَّ ٽمَك َو٫َمذَّ ًْ   ٔمڅِمْْلُ

هُ  ُ ٽمُٿَمن  ًَ ى ٩َم  . [13ـ2اًمٚمٞمؾ] ﴾٬مٻِْمٶُمْنَ

َّٓ  ڀَمٸْمٌس  َٕمٺَمٻمَّؿُ  َٓ  َيځْمِت  َيْقمَ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم   َوَٟمٶِمٿمٌد  ٠َمٹِمل   ٩َمټِمٽمْپُمؿْ  ٔمڃِمِْذڀمِفِ  إِ

څم ـَ  ٩َمځَمٰمَّ ؿْ  ا٬مٽمَّڅمرِ  ٩َمٸِمل ٠َمٹُمقا ا٬مَِّذي ـَ   َو٠َمپِمٿمٌؼ  َز٩مِٜمٌ  ٩مٿِمپَمڅم هَلُ  َداَٰمڈِم  َٰمڅم ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مِِدي

ََمَواُت  ًَّ َْرُض  ا٬م ْٕ َّٓ  َوا َؽ  ٠َمڅمءَ  َٰمڅم إِ َؽ  إِنَّ  َرٔمُّ څمٌل  َرٔمَّ څم  ُيِريُد  ٚمَِڅم ٩َمٶمَّ ـَ  َوَأٰمَّ  ا٬مَِّذي

ٽمَّڇمِ  ٩َمٸِمل ُٟمٶِمُدوا ـَ  اجْلَ ََمَواُت  َٰمڈِم َدا َٰمڅم ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مِِدي ًَّ َْرُض  ا٬م ْٕ َّٓ  َوا َؽ  ٠َمڅمءَ  َٰمڅم إِ  َرٔمُّ

  .[135 - 132 :هقد] ﴾ََمُْذوذٍ  ٨َمْٜمَ  ٣َمٴَمڅمءً 

 دم٤مه اًمٕم٤ٌمد قمغم اًمقاضم٥م ُم٤م اًمالزم أي اًمقاضم٥م هق احلؼش: ُم٤م طمؼ» :٪مق٬مف

 . شمٕم٤مممو ؾمٌح٤مٟمف رهبؿ

 ِّم  َٰمـ إِن ٫ُمؾُّ ﴿ :وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمتٙمٚمٞمػ أهؾ هبؿ اعمراد ش:ًمٕم٤ٌمد» :٪مق٬مف 

ََمَواِت  ًَّ َْرضِ  ا٬م ْٕ َّٓ  َوا ـِ  آِت  إِ ْْحََٰ ًٌْدا ا٬مرَّ , وم٤معمراد هب٤م اًمٕمٌقدي٦م [60:ُمريؿ] ﴾٣َم

 اًمٕم٤مُم٦م.
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ٌ ُح ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل اًم٘مٝمر واعمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من, وهل قمٌقدي٦م  ًَ  هلِلَِّ  ُي

ََمَواِت  ِّم  َٰمڅم ًَّ َْرضِ  ِّم  َوَٰمڅم ا٬م ْٕ وسِ  اٚمَْٻمِِؽ  ا ٺمٿِمؿِ  ا٬ْمٶَمِزيزِ  ا٬ْمٹُمدُّ  ﴾اْْلَ

  .[1:اجلٛمٕم٦م]

ـ َوإِن﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ءٍ  ٰم  َّٓ  َرْ ٌ ُح  إِ ًَ  َٕمٸْمٹَمپُمقنَ  َّٓ  َو٬َمَٰٺمِـ ٔمَِحټْمِدهِ  ُي

ٌٿِمَحپُمؿْ  ًْ  .[44:آهاء] ﴾َٕم

 ُمًخرون ومٝمؿ اعماليٙم٦م وأُم٤م اإلٟمسو اجلـ هؿ اعمٙمٚمٗملم أن شم٘مدم وىمد

 َٰمڅم َوَيٸْمٶَمٻُمقنَ  َأَٰمَرُهؿْ  اهلل َٰمڅم َيٶْمٲُمقنَ  َّٓ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ًمٚمٓم٤مقم٦م,

 .[3:اًمتحريؿ] ﴾ُيڂْمَٰمُرونَ 

 سمٚم٤ًمن احل٤مل واعم٘م٤مل.ش: وم٘مؾ» :٪مق٬مف 

 .أن يقطمدوه ويٗمردوه سمام هق ًمفش: يٕمٌدوه أن قم٤ٌمده اهلل قمغم طمؼ» :٪مق٬مف 

 :-قمز وضمؾ- اهلل ىمقل :وٗمقب إ٩مراد اهلل ٔمڅم٬مٶمٌڅمدة ٣مٛم وا٬مد٬مٿمؾ 

ٌُُدوا﴿ َٓ  َوا٣ْم ٫ُمقا اهلل َو   .[03:اًمٜم٤ًمء] ﴾٠َمٿْمًئڅم ٔمِفِ  ُٕم٧ْمِ

َؽ  َو٪َمڄَمَٰ ﴿ :-قمز وضمؾ- ٪مق٬مفو َّٓ  َرٔمُّ ٌُُدوا َأ َّٓ  َٕمٶْم څمهُ  إِ  .[50:اإلهاء] ﴾إِيَّ

ٌُْد ﴿و٪مق٬مف ٕمٶمڅم٦م:    .[66:احلجر] ﴾ا٬ْمٿَمٹِم٥مُ  َيځْمٕمٿَِمَؽ  َ٘متَّكَٰ  َرٔمََّؽ  َوا٣ْم

 .[5-4 :اًمنمح﴾]٩َمڅمْر٨َمچْم  َرٔم َؽ  َوإ٦َِمَٰ   ٩َمڅمڀْمٲَمچْم  ٩َمَر٨ْمڈَم  ٩َمڃمَِذا﴿و٪مق٬مف: 

ٌُدِ ﴿ :-قمز وضمؾ- و٪مق٬مف ـَ  ٬مَّفُ  اهلل ُِمْٻمٲًِمڅم ٩َمڅم٣ْم ي , إمم همػم [5:اًمزُمر] ﴾ا٬مد 

 ذًمؽ ُمـ إدًم٦م.
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 ِّم  َٔمٶَمْثٽمَڅم َو٬َمٹَمْد ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  سمذًمؽ, ىم٤مل سُمِٕمُثقا اًمرؾمؾ مجٞمع إن سمؾ

ڇمٍ  ٫ُمؾ   ًٓ  ُأٰمَّ ُٟمق ٌُُدوا َأنِ  رَّ ٌُقا ا٣ْم
 . [03:اًمٜمحؾ] ﴾ا٬مٴمَّڅم٨ُمقَت  اهلل َواْٗمَتٽمِ

ـْ  َأْرَٟمٻْمٽمَڅم َوَٰمڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٌْٻمَِؽ  ِٰم ـْ  ٪َم َّٓ  َرُٟمقلٍ  ِٰم فُ  إ٬َِمٿْمفِ  ڀُمقِ٘مل إِ  إ٬َِمفَ  َٓ  َأڀمَّ

 َّٓ ٌُُدونِ  َأڀَمڅم إِ  . [52 :إٟمٌٞم٤مء] ﴾٩َمڅم٣ْم

 ُمٚمٙمف ذم ٓ همػمه ُمٕمف ينميمقن وٓ أي :﴾٠مٿمئڅم ٔمف ي٧م٫مقا ٓو﴿ :٪مق٬مف

ٟمًٌٞم٤م ُمرؾماًل, وم٢من اًمنمك فمٚمؿ قم٤ٌمدشمف, ٓ ُمٚمًٙم٤م ُم٘مرسًم٤م وٓ  ذم وٓ طمٙمٛمف ذم وٓ

  قمٔمٞمؿ وضمرم ضمًٞمؿ.

څم َأَرَأْيُتؿ ٪ُمْؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل  َٰمڅمَذا اهلل َأُرويِن  ُدونِ  ِٰمـ َٕمْد٣ُمقنَ  ٰمَّ

ـَ  َٙمٻَمٹُمقا َْرضِ  ِٰم ْٕ ؿْ  َأمْ  ا كٌ  هَلُ ََمَواِت  ِّم  ِذْ ًَّ  .[4:إطم٘م٤مف] ﴾ا٬م

ـَ  اْد٣ُمقا ٪ُمؾِ ﴿ :-قمز وضمؾ- وىم٤مل  ـ َز٣َمټْمُتؿ ا٬مَِّذي َٓ  ُدونِ  ٰم   َيټْمٻمٺُِمقنَ  اهلل 

ةٍ  ِٰمْثٹَمڅمَل  ََمَواِت  ِّم  َذرَّ ًَّ َٓ  ا٬م َْرضِ  ِّم  َو ْٕ ؿْ  َوَٰمڅم ا كٍ  ِٰمـ ٩مٿِمپِمََم  هَلُ  ِٰمٽمْپُمؿ ٬َمفُ  َوَٰمڅم ِذْ

ـ َٓ  ٢²َمپِمٜمٍ  ٰم  ٸَمڅم٣َمڇمُ  َٕمٽمٸَمعُ  َو َّٓ  ٣ِمٽمَدهُ  ا٬مٱمَّ ـْ  إِ  . [50ـ55ؾم٠ٌم] ﴾٬َمفُ  َأِذنَ  ٚمَِ

 سم٤معمٚمؽ اعمٜمٗمرد اعم٤مًمؽ أٟمف طمٞم٨م أظمؼم اًمٕماليؼ مجٞمع ىمٓمع أي٦م هذه ومٗمل

 سم٢مذٟمف إٓ قمٜمده أطمد يِمٗمع ٓ وأٟمف ذيؽ وٓ فمٝمػم ٓو ًمف ُمٕملم ٓ وأٟمف

ًٓ وآظمًرا أُمر وم٤مُٕمر  . اهلل أو

  :اًم٘مران قمغم اًمتحذير ُمـ اًمنمك يمثػمة ُمـوإدًم٦م 

ٌُُدوا﴿ :-قمز وضمؾ- اهلل ىم٤مل َٓ  اهلل َوا٣ْم ٫ُمقا َو   .[03:اًمٜم٤ًمء] ﴾٠َمٿْمًئڅم ٔمِفِ  ُٕم٧ْمِ
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فُ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل كْ  َٰمـ إڀِمَّ مَ  ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمْد  ُي٧ْمِ ٽمَّڇمَ  اهلل ٣َمٻَمٿْمفِ  َ٘مرَّ  َوَٰمڅم ا٬مٽمَّڅمرُ  َوَٰمځْمَواهُ  اجْلَ

ـْ  ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥ِِمَ    .[45:اعم٤ميدة] ﴾َأڀمٲَمڅمرٍ  ِٰم

كَ  إِنَّ ﴿ :-قمز وضمؾ- وىم٤مل ْ  .[10:ًم٘مامن] ﴾٣َمٵمٿِمؿٌ  ٬َمٵُمٻْمؿٌ  ا٬م٧م 

ـَ  إِنَّ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ـْ  ٫َمٸَمُروا ا٬مَِّذي ٫م٥ِمَ  ا٬ْمٺمَِتڅمِب  َأْهؾِ  ِٰم  َٗمپَمٽمَّؿَ  ڀَمڅمرِ  ِّم  َواْٚم٧ُْمِ

ـَ  ڇمِ  َذُّ  ُهؿْ  ُأو٬َمَٰئَِؽ  ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مِِدي يَّ  . [3:اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ا٬ْمَٝمِ

ـَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل ؿْ  ٫َمٸَمُروا َوا٬مَِّذي  ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ُيٹْمڄَمَٰ  َٓ  َٗمپَمٽمَّؿَ  ڀَمڅمرُ  هَلُ

َٓ  ٩َمٿَمټُمقُٕمقا ُػ  َو ـْ  ٣َمٽمْپُمؿ َُيَٸمَّ څم ٰم  ٬مَِؽ  ٣َمَذاِِبَ   .[03:وم٤مـمر] ﴾٫َمٸُمقرٍ  ٫ُمؾَّ  ڀَمْجِزي ٫َمَذَٰ

 ًمٖمػمه.  -قمز وضمؾ-سومقا طمؼ اهلل  ٕهنؿ

َّڅم هللَِِّ َوَٗمٶَمٻُمقا﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ـَ  َذَرأَ  ِِم ْرِث  ِٰم ڀَْمٶَمڅممِ  اْْلَ ْٕ ًٌڅم َوا  ڀَمٲِمٿم

ٽمَڅم َوَهَذا ٔمَِز٣ْمټِمپِمؿْ  هلِلَِّ  َهَذا ٩َمٹَمڅم٬ُمقا
٫َمڅمئِ ٫َمڅمئِپِمؿْ  ٫َمڅمنَ  ٩َمََم  ٬م٧ُِمَ ٧ُمَ

اهلل  إ٦َِم  َيٲِمُؾ  ٩َماَل  ٬مِ

٫َمڅمئِپِمؿْ  إ٦َِم  َيٲِمُؾ  ٩َمپُمقَ  هللَِِّ ٫َمڅمنَ  َوَٰمڅم  .[103 :إٟمٕم٤مم] ﴾حَيْٺُمټُمقنَ  َٰمڅم َٟمڅمءَ  ُذَ

 ا٨مٽمك أڀمڅم» :رسمف قمـ يرويف ومٞمام -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

 شوذ٫مف ٕمر٫متف ٨مٜمي ٩مٿمف ٰمٶمل أذك ٣مټمال ٣مټمؾ ٰمـ ا٬م٧مك ٣مـ ا٬م٧م٫مڅمء

 . -ريض اهلل قمٜمف- هريرة أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب

 اًمٕم٤ٌمد قمغم اًمقاضم٥م احلؼ هق اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة إومراد أن أيش: واًمدًمٞمؾ» :٪مق٬مف

ريض اهلل - ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ وضم٤مء -ريض اهلل قمٜمف- ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م

َصغمه -ا٬مٽمٌل ِرْدَف  ٫ُمٽمڈُْم » :-ريض اهلل قمٜمف-ىم٤مل ُمٕم٤مذ  اًمّمحٞمحلم ذم -قمٜمف
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، ٬َمفُ  ُيٹَمڅمُل  ِْحَڅمرٍ  ٣َمَٛم  -اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهلل  َ٘مؼَّ  َٕمْدِري َهْؾ  ُٰمٶَمڅمُذ، َيڅم» :٩َمٹَمڅمَل  ٣ُمٸَمْٜمٌ

ٌَڅمِدِه، ٣َمَٛم  ٌَڅمدِ  َ٘مؼُّ  َوَٰمڅم ٣ِم  ٩َمڃمِنَّ » :٪َمڅمَل  اهلل ورٟمق٬مف َأ٣ْمٻَمُؿ، :٪ُمٻْمڈُم  ،شاهلل ؟ ٣َمَٛم  ا٬مٶِم

ٌَڅمدِ  اهلل ٣َمَٛم  َ٘مؼَّ  ٌُُدوهُ  َأنْ  ا٬مٶِم ٫ُمقا َوَٓ  َيٶْم ٌَڅمدِ  َوَ٘مؼَّ  ٠َمٿْمًئڅم، ٔمِفِ  ُي٧ْمِ  َٓ  اهلل َأنْ  ٣َمَٛم  ا٬مٶِم

َب  ـْ  ُيٶَمذ  كُ  َٓ  َٰم ُ  َرُٟمقل اهلل َأ٩َمالَ  َيڅم :٩َمٹُمٻْمڈُم  ،ش٠َمٿْمًئڅم ٔمِفِ  ُي٧ْمِ  :٪َمڅمَل  ا٬مٽمَّڅمَس؟ ٔمِفِ  ُأَٔم٧م 

ُهْؿ، َٓ » ْ ٧ٌَم  ش٩َمٿَمتَّٺمٻُِمقا ُٕم
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

 ذم سمف ُينمك ومال ومتٗمٞمد اًمٕمٛمقم اًمٜمٝمل ؾمٞم٤مق ذم ٟمٙمرهش: ؿمٞمئ٤م» :و٪مق٬مف 

 . وصٗم٤مشمف أؾماميف ذم وٓ رسمقسمٞمتف ذم وٓ أًمقهٞمتف

َٓ  إِنَّ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل كَ  َأن َيٷْمٸِمرُ  اهلل  ٬مَِؽ  ُدونَ  َٰمڅم َوَيٷْمٸِمرُ  ٔمِفِ  ُي٧ْمَ  َذَٰ

  .[45:اًمٜم٤ًمء] ﴾َيٱَمڅمءُ  ٚمَِـ

اهلل  يٖمٗمره قمغم ذك ٓ ُم٤مت ومٛمـ إصٖمر أو إيمؼم اًمنمك ؾمقاء يم٤من

  وهذا هق اًم٘مقل اًمّمحٞمح ذم أن اًمنمك إصٖمر همػم داظمؾ حت٧م اعمِمٞمئ٦م.

 :ا٬مٸمرق ٔم٥م ا٬م٧مك ا٫ٕمٝم وإصٷمرٔمٿمڅمن 

 مجٞمع وحيٌط اًمٜم٤مر ص٤مطمٌف ذم وخيٚمد اعمٚم٦م ُمـ خمرج إيمؼم اًمنمك -1 

 . اًمٜمٗمسو اعم٤ملو اًمٕمرض ُمٕمف وي٤ٌمح اإليامن ويذه٥م إقمامل

 وإٟمام إقمامل مجٞمع حيٌط ٓو اًمٜم٤مر ص٤مطمٌف ذم خيٚمد ٓ إصٖمر اًمنمك-5 

 ص٤مطمٌف ٕن واًمٕمرض اعم٤ملو اًمٜمٗمس ُمٕمف ي٤ٌمح وٓ ىم٤مرٟمف اًمذي اًمٕمٛمؾ حيٌط

                                                           

 .(03), واإلمام مسلم يف صحيحو (5523)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايتاضع١: َا حل اهلل ع٢ً عبادٙ؟د
 

  136 
 

  

 قمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ أنه  إٓ اًمنمك وهل قمٔمٞمٛم٦م ًمٙمٌػمة ُمرشمٙم٥م قم٤ميص ُمًٚمؿ

  اًمّمحٞمح. قمغم ُمٜمٝم٤م خيرج صمؿ اًمٜم٤مر ذم يٕمذب

 اًمنمك أن يرون اًمٕمٚمؿ أهؾ مج٤مهػماهلل ذم  طمٗمٔمف حيٞمك ؿمٞمخٜم٤م يم٤من وإن

  اعمِمٞمئ٦م. حت٧م داظمؾ إصٖمر

 ؿمٞمخ ىمقل وهق اعمِمٞمئ٦م حت٧م داظمؾ همػم أٟمف اًمتح٘مٞمؼ قمٚمٞمف اًمذي ًمٙمـ

 واًمِمٞمخ قمثٞمٛملم سمـ اًمِمٞمخ واظمتٞم٤مر اًم٘مٞمؿ واسمـ -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -اإلؾمالم 

اًمتقطمٞمد ًمإلُم٤مم  يمت٤مب يمت٤ميب ومتح اًمقه٤مب ذح ذم ٟم٘مٚم٧م وىمد اًمًٕمدي

 .ذًمؽ قمغم يدل ُم٤م سمـ قمٌد اًمقه٤مب اعمجدد حمٛمد

 إن يٕمٜمل: شؿمٞمئ٤م سمف ينمك ٓ ُمـ يٕمذب اهلل أٓ قمغم اًمٕم٤ٌمد وطمؼ» :٪مق٬مف 

 .سمٕمدم قمذاهبؿ أيمرُمٝمؿ ًمف ُي٥م سمام أومردوهو وطمدوه

قمغم ٟمٗمًف شمٗمْماًل  -قمز وضمؾ-أي طمؼ أوضمٌف اهلل ش: طمؼ اًمٕم٤ٌمد» :و٪مق٬مف

اهلل  َصغمه َرؾُمقل اهلل  ىم٤مل ,-ريض اهلل قمٜمف-ُهَرْيَرةَ  ويمرًُم٤م, ومٗمل طمدي٨م َأيِب 

ـْ » :ىَم٤مَل  َأٟمهفُ  َوؾَمٚمهؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  َٓ  :َرُٗمٌؾ  ٪َمڅمَل  ش٣َمټَمٻُمفُ  ِٰمٽمْٺُمؿْ  َأَ٘مًدا ُيٽمِْجلَ  ٬َم څمَك؟ َو  َيڅم إِيَّ

َٓ » :َرُٟمقل اهلل ٪َمڅمَل  څمَي، َو َّٓ  إِيَّ َديِنَ  َأنْ  إِ ڇٍم، ِٰمٽمْفُ  اهلل َيَتٷَمټمَّ ـْ  ٔمَِرْْحَ ُدوا َو٬َمٺمِ شَٟمد 
(1)

 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

 

                                                           

 .(5513), واإلمام مسلم يف صحيحو (3430)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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  :(133/ 14)ّم ذح اْلديډم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -٪مڅمل ا٬مٽمقوي 

ٜمه٦مِ  َأْهؾِ  َوَُمْذَه٥ُم   ًُّ ءٌ  قَمَٚمْٞمفِ  َُي٥ُِم  َٓ  اهلل شَمَٕم٤ممَم  َأنه  َأْيًْم٤م اًم  اهلل سَمؾِ  شَمَٕم٤ممَم  َرْ

 ُ ْٟمَٞم٤م ُُمْٚمُٙمفُ  اًْمَٕم٤ممَل ظِمَرةُ  َواًمدُّ ْٔ َب  ومٚمقا يِم٤مء ُم٤م ومٞمٝمام َيْٗمَٕمُؾ  ؾُمْٚمَٓم٤مٟمِفِ  ذِم  َوا  قَمذه

لمَ  اعمُْٓمِٞمِٕملمَ  ٤محِلِ ًٓ  يَم٤منَ  اًمٜمه٤مرَ  َوَأْدظَمَٚمُٝمؿُ  َأمْجَِٕملمَ  َواًمّمه  َأيْمَرَُمُٝمؿْ  َوإَِذا ُِمٜمْفُ  قَمْد

َٛمُٝمؿْ  ؿَ  َوًَمقْ  ُِمٜمْفُ  وَمْْمٌؾ  وَمُٝمقَ  اجْلَٜمه٦مَ  َوَأْدظَمَٚمُٝمؿُ  َوَٟمٕمه ـَ  َٟمٕمه  اجْلَٜمه٦مَ  َوَأْدظَمَٚمُٝمؿُ  اًْمَٙم٤مومِِري

هُ  َأظْمؼَمَ  َوًَمٙمِٜمهفُ  َؽ َذًمِ  ًَمفُ  يَم٤منَ   ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  َيْٖمِٗمرُ  سَمْؾ  َهَذا َيْٗمَٕمُؾ  َٓ  َأٟمهفُ  ِصْدٌق  َوظَمؼَمُ

ُب  سمَِرمْحَتِفِ  اجْلَٜمه٦مَ  َوُيْدظِمُٚمُٝمؿُ  ٚمُِّدُهؿْ  اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملمَ  َوُيَٕمذِّ ٤م قمدٓ ُمٜمف اًمٜم٤مر ذم َوخُيَ  َوَأُمه

طَْمَٙم٤ممَ  وَمُٞمْثٌُِتقنَ  اعمُْْٕمَتِزًَم٦مُ  ْٕ ٌُقنَ  سم٤ِمًْمَٕمْ٘مؾِ  ا قَْماَملِ  صَمَقاَب  َوُيقضِم ْٕ ٌُقنَ  ا  َوُيقضِم

َْصَٚمَح  ْٕ ٌْطٍ  ذِم  َهَذا ظِماَلَف  َوَيْٛمٜمَُٕمقنَ  ا ـِ  شَمَٕم٤ممَم  هَلُؿْ  ـَمِقيؾٍ  ظَم اقَم٤مهِتِؿُ  اهلل قَم  اظْمؽِمَ

٤ٌَمـمَِٚم٦مِ  عِ  ًمِٜمُُّمقصِ  اعمُْٜم٤َمسمَِذةِ  اًْم ْ  احلؼ ٕهؾ دًٓم٦م إطم٤مدي٨م َهِذهِ  فَم٤مِهرِ  َوذِم  اًمنمه

٤م سمَِٓم٤مقَمتِفِ  َواجْلَٜمه٦مَ  اًمثهَقاَب  َأطَمدٌ  ٓ يًتحؼ أٟمف سمِاَم  اجْلَٜمه٦مَ  ُاْدظُمُٚمقا شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًُمفُ  َوَأُمه

تِل اجْلَٜمه٦مُ  َوشمِْٚمَؽ  شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  يُمٜمُْتؿْ  ٤م شمٕمٛمٚمقن يمٜمتؿ سماَِم  ُأوِرصْمُتُٛمقَه٤م اًمه ـَ  َوَٟمْحُقمُهَ  ُِم

َي٤مِت  ْٔ ٦مِ  ا اًمه قَْماَم  َأنه  قَمغَم  اًمده ْٕ ٤م ُيْدظَمُؾ  َل ا طََم٤مِدي٨َم  َهِذهِ  ُيَٕم٤مِرُض  وَماَل  اجْلَٜمه٦مُ  هِبَ ْٕ  ا

َي٤مِت  َُمْٕمٜمَك سَمْؾ  ْٔ ٥ٌَِم  اجْلَٜمه٦مِ  ُدظُمقَل  َأنه  ا ًَ قَْماَملِ  سمِ ْٕ َداَي٦مِ  ًمأِْلَقْماَملِ  اًمتهْقومِٞمِؼ  صُمؿه  ا  َواهْلِ

ٌُقهِل٤َم ومِٞمَٝم٤م ًمإِْلِظْماَلصِ  ْ  َأٟمهفُ  وَمَٞمِّمحُّ  َووَمْْمٚمِفِ  اهلل شَمَٕم٤ممَم  سمَِرمْح٦َمِ  َوىَم دِ  َيْدظُمْؾ  مَل  سمُِٛمَجره

طََم٤مِدي٨ِم  ُُمَرادُ  َوُهقَ  اًْمَٕمَٛمؾِ  ْٕ قَْماَملِ  َدظَمَؾ  َأٟمهفُ  َوَيِّمحُّ  ا ْٕ ٌٌََِٝم٤م َأْي  سم٤ِم ًَ ـَ  َوِهَل  سمِ  ُِم

مْح٦َِم.    هااًمره
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 وىمد ؾم٘م٧م يمالم اًمٜمقوي سمٓمقًمف ًمرد ُم٤م ومٞمف.

َب  ومٚمقا» :-رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م-٪مقل ا٬مٽمقوي : ٕمٽمٌٿمف ٰمپمؿ  اعمُِْٓمٞمِٕملمَ  قَمذه

لمَ  ٤محِلِ ًٓ  يَم٤منَ  اًمٜمه٤مرَ  َوَأْدظَمَٚمُٝمؿُ  َأمْجَِٕملمَ  َواًمّمه , هذا ىمقل سم٤مـمؾ ضمرى ومٞمف شُِمٜمْفُ  قَمْد

 قمغم قم٘مٞمدة إؿم٤مقمرة ذم دمقيز قم٘م٤مب اعمحًـ. 

  رمحف اهلل شمٕم٤ممم:٘متك ٪مڅمل ا٬مًٸمڅمريٽمل 

 ضمرى ضمرم وٓ ذٟم٥م ُم٤م همػم ُمـ    اًمقرى يٕمذب ًمٚمٛمقمم وضم٤مز

 يًـــ٠مل ٓ ومٕمـــٚمف قمـ ٕٟمـــف    ُيٛمـــؾ شمٕمــ٤ممم ُمٜمف ُم٤م ومٙمؾ

 قمدًمف ومٌٛمحض يٕمــــذب وإن    ومْمـــٚمف ُمـ وم٢مٟمــف يث٥م وم٢من

َؽ  َوَٰمڅم﴿:-قمز وضمؾ-إذ يرد هذا ىمقل اهلل  مٍ  َرٔمُّ  :ومّمٚم٧م] ﴾٬مٻِْمٶَمٌٿِمدِ  ٔمٵَِمالَّ

43]. 

َٓ ﴿:وىمقًمف شمٕم٤ممم َؽ  َيٵْمٻمِؿُ  َو  . [46 :اًمٙمٝمػ] ﴾َأَ٘مًدا َرٔمُّ

 , ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم ذم ذح-قمز وضمؾ-وهذا قمغم ُم٘مت٣م طمٙمٛم٦م اهلل 

 :(043/ 1) اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة

 :اهلل رْحف اٚمڂم٬مػ ٪مڅمل

 ي٠ًمل ٓ ومٕمٚمف قمـ ٕٟمف    ُيٛمؾ شمٕم٤ممم ُمٜمف ُم٤م ومٙمؾ

 :ٔمتٶمٻمٿمٻم٥م ذ٬مؽ ٣مٻمؾ

 .مجٞمؾ اهلل ومٝمق ُمـ رء يمؾ أن: إول ا٬متٶمٻمٿمؾ



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايتاضع١: َا حل اهلل ع٢ً عبادٙ؟د
 

  139 
 

  

ځَمُل  ٓ﴿ :اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ومٕمٚمف, قمـ ي٠ًمل اهلل ٓ أن: ا٬مثڅمين ا٬متٶمٻمٿمؾ ًْ  ٣َمَمَّ  ُي

ځَم٬ُمقنَ  َوُهؿْ  َيٸْمٶَمُؾ  ًْ  .[50 :إٟمٌٞم٤مء] ﴾ُي

 وٕمٞمػ :ٟم٘مقل وٓ سم٤مـمؾ يمالمه٤م اًم٘مقل هلذا واًمتٕمٚمٞمؾ اًم٘مقل هذا وًمٙمـ

  اهلل. يمت٤مب ذم اًمٍميح ًمٚمٜمص خم٤مًمػ ٕٟمف سم٤مـمؾٮ إٟمف :ٟم٘مقل سمؾ

 ﴾ُٰمٲْمٻمُِحقنَ  َوَأْهٻُمپَمڅم ٔمٵُِمٻْمؿٍ  ا٬ْمٹُمَرى ٬مٿُِمپْمٻمَِؽ  َرٔمَُّؽ  ٫َمڅمنَ  َوَٰمڅم﴿ :اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل

  .(114 :هقد)

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ـَ  َيٶْمټَمْؾ  َوَٰم څمِت  ِٰم څمِْلَ ـٌ  َوُهقَ  ا٬مٲمَّ  َوٓ ٢ُمٻْمًَم  ََيَڅمُف  ٩َمال ُٰمڂْمِٰم

  .(115 :ـمف) ﴾َهٳْمًَم 

  .(44 أي٦م :يقٟمس) ﴾٠َمٿْمًئڅم ا٬مٽمَّڅمَس  َيٵْمٻمِؿُ  اهلل ٓ إِنَّ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل څم ٣َمټِمَؾ  َٰم فِ  َصڅمِْلً ًِ ـْ  ٩َمٻمٽِمٸَْم مٍ  َرٔمَُّؽ  َوَٰمڅم ٩َمٶَمٻَمٿْمپَمڅم َأَٟمڅمءَ  َوَٰم  ٔمٵَِمالَّ

 .يمثػمة اعمٕمٜمك هذا ذم وأي٤مت [43 :ومّمٚم٧م] ﴾٬مٻِْمٶَمٌٿِمدِ 

 هذا ص٤مر اهلل يٕمذسمف أن ضم٤مز ذًمؽ قمغم وُم٤مت واشم٘مك آُمـ ُمـ إن :ىمٚمٜم٤م وم٢مذا

 .اًم٘مرآن ًمٜمص خم٤مًمًٗم٤م اًم٘مقل

 وذم اجلٛمٞمؾ, إٓ يٗمٕمؾ ٓ وشمٕم٤ممم واهلل ؾمٌح٤مٟمف مجٞمؾ, همػم اًمٗمٕمؾ هذا صمؿ,

ٌَڅمِدي َيڅم» :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم أن اًمّمحٞمح اًم٘مدد احلدي٨م ْٰمڈُم  إيِن   ٣ِم  ا٬مٵمُّٻْمؿَ  َ٘مرَّ

ًٰمڅم، َٔمٿْمٽمَٺُمؿْ  َوَٗمٶَمٻْمُتفُ  ڀَمٸْمِز، ٣َمَٛم   شَٕمٵَمڅمٚمَُقا ٩َماَل  ُُمَرَّ
(1).  

                                                           

 , من حديث أيب ذر رضي اهلل عنو.(5244)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 يِمؽ أطمد ٓ ُم٤مت, طمتك وهن٤مًرا اهلل ًمٞماًل  سم٠مُمر اًم٘م٤ميؿ اعمٓمٞمع شمٕمذي٥م إن صمؿ

 . مجٞمؾ همػم وأٟمف فمٚمؿ أٟمف ذم

 قم٘مقسم٦م وم٢من, (ُيٛمؾ شمٕم٤ممم ُمٜمف ُم٤م ومٙمؾ) :٪مق٬مف ّم إول ا٬متٶمٻمٿمؾ ٟمٹمط إذا

 .اًمتٕمٚمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م هذا يّمدق ومال مجٞمٚم٦م, ًمٞم٧ًم اعمٓمٞمع

وم٤مهلل  صحٞمح, ومٝمذا (ي٠ًمل ٓ ومٕمٚمف قمـ ٕٟمف) :٪مق٬مف ّم ا٬مثڅمين ا٬متٶمٻمٿمؾ أٰمڅم

 اؾمت٘م٤مم, طمتك اًمرضمؾ هذا هدي عم٤مذا ي٠ًمل ومال يٗمٕمؾ, قمام ي٠ًمل ٓ شمٕم٤ممم

  هذا؟ قمـ ي٠ًمل ومال اٟمحرف, طمتك أظمر أوؾ وعم٤مذا

 ًمٚمثقاب اعم٘متيض اًم٥ًٌم يقضمد أن سمٕمد ًمٙمـ ىمدر, ومٞمام احلٙمٛم٦م اهلل ًمف ٕن

 اهلل هلذا ُمٕم٤مىم٦ٌم ؾم٥ٌم قمـ ؾم١مال هٜم٤مك ًمٙم٤من اهلل قم٤مىمٌف أن ومٚمق اًمٕم٘م٤مب, أو

 ٟمجٕمٚمف أن أردٟم٤م إذا - وحيٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ, هذا يً٘مط أيًْم٤م وهلذا اًمرضمؾ,

 أو ًمٚمٕمذاب اعم٘متْمٞم٦م إؾم٤ٌمب إُي٤مد ذم ومٕمٚمف قمـ ي٠ًمل ٓ أٟمف قمغم - صحٞمًح٤م

 .ًمٚمثقاب

 أن يٛمٙمـ أومال ًمف ُمٚمًٙم٤م يم٤من وإذا هلل؟ ُمٚمًٙم٤م يمٚمف اخلٚمؼ أًمٞمس: ٪مڅمئؾ ٪مڅمل ٩مڃمذا

 ؿم٤مء؟ ُم٤م ُمٚمٙمف ذم يٗمٕمؾ أن ًمف إن :ي٘م٤مل

 أن يٛمٙمـ ٓ سم٠مٟمف أظمؼم وضمؾ قمز ٟمٗمًف هق :ٟم٘مقل وًمٙمـ سمغم,: ٩مڅمجلقاب

 شمٕمذي٥م أي - اًمٌمء هذا ومٞمٙمقن ـم٤ميًٕم٤م, يٕمذب أن يٛمٙمـ وٓ أطمًدا, ئمٚمؿ
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 وأٟمف وصٗم٤مشمف, أؾماميف وسمٛم٘مت٣م ,وضمؾ قمزاهلل  ظمؼم سمٛم٘مت٣م ممتٜمًٕم٤م - اعمٓمٞمع

 .اًمٕم٤مدًملم واقمدل احل٤ميمٛملم اطمٙمؿ وضمؾ قمز

ـْ ﴿ وأن أطمًدا, ئمٚمؿ ٓ اهلل سم٠مٟمف ٕظم٤ٌمر ممتٜمًٕم٤م يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ   ٣َمټِمَؾ  َٰم

څم فِ  َصڅمِْلً ًِ   .(43 أي٦م :ومّمٚم٧م) ﴾٩َمٻمٽِمٸَْم

ـْ ﴿ ةٍ  ِٰمْثٹَمڅمَل  َيٶْمټَمْؾ  ٩َمټَم ا َذرَّ  ُمـ ذًمؽ همػم إمم (4 :اًمزًمزًم٦م) ﴾َيَرهُ  َٙمْٜمً

 وصٚمٜم٤م هٜم٤م  أي٤مت.

 يِم٤مء, ُم٤م ظمٚم٘مف ذم اهلل يٗمٕمؾ أن اعمٕمٚمقم ومٛمـ وإٓ اًمققمٞمد, هلذا ممتٜمع ومٝمق

 أن ٟمٗمًف قمغم وأوضم٥م اًمٔمٚمؿ ٟمٗمًف قمغم طمرم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ٟمٗمًف هق ًمٙمـ

فِ  ٣َمَٛم  َرٔمُّٺُمؿْ  ٫َمَتچَم ﴿ :وضمؾ قمزاهلل  ىم٤مل اعمٓمٞمع, يثٞم٥م ًِ ڇمَ  ڀَمٸْم ْْحَ فُ  ا٬مرَّ ـْ  َأڀمَّ  ٣َمټِمَؾ  َٰم

ـْ  َٕمڅمَب  ُٖمؿَّ  ٔمَِجپَمڅم٬َمڇمٍ  ُٟمقًءا ِٰمٽمْٺُمؿْ  فُ  َوَأْصٻَمَح  َٔمٶْمِدهِ  ِٰم  :إٟمٕم٤مم) ﴾٨َمٸُمقٌر َرِ٘مٿمؿٌ  ٩َمڃمڀمَّ

 .(24 أي٦م

 :اهلل رْحف اٚمڂم٬مػ ٪مقل صڅمر ذ٬مؽ ٣مٛم ؤمٽمڅمء

 ضمرى ضمرم وٓ ذٟم٥م ُم٤م همػم ُمـ    اًمقرى يٕمذب ًمٚمٛمقمم وضم٤مز

 ًٓ   اهلل وصٗم٤مشمف. أؾمامء شم٘متْمٞمف عم٤م وخم٤مًمًٗم٤م واًمًٜم٦م, ًمٚمٙمت٤مب خم٤مًمًٗم٤م سم٤مـماًل  ىمق

 اعم٤ًمًم٦مٮ هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمحلم همػم أيًْم٤م ومٝمام :اٚمذ٫مقران ا٬متٶمٻمٿمالن وأٰمڅم

  مجٞمؾ. اهلل ومٝمق أومٕم٤مل ُمـ ومٕمؾ يمؾ: ىم٤مل إذا ٕٟمف

  اعمٓمٞمع. شمٕمذي٥م ذم مجٞمؾ ٓ: ىمٚمٜم٤م
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  ي٠ًمل. ٓ ومٕمٚمف قمـ ٕٟمف: ىم٤مل وإذا

 ؿمخًّم٤م هدى وم٢مذا اًمٕم٘م٤مب, أو ًمٚمثقاب اعم٘متيض اًم٥ًٌم ُمٜمع ذم هذا: ىمٚمٜم٤م

 أن ٓ سمد وم٢مٟمف اهلدى أو اًمْمالل وضمد إذا ًمٙمـ ي٠ًمل, ٓ وم٢مٟمف ؿمخًّم٤م وأوؾ

 ها .اًمْمالل ذم وقم٘م٤مب اهلدى, ذم صمقاب ُمـ ُم٘متْم٤ممه٤م قمٚمٞمٝمام يؽمشم٥م
ذم ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ُمـ  ي٘م٤ملوش: ٓ يٕمذب ُمـ ٓ ينمك سمف ؿمٞمًئ٤م»وُمٕمٜمك: 

قمز -اهلل  أن أو اًمٜم٤مر ذم ظمٚمقد قمذاب يٕمذسمف اعمًٚمٛملم إن ؿم٤مء اهلل أن يٕمذسمف ٓ

ـُ  -وضمؾ   سم٤معمٖمٗمرة واًمتج٤موز. قم٤ٌمده ؿم٤مء ُمـ ُمـ قمغم يٛم

 ذايٕمفو ُم٘متْمٞم٤مشمف اًمتزُمقاو اًمتقطمٞمد طم٘م٘مقا ُأٟم٤مسٍ  قمغم حُيٛمؾ أٟمف أو

سم٤مب ُمـ ) :فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم, وهق ُم٤م سمقب قمٚمٞمف اإلُم٤مم اعمجدد ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد

 .(طم٘مؼ اًمتقطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م ُمـ همػم طم٤ًمب وٓ قمذاب

څم» :ُمًٚمؿ قمٜمد -ريض اهلل قمٜمف-ؾمٕمٞمد  أيب طمدي٨م وذم ـَ  ا٬مٽمَّڅمرِ  َأْهُؾ  َأٰمَّ  ا٬مَِّذي

ُؿْ  َأْهٻُمپَمڅم، ُهؿْ  َٓ  ٩مٿِمپَمڅم َيټُمقُٕمقنَ  َٓ  ٩َمڃمهِنَّ ٿَمْقَن، َو ـْ  حَيْ  ا٬مٽمَّڅمرُ  َأَصڅمَٔمْتپُمؿُ  ڀَمڅمٌس  َو٬َمٺمِ

 ُأِذنَ  ٩َمْحًَم، ٫َمڅمڀُمقا إَِذا َ٘متَّك إَِٰمڅمَٕمڇمً  ٩َمځَمَٰمڅمَِتُؿْ  - ٔمَِخٴَمڅمَيڅمُهؿْ  ٪َمڅمَل  َأوْ  - ٔمُِذڀُمقِِبِؿْ 

ٸَمڅم٣َمڇِم، ٌَڅمئِرَ  ِِبِؿْ  ٩َمِجلءَ  ٔمڅِم٬مٱمَّ ٌَڅمئَِر، َو ٽمَّڇمِ  َأهْنڅَمرِ  ٣َمَٛم  ٩َمٌُثُّقا َو  َأْهَؾ  َيڅم: ٪ِمٿمَؾ  ُٖمؿَّ  ،اجْلَ

ٽمَّڇِم، ٌَڅمَت  ٩َمٿَمٽمٌُُْتقنَ  ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ، َأ٩مٿِمٳُمقا اجْلَ ٌَّڇمِ  ڀَم
ٿْمؾِ  َْحٿِمؾِ  ِّم  َٕمٺُمقنُ  اْْلِ ًَّ : ٩َمٹَمڅمَل  ،" ا٬م
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ـَ  َرُٗمٌؾ  ٌَڅمِدَيڇمِ  ٫َمڅمنَ  ٪َمْد -َوَٟمٻمَّؿَ  اهلل ٣َمٻَمٿْمفِ  َصٛمَّ -َرُٟمقل اهلل  ٫َمځَمنَّ  ا٬ْمٹَمْقِم، ِٰم  شٔمڅِم٬ْم

(1)
 . أظمرضمف ُمًٚمؿ

وهذه اًمٗم٘مرة ُمع ُم٤م ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل دًمٞمؾ قمغم ومْمؾ اًمتقطمٞمد, وأٟمف 

 احلًٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ُمـ طم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م يم٤من ُمـ اعم٘مرسملم إمم رب اًمٕم٤معملم.

 واهلل اعمقومؼ.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(152)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 رايفكض٠ ايعاؽض٠: َا ٖٛ ايؾضى؟د 

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 هق اًمنمك؟ُم٤م اًمٗم٘مرة اًمٕم٤مذة: 

 ُم٤م هق اًمنمك؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -13

 -قمز وضمؾ-, ومٙمؾ ُم٤م يم٤من قم٤ٌمدة هلل -قمز وضمؾ-هق قم٤ٌمدة همػم اهلل وم٘مؾ: 

٫ُمقا ٔمِِف ﴿ :ومٍمومف ًمٖمػم اهلل ذك, واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ٌُُدوا اهلل َوٓ ُٕم٧ْمِ َوا٣ْم

 .[03 :اًمٜم٤ًمء] ﴾٠َمٿْمًئڅم

   :الشرح

اًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤ٌمد,  -قمز وضمؾ-عم٤م سملم اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل طمؼ اهلل 

, ويٕمؼم قمٜمف ذم -قمز وضمؾ-ٟم٤مؾم٥م أن يٌلم ُم٤م يٜم٤مىمْمف وهق اًمنمك سم٤مهلل 

اًم٘مرآن سم٤مًمنمك واًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ وهمػم ذًمؽ, وإدًم٦م قمغم اًمٜمٝمل قمٜمف أيمثر ُمـ 

 أن حتٍم وأؿمٝمر ُمـ أن شمذيمر.

 اًم٘مٌقر قم٤ٌمد ُمـ يمثػًما ٕن واًمنمك اًمتقطمٞمد يٕمرف أن وٓسمد ًمٚمٛمٙمٚمػ

 شمّمٜمٕمقٟمف اًمذي هذا ُم٤م ؾم٠مًمتٝمؿ وإذا ئمٜمقن ذيمٝمؿ شمقطمٞمًدا وومٕمٚمٝمؿ محٞمًدا

 ُمٕمروم٦م هذا ًمٞمس سمنمك ىم٤مًمقا هذا وومالن ومالن أو هقد أو اًمٕمٞمدروس ىمؼم قمٜمد

اًمتقطمٞمد, إذ أهنؿ ي٘مرسمقٟم٤م إمم اهلل  هق وهذا اًمّم٤محللم وإوًمٞم٤مء, حلؼ
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وقمٜمدهؿ ؿمٗم٤مقم٦م وىمرسم٦م, وهذا هق ىمقل اعمنميملم إول يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء 

 اهلل. 

  :و٪مد ذ٫مر اإلٰمڅمم اٚمجدد ّم إصقل ا٬مًتڇم ٰمڅم ي٥ٌم ذ٬مؽ ٘مٿمډم ٪مڅمل

 وده وسمٞم٤من ًمف, ذيؽ ٓ وطمده شمٕم٤ممم هلل اًمديـ إظمالص: إول إصؾ

 وضمقه ُمـ إصؾ هذا سمٞم٤من ذم اًم٘مرآن أيمثر ويمقن سم٤مهلل, اًمنمك هق اًمذي

 هلؿ أفمٝمر ص٤مر ُم٤م إُم٦م أيمثر قمغم ص٤مر عم٤م صمؿ اًمٕم٤مُم٦م, أسمٚمد يٗمٝمٛمف سمٙمالم ؿمتك

 طم٘مقىمٝمؿ, ذم واًمت٘مّمػم اًمّم٤محللم شمٜم٘مص صقرة ذم اإلظمالص اًمِمٞمٓم٤من

  ها .وأشم٤ٌمقمٝمؿ اًمّم٤محللم حم٦ٌم صقرة سم٤مهلل ذم اًمنمك هلؿ وأفمٝمر
ُم٠مظمقذ ُمـ اعمِم٤مريم٦م, وىمد أذك سم٤مهلل إذا ضمٕمؾ ًمف ش: ُم٤م هق اًمنمك» :٪مق٬مف

 ذيًٙم٤م, واًمنمك اًمٙمٗمر.

 :أي شمٕمريػ اًمنمك اصٓمالطًم٤مش: -قمز وضمؾ-هق قم٤ٌمدة همػم اهلل » :٪مق٬مف

 ًمٖمػمه. -قمز وضمؾ-هق سف اًمٕم٤ٌمدة اًمتل هل طمؼ اهلل 

قمز -ىم٤مل اهلل  -قمز وضمؾ-قم٤ٌمدة ُي٥م أن شمٍمف هلل  اًمدقم٤مء: ومٛمثاًل 

ٺُمؿُ  َو٪َمڅمَل ﴿ :-وضمؾ ـَ  إِنَّ  ٬َمٺُمؿْ  َأْٟمَتِجچْم  اْد٣ُمقيِن  َرٔمُّ ونَ  ا٬مَِّذي َتٺْمِٝمُ ًْ ـْ  َي ٌَڅمَدِت  ٣َم  ٣ِم

ـَ  َٗمپَمٽمَّؿَ  َٟمٿَمْدُٙمٻُمقنَ    .[33 :هم٤مومر] ﴾َداِٙمِري

 ومٛمـ قم٤ٌمدة أذك, واًمٜمذر اهلل وم٘مد إٓ قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ اهلل ومٞمام همػم دقم٤م ومٛمـ

 سمٖمػم اؾمتٖم٤مث ومٛمـ قم٤ٌمدة آؾمتٖم٤مصم٦مو وآؾمتٕم٤مٟم٦م, أذك اهلل وم٘مد سومف ًمٖمػم



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايعاغس٠: َا ٖٛ ايػسى؟د
 

  146 
 

  

 اًمًجقدو اًمريمقع, واذك وم٘مد -قمز وضمؾ-اهلل  إٓ قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ اهلل ومٞمام

 سم٘مٞم٦م ذم ي٘م٤مل هٙمذاو أذك وم٘مد -قمز وضمؾ-اهلل  ًمٖمػم سومٝم٤م ومٛمـ قم٤ٌمدة

-اهلل ذك, وسومف هلل  ًمٖمػم ومٍمومف ًمف يٍمف اهلل أن ُم٤م أُمر ومٙمؾ اًمٕم٤ٌمدات

قمز -قم٤ٌمدة ويٜمٌٖمل ًمٚمٛمٙمٚمػ أن شمٙمقن طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف هلل  -قمز وضمؾ

ٺمِل َصاَلِت  إِنَّ  ٪ُمْؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ,-وضمؾ ًُ  هلِلَِّ  َوَِمڅَمِت  َوَُمْٿَمڅميَ  َوڀُم

 . [135 :آٟمٕم٤مم] ﴾َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ 

ٽمَّڇمَ  َرُٗمٌؾ  َدَٙمَؾ » :-ريض اهلل قمٜمف-ؾمٚمامن  قمـ اعمروي إصمر وذم  ِّم  اجْلَ

َٔمڅمُب؟، َوَٰمڅم: ٪َمڅم٬ُمقا ،" ُذَٔمڅمٍب  ِّم  ا٬مٽمَّڅمرَ  َرُٗمٌؾ  َوَدَٙمَؾ  ُذَٔمڅمٍب،  ٣َمَٛم  ُذَٔمڅمًٔمڅم ٩َمَرَأى ا٬مذُّ

څمٍن، َٖمْقِب  ًَ َٔمڅمُب  َهَذا ": ٩َمٹَمڅمَل  إڀِْم  َٰمرَّ  ": ٪َمڅمَل  َذاَك؟، َو٫َمٿْمَػ : ٪َمڅم٬ُمقا ،" ا٬مذُّ

ٻمََِمنِ  َرُٗماَلنِ  ًْ ْؿ، َصٽمَؿٍ  ٣َمَٛم  َيٶْمٺمٸُِمقنَ  ٪َمْقمٍ  ٣َمَٛم  ُٰم ََم  ٩َمٹَمڅم٬ُمقا هَلُ َٔمڅم: هَلُ  ٬مٲَِمٽمټَِمٽمَڅم ٪َمر 

َٓ  ٪ُمْرَٔمڅمڀًمڅم كُ  َٓ : ٪َمڅم َٔمڅم: ٪َمڅم٬ُمقا هلل ٠َمٿْمًئڅم،ٔمڅِم ڀُم٧ْمِ څم ٩َمٹَمڅمَل  ُذَٔمڅمًٔمڅم، َو٬َمقْ  ٠ِمْئُتََم  َٰمڅم ٪َمر   َأَ٘مُدُُهَ

څم ٪َمڅمَل  َٕمَرى؟، َٰمڅم: ٬مٲَِمڅمِ٘مٌِفِ  كُ  َٓ : َأَ٘مُدُُهَ ٽمَّڇَم، ٩َمَدَٙمَؾ  ٩َمٹُمتَِؾ  ٔمڅِمهلل ٠َمٿْمًئڅم، ڀُم٧ْمِ  اجْلَ

َٙمرُ  ٩َمٹَمڅمَل  ْٔ ٽمَؿِ  ٣َمَٛم  ٩َمځَم٬ْمٹَمڅمهُ  ُذَٔمڅمًٔمڅم ٩َمځَمَٙمَذ  َوْٗمپِمفِ  ٣َمَٛم  ٔمٿَِمِدهِ : ا شا٬مٽمَّڅمرَ  ٩َمَدَٙمَؾ  ا٬مٲمَّ
(1)

 

  أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م.

                                                           

 - 12 ص" ) الزىد"  يف أمحد أخرجو(: 2556قال اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف الضعيفة برقم ) (1)
 سلمان على موقوفا صحيح فاحلديث وباجلملة؛مث قال رمحو اهلل تعاىل: . عليو موقوفا فذكره, (13

 كان حينما أسياده عن تلقاىا كان اليت اإلسرائيليات من أنو يل يظهر أنو إال عنو؛ اهلل رضي الفارسي
 .نصرانيا
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 :اهلل شمٕم٤ممم ىمقل اًمدًمٞمؾ, اهلل ذك ًمٖمػم ومٙمؾ ُم٤م يم٤من قم٤ٌمدة ومٍمومف» :٪مق٬مف

ٌُُدوا﴿ َٓ  َوا٣ْم ٫ُمقا اهلل َو   .[ش03:اًمٜم٤ًمء] ﴾٠َمٿْمًئڅم ٔمِفِ  ُٕم٧ْمِ

وٓ يٍمف  -قمز وضمؾ-أي ومٙمؾ ُم٤م صم٧ٌم أٟمف قم٤ٌمدة ومٞمج٥م أن يٍمف هلل 

 ُمٝمام قمٚم٧م رشمٌتف وُمٜمزًمتف. ًمٖمػمه,

ُم٤م ؿم٤مء ]» :قمغم ُمـ ىم٤مل-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-واٟمٔمر إلٟمٙم٤مر َرؾُمقل اهلل 

شأٗمٶمٻمتٽمل هلل ڀمًدا ٪مؾ ٰمڅم ٠مڅمء اهلل و٘مده»اهلل وؿم٤مء حمٛمد ىم٤مل: 
(1)

 .] 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ي٤م ؾمٞمدٟم٤م واسمـ ؾمٞمدٟم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل ]» :وعم٤م ىم٤مًمقا

شا٬مًٿمد اهلل» :
(2)

]. 

 أن يمام وأطمٌٓمف ىمٞمده ومٞمف دظمؾ ؿم٤ميٙم٦م ُمـ ؿمٌٙم٦م أن اًمنمكومتٚمخص: 

 وُمـ سم٤مًمتقطمٞمد إٓ شمّمح ٓ اًمٕم٤ٌمدة يمذًمؽ سم٤مًمٓمٝم٤مرة إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة

اهلل  ي٘مٌؾ ٓ, ذم اًمّمالة أطمدث يمٛمـ يم٤من -قمز وضمؾ-اهلل  ُمع سم٤مهلل أو أذك

ًٓ ُمع اًمٗمرق اًمقاؾمع سملم إُمريـ, وم٢من اًمّمالة شمّمح ٓو سوًم٤م ُمٜمف ُمـ  قمد

 وم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ ذم أوىم٤مت أُم٤م اًمتقطمٞمد ومال يّمح إٓ سمٜمٌذ اًمنمك واًمتٜمديد.

                                                           

/  1" ) ادلشكل"  يف والطحاوي ,(5114) ماجو وابن ,(454" ) ادلفرد األدب"  يف البخاري أخرجو (1)
, وىو يف الصحيحة لإلمام (044 ,550 ,554 ,514/  1) وأمحد( 514/  0) والبيهقي( 63

 عباس ابن عن األصم ابن يزيد عن األجلح عن طرق من(, وقال فيو: 106األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم )
"  يف كما شيعي صدوق وىو الكندي حجية أبو اهلل عبد ابن ىو ىذا واألجلحرضي اهلل عنهما, 

 .حسن فاإلسناد الشيخٌن, رجال ثقات رجالو وبقية"  التقريب
(, من 252(, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم )4533) أبو داود يف سننوأخرجو  (5)

 طريق مطرف, عن أبيو عبد اهلل بن الشخًن رضي اهلل عنو. 
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 َٰمَثَؾ  َوإِنَّ » :قمٜمد اًمؽمُمذي -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م احل٤مرث إؿمٕمري 

ـْ  كَ  َٰم ى َرُٗمؾٍ  ٔمڅِمهلل ٫َمټَمَثؾِ  َأْذَ ًٌْدا ا٠ْمَٞمَ ـْ  ٣َم  َوِرٍق  َأوْ  ٔمَِذَهچٍم  َٰمڅم٬مِفِ  َٙمڅم٬مِصِ  ِٰم

 َٟمٿم ِدهِ  ٨َمْٜمِ  إ٦َِم  َوُيڂَمد ي َيٶْمټَمُؾ  ٩َمٺَمڅمنَ  إَِٓمَّ  َوَأد   ٩َمڅم٣ْمټَمْؾ  ٣َمټَم٤ِم  َوَهَذا َداِري َهِذهِ  ٩َمٹَمڅمَل 

ٺُمؿْ  ٌُْدهُ  َيٺُمقنَ  َأنْ  َيْرَى  ٩َمځَميُّ ش٫َمَذ٬مِؽ ٣َم
(1)

. 

اًمنمك ىمد ي٘مع ذم اًمرسمقسمٞم٦م وإًمقهٞم٦م وإؾمامء واًمّمٗم٤مت أو ذم  تٓبٝ٘:

 سمٕمْمٝم٤م.

قمز -وهق سف ظمّم٤ميص اًمرسمقسمٞم٦م أو سمٕمْمٝم٤م ًمٖمػم اهلل : ذك ا٬مرٔمقٔمٿمڇم 

يم٤مٓقمت٘م٤مد أن همػم اهلل يٜمٗمع أو يي أو يرومع أو خيٗمض أو يٕم٤مذم أو  -وضمؾ

 . -قمز وضمؾ-همػم ذًمؽ ُمـ أومٕم٤مل اهلل 

وهق أن ُيٕمؾ هلل ٟمًدا ذم اًمٕم٤ٌمدة أو اًمتنميع وهق سف : ا٬م٧مك ا٬ٕمقهٿمڇم

 .-قمز وضمؾ-٦م ًمٖمػم اهلل اًمٕم٤ٌمدة يم٤مًمّمالة واًمٜمذر وآؾمتٕم٤مٟم٦م وآؾمتٖم٤مصم

قمز -هلل  -قمز وضمؾ-وهق ُمِم٤مريم٦م همػم اهلل : ا٬م٧مك ّم إٟمَمء وا٬مٲمٸمڅمت 

 ذم رء ُمـ ظمّم٤ميّمف شمٕم٤ممم.  -وضمؾ

 َوؾَمٚمهؿَ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصغمه َرؾُمقل اهلل  إمَِم  َووَمدَ  عمَه٤م َأٟمهفُ  -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ َه٤مٟمٍِئ 

 اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصغمه َرؾُمقل اهلل  وَمَدقَم٤مهُ  احْلََٙمِؿ, سم٠َِميِب  َيْٙمٜمُقَٟمفُ  ؾَمِٛمَٕمُٝمؿْ  ىَمْقُِمفِ  َُمعَ 

ٺَمُؿ، اهلل ُهقَ  إِنَّ » :وَمَ٘م٤مَل  ,َوؾَمٚمهؿَ  ٺْمُؿ، َوإ٬َِمٿْمفِ  اْْلَ ٺَمِؿ؟ َأَٔمڅم ُٕمٺْمٽمَك ٩َمٻمِؿَ  اْْلُ : ٩َمٹَمڅمَل  شاْْلَ

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5530)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
(552) . 
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ءٍ  ِّم  اْٙمَتٻَمٸُمقا إَِذا ٪َمْقِٰمل إِنَّ  ، ٫ماَِل  ٩َمَريِضَ  َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  ٩َمَحٺَمټْمڈُم  َإَٔمْقيِن، َرْ  ا٬ْمٸَمِريٹَم٥ْمِ

ـَ  َٰمڅم: »َوَٟمٻمَّؿَ  اهلل ٣َمٻَمٿْمفِ  َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ  ٩َمٹَمڅمَل  ًَ ـَ  ٬َمَؽ  ٩َمََم  َهَذا، َأْ٘م  شا٬ْمَق٬َمِد؟ ِٰم

ْيٌح، ِٓم : ٪َمڅمَل  ٻمٌِؿ، ُذَ ًْ ٌُْد  َوُٰم ـْ : »٪َمڅمَل  اهلل، َو٣َم ُهْؿ؟ ٩َمټَم ْيٌح،: ٪ُمٻْمڈُم  شَأ٫ْمَٝمُ  ُذَ

ْيٍح  َأُٔمق ٩َمځَمڀْمڈَم : »٪َمڅمَل  شُذَ
(1)

 أظمرضمف أسمق داود. 

 -أؾم٠مل اهلل اًمًالُم٦م -

          

  

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4622)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 ىذا حديث حسن.  :, وقال فيو(1511)
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 رايفكض٠ احلار١ٜ عؾض: َا حهِ تصٜٛض سٚات األصٚاح؟د

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 إرواح؟ ذوات شمّمقير طمٙمؿ ُم٤ماًمٗم٘مرة احل٤مدي٦م قمنم: 

 ومام طمٙمؿ شمّمقير ذوات إرواح؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -11

شمّمقير ذوات إرواح ُمـ يم٤ٌمير اًمذٟمقب, واًمدًمٞمؾ طمدي٨م اسمـ وم٘مؾ: 

إنَّ أ٠مدَّ » :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-ُمًٕمقد 

رونَ   . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شا٬مٽمڅمِس ٣مذأًمڅم يقَم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇِم اٚمٲمق 

ـِ » :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م  هَنك َرُٟمقل اهلل ٣مـ َٖمټَم

رَ ا٬مٺَمٻمچِم، َوَٖمټمَ  ـَ اٚمٲَُمق  ِم... و٬مٶَم  أظمرضمف اًمٌخ٤مري.  ,شـِ ا٬مدَّ

  :الشرح

ٟم٤مؾم٥م ووع اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هلذه اًمٗم٘مرة ذم هذا اعمقـمـ ٕن اًمٙمالم 

 :قمـ شمّمقير ذوات إرواح يتٕمٚمؼ سم٠مُمريـ

 ؾمد ذريٕم٦م اًمنمك.إول: 

 ُمْم٤مه٤مة ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم. اًمث٤مين: 

 اًمٜم٤مس هب٤م اسمتكم اًمتل اعم٤ًميؾ ُمـ قمٔمٞمٛم٦م ُم٠ًمًم٦م اًمٗم٘مرة هذه وشمْمٛمٜم٧م

 إرواح, وهل ُمـ اعمحرُم٤مت ويم٤ٌمير اًمذٟمقب. ذوات شمّمقير وهل

 :وُمـ ذًمؽ صحٞمح اًمًٜم٦م ذًمؽ قمغم دل 
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 :ىم٤مًم٧م أهن٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قم٤ميِم٦م قمـ :(5134) شٰمًٻمؿ صحٿمح» ٰمڅم ّم

يُؾ  َوا٣َمَد » اَلم ٣َمٻَمٿْمفِ  َرُٟمقل اهلل ِٗمْٝمِ ًَّ  ٕمٻِْمَؽ  ٩َمَجڅمَءْت ، ٩مٿِمپَمڅم َيځْمٕمٿِمفِ  َٟمڅم٣َمڇمٍ  ِّم  ا٬م

څم٣َمڇمُ  ًَّ ْ  ا٬م ـْ  ٩َمځَم٬ْمٹَمڅمَهڅم، ٣َمٲًمڅم َيِدهِ  َوِّم ، َيځْمٕمِفِ  َومَل  اهلل َو٣ْمَدهُ  َُيْٻمُِػ  َٰمڅم: »َو٪َمڅمَل ، َيِدهِ  ِٰم

 َٓ ڈَم  ٫َمٻْمچٍم  ِٗمْروُ  ٩َمڃمَِذا ا٬ْمَتٸَمڈَم9 ُٖمؿَّ ، ُرُٟمٻُمفُ  َو يِرهِ  ََتْ  َٰمَتك ٣َمڅمئِٱَمڇمُ  َيڅم: »٩َمٹَمڅمَل  شَهِ

 ٩َمَجڅمءَ ، ٩َمځُمْٙمِرَج  ٔمِفِ  ٩َمځَمَٰمرَ  َدَرْيڈُم9 َواهلل َٰمڅم: ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  شَهڅمُهٽمَڅم؟ ا٬ْمٺَمٻْمچُم  َهَذا َدَٙمَؾ 

يُؾ  ڈُم  َوا٣َمْدَٕمٽمِل: »َرُٟمقل اهلل ص ٩َمٹَمڅمَل ، ِٗمْٝمِ ًْ : ٩َمٹَمڅمَل ، َٕمځْمِت  ٩َمٻَمؿْ  ٬َمَؽ  ٩َمَجٻَم

څم، َٔمٿْمتَِؽ  ِّم  ٫َمڅمنَ  ا٬مَِّذي ا٬ْمٺَمٻْمچُم  َٰمٽمَٶَمٽمِل َٓ  ٫َمٻْمچٌم  ٩مٿِمفِ  َٔمٿْمًتڅم ڀَمْدُٙمُؾ  َٓ  إڀِمَّ  .شُصقَرةٌ  َو

َرُٟمقل  َأنَّ » :ىم٤مًم٧م, ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ :(5132) ر٪مؿ وأٙمرج

ٌََح  څم َيْقًٰمڅم اهلل َأْص  َهٿْمَئَتَؽ  اْٟمَتٽمْٺَمْرُت  َرُٟمقل اهلل ٬َمٹَمْد  َيڅم :َٰمٿْمټُمقڀَمڇمُ  ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم ، َواِْجً

يَؾ  إِنَّ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رٟمقل اهلل  ٪َمڅمَل ، ا٬ْمٿَمْقمِ  ُٰمٽمُْذ   َو٣َمَديِن  ٫َمڅمنَ  ِٗمْٝمِ

ٿْمٻَمڇمَ  َيٻْمٹَمڅميِن  َأنْ   َرُٟمقل اهلل َيْقَٰمفُ  ٩َمٵَمؾَّ : ٪َمڅمَل  شَأْٙمٻَمٸَمٽمِل َواهلل َٰمڅم َأمَ ، َيٻْمٹَمٽمِل ٩َمٻَمؿْ ، ا٬مٻمَّ

فِ  ِّم  َو٪َمعَ  ُٖمؿَّ ، َذ٬مَِؽ  ٣َمَٛم  َذ٬مَِؽ  ًِ ڈَم  ٫َمٻْمچٍم  ِٗمْروُ  ڀَمٸْم ٴَمڅمطٍ  ََتْ ًْ  ٔمِفِ  ٩َمځَمَٰمرَ ، ٬َمٽمَڅم ٩ُم

ك ٩َمٻَمَمَّ ، َٰمٺَمڅمڀَمفُ  ٩َمٽمٳََمَح  َٰمڅمءً  ٔمٿَِمِدهِ  َأَٙمَذ  ُٖمؿَّ ، ٩َمځُمْٙمِرَج  ًَ يُؾ  ٬َمٹِمٿَمفُ  َأْٰم : ٬َمفُ  ٩َمٹَمڅمَل ، ِٗمْٝمِ

ٌَڅمِرَ٘مڇَم؟ َٕمٻْمٹَمڅميِن  َأنْ  َو٣َمْدَٕمٽمِل ٫ُمٽمڈَْم  ٪َمْد »  ٩مٿِمفِ  َٔمٿْمًتڅم ڀَمْدُٙمُؾ  َٓ  َو٬َمٺمٽِمَّڅم، َأَٗمْؾ : ٪َمڅمَل  شا٬ْم

َٓ  ٫َمٻْمچٌم  ٌََح ، ُصقَرةٌ  َو فُ  َ٘متَّك، ا٬ْمٺماَِلِب  ٔمٹَِمْتؾِ  ٩َمځَمَٰمرَ  َيْقَٰمئٍِذ9َرُٟمقل اهلل  ٩َمځَمْص  إڀِمَّ

څمئِطِ  ٫َمٻْمچِم  ٔمٹَِمْتؾِ  َيځْمُٰمرُ  ٷِمٜمِ  اْْلَ كُ ، ا٬مٲمَّ څمئِطِ  ٫َمٻْمچَم  َوَيْٞمُ  .شا٬ْمٺَمٌِٜمِ  اْْلَ
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 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل , قمـ-ريض اهلل قمٜمف- ـمٚمح٦م أيب وقمـ

 اًمٌخ٤مري أظمرضمف شصقرة وٓ ٫مٻمچم ٩مٿمف ٔمٿمًتڅم اٚمالئٺمڇم ٕمدٙمؾ ٓ» :ىم٤مل

 .(5133) وُمًٚمؿ, (0552)

 ٩مٿِمفِ  ِٟمْٞمٌ  ٬َمٽمَڅم ٫َمڅمنَ » :ريض اهلل قمٜمٝم٤مقم٤ميِم٦م  ىم٤مًم٧م :(5134) ٰمًٻمؿ وأٙمرج

اِٙمُؾ  َو٫َمڅمنَ ، ١َمڅمئِرٍ  َِتَْثڅمُل  ٌَٻَمفُ  َدَٙمَؾ  إَِذا ا٬مدَّ صغم اهلل - رٟمقل اهلل ِٓم  ٩َمٹَمڅمَل ، اْٟمَتٹْم

ِٓم » :-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ََم  ٩َمڃميِن   َهَذا9 َ٘مق  ڀْمٿَمڅم َذ٫َمْرُت  ٩َمَرَأْيُتفُ  َدَٙمٻْمڈُم  ٫ُمٻمَّ : ٪َمڅم٬َمڈْم  شا٬مدُّ

پَمڅم ٩َمٺُمٽمَّڅم، َ٘مِريرٌ  ٣َمٻَمټُمپَمڅم ڀَمٹُمقُل  ٫ُمٽمَّڅم ٪َمٴمٿِمٸَمڇمٌ  ٬َمٽمَڅم َو٫َمڅمڀَمڈْم  ًُ ٌَ  ."ڀَمٻْم

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل قَمكَمه  َدظَمَؾ  :ىم٤مًم٧م :(5446) ٔمر٪مؿ ا٬مٌخڅمري وأٙمرج

ٌَْٞم٧ِم  َوذِم  -وؾمٚمؿ نَ , ُصَقرٌ  ومِٞمفِ  ىِمَرامٌ  اًْم ؽْمَ  شَمٜم٤َمَوَل  صُمؿه , َوضْمُٝمفُ  وَمَتَٚمقه ًِّ , وَمَٝمَتَٙمفُ  اًم

ـْ  إِنَّ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ىَم٤مَل  :َوىَم٤مًَم٧ْم   َيْقمَ  ٣َمَذأًمڅم ا٬مٽمَّڅمسِ  َأ٠َمد   ِٰم

ـَ : ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  ُرونَ  ا٬مَِّذي َقرَ  َهِذهِ  ُيٲَمق   .شا٬مٲمُّ

ُت  اهلل َو٪َمْد  َرُٟمقل ٣َم٤َمَّ  َدَٙمَؾ : »ىم٤مًم٧م -٤مريض اهلل قمٜمٝم- وقمٜمٝم٤م  َٟمپْمَقةً  َٟمَٞمْ

نَ  َهَتٺَمفُ  َرآهُ  ٩َمٻَمَمَّ ، ََتڅَمٖمٿِمُؾ  ٩مٿِمفِ  ٔمٹِِمَرامٍ  ِٓم   ا٬مٽمَّڅمسِ  َأ٠َمدُّ  ٣َمڅمئِٱَمڇمُ  َيڅم: »َو٪َمڅمَل ، َوْٗمپُمفُ  َوَٕمٻَمقَّ

ـَ : ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  اهلل َيْقمَ  ٣ِمٽمَْد  ٣َمَذأًمڅم : ٣َمڅمئِٱَمڇمُ  ٪َمڅم٬َمڈْم  شاهلل ٔمَِخٻْمِؼ  ُيٳَمڅمُهقنَ  ا٬مَِّذي

 .شِوَٟمڅمَدَٕم٥ْمِ  َأوْ  ِوَٟمڅمَدةً  ِٰمٽمْفُ  ٩َمَجٶَمٻْمٽمَڅم، ٩َمٹَمٴَمٶْمٽمَڅمهُ 
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 إِنَّ : »وٰمًٻمؿ، (5123) ا٬مٌخڅمري ٣مٽمد -اريض اهلل قمٜمف- هلڅم ٬مٸمظ وّم

َقرِ  َأْصَحڅمَب  ـَ  ا٬مٲمُّ ُٔمقنَ ، َيٶْمټَمٻُمقهَنڅَم ا٬مَِّذي څم ُيٶَمذَّ ؿْ  ُيٹَمڅمُل ، ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  َيْقمَ  ِِبَ  َأْ٘مٿُمقا: هَلُ

 .شَٙمٻَمٹْمُتؿْ  َٰمڅم

- ُمًٕمقد قمٌداهلل سمـ قمـ :(5136) وٰمًٻمؿ، (2623) ا٬مٌخڅمري وّم

 َأ٠َمدَّ  إِنَّ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل  ىم٤مل :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف

ُرونَ : ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  َيْقمَ  ٣َمَذأًمڅم ا٬مٽمَّڅمسِ   .شاٚمٲَُْمق 

 :ىم٤مل احلًـ أيب سمـ ؾمٕمٞمد قمٜمد :(5113) وٰمًٻمؿ (5552) ا٬مٌخڅمري وهلَم

ـِ  إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَم٤مءَ  ٌه٤مسٍ  اسْم رُ  َرضُمٌؾ  إيِنِّ  :وَمَ٘م٤مَل , -ريض اهلل قمٜمف-قَم  َهِذهِ  ُأَصقِّ

َقرَ   وَمَدَٟم٤م, ُِمٜمِّل اْدنُ  :ىَم٤مَل  صُمؿه , ُِمٜمْفُ  وَمَدَٟم٤م, ُِمٜمِّل اْدنُ  :ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل , ومِٞمَٝم٤م وَم٠َموْمتِٜمِل, اًمّمُّ

ٌُِّئَؽ  :ىَم٤مَل , َرْأؾِمفِ  قَمغَم  َيَدهُ  َوَوعَ  طَمتهك ـْ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  سماَِم  ُأَٟم صغم اهلل -رؾمقل اهلل  ُِم

رٍ  ٫ُمؾُّ » :َرؾُمقل اهلل َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم , -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ٔمٺُِمؾ   ٬َمفُ  ََيْٶَمُؾ ، ا٬مٽمَّڅمرِ  ِّم  ُٰمٲَمق 

َرَهڅم ُصقَرةٍ  څم َصقَّ ًً ُٔمفُ  ڀَمٸْم  ٩َمڅمْصٽمَعْ ، ٩َمڅم٣ِماًل  ُٔمدَّ  َٓ  ٫ُمٽْمڈَم  إِنْ » :وىَم٤مَل , شَٗمپَمٽمَّؿَ  ِّم  ٩َمُتٶَمذ 

َجرَ  ـُ  ڀَمٮْمُ  ٔمِفِ  ٩َمځَم٪َمرَّ  ٬َمُف9 ڀَمٸْمَس  َٓ  َوَٰمڅم ا٬مٱمَّ  .ش٣َم٤ِمر  ْٔم

ـْ : »هلَم ٬مٸمظ وّم رَ  َٰم ڀْمٿَمڅم ِّم  ُصقَرةً  َصقَّ وَح  ٩مٿِمپَمڅم َيٽمٸُْمَخ  َأنْ  ٫ُمٻم َػ ، ا٬مدُّ  َيْقمَ  ا٬مرُّ

 .شٔمٽِمَڅم٩مٍِخ  َو٬َمٿْمَس ، ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ 
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 :َرؾُمقل اهلل ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م :, ىم٤مل-ريض اهلل قمٜمف- هريرة أيب قمـ :وهلَم

، ذرة ٩مٻمٿمخٻمٹمقا، ٫مخٻمٹمل َيٻمؼ ذهچم ِمـ أ٢مٻمؿ وٰمـ :-وضمؾقمز -اهلل  ٪مڅمل»

 .ش٠مٶمٜمة ٬مٿمخٻمٹمقا أو

-رؾمقل اهلل  ىَم٤مَل  :, ىم٤مل-ريض اهلل قمٜمف-هريرة أيب قمـ :(5115) وٚمًٻمؿ

 .شَٕمٲَمڅمِويرُ  َأوْ  ََتڅَمٖمٿِمُؾ  ٩مٿِمفِ  َٔمٿْمًتڅم اٚماََْلئِٺَمڇمُ  َٕمْدُٙمُؾ  َٓ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  :ا٬مٌڅمب أ٘مڅمديډم ذح ّم -صمح٘ اهلل تعاىل -ايٟٓٛٚ  قاٍ

 ؿمديد, طمرام احلٞمقان صقرة شمّمقير :ا٬مٶمٻمَمء ٰمـ و٨مٜمهؿ أصحڅمٔمٽمڅم ٪مڅمل

 ذم اعمذيمقر اًمِمديد اًمققمٞمد هبذا قمٚمٞمف ُمتققمد ٕٟمف اًمٙم٤ٌميرٮ ُمـ وهق اًمتحريؿ,

 ٕن طم٤ملٮ سمٙمؾ طمرام ومّمٜمٕمتف سمٖمػمه, أو يٛمتٝمـ سمام صٜمٕمف وؾمقاء إطم٤مدي٨م,

 أو درهؿ أو سم٤ًمط أو صمقب ذم يم٤من ُم٤م وؾمقاء اهلل شمٕم٤ممم, خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ومٞمف

 ورطم٤مل اًمِمجر صقرة شمّمقير وأُم٤م, همػمه٤م أو طم٤ميط أو إٟم٤مء أو ومٚمس أو ديٜم٤مر

 ٟمٗمس طمٙمؿ هذا, سمحرام ومٚمٞمس طمٞمقان صقرة ومٞمف ًمٞمس مم٤م, ذًمؽ وهمػم اإلسمؾ

 ها. اًمتّمقير
 أيب سمـ قمكم قمـ :(636) شصحٿمحف» ّم ٰمًٻمؿ أٙمرٗمف ٰمڅم :هذا ٣مٛم وڀمزيد

رؾمقل  سمٕمثٜمل ُم٤م قمغم أسمٕمثؽ أٓ :اهلٞم٤مج ٕيب ىم٤مل أٟمف, -ريض اهلل قمٜمف-ـم٤مًم٥م

 إٓ صقرة وٓ، ٟمقيتف إٓ ٰم٧م٩ًمڅم ٪مًٝما ٕمدع ٓ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل 

 .ش١مټمًتپمڅم
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 : (249) «ايغا٥ٌ إداب١» يف َكبٌ صمح٘ اهلل تعاىل ايؾٝذ قاٍ

 سمٗمتقى ي٠ميت سمٕمده٤م صقرة يمؾ يِمٛمؾ, اًمٜمٗمل ؾمٞم٤مق ذم ٟمٙمرة صقرة

 وأن, اًمتٚمٗمزيقن ذم اًمِمخص يتّمقر أن أضم٤مز ىمد أٟمف :اًمٗمْمٞمٚم٦م ص٤مطم٥م

 ها. اًمدقمقة أضمؾ ُمـ سم٤مًمٗمٞمديق يتّمقر
 ذوات شمّمقير أن إمم ُمٜمٝم٤م أيمثر همػمه٤م اًمتل :إ٘مڅمديډم ِبذه ٩مخٻمٲمٽمڅم

 اًمٌٚمٞم٦م هذه قمـ اًمٌٕمد اعمًٚمؿ ومٕمغم, وأصم٤مم اًمذٟمقب يم٤ٌمير ُمـ إرواح

اؾمت٘م٤مُمتٝمؿ ًمْمٕمػ  اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م وىمع اًمتل اجلًٞمٛم٦م واًمٗمتٜم٦م, اًمٕمٔمٞمٛم٦م

  اعمرؾمٚملم. ؾمٞمد وؾمٜم٦م, اًمٕم٤معملم رب سمديـ وضمٝمٚمٝمؿ

 ًمف اًمذي اًمٗمرس أو, ًمٚمٕم٥م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قم٤ميِم٦م وأُم٤م آؾمتدٓل سمّمٜمع

 :أوضمف ُمـ ومجقاسمف, أضمٜمح٦م

 يٙمقن ىمد اجلقاب وهذا, اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ُمٙمٚمٗم٦م همػم يم٤مٟم٧م أهن٤م: إول

 .سمٕمٞمًدا

-اهلل  ظمٚمؼ شمْم٤مهل أهن٤م ُمٕمٜم٤مه٤م وًمٞمس, ذيمر ُم٤م يمٝمٞمئ٦م شمّمٜمع إٟمام أهن٤م: ا٬مثڅمين

 .-قمز وضمؾ

 .ومٞمف قمٚمٞمف يٜمٙمر ٓ ًمٚمٕم٥م اًمٓمٗمؾ صٜمٕمف ُم٤م أن: وا٬مثڅم٬مډم

 أقم٤مهن٤م. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أن يرد أٟمف مل: ا٬مرأمع
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, واًمٌٓم٤ميؼ ًمٚمجقازات اًمتّمقير ُمـ احلٙمقُم٤مت سمٗمٕمؾ آؾمتدٓل وأُم٤م

 ومٕمٚمٜم٤مه وإن, ومٕمٚمف قمٚمٞمٜم٤م ُي٥م ًمٜم٤م ذع هذا إًمزاُمٝمؿ يٙمـ ومل, قمٚمٞمٝمؿ وم٤مإلصمؿ

 ضمقاز قمغم سم٤مًم٤ٌمـمؾ يًتدل وٓ, اًمٙمراه٦م ُمع ًمف ومٕمٚمٜم٤م ُمع أًمزم ُمـ قمغم وم٤مإلصمؿ

 .اًم٤ٌمـمؾ

 : (62) «اجملٝب حتف١»يف  -صمح٘ اهلل تعاىل - ٚقاٍ ؽٝدٓا َكبٌ

 اٚمالئٺمڇم ٕمدٙمؾ ٓ» :ي٘مقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٤مًمٜمٌل حمرم, اًمتّمقير

 .شاهلل اٚمٲمّقريـ ٬مٶمـ» :وي٘مقل, شصقرة وٓ ٫مٻمچم ٩مٿمف ٔمٿمًتڅم

 قمـ ,-ريض اهلل قمٜمف- هريرة أيب طمدي٨م ُمـ :شاًمؽمُمذي ضم٤مُمع» وذم

 هلڅم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم، يقم ا٬مٽمّڅمر ٰمـ ٣مٽمؼ ُترج» :ىم٤مل أٟمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

: ٔمثالٖمڇم و٫ّمٻمڈم إيّن : يٹمقل يٽمٴمؼ، و٬مًڅمن ٕمًټمٶمڅمن، وأذڀمڅمن ٕمٌٮمان، ٣مٿمٽمڅمن

ٌّڅمر ٔمٺمّؾ  شؤمڅمٚمٲمّقريـ آٙمر، إهًلڅماهلل  ٰمع د٣مڅم ٰمـ ؤمٺمّؾ  ٣مٽمٿمد، ٗم
(1)

. 

ريض اهلل  قم٤ميِم٦م طمجرة يدظمؾ أن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أسمك وىمد

شٕمٲمڅموير ٩مٿمف ٔمٹمرام هلڅم ٟمپمقةً  ٟمٞمت و٪مد قمٜمٝم٤م
(2)

. 

 أسمك وم٘مد. اعمجًٛم٦م إٓ حمرم هٜم٤مك ًمٞمس :ي٘مقًمقن اًمذيـ قمغم يرد دًمٞمؾ ومٝمذا

 :وىم٤مل اًمًت٤مر هتؽ طمتك احلجرة يدظمؾ أن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5244)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
 ىذا حديث صحيح ورجالو ثقات.  :, وقال فيو(1433)

 (.5134مسلم يف صحيحو )(, واإلمام 0553اإلمام البخاري يف صحيحو ) أخرجو  (5)
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. شاًمّّمقر هذه يّمّقرون اًّمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م, يقم قمذاسًم٤م اًمٜم٤ّمس أؿمدّ  ُمـ إنّ »

 قمغم وم٤مإلصمؿ واًمٌٓم٤مىم٦م, اًمًٗمر, وضمقاز اًم٘مٞم٤مدة, رظمّم٦م ُمثؾ ُمٜمف سمد ٓ واًمذي

 ها. احلٙمقُم٦م
 :(331-1/333) شا٬مدائټمڇم ا٬مٻمجٽمڇم ٩متڅموى» وّم

 ذًمؽ ذم ورد عم٤م اًمٙم٤ٌميرٮ ُمـ سمؾ طمرام, روح ومٞمف ُم٤م يمؾ شمّمقير أن ؿمؽ ٓ

 ظمٚم٘مف سم٤مهلل ذم اًمتِمٌف ُمـ ومٞمف وعم٤م اًمًٜم٦م, ٟمّمقص ذم اًمِمديد اًمققمٞمد ُمـ

 إطمقال, ُمـ يمثػم ذم اًمنمك إمم وذريٕم٦م اًمٗمتٜم٦م إمم وؾمٞمٚم٦م وٕٟمف إطمٞم٤مء,

 شم٥ًٌم أو قمٚمٞمف أقم٤مٟمف ُمـ ويمؾ سمف يمٚمٗمف وُمـ اًمتّمقير سم٤مذ ُمـ يٕمؿ واإلصمؿ

َٓ ﴿ :٪مق٬مفب ذًمؽ اهلل قمـ هنك وىمد اإلصمؿ, قمغم ُمتٕم٤موٟمقن ٕهنؿ ومٞمفٮ  َو

ْٖمؿِ  ٣َمَٛم  َٕمٶَمڅمَوڀُمقا   .﴾َوا٬ْمٶُمْدَوانِ  اإْلِ

 ها .وؾمٚمؿ وصحٌف وآًمف حمٛمد, ٟمٌٞمٜم٤م اهلل قمغم وصغم, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ
 أو سم٤مًمٙم٤مُمػما إرواح ذوات شمّمقير ُيقز ٓ: (1/333) اٚمرٗمع ڀمٸمس وّم

 قمٚمٞمٝم٤م اإلسم٘م٤مء وٓ إرواح ذوات صقر اىمتٜم٤مء وٓ اًمتّمقير, آٓت ُمـ همػمه٤م

 .اًمًٗمر ضمقاز أو سم٤مًمت٤مسمٕمٞم٦م شمٙمقن اًمتل يم٤مًمّمقر ًميورة إٓ

 ُمٕمٚمقم هق يمام سم٤مًمتّمقير أًمزم ُمـ قمغم احل٤مًم٦م هذه ذم اإلصمؿ ويٙمقن: أىمقل

 ها اًمنميٕم٦م. ىمقاقمد ُمـ
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 أٟمقاع ُمـ اًمِمٛمز اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير :(1/336) اٚمٲمدر ڀمٸمس وّم

 سم٤مًٕمقان واًمّمٌغ اًمٜمًٞم٩م ـمريؼ قمـ واًمتّمقير ومٝمق اعمحرم, اًمتّمقير

 ٓ وآًمتف اًمتّمقير وؾمٞمٚم٦م ذم وآظمتالف احلٙمؿ, ذم ؾمقاء اعمجًٛم٦م واًمّمقر

 ذم ضمٝمد ُمـ يٌذل ومٞمام ًمالظمتالف أصمر ٓ ويمذا احلٙمؿ, ذم اظمتالوم٤م ي٘متيض

 حمرُم٦م ومٝمل اًمّمقرة اعمٕمتؼم وإٟمام أيْم٤م, احلٙمؿ ذم وؾمٝمقًم٦م صٕمقسم٦م اًمتّمقير

 جمٚمتل ذم صقريت وفمٝمقر ضمٝمد, ُمـ ومٞمٝم٤م سمذل وُم٤م وؾمٞمٚمتٝم٤م اظمتٚمٗم٧م وإن

 دًمٞمال ًمٞمس رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اًمّمٞم٤مم أطمٙم٤مم ذم ومتقاي ُمع وآقمتّم٤مم اعمجتٛمع

 ها. زم سمتّمقيرهؿ أقمٚمؿ مل وم٢مين سمف, رو٤مي قمغم وٓ اًمتّمقير, إضم٤مزيت قمغم
 : ؽب١ٗ ٚدٛابٗا

  اعمرآة؟ ذم اًمّمقرة يم٤مرشم٤ًمم, اًمِمٛمز اًمتّمقير وأُم٤م ُمـ ىم٤مل سم٠من

  :(1/340) شا٬مدائټمڇم ا٬مٻمجٽمڇم ٩متڅموى َمټمقع»٩مڅم٬مرد ٣مٻمٿمف ٰمڅم ّم 

 قمٜمف آٟمٓم٤ٌمع يٜمِم٠م سمآًم٦م قمٛمؾ سمؾ اٟمٓم٤ٌمع, جمرد اًمِمٛمز اًمتّمقير وًمٞمس

 عم٤م قم٤ممٮ اًمتّمقير قمـ اًمٜمٝمل صمؿ. أًمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اهلل هبذه خلٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ومٝمق

 أًم٦م إمم ٟمٔمر دون وإظمالق اًمٕم٘مٞمدة قمغم اهلل واخلٓمر ظمٚمؼ ُمْم٤مه٤مة ُمـ ومٞمف

 ه ا. اًمتّمقير هب٤م يٙمقن اًمتل واًمٓمري٘م٦م
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 :ا٬مدراٟمڇم ّم ٬مٻمتقوٿمح إرواح ذوات ٕمٲمقير ٠مٌپمڇم

  :(1/354) ش٩متڅمواهڅم َمټمقع» ّم ٫مَم ا٬مدائټمڇم ا٬مٻمجٽمڇم أٗمڅمٔمڈم

 ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم ُمٓمٚم٘م٤مٮ طمرام إرواح ذوات شمّمقير

 اًمٙمامًمٞم٦م إُمقر ُمـ هل سمؾ اًمدراؾم٦م, ذم ًمٚمتقوٞمح ضوري٦م وًمٞم٧ًم ذًمؽ

 هب٤م آؾمتٖمٜم٤مء يٛمٙمـ اإليْم٤مح وؾم٤ميؾ ُمـ همػمه٤م وهٜم٤مك اإليْم٤مح, ًمزي٤مدة

 ذم وهؿ ىمرون اًمٜم٤مس قمغم ُم٣م وىمد واًم٘مراء, اًمٓمالب شمٗمٝمٞمؿ ذم اًمّمقر قمـ

 وأيمثر قمٚمام ُمٜم٤م أىمقى ذًمؽ ُمع وص٤مروا واإليْم٤مح اًمتٕمٚمٞمؿ ذم قمٜمٝم٤م همٜمك

 عم٤م ومٝمٛمٝمؿ ُمـ ٟم٘مص وٓ دراؾمتٝمؿ, ذم اًمّمقر شمرك ضهؿ وُم٤م حتّمٞمال,

 ٓ هذا وقمغم وحتّمٞمٚمٝم٤م, اًمٕمٚمقم إدراك ذم وومٚمًٗمتٝمؿ وىمتٝمؿ ُمـ وٓ أرادوا

 وًمٞمس ضورة, أٟمف ًمٔمٜمٜم٤م اًمتّمقير اهلل ُمـ طمرم ُم٤م ٟمرشمٙم٥م أن ًمٜم٤م ُيقز

 وصغم. وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ, ـمقيٚم٦م ىمروٟم٤م قمٜمف سم٤مٓؾمتٖمٜم٤مء اًمقاىمع ًمِمٝم٤مدة سميورة

 ها .وؾمٚمؿ وصحٌف وآًمف, حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م اهلل قمغم
 اًمٕمٚمامء أىمقال ُمع اعمتقاشمرة اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م ُمـ هذه إدًم٦م ٩مت٥ٌم:

 أو, سم٤مًمٗمٞمديق شمٍمف يمٞمٗمام, إرواح ذوات شمّمقير حتريؿ هل٤م اعمقاوم٘م٦م

 ذًمؽ سمٕمد ي٠ميت ومال, واًمٜم٩ًم اًمتٓمريز أو, اًمٜمح٧م أو, اًمٙم٤مُمػما أو, اًمتٚمٗمزيقن

 سم٤مجلقاز.  وي٘مقل ُمت٘مقل
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 ُم٤م يمؾ وًمٞمس, وقاسمٓمٝم٤م هل٤م وم٤مًميورة, سم٤مًميورة آطمتج٤مج وأُم٤م 

 يًٛمقٟمف ومٞمام اعمٌتدقم٦م شمقؾمع قمغم شمٙمٚمٛم٧م وىمد, ضورًة يٙمقن ضورة زقمٛمقه

 أؾم٤ٌمب ذم اًمٌديع اعمٌح٨م» :يمت٤ميب ذم اعمرؾمٚم٦م واعمّم٤مًمح, واًميورةً  سم٤مإليمراه

 ه٤مدي سمـ ُم٘مٌؾ :اإلُم٤مم وًمِمٞمخٜم٤م, ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف شاًمتٛمٞمٞمع وٟمت٤مي٩م وطمٚمقل

 . شإرواح ذوات شمّمقير طمٙمؿ» ذم رؾم٤مًم٦م :اًمقادقمل

أي أن اًمتّمقير ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة, واًمٙمٌػمة ٓسمد ش: اًمذٟمقب يم٤ٌمير ُمـ» :٪مق٬مف

 ؾمٌٕمقن :ؾمٌع وىمٞمؾ وم٘مٞمؾ ذم قمده٤م اًمٕمٚمامء ُمـ شمقسم٦م ًمتٙمٗمػمه٤م, وىمد اظمتٚمػ

 قمٚمٞمف شمققمد ذًمؽ أن اًمٙمٌػمة ُم٤م وو٤مسمط أىمؾ وىمٞمؾ أيمثر وىمٞمؾ ؾمٌٕمامي٦م وىمٞمؾ

أو ُم٤م رشم٥م  ًمّم٤مطمٌف ًمٕمـ أو سمراءة ومٞمف ضم٤مء وُم٤م, اجلٜم٦م ُمـ أو طمرُم٤من سم٤مًمٜم٤مر

  واًمًٜم٦م. اًمٙمت٤مب ذم طمدٌ  قمٚمٞمف

 ٕمٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م:  وا٬مذڀمقب

  وصٖم٤مير. يم٤ٌمير 

  سم٤مًمتقسم٦م. إٓ شمٖمٗمر ومال ا٬مٺمٌڅمئر: ٩مځمٰمڅم

-يمثػمة ُمثؾ ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب هريرة  ُمٙمٗمرات ومٚمٝم٤م ا٬مٲمٷمڅمئر: وأٰمڅم

ٻَمَقاُت » :-ريض اهلل قمٜمف ټْمُس، ا٬مٲمَّ ټْمٶَمڇمُ  اْْلَ ټْمٶَمڇِم، إ٦َِم  َواجْلُ  إ٦َِم  َوَرَٰمٳَمڅمنُ  اجْلُ

َراٌت  َرَٰمٳَمڅمَن، َـّ  َٰمڅم ُٰمٺَمٸم  ٌَڅمئِرَ  اْٗمَتٽمچََم  إَِذا َٔمٿْمٽمَپُم شا٬ْمٺَم
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

                                                           

 .(505)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٌُقا إِن﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىمد ىم٤مل 
َتٽمِ ٌَڅمئِرَ  جَتْ رْ  ٣َمٽمْفُ  ُٕمٽمْپَمْقنَ  َٰمڅم ٫َم  ٣َمٽمٺُمؿْ  ڀُمٺَمٸم 

ْدَٙماًل  َوڀُمْدِٙمٻْمٺُمؿ َٟمٿم َئڅمٕمٺُِمؿْ    .[01:اًمٜم٤ًمء] ﴾٫َمِريًَم  ٰمُّ

ـَ ﴿ :-قمز وضمؾ- وىم٤مل ٌُقنَ  ا٬مَِّذي
َتٽمِ ٌَڅمئِرَ  ََيْ ْٖمؿِ  ٫َم َّٓ  َوا٬ْمٸَمَقاِ٘مَش  اإْلِ ټَمؿَ  إِ  إِنَّ  ا٬مٻمَّ

 . [05:اًمٜمجؿ] ﴾اٚمَْٷْمٸِمَرةِ  َواِٟمعُ  َرٔمََّؽ 

قمٌداهلل  أي قمغم حتريؿ شمّمقير ذوات إرواح, طمدي٨م: شاًمدًمٞمؾو» :٪مق٬مف

 احلٌِم٦م ه٤مضمر إمم اهلذزم قمٌداًمرمحـ أسمق وهق -ريض اهلل قمٜمف- ُمًٕمقد اسمـ

وه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م, وهق ُمـ طمٗم٤مظ اًم٘مرآن وقمٚمامء إُم٦م وًمف ومْم٤ميؾ 

 َٕمٳْمَحٺُمقَن؟ ِٰمؿَّ » :أن َرؾُمقل اهلل ىم٤مل :ُمِمٝمقرة, وذم همػم يمت٤مب ُمذيمقرة ُمٜمٝم٤م

ـْ  اهلل، ڀَمٌِلَّ  َيڅم: ٪َمڅم٬ُمقا " ڇمِ  ِٰم ََم  ٔمٿَِمِدِه، ڀَمٸْمِز  َوا٬مَِّذي ": ٩َمٹَمڅمَل  َٟمڅم٪َمٿْمِف، ِد٪مَّ  ِّم  َأْٖمٹَمُؾ  هَلُ

ـْ  اٚمْٿِمَزانِ  شُأُ٘مدٍ  ِٰم
(1)

 .[أظمرضمف أمحد] 

 يقم قمذاسم٤م اًمٜم٤مس أؿمد إن ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أن» :٪مق٬مف

 وطمرف اعمحذوف اًم٘مًؿ شمقيمٞمدات سمٕمدة ُم١ميمد وهذا ش:اعمّمقرون اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ا٬مٽمڅمر ٰمـ ٣مٽمٌؼ  َيرج» :-ريض اهلل قمٜمف-أيب هريرة  طمدي٨م وذم, اًمتقيمٞمد إنه 

 شؤمڅمٚمٲمقريـ آٙمر اهلل إهًلڅم ٰمع د٣مڅم ٔمټمـو ٣مٽمٿمد ٗمٌڅمر ٔمٺمؾ ٔمثالٖمڇم و٫مٻمڈم يٹمقل

 . اهلل اًمًالُم٦م ٟم٠ًمل

                                                           

, وىو يف (1/154" ) احللية"  ىف نعيم وأبو ,(0661 رقم) وأمحد ,(022 رقم) الطيالسى أخرجو (1)
   (, وقال فيو: ىذا حديث حسن.  504الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم )
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اهلل  ريض قمٌداهلل اًمًقايل سمـ وه٥م وهق: شضمحٞمٗم٦م أيب وطمدي٨م» :٪مق٬مف

 .قمٜمف

 ومال أي طمرم صمٛمـ اًمٙمالب :شاًمٙمٚم٥م صمٛمـ َرؾُمقل اهلل قمـ هنك» :٪مق٬مف

زرع,  أو ُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد يمٚم٥م يم٤من إذا إٓ ٓ اىمتٜم٤ميٝم٤مو ذايٝم٤م وٓ سمٞمٕمٝم٤م ُيقز

 . ومٞمجقز أن شم٘متٜمك ًمٙمـ سمٖمػم اًمٌٞمع واًمنماء

ـِ » :-ريض اهلل قمٜمف- هريرة أيب طمدي٨م وذم ًٌڅم، ا٪ْمَتٽمَك َٰم  ٔمٺَِمٻْمچِم  ٬َمٿْمَس  ٫َمٻْم

ـْ  َيْقمٍ  ٫ُمؾَّ  ڀَمٹَمَص  َوڅمِرَيڇٍم، َأوْ  َٰمڅم٠ِمٿَمڇٍم، ش٪ِمَٜما١َمڅمنِ  ٣َمټَمٻمِفِ  ِٰم
(1)

  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 ذًمؽ قمـ هنك صمؿ اًمٙمالب سم٘متؾ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أُمر وىمد

ش٠مٿمٴمڅمن ٩مڃمڀمف ا٬مٌپمٿمؿ ٔمڅمٕٟمقد ٣مٻمٿمٺمؿ» :وىم٤مل
(2)

-, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر 

 .-ريض اهلل قمٜمف

 : شاًمدم صمٛمـ» :٪مق٬مف

 :(141/ 2) إو١مڅمر ٪مڅمل ا٬مٱمق٫مڅمين ّم ڀمٿمؾ

مَ ) :٪مق٬مف ـَ  طَمره مِ  صَمَٛم َج٤مَُم٦مِ  ُأضْمَرةُ  :وَمِ٘مٞمَؾ  سمِفِ  اعمَُْرادِ  ذِم  ُاظْمُتٚمَِػ  :(اًمده  وَمَٞمُٙمقنُ  احْلِ

ـْ  َدًمِٞماًل  ٤َم :ىَم٤مَل  عمَِ  . طَماَللٍ  هَمػْمُ  سم٠َِمهنه

ـُ  سمِفِ  اعمَُْرادُ  :َوىِمٞمَؾ  مِ  صَمَٛم ِف, اًمده ًِ ِريؿِ  قَمغَم  وَمَٞمُدلُّ  َٟمْٗم  إمْج٤َمقًم٤م طَمَرامٌ  َوُهقَ  سَمْٞمِٕمِف, حَتْ

 ها .اًْمَٗمْتِح  ذِم  يَماَم 
                                                           

 (.1242)مسلم يف صحيحو  , واإلمام(5055)البخاري يف صحيحو  أخرجو اإلمام (1)

 (.1245)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ احلاد١ٜ عػس: َا حهِ تصٜٛس ذٚات األزٚاح؟د
 

  163 
 

  

اًمتّمقير,  ي٤ٌمذ ُمـ ًمٕمـ ُمـ أٟمف اًمِم٤مهد هق هذا ش:اعمّمقر وًمٕمـ» :٪مق٬مف

  وهذا دًمٞمؾ قمغم أهن٤م يمٌػمة طمٞم٨م ًمٕمـ وم٤مقمٚمٝم٤م.

  :"ومتح اًمقه٤مب ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد": ٪مٻمڈم ّم ٫متڅمب

ضمزيًٞم٤م وىمد يٙمقن يمٚمًٞم٤م,  اًمٓمرد هق اًمٓمرد ُمـ رمح٦م اهلل, وىمد يٙمقن: ا٬مٻمٶمـ

 .وم٤مًمٙم٤مومر يٚمٕمـ, واًمٚمٕمـ ذم طم٘مف ـمرًدا يمٚمًٞم٤م ُمـ رمح٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

  :وا٬مٻمٶمـ يٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م

 .ًمٕمـ سم٤مًمقصػ إول:

  .ًمٕمـ سم٤مًمِمخص ا٬مثڅمين:

ٕملم, وإٟمام اعم احلل ومج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أٟمف ٓ ُيقز ًمٕمـ اًمِمخص

 سم٤مًمقصػ, واعم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م واخلالف ومٞمٝم٤م ُمًٌقط.  ُمـ يًتحؼ اًمٚمٕمـ ُيٚمٕمـ

, وقمـ شأداب اًمنمقمٞم٦م»وىمد ٟم٘مٚم٧م ٟم٘مقٓت يمثػمة قمـ اسمـ ُمٗمٚمح يمام ذم 

اًمٌٞم٤من ذم »سمـ :دي قمغم ـم٤مرق اًمًقيدان اعمقؾمقمؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه ذم ر

 .شًمٕمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمرد قمغم ـم٤مرق اًمًقيدان

 

 

 ٰمـ ا٬مٶمٻمَمء ٰمـ ٘مرم ٬مٶمـ اٚمٶم٥م ٰمٴمٻمٹًمڅم: وٕمٻمخص ٬مٽمڅم أن 
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وذًمؽ ٕن اًمٚمٕمـ  :ٓ اعم١مُمـ وٓ اًمٙم٤مومر إٓ ُمـ ُم٤مت قمغم يمٗمره, ىم٤مًمقا

 ىمد يًٚمؿ.احلل ـ رمح٦م اهلل, واًمٙم٤مومر ُمدقم٤مء سم٤مًمٓمرد 

  :, ؾمقاء يم٤من يم٤مومًرا أو ُمًٚماًم اعمًتحؼوُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ضمقز ًمٕمـ 

  .ويًتدل ُمـ ضمقز ًمٕمـ اعمٕملم

  :(5333َم أٙمرج اإلٰمڅمم ٰمًٻمؿ ّم صحٿمحف )ٔم

َدَٙمَؾ ٣َمَٛم َرُٟمقل اهلل » :اًمذي ىَم٤مًَم٧ْم  َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤مطمدي٨م قم٤ميِم٦م ُمـ 

َٓ َأْدِري َٰمڅم ُهَق  ٍء،  ََمُه ٔم٭َِمْ ٌَّپُمََم، ٩َمٻَمَمَّ َٙمَرَٗمڅم، َرُٗماَلِن ٩َمٺَمٻمَّ ٌَڅمُه، ٩َمٻَمٶَمٽمپَُمََم، َوَٟم ٩َمځَم٨ْمٳَم

ْٜمِ ٠َمٿْمًئڅم، َٰمڅم َأَصڅمَٔمُف َهَذاِن، ٪َمڅمَل:  ـَ اْْلَ ـْ َأَصڅمَب ِٰم َوَٰمڅم »٪ُمٻْمڈُم: َيڅم َرُٟمقل اهلل َٰم

ٌَْتپُمََم، ٪َمڅمَل: ش َذاكِ  ٌَ ٻَمٿْمِف َأَو َٰمڅم ٣َمٻمټِْمڈِم َٰمڅم ٠َمڅمَر١ْمڈُم ٣مَ »٪َمڅم٬َمڈْم: ٪ُمٻْمڈُم: ٬َمٶَمٽمَْتپُمََم َوَٟم

ٌُْتُف ٩َمڅمْٗمٶَمٻْمُف ٬َمُف َز٫َمڅمًة  ٌَ ٻمټِِم٥َم ٬َمٶَمٽمُْتُف، َأْو َٟم ًْ ، ٩َمځَميُّ اٚمُْ ََم َأڀَمڅم َٔم٧َمٌ ؟ ٪ُمٻْمڈُم: ا٬مٻمپمؿ إڀِمَّ َرب 

 .شَوَأْٗمًرا

ََم َأڀَمڅم » :ىمد ىم٤مل -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -هذا اًمٜمٌل و٪مد يٹمقل ٪مڅمئؾ: ا٬مٻمپمؿ إڀِمَّ

ََم َرُٗمٍؾ  ، ٩َمځَميُّ ٌُْتُف، َأْو ٬َمٶَمٽمُْتُف، َأْو َٗمٻَمْدُٕمُف، ٩َمڅمْٗمٶَمٻْمپَمڅم ٬َمُف َز٫َمڅمًة َٔم٧َمٌ ٌَ ټِم٥َم َٟم
ٻمِ ًْ ـَ اٚمُْ ِٰم

ڇمً  ؾُمقل  :ي٘م٤مل, شَوَرْْحَ اؿمؽمط قمغم رسمف, عمـ  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ ٟمٕمؿ, ًمٙمـ اًمره

 ًمٞمس هل٤م أهؾ, وأُم٤م ُمـ يم٤من هل٤م أهؾ ومٚمؿ شمٙمـ ًمف زيم٤مة ورمح٦م.

سمـ  سمـ صٗمقان, واجلٕمد اعمريز, وضمٝمؿ :ُمـ اًمٕمٚمامء اوىمد ًمٕمـ يمثػمً 

  .درهؿ, وهمػمهؿ ُمـ رؤوس اًمْمالل
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 اًمٙمراسمٞمز.  رمحف اهلل شمٕم٤ممم: سمـ ُمٕملم حيٞمكاإلُم٤مم وًمٕمـ 

  :وهمػمه (1562)ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م قمٜمد اًمؽمُمذي  :وأٰمڅم ا٬مٻمٶمـ ٔمڅم٬مقصػ

ـِ  َأَٟمسِ ُمـ طمدي٨م  ـَ » :ىَم٤مَل , َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم  اَْلټْمرِ  اهلل ِّم َرُٟمقل  ٬َمٶَم

ًة: څم، َوَ٘مڅمِٰمٻَمپَمڅم، َواٚمَْحټُمق٬َمڇُم إ٬َِمٿْمِف، » ٣َم٧َمَ َهڅم، َو٠َمڅمِرَِبَ َهڅم، َوُٰمٶْمَتٮِمَ ٣َمڅمِسَ

اُة ٬َمفُ  ٱْمَٞمَ
څم، َواٚمُ ي هَلَ   .شَوَٟمڅم٪ِمٿَمپَمڅم، َؤَمڅمئِٶَمپَمڅم، َوآ٫مَِؾ َٖمټَمٽمپَِمڅم، َواٚمُٱْمَٞمِ

ٌِْد اهلل : (5152) وّم صحٿمح ٰمًٻمؿ ـْ قَم  :, ىَم٤مَل َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ سمـ ُمًٕمقد قَم

ٲَمڅمِت، َواٚمَُْتٸَمٻم َجڅمِت » َتْق٠ِمََمِت، َوا٬مٽمَّڅمِٰمٲَمڅمِت َواٚمَُْتٽمټَم  ًْ ـَ اهلل ا٬ْمَقا٠ِمََمِت َواٚمُْ ٬َمٶَم

اِت َٙمٻْمَؼ اهلل َ ـِ اٚمُْٷَمٜم  ًْ څم: ُأمُّ ش ٬مٻِْمُح ـْ َٔمٽمِل َأَٟمٍد ُيٹَمڅمُل هَلَ َؽ اْٰمَرَأًة ِٰم
ٌَٻَمَغ َذ٬مِ ٪َمڅمَل: ٩َم

َؽ ٬َمٶَمٽمْڈَم َيٶْمٹُمقَب وَ  ٫َمڅمڀَمڈْم َٕمٹْمَرُأ ا٬ْمٹُمْرآَن، ٩َمځَمَٕمْتُف ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم: َٰمڅم َ٘مِديډٌم َٔمٻَمٷَمٽمِل ٣َمٽمَْؽ َأڀمَّ

اِت َٙمٻْمَؼ  َ ـِ اٚمُْٷَمٜم  ًْ ٲَمڅمِت َواٚمَُْتٸَمٻم َجڅمِت، ٬مٻِْمُح َتْق٠ِمََمِت، َواٚمَُْتٽمټَم  ًْ ا٬ْمَقا٠ِمََمِت َواٚمُْ

ٌُْد اهلل :  َٓ َأ٬مْ »]اهلل، ٩َمٹَمڅمَل ٣َم ـَ رٟمقل اهللَوَٰمڅم ِٓم  ـْ ٬َمٶَم ـُ َٰم َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف - ٶَم

 .[شَوُهَق ِّم ٫مَِتڅمِب اهلل؟ -َوؾَمٚمهؿَ 

 :ويځمت ا٬مٻمٶمـ ٔمټمٶمٽمك ا٬مًچم

ـْ  إِنَّ » :-َوؾَمٚمهؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهلل َصغمه -َرؾُمقل اهلل  ىَم٤مَل  ٌَڅمئِرِ  َأ٫ْمَٝمِ  ِٰم ـَ  َأنْ  ا٬مٺَم  َيٻْمٶَم

ُٗمُؾ  ـُ  َو٫َمٿْمَػ  ،-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- رٟمقل اهلل َيڅم: ٪ِمٿمَؾ  شَوا٬مَِدْيفِ  ا٬مرَّ  َيٻْمٶَم
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ُٗمُؾ  چمُّ : »٪َمڅمَل  َوا٬مَِدْيِف؟ ا٬مرَّ ًُ ُٗمُؾ  َي ُٗمِؾ، َأَٔمڅم ا٬مرَّ چمُّ  ا٬مرَّ ًُ چمُّ  َأَٔمڅمُه، ٩َمٿَم ًُ فُ  َوَي , شُأٰمَّ

أظمرضم٤مه
ـْ  ,(1) ٌْدِ  قَم ـِ  قَم  .-ريض اهلل قمٜمف -قَمْٛمٍرو اهلل سْم

          

  

                                                           

 .(63), ومسلم (2640)البخاري  (1)
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 َا تعًل تصٜٛض سٚات األصٚاح بايؾضى؟د :رايفكض٠ ايجا١ْٝ عؾض

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 سم٤مًمنمك؟  إرواح ذوات شمّمقير شمٕمٚمؼ ُم٤ماًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم: 

 ومام شمٕمٚمؼ شمّمقير ذوات إرواح سم٤مًمنمك؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -15 

قمز -إن اًمتّمقير ظمٚمؼ يٙمقن سمف اعمّمقر ُمْم٤مهٞم٤م وُمِم٤مريم٤م هلل وم٘مؾ: 

  .ذم ذًمؽ -وضمؾ

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أنه اًمٜمٌل ريض اهلل قمٜمٝم٤مطمدي٨م قم٤ميِم٦م  :وا٬مد٬مٿمؾ

ُمتٗمٌؼ  شإنَّ أ٠مدَّ ا٬مٽمَّڅمِس ٣مذأًمڅم يقَم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇِم ا٬مَّذيـ يٳمڅمهقَن ٔمخٻمِؼ اهلل» :ىم٤مل

 قمٚمٞمِف. 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أنه اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب هريرة 

َـّ ذهچَم »ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  :ىم٤مل  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمِف.  شَيٻُمُؼ ٫مَخٻمٹمل...وَٰمـ أ٢مٻمُؿ ِِم

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٚمرد قمغم ؾم١مال ىمد يرد ُمـ سمٕمض ُمـ مل يٕمٚمؿ  

 طم٘مٞم٘م٦م اًمتّمقير وضره.

 

 

 :ٰٕمريـ ُ٘مرم ٕمٲمقير ذوات إرواح أن و٪مد ذ٫مر ا٬مٶمٻمَمء
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 سم٥ًٌم يم٤من آدم سمٜمل ذم وىمع ذك أول وم٢من, اًمنمك ذرايع ًمًد: إول

 اًمتّمقير.

  رمحف اهلل شمٕم٤ممم:اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري  ٣مٽمد ٗمڅمء ٫مَم

ـِ  ـِ  قَم ٌه٤مسٍ  اسْم  ٪َمْقمِ  ِّم  ٫َمڅمڀَمڈْم  ا٬مَّتِل إَْوَٖمڅمنُ  َصڅمَرِت » :ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف قَم

څم َٔمٶْمُد  ا٬مٶَمَرِب  ِّم  ڀُمقٍح  څم اجَلٽمَْدِل، ٔمَِدْوَٰمڇمِ  ٬مٺَِمٻْمچٍم  ٫َمڅمڀَمڈْم  َود   َأٰمَّ  ٫َمڅمڀَمڈْم  ُٟمَقاعٌ  َوَأٰمَّ

َذْيٍؾ، څم هِلُ ٌَٽمِل ُٖمؿَّ  ٚمَُِراٍد، ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم  َيٷُمقُث  َوَأٰمَّ
ْقِف، ٨ُمٴَمٿْمٍػ  ٬مِ ٌَڃمٍ، ٣ِمٽمَْد  ٔمڅِمجْلَ څم َٟم  َوَأٰمَّ

ټْمَداَن، ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم  َيٶُمقُق  څم هِلَ ټْمَٜمَ  ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم  ڀَمْنٌ  َوَأٰمَّ لِ  ِْلِ  ِرَٗمڅملٍ  َأْٟمََمءُ  ا٬مٺَماَلِع، ِذي ِٔ

٥مَ  ـْ  َصڅمِْلِ ٿْمٴَمڅمنُ  َأْوَ٘مك َهٻَمٺُمقا ٩َمٻَمَمَّ  ڀُمقٍح، ٪َمْقمِ  ِٰم ٌُقا َأنِ  ٪َمْقِٰمپِمْؿ، إ٦َِم  ا٬مٱمَّ  إ٦َِم  اڀْمٲِم

پِمؿُ  ًِ قنَ  ٫َمڅمڀُمقا ا٬مَّتِل ََمَڅم٬مِ ًُ
ٻمِ قَهڅم َأڀْمٲَمڅمًٔمڅم ََيْ ٌَْد، ٩َمٻَمؿْ  ٩َمٸَمٶَمٻُمقا، ٔمځَِمْٟمََمئِپِمْؿ، َوَٟمټمُّ  ُٕمٶْم

َخ  ُأو٬َمئَِؽ  َهٻَمَؽ  إَِذا َ٘متَّك ًَّ ش٣ُمٌَِدْت  ا٬مٶِمٻْمؿُ  َوَٕمٽمَ
 (1)

. 

اهلل, قمغم ُم٤م شم٘مدم, وؾمٞم٠ميت ذم إدًم٦م  وهل اعمِم٤مهب٦م خلٚمؼاعمْم٤مه٤مة, : ا٬مثڅمين 

  اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ طمٗمٔمف اهلل.

 :٫مٌٜمٕم٥م ٔم٥م دائر ٩مڅمٚمٲمقر ☜

  اًمقىمقع ذم اًمنمك أو ذرايٕمف. يمٌػمة

, وىمد ي٘مع ومٞمٝمام مجٞمًٕم٤م, واهلل -قمز وضمؾ-اهلل  خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة ويمٌػمة

  اعمًتٕم٤من.

                                                           

 .(4653)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 اًمنمك ومام دوٟمف. ذرايع سمًد ضم٤مء ىمد واإلؾمالم

ـْ   اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصغمه َرؾُمقل اهلل  َأنه  , -ريض اهلل قمٜمف-ُهَرْيَرةَ  َأيِب  وم٘مد ضم٤مء قَم

َـّ  َٓ » :ىَم٤مَل  َوؾَمٚمهؿَ  ٌِْدي َأَ٘مُد٫ُمؿْ  َيٹُمق٬َم ٺُمؿْ  َوَأَٰمتِل ٣َم څمئِٺُمؿْ  َو٫ُمؾُّ  اهلل، ٣َمٌٿِمُد  ٫ُمٻمُّ ًَ
 ڀمِ

ـْ  اهلل، إَِٰمڅمءُ  شَو٩َمَتڅمِت  َو٩َمَتڅميَ  َوَٗمڅمِرَيتِل ٨ُماَلِٰمل ٬مٿَِمٹُمْؾ  َو٬َمٺمِ
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

 َرَأْيڈُم  إيِن  » :وَمَ٘م٤مَل  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -اًمٜمٌل َرضُمٌؾ  وُمـ ذًمؽ أٟمف َأشَمك 

َٓ  َأڀْمُتْؿ، ا٬ْمٹَمْقمُ  ڀمٶِْمؿَ : ٩َمٹَمڅمَل  ا٬ْمٺمَِتڅمِب، َأْهؾِ  َٔمٶْمَض  ٬َمٹِمٿمڈُم  َأين   اٚمَْٽمَڅممِ  ِّم  ٺُمؿْ  ٬َمْق  َأڀمَّ

ٌد  اهلل َو٠َمڅمءَ  ٠َمڅمءَ  َٰمڅم َٕمٹُمق٬ُمقنَ   ٪َمْد  " :-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ا٬مٽمٌل ٩َمٹَمڅمَل  ُُمَټمَّ

ٌد  ٠َمڅمءَ  اهلل ُٖمؿَّ  ٠َمڅمءَ  َٰمڅم: ٩َمٹُمق٬ُمقا ِٰمٽمْٺُمْؿ، َأ٫ْمَرُهپَمڅم ٫ُمٽمڈُْم  شُُمَټمَّ
(2)

 . 

 إن سمؾش: ذًمؽ ذم -قمز وضمؾ- هلل وُمِم٤مريًم٤م ُُمْم٤مهًٞم٤م اعمّمقر» :٪مق٬مف

 ذم يٙمـ ُم٤ممل اعمْم٤مه٤مة ُمـ ومٞمف احلديث٦م سم٤مًمّمقر إرواح ذوات شمّمقير

 ومتّمقر اعمّمقرات هذه أُم٤م حيًـ وٓ يرؾمؿ رسمام وم٢مٟمف اًم٘مديؿ اًمتّمقير

 ُمٕمٝم٤م أضمرى إذا ٓؾمٞمام قمٚمٞمٝم٤م هق اًمتل هٞمئتف ُمـ أمجؾ سمؾ رسمام يمٝمٞمئتف اإلٟم٤ًمن

 .اًمتحًٞمٜم٤مت سمٕمض

 أم وهلش: قم٤ميِم٦م طمدي٨م ًمٚمٛمْم٤مه٤مة اًمّمقر طمرام أن قمغم واًمدًمٞمؾ» :٪مق٬مف

ذم اًمدٟمٞم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل زوج اًمّمديؼ, سمٜم٧م اًمّمدي٘م٦م قمٌداهلل

                                                           

 . (5546)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
, وصححو ريض اهلل قمٜمف, من حديث حذيفة بن اليمان (5115)أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو  (5)

 يف صحيح ابن ماجو. رمحف اهلل شمٕم٤ممماإلمام األلباين 
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 ا٬مٽمًڅمء ٣مٛم ٣مڅمئٱمڇم ٩مٳمؾ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل قمٜمٝم٤م وأظمرة, ىم٤مل

شا٬مٴمٶمڅمم ٟمڅمئر ٣مٛم ا٬مثريد ٫مٸمٳمؾ
(1)

ريض -, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب ُمقؾمك 

 . إُم٦م وم٘مٞمٝم٦م , وهل-اهلل قمٜمف

  ش:اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمذاسم٤م اًمٜم٤مس إن أؿمد» :٪مق٬مف

 :(518/ 1) ايكزٜض قاٍ املٓاٟٚ يف فٝض

 صقر ومٛمـ إرواح ذوات اهلل ُمـ سمخٚمؼ اًمتّمقير قمٛمٚمٝمؿ يِمٌٝمقن أي»

 اًمٜم٤مس أؿمد ومٝمق ذًمؽ واقمت٘مد رسمف خلٚمؼ اعمْم٤مه٤مة سمف ىمّمد أو ًمٞمٕمٌد احلٞمقان

 قمغم وًمق يمٌػمة احلٞمقان ومتّمقير وم٤مؾمؼ ومٝمق ذًمؽ ي٘مّمد مل وُمـ ًمٙمٗمره قمذاسم٤م

 ها. شوطم٤ميط وإٟم٤مء وٟم٘مد وسم٤ًمط يمثقب يٛمتٝمـ ُم٤م
 ؿمديد قمذاب ذم يٙمقن ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اًمٕمذاب ذم يتٗم٤موشمقن اًمٜم٤مس أن :٩مٿمف 

 اهلل أي سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ أؿمدهؿ ًمٙمـ ُمـ أؿمد ذم يٙمقن ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .اًمّمٗم٦م هذه ذم -قمز وضمؾ- هلل ُمِم٤مريملم اًمّمقر, يّمقرون

  

 خيٚمؼ ذه٥م ممـ أفمٚمؿ وُمـ -ريض اهلل قمٜمف- هريرة أيب وطمدي٨م» :٪مق٬مف

شيمخٚم٘مل
(2)

 ُمـ ومٞمف عم٤م ًمٙمـ اًمٕمدم ُمـ سم٢مُي٤مد ًمٞمس أٟمف ُمع ظمٚمً٘م٤م ؾمامه :

                                                           

 .(5401)واإلمام مسلم يف صحيحو  ,(0411)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(5111), واإلمام مسلم يف صحيحو (2620)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 اًمتحدي , وهذاش٠مٶمٜمة ٬مٿمخٻمٹمقا أو ٔمرة ٬مٿمخٻمٹمقا أو ذرة ٩مٻمٿمخٻمٹمقا» :اًمتحقيؾ

 ُمـ يم٤ٌمير اًمذٟمقب. يمٌػمة أٟمف قمغم يدل

 :(053/ 13) ٘مجر ٓٔمـ ا٬مٌڅمري ٪مڅمل اْلڅم٩مظ ّم ا٬مٸمتح ٩متح

قَرةِ  ومِْٕمؾِ  ذِم  اًمتهِْمٌِٞمفُ  :شيَمَخْٚمِ٘مل» :و٪مق٬مف ـْ  َٓ  َوطْمَدَه٤م اًمّمُّ   اًْمُقضُمقه يمؾ ُِم

 ًَمفُ  َُم٤م َيَتٜم٤َمَوُل  اًمتهّْمِقيرَ  َأنه  -ريض اهلل قمٜمف- ُهَرْيَرةَ  َأسُمق وَمِٝمؿَ  سَمٓمه٤مٍل: اسمـ ىَم٤مَل 

ٞمَٓم٤منِ  ذِم  ُيٜمَْ٘مُش  َُم٤م َأْٟمَٙمرَ  وَمٚمَِٝمَذا فمِؾ   ًَمفُ  ًَمْٞمَس  َوَُم٤م فمِؾ   ـْ  فَم٤مِهرٌ  ُهقَ  ىُمْٚم٧ُم  احْلِ  ُِم

 ها اًمٚمهْٗمِظ. قُمُٛمقمِ 
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 رايفكض٠ ايجايج١ عؾض: َا تعضٜف ايعبار٠؟د 

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 اًمٕم٤ٌمدة؟ شمٕمريػ ُم٤ماًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م قمنم: 

 ُم٤م شمٕمريػ اًمٕم٤ٌمدة؟ وم٢مذا ىمٞمؾ:  -10

  .حيٌف اهلل ويرو٤مه هل اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤موم٘مؾ: 

ٌَڅمِدِه ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ إِْن َٕمٺْمٸُمُروا ٩َمڃمِنَّ اهلل ٨َمٽمِل  ٣َمٽمْٺُمْؿ َوٓ َيْرَى ٬مٶِِم

 . [4 :اًمزُمر] ﴾ا٬ْمٺُمٸْمَر َوإِْن َٕمٱْمٺُمُروا َيْرَوُف ٬َمٺُمؿْ 

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة اًمتل ُمٕمرومتٝم٤م ُمـ اعمٝمامت  

, -قمز وضمؾ-ٕن يمثػًما ممـ خي٤مًمػ ذم هذا اًم٤ٌمب يٍمف اًمٕم٤ٌمدات ًمٖمػم اهلل 

 .-قمز وضمؾ-وإذا ىمٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ قم٤مرض سم٠مٟمف ٓ يٕمٌد همػم اهلل 

أي ُمـ إىمقال ش: اهلل ويرو٤مه حيٌف ُم٤م ًمٙمؾ ضم٤مُمع هل اؾمؿ» :٪مق٬مف

وإومٕم٤مل وآقمت٘م٤مدات, وهذا هق ُمراد اًمِمٞمخ ُمـ اًمتٕمريػ, وىمد ؿمٝمر هذا 

 . رمحف اهلل شمٕم٤ممماًمتٕمريػ قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 :(44 :ص)ّم ٫متڅمب ا٬مٶمٌقديڇم  رمحف اهلل شمٕم٤ممم٘مٿمډم ٪مڅمل 

ٌَڅمَدة ىَْمَقال ُمـ اهلل ويرو٤مه حُيٌِفُ  َُم٤م ًمٙمؾ ضَم٤مُمع اؾْمؿ ِهَل  :ا٬ْمٶِم ْٕ  وإقمامل ا

٤ٌَمـِمٜم٦َم  . َواًمٔمه٤مِهَرة اًْم
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اَلة يَم٤مة وَم٤مًمّمه َٞم٤مم َواًمزه ََُم٤مَٟم٦م َوَأَداء احَلِدي٨م َوصدق َواحْل٩م َواًمّمِّ ْٕ  وسمرّ  ا

َْرطَم٤مم وصَٚم٦م اًْمَقاًمِديـ ْٕ َُمر سم٤مًمٕمٝمقد َواًْمَقوَم٤مء ا ْٕ  قَمـ َواًمٜمهْٝمل سم٤ِمعمَْْٕمُروِف  َوا

٤مر َواجْلَٝم٤مد اعمُْٜمٙمر ٤منَواإْلِ  َواعمُْٜم٤َمومِِ٘ملمَ  ًمْٚمٙمٗمه ًَ  َواسْمـ واعمًٙملم واًمٞمتٞمؿ ًمْٚمَج٤مر طْم

ٌِٞمؾ ًه َدُِمّٞملم ُمـ واعمٛمٚمقك اًم ْٔ قَم٤مء واًمٌٝم٤ميؿ ا  وأُمث٤مل َواًْمِ٘مَراَءة َواًمذيمر َواًمدُّ

٤ٌَمَدة ُمـ َذًمِؽ  .اًْمِٕم

يـ وإظمالص إًَِمْٞمفِ  اهلل واإلٟم٤مسم٦م اهلل ورؾمقًمف وظمِمٞم٦م طم٥م َويَمَذًمَِؽ   ًَمفُ  اًمده

ؼْم  ْٙمر حلٙمٛمف َواًمّمه َو٤م ًمٜمٕمٛمف َواًمِمُّ  واًمرضم٤مء قَمَٚمْٞمفِ  واًمتقيمؾ سمَِ٘مَْم٤مِيفِ  َواًمرِّ

٤ٌَمَدة ُمـ ِهَل  َذًمِؽ وأُمث٤مل قَمَذاسمف ُمـ َواخْلَْقف ًمَِرمْحَتِفِ   .هلل اًْمِٕم

٤ٌَمَدة َأن َوَذًمَِؽ  تِل ًَمفُ  واعمروٞم٦م ًَمفُ  اعمحٌقسم٦م اًْمَٖم٤مَي٦م ِهَل  هلل اًْمِٕم  اخْلٚمؼ ظَمٚمؼ اًمه

ـّ  ٙمٻمٹمڈم َوَٰمڅم﴿ :اهلل شَمَٕم٤ممَم  ىَم٤مَل  يَماَم  هَل٤َم ڀْمس اجْلِ َّٓ  َواإْلِ  23﴾]٬مٿمٶمٌدون إِ

 .[اًمذاري٤مت

ؾُمؾ مَجِٞمع أرؾمؾ َوهَب٤م  إ٬َِمف ٰمـ ٬مٺمؿ اهلل َٰمڅم ا٣مٌدوا﴿ :ًمَِ٘مْقُِمفِ  ٟمقح ىَم٤مَل  يَماَم  اًمرُّ

قَْمَراف 26] ﴾٨َمٜمه ْٕ  .[ا

 َو٬َمٹَمد﴿ :شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل  ًم٘مقُمٝمؿ َوهَمػمهؿ َوؿُمَٕمْٞم٥م َوَص٤مًمح هقد ىَم٤مَل  َويَمَذًمَِؽ 

ٌُقا ا٬مٴمڅم٨مقت ا٣مٌدوا َأن َرُٟمقٓ أٰمڇم ٫مؾ ِّم  ٔمٶمثٽمَڅم  هدى ٰمـ ٩َمټمٽمپمؿْ  اهلل َواْٗمَتٽم

اَل٬َمڇم ٣َمٻَمٿْمفِ  ٘مٹمڈم ٰمـ اهلل َوِٰمٽمْپُمؿ   .[اًمٜمهْحؾ 03] ﴾ا٬مٳمَّ
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َّٓ  َرُٟمقل ٰمـ ٪مٌٻمؽ ٰمـ أرٟمٻمٽمَڅم َوَٰمڅم﴿ :شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل   إ٬َِمف َٓ  َأڀمف إ٬َِمٿْمفِ  ڀمق٘مل إِ

 َّٓ َْٟمٌَِٞم٤مء 52] ﴾٩مڅم٣مٌدون َأڀمڅم إِ ْٕ   .[ا

 65] ﴾٩مڅم٣مٌدون رٔمٺُمؿ َوَأڀمڅم َواِ٘مَدة أٰمڇم أٰمتٺُمؿ َهِذه إِن﴿ :شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل 

َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ   .[ا

َي٦م ذِم  ىَم٤مَل  يَماَم  ْٔ ظُْمَرى ا ْٕ ُٟمؾ َأَُّيڅم َيڅم﴿ :ا ٌَڅمت ٰمـ ٫مٻمقا ا٬مرُّ  َوا٣ْمټَمٻُمقا ا٬مٴمَّٿم 

 رٔمٺُمؿ َوَأڀمڅم َواِ٘مَدة أٰمڇم أٰمتٺُمؿ َهِذه َوإِن  ٣مٻمٿمؿ َٕمٶْمټَمٻُمقنَ  ٔمََِم  إيِن   َصڅمْلڅم

 .[اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ  25-21] ﴾٩مڅمٕمٹمقن

ِزُم٤م َذًمِؽ َوضمٕمؾ  َيځْمٕمٿِمؽ َ٘متَّك َرٔمؽ وا٣مٌد﴿ :ىَم٤مَل  يَماَم  اعمَْْقت إمَِم  ًمرؾمقًمف َٓ

 .[احْلجر 66] ﴾ا٬ْمٿَمٹِم٥م

ََمَوات ِّم  ٰمـ َو٬مف﴿ :شَمَٕم٤ممَم  وَمَ٘م٤مَل  وأٟمٌٞم٤مءه َُماَليَٙمتف وصػ َوسمَِذًمِؽ ًَّ  ا٬م

َْرض ْٕ ونَ  َٓ  ٣ِمٽمْده َوٰمـ َوا َتٺْمِٝمُ ًْ ٌَڅمَدٕمف ٣َمـ َي َٓ  ٣ِم  يًٌحقن*  يًتحنون َو

ٿْمؾ َْٟمٌَِٞم٤مء 53-16] ﴾يٸمٞمون َٓ  َوا٬مٽمَّپَمڅمر ا٬مٻمَّ ْٕ   .[ا

ونَ  َٓ  َرٔمؽ ٣ِمٽمْد ا٬مَّذيـ إِن﴿ :شمٕم٤مل َوىَم٤مَل  َتٺْمِٝمُ ًْ ٌَڅمَدٕمف ٣َمـ َي  ويًٌحقڀمف ٣ِم

ُجُدونَ  َو٬مف ًْ قَْمَراف 533] ﴾َي ْٕ  .[ا

 إِن ٬مٺمؿ َأْٟمَتِجچم اْد٣ُمقيِن  رٔمٺُمؿ َو٪َمڅمَل ﴿ :٪مق٬مفب قَمٜمَْٝم٤م اعمًتٙمؼميـ وذم

ونَ  ا٬مَّذيـ َتٺْمِٝمُ ًْ  .[هَم٤مومِر 33] ﴾داٙمريـ َٗمپَمٽمَّؿ ٟمٿمدٙمٻمقن ٣مٌڅمدت ٣َمـ َي
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اهلل  ٣مٌڅمد َِبڅم ي٧مب ٣مٿمٽمڅم﴿ :شَمَٕم٤ممَم  وَمَ٘م٤مَل  ًَمفُ  سم٤مًمٕمٌقدي٦م ظمٚم٘مف صٗمقة وٟمٕم٧م

٤من 3] ﴾ٕمٸمجٜما يٸمجروهنڅم ًَ ْٟم  .[اإْلِ

ْْحَـ َو٣مٌڅمد﴿ :َوىَم٤مَل   ٙمڅم١مٌپمؿ َوإِذا هقڀمڅم إَْرض ٣مٛم ا٬مَّذيـ َيټْمٱُمقنَ  ا٬مرَّ

َي٤مت [اًْمٗمْرىَم٤من 44-30] ﴾َٟمالٰمڅم ٪َمڅم٬ُمقا اجلڅمهٻمقن ْٔ  .ا

ْٞمَٓم٤من ىَم٤مَل  َوعم٤م ؿ ٕزيٽمـ أ٨مقيتٽمل ٔمََِم  رب﴿ :اًمِمه  و٨ٕمقيٽمپمؿ إَْرض ِّم  هَلُ

َّٓ  َأْْجَٶِم٥مَ  ٌَڅمدك إِ   .[احْلجر 43-06﴾]اٚمخٻمٲم٥م ِٰمٽمْپُمؿ ٣ِم

ٌَڅمدي إِن﴿ :اهلل شَمَٕم٤ممَم  ىَم٤مَل  َّٓ  ُٟمٻْمٴَمڅمن ٣َمٻَمٿْمپِمؿ ٬َمؽ ٬َمٿْمَس  ٣م  ٰمـ إمٌٶمؽ ٰمـ إِ

 .[احْلجر 45] ﴾ا٬مٷمڅمويـ

ْْحَـ اُتذ َو٪َمڅم٬ُمقا﴿ :سمذًمؽ اعماََْلِيَٙم٦م وصػ ذِم  َوىَم٤مَل  ٌَْحڅمڀَمفُ  و٬مدا ا٬مرَّ  ٔمؾ ُٟم

 َٔم٥م َٰمڅم يٶمٻمؿ  يٶْمټمٻُمقنَ  ٔمځَمْٰمره وهؿ ٔمڅم٬ْمٹَمْقل يًٌٹمقڀمف َٓ   ٰمٺمرٰمقن ٣مٌڅمد

َٓ  َٙمٻمٸمپمؿ َوَٰمڅم َأْيدُّيؿ َّٓ  يٱمٸمٶمقن َو  ﴾ٰمٱمٸمٹمقن َٙمٱمٿمتف ٰمـ وهؿ ٚمـ ارٕمڄم إِ

َْٟمٌَِٞم٤مء 53-55] ْٕ   .[ا

ْْحَـ اُتذ َو٪َمڅم٬ُمقا﴿ :شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل   ٕمٺَمڅمد  إدا ٠َمٿْمئڅم ٗمْئُتؿْ  ٬مٹمد  و٬مدا ا٬مرَّ

ََمَوات ًَّ ٌَڅمل وُتر إَْرض وٕمٽمٱمؼ ِٰمٽمْفُ  يتٸمٴمرن ا٬م  ٬مٻمرْحـ د٣مقا َأن  هدا اجْل

ٌَٷِمل َوَٰمڅم  و٬مدا ََمَوات ِّم  ٰمـ ٫مؾ إِن  و٬مدا يتَّخذ َأن ٬مٻمرْحـ َيٽمْ ًَّ  ا٬م

َْرض ْٕ َّٓ  َوا ْْحَـ آِت  إِ  إٓمٿمف َو٫مٻمپمؿْ   ٣مدا و٣مدهؿ أ٘مٲمڅمهؿ ٬مٹمد  ٣مٌدا ا٬مرَّ

 .[َُمْرَيؿ 62-55] ﴾٩َمردا ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇم َيْقم
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ٞمح قَمـ شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل  ًِ ِذي اعمَْ َّٓ  ُهقَ  إِن﴿ :واًمٌٜمقة اإلهلٞم٦م ومِٞمفِ  ادقمٞم٧م اًمه  ٣مٌد إِ

ائِٿمؾ ٬مٌٽمل ٰمثال وٗمٶمٻمٽمڅمه ٣َمٻَمٿْمفِ  أڀمٶمټمٽمڅم  .[اًمزظمرف 26] ﴾إِْهَ

 احلَِدي٨م ذِم  َوؾمٚمؿ اهلل قَمَٚمْٞمفِ  صغم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ىَم٤مَل  َوهِلََذا

ِحٞمح ك ا٬مٽمَّٲَمڅمَرى أ١مرت ٫َمََم  ٕمٴمروين َٓ » :اًمّمه ًَ ََم  َٰمْرَيؿ أْمـ ٣ِمٿم  ٣مٌد َأڀمڅم ٩َمڃمڀِمَّ

ش-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل ورٟمق٬مف  ٣مٌد ٩َمٹمق٬ُمقا
(1)

. 

اء ذِم  وَمَ٘م٤مَل  َأطْمَقاًمف أيمٛمؾ ذِم  اهلل سم٤مًمٕمٌقدي٦م َٟمٕمتف َوىمد ْهَ
ٌَْحڅمنَ ﴿ :اإْلِ  ا٬مَِّذي ُٟم

ٌِْدهِ  أهى   .﴾٬َمٿْماًل  ٔمٶَِم

  .[اًمٜمهْجؿ 13] ﴾أو٘مك َٰمڅم ٣َمٌده إ٦َِم  ٩َمځمو٘مك﴿ اإلحي٤مء ذِم  َوىَم٤مَل 

 ﴾٬مٌدا ٣َمٻَمٿْمفِ  يٺمقڀُمقنَ  ٫َمڅمُدوا اهلل َيد٣ُمقهُ  ٣مٌد ٪َمڅممَ  ٚمڅم َوَأڀمف﴿ :اًمدقْمَقة ذِم  َوىَم٤مَل 

ـّ  16]   .[اجْلِ

َّڅم ريچم ِّم  ٫ُمٽمُْتؿ َوإِن﴿ :اًمتحدي ذِم  َوىَم٤مَل  قَرة ٩مڅمٕمقا ٣َمٌدڀَمڅم ٣مٛم ڀمز٬مٽمَڅم ِِم ًُ  ٔمِ

ٌََ٘مَرة 50] ﴾ٰمثٻمف ٰمـ  .[اًْم

٤ٌَمَدة.  ذِم  َداظمؾ يُمٚمف وم٤مًمديـ   هااًْمِٕم
قمز -اهلل  دظمقل اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وآقمت٘م٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة وىمقل قمغم يدل ومم٤م

ٌََؾ  ُوُٗمقَهٺُمؿْ  ُٕمَق٬مُّقا َأن ا٬ْمِٝمَّ  ٬مَّٿْمَس ﴿ :-وضمؾ ِق  ٪ِم َـّ  َواٚمَْٷْمِرِب  اٚم٧َْْمِ
ـْ  ا٬ْمِٝمَّ  َو٬َمَٰٺمِ  َٰم

ـَ  ِٙمرِ  ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقمِ  آَٰم ْٔ ٌ فِ  ٣َمَٛمَٰ  اٚمَْڅمَل  َوإَٓمك َوا٬مٽمٌٿم٥م َوا٬ْمٺمَِتڅمِب  َواْٚمَاَلئِٺَمڇمِ  ا  َذِوي ُ٘م

                                                           

 .من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو (0442)يف صحيحو  البخاريأخرجو اإلمام  (1)
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څم٫م٥ِمَ  َوا٬ْمٿَمَتڅمَٰمكَٰ  ا٬ْمٹُمْرَٔمكَٰ  ًَ ـَ  َواٚمَْ ٌٿِمؾِ  َوأْم ًَّ څمئِٻم٥ِمَ  ا٬م ًَّ ٪َمڅمِب  َوِّم  َوا٬م اَلةَ  َوَأ٪َمڅممَ  ا٬مر   ا٬مٲمَّ

٫َمڅمةَ  َوإَٓمك ـَ  ٣َمڅمَهُدوا إَِذا ٔمٶَِمپْمِدِهؿْ  َواٚمُْق٩ُمقنَ  ا٬مزَّ څمٔمِِري ٌَځْمَٟمڅمءِ  ِّم  َوا٬مٲمَّ اءِ  ا٬ْم َّ  َوا٬ميَّ

ٌَځْمسِ  َوِ٘م٥مَ  ـَ  ُأو٬َمَٰئَِؽ  ا٬ْم  .[144:اًمٌ٘مرة] ﴾اٚمُْتَّٹُمقن ُهؿُ  َوُأو٬َمَٰئَِؽ  َصَد٪ُمقا ا٬مَِّذي

 ومٕمكمو اًمؼِم, وُمٜمٝم٤م اًم٘مقزم أقمامل مجاًل ُمـ أي٦م هذه وم٘مد شمْمٛمٜم٧م

 .واقمت٘م٤مدي

-ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ُمًٚمؿ ىم٤مل قمٜمد -ريض اهلل قمٜمف- هريرة أيب وطمدي٨م

 إٓ إ٬مف ٓ ٪مقل أ٩مٳمٻمپمڅم ٠مٶمٌڇم وٟمتقن ٔمٳمع اإليَمن» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

شاإليَمن ٰمـ ٠مٶمٌڇم اْلٿمڅمءو ا٬مٴمريؼ ٣مـ إذى إٰمڅم١مڇم أدڀمڅمهڅمواهلل 
(1)

 . 

هذا اًمٗمٕمؾ  ٟم٘مقل أقمٌده ُم٤م أٟم٤م ي٘مقلو سم٘مؼم يٓمقف أطمدهؿ ذه٥م ومٚمق ☜

 -قمز وضمؾ-اهلل واهلل  ًمٖمػم يرو٤مهواهلل  حيٌف ُم٤م سف وذًمؽ ٕٟمف قم٤ٌمدة ُمٜمؽ

٩ُمقا﴿ ي٘مقل ٌَٿْمڈِم  َو٬ْمٿَمٴمَّقَّ  . [56:احل٩م] ﴾ا٬ْمٶَمتٿِمِؼ  ٔمڅِم٬ْم

 ٕن قم٤ٌمدة هذا ومٕمٚمؽ ٟم٘مقل قمٌدشمف ُم٤م أٟم٤م اهلل وىم٤مل ًمٖمػم ذسمح ُمـ وهٙمذا

 . [5:اًمٙمقصمر] ﴾َواڀْمَحرْ  ٬مَِرٔم َؽ  ٩َمٲَمؾ  ﴿ :ي٘مقل -قمز وضمؾ-اهلل 

 إىمقال ُمـ ًمٜمٗمًف اهلل سمف أُمر ُم٤م ويمؾ, حيٌف ومٝمق اهلل سمف أُمر ُم٤م ومٙمؾ

قمز -اهلل  ًمٖمػم وسومف قم٤ٌمدة -قمز وضمؾ- هلل ومٍمومف آقمت٘م٤مداتو إومٕم٤ملو

  ذك. -وضمؾ

                                                           

 .(02), واإلمام مسلم يف صحيحو (6)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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  :٦م ٪مًټم٥مإوا٬مٶمٌڅمدة ٕمٽمٹمًؿ 

واًمٙم٤مومر واًمؼم  اعم١مُمـ ومٞمٝم٤م ويِمؽمك اًم٘مٝمر وهل قم٤ٌمدة :قم٤مُم٦م قم٤ٌمدة: إول

 .واًمٗم٤مضمر

قمز -اهلل  ىم٤مل,  اعمٛمدوطم٠مصح٤مهب٤م وحم٦ٌم وهل وظمْمقع شمذًمؾ قم٤ٌمدة: ا٬مثڅمين

ٌَڅمدُ ﴿ :-وضمؾ ـِ  َو٣ِم ْْحََٰ ـَ  ا٬مرَّ َْرضِ  ٣َمَٛم  َيټْمٱُمقنَ  ا٬مَِّذي ْٕ ٌَپُمؿُ  َوإَِذا َهْقڀًمڅم ا  َٙمڅم١َم

څمِهٻُمقنَ    .[30:اًمٗمرىم٤من ] ﴾َٟماَلًٰمڅم ٪َمڅم٬ُمقا اجْلَ

فُ ﴿ :وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وىم٤مل ٌُْد  ٪َمڅممَ  ٚمََّڅم َوَأڀمَّ  وىم٤مل [16:اجلـ ] ﴾اهلل َيْد٣ُمقهُ  ٣َم

ٌَْحڅمنَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىَٰ  ا٬مَِّذي ُٟم ٌِْدهِ  َأْهَ   .[1:آهاء ] ﴾ٔمٶَِم

ٌَڅمَركَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل َل  ا٬مَِّذي َٕم ٌِْدهِ  ٣َمَٛمَٰ  ا٬ْمٸُمْر٪َمڅمنَ  ڀَمزَّ  ٬مٿَِمٺُمقنَ  ٣َم

 .[1:اًمٗمرىم٤من ] ﴾ڀَمِذيًرا ٬مٻِْمٶَمڅمٚم٥َِمَ 

ٌِْدهِ  إ٦َِمَٰ  ٩َمځَمْوَ٘مكَٰ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  . [13:اًمٜمجؿ ] ﴾َأْوَ٘مكَٰ  َٰمڅم ٣َم

ؾمٌح٤مٟمف يرو٤مه٤م, ُمع أٟمف واهلل  حيٌٝم٤م سمٕم٤ٌمدات -قمز وضمؾ-ٕٟمف شمٕمٌد هلل 

 وشمٕم٤ممم همٜمل قمٜم٤م وقمـ قم٤ٌمدشمٜم٤م, يمام ؾمٞم٠ميت.

َٓ  اهلل ٨َمٽمِل   ٩َمڃمِنَّ  َٕمٺْمٸُمُروا إِن: ﴿شمٕم٤ممم ىمقًمف واًمدًمٞمؾ» :٪مق٬مف  َيْرَى  ٣َمٽمٺُمْؿ َو

ٌَڅمِدهِ   ش: [4:اًمزُمر] ﴾٬َمٺُمؿْ  َيْرَوفُ  َٕمٱْمٺُمُروا َوإِنْ  ا٬ْمٺُمٸْمرَ  ٬مٶِِم
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 وأٙمر٫مؿ أو٬مٺمؿ ٬مقان يڅم ٣مٌڅمدي» :اًم٘مدد احلدي٨م ذم وهذا يم٘مقًمف

 ٰمٻمٺمل ٰمـ ذ٬مؽ ڀمٹمص ٰمڅم رٗمؾ ٪مٻمچم ا٩مجر ٣مٛم ٫مڅمڀمقا وٗمٽمٺمؿ وإڀمًٺمؿ

 .-ريض اهلل قمٜمف-, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب ذر ش٠مٿمئڅم

څم َيڅم﴿ :-قمز وضمؾ- ويم٘مقًمف  َ  ا٬ْمٷَمٽمِلُّ  اهلل َواهلل ُهقَ  إ٦َِم  ا٬ْمٸُمٹَمَراءُ  َأڀمُتؿُ  ا٬مٽمَّڅمُس  َأُّيُّ

ټِمٿمُد    .[12:وم٤مـمر] ﴾اْْلَ

َٓ ﴿ :-قمز وضمؾ- وىمقًمف ٌَڅمِدهِ  َيْرَىَٰ  َو أي ٓ يرو٤مه وٓ حيٌف,  ,﴾ا٬ْمٺُمٸْمرَ  ٬مٶِِم

 .ي٠مسم٤مهو يٌٖمْمف سمؾ يرو٤مه وم٤مهلل ٓ اًمتقطمٞمد يٜم٤مىمض اًمٙمٗمر ٕن

سمحًـ قم٤ٌمدشمف واُمتث٤مل  -قمز وضمؾ-أي هلل  :﴾َٕمٱْمٺُمُروا َوإِن﴿ :٪مق٬مف 

 أُمره.

يروف ًمٙمؿ وحيٌف ُمٜمٙمؿ, وىمد ريض اهلل ًمٜم٤م  ﴾:٬َمٺُمؿْ  َيْرَوفُ ﴿ :٪مق٬مف 

ْٟماَلمَ  ٬َمٺُمؿُ  َوَرِوٿمڈُم ﴿ :-قمز وضمؾ-اإلؾمالم, ىم٤مل اهلل   .[0:اعم٤ميدة] ﴾ِديٽمًڅم اإْلِ

ؿمٙمروه واًمتزُمقا ذقمف ىم٤مل شمٕم٤ممم  ٕهنؿ اهلل ٣مـ ا٬مٲمحڅمٔمڇم9 ريض و٪مد ☜

يِضَ ﴿ :ذم ُمقاـمـ ُمـ يمت٤مسمف  .[5:اًمٌٞمٜم٦م﴾]٣َمٽمْفُ  َوَرُوقا اهلل ٣َمٽمْپُمؿْ  رَّ

وهل ُمـ اًمّمٗم٤مت  -قمز وضمؾ-وذم هذه أي٦م إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمرو٤م هلل 

 , واهلل اعمًتٕم٤من.-قمز وضمؾ-اًمٗمٕمٚمٞم٦م قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالل اهلل 

ًمٜمٗمًف وأصمٌتف ًمف رؾمقًمف  -قمز وضمؾ-وقم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م اصم٤ٌمت ُم٤م أصمٌتف اهلل 

 ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ, واهلل أقمٚمؿ.
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 رايفكض٠ ايضابع١ عؾض: أٜٔ اهلل؟د

   :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 اهلل ؟ أيـاًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م قمنم: 

 أيـ اهلل ؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -14

َأَأِٰمٽمُْتْؿ ﴿ :اهلل ذم اًمًامء, ُمًتق قمغم قمرؿمف, واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممموم٘مؾ: 

َْرَض ٩َمڃمَِذا ْٕ َػ ٔمٺُِمُؿ ا ًِ ََمِء َأْن ََيْ ًَّ ـْ ِّم ا٬م  . [13 :اعمٚمؽ] ﴾ِهَل ََتُقرُ  َٰم

ـُ ٣َمَٛم ا٬ْمٶَمْرِش اْٟمَتَقى﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ْْحَ  . [2 :ـمف] ﴾ا٬مرَّ

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب هريرة 

ٌْٹَمك ُٖمٻُمډُم » :ىم٤مل ٽمڅم ٕمٌڅمرَك وٕمٶمڅم٦م ٫مؾَّ ٬مٿمٻمڇٍم إ٦م ا٬مًَمِء ا٬مدڀمٿمڅم، ٘م٥َم َي َيٽمِْزُل رٔمُّ

ځَم٬ُمٽمِل ٩مځُم٣ْمٴمٿِمِف، ٰمـ ا٬مٻمٿمِؾ أٙمِر،  ًْ يٹمقُل: ٰمـ َيد٣مقين ٩مځَمٟمتجٿمچُم ٬مُف، ٰمـ َي

شَيًتٷمٸمرين ٩مځَم٨ْمٸِمُر ٬مفُ 
(1)

 واًمٜمزول يٙمقن ُمـ أقمغم. , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ,

  :الشرح

اًمٕمٚمق وضمقاز  وهل ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م, ُم٠ًمًم٦م ًمٌٞم٤من اًمٗم٘مرة ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه

  سم٠ميـ. -قمز وضمؾ-اًم١ًمال قمـ اهلل 

 طمدي٨م ذم يمام هبذا اجل٤مري٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ؾم٠مل وىمد

ٚمٛمل احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م ًُ  ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي -ريض اهلل قمٜمف- اًم

                                                           

 .(425), واإلمام مسلم يف صحيحو (1142)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٌََؾ  ِٓم  ٨َمٽمًََم  َٕمْر٣َمك َٗمڅمِرَيڇمٌ  ِٓم  ٫َمڅمڀَمڈْم » :ىم٤مل اڀمٿِمَّڇِم، ُأُ٘مدٍ  ٪ِم قَّ ٻَمٶْمڈُم  َواجْلَ  َيْقمٍ  َذاَت  ٩َمڅم١مَّ

يچُم  ٩َمڃمَِذا ـْ  ٔمٱَِمڅمةٍ  َذَهچَم  ٪َمْد  ا٬مذ  ـْ  َرُٗمٌؾ  َوَأڀَمڅم ٨َمٽمټَِمپَمڅم، ِٰم  ٫َمََم  آَٟمُػ  آَدَم، َٔمٽمِل ِٰم

ڇًم، َصٺَمٺْمُتپَمڅم ٬َمٺمٽِم ل َيځْمَٟمٸُمقَن، ، َذ٬مَِؽ  َرُٟمقل اهلل ٩َمٶَمٵمَّؿَ  ٩َمځمََٕمٿْمڈُم  َصٺمَّ  َيڅم: ٪ُمٻْمڈُم  ٣َم٤َمَّ

څم اْئتٽِمِل: »٪َمڅمَل  ُأ٣ْمتٹُِمپَمڅم؟ َرُٟمقل اهلل َأ٩َماَل  څم، ٩َمځَمَٕمٿْمُتفُ  شِِبَ څم ٩َمٹَمڅمَل  ِِبَ ـَ : »هَلَ  شاهلل ؟ َأْي

ََمِء، ِّم : ٪َمڅم٬َمڈْم  ًَّ ـْ : »٪َمڅمَل  ا٬م صغم اهلل قمٚمٞمف -رٟمقل اهلل  َأڀْمڈَم : ٪َمڅم٬َمڈْم  شَأڀَمڅم؟ َٰم

څَم َأ٣ْمتٹِْمپَمڅم،: »٪َمڅمَل  ،-وؾمٚمؿ  شُٰمڂْمِٰمٽمَڇمٌ  ٩َمڃمهِنَّ
(1).  

 ٮ(سم٠ميـ) -قمز وضمؾ-اهلل  اًم١ًمال قمـ ُيٜمٙمرون اًمٌدع أهؾ أن واًمٕمج٥م!

 ُمٙم٤من.  يمؾ اهلل ذم أن يٕمت٘مدون ٕهنؿ وذًمؽ

  وىمقهلؿ سم٤مـمؾ ذقًم٤م وقم٘ماًل وٟم٘ماًل قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 احلٚمقًمٞم٦م أو آحت٤مدي٦م ُمـ ومٝمق سمذاشمف: ُمٙم٤من يمؾ اهلل ذم أن زقمؿ ومٛمـ

 إؿمٞم٤مء, أو احت٤مده هب٤م. اهلل ذم سمحٚمقل اًم٘م٤ميٚملم

قمز -ٕهنؿ ضمٕمٚمقا اهلل وىمد ٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اإلمج٤مع قمغم يمٗمرهؿٮ 

حماًل ًمٚمحقادث إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٚمقازم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل  -وضمؾ

 . واًمثقاسم٧م وإصقل

 اهلل ٰمًتٍق ٣مٛم أن ٰمـ ا٬مٺمتڅمب وصحٿمح ا٬مًٽمڇم وإْجڅمع ا٬مًٻمػ، ٣مٛم وإد٬مڇم

 ا٬مٶمرش ٫مثٜمة. 

                                                           

 . (204)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ـُ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىمقل :ٰمٽمپمڅم ْْحََٰ  . [2:ـمف] ﴾اْٟمَتَقىَٰ  ا٬ْمٶَمْرشِ  ٣َمَٛم  ا٬مرَّ

 .﴾ا٬ْمٶَمْرشِ  ٣َمَٛم  اْٟمَتَقىَٰ  ُٖمؿَّ ﴿ :ؾم٧م ُمقاـمـ ُمـ اًم٘مرآنوىم٤مل شمٕم٤ممم ذم 

 وآؾمت٘مرار.  سمٕمْمٝمؿ زادو اًمّمٕمقد,و آرشمٗم٤معو اًمٕمٚمق: ٰمٶمٽمڅمه وآٟمتقاء

 :ّم ڀمقڀمٿمتف رمحف اهلل شمٕم٤ممم٪مڅمل اإلٰمڅمم أمـ ا٬مٹمٿمؿ 

 ٟمٙمــــران ُمـ ومٞمف ُم٤م اًمذي شمٗمع   ار ويمذًمؽ قمال وىمد اؾمت٘مر وهل

 اًمِمٞمٌــ٤مين ص٤مطم٥م قمٌٞمدة وأسمق   أرسمـع هق اًمذي صٕمد ىمد ويمذاك

 سم٤مًم٘مــرآن اجلٝمــٛمل ُمـ أدرى   شمٗمًـــػمه ذم اًم٘مـــقل هذا خيت٤مر

 ذم ٕن اًمًامءٮ قمغم أي :شاًمًامء اهلل ذم اهلل؟ وم٘مؾ: أيـ ؾمئٚم٧م وم٢مذا»: ٪مق٬مف

 قمغم.  سمٛمٕمٜمك

ٌَٽمَّٺُمؿْ ﴿ :ومرقمقن قمـ خمؼما -قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل َُصٻم  َٕ  ﴾ا٬مٽمَّْخؾِ  ُٗمُذوعِ  ِّم  َو

 . اًمٜمخؾ ضمذوع قمغم أي [41:ـمف]

  :اٚمخٻمق٪مڅمت وأ٣مٛم أ٫مٝم وا٬مٶمرش

 . [156 :اًمتقسم٦م] ﴾ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿِ  ا٬ْمٶَمْرشِ  َربُّ  َوُهقَ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل 

, قمغم يمن اعمجٞمد أي [12 :اًمؼموج] ﴾اٚمَِْجٿمُد  ا٬ْمٶَمْرشِ  ُذو﴿ :وىم٤مل

 اًمقاؾمع. 
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ٌَْحڅمنَ » :-٤مريض اهلل قمٜمٝم- وذم طمدي٨م ضمقيري٦م  َٙمٻْمٹِمفِ  ٣َمَددَ  اهلل َؤمَِحټْمِدهِ  ُٟم

فِ  َوِرَوڅم ًِ ش٫َمٻمََِمٕمِفِ  َوِٰمَدادَ  ٣َمْر٠ِمفِ  َوِزڀَمڇمَ  ڀَمٸْم
أظمرضمف ُمًٚمؿ, ومٚمق يم٤من ذم , (1)

 اعمخٚمقىم٤مت أيمؼم ُمٜمف ًمذيمره.

  :ا٬مٶمٻمؿ أهؾ أ٪مقال ٰمـ ا٬مٲمحٿمح ٣مٛم اٚمخٻمق٪مڅمت أول وهق

ـْ  ٌْدِ  ومَٕم ـِ  قَم ـِ  قَمْٛمِرو اهلل سْم َرؾُمقل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :ىَم٤مَل  -اهلل قمٜمفريض -اًْمَٕم٤مصِ  سْم

اَلئِِؼ  اهلل َٰمٹَمڅمِديرَ  ٫َمَتچَم » :اهلل َيُ٘مقُل  ٌَْؾ  اْْلَ ٻُمَؼ  َأنْ  ٪َم ََمَواِت  ََيْ ًَّ َْرَض  ا٬م ْٕ  َوا

٥مَ  ًِ شاٚمَْڅمءِ  ٣َمَٛم  َو٣َمْر٠ُمفُ : ٪َمڅمَل  َٟمٽمَڇٍم، َأ٬ْمَػ  ٔمَِخټْم
(2)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

  :وهق أ٣مٛم اٚمخٻمق٪مڅمت

 َدَرَٗمڇٍم، ِٰمڅمَئڇمَ  اجَلٽمَّڇمِ  ِّم  إِنَّ » اهلل شمٕم٤ممم: رمحف٩مٸمل صحٿمح اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري 

َهڅم ـَ  َأ٣َمدَّ ََمءِ  َٔم٥ْمَ  ٫َمََم  َٔمٿْمٽمَپُمََم  َٰمڅم َدَرَٗمَت٥ْمِ  ٫ُمؾُّ  َٟمٌٿِمٻمِِف، ِّم  اهلل ٬مٻِْمټُمَجڅمِهِدي ًَّ  ا٬م

ٻُمقهُ  َٟمځَم٬ْمُتؿُ  ٩َمڃمَِذا َوإَْرِض، ًَ فُ  ا٬مٸِمْرَدْوَس، اهلل ٩َم  اجَلٽمَّڇِم، َوَأ٣ْمَٛم  اجَلٽمَّڇِم، َأْوَٟمطُ  ٩َمڃمڀِمَّ

، ٣َمْرُش  َو٩َمْق٪َمفُ  ـِ ْْحَ رُ  َوِٰمٽمْفُ  ا٬مرَّ شاجَلٽمَّڇمِ  َأهْنڅَمرُ  َٕمٸَمجَّ
ريض اهلل -قمـ أيب هريرة  ,(3)

 .-قمٜمف

 

 

                                                           

 .(5453)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 . (5320)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
 .(5463)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
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 :وْحٻمتف ٖمَمڀمٿمڇم، و٪مٿمؾ أرٔمٶمڇم

َؽ  ٣َمْرَش  َوحَيْټِمُؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل   ﴾َٖمََمڀمٿَِمڇمٌ  َيْقَٰمئِذٍ  ٩َمْق٪َمپُمؿْ  َرٔم 

 . [14:احل٤مىم٦م]

ـِ  -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م ضم٤مسمر   -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -اًمٜمٌل قَم

َث  َأنْ  ِٓم  ُأِذنَ » :ىَم٤مَل  ـْ  ُأَ٘مد  ـْ  َٰمٻَمٍؽ  ٣َم ـْ  َٰماَلئِٺَمڇمِ  ِٰم ٻَمڇمِ  اهلل ِٰم  َٔم٥ْمَ  َٰمڅم إِنَّ  ا٬ْمٶَمْرِش، َْحَ

َٜمةُ  ٣َمڅمٕمٹِِمفِ  إ٦َِم  ُأُذڀمِفِ  ٠َمْحټَمڇمِ  ًِ ٌْعِ  َٰم  ش٣َمڅممٍ  ِٰمڅمَئڇمِ  َٟم
(1)

 أسمق داود. أظمرضمف

  :٫مثٜمة ٰمٽمپمڅم -قمز وضمؾ-وإد٬مڇم ٣مٛم إٖمٌڅمت ٣مٻمق اهلل 

ُؿ ََيَڅم٩ُمقنَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل: ا٬مٸمق٪مٿمڇم أد٬مڇم -1 ـ َرِبَّ  ﴾٩َمْق٪ِمپِمؿْ  ٰم 

 .[23:اًمٜمحؾ]

 ومقق قمٜمده يمت٤مسم٤م اهلل يمت٥م إن» :طىم٤مل رؾمقل اهلل : ا٬مٶمٽمديڇم أد٬مڇم -5

 شهمْمٌل ؾمٌ٘م٧م رمحتل إن اًمٕمرش
(2)

ريض اهلل -, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة 

  .-قمٜمف

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٕمروج سم٤مًمٜمٌل أدًم٦م ومٞمٝم٤م ومٞمدظمؾ: إ٬مٿمف ا٬مٶمروج أد٬مڇم -0

 َٕمٶْمُرُج ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل إمم طمٞم٨م ؿم٤مء اهلل ُمـ اًمٕمغم, -وؾمٚمؿ

وُح  اٚماََْلئِٺَمڇمُ   .أقمغم إمم أؾمٗمؾ ُمـ , واًمٕمروج[4:اعمٕمراج] ﴾إ٬َِمٿْمفِ  َوا٬مرُّ

                                                           

 (.4454) سننويف  أبو داودأخرجو اإلمام  (1)

 .(4455)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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 ا٬مٴمَّٿم چُم  ا٬ْمٺَمٻمِؿُ  َيٲْمٶَمُد  إ٬َِمٿْمفِ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل :ا٬مٲمٶمقد أد٬مڇم -4 

څم٬مُِح  َوا٬ْمٶَمټَمُؾ   .[13:وم٤مـمر] ﴾َيْر٩َمٶُمفُ  ا٬مٲمَّ

٩َمٶَمفُ  َٔمؾ: ﴿-قمز وضمؾ-اهلل  ٪مڅمل إ٬مٿمف ا٬مر٩مع وأد٬مڇم -2  , ﴾اهلل إ٬َِمٿْمفِ  رَّ

 .[125:اًمٜم٤ًمء]

ـ َأَأِٰمٽمُتؿ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىمقل: ا٬مًَمء ّم أڀمف أد٬مڇم -3 ََمءِ  ِّم  ٰمَّ ًَّ  ﴾ا٬م

  .[13:اعمٚمؽ]

 ّم ٰمـ أٰم٥م وأڀمڅم ٕمځمٰمٽمقين أٓ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وىمقل رؾمقل اهلل 

شا٬مًَمء
  .-ريض اهلل قمٜمف-ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد  ,(1)

صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 

ـْ  َيْرَْحْٺُمؿْ  إَْرضِ  أْهَؾ  اْرَْحُقا» :-وؾمٚمؿ َمء ّم َٰم ًَّ شا٬م
(2)

 , أظمرضمف اًمؽمُمذي.

ٌ ِح ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل: ا٬مٶمٻمق أد٬مڇم -4 ٣َْمَٛم  َرٔم َؽ  اْٟمؿَ  َٟم ْٕ , [1:آقمغم] ﴾ا

 .﴾ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿُ  ا٬ْمٶَم٤ِمُّ  َوُهقَ ﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًمف

 شم٘مدم, ٕن ُمـ ُمٕم٤مين آؾمتقاء اًمٕمٚمق.  يمام: آٟمتقاء أد٬مڇم -5 

أدٟمك, وُمـ أؿمٝمر  إمم أقمغم ُمـ يٙمقن اًمٜمزول وم٢من: ا٬مٽمزول أد٬مڇم -6 

ٽمَڅم َيٽمِْزُل » :-ريض اهلل قمٜمف-أطم٤مدي٨م هذه اًمّمٗم٦م طمدي٨م أيب هريرة   ٕمٌڅمرك َرٔمُّ

                                                           

 .(1334), واإلمام مسلم يف صحيحو (4021)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 , (1654), واإلمام الرتمذي يف سننو (4641)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)
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ـْ : ٩مٿمٹمقل ا٬مٻمٿمؾ، ُٖمٻُمډُم  يٌٹمك ٘م٥م ا٬مدڀمٿمڅم، ٟمَمء إ٦م ٬مٿمٻمڇمٍ  ٫مؾَّ  وٕمٶمڅم٦م  يد٣مقين َٰم

ـْ  ٬مف؟ ٩مځمٟمتجٿمچَم  ـْ  ٩مځم٣مٴمٿَمف؟ يًځم٬ُمٽمل َٰم ش٬مف ٩مځم٨مٸمرَ  يًتٷمٸمرين َٰم
(1)

  , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

اًمٕمٚمق يمام هق ىمقل أهؾ  ذم ُيرى -قمز وضمؾ-اهلل  ٕن: ا٬مرؤيڇم أد٬مڇم -13

 ٫مَم رٔمٺمؿ ٟمٞمون إڀمٺمؿ» :-ريض اهلل قمٜمف-اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٕمـ أيب هريرة 

 شا٬مٹمټمر ٕمرون
(2)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واًم٘مٛمر يرى ذم اًمٕمٚمق.

ومٗمل طمدي٨م ضم٤مسمر  إ٦م ا٬مًَمء، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إ٠مڅمرة ا٬مٽمٌل -11

 َٕمَر٫ْمڈُم  َو٪َمْد » :اًمٓمقيؾ ذم احل٩م, اًمذي أظمرج ُمًٚمؿ, وومٞمف -قمٜمفريض اهلل -

ـْ  َٰمڅم ٩مٿِمٺُمؿْ  ځَم٬ُمقنَ  َوَأڀْمُتؿْ  اهلل، ٫مَِتڅمُب  ٔمِِف، ا٣ْمَتٲَمټْمُتؿْ  إِنِ  َٔمٶْمَدهُ  َٕمٳِمٻمُّقا ٬َم ًْ  ٩َمََم  ٣َمٽم ل، ُٕم

ٷْمڈَم  ٪َمْد  َأڀمََّؽ  ڀَمٱْمپَمُد : ٪َمڅم٬ُمقا ش٪َمڅمئِٻُمقَن؟ َأڀْمُتؿْ  ْيڈَم  َٔمٻمَّ ٌَٶِمفِ : ٩َمٹَمڅمَل  َوڀَمٲَمْحڈَم، َوَأدَّ  ٔمڃِمِْص

ٌَّڅمَٔمڇِم، ًَّ ََمءِ  إ٦َِم  َيْر٩َمٶُمپَمڅم ا٬م ًَّ ،» ا٬مٽمَّڅمسِ  إ٦َِم  َوَيٽمْٺُمُتپَمڅم ا٬م ، ا٠ْمپَمْد، ا٬مٻمپمؿَّ  شا٠ْمپَمْد  ا٬مٻمپمؿَّ

اٍت  َٖماَلَث  شَٰمرَّ
(3)

. 

٣مـ ٩مر٣مقن أڀمف أراد ا٬مٲمٶمقد إ٦م ا٬مًَمء ٕن  -قمز وضمؾ-إٙمٌڅمر اهلل  -15

ـِ  َهڅمَٰمڅمنُ  َيڅم﴿: ٰمقٟمك ٪مد أٙمٝمه أن رٔمف ّم ا٬مًَمء ً٘مڅم ِٓم  أْم  َأْٔمٻُمغُ  ٬َمٶَم٤م   َسْ

ٌَڅمَب  َْٟم ْٕ ٌَڅمَب   ا ََمَواِت  َأْٟم ًَّ ٻمِعَ  ا٬م , إمم [04 ,03 :هم٤مومر] ﴾ُٰمقَٟمك إ٬َِمفِ  إ٦َِم  ٩َمځَم١مَّ

 همػم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م.

                                                           

 . (425), واإلمام مسلم يف صحيحو (1142)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 . (300), واإلمام مسلم يف صحيحو (224)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 . (1515)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (0)
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 -قمز وضمؾ-وم٢من اًمٕمٚمق يمامل واًمًٗمؾ ٟم٘مص واهلل : ا٬مد٬مٿمؾ ا٬مٶمٹم٤م - 10

 ُمقصقف سم٤مًمٙمامل اعمٓمٚمؼ وُمٜمف قمٚمق اًمذات واًمّمٗم٤مت واًم٘مٝمر.

وم٢من اًم٘مٚمقب إذا أطم٧ًم سمٌمء شمٕمٚم٘م٧م سم٤مًمٕمٚمق ٓ  :ا٬مد٬مٿمؾ اْلز -14

 سمٖمػمه. 

 :(220/ 3)قاٍ ؽٝذ اإلعالّ صمح٘ اهلل تعاىل نُا يف اجملُٛع 

ـْ  اهلل  يَم٤منَ  " :وَمَ٘م٤مَل  اعمَُْتَٙمٚمِِّٛملمَ  سَمْٕمضِ  جَمْٚمَِس  طَمَيَ  َأٟمهفُ  اهلٛمداين ضَمْٕمَٗمرٍ  َأيِب  قَم

 َٓ ـْ  َدقْمٜم٤َم ُأؾْمَت٤مذُ  َي٤م :وَمَ٘م٤مَل  ," قَمْرَش  َو  . اًْمَٕمْرشِ  ِذيْمرِ  ُِم

َٟم٤م ـْ  َأظْمؼِمْ وَراِت  َهِذهِ  قَم ُ تِل اًميه  َي٤م ىَمطُّ  قَم٤مِرٌف  ىَم٤مَل  َُم٤م ىُمُٚمقسمِٜم٤َم ذِم  َٟمِجْدَه٤م اًمه

ٓه  وَرةً  ىَمْٚمٌِفِ  ذِم  َوضَمدَ  اهلل إ َٓ  َيْٛمٜم٦َمً  شَمْٚمَتِٗم٧ُم  َٓ  اًْمُٕمُٚمقه  شَمْٓمُٚم٥ُم  َضُ ةً  َو َب . َيْنَ  وَمَيَ

يِن  :َوىَم٤مَل  َرْأؾِمفِ  قَمغَم  سمَِٞمِدهِ  َ يِن , اهلٛمداين طَمػمه َ  اهلٛمداين. طَمػمه

ْٞمُخ  َأَرادَ  ٌُقَدَه٤م سم٠َِمنه  إىْمَراَر اًْمِٗمَٓمرِ  َأنه  اًمِمه َه٤م َُمْٕم  َأُْمرٌ  ُهقَ  :وَمْقَق  َوَُمْدقُمقه

وِري   ْ  ومِْٓمِري   قَمْ٘مكِم   َضُ َتِٗمْدهُ  مَل ًْ ـْ  شَم دِ  ُِم ْٛمعِ  جُمَره ًه   سمِِخاَلِف  اًم
ِ
ؾْمتَِقاء ِٓ  قَمغَم  ا

َٛمَقاِت  ظَمْٚمِؼ  سَمْٕمدَ  - اًْمَٕمْرشِ  ًه َْرضِ  اًم ْٕ ٤ممٍ  ؾِمته٦مِ  ذِم  َوا ـْ  قُمٚمِؿَ  َهَذا وَم٢مِنه  - َأيه  ُِم

ْٛمعِ  ضِمَٝم٦مِ  ًه  ها .اًم
-وذًمؽ أن اإلٟم٤ًمن ُمٗمٓمقر قمغم اًم٘مقل سمٕمٚمق اهلل  ا٬مد٬مٿمؾ ا٬مٸمٴمري، -12

, وإٟمام شمٍمومف اًمّمقارف, وًمق ظُمكم سملم اإلٟم٤ًمن وقم٘مٞمدشمف اًمتل -قمز وضمؾ
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ومٓمر قمٚمٞمٝم٤م ًمٙم٤من ُم٤م ذيمر, ًمٙمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٜمحرف قمـ اًمٕم٘مٞمدة سم٥ًٌم 

 اعم١مصمرات اخل٤مرضمٞم٦م ُمـ اعمج٤مًمًلم, وهمػم ذًمؽ.

ـُ : ﴿شمٕم٤ممم وىمقًمف» :٪مق٬مف ْْحََٰ  ش:[2:ـمف] ﴾اْٟمَتَقىَٰ  ا٬ْمٶَمْرشِ  ٣َمَٛم  ا٬مرَّ

 شم٘مدم.  يمام وصٕمد ارشمٗمعو قمال أي 

وُمـ  سمـ صٗمقان اجلٝمٛمٞم٦م أشم٤ٌمع ضمٝمؿ سم٤مٓؾمتٞمالء: ومن آؾمتقاء وإن

 إًمٞمٝمؿ ُمـ اعمحروملم ًمٙمالم رب اًمٕم٤معملم. 

  رمحف اهلل شمٕم٤ممم:ا٬مٹمٿمؿ  أمـ ٪مڅمل اإلٰمڅمم

 اهلل زايدشم٤من ديـ وطمل ذم    مه٤م ضمٝمٛمل وٓم اًمٞمٝمقد ٟمقن

زقمٛم٧م اجلٝمٛمٞم٦م أن اؾمتقى سمٛمٕمٜمك اؾمتقمم ُمٕمتٛمديـ قمغم ىمقل  طمٞم٨م

  :ٕظمٓمؾ

 ُمـ همػم ؾمٞمػ وٓ دم ُمٝمراق   ىمد اؾمتقى سمنم قمغم اًمٕمراق 

 واجلَم٣مڇم          ا٬مًٽمڇم أهؾ ا٣متٹمڅمد أصقل ذح ٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مال٬مٺمڅمئل ّم

(1 /165): 

ـٌ  قَمْرؿِمفِ  قَمغَم -قمز وضمؾ-اهلل  َوَأنه  ـْ  سَم٤مِي فُ  َوَصَػ  يَماَم  ظَمْٚمِ٘مفِ  ُِم ًَ , يِمَت٤مسمِفِ  ذِم  َٟمْٗم

٤منِ  َوقَمغَم  ًَ
  سمُِٙمؾِّ  َأطَم٤مطَ , يَمْٞمٍػ  سماَِل  َوؾَمٚمهؿَ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصغمه  رؾمقًمف ًمِ

ٍ
ء , قِمْٚماًم  َرْ

ءٌ  ٫َمټِمْثٻمِفِ  ٬َمٿْمَس ﴿ ټِمٿمعُ  َوُهقَ  َرْ ًَّ ٌَٲِمٜمُ  ا٬م   .[11 :اًمِمقرى] ﴾ا٬ْم
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٤ٌَمَركَ  َوَأٟمهفُ  ظِمَرةِ  ذِم  ُيَرى َوشَمَٕم٤ممَم  شَم ْٔ َٛمُٕمقنَ  سم٠َِمسْمَّم٤مِرِهؿْ  اجْلَٜمه٦مِ  َأْهُؾ  َيَراهُ , ا ًْ  َوَي

 هاؿَم٤مَء.  َويَماَم  ؿَم٤مءَ  يَمْٞمَػ  يَماَلَُمفُ 
 صف١ ايٓظٍٚ: 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل أن -ريض اهلل قمٜمف- هريرة أيب وطمدي٨م» :٪مق٬مف

  :ىم٤مل -وؾمٚمؿ

ٽمڅم َيٽمِْزُل » ٌْٹَمك ٘م٥مَ ، ا٬مدڀمٿمڅم ا٬مًَمءِ  إ٦م ٬مٿمٻمڇمٍ  ٫مؾَّ  وٕمٶمڅم٦م ٕمٌڅمركَ  رٔمُّ  ا٬مٻمٿمؾِ  ُٖمٻُمډُم  َي

ځَم٬ُمٽمِل ٰمـ، ٬مفُ  ٩مځَمٟمتجٿمچُم  َيد٣مقين ٰمـ: يٹمقُل ، أٙمرِ  ًْ  َيًتٷمٸمرين ٰمـ، ٩مځُم٣ْمٴمٿِمفِ  َي

 ش٬مفُ  ٩مځَم٨ْمٸِمرُ 
(1)

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 ؿم٤مء ُمتك اهلل يٜمزل وم٢من اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمّمٗم٤مت ُمـ وهل اًمٜمزول صٗم٦م ُمٜمف ومُٞمث٧ٌم

 اًمٚمٞمؾ. ُمـ إظمػم اًمثٚم٨م ويمٞمػ ؿم٤مء ذم

  :٣مر٩مڇم ٣مٱمٿمڇم يدڀمق وٖمٌڈم ٣مٽمف أڀمف 

 :ىَم٤مَل  َوؾَمٚمهؿَ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصغمه َرؾُمقل اهلل  إِنه  :-٤مريض اهلل قمٜمٝم-ومٕمـ قَم٤مِيَِم٦مُ 

ـْ  َٰمڅم» ـْ  َيْقمٍ  ِٰم ًٌْدا اهلل ٩مٿِمفِ  ُيٶْمتَِؼ  َأنْ  َأ٫ْمَثَرِٰم ـَ  ٣َم ـْ  ا٬مٽمَّڅمِر، ِٰم فُ  ٣َمَر٩َمڇَم، َيْقمِ  ِٰم  َوإڀِمَّ

ٌَڅمِهل ُٖمؿَّ  ٬َمٿَمْدڀُمق، ِء؟ َأَرادَ  َٰمڅم: ٩َمٿَمٹُمقُل  اٚماََْلئِٺَمڇَم، ِِبِؿِ  ُي َٓ  شَهڂُم
 أظمرضمف ُمًٚمؿ. , (2)

 

                                                           

  (.425)مسلم يف صحيحو  واإلمام (,1142)البخاري يف صحيحو  أخرجو اإلمام (1)

 .(1045)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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 ٰمـ ا٬مرب يٺمقن ٰمڅم أ٪مرب» :-ريض اهلل قمٜمف-قمًٌف سمـ قمٛمرو طمدي٨م وذم

شأٙمر ا٬مٻمٿمؾ ٗمقف ّم ا٬مٶمٌد
(1)

 أظمرضمف أمحد.  ,

ًٓ يٚمٞمؼ اعمتقاشمرات ُمـ اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم اًمٜمزول وطمدي٨م  ومٞمٜمزل شمٕم٤ممم ٟمزو

ءٌ  ٫َمټِمْثٻمِفِ  ٬َمٿْمَس ﴿ :سمجالًمف ټِمٿمعُ  َوُهقَ  َرْ ًَّ ٌَٲِمٜمُ  ا٬م  . [11:اًمِمقرى] ﴾ا٬ْم

  :وڀمزو٬مف ٘مٹمٿمٹمل

 ٰمـ ٩مځم٣مٴمٿمف، يًځم٬مٽمل ٰمـ ٬مف، ٩مڅمٟمتجٿمچم يد٣مقين ٰمـ»ي٘مقل:  أٟمف واًمدًمٞمؾ

 .-قمز وضمؾ-اهلل  ُمـ إٓ يٙمقن ٓ وهذا ,ش٬مف ٩مځم٨مٸمر يًتٷمٸمرين

ِ٘مٿمؿُ  ا٬ْمٷَمٸُمقرُ  َوُهقَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل    .﴾ا٬مرَّ

ڀُمقَب  َيٷْمٸِمرُ  َوَٰمـ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤ملو َّٓ  ا٬مذُّ  . [102:قمٛمران آل] ﴾ اهلل إِ

 واًمٜمزول وآؾمتقاء, وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمق يٜمٙمرون اًمٌدع وأهؾ

 اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩مو وؾمٜم٦م رؾمقًمف -قمز وضمؾ-يمت٤مب اهلل  عمخ٤مًمٗمتٝمؿ وهذا

 .اهلل قمٚمٞمٝمؿ روقان اًمّم٤مًمح

 يٜمزل ي٘مقًمقن اعمٌتدقم٦م ٕن اهلل طم٘مٞم٘م٦م ٟمزول ٟمص ذمش: رسمٜم٤م يٜمزل» :٪مق٬مف

 شمٜمزل رمحتف. :يٜمزل أُمره, وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ُمٚمؽ

                                                           

, وىو يف الصحيح (245), والنسائي (0246), والرتمذي (1544)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 ىذا حديث حسن.   :, وقال فيو(1312)ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
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 شم٤ٌمرك رسمٜم٤م يٜمزل» :ي٘مقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومػمد قمٚمٞمٝمؿ سم٠من اًمٜمٌل

  .شوشمٕم٤ممم

 اًمدٟمٞم٤م. اًمًامء إمم ًمٞمٚم٦م يمؾ وىمٞمده ذم ومّمٞمح قمريب وىم٤مل هذا سمٚم٤ًمن

  رمحف اهلل شمٕم٤ممم:ٔمـ أب داود  ٪مڅمل اإلٰمڅمم أٔمق ٔمٺمر

ٌه٤مُر ذم يمُ  َوىُمْؾ َيٜمِْزُل  ُح ـسماِل يَمْٞمػ ضَم    َٚم٦مٍ ـؾِّ ًَمٞمْ ـاجَل  ؾه اًمقاطمُد اعمَتَٛمدِّ

ٟمٞم٤م َيٛمُ  ٌَِؼ اًمدُّ ٛم   ٚمِفِ ــُـّ سمَِٗمْْم ـإمم ـَم ًه  وشُمْٗمتــــوَمُتْٗمَرُج َأسْمقاُب اًم
ِ
 ُح ـ٤مء

تٖمِٗمٌر َيْٚمَؼ همَ  :َي٘مقُل  ًْ ا وِرزىًم٤م وم٠مُْمٜمَ  ٤  مومًِراـأٓ ُُم َتٛمٜمٌِح ظَمػْمً ًْ  ُح ــــوُُم

ٌِّ    َرَوى َذاَك ىَمقٌم ٓ ُيَردُّ طَمِديَثٝمؿ سمقُهؿ وىُم  ُحقاــأٓ ظَم٤مَب ىَمْقٌم يمذه

 وٰمثٻمف ا٬مٹمقل اٚمٽمًقب إ٦م ٠مٿمخ اإلٟمالم: 

 وإمم اًمًامء سمٖمػم يمٞمػ يٜمزل   واعم١مُمٜمقن يرون طم٘م٤م رهبؿ 

وُي٥م أن شمّم٤من  شم٘مٚمف وٓ شمٔمٚمف ٓ اًمًامء أن شمٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ

 واًمتِمٌٞمف يمام شمّم٤من قمـ اًمتٕمٓمٞمؾ واًمتحريػ.اًمّمٗم٤مت قمـ اًمتٛمثٞمؾ 

يمٞمٗمٞم٦م  وهل٤م إٓ صٗم٦م ُمـ ُم٤م وإٓ, ًمٜم٤م ُمٕمٚمقم أي يمٞمػ :ش٫مٿمػ ٔمال» :و٪مق٬مف

 .قمز وضمؾيٕمٚمٛمٝم٤م اهلل 

 : شيدقمقين ُمـ ي٘مقل» :وّم ٪مق٬مف

 سمحرف يتٙمٚمؿ وهق شمٕم٤ممم -قمز وضمؾ- هلل اًمٙمالم صٗم٦م إصم٤ٌمت :٩مٿمف

 شمٕم٤ممم.ُمتك ؿم٤مء ويمٞمػ ؿم٤مء قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل  صقتو
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 َوىَم٤مَل :﴿-قمز وضمؾ-اهلل  ُمثؾ ىمقل :شًمف وم٤مؾمتجٞم٥م يدقمقين ُمـ» :٪مق٬مف

 . [33:هم٤مومرش]ًَمُٙمؿْ  َأؾْمَتِج٥ْم  اْدقُمقيِن  َرسمُُّٙمؿُ 

  :وآٟمتجڅمٔمڇم ٕمٺمقن ٣مٛم ٖمالٖمڇم أوٗمف

 ًمٚم٤ًميؾ اعمٓمٚمقب. -قمز وضمؾ-اهلل  حي٘مؼ أن: إول

 . اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم طمًٜم٤مت اهلل ًمف يدظمر أن :ا٬مثڅمين

دقم٤ميؽ, ومٗمل  سم٘مدر اًمنم ُمـ قمٜمف -قمز وضمؾ-اهلل  يٍمف أن: ا٬مثڅم٬مډم

 :ىَم٤مَل  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -اًمٜمٌل َأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 

ـْ  َٰمڅم» ٻمِؿٍ  ِٰم ًْ َٓ  إِْٖمٌؿ، ٩مٿِمپَمڅم ٬َمٿْمَس  ٔمَِد٣ْمَقةٍ  َيْد٣ُمق ُٰم َّٓ  َرِ٘مٍؿ، ٪َمٴمٿِمٶَمڇمُ  َو څم َأ٣ْمٴَمڅمهُ  إِ  اهلل ِِبَ

څم :َٖماَلٍث  إِْ٘مَدى َؾ  َأنْ  إِٰمَّ څم َد٣ْمَقُٕمُف، ٬َمفُ  ُٕمٶَمجَّ ِٙمَرَهڅم َوإِٰمَّ ِٙمَرِة، ِّم  ٬َمفُ  َأْن َيدَّ ْٔ څم ا  َوإِٰمَّ

َف  َأنْ  ـَ  ٣َمٽمْفُ  َيٮْمِ قءِ  ِٰم ًُّ شاهلل َأ٫ْمَثرُ  " :٪َمڅمَل  ڀُمٺْمثُِر، إًِذا :٪َمڅم٬ُمقا " ِٰمْثٻَمپَمڅم ا٬م
(1)

. 

 طم٤مضمتف, وٓ -قمز وضمؾ-أن ي٠ًمل اهلل ش: وُمـ ي٠ًمًمٜمل وم٠مقمٓمٞمف» :٪مق٬مف

 :-ريض اهلل قمٜمف-اعمٖمػمة  طمدي٨م ذم اهلل يمام أقمٓمك وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمع عم٤م ُم٤مٟمع

شٰمٽمٶمڈم ٚمڅم ٰمٶمٴمل وٓ أ٣مٴمٿمڈم ٚمڅم ٰمڅمڀمع ا٬مٻمپمؿ ٓ]»
(2)

 [ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

                                                           

, وعبد بن محيد يف "ادلنتخب" 13/531, وابن أيب شيبة (11100)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
, وىو يف الصحيح (1103), والبيهقي يف "الشعب"  (413), والبخاري يف "األدب ادلفرد" (604)

 . (415)ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
 (.260)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,544)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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اعمٖمٗمرة هل ؾمؽم اًمذٟم٥م واًمتج٤موز قمٜمف, : شًمف وم٤مهمٗمر يًتٖمٗمرين ُمـ» :٪مق٬مف 

ڀُمقَب  َيٷْمٸِمرُ  َوَٰمـ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىمد ىم٤مل َّٓ  ا٬مذُّ  أن قمغم يدل وهذا ﴾اهلل إِ

 . اهلل طم٘مٞم٘م٦م هق اعمتٙمٚمؿ

 قمغم ُم٤م شم٘مدم.ش: واًمٜمزول يٙمقن ُمـ أقمغم» :٪مق٬مف

هبذا احلدي٨م إصم٤ٌمت صٗمتل اًمٕمٚمق  -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-وم٠مراد اًمِمٞمخ 

 .-قمز وضمؾ-واًمٜمزول هلل 
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 رايفكض٠ اخلاَغ١ عؾض: ٌٖ اهلل َعٓا؟د

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 اهلل ُمٕمٜم٤م؟ هؾاًمٗم٘مرة اخل٤مُم٦ًم قمنم: 

 هؾ اهلل ُمٕمٜم٤م؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -12 

َوُهَق َٰمٶَمٺُمْؿ ﴿ :ُمٕمٜم٤م سمٕمٚمٛمف, واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم -قمز وضمؾ-اهلل وم٘مؾ: 

ـَ َٰمڅم ٫ُمٽمُْتؿْ   .[4 :احلديد] ﴾َأْي

َْرِض َيٶْمٻمَ ﴿ :و٪مق٬مف ْٕ ََمَواِت َوِّم ا ًَّ ٫ُمْؿ َوَٗمپْمَر٫ُمْؿ َوَيٶْمٻَمُؿ  ؿُ َوُهَق اهلل ِّم ا٬م ِهَّ

ٌُقنَ ٕمَ َٰمڅم 
ًِ  . [0 :إٟمٕم٤مم] ﴾ٺْم

اعمراد أٟمف اهلل اًمذي يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًٛمقات : -رمحف اهلل شمٕم٤ممم- ىم٤مل اسمـ يمثػم

 وُم٤م ذم إرض, ُمـ ه وضمٝمر. 

  :الشرح

  :اعمٕمٞم٦م ُٕمريـعم٤م شمٙمٚمؿ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٕمٚمق, ٟم٤مؾم٥م أن يتٙمٚمؿ قمـ  

 اجلٛمع سملم أدًم٦م اًمٕمٚمق, واعمٕمٞم٦م. إول:

قمغم اًمقضمف احلؼ اًمذي يثٌتف أهؾ اًمًٜم٦م  -قمز وضمؾ-اصم٤ٌمت ُمٕمٞم٦م هلل  ا٬مثڅمين:

 سمٕمٞمًدا قمـ خترص٤مت اعمٌتدقم٦م.

سمٕمٛمقم أدًم٦م اعمٕمٞم٦م ُمثؾ  ُمٙم٤من ُمًتدًملم يمؾ اهلل ذم أن اعمٌتدقم٦م وىمد ذه٥م

ـَ  َٰمٶَمٺُمؿْ  َوُهقَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىمقل   .[4:احلديد] ﴾٫ُمٽمُتؿْ  َٰمڅم َأْي
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ْ ﴿ :-قمز وضمؾ- وىمقًمف ََمَواِت  ِّم  َٰمڅم اهلل َيٶْمٻَمؿُ  َأنَّ  َٕمرَ  َأمَل ًَّ َْرضِ  ِّم  َوَٰمڅم ا٬م ْٕ  ا

َّٓ  َٖماَلَٖمڇمٍ  ڀمَّْجَقىَٰ  ِٰمـ َيٺُمقنُ  َٰمڅم َٓ  َرأمٶُِمپُمؿْ  ُهقَ  إِ ڇمٍ  َو ًَ َّٓ  مَخْ َٓ  َٟمڅمِدُٟمپُمؿْ  ُهقَ  إِ  َأْدڀَمكَٰ  َو

٬مَِؽ  ِٰمـ َٓ  َذَٰ َّٓ  َأ٫ْمَثرَ  َو ـَ  َٰمٶَمپُمؿْ  ُهقَ  إِ ٌ ُئپُمؿ ُٖمؿَّ  ٫َمڅمڀُمقا َٰمڅم َأْي  ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ  َيْقمَ  ٣َمټِمٻُمقا ٔمََِم  ُيٽمَ

ءٍ  اهلل ٔمٺُِمؾ   إِنَّ   . [3:اعمج٤مدًم٦م] ﴾٣َمٻمٿِمؿٌ  َرْ

ٽمِل﴿ :و٪مق٬مف   ,[43:ـمف] ﴾َوَأَرىَٰ  َأْٟمټَمعُ  َٰمٶَمٺُمََم  إڀِمَّ

َزنْ  َٓ ﴿ :و٪مق٬مف , وأي٤مت قمغم فم٤مهره٤م ذم [43:اًمتقسم٦م] ﴾اهلل َٰمٶَمٽمَڅم إِنَّ  ََتْ

  إصم٤ٌمت ُمٕمٞم٦م اهلل قمغم ُم٤م ي٠ميت.

  :أ٪مًڅمم اٚمٶمٿمڇم

  :ُمٜم٘مًٛم٦م إمم ىمًٛملم -قمز وضمؾ-ُمٕمٞم٦م اهلل 

  ٣مڅمٰمڇم. ٰمٶمٿمڇم -1

 وهمػم واًمًٚمٓم٤من اًم٘مٝمرو واإلطم٤مـم٦م اًمٕمٚمؿ شم٘متيض وهذه اعمخٚمقىم٤مت جلٛمٞمع

 .اًمرسمقسمٞم٦م ظمّم٤ميص ُمـ ذًمؽ

  ٙمڅمصڇم. ٰمٶمٿمڇم -5

واًمٙمالءة, وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٕم٤مين  احلٗمظو اًمت٠ميٞمدو اًمٜمٍم شم٘متيض وهذه

 اعمٕمٞم٦م.
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وحمٛمد  ُمقؾمك ذيمر ذم شم٘مدم يمام سمِمخص ىُمٞمد ُم٤م ُمٜمٝم٤م اخل٤مص٦م واعمٕمٞم٦م ☜

ٽم٥ِمَ  اهلل ٚمََعَ  َوإِنَّ ﴿ :-قمز وضمؾ- يم٘مقًمف سمقصػ ىُمٞمِّدَ  ُم٤م وُمٜمٝم٤م ًِ  ﴾اْٚمُْح

 . [43:اًمٕمٜمٙمٌقت]

ـَ  اهلل َٰمعَ  إِنَّ ﴿ ٹَمقا ا٬مَِّذي  .ذًمؽ وهمػم ,[155:اًمٜمحؾ] ﴾إمَّ

 ُمٕمٜم٤م -قمز وضمؾ-اهلل  يمقن ُمـ يٚمزم هؾ ٬مٺمـ ا٬مًڂمال ا٬مذي ُيٴمرح: ☜ 

 ؟ سم٤معمخٚمقىم٤مت خمتٚمًٓم٤م أو اهلل ُمتحًدا يٙمقن أن

 اًمًامء ذم اًم٘مٛمرو ُمٕمل اًم٘مٛمرو أؾمػم زًم٧م ُم٤م شم٘مقل ٕٟمؽ يٚمزم ٓ اجلقاب:

 اظمتالط قمغم شمدل ومال ُمّم٤مطم٦ٌم ُمٓمٚمؼ قمغم شمدل ويمٚمٛم٦م ُمع إرض ذم أٟم٧مو

 وٓ احت٤مٍد.

 وهل زوضمتل ُمٕمل, أي أهن٤م ذم قمّمٛمتف, اًمرضمؾ ىمقل قمغم ذًمؽمم٤م يدل و 

 إقمداء ًمّمد اًمٌالد أـمراف إمم ضمٜمقده طملم يرؾمؾ اعمٚمؽ وي٘مقل سمٞمتٝم٤م ذم

 ذم يٌٙمل واسمٜمف اًمٌٞم٧م أقمغم ذم يٙمقن ورسمام يم٘مقل إبو ُمٕمٙمؿ وأٟم٤م ؾمػموا

 ُمٕمؽ. أٟم٤م شمٌٙمل ٓ ومٞم٘مقل أؾمٗمٚمف

ـَ  َٰمٶَمٺُمؿْ  َوُهقَ ﴿ :٪مق٬مفف اًمٙمالم ؾمٞم٤مىم٦م ُمـ يٕمرف أن اعمٕمٜمك صمؿ   َٰمڅم َأْي

 . ﴾٫ُمٽمُتؿْ 

 ًمق صمؿ قمرؿمف قمغم -قمز وضمؾ-وم٤مهلل  سم٤مًمٕم٤ٌمد وخمتٚمط ُمتحد أٟمف يٕمٜمل ٓ

 قمغم إصم٤ٌمت آؾمتقاء سملم أي٦م هذه اهلل ذم أي٦م, ًمقضمدٟم٤م أن اهلل ىمد مجع شم٠مُمٚمٜم٤م
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ََمَواِت  َٙمٻَمَؼ  ا٬مَِّذي ُهقَ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل واعمٕمٞم٦م, اًمٕمرش ًَّ َْرَض  ا٬م ْٕ  َوا

څممٍ  ِٟمتَّڇمِ  ِّم  َْرضِ  ِّم  َيٻمڊُِم  َٰمڅم َيٶْمٻَمؿُ  ا٬ْمٶَمْرشِ  ٣َمَٛم  اْٟمَتَقىَٰ  ُٖمؿَّ  َأيَّ ْٕ ُرُج  َوَٰمڅم ا  ِٰمٽمْپَمڅم ََيْ

ـَ  َيٽمِزُل  َوَٰمڅم ََمءِ  ِٰم ًَّ ـَ  َٰمٶَمٺُمؿْ  َوُهقَ  ٩مٿِمپَمڅم َيٶْمُرُج  َوَٰمڅم ا٬م  َٕمٶْمټَمٻُمقنَ  َواهلل ٔمََِم  ٫ُمٽمُتؿْ  َٰمڅم َأْي

 .[4:احلديد ] ﴾َٔمٲِمٜمٌ 

 ٓ أهنام قمغم يدل واطمدة آي٦م ذم سمٞمٜمٝمام ىمد مجع -قمز وضمؾ-اهلل  ويمقن

 وآحت٤مد آظمتالط شم٘متيض اهلل خلٚم٘م٦م ُمٕمٞم٦م أن اعمٕمٜمك يم٤من ًمقو يتٜم٤مىمْم٤من

 َواهلل ٔمََِم ﴿ سم٘مقًمف: أي٦م إن اهلل ظمتؿ صمؿ اؾمتقى اًمٕمرش قمغم اًمرمحـ ًمٜم٤مىمْم٧م

 . ﴾َٔمٲِمٜمٌ  َٕمٶْمټَمٻُمقنَ 

 .ذًمؽ همػمو وؾمٚمٓم٤من وقمٚمؿ ؾمٛمعو سمٍم ُمٕمٞم٦م اعمٕمٞم٦م أن قمغم ومدل

ََمَواِت  اهلل ِّم  َوُهقَ ﴿ :و٪مق٬مف» :٪مق٬مف  ًَّ َْرضِ  َوِّم  ا٬م ْٕ ٫ُمؿْ  َيٶْمٻَمؿُ  ا  ِهَّ

ٌُقن َٰمڅم َوَيٶْمٻَمؿُ  َوَٗمپْمَر٫ُمؿْ 
ًِ   .[ش0: إٟمٕم٤مم﴾ ]َٕمٺْم

 سمذاشمف إرض وذم سمذاشمف اًمًامء اهلل ذم سم٠من أي٦م شمدل قمغم أن :اٚمٌتد٣مڇم ٪مڅمل

إرض إًمف  اًمًٛمقات وذم ذم هب٤م وهق اعمراد سم٠من اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٚمٞمٝمؿ ومرد

  ُمٕمٌقد.

اهلل  وهق﴿ :اًمقىمػ قمغم اًمًاموات ومت٘مقل ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم و

  اًمًٛمقات. قمغم اهلل سمذاشمف وهق أي ﴾ا٬مًټمقات ّم
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ٌُقن َٰمڅم وٗمپمر٫مؿ َوَيٶْمٻَمؿُ  ه٫مؿ يٶمٻمؿ إرض وّم﴿
ًِ , وهق قمغم ﴾َٕمٺْم

  سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ.قمرؿمف ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت, ومٝمق 

 ذم وُم٤م اًمًٛمقات ذم ُم٤م يٕمٚمؿ اهلل اًمذي أٟمف اعمراد يمثػم: اسمـ ىم٤مل» :٪مق٬مف

 ش: وهذا شمٗمًػم اًمًٚمػ ًممي٦م وضمٝمر ه ُمـ إرض

 صمؿ اًمٌٍمي اًم٘مرر يمثػم سمـ قمٛمر سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٗمداء هق أسمق: وأمـ ٫مثٜم

 ُمـ أؿمٝمر اعمٗمنيـ وشمٗمًػمه أطمًـ اًمتٗم٤مؾمػم. ,(هـ444 :اعمتقرم) اًمدُمِم٘مل

ًٓ  شم٘متيض ٓ (اهلل ُمٕمل) يمٚمٛم٦م أن يٕمٚمؿ ُمقطمد واعمٝمؿ أن يمؾ   وٓ طمٚمق

 اظمتالـًم٤م. وٓ احت٤مًدا

 :(6: ص) ايٛاعط١ٝ ايعكٝز٠ قاٍ ؽٝذ اإلعالّ يف

ٌُفُ  َٓ  َهَذا وَم٢مِنه  سم٤ِمخْلَْٚمِؼ  خُمَْتٚمِطٌ  َأٟمهفُ  :﴾َٰمٶَمٺُمؿْ  َوُهقَ ﴿َٰمٶْمٽمَك ٪مق٬مف: َو٬َمٿْمَس    شُمقضِم

٦مِ  ؾَمَٚمُػ  قَمَٚمْٞمفِ  َأمْجَعَ  َُم٤م ظِماَلُف  َوُهقَ  اًمٚمَُّٖم٦مُ  ُُمه ْٕ ٮ اخْلَْٚمَؼ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  وَمَٓمرَ  َُم٤م َوظِماَلُف  ا

ـْ  آَي٦مٌ  اًْمَ٘مَٛمرُ  سَمْؾ  ـْ  آَي٤مِت  ُِم   ذِم  َُمْقُوقعٌ  ُهقَ  خَمُْٚمقىَم٤مشمِفِ  َأْصَٖمرِ  اهلل ُِم
ِ
اَمء ًه  َوُهقَ ٮ اًم

٤مومِرِ  َُمعَ  ًَ ٤مومِرِ  َوهَمػْمِ  اعْمُ ًَ ٌَْح٤مَٟمفُ  َوُهقَ ٮ يَم٤منَ  َأْيٜماََم  اعْمُ  قَمغَم  َرىِمٞم٥ٌم  اًْمَٕمْرشِ  وَمْقَق  ؾُم

ـٌ  ظَمْٚمِ٘مفِ  ٚمِعٌ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ُُمَٝمْٞمِٛم ـْ  َذًمَِؽ  هَمػْمِ  إمَم  إًَمْٞمِٝمؿْ  ُُمٓمه  َهَذا َويُمؾُّ  ُرسُمقسمِٞمهتِفِ  َُمَٕم٤ميِن  ُِم

ٌَْح٤مَٟمفُ  َذيَمَرهُ  اًمهِذي اًْمَٙماَلمِ  ـْ  - اهلل ؾُم  قَمغَم  طَمؼ   - َُمَٕمٜم٤َم َوَأٟمهفُ  اًْمَٕمْرشِ  وَمْقَق  َأٟمهفُ  ُِم

َت٤مُج  َٓ  طَمِ٘مٞمَ٘متِفِ  ِريٍػ  إمَم  حَيْ ـْ  حَتْ ـْ  ُيَّم٤منُ  َوًَمٙمِ   اًْمَٙم٤مِذسَم٦ِم. اًمٔمُّٜمُقنِ  قَم
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ـه  َأنْ  ُِمْثُؾ  ََمءِ  ِّم  ﴿ :٪مق٬مف فَم٤مِهرَ  َأنه  َئُم ًَّ اَمءَ  َأنه  ,﴾ا٬م ًه  َوَهَذاٮ شُمٔمِٚمُّفُ  َأوْ  شُمِ٘مٚمُّفُ  اًم

ياَمنِ  اًْمِٕمْٚمؿِ  َأْهؾِ  سم٢ِممِْج٤َمعِ  سَم٤مـمٌِؾ  َٛمَقاِت  يُمْرؾِمٞمُّفُ  َوؾِمعَ  اهلل ىَمدْ  وَم٢مِنه ٮ َواإْلِ ًه  اًم

َْرَض  ْٕ ُؽ  اًمهِذي َوُهقَ  َوا ًِ َٛمَقاِت  ُيْٛم ًه َْرَض  اًم ْٕ َٓ  َأنْ  َوا ُؽ  شَمُزو ًِ اَمءَ  َوُيْٛم ًه  اًم

َْرضِ  قَمغَم  شَمَ٘معَ  َأنْ  ْٕ ٓه  ا ـْ ﴿ سم٢ِمِْذٟمِِف, إ ََمءُ  َٕمٹُمقمَ  َأنْ  آَيڅمٕمِفِ  َوِٰم ًَّ َْرُض  ا٬م ْٕ  .﴾ٔمځَِمْٰمِرهِ  َوا

 ها
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 َا تعضٜف اإلعالّ؟د :رايفكض٠ ايغارع١ عؾض

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 اإلؾمالم؟ شمٕمريػ ُم٤ماًمٗم٘مرة اًم٤ًمدؾم٦م قمنم: 

 ُم٤م شمٕمريػ اإلؾمالم؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -13

هق آؾمتًالم هلل سم٤مًمتقطمٞمد, وآٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م, واخلٚمقص ُمـ وم٘مؾ: 

 اًمنمك. 

ِ اْٚمُْخٌِت٥ِمَ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ٺُمْؿ إ٬َِمٌف َواِ٘مٌد ٩َمٻَمُف َأْٟمٻمټُِمقا َؤَم٧م  ﴾ ٩َمڃمهَِلُ

 . [04 :احل٩م]

ـَ آَٰمٽمُقا إمَّٹُمقا اهلل َ٘مؼَّ ُٕمٹَمڅمٕمِِف َوٓ ﴿ :و٪مق٬مف څم ا٬مَِّذي َ َّٓ َوَأڀْمُتْؿ َيڅم َأُّيُّ َـّ إِ ََتُقُٕم

ٻمټُِمقنَ  ًْ  . [135 :آل قمٛمران] ﴾ُٰم

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُمٕمٜمك اإلؾمالم, وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم 

 ُمٕمٜم٤مه سمام يٖمٜمل قمـ اإلقم٤مدة.

 ومام سم٤مإلؾمالم وشمتٕمٌد شمٕمت٘مد اعمًٚمؿ أهي٤م اهلل أٟم٧م طمٗمٔمف اعمّمٜمػ ومٞم٘مقل

 اًمرؾمؾ مجٞمع ديـ حمٛمد وهق إمم -قمز وضمؾ-اهلل  أوطم٤مه اإلؾمالم اًمذي ُمٕمٜمك

 . اًمٕم٤مم سم٤معمٕمٜمك
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أي اومراده سمٙمؾ ُم٤م ُي٥م ًمف, ومال ش: سم٤مًمتقطمٞمد هلل آؾمتًالم هق وم٘مؾ» :٪مق٬مف

ٺُمؿْ ﴿ :٪مق٬مفيٍمف إمم همػمه, ل  أي ُمٕمٌقديمؿ.  :﴾٩َمڃمهَِلُ

أي ُمٕمٌقد واطمد ٓ ذيؽ ًمف ذم رسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف وأؾماميف  :﴾َواِ٘مٌد  إ٬َِمفٌ ﴿

 وصٗم٤مشمف, سمؾ هق اًمقاطمد إطمد. 

 وأومردوه سمام سم٤مًمتقطمٞمد -قمز وضمؾ- هلل اؾمتًٚمٛمقا أي :﴾َأْٟمٻمټُِمقا ٩َمٻَمفُ ﴿

 ًمف فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم.  ُي٥م

 سم٤مجلٜم٦م, وقمٔمٞمؿ اجلزاء.  :﴾ؤم٧م﴿

  .-قمز وضمؾ-أي اعمتقاوٕملم هلل  :﴾اٚمخٌت٥م﴿

ََم ﴿ :أي اعم٤ٌمدرة إًمٞمٝم٤م, ىم٤مل شمٕم٤ممم ش:سم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمف وآٟم٘مٞم٤مد» :٪مق٬مف  ٫َمڅمنَ  إڀِمَّ

 َوَأ١َمٶْمٽمَڅم َٟمټِمٶْمٽمَڅم َيٹُمق٬ُمقا َأنْ  َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  اهلل ورٟمق٬مف ٬مٿَِمْحٺُمؿَ  إ٦َِم  ُد٣ُمقا إَِذا اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  ٪َمْقَل 

 . [21 :اًمٜمقر] ﴾اْٚمُٸْمٻمُِحقن ُهؿُ  َوُأو٬َمئَِؽ 

اهلل  َوَأ١مٿِمٶُمقا﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم وىمٞم٤ممٍ  وطم٩ٍم  وصٞم٤ممٍ  صالةٍ  ُمـ وم٤مقمٛمؾ سمام أُمرك

ُٟمقل ٬َمٶَمٻمَّٺُمؿْ   . [105:قمٛمران آل] ﴾ُٕمْرَْحُقنَ  َوا٬مرَّ

َڅم َيڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ  َأُّيُّ ٌُقا آَٰمٽمُقا ا٬مَِّذي ُٟمقلِ  هلِلَِّ  اْٟمَتِجٿم  ٚمَِڅم َد٣َمڅم٫ُمؿْ  إَِذا َو٬مٻِمرَّ

ٿمِٿمٺُمؿْ  فُ  َو٪َمٻْمٌِفِ  اٚمَْْرءِ  َٔم٥ْمَ  اهلل حَيُقُل  َأنَّ  َوا٣ْمٻَمټُمقا حُيْ ونَ  إ٬َِمٿْمفِ  َوَأڀمَّ ٧َمُ  :إٟمٗم٤مل] ﴾َُتْ

54] . 
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صٛم اهلل  -ا٬مٽمٌل إ٦َِم  َٰماَلئِٺَمڇمٌ  َٗمڅمَءْت » :-ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م ضم٤مسمر 

فُ : َٔمٶْمٳُمپُمؿْ  ٩َمٹَمڅمَل  ڀَمڅمئٌِؿ، َوُهقَ  -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  ا٬مٶَم٥ْمَ  إِنَّ : َٔمٶْمٳُمپُمؿْ  َو٪َمڅمَل  ڀَمڅمِئٌؿ، إڀِمَّ

ُٔمقا َٰمَثاًل، َهَذا ٬مٲَِمڅمِ٘مٌٺُِمؿْ  إِنَّ : ٩َمٹَمڅم٬ُمقا َيٹْمٵَمڅمُن، َوا٬مٹَمٻْمچَم  ڀَمڅمئټَِمڇٌم،  َٰمَثاًل، ٬َمفُ  ٩َمڅمْضِ

فُ : َٔمٶْمٳُمپُمؿْ  ٩َمٹَمڅمَل   َيٹْمٵَمڅمُن، َوا٬مٹَمٻْمچَم  ڀَمڅمئټَِمڇٌم، ا٬مٶَم٥ْمَ  إِنَّ : َٔمٶْمٳُمپُمؿْ  َو٪َمڅمَل  ڀَمڅمئٌِؿ، إڀِمَّ

ـْ  َدا٣ِمٿًمڅم، َؤَمٶَمډَم  َٰمځْمُدَٔمڇمً  ٩مٿِمپَمڅم َوَٗمٶَمَؾ  َداًرا، َٔمٽمَك َرُٗمؾٍ  ٫َمټَمَثؾِ  َٰمَثٻُمفُ : ٩َمٹَمڅم٬ُمقا  ٩َمټَم

ا٣ِملَ  َأَٗمڅمَب  ارَ  َدَٙمَؾ  ا٬مدَّ ـَ  َوَأ٫َمَؾ  ا٬مدَّ ـْ  اٚمَځْمُدَٔمڇِم، ِٰم ْ  َوَٰم ا٣ِملَ  َُيچِِم  مَل ْ  ا٬مدَّ  َيْدُٙمؾِ  مَل

ارَ  ْ  ا٬مدَّ ـَ  َيځْم٫ُمْؾ  َومَل ٬ُمقَهڅم: ٩َمٹَمڅم٬ُمقا اٚمَځْمُدَٔمڇِم، ِٰم فُ : ٳُمپُمؿْ َٔمٶمْ  ٩َمٹَمڅمَل  َيٸْمٹَمپْمپَمڅم، ٬َمفُ  َأو   ڀَمڅمئٌِؿ، إڀِمَّ

ارُ : ٩َمٹَمڅم٬ُمقا َيٹْمٵَمڅمُن، َوا٬مٹَمٻْمچَم  ڀَمڅمئټَِمڇٌم، ا٬مٶَم٥ْمَ  إِنَّ : َٔمٶْمٳُمپُمؿْ  َو٪َمڅمَل   اجَلٽمَّڇُم، ٩َمڅم٬مدَّ

ا٣ِمل ٌد، َوا٬مدَّ ـْ  ُُمَټمَّ ًدا َأ١َمڅمعَ  ٩َمټَم  اهلل، َأ١َمڅمعَ  ٩َمٹَمْد  -َوَٟمٻمَّؿَ  اهلل ٣َمٻَمٿْمفِ - َصٛمَّ  ُُمَټمَّ

ـْ  ًدا  ٣َمٯَم  َوَٰم ٌد ٩َمْرٌق  اهلل، ٣َمٯَم  ٩َمٹَمْد ُُمَټمَّ شا٬مٽمَّڅمسِ  َٔم٥ْمَ  َوُُمَټمَّ
(1)

أظمرضمف  ,

 اًمٌخ٤مري.

 اًمنمك ٕن اًمنمك ُمـ أي اًمتخٚمص :شاًمنمك ُمـ واخلٚمقص» :٪مق٬مف 

 .اإلؾمالم, وإذا ىم٤مرن اًمٕمٛمؾ أومًده ُيذه٥م

وإظمالص  -قمز وضمؾ-وٓ يٛمٙمـ اخلٚمقص ُمـ اًمنمك إٓ سمتقطمٞمد اهلل 

 َأنْ  ُأِٰمْرُت  إيِن   ٪ُمْؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-اًمٕمٛمؾ ًمف فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم, وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل 

ٌَُد  ـَ  ٬َمفُ  اهلل ُِمْٻمٲًِمڅم َأ٣ْم ي  .[11 :اًمزُمر] ﴾ا٬مد 

                                                           

 .(4551)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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اإلؾمالم,  ُمـ ظمرج ومٞمف وىمع ومٛمـ إيمؼم اًمنمك: هٽمڅم ٔمڅم٬م٧مك واٚمٹمٲمقد

فُ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل كْ  َٰمـ إڀِمَّ مَ  ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمْد  ُي٧ْمِ ٽمَّڇمَ  اهلل ٣َمٻَمٿْمفِ  َ٘مرَّ  َوَٰمځْمَواهُ  اجْلَ

ـْ  ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥ِِمَ  َوَٰمڅم ا٬مٽمَّڅمرُ    .[45:اعم٤ميدة] ﴾َأڀمٲَمڅمرٍ  ِٰم

كْ  َٓ  ُٔمٽمَلَّ  َيڅم﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل كَ  ٔمڅِمهلل إِنَّ  ُٕم٧ْمِ ْ   .[10:ًم٘مامن] ﴾٣َمٵمٿِمؿٌ  ٬َمٵُمٻْمؿٌ  ا٬م٧م 

ٽمَّڇمِ  َأْصَحڅمَب  ا٬مٽمَّڅمرِ  َأْصَحڅمُب  َوڀَمڅمَدىَٰ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ـَ  ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم َأ٩مٿِمٳُمقا َأنْ  اجْلَ  ِٰم

َّڅم َأوْ  اٚمَْڅمءِ  َٰمپُمََم  إِنَّ  اهلل ٪َمڅم٬ُمقا َرَز٪َمٺُمؿُ  ِِم ـَ  ٣َمَٛم  اهلل َ٘مرَّ  . [23:آقمراف] ﴾ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري

 إٓ: اإلٟمالم٩مال يًتٹمٿمؿ 

 سم٤مًمتقطمٞمد. هلل سم٤مٓؾمتًالم -1 

 .اًمتٜمديدو اًمنمك ُمـ اًمتخٚمص -5 

 .وًمرؾمقًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م -قمز وضمؾ- هلل وآٟم٘مٞم٤مد -0 

  اًمنمك. ُمـ ومٞمٝم٤م اخلالص :إ٬مف( )٩مال

قمز -اهلل  ـم٤مقم٦م ُم٘متْمٞم٤مهت٤م وُمـ اهلل سم٤مًمتقطمٞمد إومراد ومٞمٝم٤م اهلل(: و)إٓ

 .أؾمٜم٤من ُمـ ًمف ٓسمد اعمٗمت٤محو اجلٜم٦م اهلل ُمٗمت٤مح إٓ اًمف ٓ ىمٞمؾ ويمام -وضمؾ

َڅم َيڅم﴿ :و٪مق٬مف» :٪مق٬مف ـَ  َأُّيُّ ٹُمقا آَٰمٽمُقا ا٬مَِّذي َـّ  َوٓ ُٕمٹَمڅمٕمِفِ  اهلل َ٘مؼَّ  إمَّ َّٓ  ََتُقُٕم  إِ

ٻمټُِمقنَ  َوَأڀْمُتؿْ  ًْ   ش:﴾ُٰم

 ُمٕمٜمك هذا ظمٓم٤مب ُمـ اهلل أُمر سمف اعم١مُمٜملم أن يت٘مقه طمؼ شم٘مقاه, ًمٙمـ ُم٤م

 ذًمؽ؟
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 ُيٕمَم ومال ُيٓم٤مع وان ُيٜمًك ومال ُيذيمر أن ُمٕمٜم٤مه ا٬مٶمٻمؿ: أهؾ ٔمٶمض ٪مڅمل ☜

 . ُيٙمٗمر ومال ُيِمٙمر أنو

ٹُمقا﴿ :ُمٕمٜمك سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل  ُيٺَمٻم ُػ  ٓ﴿:٪مق٬مف, راضمع إمم ﴾ُٕمٹَمڅمٕمِف اهلل َ٘مؼَّ  إمَّ

څم ًً َّٓ  اهلل ڀَمٸْم   .[553:اًمٌ٘مرة] ﴾ُوْٟمٶَمپَمڅم إِ

ٹُمقا﴿ :و٪مق٬مف  .[13:اًمتٖم٤مسمـ] ﴾اْٟمَتٴَمٶْمُتؿْ  اهلل َٰمڅم ٩َمڅمٕمَّ

َـّ  َوٓ ِ﴿ :و٪مق٬مف:٪مق٬مف  َّٓ  ََتُقُٕم ٻمټُِمقنَ  َوَأڀْمُتؿْ  إِ ًْ  طمتك اإلؾمالم ٓزُمقا أي ﴾ُٰم

قمز -اهلل  قمٛمٚمف, يمام ىم٤مل يٜمٗمٕمف ومال يمٗمر صمؿ سم٤مإلؾمالم قمٛمؾ ُمـ ٕن اعمقت

ـْ  ٣َمټِمٻُمقا َٰمڅم إ٦َِمَٰ  َو٪َمِدْٰمٽمَڅم﴿ :-وضمؾ ٌَڅمءً  ٩َمَجٶَمٻْمٽمَڅمهُ  ٣َمټَمؾٍ  ِٰم ٽمُثقًرا َه  ﴾ٰمَّ

 . [50:اًمٗمرىم٤من]

 ڀمٸمس إٓ اجلٽمڇم يدٙمؾ وٓ» :وذم احلدي٨م اعمخرج ذم اًمّمحٞمحلم وهمػمه٤م

 . , وىمد شم٘مدمشٰمڂمٰمٽمڇم» :رواي٦م وذم شٰمًٻمټمڇم

َڅم َيڅم﴿ :-وضمؾقمز -اهلل  ىم٤مل وىمد ـَ  َأُّيُّ ٻْمؿِ  ِّم  اْدُٙمٻُمقا آَٰمٽمُقا ا٬مَِّذي  ً ڇم ا٬م  ﴾٫َمڅم٩مَّ

  .[535:اًمٌ٘مرة]

 واًمٕم٘م٤ميد, ذم اًمتقطمٞمد, ضمقاٟمٌف مجٞمع ُمـ اإلؾمالم ذم ادظمٚمقا أي

ـٌ  وم٤مإلؾمالم واعمٕم٤مُمالت, وإظمالق واًمٕم٤ٌمدات, يم٤مُمؾ, شم٤مم  ؿم٤مُمٌؾ  دي

قمغم قم٤ٌمده, ودًمٞمؾ قمغم ومْمؾ  -قمز وضمؾ-حمٗمقظ, وهذا ُمـ ٟمٕمٛم٦م اهلل 

اإلؾمالم, وشم٘مديٛمف قمغم همػمه ُمـ إدي٤من, ومٝمؾ ُمـ ُمديمر, وواهلل إٟم٤م ًمٜمٕمج٥م 
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طملم ٟمجد ُمـ يدقمق إمم وطمدة إدي٤من أو اًمت٘م٤مرب ُمٕمٝم٤م و٤مرسًم٤م سم٠مدًم٦م اًم٘مرآن 

اًمزضمر ) :واًمًٜم٦م قمرض احل٤ميط, وىمد رددت قمغم هذه اًمٗمٙمرة اًم٤ٌميرة ذم يمت٤ميب

 , واهلل اعمًتٕم٤من.(٘م٤مرب سملم إدي٤منواًمٌٞم٤من ًمدقم٤مة احلقار واًمت

ًمٕم٤ٌمده وأُمرهؿ أن  -قمز وضمؾ-ومديـ اإلؾمالم ديـ قمٔمٞمؿ روٞمف اهلل 

يتٕمٌدوا سمف وذقمف ًمٙمؾ أهؾ زُم٤من, ومال يٛمٙمـ أن ُيٛمع سملم ُم٤م ضم٤مء قمـ رب 

اًمٕم٤معملم, وُم٤م ضم٤مء قمـ ؾمخ٤موم٤مت اًمٕم٘مقل وزسم٤مًم٦م إومٙم٤مر طمٞم٨م قمٌدوا 

ػم ذًمؽ ُمـ اعمرسمقسم٤مت, واهلل احلج٤مرة اًمّمامء, واحلٞمقاٟم٤مت اًمٌٙمامء, وهم

 اعمًتٕم٤من.

 ٚاإلعالّ فطً٘ ععِٝ, ٜٚعٗض فطً٘ يف أَٛص:

ـَ  إِنَّ ﴿ :أٟمف ديـ اهلل احلؼ, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم إول: ي ْٟماَلمُ  اهللَِّ ٣ِمٽمَْد  ا٬مد   ﴾اإْلِ

 .[16 :قمٛمران آل]

 أٟمف ىمد اشمٗمؼ ذم اًمدقمقة إًمٞمف مجٞمع اًمرؾمؾ. ا٬مثڅمين:

 أن سمف صالح اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. ا٬مثڅم٬مډم:

أن سمف ىمقام طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن, وإٓ ومام اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمٌٝمٞمٛم٦م, ىم٤مل  ا٬مرأمٶمڇم:

ـَ ﴿ :شمٕم٤ممم ڀَْمٶَمڅممُ  َٕمځْم٫ُمُؾ  ٫َمََم  َوَيځْم٫ُمٻُمقنَ  َيَتټَمتَّٶُمقنَ  ٫َمٸَمُروا َوا٬مَِّذي ْٕ  َٰمْثًقى َوا٬مٽمَّڅمرُ  ا

ؿْ   .[15 :حمٛمد] ﴾هَلُ
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 َأ٫ْمټَمٻْمڈُم  ا٬ْمٿَمْقمَ ﴿ قمز وضمؾ:أن اهلل روٞمف وأمتف وأيمٛمٚمف, ىم٤مل اهلل  اْلڅمٰمس:

ْٟماَلمَ  ٬َمٺُمؿُ  َوَرِوٿمڈُم  ڀمٶِْمټَمتِل ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  َوَأَْتټَْمڈُم  ِديٽمَٺُمؿْ  ٬َمٺُمؿْ   :اعم٤ميدة] ﴾ِديٽمًڅم اإْلِ

0]. 

څم﴿ قمز وضمؾ:أٟمف ديـ حمٗمقظ قمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ, ىم٤مل اهلل  ا٬مًڅمدس:  إڀِمَّ

ـُ  ٬ْمٽمَڅم ڀَمْح ٫ْمرَ  ڀَمزَّ څم ا٬مذ  څم٩مٵُِمقنَ  ٬َمفُ  َوإڀِمَّ  .[6 :احلجر] ﴾َْلَ

 أٟمف ديـ يتقاومؼ ُمع اًمٗمٓمرة اعمًت٘مٞمٛم٦م واًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م. ا٬مًڅمٔمع:

ـْ  ا٬مثڅمٰمـ:  َأيِب  أٟمف يدقمق إمم ُمٙم٤مرم إظمالق وحيذر ُمـ ؾمٗم٤مؾمٗمٝم٤م, ومَٕم

ََم » :َوؾَمٚمهؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمه  اهللهِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة, ََُت ؿَ  ُٔمٶِمْثڈُم  إڀِمَّ
 َصڅم٬مَِح  ِٕ

َْٙماَلِق  ْٕ  أظمرضمف أمحد. شا

ڇمً  َٗمٶَمٻْمٽمَڅم٫ُمؿْ  َو٫َمَذ٬مَِؽ ﴿ :أٟمف اًمٕمدل اخلٞم٤مر, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ا٬متڅمٟمع:  ُأٰمَّ

 . [140 :اًمٌ٘مرة] ﴾َوَٟمٴًمڅم

 ومٝمق سمٕمٞمد قمـ اًمٖمٚمق واجلٗم٤مء ذم مجٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة.

أن اًمتٗم٤موؾ ومٞمف سم٤مًمت٘مقى, سمخالف سم٘مٞم٦م اًمٜمٔمري٤مت اًمٌنمي٦م ُمـ  ا٬مٶمڅمذ:

 َأ٫ْمَرَٰمٺُمؿْ  إِنَّ ﴿ قمز وضمؾ:اًمديٛم٘مراـمٞم٦م, وآؿمؽمايمٞم٦م, واًمرأؾمامًمٞم٦م, ىم٤مل اهلل 

 , إمم همػم ذًمؽ, واهلل اعمًتٕم٤من.[10 :احلجرات] ﴾َإْٔمٹَمڅم٫ُمؿْ  اهللَِّ ٣ِمٽمَْد 
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 اإلعالّ ناٌَ؟درايفكض٠ ايغابع١ عؾض: ٌٖ رٜٔ 

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 يم٤مُمؾ؟.... اإلؾمالم ديـ هؾاًمٗم٘مرة اًم٤ًمسمٕم٦م قمنم: 

 هؾ ديـ اإلؾمالم يم٤مُمؾ, أم حيت٤مج إمم شمٙمٛمٞمؾ؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -14

  .هق ديـ يم٤مُمؾوم٘مؾ: 

ا٬ْمٿَمْقَم َأ٫ْمټَمٻْمڈُم ٬َمٺُمْؿ ِديٽمَٺُمْؿ َوَأَْتټَْمڈُم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ

ْٟمالَم ِديٽمًڅم ِ ْٕ  . [0 :اعم٤ميدة] ﴾ڀمٶِْمټَمتِل َوَرِوٿمڈُم ٬َمٺُمُؿ ا

  :الشرح

عم٤م سملم اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل ومْمؾ اإلؾمالم ٟم٤مؾم٥م أن يتٙمٚمؿ قمغم يمامل 

اإلؾمالم, وأٟمف ٓ حيت٤مج إمم زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من, وم٢من ذًمؽ ُمـ أضمغم ومْم٤ميٚمف, 

ٌَڅم١مُِؾ  َيځْمٕمٿِمفِ  َٓ ﴿ :اًمذي -قمز وضمؾ-ومٝمق ديـ اهلل  ـْ  ا٬ْم َٓ  َيَدْيفِ  َٔم٥ْمِ  ِٰم ـْ  َو  ِٰم

ـْ  َٕمٽمِْزيٌؾ  َٙمٻْمٸِمفِ   . ﴾َْحٿِمدٍ  َ٘مٺمٿِمؿٍ  ِٰم

وُم٤م يم٤من هذا طم٤مًمف ُي٥م أن يّم٤من قمـ همٚمق اًمٖم٤مًملم, وشمٗمريط اجل٤موملم, 

, -قمز وضمؾ-وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م سمٞم٤من ضر اًمٌدقم٦م, ٕهن٤م زي٤مدة مل ينمقمٝم٤م اهلل 

 أٟمف ٟم٤مىمص وم٠ممتقه.وومٞمٝم٤م اؾمتدراك قمغم اًمديـ, سمٛمٕمٜمك 

 حيت٤مج ٓ أٟمف يم٤مُمؾ, سمٛمٕمٜمك أٟمف :إول :ديـ اإلؾمالم يتٛمٞمز سمٕمدة صٗم٤متو

وُمٕمٜمك  :ش﴾ِديٽمَٺُمؿْ  ٬َمٺُمؿْ  َأ٫ْمټَمٻْمڈُم  ا٬ْمٿَمْقمَ ﴿: -قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل»زي٤مدة,  إمم
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طمٞم٨م أٟمزل  ذًمؽ همػم إمم سم٤مًمتقطمٞمد يتٕمٚمؼ وُم٤م وأظم٤ٌمره, أطمٙم٤مُمف ذًمؽ أٟمف أشمؿ

 سمقاطمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ُمقت ىمٌؾ أي٦م هذه -قمز وضمؾ-اهلل 

 يقُم٤م وصمامٟملم

قمز -اهلل  حمٗمقظ, طمٞم٨م طمٗمٔمف اهلل ُمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من, ىم٤مل أٟمف :ا٬مثڅمين

څم﴿ :-وضمؾ ـُ  إڀِمَّ ٬ْمٽمَڅم ڀَمْح ٫ْمرَ  ڀَمزَّ څم ا٬مذ  څم٩مٵُِمقنَ  ٬َمفُ  َوإڀِمَّ   .[6:احلجر] ﴾َْلَ

 ,حيٗمظ ومل اًمزسمقر ٟمزل حيٗمظ, ومل اإلٟمجٞمؾ وٟمزل حتٗمظ ومل اًمتقراة ٟمزًم٧م

 اهلل إمم أوطم٤مه ُمٜمذ حمٗمقظ اًم٘مرآن سمٞمٜمام اًمٜم٤مس هب٤م وشمالقم٥م سمدًم٧مو سمؾ همػمت

صغم اهلل قمٚمٞمف -رؾمقل اهلل  ىم٤مل يمام -قمز وضمؾ-اهلل  إمم ُيرومع أن وإمم حمٛمد

ى» :-وؾمٚمؿ ٌْٹَمك ٩َماَل  ٬َمٿْمٻَمڇمٍ  ِّم  -َوضَمؾه  قَمزه -اهلل  ٫مَِتڅمِب  ٣َمَٛم  ٬َمٿُمْنَ َْرضِ  ِّم  َي ْٕ  ا

شآَيڇمٌ  ِٰمٽمْفُ 
 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ طمذيٗم٦م  ,(1)

 :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل اًمٜم٤مس مجٞمع ديـ ؿم٤مُمؾ, وسمٛمٕمٜمك أٟمف أٟمف: ا٬مثڅم٬مډم

َڅم َيڅم﴿  ..[125:آقمراف] ﴾َرُٟمقل اهلل إ٬َِمٿْمٺُمؿْ  إيِن   ا٬مٽمَّڅمُس  َأُّيُّ

صغم اهلل  -زُمره, وىمد شم٘مدم ىمقل اًمٜمٌل أو سمٓم٤ميٗم٦م أو سم٤مًمٕمرب ظم٤مًص٤م ومٚمٞمس 

ريض اهلل -, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ ضم٤مسمر شأرٟمٻمڈم إ٦م اْلٻمؼ ٫مڅم٩مڇم» :-وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 .-قمٜمف

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4346)أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو  (1)
(560) . 
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وقم٤ٌمدات  قم٘م٤ميد ُمـ اًمديـ ؿم١مون سمجٛمٞمع يتٕمٚمؼ أٟمف ٠مټمق٬مف: وٰمـ ☜

 ؿم١موهنؿ ذم اًمٜم٤مس حيت٤مضمف مم٤م رء ويمؾ ُمٕم٤مُمالتو أطمٙم٤ممو وشمقطمٞمد

  اًمٕمٛمري٦م, ؾمقاء اًمديٜمٞم٦م أو اًمدٟمٞمقي٦م.و واًمًٜمقي٦م اًمِمٝمري٦مو اًمٞمقُمٞم٦م

 ٬َمٺُمؿْ  َأ٫ْمټَمٻْمڈُم  ا٬ْمٿَمْقمَ : ﴿اهلل شمٕم٤ممم ىمقل يم٤مُمؾ, واًمدًمٞمؾ ديـ هقوم٘مؾ » :٪مق٬مف

  :ش﴾ِديٽمَٺُمؿْ 

 عم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اعمحدصم٤مت. اًمٌدع اعمًتحًٜملم, أهؾ قمغم رد هذا وذم

ومام يم٤من , هذا ًمؽ أيـ ُمـ ٟم٘مقل احلًٜم٦م وم٢من ىم٤مل أطمدهؿ سم٠من اًمٌدقم٦م ُمٜمٝم٤م 

ديـ  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -و أصح٤مسمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –قمٜمد َرؾُمقل اهلل 

ًمٞمس  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -و أصح٤مسمف طومٝمق ًمٜم٤م ديـ, وُم٤م يم٤من قمـ َرؾُمقل اهلل 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل زُمـ ُمـ يم٤مُمؾ سمديـ ومٚمٞمس ًمٜم٤م سمديـ, وم٤مًمديـ

ٌَٿْمٳَمڅمِء، ِٰمْثؾِ  ٣َمَٛم  َٕمَر٫ْمُتٺُمؿْ ]» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل   ٬َمٿْمٻُمپَمڅم ا٬ْم

شَٟمَقاءٌ  َوهَنڅَمُرَهڅم
(1)

 .-ريض اهلل قمٜمف -, أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب اًمدرداء

 صمقسم٤م ًمؽ ومّمٚم٧م ومٚمق شمٜم٘مّمف اًمٙم٤مُمؾ ذم ٕن اًمزي٤مدة زي٤مدة إمم حيت٤مج ومال 

 ُم٤م اإلؾمالم ذم يزيد أن أراد ومٛمـ وشمٗمًده شمٜم٘مّمف ىمٚم٧م أزيده صمؿ هٞمئتؽ قمغم

                                                           

(, 355وىو يف الصحيحة لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم ), (2) سننويف  ابن ماجوأخرجو اإلمام  (1)
 ينزل ال كالم األفطس وإبراىيم عمار بن ىشام ويف ثقات كلهم رجالو حسن, إسناد وىذا: وقال فيو
 . (5/  1) " ماجو ابن زوائد"  يف البوصًني لو بيض وقد ,ذكرنا عما احلديث
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ٟم٘مص ديٜمف سم٘مدر زي٤مدشمف ومرسمام يم٤مٟم٧م سمدقمتف ُمٙمٗمرة, ورسمام يم٤مٟم٧م  ومٞمف ًمٞمس

 .ُمٗمً٘م٦م

ؿْ  َأمْ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل وهلذا  ٫َمڅمءُ  هَلُ ٣ُمقا ُذَ ؿ َذَ ـَ  هَلُ ـِ  ٰم  ي ْ  َٰمڅم ا٬مد   مَل

َٓ  ٔمِفِ  َيځْمَذن ؿْ  ا٬مٵمَّڅمٚم٥ِِمَ  َوإِنَّ  َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  ٬َمٹُمِضَ  ا٬ْمٸَمٲْمؾِ  ٫َمٻمټَِمڇمُ  اهلل َو٬َمْق  ﴾َأ٬مٿِمؿٌ  ٣َمَذاٌب  هَلُ

 .[51:اًمِمقرى]

ـْ : وّم ا٬مٲمحٿمح٥م ـِ  قُمَٛمرَ  قَم ـَ  َرضُماًل, َأنه  -ريض اهلل قمٜمف-اخلَٓمه٤مِب  سْم  ُِم

 َُمْٕمنَمَ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم ًَمقْ  شَمْ٘مَرُءوهَن٤َم, يِمَت٤مسمُِٙمؿْ  ذِم  آَي٦مٌ  اعُم١ْمُِمٜملَِم, َأُِمػمَ  َي٤م :ًَمفُ  ىَم٤مَل  اًمَٞمُٝمقدِ 

ْذَٟم٤م َٟمَزًَم٧ْم, اًمَٞمُٝمقدِ  َ  َأ٫ْمټَمٻْمڈُم  ا٬مٿَمْقمَ ﴿ :ىَم٤مَل  آَي٦ٍم؟ َأيُّ  :ىَم٤مَل . قِمٞمًدا اًمَٞمْقمَ  َذًمَِؽ  ٓخَته

 :اعم٤ميدة] ﴾ِديٽمًڅم اإِلْٟماَلمَ  ٬َمٺُمؿُ  َوَرِوٿمڈُم  ڀمٶِْمټَمتِل ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  َوَأَْتټَْمڈُم  ِديٽمَٺُمؿْ  ٬َمٺُمؿْ 

 ڀَمَز٬َمڈْم  ا٬مَِّذي َواٚمَٺَمڅمنَ  ا٬مٿَمْقَم، َذ٬مَِؽ  ٣َمَر٩ْمٽمَڅم ٪َمْد » :-ريض اهلل قمٜمف-قُمَٛمُر  , ىَم٤مَل [2

ٶَمڇمٍ  َيْقمَ  ٔمٶَِمَر٩َمڇمَ  ٪َمڅمئِؿٌ  َوُهقَ  ،-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ا٬مٽمٌل ٣َمَٛم  ٩مٿِمفِ  شُْجُ
(1)

. 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل ىم٤مل يمام قمروم٦م وهق يقم ذقمل ذم قمٞمد ويم٤من ٟمزوهل٤م

 أيڅمم وهل اإلٟمالم أهؾ ٣مٿمدڀمڅم ا٬مت٧ميؼ وأيڅمم ا٬مٽمحر ويقم ٣مر٩مڇم يقم» :-وؾمٚمؿ

شهلل ذ٫مرو وذب أ٫مؾ
(2)

 .-ريض اهلل قمٜمف-, أظمرضمف أمحد قمـ قم٘م٦ٌم 

                                                           

 (.0314)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,42)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)

, وىو يف الصحيح (0334), والنسائي (440), والرتمذي (5416)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)
 ىذا حديث حسن على شرط الشيخٌن. :, وقال فيو(603)ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
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 هذا ُمثؾ أن ويرى ويمٛمؾ شمؿ اًمديـ هذا أن أىمراًمٞمٝمقدي ىمد  أن واعمراد 

حمٛمد  -قمز وضمؾ-اهلل ىمٌض وُم٤م ويَمٛمؾ شمؿ وم٤محلٛمد هلل أن اًمديـ ىمد ,سمف ُيٗمرح

 . ه٤مًمؽ إٓ قمٜمٝم٤م يزيغ ٓ ؾمقاء وهن٤مره٤م ًمٞمٚمٝم٤م اعمٕمقضم٦م اعمٚم٦م أىم٤مُمٌف طمتك ط

 أي أمتف, ومال حيت٤مج إمم زي٤مدة.: شَوَأمْتَْٛم٧ُم » :٪مق٬مف

 أن قمغم ٟمٗمًف, وهذا دًمٞمؾ إمم وأو٤مومٝم٤م ٟمٕمٛم٦م ؾمامهش: ٟمِْٕمَٛمتِلقَمَٚمْٞمُٙمْؿ » :٪مق٬مف

اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ رى  اًمٜمٕمٞمؿ إمم ي١مدي اإلؾمالم طمٞم٨م هل وأومْمؾ ٟمٕمٛم٦م أقمٔمؿ

  رب اًمٕم٤معملم واًمٗمقز سمجٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ.

ُٟمقل ٩َمځُمو٬َمَٰئَِؽ  ُيٴمِعِ  َوَٰمـ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ـَ  َٰمعَ  اهلل َوا٬مرَّ  َأڀْمٶَمؿَ  ا٬مَِّذي

ـَ  اهلل ٣َمٻَمٿْمپِمؿ يٹِم٥مَ  ا٬مٽمٌٿم٥م ٰم  د  پَمَداءِ  َوا٬مٲم  ٥مَ  َوا٬مٱمُّ څمِْلِ ـَ  َوا٬مٲمَّ ًُ  ُأو٬َمَٰئَِؽ  َوَ٘م

 .[36:اًمٜم٤ًمء] ﴾َر٩مٿِمٹًمڅم

أي روٞمف عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتامم واًمٙمامل, وُم٤م روٞمف إٓ  :شَوَرِوٞم٧ُم » :و٪مق٬مف

 ُمـ قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف وهل -قمز وضمؾ- هلل اًمرو٤م صٗم٦م إصم٤ٌمت ٕٟمف حيٌف, وومٞمف

 . اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمّمٗم٤مت

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –أي ُٕم٦م حمٛمد: شًمٙمؿ» :و٪مق٬مف

 وأمتف وطمٗمٔمف اًمديـ هذا ريض ىمد أٟمف قمغم دل :شديٜم٤م اإلؾمالم» :٪مق٬مف

ومٕمغم اعمًٚمٛملم أن يًتِمٕمروا قمٔمٛم٦م هذا اًمديـ ومٝمق احلٌؾ اعمتلم اًمذي  وأيمٛمٚمف
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ٓ يٜم٘مٓمع واًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ اًمذي ٓ يٜمحرف واًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اعمقصؾ إمم 

  اًمٜمٕمٞمؿ, واهلل أقمٚمؿ.ضمٜم٦م 
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 َٔ أٜٔ ٜأخش املغًِ رٜٓ٘؟د :رايفكض٠ ايجا١َٓ عؾض

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ديٜمف؟ اعمًٚمؿ ي٠مظمذ أيـ ُمـاًمٗم٘مرة اًمث٤مُمٜم٦م قمنم: 

 ُمـ أيـ ي٠مظمذ اعمًٚمؿ ديٜمف؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -15

  .واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحي٠مظمذ اعمًٚمؿ ديٜمف ُمـ اًم٘مرآن وم٘مؾ: 

څم َأڀْمَز٬ْمٽمَڅم ٣َمٻَمٿْمَؽ ا٬ْمٺمَِتڅمَب ُيْتَٛم ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ْ َيٺْمٸِمپِمْؿ َأڀمَّ َأَومَل

 . [21 :اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾٣َمٻَمٿْمپِمؿْ 

ُٟمقل إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم وُه إ٦َِم اهلل َوا٬مرَّ ٍء ٩َمُردُّ ٩َمڃمِْن َٕمٽمَڅمَز٣ْمُتْؿ ِّم َرْ

ِٙمرِ  ْٔ  . [26 :اًمٜم٤ًمء] ﴾ُٕمڂْمِٰمٽمُقَن ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقِم ا

َتٹِمٿمَؿ:﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ًْ اَط اٚمُْ َ ـَ َأڀْمٶَمټْمڈَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ٨َمْٜمِ  اْهِدڀَمڅم ا٬مٮم  اَط ا٬مَِّذي ِسَ

څم٬م ٥مَ    .[4ـ 3:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اٚمَْٷْمٳُمقِب ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َوٓ ا٬مٳمَّ

ُٟمقل ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ ُيٱَمڅم٪ِمِؼ ا٬مرَّ َدى َوَيتٌَِّْع ٨َمْٜمَ َوَٰم َ ٬َمُف اهْلُ ٥ٌَمَّ ـْ َٔمٶْمِد َٰمڅم َٕم ِٰم

 . [112 :اًمٜم٤ًمء] ﴾َٟمٌٿِمِؾ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ڀُمَق٬م ِف َٰمڅم َٕمَق٦مَّ َوڀُمٲْمٻمِِف َٗمپَمٽمََّؿ َوَٟمڅمَءْت َٰمٲِمًٜما

 واٟمٔمر احلدي٨م اًمذي سمٕمد هذا. 

  :الشرح
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ومف وذيمر ومْم٤ميٚمف ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة سمٕمد أن  سملم ديـ اإلؾمالم وقمره

ًمٌٞم٤من إصؾ اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اًمديـ, وهق اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م 

ُمع إمج٤مع اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ, وهذه هل إدًم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمغم ُم٤م 

ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, ومديـ ي٘مقم قمغم ُمثؾ هذه إدًم٦م ُمٕمّمقم قمـ اخلٓم٠م 

 واًمزًمؾ.

 قم٘مٞمدشمؽ شم٠مظمذ أيـ ُمـ اعمًٚمؿ أهي٤م ؾُمئٚم٧م اهلل وم٢مذا طمٗمٔمف ّمٜمػاعم ومٞم٘مقل

 ُمـ اًمّمحٞمح اًمدًمٞمؾ قمغم ُيٌٜمك أن ٓسمد اًمّمحٞمح اًمديـ أن ذًمؽو ديٜمؽو

 أو اًمٗم٤مؾمد اًمراي أو اهلقى قمـ ديٜمف أظمذ ُمـ وأُم٤م اإلمج٤معو اًمًٜم٦مو اًمٙمت٤مب

خم٤مًمًٗم٤م  ريمٞمًٙم٤م يٙمقن ديٜمف وم٤من إُمٝم٤متو ًممسم٤مء اًمت٘مٚمٞمد أو اًمٙم٤مؾمد اًم٘مٞم٤مس

 فم٤مهر اًمٜم٘مّم٤من.

ْ ﴿ :وضمقب أظمذ اًمٙمت٤مب وُمـ أدًم٦م څم َيٺْمٸِمپِمؿْ  َأَومَل  ا٬ْمٺمَِتڅمَب  ٣َمٻَمٿْمَؽ  َأڀْمَز٬ْمٽمَڅم َأڀمَّ

 شمالوةً  -قمز وضمؾ-اهلل  سمٙمت٤مب يٙمتٗمل أن اعمًٚمؿ أي قمغم ,﴾٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ُيْتَٛم 

 .اًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب اـمالق ذم ويدظمؾ وقمٛمال وقمٚماًم  وشمٕم٘ماًل  وشمدسمًرا

 : (633: ص)يف تفغريٙ  -تعاىلصمح٘ اهلل  -قاٍ ايغعزٟ 

ْ ﴿ :وم٘م٤مل څم﴿ سمف ضمئ٧م ُم٤م وصدق سمّمدىمؽ قمٚمٛمٝمؿ ذم ﴾َيٺْمٸِمپِمؿْ  َأَومَل  َأڀمَّ

 أي٤مت ُمـ ومٞمف ضم٤مُمع, خمتٍم يمالم وهذا ﴾٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ُيْتَٛم  ا٬ْمٺمَِتڅمَب  ٣َمٻَمٿْمَؽ  َأڀمز٬ْمٽمَڅم
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ؾُمقل سمف إشمٞم٤من شم٘مدم يمام وم٢مٟمف يمثػم, رء اًم٤ٌمهرات, واًمدٓٓت اًمٌٞمٜم٤مت,  اًمره

 .صدىمف قمغم أي٤مت أيمؼم ُمـ أُمل, وهق سمٛمجرده

 وسمروزه فمٝمقره, صمؿ أظمرى, آي٦م إي٤مهؿ وحتديف ُمٕم٤مروتف, قمـ قمجزهؿ صمؿ

 وهق اًمرؾمقل, أفمٝمره ىمد اهلل, قمٜمد ُمـ هق :وي٘م٤مل قمٚمٞمٝمؿ, يتغم قمالٟمٞم٦م, ضمٝمرا

 ذًمؽ يثـ ومل خيٗمف, ومٚمؿ وأقمداؤه, خم٤مًمٗمقه ويمثر أٟمّم٤مره, ومٞمف ىمؾه  وىم٧م ذم

 سم٠من واًم٤ٌمد, احل٤مض سملم سمف وٟم٤مدى إؿمٝم٤مد, رءوس قمغم سمف سح سمؾ قمزُمف,

 يًتٓمٞمع أو سمٛم٤ٌمراشمف يٜمٓمؼ أو ُمٕم٤مروتف, قمغم ي٘مدر أطمد ومٝمؾ ريب, يمالم هذا

 .جم٤مراشمف؟

 اعمت٘مدُم٦م اًم٤ًمسم٘ملم واًمٖمٞمقب وأٟم٤ٌمء إوًملم, ىمّمص قمـ إظم٤ٌمره صمؿ

 .ًمٚمقاىمع ُمٓم٤مسم٘متف ُمع واعمت٠مظمرة,

 أدظمؾ ُم٤م وَٟمْٗمُل  ًمٚمّمحٞمح, وشمّمحٞمحف اعمت٘مدُم٦م, اًمٙمت٥م قمغم هٞمٛمٜمتف صمؿ

 أُمر ومام وهنٞمف, أُمره ذم اًمًٌٞمؾ, ًمًقاء هدايتف صمؿ واًمتٌديؾ, اًمتحريػ ُمـ ومٞمٝم٤م

 مل ًمٞمتف" :اًمٕم٘مؾ وم٘م٤مل رء قمـ هنك وٓ "سمف ي٠مُمر مل ًمٞمتف" اًمٕم٘مؾ وم٘م٤مل سمٌمء

 اًمٌّم٤مير ًمذوي اعمٕم٘مقًم٦م واحلٙمٛم٦م واعمٞمزان, ًمٚمٕمدل ُمٓم٤مسمؼ هق سمؾ "قمٜمف يٜمف

 زُم٤من ويمؾ طم٤مل ًمٙمؾ وأطمٙم٤مُمف وهدايتف إرؿم٤مداشمف ُم٤ًميرة صمؿ] واًمٕم٘مقل

 .[سمف إٓ إُمقر شمّمٚمح ٓ سمحٞم٨م
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 ومال احلؼ, ـمٚم٥م قمغم وقمٛمؾ احلؼ, شمّمديؼ أراد ُمـ يٙمٗمل ذًمؽ ومجٛمٞمع

 اهتدى وُمـ اًمٗمرىم٤من, يِمٗمف مل اهلل ُمـ ؿمٗمك وٓ اًم٘مرآن, يٙمٗمف مل اهلل ُمـ يمٗمك

  هاًمف.  ظمػم وم٢مٟمف وايمتٗمك, سمف
 وأىمقاًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أومٕم٤مل :ٔمڅم٬مًٽمڇم واٚمراد ☜

 َٓ  َوَرٔم َؽ  ٩َماَل ﴿ قمز وضمؾ:ذًمؽ, ىم٤مل اهلل  وهمػم شم٘مريراشمف, سمؾ واقمت٘م٤مداشمف,و

ټُمقكَ  َ٘متَّك ُيڂْمِٰمٽمُقنَ  پِمؿْ  ِّم  ََيُِدوا َٓ  ُٖمؿَّ  َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  ٠َمَجرَ  ٩مٿِمََم  حُيَٺم  ًِ َّڅم َ٘مَرًٗمڅم َأڀْمٸُم  ِِم

ٻم ټُمقا ٪َمٳَمٿْمڈَم  ًَ ٻمٿِمًَم  َوُي ًْ   .[32 :اًمٜم٤ًمء] ﴾ َٕم

 إذا سمٕمدهؿ وُمـ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق :اإلْجڅمع وأٰمڅم

 ٓ» :ي٘مقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وم٢من اعم٤ًميؾ ُمـ ُم٠ًمًم٦مٍ  صم٧ٌم ذم

شوال٬مڇم ٣مٛم اٰمتل جتتټمع
    ريض اهلل -أظمرضمف احل٤ميمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ,(1)

 . -قمٜمف

 ٩مٻمٿمٻمزم اجلٽمڇم ٔمحٌق٘مڇم أراد ٰمـ» :ي٘مقل -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ قمٛمر 

شاجلَم٣مڇم
(2)

 . , أظمرضمف أمحد

                                                           

 .وىو يف الصحيح ادلسند للوادعي رمحو اهلل . (1/113) :يف ادلستدرك (1)

رمحف , وقال اإلمام األلباين (1510), وىو يف اإلرواء برقم (5132)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)

من طريق زلمد بن سوقة عن عبد اهلل بن دينار  (1/61) يوالبيهق (1/114)واحلاكم  :فيو اهلل شمٕم٤ممم

" صحيح على شرط الشيخٌن  :" حديث حسن صحيح غريب " , وقال احلاكم :يعنو , وقال الرتمذ

 وىو كما قاال.  :. قلت" , ووافقو الذىيب
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اطَ  اْهِدڀَمڅم﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :وٰمـ أد٬مڇم ا٬مٹمرآن ا٬مٺمريؿ ٣مٛم اإلْجڅمع َ  ا٬مٮم 

َتٹِمٿمؿَ  ًْ اطَ   اٚمُْ ـَ  ِسَ ذم اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ  ويدظمؾ ,﴾٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  َأڀْمٶَمټْمڈَم  ا٬مَِّذي

ًٓ  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اًمّمح٤مسم٦م  أوًمٞم٤م. دظمق

 -سمف ؾمٌٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م اعمراد: ش﴾اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  َٟمٌٿِمؾِ  ٨َمْٜمَ  َوَيتٌَِّعْ ﴿» :وّم ٪مق٬مف 

 . ؾمػمهؿ قمغم ؾم٤مر وُمـ - ريض اهلل قمٜمٝمؿ- -ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 اًمْمالٓت.و اًمٌدع ُمـ ؾمٚمٛم٧م إدًم٦م ُمـ ديٜمؽ أظمذت وم٢مذا

قمز -اهلل  يمالم هق واًم٘مرآنش: اًم٘مرآن ُمـ ديٜمف اعمًٚمؿ ي٠مظمذ :وم٘مؾ» :٪مق٬مف

  اعمحٗمقظ ًمٗمًٔم٤م وُمٕمٜم٤ًم. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –حمٛمد قمغم اعمٜمزل -وضمؾ

 ىمقًمف, ُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل إمم اعمْم٤موم٦م هل ش:واًمًٜم٦م» :٪مق٬مف

 . شم٘مريره أو ومٕمٚمف, أو

أي قمغم ـمري٘متٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمتٚم٘مل ش: اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وومٝمؿ» :٪مق٬مف

 واًمٕمٛمؾ. 

 االْتغاب إىل ايغًف: 

 .﴾٩مٻمف ٰمڅم ٟمٻمػ﴿ :شمٕم٤مممذقمٞم٦م ىم٤مل  يمٚمٛم٦م :ٟمٻمٸمل و٫مٻمټمڇم

 ڀمٶِْمؿَ  ٩َمڃميِن  » اهلل قمٜمٝم٤م: ريض ًمٗم٤مـمٛم٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وىم٤مل

ٻَمُػ  ًَّ ش٬َمِؽ  َأڀَمڅم ا٬م
(1)

 . -اهلل قمٜمٝم٤م ريض-ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ قم٤ميِم٦م  

                                                           

 (.5423)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,3552)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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  همػمه. قمغم اعمت٘مدم :ا٬مٻمٷمڇم ّم وا٬مًٻمػ

ضم٤مء  وُمـ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-قم٘مٞمدة اًمّمح٤مسم٦م اقمت٘مد ُمـ :آصٴمالح وّم

 سم٢مطم٤ًمن.  سمٕمدهؿ

څمٔمٹُِمقنَ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًَّ ٬ُمقنَ  َوا٬م َوَّ ْٕ ـَ  ا ـَ  ِٰم ڀَْمٲَمڅمرِ  اٚمُْپَمڅمِٗمِري ْٕ ـَ  َوا  َوا٬مَِّذي

ٌَٶُمقُهؿْ  څمنٍ  إمَّ ًَ ؿْ  َوَأ٣َمدَّ  ٣َمٽمْفُ  َوَرُوقا اهلل ٣َمٽمْپُمؿْ  َريِضَ  ٔمڃِمِْ٘م ِري َٗمٽمَّڅمٍت  هَلُ َتپَمڅم جَتْ  ََتْ

هَْنڅَمرُ  ْٕ ـَ  ا  .[133 :اًمتقسم٦م] ﴾ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿُ  ا٬ْمٸَمْقزُ  َذ٬مَِؽ  َأَٔمًدا ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مِِدي

  :ٔمڅمَْلٻَمِػ  إٰمڇم ٰمـ اٚمتځمٙمرون ويًټمك

  :اخلٚمػو اًمًٚمػ درج هذا وقمغم ىمٞمؾ وم٢مذا

 اًم٘مرون ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-اًمّمح٤مسم٦م :ٔمڅم٬مًٻمػ ٩مٜميدون

  اًمثالصم٦م.

 . اعمت٠مظمرة اًم٘مرون ُمـ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ؾمٚمؽ ُمـ :ٔمڅمْلٻمػ ويريدون

 وظم٤مًمٗمٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ, ىم٤مل هبذاو :٪مڅم٬مقا اذا ٬مٺمـ

 . اعمٌتدقم٦م هبؿ اعمرادو اًمذم قمغم ومٝمذا اخلٚمػ,

 َٔمٶْمِدِهؿْ  ِٰمـ ٩َمَخٻَمَػ ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل اعمٌتدقم٦م ومٝمؿ :ا٬مَخُ ْل َف وأٰمڅم

اَلةَ  َأَوڅم٣ُمقا َٙمٻْمٌػ  ٌَٶُمقا ا٬مٲمَّ پَمَقاِت  َوإمَّ ْقَف  ا٬مٱمَّ ًَ  .[26:ُمريؿ] ﴾٨َمٿمًّڅم َيٻْمٹَمْقنَ  ٩َم

 :اهلل شمٕم٤ممم أي قمغم وضمقب إظمذ سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م ىمقل ش:وا٬مد٬مٿمؾ»٪مق٬مف:  

﴿ ْ څم َيٺْمٸِمپِمؿْ  َأَومَل   .﴾٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  ُيْتَٛم  ا٬ْمٺمَِتڅمَب  ٣َمٻَمٿْمَؽ  َأڀْمَز٬ْمٽمَڅم َأڀمَّ
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-اهلل  أوطم٤مه اًمذي اًمنمع واًمًٜم٦م ومه٤م سم٤مًم٘مرآن يٙمتٗمل أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمٜمٌٖمل

 وقم٤ٌمدشمف وُمٕم٤مُمٚمتف.ذم قم٘مٞمدشمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –حمٛمد  إمم -قمز وضمؾ

 وؾ.  ذًمؽ همػم إمم شمٓمٚمع ُمـ وم٢من

ومٛمـ شمرك ؾمٌٞمٚمٝمؿ ضم٤مهاًل زل, ﴿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:٪مڅمل اإلٰمڅمم أمـ ٣مٌد ا٬مٝم 

 ها .شوُمـ شمريمف ُمتٕمٛمًدا وؾ
 ذم ي٘مرأ -ريض اهلل قمٜمف- قمٛمر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل رأى وعم٤م 

٫ُمقنَ » :ًمف ىم٤مل اًمتقراة ـَ  َيڅم ٩مٿِمپَمڅم َأُٰمَتپَمق  ٴمَّڅمِب، أْم  ٬َمٹَمْد  ٔمٿَِمِدهِ  ڀَمٸْمِز  َوا٬مَِّذي اْْلَ

څم ِٗمْئُتٺُمؿْ  ځَم٬ُمقُهؿْ  َٓ  ڀَمٹِمٿمَّڇًم، َٔمٿْمٳَمڅمءَ  ِِبَ ًْ ـْ  َٕم ءٍ  ٣َم و٫ُمؿْ  َرْ ُٔمقا ٔمَِحؼر  ٩َمٿُمْخِٝمُ  ٔمِِف، ٩َمُتٺَمذ 

ٌَڅم١مِؾٍ  َأوْ  ٪ُمقا ٔمِ  َوِٟمٶَمفُ  َٰمڅم َ٘مٿمًّڅم، ٫َمڅمنَ  ُٰمقَٟمك َأنَّ  ٬َمقْ  ٔمٿَِمِدهِ  ڀَمٸْمِز  َوا٬مَِّذي ٔمِِف، ٩َمُتٲَمد 

 َّٓ  شَيتٌَّٶَِمٽمِل َأنْ  إِ
 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف أمحد قمـ ضم٤مسمر , (1)

ءٍ  ِّم  َٕمٽمَڅمَز٣ْمُتؿْ  ٩َمڃمِنْ ﴿ :و٪مق٬مف» :٪مق٬مف وهُ  َرْ ُٟمقل إِنْ  إ٦َِم  ٩َمُردُّ  ٫ُمٽمُْتؿْ  اهلل َوا٬مرَّ

ِٙمرِ  ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقمِ  ُٕمڂْمِٰمٽمُقنَ  ْٔ   ش:﴾ا

 ٩َمڃمِنْ ﴿:٪مق٬مفي٘مقل وُمـ إدًم٦م قمغم وضمقب إظمذ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

 أي اظمتٚمٗمتؿ.  :﴾َٕمٽمَڅمَز٣ْمُتؿْ 

                                                           

برقم  رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وىو يف اإلرواء لإلمام األلباين (12123)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)

 حسن. :, وقال فيو(1256)
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ءٍ  ِّم ﴿  أي ش:ومردوه»قم٤مم يدظمؾ ومٞمف اعم٤ًميؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م  :﴾َرْ

  أرضمٕمقه.

  -قمز وضمؾ-اهلل  يمت٤مب إمم :﴾ اهلل إ٦م﴿

 اإليامن.ُمقشمف, وذًمؽ ُمـ قمالُم٦م  َرؾُمقل اهلل سمٕمد ؾمٜم٦م إمم :﴾وا٬مرٟمقل﴿

 ي١مُمـ ٓ ُمٗمٝمقُمف أن اًمذي :﴾أٙمر ا٬مٿمقمؤمڅمهلل  ٕمڂمٰمٽمقن ٫مٽمتؿ إن﴿ًم٘مقًمف 

, وؾمٜم٦م -قمز وضمؾ-اهلل  يمت٤مب إمم اًمتح٤ميمؿ قمـ يٕمرض إظمر اًمٞمقموسم٤مهلل 

  رؾمقًمف.

ؿْ  ٪ِمٿمَؾ  َوإَِذا﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ُٟمقل  اهلل َوإ٦َِم  َأڀمَزَل  َٰمڅم إ٦َِمَٰ  َٕمٶَمڅم٬َمْقا هَلُ ا٬مرَّ

ونَ  اٚمُْٽمَڅم٩مٹِِم٥مَ  َرَأْيڈَم   . [31:اًمٜم٤ًمء] ﴾ُصُدودً  ٣َمٽمَؽ  َيٲُمدُّ

ْ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ  إ٦َِم  َٕمرَ  َأمَل ُؿْ  َيْز٣ُمټُمقنَ  ا٬مَِّذي  ُأڀْمِزَل  َوَٰمڅم إ٬َِمٿْمَؽ  ُأڀْمِزَل  ٔمََِم  آَٰمٽمُقا َأهنَّ

ـْ  ٌْٻمَِؽ  ِٰم  َوُيِريُد  ٔمِفِ  َيٺْمٸُمُروا َأنْ  ُأِٰمُروا َو٪َمْد  ا٬مٴمَّڅم٨ُمقِت  إ٦َِم  َيَتَحڅم٫َمټُمقا َأنْ  ُيِريُدونَ  ٪َم

ٿْمٴَمڅمنُ  پُمؿْ  َأنْ  ا٬مٱمَّ ًٓ  ُيٳِمٻمَّ  . [33 :اًمٜم٤ًمء] ﴾َٔمٶِمٿمًد  َواَل

 ِٰمٽمْپُمؿْ  ٩َمِريٌؼ  إَِذا َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  اهلل ورٟمق٬مف ٬مٿَِمْحٺُمؿَ  إ٦َِم  ُد٣ُمقا َوإَِذا﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

ـْ  َوإِنْ   ُٰمٶْمِرُوقنَ  ؿُ  َيٺُم ؼُّ  هَلُ  َأمِ  َٰمَرٌض  ٪ُمٻُمقِِبِؿْ  َأِّم   ُٰمْذ٣ِمٽم٥ِمَ  إ٬َِمٿْمفِ  َيځْمُٕمقا اْْلَ

ََم إِ   ا٬مٵمَّڅمٚمُِقنَ  ُهؿُ  ُأو٬َمئَِؽ  ورٟمق٬مف َٔمْؾ  اهلل ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ  حَيٿِمَػ  َأنْ  ََيَڅم٩ُمقنَ  َأمْ  اْرَٕمڅمُٔمقا  ڀمَّ

 َٟمټِمٶْمٽمَڅم َيٹُمق٬ُمقا َأنْ  َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  اهلل ورٟمق٬مف ٬مٿَِمْحٺُمؿَ  إ٦َِم  ُد٣ُمقا إَِذا اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  ٪َمْقَل  ٫َمڅمنَ 

  [21 - 45 :اًمٜمقر] ﴾اٚمٸُْْمٻمُِحقن ُهؿُ  َوُأو٬َمئَِؽ  َوَأ١َمٶْمٽمَڅم
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 أي ووم٘مٜم٤م. : شاْهِدَٟم٤م» :و٪مق٬مف

اطَ » َ  أي اإلؾمالم, وهق اًمًٌٞمؾ اعمقصؾ إمم اًمًالُم٦م.ش: اًمٍمِّ

َتِ٘مٞمؿَ » :٪مق٬مف  ًْ  ٓ اجلٜم٦م اهلل إمم إمم وهق أىمرب اًمًٌؾ اعمقصٚم٦م: شاعمُْ

 . اٟمحراف وٓ ومٞمف اقمقضم٤مج

ّم ٰمدارج ا٬مًڅم٬مٺم٥م ّم ٔمٿمڅمن ذوط ا٬مٮماط  شمٕم٤مممرمحف اهلل ٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ 

(1 /00): 

ِريُؼ  شَمُٙمقنُ  َٓ  اـًم٤م اًمٓمه ـَ  طَمتهك ِسَ ٦مَ  شَمَتَْمٛمه ًَ   :ُأُُمقرٍ  مَخْ

ؾْمتَِ٘م٤مَُم٦َم," ِٓ يَّم٤مَل  ا ـَ  َوؾَمَٕمَتفُ  َواًْمُ٘مْرَب, اعمَْْ٘مُّمقِد, إِمَم  َواإْلِ ي  قَمَٚمْٞمِف, ًمِْٚماَمرِّ

  ."ًمِْٚمَٛمْ٘مُّمقدِ  ـَمِريً٘م٤م َوشَمَٕمٞمُّٜمَفُ 

 َٓ ـُ  خَيَْٗمك َو اطِ  شَمَْمٛمُّ َ َتِ٘مٞمؿِ  اًمٍمِّ ًْ ُُُمقرِ  هِلَِذهِ  اعمُْ ْٕ ٦مِ  ا ًَ  ها .اخْلَْٛم
 وهؿ إٟمٌٞم٤مء وُمـ ﴾٣مٻمٿمپمؿ أڀمٶمټمڈم ا٬مذيـ ساط﴿ :٪مق٬مفب سمٞمٜمف صمؿ

ُٟمقل ٩َمځُمو٬َمَٰئَِؽ  ُيٴمِعِ  َوَٰمـ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ؾمٌٞمٚمٝمؿ, ؾمٚمؽ  َٰمعَ  اهلل َوا٬مرَّ

ـَ  ـَ  اهلل ٣َمٻَمٿْمپِمؿ َأڀْمٶَمؿَ  ا٬مَِّذي يٹِم٥مَ  ا٬مٽمٌٿم٥م ٰم  د  پَمَداءِ  َوا٬مٲم  ٥مَ  َوا٬مٱمُّ څمِْلِ ـَ  َوا٬مٲمَّ ًُ  َوَ٘م

٬مَِؽ  َر٩مٿِمٹًمڅم ُأو٬َمَٰئَِؽ  ـَ  ا٬ْمٸَمٳْمُؾ  َذَٰ  . [43ـ36:اًمٜم٤ًمء] ﴾ٔمڅِمهلل ٣َمٻمٿِمًَم  اهلل َو٫َمٸَمكَٰ  ِٰم

ٌْدِ  َرؾُمقل اهلل  ظَمطه  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-اهلل سمـ ُمًٕمقد  وذم طمدي٨م قَم

٤م ,َوؾَمٚمهؿَ  اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصغمه  َتٹِمٿمًَم  َٟمٌٿِمُؾ  َهَذا» :ىَم٤مَل  صُمؿه  سمَِٞمِدِه, ظَمٓمًّ ًْ  ُٖمؿَّ : ٪َمڅمَل  ،شاهلل ُٰم

ـْ  َٙمطَّ  ٌُُؾ، َهِذهِ : »٪َمڅمَل  ُٖمؿَّ  َو٠ِمََم٬مِِف، َيټِمٿمٽمِِف، ٣َم ًُّ َّٓ  َٟمٌٿِمٌؾ  ِٰمٽمْپَمڅم ٬َمٿْمَس  ا٬م  ٣َمٻَمٿْمفِ  إِ
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ا١مِل َهَذا َوَأنَّ ﴿ :٪َمَرأَ  ُٖمؿَّ  شإ٬َِمٿْمفِ  َيْد٣ُمق ٠َمٿْمٴَمڅمنٌ  َتٹِمٿمًَم  ِسَ ًْ ٌٶُِمقهُ  ُٰم َٓ  ٩َمڅمٕمَّ  َٕمتٌَّٶُِمقا َو

ٌَُؾ  ًُّ  ﴾ا٬م
(1)

 ,أظمرضمف أمحد.[120:إٟمٕم٤مم] 

 ًمٞمًقا قمٚمٞمٝمؿ اعمٜمٕمؿ أي أن :شاًمْم٤مًملم وٓ قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب همػم» :٪مق٬مف

 . اًمْم٤مًملم وٓ قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب ُمـ

  اًمٞمٝمقد. :٣مٻمٿمپمؿ واٚمٷمٳمقب ☜

 اًمٜمّم٤مرى قمغم أهمٚم٥م شمٗمًػم اًمٕمٚمامء.  :وا٬مٳمڅم٬مقن

 طمؼ ذم اًمٖمْم٥م أن إٓ وو٤مًمقن قمٚمٞمٝمؿ ُمٖمْمقٌب  يمٚمٝمؿ :ا٬متحٹمٿمؼ و٣مٽمد

اًمٜمّم٤مرى أفمٝمر, وذًمؽ أن اًمٞمٝمقد قمٚمٛمقا ومل  طمؼ ذم واًمْمالل أفمٝمر, اًمٞمٝمقد

 يٕمٛمٚمقا, واًمٜمّم٤مرى قمٛمٚمقا سمجٝمؾ.

ؾُمقل وـمري٘متف.  ديـ خي٤مًمػ أي :﴾ا٬مرٟمقل يٱمڅم٪مؼ وٰمـ﴿ :و٪مق٬مف   اًمره

 اًمٕمذر هذا أي فمٝمر ًمف اهلدى وقمٛمؾ سمف, وذم ﴾اهلدى ٬مف ٕم٥ٌم ٰمڅم ٔمٶمد ٰمـ﴿

 ًم٘مقل ُيٜمت٘مد أو يٕمٜمهػ وٓ ُيَٕمٚمهؿ َيٕمٚمؿ وٓ اهلدى ًمف يتٌلم مل وم٤مًمذي سم٤مجلٝمؾ

 .شٗمڅمهال ٫مڅمن إذ ٣مٻمټمڈم أٓ» -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

 : َٚٔ األري١ ع٢ً ايعشص باجلٌٗ

ٔم٥ِمَ  ٫ُمٽمَّڅم َوَٰمڅم﴿ :-قمز وضمؾ- ىمقًمف ٌْٶَمډَم  َ٘متَّكَٰ  ُٰمٶَمذ  ًٓ  ڀَم  ﴾َرُٟمق

 . [12:آهاء]

                                                           

 أيب النجود., وإسناده حسن من أجل عاصم, وىو ابن (4404)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
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څم َو٬َمقْ ﴿ قمز وضمؾ:وىم٤مل اهلل  ـْ  ٔمٶَِمَذاٍب  َأْهٻَمٺْمٽمَڅمُهؿْ  َأڀمَّ ٌْٻمِفِ  ِٰم ٽمَڅم ٬َمٹَمڅم٬ُمقا ٪َم َٓ  َرٔمَّ  ٬َمْق

ًٓ  إ٬َِمٿْمٽمَڅم َأْرَٟمٻْمڈَم  ـْ  آَيڅمٕمَِؽ  ٩َمٽمَتٌَِّعَ  َرُٟمق ٌْؾِ  ِٰم  . [104 :ـمف] ﴾َوڀَمْخَزى ڀَمِذلَّ  َأنْ  ٪َم

ؿْ  َو٪َمڅمَل ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ْ  َٙمَزڀَمُتپَمڅم هَلُ  آَيڅمِت  ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  َيْتٻُمقنَ  ِٰمٽمْٺُمؿْ  ُرُٟمٌؾ  َيځْمٕمٺُِمؿْ  َأمَل

ـْ  َٔمَٛم  ٪َمڅم٬ُمقا َهَذا َيْقِٰمٺُمؿْ  ٬مٹَِمڅمءَ  َوُيٽمِْذُروڀَمٺُمؿْ  َرٔم ٺُمؿْ  ڈْم  َو٬َمٺمِ  ٣َمَٛم  ا٬ْمٶَمَذاِب  ٫َمٻمټَِمڇمُ  َ٘مٹمَّ

ـَ    .[41 :اًمزُمر] ﴾ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري

ـْ  َرُٟمقٌل  َٗمڅمَء٫ُمؿْ  ٬َمٹَمْد ﴿ :٪مق٬مفوُمٜمٝم٤م  ٺُمؿْ  ٰم  ًِ  ﴾٣َمٽمِتُّؿْ  َٰمڅم ٣َمٻَمٿْمفِ  ٣َمِزيزٌ  َأڀمٸُم

 .[155:اًمتقسم٦م]

ُٟماًل ﴿ :و٪مق٬مف ـَ  رُّ ي ِ ٧ٌَم  ـَ  ٰمُّ ڇمٌ  ٣َمَٛم  ٬مٻِمٽمَّڅمسِ  َيٺُمقنَ  ٬مَِئالَّ  َوُٰمٽمِذِري  َٔمٶْمَد  اهلل ُ٘مجَّ

ُٟمؾِ   . [123:اًمٜم٤ًمء ] ﴾ا٬مرُّ

َ  َ٘متَّك َهَداُهؿْ  إِذْ  َٔمٶْمَد  ٪َمْقًٰمڅم اهلل ٬مٿُِمٳِمؾَّ  ٫َمڅمنَ  َوَٰمڅم﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ٥ٌَم  ؿْ  ُي  َٰمڅم هَلُ

 .[112 :اًمتقسم٦م] ﴾َيتَّٹُمقنَ 

اهلل  أٟمزًمف اًمذي احلؼ اًمٓمريؼ ًمٚمٜم٤مس قمغم اًمداقمل إمم اهلل أن يٌلمِّ  ومال سمد 

 خت٤مًمػ اًمتل اًمِمٞمٓم٤من ؾمٌؾ حمٛمد وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ويٌلم هلؿ قمغم

 اهلل. رده ومال قمٚمؿٍ  قمـ احلؼ ظم٤مًمػ وُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ـمريؼ

ريض اهلل  -أي يتٌع همػم ؾمٌٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م ,﴾اٚمڂمٰمٽم٥م ٟمٌٿمؾ ٨مٜم ويتٌع﴿

 اعمجٛمع قمٚمٞمف.  -قمٜمٝمؿ

  اإلمج٤مع. دًمٞمؾ هق وهذا
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 :(45/ 13) ّم اٚمجټمقع -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -٪مڅمل ا٬مٽمقوي

٤مومِِٕمله  وَم٢مِنه  َؽ  َيَرى اًمِمه ًُّ ـْ  سمِآَي٤مٍت  سم٤ِمًْمٙمَِت٤مِب  اًمتهَٛم َٚمتَِٝم٤م ُِم ـْ ﴿ :شَمَٕم٤ممَم  ىَمْقًمف مُجْ  َوَٰم

ـْ  ُيٱَمڅم٪ِمِؼ  ُٟمقل ِٰم َ  َٰمڅم َٔمٶْمدِ  ا٬مرَّ ٥ٌَمَّ َدى ٬َمفُ  َٕم َي٦َم. ﴾اٚمڂمٰمٽم٥م َٟمٌٿِمؾِ  ٨َمْٜمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلُ ْٔ   ا

اٍت  صَماَلَث  اًْمُ٘مْرآنَ  ىَمَرأَ  إٟمهفُ  :َوُيَ٘م٤مُل  َي٦َم. َهِذهِ  َوضَمدَ  طَمتهك َُمره ْٔ   ا

ُل  َوإِٟمهفُ  ـْ  َأوه ؿِمٞمدِ  وَمَذيَمَرَه٤م هِب٤َم, اطْمَت٩مه  َُم ٦مً  ُِمٜمْفُ  ـَمَٚم٥َم  طِملمَ  ًمِٚمره ـْ  طُمجه  اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

مْج٤َمعِ  قَمغَم    ها .اإْلِ
 ؾم٤مر ُمـ صمؿ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اًمّمح٤مسم٦م اسمتداءً  ومٞمٝمؿ يدظمؾ واعم١مُمٜمقن 

 .ؾمػمهؿ قمغم

 سم٤مب ذم اعم١مُمٜمقن قمٚمٞمف أمجع ومام خيتٚمٗمقن اًمٜم٤مس ٕن اٚمڂمٰمـ9 ٟمٌٿمؾ يٹمؾ ومل 

 ًم٘مقل خم٤مًمٗمتفٮ وطمرُم٧م سمف, إظمذ واعمٕم٤مُمالت, ووضم٥م وإطمٙم٤مم اًمٕم٘م٤ميد

  , وىمد شم٘مدم.شوال٬مڇم ٣مٛم اٰمتل جتتټمع ٓ» -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

اعم١مُمٜملم ذم  ًمًٌٞمؾ خم٤مًمٗمتف شمٌٕم٤مت يتحٛمؾ أي هتديدٌ  هذا :﴾ٕمق٦م ٰمڅم ڀمق٬مف﴿

 -قمز وضمؾ-اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومال يقومؼ خلػم وٓ يٕم٤من قمٚمٞمف, وُمـ أويمٚمف هلل 

 .إمم ٟمٗمًف هٚمؽ

 يمٌػمة اإلمج٤مع خم٤مًمٗم٦م أن قمغم يدل قمٔمٞمؿ وقمٞمدٌ  وهذا :﴾ٗمپمٽمؿ وڀمٲمٻمف﴿

. يٙمقن وىمد اًمذٟمقب يم٤ٌمير ُمـ ًٓ   يمٗمًرا, وىمد يٙمقن وال
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اهلل  أن أو اًمًامء, اهلل ذم أن ُمثؾ :إٰمڇم ٣مٻمٿمف أْجٶمڈم ٠مٿمئڅم أڀمٺمر ٩مټمـ ☜

 يمٗمر.  اعمتٞم٘مٜم٦م اإلمج٤مقم٤مت ُمـ ذًمؽ همػم ظم٤مًمػ أو اًم٘مٞم٤مُم٦م, يقم يرى

 :(160/ 1) واجلَم٣مڇم ا٬مًٽمڇم أهؾ ا٣متٹمڅمد أصقل ٪مڅمل ّم ذح

اَلةُ : َوَٟمځَم٬ْمڈُم ٣مـ ـْ  ظَمْٚمَػ  اًمّمه   خَمُْٚمقٌق؟ اًْمُ٘مْرآنُ  :َيُ٘مقُل  َُم

, صَمٜم٤َمُؤهُ  اهلل ضَمؾه  يَماَلمُ  اًْمُ٘مْرآنَ  َأنه  َوَذًمَِؽ , ظَمْٚمَٗمفُ  ُيَّمغمه  َٓ , سمَِ٘مْقًمِفِ  يَم٤مومِرٌ  وَمَٝمَذا

 َٓ ـْ , اًْمِٕمْٚمؿِ  َأْهؾِ  سَملْمَ  ومِٞمفِ  اظْمتاَِلَف  َو  َوَزقَمؿَ  يَمَٗمرَ  وَمَ٘مدْ  اهلل خَمُْٚمقٌق  يَماَلمُ  :ىَم٤مَل  َوَُم

ءٌ  ومِٞمفِ  طَمَدَث  َوضَمؾه  قَمزه اهلل  َأنه  ْ  َرْ ـْ  مَل  ها. َيُٙم
 ٕٟمف إًمٞمف اًمذي يرضمع واعمّمػم اعمٙم٤من سمئس أي :﴾ٰمٲمٜما وٟمڅمءت﴿ 

 دء ومٞمف قمذاب وٟمٙم٤مل.  ُمّمػم

َجڅمَرةُ  ا٬مٽمَّڅمُس  َو٪ُمقُدَهڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل  ٨ِماَلظٌ  َٰماَلئِٺَمڇمٌ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َواْْلِ

 . [3:اًمتحريؿ] ﴾٠ِمَدادٌ 
 قاٍ اإلَاّ ايغعزٟ صمح٘ اهلل تعاىل يف تفغريٙ: 

ؾُمقل ويٕم٤مٟمده خي٤مًمػ ومٛمـ ـْ ﴿ :سمف ضم٤مء ومٞمام اًمره َ  َٰمڅم َٔمٶْمدِ  ِٰم ٥ٌَمَّ َدى ٬َمفُ  َٕم  ﴾اهْلُ

 .اًمٜمٌقي٦م واًمؼماهلم اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٤مًمدٓيؾ

 قم٘م٤ميدهؿ ذم ـمري٘مٝمؿ هق وؾمٌٞمٚمٝمؿ :﴾اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  َٟمٌٿِمؾِ  ٨َمْٜمَ  َوَيتٌَِّعْ ﴿

  وأقمامهلؿ.
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 ًمٚمخػم, ٟمقوم٘مف ومال وٟمخذًمف ًمٜمٗمًف, اظمت٤مره وُم٤م ٟمؽميمف :أي ﴾َٕمَق٦مَّ  َٰمڅم ڀُمَق٬م فِ ﴿

 والًمف ذم يٌ٘مٞمف أن اهلل قمدٓ ُمـ ومجزاؤه وشمريمف, وقمٚمٛمف احلؼ رأى ًمٙمقٟمف

 .والًمف إمم والٓ ويزداد طم٤ميرا

  .﴾اهلل ٪ُمٻُمقَِبُؿْ  َأَزاغَ  َزا٨ُمقا ٩َمٻَمَمَّ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام

چُم ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل َدَِتُؿْ  َوڀُمٹَمٻم 
ْ  ٫َمََم  َوَأْٔمٲَمڅمَرُهؿْ  َأ٩ْمئِ َل  ٔمِفِ  ُيڂْمِٰمٽمُقا مَل ةٍ  َأوَّ  .﴾َٰمرَّ

 سم٠من اعم١مُمٜملم, ؾمٌٞمؾ ويتٌع اًمرؾمقل, يِم٤مىمؼ مل ُمـ أن قمغم :ٰمٸمپمقٰمپمڅم ويدل

 ُمـ ُمٜمف صدر صمؿ اعمًٚمٛملم, مج٤مقم٦م وًمزوم رؾمقًمف اهلل واشم٤ٌمع وضمف ىمّمده يم٤من

اهلل  وم٢من اًمٓم٤ٌمع, وهمٚم٤ٌمت اًمٜمٗمقس, ُم٘متْمٞم٤مت ُمـ هق ُم٤م هب٤م اهلّؿ أو اًمذٟمقب

 ُمـ ويٕمّمٛمف سمحٗمٔمف قمٚمٞمف ويٛمـ سمٚمٓمٗمف, يتداريمف سمؾ وؿمٞمٓم٤مٟمف ٟمٗمًف يقًمٞمف ٓ

  اًمًقء.

َف  ٫َمَذ٬مَِؽ ﴿ :اًمًالم قمٚمٞمف يقؾمػ قمـ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام قءَ  ٣َمٽمْفُ  ٬مِٽمٮَْمِ ًُّ  ا٬م

فُ  َوا٬ْمٸَمْحٱَمڅمءَ  ـْ  إڀِمَّ ٌَڅمِدڀَمڅم ِٰم  قمٜمف سومٜم٤م إظمالصف سم٥ًٌم :أي ﴾اٚمُْْخٻَمٲِم٥مَ  ٣ِم

 .اًمتٕمٚمٞمؾ قمٛمقم قمٚمٞمف يدل يمام خمٚمص, يمؾ ويمذًمؽ اًمًقء,

 . قمٔمٞمام قمذاسم٤م ومٞمٝم٤م ٟمٕمذسمف :أي ﴾َٗمپَمٽمَّؿَ  َوڀُمٲْمٻمِفِ ﴿ :و٪مق٬مف

 .وُمآٓ ًمف ُمرضمٕم٤م :أي ﴾َٰمٲِمًٜما َوَٟمڅمَءْت ﴿
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 إٓ حيّمٞمٝم٤م ٓ ُمراشم٥م اعم١مُمٜملم وخم٤مًمٗم٦م اًمِم٘م٤مق اعمرشم٥م قمغم اًمققمٞمد وهذا

 مجٞمع ويقضم٥م اًمٜم٤مر ذم خيٚمد ُم٤م ومٛمٜمف ويمؼما, صٖمرا اًمذٟم٥م طم٤مًم٦م اهلل سمح٥ًم

 .اعمٓمٚمؼ هلذا يم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م ومٚمٕمؾ ذًمؽ, دون هق ُم٤م وُمٜمف. اخلذٓن

 وذم اًمٕم٤معملم رب ذم اًم٘مدح ًمتْمٛمٜمف اهلل شمٕم٤ممم يٖمٗمره ٓ اًمنمك أن: وهق

 هق سمٛمـ ٟمٗمٕم٤م وٓ ضا ًمٜمٗمًف يٛمٚمؽ ٓ اًمذي اعمخٚمقق وشمًقي٦م وطمداٟمٞمتف

 اًمذي هق, إٓ اًمٜم٘مؿ يدومع وٓ ُمٜمف, إٓ ٟمٕمٛم٦م ُمـ ُم٤م اًمذي واًمي, اًمٜمٗمع ُم٤مًمؽ

 .آقمت٤ٌمرات وضمقه سمجٛمٞمع اًمت٤مم واًمٖمٜمك اًمقضمقه, مجٞمع ُمـ اعمٓمٚمؼ اًمٙمامل ًمف

 ؿم٠مٟمف هذا عمـ اًمٕم٤ٌمدة إظمالص قمدم اًمْمالل وأسمٕمد اًمٔمٚمؿ أقمٔمؿ ومٛمـ

 اًمٙمامل صٗم٤مت ُمـ ًمف ًمٞمس اًمذي ًمٚمٛمخٚمقق ُمٜمٝم٤م رء وسف وقمٔمٛمتف,

 اًمقضمقد قمدم. اًمٕمدم إٓ ًمف ًمٞمس سمؾ رء اًمٖمٜمك صٗم٤مت ُمـ ًمف وٓ رء,

 .اًمقضمقه مجٞمع ُمـ واًمٗم٘مر اًمٖمٜمك, وقمدم اًمٙمامل وقمدم

اهلل  ؿم٤مء إن اعمِمٞمئ٦م, حت٧م ومٝمق :واٚمٶمڅميص ا٬مذڀمقب ٰمـ ا٬م٧مك دون ٰمڅم وأٰمڅم

 وىمد وطمٙمٛمتف, سمٕمدًمف وقم٤مىم٥م قمٚمٞمف قمذب ؿم٤مء وإن وطمٙمٛمتف, سمرمحتف همٗمره

 ُمـ ُمٕمّمقُم٦م وأهن٤م طمج٦م إُم٦م هذه إمج٤مع أن قمغم اًمٙمريٛم٦م أي٦م هبذه اؾمتدل

 .اخلٓم٠م

  واًمٜم٤مر. سم٤مخلذٓن اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ ظم٤مًمػ ُمـ اهلل شمققمد أن: ذ٬مؽ ووٗمف
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 ُمـ قمٚمٞمف اعم١مُمٜمقن ُم٤م ؾم٤مير يِمٛمؾ ُمْم٤مف ُمٗمرد ﴾اٚمڂمٰمٽم٥م ٟمٌٿمؾ﴿و

 . وإقمامل اًمٕم٘م٤ميد

 إسم٤مطمتف أو يمراهتف, أو حتريٛمف أو اؾمتح٤ٌمسمف, أو رء إُي٤مب قمغم اشمٗم٘مقا وم٢مذا

 قمٚمٞمف, إمج٤مقمٝمؿ اٟمٕم٘م٤مد سمٕمد ذًمؽ ُمـ رء ذم ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٛمـ ؾمٌٞمٚمٝمؿ, ومٝمذا -

ڇمٍ  َٙمْٜمَ  ٫ُمٽمُْتؿْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ قمغم ويدل. ؾمٌٞمٚمٝمؿ همػم اشمٌع وم٘مد  ُأْٙمِرَٗمڈْم  ُأٰمَّ

ـِ  َوَٕمٽمْپَمْقنَ  ٔمڅِمٚمَْٶْمُروِف  َٕمځْمُٰمُرونَ  ٬مٻِمٽمَّڅمسِ   ﴾.اٚمُْٽمْٺَمرِ  ٣َم

 ٓ إُم٦م هذه ُمـ اعم١مُمٜملم أن أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أن: ٰمٽمپمڅم ا٬مد٬ٓمڇم ووٗمف

 أُمروا مم٤م ومٝمق اؾمتح٤ٌمسمف أو رء إُي٤مب قمغم اشمٗم٘مقا وم٢مذا سم٤معمٕمروف, إٓ ي٠مُمرون

 اعمٜمٙمر, همػم اعمٕمروف سمٕمد رء وٓ ُمٕمرووم٤م يٙمقن أن أي٦م سمٜمص ومٞمتٕملم سمف,

  ُمٜمٙمرا. إٓ يٙمقن ومال قمٜمف هنقا مم٤م ومٝمق رء قمـ اًمٜمٝمل قمغم اشمٗم٘مقا إذا ويمذًمؽ

ڇمً  َٗمٶَمٻْمٽمَڅم٫ُمؿْ  َو٫َمَذ٬مَِؽ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ وُمثؾ  ٠ُمپَمَداءَ  ٬مَِتٺُمقڀُمقا َوَٟمٴًمڅم ُأٰمَّ

  .﴾ا٬مٽمَّڅمس ٣َمَٛم 

  ظمٞم٤مرا. قمدٓ :أي اهلل وٟمٴمڅم ٗمٶمٻمپمڅم إٰمڇم هذه أن ٕمٶمڅم٦م ٩مځمٙمٝم

 طمٙمؿ قمغم ؿمٝمدوا وم٢مذا رء, يمؾ ذم :أي ﴾ا٬مٽمڅمس ٣مٛم ٠مپمداء ٬مٿمٺمقڀمقا﴿

 قم٤معملم ًمٙمقهنؿ ُمٕمّمقُم٦م ؿمٝم٤مدهتؿ وم٢من أسم٤مطمف, أو قمٜمف هنك أو سمف اهلل أُمر سم٠من

 يٙمقٟمقا مل ذًمؽ سمخالف إُمر يم٤من ومٚمق ؿمٝم٤مدهتؿ, ذم قم٤مدًملم سمف ؿمٝمدوا سمام

 .هب٤م قم٤معملم وٓ ؿمٝم٤مدهتؿ ذم قم٤مدًملم
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ءٍ  ِّم  َٕمٽمَڅمَز٣ْمُتؿْ  ٩َمڃمِنْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذًمؽ وُمثؾ وهُ  َرْ  ﴾اهلل َوا٬مرٟمقل إ٦َِم  ٩َمُردُّ

 إمم سمرده ُم٠مُمقريـ همػم أهنؿ قمٚمٞمف اشمٗم٘مقا سمؾ ومٞمف يتٜم٤مزقمقا مل ُم٤م أن ُمٜمٝم٤م يٗمٝمؿ

 يٙمقن ومال واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب ُمقاوم٘م٤م إٓ يٙمقن ٓ وذًمؽ واًمًٜم٦م, اًمٙمت٤مب

 .خم٤مًمٗم٤م

  هاىم٤مـمٕم٦م.  طمج٦م إُم٦م هذه إمج٤مع أن اًم٘مٓمع شمٗمٞمد :وڀمحقهڅم إد٬مڇم ٩مپمذه
أي ًمٚمدًٓم٦م قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤مع يٜمٔمر ش: واٟمٔمر احلدي٨م اًمذي سمٕمد» :٪مق٬مف

صغم اهلل قمٚمٞمف  –ذم ىمقًمف -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ؾم٤مري٦م  طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض

ٽمَّتِل ٩َمٶَمٻَمٿْمٺُمؿْ » :-وؾمٚمؿ ًُ ٻَمٸَمڅمءِ  َوُٟمٽمَّڇمِ  ٔمِ ـَ  اْْلُ ا٠ِمِدي ٺُمقا اٚمَْپْمِدي ٥مَ  ا٬مرَّ ًَّ څم ٩َمَتټَم  ِِبَ

قا څم٫ُمؿْ  ٔمڅِم٬مٽمََّقاِٗمذِ  ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َو٣َمٳمُّ ُُٰمقرِ  َوُُمَْدَٖمڅمِت  َوإِيَّ ْٕ  َو٫ُمؾَّ  ٔمِْد٣َمڇمٌ  ُُمَْدَٖمڇمٍ  ٫ُمؾَّ  ٩َمڃمِنَّ  ا

 , وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ُمقـمٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.شَواَل٬َمڇمٌ  ٔمِْد٣َمڇمٍ 

 -واهلل اعمقومؼ-
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 رايفكض٠ ايتاعع١ عؾض: َا عكٝزتو؟د

   :ٕمٶمڅم٦م٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل 

 قم٘مٞمدشمؽ؟ ُم٤ماًمٗم٘مرة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنم: 

 ُم٤م قم٘مٞمدشمؽ؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -16

  .أٟم٤م ؾمٜمل ؾمٚمٗملوم٘مؾ: 

صغم  -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ؾم٤مري٦م  طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض :وا٬مد٬مٿمؾ

ـَ » :ىم٤مل -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ا٠ِمِدي ٥َم ا٬مرَّ ٻَمٸَمڅمِء اٚمَْپْمِدي  ٽمَّتِل َوُٟمٽمَّڇِم اْْلُ ًُ ٩َمٶَمٻَمٿْمٺُمْؿ ٔمِ

ُُٰمقِر ٩َمڃمِنَّ ٫ُمؾَّ ُُمَْدَٖمڇٍم  ْٕ څم٫ُمْؿ َوُُمَْدَٖمڅمِت ا قا ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٔمڅِم٬مٽمََّقاِٗمِذ َوإِيَّ څم َو٣َمٳمُّ ٺُمقا ِِبَ ًَّ َ ََت

 . أظمرضمف أسمقداود وهمػمه, وهق طمدي٨م طمًـ. شٔمِْد٣َمڇٌم َو٫ُمؾَّ ٔمِْد٣َمڇٍم َواَل٬َمڇمٌ 

  :الشرح

ووع اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُم٤م ُي٥م قمغم اعمٙمٚمػ ُمـ  

ريض  -اًمتٛمًؽ سمٕم٘مٞمدة اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ, وهؿ اسمتداء اًمّمح٤مسم٦م

, وُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ذم ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕمٛمؾ هبام وم٢من -اهلل قمٜمٝمؿ

اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖمتٝمؿ, وىمد قم٤ميِمقا أؾم٤ٌمب ٟمزوًمف, ويم٤من شمٚم٘مٞمٝمؿ اًمٕمٚمؿ واخلػم 

, وهؿ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم ظمػم يٕمٛمؾ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ؾمقل اهلل قمـ ر

 وذ يؽمك.

 إُم٤م سمٚم٤ًمن احل٤مل أو اعم٘م٤مل. , يمثػًما يرد وهذا قم٘مٞمدشمؽ قمـ ؾُمئٚم٧م وم٢مذا
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   :يٹمقل رمحف اهلل شمٕم٤ممماإلٟمالم  وّم ا٬مالٰمٿمڇم اٚمٽمًقٔمڇم ٬مٱمٿمخ

 َي٠ًَمل ًمِٚمِٝمداي٦مِ  َُمـ اهلُدى ُرِزَق     وقَم٘مٞمَديِت  َُمذَهٌِل قَمـ ؾَم٤مِيكم ي٤م

  :(20: ص)اإلبا١ْ  َكز١َ يف األؽعضٟ ٚقاٍ أبٛ حغٔ

 واحلروري٦م واجلٝمٛمٞم٦م واًم٘مدري٦م اعمٕمتزًم٦م ىمقل أٟمٙمرشمؿ ىمد: ىم٤ميؾ ًمٜم٤م ىم٤مل وم٢من

 هب٤م اًمتل ودي٤مٟمتٙمؿ شم٘مقًمقن سمف اًمذي ىمقًمٙمؿ ومٕمرومقٟم٤م واعمرضمئ٦م واًمراومٕم٦م

  شمديٜمقن.

اهلل  سمٙمت٤مب اًمتٛمًؽ هب٤م ٟمديـ اًمتل ودي٤مٟمتٜم٤م سمف ٟم٘مقل اًمذي ىمقًمٜم٤م: ًمف ىمٞمؾ

اًم٤ًمدة  قمـ روى وُم٤م ؾمٚمؿو اهلل قمٚمٞمف صغم حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م وسمًٜم٦م ضمؾو قمز رسمٜم٤م

 سمذًمؽ وٟمحـ احلدي٨م وأيٛم٦م واًمت٤مسمٕملم -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اًمّمح٤مسم٦م

اهلل  ٟمي - طمٜمٌؾ سمـ حمٛمد سمـ اهلل أمحد قمٌد أسمق سمف ي٘مقل يم٤من وسمام ُمٕمتّمٛمقن

 ٕٟمف خم٤مًمٗمقن ىمقًمف ظم٤مًمػ وعم٤م ىم٤ميٚمقن - ُمثقسمتف وأضمزل درضمتف ورومع وضمٝمف

 اًمْمالل سمف ودومع احلؼ اهلل سمف أسم٤من اًمذي اًمٙم٤مُمؾ واًمريٞمس اًمٗم٤موؾ اإلُم٤مم

 اًمِم٤ميملم وؿمؽ اًمزايٖملم وزيغ اعمٌتدقملم سمدع سمف وىمٛمع اعمٜمٝم٤مج سمف وأووح

 هاُمٗمٝمؿ.  ويمٌػم ُمٕمٔمؿ وضمٚمٞمؾ ُم٘مدم إُم٤مم ُمـ اهلل قمٚمٞمف ومرمح٦م
 ىمٓم٥م ؾمٞمد أشم٤ٌمع اعمًٚمٛملم اإلظمقان ُمـ أٟم٤م ي٘مقل: اإلظمقاين وُمع ذًمؽ دمد

  اًمٌٜم٤م. وطمًـ

 إًمٞم٤مس.  سمـ حمٛمد إمم يٜمت٥ًم اًمتٌٚمٞمٖمل: ودمد
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 وقمكم احلًلمو احلًـ اٟمتحؾ ورسمام, راومْمٞمتف إمم يٜمت٥ًم اًمراوميض: ودمد

  .-أمجٕملم ؿريض اهلل قمٜمٝم-ووم٤مـمٛم٦م 

  إًمٞمٝمؿ. يٜمت٥ًم ُمـ إمم يٜمت٥ًم اًم٘مرُمٓمل: ودمد

 صٗمقان. سمـ اجلٝمؿ إمم يٜمت٥ًم واجلٝمٛمل:

  اًمٕم٤مسمديـ. زيـ هور سمـ حمٛمد إمم يٜمت٥ًم اًمنوري:و

 .وسم٤مـمٚمف ص٤مطمٌف إمم يٜمت٥ًم ُمٌٓمؾ ومٙمؾ

  :وٰمـ أ٬مٹمڅمِبؿ ،اْلؼ إ٦م يٽمتًٌقن اْلؼ وأهؾ 

 , وأهؾ-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل طمدي٨م إمم ٟم٦ًٌم :اْلديډم أهؾ

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ؾمٜم٦م إمم ٟم٦ًٌم اًمًٜم٦م

 .-روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ- اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ إمم ٟم٦ًٌم :وا٬مًٻمٸمٿمقن 

 ٓ» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ىمقل إمم ٟم٦ًٌم :اٚمٽمٲمقرة وا٬مٴمڅمئٸمڇم 

ش ٰمٽمٲمقرة ٢مڅمهرة اْلؼ ٣مٛم أٰمتل ٰمـ ١مڅمئٸمڇم ٕمزال
(1)

.  

قمز -اهلل  سم٢مذن اًمٜم٤مر وُمـ اًمٌدع ُمـ ٟم٤مضمقن أهنؿ إمم ٟم٦ًٌم :ا٬مٽمڅمٗمٿمڇم وا٬مٸمر٪مڇم

 .-وضمؾ

 ٟم٦ًٌم إمم اضمتامقمٝمؿ قمغم احلؼ. : واجلَم٣مڇم

                                                           

من حديث ادلغًنة  (1651), واإلمام مسلم يف صحيحو (0343)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, (123)برقم  ريض اهلل قمٜمف. وأخرجو مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل قمٜمفبن شعبة 

 .(1653)برقم  ريض اهلل قمٜمفأيًضا من حديث ثوبان  رمحف اهلل شمٕم٤ممموأخرجو اإلمام مسلم 
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روقان اهلل - -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -هؿ اًمّمح٤مسم٦م :وإصؾ إول ٬مٻمجَم٣مڇم

 . -قمٚمٞمٝمؿ

 . صٗم٤مهتؿ ُمـ ُم٠مظمقذة اجلامقم٦مو اًمًٜم٦م أهؾ ومٛمًٛمٞم٤مت

اًم٘مٚم٥م, وهب٤م ي٘مع اًمتاميز سملم أهؾ اًمًٜم٦م  ذم قمٚمٞمف قُم٘مد ُم٤م :ا٬مٶمٹمٿمدةو

 .واًمٌدقم٦م

يّمكم,  ُمًٚمؿ ومٙمؾ اًمٌدقم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م أهؾ ومٞمٝم٤م يِمؽمك اًمّمالة ٕن 

  واْلڊم. ا٬مز٫مڅمة و٫مذ٬مؽ

قمز -اهلل  وأن اًم٘مٞم٤مُم٦م, يقم اهلل يرى أنو اًمًامء, اهلل ذم أن اقمت٘م٤مد ًمٙمـ

 اجلامقم٦م. و اًمًٜم٦م أهؾ قمٚمٞمف هذا سمجالًمف, شمٚمٞمؼ سمّمٗم٤مت ُمقصقف -وضمؾ

وخي٤مًمػ ومٞمف أهؾ اًمٌدقم٦م واًمِمٜم٤مقم٦م, ومٞمٚمتزُمقن اًمتٛمثٞمؾ أو اًمتٕمٓمٞمؾ أو 

  اًمتٗمقيض, وٓ يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ إٓ ُمـ ؿمذ ذم سمٕمض اعمقاـمـ.

 :أٰمقر اجلَم٣مڇمو ا٬مًٽمڇم وٟمٌچم صٸمڅمء ٣مٹمٿمدة أهؾ

 أهن٤م ُم٠مظمقذة ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م.: إول

أهن٤م ُم٠مظمقذة قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اًمذيـ هؿ أقمٚمؿ سمٛمراد اهلل وُمراد : ا٬مثڅمين

رؾمقل وأطمٙمؿ ذم ومٝمٛمف وـمري٘مٝمؿ أؾمٚمؿ ًمٌٕمده٤م قمـ اًمٙمالم واهلقى, 

 وًمزوُمٝم٤م اًمدًمٞمؾ, ومٞمٜمٓم٘مقن ويٕمٛمٚمقن سمف.



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايتاضع١ عػس: َا عكٝدتو؟د
 

  234 
 

  

هن٤م سمٕمٞمدة قمـ اخلالف, وم٘مقل أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م واطمد, ُمـ زُمـ أ: ا٬مثڅم٬مډم

 إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م. طَرؾُمقل اهلل 

أهن٤م ُم٠مظمقذة قمغم فم٤مهر اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سمٕمٞمًدا قمـ اًمتحريػ : ا٬مرأمع

 واًمتٕمٓمٞمؾ واًمتٙمٞمٞمػ واًمتٛمثٞمؾ. 

 وهل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ؾمٜم٦م إمم ٟم٦ًٌمش: ؾمٜمل أٟم٤م وم٘مؾ» :٪مق٬مف

  ـمري٘متف.

  :ٰمٶمٽمٿمڅمن هلڅم وا٬مًٽمڇم

 قمغم دظمٚم٧م ومٚمق اًمٗم٘مٝم٤مء هق إـمالىمٝم٤م قمٜمد وهذا :واٚمًتحچم ا٬مٽمدب ٰمٶمٽمك

  قم٤مؿمقراء؟ يقم قمـ صٞم٤مم وشم٠ًمًمف وم٘مٞمف

 قمٚمٞمؽ ًمٞمس شمريمتف وإذا سمقاضم٥م, وًمٞمس ُمًتح٥م, سمٛمٕمٜمك ؾمٜم٦م, :يٹمقل

 إصمؿ.

ًٓ وٓ يٕم٤مىم٥م  :ويٶمرف أهؾ إصقل اٚمًتحچم ٔمځمڀمف ُم٤م يث٤مب وم٤مقمٚمف اُمتث٤م

 شم٤مريمف. 

 اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم اهلل يٜمزل أن واقمت٘م٤مد سمٙمر أيب طم٥م قمـ :٣مڅممل ٟمئؾ إذا ٬مٺمـ

  اًمٚمٞمؾ؟ ُمـ إظمػم اًمثٚم٨م ذم ًمٞمٚم٦م يمؾ

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ـمري٘م٦م أي ؾمٜم٦م, :يٹمقل

 ومتٓمٚمؼ قمغم اخلػم واًمنم. : وأٰمڅم ا٬مًٽمڇم ٔمټمٶمٽمڅمهڅم ا٬مٶمڅمم
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 .شوإُم٤مُمٝم٤م ؾمٜم٦م ىمقم وًمٙمؾ: »ٔمٶمٳمپمؿ ٪مڅمل

صغم اهلل  -اًمٜمٌل ُمّمٓمٚمًح٤م قمغم ـمري٘م٦موم٘مد ص٤مر  أٰمڅم ٣مٽمد اإل١مالق: ☜ 

ريض -اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م, وذم طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .ش٩مٶمٻمٿمٺمؿ ٔمًٽمتل» :-اهلل قمٜمف

 -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-اًمّم٤مًمح  اًمًٚمػ ـمري٘م٦م قمغم أيش: ؾمٚمٗمل» :٪مق٬مف 

ـ َٰمْق٣ِمٵَمڇمٌ  َٗمڅمَءهُ  ٩َمټَمـ﴿ :اًمًٚمػ وهق اعمت٘مدم إمم ٟم٦ًٌم فِ  ٰم  ٔم   َٰمڅم ٩َمٻَمفُ  ٩َمڅمڀمَتپَمكَٰ  رَّ

 . [524:اًمٌ٘مرة] ﴾اهلل إ٦َِم  َوَأْٰمُرهُ  َٟمٻَمَػ 

 اعم٤ميض, وٓ حمٔمقر ذم آٟمت٤ًمب إمم اًمًٚمٗمٞم٦م.  وم٤مًمًٚمػ:

 :(4/149)قاٍ ؽٝذ اإلعالّ صمح٘ اهلل تعاىل 

 َٓ ـْ  قَمغَم  قَمْٞم٥َم  و َٚمِػ  َُمْذَه٥َم  َأفْمَٝمرَ  َُم ًه ٥َم  اًم ًَ  سَمْؾ  إًَمْٞمفِ  َواقْمَتَزى إًَمْٞمفِ  َواْٟمَت

ٌُقُل  َُي٥ُِم  َٗم٤مِق  ُِمٜمْفُ  َذًمَِؽ  ىَم شمِّ
ِٓ   . سم٤ِم

َٚمِػ  َُمْذَه٥َم  وَم٢مِنه  ًه ٓه  َيُٙمقنُ  َٓ  اًم ٤م إ  . طَم٘مًّ

ـِ  سمَِٛمٜمِْزًَم٦مِ  وَمُٝمقَ  :َوفَم٤مِهًرا سَم٤مـمِٜم٤ًم ًَمفُ  ُُمَقاومًِ٘م٤م يَم٤منَ  وَم٢مِنْ   احْلَؼِّ  قَمغَم  ُهقَ  اًمهِذي اعم١ُْْمُِم

 . َوفَم٤مِهًرا سَم٤مـمِٜم٤ًم

ـِ  ُدونَ  وَمَ٘مطْ  اًمٔمه٤مِهرِ  ذِم  ًَمفُ  ُُمَقاومًِ٘م٤م يَم٤منَ  َوإِنْ  ٤ٌَمـمِ  . اعمُْٜم٤َمومِِؼ  سمَِٛمٜمِْزًَم٦مِ  وَمُٝمقَ  :اًْم

ٌَُؾ  يَرشُمفُ  َوشُمقيَمُؾ  قَماَلٟمَِٞمُتفُ  ُِمٜمْفُ  وَمُتْ٘م  . اهلل إمَم  َهِ

ْ  وَم٢مِٟمه٤م ٥َم  َأنْ  ُٟم١ْمَُمرْ  مَل ـْ  ُٟمٜمَ٘مِّ َٓ  اًمٜمه٤مسِ  ىُمُٚمقِب  قَم   ها .سُمُٓمقهَنُؿْ  َٟمُِمؼه  َو
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 :(545/ 5) ا٬مدائټمڇم ا٬مٻمجٽمڇم وّم ٩متڅموى

  اًمًٚمػ. إمم ٟم٦ًٌم: ا٬مًٻمٸمٿمڇم

 ُمـ اهلدى وأيٛم٦م ,وؾمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف صغمَرؾُمقل اهلل  صح٤مسم٦م هؿ: واًمًٚمػ

 صغمَرؾُمقل اهلل  هلؿ ؿمٝمد اًمذيـ ,اهلل قمٜمٝمؿ ريض إومم اًمثالصم٦م اًم٘مرون أهؾ

 ا٬مذيـ ٖمؿ يٻمقهنؿ، ا٬مذيـ ٖمؿ ٪مرين، ا٬مٽمڅمس ٙمٜم»:٪مق٬مفذم  سم٤مخلػم وؾمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف

ش٠مپمڅمدٕمف ويټمٿمٽمف يټمٿمٽمف أ٘مدهؿ ٠مپمڅمدة ٕمًٌؼ أ٪مقام َيلء ٖمؿ يٻمقهنؿ،
(1)

 رواه 

  وُمًٚمؿ ُمًٜمده, واًمٌخ٤مري ذم أمحد اإلُم٤مم

 اًمذيـ وهؿ ُمٕمٜم٤مه, شم٘مدم وىمد اًمًٚمػ, إمم ٟم٦ًٌم ؾمٚمٗمل مجع: وا٬مًٻمٸمٿمقن

 واًمٕمٛمؾ إًمٞمٝمام واًمدقمقة واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب اشم٤ٌمع ُمـ اًمًٚمػ ُمٜمٝم٤مج قمغم ؾم٤مروا

 ها .واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ سمذًمؽ ومٙم٤مٟمقا هبام,
 أي قمغم هذه اًمتًٛمٞم٦م.ش: اًمدًمٞمؾ و» :٪مق٬مف

 اًمذيـ وهق أطمدش: -ريض اهلل قمٜمف- ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض طمدي٨م» :٪مق٬مف

 همزوة ذم قمٚمٞمف حيٛمٚمٝمؿ ُم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ُيد مل طملم سمٙمقا

َأ٣ْمٿُمٽمُپُمؿْ  َٕمَق٬مَّقا﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل شمٌقك ـَ  َٕمٸِمٿمُض  وَّ ْٰمعِ  ِٰم َّٓ  َ٘مَزڀًمڅم ا٬مدَّ  َأ

 .[65:اًمتقسم٦م] ﴾ُيٽمٸِمٹُمقنَ  َٰمڅم ََيُِدوا

                                                           

من حديث عمران  (5202), واإلمام مسلم يف صحيحو (5321)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, (5200), ومسلم يف صحيحو (5325), وأخرجو البخاري يف صحيحو ريض اهلل قمٜمفبن حصٌن 

 .ريض اهلل قمٜمفمن حديث ابن مسعود 
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 -اًمٜمٌل ٕن اعمققمٔم٦مٮ طمدي٨م أو اًمقصٞم٦م, سمحدي٨م احلدي٨م يًٛمك هذاو 

 ُمٜمٝم٤م وضمٚم٧مو اًمٕمٞمقن ُمٜمٝم٤م ذروم٧م ُمققمٔم٦م وقمٔمٝمؿ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ٣مٻمٿمٺمؿ» :وم٘م٤مل وم٠موصٜم٤م ُمقدع ُمققمٔم٦م َرؾُمقل اهلل يم٠مهن٤م ي٤م وم٘م٤مًمقا اًم٘مٚمقب

 .شا٬مٴمڅم٣مڇمو ا٬مًټمعواهلل  ٔمتٹمقى

ومٞمف قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمٜمٌقة  ش:يمثػًما اظمتالوم٤م ومًػمى ُمٜمٙمؿ يٕمش ُمـ» :٩مٹمق٬مف

 وآظمتالف ُمرض هى ذم إُم٦م, واًمدواء ُمٜمف. 

 قمٚمٞمٝم٤م قمْمقا اعمٝمديلم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م سمًٜمتل ومٕمٚمٞمٙمؿ» :٪مق٬مف

 .شسم٤مًمٜمقاضمذ

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ـمري٘م٦م أي اًمزُمقا ☜ 

ٽمَڇمٌ  َرُٟمقل اهلل ُأْٟمَقةٌ  ِّم  ٬َمٺُمؿْ  ٫َمڅمنَ  ٬مٹَمْد ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل ًَ  ٫َمڅمنَ  ٚم َـ َ٘م

ِٙمرَ  اهلل َوا٬ْمٿَمْقمَ  َيْرُٗمق ْٔ   .[51:آطمزاب] ﴾اهلل ٫َمثًِٜما َوَذ٫َمرَ  ا

ٺُمؿْ  َوَأ١مٿِمٶُمقا﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل ُٟمقل ٬َمٶَمٻمَّ  آل] ﴾ُٕمْرَْحُقنَ  اهلل َوا٬مرَّ

  .[105:قمٛمران

ټُمقكَ  َ٘متَّكَٰ  ُيڂْمِٰمٽمُقنَ  َٓ  َوَرٔم َؽ  ٩َماَل ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل  ٠َمَجرَ  ٩مٿِمََم  حُيَٺم 

پِمؿْ  ِّم  ََيُِدوا َٓ  ُٖمؿَّ  َٔمٿْمٽمَپُمؿْ  ًِ َّڅم َ٘مَرًٗمڅم َأڀمٸُم ٻم ټُمقا ٪َمٳَمٿْمڈَم  ِم  ًَ ٻمٿِمًَم  َوُي ًْ  ﴾َٕم

  .[23:اًمٜم٤ًمء]
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ـٍ  ٫َمڅمنَ  َوَٰمڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل َٓ  ٚمُِڂْمِٰم  اهلل ورٟمق٬مف ٪َمڄَم  إَِذا ُٰمڂْمِٰمٽمَڇمٍ  َو

ؿُ  َيٺُمقنَ  َأن َأْٰمًرا ةُ  هَلُ َٜمَ
ـْ  اْْلِ  .[03:آطمزاب] ﴾َأْٰمِرِهؿْ  ِٰم

 :اٚمراد ٔمڅمْلٻمٸمڅمء ّم هذا اْلديډمّم و٪مد اٙمتٻمػ  

روقان اهلل - وقمكم وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أسمق :إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء وم٘مٞمؾ:

 و٣مټمر ٔمٺمر أٔمڅم يٴمٿمٶمقا وإن» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ًم٘مقل ٮ-قمٚمٞمٝمؿ

شير٠مدوا
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

 ٔمٺمر أٔمڅم ٔمٶمدي ٰمـ ٔمڅم٬مذيـ ا٪متدوا» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل وىم٤مل

شو٣مټمر
(2)

 . -ريض اهلل قمٜمف-, أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ طمذيٗم٦م 

ةِ  ِٙماَل٩َمڇمُ » :-ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م  ٌُقَّ  ُيڂْمِت  ُٖمؿَّ  َٟمٽمَڇًم، َٖماَلُٖمقنَ  ا٬مٽمُّ

ـْ  اهلل اٚمُْٻْمَؽ  ـْ  ُٰمٻْمٺَمفُ  َأوْ  َيٱَمڅمُء، َٰم شَيٱَمڅمءُ  َٰم
(3)

 أظمرضمف أسمق داود. 

 قمغم ُيتٛمٕمقن ٓ ٕهنؿ دًمٞمؾو طمج٦م ومٝمق إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء قمٚمٞمف أمجع ومام

 قمـ اًمدًمٞمؾ وضمد وإن وقمٛمر سمٙمر أسمق قمٚمٞمف ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞم٘مدم إذا وأُم٤م والًم٦م

 .اعم٘مدم ومٝمق -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

                                                           

 .ريض اهلل قمٜمفة , من حديث أيب قتاد(351)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

برقم  رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وىو يف الصحيحة لإلمام األلباين (0335)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)
(1500). 

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4343)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (0)
(404) . 
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ظمٚمٗمقا  ومٙمٚمٝمؿ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -هؿ اًمّمح٤مسم٦م اخلٚمٗم٤مء أن :ا٬مثڅمين وا٬مٹمقل 

  .ًمٚمٜم٤مس سمٚمٖمقه٤مو ودقمقشمف ـمري٘متف قمغم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

 :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل اًمًٜم٦مو سم٤مًم٘مرآن اهتدوا ٕهنؿ: شاعمٝمديلم» :و٪مق٬مف

٬مَِؽ ﴿  . [5:اًمٌ٘مرة] ﴾٬م ٻْمټُمتَّٹِم٥مَ  ُهًدى ٩مٿِمفِ  َرْيچَم  َٓ  ا٬ْمٺمَِتڅمُب  َذَٰ

 ُمٕمت٘مداهتؿ.و وأومٕم٤مهلؿ أىمقاهلؿ ذم رؿمدوا ٕهنؿ ش:اًمراؿمديـ» :و٪مق٬مف

٠ْمدِ  إ٦َِم  َُّيِْدي﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل احلؼ ُمالزُم٦م هق :واًمرؿمد  ٩َمآَٰمٽمَّڅم ا٬مرُّ

  .[5:اجلـ] ﴾ٔمِفِ 

ٌُْؾ  ِٰمـ ُر٠ْمَدهُ  إِْٔمَراِهٿمؿَ  إَٓمٿْمٽمَڅم َو٬َمٹَمْد ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل  ٔمِفِ  َو٫ُمٽمَّڅم ٪َم

 . [21:آٟمٌٞم٤مء] ﴾٣َمڅمٚم٥ِِمَ 

وُم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل سمًٜم٦م متًٙمقا أي ش:هب٤م متًٙمقا» :٪مق٬مف

 .وُمٕمت٘مداشمٙمؿ أىمقاًمٙمؿو أقمامًمٙمؿ أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ ذم

اًمٕمض هق اعمًؽ سم٤مٕؾمٜم٤من, واًمٜمقاضمذ ش: سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م قمْمقا» :٪مق٬مف

 هل إضاس اًمداظمٚمٞم٦م, وىمٞمؾ إٟمٞم٤مب, وإول أفمٝمر.

قمز -سم٤مهلل  يٕمتّمؿ أن اعمًٚمؿ قمغم وًمٙمـ اًمتٗمٚم٧م ؿمدة قمغم دًمٞمٌؾ  وذم هذا 

ـْ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم -وضمؾ اطٍ  إ٦َِم  ُهِديَ  ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمْد  َيٶْمَتٲِمؿْ  َوَٰم َتٹِمٿمؿٍ  ِسَ ًْ  آل] ﴾ُٰم

 . [131 :قمٛمران
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل ًم٘مقل ديٜمف قمغم يث٧ٌم َرؾُمقل اهلل وإن سمًٜم٦م ي٠مظمذ وأن

 شاجلٛمر قمغم يم٤مًم٘م٤مسمض ديٜمف قمغم اًم٘م٤مسمض زُم٤من قمغم اًمٜم٤مس ي٠ميت]» :-وؾمٚمؿ

 [.-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ أٟمس 

ٿَمكَٰ  َيڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  ىم٤مل قمٔمٞمؿ أُمره وم٤مًمتٛمًؽ سم٤مًمديـ   ُٙمذِ  حَيْ

ة ا٬ْمٺمَِتڅمَب   . [15:ُمريؿ] ﴾ٔمٹُِمقَّ

 . ﴾٩َمُخْذَهڅم ٔمٹُِمَقة﴿ :وىم٤مل عمقؾمك

ـَ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٺُمقنَ  َوا٬مَِّذي  ً اَلةَ  َوَأ٪َمڅمُٰمقا ٔمڅِم٬ْمٺمَِتڅمِب  ُيټَم څم ا٬مٲمَّ  ڀُمٳِمٿمعُ  َٓ  إڀِمَّ

 .[143 :إقمراف]﴾  اٚمٲُْْمٻمِِح٥مَ  َأْٗمرَ 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة  

 وّم ا٬مٳمٶمٿمػ اٚمڂمٰمـ اهلل ٰمـ إ٦م وا٘مچم ٙمٜمٌ  ا٬مٹمقي اٚمڂمٰمـ» :ي٘مقل -وؾمٚمؿ

شٕمٶمجز ٔمڅمهلل وٓ واٟمتٶمـ يٽمٸمٶمؽ ٰمڅم ٣مٛم ا٘مرص ٙمٜم ٫مؾ
 أظمرضمف ُمًٚمؿ. ,(1)

 همػمه٤م. سمخالف سمف, ُمًٙم٧م عم٤م ُمًٙم٤م إؾمٜم٤من أؿمد ٕهن٤م ٔمڅم٬مٽمقاٗمذ9 و٣مٝم

 ٕن سم٤محلٛمٞم٦مٮ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد يًٛمك أي اضمتٜمٌقا وهذاش: وإي٤ميمؿ» :٪مق٬مف

اًمدواء وهق إظمذ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م و اعمرض, وهق اًمٗمرىم٦م شمْمٛمـ احلدي٨م

  واحلٛمٞم٦م.

                                                           

 .(5334)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 اًمٌدع ُمـ شمًٚمٛمقا أن أردشمؿ وم٢مذا ش:إُمقر وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ» :وهل ٪مق٬مف

 وٓ شمٕمت٘مدوه٤م وٓ شم٘مرسمقه٤م ومال اطمذروه٤م أي إُمقر وحمدصم٤مت وم٢مي٤ميمؿ

 .هب٤م -قمز وضمؾ- هلل شمتٕمٌدوا

 واًمْمالًم٦م والًم٦م, سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م, حمدصم٦م يمؾ ؾمٌٌف أن وهذا اًمتحذير 

  اعمحدصم٤مت. ُمـ طمذًرا يٙمقن اًمٜم٤مر, وم٤معمًٚمؿ ذم وأهٚمٝم٤م

 ٩مڃمن» :وي٘مقل مجٕم٦م يمؾ ذم خيٓم٥م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ويم٤من اًمٜمٌل

صغم اهلل قمٚمٞمف - رٟمقل اهلل هدى اهلدى ٙمٜمواهلل  ٫متڅمب اْلديډم ٙمٜم

ش-وؾمٚمؿ
(1)

. 

 :و٪مد أ٘مًـ ٰمـ ٪مڅمل

 اًمٌدايع اعمحدصم٤مت إُمقر وذ    اهلدى قمغم اًم٤ًمًمٗم٤مت إُمقر وظمػم

اهلل مل شمٙمـ قمغم ُمث٤مل  ديـ ُمـ زي٤مدة ذم ُم٤م يم٤من :ٔمڅمٚمحدث اٚمرادو ✍ 

 واإلؾمٗمٚم٧م اًمٓم٤ميرة وريمقب واًم٤ًمقم٦م اًمًٞم٤مرة ىم٤ميؾ, ي٘مقل ومالؾم٤مسمؼ, 

شمٚمٌٞمًٝمؿ, إذ أن إصؾ ذم  ُمـ هذا, هذا وٟمحق سمدقم٦م اإلذاقم٦م واؾمتخدام

 . اًمٕم٤مدات اإلسم٤مطم٦م

  اًمديـ. ذم يم٤من ُم٤م :ٰمـ ا٬مٌدع واٚمذٰمقم ☜

                                                           

, وأخرجو اإلمام ريض اهلل قمٜمف, من حديث ابن مسعود (4544)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)

 .ريض اهلل قمٜمف, من حديث جابر بن عبد اهلل (534)يف صحيحو برقم  رمحف اهلل شمٕم٤ممممسلم 
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 -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ظمدي٩م  ومٕمـ راومع اًمدٟمٞم٤م ذم يم٤من ُم٤م وأُم٤م

 شدڀمٿمڅم٫مؿ ٔمځمٰمقر ا٣مٻمؿ أڀمتؿ» :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(1)

. 

قمٚمٞمف, ًم٘مقل رؾمقل  ُمردودٌ  وومٕمٚمف وم٘مقًمف ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م اًمديـ ذم أطمدث ومٛمـ

 شٰمـ أ٘مدث ّم أٰمرڀمڅم هذا ٰمڅم ٬مٿمس ٰمٽمف ٩مپمق رد]» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل 

 [ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

 أن اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م يٜمٌٖمل اًمتل اعم٤ًميؾ أهؿ ُمـ وآهتامم سم٤مًمٕم٘مٞمدة ✍

 ڀمځمت ٫مٽمڅم» :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-قمٌداهلل  سمـ ضمٜمدب طمدي٨م ومٗمل حي٘م٘مٝم٤م,

 ٖمؿ اإليَمن يٶمٻمټمٽمڅم ٩مٺمڅمن ٘مزاورة أ١مٸمڅمل وڀمحـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ا٬مٽمٌل

 أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف وىمد شم٘مدم. شإيَمڀمڅم ٔمف ٩مٽمزداد ا٬مٹمرآن يٶمٻمټمٽمڅم

ذم اًمٕم٘مٞمدة والل يّمؾ سمّم٤مطمٌف إمم اًمتٌديع, ورسمام اًمتٙمٗمػم ٕن  واعمخ٤مًمٗم٦م

٤مومِِٕمله  ؾَم٠َمًْم٧ُم  :اعمَُزيِنُّ  ُمـ ظمالف اًمتْم٤مد, ىَم٤مَل  اخلالف ومٞمٝم٤م ـْ  اًمِمه ٠َمًَم٦مٍ  قَم ًْ ـَ  َُم  ُِم

ـْ  ؾَمْٚمٜمِل :وَمَ٘م٤مَل  اًمَٙماَلِم, , قَم
ٍ
ء  َوَٓ  أظْمَٓم٠ْمَت, :ىُمْٚم٧َم  ومِْٞمِف, َأظْمَٓم٠ْمُت  إَِذا َرْ

٠َمًْمٜمِل ًْ ـْ  شَم , قَم
ٍ
ء  يَمَٗمْرَت.  :ىُمْٚم٧َم  ومِْٞمفِ  َأظْمَٓم٠ْمُت  إَِذا َرْ

          

 

 

                                                           

 .ريض اهلل قمٜمف, من حديث أنس بن مالك (5030)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠
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 ربٝإ َصزص عكٝز٠ ايغًف ايصاحل صضٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعنيد 

 اإلمج٤مع.و واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب: وٰمٲمدر ٣مٹمٿمدة ا٬مًٻمػ روقان اهلل ٣مٻمٿمپمؿ

ًمديٜمف, قمغم ُم٤م هق ُم٘مرر ذم  -قمز وضمؾ-وهذه إدًم٦م حمٗمقفم٦م سمحٗمظ اهلل 

 همػم ُم٤م ُمقـمـ. 

 اهلقى, وًمذًمؽ ؾمٛمقا سم٠مهؾ إهقاء. : ٔمٿمٽمَم ٰمٲمدر ا٬مٌدع

شم٘مديؿ اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ, شم٘مديؿ اًمرأي اًمٗم٤مؾمد قمغم دًمٞمؾ : ٰمٲمڅمدرهؿوٰمـ 

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

اًمت٘مٚمٞمد ًممسم٤مء واعمِم٤ميخ, سمٖمػم دًمٞمؾ, وٓ  :وٰمـ أ٣مٵمؿ أٟمٌڅمب ا٬مٌدع

 طمج٦م.

  :(53/12)٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم ٫مَم ّم اٚمجټمقع 

٤م ٤ٌَمـمُِؾ  اًمتهْ٘مٚمِٞمدُ  َأُمه ٌُقُل : وَمُٝمقَ  اعمَْْذُُمقمُ  اًْم ٦مٍ  سماَِل  اًْمَٖمػْمِ  ىَمْقلِ  ىَم  :اهلل شَمَٕم٤ممَم  ىَم٤مَل  طُمجه

ؿُ  ٪ِمٿمَؾ  َوإَِذا﴿ ٌٶُِمقا هَلُ  ٫َمڅمنَ  َأَو٬َمقْ  آَٔمڅمَءڀَمڅم ٣َمٻَمٿْمفِ  َأ٬ْمٸَمٿْمٽمَڅم َٰمڅم ڀَمتٌَِّعُ  َٔمْؾ  اهلل ٪َمڅم٬ُمقا َأڀْمَزَل  َٰمڅم إمَّ

َٓ  ٠َمٿْمًئڅم َيٶْمٹِمٻُمقنَ  َٓ  آَٔمڅمُؤُهؿْ  َتُدونَ  َو   .﴾َُّيْ

ٌََ٘مَرةِ  ذِم  ٿْمٴَمڅمنُ  ٫َمڅمنَ  َأَو٬َمقْ ﴿ ًُمْ٘ماَمنَ  َوذِم  اعم٤َْمِيَدةِ  َوذِم  اًْم   .﴾َيْد٣ُمقُهؿْ  ا٬مٱمَّ

ظْمُرِف  َوذِم  َّڅم ٔمځَِمْهَدى ِٗمْئُتٺُمؿْ  َأَو٬َمقْ  ٪َمڅمَل ﴿ :اًمزُّ   .﴾آَٔمڅمَء٫ُمؿْ  ٣َمٻَمٿْمفِ  َوَٗمْدُٕمؿْ  ِِم

٤مومه٤مِت  َوذِم  ُؿْ ﴿ :اًمّمه   .﴾َوڅم٬م ٥مَ  آَٔمڅمَءُهؿْ  َأ٬ْمٸَمْقا إهنَّ

  .﴾ُُّيَْر٣ُمقنَ  آَٖمڅمِرِهؿْ  ٣َمَٛم  ٩َمپُمؿْ ﴿
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چُم  َيْقمَ ﴿ :َوىَم٤مَل   اهلل َوَأ١َمٶْمٽَمڅم َأ١َمٶْمٽمَڅم ٬َمٿْمَتٽمڅَم َيڅم َيٹُمق٬ُمقنَ  ا٬مٽمَّڅمرِ  ِّم  ُوُٗمقُهپُمؿْ  ُٕمٹَمٻمَّ

  .﴾ا٬مرٟمقٓ

ٽمَڅم َو٪َمڅم٬ُمقا﴿ څم َرٔمَّ اَءڀَمڅم َٟمڅمَدَٕمٽمَڅم َأ١َمٶْمٽمَڅم إڀمَّ ٌٿِماَل  ٩َمځَمَوٻمُّقڀَمڅم َو٫ُمَٝمَ ًَّ َي٤مِت  ﴾ا٬م ْٔ  . ا

أَ  إذْ ﴿ :َوىَم٤مَل  ـَ  َٕمَٝمَّ ٌٶُِمقا ا٬مَِّذي ـَ  إمُّ ـَ  ِٰم ٌَٶُمقا ا٬مَِّذي  َوَٕمٹَمٴمَّٶَمڈْم  ا٬ْمٶَمَذاَب  َوَرَأُوا إمَّ

ٌَڅمُب  ِِبِؿُ  َْٟم ْٕ   .﴾ا

ٶَمٸَمڅمءُ  ٩َمٿَمٹُمقُل ﴿ :َوىَم٤مَل  ـَ  ا٬مٳمُّ ِذي وا ٬مٻِمَّ څم اْٟمَتٺْمَٝمُ ٌَٶًمڅم ٬َمٺُمؿْ  ٫ُمٽمَّڅم إڀمَّ  َأڀْمُتؿْ  ٩َمپَمْؾ  َٕم

ًٌڅم ٣َمٽمَّڅم ُٰمٷْمٽمُقنَ  ـَ  ڀَمٲِمٿم   .﴾ا٬مٽمَّڅمرِ  ِٰم

َي٦مِ  َوذِم  ْٔ ظُْمَرى ا ْٕ ـْ ﴿ :ا ـْ  ٣َمَذاِب  ِٰم ءٍ  اهلل ِٰم   .﴾َرْ

ـْ  َيْقمَ  ٫َمڅمِٰمٻَمڇمً  َأْوَزاَرُهؿْ  ٬مٿَِمْحټِمٻُمقا﴿ :َوىَم٤مَل  ـَ  َأْوَزارِ  ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َوِٰم  ُيٳِمٻمُّقهَنُؿْ  ا٬مَِّذي

 . ﴾٣ِمٻْمؿٍ  ٔمٷَِمْٜمِ 

٤ٌَمعُ  وَمَٝمَذا شمِّ
ِٓ ِذي َواًمتهْ٘مٚمِٞمدُ  ا فُ  اًمه ٤ٌَمعُ  اهلل ُهقَ  َذُمه ٤م اهْلََقى اشمِّ ٥ِم  ًمِْٚمَٕم٤مَدةِ  إُمه ًَ  َواًمٜمه

٤ٌَمعِ    يَم٤مشمِّ
ِ
سَم٤مء ْٔ ٤م ا َي٤مؾَم٦مِ  َوإُِمه ٤ٌَمعِ  ًمِٚمرِّ يََم٤مسمِرِ  يَم٤مشمِّ ْٕ ٤مَدةِ  ا ًه  ُِمْثُؾ  وَمَٝمَذا واعمتٙمؼميـ َواًم

ضُمؾِ  شَمْ٘مٚمِٞمدِ  سَمِٞمفِ  اًمره ـْ  َيُٙمقنُ  َوَهَذا ؾُمْٚمَٓم٤مٟمِفِ  ِذي َأوْ  ؾَمٞمِِّدهِ  َأوْ  ِٕ ْ  عمَِ ًْ  مَل فِ  َتِ٘مؾه َي ًِ  سمِٜمَْٗم

ِٖمػمُ  َوُهقَ  ـُ  ِديٜمَفُ  وَم٢مِنه  :اًمّمه فِ  ِدي ـُ  وُمِ٘مَدْت  وَم٢مِنْ  ُأُمِّ  وُمِ٘مدَ  وَم٢مِنْ  :َوَأسمِٞمفِ  َُمٚمِٙمِفِ  وَمِدي

ـُ  يَم٤مًمٚمهِ٘مٞمطِ  ٌََٚمدِ  َأْهُؾ  َوُهقَ  قَمَٚمْٞمفِ  اعمَُْتَقزمِّ  وَمِدي ٤م ومِٞمفِ  ُهقَ  اًمهِذي اًْم  َوَأقْمَرَب  سَمَٚمغَ  إَذا وَم٠َمُمه

٤مُٟمفُ  ًَ
٤م ًمِ ٤م ؿَم٤ميمًِرا وَم٢مُِمه َ  َوىَمدْ . يَمُٗمقًرا َوإُِمه قْمَراُض  اًْمَقاضِم٥َم  اهلل َأنه  سَملمه ـْ  اإْلِ  َهَذا قَم
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٤ٌَمعِ  إمَم  اًمتهْ٘مٚمِٞمدِ  ُؿْ  ُرؾُمٚمِِفٮ اهلل قَمغَم  َأْٟمَزَل  َُم٤م اشمِّ ٦مُ  وَم٢مهِنه تِل طُمجه  إمَم  هِب٤َم َأقْمَذرَ  اهلل اًمه

 ها .ظَمْٚمِ٘مفِ 
 :سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين اعمتقرم ؾمٚمٞمامنوهق ش: أظمرضمف أسمق داود» :٪مق٬مف

 , أي ذم ؾمٜمٜمف.(013)

هل رشم٦ٌم دون اًمّمحٞمح, وذوـمف ٟمٗمس ش: وهق طمدي٨م طمًـ» :٪مق٬مف

ذوط احلدي٨م اًمّمحٞمح, إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ ظمٗم٦م وٌط سمٕمض رواشمف, وإذا 

 قمْمد سمٖمػمه ارشم٘مك إمم اًمّمحٞمح ًمٖمػمه.
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 َٔ أٍٚ ايضعٌ إىل أٌٖ األصض, َٚٔ آخضِٖ؟د :رايفكض٠ ايعؾضٕٚ

  :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُمـ أول اًمرؾمؾ إمم أهؾ إرض, وُمـ آظمرهؿ؟اًمٗم٘مرة اًمٕمنمون: 

 ُمـ أول اًمرؾمؾ إمم أهؾ إرض, وُمـ آظمرهؿ؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -53

صغم  –أوهلؿ ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم, وآظمرهؿ أومْمؾ إٟمٌٞم٤مء ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدوم٘مؾ: 

, ومٌٕمثتف أول اًمٕمالُم٤مت اًمّمٖمرى ًمٚم٤ًمقم٦م, وُي٥م قمٚمٞمٜم٤م -وؾمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف

 اإليامن هبؿ مجٞمٕم٤م. 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أيب هريرة 

٩مٿَمځمُٕمقَن ڀُمقً٘مڅم، ٩مٿَمٹمق٬مقن: يڅم ڀمقُح » :ىم٤مل قمـ أهؾ اعمحنم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م -وؾمٚمؿ

ُٟمِؾ إ٦م أهِؾ إرِض،  ُل ا٬مرُّ َك اهلل ٣َمًٌدا ٠َمٺمقًراأڀمڈَم أوَّ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  شوَٟمَمَّ

 :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –واًمدًمٞمؾ قمغم أن آظمرهؿ حمٛمد

ـْ َرُٟمقل اهلل َوَٙمڅمَٕمَؿ ا٬مٽمٌٿم٥م﴿
ـْ ِرَٗمڅم٬مٺُِمْؿ َو٬َمٺمِ ٌد َأَٔمڅم َأَ٘مٍد ِٰم  ﴾َٰمڅم ٫َمڅمَن ُُمَټمَّ

 . [43 :إطمزاب]

 شوأڀمڅم ٙمڅمَٕمُؿ ا٬مٽمٌٿم٥م» :ىم٤ملأٟمف  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-وطمدي٨م صمقسم٤من 
(1)

 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

                                                           

, من حديث أيب (5553), واإلمام مسلم يف صحيحو (0202)مام البخاري يف صحيحو أخرجو اإل (1)
 .ريض اهلل قمٜمفىريرة 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايعػسٕٚ: َٔ أٍٚ ايسضٌ إىل أٌٖ األزض, َٚٔ آخسِٖ؟د
 

  247 
 

  

أن  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب هريرة  :واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف أومْمؾ إٟمٌٞم٤مء

شأڀمڅم ٟمٿم ُد ا٬مٽمَّڅمِس يقَم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇمِ » :ىم٤مل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل
(1)

ُمتٗمؼ  

 قمٚمٞمف. 

ريض اهلل -سمـ ؾمٕمد  طمدي٨م ؾمٝمؾواًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف أول قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م: 

څم٣مڇُم هٺمذا» :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -قمٜمف ًَّ شُٔمٶِمْثڈُم أڀمڅم وا٬م
(2)

 

 وأؿم٤مر سم٠مصٌٕمٞمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُم٤مًمؽ  وقمـ أٟمس

څم٣مڇُم ٫مپمڅمَٕم٥ْم » :ىم٤مل - ًَّ شُٔمٶِمثڈُم أڀمڅم وا٬م
(3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  ,ووؿ اًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمك 

اإليامن هبؿ مجٞمٕم٤م, وُمـ يمٗمر سمقاطمد ُمٜمٝمؿ وم٘مد أٟمف ُي٥م قمٚمٞمٜم٤م : وا٬مد٬مٿمؾ

ِف َواٚمُْڂْمِٰمٽمُقنَ ﴿ :يمٗمر هبؿ مجٞمٕم٤مٮ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ـْ َرٔم  ُٟمقل ٔمََِم ُأڀْمِزَل إ٬َِمٿْمِف ِٰم ـَ ا٬مرَّ  آَٰم

ـْ ُرُٟمٻمِفِ  ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ِٰم ٺَمتِِف َو٫ُمُتٌِِف َوُرُٟمٻمِِف ٓ ڀُمٸَمر 
ـَ ٔمڅِمهلل َوَٰمالئِ  :اًمٌ٘مرة] ﴾٫ُمؾ  آَٰم

552] . 

٪ُمقا َٔم٥ْمَ اهلل ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـَ َيٺْمٸُمُروَن ٔمڅِمهلل َوُرُٟمٻمِِف َوُيِريُدوَن َأْن ُيٸَمر  إِنَّ ا٬مَِّذي

ٌَٶْمٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َٔم٥ْمَ َذ٬مَِؽ  ٌَٶْمٍض َوڀَمٺْمٸُمُر ٔمِ ـُ ٔمِ َوُرُٟمٻمِِف َوَيٹُمق٬ُمقَن ڀُمڂْمِٰم

                                                           

 .(164), واإلمام مسلم يف صحيحو (4415)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .(5623), واإلمام مسلم يف صحيحو (3230)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
 .(5621), واإلمام مسلم يف صحيحو (3234)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (4)
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ـَ ٣َمَذأًمڅم ُٰمپِمٿمٽمًڅمُأو٬َمئَِؽ ُهُؿ ا٬ْمٺَمڅم٩مُِروَن َ٘مٹمًّ   َٟمٌٿِماًل   :اًمٜم٤ًمء] ﴾څم َوَأ٣ْمَتْدڀَمڅم ٬مٻِْمٺَمڅم٩مِِري

  .[121ـ 123

ـَ ﴿ :وذم آظمر أي٦م وىمقل اهلل شمٕم٤ممم ْت ٬مٻِْمٺَمڅم٩مِِري ٹُمقا ا٬مٽمَّڅمَر ا٬مَّتِل ُأ٣ِمدَّ  ﴾َوإمَّ

 . [101:آل قمٛمران]

ٺُمْؿ َوَٗمٽمَّڇٍم ٣َمْرُوپَمڅم ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ َرٔم  ََمَواُت َوَٟمڅمِر٣ُمقا إ٦َِم َٰمٷْمٸِمَرٍة ِٰم ًَّ ا٬م

ْت ٬مٻِْمټُمتَّٹِم٥مَ  َْرُض ُأ٣ِمدَّ ْٕ   .[100:آل قمٛمران] ﴾َوا

 دًمٞمؾ قمغم أن اجلٜم٦م اًمٜم٤مر ُمقضمقدشم٤من أن.

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُمـ هق أول رؾمقل أرؾمؾ إمم أهؾ 

  :قمدة ُم٤ًميؾإرض قمغم ُم٤م ي٠ميت, إٓ أن اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمغم 

ُم٠ًمًم٦م اإليامن سم٤مًمرؾمؾ واإليامن هبؿ ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن اًمًت٦م  :إومم

أن ٕمڂمٰمـ ٔمڅمهلل وٰمالئٺمتف و٫متٌف » :وهمػمه-ريض اهلل قمٜمف-يمام ذم طمدي٨م قمٛمر

 شورٟمٻمف ؤمڅم٬مٿمقم أٙمر وٕمڂمٰمـ ٔمڅم٬مٹمدر ٙمٜمه وذه
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

َـّ ٬َمٿْمَس ا٬ْمِٝمَّ َأْن ُٕمَق٬مُّقا ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤مممو
ِق َواٚمَْٷْمِرِب َو٬َمٺمِ ٌََؾ اٚم٧َْْمِ ُوُٗمقَهٺُمْؿ ٪ِم

ِٙمِر َواٚماََْلئِٺَمڇِم َوا٬ْمٺمَِتڅمِب َوا٬مٽمٌٿم٥م ْٔ ـَ ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقِم ا ـْ آَٰم  :اًمٌ٘مرة] ﴾ا٬ْمِٝمَّ َٰم

144]. 

                                                           

 .(5)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ـَ ٔمِ  ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ِف َواْٚمُڂْمِٰمٽمُقَن ٫ُمؾ  آَٰم ـْ َرٔم  ُٟمقل ٔمََِم ُأڀْمِزَل إ٬َِمٿْمِف ِٰم ـَ ا٬مرَّ څمهلل آَٰم

ـْ ُرُٟمٻمِفِ  ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ِٰم َٓ ڀُمٸَمر  ٺَمتِِف َو٫ُمُتٌِِف َوُرُٟمٻمِِف 
 .[552 :اًمٌ٘مرة] ﴾ َوَٰماَلئِ

 اإلؿم٤مرة إمم سمٕمض أذاط اًم٤ًمقم٦م.: ا٬مثڅمڀمٿمڇم

 اإليامن سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر وأهنام ُمقضمدشم٤من أن وٓ شمٌٞمدان.: ا٬مثڅم٬مثڇم

 ش: وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُمـ أول اًمرؾمؾ إمم أهؾ إرض, وُمـ آظمرهؿ» :٪مق٬مف 

ُٟمقل وأرؾمٚمف إمم  ,هق إٟم٤ًمن طمٌر ذيمٌر سم٤مًمٌغ قم٤مىمٌؾ أوطمك اهلل اًمٞمف سمنمعٍ  :ا٬مرَّ

  ًمتٌٚمٞمغ ذقمف. ىمقٍم خم٤مًمٗملم

وُمـ اجِلـ  ,وًمٞمس ُمـ اًمٜم٤ًمء واجلـ رؾمقل ُمع ظمالف وٕمٞمػ ًمٌٕمْمٝمؿ

ٽمٺُمؿْ َيڅم َٰمٶْم٧َمَ اجلِْ ﴿ :-قمز وضمؾ-ُٟمذر, ىم٤مل اهلل  ڀمِس َأمَلْ َيځْمٕمٺُِمْؿ ُرُٟمٌؾ ٰم   ﴾ـ  َواإْلِ

 أي ُمـ أطمديمؿ وهؿ إٟمس يمام ضم٤مءت إدًم٦م سمذًمؽ., [103:إٟمٕم٤مم]

ويم٤من أهؾ  -قمٚمٞمف اًمًالم-وأول رؾمقل إمم أهؾ إرض ٟمقح  ✍

إرض ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ىمقُمف, ومال شمٕم٤مرض سملم يمقٟمف أول رؾمقل إمم أهؾ 

أٟمف أرؾمؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إرض وسملم ُم٤م قمٚمؿ ُمـ ظمّم٤ميص اًمٜمٌل

 إمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م.

اإليامن سمٛمـ ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم يمت٤مسمف يمام  :واإليَمن ٔمڅم٬مرٟمؾ يدٙمؾ ٩مٿمف ☜

ـ ٪َمٲَمٲْمٽمَڅم ٣َمٻَمٿْمَؽ ﴿ :ىم٤مل ْ ڀَمٹْمٲُمْص ٣َمٻَمٿْمَؽ ِٰمٽمْپُمؿ ٰمَّ ـ ملَّ  [45:هم٤مومر] ﴾َوِٰمٽمْپُمؿ ٰمَّ



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايعػسٕٚ: َٔ أٍٚ ايسضٌ إىل أٌٖ األزض, َٚٔ آخسِٖ؟د
 

  250 
 

  

ًمٙمـ ُي٥م قمٚمٞمٜم٤م اإليامن سمجٛمٞمٕمٝمؿ إمج٤مٓ وُمـ يمٗمر سمقاطمد ُمٜمٝمؿ يمٗمر هبؿ 

 مجٞمًٕم٤م. 

َٔمڈْم ٪َمْقُم ڀُمقٍح اٚمُْْرَٟمٻم٥ِمَ ﴿ :شمٕم٤ممميمام ىم٤مل اهلل  وإٟمام , [132:اًمِمٕمراء] ﴾٫َمذَّ

 يم٤من شمٙمذيٌٝمؿ ًمٜمقح.

  :و٣م٧مونواٚمذ٫مقرون ٰمٽمپمؿ ّم ا٬مٹمرآن مخًڇم 

ُتٽمَڅم إَٓمٿْمٽمَڅمَهڅم ﴿ :صمامٟمٞم٦م قمنم ُمٜمٝمؿ ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم ىم٤مل شمٕم٤ممم َوٕمٻِْمَؽ ُ٘مجَّ

ـْ ڀَمٱَمڅمُء إِنَّ َرٔمََّؽ َ٘مٺمٿِمٌؿ ٣َمٻمٿِمؿٌ  ٌْٽمَڅم ٬َمُف   إِْٔمَراِهٿمَؿ ٣َمَٛم ٪َمْقِٰمِف ڀَمْر٩َمُع َدَرَٗمڅمٍت َٰم َوَوَه

ـْ  تِِف َداُووَد  إِْٟمَحڅمَق َوَيٶْمٹُمقَب ٫ُمالًّ َهَدْيٽمَڅم َوڀُمقً٘مڅم َهَدْيٽمَڅم ِٰم يَّ ـْ ُذر  ٌُْؾ َوِٰم ٪َم

ٽم٥ِمَ  ًِ   َوُٟمٻَمٿْمََمَن َوَأيُّقَب َوُيقُٟمَػ َوُٰمقَٟمك َوَهڅمُروَن َو٫َمَذ٬مَِؽ ڀَمْجِزي اٚمُْْح

٥مَ  څمِْلِ ـَ ا٬مٲمَّ ك َوإ٬ِْمٿَمڅمَس ٫ُمؾ  ِٰم ًَ څم َوحَيْٿَمك َو٣ِمٿم َع   َوَز٫َمِريَّ ًَ َوإِْٟمََم٣ِمٿمَؾ َوا٬ْمٿَم

ٻْمٽمَڅم ٣َمَٛم ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ َوُيقڀُمَس َو٬ُمق١ًمڅم َو٫ُمالًّ    .[53 - 50 :إٟمٕم٤مم] ﴾٩َمٳمَّ

 :ٔمٹمق٬مفو٪مد ڀمٵمټمپمڅم ٔمٶمٳمپمؿ 

 ٦م وهؿــُمـ سمٕمد قمنم ويٌ٘مك ؾمٌٕم٤  مٟمٞم٦م ـٝمؿ صمٛمــ٤م ُمٜمــذم شمٚمؽ طمجتٜم

 ذو اًمٙمٗمؾ آدم سم٤معمخت٤مر ىمد ظمتٛمقا   إدريس هقد ؿمٕمٞم٥م ص٤مًمح ويمذا 

قمٚمٞمف - وسمٞمٜمف وسملم آدمش: -قمٚمٞمف اًمًالم-وم٘مؾ: أوهلؿ ٟمقح » :٪مق٬مف

  .قمنمة ىمرون -اًمًالم
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أن رٗمال، ٪مڅمل: يڅم َرُٟمقل اهلل أڀمٌل ٫مڅمن » :-ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ أيب أُم٤مُم٦م 

٣م٧مة »، ٪مڅمل: ٩مٺمؿ ٫مڅمن ٔمٿمٽمف ؤم٥م ڀمقح؟ ٪مڅمل: شڀمٶمؿ، ٰمٺمٻمؿ»آدم؟ ٪مڅمل: 

ش٪مرون
(1)

 أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن. 

يم٤من ىمٌؾ  -قمٚمٞمف اًمًالم-وهبذا شمٕمٚمؿ وٕمػ ىمقل ُمـ ىم٤مل سم٠من إدريس  

  .-مقمٚمٞمف اًمًال-ٟمقح 

ذم ىمقُمف أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُم٤م يدقمقهؿ  -قمٚمٞمف اًمًالم-وًم٨ٌم ٟمقطًم٤م 

َو٬َمٹَمْد َأْرَٟمٻْمٽمَڅم ڀُمقً٘مڅم إ٦َِم ٪َمْقِٰمِف ٩َمٻَمٌډَِم ٩مٿِمپِمْؿ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم -قمز وضمؾ-إمم اهلل 

٥َم ٣َمڅمًٰمڅم ٩َمځَمَٙمَذُهُؿ ا٬مٴمُّق٩َمڅمُن َوُهْؿ ٢َمڅمٚمُِقنَ  ًِ َّٓ مَخْ  :اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾َأ٬ْمَػ َٟمٽمَڇٍم إِ

14]. 

ر أًمٗملم ؾمٜم٦م -قمٚمٞمف اًمًالم- سم٠مٟمف :و٪مٿمؾ   .وُم٤م آُمـ سمف إٓ ىمٚمٞمؾ ,قُمٛمِّ

 :-قمز وضمؾ-ذم اًم٘مرآن ؾمقرة سم٤مؾمٛمف ىم٤مل اهلل  -قمز وضمؾ-وىمد أٟمزل اهلل 

ٌِْؾ َأن َيځْمٕمٿَِمپُمْؿ ٣َمَذاٌب َأ٬مٿِمؿٌ ﴿ څم َأْرَٟمٻْمٽمَڅم ڀُمقً٘مڅم إ٦َِم ٪َمْقِٰمِف َأْن َأڀمِذْر ٪َمْقَٰمَؽ ِٰمـ ٪َم   إڀِمَّ

٥ٌٌِم  ٹُمقُه َوَأ١مٿِمٶُمقِن  ٪َمڅمَل َيڅم ٪َمْقِم إيِن  ٬َمٺُمْؿ ڀَمِذيٌر ٰمُّ ٌُُدوا اهلل َوإمَّ َيٷْمٸِمْر ٬َمٺُمؿ  ڻَأِن ا٣ْم

ُر ٬َمْق ٫ُمٽمُتْؿ  َٓ ُيڂَمٙمَّ ك إِنَّ َأَٗمَؾ اهلل إَِذا َٗمڅمَء  ټمًّ ًَ ْر٫ُمْؿ إ٦َِم َأَٗمٍؾ ٰمُّ ـ ُذڀُمقٔمٺُِمْؿ َوُيڂَمٙم  ٰم 

 واهلل اعمًتٕم٤من. ويمٗمرت زوضمتف واسمٜمف, ﴾َٕمٶْمٻَمټُمقنَ 

                                                           

يف التعليقات  رمحف اهلل شمٕم٤ممم, وصححو اإلمام األلباين (3163)أخرجو اإلمام ابن حبان يف صحيحو  (1)
 .(5335) (الصحيحة), ويف (3124)احلسان 
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وهق  ش:-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –وآظمرهؿ أومْمؾ إٟمٌٞم٤مء ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد» :٪مق٬مف

  .آظمرهؿ ومال ٟمٌل سمٕمده وٓ رؾمقل

 .ومٛمـ ادقمك اًمٜمٌقة سمٕمده أو آُمـ سمٛمدقمل اًمٜمٌقة سمٕمده ومٝمق ظم٤مرج ُمـ اعمٚم٦م

وهذه أطمد إوضمف اًمتل يمٗمر هب٤م اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م أشم٤ٌمع اعمػماز أمحد 

  .اًم٘م٤مدي٤مين

وًمف أشم٤ٌمع ذم اهلٜمد وومٚمًٓملم وىمٚم٦م ذم اجلزاير ٟم٠ًمل  ,طمٞم٨م زقمؿ أٟمف رؾمقل

 اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م. 

 ويمقٟمف أومْمؾ إٟمٌٞم٤مء ىمد شم٘مدم رء ُمـ ذًمؽ, واهلل اعمًتٕم٤من.

 :أذاط ا٬مًڅم٣مڇم 

صغم  – حمٛمد ٦مأي سمٕمثش: ومٌٕمثتف أول اًمٕمالُم٤مت اًمّمٖمرى ًمٚم٤ًمقم٦م» :٪مق٬مف

  .-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

څم٣َمڇَم » :وهمػمه -ريض اهلل قمٜمف-واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أٟمس  ًَّ ُٔمٶِمْثڈُم َأڀَمڅم َوا٬م

ش٫َمپَمڅمَٕم٥ْمِ 
(1)

  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن ُمٌٕم٨م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ قمالُم٤مت 

څم٣َمڇمِ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ,اًم٤ًمقم٦م ًَّ ُف ٬َمٶِمٻْمٌؿ ٬م ٻم   .[13:اًمزظمرف] ﴾َوإڀِمَّ

                                                           

 (.5621)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,3234)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى وهق إفمٝمر,  ٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُمـ ُمـ :و٪مٿمؾ

 ًمتقاشمر إدًم٦م سمذًمؽ, واهلل أقمٚمؿ.

ٕهن٤م شم٠ميت ذم وىم٧م حمدد ٓ يزيد وٓ  9وٟمټمٿمڈم ا٬مًڅم٣مڇم ِبذا آٟمؿ✍ 

  .يٜم٘مص

څمَن ُٰمْرَٟمڅمَهڅم﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  څم٣َمڇِم َأيَّ ًَّ ـِ ا٬م ځَم٬ُمقڀَمَؽ ٣َم ًْ  ﴾َي

  .[45:اًمٜم٤مزقم٤مت]

ََم ﴿ :ومٙم٤من اجلقاب څم٣َمڇَم َٕمٺُمقُن ٪ُمْؾ إڀِمَّ ًَّ ٣ِمٻْمټُمپَمڅم ٣ِمٽمَد اهلل َوَٰمڅم ُيْدِريَؽ ٬َمٶَمؾَّ ا٬م

ًٌڅم   .[30:آطمزاب] ﴾٪َمِري

اًم٘مٞم٤مُم٦م واحل٤مىم٦م واًمٖم٤مؿمٞم٦م واًمقىمٕم٦م واًمّم٤مظم٦م  :وهل٤م أؾمامء همػم هذه ومٛمٜمٝم٤م

 واًمٓم٤مُم٦م إمم همػم ذًمؽ.

 

 

  :وأذا١مپمڅم ٰمٽمٹمًټمڇم إ٦م ٪مًټم٥م 

ا١ُمپَمڅم٩َمٹَمْد َٗمڅمَء ﴿ :-قمز وضمؾ-وصٖمرى, ىم٤مل اهلل  ,يمؼمى  :حمٛمد] ﴾َأْذَ

15].  
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وُمقشمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٕم٨م اًمٜمٌل :٩مټمـ أذا١مپمڅم ا٬مٲمٷمرى

ورومع اًمٕمٚمؿ, وهمػم ذًمؽ قمغم ُم٤م هق  ,واٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر, وومِمقا اًمزٟم٤م واخلٛمر

 ُمٗمّمؾ ذم ُمقـمٜمف.

ـَ َُم٤مًمٍِؽ  قمـ قَمْقَف  :وّم ا٬مٌخڅمري َإَٔمٿْمڈُم » :, ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف- سْم

ـْ َأَدٍم، ٩َمٹَمڅمَل:  -٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ َصٛمَّ اهلل -ا٬مٽمٌل ٌَّڇٍم ِٰم ٌُقَك َوُهَق ِّم ٪ُم ا٣ْمُدْد »ِّم ٨َمْزَوِة َٕم

څم٣َمڇِم: َٰمْقِت، ُٖمؿَّ ٩َمْتُح َٔمٿْمڈِم اٚمٹَْمِدِس، ُٖمؿَّ ُٰمْقَٕمڅمٌن َيځْمُٙمُذ ٩مٿِمٺُمْؿ  ًَّ ِٟمتًّڅم َٔم٥ْمَ َيَدِي ا٬م

ُٗمُؾ ِٰمڅمَئڇَم ِديٽمَڅمٍر ٩َمٿَمٵَمؾُّ ٫َمٹُمٶَمڅمِص ا٬مٷَمٽمَِؿ، ُٖمؿَّ اْٟمتٸَِمڅمَوڇُم اٚمَڅمِل َ٘متَّك ُيٶمْ  ٴَمك ا٬مرَّ

َّٓ َدَٙمٻَمْتُف، ُٖمؿَّ ُهْدڀَمڇٌم َٕمٺُمقُن َٔمٿْمٽمَٺُمْؿ  ـَ ا٬مٶَمَرِب إِ ٌْٹَمك َٔمٿْمڈٌم ِٰم َٟمڅمِٙمٴًمڅم، ُٖمؿَّ ٩مِْتٽمَڇٌم َٓ َي

ڈَم ٫ُمؾ  ٨َمڅمَيڇمٍ  ڈَم َٖمََمڀم٥َِم ٨َمڅمَيڇًم، ََتْ اْٖمٽمَڅم  َؤَم٥ْمَ َٔمٽمِل إَْصٸَمِر، ٩َمٿَمٷْمِدُروَن ٩َمٿَمځْمُٕمقڀَمٺُمْؿ ََتْ

 .(1) ش٣َم٧َمَ َأ٬ْمٸًمڅم
  :وٰمـ ا٬مٶمالٰمڅمت ا٬مٺمٝمى 

ـِ َأؾِمٞمٍد اًْمِٖمَٗم٤مِريِّ  ُمـ طمدي٨م طُمَذْيَٗم٦مَ  :ٰمڅم ٗمڅمء ّم ٰمًٻمؿ  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

َٚمَع اًمٜمٌل :, ىَم٤مَل  ـُ َٟمَتَذايَمُر, وَمَ٘م٤مَل  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  -اـمه َٰمڅم » :قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوَٟمْح

څم٣َمڇَم، ٪َمڅمَل  :٪َمڅم٬ُمقا شَٕمَذا٫َمُروَن؟ ًَّ ٌْٻَمپَمڅم ٣َم٧ْمَ » :ڀَمْذ٫ُمُر ا٬م ـْ َٕمٹُمقَم َ٘متَّك َٕمَرْوَن ٪َم څَم ٬َم إهِنَّ

څم،  -٩َمَذ٫َمَر  -آَيڅمٍت  ـْ َٰمٷْمِرِِبَ ټْمِس ِٰم ڇَم، َو١ُمٻُمقَع ا٬مٱمَّ أمَّ څمَل، َوا٬مدَّ ٗمَّ َٙمڅمَن، َوا٬مدَّ ا٬مدُّ

ـِ َٰمْرَيؿَ  ك أْم ًَ ؿَ - َوڀُمُزوَل ٣ِمٿم ُٗمقَج َوَٰمځْمُٗمقَج، َوَيځمَ ، -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

                                                           

 .(0143)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٌػ ٔمَِجِزيَرِة  ًْ ٌػ ٔمڅِمٚمَْٷْمِرِب، َوَٙم ًْ ِق، َوَٙم ٌػ ٔمڅِمٚم٧َْْمِ ًْ قٍف: َٙم ًُ َوَٖماَلَٖمڇَم ُٙم

ِهؿْ  ، َٕمٴْمُرُد ا٬مٽمَّڅمَس إ٦َِم َُم٧َْمِ ـِ ـَ ا٬ْمٿَمټَم ُرُج ِٰم (1) شا٬ْمٶَمَرِب، َوآِٙمُر َذ٬مَِؽ ڀَمڅمٌر َُتْ
. 

ُق -قمز وضمؾ-ًم٘مقل اهلل ش: وُي٥م قمٚمٞمٜم٤م اإليامن هبؿ مجٞمٕم٤م» :٪مق٬مف :﴿ٓ ُٟمَٗمرِّ

ـْ ُرؾُمٚمِفِ   ش. سَملْمَ َأطَمٍد ُِم

ٕن ديـ مجٞمع ٮ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –إٟمام هل عمحٛمد :٬مٺمـ ا٬مٴمڅم٣مڇم ✍

 :-قمز وضمؾ-, ىم٤مل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –إٟمٌٞم٤مء ىمد ٟمًخ سمٌٕمث٦م حمٛمد

ـَ ا٬ْمٺمَِتڅمِب َوُٰمپَمٿْمټِمٽمًڅم َوَأڀمَز٬ْمٽمَڅم إ٬َِمٿْمَؽ ﴿ ٪ًمڅم ٚم َڅم َٔم٥ْمَ َيَدْيِف ِٰم ؼ  ُٰمٲَمد  ا٬ْمٺمَِتڅمَب ٔمڅِمْْلَ

 .[45:اعم٤ميدة] ﴾٣َمٻَمٿْمفِ 

ٕن أي ىمقل ٓ يٜمٌٜمل قمغم دًمٞمؾ ىمقل وٕمٞمػ ورسمام ش: واًمدًمٞمؾ» :٪مق٬مف 

يٙمقن سم٤مـمال ورسمام يٙمقن همػم ُم٘مٌقل ًمٙمـ ُمع اًمدًمٞمؾ اًمث٤مسم٧م واحلج٦م اًمٔم٤مهرة 

 ي٘مٌؾ اًم٘مقل.

ىم٤مل: قمـ أهؾ اعمحنم يقم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل» :٪مق٬مف

  .أي ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾش: اًم٘مٞم٤مُم٦م

ورواي٦م احلدي٨م خمتٍمة ضم٤ميزة  ,وإٟمام ذيمر ُمـ احلدي٨م اًمِم٤مهد ُمٜمف

  :, واحلدي٨م سمٓمقًمف-رمحف اهلل شمٕم٤ممم- يمّمٜمٞمع اًمٌخ٤مري

                                                           

 .(5631)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  َراُع َأنَّ َرُٟمقل اهلل» -ريض اهلل قمٜمف-قَم  ُأِتَ ٔمٻَِمْحٍؿ ٩َمُر٩مَِع إ٬َِمٿْمِف ا٬مذ 

ٌُُف ٩َمٽمَپَمَش ِٰمٽمْپَمڅم هَنٱَْمڇًم ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل َأڀَمڅم َٟمٿم ُد ا٬مٽمَّڅمِس َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َوَهْؾ  َو٫َمڅمڀَمڈْم ُٕمٶْمِج

ټمِ  ًْ ـَ ِّم َصٶِمٿمٍد َواِ٘مٍد ُي ِٙمِري ْٔ ٬م٥َِم َوا َوَّ ْٕ َؽ ََيْټَمُع اهلل ا٬مٽمَّڅمَس ا
ٶُمپُمْؿ َٕمْدُروَن ِٰمؿَّ َذ٬مِ

 َٓ ـْ ا٬ْمٷَمؿ  َوا٬ْمٺَمْرِب َٰمڅم  ٌْٻُمُغ ا٬مٽمَّڅمَس ِٰم ټْمُس ٩َمٿَم ٌَٮَمُ َوَٕمْدڀُمق ا٬مٱمَّ ا٣ِمل َوَيٽمٸُْمُذُهْؿ ا٬ْم ا٬مدَّ

ـْ  َٓ َٕمٽمْٵُمُروَن َٰم َٓ َٕمَرْوَن َٰمڅم ٪َمْد َٔمٻَمٷَمٺُمْؿ َأ َتټِمٻُمقَن ٩َمٿَمٹُمقُل ا٬مٽمَّڅمُس َأ َٓ حَيْ ُيٴمٿِمٹُمقَن َو

ٺُمْؿ  ٌَٶْمٍض ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ٔمِآَدَم ٩َمٿَمځْمُٕمقَن آَدَم ٣َمٻَمٿْمِف َيٱْمٸَمُع ٬َمٺُمْؿ إ٦َِم َرٔم 
٩َمٿَمٹُمقُل َٔمٶْمُض ا٬مٽمَّڅمِس ٬مِ

ـْ ُروِ٘مِف َوَأَٰمَر  ٧ٌََمِ َٙمٻَمٹَمَؽ اهلل ٔمٿَِمِدِه َوڀَمٸَمَخ ٩مٿِمَؽ ِٰم اَلم ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقَن ٬َمُف َأڀْمڈَم َأُٔمق ا٬ْم ًَّ ا٬م

 َٓ َجُدوا ٬َمَؽ ا٠ْمٸَمْع ٬َمٽمَڅم إ٦َِم َرٔم َؽ َأ ًَ ٺَمڇَم ٩َم
َٓ َٕمَرى إ٦َِم  اٚماََْلئِ ـُ ٩مٿِمِف َأ َٕمَرى إ٦َِم َٰمڅم ڀَمْح

ـْ  ٌْٻَمُف ِٰمْثٻَمُف َو٬َم ًٌڅم مَلْ َيٷْمٳَمچْم ٪َم َٰمڅم ٪َمْد َٔمٻَمٷَمٽمَڅم ٩َمٿَمٹُمقُل آَدُم إِنَّ َرب  ٪َمْد ٨َمٳِمچَم ا٬ْمٿَمْقَم ٨َمٳَم

َجَرِة ٩َمٶَمٲَمٿْمُتُف ڀَمٸْمِز ڀمَ  ـْ ا٬مٱمَّ ُف ٪َمْد هَنڅَميِن ٣َم ٸْمِز ڀَمٸْمِز َيٷْمٳَمچَم َٔمٶْمَدُه ِٰمْثٻَمُف َوإڀِمَّ

ُل  َؽ َأڀْمڈَم َأوَّ ٌُقا إ٦َِم ڀُمقٍح ٩َمٿَمځْمُٕمقَن ڀُمقً٘مڅم ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقَن َيڅم ڀُمقُح إڀِمَّ ي اْذَه ٌُقا إ٦َِم ٨َمْٜمِ اْذَه

 َٓ ًٌْدا ٠َمٺُمقًرا ا٠ْمٸَمْع ٬َمٽمَڅم إ٦َِم َرٔم َؽ َأ َك اهلل ٣َم َْرِض َو٪َمْد َٟمَمَّ ْٕ ُٟمِؾ إ٦َِم َأْهِؾ ا ا٬مرُّ

ـُ ٩مٿِم ًٌڅم مَلْ َيٷْمٳَمچْم َٕمَرى إ٦َِم َٰمڅم ڀَمْح ِف ٩َمٿَمٹُمقُل إِنَّ َرب  ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ ٪َمْد ٨َمٳِمچَم ا٬ْمٿَمْقَم ٨َمٳَم

څم ٣َمَٛم ٪َمْقِٰمل  ُف ٪َمْد ٫َمڅمڀَمڈْم ِٓم َد٣ْمَقٌة َد٣َمْقُِتَ ـْ َيٷْمٳَمچَم َٔمٶْمَدُه ِٰمْثٻَمُف َوإڀِمَّ ٌْٻَمُف ِٰمْثٻَمُف َو٬َم ٪َم

ٌُقا  ي اْذَه ٌُقا إ٦َِم ٨َمْٜمِ إ٦َِم إِْٔمَراِهٿمَؿ ٩َمٿَمځْمُٕمقَن إِْٔمَراِهٿمَؿ ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز اْذَه

َؽ  َْرِض ا٠ْمٸَمْع ٬َمٽمَڅم إ٦َِم َرٔم  ْٕ ـْ َأْهِؾ ا ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقَن َيڅم إِْٔمَراِهٿمُؿ َأڀْمڈَم ڀَمٌِلُّ اهلل َوَٙمٻمٿِمٻُمُف ِٰم

 ْ ًٌڅم مَل ْؿ إِنَّ َرب  ٪َمْد ٨َمٳِمچَم ا٬ْمٿَمْقَم ٨َمٳَم ـُ ٩مٿِمِف ٩َمٿَمٹُمقُل هَلُ َٓ َٕمَرى إ٦َِم َٰمڅم ڀَمْح َيٷْمٳَمچْم َأ
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ـْ َيٷْمٳَمچَم َٔمٶْمَدُه ِٰمْثٻَمُف َوإيِن  ٪َمْد ٫ُمٽمْڈُم ٫َمَذْٔمڈُم َٖماَلَث ٫َمِذَٔمڅمٍت  ٌْٻَمُف ِٰمْثٻَمُف َو٬َم ٪َم

ٌُقا إ٦َِم  ي اْذَه ٌُقا إ٦َِم ٨َمْٜمِ ِديډِم ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز اْذَه َـّ َأُٔمق َ٘مٿمَّڅمَن ِّم اْْلَ ٩َمَذ٫َمَرُه

ٻَمَؽ اهلل ٔمِِرَٟمڅم٬َمتِِف ُٰمقَٟمك ٩َمٿَمځْمُٕمقَن ُٰمقَٟمك ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقَن  َيڅم ُٰمقَٟمك َأڀْمڈَم َرُٟمقل اهلل ٩َمٳمَّ

ـُ ٩مٿِمِف ٩َمٿَمٹُمقُل إِنَّ َرب   َٓ َٕمَرى إ٦َِم َٰمڅم ڀَمْح َؽ َأ َؤمٺَِماَلِٰمِف ٣َمَٛم ا٬مٽمَّڅمِس ا٠ْمٸَمْع ٬َمٽمَڅم إ٦َِم َرٔم 

ـْ َيٷْمٳَمچَم َٔمٶمْ  ٌْٻَمُف ِٰمْثٻَمُف َو٬َم ْ َيٷْمٳَمچْم ٪َم ًٌڅم مَل َدُه ِٰمْثٻَمُف َوإيِن  ٪َمْد ٪َمْد ٨َمٳِمچَم ا٬ْمٿَمْقَم ٨َمٳَم

ٌُقا إ٦َِم  ي اْذَه ٌُقا إ٦َِم ٨َمْٜمِ ْ ُأوَٰمْر ٔمٹَِمْتٻمپَِمڅم ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز اْذَه څم مَل ًً ٪َمَتٻْمڈُم ڀَمٸْم

ك َأڀْمڈَم َرُٟمقل اهلل َو٫َمٻمټَِمُتُف  ًَ ك ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقَن َيڅم ٣ِمٿم ًَ ـِ َٰمْرَيَؿ ٩َمٿَمځْمُٕمقَن ٣ِمٿم ك أْم ًَ ٣ِمٿم

َؽ  َأ٬ْمٹَمڅمَهڅم إ٦َِم َٰمْرَيؿَ  َوُروٌح ِٰمٽمُْف َو٫َمٻمَّټْمڈَم ا٬مٽمَّڅمَس ِّم اٚمَْپْمِد َصٌٿِمًّڅم ا٠ْمٸَمْع ٬َمٽمَڅم إ٦َِم َرٔم 

ًٌڅم مَلْ  ك إِنَّ َرب  ٪َمْد ٨َمٳِمچَم ا٬ْمٿَمْقَم ٨َمٳَم ًَ ـُ ٩مٿِمِف ٩َمٿَمٹُمقُل ٣ِمٿم َٓ َٕمَرى إ٦َِم َٰمڅم ڀَمْح َأ

ـْ َيٷْمٳَمچَم َٔمٶْمَدُه ِٰمْثٻَمُف وَ  ٌْٻَمُف ِٰمْثٻَمُف ٪َمطُّ َو٬َم ًٌڅم ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز َيٷْمٳَمچْم ٪َم مَلْ َيْذ٫ُمْر َذڀْم

ُد َأڀْمڈَم َرُٟمقل  ًدا ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقَن َيڅم ُُمَټمَّ ٍد ٩َمٿَمځْمُٕمقَن ُُمَټمَّ ٌُقا إ٦َِم ُُمَټمَّ ي اْذَه ٌُقا إ٦َِم ٨َمْٜمِ اْذَه

ـْ َذڀْمٌَِؽ َوَٰمڅم َٕمځَمٙمَّ  َم ِٰم ڀَْمٌٿَِمڅمِء َو٪َمْد ٨َمٸَمَر اهلل ٬َمَؽ َٰمڅم َٕمٹَمدَّ ْٕ َر ا٠ْمٸَمْع ٬َمٽمَڅم إ٦َِم اهلل َوَٙمڅمٕمُِؿ ا

ڈَم ا٬ْمٶَمْرِش ٩َمځَم٪َمُع َٟمڅمِٗمًدا ٬مَِرب  ٣َمزَّ  ـُ ٩مٿِمِف ٩َمځَمڀْمٴَمٻمُِؼ ٩َمآِت ََتْ َٓ َٕمَرى إ٦َِم َٰمڅم ڀَمْح َرٔم َؽ َأ

ـِ ا٬مثَّٽمَڅمِء ٣َمٻَمٿْمِف ٠َمٿْمًئڅم مَلْ َيٸْمَتْحُف ٣َمَٛم َأَ٘مٍد  ًْ ـْ َُمَڅمِٰمِدِه َوُ٘م َوَٗمؾَّ ُٖمؿَّ َيٸْمَتُح اهلل ٣َم٤َمَّ ِٰم

ْع ٩َمځَمْر٩َمُع َرْأِد ٪مَ  ُد اْر٩َمْع َرْأَٟمَؽ َٟمْؾ ُٕمٶْمٴَمْف َوا٠ْمٸَمْع ُٕمٱَمٸمَّ ٤ٌِْم ُٖمؿَّ ُيٹَمڅمُل َيڅم ُُمَټمَّ

تَِؽ  ـْ ُأٰمَّ ُد َأْدِٙمْؾ ِٰم تِل َيڅم َرب  ٩َمٿُمٹَمڅمُل َيڅم ُُمَټمَّ تِل َيڅم َرب  ُأٰمَّ تِل َيڅم َرب  ُأٰمَّ ٩َمځَم٪ُمقُل ُأٰمَّ

ـْ ا٬مْ  څمَب ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ِٰم ًَ َٓ ِ٘م ـْ  ٫َمڅمُء ا٬مٽمَّڅمِس َٰم ٽمَّڇِم َوُهْؿ ُذَ ـْ َأْٔمَقاِب اجْلَ ـِ ِٰم َْيټَم ْٕ ٌَڅمِب ا
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ا٣َم٥ْمِ  َْٔمَقاِب ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِز ٔمٿَِمِدِه إِنَّ َٰمڅم َٔم٥ْمَ اٚمٮِْْمَ ْٕ ـْ ا َؽ ِٰم
٩مٿِمََم ِٟمَقى َذ٬مِ

ڇَم َوِْحَْٜمَ َأْو ٫َمََم َٔم٥ْمَ  ٽمَّڇِم ٫َمََم َٔم٥ْمَ َٰمٺمَّ ـْ َٰمٲَمڅمِريِع اجْلَ ى ِٰم ڇَم َؤُمٮْمَ شَٰمٺمَّ
(1)

. 

 أي سمٕمد أن ي٠مشمقن آدم ًمٓمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م.ش: ومٞم٠مشمقن ٟمقطًم٤م» :٪مق٬مف

ؾمٛمل اعمحنم ٕن اًمٜم٤مس حُينمون وُيٛمٕمقن ش: قمـ أهؾ اعمحنم» :٪مق٬مف

ًٓ هُباَم ومٕمـ قم٤ميِم٦م  ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل  :, ىَم٤مًَم٧ْم َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤مإًمٞمف طمٗم٤مًة قمراًة هُمر

ًٓ » َوؾَمٚمهَؿ:َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف  وَن ُ٘مٸَمڅمًة ٣ُمَراًة ٨ُمْر ٧َمُ  ٪َمڅم٬َمڈْم ٣َمڅمئِٱَمڇُم: ٩َمٹُمٻْمڈُم: َيڅم شَُتْ

څمُء َيٽمْٵُمُر َٔمٶْمٳُمپُمْؿ إ٦َِم ، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- رٟمقل اهلل ًَ َٗمڅمُل َوا٬مٽم  ا٬مر 

پُمْؿ َذاكِ »َٔمٶْمٍض؟ ٩َمٹَمڅمَل:  ـْ َأْن ُُّيټِمَّ  شإَْٰمُر َأ٠َمدُّ ِٰم
(2)

  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 . [3:اعمٓمٗمٗملم] ﴾َيْقَم َيٹُمقُم ا٬مٽمَّڅمُس ٬مَِرب  ا٬ْمٶَمڅمَٚم٥ِمَ ﴿ :-وضمؾ قمز-وىم٤مل اهلل 

 أي ًمٓمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ومّمؾ اًم٘مْم٤مء سملم اًمٕم٤ٌمد.ش: ٤مومٞم٠مشمقن ٟمقطًم » :٪مق٬مف

هذا ٟمداء حلل طم٤مض ىم٤مدر ومال دًٓم٦م ومٞمف عم٤م ش: ومٞم٘مقًمقن ي٤م ٟمقح» :٪مق٬مف

 ذه٥م إًمٞمف قم٤ٌمد اًم٘مٌقر ُمـ دمقيز دقم٤مء إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم. 

هذا هق اًمِم٤مهد وأهؾ ش: أٟم٧م أول اًمرؾمؾ إمم أهؾ إرض» :٪مق٬مف

 إرض ىمقُمف ذم زُمٜمف.

ٻْمٽمَڅم ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ش:وؾمامك اهلل قمٌدا ؿمٙمقرا» :٪مق٬مف ـْ َْحَ ڇَم َٰم يَّ ُذر 

ًٌْدا ٠َمٺُمقًرا ُف ٫َمڅمَن ٣َم  .[0:آهاء] ﴾َٰمَع ڀُمقٍح إڀِمَّ
                                                           

 .(164), واإلمام مسلم يف صحيحو (4415)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(5526), واإلمام مسلم يف صحيحو (3254)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ُمـ اًمٕمٌقدي٦م وهق اعمتذًمؾ سم٤مًمٓم٤مقم٦م واخلْمقع ُأظِمذ ُمـ ىمقًمف  :٩مڅم٬مٶمٌد ✍ 

أي أٟمف يم٤من  -قمز وضمؾ-ـمريؼ ُمٕمٌد وؿمٙمقرا صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ًمٙمثرة ؿمٙمره هلل 

سمٚم٤ًمن احل٤مل واعم٘م٤مل ويم٤من ؿم٤ميمرا سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف  -قمز وضمؾ-ؿم٤ميمرا هلل 

وضمقارطمف وم٤من اًمِمٙمر يٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م اؾمتٙم٤مٟم٦ًم وسمٚم٤ًمن ذيمرا وسم٤مجلقارح 

قن اًمِمٙمر قمغم اًمٜمٕمؿ اعمتٕمدي٦م, سمخالف احلٛمد وم٢مٟمف يٙمقن قمغم اؾمت٘م٤مُم٦ًم, ويٙم

 اعمتٕمدي واًمالزم ُمـ اًمّمٗم٤مت. 

ىمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –واًمدًمٞمؾ قمغم أن أظمرهؿ حمٛمد» :٪مق٬مف

ـْ َرُٟمقل اهلل َوَٙمڅمَٕمَؿ ا٬مٽمٌٿم٥مشمٕم٤ممم: ﴿
ـْ ِرَٗمڅم٬مٺُِمْؿ َو٬َمٺمِ ٌد َأَٔمڅم َأَ٘مٍد ِٰم ﴾ َٰمڅم ٫َمڅمَن ُُمَټمَّ

 .[ش43]إطمزاب: 

وُمٕمٜمك ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم آظمرهؿ, يدل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع 

ٓ ڀمٌل ٔمٶمدي وٓ »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – ىمقًمف واًمٜمٔمر, وُمـ هذه إدًم٦م

شرٟمقل
(1)

. 

وُمٕمٚمقم أٟمف ُأرؾمؾ إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م إلىم٤مُم٦م احلج٦م اًمرؾم٤مًمٞم٦م ومٙم٤من آظمر  

 .إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

ٌد ﴿ :٪مق٬مف  ـْ ِرَٗمڅم٬مٺُِمؿْ َٰمڅم ٫َمڅمَن ُُمَټمَّ   ﴾:َأَٔمڅم َأَ٘مٍد ِٰم

 . شوهق أٌب ًمٙمؿ»ضم٤مء ذم ىمراءة: 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5545)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
(63) . 
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 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ,و اعمراد إسمقة اًمديٜمٞم٦م ٓ اًمٓمٞمٜمٞم٦م

شأڀمڅم ٬مٺمؿ ٔمټمٽمز٬مڇم ا٬مقا٬مد أ٣مٻمټمٺمؿ»
(1)

ريض -أظمرضمف أسمق داود قمـ أيب هريرة  ,

 .-اهلل قمٜمف

 -قمز وضمؾ-ومٚمام أٟمزل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف-وىمد شمٌٜمك زيد اسمـ طم٤مرصم٦م  

 اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ ُٟم٥ًم زيد إمم أسمٞمف.

صغم  -وهق صمقسم٤من اسمـ سمجدد أطمد ظمدام اًمٜمٌلش: وطمدي٨م صمقسم٤من» :٪مق٬مف 

 وُمقاًمٞمف.  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

هذا شمقيمٞمد وسمٞم٤من أٟم٤م ظم٤مشمؿ ش: وأٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ٓ ٟمٌل سمٕمدي» :٪مق٬مف

 اًمٜمٌٞملم هق اًمذي ٓ ٟمٌل سمٕمده.

ريض اهلل -واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف اومْمؾ إٟمٌٞم٤مء طمدي٨م أيب هريرة » :٪مق٬مف 

 ش: أٟم٤م ؾمٞمد اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»ىم٤مل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -قمٜمف

وإذا يم٤من ؾمٞمدهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٝمق ؾمٞمدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وذيمر اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمنمومٝم٤م 

ز قم-وٕن اًمًٞم٤مدة هب٤م أيمٛمؾ وُمٜمٝم٤م أٟمف ص٤مطم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك ىم٤مل اهلل 

ْټُمقًدا﴿ :-وضمؾ ٌْٶَمثََؽ َرٔمَُّؽ َٰمٹَمڅمًٰمڅم ُمَّ كَٰ َأن َي ًَ وؾمٞم٠ميت  ,[46:آهاء] ﴾٣َم

 .شمٕم٤ممم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقـمٜمف إن ؿم٤مء اهلل

                                                           

, (1053), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)
 ىذا حديث حسن. :وقال فيو
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أي أذاـمٝم٤م, وىمد شم٘مدم ش: واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف أول قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م» :٪مق٬مف 

ا١ُمپَمڅم٩َمٹَمْد َٗمڅمَء ﴿ :-قمز وضمؾ-أهن٤م شمٜم٘مًؿ إمم صٖمرى ويمؼمى ىم٤مل اهلل   ﴾َأْذَ

 أي قمالُم٤مهت٤م. ,[15:حمٛمد]

ؾمٕمد سمـ  وهق أسمق اًمٕم٤ٌمسش: -ريض اهلل قمٜمف-ؾمٝمؾ اسمـ ؾمٕمد » :٪مق٬مف 

 إٟمّم٤مري. ُم٤مًمؽ

أي اًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمك  :شسمٕمث٧م أٟم٤م واًم٤ًمقم٦م هٙمذا وأؿم٤مر سم٠مصٌٕمٞمف» :٪مق٬مف

سمٛمٕمٜمك أن اًمٗم٤مرق سمٞمٜمٝمام ُمت٘م٤مرب وومٞمف اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مإلؿم٤مرة وضب إُمث٤مل, 

ُمـ أذاط اًم٤ًمقم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ٕم٨مُمٌ وىمد شم٘مدم أن

 اًمّمٖمرى.

وهق أسمق محزة ظم٤مدم ش: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُم٤مًمؽ  وقمـ أٟمس» :٪مق٬مف 

-, ُمـ اعمٙمثريـ ذم رواي٦م طمدي٨م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ووؿ  شيمٝم٤مشملمسمٕمث٧م أٟم٤م واًم٤ًمقم٦م » :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل

 اًم٤ًٌمسم٦م وهل اًمتل شمكم اإلهب٤مم.

ٕن اًمٕمرب يم٤مٟمقا يِمػمون هب٤م قمٜمد اًم٥ًم وؾمٛمٞم٧م  9وٟمټمٿمڈم ٟمٌڅمٔمڇم 

 سم٤معمًٌح٦م ٕن اًمتًٌٞمح ي٘مع هب٤م.
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واًمدًمٞمؾ أٟمف ُي٥م قمٚمٞمٜم٤م اإليامن سمجٛمٞمع اًمرؾمؾ وُمـ يمٗمر سمقاطمد » :٪مق٬مف

 :-قمز وضمؾ-ُم٤م يدل قمغم اإليامن هبؿ ىمقل اهلل ش: ُمٜمٝمؿ وم٘مد يمٗمر هبؿ مجٞمٕم٤م

َل ٣َمَٛمَٰ رٟمق٬مف ﴿ ـَ آَٰمٽمُقا آِٰمٽمُقا ٔمڅِمهلل ورٟمق٬مف َوا٬ْمٺمَِتڅمِب ا٬مَِّذي ڀَمزَّ څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

ٌُْؾ َوَٰمـ َيٺْمٸُمْر ٔمڅِمهلل َوَٰماَلئِٺَمتِِف َو٫ُمُتٌِِف َوُرُٟمٻمِِف َوا٬ْمٿَمْقِم  َوا٬ْمٺمَِتڅمِب ا٬مَِّذي َأڀمَزَل ِٰمـ ٪َم

ًٓ َٔمٶِمٿمًدا ِٙمِر ٩َمٹَمْد َوؾَّ َواَل ْٔ  .[153:اًمٜم٤ًمء] ﴾ا

فِ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف ـْ َرٔم  ُٟمقل ٔمََِم ُأڀْمِزَل إ٬َِمٿْمِف ِٰم ـَ ا٬مرَّ   ش:﴾ آَٰم

اإلىمرار واإليامن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أي أن ُمـ ـمري٘م٦م اًمٜمٌل

 ُمـ اًمٙمت٥م. -قمز وضمؾ-واًمتّمديؼ سمام أٟمزل اهلل 

 قمٚمٞمف صغم اهلل -واعم١مُمٜمقن يمذًمؽ آُمٜمقا سمٙمؾ ُم٤م آُمـ سمف اًمٜمٌل :واعم١مُمٜمقن 

ـَ ٔمڅِمهلل َوَٰمالئِٺَمتِِف َو٫ُمُتٌِِف ﴿ :واؾمت٘م٤مُمقا قمغم أُمره وذقمف -وؾمٚمؿ ٫ُمؾ  آَٰم

ـْ ُرُٟمٻمِفِ  ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ِٰم   .﴾َوُرُٟمٻمِِف ٓ ڀُمٸَمر 

 وهذه أريم٤من اإليامن اًمًت٦م أوهل٤م اإليامن سم٤مهلل.

 :واإليامن سم٤مهلل يتْمٛمـ أرسمٕم٦م أريم٤من

 اإليامن سمقضمقده. -1

 سمرسمقسمٞمتف.اإليامن  - 5

 اإليامن سم٠مًمقهٞمتف.  - 0
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اإليامن سم٠مؾماميف وصٗم٤مشمف, وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم ُمقـمٜمف إن ؿم٤مء اهلل  -4

 .-قمز وضمؾ-

 :اإليَمن ٔمڅمٚمالئٺمڇم

قمز -ويتْمٛمـ اإليامن سم٠مهنؿ ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ اهلل ش: وُماليٙمتف» :٪مق٬مف 

ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ ٟمقر وأهنؿ ٓ يٕمّمقن اهلل ُم٤م أُمرهؿ ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ي١مُمرون  -وضمؾ

قمغم ُم٤م  إطم٤مدي٨م ـم٤مومح٦م سمذيمرهؿوأهنؿ ُمقيمٚمقن سمِم١مون اًمٕم٤ممل وأي٤مت و

 ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 

 :اإليَمن ٔمڅم٬مٺمتچم

ومٜم١مُمـ سمام ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمف, ُمـ اًمتقراة ش: ويمتٌف» :٪مق٬مف

واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر, وٟم١مُمـ سم٠من هلل شمٕم٤ممم ؾمقى ذًمؽ يمت٤ٌم أٟمزهل٤م قمغم أٟمٌٞم٤ميف, ٓ 

 يٕمرف أؾمامءه٤م وقمدده٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم. 

وأُم٤م اإليامن سم٤مًم٘مرآن, وم٤مإلىمرار سمف, واشم٤ٌمع ُم٤م ومٞمف, وذًمؽ أُمر زايد قمغم 

 اإليامن سمٖمػمه ُمـ اًمٙمت٥م. 
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ٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن سم٠من اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م قمغم رؾمؾ اهلل أشمتٝمؿ ُمـ قمٜمد اهلل, وأهن٤م وم

٪ُمق٬ُمقا آَٰمٽمَّڅم ٔمڅِمهلل َوَٰمڅم ُأڀْمِزَل  ﴿ :طمؼ وهدى وٟمقر وسمٞم٤من وؿمٗم٤مء. ىم٤مل شمٕم٤ممم

ِْؿ  ﴿:٪مق٬مف إمم ,﴾إ٬َِمٿْمٽمَڅم ـْ َرِب    .﴾َوَٰمڅم ُأوِتَ ا٬مٽمٌَّٿِمُّقن ِٰم

لُّ ا٬ْمٹَمٿمُّقُم   امل  ﴿ َّٓ ُهَق اْْلَ َٓ إ٬َِمَف إِ  . ﴾َوَأڀْمَزَل ا٬ْمٸُمْر٪َمڅمَن  ﴿ :٪مق٬مفإمم  ﴾اهلل 

ِف  ﴿ ـْ َرٔم  ُٟمقل ٔمََِم ُأڀْمِزَل إ٬َِمٿْمِف ِٰم ـَ ا٬مرَّ   .﴾آَٰم

ـْ ٣ِمٽمِْد ٨َمْٜمِ اهلل ٬َمَقَٗمُدوا ٩مٿِمِف اْٙمتاَِل٩ًمڅم  ﴿ ُروَن ا٬ْمٹُمْرآَن َو٬َمْق ٫َمڅمَن ِٰم َأ٩َماَل َيَتَدٔمَّ

 . ﴾٫َمثًِٜما 

إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن اهلل شمٙمٚمؿ هب٤م, وأهن٤م ٟمزًم٧م ُمـ 

 قمٜمده. ٍ 

 وذم ذًمؽ إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم واًمٕمٚمق. 

ڇمً  ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ  ٫َمڅمَن ا٬مٽمَّڅمُس ُأٰمَّ ـَ َوُٰمٽمِْذِري ي ِ ٧ٌَم  ٌَٶَمډَم اهلل ا٬مٽمٌٿم٥م ُٰم َواِ٘مَدًة ٩َم

ؼ   ُف ٬َمٺمَِتڅمٌب ٣َمِزيزٌ  ﴿, ﴾ َوَأڀْمَزَل َٰمٶَمپُمُؿ ا٬ْمٺمَِتڅمَب ٔمڅِمْْلَ ـْ  ﴾﴿ َوإڀِمَّ ٌَڅم١مُِؾ ِٰم َٓ َيځْمٕمٿِمِف ا٬ْم

ـْ َ٘مٺمٿِمٍؿ َْحٿِمدٍ  ـْ َٙمٻْمٸِمِف َٕمٽمِْزيٌؾ ِٰم َٓ ِٰم ـَ ُأوُٕمقا ا٬ْمٶِمٻْمَؿ َوَيَرى  ﴿, ﴾ َٔم٥ْمِ َيَدْيِف َو ا٬مَِّذي

ؼَّ  َؽ ُهَق اْْلَ ـْ َرٔم  څم ا٬مٽمَّڅمُس ٪َمْد َٗمڅمَءْٕمٺُمْؿ َٰمْق٣ِمٵَمڇٌم  ﴿, ﴾ ا٬مَِّذي ُأڀْمِزَل إ٬َِمٿْمَؽ ِٰم َ َيڅم َأُّيُّ

ڇٌم ٬مٻِْمټُمڂْمِٰمٽم٥ِمَ  ُدوِر َوُهًدى َوَرْْحَ َڅم ِّم ا٬مٲمُّ
ٺُمْؿ َو٠ِمٸَمڅمٌء ٚمِ ـْ َرٔم  ـَ  ﴿, ﴾ ِٰم ِذي  ٪ُمْؾ ُهَق ٬مِٻمَّ

وأُمث٤مل , ﴾ ٩َمآِٰمٽمُقا ٔمڅِمهلل ورٟمق٬مف َوا٬مٽمُّقِر ا٬مَِّذي َأڀْمَز٬ْمٽمَڅم﴿, ﴾ َو٠ِمٸَمڅمءٌ  آَٰمٽمُقا ُهًدى

 ذًمؽ يمثػمة ذم اًم٘مرآن. 
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وٟم١مُمـ سم٤مًم٘مرآن مجٚم٦م وشمٗمّمٞماًل ومٜمٕمٛمؾ سمام ومٞمف وٟمٜم٘م٤مد عم٤م ذقمف اهلل وأٟمف 

څم ٬َمُف ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ظيمت٤مب حمٗمق ٫ْمَر َوإڀِمَّ ٬ْمٽمَڅم ا٬مذ  ـُ ڀَمزَّ څم ڀَمْح إڀِمَّ

څم٩مِ    .[6 :احلجر] ﴾ٵُمقنَ َْلَ

ـْ َٙمٻْمٸِمِف َٕمٽمِْزيٌؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل  َٓ ِٰم ـْ َٔم٥ْمِ َيَدْيِف َو ٌَڅم١مُِؾ ِٰم َٓ َيځْمٕمٿِمِف ا٬ْم

ـْ َ٘مٺمٿِمٍؿ َْحٿِمٍد   .[45 :ومّمٚم٧م] ﴾ِٰم

إمم  -قمز وضمؾ-مجع رؾمقل وهؿ اًمذيـ أرؾمٚمٝمؿ اهلل ش: ورؾمٚمف» :٪مق٬مف

قمز -اًمٜم٤مس يدقمقهنؿ إمم اًمتقطمٞمد وخيرضمقهنؿ ُمـ اًمٔمٚمامت امم اًمٜمقر ىم٤مل اهلل 

ٌُقا ا٬مٴمَّڅم٨ُمقَت ﴿ :-وضمؾ
ٌُُدوا اهلل َواْٗمَتٽمِ ًٓ َأِن ا٣ْم ُٟمق ڇٍم رَّ  ﴾ َو٬َمٹَمْد َٔمٶَمْثٽمَڅم ِّم ٫ُمؾ  ُأٰمَّ

  .[03:اًمٜمحؾ]

ؾُمقل أيمٛمؾ ُمـ اًمٜمٌل ُمع أن يمؾ رؾمقل ٟمٌل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واًمره

ُمـ أرؾمؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٙمس واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اًمٜمٌل وٓ

ؾُمقل ُمـ أرؾمؾ سمنمٍع ضمديد وسمٕم٨م إمم ىمقٍم خم٤مًمٗملم.   سمنميٕم٦م ؾم٤مسم٘م٦م واًمره

ًٓ ُمع أٟمف ضم٤مء  :و٪مٿمؾ ٓ يِمؽمط ٕن اهلل ؾمٛمك يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم رؾمق

 جمدًدا ًمديـ ُمـ ىمٌٚمف.

وأُم٤م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن, ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن سمٛمـ ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ُمـ 

رؾمٚمف, واإليامن سم٠من اهلل شمٕم٤ممم أرؾمؾ رؾمال ؾمقاهؿ وأٟمٌٞم٤مء, ٓ يٕمٚمؿ أؾمامءهؿ 
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وقمددهؿ إٓ اهلل شمٕم٤ممم اًمذي أرؾمٚمٝمؿ. ومٕمٚمٞمٜم٤م اإليامن هبؿ مجٚم٦مٮ ٕٟمف مل ي٠مت ذم 

 قمددهؿ ٟمص. 

ٌُْؾ َوُرُٟماًل مَلْ َوُرُٟماًل ٪مَ ﴿ :وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ ٪َم ْد ٪َمٲَمٲْمٽمَڅمُهْؿ ٣َمٻَمٿْمَؽ ِٰم

 . ﴾ڀَمٹْمٲُمٲْمپُمْؿ ٣َمٻَمٿْمَؽ 

ـْ ٪َمٲَمٲْمٽمَڅم ٣َمٻَمٿْمَؽ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٌْٻمَِؽ ِٰمٽمْپُمْؿ َٰم ـْ ٪َم َو٬َمٹَمْد َأْرَٟمٻْمٽمَڅم ُرُٟماًل ِٰم

ـْ مَلْ ڀَمٹْمٲُمْص ٣َمٻَمٿْمَؽ   .﴾َوِٰمٽمْپُمْؿ َٰم

 ُم٤م أُمرهؿ اهلل سمف, وأهنؿ وقمٚمٞمٜم٤م اإليامن سم٠مهنؿ سمٚمٖمقا مجٞمع ُم٤م أرؾمٚمقا سمف, قمغم

 سمٞمٜمقه سمٞم٤مٟم٤م ٓ يًع أطمدا ممـ أرؾمٚمقا إًمٞمف ضمٝمٚمف, وٓ حيؾ ظمالومف. 

ٌَاَلُغ اٚم٥ٌُِْمُ  ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم َّٓ ا٬ْم ُٟمِؾ إِ ََم  ﴿, ﴾٩َمپَمْؾ ٣َمَٛم ا٬مرُّ ٣َمٻَمٿْمَؽ  ٩َمڃمِْن َٕمَق٬مَّْقا ٩َمڃمڀِمَّ

ٌَاَلُغ اٚم٥ٌُِْمُ  َتُدوا َوَٰمڅم ﴿, ﴾ ا٬ْم ٌَاَلُغ اٚم٥ٌُِْمُ  َوإِْن ُٕمٴمٿِمٶُمقُه َِتْ َّٓ ا٬ْم ُٟمقل إِ  . ﴾ ٣َمَٛم ا٬مرَّ

ٌَاَلُغ اٚم٥ٌُِْمُ  ﴿ ََم ٣َمَٛم َرُٟمق٬مٽِمَڅم ا٬ْم ُٟمقل ٩َمڃمِْن َٕمَق٬مَّٿْمُتْؿ ٩َمڃمڀِمَّ  . ﴾َوَأ١مٿِمٶُمقا ا٬مرَّ

ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٌٖمقي وهمػمه وأوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ أىمقال أطمًٜمٝم٤م: 

, وإسمراهٞمؿ, وُمقؾمك, أهنؿ ٟمقح :وىمت٤مدة -ريض اهلل قمٜمف-قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 وقمٞمًك وحمٛمد, صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ. 

ـَ ا٬مٽمٌٿم٥م ِٰمٿمَثڅم٪َمپُمْؿ ﴿ :وهؿ اعمذيمقرون ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٪مڅمل َوإِْذ َأَٙمْذڀَمڅم ِٰم

ـِ َٰمْرَيؿَ  ك أْم ًَ ـْ ڀُمقٍح َوإِْٔمَراِهٿمَؿ َوُٰمقَٟمك َو٣ِمٿم  . ﴾َوِٰمٽمَْؽ َوِٰم
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ـِ ٰمَ ﴿ :وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ي ـَ ا٬مد  َع ٬َمٺُمْؿ ِٰم څم َوصَّ ٔمِِف ڀُمقً٘مڅم َوا٬مَِّذي َأْوَ٘مٿْمٽمَڅم َذَ

٪ُمقا ٩مٿِمِف  َٓ َٕمَتٸَمرَّ ـَ َو ي ك َأْن َأ٪ِمٿمټُمقا ا٬مد  ًَ ٿْمٽمَڅم ٔمِِف إِْٔمَراِهٿمَؿ َوُٰمقَٟمك َو٣ِمٿم إ٬َِمٿْمَؽ َوَٰمڅم َوصَّ

٫م٥َِم َٰمڅم َٕمْد٣ُمقُهْؿ إ٬َِمٿْمِف اهلل  .﴾٫َمُٝمَ ٣َمَٛم اٚم٧ُْْمِ

ومتّمدي٘مف واشم٤ٌمع ُم٤م ضم٤مء سمف , -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وأُم٤م اإليامن سمٛمحٛمد 

 ُمـ اًمنمايع إمج٤مٓ وشمٗمّمٞمال.

أي ُمـ طمٞم٨م أهنؿ رؾمؾ اهلل أُم٤م ُمـ ش: ٟٓمٗمرق سملم أطمد ُمـ رؾمٚمف» :٪مق٬مف

طمٞم٨م اًمتٗمْمٞمؾ وم٤مًمتٗمْمٞمؾ طم٤مصؾ, وم٠مومْمٚمٝمؿ أوًمقا اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ ىم٤مل اهلل 

ُٟمؾِ ﴿ :-قمز وضمؾ- ـَ ا٬مرُّ , [02 :إطم٘م٤مف] ﴾٩َمڅمْصِٝمْ ٫َمََم َصَٝمَ ُأو٬ُمق ا٬ْمٶَمْزِم ِٰم

 وهؿ حمٛمد صمؿ إسمراهٞمؿ صمؿ ُمقؾمك صمؿ قمٞمًك وٟمقح قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم.

وم٤معمراد سمف اًمتٗمْمٞمؾ اعمٗميض إمم  ,شٓ شمٗم٤موٚمقا سملم إٟمٌٞم٤مء» :وأٰمڅم ٘مديډم

  .اًمتٜم٘مص ٕطمدهؿ

أن رضماًل ُمـ اًمٞمٝمقد  :-ريض اهلل قمٜمف-ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب هريرة  :و٫مڅمن ٟمٌٌف

ٻمُِؿ َيَدُه ٣ِمٽمَْد َذ٬مَِؽ، ٩َمٻَمٴَمَؿ » :ىم٤مل ًْ َوا٬مَِّذي اْصٴَمٸَمك ُٰمقَٟمك ٣َمَٛم ا٬مٶَمڅمٚم٥ََِم، ٩َمَر٩َمَع اٚمُ

، ٩َمَذَهچَم ا٬مٿَمپُمقِديُّ إ٦َِم ا٬مٽمٌل  ُه -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  -َوْٗمَف ا٬مٿَمپُمقِدي  ، ٩َمځَمْٙمَٝمَ

ٻمِِؿ، ٩َمَد٣َمڅم  ًْ ـْ َأْٰمِرِه، َوَأْٰمِر اٚمُ ٻمَِؿ،  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -ا٬مٽمٌلٔمََِم ٫َمڅمَن ِٰم ًْ اٚمُ

ُه، ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌل َؽ، ٩َمځَمْٙمَٝمَ
ـْ َذ٬مِ ځَم٬َمُف ٣َم ًَ ويِن » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -٩َم ُ ٜم  َٓ ُُتَ

َل  ٣َمَٛم ُٰمقَٟمك، ٩َمڃمِنَّ ا٬مٽمَّڅمَس َيٲْمٶَمٹُمقَن َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، ٩َمځَمْصٶَمُؼ َٰمٶَمپُمْؿ، ٩َمځَم٫ُمقُن َأوَّ
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ـْ ُيٸِمٿمُؼ، ٩َمڃمَِذا  ـْ َصٶِمَؼ، َٰم ُٰمقَٟمك َٔمڅم١مٌِش َٗمڅمڀمچَِم ا٬مٶَمْرِش، ٩َماَل َأْدِري َأ٫َمڅمَن ٩مٿِمټَم

ـِ اْٟمَتْثٽمَك اهلل َّ ٤ٌِْم َأْو ٫َمڅمَن ِِم ش٩َمځَم٩َمڅمَق ٪َم
 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. ,(1)

ومٞمج٥م اإليامن هبؿ مجٞمٕم٤م واإليامن سمٛمحٛمد شمٗمّمٞمال سمٓم٤مقمتف ومٞمام أُمر 

وأٓ يٕمٌد اهلل أٓ سمام ذع وشمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم وآٟمتٝم٤مء قمام هنك قمٜمف وزضمر 

 قمغم ُم٤م شم٘مدم, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

٪ُمقا ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم» :٪مق٬مف  ِف َوُيِريُدوَن َأْن ُيٸَمر 
ـَ َيٺْمٸُمُروَن ٔمڅِمهلل َوُرُٟمٻمِ إنَّ ا٬مَِّذي

يڂمٰمٽمقن ٔمٌٶمض ويٺمٸمرون ٔمٌٶمض ﴿ :سمٛمٕمٜمك أهنؿ ش:﴾َٔم٥ْمَ اهلل َوُرُٟمٻمِفِ 

ـمريً٘م٤م وؾمٓم٤م ي١مُمٜمقن سمٕمٞمًك قمٚمٞمف  ,﴾َذ٬مَِؽ َٟمٌٿِماًل َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َٔم٥ْمَ 

اًمًالم ويٙمٗمرون سمٛمحٛمد أو ي١مُمٜمقن سمٛمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ويٙمٗمرون 

 سمٛمحٛمد.

څم» أي أن ُمـ يمٗمر سمٛمحٛمد وومرق سملم رؾمؾ اهلل  ش٩مځُمو٬َمئَِؽ ُهُؿ ا٬ْمٺَمڅم٩مُِروَن َ٘مٹمًّ

  ومٝمق يم٤مومٌر يمٗمر أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م.

 :هنَم ٓ ٕمٸمٽمٿمڅمن ٕمٌٿمدانٔمٿمڅمن أن اجلٽمڇم وا٬مٽمڅمر ٰمقٗمقدٕمڅمن، وأ

ـَ ٣َمَذأًمڅم ُٰمپِمٿمٽمًڅم» :٪مق٬مف  دًمٞمؾ قمغم أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  ش:َوَأ٣ْمَتْدڀَمڅم ٬مٻِْمٺَمڅم٩مِِري

 ُمقضمقدشم٤من أن.

                                                           

 .(5040), واإلمام مسلم يف صحيحو (5411)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٺُمْؿ َوَٗمٽمَّڇٍم ٣َمْرُوپَمڅم ﴿ :-قمز وضمؾ-وىمقل اهلل  ٔم  ـ رَّ َوَٟمڅمِر٣ُمقا إ٦َِمَٰ َٰمٷْمٸِمَرٍة ٰم 

ْت  َْرُض ُأ٣ِمدَّ ْٕ ََمَواُت َوا ًَّ  . [100:آل قمٛمران] ﴾٬مٻِْمټُمتَّٹِم٥مَ ا٬م

وذه٥م اعمٕمتزًم٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ إمم أن وضمقد اجلٜم٦م واًمٜم٤مر أن قم٨ٌم, خم٤مًمٗملم 

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م.

 :( ِمتٮًما554و٪مد ٪مٻمڈم ّم ٫متڅمب ٟمالٰمڇم اْلٻمػ )

َو٪ُمٻْمٽمَڅم َيڅم ﴿ قمز وضمؾ:وُمـ ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ىمد ظمٚم٘مٜم٤م وىم٤مل 

ٽمَّڇمَ آَدُم  ـْ َأڀْمڈَم َوَزْوُٗمَؽ اجْلَ   .(02ُمـ أي٦م :اًمٌ٘مرة) ﴾اْٟمٺُم

ٽمَّڇمَ ﴿ :وىم٤مل   .(53ُمـ أي٦م :ّيـس) ﴾٪ِمٿمَؾ اْدُٙمِؾ اجْلَ

ا َو٣َمٱِمٿمًّڅم﴿ :وىم٤مل  .(43ُمـ أي٦م :هم٤مومر) ﴾ا٬مٽمَّڅمُر ُيٶْمَرُوقَن ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٨ُمُدوًّ

قمغم ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ أهؾ اًمٌدع ُمـ اعمٕمتزًم٦م واخلقارج, وإدًم٦م 

  .ذًمؽ ُمتقاومرة ُمتقاشمرة اؾمت٘مّمٞمٜم٤م يمثػًما ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مب اإليامن وهلل احلٛمد

ـَ آَٰمٽمُقا ٔمڅِمهلل َوُرُٟمٻمِفِ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ٰمٽمپمڅم: ِذي ْت ٬مٻِمَّ ُمـ  :احلديد) ﴾ُأ٣ِمدَّ

  .(51أي٦م

ْت ٬مٻِْمټُمتَّٹِم٥مَ ﴿ و٪مق٬مف:  .(100ُمـ أي٦م :آل قمٛمران) ﴾ُأ٣ِمدَّ

ُم٤مٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ أقمددت ًمٕم٤ٌمدي اًمّم٤محللم » وىمقًمف:

 , شظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم

  .﴾أ٣مدت ٬مٻمٺمڅم٩مريـ﴿ :و٪مڅمل ٣مـ ا٬مٽمڅمر
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 .(55-51 :اًمٜم٠ٌم) ﴾ِٰمْرَصڅمًدا * ٬مٻِمٴمَّڅم٨ِم٥َم َٰمآًٔمڅم إِنَّ َٗمپَمٽمََّؿ ٫َمڅمڀَمڈْم ﴿ :و٪مق٬مف

َو٬َمٹَمْد َرآُه ڀَمْز٬َمڇًم ُأْٙمَرى * ٣ِمٽمَْد ِٟمْدَرِة اٚمُْٽمَْتپَمك * ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اجلٜم٦م

 .(12-10:اًمٜمجؿ) ﴾٣ِمٽمَْدَهڅم َٗمٽمَّڇُم اٚمَْځْمَوى

  :َٚٔ ايغ١ٓ َا أخضد٘ يف "ايصخٝخني"

 :(2553)أخضج ايبداصٟ 

ـْ ضَم٤مسمِرِ  ٌِْد اهلل  قَم ـِ قَم ـْ اًمٜمٌل ,ريض اهلل قمٜمفسْم  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -قَم

ُت » :ىَم٤مَل  ٽمَّڇَم ٩َمځَمْٔمٮَمْ ٽمَّڇَم َأْو َإَٔمٿْمڈُم اجْلَ ـْ َهَذا ٪َمڅم٬ُمقا َدَٙمٻْمڈُم اجْلَ َ
ا ٩َمٹُمٻْمڈُم ٚمِ ٪َمٮْمً

ٕمَِؽ ٪َمڅمَل  ٬مٶُِمټَمرَ  َّٓ ٣ِمٻْمټِمل ٔمٷَِمْٜمَ
ٴمَّڅمِب ٩َمځَمَرْدُت َأْن َأْدُٙمٻَمُف ٩َمٻَمْؿ َيټْمٽمَٶْمٽمِل إِ ـِ اْْلَ ْٔم

ل َيڅم ڀَمٌِلَّ اهلل َأَو٣َمٻَمٿْمَؽ َأ٨َمڅمرُ  ٣ُمټَمرُ  ٴمَّڅمِب َيڅم َرُٟمقل اهلل ٔمځَِمِب َأڀْمڈَم َوُأٰم  ـُ اْْلَ , شْٔم

 .(5064)ًٚمؿ أظمرضمف ُمو

َِٜض٠َ  :(0545) :ٚأخضج َُٖض ٍَ َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ عٔ َأبٞ  ـُ ٣ِمٽْمَد » :َقا َٔمٿْمٽمَڅم ڀَمْح

ځُم إ٦َِم َٗمڅمڀمچِِم  ٽمَّڇِم ٩َمڃمَِذا اْٰمَرَأٌة َٕمَتَقوَّ َرُٟمقل اهلل إِْذ ٪َمڅمَل َٔمٿْمٽمَڅم َأڀَمڅم ڀَمڅمئٌِؿ َرَأْيُتٽمِل ِّم اجْلَ

ـْ َهَذا ا٬ْمٹَمٮْمُ  َ
َٕمُف ٩َمَق٬مَّٿْمڈُم  ٩َمٹَمڅم٬ُمقا ٬مٶُِمټَمرَ ٪َمٮْمٍ ٩َمٹُمٻْمڈُم ٚمِ ٴمَّڅمِب ٩َمَذ٫َمْرُت ٨َمْٜمَ ـِ اْْلَ ْٔم

ٌَٺَمك ٣ُمټَمُر َو٪َمڅمَل َأ٣َمٻَمٿْمَؽ َأ٨َمڅمُر َيڅم رٟمقل اهلل أٙمرٗمف ٰمًٻمؿ , ٚ«ُٰمْدٔمًِرا ٩َم

(2395.) 

صَمٜم٤َم ؾَمْٚمؿُ  (:0541ٚأخضج ) صَمٜم٤َم َأسُمق اًْمَقًمِٞمِد طَمده   طَمده
ٍ
صَمٜم٤َم َأسُمق َرضَم٤مء ـُ َزِريٍر طَمده سْم

ـْ قِمْٛمَرانَ  ـِ طُمَّملْمٍ  قَم ـْ اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف- سْم  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -قَم
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ٻَمٶْمڈُم ِّم ا٬مٽمَّڅمِر ٩َمَرَأْيڈُم » :ىَم٤مَل  ٽمَّڇِم ٩َمَرَأْيڈُم َأ٫ْمَثَر َأْهٻمپَِمڅم ا٬ْمٸُمٹَمَراَء َوا١مَّ ٻَمٶْمڈُم ِّم اجْلَ ا١مَّ

څمءَ  ًَ  .شَأ٫ْمَثَر َأْهٻمپَِمڅم ا٬مٽم 

ـِ قُمَٛمَر  (:0543ٚأخضج ) ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم  ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل :ىَم٤مَل  ريض اهلل قمٜمفقَم

ُف ُيٶْمَرُض ٣َمٻَمٿْمِف َٰمٹْمٶَمُدُه ٔمڅِم٬ْمٷَمَداِة » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- إَِذا َٰمڅمَت َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٩َمڃمڀِمَّ

ـْ  ٽمَّڇِم َوإِْن ٫َمڅمَن ِٰم ـْ َأْهِؾ اجْلَ ٽمَّڇِم ٩َمټِم ـْ َأْهِؾ اجْلَ ـْ  َوا٬ْمٶَم٭ِم  ٩َمڃمِْن ٫َمڅمَن ِٰم َأْهِؾ ا٬مٽمَّڅمِر ٩َمټِم

 .(533)أظمرضمف ُمًٚمؿ , وشَأْهِؾ ا٬مٽمَّڅمرِ 

ُف ؾَمِٛمَع قُمْثاَمنَ  :(423)ٚأخضج ايبداصٟ  يِنه َأٟمه َٓ ٌَْٞمَد اهلل اخْلَْق ـَ  قمـ قُم سْم

٤منَ  ؾُمقل -ريض اهلل قمٜمف-قَمٗمه ِجَد اًمره ًْ َيُ٘مقُل: قِمٜمَْد ىَمْقِل اًمٜمه٤مِس ومِٞمِف طِملَم سَمٜمَك َُم

ٺُمْؿ َأ٫ْمَثْرُٕمْؿ َوإيِن  َٟمټِمٶْمڈُم ا٬مٽمٌلإ» َوؾَمٚمهَؿ: َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمفِ  َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف - ِڀمَّ

ٌَْتٷِمل ٔمِِف َوْٗمَف اهلل  -َوَٟمٻمَّؿَ  ُف ٪َمڅمَل َي ٌْڈُم َأڀمَّ
ًِ ِجًدا ٪َمڅمَل ُٔمٺَمْٜمٌ َ٘م ًْ ـْ َٔمٽمَك َٰم َيٹُمقُل َٰم

ٽمَّڇمِ   .(200)أخضد٘ َغًِ , ٚ«َٔمٽمَك اهلل ٬َمُف ِٰمْثٻَمُف ِّم اجْلَ

صغم اهلل  -قمـ اًمٜمٌل :-ريض اهلل قمٜمف-قمـ أٟمس (:5423َغًِ )ٚأخضج 

دٙمٻمڈم اجلٽمڇم ٩مًټمٶمڈم ٙمٱمٸمڇم » :ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .شٔمـ ٰمڅم٬مؽ ٩مٹمٻمڈم ٰمـ هذا؟ ٪مڅم٬مقا هذه ا٬مٷمټمٿمٲمڅمء ٔمٽمڈم ٰمٻمحڅمن أم أڀمس

أن َرؾُمقل اهلل  :-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٌداهلل  قمـ ضم٤مسمر(:5424ٚأخضج )

أريڈم اجلٽمڇم ٩مرأيڈم اٰمرأة أب ١مٻمحڇم ٖمؿ ٟمټمٶمڈم » :ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .شٙمٱمخٱمڇم أٰمڅمٰمل ٩مڃمذا ٔمالل
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ىم٤مل َرؾُمقل اهلل  :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-قمـ أيب هريرة  (:5425ٚأخضج )

يڅم ٔمالل ٘مدٖمٽمل ٔمځمرٗمك ٣مټمؾ » :ًمٌالل قمٜمد صالة اًمٖمداة صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

يدي ّم ٣مټمٻمتف ٣مٽمدك ّم اإلٟمالم ٰمٽمٸمٶمڇم ٩مڃمين ٟمټمٶمڈم ا٬مٻمٿمٻمڇم ٙمٱمػ ڀمٶمٻمٿمؽ ٔم٥م 

اجلٽمڇم ٪مڅمل ٔمالل ٰمڅم ٣مټمٻمڈم ٣مټمال ّم اإلٟمالم أرٗمك ٣مٽمدي ٰمٽمٸمٶمڇم ٰمـ إين ٓ 

إٔمٴمپمر ١مپمقرا ٕمڅمٰمڅم ّم ٟمڅم٣مڇم ٰمـ ٬مٿمؾ وٓ هنڅمر إٓ صٻمٿمڈم ٔمذ٬مؽ ا٬مٴمپمقر ٰمڅم 

 .ش٫متچم اهلل ٓم أن أص٤م

 :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ومٚمٗمؾ قمـ أٟمس  قمـ اعمخت٤مر (:453ٚأخضج )

ذات يقم ٩مٻمَم ٪مڄم ا٬مٲمالة أ٪مٌؾ  ؿصٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمصٛم ٔمٽمڅم َرُٟمقل اهلل »

٣مٻمٿمٽمڅم ٔمقٗمپمف ٩مٹمڅمل أُّيڅم ا٬مٽمڅمس إين إٰمڅمٰمٺمؿ ٩مال ٕمًٌٹمقين ٔمڅم٬مر٫مقع وٓ ٔمڅم٬مًجقد 

وٓ ٔمڅم٬مٹمٿمڅمم وٓ ٔمڅمٓڀمٮماف ٩مڃمين أرا٫مؿ أٰمڅمٰمل وٰمـ ٙمٻمٸمل ٖمؿ ٪مڅمل وا٬مذي 

ڀمٸمس ُمټمد ٔمٿمده ٬مق رأيتؿ ٰمڅم رأيڈم ٬مٳمحٺمتؿ ٪مٻمٿمال و٬مٌٺمٿمتؿ ٫مثٜما ٪مڅم٬مقا وٰمڅم 

 .ش؟ ٪مڅمل رأيڈم اجلٽمڇم وا٬مٽمڅمر-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-رأيڈم يڅم رٟمقل اهلل 

تِل ُيْٛمٜمَُع  قمـ ؾَمِٕمٞمد (:0251ٚأخضج ايبداصٟ ) ٌَِحػَمُة اًمه ٞمه٥ِم ىَم٤مَل اًْم ًَ سْمـ اعمُْ

ٌُقهَن٤َم  ٞمِّ ًَ تِل يَم٤مُٟمقا ُي ٦ٌَُم اًمه ٤مِي ًه ـْ اًمٜمه٤مِس َواًم ٌَُٝم٤م َأطَمٌد ُِم ُٚم َٓ حَيْ َه٤م ًمِٚمٓمهَقاهِمٞم٧ِم َو َدرُّ

هِلَتِِٝمْؿ ومَ  ٌء ىَم٤مَل ِٔ ىَم٤مَل , -ريض اهلل قمٜمف-َوىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة  :اَل حُيَْٛمُؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َرْ

ـَ ٣َمڅمِٰمرِ  َرَأْيڈُم ٣َمټْمَرو» :-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  -اًمٜمٌل  رُّ  ْٔم َزا٣ِملَّ ََيُ لر اْْلُ ـِ ُْلَ ْٔم

َقائِچَم  ًَّ ـْ َٟمٿمَّچَم ا٬م َل َٰم ٌَُف ِّم ا٬مٽمَّڅمِر َو٫َمڅمَن َأوَّ  .(5523)أظمرضمف ُمًٚمؿ  ,ش٪ُمٲْم
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صغم  -قمـ اًمٜمٌل :-ريض اهلل قمٜمف-قمـ أيب هريرة (:5543ٚأخضج َغًِ )

َتڅمٗمڈم ا٬مٽمڅمر واجلٽمڇم ٩مٹمڅم٬مڈم ا٬مٽمڅمر أوٖمرت ٔمڅمٚمتٺمٝميـ » :ىم٤مل -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

واٚمتجٝميـ و٪مڅم٬مڈم اجلٽمڇم ٩مَم ٓم ٓ يدٙمٻمٽمل إٓ وٶمٸمڅمء ا٬مٽمڅمس وٟمٹمٴمپمؿ 

ٰمـ أ٠مڅمء ٰمـ ٣مٌڅمدي و٪مڅمل و٣مجزهؿ ٩مٹمڅمل اهلل ٬مٻمجٽمڇم أڀمڈم رْحتل أر٘مؿ ٔمؽ 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري و ,ش٬مٻمٽمڅمر أڀمڈم ٣مذاب أ٣مذب ٔمؽ ٰمـ أ٠مڅمء ٰمـ ٣مٌڅمدي

(4523). 

صغم  -, قمـ اًمٜمٌل-ريض اهلل قمٜمف-قمـ أيب هريرة :(156-1614)ٚأخضج 

٬مٹمد رأيڈم رٗمال يتٹمٻمچم ّم اجلٽمڇم ّم ٠مجرة ٪مٴمٶمپمڅم ٰمـ »ىم٤مل:  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 «.٢مپمر ا٬مٴمريؼ ٫مڅمڀمڈم ٕمڂمذي اٚمًٻمټم٥م

ـِ قُمَٛمَر  :(0455)ٚأخضج ايبداصٟ  ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم , َأنه َرؾُمقل ريض اهلل قمٜمفقَم

ٍة َٟمَجٽمَْتپَمڅم َ٘متَّك َٰمڅمَٕمڈْم » ىَم٤مَل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل  َٔمڈْم اْٰمَرَأٌة ِّم ِهرَّ ٣ُمذ 

ْتپَمڅم  ًَ ٌَ َٓ َٟمٹَمْتپَمڅم إِْذ َ٘م َٓ ِهَل َأ١ْمٶَمټَمْتپَمڅم َو َٓ ِهَل َٕمَر٫َمْتپَمڅم ٩َمَدَٙمٻَمڈْم ٩مٿِمپَمڅم ا٬مٽمَّڅمَر  َو

َْرضِ  ْٕ ـْ َٙمٱَمڅمِش ا  .(5545)أخضد٘ َغًِ , ٚ«َٕمځْم٫ُمُؾ ِٰم

قمـ َرؾُمقل اهلل , -ريض اهلل قمٜمف-قمـ أيب هريرة  :(5316)ٚأخضج َغًِ 

صغم اهلل قمٚمٞمف  ومذيمر أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م: وىم٤مل َرؾُمقل اهللصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

رٔمٴمتپمڅم ٩مال هل أ١مٶمټمتپمڅم دٙمٻمڈم اٰمرأة ا٬مٽمڅمر ٰمـ ٗمراء هرة هلڅم أو هر » :وؾمٚمؿ

 «.وٓ هل أرٟمٻمتپمڅم ٕمرٰمرم ٰمـ ٙمٱمڅمش إرض ٘متك ٰمڅمٕمڈم هزٓ
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 ."ضم٤مء ذم صٗم٦م اجلٜم٦م وأهن٤م خمٚمقىم٦م سم٤مب ُم٤م" :ٚيف ايبداصٟ

 :(3/0523)قاٍ احلافغ يف "ايفتذ" 

  ., أي ُمقضمقدة أن"سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صٗم٦م اجلٜم٦م وأهن٤م خمٚمقىم٦م" :٪مق٬مف

وأسح مم٤م ذيمره ُم٤م أظمرضمف أمحد وأسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ىمقي قمـ أيب  قاٍ:

ٽمَّڇمَ  اهللُ َٙمٻَمَؼ  ٚمََّڅم» :ىم٤مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هريرة قمـ اًمٜمٌل  َوا٬مٽمَّڅمَر، اجْلَ

يَؾ، َأْرَٟمَؾ  َْهٻمپَِمڅم َأ٣ْمَدْدُت  َٰمڅم َوإ٦َِم  إ٬َِمٿْمپَمڅم اڀْمٵُمرْ : ٪َمڅمَل  ِٗمْٝمِ  إ٬َِمٿْمپَمڅم ٩َمٽمَٵَمرَ  ٩َمَجڅمءَ  ٩مٿِمپَمڅم، ِٕ

َْهٻمپَِمڅم اهللُ َأ٣َمدَّ  َٰمڅم َوإ٦َِم  ٕمَِؽ،: ٩مٹَمڅمَل  إ٬َِمٿْمِف، ٩َمَرَٗمعَ  ٩مٿِمپَمڅم، ِٕ ټَمعُ  َٓ  َو٣ِمزَّ ًْ څم َي  َأَ٘مٌد  ِِبَ

 َّٓ څم ٩َمځَمَٰمرَ  َدَٙمٻَمپَمڅم، إِ ٌَڈْم  ِِبَ  َٰمڅم َوإ٦َِم  إ٬َِمٿْمپَمڅم ٩َمڅمڀْمٵُمرْ  إ٬َِمٿمْپَمڅم اْرِٗمعْ : ٪َمڅمَل  ٔمڅِمٚمَْٺَمڅمِرِه، ٩َمُحِج

َْهٻمپَِمڅم َأ٣ْمَدْدُت  ٌَڈْم  ٪َمْد  ِهلَ  ٩َمڃمَِذا إ٬َِمٿْمپَمڅم ٩َمَرَٗمعَ : ٪َمڅمَل  ٩مٿِمپَمڅم، ِٕ  ٩َمَرَٗمعَ  ٔمڅِمٚمَْٺَمڅمِرِه، ُ٘مِج

ٕمَِؽ،: ٩َمٹَمڅمَل  إ٬َِمٿْمِف،  ا٬مٽمَّڅمرِ  إ٦َِم  اْذَهچْم : ٪َمڅمَل  َأَ٘مٌد، َيْدُٙمٻَمپَمڅم َٓ  َأنْ  َٙمٱِمٿمڈُم  ٪َمْد  َو٣ِمزَّ

َْهٻمپَِمڅم َأ٣ْمَدْدُت  َٰمڅم َوإ٦َِم  إ٬َِمٿْمپَمڅم ٩َمڅمڀْمٵُمرْ   ُأ٣ِمدَّ  َٰمڅم َوإ٦َِم  إ٬َِمٿْمپَمڅم ٩َمٽمَٵَمرَ  ٩َمَجڅمَءَهڅم ٩مٿِمپَمڅم، ِٕ

َْهٻمپَِمڅم ٕمَِؽ،: ٩مٹَمڅمَل  ٩َمَرَٗمَع، َٔمٶْمٳًمڅم، َٔمٶْمٳُمپَمڅم َيْر٫َمچُم  ِهلَ  ٩َمڃمَِذا ٩مٿِمپَمڅم، ِٕ ټَمعَ  َٓ  َو٣ِمزَّ ًْ  َي

څم څم ٩َمځَمَٰمرَ  ٩َمٿَمْدُٙمٻَمپَمڅم، َأَ٘مٌد  ِِبَ ڈْم  ِِبَ پَمَقاِت، ٩َمُحٸمَّ ٕمَِؽ،: ٪َمڅمَل  إ٬َِمٿْمِف، ٩َمَرَٗمعَ  ٔمڅِم٬مٱمَّ  َو٣ِمزَّ

َّٓ  َأَ٘مٌد  ِٰمٽمْپَمڅم َيٽمُْجقَ  َٓ  َأنْ  َٙمٱِمٿمڈُم  ٬َمٹَمْد  شَدَٙمٻَمپَمڅم إِ
(1)

. 

                                                           

وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام (, 0430)والنسائي يف سننو برقم (, 5233)اإلمام الرتمذي يف سننو أخرجو  (1)
   (.1433الوادعي رمحو اهلل برقم )
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ٙمًٸمڈم ا٬مٱمټمس » :أٟمف ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس 

يڅم َرُٟمقل اهلل  :وا٬مٽمڅمس ٰمٶمف، ٖمؿ ذ٫مر اْلديډم و٩مٿمف ٪مڅم٬مقا ٩مٲمٛم َرُٟمقل اهلل 

 :رأيٽمڅمك ٕمٽمڅمو٬مڈم ٠مٿمًئڅم ّم ٰمٹمڅمٰمؽ هذا ٖمؿ ٕمٺمٶمٺمٶمڈم، ٩مٹمڅمل َرُٟمقل اهلل 

رأيڈم اجلٽمڇم ٩متٽمڅمو٬مڈم ٰمٽمف ٣مٽمٹمقًدا و٬مق أٙمذٕمف ٫ٕمٻمتؿ ٰمٽمف ٰمڅم ٔمٹمٿمڈم ا٬مدڀمٿمڅم، »

 .شورأيڈم ا٬مٽمڅمر ٩مٻمؿ أر ٫مڅم٬مٿمقم ٰمٽمٵمًرا ٪مط، ورأيڈم أ٫مثر أهٻمپمڅم ا٬مٽمًڅمء

 .(634), وُمًٚمؿ (1325)أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

ٟمص ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ واًمتحريػ أن  :ٜزٍ رالي١ ظاٖض٠ٚاحلزٜح 

رأى اجلٜم٦م سمٕمٞمٜمٞمف ورأى اًمٜم٤مر سمٕمٞمٜمٞمف, ومال   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

يٜمٙمر وضمقد اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ُمع وضمقد هذه إدًم٦م اًمٍماح اًمّمح٤مح إٓ ُمـ أزاغ 

 اهلل ىمٚمٌف وأقمٛمك سمّمػمشمف, ومامذا سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل.

 

 :(1325 رىمؿ/ 5)تذ" قاٍ احلافغ يف "ايف

فم٤مهره أهن٤م رؤي٦م قملم  :شإين رأي٧م اجلٜم٦م ومتٜم٤موًم٧م ُمٜمف قمٜم٘مقًدا» :٪مق٬مف

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ محٚمف قمغم أن احلج٥م يمِمٗم٧م ًمف دوهن٤م ومرآه٤م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م, 

وـمقي٧م اعم٤ًموم٦م سمٞمٜمٝمام طمتك أُمٙمٜمف أن يتٜم٤مول ُمٜمٝم٤م وهذا أؿمٌف سمٔم٤مهر هذا 

دٟم٧م ُمٜمل »اخلؼم, وي١ميده طمدي٨م أؾمامء اعم٤ميض ذم أوايؾ صٗم٦م اًمّمالة سمٚمٗمظ 

 . شومٝم٤ماجلٜم٦م طمتك ًمق اضمؽمأت قمٚمٞمٝم٤م جلئتٙمؿ سم٘مٓمػ ُمـ ىمٓم٤م
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محٚمٝم٤م قمغم أهن٤م ُمثٚم٧م ًمف ذم احل٤ميط يمام شمٜمٓمٌؼ اًمّمقرة ذم اعمرآة  :َِٚٓٗ

ًم٘مد قمرو٧م »ومرأى مجٞمع ُم٤م ومٞمٝم٤م, وي١ميد هذا طمدي٨م أٟمس أيت ذم اًمتقطمٞمد 

ًم٘مد »وذم رواي٦م  شقمكمه اجلٜم٦م واًمٜم٤مر آٟمًٗم٤م ذم قمرض هذا احل٤ميط وأٟم٤م أصكم

 ... شصقرت» :وذم رواي٦م شُمثٚم٧م

 وأسمٕمد ُمـ ىم٤مل إن اعمراد سم٤مًمرؤي٦م رؤي٦م اًمٕمٚمؿ. قاٍ:

ٓ إطم٤مًم٦م ذم إسم٘م٤مء هذه إُمقر قمغم فمقاهره٤م ٓ ؾمٞمام قمغم  قاٍ ايكضطيب:

ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ذم أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ىمد ظمٚم٘مت٤م ووضمدشم٤م, ومػمضمع إمم أن اهلل 

 هاإدرايًم٤م ظم٤مًص٤م سمف أدرك سمف اجلٜم٦م واًمٜم٤مر قمغم طم٘مٞم٘متٝمام  شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ًمٜمٌٞمف 
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قمز -وأهؾ اًمًٜم٦م ي١مُمٜمقن سم٠من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ٓ شمٗمٜمٞم٤من وٓ يٛمقت أهٚمٝم٤م ىم٤مل 

ٿَمَقاُن ٬َمْق ٫َمڅمڀُمقا َيٶْمٻَمټُمقنَ ﴿ :-وضمؾ َل اْْلَ ِٙمَرَة هَلِ ْٔ اَر ا  :اًمٕمٜمٙمٌقت) ﴾َوإِنَّ ا٬مدَّ

 .(34ُمـ أي٦م

ِٙمَرَة ِهَل َداُر ا٬ْمٹَمَرارِ ﴿ :وىم٤مل ْٔ  َٰمڅم﴿ :, وىم٤مل(06ُمـ أي٦م :هم٤مومر) ﴾َوإِنَّ ا

ٓ َيُذو٪ُمقَن ﴿ :وىم٤مل, (63ُمـ أي٦م :اًمٜمحؾ) ﴾٣ِمٽمَْد٫ُمْؿ َيٽمٸَْمُد َوَٰمڅم ٣ِمٽمَْد اهلل َٔمڅمٍق 

وأي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت وإطم٤مدي٨م , (23ُمـ أي٦م :اًمدظم٤من) ﴾٩مٿِمپَمڅم اٚمَْْقَت 

اًمّمحٞمح٤مت قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م يمثػمات وواوح٤مت ٓ يٕمت٘مد ظمالومٝم٤م إٓ أهؾ 

څم ا٬مَّ ﴿ :اًمْمالٓت ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـَ ٩مٿِمپَمڅم َٰمڅم َوَأٰمَّ ٽمَّڇِم َٙمڅم٬مِِدي ـَ ُٟمٶِمُدوا ٩َمٸِمل اجْلَ ِذي

َؽ ٣َمٴَمڅمًء ٨َمْٜمَ ََمُْذوذٍ  َّٓ َٰمڅم ٠َمڅمَء َرٔمُّ َْرُض إِ ْٕ ََمَواُت َوا ًَّ  ﴾ َداَٰمڈِم ا٬م

 . أي همػم ُم٘مٓمقع, (135:هقد)

ـْ ڀَمٸَمڅمدٍ ﴿وىم٤مل   ُأ٫ُمٻُمپَمڅم َداِئؿٌ ﴿ :, وىم٤مل(24:ص) ﴾إِنَّ َهَذا ٬َمِرْز٪ُمٽمَڅم َٰمڅم ٬َمُف ِٰم

پَمڅم  :اعم٤ميدة) ﴾َوَٰمڅم ُهْؿ ٔمَِخڅمِرِٗم٥َم ِٰمٽمْپَمڅم﴿ :, وىم٤مل(02ُمـ أي٦م :اًمرقمد) ﴾َو٢مٻِمُّ

 .(00:اًمقاىمٕم٦م) ﴾ٓ َٰمٹْمٴُمق٣َمڇٍم َوٓ َِمٽْمُق٣َمڇمٍ ﴿ :, وىم٤مل(04ُمـ أي٦م

ٓ َيُذو٪ُمقَن ٩مٿِمپَمڅم اٚمَْْقَت ﴿ :ُم١ميمًدا ظمٚمقد أهؾ اجلٜم٦م ومٞمٝم٤م -قمز وضمؾ-وىم٤مل 

ُو٦َم  ْٕ َّٓ اٚمَْْقَٕمڇَم ا ِحٿمؿِ إِ وهذا آؾمتثٜم٤مء  (23:اًمدظم٤من) ﴾َوَو٪َمڅمُهْؿ ٣َمَذاَب اجْلَ

 ُمٜم٘مٓمع, واعمراد سمف أهنؿ ُم٤مشمقا ذم اًمقىم٧م اًمذيـ مل يٙمقٟمقا ذم اجلٜم٦م.
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وطمدي٨م  (5503)وُمـ إدًم٦م قمغم أسمدي٦م اجلٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ 

ٰمـ يدٙمؾ اجلٽمڇم يٽمٶمؿ ٓ ٔمٌځمس ٓ ٕمٌٛم » :ىم٤مل َرؾُمقل اهلل  :أيب هريرة ىم٤مل

 .شٖمٿمڅمٔمف وٓ يٸمٽمك ٠مٌڅمٔمف

يڅم أهؾ اجلٽمڇم ٙمٻمقد ٩مال ٰمقت ويڅم أهؾ ا٬مٽمڅمر ٙمٻمقد » :وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ش٩مال ٰمقت

 :أري١ ايكٍٛ بأبز١ٜ ايٓاص َٔٚ 

ْؿ ٣َمَذاٌب ُٰمٹِمٿمؿٌ ﴿ :٪مق٬مف قنَ ﴿. ﴾َوهَلُ ًُ
ٌْٻمِ ُ ٣َمٽمْپُمْؿ َوُهْؿ ٩مٿِمِف ُٰم ـْ ﴿. ﴾َٓ ُيٸَمٞمَّ  ٩َمٻَم

 َّٓ ـَ ٩مٿِمپَمڅم َأَٔمًدا﴿. ﴾٣َمَذأًمڅمڀَمِزيَد٫ُمْؿ إِ . ﴾َوَٰمڅم ُهْؿ ِٰمٽمْپَمڅم ٔمټُِمْخَرِٗم٥مَ ﴿. ﴾َٙمڅم٬مِِدي

ـَ ا٬مٽمَّڅمرِ ﴿ ټَمُؾ ﴿. ﴾َوَٰمڅم ُهْؿ ٔمَِخڅمِرِٗم٥َم ِٰم ٽمَّڇَم َ٘متَّك َيٻمڊَِم اجْلَ َٓ َيْدُٙمٻُمقَن اجْلَ  ِّم  َو

ٿَمڅمطِ  ُػ ٣َمٽمْپُمْؿ ﴿. ﴾َٟمؿ  اْْلِ َٓ َُيَٸمَّ څمَٓ ُيٹْمڄَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ٩َمٿَمټُمقُٕمقا َو ـْ ٣َمَذاِِبَ . ﴾ِٰم

څم ٫َمڅمَن ٨َمَراًٰمڅم﴿  , أي ُم٘مٞمام ٓزُم٤م. ﴾إِنَّ ٣َمَذاَِبَ

, " ٓ إ٬مف إٓ اهلل" :أٟمف خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل :ٚقز ريت ايغ١ٓ املغتفٝط١

وأطم٤مدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م سحي٦م ذم ظمروج قمّم٤مة اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر, وأن هذا 

 خيتص طمٙمؿ خمتص هبؿ, ومٚمق ظمرج اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٝم٤م ًمٙم٤مٟمقا سمٛمٜمزًمتٝمؿ, ومل

 اخلروج سم٠مهؾ اإليامن. 

, إمم همػم ذًمؽ, واهلل وسم٘م٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ًمٞمس ًمذاهتام, سمؾ سم٢مسم٘م٤مء اهلل هلام

 أقمٚمؿ. اهـ خمتًٍما
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 مجٝع ايضعٌ إىل َاسا ٜزعٕٛ ايٓاؼ؟ :ايفكض٠ ايٛاحز٠ ٚايعؾضٕٚ

 قاٍ املصٓف حفع٘ اهلل تعاىل: 

 ا٬مرٟمؾ إ٦م ٰمڅمذا يد٣مقن ا٬مٽمڅمس؟ْجٿمع  اًمٗم٘مرة اًمقاطمدة واًمٕمنمون:

  ْجٿمع ا٬مرٟمؾ إ٦م ٰمڅمذا يد٣مقن ا٬مٽمڅمس؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: -٦٥

  .يد٣مقهنؿ إ٦م ٣مٌڅمدة اهلل و٘مده ٓ ذيؽ ٬مف وم٘مؾ:

ٌُُدوا اهلل ﴿ : ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:وا٬مد٬مٿمؾ ًٓ َأِن ا٣ْم ڇٍم َرُٟمق َو٬َمٹَمْد َٔمٶَمْثٽمَڅم ِّم ٫ُمؾ  ُأٰمَّ

ٌُقا ا٬مٴمَّڅم٨ُمقَت 
 . [03 :اًمٜمحؾ] ﴾َواْٗمَتٽمِ

  :الشرح

سمٕمد أن ذيمر طمٗمٔمف اهلل ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإليامن سم٤مًمرؾمؾ ٟم٤مؾم٥م أن ي٠ميت هبذه 

وإومراده  -قمز وضمؾ-اًمٗم٘مرة اًمداًم٦م قمغم أن مجٞمع اًمرؾمؾ يدقمقن إمم شمقطمٞمد اهلل 

 سمام ُي٥م ًمف.

أرؾمؾ مجٞمع اًمرؾمؾ وأٟمزل  -قمز وضمؾ-وهذا حمؾ إمج٤مع يمام شم٘مدم وم٢من اهلل 

 مجٞمع يمتٌف ًمٞمٕمٌد ومال ُينمك ُمٕمف همػمه ٓ ُمٚمًٙم٤م ُم٘مرسًم٤م وٓ ٟمًٌٞم٤م ُمرؾماًل. 

ـَ ا٬مٵمُّٻُمََمِت إ٦َِم ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ـَ آَٰمٽمُقا َُيِْرُٗمپُمؿ ٰم  اهلل َوِٓمُّ ا٬مَِّذي

ـَ ٫َمٸَمُروا َأْو٬مٿَِمڅمُؤُهُؿ ا٬مٴمَّڅم٨ُمقُت َُيِْرُٗمقهَنُؿ ٰم   ـَ ا٬مٽمُّقِر إ٦َِم ا٬مٵمُّٻُمََمِت ا٬مٽمُّقِر َوا٬مَِّذي

َؽ َأْصَحڅمُب ا٬مٽمَّڅمِر ُهْؿ ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مُِدونَ 
  [٦٩٫:اًمٌ٘مرة] ﴾ُأو٬َمـَٰئِ

ًٓ اًمتقطمٞمد☜   .وإُمر اًمذي اشمٗم٘م٧م اًمرؾمؾ قمٚمٞمف شمٗمّمٞماًل وإمج٤م
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ٌُُدوا اهلل َٰمڅم ٬َمٺُمؿ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٽمْپُمْؿ َأِن ا٣ْم ًٓ ٰم  ٩َمځَمْرَٟمٻْمٽمَڅم ٩مٿِمپِمْؿ َرُٟمق

ـْ    .[05:اعم١مُمٜمقن] ﴾إ٬َِمَٰفٍ ٰم 

ٌُُدوا اهلل َٰمڅم ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  َوإ٦َِمَٰ ٣َمڅمٍد َأَٙمڅمُهْؿ ُهقًدا ٪َمڅمَل َيڅم ٪َمْقِم ا٣ْم

ُه َأ٩َماَل َٕمتَّٹُمقنَ  ـْ إ٬َِمٍَٰف ٨َمْٜمُ   .[23:آقمراف] ﴾٬َمٺُمؿ ٰم 

قمز -ذا ىمقل ص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م, وأمجع أي٤مت اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ ىمقًمف ٙموه

ٌُقا ا٬مٴمَّڅم٨ُمقَت َو٬َمٹَمْد َٔمٶمَ ﴿ :-وضمؾ
ٌُُدوا اهلل َواْٗمَتٽمِ ًٓ َأِن ا٣ْم ُٟمق ڇٍم رَّ  ﴾ْثٽمَڅم ِّم ٫ُمؾ  ُأٰمَّ

  .[03:اًمٜمحؾ]

ُف ﴿ :-قمز وضمؾ-وىمقًمف  َّٓ ڀُمقِ٘مل إ٬َِمٿْمِف َأڀمَّ ُٟمقٍل إِ ٌْٻمَِؽ ِٰمـ رَّ َوَٰمڅم َأْرَٟمٻْمٽمَڅم ِٰمـ ٪َم

ٌُُدونِ  َّٓ َأڀَمڅم ٩َمڅم٣ْم  . [52:آٟمٌٞم٤مء] ﴾َٓ إ٬َِمََٰف إِ

٬َمٹَمْد ٫َمٸَمَر ﴿ :-قمٚمٞمف اًمًالم-خمؼًما قمـ قمٞمًك  -وضمؾقمز -وىم٤مل اهلل 

ٌُُدوا  ٿمَؾ ا٣ْم
ائِ ٿمُح َيڅم َٔمٽمِل إِْهَ ًِ ـُ َٰمْرَيَؿ َو٪َمڅمَل اٚمَْ ٿمُح أْم

ًِ ـَ ٪َمڅم٬ُمقا إِنَّ اهلل ُهَق اٚمَْ ا٬مَِّذي

مَ  ْك ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمْد َ٘مرَّ ُف َٰمـ ُي٧ْمِ ْك ٔمڅِمهلل إڀِمَّ ـْ ُي٧ْمِ ُف َٰم ٺُمْؿ إڀِمَّ ٽمَّڇَم  اهلل َرب  َوَرٔمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف اجْلَ

َم اهلل ٣َمٻَمٿْمِف  ْك ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمْد َ٘مرَّ ُف َٰمـ ُي٧ْمِ ـْ َأڀمٲَمڅمٍر إڀِمَّ َوَٰمځْمَواُه ا٬مٽمَّڅمُر َوَٰمڅم ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥َِِم ِٰم

ـْ َأڀمٲَمڅمٍر  ٽمَّڇَم َوَٰمځْمَواُه ا٬مٽمَّڅمُر َوَٰمڅم ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥َِِم ِٰم ـَ ٪َمڅم٬ُمقا إِنَّ اهلل  اجْلَ ٬مَّٹَمْد ٫َمٸَمَر ا٬مَِّذي

َّٓ إ٬َِمـٌف َواِ٘مٌد َٖمڅم ـْ إ٬َِمـٍف إِ   .[40ـ45:اعم٤ميدة] ﴾٬مډُِم َٖماَلَٖمڇٍم َوَٰمڅم ِٰم

٫ُمقا ٔمِِف ﴿ :آُمًرا عمحٛمٍد وأُمتف-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  َٓ ُٕم٧ْمِ ٌُُدوا اهلل َو َوا٣ْم

 .[03:اًمٜم٤ًمء] ﴾٠َمٿْمًئڅم
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 ش: َوًَمَ٘مْد سَمَٕمْثٜم٤َم»واًمدًمٞمؾ قمغم أن مجٞمع اًمرؾمؾ يدقمقن إمم اًمتقطمٞمد » :٪مق٬مف 

واهلل ىمد أرؾمٚمٜم٤م وم٤مًمالم ٓم اًم٘مًؿ واًمٌٕم٨م ُم٠مظمقذ ُمـ اإلصم٤مرة أي 

 واًمتحريؽ.

  .أي ذم يمؾ ـم٤ميٗم٦ٍم ُمـ اًمٜم٤مسش: ذم يمؾ أُم٦م» :٪مق٬مف 

 :فاأل١َ تأتٞ يف ايكضإٓ ع٢ً َعاْٞ

 اًمٓم٤ميٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس يمام ذم هذه أي٦م.  :األٍٚ

٫َمَر َٔمٶْمَد ﴿ :-قمز وضمؾ-اًمٗمؽمة ُمـ اًمزُمـ, ىم٤مل اهلل  ايجاْٞ: ڇمٍ َوادَّ  ﴾ُأٰمَّ

 .[42:يقؾمػ]

ڇمٍ ﴿ :اعمٚم٦م, دًمٞمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ايجايح:  څم َوَٗمْدڀَمڅم آَٔمڅمَءڀَمڅم ٣َمَٛمَٰ ُأٰمَّ  ﴾إڀِمَّ

 .[55:اًمزظمرف]

ڇمً ﴿ :اإلُم٤مم, دًمٞمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ايضابع:   ﴾إِنَّ إِْٔمَراِهٿمَؿ ٫َمڅمَن ُأٰمَّ

 .[153:اًمٜمحؾ]

ًٓ » :٪مق٬مف  أي أٟمف ُمرؾمؾ ُمـ اهلل سم٤مًمتقطمٞمد.ش: رؾمق

أي دقمقهتؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده, وىمد يم٤من َرؾُمقل ش: أن اقمٌدوا اهلل» :٪مق٬مف

أظمرضمف  شىمقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل شمٗمٚمحقا»] :اهلل يًػم ذم إؾمقاق وي٘مقل

 [.-ريض اهلل قمٜمف-اًمدارىمٓمٜمل قمـ ـم٤مرق اعمح٤مريب 
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أي اسمتٕمدوا قمـ اًمٓم٤مهمقت واًمٓم٤مهمقت ُم٤م ش: واضمتٜمٌقا اًمٓم٤مهمقت» :٪مق٬مف

څم ٚمََّڅم ١َمٷَمك اٚمَْڅمُء ﴿ :-قمز وضمؾ-اًمٓمٖمٞم٤من ىم٤مل اهلل دم٤موز طمده, ُأظِمذ ُمـ  إڀِمَّ

څمِرَيڇمِ  ٻْمٽمَڅم٫ُمْؿ ِّم اجْلَ   .[11:احل٤مىم٦م] ﴾َْحَ

  .وهذه أي٦م ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل

 ٟمٗمٌل. شواضمتٜمٌقا اًمٓم٤مهمقت»إصم٤ٌمٌت ش أن اقمٌدوا اهلل» :ٹمق٬مف٩م

 ٚايطٛاغٝت نجري٠ ٚصؤٚعِٗ مخغ١: 

يف  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -بٔ عبز ايٖٛاب ايٓذزٟ  قاٍ ايؾٝذ اجملزر حمُز

 األصٍٛ ايجالث١: 

٦ٌم:  ًَ ـْ قُمٌَِد َوُهَق َواًمٓمهَقاهِمٞم٧ُم يَمثػُِموَن َوُرُؤوؾُمُٝمْؿ مَخْ إسِْمٚمِٞمُس ًَمَٕمٜمَُف اهلل, َوَُم

ـْ قِمْٚمِؿ اًْمَٖمْٞم٥ِم  قَمك ؿَمْٞمًئ٤م ُِم ـْ اده ِف, َوَُم
ًِ ٤ٌَمَدِة َٟمْٗم ـْ َدقَم٤م اًمٜمه٤مَس إِمَم قِم , َراٍض, َوَُم

ـْ طَمَٙمَؿ سمَِٖمػْمِ َُم٤م َأْٟمَزَل اهلل  ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم  ٮَوَُم ـِ ٪َمد ﴿ :َواًمده ي َٓ إ٫ِْمَراَه ِّم ا٬مد 

َؽ  ًَ ـْ َيٺْمٸُمْر ٔمڅِم٬مٴمَّڅم٨ُمقِت َوُيڂْمِٰمـ ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمِد اْٟمَتټْم ـَ ا٬ْمٷَمل  ٩َمټَم ٠ْمُد ِٰم َ ا٬مرُّ ٥ٌَمَّ ٕمَّ

څم   .[523 :اًمٌ٘مرة] ﴾َواهلل َٟمټِمٿمٌع ٣َمٻمٿِمؿٌ ٔمڅِم٬ْمٶُمْرَوِة ا٬ْمُقْٖمٹَمَك َٓ اڀمٸِمٲَمڅمَم هَلَ

ٕن ومٞمٝم٤م اًمتحذير ُمـ  ٮ"اشمريمقا" :٪مق٬مفأسمٚمغ ُمـ ش: واضمتٜمٌقا» :٪مق٬مف

 ومْماًل قمـ إشمٞم٤مٟمف وهمِمٞم٤مٟمف, واهلل أقمٚمؿ. ,اًم٘مرب ُمٜمف
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 َا تعضٜف ايتٛحٝز ايشٟ مجٝع ايضعٌ..؟ :ايفكض٠ ايجا١ْٝ ٚايعؾضٕٚ

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

ُم٤م شمٕمريػ اًمتقطمٞمد اًمذي مجٞمع اًمرؾمؾ يدقمقن  اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون:

 إًمٞمف؟

 ُم٤م شمٕمريػ اًمتقطمٞمد اًمذي مجٞمع اًمرؾمؾ يدقمقن إًمٞمف؟  وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: -٦٦

  .هق إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة وم٘مؾ:

٫ُمقا ٔمِِف ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ٌُُدوا اهلل َوٓ ُٕم٧ْمِ  :ا٬مٽمًڅمء] ﴾٠َمٿْمًئڅمَوا٣ْم

36].  

 .﴾ ٪ُمْؾ ُهَق اهلل َأَ٘مٌد ﴿ :و٪مق٬مف ٕمٶمڅم٦م

  :الشرح

قمز -سمٕمد أن سملم طمٗمٔمف اهلل ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتقطمٞمد اًمذي دقم٧م إًمٞمف رؾمؾ اهلل 

وأٟمزًم٧م سمف يمتٌف ٟم٤مؾم٥م أن ي٠ميت هبذه اًمٗم٘مرة اًمتل ومٞمٝم٤م سمٞم٤من اًمتقطمٞمد  -وضمؾ

 :سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد اإلُم٤مم حمٛمداًمذي دقمقا إًمٞمف, وىمد سمقب 

 سم٤مب شمٗمًػم اًمتقطمٞمد وؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل. 

أي شمٗمًػم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم, واًمٕمٓمػ ًمتٖم٤مير اًمٚمٗمٔملم, وإٓ وم٤معمٕمٜمك 

 واطمد. 
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وعم٤م ذيمر اعمّمٜمػ ذم إسمقاب اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتقطمٞمد وومْم٤ميٚمف, واًمدقمقة إًمٞمف, 

اًمٜمٗمقس اؿمت٤مىم٧م إمم ُمٕمروم٦م هذا  واخلقف ُمـ وده اًمذي هق اًمنمك, ومٙم٠من

إُمر اًمذي ظمٚم٘م٧م ًمف اخلٚمٞم٘م٦م, واًمذي سمٚمغ ُمـ ؿم٠مٟمف قمٜمد اهلل أن ُمـ ًم٘مٞمف سمف 

سملم رمحف اهلل ذم هذا اًم٤ٌمب أٟمف  ;همٗمر ًمف, ـ وإن ًم٘مٞمف سمٛمؾء إرض ظمٓم٤مي٤م ـ

ًٓ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف   .ًمٞمس اؾماًم ٓ ُمٕمٜمك ًمف, أو ىمق

ٞمؼ ومٞمف هق اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م يمام ئمٜمف اجل٤مهٚمقن اًمذيـ ئمٜمقن أن هم٤مي٦م اًمتح٘م

  .ُمـ همػم اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م سمٌمء ُمـ اعمٕم٤مين ,اًمِمٝم٤مدة

هق اخل٤مًمؼ اعمتٗمرد سم٤معمٚمؽ, ومتٙمقن هم٤مي٦م  :واْلڅمذق ٰمٽمپمؿ يٵمـ أن ٰمٶمٽمك اإل٬مف

ُمٕمرومتف هق اإلىمرار سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م, وهذا ًمٞمس هق اعمراد سم٤مًمتقطمٞمد, وٓ هق 

ف ذم اًمتقطمٞمد سمؾ اًمتقطمٞمد اؾمؿ وإن يم٤من ٓ سمد ُمٜم "ٓ إًمف إٓ اهلل  "أيًْم٤م ُمٕمٜمك 

 عمٕمٜمك قمٔمٞمؿ, وىمقل ًمف ُمٕمٜمك ضمٚمٞمؾ هق أضمؾ ُمـ مجٞمع اعمٕم٤مين.

هق اًمؼماءة ُمـ قم٤ٌمدة يمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل, واإلىم٤ٌمل سم٤مًم٘مٚم٥م  :ٚحاصً٘

واًمٕم٤ٌمدة قمغم اهلل, وذًمؽ هق ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت, واإليامن سم٤مهلل, وهق 

ٺُمْؿ إ٬َِمٌف َواِ٘مٌد ٓ إ٬َِمَف إَِّٓ ُهَق ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم "ٓ إًمف إٓ اهلل  "ُمٕمٜمك  َوإهَِلُ

ِ٘مٿمؿُ  ـُ ا٬مرَّ ْْحَ   .﴾ا٬مرَّ
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ٌُُد ا٬مَِّذي ٩َمٴَمَريِن َوإ٬َِمٿْمِف ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ُم١مُمـ يس َوَٰمڅم ِٓمَ ٓ َأ٣ْم

ـِ ٣َمٽم ل ٠َم  ـُ ٔمُِير ٓ ُٕمٷْم ْْحَ ڇًم إِْن ُيِرْدِن ا٬مرَّ ـْ ُدوڀمِِف آهِلَ ُذ ِٰم
ِ ٸَمڅم٣َمُتپُمْؿ ُٕمْرَٗمٶُمقَن َأَأُتَّ

 . ﴾٠َمٿْمًئڅم َوٓ ُيٽمٹِْمُذوِن إيِن  إًِذا ٬َمٸِمل َوالٍل ُٰم٥ٌِمٍ 

َْن ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ِٕ ـَ َوُأِٰمْرُت  ي ٌَُد اهلل ُِمْٻمٲًِمڅم ٬َمُف ا٬مد  ٪ُمْؾ إيِن  ُأِٰمْرُت َأْن َأ٣ْم

ٻمټِِم٥َم ٪ُمْؾ إيِن  َأَٙمڅمُف إِْن ٣َمٲَمٿْمڈُم َرب  ٣َمَذاَب َيْقٍم  ًْ َل اٚمُْ ٣َمٵمٿِمٍؿ ٪ُمِؾ اهلل َأ٫ُمقَن َأوَّ

ٌُُد ُِمْٻمٲًِمڅم ٬َمُف ِديٽمِل  .﴾َأ٣ْم

َوَيڅم ٪َمْقِم َٰمڅم ِٓم َأْد٣ُمق٫ُمْؿ إ٦َِم ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ُم١مُمـ آل ومرقمقن

َك ٔمِِف َٰمڅم ٬َمٿْمَس ِٓم ٔمِِف ٣ِمٻْمٌؿ  ا٬مٽمََّجڅمِة َوَٕمْد٣ُمقڀَمٽمِل إ٦َِم ا٬مٽمَّڅمِر َٕمْد٣ُمقڀَمٽمِل ٫َْٕمٸُمَر ٔمڅِمهلل َوُأْذِ

ََم َٕمْد٣ُمقڀَمٽمِل إ٬َِمٿْمِف ٬َمٿْمَس ٬َمُف َد٣ْمَقٌة ِّم َوَأڀَمڅم َأْد٣ُمق٫مُ  څمِر ٓ َٗمَرَم َأڀمَّ ْؿ إ٦َِم ا٬ْمٶَمِزيِز ا٬ْمٷَمٸمَّ

ڀْمٿَمڅم َوٓ ِّم أِٙمَرةِ    .﴾ا٬مدُّ

هق اًمؼماءة ُمـ  "ٓ إًمف إٓ اهلل  "شمٌلم أن ُمٕمٜمك  :ٚاآلٜات يف ٖشا نجري٠

 ٤ٌمدة. قم٤ٌمدة ُم٤م ؾمقى اهلل ُمـ اًمِمٗمٕم٤مء وإٟمداد, وإومراد اهلل سم٤مًمٕم

 ومٝمذا هق اهلدى, وديـ احلؼ اًمذي أرؾمؾ اهلل سمف رؾمٚمف, وأٟمزل سمف يمتٌف.

ُمـ همػم ُمٕمروم٦م عمٕمٜم٤مه٤م, وٓ قمٛمؾ سمف,  ,"ٓ إًمف إٓ اهلل  " أَا قٍٛ اإلْغإ:

أو دقمقاه أٟمف ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد, وهق ٓ يٕمرف اًمتقطمٞمد, سمؾ رسمام خيٚمص ًمٖمػم 

اهلل ُمـ قم٤ٌمدشمف ُمـ اًمدقم٤مء واخلقف واًمذسمح واًمٜمذر واًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م وهمػم 
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ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات, ومال يٙمٗمل ذم اًمتقطمٞمد, سمؾ ٓ يٙمقن إٓ ُمنميًم٤م 

 .ؿم٠من قم٤ٌمد اًم٘مٌقر واحل٤مًم٦م هذه, يمام هق
(1) 

 ها
إًذا ومٛمٕمروم٦م اًمتقطمٞمد ُمـ إُمقر اعمتٕمٞمٜم٦م واعمٝمٛم٦م ومٛمـ قمرف طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء 

 ؾمٚمٙمف.

وإن ؿمئ٧م أن شمزيد ذم رسمقسمٞمتف ش: هق إومراد اهلل سمام ُي٥م ًمف» فايتٛحٝز:

 وأًمقهٞمتف وأؾماميف وصٗم٤مشمف.

قمرف شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م وىمد اٟمت٘مد سمٕمض ُمـ ٓ  :ٚايؾٝذ حفع٘ اهلل✍ 

  :زقمؿ, ومٚمف ضمقاسم٤منهذا ىمّمقر ُمـ اًمِمٞمخ  :وىم٤مل ,حيًـ اًمّمٜمٞمع

سمـ قمٌد اًمقه٤مب  اًمذي قمرف سمف اًمِمٞمخ حمٛمد هق أن هذا اًمتٕمريػ األٍٚ:

 اًمتقطمٞمد ذم يمت٤مسمف إصقل اًمثالصم٦م. 

 أن شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ىمد أىمر سمف يمثػم ُمـ اعمنميملم واعمٜمدديـ ذماًمث٤مين: 

ََمَواِت ﴿ :اجلٛمٚم٦م, ومْماًل قمـ اعمًٚمٛملم ىم٤مل شمٕم٤ممم ًَّ ـْ َٙمٻَمَؼ ا٬م َو٬َمئِـ َٟمځَم٬ْمَتپُمؿ ٰمَّ

َـّ اهلل َْرَض ٬َمٿَمٹُمق٬ُم ْٕ   .[52:ًم٘مامن] ﴾َوا

وم٠مراد أن يٕمرف اًمتقطمٞمد اًمذي يم٤من اخلالف ومٞمف سملم أهؾ اإلؾمالم وأهؾ 

ٕم٤مل ويًٛمك إومراد اهلل سم٠موم ,إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة :وهق, اًمٙمٗمر, ومٞمف أفمٝمر

  :وهلذا اًمتقطمٞمد قمدة أؾمامء ,اعمٙمٚمٗملم

                                                           

 (136 :ص)انتهى من تيسًن العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد  (1)
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 ُمـ طمٞم٨م أن اهلل ـمٚمٌف ُمـ اًمٜم٤مس.اًمتقطمٞمد اًمٓمٚمٌل:  :األٍٚ

 ٕن اًمٜم٤مس ي٘مّمدون سمف اهلل.شمقطمٞمد اإلرادة واًم٘مّمد:  :ايجاْٞ

 ٕن اًمٜم٤مس يتٕمٌدون سمف اهلل.شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة:  :ايجايح 

ٞمدل قمغم إومراد يت٠مًمف هلل سمف, واًمت٠مًمف اًمتٕمٌد, وم ٕٟمفشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م:  :ايضابع

اهلل هبذا اًم٤ٌمب اًمٕمٔمٞمؿ ومال يدقمك وٓ يرضمك إٓ هق وٓ خي٤مف إٓ ُمٜمف وٓ 

 يتقيمؾ إٓ قمٚمٞمف وهٙمذا.

اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ  :ٚقز تكزّ إٔ ايعبار٠ ☜

 إىمقال وإومٕم٤مل واعمٕمت٘مدات. 

ٕمريػ إيمٛمؾ وهق إومراد اهلل سمام وُمع ذًمؽ ًمق أن اًمِمٞمخ ضم٤مء سم٤مًمت ✍

  .ُي٥م ًمف ذم أًمقهٞمتف ورسمقسمٞمتف وأؾماميف وصٗم٤مشمف

- وُمع ذًمؽ ٓ يٜمت٘مد قمغم اًمِمٞمخ ,ًمٙم٤من أًمٞمؼ ٮأو إومراد اهلل سمام ُي٥م ًمف

 سمحٞم٨م دمٕمؾ ُمـ أظمٓم٤ميف اًمتل يِمٜمع قمٚمٞمف هب٤م. -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم

ٌُُدوا اهلل َوٓ : ﴿-قمز وضمؾ-واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل » :٪مق٬مف ٫ُمقا ٔمِفِ َوا٣ْم  ﴾ُٕم٧ْمِ

 [ش: 03]اًمٜم٤ًمء: 

 سمام هق ًمف وٓ شمنميمقا ُمٕمف همػمه. -قمز وضمؾ-أي أومردوا اهلل 
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ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل ومتٗمٞمد اًمٕمٛمقم, ومال ينمك ُمٕمف ٓ ُمٚمًٙم٤م ش: ؿَمْٞمًئ٤م» :٪مق٬مف

َؽ ﴿ :-قمز وضمؾ-ُم٘مرسًم٤م وٓ ٟمًٌٞم٤م ُمرؾماًل, وذم سم٤مب هذه أي٦م ىمقًمف  َو٪َمڄَمَٰ َرٔمُّ

ٌُُدوا إِ  َّٓ َٕمٶْم څمهُ َأ   .[50:آهاء] ﴾َّٓ إِيَّ

ٌُُدوا اهلل﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ًٓ َأِن ا٣ْم ڇٍم َرُٟمق  ﴾َو٬َمٹَمْد َٔمٶَمْثٽمَڅم ِّم ٫ُمؾ  ُأٰمَّ

  .[03:اًمٜمحؾ]

٫ُمقا ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  َّٓ ُٕم٧ْمِ ٺُمْؿ ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َأ َم َرٔمُّ ٪ُمْؾ َٕمٶَمڅم٬َمْقا َإْٔمُؾ َٰمڅم َ٘مرَّ

 . [121:آٟمٕم٤مم] ﴾ٔمِِف ٠َمٿْمًئڅم

ْؾ ٣َمٻَمٿْمفِ » :ٕمٶمڅم٦م ٪مق٬مفو ٌُْدُه َوَٕمَق٫مَّ  . [150:هقد] ﴾٩َمڅم٣ْم

 . [5ـ 4:اًمنمح] ﴾َوإ٦َِمَٰ َرٔم َؽ ٩َمڅمْر٨َمچم  ٩َمڃمَِذا ٩َمَر٨ْمڈَم ٩َمڅمڀمٲَمچْم ﴿

ٌُْد َرٔمََّؽ َ٘متَّكَٰ َيځْمٕمٿَِمَؽ ا٬ْمٿَمٹِم٥مُ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل   . [66:احلجر] ﴾َوا٣ْم

هذا دًمٞمؾ قمغم شمقطمٞمد إؾمامء  ش:﴾٪مؾ هق اهلل أ٘مد﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: » :٪مق٬مف

واًمّمٗم٤مت وقمغم سم٘مٞم٦م أٟمقاع اًمتقطمٞمد ومٝمق اًمقاطمد اًمذي ٓ ذيؽ وٟٓمد وٓ 

 فمٝمػم وٓ ُمٕملم ًمف. 

څم َٕمْد٣ُمقَن ِٰمـ ُدوِن اهلل َأُرويِن َٰمڅمَذا ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٪ُمْؾ َأَرَأْيُتؿ ٰمَّ

َْرضِ  ْٕ ـَ ا  . ﴾َٙمٻَمٹُمقا ِٰم

ٌك ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ْؿ ِذْ ََمَواِت َأْم هَلُ ًَّ   .[4:آطم٘م٤مف] ﴾ِّم ا٬م
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ٍة ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ َيټْمٻمٺُِمقَن ِٰمْثٹَمڅمَل َذرَّ ـْ ُدوِن اهلل  ـَ َز٣َمټْمُتْؿ ِٰم ٪ُمِؾ اْد٣ُمقا ا٬مَِّذي

ـْ ٢َمپِمٍٜم  ٍك َوَٰمڅم ٬َمُف ِٰمٽمْپُمْؿ ِٰم ـْ ِذْ ْؿ ٩مٿِمپِمََم ِٰم َْرِض َوَٰمڅم هَلُ ْٕ َٓ ِّم ا ََمَواِت َو ًَّ  ِّم ا٬م

َٓ َٕمٽمٸَْمُع ا٬مٱمَّ  ـْ َأِذَن ٬َمُف َو َ
َّٓ ٚمِ  .[50-55 :ؾم٠ٌم] ﴾ٸَمڅم٣َمڇُم ٣ِمٽمَْدُه إِ

 -قمز وضمؾ-ٛمـ إدًم٦م قمغم إومراد اهلل ومش: ىمؾ هق اهلل أطمد» :و٪مق٬مف 

سم٤مًمٕم٤ٌمدة ؾمقرة اإلظمالص وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ خلٚمقصٝم٤م ذم سمٞم٤من اًمتقطمٞمد اًمذي 

, وىمد ضم٤مء ذم ومْمٚمٝم٤م قمدة أطم٤مدي٨م وأهن٤م شمٕمدل صمٚم٨م -قمز وضمؾ-هق طمؼ اهلل 

ـْ , اًم٘مرآن , َأيِب  ومَٕم
ِ
ْرَداء ـِ  اًمده ِلِّ  قَم  َأَيْٕمِجزُ » :ىَم٤مَل  ,َوؾَمٚمهؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمه  اًمٜمٌه

 :ىَم٤مَل  اًْمُ٘مْرآِن؟ صُمُٚم٨َم  َيْ٘مَرأْ  َويَمْٞمَػ  :ىَم٤مًُمقا شاًْمُ٘مْرآِن؟ صُمُٚم٨َم  ًَمْٞمَٚم٦مٍ  ذِم  َيْ٘مَرأَ  َأنْ  َأطَمُديُمؿْ 

 شاًْمُ٘مْرآنِ  صُمُٚم٨َم  شَمْٕمِدُل  َأطَمدٌ  اهللُ ُهقَ  ىُمْؾ »

 ."اًمٜمؼماس ذم شمٗمًػم ؾمقريت اإلظمالص " :وىمد أًمٗم٧م ومٞمٝم٤م رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان

واًمٜم٤مس اًمذيـ وىمٕمقا ذم اًمنمك واإلحل٤مد ؾمٌٌف قمدم ومٝمٛمٝمؿ هلذا اًم٤ٌمب, 

ونَ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  َتٺْمِٝمُ ًْ َّٓ اهلل َي
َٓ إ٬َِمََٰف إِ ْؿ  ُْؿ ٫َمڅمڀُمقا إَِذا ٪ِمٿمَؾ هَلُ  ﴾ إهِنَّ

  .[02:اًمّم٤موم٤مت]

خمؼًما قمـ اًمٙم٤مومريـ اًمذيـ قمٚمٛمقا اًمتقطمٞمد ومل  -وضمؾقمز -وىم٤مل اهلل 

ٌء ٣ُمَجڅمٌب ﴿ :يٚمتزُمقه َذا ٬َم٭َمْ څم َواِ٘مًدا إِنَّ َهَٰ ڇَم إهَِلًَٰ هِلَ ْٔ   .[2:ص] ﴾ َأَٗمٶَمَؾ ا

ومام سم٤مًمؽ سمٛمنميمل زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمد اًم٘مٌقر اًمذيـ ي٘مقًمقن ٓ إًمف إٓ اهلل 

وُيٝمٚمقن ُمٕمٜم٤مه٤م ومٙم٤من يمٗم٤مر ىمريش أقمٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه٤م ُمٜمٝمؿ طمٞم٨م قمرومقا أن 
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إٓ أهنؿ اؾمتٙمؼموا قمـ ُمٕمٜمك ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل أن يٙمقن اعمٕمٌقد واطمًدا, 

 واهلل اعمًتٕم٤من. ىمقهل٤م, 

            

 

  



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ؟د-اهلل عص ٚدٌ-رايفكس٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ: نِ أقطاّ تٛحٝد 
 

  291 
 

  

 ؟د-قمز وضمؾاهلل -نِ أقغاّ تٛحٝز  :ايجايج١ ٚايعؾضٕٚرايفكض٠ 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 ؟-قمز وضمؾ-يمؿ أىم٤ًمم شمقطمٞمد اهلل  ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅم٬مثڇم وا٬مٶم٧مون:

 ؟ -قمز وضمؾ-يمؿ أىم٤ًمم شمقطمٞمد اهلل  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -12

  :صمالصم٦م أىم٤ًمم ٩مٹمؾ:

 شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م.ــ 1

 شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م. ــ5

 واًمّمٗم٤مت. شمقطمٞمد إؾمامءــ 0

ِ٘مٿمؿِ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم وا٬مد٬مٿمؾ:  ـِ ا٬مرَّ ْْحَ ِؿ اهلل ا٬مرَّ ًْ   .﴾ٔمِ

ٌُْدُه َواْصٴَمِٝمْ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم َْرِض َوَٰمڅم َٔمٿْمٽمَپُمََم ٩َمڅم٣ْم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َربُّ ا٬م

ٌَڅمَدٕمِِف َهْؾ َٕمٶْمٻَمُؿ ٬َمُف َٟمټِمٿمًّڅم , ومٝم٤مشم٤من أيت٤من ومٞمٝم٤م أٟمقاع اًمتقطمٞمد [32 :ُمريؿ] ﴾٬مٶِِم

 اًمثالصم٦م. 

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة سمٕمد أن قمرف اًمتقطمٞمد اًمذي دقم٧م إًمٞمف اًمرؾمؾ, 

ومٜم٤مؾم٥م أن يذيمر أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد ًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد ودمٚمٞمتف أيمثر طمتك ٓ 

 شمٌ٘مك ؿمٌٝم٦م عمريد احلؼ.
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وسمٞم٤من هذه اًمٗم٘مرة ُمـ اعمٝمامت وم٢من أهؾ اًمٌدع يٜمٙمرون هذا اًمت٘مًٞمؿ ٓؾمٞمام 

واًمتقطمٞمد قمٜمد يمثػم ُمٜمٝمؿ هق اًمرسمقسمٞم٦م ُمـ أن اهلل هق اخل٤مًمؼ اًمرازق اعم٤مًمؽ 

شمقطمٞمد  ذماعمدسمر إمم همػم ذًمؽ ُمـ ظمّم٤ميص اًمرسمقسمٞم٦م ويتح٤مؿمقن اًمٙمالم 

 جلٝم٤مد.إًمقهٞم٦م اًمذي سمف أرؾمٚم٧م اًمرؾمؾ وأٟمزًم٧م اًمٙمت٥م وذع ُمـ أضمٚمف ا

يمت٤مسًم٤م ومٞمف اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ىمًؿ  :و٪مد رأيڈم ّم ٗمزيرة ٔمټمٌڅم ّم ٔمالد ٕمٽمزاڀمٿمڅم

 اًمتقطمٞمد إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم.

 ؿ.ًمٞمس قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم هذا اًمت٘مًٞم :٪مد يٹمق٬مقن ✍

أُم٤م دًمٞمؾ سيح ومال يقضمد, يمام أٟمف ًمٞمس هٜم٤مًمؽ دًمٞمؾ قمغم قمٚمؿ  :ڀمٹمقل

  .واًمٜمحق ,وإصقل ,اعمّمٓمٚمح

 دمد أن هذه اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمقم اًمنميٕم٦م. :ٔمڅمٟٓمتٹمراء٬مٺمـ 

ٟمجد أن اًمتقطمٞمد يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم ومٜمٜمٔمر ُمثاًل إمم  :فباالعتكضا٤ ☜ 

اعمنميملم اًمذيـ يٕمٌدون إصٜم٤مم وإطمج٤مر وإوصم٤من هؾ ي١مُمٜمقن سمرٍب 

  .ظم٤مًمٍؼ رازٍق ُم٤مًمٍؽ ُمدسمر اجلقاب ٟمٕمؿ

اعمٙمٞم٦م أن يمٗم٤مر ىمريش ُم٤م ذم ؾمقرة يقٟمس وٟمحقه٤م ُمـ اًمًقر  وا٬مد٬مٿمؾ:

 يم٤مٟمقا ي٘مرون سمذًمؽ.

َْرَض ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ـْ َٙمٻَمَؼ ا٬م َو٬َمئِـ َٟمځَم٬ْمَتپُمؿ ٰمَّ

َـّ اهلل   .﴾٬َمٿَمٹُمق٬ُم
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ـْ ٩مٿِمپَمڅم إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ َٕمٶْمٻَمټُمقَن ﴿ :و٪مڅمل َْرُض َوَٰم ْٕ ـِ ا َٟمٿَمٹُمق٬ُمقَن هللَِِّ ٪ُمْؾ  ٪ُمْؾ ٚمَِ

ُروَن  ٌِْع َوَربُّ ا٬ْمٶَمْرِش ا٬ْمٶَمٵمٿِمِؿ  َأ٩َماَل َٕمَذ٫مَّ ًَّ ََمَواِت ا٬م ًَّ ـْ َربُّ ا٬م  ٪ُمْؾ َٰم

َٓ  َٟمٿَمٹُمق٬ُمقَن هللَِِّ ٪ُمْؾ َأ٩َماَل َٕمتَّٹُمقَن  ٍء َوُهَق َُيُِٜم َو ـْ ٔمٿَِمِدِه َٰمٻَمٺُمقُت ٫ُمؾ  َرْ ٪ُمْؾ َٰم

َحُرونَ َٟمٿَمٹُمق٬ُمقَن هللَِِّ ٪ُمْؾ ٩مَ  َُيَڅمُر ٣َمٻَمٿْمِف إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ َٕمٶْمٻَمټُمقَن  ًْ  :اعم١مُمٜمقن] ﴾ځَمڀمَّك ُٕم

54 - 56].  

 ,ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ) َٚٔ األري١ أِْٗ ناْٛا ٜطٛفٕٛ بايبٝت ًٜٚبٕٛ:

إٓ ذيًٙم٤م هق ًمؽ متٚمٙمف ) :صمؿ ينميمقن وي٘مقًمقن (ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ

(1) (وُم٤م ُمٚمؽ
. 

 وُمع ذًمؽ يم٤مٟمقا ذم طم٤مل رهمٌتٝمؿ ورهٌتٝمؿ ي٠ًمًمقن اهلل شمٕم٤ممم. 

َّٓ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٌَْحِر َوؾَّ َٰمـ َٕمْد٣ُمقَن إِ ُّ ِّم ا٬ْم ٺُمُؿ ا٬ميُّ ًَّ َوإَِذا َٰم

څمهُ   . [34:آهاء] ﴾ إِيَّ

أن يمثػًما ُمـ اًمٙمٗم٤مر ي١مُمٜمقن سم٠من اهلل ظم٤مًمؼ رازق ُم٤مًمؽ  :فايؾاٖز✍

, ُمدسمر وإٟمام سومقا قم٤ٌمدهتؿ ًمٖمػمه ُمـ دقم٤ميٝمؿ وٟمذرهؿ وذسمحٝمؿ وشمقيمٚمٝمؿ

  إمم همػم ذًمؽ.

 فٌٗ أرخًِٗ ٖشا اإلقضاص يف اإلعالّ؟ 

  .أيمٗمرهؿ سمذًمؽ ُمع اقمؽماومٝمؿ سمف -قمز وضمؾ-أن اهلل  اجلٛاب:

                                                           

 .ريض اهلل قمٜمف, من حديث ابن عباس (1152)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٺُمُؿ َٔمٿْمٽمَپُمْؿ ِّم َٰمڅم ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ُٔمقڀَمڅم إ٦َِم اهلل ُز٬ْمٸَمك إِنَّ اهلل حَيْ َّٓ ٬مٿُِمٹَمر  ٌُُدُهْؿ إِ َٰمڅم ڀَمٶْم

ـْ ُهقَ  َٓ َُّيِْدي َٰم َتٻمٸُِمقَن إِنَّ اهلل  څمرٌ  ُهْؿ ٩مٿِمِف ََيْ  .[0 :اًمزُمر] ﴾٫َمڅمِذٌب ٫َمٸمَّ

 فايتٛحٝز ٜٓكغِ إىل ثالث١ أقغاّ:  اإّس 

وهق أصم٤ٌمت اخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم هلل ؾمٌح٤مٟمف شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م:  :األٍٚ

ىَم٤مَل ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧َم ﴿ :-قمز وضمؾ-وشمٕم٤ممم وهذا ىمد ي٘مر سمف طمتك اًمٙمٗم٤مر ىم٤مل اهلل 

ٓه َربُّ   إِ
ِ
ء َٓ ١ُم َْرِض سَمَّم٤مِيرَ َُم٤م َأٟمَزَل َهَٰ ْٕ اَمَواِت َوا ًه  .[135:آهاء] ﴾اًم

ا﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  پُمْؿ ٢ُمٻْمًَم َو٣ُمٻُمقًّ ًُ څم َواْٟمَتٿْمٹَمٽمَْتپَمڅم َأڀمٸُم  ﴾َوَٗمَحُدوا ِِبَ

 .[14:اًمٜمٛمؾ]

وهق إومراد اهلل سم٠مومٕم٤مل  :وهق شمقطمٞمد إًمقهٞم٦مشمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة:  ايجاْٞ: 

 اعمٙمٚمٗملم وهذا اًمتقطمٞمد اًمذي دقم٧م إًمٞمف اًمرؾمؾ وأٟمزًم٧م سمف اًمٙمت٥م.

ٌُُدوا اهلل ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل   ًٓ َأِن ا٣ْم ڇٍم َرُٟمق َو٬َمٹَمْد َٔمٶَمْثٽمَڅم ِّم ٫ُمؾ  ُأٰمَّ

ٌُقا ا٬مٴمَّڅم٨ُمقَت 
  .[03 :اًمٜمحؾ] ﴾َواْٗمَتٽمِ

ٌُُدوا اهلل َوٓ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ٫ُمقا ٔمِِف ٠َمٿْمًئڅمَوا٣ْم  :اًمٜم٤ًمء] ﴾ُٕم٧ْمِ

03].  

هُ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ـْ إ٬َِمٍَٰف ٨َمْٜمُ ٌُُدوا اهلل َٰمڅم ٬َمٺُمؿ ٰم   ﴾َيڅم ٪َمْقِم ا٣ْم

  .[31:هقد]

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت, وىمد شم٘مدم ذيمر ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ, 
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:ٌُ َِِج َٗا  َََض اهلل ِب َٛاُع اِيِعَباَر٠ِ ايَِّتٞ َأ ِْ ٤منِ  ََٚأ ًَ   .اإِلؾْمالِم, َواإِلياَمِن, َواإِلطْم

:ُ٘ ِٓ َِ ٦ٌَُم,  َٚ ْه ٦ٌَُم, َواًمره هْم ُؾ, َواًمره ضَم٤مُء, َواًمتهَقيمُّ قَم٤مُء, َواخْلَْقُف, َواًمره اًمدُّ

َواخْلُُِمقُع, َواخْلَِْمَٞم٦ُم, َواإِلَٟم٤مسَم٦ُم, َوآؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ُم, َوآؾْمتَِٕم٤مَذُة, َوآؾْمتَِٖم٤مصَم٦ُم, 

سْمُح, َواًمٜمه  َٝم٤م هلِل َواًمذه تِل َأَُمَر اهلل هِب٤َم. يُمٚمُّ ٤ٌَمَدِة اًمه ـْ َأْٟمَقاِع اًْمِٕم ْذُر, َوهَمػْمُ َذًَمَؽ ُِم

 شَمَٕم٤ممَم. 

سمام ًمف ُمـ  -قمز وضمؾ-وهق إومراد اهلل شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت:  :ايجايح

ُمقصقف سمام  -قمز وضمؾ-إؾمامء واًمّمٗم٤مت, وإصؾ ذم هذا اًم٤ٌمب أن اهلل 

 وصٗمف سمف رؾمقًمف ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وصػ سمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف, وسمام

ٌء َوُهَق ﴿ :وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ, سمؾ هق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٬َمٿْمَس ٫َمټِمْثٻمِِف َرْ

ٌَٲِمٜمُ  ټِمٿمُع ا٬ْم ًَّ   .﴾ا٬م
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 دبٝإ بعض ايكٛاعز يف األمسا٤ ٚايصفاتر

اعمجٞمد ومتح " ٚقز سنضت بعض قٛاعز األمسا٤ ٚايصفات يف نتابٞ:

  :ىمٚم٧م ومٞمف "ًمٌٞم٤من هداي٦م اًم٘مرآن إمم اًمتقطمٞمد

  .أمسا٤ اهلل نًٗا حغ٢ٓ -1

څم﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ   .[153:إقمراف] ﴾َوهلِلَِّ ا

ٽمَك﴿ :وىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ َّٓ ُهَق ٬َمُف ا َٓ إ٬َِمَف إِ   .[5:ـمف] ﴾اهلل 

ٌ ُح ﴿ :اهلل شَمَٕم٤ممَم  وىَم٤مَل  ًَ ٽمَك ُي ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ ُر ٬َمُف ا ٌَڅمِرُئ اٚمٲَُْمق  څم٬مُِؼ ا٬ْم ُهَق اهلل اْْلَ

ٺمٿِمؿُ  َْرِض َوُهَق ا٬ْمٶَمِزيُز اْْلَ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ  . [54:احلنم] ﴾٬َمُف َٰمڅم ِّم ا٬م

وُمـ طمًٜمٝم٤م أهن٤م أؾمامء ُمدح ويمامل, وشمتْمٛمـ صٗم٤مت ُمدح ويمامل, وأهن٤م 

أُمرٟم٤م أن ٟمدقمقه هب٤م, وىمد ذيمر  قَمزه َوضَمؾه ٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وأن اهلل ُمذيمقرة ذم اًم

 ٟمحق هذا ؿمٞمخ اإلؾمالم, واًمِمٞمخ اًمًٕمدي َرمِحَُٝماَم اهلل. 

  .أمسا٤ اهلل أعالّ ٚأٚصاف -5

  .ومٙمؾ اؾمؿ يتْمٛمـ صٗم٦م, وهذا ُمـ يمامهل٤م وطمًٜمٝم٤م

ِ٘مٿمؿُ ﴿ :ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  َٓ إِنَّ اهلل ُهَق ا٬ْمٷَمٸُمقُر ا٬مرَّ   .[2:اًمِمقرى] ﴾َأ

ڇمِ ﴿ :وىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ْْحَ َؽ ا٬ْمٷَمٽمِلُّ ُذو ا٬مرَّ   .[100:إٟمٕم٤مم] ﴾َوَرٔمُّ

 وم٤مًمرطمٞمؿ هق ذو اًمرمح٦م, يمام أن اًمٖمٗمقر هق ذو اعمٖمٗمرة. 
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ِة ٣َمَمَّ َيٲِمٸُمقنَ ﴿ :وىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ٌَْحڅمَن َرٔم َؽ َرب  ا٬ْمٶِمزَّ , [153:اًمّم٤موم٤مت] ﴾ُٟم

 ص٤مطم٥م اًمٕمزة اعمتّمػ هب٤م.  :أي

ِة اٚمَْت٥ِمُ ﴿ :وىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  اُق ُذو ا٬ْمٹُمقَّ زَّ  :, أي[25:اًمذاري٤مت] ﴾إِنَّ اهلل ُهَق ا٬مرَّ

 ص٤مطم٥م اًم٘مقة. 

وهق اًمًٛمٞمع يًٛمع, واًمٌّمػم يٌٍم, واًمٕمٚمٞمؿ يٕمٚمؿ, يمام هق ُمٕمٚمقٌم قم٘ماًل, 

وذقًم٤م, وقمروًم٤م, ظمالوًم٤م عمـ زقمؿ أٟمف ؾمٛمٞمع سمال ؾمٛمع, سمّمػم سمال سمٍم, شمٕم٤ممم 

 ٚمًقا يمٌػًما.اهلل قمـ ىمقهلؿ قم

ٰمقصػ ٔمَم وصػ ٔمف ڀمٸمًف ّم ٫متڅمٔمف ا٬مٺمريؿ، وٰمڅم  -٣َمزَّ َوَٗمؾَّ  -أن اهلل  -0

  .ا٬مٲمڅمدق إٰم٥م -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َو٣َمَٛم آ٬مِِف َوَٟمٻمَّؿَ -صح ٣مـ ڀمٌٿمف ُمټمد 

وصٗم٤مشمف شمقىمٞمٗمٞم٦م, ُيَتقىمػ ذم أصمٌتٝم٤م  قَمزه َوضَمؾه وسمٞم٤من ذًمؽ أن سم٤مب أؾمامء اهلل 

, قَمزه َوضَمؾه اًمّمحٞمح٦مٮ ٕٟمف ٓ يٕمرف يمٞمػ اهلل إٓ اهلل قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

 . َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ سمذًمؽ إمم حمٛمد  قَمزه َوضَمؾه وىمد أوطمك اهلل 

َ ا٬ْمٸَمَقاِ٘مَش َٰمڅم ٢َمپَمَر ِٰمٽمْپَمڅم ﴿ ٚايزيٌٝ ع٢ً ٖشٙ ايكاعز٠: َم َرب  ََم َ٘مرَّ ٪ُمْؾ إڀِمَّ

ٌَٷْمَل  ْٖمَؿ َوا٬ْم ـَ َواإْلِ ْل ٔمِِف ُٟمٻْمٴَمڅمڀًمڅم َوَأْن َوَٰمڅم َٔمٴَم ٫ُمقا ٔمڅِمهلل َٰمڅم مَلْ ُيٽمَز  ؼ  َوَأْن ُٕم٧ْمِ ٔمٷَِمْٜمِ اْْلَ

َٓ َٕمٶْمٻَمټُمقنَ   .[00:إقمراف] ﴾َٕمٹُمق٬ُمقا ٣َمَٛم اهلل َٰمڅم 
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صٛم اهلل - َيچم ٣مٛم ْجٿمع اٚمًٻمټم٥م أن يٽمٹمڅمدوا ٬مٻمٺمتڅمب وٟمٽمڇم رٟمق٬مف -4

 .-٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

 قَمزه َوضَمؾه اًمنمقمٞم٦م, ومام أصمٌتف اهلل ٓ ؾمٞمام ذم هذا اًم٤ٌمب اًمذي سم٤مسمف اًمٜمّمقص 

-ورؾمقًمف قَمزه َوضَمؾه أصمٌتٜم٤مه, وُم٤م ٟمٗم٤مه اهلل  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ورؾمقًمف

  .ٟمٗمٞمٜم٤مه -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ 

:واًمدًمٞمؾ ىمقًمف اهلل  آل ] ﴾َوَأ١مٿِمٶُمقا اهلل َوا٬مرٟمقل﴿ قَمزه َوضَمؾه

  .[105:قمٛمران

ُٟمقل ٩َمُخُذوُه َوَٰمڅم هَنڅَم٫ُمْؿ ٣َمٽمُْف ٩َمڅمڀْمَتپُمقا﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾َوَٰمڅم إَٓمڅم٫ُمُؿ ا٬مرَّ

 . [4:احلنم]

. [25:اًمٜم٤ًمء] ﴾إِنَّ اهلل ٫َمڅمَن َٟمټِمٿمٶًمڅم َٔمٲِمًٜما﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :فُجاٍ اإلثبات

 اًمًٛمع واًمٌٍم. قَمزه َوضَمؾه ومٜمث٧ٌم هلل 

َٓ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :َٚجاٍ ايٓفٞ   .[522:اًمٌ٘مرة] ﴾ڀَمْقمٌ َٓ َٕمځْمُٙمُذُه ِٟمٽمَڇٌم َو

ٮ وٕٟمف قَمزه َوضَمؾه قمـ اًمٜمقم, وُم٘مدُم٤مشمف ًمٙمامل ىمٞمقُمٞمتف  قَمزه َوضَمؾه ومٞمٜمزه اهلل 

وهق أن اًمّمٗم٤مت اعمٜمٗمٞم٦م ٓسمد أن شمتْمٛمـ  :ٟمٗمك ذًمؽ قمـ ٟمٗمًف, وهٜم٤م شمٜمٌٞمف

 ًٓ  .يمامل اًمْمد ٕن اًمٜمٗمل وطمده قمدم, وإذا اصم٧ٌم سمف يمامل اًمْمد ص٤مر يمام

ٍم ﴿ :ُيٜمٗمك قمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمٔمٚمؿ, يمام ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  فٓكٍٛ:  َوَأنَّ اهلل ٬َمٿْمَس ٔمٵَِمالَّ

  .ًمٙمامل قمدًمف شمٕم٤ممم ,[155:آل قمٛمران] ﴾٬مٻِْمٶَمٌٿِمدِ 
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َٓ ِّم ﴿ :وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ََمَواِت َو ًَّ ٍء ِّم ا٬م ـْ َرْ َوَٰمڅم ٫َمڅمَن اهلل ٬مٿُِمٶْمِجَزُه ِٰم

ُف ٫َمڅمَن ٣َمٻمٿِمًَم ٪َمِديًرا َْرِض إڀِمَّ ْٕ  ًمٙمامل قمٚمٛمف وىمدرشمف وهٙمذا. ,[44:وم٤مـمر] ﴾ا

٣مٽمد اإلٖمٌڅمت وا٬مٽمٸمل َيچم ا٬متخ٤م ٰمـ ُمڅمذير جتر إ٦م ا٬مٌڅم١مؾ وا٬مٳمالل  -2

 وجتر إ٦م ا٬مزيغ وآڀمحراف.

 احلذر يمؾ احلذر ُمـ اًمتٙمٞمٞمػ واًمتٛمثٞمؾ.  :قمٜمد اإلصم٤ٌمت أٚال:

يمٞمٗمٞم٦م وهٞمئ٦م, وم٢من اىمؽمن هذا  قَمزه َوضَمؾه أن شمتخٞمؾ ًمّمٗم٦م اهلل  ٚايتهٝٝف:

اًمتٙمٞمػ سمٌمء ُمقضمقد يم٤من متثٞماًل, وإن مل ي٘مؽمن يم٤من شمٙمٞمًٗم٤م, واًمتٙمٞمٞمػ 

  .واًمتٛمثٞمؾ ُمـ أقمٔمؿ اإلحل٤مد ذم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف

ـْ ٬َمُف ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد ﴿ :وم٤مهلل ي٘مقل   .[4:اإلظمالص] ﴾َومَلْ َيٺُم

 .[32:ُمريؿ] ﴾َهْؾ َٕمٶْمٻَمُؿ ٬َمُف َٟمټِمٿمًّڅم﴿ :وي٘مقل

ٌَٲِمٜمُ ﴿ :وي٘مقل ټِمٿمُع ا٬ْم ًَّ ٌء َوُهَق ا٬م  .[11:اًمِمقرى] ﴾٬َمٿْمَس ٫َمټِمْثٻمِِف َرْ

ٌَُخ٤مِريِّ ىَم٤مَل  وذم أصمر ُٟمَٕمْٞمؿِ  ـِ مَحه٤مٍد اخْلَُزاقِملُّ ؿَمْٞمُخ اًْم ٌهَف اهلل سمَِخْٚمِ٘مِف  :سْم ـْ ؿَم َُم

ُف وَمَ٘مْد يَمَٗمَر, َوًَمْٞمَس  ًَ ـْ ضَمَحَد َُم٤م َوَصَػ اهلل سمِِف َٟمْٗم َُم٤م َوَصَػ اهلل وَمَ٘مْد يَمَٗمَر, َوَُم

َٓ َُم٤م َوَصَٗمُف سمِِف رؾمقًمف شَمِْمٌِٞمًٝم٤م.  ُف َو ًَ  سمِِف َٟمْٗم

يمٞمٗمٞم٦م وطم٘مٞم٘م٦م ًمٙمٜمٜم٤م ٟمجٝمٚمٝم٤مٮ  قَمزه َوضَمؾه وُي٥م أن ٟم١مُمـ أن ًمّمٗم٤مت اهلل 

ٕهن٤م ٓ شمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًمٌمء إٓ سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف أو إمم ُمثٞمٚمف, أو حيدصمؽ ُمـ رآه 

 قمٜمف, ويمؾ هذه ُمٜمتٗمٞم٦م ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم.
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ّٝا: عٓز ايتٓظٜ٘:   :ُي٥م اًمتخكم ُمـ حمذوريـ ثاْ

  .اًمتٕمٓمٞمؾ إول:

 اًمتحريػ. وا٬مثڅمين:

  .هق اًمتٗمريغ وا٬متٶمٴمٿمؾ ّم ا٬مٻمٷمڇم:

ُمـ أؾمامءه وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف أو  قَمزه َوضَمؾه هق شمٕمٓمٞمؾ اهلل  وّم آصٴمالح:

 ُمـ سمٕمْمٝم٤م. 

قمام هق اعمٞمؾ سم٠مدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  :هق اعمٞمؾ, وذم آصٓمالح وا٬متحريػ:

دًم٧م قمٚمٞمف, ويٙمقن اًمتحريػ إُم٤م سمتٖمٞمػم اًمٚمٗمظ سمزي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من أو هبام أو 

 شمٖمٞمػم اعمٕمٜمك.

يد اهلل يمٞمدي, ومٝمذا سم٤مـمؾ  :وُمـ هذه إُمثٚم٦م اعمحذورة, ىمقل اًم٘م٤ميؾ

 .يمذا ويمذا قمغم يمٞمٗمٞم٦م ًمٞم٧ًم يم٤معمخٚمقىم٤مت قَمزه َوضَمؾه يد اهلل  :٪مق٬مفويمٗمر, أو 

 وهذا سم٤مـمؾ, ويمٗمر, وطمرامٮ ٕٟمؽ شم٘مقل قمغم اهلل ُم٤م ٓ شمٕمٚمؿ. ڀمٹمقل:

يد اهلل, هل  وٰمـ أٰمثٻمتپمڅم ّم ٔمڅمب ا٬متحريػ وا٬متٶمٴمٿمؾ، أن يٹمقل ا٬مٹمڅمئؾ:

هذا سم٤مـمؾ وطمرام, ويمٗمرٮ ٕٟمؽ سوم٧م اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره  :ٟمٕمٛمتف, ٟم٘مقل

 , وهق إصم٤ٌمت اًمٞمد هلل ؾمٌح٤مٟمف يًدا شمٚمٞمؼ سمجالًمف ٓقَمزه َوضَمؾه اًمذي أرداه اهلل 

ٌَٲِمٜمُ ﴿مت٤مصمؾ صٗم٤مت اعمخٚمقىملمٮ إذ  ټِمٿمُع ا٬ْم ًَّ ٌء َوُهَق ا٬م  ﴾٬َمٿْمَس ٫َمټِمْثٻمِِف َرْ

 .[11:اًمِمقرى]
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  .ٜتطُٔ صف١ -قَمزه َوضَمؾه -نٌ اعِ َٔ أمسا٤ اهلل  -3

:يم٘مقل اهلل  َٓ َيټُمقُت ﴿ قَمزه َوضَمؾه ل  ا٬مَِّذي  ْؾ ٣َمَٛم اْْلَ  ﴾َوَٕمَق٫مَّ

  .[25:اًمٗمرىم٤من]

وم٤مؾمؿ احلل يتْمٛمـ صٗم٦م احلٞم٤مة اًمتل مل شمًٌؼ سمٕمدم وٓ يٚمح٘مٝم٤م ومٜم٤مء, 

ټِمٿمُع ا٬ْمٶَمٻمِٿمؿُ ﴿ :٪مق٬مفك ًَّ   .[104:اًمٌ٘مرة] ﴾َوُهَق ا٬م

يتْمٛمـ اؾمؿ اًمًٛمٞمع صٗم٦م اًمًٛمع, واؾمؿ اًمٕمٚمٞمؿ صٗم٦م اًمٕمٚمؿٮ ٕن أؾمامء 

 اهلل أقمالم وأوص٤مف, وهذا ُمـ طمًٜمٝم٤م ومٝمل شمدل قمغم اًمذات واًمقصٗمٞم٦م.

ٌٍ أضاف٘ اهلل -4   .إىل ْفغ٘ ٜؾتل َٓ٘ صف١ -قَمزه َوضَمؾه - نٌ فع

ك﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ًَ   .[22:آل قمٛمران] ﴾٪َمڅمَل اهلل َيڅم ٣ِمٿم

َؿ اهلل ُٰمقَٟمك َٕمٺْمٻمٿِمًَم ﴿ :ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم   .[134:اًمٜم٤ًمء] ﴾َو٫َمٻمَّ

 ومٜمث٧ٌم هلل صٗم٦م اًمٙمالم يمام يٚمٞمؼ سمجالًمف. 

 َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ َأنه َرؾُمقل اهلل  :-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ويم٘مقل اًمٜمٌل

ٿمِْؾ » :ىَم٤مَل  ٌْٹَمك ُٖمٻُمډُم ا٬مٻمَّ ڀْمٿَمڅم ِ٘م٥َم َي ََمِء ا٬مدُّ ًَّ ٌَڅمَرَك َوَٕمٶَمڅم٦َم ٫ُمؾَّ ٬َمٿْمٻَمڇٍم إ٦َِم ا٬م ٽمَڅم َٕم َيٽمِْزُل َرٔمُّ

ـْ (425), وُمًٚمؿ (1142), اًمٌخ٤مري شاًمّمحٞمحلم», احلدي٨م ذم شأِٙمرُ  , قَم

 صٗم٦م اًمٜمزول يمام يٚمٞمؼ سمجالًمف. قَمزه َوضَمؾه , ومٜمث٧ٌم هلل َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ َأيِب ُهَرْيَرَة 
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  :ٜهٕٛ ع٢ً قغُني -قَمزه َوضَمؾه -َا أضٝف إىل اهلل  -5

يم٤مًمقضمف,  :ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل شم٘مقم سمٖمػمه٤م قمز وضمؾُم٤م أوٞمػ إمم اهلل  األٍٚ:

  .واًمٕملم, واًمٙمالم, واًمٞمد, وهمػم ذًمؽ, ومٝمق إو٤موم٦م صٗم٦م إمم ُمقصقف

 ,ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل شم٘مقم سمٜمٗمًٝم٤م قَمزه َوضَمؾه وُم٤م أوٞمػ إمم اهلل  ايجاْٞ:

, وسمٞم٧م اهلل, وقمٌد قَمزه َوضَمؾه وم٢مو٤مومتٝم٤م إمم اهلل إو٤موم٦م ظمٚمؼ أو ُمٚمٍؽ, يمٜم٤مىم٦م اهلل 

 اهلل, وهٙمذا. 

ٌٍ ٜزٍ ع٢ً ٚصف اهلل  -6   .فإْ٘ ٜبك٢ ع٢ً ظاٖضٙ -قَمزه َوضَمؾه -نٌ ريٝ

وٓ ُيقز حتريٗمفٮ  ,واًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م اعمًت٘مٞمٛم٦ماعمت٤ٌمدر ًمٚم٤ًمن اًمٕمريب, وهق 

  .قَمزه َوضَمؾه ٕن هذا ُمـ اإلحل٤مد اًمذي طمرُمف اهلل 

ـَ ُيٻْمِحُدوَن ِّم ﴿ :ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  څم َوَذُروا ا٬مَِّذي ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ َوهلِلَِّ ا

 .[151:إقمراف] ﴾َأْٟمََمئِِف َٟمٿُمْجَزْوَن َٰمڅم ٫َمڅمڀُمقا َيٶْمټَمٻُمقنَ 

څمٍن ٣َمَرِبر ُٰم٥ٌِمٍ ﴿ :أٟمزل اًم٘مرآن قَمزه َوضَمؾه أن اهلل  َٚعًّٛ: ًَ
 ﴾ٔمٻِمِ

  .[162:اًمِمٕمراء]

ومٍمف اًمٚمٗمظ ُمـ اعمٕم٤مين احل٘م٦م إمم ُمٕم٤مين سم٤مـمٚم٦م يٕمتؼم ضمٜم٤مي٦م قمغم اًم٘مرآن 

 وقمغم رب اًمٕم٤معملم.
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ُٝعًِ إٔ املتصف بايصفات أنٌُ َٔ ايشٜٔ ال صفات ي٘ -13   .ِي

ومال يٕم٘مؾ أن يٙمقن اعمخٚمقق اعمرسمقب اًمْمٕمٞمػ اعمحت٤مج يًٛمع, ويٌٍم, 

 قَمزه َوضَمؾه ُمٕمٓمؾ قمـ ذًمؽ, سمؾ يث٧ٌم هلل  قَمزه َوضَمؾه ويٕمٚمؿ, وي٘مدر, واهلل 

 اًمٙمامل اًماليؼ سمف مم٤م أصمٌتف ًمٜمٗمًف وُم٤م أصمٌتف ًمف رؾمقًمف.

11- ِِ ِٗ ِٝ ًَ ُٕ اهلل َع َٛا   .يغٓا أحضص ٚاتك٢ َٔ ايغًف ِصِض

ُم٤م أصمٌتف ًمٜمٗمًف, وُم٤م أصمٌتف ًمف رؾمقًمف ُمـ همػم  قَمزه َوضَمؾه ا هلل ومٝمؿ ىمد أصمٌتق

حتريػ, وٓ شمٕمٓمٞمؾ, وٓ شمٙمٞمػ, وٓ متثٞمؾ, ومال يٚمٌس قمٚمٞمٜم٤م ؿمٞم٤مـملم 

اجلٝمٛمٞم٦م, واعمٕمتزًم٦م, وإؿم٤مقمرة, واًم٘مراُمٓم٦م, واًمٗمالؾمٗم٦م, سمِمٌف أوهك ُمـ 

 .شو٫مؾ ٙمٜم ّم إٕمٌڅمع ٰمـ ٟمٻمػ» :ظمٞمط اًمٕمٜمٙمٌقت

  .طضٜك١ ايغًف أعًِ ٚأحهِ -15

وم٤مًمًػم قمٚمٞمٝم٤م ذم مجٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة ومام ُمـ ظمػم إٓ وؾمٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف, وُم٤م 

  .ُمـ ذ ووػم إٓ وطمذروٟم٤م ُمٜمف

:ُّ َِٚطاِع ٍَ اأَل ـْ ؾَمَٚمَػ َوإِْن َروَمَْمَؽ اًمٜمه٤مُس " َقا  ها. "قَمَٚمْٞمَؽ سمِآصَم٤مِر َُم
 .(1/442) شاًمنميٕم٦م»أظمرضمف أضمري ذم 
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َّ اهلل  -10 أْظٍ ايكضإٓ ٚسنض فٝ٘ صفات٘ ٚأمسا٥٘ َٚا  -قَمزه َوضَمؾه -إ

  .ٜتعًل بشيو

وذيمر ومٞمف إطمٙم٤مم وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م, وذيمر ومٞمف اًم٘مّمص وهمػم ذًمؽ, ويمؾ 

هذه أي٤مت شُمتغم قمغم اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ, واًمذيمر وإٟمثك, ومٚمٞمٌٚمغ ديـ اهلل احلؼ 

 وظمّمقًص٤م ذم هذا اًم٤ٌمب.

  .األخض٣ايكٍٛ يف بعض ايصفات نايكٍٛ يف ايصفات  -14

  .ؾمٌع صٗم٤مت قَمزه َوضَمؾه اًمذيـ يثٌتقن هلل  :وهذه اًم٘م٤مقمدة رد قمغم إؿم٤مقمرة

 ٖٚٞ اجملُٛع١ يف قٍٛ ايغفاصٜين: 

مُ ـــ٤مِدٌر قمَ ــطَمل  ُُمِريٌد ىم ٌٍََمُ واًمَٙمالمُ     اله ٛمُع واًم ًه  ًَمُف اًم

 قَمزه َوضَمؾه زاقمٛملم أن هذه دل قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ, ومٞمٚمزُمٝمؿ أن يثٌتقا هلل 

يم٤مًمٖمْم٥م, واًمرى, واًمًخط, واًمٙمراه٦م,  :اًمّمٗم٤مت اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م اًمنمع

  .وهمػم ذًمؽ

واًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح ٓ يٕم٤مرض اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح, , مم٤م صمٌت٧م سمف اًمٜمّمقص

 وذم همػمه ُمـ أسمقاب اًمنمع ُمٜم٘م٤مًدا ٓ ىم٤ميًدا. ,واًمٕم٘مؾ يٕمتؼم ذم هذا اًم٤ٌمب

  .َٛصٛف بايٓفٞ ٚاإلثبات قَمزه َوضَمؾه ايعًِ بإٔ اهلل  -12

ټَمُد  ٪ُمْؾ ُهَق اهلل َأَ٘مٌد ﴿ :وإصؾ اإلصم٤ٌمت, ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  مَلْ  اهلل ا٬مٲمَّ

ـْ ٬َمُف ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد  َيٻمِْد َومَلْ ُيق٬َمْد    .[4-1:اإلظمالص] ﴾َومَلْ َيٺُم
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َٓ ﴿ :وىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  َٓ َٕمځْمُٙمُذُه ِٟمٽمَڇٌم َو لُّ ا٬ْمٹَمٿمُّقُم  َّٓ ُهَق اْْلَ َٓ إ٬َِمَف إِ ڀَمْقٌم ٬َمُف َٰمڅم اهلل 

َّٓ ٔمڃِمِْذڀمِِف َيٶْمٻَمُؿ َٰمڅم َٔم٥ْمَ  ـْ َذا ا٬مَِّذي َيٱْمٸَمُع ٣ِمٽْمَدُه إِ َْرِض َٰم ْٕ ََمَواِت َوَٰمڅم ِّم ا ًَّ ِّم ا٬م

َّٓ ٔمََِم ٠َمڅمَء َوِٟمَع ٫ُمْرِٟمٿمُُّف  ـْ ٣ِمٻْمټِمِف إِ ٍء ِٰم َٓ حُيِٿمٴُمقَن ٔم٭َِمْ َأْيِدُّيِْؿ َوَٰمڅم َٙمٻْمٸَمپُمْؿ َو

َرْ  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َٓ َيُئقُدُه ِ٘مٸْمٵُمپُمََم َوُهَق ا٬ْمٶَم٤ِمُّ ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿُ ا٬م  . [522:اًمٌ٘مرة] ﴾َض َو

، قمغم ُم٤م شم٘مدم ويٙمقن ًمٌٞم٤من قمٛمقم  وا٬مٽمٸمل ٓ ٔمد أن يتٳمټمـ ٫مَمل ا٬مٳمد 

ٌَٲِمٜمُ ﴿ :٪مق٬مفيمامًمف اعم٘مدس يمام ذم  ټِمٿمُع ا٬ْم ًَّ ٌء َوُهَق ا٬م  ﴾٬َمٿْمَس ٫َمټِمْثٻمِِف َرْ

  .[11:اًمِمقرى]

ََمَواِت ﴿ :اًمٜم٘مص, يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممويٙمقن ًمدومع شمقهؿ  ًَّ َو٬َمٹَمْد َٙمٻَمٹْمٽمَڅم ا٬م

ـْ ٬ُمٷُمقٍب  ٽمَڅم ِٰم ًَّ څمٍم َوَٰمڅم َٰم َْرَض َوَٰمڅم َٔمٿْمٽمَپُمََم ِّم ِٟمتَّڇِم َأيَّ ْٕ  , [05:اًمٜمجؿ] ﴾َوا

ْ ُيق٬َمْد ﴿ :٪مق٬مفويٙمقن ًمرد ُم٤م ادقم٤مه ذم طم٘مف اعمٌٓمٚمقن, يمام ذم  ْ َيٻمِْد َومَل  ﴾مَل

 .[0:اإلظمالص]

  .اهلل تعاىل غري حمصٛص٠ بعزر َعًّٛ يٓاأمسا٤  -13

ُٕمقٍد  ًْ ـِ َُم ٌِْد اهلل سْم َصغمه -ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل  :, ىَم٤مَل -َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ -حلدي٨م قَم

ٌٌْد ٪َمطُّ إَِذا َأَصڅمَٔمُف َهؿ  َوَ٘مَزنٌ » :-اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ٌُْدَك،  :َٰمڅم ٪َمڅمَل ٣َم ا٬مٻمپمؿ إيِن  ٣َم

ـُ َأَٰمتَِؽ، ڀَمڅمِصٿَمتِل ٔمٿَِمِدَك، َٰمڅمٍض ِّمَّ ُ٘مٺْمټُمَؽ، ٣َمْدٌل ِّمَّ ٪َمٳَمڅمُؤَك،  ٌِْدَك، أْم ـُ ٣َم َوأْم

ټْمَتُف  َؽ، َأْو َأڀْمَز٬ْمَتُف ِّم ٫مَِتڅمٔمَِؽ، َأْو ٣َمٻمَّ ًَ ٿْمڈَم ٔمِِف ڀَمٸْم َأْٟمځَم٬ُمَؽ ٔمٺُِمؾ  اْٟمٍؿ ُهَق ٬َمَؽ، َٟمټمَّ

ـْ َٙمٻْمٹِمَؽ  ٶَمَؾ ا٬ْمٹُمْرآَن َرٔمٿِمَع َأَ٘مًدا ِٰم ، َأِو اْٟمَتځْمَٖمْرَت ٔمِِف ِّم ٣ِمٻْمِؿ ا٬ْمٷَمٿْمچِم ٣ِمٽمَْدَك، َأْن جَتْ
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 ربٝإ بعض ايكٛاعد يف األمسا٤ ٚايصفاتد
 

  306 
 

  

َّٓ َأْذَهچَم اهلل   ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ ٪َمٻْمٌِل، َوڀُمقَر َصْدِري، َوِٗماَلَء ُ٘مْزيِن، َوَذَهڅمَب َُه ل، إِ

ُف، َوَأْٔمَد٬َمُف َٰمٺَمڅمَن ُ٘مْزڀمِِف ٩َمَرً٘مڅم َؿ َيڅم َرُٟمق :، ٪َمڅم٬ُمقاشَُهَّ ٌَٷِمل ٬َمٽمَڅم َأْن ڀَمَتٶَمٻمَّ ل اهلل َيٽمْ

ِء ا٬ْمٺَمٻمََِمِت؟ ٪َمڅمَل  َٓ َـّ » :َهڂُم ټَمپُم َـّ َأْن َيَتٶَمٻمَّ ـْ َٟمټِمٶَمپُم َ
ٌَٷِمل ٚمِ شَأَٗمْؾ، َيٽمْ

(1)
, رواه 

  .أمحد, واسمـ طم٤ٌمن, واحل٤ميمؿ, وهق صحٞمح

اًمتٌٞملم خلٓم٠م ُمـ طمٍم أؾمامء اهلل ذم شمًٕم٦م " :و٪مد ٙمرٗمتف ّم ٫متڅمب

 ."وشمًٕملم

, قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤مطمدي٨م قَم٤مِيَِم٦َم  ٣مدم اْلٮم،ويدل ٣مٛم 

ا٬مٻمپمؿ َأ٣ُمقُذ » :يم٤من ي٘مقل وهق ؾم٤مضمد َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ أٟمف  :(453)

َٓ ُأْ٘مِِص  ـْ ٣ُمٹُمقَٔمتَِؽ، َوَأ٣ُمقُذ ٔمَِؽ ِٰمٽمَْؽ  ـْ َٟمَخٴمَِؽ، َؤمټُِمٶَمڅم٩َمڅمٕمَِؽ ِٰم ٔمِِرَوڅمَك ِٰم

َؽ  َٖمٽمَڅمًء ٣َمٻَمٿْمَؽ َأڀْمڈَم  ًِ  .ش٫َمََم َأْٖمٽمَٿْمڈَم ٣َمَٛم ڀَمٸْم

 واًمثٜم٤مء قمغم اهلل شمٕم٤ممم إٟمام يٙمقن سم٤مًمّمٗم٤مت اًمُٕمغم وإؾمامء احلًٜمك.

ُ٘ اهلل َُ   :قاٍ ؽٝذ اإلعالّ َصِح

ّم ٫مالٰمف ٣مٛم  :(222-2/221ش )درء ٕمٶمڅمرض ا٬مٶمٹمؾ وا٬مٽمٹمؾ»٫مَم ّم 

 : ٘مديډم ٣مڅمئٱمڇم أڀمػ ا٬مذ٫مر

 ٤ميف ـــأٟمف ٓ حييص صمٜم٤مًء قمٚمٞمف, وًمق أطمَم أؾمٛم َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ وم٠مظمؼم 

                                                           

رمحف , وقال اإلمام األلباين (645), وابن حبان يف صحيحو (4015)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)

 . (166 )صحيح, وىو يف الصحيحة برقم  :(635)يف التعليقات احلسان  اهلل شمٕم٤ممم
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شمٕم٤ممم ٕطمَم صٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م, ومٙم٤من حييص اًمثٜم٤مء قمٚمٞمفٮ ٕن صٗم٤مشمف إٟمام يٕمؼم 

 هاهب٤م قمـ أؾماميف. 
و ٟمحـ إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اًم٘مرآن ٟمجد أن اهلل ؾمٛمك ٟمٗمًف سم٠مؾمامء ووصػ ٟمٗمًف 

 سمّمٗم٤مت.

َّٓ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل   َٓ إ٬َِمـَف إِ پَمڅمَدِة ُهَق اهلل ا٬مَِّذي   ُهَق ٣َمڅممِلُ ا٬ْمٷَمٿْمچِم َوا٬مٱمَّ

ِ٘مٿمُؿ  ـُ ا٬مرَّ ـ ْْحَ اَلُم  ُهَق ا٬مرَّ ًَّ وُس ا٬م َّٓ ُهَق اٚمَْٻمُِؽ ا٬ْمٹُمدُّ َٓ إ٬َِمـَف إِ ُهَق اهلل ا٬مَِّذي 

٫ُمقَن  ٌَْحڅمَن اهلل ٣َمَمَّ ُي٧ْمِ ُ ُٟم َتٺَمٝم 
ٌَّڅمُر اٚمُْ ـُ ا٬ْمٶَمِزيُز اجْلَ ـُ اٚمُْپَمٿْمټِم ُهَق اهلل  اٚمُْڂْمِٰم

َْرِض  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ٌ ُح ٬َمُف َٰمڅم ِّم ا٬م ًَ ٽمَك ُي ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ ُر ٬َمُف ا ٌَڅمِرُئ اٚمٲَُْمق  څم٬مُِؼ ا٬ْم اْْلَ

ٺمٿِمُؿ   . [54 -55:احلنم] ﴾َوُهَق ا٬ْمٶَمِزيُز اْْلَ

وم٠مصم٧ٌم أٟمف ؾمٛمٞمع سمّمػم وقمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ وقمزيز رطمٞمؿ وأٟمف يٖمْم٥م ويرى 

 ًمؽ.ويًخط ويٙمره وحي٥م إمم همػم ذ

ويدل  :٩مٌتتٌع ڀمٲمقص ا٬مٹمرآن وا٬مًٽمڇم ڀمجد هذه إ٪مًڅمم ٰمـ ا٬متق٘مٿمد✍

 قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.  ,قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ أول ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م

ضم٤مء اإلظمقان اعمًٚمٛمقن واًمنوري٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ سم٘مًٞمِّؿ راسمع  تٓبٝ٘:

 :ًمٚمتقطمٞمد وهق
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وىمدُمقه قمغم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م, ويًٛمقن ُم٤م ي٘مع ُمـ  تٛحٝز احلان١ُٝ: 

ون احلٙم٤مم وخيرضمقن قمٚمٞمٝمؿ ُمع رُ ٗمِ ذك اًم٘مّمقر, وهلذا دمد أهنؿ يٙمَ  :احلٙم٤مم

 ضمقاز اخلروج قمٚمٞمٝمؿ.

ىمًٞمؿ ُمـ  -قمز وضمؾ-ُمع أن اًمدقمقة إمم احل٤ميمٛمٞم٦م وحتٙمٞمؿ يمت٤مب اهلل 

آن أُمرٟم٤م سم٤مًمتح٤ميمؿ إمم اًم٘مر -قمز وضمؾ-وم٢من اهلل  ,أىم٤ًمم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م

 واًمًٜم٦م. 

ْ حَيْٺُمؿ ٔمََِم َأڀمَزَل اهلل ٩َمځُمو٬َمَٰئَِؽ ُهُؿ ا٬ْمٺَمڅم٩مُِرونَ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل   ﴾َوَٰمـ ملَّ

  .[44:اعم٤ميدة]

 واعمراد سمف يمٗمر دون يمٗمر ذم شمٗمًػم مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ؾمٚمٗم٤م وظمٚمًٗم٤م.

ټُمقَك ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  َٓ ُيڂْمِٰمٽمُقَن َ٘متَّكَٰ حُيَٺم  ٩مٿِمََم ٠َمَجَر ٩َماَل َوَرٔم َؽ 

 . [32:اًمٜم٤ًمء] ﴾َٔمٿْمٽمَپُمؿْ 

 يًتٚمزم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م.  :وا٣مٻمؿ أن ٕمق٘مٿمد ا٬مرٔمقٔمٿمڇم

  .يتْمٛمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وٕمق٘مٿمد ا٬ٕمقهٿمڇم:

أن ُمـ أىمر سم٠من اهلل هق اخل٤مًمؼ اًمرازق اعم٤مًمؽ اعمدسمر ًمزُمف أن  :وٰمٶمٽمك ذ٬مؽ

 ي٘مر أٟمف اعمٕمٌقد سمحؼ.

وسمام أن اهلل هق اعمٕمٌقد سم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م واًم٘مٞم٤مم واًمدقم٤مء واًمٜمذر 

 وهق يتْمٛمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وهذا إومراد اهلل سم٤مخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم. 
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 ربٝإ بعض ايكٛاعد يف األمسا٤ ٚايصفاتد
 

  309 
 

  

ـِ ﴿ :واًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم» :٪مق٬مف ْْحَ ِؿ اهلل ا٬مرَّ ًْ ٔمِ

ِ٘مٿمؿِ    ش:﴾ا٬مرَّ

  .اًمّمٗم٤متأي أن اًمًٌٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م شمقطمٞمد إؾمامء و

قمٚمؿ قمغم اًمذات اًمٕمٚمٞم٦م وهق أقمرف اعمٕم٤مرف وهق  :٩مٻمٸمظ اجلال٬مڇم )اهلل(

 آؾمؿ إقمٔمؿ قمغم اًمّمحٞمح. 

  .ومٞمف اًمدًٓم٦م قمغم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦مو

  وهذا هق شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م. وٓزم ذًمؽ أن يٙمقن إٓ ًمف رسًم٤م ظم٤مًمً٘م٤م ورازىًم٤م

 .وأُم٤م آؾمتدٓل هب٤م قمغم شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت ومٔم٤مهر

ٓ ُيقز أن يًٛمك سمف همػم وهق  -قمز وضمؾ-اؾمؿ خمتص سم٤مهلل  :و)ا٬مرْحـ(

 دال قمغم صٗم٦م اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م, ويم٤من سمٕمض اًمٙمٗم٤مر يثٌتقٟمف وسمٕمْمٝمؿ يٜمٗمقٟمف.

ـُ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ْْحََٰ ـِ ٪َمڅم٬ُمقا َوَٰمڅم ا٬مرَّ ْْحََٰ ُؿ اْٟمُجُدوا ٬مٻِمرَّ  ﴾َوإَِذا ٪ِمٿمَؾ هَلُ

  .[33:اًمٗمرىم٤من]

 سم٠من ٟمٗمٞمٝمؿ هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٙم٤مسمرة. :و٪مٿمؾ

 و٪مد ٪مڅمل ٔمٶمٳمپمؿ:

 أٓ ىمْم٥م اًمرمحـ رسمك يٛمٞمٜمٝم٤م   أٓ يمنت شمٚمؽ اًمٗمت٤مة هجٞمٜمٝم٤م 
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احلًٜمك وهق ُمتْمٛمـ ًمّمٗم٦م  -قمز وضمؾ-اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل  وا٬مر٘مٿمؿ:

 حمٛمد -قمز وضمؾ-اًمرمح٦م اخل٤مص٦م وًمٞمس ُمـ إؾمامء اعمختّم٦م وم٘مد ؾمٛمك اهلل 

 رؤووًم٤م رطمٞمام.

َْرِض َوَٰمڅم َٔمٿْمٽمَپُمََم ﴿: و٪مق٬مف» :وىمقًمف ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ومٞمف إصم٤ٌمت  ش:﴾َربُّ ا٬م

 شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م. 

ٌُْدهُ »  .ومٞمف إصم٤ٌمت شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ش:٩َمڅم٣ْم

ٌَڅمَدٕمِفِ »   .أي اصؼم طم٤مل قم٤ٌمدشمف عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمِم٘م٦م أطمٞم٤مًٟم٤م ش:َواْصٴَمِٝمْ ٬مٶِِم

َؽ َٰمَع ﴿ :-قمز وضمؾ-وىمد ىم٤مل اهلل  ًَ ُؿَواْصِٝمْ ڀَمٸْم ـَ َيْد٣ُمقَن َرِبَّ  ﴾ا٬مَِّذي

  .[55:اًمٙمٝمػ]

 وا٬مٲمٝم ٖمالٖمڇم أ٪مًڅمم: 

  ٮ سمٕمدم اًمتًخط ومٞمٝم٤م.صؼم قمغم أىمدار اهلل إول:

  ٮ سمٕمدم ارشمٙم٤مهب٤م.صؼم قمـ ُمٕم٤ميص اهلل ا٬مثڅمين:

  ٮ سمٗمٕمٚمٝم٤م.صؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ا٬مثڅم٬مډم:

  .اصم٤ٌمت شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت :٩مٿمفش َهْؾ َٕمٶْمٻَمُؿ ٬َمُف َٟمټِمٿمًّڅم»

  .هق اعمثٞمؾ واًمٜمٔمػم :واًمًٛمل

ـْ ٬َمُف ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد ﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ْ َيٺُم ٩َماَل ﴿:-٣مز وٗمؾ-٬مف قو٪م شَومَل

َْٰمَثڅمَل  ْٕ ُٔمقا هللَِِّ ا  . [44:اًمٜمحؾ] ﴾َٕمْيِ
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 ربٝإ بعض ايكٛاعد يف األمسا٤ ٚايصفاتد
 

  311 
 

  

ٶَمٻُمقا هللَِِّ َأڀمَداًدا﴿ :-قمز وضمؾ- وىمقًمف  .[55:اًمٌ٘مرة] ﴾٩َماَل جَتْ

 ش: ومٝم٤مشم٤من أيت٤من ومٞمٝمام أٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م» :٪مق٬مف 

 أي أن آؾمتدٓل هبام ومٞمف ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.

 -واهلل اعمقومؼ-
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 [َا أععِ حغ١ٓ, َٚا أععِ ع١٦ٝ؟ :ايفكض٠ ايضابع١ ٚايعؾضٕٚ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 ُم٤م أقمٔمؿ طمًٜم٦م وُم٤م أقمٔمؿ ؾمٞمئ٦م؟ا٬مٸمٹمرة ا٬مرأمٶمڇم وا٬مٶم٧مون: 

ُم٤م أقمٔمؿ طمًٜم٦م٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ:  -24
(1)

 , وُم٤م أقمٔمؿ ؾمٞمئ٦م؟ 

, وأقمٔمؿ ؾمٞمئ٦م هق اًمنمك -قمز وضمؾ-أقمٔمؿ طمًٜم٦م هق شمقطمٞمد اهلل ٩مٹمؾ: 

 . -قمز وضمؾ-سم٤مهلل 

َك ٔمِِف َوَيٷْمٸِمرُ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم وا٬مد٬مٿمؾ َٰمڅم ُدوَن َذ٬مَِؽ  إِنَّ اهلل ٓ َيٷْمٸِمُر َأْن ُي٧ْمَ

ـْ َيٱَمڅمءُ  َ
 . [45 :اًمٜم٤ًمء] ﴾ٚمِ

ـْ ٠َمڅم٩مٶِِم٥َم ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ًة  َوٓ َصِديٍؼ َْحٿِمٍؿ  ٩َمََم ٬َمٽمَڅم ِٰم ٩َمٻَمْق َأنَّ ٬َمٽمَڅم ٫َمرَّ

ـَ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ   .[135ـ 133 :اًمِمٕمراء] ﴾ ٩َمٽمَٺُمقَن ِٰم

٠َمٸمڅم٣متل » :-ىم٤مل َرؾُمقل اهلل  :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُم٤مًمؽ  قمـ أٟمس

تل شٕهِؾ ا٬مٺمٌڅمئِر ِٰمـ أٰمَّ
(1)

 . أظمرضمف أمحد, وهق طمدي٨م صحٞمح. 

                                                           

مرفوعا عند   -رضي اهلل عنو-تسمية التوحيد حسنة جاء من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  (1)
 الرتمذي وابن ماجو وىو حديث صحيح.

فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر بـََلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئتُُو »وتسمية الشرك سيئة يف قول اهلل تعاىل 
السيئة ادلذكورة يف  :, قال رلاىد وأبو وائل وغًنمها كما يف تفسًن ابن جرير عند اآليةشُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

ىذه اآلية ىي الشرك. ويف ىذا بيان جلهل ضالل اخلوارج يف االستدالل مبثل ىذه اآلية على تكفًن 
 عصاة ادلسلمٌن. 
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هؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهذا يدل قمغم أن أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل

 أهؾ اًمٙم٤ٌمير ُمـ اعمًٚمٛملم, وٓ ؿمٗم٤مقم٦م عمنمك.

صغم اهلل -ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٌداهلل  وقمـ ضم٤مسمر

ٰمڅمَت ٓ ُي٧ِمُك ٔمڅمهلل ٠َمٿمًئڅم، دَٙمَؾ اجلٽمَّڇَم، وَٰمـ ٰمڅمَت ُي٧ِمُك َٰمـ » :-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

شٔمڅمهلل ٠َمٿمًئڅم، دَٙمَؾ ا٬مٽمَّڅمرَ 
(2)

 . أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من قِمَٔمِؿ طمًٜم٦م اًمتقطمٞمد وؾمٞمئ٦م 

 اًمنمك. 

صغم اهلل قمٚمٞمف -إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م ٕهؾ اًمٙم٤ٌمير ُمـ أُم٦م حمٛمد  و٩مٿمپمڅم:

 ظمالوًم٤م ًمٕم٘مٞمدة اخلقارج واعمٕمتزًم٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمراومْم٦م وهمػمهؿ. -وؾمٚمؿ

ٕن احلًٜم٤مت شمتٗم٤موت ومٗمل ش: وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ ُم٤م أقمٔمؿ طمًٜم٦م» :٪مق٬مف

ٌْٶُمقَن » :قمٜمد ُمًٚمؿ -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب هريرة  يََمُن ٔمٳِْمٌع َوَٟم اإْلِ

ٿَمڅمُء  ٌَڇًم، َأ٩مٳَمٻُمپمڅم ٪مقل ٓ إ٬مف إٓ اهلل َوَأدڀَمڅمهڅم إِٰمڅم١مڇم ا٬َمَذى ٣مـ ا٬مٴَمريؼ َواْْلَ ٠ُمٶْم

يََمنِ  ـَ اإْلِ ٌَڇٌم ِٰم ش٠ُمٶْم
(3)

 . 

                                                                                                                                        

, من حديث أيب أنس بن مالك رضي (5402), والرتمذي (4406)م أبو داود يف سننو أخرجو اإلما (1)
 اهلل عنو وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح السنن.

 .(60)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
 (.02)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,6)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أٟمس

٣مروڈم ٣م٤م أ٣مَمل أٰمتل ٘مًٽمپمڅم وٟمٿمئپمڅم ٩مرأيڈم ٰمـ ُمڅمٟمـ أ٣مَمهلڅم إذى » :

ا٬مٴمريؼ ورأيڈم ٰمـ ٰمًڅموئ أ٣مَمهلڅم ا٬مٽمخڅم٣مڇم ٕمٺمقن ّم اٚمًجد ٓ يَمط ٣مـ 

شٕمد٩مـ
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  

 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م ضم٤مسمر 

« َّٓ َٓ إ٬َِمَف إِ ٫ْمِر  شاهللَأ٩ْمٳَمُؾ ا٬مذ 
(2)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي.  

سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أمحد وهمػمه  وذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو

أ٩مٳمؾ ا٬مد٣مڅمء د٣مڅمء يقم ٣مر٩مڇم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وأ٩مٳمؾ ٰمڅم ٪مٻمڈم أڀمڅم وا٬مٽمٌٿم٥م ٰمـ ٪م٤ٌم ٓ إ٬مف إٓ اهلل و٘مده ٓ ذيؽ ٬مف، ٬مف 

 .شاٚمٻمؽ و٬مف اْلټمد وهق ٣مٛم ٫مؾ رء ٪مدير

, َوَأيِب ُهرَ  , َأنه َرؾُمقل  -ريض اهلل قمٜمف-ْيَرةَ وذم طمدي٨م َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ

ـَ ا٬ْمٺَماَلِم َأْرَٔمٶًمڅم» :ىَم٤مَل  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -اهلل  ٌَْحڅمَن  :إِنَّ اهلل اْصٴَمٸمل ِٰم ُٟم

ـْ ٪َمڅمَل  ، ٩َمټَم َّٓ اهلل، َواهلل َأ٫ْمَٝمُ
َٓ إ٬َِمَف إِ ټْمُد هللَِِّ، َو ٌَْحڅمَن اهلل، ٫َمَتچَم اهلل  :اهلل، َواْْلَ ُٟم

ـْ ٪َمڅمَل ٬َمُف  ـَ َٟمٿم َئڇًم، َوَٰم ي ٽمَڇًم، َأْو َ٘مطَّ ٣َمٽمُْف ٣ِم٧ْمِ ًَ ـَ َ٘م ي ، ٩َمټِمْثُؾ  :٣ِم٧ْمِ اهلل َأ٫ْمَٝمُ

                                                           

 .(220)سلم يف صحيحو أخرجو اإلمام م (5)
وحسنو اإلمام األلباين رمحو (, 0533)وابن ماجو يف سننو  (,0050)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (0)

 اهلل تعاىل يف صحيح السنن. 
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ـْ ٪َمڅمَل  ـْ ٪َمڅمَل  :َذ٬مَِؽ، َوَٰم َّٓ اهلل، ٩َمټِمْثُؾ َذ٬مَِؽ، َوَٰم ټْمُد هللَِِّ َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥ََِم،  :َٓ إ٬َِمَف إِ اْْلَ

ٌَڈْم ٬َمُف َٖماَلٖمُ 
ِف، ٫ُمتِ ًِ ٌَِؾ ڀَمٸْم ـْ ٪ِم ٽمَڇًم، َأْو ُ٘مطَّ ٣َمٽمُْف َٖماَلُٖمقَن َٟمٿم َئڇمً ِٰم ًَ شقَن َ٘م

(1)
. 

٫مٻمټمتڅمن ٙمٸمٿمٸمتڅمن ٣مٛم ا٬مٻمًڅمن » :-ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب هريرة 

ٖمٹمٿمٻمتڅمن ّم اٚمٿمزان ٘مٌٿمٌتڅمن إ٦م ا٬مرْحـ ٟمٌحڅمن اهلل ؤمحټمده ٟمٌحڅمن اهلل 

 شا٬مٶمٵمٿمؿ
(2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

َـّ » :وذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو قمٜمد اًمٌخ٤مري َأْرَٔمٶُمقَن َٙمٲْمٻَمڇًم َأ٣ْماَلُه

څم، َوَٕمٲْمِديَؼ  ـْ ٣َمڅمِٰمٍؾ َيٶْمټَمُؾ ٔمَِخٲْمٻَمڇٍم ِٰمٽمْپَمڅم َرَٗمڅمَء َٖمَقاِِبَ َٰمٽمٿِمَحڇُم ا٬مٶَمٽمِْز، َٰمڅم ِٰم

څم اجَلٽمَّڇمَ  َّٓ َأْدَٙمٻَمُف اهلل ِِبَ ٤منُ شَٰمْق٣ُمقِدَهڅم، إِ ًه وَمَٕمَدْدَٟم٤م َُم٤م ُدوَن َُمٜمِٞمَح٦ِم اًمَٕمٜمِْز,  :. ىَم٤مَل طَم

ـْ َردِّ ا ِريِؼ, َوَٟمْحِقِه وَماَم ُِم ـِ اًمٓمه اَلِم, َوشَمِْمِٛمٞم٧ِم اًمَٕم٤مـمِِس, َوإَُِم٤مـَم٦ِم إََذى قَم ًه ًم

َة ظَمّْمَٚم٦مً  ٌُْٚمَغ مَخَْس قَمنْمَ شاؾْمَتَٓمْٕمٜم٤َم َأْن َٟم
(3)

. 

أن احلًٜم٤مت شمتٗم٤موت وأقمٔمٛمٝم٤م اًمتقطمٞمد  ٩مڅم٬مٱمڅمهد ٰمـ هذه إد٬مڇم: ☜

طمٞمد ؾم٥ٌم واًمًٞمئ٤مت شمتٗم٤موت وأقمٔمٛمٝم٤م اًمنمك واًمتٜمديد ٕن طمًٜم٦م اًمتق

واخلٚمقد ذم اجلٜم٦م وؾمٞمئ٦م اًمنمك إيمؼم ؾم٥ٌم ًمٖمْم٥م  -قمز وضمؾ-ًمرى اهلل 

واخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر وُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ؿمٕمٌٝمام ومام يم٤من إمم اًمتقطمٞمد  -قمز وضمؾ-اهلل 

                                                           
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم (5315)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)

(415) . 
 .(5364), واإلمام مسلم يف صحيحو (3433)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .(5301)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
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ومٝمق ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن واإلؾمالم وُم٤م يم٤من ُمـ اًمنمك واعمٕم٤ميص ومٛمـ ؿمٕم٥م 

 اًمٙمٗمر. 

 :(55 :ص)يف حهِ تاصى ايصال٠  -صمح٘ اهلل -قاٍ ابٔ ايكِٝ 

ويمذًمؽ اًمٙمٗمر ذو أصؾ وؿمٕم٥م, ومٙمام أن ؿمٕم٥م اإليامن إيامن ومِمٕم٥م 

اًمٙمٗمر يمٗمر, واحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اإليامن, وىمٚم٦م احلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر, 

واًمّمدق ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن واًمٙمذب ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر, 

ّمٞم٤مم ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن, وشمريمٝم٤م ُمـ ؿمٕم٥م واًمّمالة واًمزيم٤مة واحل٩م واًم

اًمٙمٗمر, واحلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن واحلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ 

ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر, واعمٕم٤ميص يمٚمٝم٤م ُمـ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر يمام أن اًمٓم٤مقم٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ 

 ؿمٕم٥م اإليامن. 

 ىمقًمٞم٦م وومٕمٚمٞم٦م.  و٠مٶمچم اإليَمن ٪مًَمن:

 ىمقًمٞم٦م وومٕمٚمٞم٦م.  و٫مذ٬مؽ ٠مٶمچم ا٬مٺمٸمر ڀمق٣مڅمن:

ـ ؿمٕم٥م اإليامن اًم٘مقًمٞم٦م ؿمٕم٦ٌم يقضم٥م زواهل٤م زوال اإليامن, ومٙمذًمؽ وُم

ُمـ ؿمٕمٌف اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُم٤م يقضم٥م زواهل٤م زوال اإليامن ويمذًمؽ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر 

 اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م. 
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ومٙمام يٙمٗمر سم٤مإلشمٞم٤من سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر اظمتٞم٤مرا وهل ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر 

ومٙمذًمؽ يٙمٗمر سمٗمٕمؾ ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕمٌف يم٤مًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ وآؾمتٝم٤مٟم٦م 

 ها ّمحػ.سم٤معم
ٕٟمف يٕمّمؿ اًمدم ش: -قمز وضمؾ-وم٘مؾ أقمٔمؿ طمًٜم٦م شمقطمٞمد اهلل » :٪مق٬مف

اَلَة َوإَٓمُقا ﴿ :واعم٤مل واًمٕمرض ذم اًمدٟمٞم٤م, ىم٤مل شمٕم٤ممم ٩َمڃمِْن َٕمڅمُٔمقا َوَأ٪َمڅمُٰمقا ا٬مٲمَّ

٫َمڅمَة ٩َمَخٻمُّقا َٟمٌٿِمٻَمپُمؿْ   . [2 :اًمتقسم٦م] ﴾ا٬مزَّ

َأنه َرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل  -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

َّٓ اهلل، َوَأنَّ » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ىَم٤مَل  ُأِٰمْرُت َأْن ُأ٪َمڅمٕمَِؾ ا٬مٽمَّڅمَس َ٘متَّك َيٱْمپَمُدوا َأْن َٓ إ٬َِمَف إِ

ًدا رٟمقل اهلل  ٫َمڅمَة، -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ُُمَټمَّ اَلَة، َوُيڂْمُٕمقا ا٬مزَّ ، َوُيٹِمٿمټُمقا ا٬مٲمَّ

ْؿ ٩َمڃمَِذا ٩َمٶَمٻُمقا َذ٬مِ  څمُِبُ ًَ َّٓ ٔمَِحؼ  اإِلْٟماَلِم، َوِ٘م ْؿ إِ َؽ ٣َمٲَمټُمقا ِٰمٽم ل ِدَٰمڅمَءُهْؿ َوَأْٰمَقاهَلُ

 ش٣َمَٛم اهلل
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

-وؾم٥ٌم دظمقل اجلٜم٦م واخلٚمقد ومٞمٝم٤م وؾم٥ٌم اًمٗمالح اًمٕمٔمٞمؿ وٕٟمف طمؼ اهلل 

 رب اًمٕم٤معملم.  -قمز وضمؾ

اهلل  ٕٟمف يٜم٤مىمض طمؼش: -قمز وضمؾ-وأقمٔمؿ ؾمٞمئ٦م اًمنمك سم٤مهلل » :٪مق٬مف

وؾم٥ٌم خلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ويٌٞمح اًمٕمرض واعم٤مل واًمٜمٗمس, إمم همػم ذًمؽ مم٤م 

 ."ومتح احلٛمٞمد اعمجٞمد سمٌٞم٤من هداي٦م اًم٘مرآن إمم اًمتقطمٞمد" :ؾمٓمرشمف ذم يمت٤ميب

                                                           

 (.55)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,52)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 , َٚا أععِ ض١٦ٝ؟درايفكس٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ: َا أععِ حط١ٓ
 

  318 
 

  

َك ٔمِفِ : ﴿-قمز وضمؾ-واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل » :٪مق٬مف    ش:﴾إِنَّ اهلل ٓ َيٷْمٸِمُر َأْن ُي٧ْمَ

ك, وُمٗمٝمقم أي٦م أن اهلل ىمد وهذا دًمٞمؾ قم٤مم ذم ومْمؾ اًمتقطمٞمد وظمٓمر اًمنم

يٖمٗمر اًمزٟم٤م واًمنىم٦م وذب اخلٛمر وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤ميص ومٙمٚمٝم٤م داظمٚم٦م حت٧م 

وطمتك إصٖمر قمغم  -قمز وضمؾ-اعمِمٞمئ٦م ًمٙمـ اًمنمك إيمؼم ٓ يٖمٗمر اهلل 

 اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ, يمام شم٘مدم. 

ذٟمقب ُم٤م ظمال أي يٖمٗمر ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمش: َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ » :٪مق٬مف

 اًمنمك سم٤مهلل قمز وضمؾ. 

, قمغم أن اًمنمك إصٖمر شُم٤م دون» و٪مد أٙمذ ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ ٰمـ ٪مق٬مف:

 داظمٌؾ حت٧م اعمِمٞمئ٦م. 

ٕن سمٕمض ضمزيٞم٤مت اًمنمك إصٖمر رسمام شمٙمقن أدٟمك ُمـ سمٕمض  ٪مڅم٬مقا:

 يم٤ٌمير اًمذٟمقب. 

أن اًمنمك ُمـ طمٞم٨م هق أقمٔمؿ ُمٕمّمٞم٦م " ٬مٺمـ ا٬مٹمڅم٣مدة ٣مٽمد أهؾ ا٬مٶمٻمؿ:

 . "هب٤مُيٕمَم اهلل 

 أن ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة حت٧م اعمِمٞمئ٦م.  دًمٞمؾش: عمـ يِم٤مء» :٪مق٬مف

 : -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مًٸمڅمريٽمل 

 وم٠مُمره ُمٗمـقض ًمذي اًمٕمٓمــ٤مء   وُمـ يٛم٧م ومل يت٥م ُمـ اخلـطَ 

 وإن يِم٤مء يٕمٓمل وُيزل اًمٜمٕمؿ   وم٢من يِم٤مء يٕمٗمق وإن ؿم٤مء اٟمت٘مؿ
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ـْ ٠َمڅم٩مٶِِم٥َم وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف َٓ َصِديٍؼ َْحٿِمٍؿ  ٩َمََم ٬َمٽمَڅم ِٰم ٩َمٻَمْق َأنَّ  َو

ـَ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ  ًة ٩َمٽمَٺُمقَن ِٰم  ش: ﴾٬َمٽمَڅم ٫َمرَّ

ؾم٤مق اعمّمٜمػ أي٦م ًمٌٞم٤من أن اًمنمك ؾمٞمئ٦م ٓ شمٖمٗمر, وأي٦م ذم طمؼ 

روهؿ واؾمت٤ٌمطمقا دُم٤ميٝمؿ  اًمٙم٤مومريـ, وىمد أٟمزهل٤م اخلقارج قمغم اعمًٚمٛملم ومٙمٗمه

 وأقمراوٝمؿ.

يقم  -قمز وضمؾ-ؼم اهلل قمـ اًمٙم٤مومريـ أن ُم٤م هلؿ ُمـ يِمٗمع قمٜمد اهلل ومٞمخ

٩مَم ٕمٽمٸمٶمپمؿ ٠مٸمڅم٣مڇم ﴿ :اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕن اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمٝمؿ ٓ شم٘مٌؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .﴾ا٬مٱمڅم٩مٶم٥م

 أي وٓ صديؼ ىمري٥م يِمٗمع ومٞمٝمؿ. ش:َوٓ َصِديٍؼ َْحٿِمؿٍ »

ةً »ٖمؿ يٹمق٬مقن:    أي قمقدة إمم اًمدٟمٞم٤م. ش:٩َمٻَمْق َأنَّ ٬َمٽمَڅم ٫َمرَّ

ـَ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ » ُمـ اعمقطمديـ واًمقاىمع أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م هلؿ يمرة  ش:٩َمٽمَٺُمقَن ِٰم

ُْؿ ﴿ :-قمز وضمؾ-ًمٕم٤مدوا عم٤م هنقا قمٜمف يمام اهلل  َڅم هُنُقا ٣َمٽمُْف َوإهِنَّ
وا ٬َمٶَمڅمُدوا ٚمِ َو٬َمْق ُردُّ

 .[55:آٟمٕم٤مم] ﴾٬َمٺَمڅمِذُٔمقنَ 

, أي ﴾٩مٽمٺمقن ٰمـ اٚمڂمٰمٽم٥م﴿ :أن اإليامن ؾم٥ٌم اًمٗمالح, ُمـ ىمقهلؿ و٩مٿمف: 

٪َمْد َأ٩ْمٻَمَح ﴿ :-قمز وضمؾ-, وىمد ىم٤مل اهلل -قمز وضمؾ-اعمًتًٚمٛملم اعمٜم٘م٤مديـ هلل 

 . ﴾اٚمُْڂْمِٰمٽمُقنَ 
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أسمق محزة إٟمّم٤مري ُمـ اعمٙمثريـ ذم رواي٦م ش: سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أٟمس» :٪مق٬مف

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -, ظمدم اًمٜمٌل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمدي٨م اًمٜمٌل

 قمنم ؾمٜملم, ودقم٤م ًمف َرؾُمقل اهلل أن ي٤ٌمرك ذم أهٚمف وُم٤مًمف. 

اًمِمٗمع ود اًمقشمر, وىمد ضم٤مءت ش: ؿمٗم٤مقمتل ٕهؾ اًمٙم٤ٌمير ُمـ أُمتل» :٪مق٬مف

 اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًم٘مرآن ُمثٌت٦م وُمٜمٗمٞم٦م. 

 قن ا٬مٱمٸمڅم٣مڇم اٚمثٌتڇم ٔم٧م١م٥م: ٩متٺم

َّٓ ٔمڃِمِْذڀمِفِ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤مممإذن اهلل ًمٚمِم٤مومع, إول:  ـْ َذا ا٬مَِّذي َيٱْمٸَمُع ٣ِمٽمَْدُه إِ  ﴾َٰم

 .[522 :اًمٌ٘مرة]

َٓ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤مممرى اهلل قمٜمف قمـ اًمِم٤مومٕمل واعمِمٗمقع ومٞمف, ا٬مثڅمين:   َو

ـِ اْرَٕمڄَم  َّٓ ٚمَِ  .[55 :إٟمٌٞم٤مء] ﴾َيٱْمٸَمٶُمقَن إِ

  :ٚايؾفاع١ أقغاّ

وهل اخل٤مص٦م سمٜمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ سملم  أوهلڅم: ا٬مٱمٸمڅم٣مڇم ا٬مٶمٵمټمك:

ؾم٤مير إظمقاٟمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم, صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم وهذا اًمٜمقع 

اشمٗمؼ قمغم اصم٤ٌمشمف أهؾ اًمًٜم٦م وواوم٘متٝمؿ اعمٌتدقم٦م, ُمـ اخلقارج وهمػمهؿ, 

كَٰ َأن﴿ :-قمز وضمؾ-ودًمٞمٚمٝم٤م ىمقل اهلل  ًَ ْټُمقًدا ٣َم ٌْٶَمَثَؽ َرٔمَُّؽ َٰمٹَمڅمًٰمڅم ُمَّ وهل  ﴾َي

ذم  -رضوان اهلل عليهم-اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وأٟمس وأيب هريرة 

 اًمّمحٞمحلم.
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َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف -َأنه َرؾُمقَل اهللهِ " :قَمٜمْفُ  اهللوًمٗمظ طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ 

ٌُُف وَمٜمََٝمَش ُِمٜمَْٝم٤م هَنَِْم٦ًم, صُمؿه - َوَٟمٻمَّؿَ  َراُع, َويَم٤مَٟم٧ْم شُمْٕمِج ُأيِتَ سمَِٚمْحٍؿ وَمُرومَِع إًَِمْٞمِف اًمذِّ

ا٬مٽمَّڅمَس  اهللَأڀَمڅم َٟمٿم ُد ا٬مٽمَّڅمِس َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، َوَهْؾ َٕمْدُروَن ِٰمؿَّ َذ٬مَِؽ؟ ََيْټَمُع » :ىَم٤مَل 

ـَ ِّم َصٶِمٿمٍد َواِ٘مٍد، يُ  ٬م٥َِم َوأِٙمِري ، إَوَّ ٌَٮَمُ ا٣ِمل َوَيٽمٸُْمُذُهُؿ ا٬م ټِمٶُمپُمُؿ ا٬مدَّ ًْ

َتټِمٻُمقَن،  ـَ ا٬مٷَمؿ  َوا٬مٺَمْرِب َٰمڅم َٓ ُيٴمٿِمٹُمقَن َوَٓ حَيْ ٌْٻُمُغ ا٬مٽمَّڅمَس ِٰم ټْمُس، ٩َمٿَم َوَٕمْدڀُمق ا٬مٱمَّ

ٺُمْؿ؟  :٩َمٿَمٹُمقُل ا٬مٽمَّڅمُس  ـْ َيٱْمٸَمُع ٬َمٺُمْؿ إ٦َِم َرٔم  َأَٓ َٕمَرْوَن َٰمڅم ٪َمْد َٔمٻَمٷَمٺُمْؿ، َأَٓ َٕمٽمْٵُمُروَن َٰم

ٌَٶْمضٍ 
اَلُم ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقَن  :٩َمٿَمٹُمقُل َٔمٶْمُض ا٬مٽمَّڅمِس ٬مِ ًَّ ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ٔمِآَدَم، ٩َمٿَمځْمُٕمقَن آَدَم ٣َمٻَمٿْمِف ا٬م

، َٙمٻَمٹَمَؽ  :٬َمفُ  ٧ٌََمِ ـْ ُروِ٘مِف، َوَأَٰمَر اٚماََلئِٺَمڇَم ٔمٿَِمِدِه، َوڀمَ  اهللَأڀْمڈَم َأُٔمق ا٬م ٸَمَخ ٩مٿِمَؽ ِٰم

ـُ ٩مٿِمِف، َأَٓ َٕمَرى إ٦َِم َٰمڅم ٪َمْد  َجُدوا ٬َمَؽ، ا٠ْمٸَمْع ٬َمٽمَڅم إ٦َِم َرٔم َؽ، َأَٓ َٕمَرى إ٦َِم َٰمڅم ڀَمْح ًَ ٩َم

ٌْٻَمُف ِٰمْثٻمَ  :َٔمٻَمٷَمٽمَڅم؟ ٩َمٿَمٹُمقُل آَدمُ  ْ َيٷْمٳَمچْم ٪َم ًٌڅم مَل ـْ إِنَّ َرب  ٪َمْد ٨َمٳِمچَم ا٬مٿَمْقَم ٨َمٳَم ُف، َو٬َم

َجَرِة ٩َمٶَمٲَمٿْمُتُف، ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز ڀَمٸْمِز،  ـِ ا٬مٱمَّ ُف ٪َمْد هَنڅَميِن ٣َم َيٷْمٳَمچَم َٔمٶْمَدُه ِٰمْثٻَمُف، َوإڀِمَّ

ٌُقا إ٦َِم ڀُمقٍح، ٩َمٿَمځْمُٕمقَن ڀُمقً٘مڅم ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقَن... ي، اْذَه ٌُقا إ٦َِم ٨َمْٜمِ ش اْذَه
(1)

. 

ذم أىمقام ىمد شم٤ًموت  ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ا٬مٽمقع ا٬مثڅمين وا٬مثڅم٬مډم:

طمًٜم٤مهتؿ وؾمٞمئ٤مهتؿ, ومٞمِمٗمع ومٞمٝمؿ ًمٞمدظمٚمقا اجلٜم٦م, وذم أىمقام آظمريـ ىمد أُمر 

 هبؿ إمم اًمٜم٤مر أن ٓ يدظمٚمقهن٤م.

                                                           

 (.164)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,4415)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم رومع درضم٤مت ُمـ يدظمؾ  ا٬مٽمقع ا٬مرأمع:

اجلٜم٦م ومقق ُم٤م يم٤من ي٘متْمٞمف صمقاب أقمامهلؿ. وىمد واوم٘م٧م اعمٕمتزًم٦م قمغم هذه 

وظم٤مًمٗمقا ومٞمام قمداه٤م ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت, ُمع شمقاشمر إطم٤مدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ظم٤مص٦م, 

 ومٞمٝم٤م.

اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أىمقام أن يدظمٚمقا اجلٜم٦م سمٖمػم طم٤ًمب, وحيًـ  ا٬مٽمقع اْلڅمٰمس:

سمـ حمّمـ, طملم دقم٤م ًمف َرؾُمقل اهلل  أن يًتِمٝمد هلذا اًمٜمقع سمحدي٨م قمٙم٤مؿم٦م

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ُيٕمٚمف ُمـ اًمًٌٕملم أًمٗم٤م اًمذيـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم 

 .((اًمّمحٞمحلم))طم٤ًمب, واحلدي٨م خمرج ذم 

اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ختٗمٞمػ اًمٕمذاب قمٛمـ يًتح٘مف, يمِمٗم٤مقمتف ذم  ا٬مٽمقع ا٬مًڅمدس:

ر هذا ختٗمٞمػ اًمٕمذاب قمـ قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م, ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم اًمتذيمرة سمٕمد ذيم

 . ﴾ ٩مَم ٕمٽمٸمٶمپمؿ ٠مٸمڅم٣مڇم ا٬مٱمڅم٩مٶم٥م ﴿ :وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم :وم٢من ىمٞمؾ :اًمٜمقع

ٓ شمٜمٗمٕمف ذم اخلروج ُمـ اًمٜم٤مر, يمام شمٜمٗمع قمّم٤مة اعمقطمديـ, اًمذيـ  :ىمٞمؾ ًمف

 خيرضمقن ُمٜمٝم٤م ويدظمٚمقن اجلٜم٦م.

ؿمٗم٤مقمتف أن ي١مذن جلٛمٞمع اعم١مُمٜملم ذم دظمقل اجلٜم٦م, ومٗمل  ا٬مٽمقع ا٬مًڅمٔمع:

صغم اهلل قمٚمٞمف -أن َرؾُمقل اهلل  صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف,

شأڀمڅم أول ٠مٸمٿمع ّم اجلٽمڇم» :ىم٤مل -وؾمٚمؿ
(1)

 . 

                                                           
 .(163)رجو اإلمام مسلم يف صحيحو أخ (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ: َا أععِ حط١ٓ, َٚا أععِ ض١٦ٝ؟د
 

  323 
 

  

څمِزنُ » :وىم٤مل ٽمَّڇِم َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٩َمځَمْٟمتٸْمتُِح، ٩َمٿَمٹُمقُل اْْلَ ـْ َأڀْمڈَم؟  :آِت َٔمڅمَب اجْلَ َٰم

ٌد، ٩َمٿَمٹُمقُل  :٩َمځَم٪ُمقُل  ٌْٻَمَؽ  :ُُمَټمَّ ََ٘مٍد ٪َم
ِٕ َٓ َأ٩ْمَتُح  شٔمَِؽ ُأِٰمْرُت 

(1)
أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ  

 .-ريض اهلل قمٜمف-أٟمس 

ؿمٗم٤مقمتف ذم أهؾ اًمٙم٤ٌمير ُمـ أُمتف, ممـ دظمؾ اًمٜم٤مر,  ا٬مٽمقع ا٬مثڅمٰمـ:

 ومٞمخرضمقن ُمٜمٝم٤م. 

 و٪مد ٕمقإمرت إ٘مڅمديډم ِبذا ا٬مٽمقع: 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -ىم٤مل اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب ُمقؾمك  ٰمٽمپمڅم:

٩مڅمٙمٞمت ٙمٜمت ٔم٥م أن يدٙمؾ ڀمٲمػ أٰمتل اجلٽمڇم ؤم٥م ا٬مٱمٸمڅم٣مڇم » :-وؾمٚمؿ

ا٬مٱمٸمڅم٣مڇم ٕهنڅم أ٣مؿ وأ٫مٸمئ إٔمروهنڅم ٬مٻمټمتٹم٥م ٓ و٬مٺمٽمپمڅم ٬مٻمټمذڀم٥ٌم اْلڅم١مئ٥م 

شاٚمتٻمقٖم٥م
(2)

 أظمرضمف أمحد.  

ظمرج ـمرىمف اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ ذم ش: ؿمٗم٤مقمتل ٕهؾ اًمٙم٤ٌمير ُمـ أُمتل» :٪مق٬مف

ًمٞم٧ًم » :وسملم صمٌقشمف وىمد ىمٚمٌف اعمٌتدقم٦م إمم (23) :يمت٤مب اًمِمٗم٤مقم٦م رىمؿ

 . شؿمٗم٤مقمتل ٕهؾ اًمٙم٤ٌمير ُمـ أُمتل

 ًمٞمس ًمف أصؾ ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ.  :-رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -٪مڅمل ا٬مٱمٿمخ ٰمٹمٌؾ 

                                                           
 .(164)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 . (555), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم (4011)أخرجو اإلمام ابن ماجو  (5)
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 :وهذا يدل قمغم اؾمتحالل اعمٌتدقم٦م اًمٙمذب ًمتؼمير سمدقمٝمؿ يمام ووٕمقا

وهذا طمدي٨م ُمٙمذوب ُمقوقع خي٤مًمػ  شاإليامن واطمد زي٤مدشمف وٟم٘مّم٤مٟمف يمٗمر»

 قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم. 

ـ طمٜمٌؾ, إُم٤مم سم سمـ حمٛمد وهق اإلُم٤مم أمحدش: أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد» :٪مق٬مف

 أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م رمحف اهلل أظمرضمف ذم ُمًٜمده اعمًٛمك سمديقان اًمًٜم٦م.

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وهذا يدل قمغم أن أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل» :٪مق٬مف 

وىمد ؾُمئؾ َرؾُمقل اهلل يمام ذم طمدي٨م ش: هؿ أهؾ اًمٙم٤ٌمير ُمـ اعمًٚمٛملم -وؾمٚمؿ

ا٬مٽمڅمس ٔمٱمٸمڅم٣متؽ يڅم ٰمـ أٟمٶمد » :قمٜمد اًمٌخ٤مري -ريض اهلل قمٜمف-أيب هريرة 

شٰمـ ٪مڅمل ٓ إ٬مف إٓ اهلل ٙمڅم٬مٲمڅم ٰمـ ٪مٻمٌف» :َرُٟمقل اهلل ٪مڅمل
(1)

 . 

 ش: وٓ ؿمٗم٤مقم٦م عمنمك» :٪مق٬مف

َٓ ٠َمٸِمٿمٍع ُيٴَمڅمعُ ﴿ :-قمز وضمؾ-ًم٘مقل اهلل  ـْ َْحٿِمٍؿ َو  ﴾َٰمڅم ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥َِِم ِٰم

 . [15:هم٤مومر]

څم٩مٶِِم٥مَ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم  .[45:اعمدصمر] ﴾٩َمََم َٕمٽمٸَمٶُمپُمْؿ ٠َمٸَمڅم٣َمڇُم ا٬مٱمَّ

َتٷْمٸِمُروا ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ًْ ـَ آَٰمٽمُقا َأْن َي َٰمڅم ٫َمڅمَن ٬مٻِمٽمٌَِّل  َوا٬مَِّذي

ِحٿمؿِ  ُْؿ َأْصَحڅمُب اجْلَ ْؿ َأهنَّ َ هَلُ ٥ٌَمَّ ـْ َٔمٶْمِد َٰمڅم َٕم ٫م٥َِم َو٬َمْق ٫َمڅمڀُمقا ُأوِٓم ٪ُمْرَٔمك ِٰم  ﴾٬مٻِْمټُم٧ْمِ

 . [110 :اًمتقسم٦م]

                                                           
 .(66)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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َٓ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ْؿ َأْو  ًة اْٟمَتٷْمٸِمْر هَلُ ٌْٶِم٥َم َٰمرَّ ْؿ َٟم َتٷْمٸِمْر هَلُ ًْ ْؿ إِْن َٕم َتٷْمٸِمْر هَلُ ًْ َٕم

َٓ َُّيِْدي ا٬ْمٹَمْقَم  ُْؿ ٫َمٸَمُروا ٔمڅِمهلل ورٟمق٬مف َواهلل  ْؿ َذ٬مَِؽ ٔمځَِمهنَّ ـْ َيٷْمٸِمَر اهلل هَلُ ٩َمٻَم

 . [53 :اًمتقسم٦م] ﴾ا٬ْمٸَمڅمِٟمٹِم٥مَ 

 صغم اهلل-ىَم٤مَل رؾمقل اهلل  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب هريرة 

ل ٩َمٻَمْؿ َيځْمَذْن ِٓم، َواْٟمَتځْمَذڀْمُتُف َأْن » :-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُٰم 
ِٕ اْٟمَتځْمَذڀْمڈُم َرب  َأْن َأْٟمَتٷْمٸِمَر 

َهڅم ٩َمځَمِذَن ِٓم  شَأُزوَر ٪َمْٝمَ
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

وهق اسمـ قمٌداهلل اسمـ ش: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٌداهلل  قمـ ضم٤مسمر» :٪مق٬مف

ؿمٝمد ُمع  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمرام ُمـ اعمٙمثريـ ذم رواي٦م طمدي٨م اًمٜمٌل

َرؾُمقل اهلل مجٞمع اعمِم٤مهد همػم سمدر وُأطمد طمٞم٨م ختٚمػ سم٥ًٌم أسمٞمف, وأسمقه 

 أومْمؾ ُمٜمف, يمٚمٛمف اهلل يمٗم٤مطًم٤م ًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمف شمرمج٤من سمٕمد أن اؾمتِمٝمد ذم أطمد. 

أي ُمـ ُم٤مت سمريئ٤م ُمـ ش: ظمؾ اجلٜم٦مُمـ ُم٤مت ٓ ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئ٤م د» :٪مق٬مف

ًٓ أوًمًٞم٤م إن ؿم٤مء اهلل وأُم٤م  اًمنمك إيمؼم وإصٖمر يم٤من ُمـ داظمكم اجلٜم٦م دظمق

ُمـ ُم٤مت وقمٜمده اًمنمك إيمؼم وم٢مٟمف خيٚمد ذم اًمٜم٤مر وُمـ ُم٤مت وقمٜمده اًمنمك 

ًٓ أوًمًٞم٤م قمغم اًمّمحٞمح.   إصٖمر وم٢من ُمآًمف إمم اجلٜم٦م وٓ يدظمٚمٝم٤م دظمق

أي وُمـ ُم٤مت قمغم ش: ؿمٞمئ٤م دظمؾ اًمٜم٤مروُمـ ُم٤مت ينمك سم٤مهلل » :٪مق٬مف

 اًمنمك إيمؼم دظمؾ اًمٜم٤مر دظمقل ظمٚمقٍد. 

                                                           

 (.643)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٽمَّڇَم َوَٰمځْمَواُه ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  َم اهلل ٣َمٻَمٿْمِف اجْلَ ْك ٔمڅِمهلل ٩َمٹَمْد َ٘مرَّ ُف َٰمـ ُي٧ْمِ إڀِمَّ

ـْ َأڀمٲَمڅمرٍ   . [45:اعم٤ميدة] ﴾ا٬مٽمَّڅمُر َوَٰمڅم ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥َِِم ِٰم

ٽمَّڇَم َٓ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  َٓ َيْدُٙمٻُمقَن اجْلَ ََمِء َو ًَّ ْؿ َأْٔمَقاُب ا٬م ُٕمٸَمتَُّح هَلُ

٬مَِؽ ڀَمْجِزي اٚمُْْجِرِٰم٥مَ  ٿَمڅمِط َو٫َمَذَٰ ټَمُؾ ِّم َٟمؿ  اْْلِ  .[43:آقمراف] ﴾َ٘متَّكَٰ َيٻمڊَِم اجْلَ

ىَم٤مَل رؾمقل  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد 

ُك ٔمڅِمهلل ٠َمٿْمًئڅم َدَٙمَؾ ا٬مٽمَّڅمرَ ٰمَ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل  َو٪ُمٻْمڈُم  شـْ َٰمڅمَت ُي٧ْمِ

ُك ٔمڅِمهلل ٠َمٿْمًئڅم َدَٙمَؾ اجَلٽمَّڇمَ » :َأڀَمڅم ـْ َٰمڅمَت َٓ ُي٧ْمِ  شَٰم
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

أي أن هذا ًمف دًمٞمٚمف ُمـ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ش: شمًٛمٞم٦م اًمتقطمٞمد طمًٜم٦م» :٪مق٬مف

وهق أسمق  سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف وم٘مد ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو

أ١مع أٔمڅمك » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -حمٛمد يم٤من ُمـ اعمٓمٞمٕملم ٕسمٞمف سم٠مُمر اًمٜمٌل

شٰمڅم دام ٘مٿمڅم
(2)

 . 

 -سمؾ ؿمٝمر سم٠مٟمف قم٤مسمد اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -ويم٤من ُمـ قم٤ٌمد اًمّمح٤مسم٦م

 .-ريض اهلل قمٜمٝمؿ

                                                           
 .(65), واإلمام مسلم يف صحيحو (1505)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم (4411)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (5)

ىذا حديث صحيح, رجالو رجال الصحيح, إال أسود بن مسعود وحنظلة ابن  :, وقال فيو(465)
 قهما ابن معٌن كما يف "التاريخ" من رواية عثمان بن سعيد الدارمي. خويلد, وقد وث
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أي ُمـ ىمقل ش: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ُمرومقع قمٜمف إمم اًمٜمٌل» :٪مق٬مف

 . -وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل

 ٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مٌٿمٹمقين رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 وُم٤م ًمت٤مسمٕمل هق اعم٘مٓمقع.   وُم٤م أوٞمػ ًمٚمٜمٌل اعمرومقع 

ِؼ َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٩َمٿمَٽم٧ُْمُ »
تِل ٣َمَٛم ُرُءوِس اَْلاَلئِ ـْ ُأٰمَّ إِنَّ اهلل َٟمٿُمَخٻم ُص َرُٗماًل ِٰم

ٶِم٥َم ِٟمِجالًّ ٫ُمؾُّ ِٟمِجؾر  ًْ
ٶَمڇًم َوٕمِ ًْ

، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل ٣َمٻَمٿْمِف ٕمِ ٌَٮَمِ ـْ  :ِٰمْثُؾ َٰمد  ا٬م َإُٔمٽمْٺمُِر ِٰم

ٌَتِل اَْلڅم٩مٵُِمقَن؟ ٩َمٿَمٹُمقُل  ، ٩َمٿَمٹُمقُل  :َهَذا ٠َمٿْمًئڅم؟ َأ٢َمٻَمټَمَؽ ٫َمَت َأ٩َمٻَمَؽ  :َٓ َيڅم َرب 

، ٩َمٿَمٹُمقُل  :٣ُمْذٌر؟ ٩َمٿَمٹُمقُل  َٓ ٢ُمٻْمَؿ ٣َمٻمَ  :َٓ َيڅم َرب  ُف  ٽمَڇًم، ٩َمڃمڀِمَّ ًَ ٿْمَؽ َٔمَٛم إِنَّ ٬َمَؽ ٣ِمٽمَْدڀَمڅم َ٘م

ٌُْدُه  :ا٬مٿَمْقَم، ٩َمَتْخُرُج ٔمٴَِمڅم٪َمڇٌم ٩مٿِمپَمڅم ًدا ٣َم َّٓ اهلل َوَأ٠ْمپَمُد َأنَّ ُُمَټمَّ َٓ إ٬َِمَف إِ َأ٠ْمپَمُد َأْن 

َيڅم َرب  َٰمڅم  :اْ٘مُيْ َوْزڀَمَؽ، ٩َمٿَمٹُمقُل  :، ٩َمٿَمٹُمقُل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ورٟمق٬مف 

ِت، ٩َمٹَمڅمَل  ِجالَّ  ً َٓ ُٕمٵْمٻَمُؿ  :َهِذِه ا٬مٌٴَِمڅم٪َمڇُم َٰمَع َهِذِه ا٬م ٩َمُتقَوُع " :، ٪َمڅمَل "إڀِمََّؽ 

ُت َوَٖمٹُمٻَمڈِم ا٬مٌٴَِمڅم٪َمڇُم، ٩َماَل  ِجالَّ  ً ڇٍم، ٩َمٴَمڅم٠َمڈِم ا٬م ڇٍم َوا٬مٌٴَِمڅم٪َمڇُم ِّم ٫َمٸمَّ ُت ِّم ٫َمٸمَّ ِجالَّ  ً ا٬م

ءٌ  شَيْثٹُمُؾ َٰمَع اْٟمِؿ اهلل َرْ
(1)

 -واحلدي٨م خمرج ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمٚمِمٞمخ ُم٘مٌؾ  

 .-رحمه اهلل تعالى

                                                           
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام (4033), وابن ماجو يف سننو (5306)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)

 ىذا حديث صحيح.  :, وقال فيو(454)الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم 
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سمـ ؾَمْقرة ص٤مطم٥م ضم٤مُمع  سمـ قمٞمًك هق حمٛمدش: قمٜمد اًمؽمُمذي» :٪مق٬مف 

 اًمؽمُمذي واًمٕمٚمؾ.

سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ص٤مطم٥م اًمًٜمـ وهق  هق حمٛمدش: اسمـ ُم٤مضم٦م» :٪مق٬مف

 طمدي٨م صحٞمح. 

َٔمَٛمَٰ َٰمـ ﴿ :-قمز وضمؾ-ذم ىمقل اهلل ش: ضم٤مء شمًٛمٞم٦م اًمنمك ؾمٞمئ٦م» :٪مق٬مف

چَم َٟمٿم َئڇًم َوَأَ٘مڅم١َمڈْم ٔمِِف َٙمٴمٿِمَئتُُف  ًَ َؽ َأْصَحڅمُب ا٬مٽمَّڅمِر ُهْؿ ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مُِدونَ ٫َم
 ﴾٩َمځُمو٬َمَٰئِ

 .[51:اًمٌ٘مرة]

ومٚمام ذيمر أن اخلٚمقد ٓطمؼٌ  هلذا اًمّمٜمػ دل قمغم أن اعمٕمّمٞم٦م هل اًمنمك 

إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م ٕن ُمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م أن اعمًٚمؿ ٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر 

 اًمٜم٤مر.  وأطم٤مدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اعمتٙم٤مصمرة شمدل قمغم ظمروج اعمقطمديـ ُمـ

ٽمَّڇَم، » :-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  وٰمٽمپمڅم: ٽمَّڇِم اجْلَ ُيْدِٙمُؾ اهلل َأْهَؾ اجْلَ

تِِف، َوُيْدِٙمُؾ َأْهَؾ ا٬مٽمَّڅمِر ا٬مٽمَّڅمِر، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل  ـْ َيٱَمڅمُء ٔمَِرْْحَ ـْ  :ُيْدِٙمُؾ َٰم اڀْمٵُمُروا َٰم

ـْ إِ  ـْ َٙمْرَدٍل ِٰم ٌَّڇٍم ِٰم يََمٍن ٩َمځَمْٙمِرُٗمقُه، ٩َمٿُمْخَرُٗمقَن ِٰمٽمْپَمڅم َوَٗمْدُٕمْؿ ِّم ٪َمٻْمٌِِف ِٰمْثٹَمڅمَل َ٘م

ٌَّڇُم 
ٌُڈُم اْْلِ ٌُتُقَن ٩مٿِمِف ٫َمََم َٕمٽمْ ٿَمڅم، ٩َمٿَمٽمْ ٿَمڅمِة، َأِو اْْلَ ًَم ٪َمْد اْٰمَتَحٱُمقا، ٩َمٿُمٻْمٹَمْقَن ِّم هَنَِر اْْلَ ُْحَ

ُرُج َصٸْمَراَء ُٰمٻْمَتِقَيڇمً  ٿْمِؾ، َأمَلْ َٕمَرْوَهڅم ٫َمٿْمَػ َُتْ ًَّ شإ٦َِم َٗمڅمڀمچِِم ا٬م
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

                                                           
 .(154), واإلمام مسلم يف صحيحو (55)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ريض اهلل -هق اسمـ ضمؼم اعمٙمل شمٚمٛمٞمذ اسمـ قم٤ٌمس ش: ىم٤مل جم٤مهد» :وىمقًمف 

 .-قمٜمف

-سمـ ؾمٚمٛم٦م, ُمـ شمالُمٞمذ اسمـ ُمًٕمقد  ؿمٗمٞمؼش: وأسمق وايؾ وهمػممه٤م» :٪مق٬مف 

 .-ريض اهلل قمٜمف

سمـ  سمـ يمثػم سمـ يزيد سمـ ضمرير هق حمٛمدش: ذم شمٗمًػم اسمـ ضمرير :٪مق٬مف

وشمٗمًػمه أوؾمع شمٗم٤مؾمػم  (هـ013 :اعمتقذم)هم٤مًم٥م أُمكم, أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي 

 اًمًٚمػ.

ومخرضم٧م سمف سم٘مٞم٦م ش: اًمًٞمئ٦م اعمذيمقرة ذم هذه أي٦م هل اًمنمك» :٪مق٬مف

 اًمًٞمئ٤مت ُمـ اًمٙم٤ٌمير واًمّمٖم٤مير.

وإظمذ سمتٗمًػم اًمًٚمػ هق اعمتٕملم ومٕمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم أن ي٠مظمذوا شمٗمًػم 

رضوان -اًم٘مرآن ُمـ اًم٘مرآن أو ُمـ اًمًٜم٦م أو ُمـ ـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤محللم 

 .-اهلل عليهم

وذم هذا سمٞم٤من جلٝمؾ والل اخلقارج ذم آؾمتدٓل سمٛمثؾ هذه » :٪مق٬مف 

اخلقارج ىمقم ُمـ اعمٌتدقم٦م, وسمدقمتٝمؿ أول ش: أي٦م قمغم شمٙمٗمػم قمّم٤مة اعمًٚمٛملم

سمدقم٦م ذم اإلؾمالم, طمٞم٨م يمٗمروا اعمًٚمٛملم سمٛمٓمٚمؼ اعمٕم٤ميص, ومٙمؾ ص٤مطم٥م 

وهق ُمذه٥م ردي وـمريؼ يمٌػمة قمٜمدهؿ يم٤مومر, وإن ُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م خيٚمد ذم اًمٜم٤مر, 

 همػم ؾمقي. 
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 ٪مڅمل اإلٰمڅمم أمـ أب داود ّم ٘مڅمئٿمتف: 

ُف  ـْ هيقاُه ُيْرِدي وَيْٗمَْمُح    وٓ شَمٕمتِ٘مْد َرأَي اخلَقارِج إٟمه َ
 َُمَ٘م٤مٌل عمِ

ويرد قمٚمٞمٝمؿ سم٠مدًم٦م دظمقل أهؾ اًمٙم٤ٌمير اجلٜم٦م, إُم٤م سمتج٤موز ُمـ اهلل أو سم٥ًٌم  

اًمِمٗم٤مقم٦م أو ظمروضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر سمٕمد اًمٕمذاب, وىمد ضمٕمؾ اهلل طمدوًدا ًمٌٕمض 

اًمذٟمقب, يمنمب اخلٛمر, وىمٓمع يد اًم٤ًمرق, وضمٚمد اًمزاين همػم اعمحّمـ 

وضمٚمد اًم٘م٤مذف, وًمق يم٤مٟم٧م ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م يمٗمر ًمٙم٤من طمدهؿ اًم٘متؾ ردة, ًم٘مقل 

 [أظمرضمف اًمٌخ٤مري. شُمـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه]» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

وم٤مخلقارج ضمٕمٚمقا اًمًٞمئ٦م قم٤مُم٦م ومٙمؾ ؾمٞمئ٦م قمٜمدهؿ يمٗمر وذك ُمًتدًملم  

 سم٤مٔي٦م وأي٦م إٟمام هل ذم طمؼ اًمنمك إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م. 

 ."سم٤مب يمٗمر دون يمٗمر وفمٚمؿ دون فمٚمؿ" و٪مد ٔمقب ا٬مٌخڅمري ّم صحٿمحف:

 .-قمز وضمؾ-اًم٤ٌمـمؾ, ووىمٕمقا ذم ذًمؽ جلٝمٚمٝمؿ سمديـ اهلل ًمرد ُمثؾ هذا 

-ُم٤م أظمرضمف اًمٜم٤ًميل ذم اخلّم٤ميص قمـ اسمـ قم٤ٌمس  وِمڅم يدل ٣مٛم ٗمپمٻمپمؿ:

ڇُم ا٣ْمَتَز٬ُمقا ِّم َداٍر، َو٫َمڅمڀُمقا ِٟمتَّڇَم آٍَٓف » :-ريض اهلل قمٜمف ُروِريَّ ٚمََّڅم َٙمَرَٗمڈِم اْْلَ

ُؿ َهڂُمَِٓء ا٬ْمٹَمْقَم ٪َمڅمَل  :٩َمٹُمٻْمڈُم ٬مٶَِم٤ِمر  اَلِة، ٬َمٶَم٤م  ُأ٫َمٻم  إيِن   :َيڅم َأِٰمَٜم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم َأْٔمِرْد ٔمڅِم٬مٲمَّ

ٻْمڈُم، َوَدَٙمٻْمڈُم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ِّم َداِر  :َأَٙمڅم٩ُمپُمْؿ ٣َمٻَمٿْمَؽ ٪ُمٻْمڈُم  ڈُم، َوَٕمَرٗمَّ ًْ ٫َمالَّ، ٩َمٻَمٌِ

ٌَّڅمٍس، ٩َمََم َٗمڅمَء ٔمَِؽ؟ َٰمْرَ٘مًٌ  :ڀمٲِْمِػ ا٬مٽمَّپَمڅمِر، َوُهْؿ َيځْم٫ُمٻُمقَن ٩َمٹَمڅم٬ُمقا ـَ ٣َم څم ٔمَِؽ َيڅم أْم

ؿْ  ـْ ٣ِمٽمِْد َأْصَحڅمِب ا٬مٽمٌل :٪ُمٻْمڈُم هَلُ ،  -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -َإَٔمٿْمُتٺُمْؿ ِٰم ـَ اٚمُْپَمڅمِٗمِري
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ـِ ٣َمؿ  ا٬مٽمٌل ـْ ٣ِمٽمِْد أْم َوِصپْمِرِه، َو٣َمٻَمٿْمپِمْؿ  -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -َوإڀَْمٲَمڅمِر، َوِٰم

ٷَمٺُمْؿ َٰمڅم ڀمُ  َُٔمٻم  َٕ َل ا٬ْمٹُمْرآُن، ٩َمپُمْؿ َأ٣ْمٻَمُؿ ٔمَِتځْمِويٻمِِف ِٰمٽمْٺُمْؿ، َو٬َمٿْمَس ٩مٿِمٺُمْؿ ِٰمٽمْپُمْؿ َأَ٘مٌد،  ز 

ٷَمپُمْؿ َٰمڅم َٕمٹُمق٬ُمقَن، ٩َمڅمڀمَتَحك ِٓم ڀَمٸَمٌر ِٰمٽمْپُمْؿ ٪ُمٻْمڈُم  َهڅمُٕمقا َٰمڅم ڀَمٹِمټْمُتْؿ ٣َمَٛم  :َيٹُمق٬ُمقَن، َوُأَٔمٻم 

ـِ ٣مَ  ِف ٪َمڅم٬ُمقاَأْصَحڅمِب َرُٟمقل اهلل َوأْم ؟ ٪َمڅمَل  :َٖماَلٌث ٪ُمٻْمڈُم  :ټم  َـّ څم  :َٰمڅم ُه َأٰمَّ

َٗمڅمِل ِّم َأْٰمِر اهلل َو٪َمڅمَل اهلل  ُف ُ٘مٺْمُؿ ا٬مر  ، ٩َمڃمڀِمَّ َـّ ٺْمُؿ إَِّٓ هللَِِّ﴿ :إِْ٘مَداُه َٰمڅم  ﴾إِِن اْْلُ

ٺْمِؿ؟ ٪ُمٻْمڈُم  َٗمڅمِل َواْْلُ څم ا٬مثَّڅمڀمٿَِمڇُم، ٩َمڃمڀِمَّ  :َهِذِه َواِ٘مَدٌة ٪مڅم٬مقا :٠َمځْمُن ا٬مر  ُف ٪َمڅمَٕمَؾ، َومَلْ َوَأٰمَّ

ـْ ٫َمڅمڀُمقا ُٰمڂْمِٰمٽم٥َِم َٰمڅم َ٘مؾَّ 
ٌَڅمُهْؿ، َو٬َمئِ څمًرا ٬َمٹَمْد َ٘مؾَّ ِٟم چِم، َومَلْ َيٷْمٽمَْؿ، إِْن ٫َمڅمڀُمقا ٫ُمٸمَّ ًْ َي

ْؿ ٪ُمٻْمڈُم  ٌَڅمُهْؿ َوَٓ ٪ِمَتڅمهُلُ  :َهِذِه ٖمٽِمَْتڅمِن، ٩َمََم ا٬مثَّڅم٬مِثَڇُم؟ َوَذ٫َمَر ٫َمٻمټَِمڇًم َٰمٶْمٽمَڅمَهڅم ٪َمڅم٬ُمقا :ِٟم

 ًَ ـَ َُمَك ڀَمٸْم ـْ َأِٰمَٜم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم، ٩َمپُمَق َأِٰمُٜم ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري ْ َيٺُم ـْ َأِٰمِٜم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم، ٩َمڃمِْن مَل ُف ِٰم

ٌء ٨َمْٜمُ َهَذا؟ ٪َمڅم٬ُمقا :٪ُمٻْمڈُم  ٌُٽمَڅم َهَذا ٪ُمٻْمڈُم  :َهْؾ ٣ِمٽمَْد٫ُمْؿ َرْ ًْ ْؿ َأَرَأْيَتٺُمْؿ إِْن  :َ٘م هَلُ

ـْ ٫مَِتڅمِب اهلل َٗمؾَّ َٖمٽمَ  څمُؤُه َوُٟمٽمَّڇِم ڀَمٌٿِم ِف َٰمڅم َيُردُّ ٪َمْق٬َمٺُمْؿ َإَٔمْرِٗمٶُمقَن؟ ٪َمَرْأُت ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ِٰم

څم ٪َمْق٬ُمٺُمؿْ  :ڀَمٶَمْؿ ٪ُمٻْمڈُم  :٪َمڅم٬ُمقا َٗمڅمِل ِّم َأْٰمِر اهلل، ٩َمڃميِن  َأ٪ْمَرُأ ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ِّم  :َأٰمَّ ُ٘مٺْمُؿ ا٬مر 

ـِ ُرْٔمِع  َٗمڅمِل ِّم َٖمټَم َ اهلل ُ٘مٺْمټَمُف إ٦َِم ا٬مر  ِدْرَهٍؿ، ٩َمځَمَٰمَر اهلل ٫مَِتڅمِب اهلل َأْن ٪َمْد َصٜمَّ

ٌَڅمَرَك َوَٕمٶَمڅم٦َم  ٌَڅمَرَك َوَٕمٶَمڅم٦َم َأْن حَيْٺُمټُمقا ٩مٿِمِف َأَرَأْيڈَم ٪َمْقَل اهلل َٕم ـَ ﴿ :َٕم څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

ًدا ٩َمَجَزاٌء ِٰمْثُؾ َٰمڅم  ـْ ٪َمَتٻَمُف ِٰمٽمْٺُمْؿ ُٰمَتٶَمټم  ٿْمَد، َوَأڀْمُتْؿ ُ٘مُرٌم، َوَٰم آَٰمٽمُقا َٓ َٕمٹْمُتٻُمقا ا٬مٲمَّ

ُه إ٦َِم  ﴾ـَ ا٬مٽمَّٶَمِؿ حَيْٺُمُؿ ٔمِِف َذَوا ٣َمْدٍل ِٰمٽمْٺُمؿْ ٪َمَتَؾ ٰمِ  َ ُف َصٜمَّ ـْ ُ٘مٺْمِؿ اهلل َأڀمَّ َو٫َمڅمَن ِٰم

َٗمڅمِل، َأڀْمٱُمُد٫ُمْؿ  ـْ ُ٘مٺْمِؿ ا٬مر  َٗمڅمِل حَيْٺُمټُمقَن ٩مٿِمِف، َو٬َمْق ٠َمڅمَء ْلٺمؿ ٩مٿِمِف، ٩َمَجڅمَز ِٰم ا٬مر 
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، ِ ٥ٌَم  َٗمڅمِل ِّم َصاَلِح َذاِت ا٬ْم ـِ ِدَٰمڅمئِپِمْؿ َأ٩ْمٳَمُؾ َأْو ِّم َأْرڀَمچٍم؟  ٔمڅِمهلل َأُ٘مٺْمُؿ ا٬مر  َوَ٘مٹْم

َوإِْن ِٙمٸْمُتْؿ ٠ِمٹَمڅمَق َٔمٿْمٽمپِِمََم ٩َمڅمْٔمٶَمُثقا ﴿ :َٔمَٛم، َهَذا َأ٩ْمٳَمُؾ َوِّم اٚمَْْرَأِة َوَزْوِٗمپَمڅم :٪َمڅم٬ُمقا

ـْ َأْهٻمپَِمڅم ـْ َأْهٻمِِف َوَ٘مٺَمًَم ِٰم َٗمڅمِل ِّم َصالَ  ﴾َ٘مٺَمًَم ِٰم ِح ٩َمٽمَٱَمْدُٕمٺُمْؿ ٔمڅِمهلل ُ٘مٺْمَؿ ا٬مر 

ـْ  ـْ ُ٘مٺْمټِمپِمْؿ ِّم ُٔمٳْمِع اْٰمَرَأٍة؟ َٙمَرْٗمڈُم ِٰم پِمْؿ َأ٩ْمٳَمُؾ ِٰم
ـِ ِدَٰمڅمئِ َذاِت َٔمٿْمٽمپِِمْؿ، َوَ٘مٹْم

ٺُمْؿ  :ڀَمٶَمْؿ ٪ُمٻْمڈُم  :َهِذِه؟ ٪َمڅم٬ُمقا ٌُقَن ُأٰمَّ ًْ چِم، َومَلْ َيٷْمٽمَْؿ، َأ٩َمَت ًْ څم ٪َمْق٬ُمٺُمْؿ ٪َمڅمَٕمَؾ َومَلْ َي َوَأٰمَّ

َتِحٻمُّقَن ِٰمٽمْپَمڅم ٰمَ  ًْ ٱَمڇَم، َٕم
ٺُمْؿ؟ ٩َمڃمِْن ٪ُمٻْمُتؿْ ٣َمڅمئِ َهڅم َوِهَل ُأٰمُّ ـْ ٨َمْٜمِ َتِحٻمُّقَن ِٰم ًْ څم  :څم َٕم إڀِمَّ

َهڅم ٩َمٹَمْد ٫َمٸَمْرُٕمْؿ، َوإِْن ٪ُمٻْمُتؿْ  ـْ ٨َمْٜمِ َتِحؾُّ ِٰم ًْ َتِحؾُّ ِٰمٽمْپَمڅم َٰمڅم ڀَم ًْ ٽمَڅم ٩َمٹَمْد  :ڀَم ڈْم ٔمځُِمٰم  ًَ ٬َمٿْم

پِمْؿ َوَأزْ ﴿ :٫َمٸَمْرُٕمؿْ  ًِ ـْ َأڀْمٸُم پَمڅمُِتُؿْ ا٬مٽمٌل َأْو٦َم ٔمڅِمٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ِٰم ٩َمځَمڀْمُتْؿ َٔم٥ْمَ  ﴾َواُٗمُف ُأٰمَّ

ـْ َهِذِه؟ ٪َمڅم٬ُمقا ، ٩َمځْمُٕمقا ِٰمٽمْپَمڅم ٔمټَِمْخَرٍج، َأ٩َمَخَرْٗمڈُم ِٰم څم َُمُْل  :َواَل٬َمَت٥ْمِ ڀَمٶَمْؿ، َوَأٰمَّ

ـْ َأِٰمِٜم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم، ٩َمځَمڀَمڅم إٓمٿِمٺُمْؿ ٔمََِم َٕمْرَوْقَن. إن ڀَمٌِلَّ اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف  ِف ِٰم
ًِ ڀَمٸْم

٫م٥َِم ٩َمٹَمڅمَل ٬مٶَِم٤ِمر  َدْيٌٿَِمڇِم َصڅم٬َمَح اٚم٧ُْْمِ َؿ َيْقَم اْْلُ ا٫ْمُتچْم َيڅم ٣َم٤ِمُّ َهَذا َٰمڅم َصڅم٬َمَح  :َوَٟمٻمَّ

ٌد َرُٟمقل اهلل ٪َمڅم٬ُمقا ٣َمٻَمٿْمفِ  ٬َمْق ڀَمٶْمٻَمُؿ َأڀمََّؽ َرُٟمقل اهلل َٰمڅم ٪َمڅمَٕمٻْمٽمَڅمَك ٩َمٹَمڅمَل رٟمقل  :ُُمَټمَّ

-اْٰمُح َيڅم ٣َم٤ِمُّ ا٬مٻمپمؿ إڀِمََّؽ َٕمٶْمٻَمُؿ َأين  رٟمقل اهلل  :-َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -اهلل 

، َوا٫ْمُتچْم َهَذا َٰمڅم َص -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ُد ، اْٰمُح َيڅم ٣َم٤ِمُّ ـُ  څم٬َمَح ٣َمٻَمٿْمِف ُُمَټمَّ ْٔم

ُف  ًَ ـْ َُمُْقُه ڀَمٸْم ْ َيٺُم ُف، َومَل ًَ ، َو٪َمْد َُمَك ڀَمٸْم ـْ ٣َم٤ِمر ٌِْد اهلل َواهلل ٬َمَرُٟمقل اهلل َٙمْٜمٌ ِٰم ٣َم
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ـْ َهِذِه؟ ٪َمڅم٬ُمقا ِة، َأْٙمَرْٗمڈُم ِٰم ٌُقَّ ـَ ا٬مٽمُّ ڀَمٶَمْؿ، ٩َمَرَٗمَع ِٰمٽمْپُمْؿ َأ٬ْمٸَمڅمِن،  :َذ٬مَِؽ َُمَڅمُه ِٰم

شُرُهْؿ، ٩َمٹُمتٻُِمقا ٣َمَٛم َواَل٬َمتپِِمْؿ، ٩َمٹَمَتٻَمپُمُؿ اٚمُْپَمڅمِٗمُروَن َوإڀَْمٲَمڅمرُ َوَٙمَرَج َٟمڅمئِ 
(1)

. 

 مج٤مقم٦م اجلٝم٤مد, واًم٘م٤مقمدة, وداقمش.  ويټمثؾ اْلقارج ّم هذه إيڅمم:✍

 واإلسم٤موٞم٦م يٕمتؼمون ُمـ اخلقارج.

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمتٙمٗمػم اخلقارج, واًمّمحٞمح أن سمدقمتٝمؿ همػم ُمٙمٗمرة 

يمٗمروا سم٠مُمر ظم٤مرج قمٜمٝم٤م, يمٕم٤ٌمدة اًم٘مٌقر أو إٟمٙم٤مر رء ُمـ اًم٘مرآن, يمام إٓ إذا 

ومٕمٚم٧م اًمٕمج٤مردة, وهذا هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, وقمٚمٞمف ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك طمٗمٔمف 

 اهلل, واهلل اعمًتٕم٤من.

          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل (163)أخرجو اإلمام النسائي يف اخلصائص ص  (1)

 .(364)برقم 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ اخلاَط١ ٚايعػسٕٚ: نِ َساتب ايدٜٔ؟د
 

  334 
 

  

 [نِ َضاتب ايزٜٔ؟ :ايفكض٠ اخلاَغ١ ٚايعؾضٕٚ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 يمؿ ُمراشم٥م اًمديـ؟ اْلڅمٰمًڇم وا٬مٶم٧مون: ا٬مٸمٹمرة

 يمؿ ُمراشم٥م اًمديـ؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -25

 اإلؾمالم, واإليامن, واإلطم٤ًمن.  :ُمراشم٥م اًمديـ صمالصم٦م ٩مٹمؾ:

ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اخلٓم٤مب  طمدي٨م قمٛمر :واًمدًمٞمؾ

رىمؿ
(5)

 . 

أن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ؾم٠مل َرؾُمقل اهلل قمـ اإلؾمالم, صمؿ قمـ  و٩مٿمف:

 اإليامن, صمؿ قمـ اإلطم٤ًمن. 

  :الشرح

سمٕمد أن سملم اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل يمثػًما ُمـ ُمٝمامت اًمديـ ٟم٤مؾم٥م أن يذيمر 

ُٖمؿَّ َأْوَرْٖمٽمَڅم ﴿ :-قمز وضمؾ-ُمراشم٥م اًمديـ, إذ أن ُمراشمٌف ُمتٗم٤موشمف, ىم٤مل اهلل 

ِف َوِٰمٽمْپُمْؿ ُٰمٹْمَتٲِمٌد َوِٰمٽمْپُمْؿ ا٬ْمٺمِتَ 
ًِ ٌ ٬مٽِمٸَْم ٌَڅمِدڀَمڅم ٩َمټِمٽمْپُمْؿ ٢َمڅممِل ـْ ٣ِم ـَ اْصٴَمٸَمٿْمٽمَڅم ِٰم څمَب ا٬مَِّذي

اِت ٔمڃِمِْذِن اهلل َذ٬مَِؽ ُهَق ا٬ْمٸَمٳْمُؾ ا٬ْمٺَمٌِٜمُ  ْٜمَ  . [05 :وم٤مـمر] ﴾َٟمڅمٔمٌِؼ ٔمڅِمْْلَ

 :ومدًم٧م أي٦م قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف ُمـ اعمًٚمٛملم ٟمذيمر ُمـ إدٟمك إمم إقمغم

 اًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف. إول:

 اعم٘متّمد. ا٬مثڅمين:



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ اخلاَط١ ٚايعػسٕٚ: نِ َساتب ايدٜٔ؟د
 

  335 
 

  

 اًم٤ًمسمؼ سم٤مخلػمات.  ا٬مثڅم٬مډم:

 :(186ص: )٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ ّم ١مريؼ اهلجرٕم٥م 
  :إمم اهلل وإمم دار اًمًالم, وهؿ صمالصم٦م أىم٤ًمم [واًم٤ًميرون]

 فم٤ممل ًمٜمٗمًف, وُم٘متّمد, وؾم٤مسمؼ سم٤مخلػمات سم٢مذن اهلل.

, وًمٙمـ ُمتٗم٤موشمقن وه١مٓء يمٚمٝمؿ ُمًتٕمدون ًمٚمًػم ُمقىمٜمقن سم٤مًمرضمّع إمم اهلل

 ذم اًمتزود وشمٕمٌئ٦م اًمزاد واظمتٞم٤مره, وذم ٟمٗمس اًمًػم وهقمتف وسمٓمئف.

وم٤مًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف ُم٘مٍم ذم اًمزاد همػم آظمذ ُمٜمف ُم٤م يٌٚمٖمف اعمٜمزل ٓ ذم ىمدره وٓ 

ذم صٗمتف, سمؾ ُمٗمرط ذم زاده اًمذى يٜمٌٖمل ًمف أن يتزوده, وُمع ذًمؽ ومٝمق ُمتزود 

وصؾ اعمٜمزل سمح٥ًم ُم٤م شمزود ُمـ  ُم٤م يت٠َمذى سمف ذم ـمري٘مف, وُيد هم٥م أذاه إذا

 ذًمؽ اعم١مذي اًمْم٤مر.

واعم٘متّمد اىمتٍم ُمـ اًمزاد قمغم ُم٤م يٌٚمٖمف, ومل يِمده ُمع ذًمؽ أمح٤مل اًمتج٤مرة 

اًمراسمح٦م, ومل يتزود ُم٤م ييه, ومٝمق ؾم٤ممل هم٤مٟمؿ ًمٙمـ وم٤مشمتف اعمت٤مضمر اًمراسمح٦م 

وأٟمقاع اعمٙم٤مؾم٥م اًمٗم٤مظمرة. واًم٤ًمسمؼ سم٤مخلػمات مهف ذم حتّمٞمؾ إَرسم٤مح وؿمد 

اًمتج٤مرات ًمٕمٚمٛمف سمٛم٘مدار اًمرسمح احل٤مصؾ, ومػمى ظمناًٟم٤م أن يدظمر ؿمٞمًئ٤م  َأمح٤مل

مم٤م سمٞمده وٓ يتجر سمف, ومٞمجد رسمحف يقم يٖمتٌط اًمتج٤مر سم٠َمرسم٤مح دم٤مراهتؿ, ومٝمق 

يمرضمؾ ىمد قمٚمؿ َأن أُم٤مُمف سمٚمدة يٙم٥ًم اًمدرهؿ ومٞمٝم٤م قمنمة إمم ؾمٌٕمامي٦م وأيمثر, 

ٝمق ًمق َأُمٙمٜمف وقمٜمده طم٤مصؾ وًمف ظمؼمة سمٓمريؼ ذًمؽ اًمٌٚمد وظمؼمة سم٤مًمتج٤مرة, وم
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سمٞمع صمٞم٤مسمف ويمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ طمتك هيٞمئ سمف دم٤مرة إمِم ذًمؽ اًمٌٚمد ًمٗمٕمؾ, ومٝمٙمذا طم٤مل 

اًم٤ًمسمؼ سم٤مخلػمات سم٢مِذن رسمف يرى ظمناًٟم٤م سمٞمٜم٤ًم أن يٛمر قمٚمٞمف وىم٧م ذم همػم  

 هاُمتجر. 
ومٛمـ إقمغم إمم إدٟمك اإلطم٤ًمن صمؿ اإليامن ش: ُمراشم٥م اًمديـ صمالصم٦م» :٪مق٬مف

 إقمغم اإلؾمالم صمؿ اإليامن صمؿ اإلطم٤ًمن.صمؿ اإلؾمالم وُمـ إدٟمك إمم 

 هق آؾمتًالم هلل سم٤مًمٓم٤مقم٦م وىمد شم٘مدم. واإلٟمالم: 

 هق اإلىمرار وؾمٞم٤ميت شمٕمريٗمف اًمنمقمل. واإليَمن: 

 :هق اعمراىم٦ٌم, ويٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم واإل٘مًڅمن: 

وهق أيمٛمؾ أٟمقاع  :-٣مز وٗمؾ-إ٘مًڅمن ٩مٿمَم ٔم٥م ا٬مٶمٌد ؤم٥م اهلل  -1

ٽم٥ِمَ إِ ﴿ :اإلطم٤ًمن ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًِ  . ﴾نَّ اهلل حُيچِمُّ اْٚمُْح

 ويٙمقن سمٙمػ إذى وسمذل اًمٜمدى وـمالىم٦م اًمقضمف.  إ٘مًڅمن ٔم٥م ا٬مٶمٌڅمد: -5

وهق أسمق ش: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اخلٓم٤مب  واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قمٛمر» :٪مق٬مف

صغم اهلل قمٚمٞمف  -طمٗمص أُمػم اعم١مُمٜملم صم٤مين أومْمؾ هذه إُم٦م سمٕمد اًمٜمٌل

 . -وؾمٚمؿ

٫مٽمڅم ڀمٹمقل وَرُٟمقل اهلل ٘مٌل أ٩مٳمؾ هذه ]» :-ريض اهلل قمٜمف-ىم٤مل اسمـ قمٛمر 

 [ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  شإٰمڇم أٔمق ٔمٺمر ٖمؿ ٣مټمر ٖمؿ ٣مثَمن ومل يٽمٺمر ذ٬مؽ ٣مٻمٿمٽمڅم



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ اخلاَط١ ٚايعػسٕٚ: نِ َساتب ايدٜٔ؟د
 

  337 
 

  

 :ىمٌؾ إؾمالُمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق اًمٗم٤مروق ىم٤مل قمٜمف اًمٜمٌل

, وم٠مقمز اهلل اإلؾمالم سم٢مؾمالم ش[ا٬مٻمپمؿ أ٣مز اإلٟمالم ٔمځم٘مچم ا٬مٶمټمريـ إ٬مٿمؽ]»

-ريض اهلل قمٜمف-٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ىم -ريض اهلل قمٜمف-قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب 

 [أظمرضمف اًمٌخ٤مري.  شٰمڅم ز٬مٽمڅم أ٣مزة ٰمٽمذ أٟمٻمؿ ٣مټمر]» :

صم٤مين يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم اًمّمح٦م أوهل٤م ش: ذم صحٞمح ُمًٚمؿ» :٪مق٬مف

 اًمٌخ٤مري صمؿ ُمًٚمؿ. 

اًمّمحٞمح أٟمف أول طمدي٨م ذم يمت٤مب صحٞمح ُمًٚمؿ وُم٤م  ش:(5)رىمؿ» :٪مق٬مف

يم٤من ىمٌٚمف ُمـ إطم٤مدي٨م ومٝمل ُمـ اعم٘مدُم٦م, وإٟمام هذا قمغم شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد 

 قمٌد اًم٤ٌمىمل, وأطم٤مديثٝم٤م ًمٞم٧ًم قمغم ذط اًمّمحٞمح.

هق أومْمؾ اعماليٙم٦م وأومْمؾ إُمالك ش: أن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم» :٪مق٬مف

 -غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿص -صمالصم٦م يم٤من يتقؾمؾ اًمٜمٌل -قمز وضمؾ-قمٜمد اهلل 

ا٬مٻمپمؿ رب ٗمٝمائٿمؾ » :هلؿ طمٞم٨م يم٤من ي٘مقل -قمز وضمؾ-سمرسمقسمٞم٦م اهلل 

 شوٰمٿمٺمڅمئٿمؾ وإها٩مٿمؾ
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

ومجؼميؾ اعمٚمؽ اعمقيمؾ سم٤مًمقطمل وإهاومٞمؾ اعمٚمؽ اعمقيمؾ سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر  

َٰمـ ٫َمڅمَن  ﴿ :وُمٞمٙم٤ميٞمؾ اعمٚمؽ اعمقيمؾ سم٤مًم٘مٓمر واًمٞمٝمقد شمٌٖمض ضمؼميؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم

                                                           
 .(443)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ـَ  يَؾ َوِٰمٿمٺَمڅمَل ٩َمڃمِنَّ اهلل ٣َمُدو  ٬م ٻْمٺَمڅم٩مِِري ٺَمتِِف َوُرُٟمٻمِِف َوِٗمْٝمِ
ـِف َوَٰماَلئِ ا ٬م ٻمَّ ﴾ ٣َمُدوًّ

 .[65:اًمٌ٘مرة]

ذيمر اعمّمٜمػ احلدي٨م قمغم ش: ؾم٠مل َرؾُمقل اهلل قمـ اإلؾمالم» :٪مق٬مف

 آظمتّم٤مر وقمغم ُم٤م قُمٚمؿ ُم١مظمًرا. 

ٔمٿمٽمَم ڀمحـ » :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-قمـ قمٛمر  وإٓ ٩مڃمن ٬مٸمظ اْلديډم:

ٗمٻمقس ٣مٽمد َرُٟمقل اهلل إذ ٗمڅمء رٗمؾ ٠مديد ٔمٿمڅمض ا٬مثٿمڅمب ٠مديد ٟمقاد ا٬مٱمٶمر 

صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -٩مجٻمس إ٦م ا٬مٽمٌلٓ يٶمر٩مف ٰمٽمڅم أ٘مد وٓ ُيرى ٣مٻمٿمف أٖمر ا٬مًٸمر 

٩مځمٟمٽمد ر٫مٌتٿمف إ٦م ر٫مٌتٿمف وووع يديف ٣مٛم ٩مخذيف ٖمؿ ٪مڅمل يڅم ُمټمد  -وٟمٻمؿ

أن ٕمٱمپمد أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل وأن ُمټمًدا َرُٟمقل اهلل  :أٙمٝمين ٣مـ اإلٟمالم؟ ٪مڅمل

وإ٪مڅمم ا٬مٲمالة وإيتڅمء ا٬مز٫مڅمة وصقم رٰمٳمڅمن و٘مڊم ا٬مٌٿمڈم ٚمـ اٟمتٴمڅمع ا٬مٿمف 

څم ٬مف يًځم٬مف ويٲمد٪مف، ٪مڅمل ٩مځمٙمٝمين ٣مـ اإليَمن؟ صد٪مڈم، ٩مٶمجٌٽم :ٟمٌٿمال. ٪مڅمل

أن ٕمڂمٰمـ ٔمڅمهلل وٰمالئٺمتف و٫متٌف ورٟمٻمف وا٬مٿمقم أٙمر وا٬مٹمدر ٙمٜمه  :٪مڅمل

أن ٕمٶمٌد اهلل ٫مځمڀمؽ  :٩مځمٙمٝمين ٣مـ اإل٘مًڅمن؟ ٪مڅمل :صد٪مڈم، ٪مڅمل :وذه، ٪مڅمل

ٰمڅم اٚمًڂمول  :٩مځمٙمٝمين ٣مـ ا٬مًڅم٣مڇم؟ ٪مڅمل :ٕمراه ٩مڃمن مل ٕمٺمـ ٕمراه ٩مڃمڀمف يراك، ٪مڅمل

أن ٕمٻمد إٰمڇم رٔمتپمڅم  :ٰمـ ا٬مًڅمئؾ، ٪مڅمل ٩مځمٙمٝمين ٣مـ أٰمراِتڅم؟ ٪مڅمل٣مٽمپمڅم ٔمځم٣مٻمؿ 

وأن ٕمرى اْلٸمڅمة ا٬مٶمراة ر٣مڅمة ا٬مٱمڅمة يتٴمڅمو٬مقن ّم ا٬مٌٿمڅمن ٪مڅمل ٖمؿ اڀمٴمٻمؼ ٩مٻمٌډم 

يڅم ٣مټمر إٔمدرى ٰمـ ا٬مًڅمئؾ، :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ٰمٻمٿًمڅم ٩مٹمڅمل رٟمقل اهلل 
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ټمٺمؿ هذا ٗمٝميؾ ٗمڅمء٫مؿ يٶمٻم :٪مڅمل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهلل ورٟمق٬مف :٪مٻمڈم

 . شديٽمٺمؿ

شأظمرضمف ُمًٚمؿ» :٪مق٬مف
(1)

ريض -وضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة : 

 سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م. -اهلل قمٜمف

صغم اهلل  -أي قمغم أريم٤مٟمف وىمد سمٞمٜمٝم٤م اًمٜمٌلش: ؾم٠مل قمـ اإلؾمالم» :٪مق٬مف 

 . -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -أي قمـ أريم٤مٟمف وىمد سمٞمٜمٝم٤م اًمٜمٌلش: صمؿ قمـ اإليامن» :٪مق٬مف

 وؾمت٠ميت.  -وؾمٚمؿ

 أي قمـ ريمٜمف وؾمٞم٠ميت.ش: قمـ اإلطم٤ًمن» :٪مق٬مف

          

  

                                                           
من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو, وجاء يف صحيح  (5)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

 , من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو بنحوه.(13, 6), ويف صحيح اإلمام مسلم (23)اإلمام البخاري 
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 [نِ أصنإ اإلعالّ؟ :ايفكض٠ ايغارع١ ٚايعؾضٕٚ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 يمؿ أريم٤من اإلؾمالم؟ ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمدٟمڇم وا٬مٶم٧مون:

 يمؿ أريم٤من اإلؾمالم؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -26 

 مخ٦ًم أريم٤من.  ٩مٹمؾ:

صغم اهلل قمٚمٞمف  -طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل :واًمدًمٞمؾ

ًدا » :ىم٤مل -وؾمٚمؿ ُٔمٽمَِل اإِلْٟماَلُم ٣َمَٛم مَخٍْس ٠َمپَمڅمَدِة َأْن َٓ إ٬َِمَف إَِّٓ اهلل َوَأنَّ ُُمَټمَّ

، -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-رٟمقل اهلل  ڊم  ٫َمڅمِة، َواْْلَ اَلِة، َوإِيَتڅمِء ا٬مزَّ ، َوإ٪َِمڅمِم ا٬مٲمَّ

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شَرَٰمٳَمڅمنَ  َوَصْقمِ 

  :الشرح

سمٕمد أن ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل ُمراشم٥م اًمديـ ٟم٤مؾم٥م أن يذيمر أريم٤من يمؾ 

 ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشمٌف.

واًمريمـ هق إؾم٤مس اًمذي ش: وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ ُم٤مهل أريم٤من اإلؾمالم» :٪مق٬مف

اًم٘مقاقمد اًمٕمٔم٤مم اًمتل يتٛمٞمز هب٤م أهؾ  :ي٘مقم قمٚمٞمف همػمه, وم٠مريم٤من اإلؾمالم هل

اإلؾمالم, ي٘مقم اإلؾمالم قمٚمٞمٝم٤م ُمع ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٙمٗمػم عمـ شمرك 

 سمٕمْمٝم٤م.

 وسمٕمْمٝم٤م أومْمؾ ُمـ سمٕمض. ش: وم٘مؾ مخ٦ًم أريم٤من» :٪مق٬مف
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وضم٤مء قمـ قمٛمر ش: واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف» :٪مق٬مف

سمٜمل » :ىم٤مل -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم ا -يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م ضمؼميؾ أن اًمٜمٌل

اإلؾمالم سم٤مًمٌٜم٤مء  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومِمٌف اًمٜمٌل شاإلؾمالم قمغم مخس

 واًمٌٜم٤مء ٓ ي٘مقم إٓ قمغم أريم٤من وأقمٛمده 

وهل أؿمٝمر وأفمٝمر أُمقر اإلؾمالم وإٓ ومٛمـ ش: قمغم مخس» :٪مق٬مف

اًمقاضم٤ٌمت همػم اخلٛم٦ًم ُمثؾ اجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

همػم ذًمؽ ًمٙمـ هذه إريم٤من اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمنمايع ذم اجلٛمٚم٦م صمؿ واًمٜمّمٞمح٦م و

سمف وهل ضم٤مُمٕم٦م جلٛمٞمع أٟمقاع  -قمز وضمؾ-هل أقمٔمؿ ُم٤م يت٘مرب إمم اهلل 

 اًمٕم٤ٌمدات اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م واعم٤مًمٞم٦م. 

 -ريض اهلل قمٜمف-قمـ أيب هريرة  (:23وّم اإليَمن ٓٔمـ أب ٣مٌٿمد )ص: 

٬مإلٟمالم صقى وٰمٽمڅمرا  [إن  ]» :أٟمف ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ اًمٜمٌل

أن ٕمڂمٰمـ ٔمڅمهلل وٓ ٕم٧مك ٔمف ٠مٿمئڅم وإ٪مڅمٰمڇم ا٬مٲمالة وإيتڅمء  :٫مټمٽمڅمر ا٬مٴمريؼ ٰمٽمپمڅم

ا٬مز٫مڅمة وصقم رٰمٳمڅمن و٘مڊم ا٬مٌٿمڈم وإٰمر ٔمڅمٚمٶمروف وا٬مٽمپمل ٣مـ اٚمٽمٺمر وأن 

ررت ِبؿ ٩مټمـ ٕمًٻمؿ ٣مٛم أهٻمؽ إذا دٙمٻمڈم ٣مٻمٿمپمؿ وأن ٕمًٻمؿ ٣مٛم ا٬مٹمقم إذا ٰم

٩مٹمد و٦م  [٩مٹمد ٕمرك ٟمپمَم ٰمـ اإلٟمالم وٰمـ ٕمر٫مپمـ  ]ٕمرك ٰمـ ذ٬مؽ ٠مٿمئڅم 
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شاإلٟمالم ٢مپمره
 (1)

, واحلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد, وًمٙمٜمف صم٤مسم٧م اعمتـ, قمغم ُم٤م سمٞمٜمتف 

 ذم حت٘مٞم٘مل قمغم يمت٤مب اإليامن ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالهم. 

صغم اهلل قمٚمٞمف -ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل » :٪مق٬مف

وهذا ريمـ واطمد ٕن ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ومل ي٘مر عمحٛمد ش: -وؾمٚمؿ

 سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ومٚمٞمس سمٛم١مُمـ.

وهق  ٩مٺمثٜم ٰمـ ا٬مٿمپمقد وا٬مٽمٲمڅمرى رٔمَم يٹمقل: أ٠مپمد أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل، ✍

 ط. همػم ُم١مُمـٮ ٕٟمف مل ي١مُمـ سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد 

هل اإلظم٤ٌمر اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع وشمٙمقن ُمع آقمت٘م٤مد, وإٓ  ٬مٱمپمڅمدة اْلٹمڇم:وا

 يم٤مٟم٧م يمِمٝم٤مدة اعمٜم٤موم٘ملم.

أن ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل وهل أومْمؾ يمٚمٛم٦م ش: أن ٓ إًمف إٓ اهلل» :٪مق٬مف 

أٰمرت أن أ٪مڅمٕمؾ ا٬مٽمڅمس ٘متك » :وٓ يدظمؾ ذم اإلؾمالم إٓ هب٤مٮ حلدي٨م

, ش-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهلل  يٱمپمدوا أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل، وأن ُمټمد رٟمقل

 وىمد شم٘مدم. 

, وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم -قمز وضمؾ-أي أرؾمٚمف اهلل 

 ذم ُمقاـمـ.

                                                           
, وىو يف (بتحقيق األلباين 0رقم احلديث )أخرجو اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يف " كتاب اإلميان "  (1)

 .(5135), وصححو يف صحيح اجلامع برقم (000)لباين رمحو اهلل تعاىل برقم الصحيحة لإلمام األ
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أي اعمٗمروو٦م يمام هق ُمٌلم ذم همػم ُم٤م طمدي٨م ومال ش: وإىم٤مم اًمّمالة» :٪مق٬مف 

يٓم٤مًم٥م اإلٟم٤ًمن أن ي٠ميت سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م وهق ُمْمٞمع ًمٚمٗمريْم٦م, وهـ مخس صٚمقات 

 ٞمٚم٦م, ويم٤من ومروٝم٤م ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج, ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜمقات.ذم اًمٞمقم واًمٚم

وىمقاقمده اًمٕمٔم٤مم وُمـ  وا٬مٲمالة هل ا٬مر٫مـ ا٬مثڅمين ٰمـ أر٫مڅمن اإلٟمالم: 

 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وٞمٕمٝم٤م وم٘مد و٤مع طمٔمف ُمـ اًمديـ ًم٘مقل اًمٜمٌل

شا٬مٶمپمد ا٬مذي ٔمٿمٽمٽمڅم ؤمٿمٽمپمؿ ا٬مٲمالة ٩مټمـ ٕمر٫مپمڅم ٩مٹمد ٫مٸمر»
(1)

ريض -وىم٤مل قمٛمر  

ريض اهلل -ٓطمظ ذم اإلؾمالم عمـ شمرك اًمّمالة وقمـ أيب أيقب  -اهلل قمٜمف

ُد٬مَّٽمِل ٣َمَٛم  :، ٩َمٹَمڅمَل -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -َٗمڅمَء َرُٗمٌؾ إ٦َِم ا٬مٽمٌل» :ىم٤مل -قمٜمف

ـَ ا٬مٽمَّڅمِر، ٪َمڅمَل  ٌَڅم٣ِمُديِن ِٰم ٽمَّڇِم، َوُي ـَ اجْلَ َٓ ُٕم٧ْمِ » :٣َمټَمٍؾ َأ٣ْمټَمٻُمُف ُيْدڀمٿِمٽمِل ِٰم ٌُُد اهلل  ُك ٔمِِف َٕمٶْم

٫َمڅمَة، َوَٕمٲِمُؾ َذا َرِْحَِؽ  اَلَة، َوُٕمڂْمِت ا٬مزَّ ٩َمٻَمَمَّ َأْدَٔمَر، ٪َمڅمَل َرُٟمقل  ش٠َمٿْمًئڅم، َوُٕمٹِمٿمُؿ ا٬مٲمَّ

ٽمَّڇمَ » :اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  َؽ ٔمََِم ُأِٰمَر ٔمِِف َدَٙمَؾ اجْلَ ًَّ َ شإِْن ََت
(2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

 وؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل.وهل٤م أوىم٤مهت٤م وذوـمٝم٤م وأريم٤مهن٤م 

 اعمراد سمف اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م. ش: وإيت٤مء اًمزيم٤مة» :٪مق٬مف

                                                           
, وىو (1346), واإلمام ابن ماجو (430), واإلمام النسائي (5351)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)

 . (141)يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم 
, من (1064), وأخرجو اإلمام البخاري رمحو اهلل يف صحيحو (10)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)

 حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
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صٛم اهلل  -َٗمڅمَء َرُٗمٌؾ إ٦َِم ا٬مٽمٌل» :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ أيب أيقب 

ـَ  :٩َمٹَمڅمَل  -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ٌَڅم٣ِمُديِن ِٰم ٽمَّڇِم، َوُي ـَ اجْلَ ُد٬مَّٽمِل ٣َمَٛم ٣َمټَمٍؾ َأ٣ْمټَمٻُمُف ُيْدڀمٿِمٽمِل ِٰم

٫َمڅمَة، َوَٕمٲِمُؾ » :ا٬مٽمَّڅمِر، ٪َمڅمَل  اَلَة، َوُٕمڂْمِت ا٬مزَّ ُك ٔمِِف ٠َمٿْمًئڅم، َوُٕمٹِمٿمُؿ ا٬مٲمَّ َٓ ُٕم٧ْمِ ٌُُد اهلل  َٕمٶْم

َؽ ٔمََِم ُأِٰمَر » :٩َمٻَمَمَّ َأْدَٔمَر، ٪َمڅمَل َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  شَذا َرِْحَِؽ  ًَّ َ إِْن ََت

ٽمَّڇمَ  شٔمِِف َدَٙمَؾ اجْلَ
(1)

. 

اًمّمحٞمح أهن٤م ومرو٧م سمٛمٙم٦م, وطمددت أٟمّمٌتٝم٤م و واٙمتٻمػ ّم ٩مروپمڅم: 

 سم٤معمديٜم٦م, وأرؾمؾ َرؾُمقل اهلل اًمًٕم٤مة جلٚمٌٝم٤م ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اهلجرة.

 ُمـ اًمزيم٤مء وهق اًمٜمامء وُمـ اًمتزيمٞم٦م وهل اًمتٓمٝمػم.  وا٬مز٫مڅمة:

 وهلڅم أ٘مٺمڅمٰمپمڅم: 

ومٞمٗمرق سملم ُم٤م ؾم٘مل ُمـ اًمًامء أو سم٤مًم٤ًمٟمٞم٦م, ٰمٽمپمڅم: إذا ٫مڅمڀمڈم ز٫مڅمة ا٬مزرع: 

ُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-ومٗمل طمدي٨م اسمـ قمٛمر  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف -َأٟمه

څمڀمٿَِمڇِم » :, ىَم٤مَل -َوؾَمٚمهؿَ  ًَّ هَْنڅَمُر، َوا٬ْمٷَمٿْمُؿ ا٬ْمٶُمٱُمقُر، َو٩مٿِمََم ُٟمٹِمَل ٔمڅِم٬م ْٕ ٩مٿِمََم َٟمٹَمڈِم ا

شڀمٲِْمُػ ا٬ْمٶُم٧ْمِ 
(2)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

 ومٗمٞمٝم٤م رسمع اًمٕمنم. څمڀمڈم ٰمـ اٚمڅمل ا٬مٲمڅمٰمڈم أو ٰمـ ٣مروض ا٬متجڅمرة:وإن ٫م 

 أن ي٘مًؿ اعم٤مل قمغم أرسمٕملم, وم٤مًمٜم٤مشم٩م هق اًمزيم٤مة.  ووڅمٔمٴمف:

 وٕمٺمقن ا٬مز٫مڅمة ّم ٕمًٶمڇم أصٽمڅمف: 

                                                           

 (.10)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

 (.651)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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اًمذه٥م واًمٗمْم٦م, إذا سمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل,  ّم ا٬مٽمٹمديـ:

 ( درهؿ.,533وٟمّم٤مب اًمذه٥م ديٜم٤مرًا, وٟمّم٤مب اًمٜمٗم٘م٦م )

 واًمزسمٞم٥م. (اًمتٛمر)اًمٜمخؾ ا٬مٷمراس:وّم 

وٟمّم٤مهب٤م وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م إذا سمٚمٖم٧م مخ٦ًم أوؾمؼ  (احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم) وّم اْلٌقب:

َٓ ٩مٿِمََم : »حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ڇِم َأْوُٟمٍؼ َصَد٪َمڇٌم، َو ًَ ٬َمٿْمَس ٩مٿِمََم ُدوَن مَخْ

َٓ ٩مٿِمََم ُدوَن مَخِْس َأَواٍق َصَد٪َمڇمٌ  شُدوَن مَخِْس َذْوٍد َصَد٪َمڇٌم، َو
(1)

. 

 (اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ وآسمؾ) وّم ِبٿمټمڇم إڀمٶمڅمم:

َأنه  -ريض اهلل قمٜمف-قمغم ُم٤م ذم طمدي٨م أٟمس  وٕمٺمقن ز٫مڅمة اإلٔمؾ وا٬مٷمٽمؿ:

ـِ -ريض اهلل قمٜمف-َأسَم٤م سَمْٙمٍر  ٌَْحَرْي َٝمُف إمَِم اًم ِؿ » :, يَمَت٥َم ًَمُف َهَذا اًمِٙمَت٤مَب عمَه٤م َوضمه ًْ ٔمِ

ٻمټِِم٥َم،  ًْ َد٪َمڇِم ا٬مَّتِل ٩َمَرَض َرُٟمقل اهلل ٣َمَٛم اٚمُ ِ٘مٿمِؿ َهِذِه ٩َمِريٳَمڇُم ا٬مٲمَّ ـِ ا٬مرَّ ْْحَ اهلل ا٬مرَّ

ٻمټِِم٥َم ٣َمَٛم َوْٗمپِمپَمڅم، ٩َمٻْمٿُمٶْمٴمپَِمڅم »َوا٬مَّتِل َأَٰمَر اهلل ِِبَڅم رٟمق٬مف،  ًْ ـَ اٚمُ ٻَمپَمڅم ِٰم
ـْ ُٟمئِ ٩َمټَم

ـْ ُٟمئَِؾ ٩َمْق٪َمپَمڅم ٩َماَل ُيٶْمِط ِّم  ـْ َوَٰم ـَ ا٬مٷَمٽمَِؿ ِٰم ـَ اإِلٔمِِؾ، ٩َمََم ُدوهَنڅَم ِٰم ـَ ِٰم ي َأْرَٔمٍع َو٣ِم٧ْمِ

ـَ إ٦َِم مَخٍْس َوَٖماَلٖم٥َِم، ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٔمٽِمڈُْم َِمَڅمٍض  ي څم َو٣ِم٧ْمِ ًً ٫ُمؾ  مَخٍْس ٠َمڅمٌة إَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم مَخْ

ٌُقٍن ُأڀْمَثك، ٩َمڃمَِذا  ُأڀْمَثك، ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم ِٟمتًّڅم َوَٖماَلٖم٥َِم إ٦َِم مَخٍْس َوَأْرَٔمٶِم٥َم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٔمٽِمْڈُم ٬َم

ڇٌم ١َمُرو٪َمڇُم اجَلټَمِؾ، ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم َواِ٘مَدًة  َٔمٻَمٷَمڈْم ِٟمتًّڅم َوَأْرَٔمٶِم٥َم إ٦َِم ِٟمت ٥َم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ِ٘مٹمَّ

ٌْٶِم٥َم إ٦َِم  ٌْٶِم٥َم، ٩َمٸِمٿمپَمڅم َٗمَذ٣َمڇٌم ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم َيٶْمٽمِل ِٟمتًّڅم َوَٟم َوِٟمت ٥َم إ٦َِم مَخٍْس َوَٟم

                                                           

 (.646)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,1426)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٶِم٥مَ  ًْ
ـَ َوِٰمڅمَئڇٍم، ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٕمِ ي ٶِم٥َم إ٦َِم ٣ِم٧ْمِ ًْ

ٌُقٍن ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم إِْ٘مَدى َوٕمِ ، ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٔمٽِمَْتڅم ٬َم

ـَ َوِٰمڅمَئڇٍم، ٩َمٸِمل ٫ُمؾ  َأْرَٔمٶِم٥َم ٔمٽِمْڈُم  ي َتڅمِن ١َمُرو٪َمَتڅم اجَلټَمِؾ، ٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم ٣ِم٧ْمِ ِ٘مٹمَّ

 ْ ـْ مَل ڇٌم، َوَٰم ٥َم ِ٘مٹمَّ
ًِ ٌُقٍن َوِّم ٫ُمؾ  مَخْ ـَ اإِلٔمِِؾ، ٩َمٻَمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم  ٬َم َّٓ َأْرَٔمٌع ِٰم ـْ َٰمٶَمُف إِ َيٺُم

ـَ اإِلٔمِِؾ، ٩َمٸِمٿمپَمڅم ٠َمڅمٌة َوِّم َصَد٪َمڇِم  څم ِٰم ًً څم، ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم مَخْ َ َّٓ َأْن َيٱَمڅمَء َرِبُّ َصَد٪َمڇٌم إِ

ـَ َوِٰمڅمَئڇٍم ٠َمڅمٌة،  ي ٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم ا٬مٷَمٽمَِؿ ِّم َٟمڅمئټَِمتپَِمڅم إَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم َأْرَٔمٶِم٥َم إ٦َِم ٣ِم٧ْمِ

ـَ َوِٰمڅمَئڇٍم إ٦َِم ِٰمڅمَئَت٥ْمِ ٠َمڅمَٕمڅمِن، ٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم ِٰمڅمَئَت٥ْمِ إ٦َِم َٖماَلِث ِٰمڅمَئڇٍم، ٩َمٸِمٿمپَمڅم  ي ٣ِم٧ْمِ

َٖماَلُث ٠ِمٿَمڅمٍه، ٩َمڃمَِذا َزاَدْت ٣َمَٛم َٖماَلِث ِٰمڅمَئڇٍم، ٩َمٸِمل ٫ُمؾ  ِٰمڅمَئڇٍم ٠َمڅمٌة، ٩َمڃمَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم َٟمڅمئټَِمڇُم 

ُٗمِؾ ڀمَ  څم ا٬مرَّ َ َّٓ َأْن َيٱَمڅمَء َرِبُّ ـْ َأْرَٔمٶِم٥َم ٠َمڅمًة َواِ٘مَدًة، ٩َمٻَمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َصَد٪َمڇٌم إِ څم٪ِمٲَمڇًم ِٰم

َّٓ َأْن  ٌء إِ ٶِم٥َم َوِٰمڅمَئڇًم، ٩َمٻَمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َرْ ًْ
َّٓ ٕمِ ـْ إِ ْ َٕمٺُم ، ٩َمڃمِْن مَل ڇِم ُرْٔمُع ا٬مٶُم٧ْمِ ٪مَّ َوِّم ا٬مر 

څم َ شَيٱَمڅمَء َرِبُّ
(1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. 

ـْ ـَم٤مُوٍس, َأّن : -ريض اهلل قمٜمف-قمغم ُم٤م ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ  ا٬مٌٹمر:وٰمـ  قَم

,  َرؾُمقل اهلل سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مذَ  ـِ ٌَِؾ إمَِم اًْمَٞمَٛم ـَ اجْلَ ـْ ٫ُمؾ  َٖمالٖم٥َِم »سْم ٩َمځَمَٰمَرُه َأْن َيځْمُٙمَذ ِٰم

ٽمَّڇمً 
ًِ ـْ ٫ُمؾ  َأْرَٔمٶِم٥َم ُٰم شَٔمٹَمَرًة َٕمٌٿِمٶًمڅم، َوِٰم

(2)
څم ُدوَن َذ٬مَِؽ، ,  ٩َمځَمَٔمك َأْن َيځْمُٙمَذ ِٰمٽمُْف ٩َمځُمِتَ ِِبَ

َ َرُٟمقل  :٠َمٿْمًئڅم، َو٪َمڅمَل  ـْ َرُٟمقل اهلل ٠َمٿْمًئڅم َ٘متَّك َأْرِٗمَع إ٬َِمٿْمِف، ٩َمُتُقّم  ْ َأْٟمټَمْع ٩مٿِمِف ِٰم مَل

                                                           
 .(1424)ي يف صحيحو أخرجو اإلمام البخار  (1)
, وابن ماجو (53 - 52/ 2), والنسائي (350), والرتمذي (350)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)

, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل (162/ 4), وصححو ابن حبان (503/ 2), وأمحد (1530)
 يف صحيح السنن.
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ٌد  ٌَْؾ َأْن َيٹْمَدَم ُٰمٶَمڅمٌذ، ٪َمڅمَل ُُمَټمَّ ـَ  :اهلل ٪َم ـْ َٖمالٖم٥َِم ِٰم َذا ڀَمځْمُٙمُذ ٬َمٿْمَس ِّم َأ٪َمؾ  ِٰم َوِِبَ

ٌَٹَمرِ  ، إ٦َِم  ا٬ْم ْقِٓمُّ َذُع اْْلَ َز٫َمڅمٌة، ٩َمڃمَِذا ٫َمڅمڀَمڈْم َٖمالٖم٥َِم ٩َمٸِمٿمپَمڅم َٕمٌٿِمٌع، َأْو َٕمٌٿِمٶَمڇٌم، َوا٬متٌَّٿِمُع اجْلَ

ٽمَّڇمٌ 
ًِ  . شَأْرَٔمٶِم٥َم، ٩َمڃمَِذا َٔمٻَمٷَمڈْم َأْرَٔمٶِم٥َم ٩َمٸِمٿمپَمڅم ُٰم

 :(44/ 6) -٪مڅمل ا٬مٌٿمپمٹمل ّم ٰمٶمر٩مڇم ا٬مًٽمـ وأٖمڅمر
سمـ قمامرة قمـ احلٙمؿ قمـ ـم٤موس  ىمد روى اعمًٕمقدي واحلًـ ٪مڅمل أْحد:

.-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م ُمٕم٤مذ -ريض اهلل قمٜمف-قمـ اسمـ قم٤ٌمس ًٓ  ها ُمقصق
څم٫م٥ِِم ﴿ :ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ وٰمٲمڅمر٩مپمڅم ٖمَمڀمٿمڇم: ًَ َد٪َمڅمُت ٬مٻِْمٸُمٹَمَراِء َواٚمَْ ََم ا٬مٲمَّ إڀِمَّ

٪َمڅمِب  ْؿ َوِّم ا٬مر  ـِ َوا٬ْمٶَمڅمِٰمٻم٥َِم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َواٚمُْڂَم٬مَّٸَمڇِم ٪ُمٻُمقُِبُ َوا٬ْمٷَمڅمِرِٰم٥َم َوِّم َٟمٌٿِمِؾ اهللَِّ َوأْم

ـَ اهللَِّ ٌٿِمِؾ ٩َمِريٳَمڇًم ِٰم ًَّ  .[33 :اًمتقسم٦م] ﴾ا٬م

احل٩م ذم اًمٚمٖم٦م اًمزي٤مرة وهق زي٤مرة سمٞم٧م اهلل احلرام ش: واحل٩م» :٪مق٬مف

 واإلشمٞم٤من سم٤معمٜم٤مؾمؽ ذم وىم٧م خمّمقص قمغم هٞمئ٦م خمّمقص٦م. 

ٙمذوا ٣مٽمل » :٪مق٬مفب -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق اًمذي سمٞمٜمف اًمٜمٌل

شٰمٽمڅمٟمٺمٺمؿ
(1)

 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر  

ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اهلجرة, ومل حي٩م َرؾُمقل اهلل إٓ ذم اًمًٜم٦م  و٫مڅمن ٩مروف:

 اًمٕم٤مذة طملم شمٓمٝمرت اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ اعمنميملم. 

  :٩مٹمد أرٟمؾ أٔمڅم ٔمٺمر و٣م٤م ريض اهلل ٣مٽمف ّم ا٬مٶمڅمم ا٬متڅمٟمع ٔمڅم٬مٝماءة

                                                           
 .(1564)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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َٔمٶَمَثٽمِل » :, ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف -ُمـ طمدي٨م َأيَب ُهَرْيَرةَ  ٫مَم ّم ا٬مٲمحٿمح٥م:

ُن ٔمټِِمٽمًك ڀم٥َِم  َيْقَم ا٬مٽمَّْحِر، ڀُمڂَمذ  ڇِم ِّم ُٰمڂَمذ  َأْن َٓ حَيُڊمَّ َٔمٶْمَد  :َأُٔمق َٔمٺْمٍر ِّم ٕمٻِْمَؽ اَْلجَّ

ٌَٿْمڈِم ٣ُمْرَيڅمٌن  ٌك َوَٓ َيٴُمقَف ٔمڅِم٬ْم ٌِْد ا "ا٬مٶَمڅمِم ُٰم٧ْمِ ـُ ٣َم ٿْمُد ْٔم ـِ ٪َمڅمَل ُْحَ ْْحَ ُٖمؿَّ َأْرَدَف  :٬مرَّ

اَءٌة، ٪َمڅمَل َأُٔمق ُهَرْيَرةَ  َن ٔمَِٝمَ َؿ ٣َمٻمٿِمًّڅم، ٩َمځَمَٰمَرُه َأْن ُيڂَمذ   :َرُٟمقُل اهللَِّ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

َن َٰمٶَمٽمَڅم ٣َم٤ِم  ِّم َأْهِؾ ِٰمٽمًك َيْقَم ا٬مٽمَّْحرِ  ٌك َوَٓ َيٴمُ » :٩َمځَمذَّ قُف َٓ حَيُڊمُّ َٔمٶْمَد ا٬مٶَمڅمِم ُٰم٧ْمِ

ٌَٿْمڈِم ٣ُمْرَيڅمنٌ  شٔمڅِم٬ْم
 (1)

. 

 وهق وآؾمتٓم٤مقم٦م.  و٬مٻمحڊم ذط:

 وىمد ومنت سم٤مًمزاد واًمراطمٚم٦م وأُمـ اًمٓمريؼ ويْم٤مف ذم طمؼ اعمرأة اعمحرم. 

ٓ حيؾ ٚمراءة ٕمڂمٰمـ ٔمڅمهلل وا٬مٿمقم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ًم٘مقل اًمٜمٌل

ريض -أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب هريرة  شأٙمر أن ٕمًڅم٩مر ٰمًٜمة ٖمالٖمڇم أيڅمم

يقم إٓ ٰمٶمپمڅم ُمرم ٰمٽمپمڅم أو ٰمـ » :وذم رواي٦م شيقم ٬مٿمٻمڇم» :, وذم رواي٦م-اهلل قمٜمف

شزوٗمپمڅم
(2)

 . 

ومال دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤مٮ ٕن اًمٜم٤ًمء ًمٞم٧ًم  وأٰمڅم ٰمًځم٬مڇم ا٬مٶمٲمٌڇم ا٬مٽمًڅمئٿمڇم:✍ 

 سمٛمحرم ًمٚمٜم٤ًمء.

                                                           

 (.1044)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,036)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)

, 1006, 1005)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,1355, 1353)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
554.) 
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اعمراد سمف صقم ؿمٝمر رُمْم٤من ويم٤من ومروف ذم ش: وصقم رُمْم٤من» :٪مق٬مف

 اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة.

 دًمٞمؾ قمغم شمًٛمٞم٦م رُمْم٤من هبذا آؾمؿ.  و٩مٿمف:

ـَ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ٿَمڅمُم ٫َمََم ٫ُمتچَِم ٣َمَٛم ا٬مَِّذي ـَ آَٰمٽمُقا ٫ُمتچَِم ٣َمٻَمٿْمٺُمُؿ ا٬مٲم  څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

ٺُمْؿ َٕمتَّٹُمقَن  ٌْٻمٺُِمْؿ ٬َمٶَمٻمَّ ـْ ٪َم ـْ ٫َمڅمَن ِٰمٽمْٺُمْؿ َٰمِريٳًمڅم َأْو ٣َمَٛم  ِٰم څمًٰمڅم َٰمٶْمُدوَداٍت ٩َمټَم َأيَّ

َع َٟمٸَمٍر ٩َمٶِمدَّ  ـْ َٕمٴَمقَّ ٺم٥ٍِم ٩َمټَم ًْ ـَ ُيٴمٿِمٹُمقڀَمُف ٩مِْدَيڇٌم ١َمٶَمڅمُم ِٰم څمٍم ُأَٙمَر َو٣َمَٛم ا٬مَِّذي ـْ َأيَّ ٌة ِٰم

ا ٩َمپُمَق َٙمْٜمٌ ٬َمُف َوَأْن َٕمٲُمقُٰمقا َٙمْٜمٌ ٬َمٺُمْؿ إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ َٕمٶْمٻَمټُمقَن  ٠َمپْمُر َرَٰمٳَمڅمَن  َٙمْٜمً

ـْ ٠َمپِمَد ا٬مَِّذي ُأڀْمِزَل ٩مٿِمِف ا٬ْمٹُمْرآُن ُهًدى ٬مٻِمٽمَّڅمِس َؤمَ  َدى َوا٬ْمٸُمْر٪َمڅمِن ٩َمټَم ـَ اهْلُ ٿم ٽمَڅمٍت ِٰم

څمٍم ُأَٙمَر ُيِريُد  ـْ َأيَّ ٌة ِٰم ـْ ٫َمڅمَن َٰمِريٳًمڅم َأْو ٣َمَٛم َٟمٸَمٍر ٩َمٶِمدَّ پْمَر ٩َمٻْمٿَمٲُمټْمُف َوَٰم ِٰمٽمْٺُمُؿ ا٬مٱمَّ

و ُ َة َو٬مُِتٺَمٝم  َٓ ُيِريُد ٔمٺُِمُؿ ا٬ْمٶُمْنَ َو٬مُِتٺْمټِمٻُمقا ا٬ْمٶِمدَّ ا اهلل ٣َمَٛم َٰمڅم اهلل ٔمٺُِمُؿ ا٬ْمٿُمْنَ َو

ٺُمْؿ َٕمٱْمٺُمُرون  . [152 - 150 :اًمٌ٘مرة] ﴾َهَدا٫ُمْؿ َو٬َمٶَمٻمَّ

وؾم٤مق اعمّمٜمػ اًمٚمٗمظ اًمذي رشم٥م قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري صحٞمحف ُمـ شم٘مديؿ 

 احل٩م قمغم اًمّمٞم٤مم.

وهلذه إريم٤من أطمٙم٤مُمٝم٤م وُمقوققم٦م يمت٥م اًمٗم٘مف, وإٟمام ُذيمرت قمغم ُم٤م 

 ده اًمٕمٔم٤مم. يتٕمٚمؼ سم٤ٌمب اًمٕم٘مٞمدة, وهل ُمٕمروم٦م أريم٤من اإلؾمالم وىمقاقم
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 ٔمٿمڅمن ٘مٺمؿ ٰمـ ٕمرك أر٫مڅمن اإلٟمالم: 

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٙمٗمػم ُمـ شمرك سمٕمْمٝم٤م, واًمّمحٞمح ذم هذه اعم٠ًمًم٦م 

يمٗمر ُمـ مل ي٘مر هب٤م, أو سمٌمء ُمٜمٝم٤م, أو ُمـ ٟم٤مىمض اًمِمٝم٤مدة سم٢مطمدى اًمٜمقاىمض 

اًم٘مقًمٞم٦م أو اًمٗمٕمٚمٞم٦م أو آقمت٘م٤مدي٦م, ويمٗمر ُمـ شمرك اًمّمالة قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء 

 اهلل شمٕم٤ممم. 

 :(616/ 7)٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم ٫مَم ّم َمټمقع ا٬مٸمتڅموى 
َْرسَمَٕم٦ِم وَمِٗمل  ْٕ َْريَم٤مِن ا ْٕ ـْ َهِذِه ا ىْمَراِر سم٤ِمًْمُقضُمقِب إَذا شَمَرَك ؿَمْٞمًئ٤م ُِم ٤م َُمَع اإْلِ َوَأُمه

ـْ َأمْحَد  ِهَل ِرَواَي٤مٌت قَم
ِ
 :اًمتهْٙمِٗمػِم َأىْمَقاٌل ًمِْٚمُٕمَٚماَمء

َْرسَمَٕم٦ِم طَمتهك احْل٩َمِّ  َأَ٘مُدَهڅم: ْٕ ـْ ا ِك َواطِمٍد ُِم ُف َيْٙمُٗمُر سمؽَِمْ َوإِْن يَم٤مَن ذِم ضَمَقاِز  َأٟمه

ٞمه٦ِم يَمَٗمَر َوَهَذا ىَمْقُل ـَم٤مِيَٗم٦ٍم   وَمَٛمَتك قَمَزَم قَمغَم شَمْريمِِف سم٤ِمًْمُٙمٚمِّ
ِ
شَم٠ْمظِمػِمِه ٟمَِزاٌع سَملْمَ اًْمُٕمَٚماَمء

ـْ َأمْحَد اظْمَت٤مَرَه٤م َأسُمق سَمْٙمٍر. َواَي٤مِت قَم َٚمِػ َوِهَل إطْمَدى اًمرِّ ًه ـْ اًم  ُِم

َٓ َيٙمْ  َوا٬مثَّڅميِن: ُف  ىْمَراِر سم٤ِمًْمُقضُمقِب َوَهَذا ُهَق َأٟمه ـْ َذًمَِؽ َُمَع اإْلِ  ُِم
ٍ
ء ِك َرْ ُٗمُر سمؽَِمْ

٤مومِِٕملِّ  ـْ َأْصَح٤مِب َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَُم٤مًمٍِؽ َواًمِمه  ُِم
ِ
ـْ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء اعمَِْْمُٝمقُر قِمٜمَْد يَمثػٍِم ُِم

هُ  ٦َم َوهَمػْمُ ـُ سَمٓمه ـْ َأمْحَد اظْمَت٤مَرَه٤م اسْم َواَي٤مِت قَم  .َوُهَق إطْمَدى اًمرِّ

ـْ َأمْحَد َوىَمْقُل  َوا٬مثَّڅم٬مډُِم: َواَي٦ُم اًمثه٤مًمَِث٦ُم قَم اَلِة َوِهَل اًمرِّ ِك اًمّمه ٓه سمؽَِمْ َٓ َيْٙمُٗمُر إ

ـْ  ٤مومِِٕملِّ َوـَم٤مِيَٗم٦ٍم ُِم ـْ َأْصَح٤مِب َُم٤مًمٍِؽ َواًمِمه َٚمِػ َوـَم٤مِيَٗم٦ٍم ُِم ًه ـْ اًم يَمثػٍِم ُِم

 َأْصَح٤مِب َأمْحَد. 
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أمُِع: يمَِٝم٤م  وا٬مرَّ يَم٤مِة وَمَ٘مْط. َيْٙمُٗمُر سمؽَِمْ  َوشَمْرِك اًمزه

څمِٰمُس: َٞم٤مِم  واْْلَ َُم٤مَم قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُدوَن شَمْرِك اًمّمِّ يَم٤مِة إَذا ىَم٤مشَمَؾ اإْلِ َٝم٤م َوشَمْرِك اًمزه
يمِ سمؽَِمْ

. اٟمتٝمك  َواحْل٩َمِّ

 :(362/ 7)و٪مڅمل أيٳمڅم ٫مَم ّم اٚمجټمقع 
ٝمَ  ـْ مَلْ َي٠ْمِت سم٤ِمًمِمه ُف َُم ُٛمقَن قَمغَم َأٟمه

ٚمِ ًْ َٗمَؼ اعمُْ  ٤مَدشَملْمِ وَمُٝمَق يَم٤مومٌِر. َوىَمْد اشمه

َْرسَمَٕم٦ُم وَم٤مظْمَتَٚمُٗمقا ذِم شَمْٙمِٗمػِم شَم٤مِريمَِٝم٤م.  ْٕ قَْماَمُل ا ْٕ ٤م ا  َوَأُمه

ـُ إَذا ٪ُمٻْمٽمَڅم: اَم ُٟمِريُد سمِِف  َوڀَمْح ْٟم٥ِم وَم٢مِٟمه َٓ َيْٙمُٗمُر سم٤ِمًمذه ُف  ٜمه٦ِم ُُمتهِٗمُ٘مقَن قَمغَم َأٟمه ًُّ َأْهُؾ اًم

٤ٌَميِن وَمِٗمل شَمْٙمِٗمػِم شَم٤مِريمَِٝم٤م ٟمَِزاٌع َُمِْمُٝمقٌر.  ٤م َهِذِه اعمَْ ِب َوَأُمه ْ َٟم٤م َواًمنمُّ  اعمََْٕم٤ميِصَ يَم٤مًمزِّ

ـْ َأْْحَد:  ذِم َذًمَِؽ ٟمَِزاٌع.  َو٣َم

ـْ شَمَرَك َواطِمَدًة ُِمٜمَْٝم٤م َوُهَق اظْمتَِٞم٤مُر َأيِب  َواَيڅمِت ٣َمٽمُْف:َوإِْ٘مَدى ا٬مر   ُف َيْٙمُٗمُر َُم إٟمه

ـِ طَمٌِٞم٥ٍم.  ـْ َأْصَح٤مِب َُم٤مًمٍِؽ يَم٤مسْم  سَمْٙمٍر َوـَم٤مِيَٗم٦ٍم ُِم

يَم٤مِة وَمَ٘مْط.  َو٣َمٽمُْف ِرَواَيڇٌم َٖمڅمڀمٿَِمڇٌم: اَلِة َواًمزه ِك اًمّمه ٓه سمؽَِمْ  َٓ َيْٙمُٗمُر إ

َُم٤مَم قَمَٚمْٞمَٝم٤م. َثڇٌم:َوِرَواَيڇٌم َٖمڅم٬مِ  يَم٤مِة إَذا ىَم٤مشَمَؾ اإْلِ اَلِة َواًمزه ِك اًمّمه ٓه سمؽَِمْ  َٓ َيْٙمُٗمُر إ

اَلِة.  َوَرأمٶَِمڇٌم: ِك اًمّمه ٓه سمؽَِمْ  َٓ َيْٙمُٗمُر إ

ڇٌم: ًَ َٚمِػ.  َوَٙمڅمِٰم ًه . َوَهِذِه َأىْمَقاٌل َُمْٕمُرووَم٦ٌم ًمِٚم ـه  ُِمٜمُْٝم
ٍ
ء ِك َرْ  هآَ َيْٙمُٗمُر سمؽَِمْ
 -قومؼواهلل اعم-
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 [َا ٖٛ اإلميإ؟ :ايفكض٠ ايغابع١ ٚايعؾضٕٚ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 ُم٤م هق اإليامن؟ ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمٔمٶمڇم وا٬مٶم٧مون:

 ُم٤م هق اإليامن؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -27

هق ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن, واقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م, وقمٛمؾ سم٤مجلقارح, وهق يزيد  ٩مٹمؾ:

 سم٤مًمٓم٤مقم٦م, ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م.

-طمدي٨م أيب هريرة قمغم أٟمف ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن, وقمٛمؾ سم٤مجلقارح:  :واًمدًمٞمؾ

يََمُن ٔمٳِْمٌع » :ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف اإْلِ

ٌَڇًم، ٩َمځَم٩ْمٳَمٻُمپَمڅم ٌْٶُمقَن َأْو ٔمٳِْمٌع َوِٟمتُّقَن ٠ُمٶْم َّٓ اهلل، َوَأْدڀَمڅمَهڅم :٪َمْقُل  :َوَٟم  :َٓ إ٬َِمَف إِ

ََذى ْٕ يََمنِ  إَِٰمڅم١َمڇُم ا ـْ اإْلِ ٌَڇٌم ِٰم ٿَمڅمُء ٠ُمٶْم ـْ ا٬مٴمَِّريِؼ، َواْْلَ  , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش٣َم

اًمذي شم٘مدم  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م قمٛمرأٟمف اقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م:  :واًمدًمٞمؾ

ٻُمقا إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ ُٰمڂْمِٰمٽم٥ِمَ ﴿ :ذم أريم٤من اإليامن, وىمقل اهلل شمٕم٤ممم  ﴾َو٣َمَٛم اهلل ٩َمَتَق٫مَّ

 .[50 :اعم٤ميدة]

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمـ اًمٜمٌل -اهلل قمٜمف ريض-سمـ ُم٤مًمؽ  وقمـ أٟمس

شآَيڇُم اإِليََمِن ُ٘مچمُّ إڀَْمٲَمڅمِر، َوآَيڇُم ا٬مٽم ٸَمڅمِق ُٔمٷْمُض إڀَْمٲَمڅمرِ » :ىَم٤مَل 
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

                                                           
 .(44), واإلمام مسلم يف صحيحو (14)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ـَ إَِذا ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤مممقمغم أٟمف يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م: : واًمدًمٞمؾ ََم اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن ا٬مَِّذي إڀِمَّ

ِْؿ ُذ٫مَِر اهلل َوِٗمٻَمڈْم  ْؿ إِيََمڀًمڅم َو٣َمَٛم َرِب  ْؿ َوإَِذا ُٕمٻمٿَِمڈْم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ آَيڅمُٕمُف َزاَدِْتُ ٪ُمٻُمقُِبُ

ٻُمقنَ   . [5 :إٟمٗم٤مل] ﴾َيَتَق٫مَّ

ٺمٿِمٽمَڇَم ِّم ٪ُمٻُمقِب اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ٬مٿَِمْزَداُدوا إِيََمڀًمڅم ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ًَّ ُهَق ا٬مَِّذي َأڀْمَزَل ا٬م

 . [4 :اًمٗمتح] ﴾َٰمَع إِيََمهِنِؿْ 

ـَ آَٰمٽمُقا إِيََمڀًمڅم﴿ :فو٪مق٬م  .[01 :اعمدصمر] ﴾َوَيْزَداَد ا٬مَِّذي

أدًم٦م زي٤مدشمف, وم٢مٟمف ىمٌؾ أن يزيد يم٤من قمغم أٟمف يٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م:  :واًمدًمٞمؾ

 ٟم٤مىمّم٤م.

وم٢مذا  (:33٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري ّم )٫متڅمب اإليَمن( ٰمـ صحٿمحف ٔمڅمب )

 شمرك ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٙمامل ومٝمق ٟم٤مىمص. 

 وطمدي٨م ؿمٕم٥م اإليامن اًمذي ذيمرٟم٤مه ىمري٤ٌم. 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

څمڀمِِف، » :ىَم٤مَل  -وؾمٚمؿ ًَ
َتٴمِْع ٩َمٌٻِمِ ًْ ْ َي ُه ٔمٿَِمِدِه، ٩َمڃمِْن مَل ْ ـْ َرَأى ِٰمٽمْٺُمْؿ ُٰمٽمْٺَمًرا ٩َمٻْمٿُمٷَمٜم  َٰم

َتٴمِْع ٩َمٌٹَِمٻْمٌِِف، َوَذ٬مَِؽ َأْو  ًْ شٶَمُػ اإِليََمنِ ٩َمڃمِْن مَلْ َي
(1)

 . أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

 أن إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن.  و٩مٿمف:

  :الشرح

                                                           
 .(46)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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سمٕمد أن شمٙمٚمؿ اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل قمغم ُمرشم٦ٌم اإلؾمالم, ٟم٤مؾم٥م أن يتٙمٚمؿ 

 قمـ ُمرشم٦ٌم اإليامن.

وُمٕمروم٦م اًم٘مقل ذم اإليامن قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م, طمٞم٨م 

اخلقارج ويمٗمروا اعمًٚمٛملم وأوضمٌقا اًمٜم٤مر عمـ ُم٤مت قمغم اًمٙمٌػمة ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م 

وظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اعمرضمئ٦م ووىمٕمقا ومٞمام وىمٕمقا ومٞمف طمتك أصمٌتقا اإليامن اًمٙم٤مُمؾ 

ًمٚمزاين واًم٤ًمرق وؿم٤مرب اخلٛمر قمغم أي طم٤مل يم٤مٟمقا سمؾ رسمام ًمت٤مرك اًمّمالة سمؾ 

٤مقمؾ ًمٖمػم ذًمؽ قمغم ُم٤م هق ُمٌلم ذم اعمٓمقٓت, ووؾ ومٞمف اعمٕمتزًم٦م, ومجٕمٚمقا وم

اًمٙمٌػمة ذم اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٜمزًم٦م سملم ُمٜمزًمتلم, وأوضمٌقا ًمف اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ذم أظمرة 

 ُمقاوم٘م٦م ًمٚمخقارج.

 اإلىمرار.  واإليَمن ّم ا٬مٻمٷمڇم:

 اًمتّمديؼ.  و٪مٿمؾ:

وشمٕمريٗمف سم٤مإلىمرار أومم ٕن اإلىمرار شمّمديؼ وزي٤مدة ُمـ طمٞم٨م أن اإلٟم٤ًمن 

ٛمؾ, وشمٕمريٗمف سم٤مإلىمرار ىمد يّمدق وٓ ي٘مر, سمٞمٜمام اإلىمرار يٙمقن سمتّمديؼ ُمع اًمٕم

 ذم يمت٤مسمف اإليامن.  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم 

يمِمٝم٤مدة أن ٓ اًمف إٓ اهلل, وىمقل ؾمٌح٤من ش: وم٘مؾ: هق ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن» :٪مق٬مف

اهلل واحلٛمد اهلل واهلل أيمؼم, وإُمر سم٤معمٕمروف, واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر, وهمػم ذًمؽ 

 ُمـ أقمامل اًمٚم٤ًمن. 
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ومٞمدظمؾ ومٞمف اًمتّمديؼ وُم٤م يٚمٞمف يم٤مًمتقيمؾ واإلٟم٤مسم٦م ش: واقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م» :٪مق٬مف

واخلِمٞم٦م واإلظمالص واخلقف واًمرهم٦ٌم واًمره٦ٌم, وهمػم ذًمؽ ُمـ أقمامل 

 اًم٘مٚمقب.

أي أقمامل اًمٌدن يم٤مًمّمالة واًمّمقم واحل٩م ش: وقمٛمؾ سم٤مجلقارح» :٪مق٬مف 

 ح.واًمزيم٤مة واعمٌم إمم اعمًجد, وهمػم ذًمؽ ُمـ أقمامل اًمؼم اًمتل شمٙمقن سم٤مجلقار

  ".اإليَمن ٪مقل و٣مټمؾ" :ىمقًمفورٔمَم ٣مر٩مف ٔمٶمٳمپمؿ ب 

 وهق شمّمدي٘مف.  ويريد ٔمڅم٬مٹمقل: ٪مقل ا٬مٹمٻمچم:

 وهق ٟمٓم٘مف.  و٪مقل ا٬مٻمًڅمن:

 وهق إظمالصف وشمقيمٚمف وإٟم٤مسمتف, وهمػمه٤م. ويراد ٔمڅم٬مٶمټمؾ: ٣مټمؾ ا٬مٹمٻمچم:

 وهق اًمّمالة واًمّمٞم٤مم وهمػم ذًمؽ.  و٣مټمؾ اجلقارح:

دظمقل إقمامل ذم ُمًٛمك وسمٛمٕمروم٦م هذا اًمتٗمّمٞمؾ شمٗمٝمؿ اعم٠ًمًم٦م, وهل 

اًم٘مٚمٌٞم٦م أو اًم٘مقًمٞم٦م أو اًمٗمٕمٚمٞم٦م داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك  :اإليامن, ومٙمؾ أقمامل اًمؼم

 اإليامن.

أي أن اإليامن يزيد سم٤مٕقمامل ش: يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م» :٪مق٬مف

اًمّم٤محل٦م يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م واًمؼم وهمػم ذًمؽ ويٜم٘مص سم٤معمٕم٤ميص 

 :وشمٗمّمٞمٚمف
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 أن ا٬مزيڅمدة ٕمٹمع ٰمـ أٰمريـ: 

 ومٕمؾ اًمّم٤محل٤مت  إول:

 شمرك اعمٜمٝمٞم٤مت ُمـ إقمامل.  ا٬مثڅمين:

ىم٤مل  :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ أيب هريرة 

ٽمَڇًم َٰمڅم :﴿-قمز وضمؾ-اهلل  ًَ ٌُپَمڅم ٬َمُف َ٘م ٽمَڇًم، ٩َمځَمڀَمڅم َأ٫ْمُت ًَ ٌِْدي ٔمځَِمْن َيٶْمټَمَؾ َ٘م َث ٣َم دَّ إَِذا ََتَ

ْ يَ  َث ٔمځَِمْن َيٶْمټَمَؾ َٟمٿم َئڇًم، مَل دَّ څم، َوإَِذا ََتَ ٌُپَمڅم ٔمٶَِم٧ْمِ َأْٰمَثڅمهِلَ ٶْمټَمْؾ، ٩َمڃمَِذا ٣َمټِمٻَمپَمڅم، ٩َمځَمڀَمڅم َأ٫ْمُت

ٌُپَمڅم ٬َمُف ٔمټِِمْثٻمپَِمڅم  َو٪َمڅمَل َرُٟمقل  "٩َمځَمڀَمڅم َأ٨ْمٸِمُرَهڅم ٬َمُف َٰمڅم مَلْ َيٶْمټَمٻْمپَمڅم، ٩َمڃمَِذا ٣َمټِمٻَمپَمڅم، ٩َمځَمڀَمڅم َأ٫ْمُت

ٌُْدَك ُيِريُد َأْن َيٶْمټَمَؾ  :٪َمڅم٬َمڈِم اٚماَْلئِٺَمڇمُ  " :ٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻمَ  ، َذاَك ٣َم َرب 

ٌُقَهڅم ٬َمُف ٔمټِِمْثٻمپَِمڅم، َوإِْن َٕمَر٫َمپَمڅم  :َٟمٿم َئڇًم، َوُهَق َأْٔمٮَمُ ٔمِِف، ٩َمٹَمڅمَل  ٌُقُه ٩َمڃمِْن ٣َمټِمٻَمپَمڅم ٩َمڅم٫ْمُت اْر٪ُم

ـْ  ََم َٕمَر٫َمپَمڅم ِٰم ٽمَڇًم، إڀِمَّ ًَ ٌُقَهڅم ٬َمُف َ٘م اَي  ٩َمڅم٫ْمُت َو٪َمڅمَل َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف  "َٗمرَّ

څم » :َوَٟمٻمَّؿَ  ٽمَڇٍم َيٶْمټَمٻُمپَمڅم ُٕمٺْمَتچُم ٔمٶَِم٧ْمِ َأْٰمَثڅمهِلَ ًَ ـَ َأَ٘مُد٫ُمْؿ إِْٟماَلَٰمُف، ٩َمٺُمؾُّ َ٘م ًَ إَِذا َأْ٘م

ٌِْع ِٰمڅمَئڇِم ِوٶْمٍػ، َو٫ُمؾُّ َٟمٿم َئڇٍم َيٶْمټَمٻُمپَمڅم ُٕمٺْمَتچُم ٔمټِِمْثٻمپَِمڅم َ٘متَّك   شَيٻْمٹَمك اهللإ٦َِم َٟم

(1)
 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

 وا٬مٽمٹمص يٹمع ٔمځمٰمريـ:  

 شمرك اًمقاضم٤ٌمت. إول: 

 ومٕمؾ اعمحرُم٤مت. وا٬مثڅمين: 

                                                           
 . (156)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 ٔمٿمڅمن أن ٕمرك ا٬مقاٗمچم أ٠مد، أم ٩مٶمؾ اٚمٶمٲمٿمڇم أ٠مد؟

 وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء أهيام أؿمد إصماًم شم٤مرك اًمقاضم٥م أو وم٤مقمؾ اعمٕمّمٞم٦م. 

أن شم٤مرك اًمقاضم٥م أقمٔمؿ إصماًم ُمـ وم٤مقمؾ اعمٕمّمٞم٦م,  و٫مڅمن ا٬مٞمٗمٿمح:☜

 وإسمٚمٞمس.  -قمٚمٞمف اًمًالم-ورضمحقا ذًمؽ سم٤مًمٜمٔمر إمم ىمّم٦م آدم قمٚمٞمف اًمًالم 

 وىمع ذم اًمٜمٝمل ومت٤مب اهلل قمٚمٞمف وُرطمؿ. :-٣مٻمٿمف ا٬مًالم  -٩مآدم 

 ظم٤مًمػ إُمر ومٓمرد ُمـ رمح٦م اهلل قمز وضمؾ ورضمؿ. وإٔمٻمٿمس:

ُمـ قمنميـ وضمٝم٤ًم ذم سمٞم٤من هذه وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف اًمٗمقايد أيمثر 

َُمر قِمٜمْد اهلل أقمٔمؿ ُمـ  ْٕ اعم٠ًمًم٦م ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمالم ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل شمرك ا

َجَرة وَم٠ميمؾ ُِمٜمَْٝم٤م وَمَت٤مَب قَمَٚمْٞمِف وإسمٚمٞمس  َن آدم هنل قَمـ أيمؾ اًمِمه ِٕ اْرشمَِٙم٤مب اًمٜمهْٝمل 

جد وَمٚمؿ يت٥م قَمَٚمْٞمِف. اهـ  ًْ جد َٔدم وَمٚمؿ ي ًْ  َأُمر َأن ي

طمدي٨م أيب ش: ًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ٟمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن وقمٛمؾ سم٤مجلقارحوا» :٪مق٬مف

اإليَمن ٔمٳمع » :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

رحمه اهلل  -رضمح احل٤مومظ اسمـ طمجر  شوٟمٌٶمقن أو ٔمٳمع وٟمتقن ٠مٶمٌڇم

 . شسمْمع وؾمتقن» :٪مق٬مف -تعالى

 ُم٤م سملم اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة. واًمٌْمع:

 أي أقماله٤م وأزيم٤مه٤م. ش: وم٠مومْمٚمٝم٤م: ىمقل: ٓ إًمف إٓ اهلل» :٪مق٬مف

 دًمٞمؾ قمغم أن اإليامن يتٗم٤موؾ وم٠مقماله ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل.  ٩مٿمف:
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 وهذا دًمٞمؾ قمغم أن اإليامن ٟمٓمٌؼ سم٤مًمٚم٤ًمن وٓ يّمح اإليامن إٓ سم٤مٓقمت٘م٤مد.

أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل  :دًمٞمؾ قمغم اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م أيًْم٤مٮ ٕٟمف ًمق ىم٤مل ٩مٸمٿمپمڅم:

ٓ إًمف إٓ اهلل وُم٤م  :سمٚم٤ًمٟمف, ومل ي٘مر سم٘مٚمٌف مل شمٜمٗمٕمف, وىمد يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ي٘مقًمقن

 ٟمٗمٕمتٝمؿ. 

يٕمٜمل أدٟمك ُمراشم٥م اإليامن ش: وأدٟم٤مه٤م: إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ» :٪مق٬مف

 إزاًم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ وهق أدٟمك إقمامل اًمّم٤محل٦م. 

ٽمُپَمڅم » :-ريض اهلل قمٜمف-يمام ذم طمدي٨م أٟمس  ًَ تِل َ٘م ٣ُمِرَوڈْم ٣َم٤َمَّ َأ٣ْمََمُل ُأٰمَّ

ـِ ا٬مٴمَِّريِؼ، َوَوَٗمْدُت ِّم  ََذى ُيََمُط ٣َم ْٕ څم ا ـِ َأ٣ْمََمهِلَ َوَٟمٿم ُئپَمڅم، ٩َمَقَٗمْدُت ِّم َُمَڅمِٟم

ـُ  َٓ ُٕمْد٩َم ِجِد،  ًْ څم ا٬مٽمَُّخڅم٣َمڇَم َٕمٺُمقُن ِّم اٚمَْ څمِوي َأ٣ْمََمهِلَ ًَ شَٰم
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

 قمغم دظمقل قمٛمؾ اجلقارح ذم اإليامن.ويًتدل هبذا اًمٚمٗمظ 

واحلٞم٤مء ظمٚمٌؼ قمٔمٞمؿ حيٛمٚمؽ قمغم ش: و احلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اإليامن» :٪مق٬مف 

 وقمدم خم٤مًمٗم٦م أُمره.  -قمز وضمؾ-ُمراىم٦ٌم اهلل 

ُف َٙمْٜمٌ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ٿَمڅمُء ٫ُمٻمُّ شاْْلَ
(2)

 . 

شاْلٿمڅمء ٓ يځمت إٓ ٔمخٜم» :وذم رواي٦م
(3)

–, ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم 

 . -ريض اهلل قمٜمف

                                                           

 (.220)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

 (, من حديث عمران بن حصٌن رضي اهلل عنو.04)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)

 (.04)واإلمام مسلم يف صحيحو  (,3114)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
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څم، » :ويدل قمغم ومْمٚمف طمدي٨م يََمُن ٪ُمِرڀَمڅم َْجٿِمٶًمڅم، ٩َمڃمَِذا ُر٩مَِع َأَ٘مُدُُهَ ٿَمڅمُء َواإْلِ اْْلَ

شُر٩مَِع أَٙمرُ 
(1)

 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف احل٤ميمؿ قمـ اسمـ قمٛمر  

قمٚمٞمف اًمّمحٞمح أن هذا اًمٚمٗمظ اٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ واعمتٗمؼ ش: ُمتٗمؼ قمٚمٞمف» :٪مق٬مف 

 .شاإليامن سمْمٌع وؾمتقن ؿمٕم٦ٌم واحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اإليامن» :سمٚمٗمظ

اًمذي  -ريض اهلل قمٜمف- واًمدًمٞمؾ أٟمف اقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م طمدي٨م قمٛمر» :٪مق٬مف

 ش: شم٘مدم ذم أريم٤من اإليامن

أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُماليٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر واًم٘مدر » :٪مق٬مفوهق 

 . شظمػمه وذه

 ومت١مُمـ سم٤مهلل رسًم٤م وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم وسمٛمحٛمٍد ٟمًٌٞم٤م.  وهذا ٓ يٺمقن إٓ ٔمڅم٬مٹمٻمچم:

وسمٛماليٙم٦م اهلل أهنؿ ظمٚمؼ ُمـ ظمٚم٘مف ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ ٟمقر, وسمرؾمٚمف ويمتٌف وشم١مُمـ 

 سمٖمػم ذًمؽ مم٤م دل قمٚمٞمف ُمـ إريم٤من.

ٻُمقا إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ ُٰمڂْمِٰمٽم٥ِمَ ﴿ :و٪مق٬مف» :٪مق٬مف   ش:﴾َو٣َمَٛم اهلل ٩َمَتَق٫مَّ

ذم ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع  -قمز وضمؾ-هق صدق اقمتامد اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل  ا٬متق٫مؾ:

وومٕمؾ إؾم٤ٌمب اعم٠مذون ومٞمٝم٤م  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ودومع اعمْم٤مر, ُمع اًمث٘م٦م سمف 

 ذقًم٤م.

                                                           

وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (, 55ص1)جأخرجو اإلمام احلاكم يف مستدركو  (1)
 ىذا حديث صحيح على شرطهما, فقد احتجا برواتو, ومل خيرجاه هبذا اللفظ. اىـ  :(, وقال فيو425)
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٬مق أڀمٺمؿ ٕمتق٫مٻمقن ٣مٛم اهلل ٘مؼ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل اًمٜمٌل

شٕمق٫مٻمف ٬مرز٪مٺمؿ ٫مَم يرزق ا٬مٴمٜم ٕمٷمدو مخڅمًصڅم وٕمروح ٔمٴمڅمڀًمڅم
(1)

أظمرضمف  

 . -ريض اهلل قمٜمف-اًمؽمُمذي قمـ قمٛمر 

اعمثؾ إقمغم  -رضوان اهلل عليهم- -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -د ضسم٤مًمّمح٤مسم٦موىم

ُؿ ا٬مٽمَّڅمُس إِنَّ ا٬مٽمَّڅمَس ٪َمْد َْجَٶُمقا ﴿ :ذم هذه اًمِمٕمػمة, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـَ ٪َمڅمَل هَلُ ا٬مَِّذي

ٌُٽمَڅم اهلل َوڀمٶِْمَؿ ا٬ْمَق٫مٿِمُؾ  ًْ آل ] ﴾٬َمٺُمْؿ ٩َمڅمْٙمٱَمْقُهْؿ ٩َمَزاَدُهْؿ إِيََمڀًمڅم َو٪َمڅم٬ُمقا َ٘م

 . [140:قمٛمران

 وُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل يمٗم٤مه, وُمـ اؾمتٝمدى سمف هداه, وُمـ اؾمتٕم٤من سمف أقم٤مٟمف. 

-واًمتقيمؾ قمٛمؾ ىمٚمٌل, وهق أقمٔمؿ اعمٜم٤مزل اًمتل يتٛمٞمز هب٤م اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل 

 .-قمز وضمؾ

 دل قمغم أن اًمتقيمؾ ذط ذم اإليامن.ش: إن يمٜمتؿ ُم١مُمٜملم» :وىمقًمف

 :(128/ 2) يف َزاصج ايغايهني -صمح٘ اهلل تعاىل-قاٍ ابٔ ايكِٝ 

َٓ إِياَمَن  َؾ ًَمُف  َٓ شَمَقيمُّ ـْ  ِؾ. وَمَٛم  اًمتهَقيمُّ
ِ
ياَمِن قِمٜمَْد اْٟمتَِٗم٤مء  اإْلِ

ِ
َوَهَذا َيُدلُّ قَمغَم اْٟمتَِٗم٤مء

ٻُمقا إِْن ٫ُمٽمُْتْؿ ُٰمڂْمِٰمٽم٥ِمَ ﴿ :شَمَٕم٤ممَم  اهللًَمُف, ىَم٤مَل   . [50 :اعم٤ميدة] ﴾َو٣َمَٛم اهللَِّ ٩َمَتَق٫مَّ

                                                           
حيح ادلسند لإلمام , وىو يف الص(4134), واإلمام ابن ماجو (5044)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)

 .(653)الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم 
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ِؾ اٚمُْڂْمِٰمٽمُقنَ َو٣َمَٛم ا﴿ :َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  . َوىَم٤مَل [155 :آل قمٛمران] ﴾هللَِّ ٩َمٻْمٿَمَتَق٫مَّ

ـَ إَِذا ُذ٫مَِر ﴿ :شَمَٕم٤ممَم  ََم اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن ا٬مَِّذي ْؿ َوإَِذا ُٕمٻمٿَِمڈْم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ  اهللإڀِمَّ َوِٗمٻَمڈْم ٪ُمٻُمقُِبُ

ٻُمقنَ  ِْؿ َيَتَق٫مَّ ْؿ إِيََمڀًمڅم َو٣َمَٛم َرِب   ها. [5 :إٟمٗم٤مل] ﴾آَيڅمُٕمُف َزاَدِْتُ
 وهق أسمق محزة إٟمّم٤مري, وىمد شم٘مدم. ش: وقمـ أٟمس» :٪مق٬مف

أي قمالُم٦م اإليامن طم٥م إٟمّم٤مر وهذا ش: آي٦م اإليامن طم٥م إٟمّم٤مر» :٪مق٬مف

 قمٛمؾ ىمٚمٌل. 

أي وقمالُم٦م اًمٜمٗم٤مق سمٖمض إٟمّم٤مر ش: و آي٦م اًمٜمٗم٤مق سمٖمض إٟمّم٤مر» :٪مق٬مف

 وهق قمٛمؾ ىمٚمٌل. 

وم٘مد آووا  -عليهمرضوان اهلل -دًمٞمؾ قمغم ومْمٞمٚم٦م إٟمّم٤مر  واْلديډم:

, وٟمٍموه ووحقا سم٠مُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

 وأيمرُمقه. 

٤ٌَمَدةَ  ٤مُِم٧ِم  ومٕمـ قُم ـَ اًمّمه َويَم٤مَن ؿَمِٝمَد سَمْدًرا َوُهَق َأطَمُد  -َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ -سْم

٦ٌَمِ   ًَمْٞمَٚم٦َم اًمَٕمَ٘م
ِ
٤ٌَمء َؿ ىمَ  :اًمٜمَُّ٘م ٤مَل, َوطَمْقًَمُف قِمَّم٤مسَم٦ٌم َأنه َرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

٫ُمقا ٔمڅِمهلل ٠َمٿْمًئڅم، َوَٓ » :-ريض اهلل قمٜمٝمؿ -ُِمٜم٠ْمصح٤مسمف َٔمڅميِٶُمقيِن ٣َمَٛم َأْن َٓ ُٕم٧ْمِ

وڀَمُف َٔم٥ْمَ َأْيِديٺُمْؿ  ٌُپْمَتڅمٍن َٕمٸْمَٞمُ
٪ُمقا، َوَٓ َٕمْزڀُمقا، َوَٓ َٕمٹْمتُٻُمقا َأْوََٓد٫ُمْؿ، َوَٓ َٕمځْمُٕمقا ٔمِ َٕمْنِ

ـْ  َوَأْرُٗمٻمٺُِمْؿ، َوَٓ  ـْ َوّم ِٰمٽمْٺُمْؿ ٩َمځَمْٗمُرُه ٣َمَٛم اهلل، َوَٰم َٕمٶْمٲُمقا ِّم َٰمٶْمُروٍف، ٩َمټَم

ـْ َذ٬مَِؽ  ـْ َأَصڅمَب ِٰم څمَرٌة ٬َمُف، َوَٰم ڀْمٿَمڅم ٩َمپُمَق ٫َمٸمَّ َؽ ٠َمٿْمًئڅم ٩َمٶُمق٪ِمچَم ِّم ا٬مدُّ
ـْ َذ٬مِ َأَصڅمَب ِٰم
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ُه اهلل ٩َمپُمَق إ٦َِم اهلل، إِْن ٠َمڅمَء ٣َمٸَمڅم ٣َمٽمُْف َوإِ  ٌَفُ ٠َمٿْمًئڅم ُٖمؿَّ َٟمَٞمَ ٌَڅمَيٶْمٽمَڅمُه ٣َمَٛم  شْن ٠َمڅمَء ٣َمڅم٪َم ٩َم

 شَذ٬مَِؽ 
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

صغم اهلل قمٚمٞمف -وًمذًمؽ أيمرُمٝمؿ اهلل سمرو٤مه قمٜمٝمؿ وأيمرُمٝمؿ َرؾُمقل اهلل 

ا٬مٻمپمؿ ا٨مٸمر ٬مألڀمٲمڅمر ؤٕمٽمڅمء إڀمٲمڅمر ؤٕمٽمڅمء » :٪مق٬مفسم٤مًمدقم٤مء هلؿ ب -وؾمٚمؿ

شأٔمٽمڅمء إڀمٲمڅمر
(2)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أٟمس. 

ـِ اًمٜمٌل-ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف  -, قَم

ـَ إڀَْمٲَمڅمِر، َو٬َمْق َٟمٻَمَؽ ا٬مٽمَّڅمُس َواِدًيڅم » :ىَم٤مَل  -َوؾَمٚمهؿَ  ٬َمْقَٓ اهِلْجَرُة ٬َمٺُمٽمڈُْم اْٰمرَ ًا ِٰم

ٌَپَمڅم ٻَمٺْمڈُم َواِدَي إڀَْمٲَمڅمِر َو٠ِمٶْم ًَ ًٌڅم ٬َم  شَأْو ٠ِمٶْم
(3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

يمٗمرٮ ٕن إٟمّم٤مر ُمـ طمٞم٨م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -أن سمٖمض اًمّمح٤مسم٦م و٩مٿمف:

صغم  -اجلٛمٚم٦م ًمٗمظ يٓمٚمؼ قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر, ومٙمٚمٝمؿ ٟم٤مسوا اًمٜمٌل

 .-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

يمٗمر أيمؼم خمرج  وا٬مًچم هلؿ ٬مديٽمپمؿ9 -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ -٩مٌٷمض ا٬مٲمحڅمٔمڇم 

 ُمـ اعمٚم٦م. 

صغم  -وهذا أطمد أوضمف يُمٗمر اًمرواومض, طمٞم٨م يٙمٗمرون أصح٤مب اًمٜمٌل

 . -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                           
 .(1436), واإلمام مسلم يف صحيحو (15)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(5233), واإلمام مسلم يف صحيحو (4633)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .(1331), واإلمام مسلم يف صحيحو (4003)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
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٣مٛم ٫مٸمرهؿ ٔمٹمقل اهلل ٣مز  -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م  –و٪مد اٟمتدل اإلٰمڅمم ٰمڅم٬مؽ 

څمُء َٔمٿْمٽمَپُمْؿ َٕمَراُهْؿ ﴿ وٗمؾ: څمِر ُرَْحَ اُء ٣َمَٛم ا٬ْمٺُمٸمَّ ـَ َٰمٶَمُف َأ٠ِمدَّ ٌد َرُٟمقُل اهللَِّ َوا٬مَِّذي ُُمَټمَّ

ٶمً  ـْ َأَٖمِر ُر٫مَّ ـَ اهللَِّ َوِرْوَقاڀًمڅم ِٟمٿمََمُهْؿ ِّم ُوُٗمقِهپِمْؿ ِٰم ٌَْتٷُمقَن ٩َمٳْماًل ِٰم ًدا َي څم ُٟمجَّ

ڀْمِجٿمِؾ ٫َمَزْرٍع َأْٙمَرَج ٠َمٴْمځَمُه ٩َمآَزَرُه  ُجقِد َذ٬مَِؽ َٰمَثٻُمپُمْؿ ِّم ا٬متَّْقَراِة َوَٰمَثٻُمپُمْؿ ِّم اإْلِ ًُّ ا٬م

څمَر َو٣َمَد  ٩َمڅمْٟمَتٷْمٻَمَظ ٩َمڅمْٟمَتَقى ٣َمَٛم ُٟمق٪ِمِف ُيٶْمِجچُم  اَع ٬مٿَِمٷِمٿمَظ ِِبُِؿ ا٬ْمٺُمٸمَّ رَّ  اهللا٬مزُّ

څمِت ِٰمٽمْپُمْؿ َٰمٷْمٸِمَرًة َوَأْٗمًرا ٣َمٵمِٿمًَم  څمِْلَ ـَ آَٰمٽمُقا َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲمَّ  .[56 :اًمٗمتح] ﴾ا٬مَِّذي

ََم اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن ﴿ :واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م... ىمقل اهلل شمٕم٤ممم» :٪مق٬مف إڀِمَّ

ـَ إَِذا ُذ٫مَِر  ْؿ إِيََمڀًمڅم َو٣َمَٛم ا٬مَِّذي ْؿ َوإَِذا ُٕمٻمٿَِمڈْم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ آَيڅمُٕمُف َزاَدِْتُ اهلل َوِٗمٻَمڈْم ٪ُمٻُمقُِبُ

ٻُمقنَ  ِْؿ َيَتَق٫مَّ   ش:﴾َرِب 

 فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم. )إڀمَم اٚمڂمٰمٽمقن(:

قمز -سمٚم٤ًمن احل٤مل أو اعم٘م٤مل, وم٤مًمذيمر ـم٤مقم٦م اهلل  )ا٬مذيـ إذا ُذ٫مر اهلل(:

 يمام ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وهمػمه. -وضمؾ

 رىم٧م ًمذًمؽ, واـمٛم٠مٟم٧م وهذا قمٛمؾ ىمٚمٌل. :وٗمٻمڈم ٪مٻمقِبؿ()

 أي اًم٘مرآٟمٞم٦م ويدظمؾ ومٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م  ش:وإذا ٕمٻمٿمڈم ٣مٻمٿمپمؿ آيڅمٕمف» 

 ذم ىمٚمقهبؿ وزي٤مدة ذم اًمٕمٛمؾ. ش:زادِتؿ إيَمڀًمڅم»

 أي يٕمتٛمدون. ش:و٣مٛم رِبؿ يتق٫مٻمقن»
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ٺمٿِمٽمَڇَم ِّم ٪ُمٻمُ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :وىمقًمف ًَّ قِب اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ُهَق ا٬مَِّذي َأڀْمَزَل ا٬م

  ش:﴾٬مٿَِمْزَداُدوا إِيََمڀًمڅم َٰمَع إِيََمهِنِؿْ 

 هل اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م.  ا٬مًٺمٿمٽمڇم:

 -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -, وأصح٤مسمف-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-أٟمزهل٤م اهلل قمغم ٟمٌٞمف 

 وزاد ٔمٽمزوهلڅم إيَمهنؿ:ذم ُمقاـمـٮ طمتك ٓ ي٘مع ُمٜمٝمؿ اًمتْمٕمْمع أُم٤مم اًمٙمٗم٤مر, 

ٺمٿِمٽمَتَُف ٣َمَٛم رٟمق٬مف َو٣َمَٛم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم َوَأ٬ْمَزَٰمپُمْؿ ٫َمٻمټَِمڇَم ٩َمځَمڀْمَزَل اهلل َٟم ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[53 :اًمٗمتح] ﴾ا٬متَّٹْمَقى 

 ش: ويزداد اًمذيـ ءاُمٜمقا إيامٟم٤م» :وىمقًمف 

 . ﴾ويزداد ا٬مذيـ اهتدوا هدى﴿ :وُمثٚمٝم٤م

  :ومٗمل اًم٘مرآن أيمثر ُمـ ؾمٌع آي٤مت سحي٦م ذم زي٤مدة اإليامن

, "سَم٤مُب ِزَي٤مَدِة اإِلياَمِن َوُٟمْ٘مَّم٤مٟمِفِ " ٩مٹمڅمل:ذ٫مر ٰمٽمپمڅم ا٬مٌخڅمري ْجٻمڇم ّم صحٿمحف 

ـَ آَٰمٽمُقا ﴿ [10 :اًمٙمٝمػ] ﴾َوِزْدڀَمڅمُهْؿ ُهًدى﴿ :َوىَمْقِل اهللهِ شَمَٕم٤ممَم  َوَيْزَداَد ا٬مَِّذي

 . ﴾ا٬مٿَمْقَم َأ٫ْمټَمٻْمڈُم ٬َمٺُمْؿ ِديٽمٺَُمؿْ ﴿ :َوىَم٤مَل  [01 :اعمدصمر] ﴾إِيََمڀًمڅم

وم٢مٟمف ىمٌؾ أن يزيد ش: واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف يٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م أدًم٦م زي٤مدشمف» :٪مق٬مف 

 يم٤من ٟم٤مىمًّم٤م وُم٤م ىَمٌَِؾ اًمزي٤مدة يٜم٘مص.

وهق ُمـ أطمًـ اًمٙمت٥م ش: (يمت٤مب اإليامن)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم » :٪مق٬مف 

اعمّمٜمٗم٦م ذم اًمرد قمغم اعمرضمئ٦م واخلقارج وهق ُمٓمٌقٌع وٛمـ اجل٤مُمع اًمّمحٞمح 
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صحٞمح " :وأي٤مُمف اعمٕمروف سمـ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم  -اعمًٜمد ُمـ ؾمٜمـ اًمٜمٌل

 . "اًمٌخ٤مري

ىم٤مًمف حت٧م سم٤مب سمٕمد ذيمر ىمقل اهلل  )٩مڃمذا ٕمرك ٠مٿمًئڅم ٰمـ ا٬مٺمَمل ٩مپمق ڀمڅم٪مٌص(:

ا٬ْمٿَمْقَم َأ٫ْمټَمٻْمڈُم ٬َمٺُمْؿ ِديٽمَٺُمْؿ َوَأَْتټَْمڈُم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ڀمٶِْمټَمتِل َوَرِوٿمڈُم ﴿ :-قمز وضمؾ-

ْٟماَلَم ِديٽمًڅم  . ﴾٬َمٺُمُؿ اإْلِ

أي ُمـ إدًم٦م قمغم ش: ؿمٕم٥م اإليامن اًمذي ذيمرٟم٤مه ىمري٤ٌموطمدي٨م » :٪مق٬مف

 زي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف. 

ـْ اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وهق طمدي٨م أيب هريرة  صغم اهلل قمٚمٞمف  -قَم

يََمنِ » :ىَم٤مَل  -وؾمٚمؿ ـْ اإْلِ ٌَڇٌم ِٰم ٿَمڅمُء ٠ُمٶْم ٌَڇًم َواْْلَ يََمُن ٔمٳِْمٌع َوِٟمتُّقَن ٠ُمٶْم أظمرضمف  شاإْلِ

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, طمٞم٨م ذيمر ذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ أقمغم وأدٟمك.

وُأظمتٍم  شؿمٕم٥م اإليامن» ٫متڅمب: -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -و٪مد أ٬مػ ا٬مٌٿمپمٹمل 

 ذيمر ومٞمف ؾمٌٕم٦م وؾمٌٕملم ؿمٕم٦ٌم ويذيمره٤م سم٠مدًمتٝم٤م.  شخمتٍم ؿمٕم٥م اإليامن» :إمم

  ّم ٫متڅمب ا٬مٲمالة: -رْحف اهلل  -٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ 

وىمد سمٞمٜم٤م أن اعمٕم٤ميص يمٚمٝم٤م ؿمٕم٥م ُمـ ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر يمام أن اًمٓم٤مقم٤مت يمٚمٝم٤م »

ؿمٕم٥م ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن, وم٤مًمٕمٌد شم٘مقم سمف ؿمٕم٦ٌم أو أيمثر ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن, 

وىمد يًٛمك سمتٚمؽ اًمِمٕم٦ٌم ُم١مُمٜم٤م وىمد ٓ يًٛمك, يمام أٟمف ىمد يًٛمك سمِمٕم٦ٌم ُمـ 

 ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر يم٤مومرا وىمد ٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف هذا آؾمؿ ومٝم٤م هٜم٤م أُمران أُمر اؾمٛمل
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ًمٗمٔمل وأُمر ُمٕمٜمقي طمٙمٛمل, وم٤معمٕمٜمقي هؾ هذه اخلّمٚم٦م يمٗمر أم ٓ؟, 

واًمٚمٗمٔمل هؾ يًٛمك ُمـ ىم٤مُم٧م سمف يم٤مومرا أم ٓ؟ وم٤مُٕمر إول ذقمل حمض, 

 ها شواًمث٤مين ًمٖمقي وذقمل
أي وُمـ إدًم٦م ش: -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري » :٪مق٬مف

سمـ  ؾمٕمد :قوه -ريض اهلل قمٜمف-قمغم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 

 -ُمـ اعمٙمثريـ ذم رواي٦م طمدي٨م اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري 

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 : -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -٪مڅمل ا٬مٽمڅم٢مؿ 

 أسمق هريرة يٚمٞمف اسمـ قمٛمــــر    واعمٙمثرون ذم رواي٦م إصمــر

 وضمــ٤مسمــر وزوضمــ٦م اًمٜمٌل  وأٟمـس واحلٌـر يم٤مخلـدري 

ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرا »ىم٤مل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل :٪مق٬مف

ومٛمـ رأى ُمٜمٙمؿ ي٤م ُمٕم٤مذ اعمًٚمٛملم ُمٜمٙمر ومٚمٞمٙمـ ُمٖمػم ًمف سمٞمده, ش: ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده

 وهذه أىمقى درضم٤مت اًمتٖمٞمػم, ودًمٞمؾ قمغم ىمقة اإليامن.

أي وم٢من قمجز قمـ اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد ومٚمٞمٖمػم ش: وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف» :٪مق٬مف 

هذا طمرام وهذا طمالل, اومٕمٚمقا احلالل  :وىمقًمفقا اهلل, سم٤مًم٘مقل, يم٘مقًمف اشم٘م

 واشمريمقا احلرام, ويدظمؾ ومٞمف اخلٓم٥م واعمح٤مضات واًمٜمّم٤ميح.
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أي إن قمجز قمـ اًمتٖمٞمػم سم٤مًمٞمد واًمٚم٤ًمن ومال ش: وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف» :٪مق٬مف

أىمؾ ُمـ أن يٌٖمْمف سم٘مٚمٌف, وذًمؽ أوٕمػ اإليامن وٓ يٕمذر ومٞمف أطمد ٕٟمف قمٛمؾ 

 . -قمز وضمؾ-ىمٚمٌل ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ اهلل 

 :(25/ 2)قاٍ ايٟٓٛٚ صمح٘ اهلل يف ؽضح َغًِ 

َؿ:  ْٚمَٞمْٙمَرْهُف سمَِ٘مْٚمٌِِف, َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ َُمْٕمٜم٤َمُه ومَ ش: وَمٌَِ٘مْٚمٌِفِ »وَمَ٘مْقًُمُف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

 هاسم٢ِمَِزاًَم٦ٍم َوشَمْٖمِٞمػٍم ُِمٜمُْف ًمِْٚمُٛمٜمَْٙمِرٮ َوًَمٙمِٜمهُف ُهَق اًمهِذي ذِم ُوؾْمِٕمِف. 
 دًمٞمؾ قمغم أن اإليامن يٜم٘مص.ش: وذًمؽ أوٕمػ اإليامن» :ىمقًمفوّم 

 .(46) :ذم يمت٤مب اإليامن رىمؿش: أظمرضمف ُمًٚمؿ» :٪مق٬مف

شمت٘مرر ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل ُم٠ًمًم٦م دظمقل إقمامل ذم وذم ُم٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م 

 ُمًٛمك اإليامن, ؾمقاء يم٤مٟم٧م إقمامل اًم٘مٚمٌٞم٦م أو اًم٘مقًمٞم٦م أو اًمٗمٕمٚمٞم٦م.

وهذه اعم٠ًمًم٦م ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اعمرضمئ٦م, وزقمٛمقا أن إقمامل ًمٞم٧ًم ُمـ اإليامن, 

 وىمد رد قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٚمامء ىم٤مـم٦ٌم.

 :(104/ 1)قاٍ ابٔ صدب يف داَع ايعًّٛ ٚاحلهِ 

ياَمَن:  َٚمِػ َوَأْهِؾ احْلَِدي٨ِم َأنه اإْلِ ًه ـِ اًم ىَمْقٌل َوقَمَٛمٌؾ َوٟمِٞمه٦ٌم, َوَأنه َواعمَِْْمُٝمقُر قَم

ياَمِن.  ك اإْلِ ٛمه ًَ َٝم٤م َداظِمَٚم٦ٌم ذِم ُُم قَْماَمَل يُمٚمه ْٕ  ا

٤مومِِٕملُّ قَمغَم َذًمَِؽ إمِْج٤َمَع اًمّمح٤مسم٦م َواًمته٤مسمِِٕملَم  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -َوطَمَٙمك اًمِمه

ـْ سمَ  ـْ َأْدَريَمُٝمْؿ. َوَُم ه  ْٕمَدُهْؿ مِم
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ـْ  ه ياَمِن إِْٟمَٙم٤مًرا ؿَمِديًدا. َومِم ـَ اإْلِ قَْماَمَل ُِم ْٕ ـْ َأظْمَرَج ا َٚمُػ قَمغَم َُم ًه َوَأْٟمَٙمَر اًم

ًٓ حُمَْدصًم٤م , َوَُمْٞمُٛمقنُ  ؾَمِٕمٞمدُ  :َأْٟمَٙمَر َذًمَِؽ قَمغَم ىَم٤مِيٚمِِف, َوضَمَٕمَٚمُف ىَمْق ٌَػْمٍ ـُ ضُم ـُ  سْم سْم

, ُِمْٝمَراَن, َوىَمَت٤م ْهِريُّ , َواًمزُّ , َوإسِْمَراِهٞمُؿ اًمٜمهَخِٕملُّ ْختَِٞم٤ميِنُّ ًِّ َدُة, َوَأيُّقُب اًم

ُهْؿ.  َوحَيَْٞمك ـُ َأيِب يَمثػٍِم, َوهَمػْمُ  سْم

 : ِه. َوىَم٤مَل اًمثهْقِريُّ  ُهَق َرْأٌي حُمَْدٌث, َأْدَريْمٜم٤َم اًمٜمه٤مَس قَمغَم هَمػْمِ

 : َْوَزاقِملُّ ْٕ ـْ َوىَم٤مَل ا ه ـْ َُم٣َم مِم ياَمِن  يَم٤مَن َُم ىُمقَن سَملْمَ اإْلِ َٓ ُيَٗمرِّ ؾَمَٚمَػ 

 َواًْمَٕمَٛمِؾ. 

َُْمَّم٤مِر: ] َويَمَت٥َم قُمَٛمرُ  ْٕ ٌِْد اًْمَٕمِزيِز إمَِم َأْهِؾ ا ـُ قَم ياَمَن سْم ٤م سَمْٕمُد, وَم٢مِنه اإْلِ َأُمه

اِيُع  ياَمَن. َوُمَ  [َوطُمُدودٌ ]وَمَراِيُض َوَذَ ـِ اؾْمَتْٙمَٛمَٚمَٝم٤م, اؾْمَتْٙمَٛمَؾ اإْلِ , وَمَٛم ـٌ ـْ َوؾُمٜمَ

ٌَُخ٤مِريُّ ذِم  ياَمَن, َذيَمَرُه اًْم َتْٙمِٛمِؾ اإْلِ ًْ َتْٙمِٛمْٚمَٝم٤م, مَلْ َي ًْ  [. "َصِحٞمِحِف  "مَلْ َي

َُْمُر قَمغَم َُم٤م َذيَمَرُه. ىِمٞمَؾ:  ْٕ  ا

ياَمِن ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم  قَْماَمِل ذِم اإْلِ ْٕ ـَ ﴿ :َوىَمْد َدله قَمغَم ُدظُمقِل ا ََم اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن ا٬مَِّذي إڀِمَّ

ِْؿ  ْؿ إِيََمڀًمڅم َو٣َمَٛم َرِب  ْؿ َوإَِذا ُٕمٻمٿَِمڈْم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ آَيڅمُٕمُف َزاَدِْتُ إَِذا ُذ٫مَِر اهلل َوِٗمٻَمڈْم ٪ُمٻُمقُِبُ

ٻُمقَن  َّڅم َرَز٪ْمٽمَڅمُهْؿ ُيٽمٸِْمٹُمقَن ُأو٬َمئَِؽ ُهُؿ اٚمُْڂمْ  َيَتَق٫مَّ اَلَة َوِِم ـَ ُيٹِمٿمټُمقَن ا٬مٲمَّ ِٰمٽمُقَن ا٬مَِّذي

څم  .[4 - 5 :إٟمٗم٤مل] ﴾َ٘مٹمًّ

ِحٞمَحلْمِ  "َوذِم  ٌه٤مٍس  "اًمّمه ـِ قَم ـِ اسْم َصغمه -اًمٜمٌل»َأنه : -ريض اهلل قمٜمف-قَم

ٌِْد اًْمَ٘مْٞمسِ  :ىَم٤مَل  -اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  يََمُن ٔمڅِمهلل، َوَهْؾ » :آُُمُريُمْؿ سم٠َِمْرسَمعٍ  :ًمَِقوْمِد قَم اإْلِ



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ: َا ٖٛ اإلميإ؟د
 

  369 
 

  

يََمُن ٔمڅِمهلل ٫َمڅمِة،  َٕمْدُروَن َٰمڅم اإْلِ اَلِة، َوإِيَتڅمُء ا٬مزَّ َّٓ اهلل، َوإ٪َِمڅمُم ا٬مٲمَّ َٓ إ٬َِمَف إِ ؟ ٠َمپَمڅمَدُة َأْن 

ټُمَس  ـَ اٚمَْٷْمٽمَِؿ اْْلُ شَوَصْقُم َرَٰمٳَمڅمَن، َوَأْن ُٕمٶْمٴُمقا ِٰم
(1)

 . 

ِحٿمَح٥ْمِ  "َوِّم  ـِ اًمٜمٌل :"ا٬مٲمَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهلل قَمٜمُْف, قَم َصغمه اهلل -قَم

ٌَڇًم، » :, ىَم٤مَل -َوؾَمٚمهؿَ قَمَٚمْٞمِف  ٌْٶُمقَن، َأْو ٔمٳِْمٌع َوِٟمتُّقَن ٠ُمٶْم يََمُن ٔمٳِْمٌع َوَٟم اإْلِ

ٿَمڅمُء  :٩َمځَم٩ْمٳَمٻُمپَمڅم ٪َمْقُل  ـِ ا٬مٴمَِّريِؼ، َواْْلَ ََذى ٣َم ْٕ َّٓ اهلل، َوَأْدڀَمڅمَهڅم إَِٰمڅم١َمڇُم ا َٓ إ٬َِمَف إِ

يََمنِ  ـَ اإْلِ ٌَڇٌم ِٰم ٚمٍِؿ.  ش٠ُمٶْم ًْ ُ
 َوًَمْٗمُٔمُف عمِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  :"ِحٿمَح٥ْمِ ا٬مٲمَّ  "َوِّم  ـِ اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-قَم َصغمه -, قَم

ُق » :, ىَم٤مَل --اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  َٓ َيْنِ ، َو ـٌ ايِن ِ٘م٥َم َيْزيِن َوُهَق ُٰمڂْمِٰم َٓ َيْزيِن ا٬مزَّ

ُِبَ  ټْمَر ِ٘م٥َم َي٧ْمَ ُب اْْلَ َٓ َي٧ْمَ ، َو ـٌ ُق َوُهَق ُٰمڂْمِٰم څمِرُق ِ٘م٥َم َيْنِ ًَّ څم َوُهَق ا٬م

ـٌ  شُٰمڂْمِٰم
(2)

 . 

ـْ  ياَمِن قَم ياَمِن, عم٤ََم اْٟمَتٗمل اؾْمُؿ اإْلِ ك اإْلِ ٛمه ًَ ـْ ُُم ٤ٌَمِيِر ُِم َٓ َأنه شَمْرَك َهِذِه اًْمَٙم وَمَٚمْق

ك َأْو  ٛمه ًَ  سَمْٕمِض َأْريَم٤مِن اعمُْ
ِ
ٓه سم٤ِمْٟمتَِٗم٤مء َٓ َيٜمَْتٗمل إِ ؾْمَؿ  ِٓ َنه ا ِٕ  ُِمٜمَْٝم٤مٮ 

ٍ
ء ُُمْرشَمٙم٥ِِم َرْ

٤ٌَمشمِفِ   ها. َواضِم
 :(553/ 2)وأٙمرج أٗمري ّم ا٬م٧ميٶمڇم 

د ٌِْد اهلل ىَم٤مَل  قمـ حُمَٛمه ٞميِصُّ َأسُمق قَم ِؽ اعمِّْمِّ
ٌِْد اعمَْٚمِ ـِ  يُمٜمه٤م قِمٜمَْد ؾُمْٗمَٞم٤منَ  :سْمـ قَم  سْم

                                                           
 .(14), واإلمام مسلم يف صحيحو (1065, 250)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(24), واإلمام مسلم يف صحيحو (5442)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠
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ياَمِن؟ وَمَ٘م٤مَل  ـِ اإْلِ ٠َمًَمُف َرضُمٌؾ قَم ًَ ٌِْٕملَم َوُِم٤مَي٦ٍم وَم ٪َمْقٌل َو٣َمټَمٌؾ " :قُمَٞمْٞمٜم٦ََم ذِم ؾَمٜم٦َِم ؾَم

ٌء ِٰمٽمُْف  " :َيِزيُد َوَيٽمٹُْمُص؟ ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل  ٌْٹَمك َرْ َٓ َي َيِزيُد َٰمڅم ٠َمڅمَء اهلل، َوَيٽمْٹُمُص َ٘متَّك 

ُٗمُؾ  ٫َمٿْمَػ ڀَمٲْمٽَمُع ٔمٹَِمْقٍم ٣ِمٽمَْدڀَمڅم َيْز٣ُمټُمقَن  :ِٰمْثُؾ َهِذِه، َوَأ٠َمڅمَر ُٟمٸْمٿَمڅمُن ٔمٿَِمِدِه، ٪َمڅمَل ا٬مرَّ

يََمَن ٪َمْقٌل ٔماَِل ٣َمټَمٍؾ؟ ٪َمڅمَل ُٟمٸمْ  ٌَْؾ َأْن َٕمٽمِْزَل َأْ٘مٺَمڅمُم  :ٿَمڅمنُ َأنَّ اإْلِ ْؿ ٪َم ٫َمڅمَن ا٬ْمٹَمْقُل ٪َمْقهَلُ

َؿ إ٦َِم  ًدا َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ يََمِن َوُ٘مُدوُدُه، ُٖمؿَّ إِنَّ اهلل َٕمٶَمڅم٦َم َٔمٶَمډَم ڀَمٌٿِمَّٽمَڅم ُُمَټمَّ اإْلِ

ڇًم َأْن َيٹُمق٬ُمقا پِمْؿ ٫َمڅم٩مَّ َّٓ اهلل، َوَأڀمَّ  :ا٬مٽمَّڅمِس ٫ُمٻم  صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -ُف رٟمقل اهلل َٓ إ٬َِمَف إِ

ْؿ -وٟمٻمؿ څمُِبُ ًَ پَمڅم، َوِ٘م َّٓ ٔمَِحٹم  ْؿ إِ څم ِدَٰمڅمَءُهْؿ َوَأْٰمَقاهَلُ ، ٩َمڃمَِذا ٪َمڅم٬ُمقَهڅم، ٣َمٲَمټُمقا ِِبَ

ـْ ٪ُمٻُمقِِبِْؿ، َأَٰمَرُه َأْن َيځْمُٰمَرُهُؿ  َؽ ِٰم
٣َمَٛم اهلل َٕمٶَمڅم٦َم، ٩َمٻَمَمَّ ٣َمٻمَِؿ اهلل َٕمٶَمڅم٦َم ِصْدَق َذ٬مِ

اَلِة، ٩مَ  ُل، ٩َمٻَمَمَّ ٔمڅِم٬مٲمَّ َوَّ ْٕ ٪ْمَراُر ا ْ َيٸْمٶَمٻُمقا َٰمڅم ڀَمٸَمٶَمپُمُؿ اإْلِ ځَمَٰمَرُهْؿ ٩َمٸَمٶَمٻُمقا، ٩َمَقاهلل ٬َمْق مَل

ْجَرِة إ٦َِم اٚمَِْديٽمَڇِم، ٩َمځَمَٰمَرُهْؿ 
ـْ ٪ُمٻُمقِِبِْؿ، َأَٰمَرُه َأْن َيځْمُٰمَرُهُؿ ٔمڅِمهْلِ ٣َمٻمَِؿ اهلل ِصْدَق َذ٬مَِؽ ِٰم

ْؿ، ٩َمٻَمَمَّ ٣َمٻمَِؿ اهلل ٩َمٸَمٶَمٻُمقا، ٩َمَقاهلل ٬َمْق مَلْ َيٸمْ  َٓ َصاَلُِتُ ُل َو َوَّ ْٕ ٪ْمَراُر ا ٶَمٻُمقا َٰمڅم ڀَمٸَمٶَمپُمُؿ اإْلِ

ڇَم ٩َمٿُمٹَمڅمٕمٻُِمقا آَٔمڅمَءُهْؿ  ُٗمقِع إ٦َِم َٰمٺمَّ ـْ ٪ُمٻُمقِِبِْؿ َأَٰمَرُه َأْن َيځْمُٰمَرُهُؿ ٔمڅِم٬مرُّ َؽ ِٰم
ِصْدَق َذ٬مِ

ْؿ، َوُيٲَمٻمُّقا  ْؿ، َوَأْٔمٽمَڅمَءُهْؿ، َ٘متَّك َيٹُمق٬ُمقا ٫َمٹَمْقهِلِ ْؿ، َوُُّيَڅمِٗمُروا ِهْجَرَِتُ َصاَلَِتُ

صٛم اهلل -َيڅم رٟمقل اهلل  :٩َمځَمَٰمَرُهْؿ ٩َمٸَمٶَمٻُمقا، َ٘متَّك َإَٔمك َأَ٘مُدُهْؿ ٔمَِرْأِس َأٔمٿِمِف، ٩َمٹَمڅمَل 

٪ْمَراُر -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ـَ ٩َمَقاهلل ٬َمْق مَلْ َيٸْمٶَمٻُمقا َٰمڅم ڀَمٸَمٶَمپُمُؿ اإْلِ ، َهَذا َرْأُس ٠َمٿْمِخ ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري

ُل، َوَّ ْٕ ْؿ، ٩َمٻَمَمَّ ٣َمٻمَِؿ اهلل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ ِصْدَق  ا َٓ ٪ِمَتڅمهُلُ ْؿ، َو َٓ ِهْجَرُِتُ ْؿ، َو َٓ َصاَلُِتُ َو

ًٌُّدا، َوَأْن حَيْٻمٹُِمقا  ٌَٿْمڈِم ٕمٶَم ـْ ٪ُمٻُمقِِبِْؿ، َأَٰمَرُه َأْن َيځْمُٰمَرُهُؿ ٔمڅِم٬مٴمََّقاِف ٔمڅِم٬ْم َذ٬مَِؽ ِٰم
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َٓ ُرُءوَٟمپُمْؿ َٕمَذ٬مُّاًل ٩َمٸَمٶَمٻُمقا، ٩َمَقاهلل ٬َمْق  ُل، َو َوَّ ْٕ ٪ْمَراُر ا ْ َيٸْمٶَمٻُمقا َٰمڅم ڀَمٸَمٶَمپُمُؿ اإْلِ مَل

ـْ  پِمْؿ، ٩َمٻَمَمَّ ٣َمٻمَِؿ اهلل ِصْدَق َذ٬مَِؽ ِٰم
َٓ ٪َمْتُؾ آَٔمڅمئِ ْؿ، َو َٓ ُٰمپَمڅمَٗمَرُِتُ ْؿ، َو َصاَلُِتُ

ُرُهْؿ، ٩َمځَمَٰمَرُهْؿ ٩مَ  ْؿ َصَد٪َمڇًم ُٕمٴَمپم 
ـْ َأْٰمَقاهِلِ ٸَمٶَمٻُمقا، َ٘متَّك ٪ُمٻُمقِِبِْؿ، َأَٰمَرُه َأْن َيځْمُٙمَذ ِٰم

 َٓ ُل، َو َوَّ ْٕ ٪ْمَراُر ا ْ َيٸْمٶَمٻُمقا َٰمڅم ڀَمٸَمٶَمپُمُؿ اإْلِ څم، ٪َمٻمٿِمٻمپَِمڅم َو٫َمثِِٜمَهڅم، َواهلل ٬َمْق مَل َإَٔمْقا ِِبَ

َٓ ١َمَقا٩ُمپُمْؿ، ٩َمٻَمَمَّ ٣َمٻمَِؿ اهلل  َٓ ٪َمْتٻُمپُمْؿ آَٔمڅمَءُهْؿ، َو ْؿ، َو َٓ ُٰمپَمڅمَٗمَرُِتُ ْؿ، َو َصاَلُِتُ

ـْ ٪ُمٻمُ  ْدَق ِٰم يََمِن َوُ٘مُدوِدِه ٪َمڅمَل ٬َمفُ ا٬مٲم  ائِِع اإْلِ ـْ َذَ ٪ُمْؾ  :قِِبِْؿ ٩مٿِمََم َٕمَتڅمَٔمَع ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ِٰم

ؿْ  ا٬ْمٿَمْقَم َأ٫ْمټَمٻْمڈُم ٬َمٺُمْؿ ِديٽمَٺُمْؿ َوَأَْتټَْمڈُم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ڀمٶِْمټَمتِل َوَرِوٿمڈُم ٬َمٺُمُؿ ﴿ :هَلُ

ْٟماَلَم ِديٽمًڅم ـْ َٕمَرَك  :. ٪َمڅمَل ُٟمٸْمٿَمڅمنُ [0 :اٚمڅمئدة] ﴾اإْلِ يََمِن ٩َمټَم ـْ ِٙمٻَمِؾ اإْلِ ڇًم ِٰم َٙمٻمَّ

څم  ْٔمٽمَڅمُه، َو٫َمڅمَن ِِبَ څمُوڀًمڅم، َأدَّ اًل َأْو َِتَ ًَ ـْ َٕمَر٫َمپَمڅم ٫َم څم ٣ِمٽمَْدڀَمڅم ٫َمڅم٩مًِرا، َوَٰم َٗمڅمِ٘مًدا ٫َمڅمَن ِِبَ

ـَ ا٬مٽمَّڅمسِ  ـْ َٟمځَم٬َمَؽ ِٰم ٽمَّڇُم َأْٔمٻمٷِْمپَمڅم ٣َمٽم ل َٰم ًُّ  ."٣ِمٽمَْدڀَمڅم ڀَمڅم٪ِمٲًمڅم، َهٺَمَذا ا٬م

 ّم مخًڇم أٔمقاب: وا٬مٺمالم ّم هذا ا٬مٌڅمب ٘مٮم 

 أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ قمغم ُم٤م شم٘مدم. إول:

 أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص. ا٬مثڅمين:

 أن إقمامل داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك اإليامن. ا٬مثڅم٬مډم:

اًمٕمالىم٦م سملم ُمًٛمك اإليامن واإلؾمالم واًمتح٘مٞمؼ أهن٤م إذا اضمتٛمٕم٤م  ا٬مرأمع:

وم٤مإلؾمالم يدل قمغم إقمامل اًمٔم٤مهرة واإليامن قمغم إقمامل اًم٤ٌمـمٜم٦م, وإذا 

اومؽمىم٤م دل يمؾ ُمٜمٝمام قمغم ُمٕمٜمك أظمر, وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف 
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ـْ َأْرسَمعٍ  آُُمُريُمْؿ سم٠َِمْرسَمٍع, َوَأهْن٤َميُمؿْ  " :ىَم٤مَل  ذم ىمّم٦م وومد قمٌد ىمٞمس ياَمِن سم٤ِمهلِل  :قَم اإْلِ

َه٤م هَلُْؿ, وَمَ٘م٤مَل " َ ًدا َرؾُمقُل اهللِ, » :, صُمؿه وَمنه ٓه اهللُ َوَأنه حُمَٛمه َٓ إًَِمَف إِ ؿَمَٝم٤مَدِة َأْن 

ـِ  وا مُخَُس َُم٤م هَمٜمِْٛمُتْؿ, َوَأهْن٤َميُمْؿ قَم يَم٤مِة, َوَأنه شُم١َمدُّ  اًمزه
ِ
اَلِة, َوإِيَت٤مء َوإىَِم٤مِم اًمّمه

ِ اًمدُّ  , َواحْلَٜمَْتِؿ, َواًمٜمهِ٘مػِم, َواعمَُْ٘مػمه
ِ
٤مء ٓه » :َزاَد ظَمَٚمٌػ ذِم ِرَواَيتِفِ  شسمه َٓ إًَِمَف إِ ؿَمَٝم٤مَدِة َأْن 

 , َوقَمَ٘مَد َواطِمَدًة.شاهللُ

 ومٗمن اإليامن سم٠مقمامل اإلؾمالم.

ىمقل أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء  :واعمراد سم٤مٓؾمتثٜم٤مءآؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن  اْلڅمٰمس:

 :قا إمم همػم ذًمؽ, واًمٜم٤مس ذم هذه اعم٠ًمًم٦م اٟم٘مًٛمقا إمم صمالصم٦م أىم٤ًمماهلل أو أرضم

ىمقم أوضمٌقا آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن, وىمقم طمرُمقه, وىمقم ضمقزوا إُمريـ 

وهذا أصح إىمقال
(1)

 . 

ويٙمقن آؾمتثٜم٤مء ضم٤ميًزا إذا يم٤من ظم٤ميًٗم٤م ُمـ شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ويمذا سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م 

اعم٠مُمقرات, أُم٤م إن يم٤من آؾمتثٜم٤مء قمغم خيتؿ ًمف, أو يم٤من قمٜمده شم٘مّمػم ذم ومٕمؾ 

 اًمِمؽ ومٝمذا حمرم ٓ ُيقز ىمٓمًٕم٤م.

وىمد ٟم٘مؾ أسمق يٕمغم إمج٤مع اًمًٚمػ قمغم ضمقاز آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن
(2)

. 

 

                                                           

 (.413البن تٌمٌة ) شاإلٌمان»راجع  (1)

 (.442ألبً ٌعلى ) شمسائل اإلٌمان» (2)
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 : (2/656يف ايؾضٜع١ ) -صمح٘ اهلل تعاىل  -قاٍ اآلدضٟ 

ُمـ صٗم٦م أهؾ احلؼ ممـ ذيمرٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن ٓ قمغم 

ضمٝم٦م اًمِمؽ, ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمؽ ذم اإليامن, وًمٙمـ ظمقف اًمتزيمٞم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ 

 هاُمـ اؾمتٙمامل اإليامن ٓ يدري أهق ممـ يًتحؼ طم٘مٞم٘م٦م اإليامن أم ٓ. 
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 [سنض ؽ٤ٞ َٔ فطا٥ٌ ايصخاب١ صضٞ اهلل عِٓٗ :تت١ُ] 

َٚٔ باب تت١ُ ايهالّ ْشنض ؽ٦ٝا َٔ فطا٥ٌ ايصخاب١ صضٞ اهلل 

 .عِٓٗ

ـَ ﴿ :ىم٤مل اهلل قَمزه َوضَمؾه  ـَ َوإڀَمٲَمڅمِر َوا٬مَِّذي ـَ اٚمُْپَمڅمِٗمِري ٬ُمقَن ِٰم څمٔمٹُِمقَن إَوَّ ًَّ َوا٬م

يِضَ اهلّلُ ٣َمٽمْپُمْؿ َورَ  څمٍن رَّ ًَ ٌَٶُمقُهؿ ٔمڃِمِْ٘م َتپَمڅم إمَّ ِري ََتْ ْؿ َٗمٽمَّڅمٍت جَتْ ُوقْا ٣َمٽمُْف َوَأ٣َمدَّ هَلُ

ـَ ٩مٿِمپَمڅم َأَٔمًدا َذ٬مَِؽ ا٬ْمٸَمْقُز ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿ  . [٥٤٤:اًمتقسم٦م] ﴾إهَْنڅَمُر َٙمڅم٬مِِدي

پِمْؿ ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  ًِ ْؿ َوَأڀمٸُم ـَ آَٰمٽمُقْا َوَهڅمَٗمُروْا َوَٗمڅمَهُدوْا ٔمځَِمْٰمَقاهِلِ إِنَّ ا٬مَِّذي

وْا ُأْو٬َمـئَِؽ َٔمٶْمٳُمپُمْؿ َأْو٬مٿَِمڅمء َٔمٶْمضٍ ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهللِّ ڀَمٮَمُ ـَ آَووْا وَّ  ﴾ َوا٬مَِّذي

 . [٫٦:إٟمٗم٤مل]

ـَ ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  ـَ آَٰمٽمُقْا َوَهڅمَٗمُروْا َوَٗمڅمَهُدوْا ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلّلِ َوا٬مَِّذي َوا٬مَِّذي

ؿ  څم هلَُّ َؽ ُهُؿ اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن َ٘مٹمًّ
وْا ُأو٬َمـئِ ڀَمٮَمُ ٷْمٸِمَرٌة َوِرْزٌق ٫َمِريؿآَووْا وَّ ـَ   ٰمَّ َوا٬مَِّذي

آَٰمٽمُقْا ِٰمـ َٔمٶْمُد َوَهڅمَٗمُروْا َوَٗمڅمَهُدوْا َٰمٶَمٺُمْؿ ٩َمځُمْو٬َمـئَِؽ ِٰمٽمٺُمْؿ َوُأْو٬ُمقْا إَْرَ٘مڅمِم 

ٍء ٣َمٻمٿِمؿ ٌَٶْمٍض ِّم ٫مَِتڅمِب اهللِّ إِنَّ اهللَّ ٔمٺُِمؾ  َرْ -٫٨:إٟمٗم٤مل] ﴾َٔمٶْمٳُمپُمْؿ َأْو٦َم ٔمِ

٫٩] . 

ـَ ُأْٙمِرُٗمقا ِٰمـ ِديڅمِرِهْؿ ﴿ :َوضَمؾه وىم٤مل قَمزه  ـَ ا٬مَِّذي ٬مٻِْمٸُمٹَمَراء اٚمُْپَمڅمِٗمِري

وَن اهللََّ َوَرُٟمق٬َمُف ُأْو٬َمئَِؽ ُهُؿ  ـَ اهللَِّ َوِرْوَقاڀًمڅم َوَيٽمٮُمُ ٌَْتٷُمقَن ٩َمٳْماًل ٰم  ْؿ َي
َوَأْٰمَقاهِلِ

څمِد٪ُمقن  ٌْ  ا٬مٲمَّ اَر َواإِليََمَن ِٰمـ ٪َم ُؤوا ا٬مدَّ ٌَقَّ ـَ َٕم ـْ َهڅمَٗمرَ َوا٬مَِّذي ٌُّقَن َٰم
إًَِمْٞمِٝمْؿ  ٻمپِِمْؿ حُيِ
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پِمْؿ َو٬َمْق ٫َمڅمَن ِِبِْؿ  ًِ َّڅم ُأوُٕمقا َوُيڂْمٖمُِروَن ٣َمَٛم َأڀمٸُم َوَٓ ََيُِدوَن ِّم ُصُدوِرِهْؿ َ٘مڅمَٗمڇًم ِم 

ِف ٩َمځُمْو٬َمئَِؽ ُهُؿ اٚمٸُْْمٻمُِحقن ًِ  . [٭-٬:احلنم] ﴾َٙمٲَمڅمَصڇٌم َوَٰمـ ُيقَق ٠ُمحَّ ڀَمٸْم

ـَ َيْذ٫ُمُروَن اهلّلَ ٪ِمٿَمڅمًٰمڅم َو٪ُمٶُمقًدا َو٣َمَٛمَ ُٗمٽمُقِِبِْؿ ا﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  ٬مَِّذي

ٌَْحڅمڀَمَؽ  ٽمَڅم َٰمڅم َٙمٻَمٹْمڈَم َهذا َٔمڅم١ماًِل ُٟم ََمَواِت َوإَْرِض َرٔمَّ ًَّ ُروَن ِّم َٙمٻْمِؼ ا٬م َوَيَتٸَمٺمَّ

ٽمَڅم إڀِمََّؽ َٰمـ ُٕمْدِٙمِؾ ا٬مٽمَّڅمَر ٩َمٹَمْد َأْٙمَزْيَتُف وَ  ٩َمٹِمٽمَڅم ٣َمَذاَب ا٬مٽمَّڅمر  ـْ َرٔمَّ َٰمڅم ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥َِِم ِٰم

ٽمَڅم  َأڀمٲَمڅمر  ٺُمْؿ ٩َمآَٰمٽمَّڅم َرٔمَّ ٽمَڅم َٟمټِمٶْمٽمَڅم ُٰمٽمَڅمِدًيڅم ُيٽمَڅمِدي ٬مإِِليََمِن َأْن آِٰمٽمُقْا ٔمَِرٔم  ٽمَڅم إڀِمَّ ٔمَّ رَّ

ٽمَڅم َٰمَع إْٔمَرار  ْر ٣َمٽمَّڅم َٟمٿم َئڅمٕمٽِمَڅم َوَٕمَق٩مَّ ٽمَڅم َوإٓمٽِمَڅم َٰمڅم َو٣َمد ٩َمڅم٨ْمٸِمْر ٬َمٽمَڅم ُذڀُمقَٔمٽمَڅم َو٫َمٸم  ٽمَڅم َرٔمَّ ٕمَّ

ٻمُِػ اٚمْٿِمٶَمڅمد  ِزڀَمڅم َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم إڀِمََّؽ َٓ ُُتْ ْؿ  ٣َمَٛم ُرُٟمٻمَِؽ َوَٓ ُُتْ ٩َمڅمْٟمَتَجڅمَب هَلُ

ـ َٔمٶْمٍض  ـ َذ٫َمٍر َأْو ُأڀمَثك َٔمٶْمٳُمٺُمؿ ٰم  ٽمٺُمؿ ٰم  ْؿ َأين  َٓ ُأِوٿمُع ٣َمټَمَؾ ٣َمڅمِٰمٍؾ ٰم  ُ َرِبُّ

ـَ َهڅمَٗمُروْا َوُأْٙمِرُٗمقْا ِٰمـ ِدَيڅم ِرِهْؿ َوُأوُذوْا ِّم َٟمٌٿِم٤ِم َو٪َمڅمَٕمٻُمقْا َو٪ُمتٻُِمقْا ٩َمڅم٬مَِّذي

ـ  تپَِمڅم إهَْنڅَمُر َٖمَقأًمڅم ٰم  ِري ِٰمـ ََتْ َرنَّ ٣َمٽمْپُمْؿ َٟمٿم َئڅمِِتِْؿ َوُْٕدِٙمٻَمٽمَّپُمْؿ َٗمٽمَّڅمٍت جَتْ ٫َُٕمٸم 

ـُ ا٬مثََّقاب ًْ  . [٩٭٥-٥٭٥:آل قمٛمران] ﴾٣ِمٽمِد اهللِّ َواهللُّ ٣ِمٽمَدُه ُ٘م

ْؿ ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  ـَ آَٰمٽمُقْا َٰمٶَمُف َٗمڅمَهُدوْا ٔمځَِمْٰمَقاهِلِ ُٟمقُل َوا٬مَِّذي ـِ ا٬مرَّ
٬َمـٺمِ

اُت َوُأْو٬َمـئَِؽ ُهُؿ اٚمُْٸْمٻمُِحقن  ْٜمَ ُؿ اْْلَ َؽ هَلُ
پِمْؿ َوُأْو٬َمـئِ ًِ ْؿ  َوَأڀمٸُم َأ٣َمدَّ اهللُّ هَلُ

ـَ ٩مٿِمپَمڅم َذ٬مَِؽ ا٬ْمٸمَ  تپَِمڅم إهَْنڅَمُر َٙمڅم٬مِِدي ِري ِٰمـ ََتْ  ﴾ْقُز ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿَٗمٽمَّڅمٍت جَتْ

 . [٭٬-٬٬:اًمتقسم٦م]
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څمِٗمْر ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهللِّ ََيِْد ِّم إَْرِض ُٰمَرا٨َمًَم ٫َمثًِٜما ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  َوَٰمـ ُُّيَ

َوَٟمٶَمڇًم َوَٰمـ ََيُْرْج ِٰمـ َٔمٿْمتِِف ُٰمپَمڅمِٗمًرا إ٦َِم اهللِّ َوَرُٟمق٬مِِف ُٖمؿَّ ُيْدِر٫ْمُف اٚمَْْقُت ٩َمٹَمْد َو٪َمَع 

ِ٘مٿمًَم  َأْٗمُرُه ٣َمٛم  . [٥٤٤:اًمٜم٤ًمء] ﴾اهللِّ َو٫َمڅمَن اهلّلُ ٨َمٸُمقًرا رَّ

تپِِمُؿ ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  ِري ِٰمـ ََتْ ـْ ٨ِمؾر جَتْ َوڀَمَز٣ْمٽمَڅم َٰمڅم ِّم ُصُدوِرِهؿ ٰم 

ـَذا َوَٰمڅم ٫ُمٽمَّڅم ٬مٽِمَپْمَتِدَي ٬َمْقٓ َأْن َهَداڀمَ  ټْمُد هللِِّ ا٬مَِّذي َهَداڀَمڅم هِلَ  ﴾څم اهللُّإهَْنڅَمُر َو٪َمڅم٬ُمقْا اْْلَ

 . [٨٧:إقمراف]

ِه َؤمڅِمٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِم ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  َدَك ٔمٽِمٮَْمِ َوَأ٬مََّػ َٔم٥ْمَ ٪ُمٻُمقِِبِْؿ  ُهَق ا٬مَِّذَي َأيَّ

ُف  َـّ اهللَّ َأ٬مََّػ َٔمٿْمٽمَپُمْؿ إڀِمَّ
څم َأ٬مَّٸَمڈْم َٔم٥ْمَ ٪ُمٻُمقِِبِْؿ َو٬َمـٺمِ ٬َمْق َأڀمٸَمٹْمڈَم َٰمڅم ِّم إَْرِض َْجٿِمٶمڅًم ٰمَّ

 . [٧٪-٦٪:إٟمٗم٤مل] ﴾َ٘مٺمٿِمؿ ٣َمِزيزٌ 

ـَ َهڅمَٗمُروْا ِٰمـ َٔمٶْمِد َٰمڅم ٩ُمتٽِمُقْا ُٖمؿَّ َٗمڅمَهُدوْا ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  ِذي َؽ ٬مٻِمَّ ُٖمؿَّ إِنَّ َرٔمَّ

ِ٘مٿمؿ وْا إِنَّ َرٔمََّؽ ِٰمـ َٔمٶْمِدَهڅم ٬َمٷَمٸُمقٌر رَّ  . [٥٥٤ :اًمٜمحؾ] ﴾َوَصَٝمُ

َئٽمَّپُمْؿ ِّم ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  ٌَق  ـَ َهڅمَٗمُروْا ِّم اهللِّ ِٰمـ َٔمٶْمِد َٰمڅم ٢ُمٻمټُِمقْا ٬َمٽمُ َوا٬مَِّذي

ٽمَڇًم َوَْٕٗمُر أِٙمَرِة َأ٫ْمَٝمُ ٬َمْق ٫َمڅمڀُمقْا َيٶْمٻَمټُمقن  ًَ ڀْمٿَمڅم َ٘م وْا َو٣َمَٛم  ا٬مدُّ ـَ َصَٝمُ ا٬مَِّذي

ٻُمقن ِْؿ َيَتَق٫مَّ  . [٨٦-٨٥:اًمٜمحؾ] ﴾َرِب 

ٶَمك  اهلل َُيِْزي َيْقَم َٓ ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  ًْ ـَ آَٰمٽمُقا َٰمٶَمُف ڀُمقُرُهْؿ َي ا٬مٽمٌَِّلَّ َوا٬مَِّذي

ٍء  ٽمَڅم َأَْتِْؿ ٬َمٽمَڅم ڀُمقَرڀَمڅم َوا٨ْمٸِمْر ٬َمٽمَڅم إڀِمََّؽ ٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ َٔم٥ْمَ َأْيِدُّيِْؿ َؤمځَِمْيََمهِنِْؿ َيٹُمق٬ُمقَن َرٔمَّ

 . [٬:اًمتحريؿ] ﴾٪َمِدير
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ـِ اٚمُْڂْمٰمِ  اهلل٬َمٹَمْد َريِضَ ﴿وىم٤مل  َجَرِة ٩َمٶَمٻمَِؿ َٰمڅم ِّم ٣َم ڈَم ا٬مٱمَّ ٌَڅميِٶُمقڀَمَؽ ََتْ ٽم٥َِم إِْذ ُي

ًٌڅم ْؿ ٩َمْتًحڅم ٪َمِري ٺمٿِمٽمَڇَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َوَأَٖمڅمَِبُ ًَّ  . [٥٬:اًمٗمتح] ﴾٪ُمٻُمقِِبِْؿ ٩َمځَمڀمَزَل ا٬م

ـْ َ٘مڅم﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  وَن َٰم دَّ َٓ جَتُِد ٪َمْقًٰمڅم ُيڂْمِٰمٽمُقَن ٔمڅِمهللَِّ َوا٬ْمٿَمْقِم أِٙمِر ُيَقادُّ

ْؿ ُأْو٬َمئَِؽ  اهللََّ َوَرُٟمق٬َمُف َو٬َمْق ٫َمڅمڀُمقا آَٔمڅمءُهْؿ َأْو َأْٔمٽمَڅمءُهْؿ َأْو إِْٙمَقاهَنُْؿ َأْو ٣َمٱِمَٜمَِتُ

تپَِمڅم  ِري ِٰمـ ََتْ ٽمُْف َوُيْدِٙمٻُمپُمْؿ َٗمٽمَّڅمٍت جَتْ َدُهؿ ٔمُِروٍح ٰم  ٫َمَتچَم ِّم ٪ُمٻُمقِِبُِؿ اإِليََمَن َوَأيَّ

ـَ ٩مٿِمپَمڅم رَ  َؽ ِ٘مْزُب اهللَِّ َأَٓ إِنَّ  اهلليِضَ إهَْنڅَمُر َٙمڅم٬مِِدي
٣َمٽمْپُمْؿ َوَرُوقا ٣َمٽمُْف ُأْو٬مَئِ

 . [٦٦:اعمج٤مدًم٦م] ﴾ِ٘مْزَب اهللَِّ ُهُؿ اٚمٸُْْمٻمُِحقن

څمِر ُرَْحَڅمء ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  اء ٣َمَٛم ا٬ْمٺُمٸمَّ ـَ َٰمٶَمُف َأ٠ِمدَّ ُٟمقُل اهللَِّ َوا٬مَِّذي ٌد رَّ َټمَّ ُمُّ

ـَ اهللَِّ َوِرْوَقاڀًمڅم ِٟمٿمََمُهْؿ ِّم  ٌَْتٷُمقَن ٩َمٳْماًل ٰم  ًدا َي ٶًمڅم ُٟمجَّ َٔمٿْمٽمَپُمْؿ َٕمَراُهْؿ ُر٫مَّ

ُجقِد َذ٬مَِؽ َٰمَثٻُمپُمْؿ ِّم ا٬متَّْقَراِة وَ  ًُّ ـْ َأَٖمِر ا٬م َٰمَثٻُمپُمْؿ ِّم اإِلڀمِجٿمِؾ ٫َمَزْرٍع ُوُٗمقِهپِمؿ ٰم 

اَع ٬مٿَِمٷِمٿمَظ ِِبُِؿ  رَّ َأْٙمَرَج ٠َمٴْمځَمُه ٩َمآَزَرُه ٩َمڅمْٟمَتٷْمٻَمَظ ٩َمڅمْٟمَتَقى ٣َمَٛم ُٟمق٪ِمِف ُيٶْمِجچُم ا٬مزُّ

څمَر َو٣َمَد  ٷْمٸِمَرًة َوَأْٗمًرا ٣َمٵمٿِمًَم  اهللا٬ْمٺُمٸمَّ څمِت ِٰمٽمْپُمؿ ٰمَّ څمِْلَ ـَ آَٰمٽمُقا َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲمَّ  ﴾ا٬مَِّذي

 . [٭٦:اًمٗمتح]

څمِت  اهللَو٣َمَد ﴿ :وىم٤مل قَمزه َوضَمؾه  څمِْلَ ـَ آَٰمٽمُقا ِٰمٽمٺُمْؿ َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲمَّ ا٬مَِّذي

ْؿ ِديٽمَپُمُؿ  َـّ هَلُ ٽمَ ٌْٻمپِِمْؿ َو٬َمٿُمټَمٺم  ـَ ِٰمـ ٪َم َتْخٻمٸَِمٽمَّپُمؿ ِّم إَْرِض ٫َمََم اْٟمَتْخٻَمَػ ا٬مَِّذي ًْ ٬َمٿَم

ـ َٔمٶْمِد  ٬َمٽمَّپُمؿ ٰم  ٌَد  ْؿ َو٬َمٿُم ٫ُمقَن ِب ا٬مَِّذي اْرَٕمڄَم هَلُ َٙمْق٩مپِِمْؿ َأْٰمٽمًڅم َيٶْمٌُُدوڀَمٽمِل َٓ ُي٧ْمِ

 .[٩٩:اًمٜمقر] ﴾٠َمٿْمًئڅم
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قَمٜمُْٝمْؿ  اهللَريِضَ  -وأومْمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ قمكم

 .-وأرو٤مهؿ

 :(-صضٞ اهلل عٓ٘-فُٔ فطا٥ٌ ايصزٜل األنرب )أبٛبهض 

 :ىم٤مل -ريض اهلل ٣مٽمف-قمـ اسمـ قم٤ٌمس (:2545ٰمڅم ٗمڅمء ٣مٽمد ا٬مٌخڅمري )

تِل َٙمٻمٿِماًل » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل  ـْ ُأٰمَّ ٬َمْق ٫ُمٽمڈُْم ُٰمتَِّخًذا ِٰم

ـْ َأِٙمل َوَصڅمِ٘مٌِل
ْذُت َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر َو٬َمٺمِ َ ُتَّ  .شَٓ

أن  (12719(، وٰمًٻمؿ )2893وّم ٘مديډم أب ٟمٶمٿمد ٣مٽمد ا٬مٌخڅمري )

ُه اهلل َٔم٥ْمَ أَ » :رؾمقل اهلل ضمٚمس قمغم اعمٜمؼمٮ وم٘م٤مل َ ٌٌْد َٙمٜمَّ ڀْمٿَمڅم ٣َم ْن ُيڂْمٕمٿَِمُف َزْهَرَة ا٬مدُّ

ٌَٺَمك َأُٔمقَٔمٺْمٍر َؤَمٺَمك، ٩َمٹَمڅمَل شَؤَم٥ْمَ َٰمڅم ٣ِمٽمَْدُه ٩َمڅمْٙمَتڅمَر َٰمڅم ٣ِمٽمَْدهُ  ٽمَڅم  :9 ٩َم
٩َمَدْيٽمَڅمَك ٔمِآَٔمڅمئِ

پَمڅمٕمٽِمَڅم، ٪َمڅمَل  ، َو٫َمڅمَن َأُٔمقَٔمٺْمٍر َأ٣ْمٻَمټَمٽمَڅم ٔمِِف.  :َوُأٰمَّ ُ  ٩َمٺَمڅمَن َرُٟمقُل اهلل ُهَق اٚمَُخٜمَّ

َـّ ا٬مٽمَّڅمِس ٣َم٤َمَّ ِّم َٰمڅم٬مِِف » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ُٟمقُل اهللَو٪َمڅمَل رَ  إِنَّ َأَٰم

ـْ 
ْذُت َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر َٙمٻمٿِماًل، َو٬َمٺمِ َ ُتَّ َٓ ٌَتِِف َأُٔمقَٔمٺْمٍر، َو٬َمْق ٫ُمٽمڈُْم ُٰمتَِّخًذا َٙمٻمِٿماًل،  َوُصْح

َّٓ َٙمقْ  ِجِد َٙمْقَٙمڇٌم9 إِ ًْ ٌْٹَم٥َمَّ ِّم اٚمَ َٓ ُٕم ُة اإِلْٟماَلِم   .شَٙمڇَم َأِب َٔمٺْمرٍ ُأُٙمقَّ

ريض اهلل -سمـ ُمًٕمقد قمـ قمٌداهلل :(1272وأٙمرج ٰمًٻمؿ ّم صحٿمحف )

ْذُت َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر َٙمٻمٿِماًل، » :ىم٤مل رؾمقل اهلل :ٮ ىم٤مل-٣مٽمف َ ُتَّ َٓ ٬َمْق ٫ُمٽمڈُْم ُٰمتَِّخًذا َٙمٻمٿِماًل 

ٌَٺُمْؿ َٙمٻمٿِماًل  َذ اهلل َصڅمِ٘م َ  .شَو٬َمٺمٽِمَُّف َأِٙمل َوَصڅمِ٘مٌِل، َو٪َمِد اُتَّ
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سمـ  قمـ قمٛمرو (:1273(، وٰمًٻمؿ )2551ا٬مٲمحٿمح٥م: ا٬مٌخڅمري )وّم 

اَلِٟمِؾ9 » :-ريض اهلل ٣مٽمف-اًمٕم٤مص ًُّ أن رٟمقل اهلل َٔمٶَمَثُف ٣َمَٛم َٗمٿْمِش َذاِت ا٬م

َٗمڅمِل؟  :٩َمٹُمٻْمڈُم  ش٣َمڅمئِٱَمڇمُ » :َأيُّ ا٬مٽمَّڅمِس َأَ٘مچمُّ إ٬َِمٿْمَؽ؟ ٪َمڅمَل  :٩َمځَمَٕمٿْمتُُف، ٩َمٹُمٻْمڈُم  ـَ ا٬مر  ِٰم

؟ ٪َمڅمَل  :٪ُمٻْمڈُم  شَأُٔمقَهڅم» :٩َمٹَمڅمَل  ـْ ـُ اَْلٴمَّڅمِب  ُٖمؿَّ ٣ُمټَمرُ » :ُٖمؿَّ َٰم ًٓ شْٔم  .ش9 ٩َمٶَمدَّ ِرَٗمڅم

ىم٤مل  :ىم٤مل -ريض اهلل ٣مٽمف-قمـ أيب هريرة (:2917وأٙمرج ٰمًٻمؿ )

ٌََح ِٰمٽمْٺُمُؿ ا٬مٿَمْقَم َصڅمئًَِم؟» :رؾمقل اهلل ـْ َأْص ـْ َٕمٌَِع » :َأڀَمڅم، ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل َأُٔمقَٔمٺْمرٍ  شَٰم ٩َمټَم

ـْ َأ١ْمٶَمَؿ ِٰمٽمْٺُمُؿ ا٬مٿَمْقَم » :َأڀَمڅم، ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل َأُٔمقَٔمٺْمرٍ  شٽمَڅمَزًة؟ِٰمٽمْٺُمُؿ ا٬مٿَمْقَم َٗم  ٩َمټَم

ٺمٿِمٽمًڅم؟ ًْ ـْ ٣َمڅمَد ِٰمٽمْٺُمُؿ ا٬مٿَمْقَم َٰمِريٳًمڅم؟» :َأڀَمڅم، ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل َأُٔمقَٔمٺْمرٍ  شِٰم ٪َمڅمَل  ش٩َمټَم

َّٓ » :َأڀَمڅم، ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلل :َأُٔمقَٔمٺْمرٍ  ـَ ِّم اْٰمِرٍئ إِ  .شَدَٙمَؾ اجَلٽمَّڇمَ َٰمڅم اْٗمَتټَمٶْم

يُمٜم٧ُْم  :ىم٤مل-ريض اهلل ٣مٽمف-قمـ أيب اًمدرداء (:2552وأٙمرج ا٬مٌخڅمري )

ٌَتِِف وَمَ٘م٤مَل  ـْ ُريْم ٌََؾ َأسُمقسَمْٙمٍر آظِمًذا سمَِٓمَرِف صَمْقسمِِف طَمتهك َأسْمَدى قَم ِٞم٢ِّمِْذ َأىْم ٤م قِمٜمَْد اًمٜمٌه ًً
ضَم٤مًمِ

ِلُّ  ٌُٺُمْؿ ٩َمٹَمْد » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اًمٜمٌه څم َصڅمِ٘م ٻمََّؿ، َو٪َمڅمَل  ش٨َمڅمَٰمرَ  َأٰمَّ ًَ إيِن   :٩َم

څم٬مُتُف َأْن َيٷْمٸِمَر ِٓم  ًَ ٣ْمڈُم إ٬َِمٿْمِف، ُٖمؿَّ ڀَمِدْٰمڈُم ٩َم ٌء ٩َمځَمْهَ ـِ اَْلٴمَّڅمِب َرْ ٫َمڅمَن َٔمٿْمٽمِل َؤَم٥ْمَ أْم

ٌَٻْمڈُم إ٬َِمٿْمَؽ ٩َمٹَمڅمَل  ٣ُمټَمَر ڀَمِدَم  َٖماَلًٖمڅم، ُٖمؿَّ إِنَّ  شَيٷْمٸِمُر اهلل ٬َمَؽ َيڅم َأَٔمڅم َٔمٺْمرٍ » :٩َمځَمَٔمك ٣َم٤َمَّ ٩َمځَم٪ْم

َؿ َأُٔمقَٔمٺْمٍر ٩َمٹَمڅم٬ُمقا ځَمَل َأٖمَّ ًَ ، ٩َمځَمَٕمك إ٦َِم ا٬مٽمٌَِّل   :٩َمځَمَٕمك َٰمٽمِْزَل َأِب َٔمٺْمٍر ٩َم صٛم اهلل -َٓ

َؿ ٩َمَجٶَمَؾ َوْٗمُف ا٬مٽمٌَِّل  -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ٻمَّ ًَ ُر َ٘متَّك -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٩َم َيَتټَمٶمَّ

ٌََتٿْمِف ٩َمٹَمڅمَل َأ٠ْمٸَمَؼ َأُٔمقَٔمٺْمٍر، ٩َمَجَثڅم ٣َمَٛم  َيڅم َرُٟمقَل اهلل، َواهلل َأڀَمڅم ٫ُمٽمڈُْم َأ٢ْمٻَمَؿ،  :ُر٫ْم
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، ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌَِّلُّ 
َٕم٥ْمِ  :إِنَّ اهلل َٔمٶَمَثٽمِل إ٬َِمٿْمٺُمْؿ ٩َمٹُمٻْمُتؿْ » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َٰمرَّ

ِف َوَٰمڅم٬مِِف، ٩َمپَمْؾ َأڀْمُتؿْ  :٫َمَذْٔمڈَم، َو٪َمڅمَل َأُٔمقَٔمٺْمرٍ  ًِ َٕمڅمِر٫ُمقا ِٓم  َصَدَق َوَواَٟمڅميِن ٔمٽِمَٸْم

, وَماَم ُأوِذَي سَمْٕمَدَه٤م. شَصڅمِ٘مٌِل شَملْمِ  َُمره

ريض -قمـ أيب هريرة (:1277(، وٰمًٻمؿ )2552وأٙمرج ا٬مٌخڅمري )

َٔمٿْمٽمَََم َراٍع ِّم » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل-اهلل ٣مٽمف

ٌَپَمڅم َ٘متَّك ا ْئچُم ٩َمځَمَٙمَذ ِٰمٽمْپَمڅم ٠َمڅمًة ٩َمٴَمٻَم ْئچُم ٨َمٽمټَِمِف ٣َمَدا ا٬مذ  ْٟمَتٽمٹَْمَذَهڅم، ٩َمڅم٬مَتٸَمڈَم إ٬َِمٿْمِف ا٬مذ 

ي :٩َمٹَمڅمَل ٬َمفُ  څم َراٍع ٨َمْٜمِ ٌُِع ٬َمٿْمَس هَلَ ًَّ څم َيْقَم ا٬م ـْ هَلَ ٌَْحڅمَن اهلل!  :٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمَّڅمُس  شَٰم ُٟم

ـُ ٔمِِف َو َأُٔمقَٔمٺْمٍر، َو٣ُمټَمُر، َوَٰمڅم َٖمؿَّ » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌَِّلُّ  ٩َمڃميِن  ُأوِٰم

 .شَٔمٺْمٍر َو٣ُمټَمرُ َأُٔمق

ريض -قمـ أيب هريرة  (:1282(، وٰمًٻمؿ )2553وأٙمرج ا٬مٌخڅمري )

َٔمٿْمٽمَڅم َأڀَمڅم ڀَمڅمِئٌؿ َرَأْيُتٽمِل » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل-اهلل ٣مٽمف

ـُ َأِب  ٪ُمَحڅم٩َمڇَم ٩َمٽمََزَع ٣َمَٛم ٪َمٻمٿِمچٍم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َد٬ْمٌق ٩َمٽمََز٣ْمڈُم ِٰمٽمْپَمڅم َٰمڅم ٠َمڅمَء اهلل، ُٖمؿَّ َأَٙمَذَهڅم أْم

څم َذڀُمقًٔمڅم َأْو َذڀُمقَٔم٥ْمِ َوِّم ڀَمْز٣ِمِف َوٶْمٌػ، َواهلل َيٷْمٸِمُر ٬َمُف َوٶْمٸَمُف ُٖمؿَّ اْٟمَتَحڅم٬َمڈْم ٨َمْرًٔمڅم  ِِبَ

َب  ـَ ا٬مٽمَّڅمِس َيٽمِْزُع ڀَمْزَع ٣ُمټَمَر َ٘متَّك َضَ څم ِٰم ٌْٹَمِريًّ ـُ اَْلٴمَّڅمِب ٩َمٻَمْؿ َأَر ٣َم ٩َمځَمَٙمَذَهڅم أْم

ـٍ   .شا٬مٽمَّڅمُس ٔمٶَِمٴَم

 :ىم٤مل -ريض اهلل ٣مٽمف-قمـ أيب هريرة ( وٰمًٻمؿ:2555و٩مٿمپمَم: ا٬مٌخڅمري )

ـْ » :َيُ٘مقُل  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل  ـْ َأڀْمٸَمَؼ َزْوَٗم٥ْمِ ِٰم َٰم
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ٌَْداهلل، َهَذا َٙمْٜمٌ ٬َمَؽ  ـْ َأْٔمَقاِب اجَلٽمَّڇِم َيڅم ٣َم ـَ ا٠َْٕمٿَمڅمِء ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل ُد٣ِمَل ِٰم ٍء ِٰم َرْ

ـْ ٫َمڅمَن َو٬مِ  اَلِة، َوَٰم ـْ َٔمڅمِب ا٬مٲمَّ اَلِة ُد٣ِمَل ِٰم ـْ َأْهِؾ ا٬مٲمَّ ـْ ٫َمڅمَن ِٰم ٻمَجٽمَّڇِم َأْٔمَقاٌب ٩َمټَم

ـْ  َد٪َمڇِم ُد٣ِمَل ِٰم ـْ َأْهِؾ ا٬مٲمَّ ـْ ٫َمڅمَن ِٰم ـْ َٔمڅمِب اجِلپَمڅمِد، َوَٰم ـْ َأْهِؾ اجِلپَمڅمِد ُد٣ِمَل ِٰم ِٰم

ٿَمڅمِم ُد٣مِ  ـْ َأْهِؾ ا٬مٲم  ـْ ٫َمڅمَن ِٰم َد٪َمڇِم، َوَٰم څمنِ َٔمڅمِب ا٬مٲمَّ يَّ ـْ َٔمڅمِب ا٬مرَّ  :٪َمڅمَل َأُٔمقَٔمٺْمرٍ  شَل ِٰم

پَمڅم َأَ٘مٌد  وَرٍة، ٩َمپَمْؾ ُيْد٣َمك ِٰمٽمْپَمڅم ٫ُمٻم  ـْ َضُ ـْ ٕمٻِْمَؽ إَْٔمَقاِب ِٰم ـْ ُيْد٣َمك ِٰم َهْؾ ٣َمَٛم َٰم

 َيْٕمٜمِل َأسَم٤م سَمْٙمٍر. شڀَمٶَمْؿ، َوإيِن  َأْرُٗمق َأْن َٕمٺُمقَن ِٰمٽمْپُمؿْ » :َيڅم َرُٟمقَل اهلل؟ ٪َمڅمَل 

-قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ( وٰمًٻمؿ:٥2563م: ا٬مٌخڅمري )وّم ا٬مٲمحٿمح

ځَم ِّم َٔمٿْمتِِف ُٖمؿَّ َٙمَرَج ٩َمٹُمٻْمڈُم » :-ريض اهلل ٣مٽمف ُف َٕمَقوَّ َـّ َرُٟمقَل اهلل،  :َأڀمَّ ٬مَزَٰم َٕ

َـّ َٰمٶَمُف َيْقِٰمل َهَذا ٪َمڅمَل  ٫َُمقڀَم َٕ ـِ ا٬مٽمٌَِّل   :َو ځَمَل ٣َم ًَ ِجَد ٩َم ًْ صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -٩َمَجڅمَء اٚمَ

َف َهڅم ُهٽمَڅم ٩َمَخَرْٗمڈُم ٣َمَٛم إِْٖمِرِه َأْٟمځَمُل ٣َمٽمُْف َ٘متَّك َدَٙمَؾ  :٩َمٹَمڅم٬ُمقا-وٟمٻمؿ َٙمَرَج َوَوٗمَّ

ـْ َٗمِريٍد َ٘متَّك ٪َمڄَم َرُٟمقُل اهلل  څم ِٰم ٌَڅمِب َؤَمڅمُِبَ ڈُم ٣ِمٽمَْد ا٬م ًْ صٛم -ٔمِْئَر َأِريٍس ٩َمَجٻَم

ځَم ٩َمٹُمټْمڈُم إ٬َِمٿْمِف، ٩َمڃمَِذا هُ -اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ َق َٗمڅم٬مٌِس ٣َمَٛم ٔمِْئِر َأِريٍس َ٘مڅمَٗمَتُف، ٩َمَتَقوَّ

٩ْمڈُم  ٻمَّټْمڈُم ٣َمٻَمٿْمِف ُٖمؿَّ اڀْمٮَمَ ًَ څم ِّم ا٬مٌِْئِر، ٩َم ُُهَ َّٓ ـْ َٟمڅم٪َمٿْمِف َوَد پَمڅم َو٫َمٱَمَػ ٣َم َط ٪ُمٸمَّ َوَٕمَقٟمَّ

ٌَڅمِب ٩َمٹُمٻْمڈُم  ڈُم ٣ِمٽمَْد ا٬م ًْ اَب َرُٟمقِل اهلل  :٩َمَجٻَم َـّ َٔمقَّ ٫َُمقڀَم صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -َٕ

ٌَڅمَب ٩َمٹُمٻْمڈُم ا٬مٿَمْقَم ٩َمَجڅمَء أَ  -وٟمٻمؿ ـْ َهَذا، ٩َمٹَمڅمَل َأُٔمقَٔمٺْمرٍ  :ُٔمقَٔمٺْمٍر ٩َمَد٩َمَع ا٬م  :َٰم

ٌْڈُم، ٩َمٹُمٻْمڈُم  :٩َمٹُمٻْمڈُم  َتځْمِذُن  :٣َمَٛم ِرْٟمٻمَِؽ ُٖمؿَّ َذَه ًْ َيڅم َرُٟمقَل اهلل، َهَذا َأُٔمقَٔمٺْمٍر َي

ُه ٔمڅِمجَلٽمَّڇمِ » :٩َمٹَمڅمَل  ْ ٌَٻْمڈُم  شاْئَذْن ٬َمُف َؤَم٧م  َِب ٔمَ  :٩َمځَم٪ْم ِٕ اْدُٙمْؾ َوَرُٟمقُل  :ٺْمرٍ َ٘متَّك ٪ُمٻْمڈُم 
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ـْ َيټِم٥ِم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهلل  َك ٔمڅِمجَلٽمَّڇِم، ٩َمَدَٙمَؾ َأُٔمقَٔمٺْمٍر ٩َمَجٻَمَس ٣َم ُ ٧ٌَم  ُي

َٰمٶَمُف ِّم ا٬مٹُمػ  َوَد٦مَّ ِرْٗمٻَمٿْمِف ِّم ا٬مٌِْئِر ٫َمََم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َرُٟمقِل اهلل 

ـْ َٟمڅم٪َمٿْمِف، ُٖمؿَّ َرَٗمٶْمڈُم  َو٫َمٱَمَػ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َصٽمََع ا٬مٽمٌَِّلُّ  ٣َم

ځُم َوَيٻْمَحٹُمٽمِل ٩َمٹُمٻْمڈُم  ڈُم، َو٪َمْد َٕمَر٫ْمڈُم َأِٙمل َيَتَقوَّ ًْ ا  :٩َمَجٻَم إِْن ُيِرِد اهلل ٔمٸُِماَلٍن َٙمْٜمً

ٌَڅمَب ٩َمٹُمٻْمڈُم  ُك ا٬م څمٌن حُيَر  ًَ ـْ َهَذا ٩َمٹَمڅمَل ٣ُمټَمرُ  :ُيِريُد َأَٙمڅمُه َيځْمِت ٔمِِف، ٩َمڃمَِذا إڀِْم ـُ  َٰم ْٔم

صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -٣َمَٛم ِرْٟمٻمَِؽ، ُٖمؿَّ ِٗمْئڈُم إ٦َِم َرُٟمقِل اهلل  :٩َمٹُمٻْمڈُم  :اَْلٴمَّڅمِب 

ٻمَّټْمڈُم ٣َمٻَمٿْمِف ٩َمٹُمٻْمڈُم  -وٟمٻمؿ ًَ َتځْمِذُن ٩َمٹَمڅمَل  َهَذا ٣ُمټَمرُ  :٩َم ًْ ـُ اَْلٴمَّڅمِب َي اْئَذْن ٬َمُف » :ْٔم

ُه ٔمڅِمجَلٽمَّڇمِ  ْ َك َرُٟمقُل اهلل  :٩َمِجْئڈُم ٩َمٹُمٻْمڈُم  شَؤَم٧م  َ اهلل ٣مٻمٿمف  صٛم-اْدُٙمْؾ َؤَم٧مَّ

ِّم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ٔمڅِمجَلٽمَّڇِم، ٩َمَدَٙمَؾ ٩َمَجٻَمَس َٰمَع َرُٟمقِل اهلل  -وٟمٻمؿ

ڈُم ٩َمٹُمٻْمڈُم  ًْ څمِرِه َوَد٦مَّ ِرْٗمٻَمٿْمِف ِّم ا٬مٌِْئِر، ُٖمؿَّ َرَٗمٶْمڈُم ٩َمَجٻَم ًَ ـْ َي إِْن ُيِرِد اهلل  :ا٬مٹُمػ  ٣َم

ٌَڅمَب ٩َمٹُمٻْمڈُم  ُك ا٬م څمٌن حُيَر  ًَ ا َيځْمِت ٔمِِف ٩َمَجڅمَء إڀِْم ـْ َهَذا، ٩َمٹَمڅمَل ٣ُمْثََمنُ  :ٔمٸُِماَلٍن َٙمْٜمً ـُ  َٰم ْٔم

څمنَ   -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٣َمَٛم ِرْٟمٻمَِؽ ٩َمِجْئڈُم إ٦َِم َرُٟمقِل اهلل  :٩َمٹُمٻْمڈُم  :٣َمٸمَّ

ُٕمُف ٩َمٹَمڅمَل  ْ » :٩َمځَمْٙمَٝمْ ٌُفُ اْئَذْن ٬َمُف َؤَم٧م   :٩َمِجْئُتُف ٩َمٹُمٻْمڈُم ٬َمفُ  شُه ٔمڅِمجَلٽمَّڇِم ٣َمَٛم َٔمٻْمَقى ُٕمٲِمٿم

َك َرُٟمقُل اهلل  َ ٌَُؽ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اْدُٙمْؾ َؤَم٧مَّ ٔمڅِمجَلٽمَّڇِم ٣َمَٛم َٔمٻْمَقى ُٕمٲِمٿم

يُؽ  ؼ  أَٙمِر. ٪َمڅمَل َذِ ـَ ا٬مٱمَّ ـُ ٔمْ  ٩َمَدَٙمَؾ ٩َمَقَٗمَد ا٬مٹُمػَّ ٪َمْد ُٰمٻمَِئ ٩َمَجٻَمَس ِوَٗمڅمَهُف ِٰم

ٌِْداهلل ٿمَّچِم  ٪َمڅمَل َٟمٶِمٿمُد  :٣َم ًَ ـُ اٚمُ ٌُقَرُهؿْ  :ْٔم ٬ْمُتپَمڅم ٪ُم  .ش٩َمځَموَّ
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 :-ريض اهلل ٣مٽمف- َٚٔ فطا٥ٌ عُض

-سمـ قمٌداهلل  قمـ ضم٤مسمر (، وٰمًٻمؿ:2568ڀمزيد ٣مٛم ٰمڅم ٕمٹمدم ّم ا٬مٌخڅمري )

َرَأْيُتٽمِل َدَٙمٻْمڈُم » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ىم٤مل اًمٜمٌل  :ىم٤مل-ريض اهلل ٣مٽمپمَم

َٰمٿْمٲَمڅمِء اْٰمَرَأِة َأِب ١َمٻمَحڇَم َوَٟمټِمٶْمڈُم َٙمٱَمٸَمڇًم ٩َمٹُمٻْمڈُم اجَلٽمَّڇَم،  ـْ َهَذا،  :٩َمڃمَِذا َأڀَمڅم ٔمڅِم٬مرُّ َٰم

ا ٔمٸِِمٽمَڅمئِِف َٗمڅمِرَيڇٌم ٩َمٹُمٻْمڈُم  :٩َمٹَمڅمَل  ـْ َهَذا، ٩َمٹَمڅمَل  :َهَذا ٔماَِلٌل، َوَرَأْيڈُم ٪َمٮْمً َ
٬مٶُِمټَمَر  :ٚمِ

َٕمَؽ ٩َمٹَمڅمَل ٣ُمټَمرُ ٩َمځَمَرْدُت َأْن َأْدُٙمٻَمُف، ٩َمځَمڀْمٵُمَر إ٬َِمٿْمِف ٩َمَذ  ل َيڅم  :٫َمْرُت ٨َمْٜمَ ٔمځَِمِب َوُأٰم 

 .شَرُٟمقَل اهلل، َأ٣َمٻَمٿْمَؽ َأ٨َمڅمرُ 

ريض اهلل -سمـ قمٛمر  قمـ قمٌداهلل ( وٰمًٻمؿ:2572وأٙمرج ا٬مٌخڅمري )

َٔمٿْمٽمَڅم َأڀَمڅم ڀَمڅمئٌِؿ إِْذ ُإٔمٿِمڈُم ٔمٹَِمَدٍح » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ىم٤مل اًمٜمٌل  :ىم٤مل-٣مٽمف

ْٔمڈُم  ـٍ ٩َم٧َمِ ٌَ ـْ ٬َم يَّ ِّم ٢ُمٸْمِري، َأْو ٪َمڅمَل ِّم َأ٢ْمٸَمڅمِري، ُٖمؿَّ ِٰم ََرى ا٬مر  َٕ ِٰمٽمُْف َ٘متَّك إيِن  

٬ْمَتُف ٪َمڅمَل  :٩َمٹَمڅم٬ُمقا شڀَمڅمَو٬ْمڈُم ٩َمٳْمٻَمُف ٣ُمټَمرَ  . ورؤي٤م شا٬مٶِمٻمؿَ » :َيڅم َرُٟمقَل اهلل، َٰمڅم َأوَّ

 إٟمٌٞم٤مء وطمل.

( ٥٭٪٧اًمٌخ٤مري رىمؿ ) -ريض اهلل ٣مٽمف-قمغم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وإمٸمٹمڅم:

َٔمٿْمٽمَڅم َأڀَمڅم ڀَمڅمئٌِؿ » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ٚمؿوُمً

ٌْٻُمُغ ا٬مثَّْدَي، َوِٰمٽمْپَمڅم َٰمڅم  َرَأْيڈُم ا٬مٽمَّڅمَس ٣ُمِرُوقا ٣َم٤َمَّ َو٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ٪ُمټُمٌص، ٩َمټِمٽمْپَمڅم َٰمڅم َي

هُ  ٌْٻُمُغ ُدوَن َذ٬مَِؽ، َو٣ُمِرَض ٣َم٤َمَّ ٣ُمټَمُر َو٣َمٻَمٿْمِف ٪َمټِمٿمٌص اْٗمَٞمَّ ًْمَتُف َي٤م  :اىَم٤مًُمق شَي وَماَم َأوه

ـَ » :َرؾُمقَل اهلل, ىَم٤مَل  ي  .شا٬مد 
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سمـ أيب وىم٤مص  قمـ ؾمٕمد (:1285( وٰمًٻمؿ )1572وأٙمرج ا٬مٌخڅمري )

 -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اؾْمَت٠ْمَذَن قُمَٛمُر قَمغَم َرؾُمقِل اهلل  :ىم٤مل -ريض اهلل ٣مٽمف-

تَٺْمثِْرڀَمفُ  ًْ ټْمٽمَُف َوَي ـْ ٪ُمَرْيٍش ُيٺَمٻم  څمٌء ِٰم ًَ
، ٩َمٻَمَمَّ اْٟمَتځْمَذَن ٣ُمټَمُر  َو٣ِمٽمَْدُه ڀمِ َـّ ٣َمڅم٬مٿَِمڇًم َأْصَقاُِتُ

ٌَْتِدْرَن اِْلَجڅمَب ٩َمځَمِذَن ٬َمُف َرُٟمقُل اهلل ـَ َي َوَرؾُمقُل  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- ٪ُمټْم

َأْوَحَؽ اهلل ِٟمٽمََّؽ َيڅم  :َيٳْمَحُؽ ٩َمٹَمڅمَل ٣ُمټَمــرُ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهلل 

ِء » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- َرُٟمــقَل اهلل، ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلل َٓ ـْ َهڂُم ٌْڈُم ِٰم ٣َمِج

ـَ َصْقَٕمَؽ أْمَتَدْرَن اِْلَجڅمَب  َـّ ٣ِمٽمِْدي، ٩َمٻَمَمَّ َٟمټِمٶْم ِت ٫ُم وَم٠َمْٟم٧َم َي٤م  :ىَم٤مَل قُمَٛمرُ  شا٬مالَّ

ـَ  ٌْ  .شَرؾُمقَل اهلل َأطَمؼُّ َأْن هَيَ

ٌْٜمَٜمِل, وَ  ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل ٣ُمټَمُر: ـه َأهَتَ ِٝم
ًِ اِت َأْٟمُٗم ـَ َرؾُمقَل اهلل َأْي قَمُدوه ٌْ صٛم -َٓ هَتَ

ـَ -اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ـْ َرؾُمقِل اهلل  :, ىُمْٚم صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -َٟمَٕمْؿ َأْٟم٧َم َأهْمَٚمُظ, َوَأوَمظُّ ُِم

َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِز ٔمٿَِمِدِه َٰمڅم » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-, ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل -وٟمٻمؿ

 َّٓ څم إِ ٿْمٴَمڅمُن ٪َمطُّ َٟمڅم٬مٺًِمڅم ٩َمجًّ ؽ٬َمٹِمٿَمَؽ ا٬مٱمَّ څم ٨َمْٜمَ ٩َمج   .ش ََٟمٻَمَؽ ٩َمجًّ

َصِٕمَد ُأطُمًدا َوَأسُمقسَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر  :ىم٤مل -ريض اهلل ٣مٽمف-سمـ ُم٤مًمؽ  وقمـ أٟمس

ٌُڈْم ُأُ٘مُد9 » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َوقُمْثاَمُنٮ وَمَرضَمَػ هِبِْؿ, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل  اْٖم

يٌؼ، َو٠َمپِمٿمَدانِ  ، َوِصد  ََم ٣َمٻَمٿْمَؽ ڀَمٌِل   (.٪٬٪٧ًمٌخ٤مري )رواه ا ش٩َمڃمڀِمَّ
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 :-ريض اهلل ٣مٽمف- َٚٔ فطا٥ٌ عجُإ

ِٗمْر » :ذم ؿم٠مٟمف-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ٟمزيد قمغم ُم٤م شم٘مدم ىمقل اًمٜمٌل  ـْ حَيْ َُم

ِة وَمَٚمُف » :وَمَحَٗمَرَه٤م قُمْثاَمُن, َوىَم٤مَل  شسمِْئَر ُروَُم٦َم وَمَٚمُف اجَلٜمه٦مُ  َز ضَمْٞمَش اًمُٕمْنَ ـْ ضَمٝمه َُم

َزُه قُمْثاَمُن. شاجلَٜمه٦مُ   وَمَجٝمه

ٌَٿْمَد اهلل" (:2585وأٙمرج ا٬مٌخڅمري ) ـَ ٣َمِدي   ٣مـ ٣ُم ـِ اِْلٿَمڅمِر9 َأنَّ  ْٔم ْٔم

َقرَ  ًْ
ـِ  اٚمِ ْْحَ ٌَْد ا٬مرَّ ـَ َِمَْرَٰمڇَم َو٣َم ـَ إَْٟمَقدِ  ْٔم َٓ  ْٔم ٌِْد َيٷُمقَث ٪َمڅم ـِ ٣َم َٰمڅم َيټْمٽمَٶُمَؽ َأْن  :ْٔم

َِٙمٿمِف ا٬مَق٬مٿِمِد9 ٩َمٹَمْد َأ٫ْمَثَر ا٬مٽمَّڅمُس ٩مٿِمِف، ٩َمٹَمٲَمْدُت ٬مٶُِمْثََمَن َ٘متَّك َٙمَرَج  ِٕ َؿ ٣ُمْثََمَن  ُٕمٺَمٻم 

اَلِة، ٪ُمٻْمڈُم  َڅم اٚمَْرُء،  :إِنَّ ِٓم إ٬َِمٿْمَؽ َ٘مڅمَٗمڇًم َوِهَل ڀَمٲِمٿمَحڇٌم ٬َمَؽ، ٪َمڅمَل  :إ٦َِم ا٬مٲمَّ َيڅم َأُّيُّ

٩ْمڈُم ٩َمَرَٗمٶْمڈُم إ٬َِمٿْمپِمْؿ إِْذ َٗمڅمَء  :اُه ٪َمڅمَل ُأرَ  :٪َمڅمَل َٰمٶْمټَمرٌ  َأ٣ُمقُذ ٔمڅِمهلل ِٰمٽمَْؽ9 ٩َمڅمڀْمٮَمَ

ًدا  :َٰمڅم ڀَمٲِمٿمَحُتَؽ؟ ٩َمٹُمٻْمڈُم  :َرُٟمقُل ٣ُمْثََمَن ٩َمځَمَٕمٿْمُتُف، ٩َمٹَمڅمَل  ٌَْحڅمڀَمُف َٔمٶَمډَم ُُمَټمَّ إِنَّ اهلل ُٟم

، َوَأڀْمَزَل ٣َمٻَمٿْمِف ا٬مٺمَِتڅمَب، وَ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- ـِ اْٟمَتَجڅمَب هلِلِ ٔمڅِمَْلؼ  َّ ٫ُمٽمڈَْم ِِم

ٌْڈَم َرُٟمقَل اهلل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َو٬مَِرُٟمق٬مِِف  ، َوَصِح 9 ٩َمپَمڅمَٗمْرَت اهِلْجَرَٕم٥ْمِ

 :َوَرَأْيڈَم َهْدَيُف َو٪َمْد َأ٫ْمَثَر ا٬مٽمَّڅمُس ِّم ٠َمځْمِن ا٬مَق٬مٿِمِد، ٪َمڅمَل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-

ـْ َٙمٻَمَص إَِٓمَّ  :٪ُمٻْمڈُم ؟, -ؿصٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻم-َأْدَر٫ْمڈَم َرُٟمقَل اهلل 
، َو٬َمٺمِ َٓ

َهڅم، ٪َمڅمَل  ـْ ٣ِمٻْمټِمِف َٰمڅم ََيْٻُمُص إ٦َِم ا٬مٶَمْذَراِء ِّم ِٟمْٞمِ ًدا  :ِٰم څم َٔمٶْمُد9 ٩َمڃمِنَّ اهلل َٔمٶَمډَم ُُمَټمَّ َأٰمَّ

ـِ اْٟمَتَجڅمَب هللِِ َو٬مَِرُٟمق٬مِِف َوآَٰمٽمڈُْم ٔمََِم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- َّ ، ٩َمٺُمٽمڈُْم ِِم ٔمڅِمَْلؼ 

ٌْڈُم َرُٟمقَل اهلل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف - ُٔمٶِمډَم ٔمِِف َوَهڅمَٗمْرُت اهِلْجَرَٕم٥ْمِ ٫َمََم ٪ُمٻْمڈَم، َوَصِح
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څمُه اهلل  -وٟمٻمؿ َٓ ٨َمٱَمٱْمُتُف َ٘متَّك َٕمَق٩مَّ صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -َؤَمڅمَيٶْمُتُف9 ٩َمَق اهلل َٰمڅم ٣َمٲَمٿْمُتُف َو

ـَ اَْلؼ   ُٖمؿَّ َأُٔمقَٔمٺْمٍر ِٰمْثٻُمُف، ُٖمؿَّ ٣ُمټَمُر ِٰمْثٻُمُف، ُٖمؿَّ , -وٟمٻمؿ اْٟمُتْخٻمٸِْمڈُم9 َأ٩َمٻَمٿْمَس ِٓم ِٰم

ْؿ؟ ٪ُمٻْمڈُم  څم َٰمڅم  :َٔمَٛم، ٪َمڅمَل  :ِٰمْثُؾ ا٬مَِّذي هَلُ ٌْٻُمٷُمٽمِل ٣َمٽمْٺُمْؿ، َأٰمَّ ٩َمََم َهِذِه إََ٘مڅمِديډُم ا٬مَّتِل َٕم

ٽمَځْمُٙمُذ ٩مٿِمِف ٔمڅِمَْلؼ  إِْن ٠َمڅمَء اهلل، ُٖمؿَّ َد٣َمڅم ٣َمٻمٿِمًّڅم9  ًَ ـْ ٠َمځْمِن ا٬مَق٬مٿِمِد9 ٩َم ٩َمځَمَٰمَرُه َذ٫َمْرَت ِٰم

 .شَأْن ََيْٻمَِدُه ٩َمَجٻَمَدُه َٖمََمڀم٥ِمَ 

ـُ َُمْقَه٥ٍم, ىَم٤مَل (: 2587وأٙمرج ر٪مؿ ) ـْ َأْهِؾ  :قمـ قُمْثاَمُن اسْم ضَم٤مَء َرضُمٌؾ ُِم

ٌَْٞم٧َمٮ وَمَرَأى ىَمْقًُم٤م ضُمُٚمقؾًم٤م, وَمَ٘م٤مَل   اًمَ٘مْقُم؟ وَمَ٘م٤مًُمقا :ُِمٍْمَ طَم٩مه اًم
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم  :َُم

 ىُمَرْيٌش, ىَم٤مَل 
ِ
ء َٓ ـِ  :َه١ُم ْٞمُخ ومِٞمِٝمْؿ؟ ىَم٤مًُمقا وَمَٛم ٌُْداهلل :اًمِمه ـُ قُمَٛمَر, ىَم٤مَل  قَم ـَ  :سْم َي٤م اسْم

صْمٜمِل ٮ وَمَحدِّ
ٍ
ء ـْ َرْ َهْؾ شَمْٕمَٚمُؿ َأنه قُمْثاَمَن وَمره َيْقَم ُأطُمٍد؟ ىَم٤مَل  :قُمَٛمَر إيِنِّ ؾَم٤مِيُٚمَؽ قَم

ْ َيِْمَٝمْد؟ ىَم٤مَل  :َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل  ـْ سَمْدٍر, َومَل ُف شَمَٖمٞمه٥َم قَم ُف  :َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل  :شَمْٕمَٚمُؿ َأٟمه شَمْٕمَٚمُؿ َأٟمه

ْوَقاِنٮ وَمَٚمْؿ َيِْمَٝمْدَه٤م؟, ىَم٤مَل  ـْ سَمْٞمَٕم٦ِم اًمرِّ ـُ  :َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل  :شَمَٖمٞمه٥َم قَم , ىَم٤مَل اسْم اهلل َأيْمؼَمُ

٤م ومَِراُرُه َيْقَم ُأطُمٍد, وَم٠َمؿْمَٝمُد َأنه اهلل قَمَٗم٤م قَمٜمُْف َوهَمَٗمَر ًَمُف,  :قُمَٛمرَ  ْ ًَمَؽٮ َأُمه شَمَٕم٤مَل ُأسَملمِّ

َتُف سمِٜم٧ُْم َرؾُمقِل اهلل  ُف يَم٤مَٟم٧ْم حَتْ ـْ سَمْدٍرٮ وَم٢مِٟمه ٌُُف قَم ٤م شَمَٖمٞمُّ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َوَأُمه

إِنَّ ٬َمَؽ َأْٗمَر » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َويَم٤مَٟم٧ْم َُمِريَْم٦ًم, وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اهلل 

ـْ ٠َمپِمَد َٔمْدًرا َوَٟمپْمټَمفُ  َّ ْوَقاِنٮ وَمَٚمْق يَم٤مَن َأطَمٌد شَرُٗمٍؾ ِِم ـْ سَمْٞمَٕم٦ِم اًمرِّ ٌُُف قَم ٤م شَمَٖمٞمُّ , َوَأُمه

ٌََٕم٨َم َرؾُمقُل اهلل  ٌََٕمَثُف َُمَٙم٤مَٟمُف, وَم ـْ قُمْثاَمَن ًَم ٦َم ُِم ـِ َُمٙمه ٌَْٓم صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -َأقَمزه سمِ

٦َم, وَمَ٘م٤مَل  -وٟمٻمؿ ْوَقاِن سَمْٕمَد َُم٤م َذَه٥َم قُمْثاَمُن إمَِم َُمٙمه قُمْثاَمَن, َويَم٤مَٟم٧ْم سَمْٞمَٕم٦ُم اًمرِّ
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َب هِب٤َم شَهِذِه َيُد ٣ُمْثََمنَ » :سمَِٞمِدِه اًمُٞمْٛمٜمَك -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َرؾُمقُل اهلل  ٮ وَمَيَ

ـُ قُمٛمَ  شَهِذِه ٬مٶُِمْثََمنَ » :قَمغَم َيِدِه, وَمَ٘م٤مَل   اْذَه٥ْم هِب٤َم أَن َُمَٕمَؽ. :رَ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اسْم

٫َمڅمَن  :ىَم٤مًَم٧ْم -ريض اهلل ٣مٽمپمڈم-قمـ قَم٤مِيَِم٦َم  (:1192وأٙمرج ٰمًٻمؿ )

ـْ ٩َمِخَذْيِف َأْو  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َرُٟمقل اهلل  ُٰمٳْمٴَمِجٶًمڅم ِّم َٔمٿْمتِل ٫َمڅم٠ِمٸًمڅم ٣َم

َث، ُٖمؿَّ اْٟمَتځْمَذَن َٟمڅم٪َمٿْمِف، ٩َمڅمْٟمَتځْمَذَن َأُٔمقَٔمٺْمٍر9 ٩َمځَمِذَن ٬َمُف َوُهَق ٣َمَٛم ٕمٻِْمَؽ اْلَ  څمِل، ٩َمَتَحدَّ

َث، ُٖمؿَّ اْٟمَتځْمَذَن ٣ُمْثََمُن ٩َمَجٻَمَس َرُٟمقل اهلل  -٣ُمټَمُر9 ٩َمځَمِذَن ٬َمُف َوُهَق ٫َمَذ٬مَِؽ ٩َمَتَحدَّ

ٌد -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ى ٖمٿَِمڅمَٔمُف، ٪َمڅمَل ُُمَټمَّ َٓ َأ٪ُمقُل َذ٬مَِؽ ِّم َيْقٍم َواِ٘مٍد،  :َوَٟمقَّ َو

ٱَمڇُم َدَٙمَؾ َأُٔمقَٔمٺْمٍر، ٩َمٻَمْؿ َِتَْتشَّ ٬َمُف َومَلْ 
َث9 ٩َمٻَمَمَّ َٙمَرَج ٪َمڅم٬َمڈْم ٣َمڅمئِ ٩َمَدَٙمَؾ ٩َمَتَحدَّ

ڈَم َوَٟم  ًْ ٌَڅم٬مِِف، ُٖمؿَّ َدَٙمَؾ ٣ُمْثََمُن ٩َمَجٻَم ٌَڅم٬مِِف، ُٖمؿَّ َدَٙمَؾ ٣ُمټَمُر ٩َمٻَمْؿ َِتَْتشَّ ٬َمُف َومَلْ ُٕم ْيڈَم ُٕم قَّ

ـْ » :ٖمٿَِمڅمَٔمَؽ، ٩َمٹَمڅمَل  َٓ َأْٟمَتِحل ِٰم َتِحل ِٰمٽمُْف اٚماََلِئٺَمڇمُ  َأ ًْ  .شَرُٗمٍؾ َٕم
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 :-ريض اهلل ٣مٽمف- بٔ أبٞ طايب عًٞ :َٚٔ فطا٥ٌ صابعِٗ ٖٚٛ

ـُ ؾَمْٕمٍدٮ قمـ ؾَمْٝمُؾ  (:1395(، وٰمًٻمؿ )2692ٰمڅم أٙمرٗمف ا٬مٌخڅمري ) -سْم

 :٪َمڅمَل َيْقَم َٙمٿْمَٝمَ  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- َنَّ َرُٟمقَل اهلل أ» :-ريض اهلل ٣مٽمف

ٌُُّف اهلل »
اَيڇَم َرُٗماًل َيٸْمَتُح اهلل ٣َمَٛم َيَدْيِف، حُيچِمُّ اهلل َوَرُٟمق٬َمُف، َوحُيِ ٣ُْمٴم٥َِمَّ َهِذِه ا٬مرَّ َٕ

ْؿ ُيٶْمٴَمڅمَهڅم، ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل  شَوَرُٟمق٬ُمفُ  ُ ٌَڅمَت ا٬مٽمَّڅمُس َيُدو٫ُمقَن ٬َمٿْمٻَمَتپُمْؿ َأُّيُّ ٌََح  :٩َم ٩َمٻَمَمَّ َأْص

پُمْؿ َيْرُٗمقَن َأْن  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ا٬مٽمَّڅمُس ٨َمَدْوا ٣َمَٛم َرُٟمقِل اهلل  ٫ُمٻمُّ

ـَ ٣َم٤ِمُّ » :ُيٶْمٴَمڅمَهڅم، ٩َمٹَمڅمَل  ـُ َأِب ١َمڅم٬مچٍِم؟ َأْي اهلل َيٱْمَتٺمِل  ُهَق َيڅم َرُٟمقَل  :٩َمٹَمڅم٬ُمقا شْٔم

ٌَٲَمَؼ َرُٟمقُل اهلل  :٣َمٿْمٽمَٿْمِف، ٪َمڅمَل   -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٩َمځَمْرِٟمٻُمقا إ٬َِمٿْمِف9 ٩َمځُمِتَ ٔمِِف ٩َم

اَيڇَم، ٩َمٹَمڅمَل ٣َم٤ِم   ـْ ٔمِِف َوَٗمٌع9 ٩َمځَم٣ْمٴَمڅمُه ا٬مرَّ َأ َ٘متَّك ٫َمځَمْن مَلْ َيٺُم َيڅم  :ِّم ٣َمٿْمٽمَٿْمِف َوَد٣َمڅم ٬َمُف، ٩َمَٝمَ

َؽ َ٘متَّك َٕمٽمِْزَل » :ٻُمپُمْؿ َ٘متَّك َيٺُمقڀُمقا ِٰمْثٻَمٽمَڅم؟ ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقَل اهلل ُأ٪َمڅمٕمِ 
اڀْمٸُمْذ ٣َمَٛم ِرْٟمٻمِ

ـْ َ٘مؼ  اهلل ٩مٿِمِف9  ُهْؿ ٔمََِم ََيچُِم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ِٰم څمَ٘متپِِمْؿ، ُٖمؿَّ اْد٣ُمپُمْؿ إ٦َِم اإِلْٟماَلِم، َوَأْٙمِٝمْ ًَ
ٔمِ

َْن َُّيِْدَي اهلل ٔمَِؽ َرُٗماًل َواِ٘مًدا َٙمْٜمٌ  َٕ ُر ا٬مٽمَّٶَمؿِ ٩َمَقاهلل  ـْ َأْن َيٺُمقَن ٬َمَؽ ُْحْ  .ش٬َمَؽ ِٰم

َٓ َٕمْرَى َأْن َٕمٺُمقَن ِٰمٽم ل » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-وىم٤مل قمٜمف رؾمقل اهلل  َأ

ُف ٬َمٿْمَس ڀَمٌِل  َٔمٶْمِدي َّٓ َأڀمَّ ـْ ُٰمقَٟمك إِ رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ  شٔمټَِمٽمِْز٬َمڇِم َهڅمُروَن، ِٰم

 (.٦٨٤٨(, وُمًٚمؿ سمرىمؿ )٪٨٨٥)
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ٌَّڇَم، َؤَمَرَأ " أڀمف ٪َمڅمَل: -ريض اهلل ٣مٽمف-٣مٽمف ( 67وّم ٰمًٻمؿ ) َوا٬مَِّذي ٩َمٻَمَؼ اَْل

ل  إَِٓمَّ  ُف ٬َمٶَمپْمُد ا٬مٽمٌَِّل  إُٰم  ټَمڇَم9 إڀِمَّ ًَ َّٓ  :ا٬مٽمَّ ٌْٷِمٳَمٽمِل إِ َٓ ُي ، َو ـٌ َّٓ ُٰمڂْمِٰم ٌَّٽمِل إِ
َٓ حُيِ َأْن 

 . شُٰمٽمَڅم٩مٌِؼ 

ـْ ٫ُمٽمْ » :( وهمػمه ُمرومققًم٤م٩/٧٨٫وقمـ سمريدة قمٜمد أمحد ) ُه9 ٩َمٶَم٤ِم  َٰم َٓ ڈُم َٰمْق

هُ  َٓ  .شَٰمْق

ٖمؿ ٔمٹمٿمڇم ا٬مٶم٧مة و هؿ اٚمذ٫مقرون ّم ٘مديډم ٣مٌد ا٬مرْحـ ٔمـ ٣مقف ٣مٽمد 

َأُٔمق » قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ: اهللَصغمه ىم٤مل رؾمقل اهلل  ( ٪مڅمل:2636ا٬مٞمٰمذي )

ٽمَّڇمِ  ٽمَّڇِم، َو٣ُمْثََمُن ِّم اجْلَ ٽمَّڇِم، َو٣ُمټَمُر ِّم اجْلَ ٽمَّڇِم، َو١َمٻمَحڇُم ِّم َٔمٺْمٍر ِّم اجْلَ ، َو٣َم٤ِم  ِّم اجْلَ

ٽمَّڇِم،  ٽمَّڇِم، َوَٟمٶْمٌد ِّم اجْلَ ـُ ٣َمْقٍف ِّم اجْلَ ـِ ْٔم ْْحَ ٌُْد ا٬مرَّ ٽمَّڇِم، َو٣َم َٔمْٜمُ ِّم اجْلَ ٽمَّڇِم، َوا٬مزُّ اجْلَ

ٽمَّڇمِ  اِح ِّم اجْلَ رَّ ـُ اجْلَ ٌَٿْمَدَة ْٔم ٽمَّڇِم، َوَأُٔمق ٣ُم  .شَوَٟمٶِمٿمٌد ِّم اجْلَ

(, ٧٫٨٬ؾمٕمٞمد سمـ زيد أيًْم٤م قمٜمد اًمؽمُمذي )وضم٤مء احلدي٨م قمـ 

 واحلدي٨م طمًـ. 

قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ وهق قمٜمٝمؿ راٍض يمام  اهللوىمد ُم٤مت رؾمقل اهلل َصغمه 

قَمٜمُْف, وذيمر قمٚمًٞم٤م وقمثامن واًمزسمػم  اهلل( قمـ قمٛمر َريِضَ ٧٫٤٤ذم اًمٌخ٤مري )

 وـمٚمح٦م وؾمٕمًدا وؾمٕمٞمًدا.

قم اًمذيـ ٟمٍم اهلل هبؿ اًمديـ, وأقمز هذه إؿم٤مرات إمم ومْم٤ميؾ ه١مٓء اًم٘م

 هبؿ اعمًٚمٛملم.
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أن ٟمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ وٟمذيمر ومْم٤ميٚمٝمؿ وٟمٙمػ قمـ  وٰمـ ا٬مقاٗمٌڅمت جتڅمهپمؿ:

ٽمَڅم ا٨ْمٸِمْر ﴿ :ُم٤ًموهيؿ ًم٘مقل اهلل قَمزه َوضَمؾه  ـَ َٗمڅمُؤوا ِٰمـ َٔمٶْمِدِهْؿ َيٹُمق٬ُمقَن َرٔمَّ َوا٬مَِّذي

ٌَٹُمقڀَمڅم ٔمڅِمإِليََم  ـَ َٟم ٽمَڅم ٬َمٽمَڅم َوإِلْٙمَقاڀمٽِمَڅم ا٬مَِّذي ـَ آَٰمٽمُقا َرٔمَّ ِذي ٶَمْؾ ِّم ٪ُمٻُمقٔمٽَِمڅم ٨ِمالًّ ٬م ٻمَّ ِن َوَٓ جَتْ

ِ٘مٿمؿ  .[٥٤:احلنم] ﴾إڀِمََّؽ َرُؤوٌف رَّ

يڅم أمـ أٙمل، » :ىم٤مًم٧م ّم ٰمًٻمؿ:-ريض اهلل ٣مٽمپمڅم-وّم ٘مديډم ٣مڅمئٱمڇم 

 .شأٰمروا أن يًتٷمٸمروا هلؿ9 ٩مًٌقهؿ

 ش:ٰمٽمٵمقٰمتف»و٪مڅمل ا٬مًٸمڅمريٽمل ّم 

 وًمٞمس ذم إُم٦م يم٤مًمّمح٤مسم٦م

 

 اًمٗمْمؾ واعمٕمروف واإلص٤مسم٦مذم 

 
 ٕهنؿ ؿم٤مهدوا اعمخت٤مر

 

 وقم٤ميٜمقا إهار وإٟمقار

 
 وضم٤مهدوا ذم اهلل طمتك سم٤مٟم٤م

 

 ديـ اهلدى وىمد ؾمام إدي٤مٟم٤م

 
 وىمد أشمك ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ

 

 ُمـ ومْمٚمٝمؿ ُم٤م يِمٗمل ًمٚمٖمٚمٞمؾ

 
 وذم إطم٤مدي٨م وذم أصم٤مر

 

 وذم يمالم اًم٘مقم وإؿمٕم٤مر

 
 لُم٤م ىمد رسم٤م ُمـ أن حيٞمط ٟمٔمٛم

 

 قمـ سمٕمْمف وم٤مىمٜمع وظمذ ُمـ قمٚمٛمل

 
 واطمذر ُمـ اخلقض اًمذي ىمد يزري

 

 سمٗمْمٚمٝمؿ مم٤م ضمرى ًمق شمدري

 
 وم٢مٟمف قمـ اضمتٝم٤مد ىمد صدر

 

 وم٤مؾمٚمؿ أذل اهلل ُمـ هلؿ هجر

 
 وسمٕمدهؿ وم٤مًمت٤مسمٕمقن أطمرى

 

 سم٤مًمٗمْمؾ صمؿ شم٤مسمٕمقهؿ ـمرا 

 
 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ -
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 [نِ أصنإ اإلميإ؟ :ايفكض٠ ايجا١َٓ ٚايعؾضٕٚ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 يمؿ أريم٤من اإليامن؟ ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمٰمٽمڇم وا٬مٶم٧مون:

 يمؿ أريم٤من اإليامن؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ: -28

 ؾمت٦م أريم٤من.  ٩مٹمؾ:

ذم صحٞمح ُمًٚمؿ َأنه  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اخلٓم٤مب  طمدي٨م قمٛمر :واًمدًمٞمؾ

 :ؾم٠مًمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اإليامن وم٘م٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

ـَ ٔمڅِم٬ْمٹَمَدِر » ٺَمتِِف، َو٫ُمُتٌِِف، َوُرُٟمٻمِِف، َوا٬ْمٿَمْقِم أِٙمِر، َوُٕمڂْمِٰم
ـَ ٔمڅِمهلل، َوَٰماَلئِ َأْن ُٕمڂْمِٰم

هِ  ِه َوَذ  -ريرة وهق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب ه ،شصد٪مڈم» :، ٪مڅملشَٙمْٜمِ

 . -ريض اهلل قمٜمف

   :الشرح

سمٕمد أن ذيمر طمٗمٔمف اهلل ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًميؾ اإليامن ٟم٤مؾم٥م أن يذيمر أريم٤من 

 -اإليامن وهل إصقل اًمٕمٔم٤مم اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن, وضم٤مءت هب٤م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

وهل ؾمت٦م أريم٤من ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م وُم١مداه٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 إمم صالح اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ. 

٬مَّٿْمَس ا٬ْمِٝمَّ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىمقل اهلل  ن:وا٬مد٬مٿمؾ ٣مٛم هذه إر٫مڅمن ٰمـ ا٬مٹمرآ

ـَ ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقِم  ـْ آَٰم َـّ ا٬ْمِٝمَّ َٰم
ِق َواٚمَْٷْمِرِب َو٬َمَٰٺمِ ٌََؾ اٚم٧َْْمِ َأن ُٕمَق٬مُّقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ ٪ِم
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ٺَمڇِم َوا٬ْمٺمَِتڅمِب َوا٬مٽمٌٿم٥م َوإَٓمك اٚمَْڅمَل ٣َمَٛمَٰ ُ٘مٌ ِف َذِوي ا٬ْمٹُمْرَٔمكَٰ َوا٬ْمٿَمتَ 
ِٙمِر َواٚماََْلئِ ْٔ څمَٰمكَٰ ا

٫َمڅمَة  اَلَة َوإَٓمك ا٬مزَّ ٪َمڅمِب َوَأ٪َمڅمَم ا٬مٲمَّ ٻم٥َِم َوِّم ا٬مر 
څمئِ ًَّ ٌٿِمِؾ َوا٬م ًَّ ـَ ا٬م څم٫م٥َِم َوأْم ًَ َواٚمَْ

ٌَځْمِس  اِء َوِ٘م٥َم ا٬ْم َّ ٌَځْمَٟمڅمِء َوا٬ميَّ ـَ ِّم ا٬ْم څمٔمِِري َواٚمُْق٩ُمقَن ٔمٶَِمپْمِدِهْؿ إَِذا ٣َمڅمَهُدوا َوا٬مٲمَّ

ـَ َصَد٪ُمقا َوُأو َؽ ا٬مَِّذي
 . [144:اًمٌ٘مرة] ﴾٬َمَِٰئَؽ ُهُؿ اٚمُْتَّٹُمقنَ ُأو٬َمَٰئِ

ٍء َٙمٻَمٹْمٽمَڅمُه ٔمٹَِمَدرٍ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىمقًمف اهلل  ود٬مٿمؾ ا٬مٹمدر: څم ٫ُمؾَّ َرْ  ﴾إڀِمَّ

ٹْمُدوًرا﴿ :-قمز وضمؾ-, وىم٤مل [46:اًم٘مٛمر]  ﴾َو٫َمڅمَن َأْٰمُر اهلل ٪َمَدًرا ٰمَّ

 .[05:آطمزاب]

 -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اخلٓم٤مب  طمدي٨م قمٛمر وا٬مد٬مٿمؾ ٰمـ ا٬مًٽمڇم:

أن ٕمڂمٰمـ » :ؾم٠مًمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اإليامن وم٘م٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .شٔمڅمهلل، وٰمالئٺمتف، و٫متٌف، ورٟمٻمف، وا٬مٿمقم أٙمر، وٕمڂمٰمـ ٔمڅم٬مٹمدر ٙمٜمه وذه

رسًم٤م, وسمدأ سمف ٕن طمؼ اهلل  -قمز وضمؾ-أن شم٘مر سم٤مهلل ش: أن شم١مُمـ سم٤مهلل» :٪مق٬مف

يتْمٛمـ أرسمٕم٦م  -قمز وضمؾ-هق اعم٘مدم رشم٦ٌم وًمٗمًٔم٤م واإليامن سم٤مهلل  -قمز وضمؾ-

أريم٤من اإليامن سمقضمقده ورسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف وأؾماميف وصٗم٤مشمف وإدًم٦م قمغم 

 وضمقده قم٘مٚمٞم٦م وطمًٞم٦م وومٓمري٦م وٟم٘مٚمٞم٦م. 

 و٪مد أ٘مًـ ٰمـ ٪مڅمل: 

 شمدل قمغم أٟمف واطمد.   وذم يمؾ رء ًمف آي٦م 
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  393 
 

  

َٓ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ټْمُس َوا٬ْمٹَمټَمُر  ٿْمُؾ َوا٬مٽمَّپَمڅمُر َوا٬مٱمَّ ـْ آَيڅمٕمِِف ا٬مٻمَّ َوِٰم

څمُه  َـّ إِن ٫ُمٽمُتْؿ إِيَّ ٻْمٹَمټَمِر َواْٟمُجُدوا هللَِِّ ا٬مَِّذي َٙمٻَمٹَمپُم
َٓ ٬مِ ټْمِس َو ُجُدوا ٬مٻِمٱمَّ ًْ َٕم

ٌُُدونَ   . [04:ومّمٚم٧م] ﴾َٕمٶْم

ٔمِِؾ ٫َمٿْمَػ ُٙمٻمٹَِمڈْم ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ََمِء ٫َمٿْمَػ  َأ٩َماَل َيٽمْٵُمُروَن إ٦َِم اإْلِ ًَّ َوإ٦َِم ا٬م

ٌَڈْم  ُر٩مٶَِمڈْم  ٌَڅمِل ٫َمٿْمَػ ڀُمٲِم َْرِض ٫َمٿْمَػ ُٟمٴمَِحڈْم  َوإ٦َِم اجْلِ ْٕ  ﴾َوإ٦َِم ا

 .[53 - 14 :اًمٖم٤مؿمٞم٦م]

 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وم٘مد ؾمئؾ اًمٜمٌل واإليَمن ٔمڅمهلل أ٩مٳمؾ ا٣ٕمَمل: 

قمـ  [أظمرضمف اًمٌخ٤مري شإيَمٌن ٔمڅمهلل وٗمپمڅمد ّم ٟمٌٿمٻمف :ٶمټمؾ أ٩مٳمؾ ٪مڅملأي ا٬م]»

 . -ريض اهلل قمٜمف-أيب ذر 

ُٟمقل ٔمََِم ُأڀمِزَل إ٬َِمٿْمِف ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  وهق ٟمٌٿمؾ اٚمڂمٰمٽم٥م: ـَ ا٬مرَّ آَٰم

 َٓ ـَ ٔمڅِمهلل َوَٰماَلئِٺَمتِِف َو٫ُمُتٌِِف َوُرُٟمٻمِِف  ِف َواٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن ٫ُمؾ  آَٰم ٔم  ـ ِٰمـ رَّ ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ٰم  ڀُمٸَمر 

ُٟمٻمِفِ   .[552:اًمٌ٘مرة] ﴾رُّ

قمز -ُماليٙم٦م اهلل هؿ ضمٜمقده وظمٚم٘مف ظمٚم٘مٝمؿ اهلل ش: وُماليٙم٦م» :٪مق٬مف 

 ُمـ ٟمقر.  -وضمؾ

ُٙمٻمؼ اجلـ ٰمـ ڀمڅمر وُٙمٻمؼ اٚمالئٺمڇم ]» :يمام ذم طمدي٨م قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 [أظمرضمف ُمًٚمؿ.  شٰمـ ڀمقر وٙمٻمؼ اإلڀمًڅمن ِمڅم ُذ٫مر ٬مٺمؿ
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َّٓ ُهَق َوَٰمڅم ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل وهؿ ظمٚمؼ يمثػم  َؽ إِ َوَٰمڅم َيٶْمٻَمُؿ ُٗمٽمُقَد َرٔم 

٧ٌََمِ  َّٓ ِذ٫ْمَرىَٰ ٬مٻِْم  .[01:اعمدصمر] ﴾ِهَل إِ

ومٛمـ أسمٖمْمٝمؿ أو يمٗمر أو يمذب سمقاطمد ُمٜمٝمؿ  وٓ َيقز ا٬متٸمريؼ ٔمٿمٽمپمؿ:✍ 

ا هلل َِّ َوَٰماَلئِٺَمتِفِ ﴿ :-قمز وضمؾ-يم٤من ُمـ اًمٙم٤مومريـ ىم٤مل اهلل   َٰمـ ٫َمڅمَن ٣َمُدوًّ

ـَ  يَؾ َوِٰمٿمٺَمڅمَل ٩َمڃمِنَّ اهلل ٣َمُدو  ٬م ٻْمٺَمڅم٩مِِري  .[65:اًمٌ٘مرة] ﴾َوُرُٟمٻمِِف َوِٗمْٝمِ

 ٫مثًٜما ٰمـ أوصڅم٩مپمؿ ّم ٫متڅمٔمف:  -٣مز وٗمؾ  -و٪مد ذ٫مر اهلل ☜

 اًمّم٤مومقن واعمًٌحقن.  ٩مټمٽمپمؿ:

 اعمرؾمالت واًمٕم٤مصٗم٤مت واًمٜم٤مذات واًمٗم٤مرىم٤مت. وٰمٽمپمؿ:

 اعم٘مًامت.  وٰمٽمپمؿ:

ٓ يٶمٲمقن اهلل ٰمڅم أٰمرهؿ ويٸمٶمٻمقن ٰمڅم ]﴿ :-وضمؾقمز -طم٤مهلؿ يمام ىم٤مل اهلل 

 [. ﴾يڂمٰمرون

٬مٹمد رأيڈم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل اًمٜمٌل وهؿ ِمٻمق٪مڅمت ٣مٵمٿمټمڇم:

شٗمٝميؾ ٬مف ٟمتَمئڇم ٗمٽمڅمح ٟمڅمد ٣مٵمؿ ٙمٻمٹمف ٰمڅم ٔم٥م ا٬مًَمء وإرض
(1)

ُمتٗمؼ  

 قمٚمٞمف, قمـ قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

                                                           
 .(144), واإلمام مسلم يف صحيحو (0505)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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٣مـ ٰمٻمؽ ٰمـ  أذن ٓم أن أ٘مدث» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وىم٤مل اًمٜمٌل 

ْحٻمڇم ا٬مٶمرش ٰمڅم ٔم٥م ٠محټمڇم أذڀمف إ٦م ٣مڅمٕمٹمف ٰمًٜمة ٟمٌٶمَمئڇم ٣مڅمم ٪مد ٰمر٪مڈم 

شرٗماله ّم إرض ا٬مًٸمٛم
(1)

 ريض اهلل قمٜمف.-, أظمرضمف أسمق داود قمـ ضم٤مسمر 

 . -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمٚمؽ اًمقطمل وهق ضمؼميؾ  ٩مټمٽمپمؿ:

قمٚمٞمف -, واإلمج٤مع قمغم أٟمف إهاومٞمؾ اعمٚمؽ اعمقيمؾ سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر وٰمٽمپمؿ:

 . -ماًمًال

َوڀَمڅمَدْوا َيڅم َٰمڅم٬مُِؽ ٬مٿَِمٹْمِض :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل ُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر:  وٰمٽمپمؿ:

څم٫مُِثقنَ   .[44:اًمزظمرف] ﴾٣َمٻَمٿْمٽمَڅم َرٔمَُّؽ ٪َمڅمَل إڀِمَّٺُمؿ ٰمَّ

 وٓ يث٧ٌم أن اؾمٛمف روقان.ظم٤مزن اجلٜم٦م:  وٰمٽمپمؿ:

 وٓ يث٧ٌم أن اؾمٛمف قمزرايٞمؾ. ُمٚمؽ اعمقت:  وٰمٽمپمؿ:

 . -قمٚمٞمف اًمًالم-اعمٚمؽ اعمقيمؾ سم٤مًم٘مٓمر, وهق ُمٞمٙم٤ميٞمؾ  وٰمٽمپمؿ:

ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر يمؾ يقم أظمر ُم٤م  وٰمٽمپمؿ:

 قمٚمٞمٝمؿ. 

 اعماليٙم٦م اعمقيمٚم٦م سم٤مٕرطم٤مم.  وٰمٽمپمؿ:

 ُمٚمؽ اجل٤ٌمل. وٰمٽمپمؿ:

                                                           
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم (4454)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)

(545) . 
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 وُم٤م ُمـ طمريم٦م وٓ ؾمٙمٜم٦م ذم هذا اًمٕم٤ممل إٓ ويمؾ هب٤م ُماليٙم٦م ي٘مقُمقن هب٤م.  

ـْ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٸَمٵُمقڀَمُف ِٰم ـْ َٙمٻْمٸِمِف حَيْ ـ َٔم٥ْمِ َيَدْيِف َوِٰم ٌَڅمٌت ٰم  ٬َمُف ُٰمٶَمٹم 

 . [11:اًمرقمد] ﴾َأْٰمِر اهلل

َّٓ ٬َمَدْيِف َر٪ِمٿمچٌم ٣َمتٿِمٌد ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل  څم َيٻْمٸِمُظ ِٰمـ ٪َمْقٍل إِ  .[15:ق] ﴾ٰمَّ

ُمٜمٝمؿ اًمّم٤موم٤مت واعمًٌح٤مت واًمت٠مٟمٞم٨م  :ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل

-سمـ ضمٜمدب  ًمٚمجامقم٤مت ٓ إومراد وم٢مهنؿ رضم٤مل يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م ؾمٛمرة

 شٰمـ هذا ا٬مرٗمؾ ا٬مذي حيش ا٬مٽمڅمر» :-ريض اهلل قمٜمف
(1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. 

َوَٗمٶَمٻُمقا اْٚمَاَلئِٺَمڇَم ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  وإڀمَم وصٸمپمؿ ٔمڅمإلڀمڅمث ا٬مٺمٸمڅمر9

ٌَڅمُد ا ـَ ُهْؿ ٣ِم ځَم٬ُمقنَ ا٬مَِّذي ًْ ْؿ َوُي ـِ إڀَِمڅمًٖمڅم َأ٠َمپِمُدوا َٙمٻْمٹَمپُمْؿ َٟمُتٺْمَتچُم ٠َمپَمڅمَدُِتُ ْْحََٰ  ﴾ ٬مرَّ

 . [16:اًمزظمرف]

َـّ  ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم
ِق َواٚمَْٷْمِرِب َو٬َمٺمِ ٌََؾ اٚم٧َْْمِ ٬َمٿْمَس ا٬ْمِٝمَّ َأْن ُٕمَق٬مُّقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ ٪ِم

ِٙمِر  ْٔ ـَ ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقِم ا ـْ آَٰم  أي٦م. - ﴾ َواٚماََْلئِٺَمڇِم َوا٬ْمٺمَِتڅمِب َوا٬مٽمٌٿم٥ما٬ْمِٝمَّ َٰم

ومجٕمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اإليامن هق اإليامن هبذه اجلٛمٚم٦م, وؾمٛمك ُمـ 

 آُمـ هبذه اجلٛمٚم٦م ُم١مُمٜملم, يمام ضمٕمؾ اًمٙم٤مومريـ ُمـ يمٗمر هبذه اجلٛمٚم٦م. 

ـْ َيٺْمٸُمْر ٔمڅِمهلل َوَٰماَلئِٺَمتِِف َو٫ُمُتٌِِف َوُرُٟمٻمِِف َوا٬مْ ﴿ :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ِٙمِر ٩َمٹَمْد َوَٰم ْٔ ٿَمْقِم ا

ًٓ َٔمٶِمٿمًدا  . ﴾ َوؾَّ َواَل

                                                           

 . (4344)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتف, طمدي٨م 

أن ٕمڂمٰمـ » :ضمؼمايٞمؾ وؾم١ماًمف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اإليامن, وم٘م٤مل

 . شٔمڅمهلل وٰمالئٺمتف و٫متٌف ورٟمٻمف وا٬مٿمقم أٙمر، وٕمڂمٰمـ ٔمڅم٬مٹمدر ٙمٜمه وذه

ًمتل اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٝمذه إصقل ا

 وؾمالُمف, ومل ي١مُمـ هب٤م طم٘مٞم٘م٦م اإليامن إٓ أشم٤ٌمع اًمرؾمؾ. 

ومٝمؿ اعمقيمٚمقن سم٤مًمًاموات وإرض, ومٙمؾ طمريم٦م ذم اًمٕم٤ممل  وأٰمڅم اٚمالئٺمڇم: 

َراِت َأْٰمًرا ﴿ :ومٝمل ٟم٤مؿمئ٦م قمـ اعماليٙم٦م, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ََمِت  ﴿, ﴾ ٩َمڅمٚمَُْدٔم   ً ٩َمڅمْٚمُٹَم

 .  ﴾َأْٰمًرا 

وهؿ اعماليٙم٦م قمٜمد أهؾ اإليامن وأشم٤ٌمع اًمرؾمؾ, وأُم٤م اعمٙمذسمقن سم٤مًمرؾمؾ 

 هل اًمٜمجقم.  :اعمٜمٙمرون ًمٚمّم٤مٟمع ومٞم٘مقًمقن

وأهن٤م ُمقيمٚم٦م سم٠مصٜم٤مف  و٪مد دل ا٬مٺمتڅمب وا٬مًٽمڇم ٣مٛم أصٽمڅمف اٚمالئٺمڇم،

اعمخٚمقىم٤مت, وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ويمؾ سم٤مجل٤ٌمل ُماليٙم٦م, وويمؾ سم٤مًمًح٤مب واعمٓمر 

ُماليٙم٦م, وويمؾ سم٤مًمرطمؿ ُماليٙم٦م شمدسمر أُمر اًمٜمٓمٗم٦م طمتك يتؿ ظمٚم٘مٝم٤م, صمؿ ويمؾ 

سم٤مًمٕمٌد ُماليٙم٦م حلٗمظ ُم٤م يٕمٛمٚمف وإطمّم٤ميف ويمت٤مسمتف, وويمؾ سم٤معمقت ُماليٙم٦م, 

 وويمؾ سم٤مًم١ًمال ذم اًم٘مؼم ُماليٙم٦م, وويمؾ سم٤مٕومالك ُماليٙم٦م حيريمقهن٤م. 

وويمؾ سم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر ُماليٙم٦م, وويمؾ سم٤مًمٜم٤مر وإي٘م٤مده٤م وشمٕمذي٥م أهٚمٝم٤م 

رهت٤م ُماليٙم٦م, وويمؾ سم٤مجلٜم٦م وقمامرهت٤م وهمرؾمٝم٤م وقمٛمؾ آٓهت٤م ُماليٙم٦م, وقمام
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اعمرؾمالت قمروم٤م واًمٜم٤مذات ٟمنما  :وم٤معماليٙم٦م أقمٔمؿ ضمٜمقد اهلل, وُمٜمٝمؿ

 واًمٗم٤مرىم٤مت ومرىم٤م واعمٚم٘مٞم٤مت ذيمرا. 

اًمٜم٤مزقم٤مت همرىم٤م, واًمٜم٤مؿمٓم٤مت ٟمِمٓم٤م, واًم٤ًمسمح٤مت ؾمٌح٤م, : وٰمٽمپمؿ

 وم٤مًم٤ًمسم٘م٤مت ؾمٌ٘م٤م. 

 زضمرا, وم٤مًمت٤مًمٞم٤مت ذيمرا.  اًمّم٤موم٤مت صٗم٤م, وم٤مًمزاضمرات: وٰمٽمپمؿ

اًمٗمرق واًمٓمقايػ واجلامقم٤مت, اًمتل  :وُمٕمٜمك مجع اًمت٠مٟمٞم٨م ذم ذًمؽ يمٚمف

 . "مج٤مقم٦م  "و "ـم٤ميٗم٦م  "و "ومرىم٦م  " :ُمٗمرده٤م

ُماليٙم٦م اًمرمح٦م, وُماليٙم٦م اًمٕمذاب, وُماليٙم٦م ىمد ويمٚمقا سمحٛمؾ : وٰمٽمپمؿ

اًمٕمرش, وُماليٙم٦م ىمد ويمٚمقا سمٕمامرة اًمًاموات سم٤مًمّمالة واًمتًٌٞمح واًمت٘مديس, 

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ أصٜم٤مف اعماليٙم٦م اًمتل ٓ حيّمٞمٝم٤م إٓ اهلل. 

يِمٕمر سم٠مٟمف رؾمقل ُمٜمٗمذ ُٕمر ُمرؾمٚمف, ومٚمٞمس هلؿ ُمـ إُمر  "اعمٚمؽ  "وًمٗمظ 

  :ٚمف هلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر, وهؿ يٜمٗمذون أُمرهرء, سمؾ إُمر يم

ٌٹُِمقڀَمُف ٔمڅِم٬ْمٹَمْقِل َوُهْؿ ٔمځَِمْٰمِرِه َيٶْمټَمٻُمقنَ ﴿ ًْ َيٶْمٻَمُؿ َٰمڅم َٔم٥ْمَ َأْيِدُّيِْؿ َوَٰمڅم  ﴿, ﴾َٓ َي

َٓ َيٱْمٸَمٶُمقنَ ﴿, ﴾َٙمٻْمٸَمپُمؿْ  ـْ َٙمٱْمٿَمتِِف ُٰمٱْمٸِمٹُمقنَ  ﴿, ﴾َو ـِ اْرَٕمڄَم َوُهْؿ ِٰم َّٓ ٚمَِ , ﴾إِ

ـْ ٩َمْق٪ِمپِمْؿ َوَيٸْمٶَمٻُمقَن َٰمڅم ُيڂْمَٰمُرونَ ََيَڅم٩ُمقَن ﴿ ْؿ ِٰم ُ  . ﴾َرِبَّ

ومٝمؿ قم٤ٌمد ُمٙمرُمقن, ُمٜمٝمؿ اًمّم٤مومقن, وُمٜمٝمؿ اعمًٌحقن, ًمٞمس ُمٜمٝمؿ إٓ ًمف 

ُم٘م٤مم ُمٕمٚمقم, وٓ يتخٓم٤مه, وهق قمغم قمٛمؾ ىمد أُمر سمف. ٓ ي٘مٍم قمٜمف وٓ 
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َٓ ﴿ :يتٕمداه, وأقمالهؿ اًمذيـ قمٜمده ٌَڅمَدٕمِِف َو ـْ ٣ِم وَن ٣َم َتٺْمِٝمُ ًْ  َٓ َي

ونَ  َتْحِنُ ًْ ونَ  ﴿, ﴾َي َٓ َيٸْمُٞمُ ٿْمَؾ َوا٬مٽمَّپَمڅمَر  ٌ ُحقَن ا٬مٻمَّ ًَ  . ﴾ُي

ضمؼمايٞمؾ وُمٞمٙم٤ميٞمؾ وإهاومٞمؾ, اعمقيمٚمقن سم٤محلٞم٤مة,  وٰمٽمپمؿ إٰمالك ا٬مثالٖمڇم:

ومجؼميؾ ُمقيمؾ سم٤مًمقطمل اًمذي سمف طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب وإرواح, وُمٞمٙم٤ميٞمؾ ُمقيمؾ 

ومٞمؾ ُمقيمؾ سم٤مًمٜمٗمخ ذم سم٤مًم٘مٓمر اًمذي سمف طمٞم٤مة إرض واًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان, وإها

 اًمّمقر اًمذي سمف طمٞم٤مة اخلٚمؼ سمٕمد مم٤مهتؿ.

ومٝمؿ رؾمؾ اهلل ذم ظمٚم٘مف وأُمره, وؾمٗمراؤه سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده, يٜمزًمقن إُمر 

ُمـ قمٜمده ذم أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل, ويّمٕمدون إًمٞمف سم٤مُٕمر, ىمد أـم٧م اًمًاموات هبؿ, 

وطمؼ هل٤م أن شمئط, ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمقوع أرسمع أص٤مسمع إٓ وُمٚمؽ ىم٤ميؿ أو رايمع أو 

ضمد هلل, ويدظمؾ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم ؾمٌٕمقن أًمٗم٤م ٓ يٕمقدون إًمٞمف ؾم٤م

 آظمر ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ. 

واًم٘مرآن ممٚمقء سمذيمر اعماليٙم٦م وأصٜم٤مومٝمؿ وُمراشمٌٝمؿ, ومت٤مرة ي٘مرن اهلل شمٕم٤ممم 

اؾمٛمف سم٤مؾمٛمٝمؿ, وصالشمف سمّمالهتؿ, ويْمٞمٗمٝمؿ إًمٞمف ذم ُمقاوع اًمتنميػ, 

اًمدٟمق, وشم٤مرة يّمٗمٝمؿ وشم٤مرة يذيمر طمٗمٝمؿ سم٤مًمٕمرش ومحٚمٝمؿ ًمف, وسمراءهتؿ ُمـ 

 سم٤مإليمرام واًمٙمرم, واًمت٘مري٥م واًمٕمٚمق واًمٓمٝم٤مرة واًم٘مقة واإلظمالص. 

ـَ ٔمڅِمهلل َوَٰماَلئِٺَمتِِف َو٫ُمُتٌِِف َوُرُٟمٻمِفِ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  . ﴾ ٫ُمؾ  آَٰم

َّٓ ُهَق َواٚماََْلئِٺَمڇُم َوُأو٬ُمق ا٬ْمٶِمٻْمؿِ ﴿ َٓ إ٬َِمَف إِ ُف   .﴾ ٠َمپِمَد اهلل َأڀمَّ
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ـَ ا٬مٵمُّٻُمََمِت إ٦َِم ا٬مٽمُّقرِ ُهَق ا٬مَِّذي ﴿ ٺَمُتُف ٬مٿُِمْخِرَٗمٺُمْؿ ِٰم
 .﴾ُيٲَم٤م  ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َوَٰماَلئِ

ِْؿ َوُيڂْمِٰمٽمُقَن ٔمِِف ﴿ ٌ ُحقَن ٔمَِحټْمِد َرِب  ًَ ـْ َ٘مْق٬َمُف ُي ـَ حَيْټِمٻُمقَن ا٬ْمٶَمْرَش َوَٰم ا٬مَِّذي

ـَ آَٰمٽمُقا ِذي َتٷْمٸِمُروَن ٬مٻِمَّ ًْ  . اٟمتٝمك ُمـ ذح اًمٓمح٤موي٦م.﴾َوَي

 :-قمز وضمؾ-اعمٜمزًم٦م قمغم رؾمٚمف وهل يمت٥م يمثػمة ىم٤مل اهلل ش: يمتٌفو» :٪مق٬مف

ٌَٿم ٽمَڅمِت َوَأڀمَز٬ْمٽمَڅم َٰمٶَمپُمُؿ ا٬ْمٺمَِتڅمَب َواٚمْٿِمَزانَ ﴿  .[52:احلديد] ﴾٬َمٹَمْد َأْرَٟمٻْمٽمَڅم ُرُٟمٻَمٽمَڅم ٔمڅِم٬ْم

سم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر واًم٘مرآن وصحػ إسمراهٞمؿ,  ٬مٺمـ ٣مٻمټمٽمڅم ٰمٽمپمڅم:

  هل اًمتقراة. و٪مٿمؾ:وصحػ ُمقؾمك, 

وٟم١مُمـ سم٠مهن٤م ىمد همػمت وسمدًم٧م إٓ اًم٘مرآن ومٝمق يمت٤مب ُمٝمٞمٛمـ, وحمٗمقظ 

څم٩مٵُِمقنَ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  څم ٬َمُف َْلَ ٫ْمَر َوإڀِمَّ ٬ْمٽمَڅم ا٬مذ  ـُ ڀَمزَّ څم ڀَمْح  . [6:احلجر] ﴾إڀِمَّ

ـْ َ٘مٺمٿِمٍؿ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ َٙمٻْمٸِمِف َٕمٽمِْزيٌؾ ِٰم َٓ ِٰم ـْ َٔم٥ْمِ َيَدْيِف َو ٌَڅم١مُِؾ ِٰم َٓ َيځْمٕمٿِمِف ا٬ْم

 . [45 :ومّمٚم٧م] ﴾َْحٿِمٍد 

٪ًمڅم ٚم َڅم َٔم٥ْمَ َيَدْيِف ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ؼ  ُٰمٲَمد  َوَأڀمَز٬ْمٽمَڅم إ٬َِمٿْمَؽ ا٬ْمٺمَِتڅمَب ٔمڅِمْْلَ

ـَ ا٬ْمٺمَِتڅمِب َوُٰمپَمٿْمټِمٽمًڅم ٣َمٻَمٿْمفِ   . [45:يدةاعم٤م] ﴾ِٰم

أن ٟم١مُمـ سمف وسمام ضم٤مء ومٞمف وأٟمف يمالم اهلل همػم خمٚمقق ُمٜمف  ٩مٿمجچم ٣مٻمٿمٽمڅم:☜

سمدأ وإًمٞمف يٕمقد وأن ٟمٕمٛمؾ سمٛمحٙمٛمف وٟم١مُمـ سمُٛمتِم٤مهبف وٟمتٕمٌد سم٘مراءشمف آٟم٤مء 

 اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر. 
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ـِ اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ اسمـ قمٛمر   :ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قَم

َّٓ ِّم اٖمْ » َد إِ ًَ ٿْمِؾ، َوآڀَمڅمَء  :ٽمََت٥ْمِ َٓ َ٘م َرُٗمٌؾ إَٓمڅمُه اهلل ا٬ْمٹُمْرآَن ٩َمپُمَق َيٹُمقُم ٔمِِف آڀَمڅمَء ا٬مٻمَّ

ٿْمِؾ، َوآڀَمڅمَء ا٬مٽمَّپَمڅمرِ  ، ٩َمپُمَق ُيٽمٸِْمٹُمُف آڀَمڅمَء ا٬مٻمَّ ًٓ شا٬مٽمَّپَمڅمِر، َوَرُٗمٌؾ إَٓمڅمُه اهلل َٰمڅم
(1)

. 

ومٞم١مُمـ سمٛمـ أظمؼم  -قمز وضمؾ-أي واإليامن سمرؾمؾ اهلل ش: ورؾمٚمف» :٪مق٬مف

 ُمٜمٝمؿ.  -قمز وضمؾ-اهلل 

ًٓ وٟمٌٞم٤م.  -قمز وضمؾ-وىمد ىمص اهلل   قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمٝمؿ مخ٦ًم وقمنميـ رؾمق

ْ ڀَمٹْمٲُمْص ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ـ ملَّ ـ ٪َمٲَمٲْمٽمَڅم ٣َمٻَمٿْمَؽ َوِٰمٽْمپُمؿ ٰمَّ ِٰمٽمْپُمؿ ٰمَّ

 . [45:هم٤مومر] ﴾٣َمٻَمٿْمَؽ 

ْ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٌُْؾ َوُرُٟماًل ملَّ َوُرُٟماًل ٪َمْد ٪َمٲَمٲْمٽمَڅمُهْؿ ٣َمٻَمٿْمَؽ ِٰمـ ٪َم

َؿ اهلل ُٰمقَٟمكَٰ َٕمٺْمٻمٿِمًَم   .[134:اًمٜم٤ًمء] ﴾ڀَمٹْمٲُمٲْمپُمْؿ ٣َمٻَمٿْمَؽ َو٫َمٻمَّ

 : ىمقًمفو٪مد ڀمٵمټمپمڅم ٔمٶمٳمپمؿ ّم 

 ُمـ سمٕمد قمنم ويٌ٘مك ؾمٌٕم٦م وهـؿ   ذم شمٚمؽ طمجتٜم٤م ُمٜمٝمـؿ صمامٟمٞمـــــ٦م 

 ذو اًمٙمٗمؾ آدم سم٤معمخت٤مر ىمد ظمتٛمقا   إدريس هقد ؿمٕمٞم٥م ص٤مًمح ويمذا 

ُتٽمڅم إَٓمٿمٽمڅمهڅم إِٔمراهٿمَؿ ٣َمٛم ٪َمقِٰمِف ڀَمر٩َمُع ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  َوٕمٻِمَؽ ُ٘مجَّ

َوَوَهٌٽمڅم ٬َمُف إِٟمحڅمَق َوَيٶمٹمقَب ٫ُمالًّ  َدَرٗمڅمٍت َٰمـ ڀَمٱمڅمُء إِنَّ َرٔمََّؽ َ٘مٺمٿمٌؿ ٣َمٻمٿمٌؿ 

تِِف داو يَّ وَد َوُٟمٻَمٿمَمَن َوَأّيقَب َويقُٟمَػ َهَديٽمڅم َوڀمقً٘مڅم َهَديٽمڅم ِٰمـ ٪َمٌُؾ َوِٰمـ ُذر 

                                                           
 .(512), واإلمام مسلم يف صحيحو (4256)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٽم٥َم  ًِ َوَز٫َمِرّيڅم َوحَيٿمك َو٣مٿمًك  َوٰمقٟمك َوهڅمروَن َو٫َمذ٬مَِؽ ڀَمجِزي اٚمُح

ـَ ا٬مٲّمڅمِْل٥مَ  ٻمٽمڅم َوإ٬ِمٿمڅمَس ٫ُمؾ  ِٰم َع َويقڀُمَس َو٬مق١ًمڅم َو٫ُمالًّ ٩َمٳمَّ ًَ َوإِٟمَم٣مٿمَؾ َوا٬مٿَم

 .[53-50 :إٟمٕم٤مم] ﴾٣َمَٛم ا٬مٶمڅمٚم٥َمَ 

وٟم١مُمـ سم٠من حمٛمًدا آظمرهؿ, ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٓمٞمٕمف ومٞمام أُمر وٟمّمدىمف ومٞمام 

إٓ سمام  -قمز وضمؾ-أظمؼمه وأن ٟمٜمتٝمل قمام هنك قمٜمف وزضمر وأن ٓ يٕمٌد اهلل 

صغم اهلل  -ذع وٟم١مُمـ أن يمؾ رؾمقل يم٤من يرؾمؾ إمم ىمقُمف ظم٤مص٦م إٓ اًمٜمٌل

 وم٢مٟمف أرؾمؾ إمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م.  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

-سمـ قمٗم٤من  واعمراد سمف اًم٘مؼم وُم٤م سمٕمده ومٕمـ قمثامن ش:واًمٞمقم أظمر» :٪مق٬مف 

ا٬مٹمٝم أول » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٞمام يرويف قمـ اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف

شٰمٽمڅمزل أٙمرة ٩مټمـ ٟمٻمؿ ٰمٽمف ٩مَم ٔمٶمده أين
(1)

 أظمرضمف أمحد. 

ويدظمؾ ذم اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر اإليامن سم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر وشمٓم٤مير  ☜

 :-قمز وضمؾ-ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمٕم٤ٌمد, ىم٤مل اهلل  -قمز وضمؾ-اًمّمحػ وجملء اهلل 

َؽ َأْو َيځْمِتَ َٔمٶْمُض آَيڅمِت َرٔم َؽ ﴿ ٺَمڇُم َأْو َيځْمِتَ َرٔمُّ
َّٓ َأن َٕمځْمٕمٿَِمپُمُؿ اٚماََْلئِ  ﴾َهْؾ َيٽمٵُمُروَن إِ

 . [25:آٟمٕم٤مم]

څم﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  څم َصٸمًّ  . [55:اًمٗمجر] ﴾َوَٗمڅمَء َرٔمَُّؽ َواٚمَْٻَمُؽ َصٸمًّ

                                                           
, (105), وحسنو يف صحيح سنن ابن ماجو, ويف ادلشكاة (4534)أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو  (1)

 .(034 - 033)ختريج ادلختارة 
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ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  څم َٰم ْقَف حُيَڅمَٟمچُم  ٩َمځَمٰمَّ ًَ ٩َم

ًٜما  ًِ څمًٔمڅم َي ًَ وًرا  ِ٘م ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف َوَراَء ٢َمپْمِرِه  َوَيٽمٹَمٻمچُِم إ٦َِم َأْهٻمِِف َٰمْنُ څم َٰم َوَأٰمَّ

ٌُقًرا ` ْقَف َيْد٣ُمق ُٖم ًَ يمت٤مسمف ,ومٞم١مشمك [15-4 :آٟمِم٘م٤مق] ﴾َوَيٲْمَٛم َٟمٶِمًٜما٩َم

 سمِمامًمف ُمـ وراء فمٝمره.

ويدظمؾ ومٞمف اإليامن سم٤مًمٍماط واعمٞمزان واًمِمٗم٤مقم٦م وهمػم ذًمؽ مم٤م ىمّمف اهلل  

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وأظمؼم قمٜمف رؾمقل اهلل  -قمز وضمؾ-

 ش: وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه» :٪مق٬مف

ءٍ ﴿ :-قمز وضمؾ-أي أن اخلػم واًمنم ُمـ اهلل ىم٤مل اهلل   ﴾اهلل َٙمڅم٬مُِؼ ٫ُمؾ  َرْ

 . [35:اًمزُمر]

َواهلل َٙمٻَمٹَمٺُمْؿ ﴿ :-قمز وضمؾ-ويدظمؾ ذم ُمٕمٜمك هذه أي٦م اًمنم, ىم٤مل اهلل 

 , ومم٤م يٕمٛمٚمف اًمٕم٤ٌمد اًمنم.[63:اًمّم٤موم٤مت] ﴾َوَٰمڅم َٕمٶْمټَمٻُمقنَ 

, أظمرضمف ذم ظمٚمؼ شاهلل ظم٤مًمؼ يمؾ ص٤مٟمع وصٜمٕمتف]» :وذم احلدي٨م☜ 

 [أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد.

ظم٤مًمؼ يمؾ  -قمز وضمؾ-ومال يتح٘مؼ اإليامن سم٤مًم٘مدر إٓ سم٤مإليامن سم٠من اهلل 

 رء.

 ظمٚمؼ اخلػم وهق حيٌف ويرو٤مه, وظمٚمؼ اًمنم وهق يٌٖمْمف وي٠مسم٤مهٮ حلٙمٛم٦م. 

 ورأس اًمنم إسمٚمٞمس وظم٤مًم٘مف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. 
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َتڅمرُ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٻُمُؼ َٰمڅم َيٱَمڅمُء َوََيْ  . [35:اًم٘مّمص] ﴾َوَرٔمَُّؽ ََيْ

َّٓ َأن َيٱَمڅمَء ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم  . ﴾اهللَوَٰمڅم َٕمٱَمڅمُءوَن إِ

 وٓ يتؿ اإليَمن ٔمڅم٬مٹمدر إٓ ٔمڅمإليَمن ٔمځمرٔمع ٰمرإمچم: 

اإليامن سمٕمٚمؿ اهلل اعمحٞمط سمٙمؾ رء, وُمـ أٟمٙمر قمٚمؿ اهلل قمز وضمؾ  إو٦م:

ُهْؿ َأين  َٔمِريٌء »يمٗمر, ىم٤مل اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف:  ٩َمڃمَِذا ٬َمٹِمٿمڈَم ُأو٬َمِئَؽ ٩َمځَمْٙمِٝمْ

ُْؿ ُٔمَرآُء ِٰمٽم ل ـُ ٣ُمټَمَر ، َوا٬مَّ شِٰمٽمْپُمْؿ، َوَأهنَّ ٌُْد اهللِ ْٔم ََ٘مِدِهْؿ »ِذي حَيْٻمُِػ ٔمِِف ٣َم ِٕ ٬َمْق َأنَّ 

ـَ ٔمڅِم٬ْمٹَمَدرِ  ًٌڅم، ٩َمځَمڀْمٸَمٹَمُف َٰمڅم ٪َمٌَِؾ اهللُ ِٰمٽمُْف َ٘متَّك ُيڂْمِٰم شِٰمْثَؾ ُأُ٘مٍد َذَه
(1)

 . 

 . ﴾واهلل ٔمٺمؾ رء ُمٿمط﴿ :, وىم٤مل﴾واهلل ٔمٺمؾ رء ٣مٻمٿمؿ﴿ :ىم٤مل

 ومال يٕمزب قمٜمف رء ذم إزل وٓ ذم إسمد وٓ ختٗمل قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م. 

 اًم٘مدر.  -قمز وضمؾ-اإليامن سمٙمت٤مسم٦م اهلل  ا٬مثڅمڀمٿمڇم:

 شا٫متچم ٰمڅم ٫مڅمن وٰمڅم يٺمقن إ٦م ٪مٿمڅمم ا٬مًڅم٣مڇم» :وأٟمف عم٤م ظمٚمؼ اًم٘مٚمؿ ىم٤مل
(2)

 ,

 . -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اًمّم٤مُم٧م أظمرضمف أسمق داود قمـ قم٤ٌمدة

ومام ُمـ طمريم٦م وٓ ؾمٙمٜم٦م وٓ ٟمٗمس وٓ أيمؾ وٓ ذب وٓ دظمقل وٓ 

ظمروج وٓ يمالم وٓ رء ذم هذا اًمٕم٤ممل إٓ وهق ُمٙمتقب ذم اًمٚمقح 

 اعمحٗمقظ. 

                                                           

  .(5)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل  ,(5122), واإلمام الرتمذي (4433)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)
 تعاىل يف السنن.
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ٺُمْؿ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ًِ َٓ ِّم َأڀمٸُم َْرِض َو ْٕ ٌَڇٍم ِّم ا ٲِمٿم َٰمڅم َأَصڅمَب ِٰمـ ٰمُّ

َأهَ  ْٝمَ ٌِْؾ َأن ڀمَّ ـ ٪َم َّٓ ِّم ٫مَِتڅمٍب ٰم 
ٜمٌ إِ ًِ ٬مَِؽ ٣َمَٛم اهلل َي  . [55:احلديد] ﴾څم إِنَّ َذَٰ

 , واعمراد سمف اًمٚمقح اعمحٗمقظ. ﴾و٣مٽمده أم ا٬مٺمتڅمب﴿ :وىم٤مل

 -قمز وضمؾ-اإليامن سمٛمِمٞمئ٦م اهلل وأٟمف ٓ يٙمقن رٌء إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل  ا٬مثڅم٬مثڇم:

َّٓ َأن َيٱَمڅمَء اهلل َربُّ ﴿ :-قمز وضمؾ-اًمٜم٤مومذة, ىم٤مل اهلل   ﴾ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ َوَٰمڅم َٕمٱَمڅمُءوَن إِ

 . [56:اًمتٙمقير]

َدى ا٬مٽمَّڅمَس َْجٿِمٶًمڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم  .[01 :اًمرقمد] ﴾َأْن ٬َمْق َيٱَمڅمُء اهلل هَلَ

إٓ أٟمف حي٥م اًمٓم٤مقم٦م وُيثٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م  ٩مڅم٬مٺمٸمر وا٬مٴمڅم٣مڇم ٔمټمٱمٿمئڇم اهلل،✍

 ويٌٖمض اًمٙمٗمر واعمٕمّمٞم٦م ويٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م.

إقمامل وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٕمٌد هق اًمٗم٤مقمؾ وًمٞمس سمٛمجٌقر قمغم رء ُمـ 

سمؾ أٟمف يٗمٕمؾ سم٤مظمتٞم٤مره, وًمذًمؽ ُي٤مز سمف اهلل قمغم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت وىمد يٕم٤مىمٌف قمغم 

ومٕمؾ اعمٜمٙمرات, وٓ اقمؽماض قمغم ىمدر اهلل, عم٤م ظمٚمؼ أو ومٕمؾ وم٢من هذا اًم١ًمال 

ؾم٥ٌٌم حلػمِة يمثػٍم ُمـ إُمؿ, سمؾ ٟم١مُمـ أن ُم٤م ُمـ رء ظمٚم٘مف اهلل إٓ قمغم 

 ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف.

يؾ ًمف طمٙمٛم٦م وسمقضمقد إسمٚمٞمس حت٘م٘م٧م ومخٚمؼ إسمٚمٞمس ًمف طمٙمٛم٦م وظمٚمؼ ضمؼم

ُمّم٤مًمح قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم طمٞم٨م أٟمزل اهلل اًمٙمت٥م وأرؾمؾ اًمرؾمؾ وذع 

اجلٝم٤مد واًمٜمّمٞمح٦م وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وهمػم ذًمؽ ومٞمج٤مهد 
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اعم١مُمٜمقن ويتحّمٚمقن قمغم اًمدرضم٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُي٤مهدون أٟمٗمًٝمؿ قمغم ـم٤مقم٦م 

٘ملم واًمٙم٤مومريـ واًمِمٞمٓم٤من ىم٤مل اهلل اهلل وصؼًما قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل وُي٤مهدون اعمٜم٤موم

څمَر َواٚمُْٽمَڅم٩مٹِِم٥َم َوا٨ْمٻُمْظ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َوَٰمځْمَواُهْؿ ﴿ :-قمز وضمؾ- څم ا٬مٽمٌل َٗمڅمِهِد ا٬ْمٺُمٸمَّ َ َيڅم َأُّيُّ

 .[40:اًمتقسم٦م] ﴾َٗمپَمٽمَُّؿ َؤمِْئَس اٚمٲَِْمٜمُ 

شوا٬م٧م ٬مٿمس إ٬مٿمؽ» :-ريض اهلل قمٜمف-وأُم٤م ُمٕمٜمك طمدي٨م قمكم 
(1)

أظمرضمف  

 ُمًٚمؿ. 

  :(59/ 6) :-صمح٘ اهلل تعاىل -فاملضار ب٘ َا قاي٘ ايٟٓٛٚ 

ُّ ًَمْٞمَس إًَِمْٞمَؽ : »٪مق٬مف َنه َُمْذَه٥َم َأْهِؾ احْلَؼِّ َأنه ش: َواًمنمه
ِٕ وَمِٛمامه َُي٥ُِم شَم٠ْمِويُٚمُف 

َه٤م, َوطِمٞمٜمَِئٍذ  َه٤م َوَذُّ َُي٥ُِم يُمؾه اعمُْْحَدصَم٤مِت ومِْٕمُؾ اهلل شَمَٕم٤ممَم َوظَمْٚمُ٘مُف ؾَمَقاٌء ظَمػْمُ

٦ُم َأىْمَقالٍ  ًَ   :شَم٠ْمِويُٚمُف َوومِٞمِف مَخْ

ُب سمِِف إًَِمْٞمَؽ ىَم٤مًَمُف اخلٚمٞمؾ َأَ٘مُدَهڅم: َٓ ُيَتَ٘مره سمـ ؿمٛمٞمؾ  سمـ أمحد واًمٜمي َُمْٕمٜم٤َمُه 

ـُ َراَهَقْيِف َوحَيَْٞمك واؾمحؼ ـُ َُمِٕملٍم َوَأسُمق سَمْٙمرِ  سْم َْزَهِريُّ  سْم ْٕ ـُ ظُمَزْيَٛم٦َم َوا سْم

ُهْؿ.   َوهَمػْمُ

َٓ  :َوا٬مثَّڅميِن  ُه َأْيًْم٤م َُمْٕمٜم٤َمُه   اعمَُْزيِنِّ َوىَم٤مًَمُف هَمػْمُ
ـِ ْٞمُخ َأسُمق طَم٤مُِمٍد قَم طَمَٙم٤مُه اًمِمه

 ُيَْم٤مُف إًَِمْٞمَؽ قَمغَم اْٟمِٗمَراِدِه. 

                                                           
 .(441)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ِّ َوَٟمْحُق َهَذا َوإِْن يَم٤مَن  َٓ ُيٹَمڅمُل: َي٤م ظَم٤مًمَِؼ اًْمِ٘مَرَدِة َواخْلَٜم٤َمِزيِر, َوَي٤م َربه اًمنمه

 
ٍ
ء ُّ ذِم اًْمُٕمُٛمقِم. ظَم٤مًمَِؼ يُمؾِّ َرْ  َوطِمٞمٜمَِئٍذ َيْدظُمُؾ اًمنمه

ٍ
ء  َوَربه يُمؾِّ َرْ

اَم َيّْمَٕمُد اًْمَٙمٚمُِؿ اًمٓمهٞم٥ُِّم َواًْمَٕمَٛمُؾ  َوا٬مثَّڅم٬مډُِم: َٓ َيّْمَٕمُد إًَِمْٞمَؽ إِٟمه  ُّ َُمْٕمٜم٤َمُه َواًمنمه

٤مًمُِح.   اًمّمه

أمُِع: ٦ٌَِم إًِمَ  :َُمْٕمٜم٤َمهُ  َوا٬مرَّ ًْ ا سم٤ِمًمٜمِّ ُّ ًَمْٞمَس َذًّ ْٞمَؽ, وَم٢مِٟمهَؽ ظَمَٚمْ٘مَتُف سمِِحْٙمَٛم٦ٍم َواًمنمه

٦ٌَِم إمَِم اعمَْْخُٚمقىِملَم.  ًْ اَم ُهَق َذ  سم٤ِمًمٜمِّ  سَم٤مًمَِٖم٦ٍم, َوإِٟمه

څمِٰمُس: :  َواْْلَ َأٟمهُف يم٘مقًمؽ ومالن إمم سمٜمل ومالن إَِذا يَم٤مَن قِمَداُدُه طَمَٙم٤مُه اخْلَٓمه٤ميِبُّ

قُه إًَِمْٞمِٝمْؿ.   وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. هاومِٞمِٝمْؿ َأْو َصٗمُّ

اًم٘مدر ه اهلل قمز وضمؾ, مل يٓمٚمع قمٚمٞمف ُمٚمٙم٤ًم ُم٘مرسم٤ًم, وٓ ٟمٌٞم٤ًم ُمرؾماًل, وٓ و

 :يتح٘مؼ اإليامن سمف إٓ قمغم وضمف اًمتًٚمٞمؿ, ىم٤مل اًمٓمح٤موي ذم قم٘مٞمدشمف

وٓ شمث٧ٌم ىمدم اإلؾمالم إٓ قمغم فمٝمر اًمتًٚمٞمؿ وآؾمتًالم, ومٛمـ رام قمٚمؿ 

 طمجٌف ُمراُمف قمـ ظم٤مًمص ُم٤م طمٔمر قمٜمف قمٚمٛمف, ومل ي٘مٜمع سم٤مًمتًٚمٞمؿ ومٝمٛمف,

اًمتقطمٞمد, وص٤مذم اعمٕمروم٦م, وصحٞمح اإليامن, ومٞمتذسمذب سملم اًمٙمٗمر واإليامن, 

 هاواًمتّمديؼ اًمتٙمذي٥م, واإلىمرار واإلٟمٙم٤مر. 
واًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٌد أن يٚمتزم ذع اهلل قمز وضمؾ ومٕماًل وشمريم٤ًم سمٕمٞمدًا قمـ 

اًمٌح٨م قمـ اًم٘مدر, وم٢من قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمقضمقد, وقمٚمؿ اًم٘مدر ُمٗم٘مقد, 

 سم٤مًمٕمٚمؿ اعمقضمقد, واهلل اعمقومؼ. وٟمحـ ُمٓم٤مًمٌقن سم٤مًمٕمٛمؾ
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 :بٝإ أْٛاع ايتكزٜض

وهق ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع اًمٙم٤ميٜم٤مت وهق اعمٙمتقب اًمت٘مدير اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ:  إول:

 ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ وىمد شم٘مدم دًمٞمٚمف.

ؾ ًمٚمت٘مدير اًمٕم٤مم,  ا٬مثڅمين:  ويٜم٘مًؿ إمم ٟمققمٞملم. اًمت٘مدير اعمٗمّمه

ٌْدِ  ا٬مٽمقع إول: -ريض اهلل ٣مٽمپمَم-اهللِ  اًمت٘مدير اًمٕمٛمريٮ يمام ذم طمدي٨م قَم

صَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ َصغمه  ٤مِدُق اعمَّْْمُدوُق  اهللىَم٤مَل طَمده قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ َوُهَق اًمّمه

ِف َأْرَٔمٶِم٥َم َيْقًٰمڅم ُٖمؿَّ ٣َمٻَمٹَمڇًم ِٰمْثَؾ َذ٬مَِؽ ُٖمؿَّ َيٺُمقُن » :ىَم٤مَل  ـِ ُأٰم  إِنَّ َأَ٘مَد٫ُمْؿ َُيْټَمُع ِّم َٔمٴْم

ٌْٶَمډُم اهلُل َٰمٻَمٺًمڅم ٩َمٿُمڂْمَٰمُر ٔمځَِمْرَٔمعٍ ُٰمٳْمٷَمڇًم ٰمِ  ٔمِِرْز٪ِمِف َوَأَٗمٻمِِف َو٠َمٹِمل  َأْو  :ْثَؾ َذ٬مَِؽ، ُٖمؿَّ َي

ُٗمَؾ َيٶْمټَمُؾ ٔمٶَِمټَمِؾ َأْهِؾ ا٬مٽمَّڅمِر َ٘متَّك َٰمڅم َيٺُمقُن َٔمٿْمٽمَُف  َٟمٶِمٿمٌد، ٩َمَقاهللِ إِنَّ َأَ٘مَد٫ُمْؿ َأْو ا٬مرَّ

ٽمَّڇمِ  ٌُِؼ ٣َمٻَمٿْمِف ا٬ْمٺمَِتڅمُب ٩َمٿَمٶْمټَمُؾ ٔمٶَِمټَمِؾ َأْهِؾ اجْلَ ًْ  َؤَمٿْمٽمَپَمڅم ٨َمْٜمُ َٔمڅمٍع َأْو ِذَراٍع ٩َمٿَم

ٽمَّڇِم َ٘متَّك َٰمڅم َيٺُمقُن َٔمٿْمٽمَُف َؤَمٿْمٽمَپَمڅم ٨َمْٜمُ  ُٗمَؾ ٬َمٿَمٶْمټَمُؾ ٔمٶَِمټَمِؾ َأْهِؾ اجْلَ ٩َمٿَمْدُٙمٻُمپَمڅم، َوإِنَّ ا٬مرَّ

ٌُِؼ ٣َمٻَمٿْمِف ا٬ْمٺمَِتڅمُب ٩َمٿَمٶْمټَمُؾ ٔمٶَِمټَمِؾ َأْهِؾ ا٬مٽمَّڅمِر ٩َمٿَمْدُٙمٻُمپَمڅم ًْ  ٩َمٿَم
، ٪َمڅمَل شِذَراٍع َأْو ِذَرا٣َم٥ْمِ

َّٓ ِذَراعٌ » :آَدمُ  شإِ
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

اًمت٘مدير احلقزم, وهق ُم٤م ي٘مدر ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ وىم٤ميع اًمٕم٤ممٮ  ا٬مٽمقع ا٬مثڅمين:

 .[٨:اًمدظم٤من] ﴾٩مٿِمپَمڅم ُيٸْمَرُق ٫ُمؾُّ َأْٰمٍر َ٘مٺمٿِمؿ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

                                                           

 .(5340), واإلمام مسلم يف صحيحو (0535)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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وهق ُم٤م ي٘مدر ُمـ طمقادث اًمٞمقم ُمـ طمٞم٤مة اًمت٘مدير اًمٞمقُمل,  ا٬مٽمقع ا٬مثڅم٬مډم:

٫ُمؾَّ َيْقٍم ُهَق ِّم ﴿ :قًمف شمٕم٤ممموُمقت وقمز وذل... إمم همػم ذًمؽٮ يمام ذم ىم

 .[٭٦:اًمرمحـ] ﴾٠َمځْمن

وٓ سمد ًمٚمٛمًٚمؿ ُمـ اإليامن سم٤مًم٘مدر اًمٕم٤مم وشمٗم٤مصٞمٚمفٮ ومٛمـ ضمحد ؿمٞمئ٤م 

ُمٜمٝمامٮ مل يٙمـ ُم١مُمٜم٤م سم٤مًم٘مدر, وُمـ مل ي١مُمـ سم٤مًم٘مدرٮ وم٘مد ضمحد ريمٜم٤م ُمـ أريم٤من 

 (.٥اإليامن)

قمٚمٞمف وسمٕمْمٝمؿ يْمٞمػ ٟمققًم٤م راسمًٕم٤م وهق اًمت٘مدير اًمٌنمي وهق اعمٜمّمقص 

َتپُمْؿ ﴿ :ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم يَّ َؽ ِٰمـ َٔمٽمِل آَدَم ِٰمـ ٢ُمپُمقِرِهْؿ ُذر  َوإِْذ َأَٙمَذ َرٔمُّ

ٺُمْؿ ٪َمڅم٬ُمقْا َٔمَٛم ٠َمپِمْدڀَمڅم َأن َٕمٹُمق٬ُمقْا َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم  ڈَم ٔمَِرٔم  ًْ پِمْؿ َأ٬َم
ًِ َوَأ٠ْمپَمَدُهْؿ ٣َمَٛم َأڀمٸُم

ـْ َهَذا ٨َمڅم٩مٻِم٥ِم څم ٫ُمٽمَّڅم ٣َم  .[٥٫٦:إقمراف] ﴾إڀِمَّ

شمٜم٘مًؿ إرادة اهلل قَمزه َوضَمؾه إمم إرادة يمقٟمٞم٦م, وإرادة  اإلرادة ا٬مرٔمڅمڀمٿمڇم:

 :ذقمٞم٦م

هل اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم, وهذه اإلرادة ٓ  ٩مڅمإلرادة ا٬مٺمقڀمٿمڇم: -٥

خيرج قمٜمٝم٤م رء, وم٤مًمٙم٤مومر واعمًٚمؿ حت٧م هذه اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ؾمقاء, 

َوإَِذا ﴿ :شمف, وُمـ أُمثٚمتٝم٤م ىمقًمفوم٤مًمٓم٤مقم٤مت, واعمٕم٤ميص يمٚمٝم٤م سمٛمِمٞمئ٦م اًمرب وإراد

 .[٥٥:اًمرقمد] ﴾َأَراَد اهلّلُ ٔمٹَِمْقٍم ُٟمقًءا ٩َماَل َٰمَردَّ ٬َمفُ 

                                                           

 (.035-034للفوزان ) شاإلرشاد إلى صحٌح االعتقاد» (1)
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 شمتْمٛمـ حم٦ٌم اهلل قَمزه َوضَمؾه ورو٤مه.  واإلرادة ا٬م٧م٣مٿمڇم: -٦

 ﴾ُيِريُد اهللُّ ٔمٺُِمُؿ ا٬ْمٿُمْنَ َوَٓ ُيِريُد ٔمٺُِمُؿ ا٬ْمٶُمْنَ ﴿ :وُمـ أُمثٚمتٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

 . [٥٬٩:اًمٌ٘مرة]

 . [٦٫:اًمٜم٤ًمء] ﴾َواهللُّ ُيِريُد َأن َيُتقَب ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ ﴿ :وىمقًمف

َر٫ُمؿْ ﴿ :وىمقًمف ـْ َ٘مَرٍج َو٬َمـٺمِـ ُيِريُد ٬مٿُِمٴَمپمَّ  ﴾َٰمڅم ُيِريُد اهللُّ ٬مٿَِمْجٶَمَؾ ٣َمٻَمٿْمٺُمؿ ٰم 

 . [٪:اعم٤ميدة]

 ا٬مٸمرق ٔم٥م اإلرادة ا٬مٺمقڀمٿمڇم وا٬م٧م٣مٿمڇم:

 شمٙمقن ومٞمام حيٌف اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م ٓ حيٌف. اإلرادة ا٬مٺمقڀمٿمڇم: -٥

. اإلرادة ا٬م٧م٣مٿمڇم: -  ٓ شمٙمقن إٓ ومٞمام حيٌف اهلل قَمزه َوضَمؾه

 ٓ سمد أن شم٘مع. اإلرادة ا٬مٺمقڀمٿمڇم: -٦

 : ىمد شم٘مع وىمد ٓ شم٘مع.اإلرادة ا٬م٧م٣مٿمڇم -

 ُمرادوم٦م ًمٚمٛمِمٞمئ٦م. اإلرادة ا٬مٺمقڀمٿمڇم: -٧

 ُمرادوم٦م ًمٚمٛمح٦ٌم واًمرو٤م. اإلرادة ا٬م٧م٣مٿمڇم: -

ُم٘مّمقدة ًمٖمػمه٤م يمخٚمؼ إسمٚمٞمس, وم٢مٟمف رأس اًمنم ًمٙمـ  رادة ا٬مٺمقڀمٿمڇم:اإل -٨

ظمٚم٘مف اهلل قَمزه َوضَمؾه حلٙمٛم٦م, ومتح٘مؼ سم٥ًٌم وضمقده اجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف 

 واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وهمػم ذًمؽ.

 ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م. اإلرادة ا٬م٧م٣مٿمڇم: -
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 ُمتٕمٚم٘م٦م سمرسمقسمٞم٦م اهلل وظمٚم٘مف. اإلرادة ا٬مٺمقڀمٿمڇم: -٩

 ُمتٕمٚم٘م٦م سم٠مًمقهٞم٦م اهلل وذقمف. اإلرادة ا٬م٧م٣مٿمڇم: -

 اإلرادشم٤من دمتٛمٕم٤من ذم طمؼ اعمٓمٞمع.  -٪

 وشمٗمؽمىم٤من ذم طمؼ اًمٕم٤ميص. 

إيامن أيب سمٙمر أراده اهلل قَمزه َوضَمؾه يمقًٟم٤م وذقًم٤م, إُم٤م يمقٟمف أراده يمقًٟم٤م  ٰمثڅم٬مف:

 , ومقىمققمف دًمٞمؾ قمٚمٞمف, وأُم٤م أٟمف أراده ذقًم٤م, وم٤مإليامن حمٌقب إمم اهلل قَمزه َوضَمؾه

امن أيب ضمٝمؾ أراده اهلل قَمزه َوضَمؾه ذقًم٤م ومل يرده يمقًٟم٤م, وًمق أراده يمقًٟم٤م سمٞمٜمام إي

ًمقىمع
(1)

. 

 ٰمذاهچم ا٬مٽمڅمس ّم اإليَمن ٔمڅم٬مٹمدر:

 :واًمٜم٤مس ذم هذا اًم٤ٌمب يٜم٘مًٛمقن إمم ـمروملم ووؾمط

: ومٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمٓم٤ميٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أٰمڅم ا٬مقٟمط

 أهؾ احلدي٨م اًمًٚمٗمٞمقن.

  :(450-8/449« )اجملُٛع»عالّ نُا يف قاٍ ؽٝذ اإل

ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب وهمػمه ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م, ويم٤من قمٚمٞمف اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر, واًمذيـ 

وهق أن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء ورسمف وُمٚمٞمٙمف, وىمد دظمؾ ذم  :اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن

                                                           

 (.66-64) شاإلٌمان بالقضاء والقدر»(، 114) شالطحاوٌة»(، 150-0/153) شمنهاج السنة»انظر  (1)
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سم٠مٟمٗمًٝم٤م وصٗم٤مهت٤م اًم٘م٤ميٛم٦م هب٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ذًمؽ مجٞمع إقمٞم٤من اًم٘م٤ميٛم٦م 

وهمػم أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد, وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـٮ ومال يٙمقن ذم 

اًمقضمقد رء إٓ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف, ٓ يٛمتٜمع قمٚمٞمف رء ؿم٤مءهٮ سمؾ هق ىم٤مدر 

قمغم يمؾ رء وٓ يِم٤مء ؿمٞمئ٤م إٓ وهق ىم٤مدر قمٚمٞمف, وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من 

ٙمقن وُم٤م مل يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن, وىمد دظمؾ ذم ذًمؽ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد وُم٤م ي

ىمدر آضم٤مهلؿ,  :وهمػمه٤م وىمد ىمدر اهلل ُم٘م٤مدير اخلاليؼ ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ

وأرزاىمٝمؿ, وأقمامهلؿ, ويمت٥م ذًمؽ, ويمت٥م ُم٤م يّمػمون إًمٞمف ُمـ ؾمٕم٤مدة, 

 وؿم٘م٤موة ومٝمؿ ي١مُمٜمقن سمخٚم٘مف ًمٙمؾ رء.

وؾمٚمػ إُم٦م وأيٛمتٝم٤م ُمتٗم٘مقن أيًْم٤م قمغم أن اًمٕم٤ٌمد  (:7/341و٪مڅمل )

ُم٠مُمقرون سمام أُمرهؿ اهلل سمف, ُمٜمٝمٞمقن قمام هن٤مهؿ اهلل قمٜمف, وُمتٗم٘مقن قمغم اإليامن 

سمققمده ووقمٞمده اًمذي ٟمٓمؼ سمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وُمتٗم٘مقن أٟمف ٓ طمج٦م ٕطمد 

 هاقمغم اهلل ذم واضم٥م شمريمف, وٓ حمرم ومٕمٚمف سمؾ هلل احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م. 
 ٩مڅمن اٚمخڅم٬مٸمڅمن ّم هذا ا٬مٌڅمب ٩مپمَم:وأٰمڅم ا٬مٴمر

أصؾ ىمقهلؿ ُمـ ضمٝمؿ سمـ صٗمقان, وأن ومٕمؾ اًمٕمٌد سمٛمٜمزًم٦م ـمقًمف  :اجلٝميڇم

وًمقٟمف, وهَمَٚمْق ذم إصم٤ٌمت اًم٘مدر طمتك أٟمٙمروا أن يٙمقن ًمٚمٕمٌد ومٕمؾ طم٘مٞم٘م٦م, سمؾ 

هق ذم زقمٛمٝمؿ ٓ طمري٦م ًمف, وٓ ومٕمؾ يم٤مًمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًمريح, وإٟمام شُمًٜمد إًمٞمف 

صغم وص٤مم, وىمتؾ وهق يمام ي٘م٤مل ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس  :إومٕم٤مل جم٤مًزا ومٞم٘م٤مل
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وضمرت اًمريح, وٟمزل اعمٓمر, وُم١مدى ىمقهلؿ إمم اهت٤مم اهلل سم٤مًمٔم٤ممل, وشمٙمٚمٞمػ 

اًمٕم٤ٌمد ُم٤م ٓ ىمدرة هلؿ قمٚمٞمف, وجم٤مزاهتؿ قمغم ُم٤م ًمٞمس ُمـ أومٕم٤مهلؿ واهتٛمقه 

سم٤مًمٕم٨ٌم ذم شمٙمٚمٞمػ اًمٕم٤ٌمد وأسمٓمٚمقا احلٙمٛم٦م وإُمر واًمٜمٝمل, أٓ ؾم٤مء ُم٤م 

 حيٙمٛمقن.

أن اهلل هق اًمٗم٤مقمؾ احل٘مٞم٘مل ٕومٕم٤مهلؿ سمخالف   اْلٹمٿمٹمڇم يز٣مټمقن:وهڂمٓء ّم

ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن إن اهلل هق اخل٤مًمؼ واًمٕمٌد هق اًمٗم٤مقمؾ, وًمذا 

 شمرشم٥م قمغم ومٕمٚمف اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب.

 :: اًم٘مدري٦م اعمنميم٦مٮ ٕهنؿ ؿم٤مهبقا اعمنميملم ذم ىمقهلؿوٰمـ أٟمَمء اجلٝميڇم

 .[٥٨٬ :إٟمٕم٤مم] (٥) ﴾٫ْمٽمَڅم َوَٓ آَٔمڅمُؤڀَمڅم٬َمْق ٠َمڅمء اهلّلُ َٰمڅم َأْذَ ﴿

 :وسمٚمغ اجلؼم ًمدى همالة اًمّمقومٞم٦م طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 أصٌح٧م ُمٜمٗمٕماًل عم٤م خيت٤مره

 

 ُمٜمل ومٗمٕمكم يمٚمف ـم٤مقم٤مت

 
وه١مٓء يرون يمؾ ُم٤م يّمدر ُمـ اًمٕمٌد ُمـ فمٚمؿ ويمٗمر, وومًقق هق ـم٤مقم٦م 

حمْم٦مٮ ٕهن٤م إٟمام دمري وومؼ ُم٤م ىمْم٤مه اهلل وىمدره, ومٝمق حمٌقب ًمديف ُمريض 

قمٜمده, وم٢مذا يم٤من ىمد ظم٤مًمػ أُمر اًمنمع سم٤مرشمٙم٤مب هذه اعمحٔمقرات, وم٘مد أـم٤مع 

                                                           

 (.142) شاإلٌمان بالقضاء والقدر» (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ: نِ أزنإ اإلميإ؟د
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ذ ُمِمٞمئتف ومٛمـ أـم٤مع اهلل ذم ىمْم٤مءه وىمدره هق يمٛمـ أـم٤مقم ف ذم سم٢مرادة اهلل وٟمٗمه

 .(٥)أُمره وهنٞمف يمالمه٤م ىمد ىم٤مم سمحؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل

وقمغم هذا اًم٘مقل وم٤مًمٙمؾ ُمٓمٞمع, ىمقم ٟمقح اًمذيـ أهٚمٙمٝمؿ اهلل قَمزه َوضَمؾه 

وىمقم ومرقمقن وىمقم ًمقط وىمقم هقد وىمقم ص٤مًمح, وٓزُمف أن يٙمقن اهلل قَمزه 

 َوضَمؾه فم٤معم٤ًم هلؿ, شمٕم٤ممم اهلل قمام اومؽماه اًمٔم٤معمقن قمٚمًقا يمٌػًما.

 :وهؿ ٟمٗم٤مة اًم٘مدر ويٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم :ا٬مٹمدريڇم

وهؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من اهلل ٓ يٕمٚمؿ اًمٌمء إٓ قمٜمد ٟمٗم٤مة اًمٕمٚمؿ:  إول:

 :وىمققمف, ويم٤من أول فمٝمقرهؿ ذم أواظمر قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل حيٞمك سمـ يٕمٛمر

يم٤من أول ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مدر سم٤مًمٌٍمة ُمٕمٌد اجلٝمٜمل, وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م ومحٞمد سمـ 

ًمق ًم٘مٞمٜم٤م أطمًدا ُمـ  :أو ُمٕمتٛمريـ, وم٘مٚمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ احلٛمػمي طم٤مضملم

قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ وم٠ًمًمٜم٤مه قمام ي٘مقل ه١مٓء  اهللأصح٤مب رؾمقل اهلل َصغمه 

ذم اًم٘مدر ومقومؼ ًمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب داظماًل اعمًجد وم٤ميمتٜمٗمتف أٟم٤م 

وص٤مطمٌل أطمدٟم٤م قمـ يٛمٞمٜمف, وأظمر قمـ ؿمامًمف ومٔمٜمٜم٧م أن ص٤مطمٌل ؾمٞمٙمؾ 

أسم٤م قمٌد اًمرمحـ إٟمف ىمد فمٝمر ىمٌٚمٜم٤م ٟم٤مس ي٘مرءون اًم٘مرآن  :م إمم وم٘مٚم٧ماًمٙمال

, وأهنؿ يزقمٛمقن أن ٓ ىمدر وأن إُمر -وذيمر ُمـ ؿم٠مهنؿ-ويت٘مٗمرون اًمٕمٚمؿ 

وم٢مذا ًم٘مٞم٧م أوًمئؽ وم٠مظمؼمهؿ أين سمريء ُمٜمٝمؿ وأهنؿ سمرآء ُمٜمل,  :أٟمػ, ىم٤مل

                                                           

 (.1/045للهراس ) ششرح النونٌة» (1)
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٤ًٌم, وم٠مٟمٗم٘مف ُم٤م  واًمذي حيٚمػ سمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمر, ًمق أن ٕطمدهؿ ُمثؾ أطمد ذه

(, ٬رىمؿ ) شصحٞمح ُمًٚمؿ»ىمٌؾ اهلل ُمٜمف طمتك ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر. احلدي٨م ذم 

,  اهللوهذه اًمٓم٤ميٗم٦م ىمد يمّٗمره٤م اًمٕمٚمامء, وىمد طمٙمك اًمٜمقوي َرمِحَُف  قَمزه َوضَمؾه

 .(٥)ويمذا ؿمٞمخ اإلؾمالم اٟم٘مراوٝمؿ

 ُ٘ َُ   :اهللقاٍ ايٟٓٛٚ َصِح

هذه اًمٗمرىم٦م ىمدري٦م إلٟمٙم٤مرهؿ اًم٘مدر, ىم٤مل أصح٤مب اعم٘م٤مٓت ُمـ 

وىمد اٟم٘مرو٧م اًم٘مدري٦م اًم٘م٤ميٚمقن هبذا اًم٘مقل اًمِمٜمٞمع اًم٤ٌمـمؾ, ومل  :اعمتٙمٚمٛملم

يٌؼ أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م قمٚمٞمف, وص٤مرت اًم٘مدري٦م ذم إزُم٤من اعمت٠مظمرة شمٕمت٘مد 

مم اهلل قمـ اخلػم ُمـ اهلل واًمنم ُمـ همػمه شمٕم٤م :إصم٤ٌمت اًم٘مدر, وًمٙمـ ي٘مقًمقن

 ىمقهلؿ.

وىمد  :اهللجمقس هذه إُم٦م. ىم٤مل اًمٜمقوي َرمِحَُف  وهذه ا٬مٹمدريــڇم ٕمًټمك:

٦ُم جَمُقُس َهِذِه » :قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللىم٤مل رؾمــقل اهلل َصغمه  اًْمَ٘مَدِريه

٦مِ  ُُمه ْٕ , ؿمٌٝمٝمؿ هبؿ ًمت٘مًٞمٛمٝمؿ اخلػم واًمنم ذم طمٙمؿ اإلرادة, يمام ىمًٛم٧م شا

 ومٍموم٧م اخلػم إمم يزدان, واًمنم إمم أهرُمـ.اعمجقس, 

قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ جمقؾًم٤م عمْم٤مه٤مة  اهللإٟمام ضمٕمٚمٝمؿ َصغمه  ٪مڅمل اْلٴمڅمب:

ُمذهٌٝمؿ ُمذه٥م اعمجقس ذم ىمقهلؿ سم٤مٕصٚملم اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م, يزقمٛمقن أن 

                                                           

 (.1/120) ششرح صحٌح مسلم» (1)
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اخلػم ُمـ ومٕمؾ اًمٜمقر واًمنم ُمـ ومٕمؾ اًمٔمٚمٛم٦م, ومّم٤مروا صمٜمقي٦م, ويمذًمؽ اًم٘مدري٦م 

يْمٞمٗمقن اخلػم إمم اهلل شمٕم٤ممم واًمنم إمم همػمه, واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ اخلػم 

واًمنم مجٞمًٕم٤م ٓ يٙمقن رء ُمٜمٝمام إٓ سمٛمِمٞمئتف, ومٝمام ُمْم٤موم٤من إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف 

 ها وشمٕم٤ممم ظمٚمً٘م٤م, وإُي٤مًدا, وإمم اًمٗم٤مقمٚملم هلام ُمـ قم٤ٌمدة ومٕماًل وايمت٤ًمسًم٤م.
َٙمڅم٬مُِؼ  اهلل﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ْلٜم وا٬م٧م:وِمڅم يدل ٣مٛم أن اهلل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ ٙمڅم٬مؼ ا

ءٍ   . [٦٪:اًمزُمر] ﴾٫ُمؾ  َرْ

 . [٪٭:اًمّم٤موم٤مت] ﴾َٙمٻَمٹَمٺُمْؿ َوَٰمڅم َٕمٶْمټَمٻُمقن اهللوَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

إِنَّ اهللَ َٙمڅم٬مُِؼ ٫ُمؾ  َصڅمڀمٍِع » :قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللوىمقل اًمٜمٌل َصغمه 

شَوَصٽمْٶَمتِفِ 
(1)

. 

خيرضمقن أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد اعمخٚمقىم٦م اعمرسمقسم٦م ُمـ قمٛمقم واًمٕمج٥م أن ه١مٓء 

ءٍ  اهلل﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  . [٦٪:اًمزُمر] ﴾َٙمڅم٬مُِؼ ٫ُمؾ  َرْ

.  ويدظمٚمقن ذم قمٛمقم هذه أي٦م اًم٘مرآن اًمذي هق صٗم٦م اهلل قَمزه َوضَمؾه

وُمٚمخص اًم٘مقل أن ؾم٥ٌم والل ُمـ وؾ ُمـ هذه اًمٗمرق قمدم مجٕمف سملم 

إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, ومٕمغم هذا يمؾ دًمٞمؾ صحٞمح يًتدل سمف اجلؼمي ومٞمف 

رد قمغم اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة, ويمؾ دًمٞمؾ صحٞمح يًتدل سمف اًم٘مدري ومٞمف رد قمغم 

                                                           

( 025و  024( وابن أيب عاصم يف " السنة " )40أخرجو البخاري يف " خلق أفعال العباد " )ص  (1)
( والبيهقي يف " 01/  1(, واحلاكم )5/  530( وابن عدي )5/  06وابن منده يف " التوحيد " )ق 
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ذم  اجل٤مُمع اًمّمحٞمح»يمت٤مب ىمٞمؿ سمٕمٜمقان  اهللاجلؼمي٦م, وًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل َرمِحَُف 

 أًمٗمف ًمٚمّرد قمغم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة.  شاًم٘مدر

 ."ؾمالُم٦م اخلٚمػ ذم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ" اڀمتپمك ٰمـ ٫متڅمب:
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 [َا تعضٜف اإلحغإ بني ايعبز ٚصب٘؟ :ايفكض٠ ايتاعع١ ٚايعؾضٕٚ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 ُم٤م شمٕمريػ اإلطم٤ًمن سملم اًمٕمٌد ورسمف؟ ا٬مٸمٹمرة ا٬متڅمٟمٶمڇم وا٬مٶم٧مون:

 ُم٤م شمٕمريػ اإلطم٤ًمن سملم اًمٕمٌد ورسمف؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -29

ُف َيَراكَ » :هق ٩مٹمؾ: ـْ َٕمَراُه ٩َمڃمڀِمَّ َؽ َٕمَراُه، ٩َمڃمِْن مَلْ َٕمٺُم ٌَُد اهلل ٫َمځَمڀمَّ , يمام ضم٤مء ذم شَأْن َٕمٶْم

 . (5)ذم ُمًٚمؿ رىمؿ  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اخلٓم٤مب  طمدي٨م قمٛمر

  :الشرح

 ؾم٤مق اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل اًمٗم٘مرة ًمتتٛم٦م اًمٙمالم قمغم ُمراشم٥م اًمديـ شمٗمّمٞماًل.

ظمرج سمف اإلطم٤ًمن ُمع ش: ُم٤م شمٕمريػ اإلطم٤ًمن سملم اًمٕمٌد وسملم رسمف» :٪مق٬مف

  :اعمخٚمقىملم, وم٤مإلطم٤ًمن يٜم٘مًُؿ إمم ىمًٛملم

 -قمز وضمؾ-ويٙمقن سمتقطمٞمد اهلل  اإل٘مًڅمن ٩مٿمَم ٔم٥م ا٬مٶمٌد ؤم٥م رٔمف: -1

 وـم٤مقمتف وآٟمتٝم٤مء قمـ ُمٕمّمٞمتف.

ٽم٥ِمَ ﴿ :-٣مز وٗمؾ-اإل٘مًڅمن ٔم٥م ا٬مٶمٌڅمد ٪مڅمل اهلل  -5 ًِ , ﴾إِنَّ اهلل حُيچِمُّ اٚمُْْح

وهذا ًمٗمٌظ قم٤مم يدظمؾ ومٞمف اإلطم٤ًمن ومٞمام سملم اًمٕمٌد ورسمف, واإلطم٤ًمن إمم 

 سمٙمػ إذى وسمذل اًمٜمدى وـمالىم٦م اًمقضمف.  :اعمرسمقسملم

هق مت٤مم اعمراىم٦ٌم ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر واًمن واجلٝم٤مر  ٰمع اهلل:واإل٘مًڅمن ✍

 سمحٞم٨م شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه وهبذا يٙمقن اًمٕمٌد قمغم أيمٛمؾ احل٤مٓت.
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ٓ ُيرى إٓ ذم  -قمز وضمؾ-وم٢من مل شمٙمـ شمراه وهذا هق اًمقاىمع ٕن اهلل  

شإڀمٺمؿ ٬مـ ٕمروا رٔمٺمؿ ٘متك َتقٕمقا» :أظمرة يمام ذم احلدي٨م
(1)

أظمرضمف ُمًٚمؿ  

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌلقمـ رضمؾ 

 يراك سمٕمٞمٜملم طم٘مٞم٘مٞمتلم ٓ خيٗمل قمٚمٞمف رٌء. ش: وم٢مٟمف يراك» :٪مق٬مف

ِ٘مٿمِؿ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ْؾ ٣َمَٛم ا٬ْمٶَمِزيِز ا٬مرَّ ا٬مَِّذي َيَراَك ِ٘م٥َم  َوَٕمَق٫مَّ

ـَ  ²َٕمٹُمقُم  څمِٗمِدي ًَّ ٌََؽ ِّم ا٬م ټِمٿمُع ا٬ْمٶَمٻمٿِمؿُ  َوَٕمٹَمٻمُّ ًَّ ُف ُهَق ا٬م  – 514 :اًمِمٕمراء] ﴾إڀِمَّ

553 ]. 

وًمزاد  -قمز وضمؾ-عم٤م قُمّمقا اهلل  -قمز وضمؾ-ومٚمق ختٚمؼ اًمٕم٤ٌمد سمٛمراىم٦ٌم اهلل 

 :-ريض اهلل قمٜمف-إيامهنؿ وارشمٗمٕم٧م درضم٤مهتؿ ًمٙمـ اهلل اعمًتٕم٤من ىم٤مل طمٜمٔمٚم٦م

ُرڀَمڅم ٔمڅِم٬مٽمَّڅمِر وَ » ، ٩َمڃمَِذا َيڅم َرُٟمقل اهلل ڀَمٺُمقُن ٣ِمٽمَْدَك، ُٕمَذ٫م  څم َرْأُي ٣َم٥ْمٍ ٽمَّڇِم، َ٘متَّك ٫َمځَمڀمَّ اجْلَ

ٿمٽمَڅم ٫َمثًِٜما ٩َمٹَمڅمَل 
ًِ ٿْمٶَمڅمِت، ڀَم َد َوا٬مٳمَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ٽمَڅم ا ًْ ـْ ٣ِمٽمِْدَك، ٣َمڅم٩َم َٙمَرْٗمٽمَڅم ِٰم

َٰمڅم َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِز ٔمٿَِمِدِه إِْن ٬َمْق َٕمُدوُٰمقَن ٣َمَٛم » :َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ 

٫ْمِر، ٬َمٲَمڅم٩َمَحْتٺُمُؿ اٚماََْلئِٺَمڇُم ٣َمَٛم ٩ُمُر٠ِمٺُمْؿ َوِّم ١ُمُر٪ِمٺُمْؿ،  َٕمٺُمقڀُمقَن ٣ِمٽمِْدي، َوِّم ا٬مذ 

ـْ َيڅم َ٘مٽمْٵَمٻَمڇُم َٟمڅم٣َمڇًم َوَٟمڅم٣َمڇمً 
اٍت  شَو٬َمٺمِ شَٖماَلَث َٰمرَّ

(5)
. 

                                                           
 .(5601()136)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ: َا تعسٜف اإلحطإ بني ايعبد ٚزب٘؟د
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, -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َأنه رؾمقل اهلل  :-ريض اهلل قمٜمف-وقمـ اسمـ قمٛمر 

ْؿ َٰمٴَمٌر، ٩َمځَمَوْوا إ٦َِم ٨َمڅمٍر َٔمٿْمٽمَََم » :ىَم٤مَل  ٌْٻَمٺُمْؿ َيټْمٱُمقَن، إِْذ َأَصڅمَِبُ ـْ ٫َمڅمَن ٪َم َّ َٖماَلَٖمڇُم ڀَمٸَمٍر ِِم

ٌَٶْمضٍ 
ٌََؼ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ، ٩َمٹَمڅمَل َٔمٶْمٳُمپُمْؿ ٬مِ َّٓ  :٩َمڅمڀْمٴَم ُف َواهلل َيڅم َهڂُمَِٓء، َٓ ُيٽمِْجٿمٺُمْؿ إِ إڀِمَّ

ْدُق، ٩َمٻمٿَمْدُع ٫ُمؾُّ َرُٗمٍؾ ِٰمٽمْٺُمْؿ ٔمََِم يَ  ُف ٪َمْد َصَدَق ٩مٿِمِف، ٩َمٹَمڅمَل َواِ٘مٌد ِٰمٽمْپُمؿْ ا٬مٲم   :ٶْمٻَمُؿ َأڀمَّ

، ٩َمَذَهچَم  ـْ َأُرزر ُف ٫َمڅمَن ِٓم َأِٗمٌٜم ٣َمټِمَؾ ِٓم ٣َمَٛم ٩َمَرٍق ِٰم ا٬مٻمپمؿ إِْن ٫ُمٽمڈَْم َٕمٶْمٻَمُؿ َأڀمَّ

ـْ َأْٰمِرِه َأين   َؽ ا٬مٸَمَرِق ٩َمَزَر٣ْمُتُف، ٩َمٲَمڅمَر ِٰم
ْيڈُم ِٰمٽمُْف َوَٕمَر٫َمُف، َوَأين  ٣َمټَمْدُت إ٦َِم َذ٬مِ ا٠ْمَٞمَ

ُف َإَٔمڅميِن َيٴْمٻُمچُم َأْٗمَرُه، ٩َمٹُمٻْمڈُم ٬َمفُ  ٹْمپَمڅم، ٩َمٹَمڅمَل ِٓم  :َٔمٹَمًرا، َوَأڀمَّ ًُ ٌَٹَمِر ٩َم  :ا٣ْمټِمْد إ٦َِم ٕمٻِْمَؽ ا٬م

، ٩َمٹُمٻْمڈُم ٬َمفُ  ـْ َأُرزر ََم ِٓم ٣ِمٽمَْدَك ٩َمَرٌق ِٰم ـْ َذ٬مَِؽ  :إڀِمَّ څَم ِٰم ٌَٹَمِر، ٩َمڃمهِنَّ ا٣ْمټِمْد إ٦َِم ٕمٻِْمَؽ ا٬م

ْج ٣َمٽمَّڅم، ا٬مٸَمَرِق  ـْ َٙمٱْمٿَمتَِؽ ٩َمٸَمر  څم٪َمپَمڅم، ٩َمڃمِْن ٫ُمٽمْڈَم َٕمٶْمٻَمُؿ َأين  ٩َمٶَمٻْمڈُم َذ٬مَِؽ ِٰم ًَ ٩َم

ْخَرُة، ٩َمٹَمڅمَل أَٙمرُ  څمَ٘مڈْم ٣َمٽمْپُمُؿ ا٬مٲمَّ ًَ ُف ٫َمڅمَن ِٓم  :٩َمڅمڀْم ا٬مٻمپمؿ إِْن ٫ُمٽمڈَْم َٕمٶْمٻَمُؿ َأڀمَّ

ـِ ٨َمٽَمٍؿ ِٓم، ٩َمځَمْٔمٴَمځْمُت ٣َمٻَمٿْمپِمََم َأَٔمَقاِن ٠َمٿْمَخڅمِن ٫َمٌَِٜماِن، ٩َمٺُمٽمڈُْم إٓمٿِمپِمََم ٫ُمؾَّ ٬َمٿْمٻَمڇٍم ٔمِ  ٌَ ٻَم

ـَ اجُلقِع، ٩َمٺُمٽمڈُْم َٓ َأْٟمٹِمٿمپِمْؿ  ٬َمٿْمٻَمڇًم، ٩َمِجْئڈُم َو٪َمْد َر٪َمَدا َوَأْه٤ِم َو٣ِمٿَمڅمِٓم َيَتٳَمڅم٨َمْقَن ِٰم

َتٺمٽِمَّڅم  ًْ َب َأَٔمَقاَي ٩َمٺَمِرْهڈُم َأْن ُأو٪ِمٵَمپُمََم، َو٫َمِرْهڈُم َأْن َأَد٣َمپُمََم، ٩َمٿَم َ٘متَّك َي٧ْمَ

َٔمتپِِمََم، ٩َمٻَمْؿ َأَزْل َأڀْمَتٵمُِر َ٘متَّك ١َمٻَمَع ا٬مٸَمْجُر، ٩َمڃمِْن ٫ُمٽْمڈَم َٕمٶْمٻَمُؿ َأين  ٩َمٶَمٻْمڈُم َذ٬مَِؽ ٬م٧َِمْ 

ََمِء،  ًَّ ْخَرُة َ٘متَّك ڀَمٵَمُروا إ٦َِم ا٬م څمَ٘مڈْم ٣َمٽمْپُمُؿ ا٬مٲمَّ ًَ ْج ٣َمٽمَّڅم، ٩َمڅمڀْم ـْ َٙمٱْمٿَمتَِؽ ٩َمٸَمر  ِٰم

، ا٬مٻمپمؿ إِْن ٫ُمٽمڈَْم َٕمٶْمٻَمُؿ أَ  :٩َمٹَمڅمَل أَٙمرُ  ـْ َأَ٘مچم  ا٬مٽمَّڅمِس إَِٓمَّ ، ِٰم ُف ٫َمڅمَن ِٓم أْمٽمَڇُم ٣َمؿر ڀمَّ

ٌُْتپَمڅم َ٘متَّك ٪َمَدْرُت،  َّٓ َأْن إٓمٿَِمپَمڅم ٔمَِِمَئڇِم ِديٽمَڅمٍر، ٩َمٴَمٻَم پَمڅم ٩َمځَمَٔمڈْم، إِ
ًِ ـْ ڀَمٸْم څم ٣َم َوَأين  َراَوْدُِتَ
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پمَ  ًِ ـْ ڀَمٸْم څم ٩َمَد٩َمٶْمُتپَمڅم إ٬َِمٿْمپَمڅم، ٩َمځَمْٰمٺَمٽمَْتٽمِل ِٰم څم، ٩َمٻَمَمَّ ٪َمٶَمْدُت َٔم٥ْمَ ِرْٗمٻَمٿْمپَمڅم، ٩َمځَمَٕمٿْمُتپَمڅم ِِبَ

ِف، ٩َمٹُمټْمڈُم َوَٕمَر٫ْمڈُم اٚمڅِمَئڇَم ِديٽمَڅمٍر، ٩َمڃمِْن  :٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  َّٓ ٔمَِحٹم  ِؼ اهلل َوَٓ َٕمٸُمضَّ اَْلڅمَٕمَؿ إِ إمَّ

َج اهلل ٣َمٽمْپُمْؿ  ْج ٣َمٽمَّڅم، ٩َمٸَمرَّ ـْ َٙمٱْمٿَمتَِؽ ٩َمٸَمر  َؽ ِٰم
٫ُمٽمڈَْم َٕمٶْمٻَمُؿ َأين  ٩َمٶَمٻْمڈُم َذ٬مِ

شُٗمقا٩َمَخرَ 
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

 :(47/ 4)٪مڅمل أمـ رٗمچم ّم ٗمڅمٰمع ا٬مٶمٻمقم واْلٺمؿ 
٤مُن وم٘مد ضم٤مَء ذيمُره ذم اًمُ٘مرآِن ذم ُمقاوَع:  ًّ ٤م اإلطم  وأُمه

شم٤مرًة ُم٘مروًٟم٤م سم٤مإليامِن, وشم٤مرًة ُم٘مروًٟم٤م سم٤مإلؾمالِم, وشم٤مرًة ُم٘مروًٟم٤م سم٤مًمته٘مقى, أو 

 سم٤مًمٕمٛمؾ.

ـَ آَٰمٽمُقا َو٣َمټِمٻُمقا  ٬َمٿْمَس ٣َمَٛم ﴿ :يم٘مقًمِف شمٕم٤ممموم٤معم٘مروُن سم٤مإليامِن:  ا٬مَِّذي

ٹَمْقا  څمِت ُٖمؿَّ إمَّ څمِْلَ ٹَمْقا َوآَٰمٽمُقا َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲمَّ څمِت ُٗمٽمَڅمٌح ٩مٿِمََم ١َمٶِمټُمقا إَِذا َٰمڅم إمَّ څمِْلَ ا٬مٲمَّ

ٽم٥ِمَ  ًِ ٽمُقا َواهلل حُيچِمُّ اْٚمُْح ًَ ٹَمْقا َوَأْ٘م  . ﴾ َوآَٰمٽمُقا ُٖمؿَّ إمَّ

ـَ آَٰمٽمُقا  ﴿ :ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم ـْ إِنَّ ا٬مَِّذي څم ٓ ڀُمٳِمٿمُع َأْٗمَر َٰم څمِت إڀِمَّ څمِْلَ َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲمَّ

ـَ ٣َمټَماًل  ًَ  . ﴾ َأْ٘م

ـٌ  ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤مممواعم٘مروُن سم٤مإلؾمالم:  
ًِ
ـْ َأْٟمٻَمَؿ َوْٗمپَمُف هللِ َوُهَق ُُمْ َٔمَٛم َٰم

ِف   . ﴾٩َمٻَمُف َأْٗمُرُه ٣ِمٽمَْد َرٔم 

                                                           
 .(5440), واإلمام مسلم يف صحيحو (2644)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٻمِْؿ َوْٗمپَمُف إ٦َِم اهلل َوُهَق ُُمْ ﴿ :ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم ًْ ـْ ُي َؽ َوَٰم ًَ ـٌ ٩َمٹَمِد اْٟمَتټْم
ًِ

 . ﴾ٔمڅِم٬ْمٶُمْرَوِة ا٬ْمُقْٖمٹَمك

ـَ ُهْؿ ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :واعم٘مرون سم٤مًمت٘مقى ٹَمْقا َوا٬مَِّذي ـَ إمَّ إِنَّ اهلل َٰمَع ا٬مَِّذي

ٽمُقنَ 
ًِ
 . ﴾ُُمْ

ٽَمك َوِزَيڅمَدٌة  ﴿ :وىمد يذيمر ُمٗمرًدا يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ًْ ٽمُقا اْْلُ ًَ ـَ َأْ٘م ِذي  . ﴾٬مٻِمَّ

ـِ اًمٜمٌل :"ؿ صحٞمح ُمًٚم "وىمد صم٧ٌم ذم  شمٗمًػُم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قم

ي٤مدِة سم٤مًمٜمّٔمِر إمم وضمِف اهلل  ذم اجلٜم٦م, وهذا ُمٜم٤مؾم٥ٌم جلٕمٚمِف ضمزاًء  -قمز وضمؾ  -اًمزِّ

ٟمٞم٤م قمغم وضمِف  ـُ رسّمف ذم اًمدُّ ٌَُد اعم١مُم ٤مِنٮ ٕنه اإلطم٤ًمَن هق أْن َيٕم ًّ ٕهِؾ اإلطم

ف ذم طم٤مل قم٤ٌمدشمِِف, ومٙم٤مَن ضمزاُء احلُْمقِر واعمُراىم٦ٌِم, يم٠مّٟمف يراُه سم٘مٚمٌِِف ويٜمٔمُر إًمٞم

 ذًمؽ اًمٜمهٔمَر إمم اهلل قمٞم٤مًٟم٤م ذم أظمرة.

٤مر ذم أظمرةِ   اًمُٙمٗمه
ِ
ـْ ضَمزاء ـْ  ﴿ :وقمٙمس هذا ُم٤م أظمؼَم اهلل شمٕم٤ممم سمف قَم ُْؿ ٣َم إهِنَّ

ِْؿ َيْقَٰمئٍِذ ٚمََْحُجقُٔمقنَ   . ﴾ َرِب 

اِن قمغم ىمُ  ٟمٞم٤م, وهق شمرايُمؿ اًمره ٚمقهِبؿ, طمّتك وضمٕمَؾ ذًمؽ ضمزاًء حل٤مهلؿ ذم اًمدُّ

ٟمٞم٤م, ومٙم٤من ضمزاُؤهؿ قمغم ذًمؽ أْن طُمِجٌقا  ٧ٌَْم قمـ ُمٕمرومتِِف وُُمراىمٌتف ذم اًمدُّ طُمِج

 قمـ ُرؤيتف ذم أظمرة. 

٤من -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٘مقًمف   ًّ أْن ٕمٶمٌَد اهلل ٫مځمڀّمَؽ » :ذم شمٗمًػم اإلطم

 إًمخ.  ش…ٕمراُه 
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ٗم٦م,  ٌُُد اهلل شمٕم٤ممم قمغم هذه اًمّمِّ وهق اؾمتحْم٤مُر ىُمرسمِِف, يِمػم إمم أنه اًمٕمٌَد يٕم

وأٟمهف سملَم يديف يم٠مٟمهف يراُه, وذًمؽ ُيقضم٥ُم اخلِمٞم٦َم واخلقَف واهلٞم٦ٌَم واًمتهٕمٔمٞمَؿ, 

 .شأْن ُتٱمك اهلل ٫مځمڀمََّؽ ٕمراهُ » :-ريض اهلل قمٜمف-يمام ضم٤مء ذم رواي٦م أيب هريرة

وُيقضِم٥ُم أيًْم٤م اًمٜمُّّمَح ذم اًمٕم٤ٌمدة, وسمذل اجلُٝمد ذم حتًٞمٜمٝم٤م وإمت٤مُمٝم٤م 

 هاوإيمامهل٤م. 
أُمره٤م قمٔمٞمؿ حتغم هب٤م إٟمٌٞم٤مء, وشمٕمٜمك هب٤م  -قمز وضمؾ-ومٛمراىم٦ٌم اهلل ✍ 

قمز -وضمزاهؿ اجلزاء إوذم ىم٤مل اهلل  -قمز وضمؾ-إصٗمٞم٤مء وم٠ميمرُمٝمؿ اهلل 

َـّ ٪َمڅمَل إيِن  َٗمڅم٣ِمٻُمَؽ ٬مٻِمٽمَّڅمِس ﴿ :-وضمؾ َّپُم ُف ٔمٺَِمٻمََِمٍت ٩َمځَمََت َوإِِذ أْمَتَٛمَٰ إِْٔمَراِهٿمَؿ َرٔمُّ

َٓ َيٽمَڅمُل ٣َمپْمِدي ا٬مٵمَّڅمٚم٥ِِمَ إَِٰمڅمًٰمڅم ٪َمڅمَل َوِٰمـ  تِل ٪َمڅمَل  يَّ , واهلل [154:اًمٌ٘مرة] ﴾ُذر 

 اعمًتٕم٤من.
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َا حهِ عب اهلل, ٚعب صعٛي٘, ٚعب رٜٓ٘, أٚ  :ايفكض٠ ايجالثٕٛ] 

 [االعتٗظا٤؟

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ُم٤م طمٙمؿ ؾم٥م اهلل, وؾم٥م رؾمقًمف, وؾم٥م ديٜمف, أو  ا٬مٸمٹمرة ا٬مثالٖمقن:

 آؾمتٝمزاء سمذًمؽ؟

ُم٤م طمٙمؿ ؾم٥م اهلل, وؾم٥م رؾمقًمف, وؾم٥م ديٜمف, أو  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -36

 آؾمتٝمزاء سمذًمؽ؟ 

هذا يمٗمر أيمؼم, ُمـ شمٕمٛمده ظمرج ُمـ ُمٚم٦م اإلؾمالم, واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل  ٩مٹمؾ:

َتپْمِزئُ ﴿ :شمٕم٤ممم ًْ ٓ َٕمٶْمَتِذُروا ٪َمْد ٫َمٸَمْرُٕمْؿ  قَن ٪ُمْؾ َأٔمڅِمهلل َوآَيڅمٕمِِف ورٟمق٬مف ٫ُمٽمُْتْؿ َٕم

 . [ 32 – 33:اًمتقسم٦م] ﴾َٔمٶْمَد إِيََمڀمٺُِمؿْ 

أو  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سملم ُمـ ؾم٥م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  وٓ ٩مرق ّم اْلٺمؿ:

ؾُمقل ُمـ سمٜمل آدم أو ُمـ  ؾم٥م همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم, ؾمقاء يم٤من اًمره

 اعماليٙم٦م, أو قم٤مداهؿ, أو قم٤مدى أطمدا ُمٜمٝمؿ. 

ـَ ا٬مٽمَّڅمسِ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :واًمدًمٞمؾ ٺَمڇِم ُرُٟماًل َوِٰم
ـَ اٚماَْلئِ  ﴾اهلل َيٲْمٴَمٸِمل ِٰم

 . [42:احل٩م]

ـْ ُرُٟمٻمِفِ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ِٰم  . [552:اًمٌ٘مرة] ﴾ٓ ڀُمٸَمر 
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ـْ ﴿ـ إ٦م ٪مق٬مف ـ  ﴾٪ُمق٬ُمقا آَٰمٽمَّڅم ٔمڅِمهلل﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ِْؿ َوَٰمڅم ُأوِتَ ا٬مٽمٌَّٿِمُّقن ِٰم َرِب 

ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ِٰمٽمْپُمؿْ   . [103:اًمٌ٘مرة] ﴾ٓ ڀُمٸَمر 

يَؾ َوِٰمٿمٺَمڅمَل ٩َمڃمِنَّ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ٺَمتِِف َوُرُٟمٻمِِف َوِٗمْٝمِ
ا هللَِِّ َوَٰمالئِ ـْ ٫َمڅمَن ٣َمُدوًّ َٰم

ـَ   . [65:اًمٌ٘مرة] ﴾اهلل ٣َمُدو  ٬مٻِْمٺَمڅم٩مِِري

  :الشرح

اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل أن اًمردة ىمد شم٘مع ُمـ ذيمر اعمّمٜمػ هذه 

ـْ ِديٽمِِف ﴿ :-قمز وضمؾ-اعمًٚمؿ, ىم٤مل اهلل  ـْ َيْرَٕمدَّ ِٰمٽمْٺُمْؿ ٣َم ـَ آَٰمٽمُقا َٰم څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

ٍة ٣َمَٛم ا٬ْمٺَمڅم٩مِ  ٌُّقڀَمُف َأِذ٬مَّڇٍم ٣َمَٛم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم َأ٣ِمزَّ
ٌُّپُمْؿ َوحُيِ

ْقَف َيځْمِت اهلل ٔمٹَِمْقٍم حُيِ ًَ ـَ ٩َم ِري

ئِؿٍ  َٓ َٓ ََيَڅم٩ُمقَن ٬َمْقَٰمڇَم   [24 :اعم٤ميدة] ﴾َُيَڅمِهُدوَن ِّم َٟمٌٿِمِؾ اهلل َو

ـْ َيُيَّ اهلل ٠َمٿْمًئڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٌَٿْمِف ٩َمٻَم ـْ َيٽمٹَْمٻمچِْم ٣َمَٛم ٣َمٹِم  :آل قمٛمران] ﴾َوَٰم

144] . 

ـَ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل  ـَ آَٰمٽمُقا إِْن ُٕمٴمٿِمٶُمقا ٩َمِريٹًمڅم ِٰم څم ا٬مَِّذي َ ـَ ُأوُٕمقا َيڅم َأُّيُّ ا٬مَِّذي

ـَ  و٫ُمْؿ َٔمٶْمَد إِيََمڀمٺُِمْؿ ٫َمڅم٩مِِري  . [133 :آل قمٛمران] ﴾ا٬ْمٺمَِتڅمَب َيُردُّ

 وىمد شم٘مع اًمردة سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وآقمت٘م٤مد, سمٛمجٛمققمٝمام أو سم٠مطمده٤م.

وديٜمف,  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل ورؾمقًمف وٰمـ أڀمقاع ا٬مردة: ٟمچم:✍

, أو ؾم٥م رؾمقًمف أو ؾم٥م ديـ اإلؾمالم أو شمٜم٘مص -قمز وضمؾ-ومٛمـ ؾم٥م اهلل 

أو شمٜم٘مص ديـ اإلؾمالم أو اؾمتٝمزئ سمحٛمٚم٦م ط اهلل أو شمٜم٘مص رؾمقًمف 
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اإلؾمالم حلٛمٚمٝمؿ ًمإلؾمالم يم٤من ُمـ اًمٙم٤مومريـ اخل٤مرضملم ُمـ اعمٚم٦م ٕن هذا 

صغم اهلل -اًمٗمٕمؾ ٓ يّمدر إٓ قمـ رضمؾ وٕمػ ذم ىمٚمٌف طم٥م اهلل ورؾمقًمف

-قمز وضمؾ-ويم٤من ىمٚمٌف سمٕمٞمدا قمـ اًمتقىمػم واًمتٕمٔمٞمؿ وخم٤مًمٗم٤م هلل  -وؾمٚمؿقمٚمٞمف 

څَم ِٰمـ َٕمٹْمَقى ا٬ْمٹُمٻُمقِب ﴿ : َر اهلل ٩َمڃمهِنَّ
 .[05:احل٩م] ﴾َذ٬مَِؽ َوَٰمـ ُيٶَمٵم ْؿ ٠َمٶَمڅمئِ

 :(3ص: )٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم ّم ا٬مٲمڅمرم اٚمًٻمقل 
أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم "سمـ راهقيف أطمد إيٛم٦م إقمالم:  ىم٤مل اإلُم٤مم إؾمح٤مق

أو  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-, أو ؾم٥م رؾمقًمف -قمز وضمؾ-أن ُمـ ؾم٥م اهلل 

أٟمف يم٤مومر " :دومع ؿمٞمئ٤م مم٤م أٟمزل اهلل قمز وضمؾ, أو ىمتؾ ٟمٌٞم٤م ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل قمز وضمؾ

 هاسمذًمؽ وان يم٤من ُم٘مرا سمٙمؾ ُم٤م أٟمزل اهلل. 
قمـ ؾم٥م آهل٦م اعمنميملم طمتك ٓ ي٥ًم  -قمز وضمؾ-وىمد هنك اهلل 

ـْ ُدوِن ﴿ :اهلل ومٙمٞمػ سمٛمـ ؾمٌف ىم٤مل شمٕم٤ممماعمنميمقن  ـَ َيْد٣ُمقَن ِٰم ٌُّقا ا٬مَِّذي ًُ َٓ َٕم َو

ٌُّقا اهلل ٣َمْدًوا ٔمٷَِمْٜمِ ٣ِمٻْمؿٍ  ًُ  .[135 :إٟمٕم٤مم] ﴾اهلل ٩َمٿَم

 :(376ص: )ّم آٟمتٷمڅمٖمڇم  -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م  -٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم 
يمٗمر,  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ٓ ري٥م أن آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمٜمٌل 

وآطمتج٤مج هبذه أي٦م يدل قمغم أن آؾمتٝمزاء سم٤مهلل يمٗمرٮ وسمآي٤مت اهلل يمٗمر, 

وسمرؾمقًمف يمٗمر, ُمـ ضمٝم٦م أن آؾمتٝمزاء يمٗمر وطمده سم٤مًميورة, ومٚمؿ يٙمـ ذيمر 

 . [ذم ذًمؽ] [ذـًم٤م]آؾمتٝمزاء سمآي٤مشمف وسمرؾمقًمف 
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أيًْم٤م يمٗمر وإٓ مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ؾُمقلومٕمٚمؿ أن آؾمتٝمزاء سم٤مًمره 

يٙمـ ذم ذيمره وم٤ميدة, ويمذًمؽ آؾمتٝمزاء سم٤مٔي٤مت, وم٢من آؾمتٝمزاء هبذه 

ؾُمقل ومٝمق  إُمقر ُمتالزم, وم٢من ُمـ اؾمتٝمزأ سمآي٤مت اهلل اًمتل ضم٤مء هب٤م اًمره

ؾُمقل ومٝمق ُمًتٝمزئ سمرؾم٤مًمتف  ؾُمقل ضورة, وُمـ اؾمتٝمزأ سم٤مًمره ُمًتٝمزئ سم٤مًمره

ومٝمق  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سمآي٤مت اهلل ورؾمقًمف طم٘مٞم٘م٦م, وُمـ اؾمتٝمزأ

صغم اهلل قمٚمٞمف -ُمًتٝمزئ سمف, وُمـ اؾمتٝمزأ سم٤مهلل وم٢مٟمف ُمًتٝمزئ سمآي٤مشمف ورؾمقًمف

ٟمزًم٧م ذم ]سمٓمريؼ إوزم, وأُم٤م اًمذيـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ هذه أي٦م وم٘مد  -وؾمٚمؿ

 .[اعمٜم٤موم٘ملم ذم همزوة شمٌقك

-ف ورؾمقًمفًمٙمـ ه١مٓء اًمْم٤مًمقن أومم سم٤مًمدظمقل ذم آؾمتٝمزاء سم٤مهلل وسمآي٤مشم

ُمـ ُمٜم٤مزقمٞمٝمؿ, وم٢من يم٤مٟم٧م أي٦م شمتٜم٤مول اعمت٠موًملم ُمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

أهؾ اًم٘مٌٚم٦م يم٤مٟمقا أطمؼ سم٤مًمدظمقل, وإن مل شمتٜم٤مول اعمت٠موًملم يم٤من ُمٜم٤مزقمقهؿ 

يمقهنؿ ُمّمٞمٌلم ومال وضمف  [ُمع]أطمؼ سم٤مخلروج ُمٜمٝم٤م ًمق يم٤مٟمقا خمٓمئلم, وأُم٤م 

سمتقطمٞمد اهلل,  ًمتٜم٤مول أي٦م هلؿ, وذًمؽ أن ه١مٓء اًمْم٤مًمقن ُمًتخٗمقن

يٕمٔمٛمقن دقم٤مء همػمه ُمـ إُمقات, وإذا أُمروا سم٤مًمتقطمٞمد وهنقا قمـ اًمنمك 

َوإَِذا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخُذوڀَمَؽ ﴿اؾمتخٗمقا سمف, يمام أظمؼم شمٕم٤ممم قمـ اعمنميملم سم٘مقًمف 

 ًٓ َّٓ ُهُزًوا َأَهَذا ا٬مَِّذي َٔمٶَمډَم اهلل َرُٟمق َٓ َأْن  إِ تٽِمَڅم ٬َمْق ـْ آهِلَ ٽمَڅم ٣َم إِْن ٫َمڅمَد ٬َمٿُمٳِمٻمُّ
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ـْ َأَوؾُّ َٟمٌٿِماًل  ڀَمڅم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َوَٟمْقَف َيٶْمٻَمټُمقَن ِ٘م٥َم َيَرْوَن ا٬ْمٶَمَذاَب َٰم  ﴾َصَٝمْ

ؾُمقل عم٤م هن٤مهؿ قمـ اًمنمك. [45 - 41 :اًمٗمرىم٤من]   ها. وم٤مؾمتٝمزءوا سم٤مًمره
ٚمٞمف صغم اهلل قم-وؾم٥م رؾمقًمف  -قمز وضمؾ -وطمٙمؿ ُمـ ؾم٥م اهلل  

وم٢من شم٤مب إمم اهلل  -قمز وضمؾ-وؾم٥م ديٜمف أن ي٘متؾ ردًة إن مل يت٥م هلل  -وؾمٚمؿ

ؾُمقل  -قمز وضمؾ-  .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىمتؾ طمًدا ذم ؾم٥م اًمره

 هآ يٕمٚمؿ ذم ذًمؽ ظمالوًم٤م.  ٪مڅمل اْلٴمڅمب:
قمز -ومٞمٙمٗمل ُمٜمف اًمتقسم٦م ىم٤مل اهلل  وٟمچم ا٬مديـ: -٣مز وٗمؾ-وأٰمڅم ٟمچم اهلل 

ـَ ﴿ :-وضمؾ ِذي څم ٪َمْد َٟمٻَمَػ ٪ُمؾ ٬م ٻمَّ ؿ ٰمَّ  ﴾٫َمٸَمُروا إِن َيٽمَتپُمقا ُيٷْمٸَمْر هَلُ

 . [05:آٟمٗم٤مل]

ىمد ىُمٌض وٓ ُيقز  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل وٟمٌچم ا٬متٸمريؼ:

 ُمٌٜمل قمغم اعم٤ًمحم٦م. -قمز وضمؾ -ٕطمد أن يتٜم٤مزل قمـ طم٘مف, سمٞمٜمام طمؼ اهلل 

دي٨م طم: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قمغم ىمتؾ ُمـ ؾم٥م َرؾُمقل اهلل  :واًمدًمٞمؾ

َصٛمَّ -َأنَّ َأ٣ْمټَمك ٫َمڅمڀَمڈْم ٬َمُف ُأمُّ َو٬َمٍد َٕمٱْمُتُؿ ا٬مٽمٌل» :-ريض اهلل قمٜمف-اسمـ قم٤ٌمس 

 :، َوَٕمٹَمُع ٩مٿِمِف، ٩َمٿَمٽمْپَمڅمَهڅم، ٩َماَل َٕمٽمَْتپِمل، َوَيْزُٗمُرَهڅم ٩َماَل َٕمٽمَْزِٗمُر، ٪َمڅمَل -اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ 

، َوَٕمٱْمُتټُمُف، -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -٩َمٻَمَمَّ ٫َمڅمڀَمڈْم َذاَت ٬َمٿْمٻَمڇٍم، َٗمٶَمٻَمڈْم َٕمٹَمُع ِّم ا٬مٽمٌل

ٺَمځَم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٩َمٹَمَتٻَمپَمڅم، ٩َمَق٪َمَع َٔم٥ْمَ ِرْٗمٻَمٿْمپَمڅم ١مٸِْمٌؾ،  ٩َمځَمَٙمَذ اٚمْٷِْمَقَل ٩َمَقَوٶَمُف ِّم َٔمٴْمٽمپَِمڅم، َوإمَّ

مِ  ٌََح ُذ٫مَِر َذ٬مَِؽ ٬مَِرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف ٩َمٻَمٴمََّخڈْم َٰمڅم ُهٽمَڅمَك ٔمڅِم٬مدَّ ، ٩َمٻَمَمَّ َأْص
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َّٓ » :َوَٟمٻمََّؿ، ٩َمَجټَمَع ا٬مٽمَّڅمَس ٩َمٹَمڅمَل  َأڀْمٱُمُد اهلل َرُٗماًل ٩َمٶَمَؾ َٰمڅم ٩َمٶَمَؾ ِٓم ٣َمٻَمٿْمِف َ٘مؼ  إِ

٣َْمټَمك َيَتَخٴمَّك ا٬مٽمَّڅمَس َوُهَق َيَتَز٬ْمَزُل َ٘متَّك ٪َمٶَمَد ش٪َمڅممَ  ْٕ -َٔم٥ْمَ َيَدِي ا٬مٽمٌل، ٩َمٹَمڅمَم ا

، َأڀَمڅم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َيڅم رٟمقل اهلل  :، ٩َمٹَمڅمَل -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ 

ٌُپَمڅم، ٫َمڅمڀَمڈْم َٕمٱْمُتټُمَؽ، َوَٕمٹَمُع ٩مٿِمَؽ، ٩َمځَمهْنڅَمَهڅم ٩َماَل َٕمٽمَْتپِمل، َوَأْزُٗمُرَهڅم، ٩َماَل  َصڅمِ٘م

ڂْم٬ُمڂمَ  ٌَڅمِرَ٘مڇَم َٕمٽمَْزِٗمُر، َوِٓم ِٰمٽمْپَمڅم أْمٽمَڅمِن ِٰمْثُؾ ا٬مٻمُّ ، َو٫َمڅمڀَمڈْم ِب َر٩مٿِمٹَمڇًم، ٩َمٻَمَمَّ ٫َمڅمَن ا٬ْم
َٕم٥ْمِ

ٺَمځْمُت  َٗمٶَمٻَمڈْم َٕمٱْمُتټُمَؽ، َوَٕمٹَمُع ٩مٿِمَؽ، ٩َمځَمَٙمْذُت اٚمْٷِْمَقَل ٩َمَقَوٶْمُتُف ِّم َٔمٴْمٽمپَِمڅم، َوإمَّ

َٓ ا٠ْمپَمُدوا » :-َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -٣َمٻَمٿْمپَمڅم َ٘متَّك ٪َمَتٻْمُتپَمڅم، ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌل َأنَّ َدَٰمپَمڅم َأ

شَهَدرٌ 
(1)

 . 

ذم اًمٌٚمدان اًمتل  :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-و٪مد اڀمت٧م ٟمچم اهلل ورٟمق٬مف ☜

, وهذا سم٥ًٌم اًمٌٕمد -قمز وضمؾ-اٟمتنمت ومٞمٝم٤م آؿمؽمايمٞم٦م إٓ ُمـ رطمؿ اهلل

 قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م وقمدم إىم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م.

وؾم٥م ديـ اإلؾمالم ط ومٚمق قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن أٟمف إذا ؾم٥م اهلل وؾم٥م رؾمقًمف 

أىمٞمؿ قمٚمٞمف اًمنمع ٟٓمزضمر طمتك وًمق يم٤من ُمٜم٤مومً٘م٤م ٕظمٗمل اًمٜمٗم٤مق ذم ىمٚمٌف وعم٤م 

 أسمداه وأفمٝمره وٓ يٛمٙمـ أن ئمٝمر ؾم٥م اهلل وؾم٥م رؾمقًمف إٓ ممـ هذا طم٤مًمف. 

  :ٕن اًمٙمٗمر يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملمش: وم٘مؾ هذا يمٗمٌر أيمؼم» :٪مق٬مف

                                                           
, وىو يف الصحيح ادلسند (4343), واإلمام النسائي يف سننو (4031)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)

 .  (332)لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايجالثٕٛ: َا حهِ ضب اهلل, ٚضب زضٛي٘, ٚضب دٜٓ٘, أٚ االضتٗصا٤؟د
 

  430 
 

  

 يمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م, ويمٗمر أصٖمر همػم خمرج ُمـ اعمٚم٦م. يمٗمر أ

 وم٤مًمٙمٗمر إيمؼم خيٚمد ذم اًمٜم٤مر وإصٖمر ٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر. 

 واًمٙمٗمر إيمؼم يٌٞمح اًمدم واعم٤مل واًمٕمرض وإصٖمر ٓ يٌٞمح ذًمؽ.

 واًمٙمٗمر إيمؼم حيٌط مجٞمع اًمٕمٛمؾ, وإصٖمر ٓ حيٌط مجٞمع اًمٕمٛمؾ. 

ظمرج سمف اعمخٓمئ واعمٙمره, ىم٤مل ش: مُمـ شمٕمٛمده ظمرج ُمـ ُمٚم٦م اإلؾمال» :٪مق٬مف

ٿمٽمَڅم َأْو َأْٙمٴَمځْمڀَمڅم﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل 
ًِ َٓ ُٕمڂَماِٙمْذڀَمڅم إِْن ڀَم ٽمَڅم   . [553 :اًمٌ٘مرة] ﴾َرٔمَّ

ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- ىم٤مل َرؾُمقل اهلل -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أٟمس 

ا٬مٻمپمؿ أڀمڈم ٣مٌدي وأڀمڅم رٔمؽ أٙمٴمځم ٰمـ ٠مدة » :اًمرضمؾ اًمذي و٤مقم٧م راطمٚمتف

شا٬مٸمرح
(1)

 ومل ي١ماظمذ., 

يََمنِ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـ  ٔمڅِمإْلِ
ٌُُف ُٰمٴْمټَمئِ ـْ ُأ٫ْمِرَه َو٪َمٻْم َّٓ َٰم  .[133 :اًمٜمحؾ] ﴾إِ

 ٔمٿمڅمن ٰمقاڀمع ا٬متٺمٸمٜم: 

 :ومالسمد ذم اًمتٙمٗمػم ُمـ شمقومر اًمنموط واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع, وُمـ ُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم 

 اجلٝمؾ, واخلٓم٠م, واًمٜمًٞم٤من, واإليمراه, واًمت٠مويؾ اًمذي ًمف طمظ ُمـ اًمٜمٔمر.

ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم وضمقب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمد طمتك شمرومع قمٜمف اًمِمٌف وىمد 

 اًمتل أوىمٕمتف ومٞمام وىمع ومٞمف.

                                                           

 , من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو.(5444)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ظمروضًم٤م يمٚمًٞم٤م وهبذا شمٕمٚمؿ قمغم أن  ش:ٙمرج ٰمـ ٰمٻمڇم اإلٟمالم» :٪مق٬مف 

اعمٙمٗمرات شمٙمقن سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وآقمت٘م٤مد ومٛمـ ؾم٥م اهلل سمٚم٤ًمٟمف وًمق مل يٕمت٘مد 

ق مل يتٚمٗمظ سمٚم٤ًمٟمف يم٤من يم٤مومًرا وُمـ سم٘مٚمٌف يم٤من يم٤مومًرا وُمـ شمٜم٘مص اهلل سم٘مٚمٌف وًم

ـم٤مف سم٘مؼٍم أو قمٌده أو ٟمذر ًمف يم٤من يم٤مومًرا وهذا رد قمغم ُمـ زقمؿ أن اًمٙمٗمر ٓ 

 يٙمقن إٓ سم٤مجلحقد.

ٓه » و٪مد ٙمٴمَّئ ا٬مٶمٻمَمء ا٬مٴمحڅموي ٚمڅم ٪مڅمل: ياَمِن ِإ ـَ اإْلِ ٌُْد ُِم ُرُج اًْمَٕم َٓ خَيْ َو

 .شسمُِجُحقِد ُم٤م أدظمٚمف ومٞمف

 :(83/ 2)٫مَم ّم َمټمقع ٩متڅمواه  -عالىرحمه هللا ت -٪مڅمل أمـ ٔمڅمز 
هذا احلٍم ومٞمف ٟمٔمر وم٢من اًمٙم٤مومر يدظمؾ ذم اإلؾمالم سم٤مًمِمٝم٤مدشملم إذا يم٤من ٓ 

يٜمٓمؼ هبام, وم٢من يم٤من يٜمٓمؼ هبام دظمؾ اإلؾمالم سم٤مًمتقسم٦م مم٤م أوضم٥م يمٗمره, وىمد 

خيرج ُمـ اإلؾمالم سمٖمػم اجلحقد ٕؾم٤ٌمب يمثػمة سمٞمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سم٤مب 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ـمٕمٜمف ذم اإلؾمالم أو ذم اًمٜمٌلطمٙمؿ اعمرشمد, ُمـ ذًمؽ 

أو  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو اؾمتٝمزاؤه سم٤مهلل ورؾمقًمف

٪ُمْؾ َأٔمڅِمهلل َوآَيڅمٕمِِف ورٟمق٬مف ﴿ :سمٙمت٤مسمف أو سمٌمء ُمـ ذقمف ؾمٌح٤مٟمف ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف

َٓ َٕمٶْمَتِذُروا ٪َمْد ٫َمٸَمْرُٕمْؿ َٔمٶْمَد  َتپْمِزُئقَن  ًْ  . ﴾إِيََمڀمٺُِمؿْ  ٫ُمٽمُْتْؿ َٕم

وُمـ ذًمؽ قم٤ٌمدشمف ًمألصٜم٤مم أو إوصم٤من أو دقمقشمف إُمقات وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ 

وـمٚمٌف ُمٜمٝمؿ اعمدد واًمٕمقن وٟمحق ذًمؽٮ ٕن هذا يٜم٤مىمض ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل 
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ٕهن٤م شمدل قمغم أن اًمٕم٤ٌمدة طمؼ هلل وطمده, وُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء وآؾمتٖم٤مصم٦م واًمريمقع 

ـ سف ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ًمٖمػم اهلل ُمـ واًمًجقد واًمذسمح واًمٜمذر وٟمحق ذًمؽ, ومٛم

إصٜم٤مم وإوصم٤من واعماليٙم٦م واجلـ وأصح٤مب اًم٘مٌقر وهمػمهؿ ُمـ 

ٓ إًمف إٓ اهلل, وهذه اعم٤ًميؾ يمٚمٝم٤م  :اعمخٚمقىملم وم٘مد أذك سم٤مهلل ومل حي٘مؼ ىمقل

خترضمف ُمـ اإلؾمالم سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ, وهل ًمٞم٧ًم ُمـ ُم٤ًميؾ اجلحقد 

٤مك ُم٤ًميؾ أظمرى يمثػمة يٙمٗمر هب٤م وأدًمتٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وهٜم

اعمًٚمؿ وهل ٓ شمًٛمك ضمحقدا وىمد ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ذم سم٤مب طمٙمؿ اعمرشمد 

 هاومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م. وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. 
َتپْمِزُئقَن واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف ًْ  ٪ُمْؾ َأٔمڅِمهلل َوآَيڅمٕمِِف ورٟمق٬مف ٫ُمٽمُْتْؿ َٕم

  ش:﴾ڀمٺُِمؿْ ٓ َٕمٶْمَتِذُروا ٪َمْد ٫َمٸَمْرُٕمْؿ َٔمٶْمَد إِيََم 

  سنض ابٔ دضٜض صمح٘ اهلل تعاىل يف تفغريٙ:

ريض اهلل -سمـ ُم٤مًمؽ  سمـ أؾمٚمؿ أن رضمال ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىم٤مل ًمٕمقف قمـ زيد

ُم٤م ًم٘مرايٜم٤م ه١مٓء أرهمٌٜم٤م سمٓمقٟم٤م وأيمذسمٜم٤م أًمًٜم٦م وأضمٌٜمٜم٤م "ذم همزوة شمٌقك:  -قمٜمف

يمذسم٧م وًمٙمٜمؽ ُمٜم٤مومؼ ٕظمؼمن  -ريض اهلل قمٜمف-قمٜمد اًمٚم٘م٤مء وم٘م٤مل ًمف قمقف 

َرؾُمقل اهلل ومذه٥م قمقف إمم َرؾُمقل اهلل ًمٞمخؼمه ومقضمد اًم٘مرآن ىمد ؾمٌ٘مف. وم٘م٤مل 

ومٜمٔمرت إًمٞمف ُمتٕمٚم٘م٤م سمح٘م٥م ٟم٤مىم٦م  :-ريض اهلل قمٜمف-ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  :زيد

شمٜمٙمٌف احلج٤مرة ي٘مقل إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقل اهلل 
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أٔمڅمهلل وآيڅمٕمف ورٟمق٬مف ﴿ :-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم  -وٟمٚمٕم٥م ومٞم٘مقل ًمف اًمٜمٌل

"ُم٤م يزيده ﴾٫مٽمتؿ ٕمًتپمزءون
(1)

 ها. 
وـمٕمٜم٤م ط ذًمؽ ردة وـمٕمٜم٤م ومٞمف وـمٕمٜم٤ًم ذم رؾمقًمف  -قمز وضمؾ-ومجٕمؾ اهلل 

ذم يمت٤مسمفٮ ٕن اًمٓمٕمـ ذم محٚم٦م اًمديـ سم٥ًٌم اًمديـ اًمذي حيٛمٚمقٟمف, ـمٕمـ ذم 

 اعمُرؾِمؾ واعمُرؾَمؾ اعمٌٚمغ ًمف. 

 . ﴾َٕمٶْمَتِذُروا ٪َمْد ٫َمٸَمْرُٕمْؿ َٔمٶْمَد إِيََمڀمٺُِمؿْ ٓ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىمد ىم٤مل اهلل 

ـِ قمٛمَر  اَم  :ىم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ اسم ـَ ُأيبٍّ َيِْمتدُّ ىمده رأي٧ُم قمٌَداهلل سم

ٌُُف وهق ي٘مقُل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ي٤م حمٛمُد, إٟمهام يُمٜم٤م  :واحلج٤مرُة شمٜمٙم

َأٔمڅِمهلل َوآَيڅمٕمِِف ﴿ :ي٘مقُل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -َٟمخقُض وٟمٚمٕم٥ُم, واًمٜمٌل

َتپْمِزُؤون ًْ  . [32 :اًمتقسم٦م] ﴾ورٟمق٬مف ٫ُمٽمُتْؿ َٕم

ي٘م٤مل وٓ ومرق ذم احلٙمؿ سملم ُمـ ؾم٥م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا أو ؾم٥م همػمه ُمـ » :٪مق٬مف

ؾُمقل ُمـ سمٜمل آدم أو اعماليٙم٦م ىم٤مل شمٕم٤مممش: إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم  :ؾمقاء يم٤من اًمره

ا هلل َِّ َوَٰماَلئِٺَمتِِف ﴿ يَؾ َوِٰمٿمٺَمڅمَل ٩َمڃمِنَّ اهلل ٣َمُدو  َٰمـ ٫َمڅمَن ٣َمُدوًّ َوُرُٟمٻمِِف َوِٗمْٝمِ

ـَ   . [65:اًمٌ٘مرة] ﴾٬م ٻْمٺَمڅم٩مِِري

 

 

                                                           

 (.14/000) (13611)أخرجو اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسًنه  (1)
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 :(565ص: )ّم ا٬مٲمڅمرم اٚمًٻمقل  -رحمه هللا تعالى -٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم 
واحلٙمؿ ذم ؾم٥م ؾم٤مير إٟمٌٞم٤مء يم٤محلٙمؿ ذم ؾم٥م ٟمٌٞمٜم٤م ومٛمـ ؾم٥م ٟمٌٞم٤م ُمًٛمك 

اًم٘مرآن أو ُمقصقوم٤م سم٤مًمٜمٌقة ُمثؾ سم٤مؾمٛمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء اعمٕمرووملم يم٤معمذيمقريـ ذم 

ُم٤م يذيمر طمديث٤م أن ٟمٌٞم٤م ومٕمؾ يمذا أو ىم٤مل يمذا ومٞم٥ًم ذًمؽ اًم٘م٤ميؾ أو اًمٗم٤مقمؾ ُمع 

اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ٟمٌل وإن مل يٕمٚمؿ ُمـ هق أو ي٥ًم ٟمقع إٟمٌٞم٤مء قمغم اإلـمالق 

وم٤محلٙمؿ ذم هذا يمام شم٘مدم ٕن اإليامن هبؿ واضم٥م قمٛمقُم٤م وواضم٥م اإليامن 

يمت٤مسمف وؾمٌٝمؿ يمٗمر وردة إن يم٤من ُمـ ُمًٚمؿ ظمّمقص٤م سمٛمـ ىمّمف اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم 

 وحم٤مرسم٦م إن يم٤من ُمـ ذُمل.

ىمد شم٘مدم ذم إدًم٦م اعم٤موٞم٦م ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ سمٕمٛمقُمف ًمٗمٔم٤م أو ُمٕمٜمك وُم٤م 

أقمٚمؿ أطمدا ومرق سمٞمٜمٝمام وإن يم٤من أيمثر يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء إٟمام ومٞمف ذيمر ُمـ ؾم٥م ٟمٌٞم٤م 

ٚم٦م وم٢مٟمام ذًمؽ عمًٞمس احل٤مضم٦م إًمٞمف وأٟمف وضم٥م اًمتّمديؼ ًمف واًمٓم٤مقم٦م ًمف مج

وشمٗمّمال وٓ ري٥م أن ضمرم ؾم٤مسمف أقمٔمؿ ُمـ ضمرم ؾم٤مب همػمه يمام أن طمرُمتف 

أقمٔمؿ ُمـ طمرُم٦م همػمه وإن ؿم٤مريمف ؾم٤مير إظمقاٟمف ُمـ اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم ذم أن 

 ها ؾم٤مهبؿ يم٤مومر حم٤مرب طمالل اًمدم.
ـَ واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف ٺَمڇِم ُرُٟماًل َوِٰم

ـَ اٚماَْلئِ اهلل َيٲْمٴَمٸِمل ِٰم

 [ش: ٩42م:﴾ ]احلا٬مٽمَّڅمسِ 
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إِنَّ اهلل ﴿ :-قمز وضمؾ-أي أن إٟمٌٞم٤مء ُمـ قم٤ٌمد اهلل اعمّمٓمٗملم ىم٤مل اهلل 

  [00:آل قمٛمران] ﴾اْصٴَمٸملَٰ آَدَم َوڀُمقً٘مڅم َوآَل إِْٔمَراِهٿمَؿ َوآَل ٣ِمټْمَراَن ٣َمَٛم ا٬ْمٶَمڅمَٚم٥ِمَ 

 دًمٞمؾ قمغم شمٗم٤موؾ اًمٌنم واعماليٙم٦م. و٩مٿمف:

اصٓمٗمل إٟمٌٞم٤مء ًمٕمٚمٛمف  -قمز وضمؾ-وؾم٤مق اعمّمٜمػ أي٦م ًمٌٞم٤من أن اهلل 

سمٕمٚمق ُمٜمزًمتٝمؿ وذومٝمؿ ويمرُمٝمؿ, ومتٜم٘مّمٝمؿ ـمٕمـ ذم اهلل شمٕم٤ممم, وهق يمٗمر 

 وردة.

ـْ ُرُٟمٻمِفِ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ِٰم  [ش: 552]اًمٌ٘مرة: ﴾ٓ ڀُمٸَمر 

ممـ ذيمر ذم اًم٘مرآن أو ممـ مل ُيذيمر ومٙمٚمٝمؿ أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف ي٘م٤مسمٚمقن 

 ط. سم٤مًمتّمديؼ واًمتقىمػم واًمتٕمزير وأُم٤م اًمتٕمٌد ومال يٙمقن إٓ سمام ضم٤مء سمف حمٛمد 

٪ُمق٬ُمقا آَٰمٽمَّڅم ٔمڅِمهلل َوَٰمڅم ُأڀمِزَل إ٬َِمٿْمٽمَڅم َوَٰمڅم ُأڀمِزَل إ٦َِمَٰ إِْٔمَراِهٿمَؿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف

كَٰ َوَٰمڅم ُأوِتَ َوإِْٟمََم٣ِمٿمَؾ وَ  ًَ ٌَڅمِط َوَٰمڅم ُأوِتَ ُٰمقَٟمكَٰ َو٣ِمٿم َْٟم ْٕ إِْٟمَحڅمَق َوَيٶْمٹُمقَب َوا

ٻمټُِمقنَ  ًْ ـُ ٬َمُف ُٰم ٽمْپُمْؿ َوڀَمْح ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ٰم  َٓ ڀُمٸَمر  ِْؿ  ِب   ﴾ا٬مٽمٌَّٿِمُّقن ِٰمـ رَّ

 [ش:103]اًمٌ٘مرة:

 , َيْٕمٜمِل اًْمُ٘مْرآَن. ﴾٪ُمق٬ُمقا آَٰمٽمَّڅم ٔمڅِمهللَِّ َوَٰمڅم ُأڀْمِزَل إ٬َِمٿْمٽمَڅم﴿

 قَمنْمُ ُصُحٍػ.  ﴾,َوَٰمڅم ُأڀْمِزَل إ٦َِم إِْٔمَراِهٿمؿَ ﴿

ٌَڅمطِ ﴿ َْٟم ْٕ َد َيْٕمُ٘مقَب َوُهُؿ ﴾َوإِْٟمََم٣ِمٿمَؾ َوإِْٟمَحڅمَق َوَيٶْمٹُمقَب َوا َٓ , َيْٕمٜمِل َأْو

ُف ُوًمَِد ًمُِٙمؾِّ وَ  َٟمه
ِٕ قا سمَِذًمَِؽٮ  ٌٌْط, ؾُمٛمُّ ًٌْٓم٤م, َواطِمُدُهْؿ ؾِم اطِمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ اصْمٜم٤َم قَمنَمَ ؾِم
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ٌَْٓم٤م  لْمِ ريض اهلل قمٜمف ؾِم ًَ ـِ َواحْلُ ًَ ضُمِؾ طَم٤مومُِدُه, َوُِمٜمُْف ىِمٞمَؾ ًمِْٚمَح ٌُْط اًمره مَج٤َمقَم٦ٌم َوؾِم

ـَ  اهللَرؾُمقِل اهللهِ َصغمه  ٤ٌَمِيِؾ ُِم اِيٞمَؾ يَم٤مًْمَ٘م ـْ سَمٜمِل إِْهَ ٤ٌَمُط ُِم ؾَْم ْٕ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ َوا

ـْ سَمٜمِل إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ٤ٌَمِط َأْٟمٌَِٞم٤مٌء اًْمَٕمَرِب ُِم ؾَْم ْٕ ـَ اًْمَٕمَجِؿ, َويَم٤مَن ذِم ا ُٕمقِب ُِم َواًمِمُّ

ـْ ُصْٚمٌِِف َص٤مُروا يُمٚمُُّٝمْؿ  :َوًمَِذًمَِؽ ىَم٤مَل  َوَُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمِٝمْؿ َوىِمٞمَؾ ُهْؿ سَمٜمُق َيْٕمُ٘مقَب ُِم

 َأْٟمٌَِٞم٤مَء. 

 َيْٕمٜمِل اًمتهْقَراَة.  ﴾َوَٰمڅم ُأوِتَ ُٰمقَٟمك﴿

ك﴿ ًَ ٟمْ  ﴾َو٣ِمٿم  ِجٞمَؾ. َيْٕمٜمِل اإْلِ

 قْمِٓمَل. أُ  ﴾َوَٰمڅم ُأوِتَ ﴿

ُق َٔم٥ْمَ َأَ٘مٍد ِٰمٽمْپُمؿْ ﴿ َٓ ڀُمٸَمر  ِْؿ  ـْ َرِب  ُق  ﴾,ا٬مٽمٌَّٿِمُّقَن ِٰم َٓ ُٟمَٗمرِّ ـُ سم٤ِمًْمُٙمؾِّ  َأْي ُٟم١ْمُِم

ٌَْٕمٍض يَماَم وَمَٕمَٚم٧ِم اًْمَٞمُٝمقُد َواًمٜمهَّم٤مَرى. ٌَْٕمٍض َوَٟمْٙمُٗمُر سمِ ـُ سمِ  سَملْمَ َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ وَمٜم١ُْمُِم

ـُ ﴿ ٻمټُِمقنَ  َوڀَمْح ًْ   ﴾.٬َمُف ُٰم

 (.123/ 1) أ٩مڅمده ا٬مٌٷمقي ّم ٕمٸمًٜمه:

أي أهنؿ يمٚمٝمؿ رؾمؾ اهلل ومال ُيقز اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمؿ وُمـ ومرق سملم اعمتامصمالت 

 أو مجع سملم اعمتٗمرىم٤مت يم٤من ُمـ اعمخٓمئلم.

يَؾ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف ا هللَِِّ َوَٰمالئِٺَمتِِف َوُرُٟمٻمِِف َوِٗمْٝمِ ـْ ٫َمڅمَن ٣َمُدوًّ َٰم

ـَ   [. 65]اًمٌ٘مرة: ﴾َوِٰمٿمٺَمڅمَل ٩َمڃمِنَّ اهلل ٣َمُدو  ٬مٻِْمٺَمڅم٩مِِري
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  وّم ا٬مٲمحٿمح اٚمًٽمد ٰمـ أٟمٌڅمب ا٬مٽمزول ٬مٻمٱمٿمخ ٰمٹمٌؾ رْحف اهلل:

أىمٌٚم٧م هيقد إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل " :ىم٤مل-ريض اهلل ٣مٽمپمَم-قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ إٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ قمـ مخ٦ًم أؿمٞم٤مء وم٢من  :قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًمقا

أٟم٠ٌمشمٜم٤م هبـ قمرومٜم٤م أٟمؽ ٟمٌل واشمٌٕمٜم٤مك وم٠مظمذ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م أظمذ إهايٞمؾ قمغم سمٜمٞمف إذ 

أظمؼمٟم٤م قمـ قمالُم٦م اًمٜمٌل,  :. ىم٤مًمقا"ه٤مشمقا" :ىم٤مًمقا اهلل قمغم ُم٤م ٟم٘مقل ويمٞمؾ, ىم٤مل

 أظمؼمٟم٤م يمٞمػ شم١مٟم٨م اعمرأة ويمٞمػ :, ىم٤مًمقا"شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف" :ىم٤مل

يٚمت٘مل اعم٤مءان وم٢مذا قمال ُم٤مء اًمرضمؾ ُم٤مء اعمرأة أذيمرت, وإذا قمال " :شمذيمر ىم٤مل

 :أظمؼمٟم٤م ُم٤م طمرم إهايٞمؾ قمغم ٟمٗمًف ىم٤مل :, ىم٤مًمقا"ُم٤مء اعمرأة ُم٤مء اًمرضمؾ أٟمث٧م

, ىم٤مل قمٌد "يم٤من يِمتٙمل قمرق اًمٜم٤ًم ومٚمؿ ُيد ؿمٞمئ٤م ياليٛمف إٓ أًم٤ٌمن يمذا ويمذا"

صدىم٧مٮ أظمؼمٟم٤م  :قُمٝم٤م ىم٤مًمقايٕمٜمل اإلسمؾ ومحرم حل :اهلل ىم٤مل أيب, ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

ُمٚمؽ ُمـ ُماليٙم٦م اهلل قمز وضمؾ ُمقيمؾ سم٤مًمًح٤مب سمٞمده أو " :ُم٤م هذا اًمرقمد ىم٤مل

ومام هذا  :, ىم٤مًمقا"ذم يده خمراق ُمـ ٟم٤مر يزضمر سمف اًمًح٤مب يًقىمف طمٞم٨م أُمر اهلل

صدىم٧م, إٟمام سم٘مٞم٧م واطمدة  :, ىم٤مًمقا"صقشمف" :اًمّمقت اًمذي يًٛمع. ىم٤مل

ًمٞمس ُمـ ٟمٌل إٓ ًمف ُمٚمؽ ي٠مشمٞمف سم٤مخلؼم  وهل اًمتل ٟم٤ٌميٕمؽ إن أظمؼمشمٜم٤م هب٤م وم٢مٟمف

ضمؼميؾ ذاك  :. ىم٤مًمقا"ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم" :وم٠مظمؼمٟم٤م ُمـ ص٤مطمٌؽ. ىم٤مل

اًمذي يٜمزل سم٤محلرب واًم٘مت٤مل واًمٕمذاب قمدوٟم٤م, ًمق ىمٚم٧م ُمٞمٙم٤ميٞمؾ اًمذي يٜمزل 

 سم٤مًمرمح٦م واًمٜم٤ٌمت واًم٘مٓمر ًمٙم٤من.
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يَؾ ﴿وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ  ْٝمِ ا جِلِ ـْ ٫َمڅمَن ٣َمُدوًّ  أظمرضمف أمحد.  إمم آظمر أي٦م ﴾َٰم

وىمد ؾمامهؿ اهلل قمز وضمؾ يم٤مومريـ سمٖمض اًمٜمٔمر إن يم٤مٟم٧م قمداوشمف عمحٛمد أو 

يم٤مٟم٧م قمداوشمف جلؼميؾ, أو يم٤مٟم٧م قمداوشمف ًمٜمقح أو إلسمراهٞمؿ وهبذا شمٕمٚمؿ ظمٓمر 

هذا اًمٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح ُمـ آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ وُم٤م ي٘مقم سمف يمثػٌم ُمـ اعمٛمثٚملم ٟم٠ًمل 

 ."اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م
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َا دظا٤ املؤَٓني, َٚا دظا٤ ايهافضٜٔ ّٜٛ  :ايفكض٠ ايٛاحز٠ ٚايجالثٕٛ]

 [ايكٝا١َ؟

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ُم٤م ضمزاء اعم١مُمٜملم, وُم٤م ضمزاء اًمٙم٤مومريـ يقم  ا٬مٸمٹمرة ا٬مقا٘مدة وا٬مثالٖمقن:

 اًم٘مٞم٤مُم٦م؟

 ُم٤م ضمزاء اعم١مُمٜملم, وُم٤م ضمزاء اًمٙم٤مومريـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -31

 ضمزاء اعم١مُمٜملم اجلٜم٦م ذم أقمغم قمٚمٞملم.  ٩مٹمؾ:

څمِت ُأو٬َمـِئَؽ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :واًمدًمٞمؾ څمِْلَ ـَ آَٰمٽمُقا َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲمَّ إِنَّ ا٬مَِّذي

ڇِم  يَّ هَْنڅَمُر  ُهْؿ َٙمْٜمُ ا٬ْمَٝمِ ْٕ تپَِمڅم ا ـْ ََتْ ِري ِٰم ِْؿ َٗمٽمَّڅمُت ٣َمْدٍن جَتْ َٗمَزاُؤُهْؿ ٣ِمٽمَْد َرِب 

ـَ ٩مٿِمپَمڅم َأٔمَ  فُ َٙمڅم٬مِِدي ـْ َٙم٭ِمَ َرٔمَّ َ
 4 :اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ًدا َريِضَ اهلل ٣َمٽمْپُمْؿ َوَرُوقا ٣َمٽمُْف َذ٬مَِؽ ٚمِ

5]. 

 وضمزاء اًمٙم٤مومريـ اًمٜم٤مر ذم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم. 

ْؿ ڀَمڅمُر َٗمپَمٽمََّؿ ٓ ُيٹْمڄَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :واًمدًمٞمؾ ـَ ٫َمٸَمُروا هَلُ َوا٬مَِّذي

ُػ ٣َمٽمْپُمْؿ  څم ٫َمَذ٬مَِؽ ڀَمْجِزي ٫ُمؾَّ ٫َمٸُمقرٍ ٩َمٿَمټُمقُٕمقا َوٓ َُيَٸمَّ ـْ ٣َمَذاِِبَ  :وم٤مـمر] ﴾ِٰم

03]. 

َو٬َمٹَمْد َرآُه ڀَمْز٬َمڇًم ُأْٙمَرى ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤مممأن اجلٜم٦م ذم أقمغم قمٚمٞملم:  :واًمدًمٞمؾ

  ٣ِمٽمَْد ِٟمْدَرِة اٚمُْٽمَْتپَمك  [12 -10 :اًمٜمجؿ] ﴾٣ِمٽمَْدَهڅم َٗمٽمَّڇُم اٚمَْځْمَوى. 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايٛاحد٠ ٚايجالثٕٛ: َا دصا٤ املؤَٓني, َٚا دصا٤ ايهافسٜٔ ّٜٛ ايكٝا١َ؟د
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 أن اًمٜم٤مر ذم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم.  :واًمدًمٞمؾ

 
ِ
اء  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م اًْمؼَمَ

٥ٍم، ِّم :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل ومٞمام يروي قمـ رسمف  ٌِْدي ِّم ِٟمج  ٌُقا ٫مَِتڅمَب ٣َم ا٫ْمُت

ٸْمَٛم  ًُّ شإَْرِض ا٬م
(1)

 وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح. "اعمًٜمد", أظمرضمف أمحد ذم 

 وٓ ٟمِمٝمد سم٤مجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر إٓ عمـ ؿمٝمد ًمف. 

 :اإلهاء] ﴾َوٓ شَمْ٘مُػ َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمؿٌ ﴿ :ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ا٬مد٬مٿمؾ9

03] . 

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من طم٤مل اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ ذم 

 اًمداريـ.

أيمرم  -قمز وضمؾ-ومقايد أوٓه٤م أن اهلل وىمد شمْمٛمٜم٧م هذه اًمٗم٘مرة قمدة 

اعم١مُمٜملم سمٙمراُم٤مت قمٔمٞمٛم٦م وم٠ميمرُمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م واٟمنماح 

َح اهلل َصْدَرُه ٬مإِْلِْٟماَلِم ٩َمپُمَق ٣َمَٛمَٰ ڀُمقٍر ﴿ :-قمز وضمؾ-اًمّمدر ىم٤مل اهلل  َأ٩َمټَمـ َذَ

فِ  ٔم  ـ رَّ  . [55:اًمزُمر] ﴾ٰم 

َٓ ٔمِِذ٫ْمِر اهلل﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ُـّ ا٬ْمٹُمٻُمقُب  َأ
 .[55:اًمرقمد] ﴾َٕمٴْمټَمئِ

                                                           
, من حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنو وىو يف الصحيح (15204)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)

 .(141)ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ٚايجالثٕٛ: َا دصا٤ املؤَٓني, َٚا دصا٤ ايهافسٜٔ ّٜٛ ايكٝا١َ؟درايفكس٠ ايٛاحد٠ 
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ـ ﴿ :-قمز وضمؾ-وأيمرُمٝمؿ سم٤مًمرزق احلًـ ىم٤مل اهلل  څم ٰم  ـْ ٣َمټِمَؾ َصڅمِْلً َٰم

ـِ َٰمڅم  ًَ ـٌ ٩َمٻَمٽمُْحٿمِٿَمٽمَُّف َ٘مٿَمڅمًة ١َمٿم ٌَڇًم َو٬َمٽمَْجِزَيٽمَّپُمْؿ َأْٗمَرُهؿ ٔمځَِمْ٘م َذ٫َمٍر َأْو ُأڀمَثكَٰ َوُهَق ُٰمڂْمِٰم

 . [64:اًمٜمحؾ] ﴾٫َمڅمڀُمقا َيٶْمټَمٻُمقنَ 

مم همػم ذًمؽ ُمـ اًمققمد اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي اُمتـ اهلل سمف قمغم اعم١مُمٜملم صمؿ إن إ

 اعم١مُمـ هق احلل طمٞم٤مة اإليامن سمٞمٜمام اًمٙم٤مومر يٕمتؼم ُمـ إُمقات. 

َأَوَٰمـ ٫َمڅمَن َٰمٿْمًتڅم ٩َمځَمْ٘مٿَمٿْمٽمَڅمُه َوَٗمٶَمٻْمٽمَڅم ٬َمُف ڀُمقًرا َيټْم٭ِم ٔمِِف ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل 

 . [155:إٟمٕم٤مم] ﴾ِّم ا٬مٽمَّڅمسِ 

 و٫مَم ٪مٿمؾ: 

 إٟمام اعمْٞمـــ٧ُم ُمٞم٧ُِّم إطمٞمـــــ٤مء   ًمٞمس ُمـ ُم٤مت وم٤مؾمؽماح سمٛمْٞم٧ٍم 

ضمٜم٦م اٟمنماح اًمّمدر وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م وهدوء  ٩مجزاء اٚمڂمٰمٽم٥م ّم ا٬مدڀمٿمڅم:

 اًم٤ٌمل وـمٞم٥م اًمرزق ورو٤م اهلل واحلٞم٤مة سم٤مًمٓم٤مقم٦م إمم همػم ذًمؽ. 

 رة.إن ذم اًمدٟمٞم٤م جلٜم٦م ُمـ مل يدظمٚمٝم٤م مل يدظمؾ ضمٜم٦م أظم و٪مد ٪مٿمؾ:

٫َمالَّ إِنَّ ﴿ :-قمز وضمؾ-ضمٜم٦م ذم أقمغم قمٚمٞملم ىم٤مل اهلل  وٗمزاءه ّم أٙمرة:

ٿم ٥َم  َْٔمَراِر ٬َمٸِمل ٣ِمٻم  ْٕ ٿمُّقَن  ٫مَِتڅمَب ا ْر٪ُمقٌم  َوَٰمڅم َأْدَراَك َٰمڅم ٣ِمٻم   َيٱْمپَمُدهُ  ٫مَِتڅمٌب ٰمَّ

ُٔمقنَ   . [ 51- 15 :اعمٓمٗمٗملم] ﴾اٚمٹَُْمرَّ

ا٫متٌقا ]» :قمٚمٞملم سم٠مهن٤م أقمغم اجلٜم٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمد ومن اًمٜمٌل

 [أظمرضمف أمحد قمـ اًمؼماء. ش٫متڅمب ٣مٌدي ّم ٣مٻمٿم٥م ّم ا٬مًَمء ا٬مًڅمٔمٶمڇم



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 املؤَٓني, َٚا دصا٤ ايهافسٜٔ ّٜٛ ايكٝا١َ؟درايفكس٠ ايٛاحد٠ ٚايجالثٕٛ: َا دصا٤ 
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ِف َٗمٽمََّتڅمِن ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ َٙمڅمَف َٰمٹَمڅمَم َرٔم  َ
َٔمڅمِن  َوٚمِ ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ  ٩َمٌځَِمي  آ

َٔمڅمِن  َذَوإَمڅم َأ٩ْمٽمَڅمٍن  ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ ِرَيڅمِن  ٩َمٌځَِمي  آ ِء  ٩مٿِمپِمََم ٣َمٿْمٽمڅَمِن جَتْ َٓ ٩َمٌځَِمي  آ

َٔمڅمِن  ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ـْ ٫ُمؾ  ٩َمڅم٫مپَِمڇٍم َزْوَٗمڅمِن  َرٔم  َٔمڅمِن  ٩مٿِمپِمََم ِٰم ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ  ٩َمٌځَِمي  آ

ٽمََّت٥ْمِ َداٍن  ٍق َوَٗمٽمَك اجْلَ ـْ إِْٟمَتْٝمَ ٽمُپَمڅم ِٰم
ٺُمََم  ُٰمتَّٺمِئ٥َِم ٣َمَٛم ٩ُمُرٍش َٔمٴَمڅمئِ ِء َرٔم  َٓ ٩َمٌځَِمي  آ

َٔمڅمِن  َٓ َٗمڅمن   ُٕمٺَمذ  ٌْٻَمپُمْؿ َو َـّ إڀِْمٌس ٪َم اُت ا٬مٴمَّْرِف مَلْ َيٴْمټِمْثپُم َـّ ٪َمڅمِسَ ٩َمٌځَِمي   ٩مٿِمپِم

َٔمڅمِن  ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ َـّ ا٬ْمٿَمڅم٪ُمقُت َواٚمَْْرَٗمڅمُن  آ ُ َٔمڅمِن  ٫َمځَمهنَّ ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ ٩َمٌځَِمي  آ

  َڅمُن ه ًَ ْ٘م َّٓ اإْلِ څمِن إِ ًَ ْ٘م َٔمڅمِن  ْؾ َٗمَزاُء اإْلِ ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ ـْ  ٩َمٌځَِمي  آ َوِٰم

َٔمڅمِن  ُدوهِنََِم َٗمٽمََّتڅمِن  ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ َتڅمِن  ٩َمٌځَِمي  آ ٺُمََم  ُٰمْدَهڅمٰمَّ ِء َرٔم  َٓ ٩َمٌځَِمي  آ

َٔمڅمِن  څمَٙمَتڅمنِ  ُٕمٺَمذ  َٔمڅمِن ٩مٿِمپِمََم ٩َمڅم٫مپَِمڇٌم   ٩مٿِمپِمََم ٣َمٿْمٽمَڅمِن ڀَمٳمَّ ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ ٩َمٌځَِمي  آ

څمٌن  َٔمڅمِن  َوڀَمْخٌؾ َوُرٰمَّ ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ څمٌن  ٩َمٌځَِمي  آ ًَ اٌت ِ٘م َـّ َٙمْٜمَ ٩َمٌځَِمي   ٩مٿِمپِم

َٔمڅمِن  ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ ٿَمڅمِم  آ ِء َرٔم   ُ٘مقٌر َٰمٹْمٲُمقَراٌت ِّم اْْلِ َٓ َٔمڅمِن ٩َمٌځَِمي  آ ٺُمََم ُٕمٺَمذ 

   َٗمڅمن َٓ ٌْٻَمپُمْؿ َو َـّ إڀِْمٌس ٪َم ْ َيٴْمټِمْثپُم َٔمڅمِن  مَل ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ ُٰمتَّٺمِئ٥َِم  ٩َمٌځَِمي  آ

څمٍن  ًَ ٌْٹَمِرير ِ٘م َٔمڅمِن  ٣َمَٛم َر٩ْمَرٍف ُٙمْيٍ َو٣َم ٺُمََم ُٕمٺَمذ  ِء َرٔم  َٓ ٌَڅمَرَك اْٟمُؿ  ٩َمٌځَِمي  آ َٕم

اَل  ٫ْمَرامِ َرٔم َؽ ِذي اجْلَ  .[45 - 43 :اًمرمحـ] ﴾ِل َواإْلِ

څمِت ﴿ :-قمز وضمؾ-ىمقل اهلل  :واًمدًمٞمؾ څمِْلَ ـَ آَٰمٽمُقا َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲمَّ إِنَّ ا٬مَِّذي

ڇمِ  يَّ َؽ ُهْؿ َٙمْٜمُ ا٬ْمَٝمِ
 . [4:اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ُأو٬َمَٰئِ
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أن ظمػم اًمٜم٤مس هؿ أهؾ اإليامن واًمٕمٛمؾ  -قمز وضمؾ-هذا إظم٤ٌمر ُمـ اهلل 

 اًمّم٤مًمح وهذه اخلػمي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م. 

ڇٍم ُأْٙمِرَٗمڈْم ٬مٻِمٽمَّڅمسِ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  آل ] ﴾٫ُمٽمُتْؿ َٙمْٜمَ ُأٰمَّ

 . [113:قمٛمران

َهڅم َوَأ٫ْمَرُٰمپمَ » :وذم احلدي٨م ڇًم. َأڀْمُتْؿ َٙمْٜمُ ٌْٶِم٥َم ُأٰمَّ شڅم ٣َمَٛم اهللَأڀْمُتْؿ ُٕمق٩ُمقَن َٟم
(1)

 ,

 أظمرضمف أمحد. 

ِري ِٰمـ ﴿ :وأُم٤م ذم أظمرة وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ِْؿ َٗمٽمَّڅمُت ٣َمْدٍن جَتْ َٗمَزاُؤُهْؿ ٣ِمٽمَد َرِب 

ـَ ٩مٿِمپَمڅم َأَٔمًدا هَْنڅَمُر َٙمڅم٬مِِدي ْٕ تپَِمڅم ا  . [5:اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ََتْ

 وذم أي٦م دًمٞمؾ قمغم أسمدي٦م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر. ✍

وٰمـ يدٙمؾ اجلٽمڇم يٽمٶمؿ ٓ يٌځمس » :-ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب هريرة 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. شوٓ ٕمٌٛم ٖمٿمڅمٔمف وٓ يٸمٽمك ٠مٌڅمٔمف

ٹَمټُمقا َأَٔمًدا،  :ُيٽمَڅمِدي ُٰمٽمَڅمدٍ » :وذم اًم٤ٌمب طمدي٨م  ًْ قا ٩َماَل َٕم إِنَّ ٬َمٺُمْؿ َأْن َٕمٲِمحُّ

َرُٰمقا َأَٔمًدا، َوإِنَّ  ٌُّقا ٩َماَل َِتْ ٿَمْقا ٩َماَل ََتُقُٕمقا َأَٔمًدا، َوإِنَّ ٬َمٺُمْؿ َأْن َٕمٱِم َوإِنَّ ٬َمٺُمْؿ َأْن ََتْ

ٌْځَمُٟمقا َأَٔمًدا  ريض اهلل-, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ش٬َمٺُمْؿ َأْن َٕمٽمْٶَمټُمقا ٩َماَل َٕم

 .-قمٜمف

                                                           

, من حديث هبز بن (4555), واإلمام ابن ماجو يف سننو (0331)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
ادعي رمحو اهلل تعاىل برقم حيكم عن أبيو عن جده رضي اهلل عنو, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الو 

 , وقال ىذا حديث حسن.(1110)
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قمز -ومٞمف إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمرو٤م هلل ش: َريِضَ اهلل قَمٜمُْٝمْؿ َوَرُوقا قَمٜمْفُ » :٪مق٬مف 

 وُم٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ إٓ ًمرو٤مه قمـ أقمامهلؿ.  -وضمؾ

فُ » :٪مق٬مف ـْ ظَمٌِمَ َرسمه َ
 :أي هذا اًمققمد عمـ ظمٌم رسمف, وىم٤مل شمٕم٤مممش: َذًمَِؽ عمِ

ٽمَّڇُم ٬مٻِْمټُمتَّٹِم٥َم ﴿ زَ  َوُأْز٬مٸَِمڈِم اجْلَ ـَ َؤُمر  ِحٿمُؿ ٬مٻِْمٷَمڅمِوي , 63 :اًمِمٕمراء] ﴾ِت اجْلَ

61] . 

ـَ ٔمڅِم٬ْمٷَمٿْمچِم َوَٗمڅمَء ٔمٹَِمٻْمچٍم ُٰمٽمٿِمچٍم ﴿ ْْحَ ـْ َٙم٭ِمَ ا٬مرَّ اَلٍم َذ٬مَِؽ َٰم ًَ اْدُٙمٻُمقَهڅم ٔمِ

ٻُمقِد  ْؿ َٰمڅم َيٱَمڅمُءوَن ٩مٿِمپَمڅم َو٬َمَدْيٽمَڅم َٰمِزيٌد  َيْقُم اْْلُ  .[02, 04 :ق] ﴾هَلُ

ٌَڅمِدِه ﴿ :-وضمؾقمز -واخلِمٞم٦م ًمٚمٕمٚمامء, ىم٤مل اهلل  ـْ ٣ِم ََم ََيْٱَمك اهلل ِٰم إڀِمَّ

 . [55:وم٤مـمر] ﴾ا٬ْمٶُمٻَمََمءُ 

أن يرزىمٜم٤م  -قمز وضمؾ-ويٚمتحؼ هبؿ ُمـ ؾم٤مر قمغم ؾمػمهؿ ومٜم٠ًمل اهلل 

 اخلِمٞم٦م واإلظمالص ًمف وأن ُيٕمٚمٜم٤م ُمـ أهؾ اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.

هذا ذم أظمرة وذم ش: وضمزاء اًمٙم٤مومريـ اًمٜم٤مر ذم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم» :٪مق٬مف 

ـْ َأ٣ْمَرَض ٣َمـ ِذ٫ْمِري ٩َمڃمِنَّ ٬َمُف ﴿ :-قمز وضمؾ-ٞم٤م طمٞم٤مة وٜمٙم٦م, ىم٤مل اهلل اًمدٟم َوَٰم

ُه َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َأ٣ْمټَمكَٰ   . [154:ـمف] ﴾َٰمٶِمٿمٱَمڇًم َوٽمٺًمڅم َوڀَمْح٧ُمُ

ـ ِذ٫ْمِر اهلل﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل   ﴾٩َمَقْيٌؾ ٬م ٻْمٹَمڅمِٟمٿَمڇِم ٪ُمٻُمقُِبُؿ ٰم 

 .[55:اًمزُمر]
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سم٘مًقة ىمٚمقهبؿ ووٞمؼ صدورهؿ وؾمقء أطمقاهلؿ ومٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٕمذسمقن 

 وإن شمٜمٕمٛمقا سم٠ميمٚمٝمؿ وذهبؿ ومام هق إٓ شمٜمٕمؿ ضمًدي.

ـَ ٫َمٸَمُروا َيَتټَمتَّٶُمقَن َوَيځْم٫ُمٻُمقَن ٫َمََم َٕمځْم٫ُمُؾ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل   َوا٬مَِّذي

ؿْ  ڀَْمٶَمڅمُم َوا٬مٽمَّڅمُر َٰمْثًقى هلَُّ ْٕ  . [15:حمٛمد] ﴾ا

أٟمٕم٤مم ؾم٤ميٛم٦م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمٕمٚمؿ  وم٤مٕٟمٕم٤مم شم٠ميمؾ وشمنمب وشمتٌٕمؾ ًمٙمٜمٝم٤م

 ؾم٥ٌم ضه٤م ُمـ ٟمٗمٕمٝم٤م. 

 أي ذم اًمٜم٤مر. ش: ذم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم» :٪مق٬مف

٥مٍ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم څمِر ٬َمٸِمل ِٟمج   .[4 :اعمٓمٗمٗملم] ﴾٫َمالَّ إِنَّ ٫مَِتڅمَب ا٬ْمٸُمجَّ

 . -ريض اهلل قمٜمف-, أظمرضمف أمحد قمـ اًمؼماء شوٟمج٥م ّم إرض ا٬مًٸمٛم» 

ْؿ ڀَمڅمُر َٗمپَمٽمََّؿ ٓ ُيٹْمڄَم شمٕم٤ممم: ﴿واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل » :٪مق٬مف ـَ ٫َمٸَمُروا هَلُ َوا٬مَِّذي

څم ٫َمَذ٬مَِؽ ڀَمْجِزي ٫ُمؾَّ ٫َمٸُمقر ـْ ٣َمَذاِِبَ ُػ ٣َمٽمْپُمْؿ ِٰم  ﴾٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ٩َمٿَمټُمقُٕمقا َوٓ َُيَٸمَّ

 .[ش03 :وم٤مـمر]

 هذا ظمؼم ُمـ اهلل قمز وضمؾ سمح٤مل اعمنميملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

٦م اًمٜم٤مر وان ُمـ دظمٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ًمٞمدًمؾ قمغم أسمدي وٟمڅمق ا٬مٱمٿمخ هذه أيڇم9

ـَ ا٬مٽمَّڅمرِ ﴿ :-قمز وضمؾ-ٓ خيرج ُمٜمٝم٤م ىم٤مل اهلل   ﴾َوَٰمڅم ُهؿ ٔمَِخڅمِرِٗم٥َم ِٰم

 . [134:اًمٌ٘مرة]

 وهذا رد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًمْمالل وُمـ إًمٞمٝمؿ ممـ ي٘مقل سمٗمٜم٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر. 
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ْؿ ڀَمڅمُر َٗمپَمٽمَّؿَ ﴿ :٪مق٬مف ـَ ٫َمٸَمُروا هَلُ وأؾمامءه٤م يمثػمة, ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مر,  ﴾َوا٬مَِّذي

 وؾم٘مر, وضمٝمٜمؿ, وهمػم ذًمؽ. 

 . ﴾ٓ ُيٹْمڄَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ٩َمٿَمټُمقُٕمقا﴿ :٪مق٬مف

َهڅم﴿ :-قمز وضمؾ-يمام ىم٤مل اهلل  ٬ْمٽمَڅمُهْؿ ُٗمٻُمقًدا ٨َمْٜمَ ََم ڀَمٳِمَجڈْم ُٗمٻُمقُدُهؿ َٔمدَّ  ٫ُمٻمَّ

 . [23:اًمٜم٤ًمء] ﴾٬مٿَِمُذو٪ُمقا ا٬ْمٶَمَذاَب 

 ﴾َٰمڅم٬مُِؽ ٬مٿَِمٹْمِض ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم َرٔمَُّؽ  َوڀَمڅمَدْوا َيڅم﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل 

ـَ ا٬مٽمَّڅمرِ ﴿ :, ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم[44:اًمزظمرف]  :اًمٌ٘مرة] ﴾َوَٰمڅم ُهْؿ ٔمَِخڅمِرِٗم٥َم ِٰم

134]. 

څم﴿ :٪مق٬مف  ـْ ٣َمَذاِِبَ ُػ ٣َمٽمْپُمْؿ ِٰم   ﴾:َوٓ َُيَٸمَّ

ُػ ٣َمٽمْپُمُؿ ا٬ْمٶَمَذاُب ﴿ :يم٘مقًمف , وهذه ﴾َوَٰمڅم ُهْؿ ِٰمٽمْپَمڅم ٔمټُِمْخَرِٗم٥مَ ﴿, ﴾٩َماَل َُيَٸمَّ

ُمّمٞم٦ٌم أظمرى أهنؿ ٓ يٚمح٘مٝمؿ اعمقت ومٞمًؽمحيقن وٓ خيٗمػ قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب 

 ومٞمٝمديقن سمؾ هؿ ومٞمٝم٤م يٕمذسمقن قمغم مجٞمع أطمقاهلؿ. 

ـْ ٩َمْقِق ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ ڀَمڅمٍر ُيٲَمچمُّ ِٰم ْؿ ٖمٿَِمڅمٌب ِٰم ـَ ٫َمٸَمُروا ٪ُمٴم ٶَمڈْم هَلُ ٩َمڅم٬مَِّذي

ټِمٿمُؿ  ٻُمقُد ُيٲْمپَمُر ٔمِِف َٰمڅم ِّم ُٔمٴُمق ُرُءوِٟمپِمُؿ اْْلَ ـْ  هِنِْؿ َواجْلُ ْؿ َٰمٹَمڅمِٰمُع ِٰم َوهَلُ

ـْ ٨َمؿر ُأ٣ِمٿمُدوا ٩مٿِمپَمڅم َوُذو٪ُمقا ٣َمَذاَب  َ٘مِديٍد  ََم َأَراُدوا َأْن ََيُْرُٗمقا ِٰمٽمْپَمڅم ِٰم ٫ُمٻمَّ

ِريِؼ   .[55 - 16 :احل٩م] ﴾اْْلَ
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أي هذا ضمزاء اًمٙم٤مومريـ سمام يم٤مٟمقا  ﴾:٫َمَذ٬مَِؽ ڀَمْجِزي ٫ُمؾَّ ٫َمٸُمقرٍ ﴿ :٪مق٬مف

 اهلل ًمٞمس سمٔمالٍم ًمٚمٕمٌٞمد. يٕمٛمٚمقن ٕن 

َؽ َأَ٘مًدا﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  َٓ َيٵْمٻمُِؿ َرٔمُّ  .[46:اًمٙمٝمػ] ﴾َو

أٟمف ٓ يدظمؾ أطمد اجلٜم٦م إٓ سم٥ًٌم قمٛمٚمف وٓ يدظمؾ أطمد اًمٜم٤مر  و٩مٿمپمڅم د٬مٿمؾ:

 إٓ سمذًمؽ. 

 ش٬َمٿْمَس َأَ٘مٌد ِٰمٽمْٺُمْؿ ُيٽمِْجٿمِف ٣َمټَمٻُمفُ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل

َٓ َأڀْمڈَم؟ َيڅم َرُٟمقل اهلل ٪َمڅمَل  :٪َمڅم٬ُمقا َديِنَ اهلل ِٰمٽمُْف ٔمټَِمٷْمٸِمَرٍة » :َو َّٓ َأْن َيَتٷَمټمَّ َٓ َأڀَمڅم، إِ َو

ڇمٍ  شَوَرْْحَ
(1)

, وم٤معمٜمٗمل سم٤مء اًمٕمقض -ريض اهلل قمٜمف-, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة 

 واعمث٧ٌم سم٤مء اًم٥ًٌم. 

َو٬َمٹَمْد َرآُه ڀَمْز٬َمڇًم واًمدًمٞمؾ أن اجلٜم٦م ذم أقمغم قمٚمٞملم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف

 ﴾: ٣ِمٽمَْدَهڅم َٗمٽمَّڇُم اٚمَْځْمَوى ٣ِمٽمَْد ِٟمْدَرِة اٚمُْٽمَْتپَمك  ُأْٙمَرى 

طمٞم٨م رأى ضمؼميؾ وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف رأى رسمف وهذا ىمقل وٕمٞمػ 

سمـ قمٌد اهلل أيب ٟمٛمر ويدل قمغم وٕمٗمف ُم٤م ضم٤مء ذم  اقمتٛمد قمغم رواي٦م ذيؽ

 -قمٚمٞمف اًمًالم-أي رأى ضمؼميؾ  ش:ڇًم ُأْٙمَرىَو٬َمٹَمْد َرآُه ڀَمْز٬مَ » :شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم

ُمرة أظمرى, إومم طملم سمٕمثف اهلل رآه قمغم يمرد سملم اًمًامء وإرض 

وإظمرى ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج رآه وًمف ؾمتامي٦م ضمٜم٤مح ؾم٤مد قمٔمؿ ظمٚم٘مف ُم٤م سملم اًمًامء 

                                                           

 .(5513), واإلمام مسلم يف صحيحو (2340)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ًدا َرأَ » :وإرض, ومٕمـ قَم٤مِيَِم٦َم َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م, ىَم٤مًَم٧ْم  ـْ َز٣َمَؿ َأنَّ ُُمَټمَّ ُف َٰم ى َرٔمَّ

يَؾ ِّم ُصقَرٕمِِف َوَٙمٻْمٹُمُف َٟمڅمد  َٰمڅم َٔم٥ْمَ ا٩ُُٕمِؼ  ـْ ٪َمْد َرَأى ِٗمْٝمِ
ش٩َمٹَمْد َأ٣ْمٵَمَؿ، َو٬َمٺمِ

(1)
. 

وهل ؾمدرة قمٔمٞمٛم٦م يم٠من أوراىمٝم٤م آذان اًمٗمٞمٚم٦م ش: قِمٜمَْد ؾِمْدَرِة اعمُْٜمَْتَٝمك» :٪مق٬مف

 ويم٠من صمٛمره٤م اًم٘مالل.

٩َمڃمَِذا َأڀَمڅم ٔمڃِمِْٔمَراِهٿمَؿ َصٛمَّ اهلل » :وومٞمف :-ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُم٤مًمؽ  ومٕمـ أٟمس

ٌْٶُمقَن  ٌَٿْمڈِم اٚمَْٶْمټُمقِر، َوإَِذا ُهَق َيْدُٙمٻُمُف ٫ُمؾَّ َيْقٍم َٟم ٽمًِدا ٢َمپْمَرُه إ٦َِم ا٬ْم ًْ َؿ ُٰم ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ْدَرِة اٚمُْٽمَْتپَمك، َوإَِذا َورَ   ً َٓ َيٶُمقُدوَن إ٬َِمٿْمِف، ُٖمؿَّ َذَهچَم ِب إ٦َِم ا٬م ٪ُمپَمڅم ٫َمآَذاِن َأ٬ْمَػ َٰمٻَمٍؽ 

ـْ َأْٰمِر اهلل َٰمڅم ٨َم٭ِمَ " :، ٪َمڅمَل "ا٬ْمٸِمٿَمٻَمڇِم، َوإَِذا َٖمټَمُرَهڅم ٫َمڅم٬ْمٹِماَللِ  ٩َمٻَمَمَّ ٨َمٱِمٿَمپَمڅم ِٰم

ٽمپَِمڅم، ٩َمځَمْوَ٘مك اهلل إَِٓمَّ  ًْ ـْ ُ٘م َتٴمٿِمُع َأْن َيٽمٶَْمَتپَمڅم ِٰم ًْ ـْ َٙمٻْمِؼ اهلل َي ْت، ٩َمََم َأَ٘مٌد ِٰم َ َٕمٷَمٜمَّ

شَٰمڅم َأْوَ٘مك
(2)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

ٌِْد اهلل سمـ ُمًٕمقد  و ـْ قَم َي ٔمِرٟمقل اهلل » :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-قَم -ٚمََّڅم ُأْهِ

څمِدَٟمڇِم، -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ًَّ ََمِء ا٬م ًَّ ، اڀْمُتپِمَل ٔمِِف إ٦َِم ِٟمْدَرِة اٚمُْٽمَْتپَمك، َوِهَل ِّم ا٬م

ٌَُض ِٰمٽمْپَمڅم،  َْرِض ٩َمٿُمٹْم ْٕ ـَ ا ـْ إ٬َِمٿْمپَمڅم َيٽمَْتپِمل َٰمڅم ُيٶْمَرُج ٔمِِف ِٰم ٌَُط ٔمِِف ِٰم َوإ٬َِمٿْمپَمڅم َيٽمَْتپِمل َٰمڅم ُُّيْ

ٌَُض ِٰمٽمْپَمڅم ْدَرَة َٰمڅم َيٷْمٱَمك  [13 :ا٬مٽمجؿ] ﴾إِْذ َيٷْمٱَمك﴿ " :، ٪َمڅمَل ش٩َمْق٪ِمپَمڅم ٩َمٿُمٹْم  ً ا٬م

ـْ َذَهچٍم » :، ٪َمڅمَل " َؿ  " :، ٪َمڅمَل ش٩َمَراٌش ِٰم ٩َمځُم٣ْمٴمَِل َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

                                                           

 .(144)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(135)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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ـْ مَلْ ُأ٣ْمٴمَِل ا٬مٲمَّ  :َٖماَلًٖمڅم َ
ٌَٹَمَرِة، َو٨ُمٸِمَر ٚمِ ټْمَس، َوُأ٣ْمٴمَِل َٙمَقإمٿِمَؿ ُٟمقَرِة ا٬ْم ٻَمَقاِت اْْلَ

تِِف ٠َمٿْمًئڅم، اٚمٹُْْمِحََمُت  ـْ ُأٰمَّ ْك ٔمڅِمهلل ِٰم شُي٧ْمِ
(1)

, ومٙم٤من اجلٛمع أن أصقهل٤م ذم اًمًامء 

 اًم٤ًمدؾم٦م وومروقمٝم٤م اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م.

ْدَرَة َٰمڅم ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل    ً ُمـ  [13:اًمٜمجؿ] ﴾َيٷْمٱَمكَٰ إِْذ َيٷْمٱَمك ا٬م

 احلًـ ٓ ي٘مدر ىمدره إٓ اهلل , يمام شم٘مدم ذم احلدي٨م.

 . [14 - 10 :اًمٜمجؿ] ﴾٣ِمٽمَْدَهڅم َٗمٽمَّڇُم اٚمَْځْمَوى﴿ :٪مق٬مف

ٕن اعم١مُمٜملم ي١من إًمٞمٝم٤م, وؾم٘مٗمٝم٤م قمرش اًمرمحـ وىمد  وٟمټمٿمڈم ٗمٽمڇم اٚمځموى9

٩مڃمڀمف إذا ٟمځم٬متؿ اهلل ٩مًٻمقه ا٬مٸمردوس » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل اًمٜمٌل

شأ٣مٛم وأوٟمط اجلٽمڇم وٟمٹمٸمپمڅم ٣مرش ا٬مرْحـ
 أظمرضمف اًمٌخ٤مري.  ,(2)

-سمـ قم٤مزب  طمدي٨م اًمؼماءواًمدًمٞمؾ أن اًمٜم٤مر ذم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم, » :٪مق٬مف

-ومٞمام يروي قمـ رسمف  :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف

  ش.(ذم احلدي٨م اًم٘مدد) -قمز وضمؾ

 اًمِم٤مهد.هذا هق ش: ذم إرض اًمًٗمغم» :٪مق٬مف

أي ذم ُمًٜمده وهق طمدي٨م صحٞمح وأظمرضمف اسمـ ش: أظمرضمف أمحد» :٪مق٬مف 

, -رحمه اهلل تعالى -أيب اًمِمٞم٦ٌم, وهق ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ 

                                                           

 .(160)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(5536)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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  :وًمٗمٔمف
ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ ـِ قَم٤مِزٍب  قَم َٙمَرْٗمٽمَڅم َٰمَع َرُٟمقل اهلل » :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ٽمَڅم َ٘مْق٬َمُف ٫َمځَمنَّ ٣َمَٛم ُرُءوِٟمٽمَڅم إ٦َِم ِٗمٽمَڅمَزٍة، ٩َمَجٻَمَس َرُٟمقل اهلل  ًْ ، َوَٗمٻَم ٣َمَٛم ا٬ْمٹَمْٝمِ

ـْ ٣َمَذاِب ا٬ْمٹَمْٝمِ  " :ا٬مٴمَّْٜمَ َوُهَق ُيٻْمَحُد ٬َمُف، ٩َمٹَمڅمَل  َٖماَلَث ِٰمَراٍر ُٖمؿَّ  "َأ٣ُمقُذ ٔمڅِمهلل ِٰم

ـَ  " :٪َمڅمَل  ِٙمَرِة، َواڀْمٹِمٴَمڅمٍع ِٰم ْٔ ـَ ا ٌَڅمٍل ِٰم ـَ إَِذا ٫َمڅمَن ِّم إ٪ِْم ٬َمڈْم إِنَّ اٚمُْڂْمِٰم ڀْمٿَمڅم، َٕمٽمَزَّ ا٬مدُّ

ـٌ َوَ٘مٽمُقٌط،  ټْمَس، َٰمَع ٫ُمؾ  َواِ٘مٍد ِٰمٽمْپُمْؿ ٫َمٸَم ٺَمڇُم ٫َمځَمنَّ ٣َمَٛم ُوُٗمقِهپِمُؿ ا٬مٱمَّ
إ٬َِمٿْمِف اٚماََْلئِ

، َ٘متَّك إَِذا َٙمَرَج ُروُ٘مُف، َصٛمَّ ٣َمٻَمٿْمِف ٫ُمؾُّ َٰمٻَمٍؽ َٔم٥ْمَ  ٌَٮَمِ قا ِٰمٽمُْف َٰمدَّ ا٬ْم ًُ ٩َمَجٻَم

َْرِض، وَ  ْٕ ََمِء َوا ًَّ ـْ ا٬م ََمِء، ٬َمٿْمَس ِٰم ًَّ ََمِء، َو٩ُمتَِحڈْم ٬َمُف َأْٔمَقاُب ا٬م ًَّ ٫ُمؾُّ َٰمٻَمٍؽ ِّم ا٬م

َّٓ َوُهْؿ َيْد٣ُمقَن اهلل  ٌَٻمپِِمْؿ، ٩َمڃمَِذا ٣ُمِرَج ٔمُِروِ٘مِف  :َأْهِؾ َٔمڅمٍب إِ ـْ ٪ِم َأْن ُيٶْمَرَج ٔمُِروِ٘مِف ِٰم

ٌُْدَك ٩ُماَلٌن، ٩َمٿَمٹُمقُل  :٪َمڅم٬ُمقا ٣َمپِمْدُت إ٬َِمٿْمپِمْؿ َأين  ِٰمٽمْپَمڅم َأْرِٗمٶُمقُه، ٩َمڃميِن   :َرب  ٣َم

ټَمُع  " :٪َمڅمَل  "َٙمٻَمٹْمُتپُمْؿ، َو٩مٿِمپَمڅم ُأ٣ِمٿمُدُهْؿ، َوِٰمٽمْپَمڅم ُأْٙمِرُٗمپُمْؿ َٕمڅمَرًة ُأْٙمَرى  ًْ ُف َي ٩َمڃمڀِمَّ

صحڅمٔمف ِٕ ـْ  :، إَِذا َو٬مَّْقا ٣َمٽمُْف، ٩َمٿَمځْمٕمٿِمِف آٍت ٩َمٿَمٹُمقُل -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ -َٙمٸْمَؼ ڀمٶَِمڅم َٰم

ٌد،  :ـْ ڀَمٌٿِمَُّؽ؟ ٩َمٿَمٹُمقُل َرٔمَُّؽ؟ َٰمڅم ِديٽمَُؽ؟ ٰمَ  ْٟماَلُم، َوڀَمٌٿِم ل ُُمَټمَّ َ اهلل، َوِديٽمَِل اإْلِ َرب 

ـْ ڀَمٌٿِمَُّؽ؟ َوِهَل آِٙمُر ٩مِْتٽمَڇٍم ُٕمٶْمَرُض ٣َمَٛم  :٩َمٿَمٽمَْتپِمُرُه ٩َمٿَمٹُمقُل  ـْ َرٔمَُّؽ؟ َٰمڅم ِديٽمَُؽ؟ َٰم َٰم

، ٩َمَذ٬مَِؽ ِ٘م٥َم َيٹُمقُل اهلل  ـِ ٌ ڈُم اهلل﴿ :-٣مز وٗمؾ-اٚمُْڂْمِٰم ـَ آَٰمٽمُقا ٔمڅِم٬ْمٹَمْقِل ُيَث  ا٬مَِّذي

ِٙمَرةِ  ْٔ ڀْمٿَمڅم َوِّم ا ٿَمڅمِة ا٬مدُّ َ اهلل، َوِديٽمَِل  :٩َمٿَمٹُمقُل  [54 :إٔمراهٿمؿ] ﴾ا٬مثَّڅمٔمڈِِم ِّم اْْلَ َرب 

ٌد، ٩َمٿَمٹُمقُل ٬َمفُ  ْٟماَلُم، َوڀَمٌٿِم ل ُُمَټمَّ ـُ ا٬ْمَقْٗمِف، ١َمٿم چُم  :اإْلِ ًَ َصَد٪ْمڈَم، ُٖمؿَّ َيځْمٕمٿِمِف آٍت َ٘م

ـُ ا٬مث ٿَمڅمِب، ٩َمٿَمٹُمقُل  ًَ يِح، َ٘م ـَ اهلل َوڀَمٶِمٿمٍؿ ُٰمٹِمٿمٍؿ، ٩َمٿَمٹُمقُل  :ا٬مر   :َأْٔم٧ِمْ ٔمٺَِمَراَٰمڇٍم ِٰم
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څم٬مُِح، ٫ُمٽمڈَْم َواهلل ـْ َأڀْمڈَم؟ ٩َمٿَمٹُمقُل َأڀَمڅم ٣َمټَمٻُمَؽ ا٬مٲمَّ ، َٰم َك اهلل ٔمَِخْٜمٍ َ ٧ٌَمَّ  َوَأڀْمڈَم ٩َم

ا، ُٖمؿَّ ُيٸْمَتُح ٬َمُف َٔمڅمٌب  ـْ َٰمٶْمٲِمٿَمڇِم اهلل، ٩َمَجَزاَك اهلل َٙمْٜمً يٶًمڅم ِّم ١َمڅم٣َمڇِم اهلل، َٔمٴمٿِمًئڅم ٣َم َهِ

ـَ ا٬مٽمَّڅمِر، ٩َمٿُمٹَمڅمُل  ٽمَّڇِم، َؤَمڅمٌب ِٰم ـَ اجْلَ َهَذا ٫َمڅمَن َٰمٽمِْز٬َمَؽ ٬َمْق ٣َمٲَمٿْمڈَم اهلل، َأْٔمَد٬َمَؽ اهلل  :ِٰم

څم٣َمڇِم ٫َمٿْمََم َأْرِٗمَع إ٦َِم َأْه٤ِم  :ٽمَّڇِم ٪َمڅمَل ٔمِِف َهَذا، ٩َمڃمَِذا َرَأى َٰمڅم ِّم اجلَْ  ًَّ ْؾ ٪ِمٿَمڅمَم ا٬م َرب  ٣َمج 

ـَ  :َوَٰمڅمِٓم، ٩َمٿُمٹَمڅمُل ٬َمفُ  ٌَڅمٍل ِٰم ڀْمٿَمڅم، َوإ٪ِْم ـَ ا٬مدُّ . َوإِنَّ ا٬ْمٺَمڅم٩مَِر إَِذا ٫َمڅمَن ِّم اڀْمٹِمٴَمڅمٍع ِٰم ـْ اْٟمٺُم

ِٙمَرِة، ڀَمَز٬َمڈْم ٣َمٻَمٿْمِف َٰماَلئِٺَمڇٌم ٨ِماَلٌظ ٠ِمَداٌد، ٩مَ  ْٔ قُد ا ٸمُّ ًَّ څمڀْمَتَز٣ُمقا ُروَ٘مُف، ٫َمََم ُيٽمَْتَزُع ا٬م

ُف َٰمَع ا٬ْمٶُمُروِق، ٩َمٿَمٻْمٶَمٽمُُف ٫ُمؾُّ َٰمٻَمٍؽ  ًُ ، َوُٕمٽمَْزُع ڀَمٸْم ٌَْتؾ  قِف اٚمُْ ـَ ا٬مٲمُّ ٶْمچِم ِٰم ا٬ْمٺَمثُِٜم ا٬مٱم 

ََمِء، ًَّ ََمِء، َوُٕمٷْمٻَمُؼ َأْٔمَقاُب ا٬م ًَّ َْرِض، َو٫ُمؾُّ َٰمٻَمٍؽ ِّم ا٬م ْٕ ََمِء َوا ًَّ ـْ  َٔم٥ْمَ ا٬م ٬َمٿْمَس ِٰم

َّٓ َوُهْؿ َيْد٣ُمقَن اهلل  ٌَٻمپِِمْؿ، ٩َمڃمَِذا ٣ُمِرَج  :َأْهِؾ َٔمڅمٍب، إِ ـْ ٪ِم َٓ َٕمٶْمُرَج ُروُ٘مُف ِٰم َأْن 

ٌُْدَك، ٪َمڅمَل  َرب  ٩ُماَلنُ  :ٔمُِروِ٘مِف، ٪َمڅم٬ُمقا ـُ ٩ُماَلٍن ٣َم َأْرِٗمٶُمقُه، ٩َمڃميِن  ٣َمپِمْدُت إ٬َِمٿْمپِمْؿ  :ْٔم

ُف  :پَمڅم ُأ٣ِمٿمُدُهْؿ، َوِٰمٽمْپَمڅم ُأْٙمِرُٗمپُمْؿ َٕمڅمَرًة ُأْٙمَرى ٪َمڅمَل َأين  ِٰمٽمْپَمڅم َٙمٻَمٹْمُتپُمْؿ، َو٩مٿِم ٩َمڃمڀِمَّ

صحڅمٔمف ِٕ ټَمُع َٙمٸْمَؼ ڀمٶَِمڅم ًْ ٩َمٿَمځْمٕمٿِمِف آٍت  :، إَِذا َو٬مَّْقا ٣َمٽمُْف، ٪َمڅمَل -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ -٬َمٿَم

ـْ ڀَمٌٿِمَُّؽ؟ ٩َمٿَمٹُمقُل  :٩َمٿَمٹُمقُل  ـْ َرٔمَُّؽ؟ َٰمڅم ِديٽمَُؽ؟ َٰم َٓ َدَرْيڈَم  :َٓ َأْدِري، ٩َمٿَمٹُمقُل  :َٰم

يِح ٩َمٿَمٹُمقُل  ـُ ا٬مر 
َٓ َٕمٻَمْقَت، َوَيځْمٕمٿِمِف آٍت ٪َمٌٿِمُح ا٬ْمَقْٗمِف، ٪َمٌٿِمُح ا٬مث ٿَمڅمِب، ُٰمٽمْتِ َأْٔم٧ِمْ  :َو

ـَ اهلل، َو٣َمَذاٍب ُٰمٹِمٿمٍؿ، ٩َمٿَمٹُمقُل  َقاٍن ِٰم ـْ َأڀْمڈَم؟  :ِِبَ َك اهلل ٔمڅِم٬م٧مَّ  َٰم َ ٧ٌَمَّ َوَأڀْمڈَم، ٩َم

يٶًمڅم ِّم َٰمٶْمٲِمٿَمڇِم اهلل، َأڀَمڅم ٣َمټَمٻُمَؽ اْلَْ  :٩َمٿَمٹُمقُل  ـْ ١َمڅم٣َمڇِم اهلل، َهِ ٌٿِمډُم، ٫ُمٽمڈَْم َٔمٴمٿِمًئڅم ٣َم

څم  َب ِِبَ ا، ُٖمؿَّ ُيٹَمٿمَُّض ٬َمُف َأ٣ْمټَمك َأَصؿُّ َأْٔمٺَمُؿ ِّم َيِدِه ِٰمْرَزَٔمڇٌم، ٬َمْق ُضِ ٩َمَجَزاَك اهلل َذًّ
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َٔمڇًم َ٘متَّك َيٲِمَٜم ُٕمَرأًمڅم، ُٖمؿَّ  ُٔمُف َضْ ٌٌَؾ ٫َمڅمَن ُٕمَرأًمڅم، ٩َمٿَمْيِ ُيٶِمٿمُدُه اهلل ٫َمََم ٫َمڅمَن،  َٗم

َّٓ ا٬مثَّٹَمٻَم٥ْمِ  ٍء إِ ټَمٶُمُف ٫ُمؾُّ َرْ ًْ َٔمڇًم ُأْٙمَرى، ٩َمٿَمٲِمٿمُح َصٿْمَحڇًم َي ُٔمُف َضْ . ٪َمڅمَل "٩َمٿَمْيِ

اءُ  ـُ ٣َمڅمِزٍب  ا٬ْمَٝمَ ـْ ٩ُمُرِش ا٬مٽمَّڅمرِ  " :ْٔم ُد ِٰم ـَ ا٬مٽمَّڅمِر َوُيټَمپمَّ شُٖمؿَّ ُيٸْمَتُح ٬َمُف َٔمڅمٌب ِٰم
(1)

 . 

 ٚمٶم٥م ٔمڅمجلٽمڇم أو ٔمڅم٬مٽمڅمر:٘مٺمؿ ا٬مٱمپمڅمدة 

هذه وم٘مرة ش: وٓ ٟمِمٝمد سم٤مجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر إٓ عمـ ؿمٝمد ًمف اًمدًمٞمؾ» :٪مق٬مف

أظمرى يذيمره٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وهل ُمـ صٛمٞمؿ قم٘مٞمدهتؿ أهنؿ ٓ 

يِمٝمدون ٕطمد ُمـ اعمٙمٚمٗملم سمجٜم٦م وٓ ٟم٤مر إٓ عمـ ؿمٝمد ًمف اهلل قمز وضمؾ 

  اهلل. ٕن هذه أُمقر همٞم٥م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓط وَرؾُمقل اهلل 

 : -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ -و٪مد ٠مپمد َرُٟمقل اهلل جلټمع ٰمٽمڅم٬مٲمحڅمٔمڇم

ريض اهلل -ظمدُي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد وسمالل واًمرُمٞمّم٤مء أو اًمٖمٛمٞمّم٤مء,  :ُمٜمٝمؿ

 .-قمٜمف

أٔمق ٔمٺمر ّم اجلٽمڇم » :-ريض اهلل قمٜمف-سمـ زيد  واًمٕمنمة يمام ذم طمدي٨م ؾمٕمٞمد

ٌدا٬مرْحـ و٣مټمر ّم اجلٽمڇم و٣مثَمن ّم اجلٽمڇم و٣م٤م ّم اجلٽمڇم و١مٻمحڇم ّم اجلٽمڇم و٣م

ٔمـ  أمـ ٣مقف ّم اجلٽمڇم وا٬مزٔمٜم ّم اجلٽمڇم وٟمٶمد أمـ أب و٪مڅمص ّم اجلٽمڇم وٟمٶمٿمد

شزيد ّم اجلٽمڇم وأٔمق ٣مٌٿمدة ّم اجلٽمڇم
(2)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي وهمػمه.  

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم (15314)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
(141) . 

 , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي.(0444)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)
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-سمـ ؿمامس وًمٕمٌداهلل سمـ ؾمالم واحلًـ واحلًلم  سمـ ىمٞمس وؿمٝمد ًمث٤مسم٧م

 وؿمٝمد ًمٖمػمهؿ. -رضوان اهلل عليهم

و٫مذ٬مؽ ا٬مٽمڅمر ٰمـ ٠مپمد ٬مف َرُٟمقل اهلل ٠مپمدڀمڅم ٬مف وٰمـ ٰمڅمت ٣مٛم ا٬مٺمٸمر يٹمٿمٽمًڅم 

 يٱمپمد ٬مف ٔمڅم٬مٽمڅمر. 

٫م٥َِم ِّم ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ـْ َأْهِؾ ا٬ْمٺمَِتڅمِب َواٚم٧ُْْمِ ـَ ٫َمٸَمُروا ِٰم إِنَّ ا٬مَِّذي

ـَ ٩مٿِمپَمڅم  . [3:اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ڀَمڅمِر َٗمپَمٽمََّؿ َٙمڅم٬مِِدي

ٕن اجلٜم٦م  ش:﴾َٕمٹْمُػ َٰمڅم ٬َمٿْمَس ٬َمَؽ ٔمِِف ٣ِمٻْمؿٌ َوٓ ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف

صغم اهلل قمٚمٞمف  -واًمٜم٤مر ؿم٠مهن٤م همٞمٌل واجلٛمع سملم ُم٤م شم٘مدم, وسملم طمدي٨م اًمٜمٌل

ا، ٩َمٹَمڅمَل ڀَمٌِلُّ اهلل » :-وؾمٚمؿ ٌَڈْم، » :ُٰمرَّ ٔمَِجٽمَڅمَزٍة ٩َمځُمْٖمٽمَِل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َٙمْٜمً ٌَڈْم، َوَٗم َوَٗم

ٌَڈْم  ا، ٩َمٹَمڅمَل ڀَمٌِلُّ اهلل شَوَٗم ٌَڈْم، » :، َوُٰمرَّ ٔمَِجٽمَڅمَزٍة ٩َمځُمْٖمٽمَِل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َذًّ ٌَڈْم، َوَٗم َوَٗم

ٌَڈْم  ،  :، ٪َمڅمَل ٣ُمټَمرُ شَوَٗم ل، ُٰمرَّ ٔمَِجٽمَڅمَزٍة، ٩َمځُمْٖمٽمَِل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َٙمْٜمٌ ٩مًِدى ٬َمَؽ َأِب َوُأٰم 

ٌَڈْم » :٩َمٹُمٻْمڈَم  ٌَڈْم، َوَٗم ٌَڈْم، َوَٗم ، ٩َمٹُمٻْمڈَم ، َوُٰمرَّ ٔمَِجٽمَڅمَزةٍ شَوَٗم  :، ٩َمځُمْٖمٽمَِل ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َذ 

ٌَڈْم » ٌَڈْم، َوَٗم ٌَڈْم، َوَٗم ـْ » :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-؟ ٩َمٹَمڅمَل رٟمقل اهلل شَوَٗم َٰم

ٌَڈْم ٬َمُف ا٬مٽمَّڅمُر، َأڀْمُتْؿ  ا َوَٗم ـْ َأْٖمٽمَٿْمُتْؿ ٣َمٻَمٿْمِف َذًّ ٽمَّڇُم، َوَٰم ٌَڈْم ٬َمُف اجْلَ ا َوَٗم َأْٖمٽمَٿْمُتْؿ ٣َمٻَمٿْمِف َٙمْٜمً

َْرِض، َأڀْمُتْؿ ٠ُمپَمَداُء اهلل ِّم ٠ُمپَمَداُء اهلل ْٕ َْرِض، َأڀْمُتْؿ ٠ُمپَمَداُء اهلل ِّم ا ْٕ  ِّم ا

َْرضِ  ْٕ شا
(1)

 . -ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أٟمس  

                                                           

 .(646), واإلمام مسلم يف صحيحو (1034)البخاري يف صحيحو  أخرجو اإلمام (1)
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صمؿ ٟمحـ قمغم اًمرضم٤مءٮ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهذا قم٤ميٌد إمم ؿمٝم٤مدة اًمٜمٌل

 .ٕن إدًم٦م شمدل قمغم ذًمؽ, ٟمرضمق ًمٚمٛمحًٜملم وٟمخ٤مف قمغم اعمًٞمئلم

 
ِ
ـْ ُأمِّ اًمَٕماَلء ٤مِيِٝمْؿ,  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-وىمد ضم٤مء قَم ًَ

ـْ ٟمِ , َوِهَل اُْمَرَأٌة ُِم

ـُ َٰمٵْمٶُمقٍن  ١َمڅمَر ٬َمٽمَڅم ٣ُمْثََمنُ » :ىَم٤مًَم٧ْم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سَم٤مَيَٕم٧ْم َرؾُمقل اهلل  ْٔم

، ٩َمڅم٠ْمَتٺَمك  ـَ ٣َمڈْم إڀَْمٲَمڅمُر ٣َمَٛم ُٟمٺْمٽمَك اٚمُپَمڅمِٗمِري ٺْمٽمَك، ِ٘م٥َم ا٪ْمَٞمَ ًُّ ِّم ا٬م

، ُٖمؿَّ َٗمٶَمٻْمٽمَڅمُه ِّم َأْٖمَقأمِِف، ٩َمَدَٙمَؾ ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم رٟمقل اهلل  َ ْوٽمَڅمُه َ٘متَّك ُٕمُقّم  صٛم اهلل -٩َمټَمرَّ

ڇُم اهلل ٣َمٻَمٿْمَؽ أَ  :، ٩َمٹُمٻْمڈُم -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ څمئچِِم، ٩َمٱَمپَمڅمَدِت ٣َمٻَمٿْمَؽ ٬َمٹَمْد َرْْحَ ًَّ َٔمڅم ا٬م

څم ُهَق ٩َمٹَمْد » :َٓ َأْدِري َواهلل، ٪َمڅمَل  :٪ُمٻْمڈُم  شَوَٰمڅم ُيْدِريِؽ » :َأ٫ْمَرَٰمَؽ اهلل، ٪َمڅمَل  َأٰمَّ

ـَ اهلل، َواهلل َٰمڅم َأْدِري  َْرُٗمق ٬َمُف اَْلْٜمَ ِٰم َٕ  -َوَأڀَمڅم َرُٟمقل اهلل  -َٗمڅمَءُه ا٬مٿَمٹِم٥ُم، إيِن  

 :٩َمَقاهلل َٓ ُأَز٫م ل َأَ٘مًدا َٔمٶْمَدُه، ٪َمڅم٬َمڈْم  :٪َمڅم٬َمڈْم ُأمُّ ا٬مٶَماَلءِ  شُؾ ِب َوَٓ ٔمٺُِمؿْ َٰمڅم ُيٸْمٶمَ 

ِري، ٩َمِجْئڈُم َرُٟمقل اهلل ٩َمَذ٫َمْرُت َذ٬مَِؽ ٬َمُف،  َوَرَأْيڈُم ٬مٶُِمْثََمَن ِّم ا٬مٽمَّْقِم ٣َمٿْمٽمًڅم جَتْ

 شَذاِك ٣َمټَمٻُمُف ََيِْري ٬َمفُ » :٩َمٹَمڅمَل 
(1)

, أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وهذا ىمٌؾ أن يقطمك إًمٞمف 

 أن أُمره قمغم أطمًـ اعمح٤مُمد. 

َوُهَق ِّم ِٟمٿَمڅم٪َمڇِم » :-ريض اهلل قمٜمف-سمـ اًمٕم٤مص  قمـ قمٛمرو وّم ٰمًٻمؿ:

َداِر، ٩َمَجٶَمَؾ أْمٽمُُف َيٹُمقُل  َل َوْٗمپَمُف إ٦َِم اجْلِ ٌَٺمِل ١َمِقياًل، َوَ٘مقَّ َيڅم َأَٔمَتڅمُه، َأَٰمڅم  :اٚمَْْقِت، َي

َك رَ  َ َك َرُٟمقل اهلل ٔمٺَِمَذا؟ ٪َمڅمَل َٔم٧مَّ َ ٌََؾ ٔمَِقْٗمپِمِف،  :ُٟمقل اهلل ٔمٺَِمَذا؟ َأَٰمڅم َٔم٧مَّ ٩َمځَم٪ْم

                                                           

 .(4330)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ًدا رٟمقل اهلل  :٩َمٹَمڅمَل  َّٓ اهلل، َوَأنَّ ُُمَټمَّ َٓ إ٬َِمَف إِ صٛم -إِنَّ َأ٩ْمٳَمَؾ َٰمڅم ڀُمٶِمدُّ ٠َمپَمڅمَدُة َأْن 

ٌَڅمٍق َٖماَلٍث، -اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ٬َمٹَمْد َرَأْيُتٽمِل َوَٰمڅم َأَ٘مٌد َأ٠َمدَّ ، إيِن  ٪َمْد ٫ُمٽمڈُْم ٣َمَٛم َأ١ْم

َٓ َأَ٘مچمَّ إَِٓمَّ َأْن َأ٫ُمقَن ٪َمِد اْٟمَتټْمٺَمٽمڈُْم ِٰمٽمُْف، ٩َمٹَمَتٻْمُتُف،  َرُٟمقل اهلل ِٰمٽم ل، َو
ُٔمٷْمٳًمڅم ٬مِ

ْٟماَلَم ِّم ٪َمٻْمٌِ  ـْ َأْهِؾ ا٬مٽمَّڅمِر، ٩َمٻَمَمَّ َٗمٶَمَؾ اهلل اإْلِ څمِل ٬َمٺُمٽمڈُْم ِٰم ل ٩َمٻَمْق ُٰمڈمُّ ٣َمَٛم ٕمٻِْمَؽ اْْلَ

َط  :٩َمٹُمٻْمڈُم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -َإَٔمٿْمڈُم ا٬مٽمٌل ًَ ٌَ ْط َيټِمٿمٽمََؽ ٩َمأْلَُٔمڅميِٶْمَؽ، ٩َم ًُ أْم

ٌَٳْمڈُم َيِدي، ٪َمڅمَل  :َيټِمٿمٽمَُف، ٪َمڅمَل  َأَرْدُت َأْن  :٪ُمٻْمڈُم  :٪َمڅمَل  شَٰمڅم ٬َمَؽ َيڅم ٣َمټْمُرو؟» :٩َمٹَم

َط، ٪َمڅمَل  ُط ٔمََِمَذا؟» :َأ٠ْمَٞمِ َأَٰمڅم ٣َمٻمټِْمڈَم َأنَّ » :َأْن ُيٷْمٸَمَر ِٓم، ٪َمڅمَل  :٪ُمٻْمڈُم  شَٕمٱْمَٞمِ

ِدُم َٰمڅم  ڊمَّ َُّيْ ٌْٻَمپَمڅم؟ َوَأنَّ اْْلَ ِدُم َٰمڅم ٫َمڅمَن ٪َم ْجَرَة َِتْ
ٌْٻَمُف؟ َوَأنَّ اهْلِ ِدُم َٰمڅم ٫َمڅمَن ٪َم ْٟماَلَم َُّيْ اإْلِ

ٌْٻَمُف؟ َٓ َأَٗمؾَّ ِّم  ش٫َمڅمَن ٪َم ـْ َرُٟمقل اهلل َو  ٣َمٿْمٽمِل ِٰمٽمُْف، َوَٰمڅم َوَٰمڅم ٫َمڅمَن َأَ٘مٌد َأَ٘مچمَّ إَِٓمَّ ِٰم

يَن  
ِٕ ًٓ ٬َمُف، َو٬َمْق ُٟمئِٻْمڈُم َأْن َأِصٸَمُف َٰمڅم َأ١َمٹْمڈُم9  ٫ُمٽمڈُْم ُأ١مٿِمُؼ َأْن َأْٰمأَلَ ٣َمٿْمٽمَلَّ ِٰمٽْمُف إِْٗماَل

ـْ َأْهِؾ  څمِل ٬َمَرَٗمْقُت َأْن َأ٫ُمقَن ِٰم ـْ َأْٰمأَلُ ٣َمٿْمٽمَلَّ ِٰمٽمُْف، َو٬َمْق ُٰمڈمُّ ٣َمَٛم ٕمٻِْمَؽ اْْلَ ْ َأ٫ُم مَل

ٽمَّ  شڇمِ اجْلَ
(1)

 , أظمرضمف ُمًٚمؿ.

سمـ قمٌد  يمٕمٛمر وذهچم ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمَمء إ٦م ا٬مٱمپمڅمدة ٬مٌٶمٳمپمؿ:✍

اًمٕمزيز, واإلُم٤مم أمحد, وُمـ إًمٞمٝمؿٮ ًمٙمثرة ظمػمهؿ واإلمج٤مع قمغم اًمِمٝم٤مدة هلؿ 

 سم٤مخلػم. 

                                                           

 .(151)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ريض اهلل -ًمٙمـ إومم أن ٟمٌ٘مك قمغم اًمدًمٞمؾ ُمع أٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن اًمّمح٤مسم٦م

طمرم -قمز وضمؾ-يمٚمٝمؿ ذم اجلٜم٦م, وأن يمؾ ُمًٚمؿ ذم اجلٜم٦مٮ ٕن اهلل  -قمٜمٝمؿ

اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم, يمام طمرم دظمقل اجلٜم٦م قمغم اًمٙم٤مومريـ, وسم٤مهلل 

 اًمتقومٞمؼ.
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 رايفكض٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ: نِ عزر ايزٚص؟د

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 يمؿ قمدد اًمدور؟ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمڀمٿمڇم وا٬مثالٖمقن: 

 يمؿ قمدد اًمدور؟ ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ:  -32

 :صمالصم٦م٩مٹمؾ: 

َّٓ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: واًمدًمٞمؾدار ا٬مدڀمٿمڅم ا٬مٸمڅمڀمٿمڇم، ــ 1 ڀْمٿَمڅم إِ ٿَمڅمُة ا٬مدُّ َوَٰمڅم اْْلَ

 .[152 :آل قمٛمران] ﴾َٰمَتڅمُع ا٬ْمٷُمُرورِ 

ـْ َوَرائِپِمْؿ َٔمْرَزٌخ إ٦َِم ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: واًمدًمٞمؾدار ا٬مٝمزخ، ــ 5 َيْقِم َوِٰم

ٌْٶَمُثقنَ   .[133 :اعم١مُمٜمقن] ﴾ُي

َيڅم ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم خمؼما قمـ ُم١مُمـ آل ومرقمقن :واًمدًمٞمؾدار ا٬مٹمرار، ــ 0

ِٙمَرَة ِهَل َداُر ا٬ْمٹَمَرارِ  ْٔ ڀْمٿَمڅم َٰمَتڅمٌع َوإِنَّ ا ٿَمڅمُة ا٬مدُّ ََم َهِذِه اْْلَ  . [06 :هم٤مومر] ﴾٪َمْقِم إڀِمَّ

  :الشرح

اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من سمٕمض ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م, وُمٜمف ؾم٤مق 

احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م, وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ أو اًمٕمذاب واحلٞم٤مة إظمروي٦م, وُم٤م 

 يتٕمٚمؼ هب٤م.

واعمراد سم٤مًمدور اعمراطمؾ اًمتل يٛمر هب٤م اإلٟم٤ًمن ُمـ دٟمٞم٤مه إمم ُاظمراه, وؾمٛمٞم٧م 

 يمداره. دور ٕٟمف يًٙمـ يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ومؽمة ُمـ اًمزُمـ ومتّمػم
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 ؾمٛمٞم٧م دٟمٞم٤مٮ ًمدٟم٤مءهت٤م أو ًمدٟمقه٤م, وهق ىمرهب٤م.  ـ دار ا٬مدڀمٿمڅم:1 

وم٤محلٞم٤مة ومٞمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م, واًمٜمٕمٞمؿ ومٞمٝم٤م زايؾ, واًمٗمرح ومٞمٝم٤م ذاه٥م, واحلزن ومٞمٝم٤م 

 طم٤مصؾ. 

 ٪مڅمل ا٬مٱمڅم٣مر: 

 وٓسمد أن دمري قمٚمٞمف اًمثٛمـ٤مٟمٞم٦م   صمامٟمٞم٦م ٓسمد ُمٜمٝم٤م قمغم اًمٗمتـك 

 وُيْن وقمن صمؿ ؾم٘مؿ وقم٤مومٞم٦م   هور وهؿ  واضمتامع وومرىم٦م 

 . ﴾٫ُمؾُّ ڀَمٸْمٍس َذائٹَِمڇُم اٚمَْْقِت ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  وهل دار اٚمقت:

ـْ ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٩َمڅمنٍ  ٫ُمؾُّ ﴿ ٫ْمَرامِ   َٰم اَلِل َواإْلِ َؽ ُذو اجْلَ ٌْٹَمك َوْٗمُف َرٔم   :اًمرمحـ] ﴾َوَي

53 ,54] . 

 . [45 :اًمٜم٤ًمء] ﴾٫ُمٽمُْتْؿ ِّم ُٔمُروٍج ُٰمٱَمٿمََّدةٍ َأْيٽمَََم َٕمٺُمقڀُمقا ُيْدِر٫ْمٺُمُؿ اٚمَْْقُت َو٬َمْق ﴿

ـَ ٫ُمتچَِم ٣َمٻَمٿْمپِمُؿ ا٬ْمٹَمْتُؾ إ٦َِم َٰمٳَمڅمِٗمٶِمپِمؿْ ﴿ َز ا٬مَِّذي  ﴾٪ُمْؾ ٬َمْق ٫ُمٽمُْتْؿ ِّم ُٔمٿُمقٕمٺُِمْؿ ٬َمَٝمَ

 . [124 :آل قمٛمران]

ودار -قمز وضمؾ-وهل دار احل٤مضم٦م واًمٗم٘مر واًم٘مٚم٦م واًمذًم٦م إٓ ُمـ رطمؿ اهلل

وأوذي  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ُمرض ومٞمٝم٤م اًمٜمٌلإُمراض وإؾم٘م٤مم وىمد 

قمغم اهلل , ومٚمٞم٧ًم سمدار هور  -قمز وضمؾ-وُم٤مت ُمع أٟمف أيمرم ظمٚمؼ اهلل 

 ومٜمٕمٞمٛمٝم٤م زايؾ وذه٤م إن مل يت٘مف اإلٟم٤ًمن سم٤مىمل قمٚمٞمف ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. 
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َّٓ َٰمَتڅمُع ﴿خمؼما قمـ دٟم٤مءهت٤م  -قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ڀْمٿَمڅم إِ ٿَمڅمُة ا٬مدُّ َوَٰمڅم اْْلَ

 . [152:آل قمٛمران] ﴾ُرورِ ا٬ْمٷمُ 

 أي ُمت٤مع اعمٖمروريـ اًمذيـ همرر هبؿ اًمِمٞمٓم٤من. 

ٌق َوِزيٽمَڇٌم َوَٕمٸَمڅمُٙمٌر ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ڀْمٿَمڅم ٬َمٶِمچٌم َوهَلْ ٿَمڅمُة ا٬مدُّ ََم اْْلَ ا٣ْمٻَمټُمقا َأڀمَّ

څمرَ  ِد ٫َمټَمَثِؾ ٨َمٿْمډٍم َأ٣ْمَجچَم ا٬ْمٺُمٸمَّ َٓ َْو ْٕ َْٰمَقاِل َوا ْٕ ٌَڅمُٕمُف ُٖمؿَّ َُّيٿِمڊُم  َٔمٿْمٽمَٺُمْؿ َوَٕمٺَمڅمُٖمٌر ِّم ا ڀَم

ا ُٖمؿَّ َيٺُمقُن ُ٘مٴَمڅمًٰمڅم اُه ُٰمٲْمٸَمرًّ  . [53:احلديد] ﴾٩َمَٞمَ

ِٙمَرِة ٣َمَذاٌب ﴿ :ومال يٗمرح سمام ومٞمٝم٤م ومحالهل٤م طم٤ًمب وطمراُمٝم٤م قمذاب ْٔ َوِّم ا

َّٓ َٰمَتڅمُع ا٬ْمٷُمُرورِ  ڀْمٿَمڅم إِ ٿَمڅمُة ا٬مدُّ ـَ اهلل َوِرْوَقاٌن َوَٰمڅم اْْلَ ٗمرة ُمٖم ﴾٠َمِديٌد َوَٰمٷْمٸِمَرٌة ٰم 

 ًمٚمٛم١مُمٜملم وقمذاب ؿمديد قمغم اًمٙم٤مومريـ. 

ا٬مدڀمٿمڅم ٰمٻمٶمقڀمڇم ٰمٻمٶمقن ٩مٿمپمڅم إٓ ذ٫مر اهلل وٰمڅم وآهڅم أو ٣مڅممل أو » :وذم احلدي٨م

شٰمتٶمٻمؿ
(1)

 . -ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة  

ڀْمٿَمڅم َٕمٶْمِدُل ٣ِمٽمَْد اهلل َٗمٽمَڅمَح َٔمٶُمقَوڇٍم، َٰمڅم َٟمٹَمك » :وذم احلدي٨م ٬َمْق ٫َمڅمڀَمڈْم ا٬مدُّ

َٔمڇَم َٰمڅمءٍ   ش٫َمڅم٩مًِرا ِٰمٽمْپَمڅم َذْ
(2)

ريض اهلل -سمـ ؾمٕمد  أظمرضمف اًمؽمُمذي قمـ ؾمٝمؾ

 . -قمٜمف

                                                           

, وحسنو اإلمام األلباين رمحو (4115), وابن ماجو يف سننو (5055)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
 اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي.

, وصححو اإلمام (4113), واإلمام ابن ماجو يف سننو (5053)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)
 األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي.
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َأنه  :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ ضم٤مسمر  ذًٰمڅم ٔمٻمٿمٷًمڅم:ط و٪مد ذٰمپمڅم رٟمقل اهلل 

ـْ سَمْٕمِض اًْمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم, َواًمٜمه٤مُس يَمٜمََٗمَتُف, وَمَٛمره سمَِجْدٍي  قِق, َداظِماًل ُِم ًُّ َرؾُمقل اهلل َُمره سم٤ِمًم

ٺُمْؿ حُيچِمُّ َأنَّ َهَذا ٬َمُف ٔمِِدْرَهٍؿ؟» :ؾَمؽه َُمٞم٧ٍِّم, وَمَتٜم٤َمَوًَمُف وَم٠َمظَمَذ سم٠ُِمُذٟمِِف, صُمؿه ىَم٤مَل أَ   شَأيُّ

ٍء، َوَٰمڅم ڀَمٲْمٽمَُع ٔمِِف؟ ٪َمڅمَل  :٩َمٹَمڅم٬ُمقا ُف ٬َمٽمَڅم ٔم٭َِمْ ُف ٬َمٺُمْؿ؟» :َٰمڅم ڀُمِحچمُّ َأڀمَّ ٌُّقَن َأڀمَّ
 :٪َمڅم٬ُمقا شَأَُتِ

، ٩َمٺَمٿْمَػ َوُهَق َٰمٿم ڈٌم؟ ٩َمٹَمڅمَل  ُف َأَٟمؽُّ ڀَمَّ ِٕ ًٌڅم ٩مٿِمِف،  ٩َمَقاهلل » :َواهلل ٬َمْق ٫َمڅمَن َ٘مٿمًّڅم، ٫َمڅمَن ٣َمٿْم

ـْ َهَذا ٣َمٻَمٿْمٺُمؿْ  ڀْمٿَمڅم َأْهَقُن ٣َمَٛم اهلل، ِٰم ش٬َمٻمدُّ
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  

وًمٙمـ اإلٟم٤ًمن سم٥ًٌم اًمٖمٗمٚم٦م يٗمرح سم٤مًم٘مري٥م ويٜمًك اًمٌٕمٞمد طمتك وإن يم٤من 

 اًمٕمٓم٥م وذم اًمٌٕمٞمد اًمًالُم٦م. ذم اًم٘مري٥م 

ڀْمٿَمڅم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل  وهل ٟمجـ اٚمڂمٰمـ: ا٬مدُّ

، َوَٗمٽمَّڇُم ا٬ْمٺَمڅم٩مِرِ  ـِ ـُ اٚمُْڂْمِٰم شِٟمْج
ريض اهلل -أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  ,(2)

 .-قمٜمف

 و٪مد أ٘مًـ ٰمـ ٪مڅمل: 

ٜمَِٝم٤م   ًْ ٟمَٞم٤م َزظَم٤مِرَف طُم ٧ٌَْم ًَمٜم٤َم اًمدُّ ـــَرْت    َٟمَّم  َُمْٙمرَ ًا سمِٜم٤َم َوظَمِديَٕمـ٦ًم َُم٤م ىَمّمه

َرْت    مَلْ حْتُؾ ىَمطُّ ًمَِذاِيــــٍؼ ىَمْد َذاىَمَٝمـــ٤م  َ ـَمْٕمُٛمــَٝم٤م َومَتَـــــره  إِٓه شَمَٖمػمه

ٌَــــَٚم٧ْم  اقَم٦ٌم سمَجَٛمـــ٤مهِل٤َم إِن َأىْم ٤مقَم٦ٌم سمَِزَواهلَــ٤م إِن َأْدسَمـــــَرْت    ظَمده  وَمجه

                                                           

 .(5624)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(5623)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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٤ٌَمهِتَـــ٤م  ٤مسَمــــــ٦ٌم ؾَمالهسَمــــ٦ٌم هِل ـــَرْت    َوهه اسَم٦ٌم جَلِديِد َُمــ٤م ىَمْد قَمٛمه  ظَمره

َقاًمِِػ َأْهَٚمَٙم٧ْم  ًه ـَ إَُُمِؿ اًم ْت    يَمْؿ َذا ُِم ٤َم َٟمَٓمَ٘م٧ْم سمَِذاَك ٕظَْمــؼَمَ  ًَمْق َأهنه

ُٟمقُب شَمَٙم٤مصَمَرْت وَم٤مؾْمؽُمْ قمَ    َي٤م َربِّ ومِٞمَؽ َوإِن قَمَّمْٞمُتَؽ َُمْٓمَٛمِٕمل   كَمه إَِذا اًمذُّ

 وهل طمٞم٤مة ُم٤م سمٕمد اعمقت إمم اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر.  ـ )دار ا٬مٝمزخ(:2

واًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة, وهق إُم٤م روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم 

اعمقطمديـ, وإُم٤م طمٗمرة ُمـ طمٗمر اًمٜم٤مر ًمٚمٙم٤مومريـ اعمٜم٤موم٘ملم, يٕمذسمقن ومٞمٝم٤م, وُمـ 

 ؿم٤مء اهلل ُمـ قمّم٤مة اعم١مُمٜملم يمام ؾمٞم٠ميت. 

ٌْٶَمُثقنَ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  پِمْؿ َٔمْرَزٌخ إ٦َِم َيْقِم ُي
ـْ َوَرائِ  :اعم١مُمٜمقن] ﴾َوِٰم

133] . 

وؾُمٛمل سمرزخ ٕٟمف وم٤مصؾ سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وهل طمٞم٤مة ـمقيٚم٦م إٓ أهن٤م 

 دون أظمرة.

 وهل اًمدار اًمٓمقيٚم٦م اًمتل شمٙمقن ُمـ اًمٌٕم٨م إمم إسمد. :دار أظمرة -0

ؾمٛمٞم٧م سمدار اًم٘مرار ًم٘مرار اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م إُم٤م ذم ضمٜم٦م ش: دار اًم٘مرار» :٪مق٬مف

 سمًدا. ظم٤مًمًدا ومٞمٝم٤م أسمًدا وإُم٤م ذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م أ

ٶِمٜمِ ﴿ :-قمز وضمؾ-يمام ىم٤مل اهلل  ًَّ ٽمَّڇِم َو٩َمِريٌؼ ِّم ا٬م  ﴾٩َمِريٌؼ ِّم اجْلَ

 , ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. [4:اًمِمقرى]
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ٕن احلٞم٤مة ومٞمٝم٤م أسمدي٦م وطمٞم٤مهت٤م ٓ شمٜم٘مٓمع, ىم٤مل اهلل  وٕمًټمك ٔمدار اْلٿمقان9

ٓه هَلٌْق َوًَمِٕم٥ٌم َوإِنه ﴿ :قمز وضمؾ ْٟمَٞم٤م إِ َل َوَُم٤م َهِذِه احْلََٞم٤مُة اًمدُّ ظِمَرَة هَلِ ْٔ اَر ا اًمده

 . [34 :اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾احْلََٞمَقاُن ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

 إُم٤م ظمٚمقد ذم اجلٜم٦م ُمع اًمٜمٕمٞمؿ, وأُم٤م ظمٚمقد ذم اًمٜم٤مر ُمع اًمٕمذاب إًمٞمؿ. 

ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل  :ىَم٤مَل  :-ريض اهلل قمٜمف-ومٗمل طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 

ٌٌْش َأْٰمٻَمُح َُيَڅمُء » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ُف ٫َم  :َزاَد َأُٔمق ٫ُمَرْيچٍم  -ٔمڅِمٚمَْْقِت َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، ٫َمځَمڀمَّ

ِديډِم  ٸَمٹَمڅم ِّم َٔمڅم٪ِمل اْْلَ ٽمَّڇِم َوا٬مٽمَّڅمِر، َوإمَّ ٽمَّڇِم َهْؾ  :٩َمٿُمٹَمڅمُل  -٩َمٿُمق٪َمُػ َٔم٥ْمَ اجْلَ َيڅم َأْهَؾ اجْلَ

ٌُّقَن َوَيٽمْٵُمُروَن َوَيٹُمق٬مُ 
ئِ  :َوُيٹَمڅمُل  :ڀَمٶَمْؿ، َهَذا اٚمَْْقُت، ٪َمڅمَل  :قنَ َٕمٶْمِر٩ُمقَن َهَذا؟ ٩َمٿَم٧ْمَ

ٌُّقَن َوَيٽمْٵُمُروَن َوَيٹُمق٬ُمقنَ 
ئِ ڀَمٶَمْؿ، َهَذا  :َيڅم َأْهَؾ ا٬مٽمَّڅمِر َهْؾ َٕمٶْمِر٩ُمقَن َهَذا؟ ٪َمڅمَل ٩َمٿَم٧ْمَ

ٽمَّڇِم ُٙمٻُمقٌد ٩مَ  :ُٖمؿَّ ُيٹَمڅمُل  :اٚمَْْقُت، ٪َمڅمَل ٩َمٿُمڂْمَٰمُر ٔمِِف ٩َمٿُمْذَٔمُح، ٪َمڅمَل  اَل َٰمْقَت، َوَيڅم َيڅم َأْهَؾ اجْلَ

 :ُٖمؿَّ ٪َمَرَأ َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  :٪َمڅمَل  "َأْهَؾ ا٬مٽمَّڅمِر ُٙمٻُمقٌد ٩َماَل َٰمْقَت 

َٓ ُيڂْمِٰمٽمُقنَ ﴿ َْٰمُر َوُهْؿ ِّم ٨َمٸْمٻَمڇٍم َوُهْؿ  ْٕ ِة إِْذ ٪ُمِضَ ا ْنَ  ﴾َوَأڀْمِذْرُهْؿ َيْقَم اْْلَ

ڀْمٿَمڅم [06 :ٰمريؿ] (1) شَوَأ٠َمڅمَر ٔمٿَِمِدِه إ٦َِم ا٬مدُّ
 , أظمرضمف ُمًٚمؿ.

َهڅم ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل   ٬ْمٽمَڅمُهْؿ ُٗمٻُمقًدا ٨َمْٜمَ ََم ڀَمٳِمَجڈْم ُٗمٻُمقُدُهؿ َٔمدَّ ٫ُمٻمَّ

 . [23:اًمٜم٤ًمء] ﴾٬مٿَِمُذو٪ُمقا ا٬ْمٶَمَذاَب 

                                                           

 .(5546), واإلمام مسلم يف صحيحو (4403)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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َٓ ُيٹْمڄَم ﴿ :-قمز وضمؾ-وىمد شم٘مدم ىمقل اهلل  ْؿ ڀَمڅمُر َٗمپَمٽمََّؿ  ـَ ٫َمٸَمُروا هَلُ َوا٬مَِّذي

څم ٫َمَذ٬مَِؽ ڀَمْجِزي ٫ُمؾَّ ٫َمٸُمقٍر  ـْ ٣َمَذاِِبَ ُػ ٣َمٽمْپُمؿ ٰم  َٓ َُيَٸمَّ َوُهْؿ  ٣Ïَمٻَمٿْمپِمْؿ ٩َمٿَمټُمقُٕمقا َو

 ْ څم ٨َمْٜمَ ا٬مَِّذي ٫ُمٽمَّڅم ڀَمٶْمټَمُؾ َأَومَل ٽمَڅم َأْٙمِرْٗمٽمَڅم ڀَمٶْمټَمْؾ َصڅمِْلً ْر٫ُمؿ َيٲْمٴَمِرُٙمقَن ٩مٿِمپَمڅم َرٔمَّ  ڀُمٶَمټم 

َر َوَٗمڅمَء٫ُمُؿ ا٬مٽمَِّذيُر ٩َمُذو٪ُمقا ٩َمََم ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥َِِم ِٰمـ ڀمَّٲِمٜمٍ  ُر ٩مٿِمِف َٰمـ َٕمَذ٫مَّ څم َيَتَذ٫مَّ  ﴾ٰمَّ

 . [54-53 :وم٤مـمر]

څم٩مٶِِم٥مَ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل    [45:اعمدصمر] ﴾٩َمََم َٕمٽمٸَمٶُمپُمْؿ ٠َمٸَمڅم٣َمڇُم ا٬مٱمَّ

َٓ ٠َمٸِمٿمٍع ُيٴَمڅمعُ َٰمڅم ٬مٻِمٵمَّڅمٚم٥َِِم ٰمِ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل   ﴾ـْ َْحٿِمٍؿ َو

 .[15:هم٤مومر]

ٽمَّڇِم َأْن ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  َوڀَمڅمَدىَٰ َأْصَحڅمُب ا٬مٽمَّڅمِر َأْصَحڅمَب اجْلَ

ـَ  َٰمپُمََم ٣َمَٛم ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري َّڅم َرَز٪َمٺُمُؿ اهلل ٪َمڅم٬ُمقا إِنَّ اهلل َ٘مرَّ ـَ اٚمَْڅمِء َأْو ِِم  ﴾َأ٩مٿِمٳُمقا ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ِٰم

 . [23:آقمراف]

څمَء٬ُمقَن ﴿ :-قمز وضمؾ-اهلل  وىم٤مل ًَ ٌََؾ َٔمٶْمٳُمپُمْؿ ٣َمَٛمَٰ َٔمٶْمٍض َيَت ٌََؾ  َوَأ٪ْم َوَأ٪ْم

څمَء٬ُمقَن  ًَ ـِ ا٬ْمٿَمټِم٥ِم  َٔمٶْمٳُمپُمْؿ ٣َمَٛم َٔمٶْمٍض َيَت ٺُمْؿ ٫ُمٽمُْتْؿ َٕمځْمُٕمقڀَمٽمَڅم ٣َم ٪َمڅم٬ُمقا  ٪َمڅم٬ُمقا إڀِمَّ

ـْ  َٔمْؾ مَلْ َٕمٺُمقڀُمقا ُٰمڂْمِٰمٽم٥َِم  ُٟمٻْمٴَمڅمٍن َٔمْؾ ٫ُمٽمُْتْؿ ٪َمْقًٰمڅم ١َمڅم٨ِم٥َم َوَٰمڅم ٫َمڅمَن ٬َمٽمَڅم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ِٰم

 څم ٬َمَذائٹُِمقن ٽمَڅم إڀِمَّ  .﴾٩َمَحؼَّ ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ٪َمْقُل َرٔم 

وا ﴿ :-قمز وضمؾ-وي٘مقل اهلل   ـَ َٙمِنُ َؽ ا٬مَِّذي
ڈْم َٰمَقاِزيٽمُُف ٩َمځُمو٬َمئِ ـْ َٙمٸمَّ َوَٰم

پُمْؿ ِّم َٗمپَمٽمََّؿ َٙمڅم٬مُِدوَن  ًَ قَن  َٕمٻْمٸَمُح ُوُٗمقَهپُمُؿ ا٬مٽمَّڅمُر َوُهؿْ  َأڀْمٸُم َأمَلْ  ٩مٿِمپَمڅم ٫َمڅمِْلُ
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ُٔمقَن  څم ُٕمٺَمذ  ـْ آَيڅمِت ُٕمْتَٛم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ٩َمٺُمٽمُْتْؿ ِِبَ ٌَڈْم ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ٠ِمٹْمَقُٕمٽمَڅم  َٕمٺُم ٽمَڅم ٨َمٻَم ٪َمڅم٬ُمقا َرٔمَّ

څم ٢َمڅمٚمُِقَن  َو٫ُمٽمَّڅم ٪َمْقًٰمڅم َوڅم٬م ٥َم  ٽمَڅم َأْٙمِرْٗمٽمَڅم ِٰمٽمْپَمڅم ٩َمڃمِْن ٣ُمْدڀَمڅم ٩َمڃمڀِمَّ ُئقا ٩مٿِمپَمڅم  َرٔمَّ ًَ اْٙم

 . [135 - 130 :اعم١مُمٜمقن] ﴾َٓ ُٕمٺَمٻم ټُمقنِ وَ 

-قمز وضمؾ-وأُم٤م اعم١مُمـ هق ذم ٟمٕمٞمؿ ُم٘مٞمؿ ُيرومع اًمدرضم٤مت اًمٕمغم, ىم٤مل اهلل 

تپَِمڅم ﴿ : ـْ ََتْ ِري ِٰم ْؿ َٗمٽمَّڅمٍت جَتْ څمِت َأنَّ هَلُ څمِْلَ ـَ آَٰمٽمُقا َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲمَّ ِ ا٬مَِّذي َؤَم٧م 

ـْ  ََم ُرِز٪ُمقا ِٰمٽمْپَمڅم ِٰم هَْنڅَمُر ٫ُمٻمَّ ْٕ ٌُْؾ َوُإُٔمقا ٔمِِف ا ـْ ٪َم َٖمټَمَرٍة ِرْز٪ًمڅم ٪َمڅم٬ُمقا َهَذا ا٬مَِّذي ُرِز٪ْمٽمَڅم ِٰم

َرٌة َوُهْؿ ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مُِدونَ  ْؿ ٩مٿِمپَمڅم َأْزَواٌج ُٰمٴَمپمَّ څم َوهَلُ  . [52 :اًمٌ٘مرة] ﴾ُٰمَتٱَمڅمِِبً

ڀْمٿَمڅم، ٩َمڃمِنَّ ٰمَ » :وي٘م٤مل ًمف ُؾ ِّم ا٬مدُّ ْؾ ٫َمََم ٫ُمٽمڈَْم ُٕمَرٕم  ٽمِْز٬َمَؽ ٣ِمٽمَْد ا٪ْمَرْأ، َواْرَٕمِؼ، َوَرٕم 

 .ريض اهلل قمٜمٝمام-, أظمرضمف أسمق داود قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو شآِٙمِر آَيڇٍم َٕمٹْمَرُؤَهڅم

ؾمٛمل سمذًمؽ ش: واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم خمؼما قمـ ُم١مُمـ آل ومرقمقن» :٪مق٬مف 

 :ًمف سمذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل -قمز وضمؾ-ًمِمٝمرة اعمٜم٤مفمرة سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ, وًمتًٛمٞم٦م اهلل 

ـَ ﴿  . ﴾َو٪َمڅمَل ا٬مِذي آَٰم

ٌٶُِمقِن ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ّم ٟمقرة ٨مڅم٩مر: و٪مٲمتف ـَ َيڅم ٪َمْقِم إمَّ َو٪َمڅمَل ا٬مَِّذي آَٰم

٠َمڅمِد  ِٙمَرَة ِهَل َداُر  َأْهِد٫ُمْؿ َٟمٌٿِمَؾ ا٬مرَّ ْٔ ڀْمٿَمڅم َٰمَتڅمٌع َوإِنَّ ا ٿَمڅمُة ا٬مدُّ ََم َهِذِه اْْلَ َيڅم ٪َمْقِم إڀِمَّ

ـْ َذ٫َمٍر َأْو  ا٬ْمٹَمَراِر  څم ِٰم ـْ ٣َمټِمَؾ َصڅمِْلً َّٓ ِٰمْثٻَمپَمڅم َوَٰم ـْ ٣َمټِمَؾ َٟمٿم َئڇًم ٩َماَل َُيَْزى إِ َٰم

څمٍب َوَيڅم ٪َمْقِم َٰمڅم  ًَ ٽمَّڇَم ُيْرَز٪ُمقَن ٩مٿِمپَمڅم ٔمٷَِمْٜمِ ِ٘م َؽ َيْدُٙمٻُمقَن اجْلَ
ـٌ ٩َمځُمو٬َمئِ ُأڀْمَثك َوُهَق ُٰمڂْمِٰم

َك ٔمِِف  ٦َم ا٬مٽمَّڅمِر ِٓم َأْد٣ُمق٫ُمْؿ إ٦َِم ا٬مٽمََّجڅمِة َوَٕمْد٣ُمقڀَمٽمِل إِ  ٫َْمٸُمَر ٔمڅِمهلل َوُأْذِ ِٕ َٕمْد٣ُمقڀَمٽمِل 
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څمِر  ََم َٕمْد٣ُمقڀَمٽمِل إ٬َِمٿْمِف  َٰمڅم ٬َمٿْمَس ِٓم ٔمِِف ٣ِمٻْمٌؿ َوَأڀَمڅم َأْد٣ُمق٫ُمْؿ إ٦َِم ا٬ْمٶَمِزيِز ا٬ْمٷَمٸمَّ َٓ َٗمَرَم َأڀمَّ

ڀمَ  ِٙمَرِة َوَأنَّ َٰمَردَّ ْٔ َٓ ِّم ا ڀْمٿَمڅم َو ٩م٥َِم ُهْؿ ٬َمٿْمَس ٬َمُف َد٣ْمَقٌة ِّم ا٬مدُّ څم إ٦َِم اهلل َوَأنَّ اٚمُْْنِ

ُض َأْٰمِري إ٦َِم اهلل إِنَّ اهلل  َأْصَحڅمُب ا٬مٽمَّڅمِر  َتْذ٫ُمُروَن َٰمڅم َأ٪ُمقُل ٬َمٺُمْؿ َوُأ٩َمق  ًَ ٩َم

ٌَڅمِد  ٩َمَق٪َمڅمُه اهلل َٟمٿم َئڅمِت َٰمڅم َٰمٺَمُروا َوَ٘مڅمَق ٔمِآِل ٩مِْر٣َمْقَن ُٟمقُء ا٬ْمٶَمَذاِب  َٔمٲِمٌٜم ٔمڅِم٬ْمٶِم

  ُڅم٣َمڇُم َأْدِٙمٻُمقا آَل ٩مِْر٣َمْقَن ا٬مٽمَّڅمُر ي ًَّ ا َو٣َمٱِمٿمًّڅم َوَيْقَم َٕمٹُمقُم ا٬م ٶْمَرُوقَن ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٨ُمُدوًّ

 . [43 - 05 :هم٤مومر] ﴾َأ٠َمدَّ ا٬ْمٶَمَذاِب 

ِٙمَرَة ِهَل َداُر ا٬ْمٹَمَرارِ ﴿ :٪مق٬مف ْٔ ڀْمٿَمڅم َٰمَتڅمٌع َوإِنَّ ا ٿَمڅمُة ا٬مدُّ ََم َهِذِه اْْلَ  ﴾َيڅم ٪َمْقِم إڀِمَّ

 [: 06]هم٤مومر: 

احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمت٤مع زايؾ وم٤مين وإن أظمرة هل دار اًم٘مرار, ٓ حتقل  أي أن

 ُمٜمٝم٤م إمم همػمه٤م, وٓ ومٜم٤مء عمدهت٤م, وٓ ٟم٘مّم٤من ومٞمام هق ُمـ ؿم٠مهن٤م. 

َٓ َِمٽْمُق٣َمڇمٍ   َو٩َمڅم٫مپَِمڇٍم ٫َمثَِٜمةٍ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ طم٤مل اجلٜم٦م  ﴾َٓ َٰمٹْمٴُمق٣َمڇٍم َو

 . [00, 05 :اًمقاىمٕم٦م]

ـْ ڀَمٸَمڅمدٍ إِنَّ َهَذا ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم  . [24 :ص] ﴾٬َمِرْز٪ُمٽَمڅم َٰمڅم ٬َمُف ِٰم

ْؿ َٰمڅم َيٱَمڅمُءوَن ٩مٿِمپَمڅم َو٬َمَدْيٽمَڅم َٰمِزيٌد ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم  . [02 :ق] ﴾هَلُ

څم٬مٿَِمڇمِ ﴿ :وىم٤مل څمِم اْْلَ َيَّ ْٕ ُٔمقا َهٽمٿِمئًڅم ٔمََِم َأْٟمٻَمٸْمُتْؿ ِّم ا  . [54 :احل٤مىم٦م] ﴾٫ُمٻُمقا َواْذَ

ٽمَّڇِم ا٬مَّتِل ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم هَْنڅَمُر ُأ٫ُمٻُمپَمڅم َٰمَثُؾ اجْلَ ْٕ تپَِمڅم ا ـْ ََتْ ِري ِٰم ُو٣ِمَد اٚمُْتَّٹُمقَن جَتْ

ـَ ا٬مٽمَّڅمرُ  ٌَك ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري ٹَمْقا َو٣ُمٹْم ـَ إمَّ ٌَك ا٬مَِّذي پَمڅم ٕمٻِْمَؽ ٣ُمٹْم  . [02 :اًمرقمد] ﴾َدائٌِؿ َو٢مٻِمُّ
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ًُ  ِّم َٗمٽمَّڅمٍت َو٣ُمٿُمقٍن  إِنَّ اٚمُْتَّٹِم٥َم ِّم َٰمٹَمڅمٍم َأِٰم٥ٍم ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٌَ ـْ َيٻْم قَن ِٰم

ٍق ُٰمَتٹَمڅمٔمٻِم٥َِم  ْٗمٽمَڅمُهْؿ ٔمُِحقٍر ٣ِم٥ٍم  ُٟمٽمُْدٍس َوإِْٟمَتْٝمَ َيْد٣ُمقَن ٩مٿِمپَمڅم  ٫َمَذ٬مَِؽ َوَزوَّ

ُو٦َم َوَو٪َمڅمُهْؿ ٣َمَذاَب  ٔمٺُِمؾ  ٩َمڅم٫مپَِمڇٍم آِٰمٽم٥َِم  ْٕ َّٓ اٚمَْْقَٕمڇَم ا َٓ َيُذو٪ُمقَن ٩مٿِمپَمڅم اٚمَْْقَت إِ

ِحٿمِؿ  َؽ ذَ  اجْلَ ـْ َرٔم  , [24 - 21 :اًمدظم٤من] ﴾٬مَِؽ ُهَق ا٬ْمٸَمْقُز ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿُ ٩َمٳْماًل ِٰم

 إمم همػم ذًمؽ.

٦ٌَمَ  ـِ ؿُمْٕم ـِ اعمُِْٖمػَمِة سْم ُف، َٰمڅم َأْدڀَمك » :, ىَم٤مَل -ريض اهلل ٣مٽمف-وقَم َٟمځَمَل ُٰمقَٟمك َرٔمَّ

ٽمَّڇِم  ٽمَّڇِم َٰمٽمِْز٬َمڇًم، ٪َمڅمَل: ُهَق َرُٗمٌؾ ََيِلُء َٔمٶْمَد َٰمڅم ُأْدِٙمَؾ َأْهُؾ اجْلَ ٽمَّڇَم، ٩َمٿُمٹَمڅمُل َأْهِؾ اجْلَ اجْلَ

ْؿ، َوَأَٙمُذوا  ، ٫َمٿْمَػ َو٪َمْد ڀَمَزَل ا٬مٽمَّڅمُس َٰمٽمَڅمِزهَلُ ٽمَّڇَم، ٩َمٿَمٹُمقُل: َأْي َرب  ٬َمُف: اْدُٙمِؾ اجْلَ

ڀْمٿَمڅم؟  ـْ ُٰمٻُمقِك ا٬مدُّ َأَٙمَذاِِتِْؿ، ٩َمٿُمٹَمڅمُل ٬َمُف: َإَٔمْرَى َأْن َيٺُمقَن ٬َمَؽ ِٰمْثُؾ ُٰمٻْمِؽ َٰمٻمٍِؽ ِٰم

، ٩َمٿَمٹُمقُل: ٬َمَؽ َذ٬مَِؽ، َوِٰمْثٻُمُف َوِٰمْثٻُمُف َوِٰمْثٻُمُف َوِٰمْثٻُمُف، ٩َمٹَمڅمَل ِّم ٩َمٿَمٹُمقُل: َرِوٿمڈُم َرب  

ُة َأْٰمَثڅم٬مِِف، َو٬َمَؽ َٰمڅم ا٠ْمَتپَمڈْم  ، ٩َمٿَمٹُمقُل: َهَذا ٬َمَؽ َو٣َم٧َمَ ڇِم: َرِوٿمڈُم َرب  ًَ څمِٰم اْْلَ

، ٩َمځَم٣ْماَل  ، ٪َمڅمَل: َرب  ْت ٣َمٿْمٽمَُؽ، ٩َمٿَمٹُمقُل: َرِوٿمڈُم َرب  َؽ، َو٬َمذَّ ًُ ُهْؿ َٰمٽمِْز٬َمڇًم؟ ڀَمٸْم

ـَ َأَرْدُت ٨َمَرْٟمڈُم ٫َمَراَٰمَتپُمْؿ ٔمٿَِمِدي، َوَٙمَتټْمڈُم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم، ٩َمٻَمْؿ َٕمَر  َؽ ا٬مَِّذي
٪َمڅمَل: ُأو٬َمئِ

ٴُمْر ٣َمَٛم ٪َمٻْمچِم َٔم٧َمٍ  ټَمْع ُأُذٌن، َومَلْ ََيْ ًْ ، َومَلْ َٕم ، ٪َمڅمَل: َوِٰمٲْمَدا٪ُمُف ِّم ٫مَِتڅمِب اهلِل "٣َم٥ْمٌ

ِة َأ٣ْم٥ُمٍ ٩َماَل ٕمَ ﴿ " :٣َمزَّ َوَٗمؾَّ  ـْ ٪ُمرَّ ْؿ ِٰم  [14 :اًمًجدة] ﴾ٶْمٻَمُؿ ڀَمٸْمٌس َٰمڅم ُأْٙمٸِمَل هَلُ

َي٦مَ  ْٔ "ا
(1)

 , أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

                                                           

 .(156)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-
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 رايفكض٠ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ: َا أٍٚ َٓاطٍ اآلخض٠؟د

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 ُم٤م أول ُمٜم٤مزل أظمرة؟ ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅم٬مثڇم وا٬مثالٖمقن:

 ُم٤م أول ُمٜم٤مزل أظمرة؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -33

ريض -سمـ قمٗم٤من  أول ُمٜم٤مزل أظمرة اًم٘مؼم, واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قمثامن ٩مٹمؾ:

ُل َٰمٽمَڅمِزِل » :ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -َأنه اًمٜمٌل -اهلل قمٜمف إِنَّ ا٬ْمٹَمْٝمَ َأوَّ

ِٙمَرِة، ٩َمڃمِْن ڀَمَجڅم ِٰمٽمُْف ٩َمََم َٔمٶْمَدُه أَ  ْٔ ْ َيٽمڊُْم ِٰمٽمُْف ٩َمََم َٔمٶْمَدُه َأ٠َمدُّ ِٰمٽمْفُ ا , شْيَنُ ِٰمٽمُْف، َوإِْن مَل

 أظمرضمف اًمؽمُمذي, واسمـ ُم٤مضمف, وأمحد, وهق طمدي٨م طمًـ.

   :الشرح

عم٤م سملم طمٗمٔمف اهلل أىم٤ًمم اًمدور ٟم٤مؾم٥م أن يذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤محلٞم٤مة اًمؼمزظمٞم٦م, 

 وهل اًم٘مؼم وُم٤م ومٞمف. 

وذًمؽ أن اإلٟم٤ًمن يٜمت٘مؾ ُمـ ش: وم٘مؾ اًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة» :٪مق٬مف

احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م دار اًمتٙمٚمٞمػ إمم طمٞم٤مة اجلزاء, وأوهل٤م اًم٘مؼم, ومٞمٗمتـ ذم ىمؼمه, 

 وي٠ًمل قمـ أقمامًمف قمغم ُم٤م ي٠ميت.

ذو اًمٜمقريـ ش: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٗم٤من  واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قمثامن» :٪مق٬مف

ٞم٦م وأم يمٚمثقم, وٓ يٕمٚمؿ قمـ رىم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -زوج سمٜمتل اًمٜمٌل

صغم -رضمؾ شمزوج سمٜمتل ٟمٌل همػمه, وهق صم٤مًم٨م إُم٦م ومْماًل سمٕمد رؾمقل اهلل 
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, وصم٤مًم٨م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ, وإيٛم٦م اعمٝمتديـ, ىمتؾ ؿمٝمٞمًدا, -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وىمد ضم٤موز اًمثامٟملم, ىمتٚمف اخلقارج قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤ميـ اهلل , ويم٤من ىمتٚمف صمٚمٛم٦م ذم 

 هلل اعمًتٕم٤من. اإلؾمالم مل شمًد سمٕمد ذًمؽ, وا

أي سمداي٦م أظمرة ًمٚمٛمٞم٧م وذم اعمثؾ ش: إن اًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة» :٪مق٬مف

 اًم٤ًمير ُمـ ُم٤مت ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُمتف.

ٕٟمف ٟمج٤م ُمـ ذ قمريض وطم٤مًمف ش: وم٢من ٟمج٤م ُمٜمف ومام سمٕمده أين ُمٜمف» :٪مق٬مف

ٔم٥َِم ﴿ :-قمز وضمؾ-يمام ىم٤مل اهلل  ـَ اٚمٹَُْمرَّ څم إِن ٫َمڅمَن ِٰم ٩َمَرْوٌح َوَرحْيَڅمٌن  ٩َمځَمٰمَّ

ـْ َأْصَحڅمِب ا٬ْمٿَمټِم٥ِم  َوَٗمٽمَّڈُم ڀَمٶِمٿمٍؿ  څم إِن ٫َمڅمَن ِٰم ـْ  َوَأٰمَّ اَلٌم ٬مََّؽ ِٰم ًَ ٩َم

څم٬م ٥َم  َأْصَحڅمِب ا٬ْمٿَمټِم٥ِم  ٔم٥َِم ا٬مٳمَّ ـَ اٚمُْٺَمذ  څم إِن ٫َمڅمَن ِٰم ـْ َْحٿِمٍؿ  َوَأٰمَّ  ٩َمٽمُُزٌل ٰم 

 .[64ـ55اًمقاىمٕم٦م] ﴾َوَٕمٲْمٻمٿَِمڇُم َٗمِحٿمؿٍ 

أي ُمـ مل يًٚمؿ ُمـ قمذاب ش: وإن مل يٜم٩م ُمٜمف ومام سمٕمده أؿمد ُمٜمف» :٪مق٬مف

 اًم٘مؼم ومام سمٕمده أؿمد, وهق قمذاب أظمرة, وهذا ذم طمؼ اًمٙم٤مومر. 

ِٙمَرِة َأ٠َمدُّ َوَأْٔمٹَمك﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ْٔ  . [154 :ـمف] ﴾َو٬َمٶَمَذاُب ا

رب ٓ ٕمٹمؿ » :أٟمف ي٘مقل -ريض اهلل قمٜمف-وىمد شم٘مدم ذم طمدي٨م اًمؼماء 

 طم٤مًمف, واهلل اعمًتٕم٤من. , ُمع ؿمدةشا٬مًڅم٣مڇم
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َ٘متَّك إَِذا َٗمڅمَء ﴿ :-قمز وضمؾ-ىمقل اهلل  وٰمـ إد٬مڇم ٣مٛم ١مقل اٚمٹمڅمم ٩مٿمف:

څَم ٫َمٻمټَِمڇٌم  څم ٩مٿِمََم َٕمَر٫ْمڈُم ٫َمالَّ إهِنَّ َأَ٘مَدُهُؿ اٚمَْْقُت ٪َمڅمَل َرب  اْرِٗمٶُمقِن ٬َمٶَم٤م  َأ٣ْمټَمُؾ َصڅمِْلً

ٌْٶَمُثقنَ ُهَق ٪َمڅمئِٻُمپَمڅم َوِٰمـ َوَرائِپِمؿ َٔمْرَزٌخ إ٦َِم َيقْ   . [133ـ66اعم١مُمٜمقن﴾]ِم ُي
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 [َاسا تعتكز يف عشاب ايكرب ْٚعُٝ٘؟ :ايفكض٠ ايضابع١ ٚايجالثٕٛ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 ُم٤مذا شمٕمت٘مد ذم قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف؟ ا٬مٸمٹمرة ا٬مرأمٶمڇم وا٬مثالٖمقن:

 ُم٤مذا شمٕمت٘مد ذم قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -34

أقمت٘مد أٟمف طمؼ عمـ يم٤من ًمف أهال, واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قم٤ميِم٦م ريض اهلل  ٩مٹمؾ:

, ش٣َمَذاُب ا٬ْمٹَمْٝمِ َ٘مؼ  » :َرؾُمقل اهلل قمـ قمذاب اًم٘مؼم وم٘م٤مل :قمٜمٝم٤م أهن٤م ؾم٠مًم٧م

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري.

٩متٽمڇم ا٬مٹمٝم ٫مڅمن يتٶمقذ ٰمـ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وقمٜمٝم٤م َأنه اًمٜمٌل

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شو٣مذاب ا٬مٹمٝم، وٰمـ ٩متٽمڇم اٚمًٿمح ا٬مدٗمڅمل

 إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم, وومتٜم٦م اًم٘مؼم, وومتٜم٦م اًمدضم٤مل إيمؼم. و٩مٿمف:

 . -ريض اهلل قمٜمف-وُمـ إدًم٦م قمغم ٟمٕمٞمٛمف طمدي٨م اًمؼماء 

قُه ٰمـ اجلٽمڇِم، وا٩ْمَتُحقا ٬مف ٔمڅمًٔمڅم إ٦م اجلٽمڇِم،  :وأٰمڅم اٚمڂمٰمـ ٩مٿمٹمڅمل» و٩مٿمف: ًُ وأ٬ْمٌِ

, أظمرضمف أمحد ذم شٿمِف ٰمـ ١مٿِمٌپَِمڅم وَرْوِ٘مپَمڅم، وُيٸمًُح ٬مف ّم ٪َمِٝمِه َٰمدَّ َٔمٮِمهِ ٩مٿَمځمٕمِ 

 اعمًٜمد وهق طمدي٨م صحٞمح. 

  :الشرح

 هذه اًمٗم٘مرة اؾمتٓمراًدا عم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مؼم وُم٤م ومٞمف. -حفظه اهلل –ؾم٤مق 

  :وىمد شمْمٛمٜم٧م أُمقًرا
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إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم ويٙمقن ًمٚمٙمٗم٤مر وعمـ ؿم٤مء اهلل ُمـ قمّم٤مة  إول:

 اعمًٚمٛملم, أؾم٠مل اهلل اًمًالُم٦م. 

ويٙمقن ًمٚمٛم١مُمٜملم اعمقطمديـ اعمٛمتثٚملم ديـ رب إصم٤ٌمت ٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم:  ا٬مثڅمين:

 اًمٕم٤معملم.

وشمٙمقن  ",ُمـ رسمؽ وُم٤م ديٜمؽ وُم٤م ٟمٌٞمؽ"ومتٜم٦م اًم٘مؼم وهل اًم١ًمال:  ا٬مثڅم٬مډم:

ًمٕم٤مُم٦م إُمقات ُمـ اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ واًمّمٖم٤مر واًمٙم٤ٌمر, قمغم اًمّمحٞمح ُمـ 

  :أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ, وٓ يٜمجقا ُمٜمٝم٤م إٓ أرسمٕم٦م أصٜم٤مف

ومٌل شمٗمتٜمقن وقمٜمل » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ٮ ًم٘مقل اًمٜمٌلإٟمٌٞم٤مء إول:

 ششم٠ًمًمقن
(1)

 , أظمرضمف أمحد قمـ قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

يمام ذم طمدي٨م رضمؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ًم٘مقل اًمٜمٌلٮ اًمِمٝمداء ا٬مثڅمين:

٫مٸمل ٔمٌڅمر٪مڇم ا٬مًٿمقف ٣مٛم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل

شرؤوٟمپمؿ ٩متٽمڇم
(2)

 أظمرضمف اًمٜم٤ًميل. 

٫مؾ ٰمٿمڈم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام ىم٤مل اًمٜمٌلاعمراسمٓمقنٮ  ا٬مثڅم٬مډم: 

ټمٻمف إ٦م يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم، َيتؿ ٣مٛم ٣مټمٻمف إٓ اٚمرأمط ّم ٟمٌٿمؾ اهلل ٩مڃمڀمف يٽمټمق ٬مف ٣م

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم (52356)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
(1012). 

صحيح اجلامع  , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف(5320)أخرجو اإلمام النسائي يف سننو  (5)
 , ويف صحيح النسائي.(4450)
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 شويځمٰمـ ٩متڅمن ا٬مٹمٝم
(1)

, -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٌٞمد  رواه أسمق داود قمـ ومْم٤مًم٦م

 . -ريض اهلل قمٜمف-وأظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ؾمٚمامن 

قمغم ىمقل ٕهؾ اهلل ٕن اًمّمدي٘ملم أومْمؾ ُمـ اًمّمدي٘مقنٮ  ا٬مرأمع:

 اًمِمٝمداء.

وهل ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ أطمد, ويًٚمؿ ُمٜمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء قمغم اًم٘مقل  وّم ا٬مٹمٝم وټمڇم: 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-اًمّمحٞمحٮ حلدي٨م اسمـ قمٛمر 

هذا ا٬مذي اهتز ٬مف » :-ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُمٕم٤مذ  ىم٤مل ذم ؿم٠من ؾمٕمد -وؾمٚمؿ

ش٬مٹمد وؿ وټمڇم ٖمؿ ٩مرج ٣مٽمف» :ا٬مٶمرش
(2)

 أظمرضمف اًمٜم٤ًميل.  

أن ّم ا٬مٹمٝم ٬مٳمټمڇم ٬مق ڀمجڅم ٰمٽمپمڅم أ٘مد » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىم٤مل اًمٜمٌل

ٔمـ ٰمٶمڅمذ  ٬مٽمجڅم ٰمٽمپمڅم ٟمٶمد
(3)

 , أظمرضمف اًمٜم٤ًميل. شا٬مذي اهتز ٬مف ٣مرش ا٬مرْحـ, 

 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وًمق يم٤مٟم٧م اًمْمٛم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمألٟمٌٞم٤مءٮ ًم٘م٤مل اًمٜمٌل

 واهلل أقمٚمؿ.  ش٬مٽمجقت ٰمٽمپمڅم أڀمڅم»

 إُم٤م ٟمٕمٞمٌؿ وإُم٤م قمذاٌب قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف. ٖمؿ ٔمٶمد ا٬مٳمټمڇم:✍

                                                           

من حديث سلمان رضي اهلل عنو, واإلمام أبو داود يف سننو  (1610)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 من حديث فضالة بن عبيد رضي اهلل عنو. (5233)

هلل تعاىل برقم , وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو ا(5322)أخرجو اإلمام النسائي يف سننو  (5)
 ىذا حديث صحيح على شرط مسلم. :, وقال فيو(433)

, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف التعليقات (0115)أخرجو اإلمام ابن حبان يف صحيحو  (0)
 .(1362), ويف الصحيحة (0135)احلسان 
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طمٞم٨م " قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ذيمر سمٕمض أدًم٦م قمذاب اًم٘مؼم" :يمت٤ميب وذم

 . ٣مذاب ا٬مٹمٝم وڀمٶمٿمټمف ٖمڅمٔمڈم ٔمڅم٬مٺمتڅمب وا٬مًٽمڇم، واإلْجڅمع :ىمٚم٧م

 :وم٠مدًمتف ُمتٜمققم٦م وإًمٞمؽ سمٕمْمٝم٤م أٰمڅم ا٬مٺمتڅمب:

ا٬مٽمَّڅمُر ُيٶْمَرُوقَن ٣َمٻَمٿْمپَمڅم  َوَ٘مڅمَق ٔمِآِل ٩مِْر٣َمْقَن ُٟمقُء ا٬ْمٶَمَذاِب ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

څم٣َمڇُم َأْدِٙمٻُمقا آَل ٩مِْر٣َمْقَن َأ٠َمدَّ ا٬ْمٶَمَذاِب  ًَّ ا َو٣َمٱِمٿمًّڅم َوَيْقَم َٕمٹُمقُم ا٬م  :هم٤مومر] ﴾٨ُمُدوًّ

42-43] . 

  ﴾:...و٘مڅمق ٔمآل ٩مر٣مقن﴿ ٪مڅمل أمـ ٫مثٜم رْحف اهلل ّم ٕمٸمًٜم هذه أيڇم:

أرواطمٝمؿ شمٕمرض قمغم وهق اًمٖمرق ذم اًمٞمؿ, صمؿ اًمٜم٘مٚم٦م ُمٜمف إمم اجلحٞمؿ, وم٢من 

اًمٜم٤مر ص٤ٌمطًم٤م وُم٤ًمًء إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م, وم٢مذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اضمتٛمٕم٧م 

څم٣َمڇُم َأْدِٙمٻُمقا آَل  ﴿ :أرواطمٝمؿ وأضم٤ًمدهؿ ذم اًمٜم٤مر, وهلذا ىم٤مل ًَّ َوَيْقَم َٕمٹُمقُم ا٬م

, وهذه أي٦م أصؾ يمٌػم ذم اؾمتدٓل أهؾ [43:هم٤مومر﴾]٩مِْر٣َمْقَن َأ٠َمدَّ ا٬ْمٶَمَذاِب 

 هااًمؼمزخ ذم اًم٘مٌقر اًمًٜم٦م قمغم قمذاب 
 

 

 : (3/299)ش ا٬مٸمتح»٪مڅمل اْلڅم٩مظ ّم 
اجلٛمٝمقر قمغم أن هذا اًمٕمرض يٙمقن ذم اًمؼمزخ, وهق طمج٦م  ٪مڅمل ا٬مٹمر١مٌل:

 ذم شمثٌٞم٧م قمذاب اًم٘مؼم. 
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وىمع ذيمر قمذاب اًم٘مؼم ذم هذه أي٦م ُمٗمًناٮ ًمٙمٜمف طمج٦م قمغم  و٪مڅمل ٨مٜمه:

  هاُمـ أٟمٙمر قمذاب اًم٘مؼم 
َيْقَم ٓ  ٩َمَذْرُهْؿ َ٘متَّك ُيال٪ُمقا َيْقَٰمپُمُؿ ا٬مَِّذي ٩مٿِمِف ُيٲْمٶَمٹُمقَن ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

وَن  ـَ ٢َمٻَمټُمقا ٣َمَذأًمڅم ُدوَن  ُيٷْمٽمِل ٣َمٽمْپُمْؿ ٫َمٿْمُدُهْؿ ٠َمٿْمًئڅم َوٓ ُهْؿ ُيٽمٮَْمُ ِذي َوإِنَّ ٬مٻِمَّ

َـّ َأ٫ْمَثَرُهْؿ ٓ َيٶْمٻَمټُمقنَ 
 .[44-42 :اًمٓمقر] ﴾َذ٬مَِؽ َو٬َمٺمِ

وهذا حيتٛمؾ أن يراد سمف اًم٘متؾ وهمػمه ذم اًمدٟمٞم٤م,  ا٬مٴمحڅمويڇم:٪مڅمل ّم ذح  

وأن يراد سمف قمذاهبؿ ذم اًمؼمزخ وهق أفمٝمرٮ ٕن يمثػم ُمٜمٝمؿ ُم٤مت ومل يٕمذب ذم 

  هااًمدٟمٞم٤م, أو أن اعمراد أقمؿ ُمـ ذًمؽ. 
 . "سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم" و٪مد ٔمقب ا٬مٌخڅمري ّم صحٿمحڇم:

٨َمټَمَراِت اٚمَْْقِت َواْٚمَالئِٺَمڇُم َٔمڅمِٟمٴُمق َأْيِدُّيِْؿ ِ ِذ ا٬مٵمَّڅمٚمُِقَن ِّم إ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

قنِ  َزْوَن ٣َمَذاَب اهْلُ ٺُمُؿ ا٬ْمٿَمْقَم جُتْ ًَ  .[60:إٟمٕم٤مم﴾] َأْٙمِرُٗمقا َأڀْمٸُم

وَن إ٦َِم ٣َمَذاٍب ٣َمٵمٿِمؿٍ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ُٖمؿَّ ُيَردُّ
َٕم٥ْمِ ْؿ َٰمرَّ ُِبُ  ﴾َٟمٽمُٶَمذ 

 . [131:اًمتقسم٦م]

ا٬مٽمَّڅمُر ُيٶْمَرُوقَن ٣َمٻَمٿْمپَمڅم  ٩مِْر٣َمْقَن ُٟمقُء ا٬ْمٶَمَذاِب  َوَ٘مڅمَق ٔمِآلِ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

څم٣َمڇُم َأْدِٙمٻُمقا آَل ٩مِْر٣َمْقَن َأ٠َمدَّ ا٬ْمٶَمَذاِب  ًَّ ا َو٣َمٱِمٿمًّڅم َوَيْقَم َٕمٹُمقُم ا٬م  :هم٤مومر] ﴾٨ُمُدوًّ

42-43] . 
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وهذا وإن يم٤من (: 3/299٪مڅمل اْلڅم٩مظ رْحف اهلل ّم ذح أيڇم إو٦م )

ىمٌؾ اًمدومـ, ومٝمق ُمـ مجٚم٦م اًمٕمذاب اًمقاىمع ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وإٟمام أوٞمػ 

اًمٕمذاب إمم اًم٘مؼم ًمٙمقن ُمٕمٔمٛمف ي٘مع ومٞمف, وًمٙمقن اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمقشمك أن 

ي٘مؼموا, وإٓ وم٤مًمٙم٤مومر وُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕمذيٌف ُمـ اًمٕمّم٤مة, يٕمذب سمٕمد ُمقشمف, وًمق 

 اهلل.  مل يدومـ, وًمٙمـ ذًمؽ حمجقب قمـ اخلٚمؼ إٓ ُمـ ؿم٤مء

سمـ صمقر,  روي قمـ احلًـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد وّم ٕمٸمًٜم أيڇم إٙمرى ٪مڅمل:

َٕم٥ْمِ ﴿ :قمـ ُمٕمٛمر, قمـ احلًـ ْؿ َٰمرَّ ُِبُ  قمذاب اًمدٟمٞم٤م, وقمذاب اًم٘مؼم.  ﴾: َٟمٽمُٶَمذ 

وإهمٚم٥م أن  :وىم٤مل اًمٓمؼماين سمٕمد أن ذيمر اظمتالوًم٤م و٪مڅمل اْلڅم٩مظ رْحف اهلل:

أطمد ُم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ اجلقع, إطمدى اعمرشملم قمذاب اًم٘مؼم, وإظمرى حتتٛمؾ 

 هاأو اًمًٌل, أو اإلذٓل أو همػم ذًمؽ. 
ـَ آَٰمٽمُقا ٔمڅِم٬ْمٹَمْقِل ا٬مثَّڅمٔمڈِِم ﴿ :وىمقل اهلل شمٕم٤ممم ٌ ڈُم اهلل ا٬مَِّذي  .[54:إسمراهٞمؿ] ﴾ُيَث

سمـ سمِم٤مر, طمدصمٜم٤م همٜمذر,  طمدصمٜم٤م حمٛمد (:4699٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري رْحف )

سمـ  قمٌٞمدة, قمـ اًمؼماءسمـ  سمـ ُمرصمد, قمـ ؾمٕمد طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم, قمـ قمٚم٘مٛم٦م

ٌ ڈُم ﴿ :ط -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤مل اًمٜمٌل :قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ُيَث

ـَ آَٰمٽمُقا ٔمڅِم٬ْمٹَمْقِل ا٬مثَّڅمٔمڈِِم   ٟمزًم٧م ذم قمذاب اًم٘مؼم.  [54:إسمراهٞمؿ] ﴾اهلل ا٬مَِّذي

وأُم٤م ٟمٕمٞمؿ  (:58ش )أهقال ا٬مٹمٌقر»و٪مڅمل أمـ رٗمچم رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ٫مَم ّم 

ٔم٥َِم ﴿ :ًمف شمٕم٤ممماًم٘مؼم وم٘مد دل قمٚمٞمف ىمق ـَ اْٚمُٹَمرَّ څم إِْن ٫َمڅمَن ِٰم ٩َمَرْوٌح َوَرحْيَڅمٌن  ٩َمځَمٰمَّ
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ـْ َأْصَحڅمِب ا٬ْمٿَمټِم٥ِم  َوَٗمٽمَّڈُم ڀَمٶِمٿمٍؿ  څم إِْن ٫َمڅمَن ِٰم ـْ  َوَأٰمَّ الٌم ٬َمَؽ ِٰم ًَ ٩َم

 . [61-55 :اًمقاىمٕم٦م﴾]َأْصَحڅمِب ا٬ْمٿَمټِم٥مِ 

ـَ ﴿ :قمذاب اًم٘مؼم يدل قمٚمٞمف ذم هذه أي٦م أيًْم٤م وأ٪مقل:  څم إِْن ٫َمڅمَن ِٰم َوَأٰمَّ

څم٬م ٥َم  ٔم٥َِم ا٬مٳمَّ ـْ َْحٿِمٍؿ  اٚمُْٺَمذ  -65 :اًمقاىمٕم٦م] ﴾َوَٕمٲْمٻمٿَِمڇُم َٗمِحٿمؿٍ  ٩َمٽمُُزٌل ِٰم

64] . 

هبذه أي٦م  شاًمروح»ذم يمت٤مسمف  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -واؾمتدل يمذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ  

 قمغم اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب ذم اًم٘مؼم.

ـَ ا٬ْمٶَمَذاِب ﴿ وٰمٽمپمڅم:ش ا٬مروح»٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ رْحف اهلل ّم ٫متڅمٔمڇم  َو٬َمٽمُِذيٹَمٽمَّپُمْؿ ِٰم

پُمْؿ َيْرِٗمٶُمقنَ  ٫َْمَٝمِ ٬َمٶَمٻمَّ ْٕ َْدڀَمك ُدوَن ا٬ْمٶَمَذاِب ا ْٕ  . [51:اًمًجدة] ﴾ا

 -ريض اهلل قمٜمف-قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس  :وىمد أطمت٩م هبذه أي٦م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ

 هاقمغم قمذاب اًم٘مؼم. 
ُتپَمڅم ا٬مٽمَّٸْمُس اٚمُْ ﴿ و٪مڅمل وٰمٽمپمڅم: ٽمَّڇُم َيڅم َأيَّ

اْرِٗمٶِمل إ٦َِم َرٔم ِؽ َراِوٿَمڇًم َٰمْرِوٿمَّڇًم  ٴْمټَمئِ

  َواْدُٙم٤ِم َٗمٽمَّتِل ٌَڅمِدي  . [56-54 :اًمٗمجر﴾]٩َمڅمْدُٙم٤ِم ِّم ٣ِم

ي٘م٤مل هل٤م قمٜمد  :وىمد أظمتٚمػ اًمًٚمػ ُمتك ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ وم٘م٤مل ـم٤ميٗم٦م ٪مڅمل:

اعمقت, وفم٤مهر اًمٚمٗمظ ُمع ه١مٓء وم٢مٟمف ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٗمس اًمتل دمردت قمـ اًمٌدن, 

سم٘مقًمف ذم ط  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وظمرضم٧م ُمٜمف, وىمد ومن ذًمؽ اًمٜمٌل
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٩َمڅمْدُٙم٤ِم ﴿ شأظمرضمل راوٞم٦م ُمروًٞم٤م قمٜمؽ :ومٞم٘م٤مل هل٤م» :طمدي٨م اًمؼماء وهمػمه

ٌَڅمِدي   ها .»٬مر٩مٿمؼ ا٣ٕمٛما٬مٻمپمؿ ا» :ط, ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقًمف [56:اًمٗمجر] ﴾ِّم ٣ِم
څم٫ُمُؿ ا٬متَّٺَمڅمُٖمُر ﴿ و٪مد اٟمتدل ٔمٶمٳمپمؿ ٔمٹمق٬مف ٕمٶمڅم٦م:  ﴾َ٘متَّك ُزْرُٕمُؿ اٚمٹََْمڅمٔمِرَ  َأهْلَ

 . [5-1 :اًمتٙم٤مصمر]

ُمـ  (0025)احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ  ٬مٺمـ ٰمـ ٔمڅمب ا٬مٸمڅمئدة:

ريض -سمـ طمٌٞمش, قمـ قمكم  سمـ أرـم٠مة, قمـ اعمٜمٝم٤مل, قمـ زر ـمريؼ طمج٤مج

څم٫ُمُؿ ا٬متَّٺَمڅمُٖمُر ﴿ :ُم٤م زًمٜم٤م ٟمِمؽ ذم قمذاب اًم٘مؼم طمتك ٟمزًم٧م» :ىم٤مل -اهلل قمٜمف َأهْلَ

  َوهق طمدي٨م وٕمٞمػ. [ش5-1 :اًمتٙم٤مصمر﴾ ]َ٘متَّك ُزْرُٕمُؿ اٚمٹََْمڅمٔمِر , 

 اًمراضمح وٕمٗمف. طمج٤مج اسمـ أرـم٠مة: 

 .شاًمتٝمذي٥م»مل يًٛمع ُمـ زر يمام ذم سمـ قمٛمرو:  واعمٜمٝم٤مل

ـْ ِذ٫ْمِري ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ َأ٣ْمَرَض ٣َم ﴾ ٩َمڃمِنَّ ٬َمُف َٰمٶِمٿمٱَمڇًم َوٽمٺًْمڅمَوَٰم

 , اؾمتدل هب٤م قمغم قمذاب اًم٘مؼم. [154:ـمـف]

ٌْٶَمُثقنَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم پِمْؿ َٔمْرَزٌخ إ٦َِم َيْقِم ُي
ـْ َوَرائِ  .[133:اعم١مُمٜمقن﴾]َوِٰم

هتديد هل١مٓء اعمحتييـ ُمـ  ٪مڅمل أمـ ٫مثٜم رْحف اهلل ٔمٶمد ذ٫مر أيڇم:

  هااًمٔمٚمٛم٦م سمٕمذاب اًمؼمزخ. 
ا َو٣َمٱِمٿمًّڅم َوَيْقَم َٕمٹُمقُم ﴿ :-وضمؾقمز -وىمقل اهلل  ا٬مٽمَّڅمُر ُيٶْمَرُوقَن ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٨ُمُدوًّ

څم٣َمڇُم َأْدِٙمٻُمقا آَل ٩مِْر٣َمْقَن َأ٠َمدَّ ا٬ْمٶَمَذاِب  ًَّ  . [43:هم٤مومر] ﴾ا٬م
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 ا٬مٽمَّڅمرُ ﴿ ًم٘مقًمف: وهذه ٰمـ أسح إد٬مڇم ٣مٛم أن ّم ا٬مٹمٝم ڀمٶمٿمؿ و٣مذاب9

ا َو٣َمٱِمٿمًّڅم  , أي ىمٌؾ اًمٌٕم٨م. ﴾ُيٶْمَرُوقَن ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٨ُمُدوًّ

څم٣َمڇُم َأْدِٙمٻُمقا آَل ٩مِْر٣َمْقَن َأ٠َمدَّ ا٬ْمٶَمَذاِب ﴿ ًَّ , أي [43 :هم٤مومر] ﴾َوَيْقَم َٕمٹُمقُم ا٬م

 اًمٌٕم٨م, وهذا فم٤مهر عمـ شم٠مُمٚمف. 

ـْ َأ٣ْمَرَض ٣َمـ ِذ٫ْمِري ٩َمڃمِنَّ ٬َمُف َٰمٶِمٿمٱَمڇًم ﴿ :-قمز وضمؾ-واؾمتدل سم٘مقل اهلل  َوَٰم

ُه َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم أَ   . [154:ـمف] ﴾٣ْمټَمكَٰ َوٽمٺًمڅم َوڀَمْح٧ُمُ

اعمٕمٞمِم٦م اًمْمٜمٙم٦م ذم اًم٘مؼم, واًمٕمٛمك ذم أظمرة, وىمد ضم٤مء ُمرومققًم٤م ُمـ  ٪مڅم٬مقا:

 قمٜمد احل٤ميمؿ.  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب هريرة 

ٿَمڅمِة ﴿ :-قمز وضمؾ-وىمقل اهلل  ـَ آَٰمٽمُقا ٔمڅِم٬ْمٹَمْقِل ا٬مثَّڅمٔمڈِِم ِّم اْْلَ ٌ ڈُم اهلل ا٬مَِّذي ُيَث

ِٙمَرةِ  ْٔ ڀْمٿَمڅم َوِّم ا  . [54:سمراهٞمؿا] ﴾شا٬مدُّ

صغم اهلل  -ومٞمام يرويف قمـ اًمٜمٌل -ريض اهلل ٣مٽمپمَم-سمـ قم٤مزب ىم٤مل اًمؼماء

ٟمزًم٧م ذم قمذاب اًم٘مؼم -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

  وأٰمڅم إد٬مڇم ٰمـ ا٬مًٽمڇم ٩مټمتقإمرة:☜

إَِذا » :-رضوان اهلل عليهم-طمدي٨م أيب هريرة واسمـ قم٤ٌمس وقم٤ميِم٦م  ٰمٽمپمڅم:

دِ  ـَ ا٬متَّٱَمپمُّ ـْ َأْرَٔمعٍ  ٩َمَرَغ َأَ٘مُد٫ُمْؿ ِٰم ْذ ٔمڅِمهلل ِٰم ِٙمِر، ٩َمٻْمٿَمَتٶَمقَّ ْٔ ـْ ٣َمَذاِب َٗمپَمٽمََّؿ،  :ا ِٰم

                                                           

 .(5541), واإلمام مسلم يف صحيحو (1036)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ٚايجالثٕٛ: َاذا تعتكد يف عراب ايكرب ْٚعُٝ٘؟درايفكس٠ ايسابع١ 
 

  480 
 

  

څملِ  ٗمَّ ٿمِح ا٬مدَّ
ًِ ـْ َذ  اٚمَْ ـْ ٩مِْتٽمَڇِم اٚمَْْحٿَمڅم َواٚمَََْمِت، َوِٰم ، َوِٰم ـْ ٣َمَذاِب ا٬ْمٹَمْٝمِ شَوِٰم

(1), 

 ها أظمرضمف ُمًٚمؿ.
يم٤من يًتٕمٞمذ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ويمؿ هل إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم أن اًمٜمٌل

 هب٤م ُمـ قمذاب اًم٘مؼم, وطمدي٨م اًمؼماء وىمد شم٘مدم. 

قمـ قمذاب اًم٘مؼم وم٘م٤مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أهن٤م ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل» :٪مق٬مف

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري. ش: قمذاب اًم٘مؼم طمؼ»

ڇًم َدَٙمٻَمڈْم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم، ٩َمَذ٫َمَرْت ٣َمَذاَب َأنَّ َُّيُقِديَّ » واْلديډم ٩مٿمف ٪مٲمڇم وهل:

څم ، ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم هَلَ ځَم٬َمڈْم ٣َمڅمئِٱَمڇُم َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ  :ا٬مٹَمْٝمِ ًَ ، ٩َم ـْ ٣َمَذاِب ا٬مٹَمْٝمِ َأ٣َمڅمَذِك اهلل ِٰم

، ٩َمٹَمڅمَل  ـْ ٣َمَذاِب ا٬مٹَمْٝمِ َؿ ٣َم ٪َمڅم٬َمڈْم ٣َمڅمئِٱَمڇُم  شڀَمٶَمْؿ، ٣َمَذاُب ا٬مٹَمْٝمِ » :اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

َّٓ  :َريِضَ اهلل ٣َمٽمْپَمڅم َؿ َٔمٶْمُد َصٛمَّ َصاَلًة إِ ٩َمََم َرَأْيڈُم َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ـْ ٣َمَذاِب ا٬مٹَمْٝمِ َزاَد ٨ُمٽمَْدرٌ  َذ ِٰم ش٣َمَذاُب ا٬مٹَمْٝمِ َ٘مؼ  » :َٕمٶَمقَّ
(2)

. 

ُمـ ومتٜم٦م  يم٤من يتٕمقذ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وقمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل» :٪مق٬مف

 .(ُمـ رسمؽ وُم٤م ديٜمؽ وُم٤م ٟمٌٞمؽ) :وىمد شم٘مدم أن اًمٗمتٜم٦م هل اًم١ًمالش: اًم٘مؼم

 َظَمَٓم٥َم َرؾُمقُل اهللِ َصغمه  :قمـ أؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م وّم ا٬مٲمحٿمح٥م:

َؿ اًمٜمه٤مَس, وَمَحِٛمَد اهللَ, َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف, صُمؿه ىَم٤مَل  ـْ » :اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه څم َٔمٶْمُد، َٰمڅم ِٰم َأٰمَّ

                                                           

 .(255)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(1045)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ُف ٪َمْد  ٽمَّڇَم َوا٬مٽمَّڅمَر، َوإڀِمَّ َّٓ ٪َمْد َرَأْيُتُف ِّم َٰمٹَمڅمِٰمل َهَذا، َ٘متَّك اجْلَ ـْ َرَأْيُتُف إِ ْ َأ٫ُم ٍء مَل َرْ

څمِل  ٗمَّ ٿمِح ا٬مدَّ
ًِ ًٌڅم، َأْو ِٰمْثَؾ ٩مِْتٽمَڇِم اٚمَْ ٌُقِر ٪َمِري ٺُمْؿ ُٕمٸْمَتٽمُقَن ِّم ا٬ْمٹُم َٓ  -ُأوِ٘مَل إَِٓمَّ َأڀمَّ

َذا  -ڈْم َأْٟمََمُء َأْدِري َأيَّ َذ٬مَِؽ ٪َمڅم٬مَ  ٩َمٿُمڂْمَٕمك َأَ٘مُد٫ُمْؿ، ٩َمٿُمٹَمڅمُل: َٰمڅم ٣ِمٻْمټُمَؽ ِِبَ

ـُ  ، َأِو اْٚمُق٪ِم ـُ څم اٚمُْڂْمِٰم ُٗمِؾ؟ ٩َمځَمٰمَّ ٩َمٿَمٹُمقُل:  -َٓ َأْدِري َأيَّ َذ٬مَِؽ ٪َمڅم٬َمڈْم َأْٟمََمُء  -ا٬مرَّ

َدى، ٩َمځَمَٗم  ٌَٿم ٽمَڅمِت َواهْلُ ٌد، ُهَق َرُٟمقُل اهللِ، َٗمڅمَءڀَمڅم ٔمڅِم٬ْم ٌْٽمَڅم َوَأ١َمٶْمٽمَڅم، َٖماَلَث ُهَق ُُمَټمَّ

څم اٚمُْٽمَڅم٩مُِؼ، َأِو  څم، َوَأٰمَّ ـُ ٔمِِف، ٩َمٽمَْؿ َصڅمِْلً ِٰمَراٍر، ٩َمٿُمٹَمڅمُل ٬َمُف: ڀَمْؿ، ٪َمْد ٫ُمٽمَّڅم ڀَمٶْمٻَمُؿ إڀِمََّؽ ٬َمُتڂْمِٰم

َٓ َأْدِري، َٟمټِمٶْمڈُم ا٬مٽمَّڅمَس  -َٓ َأْدِري َأيَّ َذ٬مَِؽ ٪َمڅم٬َمڈْم َأْٟمََمُء  -اٚمُْْرَٕمڅمُب  ٩َمٿَمٹُمقُل: 

 . ش٬ُمقَن: ٠َمٿْمًئڅم، ٩َمٹُمٻْمڈُم َيٹُمق

واعمًٞمح اًمدضم٤مل رضمؾ ُمـ سمٜمل آدم ُمـ ش: و ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل» :٪مق٬مف 

 سمف اًمٕم٤ٌمد.  -قمز وضمؾ-اًمٞمٝمقد يدقمل اًمٜمٌقة صمؿ إًمقهٞم٦م ويٗمتـ اهلل 

 :ًمٙمذسمف وشمٚمٌٞمًف وومتٜمتف قمٔمٞمٛم٦م قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ذم يمت٤مسمٜم٤م وٟمټمل ٔمڅم٬مدٗمڅمل9

 . "حتذير اًمٕم٘م٤مل ُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل"

 :وومٞمف -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-حلدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس  وهق ٰمقٗمقد أن9

ِت َٟمټِمٶْمڈُم ڀمَِداَء اٚمُْٽمَڅمِدي، ُٰمٽمَڅمِدي َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف » ٩َمٻَمَمَّ اڀْمٹَمٳَمڈْم ٣ِمدَّ

َؿ، ُيٽمَڅمِدي ٿْمڈُم َٰمَع َرُٟم  :َوَٟمٻمَّ ِجِد، ٩َمٲَمٻمَّ ًْ اَلَة َٗمڅمِٰمٶَمڇًم، ٩َمَخَرْٗمڈُم إ٦َِم اٚمَْ قل ا٬مٲمَّ

څمِء ا٬مَّتِل َٕم٤ِم ٢ُمپُمقَر ا٬ْمٹَمْقِم ٩َمٻَمَمَّ  ًَ اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ، ٩َمٺُمٽمڈُْم ِّم َصػ  ا٬مٽم 

، َوُهَق َيٳْمَحُؽ،  ٪َمڄَم َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ َصاَلَٕمُف َٗمٻَمَس ٣َمَٛم اٚمْٽِمَْٝمِ
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څمٍن ُٰمٲَمالَّ » :٩َمٹَمڅمَل  ًَ ٶْمُتٺُمْؿ؟» :، ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل شهُ ٬مٿَِمٻْمَزْم ٫ُمؾُّ إڀِْم َ َْجَ اهلل  :٪َمڅم٬ُمقا شَإَٔمْدُروَن مِل

ـْ َْجَٶْمُتٺُمْؿ،  " :ورٟمق٬مف َأ٣ْمٻَمُؿ، ٪َمڅمَل 
ٌَڇٍم، َو٬َمٺمِ َٓ ٬مَِرْه ٌَڇٍم َو ٶْمُتٺُمْؿ ٬مَِر٨ْم إيِن  َواهلل َٰمڅم َْجَ

ٌَڅمَيَع َوأَ  اڀمٿِمًّڅم، ٩َمَجڅمَء ٩َم اِريَّ ٫َمڅمَن َرُٗماًل ڀَمٮْمَ َنَّ ََتٿِمًَم ا٬مدَّ
َٖمٽمِل َ٘مِديًثڅم ِٕ ْٟمٻَمَؿ، َوَ٘مدَّ

ُف َر٫مچَِم ِّم َٟمٸِمٿمٽمَڇٍم  َٖمٽمِل َأڀمَّ څمِل، َ٘مدَّ ٗمَّ ٿمِح ا٬مدَّ
ًِ ـْ َٰم ُٖمٺُمْؿ ٣َم َوا٩َمَؼ ا٬مَِّذي ٫ُمٽمڈُْم ُأَ٘مد 

ٌَْحِر،  ٍؿ َوُٗمَذاَم، ٩َمٻَمٶِمچَم ِِبِِؿ اٚمَْْقُج ٠َمپْمًرا ِّم ا٬ْم ـْ َْلْ ڇٍم، َٰمَع َٖماَلٖم٥َِم َرُٗماًل ِٰم َٔمْحِريَّ

قا ِّم َأ٪ْمُرِب ُٖمؿَّ َأْر٩َمئُ  ًُ ټْمِس، ٩َمَجٻَم ٌَْحِر َ٘متَّك َٰمٷْمِرِب ا٬مٱمَّ قا إ٦َِم َٗمِزيَرٍة ِّم ا٬ْم

ٌُٻُمُف  َٓ َيْدُروَن َٰمڅم ٪ُم ٶَمِر،  ڇٌم َأْهٻَمچُم ٫َمثُِٜم ا٬مٱمَّ ِزيَرَة ٩َمٻَمٹِمٿَمْتپُمْؿ َدأمَّ ٸِمٿمٽمَڇِم ٩َمَدَٙمٻُمقا اجْلَ ًَّ ا٬م

ٶَمِر، ٩َمٹَمڅم٬ُمقا ـْ ٫َمْثَرِة ا٬مٱمَّ ـْ ُدُٔمِرِه، ِٰم څمَٟمڇُم،  :ِؽ َٰمڅم َأڀْمڈِم؟ ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم َوْيٻمَ  :ِٰم ًَّ َأڀَمڅم اجْلَ

ُف  :٪َمڅم٬ُمقا ْيِر، ٩َمڃمڀِمَّ ُٗمِؾ ِّم ا٬مدَّ څم ا٬ْمٹَمْقُم اڀْمٴَمٻمٹُِمقا إ٦َِم َهَذا ا٬مرَّ َ څمَٟمڇُم؟ ٪َمڅم٬َمڈْم َأُّيُّ ًَّ َوَٰمڅم اجْلَ

٠َْمَقاِق، ٪َمڅمَل  ْٕ ٫ُمْؿ ٔمڅِم ڈْم ٬َمٽمَڅم َرُٗماًل ٩َمِر٪ْمٽمَڅم ِٰمٽمْپَمڅم َأْن  :إ٦َِم َٙمَٝمِ َٕمٺُمقَن ٠َمٿْمٴَمڅمڀَمڇًم، ٚمََّڅم َٟمټمَّ

څمٍن َرَأْيٽمَڅمُه ٪َمطُّ  :٪َمڅمَل  ًَ ْيَر، ٩َمڃمَِذا ٩مٿِمِف َأ٣ْمٵَمُؿ إڀِْم ا٣ًمڅم، َ٘متَّك َدَٙمٻْمٽمَڅم ا٬مدَّ ٩َمڅمڀْمٴَمٻَمٹْمٽمَڅم ِهَ

ِديِد،  ٌَٿْمِف ٔمڅِمْْلَ ٌََتٿْمِف إ٦َِم ٫َمٶْم ُه ِوَٖمڅم٪ًمڅم، ََمْټُمق٣َمڇٌم َيَداُه إ٦َِم ٣ُمٽمٹُِمِف، َٰمڅم َٔم٥ْمَ ُر٫ْم َٙمٻْمٹًمڅم، َوَأ٠َمدُّ

ويِن َٰمڅم َأڀْمُتْؿ؟ ٪َمڅم٬ُمقا :َوْيٻَمَؽ َٰمڅم َأڀْمڈَم؟ ٪َمڅمَل  :ٻْمٽمَڅم٪مُ  ي، ٩َمځَمْٙمِٝمُ
 :٪َمْد ٪َمَدْرُٕمْؿ ٣َمَٛم َٙمَٝمِ

ٌَْحَر ِ٘م٥َم ا٨ْمَتٻَمَؿ  ڇٍم، ٩َمٲَمڅمَد٩ْمٽمَڅم ا٬ْم ٌْٽمَڅم ِّم َٟمٸِمٿمٽمَڇٍم َٔمْحِريَّ
ـَ ا٬ْمٶَمَرِب َر٫مِ ـُ ُأڀَمڅمٌس ِٰم ڀَمْح

څم،  ٽمَڅم ِّم َأ٪ْمُرِِبَ ًْ ٩َمٻَمٶِمچَم ٔمٽِمَڅم اٚمَْْقُج ٠َمپْمًرا، ُٖمؿَّ َأْر٩َمځْمڀَمڅم إ٦َِم َٗمِزيَرٕمَِؽ َهِذِه، ٩َمَجٻَم

ِزيَرَة، ٩َمٻَمٹِمٿَمْتٽمَڅم دَ  ـْ ٩َمَدَٙمٻْمٽمَڅم اجْلَ ـْ ُدُٔمِرِه ِٰم ٌُٻُمُف ِٰم َٓ ُيْدَرى َٰمڅم ٪ُم ٶَمِر،  ڇٌم َأْهٻَمچُم ٫َمثُِٜم ا٬مٱمَّ أمَّ

ٶَمِر، ٩َمٹُمٻْمٽمَڅم څمَٟمڇُم، ٪ُمٻْمٽمَڅم :َوْيٻَمِؽ َٰمڅم َأڀْمڈِم؟ ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  :٫َمْثَرِة ا٬مٱمَّ ًَّ َوَٰمڅم  :َأڀَمڅم اجْلَ
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څمَٟمڇُم؟ ٪َمڅم٬َمڈْم  ًَّ ْيِر، ٩َمڃمڀِمَّ  :اجْلَ ُٗمِؾ ِّم ا٬مدَّ ٫ُمْؿ ا٣ْمټِمُدوا إ٦َِم َهَذا ا٬مرَّ ُف إ٦َِم َٙمَٝمِ

ـْ َأْن َٕمٺُمقَن ٠َمٿْمٴَمڅمڀَمڇًم،  ْ ڀَمځْمَٰم ا٣ًمڅم، َو٩َمِز٣ْمٽمَڅم ِٰمٽمْپَمڅم، َومَل ٌَٻْمٽمَڅم إ٬َِمٿْمَؽ ِهَ ٠َْمَقاِق، ٩َمځَم٪ْم ْٕ ٔمڅِم

څمَن، ٪ُمٻْمٽمَڅم :٩َمٹَمڅمَل  ًَ ـْ ڀَمْخِؾ َٔمٿْم ويِن ٣َم ؟ ٪َمڅمَل  :َأْٙمِٝمُ َتْخِٝمُ ًْ ـْ َأي  ٠َمځْمهِنڅَم َٕم َأْٟمځَم٬ُمٺُمْؿ  :٣َم

ـْ ڀَمْخٻمپَِمڅم، َٓ ُٕمْثټِمَر، ٪َمڅمَل  :ڀَمٶَمْؿ، ٪َمڅمَل  :َهْؾ ُيْثټِمُر؟ ٪ُمٻْمٽمڅَم ٬َمفُ  ٣َم ُف ُيق٠ِمُؽ َأْن   :َأَٰمڅم إڀِمَّ

ڇِم، ٪ُمٻْمٽمَڅم يَّ ِة ا٬مٴمََّٝمِ ـْ ُٔمَحْٜمَ ويِن ٣َم ؟ ٪َمڅمَل  :َأْٙمِٝمُ َتْخِٝمُ ًْ ـْ َأي  ٠َمځْمهِنڅَم َٕم َهْؾ ٩مٿِمپَمڅم  :٣َم

 :نَّ َٰمڅمَءَهڅم ُيق٠ِمُؽ َأْن َيْذَهچَم، ٪َمڅمَل َأَٰمڅم إِ  :ِهَل ٫َمثَِٜمُة اٚمَْڅمِء، ٪َمڅمَل  :َٰمڅمٌء؟ ٪َمڅم٬ُمقا

ـْ ٣َم٥ْمِ ُز٨َمَر، ٪َمڅم٬ُمقا ويِن ٣َم ؟ ٪َمڅمَل  :َأْٙمِٝمُ َتْخِٝمُ ًْ ـْ َأي  ٠َمځْمهِنڅَم َٕم َهْؾ ِّم ا٬ْمٶَم٥ْمِ  :٣َم

؟ ٪ُمٻْمٽمَڅم ٬َمفُ  څم ڀَمٶَمْؿ، ِهَل ٫َمثَِٜمُة اٚمَْڅمِء، َوَأْهٻُمپمَ  :َٰمڅمٌء؟ َوَهْؾ َيْزَرُع َأْهٻُمپَمڅم ٔمََِمِء ا٬ْمٶَم٥ْمِ

ـْ َٰمڅمئِپَمڅم، ٪َمڅمَل  ٿم ٥َم َٰمڅم ٩َمٶَمَؾ؟ ٪َمڅم٬ُمقا :َيْزَر٣ُمقَن ِٰم ُٰم  ْٕ ـْ ڀَمٌِل  ا ويِن ٣َم ٪َمْد َٙمَرَج  :َأْٙمِٝمُ

ڇَم َوڀَمَزَل َيْثِرَب، ٪َمڅمَل  ـْ َٰمٺمَّ ٫َمٿْمَػ َصٽمََع ِِبِْؿ؟  :ڀَمٶَمْؿ، ٪َمڅمَل  :َأ٪َمڅمَٕمٻَمُف ا٬ْمٶَمَرُب؟ ٪ُمٻْمٽمَڅم :ِٰم

ُف ٪َمْد ٢َمپَمَر ٣مَ  ڀَمڅمُه َأڀمَّ ؿْ ٩َمځَمْٙمَٝمْ ـَ ا٬ْمٶَمَرِب َوَأ١َمڅم٣ُمقُه، ٪َمڅمَل هَلُ ـْ َيٻمٿِمِف ِٰم ٪َمْد ٫َمڅمَن  :َٛم َٰم

٫ُمْؿ ٣َمٽم ل، إيِن   :ڀَمٶَمْؿ، ٪َمڅمَل  :َذ٬مَِؽ؟ ٪ُمٻْمٽمَڅم ْؿ َأْن ُيٴمٿِمٶُمقُه، َوإيِن  ُِمِْٝمُ َأَٰمڅم إِنَّ َذاَك َٙمْٜمٌ هَلُ

ُروِج  ٿمُح، َوإيِن  ُأو٠ِمُؽ َأْن ُيڂْمَذَن ِٓم ِّم اْْلُ
ًِ َْرِض ٩َماَل َأڀَمڅم اٚمَْ ْٕ ، ٩َمځَمْٙمُرَج ٩َمځَمِٟمَٜم ِّم ا

َٰمَتڅمِن ٣َم٤َمَّ  ٌَڇَم، ٩َمپُمََم ُُمَرَّ ڇَم َو١َمٿْم ٌَٴْمُتپَمڅم ِّم َأْرَٔمٶِم٥َم ٬َمٿْمٻَمڇًم ٨َمْٜمَ َٰمٺمَّ َّٓ َه
َأَدَع ٪َمْرَيڇًم إِ

ََم َأَرْدُت َأْن َأْدُٙمَؾ َواِ٘مَدًة  څم، ٫ُمٻمَّ ٌَٻمَ  -َأْو َواِ٘مًدا  -٫مٻِْمَتڅمُُهَ ٽمِل َٰمٻَمٌؽ ِٰمٽمْپُمََم اْٟمَتٹْم

ٺَمڇًم حَيُْرُٟمقهَنڅَم، 
يِن ٣َمٽمْپَمڅم، َوإِنَّ ٣َمَٛم ٫ُمؾ  ڀَمٹْمچٍم ِٰمٽمْپَمڅم َٰماَلئِ ٿْمُػ َصٻْمًتڅم، َيٲُمدُّ ًَّ ٔمٿَِمِدِه ا٬م

ٕمِِف ِّم اٚمْٽِمَْٝمِ  :٪َمڅم٬َمڈْم  ـَ ٔمټِِمْخٮَمَ َهِذِه » :٪َمڅمَل َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ، َو١َمٶَم
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ٌَڇُم، ٌَڇُم، َهِذِه ١َمٿْم ٌَڇمُ  ١َمٿْم ْٖمُتٺُمْؿ » -َيٶْمٽمِل اٚمَِْديٽمڇََم  - شَهِذِه ١َمٿْم َٓ َهْؾ ٫ُمٽمڈُْم َ٘مدَّ َأ

ُف َوا٩َمَؼ ا٬مَِّذي ٫ُمٽمڈُْم »ڀَمٶَمْؿ،  :٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمَّڅمُس  شَذ٬مَِؽ؟ ٌَٽمِل َ٘مِديډُم ََتٿِمٍؿ، َأڀمَّ ُف َأ٣ْمَج ٩َمڃمڀِمَّ

ُف ِّم َٔمْح  َٓ إڀِمَّ ڇَم، َأ ـِ اٚمَِْديٽمَڇِم َوَٰمٺمَّ ُٖمٺُمْؿ ٣َمٽمُْف، َو٣َم َٓ َٔمْؾ ُأَ٘مد   ، ـِ ځْمِم، َأْو َٔمْحِر ا٬ْمٿَمټَم ِر ا٬مٱمَّ

ِق، َٰمڅم ُهقَ  ٌَِؾ اٚم٧َْْمِ ـْ ٪ِم ِق َٰمڅم ُهَق ِٰم ٌَِؾ اٚم٧َْْمِ ـْ ٪ِم ِق َٰمڅم ُهَق، ِٰم ٌَِؾ اٚم٧َْْمِ ـْ ٪ِم َوَأْوَٰمځَم  شِٰم

ِق، ٪َمڅم٬َمڈْم  ـْ َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف  :ٔمٿَِمِدِه إ٦َِم اٚم٧َْْمِ ٩َمَحٸِمٵْمڈُم َهَذا ِٰم

شَوَٟمٻمَّؿَ 
(1)

 , أظمرضمف ُمًٚمؿ.

وىمد سمٞمٜم٧م صمٌقت احلدي٨م ذم يمت٤ميب اعمذيمقر, وىمد داومع قمٜمف احل٤مومظ اسمـ 

 طمجر ذم رؾم٤مًم٦م إضمقسم٦م اعمٍمي٦م. 

اسِ  و٪مد أٙمرج ٰمًٻمؿ ّم صحٿمحف ٪مٲمڇم ا٬مدٗمڅمل: ـِ اًمٜمهقه ـِ ؾَمْٛمَٕم٤مَن  قَم -سْم

څمَل َذاَت  -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -َذ٫َمَر َرُٟمقل اهلل  :, ىَم٤مَل  -فريض اهلل قمٜم ٗمَّ ا٬مدَّ

َع، َ٘متَّك ٢َمٽمَٽمَّڅمُه ِّم ١َمڅمئٸَِمڇِم ا٬مٽمَّْخِؾ، ٩َمٻَمَمَّ ُرْ٘مٽمَڅم إ٬َِمٿْمِف ٣َمَرَف  َض ٩مٿِمِف َوَر٩مَّ ٨َمَداٍة، ٩َمَخٸمَّ

څمَل ٨َمَداًة،  :٪ُمٻْمٽمَڅم شَٰمڅم ٠َمځْمڀُمٺُمْؿ؟» :َذ٬مَِؽ ٩مٿِمٽمَڅم، ٩َمٹَمڅمَل  ٗمَّ َيڅم َرُٟمقل اهلل َذ٫َمْرَت ا٬مدَّ

ٶْمڈَم، َ٘متَّك ٢َمٽمَٽمَّڅمُه ِّم ١َمڅمئٸَِمڇِم ا٬مٽمَّْخِؾ، ٩َمٹَمڅمَل  ٳْمڈَم ٩مٿِمِف َوَر٩مَّ څمِل » :٩َمَخٸمَّ ٗمَّ ٨َمْٜمُ ا٬مدَّ

ُرْج َوَأڀَمڅم ٩مٿِمٺُمْؿ، ٩َمځَمڀَمڅم َ٘مِجٿمُجُف ُدوڀَمٺُمْؿ، َوإِْن ََيُْرْج  َأْٙمَق٩ُمٽمِل ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ، إِْن ََيْ

 ًْ ُف ٠َمڅمب  َو٬َم ٻمٍِؿ إڀِمَّ ًْ ٿمٸَمتِل ٣َمَٛم ٫ُمؾ  ُٰم
ِف َواهلل َٙمٻمِ ًِ ڈُم ٩مٿِمٺُمْؿ، ٩َمڅمْٰمُرٌؤ َ٘مِجٿمڊُم ڀَمٸْم

ى ٌِْد ا٬ْمٶُمزَّ ٌ پُمُف ٔمٶَِم ـْ َأْدَر٫َمُف ِٰمٽمْٺُمْؿ،  ٪َمٴَمٌط، ٣َمٿْمٽمُُف ١َمڅم٩مِئَڇٌم، ٫َمځَمين  ُأ٠َم ، ٩َمټَم ـٍ ـِ ٪َمٴَم ْٔم

                                                           

 . (5645)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ځْمِم َوا٬ْمٶِمَراِق، ٩َمٶَمڅمَث ٩َمٻْمٿَمٹْمَرْأ ٣َمٻَمٿْمِف ٩َمَقإمَِح ُٟمقَرِة ا٬ْمٺَمپْمِػ، إڀِمَّ  ڇًم َٔم٥ْمَ ا٬مٱمَّ ُف َٙمڅمِرٌج َٙمٻمَّ

ٌُُتقا ٌَڅمَد اهلل ٩َمڅمْٖم ، َيڅم ٣ِم ًٓ ٌُْثُف ِّم  :٪ُمٻْمٽمَڅم شَيټِمٿمٽمًڅم َو٣َمڅمَث ٠ِمََم َيڅم َرُٟمقل اهلل َوَٰمڅم ٬َم

َْرِض؟ ٪َمڅمَل  ْٕ ٽمَڇٍم، َوَيْقٌم ٫َمٱَمپْمٍر، َوَيْقٌم ٫َمُجټُمٶَمڇمٍ » :ا ًَ ، َأْرَٔمٶُمقَن َيْقًٰمڅم، َيْقٌم ٫َم

څمِٰمٺُمؿْ  څمِٰمِف ٫َمځَميَّ ُر َأيَّ
ٽمَڇٍم، َإَٔمٺْمٸِمٿمٽمَڅم  :٪ُمٻْمٽمَڅم شَوَٟمڅمئِ ًَ َيڅم َرُٟمقل اهلل ٩َمَذ٬مَِؽ ا٬ْمٿَمْقُم ا٬مَِّذي ٫َم

، ا٪ْمُدُروا ٬َمُف ٪َمْدَرهُ » :٩مٿِمِف َصاَلُة َيْقٍم؟ ٪َمڅمَل  ا٣ُمُف ِّم  :٪ُمٻْمٽمَڅم شَٓ َيڅم َرُٟمقل اهلل َوَٰمڅم إِْهَ

َْرِض؟ ٪َمڅمَل  ْٕ يُح، ٩َمٿَمځْمِت ٣َمَٛم ا٬ْمٹَمْقِم ٩َمٿَمْد٣ُمقُهْؿ، ٫َمڅم٬ْمٷَمٿْمډِم اْٟم  " :ا َتْدَٔمَرْٕمُف ا٬مر 

وُح  َْرَض ٩َمُتٽمٌْڈُِم، ٩َمَٞمُ ْٕ ََمَء ٩َمُتټْمٴمُِر، َوا ًَّ ٌُقَن ٬َمُف، ٩َمٿَمځْمُٰمُر ا٬م َتِجٿم ًْ ٩َمٿُمڂْمِٰمٽمُقَن ٔمِِف َوَي

و٣ًمڅم، َوَأٰمَ  ٌَٷَمُف ُضُ ، ُٖمؿَّ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َٟمڅمِرَ٘مُتپُمْؿ، َأ١ْمَقَل َٰمڅم ٫َمڅمڀَمڈْم ُذًرا، َوَأْٟم ُه َٙمَقاِسَ دَّ

ُف ٣َمٽمْپُمْؿ، ٩َمٿُمٲْمٌُِحقَن ُِمِْحٻم٥َِم  وَن ٣َمٻَمٿْمِف ٪َمْق٬َمُف، ٩َمٿمَٽمٮَْمِ دُّ َيځْمِت ا٬ْمٹَمْقَم، ٩َمٿَمْد٣ُمقُهْؿ ٩َمَٜمُ

څم ِرَٔمڇِم، ٩َمٿَمٹُمقُل هَلَ ْؿ، َوَيټُمرُّ ٔمڅِمْْلَ
ـْ َأْٰمَقاهِلِ ٌء ِٰم َأْٙمِرِٗمل ٫ُمٽمُقَزِك،  :٬َمٿْمَس ٔمځَِمْيِدُّيِْؿ َرْ

 ٌَ ُٔمُف ٩َمَتْت ٌَڅمًٔمڅم، ٩َمٿَمْيِ ٶُمُف ٫ُمٽمُقُزَهڅم ٫َمٿَمٶَمڅمِٟمٿمچِم ا٬مٽمَّْحِؾ، ُٖمؿَّ َيْد٣ُمق َرُٗماًل ُِمَْتٻمًِئڅم ٠َم

ُؾ َوْٗمپُمُف،  ٿْمِػ ٩َمٿَمٹْمٴَمٶُمُف َٗمْز٬َمَت٥ْمِ َرْٰمٿَمڇَم ا٬ْمٷَمَرِض، ُٖمؿَّ َيْد٣ُمقُه ٩َمٿُمٹْمٌُِؾ َوَيَتپَمٻمَّ ًَّ ٔمڅِم٬م

ٌَٿْمٽمَََم ُهَق ٫َمَذ٬مَِؽ إِْذ َٔمٶَمډَم ا ـَ َٰمْرَيَؿ، ٩َمٿَمٽمِْزُل ٣ِمٽمَْد اٚمَْٽمَڅمَرِة َيٳْمَحُؽ، ٩َم ٿمَح أْم
ًِ هلل اٚمَْ

، إَِذا  ٿْمِف ٣َمَٛم َأْٗمٽمَِحڇِم َٰمٻَمٺَم٥ْمِ ، َواِوٶًمڅم ٫َمٸمَّ ٪ِملَّ ِدَٰمٱْمَؼ، َٔم٥ْمَ َٰمپْمُروَدَٕم٥ْمِ ٌَٿْمٳَمڅمِء َذْ ا٬ْم

ڂْم٬ُمڂِم،  َر ِٰمٽمُْف ُْجَڅمٌن ٫َمڅم٬مٻمُّ دَّ ٩َماَل حَيِؾُّ ٬مٺَِمڅم٩مٍِر ََيُِد ِريَح ١َمځْم١َمځَم َرْأَٟمُف ٪َمٴَمَر، َوإَِذا َر٩َمٶَمُف ََتَ

ٌَڅمِب  ٌُُف َ٘متَّك ُيْدِر٫َمُف ٔمِ ُف َيٽمَْتپِمل َ٘مٿْمډُم َيٽمَْتپِمل ١َمْر٩ُمُف، ٩َمٿَمٴمْٻُم ًُ َّٓ َٰمڅمَت، َوڀَمٸَم ِف إِ
ًِ ڀَمٸَم

ـْ  ُح ٣َم ًَ ـَ َٰمْرَيَؿ ٪َمْقٌم ٪َمْد ٣َمٲَمټَمپُمُؿ اهلل ِٰمٽمُْف، ٩َمٿَمټْم ك أْم ًَ ، ٩َمٿَمٹْمُتٻُمُف، ُٖمؿَّ َيځْمِت ٣ِمٿم ٬ُمدر
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ٌَٿْمٽمَََم ُهَق ٫َمَذ٬مَِؽ إِْذ َأْوَ٘مك اهلل إ٦َِم  ٽمَّڇِم، ٩َم ُٖمپُمْؿ ٔمَِدَرَٗمڅمِِتِْؿ ِّم اجْلَ ُوُٗمقِهپِمْؿ َوحُيَد 

ك ًَ ٌَڅمِدي إ٦َِم  :٣ِمٿم ْز ٣ِم ْؿ، ٩َمَحر 
ََ٘مٍد ٔمٹِِمَتڅمهِلِ ِٕ َٓ َيَداِن  ٌَڅمًدا ِٓم،  إيِن  ٪َمْد َأْٙمَرْٗمڈُم ٣ِم

ٌْٶَمډُم اهلل َيځْمُٗمقَج َوَٰمځمْ  ٻُمقَن، ٩َمٿَمټُمرُّ ا٬مٴمُّقِر َوَي
ًِ
ـْ ٫ُمؾ  َ٘مَدٍب َيٽمْ ُٗمقَج، َوُهْؿ ِٰم

ُٔمقَن َٰمڅم ٩مٿِمپَمڅم، َوَيټُمرُّ آِٙمُرُهْؿ ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  ڇَم ٩َمٿَم٧ْمَ يَّ ِة ١َمَٝمِ ٻُمپُمْؿ ٣َمَٛم ُٔمَحْٜمَ
٬َمٹَمْد ٫َمڅمَن  :َأَوائِ

ك َو أصحڅمٔمف ًَ ًة َٰمڅمٌء، َوحُيْٮَمُ ڀَمٌِلُّ اهلل ٣ِمٿم ِذِه َٰمرَّ تَّك ، َ٘م -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ -ِِبَ

٨َمچُم ڀَمٌِلُّ  ََ٘مِد٫ُمُؿ ا٬ْمٿَمْقَم، ٩َمَٜمْ
ِٕ ـْ ِٰمڅمَئڇِم ِديٽمَڅمٍر  ا ِٰم ََ٘مِدِهْؿ َٙمْٜمً

ِٕ َيٺُمقَن َرْأُس ا٬مثَّْقِر 

ك َو أصحڅمٔمف ًَ ِٟمُؾ اهلل ٣َمٻَمٿْمپِمُؿ ا٬مٽمَّٷَمَػ ِّم -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ -اهلل ٣ِمٿم ، ٩َمُٜمْ

ك َو ِر٪َمڅمِِبِْؿ، ٩َمٿُمٲْمٌُِحقَن ٩َمْرَٟمك ٫َمټَمْقِت ڀَمٸْمٍس َواِ٘مَدةٍ  ًَ ٌُِط ڀَمٌِلُّ اهلل ٣ِمٿم ، ُٖمؿَّ َُّيْ

َْرِض َٰمْقِوَع ٠ِمْٝمٍ  -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ -أصحڅمٔمف ْٕ َْرِض، ٩َماَل ََيُِدوَن ِّم ا ْٕ إ٦َِم ا

ك َو أصحڅمٔمف ًَ ٨َمچُم ڀَمٌِلُّ اهلل ٣ِمٿم پُمْؿ َوڀَمْتٽمُپُمْؿ، ٩َمَٜمْ ُه َزَُهُ
َّٓ َٰمأَلَ ريض اهلل  -إِ

ِٟمُؾ اهلل ١َمْٜمً  -٣مٽمپمؿ ٌُْخڈِم ٩َمَتْحټِمٻُمپُمْؿ ٩َمَتٴْمَرُ٘مپُمْؿ َ٘مٿْمډُم إ٦َِم اهلل، ٩َمُٜمْ ا ٫َمځَم٣ْمٽمَڅمِق ا٬ْم

َْرَض  ْٕ ُؾ ا ًِ َٓ َؤَمٍر، ٩َمٿَمٷْم ُـّ ِٰمٽمُْف َٔمٿْمڈُم َٰمَدٍر َو َٓ َيٺُم ٠َمڅمَء اهلل، ُٖمؿَّ ُيْرِٟمُؾ اهلل َٰمٴَمًرا 

٬َمٸَمڇِم، ُٖمؿَّ ُيٹَمڅمُل ٬مأِْلَْرضِ  ٫َمپَمڅم ٫َمڅم٬مزَّ د ي َٔمَر٫َمَتِؽ، َأڀْمٌِتِل َٖمټَمَرَٕمِؽ، َورُ  :َ٘متَّك َيْٞمُ

ْٟمِؾ،  ٌَڅمَرُك ِّم ا٬مر  َتٵمٻِمُّقَن ٔمٹِِمْحٸِمپَمڅم، َوُي ًْ څمڀَمڇِم، َوَي ٰمَّ ـَ ا٬مرُّ ٩َمٿَمْقَٰمئٍِذ َٕمځْم٫ُمُؾ ا٬ْمٶِمٲَمڅمَٔمڇُم ِٰم

ٌَٹَمِر ٬َمَتٺْمٸِمل  ـَ ا٬ْم ٹْمَحڇَم ِٰم ـَ ا٬مٽمَّڅمِس، َوا٬مٻم  ٔمِِؾ ٬َمَتٺْمٸِمل ا٬ْمٸِمَئڅمَم ِٰم ـَ اإْلِ ٹْمَحڇَم ِٰم َ٘متَّك َأنَّ ا٬مٻم 

ٌَٿْمٽمَََم ُهْؿ  ا٬ْمٹَمٌٿِمٻَمڇمَ  ـَ ا٬مٽمَّڅمِس، ٩َم ـَ ا٬ْمٷَمٽمَِؿ ٬َمَتٺْمٸِمل ا٬ْمٸَمِخَذ ِٰم ٹْمَحڇَم ِٰم ـَ ا٬مٽمَّڅمِس َوا٬مٻم  ِٰم

ڈَم آَٔمڅم١مِپِمْؿ، ٩َمَتٹْمٌُِض ُروَح ٫ُمؾ   ٌَڇًم، ٩َمَتځْمُٙمُذُهْؿ ََتْ ٫َمَذ٬مَِؽ إِْذ َٔمٶَمډَم اهلل ِرحًيڅم ١َمٿم 
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اُر ا٬مٽمَّڅمِس، َيتَ  ٌْٹَمك ِذَ ٻمٍِؿ، َوَي ًْ ـٍ َو٫ُمؾ  ُٰم ټُمِر، ُٰمڂْمِٰم څمُرَج اْْلُ پَمڅمَرُٗمقَن ٩مٿِمپَمڅم َِتَ

څم٣َمڇمُ  ًَّ (1) ش٩َمٶَمٻَمٿْمپِمْؿ َٕمٹُمقُم ا٬م
. 

ويٜمجقا ُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م ُمـ ؿم٤مء اهلل أن يًٚمؿ, ومٝمق ٓ يي اعمًٚمٛملم, يمام 

ٻمًَِم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل  ًْ َٓ َيُيُّ ُٰم ُف  شَوإڀِمَّ
(5)

, أظمرضمف 

 [.-قمٜمفريض اهلل -اسمـ طم٤ٌمن قمـ طمذيٗم٦م 

ٓ يدٙمؾ » -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يمام ىم٤مل اًمٜمٌل وٓ يدٙمؾ ٰمٺمڇم واٚمديٽمڇم:

 .-ريض اهلل قمٜمف-ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أٟمس  شٰمٺمڇم وٓ اٚمديٽمڇم

 آؾمتٕم٤مذة ُمٜمف يمام ذم طمدي٨م اًم٤ٌمب. وٰمـ أٟمٌڅمب ا٬مًالٰمڇم ٰمٽمف:

ريض اهلل -يمام ذم طمدي٨م أيب اًمدرداء  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىم٤مل اًمٜمٌل

ـْ » :-قمٜمف څملِ  َٰم ٗمَّ ـَ ا٬مدَّ ِل ُٟمقَرِة ا٬ْمٺَمپْمِػ ٣ُمٲِمَؿ ِٰم ـْ َأوَّ شَ٘مٸِمَظ ٣َم٧ْمَ آَيڅمٍت ِٰم
(3)

 

 , وهمػم ذًمؽ. -ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب اًمدرداء 

 ومٝمق طمدي٨ٌم ُمقوقع. شٓ يدظمؾ اًمدضم٤مل اًمٞمٛمـ» :وأُم٤م طمدي٨م

                                                           

 .(5604)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
اإلحسان(, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي  -3534أخرجو اإلمام ابن حبان يف صحيحو ) (5)

 (. 033محو اهلل برقم )ر 

 .(536)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ريض اهلل -وي٘متٚمف اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م اًمٜمقاس  

يٽمزل ٣مٿمًك أمـ ٰمريؿ ٘مٺمًَم » :-ريض اهلل قمٜمف-, وذم طمدي٨م أيب هريرة -قمٜمف

شٰمٹمًٴًمڅم ٩مٿمٹمتؾ ا٬مدٗمڅمل ويٺمن ا٬مٲمٻمٿمچم ويٹمتؾ اْلٽمزير
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

ٌِْد اهلل سمـ ُمًٕمقد  :-٣مٻمٿمف ا٬مًالم-ويٺمقن ّم زٰمٽمف ٢مپمقر اٚمپمدي  ـْ قَم -ومَٕم

ـِ اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف ْ » :ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قَم ڀْمٿَمڅم  ٬َمْق مَل ـَ ا٬مدُّ ٌَْؼ ِٰم َي

َّٓ َيْقمٌ  َل اهلل َذ٬مَِؽ ا٬ْمٿَمْقمَ » :٪َمڅمَل َزائَِدُة ِّم َ٘مِديثِفِ  - شإِ ٸَمٹُمقا ش٬َمٴَمقَّ َ٘متَّك » -، ُٖمؿَّ إمَّ

ٌْٶَمډَم ٩مٿِمِف َرُٗماًل ِٰمٽم ل ـْ َأْهِؾ َٔمٿْمتِل»َأْو  - شَي ُيَقا١مُِئ اْٟمټُمُف اْٟمټِمل، َواْٟمُؿ  - شِٰم

ًٓ ٫َمََم ُٰمٻمَِئڈْم » َزاَد ذِم طَمِدي٨ِم ومِْٓمٍر:. "َأٔمٿِمِف اْٟمُؿ َأِب  ٴًمڅم، َو٣َمْد ًْ َْرَض ٪ِم ْٕ َيټْمأَلُ ا

ڀْمٿَمڅم َ٘متَّك » َوىَم٤مَل: ذِم طَمِدي٨ِم ؾُمْٗمَٞم٤مَن: ش٢ُمٻْمًَم َوَٗمْقًرا َٓ َٕمٽمٹَْمِض، ا٬مدُّ َٓ َٕمْذَهچُم، َأْو 

ـْ َأْهِؾ َٔمٿْمتِل، ُيَقا١مُِئ اْٟمټُمُف اْٟمټِمل شَيټْمٻمَِؽ ا٬ْمٶَمَرَب َرُٗمٌؾ ِٰم
(2)

 أظمرضمف أسمق داود. 

واسمـ قم٤ٌمس  -ريض اهلل قمٜمف-وضم٤مء قمـ أيب هريرة ش: ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف» :٪مق٬مف

ريض اهلل قمٜمف, وومٞمف إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم وومتٜم٦م اًم٘مؼم وومتٜم٦م اًمدضم٤مل إيمؼم 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وؾمٛمل سم٤مًمدضم٤مل إيمؼم ًمٙمثرة اًمدضم٤مضمٚم٦م ؾمقاه يمام ىم٤مل اًمٜمٌل

                                                           

 .(122), واإلمام مسلم يف صحيحو (5555)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 :, وقال اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح أيب داود(4555)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (0)

 حسن صحيح.
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ًٓ ٫مذأًمڅم ٫مٻمپمؿ يز٣مؿ أڀمف ڀمٌليٺمقن ٪مٌؾ ا٬مًڅم٣مڇم ٖمالٖمقن » :-وؾمٚمؿ  شدٗمڅم
(1)

 ,

 أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ُم٘مدُمتف. 

: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قم٤مزب  وُمـ إدًم٦م قمغم ٟمٕمٞمٛمف طمدي٨م اًمؼماء: »٪مق٬مف

قُه ٰمـ اجلٽمڇِم، وا٩ْمَتُحقا ٬مف ٔمڅمًٔمڅم إ٦م اجلٽمڇِم، ٩مٿَمځمٕمٿِمِف ٰمـ  :وأٰمڅم اٚمڂمٰمـ ٩مٿمٹمڅمل» ًُ وأ٬ْمٌِ

  ش:دَّ َٔمٮِمهِ ١مٿِمٌپِمڅم وَرْوِ٘مپمڅم، وُيٸمًُح ٬مف ّم ٪َمِٝمِه ٰمَ 

أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد وهق طمدي٨م صحٞمح, وىمد شم٘مدم احلدي٨م سمٓمقًمف, 

سملَِم )﴿ :وُمٜمٝم٤م ىمقل اهلل قمز وضمؾ ـَ اعمَُْ٘مره ٤م إِْن يَم٤مَن ُِم ( وَمَرْوٌح َوَرحْي٤َمٌن 55وَم٠َمُمه

 .[56, 55 :اًمقاىمٕم٦م] ﴾َوضَمٜمه٧ُم َٟمِٕمٞمٍؿ 

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

          

  

                                                           

من حديث ابن عمر رضي اهلل عنو, وىو يف الصحيحة لإلمام  (2652)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
 :, احلديث مبجموع الطريقٌن حسن, وىو صحيح بشواىده الكثًنة(1350)األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم 

ى اهلل عليو صل -صلى اهلل عليو وسلم-من حديث أيب ىريرة وجابر بن مسرة وثوبان موىل رسول اهلل 
 وسلم رضي اهلل عنهم.
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َاسا تعتكز يف ايبعح ٚايٛقٛف ٚاحلغاب ٚأخش  :ايفكض٠ اخلاَغ١ ٚايجالثٕٛ]

 [ايهتاب؟

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ُم٤مذا شمٕمت٘مد ذم اًمٌٕم٨م واًمقىمقف واحل٤ًمب  ا٬مٸمٹمرة اْلڅمٰمًڇم وا٬مثالٖمقن:

 وأظمذ اًمٙمت٤مب؟

ُم٤مذا شمٕمت٘مد ذم اًمٌٕم٨م واًمقىمقف واحل٤ًمب وأظمذ  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -35

 اًمٙمت٤مب؟ 

 أٟمف طمؼ.  أقمت٘مد ٩مٹمؾ:

ٌْٶَمُثقا ٪ُمْؾ َٔمَٛم َوَرب  ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :واًمدًمٞمؾ ـْ ُي ـَ ٫َمٸَمُروا َأْن ٬َم َز٣َمَؿ ا٬مَِّذي

ٜمٌ  ًِ ٌَّڂُمنَّ ٔمََِم ٣َمټِمٻْمُتْؿ َوَذ٬مَِؽ ٣َمَٛم اهلل َي َـّ ُٖمؿَّ ٬َمُتٽمَ ٌْٶَمُث  .[4 :اًمتٖم٤مسمـ] ﴾٬َمُت

ٺُمٍر ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ٍء ڀمُّ اِع إ٦َِم َرْ ٶًمڅم  ٩َمَتَقلَّ ٣َمٽمْپُمْؿ َيْقَم َيْدُع ا٬مدَّ ُٙمٱمَّ

ٽمَت٧ِمٌ  ُْؿ َٗمَراٌد ٰمُّ َْٗمَداِث ٫َمځَمهنَّ ْٕ ـَ ا اِع  َأْٔمٲَمڅمُرُهْؿ ََيُْرُٗمقَن ِٰم پْمٴمٶِِم٥َم إ٦َِم ا٬مدَّ ٰمُّ

 . [5ـ3اًم٘مٛمر] ﴾َيٹُمقُل ا٬ْمٺَمڅم٩مُِروَن َهـَذا َيْقٌم ٣َمِنٌ 

ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف ٩َمځَمٰمَّ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ًٜما  څم َٰم ًِ څمًٔمڅم َي ًَ ْقَف حُيَڅمَٟمچُم ِ٘م ًَ ٩َم

  وًرا ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف َوَراَء ٢َمپْمِرِه  َوَيٽمٹَْمٻمچُِم إ٦َِم َأْهٻمِِف َٰمْنُ څم َٰم ْقَف  َوَأٰمَّ ًَ ٩َم

ٌُقًرا   . [15ــ4:آٟمِم٘م٤مق] ﴾ َوَيٲْمَٛم َٟمٶِمًٜما َيْد٣ُمق ُٖم
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َيقَم ڀَمد٣مق ٫ُمؾَّ ُأڀمڅمٍس ٔمڃِمِٰمڅمِٰمپِمؿ ٩َمټَمـ أوِتَ ٫مِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټمٿمٽمِِف ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

َؽ َيٹمَرءوَن ٫مِتڅمَِبُؿ َوٓ ُيٵمٻَمټمقَن ٩َمتٿماًل 
َوَٰمـ ٫مڅمَن ّم هـِذِه َأ٣مټمك ٩َمپُمَق  ٩َمځُمو٬مـئِ

 . [45ـ41آهاء] ﴾ِّم أِٙمَرِة َأ٣مټمك َوَأَوؾُّ َٟمٌٿماًل 

  :الشرح

ّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٌ٘مٞم٦م اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر وىمد ذيمر اعم

قمٚمٛمٜم٤م أن اًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة واإليامن سم٤مًم٘مؼم وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ 

ـَ ﴿ :قمٜمف -قمز وضمؾ-واًمٕمذاب يدظمؾ ذم اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م اًمذي ىم٤مل اهلل  ا٬مَِّذي

 . [0 :اًمٌ٘مرة] ﴾ُيڂْمِٰمٽمُقَن ٔمڅِم٬ْمٷَمٿْمچِم 

يمؾ ُم٤م هم٤مب قمـ اإلٟم٤ًمن ويدظمؾ ومٞمف اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر  وا٬مٷمٿمچم:✍

وؾمٛمل سم٤مًمٞمقم أظمر ٕٟمف ٓ يقم سمٕمده وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٞم٨م ي٘مقم اًمٜم٤مس 

 ًمرب اًمٕم٤معملم.

 خلروج اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌقرهؿ. و٬مف أٟمَمء ٰمٽمپمڅم: يقم ا٬مٌٶمډم9

ٕهنؿ حينمون وُيٛمٕمقن إمم رهبؿ طمٗم٤مة قمراة همرٓ هبام يمام  ويقم اْل٧م:

 طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ذم ُمًٚمؿ.ضم٤مء ذم 

ٓضمتامع اجلـ واإلٟمس سمؾ وشمٌٕم٨م احلٞمقاٟم٤مت طمتك ي٘م٣م  ويقم اجلټمع9 

 سمٞمٜمٝم٤م. 
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ٹُمقَق إ٦َِم َأْهٻمپَِمڅم َيْقَم » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل  نَّ اْْلُ ٬َمُتڂَمدُّ

څمِة  ـَ ا٬مٱمَّ ٻْمَحڅمِء، ِٰم څمِة اجْلَ شا٬ْمٹَمْرڀَمڅمءِ ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، َ٘متَّك ُيٹَمڅمَد ٬مٻِمٱمَّ
(1)

, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ 

 أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف.

َوَٗمڅمَء َرٔمَُّؽ َواٚمَْٻَمُؽ :﴿-قمز وضمؾ-وُيلء اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل  

څم څم َصٸمًّ  . [55:اًمٗمجر] ﴾َصٸمًّ

َل اٚماََْلئِٺَمڇُم َٕمٽمِزياًل :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ََمُء ٔمڅِم٬ْمٷَمََمِم َوڀُمز  ًَّ ُؼ ا٬م َوَيْقَم َٕمٱَمٹمَّ

  ًٜما ًِ ـَ ٣َم ـِ َو٫َمڅمَن َيْقًٰمڅم ٣َمَٛم ا٬ْمٺَمڅم٩مِِري ـ ْْحَ ؼُّ ٬مٻِمرَّ ٍذ اْْلَ
َوَيْقَم  اٚمُْٻْمُؽ َيْقَٰمئِ

ُٟمقل َٟمٌٿِماًل  ْذُت َٰمَع ا٬مرَّ َ ُ ٣َمَٛم َيَدْيِف َيٹُمقُل َيڅم ٬َمٿْمَتٽمِل اُتَّ َيڅم َوْيٻَمَتك  َيٶَمضُّ ا٬مٵمَّڅممِل

ِْذ ٩ُماَلڀًمڅم َٙمٻمٿِماًل   . [55ـ52:رىم٤مناًمٗم] ﴾٬َمٿْمَتٽمِل مَلْ َأُتَّ

 . -قمز وضمؾ-وشمٜم٘مٓمع ومٞمف اًمّمداىم٤مت واعمقدات إٓ ُم٤م يم٤من هلل 

َّٓ اٚمُْتَّٹِم٥مَ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٌَٶْمٍض ٣َمُدو  إِ
ُء َيْقَٰمئٍِذ َٔمٶْمٳُمپُمْؿ ٬مِ َِٙمالَّ ْٕ  ﴾ا

 .[34:اًمزظمرف]

ًمٙمثرة ُم٤م ي٘مع ومٞمف ُمـ اًمٖمٌـ, طمٞم٨م ئمٝمر اًمتٗم٤موت سملم  ويقم ا٬متٷمڅمٔمـ9

ـْ ﴿ :اخلاليؼ, ىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ ُيڂْمِٰم ـِ َوَٰم ټْمِع َذ٬مَِؽ َيْقُم ا٬متَّٷَمڅمُٔم َيْقَم ََيْټَمٶُمٺُمْؿ ٬مٿَِمْقِم اجْلَ

تپَِمڅم ـْ ََتْ ِري ِٰم ْر ٣َمٽمُْف َٟمٿم َئڅمٕمِِف َوُيْدِٙمٻْمُف َٗمٽمَّڅمٍت جَتْ څم ُيٺَمٸم  هَْنڅَمُر  ٔمڅِمهللَِّ َوَيٶْمټَمْؾ َصڅمِْلً ْٕ ا

ـَ ٩مٿِمپَمڅم َأَٔمًدا َذ٬مَِؽ ا٬ْمٸَمْقُز ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿُ   .[6 :اًمتٖم٤مسمـ] ﴾َٙمڅم٬مِِدي

                                                           

 .(5255)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 ًمتالىمل اًمٜم٤مس ومٞمف واًم٘مْم٤مء سمٞمٜمٝمؿ. ويقم ا٬متالق9

٩َمِريٌؼ ِّم :﴿-قمز وضمؾ-ٕٟمف يٗمّمؾ سملم اًمٕم٤ٌمد ومٞمف ىم٤مل اهلل  ويقم ا٬مٸمٲمؾ9

ٶِمٜم ًَّ ٽمَّڇِم َو٩َمِريٌؼ ِّم ا٬م إِنه َيْقَم اًْمَٗمّْمِؾ يَم٤مَن ﴿ :, وىم٤مل شمٕم٤ممم[4:اًمِمقرى] ﴾اجْلَ

 . [14 :اًمٜم٠ٌم] ﴾ُِمٞمَ٘م٤مشًم٤م

وُمـ أؾمامء اًم٘مٞم٤مُم٦م اًم٘م٤مرقم٦م واحل٤مىم٦م واًمقاىمٕم٦م واًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ✍

 واًم٤ًمقم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ إؾمامء اًمتل ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م.

شمدل قمغم قمٔمؿ ؿم٠من اعمًٛمك هب٤م ٓؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م  و٫مثرة اٚمًټمٿمڅمت:

 عمٕم٤مين.اًمتًٛمٞم٤مت ُمِمت٘م٦م ُمـ ا

 ٕهن٤م شم٘مرع آذان اًمٕم٤ٌمد وشم٥ًٌم هلؿ اًمٗمزع واخلقف.  ٩مًټمٿمڈم ٔمڅم٬مٹمڅمر٣مڇم9

وُمـ أؾماميف يقم اًمٗمزع إيمؼم إمم همػم ذًمؽ طمٞم٨م يٖمْم٥م اهلل ومٞمف همْم٤ٌم مل 

 يٖمْم٥م ىمٌٚمف ُمثٚمف وًمـ يٖمْم٥م سمٕمده ُمثٚمف.

وهق ظمروج اًمٜم٤مس ُمـ ش: وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ ُم٤م شمٕمت٘مد ذم اًمٌٕم٨م» :٪مق٬مف 

 ىمٌقرهؿ.

ٌْٶَمُثقنَ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل   ٺُمْؿ َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ُٕم  .[13:اعم١مُمٜمقن] ﴾ُٖمؿَّ إڀِمَّ

َْرِض ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ْٕ ـْ ِّم ا ََمَواِت َوَٰم ًَّ ـْ ِّم ا٬م قِر ٩َمٲَمٶِمَؼ َٰم َوڀُمٸِمَخ ِّم ا٬مٲمُّ

ـْ ٠َمڅمَء اهلل ُٖمؿَّ ڀُمٸِمَخ ٩مٿِمِف ُأْٙمَرى ٩َمڃمَِذا ُهْؿ ٪ِمٿَمڅمٌم َيٽمْٵُمُرونَ  َّٓ َٰم  .[35 :اًمزُمر] ﴾إِ
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قِر ڀَمٸْمَخڇٌم َواِ٘مَدٌة ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم َْرُض  ٩َمڃمَِذا ڀُمٸِمَخ ِّم ا٬مٲمُّ ْٕ َوُْحٻَِمڈِم ا

ڇًم َواِ٘مَدًة  َتڅم َد٫مَّ ٌَڅمُل ٩َمُد٫مَّ ََمُء ٩َمپِمَل  ٩َمٿَمْقَٰمئٍِذ َو٪َمٶَمڈِم ا٬ْمَقا٪ِمٶَمڇُم َواجْلِ ًَّ ڈِم ا٬م َواڀْمٱَمٹمَّ

ټِمُؾ ٣َمْرَش َرٔم َؽ ٩َمْق٪َمپُمْؿ َيْقَٰمئٍِذ َٖمََمڀمٿَِمڇٌم َواٚمَْٻَمُؽ ٣َمَٛم َأْرَٗمڅمئِ  َيْقَٰمئٍِذ َواِهٿَمڇٌم  پَمڅم َوحَيْ

  ٌَُتْٸمل ِٰمٽمْٺُمْؿ َٙمڅم٩مٿَِمڇم َٓ  . [15 - 10 :احل٤مىم٦م] ﴾َيْقَٰمئٍِذ ُٕمٶْمَرُوقَن 

َٓ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم څمَب َٔمٿْمٽمَپُمْؿ َيْقَٰمئٍِذ َو ًَ قِر ٩َماَل َأڀْم ٩َمڃمَِذا ڀُمٸِمَخ ِّم ا٬مٲمُّ

څمَء٬ُمقنَ  ًَ  .[131 :اعم١مُمٜمقن] ﴾َيَت

ـْ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ويٺمقن ا٬مٽمٸمخ ّم ا٬مٲمقر ٰمرٕم٥م: قِر ٩َمٲَمٶِمَؼ َٰم َوڀُمٸِمَخ ِّم ا٬مٲمُّ

ـْ ٠َمڅمَء اهلل ُٖمؿَّ ڀُمٸِمَخ ٩مٿِمِف ُأْٙمَرى ٩َمڃمَِذا ُهْؿ ٪ِمٿَمڅمٌم  َّٓ َٰم َْرِض إِ ْٕ ـْ ِّم ا ََمَواِت َوَٰم ًَّ ِّم ا٬م

 .[35 :اًمزُمر] ﴾َيٽمْٵُمُرونَ 

ٺُمْؿ َيْقَم ا٬ْمٹمِ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل  َتٲِمټُمقنَ ُٖمؿَّ إڀِمَّ ٺُمْؿ َُتْ  ﴾ٿَمڅمَٰمڇِم ٣ِمٽمَد َرٔم 

 .[01:اًمزُمر]

-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  -قمز وضمؾ-أي سملم يدي اهلل  :شواًمقىمقف» :٪مق٬مف 

َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ :﴿
 .[3:اعمٓمٗمٗملم] ﴾َيْقَم َيٹُمقُم ا٬مٽمَّڅمُس ٬مِ

َٟمټِمٶْمڈُم َرُٟمقَل اهللِ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف " :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ اعم٘مداد 

ٻْمِؼ، َ٘متَّك َٕمٺُمقَن ِٰمٽمْپُمْؿ » :َوَٟمٻمََّؿ، َيٹُمقُل  ـَ اْْلَ ټْمُس َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ِٰم ُٕمْدڀَمك ا٬مٱمَّ

ـُ ٣َمڅمِٰمرٍ  - ش٫َمټِمٹْمَداِر ِٰمٿمؾٍ  څم٩َمڇَم  :٪َمڅمَل ُٟمٻَمٿْمُؿ ْٔم ًَ ٩َمَقاهلِل َٰمڅم َأْدِري َٰمڅم َيٶْمٽمِل ٔمڅِمٚمْٿِمِؾ؟ َأَٰم

َْرِض، َأِم اٚمْٿِمَؾ ا٬مَِّذي ُٕمٺْمَتَحُؾ ٔمِِف  ْٕ ٩َمٿَمٺُمقُن ا٬مٽمَّڅمُس ٣َمَٛم ٪َمْدِر » :٪َمڅمَل  -ا٬ْمٶَم٥ْمُ ا
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ٌََتٿْمِف،  ـْ َيٺُمقُن إ٦َِم ُر٫ْم ٌَٿْمِف، َوِٰمٽمْپُمْؿ َٰم ـْ َيٺُمقُن إ٦َِم ٫َمٶْم ْؿ ِّم ا٬ْمٶَمَرِق، ٩َمټِمٽمْپُمْؿ َٰم
َأ٣ْمََمهِلِ

څمًٰمڅم ـْ ُيٻْمِجټُمُف ا٬ْمٶَمَرُق إجِْلَ ـْ َيٺُمقُن إ٦َِم َ٘مٹْمَقْيِف، َوِٰمٽمْپُمْؿ َٰم َوَأ٠َمڅمَر  :٪َمڅمَل  شَوِٰمٽمْپُمْؿ َٰم

َؿ ٔمٿَِمِدِه إ٦َِم ٩مٿِمفِ  شَرُٟمقُل اهللِ َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

 ش: واحل٤ًمب» :٪مق٬مف

 واْلًڅمب ٣مٛم ٪مًټم٥م:  

ـْ ُأوِتَ ﴿ :ذم ؿم٠من اعم١مُمٜملم, وهق اًمذي ىم٤مل اهلل قمٜمف ٘مًڅمب ٣مرٍض: څم َٰم ٩َمځَمٰمَّ

ًٜما  ڀ٫مَِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف  ًِ څمًٔمڅم َي ًَ ْقَف حُيَڅمَٟمچُم ِ٘م ًَ  .[5ـ4 :آٟمِم٘م٤مق] ﴾٩َم

يمام ذم طمدي٨م  ٔمڅم٬مٶمرض: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -و٪مد ٩منه ا٬مٽمٌل☜ 

ـْ ُ٘مقِٟمچَم » :قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  َٰم

َب  ْقَف حُيَڅمَٟمچُم ﴿ :َأ٬َمٿْمَس ٪َمْد ٪َمڅمَل اهلل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ  :٩َمٹُمٻْمڈُم  شَيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، ٣ُمذ  ًَ ٩َم

ًٜما ًِ څمًٔمڅم َي ًَ ََم َذاِك ا٬ْمٶَمْرُض،  :؟ ٩َمٹَمڅمَل [5 :آڀمٱمٹمڅمق] ﴾ِ٘م څمُب، إڀِمَّ ًَ
٬َمٿْمَس َذاِك اْْلِ

َب  څمَب َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٣ُمذ  ًَ
ـْ ڀُمق٪ِمَش اْْلِ  شَٰم

(2)
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

-ومٗمل طمدي٨م أيب ذر  ٣مٛم ا٬مٶمٌد، ويٺمقن ا٬مٶمرض إل٢مپمڅمر ڀمٶمټمڇم اهلل وٰمٽمتف

٣َْمٻَمُؿ » :-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف َٕ إيِن  

ٽمَّڇَم، َوآِٙمَر َأْهِؾ ا٬مٽمَّڅمِر ُٙمُروًٗمڅم ِٰمٽمْپَمڅم، َرُٗمٌؾ ُيڂْمَٕمك ٔمِِف  ًٓ اجْلَ ٽمَّڇِم ُدُٙمق آِٙمَر َأْهِؾ اجْلَ

                                                           

 .(5534)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

 .(5543), واإلمام مسلم يف صحيحو (130)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ٌَڅمَرَهڅم،  :٩َمٿُمٹَمڅمُل َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، 
ا٣ْمِرُوقا ٣َمٻَمٿْمِف ِصٷَمڅمَر ُذڀُمقٔمِِف، َواْر٩َمٶُمقا ٣َمٽمُْف ٫مِ

٣َمټِمٻْمڈَم َيْقَم ٫َمَذا َو٫َمَذا ٫َمَذا َو٫َمَذا،  :٩َمُتٶْمَرُض ٣َمٻَمٿْمِف ِصٷَمڅمُر ُذڀُمقٔمِِف، ٩َمٿُمٹَمڅمُل 

َتٴمٿِمعُ  :َو٣َمټِمٻْمڈَم َيْقَم ٫َمَذا َو٫َمَذا ٫َمَذا َو٫َمَذا، ٩َمٿَمٹُمقُل  ًْ َٓ َي َأْن ُيٽمٺْمَِر َوُهَق  ڀَمٶَمْؿ، 

ٌَڅمِر ُذڀُمقٔمِِف َأْن ُٕمٶْمَرَض ٣َمٻَمٿْمِف، ٩َمٿُمٹَمڅمُل ٬َمفُ 
ـْ ٫مِ ٩َمڃمِنَّ ٬َمَؽ َٰمٺَمڅمَن ٫ُمؾ  َٟمٿم َئڇٍم  :ُٰمٱْمٸِمٌؼ ِٰم

ٽمَڇًم، ٩َمٿَمٹُمقُل  ًَ َٓ َأَراَهڅم َهڅم ُهٽمَڅم  :َ٘م ، ٪َمْد ٣َمټِمٻْمڈُم َأ٠ْمٿَمڅمَء  ٩َمٻَمٹَمْد َرَأْيڈُم َرُٟمقل  "َرب 

َؿ َوِحَؽ َ٘متَّك َٔمَدْت ڀَمَقاِٗمُذهُ اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿمْ  شِف َوَٟمٻمَّ
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

عمـ يريد ومْمٞمحتف  -قمز وضمؾ-وهق طم٤ًمب اهلل  ا٬مثڅمين: ٘مًڅمب اٚمٹمڅمصڇم،

 وُمٕم٤مىمٌتف. 

 ومٞمح٤مؾمٌٝمؿ قمغم ُمث٤مىمٞمؾ اًمذر.  -قمز وضمؾ-وي٘مدم اًمٜم٤مس قمغم اهلل 

َط ٬مٿَِمْقِم ا٬ْمٹمِ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ًْ ـَ ا٬ْمٹِم ٿَمڅمَٰمڇِم ٩َماَل ُٕمٵْمٻَمُؿ َوڀَمٳَمُع اٚمََْقاِزي

څم َو٫َمٸملَٰ ٔمٽِمَڅم َ٘مڅمِٟم٥ٌِمَ  ـْ َٙمْرَدٍل َإَٔمٿْمٽمَڅم ِِبَ ٌَّڇٍم ٰم   ﴾ڀَمٸْمٌس ٠َمٿْمًئڅم َوإِن ٫َمڅمَن ِٰمْثٹَمڅمَل َ٘م

 . [44:آٟمٌٞم٤مء]

واٚمٿمزان ٬مف ٫مٸمتڅمن و٬مًڅمن ٣مٛم ٰمڅم هق ٰمٹمرر ّم ٣مٹمٿمدة أهؾ ا٬مًٽمڇم واجلَم٣مڇم، 

 أ٪مقال أهؾ ا٬مٶمٻمؿ:وٕمقزن يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم ٖمالٖمڇم أ٠مٿمڅمء ٣مٛم ا٬مٲمحٿمح ٰمـ 

 :-ريض اهلل قمٜمف-يمام ذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد :ٕول يقزن اًمٕم٤مُمؾا

أڀمف ٫مڅمن َيتٽمل ٟمقا٫مڅم ٰمـ إراك و٫مڅمن د٪مٿمؼ ا٬مًڅم٪م٥م ٩مجٶمٻمڈم ا٬مريح ٕمٺمٸمڂمه »

                                                           

 .(163)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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٩مٳمحؽ ا٬مٹمقم ٰمٽمف ٩مٹمڅمل َرُٟمقل اهلل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ٰمؿ ٕمٳمحٺمقن ٪مڅم٬مقا 

 شٿمده هلَم أٖمٹمؾ ّم اٚمٿمزان ٰمـ أ٘مديڅم ڀمٌل اهلل ٰمـ د٪مڇم ٟمڅم٪مٿمف ٩مٹمڅمل وا٬مذي ڀمٸمز ٔم

(1)
 , أظمرضمف أمحد.

٫َمٻمټَِمَتڅمِن » :-ريض اهلل قمٜمف-يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ا٬مثڅمين يقزن ا٬مٶمټمؾ:

ٌَْحڅمَن اهلل ا٬ْمٶَمٵمٿِمِؿ  ـِ ُٟم ْْحَ څمِن َٖمٹِمٿمٻَمَتڅمِن ِّم اٚمْٿِمَزاِن َ٘مٌٿِمٌََتڅمِن إ٦َِم ا٬مرَّ ًَ َٙمٸِمٿمٸَمَتڅمِن ٣َمَٛم ا٬مٻم 

ٌَْحڅمَن اهلل  شَؤمَِحټْمِدهِ ُٟم
(2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -راقمل اًمٜمٌل-ريض اهلل قمٜمف-ويمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٚمٛمك

ٟمٌحڅمن اهلل واْلټمد هلل وٓ إ٬مف  :ٔمخ ٔمخ ْلټمس ٰمڅم أٖمٹمٻمپمـ ّم اٚمٿمزان» :-وؾمٚمؿ

أظمرضمف أمحد  شإٓ اهلل واهلل أ٫مٝم وا٬مق٬مد ا٬مٲمڅم٬مح يټمقت ٬مٻمٶمٌد ٩مٿمحتًٌف

(3/440). 

يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ا٬مثڅم٬مډم ٕمقزن ا٬مٲمحػ:

تِل ٣َمَٛم ُرُءوِس » :اعمٕمروف سمحدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م ـْ ُأٰمَّ إِنَّ اهللََّ َٟمٿُمَخٻم ُص َرُٗماًل ِٰم

ٶِم٥َم ِٟمِجالًّ ٫ُمؾُّ ِٟمِجؾر ِٰمْثُؾ َٰمد   ًْ
ٶَمڇًم َوٕمِ ًْ

ِؼ َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٩َمٿَمٽم٧ُْمُ ٣َمٻَمٿْمِف ٕمِ
اَْلاَلئِ

، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل  ٌَٮَمِ ٌَتِل اَْلڅم٩مٵُِمقَن؟ ٩َمٿَمٹُمقُل: َٓ ا٬م ـْ َهَذا ٠َمٿْمًئڅم؟ َأ٢َمٻَمټَمَؽ ٫َمَت : َإُٔمٽمْٺمُِر ِٰم

، ٩َمٿَمٹُمقُل: َٔمَٛم إِنَّ ٬َمَؽ ٣ِمٽمَْدڀَمڅم ، ٩َمٿَمٹُمقُل: َأ٩َمٻَمَؽ ٣ُمْذٌر؟ ٩َمٿَمٹُمقُل: َٓ َيڅم َرب   َيڅم َرب 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل برقم (0661)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
 ىذا حديث حسن. :, وقال فيو(504)

 .(5364), واإلمام مسلم يف صحيحو (3433)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ُف َٓ ٢ُمٻْمَؿ ٣َمٻَمٿْمَؽ ا٬مٿَمْقَم، ٩َمَتْخُرُج ٔمٴَِمڅم٪َمڇمٌ  ٽمَڇًم، ٩َمڃمڀِمَّ ًَ  اهلل٩مٿِمپَمڅم: َأ٠ْمپَمُد َأْن َٓ إ٬َِمَف إَِّٓ  َ٘م

ٌُْدُه َوَرُٟمق٬ُمُف، ٩َمٿَمٹُمقُل: اْ٘مُيْ َوْزڀَمَؽ، ٩َمٿَمٹُمقُل: َيڅم َرب  َٰمڅم  ًدا ٣َم َوَأ٠ْمپَمُد َأنَّ ُُمَټمَّ

ِجالَِّت، ٩َمٹَمڅمَل: إڀِمََّؽ َٓ ُٕمٵْمٻَمُؿ، ٪َمڅمَل: ٩َمُتقَوُع   ً َهِذِه ا٬مٌٴَِمڅم٪َمڇُم َٰمَع َهِذِه ا٬م

ِجالَُّت   ً ِجالَُّت َوَٖمٹُمٻَمڈِم ا٬مٌٴَِمڅم٪َمڇُم، ٩َماَل  ا٬م  ً ڇٍم، ٩َمٴَمڅم٠َمڈِم ا٬م ڇٍم َوا٬مٌٴَِمڅم٪َمڇُم ِّم ٫َمٸمَّ ِّم ٫َمٸمَّ

ءٌ  شَيْثٹُمُؾ َٰمَع اْٟمِؿ اهللِ َرْ
(1)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي. ،

 ٰمًځم٬مڇم: هؾ ٕمقزن أ٣مَمل ا٬مٺمٸمڅمر؟

 :ًمٚمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن

ـْ ﴿ :أهن٤م شمقزن ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم إول: ـَ َوَٰم َؽ ا٬مَِّذي
ڈْم َٰمَقاِزيٽمُُف ٩َمځُمو٬مَئِ َٙمٸمَّ

پُمْؿ ٔمََِم ٫َمڅمڀُمقا ٔمِآيڅمٕمٽِمَڅم َيٵْمٻمټُِمقنَ  ًَ وا َأڀْمٸُم  . (6:إقمراف) ﴾َٙمِنُ

پُمْؿ ِّم َٗمپَمٽمََّؿ َٙمڅم٬مُِدوَن ﴿ ًَ وا َأڀْمٸُم ـَ َٙمِنُ َؽ ا٬مَِّذي
ڈْم َٰمَقاِزيٽمُُف ٩َمځُمو٬مَئِ ـْ َٙمٸمَّ َوَٰم

  قَن ـْ آَيڅمِت ُٕمْتَٛم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ  َٕمٻْمٸَمُح ُوُٗمقَهپُمُؿ ا٬مٽمَّڅمُر َوُهْؿ ٩مٿِمپَمڅم ٫َمڅمِْلُ ْ َٕمٺُم َأمَل

ُٔمقنَ  څم ُٕمٺَمذ   .(132-130:اعم١مُمٜمقن) ﴾٩َمٺُمٽمُْتْؿ ِِبَ

 -أن اًمٜمٌل-ريض اهلل قمٜمف-ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ] وّم ا٬مٌخڅمري وٰمًٻمؿ:

ا٬مًټم٥م يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم ٓ يڂمٕمك ٔمڅم٬مرٗمؾ ا٬مٶمٵمٿمؿ » :ىم٤مل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ْؿ َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ﴿ :يزن ٣مٽمد اهلل ٗمٽمڅمح ٔمٶمقوڇم وا٪مرؤا إن ٠متئؿ ٩َمال ڀُمٹِمٿمُؿ هَلُ

 [.(132ُمـ أي٦م :اًمٙمٝمػ) ﴾َوْزڀًمڅم
                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند (4033), وابن ماجو يف سننو (5306)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
 (, وقال فيو: ىذا حديث صحيح. 454الوادعي رمحو اهلل برقم ) لإلمام



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ط١ ٚايجالثٕٛ: َاذا تعتكد يف ايبعح ٚايٛقٛف ٚاحلطاب ٚأخر ايهتاب؟درايفكس٠ اخلاَ
 

  499 
 

  

واحلدي٨م ًمٞمس ٟمص أٟمف ٓ يقزن وإٟمام ومٞمف أن وزٟمف ٓ ُم٘مدار ًمف إذ ٓ 

 طمًٜم٤مت ًمف.

 (273-272) "ا٬متذ٫مرة"و٪مد رٗمح هذا ا٬مٹمقل ا٬مٹمر١مٌل رْحف اهلل ّم 
 ٪مڅمل:

وم٢من ىمٞمؾ أُم٤م وزن أقمامل اعم١مُمٜملم ومٔم٤مهر وضمٝمف ومت٘م٤مسمؾ احلًٜم٤مت سم٤مًمًٞمئ٤مت 

ومتقضمد طم٘مٞم٘م٦م اًمقزن واًمٙم٤مومر ٓ يٙمقن ًمف طمًٜم٤مت ومام اًمذي ي٘م٤مسمؾ سمٙمٗمره 

 وؾمٞمئ٤مشمف وأٟمك يتح٘مؼ ذم أقمامًمف اًمقزن؟

 ٩مڅمجلقاب أن ذ٬مؽ ٰمـ وٗمپم٥م:

أن اًمٙم٤مومر حُيي ًمف ُمٞمزان ومٞمقوع يمٗمره وؾمٞمئ٤مشمف ذم إطمدى يمٗمتٞمف  أ٘مدُهڅم:

صمؿ ي٘م٤مل ًمف هؾ ًمؽ ُمـ ـم٤مقم٦م شمْمٕمٝم٤م ذم اًمٙمٗم٦م إظمرى ومال ُيد ومٞمِم٤مل اعمٞمزان 

 ومؽمومع اًمٙمٗم٦م اًمٗم٤مرهم٦م وشم٘مع اعمِمٖمقًم٦م, ومٝمذه ظمٗم٧م ُمقازيٜمف وهذا فم٤مهر أي٦م.

وقمتؼ ممٚمقك  أن اًمٙم٤مومر يٙمقن ُمٜمف صٚم٦م إرطم٤مم وُمقاؾم٤مة اًمٜم٤مس ا٬مثڅمين:

وهمػمه٤م مم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًٚمؿ ًمٙم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م ومٛمـ يم٤مٟم٧م ًمف ُمثؾ هذه اخلػمات 

ُمـ اًمٙمٗم٤مر وم٢مهن٤م دمٛمع وشمقوع ذم ُمٞمزاٟمف همػم أن اًمٙمٗمر إذا ىم٤مسمٚمٝم٤م رضمح هب٤م. 

 اٟمتٝمك
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حي٤مؾمٌؽ وهق ُمٓمٚمع  ﴾َو٫َمٸملَٰ ٔمٽِمَڅم َ٘مڅمِٟم٥ٌِمَ :﴿-قمز وضمؾ-وىمد ىم٤مل اهلل 

ټَمُع ﴿:-قمز وضمؾ-قمغم فمقاهرك وسمقاـمٜمؽ, ىم٤مل اهلل  ًْ َٓ ڀَم څم  ٌُقَن َأڀمَّ ًَ َأْم حَيْ

ٌُقنَ  ُهْؿ َوڀَمْجَقاُهؿ َٔمَٛمَٰ َوُرُٟمٻُمٽمَڅم ٬َمَدُّْيِْؿ َيٺْمُت  . [53:اًمزظمرف] ﴾ِهَّ

َّڅم ٩مٿِمِف َوَيٹُمق٬ُمقَن َيڅم ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم  ى اْٚمُْجِرِٰم٥َم ُٰمٱْمٸِمٹِم٥َم ِِم َوُوِوَع ا٬ْمٺمَِتڅمُب ٩َمَٞمَ

 َٓ َّٓ َأْ٘مٲَمڅمَهڅم َوَوَٗمُدوا َٰمڅم َوْيٻَمَتٽمَڅم َٰمڅمِل َهَذا ا٬ْمٺمَِتڅمِب  َٓ ٫َمٌَِٜمًة إِ ُيٷَمڅمِدُر َصٷِمَٜمًة َو

َؽ َأَ٘مًدا َٓ َيٵْمٻمُِؿ َرٔمُّ ا َو  ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. [46 :اًمٙمٝمػ] ﴾٣َمټِمٻُمقا َ٘مڅمِضً

څم َٰمـ َٖمٹُمٻَمڈْم َٰمَقاِزيٽمُُف :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  اِوٿَمڇٍم  ىت٩َمځَمٰمَّ  ;٩َمپُمَق ِّم ٣ِمٿمٱَمڇٍم رَّ

ـْ َٙمٸمَّ  څم َٰم ُف َهڅمِوَيڇٌم  ڈْم َٰمَقاِزيٽمُُف َوَأٰمَّ  ﴾l ڀَمڅمٌر َ٘مڅمِٰمٿَمڇمٌ  َوَٰمڅم َأْدَراَك َٰمڅم ِهٿَمْف  ٩َمځُمٰمُّ

 . [13ـ3اًم٘م٤مرقم٦م]

ا َيَرُه  ٩َمټَمـ َيٶْمټَمْؾ ِٰمْثٹَمڅمَل :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٍة َٙمْٜمً َوَٰمـ َيٶْمټَمْؾ  َذرَّ

ا َيَرهُ  ٍة َذًّ  .[5ـ 4اًمزًمزًم٦م] ﴾ِٰمْثٹَمڅمَل َذرَّ

  :واًمٜم٤مس ذم اًمٙمت٤مب قمغم طم٤مًملمش: وأظمذ اًمٙمت٤مب» :٪مق٬مف 

څم ﴿ :-قمز وضمؾ-ُمـ ي٠مظمذ يمت٤مسمف سمٞمٛمٞمٜمف وهؿ اعم١مُمٜمقن ىم٤مل اهلل  إول: ٩َمځَمٰمَّ

ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف ٩َمٿَمٹُمقُل َهڅمُؤُم ا٪ْمَرُءوا ٫مَِتڅمٔمٿَِمْف  إيِن  ٢َمٽمَٽمڈُم َأين  ُٰماَلٍق  َٰم

څمٔمٿَِمفْ  ًَ  . [53ـ16احل٤مىم٦م﴾]ِ٘م

ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف :﴿-قمز وضمؾ-اهلل وىم٤مل  څم َٰم ْقَف حُيَڅمَٟمچُم  ;٩َمځَمٰمَّ ًَ ٩َم

ًٜما ًِ څمًٔمڅم َي ًَ  . [5ـ4آٟمِم٘م٤مق] ﴾ِ٘م
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َٓ ُيٵْمٻَمټُمقَن ﴿ :وىم٤مل ْؿ َو َؽ َيٹْمَرُءوَن ٫مَِتڅمَِبُ
ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف ٩َمځُمو٬مَئِ ٩َمټَم

 .[41 :اإلهاء] ﴾٩َمتٿِماًل 

قمز -٤مسمف سمِمامًمف ُمـ وراء فمٝمره وهؿ اًمٙمٗم٤مر ىم٤مل اهلل ُمـ ي٠مظمذ يمت ا٬مثڅمين:

ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف ٔمٱِِمََم٬مِِف ٩َمٿَمٹُمقُل َيڅم ٬َمٿْمَتٽمِل مَلْ ُأوَت ٫مَِتڅمٔمٿَِمْف :﴿-وضمؾ څم َٰم َومَلْ َأْدِر  َوَأٰمَّ

څمٔمٿَِمْف  ًَ  . [53ـ52احل٤مىم٦م] ﴾tَٰمڅم ِ٘م

ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف َوَراَء ٢َمپْمِرِه :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  څم َٰم ْقَف َيْد٣ُمق  َوَأٰمَّ ًَ ٩َم

ٌُقًرا   . [15ـ13آٟمِم٘م٤مق] ﴾َوَيٲْمَٛم َٟمٶِمًٜما lُٖم

وهذا اًمٙمت٤مب هق اًمٙمت٤مب اًمذي شمٙمت٥م ومٞمف أقمامل اًمٕمٌد ُمـ ظمػٍم وذ ىم٤مل 

ةٍ :﴿-قمز وضمؾ-اهلل   . [0:ؾم٠ٌم] ﴾َٓ َيٶْمُزُب ٣َمٽمُْف ِٰمْثٹَمڅمُل َذرَّ

َّٓ ٬َمَدْيِف :﴿-قمز وضمؾ-قمغم اًمٕمٌد ىم٤مل اهلل  ويمٚمف ُمًٓمقرٌ  څم َيٻْمٸِمُظ ِٰمـ ٪َمْقٍل إِ ٰمَّ

 .[15:ق] ﴾َر٪ِمٿمچٌم ٣َمتٿِمٌد 

ًٌڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٿم
ًِ َؽ ا٬ْمٿَمْقَم ٣َمٻَمٿْمَؽ َ٘م ًِ  :اإلهاء] ﴾ا٪ْمَرْأ ٫مَِتڅمَٔمَؽ ٫َمٸمل ٔمٽِمَٸْم

14]. 

َداُء َوَيْقَم حُي٧َْمُ َأ٣مْ ﴿ :-قمز وضمؾ-وشمِمٝمد اجلقارح قمغم اإلٟم٤ًمن, ىم٤مل اهلل 

َ٘متَّك إَِذا َٰمڅم َٗمڅمُءوَهڅم ٠َمپِمَد ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َٟمټْمٶُمپُمْؿ  اهلل إ٦َِم ا٬مٽمَّڅمِر ٩َمپُمْؿ ُيقَز٣ُمقَن 

ٻُمقِدِهْؿ مِلَ ٠َمپِمْدُٕمْؿ ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم  َوَأْٔمٲَمڅمُرُهْؿ َوُٗمٻُمقُدُهْؿ ٔمََِم ٫َمڅمڀُمقا َيٶْمټَمٻُمقَن  َو٪َمڅم٬ُمقا جِلُ

ٍة َوإ٬َِمٿْمِف ُٕمْرَٗمٶُمقَن  ٪َمڅم٬ُمقا َأڀْمٴَمٹَمٽمَڅم اهلل ا٬مَِّذي َأڀْمٴَمَؼ ٫ُمؾَّ  َل َٰمرَّ ٍء َوُهَق َٙمٻَمٹَمٺُمْؿ َأوَّ َرْ
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  ُٗمٻُمقُد٫ُمْؿ َٓ َٓ َأْٔمٲَمڅمُر٫ُمْؿ َو وَن َأْن َيٱْمپَمَد ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َٟمټْمٶُمٺُمْؿ َو َتِٞمُ ًْ َوَٰمڅم ٫ُمٽمُْتْؿ َٕم

َّڅم َٕمٶْمټَمٻُمقَن  َٓ َيٶْمٻَمُؿ ٫َمثًِٜما ِِم ـْ ٢َمٽمَٽمُْتْؿ َأنَّ اهلل 
٢َمٽمُّٺُمُؿ ا٬مَِّذي ٢َمٽمَٽمُْتْؿ َوَذ٬مِٺُمْؿ  َو٬َمٺمِ

ـَ  ي څمِهِ ـَ اْْلَ ٌَْحُتْؿ ِٰم ٺُمْؿ َأْرَدا٫ُمْؿ ٩َمځَمْص  . [50, 16 :ومّمٚم٧م] ﴾ٔمَِرٔم 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  وذم طمدي٨م َأَٟمسِ  ٫ُمٽمَّڅم ٣ِمٽمَْد َرُٟمقل اهلل » :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ـْ  ٩َمٳَمِحَؽ ٩َمٹَمڅمَل َهْؾ َٕمْدُروَن ِٰمؿَّ َأْوَحُؽ ٪َمڅمَل ٪ُمٻْمٽمَڅم اهلل ورٟمق٬مف َأ٣ْمٻَمُؿ ٪َمڅمَل ِٰم

ـْ ا٬مٵمُّٻْمِؿ ٪َمڅمَل َيٹُمقُل َٔمَٛم ٪َمڅمَل ٩َمٿَمٹُمقُل  ْ جُتِْريِن ِٰم ُف َيٹُمقُل َيڅم َرب  َأمَل ٌِْد َرٔمَّ ٌَڇِم ا٬ْمٶَم ُِمَڅم١َم

َؽ ا٬ْمٿَمْقَم ٣َمٻَمٿْمَؽ  ًِ َّٓ ٠َمڅمِهًدا ِٰمٽم ل ٪َمڅمَل ٩َمٿَمٹُمقُل ٫َمٸمل ٔمٽِمٸَْم َٓ ُأِٗمٿمُز ٣َمَٛم ڀَمٸْمِز إِ ٩َمڃميِن  

َْر٫َمڅمڀمِِف اڀْمٴمٹِِمل ٠َمپِمٿمًدا وَ  ِٕ ٔمڅِم٬ْمٺمَِراِم ا٬ْمٺَمڅمٕم٥ٌَِِم ٠ُمپُمقًدا ٪َمڅمَل ٩َمٿُمْخَتُؿ ٣َمَٛم ٩مٿِمِف ٩َمٿُمٹَمڅمُل 

َـّ َوُٟمْحٹًمڅم  ٪َمڅمَل ٩َمَتٽمْٴمُِؼ ٔمځَِم٣ْمََم٬مِِف ٪َمڅمَل ُٖمؿَّ َُيَٛمَّ َٔمٿْمٽمَُف َؤَم٥ْمَ ا٬ْمٺَماَلِم ٪َمڅمَل ٩َمٿَمٹُمقُل ُٔمٶْمًدا ٬َمٺُم

َـّ ٫ُمٽمڈُْم ُأڀَمڅمِوُؾ  ش٩َمٶَمٽمْٺُم
(1)

 رضمف ُمًٚمؿ.أظم

أي أقمت٘مد أن اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر وُم٤م ومٞمف طمؼ ش: اقمت٘مد أٟمف طمٌؼ » :وىمقًمف

قمز -وُم٤م أظمؼم اهلل ط أظمؼم قمٜمف وأظمؼم قمٜمف َرؾُمقل اهلل  -قمز وضمؾ-ٕن اهلل 

 وصح قمٜمف ومٝمق طمٌؼ.ط سمف وأظمؼم قمٜمف رؾمقًمف  -وضمؾ

 أي قمغم إصم٤ٌمت اًمٌٕم٨م ُمـ اًم٘مرآن. ش: واًمدًمٞمؾ» :٪مق٬مف 

                                                           

 .(5636)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٌْٶَمُثقا﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ ُي ـَ ٫َمٸَمُروا َأْن ٬َم أي أهنؿ يمذسمقا سم٤مًمٌٕم٨م  ﴾:َز٣َمَؿ ا٬مَِّذي

واًمزقمؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م ي٠ميت قمغم إُمر اًمذي يٙمقن ُمٌٜمل قمغم اًمٔمـ واًمِمؽ 

 زقمٛمقا أن ًمـ يٌٕمثقا أي ُمـ ىمٌقرهؿ سمٕمد ُمقهتؿ.

٫ُمٽْمڈُم ٪َمٿْمٽمًڅم ِّم اجَلڅمِهٻمٿِمَّڇِم، » :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-ُم٤م ضم٤مء قمـ ظم٤ٌمب  وٰمثٻمف:

، ٩َمځَمَٕمٿْمُتُف َإَٔمٹَمڅمَوڅمُه، ٪َمڅمَل  ٫َمڅمَن ِٓم ٣َمَٛم ا٬مٶَمڅمصِ وَ  ـٌ ـِ َوائٍِؾ َدْي َٓ ُأ٣ْمٴمٿِمَؽ َ٘متَّك  :ْٔم

َؿ، ٩َمٹُمٻْمڈُم  ٍد َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ َٓ َأ٫ْمٸُمُر َ٘متَّك ُيټِمٿمَتَؽ اهلل، ُٖمؿَّ » :َٕمٺْمٸُمَر ٔمټُِمَحټمَّ

ٌْٶَمډَم  ًٓ َوَو٬َمًدا ٩َمځَم٪ْمٳِمٿمَؽ،  :، ٪َمڅمَل شُٕم ځُموَٕمك َٰمڅم ًَ َد٣ْمٽمِل َ٘متَّك َأُٰمقَت َوُأْٔمٶَمډَم، ٩َم

ٻَمَع ا٬مٷَمٿْمچَم َأُم ﴿ :٩َمٽمََز٬َمڈْم  ًٓ َوَو٬َمًدا، َأ١مَّ ُوَٕم٥َمَّ َٰمڅم َٕ َأ٩َمَرَأْيڈَم ا٬مَِّذي ٫َمٸَمَر ٔمِآَيڅمٕمٽِمَڅم َو٪َمڅمَل 

ـِ ٣َمپْمًدا ْْحَ َذ ٣ِمٽمَْد ا٬مرَّ َ ﴾اُتَّ
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

ـْ قَم٤مِيَِم  صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -َيڅم رٟمقل اهلل » :ىُمْٚم٧ُم  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-٦َم وقَم

ٺم٥َِم، ٩َمپَمْؾ -وٟمٻمؿ ًْ
ِ ِ٘مَؿ، َوُيٴْمٶِمُؿ اٚمْ څمِهٻمٿِمَّڇِم َيٲِمُؾ ا٬مرَّ ـُ ُٗمْد٣َمڅمَن ٫َمڅمَن ِّم اجْلَ ، أْم

ْ َيٹُمْؾ َيْقًٰمڅم" :َذاَك ڀَمڅم٩مٶُِمُف؟ ٪َمڅمَل  ُف مَل َيْقَم  َرب  ا٨ْمٸِمْر ِٓم َٙمٴمٿِمَئتِل﴿ :َٓ َيٽمٸَْمٶُمُف، إڀِمَّ

ـِ  ي ش﴾ا٬مد 
 (2).  

                                                           

 .(5462), واإلمام مسلم يف صحيحو (5361)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(514)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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أن اًمٙمٗم٤مر ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر وإٟمام يْمٞمٗمقن ذًمؽ إمم  ٩مڅم٬مٱمڅمهد:

َو٪َمڅم٬ُمقا َٰمڅم ِهَل ﴿ :خمؼًما قمـ شمٕمجٌٝمؿ ُمـ اإلقم٤مدة -قمز وضمؾ-اًمدهر, ىم٤مل اهلل 

ْهرُ  َّٓ ا٬مدَّ ڀْمٿَمڅم ڀَمټُمقُت َوڀَمْحٿَمڅم َوَٰمڅم ُُّيْٻمٺُِمٽمَڅم إِ َّٓ َ٘مٿَمڅمُٕمٽمَڅم ا٬مدُّ
 . [54 :اجل٤مصمٞم٦م] ﴾إِ

ٌْٶُمقُٖمقَن َٙمٻْمٹًمڅم :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  څم ٚمََ َو٪َمڅم٬ُمقا َأإَِذا ٫ُمٽمَّڅم ٣ِمٵَمڅمًٰمڅم َوُر٩َمڅمًٕمڅم َأإڀِمَّ

 . [46:آهاء] ﴾َٗمِديًدا

طمٞم٨م يم٤مٟمقا يًتٌٕمدون اًمٌٕم٨م وهلذا دمد أن اًمًقر اعمٙمٞم٦م شمتٙمٚمؿ قمغم 

ٝم٦م هلؿ سم٠مدًم٦م ٓ شمٌ٘مك ُمٕمٝم٤م ؿمٌ -قمز وضمؾ-ُم٠ًمًم٦م اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر وي٘مرره اهلل 

 عمٕمرض.

ٿمِل ا٬ْمٶِمٵَمڅمَم :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  َب ٬َمٽمَڅم َٰمَثاًل َوڀَمِزَ َٙمٻْمٹَمُف ٪َمڅمَل َٰمـ حُيْ َوَضَ

ٍة َوُهَق ٔمٺُِمؾ  َٙمٻْمٍؼ ٣َمٻمٿِمٌؿ  َوِهَل َرِٰمٿمٌؿ  َل َٰمرَّ ٿمِٿمپَمڅم ا٬مَِّذي َأڀمٱَمځَمَهڅم َأوَّ ا٬مَِّذي ٪ُمْؾ حُيْ

َْٙمَيِ ڀَمڅمًرا ٩مَ  ْٕ َجِر ا ـَ ا٬مٱمَّ َأَو٬َمٿْمَس ا٬مَِّذي ڃمَِذا َأڀْمُتْؿ ِٰمٽمُْف ُٕمق٪ِمُدوَن َٗمٶَمَؾ ٬َمٺُمْؿ ِٰم

ُق ا٬ْمٶَمٻمٿِمؿُ  الَّ ٻُمَؼ ِٰمْثٻَمپُمْؿ َٔمَٛم َوُهَق اْْلَ َْرَض ٔمٹَِمڅمِدٍر ٣َمَٛم َأْن ََيْ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ  ﴾َٙمٻَمَؼ ا٬م

 . [46ـ45يس]

څمُن َٰمڅم َأ٫ْمٸَمَرُه ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ًَ ڀْم ٍء َٙمٻَمٹَمُف  ٪ُمتَِؾ اإْلِ ـْ َأي  َرْ ـْ ڀُمٴْمٸَمڇٍم  ِٰم ِٰم

َرُه  ُه  َٙمٻَمٹَمُف ٩َمٹَمدَّ َ ٌٿِمَؾ َينَّ ًَّ ُه  ُٖمؿَّ ا٬م هُ  ُٖمؿَّ َأَٰمڅمَٕمُف ٩َمځَم٪ْمَٝمَ  ﴾ُٖمؿَّ إَِذا ٠َمڅمَء َأڀْم٧َمَ

 . [55 - 14 :قمٌس]
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َك ُٟمًدى :﴿-قمز وضمؾ-وي٘مقل اهلل  څمُن َأْن ُيْٞمَ ًَ ڀْم
چُم اإْلِ ًَ ْ َيُؽ  َأحَيْ َأمَل

ـْ َٰمٽمِلر ُيټْمٽمَك  ى  ڀُمٴْمٸَمڇًم ِٰم قَّ ًَ ْوَٗم٥ْمِ  ُٖمؿَّ ٫َمڅمَن ٣َمٻَمٹَمڇًم ٩َمَخٻَمَؼ ٩َم ٩َمَجٶَمَؾ ِٰمٽمُْف ا٬مزَّ

ڀُْمَثك ْٕ ٫َمَر َوا ٿمَِل اٚمَْْقَٕمكَٰ ا٬مذَّ َؽ ٔمٹَِمڅمِدٍر ٣َمَٛمَٰ َأن حُيْ
٬مِ  . [03 -43:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾َأ٬َمٿْمَس َذَٰ

وهذا إظم٤ٌمر سم٠من إقم٤مدة اًمٜمِم٠مة ًمٞم٧ًم سم٠مصٕم٥م ُمـ اسمتدأه٤م وم٢مذا يم٤من اًمذي 

أوضمدهؿ ُمـ اًمٕمدم مل يٕمجزه ذًمؽ ومٛمـ سم٤مب أومم إطمٞم٤مؤهؿ سمٕمد اعمقت 

٥م اًمٜم٤مس ُمـ قمج٥م اًمذٟم٥م يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وُيريمه

ڀَمچِم » : َّٓ ٣َمْجچَم ا٬مذَّ اُب، إِ َ  آَدَم َيځْم٫ُمٻُمُف ا٬مٞمُّ
ـِ چُم  ٫ُمؾُّ أْم شِٰمٽمُْف، ُٙمٻمَِؼ َو٩مٿِمِف ُيَر٫مَّ

(1)
 

 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة 

ٌَّڂُمنَّ ٔمََِم ٣َمټِمٻْمُتؿْ ﴿ :٪مق٬مف َـّ ُٖمؿَّ ٬َمُتٽمَ ٌْٶَمثُ أُمره اهلل أن ي٘مًؿ  ﴾:٪ُمْؾ َٔمَٛم َوَرب  ٬َمتُ

 قمغم أُمريـ: 

 أهنؿ ؾمٞمٌٕمثقن ُمـ ىمٌقرهؿ وأيمده سم٤مًم٘مًؿ وٓم اًم٘مًؿ واًمٜمقن.  إول:

ٌَّڂُمنَّ ٔمََِم ٣َمټِمٻْمتُؿْ » وا٬مثڅمين:  أي ختؼمون وحت٤مؾمٌقن قمغم ُم٤م قمٛمٚمتؿ.  ش:ُٖمؿَّ ٬َمُتٽمَ

ٜمٌ » ًِ أي أن اًمٌٕم٨م واحل٤ًمب يًػم قمغم اهلل ومال يٕمجزه  ش:َوَذ٬مَِؽ ٣َمَٛم اهلل َي

 رء. 

 

                                                           

 .(5622)مسلم يف صحيحو , واإلمام (4602)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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٣مٛم أن يٹمًؿ ٣مٛم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ڀمٌٿمف  -٣مز وٗمؾ-و٪مد أٰمر اهلل 

 ٖمالٖمڇم أٰمقر ّم ا٬مٹمرآن: 

تَٽمٌُِئقڀَمَؽ َأَ٘مؼ  ُهَق ٪ُمْؾ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ول: أن ا٬مٹمرآن ٘مؼ،إ  ًْ َوَي

ـَ  ؼ  َوَٰمڅم َأڀمُتؿ ٔمټُِمٶْمِجِزي ُف َْلَ  .[20:يقٟمس] ﴾إِي َوَرب  إڀِمَّ

ـْ ُيٌْٶَمُثقا ٪ُمْؾ َٔمَٛم َوَرب  ﴿ ا٬مثڅمين: ٣مٛم ا٬مٌٶمډم: ـَ ٫َمٸَمُروا َأْن ٬َم َز٣َمَؿ ا٬مَِّذي

َـّ  ٌْٶَمُث  .﴾٬َمُت

څم٣َمڇُم ٪ُمْؾ َٔمَٛم ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًڅم٣مڇم،ا٬مثڅم٬مډم: ا٬م ًَّ َٓ َٕمځْمٕمٿِمٽمَڅم ا٬م ـَ ٫َمٸَمُروا  َو٪َمڅمَل ا٬مَِّذي

 .[0 :ؾم٠ٌم] ﴾َوَرب  ٬َمَتځْمٕمٿَِمٽمَّٺُمؿ

أي وم٠مقمرض قمٜمٝمؿ واٟمتٔمر هبؿ  ش:﴾٩َمَتَقلَّ ٣َمٽمْپُمؿْ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف 

ًٓ ضمًٞماًم.  يقًُم٤م قمٔمٞماًم وهق

اعِ ﴿ :ىمقًمف طملم يٜمٗمخ ذم  -قمٚمٞمف اًمًالم-إهاومٞمؾ  ﴾:َيْقَم َيْدُع ا٬مدَّ

َٓ ٣ِمَقَج ٬َمفُ ﴿ :-قمز وضمؾ-اًمّمقر, ًم٘مقًمف  ا٣ِمَل   :ـمف] ﴾َيْقَٰمئٍِذ َيتٌَّٶُِمقَن ا٬مدَّ

135]  

ٺُمرٍ ﴿ :ىمقًمف ٍء ڀمُّ وهذا يٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٞم٨م يدقمقن إمم أُمٍر  ﴾:إ٦َِم َرْ

 يًتٜمٙمروٟمف ويتخقومقٟمف.
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ٶًمڅم َأْٔمٲَمڅمُرُهؿْ ﴿ :ىمقًمف  شمٜمٔمر إمم إقمغم وٓ شمٖمٛمض, وأصقاهتؿ يمام  ﴾:ُٙمٱمَّ

څم﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًً َّٓ َُهْ ټَمُع إِ ًْ ـِ ٩َماَل َٕم ْْحَ َْصَقاُت ٬مٻِمرَّ ْٕ  :ـمف] ﴾َوَٙمٱَمٶَمڈِم ا

135] . 

َـّ اهلل ٨َمڅم٩ماًِل ﴿سم٘مقًمف  -قمز وضمؾ-ُمـ ؿمدة اخلقف يمام أظمؼم اهلل  ٌَ ًَ َٓ ََتْ َو

َْٔمٲَمڅمُر  ٣َمَمَّ َيٶْمټَمُؾ ا٬مٵمَّڅمٚمُِقَن  ْٕ ُرُهْؿ ٬مٿَِمْقٍم َٕمٱْمَخُص ٩مٿِمِف ا ََم ُيڂَمٙم  ٓ َيرَٕمدُّ  إڀِمَّ

 . [40 -45:اسمراهٞمؿ] ﴾إ٬َِمٿمپِمؿ ١َمر٩ُمپُمؿ َوَأ٩مئَِدُِتُؿ َهقاء

 ٓ يرشمد اًمٞمٝمؿ ـمرومٝمؿ وأومئدهتؿ هقاء ُمـ ؿمدة ختقومٝمؿ مم٤م ي٘مدُمقن قمٚمٞمف.

َ ﴿ -قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل   ْٕ َْرُض ٨َمْٜمَ ا ْٕ ُل ا ٌَدَّ ََمَواُت َيْقَم ُٕم ًَّ ْرِض َوا٬م

څمرِ   . [45:اسمراهٞمؿ] ﴾َؤَمَرُزوا هللَِِّ ا٬ْمَقاِ٘مِد ا٬ْمٹَمپمَّ

أيـ يٙمقن اًمٜم٤مس يقم شمٌدل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمد ؾمئؾ اًمٜمٌل

شّم ٢مٻمټمڇم دون اجلن» :إرض همػم إرض ىم٤مل
أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ  ,(1)

 .-ريض اهلل قمٜمف-صمقسم٤من 

َّٓ َٕمَرىَٰ ٩مٿِمپَمڅم ٣ِمَقًٗمڅم :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  وٕمٺمقن ٘م٥م ٕمٌدل ٰمًتقيڇم،

َٓ َأْٰمًتڅم  . [134:ـمف] ﴾َو

ٽمَت٧ِمٌ ﴿ :٪مق٬مف ُْؿ َٗمَراٌد ٰمُّ َْٗمَداِث ٫َمځَمهنَّ ْٕ ـَ ا ٶًمڅم َأْٔمٲَمڅمُرُهْؿ ََيُْرُٗمقَن ِٰم  ﴾ُٙمٱمَّ

 . [4:اًم٘مٛمر]

                                                           

 . (012)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٌَْد اهلل  َيرٗمقن ٰمـ ا٬مٹمٌقر ٘مٿمډم يٽمٌتقن ٫مَم ٕمٽمٌڈم ا٬مٌٹمٻمڇم: ومٗمل طمدي٨م قَم

ـَ قَمْٛمٍرو ُف  -َأْو ٪َمڅمَل ُيٽمِْزُل اهلل  -ُٖمؿَّ ُيْرِٟمُؾ اهلل » :-ريض اهلل قمٜمف-سْم َٰمٴَمًرا ٫َمځَمڀمَّ

څمكُّ  -ا٬مٴمَّؾُّ َأِو ا٬مٵم ؾُّ  څمُد ا٬مٽمَّڅمِس، ُٖمؿَّ ُيٽمٸَْمُخ ٩مٿِمِف  -ڀُمٶْمََمُن ا٬مٱمَّ ًَ ٌُڈُم ِٰمٽمُْف َأْٗم ٩َمَتٽمْ

َ  :ُأْٙمَرى، ٩َمڃمَِذا ُهْؿ ٪ِمٿَمڅمٌم َيٽمْٵُمُروَن، ُٖمؿَّ ُيٹَمڅمُل  ٺُمْؿ، َيڅم َأُّيُّ څم ا٬مٽمَّڅمُس َهٻُمؿَّ إ٦َِم َرٔم 

ُئق٬ُمقَن، ٪َمڅمَل  ًْ ُْؿ َٰم ـْ ٫َمْؿ؟  :َأْٙمِرُٗمقا َٔمٶْمډَم ا٬مٽمَّڅمِر، ٩َمٿُمٹَمڅمُل  :ُٖمؿَّ ُيٹَمڅمُل  :َو٪ِمٸُمقُهْؿ إهِنَّ ِٰم

ٶَمُؾ ا٬ْمِق٬ْمَدانَ  :٩َمٿُمٹَمڅمُل  ٶِم٥َم، ٪َمڅمَل ٩َمَذاَك َيْقَم ََيْ ًْ
ٶَمڇًم َوٕمِ ًْ

ٶَمَِمَئڇٍم َوٕمِ ًْ
ـْ ٫ُمؾ  َأ٬ْمٍػ ٕمِ  ِٰم

ـْ َٟمڅمٍق  ًٌڅم، َوَذ٬مَِؽ َيْقَم ُيٺْمٱَمُػ ٣َم (1) ش٠ِمٿم
. 

  وين٣مقن ٘مڅمل ٙمروٗمپمؿ إ٦م أرض اٚمح٧م: 

ُْؿ إ٦َِم :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ا٣ًمڅم ٫َمځَمهنَّ َْٗمَداِث ِهَ ْٕ ـَ ا َيْقَم ََيُْرُٗمقَن ِٰم

ا٬مَِّذي ٫َمڅمڀُمقا َٙمڅم٠ِمٶَمڇًم َأْٔمٲَمڅمُرُهْؿ َٕمْرَهٹُمپُمْؿ ِذ٬مَّڇٌم َذ٬مَِؽ ا٬ْمٿَمْقُم  ڀُمٲُمچٍم ُيق٩مٳُِمقَن 

 , ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م.[40 -44:اعمٕم٤مرج] ﴾ُيق٣َمُدونَ 

ٽمَت٧ِمٌ ﴿ ُْؿ َٗمَراٌد ٰمُّ  أي ًمٙمثرهتؿ طمٞم٨م حينم إوًمقن وأظمرون. ﴾:٫َمځَمهنَّ

پْمٴمٶِِم٥مَ ﴿  أي ُمنقملم إلضم٤مسم٦م اًمٜمداء. ﴾:ٰمُّ

اعِ ﴿   :اًمذي ي٠مُمرهؿ سم٤محلْمقر ًمٚمٛمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ ﴾:إ٦َِم ا٬مدَّ

 طملم حيي قمذاهبؿ.  ﴾:٩مُِرونَ َيٹُمقُل ا٬ْمٺَمڅم﴿

                                                           

 .(5643)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ اخلاَط١ ٚايجالثٕٛ: َاذا تعتكد يف ايبعح ٚايٛقٛف ٚاحلطاب ٚأخر ايهتاب؟د
 

  509 
 

  

ـَ ﴿ :-قمز وضمؾ-ؿمديد, يمام ىم٤مل اهلل  ﴾:َهـَذا َيْقٌم ٣َمِنٌ ﴿ قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري

ػمٍ  ًِ  . [13 :اعمدصمر] ﴾هَمػْمُ َي

 و٩مٶمال أڀمف يقم ٠مديد ٟٓمٿمَم ٣مٛم ا٬مٺمٸمڅمر ٚمڅم ٩مٿمف ٰمـ إهقال: 

ّٓ َٕمځمويٻَمُف َيقَم َيځمت :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ـَ َهؾ َيٽمٵُمروَن إِ َٕمځمويٻُمُف َيٹمقُل ا٬مَّذي

ٽمڅم ٔمڅِمَْلؼ  ٩َمپَمؾ ٬َمٽمڅم ِٰمـ ٠ُمٸَمٶمڅمَء ٩َمٿَمٱمٸَمٶمقا ٬َمٽمڅم َأو  ڀَمًقُه ِٰمـ ٪َمٌُؾ ٪َمد ٗمڅمَءت ُرُٟمُؾ َرٔم 

پُمؿ َوَوؾَّ ٣َمٽمپُمؿ ٰمڅم ٫مڅمڀمقا  ًَ ڀُمَردُّ ٩َمٽمَٶمټَمَؾ ٨َمَٜم ا٬مَّذي ٫ُمٽمّڅم ڀَمٶمټَمُؾ ٪َمد َٙمِنوا َأڀمٸُم

 . [20:آقمراف] ﴾َيٸمَٞمونَ 

ٌء ٣َمٵمٿِمؿٌ  َيڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم څم٣َمڇِم َرْ ًَّ ٺُمْؿ إِنَّ َز٬ْمَز٬َمڇَم ا٬م ٹُمقا َرٔمَّ َڅم ا٬مٽمَّڅمُس إمَّ  ﴾َأُّيُّ

 .[1 :احل٩م]

ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټِمٿمٽمِفِ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف څم َٰم  هذا ذم طمؼ اعم١مُمـ. ﴾:٩َمځَمٰمَّ

ًٜما﴿ ًِ څمًٔمڅم َي ًَ ْقَف حُيَڅمَٟمچُم ِ٘م ًَ  وهق اًمٕمرض يمام شم٘مدم.  ﴾:٩َم

وًراَوَيٽمٹَْمٻمچُِم ﴿  ُمًتٌنًما سمام رأى ووقمد سمف. ﴾:إ٦َِم َأْهٻمِِف َٰمْنُ

ـْ ُأوِتَ ٫مَِتڅمَٔمُف َوَراَء ٢َمپْمِرهِ ﴿ څم َٰم  وهذا ذم طمؼ اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ.  ﴾:َوَأٰمَّ

ٌُقًرا﴿ ْقَف َيْد٣ُمق ُٖم ًَ يدقمق قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر, عم٤م يرى ُمـ  ﴾:٩َم

 اخلزي واًمٗمْمٞمح٦م. 

ٌُقًرا ٫َمثًِٜمآَّ َٕمْد٣ُمقا ا:﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٌُقًرا َواِ٘مًدا َواْد٣ُمقا ُٖم  ﴾٬ْمٿَمْقَم ُٖم

 . [14:اًمٗمرىم٤من]
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أي حتٞمط سمف اًمًٕمػم ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م, وهذا ضمزاء ُم٤م  ﴾:َوَيٲْمَٛم َٟمٶِمًٜما﴿

 ىمدُمقا. 

څمًٔمڅم  َٗمَزاًء ِو٩َمڅم٪ًمڅم :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ًَ َٓ َيْرُٗمقَن ِ٘م ُْؿ ٫َمڅمڀُمقا   إهِنَّ

أًمڅم  ُٔمقا ٔمِآَيڅمٕمٽِمَڅم ٫مِذَّ ٍء َأْ٘مٲَمٿْمٽمَڅمُه ٫مَِتڅمًٔمڅم  ىئَو٫َمذَّ ـْ ڀَمِزيَد٫ُمْؿ َو٫ُمؾَّ َرْ ٩َمُذو٪ُمقا ٩َمٻَم

َّٓ ٣َمَذأًمڅم  . [03ـ53اًمٜم٠ٌم] ﴾إِ

 وهق يقم ٣مٵمٿمؿ ٕمٌداه أهقال ٣مٵمٿمټمڇم ٰمـ ٕمٱمٹمؼ ا٬مًَمء:

ٌُْثقِث ﴿ ٌَڅم َيْقَم َيٺُمقُن ا٬مٽمَّڅمُس ٫َمڅم٬ْمٸَمَراِش اٚمَْ ـِ َوَٕمٺُمقُن اجْلِ ُل ٫َمڅم٬ْمٶِمپْم

 . [2:اًم٘م٤مرقم٦م] ﴾اٚمَْٽمٸُمقشِ 

َهڅمِن ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ََمُء ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم َوْرَدًة ٫َمڅم٬مد  ًَّ ڈِم ا٬م ِء  ٩َمڃمَِذا اڀْمٱَمٹمَّ َٓ ٩َمٌځَِمي  آ

َٔمڅمِن  ٺُمََم ُٕمٺَمذ  َٓ َٗمڅمن   َرٔم  ـْ َذڀْمٌِِف إڀِْمٌس َو ځَمُل ٣َم ًْ َٓ ُي ٺُمََم  ٩َمٿَمْقَٰمئٍِذ  ِء َرٔم  َٓ ٩َمٌځَِمي  آ

َٔمڅمِن   . [43 - 04 :اًمرمحـ] ﴾ُٕمٺَمذ 

َرْت ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ټْمُس ٫ُمق  َوإَِذا  َوإَِذا ا٬مٽمُُّجقُم اڀْمٺَمَدَرْت  إَِذا ا٬مٱمَّ

ْت  َ ٌَڅمُل ُٟمٜم 
ْت  َوإَِذا ا٬ْمٶِمٱَمڅمُر ٣ُمٴم ٻَمڈْم  اجْلِ َوإَِذا  َوإَِذا ا٬ْمُقُ٘مقُش ُ٘م٧ِمَ

َرْت  َٗمڈْم  ا٬ْمٌَِحڅمُر ُٟمج  ٔمځَِمي   َوإَِذا اٚمَْْقُءوَدُة ُٟمئِٻَمڈْم  َوإَِذا ا٬مٽمُّٸُمقُس ُزو 

ْت  َذڀْمچٍم ٪ُمتٻَِمڈْم  ُحُػ ڀُم٧ِمَ ََمُء ٫ُمٱِمٴَمڈْم  َوإَِذا ا٬مٲمُّ ًَّ ِحٿمُؿ  َوإَِذا ا٬م َوإَِذا اجْلَ

َرْت  ٽمَّڇُم ُأْز٬مٸَِمڈْم  ُٟمٶم  ْت ٣َمٻمټَِمڈْم ڀَمٸمْ  َوإَِذا اجْلَ  - 1 :اًمتٙمقير] ﴾ٌس َٰمڅم َأْ٘مَيَ

14]. 
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ََمُء اڀْمٸَمٴَمَرْت ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ًَّ َوإَِذا  َوإَِذا ا٬ْمٺَمَقا٫مچُِم اڀْمَتَثَرْت  إَِذا ا٬م

َرْت  ٌُقُر ُٔمٶْمثَِرْت  ا٬ْمٌَِحڅمُر ٩ُمج  َرْت َوإَِذا ا٬ْمٹُم َٰمڈْم َوَأٙمَّ  ﴾ ٣َمٻمټَِمڈْم ڀَمٸْمٌس َٰمڅم ٪َمدَّ

 [2 - 1 :آٟمٗمٓم٤مر]

أي حينم يمؾ أٟم٤مس ُمع  ش:َيقَم ڀَمد٣مق ٫ُمؾَّ ُأڀمڅمٍس ٔمڃِمِٰمڅمِٰمپِمؿ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

 إُم٤مُمٝمؿ اًمذي يم٤مٟمقا يٕمٌدوٟمف. 

ََيْټَمُع اهلل ا٬مٽمَّڅمَس » ّم ا٬مٲمحٿمح٥م: -ريض اهلل ٣مٽمف-٩مٸمل ٘مديډم أب هريرة 

ټْمَس  :َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٩َمٿَمٹُمقُل  ٌُُد ا٬مٱمَّ ـْ ٫َمڅمَن َيٶْم ٌُُد ٠َمٿْمًئڅم ٩َمٻْمٿَمتٌَّٶِْمُف، ٩َمٿَمتٌَُِّع َٰم ـْ ٫َمڅمَن َيٶْم َٰم

ٌُُد ا٬مٴمََّقا٨ِمٿمڈَم  ـْ ٫َمڅمَن َيٶْم ٌُُد ا٬ْمٹَمټَمَر ا٬ْمٹَمټَمَر، َوَيتٌَُِّع َٰم ـْ ٫َمڅمَن َيٶْم ټْمَس، َوَيتٌَُِّع َٰم ا٬مٱمَّ

ڇُم ٩مٿِمپَمڅم ُٰمٽمَڅم٩مٹِمُ  ُٰمَّ ْٕ ٌْٹَمك َهِذِه ا ٌَڅمَرَك َوَٕمٶَمڅم٦َم ِّم ا٬مٴمََّقا٨ِمٿمڈَم، َوَٕم قَهڅم، ٩َمٿَمځْمٕمٿِمپِمُؿ اهلل َٕم

ٺُمْؿ، ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  :ُصقَرٍة ٨َمْٜمِ ُصقَرٕمِِف ا٬مَّتِل َيٶْمِر٩ُمقَن، ٩َمٿَمٹُمقُل  ڀَمٶُمقُذ ٔمڅِمهلل  :َأڀَمڅم َرٔمُّ

ٽمَڅم ٣َمَر٩ْمٽمَڅمُه، ٩َمٿَمځْمٕمٿِمپِمؿُ  ٽمَڅم، ٩َمڃمَِذا َٗمڅمَء َرٔمُّ اهلل َٕمٶَمڅم٦َم ِّم  ِٰمٽمَْؽ، َهَذا َٰمٺَمڅمڀُمٽمَڅم َ٘متَّك َيځْمٕمٿِمَٽمَڅم َرٔمُّ

ٺُمْؿ، ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  :ُصقَرٕمِِف ا٬مَّتِل َيٶْمِر٩ُمقَن، ٩َمٿمٹَُمقُل  ٽمَڅم ٩َمٿَمتٌَّٶُِمقڀَمُف  :َأڀَمڅم َرٔمُّ َأڀْمڈَم َرٔمُّ

ـْ َُيٿِمزُ  َل َٰم تِل َأوَّ اُط َٔم٥ْمَ ٢َمپْمَرْي َٗمپَمٽمََّؿ، ٩َمځَم٫ُمقُن َأڀَمڅم َوُأٰمَّ َ ُب ا٬مٮم  ، وّم شَوُيْيَ

ـْ » :٬مٸمظ ٽمَڅم ٣َم ـْ  َيٺْمٱِمُػ َرٔمُّ ٌْٹَمك ٫ُمؾُّ َٰم ـٍ َوُٰمڂْمِٰمٽمَڇٍم، ٩َمٿَم ُجُد ٬َمُف ٫ُمؾُّ ُٰمڂْمِٰم ًْ َٟمڅم٪ِمِف، ٩َمٿَم

ٌَٹًمڅم  ُجَد، ٩َمٿَمٶُمقُد ٢َمپْمُرُه ١َم ًْ ڀْمٿَمڅم ِرَيڅمًء َوُٟمټْمٶَمڇًم، ٩َمٿَمْذَهچُم ٬مٿَِم ُجُد ِّم ا٬مدُّ ًْ ٫َمڅمَن َي
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َيْقَم ُيٺْمٱَمُػ ٣َمـ َٟمڅمٍق َوُيْد٣َمْقَن ﴿:-٣مز وٗمؾ-ٰمتٸمؼ ٣مٻمٿمف، ٪مڅمل اهلل  شَواِ٘مًدا

َتٴمٿِمٶُمقنَ  ًْ ُجقِد ٩َماَل َي ًُّ  ش[45:ا٬مٹمٻمؿ] ﴾إ٦َِم ا٬م
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

 وهؿ أهؾ اإليامن.  ﴾:٩َمټَمـ أوِتَ ٫مِتڅمَٔمُف ٔمٿَِمټمٿمٽمِفِ ﴿

َؽ َيٹمَرءوَن ٫مِتڅمَِبُؿ﴿
ي٘مرؤوٟمف ُمًتٌنميـ ٕهنؿ يرون إقمامل  ﴾:٩َمځُمو٬مـئِ

 اًمّم٤محل٦م. 

 مم٤م قمٛمٚمقه ُمـ احلًٜم٤مت سمؾ ُيدون أقمامهلؿ يم٤مُمٚم٦م,  ﴾:َوٓ ُيٵمٻَمټمقَن ٩َمتٿماًل ﴿

 هق اخلٞمط اًمرىمٞمؼ اًمذي يٙمقن ذم وؾمط ٟمقاة اًمتٛمرة.  وا٬مٸمتٿمؾ:

  وّم ا٬مٽمقاة ٖمالٖمڇم أ٠مٿمڅمء ذ٫مرت ّم ا٬مٹمرآن:

َٓ ُيٵْمٻَمټُمقَن ڀَمٹِمًٜما﴿اًمٜم٘مػم   . [154 :اًمٜم٤ًمء] ﴾َو

َٓ ُيٵْمٻَمټُمقَن ٩َمتٿِماًل ﴿واًمٗمتٞمؾ   . [46 :اًمٜم٤ًمء] ﴾َو

ـْ ٪ِمٴْمټِمٜمٍ ﴿واًم٘مٓمٛمػم  ـْ ُدوڀمِِف َٰمڅم َيټْمٻمٺُِمقَن ِٰم ـَ َٕمْد٣ُمقَن ِٰم  :وم٤مـمر] ﴾َوا٬مَِّذي

10]. 

 ومٝمل ٟم٘مٓم٦م صٖمػمة شمٙمقن ذم ُم١مظمرة اًمٜمقاة. أٰمڅم ا٬مٽمٹمٜم:

 ومٝمق ظمٞمط صٖمػم يقضمد ذم ؿمؼ اًمٜمقاة. وأٰمڅم ا٬مٸمتٿمؾ:

ومٝمق اًمٚمٗم٤موم٦م اًمٌٞمْم٤مء اًمتل حتٞمط سم٤مًمٜمقاة وشمٗمّمٚمٝم٤م قمـ  وأٰمڅم ا٬مٹمٴمټمٜم: 

 اًمتٛمرة. 

                                                           

 .(155), واإلمام مسلم يف صحيحو (4404)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 أي اًمدٟمٞم٤م. ش: َوَُمـ يم٤مَن ذم هـِذهِ » :٪مق٬مف

-قمز وضمؾ-قمـ اإليامن وم٤معمراد قمٛمك اًم٘مٚم٥م واًمٌّمػمة, ىم٤مل اهلل ش: َأقمٛمك»

ُه َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم :﴿ ـْ َأ٣ْمَرَض ٣َمـ ِذ٫ْمِري ٩َمڃمِنَّ ٬َمُف َٰمٶِمٿمٱَمڇًم َوٽمٺًمڅم َوڀَمْح٧ُمُ َوَٰم

 .[154:ـمف] ﴾َأ٣ْمټَمكَٰ 

ِٙمَرِة َأ٣ْمټَمكَٰ ﴿ :٪مق٬مف  ْٔ  :قمٛمك اًمٌٍم واًمٌّمػمة, يمام ىم٤ملأ ﴾:٩َمپُمَق ِّم ا

َٕمٽمِل َأ٣ْمټَمك َو٪َمْد ٫ُمٽمڈُْم َٔمٲِمًٜما﴿  . [152 :ـمف] ﴾َرب  مِلَ َ٘م٧َمْ

واجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ قمٛمقا قمـ ـمريؼ  ﴾:َوَأَوؾُّ َٟمٌٿِماًل ﴿ :٪مق٬مف

 اإلؾمالم ومٕمٛمقا قمـ ـمريؼ اجلٜم٤من, واهلل اعمًتٕم٤من.

 ًمٙمثرة ُم٤م ومٞمف ُمـ وقمد ووقمٞمد. وا٬مٺمالم ّم وصػ هذا ا٬مٿمقم يٴمقل9 ☜

اإليامن سم٤مًمٍماط واعمٞمزان واحلقض  ويدٙمؾ ّم اإليَمن ٔمڅم٬مٿمقم أٙمر:

 وهمػم ذًمؽ مم٤م أظمؼم اهلل قمٜمف وأظمؼم قمٜمف رؾمقًمف.

 : (8ص: )٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم ّم ا٬مقاٟمٴمٿمڇم 
ظِمِر:  ْٔ ياَمِن سم٤ِمًْمَٞمْقِم ا ـْ اإْلِ ياَمُن سمُِٙمؾِّ َُم٤م َأظْمؼَمَ سمِِف اًمٜمٌلَوُِم َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف -اإْلِ

وَمُٞم١ْمُِمٜمُقَن سمِِٗمْتٜم٦َِم اًْمَ٘مؼْمِ َوسمَِٕمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ َوسمِٜمَِٕمٞمِٛمِف  :مِمه٤م َيُٙمقُن سَمْٕمَد اعمَْْقِت  -َوؾَمٚمهؿَ 

٤م اًْمِٗمْتٜم٦َمُ  ضُمؾِ  :وَم٠َمُمه ٌُقِرِهْؿ. وَمُٞمَ٘م٤مُل ًمِٚمره ـْ َرسمُّؽ َوَُم٤م » " :وَم٢مِنه اًمٜمه٤مَس ُيْٗمَتٜمُقَن ذِم ىُم َُم

ْٟمَٞم٤م َوذِم ِديٜمُؽ وَ  ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمًْمَ٘مْقِل اًمثه٤مسم٧ِِم ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ِذي ٧ٌُِّم اهلل اًمه ـْ َٟمٌِٞمُّؽ؟ وَمُٞمَث َُم

ـُ  ظِمَرِة وَمَٞمُ٘مقُل اعم١ُْْمُِم ْٔ َؿ  :ا ٌد َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ؾْماَلُم ِديٜمِل َوحُمَٛمه اهلل َريبِّ َواإْلِ
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٤م اعمُْْرشَم٤مُب وَمَٞمُ٘مقُل  َٓ َأْدِري ؾَمِٛمْٕم٧م اًمٜمه٤مَس َيُ٘مقًُمقَن ؿَمْٞمًئ٤م  :َٟمٌِٞمِّل َوَأُمه ه٤مه ه٤مه 

ٓه   إ
ٍ
ء َٛمُٕمَٝم٤م يُمؾُّ َرْ ًْ ـْ طَمِديٍد وَمَٞمِّمٞمُح َصْٞمَح٦ًم َي ُب سمِِٛمْرَزسَم٦ِم ُِم وَمُ٘مْٚمتف وَمُٞمْيَ

٤مُن ًَمَّمِٕمَؼ  ًَ ْٟم ٤مُن َوًَمْق ؾَمِٛمَٕمَٝم٤م اإْلِ ًَ ْٟم ٤م َٟمِٕمٞمٌؿ  :, صُمؿه سَمْٕمَد َهِذِه اًْمِٗمْتٜم٦َمِ شاإْلِ ٤م إُمه َوإُِمه

٤مِد َوشَمُ٘مقُم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ُم  ًَ ضَْم ْٕ َْرَواُح إمَم ا ْٕ ى وَمُتَٕم٤مُد ا قَمَذاٌب إمَم َأْن شَمُ٘مقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ُم اًْمُٙمؼْمَ

ٚمُِٛمقَن وَمَٞمُ٘مقُم  ًْ ٤مِن رؾمقًمف َوَأمْجََع قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعمُْ ًَ
تِل َأظْمؼَمَ اهلل هِب٤َم ذِم يِمَت٤مسمِِف َوقَمغَم ًمِ اًمه

ٌُقِرهِ  ـْ ىُم ْٛمُس اًمٜمه٤مُس ُِم ًٓ َوشَمْدُٟمق ُِمٜمُْٝمْؿ اًمِمه ْؿ ًمَِربِّ اًْمَٕم٤معملََِم طُمَٗم٤مًة قُمَراًة هُمْر

 َوُيْٚمِجُٛمُٝمْؿ اًْمَٕمَرُق. 

٤ٌَمدِ  ٞمَٝم٤م َأقْماَمُل اًْمِٕم
ـُ وَمُتقَزُن ومِ ـْ َٖمٹُمٻَمڈْم َٰمَقاِزيٽمُُف ٩َمځُمو٬َمئَِؽ ﴿ :َوشُمٜمَّْم٥ُم اعمََْقاِزي ٩َمټَم

 . ﴾ُهُؿ اٚمٸُْْمٻمُِحقنَ 

ڈْم َٰمَقازِ ﴿ ـْ َٙمٸمَّ پُمْؿ ِّم َٗمپَمٽمََّؿ َوَٰم ًَ وا َأڀْمٸُم ـَ َٙمِنُ َؽ ا٬مَِّذي
يٽمُُف ٩َمځُمو٬َمئِ

 . ﴾َٙمڅم٬مُِدونَ 

ـُ  َواِوي قَْماَمِل  -َوشُمٜمنَْمُ اًمده ْٕ وَمآظِمٌذ يمَِت٤مسَمُف سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف َوآظِمٌذ  -َوِهَل َصَح٤مِيُػ ا

ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤م  فَمْٝمِرِه يَماَم ىَم٤مَل ؾُم
ِ
ـْ َوَراء څمٍن  ﴿ :مَم يمَِت٤مسَمُف سمَِِماَمًمِِف َأْو ُِم ًَ َو٫ُمؾَّ إڀْم

َرُه ِّم ٣ُمٽمٹُِمِف َوڀُمْخِرُج ٬َمُف َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٫مَِتڅمًٔمڅم َيٻْمٹَمڅمُه َٰمٽمْٱُمقًرا 
 .﴾َأ٬ْمَزْٰمٽمَڅمُه ١َمڅمئِ

ًٌڅم﴿ ٿم
ًِ َؽ ا٬ْمٿَمْقَم ٣َمٻَمٿْمَؽ َ٘م ًِ  . ﴾ ا٪ْمَرْأ ٫مَِتڅمَٔمَؽ ٫َمٸمل ٔمٽِمٸَْم

ٌِْدِه  ُٚمق سمَِٕم ُرُه سمُِذُٟمقسمِِف يَماَم ُوِصَػ َذًمَِؽ َوحُي٤َمؾِم٥ُم اهلل اخْلاََلِيَؼ َوخَيْ ـِ وَمُٞمَ٘مرِّ اعم١ُْْمُِم

٤مرُ  ٤م اًْمُٙمٗمه ٜمه٦ِم َوَأُمه ًُّ ٜم٤َمشُمُف  :ذِم اًْمٙمَِت٤مِب َواًم ًَ ـْ شُمقَزُن طَم ٦ٌََم َُم ٌُقَن حُم٤َمؾَم وَماَل حُي٤َمؾَم
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ََم وَمٞمُ  ـْ شُمَٕمدُّ َأقْماَمهُلُْؿ َوحُتْ
ٜم٤َمِت هَلُْؿ َوًَمٙمِ ًَ َٓ طَم ُف  قىَمُٗمقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوؾَمٞمَِّئ٤مشُمُفٮ وَم٢مِٟمه

َزْوَن هِب٤َم. َوذِم قَمْرَص٦ِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ٤م َوُُيْ ُروَن هِبَ ِد َصغمه  :َوُيَ٘مره َُحٛمه
احْلَْقُض اعمَْْقُروُد عمِ

ِؾ آٟمَِٞمُتُف قَمَدَد ُٟمُجقِم  ًَ ـْ اًْمَٕم ـِ َوَأطْمغَم ُِم ٌَ ـْ اًمٚمه َؿ َُم٤مُؤُه َأؿَمدُّ سَمَٞم٤مًو٤م ُِم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

 
ِ
اَمء ًه ْ َئْمَٛم٠ْم سَمْٕمَدَه٤م َأسَمًدا اًم سَم٦ًم مَل ُب ُِمٜمُْف َذْ ـْ َينْمَ ـُمقًُمُف ؿَمْٝمٌر َوقَمْرُوُف ؿَمْٝمٌر َُم

ـِ ضَمَٝمٜمهَؿ  اُط َُمٜمُّْمقٌب قَمغَم َُمْت َ ْنُ اًمهِذي سَملْمَ اجْلَٜمه٦ِم َواًمٜمه٤مِر  -َواًمٍمِّ
 -َوُهَق اجْلِ

ْؿ وَمٛمِ  ـْ َيُٛمرُّ اًمٜمه٤مُس قَمَٚمْٞمِف قَمغَم ىَمْدِر َأقْماَمهِلِ ٌٍََمِ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َيُٛمرُّ يَمَٚمْٛمِح اًْم ٜمُْٝمْؿ َُم

ـْ َيُٛمرُّ يَم٤مًْمَٗمَرِس اجْلََقاِد  يِح َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ َيُٛمرُّ يَم٤مًمرِّ ِق اخْل٤َمـمِِػ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم َيُٛمرُّ يَم٤مًْمؼَمْ

ـْ َيْٕمُدو قَمْدًوا َوُِمٜمُْٝمْؿ  سمِِؾ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ٤مِب اإْلِ ـْ َيُٛمرُّ يَمُريمه ـْ َيْٛمٌِم َُمِْمًٞم٤م َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم َُم

ْنَ قَمَٚمْٞمِف 
ـْ خُيَْٓمُػ وَمُٞمْٚمَ٘مك ذِم ضَمَٝمٜمهَؿٮ وَم٢مِنه اجْلِ ـْ َيْزطَمُػ َزطْمًٗم٤م َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

وا  اِط َدظَمَؾ اجْلَٜمه٦َم. وَم٢مَِذا قَمؼَمُ َ ـْ َُمره قَمغَم اًمٍمِّ ْؿ وَمَٛم
يَماَلًمِٞم٥ُم خَتَْٓمُػ اًمٜمه٤مَس سم٠َِمقْماَمهِلِ

ـْ سَمْٕمٍض وَم٢مَِذا قَمَٚمْٞمِف َوىَمٗمُ  ٌَْٕمِْمِٝمْؿ ُِم
قا قَمغَم ىَمٜمَْٓمَرٍة سَملْمَ اجْلَٜمه٦ِم َواًمٜمه٤مِر وَمُٞمْ٘مَتصُّ ًمِ

َتْٗمتُِح سَم٤مَب اجْلَٜمه٦مِ  ًْ ـْ َي ُل َُم قا ُأِذَن هَلُْؿ ذِم ُدظُمقِل اجْلَٜمه٦ِم َوَأوه سُمقا َوُٟم٘مُّ ٌد  :ُهذِّ حُمَٛمه

ـْ يَ  ُل َُم َؿ َوَأوه َُُمؿِ َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ْٕ ـْ ا ُتُف. :ْدظُمُؾ اجْلَٜمه٦َم ُِم  ها ُأُمه
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 [ٌٖ املؤَٕٓٛ ٜضٕٚ صبِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ؟ :ايفكض٠ ايغارع١ ٚايجالثٕٛ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 هؾ اعم١مُمٜمقن يرون رهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمدٟمڇم وا٬مثالٖمقن:

 هؾ اعم١مُمٜمقن يرون رهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟  ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ: -36

 ٟمٕمؿ يروٟمف ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م وذم اجلٜم٦م.  ٩مٹمؾ:

ةٌ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم وا٬مد٬مٿمؾ څم ڀَمڅم٢مَِرةٌ   ُوُٗمقٌه َيْقَٰمئٍِذ ڀَمڅمِضَ َ  ﴾إ٦َِم َرِب 

 .[50 - 55 :اًم٘مٞم٤مُم٦م]

َأنه  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٌداهلل  ُمـ طمدي٨م ضمرير وّم ا٬مٲمحٿمح٥م:

ٺُمؿ يقَم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇمِ » :ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ٺُمؿ َٟمَٞموَن رٔمَّ شإڀمَّ
(1)

. 

سمـ  سمـ ؾمٚمٛم٦م, قمـ صم٤مسم٧م, قمـ قمٌداًمرمحـ ُمـ ـمريؼ مح٤مد وأٙمرج ٰمًٻمؿ:

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -, َأنه اًمٜمٌل-ريض اهلل قمٜمف-أيب ًمٞمغم, قمـ صٝمٞم٥م 

ٽمَّڇِم » :ىَم٤مَل  ٌَڅمَرَك َوَٕمٶَمڅم٦َم إَِذا ُأْدِٙمَؾ َأْهُؾ اجْلَ ٽمَّڇَم، َيٹُمقُل اهلل َٕم ُٕمِريُدوَن ٠َمٿْمًئڅم  :اجْلَ

ـَ ا٬مٽمَّڅمِر؟  :َأِزيُد٫ُمْؿ؟ ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  ٽمَڅم ِٰم ٽمَّڇَم، َوُٕمٽمَج  ْ ُٕمْدِٙمٻْمٽمَڅم اجْلَ ٌَٿم ْض ُوُٗمقَهٽمَڅم، َأمَل ْ ُٕم َأمَل

ـَ  :٪َمڅمَل  َجڅمَب، ٩َمََم ُأ٣ْمٴُمقا ٠َمٿْمًئڅم َأَ٘مچمَّ إ٬َِمٿْمپِمْؿ ِٰم
ِْؿ ٣َمزَّ  ٩َمٿَمٺْمٱِمُػ اْْلِ ا٬مٽمَّٵَمِر إ٦َِم َرِب 

 شَوَٗمؾَّ 
(2)

 . 

                                                           

 .(300), واإلمام مسلم يف صحيحو (224)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(151)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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ٓ أرى آٟمت٘م٤مد يتؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واحلدي٨م صحٞمح قمـ اًمٜمٌل

 ومٞمف. 

سمـ ؾمٚمٛم٦م أصم٧ٌم  اإلمج٤مع قمغم أن مح٤مد ش:ا٬متټمٿمٿمز»٩مٹمد ڀمٹمؾ اإلٰمڅمم ٰمًٻمؿ ّم 

 اًمٜم٤مس ذم صم٤مسم٧م. 

 سمـ ؾمٚمٛم٦م ذم صم٤مسم٧م, وم٤مًم٘مقل ىمقل مح٤مد,  ُمـ ظم٤مًمػ مح٤مد و٪مڅمل أمـ ٰمٶم٥م:

َقدُّ :﴿-قمز وضمؾ-سمٞم٤من ًم٘مقل اهلل  و٩مٿمف أيٳمڅم: ًْ ٌْٿمَضُّ ُوُٗمقٌه َوَٕم  ﴾َيْقَم َٕم

 . [134ـ133:أيت٤من ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران]

 :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :واًمدًمٞمؾيقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم،  -٣مز وٗمؾ -وا٬مٺمٸمڅمر ٓ يرون اهلل 

ِْؿ َيْقَٰمئِ ﴿ ـْ َرِب  ُْؿ ٣َم  . [12 :اعمٓمٗمٗملم] ﴾ٍذ ٚمََْحُجقُٔمقنَ ٫َمالَّ إهِنَّ

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم إصم٤ٌمت رؤي٦م 

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. -قمز وضمؾ-اهلل 

ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اعمٌتدقم٦م ُمـ اخلقارج  وهذه ٰمًځم٬مڇم ٰمـ ٰمًڅمئؾ ا٬مٶمٹمٿمدة:✍

واعمٕمتزًم٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ, ويذيمره٤م اًمٜم٤مس ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت وًمٞم٧ًم ُمـ سم٤مسمف سمؾ 

إهن٤م ُمـ سم٤مب اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر, وإٟمام شمذيمر ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت ٕن اًمرؤي٦م 

 .-قمز وضمؾ-ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل 
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قمز -اهلل  صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ىم٤مل -قمز وضمؾ-ووضمف اهلل 

َّٓ َوْٗمپَمفُ :﴿-وضمؾ ٍء َهڅم٬مٌِؽ إِ  . [55:اًم٘مّمص ] ﴾٫ُمؾُّ َرْ

اَلِل :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ٌْٹَمك َوْٗمُف َرٔم َؽ ُذو اجْلَ ـْ ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ٩َمڅمٍن َوَي ٫ُمؾُّ َٰم

٫ْمَرامِ   . [54ـ53اًمرمحـ] ﴾َواإْلِ

َة » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ويم٤من ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌل ا٬مٽمَّٵَمِر إ٦َِم َوَأْٟمځَم٬ُمَؽ ٬َمذَّ

شَوْٗمپِمَؽ 
(1)

 . -ريض اهلل قمٜمف-, أظمرضمف اًمٜم٤ًميل قمـ قمامر 

٘مجڅمٔمف ا٬مٽمقر ٬مق » :ىم٤مل, ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك 

ش٫مٱمٸمف ٕ٘مر٪مڈم ٟمٌحڅمت وٗمپمف ٰمٽمتپمك إ٬مٿمف ٔمٮمه ٰمـ ٙمٻمٹمف
(2)

 . 

وومنه اعمٌتدقم٦م سم٤مًمثقاب, وهذا شمٗمًػم سم٤مـمؾ,  وا٬مقٗمف ٰمـ صٸمڅمت ا٬مذات:

-ىمد اؾمتٕم٤مذ سم٤مًمقضمف ومٗمل طمدي٨م ضم٤مسمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ٕن اًمٜمٌل

ٌْٶَمډَم :﴿-قمز وضمؾ-طملم أٟمزل اهلل -ريض اهلل قمٜمف ٪ُمْؾ ُهَق ا٬ْمٹَمڅمِدُر ٣َمَٛمَٰ َأن َي

ـ ٩َمْق٪ِمٺُمؿْ  ڈِم »أ٣مقذ ٔمقٗمپمؽ، ٪مڅمل  :٪مڅمل ﴾٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ٣َمَذأًمڅم ٰم   شَأْرُٗمٻمٺُِمؿْ  َأْو ِٰمـ ََتْ

ٺُمْؿ ٠ِمٿَمٶًمڅم»٪مڅمل أ٣مقذ ٔمقٗمپمؽ، ٪مڅمل  ًَ ش٪مڅمل هذه أين شَأْو َيٻْمٌِ
 (3)

, أظمرضمف 

 اًمٌخ٤مري, ومٚمق يم٤من اًمقضمف خمٚمقىم٤م ُم٤م ضم٤مز احلٚمػ أو آؾمتٕم٤مذة سمف.

                                                           

, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح سنن (1032)أخرجو اإلمام النسائي يف سننو  (1)
 النسائي.

 , من حديث أيب موسى األشعري رضي اهلل عنو.(146)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
 .(4355)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
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 ش:٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ هؾ اٚمڂمٰمٽمقن يرون رِبؿ يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم؟»: ىمقًمف

صغم -ٟمٕمؿ ٕن هذا ُمٌٜمل قمغم أدًم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل, وؾمٜم٦م َرؾُمقل اهلل ٩مٹمؾ:

 . -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-, وأىمقال اًمًٚمػ  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 أن اًمٕم٘مؾ يدل قمغم اًمرؤي٦م وم٢من يمؾ ُمقضمقد يٛمٙمـ أن ُيرى.  وزد ٣مٛم ذ٬مؽ:

يم٠مٟمف يِمػم إمم ُم٠ًمًم٦م ش: هؾ اعم١مُمٜمقن يرون رهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م» :وىمقًمف

يمؾ ُمـ ذم اعمقىمػ أم أهن٤م ظم٤مص٦م  -قمز وضمؾ-ؾ يرى اهلل ظمالومٞم٦م, وهل ه

 سم٤معم١مُمٜملم.

 -قمز وضمؾ-أراد سمف اًمرد قمغم ُمـ يزقمؿ أن اهلل ش: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م» :وىمقًمف

 ُيرى ذم اًمدٟمٞم٤م. 

 ٕن ا٬مٽمڅمس ّم ا٬مرؤيڇم يٽمٹمًټمقن إ٦م ٖمالٖمڇم أ٪مًڅمم: 

 ٓ يرى ذم اًمدٟمٞم٤م وٓاجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وُمـ اًمٞمٝمؿ ي٘مقًمقن:  ا٬مٹمًؿ إول:

 ذم إظمرة وه١مٓء يردون دًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع.

اًمذيـ يزقمٛمقن أٟمف يرى ذم اًمدٟمٞم٤م همالة اًمّمقومٞم٦م:  وا٬مٹمًؿ ا٬مثڅمين: 

 وأظمرة, وه١مٓء يردون دًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع. 

ومٝمق يم٤مومر يمٗمر أيمؼم خمرج ٩مټمـ ز٣مؿ أن اهلل ٓ يرى ّم ا٬مدڀمٿمڅم وٓ ّم أٙمرة: 

 ًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. ُمـ اعمٚم٦مٮ ًمرده أد
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ومٝمق يم٤مومر يمٗمر أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦مٮ  وٰمـ ز٣مؿ أڀمف يرى ّم ا٬مدڀمٿمڅم وأٙمرة:

 ٕٟمف ضمقز ُم٤م خي٤مًمػ اًمدًمٞمؾ, قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل.

 -قمز وضمؾ-طمٞم٨م ىم٤مًمقا سم٠من اهلل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م:  ا٬مٹمًؿ ا٬مثڅم٬مډم:

 يرى ذم أظمرة. 

ةٌ :﴿-قمز وضمؾ-ىمقل اهلل  وا٬مد٬مٿمؾ واإلْجڅمع: إ٦َِم   ُوُٗمقٌه َيْقَٰمئٍِذ ڀمَّڅمِضَ

څم ڀَمڅم٢مَِرةٌ  َ  . [50ـ55اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾َرِب 

ََرائِِؽ َيٽمٵُمُرونَ :﴿-قمز وضمؾ-وىمقل اهلل  ْٕ  . ﴾٣َمَٛم ا

اَل٪ُمقهُ :﴿-قمز وضمؾ-وىمقل اهلل  ٺُمؿ ٰمُّ  .[550:اًمٌ٘مرة] ﴾َوا٣ْمٻَمټُمقا َأڀمَّ

ـْ َيَرى َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ » ط:و٪مق٬مف  ُف ًَم ُف قَمزه َوضَمؾه طَمتهك َيُٛمقَت شَمَٕمٚمهُٛمقا َأٟمه  شَرسمه
(1)

, -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل :

 .-ريض اهلل قمٜمف-سمـ اًمّم٤مُم٧م  وأظمرضمف اًمٌزار قمـ قم٤ٌمدة

َوٚمََّڅم َٗمڅمَء ُٰمقَٟمك ﴿ :وىمد ؾم٠مل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم رسمف أن يريف ٟمٗمًف وم٘م٤مل 

ُف ٪َمڅم ټَمُف َرٔمُّ ـِ اڀْمٵُمْر إ٦َِم ٚمٿِِمٹَمڅمٕمٽِمَڅم َو٫َمٻمَّ ـْ َٕمَرايِن َو٬َمٺمِ َل َرب  َأِريِن َأڀْمٵُمْر إ٬َِمٿْمَؽ ٪َمڅمَل ٬َم

ْقَف َٕمَرايِن  ًَ ٌَِؾ ٩َمڃمِِن اْٟمَتٹَمرَّ َٰمٺَمڅمڀَمُف ٩َم  . ﴾اجْلَ

قمغم أن اهلل ٓ ُيرى ُمٓمٚمً٘م٤م وهذا اؾمتدٓل  واٟمتدل اٚمٌتد٣مڇم ِبذه أيڇم:

 سم٤مـمؾ وم٢مٟمف مل ي٘مؾ إين ٓ ُأرى صمؿ ىمٞمده٤م سمٛمٛمٙمـ وهق صمٌقت اجلٌؾ ًمث٧ٌم اجلٌؾ 

                                                           

 .(4/5542) (136)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو بعد رقم  (1)
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څم َوَٙمرَّ ُٰمقَٟمكَٰ َصٶِمٹًمڅم :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٌَِؾ َٗمٶَمٻَمُف َد٫مًّ ُف ٬مٻِْمَج َٰ َرٔمُّ ٛمَّ ٩َمٻَمَمَّ جَتَ

ٌْڈُم إ٬َِمٿمْ  ٌَْحڅمڀَمَؽ ُٕم ُل اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ ٩َمٻَمَمَّ َأ٩َمڅمَق ٪َمڅمَل ُٟم  .[140:آقمراف] ﴾َؽ َوَأڀَمڅم َأوَّ

 وًمٞمس ُمـ دًمٞمؾ يًتدل سمف اعمٌتدقم٦م قمغم ٟمٗمل اًمرؤي٦م إٓ يم٤من ومٞمف رد قمٚمٞمٝمؿ. 

َّٓ ُٕمْدِر٫ُمُف :﴿-قمز وضمؾ-ىمقًمف  :وِمڅم يًتدل ٔمف اٚمٌتد٣مڇم ٣مٛم ڀمٸمل ا٬مرؤيڇم

 ٌِ َْٔمٲَمڅمَر َوُهَق ا٬مٻمَّٴمٿِمُػ اْْلَ ْٕ َْٔمٲَمڅمُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ  .[130:آٟمٕم٤مم] ﴾ٜمُ ا

ُيرى وٓ حي٤مط سمف ٕٟمف اًمٙمٌػم اًمٕمٔمٞمؿ  -قمز وضمؾ-وومٞمف رد قمٚمٞمٝمؿ وم٢من اهلل 

 اًمقاؾمع اعمجٞمد.

ټْمٶَمڅمِن ٪َمڅمَل ﴿ :-قمز وضمؾ-ودًمٞمؾ هذا اعمٕمٜمك ىمقل اهلل  ٩َمٻَمَمَّ َٕمَراَءى اجْلَ

څم ٚمَُْدَر٫ُمقَن  ـِ ٪َمڅمَل ٫َمالَّ إِنَّ َٰمٶِمَل َرب  َٟمٿَمپمْ  َأْصَحڅمُب ُٰمقَٟمك إڀِمَّ  :اًمِمٕمراء] ﴾ ِدي

31 ,35]. 

 اإلدراك, وهق اإلطم٤مـم٦م ومل يٜمػ اًمرؤي٦م. -قمٚمٞمف اًمًالم-ومٜمٗمل ُمقؾمك 

ُيرى يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم ّم  -٣مز وٗمؾ-وٰمـ ٣مٹمٿمدة أهؾ ا٬مًٽمڇم واجلَم٣مڇم أن اهلل 

 ٰمق١مٽم٥م:

-قمز وضمؾ-وهذا ىمٌؾ دظمقل اجلٜم٦م ىم٤مل اهلل  إول: ّم ٣مرصڅمت ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم: 

ةٌ ُوُٗمقٌه َيْقَٰمئٍِذ ﴿ : څم ڀَمڅم٢مَِرةٌ   ڀَمڅمِضَ َ  . [50, 55 :اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾ إ٦َِم َرِب 

ِ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥ِمَ ﴿ ٺُمْؿ ُٰماَل٪ُمقُه َؤَم٧م   . [550 :اًمٌ٘مرة] ﴾َوا٣ْمٻَمټُمقا َأڀمَّ
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ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  ـِ َرُٟمقل اهلل » :-ريض اهلل قمٜمف-وقَم َأنَّ ڀَمڅمًٟمڅم ِّم َزَٰم

َؿ  ، َهْؾ ڀَمَرى -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َيڅم رٟمقل اهلل  :٪َمڅم٬ُمقاَصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ٽمَڅم َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم؟ ٪َمڅمَل َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  َهْؾ » :٪َمڅمَل  شڀَمٶَمؿْ » :َرٔمَّ

ټْمِس ٔمڅِم٬مٵمَّپِمَٜمِة َصْحًقا ٬َمٿْمَس َٰمٶَمپَمڅم َٟمَحڅمٌب؟ َوَهْؾ  وَن ِّم ُرْؤَيڇِم ا٬مٱمَّ ُٕمٳَمڅمرُّ

و ٌَْدِر َصْحًقا ٬َمٿْمَس ٩مٿِمپَمڅم َٟمَحڅمٌب؟ُٕمٳَمڅمرُّ َٓ َيڅم  :٪َمڅم٬ُمقا شَن ِّم ُرْؤَيڇِم ا٬ْمٹَمټَمِر ٬َمٿْمٻَمڇَم ا٬ْم

ٌَڅمَرَك  " :، ٪َمڅمَل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-رٟمقل اهلل  وَن ِّم ُرْؤَيڇِم اهلل َٕم َٰمڅم ُٕمٳَمڅمرُّ

وَن ِّم ُرْؤَيڇِم َأَ٘مِدُِهَ  َّٓ ٫َمََم ُٕمٳَمڅمرُّ َن َوَٕمٶَمڅم٦َم َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم إِ څم، إَِذا ٫َمڅمَن َيْقُم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َأذَّ

ٌَْحڅمڀَمُف  ٌُُد ٨َمْٜمَ اهلل ُٟم ٌْٹَمك َأَ٘مٌد ٫َمڅمَن َيٶْم ٌُُد، ٩َماَل َي ڇٍم َٰمڅم ٫َمڅمڀَمڈْم َٕمٶْم ٌن ٬مٿَِمتٌَِّْع ٫ُمؾُّ ُأٰمَّ ُٰمڂَمذ 

ٌَْؼ  ْ َي څم٪َمٴُمقَن ِّم ا٬مٽمَّڅمِر، َ٘متَّك إَِذا مَل ًَ َّٓ َيَت
ڀَْمٲَمڅمِب إِ ْٕ َْصٽمَڅمِم َوا ْٕ ـَ ا ـْ ٫َمڅمَن  ِٰم َّٓ َٰم إِ

ؿْ  ِ َأْهِؾ ا٬ْمٺمَِتڅمِب، ٩َمٿُمْد٣َمك ا٬ْمٿَمپُمقُد، ٩َمٿُمٹَمڅمُل هَلُ ـْ َٔمرر َو٩َمڅمِٗمٍر َو٨ُمٝمَّ ٌُُد اهلل ِٰم َٰمڅم  :َيٶْم

ٌُُدوَن؟ ٪َمڅم٬ُمقا ـَ اهلل، ٩َمٿُمٹَمڅمُل  :٫ُمٽمُْتْؿ َٕمٶْم ٌُُد ٣ُمَزْيَر أْم ـْ  :٫ُمٽمَّڅم ڀَمٶْم َذ اهلل ِٰم َ ٫َمَذْٔمُتْؿ َٰمڅم اُتَّ

 َٓ ٌَڇٍم َو ٌْٷُمقَن؟ ٪َمڅم٬ُمقاَصڅمِ٘م َٓ  :َو٬َمٍد، ٩َمََمَذا َٕم ٽمَڅم، ٩َمڅمْٟمٹِمٽمَڅم، ٩َمٿُمٱَمڅمُر إ٬َِمٿْمپِمْؿ َأ ٣َمٴمٱِْمٽمَڅم َيڅم َرٔمَّ

څم٪َمٴُمقَن ِّم  ًَ اٌب حَيْٴمُِؿ َٔمٶْمٳُمپَمڅم َٔمٶْمٳًمڅم، ٩َمٿَمَت څَم َهَ وَن إ٦َِم ا٬مٽمَّڅمِر ٫َمځَمهنَّ َٕمِرُدوَن؟ ٩َمٿُمْح٧َمُ

ٌُُدوَن؟ ٪َمڅم٬ُمقا :ؿْ ا٬مٽمَّڅمِر، ُٖمؿَّ ُيْد٣َمك ا٬مٽمَّٲَمڅمَرى، ٩َمٿُمٹَمڅمُل هلَُ  ٌُُد  :َٰمڅم ٫ُمٽمُْتْؿ َٕمٶْم ٫ُمٽمَّڅم ڀَمٶْم

ؿْ  َٓ َو٬َمٍد، ٩َمٿُمٹَمڅمُل هَلُ ٌَڇٍم َو ـْ َصڅمِ٘م َذ اهلل ِٰم َ ْؿ، ٫َمَذْٔمُتْؿ َٰمڅم اُتَّ ـَ اهلل، ٩َمٿُمٹَمڅمُل هَلُ ٿمَح أْم
ًِ  :اٚمَْ

ٌْٷُمقَن؟ ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  ٽمَڅم، ٩َمڅمْٟمٹِمٽمَڅم، ٪َمڅمَل  :َٰمڅمَذا َٕم َٓ َٕمِرُدوَن؟  :٣َمٴمٱِْمٽمَڅم َيڅم َرٔمَّ ٩َمٿمُٱَمڅمُر إ٬َِمٿْمپِمْؿ َأ

څم٪َمٴُمقَن ِّم ا٬مٽمَّڅمِر  ًَ اٌب حَيْٴمُِؿ َٔمٶْمٳُمپَمڅم َٔمٶْمٳًمڅم، ٩َمٿَمَت څَم َهَ وَن إ٦َِم َٗمپَمٽمََّؿ ٫َمځَمهنَّ ٩َمٿُمْح٧َمُ
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 ِ ـْ َٔمرر َو٩َمڅمِٗمٍر َإَٔمڅمُهْؿ َربُّ ا٬ْمٶَمڅمٚمَ ٌُُد اهلل َٕمٶَمڅم٦َم ِٰم ـْ ٫َمڅمَن َيٶْم َّٓ َٰم ٌَْؼ إِ ْ َي ٥َم َ٘متَّك إَِذا مَل

ـَ ا٬مَّتِل َرَأْوُه ٩مٿِمپَمڅم ٪َمڅمَل  ٌَْحڅمڀَمُف َوَٕمٶَمڅم٦َم ِّم َأْدڀَمك ُصقَرٍة ِٰم ٌَُع ٫ُمؾُّ  :ُٟم ٩َمََم َٕمٽمَْتٵمُِروَن؟ َٕمْت

ٌُُد، ٪َمڅم٬ُمقا ڇٍم َٰمڅم ٫َمڅمڀَمڈْم َٕمٶْم ڀْمٿَمڅم َأ٩ْمٹَمَر َٰمڅم ٫ُمٽمَّڅم إ٬َِمٿْمپِمْؿ،  :ُأٰمَّ ٽمَڅم، ٩َمڅمَر٪ْمٽمَڅم ا٬مٽمَّڅمَس ِّم ا٬مدُّ َيڅم َرٔمَّ

ْ ڀُمٲَمڅم٘مِ  ٺُمْؿ، ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  :ٌْپُمْؿ، ٩َمٿَمٹُمقُل َومَل ُك ٔمڅِمهلل  :َأڀَمڅم َرٔمُّ َٓ ڀُم٧ْمِ ڀَمٶُمقُذ ٔمڅِمهلل ِٰمٽمَْؽ 

َٕم٥ْمِ َأْو َٖماَلًٖمڅم، َ٘متَّك إِنَّ َٔمٶْمٳَمپُمْؿ ٬َمٿَمٺَمڅمُد َأْن َيٽمٹَْمٻمچَِم، ٩َمٿَمٹُمقُل  َهْؾ َٔمٿْمٽمَٺُمْؿ  :٠َمٿْمًئڅم َٰمرَّ

ـْ ٫َمڅمَن  :َؤَمٿْمٽمَُف آَيڇٌم ٩َمَتٶْمِر٩ُمقڀَمُف ِِبَڅم؟ ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  ٌْٹَمك َٰم ـْ َٟمڅمٍق ٩َماَل َي ڀَمٶَمْؿ، ٩َمٿُمٺْمٱَمُػ ٣َم

ُجُد  ًْ ـْ ٫َمڅمَن َي ٌْٹَمك َٰم َٓ َي ُجقِد، َو ًُّ َّٓ َأِذَن اهلل ٬َمُف ٔمڅِم٬م ِف إِ
ًِ ـْ ٕمٻِْمٹَمڅمِء ڀَمٸْم ُجُد هللَِِّ ِٰم ًْ َي

ََم َأَراَد  ٌَٹَمڇًم َواِ٘مَدًة، ٫ُمٻمَّ َّٓ َٗمٶَمَؾ اهلل ٢َمپْمَرُه ١َم ٹَمڅمًء َوِرَيڅمًء إِ ُجَد َٙمرَّ ٣َمَٛم إم  ًْ َأْن َي

ٍة،  َل َٰمرَّ َل ِّم ُصقَرٕمِِف ا٬مَّتِل َرَأْوُه ٩مٿِمپَمڅم َأوَّ قَّ ٪َمٸَمڅمُه، ُٖمؿَّ َيْر٩َمٶُمقَن ُرُءوَٟمپُمْؿ َو٪َمْد ََتَ

ٺُمْؿ، ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  :٩َمٹَمڅمَل  ْنُ ٣َمَٛم َٗمپَمٽمََّؿ، َوََتِؾُّ  :َأڀَمڅم َرٔمُّ
ُب اجْلِ ٽمَڅم، ُٖمؿَّ ُيْيَ َأڀْمڈَم َرٔمُّ

ٸَمڅم٣مَ  ْؿ  :ڇُم، َوَيٹُمق٬ُمقنَ ا٬مٱمَّ صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -َيڅم رٟمقل اهلل  :٪ِمٿمَؾ  "ا٬مٻمپمؿ َٟمٻم ْؿ، َٟمٻم 

؟ ٪َمڅمَل -وٟمٻمؿ ْنُ
َدْ٘مٌض َٰمِز٬مَّڇٌم، ٩مٿِمِف َٙمٴَمڅم١مٿِمُػ َو٫َماَل٬مٿِمچُم  " :، َوَٰمڅم اجْلِ

ٶْمَداُن، ٩َمٿَمټُمرُّ اٚمُْڂْمِٰمٽمُقنَ  ًَّ څم ا٬م ٌؽ َٕمٺُمقُن ٔمٽِمَْجٍد ٩مٿِمپَمڅم ٠ُمَقْيٺَمڇٌم ُيٹَمڅمُل هَلَ ًَ ٫َمٴَمْرِف  َوَ٘م

٫َمڅمِب، ٩َمٽمَڅمٍج  ٿْمِؾ َوا٬مر  ، َو٫َمځَمَٗمڅمِويِد اْْلَ يِح، َو٫َمڅم٬مٴمَّْٜمِ ِق، َو٫َمڅم٬مر  ، َو٫َمڅم٬ْمَٝمْ
ا٬ْمٶَم٥ْمِ

ٻمٌَّؿ، َوَِمُْدوٌش ُٰمْرَٟمٌؾ، َوَٰمٺْمُدوٌس ِّم ڀَمڅمِر َٗمپَمٽمََّؿ، َ٘متَّك إَِذا َٙمٻَمَص اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن  ًَ ُٰم

ـَ ا٬مٽمَّڅمِر، ٩َمَقا٬مَِّذي ڀَمٸْمِز ٔمٿَِمِدهِ  ـْ َأَ٘مٍد ٔمځَِم٠َمدَّ ُٰمٽمَڅم٠َمَدًة هلِلَِّ ِّم اْٟمتٹِْمٲَمڅمِء ِٰم ، َٰمڅم ِٰمٽمْٺُمْؿ ِٰم

ـَ ِّم ا٬مٽمَّڅمِر، َيٹُمق٬ُمقنَ  ْٙمَقاهِنُِؿ ا٬مَِّذي ـَ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم هلِلَِّ َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم إِلِ ؼ  ِٰم ٽمَڅم ٫َمڅمڀُمقا  :اْْلَ َرٔمَّ
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قَن، ٩َمٿُمٹَمڅمُل  ؿْ َيٲُمقُٰمقَن َٰمٶَمٽمَڅم َوُيٲَمٻمُّقَن َوحَيُجُّ ُم  :هَلُ ـْ ٣َمَر٩ْمُتْؿ، ٩َمُتَحرَّ َأْٙمِرُٗمقا َٰم

ُصَقُرُهْؿ ٣َمَٛم ا٬مٽمَّڅمِر، ٩َمٿُمْخِرُٗمقَن َٙمٻْمٹًمڅم ٫َمثًِٜما ٪َمِد َأَٙمَذِت ا٬مٽمَّڅمُر إ٦َِم ڀمٲِْمِػ َٟمڅم٪َمٿْمِف، 

ٌََتٿْمِف، ُٖمؿَّ َيٹُمق٬ُمقنَ  ـْ َأَٰمْرَٕمٽمَڅم ٔمِِف، ٩َمٿمَ  :َوإ٦َِم ُر٫ْم َّ ٽمَڅم َٰمڅم َٔمٹِمَل ٩مٿِمپَمڅم َأَ٘مٌد ِِم اْرِٗمٶُمقا  :ٹُمقُل َرٔمَّ

ـْ َٙمْٜمٍ ٩َمځَمْٙمِرُٗمقُه، ٩َمٿُمْخِرُٗمقَن َٙمٻْمٹًمڅم ٫َمثًِٜما،  ـْ َوَٗمْدُٕمْؿ ِّم ٪َمٻْمٌِِف ِٰمْثٹَمڅمَل ِديٽمَڅمٍر ِٰم ٩َمټَم

ـْ َأَٰمْرَٕمٽمَڅم، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل  :ُٖمؿَّ َيٹُمق٬ُمقنَ  َّ ٽمَڅم مَلْ ڀَمَذْر ٩مٿِمپَمڅم َأَ٘مًدا ِِم ـْ َوَٗمْدُٕمْؿ  :َرٔمَّ اْرِٗمٶُمقا ٩َمټَم

ـْ َٙمْٜمٍ ٩َمځَمْٙمِرُٗمقُه، ٩َمٿُمْخِرُٗمقَن َٙمٻْمٹًمڅم ٫َمثًِٜما، ُٖمؿَّ  ِّم ٪َمٻْمٌِفِ  ِٰمْثٹَمڅمَل ڀمٲِْمِػ ِديٽمَڅمٍر ِٰم

ـْ َأَٰمْرَٕمٽمَڅم َأَ٘مًدا، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل  :َيٹُمق٬ُمقنَ  َّ ٽمَڅم مَلْ ڀَمَذْر ٩مٿِمپَمڅم ِِم ـْ َوَٗمْدُٕمْؿ ِّم  :َرٔمَّ اْرِٗمٶُمقا ٩َمټَم

ـْ َٙمْٜمٍ ٩َمځَمْٙمرِ  ٍة ِٰم ٽمَڅم مَلْ  :ُٗمقُه، ٩َمٿُمْخِرُٗمقَن َٙمٻْمٹًمڅم ٫َمثًِٜما ُٖمؿَّ َيٹُمق٬ُمقنَ ٪َمٻْمٌِِف ِٰمْثٹَمڅمَل َذرَّ َرٔمَّ

ا  ْدِريُّ َيٹُمقُل "ڀَمَذْر ٩مٿِمپَمڅم َٙمْٜمً َذا  :، َو٫َمڅمَن َأُٔمق َٟمٶِمٿمٍد اْْلُ ٪ُمقيِن ِِبَ ْ ُٕمٲَمد  إِْن مَل

ِديډِم ٩َمڅم٪ْمَرُءوا إِْن ٠ِمْئُتؿْ  ٍة َوإِ ﴿ :اْْلَ َٓ َيٵْمٻمُِؿ ِٰمْثٹَمڅمَل َذرَّ ٽمَڇًم إِنَّ اهلل  ًَ ْن َٕمُؽ َ٘م

ـْ ٬َمُدڀْمُف َأْٗمًرا ٣َمٵمٿِمًَم   :، ٩َمٿَمٹُمقُل اهلل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ [43 :ا٬مٽمًڅمء] ﴾ُيٳَمڅم٣ِمٸْمپَمڅم َوُيڂْمِت ِٰم

َّٓ َأْرَ٘مُؿ  ٌَْؼ إِ ْ َي ٺَمڇُم، َو٠َمٸَمَع ا٬مٽمٌَّٿِمُّقن، َو٠َمٸَمَع اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن، َومَل
٠َمٸَمٶَمڈِم اٚماََْلئِ

ـَ  ٌْٳَمڇًم ِٰم اِْح٥َِم، ٩َمٿَمٹْمٌُِض ٪َم ا ٪َمطُّ ٪َمْد  ا٬مرَّ ْ َيٶْمټَمٻُمقا َٙمْٜمً ا٬مٽمَّڅمِر، ٩َمٿُمْخِرُج ِٰمٽمْپَمڅم ٪َمْقًٰمڅم مَل

ٽمَّڇِم ُيٹَمڅمُل ٬َمفُ  ًَم، ٩َمٿُمٻْمٹِمٿمپِمْؿ ِّم هَنٍَر ِّم َأ٩ْمَقاِه اجْلَ ٿَمڅمِة، ٩َمٿَمْخُرُٗمقَن ٫َمََم  :٣َمڅمُدوا ُْحَ هَنَُر اْْلَ

َٓ َٕمَرْوهَنڅَم ٕمَ  ٿْمِؾ، َأ ًَّ ٌَّڇُم ِّم َْحٿِمِؾ ا٬م
ُرُج اْْلِ َجِر، َٰمڅم َُتْ َجِر، َأْو إ٦َِم ا٬مٱمَّ ٺُمقُن إ٦َِم اْْلَ

، َوَٰمڅم َيٺُمقُن ِٰمٽمْپَمڅم إ٦َِم ا٬مٵم ؾ  َيٺُمقُن َأْٔمٿَمَض؟  ټْمِس ُأَصٿْمٸِمُر َوُأَٙمٿْمِيُ َيٺُمقُن إ٦َِم ا٬مٱمَّ

ٌَڅمِدَيڇِم، -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َيڅم رٟمقل اهلل  :٩َمٹَمڅم٬ُمقا " َؽ ٫ُمٽمڈَْم َٕمْر٣َمك ٔمڅِم٬ْم ، ٫َمځَمڀمَّ
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ِء  " :٪َمڅمَل  َٓ ٽمَّڇِم َهڂُم َقإمُِؿ، َيٶْمِر٩ُمپُمْؿ َأْهُؾ اجْلَ ڂْم٬ُمڂِم ِّم ِر٪َمڅمِِبُِؿ اْْلَ ٩َمٿَمْخُرُٗمقَن ٫َمڅم٬مٻمُّ

ُٰمقُه، ُٖمؿَّ  َٓ َٙمْٜمٍ ٪َمدَّ ٽمَّڇَم ٔمٷَِمْٜمِ ٣َمټَمٍؾ ٣َمټِمٻُمقُه، َو ـَ َأْدَٙمٻَمپُمُؿ اهلل اجْلَ ٣ُمَتٹَمڅمُء اهلل ا٬مَِّذي

ٽمَّڇَم ٩َمََم َرَأيْ  :َيٹُمقُل  ٽمَڅم، َأ٣ْمٴَمٿْمَتٽمَڅم َٰمڅم مَلْ ُٕمٶْمِط  :ُتټُمقُه ٩َمپُمَق ٬َمٺُمْؿ، ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ اْدُٙمٻُمقا اجْلَ َرٔمَّ

ـَ ا٬ْمٶَمڅمٚم٥ََِم، ٩َمٿَمٹُمقُل  ـْ َهَذا، ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  :َأَ٘مًدا ِٰم ٽمَڅم، َأيُّ  :٬َمٺُمْؿ ٣ِمٽمِْدي َأ٩ْمٳَمُؾ ِٰم َيڅم َرٔمَّ

ـْ َهَذا؟ ٩َمٿَمٹُمقُل  ٍء َأ٩ْمٳَمُؾ ِٰم شْؿ َٔمٶْمَدُه َأَٔمًداِرَوڅمَي، ٩َماَل َأْٟمَخُط ٣َمٻَمٿْمٺمُ  :َرْ
(1)

 

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

ََرائِِؽ َيٽمٵُمُرونَ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ا٬مثڅمين: ّم اجلٽمڇم: ْٕ وؾمٞم٠ميت  ﴾٣َمَٛم ا

 شمٗمًػمه٤م. 

ٽمَكَٰ َوِزَيڅمَدةٌ :﴿-قمز وضمؾ-وىمقل اهلل  ًْ ٽمُقا اْْلُ ًَ ـَ َأْ٘م ِذي  . [53:يقٟمس] ﴾٬م ٻمَّ

, ومنه٤م سمذًمؽ َرؾُمقل اهلل -قمز وضمؾ-هل اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل  :واًمزي٤مدة

 وأسمق سمٙمر وهمػم واطمد ُمـ إيٛم٦م. 

څم َيٱَمڅمُءوَن ٩مٿِمپَمڅم َو٬َمَدْيٽمَڅم َٰمِزيٌد :﴿-قمز وضمؾ-وذم ىمقًمف  ؿ ٰمَّ  . [02:ق] ﴾هَلُ

 .-قمز وضمؾ-أن اعمزيد هق اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل 

ٌة ُوُٗمقٌه َيْقَٰمئِ ﴿ :-ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ىمقل اهلل » :٪مق٬مف څم  ٍذ ڀَمڅمِضَ َ إ٦َِم َرِب 

  :ش[50ـ55:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾ڀَمڅم٢مَِرةٌ 

 : ُمـ اًمٜمْم٤مرِة سم٤مًمْم٤مد وهل احلًـ. ﴾ڀمڅمضة﴿

                                                           

 .(150), واإلمام مسلم يف صحيحو (4406)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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أي ٟمٔمر اًمٕملم وهذا هق اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح, طمٞم٨م  ﴾:إ٦م رِبڅم ڀمڅم٢مرة﴿

  -ؾمالُم٦م اخلٚمػ  –قمدي اًمٜمٔمر سم٢ممم 

ريض اهلل -سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم  ُمـ طمدي٨م ضمرير وّم ا٬مٲمحٿمح٥م:» :٪مق٬مف 

إڀمٺمؿ ٟمٞمون رٔمٺمؿ يقم » :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -قمٜمف

شا٬مٹمٿمڅمٰمڇم
(1)

  : ش

 .ش٫مَم ٕمرون ا٬مٹمټمر ٬مٿمٻمڇم ا٬مٌدر»:وشمتٛم٧م احلدي٨م

وذم هذا شمِمٌٞمف اًمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م ٓ اعمريل سم٤معمريل, وهذا ظمؼم صم٤مسم٧م قمـ 

 ٓ يرده إٓ ضمٝمٛمل.  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

سمـ أيب  سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ ىمٞمس إؾمامقمٞمؾ ُمـ رد طمدي٨م" ٫مَم ٪مڅمل و٫مٿمع:

 ."طم٤مزم قمـ ضمرير ومٝمق ضمٝمٛمل

سمـ ؾمٚمٛم٦م وهق  أي اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ مح٤مد ش:وأٙمرج ٰمًٻمؿ» :٪مق٬مف 

إُم٤مم ذم اًمًٜم٦م وُمـ إصم٤ٌمت ذم صم٤مسم٧م, قمـ صم٤مسم٧م وهق أسمق حمٛمد اًمٌٜم٤مين وهق 

سمـ أيب ًمٞمغم قمـ صٝمٞم٥م  سمـ ُم٤مًمؽ قمـ قمٌداًمرمحـ ُمـ إصم٤ٌمت ذم أٟمس

إَِذا ُأْدِٙمَؾ » :ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل -يض اهلل قمٜمفر-اًمروُمل 

ٌَڅمَرَك َوَٕمٶَمڅم٦َم  ٽمَّڇَم، َيٹُمقُل اهلل َٕم ٽمَّڇِم اجْلَ ٩مٿمف إٖمٌڅمت  شُٕمِريُدوَن ٠َمٿْمًئڅم َأِزيُد٫ُمْؿ؟ :َأْهُؾ اجْلَ

-وأڀمف يتٺمٻمؿ ٔمحرف وصقت يًټمع و٩مٿمف ٫مراٰمڇم اهلل  -٣مز وٗمؾ-ا٬مٺمالم هلل 

                                                           

 .(300), واإلمام مسلم يف صحيحو (224)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 :٘مٿمډم يٺمٻمټمپمؿ ويًټمٶمقڀمف ويردون ٣مٻمٿمف ٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ ٕهؾ اجلٽمڇم  -٣مز وٗمؾ

ٌَٿم ْض ُوُٗمقَهٽمَڅم» شَأمَلْ ُٕم
(1)

 , ٕن اعم١مُمـ وضمٝمف أسمٞمض. 

ـَ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  څم ا٬مَِّذي َقدُّ ُوُٗمقٌه ٩َمځَمٰمَّ ًْ ٌْٿَمضُّ ُوُٗمقٌه َوَٕم َيْقَم َٕم

ْت ُوُٗمقُهپُمْؿ َأ٫َمٸَمْرُٕمؿ َٔمٶْمَد إِيََمڀمٺُِمْؿ ٩َمُذو٪ُمقا ا٬ْمٶمَ   َذاَب ٔمََِم ٫ُمٽمُتْؿ َٕمٺْمٸُمُروَن اْٟمَقدَّ

ڇِم اهلل ُهْؿ ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مُِدونَ  ڈْم ُوُٗمقُهپُمْؿ ٩َمٸِمل َرْْحَ ـَ أْمٿَمٳمَّ څم ا٬مَِّذي آل ] ﴾َوَأٰمَّ

 . [134ــ133قمٛمران

ـَ اًمٜمه٤مِر؟» :٪مق٬مف ٜم٤َم ُِم ٕن اًمٗمقز سم٤مجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ ش: َأمَلْ شُمْدظِمْٚمٜم٤َم اجْلَٜمه٦َم, َوشُمٜمَجِّ

ـِ ا٬مٽمَّڅمِر َوُأْدِٙمَؾ :﴿-قمز وضمؾ-اًمٜمٕمٞمؿ, ىم٤مل اهلل اًمٜم٤مر ُمـ أقمٔمؿ  ـْ ُزْ٘مِزَح ٣َم ٩َمټَم

ٽمَّڇَم ٩َمٹَمْد ٩َمڅمزَ   . [152 :آل قمٛمران] ﴾اجْلَ

َج٤مَب قمـ وضمٝمف» :٪مق٬مف وطمج٤مسمف اًمٜمقر ومٗمل طمدي٨م أيب ش: وَمَٞمْٙمِِمُػ احْلِ

إِنَّ » :ىَم٤مَم ومِٞمٜم٤َم َرؾُمقل اهلل سمَِخْٛمِس يَمٚماَِمٍت, وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-ُمقؾمك 

َط َوَيْر٩َمٶُمُف، ُيْر٩َمُع إ٬َِمٿْمِف  ًْ ٌَٷِمل ٬َمُف َأْن َيٽمَڅمَم، ََيْٸِمُض ا٬ْمٹِم َٓ َيٽمْ َٓ َيٽمَڅمُم، َو اهلل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ 

ٿْمِؾ، ِ٘مَجڅمُٔمُف ا٬مٽمُّقُر  ٌَْؾ ٣َمټَمِؾ ا٬مٻمَّ ٌَْؾ ٣َمټَمِؾ ا٬مٽمَّپَمڅمِر، َو٣َمټَمُؾ ا٬مٽمَّپَمڅمِر ٪َم ٿْمِؾ ٪َم  -٣َمټَمُؾ ا٬مٻمَّ

ـْ  -څمُر َوِّم ِرَواَيڇِم ا٬مٽمَّ  ُه ِٰم ٌَُحڅمُت َوْٗمپِمِف َٰمڅم اڀْمَتپَمك إ٬َِمٿْمِف َٔمٮَمُ َْ٘مَر٪َمڈْم ُٟم َٕ ٬َمْق ٫َمٱَمٸَمُف 

شَٙمٻْمٹِمفِ 
(2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمراد سم٤مًمٜم٤مر ذم احلدي٨م, اعمنموم٦م ٓ اعمحؽمُم٦م. 

                                                           

 .(151)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(146)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ؤَٕٓٛ ٜسٕٚ زبِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ؟درايفكس٠ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ: ٌٖ امل
 

  528 
 

  

ِْؿ » :٪مق٬مف  ـَ اًمٜمهَٔمِر إمَِم َرهبِّ ش: -قمز وضمؾ-وَماَم ُأقْمُٓمقا ؿَمْٞمًئ٤م َأطَم٥مه إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم

 :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أقمغم ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م, ويم٤من ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌلومٝمق 

 .شوأؾم٠مًمؽ ًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ»

ٓ أرى  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -واْلديډم صحٿمح ٣مـ ا٬مٽمٌل» :٪مق٬مف

اإلمج٤مع قمغم أن مح٤مد سمـ  ش:ا٬متټمٿمٿمز»آڀمتٹمڅمد يتؿ ٩مٿمف. ٩مٹمد ڀمٹمؾ اإلٰمڅمم ٰمًٻمؿ ّم 

 ؾمٚمٛم٦م أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم صم٤مسم٧م. 

  : شُمـ ظم٤مًمػ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ذم صم٤مسم٧م, وم٤مًم٘مقل ىمقل مح٤مد ٥م:و٪مڅمل أمـ ٰمٶم

يٱمٜم رْحف اهلل إ٦م إ٣مالل ا٬مدار٪مٴمٽمل ٬مٻمحديډم، ٘مٿمډم ٪مڅمل ّم ا٬متتٌع ٔمر٪مؿ 

 ."ورواه ْحڅمد ٔمـ زيد ٣مـ ٖمڅمٔمڈم ٣مـ أمـ أب ٬مٿمٛم ٪مق٬مف"(: 67)

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمدًمٞمؾ ىمقل اهلل  -قمز وضمؾ-واًمٙمٗم٤مر ٓ يرون اهلل » :٪مق٬مف

ِْؿ َيْقَٰمئٍِذ ٚمََْحُجقُٔمقنَ ٫مالَّ شمٕم٤ممم: ﴿ ـْ َرِب  ُْؿ ٣َم  [ش: 12﴾ ]اعمٓمٗمٗملم: إهِنَّ

 رؤيڇم ا٬مٺمٸمڅمر هلل ٣مز وٗمؾ يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم: 

 :هذه ُم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م سملم أهؾ اًمًٜم٦م وهلؿ ومٞمٝم٤م صمالصم٦م أىمقال

٫َمالَّ :﴿-قمز وضمؾ-ويًتدًمقن سم٘مقل اهلل ٓ يروه إٓ اعم١مُمٜمقن:  إول:

ِْؿ  ِب  ُْؿ ٣َمـ رَّ  .[12:اعمٓمٗمٗملم] ﴾َيْقَٰمئٍِذ ٚمََّْحُجقُٔمقنَ إهِنَّ
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وُمٜمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر صمؿ حيتج٥م قمٜمٝمؿ, يراه مجٞمع ُمـ ذم اعمقىمػ,  ا٬مثڅمين:

ِْؿ َيْقَٰمئٍِذ َٚمَْحُجقُٔمقنَ ﴿ :-قمز وضمؾ-ويًتدًمقن سم٘مقل اهلل  ـْ َرِب  ُْؿ ٣َم  ﴾٫َمالَّ إهِنَّ

 , واحلج٥م إٟمام يٙمقن سمٕمد ٟمٔمر.[12 :اعمٓمٗمٗملم]

, عم٤م شم٘مدم ذم طمدي٨م واعمٜم٤موم٘مقن وسمٕمض أهؾ اًمٙمت٤مبيراه اعم١مُمٜمقن  ا٬مثڅم٬مډم:

 أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف.

صمؿ حيتج٥م  -قمز وضمؾ-أن مجٞمع ُمـ ذم اعمقىمػ يرى اهلل  وا٬مٲمحٿمح:

 قمٜمٝمؿ, واحلج٥م ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد رؤي٦م. 

َٰمڅم :»-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ويًتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سمٕمٛمقم ىمقل 

َّٓ َٟمٿُمٺَمٻم   ـْ َأَ٘مٍد إِ ُف، ٬َمٿْمَس َٔمٿْمٽمَُف َؤَمٿْمٽمَُف ُٕمْرُْجَڅمنٌ ِٰمٽمْٺُمْؿ ِٰم  شټُمُف َرٔمُّ
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, 

أٙمرٗمف ٰمًٻمؿ ٣مـ أب هريرة  ش٩َمٿَمٹُمقُل َأ٩َمٵَمٽمَٽمڈَْم َأڀمََّؽ ُٰماَل٪ِملَّ » :طؤمٹمق٬مف 

وم٘م٤مًمقا يمؾ أدًم٦م اًمٚم٘م٤مء شمدل قمغم اًمرؤي٦م إٓ أٟمف ٓ يٚمزم ُمـ رؤي٦م  :ريض اهلل ٣مٽمف 

 أهنؿ يتٜمٕمٛمقن هب٤م شمٜمٕمؿ اعم١مُمٜملم. -قمز وضمؾ-اًمٙمٗم٤مر هلل 

 

 

 (: 378-٫5/377مَم ّم َمټمقع ا٬مٸمتڅموى ) ٪مڅمل ا٬مٱمٿمخ اإلٟمالم

                                                           

 .(1313), واإلمام مسلم يف صحيحو (4215)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 َ ـْ ٩َمنَّ ٹَمڅمَء  "َوَهَذا ُٰمٹْمَتڄَم ٪َمْقِل َٰم ْؤَيڇِم9 "ا٬مٻم  ـْ  ِّم ٫مَِتڅمِب اهللَِّ ٔمڅِم٬مرُّ إْذ ١َمڅمئٸَِمڇٌم ِٰم

َٰمڅمُم ٪َمڅم٬ُمقا ِّم ٪َمْقِل اهللَِّ:  ـِ َٔمٴمَّڇَم اإْلِ ٌِْد اهللَِّ ْٔم ٽمَّڇِم ِٰمٽمْپُمْؿ َأُٔمق ٣َم ًُّ ـَ ٫َمٸَمُروا }َأْهِؾ ا٬م ا٬مَِّذي

ِْؿ َو٬مٹَِمڅمئِفِ  ٍت }َوِّم ٪َمْق٬مِِف:  {ٔمِآَيڅمِت َرِب  َٔ ـْ ٫َمڅمَن َيْرُٗمق ٬مٹَِمڅمَء اهللَِّ ٩َمڃمِنَّ َأَٗمَؾ اهللَِّ   {َٰم

څم٠ِمٶِم٥مَ }ِّم ٪َمْقِل اهللَِّ: وَ  َّٓ ٣َمَٛم اْْلَ څَم ٬َمٺَمٌَِٜمٌة إ ُْؿ ُٰماَل٪ُمق } {َوإهِنَّ ـَ َيٵُمٽمُّقَن َأهنَّ ا٬مَِّذي

ِؿْ  ُْؿ ُٰماَل٪ُمق اهللَِّ}َوِّم ٪َمْق٬مِِف:  {َرِب  ـَ َيٵُمٽمُّقَن َأهنَّ ٪َمْد َٙمِنَ }َوِّم ٪َمْق٬مِِف:  {٪َمڅمَل ا٬مَِّذي

ُٔمقا ٔمٻِمٹَِمڅمِء اهللَِّ ـَ ٫َمذَّ ْؤَيڇِم َواٚمُْٶَمڅمَيٽمَڇِم. َو٣َمَٛم َهَذا اٚمَْٶْمٽمَك  {ا٬مَِّذي ٹَمڅمَء َيُدلُّ ٣َمَٛم ا٬مرُّ إنَّ ا٬مٻم 

ٌَْحڅمڀَمُف َوَٕمٶَمڅم٦َم:  څمُن إڀمََّؽ ٫َمڅمِدٌح إ٦َم }٩َمٹَمْد اْٟمَتَدلَّ اٚمُْْثٌُِتقَن ٔمٹَِمْق٬مِِف ُٟم ًَ ڀْم َڅم اإْلِ َيڅم َأُّيُّ

ًُّ  {َرٔم َؽ ٫َمْدً٘مڅم ٩َمټُماَل٪ِمٿمفِ  ـْ َأْهِؾ ا٬م ـْ ٪َمڅمَل . َوِٰم ٹَمڅمُء  "ٽمَّڇِم َٰم إَذا ٪ُمِرَن ٔمڅِم٬متَِّحٿمَّڇِم  "ا٬مٻم 

ٷَمِقيَّ َيٹُمقُل:  اِهَد ا٬مٻمُّ ـُ َٔمٴمَّڇَم: َٟمټِمٶْمڈم َأَٔمڅم ٣ُمټَمَر ا٬مزَّ ْؤَيڇِم َو٪َمڅمَل أْم ـْ ا٬مرُّ ٩َمپُمَق ِٰم

ـَ حَيْٿَمك َٖمٶْمٻَمٌڅًم َيٹُمقُل ِّم ٪َمْق٬مِِف:  ٌَّڅمِس َأْْحَد ْٔم ڂْمِٰمٽم٥َِم َو٫َمڅمَن ٔمڅِمٚمُْ }َٟمټِمٶْمڈم َأَٔمڅم ا٬ْمٶَم

ٿمَُّتپُمْؿ َيْقَم َيٻْمٹَمْقڀَمُف َٟماَلمٌ } {َرِ٘مٿمًَم 
َٓ َيٺُمقُن  {ََتِ ٹَمڅمَء َهڅمُهٽمَڅم  ٷَمڇِم َأنَّ ا٬مٻم  َع َأْهُؾ ا٬مٻمُّ َأْْجَ

َْٔمٲَمڅمرِ  ْٕ َّٓ ُٰمٶَمڅمَيٽمَڇًم َوڀَمٵْمَرًة ٔمڅِم  . اهـإ

ومٚمام طمج٥م اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٖمْم٥م دل قمغم  :-رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -٪مڅمل ا٬مٱمڅم٩مٶمل 

 وٟمف ذم اًمرى.أن اعم١مُمٜملم ير

وًمٚمدارىمٓمٜمل يمت٤مب ذم اًمرؤي٦م, وزم سمحٛمد اهلل رؾم٤مًم٦م ذيمرت ومٞمٝم٤م أدًم٦م أهؾ 

 اًمًٜم٦م واجلامقم٦م, واًمرد قمغم ؿُمٌف أهؾ اًمٌدقم٦م واًمِمٜم٤مقم٦م, واحلٛمد هلل. 

          

 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ: َاذا تعتكد يف ايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ يف املصخف؟د
 

  531 
 

  

َاسا تعتكز يف ايكضإٓ ايهضِٜ ايشٟ يف  :ايفكض٠ ايغابع١ ٚايجالثٕٛ] 

 [املصخف؟

 :اهلل ٕمٶمڅم٦م٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف 

ُم٤مذا شمٕمت٘مد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ذم  :ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمٔمٶمڇم وا٬مثالٖمقن

 اعمّمحػ؟

 ُم٤مذا شمٕمت٘مد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ذم اعمّمحػ؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ -04

 , ًمٞمس سمٛمخٚمقق. -قمز وضمؾ-أقمت٘مد أٟمف يمالم اهلل  :٩مٹمؾ

٫م٥َِم ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ـَ اٚم٧ُْْمِ اْٟمَتَجڅمَرَك ٩َمځَمِٗمْرُه َ٘متَّك َوإِْن َأَ٘مٌد ِٰم

ټَمَع ٫َمالَم اهلل ًْ  . [3 :اًمتقسم٦م] ﴾ َي

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًم٘مرآن, 

همػم خمٚمقق ُمٜمف سمدأ وإًمٞمف يٕمقد, واًمٙمالم ذم هذه  -قمز وضمؾ-وأٟمف يمالم اهلل 

  :اعم٠ًمًم٦م يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم

 .-قمز وضمؾ-إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم هلل  :إول

 .-قمز وضمؾ-إصم٤ٌمت أن اًم٘مرآن يمالم اهلل  :ا٬مثڅمين
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ُمتٙمٚمٌؿ سمحرٍف وصقٍت  -قمز وضمؾ-وإمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤ميؿ قمغم أن اهلل 

ُمتك ؿم٤مء ويمٞمػ ؿم٤مء سمام ؿم٤مء وإدًم٦م قمغم ذًمؽ ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م 

 ُمتقاشمرة. 

َؿ اهلل ُٰمقَٟمكَٰ َٕمٺْمٻمٿِمًَم :﴿-قمز وضمؾ-ىمقل اهلل  :ٰمٽمپمڅم   [.134:اًمٜم٤ًمء] ﴾َو٫َمٻمَّ

فُ :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ټَمُف َرٔمُّ  ﴾َوٚمََّڅم َٗمڅمَء ُٰمقَٟمكَٰ ٚمٿِِمٹَمڅمٕمٽِمَڅم َو٫َمٻمَّ

 . [140:آقمراف]

َؿ اهلل:﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ـ ٫َمٻمَّ ٽْمپُمؿ ٰمَّ   [.520:اًمٌ٘مرة] ﴾ٰم 

كَٰ :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ًَ  . [113:اعم٤ميدة] ﴾إِْذ ٪َمڅمَل اهلل َيڅم ٣ِمٿم

ٔمٽمڅمُه :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ـِ َو٪َمرَّ َْيټَم ْٕ َوڀَمڅمَدْيٽمَڅمُه ِٰمـ َٗمڅمڀمچِِم ا٬مٴمُّقِر ا

 . [25:ُمريؿ] ﴾ڀَمِجٿمًّڅم

ٌُْتُؿ اٚمُْْرَٟمٻم٥ِمَ :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل   ﴾َوَيْقَم ُيٽمَڅمِدُّيِْؿ ٩َمٿَمٹُمقُل َٰمڅمَذا َأَٗم

 .[32:اًم٘مّمص]

ىم٤مل رؾمقل  :قمٜمد اًمٌخ٤مري ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمٝمام-وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 

 :َيڅم آَدُم، َيٹُمقُل  :َيٹُمقُل اهلل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل 

ٽمَڅم َوَٟمٶْمَدْيَؽ، ٩َمٿُمٽمَڅمَدى ٔمٲَِمْقٍت  ٌَّٿْمَؽ َرٔمَّ تَِؽ َٔمٶْمًثڅم  :٬َم يَّ ـْ ُذر  ِرَج ِٰم إِنَّ اهلل َيځْمُٰمُرَك َأْن ُُتْ

شإ٦َِم ا٬مٽمَّڅمرِ 
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

                                                           

 .(555), واإلمام مسلم يف صحيحو (0045)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ: َاذا تعتكد يف ايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ يف املصخف؟د
 

  533 
 

  

  :-٣مز وٗمؾ-وأٰمڅم إد٬مڇم ٣مٛم أن ا٬مٹمرآن ٫مالم اهلل 

ټَمَع ٫َماَلَم اهلل﴿ :-قمز وضمؾ-ىمقل اهلل  :٩مټمٽمپمڅم ًْ   [3:اًمتقسم٦م] ﴾٩َمځَمِٗمْرُه َ٘متَّكَٰ َي

٬ُمقا ٫َماَلَم اهلل﴿ :-قمز وضمؾ-ىمقل اهلل  :وٰمٽمپمڅم ٌَد   ﴾ُيِريُدوَن َأن ُي

 .[12:اًمٗمتح]

يِن » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمقل اًمٜمٌل :وٰمٽمپمڅم ـْ َيٽمٮُْمُ ـْ ُيڂْمِويٽمِل َٰم َٰم

ِت َرب   َٓ َغ ِرَٟمڅم شَ٘متَّك ُأَٔمٻم 
 .ش٫مالم رب» :أظمرضمف أمحد, وذم رواي٦م ,(1)

ٰمڅم ٫مٽمڈم أ٢مـ أن يتٺمٻمؿ اهلل ّمَّ » :ىمقل قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م :وٰمٽمپمڅم

شٔمق٘مل
(2)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. 

أدريم٧م ؾمٌٕملم ُمـ أصح٤مب َرؾُمقل اهلل يمٚمٝمؿ » :ٔمـ ديٽمڅمر و٪مڅمل ٣مټمرو

شاًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق, ُمٜمف سمدأ وإًمٞمف يٕمقد :ي٘مقل
(0)

. 

وُمـ أدًم٦م إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم أن اًمٙمالم صٗم٦م يمامل وُمٕمٓمل اًمٙمامل ✍

 إصٜم٤مم اًمتل ٓ شمًٛمع وٓ شمٜمٓمؼ.  -قمز وضمؾ-أومم سمف, وىمد ذم اهلل 

څمَل َٔمْؾ ٩َمٶَمٻَمُف ٫َمٌُِٜمُهْؿ َهَذا ٪مَ ﴿ :خمؼًما قمـ إسمراهٞمؿ -قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل 

ٺُمْؿ َأڀْمُتُؿ  ٩َمڅمْٟمځَم٬ُمقُهْؿ إِْن ٫َمڅمڀُمقا َيٽمْٴمٹُِمقَن  پِمْؿ ٩َمٹَمڅم٬ُمقا إڀِمَّ ًِ ٩َمَرَٗمٶُمقا إ٦َِم َأڀْمٸُم

                                                           

و اهلل برقم , وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمح(14423)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (5)
(512). 

 .(5443), واإلمام مسلم يف صحيحو (5331)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
3
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ِء َيٽمْٴمٹُِمقَن  ا٬مٵمَّڅمٚمُِقَن  َٓ قا ٣َمَٛم ُرُءوِٟمپِمْؿ ٬َمٹَمْد ٣َمٻمټِْمڈَم َٰمڅم َهڂُم ًُ
٪َمڅمَل  ُٖمؿَّ ڀُمٺمِ

٫ُمْؿ  َٓ َيُيُّ َٓ َيٽمٸَْمٶُمٺُمْؿ ٠َمٿْمًئڅم َو ـْ ُدوِن اهلل َٰمڅم  ٌُُدوَن ِٰم ُأفر ٬َمٺُمْؿ َوٚمَِڅم  َأ٩َمَتٶْم

ـْ ُدوِن اهلل َأ٩َماَل َٕمٶْمٹِمٻُمقَن  ٌُُدوَن ِٰم  . [34 - 30 :إٟمٌٞم٤مء] ﴾َٕمٶْم

ټَمٶُمقا ُد٣َمڅمَء٫ُمْؿ َو٬َمْق َٟمټمِ ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ًْ َٓ َي ٶُمقا َٰمڅم إِْن َٕمْد٣ُمقُهْؿ 

ٌ ُئَؽ ِٰمْثُؾ َٙمٌِٜم َٓ ُيٽمَ ٫مٺُِمْؿ َو  ﴾اْٟمَتَجڅمُٔمقا ٬َمٺُمْؿ َوَيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َيٺْمٸُمُروَن ٔم٧ِِمْ

 . [14 :وم٤مـمر]

ََم َأْٰمُرُه إَِذا َأَراَد ٠َمٿْمًئڅم َأن َيٹُمقَل ٬َمُف ٫ُمـ ٩َمٿَمٺُمقنُ :﴿-قمز وضمؾ-وي٘مقل اهلل   ﴾إڀِمَّ

  [.55:يس]

ـُ ﴿ :وم٤مخلٚمؼ سم٘مقًمف يمـ وي٘مقل ذم قمٞمًك ك أْم ًَ ٿمُح ٣ِمٿم
ًِ ٔمٺَِمٻمټَِمڇٍم ِٰمٽمُْف اْٟمټُمُف اٚمَْ

 , ؾمامه يمٚمٛم٦م ٕٟمف يم٤من سم٤مًمٙمٚمٛم٦م, وًمٞمس هق اًمٙمٚمٛم٦م. ﴾َٰمْرَيؿَ 

وأ٠مپمد أن ٣مٿمًك ٣مٌد اهلل و٫مٻمټمتف أ٬مٹمڅمهڅم إ٦م ٰمريؿ وروح » :وذم احلدي٨م

شٰمٽمف
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

واًم٘مرآن ٕٟمف صٗم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف  -قمز وضمؾ-وُيقز احلٚمػ سمٙمالم اهلل 

 وشمٕم٤ممم همػم خمٚمقق.

وأومتك اًمٕمٚمامء ىمديام وطمديث٤م سمٙمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن طمتك ىم٤مل اسمـ  

  :اًم٘مٞمؿ ذم ٟمقٟمٞمتف

                                                           

 .(55), واإلمام مسلم يف صحيحو (0402)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 قمنم ُمـ اًمٕمٚمامء ذم اًمٌٚمدان وًم٘مد شم٘مٚمد يمٗمرهؿ مخًـقن ذم 

 سمؾ طمٙم٤مه ىمٌـــٚمف اًمٓمؼماينواًمالًمٙم٤ميل اإلُم٤مم طمٙم٤مه قمٜمٝمؿ 

 ي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن.وم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤ميؿ قمغم اًم٘مقل سمتٙمٗمػم ُمـ 

څم :﴿-قمز وضمؾ-أظمذوه٤م ُمـ ُمثؾ ىمقل اهلل  :و٬مٻمٹمڅمئٻم٥م ِبذا ا٬مٹمقل ٠ُمٌف إڀِمَّ

  [.0:سم٤مًمزظمرف] ﴾َٗمٶَمٻْمٽمَڅمُه ٪ُمْرآڀًمڅم ٣َمَرٔمٿِمًّڅم

 ضمٕمؾ سمٛمٕمٜمك ظمٚمؼٮ وهذا يمالم وم٤مؾمد. :وم٘م٤مًمقا

وم٢منه ضَمَٕمَؾ شم٠ميت سمٛمٕمٜمك صػم وهذا إذا قمدي٧م إمم ُمٗمٕمقًملم وشم٠ميت سمٛمٕمٜمك 

څم َٗمٶَمٻْمٽمَڅمهُ ﴿ :واطمد وذم هذه أي٦م ٟمّم٧ٌم ُمٗمٕمقًملم ظمٚمؼ إذا ٟمّم٧ٌم ُمٗمٕمقٓ  إڀِمَّ

 , أي صػمٟم٤مه ىمرآًٟم٤م قمرسمًٞم٤م.﴾٪ُمْرآڀًمڅم ٣َمَرٔمٿِمًّڅم

ءٍ :﴿-قمز وضمؾ-وُمثؾ ىمقل اهلل    [.35:اًمزُمر] ﴾اهلل َٙمڅم٬مُِؼ ٫ُمؾ  َرْ

واًم٘مرآن رء, ي٘م٤مل هلؿ اعمراد ظم٤مًمؼ يمؾ رء خمٚمقق وإٓ وم٢من اهلل  :ىم٤مًمقا

 رء وًمٞمس سمٛمخٚمقق.  -قمز وضمؾ-

ٍء َأ٫ْمَٝمُ ٠َمپَمڅمَدًة ٪ُمِؾ اهلل ٠َمپِمٿمٌد َٔمٿْمٽمِل :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٪ُمْؾ َأيُّ َرْ

 .[16:آٟمٕم٤مم] ﴾َؤَمٿْمٽمَٺُمؿْ 

شمٙمٚمؿ سمٙمالٍم طم٘مٞم٘مل ؾمٛمٕمف ُمٜمف  -قمز وضمؾ-أن اهلل  :واٚمٶمتٹمد ا٬مٲمحٿمح

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم, وسمٚمغ ضمؼميؾ حمٛمًدا 
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  :٘مٹمٿمٹمڇمً  -٣مز وٗمؾ-وِمڅم يدل ٣مٛم أن اٚمتٺمٻمؿ هق اهلل 

ٌُْديِن :﴿-قمز وضمؾ-ىمقل اهلل  َّٓ َأڀَمڅم ٩َمڅم٣ْم َٓ إ٬َِمََٰف إِ ٽمِل َأڀَمڅم اهلل    [.14:ـمف] ﴾إڀِمَّ

ز ىمقل هذا اًمٙمالم ًمٖمػم اهلل ومٛمـ زقمؿ أٟمف  , -قمز وضمؾ-خمٚمقق وم٘مد ضمقه

ٌُْديِن َوَأ٪ِمِؿ ﴿ :ويمٞمػ ُيقز عمخٚمقق أن ي٘مقل َّٓ َأڀَمڅم ٩َمڅم٣ْم َٓ إ٬َِمََٰف إِ ٽمِل َأڀَمڅم اهلل  إڀِمَّ

اَلَة ٬مِِذ٫ْمِري  . ﴾ا٬مٲمَّ

ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م  :أيمثر ُمـ أًمػ دًمٞمؾ :وإد٬مڇم ٣مٛم إٖمٌڅمت ٫مالم اهلل

 واإلمج٤مع وأصم٤مر اًمقاردة, ومٞمام ذيمره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ.

إذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُم٤مذا شمٕمت٘مد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي هق ذم » :٪مق٬مف 

وٓ  (ذم اعمّمحػ)اٟمت٘مد سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل ىمقًمف ش: اعمّمحػ

 اٟمت٘م٤مد وم٢من اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل يريد أن خي٤مـم٥م صٖم٤مر اًمًـ سمام يٕمٚمٛمقن وإٓ

ريض اهلل  -وم٤مًم٘مرآن يمالم اهلل صمؿ إن اعمّمحػ هق اًمذي اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م

صمؿ إن اًم٘مرآن ُمٜمف ُم٤م ىمد ٟمًخ وهق يمالم اهلل يمام ضم٤مء ذم سمٕمض  -قمٜمٝمؿ

 إطم٤مدي٨م ُٟمًخ٧م ؾمقرة ُمـ اعمًٌح٤مت يمٜم٤م ٟمٕمده٤م سمٓمقل اًمٓمقًملم.

 ًٓ ـَ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  :٩مڅم٬مٹمرآن ٫مالم اهلل، ٰمٽمف ٔمدأ ٪مق  َٕمٽمِزيٌؾ ٰم 

ِ٘مٿمؿِ ا٬م ـِ ا٬مرَّ ـ ْْحَ  .[5:ومّمٚم٧م] ﴾رَّ

ٺمٿِمؿِ :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ـَ اهلل ا٬ْمٶَمِزيِز اْْلَ  ] ﴾َٕمٽمِزيُؾ ا٬ْمٺمَِتڅمِب ِٰم

  [.5:اجل٤مصمٞم٦م
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ب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ـ رَّ  .﴾َٕمٽمِزيٌؾ ٰم 

طمٞم٨م يرومع ُمـ اًمّمدور, يمام ذم طمدي٨م  :وإ٬مٿمف يٶمقد أي ّم آٙمر ا٬مزٰمڅمن

ى ٣َمَٛم ٫مَِتڅمِب اهللَِّ ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ ِّم ٬َمٿْمٻَمڇٍم، ٩َماَل » :-قمٜمٝمامريض اهلل -طمذيٗم٦م  َو٬َمٿُمْنَ

َْرِض ِٰمٽمُْف آَيڇمٌ  ْٕ ٌْٹَمك ِّم ا شَي
(1)

 أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف. 

 ش: -قمز وضمؾ-وم٘مؾ: أقمت٘مد أٟمف يمالم اهلل » :٪مق٬مف 

يم٘مقهلؿ  :واعمراد سمٙمالم اهلل صٗمتف, وم٢من اإلو٤موم٦م إو٤موم٦م صٗم٦م إمم ُمقصقف

 وضمف اهلل ويد اهلل وؾمٛمع اهلل.

سمٞم٧م  :وًمٞم٧ًم إو٤موم٦م شمنميػ, يمام ي٘مقل اعمٌتدقم٦م ويٙمقن طمٙمٛمٝم٤م يم٘مقهلؿ 

اهلل وٟم٤مىم٦م اهلل وروح اهلل وم٢من اًمٙمالم ُمٕمٜمك ي٘مقم سمٖمػمة وم٠مو٤مومتف إمم اهلل إو٤موم٦م 

 صٗم٦م إمم ُمقصقف.

ظمٚمؼ سمٞمٜمام اًمٌٞم٧م واًمٜم٤مىم٦م شم٘مقم سمٜمٗمًٝم٤م, وإو٤مومتٝم٤م إمم اهلل إو٤موم٦م شمنميػ أو 

 وإُي٤مد أو ُمٚمؽ.

 وهذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ ُمٝمامت اًم٘مقاقمد, وشمًٛمك سم٘م٤مقمدة اإلو٤موم٦م. 

ٓسمد أن ي١مشمك هبذا اًم٘مٞمد وىمد ي٘مقل ىم٤ميؾ يمٞمػ ش: ًمٞمس سمٛمخٚمقق» :٪مق٬مف 

شم٘مقل اًم٘مرآن يمالم اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق وٓ شم٘مقل وضمف اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق 

ا اًمٚمٗمظ وؾمٛمع اهلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق وىمدرة اهلل ًمٞم٧ًم سمٛمخٚمقىم٦م أىمقل ٟم٠ميت هبذ

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4346)أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو  (1)
 (, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح ابن ماجو. 060)
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ٕٟمف ىمد وضمد أٟم٤مس ُمـ اعمٌتدقم٦م ي٘مقًمقن اًم٘مرآن يمالم اهلل ويريدون سمف أٟمف 

 :شخمٚمقق ومالسمد ُمـ اًمٌٞم٤من

  ش:وا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف 

 أي قمغم أٟمف يمالم.

٫م٥َِم اْٟمَتَجڅمَركَ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ ـَ اٚم٧ُْْمِ   ش:﴾َوإِْن َأَ٘مٌد ِٰم

اعمنميملم ُمـ يًتجػم ُمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أي إذا أشمك إمم اًمٜمٌل

ُمـ اًم٘متؾ أو إه وم٠مُمره اهلل أن ُيػمه, وٓ يتٕمرض ًمف سمًقء, سمؾ شم٘م٤مم احلج٦م 

 قمٚمٞمف, وًمق أضم٤مر أوٕمػ اعمًٚمؿ شمٕملم ىمٌقل إُي٤مرهتؿ.

 :, شَمُ٘مقُل -ريض اهلل ٣مٽمپمڅم-ومٗمل ُمًٚمؿ: قمـ ُأمه َه٤مٟمٍِئ سمِٜم٧َْم َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم 

ٌْڈُم إ٦َِم َرُٟمقِل اهللِ َصٛمَّ اهلُل " ُؾ، َذَه ًِ َؿ ٣َمڅمَم ا٬ْمٸَمْتِح، ٩َمَقَٗمْدُٕمُف َيٷْمَت ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ٻمَّټْمڈُم، ٩َمٹَمڅمَل:  ًَ ُه ٔمَِثْقٍب، ٪َمڅم٬َمڈْم: ٩َم ُٞمُ ًْ ـْ َهِذِه؟»َو٩َمڅم١مټَِمڇُم أْمٽمَُتُف َٕم ٪ُمٻْمڈُم: ُأمُّ ش َٰم

ًٌڅم ٔمځُِمم  َهڅمڀمِئٍ » :َهڅمڀمٍِئ ٔمٽِمڈُْم َأِب ١َمڅم٬مچٍِم، ٪َمڅمَل  ٻمِ  ,شَٰمْرَ٘م ًْ ـْ ٨ُم ِف، ٪َمڅمَم ٩َمٲَمٛمَّ ٩َمٻَمَمَّ ٩َمَرَغ ِٰم

َف، ٪ُمٻْمڈُم: َيڅم َرُٟمقَل اهلِل َز٣َمَؿ  َٖمََميِنَ َر٫َمٶَمڅمٍت ُٰمٻْمَتِحٸًمڅم ِّم َٖمْقٍب َواِ٘مٍد، ٩َمٻَمَمَّ اڀْمٮَمَ

َة، ٩َمٹَمڅمَل  ٌَْٜمَ ـُ ُه ُف ٪َمڅمٕمٌِؾ َرُٗماًل َأَٗمْرُٕمُف، ٩ُماَلُن أْم ـُ َأِب ١َمڅم٬مچٍِم َأڀمَّ ل ٣َم٤ِمُّ ْٔم ـُ ُأٰم  أْم

ـْ َأَٗمْرِت َيڅم ُأمَّ َهڅمڀمٍِئ ٪َمڅم٬َمڈْم ُأمُّ َرُٟمقُل اهللِ َصٛمَّ  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ: ٪َمْد َأَٗمْرڀَمڅم َٰم

شَهڅمڀمٍِئ: َوَذ٬مَِؽ ُوًحك
(1)

 . 

                                                           

 .(003), واإلمام مسلم يف صحيحو (024)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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أي اًم٘مرآن, وم٢من ؾمٛمع يمالم اهلل ودظمؾ  :﴾٘متك يًټمع ٫مالم اهللىمقًمف : ﴿

ذم اإلؾمالم قمّمؿ دُمف وُم٤مًمف وقمروف وإن مل يدظمؾ ذم اإلؾمالم يم٤من ُم١ماظمًذا 

سمام هق قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر واًمٓمٖمٞم٤من, وُمـ أراد اًمزي٤مدة ذم سمٞم٤من هذه اعم٠ًمًم٦م 

, وم٘مد ذيمرت يمثػًما ُمـ "ؾمالُم٦م اخلٚمػ ذم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ" :ومٚمػمضمع إمم يمت٤ميب

 قمٚمٞمٝم٤م, وهلل احلٛمد واعمٜم٦م.  ؿمٌف أهؾ اًمٌدع, واًمرد
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 رايفكض٠ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ: ٌٖ ايكضإٓ عضبٞ أّ أعذُٞ؟د

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 هؾ اًم٘مرآن قمريب أم أقمجٛمل؟ :ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمٰمٽمڇم وا٬مثالٖمقن

 هؾ اًم٘مرآن قمريب أم أقمجٛمل؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ -05

 هق قمريب. :٩مٹمؾ

ٺُمْؿ َٕمٶْمٹِمٻُمقنَ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ څم َٗمٶَمٻْمٽمَڅمُه ٪ُمْرآڀًمڅم ٣َمَرٔمٿِمًّڅم ٬َمٶَمٻمَّ  ﴾إڀِمَّ

 . [0:اًمزظمرف]

َِٰم٥ُم ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ْٕ وُح ا ـَ  ڀَمَزَل ٔمِِف ا٬مرُّ ـَ اٚمُْٽمِْذِري  ٣َمَٛم ٪َمٻْمٌَِؽ ٬مَِتٺُمقَن ِٰم

څمٍن ٣َمَرِبر ُٰم٥ٌِمٍ  ًَ
 . [162-160:اًمِمٕمراء] ﴾ٔمٻِمِ

  :الشرح

ٟم٤مؾم٥م أن  -قمز وضمؾ-أن اًم٘مرآن يمالم اهلل  -حفظه اهلل –عم٤م سملم اعمّمٜمػ 

 يٌلم أٟمف سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم.

قمٜمدُم٤م  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قمٗم٤من  وهذا مم٤م ٓ ظمالف ومٞمف ىم٤مل قمثامن

ـَ  إَِذا اْٙمَتٻَمٸْمُتْؿ َأڀْمُتْؿ َوَزْيُد » :أُمرهؿ سمجٛمع اًم٘مرآن ٍء ِٰم ـُ َٖمڅمٔمڈٍِم ِّم َرْ ا٬مٹُمْرآِن، ْٔم

څمهِنِْؿ ٩َمٸَمٶَمٻُمقا َذ٬مَِؽ  ًَ
ََم ڀَمَزَل ٔمٻِمِ څمِن ٪ُمَرْيٍش، ٩َمڃمڀِمَّ ًَ

ٌُقُه ٔمٻِمِ ش٩َمڅم٫ْمُت
(1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. 

                                                           

 .(0233)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ومال ُيقز ًمف أن يؽممجف اًمؽممج٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م,  :وإذا أراد أ٘مد أن يٞمٗمؿ ا٬مٹمرآن

وإٟمام يؽمضمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف, وم٢من اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م شمٗمًد اًمؽميمٞم٥م واعمٕم٤مين اًمتل أراده٤م 

 اهلل وىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف همػم اعمراد. 

ََمءِ ﴿ :٩مټمثال ٪مق٬مف ًَّ ـْ ِّم ا٬م قمز -, يؽمضمؿ اعمٕمٜمك قمغم أن اهلل ﴾َأَأِٰمٽمُْتْؿ َٰم

  ُمٜمع يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن سمٖمػم ًمٖم٦م اًمٕمرب.ذم اًمًامء, وىمد ذه٥م اًمٕمٚمامء إمم -وضمؾ

  :(63/ 5٪مڅمل ا٬مزر٪مڅمين ّم ٰمٽمڅمهؾ ا٬مٶمر٩مڅمن )

 وٟمًؽمقمل ٟمٔمرك إمم أُمقر ُمٝمٛم٦م: 

أن قمٚمامءٟم٤م طمٔمروا يمت٤مسمف اًم٘مرآن سمحروف همػم قمرسمٞم٦م, وقمغم هذا  :أوهل٤م

ُي٥م قمٜمد شمرمج٦م اًم٘مرآن هبذا اعمٕمٜمك إمم أي٦م ًمٖم٦م أن شمٙمت٥م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إذ 

يمت٧ٌم سم٤محلروف اًمٕمرسمٞم٦م يمٞمال ي٘مع إظمالل وحتريػ ذم ًمٗمٔمف, ومٞمتٌٕمٝمام شمٖمػم 

 ووم٤ًمد ذم ُمٕمٜم٤مه.

قمدة طمروف شمقاومؼ  ٓ ؿمؽ أن احلروف اًمالشمٞمٜمٞم٦م اعمٕمرووم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـو 

اًمٕمرسمٞم٦م ومال شم١مدي مجٞمع ُم٤م شم١مديف احلروف اًمٕمرسمٞم٦م ومٚمق يمت٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هب٤م 

قمغم ـمري٘م٦م اًمٜمٔمؿ اًمٕمريب ًمقىمع اإلظمالل واًمتحريػ ذم ًمٗمٔمف ويتٌٕمٝمام شمٖمػم 

اعمٕمٜمك ووم٤ًمده وىمد ىمْم٧م ٟمّمقص اًمنميٕم٦م سم٠من يّم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ 

اإلؾمالم ؾمٚمٗم٤م وظمٚمٗم٤م قمغم أن  يمؾ ُم٤م يٕمروف ًمٚمتٌديؾ واًمتحريػ وأمجع قمٚمامء

يمؾ شمٍمف ذم اًم٘مرآن ي١مدي إمم حتريػ ذم ًمٗمٔمف أو شمٖمٞمػم ذم ُمٕمٜم٤مه ممٜمقع ُمٜمٕم٤م 
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وُمـ  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-سم٤مشم٤م وحمرم حتريام ىم٤مـمٕم٤م وىمد اًمتزم اًمّمح٤مسم٦م 

 سمٕمدهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن سم٤محلروف اًمٕمرسمٞم٦م. 

  :شإٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤مه ىمرآٟم٤ّم قمرسمٞم٤مً » :٪مق٬مف

 ه قمغم ُم٤م شم٘مدم. أي صػمٟم٤م

ومٞمف رد قمغم أصح٤مب اًمتٗمقيض  :و٫مقن ا٬مٹمرآن ڀمزل ٔمٻمًڅمن ٣مرب ٰم٥ٌم☜

اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٠من اهلل َأٟمزل اًم٘مرآن ومل يٌلم ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمٕم٤مين ٓؾمٞمام سم٤مب 

 إؾمامء واًمّمٗم٤مت. 

أي ُمٌلمه واوح وم٢مذا ىمٚم٧م ًمٚمٕمريب يًٛمع, يٌٍم, وًمف  ﴾:ٰم٥ٌم﴿ :٩مٹمق٬مف

شمٕم٤ممم ي٘مٌض ويًٌط ويٓمقي يمؾ هذه ُمٕم٤مين وضمف ويد وىمدرة وإرادة, وأٟمف 

 ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد اًمٕمرب.

ٺُمْؿ َٕمٶْمٹِمٻُمقنَ ﴿  :٪مق٬مف   دًمٞمؾ قمغم أمهٞم٦م شمدسمر وشمٕم٘مؾ اًم٘مرآن. ﴾: ٬َمٶَمٻمَّ

ـْ َأْٰمِرڀَمڅم َٰمڅم ٫ُمٽمڈَم :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٬مَِؽ َأْوَ٘مٿْمٽمَڅم إ٬َِمٿْمَؽ ُروً٘مڅم ٰم  َو٫َمَذَٰ

يََمُن َو٬َمَٰٺمِ  َٓ اإْلِ ٌَڅمِدڀَمڅم َٕمْدِري َٰمڅم ا٬ْمٺمَِتڅمُب َو ـْ ٣ِم ٱَمڅمُء ِٰم ِْدي ٔمِِف َٰمـ ڀمَّ ـ َٗمٶَمٻْمٽمَڅمُه ڀُمقًرا هنَّ

َتٹِمٿمؿٍ  ًْ اٍط ٰمُّ  . [25:اًمِمقرى] ﴾َوإڀِمََّؽ ٬َمَتپْمِدي إ٦َِمَٰ ِسَ

ـْ ٣ِمٽمِْد ٨َمْٜمِ اهلل ٬َمَقَٗمُدوا ٩مٿِمِف ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ُروَن ا٬ْمٹُمْرآَن َو٬َمْق ٫َمڅمَن ِٰم َأ٩َماَل َيَتَدٔمَّ

 .[55 :اًمٜم٤ًمء] ﴾ اْٙمتاَِل٩ًمڅم ٫َمثًِٜما

څم﴿ :وىم٤مل ُروَن ا٬ْمٹُمْرآَن َأْم ٣َمَٛم ٪ُمٻُمقٍب َأ٪ْمٸَمڅمهُلَ  .[54 :حمٛمد] ﴾ َأ٩َماَل َيَتَدٔمَّ



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 عسبٞ أّ أعذُٞ؟درايفكس٠ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ: ٌٖ ايكسإٓ 
 

  543 
 

  

 .-قمز وضمؾ-أي اًم٘مرآن ُمـ اهلل  :﴾ڀَمَزَل ٔمِفِ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم :٪مق٬مف

 أي ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم.  :﴾ا٬مروُح إٰم٥م﴿

ُف ٬َمٹَمْقُل َرُٟمقٍل ٫َمِريٍؿ :﴿-قمز وضمؾ-وىمد ىم٤مل  ُف ٬َمٹَمْقُل َرُٟمقٍل ٫َمِريٍؿ  إڀِمَّ إڀِمَّ

  ٍة ٣ِمٽمَْد ِذي ا٬ْمٶَمْرِش َٰمٺم٥ٍِم  . [51 - 16﴾]اًمتٙمقير: ُٰمٴَمڅمٍع َٖمؿَّ َأِٰم٥ٍم  ِذي ٪ُمقَّ

ـَ ﴿ :٪مق٬مف ـَ اٚمُْٽمِْذِري صغم اهلل قمٚمٞمف  -ٕن اًمٜمٌل :﴾٣َمَٛم ٪َمٻْمٌَِؽ ٬مَِتٺُمقَن ِٰم

 يم٤من إذا ضم٤مءه ضمؼميؾ سم٤مًمقطمل ي٘مرأ ُمٕمف ومٞمِمتد ذًمؽ قمٚمٞمف.  -وؾمٚمؿ

څمڀَمَؽ ٬مَِتٶْمَجَؾ ٔمِِف :﴿-قمز وضمؾ-وم٠مٟمزل اهلل  ًَ
ْك ٔمِِف ٬مِ ر  ٶَمُف  َٓ َُتَ إِنَّ ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم َْجْ

ٌِْع ٪ُمْرآڀَمُف  َو٪ُمْرآڀَمُف  , [16ـ 13:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾ َٔمٿَمڅمڀَمفُ ُٖمؿَّ إِنَّ ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم  ٩َمڃمَِذا ٪َمَرْأڀَمڅمُه ٩َمڅمٕمَّ

 ذم اًمّمحٞمحلم.  -ريض اهلل قمٜمٝمام-يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

وهذه ومْمٞمٚم٦م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرب أن اهلل اصٓمٗم٤مه٤م واظمت٤مره٤م ًمٖم٦م ًمٚم٘مرآن اًمذي 

 هق اًمٙمت٤مب اخل٤مًمد اًمٜم٤مؾمخ واعمٝمٞمٛمـ قمغم همػمه ُمـ اًمٙمت٥م. 

  :وٕمتټمٿمز ٬مٷمڇم ا٬مٶمرب ٣مٛم ٨مٜمهڅم ٰمـ ا٬مٻمٷمڅمت ٔمځمٰمقر

يمثرة شمرايمٞمٌٝم٤م وم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة هل٤م شمرايمٞم٥م قمدة وختتٚمػ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  :إول

 سم٤مظمتالف اًمًٞم٤مىم٦م واظمتالف اًم٤ًمسمؼ واًمالطمؼ. 

ُه َواْٟمَتَقىَٰ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  (اؾمتقى) :ٰمثؾ ٫مٻمټمڇم  ﴾َوٚمََّڅم َٔمٻَمَغ َأ٠ُمدَّ

 أي يمٛمؾ.  [14:اًم٘مّمص]

ـُ ٣َمَٛم ا٬ْمٶَمْرِش اْٟمَتَقىَٰ ﴿ :و٪مق٬مف :٪مق٬مف ْْحََٰ  أي قمال. [2:ـمف] ﴾ا٬مرَّ
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َتُقوا ٣َمَٛم ٢ُمپُمقِرهِ ﴿ :و٪مق٬مف  ًْ  أي شمٕمٚمقا. ﴾٬مَِت

ََمءِ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :وٰمٽمف ًَّ  . [56 :اًمٌ٘مرة] ﴾ ُٖمؿَّ اْٟمَتَقى إ٦َِم ا٬م

 اإلمج٤مع قمغم أهن٤م سمٛمٕمٜمك آرشمٗم٤مع واًمّمٕمقد. :ڀمٹمؾ أمـ ا٬مٹمٿمؿ

 واؾمتقى اًمٓمٕم٤مم أي ٟمْم٩م, واؾمتقى اعم٤مء واخلِم٦ٌم أي شم٤ًموي٤م.

قمغم اًمٕمٚمق وآرشمٗم٤مع, وإذا ؾمٌ٘مٝم٤م اًمقاو دل قمغم  وم٢مذا ؾمٌ٘متٝم٤م قمغم دل

 اعم٤ًمواة, وإذا قمدي٧م سمٜمٗمًٝم٤م دًم٧م قمغم اًمٙمامل.

 أهن٤م شمزيد ذم اًمٕم٘مؾ يمام ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ. :ا٬مثڅمين

 أهن٤م خمتٍمة قمـ همػمه٤م, ومٗمٞمٝم٤م اًمْمامير, وهمػم ذًمؽ, واهلل اعمقومؼ. :ا٬مثڅم٬مډم
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 ٚايجالثٕٛ: ٌٖ هلل أمسا٤ ٚصفات؟درايفكض٠ ايتاعع١ 

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 هؾ هلل أؾمامء وصٗم٤مت؟ :ا٬مٸمٹمرة ا٬متڅمٟمٶمڇم وا٬مثالٖمقن

 هؾ هلل أؾمامء وصٗم٤مت؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ -06

 ٟمٕمؿ ًمف أؾمامء وصٗم٤مت شمٚمٞمؼ سمجالًمف.  :٩مٹمؾ

ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ څمَوهللَِِّ ا  :إقمراف] ﴾ِِبَ

153] . 

ٺمٿِمؿُ » :و٪مق٬مف ٣َْمَٛم َوُهَق ا٬ْمٶَمِزيُز اْْلَ ْٕ  . [33 :اًمٜمحؾ] ﴾َوهللَِِّ اٚمََْثُؾ ا

ټَمُد  ٪ُمْؾ ُهَق اهلل َأَ٘مٌد ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم َومَلْ َيٺُمـ  مَلْ َيٻمِْد َومَلْ ُيق٬َمْد  اهلل ا٬مٲمَّ

 .﴾٬مَُّف ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد 

څَم » :ُمـ طمدي٨م قَم٤مِيَِم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رضمال ىم٤مل :وّم ا٬مٲمحٿمح٥م هَنَّ
ِٕ

ـِ  ْْحَ  قمغم ذًمؽ. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-, وم٠مىمره َرؾُمقل اهللشِصٸَمڇُم ا٬مرَّ

ومْمؾ هذه اًمًقرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن, يمام ذم اًمٌخ٤مري  :٩مٿمف

ريض اهلل -ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري, وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

 .-قمٜمٝمام
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 -ًم٘مقل اًمٜمٌل٨مٜم ُمٲمقرة ٔمٶمدد ٰمٶمٻمقم ٬مٽمڅم9  -٣مز وٗمؾ  -وأٟمَمء اهلل 

 شَٓ ُأْ٘مِِص َٖمٽمَڅمًء ٣َمٻَمٿْمَؽ...» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ , (1)

 طمدي٨م قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

وىمد ذيمرٟم٤م ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك ُم٤م ومتح اهلل سمف سم٠مدًمتٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن  

 وصحٞمح اًمًٜم٦م ذم آظمر اًمٙمت٤مب.

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم إؾمامء 

قمز -واًمّمٗم٤مت, واًم٘مقل ومٞمٝم٤م ُمـ أهؿ اعمٝمامت, إذ هل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٕمروم٦م اهلل 

, وذف اًمٕمٚمؿ سمنمف اعمٕمٚمقم, واًمٕمٚمؿ هب٤م أطمد أىم٤ًمم اًمتقطمٞمد -وضمؾ

 اًمثالصم٦م, قمغم ُم٤م شم٘مدم. 

إذ أن اعمخ٤مًمٗملم ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم  :ا٬مٸمٹمرة ٰمـ أهؿ ا٬مٸمٹمراتوهذه 

 :هذا اًم٤ٌمب يمثر ٓ يمثرهؿ اهلل

ُمـ أؾماميف وصٗم٤مشمف أو ُمـ  -قمز وضمؾ-اًمذيـ قمٓمٚمقا اهلل  :ٰمٽمپمؿ اٚمٶمٴمٻمڇم

سمٕمض ُمٕمٜمٞمٝم٤م يم٤مجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م واخلقارج واًمرواومض وإؿم٤مقمرة وُم٤م شمٗمرع 

 ُمٜمٝمؿ. 

                                                           

 .(453)يحو أخرجو اإلمام مسلم يف صح (1)
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ٌٕمْمٝمؿ ٓ يث٧ٌم إؾمامء وٓ اًمّمٗم٤مت ومٙمٚمٝمؿ خي٤مًمٗمقن ذم هذا اًم٤ٌمب وم

 يم٤مجلٝمٛمٞم٦م. 

 وسمٕمْمٝمؿ يث٧ٌم إؾمامء جمردة قمـ اًمّمٗم٤مت يم٤معمٕمتزًم٦م. 

 وسمٕمْمٝمؿ يث٧ٌم سمٕمض إؾمامء وسمٕمض اًمّمٗم٤مت يم٤مٕؿم٤مقمرة.

 اًمذيـ يٛمثٚمقن صٗم٤مت اهلل سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف.  :وٰمٽمپمؿ اٚمټمثٻمڇم

َومَلْ ﴿ :ُمـ يمامًمف اعم٘مدس ُمع أٟمف اًم٘م٤ميؾ -قمز وضمؾ-ومٝم١مٓء قمٓمٚمقا اهلل 

ـْ ٬َمُف ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد   . [4 :اإلظمالص] ﴾َيٺُم

أي ًمٞمس ًمف ُمثٞمؾ وٓ ٟمٔمػم  ,﴾٬مٿمس ٫مټمثٻمف رء وهق ا٬مًټمٿمع ا٬مٶمٻمٿمؿ﴿و 

 وٓ ٟمد قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل.

متثٞمؾ اًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٜم٤مىمص,  :وا٬مٹمقل ٔمځمن صٸمڅمت اهلل ٫مٲمٸمڅمت اٚمخٻمق٪مڅمت

 وٓ ي٘مقل هذا أو يٕمت٘مده, إٓ يم٤مومر ضم٤مهؾ سمرب اًمٕم٤معملم.

  :-رحمه اهلل تعالى -ٔمـ ْحڅمد اْلزا٣مل ٠مٿمخ اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري  ٪مڅمل ڀمٶمٿمؿ

ُمـ قمٓمؾ اهلل ُمـ صٗم٤مشمف يمٗمر, وُمـ ُمثٚمف سمخٚم٘مف يمٗمر, وًمٞمس ومٞمام وصػ »

 .شمتثٞمؾ, وٓ شمٕمٓمٞمؾ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل سمف ٟمٗمًف أو وصٗمف سمف رؾمقل 
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  :وا٬مٲمٸمڅمت ٖمالٖمڇم أ٪مًڅمم

يم٤مًمًٛمع واًمٌٍم واًمٕمٚمؿ واإلرادة  :صٸمڅمت ٫مَمل ٓ ڀمٹمص ٩مٿمپمڅم - 1

 .-قمز وضمؾ-واًم٘مقة ومٝمذه شمث٧ٌم هلل 

ٜم٦م ومٝمذه  :صٸمڇم ڀمٹمص ٓ ٫مَمل ٩مٿمپمڅم -5  ًِّ يم٤معمرض واًمّمٛمؿ واًمٜمقم واًم

 ,.-قمز وضمؾ-شمٜمٗمل قمـ اهلل 

ذم  -قمز وضمؾ-ومتث٧ٌم هلل  :صٸمڅمت ٫مَمل ٰمـ وٗمف وڀمٹمص ٰمـ وٗمف -0 

ًٓ ُمـ و ضمف وٟم٘مص ُمـ طم٤مل يمامهل٤م, يم٤معمٙمر واًمٙمٞمد وٟمحقه ومٝمذه شمٙمقن يمام

 وضمف.

إذ أن ُم٤م ُمـ ش: وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: هؾ هلل أؾمامء وصٗم٤مت؟ وم٘مؾ: ٟمٕمؿ» :٪مق٬مف

هق اًمٙم٤مُمؾ ُمـ يمؾ وضمف ومٞمٕمرف  -قمز وضمؾ-ُمقضمقد إٓ وًمف صٗم٤مت واهلل 

سم٠مؾماميف وصٗم٤مشمف, وأؾماميف ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق خمتص سمف يم٤مؾمؿ اجلالًم٦م اهلل واًمرمحـ 

واًمٔم٤مهر واًم٘م٤مهر واعمتٙمؼم وُمٜمٝم٤م يٙمقن همػم خمتٍص يم٤معم١مُمـ واًمرطمٞمؿ واًمٕم٤ممل 

 ٓمٚمؼ. ُمـ يمؾ اؾمؿ اًمٙمامل اعم -قمز وضمؾ-واًمٕمٚمٞمؿ ًمٙمـ هلل 

 ش: وم٘مؾ: ٟمٕمؿ ًمف أؾمامء وصٗم٤مت شمٚمٞمؼ سمجالًمف» :٪مق٬مف

 هبذا اًم٘مٞمد, وم٘مقًمف ًمف أؾمامء وصٗم٤مت رد قمغم اعمٕمٓمٚم٦م.

 رد قمغم اعمٛمثٚم٦م. ش:ٕمٻمٿمؼ ٔمجال٬مف» :و٪مق٬مف
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څم﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ :٪مق٬مف ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ  ﴾َوهللَِِّ ا

 :ش[153 :إقمراف]

إؾمامء احلًٜمك, أي اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم احلًـ يمامًمف, ومٛمـ أطمًٜمٝم٤م أهن٤م أي أن هلل 

ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, وأهن٤م أؾمامء ُمدح ويمامل, وأهن٤م شمتْمٛمـ صٗم٤مت, وم٢مذا 

شمدقمقه سم٠مؾماميف, يم٘مقًمف ي٤مهلل ي٤م رمحـ ي٤م رزاق, وٟمحق  -قمز وضمؾ-دقمقت اهلل 

اهلل, أو  ي٤م رمح٦م اهلل, أو ي٤م وضمف :ذًمؽ, وٓ ُيقز أن شمدقمقا سمّمٗم٤مشمف, ومال شم٘مقل

 ي٤م يد اهلل. 

 سمؾ إن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذه٥م إمم شمٙمٗمػم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ. 

ا٬مٻمپمؿ ٔمٶمٻمټمؽ ا٬مٷمٿمچم » :ويتقٟمؾ إ٬مٿمف ٔمځمٟمَمئف وصٸمڅمٕمف ا٬مٶمٛم ٫مځمن ٕمٹمقل

و٪مدرٕمؽ ٣مٛم ٫مؾ رء ؤمرْحتؽ ا٬متل وٟمٶمڈم ٫مؾ رء أٟمڅم٬مؽ ٫مذا و٫مذا 

ا٬مٻمپمؿ إين أ٣مقذ ٔمروڅمك ٰمـ ٟمخط ؤمټمٶمڅم٩مڅمٕمؽ ٰمـ ٣مٹمقٔمتؽ » :٫مَم ّم اْلديډم

شؤمؽ ٰمٽمؽ ٓ أ٘مِص ٖمٽمڅمء ٣مٻمٿمؽ أڀمڈم ٫مَم أٖمٽمٿمڈم ٣مٛم ڀمٸمًؽ
(1)

, أظمرضمف 

 ُمًٚمؿ قمـ قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م. 

٣َْمَٛم ﴿ :و٪مق٬مف» :٪مق٬مف ْٕ  :ش[33﴾ ]اًمٜمحؾ: َوهللَِِّ اٚمََْثُؾ ا

قَْمغَم ﴿ :أي وُمـ إدًم٦م قمغم إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت ىمقًمف شمٕم٤ممم ْٕ  .﴾َوهللِهِ اعمََْثُؾ ا

                                                           

 .(453)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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اإلظمالص,  :ٓ إًمف إٓ اهلل, وىمٞمؾ أي اًمقصػ إقمغم وىمٞمؾ هق يمٚمٛم٦م

 ويمٚمٝم٤م ُمٕم٤مين صحٞمحف.

أي ذو اًمٕمزة واحلٙمٛم٦م, وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ش: َوُهَق اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمؿُ » :٪مق٬مف

 عمٕم٤مين إؾمامء ذم آظمر اًمٙمت٤مب, واهلل اعمقومؼ.

أي وُمـ إدًم٦م ؾمقرة  :﴾٪ُمْؾ ُهَق اهلل َأَ٘مٌد وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ :٪مق٬مف 

 واطمٌد.  -قمز وضمؾ-اإلظمالص, أي ىمؾ ي٤م حمٛمد اهلل 

ټَمُد » :٪مق٬مف  اًمذي شمّمٛمد اًمٞمف اخلاليؼ.  :٪مٿمؾ :شاهلل ا٬مٲمَّ

 اًمذي ٓ ضمقف ًمف وىمٞمؾ اًمًٞمد اًمذي يمٛمؾ ذم ؾم١مدده.  :و٪مٿمؾ

هق اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد. ومٞمٙمقن ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن  :و٪مٿمؾ

  :وٓسم٠مس أن يدل قمغم مجٞمع اعمٕم٤مين

 أي ًمٞمس ًمف ُمثٞمؾ وٓ ٟمٔمػم وٓ ٟمد.  :شَومَلْ َيٺُمـ ٬مَُّف ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد » :٪مق٬مف

َْٰمَثڅمَل :﴿-قمز وضمؾ-وهذا يم٘مقًمف  ْٕ ُٔمقا هلِلَِّ ا   [44 :اًمٜمحؾ] ﴾٩َماَل َٕمْيِ

ٶَمٻُمقا هللَِِّ َأڀمَداًدا٩َماَل ﴿ :و٪مق٬مف   [.55:اًمٌ٘مرة] ﴾جَتْ

أي ٓ شمٕمٚمؿ ًمف ُمثٞماًل وٟمٔمػًما,  [:32:ُمريؿ] ﴾َهْؾ َٕمٶْمٻَمُؿ ٬َمُف َٟمټِمٿمًّڅم﴿ :و٪مق٬مف

اًمٜمؼماس ذم شمٗمًػم ؾمقريت " :وىمد ومنت هذه اًمًقرة سمام أرضمقا ٟمٗمٕمف ذم

 ."اإلظمالص
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وذم اًمّمحٞمحلم قمـ قَم٤مِيَِم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رضمال ىم٤مل ًمٚمٜمٌل: » :٪مق٬مف

ـِ » مْحَ ٤َم ِصَٗم٦ُم اًمره هَنه
 ش: ِٕ

 أي ومم٤م يدل قمغم سم٤مب اًمّمٗم٤مت. 

ـْ قَم٤مِيَِم٦مَ  ٰمڅم ّم ا٬مٲمحٿمح٥م: َأنَّ ا٬مٽمٌَِّلَّ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف » :-ريض اهلل ٣مٽمپمڅم-قَم

ڇٍم، َو٫مَ  يَّ َؿ َٔمٶَمډَم َرُٗماًل ٣َمَٛم َهِ َْصَحڅمٔمِِف ِّم َصاَلِِتِْؿ ٩َمٿَمْختُِؿ ٔمٹُِمْؾ َوَٟمٻمَّ ِٕ څمَن َيٹْمَرُأ 

َؿ، ٩َمٹَمڅمَل:  اهللُهَق  َأَ٘مٌد، ٩َمٻَمَمَّ َرَٗمٶُمقا َذ٫َمُروا َذ٬مَِؽ ٬مٻِمٽمٌَِّل  َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ٍء َيٲْمٽمَُع َذ٬مَِؽ؟» َي  َرْ
ِٕ ، َوَأڀَمڅم شَٟمٻُمقُه  ـِ ْْحَ څَم ِصٸَمڇُم ا٬مرَّ هَنَّ

ِٕ ځَم٬ُمقُه، ٩َمٹَمڅمَل:  ًَ ، ٩َم

څم، ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌَِّلُّ َصٛمَّ  َؿ: ُأِ٘مچمُّ َأْن َأ٪ْمَرَأ ِِبَ ٌُّفُ »اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ
وُه َأنَّ اهللََّ حُيِ , شَأْٙمِٝمُ

 ذع.ط وإىمرار اًمٜمٌل 

َصٛمَّ اهلل -َأنَّ ا٬مٽمٌل» :-ريض اهلل قمٜمٝم٤م-ومٕمـ قَم٤مِيَِم٦مَ  :واْلديډم ٩مٿمف ٪مٲمڇم

ڇٍم، َو٫َمڅمَن َيٹْمَرُأ ِل أصحڅمٔمف -٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  يَّ ريض اهلل  -َٔمٶَمډَم َرُٗماًل ٣َمَٛم َهِ

َؽ ٬مٻِمٽمٌَِّل  ِّم  -٣مٽمپمؿ
ْؿ ٩َمٿَمْختُِؿ ٔمٹُِمْؾ ُهَق اهلل َأَ٘مٌد، ٩َمٻَمَمَّ َرَٗمٶُمقا َذ٫َمُروا َذ٬مِ

َصاَلِِتِ

ٍء َيٲْمٽمَُع َذ٬مَِؽ؟» :َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ، ٩َمٹَمڅمَل  َي  َرْ
ِٕ ځَم٬ُمقُه، ٩َمٹَمڅمَل شَٟمٻُمقُه  ًَ  :، ٩َم

څم، ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌل ، َوَأڀَمڅم ُأِ٘مچمُّ َأْن َأ٪ْمَرَأ ِِبَ ـِ ْْحَ څَم ِصٸَمڇُم ا٬مرَّ هَنَّ
ؿَ -ِٕ -َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ٌُّفُ » :
وُه َأنَّ اهلل حُيِ شَأْٙمِٝمُ

(1)
 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 

                                                           

 .(510), واإلمام مسلم يف صحيحو (4042)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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  :وصٸمڅمت اهلل ٰمٱمتٹمڇم ٰمـ أٟمَمئف وأ٩مٶمڅم٬مف

قمز -هلل  أن يمؾ اؾمؿ يتْمٛمـ صٗم٦م ويمؾ ومٕمؾ شم١مظمذ ُمٜمف صٗم٦م" :وا٬مٹمڅم٣مدة

 . "-وضمؾ

٬َمٿْمَس ﴿ومٞمٖمْم٥م ويرى ويًخط ويٜمزل ويمؾ ذًمؽ قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمقضمٝمف, 

ٌَٲِمٜمُ  ټِمٿمُع ا٬ْم ًَّ ٌء َوُهَق ا٬م , ومٚمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم ذاشمف وٓ صٗم٤مشمف ﴾٫َمټِمْثٻمِِف َرْ

 وٓ أومٕم٤مًمف.

  :وّم أيڇم رد ٣مٛم ا٬مٽمٸمڅمة واٚمټمثٻمڇم ا٬مٷمالة 

أن اهلل ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم رد قمغم اعمٛمثٚم٦م إذ ش: ًمٞمس يمٛمثٚمف رء» :٩مٹمق٬مف

 ذًمتف وٓ صٗم٤مشمف, وٓ أومٕم٤مًمف.

 رد قمغم اعمٕمٓمٚم٦م. ش: وهق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم» :و٪مق٬مف

ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اجلٛمع سملم اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت ذم هذا  :و٩مٿمپمڅم د٬مٿمؾ

 اًم٤ٌمب, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. 

 ش: وومٞمف ومْمؾ هذه اًمًقرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن» :٪مق٬مف

 وهذا يدل قمغم أن اًم٘مرآن يتٗم٤موؾ. 

 شمتٗم٤موؾ.  -قمز وضمؾ-وُمـ هذا أظمذ اًمٕمٚمامء أن أؾمامء اهلل 

اًم٘مقل سم٤مٓؾمؿ إقمٔمؿ اًمذي إذا دقمل سمف أضم٤مب وإذا ؾمئؾ سمف  :وٰمٽمپمڅم

 أقمٓمك. 
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وىمد اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمامء اظمتالوًم٤م يمثػًما ذيمر ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف 

 .(اهلل) :هق ًمٗمظ اجلالًم٦مومتح اًم٤ٌمري واًمّمحٞمح أن آؾمؿ إقمٔمؿ 

ريض اهلل -طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرةَ  :وِمڅم يدل ٣مٛم أن هذه ا٬مًقرة ٖمٻمډم ا٬مٹمرآن

اْ٘مٱُمُدوا، ٩َمڃميِن  َٟمځَم٪ْمَرُأ » :ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  :, ىَم٤مَل -قمٜمف

ـْ طَمَِمَد, صُمؿه ظَمَرَج ش٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ُٖمٻُمډَم ا٬ْمٹُمْرآنِ  َٟمٌِلُّ اهلل َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف , وَمَحَِمَد َُم

ٌَْٕمضٍ  :َوؾَمٚمهَؿ, وَمَ٘مَرأَ 
إيِنِّ ُأَرى َهَذا  :ىُمْؾ ُهَق اهلل َأطَمٌد, صُمؿه َدظَمَؾ, وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمٜم٤َم ًمِ

 وَمَذاَك اًمهِذي َأْدظَمَٚمُف, صُمؿه ظَمَرَج َٟمٌِلُّ اهلل َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف 
ِ
اَمء ًه ـَ اًم ظَمؼَمٌ ضَم٤مَءُه ُِم

څَم َٕمٶْمِدُل ُٖمٻُمډَم » :وَمَ٘م٤مَل َوؾَمٚمهَؿ,  َٓ إهِنَّ إيِن  ٪ُمٻْمڈُم ٬َمٺُمْؿ َٟمځَم٪ْمَرُأ ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ُٖمٻُمډَم ا٬ْمٹُمْرآِن، َأ

شا٬ْمٹُمْرآنِ 
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف -ىَم٤مَل اًمٜمٌل :وطمدي٨م َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ َريِضَ اهلل قَمٜمُْف, ىَم٤مَل 

َأَيٶْمِجُز َأَ٘مُد٫ُمْؿ َأْن َيٹْمَرَأ ُٖمٻُمډَم » :-ؿريض اهلل قمٜمٝم -ِل أصح٤مسمف -َوؾَمٚمهؿَ 

ٽمَڅم ُيٴمٿِمُؼ َذ٬مَِؽ َيڅم رٟمقل اهلل  :٩َمٱَمؼَّ َذ٬مَِؽ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َو٪َمڅم٬ُمقا شا٬مٹُمْرآِن ِّم ٬َمٿْمٻَمڇٍم؟ -َأيُّ

ټَمُد ُٖمٻُمډُم ا٬مٹُمْرآنِ » :؟ ٩َمٹَمڅمَل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ شاهلل ا٬مَقاِ٘مُد ا٬مٲمَّ
(2)

ُمتٗمؼ  

 قمٚمٞمف.

                                                           

 .(515)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(2312)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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هذه  ش:٨مٜم ُمٲمقرة ٔمٶمدد ٰمٶمٻمقم ٬مٽمڅم -٣مز وٗمؾ- وأٟمَمء اهلل» :٪مق٬مف 

ُم٠ًمًم٦م أمجع قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُٟم٘مؾ اخلالف قمـ اسمـ طمزم وٓ يٕمتد 

 :سمخالومف ذم هذا اًم٤ٌمب, وىمد رددت هذه اعم٠ًمًم٦م سمرؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م سمٕمٜمقان

 . "اًمتٌٞملم خلٓم٠م ُمـ طمٍم أؾمامء اهلل ذم شمًٕم٦م وشمًٕملم"

احلًٜمك, ٓ شمدظمؾ حت٧م طمٍم, وٓ  (قمز وضمؾ)أؾمامء اهلل  ٘مٿمډم ٪مٻمڈم:

 حتد سمٕمدد وم٢من هلل قمز وضمؾ أؾمامء وصٗم٤مت اؾمت٠مصمر هب٤م ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ًمف.

  :أد٬مڇم ا٬مٹمڅمئٻم٥م ٔمٶمدم اْلٮم

 وِمڅم يًتدل ٔمف ٣مٛم ٣مدم ٘مٮم أٟمَمء اهلل ّم ٕمًٶمڇم وٕمًٶم٥م اٟمَمً 

ٌِْد اهلل (:2/282ٰمڅم أٙمرٗمف اإلٰمڅمم أْحد ) -1 ـْ قَم  -ريض اهلل قمٜمف-قَم

َٓ : »-َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -رؾمقل اهلل ىَم٤مَل: ىَم٤مَل  ، َهؿ  َو َٰمڅم َأَصڅمَب َأَ٘مًدا ٪َمطُّ

ـُ َأَٰمتَِؽ، ڀَمڅمِصٿَمتِل ٔمٿَِمِدَك،  :َ٘مَزٌن9 ٩َمٹَمڅمَل  ٌِْدَك، َوأْم ـُ ٣َم ٌُْدَك، َوأْم ا٬مٻمپمؿ إيِن  ٣َم

ٿْمڈَم ٔمِِف  َٰمڅمٍض ِّمَّ ُ٘مٺْمټُمَؽ، ٣َمْدٌل ِّمَّ ٪َمٳَمڅمُؤَك، َأْٟمځَم٬ُمَؽ ٔمٺُِمؾ  اْٟمٍؿ ُهقَ  ٬َمَؽ، َٟمټمَّ

ـْ َٙمٻْمٹِمَؽ، َأْو َأڀْمَز٬ْمَتُف ِّم ٫مَِتڅمٔمَِؽ، َأْو اْٟمَتځْمَٖمْرَت ٔمِِف ِّم  ټْمَتُف َأَ٘مًدا ِٰم َؽ، َأْو ٣َمٻمَّ ًَ ڀَمٸْم

ٶَمَؾ ا٬ْمٹُمْرآَن َرٔمٿِمَع ٪َمٻْمٌِل، َوڀُمقَر َصْدِري، َوِٗماَلَء  ٣ِمٻْمِؿ ا٬ْمٷَمٿْمچِم ٣ِمٽمَْدَك، َأْن جَتْ

ل9  ُف َوُ٘مْزڀَمُف، َوَأْٔمَد٬َمُف َٰمٺَمڅمڀَمُف ٩َمَرًٗمڅمُ٘مْزيِن، َوَذَهڅمَب َُه  َّٓ َأْذَهچَم اهلل َُهَّ  :، ٪َمڅمَل شإِ
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ټُمپَمڅم؟ ٩َمٹَمڅمَل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َيڅم رٟمقل اهلل  :٩َمٹِمٿمَؾ  َٓ ڀَمَتٶَمٻمَّ ٌَٷِمل » :، َأ َٔمَٛم َيٽمْ

ټَمپَمڅم ـْ َٟمټِمٶَمپَمڅم َأْن َيَتٶَمٻمَّ َ
.شٚمِ

1
 

  ٨مٜم ُمٲمقرة ٔمٶمدد ٰمٶم٥م.ِمڅم اٟمتدل ٔمف ا٬مٶمٻمَمء ٣مٛم أن أٟمَمء اهلل  -٦

ـْ قَم٤مِيَِم٦َم  (:375ٰمڅم أٙمرٗمف اإلٰمڅمم ٰمًٻمؿ ر٪مؿ ) -ريض اهلل ٣مٽمپمڅم-قَم

ُتُف  اهلل٩َمٹَمْدُت َرُٟمقَل اهللَِّ َصٛمَّ »ىَم٤مًَم٧ْم:  ًْ ـْ ا٬ْمٸِمَراِش9 ٩َمڅم٬ْمَتټَم َؿ ٬َمٿْمٻَمڇًم ِٰم ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ِجدِ  ًْ ـِ ٪َمَدَٰمٿْمِف، َوُهَق ِّم اٚمَْ څم َٰمٽمٲُْمقَٔمَتڅمِن، َوُهَق َيٹُمقُل: ٩َمَق٪َمٶَمڈْم َيِدي ٣َمَٛم َٔمٴْم ، َوُُهَ

ـْ ٣ُمٹُمقَٔمتَِؽ، َوَأ٣ُمقُذ ٔمَِؽ ا٬مٻمپم» ـْ َٟمَخٴمَِؽ، َؤمټُِمٶَمڅم٩َمڅمٕمَِؽ ِٰم ؿَّ َأ٣ُمقُذ ٔمِِرَوڅمَك ِٰم

َؽ  ًِ َٓ ُأْ٘مِِص َٖمٽمَڅمًء ٣َمٻَمٿْمَؽ، َأڀْمڈَم ٫َمََم َأْٖمٽمَٿْمڈَم ٣َمَٛم ڀَمٸْم  .شِٰمٽمَْؽ 

 ش.٣َمٻَمٿْمَؽ  َٓ ُأْ٘مِِص َٖمٽمَڅمءً : »وا٬مٱمڅمهد ٰمـ اْلديډم ٪مق٬مف

 : "درء ٕمٶمڅمرض ا٬مٶمٹمؾ وا٬مٽمٹمؾ"٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم ّم 

أٟمف ٓ حييص صمٜم٤مًء قمٚمٞمف, وًمق أطمَم أؾماميف, ٕطمَم صٗم٤مشمف ط وم٠مظمؼم 

 هايمٚمٝم٤م, ومٙم٤من حييص اًمثٜم٤مء قمٚمٞمفٮ ٕن صٗم٤مشمف إٟمام يٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٠مؾماميف. 
(٧٧٧-٧/٧٧٦.) 

                                                           

(, يمٚمٝمؿ ُمـ ٫٦٭) "اإلطم٤ًمن"طم٤ٌمن يمام ذم (, واسمـ ٫٭٩٦(, وأسمق يٕمغم )٥٤/٦٩٧اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )أظمرضمف  (1)

(, واحل٤ميمؿ ذم ٥٤٧٩(, وذم اًمدقم٤مء )٥٤٧٩٦) "اًمٙمٌػم"ـمريؼ يزيد سمـ ه٤مرون سمف. وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 

 . (٭٦٭٥رىمؿ ) "اعمًتدرك"
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(, وُمًٚمؿ ٩٪٩٪واؾمتدل اًمٕمٚمامء أيْم٤ًم سمام أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) -2

ُد »(: ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف ذم اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ, ىم٤مل: ٧٭٥) ٩َمځَمْْحَ

ټُمٽمٿِمِف َرب    .شَرب  ٔمَِتْحټِمٿمٍد ُيٶَمٻم 

ومم٤م اؾمتدل سمف أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن أؾمامء اهلل همػم حمّمقرة سم٤مًمتًٕم٦م  -3

َْٟم واًمتًٕملم: ﴿ ْٕ څمَوهللَِِّ ا ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ ًْ  .(٥)﴾ ََمُء اْْلُ

 : (486-22/481قاٍ ؽٝذ اإلعالّ: )

وم٠مُمر أن يدقمقا سم٠مؾماميف احلًٜمك ُمٓمٚم٘م٤ًم, ومل ي٘مؾ ًمٞم٧ًم أؾمامؤه احلًٜمك, 

 إٓ شمًٕم٦م وشمًٕملم أؾماًم, واحلدي٨م ىمد ؾمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه, واهلل أقمٚمؿ. اهـ

 . (٦)﴾ ٔمِِف ٣ِمٻْمَمً َوٓ حُيٿِمٴُمقَن واؾمتدل اًمٕمٚمامء أيْم٤ًم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ -4

َّٓ ٔمََِم ٠َمڅمءَ وىمقًمف: ﴿ ـْ ٣ِمٻْمټِمِف إِ ٍء ِٰم  .(٧)﴾ َوٓ حُيٿِمٴُمقَن ٔم٭َِمْ

  :-رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -٪مڅمل أمـ ٫مثٜم

أي ٓ يٓمٚمٕمقن قمغم رء ُمـ قمٚمؿ ذاشمف, وصٗم٤مشمف, إٓ سمام أـمٚمٕمٝمؿ اهلل قمٚمٞمف, 

 . (٨)﴾ َوٓ حُيٿِمٴُمقَن ٔمِِف ٣ِمٻْمَمً يم٘مقًمف: ﴿

                                                           

 [.153:( ]سورة ألعراف, آية1)
 [.113:( ]سورة طـو, آية2)
 [.522:( ]سورة البقرة, آية3)
 [.113:( ]سورة طـو, آية4)
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 ا٬مٶمٻمَمء ٣مٛم أن أٟمَمء اهلل أ٫مثر ٰمـ ٕمًٶمڇم وٕمًٶم٥م:وِمڅم اٟمتدل ٔمف  -5

 إؾمامء اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, أيمثر ُمـ شمًٕم٦م وشمًٕملم.

  (:247)ص"إيثڅمر اْلؼ ٣مٛم اْلٻمؼ"٪مڅمل أمـ ا٬مقزير رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ّم 

وىمد صم٧ٌم أن أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم أيمثر ُمـ ذًمؽ اعمروي سم٤مًميورة, واًمٜمص: 

اهلل أيمثر ُمـ ذًمؽ, يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ, وأُم٤م أُم٤م اًميورة, وم٢من ذم يمت٤مب 

ُم٤م ىم٤مل قمٌٌد ط: اًمٜمص ومحدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف, قمـ اًمٜمٌل 

 ها أص٤مسمف هؿ أو طمزن. اًمٚمٝمؿ إين قمٌدك... احلدي٨م.
 : (11/371و٪مڅمل أمـ ٕمٿمټمٿمڇم رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م: )

ذا أيمثر ُمـ وإن ىمٞمؾ ٓ شمدقمقا إٓ سم٤مؾمؿ ًمف ذيمر ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ىمٞمؾ: ه

 هاشمًٕم٦م وشمًٕملم. 
, وِمڅم يدل ٣مٛم أن أٟمَمء اهلل ٕمٶمڅم٦م ٨مٜم ُمٲمقرة ّم ٕمًع وٕمًٶم٥م -6

 دظمقل يمثػم ُمـ إؾمامء اعمْم٤موم٦م ذم اؾماميف احلًٜمك.

 : (11/374)"َمټمقع ا٬مٸمتڅموى"٩مٹمد ٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم ٫مَم ّم 

ويمذًمؽ أؾمامؤه اعمْم٤موم٦م ُمثؾ: أرطمؿ اًمرامحلم, وظمػم اًمٖم٤مومريـ, ورب 

, وُم٤مًمؽ يقم اًمديـ, وأطمًـ اخل٤مًم٘ملم, وضم٤مُمع اًمٜم٤مس ًمٞمقم ٓ ري٥م اًمٕم٤معملم

ومٞمف, وُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب, وهمػم ذًمؽ مم٤م صم٧ٌم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وصم٧ٌم ذم 

 هااًمدقم٤مء هب٤م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم. 
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 (: 2/122) "درء ٕمٶمڅمرض ا٬مٶمٹمؾ وا٬مٽمٹمؾ"و٪مڅمل رْحف اهلل ّم 

يم٤مٟم٧م ـمرق  وعم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م اًمٜمٗمقس إمم ُمٕمروم٦م رهب٤م أقمٔمؿ احل٤مضم٤مت,

ُمٕمرومتٝمؿ ًمف أقمٔمؿ ُمـ ـمرق ُمٕمروم٦م ُم٤م ؾمقاه, ويم٤من ذيمرهؿ ٕؾماميف أقمٔمؿ ُمـ 

ذيمرهؿ ٕؾمامء ُم٤م ؾمقاه, وًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم يمؾ ًمٖم٦م أؾمامء وًمف ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 خمتًٍما هاأؾمامًء يمثػمة. 

 (: 166) "٠مٸمڅمء ا٬مٶمٻمٿمؾ"٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ رْحف اهلل ّم 

ٓ يٜمٗمل أن يٙمقن  ،شأ٘مٲمڅمهڅم دٙمؾ اجلٽمڇمإن هلل ٕمًٶمڇم وٕمًٶم٥م اٟمًَم ٰمـ »٪مق٬مف: 

ًمف همػمه٤م, واًمٙمالم مجٚم٦م واطمدة, أي ًمف أؾمامء ُمقصقوم٦م هبذه اًمّمٗم٦م, يمام ي٘م٤مل 

ًمٗمالن, ُم٤مي٦م قمٌد أقمدهؿ ًمٚمتج٤مرة, وًمف ُم٤مي٦م ومرس أقمدهؿ ًمٚمجٝم٤مد, وهذا 

ىمقل اجلٛمٝمقر, وظم٤مًمٗمٝمؿ اسمـ طمزم, ومزقمؿ أن أؾمامءه شمٜمحٍم ذم هذا      

 ها اًمٕمدد.
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 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

وىمد ذيمرٟم٤م ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك ُم٤م ومتح اهلل سمف سم٠مدًمتٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن » :٪مق٬مف

 ش: وصحٞمح اًمًٜم٦م ذم آظمر اًمٙمت٤مب

  :الشرح

أي يم٤مًمرد قمغم اًم٘مقل سمحٍمه٤م سمتًٕم٦م وشمًٕملم اؾماًم, قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء 

 .-قمز وضمؾ-اهلل 
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 رايفكض٠ األصبعٕٛ: ٌٖ أحز غري اهلل ٜعًِ ايػٝب؟د

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 هؾ أطمد همػم اهلل يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟ :ا٬مٸمٹمرة إرٔمٶمقن

 هؾ أطمد همػم اهلل يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ -43

 ٓ أطمد يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إٓ اهلل.  :٩مٹمؾ

آل ] ﴾اهلل ٬مٿُِمٴْمٻمٶَِمٺُمْؿ ٣َمَٛم ا٬ْمٷَمٿْمچِم َوَٰمڅم ٫َمڅمَن ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ

 . [146 :قمٛمران

ََم ا٬ْمٷَمٿْمچُم هللَِِّ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم   [.53 :يقٟمس] ﴾٩َمٹُمْؾ إڀِمَّ

َّٓ ُهقَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم  . [26 :إٟمٕم٤مم] ﴾َو٣ِمٽمَْدُه َٰمٸَمڅمٕمُِح ا٬ْمٷَمٿْمچِم ٓ َيٶْمٻَمټُمپَمڅم إِ

  :الشرح

سمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  -قمز وضمؾ-اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من اظمتّم٤مص اهلل ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه 

 اعمٓمٚمؼ.

رد قمغم اًمّمقومٞم٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ, طمٞم٨م يزقمٛمقن أن أوًمٞم٤مءهؿ يٕمٚمٛمقن  :و٩مٿمف

اًمٖمٞم٥م, سمؾ وُم٤م ذم اًمْمامير واًمناير يٕمرف ذًمؽ ُمـ ىمرأ ذم سمٕمض يمتٌٝمؿ, 

 يم٢مطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ, ويمراُم٤مت إوًمٞم٤مء ًمٚمٜمٌٝم٤مين, وهمػمه٤م.
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  :وا٬مٷمٿمچم يٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م

قمز -سمٕمٚمٛمف ىم٤مل اهلل  -قمز وضمؾ-وهذا اًمذي خيتص اهلل  :٨مٿمچم ٰمٴمٻمؼ

َْرَ٘مڅمِم َوَٰمڅم :﴿-وضمؾ ْٕ ُل ا٬ْمٷَمٿْمډَم َوَيٶْمٻَمُؿ َٰمڅم ِّم ا څم٣َمڇِم َوُيٽمَز  ًَّ إِنَّ اهلل ٣ِمٽمَدُه ٣ِمٻْمُؿ ا٬م

چُم ٨َمًدا َوَٰمڅم َٕمْدِري ڀَمٸْمٌس ٔمځَِمي  َأْرٍض ََتُقُت إِنَّ اهلل ًِ څمَذا َٕمٺْم ٣َمٻمِٿمٌؿ  َٕمْدِري ڀَمٸْمٌس ٰمَّ

  [.04:ًم٘مامن] ﴾َٙمٌِٜمٌ 

 ومٛمـ ادقمك قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ يمٗمر. 

ُ ا٬ْمٷَمٿْمچِم ٩َماَل ُيٵْمپِمُر ٣َمَٛم ٨َمٿْمٌِِف َأَ٘مًدا ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ  ٣َمڅممِل ـِ اْرَٕمڄَم ِٰم َّٓ َٰم إِ

 .[54, 53 :اجلـ] ﴾َرُٟمقل

وهق ُم٤م هم٤مب قمـ زيد وفمٝمر ًمٕمٛمرو, وهذا همػم داظمؾ ذم  :٨مٿمچم ڀمًٌل 

 اعمذُمقم.

٣مڅممل ﴿ :ٟمٗمًف ووصٗمٝم٤م ذم يمثػم ُمـ أي٤مت أٟمف -قمز وضمؾ-ؾمٛمك اهلل وىمد 

 . ﴾ا٬مٷمٿمچم وا٬مٱمپمڅمدة

واًمٖمٞم٥م ُم٤م هم٤مَب قمـ اًمٕمٞم٤من, واًمِمٝم٤مدة ُم٤م فمٝمَر وسم٤من, ومال خيٗمل قمٚمٞمف 

 رء.

ويمٗمر اًمٕمٚمامء اًم٤ًمطمر واًمٙم٤مهـ واًمٕمراف ٓدهقم٤ميٝمؿ ًمٚمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ ُمع أن  

ُ ا٬ْمٷَمٿْمچِم ٩َماَل ﴿ :ي٘مقل -قمز وضمؾ-اهلل  ـِ  ُيٵْمپِمُر ٣َمَٛمَٰ ٨َمٿْمٌِِف َأَ٘مًدا  ٣َمڅممِل َّٓ َٰم إِ

ُٟمقلٍ   . [54ـ53:اجلـ] ﴾اْرَٕمڄَم ِٰمـ رَّ
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َْرِض ا٬ْمٷَمٿْمچَم :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َّٓ َيٶْمٻَمُؿ َٰمـ ِّم ا٬م ٪ُمؾ 

ٌْٶَمُثقنَ  څمَن ُي َّٓ اهلل َوَٰمڅم َيٱْمٶُمُروَن َأيَّ  . [32:اًمٜمٛمؾ] ﴾إِ

أي اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ اًمذي ش: وم٘مؾ: ٓ أطمد يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إٓ اهلل» :٪مق٬مف

سمف ومل يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمًدا ُمـ ظمٚم٘مف ُمثؾ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م,  -قمز وضمؾ-اظمتص اهلل 

 وُمتك يٙمقن اعمٓمر, وُم٤م يٙمقن ذم إرطم٤مم أو ُم٤م ذم اًمٖمد قمغم ُم٤م ي٠ميت.

وًمٞمس ُمـ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ ُمٕمروم٦م ٟمقع ضمٜملم اعمرأة سمٕمد أن يتخٚمؼ وم٢مٟمام  

ققمف سمجٝم٤مز وهذا ًمٞمس ُمـ اًمٖمٞم٥م وإٟمام أظمؼم اًمٓمٌٞم٥م سمام رأى طمٞم٨م يٕمرف ٟم

أن اجلٝم٤مز أفمٝمر هل٤م ٟمقع اجلٜملم, صمؿ إن قمٚمؿ اجلٜملم ىمد ظمرج ُمـ قمٚمؿ اهلل إمم 

 قمٚمؿ اعمٚمؽ ومٞمٙمت٥م رزىمف وأضمٚمف وذيمر أو أٟمثك وؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد.

﴾ ٷَمٿْمچِم َوَٰمڅم ٫َمڅمَن اهلل ٬مٿُِمٴْمٻمٶَِمٺُمْؿ ٣َمَٛم ا٬مْ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ :وا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف

 [ش: 146]آل قمٛمران: 

ضمٕمؾ اًم٘مدر ًها  -قمز وضمؾ-ٕن ُم٠ًمًم٦م اًمٖمٞم٥م شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مدر واهلل 

ُمٙمتقًُم٤م وًمق أن اًمٜم٤مس قمٚمٛمقا اًمٖمٞم٥م حلّمؾ وم٤ًمد قمريض وذم ذًمؽ ُمٓمٕمـ 

ُم٤م يٙمقن قمغم اًمٜم٤مس وأُمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م  -قمز وضمؾ-ذم طمٙمٛم٦م اهلل, وم٘مد همٞمه٥م اهلل 

 وهنك قمـ اعمٕمّمٞم٦م ًمالظمت٤ٌمر وآسمتالء.
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 -قمز وضمؾ-ويٙمقن ًمف ُم٤م ذم قمٚمؿ اهلل  :-٣مز وٗمؾ-٩مڅمٚمڂمٰمـ يٴمٿمع اهلل ✍

قمز -ويٙمقن ًمف ُم٤م ذم قمٚمؿ اهلل  -قمز وضمؾ-ُمـ اًمٖمٞم٥م واًمٙم٤مومر يٕميص اهلل 

 .-وضمؾ

قمز -صمؿ إن قمدم ُمٕمروم٦م اًمٖمٞم٥م ُمـ أؾم٤ٌمب اًمره٦ٌِم واخلقف ُمـ اهلل 

وُمـ إؾم٤ٌمب اًمداقمٞم٦م إمم ُمالزُم٦م اًمًالُم٦م واًمث٤ٌمت واًمدقم٤مء ٕن  -وضمؾ

ٟم٤ًمن إذا قمٚمؿ ُم٤م ؾمٞمٙمقن ؾمٞمحّمؾ ُمٜمف شمٗمريط وشمْمٞمٞمع واقمتامد قمغم ُم٤م ذم اإل

احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م واحلج٦م اًمداُمٖم٦م وذم طمدي٨م أيب  -قمز وضمؾ-قمٚمٛمف ومٚمٚمف 

 :٩َمٿَمٹُمقُل  " :٪َمڅمَل » :هريرة ذم اعماليٙم٦م اًمذيـ حييون جم٤مًمس اًمذيمر ي٘مقل اهلل 

َو٫َمٿْمَػ  :٩َمٿَمٹُمقُل  " :٪َمڅمَل  "َرَأْوَك؟  َٓ َواهلل َٰمڅم :٩َمٿَمٹُمق٬ُمقنَ  " :٪َمڅمَل  "َهْؾ َرَأْويِن؟ 

ٌَڅمَدًة، َوَأ٠َمدَّ ٬َمَؽ  :َيٹُمق٬ُمقنَ  " :٪َمڅمَل  "٬َمْق َرَأْويِن؟  ٬َمْق َرَأْوَك ٫َمڅمڀُمقا َأ٠َمدَّ ٬َمَؽ ٣ِم

ٌٿِمًحڅم  ًْ ټِمٿمًدا، َوَأ٫ْمَثَر ٬َمَؽ َٕم ځَم٬ُمقيِن؟  :َيٹُمقُل  " :٪َمڅمَل  "ََتِْجٿمًدا َوََتْ ًْ  :٪َمڅمَل  "٩َمََم َي

ځَم٬ُمقڀَمَؽ » ًْ َٓ َواهلل َيڅم  :َيٹُمق٬ُمقنَ  " :٪َمڅمَل  "َوَهْؾ َرَأْوَهڅم؟  :َيٹُمقُل  " :٪َمڅمَل  شاجَلٽمَّڇمَ  َي

ُْؿ َرَأْوَهڅم؟  :َيٹُمقُل  " :٪َمڅمَل  "َرب  َٰمڅم َرَأْوَهڅم   :َيٹُمق٬ُمقنَ  " :٪َمڅمَل  "٩َمٺَمٿْمَػ ٬َمْق َأهنَّ

ٌَڇًم،  ًٌڅم، َوَأ٣ْمٵَمَؿ ٩مٿِمپَمڅم َر٨ْم څم ١َمٻَم ُْؿ َرَأْوَهڅم ٫َمڅمڀُمقا َأ٠َمدَّ ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ِ٘مْرًصڅم، َوَأ٠َمدَّ هَلَ ٬َمْق َأهنَّ

ُذوَن؟  :٪َمڅمَل  ـَ ا٬مٽمَّڅمِر  :َيٹُمق٬ُمقنَ  " :٪َمڅمَل  "٩َمټِمؿَّ َيَتٶَمقَّ َوَهْؾ  :َيٹُمقُل  " :٪َمڅمَل  "ِٰم

٩َمٺَمٿْمَػ  :َيٹُمقُل  " :٪َمڅمَل  "څم َرب  َٰمڅم َرَأْوَهڅم َٓ َواهلل يَ  :َيٹُمق٬ُمقنَ  " :٪َمڅمَل  "َرَأْوَهڅم؟ 
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څم  :َيٹُمق٬ُمقنَ  " :٪َمڅمَل  "٬َمْق َرَأْوَهڅم؟  ٬َمْق َرَأْوَهڅم ٫َمڅمڀُمقا َأ٠َمدَّ ِٰمٽمْپَمڅم ٩مَِراًرا، َوَأ٠َمدَّ هَلَ

شَِمَڅم٩َمڇمً 
(1)

 . -ريض اهلل قمٜمٝمام-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  

َٓ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وي٘مقل اًمٜمٌل َٓ َٕمَدا٩َمٽمُقا ٬َمَد٣َمْقُت اهلل َأْن ٬َمْق َأْن 

ـْ ٣َمَذاِب ا٬ْمٹَمْٝمِ َٰمڅم َأْٟمټَمٶَمٽمِل ټِمٶَمٺُمْؿ ِٰم ًْ شُي
ريض اهلل -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أٟمس  ,(2)

 .-قمٜمٝمام

َتٌِل ِٰمـ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم َـّ اهلل ََيْ
ٰـَٺمِ َوَٰمڅم ٫َمڅمَن اهلل ٬مٿُِمٴْمٻمٶَِمٺُمْؿ ٣َمَٛم ا٬ْمٷَمٿْمچِم َو٬َم

ُٟمٻمِِف َٰمـ َيٱَمڅمءُ   . ﴾رُّ

ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -رؾمقًمف سمام أراد يمام طمّمؾ ُمـ اًمٜمٌلومٞمخؼم 

 :همزوة سمدر ُمـ ىمقًمف هذا ُمٍمع ومالن وهذا ُمٍمع ومالن, وعم٤م ىم٤مًم٧م اعمرأة

َٓ ُٕمٴْمُرويِن، ٫َمََم َأ١ْمَرْت ا٬مٽمَّٲَمڅمَرى », ىم٤مل: شوومٞمٜم٤م َرؾُمقل اهلل يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همد»

ٌُْدُه،  ََم َأڀَمڅم ٣َم ـَ َٰمْرَيَؿ، ٩َمڃمڀِمَّ ٌُْد اهلل، ورٟمق٬مفأْم صغم اهلل قمٚمٞمف      - ٩َمٹُمق٬ُمقا ٣َم

ش-وؾمٚمؿ
(0)

 . 

وهٙمذا طم٤مًمف سمٕمد ُمقشمف ُمـ  -قمز وضمؾ-ومٙم٤من ٓ يٕمٚمؿ إٓ ُم٤م قمٚمٛمف اهلل  

 سم٤مب إومم. 

                                                           

 .(5356), واإلمام مسلم يف صحيحو (3435)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(5534)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
, من حديث الربيع بنت معوذ رضي اهلل عنها, وقولو (4331)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)

 رضي اهلل عنو. (, من حديث عمر بن اخلطاب0442األخًن يف صحيح البخاري برقم )
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمٝمام-ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة 

َٓ  :َأْصَحڅمِب، َأْصَحڅمِب، ٩َمٿُمٹَمڅمُل » :ي٘مقل -وؾمٚمؿ  َٕمْدِري َٰمڅم َأْ٘مَدُٖمقا إڀِمََّؽ 

شَٔمٶْمَدكَ 
(1)

. 

ََم ا٬ْمٷَمٿْمچُم هللَِِّوىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف  أي اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ وهذا طمٌٍم : ﴾إڀِمَّ

وم٢مٟمف ٓ ختٗمل  -قمز وضمؾ-ومال يٙمقن آـمالع قمٚمٞمف واًمٕمٚمؿ هب٤م إٓ ُمـ اهلل 

 قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م واًمٖمٞم٥م قمٜمده ؿمٝم٤مدة.

َّٓ ُهقَ َو٣ِمٽمَْدُه َٰمٸَمڅمٕمُِح ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم» :٪مق٬مف وٕمتټمڇم  :شا٬ْمٷَمٿْمچِم ٓ َيٶْمٻَمټُمپَمڅم إِ

ٌَّڇٍم ّم » :أيڇم ّٓ َيٶمٻَمټُمپمڅم َوٓ َ٘م ٌَحِر َوٰمڅم َٕمًٹُمُط ِٰمـ َوَر٪َمڇٍم إِ َوَيٶمٻَمُؿ ٰمڅم ِّم ا٬مَٝم  َوا٬م

ّٓ ّم ٫مِتڅمٍب ُٰم٥ٌمٍ    [.26 :إٟمٕم٤مم] ﴾٢ُمٻُمَمِت إَرِض َوٓ َر١مچٍم َوٓ يڅمٔمٍِس إِ

يمام ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمد ومنه٤م اًمٜمٌل :وٰمٸمڅمٕمٿمح ا٬مٷمٿمچم مخس

ٰمٸمڅمٕمح ا٬مٷمٿمچم » :يمام ذم اًمٌخ٤مري -ريض اهلل قمٜمٝمام-طمدي٨م قمٌداهلل اسمـ قمٛمر 

َْرَ٘مڅمِم ﴿ :مخًڇم ٖمؿ ٪مرأ ْٕ ُل ا٬ْمٷَمٿْمډَم َوَيٶْمٻَمُؿ َٰمڅم ِّم ا څم٣َمڇِم َوُيٽمَز  ًَّ إِنَّ اهلل ٣ِمٽمَدُه ٣ِمٻْمُؿ ا٬م

چُم  ًِ څمَذا َٕمٺْم ٨َمًدا َوَٰمڅم َٕمْدِري ڀَمٸْمٌس ٔمځَِمي  َأْرٍض ََتُقُت إِنَّ اهلل َوَٰمڅم َٕمْدِري ڀَمٸْمٌس ٰمَّ

 [ش04:ًم٘مامن] ﴾٣َمٻمٿِمٌؿ َٙمٌِٜمٌ 
(2)

 . 

                                                           

من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما, وأخرجو اإلمام  (0046)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو, وأخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5564)مسلم يف صحيحو 

 , من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو.(5034)
 .(4354)يحو أخرجو اإلمام البخاري يف صح (5)
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  (:183/ 5٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مٌٷمقي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م )

ـْ  ـِ طَمْٗمَّم٦َم, ُِم ـِ حُم٤َمِرِب, اسْم ـِ طَم٤مِرصَم٦َم, سْم ـِ قَمْٛمِرو, سْم َي٦ُم َٟمَزًَم٧ْم ذِم اًْمَقاِرِث سْم ْٔ ا

ِله َصغمه  ٤ٌَمِدَي٦ِم َأشَمك اًمٜمٌه ٤مقَم٦ِم َوَوىْمتَِٝم٤م َوىَم٤مَل  اهللَأْهِؾ اًْم ًه ـِ اًم ٠َمًَمُف قَم ًَ  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ وَم

ٌْغَم, وَمَٛمَتك شَمٚمُِد؟ َيٜمْزِ  إِنه َأْرَوٜم٤َم َأضْمَدسَم٧ْم وَمَٛمَتك ُل اًْمَٖمْٞم٨ُم؟ َوشَمَريْم٧ُم, اُْمَرَأيِت طُم

ـَ ُوًمِْدُت وَم٠ٌَِميِّ َأْرٍض َأُُمقُت؟ وَم٠َمْٟمَزَل  َٛم٧ُم َأْي
َي٦َم  اهللَوىَمْد قَمٚمِ ْٔ إِنَّ اهللََّ ﴿َهِذِه ا

َْرَ٘مڅمِم َوَٰمڅم ٕمَ  ْٕ ُل ا٬ْمٷَمٿْمډَم َوَيٶْمٻَمُؿ َٰمڅم ِّم ا څم٣َمڇِم َوُيٽمَز  ًَّ ْدِري ڀَمٸْمٌس َٰمڅمَذا ٣ِمٽمَْدُه ٣ِمٻْمُؿ ا٬م

چُم ٨َمًدا َوَٰمڅم َٕمْدِري ڀَمٸْمٌس ٔمځَِمِي َأْرٍض ََتُقُت  ًِ ـُ يَمْٕم٥ٍم  ﴾َٕمٺْم ٦ِم " :َوىَمَرَأ ُأيَبُّ سْم سم٠َِميه

ـْ قَماَلَُم٤مِت  "سم٠َِميِّ َأْرضٍ " :, َواعمَِْْمُٝمقرُ "َأْرضٍ  َْرَض ًَمْٞمَس ومِٞمَٝم٤م ُِم ْٕ َنه ا ِٕ

ٌء.  اًمته٠ْمٟمِٞم٨ِم َرْ

 َ ْٕ ـُ  ْرِض اٚمَْٺَمڅمَن:َو٪ِمٿمَؾ: َأَراَد ٔمڅِم َٟم٤م َأمْحَُد سْم , َأظْمؼَمَ ٌُْد اًْمَقاطِمِد اعمَْٚمِٞمِحلُّ َٟم٤م قَم َأظْمؼَمَ

َٟم٤م  ـُ إؾِْماَمقِمٞمَؾ, َأظْمؼَمَ ُد سْم َٟم٤م حُمَٛمه ـُ ُيقؾُمَػ, َأظْمؼَمَ ُد سْم َٟم٤م حُمَٛمه ٌِْد اهللهِ اًمٜمهِٕمٞمِٛمٌل, َأظْمؼَمَ قَم

َٟم٤م ٌِْد اهللهِ, َأظْمؼَمَ ـُ قَم ٌُْد اًْمَٕمِزيِز سْم ـْ ؾَم٤ممِلِ  قَم ـِ ؿِمَٝم٤مٍب, قَم ـْ اسْم ـُ ؾَم٤مقِمَدَة قَم إسِْمَراِهٞمُؿ سْم

ـْ َأسمِٞمفِ  ٌِْد اهللهِ, قَم ـِ قَم َؿ  اهللَأنه َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه  -ريض اهلل ٣مٽمپمَم-سْم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

ُل »َٰمٸَمڅمٕمٿِمُح ا٬ْمٷَمٿْمچِم مَخٌْس: " :ىَم٤مَل  څم٣َمڇِم، َوُيٽمَز  ًَّ ُؿ ا٬م
ا٬ْمٷَمٿْمډَم،  إِنَّ اهللََّ ٣ِمٽمَْدُه ٣َمٻمِ

چُم ٨َمًدا، َوَٰمڅم َٕمْدِري ڀَمٸْمٌس  ًِ َْرَ٘مڅمِم، َوَٰمڅم َٕمْدِري ڀَمٸْمٌس َٰمڅمَذا َٕمٺْم ْٕ َوَيٶْمٻَمُؿ َٰمڅم ِّم ا

  ها. ﴾إِنَّ اهللََّ ٣َمٻمٿِمٌؿ َٙمٌِٜمٌ ﴿. شٔمځَِمي  َأْرٍض ََتُقُت 
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ُمتك اًم٤ًمقم٦م ىم٤مل ُم٤م اعم١ًمول قمٜمٝم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وعم٤م ؾمئؾ اًمٜمٌل

 سم٠مقمٚمؿ ُمـ اًم٤ًميؾ.

 قمغم قمٚمؿ اهلل إززم وأٟمف حمٞمط سمٙمؾ رء.  :وّم هذه أيڇم د٬مٿمؾ

رد قمغم همالة اعمٕمتزًم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أن اهلل ٓ يٕمٚمؿ وىمد يمٗمرهؿ  :و٩مٿمپمڅم

 اًمٕمٚمامء.

إذا ٬مٹمٿمَتپمؿ ٩مځمٙمٝمهؿ أيِن ِٰمٽمپمؿ ٔمريٌء، » :-ريض اهلل قمٜمٝمام-ىم٤مل اسمـ قمٛمر 

ـِ ٣ُمټمَر ٔمٿمده ٬مْق  ًٌڅم َوُهؿ ٰمٽم ل ُٔمرآء، وا٬مذي ڀمٸْمُس أم أنَّ أَ٘مَدهؿ أڀمٸَمَؼ ٰمثَؾ أُ٘مٍد َذَه

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  شَٰمڅم ٪َمٌٻَِمف اهلل ٰمٽمف َ٘متك ُيڂمِٰمـ ٔمڅم٬مٹَمَدرِ 

ٟم٤مضوهؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وم٢من » :-رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -ٔمـ ٣مٌد ا٬مٶمزيز وّم ٪مقل ٣مټمر

 .شأٟمٙمروه يمٗمروا وإن أىمروا سمف ظمّمٛمقا

يٕمٚمؿ اًمٙمٚمٞم٤مت وٓ يٕمٚمؿ اجلزيٞم٤مت,  :ٖمؿ ٗمڅمءوا ٔمٹمقل ٗمديد ٪مڅم٬مقا ☜ 

وهذا ىمقل ُمًتحدث, ومام ُمـ رء ُمقضمقد إٓ وهق ضمزيل قمغم اًم٘م٤مقمدة 

  اعمٜمٓم٘مٞم٦م, ٕن اًمٙمٚمٞم٤مت إٟمام شمٙمقن سم٤مًمذهـ, واهلل اعمقومؼ.
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 [َت٢ تكّٛ ايغاع١؟ :ايفكض٠ ايٛاحز٠ ٚاألصبعٕٛ]

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م؟ :وإرٔمٶمقن ا٬مٸمٹمرة ا٬مقا٘مدة

 ُمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ - 41 

 أُمر اًم٤ًمقم٦م ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل.  :٩مٹمؾ

څم٣َمڇمِ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ًَّ  . [04 :ًم٘مامن] ﴾إِنَّ اهلل ٣ِمٽمَْدُه ٣ِمٻْمُؿ ا٬م

څم٣َمڇمِ ﴿ :و٪مق٬مف ًَّ  . [44 :ومّمٚم٧م] ﴾إ٬َِمٿْمِف ُيَردُّ ٣ِمٻْمُؿ ا٬م

َّٓ اهلل» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمقل اًمٜمٌل څم٣َمڇُم إِ ًَّ , شَٓ َيٶْمٻَمُؿ َٰمَتك َٕمٹُمقُم ا٬م

ـِ قُمَٛمَر   . -ريض اهلل قمٜمٝمام-أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م اسْم

  :الشرح

عم٤م شمٙمٚمؿ اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمٖمٞم٥م ٟم٤مؾم٥م أن يذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ 

 سمٕمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م.

اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م »أي اعمٓمٚمؼ ش: وم٘مؾ: أُمر اًم٤ًمقم٦م ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م» :٪مق٬مف

 ومٚمؿ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ُمٚمًٙم٤م ُم٘مرسًم٤م وٓ ٟمًٌٞم٤م ُمرؾماًل.  شإٓ اهلل

څم٣َمڇمِ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ًَّ أي أن  [04 :ًم٘مامن] ﴾إِنَّ اهلل ٣ِمٽمَْدُه ٣ِمٻْمُؿ ا٬م

 قمٚمٛمٝم٤م خمتٌص سمف. 
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٤مقَم٦مِ » :و٪مق٬مف ًه  أي ٓ إمم همػمه. [: 44]ومّمٚم٧م: ش إًَِمْٞمِف ُيَردُّ قِمْٚمُؿ اًم

څمَن ُٰمْرَٟمڅمَهڅم:﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  څم٣َمڇِم َأيَّ ًَّ ـِ ا٬م ځَم٬ُمقڀَمَؽ ٣َم ًْ ٩مٿِمَؿ َأڀمڈَم ِٰمـ َي

َؽ ُٰمٽمَتپَمڅمَهڅمِذ٫ْمَراَهڅم ََم َأڀمڈَم ُٰمٽمِذُر َٰمـ ََيْٱَمڅمَهڅمإ٦َِم َرٔم  اًمٜم٤مزقم٤مت ] ﴾إڀِمَّ

 . [42ــ45

ََم ٣ِمٻْمټُمپَمڅم ٣ِمٽمَد :﴿-قمز وضمؾ- وىم٤مل اهلل څم٣َمڇِم ٪ُمْؾ إڀِمَّ ًَّ ـِ ا٬م ځَم٬ُمَؽ ا٬مٽمَّڅمُس ٣َم ًْ َي

ًٌڅم څم٣َمڇَم َٕمٺُمقُن ٪َمِري ًَّ   [.30:آطمزاب] ﴾اهلل َوَٰمڅم ُيْدِريَؽ ٬َمٶَمؾَّ ا٬م

ََم ٣ِمٻْمټُمپَمڅم ٣ِمٽمَْد َرب  :﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم څمَن ُٰمْرَٟمڅمَهڅم ٪ُمْؾ إڀِمَّ څم٣َمڇِم َأيَّ ًَّ ـِ ا٬م ځَم٬ُمقڀَمَؽ ٣َم ًْ َي

َّٓ َٔمٷْمَتڇًم َٓ َُيَ  َٓ َٕمځْمٕمٿِمٺُمْؿ إِ َْرِض  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َّٓ ُهَق َٖمٹُمٻَمڈْم ِّم ا٬م ٿمپَمڅم ٬مَِق٪ْمتپَِمڅم إِ ٻم 

 َٓ َـّ َأ٫ْمَثَر ا٬مٽمَّڅمِس 
ََم ٣ِمٻْمټُمپَمڅم ٣ِمٽمَْد اهلل َو٬َمٺمِ َؽ َ٘مٸِمل  ٣َمٽْمپَمڅم ٪ُمْؾ إڀِمَّ ځَم٬ُمقڀَمَؽ ٫َمځَمڀمَّ ًْ َي

 . [154 :إقمراف] ﴾ َيٶْمٻَمټُمقنَ 

ذه وهذه إؾمئٚم٦م مل شم٠مِت ُمـ اعمًٚمٛملم وإٟمام يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ذم آي٦م همػم ه

صغم اهلل قمٚمٞمف  -واعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يتِمٙمٙمقن ذم اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر. وىمقل اًمٜمٌل

شٓ يٶمٻمؿ ٰمتك ٕمٹمقم ا٬مًڅم٣مڇم إٓ اهلل» :-وؾمٚمؿ
(1)

, أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ 

 . -ريض اهلل قمٜمٝمام-طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

 

                                                           

 .(4364)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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قمز -, إٓ أن اهلل شإٓ اهللمخس ٓ يٶمٻمټمپمـ » :وىمد شم٘مدم وهق طمدي٨م

 ىمد ضمٕمؾ هل٤م قمالُم٤مت يمؼمى وصٖمرى إن ؿم٤مء اهلل قمغم ُم٤م ي٠ميت.  -وضمؾ

 واهلل اعمقومؼ
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 رايفكض٠ ايجا١ْٝ ٚاألصبعٕٛ: نِ ؽضٚط قبٍٛ ايعٌُ؟د

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 يمؿ ذوط ىمٌقل اًمٕمٛمؾ؟ :ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمڀمٿمڇم وإرٔمٶمقن

 يمؿ ذوط ىمٌقل اًمٕمٛمؾ؟  :( ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ45

 :صمالصم٦م :٩مٹمؾ

 وم٤مًمٙم٤مومر ٓ ي٘مٌؾ اهلل قمٛمٚمف. اإلؾمالم,  ــ 1

ٌَڅمًء ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ـْ ٣َمټَمٍؾ ٩َمَجٶَمٻْمٽمَڅمُه َه َو٪َمِدْٰمٽمَڅم إ٦َِم َٰمڅم ٣َمټِمٻُمقا ِٰم

 . [50 :اًمٗمرىم٤من] ﴾َٰمٽمُْثقًرا

ـَ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٌَُّؾ اهلل ِٰم ََم َيَتٹَم  [54:اعم٤ميدة] ﴾اٚمُْتَّٹِم٥مَ إڀِمَّ

 . اإلظمالص ــ 5

ـَ ﴿ :وا٬مد٬مٿمؾ ي ٌُُدوا اهلل ُِمْٻمٲِِم٥َم ٬َمُف ا٬مد  ٿَمٶْم
َّٓ ٬مِ  . [2 :اًمٌٞمٜم٦م] ﴾َوَٰمڅم ُأِٰمُروا إِ

صغم اهلل  -اًم٘مدد, َأنه اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة 

ٌَڅمَرَك وَٕمٶَمڅم٦َم » :ىَم٤مَل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـْ ٪َمڅمَل اهلل َٕم ِك، َٰم ْ ـِ ا٬م٧م  ٫َمڅمِء ٣َم َ َأڀمڅم َأ٨ْمٽمَك ا٬م٧مُّ

٫َمفُ  ي َٕمَر٫مُتُف وِذْ َك ٩مٿِمِف َٰمٶِمَل ٨َمْٜمِ  , رواه ُمًٚمؿ.ش٣َمټِمَؾ ٣َمټَماًل َأْذَ

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ًمرؾمقل اهلل اعمت٤مسمٕم٦م,  ــ0

 صغم اهلل  -َأنه اًمٜمٌل :طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م :وا٬مد٬مٿمؾ 
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ـْ ٣َمټِمَؾ ٣َمټَماًل ٬مٿمَس ٣مٻمٿمف أٰمُرڀمڅم هذا ٩مپمق َرد  » :ىَم٤مَل -وؾمٚمؿقمٚمٞمف  أظمرضمف  شَٰم

ُمًٚمؿ
(1)

 . 

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ذوط ىمٌقل اًمٕمٛمؾ, إذ أن يمثػًما ُمـ 

ٌ ُئٺُمْؿ :﴿-قمز وضمؾ-اًمٜم٤مس يٕمٛمٚمقن وٓ شم٘مٌؾ أقمامهلؿ, ىم٤مل اهلل  ٪ُمْؾ َهْؾ ڀُمٽمَ

 ًٓ ـَ َأ٣ْمََم ي َْٙمَنِ ْٕ ُْؿ  ٔمڅِم ٌُقَن َأهنَّ ًَ ڀْمٿَمڅم َوُهْؿ حَيْ ٿَمڅمِة ا٬مدُّ ـَ َوؾَّ َٟمٶْمٿُمپُمْؿ ِّم اْْلَ ا٬مَِّذي

ٽمُقَن ُصٽمْٶًمڅم
ًِ
 [134, 130 :اًمٙمٝمػ] ﴾حُيْ

أي اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وم٢من ش: إذا ىمٞمؾ ًمؽ: يمؿ ذوط ىمٌقل اًمٕمٛمؾ؟» :٪مق٬مف

ُمتٕمٌد سمف أصاًل وأقمامل اًمدٟمٞم٤م همػم ُمٜمٔمقر هل٤م ذم هذا اًم٤ٌمب اًمٕمٛمؾ اًمزء همػم 

إٓ ُمـ قمٛمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٘مرسمف إمم أظمرة واعمراد سم٤مًم٘مٌقل أن اهلل ي٘مٌٚمف وي٠مضمر 

قمز -قمٚمٞمف وشمرشمٗمع قمـ اعمٙمٚمػ اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف وشمؼمئ سمف اًمذُم٦م, وىمد ىم٤مل اهلل 

ـَ اٚمُْتَّٹِم٥مَ ﴿ :-وضمؾ ٌَُّؾ اهلل ِٰم ََم َيَتٹَم  .[54 :اعم٤ميدة] ﴾إڀِمَّ

ومٚمق قمٛمؾ اًمٙم٤مومر أي قمٛمؾ ومٝمق همػم ُم٘مٌقل ُمٝمام يم٤من ش: ـ اإلؾمالم1» :٪مق٬مف

صالطمف ومٚمق أن رضمال ُمـ اًمٙم٤مومريـ شمّمدق أو أقمتؼ أو سمٜمك ُمًجدا ومال ي٘مٌؾ 

 ٓ ي٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ إٓ ُمـ ُمًٚمؿ ُمقطمد.  -قمز وضمؾ-ُمٜمف ٕن اهلل 

, -قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل -َي٤م رؾمقل اهلل » :ومٕمـ قَم٤مِيَِم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىُمْٚم٧ُم 

ٙمِلَم, وَمَٝمْؾ َذاَك  ًْ
طِمَؿ, َوُيْٓمِٕمُؿ اعْمِ ـُ ضُمْدقَم٤مَن يَم٤مَن ذِم اجْل٤َمِهٚمِٞمه٦ِم َيِّمُؾ اًمره اسْم
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ُف مَلْ َيٹُمْؾ َيْقًٰمڅم» :َٟم٤مومُِٕمُف؟ ىَم٤مَل  ـِ  :َٓ َيٽمٸَْمٶُمُف، إڀِمَّ ي شَرب  ا٨ْمٸِمْر ِٓم َٙمٴمٿِمَئتِل َيْقَم ا٬مد 
(1)

 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

  :څم١مچم ٔمٸمروع ا٬م٧ميٶمڇموٰمع ذ٬مؽ ٩مڃمن ا٬مٺمڅم٩مر ِم 

ـَ  َٰمڅم َٟمٻَمٺَمٺُمْؿ ِّم َٟمٹَمَر :﴿-قمز وضمؾ-يمام ىم٤مل اهلل  ْ ڀَمُؽ ِٰم ٪َمڅم٬ُمقا مَل

ٺم٥ِمَ اٚمٲَُْمٻم ٥مَ  ًْ
ْ ڀَمُؽ ڀُمٴْمٶِمُؿ اْٚمِ څمئٳِِم٥َم   َومَل  َو٫ُمٽمَّڅم َو٫ُمٽمَّڅم ڀَمُخقُض َٰمَع اْْلَ

ـِ  ي ُب ٔمٿَِمْقِم ا٬مد   . [44ــ45اعمدصمر] ﴾َ٘متَّك َإَٔمڅمڀَمڅم ا٬ْمٿَمٹِم٥ُم  ڀُمٺَمذ 

وحي٤مؾم٥م قمغم يمٗمره وقمغم ُم٤م شمرك ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت وُم٤م ارشمٙم٥م ُمـ اعمٕم٤ميص 

 واًمًٞمئ٤مت. 

َو٪َمِدْٰمٽمَڅم إ٦َِم َٰمڅم ٣َمټِمٻُمقا ﴿ :أي قمغم رد قمٛمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:ش: وا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف

ـْ ٣َمټَمؾٍ   . [50 :اًمٗمرىم٤من] ﴾ِٰم

  (:292/ 5٪مڅمل أمـ ٫مثٜم رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م )

,  اهللَوَهَذا َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم, طِملَم حُي٤َمؾِم٥ُم  ـْ ظَمػْمٍ َوَذٍّ ٤ٌَمَد قَمغَم َُم٤م قَمِٛمُٚمقُه ُِم اًْمِٕم

قَْماَمِل  ْٕ ـَ ا يملَِم ُِم  اعمُْنْمِ
ِ
ء َٓ ُؾ هِل١َُم َٓ َيَتَحّمه ُف  ٤َم َُمٜمَْج٤مٌة هَلُْؿ -وَم٠َمظْمؼَمَ َأٟمه تِل فَمٜمُّقا َأهنه اًمه

٤َم ومَ - هَنه
ِٕ ٌءٮ َوَذًمَِؽ  ٤م َرْ ظْماَلُص ومِٞمَٝم٤م, َوإُِمه ٤م اإْلِ , إُِمه قِمله ْ َط اًمنمه ْ َ٘مَدِت اًمنمه

يَٕم٦ِم اعمَْْرِوٞمه٦ِم, وَمُٝمَق  ِ َٓ َيُٙمقُن ظَم٤مًمًِّم٤م َوقَمغَم اًمنمه ِع اهللهِ. وَمُٙمؾُّ قَمَٛمٍؾ  اعمَُْت٤مسَمَٕم٦ُم ًمنَِمْ

, وَ  ـَ ـْ َهَذْي ـْ َواطِمٍد ُِم ُٚمق ُِم َٓ خَتْ ٤مِر  ٌؾ. وَم٠َمقْماَمُل اًْمُٙمٗمه
َٛمُٕمُٝماَم َُمًٕم٤م, وَمَتُٙمقُن سَم٤مـمِ ىَمْد دَمْ

                                                           

 . (514)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٌُقِل طِمٞمٜمَِئٍذٮ َوهِلََذا ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ـَ اًْمَ٘م ـْ ٣َمټَمٍؾ ﴿ :َأسْمَٕمَد ُِم َو٪َمِدْٰمٽمَڅم إ٦َِم َٰمڅم ٣َمټِمٻُمقا ِٰم

ٌَڅمًء َٰمٽمُْثقًرا﴾.  ٩َمَجٶَمٻْمٽمَڅمُه َه

 قَمَٛمْدَٟم٤م. :َأْي  ﴾َو٪َمِدْٰمٽمَڅم﴿ :ىَم٤مَل جُم٤َمِهٌد, َواًمثهْقِريُّ 

يُّ َوىَم٤مَل  دِّ ًُّ  َأشَمْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف. :قَمَٛمدٟم٤م. َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ َيُ٘مقُل  :( ٪َمِدْٰمٽمَڅم) :اًم

ٌَڅمًء َٰمٽمْثُقًرا﴿ :و٪مق٬مف ـْ َأيِب إؾِْمَح٤مَق,  ﴾٩َمَجٶَمٻْمٽمَڅمُه َه , قَم ىَم٤مَل ؾُمْٗمَٞم٤مُن اًمثهْقِريُّ

, َريِضَ  ـْ قَمكِمٍّ  احْل٤َمِرِث, قَم
ـِ ٌَڅم ﴿ :٪مق٬مفقَمٜمُْف, ذِم  اهللقَم ,  ﴾ًء َٰمٽمُْثقًرا]٩َمَجٶَمٻْمٽمَڅمُه[ َه

ـْ  :ىَم٤مَل  ـْ هَمػْمِ َهَذا اًْمَقضْمِف قَم ة. َويَمَذا ُرِوَي ُِم ْٛمِس إَِذا َدظَمَؾ ذِم اًمٙمقه ؿُمَٕم٤مُع اًمِمه

ٌَػم,  ـِ ضُم ٌه٤مٍس, َوجُم٤َمِهٍد, َوقِمْٙمِرَُم٦َم, َوؾَمِٕمٞمِد سْم ـِ قَم ـِ اسْم . وُروي ُِمْثُٚمُف قَم قَمكَمٍّ

ِهْؿ. َويمَ  ٤مِك, َوهَمػْمِ حه ي, َواًمْمه دِّ ًُّ يُّ واًم ٌٍَْمِ ـُ اًْم ًَ َٕم٤مُع ذِم  :َذا ىَم٤مَل احْلَ ُهَق اًمِمُّ

َتٓمِْع. ًْ ِة َأطَمِدِهْؿ , َوًَمْق َذَه٥َم َيْ٘مٌُِض قَمَٚمْٞمِف مَلْ َي  يُمقه

ٌه٤مسٍ  ـِ قَم ـِ اسْم ـُ َأيِب ـَمْٚمَح٦َم, قَم ٌَڅمًء َٰمٽمُْثقًرا﴿ :َوىَم٤مَل قَمكِمُّ سْم ُهَق اعم٤َْمُء  :ىَم٤مَل  ﴾َه

 اعمِْْٝمَراُق.

ـْ قَمكِمٍّ َوىَم٤مَل َأسُمق   احْل٤َمِرِث, قَم
ـِ ـْ َأيِب إؾِْمَح٤مَق, قَم طَْمَقِص, قَم ْٕ ٌَڅمًء ﴿ :ا َه

ٌه٤مٍس َأْيًْم٤م,  :ىَم٤مَل  ﴾َٰمٽمُْثقًرا ـِ قَم ـِ اسْم . وُروي ُِمْثُٚمُف قَم َوابِّ ٤ٌَمُء َرْه٩م اًمده َ اهْل

ـِ َأؾْمَٚمَؿ. ـُ َزْيِد سْم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمره ٤مِك, َوىَم٤مًَمُف قَم حه  َواًمْمه

ٌَڅمًء َٰمٽمُْثقًرا﴿ :٪مق٬مفذِم  َوىَم٤مَل ىَمَت٤مَدةُ  َجِر إَِذا  :ىَم٤مَل  ﴾َه َأَُم٤م َرَأْي٧َم َيٌِٞمس اًمِمه

يُح؟ وَمُٝمَق َذًمَِؽ اًْمَقَرُق.  َذَرشْمُف اًمرِّ
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ـُ َوْه٥ٍم  ٌُْد اهللهِ سْم يٍع  :َوىَم٤مَل قَم ـْ َأيِب َهِ ٞمٍؿ, قَم
ـُ طَمٙمِ يِن قَم٤مِصُؿ سْم َأظْمؼَمَ

ٌَْٞمٍد ىَم٤مَل  ـِ قُم ـْ َيْٕمغَم سْم , قَم َُم٤مُد. :اًمٓمه٤مِيلِّ ٤ٌَمَء اًمره َ  َوإِنه اهْل

َيڇِم، ْٔ ٪َْمَقاِل ا٬متٽمٌٿمُف ٣َمَٛم َٰمٳْمټُمقِن ا ْٕ ُْؿ قَمِٛمُٚمقا  َوَ٘مڅمِصُؾ َهِذِه ا َوَذًمَِؽ َأهنه

 َٓ ٌء, وَمَٚمامه قُمِرَو٧ْم قَمغَم اعمَْٚمِِؽ احْلَٙمِٞمِؿ اًْمَٕمْدِل اًمهِذي  ٤َم َرْ ًٓ اقْمَتَ٘مُدوا َأهنه َأقْماَم

َٓ َئْمٚمُِؿ أَ   َُيُقُر َو
ِ
ء ْ ٌَِّٝم٧ْم ذِم َذًمَِؽ سم٤ِمًمٌمه ٞمه٦ِم. َوؿُم َء سم٤ِمًْمُٙمٚمِّ َٓ َرْ ٤َم  طَمًدا, إَِذا إهِنه

ٞمه٦ِم, يَماَم ىم٤مل  سم٤ِمًْمُٙمٚمِّ
ٍ
ء ٌُُف قَمغَم َرْ َٓ َيْ٘مِدُر ُِمٜمُْف َص٤مطِم ِذي  ِق, اًمه  اًمته٤مومِِف احْلَِ٘مػِم اعمَُْتَٗمرِّ

ِْؿ ﴿ :شَمَٕم٤ممَم  اهلل ـَ ٫َمٸَمُروا ٔمَِرِب  يُح ِّم َيْقٍم َٰمَثُؾ ا٬مَِّذي ْت ٔمِِف ا٬مر  ْؿ ٫َمَرَٰمڅمٍد ا٠ْمَتدَّ َأ٣ْمََمهُلُ

ٌَٶِمٿمُد  الُل ا٬ْم ٍء َذ٬مَِؽ ُهَق ا٬مٳمَّ ٌُقا ٣َمَٛم َرْ ًَ َّڅم ٫َم َٓ َيٹْمِدُروَن ِِم  :إسِْمَراِهٞمؿَ ] ﴾٣َمڅمِصٍػ 

15] . 

ٌْٴمٻُِمقا َصَد٪َمڅمٕمٺُِمْؿ ﴿ :َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  َٓ ُٕم ـَ آَٰمٽمُقا  څم ا٬مَِّذي َ ـ  َوإَذى َيڅم َأُّيُّ ٔمڅِمٚمَْ

ـُ ٔمڅِمهللَِّ َوا٬ْمٿَمْقِم أِٙمِر ٩َمټَمَثٻُمُف ٫َمټَمَثِؾ  ٫َمڅم٬مَِّذي ُيٽمٸِْمُؼ َٰمڅم٬َمُف ِرَئڅمَء ا٬مٽمَّڅمِس َوٓ ُيڂْمِٰم

َّڅم  ٍء ِِم َٓ َيٹْمِدُروَن ٣َمَٛم َرْ ٫َمُف َصٻْمًدا  َصٸْمَقاٍن ٣َمٻَمٿْمِف ُٕمَراٌب ٩َمځَمَصڅمَٔمُف َوأمٌِؾ ٩َمَٞمَ

ٌُقا ًَ ٌََ٘مَرةِ ] ﴾٫َم اٍب ٔمٹِِمٿمٶَمڇٍم ﴿ :َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  [534 :اًْم ْؿ ٫َمَنَ ـَ ٫َمٸَمُروا َأ٣ْمََمهُلُ َوا٬مَِّذي

ٌُُف ا٬مٵمَّټْمآُن َٰمڅمًء َ٘متَّك إَِذا َٗمڅمَءُه مَلْ ََيِْدُه ٠َمٿْمًئڅم ًَ   [.06 :اًمٜمُّقرِ ] ﴾حَيْ

ػِم َذًمَِؽ, َوهللِهِ احْلَْٛمُد َواعمِْٜمه٦ُم. 
ًِ َم اًْمَٙماَلُم قَمغَم شَمْٗم  هاَوشَمَ٘مده

ُوُٗمقٌه  َهْؾ َإَٔمڅمَك َ٘مِديډُم ا٬ْمٷَمڅم٠ِمٿَمڇِم :﴿-قمز وضمؾ-ام ىم٤مل اهلل وهذا يم

ٌَڇٌم  َيْقَٰمئٍِذ َٙمڅم٠ِمٶَمڇٌم  څمِص   [.4ــ1اًمٖم٤مؿمٞم٦م] ﴾َٕمٲْمَٛم ڀَمڅمًرا َ٘مڅمِٰمٿَمڇمً  ٣َمڅمِٰمٻَمڇٌم ڀمَّ
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أي ذات قمٛمؾ, وًمٙمٜمف ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝم٤م قمغم ىمقل  :واًمِم٤مهد أهن٤م قم٤مُمٚم٦م ٟم٤مص٦ٌم

قمز -ٕهؾ اًمٕمٚمؿ, وُمع ذًمؽ شمّمغم ٟم٤مر طم٤مُمٞم٦م شمً٘مك ُمـ قملٍم آٟمٞم٦م ٕن اهلل 

 مل يت٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ.  -وضمؾ

ـَ اٚمُْتَّٹِم٥مَ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿» :٪مق٬مف  ٌَُّؾ اهلل ِٰم ََم َيَتٹَم دًمٞمؾ [ش: 54﴾ ]اعم٤ميدة:إڀِمَّ

 قمغم أن اًمٕمٛمؾ ٓ ي٘مٌؾ ُمـ همػم اعمًٚمؿ.

 :قمز وضمؾ-د سم٤معمت٘ملم أهؾ اإلؾمالم ٕن اًمٙم٤مومر ًمٞمس سمٛمت٘مل ىم٤مل اهلل واعمرا

ـَ ﴿ ي څمِهِ ـَ اْْلَ ِٙمَرِة ِٰم ْٔ ٌََؾ ِٰمٽمُْف َوُهَق ِّم ا ـْ ُيٹْم ْٟماَلِم ِديٽمًڅم ٩َمٻَم ٌَْتِغ ٨َمْٜمَ اإْلِ ـْ َي  ﴾َوَٰم

 .[52 :آل قمٛمران]

أي اًمث٤مين ُمـ ذوط ىمٌقل اًمٕمٛمؾ اإلظمالص, ش: ــ اإلظمالص5» :٪مق٬مف

 . -قمز وضمؾ-وهق ختٚمٞمص اًمٜمٞم٦م ُمـ يمؾ إرادة همػم اهلل 

ـَ ﴿ :وا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف ي ٌُُدوا اهلل ُِمْٻمٲِِم٥َم ٬َمُف ا٬مد  َّٓ ٬مٿَِمٶْم ﴾ ]اًمٌٞمٜم٦م: َوَٰمڅم ُأِٰمُروا إِ

 [ش: 2

ٌُِد اهلل ُِمْٻمٲًِمڅم ٬مَُّف ا٬م:﴿-قمز وضمؾ-واإلظمالص قمٛمٌؾ ىمٚمٌل ىم٤مل اهلل  ـَ ٩َمڅم٣ْم ي د 

  څم٬مُِص ـُ اْْلَ ي ـِف ا٬مد  َٓ ٬مٻِمَّ  . [0ـ5اًمزُمر] ﴾َأ

خلٚمقصٝم٤م ذم اًمٙمالم قمغم  وٟمټمٿمڈم ٟمقرة اإلٙمالص ِبذا آٟمؿ9

 اًمتقطمٞمد.
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هق اًمذي ٓ يِمقسمف رء, وًمذًمؽ ي٘م٤مل ذه٥ٌم ظم٤مًمص  :٩مڅم٬م٭مء اْلڅم٬مص

 وومْم٦ٌم ظم٤مًمّم٦م.

أن ٓ يِمقب اًمٕمٛمؾ رء ُمـ  :-٣مز وٗمؾ -٩مڅمإلٙمالص هلل  ✍

 اًمِمقاي٥م ُمـ ري٤مء أو قمج٥م أو همػم ذًمؽ ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. 

 ش: َوَُم٤م ُأُِمُروا» :٪مق٬مف

ٌُُدوا اهلل:﴿-قمز وضمؾ-وأُِمر هق اهلل  َّٓ ٬مٿَِمٶْم قمز -أي يقطمدوه , ﴾إِ

  -وضمؾ

ومال ينمك ُمٕمف  -قمز وضمؾ-أي طم٤مل يمقهنؿ خمٚمّملم هلل  ﴾:ِمٻمٲم٥م﴿

 همػمه ٓ ُمٚمًٙم٤م ُم٘مرسًم٤م وٓ ٟمًٌٞم٤م ُمرؾماًل.

اَلةَ ﴿ :سمٕمده٤م -قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ٫َمڅمَة َوَذ٬مَِؽ  َوُيٹِمٿمټُمقا ا٬مٲمَّ َوُيڂْمُٕمقا ا٬مزَّ

ـُ ا٬ْمٹَمٿم ټَمڇمِ   . [2:اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ِدي

سم٤مًمتقطمٞمد, واًمت٘مرب إًمٞمف  -قمز وضمؾ-هق اإلظمالص هلل  :٩مڅم٬مديـ ا٬مٹمقيؿ

 سمام ومرض وذع.

قمز -اًم٘مدد ٕٟمف ُمْم٤مف إمم اهلل ش: وذم طمدي٨م أيب هريرة اًم٘مدد» :٪مق٬مف

اًم٘مدوس ومٞمث٧ٌم أن اهلل ُمتٙمٚمؿ سمٛمثؾ هذه إطم٤مدي٨م ًمٙمـ ٓ يتٕمٌد  -وضمؾ

 سم٘مراءهت٤م ذم اًمّمالة.
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وىمد  (:72/ 2٘مٿمد )٪مڅمل أمـ ا٬مٶمثٿمټم٥م ّم ا٬مٹمقل اٚمٸمٿمد ٣مٛم ٫متڅمب ا٬متق

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ذم ًمٗمظ احلدي٨م اًم٘مدد هؾ هق يمالم اهلل شمٕم٤ممم, 

أو أن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك إمم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه واًمٚمٗمظ ًمٗمظ 

 :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ىمقًملم

ٕن اًمٜمٌل  ;أن احلدي٨م اًم٘مدد ُمـ قمٜمد اهلل ًمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه ا٬مٹمقل إول:

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو٤مومف إمم اهلل شمٕم٤ممم, وُمـ اعمٕمٚمقم أن إصؾ ذم اًم٘مقل 

اعمْم٤مف أن يٙمقن سمٚمٗمظ ىم٤ميٚمف ٓ ٟم٤مىمٚمف, ٓ ؾمٞمام واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 أىمقى اًمٜم٤مس أُم٤مٟم٦م وأوصم٘مٝمؿ رواي٦م.

ُمٕمٜم٤مه ُمـ قمٜمد اهلل وًمٗمٔمف ًمٗمظ اًمٜمٌل  أن احلدي٨م اًم٘مدد ا٬مٹمقل ا٬مثڅمين:

 :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذًمؽ ًمقضمٝملم

ًمق يم٤من احلدي٨م اًم٘مدد ُمـ قمٜمد اهلل ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك, ًمٙم٤من  ا٬مقٗمف إول:

أقمغم ؾمٜمدا ُمـ اًم٘مرآن, ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يرويف قمـ رسمف شمٕم٤ممم 

ل صغم اهلل سمدون واؾمٓم٦م, يمام هق فم٤مهر اًمًٞم٤مق, أُم٤م اًم٘مرآن, ومٜمزل قمغم اًمٜمٌ

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمقاؾمٓم٦م ضمؼميؾ. 

ـْ َرٔم َؽ ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٬َمُف ُروُح ا٬ْمٹُمُدِس ِٰم  . [135 :اًمٜمحؾ]  ﴾٪ُمْؾ ڀَمزَّ

څمٍن ٣َمَرِبر ﴿ :وىم٤مل ًَ
ـَ ٔمٻِمِ ـَ اٚمُْٽمِْذِري وُح إَِٰم٥ُم ٣َمَٛم ٪َمٻْمٌَِؽ ٬مَِتٺُمقَن ِٰم ڀَمَزَل ٔمِِف ا٬مرُّ

 [162 -160 :اًمِمٕمراء]  ﴾ُٰم٥ٌِمٍ 
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أٟمف ًمق يم٤من ًمٗمظ احلدي٨م اًم٘مدد ُمـ قمٜمد اهلل, مل يٙمـ سمٞمٜمف  ا٬مثڅمين:ا٬مقٗمف 

وسملم اًم٘مرآن ومرق, ٕن يمٚمٞمٝمام قمغم هذا اًمت٘مدير يمالم اهلل شمٕم٤ممم, واحلٙمٛم٦م 

شم٘متيض شم٤ًموهيام ذم احلٙمؿ طملم اشمٗم٘م٤م ذم إصؾ, وُمـ اعمٕمٚمقم أن سملم اًم٘مرآن 

يتٕمٌد سمتالوشمف, أن احلدي٨م اًم٘مدد ٓ  :ُمٜمٝم٤م :واحلدي٨م اًم٘مدد ومروىم٤ًم يمثػمة

سمٛمٕمٜمك أن اإلٟم٤ًمن ٓ يتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سمٛمجرد ىمراءشمف, ومال يث٤مب قمغم يمؾ طمرف 

 ُمٜمف قمنم طمًٜم٤مت, واًم٘مرآن يتٕمٌد سمتالوشمف سمٙمؾ طمرف ُمٜمف قمنم طمًٜم٤مت.

أن اهلل شمٕم٤ممم حتدى أن ي٠ميت اًمٜم٤مس سمٛمثؾ اًم٘مرآن أو آي٦م ُمٜمف, ومل يرد  وٰمٽمپمڅم:

 ُمثؾ ذًمؽ ذم إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.

ـُ ﴿ :اًم٘مرآن حمٗمقظ ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم, يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفأن  وٰمٽمپمڅم: څم ڀَمْح إڀِمَّ

څم٩مٵُِمقنَ  څم ٬َمُف َْلَ ٫ْمَر َوإڀِمَّ ٬ْمٽمَڅم ا٬مذ   . [6 :احلجر] ﴾ڀَمزَّ

ومٗمٞمٝم٤م اًمّمحٞمح واحلًـ, سمؾ أوٞمػ  وإ٘مڅمديډم ا٬مٹمدٟمٿمڇم ٔمخالف ذ٬مؽ،

إًمٞمٝم٤م ُم٤م يم٤من وٕمٞمٗم٤م أو ُمقوققم٤م, وهذا وإن مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م ًمٙمـ ٟم٥ًم إًمٞمٝم٤م 

 ت٘مديؿ واًمت٠مظمػم واًمزي٤مدة واًمٜم٘مص.وومٞمٝم٤م اًم

أن اًم٘مرآن ٓ دمقز ىمراءشمف سم٤معمٕمٜمك سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم, وأُم٤م إطم٤مدي٨م  وٰمٽمپمڅم:

اًم٘مدؾمٞم٦م ومٕمغم اخلالف ذم ضمقاز ٟم٘مؾ احلدي٨م اًمٜمٌقي سم٤معمٕمٜمك وإيمثرون قمغم 

 ضمقازه.
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أن اًم٘مرآن شمنمع ىمراءشمف ذم اًمّمالة وُمٜمف ُم٤م ٓ شمّمح اًمّمالة سمدون  وٰمٽمپمڅم:

 ىمراءشمف, سمخالف إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.

أن اًم٘مرآن ٓ يٛمًف إٓ ـم٤مهر قمغم إصح, سمخالف إطم٤مدي٨م  وٰمٽمپمڅم:

 اًم٘مدؾمٞم٦م.

أن اًم٘مرآن ٓ ي٘مرؤه اجلٜم٥م طمتك يٖمتًؾ قمغم اًم٘مقل اًمراضمح,  وٰمٽمپمڅم:

 سمخالف إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م.

ًم٘مرآن صم٧ٌم سم٤مًمتقاشمر اًم٘مٓمٕمل اعمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل, ومٚمق أٟمٙمر ُمٜمف أن ا وٰمٽمپمڅم:

وم٢مٟمف ًمق  طمروم٤م أمجع اًم٘مراء قمٚمٞمف, ًمٙم٤من يم٤مومرا, سمخالف إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م,

أٟمٙمر ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ُمدقمٞم٤م أٟمف مل يث٧ٌم, مل يٙمٗمر, أُم٤م ًمق أٟمٙمره ُمع قمٚمام أن اًمٜمٌل 

 هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًمف, ًمٙم٤من يم٤مومرا ًمتٙمذيٌف اًمٜمٌل صغم ا

وأضم٤مب ه١مٓء قمـ يمقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو٤مومف إمم اهلل, 

وإصؾ ذم اًم٘مقل اعمْم٤مف أن يٙمقن ًمٗمظ ىم٤ميٚمف سم٤مًمتًٚمٞمؿ أن هذا هق إصؾ, 

ًمٙمـ ىمد يْم٤مف إمم ىم٤ميٚمف ُمٕمٜمك ٓ ًمٗمٔم٤م, يمام ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ, وم٢من اهلل شمٕم٤ممم 

ٞمٗم٧م ُمٕمٜمك ٓ ًمٗمٔم٤م, يمام ذم يْمٞمػ أىمقآ إمم ىم٤ميٚمٞمٝم٤م, وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أهن٤م أو

وم٢مٟمف سمٖمػم هذا اًمٚمٗمظ  ;وهمػمهؿ, ويمالم اهلدهد واًمٜمٛمٚم٦م "ىمّمص إٟمٌٞم٤مء"

 ىمٓمٕم٤م.
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وًمٞمس اخلالف ذم هذا يم٤مخلالف سملم  وِبذا يت٥ٌم رٗمحڅمن هذا ا٬مٹمقل،

إؿم٤مقمرة وأهؾ اًمًٜم٦م ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم, ٕن اخلالف سملم ه١مٓء ذم أصؾ 

يمالم اهلل شمٕم٤ممم يمالم طم٘مٞم٘مل ُمًٛمقع  :قنيمالم اهلل شمٕم٤ممم, وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًم

 :يتٙمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف سمّمقت وطمرف, وإؿم٤مقمرة ٓ يثٌتقن ذًمؽ, وإٟمام ي٘مقًمقن

يمالم اهلل شمٕم٤ممم هق اعمٕمٜمك اًم٘م٤ميؿ سمٜمٗمًف, وًمٞمس سمحرف وصقت, وًمٙمـ اهلل 

شمٕم٤ممم خيٚمؼ صقشم٤م يٕمؼم سمف قمـ اعمٕمٜمك اًم٘م٤ميؿ سمٜمٗمًف, وٓ ؿمؽ ذم سمٓمالن ىمقهلؿ, 

اًم٘مرآن خمٚمقق, وهق  :اعمٕمتزًم٦م, ٕن اعمٕمتزًم٦م ي٘مقًمقنوهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمقل 

اًم٘مرآن خمٚمقق, وهق قم٤ٌمرة قمـ يمالم اهلل, وم٘مد  :يمالم اهلل, وه١مٓء ي٘مقًمقن

 اشمٗمؼ اجلٛمٞمع قمغم أن ُم٤م سملم دومتل اعمّمحػ خمٚمقق.

إن إومم شمرك  :-ا٬مٺمالم ّم اْلديډم ا٬مٹمدد -ٖمؿ ٬مق ٪مٿمؾ ّم ٰمًځم٬متٽمڅم

اًمتٜمٓمع اهل٤مًمؽ وم٤مقمٚمف, وآىمتّم٤مر  اخلقض ذم هذا, ظمقوم٤م ُمـ أن يٙمقن ُمـ

قمغم اًم٘مقل سم٠من احلدي٨م اًم٘مدد ُم٤م رواه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ رسمف 

 ها ويمٗمل, ًمٙم٤من ذًمؽ يم٤مومٞم٤م, وًمٕمٚمف أؾمٚمؿ واهلل أقمٚمؿ.
ُمتٙمٚمؿ  -قمز وضمؾ-ومٞمف إصم٤ٌمت أن اهلل ش: ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم» :٪مق٬مف

 سمحرف وصقت قمغم ُم٤م شم٘مدم.

ىمقًمف اًمنميم٤مء ًمٞمس ٕن ًمف ذيؽ ش: أٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك» :٪مق٬مف

-قمز وضمؾ-ًمٙمـ قمغم احل٤مل اًمذي قمٚمٞمف اًمٜم٤مس إذ ضمٕمٚمقا هلل ذيم٤مء ىم٤مل اهلل 
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ـِف ٔمَِز٣مټِمپِمؿ :﴿ ًٌڅم ٩َمٹمڅم٬مقا هـذا ٬مٻِمَّ ـَ اَْلرِث َوإڀَمٶمڅمِم ڀَمٲمٿم ـِف ِِمڅّم َذَرَأ ِٰم َوَٗمٶَمٻمقا ٬مٻِمَّ

٫مڅمئِٽمڅم ٩َمَم ٫مڅمَن ٬مِ  ـِف ٩َمپُمَق َيٲِمُؾ َوهـذا ٬م٧ُِمَ ٫مڅمئِپِمؿ ٩َمال َيٲِمُؾ إ٦َِم اهلل َوٰمڅم ٫مڅمَن ٬مٻِمَّ ٧ُمَ

٫مڅمئِپِمؿ ٟمڅمَء ٰمڅم حَيٺُمټمقنَ   . [103:آٟمٕم٤مم] ﴾إ٦ِم ُذَ

همٜمل قمـ  -قمز وضمؾ-أي أن اهلل : شأٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك» :٩مٿمٹمقل

 -قمز وضمؾ-ذًمؽ ويٌٓمؾ أي قمٛمؾ يدظمٚمف ُمِم٤مريم٦م أو شمٜمديد وهمػم ذًمؽ وم٤مهلل 

 يؽ ًمف ذم رسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف وأؾماميف وصٗم٤مشمف.يٕمٌد ٓ ذ

وإن يم٤من اعمِم٤مرك ُمٚمًٙم٤م ش: ُمـ قمٛمؾ قمٛمال أذك ومٞمف ُمٕمل همػمي» :٪مق٬مف

 ُم٘مرسًم٤م أو ٟمًٌٞم٤م ُمرؾماًل. 

 ُمٜمف قمٛمٚمف. -قمز وضمؾ-أي مل ي٘مٌؾ اهلل ش: شمريمتف وذيمف»

 واعمراد أن قمٛمؾ اعمرايل سم٤مـمؾ ٓ صمقاب ومٞمف وي٠مصمؿ سمف. اهـ  :٪مڅمل ا٬مٽمقوي

وقمٞمد قمٔمٞمؿ ًمٚمٛمنميملم اًمذيـ يٜمددون إُم٤م سم٤مًمنمك وذم هذا احلدي٨م: 

 إيمؼم أو إصٖمر. 

ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝمام-وذم ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة 

َؿ َيُ٘مقُل  َل ا٬مٽمَّڅمِس ُيٹْمڄَم َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٣َمٻَمٿْمِف َرُٗمٌؾ اْٟمُتٱْمپِمَد " :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ، إِنَّ َأوَّ

٩َمُف ڀمٶَِمټَمُف ٩َمٶَمَر٩َمپَمڅم، ٪َمڅمَل  ٪َمڅمَٕمٻْمڈُم ٩مٿِمَؽ َ٘متَّك  :٩َمََم ٣َمټِمٻْمڈَم ٩مٿِمپَمڅم؟ ٪َمڅمَل  :٩َمځُمِتَ ٔمِِف ٩َمٶَمرَّ

َْن ُيٹَمڅمَل  :اْٟمُتٱْمپِمْدُت، ٪َمڅمَل  ِٕ َٗمِريٌء، ٩َمٹَمْد ٪ِمٿمَؾ، ُٖمؿَّ  :٫َمَذْٔمڈَم، َو٬َمٺمٽِمََّؽ ٪َمڅمَٕمٻْمڈَم 

ِحچَم ٣َمَٛم َوْٗمپِمِف َ٘متَّك ُأ٬مْ  ًُ ټَمُف ُأِٰمَر ٔمِِف ٩َم َؿ ا٬ْمٶِمٻْمَؿ، َو٣َمٻمَّ ٹِمَل ِّم ا٬مٽمَّڅمِر، َوَرُٗمٌؾ َٕمٶَمٻمَّ
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٩َمُف ڀمٶَِمټَمُف ٩َمٶَمَر٩َمپَمڅم، ٪َمڅمَل  َٕمٶَمٻمَّټْمڈُم  :٩َمََم ٣َمټِمٻْمڈَم ٩مٿِمپَمڅم؟ ٪َمڅمَل  :َو٪َمَرَأ ا٬ْمٹُمْرآَن، ٩َمځُمِتَ ٔمِِف ٩َمٶَمرَّ

ټْمُتُف َو٪َمَرْأُت ٩مٿِمَؽ ا٬ْمٹُمْرآَن، ٪َمڅمَل  ٽمََّؽ َٕمٶَمٻمَّټْمڈَم ا٬ْمٶِمٻْمَؿ ٫َمَذْٔمڈَم، َو٬َمٺمِ  :ا٬ْمٶِمٻْمَؿ، َو٣َمٻمَّ

ِحچَم  :٣َمڅممِلٌ، َو٪َمَرْأَت ا٬ْمٹُمْرآَن ٬مٿُِمٹَمڅمَل  :٬مٿُِمٹَمڅمَل  ًُ ُهَق ٪َمڅمِرٌئ، ٩َمٹَمْد ٪ِمٿمَؾ، ُٖمؿَّ ُأِٰمَر ٔمِِف ٩َم

ـْ َأْصٽمَڅمِف  َع اهلل ٣َمٻَمٿْمِف، َوَأ٣ْمٴَمڅمُه ِٰم ٣َمَٛم َوْٗمپِمِف َ٘متَّك ُأ٬ْمٹِمَل ِّم ا٬مٽمَّڅمِر، َوَرُٗمٌؾ َوٟمَّ

فِ  ٩َمُف ڀمٶَِمټَمُف ٩َمٶَمَر٩َمپَمڅم، ٪َمڅمَل اٚمَْڅمِل ٫ُمٻم  َٰمڅم َٕمَر٫ْمڈُم  :٩َمََم ٣َمټِمٻْمڈَم ٩مٿِمپَمڅم؟ ٪َمڅمَل  :، ٩َمځُمِتَ ٔمِِف ٩َمٶَمرَّ

َّٓ َأڀْمٸَمٹْمڈُم ٩مٿِمپَمڅم ٬َمَؽ، ٪َمڅمَل  چمُّ َأْن ُيٽمٸَْمَؼ ٩مٿِمپَمڅم إِ
ـْ َٟمٌٿِمٍؾ َُتِ ٫َمَذْٔمڈَم، َو٬َمٺمٽِمََّؽ  :ِٰم

ِحچَم ٣َمَٛم َوْٗمپِمِف، ُٖمؿَّ ُأ٬ْمٹِمَل ِّم  ُهَق َٗمَقاٌد، ٩َمٹَمْد ٪ِمٿمَؾ، ُٖمؿَّ  :٩َمٶَمٻْمڈَم ٬مٿُِمٹَمڅمَل  ًُ ُأِٰمَر ٔمِِف ٩َم

"ا٬مٽمَّڅمِر 
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

أي اًمنمط ش: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ـ اعمت٤مسمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل 0» :٪مق٬مف

, -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمث٤مًم٨م ُمـ ذوط ىمٌقل اًمٕمٛمؾ اعمت٤مسمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل 

قمز -ضمٕمٚمف واؾمٓمف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ومال ٟمٕمٚمؿ يمٞمػ ٟمٕمٌد اهلل  -قمز وضمؾ-ٕن اهلل 

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-إٓ سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل سمٞمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل  -وضمؾ

 . شأىمٞمٛمقا اًمّمالة» :٪مق٬مفاًمٕم٤ٌمد ب -قمز وضمؾ-وم٘مد أُمر اهلل 

ومٜمّمكم يمّمالشمف, ىم٤مل رؾمقل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وسملم ذًمؽ اًمٜمٌل

أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمقيرث  شقا ٫َمََم َرَأْيُتټُمقيِن ُأَص٤م  َصٻمُّ » :ط

 ريض اهلل قمٜمف. 

                                                           

 .(1632)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -وأُمر سم٤مًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم ومٜمّمقم وٟمزيمل يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل

, وهق -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -, وأُمر سم٤محل٩م ومٜمح٩م يمام طم٩م اًمٜمٌل-وؾمٚمؿ

شُٙمُذوا ٣َمٽمِل َٰمٽمَڅمِٟمٺَمٺُمؿ» :اًم٘م٤ميؾ
(1)

. 

واعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٌل وم٢من  -قمز وضمؾ-اإلؾمالم ُمٌٜمل قمغم اإلظمالص هلل ومديـ 

َوَأڀمَز٬مٽمڅم إ٬َِمٿمَؽ :﴿-قمز وضمؾ-إٟمام أرؾمٚمف ًمذًمؽ ىم٤مل اهلل  -قمز وضمؾ-اهلل 

َل إ٬َِمٿمپِمؿ َ ٬مٻِمٽمّڅمِس ٰمڅم ڀُمز  ٥ٌَم  ٫مَر ٬مُِت   [.44:اًمٜمحؾ] ﴾ا٬مذ 

ْغ َٰمڅم ُأڀمِزَل إ٬ِمَ :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ُٟمقل َٔمٻم  څم ا٬مرَّ َ ْ َيڅم َأُّيُّ ٔم َؽ َوإِن ملَّ ٿْمَؽ ِٰمـ رَّ

ٷْمڈَم ِرَٟمڅم٬َمَتفُ   .[34:اعم٤ميدة] ﴾َٕمٸْمٶَمْؾ ٩َمََم َٔمٻمَّ

قمز -ىم٤مل اهلل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سم٤مًمٜمٌل :وا٬مقاٗمچم ٣مٻمٿمٽمڅم ا٬متځمد

ٌْٺُمُؿ اهلل َوَيٷْمٸِمْر ٬َمٺُمْؿ ُذڀُمقَٔمٺُمؿْ :﴿-وضمؾ ٌِ ٌٶُِمقيِن حُيْ ٌُّقَن اهلل ٩َمڅمٕمَّ
 ﴾٪ُمْؾ إِن ٫ُمٽمُتْؿ َُتِ

 . [01:قمٛمرانآل ]

ټُمقَك ٩مٿِمََم ٠َمَجَر :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  َٓ ُيڂْمِٰمٽمُقَن َ٘متَّكَٰ حُيَٺم  ٩َماَل َوَرٔم َؽ 

ٻمٿِمًَم  ًْ ٻم ټُمقا َٕم ًَ َّڅم ٪َمٳَمٿْمڈَم َوُي پِمْؿ َ٘مَرًٗمڅم ِم 
ًِ َٓ ََيُِدوا ِّم َأڀمٸُم  ﴾َٔمٿْمٽمَپُمْؿ ُٖمؿَّ 

 . [32:اًمٜم٤ًمء]

َٓ :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ـٍ َو  ُٰمڂْمِٰمٽمَڇٍم إَِذا ٪َمڄَم اهلل ورٟمق٬مف َوَٰمڅم ٫َمڅمَن ٚمُِڂْمِٰم

ـْ َأْٰمِرِهؿْ  ُة ِٰم َٜمَ
ُؿ اْْلِ  . [03:آطمرزاب] ﴾َأْٰمًرا َأن َيٺُمقَن هَلُ

                                                           

 .(1564)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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٩مٶمٻمٿمٺمؿ ٔمًٽمتل وٟمٽمڇم اْلٻمٸمڅمء » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وىم٤مل رؾمقل اهلل 

شا٬مرا٠مديـ ٣مٳمقا ٣مٻمٿمپمڅم ٔمڅم٬مٽمقاٗمذ
(1)

 . 

صغم اهلل  -اًمٜمٌلويمؿ هل إطم٤مدي٨م وأي٤مت اًمداًم٦م قمغم وضمقب ُمت٤مسمٕم٦م 

ٌٶِمقا ٰمڅم ُأڀمِزَل إ٬َِمٿمٺُمؿ ِٰمـ َرٔم ٺُمؿ َوٓ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمَّ

 أي٦م.  [0:آقمراف] ﴾َٕمتٌَّٶِمقا ِٰمـ دوڀمِِف َأو٬مٿِمڅمَء ٪َمٻمٿماًل ٰمڅم َٕمَذ٫مَّرونَ 

أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم  شوضمدٟم٤م إُمر يمٚمف سم٤مٓشم٤ٌمع» :٪مڅمل ٟمٸمٿمڅمن أمـ ٣مٿمٿمٽمڇم

 اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف. 

 -ُم٤م ييين إذا أطمرُم٧م ُمـ ُمًجد اًمٜمٌل :ٔمـ اٚمًٿمچم رٗمؾ ٬مًٶمٿمد٪مڅمل 

ىم٤مل أظمِمك قمٚمٞمؽ اًمٗمتٜم٦م ىم٤مل وأي ومتٜم٦م ذم أُمٞم٤مل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـْ َأْٰمِرِه :﴿-قمز وضمؾ-أزيده٤م, ومتغم قمٚمٞمف ىمقل اهلل  ـَ َُيَڅم٬مٸُِمقَن ٣َم ٩َمٻْمٿَمْحَذِر ا٬مَِّذي

ٌَپُمْؿ ٣َمَذاٌب أَ  ٌَپُمْؿ ٩مِْتٽمَڇٌم َأْو ُيٲِمٿم  . [30:اًمٜمقر] ﴾٬مٿِمؿٌ َأن ُٕمٲِمٿم

يٕمذسمؽ  :أيٕمذسمٜمل اهلل قمغم اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم ومرد قمٚمٞمف :و٪مڅمل ٔمٶمٳمپمؿ

 قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م.

 يم٤معمت٤مسمٕم٦م ذم اًمقاضم٥م.  :واٚمتڅمٔمٶمڇم ٰمٽمپمڅم ا٬مقاٗمچم☜

 ذم اعمًتح٤ٌمت.  :وٰمٽمپمڅم اٚمًتحچم ٫مڅمٚمتڅمٔمٶمڇم

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4334)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 ىذا حديث حسن.  :, وقال فيو(651)
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -وم٤مًمنمب ىم٤ميام ضم٤ميز, واًمنمب ىم٤مقمًدا أومْمؾٮ ٕن اًمٜمٌل

 أُمر سمف. -وؾمٚمؿ

وٓ شمٙمقن اعمت٤مسمٕم٦م ًمٖمػم َرؾُمقل اهلل إذ أن يمؾ اًمٜم٤مس ىمد ُأُمروا سمٛمت٤مسمٕم٦م  

 ومٛمـ دوٟمف. -ريض اهلل قمٜمٝمام-ُمـ أيب سمٙمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

وذم هذه اًمٗم٘مرة رد قمغم سمٕمض أصح٤مب اعمذاه٥م اًمذيـ ي٘مقًمقن ٓ ✍ 

 إٓ سم٤مًمتٛمذه٥م.  -قمز وضمؾ-يّمح اًمتٕمٌد هلل 

ـَ ٣ِمٽمَد اهلل :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ٰمـ ديٽمٽمڅم، ٩مڅمٚمذهٌٿمڇم ٬مٿمًڈم ☜ ي إِنَّ ا٬مد 

 , ومٚمؿ ي٘مؾ احلٜمٌٚمٞم٦م وٓ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وٓ اعم٤مًمٙمٞم٦م وٓ احلٜمٗمٞم٦م. ﴾اإِلٟماَلم

صمؿ إن ه١مٓء مل ي١مؾمًقا ُمذاه٥م ويدقمقا إًمٞمٝم٤م, إٟمام شمٕمّم٥م هلؿ أٟم٤مس سمٕمد 

 ذًمؽ. 

 :٘متك ٪مڅمل ٪مڅمئٻمپمؿ

 ومقصٞمتل ًمٚمٜم٤مس أن يتحٜمٌٚمقا أٟم٤م طمٜمٌكم ُم٤م طمٞمٞم٧م وإن أُم٧م 

 ويم٤من اًمقاضم٥م أن يقيص اًمٜم٤مس أن يتٌٕمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 . (ًمقٓ ُم٤مًمؽ ًمٙم٤من اًمديـ ه٤مًمؽ) :ويٹمقل آٙمر 

ومٕمٜمدهؿ ُمـ اًمٖمٚمق اعمٗمرط ُم٤م يتٕمج٥م ُمٜمف, وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م  :وأٰمڅم إ٘مٽمڅمف

 قمٜمدهؿ هاج إُم٦م. 
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ِمٝمقرة , أىمقاهلؿ ُم"إذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌل" :ٰمع أن ا٬مٱمڅم٩مٶمل يٹمقل

ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين ط ذم ٟمٌذ اًمت٘مٚمٞمد, وعمراضمٕم٦م ذًمؽ ُم٘مدُم٦م صٗم٦م صالة اًمٜمٌل 

 رمحف اهلل.

 ش: : طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤ميِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤موا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف

قمغم اعمت٤مسمٕم٦م ويمقهن٤م أم اعم١مُمٜملم رد قمغم اًمراومْم٦م اعمٚمحديـ  :أي ا٬مد٬مٿمؾ

 اًمذيـ يٓمٕمٜمقن ومٞمٝم٤م, وىمد سمرأه٤م اهلل. 

ـَ ﴿ :٪مق٬مفمم٤م أضمجف أهؾ اًمٜمٗم٤مق, وسمراءهت٤م ذم ؾمقرة اًمٜمقر ُمـ  ِذي إِنه اًمه

ا ًَمُٙمْؿ سَمْؾ ُهَق ظَمػْمٌ  ٌُقُه َذًّ ًَ َٓ حَتْ ٦ٌٌَم ُِمٜمُْٙمْؿ  وْمِؽ قُمّْم  :٪مق٬مفإمم  ﴾ضَم٤مُءوا سم٤ِمإْلِ

َٓ وَمْْمُؾ اهللهِ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَُتُف َوَأنه اهللهَ َرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ ﴿  .[53 :اًمٜمقر] ﴾َوًَمْق

پَمڅمُِتُؿْ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  .[3 :إطمزاب] ﴾َوَأْزَواُٗمُف ُأٰمَّ

هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ, وىمد ش: ُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد» :٪مق٬مف

ـْ َأْ٘مَدَث ِّم َأْٰمِرڀَمڅم َهَذا َٰمڅم ٬َمٿْمَس ِٰمٽمُْف ٩َمپُمَق َردٌ » :اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ٤من سمٚمٗمظ   .شَٰم

صغم اهلل قمٚمٞمف -وؾم٤مق اعمّمٜمػ احلدي٨م ًمٌٞم٤من ذـمٞم٦م اعمت٤مسمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل 

 .-وؾمٚمؿ

 :(13/ 15) -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -ىم٤مل اًمٜمقوي 

ـْ َأطْمَدَث ذِم َأُْمِرَٟم٤م هذا ُم٤مًمٞمس ُِمٜمُْف وَمُٝمَق َرد  » :ىَمْقًُمُف َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ   شَُم

َواَي٦ِم اًمثه٤مٟمَِٞم٦مِ  ـْ » :َوذِم اًمرِّ  . شقَمِٛمَؾ قَمَٛماًل ًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمِف َأُْمُرَٟم٤م وَمُٝمَق َرد  َُم
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ٌؾ هَمػْمُ ُُمْٕمَتدٍّ سمِِف.  :٪َمڅمَل َأْهُؾ ا٬ْمٶَمَرٔمٿِمَّڇمِ 
دُّ ُهٜم٤َم سمَِٛمْٕمٜمَك اعمَْْرُدوِد َوَُمْٕمٜم٤َمُه وَمُٝمَق سَم٤مـمِ  اًمره

ْٟماَلِم، ـْ ٪َمَقا٣ِمِد اإْلِ ِديډُم ٪َمڅم٣ِمَدٌة ٣َمٵمٿِمټَمڇٌم ِٰم ـْ ضَم  َوَهَذا اْْلَ َقاُِمِع يَمٚمِِٛمِف َوُهَق ُِم

قَم٤مِت.  يٌح ذِم َردِّ يُمؾِّ اًْمٌَِدِع َواعْمُْخؽَمَ ُف َسِ َؿ, وَم٢مِٟمه  َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

ٌََؼ  ُف ىَمْد ُيَٕم٤مٟمُِد سَمْٕمُض اًْمَٗم٤مقِمٚملَِم ذِم سمِْدقَم٦ٍم ؾَم َواَي٦ِم اًمثه٤مٟمَِٞم٦ِم ِزَي٤مَدٌة َوِهَل َأٟمه َوذِم اًمرِّ

ُومَم, َيُ٘مقُل إًَِمْٞمَٝم٤م, وَم٢مَِذا اطْمُت٩مه  ْٕ َواَي٦ِم ا  َأَٟم٤م َُم٤م َأطْمَدصْم٧ُم ؿَمْٞمًئ٤م.  :قَمَٚمْٞمِف سم٤ِمًمرِّ

يُح سمَِردِّ يُمؾِّ اعمُْْحَدصَم٤مِت ؾَمَقاٌء َأطْمَدصَمَٝم٤م  :٩َمٿُمْحَتڊمُّ ٣َمٻَمٿْمفِ  تِل ومِٞمَٝم٤م اًمتهٍْمِ سم٤ِمًمثه٤مٟمَِٞم٦ِم اًمه

 اًْمَٗم٤مقِمُؾ َأْو ؾُمٌَِؼ سم٢ِمِطْمَداصمَِٝم٤م. 

ِديډِم  ُُصقًمِٞمِّلَم إِنه اًمٜمهْٝمَل َيْ٘مَتيِض َدًمِ  :َوِّم َهَذا اْْلَ ْٕ ـَ ا ـْ َيُ٘مقُل ُِم َ
ٞمٌؾ عمِ

٤مَد. ًَ  ها اًْمَٗم
هذه اًمثالصم٦م اًمنموط اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ ذوط مجٞمع إقمامل, إٓ  :ٕمٽمٌٿمف

ُم٤م يم٤من ُمـ أظمذ اًمزيم٤مة قمغم ُم٤مٟمٕمٝم٤م ضمدًا, وم٢مهن٤م دمزئ قمٜمف سمٖمػم ٟمٞم٦م, وسم٘مٞم٧م 

 اعمقـمـ, واهلل اعمقومؼ.ذوط ًمٙمؾ قمٛمؾ شمتٕمٚمؼ سمف مل شمذيمر ذم هذا 
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 رايفكض٠ ايجايج١ ٚاألصبعٕٛ: نِ أْٛاع ايتٛعٌ املؾضٚع؟د

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 يمؿ أٟمقاع اًمتقؾمؾ اعمنموع؟ :ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅم٬مثڇم وإرٔمٶمقن

 يمؿ أٟمقاع اًمتقؾمؾ اعمنموع؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ - 40

 صمالصم٦م أٟمقاع: :٩مٹمؾ

  :اهلل وصٸمڅمٕمفــ ا٬متقٟمؾ ٔمځمٟمَمء 1

څم﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ  :إقمراف] ﴾َوهللَِِّ ا

153] . 

٥مَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم څمِْلِ ٌَڅمِدَك ا٬مٲمَّ  .[16:اًمٜمٛمؾ] ﴾َوَأْدِٙمٻْمٽمِل ٔمَِرْْحَتَِؽ ِّم ٣ِم

  :ــ ٕمقٟمؾ ا٬مٶمٌد إ٦م اهلل ٕمٶمڅم٦م ٔمٶمټمٻمف ا٬مٲمڅم٬مح5

ٽمَڅم آَٰمٽمَّڅم ٩َمڅم٨ْمٸِمْر ٬َمٽمَڅم ُذڀُمقَٔمٽمَڅم ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ٽمَڅم إڀِمَّ ـَ َيٹُمق٬ُمقَن َرٔمَّ ا٬مَِّذي

 . [13 :آل قمٛمران] ﴾َو٪ِمٽمَڅم ٣َمَذاَب ا٬مٽمَّڅمرِ 

ـَ ﴿ :و٪مق٬مف ٤مِهِدي ٌْٜم٤َم َُمَع اًمِمه ؾُمقل وَم٤ميْمُت ٌَْٕمٜم٤َم اًمره ٜم٤َم آَُمٜمه٤م سماَِم َأْٟمَزًْم٧َم َواشمه آل ] ﴾َرسمه

 .[20 :قمٛمران
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اًمثالصم٦م اًمذيـ اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ صخرة, ومًدت » :طمدي٨م :ا٬مًٽمڇموٰمـ 

. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ شقمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مر, ومتقؾمؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمخ٤مًمص قمٛمٚمف

 .-ريض اهلل قمٜمٝمام-طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمر 

  :ــ ا٬متقٟمؾ ٔمد٣مڅمء ا٬مرٗمؾ ا٬مٲمڅم٬مح0

ٔمٿمٽمََم َرُٟمقل » :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ ُم٤مًمؽ  طمدي٨م أٟمس :وا٬مد٬مٿمؾ

، ٪َمَحَط -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-يڅم رٟمقل اهلل  :إَذ ٗمڅمَءُه رٗمٌؾ ٩مٹمڅمَل اهلل َْيٴُمچُم 

 . شاٚمٴمُر، ٩مڅمْدُع اهلل أْن يًٹِمٿَمٽمَڅم. ٩مَد٣مڅم، ٩مټُمٴمِرڀَمڅم

سمدقم٤مء أومْمؾ اخلٚمؼ,  -قمز وضمؾ-أهنؿ شمقؾمٚمقا إمم اهلل  :٩مپمذا اْلديډم ٩مٿمف 

ٟم٠ًمًمؽ سمج٤مه ٟمٌٞمؽ, أو سمحؼ ٟمٌٞمؽ, وًمق يم٤من  :ومل ُيٚمًقا ذم سمٞمقهتؿ وي٘مقًمقن

ذًمؽ ُمنموقم٤م ًمٗمٕمٚمقه, وًمٙمـ مل يٗمٕمؾ هذا ُمٜمٝمؿ أطمد ذم طمٞم٤مشمف, وٓ سمٕمد 

 -سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ اخلٓم٤مب  ُمقشمف, وم٘مد اؾمتً٘مك قمٛمر

أن يدقمق اهلل -ريض اهلل قمٜمف-, وـمٚم٥م ُمـ اًمٕم٤ٌمس -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 هلؿٮ ٕٟمف ؿمٞمخ يمٌػم ص٤مًمح. 

قمز -أن اًمٕم٤ٌمس دقم٤م اهلل  (:2/249ش )٩متح ا٬مٌڅمري» هق ٰم٥ٌم ّم ٫مَم

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -, وًمق شمقؾمٚمقا سمج٤مهف ًمتقؾمٚمقا سمج٤مه اًمٜمٌل-وضمؾ

 وهق طمل, ومٝمق أقمٔمؿ, ومل يٗمٕمٚمقا.
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ا٬مٻمپمؿ إڀمڅم ڀمًتٱمٸمع إ٬مٿمؽ " :صمؿ ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمٝمام- واٟمتًٹمك ٰمٶمڅمويڇم 

ٔمـ إٟمقد  ٿمؽ ا٬مٿمقم ٔمٿمزيدا٬مٿمقم ٔمخٜمڀمڅم وأ٩مٳمٻمٽمڅم، ا٬مٻمپمؿ إڀمڅم ڀمًتٱمٸمع إ٬م

اجلرر. يڅم يزيد ار٩مع يديؽ إ٦م اهلل، ٩مر٩مع يديف ور٩مع ا٬مٽمڅمس أيدُّيؿ ٩مًٹمڅمهؿ 

, 32/115). رواه اسمـ قم٤ًميمر "اهلل، ٘متك ٫مڅمد ا٬مٽمڅمس أن ٓ يٌٻمٷمقا ٰمٽمڅمزهلؿ

رحمه اهلل  -ًمٚمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  شاًمتقؾمؾ»سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح. واٟمٔمر  (110

 . (42ص) -تعالى

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اعم٠ًمًم٦م وشمقؾمع ومٞمٝم٤م ٕهن٤م ُمـ أهؿ اعم٤ًميؾ اًمتل يٜمٌٖمل 

هق ـمٚم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م  :أن حي٘م٘مٝم٤م اعمًٚمؿ قمغم اًمقضمف اًمنمقمل, واًمتقؾمؾ ذم اًمٚمٖم٦م

  :واًم٘مرسم٦م, وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر

 إن ي٠مظمذوِك شمٙمّحكم وختْمٌل. إن اًمرضم٤مل هلؿ إًمٞمؽ وؾمٞمٚم٦م 

 :يٽمٹمًټمقن إ٦م ٖمالٖمڇم أ٪مًڅمموا٬مٽمڅمس ّم ا٬متقٟمؾ 

و  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟم٤مس ؾمٚمٙمقا ُمًٚمؽ اًمٜمٌل :ا٬مٹمًؿ إول

ذم اؾمتخدام اًمقؾم٤ميؾ اعمنموقم٦م اعمقصٚم٦م إمم اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -أصح٤مسمف

 . -قمز وضمؾ-

وؾم٤ميط ذم  -قمز وضمؾ-أٟم٤مس ضمٕمٚمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل  :ا٬مٹمًؿ ا٬مثڅمين

 ُم٤ًميٚمٝمؿ. 
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  :وهڂمٓء يٽمٹمًټمقن إ٦م ٪مًټم٥م

ُمنميمقن ُمٜمددون وهؿ ُمـ دقمقا وؾم٠مًمقا همػم اهلل أن ي٘ميض  :إول

 طمقايجٝمؿ أو يٗمرج يمرهبؿ أو يزيؾ مهقُمٝمؿ أو همػم ذًمؽ.

وهؿ اًمذيـ  -قمز وضمؾ-أصح٤مب شمقؾمؾ سمدقمل مل ينمقمف اهلل  :ا٬مثڅمين 

يم٘مقهلؿ سمحؼ أو ضم٤مه أو ُمٜمزًم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -يتقؾمٚمقن سمذات اًمٜمٌل

 حمٛمد أو طمؼ اًم٘مرآن أو طمؼ اًمٗم٤محت٦م أو طمؼ قمٞمًك أو طمؼ ومالن وومالن.

ُمـ مل يٜمٔمر إمم اًمقؾم٤ميؾ ُمـ أصٚمٝم٤م ومل يٓمٚم٥م اًم٘مرب ُمـ  :ا٬مٹمًؿ ا٬مثڅم٬مډم

 اهلل قمز وضمؾ. 

  :ٖمؿ إن ا٬متقٟمؾ ٰمـ ٘مٿمډم هق، يٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م

 ُمنموع. :إول

 ممٜمقع. :وا٬مثڅمين

ىمقًمف اعمنموع ظمرج ش: وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: يمؿ أٟمقاع اًمتقؾمؾ اعمنموع؟» :٪مق٬مف

 سمف اًمتقؾمؾ اعمٛمٜمقع.

 ش: وم٘مؾ: صمالصم٦م أٟمقاع» :٪مق٬مف

  :ـ ا٬متقٟمؾ ٔمځمٟمَمء اهلل وصٸمڅمٕمف 1

څمَوهللَِِّ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ  :إقمراف] ﴾ا

153]. 
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٥مَ ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم څمِْلِ ٌَڅمِدَك ا٬مٲمَّ  .[16:اًمٜمٛمؾ] ﴾َوَأْدِٙمٻْمٽمِل ٔمَِرْْحَتَِؽ ِّم ٣ِم

قمز -شمدل قمغم أن ُمـ أؾم٤ٌمب اًمقؾمٞمٚم٦م واًم٘مرب ُمـ اهلل  :أيڇم إو٦م 

 سم٠مؾماميف وصٗم٤مشمف إُم٤م قمغم اإلمج٤مل أو اًمتٗمّمٞمؾ.  -قمز وضمؾ-دقم٤مء اهلل  -وضمؾ

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٤مًمؽ سم٠مؾماميؽ احلًٜمك وصٗم٤مشمؽ اًمٕمغم أن ًمؽ أن شم٘مقل: 

شمٖمٗمر ذٟمٌل وأن شمًؽم قمٞمٌل وأن شمّمٚمح ؿم٠مين وأن شمّمٚمح ذريتل إمم همػم 

 ذًمؽ. 

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٤مًمؽ سم٤مٟمؽ أٟم٧م اًمرزاق ذو اًم٘مقة اعمتلم أن وًمؽ أن شم٘مقل: 

 شمقؾمع زم ذم رزىمل وأن شمرزىمٜمل اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ إمم همػم ذًمؽ.

 اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمٌل إٟمؽ أٟم٧م اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ.وًمؽ أن شم٘مقل:  

َوَأْدِٙمٻْمٽمِل ٔمَِرْْحَتَِؽ ِّم ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤مممورسمام يٙمقن اًمتقؾمؾ سمّمٗم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م:  

څمْلِِ  ٌَڅمِدَك ا٬مٲمَّ  . ﴾٥مَ ٣ِم

يتقؾمؾ سم٤مًمّمٗم٤مت يمثػما, ومٙم٤من  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمد يم٤من اًمٜمٌل

شيڅم ٰمٹمٻمچم ا٬مٹمٻمقب ٖمٌڈم ٪مٻمٌل ٣مٛم ديٽمؽ» :ي٘مقل
(1)

 . 

شيڅم ٰمٮمف ا٬مٹمٻمقب سف ٪مٻمٌل ٣مٛم ١مڅم٣متؽ» :ويم٤من ي٘مقل
(2).  

                                                           

من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنو, وأخرجو الرتمذي  (5143)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
اهلل تعاىل , من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها, وكال احلديثٌن يصححهما اإلمام األلباين رمحو (0255)

يف صحيح سنن الرتمذي. وجاء من حديث النواس بن مسعان رضي اهلل عنو يف مسند أمحد, وىو يف 
 ىذا حديث صحيح. :, وقال فيو(1153)الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 

 , من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما.(5324)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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ا٬مٻمپمؿ اين أ٣مقذ ٔمروڅمك ٰمـ ٟمخٴمؽ ؤمټمٶمڅم٩مڅمٕمؽ ٰمـ » :ويم٤من ي٘مقل

شأڀمڈم ٫مَم أٖمٽمٿمڈم ٣مٛم ڀمٸمًؽ٣مٹمقٔمتؽ ؤمؽ ٰمٽمؽ ٓ ا٘مِص ٖمٽمڅمء ٣مٻمٿمؽ 
(1).  

أ٣مقذ ٔمڅمهلل ا٬مٶمٵمٿمؿ ؤمقٗمپمف ا٬مٺمريؿ وٟمٻمٴمڅمڀمف ا٬مٹمديؿ ٰمـ » :ويم٤من ي٘مقل

شا٬مٱمٿمٴمڅمن ا٬مرٗمٿمؿ
(2)

 . 

ا٬مٻمپمؿ ٔمٶمٻمټمؽ ا٬مٷمٿمچم و٪مدرٕمؽ ٣مٛم ٫مؾ رء أ٘مٿمٽمل اذا ٫مڅمڀمڈم » :وي٘مقل

شاْلٿمڅمة ٙمٜم ٓم واٰمتٽمل اذا ٫مڅمن اٚمقت ٙمٜم ٓم
(3)

 . 

أٟمتخُٜمك ٔمٶِمٻمټِمؽ، وأٟمتٹمِدُرك ا٬مٻمپمؿ إين »وذم طمدي٨م آؾمتخ٤مرة: 

ٔمٹمدرٕمِؽ، وأٟمځم٬ُمؽ ٰمـ ٩مٳمٻمِؽ ا٬مٶمٵمٿمِؿ، ٩مڃمڀمؽ ٕمٹمِدُر وٓ أ٪مِدُر، وَٕمٶْمٻَمُؿ وٓ 

ُم ا٬مٷُمٿمقِب، ا٬مٻمپمؿ إْن ٫مٽمڈَم َٕمٶْمٻَمُؿ أنَّ هذا إٰمَر ٙمٌٜم ٓم ّم  َأ٣ْمٻَمُؿ، وأڀمڈم ٣مالَّ

شِديٽمل ودڀمٿمڅمي و٣مڅم٪مٌڇِم أٰمري وآٙمره ٩مٿمنه ٓم وينين ٬مف
(4)

أظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .-ريض اهلل قمٜمٝمام-ـ ضم٤مسمر قم

ويٙمقن آؾمؿ اعمتقؾمؾ سمف أو اًمّمٗم٦م ُمٜم٤مؾم٥ٌم ًمٚم١ًمال اًمذي يٓمٚم٥م ُمـ  

 اهلل قمز وضمؾ.

                                                           

 , من حديث عائشة رضي اهلل عنها.(453)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (433)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)

 ىذا حديث حسن.  :, وقال فيو(532)
هلل تعاىل يف صحيح سنن , وصححو اإلمام األلباين رمحو ا(1032)أخرجو اإلمام النسائي يف سننو  (0)

 النسائي.
 . 3055)(أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (4)
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  ش:ـ شمقؾمؾ اًمٕمٌد إمم اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٛمٚمف اًمّم٤مًمح5» :٪مق٬مف

ٽمَڅم آَٰمٽمَّڅم ٔمََِم :﴿-قمز وضمؾ-أي سم٤مًمٕمٛمؾ اًمذي أظمٚمص ومٞمف هلل يم٘مقل اهلل  َرٔمَّ

 . [20:آل قمٛمران] ﴾َأڀمَز٬ْمڈَم 

هذا قمٛمؾ ص٤مًمح ُمـ اعمتقؾمؾ ومال شم٘مقل اًمٚمٝمؿ إين أؾم٤مًمؽ سمٕمٛمؾ زيد أو 

 قمٛمؾ قمٛمرو. 

ٕن اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم اخلػم وُم٤م ىم٤مًمقا 

ٟم٠ًمًمؽ سمج٤مه حمٛمد وٓ سمج٤مه أيب سمٙمر وٓ وم٤مـمٛم٦م وٓ احلًلم وٓ احلًـ وٓ 

 ظمدُي٦م وٓ قمٛمر وٓ قمثامن وٓ ـمٚمح٦م, إمم همػم ذًمؽ. 

ٽمَڅم آَٰمٽمَّڅم :﴿-قمز وضمؾ-: ىمقًمف شمٕم٤ممم د٬مٿمؾوا٬م» :٪مق٬مف ٽمَڅم إڀِمَّ ـَ َيٹُمق٬ُمقن َرٔمَّ ا٬مَِّذي

 [ش: 13﴾ ]آل قمٛمرا:٩َمڅم٨ْمٸِمْر ٬َمٽمَڅم ُذڀُمقَٔمٽمَڅم َو٪ِمٽمَڅم ٣َمَذاَب ا٬مٽمَّڅمرِ 

قمغم اعم١مُمٜملم اًمذيـ يتقؾمٚمقن سم٠ميامهنؿ إمم اهلل ذم  -قمز وضمؾ-يثٜمل اهلل 

 ُمٖمٗمرة ذٟمقهبؿ, وأن يٜمجٞمٝمؿ ُمـ قمذا اًمٜم٤مر.

ٽمَڅم آَٰمٽمَّڅم: »ق٬مفو٪م :٪مق٬مف  أىمررٟم٤م وأٟم٘مدٟم٤م.  ش:َرٔمَّ

 أي اًم٘مرآن.  :شٔمََِم َأڀْمَز٬ْمڈَم »

ٌَٶْمٽمَڅم ا٬مرٟمقل»  أي شم٤مسمٕمٜم٤مه ذم ُم٤م دق وضمؾ ُمـ اًمنمع واًمديـ. :شَوإمَّ

ٌْٽمَڅم»  قمٜمدك.  :ش٩َمڅم٫ْمُت
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ـَ » څمِهِدي ًمؽ سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م, وًمٜمٌٞمؽ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م, وًمديٜمؽ سم٤محلؼ  :شَٰمَع ا٬مٱمَّ

 واًمّمدق.

وذم اًمًٜم٦م طمدي٨م اًمثالصم٦م اًمذيـ اٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ صخرة ومًدت » :٪مق٬مف 

 ش: قمٚمٞمٝمؿ اًمٖم٤مر

ىم٤مل  :ّم ا٬مٲمحٿمح٥م ٪مڅمل-ريض اهلل ٣مٽمپمَم-وهق ٘مديډم ٣مٌداهلل ٔمـ ٣مټمر 

ٌْٻَمٺُمْؿ َيټْمٱُمقَن، » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل  ـْ ٫َمڅمَن ٪َم َّ َٔمٿْمٽمَََم َٖماَلَٖمڇُم ڀَمٸَمٍر ِِم

ْؿ َٰمٴَمٌر،  ٌَٶْمضٍ إِْذ َأَصڅمَِبُ
ٌََؼ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ، ٩َمٹَمڅمَل َٔمٶْمٳُمپُمْؿ ٬مِ ُف َواهلل  :٩َمځَمَوْوا إ٦َِم ٨َمڅمٍر ٩َمڅمڀْمٴَم إڀِمَّ

ُف ٪َمْد  ْدُق، ٩َمٻمٿَمْدُع ٫ُمؾُّ َرُٗمٍؾ ِٰمٽمْٺُمْؿ ٔمََِم َيٶْمٻَمُؿ َأڀمَّ َّٓ ا٬مٲم  َيڅم َهڂُمَِٓء، َٓ ُيٽمِْجٿمٺُمْؿ إِ

ُف ٫َمڅمَن ِٓم َأِٗمٌٜم ٣َمټِمَؾ ِٓم  ا٬مٻمپمؿ إِْن ٫ُمٽمڈَْم  :َصَدَق ٩مٿِمِف، ٩َمٹَمڅمَل َواِ٘مٌد ِٰمٽمْپُمؿْ  َٕمٶْمٻَمُؿ َأڀمَّ

، ٩َمَذَهچَم َوَٕمَر٫َمُف، َوَأين  ٣َمټَمْدُت إ٦َِم َذ٬مَِؽ ا٬مٸَمَرِق ٩َمَزَر٣ْمُتُف،  ـْ َأُرزر ٣َمَٛم ٩َمَرٍق ِٰم

ُف َإَٔمڅميِن َيٴْمٻُمچُم َأْٗمَرُه، ٩َمٹُمٻْمڈُم ٬َمفُ  ْيڈُم ِٰمٽمُْف َٔمٹَمًرا، َوَأڀمَّ ـْ َأْٰمِرِه َأين  ا٠ْمَٞمَ ا٣ْمټِمْد  :٩َمٲَمڅمَر ِٰم

ٹْمپَمڅم، ٩َمٹَمڅمَل ِٓم  ًُ ٌَٹَمِر ٩َم ، ٩َمٹُمٻْمڈُم ٬َمفُ  :إ٦َِم ٕمٻِْمَؽ ا٬م ـْ َأُرزر ََم ِٓم ٣ِمٽمَْدَك ٩َمَرٌق ِٰم ا٣ْمټِمْد  :إڀِمَّ

څم٪َمپَمڅم، ٩َمڃمِْن ٫ُمٽْمڈَم َٕمٶْمٻَمُؿ َأين  ٩َمٶَمٻْمڈُم َذ٬مَِؽ  ًَ َؽ ا٬مٸَمَرِق ٩َم
ـْ َذ٬مِ څَم ِٰم ٌَٹَمِر، ٩َمڃمهِنَّ إ٦َِم ٕمٻِْمَؽ ا٬م

ـْ َٙمٱْمٿَمتَِؽ ٩َمٸمَ  ْخَرُة، ٩َمٹَمڅمَل أَٙمرُ ِٰم څمَ٘مڈْم ٣َمٽمْپُمُؿ ا٬مٲمَّ ًَ ْج ٣َمٽمَّڅم، ٩َمڅمڀْم ا٬مٻمپمؿ إِْن  :ر 

ـِ ٨َمٽمٍَؿ  ٌَ ُف ٫َمڅمَن ِٓم َأَٔمَقاِن ٠َمٿْمَخڅمِن ٫َمٌَِٜماِن، ٩َمٺُمٽمڈُْم إٓمٿِمپِمََم ٫ُمؾَّ ٬َمٿْمٻَمڇٍم ٔمٻَِم ٫ُمٽمڈَْم َٕمٶْمٻَمُؿ َأڀمَّ

ـَ  ِٓم، ٩َمځَمْٔمٴَمځْمُت ٣َمٻَمٿْمپِمََم ٬َمٿْمٻَمڇًم، ٩َمِجْئڈُم َو٪َمْد َر٪َمَدا َوَأْه٤ِم َو٣ِمٿَمڅمِٓم َيَتٳَمڅم٨َمْقَن ِٰم

َب َأَٔمَقاَي ٩َمٺَمِرْهڈُم َأْن ُأو٪ِمٵَمپُمََم، َو٫َمِرْهڈُم  اجُلقِع، ٩َمٺُمٽمڈُْم َٓ َأْٟمٹِمٿمپِمْؿ َ٘متَّك َي٧ْمَ
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َٔمتپِِمََم، ٩َمٻَمْؿ َأَزْل َأڀْمَتٵمُِر َ٘متَّك ١َمٻَمَع ا٬مٸَمْجُر، ٩َمڃمِْن ٫ُمٽمْڈَم  َتٺمٽِمَّڅم ٬م٧َِمْ ًْ َأْن َأَد٣َمپُمََم، ٩َمٿَم

ْخَرُة َ٘متَّك ٕمَ  څمَ٘مڈْم ٣َمٽمْپُمُؿ ا٬مٲمَّ ًَ ْج ٣َمٽمَّڅم، ٩َمڅمڀْم ـْ َٙمٱْمٿَمتَِؽ ٩َمٸَمر  ٶْمٻَمُؿ َأين  ٩َمٶَمٻْمڈُم َذ٬مَِؽ ِٰم

ََمِء، ٩َمٹَمڅمَل أَٙمرُ  ًَّ ـْ  :ڀَمٵَمُروا إ٦َِم ا٬م ، ِٰم ُف ٫َمڅمَن ِٓم أْمٽمَڇُم ٣َمؿر ا٬مٻمپمؿ إِْن ٫ُمٽمڈَْم َٕمٶْمٻَمُؿ َأڀمَّ

، َوَأين  َراَودْ  َّٓ َأْن إٓمٿَِمپَمڅم ٔمَِِمَئڇِم ِديٽمَڅمٍر، َأَ٘مچم  ا٬مٽمَّڅمِس إَِٓمَّ پَمڅم ٩َمځَمَٔمڈْم، إِ
ًِ ـْ ڀَمٸْم څم ٣َم ُِتَ

پَمڅم، ٩َمٻَمَمَّ 
ًِ ـْ ڀَمٸْم څم ٩َمَد٩َمٶْمُتپَمڅم إ٬َِمٿْمپَمڅم، ٩َمځَمْٰمٺَمٽمَْتٽمِل ِٰم ٌُْتپَمڅم َ٘متَّك ٪َمَدْرُت، ٩َمځَمَٕمٿمُْتپَمڅم ِِبَ ٩َمٴَمٻَم

ِؼ اهلل َوَٓ َٕمٸُمضَّ  :٪َمٶَمْدُت َٔم٥ْمَ ِرْٗمٻَمٿْمپَمڅم، ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  ِف، ٩َمٹُمټْمڈُم إمَّ َّٓ ٔمَِحٹم  اَْلڅمَٕمَؿ إِ

ْج ٣َمٽمَّڅم،  ـْ َٙمٱْمٿَمتَِؽ ٩َمٸَمر  َؽ ِٰم
َوَٕمَر٫ْمڈُم اٚمڅِمَئڇَم ِديٽمَڅمٍر، ٩َمڃمِْن ٫ُمٽْمڈَم َٕمٶْمٻَمُؿ َأين  ٩َمٶَمٻْمڈُم َذ٬مِ

َج اهلل ٣َمٽمْپُمْؿ ٩َمَخَرُٗمقا ش٩َمٸَمرَّ
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 ومتقؾمٚمقا إمم اهلل سمخ٤مًمص أقمامهلؿ.

سمحٞم٨م شم٘مقل ي٤م ومالن أدع ش: اًمتقؾمؾ سمدقم٤مء اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح -0» :٪مق٬مف

 -ي٠مشمقن إمم اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اهلل زم وأدًمتف يمثػمة وم٘مد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م

 ويدقمق هلؿ وَمُتٗمرج يمرهبؿ وشم٘م٣م طمقايجٝمؿ.  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـُ َأيِب َرسَم٤مٍح, ىَم٤مَل  قمـ قَمَٓم٤مءُ  ٌه٤مٍس  :سْم ـُ قَم َأَٓ " :-ٜمٝمامريض اهلل قم-ىَم٤مَل زِم اسْم

ـْ َأْهِؾ اجَلٽمَّڇِم؟ ٪ُمٻْمڈُم  ْقَداُء، َإَٔمڈِم ا٬مٽمٌل :َٔمَٛم، ٪َمڅمَل  :ُأِريَؽ اْٰمَرَأًة ِٰم ًَّ  -َهِذِه اٚمَْرَأُة ا٬م

ُػ، ٩َمڅمْدُع اهلل ِٓم، ٪َمڅمَل  :٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ُع، َوإيِن  َإَٔمٺَمٱمَّ  :إيِن  ُأْسَ

ِت َو٬َمِؽ »  :٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  شاجَلٽمَّڇُم، َوإِْن ٠ِمْئڈِم َد٣َمْقُت اهلل َأْن ُيٶَمڅم٩مٿَِمِؽ إِْن ٠ِمْئڈِم َصَٝمْ

                                                           

 .(5440), واإلمام مسلم يف صحيحو (5545)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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، ٩َمٹَمڅم٬َمڈْم  څم :َأْصِٝمُ َػ، ٩َمَد٣َمڅم هَلَ ُػ، ٩َمڅمْدُع اهلل ِٓم َأْن َٓ َإَٔمٺَمٱمَّ شإيِن  َإَٔمٺَمٱمَّ
(1)

أظمرضمف  

 اًمٌخ٤مري. 

 َأنَّ َرُٗماًل َدَٙمَؾ َيْقمَ » :أٟمف ْذيُمرُ  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ ُم٤مًمؽ  وطمدي٨م أٟمس

َؿ ٪َمڅمئٌِؿ  ، َوَرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ ـْ َٔمڅمٍب ٫َمڅمَن ِوَٗمڅمَه اٚمٽِمَْٝمِ اجُلټُمٶَمڇِم ِٰم

َؿ ٪َمڅمئًَِم، ٩َمٹَمڅمَل  ٌََؾ َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ -َيڅم رٟمقل اهلل  :ََيْٴُمچُم، ٩َمڅمْٟمَتٹْم

ٌُُؾ، ٩َمڅمْدُع اهلل ُيٷِمٿمثُٽمَڅم،  :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ًُّ َهٻَمٺَمڈِم اٚمََقاِر، َواڀْمٹَمٴَمٶَمڈِم ا٬م

َؿ َيَدْيِف، ٩َمٹَمڅمَل  :٪َمڅمَل  ا٬مٻمپمؿ اْٟمٹِمٽمَڅم، ا٬مٻمپمؿ » :٩َمَر٩َمَع َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ـْ  :٪َمڅمَل َأڀَمُس  شاْٟمٹِمٽمَڅم، ا٬مٻمپمؿ اْٟمٹِمٽمَڅم ََمِء ِٰم ًَّ َٟمَحڅمٍب، َوَٓ َوَٓ َواهلل َٰمڅم ڀَمَرى ِّم ا٬م

ـْ َٔمٿْمڈٍم، َوَٓ َداٍر ٪َمڅمَل  ـْ َوَرائِِف  :٪َمَز٣َمڇًم َوَٓ ٠َمٿْمًئڅم َوَٰمڅم َٔمٿْمٽمَٽمَڅم َؤَم٥ْمَ َٟمٻْمٍع ِٰم ٩َمٴَمٻَمٶَمڈْم ِٰم

ْت ُٖمؿَّ َأْٰمٴَمَرْت، ٪َمڅمَل  ََمَء، اڀْمَت٧َمَ ًَّ ٴَمڈِم ا٬م ِس، ٩َمٻَمَمَّ َٕمَقٟمَّ ْ َواهلل َٰمڅم  :َٟمَحڅمَٔمڇٌم ِٰمْثُؾ ا٬مٞمُّ

ټْمَس  ٌَڅمِب ِّم اجُلټُمٶَمڇِم اٚمٹُْمٌٻَِمڇِم، َوَرُٟمقل  َرَأْيٽمَڅم ا٬مٱمَّ َؽ ا٬م
ـْ َذ٬مِ ِٟمتًّڅم، ُٖمؿَّ َدَٙمَؾ َرُٗمٌؾ ِٰم

ٌَٻَمُف ٪َمڅمئًَِم، ٩َمٹَمڅمَل  َؿ ٪َمڅمئٌِؿ ََيْٴُمچُم، ٩َمڅمْٟمَتٹْم -َيڅم رٟمقل اهلل  :اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ٌُُؾ  :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ًُّ ، ٩َمڅمْدُع اهلل َهٻَمٺَمڈِم إَْٰمَقاُل َواڀْمٹَمٴَمٶَمڈِم ا٬م

ٺْمپَمڅم، ٪َمڅمَل  ًِ َؿ َيَدْيِف، ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل  :ُيټْم ا٬مٻمپمؿ » :٩َمَر٩َمَع َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

                                                           

 .(5243), واإلمام مسلم يف صحيحو (2325)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ٌَڅمِل َوأَٗمڅمِم َوا٬مٵم َراِب َوإَْوِدَيڇِم  َ٘مَقا٬َمٿْمٽمَڅم، َوَٓ ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم، ا٬مٻمپمؿ ٣َمَٛم ا٫َٔمڅمِم َواجِل

َجرِ  ټْمسِ ٩َمڅمڀْمٹمَ  :٪َمڅمَل  شَوَٰمٽمَڅمٔمڈِِم ا٬مٱمَّ شٴَمٶَمڈْم، َوَٙمَرْٗمٽمَڅم ڀَمټْم٭ِم ِّم ا٬مٱمَّ
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

 وهذا ٟمقع ُمـ أٟمقاع آؾمتً٘م٤مء. 

  :ٕن آٟمتًٹمڅمء ٖمالٖمڇم أڀمقاع

يم٠من شم٘مقل قمغم أي طم٤مل أو ُمٙم٤من اًمٚمٝمؿ أؾم٘مٜم٤م اًمدقم٤مء اعمجرد:  :إول

َأن َرُٟمقل اهلل » :-ريض اهلل قمٜمف-اًمٖمٞم٨م ودًمٞمٚمف طمدي٨م قمٛمػم ُمقمم أيب اًمٚمحؿ

ْوَراِء ٪َمڅمئًَِم َصٛمَّ  ـَ ا٬مزَّ ًٌڅم ِٰم ْيڈِم ٪َمِري َؿ اٟمتًٹمك ٣ِمٽمَْد َأْ٘مَجڅمِر ا٬مزَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

َٓ َُيَڅموز ِبَم َرأٟمف ُٰمٹمٌال ٔمٌڅم١مـ ٫مٸمٿمف إ٦َِم َوْٗمپِمفِ   شَيْد٣ُمق يًتًٹمك َرا٩مٶمڅم َيَدْيِف 
(2)

 , أظمرضمف أسمق داود. 

 -طمٞم٨م ىم٤مل اًمٜمٌلودًمٞمٚمف طمدي٨م أٟمس اعمذيمقر اًمدقم٤مء ذم اخلٓم٦ٌم:  :ا٬مثڅمين

 .شا٬مٻمپمؿ أ٨مثٽمڅم ٖمالًٖمڅم» :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وهق اخلروج إمم اعمّمغم واًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس, صالة آؾمتً٘م٤مء:  :ا٬مثڅم٬مډم

٠َمٺَمڅم ا٬مٽمَّڅمُس إ٦َِم َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف " :ىَم٤مًَم٧ْم  :ومٕمـ قم٤ميِم٦م قمٜمد أيب داود

، َوَو٣َمَد ا٬مٽمَّڅمَس َيْقًٰمڅم  ، ٩َمُقِوَع ٬َمُف ِّم اٚمُْٲَمٛمَّ َؿ ٪ُمُحقَط اٚمَْٴَمِر، ٩َمځَمَٰمَر ٔمټِِمٽمَْٝمٍ َوَٟمٻمَّ

                                                           

 .(564), واإلمام مسلم يف صحيحو (1310)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (1135)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)

ىذا حديث صحيح. ورجالو رجال الشيخٌن إال زلمد بن سلمة ادلرادي فمن  :, وقال فيو(1355)
 رجال مسلم. 
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َؿ، ِ٘م٥مَ  :ََيُْرُٗمقَن ٩مٿِمِف، ٪َمڅم٬َمڈْم ٣َمڅمئِٱَمڇمُ  َٔمَدا  ٩َمَخَرَج َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

َ َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ، َوَْحَِد اهلل ٣َمزَّ  ، ٩َمٺَمٝمَّ
ټْمِس، ٩َمٹَمٶَمَد ٣َمَٛم اٚمْٽِمَْٝمِ َ٘مڅمِٗمچُم ا٬مٱمَّ

، ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل  څمِن » :َوَٗمؾَّ ـْ إِٔمَّ ٺُمْؿ ٠َمٺَمْقُٕمْؿ َٗمْدَب ِدَيڅمِر٫ُمْؿ، َواْٟمتِْئَخڅمَر اٚمَْٴَمِر ٣َم إڀِمَّ

َتِجٿمچَم  َزَٰمڅمڀمِِف ٣َمٽمْٺُمْؿ، َو٪َمْد َأَٰمَر٫ُمؿُ  ًْ اهلل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ َأْن َٕمْد٣ُمقُه، َوَو٣َمَد٫ُمْؿ َأْن َي

َٓ » :، ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل ش٬َمٺُمؿْ   ، ـِ ي ِ٘مٿمِؿ َٰمٻمِِؽ َيْقِم ا٬مد  ـِ ا٬مرَّ ْْحَ ټْمُد هلِلَِّ َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥ََِم ا٬مرَّ اْْلَ

 َّٓ َٓ إ٬َِمَف إِ َّٓ اهلل، َيٸْمٶَمُؾ َٰمڅم ُيِريُد، ا٬مٻمپمؿ َأڀْمڈَم اهلل،  ـُ إ٬َِمَف إِ  َأڀْمڈَم ا٬ْمٷَمٽمِلُّ َوڀَمْح

ًة َؤَماَل٨ًمڅم إ٦َِم ِ٘م٥مٍ  ، ُٖمؿَّ شا٬ْمٸُمٹَمَراُء، َأڀْمِزْل ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ا٬ْمٷَمٿْمډَم، َواْٗمٶَمْؾ َٰمڅم َأڀْمَز٬ْمڈَم ٬َمٽمَڅم ٪ُمقَّ

َل إ٦َِم ا٬مٽمَّڅمِس  ٩ْمِع َ٘متَّك َٔمَدا َٔمٿَمڅمُض إِٔمٴَِمٿْمِف، ُٖمؿَّ َ٘مقَّ َر٩َمَع َيَدْيِف، ٩َمٻَمْؿ َيَزْل ِّم ا٬مرَّ

ٌََؾ ٣َمَٛم ا٬مٽمَّڅمِس َوڀَمَزَل، ٢َمپْمرَ  َل ِرَداَءُه، َوُهَق َرا٩مٌِع َيَدْيِف، ُٖمؿَّ َأ٪ْم ُه، َو٪َمٻَمچَم، َأْو َ٘مقَّ

، ٩َمځَمڀْمٱَمځَم اهلل َٟمَحڅمَٔمڇًم ٩َمَر٣َمَدْت َؤَمَر٪َمڈْم، ُٖمؿَّ َأْٰمٴَمَرْت ٔمڃِمِْذِن اهلل، ٩َمٻَمْؿ 
٩َمٲَمٛمَّ َر٫ْمٶَمَت٥ْمِ

ٿُمقُل  ًُّ ِجَدُه َ٘متَّك َٟمڅم٬َمڈِم ا٬م ًْ ـ  َوِحَؽ َصٛمَّ َيځْمِت َٰم
٣َمَتپُمْؿ إ٦َِم ا٬ْمٺمِ ، ٩َمٻَمَمَّ َرَأى ُهْ

َؿ، َ٘متَّك َٔمَدْت ڀَمَقاِٗمُذُه، ٩َمٹَمڅمَل  ٍء » :اهلل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ َأ٠ْمپَمُد َأنَّ اهلل ٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ

ٌُْد اهلل ورٟمق٬مف  ش-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٪َمِديٌر، َوَأين  ٣َم
(1)

 . 

سمدقم٤مء أومْمؾ  -قمز وضمؾ-ومٝمذا احلدي٨م ومٞمف أهنؿ شمقؾمٚمقا إمم اهلل » :٪مق٬مف

 ومل يتقؾمٚمقا سمذاشمف أو سمج٤مهف, ومٝمذه ُمـ اًمٌدع.ش: اخلٚمؼ

                                                           

, وحسنو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح أيب داود (1140)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 رمحو اهلل تعاىل.
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ومٝمذا ذك أيمؼم خمرج ُمـ  :أٰمڅم إذا ٪مڅم٬مقا ڀمًځم٬مؽ يڅم ُمټمد أن ٕمًٹمٿمٽمڅم☜

, وًمق يم٤من -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اعمٚم٦م, وًمق يم٤من ذًمؽ ُمنموقم٤م ًمٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م

 ظمػًما ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف.

وهق أُمػم  -ريض اهلل قمٜمٝمام-ش: سمـ اخلٓم٤مب وىمد اؾمتً٘مك قمٛمر» :٪مق٬مف

سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م  سم٤مًمٕم٤ٌمس -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اعم١مُمٜملم سمٛمحي ُمٜم٤مًمّمح٤مسم٦م

 أي ـمٚم٥م ُمٜمف اًمدقم٤مء. 

ـْ َأَٟمسِ » :(1313) :وإٖمر أٙمرٗمف ا٬مٌخڅمري ٔمر٪مؿ ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَم ريض اهلل -سْم

ـَ اخلَٓمه٤مِب َريِضَ  , َأنه قُمَٛمرَ -قمٜمف َ٘مك سْم ًْ اهلل قَمٜمُْف, يَم٤مَن إَِذا ىَمَحُٓمقا اؾْمَت

ٌه٤مسِ  ٚم٥ِِم, وَمَ٘م٤مَل  سم٤ِمًمَٕم ٌِْد اعمُٓمه ـِ قَم ٹِمٿمٽمڅَم، » :سْم ًْ ُؾ إ٬َِمٿْمَؽ ٔمٽِمٌَٿِم ٽمَڅم ٩َمَت څم ٫ُمٽمَّڅم ڀَمَتَقٟمَّ ا٬مٻمپمؿ إڀِمَّ

ُؾ إ٬َِمٿْمَؽ ٔمٶَِمؿ  ڀَمٌٿِم ٽمَڅم ٩َمڅمْٟمٹِمٽمَڅم څم ڀَمَتَقٟمَّ ٹَمْقنَ  :، ٪َمڅمَل شَوإڀِمَّ ًْ  ش٩َمٿُم

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وًمق يم٤من اًمتقؾمؾ سم٤مًمذات ًمٙمـ شمقؾمٚمٝمؿ سمذات اًمٜمٌل

ٓ شم٠ميمٚمٝم٤م إرض  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أٟمٗمع هلؿ ٕن ذات اًمٜمٌل -وؾمٚمؿ

ًمٙمـ إٟمام يم٤من اًمتقؾمؾ سمدقم٤مء اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ويِمؽمط أن يٙمقن طمًٞم٤م طم٤مًضا 

 ىم٤مدًرا. 

ـْ ؾُمَٚمْٞمؿِ  :-ريض اهلل قمٜمٝمام-شمقؾمؾ ُمٕم٤موي٦م  :وٰمثٻمف ـِ  َوقَم ,  سْم ٤ٌَمِيِريِّ قَم٤مُِمٍر اخْلَ

اَمَء ىُمِحَٓم٧ْم, وَمَخَرَج ُُمَٕم٤مِوَي٦مُ  ًه ـُ َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن  َأنه اًم  - -ريض اهلل قمٜمٝمام- -سْم

ُ٘مقَن وَمَٚمامه ىَمَٕمَد ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم قَمغَم اعمِْٜمؼَْمِ ىَم٤مَل  ًْ َت ًْ ـَ َيِزيُد " :َوَأْهُؾ ِدَُمِْمَؼ َي ـُ  َأْي ْٔم
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؟، ٩َمٽمَڅمدَ  َرِرُّ ٌََؾ َيَتَخٴمَّك ا٬مٽمَّڅمَس، ٩َمځَمَٰمَرُه ُٰمٶَمڅمِوَيڇُم ٩َمٲَمٶِمَد إَْٟمَقِد اجْلُ اُه ا٬مٽمَّڅمُس، ٩َمځَم٪ْم

ٽِمَْٝمَ ٩َمٹَمٶَمَد ٣ِمٽمَْد ِرْٗمٻَمٿْمِف، ٩َمٹَمڅمَل ُٰمٶَمڅمِوَيڇمُ 
ڀَمڅم  :اٚمْ َتٱْمٸِمُع إ٬َِمٿْمَؽ ا٬ْمٿَمْقَم ٔمَِخْٜمِ ًْ څم ڀَم ا٬مٻمپمؿ إڀِمَّ

َتٱْمٸِمُع إ٬َِمٿْمَؽ ا٬ْمٿَمْقَم ٔمٿَِمِزيَد  ًْ څم ڀَم ، َيڅم َيِزيُد،  َوَأ٩ْمٳَمٻمٽِمَڅم، ا٬مٻمپمؿ َأڀمَّ َرِر  ـِ إَْٟمَقِد اجْلُ ْٔم

، ٩َمََم ٫َمڅمَن َأْو٠َمَؽ َأْن اْر٩َمْع َيَدْيَؽ إ٦َِم اهلل، ٩َمَر٩َمَع َيِزيُد َيَدْيِف، َوَر٩َمَع ا٬مٽمَّڅمُس َأْيِدَُّيُؿْ 

ٹِمٿمٽمَڅم، َ٘متَّك ٫َمڅمَد  ًُ څم ِريٌح، ٩َم ٌَّڈْم هَلَ څَم ُٕمْرٌس، َوَه َٖمڅمَرْت َٟمَحڅمَٔمڇٌم ِّم ا٬ْمٷَمْرِب، ٫َمځَمهنَّ

ؿْ  ٌْٻُمٷُمقا َٰمٽمَڅمِزهَلُ  (أطم٤مد واعمث٤مين). أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم "ا٬مٽمَّڅمُس َأْن ٓ َي

(523). 

وُمـ اًمٖمري٥م طمً٘م٤م  :(٬43متقٟمؾ )صّم ا -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -٪مڅمل ا٬ٕمٌڅمين 

أٟمؽ شمرى ه١مٓء يٕمروقن قمـ أٟمقاع اًمتقؾمؾ اعمنموقم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م, ومال يٙم٤مدون 

يًتٕمٚمٛمقن ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝم٤م ذم دقم٤ميٝمؿ أو شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس ُمع صمٌقهت٤م ذم اًمٙمت٤مب 

ًٓ ُمـ ذًمؽ يٕمٛمدون إمم أدقمٞم٦م  واًمًٜم٦م وأمج٤مع إُم٦م قمٚمٞمٝم٤م, وشمراهؿ سمد

قمز وضمؾ, ومل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اظمؽمقمقه٤م, وشمقؾمالت اسمتدقمقه٤م مل ينمقمٝم٤م اهلل 

 رؾمقًمف اعمّمٓمٗمل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. 

ومل يٜم٘مؾ قمـ ؾمٚمػ هذه إُم٦م ُمـ أصح٤مب اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمٗم٤موٚم٦م, 

 :إهن٤م خمتٚمػ ومٞمٝم٤م, ومام أضمدرهؿ سم٘مقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم :وأىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م

ٌِْد٬ُمقَن ا٬مَِّذي ُهَق َأْدڀَمك ٔمڅِم٬مَِّذي ُهَق َٙمْٜمٌ ﴿ َت ًْ  .﴾َإَٔم

 اًمتل شم١ميمد صدق اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ؟ : أ٘مد ا٬مٱمقاهد ا٬مٶمٻمټمٿمڇموهؾ هذه إٓ
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ٰمڅم أمتدع ٪مقم ٔمد٣مڇم ّم ديٽمپمؿ " :ٔمـ ٣مٴمٿمڇم اٚمحڅمرب رْحف ٘مٿمډم ٪مڅمل ٘مًڅمن

 ."إٓ ڀمزع اهلل ٰمـ ٟمٽمٽمپمؿ ٰمثٻمپمڅم، ٖمؿ ٓ يٶمٿمدهڅم إ٬مٿمپمؿ إ٦م يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم

هذا ومل ٟمٜمٗمرد ٟمحـ سم٢مٟمٙم٤مر شمٚمؽ اًمتقؾمالت اعمٌتدقم٦م, سمؾ ؾمٌ٘مٜم٤م إمم إٟمٙم٤مره٤م 

 إيٛم٦م واًمٕمٚمامء, وشم٘مرر ذًمؽ ذم سمٕمض اعمذاه٥م اعمتٌٕم٦م.  يم٤ٌمر

 "اًمدر اعمخت٤مر"أٓ وهق ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل, وم٘مد ضم٤مء ذم 

  :ُم٤م ٟمّمف -وهق ُمـ أؿمٝمر يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م  - "5/303"

ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن يدقمق اهلل إٓ سمف, " :-رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م-٣مـ أب ٘مٽمٿمٸمڇم 

َْٟمََمُء ﴿ :سمف ُم٤م اؾمتٗمٞمد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤مممواًمدقم٤مء اعم٠مذون ومٞمف, اعم٠مُمقر  ْٕ َوهللَِِّ ا

څم ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ ًْ   ها. ﴾اْْلُ
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 [ٌٖ يف ايزٜٔ بزع١ حغ١ٓ؟ :ايفكض٠ ايضابع١ ٚاألصبعٕٛ]

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 هؾ ذم اًمديـ سمدقم٦م طمًٜم٦م؟ :ا٬مٸمٹمرة ا٬مرأمٶمڇم وإرٔمٶمقن

 هؾ ذم اًمديـ سمدقم٦م طمًٜم٦م؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ - 44

 يمؾ سمدقم٦م والًم٦م.  :٩مٹمؾ

َويُمؾه سمِْدقَم٦ٍم » :, وومٞمف(16)طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض اعمذيمقر سمرىمؿ  :وا٬مد٬مٿمؾ

 . شَواَلًَم٦مٌ 

ٌِْد اهلل  وطمدي٨م ضَم٤مسمِرِ  ـِ قَم صغم اهلل قمٚمٞمف  -َأنه اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمٝمام-سْم

څم َٔمٶْمُد » :يَم٤مَن إَِذا ظَمَٓم٥َم... َيُ٘مقُل  -وؾمٚمؿ ِديډِم ٫مَِتڅمُب اهلل،  :َأٰمَّ ٩َمڃمِنَّ َٙمْٜمَ اْْلَ

څم، َو٫ُمؾُّ ٔمِْد٣َمڇٍم َواَل٬َمڇمٌ  ُُٰمقِر ُُمَْدَٖمڅمُِتَ ْٕ ٍد، َوَذُّ ا َدى ُهَدى ُُمَټمَّ . أظمرضمف شَوَٙمْٜمُ اهْلُ

 ُمًٚمؿ. 

ـْ َأسمِك ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرىِّ  صغم اهلل قمٚمٞمف  -َأنه اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمٝمام-وقَم

َب ِٰمٽمُْف َأڀَمڅم ٩َمَر١مُ » :ىَم٤مَل  -وؾمٚمؿ ـْ َذِ َب ِٰمٽمُْف َوَٰم ـْ َوَرَدُه َذِ ْقِض ٩مټَم ٺُمْؿ ٣َمَٛم اْْلَ

ُد ٣َمَٛمَّ َأ٪ْمَقاٌم َأ٣ْمِر٩ُمپُمْؿ، َوَيٶْمِر٩ُمقڀمِك ُٖمؿَّ حُيَڅمُل َٔمٿْمٽمِك 
ْ َيٵْمټَمځْم َٔمٶْمَدُه َأَٔمًدا، ٬َمَٜمِ مَل

ُْؿ ِٰمٽم ك ٩َمٿُمٹَمڅمُل  :َؤَمٿْمٽمَپُمْؿ،٪مڅمل ُٟمْحٹًمڅم  :٬ُمقا َٔمٶْمَدَك، ٩َمځَم٪ُمقُل إڀِمََّؽ َٓ َٕمْدِرى َٰمڅم َٔمدَّ  :إهِنَّ

َل َٔمٶْمِدى ـْ َٔمدَّ َ
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  شُٟمْحٹًمڅم ٚمِ
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  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٚمرد قمغم ُمـ زقمؿ أن ذم اًمديـ سمدقم٦م طمًٜم٦م, 

وم٢من يمؾ حُمَْدصَم٦م » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وهذا اًم٘مقل خي٤مًمػ ىمقل رؾمقل اهلل 

 اًمدال قمغم اًمٕمٛمقم. شيمؾ» :, وم٠مشمك سمٚمٗمظشسمدقم٦م والًم٦م سمِدقَم٦م, ويمؾه 

وم٤مًمٌدع واعمحدصم٤مت ًمٞم٧ًم  وٰمٶمر٩مڇم ا٬مٌد٣مڇم ٰمـ ا٬مًٽمڇم ٰمـ اٚمًڅمئؾ اٚمپمټمڇم:

ُمـ اًمديـ, وإٟمام هل ديـ ىم٤مم قمغم اًمرأي واهلقى واًم٘مٞم٤مس اًمٗم٤مؾمد 

ُمـ  -قمز وضمؾ-وآؾمتح٤ًمن واًمٖمٚمق واجلٗم٤مء واجلٝمؾ واًمٓمٕمـ ذم ديـ اهلل 

ىمٌؾ اًمزٟم٤مدىم٦م وٟمحقهؿ واًمت٘مٚمٞمد ًمٚمٙمٗم٤مر وُمـ إًمٞمٝمؿ ُمـ قمٚمامء اًمًقء, وهمػم 

 ذًمؽ, واهلل اعمًتٕم٤من. 

 .-قمز وضمؾ-ي مل ينمقمف اهلل هل اًمديـ اًمذ :وا٬مٌد٣مڇم

ظمرج إومٕم٤مل اًمدٟمٞمقي٦م ُمثؾ ًمٌس اًم٤ًمقم٦م وريمقب  )ا٬مديـ(: :٩مٹمقهلؿ

سملم فمٝمر وقمٍم  -قمز وضمؾ-اًمًٞم٤مرة, وٟمحقه٤م ًمٙمـ ًمق ىم٤مل أٟم٤م ؾم٠مذيمر اهلل 

صغم  -يمؾ يقم اصمٜملم سمٙمذا ويمذا ُمـ إذيم٤مر ٕٟمف يقم ُم٤ٌمرك وًمد ومٞمف اًمٜمٌل

هذه اًمٕم٤ٌمدة سمدقم٦م ٕٟمف أراد أن  ومتخّمٞمص يقم آصمٜملم سمٛمثؾ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 يت٘مرب إمم اهلل سمٌمء مل ينمقمف اهلل.

إصؾ ّم ا٬مٶمٌڅمدات ا٬متق٪مٿمػ واٚمٽمع ٘متك يځمت " :وهٽمڅم ٪مڅم٣مدة ٰمپمټمڇم

  :" ا٬مد٬مٿمؾ، وإصؾ ّم ا٬مٶمڅمدات اإلٔمڅم٘مڇم
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ومٚمٞمس ًمٚمٕمٌد أن يتٕمٌد اهلل ضمؾ وقمال إٓ سمام ذع َرؾُمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ.

ـِ َٰمڅم مَلْ َيځْمَذْن ٔمِِف اهللأَ ﴿ :ىم٤مل ضمؾ وقمال ي ـَ ا٬مد  ْؿ ِٰم ٣ُمقا هَلُ ٫َمڅمُء َذَ ْؿ ُذَ  ﴾ ْم هَلُ

 .[51:اًمِمقرى]

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل :وّم ا٬مٲمحٿمح٥م

 ش٫مؾ ٣مټمؾ ٬مٿمس ٣مٻمٿمف أٰمرڀمڅم ٩مپمق رد» :ىم٤مل
(1)

. 

 (: 97٪مڅمل أمـ ا٬مٶمثٿمټم٥م ّم ذح إرٔمٶم٥م ا٬مٽمقويڇم )ص: 

ـْ »   ش:َأطْمَدَث ذِمْ َأُْمِرَٟم٤م َهَذا َُم٤م ًَمْٞمَس ُِمٜمُْف وَمُٝمَق َرد  َُم

 ذـمٞم٦م.  )ٰمـ(:

 )ومٝمق رد(.  :ومٕمؾ اًمنمط, وضمقاب اًمنمط و)أ٘مدث(:

واىمؽمن اجلقاب سم٤مًمٗم٤مء ٕٟمف مجٚم٦م اؾمٛمٞم٦م, ويمٚمام يم٤من ضمقاب اًمنمط مجٚم٦م 

 اؾمٛمٞم٦م وضم٥م اىمؽماٟمف سم٤مًمٗم٤مء. 

 :وقمغم هذا ىمقل اًمٜم٤مفمؿ ومٞمام ُي٥م اىمؽماٟمف سم٤مًمٗم٤مء

 وسمام وىمد وسمٚمـ وسم٤مًمتٜمٗمٞمس اؾمٛمٞم٦م ـمٚمٌٞم٦م وسمج٤مُمد 

 

                                                           

, (5364), وجاء احلديث عند اإلمام البخاري يف صحيحو (1415)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .شأَْمرِنَا َىَذا َما لَْيَس ِفيِو, فـَُهَو َرد   َمْن َأْحَدَث يف » :, بلفظ(1415)وعند اإلمام مسلم يف صحيحو 
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 أي ُمردود.  ش:٩َمپُمَق َرد  » :و٪مق٬مف

َرد  ُمّمدر سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل, واعمّمدر ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ وسمٛمٕمٜمك  :ومـ

 اعمٗمٕمقل. 

َـّ ُأوِٓت َْحْؾٍ ﴿ :وُمـ إشمٞم٤مٟمف سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  ﴾َوإِْن ٫ُم

 ( أي حمٛمقل.3أي٦م :)اًمٓمالق

ـْ َأْ٘مَدَث » :و٪مق٬مف  أي أوضمد ؿمٞمئ٤ًم مل يٙمـ. ش:َٰم

 أي ذم ديٜمٜم٤م وذيٕمتٜم٤م. ش:ِّمْ َأْٰمِرڀَمڅم»

 أي ُم٤ممل ينمقمف اهلل ورؾمقًمف. ش:َٰمڅم ٬َمٿْمَس ِٰمٽمْفُ »

 وم٢مٟمف ُمردود قمٚمٞمف طمتك وإن صدر قمـ إظمالص.  ش:٩َمپُمَق َرد  »

ٌُُدوا اهللََّ ﴿ :وذًمؽ ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم َّٓ ٬مٿَِمٶْم ـَ َوَٰمڅم ُأِٰمُروا إِ ي ُِمْٻمٲِِم٥َم ٬َمُف ا٬مد 

 (. 2 :)اًمٌٞمٜم٦م ﴾ُ٘مٽمٸََمڅمءَ 

ِٙمَرِة ﴿ :وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ْٔ ٌََؾ ِٰمٽمُْف َوُهَق ِّم ا ـْ ُيٹْم ْٟمالِم ِديٽمڅًم ٩َمٻَم
ِ ْٕ ٌَْتِغ ٨َمْٜمَ ا ـْ َي َوَٰم

ـَ  ي څمِهِ ـَ اْْلَ  (.52 :)آل قمٛمران ﴾ِٰم

 َوَأنَّ َهَذا﴿ :وهذا احلدي٨م أصؾ ُمـ أصقل اإلؾمالم, دل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

ـْ َٟمٌٿِمٻمِف َق ٔمٺُِمْؿ ٣َم ٌَُؾ ٩َمَتٸَمرَّ ًُّ ٌٶُِمقُه َوٓ َٕمتٌَّٶُِمقا ا٬م َتٹِمٿمًَم ٩َمڅمٕمَّ ًْ ا١مِل ُٰم  :)إٟمٕم٤مم ﴾ ِِسَ

 (. 120أي٦م
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وىمد اشمٗمؼ  ويمذًمؽ أي٤مت اًمتل ؾم٘مٜم٤مه٤م داًم٦م قمغم هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ.

 :أن اًمٕم٤ٌمدة ٓ شمّمح إٓ إذا مجٕم٧م أُمريـ -رمحٝمؿ اهلل  -اًمٕمٚمامء 

 ص.اإلظمال أوهلَم:

اعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, واعمت٤مسمٕم٦م أظمذت ُمـ هذا  وا٬مثڅمين:

 هااحلدي٨م وُمـ أي٦م اًمتل ؾم٘مٜم٤مه٤م. 
سمٞم٤من أن اًمٌدع يمٚمٝم٤م والًم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب ش: ومٙمؾ سمدقم٦م والًم٦م» :٪مق٬مف

واًمًٜم٦م, وُمـ ىمًؿ اًمٌدقم٦م إمم سمدقم٦م طمًٜم٦م وسمدقم٦م ؾمٞمئ٦م ومت٘مًٞمٛمف ُمردود قمٚمٞمف 

 ظم٤مًمػ اًمدًمٞمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ. ٕٟمف خي٤مًمػ اًمدًمٞمؾ, وُم٤م

ٟمِٕمَؿ اًمٌدقم٦م, ومػماد  :٣مـ صالة ا٬مٞماويح -ريض اهلل ٣مٽمپمَم-وأٰمڅم ٪مقل ٣مټمر 

سمف اًمٌدقم٦م اًمٚمٖمقي٦م, وإٓ وم٢من أصؾ صالة اًمؽماويح وىمٞم٤مم رُمْم٤من ُمقضمقد ذم 

 .-ريض اهلل قمٜمٝمام-وأيب سمٙمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -زُمـ اًمٜمٌل

َـّ ِّم » ٻمؿ:٣مٽمد ٰمً -ريض اهلل ٣مٽمپمَم-و أٰمڅم ٘مديډم ٗمرير ☜ ـْ َٟم َٰم

ـْ ٨َمْٜمِ َأْن َيٽمٹُْمَص  څم َٔمٶْمَدُه، ِٰم ـْ ٣َمټِمَؾ ِِبَ ٽمَڇًم، ٩َمٻَمُف َأْٗمُرَهڅم، َوَأْٗمُر َٰم ًَ ْٟماَلِم ُٟمٽمَّڇًم َ٘م اإْلِ

ْٟماَلِم ُٟمٽمَّڇًم َٟمٿم َئڇًم، ٫َمڅمَن ٣َمٻَمٿْمِف ِوْزُرَهڅم َوِوْزُر  َـّ ِّم اإْلِ ـْ َٟم ٌء، َوَٰم ـْ ُأُٗمقِرِهْؿ َرْ ِٰم

ـْ ٣َمټِمَؾ ِِبَ  ءٌ َٰم ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َرْ ـْ ٨َمْٜمِ َأْن َيٽمٹُْمَص ِٰم ـْ َٔمٶْمِدِه، ِٰم شڅم ِٰم
(1).  

                                                           

 , من حديث جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنو.(1314)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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إطمٞم٤مء أُمر ىمد دقم٤م إًمٞمف اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه  :٩مڅمٚمراد ٔمڅم٬مًٽمڇم اْلًٽمڇم

 أهنؿ أطمدصمقا ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل.

 ويمؾ حمدصم٦م ذم ديـ اهلل ومٝمل سمدقم٦م.  ٩مٺمؾ ٔمد٣مڇم وال٬مڇم،

ٮ ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمديـ, وًمق يم٤من شا٬مٽمڅمرو٫مؾ وال٬مڇم ّم » :وضم٤مء ذم رواي٦م

حلرصٝمؿ  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -ُمـ اًمٌدع ُم٤م هق طمًـ ًمًٌ٘مٜم٤م إًمٞمف اًمّمح٤مسم٦م

 قمغم اخلػم واًمقاىمع ظمالف ذًمؽ.

 :(12 :ص)٪مڅمل أمـ ووڅمح ّم ٫متڅمب ا٬مٌدع وا٬مٽمپمل ٣مٽمپمڅم 

أن اًمٜم٤مس ٟمقدي ومٞمٝمؿ سمٕمد ٟمقُم٦م أٟمف ُمـ صغم ذم "سمـ ُميب:  قمـ طم٤مرصم٦م

اجلٜم٦م, وم٠مٟمٓمٚمؼ اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل طمتك اُمتأل اعمًجد اعمًجد إقمٔمؿ دظمؾ 

سمـ ُمًٕمقد وم٘مٞمؾ ًمف  ىمٞم٤مًُم٤م يّمٚمقن ىم٤مل أسمق أؾمحؼ أن أُمل وضمديت ومٞمٝمؿ. وم٠مشمك

ىمٞمؾ ٟمقدي ومٞمٝمؿ سمٕمد ٟمقُم٦م أٟمف ُمـ صغم ذم اعمًجد  ?أدرك اًمٜم٤مس. وم٘م٤مل ُم٤م هلؿ

إقمٔمؿ دظمؾ اجلٜم٦م, ومخرج أسمـ ُمًٕمقد يِمػم سمثقسمف ويٚمٙمؿ أظمرضمقا ٓ 

ل ٟمٗمخ٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من أٟمف مل يٜمزل يمت٤مسًم٤م سمٕمد ٟمٌٞمٙمؿ وٓ يٜمزل سمٕمد شمٕمذسمقا. إٟمام ه

ٟمٌٞمٙمؿ ومخرضمقا وضمٚمًٜم٤م إمم قمٌد اهلل وم٘م٤مل إن اًمِمٞمٓم٤من إذا أراد أن يقىمع 

اًمٙمذب اٟمٓمٚمؼ ومتٛمثؾ رضماًل ومٞمٚم٘مك آظمر ومٞم٘مقل ًمف أُم٤م سمٚمٖمؽ اخلؼم ومٞم٘مقل 

اًمرضمؾ وُم٤م ذاك ومٞم٘مقل يم٤من ُمـ إُمر يمذا ويمذا وم٠مٟمٓمٚمؼ وطمدث أصح٤مسمؽ 
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ٞمٜمٓمٚمؼ أظمر ومٞم٘مقل ًم٘مد ًم٘مٞمٜم٤م رضماًل إين ٕشمقمهف أقمرف وضمٝمف زقمؿ أٟمف ىم٤مل وم

  هايم٤من ُمـ إُمر يمذا ويمذا وُم٤م هق إٓ اًمِمٞمٓم٤من. 
ـِ اًمًٚمٛمل ىَم٤مَل  مْحَ ٌِْد اًمره ـْ َأيِب قَم ٌُْد اهلل سمـ ُمًٕمقد  :وقَم ريض اهلل -ىَم٤مَل قَم

ٌَْتِد٣ُمقا، ٩َمٹَمْد ٫ُمٸِمٿمُتؿْ ]» :-قمٜمٝمام َٓ َٕم ٌٶُِمقا َو  [أظمرضمف اًمدارُمل. شإمَّ

ـْ طُمَذْيَٗم٦َم  اِء اْٟمَتٹِمٿمټُمقا ٩َمٹَمْد » :, ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف-وقَم َيڅم َٰمٶْم٧َمَ ا٬مٹُمرَّ

ًٓ َٔمٶِمٿمًدا ، ٬َمٹَمْد َوٻَمٻْمُتْؿ َواَل ًٓ ٌْٹًمڅم َٔمٶِمٿمًدا، ٩َمڃمِْن َأَٙمْذُٕمْؿ َيټِمٿمٽمًڅم َو٠ِمََم ٌَٹْمُتْؿ َٟم شَٟم
(1)

 

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري.

ٰمـ أ٘مدث ّم اٰمرڀمڅم هذا ٰمڅم ٬مٿمس » :-ٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وؾم -وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل

, وقمٜمد اًمٕمٚمامء أن اًمٌدقم٦م أطم٥م إمم إسمٚمٞمس ُمـ اعمٕمّمٞم٦مٮ ٕن شٰمٽمف ٩مپمق رد

 اعمٕمّمٞم٦م يت٤مب ُمٜمٝم٤م, واًمٌدقم٦م ٓ يت٤مب ُمٜمٝم٤م. 

إن » :-ريض اهلل قمٜمٝمام-سمٛمٕمٜمك ٓ يقومؼ ًمٚمتقسم٦م يمام هق ُمٕمٜمك طمدي٨م أٟمس 

شاهلل ٘مجچم ا٬متقٔمڇم ٣مـ ٫مؾ صڅم٘مچم ٔمد٣مڇم ٘متك يدع ٔمد٣متف
(5)

أظمرضمف اسمـ أيب  

 قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م.

                                                           

 .(4555)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)

(, 5/  053/  5(, والبيهقي يف " شعب اإلميان " )4033أخرجو اإلمام الطرباين يف " األوسط ")رقم  (5)
(, وقال فيو: وىذا إسناد صحيح, رجالو 1353وىو يف الصحيحة لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم )

ثقات رجال الشيخٌن غًن ىارون بن موسى وىو الفروي, قال النسائي وتبعو احلافظ يف " التقريب ": " 
ه الطرباين يف " األوسط " ورجالو (: " روا156/  13ال بأس بو " وقال اذليثمي يف " رلمع الزوائد " )

 رجال " الصحيح " غًن ىارون بن موسى الفروي وىو ثقة ".
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سمخالف أهؾ اعمٕم٤ميص, إٓ إذا قمٚمؿ أن  :و٬مذ٬مؽ ُُّيجر أهؾ ا٬مٌدع ٰمٴمٻمٹًمڅم

 اهلجر ؾم٥ٌم ًمّمالطمف. 

 وأُم٤م اعمٌتدع وم٢مٟمف هيجر طمتك يتقب ُمـ سمدقمتف, أو يٛمقت قمغم طم٤مًمف. 

ٓ شمِمٝمد ضمٜم٤ميزهؿ وٓ  :وٰمـ ٪مقل ا٬مًٻمػ روقان اهلل ٣مٻمٿمپمؿ يٹمق٬مقن

 يٛمٝمؿ. يٕم٤مد ُمرو٤مهؿ وٓ حتي وٓ

ا٬مٹمدريڇم َمقس هذه » :ورسمام اؾمتدًمقا سمحدي٨م حيًٜمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ

شإٰمڇم إن ٰمروقا ٩مال ٕمٶمقدوهؿ وإن ٰمڅمٕمقا ٩مال ٕمٱمٿمٶمپمؿ
 أظمرضمف أسمق داود. , (1)

سمـ  سمـ ُم٤مًمؽ وُمرارة يمٕم٥م-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمد هجر اًمٜمٌل✍

اًمتخٚمػ عم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ ُم٤م وىمع ُمـ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-سمـ أُمٞم٦م  اًمرسمٞمع وهالل

 قمـ همزوة شمٌقك وهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ إوم٤موؾ.

 -قمغم هجر أهؾ اًمٌدع, وه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م :واٟمتدل ا٬مٶمٻمَمء ِبذا اْلديډم

مل يٙمقٟمقا ُمـ أهؾ سمدقم٦م, ًمٙمـ عم٤م طمّمؾ ُمٜمٝمؿ اًمتخٚمػ,  -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ

أن يٙمقن ىمد أص٤مهبؿ ُم٤م أص٤مب همػمهؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ظمٌم اًمٜمٌل

 شمقسمتٝمؿ. -قمز وضمؾ-اًمٜمٗم٤مق, ومٝمجرهؿ طمتك أفمٝمر اهلل ُمـ 

 إمج٤مع سملم اًمٕمٚمامء, يمام ٟم٘مٚمف همػم واطمد.  :وهجر أهؾ ا٬مٌدع

                                                           

- 134), وحسنو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف ادلشكاة (4361)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 , ويف صحيح أيب داود.([56]
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 ويم٤من ُمـ ذوط اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م.  :وا٬مٌد٣مڇم ضرهڅم ٣مٵمٿمؿ✍

 أن يٙمقن ُمع سم٘مٞم٦م اًمنموط اإلصالح واًمٌٞم٤من. 

ـَ َٕمڅمُٔمقا َوَأْصٻَمُحقا َؤَمٿمَّٽمُ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  َّٓ ا٬مَِّذي قا ٩َمځُمو٬َمـَٰئَِؽ َإُٔمقُب إِ

ِ٘مٿمؿُ  اُب ا٬مرَّ  . [133:اًمٌ٘مرة] ﴾٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َوَأڀَمڅم ا٬متَّقَّ

 :ٔمٿمڅمن ذوط ا٬متقٔمڇم

 ٕن اًمتقسم٦م قم٤ٌمدة, واًمٕم٤ٌمدة ٓ شمّمح إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م.اإلظمالص,  -1

إِنَّ اهلل » :حلدي٨موأن شمٙمقن ذم زُمـ شم٘مٌؾ ومٞمف اًمتقسم٦م أي ىمٌؾ اًمٖمرهمرة,  -5

ٌْدِ  ٌَُؾ َٕمْقَٔمڇَم ا٬ْمٶَم  . -ريض اهلل قمٜمٝمام-, أظمرضمف أمحد قمـ اسمـ قمٛمر شَٰمڅم مَلْ ُيٷَمْر٨ِمرْ  َيٹْم

ْجَرُة َ٘متَّك َٕمٽمٹَْمٴمَِع » :حلدي٨موىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤مٮ 
َٓ َٕمٽمٹَْمٴمُِع اهْلِ

څم ـْ َٰمٷْمِرِِبَ ټْمُس ِٰم َٓ َٕمٽمٹَْمٴمُِع ا٬متَّْقَٔمڇُم َ٘متَّك َٕمٴْمٻُمَع ا٬مٱمَّ أظمرضمف  (1)شا٬متَّْقَٔمڇُم، َو

 .-ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قم٤ًمل  اًمؽمُمذي قمـ صٗمقان

 اإلىمالع قمـ اًمذٟم٥م. -0

 اًمٜمدم قمغم ومٕمٚمف. -4

 اًمٕمزم قمغم قمدم اًمٕمقدة إًمٞمف. -2

                                                           

معاوية رضي اهلل عنهما, وجاء عند النسائي  , من حديث(5446)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
, من حديث عبد اهلل بن وقدان السعدي رضي اهلل عنو, وكال احلديثٌن يصححهما اإلمام (4145)

 األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح أيب داود رمحو اهلل تعاىل.
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هذه اًمنموط اخلٛم٦ًم, وُيزاد إًمٞمٝم٤م اإلصالح, ومٞمِمؽمط ذم شمقسم٦م اعمٌتدع:  

٤ًٌم يٜمٍم هب٤م اًمٌدع, ومٕمٚمٞمف أن يٙمت٥م ُم٤م  أي إصالح ُم٤م أومًد إن يم٤من ىمد يمت٥م يمت

 ُمـ شمٚمؽ اًمٌدقم٦م.يٜمٍم سمف اًمًٜم٦م واًمؼماءة 

اًمٌٞم٤من ُمـ أٟمف يم٤من قمغم والل طمتك ٓ يٖمؽم ويْم٤مف إمم هذه اًمنموط: 

 اًمٜم٤مس سمٌدقمتف. 

عم٤م شم٤مب ُمـ  :-رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م  -واڀمٵمر إ٦م اإلٰمڅمم أب اْلًـ ا٠ٕمٶمري 

/ 11)سمدقمتف إؿمٕمري٦م, وىمٌؾ ذًمؽ ُمـ آقمتزال, يمام ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

064): 

ة, َوىَم٤مَل  :٪مڅمل ٌٍَْمَ ـِ شَم٤مَب َوَصِٕمَد ُِمٜمؼَْم اًم ًَ ْ يُمٜم٧ُْم  :َوسَمَٚمَٖمٜم٤َم َأنه َأسَم٤م احَل إيِنِّ

ه ومِْٕمكِم ًَمْٞمَس سم٘مدٍر,  :َأىُمقل سمَِخْٚمِؼ اًمُ٘مْرآِن, َوَأنه اهلل َٓ ُيَرى سم٤ِمٕسَمَّم٤مر, َوَأنه اًمنمه

ْ شَم٤مِي٥ٌم ُُمٕمت٘مٌد اًمّرده قَمغَم اعمُْٕمَتِزًَم٦م.   هاَوإيِنِّ
د قمغم اعمٜمؼم وىم٤مل اٟمخٚمع ُمـ اًمٌدقم٦م يمام أظمٚمع هذا اًمثقب أو يمام ىم٤مل وصٕم

سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين. يمام  سمـ حمٛمد وأفمٝمر أٟمف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمرسم٤مين أمحد

 شم٘مدم 

وهق أسمق قمٌداهلل ش: -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قمٌداهلل  وطمدي٨م ضم٤مسمر» :٪مق٬مف

 أطمد.ىمتؾ أسمقه يقم -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قمٌداهلل سمـ طمرام  ضم٤مسمر
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أي ذم يمؾ ش: يم٤من إذا ظمٓم٥م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن اًمٜمٌل» :٪مق٬مف

ظمٓم٦ٌم ًمف ؾمقاء ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م أو اًمٕمٞمد أو همػمه٤م, وهذا اًمتحذير ُمـ اًمٌدقم٦م 

 يدل قمغم قمٔمٞمؿ ذه٤م.

 أي سمٕمد أن حيٛمد اهلل ويثٜمل قمٚمٞمف.ش: ي٘مقل» :٪مق٬مف

 ُم٤م يمٚمٛم٦م ي١مشمك هب٤م ًمٚمٗمّمؾ سملم احلٛمد واًمثٜم٤مء وسملمش: أُم٤م سمٕمد» :٪مق٬مف 

 سمٕمده٤م.

 :-قمز وضمؾ-أي اًم٘مرآن, ىم٤مل اهلل ش: وم٢من ظمػم احلدي٨م يمت٤مب اهلل» :٪مق٬مف 

َثڅميِنَ ﴿ څم ٰمَّ َتٱَمڅمِِبً ِديډِم ٫مَِتڅمًٔمڅم ٰمُّ ـَ اْْلَ ًَ َل َأْ٘م  .[50:اًمزُمر] ﴾اهلل ڀَمزَّ

 وذم سمٕمْمٝم٤م اهلدي, ًمٙمـ اهلُدى أسمٚمغ.ش: وظمػم اهلدى» :٪مق٬مف 

 ؾمقاء اهلدي اًم٘مقزم أو اًمٗمٕمكم أو آقمت٘م٤مدي. ش: هدى حمٛمد» :٪مق٬مف 

أي وذ ُم٤م حيذر ويت٘مك اًمٌدع اعمحدصم٦م قمغم ش: وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م» :٪مق٬مف

  :همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ, ويمام ىمٞمؾ

 وذ إُمقر اعمحدصم٤مت اًمٌدايع وظمػم إُمقر اًم٤ًمًمٗم٤مت قمغم اهلدى 

أي يمؾ أطمداث ذم اًمديـ ومٝمق والًم٦م ش: ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م» :٪مق٬مف

 وًمٞم٧ًم ُمـ اهلُدى ذم رء سمؾ ُمـ ـمريؼ اًمْم٤مًملم اعمٌتدقملم. 

صغم اهلل  -سمـ ُم٤مًمؽ أن اًمٜمٌل هق ؾمٕمدش: قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري» :٪مق٬مف

 .-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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أي ُمت٘مدُمٙمؿ اًمذي يّمٚمحف ًمٙمؿ وومٞمف ش: أٟم٤م ومرـمٙمؿ قمغم احلقض» :٪مق٬مف

څم:﴿-قمز وضمؾ-إصم٤ٌمت احلقض ىم٤مل اهلل  َؽ َأ٣ْمٴَمٿْمٽمَڅمَك ا٬ْمٺَمْقَٖمرَ  إڀِمَّ ٩َمٲَمؾ  ٬مَِرٔم 

 . [5ــ1اًمٙمقصمر] ﴾َواڀْمَحْر 

َٜمُة ٠َمپْمٍر، َٰمڅمُؤُه » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وىم٤مل رؾمقل اهلل  ًِ َ٘مْقيِض َٰم

ـْ  ََمِء، َٰم ًَّ ِؽ، َو٫مٿِمَزاڀُمُف ٫َمٽمُُجقِم ا٬م ًْ
ـَ اٚمِ ، َوِرحُيُف َأ١ْمٿَمچُم ِٰم ـِ ٌَ ـَ ا٬مٻمَّ َأْٔمٿَمُض ِٰم

َب  شِٰمٽمْپَمڅم ٩َماَل َيٵْمټَمځُم َأَٔمًداَذِ
(1)

ريض -, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 

 .-اهلل قمٜمٝمام

وٓ يرده إٓ اعمًٚمٛمقن وأُم٤م همػم اعمًٚمٛملم ش: ومٛمـ ورده ذب ُمٜمف» :٪مق٬مف

  :وم٢مهنؿ ُيٓمردون قمـ احلقض

  :ويٴمرد ٣مـ اْلقض ١مڅمئٸمت٥م ٰمـ أهؾ اٚمٻمڇم

  :أهؾ ا٬مٌدع :إو٦م

إڀِمََّؽ َٓ َٕمْدِري » :-ريض اهلل قمٜمٝمام-قمـ أيب هريرة عم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم: 

َ َٔمٶْمِدي :َٰمڅم َأْ٘مَدُٖمقا َٔمٶْمَدَك، ٩َمځَم٪ُمقُل  ـْ ٨َمٜمَّ َ
شُٟمْحٹًمڅم ُٟمْحٹًمڅم ٚمِ

(2)
. 

ٌِْد اهلل ومٕمـ ضَم٤مسمِرِ سمٕمض اًمٕمّم٤مة:  :ا٬مثڅمڀمٿمڇم ـِ قَم -, َأنه اًمٜمٌل-ريض اهلل قمٜمف-سْم

ـِ قُمْجَرةَ  ىَم٤مَل ًمَِٙمْٕم٥ِم  -َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ٸَمپَمڅمِء  " :سْم ًُّ ـْ إَِٰمڅمَرِة ا٬م َأ٣َمڅمَذَك اهلل ِٰم

                                                           

 .(5565), واإلمام مسلم يف صحيحو (3246)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, من (5565, 5563), واإلمام مسلم يف صحيحو (3254)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)

 حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو.
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ٸَمپَمڅمِء؟، ٪َمڅمَل  :، ٪َمڅمَل " ًُّ َٓ َيٹْمَتُدوَن  " :َوَٰمڅم إَِٰمڅمَرُة ا٬م ُأَٰمَراُء َيٺُمقڀُمقَن َٔمٶْمِدي، 

٪َمپُمْؿ ٔمٺَِمِذِِبِْؿ، َوَأ٣َمڅمهَنُْؿ ٣َمَٛم ٢ُمٻْمټمِ  ـْ َصدَّ ٽمَّتِل، ٩َمټَم ًُ َتٽمُّقَن ٔمِ ًْ َٓ َي ْديِل، َو پِمْؿ، ِِبَ

٪ْمپُمْؿ  ـْ مَلْ ُيٲَمد  َٓ َيِرُدوا ٣َم٤َمَّ َ٘مْقيِض، َوَٰم ڈُم ِٰمٽمْپُمْؿ، َو ًْ قا ِٰمٽم ل، َو٬َم ًُ َؽ ٬َمٿْم
٩َمځُمو٬َمئِ

ُدوا ٣َم٤َمَّ 
َؽ ِٰمٽم ل َوَأڀَمڅم ِٰمٽمْپُمْؿ، َوَٟمَٜمِ

ْ ُيٶِمٽمْپُمْؿ ٣َمَٛم ٢ُمٻْمټِمپِمْؿ، ٩َمځُمو٬َمئِ ٔمٺَِمِذِِبِْؿ، َومَل

ـَ ٣ُمْجَرَة،  َ٘مْقيِض. َيڅم ٫َمٶْمچُم  اَلُة ْٔم ٴمٿِمَئڇَم، َوا٬مٲمَّ َد٪َمڇُم ُٕمٴْمٸِمُئ اْْلَ ْقُم ُٗمٽمَّڇٌم، َوا٬مٲمَّ ا٬مٲمَّ

ٌَڈَم  َيڅم ٫َمٶْمچُم  -ُٔمْرَهڅمٌن  :َأْو ٪َمڅمَل  -٪ُمْرَٔمڅمٌن  ٌؿ ڀَم ٽمَّڇَم َْلْ َٓ َيْدُٙمُؾ اجْلَ ُف  ـَ ٣ُمْجَرَة، إڀِمَّ ْٔم

ـْ ُٟمْحڈٍم ا٬مٽمَّڅمُر، َأْو٦َم ٔمِِف. َيڅم ٫َمٶْمچُم  ـَ ٣ُمْجَرَة، ا٬مٽمَّڅمُس ٨َمڅمِدَيڅم ِٰم ُف  :نِ ْٔم ًَ ٌَْتڅمٌع ڀَمٸْم ٩َمټُم

ُف ٩َمټُمقٔمٹُِمپَمڅم ًَ ٌع ڀَمٸْم
 ش٩َمټُمٶْمتٹُِمپَمڅم، َؤَمڅمئِ

(1)
 أظمرضمف أمحد.

 وهذا ُمـ قمٔمٞمؿ ٟمٕمٞمٛمف, ؾم٘م٤مٟم٤م اهلل ُمٜمف.ش: ٓ ئمٛم٠م أسمًدا» :٪مق٬مف

 (:24/43٪مڅمل ا٬مٽمقوي ّم ذح ٰمًٻمؿ )

َُمْٝمُٛمقٌز َُمْ٘مُّمقٌر يَماَم َوَرَد سمِِف اًْمُ٘مْرآُن اًْمَٕمِزيُز, َوُهَق اًْمَٕمَٓمُش, ُيَ٘م٤مُل  َوا٬مٵمَّټَمځُم:

اَمٌء سم٤ِمعمَْدِّ يَمَٕمِٓمَش َيْٕمَٓمُش قَمَٓمًِم٤م وَمُٝمَق 
فَمِٛمَئ َئْمَٛم٠ُم فَمَٛم٠ًم وَمُٝمَق فَمْٛمآٌن, َوُهْؿ فمِ

 قَمْٓمَِم٤مٌن, َوُهْؿ قِمَٓم٤مٌش. 

٤مِب فَم٤مِهُر َهَذا احْلَِدي٨ِم  ٪َمڅمَل ا٬ْمٹَمڅميِض: ًَ
َب ُِمٜمُْف َيُٙمقُن سَمْٕمَد احْلِ ْ َأنه اًمنمُّ

َٓ ُئْمَٛم٠ُم سَمْٕمَدُه. ـَ اًمٜمه٤مِر وَمَٝمَذا ُهَق اًمهِذي   َواًمٜمهَج٤مِة ُِم

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (14441)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
(542) . 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 حط١ٓ؟د رايفكس٠ ايسابع١ ٚاألزبعٕٛ: ٌٖ يف ايدٜٔ بدع١
 

  617 
 

  

ـَ اًمٜمه٤مِر.  ٪َمڅمَل: اَلَُم٦ُم ُِم ًه َر ًَمُف اًم ـْ ىُمدِّ ٓه َُم ُب ُِمٜمُْف إِ َٓ َينْمَ  َوىِمٞمَؾ 

َب ُِمٜمُْف ُمِ  ٪َمڅمَل: ـْ َذِ َتِٛمُؾ َأنه َُم َٓ َوحَيْ َر قَمَٚمْٞمِف ُدظُمقُل اًمٜمه٤مِر  ٦ِم َوىُمدِّ ُُمه ْٕ ـْ َهِذِه ا

َنه فَم٤مِهَر َهَذا احْلَِدي٨ِم َأنه 
ِٕ َٛم٠مِ, سَمْؾ َيُٙمقُن قَمَذاسُمُف سمَِٖمػْمِ َذًمَِؽٮ  ُب ومِٞمَٝم٤م سم٤ِمًمٔمه ُيَٕمذه

ـِ اْرشَمده َوَص٤مَر يَم٤مومًِرا.  ٓه َُم ُب ُِمٜمُْف إِ ٦ِم َينْمَ ُُمه ْٕ   هامَجِٞمَع ا
صغم اهلل قمٚمٞمف  -أي قمغم ُم٤م فمٝمر ًمف وومٞمف طمرص اًمٜمٌلش: هنؿ ُمٜملأ» :٪مق٬مف

 قمغم أُمتف. -وؾمٚمؿ

أي ي٘م٤مل ًمف إٟمؽ ٓ شمٕمٚمؿ ُم٤م ش: ومٞم٘م٤مل إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م سمدًمقا سمٕمدك» :٪مق٬مف

ٓ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وىمٕمقا ومٞمف ُمـ اًمٌدع سمٕمد ُمقشمؽ, وومٞمف أن اًمٜمٌل

َّٓ َيٶْمٻَمُؿ ٰمَ :﴿-قمز وضمؾ-يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ىم٤مل اهلل  َْرِض ٪ُمؾ  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ـ ِّم ا٬م

ٌْٶَمُثقنَ  څمَن ُي َّٓ اهلل َوَٰمڅم َيٱْمٶُمُروَن َأيَّ   [.32:اًمٜمٛمؾ] ﴾ا٬ْمٷَمٿْمچَم إِ

 . -قمز وضمؾ-وهذا رد قمغم اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ يدقمقٟمف ويرضمقٟمف ُمـ دون اهلل 

 أي سمٕمًدا سمٕمًدا.ش: وم٠مىمقل ؾمح٘م٤م ؾمح٘م٤م» :٪مق٬مف

 أي سمٕمٞمد. ش: ذم ُمٙم٤من ؾمحٞمؼ» :و٪مق٬مف

 سمؽمٍك أو ومٕمال. -قمز وضمؾ-أي اسمتدع ذم ديـ اهلل ش: عمـ سمدل سمٕمدي» :٪مق٬مف

اًمتحذير ُمـ اًمٌدع سم٠مٟمقاقمٝم٤م ؾمقاء اًمٌدع  :وا٬مٱمڅمهد أن هذه ا٬مٸمٹمرة ٩مٿمپمڅم

 اعمٙمٗمرة, واًمتحذير ُمٜمٝم٤م أؿمد, أو اًمٌدع اعمٗمً٘م٦م واًمتحذير ُمٜمٝم٤م طم٤مصؾ.
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اًم٘مقًمٞم٦م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واإلٟم٤ًمن قمٚمٞمف أن يالزم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

٩مٶمٻمٿمٺمؿ ٔمًٽمتل » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ٗمٕمٚمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦مٮ ًم٘مقل اًمٜمٌلواًم

وٟمٽمڇم اْلٻمٸمڅمء ا٬مرا٠مديـ اٚمپمدي٥م ٣مٳمقا ٣مٻمٿمپمڅم ٔمڅم٬مٽمقاٗمذ وإيڅم٫مؿ وُمدٖمڅمت 

 أظمرضمف اًمؽمُمذي وأسمق داود. شإٰمقر

 -واهلل اعمقومؼ-
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  [َٔ ؽض ايرب١ٜ ايشٜٔ جيب عًٝٓا بػطِٗ؟ :ايفكض٠ اخلاَغ١ ٚاألصبعٕٛ]

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُمـ ذ اًمؼمي٦م اًمذيـ ُي٥م قمٚمٞمٜم٤م سمٖمْمٝمؿ؟ :ا٬مٸمٹمرة اْلڅمٰمًڇم وإرٔمٶمقن

 ُمـ ذ اًمؼمي٦م اًمذيـ ُي٥م قمٚمٞمٜم٤م سمٖمْمٝمؿ؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ - 42

 هؿ اًمٞمٝمقد, واًمٜمّم٤مرى, واعمنميمقن. :٩مٹمؾ

٫م٥َِم إِنَّ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وا٬مد٬مٿمؾ ـْ َأْهِؾ ا٬ْمٺمَِتڅمِب َواٚم٧ُْْمِ ـَ ٫َمٸَمُروا ِٰم ا٬مَِّذي

ڇمِ  يَّ ـَ ٩مٿِمپَمڅم ُأو٬َمئَِؽ ُهْؿ َذُّ ا٬ْمَٝمِ  . [3 :اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ِّم ڀَمڅمِر َٗمپَمٽمََّؿ َٙمڅم٬مِِدي

ـْ َ٘مڅمدَّ اهلل ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم وَن َٰم ِٙمِر ُيَقادُّ ْٔ ٓ جَتُِد ٪َمْقًٰمڅم ُيڂْمِٰمٽمُقَن ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقِم ا

 . [55 :اعمج٤مدًم٦م] ﴾ورٟمق٬مف

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٚمتحذير ُمـ آهمؽمار سم٤مًمٙمٗم٤مر وديٜمٝمؿ, ٕن 

يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس سم٥ًٌم ضمٝمٚمٝمؿ شم٠مصمروا سم٠مظمالق اًمٙمٗم٤مر اعمزيٗم٦م وقم٘م٤ميدهؿ, 

ط وًمق يم٤مٟمقا ُمـ ذوي إظمالق ُٔمٜمقا سم٤مهلل رسم٤ًم, وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم, وسمٛمحٛمد 

 ٟمٌٞم٤ًم. 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ط١ ٚاألزبعٕٛ: َٔ غس ايرب١ٜ ايرٜٔ جيب عًٝٓا بػضِٗ؟درايفكس٠ اخلاَ
 

  620 
 

  

َٓ َٕمتَِّخُذوا ﴿ :ذم ؿم٠مهنؿ -قمز وضمؾ-وىمد ىم٤مل اهلل  ـَ آَٰمٽمُقا  څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

ُف ِٰمٽمْپُمْؿ  ْؿ ِٰمٽمْٺُمْؿ ٩َمڃمڀِمَّ ـْ َيَتَقهلَُّ ا٬ْمٿَمپُمقَد َوا٬مٽمَّٲَمڅمَرى َأْو٬مٿَِمڅمَء َٔمٶْمٳُمپُمْؿ َأْو٬مٿَِمڅمُء َٔمٶْمٍض َوَٰم

َٓ َُّيِْدي ا٬ْمٹَمْقَم ا٬مٵمَّڅمٚم٥ِِمَ   . [21 :اعم٤ميدة] ﴾إِنَّ اهلل 

ـَ ٫َمٸَمُروا َيَتټَمتَّٶُمقَن ﴿ :ووصٗمٝمؿ سم٤مٕٟمٕم٤مم ذم مجٞمع ؿم٠مهنؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم َوا٬مَِّذي

ْؿ  ڀَْمٶَمڅمُم َوا٬مٽمَّڅمُر َٰمْثًقى هَلُ ْٕ  . [15 :حمٛمد] ﴾َوَيځْم٫ُمٻُمقَن ٫َمََم َٕمځْم٫ُمُؾ ا

َٓ َيٶْمٹِمٻُمقنَ ﴿ :ووصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ  .[141 :اًمٌ٘مرة] ﴾ُصؿ  ُٔمٺْمٌؿ ٣ُمټْمٌل ٩َمپُمْؿ 

أي ذ اعمخٚمقىم٤مت, اؿمتؼ ُمـ ش: وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُمـ ذ اًمؼمي٦م» :٪مق٬مف

 اًمؼمي وهق اخلٚمؼ. 

ٕن اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ش: اًمذيـ ُي٥م قمٚمٞمٜم٤م سمٖمْمٝمؿ؟» :٪مق٬مف 

٪َمْد ٫َمڅمڀَمڈْم ٬َمٺُمْؿ ُأْٟمَقٌة :﴿-قمز وضمؾ-وُمـ إًمٞمٝمؿ ٓ دمقز حمٌتٝمؿ, ىم٤مل اهلل 

ـَ َٰمٶَمُف إِ  ٽمَڇٌم ِّم إِْٔمَراِهٿمَؿ َوا٬مَِّذي ًَ ٌُُدوَن ِٰمـ َ٘م َّڅم َٕمٶْم څم ُٔمَرآُء ِٰمٽمٺُمْؿ َوِِم ْذ ٪َمڅم٬ُمقا ٬مٹَِمْقِٰمپِمْؿ إڀِمَّ

ٌَٷْمٳَمڅمُء َأَٔمًدا  ﴾ُدوِن اهلل ٫َمٸَمْرڀَمڅم ٔمٺُِمْؿ َؤَمَدا َٔمٿْمٽمَٽمَڅم َؤَمٿْمٽمَٺُمُؿ ا٬ْمٶَمَداَوُة َوا٬ْم

 . [4:اعمٛمتحٜم٦م]

قمغم أهنؿ ٓ حيٌقن وأن طمٌٝمؿ عم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ يٕمتؼم ُمـ  :٩مپمذا د٬مٿمؾ

اًمٙمٗمر إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م وُي٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يتؼمؤوا ُمـ ـمري٘مٝمؿ 

َّٓ َأن :]﴿-قمز وضمؾ-وأن ٓ شمٙمقن سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ اعمقآة, إٓ يمام ىم٤مل اهلل  إِ

 [. ﴾َٕمتَّٹُمقا ِٰمٽمْپُمْؿ ُٕمٹَمڅمةً 
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٫ُمْؿ َيڅم أَ :﴿-قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل  ي َو٣َمُدوَّ َٓ َٕمتَِّخُذوا ٣َمُدو  ـَ آَٰمٽمُقا  څم ا٬مَِّذي َ ُّيُّ

ُٟمقل  ؼ  َُيِْرُٗمقَن ا٬مرَّ ـَ اْْلَ ِة َو٪َمْد ٫َمٸَمُروا ٔمََِم َٗمڅمَء٫ُمؿ ٰم  َأْو٬مٿَِمڅمَء ُٕمٻْمٹُمقَن إ٬َِمٿْمپِمؿ ٔمڅِمٚمََْقدَّ

ٺُمؿْ  څم٫ُمْؿ َأن ُٕمڂْمِٰمٽمُقا ٔمڅِمهلل َرٔم   .﴾َوإِيَّ

-ورؾمقًمف  -قمز وضمؾ-طم٤مدوا اهلل  ٩مڅم٬مٿمپمقد وا٬مٽمٲمڅمرى وٰمـ إ٬مٿمپمؿ:✍

سمقا  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وطم٤مرسمقا اهلل ورؾمقًمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمذه

 واعمح٦ٌم هلؿ شمٜم٤مىمض ديـ اإلؾمالم. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل ورؾمقًمف 

َو٬َمٹَمد َذَرأڀمڅم :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  :وهؿ أذ ٰمـ اْلٽمڅمزير وا٬مٺمالب 

ـَ  پَمٽمََّؿ ٫َمثًٜما ِٰم ؿ َأ٣م٥ُمٌ ٓ جِلَ ؿ ٪ُمٻمقٌب ٓ َيٸمٹَمپمقَن ِِبڅم َوهَلُ ـ  َواإِلڀمِس هَلُ اجِل

ؿ آذاٌن ٓ َيًټَمٶمقَن ِِبڅم ُأو٬مـئَِؽ ٫َمڅمٕڀَمٶمڅمِم َٔمؾ ُهؿ َأَوؾُّ ُأو٬مـئَِؽ  ُيٌٮِموَن ِِبڅم َوهَلُ

 . [146:آقمراف] ﴾ُهُؿ ا٬مٷمڅم٩مٻِمقنَ 

وأُم٤م ٕن إٟمٕم٤مم همػم ُمٙمٚمٗم٦م وًمٞم٧ًم سمذوات قم٘مؾ وإٟمام هل هبٞمٛم٦ٌم قمجامء 

ْؿ :﴿-قمز وضمؾ-ه١مٓء ومآشم٤مهؿ اهلل ؾمٛمًٕم٤م وأسمّم٤مًرا وأومئدة ىم٤مل اهلل  َوَٗمٶَمٻْمٽمَڅم هَلُ

ـ  َدُِتُؿ ٰم 
َٓ َأ٩ْمئِ َٓ َأْٔمٲَمڅمُرُهْؿ َو َٟمټْمٶًمڅم َوَأْٔمٲَمڅمًرا َوَأ٩ْمئَِدًة ٩َمََم َأ٨ْمٽمَك ٣َمٽمْپُمْؿ َٟمټْمٶُمپُمْؿ َو

ٍء إِْذ ٫َمڅمڀُمقا ََيَْحُدوَن ٔمِآَيڅمِت اهلل َوَ٘مڅمَق ِِبِؿ  َتپْمِزُئقنَ َرْ ًْ څم ٫َمڅمڀُمقا ٔمِِف َي  ﴾ٰمَّ

 . [53:آطم٘م٤مف]

وسمٖمْمٝمؿ ًمٞمس ُمـ اعمًتح٤ٌمت أو اعم٤ٌمطم٤مت سمؾ ُي٥م قمٚمٞمؽ يمام أٟمف ُي٥م 

وحت٥م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قمٚمٞمؽ أن حت٥م اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف
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ًمٚمٛم١مُمٜملم ُم٤م حت٥م ًمٜمٗمًؽ ُمـ اخلػم ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن شمٌٖمض اًمٙمٗم٤مر وُم٤م هؿ 

 قمٚمٞمف ُمـ ـمريؼ اًمنم.

قمز -ىم٤مل اهلل  ٰمـ يًڅمرع إ٬مٿمپمؿ أهنؿ ٬مـ يروقا ٣مٽمف ٘متك يٺمٸمر،و٬مٿمٶمٻمؿ 

َتپُمؿْ :﴿-وضمؾ َٓ ا٬مٽمَّٲَمڅمَرىَٰ َ٘متَّكَٰ َٕمتٌََِّع ِٰمٻمَّ  . ﴾َو٬َمـ َٕمْرَىَٰ ٣َمٽمَؽ ا٬ْمٿَمپُمقُد َو

ـْ َأْهِؾ ﴿ :وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم طمًدهؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم ـَ ٫َمٸَمُروا ِٰم څم َيَقدُّ ا٬مَِّذي ٰمَّ

َٓ اٚم٧ُْْمِ  تِِف ا٬ْمٺمَِتڅمِب َو ٺُمْؿ َواهلل ََيَْتصُّ ٔمَِرْْحَ ٔم  ـ رَّ ـْ َٙمْٜمٍ ٰم  َل ٣َمٻَمٿْمٺُمؿ ٰم  ٥َم َأن ُيٽَمزَّ
٫مِ

  [.132:اًمٌ٘مر﴾ ]َٰمـ َيٱَمڅمُء َواهلل ُذو ا٬ْمٸَمٳْمِؾ ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿِ 

٬َمَتِجَدنَّ َأ٠َمدَّ ﴿ :ُمٌٞمٜم٤ًم ؿمدة قمداوهتؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم -قمز وضمؾ-وىم٤مل اهلل 

ـَ آَٰمٽمُقا  ِذي ًة ا٬مٽمَّڅمِس ٣َمَداَوًة ٬م ٻمَّ َقدَّ ٫ُمقا َو٬َمَتِجَدنَّ َأ٪ْمَرَِبُؿ ٰمَّ ـَ َأْذَ ا٬ْمٿَمپُمقَد َوا٬مَِّذي

 َٓ ُْؿ  ٌَڅمڀًمڅم َوَأهنَّ ٥َم َوُرْه
ًِ ٿم  ً څم ڀَمٲَمڅمَرى َذ٬مَِؽ ٔمځَِمنَّ ِٰمٽمْپُمْؿ ٪ِم ـَ ٪َمڅم٬ُمقا إڀِمَّ ـَ آَٰمٽمُقا ا٬مَِّذي ِذي ٬م ٻمَّ

ونَ  َتٺْمِٝمُ ًْ  .[55:اعم٤ميدة] ﴾َي

وإٓ وم٢من اًمٜمّم٤مرى يٌٖمْمقن أهؾ اإلؾمالم, يمام  :وأيڇم ڀمز٬مڈم ّم ا٬مٽمجڅمر 

هق ُمٕمٚمقم ذم شم٤مرخيٝمؿ اعم٤ميض واحل٤مض, ومٙمؿ ىم٤مُمقا سمف ُمـ اعمذاسمح, واًمٔمٚمؿ, 

وآؾمتٖمالل, واًمٗمتؽ سمديـ اإلؾمالم, وُم٤م أدظمؾ اًمٞمٝمقد إمم ومٚمًٓملم إٓ 

 اًمٜمّم٤مرى سمام يًٛمك سمققمد سمٚمٗمقر ًمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ شمؽمى.

وأُم٤م ُمـ  :څم٩مر ٫مٸمر أ٫مٝم ِمرج ٰمـ اٚمٻمڇم٩مټمـ يتقهلؿ ٢مڅمهًرا ٔمڅم١مٽًمڅم ٩مپمق ٫م☜

اشم٘مك ذهؿ أو يم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ قمٝمقد وُمقاصمٞمؼ وم٢من ذًمؽ ٓ ي١مصمر وم٘مد 
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اًمٙمٗم٤مر ذم همزوة احلديٌٞم٦م, ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ص٤مًمح اًمٜمٌل

 وسملم اًمٞمٝمقد قمٝمقد وُمقاصمٞمؼ, يمام هق ُمٕمٚمقم ذم اًمًػمة. 

 -قمٚمٞمف اًمًالم-ُمقؾمك  اعمٜمًقب إمم ديـش: وم٘مؾ: هؿ اًمٞمٝمقد» :٪مق٬مف

 ذيمرهؿ ًمِمٝمرهتؿ وؿمٝمرة وم٤ًمدهؿ وإقمراوٝمؿ.

, وىمد -قمٚمٞمف اًمًالم-اعمٜمًقب إمم ديـ قمٞمًك ش: واًمٜمّم٤مرى» :٪مق٬مف

ط, ٟمّمٌقا اًمٕمداء ًمإلؾمالم وأهٚمف, وًمق يم٤مٟمقا أشم٤ٌمع ٕٟمٌٞم٤ميٝمؿ ُٔمٜمقا سمٛمحٛمد 

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, قَم ُف ىَم٤مَل ومَٕم َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمُس » :َؿ َأٟمه

، ُٖمؿَّ َيټُمقُت  ايِن  َٓ ڀَمٮْمَ ، َو ڇِم َُّيُقِدي  ُٰمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا ټَمُع ِب َأَ٘مٌد ِٰم ًْ َٓ َي ٍد ٔمٿَِمِدِه،  ُُمَټمَّ

ـْ َأْصَحڅمِب ا٬مٽمَّڅمرِ  َّٓ ٫َمڅمَن ِٰم ـْ ٔمڅِم٬مَِّذي ُأْرِٟمٻْمڈُم ٔمِِف، إِ  أظمرضمف ُمًٚمؿ. شَومَلْ ُيڂْمِٰم

يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وهذا ُمـ اإلمج٤مل سمٕمد ش: واعمنميمقن» :٪مق٬مف

اًمتٗمّمٞمؾ ويدظمؾ ومٞمٝم٤م اعمجقس وقم٤ٌمد إوصم٤من واًم٘مٌقر واجلـ واًمِمٞم٤مـملم 

 همػمه ومٝمق ُمنمك.  -قمز وضمؾ-وهمػم ذًمؽ ومٙمؾ ُمـ قمٌد ُمع اهلل 

ـَ ﴿ :أي قمغم أهنؿ ذ اًمؼمي٦م ىمقل اهلل شمٕم٤مممش: وا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف إِنَّ ا٬مَِّذي

ـَ ٩مٿِمپَمڅم ٫َمٸَمُروا ٫م٥َِم ِّم ڀَمڅمِر َٗمپَمٽمََّؿ َٙمڅم٬مِِدي ـْ َأْهِؾ ا٬ْمٺمَِتڅمِب َواْٚم٧ُْمِ , ٕهنؿ يمٗم٤مر ﴾ِٰم

 وُم٤مهؿ سمخ٤مرضملم ُمـ اًمٜم٤مر. 

ـْ :﴿-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  ُػ ٣َمٽمْپُمؿ ٰم  َٓ َُيَٸمَّ َٓ ُيٹْمڄَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ٩َمٿَمټُمقُٕمقا َو

څم ٫َمَذ٬مَِؽ ڀَمْجِزي ٫ُمؾَّ ٫َمٸُمقرٍ   . [03:وم٤مـمر] ﴾٣َمَذاِِبَ
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َهڅم ٬مٿَِمُذو٪ُمقا ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ٬ْمٽمَڅمُهْؿ ُٗمٻُمقًدا ٨َمْٜمَ ََم ڀَمٳِمَجڈْم ُٗمٻُمقُدُهْؿ َٔمدَّ ٫ُمٻمَّ

 .[23 :اًمٜم٤ًمء] ﴾ا٬ْمٶَمَذاَب 

٦مِ » :٪مق٬مف  يه أوًمئؽ اؾمؿ إؿم٤مرة عم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٞمٝمقد ش: ُأوًَمِئَؽ ُهْؿ َذُّ اًْمؼَمِ

, ٕن واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم ومٝمؿ ذ اًمؼمي٦م وإذار ٓ ُيقز أن يت٠مؾمك هبؿ

واخلنان اعمٌلم ذم اًمدٟمٞم٤م  -قمز وضمؾ-اًمت٠مد هبؿ ي١مدي إمم همْم٥م اهلل 

 وأظمرة.

واًمٕمج٥م أن يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس يٛمٞمؾ إمم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هم٤مومال أو 

ُمتٖم٤مومال قمـ ُمثؾ هذه أي٦م اًمتل شمّمٗمٝمؿ سمنم اًمؼمي٦م ورسمام شم٠مصمر سمحٞم٤مهتؿ اعم٤مدي٦م 

 ًمًٜم٦م.وٓ قمؼمة هب٤م إذ أن اًمٕمؼمة سمٛمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مب وا

ـْ ؾَمْٝمؾٍ  َٰمرَّ َرُٗمٌؾ ٣َمَٛم َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف  :, ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف-ومَٕم

َؿ، ٩َمٹَمڅمَل  َ٘مِري  إِْن َٙمٴَمچَم َأْن ُيٽمْٺَمَح، َوإِْن  :٪َمڅم٬ُمقا شَٰمڅم َٕمٹُمق٬ُمقَن ِّم َهَذا؟» :َوَٟمٻمَّ

َتټَمَع، ٪َمڅمَل  ًْ َع، َوإِْن ٪َمڅمَل َأْن ُي ـْ ٩ُمٹَمَراِء  :٠َمٸَمَع َأْن ُيٱَمٸمَّ ُٖمؿَّ َٟمٺَمڈَم، ٩َمټَمرَّ َرُٗمٌؾ ِٰم

ٻمټِِم٥َم، ٩َمٹَمڅمَل  ًْ َ٘مِري  إِْن َٙمٴَمچَم َأْن َٓ ُيٽمْٺَمَح،  :٪َمڅم٬ُمقا شَٰمڅم َٕمٹُمق٬ُمقَن ِّم َهَذا؟» :اٚمُ

َتټَمَع، ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقل اهلل َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف  ًْ َع، َوإِْن ٪َمڅمَل َأْن َٓ ُي َوإِْن ٠َمٸَمَع َأْن َٓ ُيٱَمٸمَّ

ـْ ِٰمْؾِء إَْرِض ِٰمْثَؾ َهَذا» :َٟمٻمَّؿَ وَ  شَهَذا َٙمْٜمٌ ِٰم
(1)

. 

                                                           

 .(2361)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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٩َماَل ڀُمٹِمٿمُؿ ﴿ :ذم سمٞم٤من طم٤مل اعمنميملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م -قمز وضمؾ-وىمد ىم٤مل اهلل 

ْؿ َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َوْزڀًمڅم  .[132:اًمٙمٝمػ] ﴾هَلُ

يڂمٕمك ٔمڅم٬مرٗمؾ ا٬مٶمٵمٿمؿ ا٬مًټم٥م ٓ يزن ٣مٽمد اهلل ٗمٽمڅمح » :وذم احلدي٨م

شٔمٶمقوف
(1)

 .-ريض اهلل قمٜمٝمام-أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من قمـ أيب ُمقؾمك  

ـْ َ٘مڅمدَّ اهلل ﴿ :٪مق٬مف وَن َٰم ِٙمِر ُيَقادُّ ْٔ ٓ جَتُِد ٪َمْقًٰمڅم ُيڂْمِٰمٽُمقَن ٔمڅِمهلل َوا٬ْمٿَمْقِم ا

 . [55 :اعمج٤مدًم٦م] ﴾ورٟمق٬مف

ْؿ َو٬َمْق ٫َمڅمڀُمقا آَٔمڅمَءُهْؿ َأْو َأْٔمٽمَڅمَءُهْؿ َأْو إِْٙمَقاهَنُْؿ َأْو ﴿ :وٕمتټمڇم أيڇم ٣َمٱِمَٜمَِتُ

ٽمْفُ  َدُهؿ ٔمُِروٍح ٰم  يََمَن َوَأيَّ َؽ ٫َمَتچَم ِّم ٪ُمٻُمقِِبُِؿ اإْلِ
 .﴾ُأو٬َمـئِ

ومٚمام يمت٥م اهلل ذم ىمٚمقهبؿ اإليامن شمٜمٙمروا ًمٚمٙم٤مومريـ سمرب اًمٕم٤معملم  

 . -قمز وضمؾ-وأسمٖمْمقهؿ وقم٤مدوهؿ وىم٤مشمٚمقهؿ سم٠مُمر اهلل 

ـَ آَٰمٽمقا ٓ َٕمتَّ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  َڅم ا٬مَّذي ِخذوا آٔمڅمَء٫ُمؿ َوإِٙمقاڀَمٺُمؿ يڅم َأُّيُّ

ؿ ِٰمٽمٺُمؿ ٩َمځُمو٬مـئَِؽ ُهُؿ  ٌُّقا ا٬مٺُمٸمَر ٣َمَٛم اإليَمِن َوَٰمـ َيَتَقهلَُّ َأو٬مٿِمڅمَء إِِن اٟمَتَح

٪ُمؾ إِن ٫مڅمَن آٔمڅمُؤ٫ُمؿ َوَأٔمٽمڅمُؤ٫ُمؿ َوإِٙمقاڀُمٺُمؿ َوَأزواُٗمٺُمؿ َو٣َمٱمَٜمُٕمٺُمؿ  ا٬مٵّمڅمٚمِقَن 

٩مُتټمقهڅم َوجِتڅمَرٌة َُتٱَمقَن ٫مَ  ـُ َٕمرَوقهَنڅم َأَ٘مچمَّ إ٬َِمٿمٺُمؿ َوَأٰمقاٌل ا٪مَٞمَ
ًڅمَدهڅم َوَٰمًڅم٫مِ

ٔمَّٲمقا َ٘مّتك َيځمِتَ اهلل ٔمځَِمٰمِرِه َواهلل ٓ َُّيِدي  ـَ اهلل ورٟمق٬مف َوِٗمپمڅمٍد ّم َٟمٌٿمٻمِِف ٩َمَٞمَ ِٰم

 . [54ـ50اًمتقسم٦م] ﴾ا٬مٹَمقَم ا٬مٸمڅمِٟمٹم٥مَ 

                                                           

 .(5452), واإلمام مسلم يف صحيحو (4456)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ومٙمٞمػ شم٘مع ُمقدة ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ ًمرضمؾ ضمٕمؾ قمٞمًك رسمف وقمٌده ُمـ دون 

, -قمز وضمؾ-وآظمر ضمٕمؾ قمزيًرا رسمف وقمٌده ُمـ دون اهلل  -قمز وضمؾ-اهلل 

وقمٌد إوصم٤من وإصٜم٤مم واحلج٤مر واًمّمامء اًمٕمٛمٞم٤مء اًمتل ٓ شمٜمٗمع وٓ شميه, 

ويٓمٕمٜمقن ذم ُم٤م ضم٤مء ط ويمٞمػ ي٘مع احل٥م واًمقًمد هلؿ, وهؿ يٙمذسمقن حمٛمدًا 

وُم٤م إًمٞمف ومال  -قمز وضمؾ-ُمـ احلؼ, وم٢مذا مل يٙمـ طمٌؽ وسمٖمْمؽ ًمديـ اهلل  سمف

َـّ ٩مٿِمِف َوَٗمَد » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ظمػم ومٞمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل  ـْ ٫ُم َٖماَلٌث َٰم

څم، َوَأْن حُيچِمَّ اٚمَْرَء َٓ  :َ٘ماَلَوَة اإِليََمنِ  َّڅم ِٟمَقاُُهَ َأْن َيٺُمقَن اهلل ورٟمق٬مف َأَ٘مچمَّ إ٬َِمٿْمِف ِِم

َّٓ هللَِِّ، َوَأْن َيٺْمَرَه َأْن َيٶُمقَد ِّم ا٬مٺُمٸْمِر ٫َمََم َيٺْمَرُه َأْن ُيٹْمَذَف ِّم ا٬مٽمَّڅمرِ حُيِ  شٌُُّف إِ
(1)

ُمتٗمؼ  

 قمٚمٞمف.

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-

          

  

 

 

 

 

 

                                                           

 .(40), واإلمام مسلم يف صحيحو (13)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 [َا ٖٞ ايزميكضاط١ٝ؟ :ايفكض٠ ايغارع١ ٚاألصبعٕٛ]

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُم٤م هل اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؟ :وإرٔمٶمقنا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمدٟمڇم 

 ُم٤م هل اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ - 43

 هل طمٙمؿ اًمِمٕم٥م ٟمٗمًف سمٜمٗمًف, سمٖمػم يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م.  :٩مٹمؾ

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م راضم٧م قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 

ـمري٘م٦م ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٙمٗم٤مر سم٥ًٌم اجلٝمؾ واًمٌٕمد قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وهل 

 ط.أقمداء ديـ رب اًمٕم٤معملم, وـمري٘م٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم 

(1) :وا٬مديټمٹمرا١مٿمڇم
  :يمٚمٛم٦م يقٟم٤مٟمٞم٦م, شمتٙمقن ُمـ ُم٘مٓمٕملم 

 اًمِمٕم٥م. :وُمٕمٜم٤مه٤م شDEMO :ديټمق – 1

 وُمٕمٜم٤مه٤م اًمًٚمٓم٦م. (KRATS) :٪مر١مس – 5

طمٙمؿ اًمِمٕم٥م ) :, وسمتٕمٌػم آظمر(ؾمٚمٓم٦م اًمِمٕم٥م) :وا٬مٺمٻمټمڇم َمټمٻمڇم، ٕمٶمٽمل

 .(ٟمٗمًف سمٜمٗمًف

                                                           

 شرح ىذه الفقرة منسوخ من كتايب األدلة الرضية يف بيان حكم الدميقراطية. (1)
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طمٙمؿ اًمِمٕم٥م سم٤مًمِمٕم٥م سم٠مهن٤م: ش ًمٜمٙمقًمـ»وىمد قمرومٝم٤م اًمريٞمس إُمريٙمل 

 وًمٚمِمٕم٥م.

واًمديٛم٘مراـمٞم٦م, هل اعمذه٥م اًمذي يرضمع أهؾ اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إمم 

 اإلرادة اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م.

يِمػم ُمٗمٝمقم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م إمم ٟمًؼ ؾمٞم٤مد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ:  وىم٤مل أمحد

 اعمحٙمقُملم وشم٘مٌٚمٝمؿ ًمف.ىم٤ميؿ قمغم ُمٌدأ مم٤مرؾم٦م احلٙمؿ ُمـ ظمالل ُمقاوم٘م٦م 

وُمـ هذه اعمقاوم٘م٦م شمًتٛمد احلٙمقُم٦م ذقمٞمتٝم٤م, وسم٤مًمت٤مزم شمّمٌح اًمديٛم٘مراـمٞم٦م 

٤ًٌم ومٚمًٗمًٞم٤م, وٟمٔم٤مًُم٤م شمٓمٌٞم٘مًٞم٤م ًمٚمحٙمؿ, ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ومٝمل يمٜمٔم٤مم ومٚمًٗمل  ُمذه

أن إُم٦م هل ُمّمدر اًمًٚمٓم٦م واًم٘مقة, وإرادهت٤م ُمٜمٌع اًمًٞم٤مدة وُمّمدره٤م  :شمٕمٜمل

ة ذقمٞم٦م إٓ إذا اٟمٌٕمث٧م ُمـ إرادة إُم٦م, ذم اًمدوًم٦م, وٓ شمٙمقن هذه اًمًٞم٤مد

 واؾمتٜمدت إًمٞمٝم٤م.

وهل يمٜمٔم٤مم طمٙمؿ شمٙمٗمؾ احل٘مقق واحلري٤مت اًمٗمردي٦م, وسم٤مًمت٤مزم يّمٌح 

اًمِمٙمؾ اًمديٛم٘مراـمل ًمٚمحٙمؿ ـمري٘م٦م طمٞم٤مة, وـمري٘م٦م ًمٚمٜمٔمر إمم إؿمٞم٤مء 

 هاواًمِمٕمقر دم٤مه اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واعمجتٛمع واًمًٚمقك اإلٟم٤ًمين. 
(1)

. 

                                                           

 .(32)ص شالدميقراطية يف اليمن»من  (1)
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هؾ دمد ذم شمٕمريػ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م إؿم٤مرة إمم اًمٕمٛمؾ  :٩مڅمڀمٵمر أٙمل اٚمًٻمؿ

أم ٟمٔمرهت٤م إمم إرادة إُم٦م واحلري٦م  -قمز وضمؾ-سمديـ اإلؾمالم, واًمتٕمٌد هلل 

 اًمٗمردي٦م, وًمق يم٤مٟم٧م ذم اًمنمك واًمزٟم٤م, وٟمحق ذًمؽ.

 :ٔمٿمڅمن ڀمٱمځمِتڅم

ومٙمرت اًمديٛم٘مراـمٞم٦م فمٝمرت ىمٌؾ اعمٞمالد ُمـ أٟم٤مس ُمٚمحديـ وومالؾمٗم٦م 

 شم٤ميٝملم, طمٞم٨م ؿمٝمدت ُمديٜمتل أصمٞمٜم٤م وإؾمؼماط اًمٞمقٟم٤مٟمٞمتلم شمٓمٌٞمؼ هذه اًمٗمٙمرة, 

إن ُمّمدر اًمًٞم٤مدة هق اإلرادة اعمتحدة  :و٪مد ٣مٝم ٣مٽمپمڅم أ٩مال١مقن ٔمٹمق٬مف

 ًمٚمٛمديٜم٦م, أي اًمِمٕم٥م. 

  :إهن٤م صمالث :ذم طملم ووع أرؾمٓمق أٟمقاع احلٙمقُم٤مت وم٘م٤مل

 ُمٚمٙمٞم٦م, وأرؾمت٘مراـمٞم٦م, ومجٝمقري٦م. 

 أي, يتقمم اًمِمٕم٥م زُم٤مم أُمقره سمٜمٗمًف.

صمؿ اٟمدصمرت سمٕمد ذًمؽ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م, وقم٤مؿم٧م أوروسم٤م حت٧م ٟمٔم٤مم اإلىمٓم٤مع 

ًم٘مرون ـمقيٚم٦م, صمؿ فمٝمرت ُمـ ضمديد طمٞم٨ُم ًمٕم٧ٌم إيدي اًمٞمٝمقدي٦م سمجد قمغم 

 .شسم٤معم٤مؾمقٟمٞم٦م»فمٝمقره٤م حت٧م ؿمٕم٤مر ُم٤م يًٛمك 

 ون إطمرار.ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٌٜم٤مؤ :واٚمڅمٟمقڀمٿمڇم 
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ُمٜمٔمٛم٦م هيقدي٦م هي٦م هداُم٦م إره٤مسمٞم٦م هم٤مُمْم٦م, حمٙمٛم٦م  :وهل ّم آصٴمالح

اًمتٜمٔمٞمؿ, هتدف إمم وامن ؾمٞمٓمرة اًمٞمٝمقد قمغم اًمٕم٤ممل, وشمدقمق إمم اإلحل٤مد 

 واإلسم٤مطمٞم٦م واًمٗم٤ًمد. 

, ضمؾ (ُم٤ًمواة, إٟم٤ًمٟمٞم٦م –إظم٤مء  –طمري٦م ) :وٕمتًٞم َتڈم ٠مٶمڅمرات ٙمدا٣مڇم

اًمٕم٤ممل, ُمـ يقصم٘مٝمؿ قمٝمًدا سمحٗمظ أقمْم٤ميٝم٤م ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اعمرُمقىم٦م ذم 

 إهار.

وي٘مٞمٛمقن ُم٤م يًٛمك سم٤معمح٤مومؾ ًمٚمتجٛمع واًمتخٓمٞمط واًمتٙمٚمٞمػ سم٤معمٝم٤مم, 

قمقن, وشمتخذ اعمقصقًمٞم٦م  متٝمٞمًدا ًمت٠مؾمٞمس مجٝمقري٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م قم٤معمٞم٦م, يمام يده

 واًمٜمٗمٕمٞم٦م أؾم٤مؾًم٤م ًمتح٘مٞمؼ أهمراوٝم٤م ذم شمٙمقيـ طمٙمقُم٦م ٓ ديٜمٞم٦م قم٤معمٞم٦م.

  :ٔمٿمڅمن أهداف اٚمڅمٟمقڀمٿمڇم

 . (اًمديـ هلل واًمقـمـ ًمٚمجٛمٞمع)اًم٘مْم٤مء قمغم مجٞمع إدي٤من حت٧م ؿمٕم٤مر  -1

 شمٙمقيـ مجٝمقري٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م ٓ ديٜمٞم٦م قم٤معمٞم٦م ومقوقي٦م. -5

 ضمٕمؾ اعم٤مؾمقٟمٞم٦م ؾمٞمدة إطمزاب. -0

 اًم٘مْم٤مء قمغم إظمالق. -4

 ٟمنم اإلسم٤مطمٞم٦م وآٟمحالل. -2

 إؾم٘م٤مط احلٙمقُم٤مت اًمنمقمٞم٦م. -3

 اًمٗمتٜم٦م. شمًٚمٞمح اًمِمٕمقب اعمتّم٤مرقم٦م إلؿمٕم٤مل ٟم٤مر -4
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دور يمٌػم ذم اًمدقمقة إمم ُم٤ٌمدئ  شضمقن ًمقك»ويم٤من ًمٚمٛمٗمٙمر اإلٟمجٚمٞمزي 

اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم ود اًمًٚمٓم٤من اعمٓمٚمؼ ًمٚمٛمٚمقك, وشم٠مصمػمه 

 شومقًمتػم»اًمٙمٌػم ذم اعمٗمٙمريـ قم٤مُم٦م, ظمالل اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم ظم٤مص٦م, 

ٗمٙمريـ ُمـ اعمٗمٙمريـ اًمٗمرٟمًٞملم أدى فمٝمقر ه١مٓء اعم شروؾمق»و شُمٜمتًٞمٙمر»و

م, وشم٘مرير ُمٌدأ 1443إمم ىمٞم٤مم اًمثقرة اإلُمريٙمٞم٦م, وإقمالن آؾمت٘مالل قم٤مم 

 احل٘مقق واحلري٤مت ًمألومراد. 

م, 1355م وقم٤مم 1346قم٤مم وىم٤مُم٧م ىمٌؾ ذًمؽ اًمثقرة اإلٟمجٚمٞمزي٦م: 

 م اًمتل أرؾم٧م اًمٜمٔم٤مم اًمؼمعم٤مين.1356وأقمٚمٜم٧م وصمٞم٘م٦م احل٘مقق ؾمٜم٦م 

ٞم٤مم اًمثقرة اإلٟمجٚمٞمزي٦م وىم[روؾمق]ويم٤من ًمتٕم٤مًمٞمؿ دقم٤مة اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ظم٤مص٦م 

وسمٕمده٤م إُمريٙمٞم٦م وسمداي٦م اعمٜم٤مداة هب٤م ذم اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م, حت٧م ؿمٕم٤مر احلري٦م, 

اإلظم٤مء, اعم٤ًموة. صمؿ سمٚمقرت ذًمؽ ذم إـم٤مر ىم٤مٟمقين ُمٚمزم, ويم٤من ذًمؽ ذم إقمالن 

إُم٦م ), طمٞم٨م ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م (م1456)احل٘مقق اًمٗمرٟمز اًمّم٤مدر قم٤مم 

ويمؾ ؿمخص يتقمم احلٙمؿ إٟمام يًتٛمد ؾمٚمٓمتف ُمّمدر اًمًٞم٤مدة وُمًتقدقمٝم٤م 

 .(ُمٜمٝم٤م

ومٜمص قمغم أن ), (م1461)صمؿ سم٨ّم ذم اًمدؾمتقر اًمٗمرٟمز اًمّم٤مدر قم٤مم 

اًمًٞم٤مدة ُمٚمؽ ًمألُم٦م, وٓ شم٘مٌؾ اًمتجزي٦م وٓ اًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م وٓ اًمتٛمٚمؽ 

 سم٤مًمت٘م٤مدم.
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أن اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م, وُمـ ىمٌٚمٝم٤م إُمريٙمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م  :٩متٻمخص ٰمـ هذا

ديٛم٘مراـمل اًمذي ٟم٤مدى سمف اعمٗمٙمرون إمم ُمٌدأ ووٕمل ُمٓمٌؼ ٟم٘مٚم٧م اعمٌدأ اًم

 سم٤مًمٗمٕمؾ, وُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم دؾم٤مشمػم احلٙمؿ اعمختٚمٗم٦م.

صمؿ اٟمتنمت ومٙمرة اًمديٛم٘مراـمٞم٦م سملم اًمدول اًمٕم٤معمٞم٦م, ومجٞمٕمٝمؿ اؾمت٘مقه٤م ُمـ 

 ومرٟم٤ًم. 

سمؾ ىمد أٟمخرط ذم هذه آؾمتج٤مسم٦م يمثػم ُمـ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م, واهلل 

 اعمًتٕم٤من.

مم٤م شم٘مدم دمد أن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ـمريؼ ووٕمف اًمٙمٗم٤مر ُمـ  :٩متځمٰمؾ و٩مٹمؽ اهلل

اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمالطمدة وضمٕمٚمقا احلٙمؿ واًمًٚمٓم٦م ًمٚمِمٕم٥م, وشمٜم٤مؾمقا 

َوَٰمڅم ﴿ :ًمٌٕمدهؿ قمـ اًمديـ أن احلٙمؿ هلل ضمؾ وقمز, يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ٍء ٩َمُحٺْمټُمُف إ٦َِم اهلل  ـْ َرْ  . [13:اًمِمقرى﴾ ]اْٙمَتٻَمٸْمُتْؿ ٩مٿِمِف ِٰم

َّٓ هللِِ﴿ :ؾمٌح٤مٟمفوىم٤مل   . [24:إٟمٕم٤مم] ﴾إِِن اُْلٺْمُؿ إِ

ْ حَيْٺُمْؿ ٔمََِم َأڀْمَزَل اهلل ٩َمځُمو٬َمِئَؽ ُهُؿ ا٬مٺَمڅم٩مُِرونَ ﴿ :وىم٤مل أيًْم٤م ـْ مَل  ﴾َوَٰم

 . [44:اعم٤ميدة]

ٺُمْؿ ٔمََِم َأڀْمَزَل اهلل ٩َمځُمو٬َمئَِؽ ُهُؿ ا٬مٵمَّڅمٚمُِقنَ ﴿ :وىم٤مل ـْ مَلْ حَيْ  .[42:اعم٤ميدة] ﴾َوَٰم

 .[44:اعم٤ميدة] ﴾ـْ مَلْ حَيْٺُمْؿ ٔمََِم َأڀْمَزَل اهلل ٩َمځُمو٬َمئَِؽ ُهُؿ ا٬مٸَمڅمِٟمٹُمقنَ َوٰمَ :﴿وىم٤مل
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ومٜمحـ قمٌٞمد اهلل, واًمٙمقن ُمٚمؽ اهلل يًػمه يمٞمػ يِم٤مء, ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمًػم قمغم 

 ُم٤م حيٌف ويرو٤مه, وٟمجتٜم٥م ُم٤م يٌٖمْمف وي٠مسم٤مه.

  :ٔمٿمڅمن ٰمٌڅمدئ ا٬مديټمٹمرا١مٿمڇم

 :وًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م ُم٤ٌمدئ وأؾمس شمًػم قمٚمٞمٝم٤م

ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن اًمًٞم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م هلل قمز وضمؾ, ومٕمٜمد أن ؾمٞم٤مدة إُم٦م,  -1

 شاًمًٞمد اهلل» :ي٤م ؾمٞمدٟم٤م, ىم٤مل :ىم٤مًمقا ًمَرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ 

ومٝمق اًمذي طم٘مف أن يٓم٤مع ومال يٕمَم, ويِمٙمر ومال يٙمٗمر, ويذيمر ومال يٜمًك, 

 ه, واًمٙمقن ُمٚمٙمف.وهق اًمًٞمد اًمٙم٤مُمؾ ًمف احلٛمد, وٟمحـ قمٌٞمد

 احلٙمقُم٦م اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م.  -5

أن احلٙمقُم٤مت يِمٙمٚمٝم٤م ويقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م اعمٜمتخ٦ٌم "وُمٕمٜم٤مه٤م: 

 ."ُمـ ىمٌؾ اًمِمٕم٥م

 ومّمؾ اًمًٚمٓم٤مت.  -0

 . "وهل اًمتل شمًـ اًم٘مقاٟملم"شمنميٕمٞم٦م: 

 . "وهل اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٗمٞمذ هذه اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م"شمٜمٗمٞمذي٦م: 

 ."سملم اعمتخ٤مصٛملم هبذه اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦موهل اًمتل شمٗمّمؾ "ىمْم٤ميٞم٦م: 

 قمٚمق اًمدؾمتقر اًمقوٕمل.  -4
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أن ٓ صقت يٕمٚمق ومقق اًمدؾمتقر, وًمق يم٤من يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م وُمٕمٜمك هذا: 

 َرؾُمقل اهلل َصغمه اهلل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ.

 احل٘مقق اًمٗمردي٦م, أو احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م.  -2

واًمٗمٕمؾ واًم٘مقل ُم٤م مل يتٕم٤مرض ُمع طمؼ سمٛمٕمٜمك أن يمؾ ومرد ًمف طمري٦م اًمديـ 

 همػمه.

 شمٕمدد إطمزاب, واًمٓمقايػ.  -3

ـَ ﴿ :-قمز وضمؾ-ىم٤مل اهلل  -قمز وضمؾ-خم٤مًمٗملم أُمر اهلل  َٓ َٕمٺُمقڀُمقا ِٰم َو

٫م٥َِم  ٪ُمقا ِديٽمَپُمْؿ َو٫َمڅمڀُمقا ٠ِمٿَمٶًمڅم ٫ُمؾُّ ِ٘مْزٍب ٔمََِم ٬َمَدُّْيِْؿ  اٚم٧ُْْمِ ـَ ٩َمرَّ ـَ ا٬مَِّذي ِٰم

 .[05 ,01 :اًمروم] ﴾٩َمِرُ٘مقنَ 

 ويمٚمٝم٤م ُم٤ٌمدئ شمتٕم٤مرض ُمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

أهن٤م شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل  :وٕمٶمّرف ا٬مًٿمڅمدة ٣مٽمد أصحڅمب ا٬مديټمٹمرا١مٿمڇم

متٚمؽ طمؼ اًمتنميع وٓ شمٕمرف سمج٤مٟمٌٝم٤م أو ومقىمٝم٤م شمٜمٔمٞمؿ, ومٝمل ؾمٚمٓم٦م شمًٛمقا 

ومقق اجلٛمٞمع, وشمٗمرض ٟمٗمًٝم٤م قمغم اجلٛمٞمع سمام متٚمؽ ُمـ ؾمٚمٓم٦م إُمر واًمٜمٝمل 

 اًمٕمٚمٞم٤م.

هذه اجلٛمٚم٦م, اًمًٚمٓم٦م ًمٚمِمٕم٥م, ٓ يِمؽ سم٠من اًمٜمٔم٤مم  :ٰمٶمٽمڅموٰمـ ٕمٲمقر 

اًمديٛم٘مراـمل, ٟمٔم٤مم إحل٤مدي ضم٤مهكم, ٓ يّمٚمح ًمٚمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م, اًمتل شم١مُمـ 
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َأإ٬َِمٌف َٰمَع اهللِ َٕمٶَمڅم٦َم اهللُ ٣َمَمَّ ﴿ :سم٤مًمقطمل اعمٜمزل ُمـ اهلل قمز وضمؾ, ىم٤مل شمٕم٤ممم

٫ُمقنَ   . [30:اًمٜمٛمؾ﴾ ]ُي٧ْمِ

قد واًمٜمّم٤مرى ذم أوروسم٤م قمٜمد أن أره٘مٝمؿ ضم٤مءت ُمـ اًمٞمٝم :وڀمٵمريڇم ا٬مًٿمڅمدة

طمٙم٤مُمٝمؿ اًمذيـ حيٙمٛمقن سمديٜمٝمؿ اعمحرف اعمٌدل, ومجٕمؾ اعمٚمقك اًمًٞم٤مدة هلؿ, 

 وضمٕمؾ اًمٜم٤مىمٛمقن قمٚمٞمٝمؿ اًمًٞم٤مدة, ًمٚمِمٕم٥م. 

أُم٤م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٘مد سملم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم احل٘مقق اًمتل قمغم 

 احلٙم٤مم واعمحٙمقُملم.

ومال يٜم٤مزع ضمؾ وقمز ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف, إذ ًمف  ٕمٶمڅم٦م،٩مڅم٬مًٿمڅمدة اٚمٴمٻمٹمڇم ّم ديٽمٽمڅم هلل 

ـْ َٕمٱَمڅمُء ﴿ :اخلٚمؼ وإُمر, ىم٤مل شمٕم٤ممم ٪ُمِؾ ا٬مٻمپُمؿَّ َٰمڅم٬مَِؽ اٚمُٻْمِؽ ُٕمڂْمِت اٚمُٻْمَؽ َٰم

َؽ ٣َمَٛم  ـْ َٕمٱَمڅمُء ٔمٿَِمِدَك اَْلْٜمُ إڀِمَّ ـْ َٕمٱَمڅمُء َوُٕمِذلُّ َٰم ـْ َٕمٱَمڅمُء َوُٕمٶِمزُّ َٰم َّ َوَٕمٽمِْزُع اٚمُٻْمَؽ ِِم

ٍء ٪مَ   . [53:آل قمٛمران] ﴾ِديرٌ ٫ُمؾ  َرْ

 :وديـ ا٬مديټمٹمرا١مٿم٥م -٣مز وٗمؾ  -ا٬مٸمروق ٔم٥م ديـ اهلل 

ـٌ يًػم قمٚمٞمف أصح٤مسمف حيؾ هلؿ وحيرم, وي٠مُمر ويٜمٝمل, وهؿ  اًمديٛم٘مراـمٞم٦م دي

 حي٤موًمقن اًمٕمٛمؾ سمف واًمدقمقة إًمٞمف ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل.

 :وإًمٞمؽ اًمٗمروق اجلٚمٞم٦م سملم ديـ اهلل قمز وضمؾ وديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم

 ديـ اهلل قمز وضمؾ يدقمق اًمٜم٤مس إمم إومراد اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمدة. -1
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وديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم يدقمق اًمٜم٤مس إمم طمري٦م آقمت٘م٤مد, ومال ومرق قمٜمدهؿ سملم 

 قم٤ٌمدة اهلل قمز وضمؾ وسملم قم٤ٌمدة اًمقصمـ واًمّمٜمؿ.

 ديـ اهلل قمز وضمؾ يدقمق إمم حتٙمٞمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. -5

ٙمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٌنم, سمٞمٜمام ديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم يدقمق إمم احل

 وإن يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م اعمح٤مدة هلل وًمرؾمقًمف َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ.

 ديـ اهلل قمز وضمؾ ُمـ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم حمٗمقظ حيٗمٔمف. -0

سمٞمٜمام ديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم ٟمت٤مج ٕومٙم٤مر اًمٗمالؾمٗم٦م واعمالطمدة وُمٜمٙمري 

 يٜملم وهمػمهؿ.اًمٌٕم٨م, ُمـ اًمِمٞمققمٞملم واًمالد

 ديـ اهلل قمز وضمؾ يدقمق إمم ُمٙم٤مرم إظمالق واًمٌٕمد قمـ ؾمٗم٤مؾمٗمٝم٤م. -4

 سمٞمٜمام ديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم يدقمق إمم ؾمٗم٤مؾمػ إظمالق واخلٜم٤م واًمٗمجقر.

ديـ اهلل قمز وضمؾ طمد ًمٚمٜم٤مس طمدوًدا وأوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ قمدم خم٤مًمٗمتٝم٤م,  -2

 وومٞمٝم٤م صالح ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ وآظمرهتؿ.

ضمٕمؾ ًمٚمٗمرد احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م مم٤م ضمٕمؾ اًمٜم٤مس سمٞمٜمام ديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم 

 يم٤مًمٌٝم٤ميؿ, ٓ يتقرقمقن قمـ سم٤مـمؾ ومٕمٚمقه, ويم٠مهنؿ همػم ُمٙمٚمٗملم.

م اعمرأة, وأُمره٤م سم٤محلِمٛم٦م واًمٕمٗم٦م. -3  ديـ اهلل قمز وضمؾ يمره

سمٞمٜمام ديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم أه٤من اعمرأة, ودقم٤مه٤م إمم اخلٜم٤م واًمٗمجقر واًمتحٚمؾ 

 واًمًٗمقر.
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-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-هلل وًمرؾمقًمف  ديـ اهلل قمز وضمؾ اًمٕمزة ومٞمف -4

 وًمٚمٛم١مُمٜملم.

سمٞمٜمام ديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم اًمٕمزة ومٞمف ًمٚمٕمٚمامٟمٞملم وآؿمؽمايمٞملم واًمٕمّم٤مة, وُمـ 

 يم٤من قمـ ذقم٦م اهلل ُمـ اعمتٛمرديـ.

ديـ اهلل قمز وضمؾ ضمٕمؾ اًم٘مقاُم٦م ًمٚمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء ذم اًمقٓي٤مت  -5

 اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م واًمٌٞم٧م, إمم همػم ذًمؽ.

ٛم٘مراـمٞملم رومع اعمرأة ومقق ىمدره٤م, ودقم٤م إمم ىمقاُمتٝم٤م قمغم سمٞمٜمام ديـ اًمدي

اًمرضم٤مل, وشمقًمٞمتٝم٤م اًمقٓي٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م, وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغمه اهلُل 

. أظمرضمف اًمٌخ٤مري شًمـ يٗمٚمح ىمقم وًّمق أُمرهؿ اُمرأة]» :قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ 

 [.-ريض اهلل قمٜمف-قمـ أيب سمٙمرة 

 اإلؾمالم اًمذي ومٞمف يمؾ ظمػم. ديـ اهلل قمز وضمؾ هق -6

سمٞمٜمام ديـ اًمديٛم٘مراـمٞملم طمرب قمغم اإلؾمالم وأهٚمف, وهذا هق اهلدف 

اًمذي ُمـ أضمٚمف أؾمًٝم٤م اعم٤مؾمٜمٞمقن اًمٞمٝمقد, ودقمقا إًمٞمٝم٤م, وقمٔمٛمقا ؿم٠مهن٤م, 

 وزيٜمقه٤م سم٤مًمِمٕم٤مرات اجلقوم٤مء.

ومٞم٤م أُم٦م اإلؾمالم اشم٘مقا اهلل وقمقدوا إمم يمت٤مب رسمٙمؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ, إن أردشمؿ 

 ١مدد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.اًمٕمزة واًمً
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وأؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ سمٛمٜمّف ويمرُمف أن يٌٍم اعمًٚمٛملم سمديٜمٝمؿ, ويردهؿ إمم 

 ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ, وأن يذل اًمٙم٤مومريـ وخيذهلؿ, إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير.

وىمد شمٙمٚمٛم٧م قمـ هذا اًمٓم٤مهمقت سم٠موؾمع مم٤م ذيمر ذم يمت٤ميب إدًم٦م  ☜

 اًمروٞم٦م ذم طمٙمؿ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م.
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 [َا حهِ ايزميٛقضاط١ٝ؟ :ايفكض٠ ايغابع١ ٚاألصبعٕٛ]

 :٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُم٤م طمٙمؿ اًمديٛمقىمراـمٞم٦م؟ :ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمٔمٶمڇم وإرٔمٶمقن

 ُم٤م طمٙمٛمٝم٤م؟  :٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ - 44

 هل ذك أيمؼم. :٩مٹمؾ

ٓه هللِهِ: ﴿-شمٕم٤مممىمقل اهلل  :وا٬مد٬مٿمؾ  . [43 :يقؾمػ﴾ ]إِِن احْلُْٙمُؿ إِ

ُك ِّم ُ٘مٺْمټِمِف َأَ٘مًد َوٓ ﴿ :و٪مق٬مف  . [53 :اًمٙمٝمػ﴾ ]اُي٧ْمِ

  :الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ظمٓمر اقمت٘م٤مد اًمديٛم٘مراـمٞم٦م, وىمد سمقب 

, عم٤م شم٘مدم ُمـ (اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يمٗمر) :ذم سمٕمض يمتٌف -رمحف اهلل-اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ 

 ضمٕمؾ اًمًٞم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمِمٕم٥م وهمػم ذًمؽ. 

اعمٗم٤مؾمد اًمتل شمّمدر قمـ اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م اًمتل هل أؾمس وٟمذيمر هٜم٤م سمٕمض 

 :اًمٜمٔم٤مم اًمديٛم٘مراـمل ومٛمٜمٝم٤م

هذه اعمج٤مًمس هل٤م صٗم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم اًمتنميع, ومٚمٝم٤م أن  -1

شمنمع, سمدون اًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وسمام أن هل٤م هذه آؾمت٘مالًمٞم٦م وم٘مد 

 .-ْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ َصغمه اهللُ قَمٚمَ -شمنمع ُم٤م طمرم اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف 
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اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م سمام أن هل٤م آؾمت٘مالًمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م واعمٓمٚم٘م٦م ذم اًمتنميع,  -5

وم٘مد ي٘مدم هل٤م طمٙمؿ اهلل قمز وضمؾ, يمتحريؿ اخلٛمر, ومتٜم٤مىمِمف يمرأي, ورسمام 

 أىمرشمف, ورسمام أوىمٗمتف, ورسمام ردشمف, ومٝمؾ سمٕمد هذا ُمـ والل, اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ.

ٛم٘مراـمٞم٦م حت٤مرب ذع اهلل, وشمّمقت وده, ومرسمام اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م اًمدي -0

 ضمقزت اًمنمك واًمٗم٤ًمد, إمم همػم ذًمؽ.

 اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م ُمرضمٕمٞمتٝم٤م اًمدؾم٤مشمػم اًمقوٕمٞم٦م, ٓ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. -4

ومٌٝمذا شمٕمٚمؿ ظمٓمر ُم٤م قمٚمٞمف اًمديٛم٘مراـمٞمقن ُمـ حم٤مرسم٦م ًمنمع اهلل قمز وضمؾ, 

 :ضمؾ, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممموحت٤ميمؿ إمم همػم اهلل قمز وضمؾ, وشمنميع مل ينمقمف اهلل قمز و

ٌْٷُمقنَ ﴿  . [23:اعم٤ميدة﴾ ]َأ٩َمُحٺْمَؿ اجَلڅمِهٻمٿِمَّڇِم َي

ْ َيځْمَذْن ٔمِِف اهللُ ﴿ :وىم٤مل ـِ َٰمڅم مَل ي ـَ ا٬مد  ْؿ ِٰم ٣ُمقا هَلُ ٫َمڅمُء َذَ ْؿ ُذَ  ﴾َأْم هَلُ

 . [51:اًمِمقرى]

ـْ َٕمتٌَّٶُِمقڀَمڅم ﴿ :وىم٤مل ٬ُمقا ٫َمالَم اهللِ ٪ُمْؾ ٬َم ٌَد  ـْ ُيِريُدوَن َأْن ُي ٫َمَذ٬مٺُِمْؿ ٪َمڅمَل اهللُ ِٰم

ٌُْؾ   .[12:اًمٗمتح] ﴾٪َم

ټُمقَك ٩مٿِمََم ٠َمَجَر َٔمٿْمٽمَپُمْؿ ُٖمؿَّ ٓ ََيُِدوا ﴿ :وىم٤مل ٩َمال َوَرٔم َؽ ٓ ُيڂْمِٰمٽمُقَن َ٘متَّك حُيَٺم 

ٻمٿِمًَم  ًْ ٻم ټُمقا َٕم ًَ َّڅم ٪َمٳَمٿْمڈَم َوُي پِمْؿ َ٘مَرًٗمڅم ِِم
ًِ  . [32:اًمٜم٤ًمء﴾ ]ِّم َأڀْمٸُم
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سمٞمٜمام دمد أن اًمديـ اإلؾمالُمل ي٘مرر أن اًمتنميع طمؼ هلل قمز وضمؾ, ومٝمق  

اًمقاطمد إطمد اًمٕم٤ممل سمام يّمٚمح ًمٚمخٚمؼ أمجع, وًم٘مد أرؾمؾ اًمرؾمؾ وأٟمزل 

 اًمٙمت٥م وذع اًمنمايع, ًمٞمٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل قمز وضمؾ.

وأُمر رؾمقًمف َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ أن حيٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سمنمقمف 

څم َأڀْمَز٬ْمٽمَڅم إ٬َِمٿْمَؽ ا٬مٺمَِتڅمَب ٔمڅِمَْلؼ  ٬مَِتْحٺُمَؿ َٔم٥ْمَ ا٬مٽمَّڅمِس ٔمََِم َأَراَك اهللُ﴿ :ي٘مقل ﴾ إڀِمَّ

 . [132:اًمٜم٤ًمء]

 .[46 :اعم٤ميدة﴾ ]َوَأِن اْ٘مٺُمْؿ َٔمٿْمٽمَپُمْؿ ٔمََِم َأڀْمَزَل اهللُ﴿ :وىم٤مل

سمٞمٜمام اًمٜمٔم٤مم اًمديٛم٘مراـمل اًمٔم٤ممل يدقمق اًمِمٕم٥م إمم اظمتٞم٤مر ممثٚملم هلؿ, صمؿ 

ينمع اعمٛمثٚمقن اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م, ومٞمًػم اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م, ويٕمٛمٚمقن هب٤م, 

 ويٓمٌ٘مقهن٤م.

وىمد ذم اهلل قمز وضمؾ أهؾ اًمٙمت٤مب طمٞم٧م اختذوا قمٚماميٝمؿ أرسم٤مسًم٤م ُمـ دون 

ـْ ُدوِن اهللِ﴿ :اهلل, ىم٤مل شمٕم٤ممم ٌَڅمهَنُْؿ َأْرَٔمڅمًٔمڅم ِٰم ٌَڅمَرُهْؿ َوُرْه ُذوا َأْ٘م َ ﴾ اُتَّ

 . [01:اًمتقسم٦م]

طمٞم٨م أـم٤مقمقهؿ ذم  :-رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م  -أمـ ٕمٿمټمٿمڇم  ٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم

 هاحتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل, وحتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل. 

واًمديٛم٘مراـمٞمقن ضمٕمٚمقا اًمتنميع ًمٚمِمٕم٥م يمام ضمٕمؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

 اًمتنميع ٕطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ.
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  :ٔمٿمڅمن اٚمخڅم٬مٸمڅمت ا٬متل ٕمرٕمٺمچم ٰمـ ٪مٌؾ ا٬مٽمٿمڅمٔمٿم٥م ّم ا٬متق٘مٿمد 

  ش:احلٙمؿ» :أؾمامء اهلل قمز وضمؾ احلًٜمكأن ُمـ ط وىمد أظمؼم اًمٜمٌل 

إن اهلل هق اْلٺمؿ » :قمٜمد أمحد-ريض اهلل قمٜمف-يمام ذم طمدي٨م أيب ذيح 

 . شإ٬مٿمف اْلٺمؿ

ٺْمټِمفِ ﴿ :وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم چَم ِْلُ ٺُمُؿ ٓ ُٰمٶَمٹم   .[41:اًمرقمد﴾ ]َواهللُ حَيْ

ٺُمُؿ إِنَّ اهللَ ﴿ :وُمـ صٗم٤مشمف اًمٕمكم أٟمف حيٙمؿ سملم قم٤ٌمده, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم حَيْ

َتٻمٸُِمقنَ   .[0:اًمزُمر﴾ ]َٔمٿْمٽمَپُمْؿ ِّم َٰمڅم ُهْؿ ٩مٿِمِف ََيْ

وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ُمٜمٙمًرا قمغم يمٗم٤مر ىمريش قمٜمد أن ـمٚمٌقا ُمـ ٟمٌٞمف اًمتح٤ميمؿ 

 .[114:إٟمٕم٤مم﴾ ]َأ٩َمٷَمْٜمَ اهللِ َأْٔمَتٷِمل َ٘مٺَمًَم ﴿ :إمم همػم ذع اهلل قمز وضمؾ

ىمؾ هلؿ ي٤م حمٛمد يمٞمػ أوؾ وأسمتٖمل  :٪مڅمل ا٬مٱمق٫مڅمين ّم ٕمٸمًٜم هذه أيڇم

همػم اهلل طمٙماًم, واحلََٙمؿ أسمٚمغ ُمـ احل٤ميمؿ, يمام شم٘مرر ذم ُمثؾ هذه اًمّمٗم٦م اعمِمت٘م٦م. 

أُمره ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ـمٚمٌقه ُمٜمف ُمـ أن ُيٕمؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ 

 هاطمٙماًم ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف. 

شمقطمٞمد  أي خمرج ُمـ اعمٚم٦م, وذيمٝم٤م ذمش: وم٘مؾ: هل ذك أيمؼم» :٪مق٬مف

 -ىم٤مل اهللإؾمامء واًمّمٗم٤مت وذم إًمقهٞم٦م قمغم ُم٤م شم٘مدم ومٝمل شمْم٤مد طمٙمؿ اهلل 

څم٫مټِِم٥مَ  اهللَا٬َمٿْمَس : ﴿-قمز وضمؾ  . [5:اًمتلم﴾ ]ٔمځَِمْ٘مٺَمِؿ اْْلَ
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شإِنه اهللهَ ُهَق احْلََٙمُؿ, َوإًَِمْٞمِف احْلُْٙمؿُ » :وذم احلدي٨م
(1)

, أظمرضمف أسمق داود قمـ 

  .-ريض اهلل قمٜمف-أيب ذيخ 

َّٓ هلِلَِّ : ﴿-شمٕم٤مممىمقل اهلل  :وا٬مد٬مٿمؾ» :٪مق٬مف ٺْمُؿ إِ   [ش:43 :يقؾمػ] ﴾إِِن اْْلُ

 ٤موأظمرويً  ٤مدٟمٞمقيً  ٤موسم٤مـمٜمً  اأي احلٙمؿ اًمنمقمل اعمقاومؼ عمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد فم٤مهرً 

 هق طمٙمؿ اهلل ومٞمج٥م أن ي٠مظمذ اًمٕم٤ٌمد سمف. 

ْ حَيْٺُمؿ ٔمََِم َأڀمَزَل : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللوىمد  ٩َمځُمو٬َمَٰئَِؽ ُهُؿ  اهللَوَٰمـ ملَّ

 . [44:اعم٤ميدة﴾ ]ا٬ْمٺَمڅم٩مُِرونَ 

ْ حَيْٺُمؿ ٔمََِم َأڀمَزَل : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو ٩َمځُمو٬َمَٰئَِؽ ُهُؿ  اهللَوَٰمـ ملَّ

 .﴾ا٬مٵمَّڅمٚمُِقنَ 

ْ حَيْٺُمؿ ٔمََِم َأڀمَزَل : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو ٩َمځُمو٬َمَٰئَِؽ ُهُؿ  اهللَوَٰمـ ملَّ

, قمغم شمٗمّمٞمؾ ُمٕمٚمقم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من إصؾ ذم احلٙمؿ سمٖمػم ﴾ا٬ْمٸَمڅمِٟمٹُمقنَ 

 :أٟمف يمٗمر دون يمٗمر إٓ ذم طم٤مٓت -قمز وضمؾ -اهللُم٤م أٟمزل 

 إذا يم٤من يٕمت٘مد أن طمٙمؿ اهلل ٓ يّمٚمح هلذا اًمزُمـ. :إول

 إذا يم٤من يٕمت٘مد أن طمٙمؿ همػم اهلل يمحٙمؿ اهلل أو أطمًـ.  :ا٬مثڅمين

ُك ِّم ُ٘مٺمْ ﴿ :و٪مق٬مف» :٪مق٬مف   :ش[53﴾ ]اًمٙمٝمػ: ټِمِف َأَ٘مًداَوٓ ُي٧ْمِ

                                                           

(, وىو يف الصحيح ادلسند 2054, واإلمام النسائي يف سننو )(4622)خرجو اإلمام أبو داود يف سننو أ (1)
 (, وقال فيو: ىذا حديث حسن.  1151لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم )
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أي طمٙمٛمف اًم٘مدري واًمنمقمل وىمد أٟمزل أطمٙم٤مُمف ذم اًم٘مرآن وأوطم٤مه٤م إمم 

 يمام ذم صحٞمح اًمًٜم٦م. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

ومال ُيقز أن حيٙمؿ سمٖمػم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٛمـ طمٙمؿ سم٤مهلقى أو اًمراي 

 اًم٤ٌمـمؾ وم٤مٟمف قمغم والل. 

َْرِض ٩َمڅمْ٘مٺُمؿ َيڅم َداُووُد : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ْٕ څم َٗمٶَمٻْمٽمَڅمَك َٙمٻمٿِمٸَمڇًم ِّم ا إڀِمَّ

ـَ َيٳِمٻمُّقَن  ـِف إِنَّ ا٬مَِّذي َقى ٩َمٿُمٳِمٻمََّؽ ٣َمـ َٟمٌٿِمِؾ ا٬مٻمَّ َٓ َٕمتٌَِِّع اهْلَ ؼ  َو َٔم٥ْمَ ا٬مٽمَّڅمِس ٔمڅِمْْلَ

څمِب  ًَ
قا َيْقَم اْْلِ ًُ ْؿ ٣َمَذاٌب ٠َمِديٌد ٔمََِم ڀَم ـِف هَلُ  .[53:ص﴾ ]٣َمـ َٟمٌٿِمِؾ ا٬مٻمَّ

أن طمٙمٛمٜم٤م قمغم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م سم٤مًمٙمٗمر ٓ يٕمٜمل أٟمٜم٤م ٟمٙمٗمر  :سم٘مل أن يٕمٚمؿ :ٕمٽمٌٿمف

اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م وٓ طمٙم٤مُمٝمؿ اعمًٚمٛملم, وإٟمام هذا احلٙمؿ هق قمغم اًمٗمٙمرة 

ُمـ طمٞم٨م هل, أُم٤م احلٙمؿ قمغم اعمٕملم وم٢مٟمف خيتٚمػ ُمـ ؿمخص إمم ؿمخص 

 وُمـ ٓ ومال. اومٛمـ شمقومرت ومٞمف اًمنموط واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع يم٤من يم٤مومرً 

وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ ومٙمر اخلقارج واعمٕمتزًم٦م, وُمـ 

ؾم٤مر قمغم ؾمػمهؿ ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم واًمنوريلم اًم٘مٓمٌٞملم, وطمجتٝمؿ 

 قمغم ذًمؽ. 

ََم اْٰمِرٍئ ٪َمڅمَل » :طمدي٨م أن رؾمقل اهلل َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ ىم٤مل َأيُّ

َِٙمٿمِف: َيڅم ٫َمڅم٩مُِر، ٩َمٹمَ  َّٓ َرَٗمٶَمڈْم ٣َمٻَمٿْمفِ ِٕ څم، إِْن ٫َمڅمَن ٫َمََم ٪َمڅمَل، َوإِ څم َأَ٘مُدُُهَ شْد َٔمڅمَء ِِبَ
(1)

. 

                                                           

, من حديث ابن عمر (33), واإلمام مسلم يف صحيحو (3134)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 رضي اهلل عنهما.
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 .شيڅم ٫مڅم٩مر، ٩مٹمد ٔمڅمء ِبڅم أ٘مدُهڅم: إذا ٪مڅمل ا٬مرٗمؾ ٕٙمٿمف: »وىم٤مل أيًْم٤م

وُمع ذًمؽ ٓ يًٕمٝمؿ اًمًٙمقت قمـ ُمٜمٙمر, وإن يمثر ُمـ يدقمق إًمٞمفٮ ًم٘مقل 

يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  -َوؾَمٚمهؿَ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف -رؾمقل اهلل 

َٓ »: -َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهللِ , ىم٤مل: -ريض اهلل قمٜمف-اخلدري

ٌَڇُم ا٬مٽمَّڅمِس َأْن َيٹُمقَل ِّم َ٘مؼر إَِذا َرآُه، َأْو ٠َمپِمَدُه َأْو َٟمټِمٶَمُف  َـّ َأَ٘مَد٫ُمْؿ َهٿْم شَيټْمٽمَٶَم
 (

1
)
 . 

َصغمه اهلُل -أن رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف-وحلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

ٌَْد َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، َ٘متَّك َيٹُمقَل: َٰمڅم : »ىم٤مل -قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  ځَمُل ا٬ْمٶَم ًْ إِنَّ اهللََّ ٬َمٿَم

ـَ  َتُف، ٪َمڅمَل:  اهللَٰمٽمَٶَمَؽ إِْذ َرَأْيڈَم اٚمُْٽمْٺَمَر َأْن ُٕمٽمْٺمَِرُه؟ ٩َمڃمَِذا ٬َمٹمَّ ًٌْدا ُ٘مجَّ َيڅم َرب  ٣َم

ـَ ا٬مٽمَّڅمِس  شَرَٗمْقُٕمَؽ، َو٩َمِر٪ْمڈُم ِٰم
(

2
)

 , واهلل اعمًتٕم٤من.

          

 

 

 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (11314)أخرجو اإلمام أمحد يف سننو  (1)
(414  .) 

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4314أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو ) (5)
(064 .) 
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   رايفكض٠ ايجا١َٓ ٚاألصبعٕٛ: َا حكٝك١ االْتدابات؟د

 : ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُم٤م طم٘مٞم٘م٦م آٟمتخ٤مسم٤مت؟: ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمٰمٽمڇم وإرٔمٶمقن

 ُم٤م طم٘مٞم٘م٦م آٟمتخ٤مسم٤مت؟ : ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ - 45

هل ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمديٛم٘مراـمل اعمٜم٤مسمذ ًمنمع اهلل احلؼ, وهل شمِمٌف : ٩مٹمؾ

سم٤مًمٙمٗم٤مر, واًمتِمٌف هبؿ ٓ ُيقز, وومٞمٝم٤م ضر يمثػم, وًمٞمس ومٞمٝم٤م أي ٟمٗمع وٓ أي 

ُم٤ًمواة احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ واعمحؼ : وم٤ميدة قمغم اعمًٚمٛملم, وُمـ أهؿ أضاره٤م

ًمؼماء, ومتزيؼ ؿمٛمؾ اعمًٚمٛملم, سم٤معمٌٓمؾ طم٥ًم إيمثري٦م, وشمْمٞمٞمع اًمقٓء وا

وإًم٘م٤مء اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء واًمتحزب واًمتٕمّم٥م سمٞمٜمٝمؿ, واًمٖمش, واخلداع, 

وآطمتٞم٤مل, واًمزور, ووٞم٤مع إوىم٤مت وإُمقال, وإهدار طمِمٛم٦م اًمٜم٤ًمء, 

 وزقمزقم٦م اًمث٘م٦م ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأهٚمٝم٤م. 

 : الشرح

ًمٚمتحذير ُمـ ذ ُمًتٓمػم وومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م, وهل  ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة

ٟمت٤مج ُمـ ٟمت٤مي٩م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م, طمٞم٨م أن آٟمتخ٤مسم٤مت قمٜمدهؿ هل اًمٓمريؼ 

 ٓظمتٞم٤مر احل٤ميمؿ وأقمْم٤مء اعمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسم٦م, وهمػم ذًمؽ.
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 : و٪مق٬مٽمڅم ّم آڀمتخڅمٔمڅمت أهنڅم ُمرٰمڇم ٰٕمقر أْجٻمپمڅم ّم أت

ٰمٽمٿم٥ٌم إ٬مٿمف ﴿ ي٘مقل:آٟمتخ٤مسم٤مت شم٘مٚمٞمد ًمٚمٙم٤مومريـ, واهلل قمّز وضمّؾ  -1

ٰمـ ا٬مذيـ ٩مّر٪مقا ديٽمپمؿ  وإمٹمقه وأ٪مٿمټمقا ا٬مٲمالة وٓ ٕمٺمقڀمق ٰمـ اٚم٧م٫م٥م 

 . [05-01: اًمروم﴾ ]و٫مڅمڀمقا ٠مٿَمٶًمڅم ٫مّؾ ٘مزٍب ٔمَم ٬مدُّيؿ ٩مر٘مقن

ٌهَف سمَِ٘مْقٍم وَمُٝمَق »ي٘مقل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ورؾمقل اهلل  ـْ شَمَِم َُم

شُِمٜمُْٝمؿْ 
(

1
)
 .ريض اهلل قمٜمٝمامُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ، 

آٟمتخ٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م ُم٤ًموات اًمّرضمؾ سم٤معمرأة, واحلّر سم٤مًمٕمٌد, واًمٕم٤ميص  -5

٪مؾ ٓ ي٘مقل: ﴿واهلل قمّز وضمّؾ اًمٗم٤مؾمؼ سم٤معمّت٘مل اًمٓم٤ميع, واًمٕم٤ممل سم٤مجل٤مهؾ, 

 . [133: اعم٤ميدة﴾ ]يًتقي اْلٌٿمډم وا٬مٴمٿّمچم

  [.03: آل قمٛمران﴾ ]و٬مٿمس ا٬مّذ٫مر ٫مڅمٕڀمثكي٘مقل: ﴿و

﴾ ٰمڅم٬مٺمؿ ٫مٿمػ َتٺمټمقن أ٩مٽمجٶمؾ اٚمًٻمټم٥م ٫مڅمٚمجرٰم٥م ي٘مقل: ﴿و

 . [03-02: اًم٘مٚمؿ]

: اًمزُمر﴾ ]٪مؾ هؾ يًتقي ا٬مذيـ يٶمٻمټمقن وا٬مذيـ ٓ يٶمٻمټمقني٘مقل: ﴿و

6]  

                                                           

لباين رمحو اهلل تعاىل فيو: حسن صحيح, , وقال اإلمام األ(4301)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 (.1536وصححو يف اإلرواء برقم )
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صغم اهلل قمٚمٞمف ورؾمقل اهلل آٟمتخ٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م شمّمقير ذوات إرواح,  -0

قمٜمد  -ريض اهلل قمٜمف-ًمٕمـ اعمّمّقر يمام ذم طمدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م وؾمٚمؿ

يٽمٸمخ ٩مٿمپمڅم ا٬مروح يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم  ٰمـ صّقر صقرة ٫مٻّمػ أن: »اًمٌخ٤مري, وىم٤مل

 شو٬مٿمس ٔمٽمڅم٩مخ
(
1

)
 . 

و٫ّمٻمڈم : َيرج ٰمـ ا٬مٽمّڅمر ٣مٽمٌؼ يٹمقل»: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ي٘مقلو

 شٔمثالٖمڇم
(
2

).  

صغم اهلل ورؾمقل اهلل هذه آٟمتخ٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م ىمقل اًمّزور واًمٙمذب,  -4

 شاإلذاك ٔمڅمهلل، و٣مٹمقق ا٬مقا٬مديـ، و٪مق٬ٓمّزور: ا٬مٺمٌڅمئر»ي٘مقل:  قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

(
3

).  
وا٬مذيـ ٓ يٱمپمدون : ﴿وىمد اُمتدح اهلل اعم١مُمٜملم سم٠مهّنؿ ٓ يِمٝمدون اًمّزور

 . [45: اًمٗمرىم٤من﴾ ]ا٬مزور وإذا ٰمّروا ٔمڅم٬مٻمٷمق ٰمّروا ٫مراٰمڅم

 ٮ قمّمٌٞم٦م حلزب, أو ُمرؿمح. آٟمتخ٤مسم٤مت ي٘مع ومٞمٝم٤م إزه٤مق إٟمٗمس -2

                                                           

, من حديث ابن (5113), واإلمام مسلم يف صحيحو (5552)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .رضي اهلل عنهماعباس 

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5244)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)
 ىذا حديث صحي ورجالو ثقات. :, وقال فيو(1433)

, من حديث أيب بكرة (54), واإلمام مسلم يف صحيحو (5324)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 رضي اهلل عنو.
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وٰمـ يٹمتؾ ٰمڂمٰمٽمڅم ٰمتٶمټّمدا ٩مجزاؤه ٗمپّمٽمؿ ٙمڅم٬مدا ٩مٿمپمڅم شمٕم٤ممم: ﴿وىمد ىم٤مل 

  [.60: اًمٜم٤ًمء﴾ ]ٻمٿمف و٬مٶمٽمف وأ٣مّد ٬مف ٣مذأمڅم ٣مٵمٿمَمو٨مٳمچم اهلل ٣م

ٓ يزال اٚمڂمٰمـ ّم ٩مًحڇم ٰمـ »ي٘مقل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ورؾمقل اهلل 

 شديٽمف ٰمڅممل يٲمچم دًٰمڅم ٘مراًٰمڅم
(
1

).  

 وُمٜم٤مزقمتف ُمٚمٙمف. آٟمتخ٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ,  -3

ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل  وىمد أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ُٕمراء اعمًٚمٛملم

 شمٕم٤ممم.

 : ـَ آَٰمٽمُقْا َأ١مٿِمٶُمقْا اهللَّ َوَأ١مٿِمٶُمقْا ﴿وُمـ إدًم٦م ىمقل اهلل قَمزه َوضَمؾه څم ا٬مَِّذي َ يڅم َأُّيُّ

ُٟمقَل َوُأْوِٓم إَْٰمِر ِٰمٽمٺُمؿْ   [. ٭٩]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ا٬مرَّ

ـْ »قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ:  اهللوي٘مقل اًمٜمٌل َصغمه  ١َمڅم٣َمڇِم اهلِل َأْن ٩َمڃمِنَّ ِٰم

َتٺُمؿْ  ـْ ١َمڅم٣َمتِل َأْن ُٕمٴمٿِمٶُمقا َأئټِمَّ ( ,قمـ ٭٫٪٩ٮ أظمرضمف أمحد )شُٕمٴمٿِمٶُمقيِن، َوإِنَّ ِٰم

 قَمٜمُْف. اهللاسمـ قمٛمر َريِضَ 

-قمـ أيب هريرة (: 2728( وٰمًٻمؿ )6216وّم ا٬مٲمحٿمح٥م: ا٬مٌخڅمري )

ىم٤مل:  -غَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ قَمَٚمْٞمِف َوقمَ  اهللَصغمه -ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -قَمٜمْفُ  اهللَريِضَ 

ـْ َأ١َمڅمَع َأِٰمِٜمي » ـْ ٣َمٲَمڅميِن ٩َمٹَمْد ٣َمٯَم اهللَ، َوَٰم ـْ َأ١َمڅم٣َمٽمِل ٩َمٹَمْد َأ١َمڅمَع اهلَل، َوَٰم َٰم

ـْ ٣َمٯَم َأِٰمِٜمي ٩َمٹَمْد ٣َمٲَمڅميِن   .ش٩َمٹَمْد َأ١َمڅم٣َمٽمِل، َوَٰم

                                                           

 .رضي اهلل عنهما, من حديث ابن عمر (3535)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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َؿ  قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِفِ  اهللويم٤مٟم٧م ُمـ اًمٌٞمٕم٦م اًمتل ي٠مظمذه٤م رؾمقل اهلل َصغمه  َوؾَمٚمه

قمغم أصح٤مسمف اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م, وإُمر اًمذي أُمر سمف دم٤مه إيٛم٦م اًمًٛمع 

 واًمٓم٤مقم٦م. 

ټْمَع »(: ٣2725َمٽمُْف ّم ٰمًٻمؿ ) اهلل٩مٸمل ٘مديډم أب هريرة َريِضَ  ًَّ ٣َمٻَمٿْمَؽ ا٬م

َك، َوَٰمٽمْٱَمٴمَِؽ َوَٰمٺْمَرِهَؽ، َوَأَٖمَرٍة ٣َمٻَمٿْمَؽ  َك َوُيْنِ  .شَوا٬مٴمَّڅم٣َمڇَم ِّم ٣ُمْنِ

ومٗمل احلدي٨م وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم مجٞمع احل٤مٓت واًمٚمحٔم٤مت إٓ 

 أن ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م. 

 اهللَصغمه -ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -قَمٜمْفُ  اهللَريِضَ -ومٗمل طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

ټْمُع َوا٬مٴمَّڅم٣َمڇُم، ٩مٿِمََم »: -قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  ًَّ ٻمِِؿ ا٬م ًْ َأَ٘مچمَّ َو٫َمِرَه، ٣َمَٛم اٚمَْرِء اٚمُ

َٓ ١َمڅم٣َمڇمَ  َّٓ َأْن ُيڂْمَٰمَر ٔمټَِمٶْمٲِمٿَمڇٍم، ٩َمڃمِْن ُأِٰمَر ٔمټَِمٶْمٲِمٿَمڇٍم، ٩َماَل َٟمټْمَع َو ٮ أظمرضمف شإِ

 (. ٭٥٬٧(, وُمًٚمؿ )٩٩٭٦اًمٌخ٤مري )

ََم ا٬مٴمَّڅم٣َمڇُم ِّم »: -قَمٜمْفُ  اهللَريِضَ -وذم طمدي٨م قمكم  َٓ ١َمڅم٣َمڇَم ِّم َٰمٶْمٲِمٿَمڇٍم، إڀِمَّ

 (.٥٬٨٤(, وُمًٚمؿ )٨٧٨٤اًمٌخ٤مري )ٮ أظمرضمف شاٚمَٶْمُروِف 

ومال ُيقز اخلروج وٰمـ َتڈم ٬مف ا٬مٌٿمٶمڇم واٟمتتچم ٬مف إٰمر ٰمـ اٚمًٻمټم٥م: 

قمٚمٞمف, وٓ ُمٜم٤مزقمتف, وُمـ ظمرج قمٚمٞمف, أو ٟم٤مزقمف يم٤من ُمـ اعمِم٤مىملم اعمخ٤مًمٗملم 

ريض اهلل -ًمٙمت٤مب رب اًمٕم٤معملم وؾمٜم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم, ومٗمل طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد

ٻمٿِمٸَمتَ »: -٣مٽمف َٙمَر ِٰمٽمْپُمََم إَِذا ُٔمقيَِع ِْلَ ْٔ ، ٩َمڅم٪ْمُتٻُمقا ا  (.٥٬٩٧ٮ أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش٥ْمِ



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛ: َا حكٝك١ االْتدابات؟د
 

  651 
 

  

قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم  اهللَصغمه -ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل -ريض اهلل ٣مٽمف-وقمـ قمرومج٦م 

ـْ َإَٔمڅم٫ُمْؿ َوَأْٰمُر٫ُمْؿ َْجٿِمٌع ٣َمَٛم َرُٗمٍؾ َواِ٘مٍد ُيِريُد َأْن َيٱُمؼَّ »: -آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  َٰم

َق َْجَ   (.٥٬٩٦ٮ أظمرضمف ُمًٚمؿ )شڅم٣َمَتٺُمْؿ ٩َمڅم٪ْمُتٻُمقهُ ٣َمٲَمڅم٫ُمْؿ، َأْو ُيٸَمر 

 وإن ضم٤مر وفمٚمؿ, وم٤مجلقر واًمٔمٚمؿ قمٚمٞمف, وٓ ُيقز اخلروج قمٚمٞمف. 

َب »: -ريض اهلل ٣مٽمف-ومٗمل طمدي٨م طمذيٗم٦م ټَمُع َوُٕمٴمٿِمُع ٬مأِْلَِٰمِٜم، َوإِْن ُضِ ًْ َٕم

ف (ٮ ٕن ضسم٥٬٨٫, أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش٢َمپْمُرَك، َوُأِٙمَذ َٰمڅم٬ُمَؽ، ٩َمڅمْٟمټَمْع َوَأ١مِعْ 

ًمؽ سم٤مًمٔمٚمؿ إصمٛمف قمٚمٞمف وضره قمٚمٞمؽ, ًمٙمـ اخلروج إصمٛمف قمٚمٞمؽ وضره 

ُمتٕمدي ي٘مع سمف وم٤ًمد اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد, واإلُم٤مم ضمٜم٦م حيٗمظ سمف إُمـ, وشمًتت٥م سمف 

 إُمقر, وشم٘م٤مم سمف احلدود وحتٗمظ سمف إُمقال وإقمراض. 

ىم٤مل: ىم٤مل -ريض اهلل ٣مٽمف-: ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (٩2732مٸمل ٰمًٻمؿ )

ـْ »: -قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه -رؾمقل اهلل  َٰمڅمُم ُٗمٽمَّڇٌم، ُيٹَمڅمَٕمُؾ ِٰم ََم اإْلِ إڀِمَّ

ِف، َوُيتَّٹَمك ٔمِِف، ٩َمڃمِْن َأَٰمَر ٔمَِتٹْمَقى اهلِل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ َو٣َمَدَل ٫َمڅمَن ٬َمُف ٔمَِذ٬مَِؽ َأْٗمٌر، َوإِْن 
َوَرائِ

ِه ٫َمڅمَن ٣َمٻَمٿْمِف ِٰمٽمْفُ   .شَيځْمُٰمْر ٔمٷَِمْٜمِ

(: 2737روج ضره ٣مٵمٿمؿ، ٩مٸمل ٘مديډم أب هريرة ٣مٽمد ٰمًٻمؿ )واْل

ََم٣َمڇَم، ٩َمََمَت، َٰمڅمَت ِٰمٿمَتڇًم َٗمڅمِهٻمٿِمَّڇمً » ـْ ا٬مٴمَّڅم٣َمڇِم، َو٩َمڅمَرَق اجْلَ ـْ َٙمَرَج ِٰم  .شَٰم
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ـْ َأِٰمِٜمِه ٠َمٿْمًئڅم، »: -ريض اهلل ٣مٽمف-وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ـْ ٫َمِرَه ِٰم َٰم

ُف ٬َمٿْمَس أَ  ا، ٩َمََمَت ٣َمٻَمٿْمِف ٩َمٻْمٿَمٲْمِٝمْ ٣َمٻَمٿْمِف، ٩َمڃمڀِمَّ ٻْمٴَمڅمِن ٠ِمْٝمً ًُّ ـْ ا٬م ـْ ا٬مٽمَّڅمِس َٙمَرَج ِٰم َ٘مٌد ِٰم

َّٓ َٰمڅمَت ِٰمٿمَتڇًم َٗمڅمِهٻمٿِمَّڇمً   (.٭٥٬٨(, وُمًٚمؿ )٫٤٩٧ٮ أظمرضمف اًمٌخ٤مري )شإِ

٩َمٽمٶِْمټَمڈِم »وه٥م أن إُمراء مل ي٘مقُمقا سمام أوضم٥م اهلل قَمزه َوضَمؾه قمٚمٞمٝمؿ: 

ڈِم ا٬ْمٸَمڅم١مټَِمڇمُ  ًَ څَم َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ِٙمْزٌي َوڀَمَداَٰمڇٌم، »، شاٚمُْرِوٶَمڇُم، َؤمِْئ څَم َأَٰمڅمڀَمڇُم، َوإهِنَّ َوإهِنَّ

ى ا٬مَِّذي ٣َمٻَمٿْمِف ٩مٿِمپَمڅم پَمڅم، َوَأدَّ ـْ َأَٙمَذَهڅم ٔمَِحٹم  َّٓ َٰم  . شإِ

ِل »: -قَمٜمْفُ  اهللَريِضَ -قمـ أيب ذر (: 2714ّم ٰمًٻمؿ ) َوَّ ْٕ ٌَٿْمٶَمڇِم ا ٩ُمقا ٔمِ

پُمؿُ  ِل، َوَأ٣ْمٴُمقُهْؿ َ٘مٹمَّ َوَّ ْٕ ٻُمپُمْؿ ٣َمَمَّ  ٩َمڅم
ْؿ، ٩َمڃمِنَّ اهللَ َٟمڅمئِ ا٬مَِّذي َٗمٶَمَؾ اهلُل هَلُ

٣َمڅمُهؿْ   . شاْٟمَٞمْ

ـْ َر٣ِمٿمَّتِفِ » ُئقٌل ٣َم ًْ ٺُمْؿ َٰم ٺُمْؿ َراٍع َو٫ُمٻمُّ ٮ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر ش٫ُمٻمُّ

 (. ٭٥٬٦(, وُمًٚمؿ )٦٩٩٨اًمٌخ٤مري )

تِل ٠َمٿْمًئڅم ٩َمٱَمؼَّ ٣َمٻَمٿمْ » ـْ َأْٰمِر ُأٰمَّ ـْ َوِٓمَ ِٰم ، َٰم ـْ َوِٓمَ ا٬مٻمپُمؿَّ پِمْؿ، ٩َمڅم٠ْمٹُمْؼ ٣َمٻَمٿْمِف، َوَٰم

تِل ٠َمٿْمًئڅم ٩َمَر٩َمَؼ ِِبِْؿ، ٩َمڅمْر٩ُمْؼ ٔمِفِ  ـْ َأْٰمِر ُأٰمَّ ( قمـ قم٤ميِم٦م ٥٬٦٬ٮ أظمرضمف ُمًٚمؿ )شِٰم

 . قَمٜمَْٝم٤م اهللَريِضَ 

ريض اهلل -ومٗمل طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرووا٬مٶمدل ٩مٳمٿمٻمتف ٣مٵمٿمټمڇم: 

ـْ ڀُمقٍر »( وومٞمف: ٥٬٦٫قمٜمد ُمًٚمؿ ) -٣مٽمپمَم ٴم٥َِم ٣ِمٽمَْد اهللِ ٣َمَٛم َٰمٽمَڅمٔمَِر ِٰم
ًِ إِنَّ اٚمٹُْم
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ـِ َصٛمَّ  ْْحَ ـْ َيټِم٥ِم ا٬مرَّ ـَ  اهلل٣َم ٣َمٻَمٿْمِف َو٣َمَٛم آ٬مِِف َوَٟمٻمََّؿ، َو٫مٻِْمَتڅم َيَدْيِف َيټِم٥ٌم، ا٬مَِّذي

 .شَيٶْمِد٬ُمقَن ِّم ُ٘مٺْمټِمپِمْؿ َوَأْهٻمٿِمپِمْؿ َوَٰمڅم َو٬ُمقا

 ٻمؿ ٔمحڅمل: وٓ َيقز اْلروج ٣مٛم اْلڅم٫مؿ اٚمً

َّٓ َأْن َٕمَرْوا ٫ُمٸْمًرا َٔمَقاً٘مڅم »قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ:  اهللىم٤مل رؾمقل اهلل َصغمه  إِ

ـْ اهلَل ٩مٿِمِف ُٔمْرَهڅمنٌ  ( ٭٭٫٥ٮ أظمرضم٤مه ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة, اًمٌخ٤مري )ش٣ِمٽمَْد٫ُمْؿ ِٰم

 (.٭٥٫٤وُمًٚمؿ )

َأ٩َماَل ڀُمٽمَڅمٔمُِذُهْؿ ٣ِمٽمَْد »(: 2744وّم ٘مديډم ٣مقف ٔمـ ٰمڅم٬مؽ ٣مٽمد ٰمًٻمؿ )

اَلةَ »َذ٬مَِؽ؟ ٪َمڅمَل:   . شَٓ َٰمڅم َأ٪َمڅمُٰمقا ٩مٿِمٺُمْؿ ا٬مٲمَّ

أٓ »(: ٣2743مٽمد ٰمًٻمؿ ) -ريض اهلل ٣مٽمف-وّم ٘مديډم أم ٟمٻمټمڇم 

، َٰمڅم َصٻمَّقا»ڀمٹمڅمٕمٻمپمؿ؟ ٪مڅمل:   (.٭٥٫٤(, وُمًٚمؿ )٫٦٤٤ٮ اًمٌخ٤مري )شَٓ

 ؽضٚط اخلضٚج ع٢ً احلانِ: 

 وٓ خيرج قمغم احل٤ميمؿ إٓ إذا فمٝمر يمٗمره. 

 (: 213-2/212٪مڅمل ا٬مٱمٿمخ أمـ ٣مثٿمټم٥م ّم ا٬م٧مح اٚمټمتع )

وإيٛم٦م ٓ ُيقز اخلروج قمٚمٞمٝمؿ إٓ سمنموط ُمٖمٚمٔم٦مٮ ٕن أضار اخلروج 

 قمٚمٞمٝمؿ أوٕم٤مُف أوٕم٤مُف ُم٤م يريد ه١مٓء ُمـ اإلصالح, وهذه اًمنموط هل: 

 ا.أن ٟمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أهنؿ أشمقا يمٗمرً إول: 
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أن ٟمٕمٚمؿ أن هذا اًمٙمٗمر سيح ًمٞمس ومٞمف شم٠مويؾ, وٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ, ا٬مثڅمين: 

سيح فم٤مهر واوحٮ ٕن اًمٍميح يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م هق اًمٌمء اًمٔم٤مهر 

َو٪َمڅمَل ٩مِْر٣َمْقُن ﴿اًمٌلم اًمٕم٤مزم, يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ومرقمقن أٟمف ىم٤مل هل٤مُم٤من: 

ً٘مڅم ٬مَّٶَم٤م  َأْٔمٻُمغُ  ـِ ِٓم َسْ ٌَڅمب  يڅمَهڅمَٰمڅمُن أْم ََمَواِت  إَْٟم ًَّ ٌَڅمَب ا٬م ]هم٤مومر:  ﴾َأْٟم

٧٫-٪٧ .] 

غ اخلروج قمـ  ومال سمد أن يٙمقن سحًي٤م, أُم٤م ُم٤م حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ, وم٢مٟمف ٓ يًقِّ

 اإليامن.

أن يٙمقن قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من ودًمٞمؾ ىم٤مـمع ُمثؾ اًمِمٛمس أن ا٬مثڅم٬مډم: 

هذا يمٗمر, ومال سمد إذن أن ٟمٕمٚمؿ أٟمف يمٗمر, وأن ٟمٕمٚمؿ أن ُمرشمٙمٌف يم٤مومر ًمٕمدم 

َّٓ َأْن َٕمَرْوا ٫ُمٸْمًرا »: ?قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللاًمت٠مويؾ, يمام ىم٤مل اًمٜمٌل َصغمه  إِ

ـَ اهللِ ٩مٿِم , وىم٤مًمقا: أومال ٟمٜم٤مسمذهؿ قمٜمد ذًمؽ؟ ىم٤مل: (1)شِف ُٔمْرَهڅمنٌ َٔمَقاً٘مڅم، ٣ِمٽمَْد٫ُمْؿ ِٰم

اَلةَ » ، َٰمڅم َأ٪َمڅمُٰمقا ٩مٿِمٺُمُؿ ا٬مٲمَّ  , أي: ُم٤م داُمقا يّمٚمقن.(2)شَٓ

اًم٘مدرة قمغم إزاًمتف, أُم٤م إذا قمٚمٛمٜم٤م أٟمٜم٤م ٓ ٟمزيٚمف إٓ سم٘مت٤مل, شُمراُق ومٞمف ا٬مرأمع: 

اًمدُم٤مء وشمًت٤ٌمح ومٞمف احلرُم٤مت, ومال ُيقز أن ٟمتٙمٚمؿ أسمًدا, وًمٙمـ ٟم٠ًمل اهلل أن 

هيديف أو يزيٚمفٮ ٕٟمٜم٤م ًمق ومٕمٚمٜم٤م وًمٞمس قمٜمدٟم٤م ىمدرة, ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يتزطمزح 

                                                           

ِه َوَعلَى آلِِه َوَسلََّم سترون بعدي أموًرا  (1) ٌْ ُ َعلَ أخرجه البخاري فً الفتن/باب قول النبً َصلَّى َّللاَّ

( 45( )1436(، ومسلم فً المغازي، باب وجوب طاعة األمراء فً غٌر معصٌة )4323تنكرونها )

 بن الصامت. عن عبادة

 بن مالك. ( عن عوف1522خٌار األئمة وشرارهم )أخرجه مسلم فً المغازي، باب  (5)
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 متًًٙم٤م سمام هق قمٚمٞمف, وُم٤م هذا اًمقازم اًمٙم٤مومر قمام هق قمٚمٞمف؟ ٓ, سمؾ ٓ يزداد إٓ

أيمثر اًمذيـ يٜم٤مسوٟمف, إًذا يٙمقن ؾمٕمٞمٜم٤م سم٤مخلروج قمٚمٞمف ُمٗمًدة قمٔمٞمٛم٦م, ٓ 

يزول هب٤م اًم٤ٌمـمؾ سمؾ ي٘مقى هب٤م اًم٤ٌمـمؾ, ويٙمقن اإلصمؿ قمٚمٞمٜم٤م, ومٜمحـ اًمذيـ 

ووٕمٜم٤م رىم٤مسمٜم٤م حت٧م ؾمٞمقومف, وٓ أطمد أطمٙمؿ ُمـ اهلل, ومل يٗمرض اًم٘مت٤مل قمغم 

إٓ طملم يم٤من  قَمٜمُْٝمؿْ  اهللَريِضَ  آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ وأصح٤مسمف قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم  اهللاًمٜمٌل َصغمه 

هلؿ دوًم٦م ُمًت٘مٚم٦م, وإٓ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا هي٤مٟمقن ذم ُمٙم٦م, اًمذي حيٌس, واًمذي 

ي٘متؾ, واًمذي شمقوع قمٚمٞمف احلج٤مرة اعمحامة قمغم سمٓمٜمف, وحمٛمد رؾمقل اهلل َصغمه 

ف سم٤محلج٤مرة طمتك أدُمقا قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ يرضمع ُمـ اًمٓم٤ميػ, يرُمقٟم اهلل

قم٘مٌف, ومل ي١مُمر سم٤مًم٘مت٤ملٮ ٕن اهلل طمٙمٞمؿٮ وًمذًمؽ ُمع إؾمػ اًمِمديد ٓ دمد 

أطمًدا قمَم اًمرؾمقل وظمرج قمغم اإلُم٤مم سمام ًمإلُم٤مم ومٞمف ؿمٌٝم٦م, إٓ ٟمدم ويم٤من 

ضًرا قمغم ؿمٕمٌف, ومل يزل اإلُم٤مم, وٓ أريد سم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم إقمٔمؿٮ ٕن 

 هاُم٤مم يمؾ ىمقم ُمـ ًمف ؾمٚمٓم٦م قمٚمٞمٝمؿ. اإلُم٤مم إقمٔمؿ ذه٥م ُمـ زُم٤من, ًمٙمـ إ
ُف  أن ٓ يًتٕم٤من سم٤مًمٙمٗم٤مر, ٰمـ ا٬م٧موط أيٳًمڅم:  اهللوذ٫مر ٠مٿمخٽمڅم ا٬مقاد٣مل َرِْحَ

 وأن يٌدل سمخػم ُمٜمف, وأن ٓ شم٘مع ومتٜم٦م ذم اعمًٚمٛملم.

ّٕن ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م ي٤ًمهؿ ذم صٕمقد  آڀمتخڅمٔمڅمت ُمڅمدة هلل ٣مّزو ٗمّؾ، -6

 ُمـ يًتٌٕمد اًمنّميٕم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م سم٤مًم٘مقاٟملم اًمقوٕمّٞم٦م. 
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﴾ أم هلؿ ذ٫مڅمء ذ٣مقا هلؿ ٰمـ ا٬مّديـ ٰمڅم مل يځمذن ٔمف اهللشمٕم٤ممم: ﴿ىم٤مل 

  [.51: اًمِمقرى]

وٰمڅم أ٫مثر ي٘مقل: ﴿واهلل قمّز وضمّؾ آڀمتخڅمٔمڅمت ٕمٶمتټمد ٣مٛم ا٫ٕمثريڇم،  -7

  [.130: يقؾمػ﴾ ]ا٬مٽمّڅمس و٬مق ٘مرصڈم ٔمټمڂمٰمٽم٥م

 . [10: ؾم٠ٌم﴾ ]و٪مٻمٿمؾ ٰمـ ٣مٌڅمدي ا٬مٱمٺمقري٘مقل: ﴿و

وًمٙمـ آڀمتخڅمٔمڅمت ٓ ٕمٹمدم ٣مٛم ڀمٮمة ا٬مّرٗمؾ اٚمٽمڅمٟمچم ٫مَم يز٣مټمقن،  -8

يمّؾ أسمٜم٤مء طمزٍب أو ـم٤ميٗم٦م حي٤موًمقن ٟمٍم ُمرؿّمحٝمؿ, طمّتك وإن يم٤من ُمـ أومًؼ 

: اعم١مُمٜمقن﴾ ]٫مّؾ ٘مزب ٔمَم ٬مدُّيؿ ٩مر٘مقني٘مقل: ﴿ظمٚمؼ اهلل, وصدق اهلل إذ 

20]. 

ويٙمذسمقن اًمٙمذسم٦م اًمتل شمٌٚمغ أوم٤مق, اٚمر٠ّمحقن يز٫ّمقن أڀمٸمًپمؿ، -29

وٓ ٕمز٫ّمقا أڀمٸمًٺمؿ هق ﴿وىمد هنك اهلل قمّز وضمّؾ قمـ شمزيمٞم٦م اًمٜمّٗمس سم٘مقًمف: 

 . [05: اًمٜمجؿ] ﴾أ٣مٻمؿ ٔمټمـ إّمٹمك

ِحٿمپمؿ ٔمٲمقرة أو ٔمځمٙمرى، -22 وٓ هيٛمّٝمؿ  اٚمر٠ّمحقن ُّهپمؿ إروڅمء ٰمر٠م 

 . -قمز وضمؾ-ريَض اهلل 

شم٘مّرهبؿ ًمٚمرّواومض واحلزسمٞملم واًمّمقومٞم٦م واًمٕمّم٤مة, : ذ٬مؽوا٬مد٬مٿمؾ ٣مٛم 

 وهمػم ذًمؽ ُمـ دون ٟمٙمػم قمٚمٞمٝمؿ. 
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ٰمـ أرى ا٬مٽمّڅمس : »-ريض اهلل قمٜمٝم٤م-وٟمخِمك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤ميِم٦م 

 شٔمًخط اهلل ٟمخط اهلل ٣مٻمٿمف وأٟمخط ٣مٻمٿمف ا٬مٽمّڅمس
(
1

)
. 

هذه سمٕمض اعمٗم٤مؾمد يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م يمٗمٞمٚم٦م سمتحريؿ آٟمتخ٤مسم٤مت, ويمّؾ ُم٤م 

ه ُمـ ُمٗم٤مؾمده٤م يٕمتؼم ُمـ يم٤ٌمير اًمّذٟمقب, وٓ شمٙمّٗمره٤م اًمّمالة ذيمر وهمػم

واًم٘مٞم٤مم, سمؾ وٓ اًمّّمٞم٤مم واًمّّمدىم٦م, وٓ سمّد هل٤م ُمـ شمقسم٦م, ٟم٤مهٞمؽ قمـ شمْمٞمٞمع 

إُمقال واًمتخّقض ومٞمٝم٤م سمٖمػم طمّؼ, وشمْمٞمٞمع إوىم٤مت وأذّي٦م اعمًٚمٛملم سمتٕمٚمٞمؼ 

 صقر اعمرؿّمحلم ذم اًمِمقارع واحل٤مرات واًمّٓمرىم٤مت.

 يمٞمػ ٟمخت٤مر إُم٤مم اعمًٚمٛملم؟! أو ريٞمس اجلٛمٝمقرّي٦م؟! : و٪مد يًځمل ٔمٶمٳمپمؿ

روقان اهلل -اومٕمٚمقا ُم٤م ومٕمٚمف أؾمالومٙمؿ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم : ٪مٻمٽمڅم هلؿ

 . -قمٚمٞمٝمؿ

 : ٩مڃمٰمڅمم اٚمًٻمټم٥م يٽمٲّمچم ٔمثالث ١مرق

٤مسمؼ ًمف يمام قمٝمد أسمق سمٙمر : إو٦م ًّ ريض اهلل -قمٝمد اإلُم٤مم أو اًمّريٞمس اًم

 .٤موأىمره اًمّمح٤مسم٦م ومٙم٤من إمج٤مقمً  -ريض اهلل قمٜمف-إمم قمٛمر  -قمٜمف

                                                           

, وصححو اإلمام األلباين رضي اهلل عنها, من حديث عائشة (5414)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)
 رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي.
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أن ُيتٛمع أهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد, ُمـ اًمٕمٚمامء وإقمٞم٤من واًمٕم٘مالء, : ا٬مثڅمڀمٿمڇم

سمـ  طملم اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿوخيت٤مرون ريٞم٤ًم هلؿ يمام صٜمع اًمًت٦م 

 قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف.

أن ي٠مظمذه٤م ىمٝمرا ومال خيرج قمٚمٞمف, إذا اؾمتت٥م ًمف إُمر ويم٤من ُمـ : ا٬مثڅم٬مثڇم

 .اعمًٚمٛملم

 أن آٟمتخ٤مسم٤مت هل اًمِّمقرى!!!: ٠مٌپمڇم

يمذسمتؿ وأيؿ اهلل, وم٢مّن سملم اًمِّمقرى وآٟمتخ٤مسم٤مت سمقن ؿم٤مؾمع : ٪مٻمٽمڅم هلؿ

 وومرق واؾمع.

 , وآٟمتخ٤مسم٤مت ُمـ قمٜمد أقمداء اهلل.-قمز وضمؾ-اًمِمقرى ُمـ اهلل  -1

 اًمِمقرى همػم ُمٚمزُم٦م, وآٟمتخ٤مسم٤مت ُمٚمزُم٦م. -5

ٜم٦م,  -0 ًّ وآٟمتخ٤مسم٤مت ٓ هيٛمٝمؿ اًمِمقرى ومٞمام ٓ خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًم

ٜم٦م أو ٓ. ًّ  ظم٤مًمٗمقا اًمٙمت٤مب واًم

اًمِمقرى ذم أُمقر اًمّدوًم٦م ختتّص سم٤مًمرضم٤مل إيمٗم٤مء, ُمـ قمٚمامء وقم٘مالء,  -4

وآٟمتخ٤مسم٤مت يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمؼّم واًمٗم٤مضمر, واًمّرضم٤مل واًمٜم٤ًّمء مجٞمًٕم٤م, واهلل 

 اعمًتٕم٤من.
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 احلظب١ٝ؟درايفكض٠ ايتاعع١ ٚاألصبعٕٛ: َا حهِ 

 : ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُم٤م طمٙمؿ احلزسمٞم٦م؟: ا٬مٸمٹمرة ا٬متڅمٟمٶمڇم وإرٔمٶمقن

 ُم٤م طمٙمؿ احلزسمٞم٦م؟ : ( ٩مڃمذا ٪مٿمؾ46

 احلزسمٞم٦م طمرام, إٓ طمزب اهلل. : ٩مٹمؾ

٫م٥َِم : ﴿-شمٕم٤مممىمقل اهلل : وا٬مد٬مٿمؾ ـَ اٚم٧ُْْمِ ٪ُمقا  َوٓ َٕمٺُمقڀُمقا ِٰم ـَ ٩َمرَّ ـَ ا٬مَِّذي ِٰم

 . [05-01: اًمروم﴾ ]ِديٽمَپُمْؿ َو٫َمڅمڀُمقا ٠ِمٿَمٶًمڅم ٫ُمؾُّ ِ٘مْزٍب ٔمََِم ٬َمَدُّْيِْؿ ٩َمِرُ٘مقَن 

٪ُمقا: ﴿-ىمقًمف شمٕم٤مممو ٌِْؾ اهللَِّ َْجٿِمٶًمڅم َوٓ َٕمٸَمرَّ : آل قمٛمران﴾ ]َوا٣ْمَتٲِمټُمقا ٔمَِح

130] . 

ڇًم َوا: ﴿-ىمقًمف شمٕم٤ممم-و ُتٺُمْؿ ُأٰمَّ ٌُُدونِ إِنَّ َهِذِه ُأٰمَّ ٺُمْؿ ٩َمڅم٣ْم ﴾ ِ٘مَدًة َوَأڀَمڅم َرٔمُّ

 . [65: إٟمٌٞم٤مء]

 .[55: اعمج٤مدًم٦م] ﴾َأٓ إِنَّ ِ٘مْزَب اهللَِّ ُهُؿ اٚمٸُْْمٻمُِحقنَ ﴿: و٪مق٬مف

: ىم٤مل رؾمقل ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ اًمٕم٤مص  سمـ قمٛمرو قمـ قمٌداهلل 

تِل ٣َمَٛم َٖماَلٍث ... : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل ُق ُأٰمَّ پُمْؿ َوَٕمٸْمَٞمِ ڇًم ٫ُمٻمُّ ٌْٶِم٥َم ِٰمٻمَّ َوَٟم

ڇًم )َأْي ٩مِْر٪َمڇَم( َواِ٘مَدةً  َّٓ ِٰمٻمَّ ـْ ِهَل َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ؟ ٪َمڅمَل : ، ٪َمڅم٬ُمقاشِّم ا٬مٽمَّڅمِر إِ َٰمڅم »: َوَٰم

 . (2/53), أظمرضمف اًمؽمُمذي شَأڀَمڅم ٣َمٻَمٿْمِف َوَأْصَحڅمِب 
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: أظمرضمف أسمقداود رىمؿ ,-ريض اهلل قمٜمف-ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م : و٬مف ٠مڅمهد

 , وًمف ؿمقاهد أظمرى, وم٤محلدي٨م طمًـ.(4/135), وأمحد (4264)

 ومٞمف سمٞم٤من طم٤مل أهؾ إهقاء وضمرطمٝمؿ. ش: يُمٚمُُّٝم٤م ذِم اًمٜمه٤مرِ »: و٪مق٬مف

طمزب اهلل ضمٜمده اًمذيـ يٛمتثٚمقن : ٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مٱمق٫مڅمين ّم ٕمٸمًٜمه

 أواُمره...

ومتٌلم سمذًمؽ أن طمزب اهلل هؿ اعمٛمتثٚمقن أواُمره سم٤مًمتٛمًؽ سمٙمت٤مسمف : ٪مٻمڈم

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ٌٞمفوؾمٜم٦م ٟم

 : الشرح

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُمٝمامت اًمٕم٘مٞمدة ذم قمٍمٟم٤م 

 وهل احلزسمٞم٦م وم٘مد فمٝمرت ودمٚم٧م ذم صقٍر قمدة. 

 : وإ٘مزاب اٚمٶمٞمف ِبڅم ّم ا٬مدو٬مڇم ٰمٽمٹمًټمڇم إ٦م ٖمالٖمڇم أ٪مًڅمم

وهم٤مًم٤ٌم ُم٤م يٛمثٚمف اإلظمقان : أطمزاب يٙمقن ادم٤مهٝم٤م إؾمالُمل: إول

اعمًٚمٛمقن وُمـ إًمٞمٝمؿ ُمـ أصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت ورسمام شمًٛمقا ذم سمٕمض اًمٌٚمدان 

سم٤محلزب اًمًٚمٗمل ُمثؾ طمزب اًمٜمقر اًمًٚمٗمل ذم ُمٍم وطمزب اًمرؿم٤مد اًمًٚمٗمل 

 ذم اًمٞمٛمـ وًمٞمًقا ُمـ اًمًٚمٗمٞم٦م ذم رء سمؾ هل ُمـ إطمزاب اعمٌتدقم٦م. 

ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم مجٕمتٝمؿ اًمدٟمٞم٤م وشمٙمتٚمقا : طمزسمٞم٤مت دٟمٞمقي٦م: ا٬مثڅمين

 ُمٜم٤مص٥م ووزارات وُم١ًموًمٞم٤مت.



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايتاضع١ ٚاألزبعٕٛ: َا حهِ احلصب١ٝ؟د
 

  661 
 

  

أطمزاب أصقهل٤م يمٗمري٦م ـم٤مهمقشمٞمف ىم٤ميٛم٦م قمغم ٟمٔمري٤مت سم٤مـمٚم٦م ُمثؾ : ا٬مثڅم٬مډم

 آؿمؽمايمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمِمٞمققمٞم٦م. 

وم٢من  -قمز وضمؾ -اهللإٓ اًمتحزب ًمديـ : وا٬مذي ُّيټمٽمڅم أن اْلزٔمٿمڇم ٘مرام 

قمز  -اهللؿ يًٛمقن سمحزب اهلل يمام ؾمامه -قمز وضمؾ -اهللاعمتحزسملم ًمديـ 

َّٓ جَتُِد ٪َمْقًٰمڅم : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللسمذًمؽ ذم آظمر ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م  -وضمؾ

ـَف َوَرُٟمق٬َمُف َو٬َمْق ٫َمڅمڀُمقا آَٔمڅمَءُهْؿ  ـْ َ٘مڅمدَّ ا٬مٻمَّ وَن َٰم ِٙمِر ُيَقادُّ ْٔ ـِف َوا٬ْمٿَمْقِم ا ُيڂْمِٰمٽمُقَن ٔمڅِم٬مٻمَّ

ْؿ أُ  َدُهؿ َأْو َأْٔمٽمَڅمَءُهْؿ َأْو إِْٙمَقاهَنُْؿ َأْو ٣َمٱِمَٜمَِتُ يََمَن َوَأيَّ َؽ ٫َمَتچَم ِّم ٪ُمٻُمقِِبُِؿ اإْلِ
و٬َمـئِ

ـَ ٩مٿِمپَمڅم  هَْنڅَمُر َٙمڅم٬مِِدي ْٕ تپَِمڅم ا ِري ِٰمـ ََتْ ٽمُْف َوُيْدِٙمٻُمپُمْؿ َٗمٽمَّڅمٍت جَتْ  اهللَريِضَ ٔمُِروٍح ٰم 

ـِف ُهُؿ اٚمٸُْْمٻمُِحقنَ  ٣َمٽمْپُمؿْ  َٓ إِنَّ ِ٘مْزَب ا٬مٻمَّ ـِف َأ َؽ ِ٘مْزُب ا٬مٻمَّ
﴾ َوَرُوقا ٣َمٽمُْف ُأو٬َمـئِ

  [.55: اعمج٤مدًم٦م]

وًمٞمس اعمراد سمحزب اهلل جمرد اًمتًٛمل يمام يًٛمل طمًـ ٟمٍم اهلل طمزسمف 

 اًمٓم٤مهمقيت, ويمام يًٛمل احلقصمٞمقن أٟمٗمًٝمؿ سم٠مٟمّم٤مر اهلل. 

ٝمل قم٤مٌر قمغم ُمـ شمًٛمك هب٤م ومحزب وم٤مًمتًٛمٞم٤مت إن مل شمٙمـ ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع وم

اهلل اًمٚمٌٜم٤مين هق اًمقارث حلريم٦م أُمؾ اًمراومْمٞم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م اًمتل ؾمٗمٙم٧م دُم٤مء 

اعمًٚمٛملم واؾمتحٚم٧م أقمراوٝمؿ وومٕمٚم٧م ذم ًمٌٜم٤من واعمخٞمامت اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ُم٤ممل 

يٗمٕمٚمف اًمٞمٝمقد أي٤مم اطمتالهلؿ ًمٚمٌٜم٤من صمؿ سمٕمد ذًمؽ حتقل إمم اعمًٛمك طمزب اهلل 

 اًمقاىمع أهنؿ أقمقان إلهايٞمؾ قمغم ضب ئمٝمر اًمٕمداء إلهايٞمؾ وذم



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 اضع١ ٚاألزبعٕٛ: َا حهِ احلصب١ٝ؟درايفكس٠ ايت
 

  662 
 

  

صمؿ متددوا ذم اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ومٕمٛمٚمقا  ااعمًٚمٛملم وم٤مختذوا قمداء إهايٞمؾ ؾمت٤مرً 

هلؿ ذم اًمٙمقي٧م واًمًٕمقدي٦م واًمٌحريـ واًمٞمٛمـ, ومٞم٘متٚمقن أهؾ اإلؾمالم  ٤مطمزسمً 

ويٜمنمون اًمرومض واإلضمرام ويمؿ ص٤مح اعمًٚمٛمقن ًمٚمتحذير ُمٜمٝمؿ سمٞمٜمام دمد 

 يٖمؽم سمٛمٔمٝمرهؿ, واهلل اعمًتٕم٤من. يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس

طم٘م٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٓهنؿ حتزسمقا هلل وًمٙمت٤مسمف : ٩مڅمٚمراد ٔمـ )٘مزب اهلل(

سمٞمٜمام أهؾ اًمٌدع حتزسمقا ًمٚمِمٞمٓم٤من وعم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وًمًٜم٦م رؾمقًمف 

ظم٤مًمػ احلؼ, ورسمام حتزسمقا ٕهقايٝمؿ أو ًم٘م٤ٌميٚمٝمؿ أو جلٜمًٝمؿ أو ًمقهنؿ 

 وم٤محلزسمٞم٤مت هل٤م ـمرايؼ قمدة.

ُمـ آومؽماق واًمٕمج٥م : و٫مڅمڀمڈم اْلزٔمٿمڇم ّم ا٬مزٰمـ اٚمڅميض ٕمًټمك ٔمڅم٬مٸمرق

 أن دمد سمٕمض ىم٤مدة اجلامقم٤مت اعمٌتدقم٦م ُيٕمٚمقن احلزسمٞم٦م يم٤معمذهٌٞم٦م, وهذا ىمقٌل 

 : سم٤مـمؾ ُٕمقر

 أرادوا سمف مترير اًمٌدقم٦م اًمِمٜمٕم٤مء اًمتل شمٗمرق إُم٦م.: إول

همػم ُُمًٚمهؿ  ٓ ُيقز آؾمتدٓل سم٤معمذهٌٞم٦م ٓن اعمذهٌٞم٦م أصاًل : ا٬مثڅمين 

ٜمٞمتٝم٤م وإن يمٜم٤م ٓ ٟمٌدع إٓ ُمـ سمدقمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ سمٛمجرد اًمٜم٦ًٌم إمم  ًُ سم

اعمذه٥م احلٜمٗمل أو احلٜمٌكم أو اعم٤مًمٙمل أو اًمِم٤مومٕمل إٓ ُمـ ىمدم أىمقال ه١مٓء 

ومال ؿمؽ ذم اسمتداقمف ٕٟمف شمٕمّم٥م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللقمغم ىمقل 

 ط.ًمٚمٛمذه٥م وهجر ىمقل اهلل وىمقل رؾمقًمف 
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سم٠من احلزسمٞم٤مت صامم أُم٤من ًمٚمٛمجتٛمع : رٔمَم ٪مڅمل ٔمٶمض رؤٟمڅمء اجلَم٣مڅمتو 

وهذا ىمقل ومٞمف ُمٖم٤مًمٓم٦م ؿمديدة وم٢من اعمجتٛمع حل٘متف اًمِمدة واًمياء سم٥ًٌم 

 احلزسمٞم٤مت.

ٌْؾِ : ﴿-قمز وضمؾ -اهللاحلزسمٞم٤مت خت٤مًمػ ىمقل : ا٬مثڅم٬مډم  اهللَِّ  َوا٣ْمَتٲِمټُمقا ٔمَِح

٪ُمقا َٓ َٕمٸَمرَّ   [.130: آل قمٛمران﴾ ]َْجٿِمٶًمڅم َو

ََم اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن إِْٙمَقةٌ : ﴿-قمز وضمؾ -اهللوىمقل    [.13: احلجرات﴾ ]إڀِمَّ

﴾ َواٚمُڂمِٰمٽمقَن َواٚمُڂمِٰمٽمڅمُت َٔمٶمٳُمپُمؿ َأو٬مٿِمڅمُء َٔمٶمضٍ : ﴿-قمز وضمؾ -اهللوىمقل 

 .[41: اًمتقسم٦م]

أفمٝمر قمالُم٤مت احلزسمٞم٦م اًمقٓء واًمؼماء : -رْحف اهلل-وهلذا ٪مڅمل ا٬مٱمٿمخ ٰمٹمٌؾ 

 اًمْمٞمؼ. 

يمام  ٤مأو ٟمٍماٟمٞمً  ٤مؿ ذم طمدود احلزب, وًمق يم٤من هيقديً أي أن وٓيٝمؿ وسمرايٝم

 ضمقزوا ذم ُمٍم دظمقل اًمٜمّم٤مرى ذم طمزب اإلظمقان اعمًٚمٛملم.

٫م٥ِمَ : ﴿-: ىمقل اهلل شمٕم٤ممموا٬مد٬مٿمؾ: »٪مق٬مف ـَ اْٚم٧ُْمِ  ش: ﴾َوٓ َٕمٺُمقڀُمقا ِٰم
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 : -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمتحذير ُمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر, وىمد ىم٤مل : ٩مٿمف

شُمٜمٝمؿُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق »
(
1

)
ريض اهلل -سمـ قمٛمر  , أظمرضمف أمحد قمـ قمٌد اهلل

 . -قمٜمف

ىُمقا ِديٜمَُٝمؿْ : »٪مق٬مف ـَ وَمره ِذي ـَ اًمه  شمٗمرىمقا إمم ومرق يمثػمة. ش: ُِم

يم٤مٟمقا ُمتِم٤ميٕملم يِم٤ميع سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م, ٓ ًمٙمت٤مب ش: َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م»: ٪مق٬مف

, وًمٙمـ عمجرد اًمرأي -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-, وؾمٜم٦م رؾمقًمف -قمز وضمؾ-اهلل 

 واهلقى وهمػم ذًمؽ. 

أي يٗمرح سم٤ٌمـمٚمف وُم٤م هق قمٚمٞمف ش: يُمؾُّ طِمْزٍب سماَِم ًَمَدهْيِْؿ وَمِرطُمقنَ »: ٪مق٬مف

 ٓؾمٞمام ذم زُمـ اٟمتِم٤مر اًمديٛم٘مراـمٞم٦م طمٞم٨م أن ُمـ ُم٤ٌمديٝم٤م اًمتٕمددي٦م احلزسمٞم٦م.

ٌِْؾ اهللَِّ َْجٿِمٶًمڅم َوٓ َٕمٸَمرَّ : ﴿-وىمقًمف شمٕم٤ممم-: ٪مق٬مف  آل ﴾ ]٪ُمقاَوا٣ْمَتٲِمټُمقا ٔمَِح

 [ش: 130: قمٛمران

 وٓ شمٗمرىمقا.  ٤ممجٞمٕمً ط أي ومتًٙمقا سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

ومٗمل هذا ذم ًمٚمحزسمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ذيمر وده٤م وهق وضمقب آقمتّم٤مم 

 سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. 

                                                           

حيح يف حسن ص :وقال اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل فيو (4301)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 صحيح أيب داود رمحو اهلل تعاىل.
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يٙمقن سم٤مقمت٘م٤مدمه٤م واًمٕمٛمؾ هبام واًمدقمقة إًمٞمٝمام وشمٕمٔمٞمؿ ؿم٠مهنام : وا٣ٓمتٲمڅمم

 واًمًػم قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ. 

اًم٘مرآن سم٠مٟمف طمٌؾ اهلل, يمام ذم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللوىمد ومن 

 [.-ريض اهلل قمٜمف-سمـ أرىمؿ  زيد]صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م 

ڇًم َواِ٘مَدةً  إِنَّ َهِذهِ : ﴿-وىمقًمف شمٕم٤ممم-»: ٪مق٬مف  ُتٺُمْؿ ُأٰمَّ  [ش: 65﴾ ]إٟمٌٞم٤مء: ُأٰمَّ

ي٠مُمر إُم٦م أن شمٙمقن واطمدة ذم ؾمػمه٤م يمام هل  -قمز وضمؾ -اهللأي أن 

واطمدة ذم ؿم٠مهن٤م, سمٞمٜمام احلزسمٞم٦م ضمٕمٚم٧م إُم٦م اًمقاطمدة ـمرايؼ ىمددا ومل وًمـ 

صغم اهلل قمٚمٞمف -شمٙمـ واطمدة إٓ اذا يم٤مٟم٧م قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف

 . -وؾمٚمؿ

ـِف ٬َمَقَٗمُدوا ٩مٿِمِف اْٙمتاَِل٩ًمڅم : ﴿-قمز وضمؾ -اهللىم٤مل  ـْ ٣ِمٽمِد ٨َمْٜمِ ا٬مٻمَّ َو٬َمْق ٫َمڅمَن ِٰم

 . [55: اًمٜم٤ًمء﴾ ]٫َمثًِٜما

ٌُُدونِ : »٪مق٬مف ُٙمْؿ وَم٤مقْم واضمتٛمٕمقا قمغم  -قمز وضمؾ -اهللأي وطمدوا ش: َوَأَٟم٤م َرسمُّ

 سمف.  -قمز وضمؾ -اهللاحلؼ اًمذي أُمريمؿ 

 [ش: 55﴾ ]اعمج٤مدًم٦م:  ُهُؿ اْٚمُٸْمٻمُِحقنَ َأٓ إِنَّ ِ٘مْزَب اهللَِّ: ﴿و٪مق٬مف: »٪مق٬مف

 ُمٕمٜم٤مه أن طمزب اًمِمٞمٓم٤من هؿ اخل٤مهون. 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايتاضع١ ٚاألزبعٕٛ: َا حهِ احلصب١ٝ؟د
 

  666 
 

  

څمُهْؿ ِذ٫ْمَر اهللَِّ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلليمام  ًَ ٿْمٴَمڅمُن ٩َمځَمڀْم اْٟمَتْحَقَذ ٣َمٻَمٿْمپِمُؿ ا٬مٱمَّ

وَن  څمِهُ ٿْمٴَمڅمِن ُهُؿ اْْلَ َٓ إِنَّ ِ٘مْزَب ا٬مٱمَّ ٿْمٴَمڅمِن َأ َؽ ِ٘مْزُب ا٬مٱمَّ
ـَ  ُأو٬َمئِ إِنَّ ا٬مَِّذي

ََذ٬م ٥مَ  ْٕ ـَف َوَرُٟمق٬َمُف ُأو٬َمـئَِؽ ِّم ا وَن ا٬مٻمَّ   [.53- 16: اعمج٤مدًم٦م ﴾ ]حُيَڅمدُّ

 وؾمٛمقا سمحزب اًمِمٞمٓم٤من ًمتحزهبؿ ٕومٙم٤مره وآرايف وُم٤م يدقمقا إًمٞمف.

واًمٜم٤مس ذم طمزب اًمِمٞمٓم٤من ُمتٗم٤موشمقن يمح٤مهلؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٌدقم٦م ومٛمٜمٝمؿ ُمـ  

ًمذيـ يمٗمرهؿ خمرج ُمـ اعمٚم٦م يتٛمحض حتزسمف ًمٚمِمٞمٓم٤من يمتحزب اًمٙمٗم٤مر ا

 وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن حتزهبؿ دون اًمٙمٗمر. 

وهق أسمق حمٛمد قم٤مسمد اًمّمح٤مسم٦م ش: سمـ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو قمـ قمٌداهلل: »٪مق٬مف

  .-ريض اهلل قمٜمٝمام-

 : ٕمٺمٻمؿ ٩مٿمف ا٬مزِم٧مي ٕمٽمٹمٲًمڅم ٩مرد ٣مٻمٿمف اإلٰمڅمم ا٬مٱمق٫مڅمين ٪مڅمل ّم ٩متح ا٬مٹمدير

وقم٤مسمد اًمّمح٤مسم٦م, وأُم٤م اًمٓمٕمـ قمغم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل, وطم٤مومظ ؾمٜمتف, 

سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف, وم٢ممم أيـ ي٤م حمٛمقد, أشمدري ُم٤م صٜمٕم٧م, وذم  قمٌد اهلل

أّي واد وىمٕم٧م, وقمغم أي ضمٜم٥م ؾم٘مٓم٧م؟ وُمـ أٟم٧م طمتك شمّمٕمد إمم هذا 

اعمٙم٤من, وشمتٜم٤مول ٟمجقم اًمًامء سمٞمديؽ اًم٘مّمػمة, ورضمٚمؽ اًمٕمرضم٤مء, أُم٤م يم٤من 

اًمدظمقل ومٞمام ٓ ًمؽ ذم ُمٙمني ـمٚمٌتؽ ُمـ أهؾ اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م ُم٤م يردك قمـ 

شمٕمرف, واًمتٙمٚمؿ سمام ٓ شمدري, ومٞم٤م هلل اًمٕمج٥م ُم٤م يٗمٕمؾ اًم٘مّمقر ذم قمٚمؿ 
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اًمرواي٦م, واًمٌٕمد قمـ ُمٕمرومتٝم٤م إمم أسمٕمد ُمٙم٤من ُمـ اًمٗمْمٞمح٦م عمـ مل يٕمرف ىمدر 

  هاٟمٗمًف, وٓ أوىمٗمٝم٤م طمٞم٨م أوىمٗمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف. 

-شم٘مدم طمدي٨م أيب هريرة ش: وشمٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ُمٚم٦م: »٪مق٬مف

ا٩مٞم٪مڈم ا٬مٿمپمقد ٣مٛم : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلىم٤مل  -اهلل قمٜمف ريض

وا٘مد وٟمٌٶم٥م ٩مر٪مڇم، وا٩مٞم٪مڈم ا٬مٽمٲمڅمرى ٣مٛم ٕمٽمث٥م وٟمٌٶم٥م ٩مر٪مڇم وٕمٸمٞمق 

شأٰمتل ٣مٛم ٖمالث وٟمٌٶم٥م ٩مر٪مڇم
(
1

)
, أظمرضمف أسمق داود, واعمراد سم٤مًمٗمرىم٦م اًمٓمري٘م٦م 

 واعمٚم٦م. 

اًمراومْم٦م وهذه اًمٗمرق ُمـ أُم٦م اإلضم٤مسم٦م وًمٞم٧ًم سم٤مًمٗمرق اًمٙم٤مومرة وأُم٤م 

واجلٝمٛمٞم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ ومٝمؿ ذم أُم٦م اًمدقمقة وًمٞمًقا ُمـ 

 أُم٦م اإلضم٤مسم٦م قمغم ُم٤م ي٠ميت.

ُمٕمٜمك ذًمؽ أهن٤م ُمًتح٘م٦م ًمٚمٜم٤مر وىمد ش: يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ ُمٚم٦م واطمدة: »٪مق٬مف

 -اًمٜمٌلاؾمتِمٙمؾ هذه اًمٚمٗمٔم٦م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أهن٤م ُمٜمٙمرة ُمـ طمٞم٨م أن 

ؼم أن أيمثر أهؾ اجلٜم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ومرده قمغم هذا ىمد أظم-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

آقمؽماض ُمـ أن اعمٕمٜمك أهن٤م ُمًتح٘م٦م ًمٚمٜم٤مر صمؿ يٙمقن إُمر قمغم ُم٤م هق ُمٕمٚمقم 

                                                           

, من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو, وىو يف الصحيح ادلسند (4263)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 .ىذا حديث حسن :, وقال فيو(1014)لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
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صغم اهلل -حمٛمدُمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم أصح٤مب اًمٙم٤ٌمير ُمـ أُم٦م 

 .-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وؾمٛمل أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمٓم٤ميٗم٦م اعمٜمّمقرة واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ًمًالُمتٝمؿ ُمـ 

 اًمُٗمرىم٦م وًمٜمج٤مهتؿ ُمـ اًمققمٞمد سم٤مًمٜم٤مر. 

 واًمٓم٤ميٗم٦م اعمٜمّمقرة يمؾًّ يدقمٞمٝم٤م. 

 واحل٤مل يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

قمل وصاًل   وًمٞمغم ٓ شم٘مر هلؿ سمذاكَ  سمٚمٞمغم  ويمؾ يده

ومٚمق ذه٧ٌم إمم اإلظمقان اعمًٚمٛملم واًمنوري٦م وإؿم٤مقمرة واًمّمقومٞم٦م دمد 

 أهنؿ ي٘مقًمقن سم٠مهنؿ اًمٓم٤ميٗم٦م اعمٜمّمقرة.

 ."شمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜم٤مت أصح٤مهب٤م أدقمٞم٤مءواًمدقم٤موى إن مل "

َُم٤م َأَٟم٤م : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىمقل رؾمقل ووڅمٔمط ا٬مٸمر٪مڇم ا٬مٽمڅمٗمٿمڇم: ✍

شقَمَٚمْٞمِف َوَأْصَح٤ميِب 
(

1
). 

-رؾمقل اهللأي ُمـ يم٤من ذم آقمت٘م٤مد واًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت قمغم ـمري٘م٦م  

 صغم اهلل قمٚمٞمف-رؾمقل اهللوُم٤م أمجع قمٚمٞمف أصح٤مسمف ٕن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وأصح٤مسمف هؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم احلؼ واهلدى واضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ومال طمؼ -وؾمٚمؿ

 إٓ سم٠مظمذ ؾمٌٞمٚمٝمؿ واًمًػم قمغم ـمري٘مٝمؿ.

                                                           

 األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي., وحسنو اإلمام (5341)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
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َد ا٬مٽمَّڅمُس : »وذم رواي٦م ًَ ـَ ُيٲْمٻمُِحقَن إَِذا ٩َم شا٬مَِّذي
(

1
)
 . 

ًٌڅم، ٩َمٴُمقَٔمك ٬مٻِْمٷُمَرَٔمڅمءِ إ»وذم رواي٦م:  ًٌڅم، َوَٟمٿَمٶُمقُد ٨َمِري ْٟماَلَم َٔمَدَأ ٨َمِري , ش ِنَّ اإْلِ

ـِ اًْمُٖمَرسَم٤مُء؟ ىَم٤مَل:  ٌَڅمئِؾِ »ىَم٤مَل: ىِمٞمَؾ: َوَُم ـَ ا٬ْمٹَم اُع ِٰم شا٬مٽمُّزَّ
(

2
)
. 

 . شيٶمٲمٿمپمؿ أ٫مثر ِمـ يٴمٿمٶمپمؿ: »وذم رواي٦م

, ومٗمٞمف يمالم ُمـ طمٞم٨م أن شهؿ ّم أ٫مٽمڅمف ٔمٿمڈم اٚمٹمدس: »وأُم٤م طمدي٨ٌم 

 اًمٚمٗمٔم٦م ؿم٤مذة اٟمٗمرد هب٤م حيٞمك سمـ أيب قمٛمرو اًمًٞم٤ٌمين.

اعمٜمّمقرة ًمٞم٧ًم خمتّم٦م سم٠مصح٤مب اعم٤ًمضمد وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اًمٓم٤ميٗم٦م 

 ومٛمٜمٝمؿ اعمزارع واًمت٤مضمر واًمّمٞم٤مد واعم١ًمول واًمٕمًٙمري وهمػم ذًمؽ.

وأصح٤مسمف ومٝمق ُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلومٛمـ يم٤من قمغم ـمري٘م٦م  

 اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمٓم٤ميٗم٦م اعمٜمّمقرة.

                                                           

, من حديث سعد بن أيب وقاص, وعبد الرمحن بن سنة, (13363)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
 (.1540, وىو يف الصحيحة لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم )رضي اهلل عنهما

األلباين رمحو اهلل تعاىل يف الصحيحة حتت  , وقال اإلمام(0655)أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو  (5)
( والبيهقي 065/  1(, وأمحد وابنو عبد اهلل )015 - 011/  5(: رواه الدارمي )1540حديث رقم )

( عن حفص بن غياث 5/  13/  1(, والبغوي يف " شرح السنة " )5/  54يف " الزىد الكبًن " )ق 
اهلل مرفوعا. وقال البغوي: " ىذا حديث  عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد

صحيح ", وأقول: ىو كما قال لوال أن أبا إسحاق وىو السبيعي عمرو بن عبد اهلل مدلس وقد عنعنو 
يف مجيع الطرق عنو مع كونو كان اختلط, فأنا متوقف يف صحتو بعد أن كنت تابعا يف تصحيحو برىة 

 من الزمن غًني. واهلل أعلم.
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وىمد رد احلدي٨م سمدقمقى اًمٜمٙم٤مرة اًمِمقيم٤مين واسمـ اًمقزير وُمع ذًمؽ رد 

ذم اًمًٚمًٚم٦م  -رمحف اهلل-وٟم٘مؾ يمالُمف إًم٤ٌمين  -رمحف اهلل-ٌكم قمٚمٞمٝمؿ اعم٘م

 اًمّمحٞمح٦م قمٜمد ختري٩م احلدي٨م اعمذيمقر.
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 رايفكض٠ اخلُغٕٛ: َٔ أضٌ ايفضم اييت تزعٞ اإلعالّ؟د 

  : ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 ُمـ أوؾ اًمٗمرق اًمتل شمدقمل اإلؾمالم؟اًمٗم٘مرة اخلٛمًقن: 

 ُمـ أوؾ اًمٗمرق اًمتل شمدقمل اإلؾمالم؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ:  -23

 هؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م, واًمراومْم٦م, واجلٝمٛمٞم٦م, وهمالة اًمّمقومٞم٦م. وم٘مؾ: 

 : الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من والل سمٕمض أهؾ اًمٌدع وأهنؿ ىمد ُمرىمقا 

 ُمـ اًمديـ. 

 : ٘مٿمډم وا٬مٌد٣مڇم ٕمٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م

ويمٗمره٤م يمٗمر أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م وهؿ زٟم٤مدىم٦م ُمٜم٤موم٘مقن : ٙمڅمرٗمڇم ٰمـ اٚمٻمڇم

ـَ ا٬مٽمَّڅمِر َو٬َمـ : ﴿ومٞمٝمؿ -قمز وضمؾ -اهللي٘مقل  َْٟمٸَمِؾ ِٰم ْٕ ْرِك ا إِنَّ اٚمُْٽمَڅم٩مٹِِم٥َم ِّم ا٬مدَّ

ْؿ ڀَمٲِمًٜما  . [142: اًمٜم٤ًمء﴾ ]جَتَِد هَلُ

فم٤مهرهؿ اًمرومض وسم٤مـمٜمٝمؿ : »اًمذيـ ىم٤مل قمٜمٝمؿ اًمٖمزازم: وٰمٽمپمؿ ا٬مٌڅم١مٽمٿمڇم

ىمٚم٧م  (قم٘م٤ميد اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م): وىمد شمٙمٚمٛم٧م قمٜمٝمؿ سمرؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان شاًمٙمٗمر اعمحض

 : ومٞمٝم٤م
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 : أٟمَمء ا٬مٹمراٰمٴمڇم -1

عم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمٗمرىم٦م سم٤مخلٓمقرة سمٛمٙم٤من, وم٢مهنؿ يٖمػمون أؾماميٝمؿ ُمـ سمٚمد إمم 

آظمر ٕضمؾ أن يٖمؽم هبؿ إهمامر اًمذيـ يٖمرهؿ اًمٌٝمرج واًمزيقف, واًمذيـ هؿ 

 أشم٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ. 

ومٗمل اًمٞمٛمـ ُيًٛمقن اعمٙم٤مرُم٦م, وذم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٜمخ٤موًم٦م, وذم اهلٜمد 

اًمٌٝمرة, وذم ًمٌٜم٤من اًمدروز, وذم ؾمقري٤م اًمٜمّمػمي٦م, وذم سمالد اعمٖمرب اًمٕمٚمقيقن, 

اًمٌح٤مرٟم٦م, ويًٛمقن سم٤مًمدهري٦م, وُمـ أؾماميٝمؿ ": ويًټمقن ّم ا٬مٌحريـ

 سم٤مإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمًٛمٞم٤مت.: , ويًٛمقن"اًمٕمٌٞمدي٦م

 اؾمٛمٝمؿ اًمٕم٤مم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م, واًم٘مراُمٓم٦م. و

سمـ  ويم٤مٟم٧م هلؿ دوًم٦م ذم اًمٞمٛمـ وهل اًمدوًم٦م اًمّمٚمٞمحٞم٦م اًمتل أؾمًٝم٤م قمكم

 اًمٗمْمؾ اًمّمٚمٞمحل ًمٕمٜمف اهلل وأظمزاه.

 : ٟمٌچم ٢مپمقر د٣مقِتؿ -5

 : (54، 53ا٬مًٌچم )صش ٩مٳمڅمئح ا٬مٌڅم١مٽمٿمڇم»ذ٫مر ا٬مٷمزآم ّم ٫متڅمٔمف 

شمِم٤مور مج٤مقم٦م ُمـ اعمجقس واعمزديمٞم٦م وذذُم٦م ُمـ اًمثٜمقي٦م اعمٚمحديـ : ٩مٹمڅمل

وـم٤ميٗم٦م يمٌػمة ُمـ ُمالطمدة اًمٗمالؾمٗم٦م اعمت٘مدُملم, وضسمقا ؾِمٝم٤مم اًمرأي ذم 

اؾمتٜم٤ٌمط شمدسمػم خيٗمػ قمٜمٝمؿ ُم٤م ٟم٤مهبؿ ُمـ اؾمتٞمالء أهؾ اًمديـ, ويٜمٗمس قمٜمٝمؿ 

 [صمؿ ومٙمروا وىمدروا وظمرضمقا سم٘مقهلؿ]يمرسم٦م ُم٤م ده٤مهؿ ُمـ أُمر اعمًٚمٛملم 
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ًٓ ومًٌٞم , ٤موأؾمخٗمٝمؿ رأيً  ٚمٜم٤م أن ٟمٜمتحؾ قم٘مٞمدة ـم٤ميٗم٦م ُمـ ومرىمٝمؿ هؿ َأَريَمُٝمؿ قم٘مق

وأًمٞمٜمٝمؿ قمريٙم٦م ًم٘مٌقل اعمح٤مٓت, وأـمققمٝمؿ ًمٚمتّمديؼ سم٤مٕيم٤مذي٥م 

اعمزظمروم٤مت, وهؿ اًمرواومض وٟمتحّمـ سم٤مٟٓمت٤ًمب إًمٞمٝمؿ, وآقمتزاء إمم أهؾ 

اًمٌٞم٧م قمـ ذهؿ, وٟمتقدد إًمٞمٝمؿ سمام ياليؿ ـمٌٕمٝمؿ ُمـ ذيمر ُم٤م شمؿ قمغم ؾمٚمٗمٝمؿ 

ُمـ اًمٔمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ واًمذل اهل٤ميؾ, وٟمت٤ٌميمك هلؿ قمغم ُم٤م طمؾه سمآل حمٛمد ص 

ٟمتقصؾ سمف إمم شمٓمقيؾ اًمٚم٤ًمن ذم أيٛم٦م ؾمٚمٗمٝمؿ اًمذيـ هؿ أؾمقهتؿ, وىمدوهتؿ, و

طمتك إذا ىمٌحٜم٤م أطمقاهلؿ ذم أقمٞمٜمٝمؿ, وُم٤م يٜم٘مؾ إًمٞمٝمؿ ذقمٝمؿ سمٜم٘مٚمٝمؿ 

وروايتٝمؿ اؿمتد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مب اًمرضمقع إمم اًمنمع وؾمٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م اؾمتدراضمٝمؿ إمم 

آٟمخالع قمـ اًمديـ, وإن سم٘مل قمٜمدهؿ ُمٕمتّمؿ سمٔمقاهر اًم٘مرآن وُمتقاشمر 

ظم٤ٌمر أو مهٜم٤م قمٜمدهؿ, أن شمٚمؽ اًمٔمقاهر هل٤م أهار وسمقاـمـ, وأن إُم٤مرة إ

إمحؼ آٟمخداع سمٔمقاهره٤م وقمالُم٦م اًمٗمٓمٜم٦م اقمت٘م٤مد سمقاـمٜمٝم٤م, صمؿ ٟم٨ٌم إًمٞمٝمؿ 

 هاقم٘م٤ميدٟم٤م وٟمزقمؿ أهن٤م اعمراد سمٔمقاهر اًم٘مرآن 
 ُمذهٌٝمؿ يمام ىم٤مل اًمٖمزازم وهمػمه فم٤مهره اًمرومض, وسم٤مـمٜمف اًمٙمٗمر اعمحض.و

رواومض ُمـ أذ اًمٗمرق اعمٜمت٦ًٌم إمم اإلؾمالم, وُمٕمٚمقم أن اًم: أ٪مقل

 وأيمذهب٤م وأدضمٚمٝم٤م, ومام سم٤مًمؽ إذا يم٤من هذا فم٤مهر اعمٙم٤مرُم٦م, ومام سم٤مـمٜمٝمؿ؟

 : ُمذهٌٝمؿ مجٚم٦م -0
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ُمذهٌٝمؿ فم٤مهره اًمرومض, وسم٤مـمٜمف اًمٙمٗمر اعمحض, وُمٗمتتحف طمٍم ُمدار 

اًمٕمٚمؿ ذم ىمقل اإلُم٤مم اعمٕمّمقم, وقمزل اًمٕم٘مقل أن شمٙمقن ُمدريم٦م ًمٚمحؼ عم٤م 

اًمِمٌٝم٤مت ويتٓمرق إمم اًمٜمٔم٤مر ُمـ آظمتالوم٤مت, وإُي٤مب ًمٓمري٘م٦م يٕمؽمهي٤م ُمـ 

احلؼ سمٓمريؼ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ, وطمٙمؿ سم٠من اعمٕمٚمؿ اعمٕمّمقم هق اعمًتٌٍم, وأٟمف 

ُمٓمٚمع ُمـ ضمٝم٦م اهلل قمغم مجٞمع أهار اًمنمايع, هيدي إمم احلؼ ويٙمِمػ قمـ 

ٝمؿ اعمِمٙمالت, وأن ًمٙمؾ زُم٤من ٓ سمد ومٞمف ُمـ إُم٤مم ُمٕمّمقم ُيرضمع إًمٞمف ومٞمام يًتٌ

 ُمـ أُمقر اًمديـ.

 : ضرهؿ ٣مٛم اإلٟمالم وأهٻمف -4

 : (523)صش ا٬مٸمرق ٔم٥م ا٬مٸِمرق»٪مڅمل ا٬مٌٷمدادي ّم 

أن ضر اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م قمغم ومَِرِق اعمًٚمٛملم أقمٔمؿ ُمـ : -أٟمٶمد٫مؿ اهلل–ا٣مٻمټمقا 

ضر اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس قمٚمٞمٝمؿ, سمؾ أقمٔمؿ ُمـ ُمية اًمدهري٦م 

اًمدضم٤مل اًمذي ئمٝمر ذم  وؾم٤مير أصٜم٤مف اًمٙمٗمرة قمٚمٞمٝمؿ, سمؾ أقمٔمؿ ُمـ ضر

آظمر اًمزُم٤منٮ ٕن اًمذيـ وٚمقا قمـ اًمديـ سمدقمقة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ وىم٧م فمٝمقر 

دقمقهتؿ إمم يقُمٜم٤م أيمثر ُمـ اًمذيـ ُيْمٚمقن سم٤مًمدضم٤مل ذم وىمتف فمٝمقرهٮ ٕن ومتٜم٦م 

, وومْم٤ميح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أيمثر ُمـ قمدد ٤ماًمدضم٤مل ٓ شمزيد ُمدهت٤م قمغم أرسمٕملم يقُمً 

 هااًمرُمؾ واًمَ٘مْٓمر. 
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 َٚٔ عكا٥زِٖ: 

 : ٣مٹمٿمدِتؿ ّم اهلل ٣مز وٗمؾ -1

يٕمت٘مدون أن اهلل قمز وضمؾ ٓ يًٛمك سم٤مؾمؿ, وٓ يقصػ سمقصػ, ُمع أن 

څم: ﴿اهلل ي٘مقل ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ ًْ  . [153: إقمراف﴾ ]َوهلِلِّ إَْٟمََمء اْْلُ

ټَمد، مَلْ َيٻمِْد َومَلْ ُيق٬َمد، َومَلْ َيٺُمـ ٬مَُّف ٫ُمٸُمًقا  اهللَأَ٘مد،  اهلل٪ُمْؾ ُهَق : ﴿وي٘مقل ا٬مٲمَّ

 . [4-1: اإلظمالص﴾ ]َأَ٘مد

وهق اعم١ميد ذم اًمديـ ه٦ٌم اهلل اًمِمػمازي داقمل اًمدقم٤مة : ٩مٿمٹمقل أ٘مد د٣مڅمِتؿ

ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ٓ يدظمؾ حت٧م اؾمؿ وٓ ": اإلؾمامقمٞمكم, طمٞم٨م ىم٤مل ًمٕمٜمف اهلل

 ٤م, وٓ قم٤معمً اوٓ ىم٤مدرً  ٤مٓ ي٘م٤مل قمٚمٞمف طمٞمً صٗم٦م, وٓ يقُم٠م إًمٞمف سم٤مإلؿم٤مرة ُمٙمٞمٗم٦م, و

 .", وٓ وم٤مقماًل ٤م, وٓ شم٤مُمً , وٓ يم٤مُماًل وٓ قم٤مىماًل 

 وىمد شم٘مدم رء ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت شمٕمرف سمف والل ه١مٓء.

 : ٣مٹمٿمدِتؿ ّم ا٬مٽمٌقات -5

وم٤مًمٜمٌل قمٜمدهؿ ؿمخص يتحغم سم٤مخلّم٤مل آصمٜمتل : ٪مڅمل إ٘مًڅمن إهلل ٢مپمٜم

 : قمنمة

 إقمْم٤مء.أن يٙمقن شم٤مم  -1

 أن يٙمقن ضمٞمد اًمٗمٝمؿ. -5

 أن يٙمقن ضمٞمد اًمٚمٗمظ. -0



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 اخلُطٕٛ: َٔ أضٌ ايفسم اييت تدعٞ اإلضالّ؟درايفكس٠ 
 

  676 
 

  

 .٤مذيمٞمً  ٤مأن يٙمقن ومٓمٜمً  -4

 أن يٙمقن طمًـ اًمٕم٤ٌمرة. -2

 ًمٚمٕمٚمؿ واإلوم٤مدة. ٤مأن يٙمقن حمًٌ  -3

 ًمٚمّمدق. ٤مأن يٙمقن حمًٌ  -4

 أن يٙمقن همػم ذه ذم إيمؾ واًمنمب واًمٜمٙم٤مح. -5

 أن يٙمقن يمٌػم اًمٜمٗمس. -6

 ذم اًمدٟمٞم٤م. اأن يٙمقن زاهدً  -13

 ًمٚمٕمدل. ٤مأن يٙمقن حمًٌ  -11

 أن يٙمقن ىمقي اًمٕمزيٛم٦م. -15

إذا اضمتٛمٕم٧م هذه اخلّم٤مل ذم واطمد ُمـ اًمٌنم ذم دور ُمـ أدوار ": و٪مڅم٬مقا

اًم٘مراٟم٤مت ذم وىم٧م ُمـ اًمزُم٤من, وم٢من ذًمؽ اًمِمخص هق اعمٌٕمقث, وص٤مطم٥م 

, وم٢مذا سمٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م وأدى إُم٤مٟم٦م وٟمّمح ٤ماًمزُم٤من واإلُم٤مم ًمٚمٜم٤مس ُم٤م دام طمٞمً 

ح اًمت٠مويؾ, وأطمٙمؿ اًمنميٕم٦م وأووع اعمٜمٝم٤مج, وأىم٤مم إُم٦م ودهون ا ًمتٜمزيؾ وًمقه

اًمًٜم٦م, وأًمػ ؿمٛمؾ إُم٦م, صمؿ شمقذم وُم٣م ًمًٌٞمٚمف سم٘مٞم٧م شمٚمؽ اخلّم٤مل ذم 

أُمتف وراصم٦م ُمٜمف, وإن اضمتٛمٕم٧م شمٚمؽ اخلّم٤مل ذم واطمد ُمـ أُمتف أو ضمٚمٝم٤م ومٝمق 

 هااًمذي يّمٚمح أن يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م ذم أُمتف سمٕمد ووم٤مشمف. 
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إذا وم٤مًمٜمٌقة قمٜمدهؿ ُمٙمت٦ًٌم, وهق ٟمٗمس ىمقل اًمٗمالؾمٗم٦م, وُيقز قمٜمدهؿ أن 

رؾمقل إذا حت٘م٘م٧م هذه -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلليٙمقن سمٕمد 

 : إوص٤مف, وزد قمغم ذًمؽ

 : ٣مٹمٿمدِتؿ ّم ا٬مقصڅميڇم وا٬مقيص -0

يٕمت٘مدون أن ُمرشم٦ٌم اًمقص٤مي٦م شمكم ُمرشم٦ٌم اًمٜمٌقة, وًمٞمس هٜم٤مك ومرق يمٌػم سملم 

شمٌٞملم : »زاهد قمكم ُم١مًمػ يمت٤مب]أطمد ُمـ يم٤ٌمرهؿ وهق:  اعمرشمٌتلم, سمؾ إن

 . ش[اعمٕم٤مين ًمديقان اسمـ ه٤مين

صغم اهلل -إؿم٤مرة إمم أن اعمت٘مدُملم يم٤مٟمقا يرون أن اًمقيص أومْمؾ ُمـ اًمٜمٌل

, واًمٌٕمض أظمر يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن سم٤معم٤ًمواة سمٞمٜمٝمام سمدون شمٗمْمٞمؾ -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 واطمد قمغم آظمر.

ُم٤م يرووٟمف قمٜمف وهؿ يٙمذسمقن طم٥ًم : -ريض اهلل ٣مٽمف-وڀمٹمٻمقا ٣مـ ٣م٤م 

أٟم٤م وحمٛمد ُمـ ٟمقر واطمد, ُمـ ٟمقر اهلل شمٕم٤ممم أُمر اهلل ذًمؽ اًمٜمقر, أن ": -قمٚمٞمف

وًمٚمٜمّمػ اًمث٤مين يمـ  ايٜمِمؼ إمم ٟمّمٗملم, وم٘م٤مل ًمٚمٜمّمػ إول يمـ حمٛمدً 

"٤مقمٚمٞمً 
(
1

)
. 

 : واڀمٵمر إ٦م ٰمڅم ٪مڅم٬مف ا٬مٲمقري ّم ٪مٲمٿمدٕمف

 وصٞمـفأن ئمٝمر اًمٜمص قمغم وم٠مٟمـــزل اهلل قمــغم ٟمٌٞمـــف

                                                           

 .(023ص) شإلمساعيلية تارخيها وعقائدىاا»انتهى من  (1)
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 سمٙمٞمدهؿ وُم٤م ٟمقوا ُمـ فمٚمٛمف ومخ٤مف ُمـ أصح٤مسمف ًمٕمٚمٛمف

 ًمٞمحٌٓمـ اهلل ُم٤م قمٛمـــــٚم٧موىمٞمؾ ٓ شُمنمك وم٢من أذيم٧م 

 شمٜم٤مًمؽ اًمٞمقم ويمـ ذم قمٛمتلوم٘مؿ وسمٚمغ ٓ ختــػ ومرمحتل 

: وم٤مٟمٔمر ي٤م هداك اهلل ًمٓم٤مقمتف وُمرو٤مشمف يمٞمػ يزقمٛمقن أن ىمقل اهلل قمز وضمؾ

ْغ َٰمڅم ُأڀمِزَل إ٬َِمٿْمَؽ ِٰمـ﴿ ٔم َؽ  َٔمٻم  , ٟمزل ُمـ أضمؾ شمٌٚمٞمغ (34: اعم٤ميدة) أي٦م﴾ رَّ

 (1543)اًمقصٞم٦م هذه اًمتل ىمد رد دقمقاه٤م قمكم ريض اهلل قمٜمف, ومٕمٜمد اًمٌخ٤مري 

ٰمـ ز٣مؿ أن ٣مٽمدڀمڅم ٠مٿمًئڅم ڀمٹمرأه إٓ ٫متڅمب اهلل وهذه »: (1043)وُمًٚمؿ 

وصحٿمٸمڇم ٰمٶمٻمٹمڇم ٩مٿمپمڅم أٟمٽمڅمن اإلٔمؾ وأ٠مٿمڅمء ٰمـ  –ا٬مٲمحٿمٸمڇم ٩مٹمد ٫مذب 

 احلدي٨م. شاجلرا٘مڅمت

 : ٣مٹمٿمدِتؿ ّم اإلٰمڅمٰمڇم -4

وىمد اشمٗم٘مقا أٟمف ٓ سمد ذم يمؾ قمٍم ُمـ إُم٤مم ُمٕمّمقم ىم٤ميؿ ": ٪مڅمل ا٬مٷمزآم

سم٤محلؼ يرضمع إًمٞمف ذم شم٠مويؾ اًمٔمقاهر, وطمؾ اإلؿمٙم٤مٓت ذم اًم٘مرآن وإظم٤ٌمر 

واعمٕم٘مقٓت, واشمٗم٘مقا قمغم أٟمف اعمتّمدي هلذا إُمر, وان ذًمؽ ضم٤مٍر ذم ٟمًٌٝمؿ 

 ها "ٓ يٜم٘مٓمع أسمد اًمدهر وٓ ُيقز أن يٜم٘مٓمع...
ُمٜمقن سم٤معمٕم٤مد واًمٜمٌقات واًمرؾم٤مٓت, وٓ إمم همػم ذًمؽ, وم٢مهنؿ ٓ ي١م

 سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م يمام ذع اهلل, ويًتٌٞمحقن احلرام. 
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 : ٘متك ٪مڅمل ٪مڅمئٻمپمؿ

ظمذي اًمٕمقد ي٤م هذه واضيب 

 شم٘م٣م ٟمٌّل سمٜمل ه٤مؿمؿ

 ومحط اًمّمالة وطمط اًمزيم٤مة

 وطمؾ  اًمٌٜم٤مت   ُمع   إُمٝم٤مت

 ٟم٘مٞمؿ ذايع هذا اًمٜمٌل 

 وهذا ٟمٌّل سمٜمل يٕمرب

 وطمط اًمّمٞم٤مم ومل يتٕم٥م

 وُمـ ومْمٚمف زاد   طمؾ  اًمّمٌل

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلوهؿ ؾم٤ٌمسم٦م أصح٤مب : شوا٬مرا٩مٳمڇم -5»: ٪مق٬مف

وهلؿ همػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘م٤ميد ًمٙمـ هذه أفمٝمره٤م ومٝمؿ يٙمٗمرون أصح٤مب -وؾمٚمؿ

إٓ ؾمٌٕم٦م قمنم صح٤مسمٞم٤م ويٖمٚمقن ذم آل اًمٌٞم٧م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

ويدقمقهنؿ ويرضمقهنؿ ُمـ دون اهلل وُيٕمٚمقن اخلالوم٦م واإلُم٤مُم٦م ذم اصمٜمل قمنم 

إُم٤مُم٤م ُمٜمٝمؿ, وًمذا ؾمٛمقا سم٤مٓصمٜمل قمنمي٦م وديٜمٝمؿ ىمري٥م ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م 

 اًمٖمٚمق واًم٘مقل سمخٚمؼ وٟم٘مّم٤من اًم٘مرآن وهمػم ذًمؽ. 

رمحف -سمـ قمكم  ن زيدٮ أو٪مٿمؾ ّم ٟمٌچم ٕمًټمٿمڇم ا٬مرا٩مٳمڇم ِبذا آٟمؿ☜

ىم٤مًمقا ًمف ُم٤م شم٘مقل ذم أيب سمٙمر وقمٛمر ىم٤مل وزيرا ضمدي ىم٤مًمقا إذن ٟمرومْمؽ  -اهلل

 ىم٤مل اذهٌقا أٟمتؿ اًمراومْم٦م.
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ّم ٰمٽمپمڅمج ا٬مًٽمڇم ٰمٌٿمٽمًڅم ا٬متٱمڅمٔمف ٔم٥م  -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم 

 : (2/13ا٬مرا٩مٳمڇم وا٬مٿمپمقد )

 : وآيڇم ذ٬مؽ أن ُمٽمڇم ا٬مرا٩مٳمڇم ُمٽمڇم ا٬مٿمپمقد 

 ٓ يّمٚمح اعمٚمؽ إٓ ذم آل داود. : ا٬مٿمپمقد٪مڅم٬مڈم 

 ٓ شمّمٚمح اإلُم٤مُم٦م إٓ ذم وًمد قمكم. : و٪مڅم٬مڈم ا٬مرا٩مٳمڇم

ٓ ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك خيرج اعمًٞمح اًمدضم٤مل, ويٜمزل : و٪مڅم٬مڈم ا٬مٿمپمقد

 ؾمٞمػ ُمـ اًمًامء. 

ٓ ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك خيرج اعمٝمدي, ويٜم٤مدي ُمٜم٤مد : و٪مڅم٬مڈم ا٬مرا٩مٳمڇم

 ُمـ اًمًامء. 

 رون اًمّمالة إمم اؿمت٤ٌمك اًمٜمجقم. واًمٞمٝمقد ي١مظم

 ويمذًمؽ اًمراومْم٦م ي١مظمرون اعمٖمرب إمم اؿمت٤ٌمك اًمٜمجقم. 

تِل : »أٟمف ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -واحلدي٨م قمـ اًمٜمٌل  َٓ َٕمَزاُل ُأٰمَّ

ُروا اْٚمَٷْمِرَب إ٦َِم َأْن َٕمٱْمَتٌَِؽ  -َأْو ٪َمڅمَل: ٣َمَٛم ا٬ْمٸِمٴْمَرِة  -ٔمَِخْٜمٍ  ْ ُيڂَمٙم  َٰمڅم مَل

شا٬مٽمُُّجقمُ 
(

1
)
 . 

 واًمٞمٝمقد شمزول قمـ اًم٘مٌٚم٦م ؿمٞمئ٤م, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م. 

 واًمٞمٝمقد شمٜمقد ذم اًمّمالة, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م. 

                                                           

, من حديث أيب أيوب رضي اهلل عنو, وىو يف الصحيح ادلسند (415)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
  (. 113لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم )
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 واًمٞمٝمقد شمًدل أصمقاهب٤م ذم اًمّمالة, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م. 

 واًمٞمٝمقد ٓ يرون قمغم اًمٜم٤ًمء قمدة, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م. 

 واًمٞمٝمقد طمرومقا اًمتقراة, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م طمرومقا اًم٘مرآن. 

 اومؽمض اهلل قمٚمٞمٜم٤م مخًلم صالة, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م. : وا٬مٿمپمقد ٪مڅم٬مقا

اًم٤ًمم قمٚمٞمٙمؿ, : واًمٞمٝمقد ٓ خيٚمّمقن اًمًالم قمغم اعم١مُمٜملم إٟمام ي٘مقًمقن

 واًم٤ًمم اعمقت, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م. 

 واًمٞمٝمقد ٓ ي٠ميمٚمقن اجلري, واعمرُم٤مهك, واًمذٟم٤مب, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م. 

 اًمراومْم٦م.واًمٞمٝمقد ٓ يرون اعمًح قمغم اخلٗملم, ويمذًمؽ 

 واًمٞمٝمقد يًتحٚمقن أُمقال اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م. 

٪مڅم٬مقا ٬مٿمس ٣مٻمٿمٽمڅم ّم إٰمٿم٥م ﴿: و٪مد أٙمٝمڀمڅم اهلل ٣مٽمپمؿ ٔمذ٬مؽ ّم ا٬مٹمرآن أهنؿ

 . [42: ؾمقرة آل قمٛمران] ﴾ٟمٌٿمؾ

 واًمٞمٝمقد شمًجد قمغم ىمروهن٤م ذم اًمّمالة, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م, 

ع, ويمذًمؽ واًمٞمٝمقد ٓ شمًجد طمتك ختٗمؼ سمرءوؾمٝم٤م ُمرارا ؿمٌف اًمريمق

 اًمراومْم٦م.

, وي٘مقًمقن هق قمدوٟم٤م ُمـ -قمٚمٞمف اًمًالم-واًمٞمٝمقد شمٌٖمض ضمؼميؾ 

سم٤مًمقطمل  -قمٚمٞمف اًمًالم- ضمؼميؾ]همٚمط: اعماليٙم٦م, ويمذًمؽ اًمراومْم٦م ي٘مقًمقن

 . - صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمغم حمٛمد 
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ًمٞمس ًمٜم٤ًميٝمؿ : و٫مذ٬مؽ ا٬مرا٩مٳمڇم وا٩مٹمقا ا٬مٽمٲمڅمرى ّم ٙمٲمٻمڇم ا٬مٽمٲمڅمرى

ويمذًمؽ اًمراومْم٦م يتزوضمقن سم٤معمتٕم٦م, صداق إٟمام يتٛمتٕمقن هبـ متتٕم٤م, 

 ويًتحٚمقن اعمتٕم٦م.

 : و٩مٳمٻمڈم ا٬مٿمپمقد وا٬مٽمٲمڅمرى ٣مٛم ا٬مرا٩مٳمڇم ٔمخٲمٻمت٥م

قمٚمٞمف -أصح٤مب ُمقؾمك : ٪مڅم٬مقاُمـ ظمػم أهؾ ُمٚمتٙمؿ.؟ : ٟمئٻمڈم ا٬مٿمپمقد

 .-اًمًالم

 طمقاري قمٞمًك. : ٪مڅم٬مقاُمـ ظمػم أهؾ ُمٚمتٙمؿ؟ : وٟمئٻمڈم ا٬مٽمٲمڅمرى

صغم اهلل  -أصح٤مب حمٛمد : ٪مڅم٬مقاُمـ ذ أهؾ ُمٚمتٙمؿ؟ : وٟمئٻمڈم ا٬مرا٩مٳمڇم

 . - قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

أُمروا سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ومًٌقهؿ, وم٤مًمًٞمػ قمٚمٞمٝمؿ ُمًٚمقل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, 

ٓ شم٘مقم هلؿ راي٦م, وٓ يث٧ٌم هلؿ ىمدم, وٓ دمتٛمع هلؿ يمٚمٛم٦م, وٓ دم٤مب هلؿ 

دقمقة, دقمقهتؿ ُمدطمقو٦م, ويمٚمٛمتٝمؿ خمتٚمٗم٦م, ومجٕمٝمؿ ُمتٗمرق يمٚمام أوىمدوا 

 ها ٟم٤مرا ًمٚمحرب أـمٗم٠مه٤م اهلل.
 ": ٪مق٬مفك -رمحف اهلل شمٕم٤ممم –هذا اًمٙمالم سمٕمْمف صم٤مسم٧م قمـ اًمِمٕمٌل : ٪مٻمڈم

 . "ًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمٌٝم٤ميؿ ًمٙم٤مٟمقا محرا, وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٓمػم ًمٙم٤مٟمقا رمخ٤م

 هاوم٢من هذا صم٤مسم٧م قمٜمف. 
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و٪مد ٟمٴمرت ّم ٰمٹمدٰمڇم ٫متڅمب ٣مذاب ا٬مٹمٝم وڀمٶمٿمټمف ٔمٶمض ٣مٹمڅمئد ا٬مرا٩مٳمڇم 

 : اْلقٖمٿم٥م ٪مٻمڈم ٩مٿمف

اًمراومْم٦م, وهل ًمٞم٧ًم ُمـ ومرق اإلؾمالم, يمام ٟمص  وُمـ أذ هذه اًمٗمرق

شمًتدًمقن قمٚمٞمٜم٤م سم٘مقل : قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء وم٘مد ىم٤مل اسمـ طمزم

اًمراومْم٦م ُم٤م هؿ سمٛمًٚمٛملم, طمٞم٨م ىمد سمٚمغ ُمـ ذهؿ وظمٌثٝمؿ أهنؿ ظم٤مًمٗمقا ذم 

اًمتقطمٞمد, ومٝمؿ ٓ ي١مُمٜمقن سمّمٗم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, وهؿ ُمٕمٓمٚم٦م ذم هذا 

 اًم٤ٌمب. 

سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمِمٞمٕمل اعم٘متقل  وم٠مول ُمـ أفمٝمر اًمتِمٌٞمف سمٞم٤من پمڇم،وأوائٻمپمؿ ٰمٱمٌ

ًٌ 116ؾمٜم٦م  طمؾ  ٤مإهلٞمً  ا, وم٘مد زقمؿ أن رسمف قمغم صقرة إٟم٤ًمن, وأن ضمزءً ٤مهـ شم٘مري

 . ايمٌػمً  اذم قمكم شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقًمقن قمٚمقً 

سمـ احلٙمؿ  هق هِم٤مم: وأول ٰمـ أ١مٻمؼ أن اهلل ٗمًؿ ّم ٰمٻمڇم اٚمًٻمټم٥م

ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م »ٟم٘مؾ ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم  (166)اًمراوميض شمقذم ؾمٜم٦م

 . شاًمٜمٌقي٦م

ُمع أهن٤م صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م,  وهؿ يٽمٺمرون رؤيڇم اٚمڂمٰمٽم٥م هلل يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم،

 وإمج٤مع اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح. 

ـْ ِّم : ﴿ىمقل اهلل شمٕم٤ممم راديـ: ويٽمٺمرون أن اهلل ّم ا٬مًَمء َأْم َأِٰمٽمُْتْؿ َٰم

ََمءِ  ًَّ  , وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م. [14: اعمٚمؽ﴾ ]ا٬م
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٠مٸمڅم٣متل »: ي٘مقلط ورؾمقل اهلل  وهؿ يٽمٺمرون ا٬مٱمٸمڅم٣مڇم ٕهؾ ا٬مٺمٌڅمئر،

, وهق طمدي٨م صحٞمح, مجع ـمرىمف اإلُم٤مم اًمقادقمل شٕهؾ ا٬مٺمٌڅمئر ٰمـ أٰمتل

 .شاًمِمٗم٤مقم٦م»رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

قا قمٚمٞمً  وهؿ أيٳًمڅم أول ٰمـ أ٘مدث ا٬م٧مك ّم هذه إٰمڇم، ريض  ٤مطمٞم٨م أهله

طمذر ُمـ ط اهلل قمٜمف, وهؿ ُمـ اًمذيـ اختذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد, ُمع أن رؾمقل اهلل 

 ذًمؽ, يمام ؾمؽمى ذم اًمٗمّمؾ إظمػم ُمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م. 

ويٕمت٘مدون ىمرآن همػم هذا, وهق ُم٤م  وهؿ يٶمتٹمدون أن ا٬مٹمرآن ڀمڅم٪مص،

 . (سمٛمّمحػ وم٤مـمٛم٦م)يًٛمك 

ُمع اًمٕمٚمؿ أن اًمٕمٚمامء ىمد يمٗمروا ُمـ ىم٤مل  وهؿ يٶمتٹمدون أن ٫مالم اهلل ِمٻمقق،

, سمؾ شأصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»سمخٚمؼ اًم٘مرآن, يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اًمالًمٙم٤ميل ذم 

٧ٌََمِ : ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل قمٛمـ ىم٤مل َّٓ ٪َمْقُل ا٬ْم َٟمځُمْصٻمٿِمِف  إِْن َهَذا إِ

 . [53-52: اعمدصمر﴾ ]َٟمٹَمرَ 

 وسم٤مٓظمتّم٤مر ومٛمٕمت٘مدهؿ ذم سم٤مب اًمتقطمٞمد هق ُمٕمت٘مد اعمٕمتزًم٦م. 

, اًمذيـ شم٘مدم سمٕمض اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ط وهؿ يٺمٸمرون صحڅمٔمڇم رٟمقل اهلل

وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمْم٤ميؾ اًمتل ًمٞمس هذا ط اهلل ذم يمت٤مسم٦م اًمٕمزيز, وُمـ اًمٜمٌل 

 ُمقوع سمًٓمٝم٤م.
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ّم ا٬مدڀمٿمڅم وأٙمرة ط وهؿ يتپمټمقن ٣مڅمئٱمڇم أم اٚمڂمٰمٽم٥م زوج رٟمقل اهلل 

َتڅمٌن ٣َمٵمٿِمؿٌ ﴿ ٔمڅم٬مزڀمڅم، ٌَْحڅمڀَمَؽ َهَذا ُِبْ  . [13: اًمٜمقر﴾ ]ُٟم

ُمع أن اهلل ىمد أٟمزل ذم سمراءهت٤م ىمرآن يتغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, يمام ذم ؾمقرة 

 اًمٜمقر. 

وأُم٤م خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم اًمٕم٤ٌمدات وإطمٙم٤مم وم٢ممم ُم٤مٓ هن٤مي٦م سمؾ ويِم٤مهبقن اًمٞمٝمقد 

خلالوم٤مت ذم يمثػم ُمـ آقمت٘م٤مدات, وقمغم أيدهيؿ هدُم٧م يمثػم ُمـ ا

 اإلؾمالُمٞم٦م, يم٤مخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م.

: سمـ صٗمقن اعم٘متقل قمغم اًمزٟمدىم٦م ؾمٜم٦م وهؿ اشم٤ٌمع اجلٝمؿ: شواجلپمټمٿمڇم»: ٪مق٬مف

 . (ه115): سمـ درهؿ اعم٘متقل قمغم اًمزٟمدىم٦م اًمذي أظمذ ديٜمف ُمـ اجلٕمد (156)

وهؿ يٕمٓمٚمقن اهلل قمز وضمؾ ُمـ أؾماميف وصٗم٤مشمف ويزقمٛمقن أن اهلل ٓ ومقق 

ُمٞم٧م وٓ داظمؾ اًمٕم٤ممل وٓ ظم٤مرضمف وٓ ُمتّمؾ وٓ وٓ حت٧م وٓ طمل وٓ 

 ُمٜمٗمّمؾ.

ٓ يرى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  -قمز وضمؾ -اهللويزقمٛمقن أن اًم٘مرآن خمٚمقق, وأن 

وي٘مقًمقن سمٗمٜم٤مء اجلٜم٦م واًمٜم٤مر, وي٘مقًمقن سمٕمدم وضمقد اجلٜم٦م واًمٜم٤مر أن, إمم همػم 

 ذًمؽ. 
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 : (450/ 0): وّم ذح أصقل ا٣متٹمڅمد أهؾ ا٬مًٽمڇم واجلَم٣مڇم
ٌَٻْمِخلَّ  ٪مڅمل َٙمٻَمُػ  ـُ ُٟمٻَمٿْمََمَن ا٬ْم ـْ َأْهِؾ اًْمُٙمقوَم٦ِم, َويَم٤مَن : "ْٔم يَم٤مَن ضَمْٝمٌؿ ُِم

َٛمٜمِٞمه٦ِم, وَمَٙمٚمهُٛمقُه, وَمَ٘م٤مًُمقا ًَمفُ  ًُّ ـَ اًم ـْ قِمٜمَْدُه قِمْٚمٌؿ, وَمَٚمِ٘مَٞمُف َٟم٤مٌس ُِم ْ َيُٙم : وَمِّمٞمًح٤م, مَل

ٌُُد.  ـْ شَمْٕم  ِصْػ ًَمٜم٤َم َُم

ُٚمقُه, وَمَخَرَج إِ : ىَم٤مَل  ُٚمقيِن, وَم٠َمضمه  : ًَمْٞمِٝمْؿ, ىَم٤مَل َأضمِّ
ٍ
ء ُهَق َهَذا اهْلََقاُء َُمَع يُمؾِّ َرْ

 
ٍ
ء   "َوذِم يُمؾِّ َرْ

َْصِؾ, وَمِّمٞمَح  ": و٪َمڅمَل  ْٕ  شمِْرُِمٍذ, َويَم٤مَن َرضُماًل يُمقذِمه ا
يَم٤مَن ضَمْٝمٌؿ قَمغَم َُمْٕمؼَمِ

َْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ, يَم٤مَن شَمٙمَ  ِٕ ٦ٌم  ًَ َٓ جُم٤َمًَم ـْ ًَمُف قِمْٚمٌؿ, َو ٤مِن, مَلْ َيُٙم ًَ َؿ يَماَلَم اعمَُْتَٙمٚمِِّٛملَم, اًمٚمِّ ٚمه

َٛمٜمِٞمه٦ُم وَمَ٘م٤مًُمقا ًَمفُ  ًُّ َٛمُف اًم ُرُج : َويَمٚمه َٓ خَيْ ٌَْٞم٧َم  ٌُُدُه, وَمَدظَمَؾ اًْم ِصْػ ًَمٜم٤َم َرسمهَؽ اًمهِذي شَمْٕم

٤مٍم, وَمَ٘م٤مَل : يَمَذا َويَمَذا, ىَم٤مَل   : صُمؿه ظَمَرَج قَمَٚمْٞمِٝمْؿ سَمْٕمَد َأيه
ٍ
ء ُهَق َهَذا اهْلََقاُء َُمَع يُمؾِّ َرْ

ٌء.  ُٚمق ُِمٜمُْف َرْ َٓ خَيْ  َو
ٍ
ء  َوذِم يُمؾِّ َرْ

 قَمغَم قَمْرؿِمِف َويَماَم َوَصَػ : ٪َمڅمَل َأُٔمق ُٰمٶَمڅمذٍ 
ِ
اَمء ًه يَمَذَب قَمُدوُّ اهللهِ, إِنه اهللهَ ذِم اًم

ُف  ًَ  "َٟمْٗم

 سمـ درهؿ.  وىمد أظمذ اجلٝمؿ قم٘مٞمدشمف ُمـ اجلٕمد

 : ش341»: ا٣متٹمڅمد أهؾ ا٬مًٽمڇم واجلَم٣مڇم وّم ذح أصقل

ـِ  مْحَ ٌُْد اًمره ـُ َأيِب طَم٤مشمٍِؿ ىَم٤مَل  َذيَمَرُه قَم ـْ َأشَمك  ": ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأيِب َيُ٘مقُل : سْم ُل َُم َأوه

ـُ ِدْرَهٍؿ َوىَم٤مًَمفُ  سمَِخْٚمِؼ اًْمُ٘مْرآِن ضَمْٕمدُ  ـْ : سْم ـَ َوُِم٤مَي٦ٍم, صُمؿه ُِم ي ذِم ؾَمٜم٦َِم َٟمٞمٍِّػ َوقِمنْمِ
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نْمُ 
٤م سمِ , ًَمَٕمٜمَُف  سَمْٕمِدمِهَ ـُ هِمَٞم٤مٍث اعمَِْريِزُّ ٤م اهللسْم ٌه٤مهًم٤م هَيَُقِديًّ َرُه ", َويَم٤مَن َص . َويَمٗمه

ٌُْد اهللهِ  ؾُمْٗمَٞم٤منُ  ـُ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم, َوقَم ٌه٤مدُ  سْم ٤ٌَمَرِك, َوقَم ـُ اعمُْ اِم, َوقَمكِمُّ  سْم ـُ اًْمَٕمقه ـُ قَم٤مِصٍؿ,  سْم سْم

ـِ  َوحَيَْٞمك مْحَ ٌُْد اًمره ـُ ؾَمِٕمٞمٍد, َوقَم , َوَويمِٞمٌع, َوَأسُمق اًمٜمهْيِ َه٤مؿِمؿُ  سْم ـُ َُمْٝمِديٍّ ـُ  سْم سْم

٤ٌَمسَم٦مُ  ؾَْمَقدُ  اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ, َوؿَم ْٕ اٍر, َوا ـُ ؾَمقه ـُ قَم٤مُِمٍر, َوَيِزيدُ  سْم ـُ َه٤مُروَن, َوسمنِْمُ  سْم ـُ  سْم سْم

ٌه٤مِع, َوؾُمَٚمْٞماَمنُ  اًْمَقًمِٞمِد, َوُيقؾُمُػ  ـُ اًمٓمه دٌ  سْم , َوحُمَٛمه ٤مُِملُّ ٤مَن اًمِمه ًه ـُ طَم َوَيْٕمغَم اسْمٜم٤َم  سْم

اِق  زه ٌُْد اًمره ٞمه٤مِن, َوقَم
ًِ ٜم٤َمومِ ٌَْٞمٍد اًمٓمه ٌُْد اعمَْٚمِِؽ  قُم , َوقَم ايِنُّ ٤مٍم, َوَأسُمق ىَمَت٤مَدَة احْلَره ـُ مَهه ـُ  سْم سْم

دُ  ٌِْد اًْمَٕمِزيِز اعم٤َْمضِمُِمقُن, َوحُمَٛمه , َوَأسُمق ُٟمَٕمْٞمٍؿ اًْمَٗمْْمُؾ  قَم ـُ ُيقؾُمَػ اًْمِٗمْرَي٤ميِبُّ ـُ  سْم سْم

ٌُْد اهللهِ ُديَملْمٍ  نْمُ  , َوقَم
, َوسمِ َٚمَٛم٦َم اًْمَ٘مْٕمٜمٌَِلُّ ًْ ـُ َُم دُ  سْم ـُ احْل٤َمِرِث, َوحُمَٛمه ـُ ُُمّْمَٕم٥ٍم  سْم سْم

يِّ َوْه٥ُم  ٌَْخؽَمِ اِهُد, َوَأسُمق اًْم َقاِيلُّ اعمََْديِنُّ ىَم٤ميِض سَمْٖمَداَد,  اًمزه ًُّ ـُ َوْه٥ٍم اًم سْم

ٌُْد اهللهِ  َوحَيَْٞمك , َوقَم ٤مسُمقِريُّ ًَ ـُ حَيَْٞمك اًمٜمهْٞم , َوقَمكِمُّ  سْم  احْلَُٛمْٞمِديُّ
سَمػْمِ ـُ اًمزُّ ـُ  سْم سْم

اَلمِ  ًه ٌُْد اًم , َوقَم ـُ  اعمَِْديٜمِلِّ ًَ , َواحْلَ ـُ َص٤مًمٍِح اهْلََرِويُّ ـُ قَمكِمٍّ احْلُْٚمَقايِنُّ  سْم  سْم

ُمـ  شاًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م»ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم أمحد ذم  وٟمٌچم والل اجلپمؿ9

اًمًٛمٜمٞم٦م وأن اجلٝمؿ ىم٤مل ذم ُمٜم٤مفمرشمف سمـ صٗمقان ًمٚمٛمنميملم  ُمٜم٤مفمرة اجلٝمؿ

إن اهلل ٓ يرى ًمف وضمف وٓ يًٛمع ًمف صقت وٓ يِمؿ ًمف رايح٦م وهق : هلؿ

وم٘مد : هم٤مي٥م قمـ إسمّم٤مر وٓ يٙمقن ذم ُمٙم٤من دون ُمٙم٤من. ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

ؿمٌف اجلٝمؿ اهلل سم٤مًمروح اًمتل ذم اإلٟم٤ًمن ُمـ ضمٝم٦م أن يمالمه٤م ٓ يِمٌف سمٌمء ُمـ 

 ذًمؽ اجلًؿ احلقاس اخلٛمس ُمع شمدسمػمه ًم
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ظمرج سمف اعمتّمقوم٦م اعمتزهدة ُمـ ضمٝم٦م اًمٚم٤ٌمس أو : شو٨مالة ا٬مٲمق٩مٿمڇم»: ٪مق٬مف

طمْمقر اعمقاًمد وإذيم٤مر اعمٌتدقم٦م أُم٤م ُمـ سمٚمغ سمف احل٤مل إمم اًمنمك إيمؼم وهق 

دقم٤مء اعم٘مٌقريـ واًمٜمذر واًمذسمح هلؿ واًمٓمقاف سم٘مٌقرهؿ, واًم٘مقل سمقطمدة 

 ُمـ اعمٚم٦م.اًمقضمقد, وهمػم ذًمؽ ومٝمذا هق اًمٙمٗمر إيمؼم اعمخرج 

 : وڀمذ٫مر هٽمڅم َمټمؾ ٣مٹمٿمدة ٨مالة ا٬مٲمق٩مٿمڇم

 : -٣مز وٗمؾ-٣مٹمٿمدِتؿ ّم اهلل  -1 

يٕمت٘مد اعمتّمقوم٦م ذم اهلل قم٘م٤ميد ؿمتك ُمٜمٝم٤م احلٚمقل يمام هق ُمذه٥م احلالج 

وُمٜمٝم٤م وطمدة اًمقضمقد طمٞم٨م ٓ اٟمٗمّم٤مل سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق وهذه هل 

هذا أـمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م  اًمٕم٘مٞمدة إظمػمة اًمتل اٟمتنمت ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م وامم يقُمٜم٤م

أظمػما يمؾ رضم٤مل اًمتّمقف وأقمالم هذه اًمٕم٘مٞمدة هؿ اسمـ قمريب واسمـ ؾمٌٕملم, 

واًمتٚمٛم٤ًمين وقمٌد اًمٙمريؿ اجلٞمكم, وقمٌد اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمز وقم٤مُم٦م رضم٤مل اًمٓمرق 

 اًمّمقومٞم٦م اعمحدصملم.

 : -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٣مٹمٿمدِتؿ ّم ا٬مرٟمقل  -5

صغم يٕمت٘مد اًمّمقومٞم٦م ذم اًمرؾمقل قم٘م٤ميد ؿمتك ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يزقمؿ أن اًمرؾمقل 

مل يّمؾ امم ُمرشمٌتٝمؿ وطم٤مهلؿ, وأٟمف ضم٤مهؾ سمٕمٚمقم رضم٤مل  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ظمْمٜم٤م سمحرا وىمػ إٟمٌٞم٤مء سم٤ًمطمٚمف.: اًمتّمقف يمام ىم٤مل اًمًٌٓم٤مُمل
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هق ىم٦ٌم اًمٙمقن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-حمٛمدوُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمت٘مد أن اًمرؾمقل 

ًتقي قمغم اًمٕمرش وأن اًمًٛمقات وإرض واًمٕمرش واًمٙمرد وهق اهلل اعم

ويمؾ اًمٙم٤ميٜم٤مت ظمٚم٘م٧م ُمـ ٟمقره وأٟمف أول ُمقضمقد وهذه قم٘مٞمدة اسمـ قمريب 

 وُمـ ضم٤مء سمٕمده.

 : ٣مٹمٿمدِتؿ ّم إو٬مٿمڅمء -0

يٕمت٘مد اًمّمقومٞم٦م ذم إوًمٞم٤مء قم٘م٤ميد ؿمتك ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٗمْمؾ اًمقزم قمغم اًمٜمٌل 

ف ومٝمق خيٚمؼ ويرزق وحيل وقم٤مُمتٝمؿ ُيٕمؾ اًمقزم ُم٤ًموي٤م هلل ذم سمٕمض صٗم٤مشم

ويٛمٞم٧م ويتٍمف ذم اًمٙمقن وهلؿ شم٘مًٞمامت ًمٚمقٓي٦م ومٝمٜم٤مك اًمٖمقث اعمتحٙمؿ 

ذم يمؾ رء ذم اًمٕم٤ممل وإىمٓم٤مب وإرسمٕم٦م اًمذيـ يٛمًٙمقن إريم٤من إرسمٕم٦م 

ذم اًمٕم٤ممل سم٠مُمر اًمٖمقث, وإسمدال اًمًٌٕم٦م اًمذيـ يتحٙمؿ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ذم 

 ىم٤مرة ُمـ اًم٘م٤مرات اًمًٌع سم٠مُمر اًمٖمقث.

 وُمٜمٝمؿ اًمٜمج٤ٌمء وهؿ اعمتحٙمٛمقن ذم اعمدن يمؾ ٟمجٞم٥م ذم ُمديٜم٦م!!.

وهذا ظمالف اًمقٓي٦م ذم اإلؾمالم اًمتل شم٘مقم قمغم اًمديـ واًمت٘مقى 

َٓ ُهْؿ : ﴿واًمٕمٌقدي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م هلل ىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ َٙمْقٌف ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َو َٓ إِنَّ َأْو٬مٿَِمڅمَء اهللَِّ  َأ

َزڀُمقَن  ـَ آَٰمٽمُقا َو٫َمڅمڀُمقا يَ  حَيْ   [.30, 35: يقٟمس] ﴾ تَّٹُمقنَ ا٬مَِّذي

وأن اًمقزم ٓ يٛمٚمؽ ُمـ أُمر ٟمٗمًف ؿمٞمئ٤م ومْمال أٟمف يٛمٚمؽ ًمٖمػمه, ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 .شىمؾ إين ٓ أُمٚمؽ ًمٙمؿ ضا وٓ رؿمدا» صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًمرؾمقًمف 
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 : ٣مٹمٿمدِتؿ ّم اجلٽمڇم وا٬مٽمڅمر -4

وم٢من اًمّمقومٞم٦م مجٞمٕم٤م يٕمت٘مدون أن ـمٚمٌٝم٤م ُمٜم٘مّم٦م قمٔمٞمٛم٦م وأٟمف ٓ : وأٰمڅم اجلٽمڇم

ًمٚمقزم أن يًٕمك إًمٞمٝم٤م وٓ أن يٓمٚمٌٝم٤م وُمـ ـمٚمٌٝم٤م ومٝمق ٟم٤مىمص, وإٟمام  ُيقز

اًمٓمٚم٥م قمٜمدهؿ واًمرهم٦ٌم ذم اًمٗمٜم٤مء اعمزقمقم ذم اهلل, وآـمالع قمغم اًمٖمٞم٥م 

 واًمتٍمف ذم اًمٙمقن.

وم٢من اًمّمقومٞم٦م يٕمت٘مدون أيْم٤م أن اًمٗمرار ُمٜمٝم٤م ٓ يٚمٞمؼ سم٤مًمّمقذم : وأٰمڅم ا٬مٽمڅمر

ار وُمٜمٝمؿ ُمـ شمٌجح أٟمف ًمق اًمٙم٤مُمؾ ٕن اخلقف ُمٜمٝم٤م ـمٌع اًمٕمٌٞمد وًمٞمس إطمر

سمّمؼ قمغم اًمٜم٤مر ٕـمٗم٠مه٤م يمام ىم٤مل أسمق يزيد اًمًٌٓم٤مُمل وُمـ يٕمت٘مد سمقطمدة 

اًمقضمقد ُمٜمٝمؿ يٕمت٘مد أن اًمٜم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ يدظمٚمٝم٤م شمٙمقن قمذوسم٦م وٟمٕمٞمام ٓ ي٘مؾ 

 قمـ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م سمؾ يزيد وهذا هق ُمذه٥م اسمـ قمريب وقم٘مٞمدشمف.

 : ٣مٹمٿمدِتؿ ّم إٔمٻمٿمس و٩مر٣مقن -2

ت٘مد قم٤مُم٦م اًمّمقومٞم٦م اٟمف أيمٛمؾ اًمٕم٤ٌمد وأومْمؾ اخلٚمؼ ومٞمٕم: وأٰمڅم إٔمٻمٿمس

 شمقطمٞمدا ٕٟمف مل يًجد إٓ هلل سمزقمٛمٝمؿ وأن اهلل ىمد همٗمر ًمف ذٟمقسمف وأدظمٚمف اجلٜم٦م. 

 ﴾أڀمڅم رٔمٺمؿ ا٣ٕمٛم: ﴿قمٜمدهؿ أومْمؾ اعمقطمديـ ٕٟمف ىم٤مل: و٫مذ٬مؽ ٩مر٣مقن

ومٕمرف احل٘مٞم٘م٦مٮ ٕن يمؾ ُمقضمقد هق اهلل, صمؿ هق ىمد آُمـ ذم زقمٛمٝمؿ ودظمؾ 

 اجلٜم٦م.
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 : ٣مٹمٿمدة ٨مالة ا٬مٲمق٩مٿمڇم ّم ا٬مٶمٌڅمدات -3 

يٕمت٘مد همالة اًمّمقومٞم٦م أن اًمّمالة واًمّمقم واحل٩م واًمزيم٤مة هل قم٤ٌمدات 

اًمٕمقام ويًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ اخل٤مص٦م, أو ظم٤مص٦م اخل٤مص٦م وًمذًمؽ ومٚمٝمؿ قم٤ٌمدات 

 خمّمقص٦م.

وىمد ذع يمؾ ىمقم ُمٜمٝمؿ ذايع ظم٤مص٦م هبؿ يم٤مًمذيمر اعمخّمقص هبٞمئ٤مت 

 عمخّمقص٦م واحلٗمالت.خمّمقص٦م, واخلٚمقة وإـمٕمٛم٦م, واعمالسمس ا

وٓ هيؿ ذم اًمتّمقف أن خي٤مًمػ اًمنميٕم٦م اًمّمقومٞم٦م فم٤مهر اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م وم٤محلِمٞمش واخلٛمر واظمتالط اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل ذم اعمقاًمد وطمٚم٘م٤مت 

اًمذيمر ذًمؽ ٓ هيؿ ٕن ًمٚمقزم ذيٕمتف اًمتل شمٚم٘م٤مه٤م ُمـ اهلل ُم٤ٌمذة, وي٘مقل 

 طمدصمٜمل ىمٚمٌل قمـ ريب.: سمٕمْمٝمؿ

 : ا٬مٲمق٩مٿمڇم ّم اْلالل واْلرام ٣مٹمٿمدة ٨مالة -4

وم٠مهؾ وطمدة اًمقضمقد ٓ رء حيرم قمٜمده٤م ٕن اًمٕملم واطمدة.. وُمٜمٝمؿ ُمـ 

 اقمت٘مد أن اهلل ىمد أؾم٘مط قمٜمف اًمتٙم٤مًمٞمػ وأطمؾ ًمف يمؾ ُم٤م طمرم قمغم همػمه.

 : ١مريٹمڇم ٨مالة ا٬مٲمق٩مٿمڇم ّم ا٬مٞمٔمٿمڇم -5 

وُمـ أظمٓمر ُم٤م ذم اًمّمقومٞم٦م ُمٜمٝمجٝمؿ ذم اًمؽمسمٞم٦م طمٞم٨م يًتحقذون قمغم 

٤مس, ويٚمٖمقهن٤م وذًمؽ سم٢مدظم٤مهلؿ ذم ـمريؼ ُمتدرج يٌدأ سم٤مًمت٠مٟمٞمس, صمؿ قم٘مقل اًمٜم

سم٤مًمتٝمقيؾ واًمتٕمٔمٞمؿ ًمِم٠من اًمتّمقف ورضم٤مًمف صمؿ سم٤مًمتٚمٌٞمس قمغم اًمِمخص صمؿ 
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سم٤مًمرزق ًمٕمٚمقم اًمتّمقف ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م صمؿ سم٤مًمرسمط سم٤مًمٓمري٘م٦م وؾمد مجٞمع اًمٓمرق 

سمٕمد ذًمؽ ًمٚمخروج 
(
1

)
. 

٤ٌَمٍط واًمٗمرق اخل٤مرضم٦م ُمـ اعمٚم٦م يمثػمة هذه أصقهل٤م ىم٤مل ُيقؾُم  ـُ َأؾْم ُػ سْم

٦ُم , َواعمُْْرضِمَئ٦ُم, صُمؿه : ُأُصقُل اًْمٌَِدِع َأْرسَمعٌ  ": َيُ٘مقُل  َواومُِض, َواخْلََقاِرُج, َواًْمَ٘مَدِريه اًمره

ٌُْٕمقَن ومِْرىَم٦ًم, َواًمثه٤مًمَِث٦ُم  َة ـَم٤مِيَٗم٦ًم, وَمتِْٚمَؽ اصْمٜمََت٤مِن َوؾَم ٥ُم يُمؾُّ ومِْرىَم٦ٍم صَماَميِنَ قَمنْمَ شَمَتَِمٕمه

ِلُّ  ل ىَم٤مَل اًمٜمٌه
تِ ٌُْٕمقَن اجْلاََمقَم٦ُم اًمه ًه ٤َم اًمٜمه٤مضِمَٞم٦مُ »ْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ: َصغمه اهللُ قَمٚمَ َواًم  شإهِنه

 (.53أظمرضمف أضمري ذم اًمنميٕم٦م)

ومٛمـ أراد ُمٕمروم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ ُيد ذًمؽ ذم يمت٥م اعمٚمؾ واًمٜمحؾ واًمدي٤مٟم٤مت,  

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

, (اعم٤ٌمدئ اعمٗمٞمدة ذم اًمتقطمٞمد واًمٕم٘مٞمدة): هبذا ٟمٙمقن ىمد اٟمتٝمٞم٧م ُمـ ذح

ُمٜمذ سمٕمثف اهلل, - قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل-رؾمقل اهللهذا اًم٤ٌمب اًمذي دقم٤م إًمٞمف 

وطمتك شمقوم٤مه, وهق ًم٥م اًمدقمقة اًمرؾم٤مًمٞم٦م ذم يمؾ زُمـ وطملم, وأمجع قمٚمٞمف 

 ودقمقة وشمٕمٔمٞماًم  , وم٤مًمقاضم٥م اًمٕمٜم٤مي٦م سمف شمٕمٚمام وشمٕمٚمٞماًم ٤مؾمٚمػ إُم٦م ىمديام وطمديثً 

واًمًػم قمغم ؾمػم اًمًٚمػ ذم سم٤مب اًمقٓء واًمؼماء طمتك شمتٛمٞمز اًمٓمري٘م٦م اًمًٚمٗمٞم٦م 

 ًٓ ًٓ  طم٤م ٦م اخلٚمٗمٞم٦م اًمٌدقمٞم٦م, ومجزى اهلل ظمػمًا ؿمٞمخٜم٤م قمغم ُم٤م قمغم اًمٓمري٘م وىم٤م

                                                           

 .(اخلطوط العريضة للعقيدة الصوفية) :ملخص بتصرف من كتاب (1)
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ؾمٓمره ذم هذه اًمقري٘م٤مت, واحلٛمد هلل اًمذي ووم٘مٜمل هلذا اًمتٕمٚمٞمؼ اعمتٛمؿ 

 ًمٚمٗم٤ميدة, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رَبادئ ايفك٘د
 

  694 
 

  

 رَبارئ ايفك٘د  

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 ٰمٌڅمدئ ا٬مٸمٹمف.

 الشرح: 

أي أول ُم٤م يٜمٌٖمل قمغم اعمٙمٚمػ شمٕمٚمٛمف وذيمر اعمّمٜمػ ُم٤م ومٞمف ش: ٰمٌڅمدئ»٪مق٬مف 

 عم٤م سمٞمٜمف ذم اعم٘مدُم٦م. ا٬مد٬مٿمؾقمغم آظمتّم٤مر ُمع ذيمر 

: -قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللاًمٗمٝمؿ, ومٞم٘م٤مل وَمِ٘مٝمف ومالن, أي ومٝمؿ, ا٬مٸمٹمف ّم ا٬مٻمٷمڇم: 

ټمٽمڅمهڅم ُٟمٻَمٿمَمنَ ﴿  .﴾٩َمٸَمپمَّ

واعمٕم٤مُمالت, وىمد  هق قمٚمؿ يتٕمٚمؼ سمدراؾم٦م اًمٕم٤ٌمداتوّم آصٴمالح: 

قمرومف سمٕمْمٝمؿ سمٛمٕمروم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اعمٙمٚمٗملم اعمٙمت٦ًٌم ُمـ 

 أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م.

 ويٽمٹمًؿ ا٬مٸمٹمف إ٦م ٪مًټم٥م: 

اًمٗم٘مف إيمؼم وهق اًمٕم٘مٞمدة وُم٤م يٚمتحؼ هب٤م, وىمد شم٘مدم سمٞم٤من رء ُمـ إول: 

 .ذًمؽ ذم اجلزء إول, وهلل احلٛمد

  .يتٕمٚمؼ سمتٕمٚمؿ أطمٙم٤مم اًمٕم٤ٌمدات, واعمٕم٤مُمالت وم٘مٌف أصٖمر وهق ُم٤موا٬مثڅمين: 

ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م أو وا٬مٸمٹمف ا٬مٲمحٿمح هق ا٬مٸمٹمف اٚمٌٽمل ٣مٛم ا٬مد٬مٿمؾ: 

 اإلمج٤مع أو اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح, قمغم ُمـ ُيقز آؾمتدٓل سم٤مًم٘مٞم٤مس.
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 : وإ٘مٺمڅمم ا٬م٧م٣مٿمڇم ٕمٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م

 إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م: إول: 

 .وهل مخ٦ًم أٟمقاع

 .وهل اًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد واًم٘مٌقل واًمرد, وهمػم ذًمؽووٕمٞم٦م ا٬مثڅمين: 

قمغم اًمقاضم٤ٌمت ومٞمٌدؤون سم٤مًمٓمٝم٤مرة و يرٕمچم اٚمڂم٬مٸمقن ا٬مٺمالم ّم ا٬مٸمٹمف: ✍

ٕهن٤م ُمٗمت٤مح اًمّمالة, صمؿ ُيثٜمهقن سم٠مطمٙم٤مم اًمّمالة, ٕهن٤م أهؿ أريم٤من اإلؾمالم 

وىمقاقمده اًمٕمٔم٤مم سمٕمد اًمِمٝم٤مدة, صمؿ أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة صمؿ اًمّمٞم٤مم صمؿ احل٩م إٓ أن 

ىمدم احل٩م قمغم اًمّمٞم٤مم اقمتامدا قمغم ُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر  -رمحف اهلل-اًمٌخ٤مري 

ٔمٽمل اإلٟمالم ٣مٛم مخس ٠مپمڅمدة أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل وأن »أٟمف ىم٤مل:  -رمحف اهلل-

شُمټمدا رٟمقل اهلل وإ٪مڅمم ا٬مٲمالة وإيتڅمء ا٬مز٫مڅمة واْلڊم وصقم رٰمٳمڅمن
(1)

. 

وىمد صٜمٗم٧م ذم هذا اًمٗمـ اعمٓمقٓت واعمختٍمات وذًمؽ حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس 

 إًمٞمف وًمٙمثرة اخلالف ومٞمف.

واًمقاضم٥م أن يتٕمٚمؿ اعمٙمٚمػ احلٙمؿ سمدًمٞمٚمف وم٢من يم٤من ُمـ ذوي إهٚمٞم٦م 

سملم راضمح اعم٤ًميؾ ُمـ ُمرضمقطمٝم٤م,  ومال طمرج,  اومٜمٕمٚمؿ اخلالف ًمٞمٙمقن ممٞمزً 

أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  ُمـ مل يٕمرف اخلالف مل يِمؿ اًمٗم٘مف سم٠مٟمٗمفىم٤مل ىمت٤مدة: 

 ومٞمؼ.وومْمٚمف,  وسم٤مهلل اًمتق اًمٕمٚمؿضم٤مُمع سمٞم٤من 

          
                                                           

 .(13), واإلمام مسلم يف صحيحو (5)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 دشاتكٛا اهلل صبهِ, ٚصًٛا مخغهِ, ٚصَٛٛا ؽٗضنِ...»رؽضح حزٜح: 

  ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 .-ريض اهلل ٣مٽمف -٘مديډم أب أٰمڅمٰمڇم ا٬مٌڅمه٤م

ـْ أيب ُأَُم٤مَُم٦َم اًْم٤ٌمِهكِمِّ   صغم -رؾمقل اهللىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم  -ريض اهلل قمٜمف-قم

٦ِم اًْمقَداع وَمَ٘م٤مَل: -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٺُمْؿ، وَصٻمُّقا »خَيُْٓم٥ُم ذم طَمجه ٹُمقا اهللَّ َرٔمَّ إمَّ

وا ز٫َمڅمَة َأْٰمَقا٬مٺُِمْؿ، َوَأ١مٿِمٶُمقا َذا ُأَٰمِر٫ُمْؿ،  مَخًْٺُمْؿ، وُصقُٰمقا ٠َمپْمَر٫مْؿ، وَأدُّ

.  شَٕمْدُٙمٻُمقا َٗمٽمَّڇَم َرٔم ٺُمؿْ  ـٌ  وهق طمدي٨ٌم طمً

 الشرح: 

ؾم٤مق اعمّمٜمػ احلدي٨م ًمٌٞم٤من أريم٤من اإلؾمالم, وُمٜمٝم٤م وضمقب شمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف 

-ذيمر احلدي٨م ذم أيمثر مجع ًمٚمّمح٤مسم٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلإذ أن 

, ويم٤من ذم قمروم٦م ذم طمج٦م اًمقداع اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اًمًٜم٦م -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

 .اًمٕم٤مذة ُمـ اهلجرة

ـ احل٤مرث اًم٤ٌمهكم سمـ قمجالن سم هق صديش: ٣مـ أب أٰمڅمٰمڇم ا٬مٌڅمه٤م»٪مق٬مف: 

 .ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وًمف أطم٤مدي٨م -ريض اهلل قمٜمف-

ڇِم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َٟمټِمٶْمڈُم رٟمقل اهلل»٪مق٬مف:  ََيْٴُمچُم ّم َ٘مجَّ

ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن هذه اخلٓم٦ٌم يم٤مٟم٧م ذم ُمٜمك وىمد ظمٓم٥م ش: ا٬ْمقَداع

ذم قمروم٤مت وُمٜمك وًمف قمدة ظمٓم٥م رواه٤م قمٜمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل
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شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمـ ُمٝمامت اًمديـ  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-ٛمققم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م جم

يم٤من هيتؿ سمٛمج٤مُمع اًمٜم٤مس ومٞمٕمٚمٛمٝمؿ ُم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوومٞمف: أن 

رؾمقل حيت٤مضمقن إمم شمٕمٚمٛمف وؾمٛمٞم٧م طمج٦م اًمقداع ٕهن٤م احلج٦م اًمتل ودع ومٞمٝم٤م 

شهذا٬مٶم٤م ٓ أ٬مٹمڅم٫مؿ ٔمٶمد ٣مڅمٰمل »اًمٜم٤مس وىم٤مل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل
(1)

. 

ٺُمؿْ »: ٩َمٹَمڅمَل: ٪مق٬مف   ش: إمَّٹُمقا اهللَّ َرٔمَّ

 . شا٣مٌدوا رٔمٺمؿ»سمدأ هب٤م ٕهن٤م أؾم٤مس اًمٕم٤ٌمدة, وذم رواي٦م: 

إذا أومردت هل سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة, ويدظمؾ ومٞمٝم٤م ومٕمؾ  -قمز وضمؾ -اهللومت٘مقى 

 اعم٠مُمقر وشمرك اعمحٔمقر. 

ووطمدوه وأومردوه سمام  (اقمٌدوا اهلل رسمٙمؿ)أي ٩مټمٶمٽمك: )إمٹمقا اهلل رٔمٺمؿ(: 

ُي٥م ًمف وسمدأ سمف ٕن طمؼ اهلل ُم٘مدم قمغم يمؾ طمؼ وٕن إقمامل ٓ شم٘مٌؾ إٓ إذا 

 ُأدي طمؼ اهلل. 

َإَٔمْدِري َٰمڅم َ٘مؼُّ اهللَِّ ٣َمَٛم »: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ضمٌؾ  وذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ

ٌَڅمِد؟ ٌُُدوُه َوَٓ »َوَرُٟمق٬ُمُف َأ٣ْمٻَمُؿ، ٪َمڅمَل:  اهلل، ٪َمڅمَل: شا٬مٶِم ٫ُمقا ٔمِِف ٠َمٿْمًئڅم، َأْن َيٶْم ُي٧ْمِ

پُمْؿ ٣َمٻَمٿْمِف؟ َِبُؿْ »َوَرُٟمق٬ُمُف َأ٣ْمٻَمُؿ، ٪َمڅمَل:  اهلل، ٪َمڅمَل: شَإَٔمْدِري َٰمڅم َ٘مٹمُّ شَأْن َٓ ُيٶَمذ 
(5)

 . 

                                                           

, (0350), وابن ماجو يف سننو (0335), والنسائي يف سننو (553)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
 , وقال فيو: ىذا حديث صحيح. (1135)وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 

 .(03), واإلمام مسلم يف صحيحو (5523)البخاري يف صحيحو  أخرجو اإلمام (5)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 «دا اهلل زبهِ, ٚصًٛا مخطهِ, ٚصَٛٛا غٗسنِ...اتكٛ»رغسح حدٜح: 
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قمز  -اهللوإُمر سمت٘مقى اهلل ُمـ اعمٝمامت, وم٘مد ضم٤مء ذم ُمقاـمـ ُمـ يمت٤مب 

ـَ آَٰمٽُمقا: ﴿-قمز وضمؾ -اهللُمٜمٝم٤م ىمقل  -وضمؾ څم ا٬مَِّذي َ ـفَ  َيڅم َأُّيُّ ٹُمقا ا٬مٻمَّ  . ﴾إمَّ

ٺُمؿُ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو ٹُمقا َرٔمَّ څم ا٬مٽمَّڅمُس إمَّ َ   ﴾.َيڅم َأُّيُّ

ـفَ : ﴿-قمز وضمؾ -وىم٤مل اهلل ِؼ ا٬مٻمَّ َڅم ا٬مٽمٌَِّلُّ إمَّ ُمع أٟمف [, ٥آطمزاب: ﴾ ]َيڅم َأُّيُّ

 ."أٟم٤م أشم٘م٤ميمؿ هلل وأقمٚمٛمٙمؿ سمام أشم٘مل "أشم٘مك اًمٜم٤مس, وهق اًم٘م٤ميؾ: ط 

ٺُمُؿ ا٬مَِّذي َٙمٻَمٹَمٺُمْؿ يَ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو  ٌُُدوا َرٔمَّ َڅم ا٬مٽمَّڅمُس ا٣ْم څم َأُّيُّ

ٌْٻمٺُِمؿْ  ـَ ِٰمـ ٪َم  . [٦٥اًمٌ٘مرة: ﴾ ]َوا٬مَِّذي

ـَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهل وصٿمڇم اهلل ٬مألو٬م٥م وأٙمريـ:  ٿْمٽمَڅم ا٬مَِّذي َو٬َمٹَمْد َوصَّ

څم٫ُمْؿ َأِن إمَّٹُمقا اهللََّ َوإِْن َٕمٺْمٸُمُروا ٩َمڃمِنَّ هللَِِّ َٰمڅم ِّم  ٌْٻمٺُِمْؿ َوإِيَّ ـْ ٪َم ُأوُٕمقا ا٬ْمٺمَِتڅمَب ِٰم

َْرِض َو٫َمڅمَن  ْٕ ََمَواِت َوَٰمڅم ِّم ا ًَّ  . [٥٧٥اًمٜم٤ًمء: ] ﴾٨َمٽمٿِمًّڅم َْحٿِمًدا  اهللا٬م

ٜم٤مس وأن يٌلم هلؿ ُم٤م حيت٤مضمقن إمم ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمخٓمٞم٥م أن يًتٖمؾ جم٤مُمع اًم

 سمٞم٤مٟمف. 

صمٜم٤مه٤م ٕن اًمّمالة هل اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من ش: وَصٻمُّقا مَخًْٺُمؿْ »٪مق٬مف: 

ٔم٥م ا٬مرٗمؾ »: -ريض اهلل قمٜمف-اإلؾمالم وشمريمٝم٤م يمٗمٌر يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م ضم٤مسمر 

شؤم٥م ا٬م٧مك وا٬مٺمٸمر ٕمرك ا٬مٲمالة
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  

                                                           

 .(55)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 «داتكٛا اهلل زبهِ, ٚصًٛا مخطهِ, ٚصَٛٛا غٗسنِ...»رغسح حدٜح: 
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: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلىم٤مل, ىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ سمريدة 

شا٬مٶمپمد ا٬مذي ٔمٿمٽمٽمڅم ؤمٿمٽمپمؿ ا٬مٲمالة ٩مټمـ ٕمر٫مپمڅم ٩مٹمد ٫مٸمر»
(1)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي. 

 اًمٗمجر واًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء. واٚمراد ٔمڅمْلټمس: 

َـّ »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل َوپُم  اهللمَخُْس َصٻَمَقاٍت ا٩ْمَٞمَ

َـّ  َـّ ٩َمځَمَٕمؿَّ ُر٫ُمق٣َمپُم َق٪ْمتپِِم
َـّ ٬مِ َـّ َوَصاَلَِتُ ـَ ُوُوقَءُه ًَ ـْ َأْ٘م ٌَڅمِدِه َٰم ٣َمَٛم ٣ِم

ـْ مَلْ َيٸْمٶَمْؾ ٩َمٻَمٿْمَس  َـّ ٫َمڅمَن ٬َمُف ٣ِمٽمَْد اهللَِّ ٣َمپْمٌد َأْن َيٷْمٸِمَر ٬َمُف َوَٰم َـّ َوُٙمٱُمق٣َمپُم َوُٟمُجقَدُه

َٔمفُ  ٬َمُف ٣ِمٽمَْد اهللَِّ ٣َمپْمٌد إِْن ٠َمڅمَء ٨َمٸَمَر ٬َمفُ  شَوإِْن ٠َمڅمَء ٣َمذَّ
(5)

سمـ  أظمرضمف أمحد قمـ قم٤ٌمدة 

 .-ريض اهلل قمٜمف-اًمّم٤مُم٧م 

٠َمپْمُر : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللأي ؿمٝمر رُمْم٤من ش: وُصقُٰمقا ٠َمپْمَر٫مؿْ »٪مق٬مف 

 . [٥٬٩اًمٌ٘مرة: ﴾ ]َرَٰمٳَمڅمَن ا٬مَِّذي ُأڀمِزَل ٩مٿِمِف ا٬ْمٹُمْرآنُ 

أومٓمره  ومٝمق اًمِمٝمر اًمذي ومرض اهلل قمٚمٞمٜم٤م صٞم٤مُمف وذع ًمٜم٤م ىمٞم٤مُمف وُمـ

 يم٤من قمغم أصمٍؿ قمٔمٞمؿ وظمٓمٍر ضمًٞمؿ. اُمتٕمٛمدً 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام (430), والنسائي يف سننو (5351)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
 .  (141)الوادعي رمحو اهلل برقم 

وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم  ,(452)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)
(206) . 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 «داتكٛا اهلل زبهِ, ٚصًٛا مخطهِ, ٚصَٛٛا غٗسنِ...»رغسح حدٜح: 
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وا ز٫َمڅمَة َأْٰمَقا٬مِٺُمؿْ : »٪مق٬مف اعمراد هب٤م اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م وشمٙمقن ذم ش: وَأدُّ

اًمٜم٘مديـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وذم احلٌقب احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم وذم اًمٖمراس اًمزسمٞم٥م 

 واًمتٛمر وذم هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ واإلسمؾ وهل٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م.

ٕسمؾ واًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر واًمٜم٘مديـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمغم احلقل ومت١مدى زيم٤مة ا

 سمنمط سمٚمقغ اًمٜمّم٤مب. 

َوإٓمقا : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللومت١مدى طملم احلّم٤مد وأٰمڅم إرٔمٶمڇم اٚمتٌٹمٿمڇم: 

ُف َيقَم َ٘مٲمڅمِدهِ    [.٥٨٥إٟمٕم٤مم: ﴾ ]َ٘مٹمَّ

صغم اهلل  -اًمٜمٌلأظمرضم٧م زيم٤مشمف يقم احلّم٤مدٮ ٕن ٩مڃمذا ٔمٻمغ مخًڇم أوٟمؼ: 

٬مٿمس ٩مٿمَم دون »: -ريض اهلل قمٜمف-ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  ي٘مقل-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

مخس ذود صد٪مڇم وٓ ٩مٿمَم دون مخًڇم أوٟمؼ صد٪مڇم وٓ ٩مٿمَم دون مخًڇم أواق 

شصد٪مڇم
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

وىمد شمْمٛمـ احلدي٨م سمٞم٤من ٟمّم٤مب اًمٗمْم٦م واإلسمؾ وٟمّم٤مب اًمٖمراس  

واحلٌقب وأُم٤م ٟمّم٤مب اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ وم٘مد ضم٤مءت ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م أظمرى وهل٤م 

 ُمقـمٜمٝم٤م.

                                                           

 .(646), واإلمام مسلم يف صحيحو (1444)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 «داتكٛا اهلل زبهِ, ٚصًٛا مخطهِ, ٚصَٛٛا غٗسنِ...»رغسح حدٜح: 
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ٓ يٙمٗمر قمغم اًمّمحٞمح,  يمٗمر وُمـ شمريمٝم٤م سمخاًل  اومٛمـ شمرك اًمزيم٤مة ضم٤مطمدً  

٫مڅمَة : ﴿-قمز وضمؾ -اهللوأُم٤م ىمقل  الَة َوإَٓمُقا ا٬مزَّ ٩َمڃمِن ٕمڅمٔمقا َوَأ٪مڅمُٰمقا ا٬مٲمَّ

ُؾ أيڅمِت ٬مٹَِمقٍم َيٶمٻَمټمقنَ  ـِ َوڀُمٸَمٲم    [.٥٥اًمتقسم٦م: ﴾ ]٩َمڃمِٙمقاڀُمٺُمؿ ِّم ا٬مّدي

 ٞمس سم٠مٍخ ًمٜم٤م. ُمٗمٝمقُمٝم٤م أن شم٤مرك اًمّمالة وُم٤مٟمع اًمزيم٤مة ًم

 : وم٘مد شم٘مدُم٧م إدًم٦م قمغم يمٗمره.وأٰمڅم ا٬مٲمالة

ي »وأٰمڅم ا٬مز٫مڅمة ٩مٸمل ا٬مٲمحٿمح٥م:  َٓ ُيڂَمد  ڇٍم،  َٓ ٩مٳِمَّ ـْ َصڅمِ٘مچِم َذَهچٍم َو َٰمڅم ِٰم

ـْ ڀَمڅمٍر، ٩َمځُمْْحَِل  َحڈْم ٬َمُف َصٸَمڅمئُِح ِٰم َّٓ إَِذا ٫َمڅمَن َيْقُم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، ُصٸم  پَمڅم، إِ ِٰمٽمْپَمڅم َ٘مٹمَّ

ََم َٔمَرَدْت ُأ٣ِمٿمَدْت ٬َمُف، ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ِّم  ٌُُف َوَٗمٌٿِمٽمُُف َو٢َمپْمُرُه، ٫ُمٻمَّ څم َٗمٽمْ ڀَمڅمِر َٗمپَمٽمََّؿ، ٩َمٿُمٺْمَقى ِِبَ

ى َٟمٌٿِمٻَمُف،  ٌَڅمِد، ٩َمَٜمَ ٥َم َأ٬ْمَػ َٟمٽمَڇٍم، َ٘متَّك ُيٹْمڄَم َٔم٥ْمَ ا٬ْمٶِم ًِ ِّم َيْقٍم ٫َمڅمَن ِٰمٹْمَداُرُه مَخْ

څم إ٦َِم ا٬مٽمَّڅمرِ  ٽمَّڇِم، َوإِٰمَّ څم إ٦َِم اجْلَ شإِٰمَّ
(1)

 . 

دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ يٙمٗمر ٕن : شيرى ٰمٽمز٬مف إٰمڅم إ٦م اجلٽمڇم أو إ٦م ا٬مٽمڅمر»٩مٹمق٬مف: 

 اًمٙم٤مومر ًمٞمس ًمف ؾمٌٞمؾ إمم اجلٜم٦م.

 -ىم٤مل اهللـم٤مقم٦م وزم إُمر اعمًٚمؿ ُمـ اعمتٕمٞمٜم٤مت ش: َوَأ١مٿِمٶُمقا َذا ُأَٰمِر٫ُمؿْ »٪مق٬مف 

ـَ آَٰمٽمُقا َأ١مٿِمٶُمقا اهللََّ َوَأ١مٿِمٶمُ : ﴿-قمز وضمؾ څم ا٬مَِّذي َ َْٰمِر َيڅم َأُّيُّ ْٕ ُٟمقَل َوُأوِٓم ا قا ا٬مرَّ

 . [٭٩اًمٜم٤ًمء: ﴾ ]ِٰمٽمٺُمؿْ 

 ًٓ  .٤مأوًمٞمً  وأي٦م يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء وإُمراء واًمٕمٚمامء يدظمٚمقن دظمق

                                                           

 . (654)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 «د, ٚصَٛٛا غٗسنِ...اتكٛا اهلل زبهِ, ٚصًٛا مخطهِ»رغسح حدٜح: 
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ْقِف َأَذا٣ُمقا : ﴿-قمز وضمؾ -اهللًم٘مقل  ـِ َأِو اْْلَ َْٰم ْٕ ـَ ا َوإَِذا َٗمڅمَءُهْؿ َأْٰمٌر ٰم 

ُٟمقِل َوإ٦َِمَٰ  وُه إ٦َِم ا٬مرَّ تَٽمٌٴُِمقڀَمُف ٔمِِف َو٬َمْق َردُّ ًْ ـَ َي َْٰمِر ِٰمٽمْپُمْؿ ٬َمٶَمٻمټَِمُف ا٬مَِّذي ْٕ ُأوِٓم ا

  [.٬٧اًمٜم٤ًمء: ﴾ ]ِٰمٽمْپُمؿْ 

يمام ذم طمدي٨م اسمـ  -قمز وضمؾ -اهللوـم٤مقم٦م وزم إُمر اعمًٚمؿ ُمـ ـم٤مقم٦م 

ـْ ١َمڅم٣َمتِل َأْن »: -ريض اهلل قمٜمف-قمٛمر  ـْ ١َمڅم٣َمڇِم اهللِ َأْن ُٕمٴمٿِمٶُمقيِن، َوإِنَّ ِٰم ٩َمڃمِنَّ ِٰم

َتٺُمؿْ ُٕمٴمٿِمٶُمقا َأئِ  َتٺُمْؿ، َأ١مٿِمٶُمقا َأئټِمَّ شټمَّ
(1)

 أظمرضمف أمحد. 

و أيمثر اًمٗم٤ًمد اًمٕمريض اًمقاىمع ذم إُم٦م سم٥ًٌم اخلروج قمغم إُمراء طمٞم٨م 

 وٕمٗم٧م اًمدول وشمًٚمط اًمًٗمٝم٤مء.

 اومال ُيقز اخلروج قمغم احل٤ميمؿ وإن يم٤من فم٤معم٤ًم إٓ إذا رأى اعمًٚمٛمقن يمٗمرً  

ٓ شم٠مويؾ ومٞمف قمٜمدهؿ ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من, وإن وضمد اًمؼمه٤من ومال خيرج  ٤مسمقاطًم 

قمٚمٞمف إٓ إذا يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقم٧م اعمًٚمٛملم أن يٌدًمقه سمخػم ُمٜمف وأن ٓ شم٘مع ومتٜم٦م 

 سملم أهؾ اإلؾمالم.

أو  ٤مأو ص٤محلً  ٤مومال ُيقز سمح٤مل يم٤من فم٤معمً وأٰمڅم اْلروج ٣مٛم اْلڅم٫مؿ اٚمًٻمؿ: 

 .٤موم٤مؾم٘مً 

                                                           

, (446)رقم , وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل ب(2346)أخرجو اإلمام أمحد يف سننو   (1)
 5ج), والبزار كما يف "كشف األستار" (043ص 6ج)وقال فيو: واحلديث أخرجو أبو يعلى 

 .(523ص
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ٺُمؿْ َٕمْدُٙمٻُمقا َٗمٽمَّڇَم رَ »٪مق٬مف:   أي هبذه إقمامل ٕن اجلٜم٦م إٟمام يّمؾ إًمٞمٝم٤م ش: ٔم 

 اًمٕمٌد سم٥ًٌم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح. 

ٽمَّڇُم ا٬مَّتِل ُأوِرْٖمُتټُمقَهڅم ٔمََِم ٫ُمٽمُتْؿ َٕمٶْمټَمٻُمقنَ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ﴾ َوٕمٻِْمَؽ اجْلَ

 [.٫٦اًمزظمرف: ]

ُٔمقا َهٽمٿِمًئڅم ٔمََِم َأْٟمٻَمٸْمُتْؿ ِّم ﴿وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:   څم٬مٿَِمڇمِ ٫ُمٻُمقا َواْذَ څمِم اْْلَ َيَّ ْٕ ﴾ ا

 [.٦٨احل٤مىم٦م: ]

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىمقل اًمٜمٌلوٓ شمٕم٤مرض سملم هذا احلدي٨م وسملم 

٬مـ يدٙمؾ أ٘مٌد ٰمٽمٺمؿ اجلٽمڇم ٔمٶمټمٻمف ٪مڅم٬مقا وٓ أڀمڈم يڅم رٟمقل ٪مڅمل وٓ أڀمڅم إٓ أن »

شيتٷمټمدين اهلل ٔمرْحڇٍم ٰمٽمف و٩مٳمؾ
(1)

 .ريض اهلل قمٜمٝم٤م, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قم٤ميِم٦م 

 اًمٕمقض, وأي٦م وُم٤م ذم سم٤مهب٤م حمٛمقل قمغم اًم٥ًٌم, وم٤محلدي٨م حمٛمقل قمغم

صغم اهلل -٘مقل اًمٜمٌلومدظمقل اجلٜم٦م ًمف ؾم٥ٌم وهق اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحٮ ًم

شٓ يدٙمؾ اجلٽمڇم إٓ ڀمٸمس ٰمًٻمټمڇم»-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(5)

 . 

ىمد ي٘مقل ىم٤ميؾ عم٤مذا مل يذيمر احل٩م ذم هذا احلدي٨م واجلقاب أٟمف ىمد شمٜمٌٞمف: 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل, أو أن شسمٞمتٙمؿ وطمجقا»ذيمر ذم رواي٦م أمحد, وومٞمف: 

                                                           

من حديث عائشة  (5515), واإلمام مسلم يف صحيحو (3434)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, (5513), واإلمام مسلم يف صحيحو (3430), وأخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو رضي اهلل عنها

 من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
, من حديث أيب (111), واإلمام مسلم يف صحيحو (0335)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)

 ىريرة رضي اهلل عنو.
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ذيمر أؿمٝمر اًمٕم٤ٌمدات اًمتل شمتٕملم وشمتٙمرر قمغم اجلٛمٞمع ومل يذيمر احل٩م -وؾمٚمؿ

ٕن احل٩م إٟمام شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مُمف سم٤مًمٌٚمد احلرام وذم وىم٧م حمدد ُمـ اًمٕم٤مم وُي٥م ذم 

 .اًمٕمٛمر ُمرة, واهلل أقمٚمؿ
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 ؟درايفكض٠ ايٛاحز٠ ٚاخلُغٕٛ: ٚحمًٗا اي١ٝٓ

  ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 وحمٚمٝم٤م اًمٜمٞم٦م؟ا٬مٸمٹمرة ا٬مقا٘مدة واْلټمًقن: 

 واًمٜمٞم٦م حمٚمٝم٤م اًم٘مٚم٥م.  ٫مؾ ٣مٌڅمدة ٓٔمد هلڅم ٰمـ ڀمٿمڇم، -42

ـِ اخْلَٓمه٤مِب  طمدي٨م قُمَٛمرَ وا٬مد٬مٿمؾ:  صغم اهلل  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

٣َْمََمُل ٔمڅِم٬مٽم ٿمَّڇمِ »ىَم٤مَل: -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ْٕ ََم ا  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  شإڀِمَّ

 الشرح: 

ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُمٜمزًم٦م اًمٜمٞم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات, ومال 

, وإرادة اًمٗمٕمؾ -قمز وضمؾ-هللصح٦م ًمٕم٤ٌمدة إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م, وهل إظمالص اًمٕمٛمؾ 

 هلذا اًمٕمٛمؾ, واًمٜمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًم٘مّمد.

 : (٩٪/ ٥)ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

َق سَملْمَ  َراَدِة, َوإِْن يَم٤مَن ىَمْد وُمرِّ ـَ اًْمَ٘مّْمِد َواإْلِ َٖم٦ِم َٟمْقٌع ُِم َواقْمَٚمْؿ َأنه اًمٜمِّٞمه٦َم ذِم اًمٚمُّ

 :  شَمَ٘مُع سمَِٛمْٕمٜمََٞملْمِ
ِ
ًَْمَٗم٤مِظ سماَِم ًَمْٞمَس َهَذا َُمْقِوَع ِذيْمِرِه. َواًمٜمِّٞمه٦ُم ذِم يَماَلِم اًْمُٕمَٚماَمء ْٕ َهِذِه ا

 ْ ٤م: سمَِٛمْٕمٜمَك مَت ـْ َأطَمُدمُهَ ْٝمِر ُِم ـْ سَمْٕمٍض, يَمَتْٛمِٞمٞمِز َصاَلِة اًمٔمُّ ٤ٌَمَداِت سَمْٕمِْمَٝم٤م قَم ِٞمٞمِز اًْمِٕم

٤ٌَمَداِت  ِه, َأْو مَتِْٞمٞمِز اًْمِٕم ـْ ِصَٞم٤مِم هَمػْمِ َصاَلِة اًْمَٕمٍْمِ َُمَثاًل, َومَتِْٞمٞمِز ِصَٞم٤مِم َرَُمَْم٤مَن ُِم

 ًْ ـْ هُم ـَ اجْلَٜم٤َمسَم٦ِم ُِم ِؾ ُِم ًْ ـَ اًْمَٕم٤مَداِت, يَمَتْٛمِٞمٞمِز اًْمُٖم ِد َواًمتهٜمَٔمُِّػ, َوَٟمْحِق ُِم ِؾ اًمتهؼَمُّ

 ذِم يُمُتٌِِٝمْؿ. َواعمَْْٕمٜمَك 
ِ
تِل شُمقضَمُد يَمثػًِما ذِم يَماَلِم اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َذًمَِؽ, َوَهِذِه اًمٜمِّٞمه٦ُم ِهَل اًمه
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يَؽ ًَمُف, َأمْ  اهللسمَِٛمْٕمٜمَك مَتِْٞمٞمِز اعمَْْ٘مُّمقِد سم٤ِمًْمَٕمَٛمِؾ, َوَهْؾ ُهَق ا٬مثڅمين:  َٓ َذِ  َوطْمَدُه 

ُه, َأِم  ُه.  اهللهَمػْمُ   هاَوهَمػْمُ

يمؾ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم ومالسمد أن يٙمقن ش: ٫مؾ ٣مٌڅمدة ٓٔمد هلڅم ٰمـ ڀمٿمڇم»٪مق٬مف: 

واُمتث٤مل أُمره ويدظمؾ ومٞمٝم٤م  -قمز وضمؾ -اهللسم٤مًمٗمٕمؾ اًمت٘مرب إمم  ااًمٕمٌد ىم٤مصدً 

 اًمٕم٤ٌمدات اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م. 

اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف و٪مد ٕمٹمدم أن ا٬مٶمٌڅمدة: 

وإقمامل واعمٕمت٘مدات ومٙمؾ قم٤ٌمدة ٓسمد هل٤م ُمـ ٟمٞم٦م ومٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمّمالة 

واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م وسمر اًمقاًمديـ واإلطم٤ًمن إمم اجلػمان وهمػم ذًمؽ قم٤ٌمدات 

 وم٢من ومٕمٚمٝم٤م اًمٕمٌد هلل أضمر قمٚمٞمٝم٤م وىمٌٚم٧م ُمٜمف.

٘مٚم٥م ٕن أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن حمؾ اًمٜمٞم٦م اًمش: وا٬مٽمٿمڇم ُمٻمپمڅم ا٬مٹمٻمچم»٪مق٬مف:  

اًمٜمٞم٦م اًم٘مّمد واًمٕمزم قمغم ومٕمؾ رء, وُمّمدر ذًمؽ اًم٘مٚم٥م ومل يٜم٤مزع ذم ذًمؽ 

أطمد إذ أٟمف أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمٕم٘مالء, وًمٙمـ ضمرى اخلالف ذم طمٙمؿ اًمتٚمٗمظ 

سم٤مًمٜمٞم٦م 
(1)

. 

ُمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م  -قمز وضمؾ -اهللوم٢من اًمٜمٞم٤مت ذم اًم٘مٚمقب و وا٬متٻمٸمظ ِبڅم ٔمد٣مڇم،

وٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا إذا -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلومل ي١مصمر قمـ 

أرادوا اًمّمالة أو اًمّمٞم٤مم أو احل٩م أو اًم٘مٞم٤مم ىم٤مل أطمدهؿ اًمٚمٝمؿ ٟمقي٧م أصكم, 

                                                           

 . (1/033)النية وآثارىا يف األحكام الشرعية  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ٗا اي١ٝٓ؟درايفكس٠ ايٛاحد٠ ٚاخلُطٕٛ: ٚحمً
 

  707 
 

  

ُمٓمٚمع قمغم أقمامل اًمٕم٤ٌمد  -قمز وضمؾ -اهللٟمقي٧م أزيمل, ٟمقي٧م أشمّمدق وم٢من 

 وقمغم هايرهؿ واًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م يمام ؾمٞم٠ميت.

ـِ اخْلَٓمه٤مِب  طمدي٨م قُمَٛمرَ واًمدًمٞمؾ: »٪مق٬مف:   -َأنه اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف-سْم

٣َْمََمُل ٔمڅِم٬مٽم ٿمَّڇمِ »ىَم٤مَل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ْٕ ََم ا  ش: إڀِمَّ

ـْ ٫َمڅمڀَمڈْم »وّم ٬مٸمظ:  ََم ٬مٺُِمؾ  اْٰمِرٍئ َٰمڅم ڀَمَقى، ٩َمټَم ََم ا٣َْٕمََمُل ٔمڅِم٬مٽم ٿمَّڅمِت، َوإڀِمَّ إڀِمَّ

ٌُپَمڅم، َأْو إ٦َِم  شاْٰمَرَأٍة َيٽمْٺمُِحپَمڅم، ٩َمپِمْجَرُٕمُف إ٦َِم َٰمڅم َهڅمَٗمَر إ٬َِمٿْمفِ ِهْجَرُٕمُف إ٦َِم ُدڀْمٿَمڅم ُيٲِمٿم
(1)

. 

 وطمدي٨م قمٛمر ومرد اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

 (: ٥٥/ ٥ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٗمتح )

ٌِْد ا ٦ِم ذِم شَمْٕمٔمِٞمِؿ ىَمْدِر َهَذا احْلَِدي٨ِم ىَم٤مَل َأسُمق قَم َِيٛمه ْٕ ـِ ا هللهِ َوىَمْد شَمَقاشَمَر اًمٜمهْ٘مُؾ قَم

٤ٌَمِر  ٌء َأمْجََع َوَأهْمٜمَك َوَأيْمَثَر وَم٤مِيَدًة -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلًَمْٞمَس ذِم َأظْم َرْ

ـْ َهَذا احْلَِدي٨ِم.   ُِم

ـِ  مْحَ ٌُْد اًمره َٗمَؼ قَم ٌَُقْيٓمِلُّ قَمٜمُْف َوَأمْحَدُ  َواشمه ٤مومِِٕملُّ ومِٞماَم َٟمَ٘مَٚمُف اًْم ـُ َُمْٝمِديٍّ َواًمِمه ـُ  سْم سْم

ٌٍَؾ  اَرىُمْٓمٜمِلُّ َومَحَْزُة اًْمِٙمٜم٤َميِنُّ قَمغَم  َوقَمكِمُّ طَمٜمْ ُِمِذيُّ َواًمده ْ ـُ اعْمَِديٜمِلِّ َوَأسُمق َداُوَد َواًمؽمِّ سْم

ؾْماَلِم.  ُف صُمُٚم٨ُم اإْلِ  َأٟمه

ـْ ٪َمڅمَل:   ُرسُمُٕمُف. َوِٰمٽمْپُمْؿ َٰم

 

                                                           

 .(1634), واإلمام مسلم يف صحيحو (1)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٌَڅم٪ِمل:   َواْٙمتٻمٸُمقا ِّم ٕمٶْمٿم٥م ا٬ْم

ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ. َيْدظُمُؾ ذِم ٔمـ َٰمپْمِدير َأْيٳًمڅم:  َو٪َمڅمَل   صَماَلصملَِم سَم٤مسًم٤م ُِم

 : څم٩مٶِِملُّ ٌِْٕملَم سَم٤مسًم٤م. َو٪َمڅمَل ا٬مٱمَّ  َيْدظُمُؾ ذِم ؾَم

َتټَمُؾ:  ٤ٌَمًَمَٖم٦َم. َوحُيْ َذا اًْمَٕمَدِد اعمُْ  َأْن ُيِريَد هِبَ

ـِ  ْْحَ ٌُْد ا٬مرَّ ـُ َٰمپْمِدير َأْيٳًمڅم:  َو٪َمڅمَل ٣َم ٌَِٖمل َأْن ُُيَْٕمَؾ َهَذا احْلَِدي٨ُم َرْأَس يُمؾِّ ْٔم  َيٜمْ

 سَم٤مٍب. 

ٌَٿْمپَمٹِملُّ ٫َمْقڀَمُف ُٖمٻُمډَم ا٬ْمٶِمٻْمِؿ:  َف ا٬ْم ٤مٟمِِف َوَوٗمَّ ًَ
ٌِْد َيَ٘مُع سمَِ٘مْٚمٌِِف َوًمِ ٥َم اًْمَٕم ًْ سم٠َِمنه يَم

٤ٌَمَدًة  ٤َم ىَمْد شَمُٙمقُن قِم هَنه
ِٕ ٤مُِمَٝم٤م اًمثهاَلصَم٦ِم َوَأْرضَمُحَٝم٤مٮ  ًَ َوضَمَقاِرطِمِف, وَم٤مًمٜمِّٞمه٦ُم َأطَمُد َأىْم

َه٤م حَيْ  َتِ٘مٚمه٦ًم, َوهَمػْمُ ًْ ـْ قَمَٛمٚمِِف وَم٢مَِذا ُُم  ظَمػْمٌ ُِم
ـِ ـْ صَمؿه َوَرَد ٟمِٞمه٦ُم اعم١ُْْمُِم َت٤مُج إًَِمْٞمَٝم٤م, َوُِم

 . ـِ َُْمَرْي ْٕ  َٟمَٔمْرَت إًَِمْٞمَٝم٤م يَم٤مَٟم٧ْم ظَمػْمَ ا

َٰمڅمِم َأْْحََد:  َيُدلُّ قمغم َأٟمف َأَراَد سمَِٙمْقٟمِِف صمٚم٨م اًْمٕمٚمؿ َأٟمف أطمد اًْمَ٘مَقاقِمد َو٫َماَلُم اإْلِ

طَْمَٙم٤مِم قِمٜمَْدُه, َوِهَل َهَذا,  ْٕ تِل شُمَردُّ إًَِمْٞمَٝم٤م مَجِٞمُع ا ـْ قَمِٛمَؾ قَمَٛماًل »اًمثهاَلث, اًمه َوَُم

ٌ », شًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمِف َأُْمُرَٟم٤م وَمُٝمَق َرد   ٌ َواحْلََراُم سَملمِّ  احْلَِدي٨َم.  شواحلالل سَملمِّ

٠َم  ٓه اعمَُْقـمه ٦ُم اعْمَِْمُٝمقُروَن إِ َِيٛمه ْٕ تِِف َأظْمَرضَمُف ا صُمؿه إِنه َهَذا احْلَِدي٨َم ُُمتهَٗمٌؼ قَمغَم ِصحه

ـْ ـَمِريِؼ  ٤مِيلُّ ُِم ًَ  ًَمُف َواًمٜمه
ْٞمَخلْمِ ا سمَِتْخِري٩ِم اًمِمه  ُُمْٖمؽَمًّ

٠مِ ُف ذِم اعْمَُقـمه ـْ َزقَمَؿ َأٟمه َوَوِهَؿ َُم

 َُم٤مًمٍِؽ. 
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 : يُّ ىَمْد َيُٙمقُن َهَذا احْلَِدي٨ُم قَمغَم ـَمِريَ٘م٦ِم سَمْٕمِض اًمٜمه٤مِس َو٪َمڅمَل َأُٔمق َٗمٶْمٸَمٍر ا٬مٴمََّٝمِ

ـْ  َٓ قَم ـْ ِرَواَي٦ِم قَمْٚمَ٘مَٛم٦َم, َو ٓه ُِم ـْ قُمَٛمَر إِ َٓ ُيْرَوى قَم ُف  َٟمه
ِٕ َُمْرُدوًدا ًمَِٙمْقٟمِِف وَمْرًداٮ 

دِ  ـْ ِرَواَي٦ِم حُمَٛمه ٓه ُِم ـِ  قَمْٚمَ٘مَٛم٦َم إِ دِ  سْم ـْ حُمَٛمه َٓ قَم ـْ  إسِْمَراِهٞمَؿ َو ٓه ُِم ـِ إسِْمَراِهٞمَؿ إِ سْم

َٞمك ـِ ؾَمِٕمٞمٍد.  ِرَواَي٦ِم حَيْ  سْم

ـْ حَيَْٞمكَوُهَق ٫َمََم ٪َمڅمَل:  اَم اؿْمُتِٝمَر قَم ُف إِٟمه ـْ وَمْقىَمُف. وَم٢مِٟمه َد سمِِف َُم ـِ ؾَمِٕمٞمٍد َوشَمَٗمره  سْم

٤مِيّل َوا ًَ ُِمِذيُّ َواًمٜمه ْ ـِ َومَحَْزةُ َوسمَِذًمَِؽ ضَمَزَم اًمؽمِّ َٙم ًه ار وسمـ اًم ٌَزه ٍد  ًْم ـُ حُمَٛمه سْم

 .  اًْمٙمِٜم٤َميِنُّ

 : ٴمَّڅمِبُّ
َذا َوَأ١ْمٻَمَؼ اْْلَ ٓه هِبَ َٓ ُيْٕمَرُف إِ ُف  اَلِف سَملْمَ َأْهِؾ احْلَِدي٨ِم ذِم َأٟمه

َٟمْٗمَل اخْلِ

 : ـِ ـْ سمَِ٘مْٞمَدْي
ؾْمٜم٤َمِد, َوُهَق يَماَم ىَم٤مَل ًَمٙمِ  اإْلِ

څم:  ٦ُمٮ َأَ٘مُدُُهَ حه اَرىُمْٓمٜمِلُّ َوَأسُمق اًمّمِّ ـْ ـُمُرٍق َُمْٕمُٚمقًَم٦ٍم َذيَمَرَه٤م اًمده ُف َوَرَد ُِم َٟمه
ِٕ

٤م.  اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  مُهَ ـُ َُمٜمَْدْه َوهَمػْمُ  سْم

٧ْم ذِم ُُمْٓمَٚمِؼ اًمٜمِّٞمه٦ِم َٖمڅمڀمٿِمپُمََم:  ُة َأطَم٤مِدي٨َم َصحه ُف َوَرَد ذِم َُمْٕمٜم٤َمُه قِمده َٟمه
ِٕ َٞم٤مُق  ًِّ اًم

ٚمٍِؿ يَمَحِدي٨ِم قَم٤مِيَِم٦َم َوُأمِّ ؾَمٚمَ  ًْ سمـ  , َوطَمِدي٨ميٌٕمثقن قمغم ٟمٞم٤مهتؿَٛم٦َم قِمٜمَْد ُُم

ٌه٤مٍس  ـْ ضِمَٝم٤مٌد َوٟمِٞمه٦مٌ قَم ـْ ىَم٤مشَمَؾ ًمَِتُٙمقَن يَمٚمَِٛم٦ُم اهللهِ , َوطَمِدي٨ِم َأيِب ُُمقؾَمك َوًَمِٙم َُم

ُٕمقٍد  ُُمتهَٗمٌؼ قَمَٚمْٞمِٝماَم, َوطَمِدي٨ِم  ِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م وَمُٝمَق ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللهِ ًْ ُربه ىَمتِٞمٍؾ سمـ َُم

لْمِ  ٗمه ٤ٌَمَدَة َأقْمَٚمُؿ سمِٜمِٞمهتِفِ  اهللسَملْمَ اًمّمه َٓ , َأظْمَرضَمُف َأمْحَُد, َوطَمِدي٨ِم قُم ـْ هَمَزا َوُهَق  َُم
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ًٓ وَمَٚمُف َُم٤م َٟمَقى ٓه قِمَ٘م٤م ُ َيٜمِْقي إِ ٤مِيلُّ إِمَم هَمػْمِ َذًمَِؽ مِمه٤م َيَتَٕمنه ًَ , َأظْمَرضَمُف اًمٜمه

ُه.    هاطَمٍْمُ

 : -رْحف اهلل-ي ٪مڅمل ا٬مًٶمد

 هب٤م اًمّمالح واًمٗم٤ًمد ًمٚمٕمٛمؾ  اًمٜمٞم٦م ذط ًم٤ًمير اًمٕمٛمؾ

أڀمڅم أ٨مٽمك ا٬م٧م٫مڅمء ٣مـ ا٬م٧مك ٰمـ ٣مټمؾ ٣مټماًل »وّم اْلديډم ا٬مٹمدد: 

شأذك ٰمٶمل ٩مٿمف ٨مٜمي ٕمر٫متف وذ٫مف
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

 ٔمٿمڅمن ٙمٴمر ٩مًڅمد ا٬مٽمٿمڇم، إذ أهنڅم َتٿمؾ ا٬مٴمڅم٣مڅمت ٰمٶمڅميص وٟمٿمئڅمت: 

َل ا٬مٽمَّڅمِس ُيٹْمڄَم َيْقَم »: -اهلل قمٜمفريض -وذم طمدي٨م أيب هريرة  إِنَّ َأوَّ

٩َمُف ڀمٶَِمټَمُف ٩َمٶَمَر٩َمپَمڅم، ٪َمڅمَل: ٩َمََم ٣َمټِمٻْمڈَم  ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٣َمٻَمٿْمِف َرُٗمٌؾ اْٟمُتٱْمپِمَد، ٩َمځُمِتَ ٔمِِف ٩َمٶَمرَّ

 َ ِٕ ْن ٩مٿِمپَمڅم؟ ٪َمڅمَل: ٪َمڅمَٕمٻْمڈُم ٩مٿِمَؽ َ٘متَّك اْٟمُتٱْمپِمْدُت، ٪َمڅمَل: ٫َمَذْٔمڈَم، َو٬َمٺمٽِمََّؽ ٪َمڅمَٕمٻْمڈَم 

ِحچَم ٣َمَٛم َوْٗمپِمِف َ٘متَّك ُأ٬ْمٹِمَل ِّم ا٬مٽمَّڅمِر،  ًُ ُيٹَمڅمَل: َٗمِريٌء، ٩َمٹَمْد ٪ِمٿمَؾ، ُٖمؿَّ ُأِٰمَر ٔمِِف ٩َم

٩َمُف ڀمٶَِمټَمُف ٩َمٶَمَر٩َمپَمڅم، ٪َمڅمَل: ٩َمََم  ټَمُف َو٪َمَرَأ ا٬ْمٹُمْرآَن، ٩َمځُمِتَ ٔمِِف ٩َمٶَمرَّ َؿ ا٬ْمٶِمٻْمَؿ، َو٣َمٻمَّ َوَرُٗمٌؾ َٕمٶَمٻمَّ

ټْمُتُف َو٪َمَرْأُت ٩مٿِمَؽ ا٬ْمٹُمْرآَن، ٪َمڅمَل:  ٣َمټِمٻْمڈَم ٩مٿِمپَمڅم؟ ٪َمڅمَل: َٕمٶَمٻمَّټْمڈُم ا٬ْمٶِمٻْمَؿ، َو٣َمٻمَّ

٫َمَذْٔمڈَم، َو٬َمٺمٽِمََّؽ َٕمٶَمٻمَّټْمڈَم ا٬ْمٶِمٻْمَؿ ٬مٿُِمٹَمڅمَل: ٣َمڅممِلٌ، َو٪َمَرْأَت ا٬ْمٹُمْرآَن ٬مٿُِمٹَمڅمَل: ُهَق ٪َمڅمِرٌئ، 

ِحچَم ٣َمَٛم َوْٗمپِمِف َ٘متَّك ُأ٬ْمٹِملَ  ًُ َع اهلُل  ٩َمٹَمْد ٪ِمٿمَؾ، ُٖمؿَّ ُأِٰمَر ٔمِِف ٩َم ِّم ا٬مٽمَّڅمِر، َوَرُٗمٌؾ َوٟمَّ

٩َمُف ڀمٶَِمټَمُف ٩َمٶَمَر٩َمپَمڅم، ٪َمڅمَل: ٩َمََم  ِف، ٩َمځُمِتَ ٔمِِف ٩َمٶَمرَّ څمِل ٫ُمٻم 
ـْ َأْصٽمَڅمِف اٚمَْ ٣َمٻَمٿْمِف، َوَأ٣ْمٴَمڅمُه ِٰم
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َّٓ َأڀْمٸَمٹْمڈُم ٩مٿِمپمَ  چمُّ َأْن ُيٽمٸَْمَؼ ٩مٿِمپَمڅم إِ
ـْ َٟمٌٿِمٍؾ َُتِ څم ٣َمټِمٻْمڈَم ٩مٿِمپَمڅم؟ ٪َمڅمَل: َٰمڅم َٕمَر٫ْمڈُم ِٰم

٬َمَؽ، ٪َمڅمَل: ٫َمَذْٔمڈَم، َو٬َمٺمٽِمََّؽ ٩َمٶَمٻْمڈَم ٬مٿُِمٹَمڅمَل: ُهَق َٗمَقاٌد، ٩َمٹَمْد ٪ِمٿمَؾ، ُٖمؿَّ ُأِٰمَر ٔمِِف 

ِحچَم ٣َمَٛم َوْٗمپِمِف، ُٖمؿَّ ُأ٬ْمٹِمَل ِّم ا٬مٽمَّڅمرِ  ًُ ش٩َم
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  

 . (سم٤مًمٜمٞم٤مت)ضم٤مءت ذم رواي٦م: ش: ٔمڅِم٬مٽم ٿمَّڇمِ »٪مق٬مف 

 : سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمٞم٦م اًمِمخص. (اإلومراد)٩مٹمڅمل ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ: 

 قمغم يمثرة إقمامل, واهلل أقمٚمؿ. (: سم٤مجلٛمع)و

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(1632)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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 رايفكض٠ ايجا١ْٝ ٚاخلُغٕٛ: ايتًفغ باي١ٝٓ بزع١د 

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م.ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمڀمٿمڇم واْلټمًقن: 

 اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م.  -41 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلَأنه  َريِضَ اهللهُ قَمٜمَْٝم٤مطمدي٨م قَم٤مِيَِم٦َم وا٬مد٬مٿمؾ: 

ـْ َأْ٘مَدَث ِّم َأْٰمِرڀَمڅم َهَذا َٰمڅم ٬َمٿْمَس ِٰمٽمُْف ٩َمپُمَق َرد  »ىَم٤مَل:   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  شَٰم

 الشرح: 

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من أن اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م, وذًمؽ ًمتحذير ُمـ 

 .هذه اًمٌدقم٦م, طمٞم٨م اٟمتنمت سملم يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم

 : (٨٭٥/ ٥): زاد اعمٕم٤مد -رمحف اهلل-ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

َظ أي اًمٜمٌل  َٓ شَمَٚمٗمه َتْ٘مٌَِؾ ط َو ًْ َٓ ىَم٤مَل ُأَصكمِّ هللِهِ َصاَلَة يَمَذا ُُم ٌَته٦َم, َو سم٤ِمًمٜمِّٞمه٦ِم اًْم

َٓ وَمْرَض  َٓ ىَمَْم٤مًء َو َٓ ىَم٤مَل َأَداًء َو ٌَْٚم٦ِم َأْرسَمَع َريَمَٕم٤مٍت إَُِم٤مًُم٤م َأْو َُم٠ْمُُمقًُم٤م, َو اًْمِ٘م

ْ َيٜمْ٘مُ  َٓ َوِٕمٞمٍػ, اًْمَقىْم٧ِم, َوَهِذِه قَمنْمُ سمَِدٍع مَل ْؾ قَمٜمُْف َأطَمٌد ىَمطُّ سم٢ِمؾِْمٜم٤َمٍد َصِحٞمٍح َو

ـْ َأْصَح٤مسمِِف,  ـْ َأطَمٍد ُِم َٓ قَم ٌَته٦َم, سَمْؾ َو َٓ ُُمْرؾَمٍؾ ًَمْٗمَٔم٦ًم َواطِمَدًة ُِمٜمَْٝم٤م اًْم ٜمٍَد َو ًْ َٓ ُُم َو

َْرسَمَٕم٦ِم, َوإِٟمه  ْٕ ٦ِم ا َِيٛمه ْٕ َٓ ا ـَ اًمته٤مسمِِٕملَم َو ٜمَُف َأطَمٌد ُِم ًَ َٓ اؾْمَتْح اَم هَمره سَمْٕمَض َو

٤مومِِٕملِّ َريِضَ  ـَ ىَمْقُل اًمِمه ِري َٓ  اهللاعمَُْت٠َمظمِّ َٞم٤مِم, َو ٧ْم يَم٤مًمّمِّ ًَ ٤َم ًَمْٞم اَلِة: إِهنه قَمٜمُْف ذِم اًمّمه

اَم َأَراَد  ُظ اعْمَُّمكمِّ سم٤ِمًمٜمِّٞمه٦ِم, َوإِٟمه يْمَر شَمَٚمٗمُّ ـه َأنه اًمذِّ ٓه سمِِذيْمٍر, وَمَٔم َيْدظُمُؾ ومِٞمَٝم٤م َأطَمٌد إِ



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايجا١ْٝ ٚاخلُطٕٛ: ايتًفغ باي١ٝٓ بدع١د
 

  713 
 

  

٤مومِ  َتِح٥مُّ  اهللِٕملُّ َرمِحَُف اًمِمه ًْ , َويَمْٞمَػ َي ٓه طْمَراِم ًَمْٞمَس إِ يْمِر شَمْٙمٌػَِمَة اإْلِ سم٤ِمًمذِّ

ِلُّ  ٤مومِِٕملُّ َأُْمًرا مَلْ َيْٗمَٕمْٚمُف اًمٜمٌه َٓ َأطَمٌد  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه اًمِمه ذِم َصاَلٍة َواطِمَدٍة, َو

ـْ ظُمَٚمَٗم٤مِيِف َوَأْصَح٤مسمِِف, َوَهَذا َهْدهُيُ  ْؿ َوؾِمػَمهُتُْؿ, وَم٢مِْن َأْوضَمَدَٟم٤م َأطَمٌد طَمْروًم٤م ُِم

ـْ  َٓ َهْدَي َأيْمَٛمُؾ ُِم ٌُقِل, َو ٚمِٞمِؿ َواًْمَ٘م ًْ َواطِمًدا قَمٜمُْٝمْؿ ذِم َذًمَِؽ ىَمٌِْٚمٜم٤َمُه َوىَم٤مسَمْٚمٜم٤َمُه سم٤ِمًمته

ِع  ْ ـْ َص٤مطِم٥ِم اًمنمه ْقُه قَم ٓه َُم٤م شَمَٚم٘مه َٓ ؾُمٜمه٦َم إِ   صغم اهلل قمٚمٞمف     -َهْدهِيِْؿ, َو

  ها -وؾمٚمؿ
-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلٕٟمف مل ي٠مت قمـ  ٩مڅم٬متٻمٸمظ ٔمڅم٬مٽمٿمڇم ٔمد٣مڇم9☜

 ًمًٌ٘مقٟم٤م اًمٞمف.  اوًمق يم٤من ظمػمً  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-وقمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 وم٢مٟمام ومٝمؿ قمغم همػم اًم٘مّمد.  وأٰمڅم ٰمڅم ذ٫مر ٣مـ ا٬مٱمڅم٩مٶمل ٰمـ ٗمقاز ا٬متٻمٸمظ ِبڅم9

 : (٦٫٫/ ٧)ذم اعمجٛمقع  -رمحف اهلل-ىم٤مل اًمٜمقوي 

ٓه  َٓ شَمِّمحُّ إ اَلِة  ْظ, َوًَمْٞمَس يَم٤مًمّمه ْ َيَتَٚمٗمه ٤م َأْو قمٛمرة أضمزأ َوإِْن مَل إَذا َٟمَقى طَمجًّ

 سم٤ِمًمٜمُّْٓمِؼ. 

اَلِة ٪َمڅمَل َأْصَحڅمُٔمٽمَڅم:  ٤مومِِٕملِّ سم٤ِمًمٜمُّْٓمِؼ ذِم اًمّمه هَمٚمَِط َهَذا اًْمَ٘م٤مِيُؾ َوًَمْٞمَس ُُمَراُد اًمِمه

ْ شَمٜمَْٕمِ٘مْد َصاَلشُمُف َهَذا سَمْؾ ُُمَراُدُه اًمتهْٙمٌػُِم: َوًَمْق  ْ َيٜمِْق سمَِ٘مْٚمٌِِف مَل ٤مٟمِِف َومَل ًَ ِٚم
َظ سمِ شَمَٚمٗمه

٤مٟمِِف َصاَلُة اًْمَٕمٍْمِ  ًَ
مْج٤َمِع ومٞمف, َوًَمْق َٟمَقى سمَِ٘مْٚمٌِِف َصاَلَة اًمٔمُّْٝمِر, َوضَمَرى قَمغَم ًمِ سم٤ِمإْلِ

  هااْٟمَٕمَ٘مَدْت َصاَلُة اًمٔمُّْٝمِر. 
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -اهللهُ قَمٜمَْٝم٤م َأنه اًمٜمٌلطمدي٨م قَم٤مِيَِم٦َم َريِضَ واًمدًمٞمؾ: »٪مق٬مف:  

ـْ َأْ٘مَدَث ِّم َأْٰمِرڀَمڅم َهَذا َٰمڅم ٬َمٿْمَس ِٰمٽمُْف ٩َمپُمَق َرد  »ىَم٤مَل: -وؾمٚمؿ ش: ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش َٰم

ـْ ٣َمټِمَؾ ٣َمټَماًل ٬َمٿْمَس ٣َمٻَمٿْمِف َأْٰمُرڀَمڅم ٩َمپُمَق َرد  »وىمد شم٘مدم ًمٗمظ:   .شَٰم

سم٤مًمٜمٞم٦م واًمزي٤مدات اًمتل وهذا ًمٗمٌظ قم٤مم يدظمؾ ومٞمف يمؾ حمدصم٦م وُمٜمٝم٤م اًمتٚمٗمظ  

 مل ينمقمٝم٤م اهلل, وم٤مهلل ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ ُم٤م شمقومر ومٞمف ذـم٤من: 

 .-قمز وضمؾ-هللاإلظمالص إول: 

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ًمرؾمقل اهللاعمت٤مسمٕم٦م ا٬مثڅمين: 

 وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م, واهلل اعمًتٕم٤من.
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 ٚاخلُغٕٛ: َا ٖٞ ايبزع١؟درايفكض٠ ايجايج١ 

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 ُم٤م هل اًمٌدقم٦م؟ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅم٬مثڇم واْلټمًقن: 

 ُم٤م هل اًمٌدقم٦م؟ ٩مڃمذا ٪مٿمؾ ٬مؽ:  -42

سم٘مّمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلهل ُم٤م أطمدث سمٕمد ُمقت ٩مٹمؾ: 

 اًمتٕمٌد, وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب, وٓ ُمـ اًمًٜم٦م. 

 الشرح: 

 عم٤م سملم طمٗمٔمف اهلل أن اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م ٟم٤مؾم٥م أن يٕمرف اًمٌدقم٦م.

وأظمٍم اًمتٕم٤مريػ سم٠مهن٤م اًمديـ و٪مد اٙمتٻمػ ا٬مٶمٻمَمء ّم ٕمٶمريػ ا٬مٌد٣مڇم: 

 اًمذي مل ينمقمف اهلل. 

ظمرج سمف اًمٕم٤مدات, وم٢من اًمٕم٤مدات ًمٞم٧ًم ُمـ اًمديـ, ومٛمـ و٪مق٬مٽمڅم )ا٬مديـ(: 

ُمـ هذه  ٤م, أو ومٕمؾ ؿمٞمئً ريم٥م ؾمٞم٤مرة ضمديدة, أو اختذ ُمٙمؼم صقت, أو ؾم٤مقم٦م

 إؿمٞم٤مء ٓ يٜمٙمر قمٚمٞمف ٕٟمف مل يرد اًمتٕمٌد.

وًمٙمـ ُمـ صغم ذم وىم٧م مل ينمقمف اهلل وظمّمّمف سمدون دًمٞمؾ أو ظمّمص 

ًٓ  ٤مأي٤مُمً  يت٘مرب هب٤م إمم اهلل قمغم همػم دًمٞمؾ ومٝمذه  سم٤مًمّمٞم٤مم سمٖمػم دًمٞمؾ أو ومٕمؾ أومٕم٤م

 هل اًمٌدقم٦م.
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ـِ َٰمڅم مَلْ َيځْمَذن ٔمِِف : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ي ـَ ا٬مد  ؿ ٰم  ٣ُمقا هَلُ ٫َمڅمُء َذَ ْؿ ُذَ َأْم هَلُ

 . [٦٥اًمِمقرى: ﴾ ]اهلل

ٽمًِٜما: ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو اًٗمڅم ٰمُّ ـِف ٔمڃِمِْذڀمِِف َوِهَ ﴾ َوَدا٣ِمٿًمڅم إ٦َِم ا٬مٻمَّ

  [.٪٨آطمزاب: ]

 دًمٞمؾ قمغم اإلظمالص. ش: داقمًٞم٤م إمم اهلل»٪مڅمل ا٬مٶمٻمَمء: ٪مق٬مف: 

 دًمٞمؾ قمغم اعمت٤مسمٕم٦م. ش: ڃمذڀمفٔم»و٪مق٬مف 

ومٛمـ دقم٤م إمم همػم اهلل وم٘مد أذك وُمـ دقم٤م إمم اهلل سمٖمػم إذٟمف وم٘مد اسمتدع 

  .-قمز وضمؾ -اهللوم٠مٟم٧م ُمٓم٤مًم٥م أن شمدقمقا إمم اهلل سم٢مذٟمف وأن شمٕمٌد اهلل سمام ذع 

ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوعم٤م ضم٤مء اًمٜمٗمر اًمثالصم٦م إمم زوضم٤مت 

َٓ »سمٕمْمٝمؿ:  ْحَؿ، َو٪َمڅمَل َٔمٶْمٳُمپُمْؿ:  َٓ آ٫ُمُؾ ا٬مٻمَّ څمَء، َو٪َمڅمَل َٔمٶْمٳُمپُمْؿ:  ًَ ُج ا٬مٽم  َٓ َإَٔمَزوَّ

َٰمڅم َٔمڅمُل َأ٪ْمَقاٍم ٪َمڅم٬ُمقا ٫َمَذا َو٫َمَذا؟ »َأڀَمڅمُم ٣َمَٛم ٩مَِراٍش، ٩َمَحټِمَد اهللَ َوَأْٖمٽمَك ٣َمٻَمٿْمِف، ٩َمٹَمڅمَل: 

ـْ ُٟمٽمَّتِل ٬َمٺمٽِم ل ُأَص٤م  َوَأڀَمڅمُم، َوَأُصقُم َوُأ٩ْمٴمُِر، وَ  ـْ َر٨ِمچَم ٣َم څمَء، ٩َمټَم ًَ ُج ا٬مٽم  َإَٔمَزوَّ

ش٩َمٻَمٿْمَس ِٰمٽم ل
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 -قمز وضمؾ -اهللسم٠مُمقر مل ينمقمٝم٤م  -قمز وضمؾ-هللوم٘مد أرادوا أن يتٕمٌدوا 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللومل يٌٞمٜمٝم٤م 

 

                                                           

 .(1431), واإلمام مسلم يف صحيحو (2330)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 وا٬مٌد٣مڇم ٕمٽمٹمًؿ إ٦م ٪مًټم٥م: 

خمرج ُمـ اعمٚم٦م يمٌدقم٦م اًمتجٝمؿ يمٗمر أيمؼم ٔمد٣مڇم ٰمٺمٸمرة يٺمٸمر ٰمتٶمڅم١مٿمپمڅم:  -٥

 واًمرومض واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وسمدقم٦م اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٌدع.

 يمٌدع اًمتحزب وإؿمٕمري٦م وهمػم ذًمؽ.ؤمد٣مڇم ٰمٸمًٹمڇم:  -٦ 

وإن يم٤من ٓزم اًم٘مقل سم٤مًمٌدقم٦م قمٔمٞمؿ ًمٙمـ ضمرى اًمٕمٚمامء قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ  

ف آقمؽماض قمغم ومالزم آسمتداع أن اًمديـ ٟم٤مىمص وحيت٤مج إمم زي٤مدة ومت٤مم وومٞم

 -اهللو-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللُم٤م ذع اهلل واًمزي٤مدة قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف 

ا٬ْمٿَمْقَم َأ٫ْمټَمٻْمڈُم ٬َمٺُمْؿ ِديٽمَٺُمْؿ َوَأَْتټَْمڈُم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ڀمٶِْمټَمتِل ﴿ي٘مقل:  -قمز وضمؾ

ْٟماَلَم ِديٽمًڅم  .[٧اعم٤ميدة: ﴾ ]َوَرِوٿمڈُم ٬َمٺُمُؿ اإْلِ

ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ٕن اعمٕمّمٞم٦م يت٤مب ُمٜمٝم٤م  وهلذا يم٤مٟم٧م اًمٌدقم٦م أطم٥م إمم إسمٚمٞمس

واًمٌدقم٦م ٓ يت٤مب ُمٜمٝم٤م وٕن اًمٕم٤ميص يِمٕمر أٟمف ُمذٟم٥م وحيت٤مج أن يتقب أُم٤م 

 اعمٌتدع وم٢مٟمف يِمٕمر أٟمف يت٘مرب إمم اهلل هبذه اًمٌدع واعمخ٤مًمٗم٤مت.

: -قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللوم٢مذا أردت أن شمت٘مرب إمم اهلل شم٘مرب اًمٞمف سمام ذع 

ٌُّقَن ا٬م﴿
ٌْٺُمُؿ ٪ُمْؾ إِن ٫ُمٽمُتْؿ َُتِ ٌِ ٌٶُِمقيِن حُيْ ـَف ٩َمڅمٕمَّ  . [٧٥آل قمٛمرا: ﴾ ]اهللٻمَّ

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ومام ٟمحت٤مج إمم زي٤مدة قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف رؾمقل اهلل 

أي ش: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٩مٹمؾ: هل ٰمڅم أ٘مدث ٔمٶمد ٰمقت ا٬مٽمٌل»٪مق٬مف: 

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلُم٤م يم٤من قمغم همػم ُمث٤مٍل ؾم٤مسمؼ قمـ 
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 ظمرج سمف اًمٕم٤مدة.ش: ٔمٹمٲمد ا٬متٶمٌد»٪مق٬مف: 

أي أهن٤م ىم٤مُم٧م قمغم ش: و٬مٿمس ٣مٻمٿمپمڅم د٬مٿمؾ ٰمـ ا٬مٺمتڅمب وٓ ٰمـ ا٬مًٽمڇم»٪مق٬مف: 

اًمرأي واًمٕم٘مؾ ومل شمٙمـ قم٤ميدة إمم أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م وإٟمام 

 ىم٤مُم٧م قمغم اًمرأي واهلقى وإىمٞم٦ًم اًمٗم٤مؾمدة وهمػم ذًمؽ.

ًٜم٦م واًمٕمقدة إًمٞمٝمام ومٗمٞمٝمام اًمًالُم٦م وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمٜم٤مس اشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب واًم 

 ُمـ اًمٌدع واعمحدصم٤مت واعمخ٤مًمٗم٤مت واهلل اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

ـَ َٕمڅمُٔمقا : ﴿-قمز وضمؾ -اهللويِمؽمط ًمتقسم٦م اعمٌتدع ُم٤م ىم٤مًمف   َّٓ ا٬مَِّذي إِ

 ., قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف﴾َوَأْصٻَمُحقا َؤَمٿمَّٽمُقا

ٕمزم قمغم قمدم اًمٕمقد, وهذه ذوط وذوط اًمتقسم٦م:  اإلىمالع واًمٜمدم واًم

قم٤مُم٦م ذم مجٞمع اًمذٟمقب, ويزاد هٜم٤م وضمقب اإلصالح واًمٌٞم٤من حتذيًرا ًمٚمٜم٤مس 

 مم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمْمالًم٦م. 

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌلىم٤مل: ىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أٟمس 

شإن اهلل ٘مجچم ا٬متقٔمڇم ٣مـ ٫مؾ صڅم٘مچم ٔمد٣مڇم ٘متك يدع ٔمد٣متف»: -وؾمٚمؿ
(1)

 

 أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ. 

                                                           

, (4535), واإلمام الطرباين يف األوسط (065)أخرجو اإلمام إسحاق بن راىويو كما يف مسنده برقم  (1)
  , وقال اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف حجة النيب صلى (04)ن أيب عاصم يف السنة برقم واإلمام اب

=    , وغًنمها, بسند (األحاديث ادلختارة): رواه الطرباين والضياء ادلقدسي يف (131ص)اهلل عليو وسلم 
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أٟمف ٓ يقومؼ هل٤م, وإٓ وم٢من اًمتقسم٦م ضم٤ميزة ُمـ يمؾ واٚمراد ٔمحجچم ا٬متقٔمڇم: 

ـَ ٫َمٸَمروا إِن َيٽمَتپمقا : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللذٟم٥م, طمتك ُمـ اًمنمك  ٪ُمؾ ٬مٻِمَّذي

٬م٥مَ  ؿ ٰمڅم ٪َمد َٟمٻَمَػ َوإِن َيٶمقدوا ٩َمٹَمد َٰمٳَمڈم ُٟمٽمَّڈُم إَوَّ  . [٧٬آٟمٗم٤مل: ]﴾ ُيٷمٸَمر هَلُ

أٟمف يرى أٟمف قمغم طمؼ زد قمغم ذًمؽ أن اهلقى  ٣مدم ٕمق٩مٿمٹمف ٬مٻمتقٔمڇم9وٟمٌچم 

 يتج٤مرى سمّم٤مطمٌف طمتك هيٚمؽ. 

َْهَقاُء ٫َمََم »وذم احلدي٨م:  ْٕ تِل َأ٪ْمَقاٌم َٕمَتَجڅمَرى ِِبُِؿ ا ـْ ُأٰمَّ ُف َٟمٿَمْخُرُج ِٰم إڀِمَّ

 َّٓ َٓ َٰمٸْمٲِمٌؾ إِ ٌْٹَمك ِٰمٽمُْف ٣ِمْرٌق َو ش َدَٙمٻَمفُ َيَتَجڅمَرى ا٬ْمٺَمٻْمچُم ٔمٲَِمڅمِ٘مٌِِف، ٩َماَل َي
(1)

 

 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف اًمٓمؼماين قمـ ُمٕم٤موي٦م 

          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

صحيح وحسنو ادلنذري, وصححو أيًضا اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتغيب والرتىيب = 
 .(24)برقم 

, وقال اإلمام األلباين رمحو (4264), واإلمام أبو داود يف سننو (13604)أخرجو اإلمام أمحد يف سننو  (1)
, 145)صححو يف ادلشكاة برقم , و (21)اهلل تعاىل يف صحيح الرتغيب والرتىيب: حسن صحيح برقم 

(00)). 
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 رايفكض٠ ايضابع١ ٚاخلُغٕٛ: خًل اهلل املا٤ طّٗٛصا ٜطٗض ايٓذاعات ٚاألحزاخد

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

ظمٚمؼ اهلل اعم٤مء ـمٝمقرا يٓمٝمر اًمٜمج٤مؾم٤مت ا٬مٸمٹمرة ا٬مرأمٶمڇم واْلټمًقن: 

 وإطمداث.

 ظمٚمؼ اهلل اعم٤مء ـمٝمقرا يٓمٝمر اًمٜمج٤مؾم٤مت وإطمداث. -43

ََمِء َٰمڅمًء ١َمپُمقًرا﴿ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: وا٬مد٬مٿمؾ:  ًَّ ـَ ا٬م   .[٨٬اًمٗمرىم٤من: ]﴾ َوَأڀْمَز٬ْمٽمَڅم ِٰم

َر٫ُمْؿ ٔمِفِ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ََمِء َٰمڅمًء ٬مٿُِمٴَمپم  ًَّ ـَ ا٬م ُل ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ِٰم  . [٥٥: إٟمٗم٤مل] ﴾َوُيٽمَز 

 الشرح: 

سمٕمد أن ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل سمٕمض ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمٌدقم٦م ٟم٤مؾم٥م أن 

ينمع ذم اعم٘مّمقد ُمـ سمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة, وسمدأ سم٠مطمٙم٤مم اعمٞم٤مه ًمٌٞم٤من أن اعمٞم٤مه 

 شمزيؾ اًمٜمج٤مؾم٤مت وشمرومع إطمداث.

ََمِء َٰمڅمًء ١َمپمُ ﴿وإصؾ ذم اعمٞم٤مه اًمٓمٝم٤مرة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   ًَّ ـَ ا٬م  ﴾قًراَوَأڀْمَز٬ْمٽمَڅم ِٰم

  [.٨٬اًمٗمرىم٤من: ]

شاٚمڅمء ١مڅمهر ٓ يٽمجًف رء»-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-٘مقل اًمٜمٌلوًم
(1)

 

 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف إرسمٕم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

                                                           

, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل (33), والرتمذي (144), والنسائي (33)أخرجو اإلمام أبو داود  (1)
 .(14)تعاىل يف اإلرواء برقم 
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إذا شمٖمػم ـمٕمٛمف أو »و٪مد أْجع ا٬مٶمٻمَمء ٣مٛم ٰمٶمٽمك أن ا٬مٽمجڅمٟمڇم إڀمَم ٕمٻمحٹمف:  

 . شرحيف أو ًمقٟمف سم٥ًٌم ٟمج٤مؾم٦ٍم وىمٕم٧م ومٞمف

ُمٙمثف أو ًمقٟمف ًمٖم٤ٌمٍر أو يمثرة حتريؽ أو  ومال يدظمؾ ُم٤م شمٖمػم ـمٕمٛمف سمٓمقل

 رحيف ًمٌمء ظم٤مرج قمـ اًمٜمج٤مؾم٤مت.

: -قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللقمغم قم٤ٌمده سم٤معم٤مء,  -قمز وضمؾ -اهللوىمد اُمتـ 

ـَ اٚمڅمِء ٫ُمؾَّ َرٍء َ٘ملر ﴿  .﴾َوَٗمٶَمٻمٽمڅم ِٰم

 َُم٤مًء ـَمُٝمقًرا»٪مق٬مف: 
ِ
اَمء ًه ـَ اًم دًمٞمؾ قمغم أن اعم٤مء اًمٜم٤مزل ُمـ اًمًامء ش: َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم ُِم

ـم٤مهر ذم ٟمٗمًف ُمٓمٝمر ًمٖمػمه وىمد ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف همػم ـم٤مهر وهذا ىمقل 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلوٕمٞمػ ٓ حيت٤مج أن يذيمر ٕن فم٤مهر اًم٘مرآن, وومٕمؾ 

 وأصح٤مسمف واًمٕمٚمامء اعمٕمتؼم هبؿ قمغم أٟمف ـم٤مهر ُمٓمٝمر. -وؾمٚمؿ

َر٫ُمؿ ٔمِفِ ﴿وىم٤مل:  اَُم٤مًء ـَمُٝمقرً  -قمز وضمؾ -اهللوىمد ؾمامه  ومدل قمغم  ﴾٬مٿُمٴَمپم 

 أٟمف ـمٝمقر ذم ٟمٗمًف ُمٓمٝمر ًمٖمػمه.

وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري قمـ  وا٬مٽمجڅمٟمڅمت إڀمَم ٕمزال ٔمڅمٚمڅمء ٣مٽمد ْجپمقر ا٬مٶمٻمَمء، 

 -اًمٜمٌلعم٤م سم٤مل ذًمؽ إقمرايب ذم اعمًجد ىم٤مل هلؿ  -ريض اهلل قمٜمف-أيب هريرة 

شصٌقا ٣مٻمٿمف ذڀمقًٔمڅم ٰمـ ٰمڅمء»-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(1)

. 

                                                           

, من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو, وأخرجو اإلمام (553)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, من حديث أنس بن مالك رضي (554), واإلمام مسلم يف صحيحو (3352)حيحو البخاري يف ص

 اهلل عنو.
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يم٤مجلٜم٤مسم٦م, ومٚمق ُاهمتًؾ سمٕمّمػم أو ُمرق أو وهق اٚمٶمتٝم ّم ر٩مع إ٘مداث: 

ٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٤ميٕم٤مت ُم٤م أضمزأه ٕن اؿمؽماط اعم٤مء ُمتٕملم ذم هذا احل٤مل وًمق 

قمز  -اهللشمقو٠م سمٜمقع ُمـ اًمٕمّم٤مير وإذسم٦م مل ُيزيف قمٜمد مج٤مهػم اًمٕمٚمامء ًم٘مقل 

ټُمقا: ﴿-وضمؾ ُدوا َٰمڅمًء ٩َمَتٿَمټمَّ
 . [٨٧ء: اًمٜم٤ًم﴾ ]٩َمٻَمْؿ جَتِ

: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهللاًمٌحر وٰمـ اٚمٿمڅمه ا٬مٴمڅمهرة: ☜

 شهق ا٬مٴمپمقر ٰمڅمؤه اْلؾ ٰمٿمتتف»
(1)

 . 

إٓ ُم٤م روي قمـ قمٌد  ،-ريض اهلل ٣مٽمپمؿ-وهذا ُمؾ إْجڅمع ٔم٥م ا٬مٲمحڅمٔمڇم 

يمراهٞم٦م اًمقوقء ": -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-سمـ قمٛمرو  سمـ قمٛمر, وقمٌد اهلل اهلل

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ, وىمٞمؾ سم٠مهنام رضمٕم٤م قمٜمف ًمٙمـ , يمام أظمرضمف "سمامء اًمٌحر

 احلدي٨م ُم٘مدم وىمد قمٛمؾ سمف اًمٕمٚمامء.

 . ﴾ٙمڅم٬مُِؼ ٫ُمؾ  َرءٍ  اهلل: ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللش: ٙمٻمؼ اهلل: »٪مق٬مف

 سمٗمتح اًمٓم٤مء اؾمؿ اعم٤مء وسم٤مًمْمؿ اؾمؿ ًمٚمٗمٕمؾ.ش: ١َمپُمقر»و٪مق٬مف: 

ودم أهن٤م شمٓمٝمر سمف اًمٜمج٤مؾم٤مت يمٌقل اإلٟم٤ًمن وهم٤ميٓمف وٰمٶمٽمك ١مپمقر: 

 احلٞمض واًمٜمٗم٤مس.

                                                           

, وابن ماجو (36), والرتمذي (434و  143و  23/ 1), والنسائي (50)أخرجو اإلمام أبو داود  (5)
, من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل (101)وابن أيب شيبة  (053)
 .(6)اىل يف اإلرواء برقم تع
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ٟمقاىمض اًمقوقء ُمـ هم٤ميٍط أو سمقٍل أو ريٍح أو وير٩مع إ٘مداث واٚمراد ِبڅم: 

 مج٤مٍع أو ردة أو ايمؾ حلؿ آسمؾ أو ُمس اًمٗمرج قمغم ُم٤م ي٠ميت ذيمره إن ؿم٤مء اهلل. 

ًٌڅم: ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ټُمقا َصٶِمٿمًدا ١َمٿم  ُدوا َٰمڅمًء ٩َمَتٿَمټمَّ
اًمٜم٤ًمء: ﴾ ]٩َمٻَمْؿ جَتِ

٨٧] . 

ٻُمقا : ﴿-قمز وضمؾ -هللىم٤مل او ًِ اَلِة ٩َمڅم٨ْم ـَ آَٰمٽمُقا إَِذا ٪ُمټْمُتْؿ إ٦َِم ا٬مٲمَّ څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

٥ٌَْمِ  ُحقا ٔمُِرُءوِٟمٺُمْؿ َوَأْرُٗمٻَمٺُمْؿ إ٦َِم ا٬ْمٺَمٶْم ًَ ُوُٗمقَهٺُمْؿ َوَأْيِدَيٺُمْؿ إ٦َِم اٚمََْرا٩مِِؼ َواْٰم

ُروا َوإِْن ٫ُمٽمُْتْؿ َٰمْرَى  پمَّ ًٌڅم ٩َمڅم١مَّ ـَ َوإِْن ٫ُمٽمُْتْؿ ُٗمٽمُ  َأْو ٣َمَٛم َٟمٸَمٍر َأْو َٗمڅمَء َأَ٘مٌد ِٰمٽمْٺُمْؿ ِٰم

ًٌڅم ټُمقا َصٶِمٿمًدا ١َمٿم  ُدوا َٰمڅمًء ٩َمَتٿَمټمَّ
څمَء ٩َمٻَمْؿ جَتِ ًَ ُتُؿ ا٬مٽم  ًْ َٰم َٓ  .[٪اعم٤ميدة: ﴾ ]ا٬ْمٷَمڅمئِِط َأْو 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب ذر  

ٶِمٿمَد ا٬مٴمَّٿم چَم »ىم٤مل:  ْ ََيِِد اٚمَْڅمَء ٣َم٧ْمَ ِٟمٽم٥َِم، َوإَِذا إِنَّ ا٬مٲمَّ ٻمِِؿ َوإِْن مَل ًْ َوُوقُء ٬مٻِْمټُم

َٕمُف، ٩َمڃمِنَّ َذ٬مَِؽ ُهَق َٙمْٜمٌ  ُف َٔم٧َمَ ًَّ شَوَٗمَد اٚمَْڅمَء ٩َمٻْمٿُمټِم
(1)

 أظمرضمف أمحد. 

ََمِء َٰمڅمًء ١َمپُمقًراىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿: ا٬مد٬مٿمؾٚ»٪مق٬مف:  ًَّ ـَ ا٬م ﴾ َوَأڀْمَز٬ْمٽمَڅم ِٰم

 [ش: ٨٬]اًمٗمرىم٤من: 

اًمًح٤مبٮ ٕن اعمٓمر يٜمزل ُمٜمف واًمًامء ذم اًمٚمٖم٦م يمؾ ُم٤م قمال راد ٔمڅم٬مًَمء: واٚم

 وارشمٗمع.

                                                           

, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف اإلرواء برقم (154)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
(120). 
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ٶَمٻُمُف ﴿: -قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل َأمَلْ َٕمَر َأنَّ اهللََّ ُيْزِٗمل َٟمَحڅمًٔمڅم ُٖمؿَّ ُيڂَم٬م ُػ َٔمٿْمٽمَُف ُٖمؿَّ ََيْ

ـَ  ُل ِٰم ـْ ِٙماَل٬مِِف َوُيٽمَز  ُرُج ِٰم ى ا٬ْمَقْدَق ََيْ ـْ َٔمَرٍد ُر٫َمڅمًٰمڅم ٩َمَٞمَ ٌَڅمٍل ٩مٿِمپَمڅم ِٰم ـْ ِٗم ََمِء ِٰم ًَّ ا٬م

َْٔمٲَمڅمرِ  ْٕ ـْ َيٱَمڅمُء َيٺَمڅمُد َٟمٽمَڅم َٔمْر٪ِمِف َيْذَهچُم ٔمڅِم ـْ َٰم ٩ُمُف ٣َم ـْ َيٱَمڅمُء َوَيٮْمِ  ﴾٩َمٿُمٲِمٿمچُم ٔمِِف َٰم

 .[٨٧اًمٜمقر: ]

َر٫ُمْؿ ٔمِفِ : ﴿-وىمقًمف شمٕم٤ممم-»٪مق٬مف:  ََمِء َٰمڅمًء ٬مٿُِمٴَمپم  ًَّ ـَ ا٬م ُل ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ِٰم ﴾ َوُيٽمَز 

 [ش: ٥٥ٟمٗم٤مل: إ]

 أي شمرومع سمف إطمداث وشمزال سمف اًمٜمج٤مؾم٤مت قمغم ُم٤م شم٘مدم, واهلل أقمٚمؿ.
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 رايفكض٠ اخلاَغ١ ٚاخلُغٕٛ: َاسا ٜكٍٛ َٔ أصار رخٍٛ اخلال٤؟د 

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 ُم٤مذا ي٘مقل ُمـ أراد دظمقل اخلالء؟ ا٬مٸمٹمرة اْلڅمٰمًڇم واْلټمًقن: 

  ٰمڅمذا يٹمقل ٰمـ أراد دٙمقل اْلالء؟ -44 

ـْ َأَٟمسِ  ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَم صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلىَم٤مَل: يَم٤مَن  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ٌَڅمئډِِم ا٬مٻمپم»إَِذا َدظَمَؾ اخْلاََلَء, ىَم٤مَل -وؾمٚمؿ ٌُډِم َواْْلَ ـَ اْْلُ  شؿَّ إيِن  َأ٣ُمقُذ ٔمَِؽ ِٰم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 الشرح: 

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُم٤م يًتح٥م أن يالزُمف اعمًٚمؿ ُمـ 

 آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ُمـ اًمنمور. 

 هق ُمٙم٤من ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ذم احلامم أو اًمّمحراء. واْلالء: 

يدل قمغم اًمٚمزوم (: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-و٪مق٬مف: )٫مڅمن ا٬مٽمٌل

 وآؾمتٛمرار. 

سمذًمؽ ٕٟمف أي ُمٙم٤من ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ؾمٛمل ش: إذا دٙمؾ ّم اْلالء»٪مق٬مف: 

 ُمٙم٤من ظم٤مزم قمـ اًمًٙم٤من ويتخغم ومٞمف اإلٟم٤ًمن.

 أن حي٤مل سملم اإلٟم٤ًمن وسملم اًمِمٞم٤مـملم. واْلٺمټمڇم ٰمـ هذا ا٬مد٣مڅمء: 
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ُف َيرا٫ُمؿ ُهَق َو٪َمٌٿمٻُمُف ِٰمـ َ٘مٿمډُم ٓ َٕمَروهَنُؿ: ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ﴾ إڀِمَّ

 . [٦٫آقمراف: ]

ذه٤م  زد قمغم ذًمؽ أن إرض ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ إدواء واًمٌالء ومٞمدومع

 سم٤مًمدقم٤مء.

-٣مز وٗمؾ -أي أراد أن يدٙمؾ اْلالء ٫مٹمقل اهللش: إذا دٙمؾ اْلالء»٪مق٬مف 

ِٗمٿمؿِ ﴿:  ٿْمٴَمڅمِن ا٬مرَّ ـَ ا٬مٱمَّ  : [٬٭اًمٜمحؾ: ﴾ ]٩َمڃمَِذا ٪َمَرْأَت ا٬ْمٹُمْرآَن ٩َمڅمْٟمَتٶِمْذ ٔمڅِمهللَِّ ِٰم

أي إذا أردت أن شم٘مرأ, وإظمٚمٞم٦م شمٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م سمٞمقت اجلـ, 

 وُم٤ًميمٜمٝمؿ وُم٠موى اهلقام.

ٌَڅمئډِِم ا٬مٻمپم: »٪مق٬مف  ٌُډِم َواْْلَ ـَ اْْلُ  ش: ؿَّ إيِن  َأ٣ُمقُذ ٔمَِؽ ِٰم

 أي ي٤م هلل إين أؾمتٕمٞمذ سمؽ. 

 واًمٕمقذ يٙمقن ُمـ اعمرهقب, واًمٚمقذ يٙمقن ًمٚمٛمٓمٚمقب. 

 .ا, هذا يًٛمك ًمقذً ش٤ماًمٚمٝمؿ إين أؾم٤مًمؽ رزىمً »وم٢مذا ىمٚم٧م: 

 . اومٝمذا يًٛمك قمقذً  شاًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمنم وأهٚمف»وإذا ىمٚم٧م: 

   ٪مڅمل ٔمٶمٳمپمؿ: 

 وُمـ أقمـــقذ سمف مم٤م أطمـــ٤مذرهُ  ي٤م ُمـ أًمقُذ سمف ومٞمٛمـــ٤م ُأؤُمــــٚمف 

 وٓ هيٞمْمـقن قمٔماَم أٟم٧م ضم٤مسمره أٟم٧م يم٤مهه  ٓ ُيؼُم اًمٜم٤مس قمٔماًم 
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ٓ دمقز, ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وآٟمتٶمڅمذة ٔمڅمٚمخٻمقق ٩مٿمَم ٓ يٹمدر ٣مٻمٿمف إٓ اهلل: 

 وم٘مد أذك.

 ومٝمل ضم٤ميزة. در ٩مٿمَم يٹمدر ٣مٻمٿمف: وأٰمڅم آٟمتٶمڅمذة ٔمڅمْلل اْلڅمض ا٬مٹمڅم

يم٠من شم٘مقل: ي٤م ومالن أقمذين ُمـ ومالن, وهق طم٤مض وي٘مدر أن يدومٕمف 

 ويًتٓمٞمع أن يٜمٍمك.

٩مټمـ وٗمد ٰمٻمًجڅم أو ٰمٶمڅمًذا ٩مٻمٿمٶمذ      »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلىم٤مل 

 شٔمف
(1)

. 

 ىمٞمؾ: اخل٨ٌم ذيمقر اجلـ واخل٤ٌمي٨م إٟم٤مصمٝمؿ. ش: ٰمـ اْلٌډم واْلٌڅمئډم»٪مق٬مف: 

 : (٫٥/ ٨)وذم ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ 

٤ٌَمِي٨ُم مَجُْع اخْلٌَِٞمَث٦ِم.   مَج٤َمقَم٦ُم اخْلٌَِٞم٨ِم, َواخْلَ
ِ
٤ٌَمء ٨ٌُُم سمَِْمؿِّ اًْم  اخْلُ

َٞم٤مـملِِم َوإَِٟم٤مصَمُٝمْؿ.  ها ىَم٤مَل: ُيِريُد ُذيْمَراَن اًمِمه
 ش٨مٸمراڀمؽ»: أٟمف إذا ظمرج ىم٤مل: ريض اهلل قمٜمٝم٤موضم٤مء ذم طمدي٨م قم٤ميِم٦م 

سمـ أيب سمردة  أظمرضمف اًمؽمُمذي وهمػمه, وهل رواي٦م وٕمٞمٗم٦م, ومٞمٝم٤م يقؾمػ

 جمٝمقل طم٤مل, ومجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم حتًٞمٜمٝم٤م. 

 

                                                           

, من حديث أيب (5553), واإلمام مسلم يف صحيحو (0331)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 ىريرة رضي اهلل عنو.
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 واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ؾم٥ٌم ىمقهل٤م سمٕمد اخلروج ُمـ اخلالء: 

 . -قمز وضمؾ -اهللٕٟمف ؿمٖمؾ قمـ ذيمر ٩مٹمٿمؾ: 

همٗمراٟمؽٮ ٕٟمؽ أزًم٧م قمٜمل إذى, وىمد يتٕمذر قمكم أن أؿمٙمرك يمام و٪مٿمؾ: 

 قمغم قم٤ٌمده يمثػمة.  -قمز وضمؾ -اهللُي٥م قمكم, وومْم٤ميؾ 

ٺُمؿ َو٬َمِئـ ٫َمٸَمرُٕمؿ إِنَّ ٣َمذاب : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل َزيَدڀمَّ َٕ ٬َمئِـ ٠َمٺَمرُٕمؿ 

 [, واهلل اعمًتٕم٤من.٫إسمراهٞمؿ: ﴾ ]٬َمٱَمديٌد 
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 ايغارع١ ٚاخلُغٕٛ: َٔ آراب قطا٤ احلاد١درايفكض٠ 

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 ُمـ آداب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م: ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمدٟمڇم واْلټمًقن: 

أٟمف  ,-ريض اهلل قمٜمف-قمـ ؾَمْٚماَمَن اًمٗم٤مرد ٰمـ آداب ٪مٳمڅمء اْلڅمٗمڇم:  -45

َراَءَة. »ىِمٞمَؾ ًَمُف:  ٍء، َ٘متَّك اْْلِ ټَمٺُمْؿ ڀَمٌٿِمُّٺُمْؿ ٫ُمؾَّ َرْ ٪َمڅمَل: َأَٗمْؾ، ٬َمٹَمْد هَنڅَمڀَمڅم َأْن ٣َمٻمَّ

َتٽمِْجَل ٔمځَِم٪َمؾَّ  ًْ َتٽمِْجَل ٔمڅِم٬مٿَمټِم٥َم، َأْو َأْن ڀم ًْ ٌْٻَمڇَم ٔمٷَِمڅمئٍِط َأْو َٔمْقٍل، أَو َأْن ڀَم َتٹْمٌَِؾ ا٬ْمٹِم ًْ ڀَم

ـْ َٖماَلَٖمڇِم َأْ٘مَجڅمرٍ   , أظمرضمف ُمًٚمؿ. شِٰم

 الشرح: 

زُم٦م أداب اًمنمقمٞم٦م ذم ىمْم٤مء ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ٕمهٞم٦م ُمال

  .احل٤مضم٦م وهمػمه٤م

آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء, وآؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء أومْمؾ ُمـ وٰمـ آداب ٪مٳمڅمء اْلڅمٗمڇم: 

آؾمتٜمج٤مء سم٤محلج٤مرة قمٜمد اجلٛمٝمقر, وذًمؽ أن آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء ُيذِه٥م اًمٕملم 

سم٤محلج٤مرة ُيذِه٥م اًمٕملم ويٌ٘مك إصمر, ويمالمه٤م   وإصمر, سمٞمٜمام آؾمتٜمج٤مء 

 جمزئ. 

 ًمالؾمتٜمج٤مء صمالث طم٤مٓت: * ٩مڅمئدة: 

ِلُّ آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء: إو٦م:   يمام ذم  َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌه

 هذا احلدي٨م.
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ِلُّ آؾمتٜمج٤مء سم٤محلج٤مرة: ا٬مثڅمين:  ذم  َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌه

ُٕمقٍد ريض اهلل قمٜمف, ويمالمه٤م ذم طمدي٨م أيب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللُ قَمٜمْفُ  ًْ ـِ َُم , واسِْم

ِلُّ  ىَم٤مَل: ٕيَِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل  َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ صحٞمح اًمٌخ٤مري, أن اًمٜمٌه

ـِ أ٘مجڅمرا أٟمتٽمٸمض ِبڅم وٓ ٕمځمٕمٿمٽمل ٔمٶمٵمؿ وٓ ٔمروٖمڇم»قمٜمف:  . ٩مځمٕمٿمتف شأمٷم

ڈم، ٘متك إذا ٔمځم٘مجڅمر أْحٻمپمڅم ّم ١مرف ٖمقب ٘متك ووٶمڈم إ٦م ٗمٽمٌف ٖمؿ اڀمٮم٩م

ُهڅم ٰمـ ١مٶمڅمم اجلـ، وإڀمف »٩مرغ، ٰمٱمٿمڈم ٩مٹمٻمڈم: ٰمڅم ٔمڅمل ا٬مٶمٵمؿ وا٬مروٖمڇم؟ ٪مڅمل: 

إٔمڅمين و٩مد ٗمـ ڀمٲمٿم٥ٌم، وڀمٶمؿ اجلـ! ٩مًځم٬مقين ا٬مزاد ٩مد٣مقت اهلل هلؿ أن ٓ 

شيټمروا ٔمٶمٵمؿ وٓ ٔمروٖمڇم إٓ وٗمدوا ٣مٻمٿمپمڅم ١مٶمڅمٰمڅم
(1( )5)

 . 

ُٕمقٍد َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ  ًْ ـِ َُم قَمَٚمْٞمِف  اهللَصغمه َوذِم طَمِدي٨ِم اسِْم

ـِ "اْيتِٜمِل سمَِثالصَم٦ِم َأطْمَج٤مرٍ »: َوؾَمٚمهؿَ  ـِ َوَرْوصَم٦ِم مِح٤َمٍر, وَم٠َمظَمَذ احْلََجَرْي , وَم٠َمشَمْٞمُتُف سمَِحَجَرْي

ْوصَم٦َم, َوىَم٤مَل:  ٤َم "َوَأًْمَ٘مك اًمره ش"ِريْمٌس إهِنه
(
٧

)
. 

٣مـ آٟمتٽمجڅمء ٔمځم٪مؾ ٰمـ ٖمالٖمڇم  َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ و٪مد هنك ا٬مٽمٌَِّلُّ »  

 , يمام ذم طمدي٨م ؾَمْٚماَمن َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف قمٜمد ُمًٚمؿ. شأ٘مجڅمر

 

 

                                                           

 .(0533) صحيحو أخرجو اإلمام البخاري يف (1)
 . (123)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .(530)احلديث أخرجو مسلم يف صحيحو برقم:  (0)
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 (: ٩٭٥/٥ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص )

ُٕمقٍد  ًْ ـِ َُم ٤مسمِِؼ, وقَم٤مَرَض احْلَٜمَِٗمٞمه٦ُم َهَذا احْلَِدي٨َم سمَِحِدي٨ِم اسْم ًه وَم٠َمظَمَذ »٩مٿمف: اًم

ْوصَم٦مَ  ـِ َوَأًْمَ٘مك اًمره  .شاحْلََجَرْي

 : ُف ىَمَٕمَد ٪َمڅمَل ا٬مٴمََّحڅمِويُّ َٟمه
ِٕ ٍطٮ  طَْمَج٤مِر ًَمْٞمَس سمنَِمْ ْٕ ومِٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم َأنه قَمَدَد ا

ْوصَم٦َم َدله , وَمَٚمامه َأًْمَ٘مك اًمره شَٟم٤مِوًْمٜمِل»ًمِْٚمَٖم٤مِيِط ذِم َُمَٙم٤من ًَمْٞمَس ومِٞمِف َأطْمَج٤مٌر, ًم٘مقًمف: 

ـْ َذًمَِؽ, ًَمَ٘م٤مَل:  ْ َيُٙم  جُمِْزٌئ, إْذ ًَمْق مَل
ـِ ؾْمتِٜمَْج٤مَء سم٤ِمحْلََجَرْي

ِٓ اسْمِٖمٜمِل "قَمغَم َأنه ا

  ها. "صَم٤مًمًِث٤م
َي٤مَدَة سم٢ِمؾِْمٜم٤َمٍد ِرضَم٤مًُمُف صمَِ٘م٤مٌت, ىَم٤مَل: ذِم آظِمِرِه:  * َوىَمْد َرَوى َأمْحَُد ومِٞمِف َهِذِه اًمزِّ

ْوصَم٦َم » څَم ِر٫ْمٌس، اْئتٽِمِل ٔمَِحَجرٍ "َوىَم٤مَل: وَم٠َمًْمَ٘مك اًمره  "إهنَّ
(1)

ُف ًَمْٞمَس ذِم َُم٤م ُذيمَِر  , َُمَع َأٟمه

ىْمتَِّم٤مِر قَمغَم َُم٤م  ِٓ ُد اطْمتاَِمٍل, َوطَمِدي٨ُم ؾَمْٚماَمَن َٟمص  ذِم قَمَدِم ا ُف جُمَره َٟمه
ِٕ ٌل  َٓ اؾْمتِْد

ُٕمق ًْ ـِ َُم َم ُدوهَن٤َم, صُمؿه طَمِدي٨ُم ؾَمْٚماَمَن ىَمْقٌل, َوطَمِدي٨ُم اسْم ٍد ومِْٕمٌؾ, َوإَِذا شَمَٕم٤مَرَو٤م ىُمدِّ

 َأقْمَٚمُؿ. اهللاًْمَ٘مْقُل. وَ 

ٌَٶَمر،  يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف * وهنك ٣مـ آٟمتٽمجڅمء ٔمڅم٬مٶمٵمؿ وا٬م

ٌَٶْمرٍ  َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ هَنَك َرُٟمقُل اهللِ »ىم٤مل:  َح ٔمٶَِمٵْمٍؿ، َأْو ٔمِ ًَّ  .شَأْن ُيَتټَم

ُٕمقٍد وهنك ٣مـ آٟمتٽمجڅمء ٔمڅم٬مٶمٵمؿ وا٬مروث:  * ًْ ـِ َُم -يمام ذم طَمِدي٨ِم اسِْم

ِـّ »: ىم٤مل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-, أن اًمٜمٌل -ريض اهلل قمٜمف َأشَم٤ميِن َداقِمل اجْلِ

                                                           

, وأبو (43), والنسائي برقم: (16), والرتمذي برقم: (54306)احلديث أخرجو أمحد يف مسنده برقم:  (1)
 , وغًنىم بإسناد صحيح.(4214)يعلى يف مسنده برقم: 
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٧ٌُْم َُمَٕمُف وَمَ٘مَرْأُت قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًْمُ٘مْرآنَ  ىَم٤مَل: وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ سمِٜم٤َم وَم٠َمَراَٟم٤م آصَم٤مَرُهْؿ َوآصَم٤مَر  شوَمَذَه

اَد وَمَ٘م٤مَل: »اهِنِْؿ  ٟمػِمَ  ًَمُٙمْؿ يُمؾُّ قَمْٔمٍؿ ُذيمَِر اؾْمُؿ اهللِ قَمَٚمْٞمِف َيَ٘مُع ذِم  "َوؾَم٠َمًُمقُه اًمزه

َصغمه َأْيِديُٙمْؿ َأْووَمَر َُم٤م َيُٙمقُن حَلاًْم َويُمؾُّ سَمْٕمَرٍة قَمَٚمٌػ ًمَِدَواسمُِّٙمْؿ. وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ 

َتٜمُْجقا»: اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ًْ اَُم ـَمَٕم٤مُم إِظْمَقاٟمُِٙمؿْ  وَماَل شَم شهِباَِم وَم٢مهِنه
(1)

. 

ِلُّ  ا٬مثڅم٬مډم:  َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف اجلٛمع سملم احلج٤مرة واعم٤مء: مل يث٧ٌم ذًمؽ قمـ اًمٜمٌه

, ُمع أن اجلامهػم قمغم ضمقازه واؾمتح٤ٌمسمف, ُمـ طمٞم٨م أن احلجر يزيؾ َوؾَمٚمهؿَ 

 اًمٕملم وخيٗمػ اًمٜمج٤مؾم٦م, واعم٤مء يزيٚمف. 

ِلُّ »وُم٤م ضم٤مء ذم ىمّم٦م أهؾ ىم٤ٌمء,  ؾم٠مهلؿ قمـ  َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ أن اًمٜمٌه

ُروا﴿ؾم٥ٌم ُمدح اهلل هلؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌُّقَن َأْن َيَتٴَمپمَّ
؟ وم٘م٤مًمقا: ﴾٩مٿِمِف ِرَٗمڅمٌل حُيِ

سمـ قمٌد اًمٕمزيز وهق وٕمٞمػ,  , وم٢مٟمف ُمـ ـمريؼ حمٛمدشإٟم٤م ٟمتٌع احلج٤مرة سم٤معم٤مء

ًمث٤مسم٧م قمٜمٝمؿ ذم همػم ُم٤م طمدي٨م أهنؿ يم٤مٟمقا يًتٜمجقا يمام ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ, وا

 وهمػمه٤م. ريض اهلل قمٜمٝم٤مسم٤معم٤مء, يمام ذم طمدي٨م قم٤ميِم٦م 

٤م ىم٤مًم٧م ًمٜمًقٍة: قمٜمْٝم٤م اهللريَض وضم٤مء آؾمتٜمج٤مء ُمـ طَمِدي٨م قم٤ميِم٦َم  , أهنه

َـّ أن يًتٽمجقا ٔمڅمٚمڅمِء ٩مځمين  أٟمتحٿمٿمپمؿ َو٫مڅمَن رٟمقُل اهللَِّ » َصٛمَّ اهلُل ُٰمرَن أزواَٗمٺم

 شيٸمٶمٻُمف ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ 
(5)

. 

                                                           

 .(423)احلديث أخرجو مسلم يف صحيحو برقم:  (1)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (16)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)

 , وقال فيو: ىو حديث صحيح على شرط الشيخٌن.(1236)
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ِلُّ  أٟمف اؾمتٜمجك  َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ وىمد ُم٤مًمؽ إمم أٟمف مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌه

سم٤معم٤مء, وهذا ىمقٌل وٕمٞمػ, وم٘مد صم٧ٌم ذم طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف, اًمذي 

َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف ذه٥م اًمٜمٌل », وذم ُمًٚمؿ: شومٞمًتٜمجل سم٤معم٤مء»ذيمره اعمّمٜمػ: 

, ومخرج وىمد اؾمتٜمجك  َوؾَمٚمهؿَ 
ٍ
ب إًمٞمف, همالٌم ٟمحقي, إداوًة ُمـ ُم٤مء حِل٤َمضَمتِف ومَ٘مره

 
ِ
 .شسم٤معم٤مء

 وممـ يم٤من يٙمره آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف, واسمـ اعمًُٞمه٥م. 

صمؿ إن آؾمتٜمج٤مء واضم٥ٌم ُمًت٘مؾ وًمٞمس هق ُمـ اًمقوقء وإٟمام إذا ىم٣م 

 اإلٟم٤ًمن طم٤مضمتف وضم٥م قمٚمٞمف إزاًم٦م اًمٜمهجس.

ـْ ؾَمْٚماَمَن َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف,  واْلديډم يدل ٣مٛم ٠مټمق٬مٿمڇم اإلٟمالم،  وىمد ضم٤مء قَم

ٚمِؿ ىَم٤مَل:  ًْ َراَءَة. ٪َمڅمَل، »قِمٜمَْد ُُم ٍء، َ٘متَّك اْْلِ ټَمٺُمْؿ ڀَمٌٿِمُّٺُمْؿ ٫ُمؾَّ َرْ ٪ِمٿمَؾ ٬َمُف: ٪َمْد ٣َمٻمَّ

ٌْٻَمڇَم ٬مٷَِمڅمئٍِط أَ  َتٹْمٌَِؾ ا٬ْمٹِم ًْ َتٽمِْجَل ٩َمٹَمڅمَل: َأَٗمْؾ. ٬َمٹَمْد هَنڅَمڀَمڅم َأْن ڀَم ًْ ْو َٔمْقٍل، أَو َأْن ڀَم

َتٽمِْجَل ٔمَِرِٗمٿمٍع َأْو  ًْ ـْ َٖماَلَٖمڇِم َأْ٘مَجڅمٍر. َأْو َأْن ڀَم َتٽمِْجَل ٔمځَِم٪َمؾَّ ِٰم ًْ ٔمڅِم٬مٿَمټِم٥َم، َأْو َأْن ڀم

 شٔمٶَِمٵْمٍؿ...
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

ِله * و٩مٿمف: ا٬متًٞم ٘م٥م ٪مٳمڅمء اْلڅمٗمڇم:   يم٤من  َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ وم٢من اًمٜمٌه

٫مڅمن إذا أراد اْلڅمٗمڇم أٔمٶمد »يدظمؾ اخلالء, ومٗمل طمدي٨م اعمٖمػمة ريض اهلل قمٜمف, ]

 أظمرضمف أسمق داود.[ شاٚمذهچم

                                                           

 .(535)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم قمدم ضمقاز اؾمتخدام اعم٤مء ًمالؾمتٜمج٤مء ٕٟمف 

 ذاب وهذا ٓ يت٠مشمك ُٕمقر: 

 أٟمف ُيًتخدم ًمٖمػم اًمنماب, يم٤مًمٖمًؾ, وإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م.إول: 

ِلُّ ا٬مثڅمين:   ىمد اؾمتخدُمف. َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ أٟمف اًمٜمٌه

ىمٞمؾ  وهق ممـ قمٛمر ـمقياًل ش: -ريض اهلل ٣مٽمف-٣مـ ٟمٻمَمن ا٬مٸمڅمرد : »٪مق٬مف

ُم٤ميتلم ومخًلم ؾمٜم٦م وىمٞمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ يم٤من جمقؾمٞم٤ًم صمؿ شمٜمٍم صمؿ أؾمٚمؿ 

 وطمًـ إؾمالُمف.

ذًمؽ ُمـ  ىمٞمؾ أن اًم٘م٤ميؾ ًمفش: ٣مٻمټمٺمؿ ڀمٌٿمٺمؿ ٫مؾ رء»أڀمف ٪مٿمؾ ٬مف: »٪مق٬مف: 

اًمٙم٤مومريـ أو اعمٜم٤موم٘ملم أراد أن يًتٝمزئ سمديـ اإلؾمالم, وذم احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم 

 يمامل اإلؾمالم.

راءة: »٪مق٬مف : سم٤مًمٙمن أي ـمري٘م٦م ىمْم٤مء احل٤مضم٦م وُمٜمف ىمقًمف ش: ٘متك اْْلِ

 أي ـمري٘م٦م اًم٘متؾ. شإذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمِ٘متٚم٦م»

هب٤م, أي ٟمٕمؿ قمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ وهذا ًمٞمس سمٜم٘مٞمّم٦م  اىم٤مهل٤م ُمٗمتخرً ش: أٗمؾ»٪مق٬مف: 

سمؾ هذا ُمـ مت٤مم اًمديـ ويمامًمف وم٢مذا يم٤من ىمد قمٚمؿ أُمقر ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ومٛمـ سم٤مب 

ًمٚمٕمٌد ذم  ٤مأومم شمٕمٚمٞمؿ اًمتقطمٞمد واًمّمالة واًمّمٞم٤مم وشمٕمٚمٞمؿ يمؾ ُم٤م يٙمقن ٟم٤مومٕمً 

 دٟمٞم٤مه وأظمراه.
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 : (٥٫٫ص: )ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُم٘مدُم٦م احلٛمقي٦م 

 [اهلل]ومٛمـ اعمح٤مل ذم اًمٕم٘مؾ واًمديـ أن يٙمقن اًمناج اعمٜمػم اًمذي أظمرج 

سمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر, وأٟمزل ُمٕمف اًمٙمت٤مب سم٤محلؼ ًمٞمحٙمؿ سملم 

وا ُم٤م شمٜم٤مزقمقا ومٞمف ُمـ ديٜمٝمؿ إمم ُم٤م  اًمٜم٤مس ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف, وأُمر اًمٜم٤مس أن يردُّ

ؾمٌٞمٚمف سم٢مذٟمف قمغم سمٕم٨م سمف ُمـ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م, وهق يدقمق إمم اهلل وإمم 

سمّمػمة, وىمد أظمؼم أٟمف أيمٛمؾ ًمف وُٕمتف ديٜمٝمؿ, وأشمؿ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕمٛمتف ـ حم٤مل ُمع 

٤م ُمِمتًٌٝم٤م,  ًً هذا وهمػمه ـ أن يٙمقن ىمد شمرك سم٤مب اإليامن سم٤مهلل واًمٕمٚمؿ سمف ُمٚمتٌ

ُم٤م ُي٥م هلل ُمـ إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م, وُم٤م ُيقز  [سملم]ومٚمؿ يٛمٞمز 

 قمٚمٞمف وُم٤م يٛمتٜمع قمٚمٞمف.

هذا أصؾ اًمديـ, وأؾم٤مس اهلداي٦م, وأومْمؾ ُم٤م ايمتًٌتف  وم٢من ُمٕمروم٦م

اًم٘مٚمقب, وطمّمٚمتف اًمٜمٗمقس, وأدريمتف اًمٕم٘مقل, ومٙمٞمػ يٙمقن ذًمؽ اًمٙمت٤مب, 

 وذًمؽ اًمرؾمقل. 

 ًٓ ؟! وأومْمؾ ظمٚمؼ اهلل سمٕمد اًمٜمٌٞملم مل حيٙمٛمقا هذا اًمٙمت٤مب اقمت٘م٤مًدا وىمق

َتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوُمـ اعمح٤مل أيًْم٤م أن يٙمقن اًمٜمٌل  يمؾ رء  ىمد قمٚمهؿ ُأُمه

شمريمتٙمؿ قمغم اًمٌٞمْم٤مء ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م »طمتك اخلراءة, وىم٤مل: 

ُم٤م سمٕم٨م اهلل ُمـ ٟمٌل إٓ يم٤من », وىم٤مل ومٞمام صح قمٜمف أيًْم٤م: شسمٕمدي إٓ ه٤مًمؽ



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايطادض١ ٚاخلُطٕٛ: َٔ آداب قضا٤ احلاد١د
 

  736 
 

  

طمً٘م٤م قمٚمٞمف أن يدل أُمتف قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ ويٜمٝم٤مهؿ قمـ ذ ُم٤م يٕمٚمٛمف 

 .شهلؿ

 صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿاهلل ٬مٹمد ٕمقّم رٟمقل »وىم٤مل أسمق ذر ريض اهلل قمٜمف: ]

 .[شوٰمڅم ٰمـ ١مڅمئر يٹمٻمچم ٗمٽمڅم٘مٿمف ّم ا٬مًَمء إٓ ذ٫مر ٬مٽمڅم ٰمٽمف ٣مٻمًَم 

صٛم اهلل ٣مٻمٿمف ٪مڅمم ٩مٿمٽمڅم رٟمقل اهلل »سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف:  وىم٤مل قمٛمر

]ٰمٹمڅمًٰمڅم[ ٩مذ٫مر ٔمدء اْلٻمؼ ٘متك دٙمؾ أهؾ اجلٽمڇم ٰمٽمڅمزهلؿ وأهؾ ا٬مٽمڅمر  وٟمٻمؿ

 شٰمٽمڅمزهلؿ، ٘مٸمظ ذ٬مؽ ٰمـ ٘مٸمٵمف وڀمًٿمف ٰمـ ڀمًٿمف
(1)

 رواه اًمٌخ٤مري. 

حم٤مل ُمع شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ يمؾ رء هلؿ ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ذم اًمديـ ـ وإن دىم٧م ـ أن يؽمك 

سم٘مٚمقهبؿ ذم رهبؿ وُمٕمٌقدهؿ رب  [ويٕمت٘مدوٟمف]شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م ي٘مقًمقٟمف سم٠مًمًٜمتٝمؿ 

اًمٕم٤معملم, اًمذي ُمٕمرومتف هم٤مي٦م اعمٕم٤مرف, وقم٤ٌمدشمف أذف اعم٘م٤مصد, واًمقصقل 

إًمٞمف هم٤مي٦م اعمٓم٤مًم٥م, سمؾ هذا ظمالص٦م اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م وزسمدة اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م, 

 [سمٞم٤من]ومٙمٞمػ يتقهؿ ُمـ ذم ىمٚمٌف أدٟمك ُُمًٙم٦م ُمـ إيامن وطمٙمٛم٦م, أن ٓ يٙمقن 

قمغم هم٤مي٦م اًمتامم, إذا يم٤من  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقل هذا اًم٤ٌمب ىمد وىمع ُمـ اًمرؾم

ظمػم أُمتف وأومْمؾ ىمروهن٤م ىمٍموا  [يٙمقن]ىمد وىمع ذًمؽ ُمٜمف, ومٛمـ اعمح٤مل أن 

  هاذم هذا اًم٤ٌمب, زايديـ ومٞمف أو ٟم٤مىمّملم قمٜمف. 

                                                           

من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو, وأخرجو  (0165)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 من حديث حذيفة رضي اهلل عنو. (5561)اإلمام مسلم يف صحيحو 
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ىمد ضم٤مء وذم  ٤موهذا أيًْم ش: ٬مٹمد هنڅمڀمڅم أن ڀمًتٹمٌؾ ا٬مٹمٌٻمڇم ٔمٷمڅمئط أو ٔمقل»٪مق٬مف: 

إذا إٔمٿمتؿ ا٬مٷمڅمئط ٩مال ٕمًتٹمٌٻمقا ا٬مٹمٌٻمڇم » :-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب أيقب 

 شٔمٷمڅمئٍط وٓ ٔمقل و٬مٺمـ ذ٪ُمقا أو ٨مرُٔمقا
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

إَِذا َٗمٻَمَس َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٣َمَٛم َ٘مڅمَٗمتِِف، »ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة 

َتْدٔمِْرَهڅم ًْ َٓ َي ٌْٻَمڇَم، َو َتٹْمٌِِؾ ا٬ْمٹِم ًْ  ش٩َماَل َي
(5)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

ذم طمؼ اعمدين واًمٞمٛمٜمل أُم٤م ُمـ يم٤مٟم٧م ضمٝمتف ش: ذ٪ُمقا أو ٨مرُٔمقا»٪مق٬مف: 

اعمٖمرب واعمنمق وم٢مٟمف ٓ ينمق وٓ يٖمرب وإٟمام يتجف إمم اًمِمامل أو اجلٜمقب 

وُمـ قمجٞم٥م سمٕمض اعمتٗم٘مٝم٦م أهنؿ ذيمروا ذم هذا اًم٤ٌمب وٓ يًت٘مٌؾ ✍

 اًمٜمػميـ أي اًمِمٛمس واًم٘مٛمر وٟمحق ذًمؽ.

 ( سم٘مقًمف: ٫٭٥/٥وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمقيم٤مين ذم اًمًٞمؾ اجلرار)

وأُم٤م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٛمريـ ومٝمذا ُمـ همراي٥م أهؾ اًمٗمروع وم٢مٟمف مل يدل قمغم ذًمؽ 

دًمٞمؾ ٓ صحٞمح وٓ طمًـ وٓ وٕمٞمػ وُم٤م روي ذم ذًمؽ ومٝمق يمذب قمغم 

وُمـ رواي٦م اًمٙمذأسملم وإن يم٤من ذًمؽ سم٤مًم٘مٞم٤مس  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل 

اشمًع اخلرق قمغم اًمراىمع وي٘م٤مل هلذا اًم٘م٤ميس ُم٤م هٙمذا شمقرد ي٤م قمغم اًم٘مٌٚم٦م وم٘مد 

ؾمٕمد اإلسمؾ وأقمج٥م ُمـ هذا إحل٤مق اًمٜمجقم اًمٜمػمات سم٤مًم٘مٛمريـ وم٢من إصؾ 

سم٤مـمؾ ومٙمٞمػ سم٤مًمٗمرع ويم٤من يٜمٌٖمل هلذا اًم٘م٤ميس أن يٚمحؼ اًمًامء وم٢من هل٤م ذوم٤م 

                                                           

 .(534), واإلمام مسلم يف صحيحو (064)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(532)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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قمٔمٞمام ًمٙمقهن٤م ُمًت٘مر اعماليٙم٦م صمؿ يٚمحؼ إرض ٕهن٤م ُمٙم٤من اًمٕم٤ٌمدات 

ت وُمًت٘مر قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم ومحٞمٜمئذ يْمٞمؼ قمغم ىم٤ميض احل٤مضم٦م واًمٓم٤مقم٤م

 إرض سمام رطم٧ٌم وحيت٤مج أن خيرج قمـ هذا اًمٕم٤ممل قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م.

وؾمٌح٤من اهلل ُم٤م يٗمٕمؾ اًمت٠ًمهؾ ذم إصم٤ٌمت أطمٙم٤مم اهلل ُمـ إُمقر اًمتل 

  هايٌٙمل هل٤م شم٤مرة ويْمحؽ ُمٜمٝم٤م أظمرى. 
ڈُم ٩َمْقَق َٔمٿْمڈِم َ٘مٸْمٲَمڇَم، ٩َمڃمَِذا َر٪ِمٿم»ودًمٞمٚمف:  -ريض اهلل قمٜمف-اسمـ قمٛمر  و٣مـ

َتْدٔمَِر  ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  اهللَصٛمَّ َأڀَمڅم ٔمڅِم٬مٽمٌَِّل   ًْ ٌْٻَمڇِم، ُٰم َتٹْمٌَِؾ ا٬ْمٹِم ًْ څم ٣َمَٛم َٰمٹْمٶَمَدٕمِِف ُٰم ًً
َٗمڅم٬مِ

څممِ   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شا٬مٱمَّ

َصٛمَّ اهلُل هَنَك ڀَمٌِلُّ اهللَِّ »: -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م ضم٤مسمر اسمـ قمٌداهلل  

َتٹْمٌٻُِمپَمڅم ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  ًْ ٌََض ٔمٶَِمڅمٍم َي ٌَْؾ َأْن ُيٹْم ٌَْقٍل، ٩َمَرَأْيُتُف ٪َم ٌْٻَمڇَم ٔمِ َتٹْمٌَِؾ ا٬ْمٹِم ًْ  شَأْن ڀَم
(1)

 

 أظمرضمف أمحد.

 (: 292/ 2٪مڅمل ا٬مٱمق٫مڅمين ّم ڀمٿمؾ إو١مڅمر )

ٌَْقِل َواًْمَٖم٤مِيِط,  ٌَْٚم٦ِم َواؾْمتِْدسَم٤مِرَه٤م سم٤ِمًْم ٤ٌَمِل اًْمِ٘م ـْ اؾْمتِْ٘م َواحْلَِدي٨م َيُدلُّ قَمغَم اعمَْٜمِْع ُِم

 َوىَمْد اظْمَتَٚمَػ اًمٜمه٤مُس ذِم َذًمَِؽ قَمغَم َأىْمَقاٍل: 

ُل:  َوَّ ْٕ ٌُٜمَْٞم٤مِن َوُهَق ىَمْقل َأيِب ا َٓ ذِم اًْم َح٤مِري َو َٓ ذِم اًمّمه  َأيُّقَب َٓ َُيُقُز َذًمَِؽ 

َح٤ميِبِّ َوجُم٤َمِهٍد َوإسِْمَراِهٞمَؿ اًمٜمهَخِٕمّل َواًمثهْقِريِّ َوَأيِب صَمْقٍر َوَأمْحََد ذِم  َْٟمَّم٤مِريِّ اًمّمه ْٕ ا

                                                           

, (052), وابن ماجو يف سننو (6)الرتمذي يف سننو  , واإلمام(10)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف السنن.
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ـُ  يَْمَثِر َوَرَواُه اسْم ْٕ ٌَْحر إمَم ا ٌَُف ذِم اًْم ًَ ٚمٍِؿ َوَٟم ًْ ح ُُم ِرَواَي٦م, يَمَذا ىَم٤مًَمُف اًمٜمهَقِويُّ ذِم َذْ

 طَمْزٍم ذِم اعمَْحْ 
ٍ
ـِ َُم٤مًمٍِؽ َوقَمَٓم٤مء اىَم٦َم سْم ُٕمقٍد َوُهَ ًْ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َواسْمـ َُم لِّ قَم

ٙمِ

َح٤مسَم٦م َواًمته٤مسمِِٕملَم. ـْ اًمّمه َٚمِػ ُِم ًه ـْ اًم , َوقَم َْوَزاقِملِّ ْٕ  َوا

سَمػْمِ اٚمَْْذَهچُم ا٬مثَّڅميِن:  ـِ اًمزُّ ٌُٜمَْٞم٤مِن َوُهَق َُمْذَه٥ُم قُمْرَوَة سْم َح٤مِري َواًْم  اجْلََقاُز ذِم اًمّمه

ٚمٍِؿ قَمٜمُْٝمْؿ  ًْ ح ُُم , يَمَذا َرَواُه اًمٜمهَقِويُّ ذِم َذْ َوَرسمِٞمَٕم٦َم ؿَمْٞمِخ َُم٤مًمٍِؽ َوَداُود اًمٔمه٤مِهِريُّ

. لْمِ ًَ َُِمػِم احْلُ ْٕ  َوُهَق َُمْذَه٥ُم ا

َٓ ذِم اًْمُٕمْٛمَراِن َوإًَِمْٞمِف َذَه٥َم َُم٤مًمٌِؽ اٚمَْْذَهچم ا٬مثَّڅم٬مډِم:  َح٤مِري  ُف حَيُْرم ذِم اًمّمه َأٟمه

٤م ـِ قُمَٛمَر َواًمِمه ٌِْد اهللهِ سْم ٥ِم َوقَم
ٚمِ ٌِْد اعمُْٓمه ـِ قَم ٌه٤مِس سْم ـْ اًْمَٕم ومِِٕملُّ َوُهَق َُمْرِوي  قَم

َواَيَتلْمِ قَمٜمُْف. ٌٍَؾ ذِم إطْمَدى اًمرِّ ـِ طَمٜمْ ـِ َراْهَقْيِف َوَأمْحََد سْم ْٕمٌِلِّ َوإؾِْمَح٤مَق سْم  َواًمِمه

ِٚمٍؿ َأْيًْم  ًْ ح ُُم َح سمَِذًمَِؽ اًمٜمهَقِويُّ ذِم َذْ ـَ َسه ٌَْد اهللهِ سْم ٌَْحر قَم ٤م َوَزاَد ذِم اًْم

ٌَُف ذِم اًْمَٗمْتح إمَم اجْلُْٛمُٝمقر. ًَ ٌه٤مِس َوَٟم  اًْمَٕم

أمُِع:  َٓ ذِم اًْمُٕمْٛمَراِن اٚمَْْذَهچُم ا٬مرَّ َح٤مِري َو َٓ ذِم اًمّمه ٤ٌَمُل  ؾْمتِْ٘م
ِٓ َٓ َُيُقُز ا ُف  َأٟمه

وَ  ؾْمتِْدسَم٤مُر ومِٞمِٝماَم َوُهَق َأطَمُد اًمرِّ
ِٓ ـْ َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَأمْحََد.َوَُيُقُز ا  اَيَتلْمِ قَم

څمِٰمُس:  َُم٤مُم اٚمَْْذَهچُم اْْلَ َأنه اًمٜمهْٝمَل ًمِٚمتهٜمِْزيِف وَمَٞمُٙمقُن َُمْٙمُروًه٤م َوإًَِمْٞمِف َذَه٥َم اإْلِ

َٚمُف اًْمَ٘م٤ميِض َزْيٌد عمَِْذَه٥ِم  طَْمَٙم٤مم, َوطَمّمه ْٕ ـُ إسْمَراِهٞمَؿ َوَأؿَم٤مَر إًَمْٞمِف ذِم ا اًْمَ٘م٤مؾِمُؿ سْم

ِد سم٤َِمهللهِ َوَأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َواًمٜمه٤مِسِ َواًمٜمهَخِٕملِّ اهْل٤َم ٌَْحر إمَم اعم١َُْميه ٌَُف ذِم اًْم ًَ ِدي َوَٟم
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ٌٍَؾ َوَأيِب صَمْقٍر َوَأيِب َأيُّقَب  ـِ طَمٜمْ ـْ َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوَأمْحََد سْم َواَيَتلْمِ قَم َوإطِْمَدى اًمرِّ

. َْٟمَّم٤مِريِّ ْٕ  ا

څمِدُس:  ًَّ ٌُٜمَْٞم٤مِن وَمَ٘مْط َوُهَق ىَمْقُل َأيِب ُيقؾُمَػ ضَمَقاُز اٚمَْْذَهچُم ا٬م ؾْمتِْدسَم٤مِر ذِم اًْم
ِٓ ا

 َذيَمَرُه ذِم اًْمَٗمْتح.

څمٔمُِع:  ًَّ قظَم٦ِم َوِهَل سَمْٞم٧ُم اٚمَْْذَهچُم ا٬م ًُ ٌَْٚم٦ِم اعْمَٜمْ اًمتهْحِريُؿ ُُمْٓمَٚمً٘م٤م طَمتهك ذِم اًْمِ٘م

ـَ َذيمَ  ـِ ؾِمػِمي ـْ إسْمَراِهٞمَؿ َواسْم ره َأْيًْم٤م ذِم اًْمَٗمْتِح َوىَمْد َذَه٥َم اعمَْْ٘مِدِس َوُهَق حَمْٙمِل  قَم

ُف َُمْٙمُروٌه وَمَ٘مْط. طُمقا سم٠َِمٟمه ٦ُم َوًَمٙمِٜمهُٝمْؿ َسه ٌَْٚمَتلْمِ اهْل٤َمَدِويه  إمَم قَمَدِم اًْمَٗمْرق سَملْم اًْمِ٘م

 : ـُ ـْ يَم٤مَن قَمغَم ؾَمْٛمتَٝم٤م اٚمَْْذَهچُم ا٬مثَّڅمِٰم َأنه اًمتهْحِريَؿ خُمَْتص  سم٠َِمْهِؾ اعمَِْديٜم٦َِم َوَُم

٤ٌَمُل ومَ  ؾْمتِْ٘م
ِٓ ِق َأْو اعمَْْٖمِرب وَمَٞمُجقُز ًَمُف ا ٌَْٚمُتُف ذِم ضِمَٝم٦ِم اعمَْنْمِ ـْ يَم٤مَٟم٧ْم ىِم ٤م َُم ٠َمُمه

ؾْمتِْدسَم٤مُر ُُمْٓمَٚمً٘م٤م ىَم٤مًَمُف َأسُمق قَمَقاَٟم٦م َص٤مطِم٥ُم اعمَُْزيِنّ َهَٙمَذا ذِم اًْمَٗمْتح. 
ِٓ   هاَوا

 اعمراد سمف ظمروج إذى ُمـ اًمدسمر.ش: ٔمٷمڅمئطٍ : »٪مق٬مف

 اعمراد سمف ؾمٞمالن اعم٤مء ُمـ ُمقوٕمف اعمٕمروف.ش: أو ٔمقلٍ : »٪مق٬مف

-رؾمقل اهلليَم٤مَٟم٧ْم َيُد »إليمراُمٝم٤م وم٘مد ش: أو أن ڀمًتٽمجل ٔمڅم٬مٿمټم٥م»٪مق٬مف: 

ى خِلاََلِيِف, -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًْمُٞمْٛمٜمَك ًمُِٓمُٝمقِرِه َوـَمَٕم٤مُِمِف, َويَم٤مَٟم٧ْم َيُدُه اًْمُٞمْنَ

ـْ َأًذى  شَوَُم٤م يَم٤مَن ُِم
(1)

, وضم٤مء ريض اهلل قمٜمٝم٤مأظمرضمف أسمق داود, قمـ قم٤ميِم٦م  

 . -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-سمٜمحقه قمـ طمٗمّم٦م 

                                                           

, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف ادلشكاة برقم (00)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
(045). 
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ىم٤مل رؾمقل ىَم٤مَل:  -ريض اهلل قمٜمف-قمـ أيب ىمت٤مدة و٪مد أٙمرج ا٬مٱمٿمخڅمن: 

ٌُقُل، »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل َـّ َأَ٘مُد٫ُمْؿ َذ٫َمَرُه ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف َوُهَق َي ٺَم
ًِ َٓ ُيټْم

ـَ اْْلَ  ْح ِٰم ًَّ َٓ َيَتټَم ڀَمڅمءِ َو ْس ِّم اإْلِ َٓ َيَتٽمٸَمَّ  شاَلِء ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َو
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

-وذم طمدي٨م أيب هريرة ش: أو ڀمًتٽمجل ٔمځم٪مؾ ٰمـ ٖمالٖمڇم أ٘مجڅمر»٪مق٬مف: 

َتْجټِمْر ِوْٕمًرا»قمٜمد ُمًٚمؿ:  -ريض اهلل قمٜمف ًْ  شإَِذا اْٟمَتْجټَمَر َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٩َمٻْمٿَم
(5)

 . 

 شاْٟمَتْجټَمَر أ٘مد٫ُمؿ ٩مٻمٿمقٕمرإذا »: -ريض اهلل قمٜمف-قمـ ضم٤مسمر ٚفٝ٘: 
(0)

. 

 : (٥٦٩/ ٧)ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ 

ْٟمتِْجََمُر:  ِٓ څم ا طَْمَج٤مُر َأٰمَّ ْٕ اَمِر َوِهَل ا ٌَْقِل َواًْمَٖم٤مِيِط سم٤ِمجْلِ ُح حَمَؾِّ اًْم ًْ وَمُٝمَق َُم

َٖم٤مُر.   اًمّمِّ

ٌَْقِل ٪َمڅمَل ا٬ْمٶُمٻَمََمُء:  ؾْمتِٜمَْج٤مُء ًمَِتْٓمِٝمػِم حَمَؾِّ اًْم
ِٓ ؾْمتِْجاَمُر َوا ِٓ ؾْمتَِٓم٤مسَم٦ُم َوا ِٓ ُيَ٘م٤مُل ا

 َواًْمَٖم٤مِيِط. 

ْٟمتِْجََمُر:  ِٓ څم ا طَْمَج٤مِر. ٩َمځَمٰمَّ ْٕ ِح سم٤ِم ًْ  وَمُٛمْخَتص  سم٤ِمعمَْ

ْٟمتٽِمَْجڅمُء:  ِٓ ْٟمتٴَِمڅمَٔمڇُم َوا ِٓ څم ا  َوَيُٙمقَٟم٤مِن سم٤ِمَوَأٰمَّ
ِ
طَْمَج٤مِر َهَذا وَمَٞمُٙمقَٟم٤مِن سم٤ِمعم٤َْمء ْٕ

ِحٞمُح اعمَِْْمُٝمقُر اًمهِذي ىَم٤مًَمُف اجْلاََمِهػُم  ؾْمتِْجاَمِر ُهَق اًمّمه
ِٓ ـْ َُمْٕمٜمَك ا اًمهِذي َذيَمْرَٟم٤مُه ُِم

 .
ِ
صملَِم َواًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء لَم َواعمَُْحدِّ َٖمِقيِّ ـَ اًمٚمُّ  ُِم

ِ
ـْ ـَمَقاِيِػ اًْمُٕمَٚماَمء  ُِم

                                                           

 .(534), واإلمام مسلم يف صحيحو (120)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(504), واإلمام مسلم يف صحيحو (131)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .(506)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (0)
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ُف  ِه ذِم َُمْٕمَٜمك : َٕمٶَمڅم٦َم  اهللَو٪َمڅمَل ا٬ْمٹَمڅميِض ٣ِمٿَمڅمٌض َرِْحَ اظْمَتَٚمَػ ىَمْقُل َُم٤مًمٍِؽ َوهَمػْمِ

ؾْمتِْجاَمِر اعمَْْذيُمقِر ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم. ِٓ  ا

ٌُُخقِر َأْن َي٠ْمظُمَذ ُِمٜمُْف صَماَلَث ىِمَٓمٍع, َأْو َي٠ْمظُمَذ َو٪ِمٿمَؾ: َهَذا,  ٩َمٹِمٿمَؾ:  اعمَُْراُد سمِِف ذِم اًْم

َتْٕمِٛمُؾ َواطِمَدةً  ًْ اٍت َي  سَمْٕمَد ُأظْمَرى.  ُِمٜمُْف صَماَلَث َُمره

ُل َأفْمَٝمُر وَ ٪َمڅمَل:  َوه ْٕ ُْمٜم٤َمُه.  اهللَوا ِحٞمُح اعمَْْٕمُروُف َُم٤م ىَمده  َأقْمَٚمُؿ, َواًمّمه

يَتڅمِر:  ـَ َواٚمَُْراُد ٔمڅِمإْلِ ٤م َأْو وَمْقَق َذًمَِؽ ُِم ًً َح٤مِت صَماَلصًم٤م َأْو مَخْ ًَ َأْن َيُٙمقَن قَمَدُد اعمَْ

ي ٌُٜم٤َم َأنه اإْلِ َْوشَم٤مِر, َوَُمْذَه ْٕ . ا َتَح٥م  ًْ   هاَت٤مَر ومِٞماَم َزاَد قَمغَم اًمثهاَلِث ُُم
, ىَم٤مَل: -ريض اهلل قمٜمف-ُم٤م ضم٤مء قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة  ٬مٺمـ يٱمٺمؾ ٣مٛم ذ٬مؽ،

ِله  ٌَْٕم٧ُم اًمٜمٌه , َوظَمَرَج حِل٤َمضَمتِِف, وَمَٙم٤مَن َٓ َيْٚمَتِٗم٧ُم, وَمَدَٟمْقُت َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ اشمه

څم »ُِمٜمُْف, وَمَ٘م٤مَل:  َوَٓ َٕمځْمٕمٽِمِل ٔمٶَِمٵْمٍؿ، َوَٓ  -َأْو ڀَمْحَقُه  -أْمٷِمٽمِل َأْ٘مَجڅمًرا َأْٟمَتٽمٸِْمْض ِِبَ

َرْوٍث، ٩َمځَمَٕمٿْمُتُف ٔمځَِمْ٘مَجڅمٍر ٔمٴَِمَرِف ٖمٿَِمڅمِب، ٩َمَقَوٶْمُتپَمڅم إ٦َِم َٗمٽمٌِِْف، َوَأ٣ْمَرْوڈُم ٣َمٽمُْف، ٩َمٻَمَمَّ 

َـّ  ٌَٶَمُف ِِبِ  أظمرضمف اًمٌخ٤مري. ش٪َمڄَم َإْٔم

ٌَْد اهللهِ  صٛم اهلل  -َإَٔمك ا٬مٽمٌل»ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُمًٕمقد  وقمـ قَم

، -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ـِ ا٬مٷَمڅمئَِط ٩َمځَمَٰمَريِن َأْن إٓمٿَِمُف ٔمَِثاَلَٖمڇِم َأْ٘مَجڅمٍر، ٩َمَقَٗمْدُت َ٘مَجَرْي

ـِ  څم، ٩َمځَمَٙمَذ اَْلَجَرْي ڈُم ا٬مثَّڅم٬مډَِم ٩َمٻَمْؿ َأِٗمْدُه، ٩َمځَمَٙمْذُت َرْوَٖمڇًم ٩َمځَمَٕمٿْمُتُف ِِبَ ًْ َوَأ٬ْمٹَمك َوا٬مَتټَم

ْوَٖمڇمَ   شَهَذا ِر٫ْمٌس »َو٪َمڅمَل:  شا٬مرَّ
(1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. 

                                                           

 .(123)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 ومٞمحٛمؾ قمغم أٟمف ُمًح سم٠مطمد احلجريـ ُمرشملم, واهلل أقمٚمؿ.
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 رايفكض٠ ايغابع١ ٚاخلُغٕٛ: ال تصذ ايصال٠ إال بٛض٤ٛد 

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 ٓ شمّمح اًمّمالة إٓ سمقوقء.ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمٔمٶمڇم واْلټمًقن: 

 ٓ شمّمح اًمّمالة إٓ سمقوقء.  -46

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م َأيَب ُهَرْيَرَة وا٬مد٬مٿمؾ: 

ځمَ »ىَم٤مَل: -وؾمٚمؿ ـْ َأْ٘مَدَث َ٘متَّك َيَتَقوَّ ٌَُؾ َصاَلُة َٰم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  شَٓ ُٕمٹْم

ىَم٤مَل: - قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمٝمام-وقمـ اسمـ قمٛمر 

ٌَُؾ »  أظمرضمف ُمًٚمؿ.  شَصاَلٌة ٔمٷَِمْٜمِ ١ُمپُمقرٍ  َٓ ُٕمٹْم

 الشرح: 

ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من أن اًمّمالة ٓ شمّمح إٓ سمرومع 

احلدث وذيمر اًمقوقء ٕٟمف إصؾ وم٢من قمدم اعم٤مء أو قمجز قمـ اؾمتخداُمف 

 يم٤من اًمتٞمٛمؿ.

ٻُمقا : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل  ًِ اَلِة ٩َمڅم٨ْم ـَ آَٰمٽمُقا إَِذا ٪ُمټْمُتْؿ إ٦َِم ا٬مٲمَّ څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

٥ٌَْمِ  ُحقا ٔمُِرُءوِٟمٺُمْؿ َوَأْرُٗمٻَمٺُمْؿ إ٦َِم ا٬ْمٺَمٶْم ًَ ُوُٗمقَهٺُمْؿ َوَأْيِدَيٺُمْؿ إ٦َِم اٚمََْرا٩مِِؼ َواْٰم

ُروا پمَّ ًٌڅم ٩َمڅم١مَّ  . [٪اعم٤ميدة: ﴾ ]َوإِن ٫ُمٽمُتْؿ ُٗمٽمُ

 ويٽمٹمًؿ اْلدث إ٦م ٪مًټم٥م: 

 وهق اجلٜم٤مسم٦م وُم٤م ذم سم٤مهب٤م.احلدث إيمؼم, إول: 
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 وهق اًمٗم٤ًمء واًمٌقل وُم٤م ذم سم٤مسمف.احلدث إصٖمر, ا٬مثڅمين: 

سم٤مًمقوقء, أو اًمتٞمٛمؿ: ًمٕم٤مدم اعم٤مء, أو اًمٕم٤مضمز قمـ ٩مڅمْلدث إصٷمر ير٩مع: 

 اؾمتخداُمف.

سم٤مًمٖمًؾ, أو اًمتٞمٛمؿ: ًمٕم٤مدم اعم٤مء, أو اًمٕم٤مضمز قمـ واْلدث ا٫ٕمٝم ير٩مع:  

 اؾمتخداُمف. 

 ىم٤مل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمدي٨م أيب هريرة أن اًمٜمٌل: اًمدًمٞمؾو»٪مق٬مف: 

 شٓ ٕمٹمٌؾ صالة ٰمـ أ٘مدث ٘متك يتقوځم»
(1).  

 شٓ يٹمٌؾ اهلل صالة أ٘مد٫مؿ إذا أ٘مدث ٘متك يتقوځم»وضم٤مء ذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ: 

سم٠مٟمف اًمٗم٤ًمء واًمياط, وهذا قمغم  -قمٜمفريض اهلل -وومن احلدث أسمق هريرة 

 إهمٚم٥م. 

 وإٓ وم٤من إطمداث يمثػمة يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ذم ٟمقاىمض اًمقوقء. 

ٓ ووقء إٓ ٰمـ صقٍت أو »سمٚمٗمظ:  -ريض اهلل قمٜمف-وضم٤مء قمـ أيب هريرة 

 شريح
(5)

 . 

وهذا حمٛمقل قمغم إهمٚم٥م ُمع أن سمٕمْمٝمؿ ىمد ذيمر أن ؿمٕمٌف ىمد اظمتٍم 

 احلدي٨م. 

                                                           

 .(552), واإلمام مسلم يف صحيحو (102)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
,وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل (212), وابن ماجو يف سننو (44)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)

 تعاىل يف صحيح السنن.
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 (٩مٹمڅمل: 222/ ٫2مَم ذ٫مره اْلڅم٩مظ ّم ا٬متٻمخٿمص اْلٌٜم )

 : ٌَٿْمپَمٹِملُّ ـْ َو٪َمڅمَل ا٬ْم ْٞمَخ٤مِن قَمغَم إظْمَراِج َُمْٕمٜم٤َمُه ُِم َٗمَؼ اًمِمه َهَذا طَمِدي٨ٌم صَم٤مسم٧ٌِم ىَمْد اشمه

ـِ َزْيٍد.  ٌِْد اهللهِ سْم  طَمِدي٨ِم قَم

٦ٌَمَ  ـُ َأيِب طَم٤مشمٍِؿ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأيِب َوَذيَمَر طَمِدي٨َم ؿُمْٕم ـْ َأسمِٞمِف  َوىَم٤مَل اسْم ـْ ؾَمْٝمٍؾ قَم قَم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َُمْروُمققًم٤م:  ـْ َصْقٍت َأْو ِريٍح "قَم ٓه ُِم وَمَ٘م٤مَل َأيِب: َهَذا  "َٓ ُوُوقَء إ

٦ٌَُم ُمتـ احْلَِدي٨ِم وَمَ٘م٤مَل:  ـْ َصْقٍت َأْو ِريٍح "َوْهٌؿ اظْمَتٍَمَ ؿُمْٕم ٓه ُِم  "َٓ ُوُوقَء إ

ـْ " َوَرَواُه َأْصَح٤مُب ؾُمَٝمْٞمٍؾ سمَِٚمْٗمِظ: اَلِة وَمَقضَمَد ِرحًي٤م ُِم إَذا يَم٤مَن َأطَمُديُمْؿ ذِم اًمّمه

َٛمَع َصْقشًم٤م َأْو َُيَِد رحي٤م ًْ ُرْج طَمتهك َي ِف وَماَل خَيْ
ًِ ـْ  "َٟمْٗم ورواه أمحد وًمٚمٓمؼماين ُِم

ٌه٤مٍب سمَِٚمْٗمِظ  ـِ ظَم ٤مِي٥ِم سْم ًه ـْ ِريٍح َأْو ؾَماَمعٍ "طَمِدي٨ِم اًم ٓه ُِم   ها ."َٓ ُوُوقَء إ
: أي ٓ شمّمح ٕن اًمقوقء ذط ذم صح٦م شم٘مٌؾ صالشمفٓ وٰمٶمٽمك: 

 اًمّمالة.

 اًمّمالة اًمنمقمٞم٦م اعمٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمٌػم اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتًٚمٞمؿ.و اٚمراد ٔمڅم٬مٲمالة هٽمڅم: 

احلدث يٓمٚمؼ قمغم اًمٌدقم٦م, ويٓمٚمؼ قمغم ُم٤م دوهن٤م ش: ٰمـ أ٘مدث»٪مق٬مف: 

 يم٤مٕطمداث اًمتل شمٜم٘مض اًمقوقء وهق اعمراد هٜم٤م. 

يتقو٠م واعمراد سم٤مًمقوقء اًمقوقء  أي إمم أنش: ٘متك يتقوځم»٪مق٬مف: 

ودل قمٚمٞمف اًم٘مرآن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلاًمنمقمل اًمذي شمقو٠مه 

 واًمًٜم٦م, قمغم ُم٤م ي٠ميت إن ؿم٤مء اهلل.
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ريض اهلل -وهق أسمق قمٌد اًمرمحـ قمٌداهلل اسمـ قمٛمر ش: ٣مـ أمـ ٣مټمر»٪مق٬مف:  

 .ُمـ اعمٙمثريـ ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل -قمٜمٝمام

 .-قمز وضمؾ -اهللأي ٓ ي٘مٌؾ ش: ٓ ٕمٹمٌؾ»٪مق٬مف:  

ؿ يراد سمف ش: صالة ٔمٷمٜم ١مپمقر: »٪مق٬مف أي سمٖمػم ووقء وم٤مًمٓمُّٝمقر سم٤مًمْمه

اًمقوقء واًمٓمهُٝمقر سم٤مًمٗمتح يراد سمف اعم٤مء اًمذي يتقو٠م سمف وهٙمذا اًم٘مقل ذم 

اًمُقُوقء واًمَقُوقء, وم٤مًمُقُوقء سم٤مًمْمؿ هق اًمٗمٕمؾ واًمَقوقء سم٤مًمٗمتح هق اعم٤مء 

 اًمذي يتقو٠م سمف.

وم٢مٟمف ُمٙمٗمر  ٣مٛم هذه إٰمڇم9 -٣مز وٗمؾ -ويٶمتٝم ا٬مقوقء ڀمٶمټمڇم ٰمـ اهلل 

أٓ أد٬مٺمؿ »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلًمٚمذٟمقب وراومع ًمٚمدرضم٤مت, ىم٤مل 

٣مٛم ٰمڅم يټمحقا ٔمف اهلل اْلٴمڅميڅم وير٩مع ا٬مدرٗمڅمت ٪مڅم٬مقا ٔمٛم يڅم رٟمقل اهلل: ٪مڅمل 

إٟمٌڅمغ ا٬مقوقء ٣مٛم اٚمٺمڅمره و٫مثرة اْلٴمك إ٦م اٚمًڅمٗمد واڀمتٵمڅمر ا٬مٲمالة ٔمٶمد 

 شٔمڅمط ٩مذ٬مٺمؿ ا٬مرٔمڅمطا٬مٲمالة ٩مذ٬مٺمؿ ا٬مر
(1)

-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  

 .-ريض اهلل قمٜمف

صغم اهلل -ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب هريرة 

 شٕمٌٻمغ اْلٻمٿمڇم ٰمـ اٚمڂمٰمـ ٘مٿمډم يٌٻمغ ا٬مقوقء»: -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(5)

. 

          

                                                           

 .(521)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(523)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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 رايفكض٠ ايجا١َٓ ٚاخلُغٕٛ: أعطا٤ ايٛض٤ٛد 

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 أقمْم٤مء اًمقوقء ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمٰمٽمڇم واْلټمًقن: 

 سمام ومٞمف اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق. اًمقضمفٮ أ٣مٳمڅمء ا٬مقوقء:  -47 

 شمٖمًالن إمم اعمروم٘ملم. واًمٞمدانٮ  

 يٛمًح ُمًح٤م.واًمرأسٮ  

 شمٖمًالن إمم اًمٙمٕمٌلم.واًمرضمالنٮ 

ـَ : ﴿-شمٕم٤مممىمقل اهلل وا٬مد٬مٿمؾ:   څم ا٬مَِّذي َ الِة َيڅم َأُّيُّ آَٰمٽمُقا إَِذا ٪ُمټْمُتْؿ إ٦َِم ا٬مٲمَّ

ُحقا ٔمُِرُؤوِٟمٺُمْؿ َوَأْرُٗمٻَمٺُمْؿ إ٦َِم  ًَ ٻُمقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ َوَأْيِدَيٺُمْؿ إ٦َِم اٚمََْرا٩مِِؼ َواْٰم
ًِ ٩َمڅم٨ْم

٥ٌَْمِ   .[٪اعم٤ميدة: ﴾ ]ا٬ْمٺَمٶْم

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قمٛمرو  وحلدي٨م قمٌداهلل

َـّ ا٬مٽمَّڅمرِ  ويٌؾ »ىَم٤مَل: -وؾمٚمؿ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  ش٬مأل٣مٹمڅمِب ِٰم

 الشرح: 

ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من أقمْم٤مء اًمقوقء اًمتل ٓ يتؿ 

 اًمقوقء اًمنمقمل إٓ سم٤مؾمتٞمٕم٤مهب٤م إٓ عمٕمذور وهل: 

وطمده ُمـ ُمٜم٤مسم٧م اًمِمٕمر إمم اًمذىمـ وُمـ ؿمحٛم٦م إذن إمم ا٬مقٗمف:  -٥

 اًمِمحٛم٦م إظمرى. 
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 اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق. ويدٙمؾ ٩مٿمف: 

ٻُمقا ُوُٗمقَهٺُمؿْ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ًِ  . ﴾٩َمڅم٨ْم

 شإذا ٕمقوځمت ٩مڅمڀمتثر»: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلىم٤مل وّم ا٬مًٽمڇم: 
(1)

 . 

َٕم٥ْمِ َٔمڅم٬مٷَِمَت٥ْمِ َأْو َٖماَلًٖمڅم»وىم٤مل:   شاْٟمَتٽمْثُِروا َٰمرَّ
أظمرضمف أمحد قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ,(5)

 .-ريض اهلل قمٜمف-

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلهق إدظم٤مل اعم٤مء ذم إٟمػ ىم٤مل وآٟمتٽمٱمڅمق: 

 شؤمڅم٬مغ ّم آٟمتٽمٱمڅمق إٓ أن ٕمٺمقن صڅمئَم»: 
(0)

أظمرضمف أسمق داود وهمػمه ُمـ  

 . -ريض اهلل قمٜمف-سمـ صؼمة  طمدي٨م ًم٘مٞمط

واجلٛمٝمقر قمغم أن اعمْمٛمْم٦م  ش,وٰمٳمټمض»وضم٤مء ذم سمٕمض ـمرىمف: 

 ُمًتح٦ٌم. 

قمٚمٞمٝم٤م, وٕن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلعمداوُم٦م  وا٬مٲمحٿمح أهنڅم واٗمٌڇم9

 سم٤مهب٤م وسم٤مب آؾمتٜمِم٤مق واطمد. 

 أن يدظمؾ اعم٤مء إمم ومٞمف صمؿ حيريمف ويٛمجف.وَيزئ ّم اٚمٳمټمٳمڇم: 

                                                           

عنو, وىو يف الصحيح من حديث سلمة بن قيس رضي اهلل  (54)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
 .(445)ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (141)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)
(353). 

, وابن ماجو (05), والرتمذي, (36و  33/ 1), والنسائي (140و  145)أخرجو اإلمام أبو داود  (0)
, وقال فيو: ىذا حديث (1363)وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم  ,(445)

 صحيح. 
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 هق إظمراج اعم٤مء ُمـ إٟمػ.وآٟمتٽمثڅمر: 

َوَأْيِدَيٺُمْؿ إ٦َِم ﴿أي شمٖمًالن إمم اعمروم٘ملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ش: ا٬مٿمدان» -1

 . [٪اعم٤ميدة: ] ﴾اٚمََْرا٩مِِؼ 

ٖمؿ ٨مًؾ »: -ريض اهلل قمٜمف-ويدظمؾ اعمرومؼ ذم اًمٖمًؾ حلدي٨م أيب هريرة 

 شيديف ٘متك ذع ّم ا٬مٶمٳمد
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

ُحقا ﴿: -قمز وضمؾ -اهلل: ويٛمًح مجٞمٕمف ًم٘مقلٮ ٰمًح ا٬مرأس -٧  ًَ َواُْم

  [.٪اعم٤ميدة: ] ﴾سمُِرُءوؾِمُٙمؿْ 

اهلل قمٚمٞمف صغم -اًمٜمٌل, أن -ريض اهلل قمٜمف-سمـ زيد وحلدي٨م قمٌداهلل

ٰمًح رأٟمف ٩مٌدأ ٔمټمٹمدم رأٟمف ٖمؿ ردهڅم إ٦م ٪مٸمڅمه ٖمؿ ردهڅم إ٦م ٰمٹمدم »: -وؾمٚمؿ

 شرأٟمف
(5)

 احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم.  

وم٢مٟمف يٛمًح اًمٕمامُم٦م ويٙمتٗمل هب٤م, حلدي٨م إٓ إذا ٫مڅمن ٣مٻمٿمف ٣مَمٰمڇم: 

َصٛمَّ اهللُ ٪َمڅمَل: ٫ُمٽمڈُْم َٰمَع ا٬مٽمٌَِّل  »ذم ُمًٚمؿ: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ؿمٕم٦ٌم  اعمٖمػمة

ٍٜم، ٩َمٹَمڅمَل ِٓم:  ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  ًِ ـْ »٪ُمٻْمڈُم: ڀَمٶَمْؿ  شَأَٰمٶَمَؽ َٰمڅمءٌ »َذاَت ٬َمٿْمٻَمڇٍم ِّم َٰم ٩َمٽمََزَل ٣َم

ـَ  ٿْمِؾ، ُٖمؿَّ َٗمڅمَء ٩َمځَم٩ْمَر٨ْمڈُم ٣َمٻَمٿْمِف ِٰم َراِ٘مٻَمتِِف، ٩َمټَمٱَمك َ٘متَّك َٕمَقاَرى ِّم َٟمَقاِد ا٬مٻمَّ

ِرَج ِذَرا٣َمٿْمِف  َتٴمِْع َأْن َُيْ ًْ ـْ ُصقٍف، ٩َمٻَمْؿ َي ٌَّڇٌم ِٰم َؾ َوْٗمپَمُف، َو٣َمٻَمٿْمِف ُٗم ًَ َداَوِة، ٩َمٷَم اإْلِ

ـْ أَ  َح ٔمَِرْأِٟمِف ُٖمؿَّ َأْهَقْيڈُم ِٰمٽمْپَمڅم َ٘متَّك َأْٙمَرَٗمپُمََم ِٰم ًَ َؾ ِذَرا٣َمٿْمِف َوَٰم ًَ ٌَّڇِم ٩َمٷَم ْٟمٸَمِؾ اجْلُ

                                                           

 .(543)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(502), واإلمام مسلم يف صحيحو (152)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ٿْمفِ  ڀَْمِزَع ُٙمٸمَّ َح ٣َمٻَمٿْمپِمََم »٩َمٹَمڅمَل:  شِٕ ًَ  َوَٰم
وإن  (1) شَد٣ْمپُمََم ٩َمڃميِن  َأْدَٙمٻْمُتپُمََم ١َمڅمِهَرَٕم٥ْمِ

 يم٤من قمٚمٞمف قمامُم٦م وىمد سمدت ٟم٤مصٞمتف وم٢مٟمف يٛمًح اًمٕمامُم٦م واًمٜم٤مصٞم٦م.

إذڀمڅمن ٰمـ »ُمًح إذٟملم وُمع أن طمدي٨م ًح ا٬مرأس: ويدٙمؾ ّم ٰم

وٕمٞمػ, وىمد ظمرج ـمرىمف احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص, ًمٙمـ ىمد صم٧ٌم أن  شا٬مرأس

٣مـ  ش٫مڅمن يټمًح أذڀمٿمف ٢مڅمهرُهڅم ؤمڅم١مٽمپمَم»: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

 .أمـ ٣مٌڅمس ريض اهلل ٣مٽمف

 سمـ زيد وُمًح اًمرأس يٙمقن سمامء همػم ومْمؾ اًمٞمديـ يمام ذم طمدي٨م قمٌد اهلل

 قمٜمد ُمًٚمؿ.

َوَأْرُٗمٻَمٺُمْؿ إ٦َِم : ﴿-ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم-اًمرضمالن شمٖمًالن إمم اًمٙمٕمٌلم -٨

٥ٌَْمِ   . ﴾ا٬ْمٺَمٶْم

ريض اهلل -عم٤م ي٠ميت ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وا٩ٕمٳمؾ أن ي٧مع ّم ا٬مًڅمق: 

 شو٨مًؾ رٗمٻمٿمف ٘متك ذع ّم ا٬مًڅمق»: -قمٜمف
(5)

. 

هذه أريم٤من وواضم٤ٌمت اًمقوقء وإٓ ومٛمـ ُمًتح٤ٌمشمف اًمتًٛمٞم٦م ذم أوًمف ُمع 

 شٓ ووقء ٚمـ مل يذ٫مر اٟمؿ اهلل»أن طمدي٨م: 
(0)

 , ٓ يّمح. 

                                                           

 .(544), واإلمام مسلم يف صحيحو (2466)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(543)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
, وصححو اإلمام األلباين رمحو (066), وابن ماجو (131), وأبو داود (415/ 5)أخرجو اإلمام أمحد  (0)

 وقال فيو: إسناده صحيح على شرط مسلم. (61)اهلل تعاىل يف صحيح أيب داود األم برقم 
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شمقو٠م صمالصم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوم٢من  وٰمـ ٰمًتحٌڅمٕمف ا٬مثٻمٿمډم9

 ذم اًمّمحٞمحلم.  -ريض اهلل قمٜمف-صمالصم٤م يمام ذم طمدي٨م قمثامن 

, -ريض اهلل قمٜمف-سمـ زيد  طمدي٨م قمٌداهلل وشمقو٠م ُمرشملم ُمرشملم: يمام ذم

 وسمقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري. 

 .-ريض اهلل قمٜمف-وشمقو٠م ُمرة ُمرة يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

ي٘مقل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلٮ وم٢من وٰمـ ٰمًتحٌڅمٕمف ٕمٹمديؿ ا٬مٿمټم٥م

٠ْمشُمْؿ, وَم٤مسْمَدءوا سم٠َمَي٤مُِمٜمُٙمؿْ » ُتْؿ, وإَذا شَمَقوه ًْ  شإذا ًَمٌِ
(1)

أظمرضمف أسمق داود قمـ أيب  

 . -ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

وأُم٤م اًمؽمشمٞم٥م سملم إقمْم٤مء وعمقآة ومٛمـ إريم٤من ومٚمق سمدأ سم٤مًمرضمٚملم ىمٌؾ  

 اًمٞمديـ مل يّمح ُمٜمف اًمقوقء.

 قمغم أن أقمْم٤مء اًمقوقء ُم٤م شم٘مدم. ش: وا٬مد٬مٿمؾ»٪مق٬مف: 

ـَ آَٰمٽمُقا إَِذا : ﴿-ىمقل اهلل شمٕم٤ممم»٪مق٬مف:  څم ا٬مَِّذي َ الةِ َيڅم َأُّيُّ ﴾ ٪ُمټْمُتْؿ إ٦َِم ا٬مٲمَّ

 اؾمتدل هب٤م اًمِم٤مومٕمل ذم طمؼ ُمـ ىم٤مم ُمـ اًمٜمقم إمم اًمّمالة. : شأي٦م

ا, إٓ إذا يم٤مٟم٧م قمغم همػم أن يمؾ صالة حُتدث هل٤م ووقءً و٬مٿمس ٰمٶمٽمك ذ٬مؽ: 

  .ـمٝم٤مرة

                                                           

, وابن (455/ 2) «الكربى», والنسائي يف (1433), والرتمذي (4141)م رواه أبو داود أخرجو اإلما (1)
, (1030), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (145), وابن خزمية (435)ماجو 

 وقال فيو: ىذا حديث صحيح على شرط البخاري. 
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يتقو٠م ًمٙمؾ صالة وهذا ُمـ سم٤مب -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلويم٤من 

 اٗمتح سمقوقء واطمد وىم٤مل قمٛمدً آؾمتح٤ٌمب, وإٓ وم٘مد صغم اًمّمٚمقات يقم اًم

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  -ريض اهلل قمٜمف-صٜمٕم٧م ي٤م قمٛمر, يمام ذم طمدي٨م سمريدة 

سم٤مُٕمر  -قمز وضمؾ -اهللأُمر  ويرى ا٬مرا٩مٳمڇم اٚمًح ٣مٛم ا٬مرٗمٻم٥م ِمڅم٬مٸم٥م،

ُحقا ٔمُِرُؤوِٟمٺُمْؿ َوَأْرُٗمٻمٺُِمؿْ ﴿سم٤مًمٖمًؾ ويًتدًمقن سم٘مراءة اجلر:  ًَ  .﴾َواْٰم

ٕن أي٦م ٟمزًم٧م ذم اًمًٗمر ومٞمحٛمؾ قمغم ُمًح  وٓ ٘مجڇم هلؿ ّم ذ٬مؽ،

ُمٗمن ًمذًمؽ أو أٟمف يراد سمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلاخلٗم٤مف, وومٕمؾ 

اًمتٛمًح وهق اًمٖمًؾ اخلٗمٞمػ, ٕن اًمٕم٤مدة أن اعمتقوئ يٙمثر ذم همًؾ 

 اًمرضمٚملم يم٠مٟمف أُمر سم٤مًمتٛمًح طمتك يٖمًٚمٝمام همًال ظمٗمٞمٗم٤م.

قم٘م٤مب سم٥ًٌم قمدم أي قمذاب يٙمقن ًمألش: ويؾ ٬مأل٣مٹمڅمب ٰمـ ا٬مٽمڅمر»٪مق٬مف: 

 اؾمتٞمٕم٤مهبام, وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ويؾ وادي ذم ضمٝمٜمؿ, وٓ يث٧ٌم ذم ذًمؽ رء.

, شويؾ ٬مأل٣مٹمڅمب وأمخص ا٬مٹمدٰم٥م ٰمـ ا٬مٽمڅمر»وٗمڅمء ّم ٔمٶمض أ٬مٸمڅم٢مف: 

 وذًمؽ أن اعمتقوئ ٓ يٜمتٌف هلام ومال يّمٚمٝمام اعم٤مء. 

يم٤من ذم ؾمٗمر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوهق أن واْلديډم ٩مٿمف ٪مٲمڇم: 

أٟمٌٷمقا ا٬مقوقء »ؿ يًتٕمجٚمقن اًمٓمٝم٤مرة وأقم٘م٤مهبؿ شمٚمقح وم٘م٤مل: وم٠مدريمٝمؿ وه

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  شويؾ ٬مأل٣مٹمڅمب ٰمـ ا٬مٽمڅمر
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وومٞمف دًمٞمؾ قمغم وضمقب همًؾ اًمرضمٚملم ٕٟمف ًمق يم٤من اعمًح يم٤مومٞم٤ًم عم٤م 

 .شمققمدهؿ قمغم قمدم آؾمتح٤ٌمب
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  ايٛض٤ٛ, ٚإطاي١ ايػض٠, ٚايتخذٌٝدرايفكض٠ ايتاعع١ ٚاخلُغٕٛ: ايتُٝٔ يف  

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

اًمتٞمٛمـ ذم اًمقوقء, وإـم٤مًم٦م اًمٖمرة, ا٬مٸمٹمرة ا٬متڅمٟمٶمڇم واْلټمًقن: 

 واًمتحجٞمؾ.

 اًمتٞمٛمـ ذم اًمقوقء, وإـم٤مًم٦م اًمٖمرة, واًمتحجٞمؾ.  -48 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب ُهَرْيَرة وا٬مد٬مٿمؾ: 

ى ٘متَّك »: -وؾمٚمؿ ٨مًؾ َيده ا٬ْمٿُمټْمٽمَك ٘متَّك أذع ِّم ا٬ْمٶَمٳُمد، و٨مًؾ َيده ا٬ْمٿُمْنَ

أذع ِّم ا٬ْمٶَمٳُمد، ٖمؿَّ ٰمًح َرأٟمف، ٖمؿَّ ٨مًؾ رٗمٻمف ا٬ْمٿُمټْمٽمَك ٘متَّك أذع ِّم 

څمق و٪َمڅمَل:  ًَّ ى ٘متَّك أذع ِّم ا٬م څمق، ٖمؿَّ ٨مًؾ رٗمٻمف ا٬ْمٿُمْنَ ًَّ َأڀْمُتُؿ ا٬ْمٷُمرُّ »ا٬م

ٻُمقن َيْقَم ا٬مْ   أظمرضمف ُمًٚمؿ.  شٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٰمـ إٟمٌڅمغ ا٬ْمقُوقءاٚمَُْحجَّ

َأنه  -ريض اهلل قمٜمف-ُمـ طمدي٨م أيب ُهَرْيَرة وصح ّم ٟمٽمـ أب داود: 

ځمُٕمؿ، ٩َمڅمْٔمَدُأوا »ىَم٤مَل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ُتؿ، َوإَِذا َٕمَقوَّ ًْ إَذا ٬َمٌِ

 . شَٔمځَمَيڅمِٰمٽمُٺُمؿ

 الشرح: 

 ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من سمٕمض آداب وومْم٤ميؾ اًمقوقء. 
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ذم ؿم٠مٟمف يمٚمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوىمد يم٤من اًمتٞمُٛمـ يٕمج٥م 

صٛم اهلل -٫مڅمن رٟمقل اهلل»ذم اًمّمحٞمحلم:  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-حلدي٨م قم٤ميِم٦م

 . شيٶمجٌف ا٬متٿمټمـ ّم ٕمٽمٶمٻمف وٕمرٗمٻمف و١مپمقره وّم ٠مځمڀمف ٫مٻمف-٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

َصٛمَّ ٫َمڅمڀَمڈْم َيُد َرُٟمقِل اهللَِّ », ىَم٤مًَم٧ْم: -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-قَم٤مِيَِم٦َم  وذم طمدي٨م

اَلئِِف، َوَٰمڅم  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  ى ِْلَ ا٬ْمٿُمټْمٽمَك ٬مٴُِمپُمقِرِه َو١َمٶَمڅمِٰمِف، َو٫َمڅمڀَمڈْم َيُدُه ا٬ْمٿُمْنَ

ـْ َأًذى ش٫َمڅمَن ِٰم
(1)

  .أظمرضمف أسمق داود 

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌلًٚمٛملم ىم٤مل وم٤مٕيمؾ واًمتٜم٤مول سم٤مًمٞمٛملم ُمـ أومٕم٤مل اعم

ْب ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف ٩َمڃمِنَّ »: -وؾمٚمؿ َب ٩َمٻْمٿَم٧ْمَ إَِذا َأ٫َمَؾ َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٩َمٻْمٿَمځْم٫ُمْؾ ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َوإَِذا َذِ

ُب ٔمٱِِمََم٬مِفِ  ٿْمٴَمڅمَن َيځْم٫ُمُؾ ٔمٱِِمََم٬مِِف، َوَي٧ْمَ  شا٬مٱمَّ
(5)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

 واًمقوقء ُمـ أومْمؾ إقمامل ومٞمٜمٌٖمل أن يتٞمٛمـ ومٞمف. 

و٪مد ذ٫مرت ٠مٿمًئڅم ٰمـ أ٘مٺمڅمم ا٬مٿمټم٥م ّم ذ٘مل ٣مٛم ٣مټمدة إ٘مٺمڅمم ٪مٻمڈم 

 ٩مٿمف: 

   :أي اؾمتخدام اًمٞمٛمٜمك ذم يمثػم ُمـ وٰمـ أٙمال٪مف , ـَ أٟمف يم٤من يٕمجٌف اًمتهَٞمٛمُّ

 ؿم١موٟمف, ٕن اًمٞمد اًمٞمٛملم ذيٗم٦م وُمٙمرُم٦م. 

                                                           

حيح أيب داود األم لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم , وىو يف ص(00)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 (, وقال فيو: إسناده صحيح, وكذا قال النووي, وىو على شرط مسلم.53)

 .(5353)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم, َأنه َرؾُمقَل  وٕهن٤م صٗم٦م اعم١مُمٜملم, وذم طمدي٨م اسْم

څم، »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ىَم٤مَل:  اهللاهللهِ َصغمه  َـّ ِِبَ َٔم َٓ َي٧ْمَ َـّ َأَ٘مٌد ِٰمٽمْٺُمْؿ ٔمٱِِمََم٬مِِف، َو َٓ َيځْم٫ُمٻَم

ُب ِِبَ  ٿْمٴَمڅمَن َيځْم٫ُمُؾ ٔمٱِِمََم٬مِِف، َوَي٧ْمَ  ش. څم٩َمڃمِنَّ ا٬مٱمَّ

 

څم»ىَم٤مَل: َويَم٤مَن َٟم٤مومٌِع َيِزيُد ومِٞمَٝم٤م:  َٓ ُيٶْمٴمِل ِِبَ څم، َو َٓ َيځْمُٙمُذ ِِبَ  . (٥)ش َو

 ش. َو٫َمڅمَن إَِذا َأ٣ْمٴَمك، َأ٣ْمٴَمك ٔمٿَِمټِمٿمٽمِفِ »َوضم٤مء سمٚمٗمظ :   

َؿ ىَم٤مَل:   ِلُّ َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه َوذِم طَمِدي٨ِم َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل قمٜمف, َأنه اًمٜمٌه

ْب ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َوإَِذا َأ٫َمَؾ ٩َمٻْمٿَمځْم٫ُمْؾ ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َوإَِذا َأَٙمَذ َأَٙمَذ » َب َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٩َمٻمٿَِم٧ْمَ إَِذا َذِ

ُب ٔمٱِِمََم٬مِِف، ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َوإَِذا َأ٣ْمٴَمك َأ٣ْمٴَمك ٔمٿِمَ  ٿْمٴَمڅمَن َيځْم٫ُمُؾ ٔمٱِِمََم٬مِِف، َوَي٧ْمَ ټِمٿمٽمِِف، ٩َمڃمِنَّ ا٬مٱمَّ

 . وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم.  (٦)شَوَيځْمُٙمُذ ٔمٱِِمََم٬مِِف، َوُيٶْمٴمِل ٔمٱِِمََم٬مِفِ 

َؿ إذا ٟم٤مم اوٓمجع  ِلُّ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه * اًمٜمقم قمغم اًمٞمٛملم: ويم٤من اًمٜمٌه

 َو٫َمڅمَن ُيٲَم٤م  َر٫ْمٶَمَت٥ْمِ »ي٨ِم قَم٤مِيَِم٦َم َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م: قمغم يٛمٞمٜمف, يَماَم ذِم طَمدِ 

ُن ٬مٲَِماَلِة ا٬مٸَمْجرِ   ُٖمؿَّ َيٳْمٴَمِجُع ٣َمَٛم َيټِمٿمٽمِِف، َ٘متَّك َيځمْٕمٿَِمُف اٚمُڂَمذ 
 . (٧)شَٙمٸِمٿمٸَمَت٥ْمِ

                                                           

 .(5353)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

(, عن َعْبُد اهلِل ْبُن َأيب طَْلَحَة, وذكره اذليثمي يف "اجملمع" 55323, 16453أخرجو أمحد برقم: ) (5)
 , وقال: "رواه أمحد, وىو مرسل, ورجالو رجال الصحيح".2/53

 (.403(, ومسلم يف صحيحو برقم: )353احلديث أخرجو البخاري يف صحيحو برقم: ) (0)
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ـْ طَمِدي٨ِم أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف, أن رؾمقل  * َو ذِم َٟمْقِم اًمٚمهْٞمِؾ: ضَم٤مَء ُِم

إذا أوى أ٘مد٫مؿ إ٦م ٩مرا٠مف ٩مٻمٿمځمٙمذ داٙمٻمڇم » اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل: اهلل صغم

إزاره ومٚمٞمٜمٗمض هب٤م ومراؿمف, وًمٞمًؿ اهللٮ وم٢مٟمف ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ظمٚمٗمف سمٕمده قمغم ومراؿمف, 

ٟمٌحڅمڀمؽ ا٬مٻمپمؿ »وم٢مذا أراد أن يْمٓمجع ومٚمٞمْمٓمجع قمغم ؿم٘مف إيٛمـ, وًمٞم٘مؾ: 

رب ٔمؽ ووٶمڈم ٗمٽمٌل، ؤمؽ أر٩مٶمف، إن أٰمًٺمڈم ڀمٸمز ٩مڅم٨مٸمر هلڅم، وإن 

ش "أرٟمٻمتپمڅم ٩مڅم٘مٸمٵمپمڅم ٔمَم َتٸمظ ٔمف ٣مٌڅمدك ا٬مٲمڅمْل٥م
(1)

. 

ټْمَرَة »* اَْلٻْمؼ:   َؿ َإَٔمك ِٰمٽمًك، ٩َمځَمَٕمك اجْلَ َأنَّ َرُٟمقَل اهللِ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ِق ُٙمْذ َوَأ٠َمڅمَر إ٦َِم َٗمڅمڀمٌِِفِ   ٩َمَرَٰمڅمَهڅم، ُٖمؿَّ َإَٔمك َٰمٽمِْز٬َمُف ٔمټِِمٽًمك َوڀَمَحَر، ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل ٬مِٻْمَحالَّ

، ُٖمؿَّ َٗمٶَمَؾ ُيٶْمٴمٿِمِف ا٬مٽمَّڅمَس  َْيَنِ ْٕ ، ُٖمؿَّ ا ـِ َْيټَم ْٕ شا
(5)

 . 

* وذيَمر اًمٕمٚمامء ذم دظمقل اعمًجد أٟمف يدظمؾ سمٞمٛمٞمٜمف, وإذا ظمرج ُمـ  

 اعمًجد أٟمف خيرج سمِمامًمف, وذم ىمص آفمٗم٤مر ي٘مدم اًمٞمٛملم.

َؿ إذا اٟمتٕمؾ سمدأ سمٞمٛمٞمٜمف:  ِلُّ َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه وإذا ظمٚمع سمدأ  * ويم٤من اًمٜمٌه

سمٞم٤ًمره, يمام ذم احلدي٨م قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ذم اًمّمحٞمح, أن رؾمقل 

إذا اڀمتٶمؾ أ٘مد٫مؿ ٩مٻمٿمٌدأ ٔمڅم٬مٿمټم٥م وإذا ڀمزع »اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 . (٧)ش٩مٻمٿمٌدأ ٔمڅم٬مٱمَمل ٬متٺمـ ا٬مٿمټمٽمك أوهلَم ٕمٽمٶمؾ وآٙمرُهڅم ٕمٽمزع

                                                           

 .(5413), واإلمام مسلم يف صحيحو (544)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)

 (.1032احلديث أخرجو مسلم يف صحيحو برقم: ) (5)
 .(1032( ومسلم : )2522احلديث أخرجو البخاري يف صحيحو برقم: ) (0)
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ِلُّ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف  َوؾَمٚمهَؿ إَِذا ًَمٌَِس سَمَدَأ سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف: حِلَِدي٨ِم طَمْٗمَّم٦َم *  ويم٤من اًمٜمٌه

٫َمڅمڀَمـڈْم َيـُد َرُٟمـقِل اهللِ ا٬مٿُمـټْمٽمَك ٬مٴُِمـپُمقِرِه، َو٬مٴَِمـٶَمڅمِٰمِف، »َريِضَ اهللُ قَمٜمَْٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم: 

ـْ َأَذى څمُرُه ْلالئف، َوَٰمڅم ٫َمڅمَن ِٰم ًَ ِف، َو٫َمڅمڀَمڈْم َي
ًِ
ٌْ  . (٥)ش َو٬مٻَِم

َؿ يٌدأ ٔمڅمٕيټمـ ٩مڅمٕيټمـ ّم اٚمٽمڅمو٬مڇم: و٫مڅمن َصٛمَّ اهلُل ٣مَ   حِلَِدي٨ِم ؾَمْٝمِؾ ٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

٤مقِمِديِّ َريِضَ  ًه ـِ ؾَمْٕمٍد اًم َؿ ُأيِتَ "قَمٜمُْف:  اهللسْم َأنه َرؾُمقَل اهللهِ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه

٤مِرِه إؿَْمَٞم٤مُخ  ًَ ـْ َي ـْ َيِٛمٞمٜمِِف هُماَلٌم َوقَم َب ُِمٜمُْف َوقَم اٍب, وَمنَمِ , وَمَ٘م٤مَل ًمِْٚمُٖماَلِم: سمنَِمَ

، ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٷُماَلُم: َٓ َواهللَِّ َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ، َٓ ُأوٖمُِر شَإَٔمځْمَذُن ِٓم َأْن ُأ٣ْمٴمَِل َهڂُمَِٓء؟»

َؿ ِّم َيِدهِ  ُف َرُٟمقُل اهللَِّ َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ  . (٦)شٔمٽِمٲَِمٿمٌِل ِٰمٽمَْؽ َأَ٘مًدا، ٪َمڅمَل: ٩َمَتٻمَّ

ِه,  َوقمـ َأَٟمس ريض ـْ هَمػْمِ َؿ "اهلل قمٜمف َوضَم٤مء قَم َأنَّ ا٬مٽمٌَِّلُّ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

َب ا٬مٽمٌَِّلُّ َصٛمَّ اهللُ  څمِرِه َأُٔمق َٔمٺْمٍر َو٣ُمټَمر، ٩َم٧َمِ ًَ ـْ َي ـْ َيټِمٿمٽمِِف أ٣مراب، َو٣َم ٫َمڅمَن ٣َم

َؿ ُٖمؿَّ ڀَمڅمَوَل ا٣ٕمراب َو٪َمڅمَل:  ـُ ٩َمڅمَْٕيټمَ »٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ  .(٦)"شـُ إَْيټَم

َْيټَمٽمُقنَ »وذم رواي٦م:    ْٕ َْيټَمٽمُقَن، ا ْٕ َْيټَمٽمُقَن، ا ْٕ ٩َمپِمَل ُٟمٽمَّڇٌم، ٩َمپِمَل »، ٪َمڅمَل َأڀَمٌس: شا

 .(٧)شُٟمٽمَّڇٌم، ٩َمپِمَل ُٟمٽمَّڇمٌ 

                                                           
 (.00احلديث أخرجو أبو داود يف سننو برقم: ) (4)
 (.5303(, ومسلم يف صحيحو برقم: )5421رقم: )احلديث أخرجو البخاري يف صحيحو ب (1)
 (.5356(, ومسلم يف صحيحو برقم: )5025احلديث أخرجو البخاري يف صحيحو برقم: ) (5)
 (.5356(, ومسلم يف صحيحو برقم: )5241احلديث أخرجو البخاري يف صحيحو برقم: ) (0)
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ُمع أن اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ وٰمـ إٰمقر ا٬متل ٕمتٶمڅم١مك ٔمڅم٬مٿمټم٥م ا٬مًقاك:  

 شمٙمقن سم٤مًمٞم٤ًمر.ومٛمـ ىم٤مل: سم٠من اًمًقاك إزاًم٦م أذى, ىم٤مل: إزاًم٦م إذى 

 سم٠من اًمًقاك شمٓمُٝمر ومٞمٙمقن سم٤مًمٞمٛملم, حلدي٨م اًم٤ٌمب.  وُمـ ىم٤مل: 

 ويمالمه٤م ُيقز, إٓ أهن٤م شمٕمقد إمم إومْمؾ.

اُء وٰمٽمپمڅم: ٫مڅمن َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ، إذا صٛم اڀمٮمف ٣مـ يټمٿمٽمف:  ىَم٤مَل اًمؼِمَ

ـْ قَم٤مِزب َريِضَ اهلُل قَمٜمُْف:  ٿْمٽمَڅم "سمِ ـْ َيټِم٥ْمِ ا٬مٽمٌَِّّل ٫ُمٽمَّڅم إَِذا َصٻمَّ ٌْٽمَڅم َأْن ڀمٺُمقَن ٣َم ٌَ َأْ٘م

َف َيٹُمقْل: "َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  َرب  ٪ِمٽمِل ٣َمَذأَمَؽ َيْقَم »، َو٫َمڅمَن إَِذا اڀْمٮَمَ

ٌْٶَمډُم  ټَمُع  -َٕم ٌَڅمَدكَ  -َأْو جَتْ  . (٥)ش٣ِم

ٌُْد اهللهِ سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: وٗمڅمء ّم ا٬مٲمحٿمح٥م:   ٶَمْؾ َٓ ََيْ »قمـ قَم

ـْ  َّٓ ٣َم َف إِ َٓ َيٽمْٮَمِ څم ٣َمٻَمٿْمِف َأْن  ـْ َصاَلٕمِِف، َيَرى َأنَّ َ٘مٹمًّ ٿْمٴَمڅمِن ٠َمٿْمًئڅم ِٰم َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٬مٻِمٱمَّ

څمِرهِ  اهللَيټِمٿمٽمِِف، ٬َمٹَمْد َرَأْيڈُم ا٬مٽمٌَِّلَّ َصٛمَّ  ًَ ـْ َي ُف ٣َم َؿ ٫َمثًِٜما َيٽمٮَْمِ  . (٦)ش٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ى  ٪َمڅمَل:  د  ًُّ ـِ ا٬م ـْ َيِٛمٞمٜمِل َأْو ؾَم٠َمًمْ و٣َم ُف إَِذا َصٚمهْٞم٧ُم قَم ٤م يَمْٞمَػ َأْٟمٍَمِ ًً ٧ُم َأَٟم

٤مِري؟ ىَم٤مَل:  ًَ ـْ َي څم َأڀَمڅم ٩َمځَم٫ْمَثُر َٰمڅم َرَأْيڈُم َرُٟمقَل اهللَِّ »قَم صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -َأٰمَّ

ـْ َيټِمٿمٽمِفِ  -وٟمٻمؿ ُف ٣َم  . (٧)شَيٽمٮَْمِ

                                                           
 (.436احلديث أخرجو مسلم يف صحيحو برقم: ) (1)
 (.434(, ومسلم يف صحيحو برقم: )525البخاري يف صحيحو برقم: ) احلديث أخرجو (5)
 (.435احلديث أخرجو مسلم يف صحيحو برقم: ) (0)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 يػس٠, ٚايتخذٌٝدرايفكس٠ ايتاضع١ ٚاخلُطٕٛ: ايتُٝٔ يف ايٛض٤ٛ, ٚإطاي١ ا
 

  761 
 

  

ٕٟمف صم٤مسم٧م قمـ  * ٬مٺمـ ا٩ٕمٳمؾ أن يٺمقن آڀمٮماف ٣مٛم ا٬مٿمټم٥م أ٫مثر9 

ِّل َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ واعمقاومؼ هلذا إطم٤مدي٨م, ومَٙم٤مَن َرؾُمقُل اهللِّ َصغمه  اًمٜمٌه

, ٕٟمف صٗم٦م أصح٤مب اًمٞمٛملم, طمتك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ـَ ٌُُف اًمتهَٞمٛمُّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ُيْٕمِج

 . يدظمؾ اعم١مُمٜمقن ُمـ اًم٤ٌمب إيٛمـ ذم اجلٜم٦م

َّڅم يًتحچم ٩مٿمف ا٬مَتٿَمټمُّ    وىمد ذه٥م ىمقٌم إمم أٟمف ـ اْلڅمَٕمؿ ويٹمڅمل اْلڅمٕمِؿ: * َوِِم

ٌَس سم٤مًمٞم٤ًمر, وُمـ طمٞم٨م اجلقاز ُيقز ذم اًمٞمٛملم واًمٞم٤ًمر, ًمٙمٜمف ذم اًمٞمٛملم  ُيٚم

 أومْمؾ ٕٟمف ُمـ اًمزيٜم٦م.

ومٕمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف, * وِمڅم ُيٺمَره ا٬مٌٲمؼ إ٦م ا٬مٿمټم٥م ٚمـ ٫مڅمن يٲم٤م:  

ٌْٲُم »ىم٤مل:  ـْ َيټِمٿْمٽمِفِ إَِذا ٫َمڅمَن َأَ٘مُد٫ُمْؿ ُيٲَم٤م  ٩َماَل َي ٌََؾ َوْٗمپِمِف، َأْو ٣َم احلدي٨م ش, ْؼ ٪ِم

 ًمف ـُمرق يمثػمة ذم اًمّمحٞمح وهمػمه.

* وّم ا٬مٲمالة إذا مل يٺمـ اٚمځمٰمقم إٓ وا٘مد، يٺمقن اٚمځمٰمقم ٣مـ يټم٥م  

ٸُمقِف »وأُم٤م طمدي٨م: اإلٰمڅمم:  ـِ ا٬مٲمُّ ٺَمَتُف ُيٲَمٻمُّقَن ٣َمَٛم َٰمٿَمڅمِٰم
ش, إِنَّ اهللََّ َوَٰماَلئِ

لِ »ومٞمف:  ومحدي٨م ُُمَٕمؾ و اعمحٗمقظ ػ  إَوَّ ٺَمَتُف ُيٲَمٻمُّقَن ٣َمَٛم ا٬مٲمَّ
 ش.إِنَّ اهللََّ َوَٰمالئِ

وأطمٙم٤مم اًمٞمٛملم يمثػمة شمًتحؼ أن شم١مًمهػ ذم ُُمَّمٜمهػ ُُمًَتِ٘مؾ واهلل  

 اعمًتٕم٤من.

 ش: وإ١مڅم٬مڇم ا٬مٷمرة وا٬متحجٿمؾ»٪مق٬مف: 

 : (223/ 2)٪مڅمل ا٬مٽمقوي ّم ذح ٰمًٻمؿ 
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طََم٤مِدي٨َم ُُمٍَمِّ  ْٕ ٤م اقْمَٚمْؿ َأنه َهِذِه ا ِة َواًمتهْحِجٞمِؾ َأُمه ٤ٌَمِب شَمْٓمِقيِؾ اًْمُٖمره ْح
 طَم٦ٌم سم٤ِمؾْمتِ

٤مِوُز  ْأِس َوَُم٤م ُُيَ ِم اًمره ـْ ُُمَ٘مده ِة وَمَ٘م٤مَل َأْصَح٤مسُمٜم٤َم هق همًؾ ؿمئ ُِم شَمْٓمِقيُؾ اًْمُٖمره

 اًْمَقضْمَف َزاِيٌد قمغم اجلزء اًمذي ُي٥م همًٚمف ٓ ؾمتٞم٘م٤من يَماَمِل اًْمَقضْمِف. 

څم َٕمٴْمِقيُؾ  ٌَلْمِ َوَهَذا  ا٬متَّْحِجٿمِؾ،َوَأٰمَّ ُؾ َُم٤م وَمْقَق اعمِْْروَمَ٘ملْمِ َواًْمَٙمْٕم ًْ وَمُٝمَق هَم

َتَح٥م  سماَِل ظِماَلٍف سَملْمَ َأْصَح٤مسمِٜم٤َم.  ًْ  ُُم

َتَحچم  ٣َمَٛم َأْوُٗمٍف:  ًْ  َواْٙمَتٻَمٸُمقا ِّم ٪َمْدِر اٚمُْ

َي٤مَدُة وَمْقَق اعمِْْروَمَ٘ملْمِ َواًمْ َأَ٘مُدَهڅم:  َتَح٥مُّ اًمزِّ ًْ ُف ُي ـْ هَمػْمِ شَمْقىِمٞم٧ٍم. َأٟمه ٌَلْمِ ُِم  َٙمْٕم

ٌَلْمِ َوا٬مثَّڅميِن 
َتَح٥مُّ إمَِم اعمَْٜمْٙمِ ًْ ٤مِق َواًمثه٤مًم٨ُِم ُي ًه َتَح٥مُّ إِمَم ٟمِّْمِػ اًْمَٕمُْمِد َواًم ًْ : ُي

٤ٌَمِب شَمْ٘مَتيِض َهَذا يُمٚمهُف.  ٌََتلْمِ َوَأطَم٤مِدي٨ُم اًْم يْم  َواًمرُّ

ـِ  ًَ َُم٤مِم َأيِب احْلَ ٤م َدقْمَقى اإْلِ ـِ  َوَأُمه َٗم٤مَق سْم , َواًْمَ٘م٤ميِض قِمَٞم٤مٌض اشمِّ ٤مٍل اعم٤َْمًمِٙمِلُّ سَمٓمه

٤ٌَمـمَِٚم٦ٌم.  َي٤مَدُة وَمْقَق اعمِْْروَمِؼ َواًْمَٙمْٕم٥ِم وَم َتَح٥مُّ اًمزِّ ًْ َٓ ُي ُف   قَمغَم َأٟمه
ِ
 اًْمُٕمَٚماَمء

ـْ َرؾُمقِل اهللهِ  قَمَٚمْٞمِف  اهللَصغمه ويمٞمػ شمّمح دقمقامه٤م وىمد صم٧ٌم وُمِٕمَؾ َذًمَِؽ قَم

 قَمٜمُْف.  اهللَرْيَرَة َريِضَ َوَأيِب هُ  َوؾَمٚمهؿَ 

َٓ ظِماَلَف ومِٞمِف قِمٜمَْدَٟم٤م يَماَم َذيَمْرَٟم٤مُه, َوًَمْق ظَم٤مًَمَػ ومِٞمِف خُم٤َمًمٌِػ يَم٤مَن  ٌُٜم٤َم  َوُهَق َُمْذَه

حَي٦ِم.  ِ ِحٞمَح٦ِم اًمٍمه ـِ اًمّمه ٜمَ ًُّ ِذِه اًم   هاحَمُْجقضًم٤م هِبَ

اعمًٚمٛملم سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وىمد ىم٤مل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلومٞمٕمرف 

څم إِْن ٠َمڅمَء »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌل اَلُم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َداَر ٪َمْقٍم ُٰمڂْمِٰمٽم٥َِم، َوإڀِمَّ ًَّ ا٬م
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څم ٪َمْد َرَأْيٽمَڅم إِْٙمَقاڀَمٽمَڅم ِ٘مٹُمقَن، َوِدْدُت َأڀمَّ َٓ ٽمَڅم إِْٙمَقاڀَمَؽ؟ َيڅم  شاهللُ ٔمٺُِمْؿ  ًْ ٪َمڅم٬ُمقا: َأَو٬َم

ْ َيځْمُٕمقا َٔمٶْمُد »: َرُٟمقَل اهلِل ٪َمڅمَل  ـَ مَل ٩َمٹَمڅم٬ُمقا: ٫َمٿْمَػ  شَأڀْمُتْؿ َأْصَحڅمِب َوإِْٙمَقاڀُمٽمَڅم ا٬مَِّذي

تَِؽ؟ َيڅم َرُٟمقَل اهللِ ٩َمٹَمڅمَل:  ـْ ُأٰمَّ ـْ مَلْ َيځْمِت َٔمٶْمُد ِٰم َأَرَأْيڈَم ٬َمْق َأنَّ َرُٗماًل ٬َمُف »َٕمٶْمِرُف َٰم

ٻَمڇٌم َٔم٥ْمَ ٢َمپْمَرْي َٙمٿْمٍؾ ُدْهٍؿ ُِبْ  َٓ َيٶْمِرُف َٙمٿْمٻَمُف؟َٙمٿْمٌؾ ٨ُمر  ُُمَجَّ ٪َمڅم٬ُمقا: َٔمَٛم َيڅم  شٍؿ َأ

ـَ ا٬ْمُقُوقِء، َوَأڀَمڅم ٩َمَر١ُمپُمْؿ ٣َمَٛم  "َرُٟمقَل اهلِل ٪َمڅمَل:  ٻم٥َِم ِٰم ا ُُمَجَّ ُْؿ َيځْمُٕمقَن ٨ُمرًّ ٩َمڃمهِنَّ

څملُّ ُأڀَمڅمِدُّيِْؿ  ٌَٶِمُٜم ا٬مٳمَّ ـْ َ٘مْقيِض ٫َمََم ُيَذاُد ا٬ْم َٓ ٬َمٿُمَذاَدنَّ ِرَٗمڅمٌل ٣َم ْقِض َأ َٓ َهٻُمؿَّ اْْلَ َأ

٬ُمقا َٔمٶْمَدَك ٩َمځَم٪ُمقُل ُٟمْحٹًمڅم ُٟمْحٹًمڅم ُْؿ ٪َمْد َٔمدَّ , أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب ش٩َمٿُمٹَمڅمُل: إهِنَّ

 . -ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

صٛم  -أن ا٬مٽمٌل»: -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب هريرة : شوا٬مد٬مٿمؾ»٪مق٬مف: 

 ش: ٨مًؾ يده ا٬مٿمټمٽمك ٘متك ذع ّم ا٬مٶمٳمد-اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

 أي يٖمًؾ اًمٞمٛمٜمك ُمـ أـمراف إص٤مسمع إمم اعمرومؼ. 

هق اًمٕمٔمؿ اًمذي سملم اعمرومؼ واًمٙمتػ وهبذا شمٕمٚمؿ أن ظمالف وا٬مٶمٳمد:  

اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م هؾ يدظمؾ اعمروم٘م٤من ذم همًؾ اًمٞمديـ أم ٓ, ي٘ميض قمٚمٞمف هذا 

 احلدي٨م. 

 أي أٟمف سمدأ سم٤مًمٞمٛمٜمك. ش: و٨مًؾ ا٬مٿمنى ٘متك ذع ّم ا٬مٶمٳمد»٪مق٬مف: 

 قمغم ُم٤م شم٘مدم. ش: ٖمؿ ٰمًح ٔمرأٟمف»٪مق٬مف: 

 ش: ٖمؿ ٨مًؾ رٗمٻمف ا٬مٿمټمٽمك ٘متك ذع ّم ا٬مًڅمق»٪مق٬مف: 
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 هق اًمٕمٔمؿ اًمٓمقيؾ اًمذي سملم اًمٙمٕمٌلم واًمريم٦ٌم.وا٬مًڅمق:  

 قمغم ُم٤م شم٘مدم.ش: ٖمؿ ٨مًؾ رٗمٻمف ا٬مٿمنى ٘متك أذع ّم ا٬مًڅمق»٪مق٬مف: 

أي سم٥ًٌم ش: أڀمتؿ ا٬مٷمر اٚمحجٻمقن يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم ٰمـ إٟمٌڅمغ ا٬مقوقء»٪مق٬مف: 

 إؾم٤ٌمغ اًمقوقء. 

, -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلأن شمتقو٠م يمام شمقوئ وإٟمٌڅمغ ا٬مقوقء: 

 .وأيمٛمٚمف أن شمتقو٠م صمالصم٤ًم, يمام ىم٤مل اًمزهري

أظمذ ُمـ هذا احلدي٨م اؾمتح٤ٌمب  -ريض اهلل قمٜمف-صمؿ إن أسم٤م هريرة  

جم٤موزة أقمْم٤مء اًمقوقء طمتك أٟمف يم٤من يٖمًؾ إمم اإلسمٓملم, وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤م هذا ي٤م 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلرة ىم٤مل دقمقين ُمٜمٙمؿ ي٤م سمٜمل ومروخ ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هري

شٕمٌٻمغ اْلٻمٿمڇم ٰمـ اٚمڂمٰمـ ٰمـ ٘مٿمډم يٌٻمغ ا٬مقوقء»ي٘مقل: -وؾمٚمؿ
(1)

أظمرضمف  

 ُمًٚمؿ. 

 أن احلٚمٞم٦م ذم اعم١مُمـ شمٙمقن ذم أُم٤ميمـ اًمقوقء. واٚمٶمٽمك ا٬مٲمحٿمح: 

 (: 239/ 2٪مڅمل ا٬مٽمقوي ّم ذ٘مف ٣مٛم ٰمًٻمؿ )

يَِب طَم٤مِزٍم ٪َمڅمَل ا٬ْمٹَمڅميِض ٣ِمٿَمڅمٌض:  ِٕ َأَراَد َأسُمق ُهَرْيَرَة ُهٜم٤َم اعمََْقازِمَ َويَم٤مَن ظِمَٓم٤مسُمُف 

ـْ ُيْ٘مَتَدى سمِِف إَِذا  َ
ٌَِٖمل عمِ َٓ َيٜمْ ُف  اَم َأَراَد َأسُمق ُهَرْيَرَة سمَِٙماَلُِمِف َهَذا َأٟمه ىَم٤مَل اًْمَ٘م٤ميِض َوإِٟمه

َد ومِٞمِف ًمِقَ  وَرٍة َأْو شَمَِمده َص ذِم َأُْمٍر ًمَِيُ ٤ًٌم شَمَرظمه قْمتَِ٘م٤مِدِه ذِم َذًمَِؽ َُمْذَه
ِٓ ؾْمَقؾَم٦ٍم َأْو 

                                                           

 (.523)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ُّمقا سمُِرظْمَّمتِِف  ظمه ٦ِم اجْلََٝمَٚم٦ِم ًمَِئاله َيؽَمَ ِة اًْمَٕم٤مُمه ـِ اًمٜمه٤مِس َأْن َيْٗمَٕمَٚمُف سمَِحْيَ ؿَمذه سَمُف قَم

ِزُم َهَذا يمالم  َد ومِٞمِف ُهَق اًْمَٗمْرُض اًماله وَرٍة َأْو يٕمت٘مدوا أن َُم٤م شَمَِمده ًمَِٖمػْمِ َضُ

 ها .َأقْمَٚمؿُ  اهلل٘م٤ميض وَ اًم
هذه ُمـ ىمقل أيب ش: ٩مټمـ اٟمتٴمڅمع أن يٴمٿمؾ ٨مرٕمف وَتجٿمٻمف ٩مٻمٿمٸمٶمؾ»٪مق٬مف: 

ُمـ احلٗم٤مظ, يمام سملم  ٤مزاده٤م ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر خم٤مًمٗم٤م مجٕمً  -ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

  .ذًمؽ احلٗم٤مظ

 أي اٟمٗمرد سمف.ش: أٙمرٗمف ٰمًٻمؿ»٪مق٬مف: 

 : وصح ّم ٟمٽمـ أب داود»٪مق٬مف: 

إؿمٕم٨م, أسمق داود اًمًجًت٤مين, ص٤مطم٥م اًمًٜمـ وهق ؾُمَٚمْٞمامن سمـ 

  .واعمراؾمٞمؾ وؾمٜمٜمف ُمـ أومْمؾ اعمّمٜمٗم٤مت ذم إطمٙم٤مم

 أي ُمالسمًٙمؿ يم٤مًم٘مٛمٞمص واًمناويؾ وٟمحق ذًمؽ. ش: إذا ٬مًٌتؿ»٪مق٬مف: 

 أي ًمٚمّمالة وٟمحق ذًمؽ. ش: أو ٕمقوځمٕمؿ»

واًمٌدأة هب٤م ًمالؾمتح٤ٌمب, وًمٞم٧ًم ًمٚمقضمقب قمغم ش: ٩مڅمٔمدءوا ٔمځميڅمٰمٽمٺمؿ»

 واهلل أقمٚمؿ. اًمّمحٞمح, وىمد شم٘مدم, 
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 د_ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ_رايفكض٠ ايغتٕٛ: أحغٔ صف١ يٛض٤ٛ صعٍٛ اهلل 

  ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللأطمًـ صٗم٦م ًمقوقء ا٬مٸمٹمرة ا٬مًتقن: 

أڀمف ": -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- أ٘مًـ صٸمڇم ٬مقوقء رٟمقل اهلل -59

ٖمالٖمڅم، ٖمؿ ٰمٳمټمض واٟمتٽمٱمؼ، واٟمتٽمثر )َيټمع ٔم٥م اٚمٳمټمٳمڇم ٨مًؾ ٫مٸمٿمف 

وآٟمتٽمٱمڅمق ٰمـ ٨مر٩مڇم وا٘مدة ٩مٶمؾ ذ٬مؽ ٖمالٖمڅم( ٖمؿ ٨مًؾ وٗمپمف ٖمالٖمڅم، و٨مًؾ 

يديف إ٦م اٚمر٩مٹم٥م ٖمالٖمڅم ٘متك ذع ّم ا٬مٶمٳمد، ٖمؿ ٰمًح رأٟمف ٔمَمء ٨مٜم ٩مٳمؾ 

يده ٰمرة وا٘مدة، ٔمدأ ٰمـ ٪مٌؾ رأٟمف ٩مځمدٔمر ِبَم إ٦م ٪مٸمڅمه، ٖمؿ أ٣مڅمدُهڅم إ٦م ٘مٿمډم 

 . "ٖمؿ ٨مًؾ رٗمٻمٿمف ٖمالٖمڅم إ٦م ا٬مٺمٶم٥ٌم ٘متك ذع ّم ا٬مًڅمقٔمدأ 

. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وومٞمف زوايد -ريض اهلل قمٜمف-صم٧ٌم ذًمؽ ُمـ طمدي٨م قمثامن 

 ُمـ أطم٤مدي٨م أظمرى صحٞمح٦م.

 ويًتح٥م اؾمتٕمامل اًمًقاك ىمٌؾ اًمّمالة.  

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة : ا٬مد٬مٿمؾٚ

َقاِك ٣ِمٽمَْد ٫ُمؾ  َصاَلةٍ »ىَم٤مَل: -وؾمٚمؿ  ً ْؿ ٔمڅِم٬م ََٰمْرُِتُ َٕ تِل  َٓ َأْن َأ٠ُمؼَّ ٣َمَٛم ُأٰمَّ  ش٬َمْق

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

 الشرح: 

 ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من اًمقوقء اًمنمقمل. 
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ٕمرٕمٿمٌڅم ٰمٸمٿمًدا ٬مف أذ٫مره ّم ، "أ٘مٺمڅمم صالة اجلڅم٬مس"و٪مد ذ٫مرت ّم ٫متڅمب: 

 هذا اٚمق١مـ ٘مٿمډم ٪مٻمڈم: 

 ٩مځمول ٰمڅم َيچم ٣مٛم اٚمٲمٛم أن يًٌغ ا٬مقوقء: 

 (٦٨٦)وُمًٚمؿ  (٤٪)قمٜمد اًمٌخ٤مري  -ريض اهلل قمٜمف-حلدي٨م أيب هريرة 

قمـ  (٦٨٥)وأظمرضمف ُمًٚمؿ  شأٟمٌٷمقا ا٬مقوقء ويؾ ٬مأل٣مٹمڅمب ٰمـ ا٬مٽمڅمر»

 .  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قمٛمرو قمٌداهلل

ٓ »(: ٦٦٨)قمٜمد ُمًٚمؿ  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قمٛمر وذم طمدي٨م قمٌداهلل

 . شيٹمٌؾ اهلل صالة ٔمٷمٜم ١مپمقر

وُمًٚمؿ  (٥٧٩)قمٜمدمه٤م: اًمٌخ٤مري -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب هريرة 

 . شٓ يٹمٌؾ اهلل صالة أ٘مد٫مؿ إذا أ٘مدث ٘متك يتقوځم»(: ٦٦٩)

ـَ ﴿وأر٫مڅمن ا٬مقوقء هل اٚمذ٫مقرة ّم ٪مق٬مف ٕمٶمڅم٦م:  څم ا٬مَِّذي َ َآَٰمٽمُقا إَِذا َيڅم َأُّيُّ

ُحقا  ًَ ٻُمقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ َوَأْيِدَيٺُمْؿ إ٦َِم اٚمََْرا٩مِِؼ َواْٰم
ًِ اَلِة ٩َمڅم٨ْم ٪ُمټْمُتْؿ إ٦َِم ا٬مٲمَّ

ُروا َوإِْن ٫ُمٽمُْتْؿ َٰمْرَى  پمَّ ًٌڅم ٩َمڅم١مَّ ٥ٌَْمِ َوإِْن ٫ُمٽمُْتْؿ ُٗمٽمُ ٔمُِرُءوِٟمٺُمْؿ َوَأْرُٗمٻَمٺُمْؿ إ٦َِم ا٬ْمٺَمٶْم

څمَء ٩َمٻَمْؿ جَتُِدوا َٰمڅمًء  َأْو ٣َمَٛم َٟمٸَمٍر َأْو َٗمڅمَء َأَ٘مٌد  ًَ ُتُؿ ا٬مٽم  ًْ َٰم َٓ ـَ ا٬ْمٷَمڅمئِِط َأْو  ِٰمٽمْٺُمْؿ ِٰم

ُحقا ٔمُِقُٗمقِهٺُمْؿ َوَأْيِديٺُمْؿ ِٰمٽمْفُ  ًَ ًٌڅم ٩َمڅمْٰم ټُمقا َصٶِمٿمًدا ١َمٿم   . [٪اعم٤ميدة: ﴾ ]٩َمَتٿَمټمَّ

ومٞمدظمؾ ذم همًؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سمٗمٕمؾ اًمٜمٌل وهذه أيڇم ٰمٸمنة: 

 ٜمِم٤مق, ويدظمؾ ذم ُمًح اًمرأس ُمًح إذٟملم.اًمقضمف: اعمْمٛمْم٦م وآؾمت
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أڀمف د٣مڅم ٔمقوقء ٩متقوځم ٩مٷمًؾ »: -ريض اهلل ٣مٽمف-سمـ قمٗم٤من  ومٕمـ قمثامن 

 . ش٫مٸمٿمف ٖمالًٖمڅم ٖمؿ ٰمٳمټمض واٟمتٽمثر

٩مټمٳمټمض وأٟمتٽمٱمؼ ٰمـ »: -ريض اهلل ٣مٽمف-ٔمـ زيد وّم ٘مديډم ٣مٌداهلل

ٖمؿ ٨مًؾ وٗمپمف ٖمالث ٰمرات ٖمؿ ٨مًؾ يده  –٫مػ وا٘مده ٩مٶمؾ ذ٬مؽ ٖمالًٖمڅم 

 . شا٬مٿمټمٽمك إ٦م اٚمر٩مؼ ٖمالث ٰمرات ٖمؿ ٨مًؾ يده ا٬مٿمنى ٰمثؾ ذ٬مؽ

-ْلديډم أب هريرةيٷمًؾ ا٬مٿمد ا٬مٿمټمٽمك وا٬مٿمنى ٘متك ي٧مع ّم ا٬مٶمٳمد: 

ٖمؿ ٰمًح رأٟمف ٖمؿ ذهچم ِبَم إ٦م ٪مٸمڅمه ٖمؿ ردُهڅم ٘متك رٗمع »: -ريض اهلل ٣مٽمف

٬مٿمټمٽمك إ٦م ا٬مٺمٶم٥ٌم ٖمالًٖمڅم ٖمؿ ٨مًؾ ٖمؿ ٨مًؾ رٗمٻمف ا –إ٦م اٚمٺمڅمن ا٬مذي ٔمدأ ٰمٽمف 

شا٬مٿمنى ٰمثؾ ذ٬مؽ
(

1
)
. 

ى َ٘متَّك »: -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب هريرة   َؾ ِرْٗمٻَمُف ا٬ْمٿُمْنَ ًَ ُٖمؿَّ ٨َم

څمِق  ًَّ َع ِّم ا٬م شَأْذَ
(

2
)
. 

ويم٤من قمٚمامؤٟم٤م ي٘مقًمقن هذا اًمقوقء أؾمٌغ ُم٤م ٪مڅمل أمـ ٠مپمڅمب ا٬مزهري: 

 يتقو٠م سمف أطمد ًمٚمّمالة.

اعمِم٤مر إًمٞمف أظمرضمف -ريض اهلل قمٜمف-سمـ زيد  طمدي٨م قمٌداهللتٓبٝ٘: 

  (.٦٧٩)وُمًٚمؿ  (,٥٬٩)اًمٌخ٤مري 

  (.٪٦٨)هبذا اًمٚمٗمظ أظمرضمف ُمًٚمؿ  -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب هريرة
                                                           

 .(502), واإلمام مسلم يف صحيحو (152)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)

 .(543)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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ريض اهلل -ُمًح إذٟملم يدل قمٚمٞمف طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس تٓبٝ٘ آخض: 

أظمرضمف اًمؽمُمذي رمحف اهلل  ش٩مټمًح ٔمځمذڀمٿمف ٢مڅمهرُهڅم ؤمڅم١مٽمپمَم»وومٞمف:  -قمٜمٝمام

 , وهق طمدي٨م صحٞمح.(٥/٥٨٧)شمٕم٤ممم 

يًتح٥م ًمٚمٛمتقو٠م أن ي٤ٌمًمغ ذم آؾمتٜمِم٤مق, إٓ قمٜمد اًمّمقم, تٓبٝ٘ ثايح: 

وأيب  (٭٭٧/٨)قمٜمد اًمؽمُمذي -ريض اهلل قمٜمف-سمـ صؼمة حلدي٨م ًم٘مٞمط

ٔمڅم٬مغ ّم آٟمتٽمٱمڅمق إٓ أن ٕمٺمقن »(: ٪٪/٥)واًمٜم٤ًميل  (٧٭٨/٪)داود

 . شصڅمئًَم 

, وهل شإذا ٕمقوځمت ٩مټمٳمټمض»وٗمڅمء ّم ٔمٶمض ١مرق هذا اْلديډم: 

زي٤مدة حمت٩م هب٤م إن ؿم٤مء اهلل, وذيمره٤م اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ رمحف اهلل ذم اجل٤مُمع 

 .(٪٪٥/٩)اًمّمحٞمح 

ريض اهلل -ومٞمدل قمٚمٞمف طمدي٨م أيب هريرةوأٰمڅم آٟمتٽمٱمڅمق وآٟمتٽمثڅمر: 

خ٤مري أظمرضمف اًمٌ شإذا ٕمقوځم أ٘مد٫مؿ ٩مٻمٿمجٶمؾ ّم أڀمٸمف ٰمڅمء ٖمؿ ٬مٿمًتٽمثر»: -قمٜمف

 (.٦٧٫), وُمًٚمؿ (٦٪٥)

 . ٤مصمالصمً  ٤موُيقز أن يتقو٠م ُمرة ُمرة, وُمرشملم ُمرشملم, وصمالصمً 

 وىمد سمقب اًمٌخ٤مري قمغم ذًمؽ يمٚمف. 

 اًم٤ًمسمؼ. -ريض اهلل قمٜمف-سمحدي٨م قمثامن واٟمتدل ٣مٛم ا٬مثالث: 
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-أن ا٬مٽمٌل »: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ زيد سمحدي٨م قمٌداهللو٣مٛم آٖمٽمت٥م: 

 . شٰمرٕم٥م ٕمقوځم ٰمرٕم٥م -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

صغم -أن ا٬مٽمٌل »: -ريض اهلل قمٜمٝمام-: سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمسو٣مٛم ا٬مقا٘مدة

 .(٥٩٫), أظمرضمف رىمؿ شٕمقوځم ٰمرة ٰمرة -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ُيقز ًمٚمٛمتقو٠م أن يٛمًح قمغم اخلٗملم أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝمام ُمـ شمٜمٌٞمف آظمر: 

 سمنمط أن يدظمٚمٝمام وهق قمغم ـم٤مهرة.  -اًمت٤ًمظملم –اجلقارب 

٩مځمهقيڈم إ٦م ٙمٸمٿمف ٕڀمز٣مپمَم »: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ؿمٕم٦ٌم  حلدي٨م اعمٖمػمة

أظمرضمف اًمٌخ٤مري  ش٩مٹمڅمل د٣مپمَم ٩مڃمين أدٙمٻمتپمَم ١مڅمهرٕم٥م، وٰمًح ٣مٻمٿمپمَم

 . (٦٫٨)وُمًٚمؿ (, ٪٦٤)

ريض اهلل -حلدي٨م قمكم  ويٺمقن اٚمًح ٣مٛم أ٣مٛم اْلٸم٥م أو اجلقرٔم٥م9

و٪مد ٬مق ٫مڅمن ا٬مديـ ٔمڅم٬مرأي ٬مٺمڅمن أٟمٸمؾ اْلػ أو٦م ٔمڅمٚمًح ٰمـ أ٣ماله »: -قمٜمف

 . (٥/٦٫٬)أظمرضمف أسمق داود  شرأيڈم رٟمقل اهلل ص يټمًح ٣مٛم ٢مڅمهر ٙمٸمٿمف

-وهذه ُمـ أىمقى وأسملم إدًم٦م قمغم أن اًمرواومض ًمٞمًقا قمغم ـمري٘م٦م قمكم 

, وإٟمام هؿ قمغم ديٜمٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ اًم٘م٤ميؿ قمغم اًمزٟمدىم٦م واهلقى, ومٝمؿ -ريض اهلل قمٜمف

اخلٗم٤مف وُم٤م يٛمًحقن قمغم أرضمٚمٝمؿ اعمٙمِمقوم٦م, ُمع أن اعمًح إٟمام يٙمقن قمغم 

 ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م, ومتٜمٌف وٓ شمٙمـ ُمـ اًمْم٤مًملم.
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 9 َـّ حلدي٨م  وٰمدة اٚمًح ٬مٻمټمٹمٿمؿ يقًٰمڅم و٬مٿمٻمڇم و٬مٻمټمًڅم٩مر ٖمالٖمڇم أيڅمم ٔمٻمٿمڅم٬مٿمپم

صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -ٗمٶمؾ رٟمقل اهلل »(: ٪٦٫)قمٜمد ُمًٚمؿ  -ريض اهلل قمٜمف-قمكم 

َـّ ٬مٻمټمًڅم٩مر ويقًٰمڅم و٬مٿمٻمڇم ٬مٻمټمٹمٿمؿ -وٟمٻمؿ  . شٖمالٖمڇم أيڅمم و٬مٿمڅم٬مٿمپم

قمٜمد  ريض اهلل قمٜمٝم٤محلدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م  أٗمزئف ا٬مٷمًؾ ٰمع ا٬مٽمٿمڇم٩9مڃمن ا٨متًؾ 

  (.٧٥٫)وُمًٚمؿ  (٦٫٧)اًمٌخ٤مري

ـْ َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم  ٣َمٻَمٿْمِف  اهللَصٛمَّ َوَوَع َرُٟمقُل اهللَِّ »ىَم٤مًَم٧ْم: -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-ومَٕم

َؾ ٩َمْرَٗمُف  َوَٟمٻمَّؿَ  ًَ  َأْو َٖماَلًٖمڅم ُٖمؿَّ ٨َم
َٕم٥ْمِ ٽمَڅمَٔمڇٍم ٩َمځَم٫ْمٸَمځَم ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف ٣َمَٛم ٠ِمََم٬مِِف َٰمرَّ َوُوقًءا جِلَ

 َأْو َٖماَلًٖمڅم ُٖمؿَّ َٰمٳْمټَمَض َواْٟمَتٽمْٱَمَؼ 
َٕم٥ْمِ څمئِِط َٰمرَّ َْرِض َأْو اْْلَ ْٕ َب َيَدُه ٔمڅِم ُٖمؿَّ َضَ

َؾ َوْٗمپَمُف َوِذَرا٣َمٿْمِف ُٖمؿَّ َأ٩َمڅمَض  ًَ ك  َو٨َم َدُه ُٖمؿَّ َٕمٽمَحَّ ًَ َؾ َٗم ًَ ٣َمَٛم َرْأِٟمِف اٚمَْڅمَء ُٖمؿَّ ٨َم

َؾ ِرْٗمٻَمٿْمِف ٪َمڅم٬َمڈْم ٩َمځَمَٕمٿْمُتُف ٔمِِخْر٪َمڇٍم ٩َمٻَمْؿ ُيِرْدَهڅم ٩َمَجٶَمَؾ َيٽمْٸُمُض ٔمٿَِمِدهِ  ًَ  .ش٩َمٷَم

إن قمجز اعمتقوئ قمـ اؾمتخدام اعم٤مء ًمٗم٘مده أو ُم٤م هق ذم طمٙمٛمف شمٜمٌٞمف: 

 اعمرض أو زي٤مدشمف وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ. يمٕمقز اعم٤مء وىمٚمتف أو ظمقف اًمتٚمػ ُمـ 

أن ييب سمٞمديف إرض صمؿ يٛمًح وضمٝمف ويمٗمٞمف يدل وصٸمڈم ا٬متٿمټمؿ: 

إڀمَم ٫مڅمن يٺمٸمٿمؽ أن ٕمي »: -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ي٤مه  قمغم ذًمؽ طمدي٨م قمامر

أظمرضمف اًمٌخ٤مري  شٔمٿمديؽ إرض ٖمؿ ٕمٽمٸمخ ٖمؿ َتًح ِبَم وٗمپمؽ و٫مٸمٿمؽ

 اًمٙمٗملم., وُيقز شم٘مديؿ اًمقضمف أو (٪٧٬)وُمًٚمؿ (, ٧٧٬)
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هذا خمتٍم عم٤م شمًت٤ٌمح سمف اًمّمالة ُمـ اًمٓمٝم٤مرة اًمتل ذقمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ 

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وسمٞمٜمٝم٤م رؾمقًمف 

 شمًٚمؿ وشمٖمٜمؿ.  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وم٤مًمزم هدى رؾمقل اهلل 

 وٰمع ذ٬مؽ هلڅم ٩مٳمڅمئؾ ٣مٵمٿمټمڇم يتحٲمؾ ٣مٻمٿمپمڅم اٚمڂمٰمٽمقن. 

ڇم ٰمـ اٚمڂمٰمـ ٘مٿمډم ٕمٌٻمغ اْلٻمٿم»(: ٦٩٥)ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ 

 . شيٌٻمغ ا٬مقوقء

أو –إذا ٕمقوځم ا٬مٶمٌد اٚمًٻمؿ »(: ٦٨٨)قمٜمد ُمًٚمؿ -ريض اهلل قمٜمف-وقمٜمف 

٩مٷمًؾ وٗمپمف ٙمرج ٰمـ وٗمپمف ٫مؾ ٙمٴمٿمئڇم ڀمٵمر إ٬مٿمف ٔمٶمٿمٽمٿمف ٰمع اٚمڅمء  –اٚمڂمٰمـ 

٩مڃمذا ٨مًؾ رٗمٻمٿمف ٙمرٗمڈم ٫مؾ ٙمٴمٿمئڇم ٰمٱمتپمڅم رٗماله ٰمع اٚمڅمء ٘متك َيرج ڀمٹمٿًمڅم 

 ها شٰمـ ا٬مذڀمقب
 ش: ويًتحچم اٟمتٶمَمل ا٬مًقاك ٪مٌؾ ا٬مٲمالة»٪مق٬مف: 

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌلىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أٟمس وا٬مد٬مٿمؾ: 

َقاك»: -وؾمٚمؿ  ً  , أظمرضمف اًمٌخ٤مري.شوأ٫ْمَثْرُت ٣مٻمٿمٺمؿ ّم ا٬م

ُيٕمد ًمف ؾمقايمف وـمٝمقره وم٢مذا ىم٤مم ُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلويم٤من » 

ـِ قُمَٛمَر,  شاًمٚمٞمؾ شمًقك ـْ اسْم َٓ  -َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -ُٟمقَل اهللِ َأنَّ رَ  "وقَم ٫َمڅمَن 

َقاِك   ً َقاُك ٣ِمٽمَْدُه، ٩َمڃمَِذا اْٟمَتٿْمٹَمَظ َٔمَدَأ ٔمڅِم٬م  ً َّٓ َوا٬م  "َيٽمَڅمُم إِ
(1)

 أظمرضمف أمحد. 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (114ص5ج)جو اإلمام أمحد يف سننو أخر  (1)
 , وقال فيو: ىذا حديث حسن, وجد زلمد بن مسلم ىو مسلم بن ادلثىن.(433)
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-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل رأيڈم»: -ريض اهلل قمٜمف-وىم٤مل طمذيٗم٦م 

 شوهق يٱمقص ٩مڅمه ٔمڅم٬مًقاك
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -دٙمٻمڈم ٣مٛم ا٬مٽمٌل»: -ريض اهلل قمٜمف-وىم٤مل أسمق ُمقؾمك  

 شوهق يتًقك و١مرف ا٬مًقاك ٣مٛم ٬مًڅمڀمف وهق يٹمقل أع أع-وٟمٻمؿ
(5)

ُمتٗمؼ  

 قمٚمٞمف.

 و يًتحچم ا٬مًقاك ّم ٰمقا١مـ ٰمٽمپمڅم: ☜

صٛم اهلل  -أن ا٬مٽمٌل»: -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-حلدي٨م قم٤ميِم٦م ٣مٽمد دٙمقل اٚمٽمزل9

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. شٔمدأ ٔمڅم٬مًقاك٫مڅمن إذا دٙمؾ ٰمٽمز٬مف -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

وإذا شمٖمػمت رايح٦م اًمٗمؿ, وإذا ـم٤مل اًمّمٛم٧م,  وإذا ـم٤مل اًمٙمالم, وقمٜمد  

 اًمّمٞم٤مم.

شإذا صټمتؿ ٩مڅمٟمتڅم٫مقا ٔمڅم٬مٷمداة وٓ ٕمًتڅم٫مقا ٔمڅم٬مٶمٱمك»وأٰمڅم ٘مديډم: 
(3)

ومٝمق  ،

 طمدي٨م ُمٜمٙمر ووٕمٞمػ. 

                                                                                                                                        

 . (101ص 13ج)واحلديث أخرجو أيعلى  
 .(522), واإلمام مسلم يف صحيحو (542)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .(524), واإلمام مسلم يف صحيحو (544)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
(, من حديث علي 546( من طريق الدارقطين وىذا يف سننو )4/544أخرجو اإلمام البيهقي يف سننو ) (1)

(, وقال فيو: 34ابن أيب طالب رضي اهلل عنو, وىو يف اإلرواء لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم )
ضعيف, وقال الدارقطين وتبعو البيهقي: " كيسان أبو عمر ليس بالقوى , ومن بينو وبٌن علي غًن 

( فقال: " رواه الدارقطين والبيهقي 36/5معروف ". وأقرمها ابن ادللقن يف " خالصة البدر ادلنًن " )ق 
 ( : " وإسناده ضعيف ".55وضعفاه ". وقال احلافظ يف " التلخيص " )ص 
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٬مقٓ أن أ٠مؼ ٣مٛم أٰمتل ٰٕمرِتؿ »ي٘مقل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوم٢من 

  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش٣مٽمد ٫مؾ صالةٔمڅم٬مًقاك 

 وُمٕمٚمقم أن سمٕمد اًمزوال صالة اًمٕمٍم. 

مخس ٰمـ »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل وا٬مًقاك ٰمـ ا٬مٸمٴمرة،

 شا٬مٸمٴمرة ا٬مًقاك وآٟمتحداد وٕمٹمٻمٿمؿ ا٢ٕمٸمڅمر وڀمتػ اإلٔمط
(1)

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ  

 .-ريض اهلل قمٜمف-أيب هريرة 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلومٞمف رمح٦م ش: ٬مقٓ أن أ٠مؼ ٣مٛم أٰمتل»٪مق٬مف:  

 سم٠مُمتف وؿمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ واعمراد سم٤مُٕم٦م هٜم٤م أُم٦م اإلضم٤مسم٦م ٓ أُم٦م اًمدقمقة.

صغم  -اًمٜمٌلدًمٞمؾ قمغم أن أُمر ش: ٰٕمرِتؿ ٔمڅم٬مًقاك ٣مٽمد ٫مؾ صالة»٪مق٬مف: 

 قمغم اًمقضمقب.-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ُمنموقمٞم٦م اًمًقاك قمٜمد اًمّمالة.و٩مٿمف:  

  وهؾ يٺمقن ا٬مًقاك ٔمڅم٬مٿمټم٥م أو ٔمڅم٬مٿمًڅمر؟ 

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ: 

إمم أٟمف يٙمقن  ٤ماشمٗم٤مىمً  -رمحف اهلل-ومذه٥م مجٝمقرهؿ, سمؾ ٟم٘مٚمف ؿمٞمخ اإلؾمالم 

  .سم٤مًمٞم٤ًمر, وذه٥م سمٕمْمٝمؿ أٟمف سم٤مًمٞمٛملم

 ومٛمـ ذه٥م إمم أٟمف إزاًم٦م أذى, ىم٤مل: يٙمقن سم٤مًمٞم٤ًمر. 

                                                           

 .(524), واإلمام مسلم يف صحيحو (2556)اإلمام البخاري يف صحيحو أخرجو  (5)
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وُمـ ذه٥م إمم اٟمف شمٓمٝمر, ىم٤مل: سم٤مًمٞمٛملم, وهق اًمّمحٞمحٮ ٕٟمف شمٓمٞم٥م 

 إٓ أٟمف سم٤مًمٞمٛملم أومْمؾ. وشمٓمٝمر وٓ طمرج ذم إُمريـ,

 وًمف أن يتًقك سمٕمقد إراك وهق إومْمؾ. 

وًمف أن يتًقك سمٖمػمه ُمـ إقمقاد اًمتل شمٜمٔمػ اًمٗمؿ, وشمٓمٝمره, وشمذه٥م قمٜمف 

 اًمّمٗمرة, واهلل أقمٚمؿ.
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 رايفكض٠ ايٛاحز٠ ٚايغتٕٛ: َٔ يبػ اخلفني, أٚ اجلٛصبني ع٢ً ٚض٤ٛ,...د

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

ُمـ ًمٌس اخلٗملم, أو اجلقرسملم قمغم ووقء, ا٬مٸمٹمرة ا٬مقا٘مدة وا٬مًتقن: 

 ينمع ًمف أن يٛمًح قمٚمٞمٝمام.

ُمـ ًمٌس اخلٗملم, أو اجلقرسملم قمغم ووقء, ينمع ًمف أن يٛمًح  -52

 قمٚمٞمٝمام. 

 يٛمًح قمٚمٞمٝمام يقُم٤م وًمٞمٚم٦م. إن ٫مڅمن ٰمٹمٿمَم: 

 ٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ. يٛمًح قمٚمٞمٝمام صمالصم٦م أيوإن ٫مڅمن ٣مٛم ٟمٸمر: 

صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -َأنَّ ا٬مٽمٌل»: -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب سمٙمرة وا٬مد٬مٿمؾ: 

ٿمِف، ٖمؿَّ أ٘مَدَث ووقًءا أن -وٟمٻمؿ ځَم، و٬مٌَس ٙمٸمَّ َص ٬مٻمټمًڅم٩مِر إذا ٕمقوَّ رٙمَّ

، و٬مٻمټمٹمٿمِؿ يقًٰمڅم و٬مٿمٻمڇمً  َـّ څمٍم و٬مٿمڅم٬مٿَمپم , أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف, وهق شيټمًَح ٖمالٖمڇَم أيَّ

 طمدي٨م طمًـ, وًمف ؿمقاهد يّمح هب٤م. 

 واعمًح قمغم فم٤مهر اخلٗملم. 

َو٪َمْد َرَأْيڈُم »ىَم٤مَل:  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ أيب ـم٤مًم٥م  طمدي٨م قَمكِمٍّ وا٬مد٬مٿمؾ: 

ٿْمفِ -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َرُٟمقَل اهللَِّ  ُح ٣َمَٛم ٢َمڅمِهِر ُٙمٸمَّ ًَ , أظمرضمف أسمقداود, شَيټْم

 وهق صحٞمح. 

 الشرح: 
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 ذ٫مر اٚمٲمٽمػ هذه ا٬مٸمٹمرة ٬مٌٿمڅمن أ٘مٺمڅمم اٚمًح ٣مٛم اْلٸم٥م وٰمڅم ّم ٔمڅمِبڅم.

 . څمو٩مٹمپمٿمً  څموهل ٰمـ اٚمًڅمئؾ اٚمپمټمڇم ٣مٹمديً 

وم٢من أهؾ اًمٌدع خي٤مًمٗمقن أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م, ومٚمذًمؽ شمٕملم أٰمڅم ٣مٹمدًيڅم: 

 آقمت٘م٤مد هل٤م, واًمٕمٛمؾ هب٤م. 

 اىمد ُمًح قمغم ظمٗمٞمف طمًي -ؿصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم -اًمٜمٌلوم٢من وأٰمڅم ٩مٹمپمٿًمڅم: 

 . اوؾمٗمرً 

ويم٤من اعمًح قمغم اخلٗملم سمٕمد ٟمزول آي٦م اعم٤ميدة, وًمذًمؽ يم٤من يٗمرح 

  .-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٌداهلل  اعمحدصمقن سمًامع هذا احلدي٨م ُمـ ضمرير

ٕمقوځم وٰمًح ٣مٛم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -أن ا٬مٽمٌل»ومٗمل اًمّمحٞمحلم: 

 شٙمٸمٿمف
(1)

يم٤من سمٕمد ٟمزول ؾمقرة اعم٤ميدة,  -ريض اهلل قمٜمف-, ٕن إؾمالم ضمرير 

 سمٛمٕمٜمك أٟمف مل يٜمًخ. 

 څم: و يٱمٞمط ٬مٻمټمًح ٣مٛم اْلٸم٥م ذو١مً ✍

 أن يدظمؾ اخلٗملم قمغم ـمٝم٤مرة. إول: 

 -ٕمقوځم رٟمقل اهلل»ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ؿمٕم٦ٌم  يمام ذم طمدي٨م اعمٖمػمة

ٖمؿ أهقيڈم أن أڀمزع ٙمٸمٿمف ٪مڅمل د٣مپمَم ٩مڃمين أدٙمٻمتپمَم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

 ش١مڅمهرٕم٥م
(5)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

                                                           

 .(545), واإلمام مسلم يف صحيحو (054)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(544), واإلمام مسلم يف صحيحو (030)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 أن ٓ خيرج اًمتقىمٞم٧م ذم اعمًح. ا٬مثڅمين: 

ومٞمٙمقن اًمتقىمٞم٧م: يقم وًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ, أي أرسمٕم٦م وقمنميـ ؾم٤مقم٦م ُمـ سمداي٦م 

 اعمًح. 

وصمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ ًمٚمٛم٤ًمومر, يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, ودًمٞمٚمف ُم٤م ذيمر 

 اًمِمٞمخ ُمـ إطم٤مدي٨م.

أن اًمٓمٝم٤مرة سم٤معمًح قمٚمٞمٝم٤م شمٙمقن ُمـ طمدٍث أصٖمر: يمٜمقم أو ا٬مثڅم٬مډم:  

 هم٤ميط أو سمقل, أُم٤م اجلٜم٤مسم٦م ومال سمد ُمـ ٟمزقمٝمام. 

٫ُمٽمَّڅم ڀَمٺُمقُن َٰمَع رٟمقل »ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قم٤ًمل  حلدي٨م صٗمقن

َّٓ -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهلل څمٍم، إِ َٓ ڀَمٽمِْزَع ِٙمٸَمڅم٩َمٽمَڅم، َٖماَلَٖمڇَم َأيَّ ـْ ٩َمٿَمځْمُٰمُرڀَمڅم َأْن  ِٰم

ـْ ٨َمڅمئٍِط، َؤَمْقٍل، َوڀَمْقمٍ  ـْ ِٰم
 شَٗمٽمَڅمَٔمڇٍم، َو٬َمٺمِ

(1)
 أظمرضمف اًمؽمُمذي. 

أطمٙم٤مم اعمًح قمغم اجلقارب, واًمتل شمًٛمك ويدٙمؾ ّم أ٘مٺمڅمم اْلٸم٥م:  

سم٤مًمت٤ًمظملم, وشمًٛمك سم٤مًمنماسم٤مت, ومٝمذه هل٤م أطمٙم٤مم اخلٗملم ُمـ طمٞم٨م اعمًح إذا 

 أدظمٚم٧م ـم٤مهرشملم.

ٓؾمٞمام ًمٚمٛم٤ًمومر  -قمز وضمؾ -اهللواعمًح قمغم اخلٗملم يٕمتؼم رمحف ُمـ  

 ُٕمريـ: 

 أٟمف ىمد يتٕمذر قمٚمٞمف ٟمزع ظمٗمٞمف ذم يمؾ ُمرة.إول: 

                                                           

, وقال (163), وابن خزمية (54 - 50/ 1), والنسائي (63)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (5)
 . (232)الرتمذي: حسن صحيح, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
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ذم أي٤مم اًمؼمد ىمد يٚمٌس اإلٟم٤ًمن اجلقارب وُم٤م ذم سم٤مهب٤م ُمـ أضمؾ أن ا٬مثڅمين:  

 يًٚمؿ ُمـ سمرودة اجلق ومٞمٙمتٗمل سم٤معمًح قمٚمٞمٝمام.

٬َمْق »ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف-ومٗمل طمدي٨م قمكم  ويٺمقن اٚمًح ٣مٛم ٢مڅمهرُهڅم،

ـْ َأ٣ْماَلُه، َو٪َمْد  ِح ِٰم ًْ ػ  َأْو٦َم ٔمڅِمٚمَْ ْأِي ٬َمٺَمڅمَن َأْٟمٸَمُؾ اْْلُ ـُ ٔمڅِم٬مرَّ ي َرَأْيڈُم »٫َمڅمَن ا٬مد 

ٿْمفِ  -َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -َرُٟمقَل اهللِ  ُح ٣َمَٛم ٢َمڅمِهِر ُٙمٸمَّ ًَ  شَيټْم
(1)

أظمرضمف أسمق  

 داود.

ظمالوم٤م عم٤م  ٣مٻمٿمپمَم، وإذا ٫مڅمڀمڈم اْلٸمڅمف واجلقارب ِمر٪مڇم ٩مٿمجقز اٚمًح☜

 ذه٥م إًمٞمف سمٕمْمٝمؿ, سم٠مهن٤م إذا خترىم٧م ٓ ُيقز اعمًح قمٚمٞمٝم٤م. 

واًمّمحٞمح أن اخلٗم٤مف خمرىم٦م, واجلقارب ىمد شمتخرق, ومٞمٛمًح قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م 

 -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-سم٠مهن٤م ظمٗم٤مف, رضمح هذا ؿمٞمخ اإلؾمالم  ٤مأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذقمً 

 وهمػمه. 

 

 ٻم٥م؟ٔمٿمڅمن أُّيَم أ٩مٳمؾ: اٚمًح ٣مٛم اْلٸم٥م، أو ا٬مٷمًؾ ٬مٻمرٗم

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ:  

ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن إومْمؾ اعمًح قمغم اخلٗملم ًمٙمقٟمف: ؾمٜم٦م, ورظمّم٦م 

 وشمٞمًػم.

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (135)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
(634) . 
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 وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أن همًؾ اًمرضمٚملم أومْمؾ ًمٚمٛمِم٘م٦م. 

قمٜمدُم٤م : -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-ي٘مقل ًمٕم٤ميِم٦م-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلو

څم:  ٍؽ؟ ٩َمٹِمٿمَؾ هَلَ ًُ ، َوَأْصُدُر ٔمٽِمُ
ٺَم٥ْمِ ًُ ٪َمڅم٬َمڈْم: َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ، َيٲْمُدُر ا٬مٽمَّڅمُس ٔمٽِمُ

اڀْمَتٵمِِري، ٩َمڃمَِذا ١َمپُمْرِت، ٩َمڅمْٙمُرِٗمل إ٦َِم ا٬متَّٽمْٶِمٿمِؿ، ٩َمځَمِه٤م  ُٖمؿَّ اْئتٿِمٽمَڅم ٔمټَِمٺَمڅمِن ٫َمَذا، »

شَو٬َمٺمٽِمَّپَمڅم ٣َمَٛم ٪َمْدِر ڀَمٸَمٹَمتِِؽ َأْو ڀَمٲَمٌِِؽ 
(1)

 . 

واًمذي ئمٝمر أن اعمًح قمغم اخلٗملم عمخ٤مًمٗم٦م أهؾ اًمٌدع أومْمؾ, وإن يمٜم٧م 

ذم همػم ذًمؽ وم٤مًمٖمًؾ أومْمؾٮ ٕن إصؾ هق اًمٖمًؾ, واعمًح إٟمام هق رظمّم٦م 

 وومْمؾ.

ي٤م ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب! ٓ يٜمٗمٕمؽ ُم٤م يمت٧ٌم ًمؽ طمتك "٪مڅمل ٟمٸمٿمڅمن ا٬مثقري: 

ُمـ  ها. "شمرى اعمًح قمغم اخلٗملم دون ظمٚمٕمٝمام أقمدل قمٜمدك ُمـ همًؾ ىمدُمٞمؽ

 .أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ًمالًمٙم٤ميل

 

 (: 281/ 2٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ ّم زاد اٚمٶمڅمد )

َح  ًَ تِل قَمَٚمْٞمَٝم٤م ىَمَدَُم٤مُه, سَمْؾ إِْن يَم٤مَٟمَت٤م ذِم اخْلُػِّ َُم ـْ َيَتَٙمٚمهُػ ِوده طَم٤مًمِِف اًمه َومَلْ َيُٙم

ٌَِس اخْلُػه  ْ َيْٚم  َومَل
َؾ اًْمَ٘مَدَُملْمِ ًَ  هَم

ْ َيٜمِْزقْمُٝماَم, َوإِْن يَم٤مَٟمَت٤م َُمْٙمُِمقوَمَتلْمِ قَمَٚمْٞمِٝماَم َومَل

                                                           

 .(1511), واإلمام مسلم يف صحيحو (1454)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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َح قَمَٚمْٞمِف, َوَهَذا َأقْمَدُل  ًَ ِؾ,  ًمَِٞمْٛم ًْ ِح َواًْمَٖم ًْ ـَ اعمَْ وَْمَْمِؾ ُِم ْٕ ٠َمًَم٦ِم ا ًْ ىَْمَقاِل ذِم َُم ْٕ ا

 هاَأقْمَٚمُؿ.  اهللىَم٤مًَمُف ؿَمْٞمُخٜم٤َم, وَ 
٩مڃمن ٫مڅمن ٰمٹمٿمَم يټمًح ٣مٻمٿمپمَم يقٰمڅم و٬مٿمٻمڇم ويٌدأ ٕمق٪مٿمڈم اٚمًح ٰمـ ٔمدايڇم ✍ 

 اٚمًح.

ًمٌس ظمٗمٞمف سمٕمد ووقيف ًمٚمٛمٖمرب, صمؿ صغم سمذًمؽ  ًمق أن رضماًل  ومٛمثاًل 

اًمقوقء اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء, صمؿ ٟم٤مم وىم٤مم ًمّمالة اًمٗمجر ومٛمًح قمغم ظمٗمٞمف, وم٢من 

اعمًح حي٥ًم ُمـ اًمٗمجر, وإن يم٤من قمغم ؾمٗمر وم٢مٟمف يٛمًح قمٚمٞمٝمام صمالصم٦م أي٤مم 

 سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ.

 ٤مرضمؾ سمدأ اعمًح ذم احلي صمؿ ؾم٤مومرٮ وم٢مٟمف يٛمًح قمٚمٞمٝمام يقُمً ٰمًځم٬مڇم: 

سمتدأ اعمًح ُمـ اًمًٗمر وم٢مٟمف يٛمًح صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ إذا يم٤من وًمٞمٚم٦م, وإذا ا

 .اُم٤ًمومرً 

قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف, وضم٤مء ذم  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب سمٙمرة وا٬مد٬مٿمؾ:  

وضم٤مء قمـ قمدة ُمـ أصح٤مب  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ُمًٚمؿ قمـ قمكم

ُمٜمٝمؿ: ضمرير وضم٤مسمر وقمٌداهلل اسمـ قمٛمر, -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلسمـ قمٛمرو وهمػمهؿ ُمـ أصح٤مب  وقمٌداهلل

 ظمرضمٝم٤م احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم. 

 سمـ احل٤مرث. هق ٟمٗمٞمعش: ٣مـ أب ٔمٺمرة»٪مق٬مف: 
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رظمص ًمٚمٛم٤ًمومر إذا شمقو٠م وًمٌس -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل أن»٪مق٬مف: 

أن يٛمًح صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ, وًمٚمٛم٘مٞمؿ يقُم٤م  اظمٗمٞمف صمؿ أطمدث ووقءً 

 ش: وًمٞمٚم٦م

 دل قمغم أن اعمًح رظمّم٦م وًمٞمس سمٕمزيٛم٦م.

وهق طمدي٨م طمًـ, وًمف ؿمقاهد يّمح هب٤م ش: أٙمرٗمف أمـ ٰمڅمٗمف»٪مق٬مف: 

 وىمد شم٘مدُم٧م.

 أي قمغم أقمالمه٤م.ش: واٚمًح ٣مٛم ٢مڅمهر اْلٸم٥م»٪مق٬مف:  

وهق أسمق ش: -ريض اهلل ٣مٽمف-ٔمـ أب ١مڅم٬مچم  وا٬مد٬مٿمؾ: ٘مديډم ٣م٤م»٪مق٬مف: 

أيب شمراب, راسمع إيٛم٦م اعمٝمتديـ -وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلاحلًـ يمٜم٤مه 

, وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ -أمجٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ-واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ

 .سم٤مجلٜم٦م, ىمتؾ فمٚماًم, ىمتٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ ذم يقم قمٞمد اًمٗمٓمر

يټمًح ٣مٛم ٢مڅمهر -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-و٪مد رأيڈم رٟمقل اهلل»ف: ٪مق٬م

وًمٞمس إمم اًمرأي -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم  -اًمٜمٌلومٞمف أن احلج٦م ذم ومٕمؾ ش: ٙمٸمٿمف

 واهلقى واًمذوق.

سمـ إؿمٕم٨م ص٤مطم٥م اًمًٜمـ واحلدي٨م  ؾمٚمٞمامنش: أٙمرٗمف أٔمقداود: »٪مق٬مف 

 .-رمحف اهلل-صحٞمح, وهق خمرج ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ 
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ريض اهلل -طمدي٨م طمذيٗم٦م وِمڅم يدل ٣مٛم ٰم٧مو٣مٿمڇم اٚمًح ّم اْلي: ✍

ٔمڅمل ٪مڅمئَم ٖمؿ ٕمقوځم وٰمًح ٣مٛم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -رأيڈم ا٬مٽمٌل»: -قمٜمف

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شٙمٸمٿمف

ڀَمَتََم٠َمك، ٩َمځَمَٕمك  َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ َرَأْيُتٽمِل َأڀَمڅم َوا٬مٽمٌَِّلُّ »وّم ٬مٸمظ ٬مٻمٌخڅمري: 

ٌَْذُت ِٰمٽمُْف، ٩َمځَم٠َمڅمَر  ٌَڅمَل، ٩َمڅمڀْمَت ٌَڅم١َمڇَم ٪َمْقٍم َٙمٻْمَػ َ٘مڅمئٍِط، ٩َمٹَمڅمَم ٫َمََم َيٹُمقُم َأَ٘مُد٫ُمْؿ، ٩َم ُٟم

 شَٓمَّ ٩َمِجْئُتُف، ٩َمٹُمټْمڈُم ٣ِمٽمَْد ٣َمٹِمٌِِف َ٘متَّك ٩َمَرغَ إِ 
(1)

. 

 : (256/ 2)ّم ذح اْلديډم  -رْحف اهلل-٪مڅمل ا٬مٽمقوي 
. ٩َمٸِمٿمِف:  لْمِ ِح قَمغَم اخْلُٗمه ًْ ٤ٌَمُت اعمَْ  إصِْم

. َو٩مٿِمِف:  ِح ذِم احْلََيِ ًْ   هاضَمَقاُز اعمَْ

 : (127/ 2)و٪مڅمل أمـ ٣مٌد ا٬مٝم ّم آٟمتذ٫مڅمر 
ـْ َُم٤مًمٍِؽ صَماَلُث ِرَواَي٤مٍت ذِم  َٗمِر وَمُرِوَي قَم ًه ِح ذِم اًم ًْ َواظْمَتَٚمَػ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مُء ذِم اعمَْ

 َذًمَِؽ: 

َه٤م َٟمَٙم٤مَرًة إِْ٘مَداَهڅم:  َٗمِر َواحْلََيِ  -َوذِم َأؿَمدِّ ًه َح ذِم اًم ًْ  إِْٟمَٙم٤مُرُه اعمَْ

ِح ذِم احْلََيِ َوإسَِم٤مطَم َوا٬مثَّڅمڀمٿَِمڇُم:  ًْ َٗمرِ يَمَراِهَٞم٦ُم اعمَْ ًه  ُتُف ذِم اًم

َُْمَّم٤مِر َوا٬مثَّڅم٬مَِثڇُم:  ْٕ َٗمِر َواحْلََيِ َوقَمغَم َذًمَِؽ وُمَ٘مَٝم٤مُء ا ًه ِح ذِم اًم ًْ إسَِم٤مطَم٦ُم اعمَْ

ِق َواعمَْْٖمِرِب.  ٤مِم َواعمَْنْمِ َج٤مِز َواًْمِٕمَراِق َواًمِمه   هاسم٤ِمحْلِ
          

                                                           

 .(540), واإلمام مسلم يف صحيحو (552)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 حطضت ايصال٠ ٚمل جتز املا٤ فتُِٝدرايفكض٠ ايجا١ْٝ ٚايغتٕٛ: إسا 

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 إذا طميت اًمّمالة ومل دمد اعم٤مء ومتٞمٛمؿ.ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمڀمٿمڇم وا٬مًتقن: 

 إذا طميت اًمّمالة ومل دمد اعم٤مء ومتٞمٛمؿ.  -51

ُحقا : ﴿-ىمقًمف شمٕم٤ممم-وا٬مد٬مٿمؾ:  ًَ ًٌڅم ٩َمڅمْٰم ټُمقا َصٶِمٿمًدا ١َمٿم  ُدوا َٰمڅمًء ٩َمَتٿَمټمَّ
٩َمٻَمْؿ جَتِ

 . [٪اعم٤ميدة: ﴾ ]ٔمُِقُٗمقِهٺُمْؿ َوَأْيِديٺُمْؿ ِٰمٽمْفُ 

 واًمّمٕمٞمد هق شمراب إرض. 

َوُٗمٶِمٻَمڈْم »ىَم٤مَل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلطمدي٨م طُمَذْيَٗم٦َم َأنه وا٬مد٬مٿمؾ: 

ْ ڀَمِجِد اٚمَْڅمءَ  ِجًدا، َوُٗمٶِمٻَمڈْم ُٕمْرَٔمُتپَمڅم ٬َمٽمَڅم ١َمپُمقًرا، إَِذا مَل ًْ پَمڅم َٰم َْرُض ٫ُمٻمُّ ْٕ اه رو ش٬َمٽمَڅم ا

 ُمًٚمؿ. 

 الشرح: 

عم٤م ذيمر اعمّمٜمػ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمقوقء ٟم٤مؾم٥م أن يتٛمؿ سم٠مطمٙم٤مم 

 اًمتٞمٛمؿ.

: -قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللرمح٦م سم٤معمًٚمٛملم  -قمز وضمؾ -اهللواًمتٞمٛمؿ ذقمف 

ٻُمقا ﴿ ًِ اَلِة ٩َمڅم٨ْم ـَ آَٰمٽمُقا إَِذا ٪ُمټْمُتْؿ إ٦َِم ا٬مٲمَّ څم ا٬مَِّذي َ ُوُٗمقَهٺُمْؿ َوَأْيِدَيٺُمْؿ إ٦َِم َيڅم َأُّيُّ

ًٌڅم  ٥ٌَْمِ َوإِن ٫ُمٽمُتْؿ ُٗمٽمُ ُحقا ٔمُِرُءوِٟمٺُمْؿ َوَأْرُٗمٻَمٺُمْؿ إ٦َِم ا٬ْمٺَمٶْم ًَ اٚمََْرا٩مِِؼ َواْٰم

ُروا پمَّ  , أي سم٤معم٤مء. ﴾٩َمڅم١مَّ
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ُتؿُ ﴿ ًْ َٰم َٓ ـَ ا٬ْمٷَمڅمئِِط َأْو  ٽمٺُمؿ ٰم  ْرَى َأْو ٣َمَٛم َٟمٸَمٍر َأْو َٗمڅمَء َأَ٘مٌد ٰم   َوإِن ٫ُمٽمُتؿ ٰمَّ

ُحقا ٔمُِقُٗمقِهٺُمْؿ َوَأْيِديٺُمؿ  ًَ ًٌڅم ٩َمڅمْٰم ټُمقا َصٶِمٿمًدا ١َمٿم  ُدوا َٰمڅمًء ٩َمَتٿَمټمَّ
څمَء ٩َمٻَمْؿ جَتِ ًَ ا٬مٽم 

ٽمْفُ    ﴾.ٰم 

 ويٙمقن اًمتٞمٛمؿ ضسمف واطمدة قمغم إرض صمؿ يٛمًح اًمقضمف واًمٙمٗملم. 

 وإهيام ىمدم ضم٤مز طمٞم٨م ضم٤مءت اًمًٜم٦م سمٛمًح اًمٙمٗملم, صمؿ اًمقضمف, واًمٕمٙمس. 

 قضمف صمؿ اًمٙمٗملم.وضم٤مء اًم٘مرآن سمٛمًح اًم

يم٤من يٜمٗمخ ومٞمٝمام, وهذا اًمٜمٗمخ ًمٞمس -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوضم٤مء أن 

سمقاضم٥م, إٟمام هق إلزاًم٦م اًمؽماب, ًمٞمدل قمغم أن اًمتٞمٛمؿ إٟمام هق شمٕمٌد ًمٞمس اعمراد 

 سمف اًمتٕمٗمر سم٤مًمؽماب. 

يمام ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ي٤مه  وىمد أضمٜم٥م قمامر

ٌْڈُم ٩َمٻَمْؿ َأِٗمِد -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- ٣ََمَثٽمِل رٟمقل اهللب» ِّم َ٘مڅمَٗمڇٍم، ٩َمځَمْٗمٽمَ

ڇُم، ٩َمَذ٫َمْرُت َذ٬مَِؽ ٬مٻِمٽمٌَِّل   أمَّ ُغ ا٬مدَّ ٶِمٿمِد ٫َمََم ََتَرَّ ٨ْمڈُم ِّم ا٬مٲمَّ صغم اهلل -اٚمَڅمَء، ٩َمَتټَمرَّ

ِف َضْ »٩َمٹَمڅمَل:  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َب ٔمٺَِمٸم  ََم ٫َمڅمَن َيٺْمٸِمٿمَؽ َأْن َٕمٲْمٽمََع َهٺَمَذا، ٩َمَيَ َٔمڇًم إڀِمَّ

ِف،  ِف ٔمٱِِمََم٬مِِف َأْو ٢َمپْمَر ٠ِمََم٬مِِف ٔمٺَِمٸم  َح ِِبََِم ٢َمپْمَر ٫َمٸم  ًَ ٣َمَٛم إَْرِض، ُٖمؿَّ ڀَمٸَمٳَمپَمڅم، ُٖمؿَّ َٰم

َح ِِبََِم َوْٗمپَمفُ  ًَ  شُٖمؿَّ َٰم
(1)

. 

                                                           

 .(035), واإلمام مسلم يف صحيحو (044)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ؾمقاء ًمٚمجٜم٤مسم٦م أو ًمٚمحدث إصٖمر, وٟمقاىمْمف وا٬متٿمټمؿ را٩مٌع ٬مٻمحدث: ✍

 وضمقد اعم٤مء ُمع ُم٤م ي٠ميت ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء. 

 وَيقز ا٬متٿمټمؿ ّم ٘مڅم٬م٥م: 

 اًمٕمجز قمـ اؾمتخدام اعم٤مء عمرض وٟمحقه.إول: 

 قمقز اعم٤مء وىمٚمتف.ا٬مثڅمين: 

 ًمٚمقضمف واًمٙمٗملم وُم٤م ضم٤مء همػم ذًمؽ ومال يّمح.وا٬متٿمټمؿ ضٔمڇم: 

 وطمده اًمٙمٗملم, وُم٤م ضم٤مء أٟمف ُمًح إمم اعمروم٘ملم ومال يث٧ٌم. 

٪مٻمڈم  "هٌڇم ا٬مًالم ذح ٔمٻمقغ اٚمرام"و٪مد ذ٫مرت ٔمٶمض ذ٬مؽ ّم ٫متڅمب: 

 ٩مٿمف: 

ويٙمقن اًمتٞمٛمؿ ًمٚمقضمف واًمٙمٗملم وم٘مط, وقمٚمٞمف سمقب اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم 

لْمِ "صحٞمحف, وم٘م٤مل:  ِؿ ًمِْٚمَقضْمِف َواًمَٙمٗمه  . "سَم٤مُب اًمتهَٞمٛمُّ

َب »٩مٿمف: سمـ ي٤مه ريض اهلل قمٜمف  واؾمتدل سمحدي٨م قمامر َذا َوَضَ ٌَڇُم  -ِِبَ ٠ُمٶْم

ـْ  - څم ِٰم ٿْمفِ ٔمٿَِمَدْيِف إَْرَض، ُٖمؿَّ َأْدڀَمڅمُُهَ َح ِِبََِم َوْٗمپَمُف َو٫َمٸمَّ ًَ  .ش٩مٿِمِف، ُٖمؿَّ َٰم

٩َمٻَمْؿ جَتُِدوا َٰمڅمًء ﴿وهق فم٤مهر اًم٘مرآن, طمٞم٨م يَ٘مْقُل اهللهِ ؾمٌح٤مٟمف وشَمَٕم٤ممَم: 

ُحقا ٔمُِقُٗمقِهٺُمْؿ َوَأْيِديٺُمْؿ ِٰمٽمْفُ  ًَ ًٌڅم، ٩َمڅمْٰم ټُمقا َصٶِمٿمًدا ١َمٿم   .[٪اعم٤ميدة: ] ﴾٩َمَتٿَمټمَّ

ًٓ سمحدي٨م اسمـ قمٛمر  ٹم٥م،وٰمٽمپمؿ ٰمـ ذهچم إ٦م اٚمًح ٣مٛم اٚمر٩م -اؾمتدٓ

ا٬متٿمټمؿ ضٔمتڅمن ضٔمڇم ٬مٻمقٗمف وضٔمڇم ٬مٻمٿمديـ إ٦م »٩مٿمف: , و-ريض اهلل قمٜمٝمام
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, أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل, وهق وٕمٞمػ ٓ يث٧ٌم ُمرومققًم٤م, واًمراضمح ومٞمف شاٚمر٩مٹم٥م

 اًمقىمػ.

, ظمالف ُم٤م ذم هذه -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ ي٤مه  وُم٤م ضم٤مء قمـ قمامر

 اًمّمحٞمحلم.  اًمرواي٦م, وهق أصح ُمٜمٝم٤مٮ ٕٟمف ذم

سمٕمد أن ذيمر و٪مد ذ٫مره اإلٰمڅمم ا٬مٞمٰمذي رْحف اهلل ٫مَم ّم ٟمٽمٽمف ٘مٿمډم ٪مڅمل: 

رِ  ,  طمدي٨م قَمامه ـِ َي٤مِهٍ ؿَ  اهللَصٛمَّ َأنَّ ا٬مٽمٌَِّلَّ ": -ريض اهلل قمٜمٝمام-سْم  ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

٥ْمِ  ِؿ ٬مٻِْمَقْٗمِف َوا٬مٺَمٸمَّ  ."َأَٰمَرُه ٔمڅِم٬متَّٿَمټمُّ

٤ٌَمِب ٪مڅمل رْحف اهلل:  ٌه٤مٍس.َوذِم اًم ـِ قَم ـْ قَم٤مِيَِم٦َم, َواسْم قَم
(1)

 

ـْ هَمػْمِ َوضْمٍف. ٍر ُِم ـْ قَمامه ـٌ َصِحٞمٌح, َوىَمْد ُرِوَي قَم ًَ ٍر طَمِدي٨ٌم طَم  طَمِدي٨ُم قَمامه

ِلِّ  ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌه ـْ َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ ُِم قَمَٚمْٞمِف  اهللَصغمه َوُهَق ىَمْقُل هَمػْمِ َواطِمٍد ُِم

ـَ اًمته٤مسمِِٕملَم, ُِمٜمُْٝمْؿ:  َوؾَمٚمهؿَ  ٌه٤مٍس, َوهَمػْمِ َواطِمٍد ُِم ـُ قَم ٌر, َواسْم , َوقَمامه ُِمٜمُْٝمْؿ: قَمكِم 

. لْمِ سَم٦ٌم ًمِْٚمَقضْمِف َواًمَٙمٗمه ُؿ َضْ , َوقَمَٓم٤مٌء, َوَُمْٙمُحقٌل ىَم٤مًُمقا: اًمتهَٞمٛمُّ ْٕمٌِلُّ  اًمِمه

 َوسمِِف َيُ٘مقُل َأمْحَُد, َوإؾِْمَح٤مُق.

ـُ قُمَٛمَر, َوضَم٤مسمٌِر, وىَم٤مَل سمَ ٖمؿ ٪مڅمل رْحف اهلل:  ْٕمُض َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ ُِمٜمُْٝمْؿ: اسْم

. ـِ إمَِم اعمِْْروَمَ٘ملْمِ سَم٦ٌم ًمِْٚمَٞمَدْي سَم٦ٌم ًمِْٚمَقضْمِف, َوَضْ ُؿ َضْ ـُ ىَم٤مًُمقا: اًمتهَٞمٛمُّ ًَ  َوإسِْمَراِهٞمُؿ, َواحَل

. ٤مومِِٕملُّ ٤ٌَمَرِك, َواًمِمه ـُ اعمُْ  َوسمِِف َيُ٘مقُل ؾُمْٗمَٞم٤مُن, َوَُم٤مًمٌِؽ, َواسْم

                                                           

 .(144)الرتمذي  (1)
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ُف ىَم٤مَل: َوىَمْد  ِؿ َأٟمه ٍر ذِم اًمتهَٞمٛمُّ ـْ قَمامه ـْ »ُرِوَي َهَذا احلَِدي٨ُم قَم لْمِ ُِم ًمِْٚمَقضْمِف َواًمَٙمٗمه

 .شهَمػْمِ َوضْمفٍ 

ُف ىَم٤مَل:  ٍر ريض اهلل قمٜمف َأٟمه ـْ قَمامه ِلِّ »َوىَمْد ُرِوَي قَم ْٛمٜم٤َم َُمَع اًمٜمٌه  اهللَصغمه شَمَٞمٛمه

 .شسَم٤مطِ إمَِم اعمَْٜم٤َميم٥ِِم َوأ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ 

ِلِّ  ـِ اًمٜمٌه ٍر, قَم َػ سَمْٕمُض َأْهِؾ اًمِٕمْٚمِؿ طَمِدي٨َم قَمامه  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه وَمَْمٕمه

لْمِ عَمه٤م ُرِوَي قَمٜمُْف طَمِدي٨ُم اعمَْٜم٤َميم٥ِِم َوأسَم٤مِط. ِؿ ًمِْٚمَقضْمِف َواًمَٙمٗمه  ذِم اًمتهَٞمٛمُّ

ـُ إِْٔمَراِهٿمَؿ:  ٪َمڅمَل إِْٟمَحڅمُق  لْمِ ُهَق ْٔم ِؿ ًمِْٚمَقضْمِف َواًمَٙمٗمه ٍر ذِم اًمتهَٞمٛمُّ طَمِدي٨ُم قَمامه

ٍر ريض اهلل قمٜمف:  ِلِّ »طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح, َوطَمِدي٨ُم قَمامه ْٛمٜم٤َم َُمَع اًمٜمٌه  اهللَصغمه شَمَٞمٛمه

, ًَمْٞمَس ُهَق سمُِٛمَخ٤مًمٍِػ حِلَِدي٨ِم اًمَقضْمِف شإمَِم اعْمَٜم٤َميم٥ِِم َوأسَم٤مطِ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ 

ِله َواًمٙمَ  ْ َيْذيُمْر َأنه اًمٜمٌه ًرا مَل , َٕنه قَمامه
لْمِ َأَُمَرُهْؿ سمَِذًمَِؽ,  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه ٗمه

ِله  اَم ىَم٤مَل: وَمَٕمْٚمٜم٤َم يَمَذا َويَمَذا, وَمَٚمامه ؾَم٠َمَل اًمٜمٌه َأَُمَرُه سم٤ِمًمَقضْمِف  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه َوإِٟمه

 . لْمِ   هاَواًمَٙمٗمه

  .أي صالة يم٤مٟم٧مش: إذا ٘ميت ا٬مٲمالة: »٪مق٬مف

 دًمٞمؾ قمغم أن اإلٟم٤ًمن يتٓمٚم٥م اعم٤مء ويٌح٨م قمٜمف. ش: ومل جتد اٚمڅمء»٪مق٬مف: 

ټُمقا: ﴿-ىمقًمف شمٕم٤ممم-وا٬مد٬مٿمؾ: ش: ٩متٿمټمؿ»٪مق٬مف:  ُدوا َٰمڅمًء ٩َمَتٿَمټمَّ
أي ﴾: ٩َمٻَمْؿ جَتِ

 واضمٌٙمؿ اًمقوقء وم٢من مل دمدوا اعم٤مء ومتٞمٛمٛمقا قمغم اًمقصػ اعمذيمقر.
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هؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن صالة اجلٜم٤مزة ٓ يِمؽمط هل٤م اًمقوقء وىمد ذه٥م سمٕمض أ

وهذا ظمالف ىمقل اجلامهػم وإن ظمٌم ومقاهت٤م أن يتٞمٛمؿ, واًمّمحٞمح أهن٤م صالة 

 يٚمزم هل٤م اًمٓمٝم٤مرة يمٖمػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات.

ټُمقا»٪مق٬مف:   أي أىمّمدوا سمٛمًح اًمقضمف واًمٙمٗملم. ش: ٩َمَتٿَمټمَّ

ًٌڅم»٪مق٬مف:  وىمد اظمتٚمػ  أي ُم٤م صٕمد قمغم وضمف إرض,ش: َصٶِمٿمًدا ١َمٿم 

 اًمٕمٚمامء ذم اًمّمٕمٞمد: 

إمم أن اًمّمٕمٞمد ُم٘مٞمد سم٤مًمؽماب, وٓ ُُيزئ اًمتٞمٛمؿ ٩مذهچم ا٬مٱمڅم٩مٶمل وأْحد: 

ٻْمٽمَڅم ٣َمَٛم ا٬مٽمَّڅمِس ٔمَِثاَلٍث: ... »: -ريض اهلل قمٜمف-إٓ قمٚمٞمف, حلدي٨م طمذيٗم٦م  ٩ُمٳم 

 شٖمؿ ٪مڅمل: َوُٗمٶِمٻَمڈْم ُٕمْرَٔمُتپَمڅم ٬َمٽمَڅم ١َمپُمقًرا، إَِذا مَلْ ڀَمِجِد اٚمَْڅمءَ 
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

إمم أن اًمّمٕمٞمد يمؾ ُم٤م صٕمد قمغم إرض ُمـ وذهچم ٰمڅم٬مؽ وأٔمق ٘مٽمٿمٸمڇم: 

ؿمجر أو طمجر أو شمراب أو رُمؾ أو همػم ذًمؽ ورضمحف اًمِمٜم٘مٞمٓمل ومجع ُمٜمٝمؿ 

ًٌڅم﴿اًم٘مرـمٌل واًمّمٜمٕم٤مين وهق فم٤مهر اًم٘مرآن:  ټُمقا َصٶِمٿمًدا ١َمٿم   .﴾٩َمَتٿَمټمَّ

 

 : (125/ 4)٪مڅمل ا٬مٹمر١مٌل ّم ٕمٸمًٜمه 
ٶِمٿمُد:  ـُ ا٬مٲمَّ , ىَم٤مًَمُف اخْلَٚمِٞمُؾ َواسْم ـْ ْ َيُٙم َْرِض يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف شُمَراٌب َأْو مَل ْٕ َوضْمُف ا

٤مُج.  ضمه قَْمَرايِبِّ َواًمزه ْٕ  ا

                                                           

 . (255)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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څمُج:  ٗمَّ   هآَ َأقْمَٚمُؿ ومِٞمِف ظِماَلوًم٤م سَملْمَ َأْهِؾ اًمٚمَُّٖم٦ِم. ٪َمڅمَل ا٬مزَّ

 يمؾ ُم٤م صٕمد قمغم وضمف إرض. وا٬مٲمٶمٿمد: 

ومٝمذا قمغم  شوٕمرٔمتپمڅم ٬مٽمڅم ١مپمقر» -ريض اهلل قمٜمف-أُم٤م طمدي٨م طمذيٗم٦م 

طملم ظمرج إمم شمٌقك مل يٙمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلاًمٖم٤مًم٥م, وإٓ وم٢من 

صغم اهلل  -اًمٜمٌلصمٛم٧م شمراب, وإٟمام هل اًمرُم٤مل ووم٘مدوا اعم٤مء طمتك أهنؿ أشمقا 

وضم٤مءت اًمؼميم٦م وُمع ذًمؽ يم٤مٟمقا  -قمز وضمؾ -اهللسم٤مجلٗمٜم٦م ودقم٤م -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 يتٞمٛمٛمقن.

سمؾ إذا شمٞمٛمؿ ومل ي٘مع  ٬متٿمټمؿ ا٬مقا٘مد ٣مدة صٻمقات،وَيقز أن يٲم٤م ٔمڅم☜

ُمٜمف احلدث صكم سمذًمؽ اًمتٞمٛمؿ ُم٤م ؿم٤مء ُمـ ومرٍض أو ٟمٗمٍؾ, قمغم اًمّمحٞمح ُمـ 

 أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ.

وهذا ُيقز ذم طم٤مًم٦م  وذهچم ٔمٶمٳمپمؿ إ٦م اجلټمع ٔم٥م ا٬متٿمټمؿ وا٬مقوقء، ✍

قمـ اؾمتخدام اعم٤مء ًمٚمٖمًؾ  اواطمدة وهل: طم٤مًم٦م اجلٜم٤مسم٦م يم٠من يٙمقن قم٤مضمزً 

وًمٙمٜمف همػم قم٤مضمز قمـ اؾمتخداُمف ًمٚمقوقء ومٜم٘مقل شمٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٤مسم٦م وشمقو٠م عم٤م 

 اؾمتٓمٕم٧م.

وأُم٤م إذا يم٤من ومٞمف ضمراطمف أو ٟمحق ذًمؽ وم٘مد ذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء إمم أٟمف 

 يتٞمٛمؿ إمم ُم٤م حت٧م اجل٤ٌمير واًمت٤ًمظملم ويتقو٠م عم٤م اؾمتٓم٤مع 
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أٟمف يتقو٠م ُم٤م اؾمتٓم٤مع وٓ يٚمزُمف اًمتٞمٛمؿ وهذا اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ وا٬مٲمحٿمح: 

 , وهق ىمقل ُمٙمحقل ُمـ اعمت٘مدُملم. -رمحف اهلل-ُم٘مٌؾ 

ُحقا ٔمُِقُٗمقِهٺُمْؿ َوَأْيِديٺُمْؿ ِٰمٽمْفُ »٪مق٬مف:  ًَ : واًمؽمشمٞم٥م ًمٞمس سمنمط وم٢من ش٩َمڅمْٰم

ىمدُم٧م اًمٞمديـ ضم٤مز وإن ىمدُم٧م اًمقضمف ضم٤مزا ويمٚمف ىمد ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م واًمًٜم٦م 

ًمٚم٘مرآن, وذم هذا دًمٞمؾ قمغم قمدم شمٕملم اعمروم٘ملم, وم٢من اًمٞمد إذا أـمٚم٘م٧م ُمٗمنة 

 .يم٤من اعمراد هب٤م اًمٙمػ

: هذا ىمقل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ وىمقل شهق شمراب إرضش: وا٬مٲمٶمٿمد»٪مق٬مف:  

 همػمهؿ هق يمؾ ُم٤م صٕمد قمغم إرض, يمام شم٘مدم. 

صغم اهلل  -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م طمذيٗم٦م : شوا٬مد٬مٿمؾ»٪مق٬مف: 

, شوٗمٶمٻمڈم ٬مٽمڅم إرض ٫مٻمپمڅم ٰمًجدا و١مپمقرا: »٤ملىم-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(1)

 . 

صغم اهلل -حمٛمدأي صػمت زم إرض يمٚمٝم٤م ُمًجدا وهذا ظمّمٞمّم٦م سم٠مُم٦م 

ريض -يّمٚمقن طمٞم٨م أدريمتٝمؿ اًمّمالة, وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 شإرض ٫مٻمپمڅم ٰمًجد إٓ اٚمٹمٝمة واْلَمم: »-اهلل قمٜمف
(5)

, سمٞمٜمام اًمٞمٝمقد 

 يّمٚمقا ذم اًمٌٞمعه واًمٙمٜم٤ميس.واًمٜمّم٤مرى يم٤من قمٚمٞمٝمؿ أن 

                                                           

, من حديث جابر ابن (251), واإلمام مسلم يف صحيحو (002)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .رضي اهلل عنهماعبد اهلل 

, واإلمام ابن ماجو يف سننو (014), واإلمام الرتمذي يف سننو (465)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)
 .(053) برقم , وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل(442)
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أي يتٓمٝمر سمف واعمراد سم٤مًمتٓمٝمر هٜم٤م رومع ش: وٗمٶمٻمڈم ٕمرٔمتپمڅم ٬مٽمڅم ١مپمقرا»٪مق٬مف:  

 احلدث إذا مل ٟمجد اعم٤مء أو قمجز قمـ اؾمتخداُمف.

 ٰمًځم٬مڇم ٩مڅم٪مد ا٬مٴمپمقريـ: 

أو  اوشمتّمقر قمغم اًم٘مقل أن اًمتٞمٛمؿ ٓ ُيقز إٓ قمغم اًمؽماب, أو يم٤من ُم٘مٞمدً 

 ًٓ أو  ٤مقمـ اًمقوقء واًمتٞمٛمؿ, ومٚمق طميت اًمّمالة ُمًجقٟمً  اقم٤مضمزً  ُمِمٚمق

ًمٞمس ًمديف ُم٤مء أو شمراب صغم سمٖمػم ـمٝمقر, وصالشمف صحٞمح٦م, يمام  ٤مُمريًْم 

 ىمٌؾ ومرض اًمتٞمٛمؿ.  ريض اهلل قمٜمٝمؿصغم اًمّمح٤مسم٦م 

وأُم٤م وم٤مىمد اًمٓمٝمقريـ ومرواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م (: 26/ 2وّم ا٬مٶمرف ا٬مٱمذي )

ءة, ىم٤مل ُم٤مًمؽ: ٓ يّمكم أن, إٟمف يتِمٌف سم٤معمّمٚملم, أي يريمع ويًجد سمال ىمرا

وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: يّمكم أن, وٓ ي٘ميض, وًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م وضمقه أرسمٕم٦م, 

أطمده٤م: اًم٘مْم٤مء وم٘مط, وصم٤مٟمٞمٝم٤م: إداء وم٘مط, وصم٤مًمثٝم٤م: إداء ذم احل٤مل صمؿ 

 ها .اًم٘مْم٤مء سمٕمده, وراسمٕمٝم٤م: وضمقب إداء واؾمتح٤ٌمب اًم٘مْم٤مء
واًمّمحٞمح أٟمف ٓ يٚمزُمف اًم٘مْم٤مء, سمؾ يٙمتٗمل سمام صغم, ٕٟمف ومٕمؾ اعمًتٓم٤مع, 

 .[٪٥]اًمتٖم٤مسمـ:  ﴾٩َمڅمٕمَّٹُمقا اهللََّ َٰمڅم اْٟمَتٴَمٶْمُتؿْ ﴿واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: 

 -واهلل اعمقومؼ-
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 رايفكض٠ ايجايج١ ٚايغتٕٛ: بعز ايفضاغ َٔ ايٛض٤ٛد

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

 سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمقوقء.ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅم٬مثڇم وا٬مًتقن: 

أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل, وأن حمٛمدا ٩مڃمذا ٩مر٨مڈم ٰمـ ووقءك ٕمٹمقل:  -52

 قمٌده ورؾمقًمف.

ىم٤مل رؾمقل ىَم٤مَل:  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اخلٓم٤مب  طمدي٨م قمٛمروا٬مد٬مٿمؾ: 

ٌُِغ ا٬ْمُقُوقَء، ُٖمؿَّ : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل ًْ ځُم، ٩َمٿُم ـْ َأَ٘مٍد َيَتَقوَّ َٰمڅم ِٰمٽمْٺُمْؿ ِٰم

 َّٓ َٓ إ٬َِمَف إِ َّٓ ٩ُمتَِحڈْم ٬َمُف َأْٔمَقاُب  اهللَيٹُمقُل: َأ٠ْمپَمُد َأْن  ٌُْدُه َوَرُٟمق٬ُمُف، إِ ًدا ٣َم وَأنَّ ُُمَټمَّ

َڅم ٠َمڅمءَ  ـْ َأُّي  ٽمَّڇِم َيْدُٙمُؾ ِٰم ٚمٌِؿ.  شاجْلَ ًْ  رواه ُُم

 الشرح: 

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من اًمذيمر اعمنموع سمٕمد اًمقوقء, وهق ذيمر 

وهل أومْمؾ يمٚمٛم٦م قمغم  (,أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل)قمٔمٞمؿ شمْمٛمـ اًمِمٝم٤مدة: 

 أومْمؾ ُمِمٝمقد, أؿمٝمد ُأىمر واقمؽمف وأقمٚمؿ.

 .-قمز وضمؾ -اهللٓ ُمٕمٌقد سمحٍؼ إٓ ش: أڀمف ٓ إ٬مف»٪مق٬مف: 

 اًمرؾمقل اًمٜمٌل إُمل. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-حمٛمدش: وأن ُمټمًدا»٪مق٬مف: 
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قمٌد اهلل وهذا رد قمغم اًمّمقومٞم٦م واًمٖمالة اًمذيـ رومٕمقا ش: ٣مٌده»٪مق٬مف: 

ومقق ُمرشمٌتف, ورسمام دقمقه ورضمقه ُمـ دون اهلل قمز وضمؾ أو ُمع ط رؾمقل اهلل 

 .اهلل قمز وضمؾ

رد قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م, اًمذي يزقمٛمقن أن حمٛمدًا رضمؾ ش: ورٟمق٬مف»٪مق٬مف: 

 .ع سمٕم٘مٚمف أن ُيٛمع اًمٜم٤مس قمغم ختٞمالت وٟمحقه٤مقمٔمٞمؿ اؾمتٓم٤م

ريض اهلل -هق أسمق طمٗمص ش: ٔمـ اْلٴمڅمب وا٬مد٬مٿمؾ: ٘مديډم ٣مټمر»٪مق٬مف:  

 . -قمٜمف

 : شأٙمرٗمف ٰمًٻمؿ»٪مق٬مف: 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلسمـ قم٤مُمر ضم٤مء ومقضمد  وهق أن قم٘م٦ٌمٚفٝ٘ قص١: 

ځُم : »حيدث اًمٜم٤مس ي٘مقل-وؾمٚمؿ ـْ َأَ٘مٍد َيَتَقوَّ ـُ ا٬ْمُقُوقَء، ُٖمؿَّ َٰمڅم ِٰمٽمْٺُمْؿ ِٰم
ًِ ٩َمٿُمْح

َّٓ ٪َمْد َأْوَٗمچَم  ، ُيٹْمٌُِؾ ٣َمٻَمٿْمپِمََم ٔمٹَِمٻْمٌِِف َوَوْٗمپِمِف، إِ ٫َمُع َر٫ْمٶَمَت٥ْمِ ، ٩َمٹُمٻْمڈُم: َٔمٍخ شَيٹُمقُم ٩َمَٜمْ

ٌَڇُم، َأْٗمَقُد ِٰمٽمْپَمڅم، ٌْٻَمپَمڅم: َيڅم ٣ُمٹْم ـْ َٔم٥ْمِ َيَديَّ ا٬مَّتِل ٪َم  َٔمٍخ، َٰمڅم َأْٗمَقَد َهِذِه، ٩َمٹَمڅمَل َرُٗمٌؾ ِٰم

ُف ٪َمڅمَل  ٩َمٽمَٵَمْرُت ٩َمڃمَِذا ُهَق ٣ُمټَمرُ  ٴمَّڅمِب، ٩َمٹُمٻْمڈُم: َٰمڅم ِهَل َيڅم َأَٔمڅم َ٘مٸْمٍص؟ ٪َمڅمَل: إڀِمَّ ـُ اْْلَ ْٔم

ٌَْؾ َأْن جَتِلَء:  ـُ ا٬ْمُقُوقَء، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل  "آڀمٸًِمڅم ٪َم
ًِ ځُم ٩َمٿُمْح ـْ َأَ٘مٍد َيَتَقوَّ َٰمڅم ِٰمٽمْٺُمْؿ ِٰم

ـْ ُوُوقئِِف: َأ٠ْمپَمُد َأنْ  َّٓ  ِ٘م٥َم َيٸْمُرُغ ِٰم يَؽ ٬َمُف، َوَأنَّ  اهللَٓ إ٬َِمَف إِ َٓ َذِ َوْ٘مَدُه 
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څم     َ ـْ َأُّي  ٽمَّڇِم ا٬مثَََّمڀمٿَِمڇُم، َيْدُٙمُؾ ِٰم َّٓ ٩ُمتَِحڈْم ٬َمُف َأْٔمَقاُب اجْلَ
ٌُْدُه َوَرُٟمق٬ُمُف، إِ ًدا ٣َم ُُمَټمَّ

 ش٠َمڅمءَ 
(1)

. 

 -اهللىم٤مل إصم٤ٌمت أن أسمقاب اجلٜم٦م صمامٟمٞم٦م سمخالف اًمٜم٤مر وم٠مسمقاهب٤م ؾمٌٕم٦م و٩مٿمف: 

احلجر: ﴾ ]هَلڅم َٟمٌٶَمڇُم َأٔمقاٍب ٬مٺُِمؾ  ٔمڅمٍب ِٰمٽمپُمؿ ُٗمزٌء َٰمٹمًقمٌ : ﴿-قمز وضمؾ

٨٨.]  

يم٤ٌمب ٔمٶمض أٔمقاب اجلٽمڇم: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -و٪مد ٟمټمك ا٬مٽمٌل ☜

ريض اهلل -اًمري٤من واًمّمالة واجلٝم٤مد ويدقمك ُمـ مجٞمع هذه إسمقاب أسمق سمٙمر

 .-قمٜمف

ـْ ٕمٻِْمَؽ ٔمځَِمِب َأڀْمڈَم : »وم٘مد ضم٤مء أٟمف ىم٤مل  ـْ ُد٣ِمَل ِٰم ل َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ َٰمڅم ٣َمَٛم َٰم َوُأٰم 

پَمڅم، ٪َمڅمَل  ـْ ٕمٻِْمَؽ إَْٔمَقاِب ٫ُمٻم  وَرٍة، ٩َمپَمْؾ ُيْد٣َمك َأَ٘مٌد ِٰم ـْ َضُ ڀَمٶَمْؿ : »إَْٔمَقاِب ِٰم

 شَوَأْرُٗمق َأْن َٕمٺُمقَن ِٰمٽمْپُمؿْ 
(5)

 . 

واٗمٶمٻمٽمل ٰمـ ا٬مٻمپمؿ اٗمٶمٻمٽمل ٰمـ ا٬متقأم٥م، : »قمٜمد اًمؽمُمذي زي٤مدةٕمٽمٌٿمف: 

سمـ حمٛمد ؿمٞمخ  سمـ حمٛمد وهل رواي٦م ؿم٤مذه, ؿمذ هب٤م ضمٕمٗمر شاٚمتٴمپمريـ

 واهلل اعمقومؼ. (٦٨٥/ ٥) شٟمت٤مي٩م إومٙم٤مر»اًمؽمُمذي, يمام ىم٤مًمف احل٤مومظ ذم 

          

                                                           

 .(504)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
, من حديث أيب (1354), واإلمام مسلم يف صحيحو (1564)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)

 .رضي اهلل عنوىريرة 
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 رايفكض٠ ايضابع١ ٚايغتٕٛ: بٝإ ْٛاقض ايٛض٤ٛد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 سمٞم٤من ٟمقاىمض اًمقوقءا٬مٸمٹمرة ا٬مرأمٶمڇم وا٬مًتقن: 

 ڀمقا٪مض ا٬مقوقء:  -53

 ــ اْلڅمرج ٰمـ ا٬مٹمٌؾ وا٬مدٔمر. 2

ـْ َأْ٘مَدَث : »-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م َأيَب ُهَرْيَرَة وا٬مد٬مٿمؾ:  ٌَُؾ َصاَلُة َٰم َٓ ُٕمٹْم

ځمَ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. شَ٘متَّك َيَتَقوَّ

 ــ ا٬مٽمقم اٚمًتٷمرق واجلٽمڅمٔمڇم. 2و1 

٤مٍل  طمدي٨م َصْٗمَقانَ وا٬مد٬مٿمؾ:  ًه ـِ قَم ٫َمڅمَن رٟمقل : »ىَم٤مَل  -اهلل قمٜمف ريض-سْم

څمٍم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهلل َيځْمُٰمُرڀَمڅم إَِذا ٫ُمٽمَّڅم َٟمٸْمًرا َأْن ٓ ڀَمٽمِْزَع ِٙمٸَمڅم٩َمٽمَڅم َٖماَلَٖمڇَم َأيَّ

ـْ ٨َمڅمئٍِط َؤَمْقٍل َوڀَمْقمٍ  ـْ ِٰم
ـْ َٗمٽمَڅمَٔمڇٍم، َو٬َمٺمِ َّٓ ِٰم َـّ إِ , شَو٬َمٿَمڅم٬مٿَِمپُم ُِمِذيُّ ْ , َأظْمَرضَمُف اًمؽمِّ

 وهق طمدي٨م طمًـ.

ـَ َُم٤مًمٍِؽ  حلدي٨م َأَٟمَس  وڀمقم إڀمٌٿمڅمء ٬مٿمس ٔمٽمڅم٪مض ٬مقوقئپمؿ،  ريض اهلل -سْم

: ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح َأنه  -قمٜمف

وهذه ظمّمقصٞم٦م هلؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة  شإڀَْمٌٿَِمڅمُء َٕمٽمَڅمُم َأ٣ْمٿُمٽمُپُمْؿ َوَٓ َٕمٽمَڅمُم ٪ُمٻُمقُِبُؿْ »

 واًمًالم.
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 ــ ٰمس ا٬مذ٫مر. 3

ُة سمِٜم٧ُْم َصْٗمَقاَن وا٬مد٬مٿمؾ:  صغم اهلل  -اًمٜمٌلَأنه  قَمٜمُْٝم٤م اهللَريِضَ طمدي٨م سُمْنَ

ځمَ م: »ىَم٤مَل -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , ش َْن َٰمسَّ َذ٫َمَرُه ٩َماَل ُيٲَمؾ  َ٘متَّك َيَتَقوَّ ُِمِذيُّ ْ . َأظْمَرضَمُف اًمؽمِّ

 وهق طمدي٨م طمًـ, وصحٞمح سمِمقاهده. 

َأنه  -اهلل قمٜمٝمامريض -سمـ قمٛمرو  قمٜمد أمحد وهمػمه ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل

ََم : »ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ځْم، َوَأيُّ ََم َرُٗمٍؾ َٰمسَّ َذ٫َمَرُه ٩َمٻْمٿَمَتَقوَّ َأيُّ

ځمْ  ڈْم ٩َمْرَٗمپَمڅم ٩َمٻْمَتَتَقوَّ ًَّ  .شاْٰمَرَأٍة َٰم

 ــ أ٫مؾ ْلؿ اإلٔمؾ. 4

ـِ ؾَمُٛمَرَة  طمدي٨م ضَم٤مسمِرِ وا٬مد٬مٿمؾ:   َرؾُمقَل َأنه َرضُماًل ؾَم٠َمَل  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ٔمِِؾ ٪َمڅمَل »: وَمَ٘م٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهللهِ  قِم اإْلِ ـْ ُْلُ ځُم ِٰم  شڀَمٶَمؿْ : »َأڀَمَتَقوَّ

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.

صح ذم هذا اًم٤ٌمب ٔمـ رهقيف:  ٔمـ ٘مٽمٌؾ وإٟمحڅمق ٪مڅمل اإلٰمڅمٰمڅمن أْحد

ريض اهلل -سمـ قم٤مزب  سمـ ؾمٛمرة, وطمدي٨م اًمؼماء طمديث٤من, طمدي٨م ضم٤مسمر

 .-قمٜمٝمام

 ــ ا٬مردة، وهل ڀمڅم٪مٳمڇم ٬مٻمقوقء و٬مإلٟمالم. 5 

يََمِن ٩َمٹَمْد َ٘مٌَِط ٣َمټَمٻُمفُ : ﴿-شمٕم٤ممماهلل -ىمقل وا٬مد٬مٿمؾ:  ـْ َيٺْمٸُمْر ٔمڅِمإْلِ ﴾ َوَٰم

 .[٩اعم٤ميدة: ]
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سمجٜمقن أو إهمامء أو ؾمٙمر وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ُمـ إدوي٦م اعمزيٚم٦م ــ زوال ا٬مٶمٹمؾ: 6 

 ًمٚمٕم٘مؾ, أمجع اًمٕمٚمامء أن اًمقوقء يٜمت٘مض سمذًمؽ.

 الشرح: 

 ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ٟمقاىمض اًمقوقء اًمتل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م إدًم٦م. 

 و٪مد ڀمٵمټمپمڅم ٔمٶمٳمپمؿ ٔمٹمق٬مف: 

 ا٬مد٬مٿمؾؾمٌع أشم٧م يدقمٛمٝم٤م  ٟمقاىمض اًمقوقء ي٤م ظمٚمٞمؾ 

 وظمـ٤مرج ُمـ دسمر أو ىمٌـؾ  اًمردة وأيمؾ حلـؿ اإلسمــؾ

 زوال قم٘مؾ هذه اإلص٤مسم٦م ٟمقم وُمس اًمٗمرج واجلٜم٤مسم٦م 

 .وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء أيمثر ُمـ هذه اًمٜمقاىمض اؾمتدًٓٓ سم٤مًم٘مٞم٤مس وٟمحقه

ُمس اعمرأة أي اعمس اعمٓمٚمؼ, واًمّمحٞمح أن وٗمٶمٻمقا ٰمـ ڀمقا٪مض ا٬مقوقء:  

څمءَ ﴿: -قمز وضمؾ -اهللاعمراد سم٘مقل  ًَ ُتُؿ ا٬مٽم  ًْ َٰم َٓ اجلامع  [٨٧اًمٜم٤ًمء: ] ﴾ َأْو 

 .-ٜمفريض اهلل قم-يمام هق شمٗمًػم اسمـ قم٤ٌمس 

ٌََّؾ )أي ا٬مٽمٌل : »ريض اهلل قمٜمٝم٤موذم طمدي٨م قم٤ميِم٦م  ِف، ُٖمؿَّ ط٪َم
څمئِ ًَ
( َٔمٶْمَض ڀمِ

ځْم  اَلِة، َومَلْ َيَتَقوَّ َّٓ َأڀْمڈِم؟ ٪َمڅمَل:  "َٙمَرَج إ٦َِم ا٬مٲمَّ ـْ ِهَل إِ څم: َٰم ٪َمڅمَل ٣ُمْرَوُة: ٪ُمٻْمڈُم هَلَ

 ش٩َمٳَمِحٺَمڈْم 
(1)

. 

 

                                                           

 , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي. (53)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
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 وٗمٶمٻمقا ٰمـ ڀمقا٪مض ا٬مقوقء ا٬مٹملء. 

ځمَ -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َرُٟمقَل اهللَِّ َأنَّ : »حلدي٨م , أظمرضمف ش٪َمڅمَء، ٩َمَتَقوَّ

, واحلدي٨م ًمٞمس سمٍميح ذم -ريض اهلل قمٜمف-اًمؽمُمذي قمـ أيب اًمدرداء 

 اًمٜم٘مض إذ أٟمف ىمد يتقو٠م ًمٚمتؼمد, أو ًمٚمتجديد اًمقوقء. 

 وٓ دًمٞمؾ صحٞمح يدل ذم ذًمؽ.  وٗمٶمٻمقا ٰمـ ڀمقا٪مٳمف ا٬مٹمپمٹمپمڇم،

-حلدي٨م ضم٤مسمر  ا٬مٽمڅمر ٖمؿ ڀمًخ9 و٫مڅمن ٰمـ ڀمقا٪مض ا٬مقوقء أ٫مؾ ٰمڅم ٰمًڈم

 ش.٩مٺمڅمن أٙمر إٰمريـ ٕمرك ا٬مقوقء ِمڅم ٰمًڈم ا٬مٽمڅمر: »-ريض اهلل قمٜمف

َأ٫َمَؾ ٫َمتَِػ ٠َمڅمٍة ُٖمؿَّ َصٛمَّ  -َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -َأنَّ َرُٟمقَل اهللِ : »و٪مد ٗمڅمء

ځمْ   شَومَلْ َيَتَقوَّ
(1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

 وٟمٕمقد عم٤م ذيمره اعمّمٜمػ: 

 ا٬مٽمڅم٪مض إول: اْلڅمرج ٰمـ ا٬مًٌٿمٻم٥م.

وهذا حمؾ إمج٤مع أي أن ُم٤م ظمرج ُمـ ش: اْلڅمرج ٰمـ ا٬مٹمٌؾ وا٬مدٔمر»٪مق٬مف: 

 اًم٘مٌؾ أو اًمدسمر ُمـ سمقٍل أو هم٤ميط أو ريح ومٝمق ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء. 

ٓ ٕمٹمٌؾ صالة ٰمـ أ٘مدث »: -ريض اهلل ٣مٽمف-وا٬مد٬مٿمؾ: ٘مديډم أب هريرة 

, ُمتٗمؼ "٩مًڅمء أو ضاط"٪مڅمل: ، ٪مڅم٬مقا يڅم أٔمڅم هريرة ٰمڅم اْلدث؟ ش٘متك يتقوځم

 قمٚمٞمف. 

                                                           

, من حديث ابن (024), واإلمام مسلم يف صحيحو (534)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .رضي اهلل عنهماعباس 
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احلدث سم٤مًمٗم٤ًمء واًمياط ٕٟمف أؿمٝمر  -ريض اهلل قمٜمف-وومن أسمق هريرة 

 أٟمقاع إطمداث, وإٓ وم٢من هٜم٤مك أطمداث همػم هذا احلدث. 

إٓ إذا يم٤من اًمرضمؾ قمٜمده ؾمٚمس سمقل أو ريح ومٝمٜم٤م يتٖمػم احلٙمؿ ٕن هذا ُمـ 

 إُمقر اًمٖم٤مص٦ٌم واإلٟم٤ًمن همػم ُمٙمٚمػ سمام يٖمّمٌف. 

څم اهللَٓ ُيٺَمٻم ُػ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل َّٓ ُوْٟمٶَمپَمڅم هَلَ څم إِ ًً اًمٌ٘مرة: ﴾ ]ڀَمٸْم

٦٬٪] . 

َّٓ َٰمڅم إَٓمڅمَهڅم اهللَٓ ُيٺَمٻم ُػ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو څم إِ ًً  [.٫اًمٓمالق: ﴾ ]ڀَمٸْم

ـَف َٰمڅم اْٟمَتٴَمٶْمُتؿْ : ﴿-قمز وضمؾ -اهللوي٘مقل   ٹُمقا ا٬مٻمَّ  .[٪٥اًمتٖم٤مسمـ: ﴾ ]٩َمڅمٕمَّ

ومٛمـ ٟمقاىمض اًمقوقء مم٤م خيرج ُمـ وإُمر قم٤مم ذم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء, 

 دم احلٞمض واًمٜمٗم٤مس ذم اًمٜم٤ًمء.اًم٘مٌؾ: 

 وا٬مٽمڅم٪مض ا٬مثڅمين: ا٬مٽمقم اٚمًتٷمرق.

وهق اًمٜمقم اًمذي يذه٥م ُمٕمف اإلطم٤ًمس سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ش: اًمٜمقم اعمًتٖمرق»٪مق٬مف: 

 وٟمقم اعمًتٚم٘مل. 

ٕمف وهق اًمٜمقم اًمذي ٓ يذه٥م ُم و٨مٜم اٚمًتٷمرق هق ا٬مٽمٶمڅمس،✍

 اإلطم٤ًمس وُمٜمف ٟمقم اجل٤مًمس. 

ٕٟمف ىمد صم٧ٌم ُمـ طمدي٨م أٟمس وقم٤ميِم٦م وقمٛمر  و٪مڅمل: ا٬مٽمقم اٚمًتٷمرق9

أظمر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأن  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-واسمـ قم٤ٌمس 
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ڀمڅمم ا٬مٽمًڅمء وا٬مٲمٌٿمڅمن ٖمؿ ٙمرج وصٛم ِبؿ ومل حيدٖمقا »: اًمٕمِم٤مء ًمٞمٚم٦م طمتك

 ٰمتٸمؼ ٣مٻمٿمف.ش ووقًءا

سمـ  اعمًتٖمرق ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء طمدي٨م صٗمقانقمغم أن اًمٜمقم وا٬مد٬مٿمؾ: 

يځمٰمرڀمڅم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٫مڅمن رٟمقل اهلل: ]»ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-قم٤ًمل 

أظمرضمف اًمؽمُمذي[ وىمد  شإذا ٫مٽمڅم ٟمٸمرا أن ٓ ڀمٽمزع ٙمٸمڅم٩مٽمڅم ٖمالٖمڇم أيڅمم و٬مٿمڅم٬مٿمپمـ

 شم٘مدم ُمٕمٜم٤م.

ؾمٛمٞم٧م ضمٜم٤مسم٦م ُمـ اعمج٤مٟم٦ٌم, وهل اعم٤ٌمقمدة, وؾمٞم٠ميت ش: إٓ ٰمـ ٗمٽمڅمٔمڇم»٪مق٬مف: 

 طمٙمٛمٝم٤م.

ومدل قمغم أن اًمٖم٤ميط واًمٌقل واًمٜمقم ش: و٬مٺمـ ٰمـ ٨مڅمئٍط ؤمقٍل وڀمقم»٪مق٬مف: 

 اعمًتٖمرق يٜم٘مض اًمقوقء. 

ـَ آَٰمٽمُقا إَِذا ٪ُمټْمُتْؿ : ﴿-قمز وضمؾ -اهللسم٘مقل واٟمتدل ا٬مٱمڅم٩مٶمل:  څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

اَلةِ  ٻُمقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ َوَأْيدِ ﴿, أي ُمـ اًمٜمقم, [٪اعم٤ميدة: ﴾ ]إ٦َِم ا٬مٲمَّ ًِ َيٺُمْؿ إ٦َِم ٩َمڅم٨ْم

 . ﴾اٚمََْرا٩مِِؼ 

 وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم اًمٖم٤ميط واًمٌقل. 

ريض اهلل -ويم٤من سمٕمض اًمًٚمػ ٓ يرى ٟم٘مض اًمٜمقم طمتك أن أسم٤م ُمقؾمك 

رٔمَم ڀمڅمم و٣مٽمده ٔمٶمض أهٻمف ٩مٿمٹمقم يٹمقل هؾ ٠مټمټمتؿ أو ٟمټمٶمتؿ "]: -قمٜمف
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  803 
 

  

, أظمرضمف اسمـ اعمٜمذر ذم "٠مٿمًئڅم ٩مڃمن ٪مڅم٬مقا ٓ ٪مڅمم يٲم٤م وإذا ٪مڅم٬مقا ڀمٶمؿ ٪مڅمم يتقوځم

 [إوؾمط. 

إڀَْمٌٿَِمڅمُء َٕمٽمَڅمُم »: وٟمقم إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس سمٜم٤مىمض ًمقوقيٝمؿٮ حلدي٨م»٪مق٬مف:  

شَأ٣ْمٿُمٽمُپُمْؿ َوَٓ َٕمٽمَڅمُم ٪ُمٻُمقُِبُؿْ 
(1)

 : أظمرضمف اًمٌخ٤مري. 

صٛم اهلل  -أن ا٬مٽمٌل»: وهذا ًمٌٞم٤من ُم٤م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه

: ومل يتقوځم ڀمٹمقل هذه ٙمٲمٿمٲمڇم ٩مٹمد ٪مڅملڀمڅمم ٘متك ڀمٸمخ ٖمؿ ٪مڅمم -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

 ش٩مڃمن إڀمٌٿمڅمء ٕمٽمڅمم أ٣مٿمٽمپمؿ وٓ ٕمٽمڅمم ٪مٻمقِبؿ»
(5)

. 

هذا ُمـ أضمؾ أن ش: وهذه ٙمٲمقصٿمڇم هلؿ ٣مٻمٿمپمؿ ا٬مٲمالة وا٬مًالم: »٪مق٬مف

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلٓ حيت٩م حمت٩م هبذا احلدي٨م, وي٘مقل ىمد ٟم٤مم 

 وصغم ومل يتقو٠م. 

ُمٜمٝم٤م اخل٤مص٦م وهذه ٓ ُيقز أن يت٤مسمع -وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلوم٠مومٕم٤مل 

-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللومٞمٝم٤م, وُمٜمٝم٤م اًمٕم٤مم وهل اًمتل ُأُمرٟم٤م أن ٟمت٠مؾمك سمف ومٞمٝم٤م, يمام 

ٽمَڇمٌ : ﴿ ًَ ـِف ُأْٟمَقٌة َ٘م  .[٦٥آطمزاب: ﴾ ]٬مَّٹَمْد ٫َمڅمَن ٬َمٺُمْؿ ِّم َرُٟمقِل ا٬مٻمَّ

 .أضمر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممط وُمٜمٝم٤م اجلٌٚمٞم٦م, وم٢من ومٕمٚمٝم٤م ُمت٠مؾمٞم٤ًم سم٤مًمٜمٌل 

 ا٬مٽمڅم٪مض ا٬مثڅم٬مډم: اجلٽمڅمٔمڇم.

                                                           

, من حديث أنس (135), واإلمام مسلم يف صحيحو (0243)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .رضي اهلل عنوابن مالك 

 .(430)سلم يف صحيحو , واإلمام م(105)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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 واجلٜم٤مسم٦م شم٘مع سم٠مُمقر: ش: اجلٽمڅمٔمڇم»٪مق٬مف: 

 .اجلامع سمدون إٟمزال, ومٌٛمجرد إيالج اًمٗمرج ذم اًمٗمرج شم٘مع اجلٜم٤مسم٦مإول:  

 اجلامع ُمع اإلٟمزال, وهذا جمٛمع قمٚمٞمف.ا٬مثڅمين: 

 إٟمزال اعمٜمل سمدون مج٤مع: يم٤مٓطمتالم وٟمحقه.ا٬مثڅم٬مډم:  

 , يم٤من اإلٟم٤ًمن ُمتٚم٤ًٌم سم٤مجلٜم٤مسم٦م. وم٢مذا وىمٕم٧م إطمدى هذه اًمثالث احل٤مٓت 

يم٤من -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلٕن  واجلٽمڅمٔمڇم ٓٔمد ٩مٿمپمڅم ٰمـ ا٬مٷمًؾ9

يٖمتًؾ, وأُمر سم٤مًمٖمًؾ هل٤م, وٓ ُيزئ اًمتٞمٛمؿ إٓ ذم طم٤مل وم٘مد اعم٤مء, أو قمقزه, 

 أو اعمرض واًمٕمجز قمـ اؾمتخدام اعم٤مء.

 قمغم أن اجلٜم٤مسم٦م شم٘مع وًمق مل يٜمزل. وا٬مد٬مٿمؾ: ☜

إَِذا َٗمٻَمَس َٔم٥ْمَ ٠ُمٶَمٌپَِمڅم إَْرَٔمِع، ُٖمؿَّ : »-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب هريرة 

ُؾ  ًْ  شوإن مل يٽمزل: », وذم رواي٦م عمًٚمؿشَٗمپَمَدَهڅم ٩َمٹَمْد َوَٗمچَم ا٬مٷَم
(1)

. 

أن رٗمال ٗمڅمء إ٦م »٣مٽمد ٰمًٻمؿ:  -ريض اهلل ٣مٽمپمڅم-وّم ٘مديډم ٣مڅمئٱمڇم  

ُؾ َهْؾ : »٩مٹمڅمل-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -ا٬مٽمٌل ًِ څمِٰمُع َأْهٻَمُف ُٖمؿَّ ُيٺْم ُٗمؾ َُيَ ا٬مرَّ

ڇٌم. ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهللِ  ًَ
ُؾ؟ َو٣َمڅمئِٱَمڇُم َٗمڅم٬مِ ًْ إيِن  »َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ: ٣َمٻَمٿْمپِمََم ا٬ْمٷُم

ُؾ  ًِ ٩َْمٶَمُؾ َذ٬مَِؽ، َأڀَمڅم َوَهِذِه، ُٖمؿَّ ڀَمٷْمَت شَٕ
(5)

 . 

                                                           

 .(045), واإلمام مسلم يف صحيحو (561)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(023)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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  805 
 

  

أن رٗمال ٟمځمل »ّم ا٬مٲمحٿمح:  -ريض اهلل قمٜمف-وأٰمڅم ٘مديډم أب ٟمٶمٿمد 

ـِ اْٰمَرَإٔمِِف -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -ا٬مٽمٌل ُٗمَؾ ُيٶْمَجُؾ ٣َم ٩مٹمڅمل: ٩مٹمٿمؾ َأَرَأْيڈَم ا٬مرَّ

، َٰمڅمَذا ٣َمٻَمٿْمِف؟ ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل  ـِ ْ ُيټْم َؿ: َومَل ـَ »َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ ََم اٚمَْڅمُء ِٰم إڀِمَّ

شاٚمَْڅمءِ 
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

يم٤من ذم ": -ريض اهلل قمٜمف-سمـ يمٕم٥م  ُمٜمًقخ يمام ىم٤مل أيبومٝمذا طمدي٨م 

 ."أول اإلؾمالم اعم٤مء ُمـ اعم٤مء

 ا٬مٽمڅم٪مض ا٬مرأمع: ٰمس ا٬مذ٫مر.  

 : ٰمس ا٬مذ٫مر٪مق٬مف: 

 ُمس اًمٗمرج ُمٓمٚم٘م٤م. و٬مؽ أن ٕمٹمقل: 

ومٛمـ ُمس ذيمره, أو دسمره أو ُمس ومرج ٟمٗمًف, أو ومرج همػمه, وم٢مٟمف يتٜم٘مض 

 ووقءه, قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ.

صغم اهلل  -اًمٜمٌل, أن ريض اهلل قمٜمٝم٤مطمدي٨م سمنة سمٜم٧م صٗمقان وا٬مد٬مٿمؾ: 

ـْ َٰمسَّ ذ٫مَره ٩مٻمٿمتقوځم: »ىم٤مل-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  شَٰم
(5)

 , أظمرضمف أسمق داود وهمػمه. 

                                                           

 , بدون لفظ: "ادلاء من ادلاء".(153), وىو يف البخاري (040)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
, وأمحد (446), وابن ماجو (55), والرتمذي (133)لنسائي , وا(151)أخرجو اإلمام رواه أبو داود  (1)

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (موارد 515), وابن حبان (433/ 3)
 , وقال فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن. (1205)
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ِلِّ (: ٪٧/ ٥٤ىم٤مل اًمؽمُمذي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ) ـِ اًمٜمٌه َة, قَم ـْ سُمْنَ  اهللَصغمه قَم

ِلِّ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌه قَمَٚمْٞمِف  اهللَصغمه َٟمْحَقُه, َوُهَق ىَمْقُل هَمػْمِ َواطِمٍد ُِم

, َوَأمْحَُد, َوإؾِْمَح٤مُق, ىَم٤مَل  َوؾَمٚمهؿَ  ٤مومِِٕملُّ , َواًمِمه َواًمته٤مسمِِٕملَم, َوسمِِف َيُ٘مقُل إَْوَزاقِملُّ

ٌد:  َة. "حُمَٛمه ٤ٌَمِب طَمِدي٨ُم سُمْنَ  ذِم َهَذا اًم
ٍ
ء   هاَأَصحُّ َرْ
أڀمف ٪مڅمل يڅم رٟمقل : »-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمكم طمدي٨م ـمٚمؼو٪مد ٣مڅمروف: 

 أظمرضمف اًمؽمُمذي وهمػمه.  شأ٘مدڀمڅم يټمس ذ٫مره ٪مڅمل إڀمَم هق ٔمٳمٶمڇم ٰمٽمؽ

 سمـ قمكم ُمٜمًقخ.  طمدي٨م ـمٚمؼ٪مڅمل ٔمٶمض ا٬مٶمٻمَمء: 

 طمدي٨م ـمٚمؼ وٕمٞمػ. و٪مڅمل ٔمٶمٳمپمؿ: 

اعمس سمدون  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-اعمراد سمحدي٨م سمنةوْجع ٔمٶمٳمپمؿ ٩مٹمڅمل: 

 ُم٤م يم٤من اعمس سمح٤ميؾ.-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمكم  واعمراد سمحدي٨م ـمٚمؼ طم٤ميؾ,

ذم اعمس ُمع اًمِمٝمقة, وذم  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-طمدي٨م سمنةو٪مڅمل ٔمٶمٳمپمؿ: 

 اعمس سمدون ؿمٝمقة.  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م ـمٚمؼ

أن اعمس اعم٤ٌمذ ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء ؾمقاء يم٤من سمِمٝمقة أو  ٬مٺمـ ا٬مٲمحٿمح ☜

 .ش٩مٻمٿمتقوځمٰمـ ٰمس ذ٫مره : »سمٖمػمه٤مٮ ًمٕمٛمقم احلدي٨م

 -وإٟمثقيـ هل اخلّمٞمت٤من -شٰمـ ٰمس ذ٫مره وأڀمثقيف»وٗمڅمءت زيڅمدة:  

 .ش٩مٻمٿمتقوځم»
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أي ذم ضم٤مُمٕمف وهق طمدي٨م طمًـ أي طمًـ ش: أٙمرٗمف ا٬مٞمٰمذي»٪مق٬مف: 

اإلؾمٜم٤مد وصحٞمح سمِمقاهده أي صحٞمح ًمٖمػمه قمٜمد أمحد وهمػمه ُمـ طمدي٨م 

قمٚمٞمف صغم اهلل  -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ اًمٕم٤مص  سمـ قمٛمرو قمٌداهلل

 شأيَم رٗمؾ ٰمس ذ٫مره ٩مٻمٿمتقوځم: »ىم٤مل-وؾمٚمؿ
(1)

وأيَم اٰمرأة », وهذا قم٤مٌم, 

 . شٰمًڈم ٩مرٗمپمڅم ٩مٻمتتقوځم

 وؾم٤مق احلدي٨م ًمٞمٌلم أن طمٙمؿ اعمرأة وطمٙمؿ اًمرضمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب ؾمقاء. 

 ا٬مٽمڅم٪مض اْلڅمٰمس: أ٫مؾ ْلؿ اإلٔمؾ.

 : أ٫مؾ ْلؿ اإلٔمؾ»٪مق٬مف: 

 ُمرىًم٤م ومٚمحؿ آسمؾ ٟم٤مىمضؾمقاء يم٤من ٟمٞمًئ٤م أو ٟمْمٞمًج٤م ُمِمقي٤م أو طمٜمٞمًذا أو 

  ًمٚمقوقء.

 وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ؾم٥ٌم ذًمؽ:  ☜

 ٕهن٤م ظمٚم٘م٧م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من. ٪مٿمؾ: 

 ٕن ومٞمف طمرارة. و٪مٿمؾ: 

 همػم ذًمؽ. و٪مٿمؾ: 

                                                           

تعاىل يف اإلرواء حتت حديث , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل (4343)أخرجو اإلمام أمحد يف سننو  (1)
ورجالو ثقات لوال عنعنة بقية , وقد صرح بالتحديث  (5/550), وقال فيو: أخرجو أمحد (114)برقم 

.. " أخرجو .ىف رواية أمحد بن الفرج احلمصى عنو: حدثىن الزبيدي بو بلفظ: " أميا رجل مس فرجو
 .(5452)الدارقطين. وصححو يف صحيح اجلامع برقم 
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أُمر سمذًمؽ, وم٢من قمٚمٛمٜم٤م اًمٕمٚم٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأن و٠مڅمهدڀمڅم: 

 أو مل ٟمٕمٚمؿ, وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمقوقء. 

صٛم اهلل  -و٪مد صح ا٬مقوقء ٰمـ ْلؿ اإلٔمؾ ٣مـ اٖمٽم٥م ٰمـ أصحڅمب ا٬مٽمٌل

 : -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

َأنَّ َرُٗماًل »: قمٜمد ُمًٚمؿ, وًمٗمٔمف-ريض اهلل قمٜمف-سمـ ؾمٛمرة  ضم٤مسمرأ٘مدُهڅم: 

قِم ا٬ْمٷَمٽمَِؿ؟ ٪َمڅمَل  -َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -َٟمځَمَل َرُٟمقَل اهللِ ـْ ُْلُ ځُم ِٰم إِْن : »َأَإَٔمَقوَّ

ځمْ ٠ِمْئڈَم  ځْم، َوإِْن ٠ِمْئڈَم ٩َماَل َٕمَقوَّ ٔمِِؾ؟ ٪َمڅمَل  ش٩َمَتَقوَّ قِم اإْلِ ـْ ُْلُ ځُم ِٰم ڀَمٶَمْؿ : »٪َمڅمَل َإَٔمَقوَّ

ٔمِؾِ  قِم اإْلِ ـْ ُْلُ ځْم ِٰم  ش٩َمَتَقوَّ
(1)

. 

قمٜمد أمحد وهمػمه -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م اًمؼماء وا٬مثڅمين: 
(5)

. 

 

 : (56/ 2)٪مڅمل اْلٴمڅمب ّم ٰمٶمڅممل ا٬مًٽمـ 
ىمد ذه٥م قم٤مُم٦م أصح٤مب احلدي٨م إمم إُي٤مب اًمقوقء ُمـ أيمؾ حلقم اإلسمؾ 

 ىمقٓ سمٔم٤مهر هذا احلدي٨م. 

 سمـ طمٜمٌؾ.  وإًمٞمف ذه٥م أمحد

                                                           

 .(033)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (154)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)

(145). 
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: ومٛمٕمٜمك اًمقوقء قمٜمدهؿ ُمت٠مول قمغم اًمقوقء اًمذي هق وأٰمڅم ٣مڅمٰمڇم ا٬مٸمٹمپمڅمء

 . شٕمقوڂموا ٰمـ ا٬مٻمٌـ ٩مڅمن ٬مف دٟمًَم »: اًمٜمٔم٤موم٦م, وٟمٗمل اًمزهقُم٦م, يمام ُروي

وًمٞمس  ش،ٰمرأمض ا٬مٷمٽمؿ وٓ ٕمٲمٻمقا ّم أ٣مٴمڅمن اإلٔمؾ صٻمقا ّم»: ويمام ىم٤مل

 ذم سم٤مب اًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م.  ٤مذًمؽ ُمـ أضمؾ أن سملم إُمريـ ومرىمً 

 ٕن اًمٜم٤مس قمغم أطمد ىمقًملم: 

 يرى ٟمج٤مؾم٦م إسمقال يمٚمٝم٤م.  إٰمڅم ٪مڅمئؾ:

 سمٓمٝم٤مرة سمقل ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف.  أو ٪مڅمئؾ:

 .٤مواًمٖمٜمؿ واإلسمؾ ؾمقاء قمٜمد اًمٗمري٘ملم ذم اًم٘مْمٞمتلم ُمٕمً 

ٓ ي١مُمـ أن  اوذادً  اهنك قمـ اًمّمالة ذم ُم٤ٌمرك اإلسمؾٮ ٕن ومٞمٝم٤م ٟمٗم٤مرً وإٟمام 

 شمتخٌط اعمّمكم إذا صغم سمحيهت٤م, أو شمٗمًد قمٚمٞمف صالشمف. 

 وهذا اعمٕمٜمك ُم٠مُمقن ُمـ اًمٖمٜمؿ عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمًٙمقن وىمٚم٦م اًمٜمٗم٤مر. 

أن ذم حلقم اإلسمؾ ُمـ احلرارة وؿمدة اًمزهقُم٦م ُم٤م ًمٞمس ذم حلقم  وٰمٶمٻمقم:

إمم همًؾ اًمٞمد ًمقضمقد ؾمٌٌف  ٤ماًمٖمٜمؿ, ومٙم٤من ُمٕمٜمك إُمر سم٤مًمقوقء ُمٜمف ُمٜمٍمومً 

 ها دون اًمقوقء اًمذي هق ُمـ أضمؾ رومع احلدث ًمٕمدم ؾمٌٌف.
صغم اهلل قمٚمٞمف -سمٞمٜمام عم٤م ؾمئؾ ش: أڀمتقوځم ٰمـ ْلقم اإلٔمؾ ٪مڅمل: ڀمٶمؿ»٪مق٬مف: 

 . شإن ٠مئڈم ٩متقوځم وإن ٠مئڈم ٩مال ٕمتقوځم: »اًمٖمٜمؿ ىم٤ملقمـ حلؿ   -وؾمٚمؿ
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وىمد شم٘مدم سم٠من أطم٤مدي٨م اًمقوقء ُمـ ُم٧ًم اًمٜم٤مر ىمد ٟمًخ٧م, وسم٘مل احلٙمؿ 

 ذم طمؼ حلؿ اإلسمؾ. 

  ا٬مٽمڅم٪مض ا٬مًڅمدس: ا٬مردة.

 ش: ا٬مردة وهل ڀمڅم٪مض ٬مٻمقوقء واإلٟمالم »٪مق٬مف: 

آرشمداد قمـ اإلؾمالم سم٠مطمد اعمٙمٗمرات: إُم٤م سم٥ًم اهلل أو واٚمراد ٔمڅم٬مردة: 

 ؾم٥م رؾمقًمف, وهذا ُمـ أٟمقاع اعمٙمٗمرات اًم٘مقًمٞم٦م. 

أو سم٤مٓقمت٘م٤مد ذم همػم اهلل أٟمف يٜمٗمع ويي ُمـ دون اهلل وهذا ُمـ أٟمقاع اًمردة 

 آقمت٘م٤مدي٦م. 

 أو اًمًجقد ًم٘مؼم أو صٜمؿ وهذا ُمـ أٟمقاع اًمردة اًمٗمٕمٚمٞم٦م. 

ُمـ ذًمؽ اٟمت٘مض ووقءهٮ ٕٟمف ارشمد قمـ اإلؾمالم, وم٢مذا  ٤مومٛمـ ومٕمؾ ؿمٞمئً 

 أؾمٚمؿ وضم٥م قمٚمٞمف آهمت٤ًمل صمؿ اًمقوقء ًمٚمّمالة.

يََمِن ٩َمٹَمْد َ٘مٌَِط ٣َمټَمٻُمفُ : ﴿-شمٕم٤مممىمقل اهلل وا٬مد٬مٿمؾ:  ـْ َيٺْمٸُمْر ٔمڅِمإْلِ ﴾ َوَٰم

 , وطمٌقط اًمٕمٛمؾ يدظمؾ ومٞمف اًمقوقء.[٩اعم٤ميدة: ]

الوم٤ًم عم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٝم٤مل ُمـ ظم وّم هذا د٬مٿمؾ ٣مٛم أن ا٬مردة وا٪مٶمڇم ّم إٰمڇم،

قمدم وىمققمٝم٤م, وُم٤م يدومدومقن طمقًمف احلزسمٞمقن ُمـ إًمٖم٤مء طمد اًمردة, وذم طمدي٨م 

َل ِديٜمَُف وَم٤مىْمُتُٚمقهُ »اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ذم اًمٌخ٤مري:  ـْ سَمده , ويًتقي ذم شَُم

  .ذًمؽ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ
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 ا٬مٽمڅم٪مض ا٬مًڅمٔمع: زوال ا٬مٶمٹمؾ: ٔمجٽمقن أو إ٨مَمء أو ٟمٺمر. 

ومجٛمٞمع أٟمقاع ُمزيالت اًمٕم٘مؾ: يم٤مًمتخدير واجلٜمقن اإلهمامء وًمق ًمٗمؽمة 

 يًػمه, أو ؾمٙمر ذب مخر أو ٟمحق ذًمؽ, أو سُمٜم٩َِّم وم٢من ووقءه يٜمت٘مض. 

وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م ُمـ إدوي٦م اعمزيٚم٦م ًمٚمٕم٘مؾ, وم٘مد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمقوقء 

 يٜمت٘مض سمذًمؽ. 

ويزاد قمغم ذًمؽ ٟم٤مىمض اًمتٞمٛمؿ,  هذه ڀمقا٪مض ا٬مقوقء ا٬مثڅمٔمتڇم ٔمد٬مٿمٻمپمڅم، ☜

وهل اًمٜمقاىمض اًمًٌٕم٦م ُمع زي٤مدة وضمقد اعم٤مء ًمٗم٤مىمده أو اًم٘مدرة قمغم اؾمتخدام 

  اعم٤مء ًمٚمٕم٤مضمز قمٜمف, وهٜم٤مًمؽ ٟمقاىمض همػم ُم٤م ذيمر قمغم ُم٤م شم٘مدم, واهلل اعمًتٕم٤من.
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املغًِ يف نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ مخػ صًٛات رايفكض٠ اخلاَغ١ ٚايغتٕٛ: ع٢ً 

 َفضٚض١د

 ىم٤مل اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم: 

قمغم اعمًٚمؿ ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م مخس صٚمقات ا٬مٸمٹمرة اْلڅمٰمًڇم وا٬مًتقن: 

 ُمٗمروو٦م.

 قمغم اعمًٚمؿ ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م مخس صٚمقات ُمٗمروو٦م.  -54

ٌَْٞمِد اهللهِ  طمدي٨م ـَمْٚمَح٦مَ وا٬مد٬مٿمؾ:  ـَ قُم َأ٣ْمَرأمٿِمًّڅم َٟمځَمَل  َأنَّ »: -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ْٟماَلِم، ٩َمٹمڅمل رٟمقل اهلل-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-رٟمقل اهلل ـِ اإْلِ صٛم اهلل -٣َم

ٿْمٻَمڇمِ : »-٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شمَخُْس َصٻَمَقاٍت ِّم ا٬ْمٿَمْقِم َوا٬مٻمَّ

 الشرح: 

ذم ذيمر  سمٕمد أن ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة, ذع

 أطمٙم٤مم اًمّمالة.

هذا حمؾ إمج٤مع سملم ش: ٣مٛم اٚمًٻمؿ ّم ٫مؾ يقم و٬مٿمٻمڇم مخس صٻمقات»٪مق٬مف: 

اعمًٚمٛملم أن اًمّمٚمقات اعمٗمروو٤مت هل اخلٛمس اعمٕمرووم٦م, وهذا ُمٕمٚمقم ُمـ 

  .اًمديـ سم٤مًميورة

ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜمقات  ٬مٿمٻمڇم اٚمٶمراج، -٣مز وٗمؾ -و٪مد ٩مروپمـ اهلل

 قمغم ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء. 
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صٛم اهلل -٪َمڅمَل ا٬مٽمٌلىَم٤مَل:  -ريض اهلل قمٜمف-قمـ أٟمس ٩مٸمل ا٬مٲمحٿمح٥م: 

٥َم َصاَلًة، ٩َمَرَٗمٶْمڈُم  اهلل٩َمٸَمَرَض  ": -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ًِ تِل مَخْ ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ ٣َمَٛم ُأٰمَّ

تَِؽ؟ ٪ُمٻْمڈُم:  اهللٔمَِذ٬مَِؽ، َ٘متَّك َٰمَرْرُت ٣َمَٛم ُٰمقَٟمك، ٩َمٹَمڅمَل: َٰمڅم ٩َمَرَض  ٬َمَؽ ٣َمَٛم ُأٰمَّ

َتَؽ َٓ ُٕمٴمٿِمُؼ َذ٬مَِؽ، ٩َمَرَض مَخْ  ٥َم َصاَلًة، ٪َمڅمَل: ٩َمڅمْرِٗمْع إ٦َِم َرٔم َؽ، ٩َمڃمِنَّ ُأٰمَّ
ًِ

٩َمَراَٗمٶْمڈُم، ٩َمَقَوَع ٠َمٴْمَرَهڅم، ٩َمَرَٗمٶْمڈُم إ٦َِم ُٰمقَٟمك، ٪ُمٻْمڈُم: َوَوَع ٠َمٴْمَرَهڅم، 

َتَؽ َٓ ُٕمٴمٿِمُؼ، ٩َمَراَٗمٶْمڈُم ٩َمَقَوَع ٠َمٴْمَرهَ  څم، ٩َمَرَٗمٶْمڈُم ٩َمٹَمڅمَل: َراِٗمْع َرٔمََّؽ، ٩َمڃمِنَّ ُأٰمَّ

َتَؽ َٓ ُٕمٴمٿِمُؼ َذ٬مَِؽ، ٩َمَراَٗمٶْمُتُف، ٩َمٹَمڅمَل: ِهَل  إ٬َِمٿْمِف، ٩َمٹَمڅمَل: اْرِٗمْع إ٦َِم َرٔم َؽ، ٩َمڃمِنَّ ُأٰمَّ

، ٩َمَرَٗمٶْمڈُم إ٦َِم ُٰمقَٟمك، ٩َمٹَمڅمَل: َراِٗمْع  ُل ا٬مٹَمْقُل ٬َمَديَّ ٌَدَّ قَن، َٓ ُي ًُ مَخٌْس، َوِهَل مَخْ

، ُٖمؿَّ اڀْمٴَمٻَمَؼ ِب، َ٘متَّك اڀْمَتپَمك ِب إ٦َِم ِٟمْدَرِة َرٔمََّؽ، ٩َمٹُمٻْمڈُم: اْٟمَتْحٿَمٿْمڈُم  ـْ َرب  ِٰم

ٌَڅميُِؾ  اٚمُٽمَْتپَمك، َو٨َمٱِمٿَمپَمڅم َأ٬ْمَقاٌن َٓ َأْدِري َٰمڅم ِهَل؟ ُٖمؿَّ ُأْدِٙمٻْمڈُم اجَلٽمَّڇَم، ٩َمڃمَِذا ٩مٿِمپَمڅم َ٘م

ُؽ  ًْ
څم اٚمِ ڂْم٬ُمڂِم َوإَِذا ُٕمَراُِبَ  شا٬مٻمُّ

(1)
. 

 . "وا٬مٶمٮم واٚمٷمرب وا٬مٶمٱمڅمء ا٬مٸمجر وا٬مٵمپمر"وهذه ا٬مٲمٻمقات هل: ☜

: أطمد ش-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٌٞمداهلل  طمدي٨م ـمٚمح٦موا٬مد٬مٿمؾ: »٪مق٬مف: 

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌليقم أطمد ُمع  ٤ماًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م أسمغم سمالًء طمًٜمً 

 .-وؾمٚمؿ

 ش: ٣مـ اإلٟمالم-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-أن أ٣مرأمٿمڅم ٟمځمل رٟمقل اهلل»٪مق٬مف: 

                                                           

, من حديث أيب ذر (130), واإلمام مسلم يف صحيحو (046)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .رضي اهلل عنو



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ اخلاَط١ ٚايطتٕٛ: ع٢ً املطًِ يف نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ مخظ صًٛات َفسٚض١د
 

  814 
 

  

أي ؾم٠مًمف قمـ أقمامل أهؾ اإلؾمالم وأريم٤مٟمف اًمٕمٔم٤مم ويم٤من مم٤م أضم٤مب سمف 

مخس صٻمقات ّم ا٬مٿمقم وا٬مٻمٿمٻمڇم ٪مڅمل ا٬مرٗمؾ: : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌل

 شهؾ ٣م٤م ٨مٜمهـ ٪مڅمل: ٓ إٓ أن ٕمٴمقع
(1)

. 

قمغم قمدم وضمقب همػم اًمّمٚمقات ِبذا اْلديډم يًتدل ْجپمقر ا٬مٶمٻمَمء: ✍ 

اخلٛمس, ومال يقضمٌقن اًمٕمٞمد واًمٙمًقف وحتٞم٦م اعمًجد وريمٕمتل اًمٓمقاف 

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٚمقات. 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلإٟمام ذيمر وا٬مذيـ َيڅم٬مٸمقهنؿ يٹمق٬مقن: 

اًمّمٚمقات اًمتل شمتٙمرر ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م, أُم٤م هذه اًمّمٚمقات وم٢مهن٤م ٓ شمتٕملم إٓ 

 ق اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ.سمقىمقع ؾمٌٌٝم٤م, وهذا ه

ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اًمّم٤مُم٧م  قم٤ٌمدةوّم ا٬مٌڅمب ٘مديډم: 

َـّ خ: »َيُ٘مقُل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل َوپُم ٣َمَٛم  اهلل َْٰمُس َصٻَمَقاٍت ا٩ْمَٞمَ

، ٩َمڃمِنَّ اهللََّ  َـّ پِم َـّ ٠َمٿْمًئڅم، اْٟمتِْخٸَمڅم٩ًمڅم ٔمَِحٹم  ْ َيٽمَْتٹِمْص ِٰمٽمْپُم َـّ مَل ـْ َٗمڅمَء ِِبِ ٌَڅمِدِه، ٩َمټَم ٣ِم

َـّ  َـّ ٪َمِد اڀْمَتٹَمَص ِٰمٽمْپُم ـْ َٗمڅمَء ِِبِ ٽمَّڇَم، َوَٰم َٗمڅم٣ِمٌؾ ٬َمُف َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٣َمپْمًدا َأْن ُيْدِٙمٻَمُف اجْلَ

َٔمُف، َوإِْن ٠َمڅمَء ٠َمٿْمًئڅم، اْٟمتِْخٸَمڅم٩ًمڅم  ـْ ٬َمُف ٣ِمٽمَْد اهللَِّ ٣َمپْمٌد، إِْن ٠َمڅمَء ٣َمذَّ ْ َيٺُم ، مَل َـّ پِم ٔمَِحٹم 

 أظمرضمف أمحد وىمد شم٘مدم. ش٨َمٸَمَر ٬َمفُ 

                                                           

 .(43), واإلمام مسلم يف صحيحو (11)ي يف صحيحو أخرجو اإلمام البخار  (1)
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ُف ؾَمِٛمَع  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة  َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف -َرؾُمقَل اهللِ َأٟمه

ُؾ ِٰمٽمُْف ٫ُمؾَّ َيْقٍم مَخَْس  َأَرَأْيُتْؿ ٬َمْق َأنَّ هَنًْرا: », َيُ٘مقُل -َوؾَمٚمهؿَ 
ًِ ٌَڅمِب َأَ٘مِد٫ُمْؿ َيٷْمَت ٔمِ

ٌء؟ ـْ َدَرڀمِِف َرْ ٌْٹَمك ِٰم اٍت، َهْؾ َي ٌء، ٪َمڅمَل  شَٰمرَّ ـْ َدَرڀمِِف َرْ ٌْٹَمك ِٰم َٓ َي : ٪َمڅم٬ُمقا: 

ٴَمڅمَيڅم» َـّ اْْلَ ټْمِس، َيټْمُحق اهلُل ِِبِ ٻَمَقاِت اْْلَ  ش٩َمَذ٬مَِؽ َٰمَثُؾ ا٬مٲمَّ
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

ټْمِس ﴿واإل٠مڅمرة إ٬مٿمپمـ ّم ا٬مٹمرآن ٔمٹمقل اهلل ٕمٶمڅم٦م:  اَلَة ٬مُِد٬ُمقِك ا٬مٱمَّ َأ٪ِمِؿ ا٬مٲمَّ

ٿْمِؾ َو٪ُمْرآَن ا٬ْمٸَمْجِر إِنَّ ٪ُمْرآَن ا٬ْمٸَمْجِر ٫َمڅمَن َٰمٱْمپُمقًدا ِؼ ا٬مٻمَّ ًَ  . [٫٬اإلهاء: ] ﴾إ٦َِم ٨َم

 -واهلل اعمقومؼ-
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 ٌ: نِ يف اخلُظ ايصًٛات زنع١؟درايفكس٠ ايطادض١ ٚايطتٕٛ: فإذا قٝ
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 قٌٝ: نِ يف اخلُػ ايصًٛات صنع١؟درايفكض٠ ايغارع١ ٚايغتٕٛ: فإسا 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 وم٢مذا ىمٞمؾ: يمؿ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ريمٕم٦م؟ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمدٟمڇم وا٬مًتقن: 

 يمؿ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ريمٕم٦م؟ ٩مڃمذا ٪مٿمؾ:  -55

اًمٔمٝمر أرسمع ريمٕم٤مت, واًمٕمٍم أرسمع ريمٕم٤مت, ومٞمٝم٤م ؾمٌع قمنمة ريمٕم٦م: ٩مٹمؾ: 

 واعمٖمرب صمالث ريمٕم٤مت, واًمٕمِم٤مء أرسمع ريمٕم٤مت, واًمّمٌح ريمٕمت٤من. 

شم٘مٍم اًمٔمٝمر, واًمٕمٍم, واًمٕمِم٤مء إمم ريمٕمتلم, ومتّمػم إطمدى وّم ا٬مًٸمر: 

 قمنمة ريمٕم٦م.

 الشرح: 

 ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من قمدد ريمٕم٤مت اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٤مت ذم

 احلي واًمًٗمر.

أي اخلٛمس اًمّمٚمقات ش: إذا ٪مٿمؾ ٫مؿ ّم اْلټمس ا٬مٲمٻمقات ر٫مٶمڇم»٪مق٬مف: 

 اعمٗمروو٤مت.

 أي ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م. ش: ٩مٿمپمڅم ٟمٌع ٣م٧م ر٫مٶمڇم»٪مق٬مف: 

 اًمٔمٝمر أرسمع ريمٕم٤مت يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سمتِمٝمٍد أوؾمط. 

 واًمٕمٍم أرسمع ريمٕم٤مت يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سمتِمٝمٍد أوؾمط. 

 واعمٖمرب صمالث ريمٕم٤مت يٗمّمؾ سملم اًمريمٕمتلم واًمث٤مًمث٦م سمتِمٝمد. 
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 واًمٕمِم٤مء أرسمع ريمٕم٤مت يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سمتِمٝمد أوؾمط.

 واًمّمٌح ريمٕمت٤من. 

 ٕن اًمّمٌح أـمقل اًمّمٚمقات ىمراءة.  ٪مٿمؾ: ّم ذ٬مؽ9

ٕن اًمٜم٤مس ي٘مقُمقن ُمـ اًمٜمقم ومُٞمخٗمػ قمٜمٝمؿ, وٟمحق ذًمؽ ُمـ و٪مٿمؾ: 

 إىمقال. 

ي٘مقُمقن ُمـ اًمٜمقم سمٜمِم٤مٍط, ومٙم٤من  ًمق يم٤من هذا إُمر وم٢مهنؿورٔمَم ٪مٿمؾ: 

 إومم أهن٤م شمٓمقلٮ ًمٙمـ هذه إىمقال ًمٞم٧ًم ُمٕمتٛمدة قمغم دًمٞمؾ.

إٟمام هل اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت ُمـ اًمٕمٚمامء, واًمّمحٞمح اًمذي ٓ ُمٕمدل قمٜمف أن اهلل  

 .-قمز وضمؾ -اهللومروٝم٤م قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف, ومٜمّمكم يمام ومرض 

 هي٦م. وصالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم شمٙمقن اًم٘مراءة ومٞمٝمام: ✍ 

شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ضمٝمري٦م, إٓ ذم وصالة اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء واًمٗمجر: 

 اًمريمٕم٦م إظمػمة ُمـ اعمٖمرب, واًمريمٕمتلم إظمريلم ُمـ اًمٕمِم٤مء, ومٞمن ومٝمام.

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة   ِّم ٫ُمؾ  َصاَلٍة ُيٹْمَرُأ، ٩َمََم َأْٟمټَمٶَمٽَمڅم »"ىَم٤مَل:  - ريض اهلل قمٜمف -ومَٕم

َأْٟمټَمٶْمٽمَڅم٫ُمْؿ، َوَٰمڅم َأْٙمٸَمك ٣َمٽمَّڅم َأْٙمٸَمٿْمٽمَڅم ٣َمٽمْٺُمْؿ،  ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ َصٛمَّ اهللُ َرُٟمقُل اهللَِّ 

 ".  شَوإِْن مَلْ َٕمِزْد ٣َمَٛم ُأم  ا٬مٹُمْرآِن َأْٗمَزَأْت َوإِْن ِزْدَت ٩َمپُمَق َٙمْٜمٌ 
(1)

  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

                                                           

, واإلمام (445), واحلديث أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو (5343)أخرجو اإلمام أمحد يف سننو  (1)
 (.060)مسلم يف صحيحو 
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شم٘مٍم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واًمٕمِم٤مء إمم ريمٕمتلم ومتّمػم وّم ا٬مًٸمر: »٪مق٬مف: 

 .شإطمدى قمنم ريمٕم٦م

 صمؿ اظمتٚمٗمقا:  وا٬مٹمٮم ّم ا٬مًٸمر ٰم٧موع ٣مٽمد ْجڅمهٜم ا٬مٶمٻمَمء،☜ 

 -اهللوم٠موضمٌف سمٕمْمٝمؿ, واؾمتحٌف اجلٛمٝمقر, واًمّمحٞمح اًمقضمقبٮ ًم٘مقل 

ـَ : ﴿-قمز وضمؾ وا ِٰم َْرِض ٩َمٻَمٿْمَس ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ُٗمٽمَڅمٌح َأن َٕمٹْمٮُمُ ْٕ ْٔمُتْؿ ِّم ا َوإَِذا َضَ

اَلةِ   .[٥٤٥اًمٜم٤ًمء:  ﴾ ]ا٬مٲمَّ

 أن إُمر قمغم آؾمتح٤ٌمب. وًمٞمس اعمراد سم٤مجلٜم٤مح  

هل رٙمٲمڇم رٙمص اهلل ِبڅم ): ]-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوم٘مد ىم٤مل 

 , وم٠مُمر سم٘مٌقهل٤م.([٩مڅم٪مٌٻمقا رٙمٲمتف

إن اهلل ٩مرض ا٬مٲمالة ّم اْلي وا٬مًٸمر : »ريض اهلل قمٜمٝم٤موىم٤مًم٧م قم٤ميِم٦م 

 شر٫مٶمت٥م ر٫مٶمت٥م ٩مزيد ّم صالة اْلي و٪مٮمت ّم صالة ا٬مًٸمر
(1)

ُمتٗمؼ  

 قمٚمٞمف. 

وُم٤م ضم٤مء  ا٬مٹمٮم ّم ْجٿمع أٟمٸمڅمره،-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -ا٬مٽمٌل و٪مد ٓزم

أٟمف طمّمؾ ُمٜمٝمام اًمتامم, ومٝمق شم٠مول ي١مضمرون  ريض اهلل قمٜمٝمامقمـ قم٤ميِم٦م وقمثامن 

 قمغم اضمتٝم٤مدهؿ. 

                                                           

 .(352), واإلمام مسلم يف صحيحو (023)حيحو أخرجو اإلمام البخاري يف ص (1)
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زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم واْلؼ ّم ٙمال٩مف، وراٗمع هذه اٚمًځم٬مڇم ّم ٫متڅمب: 

, ًمِمٞمخٜم٤م حيٞمك سمـ "ووٞم٤مء اًم٤ًمًمٙملم ذم أطمٙم٤مم وآداب اعم٤ًمومريـ "اًمٕم٤ٌمد, 

 قمكم احلجقري طمٗمٔمف اهلل.
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 رايفكض٠ ايغابع١ ٚايغتٕٛ: نٌ صال٠ ٜؤسٕ هلا يف ٚقتٗاد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 يمؾ صالة ي١مذن هل٤م ذم وىمتٝم٤م.ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمٔمٶمڇم وا٬مًتقن: 

 يمؾ صالة ي١مذن هل٤م ذم وىمتٝم٤م.  -56

ـُ احلَُقْيِرِث  طمدي٨م َُم٤مًمُِؽ وا٬مد٬مٿمؾ:  صغم  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ٺُمْؿ : »ىَم٤مَل -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ْن ٬َمٺُمْؿ َأَ٘مُد٫ُمْؿ، َو٬ْمٿَمڂُمٰمَّ اَلُة ٩َمٻْمٿُمڂَمذ  ِت ا٬مٲمَّ ٩َمڃمَِذا َ٘مَيَ

٫ُمؿْ   . شَأ٫ْمَٝمُ

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف."إُمر سم٠مداء اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم مج٤مقم٦م"و٩مٿمف: 

 الشرح: 

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُمنموقمٞم٦م إذان ذم اًمقىم٧م, وهذه ُم٠ًمًم٦م 

 ُمٝمٛم٦م وم٢من اًمّمالة ٓ شمتٕملم إٓ سمدظمقل اًمقىم٧م. 

ْق٪ُمقًٕمڅم: ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل اَلَة ٫َمڅمڀَمڈْم ٣َمَٛم اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ٫مَِتڅمًٔمڅم ٰمَّ ﴾ إِنَّ ا٬مٲمَّ

 . [٥٤٧اًمٜم٤ًمء: ]

الَة ٬مُِد : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللوىمد  ٿمِؾ َأ٪ِمِؿ ا٬مٲمَّ ِؼ ا٬مٻمَّ ًَ ټمِس إ٦ِم ٨َم ٬مقِك ا٬مٱمَّ

  [.٫٬آهاء: ﴾ ]َو٪ُمرآَن ا٬مٸَمجِر إِنَّ ٪ُمرآَن ا٬مٸَمجِر ٫مڅمَن َٰمٱمپمقًدا

 ٩مٸمل هذه أيڇم أو٪مڅمت ا٬مٲمٻمقات: 

 زواهل٤م, ويٙمقن ومٞمف صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم. ٩مد٬مقك ا٬مٱمټمس: 
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 يٙمقن ومٞمف صالة اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء. و٨مًؼ ا٬مٻمٿمؾ: 

 اًمٗمجر.اعمراد سمف صالة و٪مرآن ا٬مٸمجر: 

قَن َوِ٘م٥َم ُٕمٲْمٌُِحقَن : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو  ًُ ْ ـِف ِ٘م٥َم َُت ٌَْحڅمَن ا٬مٻمَّ ًُ  ٩َم

َْرِض َو٣َمٱِمٿمًّڅم َوِ٘م٥َم ُٕمٵْمپِمُرونَ  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ټْمُد ِّم ا٬م ـ ٥٫اًمروم: ﴾ ] َو٬َمُف اْْلَ

٥٬]. 

إو٪مڅمت ٣مٛم ٰمڅم ٣مٻمټمف ِبڅم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -و٪مد ٔم٥م ا٬مٽمٌل✍

 ٬مًالم: ٗمٝميؾ ٣مٻمٿمف ا

صغم اهلل -اًمٜمٌلىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قمٛمرو  ومٗمل طمدي٨م قمٌداهلل

ُل، َوَو٪ْمڈُم »: -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوَّ ْٕ ټْمِس ا ْ َيٴْمٻُمْع ٪َمْرُن ا٬مٱمَّ َو٪ْمڈُم َصاَلِة ا٬ْمٸَمْجِر َٰمڅم مَل

ََمِء، َٰمڅم مَلْ حَيُْيِ  ًَّ ـِ ا٬م ـْ َٔمٴْم ټْمِس ٣َم ، َوَو٪ْمڈُم َصاَلِة ا٬مٵمُّپْمِر إَِذا َزا٬َمڈِم ا٬مٱمَّ ا٬ْمٶَمٮْمُ

ُل، َوَو٪ْمڈُم َصاَلِة  َوَّ ْٕ ٹُمْط ٪َمْرهُنڅَم ا ًْ ټْمُس، َوَي ْ َٕمٲْمٸَمرَّ ا٬مٱمَّ َصاَلِة ا٬ْمٶَمٮْمِ َٰمڅم مَل

ٸَمُؼ، َوَو٪ْمڈُم َصاَلِة ا٬ْمٶِمٱَمڅمِء إ٦َِم  ٹُمِط ا٬مٱمَّ ًْ ْ َي ټْمُس، َٰمڅم مَل اٚمَْٷْمِرِب إَِذا ٨َمڅمَٔمڈِم ا٬مٱمَّ

ٿْمؾِ   شڀمٲِْمِػ ا٬مٻمَّ
 أظمرضمف ُمًٚمؿ. ,(1)

 

  

 و٬مٺمؾ صالٍة و٪متڅمن: ☜ 

                                                           

 .(315)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 َصٛمَّ َأنَّ َٟمڅمِئاًل َٟمځَمَل ا٬مٽمٌَِّلَّ »: -ريض اهلل قمٜمٝمام-ومٕمـ أيب ُمقؾمك وسمريدة 

ًٓ ٩َمځَم٪َمڅمَم ا٬ْمٸَمْجَر ِ٘م٥َم اڀْمٱَمؼَّ  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  ٩َمٻَمْؿ َيُردَّ ٣َمٻَمٿْمِف ٠َمٿْمًئڅم َ٘متَّك َأَٰمَر ٔماَِل

َٓ َيٶْمِرُف َوْٗمَف َصڅمِ٘مٌِِف  ُٗمُؾ  َٓ  -ا٬ْمٸَمْجُر، ٩َمٲَمٛمَّ ِ٘م٥َم ٫َمڅمَن ا٬مرَّ ُٗمَؾ  َأْو َأنَّ ا٬مرَّ

ـْ إ٦َِم َٗمٽمٌِِْف  ًٓ ٩َمځَم٪َمڅمَم ا٬مٵمُّ  -َيٶْمِرُف َٰم ټْمُس َ٘متَّك ُٖمؿَّ َأَٰمَر ٔماَِل پْمَر ِ٘م٥َم َزا٬َمڈِم ا٬مٱمَّ

ټْمُس  ًٓ ٩َمځَم٪َمڅمَم ا٬ْمٶَمٮْمَ َوا٬مٱمَّ ٪َمڅمَل: ا٬ْمٹَمڅمئُِؾ اڀْمَتٲَمَػ ا٬مٽمَّپَمڅمُر َوُهَق َأ٣ْمٻَمُؿ، ُٖمؿَّ َأَٰمر ٔماَِل

 ًٓ ټْمُس، َوَأَٰمر ٔماَِل ًٓ ٩َمځَم٪َمڅمَم اٚمَْٷْمِرَب ِ٘م٥َم ٨َمڅمَٔمڈِم ا٬مٱمَّ َٔمٿْمٳَمڅمُء ُٰمْرَٕمٸِمٶَمڇٌم، َوَأَٰمر ٔماَِل

َف، ٩َمځمَ  ـَ ا٬ْمٷَمِد َصٛمَّ ا٬ْمٸَمْجَر َواڀْمٮَمَ ٸَمُؼ، ٩َمٻَمَمَّ ٫َمڅمَن ِٰم ٪َمڅمَم ا٬ْمٶِمٱَمڅمَء ِ٘م٥َم ٨َمڅمَب ا٬مٱمَّ

ٌْٻَمُف َوَصٛمَّ  ټْمُس، ٩َمځَم٪َمڅمَم ا٬مٵمُّپْمَر ِّم َو٪ْمڈِم ا٬ْمٶَمٮْمِ ا٬مَِّذي ٫َمڅمَن ٪َم ٩َمٹُمٻْمٽمَڅم َأ١َمٻَمٶَمڈِم ا٬مٱمَّ

ټْمُس  ِت ا٬مٱمَّ ، َو٪َمِد اْصٸَمرَّ ك َأْو ٪َمڅمَل:  -ا٬ْمٶَمٮْمَ ًَ ٌَْؾ َأْن  -َأْٰم َوَصٛمَّ اٚمَْٷْمِرَب ٪َم

ٿْمِؾ  ٸَمُؼ، َوَصٛمَّ ا٬ْمٶِمٱَمڅمَء إ٦َِم ُٖمٻُمډِم ا٬مٻمَّ ـْ : »، ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل "َيٷِمٿمچَم ا٬مٱمَّ ُؾ ٣َم
څمئِ ًَّ ـَ ا٬م َأْي

ـِ  اَلِة ا٬ْمَق٪ْمڈُم ٩مٿِمََم َٔم٥ْمَ َهَذْي  شَو٪ْمڈِم ا٬مٲمَّ
(1)

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ 

حلدي٨م  ة ٬مٻمٶمټمؾ9وا٩ٕمٳمؾ أن ٕمٲمٛم ا٬مٲمٻمقات ّم أول و٪متپمڅم ٰمٌڅمدر 

: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلؾمئؾ  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُمًٕمقد  قمٌداهلل

 شأي ا٣ٕمَمل أ٩مٳمؾ ٪مڅمل ا٬مٲمالة ّم و٪متپمڅم»
(5)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

 شا٬مٲمالة ٣مٛم أول و٪متپمڅم: »وضم٤مء ذم رواي٦م
(1)

, وطمٙمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم هذه 

 اًمرواي٦م سم٤مًمِمذوذ. 

                                                           

 , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح أيب داود.(062)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 . (52), واإلمام مسلم يف صحيحو (254)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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يم٤من يٗمٕمٚمف ويم٤من يّمكم -وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلٕن  و٪مٻمٽمڅم أ٩مٳمؾ9

  .اًمّمٚمقات ذم أول وىمتٝم٤م, وٕٟمف ُمـ اعم٤ٌمدرة إمم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 إٓ ا٬مٵمپمر ٩مٹمد أٙمرهڅم ٬مٶمذر اْلر.

إذا ا٠متد اْلر ٩مځمٔمردوا ٩مڃمن ٠مدة اْلر : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وىمد ىم٤مل

 شٰمـ ٩مٿمح ٗمپمٽمؿ
(5)

 .-ريض اهلل قمٜمف-ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر  

أن أومْمؾ وىمتٝم٤م أن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوم٘مد أظمؼم وإٓ ا٬مٶمٱمڅمء: 

: ىم٤مًم٧م ريض اهلل قمٜمٝم٤مشُم٠مظمر, وشمرك ذًمؽ ًمرومع اعمِم٘م٦م قمـ اًمٜم٤مس, ومٕمـ قم٤ميِم٦م 

ٿْمِؾ، َوَ٘متَّك -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -َأ٣ْمَتَؿ ا٬مٽمٌل» ڇُم ا٬مٻمَّ َذاَت ٬َمٿْمٻَمڇٍم َ٘متَّك َذَهچَم ٣َمڅمٰمَّ

 ، ِجِد، ُٖمؿَّ َٙمَرَج ٩َمٲَمٛمَّ ًْ َٓ َأْن َأ٠ُمؼَّ ٣َمَٛم : »٩َمٹَمڅمَل ڀَمڅمَم َأْهُؾ اٚمَْ ُف ٬َمَق٪ْمُتپَمڅم ٬َمْق إڀِمَّ

تِل  . شُأٰمَّ

اِق:  زَّ ٌِْد ا٬مرَّ تِل»َوِّم َ٘مِديډِم ٣َم َٓ َأْن َيٱُمؼَّ ٣َمَٛم ُأٰمَّ  ش٬َمْق
(0,)

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

سم٠من اعمٖمرب ًمٞمس ًمف إٓ وىم٧م واطمد, واًمّمحٞمح و٪مڅمل ٔمٶمض أهؾ ا٬مٶمٻمؿ: 

 .أن وىمتٝم٤م ُم٤ممل يٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ

 .احلٛمرةٮ ٕن اًمِمٗمؼ ؿمٗم٘م٤من: أمحر وأسمٞمضواٚمراد ٔمڅم٬مٱمٸمؼ: 

                                                                                                                                        

 , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح أيب داود.(453)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
, وجاء يف (5536), واإلمام مسلم يف صحيحو (200)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)

اهلل رضي , وجاء يف الصحيحٌن أيًضا من حديث أيب ذر رضي اهلل عنوالصحيحٌن من حديث أيب ىريرة 
 .عنو

 واللفظ لو. (305), واإلمام مسلم يف صحيحو (535)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)
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 صالة اًمٗمجر وهٙمذا اًمٔمٝمر. وأ١مقل ا٬مٲمٻمقات ّم ا٬مٹمراءة: ☜ 

اعمٖمرب, ومٞم٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٘مّم٤مر اعمٗمّمؾ, وًمف أن يٓمٞمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم, وم٘مد وأ٪مٮمهڅم: 

  .ومٞمٝم٤م سم٤مًمٓمقر وإقمراف واعمرؾمالتط صغم رؾمقل اهلل 

اًم٘مراءة -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ٌلاًمٜموم٘مد ضم٤مء قمـ وأٰمڅم ا٬مٶمٱمڅمء وا٬مٶمٮم: 

 .ومٞمٝم٤م سمقؾمط اعمٗمّمؾ

وهق واضم٥م ُمًت٘مؾ إذ أن وّم هذه ا٬مٸمٹمرة د٬مٿمؾ ٣مٛم وٗمقب إذان:  

اًمّمالة شمّمح سمدوٟمف, ًمٙمـ إذا اضمتٛمع أهؾ سمٚمٍد قمغم شمريمف, وضم٥م قمغم احل٤ميمؿ 

 أن ي١مدهبؿ. 

يٖمػم سم٤مًمٗمجر وم٢مذا ؾمٛمع أذان  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوم٘مد يم٤من 

 قمٜمد ُمًٚمؿ.  -ريض اهلل قمٜمف-أهم٤مر يمام ذم طمدي٨م أٟمس  أُمًؽ وإٓ

٩مٻمٿمڂمذن : »أي ضم٤مء وىمتٝم٤م ودظمؾ وشمٕملمش: ٩مڃمذا ٘ميت ا٬مٲمالة»٪مق٬مف: 

 , ممـ ُيٞمد إذان. ش٬مٺمؿ أ٘مد٫مؿ

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلًم٘مقل  ويًتحچم أن يٺمقن أڀمدى صقًٕمڅم9

 . شصقًٕمڅم ٰمٽمؽوأ٬مٹمف ٣مٛم ٔمالل ٩مڃمڀمف أڀمدى : »-ريض اهلل قمٜمف-سمـ زيد  ًمٕمٌداهلل

 هذا إذا شم٤ًمووا ذم اًمٕمٚمؿ. ش: و٬مٿمڂمٰمٺمؿ أ٫مٝم٫مؿ»٪مق٬مف: 

َيڂُممُّ ا٬ْمٹَمْقَم : »-ريض اهلل قمٜمف-وإٓ ومٗمل طمدي٨م أيب ُمًٕمقد اًمٌدري 

ٽمَّڇِم، ٩َمڃمِْن ٫َمڅمڀُمقا  ًُّ َأ٪ْمَرُؤُهْؿ ٬مٺِمَِتڅمِب اهللِ، ٩َمڃمِْن ٫َمڅمڀُمقا ِّم ا٬ْمٹِمَراَءِة َٟمَقاًء، ٩َمځَم٣ْمٻَمټُمپُمْؿ ٔمڅِم٬م
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ٽمَّ  ًُّ ْجَرِة َٟمَقاًء، ٩َمځَم٪ْمَدُٰمپُمْؿ ِٟمٻْمًَم،ِّم ا٬م  ڇِم َٟمَقاًء، ٩َمځَم٪ْمَدُٰمپُمْؿ ِهْجَرًة، ٩َمڃمِْن ٫َمڅمڀُمقا ِّم اهْلِ

َّٓ ٔمڃِمِْذڀمِفِ  َٓ َيٹْمٶُمْد ِّم َٔمٿْمتِِف ٣َمَٛم َٕمٺْمِرَٰمتِِف إِ ُٗمَؾ ِّم ُٟمٻْمٴَمڅمڀمِِف، َو ُٗمُؾ ا٬مرَّ َـّ ا٬مرَّ َٓ َيڂُمٰمَّ  شَو

(1)
 .أظمرضمف ُمًٚمؿ 

 ش: و٩مٿمف إٰمر ٔمځمداء ا٬مٲمٻمقات اْلټمس ّم ْجڅم٣مڇم»٪مق٬مف: 

واجلامقم٦م واضم٦ٌم قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ, وسم٤مًمغ اًمٔم٤مهري٦م 

 وم٠مسمٓمٚمقا صالة ُمـ مل يّمؾ مج٤مقم٦م. 

 : أهن٤م صحٞمح٦م ُمع اإلصمؿ. وا٬مٲمحٿمح

ُٗمِؾ »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىمقل اًمٜمٌلقمغم صحتٝم٤م وا٬مد٬مٿمؾ:  َصاَلُة ا٬مرَّ

ـَ ِوٶْمٸًمڅم،  ي څم َو٣ِم٧ْمِ ًً ِّم اجَلََم٣َمڇِم ُٕمٳَمٶمَُّػ ٣َمَٛم َصاَلٕمِِف ِّم َٔمٿْمتِِف، َوِّم ُٟمق٪ِمِف، مَخْ

 َّٓ ِرُٗمُف إِ ِجِد، َٓ َُيْ ًْ ـَ ا٬مُقُوقَء، ُٖمؿَّ َٙمَرَج إ٦َِم اٚمَ ًَ ځَم، ٩َمځَمْ٘م ُف: إَِذا َٕمَقوَّ َوَذ٬مَِؽ َأڀمَّ

ْ ََيُْط َٙمٴمْ  اَلُة، مَل څم َٙمٴمٿِمَئڇٌم، ٩َمڃمَِذا ا٬مٲمَّ څم َدَرَٗمڇٌم، َوُ٘مطَّ ٣َمٽمُْف ِِبَ َّٓ ُر٩مٶَِمڈْم ٬َمُف ِِبَ َقًة، إِ

ُه:  ْ َٕمَزِل اٚماََلئِٺَمڇُم ُٕمٲَم٤م  ٣َمٻَمٿْمِف، َٰمڅم َداَم ِّم ُٰمٲَمالَّ ، مَل ؿَّ ا٬مٻمپمؿَّ َصؾ  ٣َمٻَمٿْمِف، ا٬مٻمپمَصٛمَّ

ُف، َوَٓ َيَزاُل َأَ٘مُد٫ُمْؿ ِّم َصاَلٍة َٰمڅم اڀْمَتٵَمَر  اَلةَ اْرَْحْ  شا٬مٲمَّ
(5)

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب  

 . -ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

ومدل قمغم أن اًمّمالة ذم اًمٌٞم٧م واًمًقق ُم٘مٌقًم٦م إٓ أن ص٤مطمٌٝم٤م يٗم٘مد 

 قمٔمٞمٛم٦م.  اأضمقرً 

                                                           

 .(340)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(346), واإلمام مسلم يف صحيحو (444)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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يمام ذم طمدي٨م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلىمقل وِمڅم يدل ٣مٛم وٗمقِبڅم: 

ټْمڈُم َأْن آُٰمَر ٔمَِحٴَمچٍم، َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِز ٔمٿَِمِدِه ٬َمٹَمْد : »-ريض اهلل قمٜمف-أيب هريرة  َُهَ

څم، ُٖمؿَّ آُٰمَر َرُٗماًل ٩َمٿَمڂُممَّ ا٬مٽمَّڅمَس، ُٖمؿَّ ُأَٙمڅم٬مَِػ  َن هَلَ اَلِة، ٩َمٿُمڂَمذَّ ٩َمٿُمْحٴَمچَم، ُٖمؿَّ آُٰمَر ٔمڅِم٬مٲمَّ

ُف  َق ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ُٔمٿُمقَِتُْؿ، َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِز ٔمٿَِمِدِه ٬َمْق َيٶْمٻَمُؿ َأَ٘مُدُهْؿ، َأڀمَّ إ٦َِم ِرَٗمڅمٍل، ٩َمځُمَ٘مر 

، ٬َمٱَمپِمَد ا٬مٶِمٱَمڅمءَ ََيِ  ٽمََت٥ْمِ ًَ  َ٘م
 شُد ٣َمْر٪ًمڅم َٟمټِمٿمٽمًڅم، َأْو ِٰمْرَٰمڅمَٕم٥ْمِ

(1)
 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

ُه َأْن َيٻْمٹَمك اهللَ ٨َمًدا : »-ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُمًٕمقد  وىم٤مل قمٌداهلل  ـْ َهَّ َٰم

، ٩َمڃمِنَّ  َـّ ٻَمَقاِت َ٘مٿْمډُم ُيٽمَڅمَدى ِِبِ ِء ا٬مٲمَّ َٓ ٻمًَِم، ٩َمٻْمٿُمَحڅم٩مِْظ ٣َمَٛم َهڂُم ًْ َع  ُٰم اهلَل َذَ

َدى، َو٬َمْق  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٬مٽِمٌَٿِم ٺُمْؿ  ـَ اهْلُ ـْ ُٟمٽمَ َـّ َٰم ُ َدى، َوإهِنَّ ـَ اهْلُ ُٟمٽمَ

٫ْمُتْؿ ُٟمٽمَّڇَم ڀَمٌٿِم ٺُمْؿ،  ٿْمُتْؿ ِّم ُٔمٿُمقٕمٺُِمْؿ ٫َمََم ُيٲَم٤م  َهَذا اٚمَُْتَخٻم ُػ ِّم َٔمٿْمتِِف، ٬َمَٞمَ ٺُمْؿ َصٻمَّ َأڀمَّ

ـُ ا٬مٴمُّپُمقَر، ُٖمؿَّ َو٬َمْق َٕمَر٫ْمُتْؿ ُٟمٽمَّڇَم 
ًِ ُر ٩َمٿُمْح ـْ َرُٗمٍؾ َيَتٴَمپمَّ ڀَمٌٿِم ٺُمْؿ ٬َمٳَمٻَمٻْمُتْؿ، َوَٰمڅم ِٰم

َّٓ ٫َمَتچَم اهللُ ٬َمُف ٔمٺُِمؾ  َٙمٴْمَقٍة ََيْٴُمقَهڅم  څمِٗمِد، إِ ًَ ـْ َهِذِه اٚمَْ ِجٍد ِٰم ًْ َيٶْمټِمُد إ٦َِم َٰم

څم َٟمٿم ئَ  څم َدَرَٗمڇًم، َوحَيُطُّ ٣َمٽمُْف ِِبَ ٽمَڇًم، َوَيْر٩َمٶُمُف ِِبَ ًَ ڇًم، َو٬َمٹَمْد َرَأْيُتٽمَڅم َوَٰمڅم َيَتَخٻمَُّػ ٣َمٽمْپَمڅم َ٘م

ُٗمٻَم٥ْمِ َ٘متَّك  ُٗمُؾ ُيڂْمَٕمك ٔمِِف ُُّيَڅمَدى َٔم٥ْمَ ا٬مرَّ َّٓ ُٰمٽمَڅم٩مٌِؼ َٰمٶْمٻُمقُم ا٬مٽم ٸَمڅمِق، َو٬َمٹَمْد ٫َمڅمَن ا٬مرَّ
إِ

ػ    شُيٹَمڅمَم ِّم ا٬مٲمَّ
(5)

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ

 ِبڅم. -ريض اهلل ٣مٽمپمؿ-٩مپمذا د٬مٿمؾ ٣مٛم اهتَمم ا٬مٲمحڅمٔمڇم ☜ 

                                                           

 .(321), واإلمام مسلم يف صحيحو (344)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .(324)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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وأهن٤م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت, وًمق مل شمٙمـ ُمـ اًمقاضم٤ٌمت عم٤م وصػ اعمتخٚمػ قمٜمٝم٤م 

 سم٤مًمٜمٗم٤مق.

اَلِة ٣َمَٛم اٚمُْٽمَڅم٩مٹِِم٥َم َصاَلُة : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌليمام ىم٤مل  َأْٖمٹَمَؾ ا٬مٲمَّ

ًٌْقا څم َو٬َمْق َ٘م ََٕمْقُُهَ َٕ  شا٬ْمٶِمٱَمڅمِء، َوَصاَلُة ا٬ْمٸَمْجِر، َو٬َمْق َيٶْمٻَمټُمقَن َٰمڅم ٩مٿِمپِمََم 
(1)

ُمتٗمؼ  

 .-ريض اهلل قمٜمف-قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة 

ا٫مٶِِم٥مَ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللوىمد    , [٨٧اًمٌ٘مرة: ﴾ ]َواْر٫َمٶُمقا َٰمَع ا٬مرَّ

ـِف ٪َمڅمڀمِت٥ِمَ ﴿: -قمز وضمؾ-وىم٤مل   . [٦٧٬اًمٌ٘مرة: ﴾ ]َو٪ُمقُٰمقا ٬مٻِمَّ

اجلامقم٦م ذم اًمًٗمر واخلقف وهذا -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوىمد صغم 

 .هن٤م واهلل أقمٚمؿمم٤م يدل قمغم قمٚمق ؿم٠م

          

 

 

 

 

 

                                                           

 .(321), واإلمام مسلم يف صحيحو (324)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايجا١َٓ ٚايطتٕٛ: َٔ مسع ايٓدا٤ ٜكٍٛ َجٌ َا قاٍ املؤذٕد
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 رايفكض٠ ايجا١َٓ ٚايغتٕٛ: َٔ مسع ايٓزا٤ ٜكٍٛ َجٌ َا قاٍ املؤسٕد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 ُمـ ؾمٛمع اًمٜمداء ي٘مقل ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل اعم١مذن.ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمٰمٽمڇم وا٬مًتقن: 

 ُمـ ؾمٛمع اًمٜمداء ي٘مقل ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل اعم١مذن.  -57

-َرؾُمقَل اهللهِ َأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ وا٬مد٬مٿمؾ: 

نُ : »ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  شإَِذا َٟمټِمٶْمُتُؿ ا٬مٽم َداَء، ٩َمٹُمق٬ُمقا ِٰمْثَؾ َٰمڅم َيٹُمقُل اٚمُڂَمذ 

(1)
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  

 الشرح: 

ُمت٤مسمٕم٦م اعم١مذن وي٘مقل يمام ي٘مقل ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من اؾمتح٤ٌمب 

 . شٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل: »ؾمقاء, إٓ أٟمف ي٘مقل ذم احلٞمٕمٚمتلم

ٰمـ ٪مڅمل ٘م٥م يًټمع : »-ريض اهلل قمٜمف-يمام ضم٤مء ذم ُمًٚمؿ قمـ قمٛمر 

إذان: اهلل أ٫مٝم اهلل أ٫مٝم، ٪مڅمل: اهلل أ٫مٝم اهلل أ٫مٝم، ٪مڅمل: أ٠مپمد أن ٓ إ٬مف إٓ 

اهلل، ٪مڅمل: أ٠مپمد أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل، ٪مڅمل: أ٠مپمد أن ُمټمدا رٟمقل اهلل ٪مڅمل: أ٠مپمد 

أن ُمټمدا رٟمقل اهلل، ٪مڅمل: ٘مل ٣مٛم ا٬مٲمالة، ٪مڅمل: ٓ ٘مقل وٓ ٪مقة إٓ ٔمڅمهلل، 

الح، ٪مڅمل: ٓ ٘مقل وٓ ٪مقة إٓ ٔمڅمهلل، ٪مڅمل: اهلل أ٫مٝم اهلل أ٫مٝم، ٪مڅمل: ٘مل ٣مٛم ا٬مٸم

                                                           

 .(050), واإلمام مسلم يف صحيحو (311)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 َٔ مسع ايٓدا٤ ٜكٍٛ َجٌ َا قاٍ املؤذٕدرايفكس٠ ايجا١َٓ ٚايطتٕٛ: 
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٪مڅمل: اهلل أ٫مٝم اهلل أ٫مٝم، ٪مڅمل: ٓ إ٬مف إٓ اهلل، ٪مڅمل: ٓ إ٬مف إٓ اهلل ٰمـ ٪مٻمٌف دٙمؾ 

 شاجلٽمڇم
(1)

 . 

ُف ؾَمِٛمَع  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ اًمٕم٤مص  وذم طمدي٨م قمٌداهلل اسمـ قمٛمرو َأٟمه

َن، ٩َمٹُمق٬ُمقا ِٰمْثَؾ َٰمڅم : »َيُ٘مقُل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل إَِذا َٟمټِمٶْمُتُؿ اٚمُْڂَمذ 

ا، ُٖمؿَّ  څم ٣َم٧ْمً ـْ َصٛمَّ ٣َم٤َمَّ َصاَلًة َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف ِِبَ ُف َٰم ، ٩َمڃمڀِمَّ َيٹُمقُل ُٖمؿَّ َصٻمُّقا ٣َم٤َمَّ

 َّٓ ٌَٷِمل إِ َٓ َٕمٽمْ ٽمَّڇِم،  څَم َٰمٽمِْز٬َمڇٌم ِّم اجْلَ ٌَڅمِد اهللِ،  َٟمٻُمقا اهللَ ِٓمَ ا٬ْمَقِٟمٿمٻَمڇَم، ٩َمڃمهِنَّ ـْ ٣ِم ٌٍْد ِٰم ٬مٶَِم

ٸَمڅم٣َمڇمُ  ڈْم ٬َمُف ا٬مٱمَّ ـْ َٟمځَمَل ِٓم ا٬ْمَقِٟمٿمٻَمڇَم َ٘مٻمَّ  شَوَأْرُٗمق َأْن َأ٫ُمقَن َأڀَمڅم ُهَق، ٩َمټَم
(5)

أظمرضمف  

 ُمًٚمؿ. 

صغم اهلل -ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-قمـ ضم٤مسمر وّم ا٬مٌخڅمري: 

ټَمُع ا٬مٽم َداَء: : »-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًْ ـْ ٪َمڅمَل ِ٘م٥َم َي ڇِم، ٻمپما٬مَٰم ٣ْمَقِة ا٬متَّڅمٰمَّ ؿَّ َربَّ َهِذِه ا٬مدَّ

ًدا ا٬مَقِٟمٿمٻَمڇَم َوا٬مٸَمٳِمٿمٻَمڇَم، َوأْمٶَمْثُف َٰمٹَمڅمًٰمڅم َُمْټُمقًدا ا٬مَِّذي  اَلِة ا٬مٹَمڅمئټَِمڇِم آِت ُُمَټمَّ َوا٬مٲمَّ

 شَو٣َمْدَٕمُف، َ٘مٻمَّڈْم ٬َمُف ٠َمٸَمڅم٣َمتِل َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ 
(0)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ُمـ و٩مٿمف ٩مٳمٿمٻمڇم اٚمڂمذڀم٥م وأهنؿ أ١مقل ا٬مٽمڅمس أ٣مٽمڅم٪مڅم: ✍ 

  .-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م 

                                                           

 .(052)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(054)اإلمام مسلم يف صحيحو  أخرجو (5)
 .(314)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (0)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايجا١َٓ ٚايطتٕٛ: َٔ مسع ايٓدا٤ ٜكٍٛ َجٌ َا قاٍ املؤذٕد
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صغم اهلل -ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب هريرة 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1) شإذا أذن ٬مٻمٲمالة أدٔمر ا٬مٱمٿمٴمڅمن و٬مف ضاط: »-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ُمِمت٘م٤م ُمـ اإلقمالم. ٔمڅمٕذانوإذان ٰمـ ٠مٶمڅمئر اٚمًٻمټم٥م ا٬مٵمڅمهرة، وٟمټمل 

ريض اهلل -سمـ زيد  ُم٤م أظمرضمف أسمق داود قمـ قمٌد اهللو٫مڅمن ٰمٌدئف: ☜

څم، -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -اْهَتؿَّ ا٬مٽمٌل: -قمٜمف اَلِة ٫َمٿْمَػ ََيْټَمُع ا٬مٽمَّڅمَس هَلَ ٬مٻِمٲمَّ

اَلِة ٩َمڃمَِذا َرَأْوَهڅم آَذَن  َٔمٶْمٳُمپُمْؿ َٔمٶْمٳًمڅم، ٩َمٻَمْؿ ٩َمٹِمٿمَؾ ٬َمُف: اڀْمٲِمچْم َراَيڇًم ٣ِمٽمَْد ُ٘مٳُمقِر ا٬مٲمَّ

ٌُْف َذ٬مَِؽ، ٪َمڅمَل: ٩َمُذ٫مَِر ٬َمُف ا٬ْمٹُمٽمُْع  ٌُّقُر ا٬ْمٿَمپُمقِد  -ُيٶْمِج ٌُّقَر َو٪َمڅمَل ِزَيڅمٌد: ٠َم  -َيٶْمٽمِل ا٬مٱمَّ

ٌُْف َذ٬مَِؽ، َو٪َمڅمَل  ـْ َأْٰمِر ا٬ْمٿَمپُمقدِ : »٩َمٻَمْؿ ُيٶْمِج : ٪َمڅمَل: ٩َمُذ٫مَِر ٬َمُف ا٬مٽمَّڅم٪ُمقُس، ٩َمٹَمڅمَل  شُهَق ِٰم

ـْ » ٌُْد اهللَِّ  شَأْٰمِر ا٬مٽمَّٲَمڅمَرى ُهَق ِٰم َف ٣َم ـُ َزْيدِ  ٩َمڅمڀْمٮَمَ ؿ   ْٔم ِف َوُهَق ُٰمپْمَتؿ  هِلَ ٌِْد َرٔم  ـِ ٣َم ْٔم

ََذاَن ِّم َٰمٽمَڅمِٰمِف، ٪َمڅمَل: ٩َمٷَمَدا ٣َمَٛم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرُٟمقِل اهللَِّ  ْٕ ، ٩َمځُمِرَي ا

ُه، ٩َمٹَمڅمَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرُٟمقِل اهللَِّ  ٥ٌَْمَ  ٩َمځَمْٙمَٝمَ ٬َمُف: َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ إيِن  ٬َم

ََذاَن، ٪َمڅمَل: َو٫َمڅمَن ٣ُمټَمرُ  ْٕ ٴمَّڅمِب  ڀَمڅمئٍِؿ َوَيٹْمٵَمڅمَن، إِْذ َإَٔمڅميِن آٍت ٩َمځَمَرايِن ا ـُ اْْلَ -ْٔم

ـَ َيْقًٰمڅم، ٪َمڅمَل: ُٖمؿَّ َأْٙمَٝمَ ا٬مٽمٌل -ريض اهلل ٣مٽمف ي
-٪َمْد َرآُه ٪َمٌَْؾ َذ٬مَِؽ ٩َمٺَمَتټَمُف ٣ِم٧ْمِ

يِن؟: »، ٩َمٹَمڅمَل ٬َمفُ -وٟمٻمؿصٛم اهلل ٣مٻمٿمف  ِٝمَ ٌُْد شَٰمڅم َٰمٽمَٶَمَؽ َأْن ُُتْ ٌَٹَمٽمِل ٣َم ، ٩َمٹَمڅمَل: َٟم

                                                           

 .(056), واإلمام مسلم يف صحيحو (335)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايجا١َٓ ٚايطتٕٛ: َٔ مسع ايٓدا٤ ٜكٍٛ َجٌ َا قاٍ املؤذٕد
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ـُ َزْيٍد، ٩َمڅمْٟمَتْحٿَمٿْمڈُم، ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهللَِّ  اهللَِّ َيڅم ٔماَِلُل، : »-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ْٔم

ٌُْد اهللَِّ ـُ َزْيٍد، ٩َمڅم٩ْمٶَمٻْمفُ  ٪ُمْؿ ٩َمڅمڀْمٵُمْر َٰمڅم َيځْمُٰمُرَك ٔمِِف ٣َم َن ٔماَِلٌل ٪مَ  شْٔم  شڅمَل: ٩َمځَمذَّ
(1)

 . 

قمز  -اهلل: سملم اًمتقطمٞمد واًمدقمقة إمم اخلػم, وشمٕمٔمٞمؿ و٪مد ْجع إذان✍

 . -قمز وضمؾ-هللويمٚمف ذيمٌر  -وضمؾ

رؾمقل أن  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري وا٬مد٬مٿمؾ: »٪مق٬مف: 

إذا ٟمټمٶمتؿ ا٬مٽمداء أي إذان ٩مٹمق٬مقا ٰمثؾ ٰمڅم »: ىم٤مل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل

 : شيٹمقل اٚمڂمذن

ًمٚمقضمقب, إٓ أٟمف هٜم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأن أُمر  ٚايكاعز٠:

 ًمالؾمتح٤ٌمب. 

اهلل أ٫مٝم اهلل أ٫مٝم »: ي٘مقل ٤مُم١مذٟمً -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوم٘مد ؾمٛمع 

أظمرضمف  ش,٪مڅمل ٣مٛم ا٬مٸمٴمرة ٪مڅمل أ٠مپمد أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل ٪مڅمل ٙمرٗمڈم ٰمـ ا٬مٽمڅمر

 .-ريض اهلل قمٜمف-ُمًٚمؿ قمـ أٟمس 

 وهذا ص٤مرف إُمر ُمـ اًمقضمقب إمم آؾمتح٤ٌمب, واهلل أقمٚمؿ.

          

 

                                                           

, من حديث أيب عمًن بن أنس عن عمومة لو من األنصار (465)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
, وقال فيو: ىذا (1214)ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم  , وىو يف الصحيحرضي اهلل عنهم

, رضي اهلل عنو, من حديث عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو (466)حديث حسن. وأخرجو أبو داود برقم 
 .(323)وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف ادلشكاة برقم 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايتاضع١ ٚايطتٕٛ: إذا قُت إىل ايصال٠ فاضتكبٌ ايكب١ًد
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 رايفكض٠ ايتاعع١ ٚايغتٕٛ: إسا قُت إىل ايصال٠ فاعتكبٌ ايكب١ًد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة, وم٤مؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م.ا٬مٸمٹمرة ا٬متڅمٟمٶمڇم وا٬مًتقن: 

 إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة, وم٤مؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م.  -58

ٌْٻَمڇًم َٕمْرَوڅمَهڅم ٩َمَقل  َوْٗمپَمَؽ ٠َمٴْمَر : ﴿-شمٕم٤مممىمقل اهلل وا٬مد٬مٿمؾ:  ٩َمٻَمٽمَُق٬م ٿمَٽمََّؽ ٪ِم

َراِم َوَ٘مٿْمډُم َٰمڅم ٫ُمٽْمُتْؿ ٩َمَق٬مُّقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ ٠َمٴْمَرهُ  ِجِد اْْلَ ًْ  . [٥٨٨اًمٌ٘مرة: ﴾ ]اٚمَْ

 الشرح: 

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ذـمٞم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م, وهذه اًمٗم٘مرة وُم٤م 

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌلسمٕمده٤م ذوٌع ُمـ اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل ذم وصػ صالة 

 .-وؾمٚمؿ

ِجِد ﴿قمغم اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: وا٬مد٬مٿمؾ:   ًْ ٩َمَقل  َوْٗمپَمَؽ ٠َمٴْمَر اٚمَْ

َرامِ   , أي ضمٝمتف.[٥٨٨اًمٌ٘مرة: ] ﴾اْْلَ

إذا ٪مټمڈم إ٦م ا٬مٲمالة »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىمقل اًمٜمٌلوٰمـ ا٬مًٽمڇم: 

 ش.٩مڅمٟمتٹمٌؾ ا٬مٹمٌٻمڇم ٖمؿ ٫مٝم و٪مؾ..
(1)

 احلدي٨م, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

ريض -سمـ قم٤مزب  قمـ اًمؼماءو٪مد ٫مڅمن ٰمٌدأ إٰمر ٰمڅم ٗمڅمء ّم ا٬مٲمحٿمح٥م: 

َصٛمَّ إ٦َِم َٔمٿْمڈِم اٚمٹَْمِدِس ِٟمتَّڇَم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َأنَّ َرُٟمقَل اهللَِّ »: -اهلل قمٜمف

                                                           

 .(064), واإلمام مسلم يف صحيحو (3334)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٌَٿْمڈِم،  ٌََؾ ا٬م ٌْٻَمُتُف ٪ِم ٌُُف َأْن َٕمٺُمقَن ٪ِم ٌْٶَمڇَم ٣َم٧َمَ ٠َمپْمًرا، َو٫َمڅمَن ُيٶْمِج ٣َم٧َمَ ٠َمپْمًرا، َأْو َٟم

َهڅم، َصاَلَة ا٬مٶَمٮْمِ َوَصٛمَّ َٰمٶَمُف ٪َمْقمٌ  ، َأْو َصالَّ ُف َصٛمَّ ـْ ٫َمڅمَن  شَوَأڀمَّ َّ ٩َمَخَرَج َرُٗمٌؾ ِِم

ٿْمڈُم َصٛمَّ  ِجِد َوُهْؿ َرا٫مٶُِمقَن، ٪َمڅمَل: َأ٠ْمپَمُد ٔمڅِمهللَِّ، ٬َمٹَمْد َصٻمَّ ًْ  َٰمٶَمُف ٩َمټَمرَّ ٣َمَٛم َأْهِؾ اٚمَ

ٌَٿْمڈِم، َو٫َمڅمَن  َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿمِْف َوَٟمٻمَّؿَ َٰمَع ا٬مٽمٌَِّل   ٌََؾ ا٬م ڇَم، ٩َمَداُروا ٫َمََم ُهْؿ ٪ِم ٌََؾ َٰمٺمَّ ٪ِم

ْ ڀَمْدِر َٰمڅم ڀَمٹُمقُل  ٌَٿْمڈِم ِرَٗمڅمٌل ٪ُمتٻُِمقا، مَل ٌََؾ ا٬م َل ٪ِم قَّ ٌَْؾ َأْن َُتَ ٌْٻَمڇِم ٪َم ا٬مَِّذي َٰمڅمَت ٣َمَٛم ا٬مٹِم

څم٬مٽمَّڅمِس ٬َمَرُءوٌف ٬مٿُِمٳِمٿمَع إِيََمڀَمٺُمْؿ إِنَّ اهللََّ ٔمِ  اهللَوَٰمڅم ٫َمڅمَن ﴿: اهلل٩مٿِمپِمْؿ، ٩َمځَمڀْمَزَل 

 ش ﴾َرِ٘مٿمؿٌ 
(1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. 

وهذا حمؾ إمج٤مع سملم اعمًٚمٛملم, وٓ  واٟمتٹمٌڅمل ا٬مٹمٌٻمڇم ٰمـ ذوط ا٬مٲمالة،

صغم اهلل  -اًمٜمٌليً٘مط اؾمت٘م٤ٌمهل٤م إٓ إذا يم٤من اًمرضمؾ يّمكم اًمٜم٤مومٚم٦م ؾمٗمرا, وم٢من 

 شيٲم٤م ٣مٛم را٘مٻمتف ٘مٿمډم ٕمقٗمپمڈم ٔمف»يم٤من -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
(5)

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ  

 . -ريض اهلل قمٜمف-اسمـ قمٛمر 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  وذم طمدي٨م َأَٟمسِ  رؾمقل اهلل صغم اهلل ىَم٤مَل: يَم٤مَن  ريض اهلل قمٜمفسْم

َ » قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٌْٻَمڇَم َو٫َمٝمَّ ٌََؾ ا٬ْمٹِم َ ٣َمَٛم َراِ٘مٻَمتِِف اْٟمَتٹْم إَِذا ٫َمڅمَن ِّم َٟمٸَمٍر ٩َمځَمَراَد َأْن ُيٲَم٤م 

پَمڈْم ٔمِ   شفِ ُٖمؿَّ َصٛمَّ َ٘مٿْمډُم َوٗمَّ
(0)

 أظمرضمف أسمق داود, وهق ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد. 

                                                           

 .(252), واإلمام مسلم يف صحيحو (43)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(433), واإلمام مسلم يف صحيحو (1333)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
اود رمحو اهلل احلديث هبذا اللفظ مل أجده يف سنن أيب داود, وال يف الصحيح ادلسند, جاء يف سنن أيب د (1)

َكاَن ِإَذا َسافـََر   «-َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -َرؾُمقَل اهللِ أَنَّ », بلفظ: أََنُس ْبُن َماِلٍك, (1552)تعاىل 
َهُو رَِكابُُو ".وحسنو اإل َلَة َفَكبـََّر, مُثَّ َصلَّى َحْيُث َوجَّ ام األلباين رمحو اهلل مفََأرَاَد أَْن يـََتَطوََّع اْستَـْقَبَل بَِناقَِتِو اْلِقبـْ
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: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر أٟمف وّم ا٬مٲمحٿمح٥م:  

 . ش٫مڅمن يٲم٤م ٘مٿمډم ٕمقٗمپمڈم ٔمف را٘مٻمتف»

روقان -سمـ قمٌداهلل  سمـ رسمٞمٕم٦م وضم٤مسمر وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس وقمٌداهلل

 اًمّمالة قمغم اًمراطمٚم٦م طمٞم٨م شمقضمٝم٧م سمف. -اهلل قمٚمٞمٝمؿ

ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م ضم٤مسمر  

 .اًمٗمريْم٦م يم٤من يٜمزل و يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

ٰمـ ا٬مٺمٶمٌڇم صٛم ر٫مٶمت٥م »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوعم٤م ظمرج 

ريض -أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من قمـ اسمـ قم٤ٌمس  شٔمجڅمڀمچم ا٬مٺمٶمٌڇم و٪مڅمل هذه ا٬مٹمٌٻمڇم

 .-اهلل قمٜمف

إذا يم٤من يراه٤م أو يتٛمٙمٜمف ُمـ يًتٹمٌؾ ٣م٥م ا٬مٺمٶمٌڇم: وَيچم ٣مٛم اٚمٺمٻمػ أن 

 ُمٕمروم٦م قمٞمٜمٝم٤م. 

: -قمز وضمؾ -اهللًم٘مقل  أٰمڅم إذا ٫مڅمن ٓ يراهڅم ٩مٿمجزئف اٟمتٹمٌڅمل اجلپمڇم9

َراِم َوَ٘مٿْمډُم َٰمڅم ٫ُمٽمُتْؿ ٩َمَق٬مُّقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ ﴿ ِجِد اْْلَ ًْ ٩َمَقل  َوْٗمپَمَؽ ٠َمٴْمَر اْٚمَ

 .أي ضمٝمتف[, ٥٨٨اًمٌ٘مرة: ﴾ ]٠َمٴْمَرهُ 

ٌْٻَمڇًم َٕمْرَوڅمَهڅم: ﴿-وضمؾ قمز-وىم٤مل   أي ضمٝم٦ًم شمرو٤مه٤م. ﴾٩َمٻَمٽمَُق٬م ٿَمٽمََّؽ ٪ِم

                                                                                                                                        

, وقال فيو: ىذا (34)تعاىل يف صحيح أيب داود, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
 حديث حسن. 
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ُق َواٚمَْٷْمِرُب ٩َمځَمْيٽمَََم ُٕمَق٬مُّقا ٩َمَثؿَّ َوْٗمُف : ﴿-قمز وضمؾ-ىمقًمفوذم   ـِف اٚم٧َْْمِ َو٬مٻِمَّ

ـَف َواِٟمٌع ٣َمٻمٿِمؿٌ  ـِف إِنَّ ا٬مٻمَّ قمز  -اهلل, أي اجلٝم٦م اًمتل ي٘مٌؾ [٥٥٩اًمٌ٘مرة: ﴾ ]ا٬مٻمَّ

 ة. ومٞمٝم٤م اًمّمال -وضمؾ

٣مز  -إِنَّ اهلل: »عم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م -قمز وضمؾ-هللاًمقضمف صٗم٦م و٪مٿمؾ: 

ٌََؾ َوْٗمپِمِف ِّم َصاَلٕمِفِ  -وٗمؾ َـّ َأَ٘مٌد ٪ِم ٌََؾ َوْٗمِف َأَ٘مِد٫ُمْؿ ِّم َصاَلٕمِِف، ٩َماَل َيٽمَْتِخټَم  ش٪ِم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. -ريض اهلل قمٜمف-قمـ اسمـ قمٛمر 

ٌْٻَمڇًم َٕمْرَوڅمَهڅم﴿: -وا٬مد٬مٿمؾ: ٪مقل اهلل ٕمٶمڅم٦م»٪مق٬مف: 
 : ﴾٩َمٻَمٽمَُق٬م ٿَمٽمََّؽ ٪مِ

قمغم ٟمٌٞمف إذ أٟمف يم٤من ي٘مٚم٥م وضمٝمف ذم اًمًامء  -قمز وضمؾ -اهللهذه ُمٜمه٦م ُمـ 

 أن حيقل ىمٌٚمتف ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس إمم اًمٙمٕم٦ٌم.  -قمز وضمؾ -اهلليرضمقا ُمـ 

 .طمتك اؾمتج٤مب اهلل قمز وضمؾ دقمقشمف وطم٘مؼ رهمٌتف

َٟمٿَمٹُمقُل ﴿قمٜمٝمؿ:  -ز وضمؾقم -٘م٤مل اهللوعم٤م طمقًم٧م اًم٘مٌٚم٦م و٩م اًمًٗمٝم٤مء,  وم

ٌْٻَمتپِِمُؿ ا٬مَّتِل ٫َمڅمڀُمقا ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ُهْؿ ٣َمـ ٪ِم َّٓ ـَ ا٬مٽمَّڅمِس َٰمڅم َو ٸَمپَمڅمُء ِٰم ًُّ  .[٥٨٦اًمٌ٘مرة: ﴾ ]ا٬م

 ويم٤من اًمًٗمٝم٤مء صمالصم٦م أصٜم٤مف:  

 ىم٤مًمقا هذا رضمؾ يتِمٙمؽ ذم ديٜمف.ـ اٚمٽمڅم٩مٹمقن: 2 

ىم٤مًمقا هذا رضمؾ همػم ىمٌٚمتف قمـ ىمٌٚم٦م إٟمٌٞم٤مء وهق قمغم همػم  ـ ا٬مٿمپمقد1 

 ـمري٘مٝمؿ.

 ىم٤مًمقا هذا رضمؾ رضمع إمم ىمٌٚمتٜم٤م ويقؿمؽ أن يرضمع إمم ديٜمٜم٤م.  ـ ا٬مٺمٸمڅمر2 
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َرامِ »٪مق٬مف:  ِجِد اْْلَ ًْ أي ضمٝم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ٕن اعمًجد ش: ٩َمَقل  َوْٗمپَمَؽ ٠َمٴْمَر اٚمَْ

يراد سمف اًمٙمٕم٦ٌم ويٓمٚمؼ شم٤مرة احلرم يٓمٚمؼ شم٤مرة ويراد سمف احلرم يمٚمف ويٓمٚمؼ شم٤مرة و

 ويراد سمف اعمًجد اًمذي يّمغم ومٞمف.

ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اًمّمالة ذم ؤمًٌچم هذا آٙمتالف:  ☜

 مجٞمع احلرم شمْم٤مقمػ إمم ُم٤مي٦م أًمػ صالة. 

َرامِ : ﴿-قمز وضمؾ -اهللواؾمتدًمقا سم٘مقل  ِجِد اْْلَ ًْ ي اٚمَْ ﴾ َوَأْهٻُمُف َ٘مڅمِضِ

 . [٪٭٥اًمٌ٘مرة: ]

 , واعمراد سمف احلرم.﴾٩َماَل َيٹمَرُٔمقا اٚمًَِجَد اَْلراَم : ﴿-وضمؾقمز  -اهللوسم٘مقل 

طمٞم٨م ُم٤ميمٜمتؿ ُمـ سمالد ش: َوَ٘مٿْمډُم َٰمڅم ٫ُمٽمُْتْؿ ٩َمَق٬مُّقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ ٠َمٴْمَرهُ : »٪مق٬مف 

وم٤مضمتٝمدوا ذم أن شمقًمقا وضمقهٙمؿ ؿمٓمر اعمًجد احلرام وهذه  -قمز وضمؾ -اهلل

هذه  -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم ا-حمٛمدأن ضمٕمؾ ُٕم٦م  -قمز وضمؾ -اهللُِمٜمه٦م ُمـ 

 اًم٘مٌٚم٦م ًمٞمتٛمٞمزوا قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وُمـ اًمٞمٝمؿ ُمـ اعمنميملم واعمٜمدديـ. 

صمؿ شمٌلم ًمف أٟمف صغم إمم همػم ضمٝمتٝم٤م  اوُمـ صغم إمم همػم اًم٘مٌٚم٦م جمتٝمدً 

 صح٧م صالشمف, وٓ شمٚمزُمف اإلقم٤مدة.

٪َمڅمَل: َٔمٿْمٽمَڅم ا٬مٽمَّڅمُس : »-ريض اهلل قمٜمف-قمغم ذًمؽ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وا٬مد٬مٿمؾ: 

ٌِْح، إِْذ َٗمڅمَءُهْؿ آٍت، ٩َمٹَمڅمَل ٔمٹِمُ  صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -إِنَّ َرُٟمقَل اهللَِّ : »ٌَڅمٍء ِّم َصاَلِة ا٬مٲمُّ
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ٌَڇَم، ٩َمڅمْٟمَتٹْمٌٻُِمقَهڅم -وٟمٻمؿ َتٹْمٌَِؾ ا٬مٺَمٶْم ًْ ٿْمٻَمڇَم ٪ُمْرآٌن، َو٪َمْد ُأِٰمَر َأْن َي ٪َمْد ُأڀْمِزَل ٣َمٻَمٿْمِف ا٬مٻمَّ

ځْمِم،  ٌَڇمِ َو٫َمڅمڀَمڈْم ُوُٗمقُهپُمْؿ إ٦َِم ا ٬مٱمَّ  ش٩َمڅمْٟمَتَداُروا إ٦َِم ا٬مٺَمٶْم
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

صٛم اهلل -َأنَّ َرُٟمقَل اهللَِّ : »ذم صحٞمح ُمًٚمؿ -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أٟمس 

چَم ﴿، ٩َمٽمََز٬َمڈْم: ش٫َمڅمَن ُيٲَم٤م  ڀَمْحَق َٔمٿْمڈِم اٚمٹَْْمِدسِ -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ  ٪َمْد ڀَمَرى َٕمٹَمٻمُّ

ٌْٻَمڇًم  ََمِء ٩َمٻَمٽمَُق٬م ٿمَٽمََّؽ ٪ِم ًَّ َرامِ َوْٗمپِمَؽ ِّم ا٬م ِجِد اْْلَ ًْ  ﴾َٕمْرَوڅمَهڅم ٩َمَقل  َوْٗمپَمَؽ ٠َمٴْمَر اٚمَْ

ـْ َٔمٽمِل َٟمٻَمټَمڇَم َوُهْؿ ُر٫ُمقٌع ِّم َصاَلِة ا٬ْمٸَمْجِر، َو٪َمْد . [٥٨٨اًمٌ٘مرة: ] ٩َمټَمرَّ َرُٗمٌؾ ِٰم

٬َمڈْم، ٩َمََم٬ُمقا ٫َمََم ُهْؿ ڀَمْحَق ا٬ْمٹمِ  ٌْٻَمڇَم ٪َمْد ُ٘مق  َٓ إِنَّ ا٬ْمٹِم ْقا َر٫ْمٶَمڇًم، ٩َمٽمَڅمَدى: َأ  شٌْٻَمڇمِ َصٻمَّ
(5)

 

 ومٚمؿ يٕمٞمدوا ُم٤م وم٤مهتؿ, ومدل قمغم صح٦م اًمّمالة.

 شٔم٥م اٚم٧مق واٚمٷمرب ٪مٌٻمڇم: »-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب هريرة شمٜمٌٞمف: 
(0)

 

 أظمرضمف اًمؽمُمذي, وهذا خمتص سم٠مهؾ اعمديٜم٦م وأهؾ اًمٞمٛمـ وُمـ ؾم٤مُم٤مهؿ. 

 أي سمٛمـ يم٤من يم٤مٟم٧م ىمٌٚمتٝمؿ إمم اًمِمامل, أو إمم اجلٜمقب, واهلل اعمقومؼ.

          

 

  

 

                                                           

 .(253), واإلمام مسلم يف صحيحو (430)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(254)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
 , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي.(045)مذي يف سننو أخرجو اإلمام الرت  (1)
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 رايفكض٠ ايغبعٕٛ: صفع ايٝزٜٔ يف ايصال٠ يف أصبع١ َٛاضعد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 رومع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع.ا٬مٸمٹمرة ا٬مًٌٶمقن: 

 رومع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع. -69

ٌَْد اهللهِ وا٬مد٬مٿمؾ:  ـَ قُمَٛمَر  طمدي٨م قَم صغم اهلل  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سْم

ٌَٿمِْف، َوإَِذا : »-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
، َوَر٩َمَع َيَدْيِف َ٘مْذَو َٰمٽمْٺمِ َ اَلِة ٫َمٝمَّ ٫َمڅمَن إَِذا َدَٙمَؾ ِّم ا٬مٲمَّ

ـَ  اهللَر٫َمَع َر٩َمَع َيَدْيِف، َوإَِذا ٪َمڅمَل: َٟمټِمَع  ـْ َْحَِدُه َر٩َمَع َيَدْيِف، )َوإَِذا ٪َمڅمَم ِٰم َ
ٚمِ

٫ْمٶَمَت٥ْمِ َر٩َمَع َيَدْيِف(، و٫مڅمن أمـ ٣مټمر يٸمٶمؾ ذ٬مؽ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  ش,ا٬مرَّ

 اٟمٗمرد سمف اًمٌخ٤مري. شوا٬مر٩مع إذا ٪مڅمم ٰمـ ا٬مر٫مٶمت٥م»

 الشرح: 

ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمذيمر أول ُم٤م ي٘مقم سمف اعمّمكم ُمع 

 .-قمز وضمؾ-هللشمٙمٌػمة اإلطمرام, وًمٌٞم٤من ؾمٜم٦م رومع اًمٞمديـ اًمدال قمغم اخلْمقع 

 : -٣مز وٗمؾ -وهق ٣مالٰمڇم ٣مٛم ا٬مذل وآڀمٺمًڅمر ٔم٥م يدي اهلل

 وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف قمالُم٦م قمغم اـمراح اًمدٟمٞم٤م ظمٚمػ اًمٔمٝمر.

 , شإ٦م ٩مروع أذڀمٿمف: »ف إمم طمذو ُمٜمٙمٌٞمف, وذم رواي٦مويرومع اعمّمكم يدي

واجلٛمع سمٞمٜمٝمام أن أقمغم إص٤مسمع يٙمقن إمم ومروع إذٟملم, وأؾمٗمٚمٝم٤م يٙمقن 

 إمم طمذو اعمٜمٙمٌلم.
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 أي ُمًٌقـمت٤من ُمتجٝمت٤من إمم اًم٘مٌٚم٦م. وير٩مٶمپمَم ٰمدا: ☜

َٖماَلٌث ٫َمڅمَن َرُٟمقُل اهلِل »: ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة 

ؿَ  َصٛمَّ  َـّ ا٬مٽمَّڅمُس:  اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ ، ٪َمْد َٕمَر٫َمپُم َـّ ا إَِذا  "َيٶْمټَمُؾ ِِبِ ٫َمڅمَن َيْر٩َمُع َيَدْيِف َٰمدًّ

ځَمُل اهللَ  ًْ ٌَْؾ ا٬ْمٹِمَراَءِة َي ٺُمقُت ٪َم ًُّ ََم َر٫َمَع َوَر٩َمَع، َوا٬م ُ ٫ُمٻمَّ اَلِة، َوُيٺَمٝم  َدَٙمَؾ ِّم ا٬مٲمَّ

ـْ ٩َمٳْمٻمِِف  ـْ  "، ٪َمڅمَل َيِزيُد: "ِٰم ځَمُل اهللَ ِٰم ًْ  ش٩َمٳْمٻمِفِ  َيْد٣ُمق َوَي
(1)

 أظمرضمف أمحد.  

يرى اًمرومع ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام وٓ : -رْحف اهلل-و٪مد ٫مڅمن أٔمق ٘مٽمٿمٸمڇم ☜ 

سمـ اعم٤ٌمرك ومٙم٤من يرومع ومٞمام  يرى اًمرومع ذم همػمه٤م, وىمد صغم سمج٤مٟمٌف قمٌداهلل

 اًمدًمٞمؾ.صم٧ٌم ومٞمف 

 ومٚمام اٟمتٝمك ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: رأيتؽ شمرومع يم٠مٟمؽ شمريد أن شمٓمػم. 

طملم دظمٚم٧م ذم اًمّمالة هؾ ـمرت؟ يم٤معمٜمٙمر  ىم٤مل: وأٟم٤م رأيتؽ رومٕم٧م

 ."قمٚمٞمف

ٕن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ش: ر٩مع ا٬مٿمديـ ّم ا٬مٲمالة ّم أرٔمٶمڇم ٰمقاوع»٪مق٬مف: 

 ذه٥م إمم أن اًمرومع ذم يمؾ ظمٗمٍض ورومع, واًمّمحٞمح ُم٤م شم٘مدم.

أي قمٜمد اًمِمٞمخلم  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قمٛمر  طمدي٨م قمٌداهللوا٬مد٬مٿمؾ: 

ُمـ اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمث٤مًمث٦م, وم٤مٟمٗمرد إٓ ذيمر اًمراسمٕم٦م, وهل اًمرومع طملم اًم٘مٞم٤مم 

 هب٤م اًمٌخ٤مري.

                                                           

 , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح النسائي.(550)أخرجو اإلمام النسائي يف سننو  (5)
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٫َمڅمَن  َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  َأنَّ َرُٟمقَل اهللِ» و٪مد ٗمڅمء ا٬مر٩مع ّم ا٬مٲمحٿمح٥م:

څمِذَي  َ َر٩َمَع َيَدْيِف َ٘متَّك حُيَڅمِذَي ِِبََِم ُأُذڀَمٿْمِف، َوإَِذا َر٫َمَع َر٩َمَع َيَدْيِف َ٘متَّك حُيَ ِِبََِم إَِذا ٫َمٝمَّ

٫ُمقعِ  ـَ ا٬مرُّ ـْ َْحَِدهُ »وَمَ٘م٤مَل:  شُأُذڀَمٿْمِف، َوإَِذا َر٩َمَع َرْأَٟمُف ِٰم َ
وَمَٕمَؾ ُِمْثَؾ  شَٟمټِمَع اهللُ ٚمِ

 .َذًمَِؽ 

 يم٤من شمٗمٞمد اًمٚمزوم وآؾمتٛمرار.ش: ٫مڅمن»٪مق٬مف: 

 أي اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م. ش: دٙمؾ ّم ا٬مٲمالة»٪مق٬مف: 

 .أي إمم ضمٝم٦م اعمٜمٙمٌلمش: ٫مٝم ور٩مع يديف ٘مذو ٰمٽمٺمٌٿمف»

أي ىمٌؾ اًمريمقع وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف يرومٕمٝمام سمٕمد ش: وإذا ر٫مع ر٩مع يديف»

  .أن يٓمٛمئـ رايمٕم٤م

 أي وهق ىم٤ميؿ ُمـ اًمريمقع. ش: وإذا ٪مڅمل ٟمټمع اهلل ٚمـ ْحده ر٩مع يديف»

 سمٕمد أن يٜمتّم٥م ىم٤ميام. ش: وإذا ٪مڅمم ٰمـ ا٬مر٫مٶمت٥م ر٩مع يديف»

-قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل  -٤مًمٜمٌلأي اىمتداًء سمش: و٫مڅمن أمـ ٣مټمر يٸمٶمؾ ذ٬مؽ»

واسمـ  شصٻمقا ٫مَم رأيتټمقين أص٤م: »ي٘مقل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلٕن 

صغم اهلل -ُمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم ُمت٤مسمٕم٦م رؾمقل اهلل -ريض اهلل قمٜمٝمام-قمٛمر 

 . -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اٟمٗمرد سمف اًمٌخ٤مري وىمد شمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ش: وا٬مر٩مع إذا ٪مڅمم ٰمـ ا٬مر٫مٶمت٥م»٪مق٬مف: 

 سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ. 
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 : (٦٦٦/ ٦)ح ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمت

يْمَٕمَتلْمِ ) ـَ اًمره ـِ إَِذا ىَم٤مَم ُِم ِد وَمَٞمْخُرُج َُم٤م : (ىَمْقًُمُف سَم٤مُب َروْمِع اًْمَٞمَدْي َأْي سَمْٕمَد اًمتهَِمٝمُّ

َٓ طِملَم  ٌَْٚمُف َو تِل ىَم َواَي٦ِم اًمه ُجقِد ًمُِٕمُٛمقِم ىَمْقًمِِف ذِم اًمرِّ ًُّ ـَ اًم إَِذا شَمَريَمُف َوهَنََض ىَم٤مِياًم ُِم

ُجقِد.  ًُّ ـَ اًم  َيْروَمُع َرْأؾَمُف ُِم

َتټَمُؾ:  أْ َوحُيْ َٓ قَمغَم َُم٤م مَحُْؾ اًمٜمهْٗمِل ُهٜم٤َمَك قَمغَم طَم٤مًَم٦ِم َروْمِع اًمره ُجقِد  ًُّ ـَ اًم ِس ُِم

َتِقي ىَم٤مِياًم.  ًْ  سَمْٕمَد َذًمَِؽ طِملَم َي

ـِ اْٟمَتَدلَّ  ُجقِد قَمغَم  َوَأْٔمٶَمَد َٰم ًُّ َٓ َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ ذِم اًم سمَِ٘مْقِل ؾَم٤ممِلٍ ذِم ِرَواَيتِِف َو

٤ٌَمِب.  ٍع ذِم طَمِدي٨ِم َهَذا اًْم
 ُُمَقاوَمَ٘م٦ِم ِرَواَي٦ِم َٟم٤مومِ

يْمَٕمَتلْمِ َوإِ »َ٘مٿْمډُم ٪َمڅمَل:  ـَ اًمره ُف ش َذا ىَم٤مَم ُِم ْ َيٜمِْٗمِف َأٟمه ـْ يَمْقٟمِِف مَل َٓ َيْٚمَزُم ُِم ُف  َٟمه
ِٕ  ,

ٌََتُف, سَمْؾ ُهَق ؾَم٤ميم٧ٌِم قَمٜمُْف.   َأصْم

ـِ اؾْمَتَدله سمِِرَواَي٦ِم ؾَم٤ممِلٍ قَمغَم َوْٕمِػ ِرَواَي٦ِم َٟم٤مومٍِع. َوَأْٔمٶَمَد َأْيٳًمڅم:   َُم

ُف:  ؼُّ َأڀمَّ ًَمْٞمَس سَملْمَ ِرَواَيَتْل َٟم٤مومٍِع َوؾَم٤ممِلٍ شَمَٕم٤مُرٌض, سَمْؾ ذِم ِرَواَي٦ِم َٟم٤مومٍِع ِزَي٤مَدٌة َواْْلَ

ـْ َوضْمٍف آظَمَر.  ٌََتَٝم٤م ُِم ؿَم٤مَرُة إمَِم َأنه ؾَم٤معم٤ًِم َأصْم  مَلْ َيٜمِْٗمَٝم٤م ؾَم٤ممِلٌ, َوؾَمَت٠ْميِت اإْلِ

صَمٜم٤َم قَمٞمه٤مٌش ُهَق سم٤ِمعمَُْثٜمه٤مِة اًمتهْحَت٤مٟمِ  ٞمه٦م وسم٤معمٕمجٛم٦م َوُهَق سمـ اًْمَقًمِٞمد اًمرىم٤مم ىَمْقًُمُف طَمده

قَْمغَم َوقمٌٞمد اهلل ُهَق سمـ قمٛمر سمـ طَمْٗمص ىَمْقًمف َورومع  ْٕ قَْمغَم ُهَق سمـ قمٌد ا ْٕ َوقمٌد ا

ِلِّ  َصغمه ذِم ِرَواَي٦ِم َأيِب َذرٍّ إِمَم َٟمٌِلِّ اهللهِ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه َذًمِؽ سمـ قُمَٛمَر إمَِم اًمٜمٌه

ٌَْٞمِد اهللهِ  ْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ قَمٚمَ  اهلل ـْ قُم ٤مِب قَم ٌَْد اًْمَقهه ىَم٤مَل َأسُمق َداُوَد َرَواُه اًمثهَ٘مِٗملُّ َيْٕمٜمِل قَم
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ِحٞمُح َويَمَذا َرَواُه اًمٚمهْٞم٨م سمـ ؾمٕمد وسمـ ضُمَرْي٩ٍم َوَُم٤مًمٌِؽ  وَمَٚمْؿ َيْروَمْٕمُف َوُهَق اًمّمه

اَرىُمْٓمٜمِلُّ ذِم  ٍع َُمْقىُمقوًم٤م َوطَمَٙمك اًمده
ـْ َٟم٤مومِ ظْمتاَِلَف ذِم َوىْمِٗمِف َيْٕمٜمِل قَم ِٓ  اًْمِٕمَٚمِؾ ا

ـْ  ؾْماَمقِمٞمكِمُّ قَم
قَْمغَم َوطَمَٙمك اإْلِ ْٕ ٌِْد ا َقاِب ىَمْقُل قَم ٌَُف سم٤ِمًمّمه ؿَْم ْٕ َوَروْمِٕمِف َوىَم٤مَل ا

ؾْماَمقِمٞمكِمُّ 
قَْمغَم َأظْمَٓم٠َم ذِم َروْمِٕمِف ىَم٤مَل اإْلِ ْٕ ٌَْد ا ُف َأْوَُم٠َم إمَِم َأنه قَم سَمْٕمِض َُمَِم٤مخِيِِف َأٟمه

ٌَْٞمِد َوظَم  ـْ قُم ٤مِب اًمثهَ٘مِٗملُّ َواعمُْْٕمَتِٛمُر َيْٕمٜمِل قَم ٌُْد اًْمَقهه ـُ إِْدِريَس َوقَم ٌُْد اهللهِ سْم ٤مًَمَٗمُف قَم

ٌَْٞمِد اهللهِ  ـْ قُم ٤مِب قَم ٌُْد اًْمَقهه اهللهِ وَمَرَوْوه َُمْقىُمقوم٤م قَمـ سمـ قُمَٛمَر ىُمْٚم٧ُم َوىَمَٗمُف ُُمْٕمَتِٛمٌر َوقَم

ـْ رَ 
ـْ َٟم٤مومٍِع يَماَم ىَم٤مَل ًَمٙمِ ـْ ؾَم٤ممل قَمـ سمـ قُمَٛمَر قَم ْهِريِّ قَم ـِ اًمزُّ ٌَْٞمِد اهللهِ قَم ـْ قُم وَمَٕم٤مُه قَم

َي٤مَدُة َوىَمْد شُمقسمَِع َٟم٤مومٌِع قَمغَم َذًمَِؽ  ـِ َوومِٞمِف اًمزِّ  َروْمِع اًْمَٞمَدْي
ِ
ٌَُخ٤مِريُّ ذِم ضُمْزء َأظْمَرضَمُٝماَم اًْم

 ٌُ َحُف اًْم ـْ قَمـ سمـ قُمَٛمَر َوُهَق ومِٞماَم َرَواُه َأسُمق َداُوَد َوَصحه  اعمَْْذيُمقِر ُِم
ِ
َخ٤مِريُّ ذِم اجْلُْزء

ِلُّ  إَِذا  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه ـَمِريِؼ حُم٤َمِرِب سمـ دصم٤مر قَمـ سمـ قُمَٛمَر ىَم٤مَل يَم٤مَن اًمٜمٌه

٤مقِمِديِّ  ًه َ َوَروَمَع َيَدْيِف َوًَمُف ؿَمَقاِهُد ُِمٜمَْٝم٤م طَمِدي٨ُم َأيِب مُحَْٞمٍد اًم  يَمؼمه
يْمَٕمَتلْمِ ىَم٤مَم ذِم اًمره

ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َأظْمَرضَمُٝماَم َأسُمق َداُود وصححٝمام سمـ ظُمَزْيَٛم٦م وسمـ وَ  طَمِدي٨ُم قَمكِمِّ سْم

 اعمَْْذيُمقِر َُم٤م َزاده سمـ قُمَٛمَر َوقَمكِم  َوَأسُمق مُحَْٞمٍد ذِم 
ِ
ٌَُخ٤مِريُّ ذِم اجْلُْزء ٌه٤مَن َوىَم٤مَل اًْم طِم

وْمِع قِمٜمَْد اًْمِ٘مَٞم٤ممِ  ـَ اًمره َح٤مسَم٦ِم ُِم ـَ اًمّمه ٍة ُِم ُْؿ مَلْ  قَمنَمَ هَنه
ِٕ يْمَٕمَتلْمِ َصِحٞمٌح  ـَ اًمره ُِم

َي٤مَدُة  اَم َزاَد سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض َواًمزِّ حَيُْٙمقا َصاَلًة َواطِمَدًة وَم٤مظْمَتَٚمُٗمقا ومِٞمَٝم٤م َوإِٟمه

ـْ َيُ٘مقُل  َ
ٌُقهُل٤َم عمِ ٌُقًَم٦م ُمـ أهؾ اًْمٕمٚمؿ َوىَم٤مَل سمـ سَمٓمه٤مٍل َهِذِه ِزَي٤مَدٌة َُي٥ُِم ىَم َُمْ٘م

وْمعِ    ه. اسم٤ِمًمره

          



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 يٝد اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝد ايٝطس٣ يف ايصال٠درايفكس٠ ايٛاحد٠ ٚايطبعٕٛ: ٚضع ا
 

  843 
 

  

 رايفكض٠ ايٛاحز٠ ٚايغبعٕٛ: ٚضع ايٝز اي٢ُٓٝ ع٢ً ايٝز ايٝغض٣ يف ايصال٠د 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

ووع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمنى ذم ا٬مٸمٹمرة ا٬مقا٘مدة وا٬مًٌٶمقن: 

 اًمّمالة.

 ووع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمنى ذم اًمّمالة.  -62

ـِ ؾَمْٕمٍد  ؾَمْٝمؾِ طمدي٨م وا٬مد٬مٿمؾ:  ٫َمڅمَن ا٬مٽمَّڅمُس : »ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سْم

اَلِة، ور٩مع ذ٬مؽ  ى ِّم ا٬مٲمَّ ُٗمُؾ ا٬مٿَمَد ا٬مٿُمټْمٽمَك ٣َمَٛم ا٬مٿَمِد ا٬مٿُمْنَ ُيڂْمَٰمُروَن َأْن َيٳَمَع ا٬مرَّ

 . ش-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-إ٦م ا٬مٽمٌل

 الشرح: 

اًمْمؿ أي ووع اًمٞمٛملم قمغم اًمٞمنى  ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ؾمٜمٞم٦م

 ذم اًمّمالة.

وىمد ذه٥م مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم اؾمتح٤ٌمسمف, وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 سمقضمقسمف, وظم٤مًمػ ذم هذا مجٝمقر اعم٤مًمٙمٞم٦م وٓ طمج٦م هلؿ ىم٤ميٛم٦م. 

 (: ٥٭٦/ ٦ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتذيم٤مر )

ٌَڅمِب:  څم َأ٪َمڅمِويُؾ ا٬ْمٸُمٹَمپَمڅمِء ِّم َهَذا ا٬ْم سمـ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ  ًمؽ ذم رواي٦مومذه٥م ُم٤مَوَأٰمَّ

اَلِة, وهق ىمقل اًمٚمٞم٨م ـِ ذِم اًمّمه  سمـ ؾمٕمد. قِمٜمَْدُه إمَِم إِْرؾَم٤مِل اًْمَٞمَدْي
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ظُْمَرى ذِم ٔمـ ا٬ْمٹَمڅمِٟمِؿ:  ٪مڅمل ْٕ ٤م قَمغَم ا ـِ إِطْمَدامُهَ ىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ ذِم َوْوِع اًْمَٞمَدْي

ـْ ـُمقِل  اَم َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ ذِم اًمٜمهَقاومِِؾ ُِم اَلِة: إِٟمه .اًمّمه  اًْمِ٘مَٞم٤مِم, ىَم٤مَل: َوشَمْريُمُف َأطَم٥مُّ إزَِمه

ٓه َأْن َيُٓمقَل اًْمِ٘مَٞم٤مُم وَماَل  اَلِة َأطَم٥مُّ إزَِمه إِ ـِ ذِم اًمّمه َوىَم٤مَل اًمٚمهْٞم٨ُم: ؾَمْدُل اًْمَٞمَدْي

ى.  سَم٠ْمَس َأْن َيَْمَع اًْمُٞمْٛمٜمَك قَمغَم اًْمُٞمْنَ

ُف ٪َمڅمَل:  وروى ـْ َٰمڅم٬مٍِؽ َأڀمَّ ٌف ٣َم ِؽ َوُٰمٴَمر 
ٌُْد اٚمَْٻمِ شُمقَوُع اًْمُٞمْٛمَٜمك ٔمـ ڀَمڅم٩مٍِع َو٣َم

َٓ سَم٠ْمَس سمَِذًمَِؽ. اَلِة ذِم اًْمَٗمِريَْم٦ِم َواًمٜمه٤مومَِٚم٦ِم ىَم٤مَل  ى ذِم اًمّمه  قَمغَم اًْمُٞمْنَ

ـْ َأْصَح٤مسمِِف.٪َمڅمَل َأُٔمق ٣ُمټَمَر:   ُهَق ىَمْقُل اعمََْدٟمِٞمِّلَم ُِم

 َ ْٕ : َو٪َمڅمَل ا .ْوَزا٣ِملُّ
ٍ
ـْ ؿَم٤مَء شَمَرَك َوُهَق ىَمْقُل قَمَٓم٤مء  َُم٤م ؿَم٤مَء وَمَٕمَؾ َوَُم

ٌُْد ا٬مرزاق:  سمـ ضُمَرْي٩ٍم ُيَّمكمِّ ذِم إَِزاٍر َوىَمِٛمٞمٍص َوَيِٛمٞمٜمُُف قَمغَم  رأي٧مَو٪َمڅمَل ٣َم

 ؿِماَمًمِِف.

٤مومِِٕملُّ َوَأْصَح٤مهُبُْؿ  ـُ َوىَم٤مَل ؾُمْٗمَٞم٤مُن اًمثهْقِريُّ َوَأسُمق طَمٜمِٞمَٗم٦َم َواًمِمه ًَ ـُ  َواحْلَ سْم

ٌٍَؾ َوإؾِْمَح٤مُق  َص٤مًمٍِح َوَأمْحَدُ  ـُ طَمٜمْ ٌَْٞمٍد َوَداُودُ  سْم ـُ َراَهَقْيِف َوَأسُمق صَمْقٍر َوَأسُمق قُم ـُ  سْم سْم

يُّ َيَْمُع اعمَُّْمكمِّ َيَدُه قَمغَم ؿِماَمًمِِف ذِم اًْمَٗمِريَْم٦ِم َواًمٜمه٤مومَِٚم٦ِم.  قَمكِمٍّ َواًمٓمهؼَمِ

ـٌ  ًَ    هاَوًَمْٞمَس سمَِقاضِم٥ٍم.  َوُهَق قِمٜمَْد مَجِٞمِٕمِٝمْؿ طَم
ُم٤م يدل قمغم وؿ ّم اٚمق١مځم:  -رْحف اهلل-و٪مد ذ٫مر اإلٰمڅمم ٰمڅم٬مؽ  ✍

سمٕمد أن ضسمف اعمٜمّمقر, طمتك مل يًتٓمع سمٕمد  -رمحف اهلل-اًمٞمديـ, وإٟمام أرؾمؾ 
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صغم اهلل قمٚمٞمف -٤مًمٜمٌلأن يرومع يده, ومت٠مؾمك سمف أصح٤مسمف, وشمريمقا اًمت٠مد سم

 .-وؾمٚمؿ

 ويرؾمؾ اًمزيدي٦م واًمراومْم٦م واإلسم٤موٞم٦م, وٓ قمؼمة سمخالومٝمؿ. 

 واٚمٽمپمل ٣مٽمف ووع ا٬مٿمديـ ٣مٛم اْلڅمسة: ☜

هَنَك َأنَّ -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -َأنَّ ا٬مٽمٌل» -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ َأيِب ُهَرْيَرَة 

ا ُٗمُؾ ُِمَْتٮِمً َ ا٬مرَّ  شُيٲَم٤م 
(1)

 أظمرضمف اًمٜم٤ًميل. 

 ."ومٕمؾ اًمٞمٝمقدأٟمف ": ريض اهلل قمٜمٝم٤موقمـ قم٤ميِم٦م 

 ومال يث٧ٌم, وىمد أقمٚمف اسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمه. وأٰمڅم ووع ا٬مٿمديـ ٣مٛم ا٬مٲمدر: 

 ومٕمغم اعمّمكم أن  يْمع يديف قمغم اعمًتقى اًمذي ٓ شمٙمٚمػ ومٞمف. 

وًمٚمْمؿ صمالث هٞمئ٤مت ومٞمجقز أن يْمع اًمٙمػ قمغم فمٝمر اًمٙمػ, أو أن 

  .يْمع اًمٙمػ قمغم اًمرؾمغ أو أن يْمع اًمٙمػ قمغم اًم٤ًمقمد

 دًمٞمؾ قمٚمٞمف, سمؾ هق ُمـ اًمتٙمٚمػ.وأُم٤م ىمٌض اعمرومؼ ومال 

 -اًمٜمٌلأن وا٪مٌح ٰمڅم ز٣مټمتف ا٬مرا٩مٳمڇم وٰمـ إ٬مٿمپمؿ ٰمـ أصحڅمب ا٬متٱمٿمع:  ✍

 -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-يم٤من يْمؿ صمؿ, إن اًمّمح٤مسم٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 -اًمٜمٌليم٤مٟمقا حيٛمٚمقن أصٜم٤مُمٝمؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ذم زُمـ اإلذاك, وم٠مرؾمؾ 

 يديف ومً٘مٓم٧م إصٜم٤مم. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                           

 .(1553)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلذم صح٤مسم٦م هذا ٪مقٌل ٪مٌٿمح وٟمٹمٿمؿ و٫مذب و١مٶمـ: 

 .-أمجٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ- -وؾمٚمؿ

أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل, ٩مٌټمجرد ٪مقل أ٘مدهؿ: 

 حتّمؾ اًمؼماءة ُمـ اًمنمك مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال. 

وؿ وأرؾمؾ ومٝمذا ُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوأُم٤م اًم٘مقل سم٠من  ☜

 اًمٙمذب.

 ٔمٿمڅمن ٘مٺمؿ ا٬مٳمؿ ٔمٶمد ا٬مٹمٿمڅمم ٰمـ ا٬مر٫مقع:  

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م: 

-ومروى قمـ اإلُم٤مم أمحد اًمتخٞمػم ذم إُمريـ, وهذا ىمقل ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل 

  .يمام ؾمٛمٕمتف ُمٜمف -رمحف اهلل شمٕم٤ممم

صٗم٦م صالة  "ّم ٘مڅم٠مٿمڇم ٫متڅمٔمف:  -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -وذهچم ا٬مٱمٿمخ ا٬ٕمٌڅمين

 ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُم٤م ٟمّمف:  (٥٨٩)ص -ف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞم-اًمٜمٌل

يٕمٜمل سمذًمؽ ]وًم٧ًم أؿمؽ ذم أن ووع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر ذم هذا اًم٘مٞم٤مم "

سمدقم٦م والًم٦مٮ ٕٟمف مل يرد ُمٓمٚمً٘م٤م ذم رء ُمـ أطم٤مدي٨م  [اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع

اًمّمالة, وُم٤م أيمثره٤م, وًمق يم٤من ًمف أصؾ ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م, وًمق قمـ ـمريؼ واطمد, 

ًمًٚمػ مل يٗمٕمٚمف, وٓ ذيمره أطمد ُمـ أيٛم٦م احلدي٨م ومٞمام وي١ميده أن أطمًدا ُمـ ا

 ها, "أقمٚمؿ
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وىمد سمًط اًم٘مقل ذم اعم٠ًمًم٦م ُمرضمًح٤م ًمٚمْمؿ سمٕمد اًمريمقع اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز 

 :وُم٤م سمٕمده٤م (٦٤)ص  صمالث رؾم٤ميؾ ذم اًمّمالة", وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف" : 

سم٤مب ووع اًمٞمٛمٜمك "ّم صحٿمحف:  -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري 

 . "قمغم اًمٞمنى

سمـ  سمـ ُمًٚمٛم٦م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب طم٤مزم, قمـ ؾمٝمؾ طمدصمٜم٤م قمٌداهلل٪مڅمل: 

٫مڅمن ا٬مٽمڅمس ُيڂمٰمرون أن يٳمع ا٬مرٗمؾ ا٬مٿمد ا٬مٿمټمٽمك ٣مٛم ذرا٣مف »: ؾمٕمد  ىم٤مل

صغم -اًمٜمٌلٓ أقمٚمٛمف إٓ يٜمٛمل ذًمؽ إمم ٪مڅمل أٔمق ٘مڅمزم: , شا٬مٿمنى ّم ا٬مٲمالة

 اعم٘مّمقد. ها, -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

قمغم ذقمٞم٦م ووع اًمٞمٛملم قمغم ووٗمف ا٬مد٬ٓمڇم ٰمـ هذا اْلديډم ا٬مٲمحٿمح: 

 اًمِمامل طم٤مل ىمٞم٤مم اعمّمكم ذم اًمّمالة, ىمٌؾ اًمريمقع وسمٕمده. اهـ 

قمدم ساطم٦م إدًم٦م ذم ؾمٜمٞم٦م اًم٘مٌض سمٕمد  -واهلل أ٣مٻمؿ  -وا٬مذي يٵمپمر 

 اًمريمقع, واهلل أقمٚمؿ. 

 اعمثٌتقن.ويمذا اًم٘مقل سم٤مًمٌدقمٞم٦م سمٕمٞمد ُمع وضمقد اًمٕمٛمقُم٤مت اًمتل اؾمتدل هب٤م 

ىمد ٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمّمٗم٦م صالة -ريض اهلل قمٜمف-صمؿ إن اًمّمح٤مسم٦م 

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

 وًمق يم٤من ىمد وؿ ذم هذا اعمقـمـ ًمٜم٘مؾ, واهلل أقمٚمؿ.
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زد قمغم ذًمؽ اظمتالف إُم٦م ذم ذيمر احلٛمد سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع, وم٘مد ٓ 

 يت٠مشمك وىم٧م ًمٚمْمؿ, واهلل أقمٚمؿ. 

أي إذا ووع اًمٞمد اًمٞمنى ش: ووع ا٬مٿمد ا٬مٿمټمٽمك ٣مٛم ا٬مٿمد ا٬مٿمنى»٪مق٬مف: 

ُم٘مٞمد سمح٤مل  (ذم اًمّمالة)قمغم اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك أؾم٤مء وم٤مًمٞمٛمٜمك هل اًمٕمٚمٞم٤م وىمقًمف 

 اًم٘مٞم٤مم وًمٞمس ذم طم٤مل اًمًجقد أو اًمريمقع أو اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم.

: أسمق -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ ؾمٕمد  طمدي٨م ؾمٝمؾ: شوا٬مد٬مٿمؾ»٪مق٬مف:  

 اًمٕم٤ٌمس اًم٤ًمقمدي.

وىمقل اًمّمح٤ميب يم٤مٟمقا ي١مُمرون ُمـ ىمًؿ ش: ٫مڅمن ا٬مٽمڅمس يڂمٰمرون»٪مق٬مف: 

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلاعمرومقع, إذ أن أُمر هلؿ هق 

أي ذم اًمّمالة ش: أن يٳمع ا٬مرٗمؾ ا٬مٿمد ا٬مٿمټمٽمك ٣مٛم ا٬مٿمد ا٬مٿمنى»٪مق٬مف: 

 وهٙمذا إٟمثك وإٟمام ظمرج ذيمر اًمرضمؾ خمرج اًمٖم٤مًم٥م.

-اًمٜمٌلأي ذيمره ُمرومققم٤م إمم -ٚمٞمف وؾمٚمؿصغم اهلل قم -اًمٜمٌلورومع ذًمؽ إمم  

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 وُم٤م ًمتــــ٤مسمع هق اعم٘مـــٓمقع وُم٤م أوٞمػ إمم ًمٜمٌل اعمرومقع 

 وهبذا اٟمتٗمك اًم٘مقل سمقىمػ احلدي٨م, واهلل أقمٚمؿ.
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 رايفكض٠ ايجا١ْٝ ٚايغبعٕٛ: أصذ رعا٤ يف االعتفتاحد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 أصح دقم٤مء ذم آؾمتٗمت٤مح.ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمڀمٿمڇم وا٬مًٌٶمقن: 

 أصح دقم٤مء ذم آؾمتٗمت٤مح سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام.  -61

صغم -رؾمقل اهللىَم٤مَل: يَم٤مَن  -ريض اهلل قمٜمف-ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة 

ًُ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٌَْؾ اًْمِ٘مَراَءِة, وَم اَلِة ؾَمَٙم٧َم ُهٜمَْٞمَٝم٦ًم ىَم َ ذِم اًمّمه ِئَؾ قَمامه إَِذا يَمؼمه

ِق ا٬مٻمپمَأ٪ُمقُل : »َيُ٘مقُل, وَمَ٘م٤مَل  ؿَّ َٔمڅم٣ِمْد َٔمٿْمٽمِل َؤَم٥ْمَ َٙمٴَمڅمَيڅمَي ٫َمََم َٔمڅم٣َمْدَت َٔم٥ْمَ اٚم٧َْمِ

ڀَمِس، ا٬مٻمپمَواٚمَٷْمِرِب،  ـَ ا٬مدَّ ـَ اَْلٴَمڅمَيڅم ٫َمََم ُيٽمٹَمَّك ا٬مثَّْقُب إَْٔمٿَمُض ِٰم ٽمِل ِٰم ؿَّ ا٬مٻمپمؿَّ ڀَمٹم 

ْؾ َٙمٴَمڅمَيڅمَي ٔمڅِمٚمَْڅمِء  ًِ دِ ا٨ْم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شَوا٬مثَّٻْمڊِم َوا٬مَٝمَ

 الشرح:  

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُمنموقمٞم٦م دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح, وهق ؾمٜم٦م قمٜمد 

 مج٤مهػم اًمٕمٚمامء, ويٙمقن سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام, وىمٌؾ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م.

َأنه قُمَٛمَر  ُم٤م ضم٤مءّم د٣مڅمء آٟمتٸمتڅمح:  -رْحف اهلل-و٪مد رٗمح اإلٰمڅمم أْحد 

 اًْمَٙمٚماَِمِت َيُ٘مقُل: 
ِ
ء َٓ ١ُم ـَ اخْلَٓمه٤مِب, يَم٤مَن َُيَْٝمُر هِبَ ٌَْح٤مَٟمَؽ اًمٚمُٝمؿه َوسمَِحْٛمِدَك, »سْم ؾُم

كَ  َٓ إًَِمَف هَمػْمُ َك, َو ٤ٌَمَرَك اؾْمُٛمَؽ, َوشَمَٕم٤ممَم ضَمدُّ  ششَم
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ وهمػمه.  

 ٘مٞمؿ ذم اًمزاد., يمام سملم ذًمؽ اسمـ اًم-قمز وضمؾ -اهللٕن هذا صمٜم٤مء قمغم ٪مڅمل: 

                                                           

 (.066)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب هريرة  وأصح ٘مديډم ّم آٟمتٸمتڅمح: ✍

 ٕٟمف ُمـ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف. اًمذي ذيمره اعمّمٜمػ, 

ريض -سمـ أيب ـم٤مًم٥م  طمدي٨م قمكم وٗمڅمء ّم صٸمڇم د٣مڅمء اٟمتٸمتڅمح ا٬مٲمالة:

إَِذا ىَم٤مَم إِمَم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللقمٜمد ُمًٚمؿ: ىم٤مل يم٤من  -اهلل قمٜمف

اَلِة,  َْرَض َ٘مٽمٿِمٸًمڅم، َوَٰمڅم : »ىَم٤مَل اًمّمه ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ پْمڈُم َوْٗمپِمَل ٬مٻِمَِّذي ٩َمٴَمَر ا٬م َوٗمَّ

 َٓ ٺمِل، َوَُمْٿَمڅمَي، َوَِمڅَمِت هللَِِّ َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥ََِم،  ًُ ٫م٥َِم، إِنَّ َصاَلِت، َوڀُم ـَ اٚم٧ُْْمِ َأڀَمڅم ِٰم

ٻمټِِم٥مَ  ًْ ـَ اٚمُْ يَؽ ٬َمُف، َؤمَِذ٬مَِؽ ُأِٰمْرُت َوَأڀَمڅم ِٰم َّٓ َأڀْمڈَم َذِ َٓ إ٬َِمَف إِ ، ا٬مٻمپُمؿَّ َأڀْمڈَم اٚمَْٻمُِؽ 

٩ْمڈُم ٔمَِذڀْمٌِل، ٩َمڅم٨ْمٸِمْر ِٓم ُذڀُمقِب  ٌُْدَك، ٢َمٻَمټْمڈُم ڀَمٸْمِز، َوا٣ْمَٞمَ ، َوَأڀَمڅم ٣َم َأڀْمڈَم َرب 

َٓ َُّيِْدي َْٙماَلِق  ْٕ ـِ ا ًَ َْ٘م
ِٕ َّٓ َأڀْمڈَم، َواْهِديِن  ڀُمقَب إِ َٓ َيٷْمٸِمُر ا٬مذُّ ُف   َْجٿِمٶًمڅم، إڀِمَّ

َّٓ َأڀْمڈَم،  ُف ٣َمٽم ل َٟمٿم َئپَمڅم إِ َٓ َيٮْمِ ْف ٣َمٽم ل َٟمٿم َئپَمڅم  َّٓ َأڀْمڈَم، َواْسِ ٽمپَِمڅم إِ ًَ َْ٘م
ِٕ

ُّ ٬مَٿْمَس إ٬َِمٿْمَؽ، َأڀَمڅم ٔمَِؽ َوإ٬َِمٿْمَؽ،  ُف ِّم َيَدْيَؽ، َوا٬م٧مَّ ْٜمُ ٫ُمٻمُّ ٌَّٿْمَؽ َوَٟمٶْمَدْيَؽ َواْْلَ ٬َم

ٌَڅمَر٫ْمڈَم َوَٕمٶَمڅم٬َمٿْمڈَم، َأْٟمَتٷْمٸِمُرَك وَ  ا٬مٻمپُمؿَّ ٬َمَؽ : »، َوإَِذا َر٫َمَع، ٪َمڅمَل شَإُٔمقُب إ٬َِمٿْمَؽ َٕم

ي، َوُِم ل،  َر٫َمٶْمڈُم، َؤمَِؽ آَٰمٽمڈُْم، َو٬َمَؽ َأْٟمٻَمټْمڈُم، َٙمٱَمَع ٬َمَؽ َٟمټْمٶِمل، َؤَمٮَمِ

ََمَواِت، : »، َوإَِذا َر٩َمَع، ٪َمڅمَل شَو٣َمٵْمټِمل، َو٣َمٲَمٌِل ًَّ ټْمُد ِٰمْؾَء ا٬م ٽمَڅم ٬َمَؽ اْْلَ ا٬مٻمپُمؿَّ َرٔمَّ

ٍء َٔمٶْمُد َوِٰمْؾَء  ـْ َرْ َْرِض، َوِٰمْؾَء َٰمڅم َٔمٿْمٽمَپُمََم، َوِٰمْؾَء َٰمڅم ٠ِمْئڈَم ِٰم ْٕ ، َوإَِذا َٟمَجَد، شا

ا٬مٻمپُمؿَّ ٬َمَؽ َٟمَجْدُت، َؤمَِؽ آَٰمٽمڈُْم، َو٬َمَؽ َأْٟمٻَمټْمڈُم، َٟمَجَد َوْٗمپِمل ٬مٻِمَِّذي : »٪َمڅمَل 

ٌَڅمَرَك اهللُ َأْ٘م  ُه، َٕم َرُه، َو٠َمؼَّ َٟمټْمٶَمُف َؤَمٮَمَ څم٬مٹِِم٥مَ َٙمٻَمٹَمُف، َوَصقَّ ـُ اْْلَ ، ُٖمؿَّ َيٺُمقُن شًَ
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ٻمٿِمؿِ  ًْ ِد َوا٬متَّ ـْ آِٙمِر َٰمڅم َيٹُمقُل َٔم٥ْمَ ا٬متَّٱَمپمُّ ْٰمڈُم َوَٰمڅم : »ِٰم ا٬مٻمپُمؿَّ ا٨ْمٸِمْر ِٓم َٰمڅم ٪َمدَّ

٩ْمڈُم، َوَٰمڅم َأڀْمڈَم َأ٣ْمٻَمُؿ ٔمِِف ِٰمٽم ل، َأڀْمڈَم  ْرُت َوَٰمڅم َأ٣ْمٻَمٽمڈُْم، َوَٰمڅم َأْهَ ْرُت، َوَٰمڅم َأْهَ َأٙمَّ

ُم  َّٓ َأڀْمڈَم اٚمٹَُْمد  َٓ إ٬َِمَف إِ ُر،   شَوَأڀْمڈَم اٚمُْڂَمٙم 
(1)

. 

 -٫َمڅمَن ا٬مٽمٌلّم صالة ا٬مٻمٿمؾ ٪َمڅمَل:  -ريض اهلل ٣مٽمف-و٘مديډم أمـ ٣مٌڅمس 

ُد ٪َمڅمَل: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ٿْمِؾ َيَتپَمجَّ ـَ ا٬مٻمَّ ؿَّ ٬َمَؽ اَْلټْمُد َأڀْمڈَم ا٬مٻمپم "إَِذا ٪َمڅمَم ِٰم

ـْ  ټَمَقاِت َوإَْرِض َوَٰم ًَّ ټَمَقاِت ٪َمٿم ُؿ ا٬م ًَّ ، َو٬َمَؽ اَْلټْمُد ٬َمَؽ ُٰمٻْمُؽ ا٬م َـّ ٩مٿِمپِم

 ، َـّ ـْ ٩مٿِمپِم ټَمَقاِت َوإَْرِض َوَٰم ًَّ ، َو٬َمَؽ اَْلټْمُد َأڀْمڈَم ڀُمقُر ا٬م َـّ ـْ ٩مٿِمپِم َوإَْرِض َوَٰم

ټَمَقاِت َوإَْرِض، َو٬َمَؽ اَْلټْمُد َأڀْمڈَم اَْلؼُّ َوَو٣ْمُدَك  ًَّ ُؽ ا٬م
َو٬َمَؽ اَْلټْمُد َأڀْمڈَم َٰمٻمِ

، وَ  ، اَْلؼُّ ، َوا٬مٽمٌَّٿِمُّقَن َ٘مؼ  ، َوا٬مٽمَّڅمُر َ٘مؼ  ، َواجَلٽمَّڇُم َ٘مؼ  ، َو٪َمْق٬ُمَؽ َ٘مؼ  ٬مٹَِمڅمُؤَك َ٘مؼ 

،  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َوُمټمد څم٣َمڇُم َ٘مؼ  ًَّ ، َوا٬م ؿَّ ٬َمَؽ َأْٟمٻَمټْمڈُم، ا٬مٻمپمَ٘مؼ 

ٌْڈُم، َؤمَِؽ َٙمڅمَصټْمڈُم، وَ  ٻْمڈُم، َوإ٬َِمٿْمَؽ َأڀَم إ٬َِمٿْمَؽ َؤمَِؽ آَٰمٽمڈُْم، َو٣َمٻَمٿْمَؽ َٕمَق٫مَّ

ْرُت َوَٰمڅم َأ٣ْمٻَمٽمڈُْم، َأڀْمڈَم  ْرُت، َوَٰمڅم َأْهَ ْٰمڈُم َوَٰمڅم َأٙمَّ َ٘مڅم٫َمټْمڈُم، ٩َمڅم٨ْمٸِمْر ِٓم َٰمڅم ٪َمدَّ

َّٓ َأڀْمڈَم  ُر، َٓ إ٬َِمَف إِ ُم، َوَأڀْمڈَم اٚمُڂَمٙم  َك  -اٚمٹَُمد  ٪َمڅمَل ُٟمٸْمٿَمڅمُن:  " -َأْو: َٓ إ٬َِمَف ٨َمْٜمُ

ٌُْد ا٬مٺَمِريِؿ َأُٔمق ُأَٰمٿمَّڇمَ  َّٓ ٔمڅِمهللَِّ : »َوَزاَد ٣َم َة إِ  شَوَٓ َ٘مْقَل َوَٓ ٪ُمقَّ
(5)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

صٛم اهلل  -أن ا٬مٽمٌل»أٙمرٗمف ٰمًٻمؿ:  -ريض اهلل ٣مٽمپمڅم-و٘مديډم ٣مڅمئٱمڇم 

ٿْمِؾ ا٩ْمَتَتَح َصاَلَٕمفُ -٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ـَ ا٬مٻمَّ ائِٿمَؾ، : »٫َمڅمَن إَِذا ٪َمڅمَم ِٰم ا٬مٻمپُمؿَّ َربَّ َٗمْٝمَ

                                                           

 .(441)رجو اإلمام مسلم يف صحيحو أخ (1)
 .(436), واإلمام مسلم يف صحيحو (1153)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ا٩مٿِمَؾ، ٩َمڅم١مَِر  پَمڅمَدِة، َوِٰمٿمٺَمڅمئِٿمَؾ، َوإِْهَ َ ا٬ْمٷَمٿْمچِم َوا٬مٱمَّ َْرِض، ٣َمڅممِل ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ا٬م

ؼ   ـَ اْْلَ َتٻمٸُِمقَن، اْهِديِن ٚمَِڅم اْٙمُتٻمَِػ ٩مٿِمِف ِٰم ٌَڅمِدَك ٩مٿِمََم ٫َمڅمڀُمقا ٩مٿِمِف ََيْ ٺُمُؿ َٔم٥ْمَ ٣ِم َأڀْمڈَم ََتْ

َتٹِمٿمؿٍ  ًْ اٍط ُٰم ـْ َٕمٱَمڅمُء إ٦َِم ِسَ َؽ َِتِْدي َٰم  شٔمڃِمِْذڀمَِؽ، إڀِمَّ
(1)

. 

سمـ  سمـ قمامر قمـ حيٞمك أسمق اًمٗمْمؾ اًمِمٝمٞمد ٕٟمف ُمـ رواي٦م قمٙمرُم٦موأقمٚمف 

 سمـ اعمديٜمل وهمػمه. أيب يمثػم, وىمد وٕمٗمٝم٤م قمكم

ـِ ٣ُمټَمرَ  ـُ ڀُمٲَم٤م  َٰمَع رٟمقل »، ٪َمڅمَل: -ريض اهلل ٣مٽمف-و٘مديډم أْم َٔمٿْمٽمَََم ڀَمْح

ټْمُد هلِلَِّ -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهلل ـَ ا٬ْمٹَمْقِم: اهللُ َأ٫ْمَٝمُ ٫َمًٌِٜما، َواْْلَ إِْذ ٪َمڅمَل َرُٗمٌؾ ِٰم

ٌَْحڅمَن اهلِل ُٔمٺْمَرًة َوَأِصٿماًل، ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهللِ  َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ: ٫َمثًِٜما، َوُٟم

ـَ ا٬ْمٹَمڅمئُِؾ ٫َمٻمټَِمڇَم ٫َمَذا َو٫َمَذا؟» ـِ ا٬ْمٹَمْقِم: أَ  شِٰم : ڀَمڅم، َيڅم َرُٟمقَل اهلِل ٪َمڅمَل ٪َمڅمَل َرُٗمٌؾ َٰم

ََمءِ » ًَّ څم َأْٔمَقاُب ا٬م څم، ٩ُمتَِحڈْم هَلَ ٌْڈُم هَلَ ـُ ٣ُمټَمرَ  ش٣َمِج َـّ ُٰمٽمُْذ : »٪َمڅمَل أْم ٩َمََم َٕمَر٫ْمُتپُم

 شَيٹُمقُل َذ٬مَِؽ  -َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -َٟمټِمٶْمڈُم َرُٟمقَل اهللِ 
(5)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

  ذًمؽ.قمغم-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوأىمره  

وُمـ أراد آؾمتٞمٕم٤مب ذم هذا قمٚمٞمف أن يرضمع إمم يمت٤مب زاد اعمٕم٤مد ذم هدي 

  .ظمػم اًمٕم٤ٌمد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

                                                           

 .(443)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(331)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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أٟمف اذا ضم٤مء اعمّمكم سم٠مي واطمد ُمـ هذه إذيم٤مر أضمزيف ؾمقاء ُم٤م  ايؾاٖز:

ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ, أو ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمالة -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلصم٧ٌم قمـ 

 اعمٗمروو٦م.

 ُمٕمٜم٤مه أن ذم إطم٤مدي٨م صحٞمح٤م همػمه.ش: أصح»٪مق٬مف: 

ظمرج سمف أدقمٞم٦م همػم آؾمتٗمت٤مح, ويٙمقن دقم٤مء ش: د٣مڅمء ّم آٟمتٸمتڅمح»٪مق٬مف: 

آؾمتٗمت٤مح سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام رد قمغم ُمـ يرى أن دقم٤مء آؾمتٗمت٤مح يٙمقن 

 ىمٌؾ شمٙمٌػمة اإلطمرام وهذا ُمِمٝمقر قمـ اًمزيدي٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ.

رؾمقل ىم٤مل: يم٤من  -ريض اهلل قمٜمف- ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب هريرة»٪مق٬مف:  

 ش: إذا يمؼم ذم اًمّمالة ؾمٙم٧م هٜمٞمٝم٦م ىمٌؾ اًم٘مراءة-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل

أي ؾمٙم٧م ومؽمة وضمٞمزة ويم٤من ًمٚمدوام وآؾمتٛمرار, واعمراد سم٤مًمًٙمقن هٜم٤م 

 قمدم اجلٝمر ٓ قمدم اًمٙمالم.

 .-ريض اهلل قمٜمف-أي ؾم٠مًمف أسمق هريرة ش: ٩مًئؾ ٣مَم يٹمقل»٪مق٬مف:  

ل ا٬مٻمپمؿ ٔمڅم٣مد ٔمٿمٽمل ؤم٥م ٙمٴمڅميڅمي ٫مَم ٔمڅم٣مدت ٔم٥م اٚم٧مق ٪مڅمل أ٪مق»٪مق٬مف: 

وهذا دقم٤مٌء قمٔمٞمؿ وم٢من اخلٓم٤مي٤م إذا أطم٤مـم٧م سم٤مإلٟم٤ًمن أوٕمٗم٧م ش: واٚمٷمرب

 إيامٟمف وم٢مذا يم٤مٟم٧م اخلٓمٞمئ٦م ظمٓمٞمئ٦م اًمنمك وم٢مهن٤م شمذه٥م اإليامن سم٤مًمٙمٚمٞم٦م. 

چَم َٟمٿم َئڇًم َوَأَ٘مڅم١َمڈْم ٔمِِف َٙمٴمٿِمَئُتفُ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ًَ  َٔمَٛمَٰ َٰمـ ٫َم

َؽ َأْصَحڅمُب ا٬مٽمَّڅمِر ُهْؿ ٩مٿِمپَمڅم َٙمڅم٬مُِدونَ 
 . [٬٥اًمٌ٘مرة: ﴾ ]٩َمځُمو٬َمـَٰئِ
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وم٤مإلٟم٤ًمن يدقمق اهلل أن ي٤ٌمقمد سمٞمٜمف وسملم ظمٓم٤مي٤مه يمام سم٤مقمد سملم اعمنمق ✍

 واعمٖمرب ومال قم٤مصؿ ُمٜمٝم٤م إٓ اهلل.

وم٢من ش: ا٬مٻمپمؿ ڀمٹمٽمل ٰمـ اْلٴمڅميڅم ٫مَم يٽمٹمك ا٬مثقب إٔمٿمض ٰمـ ا٬مدڀمس»٪مق٬مف:  

اخلٓم٠م واًمزًمؾ ومٞمدقمقا سم٤مًمٜم٘م٤مء, يمام ُيٜم٘مك اًمثقب إسمٞمض ىمدر أٟمف ىمد وىمع ذم 

  .ُمـ اًمدٟمس

يڅم ٣مٌڅمدي »: -قمز وضمؾ-رسمفذم ُم٤م يرويف قمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل 

إڀمٺمؿ ُتٴمئقن ٔمڅم٬مٻمٿمؾ وا٬مٽمپمڅمر وٓ يٷمٸمر ا٬مذڀمقب إٓ أڀمڅم ٩مڅمٟمتٷمٸمروين أ٨مٸمر 

 . -ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب ذر  ش٬مٺمؿ

ٕن اًمثقب إسمٞمض إذا هُمًؾ وٟم٘مل ُمـ اًمدٟمس  وذ٫مر ا٬مثقب إٔمٿمض9

 سمخالف سم٘مٞم٦م إصمقاب وم٢مٟمف شمٌ٘مك أًمقاهن٤م ومٞمٝم٤م. ا,وضمديدً  ٤مص٤مر ٟم٤مصٕمً 

طمتك شمزول اخلٓم٤مي٤م ش: ا٬مٻمپمؿ ا٨مًؾ ٙمٴمڅميڅمي ٔمڅمٚمڅمء وا٬مثٻمڊم وا٬مٝمد»٪مق٬مف:  

 سم٤مًمٙمٚمٞم٦م. 

 : (٦٧٤/ ٦)ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح 

دِ »٪َمْق٬ُمُف:  څمِء َوا٬مثَّٻْمڊِم َوا٬ْمَٝمَ
: ش: ٔمڅِمٚمَْ ٴمَّڅمِبُّ

َد شَم٠ْميِمٞمٌد َأْو ٪َمڅمَل اْْلَ ِذيْمُر اًمثهْٚم٩ِم َواًْمؼَمَ

ؾْمتِْٕماَمُل.  ِٓ َْيِدي َومَلْ َيْٛمَتِٝمٜمُْٝماَم ا ْٕ ُٝماَم ا ًه َ اَُم َُم٤م آن مَلْ مَت هَنه
ِٕ 

ـْ هَم٤مَي٦ِم اعمَْْحِق وَم٢مِنه اًمثهْقَب اًمهِذي يَ ٔمـ َد٪ِمٿمِؼ ا٬ْمٶِمٿمِد:  َو٪َمڅمَل  َ سمَِذًمَِؽ قَم ُر قَمؼمه َتَٙمره

 .
ِ
َٞم٦ٌم َيُٙمقُن ذِم هَم٤مَي٦ِم اًمٜمهَ٘م٤مء  قَمَٚمْٞمِف صَماَلصَم٦ُم َأؿْمَٞم٤مَء ُُمٜمَ٘مِّ
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َتټَمُؾ:  ـْ ِصَٗم٦ٍم ٪َمڅمَل َوحُيْ  جَم٤َمٌز قَم
ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ ـْ َهِذِه ا َأْن َيُٙمقَن اعمَُْراُد َأنه يُمؾه َواطِمٍد ُِم

 َيَ٘مُع هِب٤َم اعمَْْحُق. 

ُف يَمَ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم:    ﴾.ُػ ٣َمٽمَّڅم َوا٨ْمٸِمْر ٬مٽمڅم وارْحٽمڅمَوا٣مْ ﴿َويَم٠َمٟمه

ـْ ِذيْمِر َوَأ٠َمڅمَر ا٬مٴم ٿمٌِلُّ إ٦َِم َهَذا َٔمْحًثڅم ٩َمٹَمڅمَل:  ـُ َأْن َيُٙمقَن اعمَْْٓمُٚمقُب ُِم ُيْٛمِٙم

 طَمَراَرِة 
ِ
ـْمَٗم٤مء مْح٦َِم َواعمَْْٖمِٗمَرِة سَمْٕمَد اًْمَٕمْٗمِق إِلِ  ؿُمُٛمقَل َأْٟمَقاِع اًمره

ِ
ِد سَمْٕمَد اعم٤َْمء اًمثهْٚم٩ِم َواًْمؼَمَ

تِل ِهَل ذِم هَم٤مَي٦ِم احْلََراَرِة.   قَمَذاِب اًمٜمه٤مِر اًمه

ْؿ:  دَ "َوِٰمٽمُْف ٪َمْقهُلُ   هاَأْي َرمِحَُف َوَوىَم٤مُه قَمَذاَب اًمٜمه٤مِر.  "َُمْْمَجَٕمفُ  اهلل سَمره
وَدِة:  څمِء ٔمڅِم٬ْمُٝمُ

ُدُه ُوُروُد َوْصِػ اٚمَْ ٌِْد اهللهَِوُيڂَمي  ـِ َأيِب َأْورَم قِمٜمَْد  ذِم طَمِدي٨ِم قَم سْم

ـْ  َ قَم ٦ًٌَم قَمٜمَْٝم٤م وَمَٕمؼمه ٌه ًَ ُف ضَمَٕمَؾ اخْلََٓم٤مَي٤م سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم ضَمَٝمٜمهَؿ, ًمَِٙمْقهِن٤َم ُُم ٍؿ, َويَم٠َمٟمه
ٚمِ ًْ ُُم

 إِمَم َأسمْ 
ِ
ـِ اعم٤َْمء ًٞم٤م قَم َداِت شَمَرىمِّ ِؾ, َوسَم٤مًَمَغ ومِٞمِف سم٤ِمؾْمتِْٕماَمِل اعمؼَُْمِّ ًْ ٤م سم٤ِمًْمَٖم  طَمَراَرهِتَ

ِ
َرِد إـِْمَٗم٤مء

 ُِمٜمُْف. 

 : . َو٪َمڅمَل ا٬متُّقِرٔمٱِْمتِلُّ
ِ
اَمء ًه ـَ اًم ًَم٦ٌم ُِم ٤َم ُُمٜمَزه هَنه

ِٕ يْمِرٮ   ظَمصه َهِذِه اًمثهاَلصَم٦َم سم٤ِمًمذِّ

 : َْزُِمٜم٦َِم َو٪َمڅمَل ا٬ْمٺمِْرَٰمڅميِنُّ ْٕ قَمَقاِت اًمثهاَلِث إؿَِم٤مَرٌة إِمَم ا َتَٛمُؾ َأْن َيُٙمقَن ذِم اًمده حُيْ

٤ٌَمقَمدَ  ُؾ ًمِْٚماَميِض. اًمثهاَلصَم٦ِم, وَم٤معمُْ ًْ ٌَِؾ, َواًمتهٜمِْ٘مَٞم٦ُم ًمِْٚمَح٤مِل َواًْمَٖم َتْ٘م ًْ   هاُة ًمِْٚمُٛم
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رايفكض٠ ايجايج١ ٚايغبعٕٛ: قبٌ قضا٠٤ ايفاحت١ اعتعش باهلل..., ٚعِ اهلل, 

 عّضاد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ىمٌؾ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م اؾمتٕمذ سم٤مهلل ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅم٬مثڇم وا٬مًٌٶمقن: 

 اًمرضمٞمؿ, وؾمؿ اهلل ها.

 ىمٌؾ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م اؾمتٕمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ, وؾمؿ اهلل ها,  -٫٧

ِٗمٿمؿِ ﴿وا٬مد٬مٿمؾ:  ٿْمٴَمڅمِن ا٬مرَّ ـَ ا٬مٱمَّ ﴾ ٩َمڃمَِذا ٪َمَرْأَت ا٬ْمٹُمْرآَن ٩َمڅمْٟمَتٶِمْذ ٔمڅِمهللَِّ ِٰم

 . [٬٭اًمٜمحؾ: ]

ـْ َأَٟمسٍ  ، -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َأنَّ ا٬مٽمٌل» -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُم٤مًمؽ  َوقَم

اَلَة ٔمِـ  -ريض اهلل ٣مٽمپمَم-َوَأَٔمڅم َٔمٺْمٍر، َو٣ُمټَمَر  ټْمُد هللَِِّ َرب  »٫َمڅمڀُمقا َيٸْمَتتُِحقَن ا٬مٲمَّ اْْلَ

َٓ ََيْپَمُروَن ٔمِـ شا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ  ِ٘مٿمؿ». ُٰمتَّٸَمٌؼ ٣َمٻَمٿْمِف، َوِّم ٬َمٸْمٍظ:  ـِ ا٬مرَّ ْْحَ ِؿ اهللَِّ ا٬مرَّ ًْ  .شٔمِ

 سمًٜمد صحٞمح.  (٦/٥٧٩)اًمٜم٤ًميل , و(٭٧/٥٫)أظمرضمف أمحد 

 الشرح: 

ؾم٤مق اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُم٤م يٗمٕمٚمف اعمّمكم سمٕمد آؾمتٗمت٤مح, 

يم٤مٓؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ وهؾ إُمر ًمٚمقضمقب أو ًمالؾمتح٤ٌمب 

ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف واضم٥م ُٕمر اهلل سمف وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم آؾمتح٤ٌمب 

 إفمٝمر.وهق 
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ِٗمٿمؿِ »٪مق٬مف:   ٿْمٴَمڅمِن ا٬مرَّ ـَ ا٬مٱمَّ ٕٟمف ٓ قم٤مصؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ش: ٩َمڅمْٟمَتٶِمْذ ٔمڅِمهللَِّ ِٰم

ٿْمٴَمڅمِن ڀَمْزٌغ : ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل -قمز وضمؾ -اهللإٓ  ـَ ا٬مٱمَّ څم َيٽمَز٨َمٽمََّؽ ِٰم َوإِٰمَّ

ټِمٿمُع ا٬ْمٶَمٻمٿِمؿُ  ًَّ ُف ُهَق ا٬م  . [٪٧ومّمٚم٧م: ﴾ ]٩َمڅمْٟمَتٶِمْذ ٔمڅِمهللَِّ إڀِمَّ

ٕٟمف ؿمط وظمرج قمـ اًمٓم٤مقم٦م واًمرضمٞمؿ ٕٟمف  ا٬مٱمٿمٴمڅمن ٔمذ٬مؽ9وٟمټمل ✍

 ُمٚمٕمقٌن ُمرضمقم. 

وذقم٧م آؾمتٕم٤مذة ذم هذا اعمقـمـ ًمٍمف اًمِمٞمٓم٤من قمـ أذي٦م اإلٟم٤ًمن ذم 

 .صالشمف

 وا٬مد٬مٿمؾ ٣مٛم ٰم٧مو٣مٿمڇم ٪مراءة آٟمتٶمڅمذة ّم ا٬مٲمالة: ☜ 

ـَ ا٬م: ﴿-ىمقًمف شمٕم٤ممم- ِٗمٿمؿِ ٩َمڃمَِذا ٪َمَرْأَت ا٬ْمٹُمْرآَن ٩َمڅمْٟمَتٶِمْذ ٔمڅِمهللَِّ ِٰم ٿْمٴَمڅمِن ا٬مرَّ ﴾ ٱمَّ

 .[٬٭اًمٜمحؾ: ]

ويٙمٗمل ذم ىمراءهت٤م فم٤مهر اًم٘مرآن أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ وذه٥م 

مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف ي٘مقل أقمقذ سم٤مهلل اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من 

  -ريض اهلل قمٜمف-اًمرضمٞمؿ ُمـ مهزه وٟمٗمخف وٟمٗمثف قمغم ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

  يٜمٙمر قمٚمٞمف. وٓ يث٧ٌم, وإن اؾمتٕم٤مذ سمف ومال

أي شمٙمقن اًمتًٛمٞم٦م ها هذا هق اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل ش: وٟمؿ اهلل ها»٪مق٬مف: 

وُم٤م ضم٤مء قمـ أيب هريرة أٟمف صغم صمؿ ضمٝمر سم٤مًمتًٛمٞم٦م ومال يث٧ٌم إذ أٟمف ُمـ ط اهلل 
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رواي٦م ٟمٕمٞمؿ اعمجٛمر وىمد ؿمذ هب٤م ظم٤مًمػ صمامٟمامي٦م راوي ُمـ أصح٤مب أيب هريرة 

 .اًمراي٦م, ذيمر ذًمؽ اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م -ريض اهلل قمٜمف-

 -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أٟمس  وا٬مد٬مٿمؾ: ٣مٛم اإلهاء ِبڅم: ✍

وهق إُم٤مم اعمًٚمٛملم ذم قمٝمده, وإُم٤مُمٝمؿ ذم اًمّمالة وىمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-أُمرٟم٤م أن ٟمت٠مؾمك سمف 

 ظمٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده ويم٤من يّمكم سم٤مًمٜم٤مس وُين.  -ريض اهلل قمٜمف-وأسمق سمٙمر 

 اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين يم٤من ين.  - قمٜمفريض اهلل-وقمٛمر 

وضم٤مء ذم سمٕمْمٝم٤م وقمثامن ًمت٠ميمٞمد اإلهار قمٜمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وإيٛم٦م 

احلٛمد هلل رب )ومٙم٤مٟمقا يٗمتتحقن اًمّمالة سمـ -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-اعمٝمديلم 

 . (اًمٕم٤معملم

 -اًمٜمٌلأن »: ريض اهلل قمٜمٝم٤مُمـ ـمريؼ أيب اجلقزاء قمـ قم٤ميِم٦م وّم ٰمًٻمؿ: 

 شيم٤من يٗمتتح صالشمف سم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف 
(1)

أي  

 سم٤مًمٗم٤محت٦م, ومل شمذيمر سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ.

وهذا  شش،ٔمًؿ اهلل ا٬مرْحـ ا٬مر٘مٿمؿ»٩مٺمڅمڀمقا ٓ َيپمرون ٔمـ»وّم ٬مٸمظ:  

 يم٤معم١ميمد. 

                                                           

 .(465)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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وهق ذم اًمّمحٞمح سمٛمٕمٜمك ش: أٙمرٗمف أْحد وا٬مٽمًڅمئل ٔمًٽمد صحٿمح: »٪مق٬مف

 هذا اًمٚمٗمظ. 

ٌِْد اهللهِ (: 133٪مڅمل ا٬مٞمٰمذي ) ـِ قَم ـْ اسْم ٍؾ ىَم٤مَل: ؾَمِٛمَٕمٜمِل َأيِب َوَأَٟم٤م ذِم  قَم ـِ ُُمَٖمٗمه سْم

طِمٞمِؿ وَمَ٘م٤مَل زِم:  ـِ اًمره مْحَ ِؿ اهللهِ اًمره ًْ اَلِة َأىُمقُل سمِ څمَك "اًمّمه َأْي ُٔمٽمَلَّ ُُمَْدٌث إِيَّ

َدَث   . "َواْْلَ

ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهللهِ ٪َمڅمَل:  ْ َأَر َأطَمًدا ُِم يَم٤مَن  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه َومَل

ؾْماَلِم َيْٕمٜمِل ُِمٜمُْف.   َأسْمَٖمَض إًَِمْٞمِف احْلََدُث ذِم اإْلِ

ِلِّ ٪َمڅمَل:  َوَُمَع َأيِب سَمْٙمٍر َوَُمَع قُمَٛمَر  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه َوىَمْد َصٚمهْٞم٧ُم َُمَع اًمٜمٌه

َُمَع قُمْثاَمَن وَمَٚمْؿ َأؾْمَٛمْع َأطَمًدا ُِمٜمُْٝمْؿ َيُ٘مقهُل٤َم, وَماَل شَمُ٘مْٚمَٝم٤م إَِذا َأْٟم٧َم َصٚمهْٞم٧َم وَمُ٘مْؾ: وَ 

 ."احْلَْٛمُد هللِهِ َربِّ اًْمَٕم٤معمَلِمَ "

ك ًَ ٌِْد اهللهِ ٪َمڅمَل َأُٔمق ٣ِمٿم , َواًْمَٕمَٛمُؾ قَمَٚمْٞمِف  : طَمِدي٨ُم قَم ـٌ ًَ ٍؾ طَمِدي٨ٌم طَم ـِ ُُمَٖمٗمه سْم

ِلِّ قِمٜمَْد َأيْمثَ  ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌه  , ُِمٜمُْٝمْؿ: قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه ِر َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ ُِم

ـْ اًمته٤مسمِِٕملَم.  ـْ سَمْٕمَدُهْؿ ُِم ُهْؿ, َوَُم  َأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر َوقُمْثاَمُن َوقَمكِم  َوهَمػْمُ

َٝمَر سمِـ  َٓ َيَرْوَن َأْن َُيْ ٤ٌَمَرِك َوَأمْحَُد َوإؾِْمَحُؼ  ـُ اعمُْ َوسمِِف َيُ٘مقُل ؾُمْٗمَٞم٤مُن اًمثهْقِريُّ َواسْم

ِف.  ًِ طِمٞمِؿ, ىَم٤مًُمقا: َوَيُ٘مقهُل٤َم ذِم َٟمْٗم ـِ اًمره مْحَ ِؿ اهللهِ اًمره ًْ   هاسمِ
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وٓ يّمؾ اجلٝمر هب٤م إمم طمد  وإن ٗمپمر اٚمٲم٤م ِبڅم ٓ ٕمٌٴمؾ صالٕمف،☜

ذم هذه -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل٦م, ًمٙمٜمف أؾم٤مء إذ ظم٤مًمػ هدي اًمٌدقم

 اعم٠ًمًم٦م. 

 : (126/ 1)٪مڅمل ا٬مٱمق٫مڅمين ّم ا٬مٽمٿمؾ 
ـْ  ٌء ُِم ٜمُقٍن وَمَٚمْٞمَس َرْ ًْ َتَح٥مٍّ َأْو َُم ًْ ظْمتاَِلُف ذِم ُُم

ِٓ َوَأيْمَثُر َُم٤م ذِم اعمََْ٘م٤مِم ا

ٌُْٓماَلِن سمِ  اَلِة سمِ ِف َيْ٘مَدُح ذِم اًمّمه
ـْ اجْلَْٝمِر َوشَمْريمِ ٞمُؿ مَج٤َمقَم٦ٍم ُِم

مْج٤َمِع وَماَل هَيُقًَمٜمؽ شَمْٕمٔمِ
٤مإْلِ

ـْ  َه٤م ُِم اَلُف ومِٞمَٝم٤م َوًَمَ٘مْد سَم٤مًَمَغ سَمْٕمُْمُٝمْؿ طَمتهك قَمده
٠َمًَم٦ِم َواخْلِ ًْ  ًمَِِم٠ْمِن َهِذِه اعمَْ

ِ
اًْمُٕمَٚماَمء

قْمتَِ٘م٤مِد.  ِٓ ٤مِيِؾ ا ًَ   هاَُم

 وّم اٚمًځم٬مڇم ٙمالف ٰمٱمپمقر: ✍ 

  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-طمتك سملم اًمّمح٤مسم٦م

 وم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م, ويمثػم ُمـ اعمت٘مدُملم قمغم اجلٝمر.

 . "آٟمتّم٤مر ذم اعم٤ًميؾ اًمٙم٤ٌمر"و٪مد ٔمًٴمڈم اٚمًځم٬مڇم ّم ٫متڅمب: 

 -اًمٜمٌلاجلٝمر, وعم٤م ؾمئؾ هؾ صم٧ٌم قمـ  ٤موأًمػ اًمدارىمٓمٜمل رؾم٤مًم٦م ُمرضمحً 

 , واهلل اعمًتٕم٤من."رء ذم ذًمؽ ىم٤مل: ٓ-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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 ٚايغبعٕٛ: قضا٠٤ ايفاحت١درايفكض٠ ايضابع١  

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 ىمراءة اًمٗم٤محت٦م.ا٬مٸمٹمرة ا٬مرأمٶمڇم وا٬مًٌٶمقن: 

 سمٕمد آؾمتٕم٤مذة واًمًٌٛمٚم٦م اىمرأ اًمٗم٤محت٦م.  -63

٤ٌَمَدةَ وا٬مد٬مٿمؾ:  ٤مُِم٧ِم  طمدي٨م قُم ـِ اًمّمه صغم  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ـْ مَلْ : »ىَم٤مَل  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َ
ڇِم ا٬ْمٺمَِتڅمِب َٓ َصاَلَة ٚمِ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  شَيٹْمَرْأ ٔمٸَِمڅمَِتَ

 الشرح: 

 ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من وضمقب ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم اًمّمالة.

ٓ شمّمح اًمّمالة إٓ هب٤م قمغم  و٪مراءة ا٬مٸمڅمَتڇم ر٫مـ ٰمـ أر٫مڅمن ا٬مٲمالة،

 اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ. 

ـِف َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥ََِم »وهل ٟمٌع آيڅمت:  ټْمُد ٬مٻِمَّ ِ٘مٿمِؿ  اْْلَ ـِ ا٬مرَّ ـَٰ ْْحَ َٰمڅم٬مِِؽ  ا٬مرَّ

ـِ  ي َتٶِم٥ُم  َيْقِم ا٬مد  ًْ څمَك ڀَم ٌُُد َوإِيَّ څمَك ڀَمٶْم َتٹِمٿمَؿ  إِيَّ ًْ اَط اٚمُْ َ اَط  اْهِدڀَمڅم ا٬مٮم  ِسَ

ـَ َأڀْمٶَمټْمڈَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ  َٓ ا٬مٳمَّ  ا٬مَِّذي  .[٫ـ٥اًمٗم٤محت٦م﴾ ]څم٬م ٥مَ ٨َمْٜمِ اٚمَْٷْمٳُمقِب ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َو

قمغم اًمّمحٞمح, وإٟمام هل آي٦م ُمـ  وأٰمڅم ا٬مًٌټمٻمڇم ٩مٻمٿمًڈم آيڇم ٰمـ ا٬مٸمڅمَتڇم، 

 ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمًقر.  -قمز وضمؾ -اهللاًم٘مرآن أٟمزهل٤م 

ريض -طمدي٨م أيب هريرة وا٬مد٬مٿمؾ ٣مٛم أن ا٬مًٌټمٻمڇم ٬مٿمًڈم آيڇم ٰمـ ا٬مٸمڅمَتڇم: 

 "َيُ٘مقُل:  -قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  َصغمه اهللُ-َرؾُمقَل اهللِ ذم ُمًٚمؿ: ىم٤مل ؾَمِٛمْٕم٧ُم  -اهلل قمٜمف
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ٌِْدي َٰمڅم َٟمځَمَل ىَم٤مَل اهللُ شَمَٕم٤ممَم:  ، َو٬مٶَِم ٌِْدي ڀمٲِْمٸَم٥ْمِ اَلَة َٔمٿْمٽمِل َؤَم٥ْمَ ٣َم ټْمڈُم ا٬مٲمَّ ًَ , ٪َم

ٌُْد:  ټْمُد هللَِِّ َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ ﴿٩َمڃمَِذا ٪َمڅمَل ا٬ْمٶَم َْحَِديِن : ٪َمڅمَل اهللُ َٕمٶَمڅم٦َم , [٦اًمٗم٤محت٦م: ] ﴾اْْلَ

ٌِْدي، َوإَِذا ٪َمڅمَل:  ِ٘مٿمؿِ ﴿٣َم ـِ ا٬مرَّ ْْحَ ٪َمڅمَل اهللُ َٕمٶَمڅم٦َم: َأْٖمٽمَك ٣َم٤َمَّ , [٥اًمٗم٤محت٦م: ] ﴾ا٬مرَّ

ٌِْدي، َوإَِذا ٪َمڅمَل:  ـِ ﴿٣َم ي ِؽ َيْقِم ا٬مد 
ٌِْدي , ﴾َٰمڅم٬مِ ًة  َو٪َمڅمَل  -٪َمڅمَل: ََمََّديِن ٣َم َٰمرَّ

ٌِْدي  َض إَِٓمَّ ٣َم څمكَ ﴿٩َمڃمَِذا ٪َمڅمَل:  -٩َمقَّ َتٶِم٥مُ  إِيَّ ًْ څمَك ڀَم ٌُُد َوإِيَّ ٪َمڅمَل:  [٩اًمٗم٤محت٦م: ] ﴾ڀَمٶْم

ٌِْدي َٰمڅم َٟمځَمَل، ٩َمڃمَِذا ٪َمڅمَل:  ٌِْدي، َو٬مٶَِم َتٹِمٿمَؿ ﴿َهَذا َٔمٿْمٽمِل َؤَم٥ْمَ ٣َم ًْ اَط اٚمُْ َ اْهِدڀَمڅم ا٬مٮم 

څم٬م ٥مَ  َٓ ا٬مٳمَّ ـَ َأڀْمٶَمټْمڈَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ٨َمْٜمِ اٚمَْٷْمٳُمقِب ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َو اَط ا٬مَّذي حت٦م: اًمٗم٤م] ﴾ِسَ

ٌِْدي َٰمڅم َٟمځَمَل  [٫ ٌِْدي َو٬مٶَِم  " ٪َمڅمَل: َهَذا ٬مٶَِم
(1)

. 

 ٕٟمف اومتتح هب٤م اعمّمحػ اًمنميػ. وٟمټمٿمڈم ا٬مٸمڅمَتڇم ِبذا آٟمؿ9

اًمّمالة ووم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وأم اًم٘مرآن وأم اًمٙمت٤مب واًمًٌع وٰمـ أٟمَمئپمڅم: ✍

 اعمث٤مين واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ, وهل أومْمؾ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن سم٤مًمٜمص واًمٜمٔمر.

ىم٤مل رؾمقل , -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اعمٕمغم ومٗمل طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمدأٰمڅم ا٬مٽمص:  

َقِر ِّم ا٬مٹُمْرآِن، : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل ًُّ ټَمٽمََّؽ ُٟمقَرًة ِهَل َأ٣ْمٵَمُؿ ا٬م ُأ٣َمٻم 

ِجِد ُٖمؿَّ َأَٙمَذ ٔمٿَِمِدي، ٩َمٻَمَمَّ َأَراَد َأْن ََيُْرَج، ٪ُمٻْمڈُم ٬َمُف: َأمَلْ  ًْ ـَ اٚمَ ُرَج ِٰم ٌَْؾ َأْن َُتْ َٕمٹُمْؾ ٪َم

ټَمٽمََّؽ ُٟمقَرًة ِهَل َأ٣ْمٵَمُؿ ُٟمقَرٍة ِّم ا٬مٹُمْرآنِ  ٣َُمٻم   اَْلټْمُد هلِلَِّ َرب  ﴿, ىَم٤مَل: شَٕ

                                                           

 .(062)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٌُْع اٚمََثڅميِن، َوا٬مٹُمْرآُن ا٬مٶَمٵمٿِمُؿ ا٬مَِّذي ُأوٕمٿِمُتفُ  ﴾ا٬مٶَمڅمٚم٥َِمَ  ًَّ  شِهَل ا٬م
(1)

أظمرضمف  

 اًمٌخ٤مري. 

مل خيؽم ؾمقرة همػمه٤م شُم٘مرأ ذم يمؾ  -قمز وضمؾ -اهللوم٢من وأٰمڅم ا٬مٽمٵمر: ☜

 ريمٕم٦م. 

 -اًمٜمٌلوهذا دًمٞمؾ قمغم قمٚمق ُمٜمزًمتٝم٤م وذيػ ومْمٚمٝم٤م, وىمد سُمنم سمٗمْمٚمٝم٤م 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

يُؾ ٪َمڅم٣ِمٌد ٣ِمٽمَْد ا٬مٽمٌل»: ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمٝمام-ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس   -َٔمٿْمٽمَََم ِٗمْٝمِ

ـْ ٩َمْق٪ِمِف، -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ َهَذا َٔمڅمٌب  "٩َمَر٩َمَع َرْأَٟمُف، ٩َمٹَمڅمَل: َٟمټِمَع ڀَمٹِمٿمٳًمڅم ِٰم

َّٓ ا٬ْمٿَمْقَم، ٩َمٽمََزَل ِٰمٽمُْف َٰمٻَمٌؽ، ٩َمٹَمڅمَل: َهَذا َٰمٻَمٌؽ  ََمِء ٩ُمتَِح ا٬ْمٿَمْقَم مَلْ ُيٸْمَتْح ٪َمطُّ إِ ًَّ ـَ ا٬م ِٰم

ٻمََّؿ، َو٪َمڅمَل: َأْٔم٧ِمْ ٔمٽِمُقرَ  ًَ َّٓ ا٬ْمٿَمْقَم، ٩َم ْ َيٽمِْزْل ٪َمطُّ إِ َْرِض مَل ْٕ ـِ ُأوٕمٿِمَتپُمََم مَلْ ڀَمَزَل إ٦َِم ا ْي

ـْ َٕمٹْمَرَأ ٔمَِحْرٍف  ٌَٹَمَرِة، ٬َم ڇُم ا٬ْمٺمَِتڅمِب، َوَٙمَقإمٿِمُؿ ُٟمقَرِة ا٬ْم ٌْٻَمَؽ: ٩َمڅمَِتَ ََم ڀَمٌِل  ٪َم ُيڂْمَِتُ

َّٓ ُأ٣ْمٴمٿِمَتفُ   شِٰمٽمْپُمََم إِ
(5)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

 أي قمغم ريمٜمٞمتٝم٤م.ش: وا٬مد٬مٿمؾ»٪مق٬مف: 

أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء اًمذيـ ش: -ريض اهلل ٣مٽمف-ٔمـ ا٬مٲمڅمٰمڈم  ٘مديډم ٣مٌڅمدة: » ٪مق٬مف

 سم٤ميٕمقا رؾمقل اهلل.

 ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف ٓ صالة يم٤مُمٚم٦م أو ٓ صالة أشمؿ. ش: ٓ صالة»٪مق٬مف: 

                                                           

 .(4444)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(533)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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 عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب.  و ا٬مٲمحٿمح أهنڅم ٓ ٕمٲمح ا٬مٲمالة ٰمٴمٻمٹمڅم✍

ريض -ُمـ طمدي٨م أيب هريرة -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوىمد ضم٤مء قمـ 

 شٓ صالة إٓ ٔمٹمراءة: »أٟمف ىم٤مل -قمٜمف اهلل
(1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. 

ڇِم ا٬ْمٺمَِتڅمِب، ٩َمپِمَل ِٙمَداٌج : »وذم رواي٦م ْ َيٹْمرْأ ٩مٿِمپَمڅم ٔمٸَِمڅمَِتَ ـْ َصٛمَّ َصاَلًة مَل  شَٰم
(5)

 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ, أي همػم مت٤مم. 

َُم٤مِم َواعم٠َْمُُمقِم ذِم "ؤمقب ا٬مٌخڅمري:  َٚمَقاِت سَم٤مُب ُوضُمقِب اًمِ٘مَراَءِة ًمإِْلِ اًمّمه

َٗمِر, َوَُم٤م ُُيَْٝمُر ومِٞمَٝم٤م َوَُم٤م خُي٤َموَم٧ُم  ًه  ها ."يُمٚمَِّٝم٤م, ذِم احلََيِ َواًم
وهذا ذم طمؼ اعم٠مُمقم واإلُم٤مم واعمٜمٗمرد ومتج٥م ىمراءهت٤م قمغم اجلٛمٞمع ذم 

 اًمّمالة اجلٝمري٦م واًمني٦م.

ومٝمق طمدي٨م  شٰمـ ٫مڅمن ٬مف إٰمڅمم ٩مٹمراءة اإلٰمڅمم ٬مف ٪مراءة»و أٰمڅم ٘مديډم: ✍

يمام ذم يمت٤مسمف اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم  -رمحف اهلل-وٕمٞمػ, أقمٚمف اًمٌخ٤مري 

 .(٬ص: )ًمٚمٌخ٤مري 

ِء، ٩َمٹَمڅمَل:  َٓ َُم٤مِمٮ ًمَِ٘مْقِل اهللهِ شَمَٕم٤ممَم: َواْ٘مَتڊمَّ َٔمٶْمُض َهڂُم َٓ َيْ٘مَرُأ ظَمْٚمَػ اإْلِ

  [.٦٤٨إقمراف: ] ﴾٩َمڅمْٟمَتټِمٶُمقا ٬َمُف َوَأڀْمٲِمُتقا﴿

َُم٤مُم َيْ٘مَرُأ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ, ىِمٞمَؾ ًَمُف: وَمٚمَِؿ ضَمَٕمْٚم٧َم قَمَٚمْٞمِف وَمُٞمثْ ٩َمٹِمٿمَؾ ٬َمُف:  ٜمِل قَمغَم اهللهِ, َواإْلِ

٦ٌٌَم  َْصِؾ َواضِم ْٕ ِه؟ َواًْمِ٘مَراَءُة ذِم ا اَلُة سمَِٖمػْمِ ٌع شَمتِؿُّ اًمّمه اًمثهٜم٤َمَء َواًمثهٜم٤َمُء قِمٜمَْدَك شَمَٓمقه

                                                           

 .(063)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(062)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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َُم٤مِمٮ ًمَِ٘مْقلِ  إقمراف: ] ﴾٩َمڅمْٟمَتټِمٶُمقا﴿اهللهِ شَمَٕم٤ممَم  َأؾْمَ٘مْٓم٧َم اًْمَقاضِم٥َم سمَِح٤مِل اإْلِ

٦٤٨] . 

ِ٘مْط قَمٜمُْف اًمثهٜم٤َمَء َوضَمَٕمْٚم٧َم اًْمَٗمِريَْم٦َم  ًْ ْ شُم  َومَل
ِ
َتِٛمَع قِمٜمَْد اًمثهٜم٤َمء ًْ َٓ َي َوَأَُمْرشَمُف َأْن 

َُم٤مُم ذِم اًْمَٗمْجِر وم٢م ُف إَِذا ضَم٤مَء َواإْلِ ِع, َوَزقَمْٛم٧َم َأٟمه ـَ اًمتهَٓمقُّ ًٓ ُِم ُف ُيَّمكمِّ َأْهَقَن طَم٤م ٟمه

ِلُّ  َُم٤مِم َوَهَذا ظِماَلُف َُم٤م ىَم٤مًَمُف اًمٜمٌه َٓ ُيٜمِّْم٧ُم ًمِِ٘مَراَءِة اإْلِ َتِٛمُع َو ًْ َٓ َي  
َصغمه َريْمَٕمَتلْمِ

َّٓ اٚمَْٺْمُتقَٔمڇمَ : »ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهلل اَلُة ٩َماَل َصاَلَة إِ وَمَ٘م٤مَل: إِنه  شإَِذا ُأ٪ِمٿمټَمڈِم ا٬مٲمَّ

ِله  َٰمڅمِم ٬َمُف ٪ِمَراَءةٌ : »ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه اًمٜمٌه ـْ ٫َمڅمَن ٬َمُف إَِٰمڅمٌم ٩َمٹِمَراَءُة اإْلِ , شَٰم

َج٤مِز َوَأْهِؾ اًْمِٕمَراِق  ـْ َأْهِؾ احْلِ ٧ٌُْم قِمٜمَْد َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ ُِم ْ َيْث وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف: َهَذا ظَمؼَمٌ مَل

ْرؾَم٤مًمِِف َواْٟمِ٘مَٓم٤مقِمِف َرَواُه اسمْ  ِهْؿ إِلِ ِلِّ َوهَمػْمِ ـِ اًمٜمٌه اٍد, قَم  . قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه ـُ ؿَمده

 : ٌَُخڅمِريُّ ـُ ٪َمڅمَل ا٬ْم ًَ ـْ  َوَرَوى احْلَ , قَم سَمػْمِ ـْ َأيِب اًمزُّ ـْ ضَم٤مسمٍِر, قَم ـُ َص٤مًمٍِح, قَم سْم

ِلِّ  .قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه اًمٜمٌه سَمػْمِ ـْ َأيِب اًمزُّ َٓ َيْدِري َأؾَمِٛمَع ضَم٤مسمٌِر ُِم   , َو

٤ٌَمَدةَ  ـْ قُم ٌِْد اهللهِ  َوَذيَمَر قَم ٤مُِم٧ِم, َوقَم ـِ اًمّمه ـِ قَمْٛمٍرو سْم , -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ِلُّ  َٓ : »َصاَلَة اًْمَٗمْجِر وَمَ٘مَرَأ َرضُمٌؾ ظَمْٚمَٗمُف وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه َصغمه اًمٜمٌه

َّٓ ٔمځُِمم   َٰمڅمُم َيٹْمَرُأ إِ ٤م ًَمَٙم٤مَن  شا٬ْمٹُمْرآنِ َيٹْمَرْأنَّ َأَ٘مُد٫ُمْؿ َواإْلِ اَلمُهَ
اِن يمِ ٧ٌَُم اخْلؼََمَ وَمَٚمْق صَم

ِل ًم٘مقًمف َوه ْٕ ـَ ا َتْثٜمًك ُِم ًْ َّٓ ٔمځُِمم  ا٬ْمٺمَِتڅمِب : »َهَذا ُُم   ها شَٓ َيٹْمَرَأنَّ إِ
وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٝمل ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم وم٘مد ىمرن سم٤مإلذن سم٘مراءة  

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب, ومٗمل طمدي٨م أٟمس 
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ا َيڅم َرُٟمقَل اهللِ، ٪َمڅمَل: : »-وؾمٚمؿ ٺُمْؿ َٕمٹْمَرُؤوَن َٙمٻْمَػ إَِٰمڅمِٰمٺُمْؿ ٪ُمٻْمٽمَڅم: ڀَمٶَمْؿ َهذًّ ٬َمٶَمٻمَّ

څم ْ َيٹْمَرْأ ِِبَ ـْ مَل َ
ُف َٓ َصاَلَة ٚمِ ڇِم ا٬ْمٺمَِتڅمِب ٩َمڃمڀِمَّ  شَٓ َٕمٸْمٶَمٻُمقا إَِّٓ ٔمٸَِمڅمَِتَ

(1)
أظمرضمف  

 اًمؽمُمذي. 

قمٜمد أمحد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلصح٤مب وُمـ طمدي٨م رضمؾ ُمـ أ

 وم٤مؾمتثٜمك وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب مم٤م هُنل قمٜمف. ش٩مال ٕمٹمرؤوا إٓ ٔمٸمڅمَتڇم ا٬مٺمتڅمب: »أٟمف ىم٤مل

وهق اإلشمٞم٤من سم٤مًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم ذم وأٰمڅم ٰمڅم يٸمٶمٻمف ٔمٶمض ا٬مٱمٿمٶمڇم: 

اًمريمٕمتلم إظمريلم وٓ ي٘مرؤون اًمٗم٤محت٦م ُمع اًم٘مدرة, ومٝمذا يٌٓمؾ صالهتؿ 

 وهق ُمذه٥ٌم ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ. 

 وإڀمَم ا٬متًٌٿمح وا٬متحټمٿمد وا٬متٺمٌٜم ٚمـ ٓ حيًـ ٪مراءة ا٬مٸمڅمَتڇم. 

 ا٬مٽمٌَِّل  َٗمڅمَء َرُٗمٌؾ إ٦َِم »: ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ أيب أورم  ومٕمـ قمٌد اهلل

ټْمٽمِل َٰمڅم  َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  ـَ ا٬ْمٹُمْرآِن ٠َمٿْمًئڅم ٩َمٶَمٻم  َٓ َأْٟمَتٴمٿِمُع َأْن آُٙمَذ ِٰم ٩َمٹَمڅمَل: إيِن  

ِزُئٽمِل ِٰمٽمُْف، ٪َمڅمَل:  َّٓ  "َُيْ َٓ إ٬َِمَف إِ ټْمُد هللَِِّ، َو ٌَْحڅمَن اهللَِّ، َواْْلَ ،  اهلل، وَ اهلل٪ُمْؾ: ُٟم َأ٫ْمَٝمُ

َّٓ ٔمڅِمهللَِّ ا٬ْمٶَم٤ِم  ا٬ْمٶَمٵمٿِمِؿ 
َة إِ َٓ ٪ُمقَّ َٓ َ٘مْقَل َو ، ٪َمڅمَل: َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ، َهَذا هللَِِّ ٣َمزَّ "َو

، ٩َمٻَمَمَّ ٪َمڅمَم "ؿَّ اْرَْحْٽمِل َواْرُز٪ْمٽمِل َو٣َمڅم٩مٽِمِل َواْهِديِن ا٬مٻمپم٪ُمْؾ:  "َوَٗمؾَّ ٩َمََم ِٓم، ٪َمڅمَل: 

                                                           

, وابن حبان (011), والرتمذي (550), وأبو داود (055 - 051/ 2)أخرجو اإلمام رواه أمحد  (1)
رتمذي: حديث حسن, وحسنو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف ادلشكاة برقم وقال ال (1452)
(524). 
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َؿ: ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهللَِّ  ٪َمڅمَل: َهٺَمَذا ٔمٿَِمِدهِ  څم َهَذا ٩َمٹَمْد َٰمأَلَ َيَدُه »َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ َأٰمَّ

ْٜمِ  ـَ اْْلَ  شِٰم
(1)

 أظمرضمف أسمق داود. 

          

  

                                                           

, وابن حبان (140/ 5), والنسائي (505), وأبو داود (023و020/ 4)أخرجو اإلمام أمحد  (1)
, وحسنو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف (541/ 1), واحلاكم (010/ 1), والدارقطين (1535)

 داود. صحيح أيب
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 رايفكض٠ اخلاَغ١ ٚايغبعٕٛ: ايتأَنيد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 اًمت٠مُملم.ا٬مٸمٹمرة اْلڅمٰمًڇم وا٬مًٌٶمقن: 

 اًمت٠مُملم.  -٫٩

صغم -َرؾُمقَل اهللهِ ىَم٤مل: ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة وا٬مد٬مٿمؾ: 

څم٬م ٥مَ »إَِذا ٪َمڅمَل اإِلَٰمڅمُم : »-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، ش٨َمْٜمِ اٚمَٷْمٳُمقِب ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َوَٓ ا٬مٳمَّ

 ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف.  ش٩َمٹُمق٬ُمقا: آِٰم٥مَ 

ـْ قَم٤مِيَِم٦َم  ـِ  -قَمٜمْٝم٤م اهللَريِضَ -َوقَم : ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلقَم

اَلِم َوا٬متَّځْمِٰم٥مِ » ًَّ َدْٕمٺُمْؿ ٣َمَٛم ا٬م
ًِ ٍء َٰمڅم َ٘م َدْٕمٺُمُؿ ا٬ْمٿَمپُمقُد ٣َمَٛم َرْ ًِ أظمرضمف  شَٰمڅم َ٘م

 . ـٌ  اسمـ ُم٤مضمف وهق طمدي٨ٌم طمً

 الشرح: 

 ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُمنموقمٞم٦م اًمت٠مُملم سمٕمد آٟمتٝم٤مء

 ُمـ اًمٗم٤محت٦م.

 هق ىمقل اعمّمكم آُِملم. وا٬متځمٰم٥م: 

٥م9  ٕهن٤م سمٛمٕمٜمك ىم٤مصديـ.  وٓ يٲمٻمح أن يٹمقل: آٰم 

اًمٚمٝمؿ اؾمتج٥م اؾمتج٤مسم٦ًم سمٕمد اؾمتج٤مسم٦م, وٕهن٤م يم٤مٟم٧م سمٕمد وٰمٶمٽمك آٰم٥م: 

 ومٜم٤مؾم٥م أن ي١مشمك هب٤م, واًمًٜم٦م أن ي١مشمك هب٤م ذم اًمّمالة.
ٍ
 دقم٤مء
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 أٰمڅم إذا ٪مرأ ا٬مٸمڅمَتڇم ٔمٷمٜم صالة، ٩مال يٻمزم أن يځمت ِبڅم.  ✍

أن دمد ُمـ ي٘مقل سم٠من آُملم ًمٞم٧ًم ذم اًم٘مرآن, ومال ينمع أن  وا٬مٶمجٿمچم!

 هب٤م ًمٞم٧ًم ذم اًم٘مرآن.  -قمز وضمؾ -اهللُي١مشمك هب٤م, ومٙمؿ ُمـ إُمقر اًمتل ٟمٕمٌد 

 إٓ سم٤مًم٘مرآن, ًمٌ٘مل اًمٜم٤مس طم٤ميريـ ذم -قمز وضمؾ -اهللًمق ىمٚمٜم٤م: سم٠مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٌد 

 اًمٕمٛمؾ سمٛمجٛمالت اًم٘مرآن. 

اَلةَ ﴿ىم٤مل:  -قمز وضمؾ -اهللوم٢من  صغم اهلل  -اًمٜمٌلوسملمه ًمٜم٤م  ﴾,َوَأ٪ِمٿمټُمقا ا٬مٲمَّ

ـمري٘م٦م اًمّمالة ُمـ واضم٤ٌمهت٤م وأريم٤مهن٤م وريمٕم٤مهت٤م وأوىم٤مهت٤م, وهمػم -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  .ذًمؽ

٫َمڅمةَ ﴿ -قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلوسّملمه ًمٜم٤م  ﴾,إُٓمقا ا٬مزَّ

 ـمري٘م٦م إيت٤مء اًمزيم٤مة. -وؾمٚمؿ

 -اًمٜمٌلوسملمه ًمٜم٤م  ﴾,وهلل ٣مٛم ا٬مٽمڅمس ٘مڊم ا٬مٌٿمڈم: ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللو

 ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿيمٞمػ ٟمح٩م اًمٌٞم٧م سم٘مقًمف: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ

-ويٛمثٚمٝمؿ ذم هذه إي٤مم اًمٗمرىم٦م احلقصمٞم٦م, يمٗمروا سم٤مهلل إًذا وم٤مًمٗمرىم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م: 

 . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-, وسمٙمت٤مسمف, وسمرؾمقًمف-قمز وضمؾ
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يمٞمػ يمٗمروا سم٤مهلل وهؿ ي٘مقًمقن: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ٰمـ هذا ا٬مقٗمف: 

أُمرهؿ سم٤مشم٤ٌمع اًم٘مرآن, وسم٤مشم٤ٌمع  -قمز وضمؾ -اهللرؾمقل اهللٮ ٕن  اوأن حمٛمدً 

 اًمًٜم٦م, وم٠مسمقا. 

ُٟمقُل ﴿٩مٿمف: ي٘مقل  -قمز وضمؾ -اهللٕن  و٫مٸمروا ٔمٺمتڅمب اهلل9 َٰمڅم إَٓمڅم٫ُمُؿ ا٬مرَّ

 .وم٠مسمقا[ ٫احلنم: ﴾ ]َوَٰمڅم هَنڅَم٫ُمْؿ ٣َمٽمُْف ٩َمڅمڀمَتپُمقا٩َمُخُذوُه 

إذ مل ي٠مظمذوا ظمؼمه, وهق 9 -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-و٫مٸمروا ٔمرٟمقل اهلل☜

صم٤مسم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م, سمؾ طمتك ذم ُمًٜمد زيد اًمذي يٜمتحٚمقٟمف 

همػم ذًمؽ ُمـ اًمًٜمـ اًمث٤مسمت٦م قمـ و٩مٿمف: اًمت٠مُملم واًمْمؿ, و٩مٿمف: ويٜمتًٌقن إًمٞمف, 

 . -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم -اًمٜمٌل

ذم يمت٤مسمف اًمرؾم٤مًم٦م, وأضمري ذم  -رمحف اهلل-وىمد شمٙمٚمؿ اًمِم٤مومٕمل ✍

 اًمنميٕم٦م وهمػمهؿ قمغم اًمٗمرىم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م. 

َٓ إيِن  ُأوٕمٿِمڈُم : »ُمٜمٝمؿ احمذرً -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللوىم٤مل  َأ

َٓ ُيق٠ِمُؽ َرُٗمٌؾ َيٽمَْثٽمِل  َٓ إيِن  ُأوٕمٿِمڈُم ا٬ْمٹُمْرآَن َوِٰمْثٻَمُف َٰمٶَمُف  ا٬ْمٺمَِتڅمَب َوِٰمْثٻَمُف َٰمٶَمُف َأ

ـْ َ٘ماَلٍل ٩َمځَمِ٘مٻمُّقُه  ٌْٶَمڅمڀًمڅم ٣َمَٛم َأِريٺَمتِِف َيٹُمقُل ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ٔمڅِم٬ْمٹُمْرآِن ٩َمََم َوَٗمْدُٕمْؿ ٩مٿِمِف ِٰم ٠َم

َٓ  َوَٰمڅم َوَٗمْدُٕمؿْ  ، َو َْه٤ِم  ْٕ ََمِر ا
ُؿ اْْلِ َٓ حَيِؾُّ ٬َمٺُمْؿ َْلْ  َٓ ُٰمقُه، َأ ـْ َ٘مَراٍم ٩َمَحر  ٩مٿِمِف ِٰم

َتٷْمٽمَِل ٣َمٽمْپَمڅم  ًْ َّٓ َأْن َي ـْ َٰمڅمِل ُٰمٶَمڅمَهٍد إِ َٓ ٬ُمٹَمٴَمڇٌم ِٰم َٓ َو ٌَڅمِع، َأ  ً ـَ ا٬م ٫ُمؾُّ ِذي ڀَمڅمٍب ِٰم

ـْ ڀَمَزَل ٔمٹَِمْقٍم، ٩َمٶَمٻَمٿْمپِمْؿ أَ  ٌُپَمڅم، َوَٰم ْ َيٹْمُروُهْؿ، ٩َمٻَمپُمْؿ َأْن َصڅمِ٘م ْن َيٹْمُروُهْؿ ٩َمڃمِْن مَل
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ٌُقُهْؿ ٔمټِِمْثِؾ ٪ِمَراُهؿْ  شُيٶْمٹِم
(1)

ريض -سمـ ُمٕمدي يمرب  أظمرضمف أمحد قمـ اعم٘مدام 

 .-اهلل قمٜمف

أظمرضمف اًمدارُمل ذم  اًمًٜم٦م ىم٤موٞم٦م قمغم اًم٘مرآنٔمـ أب ٫مثٜم:  و٪مڅمل حيٿمك

  .ُم٘مدُم٦م ؾمٜمٜمف

 اًم٘مرآن أطمقج إمم اًمًٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م إمم اًم٘مرآن. و٪مڅمل ٔمٶمض ا٬مًٻمػ: 

َل إ٬َِمٿمپِمؿ: ﴿-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل َ ٬مٻِمٽمّڅمِس ٰمڅم ڀُمز  ٥ٌَم  ٫مَر ٬مُِت ﴾ َوَأڀمَز٬مٽمڅم إ٬َِمٿمَؽ ا٬مذ 

 . [٨٨اًمٜمحؾ: ]

هق اعمٌلم واعمقوح, ومام ُأمْجِؾ ذم اًم٘مرآن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -٤مًمٜمٌلوم☜

 سمٞمٜمتف اًمًٜم٦م, ومٚمؿ ي٠مت ًمٗمظ آُملم ذم اًم٘مرآن, وضم٤مءت ذم اًمًٜم٦م. 

 -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-ومٕمـ أيب هريرة وقم٤ميِم٦م وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري

 ٨َمْٜمِ ﴿إَِذا ٪َمڅمَل اإِلَٰمڅمُم:  "ىَم٤مَل: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقَل اهللهِ وهمػمهؿ, َأنه 

څم٬م ٥مَ اٚمَٷْمٳُمقِب ٣مَ  ـْ َوا٩َمَؼ  [٫اًمٗم٤محت٦م: ] ﴾ٻَمٿْمپِمْؿ َوَٓ ا٬مٳمَّ ُف َٰم ٩َمٹُمق٬ُمقا: آِٰم٥َم، ٩َمڃمڀِمَّ

ـْ َذڀْمٌِفِ  َم ِٰم ٺَمڇِم ٨ُمٸِمَر ٬َمُف َٰمڅم َٕمٹَمدَّ
 ش٪َمْق٬ُمُف ٪َمْقَل اٚماََلئِ

(5)
 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. 

څم٬م ٥مَ »إَِذا ٪َمڅمَل اإِلَٰمڅمُم »٪مق٬مف:  ، ٩َمٹُمق٬ُمقا: ش٨َمْٜمِ اٚمَٷْمٳُمقِب ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َوَٓ ا٬مٳمَّ

 . شإذا أٰمـ اإلٰمڅمم ٩مځمٰمٽمقا: »ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤متش: آِٰم٥مَ 

                                                           

, وصححو اإلمام األلباين رمحو (4334), وأبو داود يف سننو (14140)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (1)
 (, ويف صحيح سنن أيب داود. 54اهلل تعاىل يف ادلشكاة برقم )

 بنحوه. (413)واللفظ لو, واإلمام مسلم يف صحيحو  (455)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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واؾمتدل هب٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن شم٠مُملم اعم٠مُمقم يٙمقن سمٕمد ىمقل اإلُم٤مم 

 آُملم واًمّمحٞمح ظمالومف. 

٩مڃمذا ٪مڅمل : »قمٜمد ُمًٚمؿ -اهلل قمٜمفريض -طمدي٨م أيب ُمقؾمكوا٬مد٬مٿمؾ: 

 .شاإلٰمڅمم ٨مٜم اٚمٷمٳمقب ٣مٻمٿمپمؿ وٓ ا٬مٳمڅم٬م٥م ٩مٹمق٬مقا آٰم٥م

 ٨َمْٜمِ اٚمَٷْمٳُمقِب  ﴿ إَِذا ٪َمڅمَل اإِلَٰمڅممُ »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-٘مقل اًمٜمٌلوًم

څم٬م ٥مَ   ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. ش٩َمٹُمق٬ُمقا: آِٰم٥مَ , ﴾ ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َوَٓ ا٬مٳمَّ

: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمرؾمقلىم٤مل , ريض اهلل قمٜمٝم٤مقمـ قم٤ميِم٦م »٪مق٬مف:  

 شٰمڅم ٘مًدٕمٺمؿ ا٬مٿمپمقد ٣مٛم رء ٰمڅم ٘مًدٕمٺمؿ ٣مٛم ا٬مًالم وا٬متځمٰم٥م»
(1)

 . 

 ؾم٤مق اعمّمٜمػ احلدي٨م ًمٌٞم٤من ُمنموقمٞم٦م اًمت٠مُملم وومْمٞمٚم٦م اًمًالم.

ومٞمف ؿمدة سمٖمض اًمٞمٝمقد هلذه إُم٦م, ويمراه٦م ش: ٰمڅم ٘مًدٕمٺمؿ ا٬مٿمپمقد»وىمقًمف: 

َٓ َٰمڅم َيَقدُّ ﴿اخلػم هل٤م, ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ـْ َأْهِؾ ا٬ْمٺمَِتڅمِب َو ـَ ٫َمٸَمُروا ِٰم ا٬مَِّذي

ٺُمؿْ  ـْ َرٔم  ـْ َٙمْٜمٍ ِٰم َل ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ ِٰم ٫م٥َِم َأْن ُيٽمَزَّ  [.٥٤٩]اًمٌ٘مرة:  ﴾اٚم٧ُْْمِ

ـْ َٔمٶْمِد إِيََمڀمٺُِمْؿ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  وڀَمٺُمْؿ ِٰم ـْ َأْهِؾ ا٬ْمٺمَِتڅمِب ٬َمْق َيُردُّ َودَّ ٫َمثٌِٜم ِٰم

ـْ ٣ِمٽمْدِ  ًدا ِٰم ًَ څمًرا َ٘م ؼُّ  ٫ُمٸمَّ ُؿ اْْلَ َ هَلُ ٥ٌَمَّ ـْ َٔمٶْمِد َٰمڅم َٕم پِمْؿ ِٰم
ًِ [, ٭٥٤]اًمٌ٘مرة:  ﴾َأڀْمٸُم

 إمم همػم ذًمؽ.

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (523)مام ابن ماجو يف سننو أخرجو اإل (1)
 , وقال فيو: ىذا حديث حسن على شرط مسلم. (1253)
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 : (3/ 22)٪مڅمل اْلڅم٩مظ ّم ا٬مٸمتح 
اَلِم َواًمته٠ْمُِملمِ » ًه ُدويُمْؿ قَمغَم اًم ًَ  َُم٤م طَم

ٍ
ء َدشْمُٙمُؿ اًْمَٞمُٝمقُد قَمغَم َرْ ًَ : َوُهَق شَُم٤م طَم

٦ِم ُدوهَنُْؿ.  ُُمه ْٕ َع هِلَِذِه ا  َيُدلُّ قَمغَم َأٟمهُف ُذِ

٦ِم إؾِْماَلُِمِف, ىَم٤مَل: َوضَم٤مَء  صغم -رؾمقل اهللَوذِم طَمِدي٨ِم َأيِب َذرٍّ اًمٓمهِقيِؾ ذِم ىِمّمه

ْٟم »: وَمَذيَمَر احْلَِدي٨َم َوومِٞمفِ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـْ َ٘مٿمَّڅمُه ٔمَِتِحٿمَّڇِم اإْلِ َل َٰم اَلِم ٩َمٺُمٽمڈُْم َأوَّ

ڇُم اهللَِّ ٚمٌِؿ. ش٩َمٹَمڅمَل َو٣َمٻَمٿْمَؽ َوَرْْحَ ًْ  , َأظْمَرضَمُف ُُم

ٶَمچِم:  ٌَٿْمپَمٹِملُّ ِّم ا٬مٱمُّ ايِنُّ َوا٬ْم ـْ طَمِدي٨ِم َأيِب ُأَُم٤مَُم٦مَ َوَأْٙمَرَج ا٬مٴمََّٝمَ ريض اهلل -ُِم

تٽِمَڅم اهللَٗمٶَمَؾ »: َروَمَٕمفُ  -قمٜمف َْهِؾ ِذٰمَّ
ِٕ تٽِمَڅم َوَأَٰمڅمڀًمڅم  ُٰمَّ

ِٕ ٿمَّڇًم 
اَلَم ََتِ ًَّ  . شا٬م

ـْ َ٘مِديډِم ٣ِمټْمَرانَ  ـِ ُ٘مٲَم٥ْمٍ  َو٣ِمٽمَْد َأِب َداُوَد ِٰم ٫ُمٽمَّڅم »: -ريض اهلل قمٜمف-ْٔم

ْٟماَلُم  ٌَڅمً٘مڅم ٩َمٻَمَمَّ َٗمڅمَء اإْلِ څمِهٻمٿِمَّڇِم َأڀْمٶِمْؿ ٔمَِؽ ٣َمٿْمٽمًڅم َوَأڀْمٶِمْؿ َص ـْ ڀَمٹُمقُل ِّم اجْلَ هُنِٿمٽمَڅم ٣َم

 َوِرضَم٤مًُمُف صمَِ٘م٤مٌتٮ ًَمٙمِٜمهُف ُُمٜمَْ٘مٓمع.  ش,َذ٬مَِؽ 

ـْ ُُمَ٘م٤مشمِؾِ ٔمـ َأِب َ٘مڅمٕمٍِؿ:  َوأٙمرج ـِ طَمٞمه٤مَن ىَم٤مل: يَم٤مُٟمقا ذِم اجْل٤َمِهِٚمٞمه٦ِم  قَم سْم

 َ ٤ٌَمطًم٤م وَمَٖمػمه ٤مًء طُمٞمِّٞم٧َم َص ًَ اَلِم.  اهللَيُ٘مقًُمقَن طُمٞمِّٞم٧َم َُم ًه  َذًمَِؽ سم٤ِمًم

اَلم ٣َمٻَمٿْمٺُمؿ٩َمٹَمڅمَل »٪َمْق٬ُمُف:  ًَّ َتټِمُؾ:  ٪َمڅمَل ش: ا٬م َٛمُف  اهللَأْن َيُٙمقَن ٔمـ َٔمٴمَّڅمٍل حَيْ قَمٚمه

 يَمْٞمِٗمٞمه٦َم َذًمَِؽ شَمٜمِّْمٞمًّم٤م. 

َتټِمُؾ:  ٚمِّْؿ.َوحَيْ ًَ ـْ ىَمْقًمِِف ًَمُف وَم  َأْن َيُٙمقَن وَمِٝمَؿ َذًمَِؽ ُِم
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ُدُه َُم٤م شمَ ٪ُمٻْمڈُم:  َتِٛمُؾ: َأْن َيُٙمقَن َأهْلََٛمُف َذًمَِؽ, َوُي١َميِّ ِد َوحَيْ َم ذِم سَم٤مِب مَحْ َ٘مده

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  اًْمَٕم٤مـِمِس ذِم احْلَِدي٨ِم اًمهِذي َأظْمَرضَمفُ  ـْ َوضْمٍف آظَمَر قَم ٌه٤مَن ُِم سمـ طِم

ټَمُف  اهللَأنَّ آَدَم ٚمََّڅم َٙمٻَمٹَمُف »: َروَمَٕمفُ  ټْمُد هللَِِّ اهلل٣َمٴَمَس ٩َمځَمهْلَ  احْلَِدي٨َم.  شَأْن ٪َمڅمَل اْْلَ

اَلِم.  ًه ُف َأهْلََٛمُف َأْيًْم٤م ِصَٗم٦َم اًم  وَمَٚمَٕمٚمه

اَلِم ًمَِ٘مْقًمِِف وَمِٝمَل  ًه  اًم
ِ
سْمتَِداء ِٓ وقَم٦ُم  ٞمَٖم٦َم ِهَل اعمَْنْمُ َواؾْمُتِدله سمِِف قَمغَم َأنه َهِذِه اًمّمِّ

تَِؽ.  يه ٞمه٦ُم ُذرِّ
ٞمهُتَؽ َوحَتِ

 حَتِ

َؿ قَمغَم مَج٤َمقَم٦ٍم وَمَٚمْق ؾَمٚمه  َٞم٠ْميِت طُمْٙمُٛمُف سَمْٕمَد َوَهَذا ومِٞماَم ًَمْق ؾَمٚمه ًَ َؿ قَمغَم َواطِمٍد وَم

َم وَمَ٘م٤مَل:   َأضْمَزَأ.  "ؾَماَلٌم قَمَٚمْٞمُٙمؿْ "َأسْمَقاٍب, َوًَمْق طَمَذَف اًماله

ـْ ٫ُمؾ  َٔمڅمٍب َٟماَلٌم ٣َمٻَمٿْمٺُمؿ﴿شَمَٕم٤ممَم:  اهللىَم٤مَل  ٺَمڇُم َيْدُٙمٻُمقَن ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ ِٰم
 . ﴾َواْٚمَاَلئِ

ْْحَڇم٩َمٹُمْؾ َٟماَلٌم ٣مَ ﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ٺُمْؿ ٣مٛم ڀَمٸمًف ا٬مرَّ  . ﴾ٻَمٿْمٺُمْؿ ٫َمَتچَم َرٔمُّ

 إِمَم هَمػْمِ َذًمَِؽ.  ﴾,َٟماَلٌم ٣َمَٛم ڀُمقٍح ِّم ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ ﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: 

ِم َأْو٦َم9 ـْ ٔمڅِم٬مالَّ
٤َم ًمِٚمتهْٗمِخٞمِؿ َواًمتهْٙمثػِِم.  ٬َمٺمِ هَنه

ِٕ 

دِ  ٧ٌََم ذِم طَمِدي٨ِم اًمتهَِمٝمُّ اَلُم ٣َمٻَمٿْمَؽ »: َوصَم ًَّ َڅم ا٬مٽمٌَِّلُّ ا٬م صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -َأُّيُّ

 . ش-وٟمٻمؿ

اَلُم. ٪َمڅمَل ٣ِمٿَمڅمٌض:  ًه  قَمَٚمْٞمَؽ اًم
ِ
سْمتَِداء ِٓ  هاَوُيْٙمَرُه َأْن َيُ٘مقَل ذِم ا

 واحلدي٨م ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد.  
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 رايفكض٠ ايغارع١ ٚايغبعٕٛ: ايصال٠ باط٦ُٓإد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 اًمّمالة سم٤مـمٛمئٜم٤من.ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمدٟمڇم وا٬مًٌٶمقن: 

 اًمّمالة سم٤مـمٛمئٜم٤من.  -65

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة وا٬مد٬مٿمؾ: 

ء َصاَلشَمفُ -وؾمٚمؿ َ : »ىَم٤مَل ًمِٚمُٛمِزٍ ، ُٖمؿَّ ا٪ْمَرْأ َٰمڅم َٕمٿَمنَّ ْ اَلِة ٩َمٺَمٝم  إَِذا ٪ُمټْمڈَم إ٦َِم ا٬مٲمَّ

ـَ  َـّ َرا٫مٶًِمڅم، ُٖمؿَّ اْر٩َمْع َ٘متَّك َٕمٶْمَتِدَل ٪َمڅمئًَِم، َٰمٶَمَؽ ِٰم
ا٬ْمٹُمْرآِن، ُٖمؿَّ اْر٫َمْع َ٘متَّك َٕمٴْمټَمئِ

څم، ُٖمؿَّ ا٩ْمٶَمْؾ َذ٬مَِؽ  ًً
َـّ َٗمڅم٬مِ

َـّ َٟمڅمِٗمًدا، ُٖمؿَّ اْر٩َمْع َ٘متَّك َٕمٴْمټَمئِ
ُٖمؿَّ اْٟمُجْد َ٘متَّك َٕمٴْمټَمئِ

پَمڅم  ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف. شِّم َصاَلٕمَِؽ ٫ُمٻم 

 الشرح: 

 ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من وضمقب اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم مجٞمع أريم٤من اًمّمالة.

 : (٦٫٬/ ٦)ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح 

ـه َرايِمًٕم٤م»ىَمْقًُمُف  ٦ٌَمِ ش: طَمتهك شَمْٓمَٛمِئ ٩َمڃمَِذا َر٫َمٶْمڈَم : »ذِم ِرَواَي٦ِم َأمْحََد َهِذِه اًْمَ٘مِري

ٌََتٿمَْؽ  ـْ ٬مُِر٫ُمق٣ِمَؽ ٩َمڅمْٗمٶَمْؾ َراَ٘مَتٿْمَؽ ٣َمَٛم ُر٫ْم  . شَواْٰمُدْد ٢َمپْمرَك َوََتٺَمَّ

ـِ َأيِب ـَمْٚمَح٦مَ  َوذِم ِرَواَي٦ِم إؾِْمَح٤مَق  َـّ َٰمٸَمڅمِصٻُمُف : »سْم
٫َمُع َ٘متَّك َٕمٴْمټَمئِ ُ ٩َمَٜمْ ُٖمؿَّ ُيٺَمٝم 

ِٙمل َٞمْ ًْ  .شَ٘متَّك ٕمٶمتدل ٪َمڅمئَِم»٪َمْق٬مف  شَوَي
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٦ٌََم  أظمرضمف شَ٘متَّك ٕمٴمټمئِـ ٪َمڅمئَِم: »سمـ ُم٤مضم٦م سمـ ٟمٛمػم قِمٜمْد ذِم ِرَواَي٦م سمـ َأيِب ؿَمْٞم

 قَمٜمُْف. 

ْؼ ًَمْٗمَٔمُف وَمُٝمَق قَمغَم  ًُ ـْ مَلْ َي
ٚمٌِؿ إؾِْمٜم٤َمَدُه سمَِٕمْٞمٜمِِف ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم ًَمٙمِ ًْ َوىَمْد َأظْمَرَج ُُم

ـمِِف.   َذْ

ـْ َأيِب ُأؾَم٤مَُم٦َم َوُهَق ذِم  َويَمَذا َأظْمَرضَمُف إؾِْمَح٤مُق  ٜمَِدِه قَم ًْ ـُ َراْهَقْيِف ذِم ُُم سْم

َتخْ  ًْ ـْ ـَمِريِ٘مِف. ُُم  َرِج َأيِب ُٟمَٕمْٞمٍؿ ُِم

ـْ ُيقؾُمَػ  اُج قَم ه ـْ  َويَمَذا َأظْمَرضَمُف اًمنه ٌَُخ٤مِريِّ قَم ـِ ُُمقؾَمك َأطَمِد ؿُمُٞمقِخ اًْم سْم

 . ْٞمَخلْمِ ِط اًمِمه قْمتَِداِل قَمغَم َذْ ِٓ َٛم٠ْمٟمِٞمٜم٦َِم ذِم ا ٧ٌََم ِذيْمُر اًمٓمُّ  َأيِب ُأؾَم٤مَُم٦َم وَمَث

مَْحَدَ َوُمثٚمف ذِم طَمِدي٨م ِروَم٤مقَم٦م قِمٜمْد 
ِٕ ٌه٤مَن, َوذِم ًَمْٗمٍظ  ٩َمځَم٪ِمْؿ : »َأمْحد وسمـ طِم

ٌََؽ َ٘متَّك َٕمْرِٗمَع ا٬ْمٶِمٵَمڅمُم إ٦َِم َٰمٸَمڅمِصٻمپَِمڅم  . شُصٻْم

څم ـْ إََِيڅمِِبَ  ِّم ا٬ْمٹَمٻْمچِم ِٰم
َرَٰم٥ْمِ َذا َأنَّ ٪َمْقَل إَِٰمڅمِم اْْلَ َٛم٠ْمٟمِٞمٜم٦ََم ذِم  َو٣ُمِرَف ِِبَ َأِي اًمٓمُّ

ٌءٮ يُمقِع َرْ ـَ اًمرُّ وْمِع ُِم ُف  اًمره  َصاَلشَمُف, َدال  قَمغَم َأٟمه
ِ
٤َم مَلْ شُمْذيَمْر ذِم طَمِدي٨ِم اعمُِْزء هَنه

ِٕ

ِحٞمَح٦ِم.    هامَلْ َيِ٘مْػ قَمغَم َهِذِه اًمٓمُُّرِق اًمّمه

 أي سمًٙمٞمٜم٦م وُمـ همػم قمجٚم٦م. ش: ا٬مٲمالة ٔمڅم١مټمئٽمڅمن»٪مق٬مف: 

َٓ ُيتِؿُّ ": -ريض اهلل قمٜمف-قمـ طمذيٗم٦م ٩مٸمل ا٬مٌخڅمري:  أڀمف رأى َرُٗماًل 

ُجقَد، ٪َمڅمَل ا٬مرُّ  ًُّ ٿْمڈَم َو٬َمْق ُٰمڈمَّ ُٰمڈمَّ ٣َمَٛم ٨َمْٜمِ ا٬مٸِمٴْمَرِة ا٬مَّتِل ٩َمٴَمَر : »٫ُمقَع َوا٬م َٰمڅم َصٻمَّ

ًدا  اهلل  . "ش٣َمٻَمٿْمپَمڅم- َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ -ُُمَټمَّ
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صمؿ يريمع  ٩مال ٔمد ٬مٻمټمٲم٤م أن يٹمقم ٘متك يٹمرأ ا٬مٸمڅمَتڇم ٣مٛم أ٪مؾ ٕمٹمدير،☜

طمتك يٓمٛمئـ سمدٟمف, ويقوع يمؾ قمٔمؿ ذم ُمقوٕمف ذم طم٤مل اًمريمقع, ويٛمٙمٜمف 

يمام يم٤من ىمٌؾ  ُمـ ىمقل ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ, صمؿ يٕمتدل طمتك يٜمتّم٥م ىم٤مياًم 

ريمققمف قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ, ويٓمٛمئـ ذم ؾمجقده قمغم أىمؾ 

إطمقال طمتك ي٘مقل: ؾمٌح٤من ريب إقمغم, صمؿ يرومع طمتك ُيٚمس سملم 

 لم ضمٚمقؾم٤م يٓمٛمئـ ومٞمف.اًمًجدشم

ٍد : »: ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قم٤مزب  ومٕمـ اًمؼماء اَلَة َٰمَع ُُمَټمَّ َرَٰمٹْمڈُم ا٬مٲمَّ

، ٩َمَقَٗمْدُت ٪ِمٿَمڅمَٰمُف ٩َمَر٫ْمٶَمَتُف، ٩َمڅم٣ْمتَِدا٬َمُف َٔمٶْمَد ُر٫ُمق٣ِمِف، َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ 

 ، ْجَدَٕم٥ْمِ ًَّ َتُف َٔم٥ْمَ ا٬م ًَ ْجَدَٕمُف، ٩َمَجٻْم ًَ ٻمٿِمِؿ ٩َم ًْ َتُف َٰمڅم َٔم٥ْمَ ا٬متَّ ًَ ْجَدَٕمُف، ٩َمَجٻْم ًَ ٩َم

َقاءِ  ًَّ ـَ ا٬م ًٌڅم ِٰم اِف، ٪َمِري ڀْمٮِمَ ِٓ  شَوا
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

صٛم اهلل -أن ا٬مٽمٌل-ريض اهلل ٣مٽمف-وا٬مد٬مٿمؾ ٘مديډم أب هريرة »٪مق٬مف: 

 ؾُمٛمل سم٤معمزء صالشمفٮ ٕٟمف مل حيًٜمٝم٤م.ش: ٪مڅمل ٬مٻمټمزء صالٕمف-٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

ًمق ي٘م٤مل اًمذي مل حُيًـ صالشمف يم٤من أطمًـ, وذًمؽ قاٍ بعض أٌٖ ايعًِ: 

 أن اًمّمح٤ميب مل يتٕمٛمد اإلؾم٤مءة. 

                                                           

 واللفظ لو. (441), واإلمام مسلم يف صحيحو (465)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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وىمد شمقارد اًمٕمٚمامء ىمديام وطمديث٤م قمغم هذه اًمتًٛمٞم٦م وًمٞمس ومٞمف ـمٕمـ ذم 

, إذ أن اإلؾم٤مءة ىمد شمّمدر سم٥ًٌم اجلٝمؾ سم٤محلٙمؿ -ريض اهلل قمٜمف-اًمّمح٤ميب

 واجل٤مهؾ ُمٕمذوٌر ذم ومٕمٚمف. 

أي شمٙمٌػمة اإلطمرام, وهل ريمـ ُمـ  ش:إذا ٪مټمڈم إ٦م ا٬مٲمالة ٩مٺمٝم»٪مق٬مف: 

 أريم٤من اًمّمالة. 

ش إذا ٕمقوئڈم ٩مځم٘مًـ ا٬مقوقء ٖمؿ اٟمتٹمٌؾ ا٬مٹمٌٻمڇم ٖمؿ ٫مٝم: »وذم رواي٦م 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

, ظمالوم٤م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وُمـ إًمٞمف, ُمـ أٟمف "اهلل أ٫مٝم"ويٺمقن ا٬متٺمٌٜم ٔمٹمقل: 

 ي٘مقل: اهلل إيمؼم, أو اهلل إقمٔمؿ. 

َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف , ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ قَمٜمْفُ  اهللَريِضَ وذم اًم٤ٌمب قمـ قَمكِمٍّ 

ٻمٿِمؿُ : »َوؾَمٚمهؿَ  ًْ ٻمٿِمٻُمپَمڅم ا٬متَّ ِريټُمپَمڅم ا٬متَّٺْمٌُِٜم، َوََتْ اَلِة ا٬مٴمُّپُمقُر، َوََتْ  شِٰمٸْمَتڅمُح ا٬مٲمَّ
(1)

 

أظمرضمف أمحد, وذم ؾمٜمده قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ خمتٚمػ ومٞمف واًمراضمح 

 .وٕمٗمف

واعمراد سمف اًمٗم٤محت٦م, وٓ سم٠مس ش: ٖمؿ ا٪مرأ ٰمڅم ٕمٿمن ٰمٶمؽ ٰمـ ا٬مٹمرآن»٪مق٬مف: 

سمذيمر اًمٗم٤محت٦م قمٜمد أيب داود واسمـ طم٤ٌمن  ٤مسم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م, وىمد ضم٤مء ُمٍمطًم 

 .وهمػممه٤م

                                                           

,  (542)وابن ماجو  (1/142)والدارمى  (1/6), والرتمذى (31)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 .(031)وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف اإلرواء برقم 
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 : (132/ 1)٪مڅمل اْلڅم٩مظ ّم ا٬مٸمتح 
٦ِم يَماَم ذِم  ٤ٌَمَدَة إـِْماَلَق اًْمِ٘مَراَءِة ذِم طَمِدي٨ِم َأيِب ُهَرْيَرَة ُُمَ٘مٞمهٌد سم٤ِمًْمَٗم٤محِتَ طَمِدي٨ِم قُم

 َأقْمَٚمُؿ.  اهللوَ 

 : ٴمَّڅمِبُّ
ـْماَلِق ٪َمڅمَل اْْلَ ـَ اًْمُ٘مْرآِن فَم٤مِهُر اإْلِ َ َُمَٕمَؽ ُِم ىَمْقًُمُف صُمؿه اىْمَرْأ َُم٤م شَمَٞمنه

٤ٌَمَدَة َوُهَق  ٜمََٝم٤م سمَِدًمِٞمِؾ طَمِدي٨ِم قُم ًَ ـْ َأطْم َ
٦ُم اًْمِٙمَت٤مِب عمِ ـه اعمَُْراَد سمِِف وَم٤محِتَ

اًمتهْخِٞمػِم ًَمٙمِ

ْدِي ﴿ًمِِف شَمَٕم٤ممَم: يَمَ٘مقْ  ـَ اهْلَ ٜمه٦ُم اعمَُْراَد.﴾٩َمََم اْٟمَتٿْمَنَ ِٰم ًُّ  , صُمؿه قَمٞمهٜم٧َِم اًم

 : ٌة َأْو قَمغَم َُم٤م َو٪َمڅمَل ا٬مٽمََّقِويُّ َ ٤َم ُُمَتَٞمنِّ ٦ِم وَم٢مِهنه َ حَمُْٛمقٌل قَمغَم اًْمَٗم٤محِتَ ىَمْقًُمُف َُم٤م شَمَٞمنه

٦ِم سَمْٕمَد َأْن َيْ٘مَرَأَه٤م َأوْ  ـَ اًْمَٗم٤محِتَ ٦ِم.  َزاَد ُِم ـِ اًْمَٗم٤محِتَ ـْ قَمَجَز قَم  قَمغَم َُم

٦ِم َواًمتهْ٘مِٞمٞمُد َوُٕمٶُمٹم چَم:  َ سم٤ِمًْمَٗم٤محِتَ ٌَلمه َٓ إمِْج٤َمَل ومِٞمِف طَمتهك ُي  َ سم٠َِمنه ىَمْقًَمُف َُم٤م شَمَٞمنه

ـْماَلُق, وَماَل َيِّمحُّ مَحُْٚمُف قَمَٚمٞمْ  ػَم اًمهِذي َيُدلُّ قَمَٚمْٞمِف اإْلِ
ًِ ٦ِم ُيٜم٤َمذِم اًمتهْٞم  ِف. سم٤ِمًْمَٗم٤محِتَ

٦ِم وَمَٚمْؿ َيٜمَْحٍِمِ َوَأْيٳًمڅم:  ـَ اًْمَٗم٤محِتَ ٌة َوِهَل َأىْمٍَمُ ُِم َ ظْماَلِص ُُمَتَٞمنِّ قَرُة اإْلِ ًُ وَم

٦ِم.  ػُم ذِم اًْمَٗم٤محِتَ
ًِ  اًمتهْٞم

ټْمُؾ  څم اْْلَ ٦ِم, َوِهَل حَمَؾُّ اًمٜمَِّزاِع.  َوَأٰمَّ ِ اًْمَٗم٤محِتَ ٞمِؿ شَمَٕملمُّ
ٚمِ ًْ ٌْٜمِل  قَمغَم شَم  قَمغَم َُم٤م َزاَد, وَمَٛم

ٌَِٕمٞمٌد.  ـْ قَمَجَز وَم ٤م مَحُْٚمُف قَمغَم َُم  َوَأُمه

ـْ َهَذا:  َقاُب ا٬ْمٹَمِقيُّ ٣َم ػُم َُم٤م َواجْلَ ًِ  َصاَلشَمُف شَمْٗم
ِ
ُف َوَرَد ذِم طَمِدي٨ِم اعمُِْزء َأٟمه

ـْ طَمِدي٨ِم ِروَم٤مقَم٦مَ  ٦ِم يَماَم َأظْمَرضَمُف َأسُمق َداُوَد ُِم َ سم٤ِمًْمَٗم٤محِتَ ـِ َراومٍِع َروَمَٕمفُ  شَمَٞمنه  َوإَِذا»: سْم
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ْ ُٖمؿَّ ا٪ْمَرْأ ٔمځُِمم  ا٬ْمٹُمْرآِن َؤمََِم ٠َمڅمَء  پْمڈَم ٩َمٺَمٝم  َأْن َٕمٹْمَرَأ َوإَِذا َر٫َمٶْمڈَم  اهلل٪ُمټْمڈَم ٩َمَتَقٗمَّ

ٌََتٿْمَؽ   احْلَِدي٨َم.  ش٩َمٳَمْع َراَ٘مَتٿْمَؽ ٣َمَٛم ُر٫ْم

ْ »: َوَوىَمَع ومِٞمِف ذِم سَمْٕمِض ـُمُرىِمفِ  ِد  ُٖمؿَّ ا٪ْمَرْأ إِْن ٫َمڅمَن َٰمٶَمَؽ ٪ُمْرآٌن، ٩َمڃمِْن مَل ـْ ٩َمڅمْْحَ َيٺُم

ْؾ  ْ َوَهٻم  َْصُؾ شاهللََّ َو٫َمٝم  ْٕ ٦ِم ُهَق ا ُ اًْمَٗم٤محِتَ , وَم٢مَِذا مُجَِع سَملْمَ َأًْمَٗم٤مِظ احْلَِدي٨ِم يَم٤مَن شَمَٕملمُّ

 , َ ـَ اًْمُ٘مْرآِن ىَمَرَأ َُم٤م شَمَٞمنه ٌء ُِم ـْ شَمَٕمٚمُِّٛمَٝم٤م َويَم٤مَن َُمَٕمُف َرْ ـْ َُمَٕمُف ىُمْرآٌن, وَم٢مِْن قَمَجَز قَم َ
عمِ

ٓه  يْمِر. َوإِ   اْٟمَتَ٘مَؾ إِمَم اًمذِّ

ټْمُع َأْيٳًمڅم:  َتټَمُؾ اجْلَ ـَ »: َأْن ُيَ٘م٤مَل اعمَُْراُد سمَِ٘مْقًمِفِ َوحُيْ َ َٰمٶَمَؽ ِٰم ٩َمڅم٪ْمَرْأ َٰمڅم َٕمٿَمنَّ

٦ِم. شا٬ْمٹُمْرآنِ   , َأْي سَمْٕمَد اًْمَٗم٤محِتَ

ٜمٍَد ىَمِقيٍّ  ًَ ُدُه طَمِدي٨ُم َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد قِمٜمَْد َأيِب َداُوَد سمِ -َرڀَمڅم رٟمقل اهللَأٰمَ »: َوُي١َميِّ

ڇِم ا٬ْمٺمتڅمب َوَٰمڅم ٕمٿَمّن -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ   ها. شَأْن ڀَمٹْمَرَأ ٔمٸَِمڅمَِتَ

ـَ ا٬ْمٹُمْرآنِ : »ي٘مقل -قمز وضمؾ -اهللٕن   َ ِٰم اعمزُمؾ: ﴾ ]٩َمڅم٪ْمَرُءوا َٰمڅم َٕمٿَمنَّ

٦٤]  

 شٓ صالة ٚمـ مل يٹمرأ ٔمٸمڅمَتڇم ا٬مٺمتڅمب: »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلوىم٤مل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 

واًمريمقع هق آٟمحٜم٤مء, وأمتف أن ش: ٖمؿ ار٫مع ٘متك ٕمٴمټمئـ را٫مٶمڅم: »٪مق٬مف

 يٚم٘مؿ اًمرايمع يده اًمٞمٛمٜمك ريمٌتف اًمٞمٛمٜمك, ويده اًمٞمنى ريمٌتف اًمٞمنى.

 أي آقمتدال ُمـ اًمريمقع.ش: ٖمؿ ار٩مع ٘متك ٕمٶمتدل ٪مڅمئَم»٪مق٬مف: 
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ويًجد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمٔمؿ يمام ش: ٖمؿ اٟمجد ٘متك ٕمٴمټمئـ ٟمڅمٗمدا: »٪مق٬مف

 ؾمٞم٠ميت.

ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن هذا ش: ٖمؿ ا٩مٶمؾ ذ٬مؽ ّم صالٕمؽ ٫مٻمپمڅم»٪مق٬مف: 

احلدي٨م شمْمٛمـ إريم٤من ومٙمؾ ُم٤م ذيمر ذم هذا احلدي٨م ومٝمق ريمـ وٓ يً٘مط 

 . اوٓ قمٛمدً  اؾمٝمقً 

 : (168/ 1)٪مڅمل اْلڅم٩مظ ّم ا٬مٸمتح 
ُل هِبََذا احْلَِدي٨ِم قَمغَم ٔمـ َد٪ِمٿمِؼ ا٬ْمٶِمٿمِد:  ٪َمڅمَل  َٓ ؾْمتِْد ِٓ  ا

ِ
ـَ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َر ُِم شَمَٙمره

 ُوضُمقِب َُم٤م ُذيمَِر ومِٞمِف, َوقَمغَم قَمَدِم ُوضُمقِب َُم٤م مَلْ ُيْذيَمْر. 

څم ا٬ْمُقُٗمقُب:  َْصِؾ قَمَدُم َأٰمَّ ْٕ ِد يَمْقِن ا َُجره
٤م قَمَدُُمُف وَمَٚمْٞمَس عمِ َُْمِر سمِِف َوَأُمه ْٕ ِؼ ا وَمٚمَِتَٕمٚمُّ

قِب سَمْؾ ًمَِٙمْقِن اعمَْْقِوِع َُمْقِوَع شَمْٕمِٚمٞمٍؿ َوسَمَٞم٤مٍن ًمِْٚمَج٤مِهِؾ َوَذًمَِؽ َيْ٘مَتيِض اًْمُقضُم 

٤ٌَمِت ومِٞماَم ُذيِمَر.   اْٟمِحَّم٤مَر اًْمَقاضِم

ى َذ٬مَِؽ ٔمٺَِمْقڀمِفِ  ؾَم٤مَءُة : -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َوَيَتٹَمقَّ َذيَمَر َُم٤م شَمَٕمٚمهَ٘م٧ْم سمِِف اإْلِ

 ْ ـْ َهَذا اعمَُّْمكمِّ َوَُم٤م مَل ْؼ سمِِف.  ُِم  شَمَتَٕمٚمه

ؾَم٤مَءُة.  ُف مَلْ ُيْ٘مٍِمِ اعمَْْ٘مُّمقَد قَمغَم َُم٤م َوىَمَٕم٧ْم سمِِف اإْلِ  وَمَدله قَمغَم َأٟمه

وَمُٙمؾُّ َُمْقِوٍع اظْمَتَٚمَػ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مُء ذِم ُوضُمقسمِِف َويَم٤مَن َُمْذيُمقًرا ذِم َهَذا ٪َمڅمَل: 

َؽ سمِِف ذِم ُوضُمقسمِِف وَ  ًه  سم٤ِمًْمَٕمْٙمِس. احْلَِدي٨ِم وَمَٚمٜم٤َم َأْن َٟمَتَٛم
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ُُُمقِر اعمَْْذيُمقَرِة ومِٞمِف  ْٕ  ا
ِ
ًٓ إِمَم مَجِْع ـُمُرِق َهَذا احْلَِدي٨ِم َوإطِْمَّم٤مء َت٤مُج َأوه ـْ حَيْ

ًَمٙمِ

اِيِد, صُمؿه إِْن قَم٤مَرَض اًْمُقضُمقَب َأْو قَمَدَُمُف َدًمِٞمٌؾ َأىْمَقى ُِمٜمُْف  اِيِد وَم٤مًمزه ظَْمِذ سم٤ِمًمزه ْٕ َوا

ْ ُيْذيَمْر ذِم َهَذا قُمِٛمَؾ سمِِف, َوإِْن ضَم٤مَءْت ِص   مَل
ٍ
ء َُْمِر ذِم طَمِدي٨ٍم آظَمَر سمٌَِمْ ْٕ ٞمَٖم٦ُم ا

َُم٧ْم.   احْلَِدي٨ِم ىُمدِّ

ـْ ِرَواَي٦ِم َأيِب ُهَرْيَرَة ٪ُمٻْمڈُم:  ٦َم ُِم ىَمِد اُْمَتَثْٚم٧ُم َُم٤م َأؿَم٤مَر إًَِمْٞمِف َومَجَْٕم٧ُم ـُمُرىَمُف اًْمَ٘مِقيه

تِل اؿْم  َي٤مَداِت اًمه حًي٤م َوِروَم٤مقَم٦م َوىَمْد َأُْمَٚمْٞم٧ُم اًمزِّ َتَٛمَٚم٧ْم قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمِٛمامه مل يذيمر ومِٞمِف َسِ

ُد  ـَ اعمُْْخَتَٚمِػ ومِٞمِف اًمتهَِمٝمُّ ظَِمػُم َوُِم ْٕ ٤ٌَمِت اعمُْتهَٗمِؼ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمٜمِّٞمه٦ُم َواًْمُ٘مُٕمقُد ا ـَ اًْمَقاضِم ُِم

اَلُة قَمغَم  ظَِمػُم َواًمّمه ْٕ اَلُم ذِم آظِمِر -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلا ًه ومِٞمِف َواًم

 اَلِة.اًمّمه 

 : ضُمِؾ ٪َمڅمَل ا٬مٽمََّقِويُّ   هاَوُهَق حَمُْٛمقٌل قَمغَم َأنه َذًمَِؽ يَم٤مَن َُمْٕمُٚمقًُم٤م قِمٜمَْد اًمره
ٌُقُت ا٬مد٬مٿمؾ:  َتڅمُج إ٦َِم َٕمٺْمټِمٻَمڇٍم َوُهَق ُٖم َم َوَهَذا حَيْ َر يَماَم شَمَ٘مده

قَمغَم إَُِي٤مِب َُم٤م ُذيمِ

 َوومِٞمِف سَمْٕمَد َذًمَِؽ َٟمَٔمٌر. 

ـِ ذِم  َدًمِٞمٌؾ ٪َمڅمَل َو٩مٿِمِف:  وْمتَِت٤مِح َوَروْمَع اًْمَٞمَدْي ِٓ َذ َوُدقَم٤مَء ا ىَم٤مَُم٦َم َواًمتهَٕمقُّ قَمغَم َأنه اإْلِ

ِت  َٓ ْٟمتَِ٘م٤م ِٓ ى َوشَمْٙمٌػَِماِت ا ِه َوَوْوَع اًْمُٞمْٛمٜمَك قَمغَم اًْمُٞمْنَ طْمَراِم َوهَمػْمِ اإْلِ

ُجقِد َوَهْٞمَئ٤مِت اجْلُُٚمقِس َوَوْوَع اًمْ  ًُّ يُمقِع َواًم ٌِٞمَح٤مِت اًمرُّ ًْ َٞمِد قَمغَم اًْمَٗمِخِذ َوشَم

 َوَٟمْحَق َذًمَِؽ مِمه٤م مَلْ ُيْذيَمْر ذِم احْلَِدي٨ِم ًَمْٞمَس سمَِقاضِم٥ٍم. 
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َم سَمَٞم٤مُٟمُف  ُرِق يَماَم شَمَ٘مده ٌُقِت سَمْٕمِض َُم٤م ُذيمَِر ذِم سَمْٕمِض اًمٓمُّ َوُهَق ذِم َُمْٕمِرِض اعمَْٜمِْع ًمُِث

َم شَمْ٘مِريُرُه.  ـْ مَلْ َيُ٘مْؾ سمُِقضُمقسمِِف إمَِم َدًمِٞمٍؾ قَمغَم قَمَدِم ُوضُمقسمِِف يَماَم شَمَ٘مده   هاوَمَٞمْحَت٤مُج َُم
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 رايفكض٠ ايغابع١ ٚايغبعٕٛ: ايٓظٍٚ إىل ايغذٛر ع٢ً ايٝزٜٔد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمٔمٶمڇم وا٬مًٌٶمقن: 

 اًمٜمزول إمم اًمًجقد قمغم اًمٞمديـ.  -66

 وا٬مد٬مٿمؾ: 
ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ ـِ قَم٤مِزٍب  طمدي٨م قَم رؾمقل ىَم٤مَل: يَم٤مَن  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ـِ َأَ٘مٌد ِٰمٽمَّڅم ٢َمپْمَرُه  اهللَٟمټِمَع »: إَذا ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل ـْ َْحَِدُه، مَلْ حَيْ َ
ٚمِ

, ُُمتهَٗمٌؼ شَٟمڅمِٗمًدا، ُٖمؿَّ ڀَمٹَمُع ُٟمُجقًدا َٔمٶْمَدهُ -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -َ٘متَّك َيٹَمَع ا٬مٽمٌل

 قَمَٚمْٞمِف, واٟمحٜم٤مء اًمٔمٝمر يٙمقن ذم اًمٜمزول قمغم اًمٞمديـ. 

 الشرح: 

هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م اهلقي إمم اًمًجقد وشمرضمٞمح شم٘مديؿ ذيمر اعمّمٜمػ 

 اًمٞمديـ قمغم اًمريمٌتلم.

وهذه ُم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ, وأدًمتٝم٤م صحٞمحٝم٤م همػم سيح 

 وسحيٝم٤م همػم صحٞمح. 

وهؿ أيمثر ُمـ اٟمتٍم هل٤م, ومجع ُمـ ٩مذهچم أمـ ا٬مٹمٿمؿ وا٬مٱمٿمخ أمـ ٣مثٿمټم٥م: 

 غم اًمريمٌتلم. اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ إمم أن اًمٜمزول يٙمقن قم

, شٓ يٝمك أ٘مد٫مؿ ٫مَم يٝمك ا٬مٌٶمٜم»-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-٘مقل اًمٜمٌلًم

 وسمروك اًمٌٕمػم سمت٘مديؿ اًمٞمديـ, ٕن ريمٌتٞمف ذم يديف.
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 (: 125/ 2٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ ّم زاد اٚمٶمڅمد )

٤م طَمِدي٨ُم َأيِب ُهَرْيَرَة َيْروَمُٕمُف  ْك يَماَم »َوَأُمه ُك إَِذا ؾَمَجَد َأطَمُديُمْؿ وَماَل َيؼْمُ َيؼْمُ

ٌََتْٞمفِ  ٌَْؾ ُريْم ٌَِٕمػُم, َوًْمَٞمَْمْع َيَدْيِف ىَم ىَمْد َوىَمَع ومِٞمِف َوْهٌؿ  -َأقْمَٚمُؿ  اهللوَ  -وَم٤محْلَِدي٨ُم  شاًْم

ٌََتْٞمِف وَمَ٘مْد  ٌَْؾ ُريْم ُف إَِذا َوَوَع َيَدْيِف ىَم ًَمُف خُي٤َمًمُِػ آظِمَرُه, وَم٢مِٟمه َواِة, وَم٢مِنه َأوه ـْ سَمْٕمِض اًمرُّ ُِم

, َوعمَه٤م قَمٚمَِؿ َأْصَح٤مُب َهَذا سَمَرَك يَماَم َيؼْمُ  ًٓ اَم َيَْمُع َيَدْيِف َأوه ٌَِٕمػَم إِٟمه ٌَِٕمػُم, وَم٢مِنه اًْم ُك اًْم

َٓ ذِم ِرضْمَٚمْٞمِف, وَمُٝمَق إَِذا سَمَرَك َوَوَع  ٌَِٕمػِم ذِم َيَدْيِف,  ٌََت٤م اًْم اًْمَ٘مْقِل َذًمَِؽ ىَم٤مًُمقا: ُريْم

, وَمَٝمَذا ُهَق اعمَْٜمْٝمِ  ًٓ ٌََتْٞمِف َأوه  لُّ قَمٜمُْف. َوُهَق وَم٤مؾِمٌد ًمُِقضُمقٍه.ُريْم

, َأَ٘مُدَهڅم:  ٌَْ٘مك ِرضْماَلُه ىَم٤مِيَٛمَتلْمِ ًٓ َوشَم ُف َيَْمُع َيَدْيِف َأوه ٌَِٕمػَم إَِذا سَمَرَك وَم٢مِٟمه َأنه اًْم

َْرِض, َوَهَذا ُهَق اًمه  ْٕ ٌَْ٘مك َيَداُه قَمغَم ا ًٓ َوشَم ُف َيٜمَْٝمُض سمِِرضْمَٚمْٞمِف َأوه ِذي وَم٢مَِذا هَنََض وَم٢مِٟمه

 َووَمَٕمَؾ ظِماَلوَمُف.  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه هَنَك قَمٜمُْف 

ُل َُم٤م  ىَْمَرَب, َوَأوه ْٕ ىَْمَرَب ُِمٜمَْٝم٤م وَم٤م ْٕ َْرِض ا ْٕ ُل َُم٤م َيَ٘مُع ُِمٜمُْف قَمغَم ا َويَم٤مَن َأوه

قَْمغَم. ْٕ قَْمغَم وَم٤م ْٕ َْرِض ُِمٜمَْٝم٤م ا ْٕ ـِ ا  َيْرشَمِٗمُع قَم

ٌََتْٞمفِ  ٌَْٝمَتُف.  َويَم٤مَن َيَْمُع ُريْم ًٓ صُمؿه َيَدْيِف صُمؿه ضَم  َأوه

ٌَِٕمػِم,  ٌََتْٞمِف, َوَهَذا قَمْٙمُس ومِْٕمِؾ اًْم ًٓ صُمؿه َيَدْيِف صُمؿه ُريْم َوإَِذا َروَمَع َروَمَع َرْأؾَمُف َأوه

ٌُِّف سم٤ِمحْلََٞمَقاَٟم٤مِت, وَمٜمََٝمك قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَصغمه َوُهَق  ـِ اًمتهَِم اَلِة قَم ـْ  هَنَك ذِم اًمّمه قَم

ٌُِع,  ًه اِش اًم اٍش يَم٤موْمؽِمَ ٌَِٕمػِم, َواًْمتَِٗم٤مٍت يَم٤مًْمتَِٗم٤مِت اًمثهْٕمَٚم٥ِم, َواوْمؽِمَ وِك اًْم سُمُروٍك يَمؼُمُ
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اَلِم  ًه َْيِدي َوىْم٧َم اًم ْٕ  اًْمَٙمْٚم٥ِم, َوَٟمْ٘مٍر يَمٜمَْ٘مِر اًْمُٖمَراِب, َوَروْمِع ا
ِ
 يَم٢مىِْمَٕم٤مء

ٍ
َوإىِْمَٕم٤مء

ْٛمِس, وَمَٝمْدُي   اعمَُّْمكمِّ خُم٤َمًمٌِػ هِلَْدِي احْلََٞمَقاَٟم٤مِت. يَم٠َمْذَٟم٤مِب اخْلَْٞمِؾ اًمِمُّ

ْؿ: ا٬مثڅمين:  َٓ َيْٕمِروُمُف َأْهُؾ اًمٚمَُّٖم٦ِم, َأنَّ ٪َمْقهَلُ َٓ ُيْٕمَ٘مُؾ َو ٌَِٕمػِم ذِم َيَدْيِف يَماَلٌم  ٌََت٤م اًْم ُريْم

َتلْمِ ذِم َيَدْيِف  , َوإِْن ُأـْمٚمَِؼ قَمغَم اًمٚمه ضْمَٚملْمِ ٦ٌَُم ذِم اًمرِّ يْم اَم اًمرُّ ٦ٌَِم وَمَٕمغَم َوإِٟمه يْم اؾْمُؿ اًمرُّ

 ؾَمٌِٞمِؾ اًمتهْٖمٚمِٞم٥ِم.

ُف ًَمْق يَم٤مَن يَماَم ىَم٤مًُمقُه ًَمَ٘م٤مَل: ا٬مثڅم٬مډم:  َل َُم٤م َأٟمه ٌَِٕمػُم, َوإِنه َأوه ُك اًْم ْك يَماَم َيؼْمُ وَمْٚمَٞمؼْمُ

ٌَِٕمػِم َيَداُه. ـَ اًْم َْرَض ُِم ْٕ  َيَٛمسُّ ا

ځَم٬َمڇِم:  ًْ َؾ سُمُروَك اًمْ َوِهُّ اٚمَْ ـْ شَم٠َمُمه ِله : »ٌَِٕمػِم َوقَمٚمِؿَ َأنه َُم قَمَٚمْٞمِف  اهللَصغمه َأنه اًمٜمٌه

ٌَِٕمػمِ  َوؾَمٚمهؿَ  وِك اًْم ـْ سُمُروٍك يَمؼُمُ ـِ طُمْجٍر ُهَق  , قَمٚمَِؿ َأنه طَمِدي٨َم َواِيؾِ شهَنَك قَم سْم

َقاُب, وَ   هاَأقْمَٚمُؿ.  اهللاًمّمه
واًمّمحٞمح ظمالف ُم٤م ذه٥م إًمٞمف, سمؾ اًمٜمزول يٙمقن قمغم اًمٞمديـ, قمغم ُم٤م 

 .ؿم٤مء اهللي٠ميت إن 

ريض اهلل -هق اسمـ قم٤مزب إٟمّم٤مري ش: وا٬مد٬مٿمؾ: ٘مديډم ا٬مٝماء»٪مق٬مف: 

 صح٤ميب صٖمػم. -قمٜمف

ش: إذا ٪مڅمل ٟمټمع اهلل ٚمـ ْحده-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٫مڅمن رٟمقل اهلل»٪مق٬مف: 

 أي طملم ىمٞم٤مُمف ُمـ اًمريمقع, وىم٤مم اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمف.
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حيٜمل أطمد  ٓ ٤مأي أن اًمّمح٤مسم٦م يٌ٘مقن ىمٞم٤مُمً ش: مل حيـ أ٘مد ٰمٽمڅم ٢مپمره: »٪مق٬مف

وشم٘مع ضمٌٝمتف ذم  اؾم٤مضمدً -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلفمٝمره طمتك يًتتؿ 

 إرض. 

ـِ فمٝمرهىمقًمف: ٪مڅمل ا٬مٶمٻمَمء:  : دل قمغم شم٘مديؿ اًمٞمديـ ٕن آٟمحٜم٤مء مل حي

 يًتٚمزم شم٘مديؿ اًمٞمديـ. 

  ٰمـ اٚمتځمٙمريـ. -رْحف اهلل-وهذه ٩متقى ٠مٿمخٽمڅم ٰمٹمٌؾ 

ـْ ظَمْٚمَػ سم٤مٌب: "و٣مٻمٿمف ٔمقب ا٬مٌخڅمري ّم صحٿمحف:  ُجُد َُم ًْ َُمَتك َي

 ."اإِلَُم٤مِم؟

وهذه ُم٠ًمًم٦م ش: واڀمحٽمڅمء ا٬مٵمپمر يٺمقن ّم ا٬مٽمزول ٣مٛم ا٬مٿمديـ»٪مق٬مف:  

ظمالومٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٌديع وٓ شمٗمًٞمؼ وإٟمام ومٞمٝم٤م أومْمؾ وُمٗمْمقل ومٜمحـ ٟمرى 

أن اًمٜمزول قمغم اًمٞمديـ أومْمؾ وهمػمٟم٤م ىمد يرى أن اًمٜمزول قمغم اًمريمٌتلم أومْمؾ 

 قل هق أىمرب إىمقال وطمديثف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.وًمٙمٍؾ أدًمتف ًمٙمـ هذا اًم٘م

 : (128/ 6)٪مڅمل أمـ رٗمچم ّم ٩متح ا٬مٌڅمري 
هؾ يْمع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف, أم يديف ىمٌؾ واٙمتٻمٸمڈم ا٬مٶمٻمَمء ّم ا٬مًڅمٗمد: 

 ريمٌتٞمف؟ 

 يْمع ريمٌتٞمف ىمٌؾ يديف.٩مٹمڅمل ا٫ٕمثرون: 
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ريض -سمـ اخلٓم٤مب واسمٜمف قمٌد اهلل  وروي ذًمؽ قمـ قمٛمر٪مڅمل ا٬مٞمٰمذي: 

 .-اهلل قمٜمٝمام

سمـ ي٤ًمر, وأيب ىمالسم٦م, واسمـ ؾمػميـ, واًمٜمخٕمل واًمثقري,  وهق ىمقل ُمًٚمؿ

 .وأيب طمٜمٞمٗم٦م, واًمِم٤مومٕمل, وأمحد, وإؾمح٤مق

يم٤من أصح٤مب قمٌد اهلل إذا أٟمحٓمقا  و٪مڅمل ٘مجڅمج، ٣مـ أب إٟمحڅمق:

 .ًمٚمًجقد وىمٕم٧م ريمٌٝمؿ ىمٌؾ أيدهيؿ

 هؾ يٗمٕمٚمف إٓ جمٜمقن؟! :ويمره اًمٜمخٕمل أن يْمع يديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف, وىم٤مل

يٌدأ سمٞمديف ىمٌؾ ريمٌتٞمف, وهق ُمروي قمـ احلًـ, وىمد روي  ئٸمڇم:و٪مڅم٬مڈم ١مڅم

 .قمـ اسمـ قمٛمر يمام شم٘مدم, وطمٙمل رواي٦م قمـ أمحد

سم٤مًمِمٞمخ اًمٙمٌػم, واًمْمٕمٞمػ ظم٤مص٦م, وهق  وٰمـ أصحڅمٔمٽمڅم ٰمـ ٙمٲمپمڅم:

 .أصح

وروي قمٜمف,  .أدريم٧م اًمٜم٤مس يّمٜمٕمقٟمف, وهق ىمقل ُم٤مًمؽ و٪مڅمل إوزا٣مل:

 .أهنام ؾمقاء

  ها .ومٞمْمع أهقن ذًمؽ قمٚمٞمف و٪مڅمل ٪متڅمدة:
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 [أسناص ايضنٛع ٚايغذٛر :ايفكض٠ ايجا١َٓ ٚايغبعٕٛ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .أذيم٤مر اًمريمقع, واًمًجقد ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمٰمٽمڇم وا٬مًٌٶمقن:

ـْ طُمَذْيَٗم٦َم  ( أذ٫مڅمر ا٬مر٫مقع، وا٬مًجقد:67  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-قَم

َ ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿِ : »يم٤من َيُ٘مقُل ذِم ُريُمققِمفِ -وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف  ٌَْحڅمَن َرب  , َوذِم شُٟم

٣َْمَٛم »ؾُمُجقِدِه  ْٕ َ ا ٌَْحڅمَن َرب    .(٫٫٦)أظمرضمف ُمًٚمؿ رىمؿ  شُٟم

  .صمالث شمًٌٞمح٤مت وأدڀمك ا٬متًٌٿمح ّم ا٬مر٫مقع وا٬مًجقد:

  .سمٛمجٛمقع ـمرىمف-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلصم٧ٌم ذًمؽ قمـ 

اًمذيمر, ويٙمثر ذم ؾمجقده سمٕمد اًمتًٌٞمح اعمذيمقر ُمـ وًمٞمٙمثر ذم ريمققمف ُمـ 

  .اًمدقم٤مء

ٌه٤مٍس وا٬مد٬مٿمؾ:  صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمٝمام-طمدي٨م اسِْمـ قَم

بَّ : »ىَم٤مَل -وؾمٚمؿ ٫ُمقُع ٩َمٶَمٵم ټُمقا ٩مٿِمِف ا٬مرَّ څم ا٬مرُّ څم -ٕمٌڅمرك وٕمٶمڅم٦م-٩َمځَمٰمَّ ، َوَأٰمَّ

٣َمڅمِء، ٩َمٹمَ  ُجقُد ٩َمڅمْٗمَتپِمُدوا ِْم ا٬مدُّ ًُّ َتَجڅمَب ٬َمٺُمؿْ ا٬م ًْ ـٌ َأْن ُي   .أظمرضمف ُمًٚمؿ شټِم

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من أذيم٤مر إريم٤من سمٕمد أن ذيمر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مراءة 

  .اًمٗم٤محت٦م وهمػمه٤م ذم اًم٘مٞم٤مم
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ومٛمـ أذيم٤مر اًمريمقع يمام ذم يمت٤مب زاد اعمٕم٤مد  و٪مد ٕمٽمق٣مڈم أذ٫مڅمر ا٬مٲمالة:

وٌس َربُّ اْٚمَاَلئِٺَمڇِم ») :َويَم٤مَن َيُ٘مقُل َأْيًْم٤م ذِم ُريُمققِمفِ  :(٦٥٥/ ٥) ٌُّقٌح ٪ُمدُّ ُٟم

وِح  ؿَّ ٬َمَؽ َر٫َمٶْمڈُم، َؤمَِؽ آَٰمٽمڈُْم، َو٬َمَؽ َأْٟمٻَمټْمڈُم، ا٬مٻمپم» :َوشَم٤مَرًة َيُ٘مقُل  شَوا٬مرُّ

ي، َوُِم ل َو٣َمٵْمټِمل َو٣َمٲَمٌِل َوَهَذا إِٟمهاَم طُمِٗمَظ قَمٜمُْف ذِم  شَٙمٱَمَع ٬َمَؽ َٟمټْمٶِمل َؤَمٮَمِ

  ها .ىِمَٞم٤مِم اًمٚمهْٞمؾِ 
يمام -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللًمٗمٕمؾ  ش:ٟمٌحڅمن رب ا٬مٶمٵمٿمؿ»٪مق٬مف: 

ريض -يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ط ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م قمٜمد ُمًٚمؿ, وُٕمر 

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ شوأُم٤م اًمريمقع ومٕمٔمٛمقا ومٞمٝم٤م اًمرب: »-اهلل قمٜمف

عم٤م يم٤من اًمًجقد ؾُمُٗمؾ ٟم٤مؾم٥م  ش:ٟمٌحڅمن رب ا٣ٕمٛموّم ا٬مًجقد »٪مق٬مف: 

  .أن يٜمزه اهلل ومٞم٘مقل ؾمٌح٤من ريب إقمغم اًمٕمكم ذم أؾمامءه وصٗم٤مشمف وذاشمف

هذا ىمقل  ش:وأدڀمك ا٬متًٌٿمح ّم ا٬مر٫مقع وا٬مًجقد ٖمالث ٕمًٌٿمحڅمت»٪مق٬مف: 

اًمِمٞمخ وهق ىمقل مج٤مهػم اًمٕمٚمامء, وٟمرى واهلل أقمٚمؿ أٟمف ًمق ايمتٗمك سمتًٌٞمحف 

  .ن أشمك سمثالث ومٝمق أطمًـواطمدة أضمزأه, وإ

سمحٞم٨م يتٛمٙمـ اعم٠مُمقم أن ي٠ميت سم٤مخلٛمس أو  ٤موإن أشمك سم٤مًمٕمنم إذا يم٤من إُم٤مُمً 

-سمـ قمٌداًمٕمزيز  إرسمع أو أىمؾ أو أيمثر ومال سم٠مس سمذًمؽٮ عم٤م روي أن قمٛمر

ـَ  يم٤من يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ويم٤من يًٌح قمنم شمًٌٞمح٤مت وم٘م٤مل َأَٟمَس : »-رمحف اهلل سْم

ٌََف َصاَلًة ٔمٲَِماَلِة رٟمقل اهلل" :-ريض اهلل قمٜمف-َُم٤مًمٍِؽ  صٛم -َٰمڅم َرَأْيڈُم َأَ٘مًدا َأ٠ْم
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ـْ َهَذا ا٬ْمٸَمَتك َيٶْمٽمِل ٣ُمټَمرَ -اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ـَ  ِٰم ٌْدِ  ْٔم  ِّم " ٩َمَحَزْرڀَمڅم ا٬ْمٶَمِزيزِ  ٣َم

ٌٿِمَحڅمٍت  ًْ ٌٿِمَحڅمٍت، َوِّم ُٟمُجقِدِه ٣َم٧ْمَ َٕم ًْ  شُر٫ُمق٣ِمِف ٣َم٧ْمَ َٕم
(1)

 .أظمرضمف أمحد 

  ش:ٔمټمجټمقع ١مر٪مف-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -ا٬مٽمٌلٖمٌڈم ذ٬مؽ ٣مـ »٪مق٬مف:  

ذم أصؾ صٗم٦م صالة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  -رمحف اهلل- ٪مڅمل ا٬مٱمٿمخ ا٬ٕمٌڅمين

 :(٩٤٪/ ٦)وؾمٚمؿ 

ٓسمـ  ٤مومٞمف أطم٤مدي٨م يمثػمة يدل جمٛمققمٝم٤م قمغم صمٌقت شَمْ٘مٞمٞمده سمثالث, ظمالومً  

 "اًمروو٦م اًمٜمدي٦م  ", وشمٌٕمف أسمق اًمٓمٞم٥م ذم (٥٭٥) "اًمّمالة  "اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مب 

وأُم٤م اًمت٘مٞمٞمد سمٕمدد خمّمقصٮ ومٚمؿ يرد ُم٤م يدل قمٚمٞمف, إٟمام  " :ٮ وم٘م٤مل(٪٥/٥٤)

 ها ."يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ي٘مدرون ًمٌثف ذم ريمققمف وؾمجقده شم٘م٤مدير خمتٚمٗم٦م 
ـمرق إطم٤مدي٨م ذم اًم٤ٌمب, واًمذي  -رمحف اهلل-صمؿ ظمرج اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 

  .ئمٝمر أٓ طمج٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمت٘مٞمٞمد سمثالث, واهلل أقمٚمؿ

أي طملم يٙمقن ذم اًمريمقع يٙمثر ُمـ  ش:و٬مٿمٺمثر ّم ر٫مق٣مف ٰمـ ا٬مذ٫مر»٪مق٬مف: 

, قَمٜمَْٝم٤م اهللَريِضَ إذيم٤مر ُمع أٟمف ُيقز اًمدقم٤مء, ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤ميِم٦م 

                                                           

ويف سنده وىب بن مانوس, ويقال  (1102), واإلمام النسائي (555)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
سناد إن شاء اهلل, وضعفو اإلمام حسن اإل :مايوس, رلهول, وقال اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل فيو

, ويف ضعيف أيب داود  (550), وضعفو أيًضا يف ادلشكاة (045)األلباين رمحو اهلل تعاىل يف اإلرواء برقم 
(124). 
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 :َيٹُمقُل ِّم ُر٫ُمق٣ِمِف َوُٟمُجقِدهِ -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -٫َمڅمَن ا٬مٽمٌل " :ىَم٤مًَم٧ْم 

ٌَْحڅمڀَمَؽ  ٽمَڅم َؤمَِحټْمِدَك ا٬مٻمپمُٟم  ."ؿَّ ا٨ْمٸِمْر ِٓم ا٬مٻمپمؿَّ َرٔمَّ

ٕن اًمًجقد  ش:ويٺمثر ّم ٟمجقده ٔمٶمد ا٬متًٌٿمح اٚمذ٫مقر ٰمـ ا٬مد٣مڅمء»٪مق٬مف: 

 .ُمـ ُمقاـمـ اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء, وؾمٞم٠ميت دًمٞمٚمف

سمـ أيب ـم٤مًم٥م  حلدي٨م قمكم ا٬مٹمرآن ّم ا٬مر٫مقع وا٬مًجقد9وٓ َيقز أن يٹمرأ 

 شهُنٿمڈم أن أ٪مرأ ا٬مٹمرآن را٫مٶمڅم أو ٟمڅمٗمدا: »-ريض اهلل قمٜمف-
(1)

أظمرضمف  

 .ُمًٚمؿ

أي ي١مشمك  ش:-شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-وم٠مُم٤م اًمريمقع ومٕمٔمٛمقا ومٞمف اًمرب »٪مق٬مف:  

 .وشمٌجٞمٚمف -قمز وضمؾ-هللسم٤مٕذيم٤مر اًمتل ومٞمٝم٤م شمٕمٔمٞمؿ 

وٓ سم٠مس أن ُيٛمع اإلٟم٤ًمن  ش:ا٬مد٣مڅمءوأٰمڅم ا٬مًجقد ٩مڅمٗمتپمدوا ّم »٪مق٬مف: 

  .سملم اًمذيمر واًمدقم٤مء, واًمثٜم٤مء واًمدقم٤مء

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌل, ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف-وم٘مد صح قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

ـِ ُأم   " :-وؾمٚمؿ څم ٫َمََم ُأڀْمِزَل، ٩َمٻْمٿَمٹْمَرْأُه ٣َمَٛم ٪ِمَراَءِة أْم ـْ َأَ٘مچمَّ َأْن َيٹْمَرَأ ا٬ْمٹُمْرآَن ٨َمٳمًّ َٰم

ٌٍْد  َم ْٟمځَمُل ٩َمَجٶَمَؾ ا٬مٽمٌل"٣َم َٟمْؾ  " :َيٹُمقُل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -، ُٖمؿَّ َٕمٹَمدَّ

َٓ ٩مٿِمََم َٟمځَمَل ا٬م :، ٩َمٹَمڅمَل "ُٕمٶْمٴَمْف، َٟمْؾ ُٕمٶْمٴَمْف، َٟمْؾ ُٕمٶْمٴَمْف  ٻمپُمؿَّ إيِن  َأْٟمځَم٬ُمَؽ إِيََمڀًمڅم 

َٓ َيٽمٸَْمُد، َوُٰمَرا٩َمٹَمڇَم ڀَمٌٿِم َؽ ُمټمد ، َوڀَمٶِمٿمًَم  ِّم َأ٣ْمَٛم  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َيْرَٕمدُّ

                                                           

 .(446)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٻْمدِ  ُه، ٩َمَقَٗمَد َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر  -ريض اهلل ٣مٽمف-٩َمځَمَٕمك ٣ُمټَمُر  :٪َمڅمَل  .َٗمٽمَّڇِم اْْلُ َ ٧ٌَم  ٌَْد اهللِ ٬مٿُِم ٣َم

ٌَٹَمُف، ٩َمٹَمڅمَل  -ريض اهلل ٣مٽمف- ْٜمِ  :٪َمْد َٟم ٌَّڅم٪ًمڅم ٔمڅِمْْلَ  شإِْن ٩َمٶَمٻْمڈَم، ٬َمٹَمْد ٫ُمٽمڈَْم َٟم
(1)

 

 .أظمرضمف أمحد

أي طمرٌي أن يًتج٤مب ًمٙمؿ واًم٥ًٌم  ش:٩مٹمټمـ أن يًتجڅمب ٬مٺمؿ»٪مق٬مف: 

 .-قمز وضمؾ -اهللواهلل أقمٚمؿ أٟمف ُمقـمـ ظمْمقع وشمذًمؾ سملم يدي 

اًمدقم٤مء, يمام أن وذم هذا رد قمغم احلٚمقًمٞم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أن اًمًامء ىمٌٚم٦م 

  .اًمٙمٕم٦ٌم ىمٌٚم٦م اًمّمالة

-رؾمقل اهللوهذ ىمقل سم٤مـمؾ وم٢من ىمٌٚم٦م اًمدقم٤مء هل ىمٌٚم٦م اًمّمالة, وم٘مد يم٤من 

إذا دقم٤م اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م, وًمق يم٤مٟم٧م اًمًامء ىمٌٚم٦م اًمدقم٤مء -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ًمٙم٤من أيمٛمؾ طم٤مٓت اًمداقمل أن يًتٚم٘مل قمغم فمٝمره طملم اًمدقم٤مء, وسم٤مهلل 

 .اًمتقومٞمؼ

          

  

                                                           

, (525), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (4522)أخرجو اإلمام أمحد يف سننو  (1)
 ىذا حديث حسن.  :وقال فيو
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َا ٜكٍٛ اإلَاّ ٚاملٓفضر بعز ايضفع َٔ  :ايفكض٠ ايتاعع١ ٚايغبعٕٛ]

 [ايضنٛع

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ُم٤م ي٘مقل اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد سمٕمد اًمرومع ُمـ ا٬مٸمٹمرة ا٬متڅمٟمٶمڇم وا٬مًٌٶمقن: 

 .اًمريمقع

  .ُم٤م ي٘مقل اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع -68

صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -٫َمڅمَن رٟمقل اهلل»: ىَم٤مَل  -قمٜمفريض اهلل -قَمـ َأيِب ُهِريَرَة 

ُ ِ٘م٥َم َيْر٫َمُع، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل -وٟمٻمؿ ُ ِ٘م٥َم َيٹُمقُم، ُٖمؿَّ ُيٺَمٝم  اَلِة ُيٺَمٝم  : إَِذا ٪َمڅمَم إ٦َِم ا٬مٲمَّ

ـْ َْحَِدهُ » َ
٫ُمقِع، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل َوُهَق ٪َمڅمئِؿٌ شَٟمټِمَع اهللُ ٚمِ ـَ ا٬مرُّ ٌَُف ِٰم : ، ِ٘م٥َم َيْر٩َمُع ُصٻْم

ٽمَڅم ٬َمَؽ اَْلټْمُد »   .احلدي٨م, ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف, وومٞمف شمٙمٌػمات آٟمت٘م٤مل ش...َرٔمَّ

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من اًمذيمر اعمنموع طملم اًمرومع ُمـ 

  .اًمريمقع ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد, ويم٤من اًمتٙمٌػم هق ذيمر آٟمت٘م٤مل إٓ ذم هذا اعمقـمـ

يٙمؼم ذم يمؾ ظمٗمض ورومع إٓ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهللرؾمقل وم٘مد يم٤من 

طملم يرومع رأؾمف  "ؾمٛمع اهلل عمـ محده" :ذم اًمرومع ُمـ اًمريمقع ومٞم٘مقل اإلُم٤مم

َْرِض، ا٬مٻمپم: »ُمـ اًمريمقع َوَيُ٘مقُل  ْٕ ټَمَقاِت َوِٰمْؾَء ا ًَّ ټْمُد، ِٰمْؾَء ا٬م ٽمَڅم ٬َمَؽ اْْلَ ؿَّ َرٔمَّ
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ٍء َٔمٶْمُد  ـْ َرْ طملم يًتقي ىم٤ميام, ويت٤مسمٕمف اعم٠مُمقم ذم  شَوِٰمْؾَء َٰمڅم ٠ِمْئڈَم ِٰم

 .اًمتحٛمٞمد

إٓ أن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذه٥م إمم ُمنموقمٞم٦م ىمقل ؾمٛمع اهلل عمـ محده 

 .ًمإلُم٤مم واعم٠مُمقم, وهق شمرضمٞمح اإلُم٤مم إًم٤ٌمين رمحف اهلل شمٕم٤ممم

صٻمقا ٫مَم رأيتټمقين : »ي٘مقل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأن وا٬مد٬مٿمؾ: 

  ش.إڀمَم ٗمٶمؾ اإلٰمڅمم ٬مٿمڂمَٕمؿَّ ٔمف: »-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم اهلل-, وي٘مقل اًمٜمٌل شأص٤م

ؾمٛمع اهلل عمـ  :وٕن ىمقل اعم٠مُمقم و٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬ٕمٌڅمين رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

محده, قمٜمد ىمٞم٤مُمف ُمـ اًمريمقع, يٙمقن هذا سمدياًل قمـ شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل, اًمتل 

 اهـ  .اهلل أيمؼم :يم٤مٟم٧م ذم إصؾ أن ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م

اعم٠مُمقم, وم٢مٟمف مل ي٠مِت سمٌديؾ قمـ شمٙمٌػمة ومٕمٜمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع إذا ؾمٙم٧م 

 .اهلل أيمؼم :آٟمت٘م٤مل اًمتل يم٤مٟم٧م ىمقًمف

قمٜمد  -ريض اهلل قمٜمف-حلدي٨م أيب ُمقؾمك  ٬مٺمـ هذا ا٬مٹمقل ٰمرٗمقح9

ـْ َْحَِدُه، ٩َمٹُمق٬ُمقا: »ُمًٚمؿ َ
َٰمڅمُم َٟمټِمَع اهللُ ٚمِ ټْمُد،  :إَِذا ٪َمڅمَل اإْلِ ٽمَڅم ٬َمَؽ اْْلَ ا٬مٻمپُمؿَّ َرٔمَّ

ـْ َذڀْمٌِفِ  َم ِٰم ٺَمڇِم، ٨ُمٸِمَر ٬َمُف َٰمڅم َٕمٹَمدَّ
ـْ َوا٩َمَؼ ٪َمْق٬ُمُف ٪َمْقَل اٚماََْلئِ ُف َٰم  ش٩َمڃمڀِمَّ

(1)
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف,  

 .رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد, ومل ي٠مُمرهؿ سم٤مًمتًٛمٞمع :طمٞم٨م أُمرهؿ سم٘مقل

                                                           

, وأخرجو اإلمام مسلم (414), واإلمام مسلم يف صحيحو (455)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
, وجاء يف صحيح البخاري رضي اهلل عنومن حديث أيب موسى األشعري  (434)يف صحيحو 

 .رضي اهلل عنومن حديث أنس بن مالك , (356)
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 اأي ُم٤م ي٘مقًمف اعمّمكم ؾمقاًء صغم ُمٜمٗمردً  ش:ٰمڅم يٹمقل اإلٰمڅمم واٚمٽمٸمرد»٪مق٬مف: 

 .٤مأو إُم٤مُمً 

إذا ٪مڅمم إ٦م ا٬مٲمالة يٺمٝم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٫مڅمن رٟمقل اهلل: »٪مق٬مف

 .وهذا شمٙمٌػمة اإلطمرام يمام شم٘مدم ش:٘م٥م يٹمقم

  .وهذه شمٙمٌػمة آٟمت٘م٤مل ش:ٖمؿ يٺمٝم ٘م٥م ير٫مع»٪مق٬مف: 

 .أو ُمٜمٗمرداهذا إذا يم٤من إُم٤مُم٤م  ش:ٖمؿ يٹمقل ٟمټمع اهلل ٚمـ ْحده»٪مق٬مف: 

أي ي٘مقل ؾمٛمع اهلل عمـ محده  ش:٘م٥م ير٩مع صٻمٌف ٰمـ ا٬مر٫مقع»٪مق٬مف: 

ټْمُد، ا٬مٻمپم: »ويًتتؿ اًم٘مقل وىمد ىم٤مم صمؿ إذا اٟمتّم٥م ىم٤ميام ي٘مقل ٽمَڅم ٬َمَؽ اْْلَ ؿَّ َرٔمَّ

ٍء َٔمٶْمُد  ـْ َرْ َْرِض، َوِٰمْؾَء َٰمڅم ٠ِمْئڈَم ِٰم ْٕ ټَمَقاِت َوِٰمْؾَء ا ًَّ  ش.ِٰمْؾَء ا٬م

 ش:ا٬مر٫مقع ٖمؿ يٹمقل وهق ٪مڅمئؿ رٔمٽمڅم ٬مؽ اْلټمد٘م٥م ير٩مع صٻمٌف ٰمـ »٪مق٬مف:  

 ش.رٔمٽمڅم و٬مؽ اْلټمد: »وضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت

 (:121/ 2وٰمڅم ٪مقل أمـ ا٬مٹمٿمؿ رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م ّم زاد اٚمٶمڅمد )

اَم ىَم٤مَل  :َويَم٤مَن إَِذا اؾْمَتَقى ىَم٤مِياًم ىَم٤مَل  ٜم٤َم َوًَمَؽ احْلَْٛمُد( َوُرسمه ٜم٤َم ًَمَؽ  :)َرسمه )َرسمه

اَم ىَم٤مَل  ٜم٤َم ًَمَؽ احْلَْٛمُد( َصحه َذًمَِؽ قَمٜمْفُ اًمٚمٝم) :احْلَْٛمُد( َوُرسمه ٤م اجْلَْٛمُع سَملْمَ  .ؿه َرسمه  "َوَأُمه

 ها .وَمَٚمْؿ َيِّمحه  "اًْمَقاُو  "َو  "ؿه اًمٚمٝم
ـْ َأيِب  ومٝمذا ىمقل همػم صحٞمح, وم٤مًمقاو ىمد ضم٤مءت ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قَم

ِلُّ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ إَِذا ىَم٤مَل  " :ُهَرْيَرَة, ىَم٤مَل  ـْ مَحَِدُه,  اهللؾَمِٛمَع  :يَم٤مَن اًمٜمٌه َ
عمِ
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َؿ إَِذا َريَمَع, َوإَِذا اًمٚمٝم :ىَم٤مَل  ِلُّ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ٜم٤َم َوًَمَؽ احلَْٛمُد, َويَم٤مَن اًمٜمٌه ؿه َرسمه

ـَ اًم , َوإَِذا ىَم٤مَم ُِم ُ , ىَم٤مَل َروَمَع َرْأؾَمُف ُيَٙمؼمِّ ْجَدشَملْمِ  ."َأيْمؼَمُ  اهلل :ًه

  ش.اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد» ٩َمٻَمَؽ أن ٕمٹمقل:

  ش.اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد» وَيقز أن ٕمٹمقل:

  ش.رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد» وَيقز أن ٕمٹمقل:

  ش.رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد» وَيقز أن ٕمٹمقل:

  ش.ْحًدا ٫مثًٜما ١مٿمٌڅم ٰمٌڅمر٫مڅم ٩مٿمف» وٕمزيد ٣مٻمٿمپمڅم:

ٽمَڅم ٬َمَؽ » أو ٕمٹمقل: ـْ َرٔمَّ َْرِض، َوِٰمْؾُء َٰمڅم ٠ِمْئڈَم ِٰم ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ټْمُد ِٰمْؾُء ا٬م اْْلَ

ٌٌْد  ٽمَڅم ٬َمَؽ ٣َم ٌُْد، َو٫ُمٻمُّ ٍء َٔمٶْمُد، َأْهَؾ ا٬مثَّٽمَڅمِء َواٚمَْْجِد، َأَ٘مؼُّ َٰمڅم ٪َمڅمَل ا٬ْمٶَم َٓ  :َرْ ا٬مٻمپُمؿَّ 

َٓ َيٽمٸَْمُع َذا َڅم َٰمٽمَٶْمڈَم، َو
َٓ ُٰمٶْمٴمَِل ٚمِ دُّ  َٰمڅمڀمَِع ٚمَِڅم َأ٣ْمٴَمٿْمڈَم، َو د  ِٰمٽمَْؽ اجْلَ  شاجْلَ

(1)
 

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ

اجلد سم٤مًمٗمتح اًمٕمٔمٛم٦م أي ٓ يٜمٗمع ذا اجلِد ُمٜمؽ  ش:ذا اجلد ٰمٽمؽ اجلد»٪مق٬مف: 

 .اجلَد أي ٓ يٜمٗمع ص٤مطم٥م اًمٕمٔمٛم٦م قمٔمٛمتف أو ؾمٕمتف

          

 

 

 

                                                           

 .(444)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 رايفكس٠ ايجُإْٛ: ايتػٗد يف ايصال٠د
 

  898 
 

  

 [ايتؾٗز يف ايصال٠ :ايفكض٠ ايجُإْٛ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة ا٬مثَمڀمقن:ا٬مٸمٹمرة 

  .وأصح صٞمغ اًمتِمٝمد :اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة -79

ُٕمقٍد  ًْ ـِ َُم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م اسم

اَلِة، ٩َمٻْمٿَمٹُمؾِ : »ىَم٤مَل  ٻَمَقاُت  :٩َمڃمَِذا َٗمٻَمَس َأَ٘مُد٫ُمْؿ ِّم ا٬مٲمَّ ا٬متَِّحٿمَّڅمُت هللَِِّ َوا٬مٲمَّ

اَل  ًَّ ٌَڅمُت ا٬م اَلُم ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم َو٣َمَٛم َوا٬مٴمَّٿم  ًَّ ڇُم اهللَِّ َؤَمَر٫َمڅمُٕمُف ا٬م َڅم ا٬مٽمٌَِّلُّ َوَرْْحَ ُم ٣َمٻَمٿْمَؽ َأُّيُّ

 َّٓ َٓ إ٬َِمَف إِ ٥َم َأ٠ْمپَمُد َأْن  څمِْلِ ٌَڅمِد اهللَِّ ا٬مٲمَّ ٌُْدُه َوَرُٟمق٬ُمفُ  اهلل٣ِم ًدا ٣َم  شَوَأ٠ْمپَمُد َأنَّ ُُمَټمَّ

  .ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف

  :الشرح

  .ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة شمتٛم٦م ًمٌٞم٤من أريم٤من اًمّمالة

َواظْمَتَٚمَػ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مُء ذِم ُوضُمقِب  (:375/ 2٪مڅمل أمـ ٣مٌد ا٬مٝم ّم آٟمتذ٫مڅمر )

َد َرضَمَع إًَِمْٞمِف  ـْ َٟمِزَ اًمتهَِمٝمُّ ْد وَمَ٘م٤مَل َُم٤مًمٌِؽ َُم ـْ مَلْ َيَتَِمٝمه ِد َوذِم طُمْٙمِؿ َصاَلِة َُم اًمتهَِمٝمُّ

ْٝمِقِه سَمٕمْ  ًَ
ْ َيٜمَْتِ٘مْض ُوُوقُءُه صُمؿه ؾَمَجَد ًمِ ٤ٌَمقَمْد َومَل ْ َيَت ٤ًٌم َومَل َد وَمَٕمِٛمَٚمُف إِْن يَم٤مَن ىَمِري

ِزَيُف َصاَلشُمفُ  ٤ٌَمقَمَد َأِو اْٟمَتَ٘مَض ُوُوقُءُه وَم٠َمْرضُمق َأْن دُمْ اَلِم َوإِْن شَم ًه  .اًم

َد وَم٢مَِذا َذيَمَر اهللهَ َأضْمَزَأ قَمٜمْفُ  ٪َمڅمَل:  .َوًَمْٞمَس يُمؾُّ َأطَمٍد َيْٕمِرُف اًمتهَِمٝمُّ

ـْ َُم٤مًمٍِؽ  ُه قَم  .َوَرَواُه سمـ َوْه٥ٍم َوهَمػْمُ
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: َْوَزا٣ِملُّ ْٕ ٌَُف ُمَ  َو٪َمڅمَل ا َنه َُمْذَه
ِٕ ْٝمِق َأْرسَمَع ؾَمَجَداٍت  ًه َد ؾَمَجَد ًمِٚم ـْ َٟمِزَ اًمتهَِمٝمُّ

 .َأنه ًمُِٙمؾِّ ؾَمْٝمٍق ؾَمْجَدشَملْمِ 

: ـِ َويَمَذًمَِؽ  َو٪َمڅمَل ا٬مثَّْقِريُّ َدْي ـِ اًمتهَِمٝمُّ ْٝمِق قَم ًه  ذِم اًم
ٓه ؾَمْجَدشَملْمِ ُجُد إِ ًْ َٓ َي

ـْ ؾَمَٝم٤م ُِمَراًرا  .َُم

ْٝمِق َوُهَق ىَمْقُل َُم٤مًمِ  ًه اَُم ًمِٚم ْٝمِق َأهنه ًه ِٕملِّ َوَأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم ذِم ؾَمْجَديَتِ اًم
٤مومِ ٍؽ َواًمِمه

 .يُمٚمِّفِ 

ه٧ْم َصاَلشُمُف  َو٪َمڅمَل َأُٔمق َ٘مٽمٿِمٸَمڇَم َوَأْصَحڅمُٔمُف: ْد مَت ِد َومَلْ َيَتَِمٝمه إِْن ىَمَٕمَد ُِمْ٘مَداَر اًمتهَِمٝمُّ

َدْت  ًَ ِد وَم  .َصاَلشُمفُ  َوإِْن مَلْ َيْ٘مُٕمْد ُِمْ٘مَداَر اًمتهَِمٝمُّ

څم٩مٶِِملُّ  ظِمَر ؾَم٤مِهًٞم٤م َأْو قَم٤مُِمًدا وَمَٕمَٚمْٞمِف إقَِم٤مَدَة  :َو٪َمڅمَل ا٬مٱمَّ ْٔ َد ا ـْ شَمَرَك اًمتهَِمٝمُّ َُم

ُد َوُيَّمكمِّ  ٤ًٌم وَمَٞمُٕمقُد إمَِم مَت٤َمِم َصاَلشمِِف َوَيَتَِمٝمه ٤مِهل ىَمِري ًه ٓه َأْن َيُٙمقَن اًم اَلِة إِ اًمّمه

ِلِّ  ًه  -قَمغَم اًمٜمٌه َٓ ُيْٖمٜمِل قَمٜمُْف َُم٤م  -اَلُم قَمَٚمْٞمِف اًم ٌَْٚمُف َو ِد ىَم ـِ اًمتهَِمٝمُّ ذِم آظِمِر َصاَلشمِِف قَم

دِ  ـَ اًمتهَِمٝمُّ ٌَْٚمُف ُِم  .يَم٤مَن ىَم

ِلِّ  ٪َمڅمَل َأُٔمق ٣ُمټَمَر: اَلَة قَمغَم اًمٜمٌه اَلُم  -َٓ َأقْمَٚمُؿ َأطَمًدا َأْوضَم٥َم اًمّمه ًه  -قَمَٚمْٞمِف اًم

ٓه  ظِمِر إِ ْٔ ِد ا ـْ ؾَمَٚمَؽ ؾَمٌِٞمَٚمفُ  وَمْرًو٤م ذِم اًمتهَِمٝمُّ ٤مومِِٕمله َوَُم  ها .اًمِمه
أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن " :ٕن ومٞمف اًمِمٝم٤مدة وٟمټمل ٔمڅم٬متٱمپمد9

  ."قمٌده ورؾمقًمف احمٛمدً 
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لِّ  ويًټمك ٔمڅم٬متحٿمڅمت9
اًمتحٞم٤مت " :سم٘مقًمف -قمز وضمؾ -اهللٕن اعمًٚمؿ حُيِ

 ."هلل

 وا٬متٱمپمد يٺمقن ّم ٰمق١مٽم٥م: 

وهق يمؾ شمِمٝمد يٙمقن  :سم٤مًمتِمٝمد إولاًمتِمٝمد إوؾمط, ويًٛمك  إول:

 .سمٕمد اًمريمٕمتلم ذم اًمثالصمٞم٦م واًمرسم٤مقمٞم٦م

  .ويٙمقن ذم اًمريمٕم٦م إظمػمة ُمـ صالة :اًمتِمٝمد إظمػم ا٬مثڅمين:

  :حهِ ايتؾٗز األٚعط يف ايصال٠

  .ذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء إمم وضمقسمف

ٌِْد اهللهِ وا٬مد٬مٿمؾ:  ـِ سُمَحْٞمٜم٦َمَ  طمدي٨م قَم ـِ َُم٤مًمٍِؽ اسْم : , ىَم٤مَل -قمٜمفريض اهلل -سْم

َؿ ا٬مٵمُّپْمَر، ٩َمٹَمڅمَم َو٣َمٻَمٿْمِف ُٗمٻُمقٌس، ٩َمٻَمَمَّ » َصٛمَّ ٔمٽِمَڅم َرُٟمقُل اهللَِّ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وؾمجقد  ش٫َمڅمَن ِّم آِٙمِر َصاَلٕمِِف َٟمَجَد َٟمْجَدَٕم٥ْمِ َوُهَق َٗمڅم٬مٌِس 

 .ًمٚمًٝمق يدل قمغم وضمقسمف-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل

  :ايتؾٗز األخريحهِ 

ذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم أٟمف ريمـ ومٚمق شمريمف ٟم٤مؾمٞم٤م أو ُمتٕمٛمدا وضم٥م اًمٕمقدة 

 .إًمٞمف

ذم  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  وأصح صٿمغ ا٬متٱمپمد: ✍

َڅم ا٬مٽمٌَِّلُّ »: اًمّمحٞمحلم اَلُم ٣َمٻَمٿْمَؽ َأُّيُّ ًَّ ٌَڅمُت ا٬م ٻَمَقاُت َوا٬مٴمَّٿم  ا٬متَِّحٿمَّڅمُت هلِلَِّ َوا٬مٲمَّ
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ڇُم  څم َأَصڅمَٔمڈْم َوَرْْحَ ٥َم، ٩َمڃمَِذا ٪َمڅمهَلَ څمِْلِ ٌَڅمِد اهلِل ا٬مٲمَّ اَلُم ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم َو٣َمَٛم ٣ِم ًَّ اهللِ َؤَمَر٫َمڅمُٕمُف، ا٬م

َّٓ اهللُ، َوَأ٠ْمپَمُد َأنَّ  َٓ إ٬َِمَف إِ َْرِض، َأ٠ْمپَمُد َأْن  ْٕ ََمِء َوا ًَّ ٌٍْد هللَِِّ َصڅم٬مٍِح ِّم ا٬م ٫ُمؾَّ ٣َم

ٌُْدُه َوَرُٟمق٬ُمُف، ُٖمؿَّ  ًدا ٣َم ځَم٬َمڇِم َٰمڅم ٠َمڅمءَ  ُُمَټمَّ ًْ ـَ اٚمَْ ُ ِٰم  شَيَتَخٜمَّ
(1)

.  

-قمـ قمٛمر وأيب هريرة واسمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس وأيب ُمقؾمك وٗمڅمء ا٬متٱمپمد:

وأًمٗم٤مفمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م, وىمد اظمت٤مر ُم٤مًمؽ وؿمٝمد قمٛمر,  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

وأسمق يقؾمػ وحمٛمد وأسمق صمقر شمِمٝمد  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم –واظمتٞم٤مر أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

اسمـ ُمًٕمقد, وهق ىمقل أمحد وإؾمح٤مق وداود, وذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأصح٤مب 

  .احلدي٨م إمم شمِمٝمد اسمـ قم٤ٌمس, أوم٤مده اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتذيم٤مر

٪مڅمل: ٩مڃمذا ٗمٻمس أ٘مد٫مؿ ّم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -أن ا٬مٽمٌل»٪مق٬مف: 

يم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ ي٘مقًمقن اًمًالم قمغم اهلل, اًمًالم قمغم ضمؼميؾ  ش:ا٬مٲمالة ٩مٻمٿمٹمؾ

إن اهلل هق ا٬مًالم و٬مٺمـ إذا ٕمٱمپمد »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوم٘م٤مل هلؿ 

  :أ٘مد٫مؿ ٩مٻمٿمٹمؾ

  .-قمز وضمؾ-هللأي اًمتٕمٔمٞمامت واًمتؼميٙم٤مت واًمتٌجٞمالت  ش:ا٬متحٿمڅمُت »

 ىمٞمؾ اًمدقمقات وىمٞمؾ اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م وهل ؿم٤مُمٚم٦م  ش:وا٬مٲمٻمقات»

                                                           

 .(435), واإلمام مسلم يف صحيحو (502)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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قمز  -اهللأي اًمٙمٚمامت وإومٕم٤مل اًمٓمٞم٤ٌمت اًمتل شمرومع إمم  ش:وا٬مٴمٿمٌڅمت»

څم٬مُِح ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل -وضمؾ إ٬َِمٿْمِف َيٲْمٶَمُد ا٬ْمٺَمٻمُِؿ ا٬مٴمَّٿم چُم َوا٬ْمٶَمټَمُؾ ا٬مٲمَّ

  [.٥٤:وم٤مـمر] ﴾َيْر٩َمٶُمفُ 

 دقم٤مء ًمٚمٜمٌل  ش:ڇم اهلل ؤمر٫مڅمٕمفا٬مًالم ٣مٻمٿمؽ أُّيڅم ا٬مٽمٌل ورْح» ٖمؿ ٕمٹمقل:

 .سم٤مًمًالُم٦م, أو سمٞم٤من أن سمريم٦م اؾمؿ اهلل حتؾ قمٚمٞمف

اًمًالم : »إمم ىمقل اعمّمكم ذم اًمتِمٝمد -ريض اهلل قمٜمف-وذه٥م اسمـ ُمًٕمقد 

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-سمٕمد ُمقشمف  شقمغم اًمٜمٌل

 وا٬مٲمقاب ٙمال٩مف ٰٕمريـ: 

 -ىم٤مل اهلليٕمٚمؿ أٟمف ؾمٞمٛمقت, وىمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأن  إول:

ٿم ُتقنَ ﴿ :ًمف -قمز وضمؾ ُؿ ٰمَّ وُمع ذًمؽ ذع  ,[٧٤:اًمزُمر] ﴾إڀِمََّؽ َٰمٿم ڈٌم َوإهِنَّ

 .هذا اًمدقم٤مء

 .أن اًمٕمٌد إذا ؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمف أسمٚمٖمف اهلل ُمـ أُمتف اًمًالم ا٬مثڅمين:

ٓ يًٛمع اعمًٚمؿ يمام -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوهق أن  :ًمٙمـ هٜم٤م شمٜمٌٞمف 

اجلٝم٤مل وُمـ إًمٞمٝمؿ, وإٟمام ضمٕمؾ اهلل ُماليٙم٦م ؾمٞم٤مرة شمٌٚمٖمف ُمـ أُمتف ئمـ سمٕمض 

  .اًمًالم
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ٌِْد اهللِ  ـْ قَم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف  :, ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف-ومَٕم

ـْ  " - :ىَم٤مَل َويِمٞمعٌ  - :َوؾَمٚمهؿَ  ٷُمقيِن ِٰم ٌَٻم  ٺَمڇًم َٟمٿمَّڅمِ٘م٥َم ُي
َْرِض َٰماَلئِ ْٕ تِل إِنَّ هللَِِّ ِّم ا ُأٰمَّ

اَلمَ  ًَّ " ا٬م
(1)

 .أظمرضمف أمحد 

 وهذا أيمٛمؾ اًمًالم, وومٞمف دقم٤مء ًمٚمٜمٌل ش: ورْحڇم اهلل ؤمر٫مڅمٕمف»٪مق٬مف:  

 .سم٤مًمرمح٦م واًمؼميم٦م

دقم٤مء سم٤مًمًالُم٦م ًمٜمٗمًف ش: ا٬مًالم ٣مٻمٿمٽمڅم و٣مٛم ٣مٌڅمد اهلل ا٬مٲمڅمْل٥م»٪مق٬مف: 

  .وجلٛمٞمع قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم

ٺُمْؿ إَِذا ٪ُمٻْمُتټُمقَهڅم: »وذم احلدي٨م ََمِء  ٩َمڃمڀِمَّ ًَّ ٌٍْد هللَِِّ َصڅم٬مٍِح ِّم ا٬م َأَصڅمَٔمڈْم ٫ُمؾَّ ٣َم

شَوإَْرضِ 
(2)

.  

ُمـ اجلـ واإلٟمس, ُمـ إطمٞم٤مء  :ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م اعماليٙم٦م واًمّم٤محلقن

 .وإُمقات, وهق دقم٤مء سم٤مًمًالُم٦م ذم اًمداريـ

أي أىمر واقمؽمف أن ٓ إًمف إٓ اهلل وهذه ش: أ٠مپمد أن ٓ إ٬مف إٓ اهلل»٪مق٬مف:  

يمٚمٛم٦م اإلظمالص ي١مشمك هب٤م ذم هذا اعمقـمـ اًمٕمٔمٞمؿ ًمت٘مرير أن يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد و

اًمٕمٌد قمغم قم٤ٌمدة اهلل, وأٟمف ُي٥م أن يٗمرد اهلل سمام ُي٥م ًمف, وٓ ُيقز أن ينمك 

 .ُمٕمف همػمه

                                                           

 , وصححو اإلمام األلباين رمحو يف صحيح سنن النسائي.(1555)أخرجو اإلمام النسائي يف سننو  (1)

, من حديث عبد اهلل (435), واإلمام مسلم يف صحيحو (501)يف صحيحو أخرجو اإلمام البخاري  (5)
 بن مسعود رضي اهلل عنو.
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 شو٘مده ٓ ذيؽ ٬مف: »زي٤مدة-امريض اهلل قمٜمٝم-وذم رواي٦م ٓسمـ قمٛمر  

 .ًمتٜمزيف اهلل قمـ اًمٜم٘م٤ميص اشمقيمٞمدً 

  ش:-اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ صٛم -وأ٠مپمد أن ُمټمًدا»٪مق٬مف: 

  .ومال يٕمٌد ش:٣مٌده»

  .ومال ُُيٗمك وُيٕمَم وُيٙمذب :شورٟمق٬مف»

  .هق رضمؾ وٟمحـ رضم٤مل ٫مَم يٹمقل ٔمٶمض ا٬مزڀمڅمد٪مڇم:

ْغ َٰمڅم ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ٔمؾ هق رٟمقل أرٟمٻمف اهلل ٰمٌٻمٷًمڅم ٬مديٽمف، ُٟمقُل َٔمٻم  َڅم ا٬مرَّ َيڅم َأُّيُّ

ـْ َرٔم َؽ    [.٫٪ :اعم٤ميدة] ﴾ ُأڀْمِزَل إ٬َِمٿْمَؽ ِٰم

اهلل سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ قمٌد ٓ ُيقز أن ينمك ُمٕمف همػمه, ٓ أيمرُمف 

 .ُمرؾمال ٤مُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌٞمً 
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 [صف١ اجلًٛؼ يف ايصال٠ ٚاإلؽاص٠ يف ايتؾٗز :ايفكض٠ ايٛاحز٠ ٚايجُإْٛ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .صٗم٦م اجلٚمقس ذم اًمّمالة واإلؿم٤مرة ذم اًمتِمٝمد ا٬مٸمٹمرة ا٬مقا٘مدة وا٬مثَمڀمقن:

  :صٗم٦م اجلٚمقس ذم اًمّمالة واإلؿم٤مرة ذم اًمتِمٝمد -72

ٌِْداهللِ  سَمػْمِ  يمام ذم طمدي٨م قَم ـْ اًمزُّ ٫َمڅمَن رٟمقل : »ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمِ

اَلِة َوَوَع َيَدُه ا٬مٿُمټمٽمَك ٣َمَٛم ٩َمِخِذِه -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهلل إَِذا ٪َمٶَمَد ِّم ا٬مٲمَّ

ٌَّڅمَٔمڇم ًَّ ٌُٶِمِف ا٬م َأظْمَرضَمُف  شا٬مٿُمټمٽمَك، َوَيَدُه ا٬مٿُمَنى ٣َمَٛم ٩َمِخِذِه ا٬مٿُمَنى، َوَأ٠َمڅمَر ٔمځُِمْص

ٚمِؿٌ  ًْ   .ُُم

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م اجلٚمقس ذم اًمتِمٝمد 

  .واإلؿم٤مرة وووع اًمٞمديـ طم٤مل اًمتِمٝمد

  :صمالث هٞمئ٤مت ًمٚمجٚمقس صمؿ اقمٚمؿ أن هٜم٤مًمؽ

ويٙمقن سملم اًمًجدشملم سمحٞم٨م يٜمّم٥م ىمدُمٞمف ويْمع  :اإلىمٕم٤مء إو٦م:

صغم -ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ » :-امريض اهلل قمٜمٝم-أًمٞمتٞمف قمغم ىمدُمٞمف, يمام ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

  .أظمرضمف ُمًٚمؿ ش-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .ويٙمقن ذم اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم واًمتِمٝمد :آومؽماش ا٬مثڅمين:
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ذم اًمتِمٝمد إظمػم ُمـ اًمثالصمٞم٦م واًمرسم٤مقمٞم٦م, ويٙمقن  :اًمتقرك ا٬مثڅم٬مډم:

 .وذه٥م اًمِم٤مومٕمل إمم أٟمف ذم يمؾ شمِمٝمد أظمػم

  .وهل اًمؽمسمع ذم طم٤مل اجلٚمقس ذم اًمّمالة وٗمڅمءت هٿمئڇم رأمٶمڇم:

َرَأْيڈُم ا٬مٽمٌَِّلَّ َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف : »ىَم٤مًَم٧ْم  :ريض اهلل قمٜمٝم٤مضم٤مء ومٞمف طمدي٨م قم٤ميِم٦م 

ٶًمڅم ٔم  َؿ ُيٲَم٤م  ُٰمَٞمَ  شَوَٟمٻمَّ
(1)

  .أظمرضمف اًمٜم٤ًميل, وىمد أقمٚمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه 

 :(68/ 4) -رْحف اهلل-٪مڅمل ا٬مٽمقوي 
سَمػْمِ  ىمقًمف قمـ صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -٫َمڅمَن رٟمقل اهلل»: -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ اًمزُّ

ى َٔم٥ْمَ ٩َمِخِذِه َوَٟمڅم٪ِمِف َو٩َمَرَش ٪َمَدَٰمُف -وٟمٻمؿ اَلِة َٗمٶَمَؾ ٪َمَدَٰمُف ا٬ْمٿُمْنَ إَِذا ٪َمٶَمَد ِّم ا٬مٲمَّ

ى َوَوَوَع َيَدُه ا٬ْمٿُمټْمٽمَك ٣َمَٛم ٩َمِخِذِه  ٌَتِِف ا٬ْمٿُمْنَ ى ٣َمَٛم ُر٫ْم ا٬ْمٿُمټْمٽمَك َوَوَوَع َيَدُه ا٬ْمٿُمْنَ

څمَٰمُف ٣َمَٛم  ٌَٶِمِف ا٬مًٌڅمٔمڇم وووع إِِْبَ ٌَٶِمِف َوِّم ِرَواَيڇٍم َأ٠َمڅمَر ٔمڃِمِْص ا٬ْمٿُمټْمٽمَك َوَأ٠َمڅمَر ٔمڃِمِْص

ُف ا٬ْمٿمُ  ٌَٶِمِف ا٬ْمُقْٟمٴَمك َوُيٻْمٹِمُؿ ٫َمٸمَّ ى ر٫مٌتفإِْص  .شْنَ

-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -َأنَّ ا٬مٽمٌل»: -ريض اهلل قمٜمٝمام-سمـ قُمَٛمَر  وذم رواي٦م

ٌَٶِمِف ا٬ْمٿُمټْمٽمَك ا٬مَّتِل  ٫َمڅمَن إَِذا َٗمٻَمَس ِّم ا٬مٲمالة ووع يديف ٣مٛم ر٫مٌتٿمف َوَوَوَع إِْص

ٌَتِِف َٔمڅمِٟمٴَمپَمڅم ٣مَ  ى ٣َمَٛم ُر٫ْم څم َوَيَدُه ا٬ْمٿُمْنَ څمَم ٩َمَد٣َمڅم ِِبَ ِْبَ ٻَمٿْمپَمڅم َوِّم ِرَواَيڇٍم ٣َمٽمُْف َٕم٤ِم اإْلِ

ٌَّڅمَٔمڇمِ  ًَّ ٥َم َوَأ٠َمڅمَر ٔمڅِم٬م
ًِ ٌَتِِف ا٬ْمٿُمټْمٽمَك َو٣َمٹَمَد َٖماَلًٖمڅم َومَخْ  .شَوَوَوَع َيَدُه ا٬ْمٿُمټْمٽمَك ٣َمَٛم ُر٫ْم

                                                           

ال : », وأعلو النسائي بقولو(1505), وابن خزمية (1331)أخرجو اإلمام النسائي يف سننو رواه النسائي  (1)
-إال خطأ. واهلل  أعلم أحدا روى ىذا احلديث غًن أيب داود احلفري وىو ثقة, وال أحسب ىذا احلديث

 . وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح سنن النسائي.شأعلم -تعاىل
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كِ  ـْ ِصَٗم٦ِم اًْمُ٘مُٕمقِد ُهَق اًمتهَقرُّ   .َهَذا اًمهِذي َذيَمَرُه ُِم

ـه ىَمْقًَمُف َووَمَرَش ىَمَدَُمُف اًْمُٞمْٛمٜمَك
ٜمه٦َم ذِم اًْمَ٘مَدِم اًْمُٞمْٛمٜمَك َأْن  ًَمٙمِ ًُّ َنه اًم

ِٕ ُُمِْمٙمٌِؾٮ 

 
ِ
َٗم٤مِق اًْمُٕمَٚماَمء   .شَمُٙمقَن َُمٜمُّْمقسَم٦ًم سم٤ِمشمِّ

ٌَُخ٤مِريِّ  ِحٞمَح٦ُم قَمغَم َذًمَِؽ ذِم َصِحٞمِح اًْم طََم٤مِدي٨ُم اًمّمه ْٕ َوىَمْد شَمَٔم٤مَهَرِت ا

هِ    .َوهَمػْمِ

ٍد اخْلَُِمٜمِلُّ ىَم٤مَل  :-رْحف اهلل-٪َمڅمَل ا٬ْمٹَمڅميِض ٣ِمٿَمڅمٌض  َصَقاسُمُف  :اًْمَٗمِ٘مٞمُف َأسُمق حُمَٛمه

ى   .َووَمَرَش ىَمَدَُمُف اًْمُٞمْنَ

ى,  َواَي٦ِم َُم٤م َيْٗمَٕمُؾ سم٤ِمًْمُٞمْنَ ُف ىَمْد َذيَمَر ذِم َهِذِه اًمرِّ َٟمه
ِٕ صُمؿه َأْٟمَٙمَر اًْمَ٘م٤ميِض ىَمْقًَمُفٮ 

ُف ضَمَٕمَٚمَٝم٤م سَملْمَ وَمِخِذِه َوؾَم٤مىِمفِ    .َوَأٟمه

  ."َوَٟمَّم٥َم ىَمَدَُمُف اًْمُٞمْٛمٜمَك" :َقاسَمفُ َوًَمَٕمؾه َص  ٪َمڅمَل:

ُف مَلْ  :ىَم٤مَل  َواَي٦ُم َصِحٞمَح٦ٌم ذِم اًْمُٞمْٛمٜمَك َوَيُٙمقُن َُمْٕمٜمَك وَمَرؿَمَٝم٤م َأٟمه َوىَمْد شَمُٙمقُن اًمرِّ

َٓ وَمَتَح َأَص٤مسمَِٕمَٝم٤م يَماَم يَم٤مَن َيْٗمَٕمُؾ ذِم  ِة, َو ٌَْٝم٤م قَمغَم َأـْمَراِف َأَص٤مسمِِٕمِف ذِم َهِذِه اعمَْره  َيٜمِّْم

طَْمَقاِل, َهَذا يَماَلُم اًْمَ٘م٤ميِض  ْٕ   .هَم٤مًم٥ِِم ا

ٌََٞم٤مِن 
ِذي َذيَمَرُه ُهَق اعمُْْخَت٤مُر, َوَيُٙمقُن وَمَٕمَؾ َهَذا ًمِ ظَِمػُم اًمه ْٕ َوَهَذا اًمته٠ْمِويُؾ ا

٤ًٌّم َُيُقُز  َتَح ًْ َْرِض َوإِْن يَم٤مَن ُُم ْٕ ََص٤مسمِِع قَمغَم ا ْٕ اجْلََقاِز, َوَأنه َوْوَع َأـْمَراِف ا

  .فُ شَمْريمُ 
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ـْ  اَلِة, َوُهَق َأْومَم ُِم َٓ ؾِمٞمهاَم ذِم سَم٤مِب اًمّمه َوَهَذا اًمته٠ْمِويُؾ ًَمُف َٟمَٔم٤مِيُر يَمثػَِمٌة, 

ٚمِؿٍ  ًْ ِخ ُُم ًَ َٗمَؼ قَمَٚمْٞمَٝم٤م مَجِٞمُع ُٟم ِحٞمِح, َواشمه   .شَمْٖمٚمِٞمِط ِرَواَي٦ٍم صَم٤مسمَِت٦ٍم ذِم اًمّمه

وَمْ  ْٕ  ذِم َأنه ا
ِ
ٌََؼ اظْمتاَِلُف اًْمُٕمَٚماَمء ـِ َوىَمْد ؾَم َدْي َْمَؾ ذِم اجْلُُٚمقِس ذِم اًمتهَِمٝمُّ

اُش  وْمؽِمَ
ِٓ ُك َأِم ا   :اًمتهَقرُّ

ِك ٩مٿِمپِمََم9 ٍؽ َو١َمڅمئٸَِمڇٍم َٕمٸْمٳِمٿمُؾ ا٬متََّقرُّ
  .هِلََذا احْلَِدي٨ِم  ٩َمټَمْذَهچُم َٰمڅم٬مِ

اشِ  :َوَُمْذَه٥ُم َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم َوـَم٤مِيَٗم٦مٍ  وْمؽِمَ
ِٓ   .شَمْٗمِْمٞمُؾ ا

٤مومِِٕملِّ  ُك ذِم  -اهلل قمٜمفريض -َوَُمْذَه٥ُم اًمِمه ِل َوَيَتَقره َوه ْٕ ُش ذِم ا
َوـَم٤مِيَٗم٦ٍم َيْٗمؽَمِ

٤مقِمِديِّ  ًه ظَِمػِمٮ حِلَِدي٨ِم َأيِب مُحَْٞمٍد اًم ْٕ َوُروْمَ٘متِِف ذِم َصِحٞمِح  -ريض اهلل قمٜمف-ا

ـِ  َدْي يٌح ذِم اًْمَٗمْرِق سَملْمَ اًمتهَِمٝمُّ , َوُهَق َسِ ٌَُخ٤مِريِّ   .اًْم

ُف  څم٩مٶِِملُّ َرِْحَ اٍش  َٕمٶَمڅم٦َم: هللا٪َمڅمَل ا٬مٱمَّ ٍك َأِو اوْمؽِمَ طََم٤مِدي٨ُم اًْمَقاِرَدُة سمَِتَقرُّ ْٕ َوا

٤م , َأْو َأطَمِدمِهَ ـِ َدْي ُف ذِم اًمتهَِمٝمُّ ْ ومِٞمَٝم٤م َأٟمه ٌَلمِّ   .ُُمْٓمَٚمَ٘م٦ٌم مَلْ ُي

ِك ذِم  ِل َواًمتهَقرُّ َوه ْٕ اَش ذِم ا وْمؽِمَ
ِٓ  َوىَمْد سَمٞمهٜمَُف َأسُمق مُحَْٞمٍد َوُروْمَ٘مُتُف َوَوَصُٗمقا ا

ٌ وَمَقضَم٥َم مَحُْؾ َذًمَِؽ اعمُْْجَٛمِؾ قَمَٚمْٞمِف وَ  ٌَلمه ظَِمػِم, َوَهَذا ُُم ْٕ   .َأقْمَٚمؿُ  اهللا

٤م ىَمْقًُمفُ  ٌَتِفِ »: َوَأُمه ى قَمغَم ُريْم ُف »: َوذِم ِرَواَي٦مٍ  ش،َوَوَوَع َيَدُه اًْمُٞمْنَ َوُيْٚمِ٘مُؿ يَمٗمه

ٌََتفُ  ى ُريْم ٤ٌَمِب َذًمَِؽ  ش،اًْمُٞمْنَ ْح
  .وَمُٝمَق َدًمِٞمٌؾ قَمغَم اؾْمتِ

٦ٌَمِ  يْم ٦ٌَِم َأْو قَمغَم اًمرُّ يْم ٤ٌَمِب َوْوِٕمَٝم٤م قِمٜمَْد اًمرُّ ْح
 .َوىَمْد َأمْجََع اًْمُٕمَٚماَمُء قَمغَم اؾْمتِ
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ُف  َؤَمٶْمٳُمپُمْؿ َيٹُمقُل: ٦ٌَِم َوُهَق َُمْٕمٜمَك ىَمْقًمِِف َوُيْٚمِ٘مُؿ يَمٗمه يْم سمَِٕمْٓمِػ َأَص٤مسمِِٕمَٝم٤م قَمغَم اًمرُّ

ٌََتفُ اًْمُٞمْنَ    .ى ُريْم

ٌَڇِم: ٫ْم ٺْمټَمڇُم ِّم َوْوٶِمپَمڅم ٣ِمٽمَْد ا٬مرُّ
٨ٌَِم  َواْْلِ ـَ اًْمَٕم   .َُمٜمُْٕمَٝم٤م ُِم

٤م ىَمْقًُمفُ  ومٛمجٛمع قَمغَم  ش،َوَوَوَع َيَدُه اًْمُٞمْٛمٜمَك قَمغَم وَمِخِذِه اًمٞمٛمٜمك»: َوَأُمه

٤ٌَمسمِفِ  ْح
  .اؾْمتِ

ٌه٤مسَم٦ِم َوَوَوَع »: َوىَمْقًُمفُ  ًه ٌَِٕمِف اًم ٌَِٕمِف اًْمُقؾْمَٓمكَأؿَم٤مَر سم٢ِمِْص ٤مَُمُف قَمغَم إِْص َوذِم  ش،إهِْبَ

ظُْمَرى ْٕ َواَي٦ِم ا لمَ »: اًمرِّ ًِ
َواَيَت٤مِن حَمُْٛمقًَمَت٤مِن قَمغَم  ش:َوقَمَ٘مَد صَماَلصًم٤م َومَخْ َه٤مشَم٤مِن اًمرِّ

  :طَم٤مًَملْمِ 

سم٠َِمْن  وَمَٗمَٕمَؾ ذِم َوىْم٧ِم َهَذا, َوذِم َوىْم٧ِم َهَذا, َوىَمْد َراَم سَمْٕمُْمُٝمُؿ اجْلَْٛمَع سَمْٞمٜمَُٝماَم 

ٌَِٕمِف اًْمُقؾْمَٓمك" :َيُٙمقَن اعمَُْراُد سمَِ٘مْقًمِفِ  ـْ َأؾْمَٗمِؾ "قَمغَم إِْص ٤ًٌم ُِم , َأْي َوَوَٕمَٝم٤م ىَمِري

لمَ  ًِ
 .اًْمُقؾْمَٓمك, َوطِمٞمٜمَِئٍذ َيُٙمقُن سمَِٛمْٕمٜمَك اًْمَٕمْ٘مِد صَماَلصًم٤م َومَخْ

ٌ َحڇِم: ًَ ٠َمڅمَرُة ٔمڅِمٚمُْ څم اإْلِ ِحٞمَح٦مِ  َوَأٰمَّ ٌه٦ٌم قِمٜمَْدَٟم٤م ًمأِْلَطَم٤مِدي٨ِم اًمّمه َتَح ًْ   .وَمُٛم

ٓه " :ُيِِمػُم قِمٜمَْد ىَمْقًمِفِ  ٪َمڅمَل َأْصَحڅمُٔمٽمَڅم: ٌَِّح٦ِم "اهللإِ ًَ َٝم٤مَدِة, َوُيِِمػُم سمُِٛم ـَ اًمِمه , ُِم

َٓ ُمِ  َه٤م,  ْ ُينِمْ سمَِٖمػْمِ , وَمَٚمْق يَم٤مَٟم٧ْم َُمْ٘مُٓمققَم٦ًم َأْو قَمِٚمٞمَٚم٦ًم مَل َٓ هَمػْمُ َْصِؾ اًْمُٞمْٛمٜمَك  ْٕ ـَ ا

ى َٓ اًْمُٞمْنَ   .سم٤ِمًْمُٞمْٛمٜمَك َو

ُه إؿَِم٤مَرشَمفُ  َٓ ُُي٤َمِوَز سَمٍَمُ ٜمه٦ُم َأْن  ًُّ ـِ َأيِب  .َواًم َوومِٞمِف طَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح ذِم ؾُمٜمَ

ٌَْٚم٦مِ  َٝم٦ٌم إِمَم اًْمِ٘م   .َداُوَد, َوُيِِمػُم هِب٤َم ُُمَقضمه
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 رايفكس٠ ايٛاحد٠ ٚايجُإْٛ: صف١ اجلًٛع يف ايصال٠ ٚاإلغاز٠ يف ايتػٗدد
 

  910 
 

  

ظْماَلَص وَ  ؿَم٤مَرِة اًمتهْقطِمٞمَد َواإْلِ   .َأقْمَٚمؿُ  اهللَوَيٜمِْقي سم٤ِمإْلِ

لمَ »: َواقْمَٚمْؿ َأنه ىَمْقًَمفُ  ًِ
٤مِب َأْن َيَْمَع  ش،قَمَ٘مَد صَماَلصًم٤م َومَخْ ًَ

ـُمُف قِمٜمَْد َأْهِؾ احْلِ َذْ

ٜمٍَْمِ قَمغَم اًْمٌِٜمٍِْمِ َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ ُُمَراًدا ه٤م هٜم٤م   .ـَمَرَف اخْلِ

ٞمَٝم٤م  َٔمِؾ اٚمَُْراُد: ٛمِّ ًَ تِل ُي قَرِة اًمه اطَم٦ِم َوَيُٙمقَن قَمغَم اًمّمُّ ٜمٍَْمَ قَمغَم اًمره َأْن َيَْمَع اخْلِ

٤مِب شمًٕم٦م ومخًلم, واهلل أقمٚمؿ ًَ
 ها .َأْهُؾ احْلِ

وىمد ضم٤مء ُمـ ـمريؼ زايدة سمـ ىمداُم٦م ذم طمدي٨م وايؾ سمـ طمجر, أٟمف يِمػم 

سمـ  زايدةسم٤مًم٤ًٌمسم٦م وحيريمٝم٤م أظمرضمف أسمق داود وهمػمه وهذه اًمزي٤مدة اٟمٗمر هب٤م 

ذم يمت٤مسمف  -رمحف اهلل-ىمداُم٦م, وىمد ظم٤مًمػ أرسمٕم٦م قمنم طم٤مومٔم٤م ىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ 

هذا احلدي٨م هبذا اًمًٜمد فم٤مهره أٟمف طمًـ,  :اجل٤مُمع اًمّمحٞمح, طمٞم٨م ىم٤مل

وًمٙمـ ومٞمف ًمٗمٔم٦م ؿم٤مذة وهل ذيمر حتريؽ إصٌع, وم٘مد رواه مج٤مقم٦م ُمـ 

هق اًمث٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م وًمٞمس ذم أطم٤مديثٝمؿ إٓ آؿم٤مرة, واًمذي ؿمذ هبذه اًمٚمٗمٔم٦م 

ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمٜمد  :سمـ ىمداُم٦م وىمد ظم٤مًمػ ُمـ هق أرضمع ُمٜمف اًمث٧ٌم زايدة

سمـ  سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمٜمد اًمٜم٤ًميل, وسمنم اًمٜم٤ًميل, وؿمٕم٦ٌم قمٜمد أمحد, وؾمٗمٞم٤من

سمـ ُمٕم٤موي٦م قمٜمد  اعمٗمْمؾ قمٜمد أيب داود, وقمٌد اًمقاطمد وقمٜمد أمحد, وزهػم

اًمٌٞمٝم٘مل, سمـ إدريس قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦م, وظم٤مًمد اًمٓمح٤من قمٜمد  أمحد, وقمٌد اهلل

سمـ ؾمٚمٞمؿ قمٜمد  سمـ ومْمٞمؾ قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦م, وأسم٤م آطمقص ؾمالم وحمٛمد

سمـ ضم٤مُمع طمٙم٤مه قمٜمٝمام اًمٌٞمٝم٘مل, يمؾ ه١مٓء  اًمٓمٞم٤مًمز, وأسم٤م قمقاٟم٦م وهمٞمالن
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سمـ يمٚمٞم٥م سمف, وًمٞمس ذم روايتٝمؿ اًمتحريؽ ومٞمٕمتؼم  يرووٟمف قمـ قم٤مصؿ

 ىمٌقهل٤م إن زي٤مدة اًمث٘م٦م ُم٘مٌقًم٦م, وم٢مٟمف يِمؽمط ذم :سمـ ىمداُم٦م ؿم٤مذا, وٓ ي٘م٤مل زايدة

 .أن ٓ خي٤مًمػ ُمـ هق أوصمؼ

اإلؿم٤مرة  "آًمزاُم٤مت واًمتتٌع"وىمد سمًٓم٧م اًم٘مقل ذم ذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م 

 ُمًتح٦ٌم وًمٞم٧ًم سمقاضم٦ٌم, وهل إؿم٤مرة إمم اًمتقطمٞمد. 

صٛم اهلل  -ٰمرَّ ٣م٤مَّ ا٬مٽمٌل: »ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-سمـ أيب وىم٤مص ومٕمـ ؾمٕمد

، ٩مٹمڅمل-٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ٌَٶَملَّ ْد، :وأڀمڅم أد٣مق ٔمڃمص ْد أ٘م  شوأ٠مڅمر ٔمڅم٬مًٌڅمٔمڇم أ٘م 
(1)

 

 .أظمرضمف أسمق داود

  ش:ا٬مزٔمٜم ٔمـ ٣مٌداهلل»٪مق٬مف: 

 هق أ٘مد ا٬مٶمٌڅمد٬مڇم إرٔمٶمڇم:

 واسمـ اًمزسمػم هؿ اًمٕمٌــ٤مدًم٦م اًمٖمـرر اسمـ قم٤ٌمٍس وقمٛمرٍو وقمٛمر 

  .ٕهنؿ قم٤مؿمقا طمتك اطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم قمٚمٛمٝمؿ ٟمټمقا ٔمڅم٬مٶمٌڅمد٬مڇم9

  .وقمٛمره ؾمٌع ؾمٜملم-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلسم٤ميع 

  .أول ُمقًمد ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم اعمديٜم٦م سمٕمد اهلجرة, ىمتٚمف احلج٤مجوهق 

, ريض اهلل قمٜمٝم٤مأن أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ  ٩مٸمل صحٿمح ٰمًٻمؿ:

ريض -ًمٚمحج٤مج قمٜمدُم٤م ضم٤مء إًمٞمٝم٤م سمٕمدُم٤م ىمتؾ وًمده٤م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم  :ىم٤مًم٧م

                                                           

(, وصححو اإلمام األلباين رمحو 1540, والنسائي يف سننو )(1466)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 اهلل تعاىل يف صحيح السنن, وجاء أيًضا من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو. 
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َٖمٽمَڅم،  -ؿَ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ -َأنَّ َرُٟمقَل اهللِ  :وم٘م٤مًم٧م ًمف ...-اماهلل قمٜمٝم َأنَّ »َ٘مدَّ

أًمڅم َوُٰمًٌِٜما څمُه، شِّم َٖمٹِمٿمٍػ ٫َمذَّ َّٓ إِيَّ څم اٚمٌُُِْٜم ٩َماَل إَِٙمڅم٬ُمَؽ إِ اُب ٩َمَرَأْيٽمَڅمُه، َوَأٰمَّ څم ا٬ْمٺَمذَّ ، ٩َمځَمٰمَّ

 ش٩َمٹَمڅمَم ٣َمٽمْپَمڅم َومَلْ ُيَراِٗمٶْمپَمڅم :٪َمڅمَل 
(1)

.  

٥مه يِمػم هب٤م وٟمټمٿمڈم ٔمڅم٬مًٌڅمٔمڇم9 ًُ  .ٕن اًمٕمرب يم٤من أطمدهؿ إذا أراد أن َي

و ًمق ىمدر أن أصٌٕمف اًم٤ًٌمسم٦م, أو يده ُم٘مٓمققم٦م, ٓ يٚمزُمف اإلؿم٤مرة ✍

 .سم٤مًمقؾمٓمك وٓ همػمه٤م, واهلل اعمقومؼ

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(556)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ايصال٠ ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعز  :ايفكض٠ ايجا١ْٝ ٚايجُإْٛ] 

 [ايتؾٗز

 اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:٪مڅمل 

سمٕمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلاًمّمالة قمغم  ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمڀمٿمڇم وا٬مثَمڀمقن:

 .اًمتِمٝمد

  :سمٕمد اًمتِمٝمد-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلاًمّمالة قمغم  -٬٦

ٌَْٞمٍد  طمدي٨م وَمَْم٤مًَم٦مَ  وا٬مد٬مٿمؾ: ـِ قُم صغم اهلل  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-سم

ٌَْحڅمڀَمُف َوَٕمٶَمڅم٦َم،  ِ َذا َصَٛم إ: »ىَم٤مَل -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِف ُٟم ٌَْدْأ ٔمَِتْحټِمٿمِد َرٔم  َأَ٘مُد٫ُمؿ ٩َمٻْمٿَم

، ُٖمؿَّ َيْد٣ُمقا َٔمٶْمُد ٔمََِم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َوا٬مثَّٽمَڅمِء ٣َمٻَمٿْمِف، ُٖمؿَّ ُيٲَم٤ِم ٣َمَٛم ا٬مٽمٌل

 .رواه أسمقداود, وهق طمدي٨م صحٞمح ش٠َمڅمءَ 

 :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -وٰمـ أ٘مًـ صٿمغ ا٬مٲمالة ٣مٛم ا٬مٽمٌل

ٌَدِريِّ ُمَ  ُٕمقٍد اًم ًْ سمِـ ؾَمْٕمٍد  َأنه سَمِِمػمَ  -ريض اهلل قمٜمف-٤م ضَم٤مء ذِم طَمِدي٨ِم َأيِب َُم

ِلِّ  َأَُمَرَٟم٤م اهللُ َأنه ُٟمَّمكمِّ قَمَٚمْٞمَؽ َي٤مَرؾُمقَل اهلِل, »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىَم٤مَل ًمِٚمٜمٌه

دٍ ا٬مٻمپم٪ُمق٬ُمقا : »وَمَٙمْٞمَػ ُٟمَّمكِم قَمَٚمٞمَؽ؟ ىَم٤مَل  ٍد ٫َمََم  ؿَّ َصؾ  ٣َمَٛم ُُمَټمَّ َو٣َمَٛم آِل ُُمَټمَّ

ٍد ٫َمََم َٔمڅمَر٫ْمڈَم ٣َمَٛم آِل  ٍد َو٣َمَٛم آِل ُُمَټمَّ ٿْمڈَم ٣َمَٛم آِل إِْٔمَراِهٿمَؿ َؤَمڅمِرْك ٣َمَٛم ُُمَټمَّ َصٻمَّ

ٿمٌد  َؽ َْحٿِمٌد ََمِ   ., رواه ُمًٚمؿشإِْٔمَراِهٿمَؿ ِّم ا٬ْمٶَمڅمٚم٥ََِم إڀِمَّ
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  :الشرح

صغم اهلل  -اًمٜمٌلذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُمنموقمٞم٦م اًمّمالة قمغم 

  .وطمٙمٛمٝم٤م-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  :وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ إمم صمالصم٦م أىمقال

 .وضمقهب٤م إول:

 .ريمٜمٞمتٝم٤م ا٬مثڅمين::

  .اؾمتح٤ٌمهب٤م ا٬مثڅم٬مډم:

 -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُمًٕمقد  عم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٌداهلل وهذا هق ا٢ٕمپمر9 

: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل, ىم٤مل ًمف شاًمتحٞم٤مت هلل»اًمذي شم٘مدم ذم وصػ 

صغم اهلل -اًمٜمٌل, ومل يذيمر ًمف اًمّمالة قمغم شصمؿ ًمٞمتخػم ُمـ اًمدقم٤مء ُم٤م ؿم٤مء»

 .-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 :(229/ 2)ا٬م٧مح اٚمټمتع  -رْحف اهلل-٪مڅمل أمـ ا٬مٶمثٿمټم٥م 
ِد  أي:ش ٩مٿمف-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -وا٬مٲمالة ٣مٛم ا٬مٽمٌل»٪مق٬مف:  ذم اًمتِمٝمُّ

يمـ اًمث٤مين قمنم ُِمـ أريم٤من اًمّمالة  .إظمػم, وهذا هق اًمرُّ
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ح٤مسم٦م  ود٬مٿمؾ ذ٬مؽ: ؿ ؾم٠مًمقا اًمٜمٌله صغّم اهلل قمٚمٞمف ريض اهلل قمٜمٝمأنه اًمّمه

ټْمٽمَڅم ٫مٿمػ ڀُمًٻم ؿ ٣مٻمٿمؽ، ٩مٺمٿمػ ڀُمٲم٤م  ٣مٻمٿمؽ؟ ٪مڅمل: »وؾمّٚمؿ  :يڅم رٟمقَل اهلل9 ٣ُمٻم 

ٍد و٣مٛم آل ا٬مٻمپم :٪مق٬مقا دٍ ؿَّ َصؾ  ٣مٛم ُمټمَّ  شُمټمَّ
(1)

 ., وإُمر ي٘متيض اًمقضمقب

ف ٩َمْرٌض، َر  وإصُؾ ّم ا٬مقٗمقب أڀمَّ إذا شُمِرَك سمٓمٚم٧م اًمٕم٤ٌمدة, هٙمذا ىمره

 .اًمٗم٘مٝم٤مُء رمحٝمؿ اهلل دًمٞمؾ هذه اعم٠ًمًم٦م

الة قمغم اًمٜمٌلِّ صغّم  وًمٙمـ إذا شم٠مُمٚم٧م هذا احلدي٨م مل يتٌلمه ًمؽ ُمٜمف أنه اًمّمه

ٮ ٕنه اًمّمح٤مسم٦م  ـٌ إٟمهام ـمٚمٌقا ُمٕمروم٦م -ؿريض اهلل قمٜمٝم-اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُريم

؟   اًمٙمٞمٗمٞم٦مٮ يمٞمػ ُٟمّمكمِّ

إن إُمر ذم  :وم٠مرؿمدهؿ اًمٜمٌلُّ صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ إًمٞمٝم٤م, وهلذا ٟم٘مقل

  .ًمٞمس ًمٚمقضمقب, وًمٙمـ ًمإِلرؿم٤مد واًمتٕمٚمٞمؿ :شىمقًمقا»٪مق٬مف: 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوم٢مْن ُوضِمَد دًمٞمؾ همػم هذا ي٠مُمر سم٤مًمّمالة قمغم 

الة  ومٕمٚمٞمف آقمتامد, وإْن مل يقضمد إٓ هذا وم٢مٟمف ٓ يدلُّ قمغم اًمقضمقب, ذم اًمّمه

قمـ أن َيدله قمغم أهن٤م ُريمـٮ وهلذا اظمتٚمَػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم  ومْماًل 

 :أىمقال

, وهق اعمِمٝمقر ُِمـ اعمذه٥م, ومال شمّمحُّ اًمّمالة  ا٬مٹمقل إول: ـٌ أهن٤م ُريم

 .سمدوهن٤م

                                                           

, من حديث كعب (433), واإلمام مسلم يف صحيحو (3024)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .رضي اهلل عنوبن عجرة 
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ٝمق قمٜمد أهن٤م واضم٥م, وًمٞم٧ًم سمُريمـ,  ا٬مٹمقل ا٬مثڅمين: ًه ومُتجؼم سمًجقد اًم

 .اًمٜمًٞم٤من

دِ ا٬مٻمپم :٪مق٬مقا»٪مق٬مف: ٕن  :ىم٤مًمقا حمتٛمؾ ًمإِلُي٤مب  شؿَّ َصؾ  ٣مٛم ُمټمَّ

ٓ شمّمحُّ اًمّمالة إٓ سمف ُمع هذا  ٤موًمإِلرؿم٤مد, وٓ يٛمٙمـ أن ٟمجٕمٚمف ُريمٜمً 

 .آطمتامل

الَة قمغم اًمٜمٌلِّ صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ؾُمٜمه٦م, وًمٞم٧ًم  ا٬مٹمقل ا٬مثڅم٬مډم: أنه اًمّمه

د شَمْريمٝم٤م  سمقاضم٥م وٓ ُريمـ, وهق رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد, وأن اإِلٟم٤ًمن ًمق شمٕمٛمه

٦م اًمتل اؾمتدله هب٤م اعمقضمٌقن, أو اًمذيـ ضمٕمٚمقه٤م  ومّمالشُمف صحٞمح٦م, ٕن إدًمه

ُم٦م ًمٞم٧ًم فم٤مهرة قمغم ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف, وإصؾ سمراءة ٤مُريمٜمً    .اًمذِّ

اًمذي اؾمتدله  ا٬مد٬مٿمؾوهذا اًم٘مقل أرضمح إىمقال, إذا مل يٙمـ ؾمقى هذا 

سمف اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل, وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٌٓمَؾ اًمٕم٤ٌمدة وٟمٗمًده٤م سمدًمٞمؾ حيتٛمؾ 

   ها .أن يٙمقن اعمراد سمف اإِلُي٤مب, أو اإِلرؿم٤مد
 ٣مدة أ٘مڅمديډم:  طو٪مد ٗمڅمء ّم وصػ ا٬مٲمالة ٣مٛم ا٬مٽمٌل  

 ا٬مٻمپمؿ صؾ ٣مٛم : »-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي  ٰمٽمپمڅم:
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ُمټمٍد وأزواٗمف وذريتف ٫مَم صٻمٿمڈم ٣مٛم آل إٔمراهٿمؿ ؤمڅمرك ٣مٛم ُمټمٍد و٣مٛم 

 شأزواٗمف وذريتف ٫مَم ٔمڅمر٫مڈم ٣مٛم آل إٔمراهٿمؿ
(1)

 .أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

َيڅم  :٪ُمٻْمٽمَڅم" :قمٜمد اًمٌخ٤مري وًمٗمٔمف -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  

ٻمٿِمُؿ ٩َمٺَمٿْمَػ ڀُمٲَم٤م  ٣َمٻَمٿْمَؽ؟ ٪َمڅمَل  ًْ ؿَّ َصؾ  ٣َمَٛم ا٬مٻمپم :٪ُمق٬ُمقا " :َرُٟمقَل اهللَِّ َهَذا ا٬متَّ

ٍد، َو٣َمَٛم  ٿْمڈَم ٣َمَٛم آِل إِْٔمَراِهٿمَؿ، َؤَمڅمِرْك ٣َمَٛم ُُمَټمَّ ٌِْدَك َوَرُٟمق٬مَِؽ، ٫َمََم َصٻمَّ ٍد ٣َم ُُمَټمَّ

ٍد، ٫َمََم َٔمڅمَر٫ْمڈَم ٣َمَٛم إِْٔمرَ   "اِهٿمَؿ آِل ُُمَټمَّ
(5)

. 

َْٟمَّم٤مِريِّ  ْٕ َإَٔمڅمڀَمڅم َرُٟمقُل " :وًمٗمٔمف -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب ُمًٕمقد ا

ـُ ِّم ََمْٻمِِس َٟمٶْمدِ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهللِ  ـِ  َوڀَمْح ٌَڅمَدَة، ْٔم ـُ  َٔمٱِمٜمُ  ٬َمفُ  ٩َمٹَمڅمَل  ٣ُم  ْٔم

َ ٣َمٻَمٿْمَؽ َيڅم َرُٟمقَل اهللِ، ٩َمٺَمٿْمَػ ڀُمٲَم٤م  ٣َمٻَمٿْمَؽ؟  :َٟمٶْمدٍ  َأَٰمَرڀَمڅم اهللُ َٕمٶَمڅم٦َم َأْن ڀُمٲَم٤م 

ٺَمڈَم رٟمقل اهلل :٪َمڅمَل  ًَ ځَم٬ْمُف ُٖمؿَّ ٪مڅمل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٩َم ًْ ُف مَلْ َي َ٘متَّك ََتٽَمَّٿْمٽمَڅم َأڀمَّ

ٍد َو٣َمَٛم آِل  ٪ُمق٬ُمقا ا٬مٻمپُمؿَّ َصؾ  ٣َمَٛم : »-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-رٟمقل اهلل ُُمَټمَّ

ٍد ٫َمََم  ٍد َو٣َمَٛم آِل ُُمَټمَّ ٿْمڈَم ٣َمَٛم آِل إِْٔمَراِهٿمَؿ َؤَمڅمِرْك ٣َمَٛم ُُمَټمَّ ٍد، ٫َمََم َصٻمَّ ُُمَټمَّ

اَلُم ٫َمََم ٪َمْد  ًَّ ٿمٌد، َوا٬م
َؽ َْحٿِمٌد ََمِ َٔمڅمَر٫ْمڈَم ٣َمَٛم آِل إِْٔمَراِهٿمَؿ ِّم ا٬ْمٶَمڅمٚم٥ََِم، إڀِمَّ

 "ش٣َمٻمټِْمُتؿْ 
(0)

. 

                                                           

 .(434), واإلمام مسلم يف صحيحو (0036)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(4465)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
 .(432)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (0)
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َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ، ٪َمْد ٣َمٻمټِْمٽمَڅم : »-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمجره وضم٤مء قمـ يمٕم٥م 

ُؿ ٣َمٻَمٿْمَؽ، ٩َمٺَمٿْمَػ ڀُمٲَم٤م  ٣َمٻَمٿْمَؽ؟ ٪َمڅمَل  ٻم  ًَ ؿَّ َصؾ  ٣َمَٛم ا٬مٻمپم :٩َمٹُمق٬ُمقا " :٫َمٿْمَػ ڀُم

َؽ َْحٿِمٌد  ٿْمڈَم ٣َمَٛم آِل إِْٔمَراِهٿمَؿ، إڀِمَّ ٍد، ٫َمََم َصٻمَّ ٍد، َو٣َمَٛم آِل ُُمَټمَّ ٿمٌد،  ُُمَټمَّ  ؿَّ ا٬مٻمپمََمِ

ٍد، ٫َمََم َٔمڅمَر٫ْمڈَم ٣َمَٛم آِل إِْٔمَراِهٿمَؿ، إڀِمََّؽ َْحٿِمٌد  ٍد، َو٣َمَٛم آِل ُُمَټمَّ َٔمڅمِرْك ٣َمَٛم ُُمَټمَّ

ٿمٌد    ., ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشََمِ

قمز -اًمّمالة ُمـ اهلل  ش:-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ا٬مٲمالة ٣مٛم ا٬مٽمٌل»٪مق٬مف: 

  .اًمثٜم٤مء قمغم قمٌده ذم اعمأل إقمغم -وضمؾ 

ـَ ﴿ :-قمز وضمؾ -اهللىم٤مل  َڅم ا٬مَِّذي ٺَمَتُف ُيٲَمٻمُّقَن ٣َمَٛم ا٬مٽمٌَِّل  َيڅم َأُّيُّ
ـَف َوَٰماَلئِ إِنَّ ا٬مٻمَّ

ٻمٿِمًَم  ًْ ټُمقا َٕم   [.٪٩:آطمزاب] ﴾آَٰمٽمُقا َصٻمُّقا ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻم 

: -ريض اهلل قمٜمف-يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة  وا٬مٲمالة ٰمـ اٚمالئٺمڇم ا٬مد٣مڅمء:

ُه ا٬مَِّذي ُيٲَم٤م  ٩مٿِمِف، َواٚماََلئِٺَمڇُم ُٕمٲَم٤م  ٣مَ » ؿَّ َصؾ  ا٬مٻمپمَٛم َأَ٘مِد٫ُمْؿ َٰمڅم َداَم ِّم ُٰمٲَمالَّ

  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش٣َمٻَمٿْمفِ 

 .واًمّمالة ُمـ اعم١مُمٜملم اًمدقم٤مء أيًْم٤م

ؿْ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  ـٌ هَلُ   [.٥٤٧ :اًمتقسم٦م] ﴾َوَصؾ  ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ إِنَّ َصاَلَٕمَؽ َٟمٺَم

وهل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوُمـ رمح٦م اهلل أن ذع ًمٜم٤م اًمّمالة قمغم 

  .ُمـ أؾم٤ٌمب اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء
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صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة 

ا: »-وؾمٚمؿ څم ٣َم٧ْمً ـْ َصٛمَّ ٣َم٤َمَّ َصاَلًة َصٛمَّ اهلل ٣َمٻَمٿْمِف ِِبَ  شَٰم
(1)

  .أظمرضمف ُمًٚمؿ 

صغم  -اًمٜمٌلوُيقز ًمف إذا أراد أن يدقمق ذم اًمًجقد أن ي٠ميت سم٤مًمّمالة قمغم 

وُيقز أن ي٠ميت هب٤م ذم اًمتِمٝمد إوؾمط يمام ضم٤مء ذم سمٕمض -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  .ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-رواي٤مت طمدي٨م قم٤ميِم٦م

أن ومٞمف اؾمتح٤ٌمب  ّم اإلرواء: -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م  -وذ٫مر ا٬مٱمٿمخ ا٬ٕمٌڅمين 

 .ذم اًمتِمٝمد إوؾمط-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلاًمّمالة قمغم 

 -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٌٞمد  طمدي٨م ومْم٤مًم٦ما٬مد٬مٿمؾ و»٪مق٬مف:  

  :"شإذا صٛم أ٘مد٫مؿ»: ىم٤مل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

أي اًمّمالة اعمٗمروو٦م وهمػمه٤م وإذا أراد أن يدقمق ومٚمٞمٌدأ سمتحٛمٞمد رسمف 

ا٬مٻمپمؿ إين أٟمځم٬مؽ ٔمځمڀمؽ أڀمڈم اهلل : »ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أي سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمف يم٘مقًمف

ا٬مذي مل يٻمد ومل يق٬مد ومل يٺمـ ٬مف ٫مٸمڂًما ا٬مذي ٓ ا٬مف إٓ أڀمڈم إ٘مد ا٬مٲمټمد 

  .إمم همػم ذًمؽ شأ٘مد

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلوهذا ُمـ أؾم٤ٌمب اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء وعم٤م ؾمٛمع 

ـِ قمغم اهلل ومل يّمِؾ قمغم -وؾمٚمؿ صغم اهلل -رؾمقل اهللأطمدهؿ يدقمق ومل يث

  ش.٣مجؾ هذا: »ىم٤مل-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

                                                           

 ما.رضي اهلل عنه, من حديث عبد اهلل بن عمرو (054)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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سملم يدي اعمٓمٚمقب سم٠مؾماميف وصٗم٤مشمف ومٞمجٕمؾ  -قمز وضمؾ -اهللواًمثٜم٤مء قمغم 

ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم إذا أردت اًمرمح٦م ومتقؾمؾ سم٤مًمرمح٦م وإذا أردت اًمرزق ومتقؾمؾ 

وأيمٛمٚمٝم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلسمّمٗم٦م اًمرزق وهٙمذا صمؿ يّمكم قمغم 

  .اًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اًمتل شم٘مدُم٧م ذم إطم٤مدي٨م

إن شمٞمن أن يدقمق سم٤مًمث٤مسم٧م قمـ  ٖمؿ يد٣مقا ويتخٜم ٰمـ ا٬مد٣مڅمء ٰمڅم ٠مڅمء: 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلومٝمق إومْمؾ ٕن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل

واهلل يڅم رٟمقل اهلل : »سمٕم٨م سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ وإن دقم٤م سمٖمػمه٤م ضم٤مز, ىم٤مل-وؾمٚمؿ

ٓ أ٘مًـ دڀمدڀمتؽ وٓ دڀمدڀمڇم ٰمٶمڅمذ و٬مٺمٽمل أ٪مقل ا٬مٻمپمؿ إين أٟمڅم٬مؽ اجلٽمڇم وأ٣مقذ 

 شٔمؽ ٰمـ ا٬مٽمڅمر ٪مڅمل ٘مقهلڅم ڀمدڀمدن
(1)

 .أظمرضمف أسمق داود 

ومال ُيقز أن  شٰمڅم مل يد٣مق ٔمڃمٖمؿ وٓ ٪مٴمٿمٶمڇم ر٘مؿ» ويد٣مق ٔمَم ٠مڅمء:✍ 

 .أو ارزىمٜمل طمِمٞمِم٦مً  ااًمٚمٝمؿ اؾم٘مٜمل مخرً  :ي٘مقل

 .سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين وهق ؾمٚمٞمامنش: رواه أٔمقداود»٪مق٬مف: 

وهق خمرج ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمٚمِمٞمخ ش: وهق ٘مديډم صحٿمح»٪مق٬مف:  

 .-رمحف اهلل-ُم٘مٌؾ 

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (465)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن.  :, وقال فيو(1431)
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أي ش: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-وٰمـ أ٘مًـ صٿمغ ا٬مٲمالة ٣مٛم ا٬مٽمٌل»٪مق٬مف: 

 .أن هٜم٤مك صٞمغ يمثػمة إٓ أن أطمًٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت وُمـ ًمٚمتٌٕمٞمض

وهق  ش:-ريض اهلل ٣مٽمف-ٰمڅم ٗمڅمء ّم ٘مديډم أب ٰمًٶمقد ا٬مٌدري »٪مق٬مف:  

 .ٕٟمف ؾمٙمـ سمدر ٓ أٟمف ىم٤مشمؾ ذم سمدر ٤مسمـ قمٛمرو اًمٌدري ؾمٛمل سمدريً  قم٘م٦ٌم

: أٰمرڀمڅم اهلل أن -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٪مڅمل ٬مٻمٽمٌل ٔمـ ٟمٶمد  أن ٔمٱمٜم»٪مق٬مف: 

وهذا دًمٞمؾ قمغم أهنؿ ىمد قمرومقا اًمًالم يمام ذم ش: ڀمٲم٤م ٣مٻمٿمؽ يڅم رٟمقل اهلل

ي٤م رؾمقل ىمد قمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمًٚمؿ قمٚمٞمؽ ومٙمٞمػ ٟمّمكم »سمٕمض اًمرواي٤مت, 

 .ومٞمجٛمع ذم اًمتِمٝمد سملم اًمًالم واًمّمالة شقمٚمٞمؽ

ومٞمف أن اًمٕم٤ٌمدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ جم٤مل ش: ٩مٺمٿمػ ڀمٲم٤م ٣مٻمٿمؽ»٪مق٬مف:  

 .اعمٜم٘مقل قمـ اعمٕمّمقم  :سم٤مًمدًمٞمؾ -قمز وضمؾ-هللومٞمٝم٤م إٟمام يتٕمٌد 

وإُمر ًمإلرؿم٤مد, ش: ٪مق٬مقا ا٬مٻمپمؿ صؾ ٣مٛم ُمټمد و٣مٛم آل ُمټمد»٪مق٬مف:  

  .وىمٞمؾ ًمٚمقضمقب ذم هذا اعمقـمـ يمام شم٘مدم

ْ ُيٲَمؾ  ٣مَ : »وطمدي٨م ْرُت ٣ِمٽمَْدُه َومَل
ـْ ُذ٫مِ ٌَِخٿمُؾ َٰم  ش٤َمَّ ا٬ْم

(1)
أظمرضمف أمحد قمـ  

  .-ريض اهلل قمٜمف-قمكم 

                                                           

ج ), والطرباىن ىف " ادلعجم الكبًن "  (1/531), وأمحد  (5/541)أخرجو اإلمام الرتمذى  (1)
 .(2), وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف اإلرواء برقم (1/565/1
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صغم -أي ي٤م هلل صؾ أي اذيمر ٟمٌٞمؽ  ش:٪مق٬مقا ا٬مٻمپمؿ صؾ ٣مٛم ُمټمدٍ : »٪مق٬مف

ذم اعمأل إقمغم وٓ شمٙمت٥م صكم سم٤مًمٞم٤مء ٕن هذا ومٕمؾ أُمر  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

  .جمزوم سمحذف طمرف اًمٕمٚم٦م

وٓ ُيقز أن -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهللوهق  ش:٣مٛم ُمټمدٍ : »٪مق٬مف

صغم اهلل قمٚمٞمف -حٛمدعم ٤مإٓ شمٌٕمً  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-حمٛمديّمغم قمغم همػم 

ا٬مٻمپمؿ صؾ ٣مٛم آل : »وهذا اًمذي قمٚمٞمف مج٤مهػم اًمٕمٚمامء وأُم٤م طمدي٨م -وؾمٚمؿ

  ., ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ومٝمق دقم٤مء هلؿشأب أوْم

ىمٞمؾ هؿ أشم٤ٌمع وىمٞمؾ هؿ ُمـ طمرم اًمّمدىم٦م  ش:و٣مٛم آل ُمټمدٍ : »٪مق٬مف

 .وإصؾ أهنؿ أشم٤ٌمقمف

صغم اهلل  -اًمٜمٌلاؾمتِمٙمؾ ُمـ أن  ش:٫مَم صٻمٿمڈم ٣مٛم آل إٔمراهٿمؿ»٪مق٬مف: 

: أومْمؾ ُمـ إسمراهٞمؿ وأومْمؾ آل إسمراهٞمؿ صمؿ ذم اًمّمالة ي٘مقل-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

صؾ ٣مٛم ُمټمد ٫مَم صٻمٿمڈم : », وشصؾ ٣مٛم ُمټمد ٫مَم صٻمٿمڈم ٣مٛم إٔمراهٿمؿ»

  ش.٣مٛم آل إٔمراهٿمؿ

سمراهٞمؿ وم٤مًمّمالة داظمؾ ذم آل إ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -حمٛمًداسم٠من  :ومٞم٘م٤مل

قمٚمٞمف ُمرشم٤من, ُمرة قمغم إومراد وُمرة قمغم اًمتٌٕمٞم٦م, وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ أىمقال 

  .اًمٕمٚمامء اعم٠ًمًم٦م
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 :(189ص: )٫مَم ّم ٗمالء ا٩ٕمپمڅمم  -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م -ٖمؿ ٪مڅمل 
َْٟمٌَِٞم٤مء  ْٕ اَلة احْل٤َمِصَٚم٦م إِلسْمَراِهٞمؿ ؤًمف َوومِٞمِٝمْؿ ا َوشَمْ٘مِرير َذًمِؽ َأن َُيَْٕمؾ اًمّمه

َٓ حيّمؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-حمٛمدمجَٚم٦م ُم٘مًقُم٦م قمغم  َٓ ري٥م َأٟمف  َوآًمف َو

َْٟمٌَِٞم٤مء -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلٔل  ْٕ ُمثؾ َُم٤م طمّمؾ ٔل إسِْمَراِهٞمؿ َوومِٞمِٝمْؿ ا

َي٤مَدة -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلهَلُؿ َُم٤م َيٚمِٞمؼ هبؿ وَمٞمٌ٘مك ىمًؿ سمؾ حيّمؾ  َواًمزِّ

٦م سمِِف صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ وَمٞمّمػم احْل٤َمِصؾ  َتِح٘مَٝم٤م آًمف خُمَْتّمه ًْ تِل مل َي اعمتقومرة اًمه

ًَمُف ُمـ جَمُْٛمقع َذًمِؽ أقمٔمؿ َوأومْمؾ ُمـ احْل٤َمِصؾ إِلسْمَراِهٞمؿ َوَهَذا اطمًـ ُمـ 

 .يمؾ َُم٤م شم٘مدُمف

د صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ ُهَق ُمـ آل إسِْمَراِهٞمؿ سمؾ  َوأ٘مًـ ِٰمٽمُْف َأن ُيٹَمڅمل: حُمَٛمه

سمـ أيب ـَمْٚمَح٦م قَمـ أيب ـَمْٚمَح٦م قَمـ اسْمـ  ُهَق ظمػم آل إسِْمَراِهٞمؿ, يَماَم روى قَمكمّ 

ٌه٤مس   إِنَّ اهللََّ اْصٴَمٸَمك آَدَم َوڀُمقً٘مڅم َوآَل ﴿ذِم ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم  -ريض اهلل قمٜمٝمام-قَم

 [ ٧٧آل قمٛمَران ] ﴾إِْٔمَراِهٿمَؿ َوآَل ٣ِمټْمَراَن ٣َمَٛم ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ 

ٌَّڅمس  د" :-ريض اهلل ٣مٽمپمَم-٪َمڅمَل أْمـ ٣َم ُمـ آل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-حُمَٛمه

  ."إسِْمَراِهٞمؿ

٦م إسِْمَراِهٞمؿ ذِم  يه َْٟمٌَِٞم٤مء اًمهذيـ هؿ ُمـ ُذرِّ ْٕ ُف إِذا دظمؾ هَمػمه ُمـ ا َوَهَذا َٟمص وَم٢مِٟمه

ومدظمقل َرؾُمقل اهلل صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ أومم وَمٞمٙمقن ىَمْقًمٜم٤َم يَماَم صٚمٞم٧م آًمف 

 ًٓ ٦م إسِْمَراِهٞمؿ قمغم آل إسِْمَراِهٞمؿ ُمتٜم٤مو يه ِٞملم ُمـ ُذرِّ اَلة قَمَٚمْٞمِف وقَمغم ؾَم٤مِير اًمٜمٌه  .ًمٚمّمه
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 صمؿه ىمد أُمرَٟم٤م اهلل َأن ٟمّمكم قَمَٚمْٞمِف وقَمغم آًمف ظُمُّمقص٤م سمِ٘مدر َُم٤م صٚمٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف َُمعَ 

ؾَم٤مِير آل إسِْمَراِهٞمؿ قُمُٛمقُم٤م َوُهَق ومٞمٝمؿ َوحيّمؾ ًٔمف ُمـ َذًمِؽ َُم٤م َيٚمِٞمؼ هبؿ َويٌ٘مك 

٤ٌَمىِمل يُمٚمف ًَمُف صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ  ها .اًْم
أسمق إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ضم٤مءوا سمٕمده وهق أومْمؾ  :-ا٬مًالم-وإٔمراهٿمؿ ٣مٻمٿمف  

  .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلأوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ سمٕمد 

ـَ ﴿ :-قمز وضمؾ -اهللىم٤مل  ـِف َ٘مٽمٿمٸًمڅم َومَل َيُؽ ِٰم ڇًم ٪مڅمڀمًِتڅم ٬مٻِمَّ إِنَّ إِٔمراهٿمَؿ ٫مڅمَن ُأٰمَّ

ڀَمٶُمټِمِف اٗمَتٌڅمهُ   اٚم٧ُِم٫م٥مَ  ِٕ  [.٥٦٥ـ٥٦٤اًمٜمحؾ] ﴾٠مڅم٫مًِرا 

ؾم١مال اًمؼميم٦م وهل ووع اخلػم اإلهلل ذم ش: ؤمڅمرك ٣مٛم ُمټمد»٪مق٬مف:  

  .اًمٌمء

و٣مٛم آل ُمټمد ٫مَم ٔمڅمر٫مڈم ٣مٛم آل إٔمراهٿمؿ ّم ا٬مٶمڅمٚم٥م إڀمؽ ْحٿمد » ٪مق٬مف:

 .ُمـ اجلـ واإلٟمس ٤مأي ًمتٙمـ صالشمؽ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٕم٤معملم مجٞمٕمً ش: َمٿمد

أي ص٤مطم٥م اعمح٤مُمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م, ومٞمحٛمد قمغم أومٕم٤مًمف  ش:إڀمؽ ْحٿمٌد »٪مق٬مف: 

 .وذاشمف وقمغم مجٞمع صٗم٤مشمف

 .أي واؾمع اعمح٤مُمد ش:َمٿمٌد : »٪مق٬مف

 .واحلدي٨م رواه ُمًٚمؿ
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 رايفكس٠ ايجا١ْٝ ٚايجُإْٛ: ايصال٠ ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بعد ايتػٗدد
 

  925 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠
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 [ايزعا٤ قبٌ ايتغًِٝ ثِ ايشنض بعزٙ :ايفكض٠ ايجايج١ ٚايجُإْٛ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمدقم٤مء ىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ صمؿ اًمذيمر سمٕمده ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅم٬مثڇم وا٬مثَمڀمقن:

  .اًمدقم٤مء ىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ صمؿ اًمذيمر سمٕمده -72

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة  صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل  -اهلل قمٜمفريض -قَم

ـْ َأْرَٔمعٍ : »-وؾمٚمؿ ْذ ٔمڅِمهللَِّ ِٰم ِد أِٙمِر ٩َمٻْمٿَمَتٶَمقَّ ـَ ا٬متَّٱَمپمُّ ـْ  :إَِذا ٩َمَرَغ َأَ٘مُد٫ُمْؿ ِٰم ِٰم

ٿم ًِ ـْ َذ  اٚمَْ ـْ ٩مِْتٽمَڇِم اٚمَْْحٿَمڅم َواٚمَََْمِت ،َوِٰم ، َوِٰم ـْ ٣َمَذاِب ا٬ْمٹَمْٝمِ ِح ٣َمَذاِب َٗمپَمٽمََّؿ، َوِٰم

څملِ  ٗمَّ  .(٩٬٬)رواه ُمًٚمؿ رىمؿ  شا٬مدَّ

ـْ ُُمَٕم٤مذِ   ٌٍَؾ  وقَم ـِ ضَم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلَأنه , -ريض اهلل قمٜمف-سْم

َـّ ّم ُدُٔمِر : »َأظَمَذ سمَِٞمِدِه َوىم٤مَل  ٌَُّؽ، ُأوِصٿمَؽ َيڅم ُٰمٶمڅمُذ َٓ َٕمَد٣م َيڅم ُٰمٶَمڅمُذ واهللَِّ إيِن  ُِٕ٘م

ٌَڅمدٕمِؽؿ َأ٣ِمٽم ل ا٬مٻمپم :٫ُمؾ  صالٍة َٕمٹُمقُل  ـِ ٣ِم طمدي٨م  ش٣َمَٛم ِذ٫ْمِرَك َو٠ُمٺْمِرَك، وُ٘مً

  .صحٞمٌح 

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من إدقمٞم٦م اعمنموقم٦م ىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ وسمٕمده, 

وأطمٙم٤مم اًمتًٚمٞمؿ, وهق ريمـ قمٜمد قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ, وسمف خيرج ُمـ اًمّمالة 
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ُمـ دمقيز اخلروج ُمـ اًمّمالة  -اهللرمحف -عم٤م ذه٥م إًمٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م  ٤مظمالومً 

  :سم٠مي ومٕمؾ يم٤من طمتك ىمٞمؾ

 أيـ اًمياط ُمـ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ويرى اخلروج ُمـ اًمّمالة سميـم٦م 

 . شا٬مًالم ٣مٻمٿمٺمؿ ورْحڇم اهلل» وَيرج ٰمـ ا٬مٲمالة ٔمتًٻمٿمټمڇم، ٔمٹمق٬مف:

ـِ َٟمټُمَرةَ  ـْ َٗمڅمٔمِِر ْٔم ٿْمٽمَڅم َٰمَع » ، ٪َمڅمَل:-ريض اهلل ٣مٽمف-٩مٸمل ٰمًٻمؿ: ٣َم ٫ُمٽمَّڅم إَِذا َصٻمَّ

اَلُم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ  ًَّ ڇُم اهللِ ا٬م اَلُم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َوَرْْحَ ًَّ َؿ ٪ُمٻْمٽمَڅم: ا٬م َرُٟمقِل اهللِ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

، ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهللِ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  ٥ٌَْمِ
څمڀمِ ڇُم اهللِ، َوَأ٠َمڅمَر ٔمٿَِمِدِه إ٦َِم اجْلَ : َوَرْْحَ

ََم َيٺْمٸِمل َأَ٘مَد٫ُمْؿ َأْن » څَم َأْذڀَمڅمُب َٙمٿْمٍؾ ٠ُمټْمٍس؟ إڀِمَّ ٣َماَلَم ُٕمقِٰمُئقَن ٔمځَِمْيِديٺُمْؿ ٫َمځَمهنَّ

ـْ ٣َمَٛم َيټِمٿمٽمِِف، َو٠ِمََم٬مِفِ  ُؿ ٣َمَٛم َأِٙمٿمِف َٰم ٻم  ًَ  ش.َيٳَمَع َيَدُه ٣َمَٛم ٩َمِخِذِه ُٖمؿَّ ُي

 .وضم٤مء أيْم٤ًم قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف

أقمٚمٝم٤م اًمٕمٚمامء, ومال يث٧ٌم ُمٜمٝم٤م رء, واهلل  ًٻمٿمټمڇم ا٬مقا٘مدة:وأ٘مڅمديډم ا٬مت

 .أقمٚمؿ

ٖمؿ ٬مٿمتخٜم ٰمـ ا٬مد٣مڅمء » -ريض اهلل قمٜمف-وىمد شم٘مدم ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 

, وهذا ُمٓمٚمؼ ًمٙمـ ىمد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة واسمـ قم٤ٌمس شٰمڅم ٠مڅمء

 .-روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-وقم٤ميِم٦م 
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ـَ »٪مق٬مف:   ـْ َأْرَٔمعٍ إَِذا ٩َمَرَغ َأَ٘مُد٫ُمْؿ ِٰم ْذ ٔمڅِمهللَِّ ِٰم ِد أِٙمِر ٩َمٻْمٿَمَتٶَمقَّ ـْ  :ا٬متَّٱَمپمُّ ِٰم

ٿمِح  ًِ ـْ َذ  اٚمَْ ـْ ٩مِْتٽمَڇِم اٚمَْْحٿَمڅم َواٚمَََْمِت، َوِٰم ، َوِٰم ـْ ٣َمَذاِب ا٬ْمٹَمْٝمِ ٣َمَذاِب َٗمپَمٽمََّؿ، َوِٰم

څملِ  ٗمَّ  شا٬مدَّ
(1)

  .-ريض اهلل قمٜمف-وهذا ًمٗمظ طمدي٨م أيب هريرة  :

 .أي اٟمتٝمك ش:إذا ٩مرغ»٪مق٬مف: 

 .ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء, واجلـ واإلٟمس ُمـ اعمّمٚملم ش:أ٘مد٫مؿ»٪مق٬مف: 

 ش: ٰمـ ا٬متٱمپمد أٙمر»٪مق٬مف:  

 .ظمرج سمف اًمتِمٝمد إوؾمط

  :ًمِمدة ومتٜمتٝم٤م وسماليٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ش:٩مٻمٿمتٶمقذ ٔمڅمهلل ٰمـ أرٔمع»٪مق٬مف:  

  .آؾمتٕم٤مذة ـمٚم٥م اًمٕمقذ ُمـ اعمرهقب ش:يٹمقل أ٣مقذ ٔمڅمهلل»

  .ـمٚم٥م اًمٕمقن واًمٚمقذ شمٙمقن ًمٚمٛمٓمٚمقبيمام إن آؾمتٕم٤مٟم٦م 

 ٘متك ٪مڅمل ٔمٶمٳمپمؿ: 

 وُمـ أقمقذ سمف مم٤م أطم٤مذره ٓ ُيؼم  ي٤م ُمـ أًمـقذ سمف ومٞمٛمــــ٤م أؤُمـــــٚمف 

 وٓ هيٞمْمـقن قمٔمـام أٟم٧م ضم٤مسمره اًمٜم٤مس قمٔمٛمــ٤م أٟمـ٧م يمـــــ٤مؾمـره 

 .وُيقز اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م عم٤م ي٠ميت ش:٩مٻمٿمتٶمقذ ٔمڅمهلل ٰمـ أرٔمع»٪مق٬مف: 

 .وسمدأ سمف ًمِمدشمف وٕهن٤م اخلزي اًمٕمٔمٞمؿش: ٰمـ ٣مذاب ٗمپمٽمؿ»٪مق٬مف: 

                                                           

 .(255)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٕن اًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة, وأهقاًمف قمٔمٞمٛم٦م ش: وٰمـ ٣مذاب ا٬مٹمٝم»٪مق٬مف: 

 .يمام شم٘مدم

ومتـ اًمٌدع واحلزسمٞم٤مت وومتـ اًمدٟمٞم٤م ش: وٰمـ ٩متٽمڇم اٚمحٿمڅم واٚمَمت»٪مق٬مف: 

 .ويدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمٗمتٜم٦م قمٜمد اعمقت وهق اخلقف ُمـ اًمزيغ ذم طم٤مل اعمقت

ًمِمدة ومتٜمتف ذم آظمر اًمزُمـ, وىمد ش: وٰمـ ذ ٩متٽمڇم اٚمًٿمح ا٬مدٗمڅمل» ٬مف:٪مق 

 .شم٘مدم رء ُمـ ذًمؽ

ويم٤من ـم٤مؤوس إذا صغم وًمده ومل ي٠مِت هبذا اًمدقم٤مء ي٠مُمره سم٢مقم٤مدة اًمّمالة 

 .يم٠مٟمف يذه٥م إمم اًمقضمقب أو أٟمف يريد سمف اًمت٠مدي٥م

صغم  -اًمٜمٌلأٟمف ؾم٠مل  -ريض اهلل قمٜمف-ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب سمٙمر  وٰمـ إد٣مٿمڇم:

٪مؾ ا٬مٻمپمؿ إين : »أن يٕمٚمٛمف دقم٤مء يدقمق سمف ذم صالشمف ىم٤مل-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

٢مٻمټمڈم ڀمٸمز ٢مٻمَم ٫مثٜما وٓ يٷمٸمر ا٬مذڀمقب إٓ أڀمڈم ٩مڅم٨مٸمر ٓم ٰمٷمٸمرة ٰمـ 

 ش٣مٽمدي وارْحٽمل إڀمؽ أڀمڈم ا٬مٷمٸمقر ا٬مر٘مٿمؿ
(1)

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

: يم٤من ي٘مقل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ قمكم  

وا٬متًٻمٿمؿ ا٬مٻمپمؿ ا٨مٸمر ٓم ٰمڅم ٪مدٰمڈم وٰمڅم أٙمرت وٰمڅم هرت وٰمڅم ٔم٥م اجلٻمقس »

 شأ٣مٻمٽمڈم أڀمڈم اٚمٹمدم وأڀمڈم اٚمڂمٙمر ٓ إ٬مف إٓ أڀمڈم
(5)

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وًمؽ أن  

 .شمدقمق سمٖمػم ذًمؽ سمام حتت٤مج ُمـ إدقمٞم٦م

                                                           

 .(5432), واإلمام مسلم يف صحيحو (4054)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(441)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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صغم اهلل  -اًمٜمٌلهق أسمق قمٌداًمرمحـ سمٕمثف ش: ٔمـ ٗمٌؾ ٣مـ ٰمٶمڅمذ» ٪مق٬مف: 

إمم اًمٞمٛمـ ذم اًمدقمقة إمم اهلل وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ, ُم٤مت -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .-ريض اهلل قمٜمف-سم٤مًمٓم٤مقمقن 

وهذا عمزيد اقمتٜم٤مء ش: أٙمذ ٔمٿمده-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -أن ا٬مٽمٌل» ٪مق٬مف: 

 .وشمٜمٌٞمف

  .ومٞمف اعمٜم٤مداة سم٤مٓؾمؿ طمتك يٜمتٌف اًمٓم٤مًم٥مش: ٪مڅمل يڅم ٰمٶمڅمذ»٪مق٬مف: 

  .ف حيٌفومٞمف إظم٤ٌمر ُمـ أطمٌف أٟمش: واهلل إين ٕ٘مٌؽ»٪مق٬مف: 

ـْ َأَٟمسٍ  وّم ٰمًٽمد أْحد: َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ،  :َأنَّ َرُٗماًل ٪َمڅمَل »: -ريض اهلل قمٜمف-قَم

َٕمُف؟ ٪َمڅمَل  :إيِن  ُأِ٘مچمُّ ٩ُماَلڀًمڅم ِّم اهللَِّ ٪َمڅمَل  ُه ٩َمٻَمٹِمٿَمُف، ٩َمٹَمڅمَل  :َٓ ٪َمڅمَل  :٩َمځَمْٙمَٝمْ إيِن   :٩َمځَمْٙمِٝمْ

ٌَُّؽ ِّم اهللَِّ َٗمؾَّ َو٣َمزَّ َيڅم ٩ُماَلُن، ٩َمٹَمڅمَل ٬َمفُ  ٌََّؽ  :ُأِ٘م ٌَْتٽمِل ٬َمفُ  اهللَأَ٘م ٌَ  شا٬مَِّذي َأْ٘م
(1)

. 

واًمقصٞم٦م إظمذ هب٤م ُمتٕملم وُمٜمٝم٤م اًمقاضم٥م ش: أوصٿمؽ يڅم ٰمٶمڅمذ»٪مق٬مف: 

  ش.ٓ ٕمد٣مـ ّم دٔمر ٫مؾ صالة: »وُمٜمٝم٤م اعمًتح٥م

  :اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمراد سمف

  .اًمدسمر يٙمقن ظم٤مرج اًمّمالة ٔمٶمٳمپمؿ:٩مٹمڅمل 

  .اًمدسمر يٙمقن داظمؾ اًمّمالة و٪مڅمل ٔمٶمٳمپمؿ:

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (2152)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 ىذا حديث صحيح. :, وقال فيو(24)
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طمٞم٨م ىم٤مل سمٛمٕمٜمك  -رمحف اهلل-سمـ قمثٞمٛملم  وٟمص ذم ذًمؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ

  :يمالُمف

إن يم٤من اًمذيمر ُمـ إدقمٞم٦م وم٢من اًمدسمر داظمؾ اًمّمالة, وإن يم٤من ُمـ اًمذيمر 

  .اًمّمالةاعمجرد ُمـ اًمتٙمٌػم واًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد وٟمحق ذًمؽ ومٞمٙمقن ظم٤مرج 

اًمٕمقن قمغم  -قمز وضمؾ -اهللأي شمٓمٚم٥م ُمـ ش: ٕمٹمقل ا٬مٻمپمؿ أ٣مٽمل»٪مق٬مف: 

  .-قمز وضمؾ -اهللواًمذيمر هق ـم٤مقم٦م  شذيمرك»

اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم واحلًٌٚم٦م واحلقىمٚمف  واٚمراد ٔمف هٽمڅم:

  .وُم٤م ذم سم٤مهب٤م

  .ًمف ايم٤من اهلل ذايمرً  -قمز وضمؾ-هلل اويمٚمام يم٤من اإلٟم٤ًمن ذايمرً 

  ﴾.٩َمڅمْذ٫ُمُرويِن َأْذ٫ُمْر٫ُمؿْ ﴿ :-قمز وضمؾ -اهللىم٤مل 

  ش.إن ذ٫مرين ّم ڀمٸمًف ذ٫مرٕمف ّم ڀمٸمز: »وذم احلدي٨م اًم٘مدد

ـِف َأ٫ْمَٝمُ ﴿ :-شمٕم٤ممموىم٤مل    ﴾.َو٬َمِذ٫ْمُر ا٬مٻمَّ

وا ﴿ :وؿمٙمر اهلل قمغم ٟمٕمٛمف اًمٙمثػمة, ىم٤مل شمٕم٤ممم ش:و٠مٺمرك»٪مق٬مف:  َوإِْن َٕمٶُمدُّ

ٲُمقَهڅم َٓ َُتْ   [.٥٬ :اًمٜمحؾ] ﴾ڀمٶِْمټَمڇَم اهللَِّ 

  .ويمٚمام زاد اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمِمٙمر زاد اهلل ذم اًمٕمٓم٤مء

َزيَدڀمَّٺُمؿ َو٬َمئِـ ٫َمٸَمرُٕمؿ إِنَّ ٣َمذاب ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل َٕ ٬َمئِـ ٠َمٺَمرُٕمؿ 

  [.٫:اسمراهٞمؿ] ﴾٬َمٱَمديٌد 
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ٌَڅمِدَي  ﴿ :واًمِم٤ميمرون ىمٚمٞمؾ ىم٤مل اهلل ـْ ٣ِم ا٣ْمټَمٻُمقا آَل َداُووَد ٠ُمٺْمًرا َو٪َمٻمٿِمٌؾ ٰم 

ٺمُ    [.٥٧:ؾم٠ٌم] ﴾قرُ ا٬مٱمَّ

  .يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م واًم٘مٞم٤مم واًمّمدىم٦م ٩مڅم٬مٱمٺمر يٺمقن ٔمڅم٬مٶمټمؾ:✍

  .يم٤مًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمثٜم٤مء ويٺمقن ٔمڅم٬مٹمقل:

  .يم٤مًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٌجٞمؾ واإلضمالل وهمػم ذًمؽ ويٺمقن ٔمڅم٣ٓمتٹمڅمد:

يم٤من يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ طمتك شمتٗمٓمر ىمدُم٤مه -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلو

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ قم٤ميِم٦م شأ٩مال أ٫مقن ٣مًٌدا ٠مٺمقرا: »وىمٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ, وم٘م٤مل

 .ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 -ريض اهلل قمٜمف-ومٞم١مضمر, ومٕمـ صٝمٞم٥م  -قمز وضمؾ -اهللواعمًٚمؿ يِمٙمر 

ًٌڅم ٰٕمر اٚمڂمٰمـ إن أٰمره ٫مٻمف :»-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل  ٣مج

٠مٺمر ٩مٺمڅمن ٙمًٜما ٬مف وإن ٬مف ٙمٜم وٓ يٺمقن ذ٬مؽ إٓ ٬مٻمټمڂمٰمـ إن أصڅمٔمتف هاء 

 شأصڅمٔمتف ضاء صٝم ٩مٺمڅمن ٙمًٜما ٬مف
(1)

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ

أي ارزىمٜمل وأقمٜمل قمغم أن أقمٌدك قمغم أطمًـ  ش:و٘مًـ ٣مٌڅمدٕمؽ»٪مق٬مف: 

  .احل٤مٓت وأيمٛمؾ اهلٞمئ٤مت

  .ٓ يٙمقن إٓ سم٤مضمتامع اإلظمالص واعمت٤مسمٕم٦م و٘مًـ ا٬مٶمٌڅمدة:

ٺُمْؿ ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ـُ ٣َمټَماًل ٬مٿَِمٌْٻُمَق٫ُمْؿ َأيُّ ًَ   [.٦:اعمٚمؽ] ﴾َأْ٘م

                                                           

 .(5666)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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 .أظمٚمّمف وأصقسمف ٪مٿمؾ:

  .ٓ يٙمقن إٓ هلل واْلڅم٬مص:

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ًمرؾمقل اهللشمٙمقن  واٚمتڅمٔمٶمڇم:

قمز  -اهللأن اًمٕم٤ٌمدة ٓ شم٘مٌؾ إٓ إذا يم٤مٟم٧م قمغم وضمٍف طمًـ, وإٓ وم٢من  و٩مٿمف:

َٓ ِدَٰمڅمُؤَهڅم ﴿ :ي٘مقل -وضمؾ قُٰمپَمڅم َو ـَف ُْلُ َو٬َمـٺمِـ َيٽمَڅم٬مُُف ا٬متَّٹْمَقى ٬َمـ َيٽمَڅمَل ا٬مٻمَّ

  [.٧٫:احل٩م] ﴾ِٰمٽمٺُمؿْ 

 .-قمز وضمؾ -اهللوم٤معم٠ًمًم٦م قم٤ميدٌة إمم اإلطم٤ًمن سملم اًمٕمٌد وسملم 

  .-رمحف اهلل-واحلدي٨م خمرٌج ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمٚمِمٞمخ ُم٘مٌؾ  

إذا أ٘مچم أ٘مد٫مؿ أن َيتپمد : »سمٚمٗمظ -ريض اهلل قمٜمف-وضم٤مء قمـ أيب هريرة 

ش٣مٛم ذ٫مرك و٠مٺمرك و٘مًـ ٣مٌڅمدٕمؽّم ا٬مد٣مڅمء ٩مٻمٿمٹمؾ ا٬مٻمپمؿ أ٣مٽمل 
(1)

 . 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ُمًٕمقد  و ضم٤مء قمـ

شا٬مٻمپمؿ أ٣مٽمل ٣مٛم ذ٫مرك و٠مٺمرك و٘مًـ ٣مٌڅمدٕمؽ: »يم٤من ي٘مقل ذم دقم٤ميف
(5)

 

 .أظمرضمف أمحد, وهذا يدل قمغم ُمٜمزًمتف

                                                           

, وىو يف الصحيحة لإلمام (550/  6)يف " احللية " , وعنو أبو نعيم (566/  5)أخرجو اإلمام أمحد  (1)
 .(544)األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم 

وىذا احلديث ال نعلمو يروى عن عبد اهلل هبذا  :, وقال فيو(5342)أخرجو اإلمام البزار يف مسنده برقم  (5)

ىذا  :, وقال فيو(534)اللفظ إال هبذا اإلسناد, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
 حديث حسن.  



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠
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صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلهبذا ٟمٙمقن ىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ وصػ صٗم٦م صالة  

خمتٍما يًتٗمٞمد ُمٜمف اعمٌتدئ وٓ يًتٖمٜمل قمـ آـمالع قمٚمٞمف  ٤موصٗمً -وؾمٚمؿ

 .اعمٜمتٝمل

  :َٚٔ األسناص ربض ايصال٠

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمه  :-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمجرة  ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م يمٕم٥م قَم

َـّ : »اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ىَم٤مَل  ٻُمپُم
َٓ ََيٿِمچُم ٪َمڅمئِ ٌَڅمٌت  َـّ  -ُٰمٶَمٹم  ُدُٔمَر ٫ُمؾ   -َأْو ٩َمڅم٣ِمٻُمپُم

ټِمٿمَدًة، َوَأْرَٔمٌع  ٌٿِمَحڇًم، َوَٖماَلٌث َوَٖماَلُٖمقَن ََتْ ًْ َصاَلٍة َٰمٺْمُتقَٔمڇٍم، َٖماَلٌث َوَٖماَلُٖمقَن َٕم

شَوَٖماَلُٖمقَن َٕمٺْمٌَِٜمةً 
(1)

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ 

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ َأيِب ُهَرْيَرةَ  : , قَم

ـْ » َ َٰم ٌََّح اهللَ ِّم ُدُٔمِر ٫ُمؾ  َصاَلٍة َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، َوَْحَِد اهللَ َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، َو٫َمٝمَّ َٟم

ٶُمقَن، َو٪َمڅمَل  ًْ
ٶَمڇٌم َوٕمِ ًْ

َّٓ اهللُ َوْ٘مَدُه  :ََتڅَمَم اٚمْڅِمَئڇمِ  :اهللَ َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، ٩َمْتٻمَِؽ ٕمِ َٓ إ٬َِمَف إِ

ٍء ٪َمِديٌر ٨ُمٸِمَرْت َٙمٴَمڅمَيڅمُه  ټْمُد َوُهَق ٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ يَؽ ٬َمُف، ٬َمُف اٚمُْٻْمُؽ َو٬َمُف اْْلَ َٓ َذِ

ٌَْحِر  ش"َوإِْن ٫َمڅمڀَمڈْم ِٰمْثَؾ َزَٔمِد ا٬ْم
(5)

. 

 صغم اهلل قمٚمٞمف-َرؾُمقَل اهللهِ ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م اعمٖمػمة 

اَلةَ -وؾمٚمؿ يَؽ ٬َمُف، ٬مَُف اٚمُْٻْمُؽ : »َيُ٘مقُل إَِذا ىَم٣َم اًمّمه َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوْ٘مَدُه  َٓ إ٬َِمَف إِ

                                                           

 .(263)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(264)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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 رايفكس٠ ايجايج١ ٚايجُإْٛ: ايدعا٤ قبٌ ايتطًِٝ ثِ ايرنس بعدٙد
 

  935 
 

  

َٓ ُٰمٶْمٴمَِل ٚمَِڅم  َٓ َٰمڅمڀمَِع ٚمَِڅم َأ٣ْمٴَمٿْمڈَم، َو ٍء ٪َمِديٌر، ا٬مٻمپُمؿَّ  ټْمُد َوُهَق ٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ َو٬َمُف اْْلَ

د  ٰمِ  َٓ َيٽمٸَْمُع َذا اجْلَ دُّ َٰمٽمَٶْمڈَم، َو  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)شٽمَْؽ اجْلَ

ذِم ُدسُمِر يُمؾِّ  :أٟمف يم٤من َيُ٘مقُل  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اًمزسمػم  وطمدي٨م قمٌد اهلل

ُؿ  ٚمِّ ًَ ټْمُد َوُهَق »َصاَلٍة طِملَم ُي يَؽ ٬َمُف، ٬مَُف اٚمُْٻْمُؽ َو٬َمُف اْْلَ َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوْ٘مَدُه  َٓ إ٬َِمَف إِ

 َٓ ٍء ٪َمِديٌر،  َّٓ ٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ ٌُُد إِ َٓ ڀَمٶْم َّٓ اهللُ، َو َٓ إ٬َِمَف إِ َّٓ ٔمڅِمهللِ،  َة إِ َٓ ٪ُمقَّ َ٘مْقَل َو

ـَ  ي َّٓ اهلُل ُِمْٻمٲِِم٥َم ٬َمُف ا٬مد  َٓ إ٬َِمَف إِ  ، ـُ ًَ څمُه، ٬َمُف ا٬مٽم ٶْمټَمڇُم َو٬َمُف ا٬ْمٸَمٳْمُؾ، َو٬َمُف ا٬مثَّٽمَڅمُء اْْلَ إِيَّ

َـّ ٫َمڅمَن َرُٟم : »َوىَم٤مَل  شَو٬َمْق ٫َمِرَه ا٬ْمٺَمڅم٩مُِرونَ  ُؾ ِِبِ ٻم  َؿ ُُّيَ قُل اهلِل َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

شُدُٔمَر ٫ُمؾ  َصاَلةٍ 
(5)

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ 

ا : »قمٜمد أمحد -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٛمرو  وقمـ قمٌداهلل ٌ ُح اهللََّ ٣َم٧ْمً ًَ ُٕم

ا ِّم ُدُٔمِر ٫ُمؾ  َصاَلٍة  ُ اهللََّ ٣َم٧ْمً ا َوُٕمٺَمٝم  ټَمُد اهللََّ ٣َم٧ْمً قنَ َوََتْ ًُ  ٩َمَذ٬مَِؽ ِٰمڅمَئڇٌم َومَخْ

څمِن َوَأ٬ْمٌػ َومَخُْس ِٰمڅمَئڇٍم ِّم اٚمْٿِمَزانِ  ًَ ,شٔمڅِم٬مٻم 
(0)

وؾمٞم٠ميت احلدي٨م سمٓمقًمف ذم اًمٗم٘مرة  

 .اًمت٤مًمٞم٦م

  .ىمراءة آي٦م اًمٙمرد دسمر اًمّمالة طمديثٝم٤م وٕمٞمػ :تٓبٝ٘

                                                           

 .(260), واإلمام مسلم يف صحيحو (544)صحيحو أخرجو اإلمام البخاري يف  (1)
 .(264)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو   (5)
, واحلديث إسناده حسن, شعبة مسع من عطاء قبل االختالط. (3613)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (0)

 من طريق شعبة, هبذا اإلسناد. أفاده احملقق. (2332)وأخرجو أبو داود 
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: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ أٟمس 

ـْ ٪َمَرَأ » َّٓ َأْن َٰم ٽمَّڇِم إِ ـْ ُدُٙمقِل اجْلَ ْ َيټْمٽمَٶْمُف ِٰم آَيڇَم ا٬ْمٺُمْرِد  ُدُٔمَر ٫ُمؾ  َصاَلٍة َٰمٺْمُتقَٔمڇٍم مَل

شَيټُمقَت 
(1)

سمـ محػم, وُم٤م ضم٤مء ًمف ُمـ اًمِمقاهد  , ذيمره اًمذهٌل ذم ُمٜم٤ميمػم حمٛمد

  .ٓ يرشم٘مل هب٤م إمم احلًـ, واهلل أقمٚمؿ

ومٞمام  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم -اًمٜمٌلويمذًمؽ مل شمث٧ٌم ىمراءة اعمٕمقذات قمـ 

 .فمٝمر زم, واهلل أقمٚمؿ

          

  

                                                           

رضي اهلل , من حديث أيب أمامة (155)نسائي رمحو اهلل يف "عمل اليوم والليلة" ص أخرجو اإلمام ال  (1)
. وىو يف الصحيحة لإلمام األلباين (445), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم عنو

 .(645)رمحو اهلل تعاىل برقم 
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 [َٔ أسناص ايّٓٛ ٚاالعتٝكاظ :ايفكض٠ ايضابع١ ٚايجُإْٛ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .ُمـ أذيم٤مر اًمٜمقم وآؾمتٞم٘م٤مظا٬مٸمٹمرة ا٬مرأمٶمڇم وا٬مثَمڀمقن: 

  ٰمـ أذ٫مڅمر ا٬مٽمقم وآٟمتٿمٹمڅمظ: -73

ـْ طُمَذْيَٗم٦َم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلليَم٤مَن  :ىَم٤مَل  -قمٜمفريض اهلل -قَم

ـْ َُمٜم٤َمُِمِف شؿَّ َأُٰمقُت َوَأْ٘مٿَمڅما٬مٻمپمٔمڅِمْٟمټِمَؽ : »إَِذا َأَراَد َأْن َيٜم٤َمَم ىَم٤مَل  , َوإَِذا اؾْمَتْٞمَ٘مَظ ُِم

  .رواه اًمٌخ٤مري شاَْلټْمُد هلِلَِّ ا٬مَِّذي َأْ٘مٿَمڅمڀَمڅم َٔمٶْمَد َٰمڅم َأَٰمڅمَٕمٽمَڅم َوإ٬َِمٿْمِف ا٬مٽمُّٱُمقرُ : »ىَم٤مَل 

  :الشرح

ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمتتٛم٦م ومقايد اًمٙمت٤مب, وذًمؽ سمذيمر سمٕمض ُم٤م 

 .حيت٤مج إًمٞمف اعمًٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م واًمٕمٛمري٦م

ُمـ ًمٚمتٌٕمٞمض وإٓ وم٢من أذيم٤مر اًمٜمقم يمثػمه يٕمٚمٛمف  ش:ٰمـ أذ٫مڅمر ا٬مٽمقم»٪مق٬مف: 

ُمـ رضمع إمم يمت٥م إذيم٤مر يمٙمت٤مب إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي وقمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م 

ٓسمـ اًمًٜمل وقمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٜم٤ًميل واًمدقم٤مء ًمٚمٓمؼماين وُم٤م ضم٤مء ذم 

 .اًمّمحٞمحلم ذم يمت٤مب اًمدقمقات وإذيم٤مر, وهمػممه٤م

قمـ أيب هريرة  ٤مذم اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘مً  ىمراءة آي٦م اًمٙمرد يمام وٰمـ أذ٫مڅمر ا٬مٽمقم: 

َؿ ٔمِِحٸْمِظ َز٫َمڅمِة  » :٪َمڅمَل  -ريض اهلل قمٜمف- ٻَمٽمِل َرُٟمقُل اهللَِّ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ َو٫مَّ
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ـَ ا٬مٴمَّٶَمڅمِم ٩َمځَمَٙمْذُٕمُف، َو٪ُمٻْمڈُم  ُثق ِٰم َْر٩َمٶَمٽمََّؽ  :َرَٰمٳَمڅمَن، ٩َمځَمَٕمڅميِن آٍت ٩َمَجٶَمَؾ حَيْ َٕ َواهللَِّ 

َؿ، ٪َمڅمَل  إيِن  ُُمَْتڅمٌج، َو٣َم٤َمَّ ٣ِمٿَمڅمٌل َوِٓم َ٘مڅمَٗمڇٌم  :إ٦َِم َرُٟمقِل اهللَِّ َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ٌَْحڈُم، ٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌَِّلُّ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  :٠َمِديَدٌة، ٪َمڅمَل  ٿْمڈُم ٣َمٽمُْف، ٩َمځَمْص َيڅم » :٩َمَخٻمَّ

ٌَڅمِرَ٘مڇمَ َأَٔمڅم هُ  َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ، ٠َمٺَمڅم َ٘مڅمَٗمڇًم  :٪ُمٻْمڈُم  :، ٪َمڅمَل شَرْيَرَة، َٰمڅم ٩َمٶَمَؾ َأِٟمُٜمَك ا٬م

ٿْمڈُم َٟمٌٿِمٻَمُف، ٪َمڅمَل  ُتُف، ٩َمَخٻمَّ ، ٩َمَرِْحْ ًٓ ُف ٪َمْد ٫َمَذَٔمَؽ، َوَٟمٿَمٶُمقدُ » :٠َمِديَدًة، َو٣ِمٿَمڅم ، شَأَٰمڅم إڀِمَّ

ُف َٟمٿَمٶُمقُد، ٬مٹَِمْقِل َرُٟمقِل اهللَِّ  ُف َٟمٿَمٶُمقُد، ٩َمٶَمَر٩ْمڈُم َأڀمَّ َؿ إڀِمَّ  َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ـَ ا٬مٴمَّٶَمڅمِم، ٩َمځَمَٙمْذُٕمُف، ٩َمٹُمٻْمڈُم  ُثق ِٰم َْر٩َمٶَمٽمََّؽ إ٦َِم َرُٟمقِل اهللَِّ  :٩َمَرَصْدُٕمُف، ٩َمَجڅمَء حَيْ َٕ

ُتُف، َد٣ْمٽمِل ٩َمڃميِن  ُُمَْتڅمٌج َو٣َم٤َمَّ ٣ِمٿَمڅمٌل، َٓ أَ  :َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ، ٪َمڅمَل  ٣ُمقُد، ٩َمَرِْحْ

ٌَْحڈُم، ٩َمٹَمڅمَل ِٓم َرُٟمقُل اهللَِّ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  ٿْمڈُم َٟمٌٿِمٻَمُف، ٩َمځَمْص َيڅم َأَٔمڅم » :٩َمَخٻمَّ

،  :، ٪ُمٻْمڈُم شُهَرْيَرَة، َٰمڅم ٩َمٶَمَؾ َأِٟمُٜمكَ  ًٓ َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ ٠َمٺَمڅم َ٘مڅمَٗمڇًم ٠َمِديَدًة، َو٣ِمٿَمڅم

ٿْمڈُم  ُتُف، ٩َمَخٻمَّ ُف ٪َمْد ٫َمَذَٔمَؽ َوَٟمٿَمٶُمقدُ » :َٟمٌٿِمٻَمُف، ٪َمڅمَل  ٩َمَرِْحْ ، ٩َمَرَصْدُٕمُف ا٬مثَّڅم٬مَِثڇَم، شَأَٰمڅم إڀِمَّ

ـَ ا٬مٴمَّٶَمڅمِم، ٩َمځَمَٙمْذُٕمُف، ٩َمٹُمٻْمڈُم  ُثق ِٰم َْر٩َمٶَمٽمََّؽ إ٦َِم َرُٟمقِل اهللَِّ، َوَهَذا آِٙمُر  :٩َمَجڅمَء حَيْ َٕ

َؽ َٕمْز٣ُمُؿ َٓ َٕمٶُمقُد، ُٖمؿَّ َٕمٶمُ  اٍت، َأڀمَّ َد٣ْمٽمِل ُأ٣َمٻم ټْمَؽ ٫َمٻمََِمٍت  :قُد ٪َمڅمَل َٖماَلِث َٰمرَّ

څم، ٪ُمٻْمڈُم  اهللَيٽمٸَْمٶُمَؽ   :إَِذا َأَوْيڈَم إ٦َِم ٩مَِرا٠ِمَؽ، ٩َمڅم٪ْمَرْأ آَيڇَم ا٬مٺُمْرِد   :َٰمڅم ُهَق؟ ٪َمڅمَل  :ِِبَ

َّٓ ُهَق اَْللُّ ا٬مٹَمٿمُّقمُ  اهلل} ـْ [144 :ا٬مٌٹمرة] {َٓ إ٬َِمَف إِ َؽ ٬َم تَِؿ أَيڇَم، ٩َمڃمڀِمَّ ، َ٘متَّك َُتْ

ٿْمڈُم َٟمٌٿِمٻَمُف، يَ  ـَ اهللَِّ َ٘مڅم٩مٌِظ، َوَٓ َيٹْمَرَٔمٽمََّؽ ٠َمٿْمٴَمڅمٌن َ٘متَّك ُٕمٲْمٌَِح، ٩َمَخٻمَّ َزاَل ٣َمٻَمٿْمَؽ ِٰم

ٌَْحڈُم ٩َمٹَمڅمَل ِٓم َرُٟمقُل اهللَِّ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  َٰمڅم ٩َمٶَمَؾ َأِٟمُٜمَك » :٩َمځَمْص
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ٌَڅمِرَ٘مڇمَ  ټُمٽمِل ٫َمٻمََِمٍت َيٽمٸَْمٶُمٽمِل َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ، َز٣َمَؿ أَ  :، ٪ُمٻْمڈُم شا٬م ُف ُيٶَمٻم  څم،  اهللڀمَّ ِِبَ

ٿْمڈُم َٟمٌٿِمٻَمُف، ٪َمڅمَل  إَِذا َأَوْيڈَم إ٦َِم ٩مَِرا٠ِمَؽ ٩َمڅم٪ْمَرْأ آَيڇَم  :٪َمڅمَل ِٓم  :، ٪ُمٻْمڈُم شَٰمڅم ِهلَ » :٩َمَخٻمَّ

تَِؿ أَيڇمَ  څم َ٘متَّك َُتْ هِلَ ـْ َأوَّ َّٓ ُهَق اَْللُّ ا٬مٹَمٿمُّقمُ  اهلل} :ا٬مٺُمْرِد  ِٰم  :ا٬مٌٹمرة] {َٓ إ٬َِمَف إِ

ـَ اهللَِّ َ٘مڅم٩مٌِظ، َوَٓ َيٹْمَرَٔمَؽ ٠َمٿْمٴَمڅمٌن َ٘متَّك  :، َو٪َمڅمَل ِٓم [144 ـْ َيَزاَل ٣َمٻَمٿْمَؽ ِٰم ٬َم

ٍء ٣َمَٛم اَْلْٜمِ  -ُٕمٲْمٌَِح   :٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌَِّلُّ َصٛمَّ اهلُل ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّؿَ  -َو٫َمڅمڀُمقا َأْ٘مَرَص َرْ

څم١مِچُم ُٰمٽمُْذ َٖماَلِث ٬َمٿَمڅمٍل َيڅم َأَٔمڅم » ـْ ُُتَ ُف ٪َمْد َصَد٪َمَؽ َوُهَق ٫َمُذوٌب، َٕمٶْمٻَمُؿ َٰم َأَٰمڅم إڀِمَّ

شَذاَك ٠َمٿْمٴَمڅمنٌ » :َٓ، ٪َمڅمَل  :، ٪َمڅمَل شُهَرْيَرةَ 
(1)

.  

ىم٤مل رؾمقل  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ قم٤مزب  وُمـ أذيم٤مر اًمٜمقم طمدي٨م اًمؼماء

ا٬مٻمپُمؿَّ َأْٟمٻَمټْمڈُم  :َأَوْيڈَم إ٦َِم ٩مَِرا٠ِمَؽ ٩َمٹُمْؾ إَِذا : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل

ځْمُت ٢َمپْمِري  ْوڈُم َأْٰمِري إ٬َِمٿْمَؽ، َوَأجْلَ پْمڈُم َوْٗمپِمل إ٬َِمٿْمَؽ، َو٩َمقَّ ڀَمٸْمِز إ٬َِمٿْمَؽ، َوَوٗمَّ

َّٓ إ٬َِمٿْمَؽ، آَٰمٽمْڈُم ٔمٺِمَِتڅمٔمَِؽ  َٓ َٰمٽمَْجڅم إِ َٓ َٰمٻْمَجځَم َو ٌَڇًم إ٬َِمٿْمَؽ،  ٌَڇًم َوَرْه ا٬مَِّذي إ٬َِمٿْمَؽ، َر٨ْم

ـْ ٬َمٿْمٻَمتَِؽ ِٰمڈمَّ َوَأڀْمڈَم ٣َمَٛم ا٬ْمٸِمٴْمَرِة،  َأڀْمَز٬ْمڈَم، َؤمٽِمٌَٿِم َؽ ا٬مَِّذي َأْرَٟمٻْمڈَم، ٩َمڃمِْن ِٰمڈمَّ ِٰم

ا ٌْڈَم َٙمْٜمً ٌَْحڈَم َأَص شَوإِْن َأْص
(5)

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

 :ذم اًمّمحٞمح -ريض اهلل قمٜمف-ُم٤م ضم٤مء قمـ قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م  وٰمٽمپمڅم: 

َ٘مك، ٩َمځَمَٕمڈِم ا٬مٽمٌل" ـَ ا٬مرَّ اَلُم ٠َمٺَمڈْم َٰمڅم َٕمٻْمٹَمك ِّم َيِدَهڅم ِٰم ًَّ  -َأنَّ ٩َمڅم١مټَِمڇَم ٣َمٻَمٿْمپِمََم ا٬م

ٱَمڇَم، ٩َمٻَمَمَّ َٗمڅمَء -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ
ځَم٬ُمُف َٙمڅمِدًٰمڅم ٩َمٻَمْؿ جَتِْدُه، ٩َمَذ٫َمَرْت َذ٬مَِؽ ٬مٶَِمڅمئِ ًْ َٕم

                                                           

 .(5011)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

 .(541), واإلمام مسلم يف صحيحو (544)خاري يف صحيحو أخرجو اإلمام الب (5)
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ْٕمُف، ٪َمڅمَل  ٌْڈُم َأ٪ُمقُم، ٩َمٹَمڅمَل  :َأْٙمَٝمَ  شَٰمٺَمڅمڀَمِؽ : »٩َمَجڅمَءڀَمڅم َو٪َمْد َأَٙمْذڀَمڅم َٰمٳَمڅمِٗمٶَمٽمَڅم، ٩َمَذَه

َأَٓ َأُد٬مُّٺُمََم ٣َمَٛم َٰمڅم : »٩َمَجٻَمَس َٔمٿْمٽمَٽمَڅم َ٘متَّك َوَٗمْدُت َٔمْرَد ٪َمَدَٰمٿْمِف ٣َمَٛم َصْدِري، ٩َمٹَمڅمَل 

ـْ َٙمڅمِدٍم؟ إَِذا َأَوْيُتََم إ٦َِم ٩مَِرا٠ِم  ا ُهَق َٙمْٜمٌ ٬َمٺُمََم ِٰم َ ٺُمََم، َأْو َأَٙمْذَُتڅَم َٰمٳَمڅمِٗمٶَمٺُمََم، ٩َمٺَمٝم 

ٌ َحڅم َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، َواْْحََدا َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، ٩َمپَمَذا َٙمْٜمٌ ٬َمٺُمََم  َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، َوَٟم

ـْ َٙمڅمِدمٍ  (1) شِٰم
. 

-وٟمٻمؿصٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -َأنَّ ا٬مٽمٌل: »ريض اهلل قمٜمٝم٤مطمدي٨م قَم٤مِيَِم٦َم  وٰمٽمپمڅم: 

ٿْمِف، ُٖمؿَّ ڀَمٸَمډَم ٩مٿِمپِمََم ٩َمٹَمَرَأ ٩مٿِمپِمََم   ٪ُمْؾ ُهقَ  :٫َمڅمَن إَِذا َأَوى إ٦َِم ٩مَِرا٠ِمِف ٫ُمؾَّ ٬َمٿْمٻَمڇٍم َْجََع ٫َمٸمَّ

ُح ِِبََِم َٰمڅم  اهلل ًَ َأَ٘مٌد َو٪ُمْؾ َأ٣ُمقُذ ٔمَِرب  ا٬مٸَمٻَمِؼ َو٪ُمْؾ َأ٣ُمقُذ ٔمَِرب  ا٬مٽمَّڅمِس، ُٖمؿَّ َيټْم

 ٌْ ِدِه، َي ًَ ـْ َٗم ِدِه َيٸْمٶَمُؾ اْٟمَتٴَمڅمَع ِٰم ًَ ـْ َٗم ٌََؾ ِٰم َدُأ ِِبََِم ٣َمَٛم َرْأِٟمِف َوَوْٗمپِمِف َوَٰمڅم َأ٪ْم

اٍت  " َذ٬مَِؽ َٖماَلَث َٰمرَّ
(5)

. 

ٌِْد اهللهِ  ـْ قَم ـِ قَمْٛمٍرو وقَم ـْ -امريض اهلل قمٜمٝم-سْم صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل, قَم

ُف ىَم٤مَل -وؾمٚمؿ َّٓ َدَٙمَؾ »: َأٟمه ٻمٌِؿ إِ ًْ َٓ حُيَڅم٩مُِظ ٣َمٻَمٿْمپِمََم َرُٗمٌؾ ُٰم َتڅمِن  َٙمٲْمٻَمَتڅمِن َأْو َٙمٻمَّ

 ُ ا َوُٕمٺَمٝم  ټَمُد اهللََّ ٣َم٧ْمً ا َوََتْ ٌ ُح اهللََّ ٣َم٧ْمً ًَ ـْ َيٶْمټَمُؾ ِِبََِم ٪َمٻمٿِمٌؾ ُٕم ٌٜم َوَٰم
ًِ څم َي ٽمَّڇَم ُُهَ اجْلَ

ا ِّم ُدُٔمِر ٫ُمؾ  َصاَلٍة ٩َمَذ٬مَِؽ  څمِن َوَأ٬ْمٌػ َومَخُْس ِٰمڅمَئڇٍم اهللََّ ٣َم٧ْمً ًَ قَن ٔمڅِم٬مٻم  ًُ ِٰمڅمَئڇٌم َومَخْ

ُ َأْرَٔمٶًمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم  ټَمُد َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم َوُٕمٺَمٝم  ٌ ُح َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم َوََتْ ًَ ٿِمَزاِن َوُٕم
ِّم اٚمْ

َـّ َأْرَٔمٌع َوَٖماَلُٖمقَن إَِذا َأَٙمَذ َٰمٳْمَجٶَمُف  ُتپُم َٓ َيْدِري َأيَّ څمِن ٣َمٴَمڅمٌء  ًَ ٩َمَذ٬مَِؽ ِٰمڅمَئڇٌم ٔمڅِم٬مٻم 

                                                           

 .(5454), واإلمام مسلم يف صحيحو (0432)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(2314)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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ٺُمْؿ َيٶْمټَمُؾ ِّم ا٬ْمٿَمْقِم َأ٬ْمٸَم٥ْمِ َومَخَْس ِٰمڅمَئڇِم َٟمٿم َئڇٍم ٪َمڅم٬ُمقا َيڅم َرُٟمقَل  َوَأ٬ْمٌػ ِّم اٚمْٿِمَزاِن ٩َمځَميُّ

ٿْمٴَمڅمُن إَِذا ٩َمرَ  ـْ َيٶْمټَمُؾ ِِبََِم ٪َمٻمٿِمٌؾ ٪َمڅمَل َيځْمِت َأَ٘مَد٫ُمْؿ ا٬مٱمَّ ٌٜم َوَٰم
ًِ څم َي َغ اهللَِّ ٫َمٿْمَػ ُُهَ

څم ٩َمڃمَِذا اْوٴَمَجَع َيځْمٕمٿِمِف  َٓ َيٹُمقهُلَ ُرُه َ٘مڅمَٗمڇَم ٫َمَذا َو٫َمَذا ٩َمٿَمٹُمقُم َو ـْ َصاَلٕمِِف ٩َمٿُمَذ٫م  ِٰم

څم ٩َمٻَمٹَمْد َرَأْيڈُم َرُٟمقَل اهللَِّ  ٌَْؾ َأْن َيٹُمقهَلَ ُٰمُف ٪َم ٿْمٴَمڅمُن ٩َمٿُمٽمَق  -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-ا٬مٱمَّ

َـّ ِّم َيِدهِ    .أظمرضمف أمحد وىمد شم٘مدم شَيٶْمٹِمُدُه

  .ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ وٰمـ أذ٫مڅمر آٟمتٿمٹمڅمظ:

ُمـ أٟمف يم٤من يٜمٔمر إمم اًمًامء -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلُم٤م ومٕمٚمف  :وُمٜمٝم٤م

ََمَواِت : »صمؿ ي٘مرأ اًمٕمنم أي٤مت ُمـ أواظمر ؾمقرة آل قمٛمران ًَّ إِنَّ ِّم َٙمٻْمِؼ ا٬م

ٿْمِؾ َوا٬مٽمَّپَمڅمِر  َْرِض َواْٙمتاَِلِف ا٬مٻمَّ ْٕ ٌَڅمِب َوا ٬َْم ْٕ ُوِٓم ا  ٕ َيڅمٍت  شَٔ
(1)

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ 

 .-ريض اهلل قمٜمف-اسمـ قم٤ٌمس 

صٛم -٪مڅمل ٫مڅمن رٟمقل اهلل -ريض اهلل ٣مٽمف-ٔمـ ا٬مٿمَمين  ٣مـ ٘مذيٸمڇم»٪مق٬مف:  

 .أي ىمٌؾ أن يٜم٤مم وشم٠مه٥م ًمٚمٜمقم ش:إذا أراد أن يٽمڅمم-اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ

قمز  -اهللأي قمغم اؾمؿ اهلل وهذا ومٞمف اًمتؼمك سم٤مؾمؿ  ش:ٔمڅمٟمټمؽ ا٬مٻمپمؿ»٪مق٬مف: 

ُف ؾَمِٛمَع  وومٞمف اًمًالُم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من, ومٕمـ ضَم٤مسمِرِ  -وضمؾ ٌِْد اهللِ, َأٟمه ـِ قَم  -اًمٜمٌلسْم

ُٗمُؾ َٔمٿْمَتُف، ٩َمَذ٫َمَر اهللَ ٣ِمٽمَْد ُدُٙمق٬مِِف »: َيُ٘مقُل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إَِذا َدَٙمَؾ ا٬مرَّ

ٿمْ  َٓ ٣َمٱَمڅمَء، َوإَِذا َدَٙمَؾ، ٩َمٻَمْؿ َيْذ٫ُمِر  :ٴَمڅمنُ َو٣ِمٽمَْد ١َمٶَمڅمِٰمِف، ٪َمڅمَل ا٬مٱمَّ َٓ َٰمٌٿِمڈَم ٬َمٺُمْؿ، َو

                                                           

 .(523), واإلمام مسلم يف صحيحو (4236)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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ٿْمٴَمڅمنُ  ْ َيْذ٫ُمِر اهللَ ٣ِمٽمَْد ١َمٶَمڅمِٰمِف،  :اهللَ ٣ِمٽمَْد ُدُٙمق٬مِِف، ٪َمڅمَل ا٬مٱمَّ َأْدَر٫ْمُتُؿ اٚمٌَْٿِمڈَم، َوإَِذا مَل

شَأْدَر٫ْمُتُؿ اٚمٌَْٿِمڈَم َوا٬ْمٶَمٱَمڅمءَ  :٪َمڅمَل 
(1)

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

  .أي اعمقشم٦م اًمّمٖمرى اًمتل هل اًمٜمقم ش:أٰمقت»: ٪مق٬مف

ڀَمٸُمَس ِ٘م٥َم  اهلل﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل و٪مد يراد ِبڅم ا٬مٺمٝمى: ْٕ َيَتَقْمَّ ا

ُؽ ا٬مَّتِل ٪َمڄَم ٣َمٻَمٿْمپَمڅم اٚمَْْقَت َوُيْرِٟمُؾ  ًِ ْ ََتڈُْم ِّم َٰمٽمَڅمِٰمپَمڅم ٩َمٿُمټْم څم َوا٬مَّتِل مَل  َٰمْقِِتَ

ك إِنَّ  ټمًّ ًَ ُْٙمَرى إ٦َِم َأَٗمٍؾ ُٰم ْٕ ُرونَ  ا َيڅمٍت ٬مٹَِمْقٍم َيَتٸَمٺمَّ َٔ  [.٨٦:اًمزُمر] ﴾ِّم َذ٬مَِؽ 

 .أي سمٕمد اًمٜمقم ش:أ٘مٿمڅمڀمڅم: »٪مق٬مف

 -قمز وضمؾ -اهللحيٛمد  ش:وإذا اٟمتٿمٹمظ ٰمـ ٰمٽمڅمٰمف ٪مڅمل: اْلټمد هلل»٪مق٬مف:  

 -قمز وضمؾ -اهللقمغم أٟمف ؾمٚمٛمف ُمـ اعمقشم٦م اًمٙمؼمى وأٟمف أهٚمف ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح و

  .حيٛمد قمغم يمؾ طم٤مل

 .أي يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ش:قروإ٬مٿمف ا٬مٽمٱم»٪مق٬مف: 

  .واحلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري

          

 

 

                                                           

 .(5315)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ اخلاَط١ ٚايجُإْٛ: ايتط١ُٝ ع٢ً ايطعاّد
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 [ايتغ١ُٝ ع٢ً ايطعاّ :ايفكض٠ اخلاَغ١ ٚايجُإْٛ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمتًٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم ا٬مٸمٹمرة اْلڅمٰمًڇم وا٬مثَمڀمقن:

  .اًمتًٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم -٬٩

ـَ َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦مَ  طمدي٨م قُمَٛمرَ  وا٬مد٬مٿمؾ: صغم اهلل  -اًمٜمٌل, َأنه -اهلل قمٜمف ريض-سْم

َّڅم َيٻمٿِمَؽ : »ىَم٤مَل ًمف-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَماَم  شَيڅم ٨ُماَلُم، َٟمؿ  اهللََّ، َو٫ُمْؾ ٔمٿَِمټِمٿمٽمَِؽ، َو٫ُمْؾ ِِم

  ., ُمتٗمؼ قمٚمٞمف"َزاًَم٧ْم شمِْٚمَؽ ـِمْٕمَٛمتِل سَمْٕمدُ 

  :الشرح

  .ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمإلؿم٤مرة إمم آداب اًمٓمٕم٤مم

  :واًمتًٛمٞم٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم ىمد ضم٤مء ومٞمٝم٤م قمدة أطم٤مدي٨م وٰمٽمپمڅم: ا٬متًټمٿمڇم،

اْٗمَتټِمٶُمقا ٣َمَٛم ١َمٶَمڅمِٰمٺُمْؿ، » -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىمقل اًمٜمٌل ٰمٽمپمڅم:

ٌَڅمَرْك ٬َمٺُمْؿ ٩مٿِمفِ  شَواْذ٫ُمُروا اْٟمَؿ اهللَِّ ٣َمٻَمٿْمِف، ُي
(1)

سمـ  أظمرضمف أمحد قمـ وطمٌم 

 .-ريض اهلل قمٜمف-طمرب 

                                                           

, (1042), وابن حبان (0553), وابن ماجو يف سننو (0434)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
, وىو يف الصحيحة لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم (231/  0), وأمحد (130/  5)واحلاكم 

(334) . 
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ڀَمڅم َٰمَع ا٬مٽمٌَِّل  " :ىَم٤مَل  :-ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م طمذيٗم٦م  وٰمٽمپمڅم: ٫ُمٽمَّڅم إَِذا َ٘مَيْ

ٌَْدَأ َرُٟمقُل اهللِ َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمفِ  َؿ ١َمٶَمڅمًٰمڅم مَلْ ڀَمٳَمْع َأْيِدَيٽمَڅم َ٘متَّك َي  َصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمَّ

ًة ١َمٶَمڅمًٰمڅم، ٩َمَجڅم ڀَمڅم َٰمٶَمُف َٰمرَّ څم َ٘مَيْ َؿ ٩َمٿَمٳَمَع َيَدُه، َوإڀِمَّ څَم ُٕمْد٩َمُع، َوَٟمٻمَّ َءْت َٗمڅمِرَيڇٌم ٫َمځَمهنَّ

ٌَڈْم ٬مَِتٳَمَع َيَدَهڅم ِّم ا٬مٴمَّٶَمڅمِم، ٩َمځَمَٙمَذ رٟمقل اهلل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٩َمَذَه

ََم ُيْد٩َمُع ٩َمځَمَٙمَذ ٔمٿَِمِدِه، ٩َمٹمڅمل رٟمقل اهلل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف -ٔمٿَِمِدَهڅم، ُٖمؿَّ َٗمڅمَء َأ٣ْمَراِب  ٫َمځَمڀمَّ

تَ : »-وٟمٻمؿ ًْ ٿْمٴَمڅمَن َي ُف َٗمڅمَء إِنَّ ا٬مٱمَّ َٓ ُيْذ٫َمَر اْٟمُؿ اهللِ ٣َمٻَمٿْمِف، َوإڀِمَّ ِحؾُّ ا٬مٴمَّٶَمڅمَم َأْن 

َتِحؾَّ ٔمِِف  ًْ ٣َْمَراِب  ٬مٿَِم ْٕ َذا ا څم ٩َمځَمَٙمْذُت ٔمٿَِمِدَهڅم، ٩َمَجڅمَء ِِبَ َتِحؾَّ ِِبَ ًْ څمِرَيڇِم ٬مٿَِم
ِذِه اجْلَ ِِبَ

 شِدي َٰمَع َيِدَهڅم٩َمځَمَٙمْذُت ٔمٿَِمِدِه، َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِز ٔمٿَِمِدِه، إِنَّ َيَدُه ِّم يَ 
(1)

أظمرضمف  

 .ُمًٚمؿ

وإٟمام ذيمر اًمٓمٕم٤مم ُمـ سم٤مب اًمتٖمٚمٞم٥م  ويدٙمؾ ٩مٿمف ا٬متًټمٿمڇم ٣مٛم ا٬م٧ماب:

 .وإٓ ومٝمل قمغم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب, وقمٜمد اًمدظمقل واخلروج

ِله َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف  :-ريض اهلل قمٜمف-وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد   ُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌه َأٟمه

ُٗمُؾ َٔمٿْمَتُف، ٩َمَذ٫َمَر اهللَ ٣ِمٽمَْد ُدُٙمق٬مِِف َو٣ِمٽمَْد ١َمٶَمڅمِٰمِف، ٪َمڅمَل إَِذا : »َوؾَمٚمهَؿ َيُ٘مقُل  َدَٙمَؾ ا٬مرَّ

ٿْمٴَمڅمنُ  َٓ ٣َمٱَمڅمَء، َوإَِذا َدَٙمَؾ، ٩َمٻَمْؿ َيْذ٫ُمِر اهللَ ٣ِمٽمَْد ُدُٙمق٬مِِف،  :ا٬مٱمَّ َٓ َٰمٌٿِمڈَم ٬مَٺُمْؿ، َو

ٿْمٴَمڅمنُ  ْ َيْذ٫ُمِر اهللَ ٣ِمٽمَْد ١َمٶَمڅمِٰمِف، ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل ا٬مٱمَّ َأْدَر٫ْمُتُؿ  :َأْدَر٫ْمُتُؿ اٚمٌَْٿِمڈَم، َوإَِذا مَل

 شاٚمٌَْٿِمڈَم َوا٬ْمٶَمٱَمڅمءَ 
(5)

  .أظمرضمف ُمًٚمؿ

                                                           

 .(5314)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 ما.رضي اهلل عنهمن حديث جابر بن عبد اهلل  (5315)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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  ش:ٔمـ أب ٟمٻمټمڇم وا٬مد٬مٿمؾ ٘مديډم ٣مټمر»٪مق٬مف: 

أسمقه , -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلسمـ أيب ؾمٚمٛمف رسمٞم٥م  وهق قمٛمر

  .سمـ قمٌد إؾمد قمٌداهلل

 و٬مف ٪مٲمڇم: شيڅم ٨مالم»٪مڅمل ٬مف: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -أن ا٬مٽمٌل

و٫مڅمڀمڈم يدي ٕمٴمٿمش ّم -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -أ٫مٻمڈم ٰمع ا٬مٽمٌل" :ىم٤مل

 ."ا٬مٲمحٸمڇم

أي ىمؾ سمًؿ اهلل وإن ىم٤مل سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ضم٤مز  ش:ٟمؿ اهلل»٪مق٬مف: 

  .ًمٙمـ إومم أن يٙمتٗمل سمام ورد سمف اًمٜمص

 -اًمٜمٌلأي يمؾ سمٞمدك اًمٞمٛمٜمك خم٤مًمٗم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من, و ش:و٫مؾ ٔمٿمټمٿمٽمؽ»٪مق٬مف: 

َب : »ي٘مقل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إَِذا َأ٫َمَؾ َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٩َمٻْمٿَمځْم٫ُمْؾ ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َوإَِذا َذِ

ُب ٔمِٱِمََم٬مِفِ  ٿْمٴَمڅمَن َيځْم٫ُمُؾ ٔمٱِِمََم٬مِِف، َوَي٧ْمَ ْب ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف ٩َمڃمِنَّ ا٬مٱمَّ ش٩َمٻْمٿَم٧ْمَ
(1)

.  

: ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلَأنه  -اهلل قمٜمف ريض-وقمـ َأيِب ُهَرْيَرَة 

ْب ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َو٬ْمٿَمځْمُٙمْذ ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َو٬ْمٿُمٶْمِط ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، ٩َمڃمِنَّ » ٬مٿَِمځْم٫ُمْؾ َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٔمٿَِمټِمٿمٽمِِف، َو٬ْمٿم٧َْمَ

ُب ٔمٱِِمََم٬مِِف، َوُيٶْمٴمِل ٔمٱِِمََم٬مِِف، َويَ  ٿْمٴَمڅمَن َيځْم٫ُمُؾ ٔمٱِِمََم٬مِِف، َوَي٧ْمَ  شځْمُٙمُذ ٔمٱِِمََم٬مِفِ ا٬مٱمَّ
(5)

. 

َـّ َأَ٘مٌد ِٰمٽمْٺُمْؿ » ":وُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام سمٚمٗمظ َٓ َيځْم٫ُمٻَم

څم ُب ِِبَ ٿْمٴَمڅمَن َيځْم٫ُمُؾ ٔمٱِِمََم٬مِِف، َوَي٧ْمَ څم، ٩َمڃمِنَّ ا٬مٱمَّ َـّ ِِبَ َٔم َٓ َي٧ْمَ , ىَم٤مَل َويَم٤مَن شٔمٱِِمََم٬مِِف، َو

                                                           

 .(5353)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح ابن ماجو.(0533)أخرجو ابن ماجو برقم  (5)
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َٓ َي٠ْمظُمُذ » :َٟم٤مومٌِع َيِزيُد ومِٞمَٝم٤م َٓ ُيْٕمِٓمل هِب٤َمَو َٓ » :, َوذِم ِرَواَي٦ِم َأيِب اًمٓمه٤مِهرِ شهِب٤َم, َو

ـه َأطَمُديُمؿْ   ., وىمد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م"شَي٠ْميُمَٚم

إذا ٕمقوځمٕمؿ أو ٬مًٌتؿ » ٩مڅم٬مٿمټم٥م هلڅم ذٌف ّم ا٬مٻمٌڅمس و٨مٜم ذ٬مؽ: ✍

٫مڅمن يٶمجٌف ا٬متٿمټمـ »: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلويم٤من  ش٩مځمٔمدأوا ٔمځميڅمٰمٽمٺمؿ

 .ريض اهلل قمٜمٝم٤مُمتٗمؼ قمٚمٞمف, قمـ قم٤ميِم٦م  شّم ٫مؾ رء

  :قمـ اؾمتخدام اًمٞمٛملم طم٤مل اًمٌقل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوهنك ☜ 

ٓ يټمًٺمـ أ٘مد٫مؿ ذ٫مره ٔمٿمټمٿمٽمف وهق : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلىم٤مل 

ريض اهلل -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب ىمت٤مدة  شيٌقل وٓ يتټمًح ٰمـ اْلالء ٔمٿمټمٿمٽمف

 .-قمٜمف

 أي ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمذي يٚمٞمؽ ىم٤مًمقا إٓ إذا يم٤من حلاًم  ش:و٫مؾ ِمڅم يٻمٿمؽ: »٪مق٬مف 

وَن ﴿أو وم٤ميمٝم٦م ومٚمف أن خيت٤مر  ُ َّڅم َيَتَخٜمَّ َّڅم َيٱْمَتپُمقنَ  ََو٩َمڅم٫مپَِمڇٍم ِِم ِؿ ١َمْٜمٍ ِم  ًمٙمـ  ﴾وَْلْ

 .يٜمٌٖمل أن ي٠ميمؾ ُمـ اًمِمؼ اًمذي يٚمٞمف

ريض اهلل -ومٞمف أظمذ اًمّمح٤مسم٦م ش:٩مَم زا٬مڈم ٕمٻمؽ ١مٶمټمتل ٔمٶمد»٪مق٬مف:  

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-لاًمٜمٌسمتٕمٚمٞمؿ  -ؿقمٜمٝم

شمٕمٚمٞمؿ اًمّمٖم٤مر ٔداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٜمقم وٟمحق ذًمؽ ُمـ  و٩مٿمف:

 .أداب

 .-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلُمالزُم٦م ُم٤م ضم٤مء قمـ  و٩مٿمف:
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قمٜمد ُمًٚمؿ ىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-حلدي٨م أٟمس  وإذا أ٫مؾ اٚمًٻمؿ ْحد اهلل9 

َى : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌل ٫َْمٻَمڇَم إِنَّ اهللَ ٬َمَٜمْ ْٕ ٌِْد َأْن َيځْم٫ُمَؾ ا ـِ ا٬ْمٶَم ٣َم

َٔمڇَم ٩َمٿَمْحټَمَدُه ٣َمٻَمٿْمفَ  ْ َب ا٬م٧مَّ ش٩َمٿَمْحټَمَدُه ٣َمٻَمٿْمپَمڅم َأْو َي٧ْمَ
(1)

. 

 :وضم٤مءت قمدة أٟمقاع ُمـ احلٛمد 

٨َمف، وٗمٶمؾ ٬مف : »ـ وذم احلدي٨م٥ اْلټمد هللَّ ا٬مذي أ١مٶمَؿ وَٟمٹَمك، وَٟمقَّ

 .أظمرضمف أسمق داود شَِمَْرًٗمڅم

َـّ ٣َمٻَمٿْمٽمَڅم ٩َمپَمَداڀَمڅم : »ـ وذم احلدي٨م٦ َٓ ُيٴْمٶَمُؿ، َٰم ټْمُد هللَِِّ ا٬مَِّذي ُيٴْمٶِمُؿ َو اْْلَ

َٓ ُٰمٺَمڅمِّم  ٍع َو ټْمُد هللَِِّ ٨َمْٜمَ ُٰمَقدَّ ـٍ َأْٔماَلڀَمڅم، اْْلَ ًَ َوَأ١ْمٶَمټَمٽمَڅم َوَأْٟمٹَمڅمڀَمڅم، َو٫ُمؾَّ َٔماَلٍء َ٘م

ټْمُد هللَِِّ ا٬مَّذِ  َتٷْمٽمًك ٣َمٽمُْف، اْْلَ ًْ َٓ ُٰم َٓ َٰمٺْمٸُمقٍر َو ـَ َو ـَ ا٬مٴمَّٶَمڅمِم، َوَٟمٹَمك ِٰم ي َأ١ْمٶَمَؿ ِٰم

َؾ  ـَ ا٬ْمٶَمټَمك، َو٩َمٳمَّ َ ِٰم اَل٬َمڇِم، َؤَمٮمَّ ـَ ا٬مٳمَّ ـَ ا٬ْمٶُمْرِي، َوَهَدى ِٰم ك ِٰم ًَ اِب، َو٫َم َ ا٬م٧مَّ

ټْمُد هلِلَِّ َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥َِمَ  ـْ َٙمٻَمَؼ َٕمٸْمٳِمٿماًل، اْْلَ َّ  ش٣َمَٛم ٫َمثٍِٜم ِِم
(5)

, إمم همػم ذًمؽ ُمـ 

اًم٤ٌمب, وىمد شمٙمٚمٛم٧م قمـ آداب اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ذم ذطمل قمغم إذيم٤مر ذم 

  .قمٛمدة إطمٙم٤مم, واهلل اعمقومؼ

          

                                                           

 .(5404)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)

, (2516), وابن حبان يف صحيحو (031)أخرجو اإلمام النسائي رمحو اهلل يف عمل اليوم والليلة برقم  (5)
ىذا حديث حسن على  :, وقال فيو(1013)وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 

 حسن اإلسناد. :(2163)شرط مسلم. وقال اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف التعليقات احلسان برقم 
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 [أس٣ اجلريإ ٚغريِٖ َٔ املغًُني حضاّ :ايفكض٠ ايغارع١ ٚايجُإْٛ]

 .أذى اجلػمان وهمػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم طمرام ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمدٟمڇم وا٬مثَمڀمقن:

  .أذى اجلػمان وهمػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم طمرام -٪٬

ـِ قَمْٛمٍرو  وا٬مد٬مٿمؾ: صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م اسْم

څمڀمِِف َوَيِدهِ : »ىَم٤مَل -وؾمٚمؿ ًَ
ـْ ٬مِ ٻمټُِمقَن ِٰم ًْ ـْ َٟمٻمَِؿ اٚمُ ٻمُِؿ َٰم ًْ   .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شاٚمُ

  :الشرح

 طمؼ اجل٤مر ووضمقب رومع إذى قمٜمف, ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من

واهلل ٓ يڂمٰمـ واهلل ٓ يڂمٰمـ ٪مڅم٬مقا : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل 

 شٰمـ يڅم رٟمقل اهلل ٪مڅمل ٰمـ ٓ يځمٰمـ ٗمڅمره ٔمقائٹمف
(1)

, أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب 

 ش.ٓ يدٙمؾ اجلٽمڇم: »وذم رواي٦م -ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلىم٤مل ؾمٛمٕم٧م  -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ اسمـ قمٛمر  

ُٖمفُ : »ي٘مقل-وؾمٚمؿ ُف َٟمٿُمَقر  څمِر َ٘متَّك ٢َمٽمَٽمڈُْم َأڀمَّ  شَٰمڅم َزاَل ُيقِصٿمٽمِل ٔمڅِمجْلَ
(5)

أظمرضمف  

  .أمحد

                                                           

 .(43)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
من حديث ابن  (5352), واإلمام مسلم يف صحيحو (3312)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)

, واإلمام مسلم يف صحيحو (3314)ما, وأخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو رضي اهلل عنهعمر 
 .رضي اهلل عنهامن حديث عائشة  (5354)
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څمِر ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل و٘متك و٬مق ٫مڅمن اجلڅمر ٰمـ ٨مٜم اٚمًٻمټم٥م: َواجْلَ

ٽمچُِم  څمِر اجْلُ  ., وٓ دمقز إذي٦م ٓ سم٤مًم٘مقل وٓ سم٤مًمٗمٕمؾ﴾ِذي ا٬ْمٹُمْرَٔمكَٰ َواجْلَ

, ٤مأي طم٘مً  ش:"اٚمًٻمؿ"٪مڅمل: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ -أن ا٬مٽمٌل»٪مق٬مف: 

  .اًمذي يثٜمل قمٚمٞمف سم٤مإلؾمالم ٕٟمف اًمتزُمف وـمٌ٘مف ٤موسم٤مـمٜمً  افم٤مهرً 

  .سم٤مًمِمتؿ واًم٥ًم واًمٚمٕمـ ش:ٰمـ ٟمٻمؿ اٚمًٻمټمقن ٰمـ ٬مًڅمڀمف»٪مق٬مف: 

  .سم٤مًميب واًمنىم٦م واًمٜمٝم٦ٌم وآهمتّم٤مب, واحلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش: ويده»

  .اعمًٚمٛمقن ُمـ ؾمقء اًمٔمـأن يًٚمؿ ويٽمٌٷمل: 

صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف-ومٕمـ أيب هريرة 

ِديډِم : »-وؾمٚمؿ َـّ َأ٫ْمَذُب اْْلَ ، ٩َمڃمِنَّ ا٬مٵمَّ َـّ څم٫ُمْؿ َوا٬مٵمَّ  شإِيَّ
(1)

  .أظمرضمف أمحد 

  :ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ احل٘مقق -قمز وضمؾ -اهللوىمد سملم 

َڅم ﴿ :-قمز وضمؾ -٘م٤مل اهللوم ـ  إِنَّ َيڅم َأُّيُّ ـَ ا٬مٵمَّ ٌُقا ٫َمثًِٜما ٰم 
ـَ آَٰمٽمُقا اْٗمَتٽمِ ا٬مَِّذي

ٶْمٳُمٺُمؿ َٔمٶْمٳًمڅم َأحُيچِمُّ َأَ٘مُد٫ُمْؿ َأن  َٓ َيٷْمَتچم ٔمَّ قا َو ًُ ًَّ َٓ جَتَ ـ  إِْٖمٌؿ َو َٔمٶْمَض ا٬مٵمَّ

٘مِ  اٌب رَّ ـَف َٕمقَّ ـَف إِنَّ ا٬مٻمَّ ٹُمقا ا٬مٻمَّ َؿ َأِٙمٿمِف َٰمٿْمًتڅم ٩َمٺَمِرْهُتټُمقُه َوإمَّ  ﴾ٿمؿٌ َيځْم٫ُمَؾ َْلْ

  [.٥٦:احلجرات]

ىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-وطم٘مقق اعمًٚمٛملم يمثػمة ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ومٕمـ أيب هريرة 

ْؿ : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل  ٘مؼ اٚمًٻمؿ ٣مٛم اٚمًٻمؿ ٟمڈم إذا ٬مٹِمٿمَتف ٩مًٻم 

                                                           

من حديث أيب  (5230), واإلمام مسلم يف صحيحو (2140)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
 .رضي اهلل عنوىريرة 
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ٌْف وإذا اٟمتٽمٲمَحؽ ٩مڅمڀمٲمْح ٬مف وإذا ٣مٴمِس ٩محټِمَد اهلَل  ٣مٻمٿمف وإذا د٣مڅمك ٩مځَمِٗم

ْتُف وإذا ٰمِرَض  ٌٶِْمفُ ٩مٱَمټم   ش٩مٶُمْدُه وإذا ٰمڅمت ٩مڅمٕمَّ
(1)

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ, 

اٚمًٻمُؿ أٙمق اٚمًٻمِؿ، ٓ يٵمٻمټُِمُف وٓ : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وي٘مقل 

 شَيذ٬ُمُف، ٫مؾُّ اٚمًٻمِؿ ٣مَٛم اٚمًٻمِؿ ٘مراٌم، دُٰمُف، وٰمڅم٬ُمُف، َو٣ِمْرُوفُ 
(5)

أظمرضمف  

 .ُمًٚمؿ

ان أو همػمهؿ ُمـ ؾمقاء ُمع اجلػم ٩مڅمٚمًٻمؿ يتټمٿمز ٔمټمٺمڅمرم إٙمالف:✍

 .إرطم٤مم وٟمحق ذًمؽ

          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

"حق  :, بلفظ(5135), واإلمام مسلم يف صحيحو (1543)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)

 . (5135)"ست", أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  :ادلسلم على ادلسلم مخس...", وبلفظ
 .(5253), واإلمام مسلم يف صحيحو (5445)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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إسا أصرت إٔ تزخٌ بٝتا فاعتأسٕ ٚعًِ قبٌ  :ايفكض٠ ايغابع١ ٚايجُإْٛ]  

 [رخٛيو

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

إذا أردت أن شمدظمؾ سمٞمت٤م وم٤مؾمت٠مذن وؾمٚمؿ ىمٌؾ  ا٬مٸمٹمرة ا٬مًڅمٔمٶمڇم وا٬مثَمڀمقن:

 .دظمقًمؽ

 إذا أردت أن شمدظمؾ سمٞمت٤م وم٤مؾمت٠مذن وؾمٚمؿ ىمٌؾ دظمقًمؽ,  -٬٫

ـَ آَٰمٽمُقا ٓ َٕمْدُٙمٻُمقا ُٔمٿُمقًٕمڅم ٨َمْٜمَ ﴿ :-شمٕم٤مممىمقل اهلل وا٬مد٬مٿمؾ:  څم ا٬مَِّذي َ َيڅم َأُّيُّ

ٻم ټُمقا ٣َمَٛم َأْهٻمپَِمڅم ًَ قا َوُٕم ًُ
َتځْمڀمِ ًْ  [.٦٫:اًمٜمقر] ﴾ُٔمٿُمقٕمٺُِمْؿ َ٘متَّك َٕم

ـْ َرضُمٍؾ ُِمـ َأْصَح٤مِب  صغم  -اًمٜمٌلَأنه -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم اهلل -اًمٜمٌلَوقَم

ْٟمتِْئَذاَن، ٩َمٹُمْؾ ٬َمُف ٪ُمْؾ : »ىَم٤مَل خِل٤َمِدُِمفِ -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ِٓ ټْمُف ا  :اْٙمُرْج إ٦َِم َهَذا ٩َمٶَمٻم 

اَلُم ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ، َأَأْدُٙمُؾ  ًَّ  شا٬م
(1)

. 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  : ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-َوقَم

اَلَم َٔمٿْمٽمَٺُمؿْ »... ًَّ   .أظمرضمف ُمًٚمؿ شَأ٩ْمٱُمقا ا٬م

  :الشرح

                                                           

, وىو يف رضي اهلل عنومن حديث رجل من بين عامر  (2144)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
ىذا حديث صحيح على شرط  :, وقال فيو(1464)الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 

 الشيخٌن.
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  .ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمتٕمٚمٞمؿ سمٕمض آداب آؾمتئذان

أن اإلٟم٤ًمن يًت٠مذن ىمٌؾ دظمقل اًمٌٞم٧م أُم٤م سمٞمتف ومٞمدظمؾ سمدون  وٰمٽمپمڅم:

  .اؾمتئذان, إٓ أٟمف يٜمٌٖمل أن يًٚمؿ قمغم أهٚمف

َٓ َٕمْدُٙمٻُمقا ُٔمٿُمقًٕمڅم ٨َمْٜمَ ُٔمٿُمقٕمٺُِمْؿ َيڅم ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ـَ آَٰمٽمُقا  څم ا٬مَِّذي َ َأُّيُّ

ٻم ټُمقا ٣َمَٛم َأْهٻمپَِمڅم ًَ قا َوُٕم ًُ
َتځْمڀمِ ًْ  [.٦٫:اًمٜمقر] ﴾َ٘متَّك َٕم

  وٗمٶمؾ آٟمتئذان ٰمـ أٗمؾ ا٬مٌٮم. 

صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ ؾمٕمد  ومٕمـ ؾمٝمؾ

ْٟم :»-وؾمٚمؿ ِٓ ََم ُٗمٶِمَؾ ا ٌَٮَمِ إڀِمَّ ـْ َأْٗمِؾ ا٬م  شتِْئَذاُن ِٰم
(1)

أظمرضمف اًمٌخ٤مري  

 .وُمًٚمؿ

ٍس ٣ِمٽمَْد  :-ريض اهلل قمٜمف-ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد » وآٟمتئذان ٖمالًٖمڅم:
٫ُمٽمَّڅم ِّم ََمْٻمِ

ـِ  ُأَب   ٠َْمٶَمِريُّ  ُٰمقَٟمك َأُٔمق ٩َمځَمَٕمك ٫َمٶْمچٍم، ْٔم ْٕ ًٌڅم ا َأڀْمٱُمُد٫ُمُؿ  :٩َمٹَمڅمَل  َو٪َمَػ، َ٘متَّك ُٰمٷْمٳَم

: َيٹُمقُل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اهللَ َهْؾ َٟمټِمَع َأَ٘مٌد ِٰمٽمْٺُمْؿ َرُٟمقَل اهللَِّ 

َّٓ ٩َمڅمْرِٗمعْ » ْٟمتِْئَذاُن َٖماَلٌث، ٩َمڃمِْن ُأِذَن ٬َمَؽ، َوإِ ِٓ  :َوَٰمڅم َذاَك؟ ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل ُأَب   شا

ـِ  اْٟمَتځْمَذڀْمڈُم ٣َمَٛم ٣ُمټَمرَ  ٴمَّڅمِب  ْٔم  ٩َمَرَٗمٶْمڈُم، ِٓم  ُيڂْمَذنْ  ٩َمٻَمؿْ  اٍت،َٰمرَّ  َٖماَلَث  َأْٰمسِ  اْْلَ

ټْمڈُم َٖماَلًٖمڅم، ُٖمؿَّ ٩َمَدَٙم  ا٬ْمٿَمْقمَ  ِٗمْئُتفُ  ُٖمؿَّ  ٻمَّ ًَ ُٕمُف، َأين  ِٗمْئڈُم َأْٰمِس ٩َم ٻْمڈُم ٣َمٻَمٿْمِف، ٩َمځَمْٙمَٝمْ

٩ْمڈُم  ـُ ِ٘مٿمٽمَئٍِذ ٣َمَٛم ٠ُمٷْمٍؾ، ٩َمٻَمْق َٰمڅم اْٟمَتځْمَذڀْمڈَم َ٘متَّك  :٪َمڅمَل  .اڀْمٮَمَ ٪َمْد َٟمټِمٶْمٽمَڅمَك َوڀَمْح

                                                           

 .(5123), واإلمام مسلم يف صحيحو (3541)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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 :٪َمڅمَل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-اْٟمَتځْمَذڀْمڈُم ٫َمََم َٟمټِمٶْمڈُم َرُٟمقَل اهللَِّ  :ُيڂْمَذَن ٬َمَؽ ٪َمڅمَل 

ـْ َيٱْمپَمُد ٬َمَؽ ٣َمَٛم َهَذا، ٩َمٹَمڅمَل  َـّ ٢َمپْمَرَك َؤَمٴْمٽمََؽ، َأْو ٬َمَتځمْٕم٥َِمَّ ٔمټَِم ُوِٗمٶَم َٕ ٩َمَقاهللِ، 

ـُ  ُأَبُّ  َّٓ  :٫َمٶْمچٍم  ْٔم َٓ َيٹُمقُم َٰمٶَمَؽ إِ َأْ٘مَدُٖمٽمَڅم ِٟمٽمًّڅم، ٪ُمْؿ، َيڅم َأَٔمڅم َٟمٶِمٿمٍد، ٩َمٹُمټْمڈُم ٩َمَقاهللِ، 

َيٹُمقُل -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٪َمْد َٟمټِمٶْمڈُم َرُٟمقَل اهللَِّ  :َ٘متَّك َإَٔمٿْمڈُم ٣ُمټَمَر، ٩َمٹُمٻْمڈُم 

 شَهَذا
(1)

 .أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

  ش:ويٺمقن ٪مٌؾ دٙمق٬مؽ: »٪مق٬مف

ـَ ﴿ :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم وا٬مد٬مٿمؾ: َڅم ا٬مَِّذي آَٰمٽمُقا ٓ َٕمْدُٙمٻُمقا ُٔمٿُمقًٕمڅم ٨َمْٜمَ ُٔمٿُمقٕمٺُِمْؿ َيڅم َأُّيُّ

ٻم ټُمقا ٣َمَٛم َأْهٻمپَِمڅم ًَ قا َوُٕم ًُ
َتځْمڀمِ ًْ   [.٦٫:اًمٜمقر] ﴾َ٘متَّك َٕم

 .ومٞمف احل٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م شمٕمٚمؿ أدابش: و٣مٻمټمف آٟمتئذان»٪مق٬مف: 

واإلهب٤مم ش: -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-و٣مـ رٗمؾ ٰمـ أصحڅمب ا٬مٽمٌل»٪مق٬مف: 

 .يي وإٟمام يي اإلهب٤مم ذم اًمًٜمد ذم همػم اًمّمح٤مسم٦مذم أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م ٓ 

٪مڅمل ْلڅمدٰمف: اٙمرج إ٦م هذا و٣مٻمټمف -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-أن ا٬مٽمٌل»٪مق٬مف: 

صٛم اهلل ٣مٻمٿمف  -أأ٬مڊُم ٩مٹمڅمل ا٬مٽمٌل: »ٕن اًمرضمؾ يم٤من ي٘مقل ش:آٟمتئذان

, أي آؾمتئذان اًمنمقمل وهق أن يٌدأ شاٙمرج ٩مٶمٻمټمف آٟمتئذان-وٟمٻمؿ

وقمٚمٞمٙمؿ  :أأدظمؾ, وم٢مذا ؾمٛمٕمف ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م ىم٤مل وي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

  .اًمًالم ادظمؾ وشمٗمْمؾ وٟمحق ذًمؽ

                                                           

 .(5120), واإلمام مسلم يف صحيحو (3542)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 .وهذه إسمقاب شمدل قمغم أن اإلؾمالم ديـ ؿم٤مُمؾ يم٤مُمؾ

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلأن  -ريض اهلل قمٜمف-وقمـ أيب هريرة »٪مق٬مف:  

  ش:أ٩مٱمقا ا٬مًالم ٔمٿمٽمٺمؿ : »...ىم٤مل-وؾمٚمؿ

أظمرضمف  -ريض اهلل قمٜمف-هذا ذم آؾمتئذان وهمػمهٮ حلدي٨م أيب هريرة 

أٓ أد٬مٺمؿ ٣مٛم رء إذا : »ىم٤مل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلُمًٚمؿ أن 

 ش٩مٶمٻمتټمقه َتڅمٔمٌتؿ ا٩مٱمقا ا٬مًالم ٔمٿمٽمٺمؿ
(1)

. 

وأيمٛمٚمف اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف, صمؿ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل,  

 .صمؿ اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

 ؟ (ؾمالم) وهؾ َيزئ أن ٕمٹمقل: ☜

ٿمَُّتپُمْؿ َيْقَم َيٻْمٹَمْقڀَمُف ﴿ :-قمز وضمؾ -اهللًم٘مقل  ;رأى سمٕمْمٝمؿ ضمقاز ذًمؽ
ََتِ

  ﴾.َٟماَلمٌ 

ِ٘مٿمؿٍ ﴿ :وىمقًمف بر رَّ ـ رَّ ًٓ ٰم    ﴾.َٟماَلٌم ٪َمْق

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلواًمّمحٞمح, أٟمف ًمق أشمك سم٤مًمًالم اًمث٤مسم٧م قمـ 

  .ومٝمق أيمٛمؾ

                                                           

 .(24)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وأُم٤م ىمقًمف قمٚمٞمؽ اًمًالم وم٘مد أٟمٙمره٤م رؾمقل اهلل 

ٞمه٦ُم اعمَْْقشَمك»
اَلُم حَتِ ًه اَلُم, وَم٢مِنه قَمَٚمْٞمَؽ اًم ًه  شَٓ شَمُ٘مْؾ قَمَٚمْٞمَؽ اًم

(1)
أظمرضمف أسمق داود  

  .-ريض اهلل قمٜمف-سمـ ؾمٚمٞمؿ  قمـ ضم٤مسمر

  :وُمـ آداب اًمًالم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َؿ ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف-قَم ِلِّ َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ـِ اًمٜمٌه : , قَم

ُؿ » ٻم  ًَ ٷِمُٜم ٣َمَٛم ا٬مٺَمٌِِٜم، َواٚمَڅمرُّ ٣َمَٛم ا٬مٹَمڅم٣ِمِد، َوا٬مٹَمٻمٿِمُؾ ٣َمَٛم ا٬مٺَمثِٜمِ ُي  ش.ا٬مٲمَّ

 :(26/ 22)٪مڅمل اْلڅم٩مظ 
ـِ اٚمُْپَمٻمَّچِم: ٪َمڅمَل  ُف ُأُِمَر  ٔمـ َٔمٴمَّڅمٍل ٣َم َٟمه

ِٕ ضَْمِؾ طَمؼِّ اًْمَٙمٌػِِم  ِٕ ِٖمػِم  ِٚمٞمُؿ اًمّمه ًْ شَم

ُٝمْؿ َأقْمَٔمؿُ  َنه طَم٘مه ِٕ ضَْمِؾ طَمؼِّ اًْمَٙمثػِِم  ِٕ ٚمِٞمُؿ اًْمَ٘مٚمِٞمِؾ  ًْ  .سمَِتْقىِمػِمِه َواًمتهَقاُوِع ًَمُف, َوشَم

اظِمِؾ قَمغَم َأْهِؾ اعمَْٜمِْزلِ  ٌَِٝمِف سم٤ِمًمده ٚمِٞمُؿ اعم٤َْمرِّ ًمَِِم ًْ   .َوشَم

 ًْ ضِمُع إمَِم اًمتهَقاُوعَوشَم َ سمُِريُمقسمِِف وَمػَمْ ٥ِم ًمَِئاله َيَتَٙمؼمه
ايمِ   .ٚمِٞمُؿ اًمره

: َو٪َمڅمَل  ٌَْدُأ  ٔمـ ا٬ْمٶَمَرِب  طَم٤مِصُؾ َُم٤م ذِم َهَذا احْلَِدي٨ِم َأنه اعمَْْٗمُْمقَل سمِٜمَْقٍع َُم٤م َي

  .اًْمَٗم٤مِوَؾ 

: ايم٥ِِم وَمأِلَنه ًَمُف  َو٪َمڅمَل اٚمَْڅمِزِريُّ ٤م َأُْمُر اًمره َض اعم٤َْمِر َأُمه ٦ًم قَمغَم اعم٤َْمِر, وَمُٕمقِّ َُمِزيه

ْهق,ِ َأْن ًَمْق طَم٤مَز  ـَ اًمزه ٥ِم ُِم
ايمِ اَلِم, اطْمتَِٞم٤مـًم٤م قَمغَم اًمره ًه ٥ُم سم٤ِمًم

ايمِ ٌَْدَأُه اًمره سم٠َِمْن َي

  .اًْمَٗمِْمٞمَٚمَتلْمِ 

                                                           

 يف صحيح أيب داود , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل(2536)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 رمحو اهلل تعاىل.
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َٓ ؾِمٞمهاَم  ِّ َو ـَ اًمنمه ُع اًْمَ٘م٤مقِمُد ُِمٜمُْف ُِم ٤م اعم٤َْمِر وَمٚماَِم َيَتَقىمه ٤ًٌم وَم٢مَِذا َوَأُمه إَِذا يَم٤مَن َرايِم

ِف ذِم احْل٤َمضَم٤مِت  َنه ذِم اًمتهٍَمُّ
ِٕ ـَ ُِمٜمُْف َذًمَِؽ, َوَأٟمَِس إًَِمْٞمِف, َأْو  اَلِم َأُِم ًه اسْمَتَدَأُه سم٤ِمًم

َنه اًْمَ٘م٤مقِمَد َيُِمؼُّ قَمَٚمْٞمِف ُُمَراقمَ  ِٕ , َأْو 
ِ
سْمتَِداء ِٓ ٦ًم وَم٠ُمُِمَر سم٤ِم ٤مُة اُْمتَِٝم٤مًٟم٤م وَمَّم٤مَر ًمِْٚمَ٘م٤مقِمِد َُمِزيه

٦َم  ٦ِم سمِِخاَلِف اعم٤َْمرِّ وَماَل َُمَِم٘مه ٌََداَءُة قَمٜمُْف ًمِْٚمَٛمَِم٘مه َ٘مَٓم٧ِم اًْم ًَ ـَ َُمَع يَمْثَرهِتِْؿ, وَم ي اعم٤َْمرِّ

  .قَمَٚمْٞمفِ 

ٞمَػ قَمغَم  َنه اجْلَاَمقَم٦َم ًَمِق اسْمَتَدُءوا خَلِ
ِٕ ٤م اًْمَ٘مٚمِٞمُؾ وَمٚمَِٗمِْمٞمَٚم٦ِم اجْلَاَمقَم٦ِم, َأْو  َوَأُمه

ْهُق ومَ    .٤مطْمتِٞمَط ًَمفُ اًْمَقاطِمِد اًمزه

ِـّ  ًِّ َُراقَم٤مِة اًم
ُف عمِ ٚمٍِؿ, َويَم٠َمٟمه ًْ ِٖمػِم قَمغَم اًْمَٙمٌػِِم ذِم َصِحٞمِح ُُم ٚمِٞمُؿ اًمّمه ًْ َومَلْ َيَ٘مْع شَم

َٖمُر اعمَْْٕمٜمَِقيُّ واحلز  ِع, وَمَٚمْق شَمَٕم٤مَرَض اًمّمِّ ْ ُف ُُمْٕمَتؼَمٌ ذِم ُأُُمقٍر يَمثِػَمٍة ذِم اًمنمه وَم٢مِٟمه

َْصَٖمر أقم ْٕ   .ٚمؿ ُمثال ومٌف َٟمَٔمرٌ يَم٠َمن يٙمقن ا

ُم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦ُم  ٤مِهُر يَماَم شُمَ٘مده ُف اًمٔمه َٟمه
ِٕ ِـّ  ًِّ ٤ٌَمُر اًم

ْ َأَر ومِٞمِف َٟمْ٘ماًل َواًمهِذي َئْمَٝمُر اقْمتِ َومَل

  .قمغم اعمَْج٤مز

ِٖمػِم قَمغَم  ٔمـ ُر٠ْمٍد: ٔمـ َد٪ِمٿمؼ ا٬ْمٶِمٿمد ٣َمـ َوڀمٹمؾ ٚمِٞمِؿ اًمّمه ًْ َُْمِر ذِم شَم ْٕ ؾه ا
َأنه حَمِ

ايم٥ُِم, َوإِْن يَم٤مَٟم٤م اًْمَٙمٌػِِم  ظَمُر َُم٤مؿِمًٞم٤م سَمَدَأ اًمره ْٔ ٤ًٌم َوا ٤م َرايِم إَِذا اًْمَتَ٘مَٞم٤م وَم٢مِْن يَم٤مَن َأطَمُدمُهَ

ِٖمػمُ  ٌَلْمِ َأْو َُم٤مؿِمَٞملْمِ سَمَدَأ اًمّمه
  .َرايمِ

ُه: ٤مًمِ  َو٪َمڅمَل اٚمَْڅمِزِريُّ َو٨َمْٜمُ ُض قَمَٚمْٞمَٝم٤م سمُِجْزِيٞمه٤مٍت خُتَ َٓ ُيْٕمؽَمَ ٤ٌَمُت  ُٗمَٝم٤مٮ َهِذِه اعمُْٜم٤َمؾَم

َٓ َُيُقَز َأْن ُيْٕمَدَل قَمٜمَْٝم٤م  ٤ٌَمٍر, طَمتهك 
قْمتِ ِٓ ٦ٌَِم ا ْ شُمٜمَّْم٥ْم َٟمّْم٥َم اًْمِٕمَٚمِؾ اًْمَقاضِم ٤َم مَل هَنه

ِٕ
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ُف مُمَْتثٌِؾ ًمأِْلَُْمِر سم٢ِمفِْمَٝم٤مِر  َٟمه
ِٕ ْ َيْٛمَتٜمِْع  ٥ِم مَل

ايمِ ٚمهَؿ قَمغَم اًمره ًَ طَمتهك ًَمِق اسْمَتَدَأ اعم٤َْمِر وَم

اَلِم, َوإِومْ  ًه ٧ٌََم ذِم احْلَِدي٨ِم َأْومَم, َوُهَق ظَمؼَمٌ سمَِٛمْٕمٜمَك اًم َِم٤مِيِف هَمػْمَ َأنه ُُمَراقَم٤مَة َُم٤م صَم

٤ٌَمِب  ْح
ؾْمتِ ِٓ َُْمِر قَمغَم ؾَمٌِٞمِؾ ا ْٕ   .ا

َْومَم وَمَٚمْق شَمَرَك  ْٕ َتَح٥مِّ اًْمَٙمَراَه٦ُم سَمْؾ َيُٙمقُن ظِماَلَف ا ًْ ـْ شَمْرِك اعْمُ َٓ َيْٚمَزُم ُِم َو

ظَمُر وَم٤مقِماًل اعم٠َْْمُُمقَر  ْٔ َتَح٥مِّ َوا ًْ ظَمُر يَم٤مَن اعم٠َْْمُُمقُر شَم٤مِريًم٤م ًمِْٚمُٛم ْٔ ٌََدَأُه ا  وَم
ِ
سْمتَِداء ِٓ سم٤ِم

َتَح٥مِّ َأْيًْم٤م ًْ ٓه إِْن سَم٤مَدَر وَمَٞمُٙمقُن شَم٤مِريًم٤م ًمِْٚمُٛم ٜمه٦ِم إِ ًُّ   .ًمِٚم

: ايم٥ُِم َأِو اعم٤َْمِر َُم٤م َدله قَمَٚمْٞمفِ  َو٪َمڅمَل اٚمَُْتَقٓم    .اخْلؼََمُ يُمِرهَ  ًَمْق ظَم٤مًَمَػ اًمره

ٌَْدُأ سمُِٙمؾِّ طَم٤ملٍ  :ىَم٤مَل    .َواًْمَقاِرُد َي

ْرَُم٤ميِنُّ 
ٌَْدُأ اًْمَ٘مٚمِٞمَؾ ًَمَٙم٤مَن  :َوىَم٤مَل اًْمٙمِ ِٖمػَم َواًْمَٙمثػَِم َي ٌَْدُأ اًمّمه ًَمْق ضَم٤مَء َأنه اًْمَٙمٌػَِم َي

ـَ اًْمَٙمثػِِم وَم٢مَِذا  ـَ اًْمَٙمٌػِِم, َواًْمَ٘مٚمِٞمَؾ ُِم ِٖمػَم خَي٤َمُف ُِم َنه اًْمَٖم٤مًم٥َِم َأنه اًمّمه
ِٕ ٤ًٌمٮ  ُُمٜم٤َمؾِم

ِٖمػُم  ـَ ُِمٜمُْف اًمّمه ٚمِِٛملَم سَمَدَأ اًْمَٙمٌػُِم َواًْمَٙمثػُِم َأُِم ًْ ـْ ؿَم٠ْمِن اعمُْ ـْ عمَه٤م يَم٤مَن ُِم
َواًْمَ٘مٚمِٞمُؾ, ًَمٙمِ

َٓ َئْمَٝمُر  َم, َوطَمْٞم٨ُم  ـَ سَمْٕمُْمُٝمْؿ سَمْٕمًْم٤م اقْمُتؼِمَ ضَم٤مٟم٥ُِم اًمتهَقاُوِع يَماَم شَمَ٘مده َأْن َي٠ْمَُم

قْماَلُم سم٤ِم  سم٤ِمؾْمتِْحَ٘م٤مىِمِف اًمتهَقاُوَع ًَمُف اقْمُتؼِمَ اإْلِ
َروَملْمِ اَلَُم٦ِم ُرضْمَح٤مُن َأطَمِد اًمٓمه ًه ًم

َْصُؾ  ْٕ قَم٤مُء ًَمُف ُرضُمققًم٤م إمَِم َُم٤م ُهَق ا   .َواًمدُّ

وَمَٚمْق يَم٤مَن اعْمَُِم٤مُة يَمثػًِما َواًْمُ٘مُٕمقُد ىَمٚمِٞماًل شَمَٕم٤مَرَو٤م َوَيُٙمقُن احْلُْٙمُؿ طُمْٙمَؿ اصْمٜمَلْمِ 

َتِٛمُؾ شَمْرضِمٞمُح ضَم٤مٟم٥ِِم اعمَْ  ُاَم سَمَدَأ وَمُٝمَق َأوْمَْمُؾ َوحَيْ مَ شَماَلىَمَٞم٤م َُمًٕم٤م وَم٠َمهيُّ   ها .٤مِر يَماَم شَمَ٘مده
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وأُم٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وٟمحقهؿ ومال يٌتديقن سم٤مًمًالم  

  ."وقمٚمٞمؽ" :وًمٙمـ إن ؾمٚمٛمقا وم٘مؾ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ٚمڅم ٗمڅمء ّم ا٬مٲمحٿمح٥م: -َرؾُمقَل اهللهِ , َأنه -ريض اهلل قمٜمف-قَم

ٌَْدُءوا ا٬ْمٿَمپُمقَد : »ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اَلِم، ٩َمڃمَِذا َٓ َٕم ًَّ َٓ ا٬مٽمَّٲَمڅمَرى ٔمڅِم٬م َو

وُه إ٦َِم َأْوٿَمٹِمفِ   .إمم همػم ذًمؽ ش٬َمٹِمٿمُتْؿ َأَ٘مَدُهْؿ ِّم ١َمِريٍؼ، ٩َمڅمْوٴَمرُّ
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 [عًٝو بايصزم, فإْ٘ ٜٗزٟ إىل اجل١ٓ :ايفكض٠ ايجا١َٓ ٚايجُإْٛ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمدق وم٢مٟمف هيدي إمم اجلٜم٦م ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمٰمٽمڇم وا٬مثَمڀمقن:

  .قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمدق وم٢مٟمف هيدي إمم اجلٜم٦م -٬٬

ُٕمقٍد  وا٬مد٬مٿمؾ: ًْ ـِ َُم صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌلَأنه  -ريض اهلل قمٜمف-طمدي٨م اسْم

،َوإِنَّ ا٬ْمِٝمَّ َُّيِْدي إ٦َِم اجَلٽمَّڇِم، وإِنَّ : »ىَم٤مَل -وؾمٚمؿ ْدَق َُّيِْدي إ٦َِم ا٬ْمِٝم  إِنَّ ا٬مٲمَّ

  .ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمفِ  شِدي إ٦َِم ا٬مٸمُجقِر، َوإِنَّ ا٬مٸمُجقَر َُّيِْدي إ٦َِم ا٬مٽمَّڅمرِ ا٬ْمٺَمِذَب َُّيْ 

  :الشرح

 .ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من ُم٤م ذم ؿمٕمػمة اًمّمدق ُمـ اًمؼميم٦م

 .وُمع همػمه -قمز وضمؾ -اهللواًمّمدق يٙمقن سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ, ويٙمقن ُمع 

أي اًمزُمقا اًمّمدق ٕٟمف ظمٚمٌؼ مجٞمٌؾ ضمٚمٞمٌؾ  ش:٣مٻمٿمٺمؿ ٔمڅم٬مٲمدق»٪مق٬مف: 

  .واًمّمدُق يٙمقن ذم إىمقال وإومٕم٤مل واعمٕمت٘مدات

  ﴾.إن اهلل حيچم ا٬مٲمڅمد٪م٥م﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل 

َق ٔمِِف ُأو٬َمـئَِؽ ُهُؿ ﴿ :وىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ْدِق َوَصدَّ وا٬مَِّذي َٗمڅمَء ٔمڅِم٬مٲم 

 [.٧٧:اًمزُمر] ﴾اٚمُْتَّٹُمقنَ 

  .ٕٟمف ُمـ اًمؼم ش:ٽمڇم٩مڃمن ا٬مٲمدق ُّيدي إ٦م اجل: »٪مق٬مف 
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ِق ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ٌََؾ اٚم٧َْْمِ ٬مَّٿْمَس ا٬ْمِٝمَّ َأن ُٕمَق٬مُّقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ ٪ِم

ٺَمڇِم َوا٬ْمٺمَِتڅمِب َوا٬مٽمٌَّٿِم ٥َم 
ِٙمِر َواٚمَْاَلئِ ْٔ ـَ ٔمڅِمهللَِّ َوا٬ْمٿَمْقِم ا ـْ آَٰم َـّ ا٬ْمِٝمَّ َٰم

َواٚمَْٷْمِرِب َو٬َمَٰٺمِ

ٌ ِف  څمئِٻم٥َِم َوإَٓمك اٚمَْڅمَل ٣َمَٛمَٰ ُ٘م ًَّ ٌٿِمِؾ َوا٬م ًَّ ـَ ا٬م څم٫م٥َِم َوأْم ًَ َذِوي ا٬ْمٹُمْرَٔمكَٰ َوا٬ْمٿَمَتڅمَٰمكَٰ َواٚمَْ

٫َمڅمَة َواٚمُْق٩ُمقَن ٔمٶَِمپْمِدِهْؿ إَِذا ٣َمڅمَهُدوا  اَلَة َوإَٓمك ا٬مزَّ ٪َمڅمِب َوَأ٪َمڅمَم ا٬مٲمَّ َوِّم ا٬مر 

ٌَځْمِس ُأو٬َمَٰئِ  اِء َوِ٘م٥َم ا٬ْم َّ ٌَځْمَٟمڅمِء َوا٬ميَّ ـَ ِّم ا٬ْم څمٔمِِري ـَ َصَد٪ُمقا َوُأو٬َمَٰئَِؽ َوا٬مٲمَّ َؽ ا٬مَِّذي

  [.٥٫٫:اًمٌ٘مرة] ﴾ُهُؿ اٚمُْتَّٹُمقنَ 

قمز  -ىم٤مل اهللأي ـمريؼ وؾمٌٞمؾ اجلٜم٦م  ش:٩مڃمڀمف ُّيدي إ٦م اجلٽمڇم»٪مق٬مف:  

ُؿ ٔمڃِميَمهِنِؿ جَتري ِٰمـ ﴿ :-وضمؾ ـَ آَٰمٽمقا َو٣َمټِمٻُمقا ا٬مٲّمڅمِْلڅمِت َُّيدُّيِؿ َرِبُّ إِنَّ ا٬مَّذي

  [.٭:يقٟمس] ﴾ا٬مٽمَّٶمٿمؿِ ََتتپِِمُؿ إهَنڅمُر ّم َٗمٽمّڅمِت 

وهق قمٌداهلل اسمـ  ش:-ريض اهلل ٣مٽمف-وا٬مد٬مٿمؾ: ٘مديډم أمـ ٰمًٶمقد »٪مق٬مف: 

 .صح٤ميب ضمٚمٞمؾ -ريض اهلل قمٜمف-ُمًٕمقد 

ٟمڅمق ٣مٌداهلل أمـ ٰمًٶمقد أٖمٹمؾ ّم : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلىم٤مل قمٜمف 

  .أظمرضمف أمحد شاٚمٿمزان ٰمـ ٗمٌؾ أ٘مد

 -قمز وضمؾ -اهللأي اًمّمدق ُمع  ش:إن ا٬مٲمدق ُّيدي إ٦م ا٬مٝم»٪مق٬مف: 

إمم اًمؼم ٕٟمف ظمٚمؼ يمريؿ يدقمق إمم  وصدق إىمقال وإومٕم٤مل يٙمقن ؾمٌٞماًل 

  .ُمٙم٤مرم إظمالق
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٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ : »ظمٓمٌف ذم ظمٓم٦ٌم -ريض اهلل قمٜمف-وىمد ضم٤مء قمـ أيب سمٙمر 

، َوإِنَّ ا٬ْمِٝمَّ َُّيِْدي إ٦َِم  ْدَق َُّيِْدي إ٦َِم ا٬ْمِٝم  ْدِق، ٩َمڃمِنَّ ا٬مٲم  ُف ٔمڅِم٬مٲم  ٽمَّڇِم، َوإڀِمَّ  :َيٶْمٽمِل -اجْلَ

ُٗمَؾ  يٹًمڅم -ا٬مرَّ ْدَق، َ٘متَّك ُيٺْمَتچَم ٣ِمٽمَْد اهلِل ِصد  ى ا٬مٲم   ش٬َمٿَمٲْمُدُق َوَيَتَحرَّ
(1)

 

 .أظمرضمف أمحد

ٽمَّڇُم ا٬مَّتِل ُأوِرْٖمُتټُمقَهڅم ٔمََِم ٫ُمٽمُتْؿ َٕمٶْمټَمٻُمقنَ و﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل   ﴾ َٕمٻِْمَؽ اجْلَ

 [.٫٦:اًمزظمرف]

, ومٞمحٛمؾ قمغم أهنؿ مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ شيٶمټمٻمقا ٙمٜما ٪مطمل : »وأُم٤م طمدي٨م

 .اًمٕمٛمؾ, أو مل يٕمٛمٚمقا ُم٤م يثٜمك قمٚمٞمٝمؿ سمف, ُمع قمٛمٚمف سمٌٕمض اخلػم

: ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ش:وإن ا٬مٺمذب ُّيدي إ٦م ا٬مٸمجقر»٪مق٬مف:  

  .أي اضمتٜمٌقا اًمٙمذب شوإي٤ميمؿ واًمٙمذب»

 .أي يقصؾ إمم خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل سمٛمٕمّمٞمتف ش:ُّيدي إ٦م ا٬مٸمجقر»

ْدَق، َ٘متَّك » حديډم ٕمتټمڇم:و٬مٻم  ى ا٬مٲم  ُٗمُؾ َيٲْمُدُق، َوَيَتَحرَّ َوَٰمڅم َيَزاُل ا٬مرَّ

ى ا٬ْمٺَمِذَب، َ٘متَّك  ُٗمُؾ َيٺْمِذُب، َوَيَتَحرَّ يٹًمڅم َوَٰمڅم َيَزاُل ا٬مرَّ ُيٺْمَتچَم ٣ِمٽمَْد اهللَِّ ِصد 

أًمڅم  ش.ُيٺْمَتچَم ٣ِمٽمَْد اهللَِّ ٫َمذَّ

٤م اجلقارح واًم٘مٚم٥م ٕٟمف ُمـ إظمالق اًمٕم٤مُم٦م اًمتل آًمتٝم وذ٫مر ا٬مٲمدق9

  .واًمٚم٤ًمن

                                                           

 .(5334), واإلمام مسلم يف صحيحو (3364)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 رايفكس٠ ايجا١َٓ ٚايجُإْٛ: عًٝو بايصدم, فإْ٘ ٜٗدٟ إىل اجل١ٓد
 

  962 
 

  

  .سم٤مًمتقطمٞمد :واًمّمدق يٙمقن ُمع اهلل

  .سمٕمدم اًمٜمٔمر إمم زوضمف, وسمٕمدم اخلٞم٤مٟم٦م, وإذى ًمف :ويٙمقن ُمع اجل٤مر

  .سمٕمدم اخلٞم٤مٟم٦م ًمف, واًمّمدق ُمٕمف :وُمع اًمنميؽ

 .وذم اًمٌٞمع واًمنماء, وذم إظمذ واًمٕمٓم٤مء وهق يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م ًمٙمؾ ظمػم

ـَ آَٰمٽمُقا إمَّٹُمقا اهللََّ َو٫ُمقڀُمقا َٰمَع } :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللوًمذًمؽ   څم ا٬مَِّذي َ َيڅمَأُّيُّ

څمِد٪ِم٥مَ  څمِد٪ِم٥مَ  اهلل٪َمڅمَل ﴿ :وىم٤مل [٭٥٥ :اًمتقسم٦م] {ا٬مٲمَّ  ﴾َهـَذا َيْقُم َيٽمٸَمُع ا٬مٲمَّ

 ., واهلل أقمٚمؿ[٭٥٥:اعم٤ميدة]

ـِ طِمَزاٍم  وذم طمدي٨م طَمِٙمٞمؿِ  -ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ  :, ىَم٤مَل -قَمٜمْفُ  اهللَريِضَ  -سْم

٪َمڅم، »: -َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ٌَٿم ٶَمڅمِن ٔمڅِمِْلٿَمڅمِر َٰمڅم مَلْ َيَتٸَمرَّ ٪َمڅم  :َأْو ٪َمڅمَل  -ا٬م َ٘متَّك َيَتٸَمرَّ

ٹَمڈْم َٔمَر٫َمڇُم َٔمٿْمٶِمپِمََم  - ََم ِّم َٔمٿْمٶِمپِمََم، َوإِْن ٫َمَتََم َو٫َمَذَٔمڅم ُُمِ  ش٩َمڃمِْن َصَد٪َمڅم َؤَمٿمَّٽمَڅم ُٔمقِرَك هَلُ
(1)

 

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

ٌِْد اهللهِ  ـِ قَمْٛمٍرو  وقمـ قَم صٛم -٪ِمٿمَؾ ٬مِرٟمقل اهلل»: ىَم٤مَل -امريض اهلل قمٜمٝم-سْم

څمِن -اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ ًَ َأيُّ ا٬مٽمَّڅمِس َأ٩ْمٳَمُؾ ٪َمڅمَل ٫ُمؾُّ َِمْټُمقِم ا٬ْمٹَمٻْمچِم َصُدوِق ا٬مٻم 

څمِن ڀَمٶْمِر٩ُمُف ٩َمََم َِمْټُمقُم ا٬ْمٹَمٻْمچِم ٪َمڅمَل  ًَ َٓ إِْٖمَؿ ٩مٿِمِف ٪َمڅم٬ُمقا َصُدوُق ا٬مٻم  ُهَق ا٬متَّٹِملُّ ا٬مٽمَّٹِملُّ 

َد  ًَ َٓ َ٘م َٓ ٨ِمؾَّ َو َٓ َٔمٷْمَل َو  شَو
(5)

 .أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف 

                                                           

 .(1205), واإلمام مسلم يف صحيحو (5346)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
اىل يف صحيح ابن , وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تع(4513)أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو  (5)

 .(645)ماجو, وىو يف الصحيحة 
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ْدَق ١ُمټَمځْمڀمٿِمٽمَڇٌم، : »-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمكم  وذم طمدي٨م احلًـ ا٬مٲم 

ٌَڇمٌ   شَوا٬ْمٺَمِذَب ِري
(1)

 .أظمرضمف اًمؽمُمذي 

 :آَيڇُم اٚمُٽمَڅم٩مِِؼ َٖماَلٌث : »ُمـ اًمٙمذب-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوىمد طمذر 

ـَ َٙمڅمنَ 
ِ َث ٫َمَذَب، َوإَِذا َو٣َمَد َأْٙمٻَمَػ، َوإَِذا اْؤَُت  شإَِذا َ٘مدَّ

(5)
, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب 

 .-ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

 -واهلل اٚمق٩مؼ-

          

  

                                                           

, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5215)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
(035) . 

 .(26), واإلمام مسلم يف صحيحو (00)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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  [عًٝو برب ايٛايزٜٔ :ايفكض٠ ايتاعع١ ٚايجُإْٛ]

 .قمٚمٞمؽ سمؼم اًمقاًمديـ ا٬مٸمٹمرة ا٬متڅمٟمٶمڇم وا٬مثَمڀمقن:

  .قمٚمٞمؽ سمؼم اًمقاًمديـ -٭٬

څمُه ﴿ :سمذًمؽ, وم٘م٤مل -قمز وضمؾ -اهللوم٘مد أُمر  َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ َّٓ َٕمٶْم َؽ َأ َو٪َمڄَم َرٔمُّ

څمڀًمڅم ًَ ـِ إِْ٘م   [.٦٧:اإلهاء] ﴾َؤمڅِم٬ْمَقا٬مَِدْي

  :الشرح

  .ذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من سمٕمض طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد

  .ويدظمؾ ومٞمٝم٤م صٚم٦م إرطم٤ممٮ ٕن اًمقاًمد وإم أقمغم درضم٤مت اًمرطمؿ

ٰمـ ٫مڅمن يڂمٰمـ ٔمڅمهلل وا٬مٿمقم إٙمر : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلوىمد ىم٤مل 

  ش.٩مٻمٿمٲمؾ رْحف

َْرِض ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ْٕ ُدوا ِّم ا ًِ ٿْمُتْؿ إِْن َٕمَق٬مَّٿْمُتْؿ َأْن ُٕمٸْم ًَ ٩َمپَمْؾ ٣َم

ـَ ٬َمٶَمٽمَپُمُؿ  َوُٕمٹَمٴم ٶُمقا َأْرَ٘مڅمَٰمٺُمْؿ  َؽ ا٬مَِّذي
پُمْؿ َوَأ٣ْمټَمك َأْٔمٲَمڅمَرُهؿْ  اهللُأو٬َمئِ  ﴾٩َمځَمَصټمَّ

 [.٦٧, ٦٦ :حمٛمد]

َو٪َمڄَم َرٔمَُّؽ ﴿ :سمحؼ اًمقاًمديـ ذم ُمقاـمـ وم٘م٤مل -قمز وضمؾ -اهللوىمد أُمر 

څمڀًمڅم ًَ ـِ إِْ٘م څمُه َؤمڅِم٬ْمَقا٬مَِدْي َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ َّٓ َٕمٶْم   [.٦٧:اإلهاء] ﴾َأ

ّٓ ُٕم٧ِم٫مقا ٔمِِف ٠َمٿمًئڅم ﴿ :-شمٕم٤ممموىم٤مل  َم َرٔمُّٺُمؿ ٣َمٻَمٿمٺُمؿ َأ ٪ُمؾ َٕمٶمڅم٬َمقا َإٔمُؾ ٰمڅم َ٘مرَّ

ـِ إِ٘مًڅمڀًمڅم   [.٥٩٥:آٟمٕم٤مم] ﴾َؤمڅِم٬مقا٬مَِدي
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ٽمًڅم﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل ًْ څمَن ٔمَِقا٬مَِدْيِف ُ٘م ًَ ڀم ٿْمٽمَڅم اإْلِ   [٬:اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾َوَوصَّ

څمَن ٔمَِقا٬مَِدْيِف ﴿ :-قمز وضمؾ-وىم٤مل ًَ ڀم ٿْمٽمَڅم اإْلِ څمڀًمڅمَوَوصَّ ًَ  ﴾إِْ٘م

  [.٥٩:آطم٘م٤مف]

ـِ ﴿ :-شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-ىم٤مل  ٫ُمقا ٔمِِف ٠َمٿْمًئڅم َؤمڅِم٬ْمَقا٬مَِدْي َٓ ُٕم٧ْمِ ٌُُدوا اهللََّ َو َوا٣ْم

څمڀًمڅم ًَ   [.٪٧:اًمٜم٤ًمء] ﴾إِْ٘م

صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌليمؾ هذا اًمتٙمرار يدل قمغم قمٔمؿ طم٘مٝمام وي٘مقل 

ظ وإن ا٬مقا٬مد أوٟمط أٔمقاب اجلٽمڇم ٩مڃمن ٠مئڈم ٩مڅم٘مٸم: »وؾم٠مًمف رضمؾ-وؾمٚمؿ

 ش٠مئڈم ٩مٳمٿمع
(1)

 .-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف أمحد قمـ أيب اًمدرداء  

ٰمـ : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وأطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مًمؼم إم صمؿ إب, ىم٤مل  

ٖمؿ ٰمـ  :أٰمؽ ٪مڅمل :أٰمؽ ٪مڅمل ٖمؿ ٰمـ ٪مڅمل :أ٘مؼ ا٬مٽمڅمس ٔمحًـ صڅم٘مٌتل ٪مڅمل

 شٖمؿ أدڀمڅمك أدڀمڅمك: »وّم اْلديډم أٙمر شأٔمقك :ٖمؿ ٰمـ ٪مڅمل :أٰمؽ ٪مڅمل :٪مڅمل
(5)

 

 .-ريض اهلل قمٜمف-ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة 

يٙمقن سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام ذم طمٞم٤مهتام, واإلطم٤ًمن إمم  ؤمر ا٬مقا٬مديـ:☜

  .أصح٤مهبام سمٕمد مم٤مهتام

                                                           

 وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي., (1633)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
, واللفظ اآلخر (5245), واإلمام مسلم يف صحيحو (2641)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو   (5)

 .(5245)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو 
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أن يٲمؾ : »عم٤م ؾمئؾ قمـ أسمر اًمؼم ىم٤مل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلىم٤مل 

 شا٬مرٗمؾ أهؾ ود أٔمٿمف
(1)

 .-ريض اهلل قمٜمف-, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر 

اًمدقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر هلام سمٕمد ُمقهتام واًمتّمدق قمٜمٝمام وم٘مد أُمر  ا٬مٝم:وٰمـ 

سمذًمؽ, وُم٤م أُمر اهلل سمف ومٝمق ُمـ حم٤مؾمـ إُمقر, ومت٤مم  -قمز وضمؾ -اهلل

 .اًمنميٕم٦م وُمـ أؾم٤ٌمب اًم٘مرب ُمٜمف

: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل و٣مٹمقق ا٬مقا٬مديـ ٰمـ ا٬مٺمٌڅمئر9

ُٗمِؾ َوا٬مِ » ِر ٠َمْتُؿ ا٬مرَّ
ٌَڅمئِ ـَ ا٬ْمٺَم ُٗمُؾ  :٪َمڅم٬ُمقا شَدْيفِ ِٰم َيڅم َرُٟمقَل اهللِ، َوَهْؾ َيٱْمتُِؿ ا٬مرَّ

فُ : »َوا٬مَِدْيِف؟ ٪َمڅمَل  چمُّ ُأٰمَّ ًُ ُف ٩َمٿَم چمُّ ُأٰمَّ ًُ چمُّ َأَٔمڅمُه، َوَي ًُ ُٗمِؾ ٩َمٿَم چمُّ َأَٔمڅم ا٬مرَّ ًُ  شڀَمٶَمْؿ َي
(5)

 

 .-ريض اهلل قمٜمف-سمـ قمٛمرو  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, قمـ قمٌد اهلل

ًٓ ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللوىمد  َم ٪َمق َم ُأفر َوٓ َٕمٽمپَمرُُهڅم َو٪ُمؾ هَلُ ٩َمال َٕمٹُمؾ هَلُ

ٿمڅمين  ٫َمريًَم  َْحڇِم َو٪ُمؾ َرب  ارَْحپُمَم ٫َمَم َرٔمَّ ـَ ا٬مرَّ ل  ِٰم َم َٗمٽمڅمَح ا٬مذُّ َواٙمٸِمض هَلُ

  [.٦٨ـ٦٧آهاء] ﴾َصٷمًٜما

 .أي أُمر اهلل وذع ش:َو٪َمڄَم َرٔمَُّؽ »٪مق٬مف: 

َّٓ إِ »٪مق٬مف:  ٌُُدوا إِ َّٓ َٕمٶْم څمهُ َأ  .أن شمقطمدوه وشمٗمردوه سمح٘مف ش:يَّ

څمڀًمڅم»٪مق٬مف:  ًَ ـِ إِْ٘م سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام, وـم٤مقمتٝمام سمام ٓ ُمٕمّمٞم٦م  ش:َؤمڅِم٬ْمَقا٬مَِدْي

 .ومٞمف

                                                           

 , ومل خيرجو البخاري رمحو اهلل تعاىل.(5225)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 , واللفظ دلسلم.(63), وأخرجو مسلم (2640)أخرجو البخاري  (5)
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َك ِب َٰمڅم ٬َمٿْمَس ٬َمَؽ ٔمِِف ٣ِمٻْمٌؿ ٩َماَل ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل  َوإِن َٗمڅمَهَداَك ٬مُِت٧ْمِ

 [.٬:اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾ُٕمٴمٶِْمپُمََم 

ََم ا٬مٴمَّڅم٣َمڇُم ِّم اٚمَٶْمُروِف : »-قمٜمفريض اهلل -وذم طمدي٨م قمكم   شإڀِمَّ
(1)

ُمتٗمؼ  

 .قمٚمٞمف, واهلل أقمٚمؿ

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(1543), واإلمام مسلم يف صحيحو (4524)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 [حتضِٜ ايتؾب٘ بايهافضٜٔ :ايفكض٠ ايتغعٕٛ] 

 .حتريؿ اًمتِمٌف سم٤مًمٙم٤مومريـ ا٬مٸمٹمرة ا٬متًٶمقن:

  .اطمذر اًمتِمٌف سم٤مًمٙم٤مومريـ -٤٭

ٌََّف ٔمٹَِمْقٍم ٩َمپُمَق ِٰمٽمْپُمؿْ : »ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوَم٢مِنه  ـْ َٕمٱَم  شَٰم

واحلدي٨م  ,-ريض اهلل قمٜمف-أظمرضمف أمحد وهمػمه, ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

  .طمًـ

  :الشرح

هذه اًمٗم٘مرة ًمٌٞم٤من قمٔمٞمؿ ُمقاوم٘م٦م اعمنميملم,  -طمٗمٔمف اهلل-ذيمر اعمّمٜمػ 

 .ووضمقب خم٤مًمٗمتٝمؿ

 :"ا٬مديټمٹمرا١مٿمڇمإد٬مڇم ا٬مروٿمڇم ّم ٘مٺمؿ "وٰمـ ٫متڅمب: 
صمؿ اقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل أن هذا اًمديـ يم٤من طمريًّم٤م قمغم أن يٙمقن ًمٚمٛمًٚمؿ 

يمٞم٤من ُمًت٘مؾ سمٕمٞمًدا قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙم٤مومريـ اعمٚمحديـ اًمْم٤مًملم, ومتجد أن اهلل ىمد 

أُمر سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ ذم يمثػم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واًمٕم٤مداتٮ ٕن اًمٙم٤مومريـ ذم ضم٤مهٚمٞم٦م 

ٞمٓم٤من, وأقمداء اًمرمح٤من, يمام وضمٝمؾ وسمٕمد قمـ ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ, وأوًمٞم٤مء اًمِم

ٿْمٴَمڅمَن ٫َمڅمَن ﴿ :ىم٤مل اهلل خمؼًما قمـ إسمراهٞمؿ ٿْمٴَمڅمَن إِنَّ ا٬مٱمَّ ٌُِد ا٬مٱمَّ َيڅم َأَٔمڈِم ٓ َٕمٶْم

ـِ ٣َمٲِمٿمًّڅم ْْحَ  [.٨٨:ُمريؿ] ﴾ ٬مٻِمرَّ
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َوٓ ﴿ :وىمد طمذرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ُمِم٤مهبتٝمؿ ذم اًمٗمرىم٦م وهمػمه٤م, وم٘م٤مل

٫م٥َِم  ـَ اٚم٧ُْمِ ـَ  َٕمٺُمقڀُمقا ِٰم ٪ُمقا ِديٽمَپُمْؿ َو٫َمڅمڀُمقا ٠ِمٿَمٶًمڅم ٫ُمؾُّ ِ٘مْزٍب ٔمََِم ِٰم ـَ ٩َمرَّ ا٬مَِّذي

 [.٧٦-٧٥ :اًمروم] ﴾٬َمَدُّْيِْؿ ٩َمِرُ٘مقنَ 

ـْ َٔمٶْمِد َٰمڅم ﴿ :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٪ُمقا َواْٙمَتٻَمٸُمقا ِٰم ـَ َٕمٸَمرَّ َوٓ َٕمٺُمقڀُمقا ٫َمڅم٬مَِّذي

ْؿ ٣َمَذاٌب ٣َمٵمٿِمؿٌ  ٌَٿم ٽمَڅمُت َوُأو٬َمئَِؽ هَلُ  [.٥٤٩:آل قمٛمران] ﴾ َٗمڅمَءُهُؿ ا٬م

ٌٶِْمپَمڅم َوٓ َٕمتٌَِّْع َأْهَقاَء ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـَ إَْٰمِر ٩َمڅمٕمَّ يٶَمڇٍم ِٰم ُٖمؿَّ َٗمٶَمٻْمٽمَڅمَك ٣َمَٛم َذِ

ـَ ٓ َيٶْمٻَمټُمقَن  ـَ اهلِل ٠َمٿْمًئڅم َوإِنَّ ا٬مٵمَّڅمٚم٥َِِم َٔمٶْمٳُمپُمْؿ  ا٬مَِّذي ـْ ُيٷْمٽمُقا ٣َمٽمَْؽ ِٰم ُْؿ ٬َم إهِنَّ

 [.٭٥-٪٥ :اجل٤مصمـٞم٦م] ﴾َأْو٬مٿَِمڅمُء َٔمٶْمٍض َواهلُل َوِٓمُّ اٚمُتَّٹِم٥مَ 

ـَ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ ا٬مٶِمٻْمِؿ َٰمڅم ٬َمَؽ ِٰم ٌَٶْمڈَم َأْهَقاَءُهْؿ َٔمٶْمَد ا٬مَِّذي َٗمڅمَءَك ِٰم ـِ إمَّ
َو٬َمئِ

 [.٥٦٤:اًمٌ٘مرة] ﴾ـْ َوِٓمر َوٓ ڀَمٲِمٜمٍ اهللِ ٰمِ 

 : (2/257)٪مڅمل أمـ ٫مثٜم رْحف اهلل 
ومٞمف هتديد ووقمٞمد ؿمديد ًمألُم٦م قمـ ـمرايؼ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى, سمٕمدُم٤م 

قمٚمٛمقا ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, قمٞم٤مًذا سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ, وم٢من اخلٓم٤مب ًمرؾمقل اهلل 

 ها .َصغَم اهلُل قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهَؿ وأُمتف
ـَ ﴿ :ومم٤م يدل قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٜمٝمل قمـ ُمِم٤مومٝمتٝمؿ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف َڅم ا٬مَِّذي َيڅم َأُّيُّ

ـَ ٣َمَذاٌب َأ٬مٿِمؿٌ   ﴾ آَٰمٽمُقا ٓ َٕمٹُمق٬ُمقا َرا٣ِمٽمَڅم َو٪ُمق٬ُمقا اڀْمٵُمْرڀَمڅم َواْٟمټَمٶُمقا َو٬مٻِْمٺَمڅم٩مِِري

 [.٥٤٨:اًمٌ٘مرة]
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اؾمتٝمزاء ومٙمره اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم أن  يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد شم٘مقًمف و٪مڅمل ٪متڅمدة و٨مٜمه:

اىمتْم٤مء »ي٘مقًمقا ُمثؾ ىمقهلؿ, وُمـ أراد أيمثر ومٕمٚمٞمف سم٘مراءة يمت٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 ش.اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ذم خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اجلحٞمؿ

  :(2/242٪مڅمل أمـ ٫مثٜم رْحف اهلل )

قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦م, هنك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم, أن يتِمٌٝمقا 

  .ذم ُم٘م٤مهلؿ وأومٕم٤مهلؿسم٤مًمٙم٤مومريـ 

ىم٤مل رؾمقل  :سمٕمد ؾمقىمف حلدي٨م اسمـ قمٛمر اًمذي أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل

ٔمٶمثڈم ٔم٥م يدي ا٬مًڅم٣مڇم ٔمڅم٬مًٿمػ ٘متك » :اهلل َصغَم اهللُ قَمِٚمٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ 

يٶمٌد اهلل و٘مده ٓ ذيؽ ٬مف، وٗمٶمؾ رز٪مل َتڈم ٢مؾ رُمل، وٗمٶمٻمڈم ا٬مذ٬مڇم 

شٱمٌف ٔمٹمقم ٩مپمق ٰمٽمپمؿوا٬مٲمٷمڅمر ٣مٛم ٰمـ ٙمڅم٬مػ أٰمري، وٰمـ ٕم
(1)

.  

دًٓم٦م قمغم اًمٜمٝمل اًمِمديد, واًمتٝمديد واًمققمٞمد قمغم اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم  ٩مٸمٿمف:

أومٕم٤مهلؿ وأىمقاهلؿ وًم٤ٌمؾمٝمؿ, وأقمٞم٤مدهؿ وقم٤ٌمدهتؿ, وهمػم ذًمؽ ُمـ أُمقرهؿ 

 ها .اًمتل مل شمنمع ًمٜم٤م, ومل ٟم٘مر قمٚمٞمٝم٤م
 وىمد ضم٤مءت أدًم٦م يمثػمة حت٨م قمغم خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم قم٤ٌمداهتؿ, ٟمقرد ُمٜمٝم٤م قمغم

  :ؾمٌٞمؾ اًمذيمر ٓ احلٍم

                                                           

(, وابن أىب 65/5(, وعبد بن محيد يف " ادلنتخب من ادلسند " )ق 65و 5/23أخرجو اإلمام أمحد ) (1)
(, واذلروي يف " 113/5د ابن األعرايب يف " ادلعجم " )ق (, وأبو سعي4/123/1شيبة يف " ادلصنف " )

 (.1536(, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف اإلرواء برقم )24/5ذم الكالم " )ق 
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صؾ »: (721)٣مٽمد اإلٰمڅمم ٰمًٻمؿ  -ريض اهلل ٣مٽمف9ٔمـ ٣مًٌڇم  ٘مديډم ٣مټمر

صالة ا٬مٲمٌح، ٖمؿ أ٪مٮم ٣مـ ا٬مٲمالة ٘متك ٕمٴمٻمع ا٬مٱمټمس، ٘متك ٕمرٕمٸمع ٩مڃمهنڅم 

ٕمٴمٻمع ٘م٥م ٕمٴمٻمع ٔم٥م ٪مرين ٠مٿمٴمڅمن، و٘مٿمٽمئذ يًجد هلڅم ا٬مٺمٸمڅمر، ٖمؿ صؾ ٩مڃمن 

أ٪مٮم ٣مـ ا٬مٲمالة، ا٬مٲمالة ٰمٱمپمقدة ُمٳمقرة، ٘متك يًتٹمؾ ا٬مٵمؾ ٔمڅم٬مرٰمح، ٖمؿ 

٩مڃمن ٘مٿمٽمئذ ٕمًجر ٗمپمٽمؿ، ٩مڃمذا أ٪مٌؾ ا٬مٸملء ٩مٲمؾ ٩مڃمن ا٬مٲمالة ٰمٱمپمقدة 

ُمٳمقرة، ٘متك ٕمٲم٤م ا٬مٶمٮم، ٖمؿ أ٪مٮم ٣مـ ا٬مٲمالة ٘متك ٕمٷمرب ا٬مٱمټمس، 

 .ش٩مڃمهنڅم ٕمٷمرب ٔم٥م ٪مرين ٠مٿمٴمڅمن، و٘مٿمٽمئذ يًجد هلڅم ا٬مٺمٸمڅمر

ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٣مٽمد ا٬مٱمٿمخ٥م ٪مڅمل: -ريض اهلل ٣مٽمپمَم-و٘مديډم أمـ ٣مټمر 

ٙمڅم٬مٸمقا اٚم٧م٫م٥م، ا٘مٸمقا ا٬مٱمقارب » :- قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ َصغَم اهللُ -

  ».وا٣مٸمقا ا٬مٻمحك

َصغَم -ىم٤مل رؾمقل اهلل  :و٘مديډم أب هريرة ريض اهلل ٣مٽمف ٣مٽمد ٰمًٻمؿ ٪مڅمل

ٗمزوا ا٬مٱمقارب وأرٙمقا ا٬مٻمحك، ٙمڅم٬مٸمقا »: -اهللُ قَمِٚمٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ 

»اٚمجقس
(1)

. 

إن ا٬مٿمپمقد وا٬مٽمٲمڅمرى ٓ » :-قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ َصغَم اهللُ -وىم٤مل 

 »يٲمٌٷمقن ٩مخڅم٬مٸمقهؿ
(5)

ريض اهلل -, أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر

 .-امقمٜمٝم

                                                           

 .(533)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(5130), واإلمام مسلم يف صحيحو (0435)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)
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سمـ اًمٕم٤مص  يمام ذم طمدي٨م قمٛمرو -َصغَم اهللُ قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ -وىم٤مل 

 »ا٬مٺمتڅمب أ٫مٻمڇم ا٬مًحر٩مٲمؾ ٰمڅم ٔم٥م صٿمڅمٰمٽمڅم وصٿمڅمم أهؾ » :-امريض اهلل قمٜمٝم-

(1)
 ., أظمرضمف ُمًٚمؿ

ريض -يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة  -َصغَم اهلُل قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ -وىم٤مل 

ىم٤مل  :قمٜمد أيب داود, وهق ذم صحٞمح ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل, ىم٤مل -اهلل قمٜمف

ا ٰمڅم ٣مجؾ ٓ يزال ا٬مديـ ٢مڅمهرً »: رؾمقل اهلل َصغَم اهلُل قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ 

 شا٬مٽمڅمس ا٬مٸمٴمر9 ٕن ا٬مٿمپمقد وا٬مٽمٲمڅمرى يڂمٙمرون
(5)

. 

صٻمقا ّم ڀمٶمڅم٬مٺمؿ، ٙمڅم٬مٸمقا » :-َصغَم اهللُ قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ  -وىم٤مل

 شا٬مٿمپمقد
(0)

. 

 .ويم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد إذا طم٤مو٧م اًمٜم٤ًمء ٓ يآيمٚمقهـ وٓ ُي٤مُمٕمقهـ ذم اًمٌٞمقت

اهللُ قَمِٚمٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َصغَم -رؾمقل اهلل -ؿريض اهلل قمٜمٝم-وم٠ًمل اًمّمح٤مسم٦م 

ـِ اٚمَِحٿمِض ٪ُمْؾ ُهَق َأذًى ﴿ :قمـ ذًمؽ, وم٠مٟمزل اهلل-َوؾَمٚمهَؿ  ځَم٬مقڀَمَؽ ٣َم ًْ َوَي

َـّ َ٘متَّك َيٴْمپُمْرَن ٩َمڃمَِذا څمَء ِّم اٚمَِحٿمِض َوٓ َٕمٹْمَرُٔمقُه ًَ ْرنَ  ٩َمڅم٣ْمَتِز٬ُمقا ا٬مٽم  َـّ  َٕمٴَمپمَّ  ٩َمځْمُٕمقُه

                                                           

 .(1363)اإلمام مسلم يف صحيحو  أخرجو (0)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (5020)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (5)

 ىذا حديث حسن.  :, وقال فيو(1413)

نَِعاذلِِْم, َواَل َخالُِفوا اْليَـُهوَد فَِإنَـُّهْم اَل ُيَصلُّوَن يف : », بلفظ(325)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)

 . (441), وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم شِخَفاِفِهمْ 
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ـْ  أم٥ِمَ  حُيچِمُّ  اهللَ  إِنَّ  اهللُ  َأَٰمَر٫ُمؿُ  َ٘مٿْمډُم  ِٰم ـَ  َوحُيچِمُّ  ا٬متَّقَّ ِري  [.٦٦٦:اًمٌ٘مرة] ﴾اٚمَُتٴَمپم 

اصٽمٶمقا ٫مؾ رٍء إٓ » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل َصغَم اهلُل قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ 

 شا٬مٽمٺمڅمح
(1)

. 

ُم٤م يريد هذا اًمرضمؾ أن يدع ُمـ أُمرٟم٤م ؿمٞمًئ٤م, إٓ " ٩مٌٻمغ ذ٬مؽ ا٬مٿمپمقد ٩مٹمڅم٬مقا:

 .ريض اهلل قمٜمفأظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس  ."ظم٤مًمٗمٜم٤م ومٞمف

ا٪متٳمڅمء ا٬مٮماط اٚمًتٹمٿمؿ "ّم ٫متڅمٔمف  (51ص)٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم رْحف اهلل 

 : "ّم ِمڅم٬مٸمڇم أصحڅمب اجلحٿمؿ

ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم يمثرة ُم٤م ذقمف اهلل ًمٜمٌٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمٞمٝمقد, سمؾ قمغم 

رٟم٤م ؿمٞمًئ٤م إٓ ُم٤م يريد أن يدع ُمـ أُم :أٟمف ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم مجٞمع أُمقرهؿ, طمتك ىم٤مًمقا

 ها .ظم٤مًمٗمٜم٤م ومٞمف

, أن رؾمقل اهلل -امريض اهلل قمٜمٝم -ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر وأٙمرج اإلٰمڅمم ٰمًٻمؿ:

: رأى أصح٤مسمف يّمٚمقن, ورأه ىمٞم٤مًُم٤م وم٘م٤مل -َصغَم اهللُ قَمِٚمٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ -

إن ٫مدٕمؿ آڀمٸًمڅم ٕمٸمٶمٻمقا ٩مٶمؾ ٩مڅمرس وا٬مروم، يٹمقٰمقن ٣مٛم ٰمٻمق٫مپمؿ، وهؿ ٪مٶمقد »

٩مال ٕمٸمٶمٻمقا 
(5)

 .ش

                                                           

 .(035)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
 .(410)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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ٓ ٕمٴمروين ٫مَم أ١مرت ا٬مٽمٲمڅمرى »: -َصغَم اهللُ قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ -وىم٤مل 

 شأمـ ٰمريؿ، إڀمَم أڀمڅم ٣مٌد اهلل ورٟمق٬مف
(1)

. 

وٓ ٕمٝمٗمـ ٕمٝمج ﴿ و٪مڅمل اهلل ٕمٶمڅم٦م ُمذًرا ا٬مٽمًڅمء ٰمـ ا٬متٱمٌف ٔمڅمجلڅمهٻمٿمڅمت:

 ﴾.اجلڅمهٻمٿمڇم إو٦م

ٕن ٔمٹمٿمڈم »: َوؾَمٚمهَؿ ذم صٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراوىم٤مل َصغَم اهلُل قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف 

إ٦م ا٬مٹمڅمٔمؾ ٕصقٰمـ ا٬متڅمٟمع
(5)

-امريض اهلل قمٜمٝم-, ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ش

 .قمٜمد ُمًٚمؿ, وهذا ُمـ أضمؾ خم٤مًمٗم٦م اًمٞمٝمقد

َؿ -ورأى   ريض - ٣مټمرو ٔمـ ٣مٛم ٣مٌد اهلل-َصَٛم اهللُ ٣َمٻمٿِمِف َو٣َمَٛم آ٬مِِف َوَٟمٻمَّ

 :٪مڅمل ،»أ٨مًٻمف: »، ٪مڅمل»أٰمرٕمؽ ِبذا؟أٰمؽ : »ٖمقًٔمڅم ٰمٶمٲمٸمًرا ٩مٹمڅمل -َماهلل ٣مٽمپم

 .وهق ذم اًمّمحٞمح، (2) شٔمؾ أ٘مر٪مف إڀمف ٰمـ ٬مٌڅمس ا٬مٺمٸمڅمر»

 ريض اهلل  -ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -َصغَم اهلُل قَمٚمِٞمِف َوقَمغَم آًمِِف َوؾَمٚمهؿَ -وىم٤مل  

ًمق اؿمؽمي٧م هذه احلٚم٦م ومٚمًٌتٝم٤م ذم اًمٕمٞمد أو اًمقومقد؟  :قمٜمد أن ىم٤مل ًمف -قمٜمف

  .شٙمالق ٬مفإڀمَم يٻمٌس هذا ٰمـ ٓ » :ىم٤مل

 :واًمذيـ يٚمًٌقهن٤م اًمٙمٗم٤مر, وٟمزع ومروظًم٤م ُمـ طمرير, ويم٤من ىمد ًمًٌف وم٘م٤مل 

 .شإن هذا ٓ يٽمٌٷمل ٬مٻمټمتٹم٥م»

                                                           

 . (0442)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(1104)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
 .(5344)رجو اإلمام مسلم يف صحيحو أخ (0)
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٪َمْد ڀَمَرى َٕمٹَمٻمُّچَم َوْٗمپِمَؽ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم وا٠ٕمپمر ٰمـ هذا ِمڅم٬مٸمتپمؿ ّم ا٬مٹمٌٻمڇم،

ِجِد اَْلَراِم َوَ٘مٿْمډُم َٰمڅم  ًْ ٌْٻَمڇًم َٕمْرَوڅمَهڅم ٩َمَقل  َوْٗمپَمَؽ ٠َمٴْمَر اٚمَ ََمِء ٩َمٻَمٽمَُق٬م ٿمَٽمََّؽ ٪ِم ًَّ ِّم ا٬م

ـْ  ُف اَْلؼُّ ِٰم ـَ ُأوُٕمقا ا٬مٺمَِتڅمَب ٬َمٿَمٶْمٻَمټُمقَن َأڀمَّ ٫ُمٽمُْتْؿ ٩َمَق٬مُّقا ُوُٗمقَهٺُمْؿ ٠َمٴْمَرُه َوإِنَّ ا٬مَِّذي

 ِ   [.٥٨٨:اًمٌ٘مرة] ﴾ْؿ َوَٰمڅم اهلُل ٔمٷَِمڅم٩مٍِؾ ٣َمَمَّ َيٶْمټَمٻُمقَن َرِب 

ومم٤م شم٘مدم ئمٝمر ًمؽ أن اهلل ىمد أُمرٟم٤م سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ ذم مجٞمع أُمقر اًمديـٮ 

ٕهنؿ قمغم ـمري٘م٦م همػم ُمروٞم٦م, وؾمٌٞمؾ همػم ؾمقي, وساط ُمٕمقج, وذم هذا 

 .همٜمٞم٦م عمـ أراد احلؼ

ش ا٪متٳمڅمء ا٬مٮماط اٚمًتٹمٿمؿ»٪مڅمل ٠مٿمخ اإلٟمالم رْحف اهلل ّم ٫متڅمٔمف: 

 : (253ص)
ىمد ذيمرٟم٤م ُمـ دٓيؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, واإلمج٤مع وأصم٤مر وآقمت٤ٌمر ُم٤م دل 

قمغم أن اًمتِمٌف هبؿ ذم اجلٛمٚم٦م ُمٜمٝمٌل قمٜمف, وأن خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم هدهيؿ إُي٤مسًم٤م وإُم٤م 

  .اؾمتح٤ٌمسًم٤م, سمح٥ًم اعمقاوع

سمف ُمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ٟم٤م اهلل ورؾمقًمفوىمد شم٘مدم سمٞم٤من ُم٤م أُمر

خم٤مًمٗمتٝمؿ, ُمنموع ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ مم٤م ىمّمد وم٤مقمؾ اًمتِمٌف هبؿ أو مل 

ي٘مّمد, ويمذًمؽ ُم٤م هنك قمٜمف ُمـ ُمِم٤مهبتٝمؿ يٕمؿ ُم٤م إذا ىُمّمدت ُمِم٤مهبتٝمؿ أو مل 

شم٘مّمد, وم٢من قم٤مُم٦م هذه إقمامل مل يٙمـ اعمًٚمٛمقن ي٘مّمدون اعمِم٤مهب٦م ومٞمٝم٤م, 
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ىمّمد اعمُِم٤مهب٦م ومٞمف يمٌٞم٤مض اًمِمٕمر, وـمقل اًمِم٤مرب, وٟمحق  وومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ يتّمقر

 ها .ذًمؽ
 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-
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 رايفكض٠ ايٛاحز٠ ٚايتغعٕٛ: عًٝو بهجض٠ سنض اهللد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .-قمز وضمؾ-قمٚمٞمؽ سمٙمثرة ذيمر اهلل  ا٬مٸمٹمرة ا٬مقا٘مدة وا٬متًٶمقن:

  ., قمغم ُم٤م صمٌت٧م سمف إدًم٦م-قمز وضمؾ -اهللقمٚمٞمؽ سمٙمثرة ذيمر  -٥٭

َواْذ٫ُمُروا ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ٩مڃمن ذ٬مؽ ٰمـ أٟمٌڅمب ا٬مٸمالح ّم ا٬مدڀمٿمڅم وأٙمرة9

ٺُمْؿ ُٕمٸْمٻمُِحقنَ    [.٥٤:اجلٛمٕم٦م] ﴾اهللََّ ٫َمثًِٜما ٬َمٶَمٻمَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-قَم

ٌََتڅمِن إ٦َِم : »-وؾمٚمؿ څمِن َٖمٹِمٿمٻَمَتڅمِن ِّم اٚمٿِمَزاِن َ٘مٌٿِم ًَ ٫َمٻمټَِمَتڅمِن َٙمٸِمٿمٸَمَتڅمِن ٣َمَٛم ا٬مٻم 

ـِ  ْْحَ ٌَْحڅمَن اهللَِّ ا٬مٶَمٵمٿِمؿِ  :ا٬مرَّ ٌَْحڅمَن اهللَِّ َؤمَِحټْمِدِه، ُٟم  شُٟم
(
٥

)
 ., ُمتٗمٌؼ قَمَٚمٞمفِ 

وذم هذا احلدي٨م إصم٤ٌمت اعمٞمزان, وأٟمف يث٘مؾ سم٤محلًٜم٤مت, وإصم٤ٌمت صٗم٦م 

  .قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف -قمز وضمؾ-هللاعمح٦ٌم 

  :الشرح

هق أقمٔمؿ ؾم٥ٌم ًمٗمالح  -قمز وضمؾ-هللذيمر اعمّمٜمػ هذه اًمٗم٘مرة ٕن ذيمر 

 .اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وذم هذه اًمٗم٘مرة إصم٤ٌمت اعمٞمزان اًمذي شمقزن سمف إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وىمد 

 .شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف

 .ودٟمٞم٤مٟم٤م سمذيمراه شمٓمٞم٥موسمذيمر اهلل شمرشم٤مح اًم٘مٚمقب, 
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هق ديدن إڀمٌٿمڅمء وا٬مٲمڅمْل٥م، وٰمڂمڀمس ا٬مق٘مٿمد، وأ٫مٝم ٰمـ ٫مؾ رء: 

  ﴾.و٬مذ٫مر اهلل أ٫مٝم﴿

ُـّ ا٬ْمٹُمٻُمقُب ﴿إڀمف ا٬مٴمټمځمڀمٿمٽمڇم: 
  [.٦٬:اًمرقمد] ﴾َأٓ ٔمِِذ٫ْمِر اهللِ َٕمٴْمټَمئِ

ـَ آَٰمٽمُقا إَِذا ٬َمٹِمٿمُتْؿ ﴿إڀمف ا٬مًٺمٿمٽمڇم وٟمٌچم ا٬مٽمٮم وا٬مثٌڅمت:  څم ا٬مَِّذي َ ٩مَِئڇًم َيڅم َأُّيُّ

ٺُمْؿ ُٕمٸْمٻمُِحقنَ  ٌُُتقا َواْذ٫ُمُروا اهللَ ٫َمثًِٜما ٬َمٶَمٻمَّ  [.٨٩:ٕٟمٗم٤مل] ﴾٩َمڅمْٖم

ـَ ﴿ :سمف شمرومع اًمٖمٗمٚم٦م پْمِر ِٰم ٣ًمڅم َوِٙمٿمٸَمڇًم َوُدوَن اجْلَ َؽ َٕمَيُّ ًِ َواْذ٫ُمْر َرٔمََّؽ ِّم ڀَمٸْم

ـَ ا٬ْمٷَمڅم٩مٻِم٥ِمَ  ـْ ِٰم َصڅمِل َوٓ َٕمٺُم ْٔ  [.٦٤٩:ٕقمراف] ﴾ا٬ْمٹَمْقِل ٔمڅِم٬ْمٷُمُدو  َوا

ـِ ڀُمٹَمٿم ْض ٬َمُف ﴿ وصڅم٘مٌف ُمروس ٰمـ ا٬مٱمٿمٴمڅمن: ْْحَ ـْ ِذ٫ْمِر ا٬مرَّ ـْ َيٶْمُش ٣َم َوَٰم

ـٌ  ُْؿ  ٠َمٿْمٴَمڅمڀًمڅم ٩َمپُمَق ٬َمُف ٪َمِري ٌُقَن َأهنَّ ًَ ٌٿِمِؾ َوحَيْ ًَّ ـِ ا٬م وهَنُْؿ ٣َم ُْؿ ٬َمٿَمٲُمدُّ َوإهِنَّ

 [.٧٫-٪٧ :اًمزظمرف] ﴾ُٰمپْمَتُدونَ 

 .اًمٓم٤مقم٤متويمؿ حي٤مول اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمّمد قمٜمف وهمػمه ُمـ 

ٌَٷْمٳَمڅمَء ِّم ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٿْمٴَمڅمُن َأْن ُيق٪ِمَع َٔمٿْمٽمَٺُمُؿ ا٬ْمٶَمَداَوَة َوا٬ْم ََم ُيِريُد ا٬مٱمَّ إڀِمَّ

الِة ٩َمپَمْؾ َأڀْمُتْؿ ُٰمٽمَْتپُمقنَ  ـِ ا٬مٲمَّ ـْ ِذ٫ْمِر اهلِل َو٣َم ٫ُمْؿ ٣َم ټْمِر َواٚمَْٿْمِنِ َوَيٲُمدَّ  ﴾اْْلَ

 [.٥٭:اعم٤ميدة]

ؿَْمَٕمِريه  (:1752وأٙمرج اإلٰمڅمم ا٬مٞمٰمذي ) ْٕ ـِ احْل٤َمِرَث ا ريض اهلل -قَم

ِله  -قمٜمف صَمُف َأنه اًمٜمٌه َوآُٰمُر٫ُمْؿ َأْن َٕمْذ٫ُمُروا اهللَ ٩َمڃمِنَّ َٰمَثَؾ َذ٬مَِؽ ٫َمټَمَثِؾ » :ىَم٤مَل ط طَمده
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ـٍ َ٘مٲِم٥ٍم ٩َمځَمْ٘مَرَز  ا٣ًمڅم، َ٘متَّك إَِذا َإَٔمك ٣َمَٛم ِ٘مٲْم َرُٗمٍؾ َٙمَرَج ا٬ْمٶَمُدوُّ ِّم َأَٖمِرِه ِهَ

ُف  ًَ َّٓ ٔمِِذ٫ْمِر اهللِ ڀَمٸْم ٿْمٴَمڅمِن إِ ـْ ا٬مٱمَّ ُف ِٰم ًَ ِرُز ڀَمٸْم َٓ حُيْ ٌُْد   .شِٰمٽمْپُمْؿ، ٫َمَذ٬مَِؽ ا٬ْمٶَم

 وهؾ ٔمٽمٿمڈم اٚمًڅمٗمد إٓ ٬مٻمذ٫مر؟ 

څمِٗمَد اهللِ َأْن ُيْذ٫َمَر ٩مٿِمپَمڅم اْٟمټُمُف َوَٟمٶَمك ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًَ ـْ َٰمٽمََع َٰم َّ ـْ َأ٢ْمٻَمُؿ ِِم َوَٰم

څم ُأو٬َمئَِؽ َٰمڅم ٫َمڅمَن هلَُ  ْؿ ِّم َٙمَراِِبَ ڀْمٿَمڅم ِٙمْزٌي َوهَلُ ْؿ ِّم ا٬مدُّ َّٓ َٙمڅمئٸِِم٥َم هَلُ ْؿ َأْن َيْدُٙمٻُمقَهڅم إِ

ِٙمَرِة ٣َمَذاٌب ٣َمٵمٿِمؿٌ  ْٔ  [.٥٥٨:اًمٌ٘مرة] ﴾ِّم ا

ـْ َأَٟمسِ  (:174وأٙمرج ٰمًٻمؿ رْحف اهلل ) ـُ َُم٤مًمٍِؽ  قَم  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ِجِد َٰمَع َرُٟمقِل اهللِ  :ىَم٤مَل  ًْ ـُ ِّم اٚمَْ ٌُقُل ِّم ط َٔمٿْمٽمَََم ڀَمْح إِْذ َٗمڅمَء َأ٣ْمَراِب  ٩َمٹَمڅمَم َي

ِجِد، ٩َمٹَمڅمَل َأْصَحڅمُب َرُٟمقِل اهللِ  ًْ َٓ :شطَٰمْف َٰمْف، ٪َمڅمَل ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهللِ  :طاٚمَْ

٫ُمقُه َ٘متَّك َٔمڅمَل، ُٖمؿَّ إِنَّ َرُٟمقَل »ُٕمْزِرُٰمقُه َد٣ُمقهُ  إِنَّ َهِذِه :شَد٣َمڅمُه ٩َمٹَمڅمَل ٬َمفُ ط اهللِ  ٩َمَٞمَ

ََم ِهَل ٬مِِذ٫ْمِر اهلِل ٣َمزَّ  َٓ ا٬ْمٹَمَذِر، إڀِمَّ ٌَْقِل َو ـْ َهَذا ا٬ْم ٍء ِٰم َٓ َٕمٲْمٻُمُح ٬م٭َِمْ څمِٗمَد  ًَ اٚمَْ

اَلِة َو٪ِمَراَءِة ا٬ْمٹُمْرآنِ  ٩َمځَمَٰمَر َرُٗماًل " :ىَم٤مَل ط , َأْو يَماَم ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ »َوَٗمؾَّ َوا٬مٲمَّ

ـْ َٰمڅمٍء ٩َمٱَمٽمَُّف ٣َمٻَمٿْمفِ  ـْ ا٬ْمٹَمْقِم ٩َمَجڅمَء ٔمَِد٬ْمٍق ِٰم  ."ِٰم

ودوام اًمذيمر ًمٚمرب قمز وضمؾ هق ـمري٘م٦م أصح٤مب اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م 

إِنَّ ِّم َٙمٻْمِؼ ﴿ :واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛم٦م, وآقمت٘م٤مدات اًم٘مقُمٞم٦م, يمام ىم٤مل قمز وضمؾ

ٌَڅمِب  ٬َْم ْٕ ُوِٓم ا
ِٕ يڅمٍت  َٔ ٿْمِؾ َوا٬مٽمَّپَمڅمِر  َْرِض َواْٙمتاِلِف ا٬مٻمَّ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ـَ  ا٬م ا٬مَِّذي

ََمَواِت  ًَّ ُروَن ِّم َٙمٻْمِؼ ا٬م َيْذ٫ُمُروَن اهللَ ٪ِمٿَمڅمًٰمڅم َو٪ُمٶُمقًدا َو٣َمَٛم ُٗمٽمُقِِبِْؿ َوَيَتٸَمٺمَّ
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ٽمَڅم َٰمڅم َٙمٻَمٹْمڈَم هَ  َْرِض َرٔمَّ ْٕ ٌَْحڅمڀَمَؽ ٩َمٹِمٽمَڅم ٣َمَذاَب ا٬مٽمَّڅمرِ َوا  :آل قمٛمران] ﴾َذا َٔمڅم١ماًِل ُٟم

 [.٥٭٥-٤٭٥

ََم اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم وا٬مذي يتځمٖمر ٔمڅم٬مذ٫مر ويقٗمؾ ٪مٻمٌف هق اٚمڂمٰمـ، إڀِمَّ

ْؿ إِيََمڀمً  ْؿ َوإَِذا ُٕمٻمٿَِمڈْم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ آَيڅمُٕمُف َزاَدِْتُ ـَ إَِذا ُذ٫مَِر اهلُل َوِٗمٻَمڈْم ٪ُمٻُمقُِبُ څم َو٣َمَٛم ا٬مَِّذي

ٻُمقَن  ِْؿ َيَتَق٫مَّ َّڅم َرَز٪ْمٽمَڅمُهْؿ ُيٽمٸِمٹُمقَن  َرِب  الَة َوِِم ـَ ُيٹِمٿمټُمقَن ا٬مٲمَّ ُأْو٬َمئَِؽ ُهُؿ  ا٬مَِّذي

ِْؿ َوَٰمٷْمٸِمَرٌة َوِرْزٌق ٫َمِريؿٌ  ْؿ َدَرَٗمڅمٌت ٣ِمٽمَْد َرِب  څم هَلُ -٦:إٟمٗم٤مل] ﴾اٚمُْڂْمِٰمٽمُقَن َ٘مٹمًّ

 .شم٘مدم ذم أي٦م, ومّم٤مطم٥م اًمذيمر ُمـ اعم١مُمٜملم طمً٘م٤م يمام [٨

  .و٫مؿ ٰمـ إٗمقر ا٬مٶمٵمٿمټمڇم ا٬متل أ٣مدهڅم اهلل ٣مز وٗمؾ ٬مذا٫مريـ

ْؿ َٰمٷْمٸِمَرًة َوَأْٗمًرا ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ا٫مَِراِت َأ٣َمدَّ اهللُ هَلُ ـَ اهللَ ٫َمثًِٜما َوا٬مذَّ ا٫مِِري َوا٬مذَّ

 [.٧٩:إطمزاب] ﴾٣َمٵمٿِمًَم 

َوإَِذا ٪َمَرْأَت ا٬ْمٹُمْرآَن َٗمٶَمٻْمٽمَڅم َٔمٿْمٽمََؽ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم وا٬مٽمٸمقر ٰمٽمف ٣مالٰمڇم ا٬مٽمٸمڅمق،

ُتقًرا  ًْ ِٙمَرِة ِ٘مَجڅمًٔمڅم َٰم ْٔ ـَ ٓ ُيڂْمِٰمٽمُقَن ٔمڅِم َوَٗمٶَمٻْمٽمَڅم ٣َمَٛم ٪ُمٻُمقِِبِْؿ َأ٫مٽِمَّڇًم  َؤَم٥ْمَ ا٬مَِّذي

َؽ ِّم ا٬ْمٹُمْرآِن َوْ٘مَدُه َو٬مَّْقا  ٣َمَٛم َأْن َيٸْمٹَمپُمقُه َوِّم آَذاهِنِْؿ َو٪ْمًرا َوإَِذا َذ٫َمْرَت َرٔمَّ

 [.٪٨-٨٩ :آهاء] ﴾َأْدَٔمڅمِرِهْؿ ڀُمٸُمقًرا

ذقمف اهلل قمز وضمؾ سمٕمد اًمٕم٤ٌمدات, وُم٤م ذقم٧م اًمٕم٤ٌمدات إٓ ًمذيمره, ىم٤مل 

الَة ٬مِِذ٫ْمِري﴿ :شمٕم٤ممم  ., إمم همػم ذًمؽ[٥٨:ـمـف] ﴾َوَأ٪ِمِؿ ا٬مٲمَّ

  :(٨٨٥-٦/٨٨٤)»اعمدارج»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 
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وومٞمٝم٤م يتجرون وإًمٞمٝم٤م دايام وهل ُمٜمزًم٦م اًم٘مقم اًمٙمؼمى اًمتل ُمٜمٝم٤م يتزودون 

يؽمددون واًمذيمر ُمٜمِمقر اًمقٓي٦م اًمذي ُمـ أقمٓمٞمف اشمّمؾ وُمـ ُمٜمٕمف قمزل وهق 

ىمقت ىمٚمقب اًم٘مقم اًمذي ُمتك وم٤مرىمٝم٤م ص٤مرت إضم٤ًمد هل٤م ىمٌقرا وقمامرة 

دي٤مرهؿ اًمتل إذا شمٕمٓمٚم٧م قمٜمف ص٤مرت سمقرا وهق ؾمالطمٝمؿ اًمذي ي٘م٤مشمٚمقن سمف 

اًمٓمريؼ ودواء أؾم٘م٤مُمٝمؿ ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ وُم٤مؤهؿ اًمذي يٓمٗمئقن سمف اًمتٝم٤مب 

اًمذي ُمتك وم٤مرىمٝمؿ اٟمتٙم٧ًم ُمٜمٝمؿ اًم٘مٚمقب واًم٥ًٌم اًمقاصؾ واًمٕمالىم٦م اًمتل 

 .يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسملم قمالم اًمٖمٞمقب

 ومٜمؽمك اًمذيمر أطمٞم٤مٟم٤م ومٜمٜمتٙمسإذا ُمروٜم٤م شمداويٜم٤م سمذيمريمؿ 

سمف يًتدومٕمقن أوم٤مت ويًتٙمِمٗمقن اًمٙمرسم٤مت وهتقن قمٚمٞمٝمؿ سمف اعمّمٞم٤ٌمت 

هؿ وإذا ٟمزًم٧م هبؿ اًمٜمقازل وم٢مًمٞمف ُمٗمزقمٝمؿ ومٝمق إذا أفمٚمٛمٝمؿ اًمٌالء وم٢مًمٞمف ُمٚمج١م

ري٤مض ضمٜمتٝمؿ اًمتل ومٞمٝم٤م يت٘مٌٚمقن ورءوس أُمقال ؾمٕم٤مدهتؿ اًمتل هب٤م يتجرون 

يدع اًم٘مٚم٥م احلزيـ و٤مطمٙم٤م ُمنورا ويقصؾ اًمذايمر إمم اعمذيمقر سمؾ يدع 

 .اًمذايمر ُمذيمقرا

وذم يمؾ ضم٤مرطم٦م ُمـ اجلقارح قمٌقدي٦م ُم١مىمت٦م واًمذيمر قمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م 

ُم١مىمت٦م سمؾ هؿ ي٠مُمرون سمذيمر ُمٕمٌقدهؿ وحمٌقهبؿ ذم يمؾ  واًمٚم٤ًمن وهل همػم

طم٤مل ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقهبؿ ومٙمام أن اجلٜم٦م ىمٞمٕم٤من وهق همراؾمٝم٤م ومٙمذًمؽ 

 .اًم٘مٚمقب سمقر وظمراب وهق قمامرهت٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م
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وهق ضمالء اًم٘مٚمقب وص٘م٤مهل٤م ودواؤه٤م إذا همِمٞمٝم٤م اقمتالهل٤م ويمٚمام ازداد 

٦م إمم ًم٘م٤ميف واؿمتٞم٤مىم٤م وإذا واـم٠م ذم اًمذايمر ذم ذيمره اؾمتٖمراىم٤م ازداد اعمذيمقر حمٌ

ذيمره ىمٚمٌف ًمٚم٤ًمٟمف ٟمز ذم ضمٜم٥م ذيمره يمؾ رء وطمٗمظ اهلل قمٚمٞمف يمؾ رء 

 .ويم٤من ًمف قمقو٤م ُمـ يمؾ رء

سمف يزول اًمقىمر قمـ إؾمامع واًمٌٙمؿ قمـ إًمًـ وشمٜم٘مِمع اًمٔمٚمٛم٦م قمـ 

إسمّم٤مر زيـ اهلل سمف أًمًٜم٦م اًمذايمريـ يمام زيـ سم٤مًمٜمقر أسمّم٤مر اًمٜم٤مفمريـ وم٤مًمٚم٤ًمن 

ومؾ يم٤مًمٕملم اًمٕمٛمٞم٤مء وإذن اًمّمامء واًمٞمد اًمِمالء وهق سم٤مب اهلل إقمٔمؿ اًمٖم٤م

 .اعمٗمتقح سمٞمٜمف وسملم قمٌده ُم٤م مل يٖمٚم٘مف اًمٕمٌد سمٖمٗمٚمتف

واًمذايمر ُمٜمّمقر سمٜمٍم اهلل قمز وضمؾ, وحمٗمقظ سمحٗمظ اهلل قمز وضمؾ, 

وشمْم٤مقمػ ًمف إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٕمٓم٤مي٤م اجلزيٚم٦م ُمـ رب يمريؿ وُمٚمؽ 

 اهـ.قمٔمٞمؿ

  (:2266وأٙمرج ا٬مٞمٰمذي )
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب اًمده ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  َريِضَ اهلُل قَمٜمْفُ قَم

ِلُّ  ٌ ُئٺُمْؿ ٔمَِخْٜمِ َأ٣ْمََم٬مٺُِمْؿ َوَأْز٫َمڅمَهڅم ٣ِمٽْمَد َٰمٻمٿِمٺمٺُِمْؿ، َوَأْر٩َمٶِمپَمڅم ِّم » :طاًمٜمٌه َٓ ُأڀَم َأ

َهچِم َوا٬ْمَقِرِق، َوَٙمْٜمٌ ٬َمٺُمْؿ  ـْ إڀِْمٸَمڅمِق ا٬مذَّ ـْ َأْن َٕمٻْمٹَمْقا َدَرَٗمڅمٕمٺُِمْؿ، َوَٙمْٜمٌ ٬َمٺُمْؿ ِٰم ِٰم

ُٔمقا َأ٣ْمٽمَڅم٪َمٺُمْؿ؟ ُٔمقا َأ٣ْمٽمَڅم٪َمپُمْؿ َوَيْيِ ٫ُمْؿ ٩َمَتْيِ ِذ٫ْمُر اهلِل :شَٔمَٛم، ٪َمڅمَل  :٪َمڅم٬ُمقا»٣َمُدوَّ

ـُ  ، ٪َمڅمَل ُٰمٶَمڅمذُ »َٕمٶَمڅم٦َم  ٌَؾٍ  ْٔم ـْ  َريِضَ اهلُل ٣َمٽمُْف: َٗم ـْ ٣َمَذاِب اهللِ ِٰم ٌء َأڀْمَجك ِٰم َٰمڅم َرْ

 .شِذ٫ْمِر اهللِ 
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ٌِْد اهللِ  (:2264ٰمذي )وأٙمرج اإلٰمڅمم ا٬مٞم ـْ قَم ـِ سُمْنٍ  قَم َأنه  َريِضَ اهللُ قَمٜمْفُ سْم

  :َرضُماًل ىَم٤مَل 
ٍ
ء يِن سمٌَِمْ ؾْماَلِم ىَمْد يَمُثَرْت قَمكَمه وَم٠َمظْمؼِمْ

اِيَع اإْلِ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِنه َذَ

ٌه٨ُم سمِِف, ىَم٤مَل  ـْ ِذ٫ْمِر اهللِ » :َأشَمَِم ًٌڅم ِٰم څمڀُمَؽ َر١ْم ًَ
 .شَٓ َيَزاُل ٬مِ

  أُّيڅم اٚمًٻمؿ ا٬مذ٫مر، ٩مڃمڀمف أٰمر اهلل ٣مز وٗمؾ ٓم و٬مؽ. ٩مالزم

ـَ آَٰمٽمُقا اْذ٫ُمُروا اهللَ ِذ٫ْمًرا ٫َمثًِٜما ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم څم ا٬مَِّذي َ ٌ ُحقُه ُٔمٺْمَرًة  َيڅم َأُّيُّ َوَٟم

 [.٨٦-٨٥ :إطمزاب] ﴾َوَأِصٿماًل 

 :إذيم٤مر اًمتل يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال

 اٚمٴمٻمٹمڇم اٚمٳمڅم٣مٸمڇم: إذ٫مڅمر -٥

ـْ ضُمَقْيِرَي٦َم  (:1615»)صحٿمحف»أٙمرج ٰمًٻمؿ ّم  ٌه٤مٍس قَم ـِ قَم ـْ اسْم -قَم

ِلَّ »: -امريض اهلل قمٜمٝم ٌَْح ط َأنَّ ا٬مٽمٌَّ ـْ ٣ِمٽمِْدَهڅم ُٔمٺْمَرًة ِ٘م٥َم َصٛمَّ ا٬مٲمُّ َٙمَرَج ِٰم

ڇٌم، ٩َمٹمَ  ًَ
ِجِدَهڅم، ُٖمؿَّ َرَٗمَع َٔمٶْمَد َأْن َأْوَحك َوِهَل َٗمڅم٬مِ ًْ َٰمڅم ِز٬ْمڈِم » :څمَل َوِهَل ِّم َٰم

څمِل ا٬مَّتِل ٩َمڅمَر٪ْمُتِؽ ٣َمٻَمٿْمپَمڅم؟  ٬َمٹَمْد ٪ُمٻْمڈُم » :طڀَمٶَمْؿ، ٪َمڅمَل ا٬مٽمٌَِّلُّ  :٪َمڅم٬َمڈْم »٣َمَٛم اْْلَ

َـّ  اٍت ٬َمْق ُوِزڀَمڈْم ٔمََِم ٪ُمٻْمڈِم ُٰمٽمُْذ ا٬ْمٿَمْقِم ٬َمَقَزڀَمْتپُم َٔمٶْمَدِك َأْرَٔمَع ٫َمٻمََِمٍت َٖماَلَث َٰمرَّ

ٌَْحڅمَن اهللِ َؤمَِحټْمِدِه ٣َمَددَ  ِف َوِزڀَمڇَم ٣َمْر٠ِمِف َوِٰمَداَد ٫َمٻمََِمٕمِفِ  ُٟم ًِ   .شَٙمٻْمٹِمِف َوِرَوڅم ڀَمٸْم

صَمٜم٤َم َأسُمق سَمْٙمرِ  :وىم٤مل دِ  طَمده ـْ حُمَٛمه ٦ٌََم َوَأسُمق يُمَرْي٥ٍم َوإؾِْمَحُؼ قَم ـُ َأيِب ؿَمْٞم ـِ سمِنْمٍ  سْم سْم

دِ  ـْ حُمَٛمه َٕمٍر قَم ًْ ـْ ُِم ـْ  قَم ـَ قَم ـْ َأيِب ِرؿْمِدي ـِ قَم مْحَ ٌِْد اًمره ـِ قَم ـْ سْم ٌه٤مٍس قَم ـِ قَم اسْم

څم َرُٟمقُل اهللِ »: ىَم٤مًَم٧ْم -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-ضُمَقْيِرَي٦َم  ِ٘م٥َم َصٛمَّ َصاَلَة ط َٰمرَّ ِِبَ
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ُف ٪َمڅمَل  ٌَْحڅمَن اهللِ ٣َمَدَد َٙمٻْمٹِمِف  :ا٬ْمٷَمَداِة َأْو َٔمٶْمَد َٰمڅم َصٛمَّ ا٬ْمٷَمَداَة ٩َمَذ٫َمَر ڀَمْحَقُه ٨َمْٜمَ َأڀمَّ ُٟم

ِف ُٟم  ًِ ٌَْحڅمَن اهللِ ِرَوڅم ڀَمٸْم ٌَْحڅمَن اهللِ ِٰمَداَد ٫َمٻمََِمٕمِفِ ُٟم  .شٌَْحڅمَن اهللِ ِزڀَمڇَم ٣َمْر٠ِمِف ُٟم

ـْ ؾَمْٕمدٍ  وأٙمرج ٰمًٻمؿ: ـْ َرؾُمقِل اهللِ -ريض اهلل قمٜمف-قَم ُف ىَم٤مَل ط , قَم  :َأٟمه

ٽمَڇٍم؟ » ًَ چَم ِّم ا٬ْمٿَمْقِم َأ٬ْمَػ َ٘م ًِ ـْ ُيٴمٿِمُؼ َذ٬مَِؽ؟  :٪َمڅمَل »َأَيٶْمِجُز َأَ٘مُد٫ُمْؿ َأْن َيٺْم َوَٰم

ٽمَڇٍم َوَُتَْحك ٣َمٽمُْف َأ٬ْمُػ َٟمٿم َئڇمٍ » :٪َمڅمَل  ًَ ٌٿِمَحڇٍم ٩َمٿُمٺْمَتچُم ٬َمُف َأ٬ْمُػ َ٘م ًْ ٌ ُح ِٰمڅمَئڇَم َٕم ًَ  شُي
(1)

. 

ـِ َأيِب ُهَرْيَرَة  وأٙمرج ا٬مٱمٿمخڅمن: ِلِّ  -ريض اهلل قمٜمف-قَم ـْ اًمٜمٌه ُف ىَم٤مَل ط قَم : َأٟمه

ـْ » َٓ َأُد٬مَُّؽ ٣َمَٛم ٫َمٽمٍْز ِٰم څمٌج َأَو َٓ َأُد٬مَُّؽ ٪َمڅمَل َ٘مجَّ َّٓ      َأ َة إِ َٓ ٪ُمقَّ ٽمَّڇِم؟  ٫ُمٽُمقِز اجْلَ

 شٔمڅِمهللِ
(5)

. 

٫مٻمټمتڅمن : »طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ريض اهلل قمٜمفقمـ أيب هريرة  و٩مٿمپمَم:

ٟمٌحڅمن اهلل  :ٙمٸمٿمٸمتڅمن ٣مٛم ا٬مٻمًڅمن، ٘مٌٿمٌتڅمن إ٦م ا٬مرْحـ، ٖمٹمٿمٻمتڅمن ّم اٚمٿمزان

 .ٰمتٸمؼ ٣مٻمٿمفش ؤمحټمده، ٟمٌحڅمن اهلل ا٬مٶمٵمٿمؿ

ؿَْمَٕمِريِّ  وّم ٰمًٻمؿ: ْٕ ـْ َأيِب َُم٤مًمٍِؽ ا ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  :ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف-قَم

ټْمُد هلِلَِّ » :ط ٌَْحڅمَن اهلِل َواْْلَ ټْمُد هللَِِّ ََتأَْلُ اٚمْٿِمَزاَن، َوُٟم يََمِن، َواْْلَ ا٬مٴمُّپُمقُر ٠َمٴْمُر اإْلِ

َْرِض، وَ  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َد٪َمڇُم ُٔمْرَهڅمٌن، ََتَْمَِن َأْو ََتأَْلُ َٰمڅم َٔم٥ْمَ ا٬م اَلُة ڀُمقٌر، َوا٬مٲمَّ ا٬مٲمَّ

                                                           

 .(5365)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
, من حديث أيب (5434), واإلمام مسلم يف صحيحو (4053)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (5)

 .رضي اهلل عنوموسى األشعري 
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ُف  ًَ ٌَڅميٌِع ڀَمٸْم ڇٌم ٬َمَؽ َأْو ٣َمٻَمٿْمَؽ، ٫ُمؾُّ ا٬مٽمَّڅمِس َيٷْمُدو ٩َم ْٝمُ ِوٿَمڅمٌء، َوا٬ْمٹُمْرآُن ُ٘مجَّ َوا٬مٲمَّ

ش٩َمټُمٶْمتٹُِمپَمڅم َأْو ُٰمقٔمٹُِمپَمڅم
 (1)

. 

ـْ  ش:ا٬مٲمحٿمح٥م»وّم  ـِ ُٗمٽمَْدٍب  َٟمټُمَرةَ قَم ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف- ْٔم

َٓ إ٬َِمَف  :َأَ٘مچمُّ ا٬ْمٺَماَلِم إ٦َِم اهلِل َأْرَٔمعٌ » :طَرؾُمقُل اهلِل  ټْمُد هللَِِّ َو ٌَْحڅمَن اهلِل َواْْلَ ُٟم

َـّ َٔمَدْأَت  ِ َك ٔمځَِمُّي  َٓ َيُيُّ  ، َّٓ اهللُ َواهللُ َأ٫ْمَٝمُ
, وُمًٚمؿ (٨٤٨٪), اًمٌخ٤مري شإِ

(٦٥٧٫). 

ٓ إ٬مف  :ٰمـ ٪مڅمل»: طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ريض اهلل قمٜمفوقمـ أيب أيقب 

إٓ اهلل و٘مده ٓ ذيؽ ٬مف، ٬مف اٚمٻمؽ و٬مف اْلټمد وهق ٣مٛم ٫مؾ رء ٪مدير ٣م٧م 

 .شٰمرات ٫مځمڀمَم أ٣متؼ أرٔمٶمڇم ٰمـ و٬مد إٟمَم٣مٿمؾ

ـْ أيب ؾمٚمٛمك  وْٕحد: َأنه َرؾُمقَل ط َُمْقمَم َرؾُمقِل اهللِ -ريض اهلل قمٜمف-قَم

َـّ ِّم اٚمْٿِمَزانِ َٔمٍخ َٔمٍخ مَخٌْس َٰمڅم » :ىَم٤مَل ط اهللِ  ،  :َأْٖمٹَمٻَمپُم َّٓ اهللُ َواهللُ، َأ٫ْمَٝمُ
َٓ إ٬َِمَف إِ

ٌُُف َوا٬مَِداهُ 
ًِ څم٬مُِح ُيَتَقْمَّ ٩َمٿَمْحَت ټْمُد هللَِِّ، َوا٬ْمَق٬َمُد ا٬مٲمَّ ٌَْحڅمَن اهللِ، َواْْلَ َٔمٍخ :ش، َو٪َمڅمَل »َوُٟم

َـّ َدَٙمَؾ اجلَْ  َتٿْمٹِمٽمًڅم ِِبِ ًْ ـْ ٬َمٹِمَل اهلَل ُٰم ټْمٍس َٰم ِٙمِر،  :ٽمَّڇمَ َٔمٍخ ِْلَ ْٔ ـُ ٔمڅِمهلِل َوا٬ْمٿَمْقِم ا ُيڂْمِٰم

څمِب  ًَ
ٌَٶْمډِم َٔمٶْمَد اٚمَْْقِت، َواْْلِ ٽمَّڇِم َوا٬مٽمَّڅمِر، َوا٬ْم  َؤمڅِمجْلَ

(5)
 .ش

                                                           

 .(550)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (12335)أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده  (5)

 ىذا حديث صحيح.  :, وقال فيو(1556)
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ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ريض اهلل قمٜمفقمـ أيب هريرة  (:1584وّم ٰمًٻمؿ )

أ٘مچم إٓم  :ٕن أ٪مقل ٟمٌحڅمن اهلل، واْلټمد هلل، وٓ إ٬مف إٓ اهلل، واهلل أ٫مٝم: »ط

 .شِمڅم ١مٻمٶمڈم ٣مٻمٿمف ا٬مٱمټمس

ا٪مرأ »٩مٿمف: و وّم ٘مديډم أمـ ٰمًٶمقد ريض اهلل ٣مٽمف ٣مٽمد ا٬مٞمٰمذي و٨مٜمه:

أٰمتؽ ا٬مًالم وأٙمٝمهؿ أن اجلٽمڇم ٪مٿمٶمڅمن، وأن ٨مراٟمپمڅم ٟمٌحڅمن اهلل، واْلټمد 

 شهلل، وٓ إ٬مف إٓ اهلل، واهلل أ٫مٝم
(1)

 .واحلدي٨م طمًـ

 -ريض اهلل قمٜمف-ُمـ طمدي٨م أيب هريرة (:2489و٣مٽمد أْحد وا٬مٞمٰمذي )

ٰمڅم ٪مڅمل ٣مٌد ٓ إ٬مف إٓ ٪مط ِمٻمٲًمڅم إٓ ٩متحڈم ٬مف : »طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل

  .شأٔمقاب ا٬مًَمء ٘متك يٸمض إ٦م ا٬مٶمرش

 .احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمإلُم٤مم اًمقادقمل

, (٧٨٧٩)قمٜمد اًمٌخ٤مري  -ريض اهلل قمٜمف-سمـ اًمّم٤مُم٧م  وقمـ قم٤ٌمدة

َٓ إ٬َِمَف »: ىم٤مل (٦٬)وُمًٚمؿ  ـْ ٠َمپِمَد َأْن  يَؽ ٬َمُف، َوَأنَّ َٰم َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوْ٘مَدُه  إِ

ٌُْد اهللِ َوَرُٟمق٬ُمُف َو٫َمٻمټَِمُتُف َأ٬ْمٹَمڅمَهڅم إ٦َِم َٰمْرَيَؿ  ك ٣َم ًَ ٌُْدُه َوَرُٟمق٬ُمُف، َوَأنَّ ٣ِمٿم ًدا ٣َم ُُمَټمَّ

ٌَڅمَرَك َوَٕمٶَمڅم٦َم  ٽمَّڇَم َ٘مؼ  َوا٬مٽمَّڅمَر َ٘مؼ  َأْدَٙمٻَمُف اهلُل َٕم ٽمَّڇَم ٣َمَٛم َٰمڅم َوُروٌح ِٰمٽمُْف، َوَأنَّ اجْلَ اجْلَ

ـْ ٣َمټَمؾٍ   .ش٫َمڅمَن ِٰم

                                                           

 , وحسنو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتمذي.(0435)أخرجو اإلمام الرتمذي يف سننو  (1)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  (:88وّم ا٬مٌخڅمري ) ُف ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمف-قَم َيڅم  :٪ِمٿمَؾ » :َأٟمه

ـْ َأْٟمٶَمُد ا٬مٽمَّڅمِس ٔمٱَِمٸَمڅم٣َمتَِؽ َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم؟ ٪َمڅمَل َرُٟمقُل اهللِ  ٬َمٹَمْد :شطَرُٟمقَل اهللِ َٰم

ُل ِٰمٽمَْؽ ٚمَِڅم َرَأْيڈُم ٢َمٽمَٽمڈُْم َيڅم َأَٔمڅم ُهَرْيَرَة  ِديډِم َأَ٘مٌد َأوَّ ـْ َهَذا اْْلَ ځَم٬ُمٽمِل ٣َم ًْ َٓ َي َأْن 

َٓ إ٬َِمَف  ـْ ٪َمڅمَل  ِديډِم، َأْٟمٶَمُد ا٬مٽمَّڅمِس ٔمٱَِمٸَمڅم٣َمتِل َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َٰم ـْ ِ٘مْرِصَؽ ٣َمَٛم اْْلَ ِٰم

فِ  ًِ ـْ ٪َمٻْمٌِِف َأْو ڀَمٸْم َّٓ اهللُ َٙمڅم٬مٲًِمڅم ِٰم  .شإِ

ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل-ريض اهلل قمٜمف- هريرة قمـ أيب وّم ا٬مٲمحٿمح٥م:

ٟمٌحڅمن اهلل ؤمحټمده ّم يقٰمف ٰمئڇم ٰمرة ٘مٴمڈم ٙمٴمڅميڅمه وإن »: ُمـ ىم٤مل: »ط

 ٫مڅمڀمڈم ٰمثؾ زٔمد ا٬مٌحر
(1)

 .ش

ـْ قَم٤مِيَِم٦َم  وّم ٰمًٻمؿ:  :ىَم٤مَل ط إِنه َرؾُمقَل اهللِ  :شَمُ٘مقُل -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-قَم

ـْ َٔمٽمِل آَدَم » څمٍن ِٰم ًَ ُف ُٙمٻمَِؼ ٫ُمؾُّ إڀِْم َ اهلَل إڀِمَّ ـْ ٫َمٝمَّ ٣َمَٛم ِٟمت ٥َم َوَٖماَلِث ِٰمڅمَئڇِم َٰمٸْمٲِمٍؾ، ٩َمټَم

ـْ ١َمِريِؼ ا٬مٽمَّڅمِس َأْو  ٌََّح اهللَ َواْٟمَتٷْمٸَمَر اهللَ َو٣َمَزَل َ٘مَجًرا ٣َم َؾ اهلَل َوَٟم َوَْحَِد اهللَ َوَهٻمَّ

ـْ  ـْ ١َمِريِؼ ا٬مٽمَّڅمِس َوَأَٰمَر ٔمټَِمٶْمُروٍف َأْو هَنَك ٣َم ُٰمٽمْٺَمٍر ٣َمَدَد ٕمٻِْمَؽ ٠َمْق٫َمڇًم َأْو ٣َمٵْمًَم ٣َم

ـْ  ُف ٣َم ًَ ُف َيټْم٭ِم َيْقَٰمئٍِذ َو٪َمْد َزْ٘مَزَح ڀَمٸْم اَلَٰمك، ٩َمڃمڀِمَّ ًُّ ت ٥َم َوا٬مثَّاَلِث ِٰمڅمَئڇِم ا٬م  ً ا٬م

 شا٬مٽمَّڅمرِ 
(5)

اَم ىَم٤مَل " :, ىَم٤مَل َأسُمق شَمْقسَم٦مَ    ."ُيْٛمِز  :َوُرسمه

ٌٿِمَح َوا٬متَّپْمٻمٿِمَؾ َوا٬متَّْحټِمٿمَد : »طوىم٤مل  ًْ ـْ َٗماَلِل اهللِ ا٬متَّ َّڅم َٕمْذ٫ُمُروَن ِٰم إِنَّ ِِم

چمُّ 
ُر ٔمٲَِمڅمِ٘مٌپَِمڅم َأَٰمڅم حُيِ َـّ َدِوي  ٫َمَدِوي  ا٬مٽمَّْحِؾ ُٕمَذ٫م  ـَ َ٘مْقَل ا٬ْمٶَمْرِش هَلُ َيٽمْٶَمٴمٸِْم

                                                           

 .(5365, 5361), واإلمام مسلم يف صحيحو (3432)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 .(1334)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (5)
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ُر  ـْ ُيَذ٫م  َٓ َيَزاَل ٬َمُف َٰم  شٔمِفِ َأَ٘مُد٫ُمْؿ َأْن َيٺُمقَن ٬َمُف َأْو 
(1)

احلدي٨م أظمرضمف أمحد قمـ  

 .شاًمّمحٞمح اعمًٜمد»وهق ذم -ريض اهلل قمٜمف-سمـ سمِمػم  اًمٜمٕمامن

ـْ َأَٟمٌس  (:523»)إدب»(، وا٬مٌخڅمري ّم 2/241وأٙمرج أْحد ) َأنَّ  :قَم

َأَٙمَذ ٨ُمٲْمٽمًڅم ٩َمٽمٸََمٳَمُف ٩َمٻَمْؿ َيٽمَْتٸِمْض، ُٖمؿَّ ڀَمٸَمٳَمُف ٩َمٻَمْؿ َيٽمَْتٸِمْض، ُٖمؿَّ ط َرُٟمقَل اهلِل 

َّٓ » :طڀَمٸَمٳَمُف ٩َمڅمڀْمَتٸَمَض ٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهللِ  َٓ إ٬َِمَف إِ ټْمُد هللَِِّ َو ٌَْحڅمَن اهلِل َواْْلَ إِنَّ ُٟم

ٴمَ  َجَرُة َوَر٪َمپَمڅماهللُ َواهللُ َأ٫ْمَٝمُ َٕمٽمٸُْمُض اْْلَ  .شڅمَيڅم ٫َمََم َٕمٽمٸُْمُض ا٬مٱمَّ

(، وهق 727(، وا٬مٽمًڅمئل ّم ٣مټمؾ ا٬مٿمقم وا٬مٻمٿمٻمڇم)2/252وأٙمرج أْحد )

ٌِْد اهللِ  (:542ّم ا٬مٲمحٿمحڇم ) ـْ قَم ادٍ  قَم ـِ ؿَمده ـْ  :-ريض اهلل قمٜمف-سْم َأنَّ ڀَمٸَمًرا ِٰم

ِلَّ  ـْ َيٺْمٸِمٽمٿِمپِمْؿ؟  :ط٩َمٹَمڅمَل ا٬مٽمٌَِّلُّ  :٩َمځَمْٟمٻَمټُمقا، ٪َمڅمَل ط َٔمٽمِل ٣ُمْذَرَة َٖماَلَٖمڇًم َإَٔمْقا ا٬مٽمٌَّ َٰم

ٌَٶَمډَم ا٬مٽمٌَِّلُّ  :َأڀَمڅم، ٪َمڅمَل  :٪َمڅمَل ١َمٻْمَحڇمُ  َٔمٶْمًثڅم ٩َمَخَرَج ط ٩َمٺَمڅمڀُمقا ٣ِمٽمَْد ١َمٻْمَحڇَم، ٩َم

ُٖمؿَّ  :ُٖمؿَّ َٔمٶَمډَم َٔمٶْمًثڅم ٩َمَخَرَج ٩مٿِمپِمْؿ آَٙمُر ٩َمڅمْٟمُتٱْمپِمَد، ٪َمڅمَل  :َأَ٘مُدُهْؿ ٩َمڅمْٟمُتٱْمپِمَد، ٪َمڅمَل 

ـَ ٫َمڅمڀُمقا  :٬مډُِم ٣َمَٛم ٩مَِرا٠ِمِف، ٪َمڅمَل ١َمٻْمَحڇمُ َٰمڅمَت ا٬مثَّڅم ِء ا٬مثَّاَلَٖمڇَم ا٬مَِّذي َٓ ٩َمَرَأْيڈُم َهڂُم

ٽمَّڇِم ٩َمَرَأْيڈُم اٚمَْٿم ڈَم ٣َمَٛم ٩مَِرا٠ِمِف َأَٰمڅمَٰمپُمْؿ، َوَرَأْيڈُم ا٬مَِّذي اْٟمُتٱْمپِمَد  ٣ِمٽمِْدي ِّم اجْلَ

ْؿ  هَلُ ـْ َذ٬مَِؽ،  :آِٙمَرُهْؿ، ٪َمڅمَل َأِٙمًٜما َيٻمٿِمِف، َوَرَأْيڈُم ا٬مَِّذي اْٟمُتٱْمپِمَد َأوَّ ٩َمَدَٙمٻَمٽمِل ِٰم

َوَٰمڅم :ط٩َمٹَمڅمَل َرُٟمقُل اهلِل  :٩َمَذ٫َمْرُت َذ٬مَِؽ ٬َمُف ٪َمڅمَل ط ٩َمځَمَٕمٿْمڈُم ا٬مٽمٌَِّلَّ  :٪َمڅمَل 

                                                           

, وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح ابن (0536)أخرجو اإلمام ابن ماجو يف سننو  (1)
 ماجو رمحو اهلل تعاىل.
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ْٟماَلِم  ُر ِّم اإْلِ ـٍ ُيٶَمټمَّ ـْ ُٰمڂْمِٰم ـْ َذ٬مَِؽ ٬َمٿْمَس َأَ٘مٌد َأ٩ْمٳَمَؾ ٣ِمٽمَْد اهللِ ِٰم َأڀْمٺَمْرَت ِٰم

ٌٿِمِحِف َوَٕمٺْمٌِ  ًْ ٻمٿِمٻمِفِ ٬مَِت  .شِٜمِه َوَِتْ

 .إمم همػم ذًمؽ ُمـ أراد اًمتزود ومٚمػماضمع يمت٥م إذيم٤مر واًمدقمقات

 -ؤمڅمهلل ا٬متق٩مٿمؼ  -
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 [نفاص٠ اجملًػ :ايفكض٠ ايجا١ْٝ ٚايتغعٕٛ]

  ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .يمٗم٤مرة اعمجٚمس ا٬مٸمٹمرة ا٬مثڅمڀمٿمڇم وا٬متًٶمقن:

  :يمٗم٤مرة اعمجٚمس -٦٭

ـْ قَم٤مِيَِم٦َم  يَم٤مَن إَِذا -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقَل اهللهِ َأنه  ريض اهلل قمٜمٝم٤م,قَم

ـْ اًْمَٙمٚماَِمِت, وَمَ٘م٤مَل  ٠َمًَمْتُف قَم٤مِيَِم٦ُم قَم ًَ ٤م, َأْو َصغمه شَمَٙمٚمهَؿ سمَِٙمٚماَِمٍت وَم ًً
إِْن : »ضَمَٚمَس جَمْٚمِ

َـّ إ٦َِم َيْقِم ا٬ْمٹمِ  َؿ ٔمَِخْٜمٍ ٫َمڅمَن ١َمڅمٔمٶًِمڅم ٣َمٻَمٿْمپِم َؿ ٔمٷَِمْٜمِ َذ٬مَِؽ ٫َمڅمَن َٕمٺَمٻمَّ ٿَمڅمَٰمڇِم، َوإِْن َٕمٺَمٻمَّ

څمَرةً  ٌَْحڅمڀَمَؽ  :٫َمٸمَّ  شؿَّ َؤمَِحټْمِدَك ٓ إ٬َِمَف إِٓ َأڀْمڈَم، َأْٟمَتٷْمٸِمُرَك َوَإُٔمقُب إ٬َِمٿْمَؽ ا٬مٻمپمُٟم

  .أظمرضمف أمحد, وهق طمدي٨م صحٞمح

  :الشرح

هبذا احلدي٨م عم٤م ومٞمف ُمـ ظمتؿ اعمّمٜمػ طمٗمٔمف اهلل ومقايد اعم٤ٌمدئ اعمٗمٞمدة 

  .اًمؼميم٤مت

طمٞم٨م أن جم٤مًمس اًمٕم٤ٌمد ٓ شمًٚمؿ ُمـ ًمٖمٍق حيت٤مج إمم شمٙمٗمػم أو ـم٤مقم٦م حتت٤مج 

  .إمم حم٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م, طمتك يقاذم هب٤م اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ـْ َٗمڅمَء ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل څم َوَٰم ٽمَڇِم ٩َمٻَمُف ٣َم٧ْمُ َأْٰمَثڅمهِلَ ًَ ـْ َٗمڅمَء ٔمڅِمْْلَ َٰم

ٿم َئڇِم ٩َماَل  ًَّ َٓ ُيٵْمٻَمټُمقنَ  ٔمڅِم٬م َّٓ ِٰمْثٻَمپَمڅم َوُهْؿ   [.٤٪٥ :إٟمٕم٤مم] ﴾َُيَْزى إِ
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أي جمٚمس إن يم٤من جمٚمس ظمػم يم٤مٟم٧م ظم٤ممت٤م قمٚمٞمف  ش:٫مٸمڅمرة اٚمجٻمس»٪مق٬مف: 

طمتك يٚم٘مك اهلل سمذًمؽ وإن يم٤مٟم٧م جمٚمس ذ يم٤من يمٗم٤مرة ًمف وهذا إٟمام هق ُمـ 

 .اًمّمٖم٤مير أُم٤م اًمٙم٤ٌمير ومالسمد هل٤م ُمـ شمقسم٦م ٟمّمقح

 .هل أم اعم١مُمٜملم أم قمٌداهلل ش: اهلل ٣مٽمپمڅم٣مـ ٣مڅمئٱمڇم ريض»٪مق٬مف:  

وذم  ش:٫مڅمن إذا ٗمٻمس َمٻمًڅم-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-أن رٟمقل اهلل» ٪مق٬مف:

ومٝمذا ُمـ أذيم٤مر اعمجٚمس وىمراءة اًم٘مرآن  شأو صغم صالةً  ٤مإذا ىمرأ ىمرآٟمً : »رواي٦م

 .واًمّمالة ومٝمق ذيمر ضم٤مُمع

أي شمًٛمٕمف يتٙمٚمؿ وٓ شمدري ُم٤م ؾم٥ٌم ذًمؽ  ش:ٕمٺمٻمؿ ٔمٺمٻمَمت»٪مق٬مف:  

إن ٕمٺمٻمؿ ٔمخٜم ٫مڅمن : »قمـ اًمٙمٚمامت, وم٘م٤مل -ريض اهلل ٣مٽمپمڅم-وم٠ًمًمتف قم٤ميِم٦م

  ش.١مڅمٔمٶمڅم ٣مٻمٿمپمـ إ٦م يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم

-سمـ ؾمٕمد  وهذا ُمـ احلرص قمغم ظمقاشمؿ إقمامل, وذم طمدي٨م ؾمٝمؾ

ََم ا٣َْٕمََم : »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل -ريض اهلل قمٜمف ُل إڀِمَّ

شٔمڅِمَْلَقإمٿِمؿِ 
 (1)

 .أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

عم٤م سمدر ُمـ اًمٚمٖمق وٟمحقه,  ش:وإن ٕمٺمٻمؿ ٔمٷمٜم ذ٬مؽ ٫مڅمن ٫مٸمڅمرة»٪مق٬مف: 

  .واًمٙمٗم٤مرة هل اًمًؽم ًمٚمذٟم٥م واًمتج٤موز قمٜمف

  .وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء إطمدى قمنم ُمٙمٗمرًا ُمـ ُمٙمٗمرات اًمذٟمقب

                                                           

 .(3334)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 :(342/ 1)٪مڅمل أمـ أب ا٬مٶمز ّم ذح ا٬مٴمحڅمويڇم 
ِه, وَم٢مِنه  :َوَأْيًْم٤م َٓ ُيْٕمَٗمك ًمَِٖمػْمِ ٤مِن اًْمَٕمٔمِٞمِؿ َُم٤م  ًَ طْم ُف ىَمْد ُيْٕمَٗمك ًمَِّم٤مطِم٥ِم اإْلِ وَم٢مِٟمه

٤ٌَمٍب, قُمِروَم٧ْم  ِة َأؾْم ُ٘مُط قَمٜمُْف قُمُ٘مقسَم٦ُم ضَمَٝمٜمهَؿ سمِٜمَْحِق قَمنَمَ ًْ ٞمَِّئ٤مِت شَم ًه وَم٤مقِمَؾ اًم

ٜمه٦مِ  ًُّ ـَ اًْمِٙمَت٤مِب َواًم  ُِم
ِ
ؾْمتِْ٘مَراء ِٓ  :سم٤ِم

ٌَچُم إول: ًَّ ـْ َٕمڅمَب ﴿ :ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم اًمتهْقسَم٦ُم,  ا٬م َّٓ َٰم , َواًْمُٗمْرىَم٤مِن ٤٪ :َُمْرَيؿَ ] ﴾إِ

٫٤.]  

ـَ َٕمڅمُٔمقا﴿ َّٓ ا٬مَِّذي  [٤٪٥ :اًمٌ٘مرة] ﴾إِ

ـْ َهْؾ 
٤م َذْٟم٥ٌم ُدوَن َذْٟم٥ٍم, ًَمٙمِ َٓ خَيَْتصُّ هِبَ َواًمتهْقسَم٦ُم اًمٜمهُّمقُح, َوِهَل اخْل٤َمًمَِّم٦ُم, 

ُتَٝم٤م قَمغَم أَ  ـْ َذْٟم٥ٍم َوَأَسه قَمغَم آظَمَر شَمَتَقىمهُػ ِصحه ٦ًم؟ طَمتهك ًَمْق شَم٤مَب ُِم ْن شَمُٙمقَن قَم٤مُمه

ٌَُؾ  ٤َم شُمْ٘م ِحٞمُح َأهنه ٌَُؾ؟ َواًمّمه   .َٓ شُمْ٘م

ْ َيُت٥ْم  ُٟمقِب َوإِْن مَل ـَ اًمذُّ ِه ُِم
ِك َوهَمػْمِ ْ ـَ اًمنمِّ ٌَْٚمُف ُِم ؾْماَلُم َُم٤م ىَم َوَهْؾ َُي٥ُمُّ اإْلِ

 ُِمٜمَْٝم٤م؟ 

ِك؟ طَمتهك ًَمْق َأؾْمَٚمَؿ َوُهَق ُُمٍِم   ْ ـْ هَمػْمِ اًمنمِّ ـَ اًمتهْقسَم٦ِم ُِم ؾْماَلِم ُِم َٓ سُمده َُمَع اإْلِ َأْم 

َٟم٤م  ـَ اًمزِّ ِب اخْلَْٛمِر َُمَثاًل, َهْؾ ُي١َماظَمُذ سماَِم يَم٤مَن ُِمٜمُْف ذِم يُمْٗمِرِه ُِم َٟم٤م َوُذْ قَمغَم اًمزِّ

َٓ سُمده َأْن َيتُ  ِب اخْلَْٛمِر؟ َأْم  ْٟم٥ِم َُمَع إؾِْماَلُِمِف؟ َوُذْ ـْ َذًمَِؽ اًمذه  قَب ُِم



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رايفكس٠ ايجا١ْٝ ٚايتطعٕٛ: نفاز٠ اجملًظد
 

  993 
 

  

ََصحُّ  ْٕ ـْ يُمؾِّ َذْٟم٥ٍم؟ َوَهَذا ُهَق ا ٦ًم ُِم ـَ اًمتهْقسَم٦ِم  :َأْو َيُتقَب شَمْقسَم٦ًم قَم٤مُمه َٓ سُمده ُِم ُف  َأٟمه

٤م ُٟمقِب َوقَمَدِم اعم١َُْماظَمَذِة هِبَ ٤ًٌم ًمُِٖمْٗمَراِن اًمذُّ ٌَ ؾْماَلِم, َويَمْقُن اًمتهْقسَم٦ِم ؾَم َٓ  - َُمَع اإْلِ مِمه٤م 

ءٌ  ٦ِم, َوًَمْٞمَس َرْ ُُمه ْٕ  .ظِماَلَف ومِٞمِف سَملْمَ ا

ٓه اًمتهْقسَم٦َم, ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ُٟمقِب إِ ٤ًٌم ًمُِٖمْٗمَراِن مَجِٞمِع اًمذُّ ٌَ ٌَڅمِدَي ﴿ :َيُٙمقُن ؾَم ٪ُمْؾ َيڅم ٣ِم

ڇِم اهللَِّ إِنَّ اهللََّ ـْ َرْْحَ َٓ َٕمٹْمٽمَٴُمقا ِٰم پِمْؿ 
ًِ ٩ُمقا ٣َمَٛم َأڀْمٸُم ـَ َأْهَ ڀُمقَب َْجٿِمٶًمڅم  ا٬مَِّذي َيٷْمٸِمُر ا٬مذُّ

ِ٘مٿمؿُ  ُف ُهَق ا٬ْمٷَمٸُمقُر ا٬مرَّ َُمرِ ] ﴾إڀِمَّ   [.٩٧ :اًمزُّ

ـْ شَم٤مَب, َوهِلََذا ىَم٤مَل  َ
  [.٩٧ :اًمزُمر] ﴾َٓ َٕمٹْمٽمَٴُمقا﴿ :َوَهَذا عمِ

ٌُقا إ٦َِم َرٔم ٺُمؿْ ﴿ :َوىَم٤مَل سَمْٕمَدَه٤م َي٦َم  [٩٨ :اًمزُمر] ﴾َوَأڀمٿِم ْٔ َُمرِ ]ا  [.٩٨ :اًمزُّ

ٌَچُم  ًَّ ؾْمتِْٖمَٗم٤مُر,  ا٬مثڅمين:ا٬م ِٓ ْؿ َوُهْؿ  اهللَوَٰمڅم ٫َمڅمَن ﴿ :ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم ا َِبُ ُٰمٶَمذ 

َتٷْمٸِمُرونَ  ًْ َْٟمَٗم٤ملِ ] ﴾َي ْٕ   [.٧٧ :ا

ؾْمتِْٖمَٗم٤مَر شَم٤مَرًة ُيْذيَمُر َوطْمَدُه, َوشَم٤مَرًة ُيْ٘مَرُن سم٤ِمًمتهْقسَم٦ِم, وَم٢مِْن ُذيمَِر َوطْمَدُه 
ِٓ ـه ا

ًَمٙمِ

ؾْمتِْٖمَٗم٤مرَ َدظَمَؾ َُمَٕمُف اًمتهْقسَم٦ُم, يَماَم  ِٓ   . إَِذا ُذيِمَرِت اًمتهْقسَم٦ُم َوطْمَدَه٤م ؿَمَٛمَٚم٧ْم ا

ْٟمتٷِْمٸَمڅمَر، ِٓ ـُ ا ـُ اًمتهْقسَم٦َم, َويُمؾُّ َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم  ٩َمڅم٬متَّْقَٔمڇُم َٕمَتٳَمټمَّ ؾْمتِْٖمَٗم٤مُر َيَتَْمٛمه
ِٓ َوا

ْٗمَٔمَتلْمِ  اِن إِطْمَدى اًمٚمه ٤م قِمٜمُْد اىْمؽِمَ ـْماَلِق, َوَأُمه ظَمِر قِمٜمَْد اإْلِ ْٔ ك ا ٛمه ًَ َيْدظُمُؾ ذِم ُُم

ؾْمتِْٖمَٗم٤مرُ  ِٓ ظُْمَرى, وَم٤م ْٕ ضُمقُع َوـَمَٚم٥ُم ا :ـَمَٚم٥ُم ِوىَم٤مَي٦ِم َذِّ َُم٤م َُم٣َم, َواًمتهْقسَم٦مُ  :سم٤ِم ًمرُّ

ـْ ؾَمٞمَِّئ٤مِت َأقْماَمًمِفِ  ٌَِؾ ُِم َتْ٘م ًْ   .ِوىَم٤مَي٦ِم َذِّ َُم٤م خَي٤َموُمُف ذِم اعمُْ
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ٌَچُم ا٬مثڅم٬مډم: ًَّ ٜم٤َمُت  ا٬م ًَ ٞمَِّئ٦ُم سمِِٛمْثٚمَِٝم٤م,  :احْلَ ًه ٜم٦ََم سمَِٕمنْمِ َأُْمَث٤مهِل٤َم َواًم ًَ وَم٢مِنه احْلَ

٧ٌَْم آطَم٤مُدُه َأقْمَِم٤مَرُه  ـْ هَمَٚم َ
ـَ ﴿ :َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم وَم٤مًْمَقْيُؾ عمِ ٌْ ٽمَڅمِت ُيْذِه ًَ إِنَّ اْْلَ

ٿم َئڅمِت  ًَّ   [.٥٥٨ :ُهقدٍ ] ﴾ا٬م

ٽمَڇَم ََتُْحپَمڅم: »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللَوىَم٤مَل َصغمه  ًَ ٿم َئڇَم اْْلَ ًَّ ٌَِع ا٬م  ش.َوَإْٔم

أمُِع: ٌَچُم ا٬مرَّ ًَّ ٦مُ  ا٬م ْٟمَٞمِقيه   .اعمََّْم٤مِي٥ُم اًمدُّ

َٓ : »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللىَم٤مَل َصغمه  َٓ ڀَمٲَمچٍم، َو ـْ َوَصچٍم َو ـَ ِٰم َٰمڅم ُيٲِمٿمچُم اٚمُْڂْمِٰم

ْق٫َمڇِم ُيٱَمڅم٫ُمپَمڅم  َٓ ُ٘مْزٍن، َ٘متَّك ا٬مٱمَّ َٓ َهؿر َو ـْ َٙمٴَمڅمَيڅمهُ  -٨َمؿر َو څم ِٰم َر ِِبَ َّٓ ٫ُمٸم    ش.إِ

ٽمَِد: ًْ ُف عمَه٤م َٟمَزَل ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم  َوِّم اٚمُْ ـْ َيٶْمټَمْؾ ﴿ :َأٟمه َز ٔمِفِ  َٰم  ] ﴾ُٟمقًءا َُيْ
ِ
٤مء ًَ  :اًمٜمِّ

٥٦٧.]  

ْ َيٶْمټَمْؾ ُٟمقًءا؟  :٪َمڅمَل َأُٔمق َٔمٺْمرٍ » ٽمَڅم مَل َيڅم َرُٟمقَل اهللَِّ، ڀَمَز٬َمڈْم ٪َمڅمِصټَمڇُم ا٬مٵمَّپْمِر، َوَأيُّ

َْواُء؟  :٩َمٹَمڅمَل  ٌَُؽ ا٬مألَّ ڈَم ُيٲِمٿم ًْ َزُن؟ َأ٬َم ڈَم ََتْ ًْ ڈَم َٕمٽمٲَْمچُم؟ َأ٬َم ًْ َيڅم َأَٔمڅم َٔمٺْمٍر، َأ٬َم

َزْوَن ٔمِفِ    ش.٩َمَذ٬مَِؽ َٰمڅم جُتْ

ِط َي٠ْمصَمؿُ  خُّ ًَ ٌُْد, َوسم٤ِمًمته  قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُيَث٤مُب اًْمَٕم
ؼْمِ َرٌة, َوسم٤ِمًمّمه َٝم٤م, ُُمَٙمٗمِّ ًُ  .وَم٤معمََّْم٤مِي٥ُم َٟمْٗم

طُ  خُّ ًَ ؼْمُ َواًمته ـْ ومِْٕمِؾ  وَم٤مًمّمه َٓ ُِم ـْ ومِْٕمِؾ اهللهِ  ٦ٌَُم ُِم ٦ٌَِم, وَم٤معمُِّْمٞم َأُْمٌر آظَمُر هَمػْمُ اعمُِّْمٞم

اَم ُيَث٤مُب اعمَْْرُء  ٌَُف هِب٤َم, َوإِٟمه ُر َذْٟم ٌِْد قَمغَم َذْٟمٌِِف, َوُيَٙمٗمِّ ـَ اهللهِ ًمِْٚمَٕم ٌِْد, َوِهَل ضَمَزاٌء ُِم اًْمَٕم

 ًُّ ؼْمُ َواًم ِف, َواًمّمه
ضَْمُر ىَمْد َوَي٠ْمصَمُؿ قَمغَم ومِْٕمٚمِ ْٕ ـْ ومِْٕمٚمِِف, َوإِْن يَم٤مَن اًمثهَقاُب َوا ْخُط ُِم

ـْ هَمػْمِ  ـَ اهللهِ ُِم , َأْو وَمْْماًل ُِم ـَ اًْمَٖمػْمِ ٦ٌم ُِم ٌِْد, سَمْؾ َهِديه ـَ اًْمَٕم حَيُّْمُؾ سمَِٖمػْمِ قَمَٛمٍؾ ُِم
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٥ٌٍَم, ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ـْ ٬َمُدڀْمُف َأْٗمًرا ٣َمٵمٿِمًَم ﴿ :ؾَم  ] ﴾َوُيڂْمِت ِٰم
ِ
٤مء ًَ ٜمَْٗمُس ومَ  [.٨٤ :اًمٜمِّ

مَ  ٤مَرٌة عم٤َِم شَمَ٘مده  .اعمََْرِض ضَمَزاٌء َويَمٗمه

اَم  ُٟمقِب, َوًَمْٞمَس َذًمَِؽ َُمْدًُمقًَمُف, َوإِٟمه ضَْمِر هُمْٗمَراُن اًمذُّ ْٕ ـَ ا َويَمثػًِما َُم٤م ُيْٗمَٝمُؿ ُِم

ِزُِمفِ  َٓ ـْ   .َيُٙمقُن ُِم

څمِٰمُس: ٌَچُم اْْلَ ًَّ  .شَمَٕم٤ممَم  اهللؿَم٤مَء  َوَي٠ْميِت اًْمَٙماَلُم قَمَٚمْٞمِف, إِنْ  .قَمَذاُب اًْمَ٘مؼْمِ  ا٬م

څمِدُس: ًَّ ٌَچُم ا٬م ًَّ  .ُدقَم٤مُء اعم١ُْْمُِمٜملَِم َواؾْمتِْٖمَٗم٤مُرُهْؿ ذِم احْلََٞم٤مِة َوسَمْٕمَد اعمَْاَمِت  ا٬م

څمٔمُِع: ًَّ ٌَچُم ا٬م ًَّ ـْ صَمَقاِب َصَدىَم٦ٍم  ا٬م َأْو ىِمَراَءٍة َأْو َُم٤م هُيَْدى إًَِمْٞمِف سَمْٕمَد اعمَْْقِت ُِم

, َوَٟمْحِق َذًمَِؽ, َوؾَمَٞم٠ْميِت اًْمَٙماَلُم قَمغَم َذًمَِؽ إِْن ؿَم٤مَء   .شَمَٕم٤ممَم  اهللطَم٩مٍّ

: ـُ ٌَچُم ا٬مثَّڅمِٰم ًَّ  .َأْهَقاُل َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوؿَمَداِيُدهُ  ا٬م

ٌَچُم ا٬متَّڅمِٟمُع: ًَّ ٧ٌََم ذِم  ا٬م ِحٞمَحلْمِ »َُم٤م صَم اَط َأنَّ اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم إَِذا ش: »اًمّمه َ وا ا٬مٮم  ٣َمَٝمُ

ُٔمقا  ـْ َٔمٶْمٍض، ٩َمڃمَِذا ُهذ  ٌَٶْمٳِمپِمْؿ ِٰم
ٽمَّڇِم َوا٬مٽمَّڅمِر، ٩َمٿَمٹْمَتصُّ ٬مِ ُو٪ِمٸُمقا ٣َمَٛم ٪َمٽمْٴَمَرٍة َٔم٥ْمَ اجْلَ

ٽمَّڇمِ  ْؿ ِّم ُدُٙمقِل اجْلَ قا ُأِذَن هَلُ  ش.َوڀُمٹمُّ

: ٌَچُم ا٬ْمٶَمڅمِذُ ًَّ ٤مومِِٕملَم,  ا٬م َم قِمٜمَْد ؿَمَٗم٤مقَم٦ُم اًمِمه ٤مُِمَٝم٤ميَماَم شَمَ٘مده ًَ َٗم٤مقَم٦ِم َوَأىْم  .ِذيْمِر اًمِمه

: څمِدي ٣َم٧َمَ ٌَچُم اْْلَ ًَّ ـْ هَمػْمِ ؿَمَٗم٤مقَم٦ٍم,  ا٬م ُٟمقِب ُِم امِحلَِم ًمِٚمذُّ يَماَم قَمْٗمُق َأْرطَمِؿ اًمره

ـْ َيٱَمڅمءُ ﴿ :ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  َ
 [٨٬ :اًمٜم٤ًمء] ﴾َوَيٷْمٸِمُر َٰمڅم ُدوَن َذ٬مَِؽ ٚمِ

ْ َيَِم٠مِ  ـْ مَل ه ـْ ُدظُمقًمِِف إِمَم َأْن َيٖمْ  اهللوَم٢مِْن يَم٤مَن مِم ِٗمَر ًَمُف ًمِِٕمَٔمِؿ ضُمْرُِمِف, وَماَل سُمده ُِم

ـْ ذِم ىَمْٚمٌِِف  ٌَْ٘مك ذِم اًمٜمه٤مِر َُم ٨ٌَِم َُمَٕم٤مِصٞمِف, وَماَل َي ـْ ظَم اًْمٙمػِِم, ًمَِٞمْخُٚمَص ـمِٞم٥ُم إِياَمٟمِِف ُِم
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ـْ ىَم٤مَل  ـْ إِياَمٍن, سَمْؾ َُم ٍة ُِم ـْ اهللٓه َٓ إًَِمَف إِ  :َأْدَٟمك َأْدَٟمك َأْدَٟمك ُِمْثَ٘م٤مِل َذره َم ُِم , يَماَم شَمَ٘مده

 اٟمتٝمك .قَمٜمْفُ  اهللَريِضَ طَمِدي٨ِم َأَٟمٍس 

  ش:ٟمٌحڅمڀمؽ ؤمحټمدك ٓ إ٬مف إٓ أڀمڈم أٟمتٷمٸمر اهلل وإٔمقب إ٬مٿمف»٪مق٬مف:  

طمٞم٨م ٟمزه اهلل ُمـ اًمٜم٘م٤ميص ومحده قمغم يمامًمف ووطمده ومجٛمع سملم آقمؽماف 

  .واًمتقطمٞمد وآؾمتٖمٗم٤مر وهذا طمرٌي أن يت٤مب قمكم

٩َمٽمڅَمَدى ِّم ا٬مٵمُّٻُمََمِت َأْن ﴿ :-٣مٻمٿمف ا٬مًالم-قمـ يقٟمس  -وضمؾ قمز -ىم٤مل اهلل

ـَ ا٬مٵمَّڅمٚم٥َِِم  ٌَْحڅمڀَمَؽ إيِن  ٫ُمٽمڈُْم ِٰم َّٓ َأڀْمڈَم ُٟم ـَ  َٓ إ٬َِمَف إِ ٿْمٽمَڅمُه ِٰم ٌْٽمَڅم ٬َمُف َوڀَمجَّ ٩َمڅمْٟمَتَج

 [.٬٬, ٬٫ :إٟمٌٞم٤مء] ﴾ا٬ْمٷَمؿ  َو٫َمَذ٬مَِؽ ڀُمٽمِْجل اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم 

وهق طمدي٨م صحٞمح ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمٚمِمٞمخ ش: أٙمرٗمف أْحد»٪مق٬مف:  

  .وُأقِمؾه  ريض اهلل قمٜمٝم٤م,ُم٘مٌؾ وضم٤مء قمـ همػم قم٤ميِم٦م 

ذم أظمر يمت٤مب ومتح  و٪مد ٕمٺمٻمؿ اْلڅم٩مظ أمـ ٘مجر ٣مٛم هذا اْلديډم و١مر٪مف:

٫مٻمټمتڅمن ٙمٸمٿمٸمتڅمن : »-ريض اهلل قمٜمف-اًم٤ٌمري قمٜمد ذح طمدي٨م أيب هريرة 

ٟمٌحڅمن اهلل ؤمحټمده،  :ٿمٌتڅمن إ٦م ا٬مرْحـ٣مٛم ا٬مٻمًڅمن ٖمٹمٿمٻمتڅمن ّم اٚمٿمزان ٘مٌ

 ش.ٟمٌحڅمن اهلل ا٬مٶمٵمٿمؿ

ٟمٌحڅمن رٔمؽ ٪مق٬مف: ﴿قمٜمد  :-رْحف اهلل-وٕمٺمٻمؿ ٣مٻمٿمف اْلڅم٩مظ أمـ ٫مثٜم ☜ 

  ﴾.رب ا٬مٶمزة ٣مَم يٲمٸمقن وٟمالم ٣مٛم اٚمرٟمٻم٥م واْلټمد هلل رب ا٬مٶمڅمٚم٥م

  .ذم أواظمر ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت
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  .وقمقٟمف وهبذا ٟمٙمقن ىمد اٟمتٝمٞم٧م مم٤م أردت شمًٓمػمه سمتقومٞمؼ اهلل

ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب " :وأىمقل

  ."إًمٞمؽ
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 [سنض أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ بأريتٗا]

  ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ذيمر أؾمامء اهلل احلًٜمك سم٠مدًمتٝم٤م
(1)

. 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ـِ  -ريض اهلل قمٜمف-قَم : , ىَم٤مَل -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم -اًمٜمٌلقَم

ٽمَّڇَم، َوإِنَّ اهللََّ ِوْٕمٌر، حُيچِمُّ ا٬ْمِقْٕمرَ » ـْ َ٘مٸِمٵَمپَمڅم َدَٙمَؾ اجْلَ ٶُمقَن اْٟمًَم، َٰم ًْ
ٶَمڇٌم َوٕمِ ًْ

 شهللَِِّ ٕمِ

  .واًمٚمٗمظ ًمف (٫٫٪٦), وُمًٚمؿ (٨٥٤٪)أظمرضمف اًمٌخ٤مري

  :الشرح

اعمٗمٞمدة, وظمتؿ اعمّمٜمػ اًمٙمت٤مب هبذا هذه شمتٛم٦م ُمـ اعم١مًمػ ًمٙمت٤مسمف اعم٤ٌمدئ 

  :اعمٚمحؼ ُٕمقر

 .-قمز وضمؾ -اهللاًمتؼمك سمذيمر أؾمامء  إول:

اًمدظمقل ذم ؾمٚمؽ ُمـ ٟمٔمٛمٝم٤م, وًمٕمٚمٝم٤م أن حتٗمظ ويٙمقن ُمٜمف اًمدًٓم٦م  ا٬مثڅمين:

 .قمٚمٞمٝم٤م, واًمدال قمغم اخلػم يمٗم٤مقمٚمف

 .اًمرد قمغم ُمـ زقمؿ طمٍمه٤م ذم شمًٕم٦م وشمًٕملم ا٬مثڅم٬مډم:

وُي٥م أن شم١مظمذ إؾمامء واًمّمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إذ ٓ جم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ 

 .-قمز وضمؾ -اهللومٞمف ٕٟمف ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م اًمتل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ 

                                                           

 .-ف اهللرمح-استفدنا من كتاب تفسًن األمساء والصفات للسعدي  (1)
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 وٟمټمٿمڈم ٔمڅمْلًٽمك ٰٕمقر ٰمٽمپمڅم:  

اًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ ط أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٛمك هب٤م ٟمٗمًف وؾمامُه هب٤م رؾمقًمف  -2

 .اهلقى

 .أهن٤م ُمذيمقرة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م -1

ٽمَك ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهللأن اهلل يدقمك هب٤م,  -2 ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ َوهللَِِّ ا

څم  [.٥٬٤ :إقمراف] ﴾٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَ

 .أهن٤م أؾمامء ُمدح ويمامل -3

  .أهن٤م ُمتْمٛمٜم٦م ًمّمٗم٤مت ُمدح ويمامل -4

ىمقٌل ُمٌتدع ٓ ي١مصمر قمـ اًمًٚمػ  وا٬مٹمقل ٔمحٮم إٟمَمء وا٬مٲمٸمڅمت:☜

  .روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ, يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف

َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف -َرؾُمقَل اهللِ َأنه  -ريض اهلل قمٜمف-وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرة 

ـْ َأْ٘مٲَمڅمَهڅم َدَٙمَؾ : »ىَم٤مَل  -َوؾَمٚمهؿَ  َّٓ َواِ٘مًدا، َٰم ٶِم٥َم اْٟمًَم ِٰمڅمَئڇًم إِ ًْ
ٶَمڇًم َوٕمِ ًْ

إِنَّ هللَِِّ ٕمِ

  ش.ڇمَ اجَلٽمَّ 

  :(٪٪٥/٥)"اًمٌدايع"وم٘مد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم احلًٜمك ٓ شمدظمؾ حت٧م طمٍم, وٓ حتد  ا٬مًڅمدس ٣م٧م:

سمٕمدد, وم٢من هلل شمٕم٤ممم أؾمامء وصٗم٤مت, اؾمت٠مصمر هب٤م ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م قمٜمده, ٓ 

أٟمځم٬مؽ » :يٕمٚمٛمٝم٤م ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ, يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح
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ڀمٸمًؽ، أو أڀمز٬متف ّم ٫متڅمٔمؽ، أو ٣مٻمټمتف أ٘مد ٰمـ ٔمٺمؾ اٟمؿ هق ٬مؽ، ٟمټمٿمڈم ٔمف 

 ش.ٙمٻمٹمؽ، أو اٟمتځمٖمرت ٔمف ّم ٣مٻمؿ ا٬مٷمٿمچم ٣مٽمدك

  :ومجٕمؾ أؾمامءه صمالصم٦م أىم٤ًمم

وم٠مفمٝمره عمـ ؿم٤مء ُمـ ُماليٙمتف, وهمػمهؿ, ومل يٜمزًمف ذم  ٪مًؿ ٟمټمك ٔمف ڀمٸمًف،

  .يمت٤مسمف

ومتٕمرف سمف إمم قم٤ٌمده, وىمًؿ اؾمت٠مصمر سمف ذم قمٚمؿ  و٪مًؿ أڀمز٬مف ّم ٫متڅمٔمف،

 :, أيشاٟمتځمٖمرت ٔمف: »ُمـ ظمٚم٘مف, وهلذا ىم٤مل ااًمٖمٞم٥م, ومٚمؿ يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمدً 

اٟمٗمردت سمٕمٚمٛمف, وًمٞمس اعمراد اٟمٗمراده سم٤مًمتًٛمل سمفٮ ٕن هذا آٟمٗمراد صم٤مسم٧م ذم 

  .إؾمامء اًمتل أٟمزل هب٤م ذم يمت٤مسمف

  .شٽمٿمڈم ٣مٛم ڀمٸمًؽٓ أ٘مِص ٖمٽمڅمًء ٣مٻمٿمؽ، أڀمڈم ٫مَم أٖم» :طوُمٜمف ىمقًمف 

, وم٤مًمٙمالم شإن هلل ٕمًٶمڇم وٕمًٶم٥م اٟمًَم ٰمـ أ٘مٲمڅمهڅم دٙمؾ اجلٽمڇم» ٪مق٬مف:وأُم٤م 

 .مجٚم٦م واطمدة

صٗم٦م ٓ ظمؼم ُمًت٘مٌؾ, واعمٕمٜمك أؾمامء ُمتٕمددة  :شٰمـ أ٘مٲمڅمهڅم» ط:و٪مق٬مف 

ُمـ ؿم٠مهن٤م أن ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اجلٜم٦م, وهذا ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن ًمف أؾمامء 

 ها .همػمه٤م
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سمـ قمٌد اًمقه٤مب  قمٚمٞمٝم٤م ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم حمٛمدوهل٤م أطمٙم٤مم ُي٥م اًمًػم 

سم٤مب اطْمؽِماُم أؾْمامء اهلل شمٕم٤ممم وشَمٖمٞمػم آؾْمؿ " :ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد -رمحف اهلل-

 ها "ٕضمِؾ ذًمؽ
 :"ومتح اًمقه٤مب ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ٪مٻمڈم ّم ٫متڅمب:

آطمؽمام هق اًمت٘مدير واإلضمالل, واطمؽمام أؾمامء اهلل قَمزه َوضَمؾه وصٗم٤مشمف 

 :سم٠مُمقر شمٙمقن

قَمَٚمْٞمِف  اهللإصم٤ٌمت ُم٤م أصمٌتف اهلل قَمزه َوضَمؾه ًمٜمٗمًف, وأصمٌتف رؾمقًمف َصغمه  إول:

 .َوؾَمٚمهؿَ 

إصم٤ٌمت ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمّمٗم٤مت, إذ أن يمؾ اؾمؿ يتْمٛمـ صٗم٦م,  ا٬مثڅمين:

 .وهٙمذا ..وم٤مًمًٛمٞمع يًٛمع, واًمٌّمػم يٌٍم, واًم٘مقي ذو اًم٘مقة

ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ﴿ :٤مممدقم٤مء اهلل قَمزه َوضَمؾه هب٤م, ىم٤مل شمٕم ا٬مثڅم٬مډم: ًْ َوهللَِِّ إَْٟمََمُء اْْلُ

څم  [.٥٬٤:إقمراف] ﴾ِِبَ

, وإن يم٤مٟم٧م همػم  ا٬مرأمع: قمدم اًمتًٛمل هب٤م إن يم٤مٟم٧م خمتّم٦م سم٤مهلل قَمزه َوضَمؾه

 .خمتّم٦م ُمٜمع اجلٛمع سملم اًمتًٛمٞم٦م واًمّمٗم٦م قمغم ُم٤م ي٠ميت ذم طمدي٨م اًم٤ٌمب

اقمت٘م٤مد قمدم طمٍمه٤م سمٕمدد ُمٕمٚمقم ًمٜم٤م قمغم ُم٤م سمٞمٜمتف ذم يمت٤ميب  اْلڅمٰمس:

 ."اًمتٌٞملم خلٓم٠م ُمـ طمٍم أؾمامء اهلل ذم شمًٕم٦م وشمًٕملم"
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أن اعم١مُمـ يرطمؿ وحيًـ  :اًمتٕمٌد هلل قَمزه َوضَمؾه سمٛم٘متْم٤مه٤م سمٛمٕمٜمك ا٬مًڅمدس:

 .وهمػم ذًمؽ

 :اًمٌٕمد قمـ اإلحل٤مد ومٞمٝم٤م سمجٛمٞمع أٟمقاع اإلحل٤مد, ىم٤مل اهلل قَمزه َوضَمؾه  ا٬مًڅمٔمع:

ـَ ُيٻْمِحُدوَن ِّم َأْٟمََمئِِف َٟمٿُمْجَزْوَن َٰمڅم ٫َمڅمڀُمقا َيٶْمټَمٻُمقنَ ﴿  ﴾َوَذُروا ا٬مَِّذي

  [.٥٬٤:إقمراف]

اًم٘مقاقمد احل٤ًمن ذم أؾمامء وصٗم٤مت : »وىمد ذيمرت أٟمقاع اإلحل٤مد ذم يمت٤ميب

 .ُمٚمخّمف, وشم٘مدم ذيمر شاًمرمحـ

اطمؽمام أدًمتٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م ُمـ اًمتحريػ واًمتٕمٓمٞمؾ, واًمتٙمٞمٞمػ  ا٬مثڅمٰمـ:

 .واًمتٛمثٞمؾ, واًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد, واًمتٗمقيض وهمػم ذًمؽ مم٤م يًٚمٙمف اعمٌتدقم٦م

اطمؽماُمٝم٤م ُمـ آُمتٝم٤من أو اًمدوس قمٚمٞمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ, ىم٤مل اهلل قَمزه  ا٬متڅمٟمع:

ـْ ُيٶَمٵم ْؿ ٠َمٶَمڅمئَِر اهللِ ٩َمڃمِ ﴿ :َوضَمؾه  ـْ َٕمٹْمَقى ا٬ْمٹُمٻُمقِب َذ٬مَِؽ َوَٰم څَم ِٰم  [.٧٦:احل٩م] ﴾هنَّ

: قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللقمدم احلٚمػ إٓ هب٤م يمام شم٘مدم ىمقل اًمٜمٌل َصغمه  ا٬مٶمڅمذ:

ـْ ٫َمڅمَن َ٘مڅم٬مٸًِمڅم، ٩َمٻْمٿَمْحٻمِْػ ٔمڅِمهللَِّ َأْو ٬مٿَِمٲْمټُمڈْم » شَٰم
(1)

. 

َأَ٘مچمُّ » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللاًمتٕمٌٞمد هب٤م, ىم٤مل رؾمقل اهلل َصغمه  اْلڅمدي ٣م٧م:

ـِ  :إَْٟمََمِء إ٦َِم اهللِ ْْحَ ٌُْد ا٬مرَّ ٌُْد اهلِل َو٣َم ش٣َم
(5)

ـِ قُمَٛمَر  ريض اهلل -, ُمـ طمدي٨م اسْم

 .-قمٜمٝمام

                                                           

 َما.َرِضَي اللَُّو َعنـْهُ , َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر (1343), ومسلم (5346)أخرجو البخاري  (1)
 , وغًنمها.(5500), والرتمذي (16305)أخرجو أمحد  (5)
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اقمت٘م٤مد ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اعمدح, وُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمامل, وم٢مهن٤م  ا٬مثڅمين ٣م٧م:

 .أؾمامء ُمدح ويمامل

٩َمڅمْذ٫ُمُرويِن ﴿ :ذيمر اهلل قَمزه َوضَمؾه هب٤م, ىم٤مل اهلل قَمزه َوضَمؾه  ا٬مثڅم٬مډم ٣م٧م:

  [.٥٩٦:اًمٌ٘مرة] ﴾َأْذ٫ُمْر٫ُمؿْ 

ـْ ِذ٫ْمِر : »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  اهللوىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه  ًٌڅم ِٰم څمڀُمَؽ َر١ْم ًَ
َٓ َيَزاُل ٬مِ

ٌِْد اهللهِ (٧٧٫٩), أظمرضمف اًمؽمُمذي شاهللَِّ ـْ قَم ـِ سُمْنٍ  , قَم  .قَمٜمْفُ  اهللَريِضَ سْم

إِنه هلِلهِ : »إطمّم٤ميٝم٤م, ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهؿَ  ا٬مرأمع ٣م٧م:

ـْ َأطْمَّم٤مَه٤م َدظَمَؾ اجلَٜمه٦مَ  ٓه َواطِمًدا, َُم ِٕملَم اؾْماًم ُِم٤مَي٦ًم إِ ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمفششمِ
(1)

 ,

  .هق احلٗمظ هل٤م واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م :واإلطمّم٤مء

اقمت٘م٤مد أهن٤م همػم خمٚمقىم٦م, سمؾ هل أؾمامء وصٗم٤مت هلل قَمزه  اْلڅمٰمس ٣م٧م:

 .َوضَمؾه قمغم اًمقضمف اًماليؼ سمف

اًم٘مقاقمد احل٤ًمن ذم أؾمامء ": ويمؾ ُم٤م ذيمرت ُمـ اًم٘مقاقمد ذم يمت٤ميب

, ومٝمق دًٓم٦م إمم يمٞمٗمٞم٦م اطمؽمام هذه إؾمامء وُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف "وصٗم٤مت اًمرمحـ

 .اًمّمٗم٤مت, سمٕمٞمًدا قمـ ؾمٌٞمؾ اعمٌتدقملم واًمْم٤مًملم, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼُمـ 

          

  

                                                           

 .َرِضَي اللَُّو َعْنوُ , َعْن َأيب ُىَريـَْرَة (5344), ومسلم (5403)البخاري  (1)
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 [اهلل, اإلي٘, احلٞ, ايكّٝٛ :َٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

,  -٧اإِلًَمُف,  -٦اهلل,  -٥  .اًمَ٘مٞمُّقمُ  -٨احَللُّ

لُّ ا٬ْمٹَمٿمُّقمُ اهللُ ٓ إ٬َِمَف إِٓ ُهَق ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ا٬مد٬مٿمؾ:   [.٦٩٩ :اًمٌ٘مرة] ﴾اْْلَ

  :الشرح

اهللُ ٓ إ٬َِمَف إِٓ ُهَق ﴿ :-قمز وضمؾ -اهللهذه أرسمٕم٦م أؾمامء ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقل 

لُّ ا٬ْمٹَمٿمُّقمُ   ﴾.اْْلَ

  .ًمٗمظ اجلالًم٦م آؾمؿ إقمٔمؿ قمغم اًمّمحٞمح, ُُمِْمَتّؼ ُمـ َوًمف يقًمف :اهلل -٥

  :(٪٩/ ٥ذم ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) -اهلل شمٕم٤مممرمحف -ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ِت  ٩َمڅمْٟمُؿ اهللَِّ: َٓ َٓ َٗم٤مِت اًْمُٕمْٚمَٞم٤م, سم٤ِمًمدِّ ٜمَك, َواًمّمِّ ًْ  احْلُ
ِ
ؾَْماَمء ْٕ َدال  قَمغَم مَجِٞمِع ا

ٞمه٦ِم ًَمُف َُمَع َٟمْٗمِل 
هَلِ ٌُقِت ِصَٗم٤مِت اإْلِ ٜم٦َِم ًمُِث ٞمهتِِف اعمَُْتَْمٛمِّ

ُف َدال  قَمغَم إهَِلِ اًمثهاَلِث, وَم٢مِٟمه

 .َأْوَداِدَه٤م قَمٜمْفُ 

ٿمَّڇِم:
هَلِ ـِ ِهَل  َوِصٸَمڅمُت اإْلِ ـِ اًمتهِْمٌِٞمِف َواعمَِْث٤مِل, َوقَم َه٦ُم قَم ِصَٗم٤مُت اًْمَٙماَمِل, اعْمُٜمَزه

ٜمَك إِمَم َهَذا  اهللاًْمُٕمُٞمقِب َواًمٜمهَ٘م٤مِيِص, َوهِلََذا ُيِْمٞمُػ  ًْ  احْلُ
ِ
ؾَْماَمء ْٕ شَمَٕم٤ممَم ؾَم٤مِيَر ا

ؾْمِؿ اًْمَٕمِٔمٞمِؿ, يَمَ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم  ِٓ ٽمَك﴿ا ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ  [.٥٬٤ :ٕقمرافا] ﴾َوهللَِِّ ا
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  َوُيٹَمڅمُل:
ِ
ـْ َأؾْماَمء ٞمُؿ ُِم

اَلُم, َواًْمَٕمِزيُز, َواحْلَٙمِ ًه وُس, َواًم طِمٞمُؿ, َواًْمُ٘مدُّ ـُ َواًمره مْحَ اًمره

َٓ ُيَ٘م٤مُل   اًْمَٕمِزيِز, َوَٟمْحُق َذًمَِؽ  اهلل :اهللهِ, َو
ِ
ـْ َأؾْماَمء َٓ ُِم , َو ـِ مْحَ  اًمره

ِ
ـْ َأؾْماَمء  .ُِم

ٜمَك, َدال  قَمَٚمْٞمَٝم٤م  اهللوَمُٕمٚمَِؿ َأنه اؾْمَٛمُف  ًْ  احْلُ
ِ
ؾَْماَمء ْٕ َتْٚمِزٌم جِلَِٛمٞمِع َُمَٕم٤ميِن ا ًْ ُُم

تِل اؿْمُتؼه ُِمٜمَْٝم٤م  ٞمه٦ِم اًمه
هَلِ ٌِْٞملٌم ًمِِّمَٗم٤مِت اإْلِ ٜمَك شَمْٗمِّمٞمٌؾ َوشَم ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ مْج٤َمِل, َوا سم٤ِمإْلِ

  .اؾْمُؿ اهللهِ

ٌه٦ًم َوشَمْٕمٔمِٞماًم  َواْٟمُؿ اهللَِّ: ُُف اخْلاََلِيُؼ حَمَ ٌُقًدا, شُم١َمهلِّ َدال  قَمغَم يَمْقٟمِِف َُم٠ْمًُمقًه٤م َُمْٕم

َتْٚمِزٌم ًمَِٙماَمِل ُرسُمقسمِٞمهتِِف  ًْ َوظُمُْمققًم٤م, َووَمَزقًم٤م إًَِمْٞمِف ذِم احْلََقاِي٩ِم َواًمٜمهَقاِي٥ِم, َوَذًمَِؽ ُُم

ٜملَْمِ ًمَِٙماَمِل اعمُْْٚمِؽ  ٞمهُتُف َوُرسُمقسمِٞمهُتُف َوَرمْح٤َمٟمِٞمهُتُف َوُُمْٚمُٙمُف  َوَرمْحَتِِف, اعمَُْتَْمٛمِّ
َواحْلَْٛمِد, َوإهَِلِ

 َٓ , َو ـْ ًَمْٞمَس سمَِحلٍّ َ
ٌُقُت َذًمَِؽ عمِ َتِحٞمُؾ صُم ًْ َتْٚمِزٌم جِلَِٛمٞمِع ِصَٗم٤مِت يَماَمًمِِف, إِْذ َي ًْ ُُم

٤مٍل عمَِ  َٓ وَمٕمه ٍؿ, َو َٓ ُُمَتَٙمٚمِّ َٓ ىَم٤مِدٍر, َو َٓ سَمِّمػٍم, َو َٓ طَمٙمِٞمٍؿ ذِم ؾَمِٛمٞمٍع, َو ٤م ُيِريُد, َو

 .َأوْمَٕم٤مًمِفِ 

ََمِل: اَلِل َواجْلَ  .َأظَمصُّ سم٤ِمؾْمِؿ اهللهِ َوِصٸَمڅمُت اجْلَ

ِد ٔمڅِم٬ميُّ  َوا٬مٽمَّٸْمِع، َوا٬ْمٶَمٴَمڅمِء َواٚمَْٽمِْع، َوڀُمٸُمقِذ  َوِصٸَمڅمُت ا٬ْمٸِمٶْمِؾ َوا٬ْمٹُمْدَرِة، َوا٬متَّٸَمرُّ

ِة، َوَٕمْدٔمِ  ٻمٿِمٹَمڇمِ اٚمَْٱِمٿمَئڇِم َو٫َمََمِل ا٬ْمٹُمقَّ بِّ  :ِٜم َأْٰمِر اْْلَ  .َأظَمصُّ سم٤ِمؾْمِؿ اًمره

ْأ٩َمڇِم َوا٬مٻمُّٴْمِػ: ٽمَڅمِن َواٚمْٽِمَّڇِم، َوا٬مرَّ ، َواْْلَ قِد َوا٬ْمِٝم 
څمِن، َواجْلُ ًَ ْ٘م  َوِصٸَمڅمُت اإْلِ

ـِ  مْحَ  ها .َأظَمصُّ سم٤ِمؾْمِؿ اًمره
  .هق اعمٕمٌقد حم٦ٌم وشمٕمٔمٞمام اإل٬مف: -٦
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 :(226/ 2)٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ ّم اٚمدارج 
ٌَْح٤مَٟمُف,  "اهللهِ  "َواؾْمُؿ  ًَمِف  "ؾُم , َواإْلِ بِّ اؾْمٌؿ ًمَِذاٍت هَل٤َم مَجِٞمُع ِصَٗم٤مِت  - "َواًمره

َراَدِة, َواًْمَٙماَلِم,  اًْمَٙماَمِل َوُٟمُٕمقِت اجْلاََلِل, يَم٤مًْمِٕمْٚمِؿ, َواًْمُ٘مْدَرِة, َواحْلََٞم٤مِة, َواإْلِ

, َواًْمِ٘مَدِم,
ِ
ٌََ٘م٤مء , َواًْم ٌٍََمِ ْٛمِع, َواًْم ًه ُف  َواًم َتِح٘مُّ ًْ ِذي َي ًمَِذاشمِِف,  اهللَوؾَم٤مِيِر اًْمَٙماَمِل اًمه

ك اؾْمِٛمفِ  ٛمه ًَ  ها .وَمِّمَٗم٤مشُمُف َداظِمَٚم٦ٌم ذِم ُُم
اعمتّمػ سمّمٗم٦م احلٞم٤مة إزًمٞم٦م إسمدي٦م اًمتل مل شمًٌؼ سمٕمدم وٓ  اْلل: -2

يٚمح٘مٝم٤م ومٜم٤مء واحلل هق يم٤مُمؾ احلٞم٤مة, وذًمؽ يتْمٛمـ مجٞمع اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م 

 .هلل

 : (328/ 2)٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ ّم اٚمدارج 
ـَ اًْمِٗمْٕمِؾ, سَمْؾ طَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم احْلََٞم٤مِة اًْمِٗمْٕمُؾ,  اًل ُِم َواؾْمُٛمُف احْلَلُّ َيْٛمٜمَُع َأْن َيُٙمقَن ُُمَٕمٓمه

٤مٌل   ها .وَمُٙمؾُّ طَملٍّ وَمٕمه
  .اًم٘م٤ميؿ سمٜمٗمًف واعم٘مٞمؿ ًمٖمػمه ا٬مٹمٿمقم: -3

  :٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م

يم٤مُمؾ احلٞم٤مة واًم٘م٤ميؿ سمٜمٗمًف واًم٘مٞمقم ٕهؾ اًمًاموات  :اْلل ا٬مٹمٿمقم"

اجل٤مُمع ًمّمٗم٤مت  :وإرض اًم٘م٤ميؿ سمتدسمػمهؿ وأرزاىمٝمؿ ومجٞمع أطمقاهلؿ وم٤محلل

اجل٤مُمع ًمّمٗم٤مت إومٕم٤مل ومجٕمٝمام ذم هم٤مي٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم يمام  :اًمذات, واًم٘مٞمقم
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لُّ  اهلل﴿ :مجٕمٝمام اهلل ذم قمدة ُمقاوع ُمـ يمت٤مسمف يم٘مقًمف ٓ إ٬َِمَف إِٓ ُهَق اْْلَ

 ﴾.ا٬ْمٹَمٿمُّقم

  .وذًمؽ أهنام حمتقي٤من قمغم مجٞمع صٗم٤مت اًمٙمامل 

هق يم٤مُمؾ احلٞم٤مة, وذًمؽ يتْمٛمـ مجٞمع اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م هلل يم٤مًمٕمٚمؿ  ٩مڅمْلل:

واًمٕمزة واًم٘مدرة, واإلرادة, واًمٕمٔمٛم٦م, واًمٙمؼمي٤مء, وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مت اًمذات 

 .اعم٘مدؾم٦م

هق يم٤مُمؾ اًم٘مٞمقُمٞم٦م اًمذي ىم٤مم سمٜمٗمًف, وقمٔمٛم٧م صٗم٤مشمف, واؾمتٖمٜمك  وا٬مٹمٿمقم:

قمـ مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف, وىم٤مُم٧م سمف إرض, واًمًاموات, وُم٤م ومٞمٝمام ُمـ 

 ها .اعمخٚمقىم٤مت
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 [ايضب, ايضمحٔ, ايضحِٝ :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 , ـُ مْحَ , اًمره بُّ طِمٞمؿُ اًمره   .اًمره

ـِف َرب  ا٬ْمٶَمڅمٚم٥ََِم ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل وا٬مد٬مٿمؾ:  ټْمُد ٬مٻِمَّ ِ٘مٿمؿِ  اْْلَ ـِ ا٬مرَّ ـَٰ ْْحَ   ﴾ ا٬مرَّ

  [.٧:اًمٗم٤محت٦م]

ٌه٤مٍس  ـِ قَم ـِ اسْم صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-قَم

ٶَمزَّ  : »...-وؾمٚمؿ ٔمَّ ٫ُمقُع ٩َمٶَمٵم ټُمقا ٩مٿِمِف ا٬مرَّ څم ا٬مرُّ أظمرضمف ُمًٚمؿ رىمؿ  شَوَٗمؾَّ ٩َمځَمٰمَّ

  .(٭٨٫)

  :الشرح

وهق اعمريب جلٛمٞمع قم٤ٌمده سم٤مًمتدسمػم وأصٜم٤مف اًمٜمٕمؿ, وُيقز أن  ا٬مرب: -4

يمرب اًمدار ورب اًمٌٞم٧م ًمٙمـ سمنمط اًمتجرد  -قمز وضمؾ -اهلليٓمٚمؼ قمغم همػم 

 قمز -اهللقمـ إًمػ واًمالم أُم٤م اًمرب سم٤مًٕمػ واًمالم ومال يٓمٚمؼ إٓ قمغم 

 .-وضمؾ

قمز     -هللأؾمامن دآن قمغم صٗم٦م اًمرمح٦م وا٬مر٘مٿمؿ:  -6وا٬مرْحـ -5 

  .-وضمؾ
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, ورمحتف -قمز وضمؾ -٤مهللأسمٚمغ ُمـ اًمرطمٞمؿ, وهق اؾمؿ خمتص سم وا٬مرْحـ:

  .قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م

 :(٤٪٧ :ص)وذم خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م 

ـْ ُوُروِد  ـِ ذِم َأؾْماَمِيِف َأيْمَثُر ُِم مْحَ َنه ُوُروَد اًمره
طِمٞمؿِ ِٕ   :اًمره

ـُ ٣َمَٛم ا٬ْمٶَمْرِش اْٟمَتَقى﴿ :َوهِلََذا ىَم٤مَل  ْْحَ   [.٩ :ـمف] ﴾ا٬مرَّ

ـُ ﴿ ْْحَ   [.٭٩ :اًمٗمرىم٤من] ﴾ُٖمؿَّ اْٟمَتَقى ٣َمَٛم ا٬ْمٶَمْرِش ا٬مرَّ

ـِ ﴿ ْْحَ ـَ ا٬مرَّ َؽ ٣َمَذاٌب ِٰم ًَّ   [.٨٩ :ُمريؿ] ﴾إيِن  َأَٙمڅمُف َأْن َيټَم

َْرِض َوَٰمڅم ﴿ ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ـِ َرب  ا٬م ْْحَ   [.٧٫ :اًمٜم٠ٌم] ﴾َٔمٿْمٽمَپُمََم ا٬مرَّ

ـُ ﴿ ْْحَ َؿ ا٬ْمٹُمْرآنَ  -ا٬مرَّ   [.٦ - ٥ :اًمرمحـ] ﴾٣َمٻمَّ

ِ٘مٿمُؿ ُٰمٹَمٿمًَّدا ٫َمٹمق٬مف: ََم َٗمڅمَء ا٬مرَّ  :إطمزاب] ﴾َو٫َمڅمَن ٔمڅِمٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم َرِ٘مٿمًَم ﴿ َوإڀِمَّ

٨٧.]  

ُف ِِبِْؿ َرُءوٌف َرِ٘مٿمؿٌ ﴿ َو٪مق٬مف:   [.٥٥٫ :اًمتقسم٦م] ﴾إڀِمَّ

ڇِم، َأْو ٔمڅِمْٟمٍؿ آَٙمَر، ڀَمْحِق: ـِ ٫َمََم ِّم ا٬ْمٸَمڅمَِتَ ْْحَ ا٬ْمٶَمِزيُز ﴿ َوَٰمٹْمُروڀًمڅم ٔمڅِمْٟمِؿ ا٬مرَّ

ِ٘مٿمؿُ    [.٭ :اًمِمٕمراء] ﴾ا٬مرَّ

ِزَُم٦ِم  َٗم٦ِم اًمثه٤مسمَِت٦ِم اًماله الِّ قَمغَم اًمّمِّ  وَمْٕماَلَن اًمده
ِ
ـُ ضَم٤مَء قَمغَم سمِٜم٤َمء مْحَ َوَأْيًْم٤م وَم٤مًمره

انَ اًْمَٙم٤مُِمَٚم٦ِم, يَماَم ُيِْمٕمِ  ٤ٌَمَن َوَٟمْدَُم٤مَن َوطَمػْمَ   .ُر سمِِف َهَذا اًْمٌِٜم٤َمُء َٟمْحَق هَمْْم

ـْ َيْرطَمُؿ سم٤ِمًْمِٗمْٕمؾِ  طِمٞمُؿ َُم مْح٦َُم, َواًمره ـْ ِصَٗمتِِف اًمره ـُ ُِم مْحَ  ها .وَم٤مًمره
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ٌه٤مٍس »٪مق٬مف:  ـِ قَم ـِ اسْم صغم اهلل -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-قَم

څم : »...-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ بَّ ٩َمځَمٰمَّ ٫ُمقُع ٩َمٶَمٵم ټُمقا ٩مٿِمِف ا٬مرَّ  ش-ٕمٌڅمرك وٕمٶمڅم٦م-ا٬مرُّ
(1)

 

  .أظمرضمف ُمًٚمؿ

وؾم٤مىمف اعمّمٜمػ ًمٚمدًٓم٦م قمغم اؾمؿ اًمرب, وهذا آؾمؿ ٓ يقضمد ذم رواي٦م 

صغم -اًمٜمٌلسمـ ُمًٚمؿ, وهذا مم٤م يدل قمغم أن هذه اًمرواي٦م مل شمث٧ٌم قمـ  اًمقًمٞمد

 .-اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(446)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ُٔ, :أمسا٤ اهلل احلغ٢َٓٚٔ ] َِ ُّ, امُلِؤ ًَا ُِ...امَلًُِو, ايُكزُُّٚؼ, ايغََّ   [احَلِهٝ

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

, اخل٤َمًمُِؼ,  ُ ٌه٤مُر, اعمَُتَٙمؼمِّ , اجلَ ـُ , اعُمَٝمْٞمِٛم ـُ اَلُم, اعم١ُْمُِم ًه وُس, اًم اعمَٚمُِؽ, اًمُ٘مدُّ

ُر, اًمَٕمِزيُز, احلَٙمِٞمؿُ  ٤ٌَمِرىُء, اعمَُّمقِّ   .اًم

اَلُم  اهللُهَق ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ًَّ وُس ا٬م ُؽ ا٬ْمٹُمدُّ
َّٓ ُهَق اٚمَْٻمِ َٓ إ٬َِمـَف إِ ا٬مَِّذي 

٫ُمقَن ُهَق  ـِف ٣َمَمَّ ُي٧ْمِ ٌَْحڅمَن ا٬مٻمَّ ُ ُٟم َتٺَمٝم 
ٌَّڅمُر اٚمُْ ـُ ا٬ْمٶَمِزيُز اجْلَ ـُ اٚمُْپَمٿْمټِم څم٬مُِؼ  اهللاٚمُْڂْمِٰم اْْلَ

َْرِض َوُهَق  ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ ٌ ُح ٬َمُف َٰمڅم ِّم ا٬م ًَ ٽمَك ُي ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ ُر ٬َمُف ا ٌَڅمِرُئ اٚمٲَُْمق  ا٬ْم

ٺمٿِمؿُ    [.٦٨ـ٦٧احلنم] ﴾ا٬ْمٶَمِزيُز اْْلَ

  :الشرح

هق اعمتٍمف ذم يمؾ رء وًمف اعمٚمؽ اعمٓمٚمؼ وهق ُمـ ظمّم٤ميص اٚمٻمؽ:  -7

اًمرسمقسمٞم٦م, اًمذي ًمف اعمٚمؽ ومٝمق اعمقصقف سمّمٗم٦م اعمٚمؽ وهل صٗم٤مت اًمٕمٔمٛم٦م 

واًمٙمؼمي٤مء, واًم٘مٝمر, واًمتدسمػم, اًمذي ًمف اًمتٍمف اعمٓمٚمؼ, ذم اخلٚمؼ وإُمر 

 .واجلزاء

وًمف مجٞمع اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم, يمٚمٝمؿ قمٌٞمد, ومم٤مًمٞمؽ, وُمْمٓمرون إًمٞمف  

  .يمام حي٥موهق أُمر اًمٜم٤مهل اعمٕمز اعمذل اًمذي يٍمف أُمقر قم٤ٌمده 

  .اعمٜمزه قمـ اًمٜم٘م٤ميص واعمتّمػ سم٤مًمٙماملا٬مٹمدوس:  -8 
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اعمٕمٔمؿ اعمٜمزه قمـ  :وُمـ أؾماميف اًم٘مدوس اًمًالم, أيا٬مًالم:  -29

صٗم٤مت اًمٜم٘مص يمٚمٝم٤م وأن يامصمٚمف أطمد ُمـ اخلٚمؼ, ومٝمق اعمتٜمزه قمـ مجٞمع 

  .اًمٕمٞمقب, واعمتٜمزه قمـ أن ي٘م٤مرسمف أو يامصمٚمف أطمد ذم رء ُمـ اًمٙمامل

ءٌ ٬َمٿْمَس ﴿   ﴾.٫َمټِمْثٻمِِف َرْ

ـْ ٬َمُف ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد ﴿   ﴾.َومَلْ َيٺُم

  ﴾.َهْؾ َٕمٶْمٻَمُؿ ٬َمُف َٟمټِمٿمًّڅم﴿

ٶَمٻُمقا هلِلَِّ َأڀْمَداًدا﴿   ﴾.٩َمال جَتْ

وم٤مًم٘مدوس يم٤مًمًالم, يٜمٗمٞم٤من يمؾ ٟم٘مص ُمـ مجٞمع اًمقضمقه, ويتْمٛمٜم٤من 

اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ ُمـ مجٞمع اًمقضمقه, ٕن اًمٜم٘مص إذا اٟمتٗمك صم٧ٌم اًمٙمامل يمٚمف ومٝمق 

اعم٘مدس اعمٕمٔمؿ اعمٜمزه قمـ يمؾ ؾمقء, اًم٤ًممل ُمـ مم٤مصمٚم٦م أطمد ُمـ ظمٚم٘مف وُمـ 

  .اًمٜم٘مّم٤من وُمـ يمؾ ُم٤م يٜم٤مذم يمامًمف

ومٝمذا و٤مسمط ُم٤م يٜمزه قمٜمف, يٜمزه قمـ يمؾ ٟم٘مص سمقضمف ُمـ اًمقضمقه, ويٜمزه 

ويٕمٔمؿ أن يٙمقن ًمف ُمثٞمؾ أو ؿمٌٞمف أو يمٗمق أو ؾمٛمل أو ٟمد أو ُمْم٤مد, ويٜمزه قمـ 

 .ًمّمٗم٤مت وأقمٔمٛمٝم٤م وأوؾمٕمٝم٤مٟم٘مص صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف اًمتل هل أيمٛمؾ ا

وُمـ مت٤مم شمٜمزهيف قمـ ذًمؽ إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م ًمف وم٢من اًمتٜمزيف 

ُمراد ًمٖمػمه وُم٘مّمقد سمف طمٗمظ يمامًمف قمـ اًمٔمٜمقن اًمًٞمئ٦م يمٔمـ اجل٤مهٚمٞم٦م اًمذيـ 

قمغم رسمف  ٤مئمٜمقن سمف فمـ اًمًقء, فمـ همػم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف وإذا ىم٤مل اًمٕمٌد ُمثٜمٞمً 
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قمٚمٞمف  ٤موٟمحقه٤م يم٤من ُمثٜمٞمً  "شمٕم٤ممم اهلل"و أ "شم٘مدس اهلل"أو  "ؾمٌح٤من اهلل"

 .سم٤مًمًالُم٦م ُمـ يمؾ ٟم٘مص وإصم٤ٌمت يمؾ يمامل

  .اًمّم٤مدق ذم ىمقًمف واعمّمدق ُمـ اعم١مُمٜملم اٚمڂمٰمـ: -22

ـِف ٪ِمٿماًل ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل ـَ ا٬مٻمَّ ـْ َأْصَدُق ِٰم   ﴾.َوَٰم

ُف ؿمٝمد سمقطمداٟمٞمتف َٟمه
ِٕ   .وُيَ٘م٤مل إِٟمهاَم ؾمٛمك اهلل َٟمٗمًف ُُم١مُمٜم٤م 

َّٓ ُهقَ  ٠مپمد﴿وَمَ٘م٤مَل شَمَٕم٤ممَم  َٓ إ٬َِمف إِ   .يَماَم ؿَمِٝمدَٟم٤م ﴾اهلل َأڀمف 

  :٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م

اعم١مُمـ اًمذي أصمٜمك قمغم ٟمٗمًف سمّمٗم٤مت اًمٙمامل, وسمٙمامل اجلالل واجلامل, "

اًمذي أرؾمؾ رؾمٚمف وأٟمزل يمتٌف سم٤مٔي٤مت, واًمؼماهلم وصدق رؾمٚمف سمٙمؾ آي٦م 

 ها ."ُم٤مضم٤مؤا سمفوسمره٤من, يدل قمغم صدىمٝمؿ وصح٦م 
اعمٝمٞمٛمـ قمغم قم٤ٌمده ىمٝمرا وُمٚمٙم٤م وطمٙمام, اعمٓمٚمع قمغم ظمٗم٤مي٤م اٚمپمٿمټمـ:  -21

 .إُمقر, وظم٤ٌمي٤م اًمّمدور اًمذي أطم٤مط سمٙمؾ رء قمٚمام

 :(21ص: )٪مڅمل ا٬مزٗمڅمج ّم ٕمٸمًٜم أٟمَمء اهلل اْلًٽمك 
٤مِهد شَم٘مقل وماَلن ُمٝمٞمٛمـ قمغم  ومن اًْمُ٘مْرآن قمغم أوضمف يَمثػَِمة ُيَ٘م٤مل إِٟمهف اًمِمه

 .وماَلن إِذا يَم٤مَن ؿَم٤مِهدي قَمَٚمْٞمفِ 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رذنس أمسا٤ اهلل احلط٢ٓ بأديتٗاد
 

  1014 
 

  

د سمـ  سمـ سماَِلل سمـ قم٘مٞمؾ خت٤مصؿ َأقْمَراسمِٞمه٤مِن إمَِم قماَمَرة ٔمـ يِزيد: َو٪َمڅمَل ُُمَټمَّ

َُمر وَمَ٘م٤مَل ٕطََمدمَه٤م َأًَمؽ ُمٝمٞمٛمـ وَمَ٘م٤مَل ُمٝمٞمٛمٜمل طِمَج٤مَرة  ْٕ ضمرير ذِم سمٕمض ا

 .اًمالسم٦م

څم٣ِمر:  َو٪َمڅمَل ا٬مٱمَّ

َٓ شمدظمر ىمقٓ وَم٠َمٟم٧م )  (...اعمَُْٝمْٞمِٛمـَو

ىِمٞم٥م احْل٤َمومِظ َوُيٹَمڅمل:   .إِن اعمَُْٝمْٞمِٛمـ اًمره

سمؾ اعمَُْٝمْٞمِٛمـ َأصٚمف اعم١ميٛمـ وم٠مسمدًم٧م اهْلٛمَزة َه٤مء, يَماَم ىَم٤مًُمقا هرىم٧م  :َوُيَ٘م٤مل

اسمه٦م وأرطمتٝم٤م, وهٞم٤مك    اعم٤َمء وأرىمتف وهٜمرت اًمثهْقب وأٟمرشمف, وهرطم٧م اًمده

 ها .َوإِيه٤مك
 .ؼموت واًمٕمٔمٛم٦م وًمف همػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مينأي ص٤مطم٥م اجل اجلٌڅمر: -22 

  :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

  :وًمف صمالصم٦م ُمٕم٤من يمٚمٝم٤م داظمٚم٦م سم٤مؾمٛمف اجل٤ٌمر

ومٝمق اًمذي ُيػم اًمْمٕمٞمػ, ويمؾ ىمٚم٥م ُمٜمٙمن ٕضمٚمف, ومٞمجؼم اًمٙمًػم 

ويٖمٜمل اًمٗم٘مػم وُيّٞمن قمغم اعمٕمن يمؾ قمًػم, وُيؼم اعمّم٤مب سمتقومٞم٘مف ًمٚمث٤ٌمت, 

 اقمغم ُمّم٤مسمف أقمٔمؿ إضمر إذا ىم٤مم سمقاضمٌٝم٤م, وُيؼم ضمؼمً واًمّمؼم, ويٕمٞمْمف 

ىمٚمقب اخل٤موٕملم ًمٕمٔمٛمتف وضمالًمف, وىمٚمقب اعمحٌلم سمام يٗمٞمض قمٚمٞمٝم٤م  ٤مظم٤مًص 

ُمـ أٟمقاع يمراُم٤مشمف, وأصٜم٤مف اعمٕم٤مرف وإطمقال اإليامٟمٞم٦م وم٘مٚمقب اعمٜمٙمنيـ 
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اًمٚمٝمؿ أضمؼمين, وم٢مٟمف يريد " :ٕضمٚمف ضمؼمه٤م دان ىمري٥م وإذا دقم٤م اًمداقمل وم٘م٤مل

 ."ؼم اًمذي طم٘مٞم٘متف اصالح اًمٕمٌد ودومع مجٞمع اعمٙم٤مره قمٜمفهذا اجل

أٟمف اًم٘مٝم٤مر ًمٙمؾ رء, اًمذي دان ًمف يمؾ رء, وظمْمع ًمف  واٚمٶمٽمك ا٬مثڅمين:

 .يمؾ رء

عمٕمٜمك  ٤مأٟمف اًمٕمكم قمغم يمؾ رء, ومّم٤مر اجل٤ٌمر ُمتْمٛمٜمً  واٚمٶمٽمك ا٬مثڅم٬مډم:

اًمرؤوف اًم٘مٝم٤مر اًمٕمكم, وىمد يراد سمف ُمٕمٜمك راسمع وهق اعمتٙمؼم قمـ يمؾ ؾمقء, 

وٟم٘مص, وقمـ مم٤مصمٚم٦م أطمد, وقمـ أن يٙمقن ًمف يمٗم١م أو ود أو ؾمٛمل أو ذيؽ 

 ."ذم ظمّم٤ميّمف, وطم٘مقىمف

صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌلأي ص٤مطم٥م اًمٙمؼمي٤مء وذم دقم٤مء اٚمتٺمٝم:  -23

  ش.ء وا٬مٶمٵمټمڇمٟمٌحڅمن ذي اجلٝموت واٚمٻمٺمقت وا٬مٺمٝميڅم: »-وؾمٚمؿ

يمامل وذم طمؼ اعمخٚمقق ٟم٘مص ًمذًمؽ ىم٤مل  -قمز وضمؾ -اهللواًمٙمؼم ذم طمؼ 

َيڅمُء  : »ومٞمام يرويف قمـ رسمف-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ا٬ْمٶِمزُّ إَِزاِري، َوا٬ْمٺمِْٝمِ

ْٔمُتُف  ٍء ِٰمٽمْپُمََم ٣َمذَّ ـْ ڀَمڅمَز٣َمٽمِل ٔم٭َِمْ ل، ٩َمټَم
 .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد شِرَدائِ

  .أي اعمقضمد ُمـ اًمٕمدم اْلڅم٬مؼ: -24 

ٌَڅمَرَك ﴿ :-قمز وضمؾ -اهللوأُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل  څم٬مٹِِم٥مَ  اهلل٩َمَت ـُ اْْلَ ًَ  ﴾َأْ٘م

, أي اعم٘مدريـ وظمٚمؼ همػمهؿ وشم٘مديره قم٤ميد إمم ظمٚمؼ قمز [٥٨:اعم١مُمٜمقن]

  :وضمؾ وشم٘مديره, وًمذًمؽ ىمٞمؾ
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 وسمٕمض اًم٘مقم خيٚمؼ صمؿ ٓ يٗمري ...وٕٟم٧م شمٗمري ُم٤م ظمٚم٘م٧م

سمرئ اعمخٚمقىم٤مت وأوضمده٤م ُمـ اًمٕمدم ىم٤مل اسمـ  أي اًمذي ا٬مٌڅمرئ: -25 

 :اًم٘مٞمؿ

 هق وطمده اًم٤ٌمري ًمذي إيمقان ...وأىمر أن اهلل ضمؾ ضمالًمف

ـَ ُصَقَر٫ُمؿْ ﴿ :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل اٚمٲمقر: -26  ًَ َر٫ُمْؿ ٩َمځَمْ٘م  ﴾ َوَصقَّ

 .يّمقر اعمخٚمقىم٤مت قمغم ُم٤م يريد

ذو اًمٕمزة ًمف قمزة ُمـ ىمٝمره وقمزة ُمـ طُمٙمٛمف وقمزة ُمـ  ا٬مٶمزيز: -27

 .ؾُمٚمٓم٤مٟمف

 :(٦٤٩ :ص)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م 

 أٟمك يرام ضمٜم٤مب ذي اًمًٚمٓم٤من     وهق اًمٕمزيز ومٚمــ يرام ضمٜم٤مسمــف

 يٖمٚمٌف رء هــــذه صٗمتــ٤من    وهق اًمٕمزيز اًم٘م٤مهر اًمٖمـالب مل

 وم٤مًمٕمز طمٞمٜمئذ صمـــالث ُمٕمـــ٤من    وهق اًمٕمزيز سم٘مقة هل وصٗمـف

 :(٧٧ :ص)ىم٤مل اًمزضم٤مج ذم شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك 

َُمر إِذا  أصؾ ع ز ز ِّم ا٬ْمٺَماَلم: ْٕ ٦ٌَم واًمِمدة َوُيَ٘م٤مل قمزين وماَلن قمغم ا اًْمَٖمَٚم

 .همٚمٌٜمل قَمَٚمْٞمفِ 
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, َأَراَد َواهلل أقمٚمؿ ىمقيٜم٤م أُمره ﴾٩مٶمززڀمڅم ٔمثڅم٬مډم﴿ :َوىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم ذيمره

  .وؿمددٟم٤مه

 .َأَراَد همٚمٌٜمل ﴾و٣مزين ِّم اْْلٴمڅمب﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم 

 َو٪َمڅمَل ٗمرير:

 يَماَم اسمؽمك اخلٚمٞمع قمغم اًم٘مداح    يٕمز قمغم اًمٓمهِريؼ سمٛمٜمٙمٌٞمف

ء, وَمُٝمَق اًْمَٕمِزيز اًمهِذي ذل  َوُيَ٘م٤مل قمزه يٕمزه, َواهلل شَمَٕم٤ممَم ُهَق اًْمَٖم٤مًم٥ِم يمؾ َرْ

 .ًمٕمزشمف يمؾ قَمِزيز

 .احلٙمٛم٦م واحل٤ميمؿ سملم قم٤ٌمدهأي ذو اْلٺمٿمؿ:  -28

احلٙمٞمؿ هق اًمذي ًمف احلٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم  :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ـَ اهللَِّ ُ٘مٺْمًَم ٬مٹَِمْقٍم ﴿ظمٚم٘مف وأُمره اًمذي أطمًـ يمؾ رء ظمٚم٘مف,  ـُ ِٰم ًَ ـْ َأْ٘م َوَٰم

 ﴾.ُيق٪ِمٽمُقنَ 

ؾمدى, اًمذي ًمف احلٙمؿ ذم إومم,  ٤مقمٌث٤م, وٓ ينمع ؿمٞمئً  ٤مومال خيٚمؼ ؿمٞمئً 

وأظمرة, وًمف إطمٙم٤مم اًمثالصم٦م ٓ يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م ُمِم٤مرك, ومٞمحٙمؿ سملم قم٤ٌمده ذم 

 .ذقمف, وذم ىمدره, وضمزايف

 و٘مٺمټمتف ڀمق٣مڅمن: 

قمغم احلؼ,  احلٙمٛم٦م ذم ظمٚم٘مف وم٢مٟمف ظمٚمؼ اخلٚمؼ سم٤محلؼ, وُمِمتٛماًل  أ٘مدُهڅم:

 .ويم٤من هم٤ميتف واعم٘مّمقد سمف احلؼ
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ذقمف وأُمره, وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ذع اًمنمايع, وأٟمزل  احلٙمٛم٦م ذم ا٬مٽمقع ا٬مثڅمين:

  .اًمٙمت٥م وأرؾمؾ اًمرؾمؾ ًمٞمٕمرومف اًمٕم٤ٌمد, ويٕمٌدوه, وم٠مي طمٙمٛم٦م أضمؾ ُمـ هذا

 :(٦٤٩ :ص)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م 

 ٟمققم٤من أيْم٤م ُم٤م مه٤م قمدُمـــــ٤من   وهق احلٙمٞمؿ وذاك ُمـ أوصــــ٤مومف

 ٟمققم٤من أيْم٤م صم٤مسمت٤م اًمؼمهــــــ٤من    طمٙمؿ وإطمٙم٤مم ومٙمــــؾ ُمٜمٝمـــــام

 يتالزُم٤من وُم٤م مه٤م ؾمٞمـــــــ٤من   واحلٙمؿ ؿمــــرقمل ويمــــقين وٓ

 واًمٕمٙمس أيْم٤م صمؿ ُيتٛمٕمـــ٤من    سمؾ ذاك يقضمد دون هــــذا ُمٗمـردا

 أو ُمٜمٝمام سمؾ ًمٞمس يٜمتٗمٞمــــــ٤من   ًمٙمـ خيٚمق اعمرسمقب ُمـ إطمدامهــــ٤م

 أسمدا وًمـ خيٚمق ُمـ إيمـــــقان    ًمــــفًمٙمٜمام اًمِمــرقمل حمٌــــقب 

 سم٘مٞم٤مُمف ذم ؾم٤مير إزُمـــــــ٤من    هق أُمره اًمديٜمل اًمذي ضم٤مءت رؾمٚمف

 ذم ظمٚم٘مف سم٤مًمٕمدل واإلطمًــ٤من   ًمٙمٜمام اًمٙمـقين ومٝمـــــق ىمْمـــــ٤مؤه
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ُِ :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ] ُٔ, ايَعًِٝ ُِٖض, ايَباِط ٍُ, اآلِخُض, ايعَّا َّ  [اأَل

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

, اًمَٕمٚمِٞمؿُ  ـُ
٤ٌَمـمِ ُل, أظِمُر, اًمٔمه٤مِهُر, اًم   .إَوه

ـُ َوُهَق ٔمٺُِمؾ  ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:
ٌَڅم١مِ ِٙمُر َوا٬مٵمَّڅمِهُر َوا٬ْم ْٔ ُل َوا َوَّ ْٕ ُهَق ا

ٍء ٣َمٻمٿِمؿٌ    [٧:احلديد] ﴾َرْ

  :الشرح

 .وهذه إؾمامء إرسمٕم٦م اعم٘مؽمٟم٦م دًم٧م قمغم اإلطم٤مـم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م

 .دًم٧م قمغم اإلطم٤مـم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م إول وأٙمر: -19-12

  .دًم٧م قمغم اإلطم٤مـم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م ا٬مٵمڅمهر وا٬مٌڅم١مـ: -11-12 

٬مٿمس  إول: »هذه إؾمامء سم٘مقًمف-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلوىمد ومن 

ـُ ٬مٿمس 
ٌْٻَمف رٌء، وأِٙمُر ٬مٿمس َٔمٶْمَده رٌء، وا٬مٵمَّڅمهُر ٬مٿمس ٩َمْق٪َمف رٌء، وا٬مٌڅم١مِ ٪َم

  .أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف شدوڀَمف رءٌ 

 :(٭٪٥ :ص)ىم٤مل اًمًٕمدي يمام ذم شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك 

 ومٗمن يمؾ اؾمؿ سمٙمؾ ُمٕمٜم٤مه, وٟمٗمك قمٜمف يمؾ ُم٤م يْم٤مده ويٜم٤مومٞمف ومٛمٝمام ىمدر
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اعم٘مدرون وومرض اًمٗم٤مروقن ُمـ إوىم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اعمتًٚمًٚم٦م إمم همػم 

 .هن٤مي٦م وم٤مهلل ىمٌؾ ذًمؽ, ويمؾ وىم٧م ٓطمؼ ُمٝمام ىمدر وومرض اهلل سمٕمد ذًمؽ

وهلذا ٓ يًتحؼ اؾمؿ واضم٥م اًمقضمقد إٓ هق, ومٛمـ ظمّم٤ميّمف أٟمف ٓ 

ومال يِم٤مريمف ذم وضمقب اًمقضمقد أطمد ومقضمقب  يم٤مُماًل  ايٙمقن إٓ ُمقضمقدً 

ُمٚم٦م ذم مجٞمع إوىم٤مت, وهق اًمذي أوضمد إوىم٤مت ومجٞمع وضمقده سمٜمٕمقشمف اًمٙم٤م

 .اعمقضمقدات, ويمٚمٝم٤م ُمًتٜمدة ذم وضمقده٤م وسم٘م٤ميٝم٤م إمم اهلل

يدل قمغم أن يمؾ ُم٤م ؾمقاه طم٤مدث يم٤ميـ سمٕمد أن مل يٙمـ, ويقضم٥م  ٩مڅمٕول:

ًمٚمٕمٌد أن يٚمحظ ومْمؾ رسمف ذم يمؾ ٟمٕمٛم٦م ديٜمٞم٦م أو دٟمٞمقي٦م, إذ اًم٥ًٌم واعم٥ًٌم 

 .ُمٜمف شمٕم٤ممم

أٟمف هق اًمٖم٤مي٦م, واًمّمٛمد اًمذي شمّمٛمد إًمٞمف اعمخٚمقىم٤مت يدل قمغم  وأٙمر:

 .سمت٠مهٚمٝم٤م, ورهمٌتٝم٤م, ورهٌتٝم٤م, ومجٞمع ُمٓم٤مًمٌٝم٤م

يدل قمغم قمٔمٛم٦م صٗم٤مشمف, واوٛمحالل يمؾ رء قمٜمد قمٔمٛمتف ُمـ  وا٬مٵمڅمهر:

 .ذوات وصٗم٤مت وقمغم قمٚمقه

يدل قمغم اـمالقمف قمغم اًمناير, واًمْمامير, واخل٤ٌمي٤م, واخلٗم٤مي٤م,  وا٬مٌڅم١مـ:

ودىم٤ميؼ إؿمٞم٤مء, يمام يدل قمغم يمامل ىمرسمف ودٟمقه, وٓ يتٜم٤مرم اًمٔم٤مهر, واًم٤ٌمـمـ 

 .ٕن اهلل ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم يمؾ اًمٜمٕمقت ومٝمق اًمٕمكم ذم دٟمقه اًم٘مري٥م ذم قمٚمقه
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, قمٚمؿ مل يًٌؼ دال قمغم إطم٤مـم٦م اهلل سمٙمؾ ُمٕمٚمقم أزًٓ وأسمداً  وا٬مٶمٻمٿمؿ: -13 

ِٙمُر َوا٬مٵمَّڅمِهُر ﴿ :-شمٕم٤مممسمجٝمؾ وٓ يٚمح٘مف ٟمًٞم٤من, ىم٤مل  ْٔ ُل َوا َوَّ ْٕ ُهَق ا

ٍء ٣َمٻمِٿمؿٌ  ـُ َوُهَق ٔمٺُِمؾ  َرْ
ٌَڅم١مِ   ., وأدًمتف يمثػمة﴾َوا٬ْم

وٓ يٚمزم ُمـ يمقٟمف سم٤مـمـ أن يٙمقن ُمتحدا أو خمتٚمٓم٤م ومٝمق سم٤مـمـ وهق ذم 

ٿمس ٫مټمثٻمف رء وهق ٬م﴿, -شمٕم٤مممقمٚمقه قمغم قمرؿمف سم٤ميـ ُمـ ظمٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف و

  ﴾.ا٬مًټمٿمع ا٬مٌٲمٜم

ويزقمؿ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ أن اهلل ٓ يٕمٚمؿ سم٤مٕؿمٞم٤مء إٓ سمٕمد وىمققمٝم٤م ويرد قمٚمٞمف 

ٍء ٣َمٻمٿِمؿٌ ﴿: ُمثؾ هذه أي٦م  ويمؾ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم.  ﴾َوُهَق ٔمٺُِمؾ  َرْ

َّٓ ُهَق َوَيٶْمٻَمُؿ َٰمڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ َيٶْمٻَمټُمپَمڅم إِ ِّم ا٬ْمَٝم   َو٣ِمٽمَْدُه َٰمٸَمڅمٕمُِح ا٬ْمٷَمٿْمچِم 

 َٓ َْرِض َو ْٕ ٌَّڇٍم ِّم ٢ُمٻُمََمِت ا َٓ َ٘م َّٓ َيٶْمٻَمټُمپَمڅم َو ـْ َوَر٪َمڇٍم إِ ٹُمُط ِٰم ًْ ٌَْحِر َوَٰمڅم َٕم َوا٬ْم

َّٓ ِّم ٫مَِتڅمٍب ُٰم٥ٌِمٍ  َٓ َيڅمٔمٍِس إِ  ., إمم همػم ذًمؽ[٭٩ :إٟمٕم٤مم] ﴾ َر١ْمچٍم َو
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َُٛرُٚر, امَلِذُٝز :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]  [ايَػُفُٛص, اي

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمَٖمُٗمقُر, اًمَقُدوُد, اعمَِجٞمدُ 

 ﴾ُذو ا٬ْمٶَمْرِش اٚمَِْجٿمُد  َوُهَق ا٬ْمٷَمٸُمقُر ا٬ْمَقُدوُد ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

  [.٥٩ـ٥٨اًمؼموج]

  :الشرح

 .اًمذي يٖمٗمر اًمذٟم٥م ويًؽمه ويٕمٗمق قمٜمف ا٬مٷمٸمقر: -14

 :(٦٥٬ :ص)ىم٤مل اًمًٕمدي يمام ذم شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك 

, ٤ماًمذي مل يزل, وٓ يزال سم٤مًمٕمٗمق ُمٕمروومً  :"ا٬مٶمٸمق ا٬مٷمٸمقر ا٬مٷمٸمڅمر"

 .٤موسم٤مًمٖمٗمران, واًمّمٗمح قمـ قم٤ٌمده ُمقصقومً 

يمؾ أطمد ُمْمٓمر إمم قمٗمقه, وُمٖمٗمرشمف يمام هق ُمْمٓمر إمم رمحتف, ويمرُمف وىمد 

ـْ َٕمڅمَب ﴿ :سم٤معمٖمٗمرة, واًمٕمٗمق عمـ أشمك سم٠مؾم٤ٌمهب٤م ىم٤مل شمٕم٤ممموقمد  َ
څمٌر ٚمِ َوإيِن  ٬َمٷَمٸمَّ

څم ُٖمؿَّ اْهَتَدى ـَ َو٣َمټِمَؾ َصڅمِْلً  ﴾.َوآَٰم

 :(198ص: )و٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ ّم ا٬مٺمڅم٩مٿمڇم ا٬مٱمڅم٩مٿمڇم 
 ُمـ همػم ذك سمؾ ُمـ اًمٕمّمٞم٤من   وهق اًمٖمٗمقر ومٚمق أشمك سم٘مراهبـ٤م 

 ؾمٌح٤مٟمف هق واؾمع اًمٖمٗمـــران   ٓىم٤مه سم٤مًمٖمٗمران ُمــؾء ىمراهبـ٤م 
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 .اعمُِح٥ُم ٕوًمٞم٤ميف واعمَُح٥ُم ُمـ أوًمٞم٤ميف ا٬مقدود: -15

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ٟمقٟمٞمتف

 أطم٤ٌمسمف واًمٗمْمؾ ًمٚمٛمٜم٤من   وهق اًمقدود حيٌٝمؿ وحيٌف

اًمقاؾمع وذم ىمراءة ذو اًمٕمرش اعمجٞمِد سم٤مًمٙمن شمٙمقن صٗم٦م  اٚمجٿمد: -16

  .ًمٚمٕمرش اًمقاؾمع, ومام اًمٙمرد ومٞمف إٓ يمحٚم٘م٦م ذم ومالة

  .-قمز وضمؾ-هللوأُم٤م قمغم ىمراءة اًمرومع وم٤معمجٞمد اؾمؿ 

: إذا ىم٤مل اًمٕمٌد: »ذم ُمًٚمؿ -ريض اهلل قمٜمف-وذم طمدي٨م أيب هريرة 

اعمٞمؿ واجلٞمؿ واًمدال ٮ ٕن شَمدين ٣مٌدي: »ي٘مقل اهلل ﴾ٰمڅم٬مؽ يقم ا٬مديـ﴿

 .شمدل قمغم اًمًٕم٦م

 :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 فمٞمؿ ومِم٠من اًمقصػ أقمٔمؿ ؿم٤من   وهق اعمجٞمد صٗم٤مشمف أوص٤مف شمع
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ُّ, امَلِتنُي :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ ]  ِٛ  [ايضَّطَّاُم, ايَك

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

اُق,  زه , اعمَتلِمُ اًمره  .اًمَ٘مِقيُّ

ِة اٚمَْت٥ِمُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: اُق ُذو ا٬ْمٹُمقَّ زَّ ـَف ُهَق ا٬مرَّ  ﴾إِنَّ ا٬مٻمَّ

 [.٩٬:اًمذاري٤مت]

  [.٭٥:اًمِمقرى] ﴾َوُهَق ا٬ْمٹَمِقيُّ ا٬ْمٶَمِزيزُ ﴿ :-شمٕم٤ممموىم٤مل 

  :الشرح

اًمرزق اًمٕمٓم٤مء ومٝمق اًمذي يرزق قم٤ٌمده ويٕمٓمٞمٝمؿ, واًمرزاق  ا٬مرزاق: -17

 .هق اًمذي يرزق قم٤ٌمده, يرزق ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ وسمرهؿ ووم٤مضمرهؿ

 :واًمرزق رزىم٤من 

وهق ُم٤م ي٘متت٤مه اًمٜم٤مس ويتٛمقًمقن ُمـ إًم٦ًٌم واعمًٙمـ  ـ رزق ٘مز:2

 .وإـمٕمٛم٦م وإذسم٦م, وهذا قم٤مم ذم طمؼ اعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر

 .وهق اإليامن واإلؾمالم وهذا أقمٔمؿ أٟمقاع اًمرزق ـ رزق ٰمٶمٽمقي:1

  .أي ذو اًم٘مقة اًمذي ٓ يٕمجزه رء ا٬مٹمقي: -18

َْرِض  اهللَوَٰمڅم ٫َمڅمَن ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ْٕ َٓ ِّم ا ََمَواِت َو ًَّ ٍء ِّم ا٬م ٬مٿُِمٶْمِجَزُه ِٰمـ َرْ

ُف ٫َمڅمَن ٣َمٻمٿِمًَم ٪َمِديًرا   [.٨٨:وم٤مـمر] ﴾إڀِمَّ
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ِة اٚمَْت٥ِمُ إِنَّ ا٬مٻمَّـَف ﴿ :و٪مڅمل ٕمٶمڅم٦م اُق ُذو ا٬ْمٹُمقَّ زَّ   [.٩٬:اًمذاري٤مت] ﴾ُهَق ا٬مرَّ

أي ص٤مطم٥م اًم٘مقة وهذا مم٤م يدل قمغم أن إؾمامء ُمتْمٛمٜم٦م ًمّمٗم٤مٍت 

  .ضمٚمٞمالت

ةِ ﴿ :٪مڅمل ٕمٶمڅم٦م َؽ َرب  ا٬ْمٶِمزَّ ٌَْحڅمَن َرٔم  أي ص٤مطم٥م  [،٥٬٤:اًمّم٤موم٤مت] ﴾ُٟم

  .اًمٕمزة

َْحڇمِ ﴿ وٰمثٻمف: َؽ ا٬مٷَمٸمقُر ُذو ا٬مرَّ اًمرمح٦م وهذا اًمقضمف مم٤م , أي ص٤مطم٥م ﴾َوَرٔمُّ

يرد سمف قمغم أهؾ اًمٌدع ٕن اهلل ىمد ومن سمٕمض إؾمامء سمام شمْمٛمٜمتف ُمـ 

 .اًمّمٗم٤مت

  .ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اًم٘مقي أي ذو اعمت٤مٟم٦م اًمذي ٓ يٕمجزه رء اٚمت٥م: -29 

ِة اٚمَْت٥ِمُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  اُق ُذو ا٬ْمٹُمقَّ زَّ ـَف ُهَق ا٬مرَّ   [.٩٬:اًمذاري٤مت] ﴾إِنَّ ا٬مٻمَّ

  [.٭٥:اًمِمقرى] ﴾َوُهَق ا٬ْمٹَمِقيُّ ا٬ْمٶَمِزيزُ ﴿ :-٤مممىمقًمف شمٕم-و

 .أي ىمقي ٓ يٕمجزه رء وقمزيز ُمٜمٞمع ٓ يّمؾ إًمٞمف رء
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ُِٝض, احَلاِفُغ, احَلِفُٝغ :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]   [اخَل

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

, احَل٤مومُِظ, احلَِٗمٞمظُ    .اخلػَْمُ

 ﴾َٙمٌٜم ٘مڅم٩مٵًِمڅم َوُهَق َأرَ٘مُؿ ا٬مّراِْح٥مَ  څمهلل٩مَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

  [.٨٪:يقؾمػ]

  [.٩٫:هقد] ﴾إِنَّ َرّب ٣َمٛم ٫ُمؾ  َرٍء َ٘مٸمٿمظٌ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل 

  :الشرح

هق ذو اخلػم ظمػم ذم ىمقًمف وظمػم ذم ومٕمٚمف وظمػم ذم يمؾ ُم٤م  اْلٜم: -22

 .يّمدر قمٜمف

أي احل٤مومظ ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم حيٗمظ طمريم٤مهتؿ وؾمٙمٜم٤مهتؿ  اْلڅم٩مظ: -21 

 .وحيٗمظ أقمامهلؿ وحيٗمٔمٝمؿ ُمـ سملم أيدهيؿ وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ

وإن يم٤من اعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب ًمٙمـ صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م هل٤م أصمر ذم  اْلٸمٿمظ: -22 

اعمٕم٤مين يم٤محل٤مومظ قمغم وزن وم٤مقمؾ واحلٗمٞمظ قمغم وزن ومٕمٞمؾ ومٝمق طم٤مومٌظ وطمٗمٞمٌظ 

  .طم٤مومٌظ ًمٕم٤ٌمده وطمٗمٞمٌظ ٕقمامهلؿ

  [.٨٪:يقؾمػ] ﴾َٙمٌٜم ٘مڅم٩مٵًِمڅم َوُهَق َأرَ٘مُؿ ا٬مّراِْح٥مَ  څمهلل٩مَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل 

  ,[٩٫:هقد] ﴾إِنَّ َرّب ٣َمٛم ٫ُمؾ  َرٍء َ٘مٸمٿمظٌ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل 

 .أي ٓ يٕمزب قمٜمف رء, يمؾ رء حمٗمقٌظ قمٜمده
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 سمحٗمٔمٝمــؿ ُمـ يمـــؾ أُمر قم٤من   وهق احلٗمٞمظ قمٚمٞمٝمؿ وهق اًمٙمٗمٞمؾ

  :ٕمٶمڅم٦م٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل 

  :واحلٗمٞمظ ًمف ُمٕمٜمٞم٤من

أٟمف ىمد طمٗمظ قمغم قم٤ٌمده ُم٤م قمٛمٚمقه ُمـ ظمػم, وذ, وـم٤مقم٦م,  أ٘مدُهڅم:

 .وُمٕمّمٞم٦م

أٟمف شمٕم٤ممم احل٤مومظ ًمٕم٤ٌمده ُمـ مجٞمع ُم٤م يٙمرهقن وطمٗمٔمف خلٚم٘مف  واٚمٶمٽمل ا٬مثڅمين:

طمٗمٔمف جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت سمتٞمًػمه هل٤م ُم٤م ي٘مٞمتٝم٤م وحيٗمظ  :ٟمققم٤من قم٤مم وظم٤مص

 .إمم ُمّم٤محلٝم٤م سم٢مرؿم٤مدهسمٜمٞمتٝم٤م, ومتٌم إمم هدايتف, و

طمٗمٔمف اخل٤مص ٕوًمٞم٤ميف ؾمقى ُم٤م شم٘مدم, سمحٗمٔمٝمؿ قمام يي  وا٬مٽمقع ا٬مثڅمين:

إيامهنؿ أو يزًمزل إي٘م٤مهنؿ ُمـ اًمِمٌف, واًمٗمتـ, واًمِمٝمقات ومٞمٕم٤مومٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م 

وخيرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م سمًالُم٦م وطمٗمظ وقم٤مومٞم٦م, وحيٗمٔمٝمؿ ُمـ أقمدايٝمؿ ُمـ اجلـ 

 .واإلٟمس ومٞمٜمٍمهؿ
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ٍِ :أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ َٚٔ]  ُِ, ايَهِبرُي, امُلَتَعا  [ايَعاِي

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 .اًمَٕم٤ممِلُ, اًمَٙمٌػُِم, اعمَُتَٕم٤ملِ 

پمڅمَدِة ا٬مٺَمٌُٜم اٚمَُتٶمڅملِ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:   [.٭:اًمرقمد] ﴾٣َمڅممِلُ ا٬مٷَمٿمچِم َوا٬مٱمَّ

  :الشرح

 .سمٙمؾ رء اًمذي مل يًٌؼ قمٚمٛمف ضمٝمؾ وٓ يٚمح٘مف ٟمًٞم٤من ا٬مٶمڅممل: -23

اًمقاؾمع اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف رء, يمٌػم ذم ذاشمف يمٌػم ذم  ا٬مٺمٌٜم: -24

 .صٗم٤مشمف

اًمٕم٤مزم قمغم قم٤ٌمده وقمغم قمرؿمف واعمتٕم٤مزم ذم صٗم٤مشمف ومٜمتث٧ٌم هلل  اٚمتٶمڅمل: -25

٬مٷَمٿمچِم ٣َمڅممِلُ ا﴿ :قمٚمق اًمذات, وقمٚمق اًمّمٗم٤مت, وقمٚمق اًم٘مٝمر :مجٞمع أٟمقاع اًمٕمٚمق

پمڅمَدِة ا٬مٺَمٌُٜم اٚمَُتٶمڅملِ    .وىمد شمٙمٚمؿ اًمٙمالم قمغم صٗم٦م اًمٕمٚمق, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ﴾َوا٬مٱمَّ
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  [امَلاِيُو, امَلًُِٝو, امُلِكَتِزُص  :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اعم٤َمًمُِؽ, اعمَٚمِٞمُؽ, اعمُْ٘مَتِدرُ 

ـِ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل وا٬مد٬مٿمؾ:  ي ِؽ َيْقِم ا٬مد 
  [.٨:اًمٗم٤محت٦م] ﴾َٰمڅم٬مِ

ٹْمَتِدرٍ ﴿ :-شمٕم٤ممموىم٤مل    [.٩٩:اًم٘مٛمر] ﴾ِّم َٰمٹْمٶَمِد ِصْدٍق ٣ِمٽمَد َٰمٻمٿِمٍؽ ٰمُّ

  :الشرح

ـِ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  اٚمڅم٬مؽ: -26 ي َُمٚمِِؽ َيْقِم : ﴿وشم٘مرأ ﴾َٰمڅم٬مِِؽ َيْقِم ا٬مد 

ـِ  ي  ىَمِديرٌ } :, وىم٤مل شمٕم٤ممم﴾اًمدِّ
ٍ
ء ٤ٌَمَرَك اًمهِذي سمَِٞمِدِه اعمُْْٚمُؽ َوُهَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ  {شَم

 [.٥ :اعمٚمؽ]

ٹْمَتِدرٍ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  اٚمٻمٿمؽ: -27 ىَم٤مَل  ﴾ِّم َٰمٹْمٶَمِد ِصْدٍق ٣ِمٽمَد َٰمٻمٿِمٍؽ ٰمُّ

َُمر ذِم ُمٚمٙمف إِْذ ًَمْٞمَس يمؾ َُم٤مًمؽ يٜمٗمذ أُمره  ْٕ َأْصَح٤مب اعمَْٕم٤ميِن اعمْٚمؽ اًمٜمه٤مومِذ ا

وشمٍمومف ومِٞماَم يٛمٚمٙمُف وم٤معمٚمؽ َأقمؿ ُمـ اعم٤َْمًمِؽ َواهلل شَمَٕم٤ممَم َُم٤مًمؽ اعم٤مًمٙملم يمٚمٝمؿ 

ف ذِم أُماليمٝمؿ ُمـ ضِمَٝمتف شَمَٕم٤ممَم  اَم اؾمتٗم٤مدوا اًمتهٍَمُّ  .واعمالك إِٟمه

٤ٌَمًمَٖم٦م ذِم اًْمَقْصػ سم٤ِمًْمُ٘مْدَرِة  :اٚمٹمتدر -28  اًمذي ٓ يٕمجزه رء, واعم٘متدر ُُم

َْصؾ ذِم اًْمَٕمَرسمٞمه٦م َأن ِزَي٤مَدة اًمٚمهْٗمظ ِزَي٤مَدة اعمَْْٕمٜمك وَمَٚمامه ىمٚم٧م اىمتدر َأوَم٤مَد ِزَي٤مَدة  ْٕ َوا

 ىَمِديرٌ  اهللوَ } :اًمٚمهْٗمظ ِزَي٤مَدة اعمَْْٕمٜمك, وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم
ٍ
ء  :٘مرةاًمٌ] {قَمغَم يُمؾِّ َرْ
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َٓ ذِم  اهللَوَُم٤م يَم٤مَن } :, وىم٤مل شمٕم٤ممم[٦٬٨ اَمَواِت َو ًه  ذِم اًم
ٍ
ء ـْ َرْ ًمُِٞمْٕمِجَزُه ُِم

ُف يَم٤مَن قَمٚمِٞماًم ىَمِديًرا َْرِض إِٟمه ْٕ  [.٨٨ :وم٤مـمر] {ا
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َُُز :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]   [اأَلَحُز, ايصَّ

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

َٛمدُ    .إطََمُد, اًمّمه

ټَمُد  اهلل َأَ٘مٌد  اهلل٪ُمْؾ ُهَق ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:  ﴾ا٬مٲمَّ

  [.٦ـ٥اإلظمالص]

ـْ َأيِبُ ُهَرْيَرَة  ـْ  -ريض اهلل قمٜمف-وقَم : ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلقَم

ْ ُأو٬َمْد َومَلْ  اهللَوَأڀَمڅم  ...»:-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل» ْ َأ٬مِْد َومَل ټَمُد ا٬مَِّذي مَل إََ٘مُد ا٬مٲمَّ

ـْ ِٓم ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد  ٌَُخ٤مِريُّ شَيٺُم  [.٫٨٭٨], َأظْمَرضَمُف اًْم

  :الشرح 

اًمقاطمد إطمد هق اًمذي شمقطّمد  :أي اًمقاطمد ىم٤مل اًمًٕمد إ٘مد: -39

سمجٛمٞمع اًمٙمامٓت, وشمٗمّرد سمٙمؾ يمامل, وجمد وضمالل, ومج٤مل, ومحد, وطمٙمٛم٦م, 

ورمح٦م, وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل ومٚمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ُمثٞمؾ وٓ ٟمٔمػم, وٓ 

ُمٜم٤مؾم٥م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ومٝمق إطمد ذم طمٞم٤مشمف, وىمٞمقُمٞمتف, وقمٚمٛمف, وىمدرشمف, 

 .ف, ورمحتف, وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مشمفوقمٔمٛمتف, وضمالًمف, ومج٤مًمف, ومحده, وطمٙمٛمت

 .اًمذي شمّمٛمد اًمٞمف اخلاليؼ وا٬مٲمټمد: -32

 .اًمًٞمد اًمذي يمٛمؾ ذم ؾم١مدده و٪مٿمؾ:
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 .هق اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد و٪مٿمؾ:

وهؾ هق ُمـ إؾمامء  .اًمذي ٓ ضمقف ًمف ويمٚمٝم٤م ُمٕم٤مين صحٞمح٦م و٪مٿمؾ:

  :اعمختّم٦م؟

  .ذه٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم إمم أٟمف ًمٞمس ُمـ إؾمامء اعمختّم٦م

  َأَ٘مٌد  اهلل٪ُمْؾ ُهَق ﴿ :-شمٕم٤مممومٝمق ُمـ إؾمامء اعمختّم٦م ىم٤مل  أٰمڅم إ٘مد:

ټَمُد  اهلل   ﴾.ا٬مٲمَّ

ـْ َأيِبُ ُهَرْيَرَة  ـْ  -ريض اهلل قمٜمف-وقَم : ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلقَم

ْ ُأو٬َمْد َومَلْ  اهللَوَأڀَمڅم  ...» :-قمز وضمؾ -ىم٤مل اهلل» ْ َأ٬مِْد َومَل ټَمُد ا٬مَِّذي مَل إََ٘مُد ا٬مٲمَّ

ـْ ِٓم ٫ُمٸُمًقا َأَ٘مٌد   شَيٺُم
(1)

  .أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 .أي اًمقاطمد ٕمٶمرف ٣مٛم ٣مٌڅمده ٔمځمڀمف إ٘مد: -٣مز وٗمؾ -٩مڅمهلل✍

  .اًمذي شمّمٛمد إًمٞمف اخلاليؼ ذم طمقايجٝم٤م ا٬مٲمټمد:

 .مل يٙمـ ًمف واًمدٌ  ش:مل أ٬مد: »٪مق٬مف

  .أي مل يٙمـ ًمف وًمٌد ومٗمٞمف رٌد قمغم اًمٜمّم٤مرى وقمغم همػمهؿ ش:ومل أو٬مد»٪مق٬مف: 

  :ىم٤مل أسمق سمٙمر اسمـ أيب داود

 وًمٞمس ًمف ؿمٌف شمٕم٤ممم اعمًٌح   وًمٞمس سمٛمقًمقد وًمٞمس سمقاًمد 

                                                           

 .(4644)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٓ ذم أؾماميف وٓ ذم صٗم٤مشمف وٓ ذم أومٕم٤مًمف  ش:ومل يٺمـ ٬مف ٫مٸمًئڅم أ٘مد»٪مق٬مف: 

ٶَمٻُمقا هللَِِّ َأڀْمَداًدا َوَأڀْمُتْؿ ٩َماَل ﴿ :وذًمؽ ًمٙمامًمف اعم٘مدس ُمـ يمؾ وضمف, وهذا ىمقًمف جَتْ

 [.٦٦ :اًمٌ٘مرة] ﴾َٕمٶْمٻَمټُمقنَ 
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ََّٗاُص :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ] َٛاِحُز, ايَك  [اي

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

٤مرُ   .اًمَقاطِمُد, اًمَ٘مٝمه

  [.٪٥:اًمرقمد] ﴾َوُهَق ا٬مقاِ٘مُد ا٬مٹَمپّمڅمرُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

  :الشرح

ويث٧ٌم ًمف صٗم٦م إطمدي٦م, ومٝمق اًمقاطمد إطمد هق اًمذي  ا٬مقا٘مد: -31

شمقطّمد سمجٛمٞمع اًمٙمامٓت, وشمٗمّرد سمٙمؾ يمامل, وجمد وضمالل, ومج٤مل, ومحد, 

وطمٙمٛم٦م, ورمح٦م, وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل ومٚمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ُمثٞمؾ وٓ ٟمٔمػم, 

وٓ ُمٜم٤مؾم٥م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ومٝمق إطمد ذم طمٞم٤مشمف, وىمٞمقُمٞمتف, وقمٚمٛمف, 

الًمف, ومج٤مًمف, ومحده, وطمٙمٛمتف, ورمحتف, وهمػمه٤م ُمـ وىمدرشمف, وقمٔمٛمتف, وضم

صٗم٤مشمف, ُمقصقف سمٖم٤مي٦م اًمٙمامل, وهن٤ميتف ُمـ يمؾ صٗم٦م ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت 

ًٓ اومٞمج٥م قمغم اًمٕمٌٞمد شمقطمٞمده, قم٘مدً  , سم٠من يٕمؽمومقا سمٙمامًمف , وقمٛماًل , وىمق

  ."اعمٓمٚمؼ, وشمٗمرده سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م, ويٗمردوه سم٠مٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة

وشمٕم٤ممم وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اؾمؿ  اًم٘م٤مهر ًمٖمػمه ؾمٌح٤مٟمفا٬مٹمپمڅمر:  -32

 .اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر جمتٛمٕم٤من همػم ُمٗمرديـ
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 :٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 وم٤مخلٚمؼ ُم٘مٝمقرون سم٤مًمًٚمٓم٤من     ويمذًمؽ اًم٘مٝم٤مر ُمـ أوص٤مومف

 ُم٤م يم٤من ُمـ ىمٝمر وُمـ ؾمٚمٓم٤من    ًمق مل يٙمـ طمٞم٤م قمزيزا ىمــ٤مدرا
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ُُِٝز :احلغ٢ٓ َٚٔ أمسا٤ اهلل]  ُّ, احَل َِٛي  [اي

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

, احلَِٛمٞمدُ    .اًمَقزِمُّ

ټِمٿمُد ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:   [.٦٬:اًمِمقرى] ﴾َوُهَق ا٬ْمَقِٓمُّ اْْلَ

  :الشرح

اًمذي يتقمم قم٤ٌمده ويٙمرُمٝمؿ ويداومع قمٜمٝمؿ وذم طمدي٨م أيب  ا٬مقٓم: -33

أظمرضمف  شٰمـ ٣مڅمَدى ٓم و٬مٿمًّڅم ٩مٹمد آذڀمُتف ٔمڅمْلرِب : »-قمٜمف ريض اهلل-هريرة 

 .اًمٌخ٤مري

 :(٩٩ :ص)ىم٤مل اًمزضم٤مج ذم شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك 

: ة َواًْمَقزِمّ اًمٜمه٤مِس َوىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ا٬ْمَقِٓمّ َٓ اهلل وٓم ﴿ :ُهَق ومٕمٞمؾ ُمـ اعمَُْقا

  ﴾.ا٬مَّذيـ آٰمٽمُقا َيرٗمپمؿ ٰمـ ا٬مٵمُّٻُمََمت إ٦َِم ا٬مٽمُّقر

ٌِل  َوُهَق شَمَٕم٤ممَم وًمٞمٝمؿ سم٠َِمن يَتَقممه َٟمٍمهؿ وإرؿم٤مدهؿ يَماَم يَتَقممه َذًمِؽ ُمـ اًمّمه

 وًمٞمف َوُهَق يَتَقممه َيْقم احْل٤ًمب صمقاهبؿ وضمزاءهؿ

ذو اعمح٤مُمد ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمف محٌد ُمـ ذاشمف وًمف محٌد ُمـ  اْلټمٿمد: -34

مجٞمع ؿم٠مٟمف قمغم قمدًمف  صٗم٤مشمف وًمف محٌد ذم أومٕم٤مًمف ومٝمق حمٛمقٌد ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم

 .وومْمٚمف
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  :و٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م

احلٛمٞمد ذم ذاشمف, وأؾماميف, وصٗم٤مشمف, وأومٕم٤مًمف, ومٚمف ُمـ إؾمامء أطمًٜمٝم٤م, "

وُمـ اًمّمٗم٤مت أيمٛمٚمٝم٤م, وُمـ إومٕم٤مل أمتٝم٤م, وأطمًٜمٝم٤م, وم٢من أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم دايرة 

 .سملم اًمٗمْمؾ, واًمٕمدل

  .احلٛمٞمد ًمٙمثرة صٗم٤مشمف احلٛمٞمدةوم٤محلٛمد يمثرة اًمّمٗم٤مت واخلػمات, ومٝمق 

 وهق ٟمٌحڅمڀمف ْحٿمد ٰمـ وٗمپم٥م:

 .أن مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ٟم٤مـم٘م٦م سمحٛمده أ٘مدُهڅم:

 .أٟمف حيٛمد قمغم ُم٤مًمف ُمـ إؾمامء احلًٜمك, واًمّمٗم٤مت اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ا٬مثڅمين:
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ََِّٓصرُي :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ ]  َِٛي٢, اي  [امَل

  اهلل ٕمٶمڅم٦م:٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف 

  .اعمَْقمَم, اًمٜمهِّمػمُ 

  [.٫٬:احل٩م] ﴾٩َمٽمٶِْمَؿ اٚمَْْق٦َم َوڀمٶِْمَؿ ا٬مٽمَّٲِمٜمُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

  :الشرح

 :-شمٕم٤ممماًمذي يتقمم قم٤ٌمده ويٜمٍمهؿ ىم٤مل  اٚمق٦م وا٬مٽمٲمٜم: -35-36

 ﴾.٩َمٽمٶِْمَؿ اٚمَْْق٦َم َوڀمٶِْمَؿ ا٬مٽمَّٲِمٜمُ ﴿

َوٟمِْٕمَؿ » شوَمٜمِْٕمَؿ اعمَْْقمَم : »وىمد دمٕمؾ هذه إؾمامء ُمـ إؾمامء اعمريم٦ٌم 

 ش.اًمٜمهِّمػمُ 

 .وىمد ٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اإلمج٤مع قمغم ضمقاز دقم٤مء اهلل سم٤مٕؾمامء اعمريم٦ٌم
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ُِٝز :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ] ِٗ ُِٝب, ايؾَّ  [ايضَِّق

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ِٝمْٞمدُ  ىِمْٞم٥ُم, اًمِمه   .اًمره

٪ِمٿمچَم ٣َمٻَمٿْمپِمْؿ َوَأڀمڈَم ٣َمَٛم ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ٿْمَتٽمِل ٫ُمٽمڈَم َأڀمڈَم ا٬مرَّ ٩َمٻَمَمَّ َٕمَق٩مَّ

ٍء ٠َمپِمٿمٌد    [.٥٥٫:اعم٤ميدة] ﴾٫ُمؾ  َرْ

  :الشرح

ٿْمَتٽمِل ٫ُمٽمڈَم َأڀمڈَم »٪مق٬مف: ا٬مر٪مٿمچم:  -37 ٪ِمٿمچَم ٣َمٻَمٿْمپِمؿْ ٩َمٻَمَمَّ َٕمَق٩مَّ أي  ﴾:ا٬مرَّ

  .اعمراىم٥م هلؿ, اًمٕمٚمٞمؿ سم٠مومٕم٤مهلؿ وطمريم٤مهتؿ وؾمٙمٜم٤مهتؿ

 :(٩٥ :ص)ىم٤مل اًمزضم٤مج ذم شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك 

٪ِمٿمچم: ء أرىمٌف  ا٬مرَّ ْ َٓ يٖمٞم٥م قَمامه حيٗمٔمف ُيَ٘م٤مل رىم٧ٌم اًمٌمه ُهَق احْل٤َمومِظ اًمهِذي 

٦ٌَم َوىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم ذيمره َّٓ ٬َمَدْيِف َر٪ِمٿمچم ٣متٿمدَٰمڅم يٻمٸمظ ٰمـ ﴿ :َرىَم  ﴾.٪َمقل إِ

آؾمتحٞم٤مء َواحْلَٞم٤مء ضب ُمـ اًمتحٗمظ َأْيْم٤م َوُهَق شَمَٕم٤ممَم احْل٤َمومِظ  واٚمرا٪مٌڇم:

ء َٓ يٖمٞم٥م قَمٜمُف َرْ  ها .اًمهِذي 
ٍء ٠َمپِمٿمٌد : ﴿اعمٓمٚمع وم٘مقًمفا٬مٱمپمٿمد: -38 أي ُمٓمٚمع ٓ  ﴾َوَأڀمڈَم ٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ

إرض يٕمٚمؿ ظم٤ميٜم٦م إقملم وُم٤م  يٕمزب قمٜمف ُمث٘م٤مل ذرة ذم اًمًٛمقات وٓ ذم

 .ختٗمل اًمّمدور واًمِمٝمٞمد سمام قمٛمؾ اًمٕم٤ٌمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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 :(٩٧ :ص)ىم٤مل اًمزضم٤مج ذم شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك 

پِمٿمد: ء َوؿمِٝمدت سمِِف وأصؾ ىَمْقهلؿ ؿمِٝمدت  ا٬مٱمَّ ْ احْل٤َمِض ُيَ٘م٤مل ؿمِٝمدت اًمٌمه

تِل ِهَل احْلُُْمقر َٝم٤مَدة اًمه  .سمِِف ُمـ اًمِمه

ِٝمٞمد  اٚمَْٱْمپُمقد:َوا٬ْمٿَمْقم  َٓ حم٤َمًم٦م وَمَٙم٤مَن ُمٕمٜمك اًمِمه ُف َُمْٕمُٚمقم يَمقٟمف  َٟمه
ِٕ َيْقم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦م 

 اًْمَٕم٤ممل
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ُُِٝع, ايَبِصرُي :َٚٔ امسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]  [ايغَّ

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ٌَِّمػمُ  :ىم٤مل ِٛمٞمُع, اًم ًه   .اًم

ٌَٲِمٜمُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ټِمٿمُع ا٬ْم ًَّ ـَف ُهَق ا٬م   [.٦٤:هم٤مومر] ﴾إِنَّ ا٬مٻمَّ

  :الشرح

اًمذي يًٛمع, سمًٛمٍع يٚمٞمؼ سمجالًمف, ومال يٕمزب قمٜمف رء ُمـ  ا٬مًټمٿمع: -49

 .اعمًٛمققم٤مت

  :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

َٟمټِمٿمٶًمڅم  اهللَو٫َمڅمَن ﴿ :ُمثؾ ىمقًمف (اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم)ُم٤م ي٘مرن اهلل سملم  اويمثػمً 

ومٙمؾ ُمـ اًمًٛمع, واًمٌٍم حمٞمط سمجٛمٞمع ُمتٕمٚم٘م٤مشمف اًمٔم٤مهرة, واًم٤ٌمـمٜم٦م  ,﴾َٔمٲِمًٜما

  .وم٤مًمًٛمٞمع اًمذي أطم٤مط ؾمٛمٕمف سمجٛمٞمع اعمًٛمققم٤مت

ومٙمؾ ُم٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي, واًمًٗمكم ُمـ إصقات يًٛمٕمٝم٤م هه٤م وقمٚمٜمٝم٤م 

ويم٠مهن٤م ًمديف صقت واطمد, ٓ ختتٚمػ قمٚمٞمف إصقات, وٓ ختٗمك قمٚمٞمف مجٞمع 

َٟمَقاٌء ﴿اًمٚمٖم٤مت, واًم٘مري٥م ُمٜمٝم٤م, واًمٌٕمٞمد, واًمن, واًمٕمالٟمٞم٦م قمٜمده ؾمقاء 

ـْ ُهقَ  ـْ َٗمپَمَر ٔمِِف َوَٰم ـْ َأَهَّ ا٬ْمٹَمْقَل َوَٰم ٿْمِؾ َوَٟمڅمِرٌب  ِٰمٽمْٺُمْؿ َٰم َتْخٍػ ٔمڅِم٬مٻمَّ ًْ ُٰم
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څمِد٬ُمَؽ ِّم َزْوِٗمپَمڅم َوَٕمٱْمَتٺمِل إ٦َِم اهللَِّ وَ  اهلل٪َمْد َٟمټِمَع ﴿, ﴾ٔمڅِم٬مٽمَّپَمڅمرِ   اهلل٪َمْقَل ا٬مَّتِل جُتَ

څمُوَر٫ُمََم إِنَّ اهللََّ َٟمټِمٿمٌع َٔمٲِمٜمٌ  ټَمُع ََتَ ًْ  ﴾.َي

 ٕمٌڅمرك ا٬مذي وٟمع ٟمټمٶمف إصقات، ٬مٹمد» :ريض اهلل قمٜمٝم٤مىم٤مًم٧م قم٤ميِم٦م 

ٗمڅمءت اٚمجڅمد٬مڇم ٕمٱمتٺمل إ٦م رٟمقل اهلل صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ وأڀمڅم ّم ٗمڅمڀمچم 

٪َمْقَل ا٬مَّتِل  اهلل٪َمْد َٟمټِمَع ﴿ اْلجرة وإڀمف ٬مٿمخٸمل ٣م٤مَّ ٔمٶمض ٫مالٰمپمڅم ٩مځمڀمزل اهلل

څمِد٬ُمَؽ ِّم َزْوِٗمپَمڅم  .أي٦م ﴾جُتَ

إِنَّ ﴿اًمذي يٌٍم سمٕمٞمٜملم ويرى هبام قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف  ا٬مٌٲمٜم: -42

ـَف  ٌَٲِمٜمُ ا٬مٻمَّ ټِمٿمُع ا٬ْم ًَّ  .﴾ُهَق ا٬م

 ٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

اًمٌّمػم اًمذي أطم٤مط سمٍمه سمجٛمٞمع اعمٌٍمات ذم أىمٓم٤مر إرض "

واًمًاموات, طمتك أظمٗمك ُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ومػمى دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء قمغم 

اًمّمخرة اًمّمامء ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمامء, ومجٞمع أقمْم٤ميٝم٤م اًم٤ٌمـمٜم٦م, واًمٔم٤مهرة, 

قمْم٤ميٝم٤م اًمدىمٞم٘م٦م, ويرى هي٤من اعمٞم٤مه ذم أهمّم٤من وهي٤من اًم٘مقت ذم أ

إؿمج٤مر, وقمروىمٝم٤م ومجٞمع اًمٜم٤ٌمشم٤مت قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م, وصٖمره٤م, 

ودىمتٝم٤م, ويرى ٟمٞم٤مط قمروق اًمٜمٛمٚم٦م, واًمٜمحٚم٦م, واًمٌٕمقو٦م, وأصٖمر ُمـ ذًمؽ, 

ومًٌح٤من ُمـ حتدث اًمٕم٘مقل ذم قمٔمٛمتف, وؾمٕم٦م ُمتٕمٚم٘م٤مت صٗم٤مشمف, ويمامل 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 رذنس أمسا٤ اهلل احلط٢ٓ بأديتٗاد
 

  1043 
 

  

ِمٝم٤مدة واحل٤مض, واًمٖم٤مي٥م, ويرى قمٔمٛمتف, وًمٓمٗمف, وظمؼمه سم٤مًمٖمٞم٥م, واًم

  .ظمٞم٤مٟم٤مت إقملم, وشم٘مٚم٤ٌمت إضمٗم٤من, وطمريم٤مت اجلٜم٤من

ټِمٿمُع ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ًَّ ُف ُهَق ا٬م ـَ إڀِمَّ څمِٗمِدي ًَّ ٌََؽ ِّم ا٬م ا٬مَِّذي َيَراَك ِ٘م٥َم َٕمٹُمقُم َوَٕمٹَمٻمُّ

  ﴾.ا٬ْمٶَمٻمٿِمؿُ 

ُدورُ ﴿ ٸِمل ا٬مٲمُّ ٽمَڇَم ا٣َْٕم٥ُمِ َوَٰمڅم ُُتْ
  ﴾.َيٶْمٻَمُؿ َٙمڅمئِ

ٍء ٠َمپِمٿمٌد  اهللوَ ﴿ أي ُمٓمٚمع, وحمٞمط قمٚمٛمف, وسمٍمه, وؾمٛمٕمف  ,﴾٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ

 ها .سمجٛمٞمع اًمٙم٤ميٜم٤مت
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 [احَللَُّ, امُلِبنُي :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

, اعمٌُلِمُ    .احلَؼُّ

ؼُّ اٚم٥ٌُِْمُ  َوَيٶْمٻَمټُمقَن َأنَّ ا٬مٻمَّـفَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:   [.٦٩:اًمٜمقر] ﴾ُهَق اْْلَ

  :الشرح

ذم ذاشمف,  :احلؼ" :احلؼ هق اًمقاوح اًمث٤مسم٧م, ىم٤مل اًمًٕمدي اْلؼ: -41

وصٗم٤مشمف, ومٝمق واضم٥م اًمقضمقد يم٤مُمؾ اًمّمٗم٤مت واًمٜمٕمقت, وضمقده ُمـ ًمقازم 

 .ذاشمف, وٓ وضمقد ًمٌمء ُمـ إؿمٞم٤مء إٓ سمف

 .٤ميزال سم٤مجلالل, واجلامل, واًمٙمامل, ُمقصقومً ومٝمق اًمذي مل يزل, وٓ 

وم٘مقًمف طمؼ, وومٕمٚمف طمؼ, وًم٘م٤مؤه  .٤مومل يزل وٓ يزال سم٤مإلطم٤ًمن ُمٕمروومً 

طمؼ, ورؾمقًمف طمؼ, ويمتٌف طمؼ, وديٜمف هق احلؼ, وقم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف 

ؼُّ َوَأنَّ َٰمڅم َيْد٣ُمقنَ ﴿ :هل احلؼ, ويمؾ رء إًمٞمف ومٝمق طمؼ َؽ ٔمځَِمنَّ اهللََّ ُهَق اْْلَ
 َذ٬مِ

ٌَڅم١مُِؾ َوَأنَّ اهللََّ ُهَق ا٬ْمٶَم٤ِمُّ ا٬ْمٺَمٌِٜمُ  ـْ ُدوڀمِِف ُهَق ا٬ْم  ﴾.ِٰم

ٌه٤مٍس  ـَ قَم ـْ ـَم٤مُوٍس, ؾَمِٛمَع اسْم ِلُّ َصغمه  :, ىَم٤مَل -ريض اهلل قمٜمٝمام-قَم يَم٤مَن اًمٜمٌه

ُد ىَم٤مَل  ْٞمِؾ َيَتَٝمجه ـَ اًمٚمه ڀْمڈَم ٪َمٿم ُؿ ؿَّ ٬َمَؽ اَْلټْمُد أَ ا٬مٻمپم " :اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ إَِذا ىَم٤مَم ُِم

ټَمَقاِت َوإَْرِض  ًَّ ، َو٬َمَؽ اَْلټْمُد ٬َمَؽ ُٰمٻْمُؽ ا٬م َـّ ـْ ٩مٿِمپِم ټَمَقاِت َوإَْرِض َوَٰم ًَّ ا٬م
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، َو٬َمَؽ  َـّ ـْ ٩مٿِمپِم ټَمَقاِت َوإَْرِض َوَٰم ًَّ ، َو٬َمَؽ اَْلټْمُد َأڀْمڈَم ڀُمقُر ا٬م َـّ ـْ ٩مٿِمپِم َوَٰم

ټَمَقاِت َوإَْرِض، َو٬َمَؽ  ًَّ ، اَْلټْمُد َأڀْمڈَم َٰمٻمُِؽ ا٬م اَْلټْمُد َأڀْمڈَم اَْلؼُّ َوَو٣ْمُدَك اَْلؼُّ

ٌد  ، َوُُمَټمَّ ، َوا٬مٽمٌَّٿِمُّقَن َ٘مؼ  ، َوا٬مٽمَّڅمُر َ٘مؼ  ، َواجَلٽمَّڇُم َ٘مؼ  ، َو٪َمْق٬ُمَؽ َ٘مؼ  َو٬مٹَِمڅمُؤَك َ٘مؼ 

 ، څم٣َمڇُم َ٘مؼ  ًَّ ، َوا٬م ؿَّ ٬َمَؽ َأْٟمٻَمټْمڈُم، َؤمَِؽ آَٰمٽمڈُْم، ا٬مٻمپمَصٛمَّ اهللُ ٣َمٻَمٿْمِف َوَٟمٻمََّؿ َ٘مؼ 

ٌْڈُم، َؤمَِؽ َٙمڅمَصټْمڈُم، َوإ٬َِمٿْمَؽ َ٘مڅم٫َمټْمڈُم، ٩َمڅم٨ْمٸِمْر ِٓم َو٣مَ  ٻْمڈُم، َوإ٬َِمٿْمَؽ َأڀَم ٻَمٿْمَؽ َٕمَق٫مَّ

ُر،  ُم، َوَأڀْمڈَم اٚمُڂَمٙم  ْرُت َوَٰمڅم َأ٣ْمٻَمٽمڈُْم، َأڀْمڈَم اٚمٹَُمد  ْرُت، َوَٰمڅم َأْهَ ْٰمڈُم َوَٰمڅم َأٙمَّ َٰمڅم ٪َمدَّ

َّٓ َأڀْمڈَم  َك  :َأوْ  -َٓ إ٬َِمَف إِ ٌُْد ا٬مٺَمِريِؿ َأُٔمق  :٪َمڅمَل ُٟمٸْمٿَمڅمنُ  " -َٓ إ٬َِمَف ٨َمْٜمُ َوَزاَد ٣َم

َّٓ ٔمڅِمهللَِّ » :ُأَٰمٿمَّڇمَ  َة إِ  شَوَٓ َ٘مْقَل َوَٓ ٪ُمقَّ
(1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

اًمٌلم اًمذي دًم٧م اًمدٓيؾ قمغم وضمقده وقمغم اشمّم٤مومف سمٙمؾ اٚم٥ٌم:  -42

ـَف ُهقَ ﴿ :-شمٕم٤ممميمامل ىم٤مل  ؼُّ اٚم٥ٌُِْمُ  َوَيٶْمٻَمټُمقَن َأنَّ ا٬مٻمَّ  ﴾.اْْلَ

ويمقن اهلل طمؼ يٕمٚمٛمف يمؾ قم٤مىمؾ وإٟمام ُمٜمٕمٝمؿ اًمٙمؼم واًمِمٌف اًمتل شمتقارد  

  .قمٚمٞمٝمؿ

ؼُّ َوَأنَّ َٰمڅم َيْد٣ُمقَن ِٰمـ ُدوڀمِِف ُهَق ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ـَف ُهَق اْْلَ َذ٬مَِؽ ٔمځَِمنَّ ا٬مٻمَّ

ٌَڅم١مُِؾ   [.٦٪:احل٩م] ﴾ا٬ْم

          

 

  

                                                           

 .(436), واإلمام مسلم يف صحيحو (1153)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 [ايًَِّطُٝف, اخَلِبرُي :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

  .اًمٚمهٓمِٞمُػ, اخلٌَػِمُ 

ٌِٜمُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ـْ َٙمٻَمَؼ َوُهَق ا٬مٻمَّٴمٿِمُػ اْْلَ َٓ َيٶْمٻَمُؿ َٰم  ﴾َأ

  [.٥٨:اعمٚمؽ]

  :الشرح

اًمٕمٚمٞمؿ سمٌقاـمـ إُمقر وفمقاهره٤م وسمّمٖم٤مير إُمقر  ا٬مٻمٴمٿمػ: -43

 .ويم٤ٌمره٤م

 .اًمٚمٓمٞمػ هق اًمذي يٚمٓمػ سمٕم٤ٌمده ويمال اعمٕمٜمٞملم صم٤مسمتف و٪مٿمؾ: 

 :(196ص: )٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م 

 واًمٚمٓمػ ذم أوص٤مومف ٟمققمـــــ٤من   وهق اًمٚمٓمٞمػ سمٕمٌده وًمٕمٌده

 واًمٚمٓمػ قمٜمد ُمقاىمع اإلطمًــ٤من   إدرك أهار إُمقر سمخـؼمة

 واًمٕمٌد ذم اًمٖمٗمالت قمـ ذا اًمِم٤من   ومػميؽ قمزشمف ويٌدي ًمٓمٗمــف

إذا ىمرن سم٤مًمٕمٚمؿ وم٤معمراد سم٤مخلٌػم اعمٓمٚمع قمغم اًمٌقاـمـ وسم٤مًمٕمٚمٞمؿ  اْلٌٜم: -44

  .اعمٓمٚمع قمغم اًمٔمقاهر

 .وإذا أومرد وم٤معمراد سم٤مخلٌػم اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمؾ رء فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م
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ٌِٜمُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ـْ َٙمٻَمَؼ َوُهَق ا٬مٻمَّٴمٿِمُػ اْْلَ َٓ َيٶْمٻَمُؿ َٰم وهذا قمغم  ﴾َأ

اًمتٝمديد واًمققمد واًمققمٞمد وقمٌد ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ أٟمف قمٚمؿ سم٠مومٕم٤مهلؿ, وُي٤مزهيؿ 

 .قمٚمٞمف, وومٞمف وقمٞمد قمغم اعمجرُملم ُمـ أٟمف ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م

 :(٨٭٥ :ص)ىم٤مل اًمًٕمدي يمام ذم شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك 

هق اًمذي أطم٤مط قمٚمٛمف سم٤مًمٔمقاهر, واًمٌقاـمـ, واإلهار,  اْلٌٜم ا٬مٶمٻمٿمؿ:"

واإلقمالن, واًمقاضم٤ٌمت, واعمًتحٞمالت, واعمٛمٙمٜم٤مت, وسم٤مًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي, 

واًمًٗمكم, وسم٤معم٤ميض, واحل٤مض, واعمًت٘مٌؾ, ومال خيٗمك قمٚمٞمف رء ُمـ 

 اهـ.إؿمٞم٤مء
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ُِٜب, امُلِذُٝب :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]  [ايَكِض

 اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:٪مڅمل 

 .اًمَ٘مِرْي٥ُم, اعمُِجٞم٥ُم 

  [.٥٪:هقد] ﴾إِنَّ َرّب ٪َمريچٌم َُمٿمچٌم ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ا٬مد٬مٿمؾ:

  :الشرح

: -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌلوهق ذم قمٚمقه يمام ىم٤مل ا٬مٹمريچٌم:  -45

  .-قمٜمفريض اهلل -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب ُمقؾمك  شإڀمٺمؿ ٕمد٣مقن ٟمټمٿمٶمڅم ٪مريٌڅم»

 :(٦٦٦ :ص)شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمٚمًٕمدي 

 هق ا٬مٹمريچم ٰمـ ٫مؾ أ٘مد، و٪مرٔمف ڀمق٣مڅمن:

ُمـ يمؾ أطمد سمٕمٚمٛمف, وظمؼمشمف, وُمراىمٌتف, وُمِم٤مهدشمف, واطم٤مـمتف  ٪مرب ٣مڅمم:

 .وهق أىمرب إمم اإلٟم٤ًمن ُمـ طمٌؾ اًمقريد

ُمـ قم٤مسمديف, وؾم٤ميٚمٞمف, وجمٞمٌٞمف, وهق ىمرب ي٘متيض اعمح٦ٌم,  و٪مرب ٙمڅمص:

واًمٜمٍمة, واًمت٠ميٞمد ذم احلريم٤مت, واًمًٙمٜم٤مت, واإلضم٤مسم٦م ًمٚمداقملم, واًم٘مٌقل, 

 .واإلصم٤مسم٦م

ْب ﴿ :وهق اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾.َواْٟمُجْد َوا٪ْمَٞمِ

ٿمچٌم ﴿ وّم ٪مق٬مف:   ﴾.إِنَّ َرب  ٪َمِريچٌم َُمِ
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اِع إَِذا َوإَِذا َٟمځَم٬َمَؽ ﴿وذم ىمقًمف  ٌَڅمِدي ٣َمٽم ل ٩َمڃميِن  ٪َمِريچٌم ُأِٗمٿمچُم َد٣ْمَقَة ا٬مدَّ ٣ِم

  ﴾.َد٣َمڅمنِ 

وهذا اًمٜمقع ىمرب ي٘متيض اًمٓم٤مومف شمٕم٤ممم, وإضم٤مسمتف ًمدقمقاهتؿ, وحت٘مٞم٘مف 

وهذا اًم٘مرب ىمرسمف ٓ  "اعمجٞم٥م"اؾمٛمف  "اًم٘مري٥م"عمراداهتؿ وهلذا ي٘مرن سم٤مؾمٛمف 

يتف سمف وشمقومٞم٘مف, شمدرك ًمف طم٘مٞم٘م٦م, وإٟمام شمٕمٚمؿ آصم٤مره ُمـ ًمٓمػ سمٕمٌده, وقمٜم٤م

  ها "وشمًديده, وُمـ آصم٤مره اإلضم٤مسم٦م ًمٚمداقملم واإلصم٤مسم٦م ًمٚمٕم٤مسمديـ
وهق ذم قمٚمقه قمغم قمرؿمف وٓ يٚمزم ُمـ إصم٤ٌمت اًم٘مرب أن يٙمقن ُمتحدا أو 

  .يمٌػما اخمتٚمٓم٤م سمٛمخٚمقىم٤مشمف شمٕم٤ممم اهلل قمـ ىمقهلؿ قمٚمقً 

ٌَڅمِدي ﴿ :اًمذي ُيٞم٥م اًمدقم٤مء ىم٤مل شمٕم٤ممم اٚمجٿمچم: -46 ٣َمٽم ل َوإَِذا َٟمځَم٬َمَؽ ٣ِم

اِع إَِذا َد٣َمڅمنِ    [.٪٥٬:اًمٌ٘مرة] ﴾٩َمڃميِن  ٪َمِريچٌم ُأِٗمٿمچُم َد٣ْمَقَة ا٬مدَّ

 ., شم٘مدم سمٞم٤مٟمفشإِنَّ َرّب ٪َمريچٌم َُمٿمچٌم ﴿ :-ىمقًمف شمٕم٤ممم- ٪مق٬مف ا٬مد٬مٿمؾ:

 :(٦٤٬ :ص)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م 

 اقمل وقم٤مسمده قمغم اإليٛمـــ٤من   وهق اًم٘مري٥م وىمرسمف اعمختص سم٤مًمـد 

 ـف أٟم٤م اعمجٞم٥م ًمٙمؾ ُمـ ٟم٤مداين    وهق اعمجٞم٥م ي٘مقل ُمـ يدقمق أضمٌـ

 يدقمقه ذم ه وذم إقمــــالن   وهق اعمجٞم٥م ًمدقمقة اعمْمـــٓمر إذ 
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ُّ :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]   ُِ, اأَلنَض ِٜ  [ايَهِض

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمَٙمِرْيُؿ, إيَمَرمُ 

َك ٔمَِرٔم َؽ ا٬ْمٺَمِريؿِ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: څمُن َٰمڅم ٨َمرَّ ًَ ڀم َڅم اإْلِ  ﴾َيڅم َأُّيُّ

  [.٪:آٟمٗمٓم٤مر]

٫َْمَرمُ ﴿ :-شمٕم٤ممموىم٤مل  ْٕ َؽ ا   [.٧:اًمٕمٚمؼ ] ﴾ا٪ْمَرْأ َوَرٔمُّ

  :الشرح

ُمـ طمٞم٨م اشمّم٤مومف سمّمٗم٤مت اجلامل واًمٙمامل واًمٕمٔمٛم٦م  ا٬مٺمريؿ: -47

واًمٙمريؿ ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٓم٤مء, ومٝمق ُمٕمٜمك قمٔمٞمؿ يمريؿ ذم قمٚمقه يمريؿ ذم مج٤مًمف, 

يمريؿ ذم ومٕم٤مًمف, يمريؿ ذم قمٗمقه, يمريؿ ذم اٟمت٘م٤مُمف, إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُمٕم٤مين 

  .اًمٙمرم

يمثػم اخلػم يٕمؿ سمف اًمِم٤ميمر, واًمٙم٤مومر, إٓ أن ؿمٙمر ٟمٕمٛمف داع  وا٬مٺمريؿ:

 .أوم٤مده اًمًٕمدي "ٜمٝم٤م, ويمٗمره٤م داع ًمزواهل٤مًمٚمٛمزيد ُم

  (:114و٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ ّم ا٬متٌٿمڅمن ّم أ٪مًڅمم ا٬مٹمرآن )ص: 

 هق اًمٌٝمل اًمٙمثػم اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٗمع وهق ُمـ يمؾ رء أطمًٜمف وأومْمٚمف 
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واهلل ؾمٌح٤مٟمف وصػ ٟمٗمًف سم٤مًمٙمرم ووصػ سمف يمالُمف ووصػ سمف قمرؿمف 

 ها .هووصػ سمف ُم٤م يمثر ظمػمه وطمًـ ُمٜمٔمره ُمـ اًمٜم٤ٌمت وهمػم
َك ٔمَِرٔم َؽ ا٬ْمٺَمِريؿِ »و٪مق٬مف:    .هذا قمغم اًمتٝمديد ش:َٰمڅم ٨َمرَّ

 (: 228/ 7٪مڅمل أمـ ٫مثٜم رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م )

ُف إِْرؿَم٤مٌد إمَِم اجْلََقاِب طَمْٞم٨ُم  ـْ َأٟمه ُف سَمْٕمُض اًمٜمه٤مِس ُِم ُ َٓ يَماَم َيَتَقمهه ِديٌد  َهَذا هَتْ

َي٦مِ ىَم٤مَل اًْمَٙمِريِؿ طَمتهك َيُ٘مقَل ىَم٤مِيُٚمُٝمْؿ  ْٔ ُه يَمَرُُمُف, سَمِؾ اعمَْْٕمٜمَك ذِم َهِذِه ا  :هَمره

ـَ آَدَم سمَِرسمَِّؽ اًْمَٙمِريِؿ َأِي اًْمَٕمِٔمٞمِؿ طَمتهك َأىْمَدُْم٧َم قَمغَم َُمْٕمِّمَٞمتِِف  َك َي٤م اسْم َُم٤م هَمره

َٓ َيِٚمٞمُؼ  ٕمٶمڅم٦م يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم يڅم أمـ  اهللَيٹُمقُل »يَماَم ضَم٤مَء ذِم احْلَِدي٨ِم:  .َوىَم٤مسَمْٚمَتُف سماَِم 

ٌْڈَم اٚمُْْرَٟمٻم٥َِم؟ ـَ آَدَم َٰمڅمَذا َأَٗم  هاش. آدم ٰمڅم ٨مرك ب؟ يڅم أْم
٫َْمَرمُ ٪مق٬مف: ﴿ُمـ ا٫ٕمرم:  -48 ْٕ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٙمرم, وىم٤مل  ﴾:ا٪ْمَرْأ َوَرٔمَُّؽ ا

 .هق احلٚمٞمؿ قمـ ضمٝمؾ اًمٕم٤ٌمد, ٓ يٕمجؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٘مقسم٦م :اًمٙمٚمٌل
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ُِ :أمسا٤ اهلل احلغ٢َٓٚٔ ] ُّ, ايَعِعٝ  [ايَعًِ

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

, اًمَٕمٔمِٞمؿُ   .اًمَٕمكِمُّ

َٓ َيُئقُدُه ِ٘مٸْمٵُمپُمََم َوُهَق ا٬ْمٶَم٤ِمُّ ا٬ْمٶَمٵمٿِمؿُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:  ﴾َو

  [.٦٩٩:اًمٌ٘مرة]

  :الشرح

أي قمغم قمرؿمف, اًمٕمكم ذم صٗم٤مشمف, اًمٕمكم ذم ذاشمف, اًمٕمكم ذم ىمٝمره  ا٬مٶم٤م: -59

 .وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم صٗم٦م اًمٕمٚمق

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ـٚمق ًمف ومث٤مسمت٦م سمال ٟمٙمران   وهق اًمٕمكم ومٙمؾ أٟمقاع اًمٕمٚمـ

 ـٕمٔمٞمؿ ٓ حيّمٞمف ُمـ إٟم٤ًمن   وهق اًمٕمٔمٞمؿ سمٙمؾ ُمٕمٜمك يقضم٥م اًمتـ 

أيْم٤م ذو اًمٕمٔمٛم٦م, واًمٕمٔمٞمؿ هق اًمذي يتّمػ سمّمٗم٤مت  ا٬مٶمٵمٿمؿ: -52 

  .يمثػمة ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل
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َيڅمِء َوا٬ْمٶَمٵَمټَمڇم: »وذم احلدي٨م وِت َواٚمَْٻَمٺُمقِت َوا٬ْمٺمِْٝمِ َٝمُ
ٌَْحڅمَن ِذي اجْلَ  شُٟم

(1)
 ,

ـْ قَمْقِف  ؿَْمَجِٕملِّ  أظمرضمف أمحد قَم ْٕ ـِ َُم٤مًمٍِؽ ا  .-ريض اهلل قمٜمف-سْم

 .وقمٔمٛمتف ذم أومٕم٤مًمف وذم ؾمٕمتف وذم يمِؼمِه ويمِؼَمه إمم همػم ذًمؽ 

 :(٦٥٫ :ص)وذم شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمٚمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم  ىم٤مل 

 وا٣مٻمؿ أن ٰمٶمڅمين ا٬متٶمٵمٿمؿ ا٬مثڅمٔمتڇم هلل و٘مده ڀمق٣مڅمن:

أٟمف ُمقصقف سمٙمؾ صٗم٦م يمامل, وًمف ُمـ ذًمؽ اًمٙمامل أيمٛمٚمف,  أ٘مدُهڅم:

وأقمٔمٛمف وأوؾمٕمف, ومٚمف اًمٕمٚمؿ اعمحٞمط, واًم٘مدرة اًمٜم٤مومذة, واًمٙمؼمي٤مء, واًمٕمٔمٛم٦م, 

وُمـ قمٔمٛمتف أن اًمًاموات وإرض ذم يمػ اًمرمحـ أصٖمر ُمـ اخلردًم٦م يمام 

إْرُض َوَٰمڅم ٪َمَدُروا اهللََّ َ٘مؼَّ ٪َمْدِرِه وَ ﴿ىم٤مل ذًمؽ اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه وىم٤مل شمٕم٤ممم 

څمٌت ٔمٿَِمټِمٿمٽمِفِ  ََمَواُت َٰمٴْمِقيَّ ًَّ ٌْٳَمُتُف َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم َوا٬م  ﴾.َْجٿِمٶًمڅم ٪َم

ـْ َزا٬َمَتڅم إِْن ﴿ :وىم٤مل
ََمَواِت َوإْرَض َأْن َٕمُزوٓ َو٬َمئِ ًَّ ُؽ ا٬م

ًِ إِنَّ اهللََّ ُيټْم

ـْ َٔمٶْمِدهِ  ـْ َأَ٘مٍد ِٰم ٺَمپُمََم ِٰم ًَ  ﴾.َأْٰم

َـّ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم وهق اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ـْ ٩َمْق٪ِمپِم ََمَواُت َيَتٸَمٴمَّْرَن ِٰم ًَّ   ﴾َٕمٺَمڅمُد ا٬م

 .أي٦م

                                                           

, )(, وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم (540)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 1301ىذا حديث حسن.  :وقال فيو
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إن اهلل يٹمقل ا٬مٺمٝميڅمء " :أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل وّم ا٬مٲمحٿمح ٣مٽمف:

"ردائل وا٬مٶمٵمټمڇم إزاري، ٩مټمـ ڀمڅمز٣مٽمل وا٘مًدا ٰمٽمپمَم ٣مذٔمتف
(1)

.  

ومٚمٚمف شمٕم٤ممم اًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م, واًمقصٗم٤من اًمٚمذان ٓ ي٘مدر ىمدرمه٤م وٓ يٌٚمغ 

 .ٜمٝمٝماميم

ُمـ ُمٕم٤مين قمٔمٛمتف شمٕم٤ممم أٟمف ٓ يًتحؼ أطمد ُمـ اخلٚمؼ أن  ا٬مٽمقع ا٬مثڅمين:

يٕمٔمؿ يمام يٕمٔمؿ اهلل ومٞمًتحؼ ضمؾ ضمالًمف ُمـ قم٤ٌمده أن يٕمٔمٛمقه سم٘مٚمقهبؿ, 

 .وأًمًٜمتٝمؿ, وضمقارطمٝمؿ وذًمؽ سمٌذل اجلٝمد ذم ُمٕمرومتف, وحمٌتف, واًمذل ًمف

 اٟمتٝمك

 :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ـٕمٔمٞمؿ ٓ حيّمٞمف ُمـ إٟم٤ًمن    وهق اًمٕمٔمٞمؿ سمٙمؾ ُمٕمٜمك يقضم٥م اًمتـ 

          

  

                                                           

 .(5353)أخرجو اإلمام مسلم يف صحيحو  (1)
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ٌُ :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ] َِٛنٝ ُِٝب, اي  [احَلِغ

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ْٞم٥ُم, اًمَقيِمٞمُؾ  ًِ   .احلَ

ٌُٽمَڅم ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ًْ  ﴾َوڀمٶِْمَؿ ا٬ْمَق٫مٿِمُؾ  اهلل٩َمَزاَدُهْؿ إِيََمڀًمڅم َو٪َمڅم٬ُمقا َ٘م

  [.٥٫٧:آل قمٛمران]

ًٌڅم﴿ :-شمٕم٤ممموىم٤مل  ٿم
ًِ ـِف َ٘م   [.٪:اًمٜم٤ًمء] ﴾َو٫َمٸَمكَٰ ٔمڅِم٬مٻمَّ

  :الشرح

  .اًمذي حيٗمظ قم٤ٌمده ويٕمٚمؿ أومٕم٤مهلؿ وُم٤م هؿ إًمٞمف اْلًٿمچم: -51

ًٌڅم﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممموا٬مد٬مٿمؾ:  ٿم
ًِ ـِف َ٘م   ﴾.َو٫َمٸَمكَٰ ٔمڅِم٬مٻمَّ

  :اهلل شمٕم٤مممىم٤مل اًمًٕمدي رمحف 

هق اًمٕمٚمٞمؿ سمٕم٤ٌمده, يم٤مذم اعمتقيمٚملم, اعمج٤مزي ًمٕم٤ٌمده سم٤مخلػم  اْلًٿمچم:"

 .واًمنم سمح٥ًم طمٙمٛمتف وقمٚمٛمف سمدىمٞمؼ اقمامهلؿ وضمٚمٞمٚمٝم٤م

سمٛمٕمٜمك اًمرىمٞم٥م اعمح٤مؾم٥م ًمٕم٤ٌمده اعمتقزم ضمزاءهؿ سم٤مًمٕمدل,  واْلًٿمچم:

  .وسم٤مًمٗمْمؾ, وسمٛمٕمٜمك اًمٙم٤مذم قمٌده مهقُمف, وهمٛمقُمف

ْؾ ٣َمَٛم اهللَِّ ٩َمپُمَق ﴿وأظمص ُمـ ذًمؽ أٟمف احلًٞم٥م ًمٚمٛمتقيمٚملم,  ـْ َيَتَق٫مَّ َوَٰم

ٌُفُ  ًْ  .أي يم٤مومٞمف أُمقر ديٜمف ودٟمٞم٤مه ,﴾َ٘م
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هق اًمذي حيٗمظ أقمامل قم٤ٌمده ُمـ ظمػم, وذ, وحي٤مؾمٌٝمؿ  واْلًٿمچم أيٳًمڅم:

 .ومنم اومخػم وإن ًذ  اإن ظمػمً 

ٌُٽمَڅم : ﴿احل٤مومظ هلؿ ا٬مق٫مٿمؾ: -52 ًْ  ﴾.َوڀمٶِْمَؿ ا٬ْمَق٫مٿِمُؾ  اهللَو٪َمڅم٬ُمقا َ٘م

اعمتقزم ًمتدسمػم ظمٚم٘مف سمٕمٚمٛمف ويمامل ىمدرشمف وؿمٛمقل طمٙمٛمتف واًمذي شمقمم 

  .أوًمٞم٤مءه ومٞمنهؿ ًمٚمٞمنى وضمٜمٌٝمؿ اًمٕمنى ويمٗم٤مهؿ إُمقر

ـَ ا٬مٵمُّٻُمََمِت إ٦َِم  اهلل﴿ .يمٗم٤مه ومٛمـ أختذه ويمٞماًل  ـَ آَٰمٽمُقا َُيِْرُٗمپُمْؿ ِٰم َوِٓمُّ ا٬مَِّذي

 .اهلل شمٕم٤ممم , أوم٤مده اًمًٕمدي رمحف﴾ا٬مٽمُّقرِ 
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ُِ :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]  [ايؾََُّهُٛص, احَلًِٝ

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ُٙمقُر, احلَِٚمٞمؿُ    .اًمِمه

  [.٥٫:اًمتٖم٤مسمـ ] ﴾٠َمٺُمقٌر َ٘مٻمٿِمؿٌ  اهللوَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

  :الشرح

واًمِم٤ميمر هق اًمذي ُي٤مزي قمغم اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مًمٙمثػم, ويٖمٗمر  ا٬مٱمٺمقر: -53

ٽَمڅم ٬َمٷَمٸُمقٌر ٠َمٺُمقرٌ ﴿ :ويًؽم, ىم٤مل شمٕم٤ممم  [.٧٨ :وم٤مـمر] ﴾إِنَّ َرٔمَّ

ـْ َٗمڅمَء ﴿ :ي٘مقل -قمز وضمؾ -٤مهللوم  څم َوَٰم ٽمَڇِم ٩َمٻَمُف ٣َم٧ْمُ َأْٰمَثڅمهِلَ ًَ ـْ َٗمڅمَء ٔمڅِمْْلَ َٰم

 َٓ َّٓ ِٰمْثٻَمپَمڅم َوُهْؿ  ٿم َئڇِم ٩َماَل َُيَْزى إِ ًَّ  . [٤٪٥ :إٟمٕم٤مم] ﴾ ُيٵْمٻَمټُمقنَ ٔمڅِم٬م

څم َوَأِزيُد : »وذم احلدي٨م اًم٘مدد ٽمَڇِم ٩َمٻَمُف ٣َم٧ْمُ َأْٰمَثڅمهِلَ ًَ ـْ َٗمڅمَء ٔمڅِمْْلَ أظمرضمف  شَٰم

 .ُمًٚمؿ

 . ﴾٠َمٺُمقٌر َ٘مٻمٿِمؿٌ  اهللوَ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 (:232/ 7) -رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م-٪مڅمل أمـ ٫مثٜم 

 َُيِْزي قَمغَم اًْمَ٘مٚمِٞمِؾ سم٤ِمًْمَٙمثػِِم.  :َأْي  ﴾٠َمٺُمقرٌ  اهللوَ ﴿

ُٟمقِب  :أي ﴾َ٘مٻمٿِمؿٌ ﴿ ـِ اًمذُّ , َوَيَتَج٤مَوُز قَم ؽُمُ ًْ يٕمٗمق ويّمٗمح َوَيْٖمِٗمُر َوَي

ٞمَِّئ٤مِت  ًه ِت َواخْلََٓم٤مَي٤م َواًم ٓه  ها .َواًمزه
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وهق اًمذي يِمٙمر اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ  وٰمـ أٟمَمئف ٕمٶمڅم٦م ا٬مٱمڅم٫مر ا٬مٱمٺمقر:

اخل٤مًمص اًمٜم٘مل اًمٜم٤مومع, ويٕمٗمق قمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمزًمؾ وٓ يْمٞمع أضمر ُمـ 

ُمْم٤مقمٗم٦م سمٖمػم قمٍد وٓ طم٤ًمب, وُمـ  ٤مأطمًـ قمٛمال سمؾ يْم٤مقمٗمف أوٕم٤مومً 

ؿمٙمره أٟمف ُيزي سم٤محلًٜم٦م قمنمة أُمث٤مهل٤م إمم ؾمٌٕمامي٦م وٕمػ إمم أوٕم٤مف يمثػمة, 

ُمـ اًمثقاب اًمٕم٤مضمؾ ىمٌؾ أضمؾ, وىمد ُيزئ اهلل اًمٕمٌد قمغم اًمٕمٛمؾ سم٠مٟمقاع 

وًمٞمس قمٚمٞمف طمؼ واضم٥م سمٛم٘مت٣م أقمامل اًمٕم٤ٌمد وإٟمام هق اًمذي أوضم٥م احلؼ 

, واهلل ٓ يْمٞمع أضمر اًمٕم٤مُمٚملم سمف إذا أطمًٜمقا ذم اُمٜمف وضمقدً  ٤مقمغم ٟمٗمًف يمرُمً 

 أ٩مڅمده ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م. .أقمامهلؿ واظمٚمّمقه٤م هلل شمٕم٤ممم

 :(٦٤٬ :ص)ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

 ًمٙمـ يْم٤مقمٗمف سمال طمًٌــــــ٤من    وهق اًمِمٙمقر ومٚمـ يْمٞمع ؾمٕمٞمٝمؿ

 هق أوضم٥م إضمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمِم٠من   ُم٤م ًمٚمٕم٤ٌمد قمٚمٞمـف طمـــؼ واضمــ٥م

 إن يم٤من سم٤مإلظمالص واإلطمًـ٤من   يمال وٓ قمٛمؾ ًمديــــف و٤ميـــع

 ومٌٗمْمٚمف واحلٛمـد ًمٚمٛمٜمـــــــ٤من   إن قمذسمقا ومٌٕمــدًمف أو ٟمٕمٛمــــقا

  اْلٻمٿمؿ: -54

 .أي همٗمقر ًمٕم٤ٌمده طمٚمٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ ش:واهلل ٨مٸمقر ٘مٻمٿمؿ»٪مق٬مف: 
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  :٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م

اًمذي ًمف احلٚمؿ اًمٙم٤مُمؾ, واًمذي وؾمع طمٚمٛمف أهؾ اًمٙمٗمر,  اْلٻمٿمؿ:"

, ومٝمق واًمٗمًقق, واًمٕمّمٞم٤من, وُمٜمع قم٘مقسمتف أن حتؾ سم٠مهؾ اًمٔمٚمؿ قم٤مضماًل 

 .واؾمتٛمروا ذم ـمٖمٞم٤مهنؿ, ومل يٜمٞمٌقايٛمٝمٚمٝمؿ ًمٞمتقسمقا, وٓ هيٛمٚمٝمؿ إذا أسوا, 

اًمذي يدر قمغم ظمٚم٘مف اًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرة, واًم٤ٌمـمٜم٦م ُمع ُمٕم٤مصٞمٝمؿ,  واْلٻمٿمؿ:

ويمثرة زٓهتؿ, ومٞمحٚمؿ قمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٕم٤مصلم سمٕمّمٞم٤مهنؿ, ويًتٕمتٌٝمؿ يمل 

  .يتقسمقا, ويٛمٝمٚمٝمؿ يمل يٜمٞمٌقا

 ٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 سمٕم٘مقسم٦م ًمٞمتقب ُمـ قمّمٞم٤من    وهق احلٚمٞمؿ ومال يٕم٤مضمؾ قمٌده 
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 [ايَبضُّ :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمؼَمُّ 

ِ٘مٿمؿُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ُف ُهَق ا٬ْمَٝمُّ ا٬مرَّ   [.٦٬:اًمٓمقر] ﴾إڀِمَّ

  :الشرح

 :سمٗمتح اًم٤ٌمء وشمِمديد اًمراء, ذيمر ُمرة واطمدة ذم اًم٘مرآن ذم ىمقًمف ا٬مٝم: -55

طِمٞمؿُ } ُف ُهَق اًْمؼَمُّ اًمره ٌُْؾ َٟمْدقُمقُه إِٟمه ـْ ىَم  :, ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس[٦٬ :اًمٓمقر] {إِٟمه٤م يُمٜمه٤م ُِم

واًمؼمه هق اًمٚمٓمٞمػ سمٕم٤ٌمده,  :هق اًمٚمٓمٞمػ اًمّم٤مدق ومٞمام وقمد, وىم٤مل اًمْمح٤مك

اعمتقزم هلؿ, اعمقصؾ إًمٞمٝمؿ مجٞمع أٟمقاع اًمؼم ووصٗمف اًمؼم وآصم٤مر هذا اًمقصػ 

مجٞمع اًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرة, واًم٤ٌمـمٜم٦م, ومال يًتٖمٜمل خمٚمقق قمـ إطم٤ًمٟمف وسمره ـمروم٦م 

  .قملم

 :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 طم٤ًمنهق يمثرة اخلػمات واإل   واًمؼم ذم أوص٤مومــــف ؾمٌحــــ٤مٟمف 

 وم٤مًمؼم طمٞمٜمــــئذ ًمف ٟمققمــــ٤من   صدرت قمـ اًمؼم اًمذي هق وصٗمف

 ُمقمم اجلٛمٞمؾ ودايؿ اإلطم٤ًمن    وصػ وومٕمؾ ومٝمــق سمر حمًـــــ
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 [ايؾَّاِنُض :َٚٔ أمسا٥٘ احلغ٢ٓ]  

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

٤ميمِرُ    .اًمِمه

  [.٥٨٫:اًمٜم٤ًمء] ﴾٠َمڅم٫مًِرا ٣َمٻمٿِمًَم  اهللَو٫َمڅمَن ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

                     :الشرح

 .وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم اًمِمٙمقر ا٬مٱمڅم٫مر: -56
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 [ايٖٛاب :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمقه٤مب :ىم٤مل

څمِب ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: َؽ ا٬ْمٶَمِزيِز ا٬ْمَقهَّ ڇِم َرٔم  ـُ َرْْحَ
 ﴾َأْم ٣ِمٽمَدُهْؿ َٙمَزائِ

  [.٭:ص]

                     :الشرح

اًمذي يٕمٓمل ًمٕم٤ٌمده, وإن ؿم٤مء ُمـ إرزاق واًمذري٦م  ا٬مقهڅمب: -57

 .واًمٕمٚمؿ

ڇِم َرٔم َؽ ا٬ْمٶَمِزيِز ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  ـُ َرْْحَ
څمِب َأْم ٣ِمٽمَدُهْؿ َٙمَزائِ  ﴾.ا٬ْمَقهَّ

٫ُمقَر ﴿  َـ َيٱَمڅمُء إڀَِمڅمًٖمڅم َوَُّيَچُم ٚمَِـ َيٱَمڅمُء ا٬مذُّ
ُٗمپُمْؿ ُذ٫ْمَراڀًمڅم َوإڀَِمڅمًٖمڅم  ٿَُّيَچُم ٚمِ َأْو ُيَزو 

  [.٩٤ـ٭٨:اًمِمقرى] ﴾َوََيْٶَمُؾ َٰمـ َيٱَمڅمُء ٣َمٹِمٿمًَم 

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمقٟمٞم٦م

 وم٤مٟمٔمر ُمقاهٌف ُمدى إزُم٤من     ويمذًمؽ اًمقهــ٤مب ُمـ أؾمٛمـــ٤ميف

 شمٚمؽ اعمقاه٥م ًمٞمس يٜمٗمٙم٤من   أهؾ اًمًٛمقات اًمٕمغم وإرض قمـ
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ُِٖض :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]  [ايَكا

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمَ٘م٤مِهرُ 

ٌَڅمِدهِ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:  [.٥٬:آٟمٕم٤مم] ﴾َوُهَق ا٬ْمٹَمڅمِهُر ٩َمْقَق ٣ِم

                     :الشرح

 .اًم٘مقي اعمتًٚمط قمٚمٞمٝمؿا٬مٹمڅمهر:  -58

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 يٖمٚمٌــف رء هذه صٗمت٤من   وهق اًمٕمزيز اًم٘م٤مهر اًمٖمالب مل 
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 [ايػفاص :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

٤مرُ    .اًمَٖمٗمه

َْرِض َوَٰمڅم َٔمٿْمٽمَپُمََم ا٬ْمٶَمِزيُز ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ َربُّ ا٬م

څمرُ    [.٪٪:ص] ﴾ا٬ْمٷَمٸمَّ

  :الشرح

څمُر: -69  .صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اعمٖمٗمرة, يٖمٗمر ذٟمقهبؿ ويًؽم قمٞمقهبؿ ا٬مٷَمٸمَّ

ََمَواِت ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل   ًَّ څمرُ َربُّ ا٬م َْرِض َوَٰمڅم َٔمٿْمٽمَپُمََم ا٬ْمٶَمِزيُز ا٬ْمٷَمٸمَّ ْٕ ُمع  ﴾َوا

 .قمزشمف يٖمٗمر ًمٚمٛم١مُمٜملم

  :ىم٤مل اسمـ اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

  .اًمذي مل يزل يٖمٗمر اًمذٟمقب, ويتقب قمؾ يمؾ ُمـ يتقب ا٬مٷمٸمڅمر:
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َّاُب :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]    [ايتَّ

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

اُب  :ىم٤مل   .اًمتهقه

ُف ُهَق ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ِف ٫َمٻمََِمٍت ٩َمَتڅمَب ٣َمٻَمٿْمِف إڀِمَّ ٔم  ٩َمَتٻَمٹمَّك آَدُم ِٰمـ رَّ

ِ٘مٿمؿُ  اُب ا٬مرَّ   [.٧٫:اًمٌ٘مرة] ﴾ا٬متَّقَّ

                     :الشرح

اُب: -62  .اًمذي ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م ُمـ قم٤ٌمده ا٬متَّقَّ

اُب ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل   ُف ُهَق ا٬متَّقَّ ِف ٫َمٻمََِمٍت ٩َمَتڅمَب ٣َمٻَمٿْمِف إڀِمَّ ٔم  ٩َمَتٻَمٹمَّك آَدُم ِٰمـ رَّ

ِ٘مٿمؿُ    .يتقب قمغم قم٤ٌمده أي يقوم٘مٝمؿ ًمٚمتقسم٦م صمؿ يت٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ﴾ا٬مرَّ

رب : »رسمام ىم٤مل ذم اعمجٚمس اًمقاطمد-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلويم٤من 

 شا٨مٸمر ٓم وٕمچم ٣م٤م إڀمؽ أڀمڈم ا٬متقاب ا٬مر٘مٿمؿ
(1)

داود قمـ اسمـ أظمرضمف أسمق 

  .-ريض اهلل قمٜمف-قمٛمر 

اًمذي مل يزل يتقب قمغم اًمت٤ميٌلم,  ا٬متقاب: ٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .ويٖمٗمر ذٟمقب اعمٜمٞمٌلم ومٙمؾ ُمـ شم٤مب إمم اهلل شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م شم٤مب اهلل قمٚمٞمف

 

                                                           

, وىو يف الصحيح (0514), والنسائي (0404), والرتمذي (1213)أخرجو اإلمام أبو داود يف سننو  (1)
 ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن.  :, وقال فيو(445)ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم 
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 وٕمقٔمتف ٣مٛم ٣مٌده ڀمق٣مڅمن:

أٟمف يقىمع ذم ىمٚم٥م قمٌده اًمتقسم٦م إًمٞمف, واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف, ومٞم٘مقم سم٤مًمتقسم٦م  أ٘مدُهڅم:

وذوـمٝم٤م ُمـ اإلىمالع قمـ اعمٕم٤ميص, واًمٜمدم قمغم ومٕمٚمٝم٤م, واًمٕمزم قمغم أن ٓ 

 .يٕمقد إًمٞمٝم٤م, واؾمتٌداهل٤م سمٕمٛمؾ ص٤مًمح

شمقسمتف قمغم قمٌده سم٘مٌقهل٤م وإضم٤مسمتٝم٤م, وحمق اًمذٟمقب هب٤م وم٢من اًمتقسم٦م  وا٬مثڅمين:

 ."اًمٜمّمقح دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 واًمتقاب ذم أوص٤مومف ٟمققم٤من   ويمذًمؽ اًمتقاب ُمـ أوص٤مومف 

 سمٕمد اعمت٤مب سمٛمٜم٦م اعمٜمــــــ٤من   إذن سمتقسم٦م قمٌـده وىمٌقهلــــ٤م 
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 [ايَفتَّاُح :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمَٗمته٤مُح 

  [.٪٦:ؾم٠ٌم] ﴾َوُهَق ا٬ْمٸَمتَّڅمُح ا٬ْمٶَمٻمٿِمؿُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

  :الشرح

 .اًمذي حيٙمؿ سملم قم٤ٌمده ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ا٬مٸَمتَّڅمُح: -61

ؼ  َوُهَق ا٬ْمٸَمتَّڅمُح  ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  ٽمَڅم ُٖمؿَّ َيٸْمَتُح َٔمٿْمٽمَٽمَڅم ٔمڅِمْْلَ  ﴾ا٬ْمٶَمٻمٿِمؿُ ٪ُمْؾ ََيْټَمُع َٔمٿْمٽمٽَمڅَم َرٔمُّ

  .وأيْم٤م يٗمتح قمغم قم٤ٌمده سم٤مخلػم

  :ىم٤مل ذم اًمٜمقٟمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 واًمٗمتح ذم أوص٤مومف أُمران   ويمذًمؽ اًمٗمت٤مح ُمـ أؾمٛمـ٤ميف

 واًمٗمتح سم٤مٕىمدار ومتـح صم٤من     ومتح سمحٙمؿ وهق ذع إهلٜم٤م
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 ادرذنس أمسا٤ اهلل احلط٢ٓ بأديتٗ
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 [ايض٤ُُُّٚف :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 اهلل ٕمٶمڅم٦م: ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف

ُءوُف    .اًمرُّ

ُتُف َوَأنَّ اهللََّ َرُءوٌف ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: َٓ ٩َمٳْمُؾ اهللَِّ ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َوَرْْحَ َو٬َمْق

ِ٘مٿمؿٌ    [.٦٤:اًمٜمقر] ﴾رَّ

                     :الشرح

 .ُمـ اًمرأوم٦م واًمرمح٦م ا٬مرءوف: -٫٧

َٓ ٩َمٳْمُؾ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل   ِ٘مٿمؿٌ َو٬َمْق ُتُف َوَأنَّ اهللََّ َرُءوٌف رَّ  ﴾اهللَِّ ٣َمٻَمٿْمٺُمْؿ َوَرْْحَ

  .يرأف سمٕم٤ٌمده ومٞمٞمن هلؿ ؾمٌؾ اهلداي٦م وُيٜمٌٝمؿ ـمرق اًمٖمقاي٦م

  :ىم٤مل اسمـ اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ؿمديد اًمرأوم٦م سمٕم٤ٌمده ومٛمـ رأومتف ورمحتف هبؿ أن يتؿ قمٚمٞمٝمؿ  ا٬مرؤوف أي:

 .ٟمٕمٛمتف اًمتل اسمتدأهؿ هب٤م
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 [ايُُّٓٛص :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  :اًمٜمقر

َْرضِ  اهلل﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ْٕ ََمَواِت َوا ًَّ   [.٧٩:اًمٜمقر] ﴾ڀُمقُر ا٬م

                     :الشرح

ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك, وىمد ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم قمدم  ا٬مٽمُّقُر: -63

إصم٤ٌمت هذا آؾمؿ إٓ أن اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم داومع قمٜمف واصمٌتف يمام ذم 

  .خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م

  :٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م

وصٗمف اًمٕمٔمٞمؿ, وأؾمامؤه طمًٜمك,  وٰمـ أٟمَمئف اْلًٽمك ا٬مٽمقر ٩مڅم٬مٽمقر:

وصٗم٤مشمف أيمٛمؾ اًمّمٗم٤مت ًمف شمٕم٤ممم رمح٦م, ومحد, وطمٙمٛم٦م, وهق ٟمقر اًمًاموات 

وإرض اًمذي ٟمقر ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم سمٛمٕمرومتف, واإليامن سمف وٟمقر أومئدهتؿ 

وطمج٤مسمف  .هبدايتف, وهق اًمذي أٟم٤مر اًمًاموات وإرض سم٤مٕٟمقار اًمتل ووٕمٝم٤م

 .٤٨م اٟمتٝمك إًمٞمف سمٍمه ُمـ ظمٚم٘مفاًمٜمقر ًمق يمِمٗمف ٕطمرىم٧م ؾمٌح٤مت وضمٝمف ُم

واًمٜمقر اًمذي هق وصٗمف ُمـ مجٚم٦م ٟمٕمقشمف  .وسمٜمقره اؾمتٜم٤مرت ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ

 اهـ  .اًمٕمٔمٞمٛم٦م
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 [امُلِكُٝت :َٚٔ أمسا٤ اهلل احلغ٢ٓ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اعمُِ٘مٞم٧ُم 

ٹِمٿمًتڅم اهللَو٫َمڅمَن ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ٍء ٰمُّ   [.٬٩:اًمٜم٤ًمء] ﴾٣َمَٛمَٰ ٫ُمؾ  َرْ

                     :الشرح

َٖم٦م  اٚمٹمٿمڈم: -64 أي احلٗمٞمظ واعمٓمٚمع إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين, ىَم٤مَل أهؾ اًمٚمُّ

ء َوىَم٤مَل اهلل قمز ذيمره  ْ ء ﴿إِن اعم٘مٞم٧م اعم٘متدر قمغم اًمٌمه َو٫َمڅمَن اهلل ٣مٛم ٫مؾ َرْ

 .ُيِريد َواهلل أقمٚمؿ ُم٘متدرا ﴾ٰمٹمٿمتڅم

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

اًمذي أوصؾ إمم يمؾ ُمقضمقد ُم٤مسمف ي٘مت٤مت وأوصؾ إًمٞمٝم٤م أرزاىمٝم٤م  اٚمٹمٿمڈم:

  ها .وسومٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء سمحٙمٛمف ومحده
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َٛاِعُع]   [اي

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 . اًمَقاؾِمعُ 

  [.٦٨٫:اًمٌ٘مرة] ﴾َواِٟمٌع ٣َمٻمٿِمؿٌ  اهللوَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

                     :الشرح

واؾمٌع ذم أؾماميف وواؾمٌع ذم صٗم٤مشمف وواؾمٌع ذم ذاشمف, وواؾمع  ا٬مَقاِٟمُع: -65

ذم قمٓم٤ميف, وإٟمام اؾمتقى قمغم اًمٕمرش حلٙمٛم٦م أراده٤م وإٓ وم٢من اهلل أقمٔمؿ 

 .وأقمٔمؿ وأقمٔمؿ

 .ومٛمـ زقمؿ أن اًمٕمرش ئمٚمف وي٘مٚمف وم٘مد يمٗمر 

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ُمـ ذا يتقب إزم ُمـ قمّمٞم٤من   ُمـ ذاك ي٠ًمًمٜمل ومٞمٕمٓمك ؾم١مًمف 

 وم٠مٟم٤م اًمقدود اًمقاؾمع اًمٖمٗمـران   ُمـ ذاك ي٠ًمًمٜمل وم٠مهمٗمر ذٟمٌــف 
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َٛاِصُخ]   [اي

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمَقاِرُث 

ـُ ا٬مقاِرٖمقنَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:  [.٦٧:احلجر] ﴾َوڀَمح

                     :الشرح

 .هذا ُمـ إؾمامء اعمختٚمػ ومٞمٝم٤ما٬مَقاِرُث:  -66

 .وُمٕمٜم٤مه اًمذي يرث قم٤ٌمده ي٘مٌْمٝمؿ ومال يٌ٘مك إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

سمٕمد َذاِه٥م وَمُٝمَق وراث َأو مل يٙمـ قمغم َهَذا يدل ووع اًْمَٙمٚمَِٛم٦م َوذِم يمؾ سَم٤مٍق 

ٰمتٶمٽمَڅم ) :احلَِدي٨م َأن َرؾُمقل اهلل صغم اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ يَم٤مَن َيُ٘مقل ذِم ُدقَم٤مِيفِ 

  .(ٔمځمٟمَم٣مٽمڅم وأٔمٲمڅمرڀمڅم واٗمٶمٻمف ا٬ْمَقاِرث ٰمٽمڅم
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 [اأَلِع٢ًَ]  

 ٕمٶمڅم٦م:٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل 

  .إقَْمغَم 

٣َْمَٛم ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ْٕ ٌ ِح اْٟمَؿ َرٔم َؽ ا  [.٥:آقمغم] ﴾َٟم

                      :الشرح

ًٓ  ٤مقمغم مجٞمع ظمٚم٘مف ذاشمً  ا٣ٕمٛم: -67 , وىمد شم٘مدم اًمٙمالم وصٗم٤مًت وأومٕم٤م

 .قمغم صٗم٦م اًمٕمٚمق

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

قمغم أن مجٞمع ُمٕم٤مين اًمٕمٚمق صم٤مسمت٦م هلل ُمـ يمؾ وضمف, ومٚمف قمٚمق وذًمؽ دال 

اًمذات, وهق أٟمف ُمًتق قمغم قمرؿمف, ومقق مجٞمع ظمٚم٘مف, ُم٤ٌميـ هلؿ, وهق ُمع هذا 

ُمٓمٚمع قمغم أطمقاهلؿ, ُمِم٤مهد هلؿ, ُمدسمر ُٕمقرهؿ اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ُمتٙمٚمؿ 

 .سم٠مطمٙم٤مُمف اًم٘مدري٦م, وشمدسمػماشمف اًمٙمقٟمٞم٦م, وسم٠مطمٙم٤مُمف اًمنمقمٞم٦م

ق قمٚمق صٗم٤مشمف, وقمٔمٛمتٝم٤م ومال يامصمٚمف صٗم٦م خمٚمقق, سمؾ ٓ وأُم٤م قمٚمق اًم٘مدر ومٝم

ي٘مدر اخلاليؼ يمٚمٝمؿ أن حيٞمٓمقا سمٌٕمض ُمٕم٤مين صٗم٦م واطمدة ُمـ صٗم٤مشمف, ىم٤مل 

  ﴾.َوٓ حُيٿِمٴُمقَن ٔمِِف ٣ِمٻْمًَم ﴿ :شمٕم٤ممم
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وسمذًمؽ يٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم يمؾ ٟمٕمقشمف وًمف قمٚمق اًم٘مٝمر وم٢مٟمف 

ٝمؿ, ومٜمقاصٞمٝمؿ سمٞمده, وُم٤م اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر اًمذي ىمٝمر سمٕمزشمف وقمٚمقه اخلٚمؼ يمٚمّ 

ؿم٤مء يم٤من ٓ يامٟمٕمف ومٞمف مم٤مٟمع, وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ ومٚمق اضمتٛمع اخلٚمؼ قمغم إُي٤مد ُم٤م 

مل يِم٠مه اهلل مل ي٘مدروا, وًمق اضمتٛمٕمقا قمغم ُمٜمع ُم٤م طمٙمٛم٧م سمف ُمِمٞمئتف مل يٛمٜمٕمقه, 

وذًمؽ ًمٙمامل اىمتداره, وٟمٗمقذ ُمِمٞمئتف وؿمدة اومت٘م٤مر اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م إًمٞمف ُمـ 

 .يمؾ وضمف

 .قمغم اًمٕمرش اؾمتقى وقمغم اعمٚمؽ اطمتقى ومٝمق اًمذي
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 [امُلِخُٝط]  

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اعمُِحٞمطُ 

ٿمطٌ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ِ ٍء ُمُّ ُف ٔمٺُِمؾ  َرْ َٓ إڀِمَّ   [.٩٨:ومّمٚم٧م] ﴾َأ

                     :الشرح

, وهق قمغم قمرؿمف ٤موىمدرًة وذاشمً  اوىمٝمرً  أي اعمحٞمط سمٕم٤ٌمده قمٚماًم  اٚمحٿمط: -٭٫

ٿمطٌ ﴿ :-شمٕم٤ممماؾمتقى, ىم٤مل  ِ ٍء ُمُّ ُف ٔمٺُِمؾ  َرْ َٓ إڀِمَّ  ﴾. َأ

  :ىم٤مل ذم اًمٜمقٟمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ذم اًمٙمقن ُمـ ه وُمـ إقمالن   وهق اًمٕمٚمٞمؿ أطم٤مط قمٚمام سم٤مًمذي

 ومٝمق اعمحٞمط وًمٞمس ذا ٟمًٞمـ٤من   وسمٙمؾ رء قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمــــف
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 [ايعالّ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 ا٬مٶمالم:

                     :الشرح

صٗم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ قمالم اًمٖمٞمقب وهمػمه٤م, اًمذي يٕمٚمؿ ا٬مٶمالم:  -79

  .اًمن وأظمٗمك وٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء

ـَف ٣َماّلُم ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ُهؿ َوڀَمجقاُهؿ َوَأنَّ ا٬مٻمَّ َأمَل َيٶمٻَمټمقا َأنَّ اهللََّ َيٶمٻَمُؿ ِهَّ

  ﴾. ا٬مٷُمٿمقِب 
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ُٕد    رامُلِغَتَعا

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

َتَٕم٤منُ  ًْ   .اعمُ

َتٶَمڅمُن ٣َمَٛم َٰمڅم ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ًْ ـُ اٚمُْ ـ ْْحَ ٽمَڅم ا٬مرَّ  ﴾َٕمٲِمٸُمقنَ َوَرٔمُّ

  [.٥٥٦:آٟمٌٞم٤مء]

                     :الشرح

 .أي اًمذي ُيًتٕم٤من وُيٕملم اٚمًتٶمڅمن: -72

َتٶَمڅمُن ٣َمَٛم َٰمڅم َٕمٲِمٸُمقنَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل   ًْ ـُ اٚمُْ ْْحَ ٽمَڅم ا٬مرَّ  ﴾. َوَرٔمُّ

ـْ َرب  َأ٣ِمٽم ل : »يمثػما-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلويم٤من ُمـ دقم٤مء   َوٓ ُٕمٶِم

يِن َوٓ َٕمٽمْٮُمْ ٣َم٤َمَّ  ، َواڀْمٮُمْ ريض اهلل   -أظمرضمف أمحد قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ش٣َم٤َمَّ

 .-قمٜمف
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 [اهلارٟ] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اهل٤َمِدي

اٍط ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ـَ آَٰمٽمُقا إ٦َِم ِسَ څمِد ا٬مَِّذي ـَف هَلَ َتٹِمٿمؿٍ َوإِنَّ ا٬مٻمَّ ًْ  ﴾ٰمُّ

  [.٩٨:احل٩م]

                     :الشرح

َوإِنَّ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  .أي اًمذي هيدي ويقومؼ ويدل ويرؿمداهلڅمدي:  -71

َتٹِمٿمؿٍ  ًْ اٍط ٰمُّ ـَ آَٰمٽمُقا إ٦َِم ِسَ څمِد ا٬مَِّذي ـَف هَلَ   ﴾. ا٬مٻمَّ

يمام ذم اجل٤مُمع  -رمحف اهلل-وىمد أصم٧ٌم هذا آؾمؿ أيْم٤م اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ 

  .اًمّمحٞمح

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ُهَق اًمهِذي هدى ظمٚم٘مف إمَِم َُمْٕمروَمتف ورسمقسمٞمتف َوُهَق اًمهِذي هدى قم٤ٌمده إِمَم 

َت٘مٞمؿ يَماَم ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم  ًْ َتٹِمٿمؿ﴿ساـمف اعْمُ ًْ اط ُٰم   ها ﴾.ُّيدي ٰمـ َيٱَمڅمء إ٦َِم ِسَ

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ـك قمـ اهل٤مدي اعمٌلم أشمؿ ُم٤م شمٌٞم٤من    وًم٘مد أشمك ذم رىمٞم٦م اعمروـ 
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َّٓاِصُض]   [اي

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمٜمه٤مِسُ 

ـَ  اهللَٔمِؾ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ي ٫ُمْؿ َوُهَق َٙمْٜمُ ا٬مٽمَّڅمِسِ َٓ  ﴾َٰمْق

  [.٥٩٤:آًمٕمٛمران]

                     :الشرح

٫ُمْؿ َوُهَق  اهللَٔمِؾ ﴿ :-شمٕم٤ممماًمذي يٜمٍم قم٤ٌمده ىم٤مل اهلل  ا٬مٽمڅمس: -72 َٓ َٰمْق

ـَ  ي  ., ويم٤من اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ ٓ يث٧ٌم هذا آؾمؿشَٙمْٜمُ ا٬مٽمَّڅمِسِ
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 [اخَلًَّاُم] 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ُق    .اخلاَله

 [.٪٬:احلجر] ﴾إِنَّ َرٔمََّؽ ُهَق اَْلاّلُق ا٬مٶَمٻمٿمؿُ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

                      :الشرح

ُق: -٬٨ صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اخلٚمؼ, ومٝمق اخل٤مًمؼ اًمذي يٙمثر اخلٚمؼ  اَْلالَّ

 .ومًٛمل سم٤مخلالق

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ُمـ ظم٤مًمؼ صم٤من ًمذي إيمقان   أشمرى أسم٤م ضمٝمؾ وؿمٞمٕمتـف رأوا

 هق وطمده اخلالق ًمإلٟم٤ًمن   أم يمٚمٝمؿ مجٕم٤م أىمـروا أٟمـــــف

  :٤موىم٤مل أيًْم 

 ـس ُمِمٌـــف اخلالق سم٤مإلٟم٤ًمن    هؿ ؿمٌٝمقا اعمخٚمقق سم٤مخلالق قمٙمـ
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 رايعفٛد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمَٕمُٗمقُّ 

ا ٪َمِديًرا ٩َمڃمِنَّ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ـَف ٫َمڅمَن ٣َمٸُمقًّ  [.٭٥٨:اًمٜم٤ًمء] ﴾ا٬مٻمَّ

                      :الشرح

  .اًمذي يٕمٗمق قمـ قم٤ٌمده ويتج٤موز ويّمٗمح قمٜمٝمؿا٬مٶمٸمق:  -٬٩

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

إذا أشمقا  ٤موقمٗمقه ي٘متيض ُمٖمٗمرة ُم٤م صدر ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمذٟمقب ظمّمقًص 

سم٠مؾم٤ٌمب اعمٖمٗمرة ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر, واًمتقسم٦م, واإليامن, وإقمامل اًمّم٤محل٦م, 

وطمٚمٛمف وؾمع اًمًاموات, وإرض, ومٚمقٓ قمٗمقه ُم٤م شمرك قمغم فمٝمره٤م ُمـ 

داسم٦م, وهق شمٕم٤ممم قمٗمق حي٥م اًمٕمٗمق قمـ قم٤ٌمده, وحي٥م ُمٜمٝمؿ أن يًٕمقا 

 سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمتل يٜم٤مًمقن هب٤م قمٗمقه ُمـ اًمًٕمل ذم ُمرو٤مشمف, واإلطم٤ًمن إمم

 .ظمٚم٘مف

وُمـ يمامل قمٗمقه أن اعمنوملم قمغم أٟمٗمًٝمؿ إذا شم٤مسمقا إًمٞمف همٗمر هلؿ يمؾ ضمرم 

 ."صٖمػم, ويمٌػم, وأٟمف ضمٕمؾ اإلؾمالم ُي٥م ُم٤م ىمٌٚمف, واًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م
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ء أقمٗمق قَمٜمُف إِذا شمريمتف  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ْ ُيَ٘م٤مل قَمَٗمْقت قَمـ اًمٌمه

ُٟمقب وشم٤مرك َوقَمٗم٤م قَمـ َذٟمٌف إِذا شمرك اًْمٕمُ٘مقسَم٦م قمَ  َٚمْٞمِف َواهلل شَمَٕم٤ممَم قَمْٗمق قَمـ اًمذُّ

  ها .اًْمٕمُ٘مقسَم٦م قَمَٚمْٞمَٝم٤م

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ًمقٓه هم٤مر إرض سم٤مًمًٙم٤من     وهق اًمٕمٗمق ومٕمٗمقه وؾمع اًمقرى
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ُِد  راحَلاِن

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .احل٤َميمِؿُ 

َوُهَق  اهللَوإمٌَِّع ٰمڅم يق٘مك إ٬َِمٿمَؽ َواصِٝم َ٘مّتك حَيٺُمَؿ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:

  [.٭٥٤:يقٟمس] ﴾َٙمُٜم اْلڅم٫مټِم٥مَ 

                     :الشرح

أي اًمذي حيٙمؿ سملم قم٤ٌمده ذم اًمدٟمٞم٤م سمتٞمًػم ـمرق اًمتح٤ميمؿ  اْلڅم٫مؿ: -٪٬

  .هلؿ وسم٤مٟٓمت٘م٤مم ُمـ اعمجرُملم

٩مريؼ ّم اجلٽمڇم و٩مريؼ ّم : ﴿وذم أظمرة ي٘ميض سمٞمٜمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف سم٤محلؼ 

 ﴾.ا٬مًٶمٜم

  :٪مڅمل اإلٰمڅمم ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م

ُف يْٛمٜمَع اخْلَّْمَٛملْمِ ُمـ اًمتٔم٤ممل َٟمه
ِٕ   ها .ؾمٛمل احْل٤َميمِؿ طَم٤ميمام 

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ذم يمتٌــــف قمٜمـــف سمال ٟمٙمران    وىمد طمٙم٤مه احل٤ميمؿ اًمٕمدل اًمرى
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 [ايػين]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمَٖمٜمُِّل 

َْحڇمِ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: َؽ ا٬مٷَمٽمِلُّ ُذو ا٬مرَّ  [.٥٧٧:آٟمٕم٤مم] ﴾َوَرٔمُّ

                     :الشرح

 .أي ذو اًمٖمٜمك اًمذايت ؾمقاًء قُمٌد أو يُمٗمر, ُأـمٞمع أم قُميص ا٬مٷمٽمل: -76

َْحڇمِ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل اهلل    ﴾. َوَرٔمَُّؽ ا٬مٷَمٽمِلُّ ُذو ا٬مرَّ

أمل ٕمرى ٫مؿ أڀمٸمؼ ٰمٽمذ ٙمٻمؼ ا٬مًټمقات : »أي ص٤مطم٥م اًمٖمٜمك اعمٓمٚمؼ 

أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب  شوإرض ٩مڃمڀمف مل يٷمض ٰمڅم ّم يټمٿمٽمف و٣مر٠مف ٣مٛم اٚمڅمء

 .-ريض اهلل قمٜمف-ُمقؾمك 

ـِ  , قَم ـْ َأيِب َذرٍّ ٤ٌَمَرَك -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلو قَم ـِ اهللِ شَم ومِٞماَم َرَوى قَم

ُف ىَم٤مَل  ْٰمڈُم ا٬مٵمُّٻْمَؿ ٣َمَٛم ڀَمٸْمِز، َوَٗمٶَمٻْمُتُف َٔمٿْمٽمَٺُمْؿ : »َوشَمَٕم٤ممَم َأٟمه ٌَڅمِدي إيِن  َ٘مرَّ َيڅم ٣ِم

 َّٓ ٺُمْؿ َوڅمل  إِ ٌَڅمِدي ٫ُمٻمُّ ًٰمڅم، ٩َماَل َٕمٵَمڅمٚمَُقا، َيڅم ٣ِم ـْ َهَدْيُتُف، ٩َمڅمْٟمَتپْمُدويِن َأْهِد٫ُمْؿ، ُُمَرَّ  َٰم

ٌَڅمِدي  ـْ َأ١ْمٶَمټْمُتُف، ٩َمڅمْٟمَتٴْمٶِمټُمقيِن ُأ١ْمٶِمټْمٺُمْؿ، َيڅم ٣ِم َّٓ َٰم ٌع، إِ
ٺُمْؿ َٗمڅمئِ ٌَڅمِدي ٫ُمٻمُّ َيڅم ٣ِم

ٴمُِئقَن  ٺُمْؿ ُُتْ ٌَڅمِدي إڀِمَّ ٺُمْؿ، َيڅم ٣ِم ًُ قيِن َأ٫ْم ًُ ْقُٕمُف، ٩َمڅمْٟمَتٺْم ًَ ـْ ٫َم َّٓ َٰم ٺُمْؿ ٣َمڅمٍر، إِ ٫ُمٻمُّ

ٌَڅمِدي ٔمِ  ڀُمقَب َْجٿِمٶًمڅم، ٩َمڅمْٟمَتٷْمٸِمُرويِن َأ٨ْمٸِمْر ٬َمٺُمْؿ، َيڅم ٣ِم ٿْمِؾ َوا٬مٽمَّپَمڅمِر، َوَأڀَمڅم َأ٨ْمٸِمُر ا٬مذُّ څم٬مٻمَّ
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ٌَڅمِدي ٬َمْق َأنَّ  ٌْٻُمٷُمقا ڀَمٸْمٶِمل، ٩َمَتٽمٸَْمٶُمقيِن، َيڅم ٣ِم ـْ َٕم ويِن َو٬َم ي ٩َمَتُيُّ ٌْٻُمٷُمقا َض  ـْ َٕم ٺُمْؿ ٬َم إڀِمَّ

 ًَ ٬َمٺُمْؿ َوآِٙمَر٫ُمْؿ َوإڀِْم ٺُمْؿ َوِٗمٽمَّٺُمْؿ ٫َمڅمڀُمقا ٣َمَٛم َإْٔمٹَمك ٪َمٻْمچِم َرُٗمٍؾ َواِ٘مٍد ِٰمٽمْٺُمْؿ، َأوَّ

ٺُمْؿ َوِٗمٽمَّٺُمْؿ  ًَ ٬َمٺُمْؿ َوآِٙمَر٫ُمْؿ َوإڀِْم ٌَڅمِدي ٬َمْق َأنَّ َأوَّ َٰمڅم َزاَد َذ٬مَِؽ ِّم ُٰمٻْمٺمِل ٠َمٿْمًئڅم، َيڅم ٣ِم

ـْ ُٰمٻمْ  َؽ ِٰم
ٌَڅمِدي ٫َمڅمڀُمقا ٣َمَٛم َأ٩ْمَجِر ٪َمٻْمچِم َرُٗمٍؾ َواِ٘مٍد، َٰمڅم ڀَمٹَمَص َذ٬مِ ل ٠َمٿْمًئڅم، َيڅم ٣ِم

ٺمِ

ځَم٬ُمقيِن  ًَ ٺُمْؿ َوِٗمٽمَّٺُمْؿ ٪َمڅمُٰمقا ِّم َصٶِمٿمٍد َواِ٘مٍد ٩َم ًَ ٬َمٺُمْؿ َوآِٙمَر٫ُمْؿ َوإڀِْم ٬َمْق َأنَّ َأوَّ

َّٓ ٫َمََم َيٽمٹُْمُص اْٚمِْخٿَمُط  َّڅم ٣ِمٽمِْدي إِ ځَم٬َمَتُف، َٰمڅم ڀَمٹَمَص َذ٬مَِؽ ِِم ًْ څمٍن َٰم ًَ ٩َمځَم٣ْمٴَمٿْمڈُم ٫ُمؾَّ إڀِْم

 ٌَ څمَهڅم، إَِذا ُأْدِٙمَؾ ا٬ْم ٿمٺُمْؿ إِيَّ ََم ِهَل َأ٣ْمََم٬ُمٺُمْؿ ُأْ٘مٲِمٿمپَمڅم ٬َمٺُمْؿ، ُٖمؿَّ ُأَو٩م  ٌَڅمِدي إڀِمَّ ْحَر، َيڅم ٣ِم

فُ  ًَ َّٓ ڀَمٸْم َـّ إِ ـْ َوَٗمَد ٨َمْٜمَ َذ٬مَِؽ، ٩َماَل َيٻُمقَٰم ا، ٩َمٻْمٿَمْحټَمِد اهللَ َوَٰم ـْ َوَٗمَد َٙمْٜمً ش٩َمټَم
(1)

 

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

اًْمَٖمٜمِّل واعمًتٖمٜمل قَمـ اخْلٚمؼ سم٘مدرشمف َوقمز ؾُمْٚمَٓم٤مٟمف واخلٚمؼ وُمَ٘مَراء إِمَم َوُهَق 

  ها ﴾.َواهلل ا٬ْمٷَمٽمِّل َوَأڀْمُتؿ ا٬ْمٸُمٹَمَراء﴿ :شمٓمقًمف وإطم٤ًمٟمف يَماَم ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم 

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 يت ًمف يم٤مجلقد واإلطم٤ًمن    وهق اًمٖمٜمل سمذاشمف ومٖمٜم٤مه ذا

          

 

                                                           

 .(5244)يف صحيحو  أخرجو اإلمام مسلم (1)
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 رايهفٌٝد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمَٙمِٗمْٞمُؾ 

ـَف ٣َمٻَمٿمٺُمؿ ٫َمٸمٿمًؾ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ:   [.٥٭:اًمٜمحؾ]  ﴾ َو٪َمد َٗمٶَمٻمُتُؿ ا٬مٻمَّ

, ذم يمت٤مب احلقآت, سمٕمد طمدي٨م رىمؿ -رْحف اهلل-و٣مٻمؼ اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  (٦/٧٨٬)ووصٚمف أمحد  (٥٭٦٦) ـْ  -اهلل قمٜمفريض -قَم قَم

اِيٞمَؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل ـْ سَمٜمِل إِْهَ ُف َذيَمَر َرضُماًل ُِم ٪َمڅمَل  »...: َأٟمه

  ., وهق طَمِدي٨ٌم صحٞمٌح ش٫َمٸَمك ٔمڅِمهللَِّ ٫َمٸِمٿمًؾ 

                     :الشرح

  .اًمْم٤مُمـ ا٬مٺمٸمٿمؾ: -٬٬

ـَف ٣َمٻَمٿمٺُمؿ ٫َمٸمٿمًؾ َو٪َمد َٗمٶَمٻمُتُؿ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل   .قمٚمٞمٙمؿ ٤مأي و٤مُمٜمً  ﴾ ا٬مٻمَّ

ذم يمت٤مب احلقآت, سمٕمد طمدي٨م رىمؿ  -رْحف اهلل-و٣مٻمؼ اإلٰمڅمم ا٬مٌخڅمري  

 .(٦/٧٨٬)ووصٚمف أمحد  (٥٭٦٦)

اِيٞمَؾ »٪مق٬مف:  ْهَ
ـْ سَمٜمِل إِ ُف َذيَمَر َرضُماًل ُِم اًمرضمؾ  ش:ىَم٤مَل يَمَٗمك سم٤ِمهللهِ يَمِٗمٞمًؾ  :َأٟمه

ـْ  -ريض اهلل قمٜمف-اًمذي اؾمتٚمػ أًمػ ديٜم٤مر يمام ذم طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة  قَم

ائِٿمَؾ، َٟمځَمَل  " :-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-َرؾُمقِل اهللهِ  ـْ َٔمٽمِل إِْهَ ُف َذ٫َمَر َرُٗماًل ِٰم َأڀمَّ

ٻمٸَِمُف َأ٬ْمَػ ِديٽمَڅمٍر، ٩َمٹَمڅمَل  ًْ ٿمَؾ َأْن ُي
ائِ پَمَداِء ُأ٠ْمپِمُدُهْؿ،  :َٔمٶْمَض َٔمٽمِل إِْهَ اْئتٽِمِل ٔمڅِم٬مٱمُّ
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 :٫َمٸَمك ٔمڅِمهللَِّ ٫َمٸِمٿماًل، ٪َمڅمَل  :٩َمځْمٕمٽِمِل ٔمڅِم٬مٺَمٸِمٿمِؾ، ٪َمڅمَل  :٫َمٸَمك ٔمڅِمهللَِّ ٠َمپِمٿمًدا، ٪َمڅمَل  :٩َمٹَمڅمَل 

ٌَْحِر ٩َمٹَمڄَم َ٘مڅمَٗمَتُف، ُٖمؿَّ  ك، ٩َمَخَرَج ِّم ا٬م ټمًّ ًَ َصَد٪ْمڈَم، ٩َمَد٩َمٶَمپَمڅم إ٬َِمٿْمِف إ٦َِم َأَٗمٍؾ ُٰم

ًٌڅم، ٩َمځَمَٙمَذ ا٬مَتټَمَس ٰمَ  ٻَمُف، ٩َمٻَمْؿ ََيِْد َٰمْر٫َم ٌُپَمڅم َيٹْمَدُم ٣َمٻَمٿْمِف ٬مأِْلََٗمِؾ ا٬مَِّذي َأٗمَّ ًٌڅم َيْر٫َم ْر٫َم

ڊَم  ٌَڇًم ٩َمٽمٹََمَرَهڅم، ٩َمځَمْدَٙمَؾ ٩مٿِمپَمڅم َأ٬ْمَػ ِديٽمَڅمٍر َوَصِحٿمٸَمڇًم ِٰمٽمُْف إ٦َِم َصڅمِ٘مٌِِف، ُٖمؿَّ َزٗمَّ َٙمٱَم

ٌَْحِر، ٩مَ  څم إ٦َِم ا٬م ٸْمڈُم ا٬مٻمپم :ٹَمڅمَل َٰمْقِوٶَمپَمڅم، ُٖمؿَّ َإَٔمك ِِبَ ٻمَّ ًَ ؿَّ إڀِمََّؽ َٕمٶْمٻَمُؿ َأين  ٫ُمٽمڈُْم َٕم

ځَم٬َمٽمِل ٫َمٸِمٿماَل، ٩َمٹُمٻْمڈُم  ًَ ٫َمٸَمك ٔمِڅمهللَِّ ٫َمٸِمٿماًل، ٩َمَريِضَ ٔمَِؽ،  :٩ُماَلڀًمڅم َأ٬ْمَػ ِديٽمَڅمٍر، ٩َم

ِٗمَد ٫َمٸَمك ٔمڅِمهللَِّ ٠َمپِمٿمًدا، ٩َمَريِضَ ٔمَِؽ، َوَأين  َٗمپَمْدُت َأْن أَ  :َوَٟمځَم٬َمٽمِل ٠َمپِمٿمًدا، ٩َمٹُمٻْمڈُم 

ٌَْحِر  څم ِّم ا٬م ًٌڅم َأْٔمٶَمډُم إ٬َِمٿْمِف ا٬مَِّذي ٬َمُف ٩َمٻَمْؿ َأ٪ْمِدْر، َوإيِن  َأْٟمَتْقِد٣ُمٺَمپَمڅم، ٩َمَرَٰمك ِِبَ َٰمْر٫َم

ُرُج إ٦َِم َٔمٻَمِدِه،  ًٌڅم ََيْ َف َوُهَق ِّم َذ٬مَِؽ َيٻْمَتټِمُس َٰمْر٫َم ڈْم ٩مٿِمِف، ُٖمؿَّ اڀْمٮَمَ َ٘متَّك َوجَلَ

ُٗمُؾ ا٬مَِّذي ٫َمڅمَن أَ  ٌَڇِم ٩َمَخَرَج ا٬مرَّ ًٌڅم ٪َمْد َٗمڅمَء ٔمََِم٬مِِف، ٩َمڃمَِذا ٔمڅِمَْلٱَم ْٟمٻَمٸَمُف، َيٽمْٵُمُر ٬َمٶَمؾَّ َٰمْر٫َم

ِحٿمٸَمڇَم، ُٖمؿَّ  َهڅم َوَٗمَد اٚمَڅمَل َوا٬مٲمَّ ًٌڅم، ٩َمٻَمَمَّ ڀَم٧َمَ َْهٻمِِف َ٘مٴَم
ِٕ ا٬مَّتِل ٩مٿِمپَمڅم اٚمَڅمُل، ٩َمځَمَٙمَذَهڅم 

َواهللَِّ َٰمڅم ِز٬ْمڈُم َٗمڅمِهًدا ِّم  :ٹَمڅمَل ٪َمِدَم ا٬مَِّذي ٫َمڅمَن َأْٟمٻَمٸَمُف، ٩َمځَمَٕمك ٔمڅِم٬َْٕمِػ ِديٽمَڅمٍر، ٩مَ 

ٌَْؾ ا٬مَِّذي َإَٔمٿْمڈُم ٩مٿِمِف، ٪َمڅمَل  ًٌڅم ٪َم ٕمٿَِمَؽ ٔمََِم٬مَِؽ، ٩َمََم َوَٗمْدُت َٰمْر٫َم
ِٔ َهْؾ  :١َمٻَمچِم َٰمْر٫َمچٍم 

ٍء؟ ٪َمڅمَل  ٌَْؾ ا٬مَِّذي ِٗمْئڈُم ٩مٿِمِف،  :٫ُمٽمڈَْم َٔمٶَمْثڈَم إَِٓمَّ ٔم٭َِمْ ًٌڅم ٪َم ْ َأِٗمْد َٰمْر٫َم َك َأين  مَل ُأْٙمِٝمُ

يٽمَڅمِر  :٪َمڅمَل  ْف ٔمڅِم٬َْٕمِػ ا٬مد  ٌَڇِم، ٩َمڅمڀْمٮَمِ ٩َمڃمِنَّ اهللََّ ٪َمْد َأدَّى ٣َمٽمَْؽ ا٬مَِّذي َٔمٶَمْثڈَم ِّم اَْلٱَم

 " َرا٠ِمًدا
(1)

 .أظمرضمف اًمٌخ٤مري

                                                           

 .(5561)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 .,وم٢مذا أراد اإلٟم٤ًمن أن خيٗمر ذُم٦م اهلل, أهٚمٙمف اهلل ٤مو٤مُمٜمً  :اهلل يمٗمٞماًل 

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

 ٓ يٕمؽمي ضمدواه ُمـ ٟم٘مّم٤من     ُم٤م يدقمقٟمفوهق اًمٙمٗمٞمؾ سمٙمؾ 
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ُّ, ايِغِتُِٝضد  راحَلِٝ

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ْتػِمُ  ًِ , اًم   .احلَِٞملُّ

ؼ   اهللوَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل  ا٬مد٬مٿمؾ: ـَ اْْلَ َتْحٿمِل ِٰم ًْ   [.٩٧:آطمزاب] ﴾َٓ َي

ـْ َيْٕمغَم  ـِ ُأَُمٞمه٦َم  َوقَم  -إِنَّ اهلل: »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل سْم

 (٨/٦٦٨)وأمحد  (٨٤٥٦), أظمرضمف أسمق داود شَ٘مٿمِل  ِٟمت ٜم -٣مز وٗمؾ

 ., وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح (٪٨٤)واًمٜم٤ًميل

                     :الشرح

َب ﴿ اْلٿمل: -٭٬ َتْحٿمِل َأن َيْيِ ًْ َٓ َي ـَف  څم َٔمٶُمقَوڇمً إِنَّ ا٬مٻمَّ  ﴾َٰمَثاًل ٰمَّ

  [.٪٦:اًمٌ٘مرة]

ومٝمق طمٞمٌل يمريؿ وًمذًمؽ أُمر سم٤مًمٓم٤مقم٤مت وطمذر ُمـ اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب 

  .واًمًٞمئ٤مت وًمذًمؽ حي٥ُم اًمٓم٤مقم٤مت ويٙمره اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من

قمز  -اهللوم٤محلٞمل ذم اعمخٚمقق هق اًمذي ُمٞمٚمف إمم اًمٓم٤مقم٦م حم٦ًٌم وومٕمال و✍

 .ٞم٦مطمٞمٌل ي٠مُمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜمٝمك قمـ اعمٕمّم -وضمؾ

  .وطمٞمٌل يًتحل ُمـ قمٌده أن يدقمقه وٓ يٙمرُمف 
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  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 حي٥م أهؾ احلٞم٤مء, واًمًؽم, وُمـ ؾمؽم ُمًٚمام ؾمؽم اهلل قمٚمٞمف ذم  :احلٞمل اًمًتػم

اًمدٟمٞم٤م, وأظمرة, وهلذا يٙمره ُمـ قمٌده إذا ومٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م أن يذيٕمٝم٤م, سمؾ 

وإن ُمـ أُم٘م٧م اًمٜم٤مس إًمٞمف ُمـ يتقب إًمٞمف ومٞمام سمٞمٜمف وسمٞمٜمف وٓ ئمٝمره٤م ًمٚمٜم٤مس, 

  ها ., واهلل يًؽمه ومٞمّمٌح يٙمِمػ ؾمؽم اهلل قمٚمٞمف٤مسم٤مت قم٤مصٞمً 
تِٜم: -89 ًَ َٓ  اهللوَ ﴿ :-شمٕم٤مممسمٗمتح اًمًلم, اًمذي يًؽم قمغم قمٌده ىم٤مل  ا٬م

ؼ   ـَ اْْلَ َتْحٿمِل ِٰم ًْ   ﴾. َي

ـْ َيْٕمغَم  ـِ ُأَُمٞمه٦َم  َوقَم قمٚمٞمف صغم اهلل -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل  -ريض اهلل ٣مٽمف-سْم

 (٨٤٥٦), أظمرضمف أسمق داود شَ٘مٿمِل  ِٟمت ٜم -٣مز وٗمؾ -إِنَّ اهلل: »-وؾمٚمؿ

 ., وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح (٪٨٤)واًمٜم٤ًميل (٨/٦٦٨)وأمحد 

 .واًمٕم٤مُم٦م ي٘مقًمقن ؾمت٤مر وٓ يّمح 

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 قمٜمد اًمتج٤مهر ُمٜمف سم٤مًمٕمّمٞمــ٤من   وهق احلٞمل ومٚمٞمس يٗمْمح قمٌده

تػِم وص٤مطم٥م اًمٖمٗمران   قمٚمٞمـــــف ؾمــــؽمهًمٙمٜمف يٚم٘مل  ًَ  ومٝمق اًم
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 رامُلَغِعُض, ايَكاِبُض, ايَباِعُط, ايَضاِطُمد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

٤ٌَمؾِمُط, اًمَراِزُق  ِٕمُر, اًمَ٘م٤مسمُِض, اًم ًَ   .اعمُ

ـْ َأَٟمسٍ  ا٬مد٬مٿمؾ: َي٤م َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل اًمٜمه٤مُس  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل ٣مٽمف-سمِـ َُم٤مًمٍِؽ  قَم

ْر ًَمٜم٤َم,  ٕمِّ ًَ ْٕمُر, وَم ًِّ إِنَّ اهللََّ :»-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللهِ اهللهِ هَماَل اًم

اِزُق، َوإڀِم ك َْٕرُٗمق َأْن َأ٬ْمٹَمك اهللََّ َو٬َمٿْمَس َأَ٘مٌد  ٌَڅمِٟمُط، ا٬مرَّ ُر، ا٬ْمٹَمڅمٔمُِض، ا٬ْم ٶم  ًَ ُهَق اٚمُْ

, طمدي٨م صحٞمٌح, أظمرضمف أسمق شٌُٽمِك ٔمټَِمٵْمٻَمټَمڇٍم ِْم َدٍم َوَٓ َٰمڅملٍ ِٰمٽمْٺُمْؿ ُيٴَمڅم٬مِ 

  ., وهمػمه(٧٨٩٤)داود

                     :الشرح

  .هق اًمذي يًٕمر سملم اًمٕم٤ٌمد يمٞمػ ؿم٤مء اٚمًٶمر: -٥٭

  :ىم٤مل اسمـ اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ّمٝم٤م, ومٚمٞمس ُمـ إؾمامء, هذا  :يٕمٜمل أن اهلل هق اًمذي ُيَٖمكمِّ إؿمٞم٤مء ويرظمِّ

 ها .اًمذي ئمٝمر زم, واهلل أقمٚمؿ
 .ي٘مٌض قمٛمـ ؿم٤مء ويٕمٓمل ُمـ ؿم٤مء ا٬مٹمڅمٔمض: -٦٭

يًٌط يده سم٤مًمٚمٞمؾ ًمٞمتقب ُمزء اًمٜمٝم٤مر ويًٌط ًمٕم٤ٌمده  ا٬مٌڅمٟمط: -٧٭ 

َڅم َٰمٽمَٶْمڈَم، َوَٓ ؿَّ َٓ َٰمڅمڀمَِع ٚمَِڅم َأ٣ْمٴَمٿْمڈَم، ا٬مٻمپم: »إرزاق, وذم احلدي٨م
َوَٓ ُٰمٶْمٴمَِل ٚمِ

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش َُيٽمٸَْمُع َذا اجَلد  ِٰمٽمَْؽ اجَلّد 
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 .ويًٌط يده سم٤مًمرزق واًمٕمٓم٤مء

 .أي اعمٕمٓمل ٕن اًمرزق هق اًمٕمٓم٤مء ا٬مرزاق: -٨٭

 ٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ ّم ڀمقڀمٿمتف: 

 واًمرزق ُمـ أومٕمــ٤مًمف ٟمققمــ٤من   ويمذًمـــؽ اًمرزاق ُمـ أؾماميـــف 

 ٟمققمــ٤من أيْم٤م ذان ُمٕمروومـ٤من   رزق قمغم يد قمٌــــده ورؾمقًمــف 

 واًمـرزق اعمٕمد هلذه إسمــدان   رزق اًم٘مٚمقب اًمٕمٚمؿ واإليٛمـــ٤من 

 رزاىمــف واًمٗمْمؾ ًمٚمٛمٜمــــ٤من   هذا هق اًمرزق احلـــالل ورسمٜمــ٤م 

 شمٚمؽ اعمج٤مري ؾمقىمف سمــقزان   واًمث٤من ؾمقق اًم٘مقت ًمألقمْم٤مء ذم 

 ُمـ احلرام يمالمه٤م رزىمــــ٤من    هذا يٙمقن ُمـ احلالل يمام يٙمـقن 

 وًمٞمس سم٤مإلـمالق دون سمٞمــ٤من    واهلل رازىمف هبــــذا آقمتٌــــ٤مر 

ٌُٜمِك سمَِٛمْٔمَٚمَٛم٦ٍم رِم »٪مق٬مف:  
َوإِٟمِّك َْٕرضُمق َأْن َأًْمَ٘مك اهللهَ َوًَمْٞمَس َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُيَٓم٤مًمِ

قمـ اًمٔمٚمؿ, واحلدي٨م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلد ومٞمف سمٕم ش:َدٍم َوَٓ َُم٤ملٍ 

  .صحٞمح وهق ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد أظمرضمف أسمق داود

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ؾمؿ اًم٤ٌمؾمط اًمٚمٗمٔم٤من ُم٘مؽمٟم٤من     وٟمٔمػم هذا اًم٘م٤مسمض اعم٘مرون سم٤م
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ُّ, امُلَؤخُِّض, ايَكِزُٜض]   [امُلَكزِّ

 ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:٪مڅمل اٚمٲمٽمػ 

ُر, اًمَ٘مِديرُ  ُم, اعم١َُمظمِّ   .اعمَُ٘مدِّ

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك ا٬مد٬مٿمؾ: ـْ  -ريض اهلل ٣مٽمف- قَم صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمٜمٌل, قَم

ٍء ٪َمِديرٌ : »...ىَم٤مَل -وؾمٚمؿ ُر، َوَأڀْمڈَم ٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ ُم، َوَأڀْمڈَم اٚمُْڂَمٙم  , شَأڀْمڈَم اْٚمُٹَمد 

  .(٭٦٫٥), وُمًٚمؿ(٬٭٧٪)أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

                     :الشرح

 .أي ُمـ ؿم٤مء إمم يمؾ ظمػم وصالح اٚمٹمدم: -84

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

ء طمٙمام وومٕمال قمغم َُم٤م أطم٥م  :اعمُْ٘مدم ُهَق اًمهِذي ي٘مدم َُم٤م ُي٥م شَمْ٘مِديٛمف ُمـ َرْ

 .َويَمٞمػ أطم٥م َوَُم٤م ىمدُمف وَمُٝمَق ُم٘مدم َوَُم٤م َأظّمرُه وَمُٝمَق ُُم١مظمر شَمَٕم٤ممَم اهلل قمٚمقا يَمٌػِما

  ها

  :وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 أهٚملم وإزواج واًمقًمــدان   وهق اعم٘مـــدم ذم حمٌتٜمــــ٤م قمغم اًمـ

 ـٗمس اًمتل ىمد وٛمٝم٤م اجلٜم٤ٌمن   وقمغم اًمٕم٤ٌمد مجٞمٕمٝمـؿ طمتك قمغم اًمٜمـ
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ـْ َأيِب  .ي١مظمر ُمـ ؿم٤مء وهق اًم٘مدير اًمذي ٓ يٕمجز رء اٚمڂمٙمر: -٪٭  قَم

ـْ  ُم، َوَأڀْمڈَم : »...ىَم٤مَل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌلُُمقؾَمك,قَم َأڀْمڈَم اٚمٹَُْمد 

ُر، َوَأڀْمڈَم  ٍء ٪َمِديرٌ  اٚمُْڂَمٙم  ش٣َمَٛم ٫ُمؾ  َرْ
(1)

  .أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

اَلح ومِٞماَم َيْٗمَٕمٚمف  اٚمُْڂمٙمر: َوُهَق اًمهِذي ُي١َمظمر َُم٤م ُي٥م شَم٠ْمظِمػمه َواحْلٙمَٛم٦م َواًمّمه

اَلح ومِٞمفِ  ْٙمَٛم٦م َواًمّمه
اهـ أي ذم اًمدقم٤مء  .اهلل شَمَٕم٤ممَم َوإِن ظَمِٗمل قمٚمٞمٜم٤م َوضمف احْلِ

       -قمز وضمؾ -اهلليتقؾمؾ إمم 
ٍ
سمٙمقٟمف اعم٘مدم واعم١مظمر وأٟمف قمغم يمؾ رء

 ها .ىمدير
اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ رء ومال يٕمجزه رء, وٓ يٙمرصمف, ىم٤مل ا٬مٹمدير:  -٫٭

َٓ َيُئقُدُه ِ٘مٸْمٵُمپُمََم ﴿ :شمٕم٤ممم , ومٞم٠ًمل اهلل أن يٖمٗمر ًمف ذٟمقسمف [٦٩٩ :اًمٌ٘مرة] ﴾َو

 .اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة

  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

يم٤مُمؾ اًم٘مدرة سم٘مدرشمف أوضمد اعمقضمقدات, وسم٘مدرشمف دسمره٤م, سم٘مدرشمف  ا٬مٹمدير:

ؾمقاه٤م وأطمٙمٛمٝم٤م, وسم٘مدرشمف حيٞمل ويٛمٞم٧م, ويٌٕم٨م اًمٕم٤ٌمد ًمٚمجزاء, وُي٤مزي 

يمـ ومٞمٙمقن,  :ىم٤مل ًمف ٤ماعمحًـ سم٢مطم٤ًمٟمف, واعمزء سم٢مؾم٤مءشمف, اًمذي إذا أراد ؿمٞمئً 

  ها "قمغم ُم٤م يِم٤مء ويريدوسم٘مدرشمف ي٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب ويٍمومٝم٤م 

                                                           

 . (5416), واإلمام مسلم يف صحيحو (3065)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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  :وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 دور ًمف ـمققم٤م سمال قمّمٞمــ٤من    وهق اًم٘مدير ومٙمؾ رء ومٝمق ُم٘مـ

 هق ظم٤مًمؼ إومٕم٤مل ًمٚمحٞمقان    وقمٛمقم ىمدرشمف شمـدل سمــــــ٠مٟمف 

  :وىم٤مل أيًْم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ُم٤م رام ؿمٞمئ٤م ىمط ذو ؾمٚمٓم٤من    وهق اًم٘مدير وًمٞمس يٕمجزه إذا 
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 رايغبٛحد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ٌُّقُح  ًُّ   .اًم

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقَل اهللهِ , َأنه قَمٜمُْٝم٤م اهللَريِضَ قمـ قَم٤مِيَِم٦َم  ا٬مد٬مٿمؾ:

وٌس : »يَم٤مَن َيُ٘مقُل ذِم ُريُمققِمِف َوؾُمُجقِدهِ  ٌُّقٌح ٪ُمدُّ   .(٨٬٫)أظمرضمف ُمًٚمؿ ,ش...ُٟم

                     :الشرح

  .أي اعمٜمزه قمـ اًمٜم٘م٤ميصا٬مًٌقح:  -٬٭

وٌس رب اعماليٙم٦م واًمروح»٪مق٬مف:   ٌُّقٌح ىُمدُّ أي اعمٜمزه واعم٘مدس قمـ  ش:ؾُم

 .اًمٜم٘مص واًمٕمٞم٥م

ٌُّقٌح » :يَم٤مَن َيُ٘مقُل  :وشمتٛم٦م احلدي٨م وٌس, َربُّ ذِم ُريُمققِمِف َوؾُمُجقِدِه ؾُم ىُمدُّ

وِح   ش.اعماََْلِيَٙم٦ِم َواًمرُّ

          

   

 

 

 

 



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 ادرذنس أمسا٤ اهلل احلط٢ٓ بأديتٗ
 

  1097 
 

  

 رايضفٝلد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمَرومِٞمُؼ 

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقَل اهللهِ , َأنه قَمٜمُْٝم٤م اهللَريِضَ قمـ قَم٤مِيَِم٦َم  ا٬مد٬مٿمؾ:

ٱَمڇَم إِنَّ اهللَ َر٩مٿِمٌؼ حُيچِمُّ : »ىَم٤مَل 
فِ يڅم ٣َمڅمئِ َْٰمِر ٫ُمٻم  ْٕ ٩ْمَؼ ِّم ا , أظمرضمف اًمٌخ٤مري ش...ا٬مر 

  .(٧٭٦٩)وُمًٚمؿ رىمؿ (٦٫٭٪)رىمؿ

                     :الشرح

 .رومٞمؼ حي٥م اًمرومؼ, يرومؼ سمٕم٤ٌمده ُم٤م أُمرهؿ إٓ سمام يًتٓمٞمٕمقن ا٬مر٩مٿمؼ: -٭٭

څم اهللَٓ ُيٺَمٻم ُػ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل   َّٓ ُوْٟمٶَمپَمڅم هَلَ څم إِ ًً   [.٪٦٬:اًمٌ٘مرة] ﴾ڀَمٸْم

َّٓ َٰمڅم إَٓمڅمَهڅم اهللٓ ُيٺَمٻم ُػ ﴿ :-شمٕم٤ممموىم٤مل  څم إِ ًً   [.٫:اًمٓمالق] ﴾ڀَمٸْم

وْمِؼ  شَي٤م قَم٤مِيَِم٦مُ » :وشمتٛم٦م احلدي٨م وْمَؼ, َوُيْٕمِٓمل قَمغَم اًمرِّ ٥مُّ اًمرِّ
إِنه اهللَ َرومِٞمٌؼ حُيِ

 َٓ َٓ ُيْٕمٓمِل قَمغَم اًْمُٕمٜمِْػ, َوَُم٤م    ." ُيْٕمِٓمل قَمغَم َُم٤م ؾِمَقاُه َُم٤م 

  :٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م

 وهذا ىمد أظمذ ُمـ ىمقًمف صغم  ّم أ٩مٶمڅم٬مف وذ٣مف، "ا٬مر٩مٿمؼ"وٰمـ أٟمَمئف "
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إن اهلل ر٩مٿمؼ حيچم أهؾ ا٬مر٩مؼ، وإن » :اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

شاهلل يٶمٴمل ٣مٛم ا٬مر٩مؼ ٰمڅم ٓ يٶمٴمل ٣مٛم ا٬مٶمٽمػ
(1)

. 

 ٤مومِمٞمئً  ٤مذم أومٕم٤مًمف ظمٚمؼ اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م سم٤مًمتدري٩م ؿمٞمئً وم٤مهلل شمٕم٤ممم رومٞمؼ 

سمح٥ًم طمٙمٛمتف وروم٘مف ُمع أٟمف ىم٤مدر قمغم ظمٚم٘مٝم٤م دومٕم٦م واطمدة وذم حلٔم٦م 

 .واطمدة

سمٕمد رء ؿم٤مهد  ٤موُمـ شمدسمر اعمخٚمقىم٤مت وشمدسمر اًمنمايع يمٞمػ ي٠ميت هب٤م ؿمٞمئً 

ُمـ ذًمؽ اًمٕمج٥م اًمٕمجٞم٥م, وم٤معمت٠مين اًمذي ي٠ميت إُمقر سمرومؼ وؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر 

  ها .ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٤مًمًٜمـ اهلل ذم اًمٙمقن وإشم٤ٌمقمً  ٤مإشم٤ٌمقمً 
          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(, من حديث 5260), واإلمام مسلم يف صحيحو (3654)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
 عائشة رضي اهلل عنها.
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 رايطٝبد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمٓمهٞم٥ُِّم 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ا٬مد٬مٿمؾ: صغم اهلل -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-قَم

َڅم ا٬مٽمَّڅمُس إِنَّ اهللََّ : »-قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًٌڅمَأُّيُّ َّٓ ١َمٿم  ٌَُؾ إِ َٓ َيٹْم , أظمرضمف ُمًٚمؿ ش...١َمٿم چٌم 

(٥٤٥٩). 

                     :الشرح

 .أي ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف, وٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ٌم ا٬مٴمٿمچم: -٥٤٤

ًٌڅم،  " وٕمتټمڇم اْلديډم: َّٓ ١َمٿم  ٌَُؾ إِ َٓ َيٹْم َڅم ا٬مٽمَّڅمُس، إِنَّ اهللَ ١َمٿم چٌم  َوإِنَّ اهللَ َأَٰمَر َأُّيُّ

ٌَڅمِت ﴿ :, وَمَ٘م٤مَل اٚمُْڂْمِٰمٽم٥َِم ٔمََِم َأَٰمَر ٔمِِف اٚمُْْرَٟمٻم٥ِمَ  ـَ ا٬مٴمَّٿم  ُٟمُؾ ٫ُمٻُمقا ِٰم څم ا٬مرُّ َ َيڅم َأُّيُّ

څم، إيِن  ٔمََِم َٕمٶْمټَمٻُمقَن ٣َمٻمٿِمؿٌ  څم ﴿ :. َوىَم٤مَل [٩٥ :اعم١مُمٜمقن] ﴾َوا٣ْمټَمٻُمقا َصڅمِْلً َ َيڅم َأُّيُّ

ـْ ١مَ  ـَ آَٰمٽمُقا ٫ُمٻُمقا ِٰم ٌَڅمِت َٰمڅم َرَز٪ْمٽمَڅم٫ُمؿْ ا٬مَِّذي ُٗمَؾ . [٥٫٦ :اًمٌ٘مرة] ﴾ٿم  ُٖمؿَّ َذ٫َمَر ا٬مرَّ

، َوَٰمٴْمٶَمټُمُف  ، َيڅم َرب  ََمِء، َيڅم َرب  ًَّ ، َيټُمدُّ َيَدْيِف إ٦َِم ا٬م ٸَمَر َأ٠ْمٶَمډَم َأ٨ْمَٝمَ ًَّ ُيٴمٿِمُؾ ا٬م

َراِم، ٩َمځَمڀمَّ  ُف َ٘مَراٌم، َو٨ُمِذَي ٔمڅِمْْلَ ًُ ٌَ ُٔمُف َ٘مَراٌم، َوَٰمٻْم َتَجڅمُب َ٘مَراٌم، َوَٰم٧ْمَ ًْ ك ُي

 ."٬مَِذ٬مَِؽ؟ 
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 راحلهِد  

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .احلََٙمؿُ 

يح َه٤مٟمٍِئ  ا٬مد٬مٿمؾ: ـْ َأيب ُذِ ـَ َيِزيَد  قَم رؾمقل ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-سم

ٺْمؿُ »-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل ٺَمُؿ، َوإ٬َِمٿْمِف اْْلُ , أظمرضمف أسمق ش...إِنَّ اهللََّ ُهَق اْْلَ

  ., وهق طمدي٨ٌم طمًـ(٩٧٬٫), واًمٜم٤ًميل (٩٩٭٨)داود 

                     :الشرح

اًمذي حيٙمؿ سملم اًمٕم٤ٌمد وهق احل٤ميمؿ, اًمذي حيٙمؿ سم٤مًمٕمدل  اْلٺمؿ: -٥٤٥

ؼ   اهللوَ ﴿ :-شمٕم٤مممىم٤مل   . ﴾َيٹْمِض ٔمڅِمْْلَ

وهق طمدي٨م طمًـ ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد,  وأٙمرٗمف أٔمق داود وا٬مٽمًڅمئل:

، ٩مٹمڅمل: إن "إن اهلل هق اَْلٺَمُؿ، وإ٬مٿمف اُْلٺمُؿ، ٩مٻمَِؿ َٕمٺَمٽمَّك أٔمڅم اَْلٺَمؿِ » :وًمٗمٔمف

٪مقٰمل إذا اٙمتٻمٸُمقا ّم رء إٔمقين، ٩محٺمټمڈُم ٔمٿمٽمپمؿ، ٩مَريِضَ ٫ماِل ا٬مٸمريٹم٥م، 

ـَ هذا، ٩مَم٬مؽ ِٰمـ ا٬مق٬مد؟ ": -صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ-٩مٹمڅمَل رٟمقُل اهلل  ًَ ٰمڅم أ٘م

يٌح وٰمًٻمٌؿ و٣مٌُد اهلل، ٪مڅمل:  " ُهؿ؟  "٪مڅمل: ٓم ُذَ ٪مڅمل: ٪مٻمڈم:  "٩َمټَمـ ْا٫مَٝمُ

يِح "ُذيح، ٪مڅمل:    .ش ٩مځمڀمڈم أٔمق ُذَ
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  :ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم

وُمـ أؾماميف احلٙمؿ اًمٕمدل اًمذي حيٙمؿ سملم قم٤ٌمده ذم اًمدٟمٞم٤م, وأظمرة 

وزر أطمد, وٓ ُي٤مزي  اسمٕمدًمف, وىمًٓمف ومال ئمٚمؿ ُمث٘م٤مل ذرة, وٓ حيٛمؾ أطمدً 

اًمٕمٌد سم٠ميمثر ُمـ ذٟمٌف, وي١مدي احل٘مقق إمم أهٚمٝم٤م, ومال يدع ص٤مطم٥م طمؼ إٓ 

 .وصؾ إًمٞمف طم٘مف

واحلٙمؿ اًمٕمدل اًمذي إًمٞمف احلٙمؿ ذم يمؾ رء ومٞمحٙمؿ شمٕم٤ممم سمنمقمف, ويٌلم 

ًمٕم٤ٌمده مجٞمع اًمٓمرق اًمتل حيٙمؿ هب٤م سملم اعمتخ٤مصٛملم, ويٗمّمؾ سملم اعمتٜم٤مزقملم, 

٦م, وحيٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف وحيٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٓمرق اًمٕم٤مدًم٦م احلٙمٞمٛم

سم٠مطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مء, واًم٘مدر, ومٞمجري قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م شم٘متْمٞمف طمٙمٛمتف ويْمع 

إؿمٞم٤مء ُمقاوٕمٝم٤م ويٜمزهل٤م ُمٜم٤مزهل٤م, وي٘ميض سمٞمٜمٝمؿ يقم اجلزاء, واحل٤ًمب, 

ومٞم٘ميض سمٞمٜمٝمؿ سم٤محلؼ, وحيٛمده اخلاليؼ قمغم طمٙمٛمف طمتك ُمـ ىم٣م قمٚمٞمٝمؿ 

 ."ٕمدل, وأٟمف مل ئمٚمٛمٝمؿ ُمث٘م٤مل ذرةسم٤مًمٕمذاب يٕمؽمومقن ًمف سم٤مًم

 .ٓ دًمٞمؾ قمغم شمًٛمٞم٦م اهلل سم٤مًمٕمدل ُمع أٟمف ُمقصقف هب٤م شمٕم٤ممم أ٪مقل:
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 رايؾايفد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

٤مذِم    .اًمِمه

-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقَل اهللهِ , َأنه قَمٜمُْٝم٤م اهللَريِضَ قمـ قَم٤مِيَِم٦َم  ا٬مد٬مٿمؾ:

څمِّم » :إَِذا َأشَمك َُمِريًْم٤م ىَم٤مَل يَم٤مَن  ٌَځْمَس َربَّ ا٬مٽمَّڅمِس ا٠ْمِػ وَأڀْمڈَم ا٬مٱمَّ , ش...َأْذِهچِم ا٬م

  .(٥٭٦٥), وُمًٚمؿ رىمؿ (٫٩٪٩)أظمرضمف اًمٌخ٤مري

                     :الشرح

 .أي اعمٕم٤مذم ُمـ اعمرض, اًمذاه٥م سمف ا٬مٱمڅمّم: -٥٤٦

يَم٤مَن إَِذا -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-َرؾُمقَل اهللهِ , َأنه قَمٜمُْٝم٤م اهللَريِضَ قمـ قَم٤مِيَِم٦َم  

څمِّم ٓ ٠مٸمڅمء إٓ » :َأشَمك َُمِريًْم٤م ىَم٤مَل  ٌَځْمَس َربَّ ا٬مٽمَّڅمِس ا٠ْمِػ وَأڀْمڈَم ا٬مٱمَّ َأْذِهچِم ا٬م

,ش٠مٸمڅمؤك ٠مٸمڅمء ٓ يٷمڅمدر ٟمٹمَم
(1)

أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, أي شمقؾمؾ إمم  

  .سمِمٗم٤ميف -قمز وضمؾ -اهلل

          

 

 

 

                                                           

 .(5161), واإلمام مسلم يف صحيحو (2342)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 راملعطٞد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اعمُْٕمٓمِل

ـْ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم  ا٬مد٬مٿمؾ: صغم اهلل قمٚمٞمف -ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-قَم

, ُمًٚمؿ (٪٧٥٥), أظمرضمف اًمٌخ٤مري شاٚمُْٶْمٴمِل َوَأڀَمڅم ا٬ْمٹَمڅمِٟمؿُ  اهللوَ  : »...-وؾمٚمؿ

  .واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري (٥٤٧٫)

                     :الشرح

اًمذي هي٥م ًمٚمٕم٤ٌمد ُم٤م ؿم٤مء, وٓ راد ًمٕمٓم٤ميف وٓ ُمٕمٓمل  اٚمٶمٴمل: -٥٤٧

 .عمٜمٕمف

ا٬مٻمپمؿ ٓ ٰمڅمڀمع ٚمڅم أ٣مٴمٿمڈم وٓ ٰمٶمٴمل ٚمڅم ٰمٽمٶمڈم وٓ يٽمٸمع ذا اجلد » :حلدي٨م 

  ش.ٰمٽمؽ اجلد

ـْ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم   صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىَم٤مَل  -ريض اهلل قمٜمف-وقَم

ـْ ُيِرِد » ، وَ  اهللَٰم ـِ ي پْمُف ِّم ا٬مد  ا ُيٸَمٹم  اٚمُٶْمٴمِل َوَأڀَمڅم ا٬مٹَمڅمِٟمُؿ، َوَٓ َٕمَزاُل َهِذِه  اهللٔمِِف َٙمْٜمً

ـْ َٙمڅم٬َمٸَمپُمْؿ َ٘متَّك َيځْمِتَ َأْٰمُر اهللَِّ، َوُهْؿ ٢َمڅمِهُرونَ  ـَ ٣َمَٛم َٰم ڇُم ٢َمڅمِهِري  شإُٰمَّ
(1)

 ,

  .أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

 

                                                           

 .(1304), واإلمام مسلم يف صحيحو (0113)أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو  (1)
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 ٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

هذه ُمـ إؾمامء اعمت٘م٤مسمٚم٦م اًمتل ٓ يٜمٌٖمل أن يثٜمل قمغم اهلل هب٤م  اٚمٶمٴمل، اٚمڅمڀمع:

إٓ يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ُمع أظمر ٕن اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ ُمـ اضمتامع اًمقصٗملم, ومٝمق 

اعمٕمٓمل اعم٤مٟمع, ٓ ُم٤مٟمع عم٤م أقمٓمك, وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمع, ومجٛمٞمع اعمّم٤مًمح واعمٜم٤مومع 

وإًمٞمف يرهم٥م ومٞمٝم٤م, وهق اًمذي يٕمٓمٞمٝم٤م عمـ ؿم٤مء ويٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ يِم٤مء ُمٜمف شمٓمٚم٥م, 

 ها .سمحٙمٛمتف ورمحتف

  :وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ـرد سمؾ ي٘م٤مل إذا أشمك سم٘مــــران   هذا وُمـ أؾماميف ُم٤م ًمٞمــــــس يٗمـ

 إومراده٤م ظمٓمر قمغم اإلٟمًــــ٤من   وهل اًمتل شمدقمك سمٛمزدوضمــــ٤مهت٤م 

 اًمٕمرش قمـ قمٞم٥م وقمـ ٟم٘مّم٤من    ٟم٘مص ضمؾ ربإذ ذاك ُمقهؿ ٟمقع 

 هق ٟم٤مومع ويمٛمـ٤مًمف إُمـــــران   يم٤معم٤مٟمع اعمٕمٓمل ويم٤مًمْمـــ٤مر اًمـذي
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 رايٛتضد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

 .اًمَقشَمرُ 

  .احلدي٨م اعمذيمقر ذم أول هذه إؾمامءوا٬مد٬مٿمؾ: 

                     :الشرح

أي أن اهلل ومرد أطمد ٓ صم٤مين ًمف وٓ يث٧ٌم ُمـ أؾمامء اهلل  ا٬مقٕمر: -٥٤٨

 .اًمٗمرد, سمدًمٞمؾ صحٞمح, ُمع أٟمف يثٌتف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ
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 رايطبٝبد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اًمٓمهٌِْٞم٥ُم 

ـْ َأيِب ِرُْمَث٦مَ  ا٬مد٬مٿمؾ: صغم اهلل قمٚمٞمف -اًمٜمٌلىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل ٣مٽمف- قَم

 (٧٪٨/٥)وأمحد (٪٨٦٤), أظمرضمف أسمق داود شاهللُ ا٬مٴمٌَّٿِمچُم  : »...-وؾمٚمؿ

  .وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح 

                     :الشرح

: -رمحف اهلل-ىمد أصم٧ٌم اؾمؿ اًمٓمٌٞم٥م أيْم٤م اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ  ا٬مٴمٌٿمچم: -٥٤٩

يڅم رٟمقل اهلل أ١مٌپمڅم ٬مؽ  :٩مٹمڅمل-٣مٻمٿمف وٟمٻمؿصٛم اهلل  -ٚمڅم ٗمڅمء رٗمؾ إ٦م ا٬مٽمٌل»

, أي شأڀمڈم ا٬مر٩مٿمؼ واهلل ا٬مٴمٌٿمچم: »وذم رواي٦م ش،٪مڅمل ١مٌٿمٌپمڅم ا٬مذي ٙمٻمٹمپمڅم

 .اعمداوي واًمِم٤مذم ًمألُمراض

ىم٤مل دظمؾ اًمٗمرزدق قمغم قمٌٞمد اهلل سمـ  (:2943وّم اٚمجڅم٬مًڇم ٬مٻمديٽمقري )

 سمٙمرة يٕمقده وقمٜمده ُمتٓم٥ٌم يذوف ًمف دري٤مىم٤م وم٠مٟمِم٠م اًمٗمرزدق ي٘مقل:

 إن اًمٓمٌٞم٥م اًمذي أسمالك سم٤مًمــداء   ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٓم٥م ُمـ داء ختقومـف 

 ٓ ُمـ يذوف ًمؽ اًمدري٤مق سم٤معم٤مء   هق اًمٓمٌٞم٥م ومٛمٜمف اًمؼمء وم٤مًمتٛمس

 ها .واهلل ٓ أذسمف أسمدا, ومام أُمًك طمتك وضمد اًمٕم٤مومٞم٦م ٩مٹمڅمل ٣مٌٿمد اهلل:
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 راجلٌُٝد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اجلَِٛمْٞمُؾ 

ٌِْد اهللهِ  ا٬مد٬مٿمؾ: ـْ قَم ُٕمقٍد  قَم ًْ ـِ َُم ـِ  ,-ريض اهلل قمٜمف-سْم صغم اهلل  -اًمٜمٌلقَم

ََمَل : »ىَم٤مَل -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .(٥٭), أظمرضمف ُمًٚمؿ شإِنَّ اهللََّ َْجٿِمٌؾ حُيچِمُّ اجْلَ

                      :الشرح

ًٓ  ٤موصٗم٤مشمً  ٤مأي ذو اجلامل وهق اجلٛمٞمُؾ ذاشمً  اجلټمٿمؾ: -٪٥٤  .وأومٕم٤م

٥مُّ اجْلاََمَل »٪مق٬مف:  
 أظمرضمف ُمًٚمؿ.  ش:إِنه اهللهَ مَجِٞمٌؾ حُيِ

َؿ ىَم٤مَل  :و٩مٿمف ٪مٲمڇم ِلِّ َصغمه اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمه ـْ ٫َمڅمَن » :أن اًمٜمٌه ٽمَّڇَم َٰم َٓ َيْدُٙمُؾ اجْلَ

ـْ ٫مِْٝمٍ  ٍة ِٰم ٜم٤ًم  :ىَم٤مَل َرضُمٌؾ  شِّم ٪َمٻْمٌِِف ِٰمْثٹَمڅمُل َذرَّ ًَ ٥مُّ َأْن َيُٙمقَن صَمْقسُمُف طَم
ضُمَؾ حُيِ إِنه اًمره

ٜم٦ًَم, ىَم٤مَل  ًَ ، َو٨َمټْمُط » :َوَٟمْٕمُٚمُف طَم ؼ  ََمَل، ا٬ْمٺمِْٝمُ َٔمٴَمُر اْْلَ
إِنَّ اهللَ َْجٿِمٌؾ حُيچِمُّ اجْلَ

 .شا٬مٽمَّڅمسِ 

ريض اهلل - سمـ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو وضم٤مء قمٜمد أمحد ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل

  .-٣مٽمپمَم
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 ٪مڅمل ا٬مًٶمدي رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

ُمـ ًمف ٟمٕمقت احلًـ واإلطم٤ًمن, وم٢مٟمف مجٞمؾ ذم ذاشمف, وأؾماميف,  اجلټمٿمؾ:"

أن يٕمؼم قمـ سمٕمض مج٤مل ذاشمف, طمتك أن  ٤موصٗم٤مشمف, وأومٕم٤مًمف, ومال يٛمٙمـ خمٚمقىمً 

أهؾ اجلٜم٦م ُمع ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ, واًمٚمذات, واًمنور, وإومراح 

رهبؿ, ومتتٕمقا سمجامًمف ٟمًقا ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمتل ٓ ي٘مدر ىمدره٤م إذا رأوا 

اًمٜمٕمٞمؿ, وشمالؿمك ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ إومراح, ووّدوا أن ًمق شمدوم هذه احل٤مل, 

 ًٓ إمم مج٤مهلؿ, ويم٤مٟم٧م ىمٚمقهبؿ ذم ؿمقق دايؿ  ًمٞمٙمتًٌقا ُمـ مج٤مًمف, وٟمقره مج٤م

 .شمٙم٤مد شمٓمػم ًمف اًم٘مٚمقب ٤موٟمزوع إمم رؤي٦م رهبؿ, ويٗمرطمقن سمٞمقم اعمزيد ومرطًم 

ذم أؾماميف, وم٢مهن٤م يمٚمٝم٤م طمًٜمك سمؾ أطمًـ إؾمامء قمغم ويمذًمؽ هق مجٞمؾ 

ٽمَك ٩َمڅمْد٣ُمقُه ِِبَڅم﴿ :اإلـمالق وأمجٚمٝم٤م, ىم٤مل شمٕم٤ممم ًْ َْٟمََمُء اْْلُ ْٕ   ﴾.َوهللَِِّ ا

  ﴾.َهْؾ َٕمٶْمٻَمُؿ ٬َمُف َٟمټِمٿمًّڅم﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

ومٙمٚمٝم٤م داًم٦م قمغم هم٤مي٦م احلٛمد, واعمجد, واًمٙمامل, ٓ يًٛمك سم٤مؾمؿ ُمٜم٘مًؿ إمم 

 .يمامل وهمػمه

ًمؽ هق اجلٛمٞمؾ ذم أوص٤مومف وم٢من أوص٤مومف يمٚمٝم٤م أوص٤مف يمامل وٟمٕمقت ويمذ

 ٤م, ظمّمقًص ٤مصمٜم٤مء ومحد, ومٝمل أوؾمع اًمّمٗم٤مت, وأقمّٛمٝم٤م, وأيمثره٤م شمٕمٚم٘مً 

 .أوص٤مف اًمرمح٦م, واًمؼم, واًمٙمرم, واجلقد
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ويمذًمؽ أومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م مجٞمٚمف وم٢مهن٤م دايرة سملم أومٕم٤مل اًمؼم واإلطم٤ًمن اًمتل حيٛمد 

ل اًمٕمدل اًمتل حيٛمد قمٚمٞمٝم٤م عمقاوم٘متٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ويثٜمل قمٚمٞمف ويِمٙمر, وسملم أومٕم٤م

ًمٚمحٙمٛم٦م واحلٛمد, ومٚمٞمس ذم أومٕم٤مًمف قم٨ٌم وٓ ؾمٗمف, وٓ ؾمدى وٓ فمٚمؿ, يمٚمٝم٤م 

َتٹِمٿمؿٍ ﴿ظمػم وهدى ورمح٦م ورؿمد وقمدل  ًْ اٍط ُٰم  ﴾.إِنَّ َرب  ٣َمَٛم ِسَ
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 [املٓإ]

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

  .اعمَٜمه٤منُ 

ـْ َأَٟمسِ  ا٬مد٬مٿمؾ: ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَم صغم اهلل  -اًمٜمٌلىَم٤مَل ؾَمِٛمَع  -ريض اهلل قمٜمف-سْم

ټْمَد، َٓ إ٬َِمَف إَِّٓ َأڀْمڈَم ا٬مٻمپم » :َيُ٘مقُل  َرضُماًل -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؿَّ إيِن  َأْٟمځَم٬ُمَؽ ٔمځَِمنَّ ٬َمَؽ اْْلَ

يَؽ ٬مؽ، اٚمَْٽمَّڅمنُ  ٬َمٹَمْد َٟمځَمَل اهللََّ ٔمڅِمْٟمټِمِف ا٣َْٕمٵَمِؿ ا٬مَِّذي إَِذا " :٩مٹمڅمل ..َوْ٘مَدَك َٓ َذِ

وهق  (٧٬٩٬), أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمفش"ُٟمئَِؾ ٔمِِف َأ٣ْمٴَمك وإَِذا ُد٣ِمَل ٔمِِف َأَٗمڅمَب 

ـٌ    .طمدي٨ٌم طمً

                     :الشرح

ـه قمغم قم٤ٌمده  اٚمٽمڅمن: -٥٤٬ سمٛمٕمٜمك اعمٕمٓمل وسمٛمٕمٜمك أٟمف يًتحؼ أن َيُٛم

  .ويذيمرهؿ سمآٓيف وٟمٕمٛمف

ًَمَ٘مْد ؾَم٠َمَل اهللهَ سم٤ِمؾْمِٛمِف إقَْمَٔمِؿ اًمهِذي إَِذا ؾُمِئَؾ سمِِف َأقْمَٓمك وإَِذا ُدقِمَل سمِِف »٪مق٬مف: 

ـٌ وهق ذم اًمّمحٞمح  (٧٬٩٬) أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ش:َأضَم٤مَب  وهق طمدي٨ٌم طمً

  .-رمحف اهلل شمٕم٤ممم-اعمًٜمد ًمإلُم٤مم اًمقادقمل 

وهذا دًمٞمؾ قمغم أن أؾمامء اهلل شمتٗم٤موؾ ومٛمٜمٝم٤م قمٔمٞمؿ وأقمٔمؿ, واًمّمحٞمح أن 

 ."اهلل" :آؾمؿ إقمٔمؿ ًمٗمظ اجلالًم٦م
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 رايغٝزد 

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

ٞمهدُ  ًه   .اًم

ـْ قمٌد اهلل ا٬مد٬مٿمؾ: ىُمْٚمٜم٤َم ي٤م َرؾُمقِل اهللهِ َأْٟم٧َم ؾَمٞمُِّدَٟم٤م,  :سمـ اًمِمخػم ىَم٤مَل  قَم

ٿم ُد » :وَمَ٘م٤مَل  ًَّ ٌَڅمَرَك َوَٕمٶَمڅم٦َم  اهللا٬م وهق طمدي٨ٌم  (٪٨٬٤), أظمرضمف أسمق داودشَٕم

  .صحٞمح

                     :الشرح

هق ذو اًمًٞم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م, واخلٚمؼ قمٌٞمده ويٓمٚمؼ قمغم همػم اهلل  ا٬مًٿمد: -٭٥٤

  ش.أڀمڅم ٟمٿمد ا٬مٽمڅمس: »ي٘مقل-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -٤مًمٜمٌلوم

ًمٙمـ اًمًٞم٤مدة  ش٪مقٰمقا إ٦م ٟمٿمد٫مؿ: »-صٛم اهلل ٣مٻمٿمف وٟمٻمؿ- وي٘مقل

 .اعمٓمٚم٘م٦م ٓ شمٙمقن إٓ هلل, ؾمٞمد اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وًمف اًمًٞم٤مدة ُمـ يمؾ وضمف

ٞمُِّد »٪مق٬مف:   ًه ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  اهللاًم وهق  (٪٨٬٤), أظمرضمف أسمق داودش:شَم

  .-رمحف اهلل-طمدي٨ٌم صحٞمح, ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ًمٚمِمٞمخ ُم٘مٌؾ 

  :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 صٛمدت إًمٞمف اخلٚمؼ سم٤مإلذقم٤من    وهق اإلًمف اًمًٞمد اًمّمٛمد اًمذي
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 رايزٜإد

 ٪مڅمل اٚمٲمٽمػ ٘مٸمٵمف اهلل ٕمٶمڅم٦م:

٤منُ  يه   .اًمده

 (٧٦)ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد, سم٤مب) :-رمحف اهلل-ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري  ا٬مد٬مٿمؾ:

ٌِْد اهللهِ  ـْ قَم ـِ ُأَٟمْٞمسٍ  َوُيْذيَمُر قَمـ ضَم٤مسمٍِر, قَم ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :ىَم٤مَل  -ريض اهلل ٣مٽمف- سْم

ٌَڅمُد ٩َمٿُمٽمَڅمِدُّيِْؿ ٔمٲَِمْقٍت  اهللحُي٧َْمُ : »َيُ٘مقُل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمٌل ا٬ْمٶِم

څمنُ  يَّ ـْ ٪ُمْرٍب َأڀَمڅم اٚمَْٻمُِؽ َأڀَمڅم ا٬مدَّ ټَمٶُمُف ِٰم ًْ ـْ ُٔمٶْمٍد ٫َمََم َي ټَمٶُمُف ِٰم ًْ , ووصٚمف أمحد ذم ش...َي

-, واحلدي٨م طمًـ, وىمد أصم٧ٌم هذا آؾمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ (٩٭٨/:٧)ُمًٜمده 

  ."ٟمقٟمٞمتف "ذم  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

                     :الشرح

اًمذي ُي٤مزي اًمٕم٤ٌمد قمغم أومٕم٤مهلؿ وًمذًمؽ ي٘مقًمقن اًمدي٤من ٓ  ا٬مديڅمن: -٥٥٤

وُمٕمٜمك ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ يقم اجلزاء ومٝمق اًمذي  .يٛمقت ويمام شمديـ شمدان

 .ُي٤مزي قمغم إومٕم٤مل

ـْ  اهللحُيْنَمُ »٪مق٬مف:   َٛمُٕمُف ُِم ًْ ـْ سُمْٕمٍد يَماَم َي َٛمُٕمُف ُِم ًْ ٤ٌَمُد وَمُٞمٜم٤َمِدهيِْؿ سمَِّمْقٍت َي اًْمِٕم

٤منُ  يه ُؽ َأَٟم٤م اًمده
, (٩٭٨/:٧)ووصٚمف أمحد ذم ُمًٜمده , ...ش:ىُمْرٍب َأَٟم٤م اعمَْٚمِ

 "واحلدي٨م طمًـ, وىمد أصم٧ٌم هذا آؾمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

 . "ٟمقٟمٞمتف
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ُف ؾَمِٛمَع  :ىمٚم٧م ـِ قَمِ٘مٞمٍؾ, َأٟمه ِد سْم ـِ حُمَٛمه ٌِْد اهلِل سْم ـْ قَم احلدي٨م أظمرضمف أمحد قَم

ٌِْد اهللِ, َيُ٘مقُل  ـَ قَم ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمه  :ضَم٤مسمَِر سْم ـْ َرضُمٍؾ ؾَمِٛمَٕمُف ُِم سَمَٚمَٖمٜمِل طَمِدي٨ٌم قَم

ْي٧ُم سَمِٕمػًما, صُمؿه ؿَمَدْدُت قَمَٚمْٞمِف رَ  ُت إًَِمْٞمِف ؿَمْٝمًرا, اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ وَم٤مؿْمؽَمَ طْمكِم, وَمِنْ

اِب  ٌَقه ـُ ُأَٟمْٞمٍس, وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمِْٚم ٌُْد اهلِل سْم ٤مَم وَم٢مَِذا قَم ضَم٤مسمٌِر  :ىُمْؾ ًَمفُ  :طَمتهك ىَمِدُْم٧ُم قَمَٚمْٞمِف اًمِمه

ٌِْد اهلِل؟ ىُمْٚم٧ُم  ـُ قَم ٤ٌَمِب, وَمَ٘م٤مَل اسْم َٟمَٕمْؿ, وَمَخَرَج َيَٓم٠ُم صَمْقسَمُف وَم٤مقْمَتٜمََ٘مٜمِل,  :قَمغَم اًْم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمه اهلُل  :ْ٘مُتُف, وَمُ٘مْٚم٧ُم َواقْمَتٜمَ  طَمِديًث٤م سَمَٚمَٖمٜمِل قَمٜمَْؽ َأٟمهَؽ ؾَمِٛمْٕمَتُف ُِم

ٌَْؾ َأْن َأؾْمَٛمَٕمُف,  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ ذِم اًْمِ٘مَّم٤مِص, وَمَخِِمٞم٧ُم َأْن مَتُقَت, َأْو َأُُمقَت ىَم

حُي٧َْمُ ا٬مٽمَّڅمُس َيْقَم » :ُ٘مقُل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ َصغمه اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمهَؿ يَ  :ىَم٤مَل 

ٌَڅمُد  -ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم  ًَم  -َأْو ٪َمڅمَل: ا٬ْمٶِم ًٓ ُِبْ ًَم؟ ٪َمڅمَل:  "٣ُمَراًة ٨ُمْر ٬َمٿْمَس  "٪َمڅمَل: ٪ُمٻْمٽمَڅم: َوَٰمڅم ُِبْ

[ ٪ُمْرٍب: َأڀَمڅم  ـْ ټَمٶُمُف ِٰم ًْ ـْ ]ُٔمٶْمٍد ٫َمََم َي ټَمٶُمُف ِٰم ًْ ٌء، ُٖمؿَّ ُيٽمَڅمِدُّيِْؿ ٔمٲَِمْقٍت َي َٰمٶَمپُمْؿ َرْ

ـْ َأْهِؾ ا٬مٽمَّڅمِر، َأْن َيْدُٙمَؾ ا٬مٽمَّڅمَر، َو٬َمُف ٣ِمٽمَْد  ََ٘مٍد ِٰم
ِٕ ٌَٷِمل  َٓ َيٽمْ څمُن، َو يَّ اٚمَْٻمُِؽ، َأڀَمڅم ا٬مدَّ

ٽمَّڇِم َأْن  ـْ َأْهِؾ اجْلَ ََ٘مٍد ِٰم
ِٕ ٌَٷِمل  َٓ َيٽمْ ُف ِٰمٽمُْف، َو ، َ٘متَّك َأ٪ُمٲمَّ ٽمَّڇِم َ٘مؼ  ـْ َأْهِؾ اجْلَ َأَ٘مٍد ِٰم

 َ ِٕ ٽمَّڇَم، َو ٴْمټَمڇُم َيْدُٙمَؾ اجْلَ ُف ِٰمٽمُْف، َ٘متَّك ا٬مٻمَّ ، َ٘متَّك َأ٪ُمٲمَّ ـْ َأْهِؾ ا٬مٽمَّڅمِر ٣ِمٽمَْدُه َ٘مؼ  َ٘مٍد ِٰم

ًَم؟ ٪َمڅمَل:  " ًٓ ُِبْ ََم ڀَمځْمِت اهلَل ٣َمزَّ َوَٗمؾَّ ٣ُمَراًة ٨ُمْر څم إڀِمَّ  "٪َمڅمَل: ٪ُمٻْمٽمَڅم: ٫َمٿْمَػ َوإڀِمَّ

ٿم َئڅمِت  ًَّ ٽمَڅمِت َوا٬م ًَ ٞمؾ خمتٚمٌػ ومٞمف, سمـ قم٘م سمـ حمٛمد وُمداره قمغم قمٌداهلل شٔمڅِمْْلَ

واًمراضمح وٕمٗمف, وُمع ذًمؽ قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري سمّمٞمٖم٦م اجلزم, وىمد أصم٧ٌم آؾمؿ 

  .همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام شمرى
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 ٪مڅمل أمـ ا٬مٹمٿمؿ رْحف اهلل ٕمٶمڅم٦م: 

 سم٤مًمّمقت يًٛمع صقشمف اًمث٘مالن   ويمذا يٜم٤مدي اخلٚمـؼ يقم ُمٕم٤مدهؿ

 اجلـــ٤مينـٚمقم ُمـ اًمٕمٌد اًمٔمٚمقم    أين أٟم٤م اًمدي٤من آظمذ طمـــؼ ُمٔمـ

وسم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت سم٤مب واؾمع, ُأًمٗم٧م ومٞمف اعمختٍمات واعمٓمقٓت, 

ًمٙمـ ُم٤م ىمؾ ويمٗمك ومٞمف ظمػم, وقمًك أن يٞمن اهلل قمز وضمؾ سم٢مومراد هذا اًم٤ٌمب 

 .واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف سم٠موؾمع مم٤م ذيمر ًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمف, واهلل اعمًتٕم٤من
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 [اخلامت١]

اعم٤ٌمدئ اعمٗمٞمدة ذم اًمتقطمٞمد "هبذا أيمقن ىمد اٟمتٝمٞم٧م ُمـ شمدريس يمت٤مب 

أرسمٕملم وأرسمٕمامي٦م ذم اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ ُمـ صٗمر ًمٕم٤مم  "واًمٗم٘مف واًمٕم٘مٞمدة

  .طوأًمػ ُمـ هجرة اًمٜمٌل 

وم٠مؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع سمف يمام ٟمٗمع سم٠مصٚمف, واًمٜمّمٞمح٦م ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ وهمػمهؿ 

ُمـ اعمًٚمٛملم سم٤مٓهتامم سم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف اًمّمحٞمحٮ ٕن اًمتٕمٌد هلل سمام 

ويمام ذع وأُمر ٓ يٙمقن إٓ سمًٚمقك هذا اًمٓمريؼ اًمذي شم٘مدم ذيمر سمٕمض ُم٤م 

وهق احلؼ اعم٘مدم, يتٕمٚمؼ سمف ُمع أدًمتف, ومٝمق اًمٗم٤مرق سملم أهؾ اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م, 

قمغم أشمؿ ط وسمٞمٜمف رؾمقًمف  -قمز وضمؾ -اهللواًمقاضم٥م اعمٗمخؿ, اًمذي سمٞمٜمف 

 .وأيمٛمؾ طم٤مل

ويم٤من آٟمتٝم٤مء ُمـ اعمراضمٕم٦م إظمػم ذم اًم٤ًمدس واًمٕمنميـ ُمـ رسمٞمع 

أظمرة ًمٕم٤مم واطمد وأرسمٕملم وأرسمٕمامي٦م وأًمػ وحك يقم آصمٜملم, ذم ُمٙمت٦ٌم 

 .سمٛمح٤مومٔم٦م اعمٝمرةدار احلدي٨م سمٛمًجد اًمّمح٤مسم٦م سمٛمديٜم٦م اًمٖمٞمْم٦م, 

 -واحلٛمد هلل  -
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 249 ............. [إرواح؟ ذوات ٕمٲمقير ٘مٺمؿ ٰمڅم: ٣م٧م اْلڅمديڇم ا٬مٸمٹمرة]
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 168 ..... ا٬مٽمڅمس؟ يد٣مقن ٰمڅمذا إ٦م ا٬مرٟمؾ ْجٿمع: وا٬مٶم٧مون ا٬مقا٘مدة ا٬مٸمٹمرة

 172 ... ؟..ا٬مرٟمؾ ْجٿمع ا٬مذي ا٬متق٘مٿمد ٕمٶمريػ ٰمڅم: وا٬مٶم٧مون ا٬مثڅمڀمٿمڇم ا٬مٸمٹمرة

 182 ...... [؟-وٗمؾ ٣مز اهلل- ٕمق٘مٿمد أ٪مًڅمم ٫مؿ: وا٬مٶم٧مون ا٬مثڅم٬مثڇم ا٬مٸمٹمرة]

 185 ......................... [وا٬مٲمٸمڅمت إٟمَمء ّم ا٬مٹمقا٣مد ٔمٶمض ٔمٿمڅمن]

 221 ....... [ٟمٿمئڇم؟ أ٣مٵمؿ وٰمڅم، ٘مًٽمڇم أ٣مٵمؿ ٰمڅم: وا٬مٶم٧مون ا٬مرأمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 223 .................... [ا٬مديـ؟ ٰمرإمچم ٫مؿ: وا٬مٶم٧مون اْلڅمٰمًڇم ا٬مٸمٹمرة]

 239 .................. [اإلٟمالم؟ أر٫مڅمن ٫مؿ: وا٬مٶم٧مون ا٬مًڅمدٟمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 241 ........................ [اإليَمن؟ هق ٰمڅم: وا٬مٶم٧مون ا٬مًڅمٔمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 263 .............. [٣مٽمپمؿ اهلل ريض ا٬مٲمحڅمٔمڇم ٩مٳمڅمئؾ ٰمـ رء ذ٫مر: ٕمتټمڇم]

 282 ..................... [اإليَمن؟ أر٫مڅمن ٫مؿ: وا٬مٶم٧مون ا٬مثڅمٰمٽمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 327 ... [ورٔمف؟ ا٬مٶمٌد ٔم٥م اإل٘مًڅمن ٕمٶمريػ ٰمڅم: وا٬مٶم٧مون ا٬متڅمٟمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 أو، ديٽمف وٟمچم، رٟمق٬مف وٟمچم، اهلل ٟمچم ٘مٺمؿ ٰمڅم: ا٬مثالٖمقن ا٬مٸمٹمرة]

 313 ...................................................... [آٟمتپمزاء؟
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 يقم ا٬مٺمڅم٩مريـ ٗمزاء وٰمڅم، اٚمڂمٰمٽم٥م ٗمزاء ٰمڅم: وا٬مثالٖمقن ا٬مقا٘مدة ا٬مٸمٹمرة]

 328 ......................................................... [ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم؟

 346 ......................... [ا٬مدور؟ ٣مدد ٫مؿ: وا٬مثالٖمقن ا٬مثڅمڀمٿمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 357 ................... [أٙمرة؟ ٰمٽمڅمزل أول ٰمڅم: وا٬مثالٖمقن ا٬مثڅم٬مثڇم ا٬مٸمٹمرة]

 362 ....... [وڀمٶمٿمټمف؟ ا٬مٹمٝم ٣مذاب ّم ٕمٶمتٹمد ٰمڅمذا: وا٬مثالٖمقن ا٬مرأمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 وأٙمذ واْلًڅمب وا٬مق٪مقف ا٬مٌٶمډم ّم ٕمٶمتٹمد ٰمڅمذا: وا٬مثالٖمقن اْلڅمٰمًڇم ا٬مٸمٹمرة]

 382 ........................................................ [ا٬مٺمتڅمب؟

 426 ... [ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم؟ يقم رِبؿ يرون اٚمڂمٰمٽمقن هؾ: وا٬مثالٖمقن ا٬مًڅمدٟمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 ّم ا٬مذي ا٬مٺمريؿ ا٬مٹمرآن ّم ٕمٶمتٹمد ٰمڅمذا: وا٬مثالٖمقن ا٬مًڅمٔمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 421 ....................................................... [اٚمٲمحػ؟

 432 ............ [أ٣مجټمل؟ أم ٣مرب ا٬مٹمرآن هؾ: وا٬مثالٖمقن ا٬مثڅمٰمٽمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 435 ................ [وصٸمڅمت؟ أٟمَمء هلل هؾ: وا٬مثالٖمقن ا٬متڅمٟمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 452 .................. [ا٬مٷمٿمچم؟ يٶمٻمؿ اهلل ٨مٜم أ٘مد هؾ: إرٔمٶمقن ا٬مٸمٹمرة]

 458 .................... [ا٬مًڅم٣مڇم؟ ٕمٹمقم ٰمتك: وإرٔمٶمقن ا٬مقا٘مدة ا٬مٸمٹمرة]

 461 ................ [ا٬مٶمټمؾ؟ ٪مٌقل ذوط ٫مؿ: وإرٔمٶمقن ا٬مثڅمڀمٿمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 489 ............. [اٚم٧موع؟ ا٬متقٟمؾ أڀمقاع ٫مؿ: وإرٔمٶمقن ا٬مثڅم٬مثڇم ا٬مٸمٹمرة]

 594 .............. [٘مًٽمڇم؟ ٔمد٣مڇم ا٬مديـ ّم هؾ: وإرٔمٶمقن ا٬مرأمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]
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 519[ٔمٷمٳمپمؿ؟ ٣مٻمٿمٽمڅم َيچم ا٬مذيـ ا٬مٝميڇم ذ ٰمـ: وإرٔمٶمقن اْلڅمٰمًڇم ا٬مٸمٹمرة]

 517 ................. [ا٬مديټمٹمرا١مٿمڇم؟ هل ٰمڅم: وإرٔمٶمقن ا٬مًڅمدٟمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 539 ............... [ا٬مديټمق٪مرا١مٿمڇم؟ ٘مٺمؿ ٰمڅم: وإرٔمٶمقن ا٬مًڅمٔمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 536 ..................[آڀمتخڅمٔمڅمت؟ ٘مٹمٿمٹمڇم ٰمڅم: وإرٔمٶمقن ا٬مثڅمٰمٽمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 559 ..................... [اْلزٔمٿمڇم؟ ٘مٺمؿ ٰمڅم: وإرٔمٶمقن ا٬متڅمٟمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 561 ........... [اإلٟمالم؟ ٕمد٣مل ا٬متل ا٬مٸمرق أوؾ ٰمـ: اْلټمًقن ا٬مٸمٹمرة]

 584 ..................................................... [ا٬مٸمٹمف ٰمٌڅمدئ]

[ش...٠مپمر٫مؿ وصقٰمقا، مخًٺمؿ وصٻمقا، رٔمٺمؿ اهلل إمٹمقا»: ٘مديډم ذح]

 .................................................................. 586 

 695 ......................... [ا٬مٽمٿمڇم؟ وُمٻمپمڅم: واْلټمًقن ا٬مقا٘مدة ا٬مٸمٹمرة]

 622 ...................... [ٔمد٣مڇم ٔمڅم٬مٽمٿمڇم ا٬متٻمٸمظ: واْلټمًقن ا٬مثڅمڀمٿمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 625 ......................... [ا٬مٌد٣مڇم؟ هل ٰمڅم: واْلټمًقن ا٬مثڅم٬مثڇم ا٬مٸمٹمرة]

 ا٬مٽمجڅمٟمڅمت يٴمپمر ١مپمقًرا اٚمڅمء اهلل ٙمٻمؼ: واْلټمًقن ا٬مرأمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 612 ....................................................... [وإ٘مداث

 615 ..... [اْلالء؟ دٙمقل أراد ٰمـ يٹمقل ٰمڅمذا: واْلټمًقن اْلڅمٰمًڇم ا٬مٸمٹمرة]

 629 ............... [اْلڅمٗمڇم ٪مٳمڅمء آداب ٰمـ: واْلټمًقن ا٬مًڅمدٟمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 634 ........... [ٔمقوقء إٓ ا٬مٲمالة ٕمٲمح ٓ: واْلټمًقن ا٬مًڅمٔمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]
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 638 ........................ [ا٬مقوقء أ٣مٳمڅمء: واْلټمًقن ا٬مثڅمٰمٽمڇم ا٬مٸمٹمرة]

[وا٬متحجٿمؾ، ا٬مٷمرة وإ١مڅم٬مڇم، ا٬مقوقء ّم ا٬متٿمټمـ: واْلټمًقن ا٬متڅمٟمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 645 

[_وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم_ اهلل رٟمقل ٬مقوقء صٸمڇم أ٘مًـ: ا٬مًتقن ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 656 

،...[ووقء ٣مٛم اجلقرٔم٥م أو، اْلٸم٥م ٬مٌس ٰمـ: وا٬مًتقن ا٬مقا٘مدة ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 666 

 675 ..... [٩متٿمټمؿ اٚمڅمء جتد ومل ا٬مٲمالة ٘ميت إذا: وا٬مًتقن ا٬مثڅمڀمٿمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 684 ................... [ا٬مقوقء ٰمـ ا٬مٸمراغ ٔمٶمد: وا٬مًتقن ا٬مثڅم٬مثڇم ا٬مٸمٹمرة]

 687 .................... [ا٬مقوقء ڀمقا٪مض ٔمٿمڅمن: وا٬مًتقن ا٬مرأمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 صٻمقات مخس ڇمو٬مٿمٻم يقم ٫مؾ ّم اٚمًٻمؿ ٣مٛم: وا٬مًتقن اْلڅمٰمًڇم ا٬مٸمٹمرة]

 722 ......................................................... [ٰمٸمرووڇم

[ر٫مٶمڇم؟ ا٬مٲمٻمقات اْلټمس ّم ٫مؿ: ٪مٿمؾ ٩مڃمذا: وا٬مًتقن ا٬مًڅمدٟمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 726 

 712 .............. [و٪متپمڅم ّم هلڅم يڂمذن صالة ٫مؾ: وا٬مًتقن ا٬مًڅمٔمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 718 .... [اٚمڂمذن ٪مڅمل ٰمڅم ٰمثؾ يٹمقل ا٬مٽمداء ٟمټمع ٰمـ: وا٬مًتقن ا٬مثڅمٰمٽمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 722 ...... [ا٬مٹمٌٻمڇم ٩مڅمٟمتٹمٌؾ ا٬مٲمالة إ٦م ٪مټمڈم إذا: وا٬مًتقن ا٬متڅمٟمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]
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 728 ........... [ٰمقاوع أرٔمٶمڇم ّم ا٬مٲمالة ّم ا٬مٿمديـ ر٩مع: ا٬مًٌٶمقن ا٬مٸمٹمرة]

[ا٬مٲمالة ّم ا٬مٿمنى ا٬مٿمد ٣مٛم ا٬مٿمټمٽمك ا٬مٿمد ووع: وا٬مًٌٶمقن ا٬مقا٘مدة ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 733 

 749 ................. [آٟمتٸمتڅمح ّم د٣مڅمء أصح: وا٬مًٌٶمقن ا٬مثڅمڀمٿمڇم ا٬مٸمٹمرة]

[ًها، اهلل وٟمؿ...، ٔمڅمهلل اٟمتٶمذ ا٬مٸمڅمَتڇم ٪مراءة ٪مٌؾ: وا٬مًٌٶمقن ا٬مثڅم٬مثڇم ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 746 

 751 ........................... [ا٬مٸمڅمَتڇم ٪مراءة: وا٬مًٌٶمقن ا٬مرأمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 758 ................................ [ا٬متځمٰم٥م: وا٬مًٌٶمقن اْلڅمٰمًڇم ا٬مٸمٹمرة]

 765 ..................... [ٔمڅم١مټمئٽمڅمن ا٬مٲمالة: وا٬مًٌٶمقن ا٬مًڅمدٟمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 774 ......... [ا٬مٿمديـ ٣مٛم ا٬مًجقد إ٦م ا٬مٽمزول: وا٬مًٌٶمقن ا٬مًڅمٔمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 789 ................. [وا٬مًجقد ا٬مر٫مقع أذ٫مڅمر: وا٬مًٌٶمقن ا٬مثڅمٰمٽمڇم ا٬مٸمٹمرة]

[ا٬مر٫مقع ٰمـ ا٬مر٩مع ٔمٶمد واٚمٽمٸمرد اإلٰمڅمم يٹمقل ٰمڅم: وا٬مًٌٶمقن ا٬متڅمٟمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 784 

 788 ................................ [ا٬مٲمالة ّم ا٬متٱمپمد: ا٬مثَمڀمقن ا٬مٸمٹمرة]

[ا٬متٱمپمد ّم واإل٠مڅمرة ا٬مٲمالة ّم اجلٻمقس صٸمڇم: وا٬مثَمڀمقن ا٬مقا٘مدة ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 895 
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[ا٬متٱمپمد ٔمٶمد وٟمٻمؿ ٣مٻمٿمف اهلل صٛم ا٬مٽمٌل ٣مٛم ا٬مٲمالة: وا٬مثَمڀمقن ا٬مثڅمڀمٿمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 .................................................................. 823 

 816 .........[ٔمٶمده ا٬مذ٫مر ٖمؿ ا٬متًٻمٿمؿ ٪مٌؾ ا٬مد٣مڅمء: وا٬مثَمڀمقن ا٬مثڅم٬مثڇم ا٬مٸمٹمرة]

 827 .............. [وآٟمتٿمٹمڅمظ ا٬مٽمقم أذ٫مڅمر ٰمـ: وا٬مثَمڀمقن ا٬مرأمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 833 ..................... [ا٬مٴمٶمڅمم ٣مٛم ا٬متًټمٿمڇم: وا٬مثَمڀمقن اْلڅمٰمًڇم ا٬مٸمٹمرة]

 838 [٘مرام اٚمًٻمټم٥م ٰمـ و٨مٜمهؿ اجلٜمان أذى: وا٬مثَمڀمقن ا٬مًڅمدٟمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 ٪مٌؾ وٟمٻمؿ ٩مڅمٟمتځمذن ٔمٿمتڅم ٕمدٙمؾ أن أردت إذا: وا٬مثَمڀمقن ا٬مًڅمٔمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 841 ......................................................... [دٙمق٬مؽ

 859 ....... [اجلٽمڇم إ٦م ُّيدي ٩مڃمڀمف، ٔمڅم٬مٲمدق ٣مٻمٿمؽ: وا٬مثَمڀمقن ا٬مثڅمٰمٽمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 854 ......................[ا٬مقا٬مديـ ٔمٝم ٣مٻمٿمؽ: وا٬مثَمڀمقن ا٬متڅمٟمٶمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 858 ......................... [ٔمڅم٬مٺمڅم٩مريـ ا٬متٱمٌف َتريؿ: ا٬متًٶمقن ا٬مٸمٹمرة]

 867 .................. [اهلل ذ٫مر ٔمٺمثرة ٣مٻمٿمؽ: وا٬متًٶمقن ا٬مقا٘مدة ا٬مٸمٹمرة]

 882 .......................... [اٚمجٻمس ٫مٸمڅمرة: وا٬متًٶمقن ا٬مثڅمڀمٿمڇم ا٬مٸمٹمرة]

 888 .................................... [ٔمځمد٬متپمڅم اْلًٽمك اهلل أٟمَمء ذ٫مر]

 2994 ............... [ايكّٝٛ, احلٞ, اإلي٘, اهلل :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٔ]

 2998 ............... [ايضحِٝ, ايضمحٔ, ايضب :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]



 

 

 ايتعًٝكات ايفضٜز٠ ع٢ً املبارئ املفٝز٠ يف ايتٛحٝز ٚايفك٘ ٚايعكٝز٠

 راخلامت١د
 

  1124 
 

  

ُّ, ايُكزُُّٚؼ, امَلًُِو, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ] ًَا ُٔ, ايغََّ َِ ُِ...امُلِؤ [احَلِهٝ

 ................................................................ 2921 

ٍُ, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ] َّ ُِٖض, اآلِخُض, اأَل ُٔ, ايعَّا ُِ ايَباِط  2919 . [ايَعًِٝ

َُٛرُٚر, ايَػُفُٛص, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]  2912 ................. [امَلِذُٝز اي

ُّ, ايضَّطَّاُم, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ ] ِٛ  2914 .................. [امَلِتنُي ايَك

ُِٝض, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]  2916 .............. [احَلِفُٝغ احَلاِفُغ, اخَل

ُِ, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ] ٍِ ايَهِبرُي, ايَعاِي  2918 ............... [امُلَتَعا

 2929 ................. [ امُلِكَتِزُص امَلًُِٝو, امَلاِيُو, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

َُُز اأَلَحُز, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]  2921 ........................ [ايصَّ

َٛاِحُز, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ] ََّٗاُص اي  2924 ........................ [ايَك

ُّ, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ] َِٛي ُُِٝز اي  2926 ........................ [احَل

َِٛي٢, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ ] ََِّٓصرُي امَل  2928 ........................ [اي

ُِٝب, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ] ُِٝز ايضَِّق ِٗ  2939 ...................... [ايؾَّ

ُُِٝع, :احلغ٢ٓ اهلل امسا٤ َٚٔ]  2931 ....................... [ايَبِصرُي ايغَّ

 2934 ........................... [امُلِبنُي احَللَُّ, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

 2936 ....................... [اخَلِبرُي ايًَِّطُٝف, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

ُِٜب, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]  2938 ....................... [امُلِذُٝب ايَكِض
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ُِ, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]  ِٜ ُّ ايَهِض  2942 .................... [اأَلنَض

ُّ, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ] ُِ ايَعًِ  2942 ........................ [ايَعِعٝ

ُِٝب, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ] ٌُ احَلِغ َِٛنٝ  2945 .................... [اي

ُِ ايؾََُّهُٛص, :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]  2947 ..................... [احَلًِٝ

 2952 .................................. [ايَبضُّ :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

 2951 ............................... [ايؾَّاِنُض :احلغ٢ٓ أمسا٥٘ َٚٔ] 

 2952 ............................... [ايٖٛاب :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

ُِٖض :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]  2953 ............................... [ايَكا

 2954 ................................ [ايػفاص :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

َّاُب :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]   2955 ............................... [ايتَّ

 2957 ................................[ايَفتَّاُح :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

 2958 ............................... [ايض٤ُُُّٚف :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

 2969 ................................. [ايُُّٛص :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

 2962 ................................ [امُلِكُٝت :احلغ٢ٓ اهلل أمسا٤ َٚٔ]

َٛاِعُع]  2961 ........................................................ [اي

َٛاِصُخ]  2962 ........................................................ [اي

 2963 ....................................................... [اأَلِع٢ًَ] 
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 2965 ....................................................... [امُلِخُٝط] 

 2966 ........................................................ [ايعالّ]

ُٕر   2967 ....................................................... دامُلِغَتَعا

 2968 ........................................................ [اهلارٟ]

َّاِصُض]  2979 ....................................................... [اي

 2972 ....................................................... [اخَلَّاُم]

 2971 .......................................................... دايعفٛر

ُِر  2973 ....................................................... داحَلاِن

 2974 ......................................................... [ايػين]

 2976 ....................................................... دايهفٌٝر

ُّ,ر  2989 ................................................. دايِغِتُِٝض احَلِٝ

 2981 ................................ دايَضاِطُم ايَباِعُط, ايَكاِبُض, امُلَغِعُض,ر

[,ُّ  2983 ......................................... [ايَكِزُٜض امُلَؤخُِّض, امُلَكزِّ

 2986 ........................................................ دايغبٛحر

 2987 ......................................................... دايضفٝلر

 2299 ......................................................... دايطٝبر

 2292 ....................................................... داحلهِر 
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 2292 ......................................................... دايؾايفر

 2293 ......................................................... داملعطٞر

 2295 .......................................................... دايٛتضر

 2296 ........................................................ دايطبٝبر

 2297 ........................................................ داجلٌُٝر

 2222 ......................................................... [املٓإ]

 2221 ......................................................... دايغٝزر

 2222 ......................................................... دايزٜإر

 2225 ........................................................ [اْلڅمَتڇم]

 

 

 

 

 

 


