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 املؤلف وكدوٛ

٤ًٌم ُم٤ٌمريًم٤م ومٞمف يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرى, وأؿمٝمد أن  امحًدا يمثػماحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  ـمٞم

 ورؾمقًمفوزيمك, وأؿمٝمد أن حمٛمد قمٌده  ًمف, هدى ُمـ ؿم٤مءوطمده ٓ ذيؽ ٓ إًمف إٓ اهلل 

 وسمنمقمف اهتدى.وُمـ ًمٓمري٘مف اىمتٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 

 أُم٤م سمٕمد:

ُمـ واًمٕم٤مم وـم٤مقمتف يمام هق ُمٕمٚمقم ًمدى اخل٤مص  قمزوضمؾ ظمٚمؼ اًمٜم٤مس ًمٕم٤ٌمدشمف وم٢من اهلل

ٌُدُ ﴿اعمًٚمٛملم, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  َّٓ ًمَِٞمْٕم ْٟمَس إِ َـّ َواْْلِ  .[65]اًمذاري٤مت:  ﴾ونِ َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اْْلِ

 ٕهؾ ُمٕمّمٞمتف.وُمـ أضمؾ هذه اًمِمٕمػمة أرؾمؾ رؾماًل ُمٌنميـ ٕهؾ ـم٤مقمتف وُمٜمذريـ 

٦ٌم سَمْٕمَد ﴿ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  ـَ ًمَِئالَّ َيُٙمقَن ًمِٚمٜم٤َّمِس قَمغَم اهللَِّ طُمجَّ ـَ َوُُمٜمِْذِري ي ِ ٌَنمر ُرؾُماًل ُُم

ؾُمؾِ   .[556]اًمٜم٤ًمء:  ﴾اًمرُّ

ًمٜمنم ديـ رب اًمٕم٤معملم, وطمٗمٔمف دقم٤مة ومْمالء وسمٕمٚمامء أضمالء ورضم٤مل ومْمالء  وين

اًمٙمت٥م اًمديـ هبذا اعمحؾ اًمٕمٔمٞمؿ, دوٟم٧م واًمدقمقة إًمٞمف سمًٚمقك ؾمٌٞمؾ اعمرؾمٚملم, وعم٤م يم٤من 

وصٜمٗم٧م اعمٓمقٓت واعمختٍمات, وأرؾمٚم٧م اًمرؾم٤مئؾ إمم اًمٌٚمدان وإُمّم٤مر ذم مجٞمع 

 همٛمقض إوىم٤مت وإقمّم٤مر ًمٌٞمٜم٤مه وٓ ؾمٞمام سم٤مب آقمت٘م٤مد, وم٘مد ووح وضُمكم ضمالء ٓ

اعمٜمِمقرة وأصم٤مر اعمِمٝمقرة اًمتل دوهن٤م اًمٕمٚمامء  ومٞمف وووقح ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف, وُمـ اًمٕم٘م٤مئد
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ًمٌٞم٤من ـمري٘متٝمؿ وظمػمهؿ وسمرهؿ وًمٌٞم٤من قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م قم٘مٞمدة اْلُم٤مم 

 ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري إُم٤مم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م.

ازي, وقم٘مٞمدة اْلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وقم٘مٞمدة اْلُم٤مم أيب طم٤مشمؿ اًمرازي واْلُم٤مم أيب زرقم٦م اًمر

وقم٘مٞمدة اْلُم٤مم اًمٓمح٤موي,  ,ًمإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ شأصقل اًمًٜم٦م»واعمزين, و

ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد, وهمػمه٤م يمثػمًا ضمدًا وُمـ  شاًمًٜم٦م», وٓسمـ زُمٜملم شأصقل اًمًٜم٦م»و

ٚمًٌلم ه١مٓء اًمذيـ سمٞمٜمقا قم٘م٤مئدهؿ اعمقاوم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م دقمقة إًمٞمٝم٤م وردًا ًمتٚمٌٞم٤ًمت اعم

اْلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ورطمؿ مجٞمع اعمًٚمٛملم, 

وم٠مقمجٌتٜمل ؾمٞم٤مىمتٝم٤م, وقمزُم٧م ش اًمدرر اًمًٜمٞم٦م»ومقوم٘م٧م قمٚمٞمف طملم يمٜم٧م أـم٤مًمع ذم يمت٤مب 

قمغم ذطمٝم٤م طمٞم٨م ذح اهلل صدري ًمذًمؽ واؾمتٕمٜم٧م اهلل قمغم ذًمؽ وم٠مقم٤من, وًمف احلٛمد 

 ٟمف وزم ذًمؽ.واعمٜم٦م وم٠مؾم٠مًمف اًم٘مٌقل واًمًداد إ

 وعمِم٤مخيل وْلٛمٞمع اعمًٚمٛملم.واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم, وأؾم٠مًمف أن يٖمٗمر زم وًمقاديَّ 

 ه5341/رسمٞمع أول/ 51

 سمرمج٥م اظم٠ميمػ رمحف اهلل سمٔم٣ملم: 

هق اإلَم٣مم ايمٔمالَم٥م ايمُمٜمغم وايمدافمٝم٥م اإلؽمالَمل ايم٘مبغم، ـمٜمر دم أشمٛم٣مء ايمٗمرن ايمث٣مين 

٤ٌمدة, وإومراده سم٤مًم٘مّمد واْلرادة ومجددد ُمد٤م إمم شمقطمٞمد اهلل سم٤مًمٕمٛمؾ واًمٕم فممم زمٛمجد همدفم٣م

اٟمدرس ُمـ أصقل اعمٚم٦م وىمقاقمدد اًمدديـ ودقمد٤م إمم ُمدذه٥م اًمًدٚمػ اًمّمد٤مًمح وإئٛمد٦م 

اًم٤ًمسم٘ملم وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ذم سم٤مب ُمٕمروم٦م اهلل وصٗم٤مشمف ُمـ اْلصمٌد٤مت وٟمٗمدل اًمتِمدٌٞمف وقمددم 

اًمتٙمٞمٞمػ واًمتٕمٓمٞمؾ اعمّمٚمح اًمديٜمل اًمذي ـم٤مل ُم٤م يمتد٥م قمدـ اعم١مرظمدقن وأؿمد٤مد سمٗمْمدٚمف 



 4 

دقمقشمف اعمٜمّمٗمقن ؿمٞمخ اْلؾمالم وقمٚمؿ اهلداة إقمالم ص٤مطم٥م اًمٜمٝمْم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمددقمقة و

ُمـ قم٘مؾ اًمٌددع  -رمحف اهلل-اًمًٚمٗمٞم٦م ُمقىمظ اْلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ؾم٤ٌمت إوه٤مم وحمرره٤م 

وقم٤ٌمدة إصٜم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد اسمـ اًمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب اسمـ اًمِمدٞمخ ؾمدٚمٞمامن سمدـ قمدكم سمدـ 

سمـ حمٛمد سمـ ُمنمف سمـ قمٛمر سمـ ُمٕمْمد٤مد سمدـ ريدس سمدـ حمٛمد سمـ امحد سمـ راؿمد سمـ سمريد 

زاظمر سمـ حمٛمد سمـ قمٚمقي سمـ وهٞم٥م سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ ُمًٕمقد سمـ قم٘مٌد٦م سمدـ ؾمدٜمٞمع 

سمـ هنِمؾ سمـ ؿمداد سمـ زهػم سمـ ؿمٝم٤مب سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب ؾمقد سمـ ُم٤مًمدؽ سمدـ طمٜمٔمٚمد٦م سمدـ 

ـ ُمٕمدد ُم٤مًمؽ سمـ زيد ُمٜم٤مة اسمـ متٞمؿ سمـ ُمر سمـ أد سمـ ـم٤مسمح٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمي سمـ ٟمدزار سمد

 سمـ قمدٟم٤من.

 َمقيمده وٞمُمٟمسمف:

وأًمدػ  ُمـ سمٚمدان اًمٕم٤مرض سمٜمجد ؾمٜم٦م مخس قمنمدة وُم٤مئد٦م٦م ذم سمٚمد اًمٕمٞمٞمٜم -رمحف اهلل-وًمد

ُمـ اهلجرة, ومٜمِم٠م هب٤م وىمرآ اًم٘مرآن طمتك طمٗمٔمدف وأشم٘مٜمدف ىمٌدؾ سمٚمقهمدف اًمٕمنمد, صمدؿ اؿمدتٖمؾ 

سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٘مرأ ُم٤ٌمدىء اًمٕمٚمقم واًمٗم٘مف احلٜمٌكم قمغم واًمدده اًمِمدٞمخ قمٌدد اًمقهد٤مب اسمدـ 

طمد٤مد اًمٗمٝمدؿ هيدع اْلدراك واحلٗمدظ. ىمد٤مل قمٜمدف _ًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم ويم٤من رمحف اهللا

أظمقه اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمقه٤مب: ًمٙم٤من أسمقه يتٕمج٥م ُمـ ومٝمٛمف ويٕمؽمف سم٤مٓؾمدتٗم٤مدة 

ُمٜمف ُمع صٖمر ؾمٜمف, وواًمده اًمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب هق ُمٗمتل شمٚمؽ اًمدٌالد وىم٤مودٞمٝم٤م, وضمدده 

دي٤مر اًمٜمجدي٦م, آصم٤مره وشمّم٤مٟمٞمٗمف وومت٤مواه شمددل قمدغم اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم هق ُمٗمتل مجٞمع اًم

همزارة قمٚمٛمف ووم٘مٝمف, ومٝمق ُمرضمع أهؾ ٟمجد ذم زُمٜمف ذم اًمٗمتد٤موى, ويمد٤من ُمٕمد٤مسًا ًمٚمِمدٞمخ 

 ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت احلٜمٌكم اضمتٛمع سمف ذم ُمٙم٦م اعمنموم٦م. ومٝمق ُمـ سمٞم٧م قمٚمؿ وومْمؾ.
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 _رمحدف اهلل-وم٠مظمذ  وعم٤م سمٚمغ ؾمـ اًمرؿمد ىمدُمف واًمده اًمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب ذم إُم٤مُم٦م اًمّمالة

ي١مم اًمٜم٤مس ويّمكم هبؿ صمؿ ـمٚم٥م ُمـ واًمده احل٩م وم٠مضم٤مسمدف إمم ذًمدؽ ومد٠مدى ومريْمد٦م احلد٩م 

واقمتٛمر قمٛمرة اْلؾمالم وسمٕمد ومراهمف ُمـ احل٩م وآقمتامر ىمّمد اعمديٜم٦م اعمٜمقرة قمدغم ؾمد٤ميمٜمٝم٤م 

أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم وأىم٤مم هب٤م ىمري٤ًٌم ُمـ ؿمٝمر... صمؿ رضمع إمم وـمٜمف اًمٕمٞمٞمٜم٦م وشمزوج هبد٤م 

ذم اًم٘مراءة قمغم واًمده ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اْلُم٤مم امحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين صمدؿ سمٕمدد وذع 

ذًمؽ ؾم٤مومر إمم احلج٤مز ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وأظمذ يؽمدد قمغم قمٚمامء ُمٙم٦م اعمنموم٦م واعمديٜم٦م اعمٜمقرة 

وأىم٤مم هب٤م ُمدة ي٘مرأ ومٞمٝم٤م قمغم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞمػ اًمٜمجدي صمؿ اعمدين وقمغم 

ٛمد طمٞم٤مة اًمًٜمدي اعمدين ص٤مطم٥م احل٤مؿمٞم٦م اعمِمٝمقرة قمدغم صدحٞمح اْلُمد٤مم اًمٕم٤ممل اًمِمٝمػم حم

اًمٌخ٤مري صمؿ رضمع إمم وـمٜمف وُمٙم٨م ومٞمف ؾمٜم٦م صمؿ رطمدؾ إمم اًمٌٍمدة وىمدرأ هبد٤م يمثدػمًا ُمدـ 

احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٜمحق ويمت٥م هب٤م ُمـ احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م ُمد٤م ؿمد٤مء اهلل أن يٙمتد٥م ذم 

إضمالء وهق اًمِمدٞمخ حمٛمدد اعمجٛمدققمل ذًمؽ اًمقىم٧م وٓزم ذم اًمٌٍمة قم٤معم٤ًم ُمـ قمٚمامئٝم٤م 

اًمٌٍمي وأظمذ اًمِمٞمخ ُمددة إىم٤مُمتدف ذم اًمٌٍمدة يددقمق إمم شمقطمٞمدد اهلل ضمدؾ وقمدال وٟمٌدذ 

. اهدد ُمدـ يمتد٤مب اْلذاك وهجر اًمٌدع وأظمذ يٍمح سمذًمؽ وئمٝمره ًمٙمثػم ُمـ ضمٚم٤ًمئف

ُمِم٤مهػم قمٚمامء ٟمجد وُمـ أراد اًمتقؾمع وم٤مًمػمضمع إمم اعمْم٤من وإٟمام هذه إعم٤مطم٦م وإٓ ومٛمٜم٤مىمد٥م 

 ًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم أيمثر ُمـ أن حتٍم وأؿمٝمر ُمـ أن حتٍم.ا

دم ٞممم ايمديـ وايمددفمقة ايمِمد٣مهمٝم٥م،  يمٙمُمٝمخ حمٚمد رمحف اهلل صمٜمقٌد فمٓمٝمٚم٥م َم٠ميمٖم٣مسمف رمحف اهلل:

دم زم٣مب ايم٘مت٤م واظمراؽمالت أو ايمٖمت٣موى واظمٛم٣مصدح٣مت، وإيمٝمدؽ ؽمقاء ىم٣مٞم٦م هذه اجلٜمقد 

 حمٚمد زمـ فمبدايمقه٣مب رمحف اهلل:َمند زمٚم٠ميمٖم٣مسمف ايمتل سمّمٚمٛمٜم٣م جمٚمقع َم٠ميمٖم٣مت ايمُمٝمخ 
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 .شخمتٍم زاد اعمٕم٤مد»( 5

 .شخمتٍم ؾمػمة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ»( 1

 .شيمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن»( 4

 .شيمت٤مب اًمتٗمًػم»( 3

 .شاعم٤ًمئؾ اًمتل خلّمٝم٤م رمحف اهلل ُمـ يمالم ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل»( 6

 .شخمتٍم شمٗمًػم ؾمقرة إٟمٗم٤مل»( 5

 .شد صٚمح احلديٌٞم٦مسمٕمض ومقائ»( 1

 .شرؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م»( 8

 .شجمٛمقع اخلٓم٥م اعمٜمؼمي٦م»( 9

حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب, وُمّمدره٤م شم٤مريخ ٟمجد,  وُم٤ًمئؾ اًمِمٞمخجمٛمقع ومت٤موى »( 51

 .شجمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمجدي٦م»وًمف جمٛمققم٦م ُمًتٛمدة ُمـ يمت٤مب 

 اًمًٜمٞم٦م. وآظمر ُمًتٛمد ُمـ اًمدرر 

 .شٟمقر قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤ممىمقاقمد » (55

 .شُمٌح٨م آضمتٝم٤مد واخلالف»( 51

 .شيمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة»( 54

 .شذوط اًمّمالة وأريم٤مهن٤م وواضم٤ٌمهت٤م»( 53

 , ويتْمٛمـ أسمقاب اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمقم.شيمت٤مب آداب اعمٌم»( 56

 .شأطمٙم٤مم اًمّمالة»( 55
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 .شأطمٙم٤مم متٜمل اعمقت»( 51

 ٛمققم٦م ُمـ اًمرؾم٤مئؾ ذم ُمقاوع ُمتٕمددة:( وًمف جم58

ُم٤م أًمّمؼ سمف ُمـ اًمتٝمؿ, فمؿ اعمجٛمقع ُمٜمٝم٤م , ورد شسمٞم٤من دقمقشمفقم٘مٞمدة اًمِمٞمخ و» األَوْلَ:

 واًمتل هل ُمقوقع ذطمٜم٤م. شرؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ إمم أهؾ اًم٘مّمٞمؿ»ؾمٌٕم٦م قمنم رؾم٤مًم٦م ُمٜمٝم٤م: 

 ., مخس رؾم٤مئؾشاًمتقطمٞمدسمٞم٤من أٟمقاع » :يْانِالثَّ

, وشمْمٛمٜم٧م شوُم٤م يٜم٤مىمْمٝم٤م ُمـ اًمنمك ذم اًمٕم٤ٌمدةسمٞم٤من ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل » الثَّالث:

 ٤مئؾ.صمامن رؾم

 , وشمْمؿ ؾمت٦م رؾم٤مئؾ.شسمٞم٤من إؿمٞم٤مء اًمتل يٙمٗمر ُمرشمٙمٌٝم٤م وجي٥م ىمت٤مًمف» :عْابِالرَّ

 , وشمْمؿ أرسمٕم٦م قمنم رؾم٤مًم٦م.ششمقضمٞمٝم٤مت قم٤مُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم» :سْامِاخلَ

 .شخمتٍم اْلٟمّم٤مف واًمنمح اًمٙمٌػم»( 59

 .شيمت٤مب اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌٞمد»( 11

 .شيمِمػ اًمِمٌٝم٤مت»( 15

 .شاًمثالصم٦م إصقل»( 11

 .شاًم٘مقاقمد إرسمع»( 14

 .شومْمؾ اْلؾمالم»( 13

 .شأصقل اْليامن»( 16

 .شُم٘مٞمد اعمًتٗمٞمد»( 15

 .( رؾم٤مًم٦م54)وقمدده٤م  شذم اًمتقطمٞمد واْليامنجمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ »( 11



 8 

 .شاًمٙم٤ٌمئريمت٤مب »( 18

 .شيمت٤مب اعمٔم٤ممل»( 19

همػم ٟم٠ًمل اهلل قمزوضمؾ أن يٖمٗمر ًمف ويٙمرم ٟمزًمف, وجيزيف ظمػًما قمغم ُم٤م ىمدم وًمف 

  ؾمالم واعمًٚمٛملم, واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.ًمإل
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 :ايمتٚمٝمٚمل ايمٛمجدي رمحف اهللحمٚمد زمـ فمبد ايمقه٣مب اإلَم٣مم اظمجدد وم٣مل ايمُمٝمخ 

إىل أِن الكصٗي ملا صألٕٓ عَ يف رصالتْ  

 عكٗدتْ:


(1)

 

                                      

اًمًٌٛمٚم٦م, وهل ُمّمدر سمًٛمؾ, أي ىم٤مل: سمًؿ اهلل, ٟمحق:  :ي٘م٤مل هل٤مىمقًمف: )سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(  (5)

احلٛمدد هلل, , أي ىم٤مل: )ٓ طمقل وٓ ىمدقة إٓ سمد٤مهلل, وٓ إًمدف إٓ اهلل, وطمٞمٚمؾطمقىمؾ وهٞمٚمٞمؾ ومحدل و

وطملَّ قمغم اًمّمالة( وُمثٚمف احلًٌٚم٦م وهل ىمقًمف: )طمًٌٜم٤م اهلل(, واًمًٌحٚم٦م وهل ىمقل: )ؾمٌح٤من اهلل(, و 

ىمقل: )ضمٕمٚم٧م ومداك(, و)اًمٓمٚمٌ٘م٦م, واًمدُمٕمزة( طمٙم٤مي٦م ىمقًمؽ: )أـم٤مل اهلل شمٕم٤ممم سم٘مد٤مءك, وهل اْلٕمٗمٚم٦م 

 (.555/ص5ٓسمـ قم٤مدل )جش اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب»وأدام قمزك(. اهد ُمـ  

سمًػمة اًمٜمٌل صغم  اهب٤م وأظمذً  ف اهللتدأ اعمّمٜمػ رمحف اهلل هب٤م يمت٤مسمف اىمتداء سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمزيز طمٞم٨م اومتتحواسم

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهديف ذم يمت٤مسم٦م اًمٙمت٥م واعمراؾمالت.

ُمـ طمدي٨م أيب ؾمدٗمٞم٤من ش صحٞمحٞمٝمام»( ذم 5114(, وُمًٚمؿ )1يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ِؿ », وومٞمف:  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم هرىمؾذم ذيمر يمت٤مب اًمٜمٌل صغم ريض اهلل قمٜمف ًْ طِمٞمِؿ,  اهللسمِ ـِ اًمدرَّ مْحَ اًمدرَّ

ٍد َرؾُمقِل  ـْ حُمَٛمَّ ٤م سَمْٕمُد: وَم٢ميِنر َأْدقُمقَك سمِِدقَم٤مَيد٦ِم  اهللُِم ٌََع اهْلَُدى, َأُمَّ ـْ اشمَّ وِم: ؾَماَلٌم قَمغَم َُم إمَِم ِهَرىْمَؾ قَمٔمِٞمِؿ اًمرُّ

َٚمْؿ َوَأؾْمٚمِؿْ  ًْ ؾْماَلِم َأؾْمٚمِْؿ شَم دٞمرلَم َو﴿َيد٤م  اهللُي١ْمشمَِؽ  اْْلِ
ًِ َِري ْٕ ْٞم٧َم: وَم٢مِنَّ قَمَٚمْٞمَؽ إصِْمَؿ ا , َوإِْن شَمَقًمَّ شَملْمِ َأضْمَرَك َُمرَّ

 َّٓ ٌَُد إِ َٓ َٟمْٕم  سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َأْن 
ٍ
َٓ َيتَِّخَذ سمَ  اهللَأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب شَمَٕم٤مًَمْقا إمَِم يَمٚمَِٛم٦ٍم ؾَمَقاء َك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م َو َٓ ُٟمنْمِ ْٕمُْمٜم٤َم َو

ـْ ُدوِن  ٚمُِٛمقَن﴾ ]آل قمٛمران:  اهللسَمْٕمًْم٤م َأْرسَم٤مسًم٤م ُِم ًْ ٤م ُُم ْقا وَمُ٘مقًُمقا اؿْمَٝمُدوا سم٠َِمٟمَّ  [ش.53وَم٢مِْن شَمَقًمَّ

َط »( أيْم٤م ذم صٚمح احلديٌٞم٦م وومٞمف: 5184وطمدي٨م اًمؼماء ريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) ْ ايْمُت٥ْم اًمنمَّ
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ِؿ  ًْ طِمٞم اهللسَمْٞمٜمَٜم٤َم: سمِ ـِ اًمرَّ مْحَ ٌد َرؾُمقُل اًمرَّ  احلدي٨م......ش  اهللِؿ, َهَذا َُم٤م ىَم٤مَى قَمَٚمْٞمِف حُمَٛمَّ

 ضم٤مر وجمرور.ش: سمًؿ اهلل»ىمقًمف: 

(: اًم٤ٌمء ُمتٕمٚمؼ سمٛمْمٛمر, ومٜم٘مقل: هذا اعمْمٛمر حيتٛمدؾ أن يٙمدقن 5/558ش )اًمٚم٤ٌمب»ىم٤مل اسمـ قم٤مدل ذم 

وأهيام , أىم٤ًمم أرسمٕم٦م ٘مدُم٤م وُمت٠مظمًرا, ومٝمذهاؾماًم, وأن يٙمقن ومٕمال, وقمغم اًمت٘مديريـ: ومٞمجقز أن يٙمقن ُمت

 أومم اًمت٘مديؿ أم اًمت٠مظمػم؟

ِؿ اهلل جَمِْراَه٤م َوُُمْرؾَم٤َمَه٤م﴾  ًْ ىم٤مل اسمـ اخلٓمٞم٥م : يمالمه٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ, أُم٤م اًمت٘مديؿ: ومٙم٘مقًمف ﴿سمِ

[, وأىمدقل: 5﴾ ]اًمٕمٚمدؼ: اًمدِذْي ظَمَٚمدَؼ  [ وأُم٤م اًمت٠مظمػم: ومٙم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ﴿اىِْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمرَؽ  35] هقد: 

 ىمديؿ واضم٥م اًمقضمقد ًمذاشمف. اهد -شمٕم٤ممم-ديؿ أومم: ٕٟمف اًمت٘م

ر ُمٜمٝمد٤م: أن اعم٘مد٤مم قوىمد ذه٥م مجع ُمـ اعمح٘م٘ملم ُمٜمٝمؿ: اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل, إمم أن اًمتد٠مظمػم أومم ُٕمد

 ُم٘م٤مم اؾمتٕم٤مٟم٦م: وم٤مىمتْم٤مء اعم٘م٤مم ُمزيد اهتامم سمت٘مديؿ اؾمٛمف شمٕم٤ممم.

ضمدقد, واظمتد٤مره أيًْمد٤م مجدع ُمدـ ويمذًمؽ أدظمؾ ذم آظمتّم٤مص وأدظمؾ ذم اًمتٕمٔمدٞمؿ وأوومدؼ ذم اًمق

اعمت٠مظمريـ أن يٙمقن هذا اعمحذوف ومٕماًل: ٕن إصؾ ذم اًمٕمٛمؾ ًمألومٕم٤مل: وٕن أهؿ ُم٤م يٌدأ سمدف ذيمدر 

 اهلل شمٕم٤ممم. اهد

 (.559-5/558ش )اًمٚم٤ٌمب(, »5/49ش )ومتح احلٛمٞمد»( ط/اًمّمٛمٞمٕمل, 5/11ش )ومتح اعمجٞمد»

 وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء أؾم٤ٌمب إوامر اًمٕم٤مُمؾ:

 ومقائد قمديدة: ش سمًؿ اهلل»( ط/قم٤ممل اًمٗمقائد: حلذف اًمٕم٤مُمؾ ذم 5/34ش )اًمٌدائع»ذم ٘م٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ وم

 ُمٜمٝم٤م: أٟمف ُمقـمـ ٓ يٜمٌٖمل أن يت٘مدم ومٞمف ؾمقى ذيمر اهلل.

 وُمٜمٝم٤م: أن اًمٗمٕمؾ إذا طمذف صح اْلسمتداء سم٤مًمًٌٛمٚم٦م ذم يمؾ قمٛمؾ وىمقل وطمريم٦م: ومٙم٤من احلذف أقمؿ.

 وُمٜمٝم٤م: أن احلذف أسمٚمغ.

(, 5/18ش )ومدتح احلٛمٞمدد»(, و1/58ٓسمـ شمٞمٛمٞمد٦م )ش اعمجٛمقع»ٕم٤مٟم٦م, يمام ذم واًم٤ٌمء ذم سمًؿ اهلل ًمالؾمت

 (.5/15ش )ومتح اعمجٞمد»و
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, ًمٚمٛمّمد٤مطم٦ٌمإن اًمٌد٤مء ه, وىمٞمدؾ: ذيمر٤مهلل ُمتؼميًمد٤م سمدسمدواًمت٘مدير: سمًؿ اهلل أؤًمػ طم٤مل يمدقين ُمًدتٕمٞمٜم٤ًم 

 واًمّمحٞمح إول.

 ل اًمٕمالُم٦م.وآؾمؿ ُمِمتؼ ُمـ اًمًٛمق وهق اًمٕمٚمق, وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًمًٛم٦م وه

(: واظمتٚمدػ اًمٜمحقيدقن ذم اؿمدت٘م٤مىمف: ومدذه٥م أهدؾ  511-5/515ش )اًمٚمٌد٤مب»ىم٤مل اسمدـ قمد٤مدل ذم 

إمم أٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًمًٛمق, وهق  اًمٕمٚمق و آرشمٗم٤مع: ٕٟمف يدل قمغم ُمًامه, ومػمومٕمف وئمٝمدره, ش: اًمٌٍمة»

وإن يمد٤من  وذه٥م اًمٙمقومٞمقن: إمم أٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًمقؾمؿ, وهق: اًمٕمالُم٦م: ٕٟمف قمالُم٦م قمغم ُمًامه, وهذا

 صحٞمح٤م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك: ًمٙمٜمف وم٤مؾمد ُمـ طمٞم٨م اًمتٍميػ.

, ٕن شؾمدٛمل», وشمّمدٖمػمهؿ ًمدف قمدغم شأؾمدامء»واؾمتدل اًمٌٍميقن قمغم ُمذهٌٝمؿ سمتٙمًػمهؿ ًمف قمدغم 

 اًمتٙمًػم واًمتّمٖمػم يردان إؿمٞم٤مء إمم أصقهل٤م.

٤مىمف ُمدـ: , ومٝمذا يدل قمغم أن اؿمت٘مشومالن ؾمٛمّٞمؽ, وؾمٛمٞم٧م ومالٟم٤م سمٙمذا وأؾمٛمٞمتف سمٙمذا»وشم٘مقل اًمٕمرب: 

: وًم٘مد٤مًمقا: شوؾمدٞمؿ», وذم اًمتّمدٖمػم شأوؾمد٤مم»ًم٘مٞمؾ ذم اًمتٙمًدػم: ش اًمقؾمؿ», وًمق يم٤من ُمـ: شاًمًٛمق»

 ش.ؾمٞمٛمؽ ومالن»و

وأيًْم٤م ومجٕمٚمف ُمـ اًمًٛمق ُمدظمؾ ذم اًم٤ٌمب إيمثر, وضمٕمٚمف ُمـ اًمقؾمؿ ُمدظمؾ ذم اًم٤ٌمب إىمؾ, وذًمؽ 

 م يمثػم, وطمذف اًمٗم٤مء ىمٚمٞمؾ.ٕن طمذف اًمال

: أن ًمف وم٤مئدة, وهل أن ُمـ ىمد٤مل سم٤مؿمدت٘م٤مىمف واجلقابخلالف وم٤مئدة أم ٓ؟ صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل: وهؾ هلذا ا

ُمـ اًمٕمٚمّق ي٘مقل: إٟمف مل يزل ُمقصقوًم٤م ىمٌؾ وضمقد اخلٚمؼ, وسمٕمددهؿ, وقمٜمدد ومٜمد٤مئٝمؿ, وٓ شمد٠مصمػم هلدؿ ذم 

 .-رمحٝمؿ اهلل-أؾمامئف, وٓ صٗم٤مشمف, وهق ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م 

إزل سمال اؾمؿ, وٓ صٗم٦م, ومٚمام ظمٚمؼ اخلٚمدؼ وُمـ ىم٤مل: إٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًمقؾمؿ: ي٘مقل: يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ذم 

, وقمغم هدذا شسمخٚمؼ اًم٘مرآن»ضمٕمٚمقا ًمف أؾمامء وصٗم٤مت, وهق ىمقل اعمٕمتزًم٦م, وهذا أؿمد ظمٓم٠م ُمـ ىمقهلؿ 

 اخلالف وىمع اخلالف أيْم٤م ذم آؾمؿ واعمًٛمك. اهد

 أُم٤م ُم٠ًمًم٦م آؾمؿ واعمًٛمك: وم٘مٌؾ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م أقمٚمؿ أن ذم هذا اًم٤ٌمب صمالث طم٘م٤مئؼ: اؾمؿ, وُمًدٛمك,
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وشمًٛمٞم٦م, يمحٚمٞم٦م وحمغمَّ وحتٚمٞم٦م, وقمالُم٦م وُمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمؿ, وٓ ؾمٌٞمؾ إمم ضمٕمؾ ًمٗمٔمدلم ُمٜمٝمد٤م ُمؽمادومدلم 

 (.5/41ش )اًمٌدائع»قمغم ُمٕمٜمك واطمد ًمت٤ٌميـ طم٘م٤مئ٘مٝمام. اهد ُمـ 

 واقمٚمؿ أن هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ قمٚمؿ اًمٙمالم.

أهدق اعمًدٛمك أم همدػم (: وأُم٤م اًم٘مقل ذم آؾمؿ: 11-15ش )سيح اًمًٜم٦م»ىم٤مل اسمـ ضمرير رمحف اهلل ذم 

اعمًٛمك؟ وم٢مٟمف ُمـ احلامىم٤مت احل٤مدصم٦م اًمتل ٓ أصمر ومٞمٝم٤م ومٞمتٌع, وٓ ىمقل ُمـ إُم٤مم ومٞمًتٛمع, ومد٤مخلقض ومٞمدف 

ؿملم, واًمّمٛم٧م قمٜمف زيـ, وطم٥ًم اُمرئ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمف, واًم٘مقل ومٞمف أن يٜمتٝمل إمم ىمقل اهلل, قمز وضمؾ 

َٓ َأِو اْدقُمقا اًمرَّ  اهللصمٜم٤مؤه, اًمّم٤مدق, وهق ىمقًمف: ﴿ ىُمِؾ اْدقُمقا  دٜمَك َو ًْ ؾَْمداَمُء احْلُ ْٕ ٤م َُم٤م شَمْدقُمقا وَمَٚمُف ا ـَ َأيًّ مْحَ

د٤م َواسْمَتدِغ سَمدلْمَ َذًمِدَؽ ؾَمدٌِٞماًل﴾ ]اْلهاء:  َٓ ُُت٤َموم٧ِْم هِبَ َٝمْر سمَِّماَلشمَِؽ َو [, وىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  ﴿َوهللَِِّ 551دَمْ

ـَ ُيْٚمِحددُدوَن  ددِذي ددٜمَك وَمدد٤مْدقُمقُه هِبَدد٤م َوَذُروا اًمَّ ًْ ؾَْمدداَمُء احْلُ ْٕ ذِم َأؾْمدداَمِئِف ؾَمددُٞمْجَزْوَن َُمدد٤م يَمدد٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمددقَن﴾ ا

 [. اهد581]إقمراف: 

هؾ هق هق أو همػمه؟ ش آؾمؿ واعمًٛمك»(: ومّمؾ : ذم 5/586ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 أو ٓ ي٘م٤مل هق هق وٓ ي٘م٤مل هق همػمه؟ أو هق ًمف؟ أو يٗمّمؾ ذم ذًمؽ؟.

ًمٜمزاع اؿمتٝمر ذم ذًمؽ سمٕمد إئٛم٦م سمٕمد أمحد وهمػمه واًمذي يمد٤من ىم٤مل: وم٢من اًمٜم٤مس ىمد شمٜم٤مزقمقا ذم ذًمؽ وا

اًمدذيـ ي٘مقًمدقن: أؾمدامء اهلل خمٚمقىمد٦م ش اْلٝمٛمٞمد٦م»أمحد وهمػمه, اْلٟمٙم٤مر قمغم ش أئٛم٦م اًمًٜم٦م»ُمٕمرووم٤م قمٜمد 

ومٞم٘مقًمقن: آؾمؿ همػم اعمًٛمك وأؾمامء اهلل همػمه وُم٤م يم٤من همػمه ومٝمق خمٚمقق: وه١مٓء هؿ اًمدذيـ ذُمٝمدؿ 

: ٕن أؾمامء اهلل ُمـ يمالُمف ويمالم اهلل همػم خمٚمقق: سمؾ هق اعمتٙمٚمؿ سمف وهق اًمًٚمػ وهمٚمٔمقا ومٞمٝمؿ اًم٘مقل

اعمًٛمل ًمٜمٗمًف سمام ومٞمف ُمـ إؾمامء. اهد  ذم يمالم يمثػم ُمٚمخّمف ُم٤م ىم٤مًمدف ؿمدٞمخ اْلؾمدالم اسمدـ اًم٘مدٞمؿ ذم 

(: ومٛمٜمٝم٤م أن اهلل وطمده هق اخل٤مًمؼ وُم٤م ؾمقاه خمٚمقق ومٚمق يم٤مٟمد٧م أؾمدامؤه همدػمه 41-5/41ش )اًمٌدائع»

٦م وًمٚمزم أن ٓ يٙمقن ًمف اؾمؿ ذم إزل وٓ صٗم٦م ٕن أؾمامءه صٗم٤مت وهذا هدق اًمًد١مال ًمٙم٤مٟم٧م خمٚمقىم

 إقمٔمؿ اًمذي ىم٤مد ُمتٙمٚمٛمل اْلصم٤ٌمت إمم أن ي٘مقًمقا آؾمؿ هق اعمًٛمك ومام قمٜمديمؿ ذم دومٕمف. 

اْلقاب: أن ُمٜمِم٠م اًمٖمٚمط ذم هذا اًم٤ٌمب ُمـ إـمالق أًمٗم٤مظ جمٛمٚم٦م حمتٛمٚم٦م عمٕمٜمٞملم صحٞمح وسم٤مـمدؾ ومدال  
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ٓ سمتٗمّمٞمؾ شمٚمؽ اعمٕم٤مين وشمٜمزيؾ أًمٗم٤مفمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م وٓ ري٥م أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕمد٤ممم مل يدزل يٜمٗمّمؾ اًمٜمزاع إ

وٓ يزال ُمقصقوًم٤م سمّمٗم٤مت اًمٙمامل اعمِمت٘م٦م أؾمامؤه ُمٜمٝم٤م: ومٚمؿ يزل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وهق إًمف واطمدد ًمدف 

إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم وأؾمامؤه وصٗم٤مشمف داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك اؾمٛمف, وإن يمد٤من ٓ يٓمٚمدؼ قمدغم 

ٗم٦م أهن٤م إًمف خيٚمؼ ويرزق ومٚمٞم٧ًم صٗم٤مشمف وأؾمامؤه همػمه وًمٞم٧ًم هل ٟمٗمس اْلًمف  وسمالء اًم٘مدقم ُمدـ اًمّم

ًمٗمٔم٦م اًمٖمػم وم٢مٟمف يراد هبام ُمٕمٜمٞملم أطمدمه٤م اعمٖم٤مير ًمتٚمؽ اًمذات اعمًامة سمد٤مهلل ويمدؾ ُمد٤م همد٤مير اهلل ُمٖمد٤ميرة 

قمٜمٝم٤م: ومد٢مذا ىمٞمدؾ  حمْم٦م هبذا آقمت٤ٌمر ومال يٙمقن إٓ خمٚمقىًم٤م ويراد سمف ُمٖم٤ميرة اًمّمٗم٦م ًمٚمذات إذا ظمرضم٧م

قمٚمؿ اهلل ويمالم اهلل همػمه سمٛمٕمٜمك أٟمف همػم اًمذات اعمجردة قمـ اًمٕمٚمؿ واًمٙمالم يم٤من اعمٕمٜمك صحٞمًح٤م وًمٙمـ 

اْلـمالق سم٤مـمؾ, وإذا أريد أن اًمٕمٚمؿ واًمٙمالم ُمٖم٤مير حل٘مٞم٘متف اعمختّم٦م اًمتل اُمت٤مز هبد٤م قمدـ همدػمه يمد٤من 

سمخٚمؼ اًم٘مرآن وىم٤مًمقا يمالُمف شمٕم٤ممم داظمؾ  سم٤مـماًل ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك, وهبذا أضم٤مب أهؾ اًمًٜم٦م اعمٕمتزًم٦م اًم٘م٤مئٚملم

ذم ُمًٛمك اؾمٛمف: وم٤مهلل شمٕم٤ممم اؾمؿ اًمذات اعمقصقوم٦م سمّمٗم٤مت اًمٙمامل, وُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت صٗم٦م اًمٙمالم 

يمام أن قمٚمٛمف وىمدرشمف وطمٞم٤مشمف وؾمٛمٕمف وسمٍمه همػم خمٚمقىم٦م, وإذا يم٤من اًم٘مدرآن يمالُمدف وهدق صدٗم٦م ُمدـ 

خمٚمقق وٓ ي٘م٤مل إٟمف همػم اهلل ومٙمٞمػ ي٘م٤مل:  صٗم٤مشمف ومٝمق ُمتْمٛمـ ٕؾمامئف احلًٜمك: وم٢مذا يم٤من اًم٘مرآن همػم

إن سمٕمض ُم٤م شمْمٛمٜمف وهق أؾمامؤه خمٚمقىم٦م وهدل همدػمه: وم٘مدد طمّمدحص احلدؼ سمحٛمدد اهلل, واٟمحًدؿ 

اْلؿمٙم٤مل وأن أؾمامءه احلًٜمك اًمتل ذم اًم٘مرآن ُمـ يمالُمف ويمالُمف همػم خمٚمقق وٓ ي٘م٤مل هدق همدػمه وٓ 

أؾمامؤه شمٕم٤ممم همػمه وهل خمٚمقىم٦م وعمذه٥م  هق, هق وهذا اعمذه٥م خم٤مًمػ عمذه٥م اعمٕمتزًم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن

ٌف ويتٌلم اًمّمدقاب واحلٛمدد ُمـ رد قمٚمٞمٝمؿ ممـ ي٘مقل اؾمٛمف ٟمٗمس ذاشمف ٓ همػمه وسم٤مًمتٗمّمٞمؾ شمزول اًمِم

 ههلل. ا

( ُمٌٞمٜم٤ًم اًم٘مقل احلؼ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م: وم٘مد سم٤من ًمؽ أن آؾمدؿ 19-5/18ش )اًمٌدائع»وىم٤مل رمحف اهلل ذم 

٘مقل ؾمٛمٞم٧م هذا اًمِمخص هبذا آؾمؿ يمام شم٘مقل طمٚمٞمتف هبذه ذم أصؾ اًمقوع ًمٞمس هق اعمًٛمك وهلذا شم

احلٚمٞم٦م واحلٚمٞم٦م همػم اعمحغم: ومٙمذًمؽ آؾمؿ همػم اعمًٛمك,  سح سمذًمؽ ؾمٞمٌقيف وأظمٓم٠م ُمـ ٟم٥ًم إًمٞمدف 

همػم هذا وادقمك أن ُمذهٌف احت٤مدمه٤م واًمذي همر ُمـ ادقمك ذًمؽ, ىمقًمف: إومٕم٤مل أُمثٚم٦م أظمذت ُمـ ًمٗمدظ 
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ؾ هذا وم٢مٟمف ٟمص قمغم أن آؾمؿ همدػم اعمًدٛمك وم٘مد٤مل: اؾمدؿ أطمداث إؾمامء وهذا ٓ يٕم٤مرض ٟمّمف ىمٌ

وومٕمؾ وطمرف: وم٘مد سح سم٠من آؾمؿ يمٚمٛم٦م ومٙمٞمػ شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م هل اعمًٛمك واعمًٛمك ؿمخص, صمدؿ 

ىم٤مل سمٕمد هذا: شم٘مقل: ؾمٛمٞم٧م زيًدا هبذا آؾمؿ يمام شم٘مقل قمٚمٛمتف هبذه اًمٕمالُمد٦م, وذم يمت٤مسمدف ىمريد٥م ُمدـ 

ك وُمتك ذيمر اخلٗمدض أو اًمٜمّمد٥م أو اًمتٜمدقيـ أو أًمػ ُمقوع: أن آؾمؿ هق اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم اعمًٛم

اًمالم أو مجٞمع ُم٤م يٚمحؼ آؾمؿ ُمـ زي٤مدة وٟم٘مّم٤من وشمّمٖمػم وشمٙمًػم وإقمراب وسمٜم٤مء: ومذًمؽ يمٚمدف ُمدـ 

 قمقارض آؾمؿ ٓ شمٕمٚمؼ ًمٌمء ُمـ ذًمؽ سم٤معمًٛمك أصاًل. 

 هؾ آؾمؿ قملم اعمًٛمك؟  

, وٓ ي٘مقًمقن: أضمؾ اؾمؿ, مل ي٘مؾ ٟمحقي ىمط وٓ قمريب أن آؾمؿ هق اعمًٛمك وي٘مقًمقن: أضمؾ ُمًٛمك 

وي٘مقًمقن: ُمًٛمك هذا آؾمؿ يمذا, وٓ ي٘مقل أطمد اؾمؿ هذا آؾمدؿ يمدذا, وي٘مقًمدقن: هدذا اًمرضمدؾ 

ُمًٛمك سمزيد, وٓ ي٘مقًمقن هذا اًمرضمؾ اؾمؿ زيد, وي٘مقًمقن: سمًؿ اهلل وٓ ي٘مقًمقن سمٛمًٛمك اهلل, وىمد٤مل 

مخس ُمًٛمٞم٤مت وشمًٛمقا  رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, وٓ يّمح أن ي٘م٤مل: زمش رم مخس٥م أؽمامء»رؾمقل اهلل: 

رواه اًمٌخد٤مري وُمًدٚمؿ ش هلل سمسٔم٥م وسمسدٔمقن اؽمداًم »سم٤مؾمٛمل, وٓ يّمح أن ي٘م٤مل: شمًٛمقا سمٛمًٛمٞم٤ميت و

 هوأمحد, وٓ يّمح أن ي٘م٤مل شمًٕم٦م وشمًٕمقن ُمًٛمك. ا

 .( وُم٤م سمٕمده٤م5/514ٓسمـ قم٤مدل )ش ٤مباًمٚمٌ»راضمع: 

 ٕم٤مين إؾمامء يمٚمٝم٤م.ًمٗمظ اْلالًم٦م ُمِمتؼ, وهق قمٚمؿ دال قمغم اْلًمف احلؼ دًٓم٦م ضم٤مُمٕم٦م عمش اهلل»

واًم٘مقل سم٤مٓؿمت٘م٤مق هق ىمقل ؾمٞمٌقيف وهمػمه, وىمد اؾمتدل قمغم اؿمت٘م٤مىمف ش: اًمتٕمريٗم٤مت»ىم٤مل اْلرضم٤مين ذم 

 سم٘مقل رؤسم٦م سمـ احلج٤مج:

 شم٠مهلكُمـ ؾمددددددددٌحـ واؾمؽمضمٕمـ   ٤مٟمٞم٤مت اًمدٛمدددددهٖمهلل در اًمدددددد

 ومٍمح ذم هذا سمٚمٗمظ اعمّمدر وهق اًمت٠مًمف ُمـ أًمف ي٠مًمف شم٠مهل٤ًم.

(: زقمؿ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٝمٞمكم وؿمٞمخف اسمـ اًمٕمريب أن اؾمؿ اهلل همدػم 5/19ش )اًمٌدائع»اًم٘مٞمؿ ذم  ىم٤مل اسمـ

ُمِمتؼ: ٕن آؿمت٘م٤مق يًتٚمزم ُم٤مدة يِمتؼ ُمٜمٝم٤م واؾمٛمف شمٕم٤ممم ىمدديؿ واًم٘مدديؿ ٓ ُمد٤مدة ًمدف ومٞمًدتحٞمؾ 
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 آؿمت٘م٤مق وٓ ري٥م أٟمف إن أريد سم٤مٓؿمت٘م٤مق هذا اعمٕمٜمك وأٟمف ُمًتٛمد ُمـ أصؾ آظمر ومٝمق سم٤مـمؾ,  وًمٙمـ

اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٤مٓؿمت٘م٤مق مل يريدوا هذا اعمٕمٜمك وٓ أمل سم٘مٚمقهبؿ, وإٟمام أرادوا أٟمف دال قمغم صٗم٦م ًمدف شمٕمد٤ممم 

وهل اْلهلٞم٦م يم٤ًمئر أؾمامئف احلًٜمك, يم٤مًمٕمٚمٞمؿ, واًم٘مدير, واًمٖمٗمقر, واًمرطمٞمؿ, واًمًٛمٞمع, واًمٌّمػم: وم٢من 

ومام يم٤من ضمقاسمٙمؿ قمـ هذه هذه إؾمامء ُمِمت٘م٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م سمال ري٥م وهل ىمديٛم٦م واًم٘مديؿ ٓ ُم٤مدة ًمف 

إؾمامء ومٝمق ضمقاب اًم٘م٤مئٚملم سم٤مؿمت٘م٤مق اؾمؿ اهلل, صمؿ اْلقاب قمـ اْلٛمٞمع أٟمٜمد٤م ٓ ٟمٕمٜمدل سم٤مٓؿمدت٘م٤مق إٓ 

أهن٤م ُمالىمٞم٦م عمّم٤مدره٤م ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ٓ أهن٤م ُمتقًمدة ُمٜمٝم٤م شمقًمد اًمٗمرع ُمدـ أصدٚمف,  وشمًدٛمٞم٦م اًمٜمحد٤مة 

شمقًمد ُمـ أظمر وإٟمام هق سم٤مقمت٤ٌمر أن أطمدمه٤م  ًمٚمٛمّمدر واعمِمتؼ ُمٜمف أصاًل وومرقم٤م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن أطمدمه٤م

 يتْمٛمـ أظمر وزي٤مدة.  اهد

(: واؾمؿ اهلل دال قمغم يمقٟمف ُم٠مًمقه٤م ُمٕمٌقًدا شم٠مهلدف اخلالئدؼ حمٌد٦م وشمٕمٔمدٞمام 5/41ش )اعمدارج»وىم٤مل ذم 

وظمْمققم٤م وومزقًم٤م إًمٞمف ذم احلقائ٩م واًمٜمقائ٥م وذًمؽ ُمًتٚمزم ًمٙمامل رسمقسمٞمتف ورمحتف اعمتْمدٛمٜملم ًمٙمدامل 

ٛمد وإهلٞمتف ورسمقسمٞمتف ورمح٤مٟمٞمتف وُمٚمٙمف ُمًتٚمزم ْلٛمٞمع صٗم٤مت يمامًمف إذ يًتحٞمؾ صمٌقت ذًمؽ اعمٚمؽ واحل

عمـ ًمٞمس سمحل وٓ ؾمٛمٞمع وٓ سمّمػم وٓ ىم٤مدر وٓ ُمتٙمٚمؿ وٓ ومٕمد٤مل عمد٤م يريدد وٓ طمٙمدٞمؿ ذم أومٕم٤مًمدف, 

وصٗم٤مت اْلالل واْلامل أظمص سم٤مؾمؿ اهلل,  وصٗم٤مت اًمٗمٕمؾ واًم٘مدرة واًمتٗمرد سم٤مًمي واًمٜمٗمع واًمٕمٓم٤مء 

ٜمع وٟمٗمقذ اعمِمٞمئ٦م ويمامل اًم٘مقة وشمدسمػم أُمر اخلٚمٞم٘م٦م أظمص سم٤مؾمؿ اًمرب,  وصٗم٤مت اْلطم٤ًمن واْلقد واعم

 واًمؼم واحلٜم٤من واعمٜم٦م واًمرأوم٦م واًمٚمٓمػ أظمص سم٤مؾمؿ اًمرمحـ. اهد

(: صٗمت٤من ُمِمت٘مت٤من ُمـ اًمرمح٦م, وىمٞمؾ: 5/536ش )اًمٚم٤ٌمب»ىم٤مل اسمـ قم٤مدل ذم ش اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ»ىمقًمف: 

مْحَـ﴾ ]اًمٗمرىمد٤من: اًمرمحـ ًمٞمس ُمِمتً٘م٤م, ٕن اًمٕمر [, وأضمد٤مب اسمدـ 51ب مل شمٕمرومف ذم ىمقهلؿ ﴿َوَُم٤م اًمدرَّ

 اًمٕمريب قمٜمف سم٠مهنؿ إٟمام ضمٝمٚمقا اًمّمٗم٦م دون اعمقصقف, وًمذًمؽ مل ي٘مقًمقا: وُمـ اًمرمحـ؟

(: اؾمتٌٕمد ىمقم أن يٙمقن اًمدرمحـ ٟمٕمًتد٤م هلل شمٕمد٤ممم ُمدـ ىمقًمٜمد٤م 31-5/31ش )اًمٌدائع»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

٤مًمقا: اًمرمحـ قمٚمؿ وإقمالم ٓ يٜمٕم٧م هب٤م, صمؿ ىم٤مًمقا هق سمدل ُمـ اؾمؿ اهلل, وىمش سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ»

ىم٤مًمقا: ويدل قمغم هذا أن اًمرمحـ قمٚمؿ خمتص سم٤مهلل شمٕم٤ممم ٓ يِم٤مريمف ومٞمف همػمه ومٚمٞمس هق يم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل 
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 هل اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير واًمًٛمٞمع واًمٌّمػم, وهلذا دمري قمغم همػمه شمٕم٤ممم.

ـُ قمغم اًمَٕمْرِش اؾْمدَتَقَى﴾ ىم٤مًمقا: ويدل قمٚمٞمف أيْم٤م وروده ذم اًم٘مر  مْحَ آن همػم شم٤مسمع عم٤م ىمٌٚمف, يم٘مقًمف: ﴿اًمرَّ

َؿ اًمُ٘مْرآْن﴾ ]اًمرمحـ: 6]ـمف:  ـَ * قَمٚمَّ مْح ـْ 1[, و ﴿اًمرَّ يُمْؿ ُِم ِذي ُهق ضُمٜمٌْد ًَمُٙمْؿ َيٜمٍُْمُ ـْ َهَذا اًمَّ [ و ﴿َأمَّ َُم

﴾ ]اعمٚمؽ:  ـَ مْحَ ٘متٍمد قمدغم ذيمرهد٤م دون [ وهذا ؿم٠من إؾمامء اعمحْم٦م ٕن اًمّمٗم٤مت ٓ ي11ُدوِن اًمرَّ

 اعمقصقف.

ىم٤مل اًمًٝمٞمكم: واًمٌدل قمٜمدي ومٞمف ممتٜمع ويمذًمؽ قمٓمػ اًمٌٞم٤من ٕن آؾمدؿ إول ٓ يٗمت٘مدر إمم شمٌٞمدلم:  

مْحَـ﴾ ]اًمٗمرىم٤من:  [, ومل ي٘مقًمقا: وُم٤م اهلل, 51وم٢مٟمف أقمرف اعمٕم٤مرف يمٚمٝم٤م وأسمٞمٜمٝم٤م, وهلذا ىم٤مًمقا: ﴿َوَُم٤م اًمرَّ

د سمف اًمثٜم٤مء ويمذًمؽ اًمرطمٞمؿ:  إٓ أن اًمرمحـ ُمـ أسمٜمٞمد٦م وًمٙمٜمف وإن ضمرى جمرى إقمالم ومٝمق وصػ يرا

اعم٤ٌمًمٖم٦م يمٖمْم٤ٌمن وٟمحقه, وإٟمام دظمٚمف ُمٕمٜمك اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ طمٞم٨م يم٤من ذم آظمره أًمػ وٟمقن يم٤مًمتثٜمٞمد٦م: ومد٢من 

اًمتثٜمٞم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م شمْمٕمٞمػ, ويمذًمؽ هذه اًمّمٗم٦م: ومٙم٠من همْم٤ٌمن وؾمٙمران يم٤مُمؾ ًمْمٕمٗملم ُمـ اًمٖمْم٥م 

تثٜمٞم٦م: ٕن اًمتثٜمٞم٦م وٕمٗم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م أٓ شمرى أهندؿ أيْمد٤ًم ىمدد واًمًٙمر, ومٙم٤من اًمٚمٗمظ ُمْم٤مرقًم٤م ًمٚمٗمظ اًم

ؿمٌٝمقا اًمتثٜمٞم٦م هبذا اًمٌٜم٤مء إذا يم٤مٟم٧م ًمِمٞمئلم ُمتالزُملم وم٘م٤مًمقا احلٙمامن واًمٕمٚمامن وأقمرسمقا اًمٜمقن يم٠مٟمف اؾمؿ 

ًمٌمء واطمد, وم٘م٤مًمقا: اؿمؽمك سم٤مب ومٕمالن, وسم٤مب اًمتثٜمٞم٦م وُمٜمف ىمقل: وم٤مـمٛم٦م ي٤م طمًٜم٤من ي٤م طمًٞمٜم٤من سمرومع 

 ٝم٤م وعمْم٤مرقم٦م اًمتثٜمٞم٦م اُمتٜمع مجٕمف, ومال ي٘م٤مل: همْم٤مسملم.اًمٜمقن ٓسمٜمٞم

واُمتٜمع شم٠مٟمٞمثف ومال ي٘م٤مل: همْم٤ٌمٟم٦م واُمتٜمع شمٜمقيٜمف يمام ٓ شمٜمقن ٟمقن اعمثٜمك ومجرت قمٚمٞمف يمثدػم ُمدـ أطمٙمد٤مم 

اًمتثٜمٞم٦م عمْم٤مرقمتف إي٤مه٤م ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك, ووم٤مئدة اْلٛمع سملم اًمّمٗمتلم اًمرمحـ واًمرطمٞمؿ اْلٟمٌد٤مء قمدـ رمحد٦م 

 شمؿ يمالُمف. قم٤مضمٚم٦م وآضمٚم٦م وظم٤مص٦م وقم٤مُم٦م

ىمٚم٧م: أؾمامء اًمرب شمٕم٤ممم هل أؾمامء وٟمٕمقت: وم٢مهن٤م داًم٦م قمغم صٗم٤مت يمامًمف ومال شمٜم٤مذم ومٞمٝم٤م سمدلم اًمٕمٚمٛمٞمد٦م  

واًمقصٗمٞم٦م وم٤مًمرمحـ اؾمٛمف شمٕم٤ممم ووصٗمف ٓ شمٜم٤مذم اؾمٛمٞمتف وصٗمٞمتف ومٛمـ طمٞم٨م هق صٗم٦م ضمرى شم٤مسمٕم٤م قمغم 

 اؾمؿ اهلل وُمـ طمٞم٨م هق اؾمؿ ورد ذم اًم٘مرآن همػم شم٤مسمع سمؾ ورود آؾمؿ اًمٕمٚمؿ.

وعم٤م يم٤من هذا آؾمؿ خمتّم٤م سمف شمٕم٤ممم طمًـ جمٞمئف ُمٗمرًدا همػم شم٤مسمع يمٛمجدلء اؾمدؿ اهلل يمدذًمؽ وهدذا ٓ  
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يٜم٤مذم دًٓمتف قمغم صٗم٦م اًمرمحـ يم٤مؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم: وم٢مٟمف دال قمغم صٗم٦م إًمقهٞم٦م ومل جيلء ىمط شم٤مسمًٕم٤م ًمٖمدػمه 

دملء هذه ُمٗمردة سمؾ  سمؾ ُمتٌققًم٤م, وهذا سمخالف اًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مدير واًمًٛمٞمع واًمٌّمػم وٟمحقه٤م, وهلذا ٓ

شم٤مسمٕم٦م ومت٠مُمؾ هذه اًمٜمٙمت٦م اًمٌديٕم٦م ئمٝمر ًمؽ هب٤م أن اًمرمحـ اؾمؿ وصٗم٦م ٓ يٜم٤مذم أطمددمه٤م أظمدر وضمد٤مء 

اؾمتٕمامل اًم٘مرآن سم٤مُٕمريـ مجٞمًٕم٤م, وأُم٤م اْلٛمع سملم اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ومٗمٞمف ُمٕمٜمك هق أطمًدـ ُمدـ اعمٕمٜمٞمدلم 

٤مٟمف واًمدرطمٞمؿ دال قمدغم شمٕمٚم٘مٝمد٤م اًمٚمذيـ ذيمرمه٤م, وهق أن اًمرمحـ دال قمدغم اًمّمدٗم٦م اًم٘م٤مئٛمد٦م سمدف ؾمدٌح

سم٤معمرطمقم: ومٙم٤من إول ًمٚمقصػ, واًمث٤مين ًمٚمٗمٕمؾ: وم٤مٕول دال أن اًمرمح٦م صٗمتف واًمثد٤مين دال قمدغم أٟمدف 

[ 31يرطمؿ ظمٚم٘مف سمرمحتف,  وإذا أردت ومٝمؿ هذا ومت٠مُمؾ ىمقًمف: ﴿َويَم٤مَن سم٤ِمعُم١مُِمٜملِْمَ َرطِمَٞماًم﴾ ]إطمدزاب: 

ُف هِبِْؿ َرُؤوٌف َرطِمْٞمٌؿ﴾ ]اًمتقسم٦م [ ومل جيلء ىمط رمحـ هبؿ: ومٕمٚمؿ أن اًمدرمحـ هدق اعمقصدقف 551: ﴿إِٟمَّ

سم٤مًمرمح٦م ورطمٞمؿ هق اًمراطمؿ سمرمحتف وهذه ٟمٙمت٦م ٓ شمٙم٤مد دمده٤م ذم يمت٤مب وإن شمٜمٗم٧ًم قمٜمده٤م ُمرآة ىمٚمٌؽ 

 مل شمٜمجؾ ًمؽ صقرهت٤م. اهد

(: اؾمامن ُمِمت٘م٤من ُمـ اًمرمحد٦م قمدغم ـمريدؼ اعم٤ٌمًمٖمد٦م, 5/81ش )ومتح اًم٘مدير»ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ذم 

 ورمحـ أؿمد ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ رطمٞمرؿ.

وذم يمالم اسمـ ضمرير ُم٤م يٗمٝمؿ طمٙم٤مي٦م آشمٗم٤مق قمغم هذا, وًمذًمؽ ىم٤مًمقا: رمحـ اًمدٟمٞم٤م وأظمدرة ورطمدٞمؿ 

اًمدٟمٞم٤م, وىمد شم٘مرّر أن زي٤مدة اًمٌٜم٤مء شمدل قمغم زي٤مدة اعمٕمٜمك, وىمد٤مل اسمدـ إٟمٌد٤مري واًمزضّمد٤مج: إن اًمدرمحـ 

اين, واًمرطمٞمرؿ قمريب, وظم٤مًمٗمٝمام همػممه٤م, وا ًمرمحـ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٖم٤مًم٦ٌم مل يًتٕمٛمؾ ذم همدػم اهلل قمدّز قَمؼْمَ

إٟمف سم٤مب ُمدـ شمٕمٜمدتٝمؿ ذم ش: اًمٙمِم٤مف»وضمؾ, وأُم٤م ىمقل سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ذم ُمًٞمٚمٛم٦م: رمحـ اًمٞمامُم٦م, وم٘م٤مل ذم 

يمٗمرهؿ, ىم٤مل أسمق قمكّم اًمٗم٤مرّد: اًمرمحـ اؾمؿ قم٤مم ذم مجٞمع أٟمقاع اًمرمح٦م, خيتص سمف اهلل شمٕم٤ممم, واًمرطمٞمؿ 

 [. اهد 34, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َويَم٤مَن سم٤معم١مُمٜملم َرطِمٞماًم﴾ ] إطمزاب: إٟمام هق: ذم ضمٝم٦م اعم١مُمٜملم

سمْمع آي٦م ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ هؾ آي٦م ُمـ يمؾ ؾمقرة أم ٓ  ٤مسمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ أهنذم اًمًٌٛمٚم٦م وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء 

 قمغم صمالصم٦م أىمقال:

 أهن٤م ًمٞم٧ًم آي٦م ُمـ اًمٗم٤محت٦م وٓ ُمـ همػمه٤م وهق ىمقل ُم٤مًمؽ. إول:
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ٗمٞمؽ أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمدـ اًم٘مدرآن اظمدتالف اًمٜمد٤مس ومٞمٝمد٤م, واًم٘مدرآن ٓ خيتٚمدػ ومٞمدف ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: ويٙم

اًمًٌٛمٚم٦م ًمٞم٧ًم سمآي٦م ُمـ اًمٗم٤محت٦م وٓ ُمـ همػمه٤م إٓ ذم اًمٜمٛمؾ, واؾمتدل أن وإظم٤ٌمر اًمّمح٤مح داًم٦م قمغم 

اَل  اهللوَم٣مَل »( قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 496سمام رواه ُمًٚمؿ رمحف اهلل ) َة سَمَٔم٣ملَم: وَمَسْٚم٦ُم ايمِمَّ

ْٚمُد هللَِِّ َربِّ ايْمَٔم٣مظَمكَِم﴾، سَمَٔم٣ملَم:  اهللوَم٣مَل  زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ فَمْبِدي ٞمِِْمَٖمكْمِ َويمَِٔمْبِدي ََم٣م ؽَمَٟمَل؛ هَم١مَِذا وَم٣مَل ايْمَٔمْبُد: ﴿اْْلَ

ضِمٝمِؿ﴾،  وَم٣مَل  ـِ ايمرَّ مْحَ ي، َوإَِذا وَم٣مَل: ﴿ََم٣ميمِِؽ َيْقِم سَمَٔم٣ملَم: َأشْمٛمَك فَمقَمَّ فَمْبدِ  اهللمَحَِديِن فَمْبِدي، َوإَِذا وَم٣مَل: ﴿ايمرَّ

د٣مَك  ٣مَك َٞمْٔمُبدُد َوإِيَّ َض إرَِمَّ فَمْبِدي؛ هَم١مَِذا وَم٣مَل: ﴿إِيَّ ًة: هَمقَّ ﴾، وَم٣مَل: جَمََّديِن فَمْبِدي، َووَم٣مَل ََمرَّ ـِ ي َٞمْسدَتِٔمكُم﴾ ايمدِّ

ـَ وَم٣مَل: َهَذا زَمْٝمٛمِل َوزَمكْمَ فَمْبِدي َويمَِٔمْبِدي ََم٣م ؽَمَٟمَل؛ هَمد١مَِذا وَمد٣مَل: ﴿اْهدِدٞمَ  اَط ايمَّدِذي َ
َِ داَط اظْمُْسدَتِٗمٝمَؿ  َ ٣م ايمٌمِّ

٣ميمِّكَم﴾ وَم٣مَل: َهَذا يمَِٔمْبِدي َويمَِٔمْبِدي ََم٣م ؽَمَٟمَل  َٓ ايمّمَّ  ش.َأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ نَمغْمِ اظْمَْٕمُّمقِب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َو

أٟمس قمـ  (311أهن٤م آي٦م ُمـ يمؾ ؾمقرة, وهذا ىمقل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك واؾمتدل سمام رواه ُمًٚمؿ ) ايمث٣مين:

ِؿ : »ريض اهلل قمٜمف ًْ ٤م َأقْمَٓمْٞمٜم٤َمَك اًْمَٙمْقصَمَر * وَمَّمدؾر  اهللُأْٟمِزًَم٧ْم قَمكَمَّ آٟمًِٗم٤م ؾُمقَرٌة: وَمَ٘مَرَأ سمِ طِمٞمِؿ ﴿إِٟمَّ ـِ اًمرَّ مْحَ اًمرَّ

﴾ ]اًمٙمقصمر:  سَْمؽَمُ ْٕ  [ش.4-5ًمَِرسمرَؽ َواْٟمَحْر * إِنَّ ؿَم٤مٟمَِئَؽ ُهَق ا

 هل آي٦م ُمـ اًمٗم٤محت٦م. ايمث٣ميم٧م:

ه٥م إول وأهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ يمؾ ؾمقرة, وإٟمام ووٕم٧م ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمًقرة وهل ُمـ واًمراضمح هق اعمذ

 اًم٘مرآن. 

اًمِمدٝمقد واًمِمدٝم٤مدة: احلْمدقر ُمدع ش وأؿمٝمد اهلل وُمدـ طميدين ُمدـ اعمالئٙمد٦م وأؿمدٝمديمؿ»ىمقًمف:  (5)

اعمِم٤مهدة, إُم٤م سم٤مًمٌّمػمة, وإُمد٤م سم٤مًمٌٍمد, وىمدد ي٘مد٤مل ًمٚمحْمدقر ُمٗمدرًدا, ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿قَمد٤ممِلُ اًْمَٖمْٞمد٥ِم 

ٝمَ  [ ًمٙمـ اًمِمٝمقد سم٤محلْمقر اعمجرد أومم, واًمِمٝم٤مدة ُمع اعمِم٤مهدة أومم. اهد ُمـ ٤14مَدِة﴾ ]إٟمٕم٤مم: َواًمِمَّ

 (.4/461ش )سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمز»
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وىم٤مل اسمـ ؾمٞمدة: اًمِم٤مهد اًمٕم٤ممل اًمذي ُيٌلم ُم٤م قمٚمٛمف ؿمٝمد ؿمٝم٤مدة, وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ؿَمَٝم٤مَدُة سَمْٞمدٜمُِٙمْؿ﴾ 

 ش.ًم٤ًمن اًمٕمرب»[. اهد ُمـ 515]اعم٤مئدة: 

[ أي: ُمٓمٚمدع, وىمد٤مل شمٕمد٤ممم: 98ؿَمِٝمٞمٌد قَمغَم َُمد٤م شَمْٕمَٛمُٚمدقَن﴾ ]آل قمٛمدران:  اهلل٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿وَ وىمد ىم

 [.19ؿَمِٝمٞمًدا﴾ ]اًمٜم٤ًمء:  ٤مهلل﴿َويَمَٗمك سمِ 

وم٘مد دل اًمدًمٞمؾ قمغم ؿمٝم٤مدهتؿ ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم: ﴿َأْٟمَزًَمدُف سمِِٕمْٚمِٛمدِف َواعْمَاَلِئَٙمد٦ُم ش أؿمٝمد اعمالئٙم٦م»وأُم٤م يمقٟمف 

 [.555ؿَمِٝمٞمًدا﴾ ]اًمٜم٤ًمء:  ٤مهللك سمِ َيِْمَٝمُدوَن َويَمٗمَ 

ؿَْمَٝم٤مُد﴾ ]هم٤مومر: 1/113)جش ًم٤ًمن اًمٕمرب»ىم٤مل ذم  ْٕ  [ يٕمٜمل: اعمالئٙم٦م.65(: ﴿َوَيْقَم َيُ٘مقُم ا

وم٘م٤مل سمٕمد أن ذيمر أن اًمِمٝم٤مدة شمٓمٚمؼ ويراد ش ُمٗمردات اًم٘مرآن»وًمٚمِمٝم٤مدة قمدة ُمٕم٤من, ذيمره٤م اًمراهم٥م ذم 

[, وسم٘مقًمدف: ﴿َوًْمَٞمِْمدَٝمْد 39َٟم٤م َُمْٝمٚمَِؽ َأْهٚمِدِف﴾ ]اًمٜمٛمدؾ: هب٤م احلْمقر, واؾمتدل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َُم٤م ؿَمِٝمدْ 

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم﴾ ]اًمٜمقر:  اَم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم  [.1قَمَذاهَبُ

 [.59وشمٓمٚمؼ قمغم ُمِم٤مهدة اًمٌٍم, واؾمتدل سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َأؿَمِٝمُدوا ظَمْٚمَ٘مُٝمْؿ﴾ ]اًمزظمرف: 

 [.11َوَأْٟمُتْؿ شَمِْمَٝمُدوَن﴾ ]آل قمٛمران:  هللاوشمٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٚمؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿مِلَ شَمْٙمُٗمُروَن سمِآَي٤مِت 

دِٝمْؿ﴾ ]اًمٙمٝمدػ:  ًِ َٓ ظَمْٚمدَؼ َأْٟمُٗم َْرِض َو ْٕ داَمَواِت َوا ًَّ ْؿ ظَمْٚمدَؼ اًم [ أي: ُمد٤م 65وىمقًمف: ﴿َُمد٤م َأؿْمدَٝمْدهُتُ

 ضمٕمٚمتٝمؿ ممـ اـمٚمٕمقا سمٌّمػمهتؿ قمغم ظمٚم٘مٝم٤م.

 [.15ـْ َأْهٚمَِٝم٤م﴾ ]يقؾمػ: ىم٤مل: وىمد يٕمػم سم٤مًمِمٝم٤مدة قمـ احلٙمؿ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوؿَمِٝمَد ؿَم٤مِهٌد ُمِ 

ِٝمْؿ سم٤ِمًْمُٙمْٗمِر﴾ ]اًمتقسم٦م:  ًِ ـَ قَمغَم َأْٟمُٗم  [ أي: ُم٘مريـ.51وقمـ اْلىمرار, ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ؿَم٤مِهِدي

َّٓ سماَِم قَمٚمِْٛمٜم٤َم﴾ ]يقؾمدػ:  [  أي: ُمد٤م أظمؼمٟمد٤م, إمم آظمدر ُمد٤م ذيمدره رمحدف اهلل 85وىمقًمف: ﴿َوَُم٤م ؿَمِٝمْدَٟم٤م إِ

 شمٕم٤مًمدك.

ىمد ؾمٌ٘مف إًمٞمف إٟمٌٞم٤مء يمام ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ظمؼم هقد قمٚمٞمف اًمًالم ٛمد رمحف اهلل حموهذا اًمذي ذيمره اْلُم٤مم 

﴾ ]هقد: 
ٍ
قء ًُ اَك سَمْٕمُض آهِلَتِٜم٤َم سمِ َّٓ اقْمؽَمَ [, ردَّ قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمدف: ﴿إيِنر 63ُمع ىمقُمف عم٤م ىمٌؾ ًمف: ﴿إِْن َٟمُ٘مقُل إِ

ـْ  اهللُأؿْمِٝمُد  يُمقَن * ُِم َٓ شُمٜمْٔمُِروِن﴾ ]هدقد: َواؿْمَٝمُدوا َأينر سَمِريٌء مِم٤َّم شُمنْمِ -63ُدوٟمِِف وَمٙمِٞمُدويِن مَجِٞمًٕم٤م صُمؿَّ 
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 وعٍٜ االعتكاد

أقمت٘مدأين 
(1)

.  

                                                                                                    

66.] 

﴾ قمغم ٟمٗمز, ﴿ َواؿْمَٝمُدوا ﴾  اهلل( ىمقًمف: ﴿ إيِنر ُأؿْمِٝمُد 61-65/ص9)جش شمٗمًػمه»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

يُمقنَ   ﴾. اهدأي: وأؿمٝمديمؿ ٓ أهنؿ أهؾ ؿمٝم٤مدة, وًمٙمٜمف هن٤مي٦م ًمٚمت٘مرير أي: ًمتٕمرومقا ﴿ َأينر سَمِريٌء مِم٤َّم شُمنْمِ

 اهللُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ؿَمدِٝمَد  (: يم٠من هذا ُم٠مظمقذٌ 56)صدش اًمٕم٘مٞمدةذح هذه »ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٗمقزان ذم 

َّٓ ُهَق َواعْمَاَلِئَٙم٦ُم َوُأوًُمق اًْمِٕمْٚمدِؿ﴾ ]آل قمٛمدران:  َٓ إًَِمَف إِ ُف  [ ومٝمدق يِمدٝمد اهلل ضمدؾ وقمدال ويِمدٝمد 58َأٟمَّ

سمٌمء ضمديد أو سمتٖمػم ديـ اهلل يمام ي٘م٤مل قمٜمدف, وإٟمدام  اعمالئٙم٦م, ويِمٝمد اًمٕمٚمامء قمغم قم٘مٞمدشمف, وأٟمف ُم٤م ضم٤مء

 ضم٤مء سم٤محلؼ اًمٍميح. اهد

(: وآقمت٘م٤مد ُمّمدر أقمت٘مد يمذا إذا اُتذه 14ش )ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»ىم٤مل اهلراس ذم ش أين أقمت٘مد»ىمقًمف:  (5)

قم٘مٞمدة ًمف سمٛمٕمٜمك قم٘مد قمٚمٞمف اًمْمٛمػم واًم٘مٚم٥م, ودان هلل سمف وأصٚمف ُمدـ قم٘مدد احلٌدؾ, صمدؿ اؾمدتٕمٛمؾ ذم 

 آقمت٘م٤مد اْل٤مزم.اًمتّمٛمٞمؿ و

سم٤مب قم٘مد: اًمٕم٘مد اْلٛمع سملم أـمراف اًمٌمء, ويًتٕمٛمؾ ذًمدؽ ذم ش ُمٗمردات اًم٘مرآن»وىم٤مل اًمراهم٥م ذم 

إضم٤ًمم اًمّمٚم٦ٌم يمٕم٘مد احلٌؾ وقم٘مد اًمٌٜم٤مء, صمؿ يًتٕم٤مر ذًمؽ ًمٚمٛمٕم٤مين ٟمحق قم٘مد اًمٌٞمع واًمٕمٝمد وهمػممه٤م. 

 اهد

اًمرسمط واْلدزم, اقمت٘مددت يمدذا  (: آقمت٘م٤مد ًمٖم٦م:55ش )ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»وىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز اًمرؿمٞمد ذم 

 .قم٘مدت قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م واًمْمٛمػم. اٟمتٝمك

 وقمرومف سمٕمْمٝمؿ اصٓمالطًم٤م سم٘مقًمف: طمٙمؿ اًمذهـ اْل٤مزم: وم٢من ـم٤مسمؼ اًمقاىمع ومّمحٞمح, وإٓ وم٤مؾمد. اهد

اومتٕم٤مل ُمـ اًمٕم٘مدد وهدق ش اقمت٘م٤مد: »"اًمثري٤م"( ط/ 11ش )ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»وىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم 

 اًمتٍميػ اًمٚمٖمقي.اًمرسمط واًمًؽم, هذا ُمـ طمٞم٨م 
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ُم٤م اقمت٘مدشمف اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م
(1)

: 

                                                                                                    

وأُم٤م ذم آصٓمالح قمٜمدهؿ: ومٝمق طمٙمؿ اًمذهـ اْل٤مزم ي٘م٤مل: اقمت٘مدت يمذا يٕمٜمل: ضمزُم٧م سمف ذم ىمٚمٌل, 

 هحٞمح وإن ظم٤مًمػ اًمقاىمع ومٗم٤مؾمد. اومٝمق طمٙمؿ اًمذهـ اْل٤مزم: وم٢من ـم٤مسمؼ اًمقاىمع ومّم

اْلٛمٚم٦م:  ُمقصقًم٦م سمٛمٕمٜمل اًمذي, وُمٕمٜمك :ُم٤مش ُم٤م اقمت٘مدشمف اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م»ىمقًمف:  (5)

 أين أقمت٘مد اًمذي اقمت٘مدشمف اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م.

ـْ يُمؾر ومِْرىَم٦ٍم ُِمٜمُْٝمْؿ ـَم٤مِئَٗم٦ٌم﴾ ]اًمتقسم٦م: ش اًمٗمرىم٦م»و َٓ َٟمَٗمَر ُِم سمٙمن اًمٗم٤مء اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَمَٚمْق

511.] 

 وأُم٤م اًمُٗمرىم٦م سم٤مًمْمؿ ومٛمٕمٜم٤مه آومؽماق.

اًمدٟمٞم٤م وأظمدرة وطمّمدٚم٧م قمدغم اًمًدٕم٤مدة  أي: اًمتل ؾمٚمٛم٧م ُمـ اهلالك واًمنمور ذمش اًمٜم٤مضمٞم٦م»ىمقًمف: 

سم٥ًٌم اؾمت٘م٤مُمتٝم٤م قمغم احلؼ ومتًٙمٝم٤م سمام يم٤من قمٚمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف يمدام ذم طمددي٨م أيب 

ىَمد٧ْم اًْمَٞمُٝمدقُد قَمدغَم إطِْمدَدى َأْو صمِٜمَْتدلْمِ » :هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أيب داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمدف اوْمؽَمَ

ٌِْٕملَم ومِْرىَم٦ًم, َوشَمٗمَ  تِدل قَمدغَم صَمداَلٍث َوؾَم ُق ُأُمَّ ٌِْٕملَم ومِْرىَمد٦ًم, َوشَمْٗمدؽَمِ ىَم٧ْم اًمٜمََّّم٤مَرى قَمغَم إطِْمَدى َأْو صمِٜمَْتلْمِ َوؾَمد رَّ

ٌِْٕملَم ومِْرىَم٦مً   ش.َوؾَم

٦ًم َواطِمَدةً » :وذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اًمؽمُمذي َّٓ ُِمٚمَّ ُٝمْؿ ذِم اًمٜم٤َّمِر إِ ـْ ِهدَل َيد٤م ش يُمٚمُّ ىَم٤مًُمقا: َوَُم

 (.51د )ٞمًمٚمرؿمش ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»اهد خمتًٍما ُمـ ش َُم٤م َأَٟم٤م قَمَٚمْٞمِف َوَأْصَح٤ميِب »؟ ىَم٤مَل: اهللَرؾُمقَل 

: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ٟمج٤م, إذا ؾمٚمؿ, ٟم٤مضمٞمد٦م ذم "اًمٜم٤مضمٞم٦م"(: 11ش )ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»وىم٤مل اسمـ اًمٕمثٞمٛملم ذم 

 قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٌدع ؾم٤معم٦م ُمٜمٝم٤م وٟم٤مضمٞم٦م ذم أظمرة ُمـ اًمٜم٤مر, ووضمف ذًمؽ أن اًمٜمٌل صدغم اهلل

ىمد٤مًمقا: ُمدـ هدل يد٤م ش وؾمتٗمؽمق هذه إُم٦م قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م, يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمددة»ىم٤مل: 

هذا احلدي٨م يٌلم ًمٜم٤م ُمٕمٜمدك )اًمٜم٤مضمٞمد٦م(, ش, ُمـ يم٤من قمغم ُمثؾ ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف وأصح٤ميب»رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 
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يمٚمٝمد٤م ذم »ُمدـ اًمٌددع, و ومٛمـ يم٤من قمغم ُمثؾ ُم٤م قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وأصح٤مسمف, ومٝمق ٟمد٤مج

 إذا هل ٟم٤مضمٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مر, وم٤مًمٜمج٤مة هٜم٤م ُمـ اًمٌدع ذم اًمدٟمٞم٤م, وُمـ اًمٜم٤مر ذم أظمرة. اهدش: اًمٜم٤مر إٓ واطمدة

 سمدل ُمـ اًمِٗمرىم٦م.ش أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م»ىمقًمف: 

 واًمًٜم٦م هل: اًمٓمري٘م٦م, ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 (وًمٙمؾ ىمقم ؾمٜمدددددددد٦ٌم وـمددري٘مٝم٤م)

دٜم٦م[ و1/319)ش اًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم  ًُّ دف ُمٜمٝمد٤م, (: ىمدد شمٙمدرر ذم احلددي٨م ذيمدر ]اًم ُمد٤م شمٍمَّ

ع وم٢مٟمام ُيراُد هب٤م ُم٤م أَُمَر سمف اًمٜمٌدل صدغم ٘ميٓمروإصُؾ ومٞمٝم٤م اًم ػمة, وإذا ُأـْمٚمَِ٘م٧م ذم اًمنمَّ ًر قمٚمٞمدف  اهلل٦م واًم

دع وؾمٚمؿ وهنك قمٜمف وَٟمَدب إًمٞمف ىمقٓ وومِْٕمال مم٤م مل َيٜمْٓمؼ سمف اًمٙمِت٤مُب اًمٕمزيُز, وهلدذا ي٘مد٤مل ذم أدِ  د٦م اًمنمَّ ًمَّ

ٜم٦َّم أي اًم٘مرآن واحلدي٨م. اهد ًُّ  اًمٙمِت٤مُب واًم

طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م أو ىمٌٞمح٦م, ىم٤مل ظم٤مًمد سمدـ  ة(: واًمًٜم٦م اًمًػم5/499ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم 

 قمت٦ٌم اهلذزم:

 وم٠مول راٍض ؾُمٜم٦ًم ُمـ يًػمه٤م. اهد  ومال دمز ُمـ ؾمػمة أٟم٧م ههت٤م

أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمد طمًٜم٦م أو ىمٌٞمح٦م طمدي٨م ومم٤م يدل قمغم أن اًمًٜم٦م هل اًمٓمري٘م٦م ؾمقاًء يم٤مٟم٧م 

َٓ َيٜمْ٘مُ »: ُمًٚمؿ ٤م َو ـْ قَمِٛمَؾ هِبَ ٤م سَمْٕمَدُه يُمت٥َِم ًَمُف ُِمْثُؾ َأضْمِر َُم ٜم٦ًَم وَمُٕمِٛمَؾ هِبَ ًَ ؾْماَلِم ؾُمٜم٦ًَّم طَم َـّ ذِم اْْلِ ـْ ؾَم ـْ َُم ُص ُِم

ؾْماَلِم ؾُمٜم٦ًَّم ؾَمٞمرَئ٦ًم ومَ  َـّ ذِم اْْلِ ـْ ؾَم ٌء, َوَُم َٓ ُأضُمقِرِهْؿ َرْ ٤م َو ـْ قَمِٛمَؾ هِبَ ٤م سَمْٕمَدُه يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمِف ُِمْثُؾ ِوْزِر َُم ُٕمِٛمَؾ هِبَ

ءٌ  ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َرْ  ش.َيٜمُْ٘مُص ُِم

 أوؾمع ُمـ ذًمؽ. لصمػم ًمٚمًٜم٦م هق اصٓمالح ًمٚمٛمحدصملم وهوشمٕمريػ اسمـ إ

ن قمغم ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٌدقم٦م, ومٞم٘م٤مل: ومال -أي: ًمٗمظ اًمًٜم٦م-(: ويٓمٚمؼ 3/3ش )اعمقاوم٘م٤مت»ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم 

ؾمٜم٦م إذا قمٛمؾ قمغم وومؼ ُم٤م قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿ يمد٤من ذًمدؽ ٟمدص قمٚمٞمدف ذم 

 اًمٙمت٤مب أوًٓ, وي٘م٤مل: ومالن قمغم سمدقم٦م إذا قمٛمؾ قمغم ظمالف ذًمؽ. اهد

( ٟم٘ماًل قمـ اًمًٛمٕم٤مين: واقمٚمؿ أن اًمًٜم٦م ـمري٘م٦م 3/581ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 
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 هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتًٜمـ سمًٚمقيمٝم٤م, وهل أىم٤ًمم صمالصم٦م: أىمقال وأقمامل وقم٘م٤مئد. اهدرؾمقل اهلل صغم ا

واًمًٜم٦م: هدل ش: إرسمٕملم»( ُمـ 18ذح طمدي٨م رىمؿ )ش ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»وىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم 

اًمٓمري٘م٦م اعمًٚمقيم٦م, ومٞمِمٛمؾ ذًمؽ اًمتٛمًؽ سمام يم٤من قمٚمٞمف هدق وظمٚمٗمد٤مؤه اًمراؿمددون ُمدـ آقمت٘مد٤مدات 

هذه هل اًمًٜم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م, وهلذا يم٤من اًمًٚمػ ىمدياًم ٓ يٓمٚم٘مقن اؾمؿ اًمًٜم٦م إٓ قمغم وإقمامل وإىمقال, و

 ُم٤م يِمٛمؾ ذًمؽ يمٚمف, وروي ُمٕمٜمك ذًمؽ قمـ احلًـ وإوزاقمل واًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض.

ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ خيص اؾمؿ اًمًٜم٦م سمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓقمت٘م٤مدات: ٕهن٤م أصؾ اًمدديـ, واعمخد٤مًمػ 

 ومٞمٝم٤م قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ. اهد

ضم٤مء قمدد يمثػم ُمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم احل٨م قمدغم هدذا اًمٓمريدؼ اًمالطمد٥م واًمدديـ اًم٘مدقيؿ  وىمد

ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق  اهللواًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُمقِل  ٜم٦ٌَم عمَِ ًَ َواًْمَٞمدْقَم  اهللُأؾْمَقٌة طَم

ظِمَر﴾ ]إطمزاب:  ْٔ  [.15ا

ٌَُٝمْؿ قَمدَذاٌب َأًمِدٞمٌؿ﴾ ]اًمٜمدقر: وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ  ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞم ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي

54.] 

َٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم إَِذا ىَم٣َم  ـٍ َو ـْ َأُْمدِرِهْؿ  اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم ُة ُِمد ػَمَ
َوَرؾُمقًُمُف َأُْمًرا َأْن َيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ

ـْ َيٕمْ  ًٓ ُُمٌِٞمٜم٤ًم﴾ ]إطمزاب:  اهللِص َوَُم  [.45َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َوؾَّ َواَل

ُ٘مقا  ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا َواشمَّ ؿَمدِديُد اًْمِٕمَ٘مد٤مِب﴾  اهللإِنَّ  اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

 [.1]احلنم: 

ٌُّقَن 
ٌُْٙمُؿ  اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ حُتِ ٌِ ٌُِٕمقيِن حُيْ هَمُٗمدقٌر َرطِمدٞمٌؿ﴾  اهللَوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمدقسَمُٙمْؿ وَ  اهللوَم٤مشمَّ

 [.45]آل قمٛمران: 

ِٝمؿْ  ًِ َٓ جَيُِدوا ذِم َأْٟمُٗم ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ  َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمر َؽ  طَمَرضًم٤م مِم٤َّم  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَماَل َوَرسمر

ٚمِٞماًم﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ىَمَْمْٞم٧َم  ًْ ٚمرُٛمقا شَم ًَ  [.56َوُي

ؾُمقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع  ـْ ُيٓمِِع اًمرَّ ـْ شَمَقممَّ وَماَم َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَمِٗمٞمًٔم٤م﴾ ]اًمٜم٤ًمء:  اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َُم  [.81َوَُم



 24 

                                                                                                    

َتِ٘مٞمٍؿ﴾ ]اًمِمقرى:  ًْ اٍط ُُم ا ُمدـ اًمٙمتد٤مب [ ذم أدًم٦م يمثػمة ضمددً 61وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوإِٟمََّؽ ًَمَتْٝمِدي إمَِم ِسَ

 اًمٕمزيز.

وأُم٤م ُمـ اًمًٜم٦م: ومٛمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اًمٌخ٤مري, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صدغم اهلل 

ـْ َأزَمك»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َّٓ ََم ٛم٥ََّم إِ تِل َيْدطُمُٙمقَن اجْلَ ـْ َيد٠ْمسَمك؟ ىَمد٤مَل:  اهللىَمد٤مًُمقا: َيد٤م َرؾُمدقَل ش ىُمؾُّ ُأَمَّ ـْ »َوَُمد ََمد

ـْ فَمَِم٣ميِن هَمَٗمْد َأزَمكَأؿَم٣مفَمٛمِل َدطَمَؾ اجْلَ   ش.ٛم٥ََّم، َوََم

ٌَْٚمُٙمْؿ »واشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمغم طمدي٨م أيب هريرة:  ـْ يَمد٤مَن ىَمد داَم َهَٚمدَؽ َُمد َدقُمقيِن َُمد٤م شَمدَريْمُتُٙمْؿ, إِٟمَّ

ٌُقُه, َوإَِذا
 وَم٤مضْمَتٜمِ

ٍ
ء ـْ َرْ ْؿ َواظْمتاَِلومِِٝمْؿ قَمغَم َأْٟمٌَِٞم٤مِئِٝمْؿ: وَم٢مَِذا هَنَْٞمُتُٙمْؿ قَم ١َماهِلِ ًُ َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمِد٠َمُْمٍر وَمد٠ْمشُمقا ُِمٜمْدُف َُمد٤م  سمِ

 ش.اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ 

ش اًمّمدحٞمح اعمًدٜمد»وذم طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾمد٤مري٦م ريض اهلل قمٜمدف قمٜمدد أيب داود وهمدػمه وهدق ذم 

َُمققِمَٔمد٦ًم, َوضِمَٚمد٧ْم ُِمٜمْٝمد٤م  -صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ-َوقَمَٔمٜم٤م رؾمدقُل اهلل »ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل رمحف اهلل: 

ٍع, وم٠مْوِصٜم٤م, ىمد٤مل: اًمُ٘مٚمقُب, وَذَروَم٧ْم ُم ٤م َُمققِمَٔم٦ُم ُُمقدر أوصدٞمُٙمْؿ »ٜمٝم٤م اًمُٕمٞمقُن, وَمُ٘مْٚمٜم٤م: َي٤م َرؾمقل اهلل, يم٠مهنَّ

دػمى اظمتالومد٤ًم  ًَ ٌٌْد, وإٟمَّف ُمـ َيِٕمْش ُِمٜمُْٙمؿ سمٕمددي وَم َر قَمٚمٞمُٙمؿ قَم ْٛمِع واًمٓم٤َّمقم٦ِم, وإْن شَم٠َمُمَّ ًَّ سمَت٘مقى اهلل, واًم

ٜمَّتِل وؾُمٜم٦َِّم اخلُٚمٗم٤مء ًُ د٤ميُمؿ وحُمْدَدصم٤مِت  يَمثػمًا, وَمَٕمَٚمٞمُٙمْؿ سمِ قا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمَّقاضِمدِذ, وإيَّ لَم, قَمْمُّ ـَ اعمٝمدير اؿمدي اًمرَّ

 ش.إُمقر, وم٢منَّ يُمؾَّ سمِدقَم٦ٍم َوالًم٦مٌ 

واًمتٛمًؽ هب٤م ؾم٥ٌم اًمرؿمد يمام ذم طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ قمٜمد ُمًٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل ذًمؽ اًمّمح٤ميب: ُمدـ 

ذًمدؽ, وأسمدق سمٙمدر ىمد٤مل: إين  يٓمع اهلل ورؾمقًمف وم٘مد رؿمد: وم٠مىمره رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمدغم

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. أظمِمك إن همػمت ؿمٞمًئ٤م مم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن أزيغ.

ومٕمغم هذا ومال ومالح وٓ قمز إٓ عمـ ص٤مر قمدغم ـمري٘مد٦م اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ, وهدق اًم٘م٤مئدؾ: 

ـْ طَم٣ميَمَػ َأَْمِري» َٕم٣مُر فَمعَم ََم يم٥َُّم َوايمِمَّ قمـ اسمدـ قمٛمدر ريض اهلل قمٜمدف, وذيمدر  أمحدأظمرضمف ش َوصُمِٔمَٙم٦م ايمذِّ

 أن ؾمٜمده ضمٞمد.ش اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ»ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم يمت٤مسمف: 

وَن قىمدويدل قمغم هذا اعمٕمٜمك  ـَ حُيَد٤مدُّ دِذي دلَم﴾  اهللل اهلل قمزوضمدؾ: ﴿إِنَّ اًمَّ ََذًمر ْٕ َوَرؾُمدقًَمُف ُأوًَمِئدَؽ ذِم ا
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 [.11]اعمج٤مدًم٦م : 

(: وأهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ ٟمذيمرهؿ, أهؾ احلؼ, وُمـ قمدداهؿ 1/115ش )اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»ىم٤مل اسمـ طمزم ذم 

وم٠مهؾ اًمٌدقم٦م, وم٢مهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ويمؾ ُمـ ؾمٚمؽ هنجٝمؿ ُمـ ظمٞمد٤مر اًمتد٤مسمٕملم رمحد٦م اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ, صمؿ أصح٤مب احلدي٨م, وُمـ اشمٌٕمٝمؿ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ضمٞماًل ومجٞماًل إمم يقُمٜم٤م هذا, وُمـ اىمتدى هبدؿ 

 مح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ. اهدُمـ اًمٕمقام ذم ذق إرض وهمرهب٤م ر

(:  ٕهندؿ ُمتٛمًدٙمقن سمٙمتد٤مب اهلل وؾمدٜم٦م 4/416ش )اعمجٛمدقع»وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ,  وُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّمد٤مر, واًمدذيـ 

 اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن. اهد

ل قمغم ذًمؽ طمددي٨م اعمٖمدػمة, وُمٕم٤مويد٦م وضمد٤مسمر سمدـ ويٓمٚمؼ أيْم٤ًم قمغم أهؾ اًمًٜم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة د

ؾمٛمرة وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وصمقسم٤من ريض اهلل قمٜمٝمؿ, ويمٚمٝم٤م ذم اًمّمحٞمح سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسمد٦م أن رؾمدقل اهلل 

ؼِّ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  ـَ فَمعَم اْْلَ تِل ـَم٣مِهِري ـْ ُأَمَّ َٖم٥ٌم َِم
ـَ َٓ سَمَزاُل ؿَم٣مئِ ـْ طَمَذلَُ ـَم٣مِهرْي ُهْؿ ََم ْؿ َٓ َيُُضُّ

ـْ طَم٣ميَمَٖمُٜمؿ   ش.َمٛمِمقريـ», وذم سمٕمض إًمٗم٤مظ: شَوُهْؿ ىَمَذيمَِؽ  اهللضَمتَّك َيْٟمِِتَ َأَْمُر وَٓ ََم

وهؿ اًمًٚمٗمٞمقن ٟم٦ًٌم إمم ؾمٚمٗمٝمؿ اًمّم٤مًمح اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن, 

( قمـ آدم٤مه اًمًٚمٗمل 156ش )حتٗم٦م اعمجٞم٥م»وعم٤م ؾمئؾ اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل رمحف اهلل يمام ذم 

ىم٤مل: إدم٤مه يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ قمدغم ومٝمدؿ اًمًدٚمػ اًمّمد٤مًمح, و اعمدراد 

سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح هل اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م اًمتل ضم٤مء ذيمره٤م ذم طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم, وقمٌدد اهلل سمدـ 

ـَ يَ »ُمًٕمقد, واعمٕمٜمك ُمت٘م٤مرب:  ـَ َيُٙمدقََنُْؿ، شُمدؿَّ َيِدلُء وَمدْقٌم طَمغْمُ ايمٛم٣َّمِس وَمْريِن، شُمؿَّ ايمَِّذي ُٙمقََنُْؿ، شُمؿَّ ايمَّدِذي

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شسَمْسبُِؼ ؾَمَٜم٣مَدُة َأضَمِدِهْؿ َيِٚمٝمٛمَُف َوَيِٚمٝمٛمُُف ؾَمَٜم٣مَدسَمفُ 

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعمُْ  ٌَلمَّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَم ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ ِف وي٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ﴿َوَُم ١ْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمر

 [.556َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما﴾ ]اًمٜم٤ًمء : 

وم٤مًمّمح٤مسم٦م هؿ رؤوس اعم١مُمٜملم وم٤مشم٤ٌمع ؾمٌٞمٚمٝمؿ هق اًمٜمج٤مة وىمٌؾ هذا اشم٤ٌمع ؾمدٜم٦م رؾمدقل اهلل صدغم اهلل 
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ؾُمقُل وَمُخدُذوُه َوَُمد ُف وَمد٤مْٟمَتُٝمقا﴾ ٤م هَنَد٤ميُمْؿ قَمٜمْدقمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمتل ي٘مقل ومٞمف رسمٜم٤م قمز وضمؾ: ﴿َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

 .[1]احلنم : 

وم٤مًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ًمإلؾمالم هل ـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمدذيـ يٕمٌددون اهلل قمدغم سمّمدػمة ًمدٞمس ومٞمٝمد٤م ضمددل 

ـْ  َٓ شَمتٌَُِّٕمقا ُِم ُٙمْؿ َو ـْ َرسمر ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم اعمٕمتزًم٦م, وٓ همٚمق اًمِمٞمٕم٦م واًمّمقومٞم٦م, سمؾ يمت٤مب وؾمٜم٦م ﴿اشمَّ

ُروَن﴾ ]إقمراف : ُدوٟمِِف أَ   [. اهد4ْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيمَّ

وسمٕمد هذا اقمٚمؿ أن اْلؾمالم هق اًمًٜم٦م, واًمًٜم٦م هل اْلؾمالم وٓ ي٘مقم أطمدمه٤م إٓ سم٤مٔظمر: ومٛمـ اًمًٜم٦م 

ًمزوم اْلامقم٦م, وُمـ رهم٥م همػم اْلامقم٦م ووم٤مرىمٝم٤م: وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م اْلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف ويم٤من و٤مًٓ ُمْماًل. 

 ش.ذح اًمًٜم٦م»ىم٤مًمف اًمؼمهب٤مري ذم 

 (: 5/11ش )ًمقاُمع إٟمقار»وىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل ذم 

اعمراد سمٛمذه٥م اًمًٚمػ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وأقمٞم٤من اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن 

وأشم٤ٌمقمٝمؿ وأئٛم٦م اًمديـ ممـ ؿمٝمد هلؿ سم٤مْلُم٤مُم٦م, وقمرف قمٔمؿ ؿم٠مهن٤م ذم اًمديـ, وشمٚم٘مك اًمٜم٤مس يمالُمٝمدؿ 

ُمثدؾ اخلدقارج واًمدرواومض واًم٘مدريد٦م  يٍض دقم٦م أو ؿمٝمر سمٚم٘م٥م همػم ُمدرن رُمل سمٌظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ دو

 واعمرضمئ٦م واْلؼمي٦م واْلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م واًمٙمراُمٞم٦م وٟمحق ه١مٓء. اهد

وىم٤مل اًم٘مِم٤مين ذم حترير اعم٘م٤مل ذح اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٘ماًل قمـ ُمقىمػ أهؾ اًمًدٜم٦م واْلامقمد٦م ُمدـ أهدؾ اًمٌددع 

ًمٕمٚمؿ اعمٝمتدون هيدي اًمٜمٌدل صدغم اهلل (: اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وهق اًمّمدر إول اًمراؾمخقن ذم ا5/51)

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ احل٤مومٔمقن ًمًٜمتف اظمت٤مرهؿ اهلل ًمّمح٦ٌم ٟمٌٞمف واٟمتخٌٝمؿ ْلىم٤مُم٦م ديٜمف.

(: واًمث٤مسمتقن قمغم ُمٜمٝمد٤مج اًمٜمٌدقة ٟمًدٌقا إمم 45ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد ذم طمٙمؿ آٟمتامء )

ؾمٚمٗمل, وًمٗمظ اًمًدٚمػ هٜمد٤م ٓ  ؾمٚمٗمٝمؿ اًمّم٤مًمح ذم ذًمؽ وم٘مٞمؾ هلؿ اًمًٚمػ واًمًٚمٗمٞمقن واًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ

يٕمٜمل اًم٘مديؿ يمام أن ًمٗمظ اخلٚمػ ٓ يٕمٜمل اعمت٠مظمر, ومٚمٗمظ اخلٚمػ يٕمٜمل اًمٓم٤مًمح ذم أطمد ُمٕمٜمٞمٞمدف إذا يمد٤من 

سمٗمتح اًمالم أُم٤م سم٢مؾمٙم٤من اًمالم )ظمْٚمػ( ومٝمق ًمٚمٓم٤مًمح ٓ همػم, وٓ شمٙمقن ًمٚمّم٤مًمح ويمام ذم ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: 

ـْ سَمْٕمِدِهؿْ  الَ  ﴿وَمَخَٚمَػ ُِم دَٝمقاْت ظَمْٚمٌػ َأَو٤مقُمقا اًمّمَّ ٌَُٕمقا اًمِمَّ [ وقمٚمٞمدف ومد٢من ًمٗمدظ 69﴾ ]ُمدريؿ : َة َواشمَّ
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اًمًٚمػ هٜم٤م يٕمٜمل اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح سمدًمٞمؾ أن هذا اًمٚمٗمظ قمٜمد اْلـمالق يٕمٜمل يمدؾ ؾمد٤مًمؽ ذم آىمتدداء 

 ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ طمتك وًمق يم٤من ذم قمٍمٟم٤م هذا. اهد

هذه اًمٓم٤مئٗمد٦م وم٘مد٤مل (: وأُم٤م 51-54/55ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ أهؾ احلدي٨م وم٘مد ىم٤مل اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )

اًمٌخ٤مرى: هؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: إن مل يٙمقٟمقا أهؾ احلدي٨م ومال أدري ُمدـ هدؿ, ىمد٤مل 

اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: إٟمام أراد أمحد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م وُمـ يٕمت٘مد ُمذه٥م أهؾ احلدي٨م ىمٚم٧م: وحيتٛمدؾ 

٤مء, وُمدٜمٝمؿ حمددصمقن, أن هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمٗمرىم٦م سملم أٟمقاع اعم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ ؿمجٕم٤من ُم٘م٤مشمٚمقن, وُمدٜمٝمؿ وم٘مٝمد

وُمٜمٝمؿ زه٤مد وآُمرون سم٤معمٕمروف, وٟم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر, وُمٜمٝمؿ أهؾ أٟمقاع أظمرى ُمـ اخلػم, وٓ يٚمزم أن 

 يٙمقٟمقا جمتٛمٕملم, سمؾ ىمد يٙمقٟمقن ُمتٗمرىملم رم أىمٓم٤مر إرض. اهد

(/ط اسمـ اْلقزي: صمؿ يمؾ ُمـ اقمت٘مد ُمذه٤ٌم 51ش )ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»ىم٤مل اًمالًمٙم٤مئل ذم 

طم٥م ُم٘م٤مًمتف اًمتل أطمدصمٝم٤م يٜمت٥ًم, وإمم رأيف يًدتٜمد, إٓ أصدح٤مب احلددي٨م, ومد٢من صد٤مطم٥م وم٢ممم ص٤م

ُم٘م٤مًمتٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , ومٝمؿ إًمٞمف يٜمتًٌقن , وإمم قمٚمٛمف يًتٜمدون, وسمدف يًدتدًمقن, 

وإًمٞمف يٗمزقمقن, وسمرأيف ي٘متدون, وسمذًمؽ يٗمتخرون, وقمغم أقمداء ؾمٜمتف سم٘مدرهبؿ ُمٜمدف يّمدقًمقن, ومٛمدـ 

 ذف اًمذيمر, وي٤ٌمهٞمٝمؿ ذم ؾم٤مطم٦م اًمٗمخر وقمٚمق آؾمؿ؟ يقازهيؿ ذم

وىم٤مل: وضمف شمًٛمٞمتٝمؿ سم٠مهؾ احلدي٨م إذ اؾمٛمٝمؿ ُم٠مظمقد ُمـ ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب واًمًدٜم٦م يِمدتٛمؾ قمٚمدٞمٝمام : 

ًمتح٘م٘مٝمؿ هبام أو ٓظمتّم٤مصٝمؿ سم٠مظمذمه٤م , ومٝمؿ ُمؽمددون ذم اٟمتًد٤مهبؿ إمم احلددي٨م سمدلم ُمد٤م ذيمدر اهلل 

ه : اهلل ٟمزل أطمًـ احلدي٨م ومٝمق اًم٘مرآن , ومٝمؿ محٚمد٦م اًم٘مدرآن ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف , وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذيمر

وأهٚمف وىمراؤه وطمٗمٔمتف , وسملم أن يٜمتٛمقا إمم طمدي٨م رؾمقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ , ومٝمدؿ ٟم٘مٚمتدف 

 ومحٚمتف , ومال ؿمؽ أهنؿ يًتح٘مقن هذا آؾمؿ ًمقضمقد اعمٕمٜمٞملم ومٞمٝمؿ عمِم٤مهدشمٜم٤م ...اهد

ي٘م٦م رؾمقًمف , ومٝمل اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمدقرة , واًمٗمرىمد٦م اًمٜم٤مضمٞمد٦م , صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل: وهداهؿ إمم ـمري٘متف وـمر

واًمٕمّم٦ٌم اهل٤مدي٦م , واْلامقم٦م اًمٕم٤مدًم٦م اعمتٛمًٙم٦م سم٤مًمًٜم٦م , اًمتل ٓ شمريد سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ 

سمديال , وٓ قمـ ىمقًمف شمٌديال , وٓ قمـ ؾمٜمتف حتقيال , وٓ يثٜمٞمٝمؿ قمٜمٝم٤م شم٘مٚم٥م إقمّم٤مر واًمزُمد٤من , وٓ 
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 ٤م شمٖمػم احلدصم٤من. اهديٚمقهيؿ قمـ ؾمٛمتٝم

وهذا اًمذي ىم٤مًمف رمحف اهلل فم٤مهر ومٞمٝمؿ فمٝمقر اًمِمٛمس ذم اًمٔمٝمػمة ووضمدقد اًمٜمًدٞمؿ اْلٛمٞمدؾ ذم اًمٚمٞمٚمد٦م 

اعمٓمػمة, وٓ يٜمٙمر ومْمٚمٝمؿ إٓ ُمـ ـمٛم٧ًم سمّمػمشمف وشمٖمػمت ومٓمرشمف, وىمد اؾمت٘مّمٞم٧م سمحٛمدد اهلل ذيمدر 

اًمدقمقيد٦م طمجدرة قمثدرة ذم  سم٤مخلٞم٤مٟم٦م»يمالم اًمٕمٚمامء ومٞمٝمؿ واحلط قمغم ُمـ شمٜم٘مّمٝمؿ ذم رؾم٤مًمتل اعمقؾمقُم٦م 

 واحلٛمد هلل قمغم اٟمٕم٤مُمف وقمغم ضمقدة وإطم٤ًمٟمف.ش ـمريؼ اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م

( وأيب داود 3/511وأُم٤م شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مْلامقم٦م وم٘مد ضم٤مء ذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمدٗمٞم٤من قمٜمدد أمحدد )

(, واسمدـ أيب قم٤مصدؿ ذم 4994( وهمػممه٤م, وضم٤مء قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف قمٜمدد اسمدـ ُم٤مضمدف )3691)

 (.53)ش اًمًٜم٦م»

وإؾم٤مس اًمذي سمٞمَّٜم٤م قمٚمٞمف اْلامقم٦م هؿ أصدح٤مب رؾمدقل اهلل ش: ذح اًمًٜم٦م»ىم٤مل اْلُم٤مم اًمؼمهب٤مري ذم 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل أمجٕملم, وهؿ أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م. اهد

(: وطمٞم٨م ضم٤مء إُمر سمٚمزوم اْلامقم٦م: وم٤معمراد سمف 43ش )اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر احلقادث»وىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م ذم 

احلؼ واشم٤ٌمقمف, وإن يم٤من اعمتٛمًؽ سم٤محلؼ ىمٚمٞماًل واعمخ٤مًمػ يمثػًما: ٕن احلدؼ اًمدذي يم٤مٟمد٧م قمٚمٞمدف  ًمزوم

اْلامقم٦م إومم ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ وأصدح٤مسمف ريض اهلل قمدٜمٝمؿ, وٓ ٟمٔمدر إمم يمثدرة أهدؾ 

 اًم٤ٌمـمؾ سمٕمدهؿ. اهد

وهؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن  (: واْلامقم٦م مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم345ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

 هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ. اهد

ٌََح٦َم اْْلَٜم٦َِّم: وَمْٚمَٞمْٚمَزْم اْْلاََمقَمد٦َم وَمد٢مِنَّ »وذم طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أمحد وهمػمه:  ـْ َأَراَد ُِمٜمُْٙمْؿ سَمْح َُم

صْمٜمَلْمِ َأسْمَٕمدُ  ِٓ ـْ ا ْٞمَٓم٤مَن َُمَع اًْمَقاطِمِد َوُهَق ُِم  وؾمٜمده صحٞمح.ش اًمِمَّ

(: ؾمٛمقا سم٤مْلامقم٦م ٕهنؿ جمتٛمٕمقن قمغم احلدؼ ًمدٞمس سمٞمدٜمٝمؿ 55ش )ذح هذه اًمٕم٘مٞمدة»ًمٗمقزان ذم ىم٤مل ا

اظمتالف ذم قم٘مٞمدهتؿ: ٕن قم٘مٞمدهتؿ واطمدة, وإن يم٤مٟمقا خيتٚمٗمقن ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ومٝمذا ٓ 

أُمد٤م  يي ٕٟمف ٟم٤مؿمئ قمـ اضمتٝم٤مد وآضمتٝم٤مد خيتٚمػ واًمٜم٤مس ًمٞمًقا قمغم طمد ؾمقاء ذم ُمٚمٙم٦م آضمتٝم٤مد,
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تُُٙمْؿ  اًمٕم٘مٞمدة: وم٢مهن٤م ٓ شم٘مٌؾ آضمتٝم٤مد سمؾ حي٥م أن شمٙمقن واطمدة: ٕهن٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِنَّ َهِذِه ُأُمَّ

ٌُُدوِن﴾ ]إٟمٌٞم٤مء:  ُٙمْؿ وَم٤مقْم ٦ًم َواطِمَدًة َوَأَٟم٤م َرسمُّ [ هدذه أُمد٦م واطمددة ٓ شم٘مٌدؾ آظمدتالف شمٕمٌدد رسًمد٤م 91ُأُمَّ

ٌُدُدوِن * وَمَتَ٘مٓمَُّٕمدقا َأُْمدَرُهْؿ  واطمًدا, وذم أي٦م إظمرى: ﴿إِنَّ َهِذهِ  ُٙمدْؿ وَم٤مقْم ٦ًم َواطِمَدًة َوَأَٟمد٤م َرسمُّ ُتُٙمْؿ ُأُمَّ ُأُمَّ

[ ذم اًمذيـ اظمتٚمٗمدقا: ٕن آظمدتالف 64-61سَمْٞمٜمَُٝمْؿ ُزسُمًرا يُمؾُّ طِمْزٍب سماَِم ًَمَدهْيِْؿ وَمِرطُمقَن﴾ ]اعم١مُمٜمقن: 

 اهدذم اًمٕم٘مٞمدة ٓ جيقز وم٤مهلل أُمرهؿ أن يٙمقٟمقا أُم٦م واطمدة ومٕمّمقه. 

وُمـ مجٚم٦م آداب اًمًٜم٦م واْلامقم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمًٚمٗمٞمقن أهنؿ يرون اًمّمدؼم قمدغم 

طمٙمؿ اهلل وإظمذ سمام أُمر اهلل واْلٟمتٝم٤مء قمام هنك اهلل قمٜمدف وإظمدالص اًمٕمٛمدؾ واًمٜمّمدٞمح٦م ًمٚمٛمًدٚمٛملم 

واًمٗمخدر واًمٙمدؼم  ويديٜمقن سمٕم٤ٌمدة اهلل ذم اًمٕم٤مسمديـ واضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر واًمزٟم٤م وىمدقل اًمدزور واًمٕمّمدٌٞم٦م

واْلزدراء قمغم اًمٜم٤مس واًمٕمج٥م ويرون جم٤مٟم٦ٌم يمؾ داع إمم سمدقمد٦م واًمتِمد٤مهمؾ سم٘مدراءة اًم٘مدرآن ويمت٤مسمد٦م 

أصم٤مر واًمٜمٔمر ذم اًمٗم٘مف ُمع اًمتقاودع وطمًدـ اخلٚمدؼ وسمدذل اعمٕمدروف ويمدػ إذى وشمدرك اًمٖمٞمٌد٦م 

اقمت٘مد٤مد أهدؾ »يمام ذم يمتد٤مب ش قم٘مٞمدة إؿمٕمري»واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمًٕم٤مي٦م وشمٗم٘مد اعم٠ميمؾ واعمنمب. اهد ُمـ 

 (.466-431ًمٚمخٛمٞمس )ش احلدي٨م

ُمـ أضمؾ أن يٙمقٟمدقا  ٞم٨مويمذًمؽ هيتٛمقن سمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة إًمٞمف واًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜمـ واًمًٕمل احلث

 .ا هلل قمزوضمؾ يمام أراد اهلل قمزوضمؾقمٌٞمدً 

( صمؿ ُمـ ـمري٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م أشم٤ٌمع آصم٤مر اًمرؾمقل صغم 133ش )اًمقاؾمٓمٞم٦م»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

 ٞمف وؾمٚمؿ سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهًرا واشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر.اهلل قمٚم

ـَ »واشم٤ٌمع وصٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل:  اؿمددي ٜمَّتِل وؾُمدٜم٦َِّم اخلُٚمٗمد٤مء اًمرَّ ًُ قَمَٚمٞمُٙمْؿ سمِ

٤ميُمؿ وحُمَْدصم٤مِت إُمقر, وم٢منَّ يمُ  قا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمَّقاضِمِذ, وإيَّ لَم, قَمْمُّ  ش.ؾَّ سمِدقَم٦ٍم َوالًم٦مٌ اعمٝمدير

ويٕمٚمٛمقن أن أصدق اًمٙمالم يمت٤مب اهلل وظمػم اهلدي هدي حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وي١مصمرون يمدالم 

اهلل قمٚمٞمف همػمه ُمـ يمالم أصٜم٤مف اًمٜم٤مس وي٘مدُمقن هدي حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم هدي يمؾ أطمد 

 اْلضمتامع ووده٤م اًمٗمرىم٦م. اهدوهلذا ؾمٛمقا أهؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وؾمٛمقا أهؾ اْلامقم٦م, ٕن اْلامقم٦م هل 
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وىم٤مل: صمؿ هؿ ُمع هذه إصقل ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر قمغم ُم٤م شمقضمٌف اًمنميٕم٦م ويدرون 

إىم٤مُم٦م احل٩م واْلٝم٤مد واْلٛمع وإقمٞم٤مد ُمع إُمراء أسمرارا يم٤مٟمقا أو ومجد٤مرا وحيد٤مومٔمقن قمدغم اْلامقمد٤مت 

اظم٠مَمـ يمٙمٚم٠مَمـ ىم٣ميمبٛمٝم٣من يُمد »ٞمف وؾمٚمؿ: ويديٜمقن سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ًمألُم٦م ويٕمت٘مدون ُمٕمٜمك ىمقًمف صغم اهلل قمٚم

َمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمدقادهؿ وسمدرامحٜمؿ »وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف, وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ش زمٔمّمف زمٔمّم٣م

ويد٠مُمرون ش وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ ىمٚمثؾ اجلسد إذا اؾمت٘مك َمٛمف فمّمق سمدافمك يمف ؽمد٣مئر اجلسدد زمد٣مْلٚمك وايمسدٜمر

٤مء ويدقمقن إمم ُمٙم٤مرم إظمالق وحم٤مؾمدـ سم٤مًمّمؼم قمٜمد اًمٌالء واًمِمٙمر قمٜمد اًمرظم٤مء واًمرو٤م سمٛمر اًم٘مْم

ويٜمددسمقن ش أيمٛمؾ اعم١مُمٜملم إيامًٟم٤م أطمًٜمٝمؿ ظمٚمً٘م٤م»إقمامل ويٕمت٘مدون ُمٕمٜمك ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

إمم أن شمّمؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ وشمٕمٓمل ُمـ طمرُمؽ وشمٕمٗمق قمٛمدـ فمٚمٛمدؽ ويد٠مُمرون سمدؼم اًمقاًمدديـ وصدٚم٦م 

اًمًٌٞمؾ واًمرومؼ سم٤معمٛمٚمقك ويٜمٝمقن قمـ  إرطم٤مم وطمًـ اْلقار واْلطم٤ًمن إمم اًمٞمت٤مُمك واعم٤ًميملم واسمـ

اًمٗمخر واخلٞمالء واًمٌٖمل وآؾمتٓم٤مًم٦م قمغم اخلٚمؼ سمحؼ أو سمٖمػم طمؼ وي٠مُمرون سمٛمٕم٤مزم إظمالق ويٜمٝمقن 

قمـ ؾمٗم٤ًمومٝم٤م ويمؾ ُم٤م ي٘مقًمقٟمف ويٗمٕمٚمقٟمف ُمـ هدذا وهمدػمه ومد٢مٟمام هدؿ ومٞمدف ُمتٌٕمدقن ًمٚمٙمتد٤مب واًمًدٜم٦م 

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. اهدوـمري٘متٝمؿ هل ديـ اْلؾمالم اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمًدا صغم 

( 518-513)صش سم٤مًمٜمّمدٞمح٦م واًمٌٞمد٤من»وىمد يمت٧ٌم سمحٛمد اهلل قمـ أهؿ صٗم٤مهتؿ ذم يمتد٤ميب اعمقؾمدقم 

 خمٚمّمٝم٤م يم٤مٔيت:

 اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مٕدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕمٛمؾ هبام. -5

 اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمتقطمٞمد واًمتحذير ُمـ اًمنمك. -1

 وقمٛماًل سمف. قمٜم٤ميتٝمؿ سمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م طمٗمًٔم٤م وشمدويٜم٤ًم وشمٕمٚمٞماًم  -4

 حتري اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ وُمٕمت٘مداهتؿ وقم٤ٌمداهتؿ. -3

 اْلد ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سمْمقاسمٓمف اًمنمقمٞم٦م. -6

 دق وضمؾ. ومٞمامصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمتح٤ميمؿ إمم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  -5

 حتذيرهؿ ُمـ احلزسمٞم٤مت واْلٛمٕمٞم٤مت واًمتٗمرىم٤مت. -1



 
30 

 أركاُ اإلمياُ باهلل عش ٔجن

.ُمـ اْليامن سم٤مهلل
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 ٦م اًمٙم٤مومريـ ذم أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ وُمٕمت٘مداهتؿ.حتذيرهؿ ُمـ ُمِم٤مهب -8

اشمٗم٤مىمٝمؿ ؾمقاًء يم٤مٟمقا ذم اعمنمق أو اعمٖمرب, ىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمدؿ إصدٌٝم٤مين: أهدؾ احلددي٨م أظمدذوا  -9

 اًمديـ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وـمريؼ اًمٜم٘مؾ وم٠موردهتؿ آشمٗم٤مق واْلشمالف.

 حمٌتٝمؿ ٕئٛم٦م اًمًٜم٦م وسمٖمْمٝمؿ ٕهؾ اًمٌدع. -51

 اًمتٕمديؾ.إطمٞم٤مء ُمٜمٝم٩م اْلرح و -55

 قمدم اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ. -51

 يٜمٙمرون شمّمقير ذوات إرواح ويروٟمف حمرًُم٤م. -54

 ٟمنم اًمٕمٚمؿ ذم اعم٤ًمضمد. -53

 ٟمٌذهؿ ًمٚمت٘مٚمٞمد ؾمقاًء يم٤من ًمٚمٛمِم٤ميخ أو همػمهؿ وي٠مظمذون يمؾ رء سمدًمٞمٚمف. -56

 َ ـَ آَُمٜمُقا اْدظُمُٚمدقا وظمالص٦م اًم٘مقل إهنؿ يتٛمٞمزون سم٤مًمدظمقل ذم اًمديـ يم٤موم٦م يمام أُمرهؿ اهلل: ﴿َي٤م َأهيُّ ِذي ٤م اًمَّ

٦ًم﴾ ]اًمٌ٘مرة:  ْٚمِؿ يَم٤مومَّ ًر  [.118ذِم اًم

 ش.اًمقؾم٤مئؾ اْلٚمٞم٦م ًمٜمٍمة اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م»وىمد شمقؾمٕم٧م ذم ذًمؽ وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ذم يمت٤مب 

اْليامن هق: اْلىمرار قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف, واْليامن سم٤مهلل قمزوضمؾ ُمـ أريمد٤من ش ُمـ اْليامن سم٤مهلل»ىمقًمف:  (5)

( 8اًمتل ذيمره٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ذم طمدي٨م ضمؼميؾ اًمذي روه ُمًٚمؿ )امن اًمًت٦م اْلي

ـَ زمِ »ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وومٞمف:  ياَمِن، وَم٣مَل: َأْن سُم٠ْمَِم ـْ اإْلِ يِن فَم َوََماَلئَِ٘متِدِف َوىُمُتبِدِف  ٣مهللوَم٣مَل: هَمَٟمطْمػِمْ

ـَ زم٣ِم طِمِر، َوسُم٠ْمَِم ْٔ ضْمَس٣مِن، وَمد٣مَل: َوُرؽُمٙمِِف َوايْمَٝمْقِم ا ـْ اإْلِ يِن فَم ِه، وَم٣مَل: َصَدوْم٦َم، وَم٣مَل: هَمَٟمطْمػِمْ ِه َوََشِّ
يْمَٗمَدِر طَمغْمِ

ُُقُل  اهللَأْن سَمْٔمُبَد  ٣مفَم٥ِم، وَم٣مَل: ََم٣م اظْمَْسد ـْ ايمسَّ يِن فَم ُف َيَراَك وَم٣مَل: هَمَٟمطْمػِمْ ـْ سَمَراُه، هَم١مِٞمَّ َؽ سَمَراُه، هَم١مِْن ََلْ سَمُ٘م  فَمٛمَْٜمد٣م ىَمَٟمٞمَّ

َٖم٣مَة ايمْ  زمَِٟمفْمَٙمؿَ  َتَٜم٣م، َوَأْن سَمَرى اْْلُ َََم٥ُم َرزمَّ ْٕ ٣م، وَم٣مَل: َأْن سَمٙمَِد ا ـْ َأََم٣مَرِِتَ يِن فَم ٣مئِِؾ، وَم٣مَل: هَمَٟمطْمػِمْ ـْ ايمسَّ ُٔمَراَة ايْمَٔم٣ميَمد٥َم َِم
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٣مِء َيَتَْم٣مَويُمقَن دِم ايْمُبٛمَْٝم٣مِن، وَم٣مَل: شُمؿَّ اْٞمَْمَٙمَؼ هَمَٙمبِْث٦ُم ََمٙمِٝم٣ًّم، شُمؿَّ وَم٣مَل رِم: ٣مئُِؾ،  ِرفَم٣مَء ايمُمَّ ـْ ايمسَّ َي٣م فُمَٚمُر، َأسَمْدِري ََم

ُٚمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مؿْ  اهللوُمْٙم٦ُم:  يُؾ َأسَم٣مىُمْؿ ُئَمٙمِّ ُف صِمػْمِ  ش.َوَرؽُمقيُمُف َأفْمَٙمُؿ، وَم٣مَل: هَم١مِٞمَّ

وهذه اًمثالصم٦م اعمراشم٥م اعمذيمقرة ذم احلدي٨م هل ُمراشم٥م اًمدديـ: وم٠مقمالهد٤م اْلطمًد٤من صمدؿ اْليدامن صمدؿ 

 اْلؾمالم.

َأْن » ُم٤م اْليامن؟ ىم٤مل: ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف وومٞمف:9ٚمؿ )(, وُم61ًواشمٗمؼ اًمٌخ٤مري )

ـَ سمِ  ظِمرِ  ٤مهللشُم١ْمُِم ْٔ ٌَْٕم٨ِم ا ـَ سم٤ِمًْم (: 51, وذم رواي٦م عمًٚمؿ رىمؿ )شَوَُماَلِئَٙمتِِف, َويُمُتٌِِف, َوُرؾُمٚمِِف, َوًمَِ٘م٤مِئِف, َوشُم١ْمُِم

ـَ سمِ » ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر يُمٚمرفِ , َوَُماَلِئَٙمتِِف, َويمَِت٤مسمِِف, َوًمِ٘مَ ٤مهللَأْن شُم١ْمُِم ٌَْٕم٨ِم, َوشُم١ْمُِم ـَ سم٤ِمًْم  ش.٤مِئِف, َوُرؾُمٚمِِف, َوشُم١ْمُِم

دِق َواعْمَْٖمدِرِب ﴿وىمد دل قمغم هذه إريم٤من اًم٘مرآن, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌََؾ اعْمَنْمِ قا ُوضُمقَهُٙمْؿ ىِم ًَمْٞمَس اًْمؼِمَّ َأْن شُمَقًمُّ

ـَ سمِ  ـْ آَُم َـّ اًْمؼِمَّ َُم
ظِمِر َوا ٤مهللَوًَمٙمِ ْٔ , وىمد٤مل شمٕمد٤ممم: [511: اًمٌ٘مرة] ﴾عْمَاَلِئَٙم٦ِم َواًْمٙمَِت٤مِب َواًمٜمٌَِّٞمرلمَ َواًْمَٞمْقِم ا

 ظَمَٚمْ٘مٜم٤َمُه سمَِ٘مَدرٍ ﴿
ٍ
ء ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: وهذا احلددي٨م ىمدد اؿمدتٛمؾ قمدغم  ,[39: ر]اًم٘مٛم ﴾إِٟم٤َّم يُمؾَّ َرْ

ذح مجٞمع وفم٤مئػ اًمٕم٤ٌمدات اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ُمـ قم٘مدقد اْليدامن, وأقمدامل اْلدقارح, وإظمدالص 

 ر, واًمتحٗمظ ُمـ آوم٤مت إقمامل طمتك إن قمٚمقم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م راضمٕم٦م إًمٞمف وُمتِمٌٕم٦م ُمٜمف. اهداًمنائ

 موسمدأ اًمِمٞمخ سمذيمر اقمت٘م٤مده ذم أريم٤من اْليامن قمٛماًل سمحدي٨م ضمؼميؾ ىم٤مل احل٤مومظ ذم ذح احلدي٨م ىمدد

اًم١ًمال قمـ اْليامن: ٕٟمف إصؾ وصمٜمل سم٤مْلؾمالم: ٕٟمف ئمٝمر ُمّمداق اًمددقمقة, وصمٚمد٨م سم٤مْلطمًد٤من: 

 ها ُمتٕمٚمؼ هبام. ٕٟمف

واْليامن هق اْلىمرار أُم٤م ُمـ قمرومف سم٤مًمتّمديؼ وم٘مد ىمٍم ذم هذا اًمتٕمريػ يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم سم٤مسمف إن ؿم٤مء 

 اهلل شمٕم٤ممم: ٕن اْلىمرار شمّمديؼ وزي٤مدة سمٞمٜمام اًمتّمديؼ ىمد ٓ يّم٤مطمٌف إىمرار.

د اهلل قمزوضمدؾ هدق: إومدراوأول هذه إريم٤من وأذومٝم٤م وأزيم٤مه٤م وأقماله٤م وقمٚمٞمف ُمدار مجٞمع إريم٤من, 

وًمٕم٤ٌمدشمف ظمٚم٘م٧م اْلٟمس واْل٤من, وعمجٌٞمف وقم٤مسمديف وُمقطمديف أقمدت اْلٜم٤من, وُمد٤م ومٞمٝمد٤م ُمدـ سم٤مًمٕم٤ٌمدة, 

احلقر احل٤ًمن, وُمـ ظمد٤مًمػ هدذا اًمدريمـ شمققمدد سمد٤مًمٜمػمان, واخلًد٤مرة واحلرُمد٤من ىمد٤مل اًمًدٚمامن ذم 

 (:64ش )اًمٙمقاؿمػ اْلٚمٞم٦م»
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اخلد٤مًمؼ اًمدرازق اعمحٞمدل اعمٛمٞمد٧م, وأٟمدف وهق آقمت٘م٤مد اْل٤مزم سم٠من اهلل رب يمدؾ رء وُمٚمٞمٙمدف, وأٟمدف 

اعمًتحؼ: ٕن يٗمرد سم٤مًمٕمٌقدي٦م واًمذل واخلْمقع, ومجٞمع أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة, وأٟمف اعمتّمػ سمّمٗم٤مت اًمٙمدامل 

 اعمٜمزه ُمـ يمؾ قمٞم٥م وٟم٘مص, وهذا هق إؾم٤مس إول اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م اعمًٚمؿ. اهد

ُمٕمٜمك اْليامن سم٤مهلل إصم٤ٌمت وضمدقده ؾمدٌح٤مٟمف, (: و11ىم٤مل اًمرؿمٞمد ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت اًمًٜمٞم٦م قمغم اًمقاؾمٓمٞم٦م )

وأٟمف ُمتّمػ سمّمٗم٤مت اْلالل واًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمامل ُمٜمزه قمـ يمؾ قمٞم٥م وٟم٘مص, وأٟمف ُمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة ٓ 

 إًمف همػمه وٓ رب ؾمقاه. اهد

واحل٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م اهلل قمز وضمؾ ومقق يمؾ طم٤مضم٦م يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل قمٜمد ىمقل اْلُم٤مم اعمجددد: 

  اْليامن سمام وصػ سمف ٟمٗمًف(.)وُمـ اْليامن سم٤مهلل

وٓ ري٥م أن اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وسم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف أضمؾ اًمٕمٚمقم وأومْمٚمٝم٤م, وٟمًدٌتف إمم ؾمد٤مئر اًمٕمٚمدقم 

يمٜم٦ًٌم ُمٕمٚمقُم٦م إمم ؾم٤مئر اعمٕمٚمقُم٤مت, ويمام أن اًمٕمٚمؿ سمف أضمؾ اًمٕمٚمقم وأذومٝم٤م, ومٝمق أصٚمٝم٤م يمٚمٝمد٤م ومٛمدـ 

 أضمٝمؾ. أوم٤مده اسمـ اًم٘مٞمؿ.قمرف اهلل قمرف ُم٤م ؾمقاه, وُمـ ضمٝمؾ اهلل ومٝمق عم٤م ؾمقاء 

وأول وأوضم٥م جي٥م قمغم اعمًٚمؿ ُمٕمرومتف هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اخل٤مًمؼ اًمرازق اعم٤مًمؽ ضمدؾ ذم قمداله, 

 وأريم٤من اْليامن سمف ضمؾ وقمال أرسمٕم٦م:

 اْليامن سمقضمقده. -

 اْليامن سمرسمقسمٞمتف. -

 .سم٢مٓهٞمتفاْليامن  -

 اْليامن سم٢مؾمامئف وصٗم٤مشمف. -

ش اعمجٛمدقع»شمٕم٤ممم ومد٠مسملم ُمدـ أن ٟمًدتدل ًمدف ىمد٤مل اسمدـ شمٞمٛمٞمد٦م يمدام ذم وم٠مُم٤م اْليامن سمقضمقده ؾمٌح٤مٟمف و

عم٤م يم٤من هق إول اًمذي ظمٚمؼ اًمٙم٤مئٜمد٤مت وأظمدر اًمدذي إًمٞمدف شمّمدػم  -ؾمٌح٤مٟمف  -ن اهلل إ(: 1/55)

احل٤مدصم٤مت : ومٝمق إصؾ اْل٤مُمع : وم٤مًمٕمٚمؿ سمف أصؾ يمؾ قمٚمؿ وضم٤مُمٕمف وذيمره أصؾ يمؾ يمدالم وضم٤مُمٕمدف 

 ٞمس ًمٚمخٚمؼ صالح إٓ ذم ُمٕمروم٦م رهبؿ وقم٤ٌمدشمف. اهدواًمٕمٛمؾ ًمف أصؾ يمؾ قمٛمؾ وضم٤مُمٕمف, وًم
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 واهلل قمز وضمؾ يًتدل قمغم وضمقده سمآي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م:

 ورطمؿ اهلل أسمق اًمٕمت٤مهٞم٦م إذ ي٘مقل:

 شمدل قمغم أٟمف واطمد وذم يمؾ رء ًمف آي٦م 

 ن أي٦م شمدل قمغم قملم اعمٓمٚمقب اًمذي هدل آيد٦مإ(: 5/38ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم 

وقمالُم٦م قمٚمٞمف , ومٙمؾ خمٚمقق ومٝمق دًمٞمؾ وآي٦م قمغم اخل٤مًمؼ ٟمٗمًف , يمام ىمد سمًٓمٜم٤مه ذم ُمقاوع,  صمدؿ اًمٗمٓمدر 

ي٤مت مل شمٕمرف اخل٤مًمؼ سمدون هذه أي٤مت , وم٢مهن٤م ىمد ومٓمرت قمغم ذًمؽ , وًمق مل شمٙمـ شمٕمرومف سمدون هذه أ

 هشمٕمٚمؿ أن هذه أي٦م ًمف. ا

دٓئدؾ ًمٚمخد٤مًمؼ, ومدال سمدد أن يٙمقٟمدقا (: واًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن أن هذه اعمخٚمقىم٤مت آيد٤مت و5/39وىم٤مل )

يٕمرومقٟمف : طمتك يٕمٚمٛمقن أن هذه دٓئؾ ُمًتٚمزُم٦م ًمف, واعم٘مّمقد أن هذه اًمٓمرق اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٗمٓمريد٦م هدل 

 ها اًمتل ضم٤مء هب٤م اًم٘مرآن , واشمٗمؼ اًمٕم٘مؾ واًمنمع , وشمالزم اًمرأي واًمًٛمع.

ـْ  ْٞمدُؾ َواًمٜمََّٝمد٤مُر وأي٤مت اًمتل يٕمرف اهلل قمز وضمؾ هب٤م هل أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ىم٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿َوُِمد آَي٤مشمِدِف اًمٚمَّ

َـّ إِْن يُمٜمُْتْؿ إِيَّ  ِذي ظَمَٚمَ٘مُٝم َٓ ًمِْٚمَ٘مَٛمِر َواؾْمُجُدوا هللَِِّ اًمَّ ْٛمِس َو ُجُدوا ًمِٚمِمَّ ًْ َٓ شَم ْٛمُس َواًْمَ٘مَٛمُر  ٌُُدوَن﴾ َواًمِمَّ ٤مُه شَمْٕم

 [.41]ومّمٚم٧م : 

ِٝمْؿ  ًِ وَم٤مِق َوذِم َأْٟمُٗم ْٔ ُف قَمدغَم وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ؾَمٜمُِرهيِْؿ آَي٤مشمِٜم٤َم ذِم ا ُف احْلَؼُّ َأَومَلْ َيْٙمِػ سمَِرسمرَؽ َأٟمَّ َ هَلُْؿ َأٟمَّ ٌَلمَّ طَمتَّك َيَت

 ؿَمِٝمٞمٌد﴾ ]ومّمٚم٧م : 
ٍ
ء  [.64يُمؾر َرْ

 َأْم ُهُؿ اخْل٤َمًمُِ٘مقَن﴾ ]اًمٓمقر : 
ٍ
ء ـْ هَمػْمِ َرْ  [.46وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َأْم ظُمٚمُِ٘مقا ُِم

امء ذات أسمدراج, وأرض ذات ٟمجد٤مج, أٓ وذم اعم٠مصمقر قمـ ذًمؽ إقمرايب اًمٌٕمرة, شمدل قمغم اعمًػم وؾمد

 يدل ذًمؽ قمغم اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم.

٤مٔي٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل أٟمزل هب٤م اًمٙمت٤مب وأرؾمؾ هب٤م اًمرؾمؾ صدٚمقات اهلل قمٚمدٞمٝمؿ يٕمرف رسمٜم٤م سمويمذًمؽ 

َْرِض َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُمقىِمٜملَِم *  أمجٕملم: ﴿ىَم٤مَل ومِْرقَمْقُن َوَُم٤م َربُّ اًْمَٕم٤معَملَِم * ىَم٤مَل َربُّ اًم

دذِ  ًمِدلَم * ىَمد٤مَل إِنَّ َرؾُمدقًَمُٙمُؿ اًمَّ َوَّ ْٕ ُٙمْؿ َوَربُّ آسَم٤مِئُٙمُؿ ا َتِٛمُٕمقَن * ىَم٤مَل َرسمُّ ًْ َٓ شَم ـْ طَمْقًَمُف َأ ي ُأْرؾِمدَؾ ىَم٤مَل عمَِ
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ِق َواعْمَْٖمِرِب َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم إِْن يُمٜمْتُ   [.18 - 14ْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمقَن﴾ ]اًمِمٕمراء : إًَِمْٞمُٙمْؿ عَمَْجٜمُقٌن * ىَم٤مَل َربُّ اعْمَنْمِ

ـْ ًَمدُف يُمُٗمدًقا َأطَمدد﴾  اهللَأطَمدٌد *  اهللوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ﴿ىُمْؾ ُهدَق  دَٛمُد * مَلْ َيٚمِدْد َومَلْ ُيقًَمدْد * َومَلْ َيُٙمد اًمّمَّ

 [.3 - 5]اْلظمالص : 

 ورطمؿ اهلل زيد سمـ قمٛمر سمـ ٟمٗمٞمؾ إذ ي٘مقل:

 سم٤ًم زٓٓف اعمزن حتٛمؾ قمذدددددًم وأؾمٚمٛم٧م ٟمٗمز عمـ أؾمٚمٛم٧م 

 ٤مٓخرًا صم٘مصًمف إرض حتٛمؾ  وأؾمٚمٛم٧م ٟمٗمز عمـ أؾمٚمٛم٧م 

يُمدؾُّ َُمْقًُمدقٍد »وأُم٤م دًٓم٦م اًمٗمٓمرة قمغم وضمقد اهلل قمز وضمؾ ومٝمل ىمقي٦م ضمدًا حلدي٨م أيب هريرة قمٜمددمه٤م: 

٤مٟمِفِ  ًَ اٟمِِف, َأْو ُيَٛمجر َ َداٟمِِف, َأْو ُيٜمٍَمر  .ٞمف ُمتٗمؼ قمٚم شُيقًَمُد قَمغَم اًْمِٗمْٓمَرِة وَم٠َمسَمَقاُه هُيَقر

( يمدام أهندؿ ُمٗمٓمدقرون قمدغم اْلىمدرار سم٤مخلد٤مًمؼ, ومد٢مهنؿ 5/11ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 ُمٗمٓمقرون قمغم أٟمف أضمؾ وأقمٔمؿ ُمـ يمؾ رء. اهد

( ط/ قمد٤ممل اًمٗمقائدد: وأُمد٤م ُم٘م٤مرٟمد٦م احلدؼ هلدذه 3/5691ش )اًمٌددائع»ىم٤مل اسمدـ اًم٘مدٞمؿ رمحدف اهلل ذم 

ح واعمٜم٤مومع وأي٤مت اًمداًم٦م ًمٚمٕم٤ٌمد قمغم اهلل ووطمداٟمٞمتف اعمخٚمقىم٤مت, ومٝمق ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م ُمـ احلٙمؿ واعمّم٤مًم

وصٗم٤مشمف وصدق رؾمٚمف, وأن ًم٘م٤مءه طمؼ ٓ ري٥م ومٞمف, وُمدـ ٟمٔمدر ذم اعمقضمدقدات سمٌّمدػمة ىمٚمٌدف رآهد٤م 

يم٤مٕؿمخ٤مص اًمِم٤مهدة اًمٜم٤مـم٘م٦م سمذًمؽ, سمؾ ؿمٝم٤مدهت٤م أشمؿ ُمـ ؿمٝم٤مدة اخلؼم اعمجرد: ٕهن٤م ؿمٝم٤مدة طمد٤مل ٓ 

 خمٚمقىم٤ًم طمؼ شم٠مُمٚمدف إٓ وضمدده دآً قمدغم ومد٤مـمره وسم٤مرئدف وقمدغم ي٘مٌؾ يمذسم٤ًم ومال يت٠مُمؾ اًمٕم٤مىمؾ اعمًتٌٍم

وطمداٟمٞمتف, وقمغم يمامل صٗم٤مشمف, وأؾمامئف وقمغم صدق رؾمٚمف, وقمغم أن ًم٘م٤مءه طمؼ ٓ ريد٥م ومٞمدف, وهدذه 

ـمري٘م٦م اًم٘مرآن ذم إرؿم٤مده اخلٚمؼ إمم آؾمتدٓل سم٠مصٜم٤مف اعمخٚمقىم٤مت وأطمقاهل٤م قمدغم إصمٌد٤مت اًمّمد٤مٟمع, 

, ومٛمرة خيؼم أٟمف مل خيٚمؼ ظمٚم٘مف سم٤مـماًل وٓ قمٌث٤ًم, وُمرة خيؼم أٟمدف ظمٚم٘مٝمدؿ وقمغم اًمتقطمٞمد واعمٕم٤مد واًمٜمٌقات

سم٤محلؼ وُمرة خيؼمهؿ ويٜمٌٝمٝمؿ قمغم وضمقه آقمت٤ٌمر وآؾمتدٓل هب٤م قمغم صدق ُمد٤م أظمدؼمت سمدف رؾمدٚمف 

طمتك يٌلم هلؿ أن اًمرؾمؾ إٟمام ضم٤مؤوهؿ سمام يِم٤مهدون أدًم٦م صدىم٦م, وسمام ًمدق شمد٠مُمٚمقه ًمدرأوه ُمريمدقزا ذم 

قم٘مقهلؿ, وأن ُم٤م يِم٤مهدوٟمف ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ؿم٤مهد سمام أظمؼمت سمف رؾمٚمف قمٜمف ُمـ أؾمامئف ومٓمرهؿ ُمًت٘مرًا ذم 
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وصٗم٤مشمف وشمقطمٞمده وًم٘م٤مئف, ووضمقد ُمالئٙمتف, وهذا سم٤مب قمٔمٞمؿ ُمـ أسمقاب اْليامن إٟمام يٗمتحف اهلل قمدغم 

 ُمـ ؾمٌ٘م٧م ًمف ُمٜمف ؾم٤مسم٘م٦م اًمًٕم٤مدة, وهذا أذف قمٚمؿ يٜم٤مًمف اًمٕمٌد ذم هذه اًمدار.

يمؾ طمريم٦م شمِم٤مهد قمٚمٞم٤مظمتالف أٟمقاقمٝم٤م ومٝمل داًم٦م قمغم اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقات وىمد سمٞمٜم٧م ذم ُمقوع آظمر أن 

واعمٕم٤مد سمٓمريؼ ؾمٝمٚم٦م واوح٦م سمره٤مٟمٞم٦م, ويمذًمؽ ذيمرت ذم رؾم٤مًم٦م إمم سمٕمض إصح٤مب سمدًمٞمؾ واوح 

أن اًمروح ُمريمقز ذم أصؾ ومٓمرهت٤م وظمٚم٘متٝم٤م ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل, وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمدقًمف, وأن 

ٞمش ًمقضمد ذًمؽ ُمريمقزًا ذم ٟمٗمس روطمف وذاشمف وومٓمرشمف, ومٚمدق شم٠مُمدؾ اًمٕم٤مىمدؾ اْلٟم٤ًمن ًمق اؾمت٘مَم اًمتٗمت

اًمروح وطمريمتٝم٤م وم٘مط ٓؾمتخرج ُمٜمٝم٤م اْليامن سمد٤مهلل شمٕمد٤ممم وصدٗم٤مشمف, واًمِمدٝم٤مدة سم٠مٟمدف ٓ إًمدف إٓ هدق 

واْليامن سمرؾمٚمف وُمالئٙمتف وًم٘م٤مئف, وإٟمام يّمددق هبدذا ُمدـ أذىمد٧م ؿمدٛمس اهلدايد٦م قمدغم أومدؼ ىمٚمٌدف 

د٦ٍم َوإِٟمَّد٤م قَمدغَم واٟمج٤مسم٧م قمٜمف ؾمح٤مئ٥م همٞمٌف, و اٟمٙمِمػ قمـ ىمٚمٌف طمج٤مب: ﴿إِٟمَّد٤م َوضَمدْدَٟم٤م آسَم٤مَءَٟمد٤م قَمدغَم ُأُمَّ

[, ومٝمٜم٤مًمؽ يٌدو ًمف ه ـم٤مل قمٜمف ايمتت٤مُمف ويٚمقح ًمف ص٤ٌمح هق ًمٞمٚمد٦م 11آصَم٤مِرِهْؿ ُُمْٝمَتُدوَن﴾ ]اًمزظمرف: 

اَمَواِت َوإْرِض ٔي٤مٍت  ًَّ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َوذِم وفمالُمف وم٘مػ أن قمٜمد يمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿إِنَّ ذِم اًم

َي٤مِح آَي٤مٌت ًمَِ٘مْقٍم َيْٕمِ٘مُٚمقَن﴾ ]اْل٤مصمٞمد يِػ اًمرر ٦ٍم آَي٤مٌت ًمَِ٘مْقٍم ُيقىِمٜمُقَن َوشَمٍْمِ ـْ َداسمَّ ٨ٌُمُّ ُِم [, ٦3م: ظَمْٚمِ٘مُٙمْؿ َوَُم٤م َي

صمؿ شم٠مُمؾ وضمف يمقهن٤م آي٦م, وقمغم ُم٤مذا ضمٕمٚم٧م آي٦م أقمغم ُمٓمٚمقب واطمد أم ُمٓم٤مًم٥م ُمتٕمددة ويمذًمؽ ؾم٤مئر 

ـْ آَي٤مشمِف﴾ إمم ُم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمر يؿ ُمـ هذا اًمٜمٛمط يمآظمر ؾمقرة آل قمٛمران وىمقًمف ذم ؾمقرة اًمروم: ﴿َوُِم

ـَ اْصَٓمَٗملم﴾ ]اًمٜمٛمؾ:  ِذي ٤ٌَمِدِه اًمَّ [ إمم آظمر 69آظمره٤م وىمقًمف ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: ﴿احْلَْٛمُد هللَِِّ َوؾَمالٌم قَمغَم قِم

ْٕرِض آَي٤مٌت ًمِْٚمُٛمقىِمٜملَِم أي٤مت وأوٕم٤مف ذًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويم٘مقًمف ذم ؾمقرة اًمذاري٤مت ﴿َوذِم ا

وَن قَمَٚمْٞمَٝمدد٤م َوُهددْؿ قَمٜمَْٝمدد٤م  دداَمَواِت َوإْرِض َيُٛمددرُّ ًَّ ـْ آَيدد٦ٍم ذِم اًم ـْ ُِمدد ددوَن َويَمدد٠َمير ٌٍِْمُ ددُٙمْؿ َأوَمددال شُم ًِ َوذِم َأْٟمُٗم

 [.516ُُمْٕمِرُوقَن﴾ ]يقؾمػ: 

خٚمقىم٤مت ومٝمذا يمٚمف ُمـ احلؼ اًمذي ظمٚم٘مف سمف اًمًٛمقات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمقُم٤م وهق طمؼ ًمقضمقد هذه اعم

 ُمًٓمقر ذم صٗمح٤مهت٤م ي٘مرؤه يمؾ ُمقومؼ يم٤مشم٥م وهمػم يم٤مشم٥م يمام ىمٞمؾ:

 ـ اعمأل إقمغم إًمٞمؽ رؾم٤مئؾدُم  شم٠مُمؾ ؾمٓمقر اًمٙم٤مئٜم٤مت ومددد٢مهن٤م 
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 أٓ يمؾ رء ُم٤م ظمال اهلل سم٤مـمؾ   وىمد ظمط ومٞمٝم٤م ًمق شم٠مُمٚم٧م ظمٓمَّٝم٤م 

مجٞمدع اًمٜمد٤مس ومل صمؿ اْلىمرار هلل قمز وضمؾ سم٤مًمرسمقسمٞم٦م, وهذا أيْم٤ًم أُمر ومٓمري ضمٌؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف, أىمر سمدف 

َـّ  َْرَض ًَمَٞمُ٘مقًُم ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـْ ظَمَٚمَؼ اًم ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ َُم ىُمِؾ احْلَْٛمدُد  اهلليٜمٙمره إٓ ُمٙم٤مسمر ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ﴿َوًَمِئ

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن﴾ ]ًم٘مامن :  ـْ ومِٞمَٝم٤م إِْن يُمٜمْ 16هللَِِّ سَمْؾ َأيْمَثُرُهْؿ  َْرُض َوَُم ْٕ ـِ ا ُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ىُمْؾ عمَِ

ٌِْع َوَربُّ اًْمَٕمْرِش اًْمَٕمٔمِٞمِؿ * ؾَمٞمَ  ًَّ اَمَواِت اًم ًَّ ـْ َربُّ اًم ُروَن * ىُمْؾ َُم ُ٘مقًُمقَن * ؾَمَٞمُ٘مقًُمقَن هللَِِّ ىُمْؾ َأوَماَل شَمَذيمَّ

َٓ جُيَد٤مرُ   َوُهَق جُيِدػُم َو
ٍ
ء ـْ سمَِٞمِدِه َُمَٚمُٙمقُت يُمؾر َرْ قَمَٚمْٞمدِف إِْن يُمٜمْدُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمدقَن *  هللَِِّ ىُمْؾ َأوَماَل شَمتَُّ٘مقَن * ىُمْؾ َُم

َحُروَن﴾ ]اعم١مُمٜمقن:  ًْ  [.89 - 83ؾَمَٞمُ٘مقًُمقَن هللَِِّ ىُمْؾ وَم٠َمٟمَّك شُم

وشمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م: وهق إومراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم أُمقر صمالصم٦م: ذم اخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم, دًمٞمؾ ذًمؽ 

[ ووضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م: أٟمف ىمددم ومٞمٝمد٤م اخلدؼم 63ف: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َأٓ ًَمُف اخْلَْٚمُؼ َوإَُْمُر﴾ ]إقمرا

اًمذي ُمـ طم٘مف اًمت٠مظمػم, واًم٘م٤مقمدة اًمٌالهمٞم٦م: أن شم٘مديؿ ُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم يٗمٞمد احلٍم, صمؿ شم٠مُمدؾ اومتتد٤مح 

[, ٓ ًمٖمدػمه, 3هذه أي٦م سمد )أٓ( اًمداًم٦م قمغم اًمتٜمٌٞمف واًمتقيمٞمد: ﴿َأٓ ًَمُف اخْلَْٚمُؼ َوإَُْمدُر﴾ ]إقمدراف: 

 هق, وإُمر هق اًمتدسمػم.وم٤مخلٚمؼ هذا 

اَمَواِت َوإَْرِض﴾ ]اْل٤مصمٞم٦م:  ًَّ [, وم٢من هدذا يددل 11أُم٤م اعمٚمؽ, ومدًمٞمٚم٦م ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوهللَِِّ ُُمْٚمُؽ اًم

 قمغم اٟمٗمراده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤معمٚمؽ, ووضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذه أي٦م يمام ؾمٌؼ شم٘مديؿ ُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم.

 واًمتدسمػم. إذًا, وم٤مًمرب قمز وضمؾ ُمٜمٗمرد سم٤مخلٚمؼ واعمٚمؽ

ٌَد٤مَرَك   اهللوم٢من ىمٚم٧م: يمٞمػ دمٛمع سملم ُم٤م ىمررت وسملم إصم٤ٌمت اخلٚمدؼ ًمٖمدػم اهلل, ُمثدؾ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ﴿وَمَت

ـُ اخْل٤َمًمِِ٘ملَم﴾ ]اعم١مُمٜمقن:  ًَ  [.53َأطْم

وُمثد٤مل ىمقًمدف شمٕمد٤ممم ذم ش, ي٘م٤مل هلؿ: أطمٞمقا ُم٤م ظمٚم٘متؿ»وُمثؾ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمّمقريـ: 

, ومٙمٞمدػ دمٛمدع سمدلم ىمقًمدؽ: أن اهلل ُمٜمٗمدرد شؿ ممـ ذه٥م خيٚمؼ يمخٚم٘ملوُمـ أفمٚم»احلدي٨م اًم٘مدد: 

 سم٤مخلٚمؼ, وسملم هذه اًمٜمّمقص؟!

وم٤مْلقاب أن ي٘م٤مل: إن اخلٚمؼ هق اْلجي٤مد, وهذا ظم٤مص سم٤مهلل شمٕم٤ممم, أُم٤م حتقيدؾ اًمٌمدء ُمدـ صدقرة إمم 
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, أظمرى, وم٢مٟمف ًمٞمس سمخٚمؼ طم٘مٞم٘م٦م, وإن ؾمٛمل ظمٚم٘م٤ًم سم٤مقمت٤ٌمر اًمتٙمقيـ, ًمٙمٜمف ذم اًمقاىمع ًمٞمس سمخٚمدؼ شمد٤مم

ومٛمثال: هذا اًمٜمج٤مر صٜمع ُمـ اخلِم٥م سم٤مسم٤ًم, ومٞم٘م٤مل: ظمٚمؼ سم٤مسم٤ًم, ًمٙمـ ُم٤مدة هذه اًمّمٜم٤مقم٦م اًمذي ظمٚم٘مٝم٤م هق 

اهلل قمز وضمؾ, ٓ يًتٓمٞمع اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ُمٝمام سمٚمٖمقا ذم اًم٘مدرة أن خيٚم٘مقا قمقد أراك أسمدًا, وٓ أن خيٚم٘مدقا 

 ذرة وٓ أن خيٚم٘مقا ذسم٤مسم٤ًم.

٤َم  ـْ ُدوِن واؾمتٛمع إمم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: ﴿َي٤م َأهيُّ ـَ شَمدْدقُمقَن ُِمد ِذي َب َُمَثٌؾ وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا ًَمُف إِنَّ اًمَّ اًمٜم٤َّمُس ُضِ

دَتٜمِْ٘مُذوُه ُِمٜمْدُف َودُٕمَػ اًمٓمَّ  اهلل ًْ سَم٤مُب ؿَمدْٞمئ٤ًم ٓ َي ٌُْٝمُؿ اًمدذُّ ُٚم ًْ ُٚمُ٘مقا ُذسَم٤مسم٤ًم َوًَمِق اضْمَتَٛمُٕمقا ًَمُف َوإِْن َي ـْ خَيْ ٤مًمِد٥ُم ًَم

 ( ط/اًمثري٤م56ًمٚمٕمثٞمٛملم )ش ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»ُمـ [. اهد خمتٍمًا 14َواعْمَْٓمُٚمقُب﴾ ]احل٩م: 

 ىَمدِديٌر﴾ ]اعمٚمدؽ: 
ٍ
ء ِذي سمَِٞمِدِه اعْمُْٚمُؽ َوُهَق قَمغَم يُمؾر َرْ ٤ٌَمَرَك اًمَّ [, وىمد٤مل: ﴿َوهللَِِّ ُُمْٚمدُؽ 5وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿شَم

َْرِض﴾ ]آل قمٛمران :  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ  [.589اًم

ِة اعْمَتلُِم﴾ ]اًمذاري٤مت:  اهللنَّ وُمـ ظمّم٤مئص اًمرسمقسمٞم٦م أيْم٤ًم اًمرزق ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿إِ  اُق ُذو اًْمُ٘مقَّ زَّ ُهَق اًمرَّ

 [ إمم همػم ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص رسمقسمٞم٦م رب اًمٕم٤معملم.68

ومم٤م جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم ُمٕمرومتف وشمٕمٚمٛمف, وقمدم ضمٝمٚمف هق شمقطمٞمد اْلهلٞم٦م هذا اًمتقطمٞمد ُمـ أضمؾ إىم٤مُمتف 

٘مد٧م اًمٜمدػمان, وزظمرومد٧م أرؾمٚم٧م اًمرؾمؾ وأٟمزًم٧م اًمٙمت٥م وذع اْلٝمد٤مد, ووضمددت اخلٚمٞم٘مد٦م, وظمٚم

ٌُدُدوا  ًٓ َأِن اقْم ٦ٍم َرؾُمدق ٌُدقا اًمٓمَّد٤مهُمقَت﴾ ]اًمٜمحدؾ:  اهللاْلٜم٤من ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوًَمَ٘مْد سَمَٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾر ُأُمَّ
َواضْمَتٜمِ

45.] 

ٌُُدوا  يُمقا سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م﴾ ]اًمٜم٤ًمء :  اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َواقْم َٓ شُمنْمِ َـّ 45َو د  [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘مد٧ُم اْْلِ

ٌُُدوِن﴾ ]اًمذاري٤مت :  َّٓ ًمَِٞمْٕم ْٟمَس إِ [ إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 65َواْْلِ

مل يٙمـ اخلالف سمٞمٜمف وسملم ُمنميمل ىمريش هق قمدم اْلىمرار سم٠من اهلل هق اخل٤مًمؼ اًمرازق اعمدسمر, سمؾ ًمٕمددم 

هِل٦ََم إهَِلً  ْٔ ٌء قُمَج٤مٌب﴾ ]ص : إىمرارهؿ سمال إًمف إٓ اهلل طمٞم٨م ىم٤مًمقا: ﴿َأضَمَٕمَؾ ا  [.٤6م َواطِمًدا إِنَّ َهَذا ًَمٌَمْ

واًم٘مّمد أي ُمدـ اًمٕمٌدد هلل ويًدٛمك  -أي: ُمـ اهلل-وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م هق ُم٤م يًٛمك سمتقطمٞمد اًمٓمٚم٥م 

شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة: وهق إومراد هلل قمزوضمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمدة, واًمٕم٤ٌمدة: اؾمؿ ضم٤مُمع عم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال 
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رومٝم٤م سمذًمؽ ؿمٞمخ اْلؾمدالم رمحدف اهلل شمٕمد٤ممم, ومٞمددظمؾ ذم هدذا اًمتٕمريدػ وإقمامل واعمٕمت٘مدات يمام قم

إقمامل اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م مم٤م ذقمف اهلل وأُمر سمف, وُم٤م يم٤من داظماًل ذم هذا آؾمؿ, ومال جيقز سومف ًمٖمػم 

ـْ  ُف َُم اهلل شمٕم٤ممم وسومف ًمٖمػم اهلل ذك وص٤مطم٥م اًمنمك ُمتققمد سم٤مًمٜم٤مر واًمٕمذاب إًمٞمؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِٟمَّ

َم  ٤مهللْك سمِ ُينْمِ  ـْ َأْٟمَّم٤مٍر﴾ ]اعم٤مئدة:  اهللوَمَ٘مْد طَمرَّ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: 11قَمَٚمْٞمِف اْْلَٜم٦ََّم َوَُم٠ْمَواُه اًمٜم٤َّمُر َوَُم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعملَِِم ُِم

ْك سمِ  اهلل﴿إِنَّ  ـْ ُينْمِ ـْ َيَِم٤مُء َوَُم َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمَِ ًٓ سَمِٕمٞمًدا﴾ وَمَ٘مْد َو  ٤مهللَٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ ؾَّ َواَل

 [.555]اًمٜم٤ًمء: 

(: وجي٥م اْليامن سم٠من اهلل أُمر سمٕم٤ٌمدشمف وضمده ٓ ذيؽ ًمف يمدام 555ش )اًمتدُمري٦م»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

ظمٚمؼ اْلـ واْلٟمس ًمٕم٤ٌمدشمف وسمذًمؽ أرؾمؾ رؾمٚمف وأٟمزل يمتٌف وقم٤ٌمدشمف شمتْمٛمـ يمامل اًمذل واحلد٥م ًمدف 

ؾُم  ـْ ُيٓمِِع اًمرَّ ـْ شَمَقممَّ وَماَم َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك قَمَٚمْٞمِٝمْؿ طَمِٗمٞمًٔم٤م﴾  اهللقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع وذًمؽ يتْمٛمـ يمامل ـم٤مقمتف: ﴿َُم َوَُم

 [.81]اًمٜم٤ًمء: 

َّٓ ًمُِٞمَٓم٤مَع سم٢ِمِْذِن اهلل﴾ ]اًمٜم٤ًمء:  ـْ َرؾُمقٍل إِ [, وىم٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿ىُمدْؾ إِْن 53وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

ٌُّقَن 
ٌُِٕمقيِن حُيْ  اهلليُمٜمُْتْؿ حُتِ ٌُْٙمُؿ وَم٤مشمَّ [, 45هَمُٗمدقٌر َرطِمدٞمٌؿ﴾ ]آل قمٛمدران:  اهللَوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمدْؿ ُذُٟمدقسَمُٙمْؿ وَ  اهللٌِ

ٌَُدوَن﴾ ]اًمزظمدر ـِ آهِل٦ًَم ُيْٕم مْحَ ـْ ُدوِن اًمرَّ ـْ ُرؾُمٚمِٜم٤َم َأضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِم ٌْٚمَِؽ ُِم ـْ ىَم ـْ َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم ف: وىم٤مل: ﴿َواؾْم٠َمْل َُم

ٌْٚمَِؽ 36 ـْ ىَم ٌُُدوِن﴾ ]إٟمٌٞم٤مء: [, وىم٤مل: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم َّٓ َأَٟم٤م وَم٤مقْم َٓ إًَِمَف إِ ُف  َّٓ ُٟمقطِمل إًَِمْٞمِف َأٟمَّ ـْ َرؾُمقٍل إِ ُِم

16.] 

دْٞمٜم٤َم سمِدِف إسِْمدَراهِ  ِذي َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمدَؽ َوَُمد٤م َوصَّ ـِ َُم٤م َوصَّ سمِِف ُٟمقطًم٤م َواًمَّ ي ـَ اًمدر َع ًَمُٙمْؿ ُِم ٞمَؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َذَ

ك َأْن َأىِمٞم ًَ يمِلَم َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمْٞمدِف﴾ ]اًمِمدقرى: َوُُمقؾَمك َوقِمٞم ىُمقا ومِٞمِف يَمؼُمَ قَمغَم اعْمُنْمِ َٓ شَمَتَٗمرَّ ـَ َو ي ُٛمقا اًمدر

٤ٌَمِت َواقْمَٛمُٚمقا َص٤محِل٤ًم إيِنر سمِداَم شَمْٕمَٛمُٚمدقَن قَمٚمِدٞمٌؿ * َوإِ 54 ٞمر ـَ اًمٓمَّ ؾُمُؾ يُمُٚمقا ُِم ٤َم اًمرُّ نَّ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َي٤م َأهيُّ

ُتُٙمْؿ ُأُمَّ  ُ٘مقِن﴾ ]اعم١مُمٜمقن: َهِذِه ُأُمَّ ُٙمْؿ وَم٤مشمَّ [ وم٠مُمر اًمرؾمؾ سم٢مىم٤مُمد٦م اًمدديـ وأن ٓ 61-٦65ًم َواطِمَدًة َوَأَٟم٤م َرسمُّ

 يتٗمرىمقا ومٞمف.

إٟم٤م ُمٕم٤مذ إٟمٌٞم٤مء ديٜمٜم٤م واطمد وإٟمٌٞمد٤مء »وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 
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 ش.ف ٟمٌلًمٞمس سمٞمٜمل وسمٞم فت, وإن أومم اًمٜم٤مس سم٤مسمـ ُمريؿ ٕٟمأظمقة ًمٕمال

وهلذا اًمديـ هق ديـ اْلؾمالم اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اهلل ديٜم٤ًم همػمه ٓ ُمـ آوًملم وٓ ُمـ أظمريـ ومد٤من مجدع 

٠ٌََم ُٟمقٍح إِْذ ىَم٤مَل ًمَِ٘مْقُِمِف َي٤م ىَمْقِم إِْن يَم٤مَن  آٟمٌٞم٤مء قمغم ديـ آؾمالم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمقح: ﴿َواشْمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َٟم

يَم٤مَءيُمْؿ﴾ ]يقٟمس:  اهللوَمَٕمغَم  اهللْذيمِػِمي سمِآَي٤مِت يَمؼُمَ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َُمَ٘م٤مُِمل َوشمَ  ْٚم٧ُم وَم٠َممْجُِٕمقا َأُْمَريُمْؿ َوُذَ [ 15شَمَقيمَّ

ٚمِِٛملَم﴾ ]يقٟمس:  ًْ ـَ اعْمُ  [.11ىمقًمف: ﴿َوُأُِمْرُت َأْن َأيُمقَن ُِم

ُف﴾ ]ا ًَ ـْ ؾَمِٗمَف َٟمْٗم َّٓ َُم ٦ِم إسِْمَراِهٞمَؿ إِ ـْ ُِمٚمَّ ـْ َيْرهَم٥ُم قَم [ إمم ىمقًمف: ﴿إِْذ 541ًمٌ٘مرة: وىم٤مل قمـ إسمراهٞمؿ: ﴿َوَُم

ُف َأؾْمٚمِْؿ ىَم٤مَل َأؾْمَٚمْٛم٧ُم ًمِدَربر اًْمَٕمد٤معَملَِم﴾ ]اًمٌ٘مدرة:  َّٓ َوَأْٟمدُتْؿ 545ىَم٤مَل ًَمُف َرسمُّ َـّ إِ [ إمم ىمقًمدف: ﴿وَمداَل مَتُدقشُم

ٚمُِٛمقَن﴾ ]اًمٌ٘مرة:  ًْ  [.541ُُم

دٚمِِٛملَم﴾  ٤مهللوىم٤مل قمـ ُمقؾمك: ﴿َوىَم٤مَل ُُمقؾَمك َي٤م ىَمدْقِم إِْن يُمٜمْدُتْؿ آَُمٜمْدُتْؿ سمِد ًْ ُٚمدقا إِْن يُمٜمْدُتْؿ ُُم وَمَٕمَٚمْٞمدِف شَمَقيمَّ

لَم َأْن آُِمٜمُقا يِب َوسمَِرؾُمدقزِم ىَمد٤مًُمقا آَُمٜمَّد٤م 83]يقٟمس:  [, وىم٤مل ذم ظمؼم اعمًٞمح: ﴿َوإِْذ َأْوطَمْٞم٧ُم إمَِم احْلََقاِرير

ٚمُِٛمقَن﴾ ]اعم٤مئدة:  ًْ ٜم٤َم ُُم  [.555َواؿْمَٝمْد سم٠َِمٟمَّ

ـَ َه٤مُدوا﴾ ]اعم٤مئدة:  وىم٤مل ومٞمٛمـ شم٘مدم ُمـ إٟمٌٞم٤مء: ﴿حَيُْٙمؿُ  ِذي ـَ َأؾْمَٚمُٛمقا ًمِٚمَّ ِذي [, وىم٤مل 33هِب٤َم اًمٜمٌَِّٞمُّقَن اًمَّ

قمـ سمٚم٘مٞمس أهن٤م ىم٤مًم٧م: ﴿َربر إيِنر فَمَٚمْٛم٧ُم َٟمْٗمِز َوَأؾْمدَٚمْٛم٧ُم َُمدَع ؾُمدَٚمْٞماَمَن هللَِِّ َربر اًْمَٕمد٤معَملَِم﴾ ]اًمٜمٛمدؾ: 

33.] 

ٖمػمه يم٤من ُمنميًم٤م وُمـ مل يًتًٚمؿ ًمف يمد٤من وم٤مْلؾمالم يتْمٛمـ آؾمتًالم هلل وطمده ومٛمـ اؾمتًٚمؿ ًمف وًم

ُمًتٙمؼما قمـ قم٤ٌمدشمف واعمنمك سمف واعمًتٙمؼم قمـ قم٤ٌمدشمف يم٤مومر واْلؾمتًالم ًمف وطمدده يتْمدٛمـ قم٤ٌمدشمدف 

 ـم٤مقمتف وطمده.ووطمده 

ومٝمذا ديـ اْلؾمالم اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اهلل همػمه وذًمؽ إٟمام يٙمقن سم٠من يٓم٤مع يمؾ وىم٧م يٗمٕمدؾ ُمد٤م أُمدر سمدف ذم 

إُمر سم٤مؾمت٘م٤ٌمل اًمّمخر صمؿ أُمرٟم٤م صم٤مٟمٞم٤م سم٤مؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕمٌد٦م: يمد٤من يمدؾ ُمدـ ذًمؽ اًمقىم٧م وم٢مذا أُمر ذم أول 

 اًمٗمٕمٚملم طملم أُمر سمف داظماًل ذم اْلؾمالم.

يـ هق ـم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة ًمف ذم اًمٗمٕمٚملم وإٟمام شمٜمقع سمٕمض صقر اًمٗمٕمؾ وهدق وضمدف اعمّمدغم ومٙمدذًمؽ دوم٤مًم
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ٛمٜمدع أن يٙمدقن اًمرؾمؾ ديٜمٝمؿ واطمد وان شمٜمققم٧م اًمنمقم٦م واعمٜم٤مه٩م واًمقضمف واعمٜمًؽ, وم٢من ذًمدؽ ٓ ي

 اًمديـ واطمدا يمام مل يٛمٜمع ذًمؽ ذم ذيٕم٦م اًمرؾمقل اًمقاطمد. اهد

: إصؾ ايمثد٣مين( ُمـ يمت٥م ورؾم٤مئؾ اًمٕم٤ٌمد: 3/486ش )شمٓمٝمػم اْلقمت٘م٤مد»وىم٤مل اسمـ إُمػم رمحف اهلل ذم 

أن رؾمؾ اهلل وأٟمٌٞم٤مءه د ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ د سمٕمثقا ًمدقم٤مء اًمٕم٤ٌمد إمم شمقطمٞمد اهلل سمتقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة. ويمؾ 

ٌُُدوا  ٌُُدوا  اهللرؾمقل أول ُم٤م ي٘مرع سمف أؾمامع ىمقُمف ىمقًمف: ﴿َي٤م ىَمْقِم اقْم َٓ شَمْٕم ُه﴾, ﴿َأْن  ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم

 َّٓ ٌُُدوا اهللإِ ُ٘مقُه َوَأـمِٞمُٕمقِن﴾ وهذه اًمذي شمْمٛمٜمف ىمقل  اهلل﴾, ﴿َأِن اقْم : وم٢مٟمام دقمد٧م "ٓ إًمف إٓ اهلل"َواشمَّ

ٚمٛم٦م واقمت٘م٤مد ُمٕمٜم٤مه٤م, ٓ جمرد ىمقهل٤م سم٤مًمٚمًد٤من, وُمٕمٜم٤مهد٤م: هدق إومدراد اهلل اًمرؾمؾ أممٝم٤م إمم ىمقل هذه اًمٙم

سم٤مْلهلٞم٦م واًمٕم٤ٌمدة, واًمٜمٗمل عم٤م يٕمٌد ُمـ دوٟمف واًمؼماءة ُمٜمف, وهذا إصؾ ٓ ُمري٦م ومٞمام شمْمٛمٜمف, وٓ ؿمؽ 

 ومٞمف وذم أٟمف ٓ يتؿ إيامن أطمد طمتك يٕمٚمٛمف وحي٘م٘مف.

ٞمد اًمرسمقسمٞمد٦م واخل٤مًم٘مٞمد٦م واًمرازىمٞمد٦م وٟمحقهد٤م, : أن اًمتقطمٞمد ىمًامن: اًم٘مًؿ إول: شمقطمإصؾ ايمث٣ميم٧م

وُمٕمٜم٤مه: أن اهلل وطمده هق اخل٤مًمؼ ًمٚمٕم٤ممل وهق اًمرب هلؿ واًمرازق هلؿ, وهدذا ٓ يٜمٙمدره اعمنمديمقن وٓ 

 جيٕمٚمقن هلل ومٞمف ذيٙم٤م, سمؾ هؿ ُم٘مرون سمف, يمام ؾمٞم٠ميت ذم إصؾ اًمراسمع.

ٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات أيت سمٞم٤مهن٤م. ومٝمدذا هدق اًم٘مًؿ اًمث٤مين: شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة وُمٕمٜم٤مه : إومراد اهلل وطمده سمجٛمٞمع أ

 اًمذي ضمٕمٚمقا هلل ومٞمف ذيم٤مء. وًمٗمظ اًمنميؽ يِمٕمر سم٤مْلىمرار سم٤مهلل شمٕم٤ممم.

وم٤مًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سمٕمثدقا ًمت٘مريدر إول ودقمد٤مء اعمنمديملم إمم اًمثد٤مين, ُمثدؾ ىمدقهلؿ ذم ظمٓمد٤مب 

َْرِض َيْدقُمقيمُ  اهللاعمنميملم: ﴿َأذِم  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـْ ُذُٟمدقسمُِٙمْؿ﴾ ]إسمدراهٞمؿ: ؿَمؽٌّ وَم٤مـمِِر اًم ْؿ ًمَِٞمْٖمِٗمَر ًَمُٙمدْؿ ُِمد

ـْ ظَم٤مًمٍِؼ هَمػْمُ 51 َّٓ ُهقَ  اهلل[ ﴿َهْؾ ُِم َٓ إًَِمَف إِ َْرِض  ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم [ وهندٞمٝمؿ قمدـ 4]وم٤مـمر:  ﴾َيْرُزىُمُٙمْؿ ُِم

ًٓ َأِن اُ  دد٦ٍم َرؾُمددق ٌُددُدوا ذك اًمٕمٌدد٤مدة, وًمددذا ىمدد٤مل اهلل شمٕمدد٤ممم: ﴿َوًَمَ٘مددْد سَمَٕمْثٜمَدد٤م ذِم يُمددؾر ُأُمَّ ٌُددقا  اهللقْم
َواضْمَتٜمِ

د٦ٍم﴾ أن مج45اًمٓم٤َّمهُمقَت﴾ ]اًمٜمحؾ:  ٞمدع [ أي ىم٤مئٚملم ٕممٝمؿ أن اقمٌدوا اهلل. وم٠مومد٤مد سم٘مقًمدف ﴿ذِم يُمدؾر ُأُمَّ

ًمٓمٚم٥م شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة, ٓ ًمٚمتٕمريػ سم٠من اهلل هق اخلد٤مًمؼ ًمٚمٕمد٤ممل وأٟمدف  إُمؿ مل شمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ إٓ

وهلدذا مل شمدرد أيد٤مت ومٞمدف د ذم اًمٖم٤مًمد٥م د إٓ سمّمدٞمٖم٦م  رب اًمًاموات وإرض, وم٢مهنؿ ُم٘مرون هبذا.
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ـْ ظَم٤مًمٍِؼ هَمػْمُ  َٓ خَيُْٚمُؼ﴾ ]اًمٜمحؾ: 4﴾ ]وم٤مـمر: اهللاؾمتٗمٝم٤مم اًمت٘مرير, ٟمحق: ﴿َهْؾ ُِم ـْ  ُٚمُؼ يَمَٛم ـْ خَيْ [ ﴿َأوَمَٛم

َْرِض﴾ ]إسمراهٞمؿ:  اهلل[ ﴿َأذِم 51 ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ِذُ  اهلل[ ﴿َأهَمػْمَ 53ؿَمؽٌّ وَم٤مـمِِر اًم اَمَواِت  َأُتَّ ًَّ َوًمِٞم٤ًّم وَم٤مـمِِر اًم

َْرِض﴾ ]إٟمٕم٤مم:  ْٕ ـْ ُدوٟمِِف﴾ ]وم٤مـمر:  اهلل[ ﴿َهَذا ظَمْٚمُؼ 53َوا ـَ ُِم ِذي [ ﴿َأُرويِن 55وَم٠َمُرويِن َُم٤مَذا ظَمَٚمَؼ اًمَّ

اَمَواِت﴾ ]إطم٘م٤مف :  ًَّ ٌك ذِم اًم َْرِض َأْم هَلُْؿ ِذْ ْٕ ـَ ا سمدف [ اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مرير هلدؿ: ٕهندؿ 3َُم٤مَذا ظَمَٚمُ٘مقا ُِم

 ُم٘مرون.

وهبذا شمٕمرف أن اعمنميملم مل يتخذوا إصٜم٤مم وإوصمد٤من ومل يٕمٌددوه٤م ومل يتخدذوا اعمًدٞمح وأُمدف ومل 

يتخذوا اعمالئٙم٦م ذيم٤مء هلل شمٕم٤ممم ٕهنؿ أذيمقهؿ ذم ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض, سمؾ اُتدذوهؿ ٕهندؿ 

وأهندؿ ؿمدٗمٕم٤مء قمٜمدد اهلل. ي٘مرسمقهنؿ إمم اهلل زًمٗمك, يمام ىم٤مًمقه. ومٝمؿ ُم٘مرون سم٤مهلل ذم ٟمٗمس يمٚمامت يمٗمرهؿ 

ـْ ُدوِن  ٌُُدوَن ُِم  ؿُمَٗمَٕم٤مُؤَٟم٤م قِمٜمْدَد  اهللىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : ﴿َوَيْٕم
ِ
ء َٓ َٓ َيٜمَْٗمُٕمُٝمْؿ َوَيُ٘مقًُمقَن َه١ُم ُهْؿ َو َٓ َيُيُّ  اهللَُم٤م 

ٌرُئقَن  ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمٕمَ  اهللىُمْؾ َأشُمٜمَ َْرِض ؾُم ْٕ َٓ ذِم ا اَمَواِت َو ًَّ َٓ َيْٕمَٚمُؿ ذِم اًم يُمقَن﴾ ]يقٟمس: سماَِم  [ ٤58ممَم قَمامَّ ُينْمِ

ومجٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اُت٤مذهؿ ًمٚمِمٗمٕم٤مء ذيم٤م وٟمزه ٟمٗمًف قمٜمف ٕٟمف ٓ يِمٗمع قمٜمده أطمدد إٓ سم٢مذٟمدف, ومٙمٞمدػ 

 يثٌتقن ؿمٗمٕم٤مء هلؿ مل ي٠مذن اهلل هلؿ ذم ؿمٗم٤مقم٦م وٓ هؿ أهؾ هل٤م وٓ يٖمٜمقن قمٜمٝمؿ ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤م؟

ـْ : أن اعمنميملم اًمذيـ سمٕم٨م اهلل اًمإصؾ ايمرازمع ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ َُم رؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُم٘مرون أن اهلل ظم٤مًم٘مٝمؿ ﴿َوًَمِئ

َـّ  َـّ 81﴾ ]اًمزظمرف: اهللظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ ًَمَٞمُ٘مقًُم َْرَض ًَمَٞمُ٘مدقًُم ْٕ داَمَواِت َوا ًَّ ـْ ظَمَٚمدَؼ اًم ـْ ؾَمد٠َمًْمَتُٝمْؿ َُمد [, ﴿َوًَمدِئ

َـّ اًْمَٕمِزيُز اًْمَٕمٚمِٞمُؿ﴾ ]يس:  وخيرج اعمٞمد٧م ُمدـ احلدل [ وأٟمف اًمرازق اًمذي خيرج احلل ُمـ اعمٞم٧م 9ظَمَٚمَ٘مُٝم

ـْ  وأٟمف اًمذي يدسمر إُمر ُمـ اًمًامء إمم إرض وأٟمف اًمذي يٛمٚمؽ اًمًٛمع وإسمّم٤مر وإومئدة, ﴿ىُمْؾ َُم

ـَ اعْمَٞمر٧ِم وَ  ِرُج احْلَلَّ ُِم ـْ خُيْ سَْمَّم٤مَر َوَُم ْٕ ْٛمَع َوا ًَّ ـْ َيْٛمٚمُِؽ اًم َْرِض َأُمَّ ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم دِرُج اعْمَٞمرد٧َم َيْرُزىُمُٙمْؿ ُِم  خُيْ

َٞمُ٘مقًُمقَن  ًَ َُْمَر وَم ْٕ ُر ا ـْ ُيَدسمر ـَ احْلَلر َوَُم ـْ ومِٞمَٝم٤م 45وَمُ٘مْؾ َأوَماَل شَمتَُّ٘مقَن﴾ ]يقٟمس:  اهللُِم َْرُض َوَُم ْٕ ـِ ا [ ﴿ىُمْؾ عمَِ

ٌِْع وَ  د ًَّ داَمَواِت اًم ًَّ ـْ َربُّ اًم ُروَن * ىُمْؾ َُمد َربُّ اًْمَٕمدْرِش إِْن يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن * ؾَمَٞمُ٘مقًُمقَن هللَِِّ ىُمْؾ َأوَماَل شَمَذيمَّ

َٓ جُيَ   َوُهَق جُيِػُم َو
ٍ
ء ـْ سمَِٞمِدِه َُمَٚمُٙمقُت يُمؾر َرْ ٤مُر قَمَٚمْٞمدِف إِْن اًْمَٕمٔمِٞمِؿ * ؾَمَٞمُ٘مقًُمقَن هللَِِّ ىُمْؾ َأوَماَل شَمتَُّ٘مقَن * ىُمْؾ َُم

َحُروَن﴾ ]اعم١مُمٜمقن:  ًْ ومرقمقن ُمع همٚمدقه ذم [ وهذا 89-83يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن * ؾَمَٞمُ٘مقًُمقَن هللَِِّ ىُمْؾ وَم٠َمٟمَّك شُم
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يمٗمره ودقمقاه أىمٌح دقمقى وٟمٓم٘مف سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمِمٜمٕم٤مء, ي٘مقل اهلل ذم طم٘مف طم٤ميمًٞم٤م قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم: 

َْرِض سَمَّم٤مِئَر﴾ ]اْلهاء:  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ َّٓ َربُّ اًم  إِ
ِ
ء َٓ [ وىم٤مل إسمٚمدٞمس:  511﴿ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧َم َُم٤م َأْٟمَزَل َه١ُم

[ وىمد٤مل: 49[ وىمد٤مل: ﴿َربر سمِداَم َأهْمدَقْيَتٜمِل﴾ ]احلجدر: ٤55معَملَِم﴾ ]احلنم: َربَّ اًْمٕمَ  اهلل﴿إيِنر َأظَم٤مُف 

[ ويمؾ ُمنمك ُم٘مر سم٠من اهلل ظم٤مًم٘مف وظم٤مًمؼ اًمًاموات وإرض ورهبدـ 45﴿َربر وَم٠َمْٟمٔمِْريِن﴾ ]احلجر: 

ُٚمُؼ  َٓ خَيْ ـْ  ُٚمُؼ يَمَٛم ـْ خَيْ ﴾ ]اًمٜمحدؾ: ورب ُم٤م ومٞمٝمام ورازىمٝمؿ, وهلذا اطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ سم٘مقهلؿ: ﴿َأوَمَٛم

ـْ ُدوِن 51 ـَ شَمْدقُمقَن ُِم ِذي ُٚمُ٘مقا ُذسَم٤مسًم٤م َوًَمدِق اضْمَتَٛمُٕمدقا ًَمدُف﴾ ]احلد٩م:  اهلل[, وسم٘مقهلؿ: ﴿إِنَّ اًمَّ ـْ خَيْ [ 14ًَم

 واعمنميمقن ُم٘مرون سمذًمؽ ٓ يٜمٙمروٟمف.

: أن اًمٕم٤ٌمدة أىمَم سم٤مب اخلْمقع واًمتذًمؾ, ومل شمًتٕمٛمؾ إٓ ذم اخلْمقع هلل. ٕٟمف ُمقمم إصؾ اخل٣مَمس

 ش.اًمٙمِم٤مف»اًمٜمٕمؿ. ويم٤من ًمذًمؽ طم٘مٞم٘م٤م سم٠مىمَم هم٤مي٦م اخلْمقع, يمام ذم أقمٔمؿ 

صمؿ إن رأس اًمٕم٤ٌمدة وأؾم٤مؾمٝم٤م اًمتقطمٞمد هلل اًمتقطمٞمد اًمذي شمٗمٞمده يمٚمٛمتف اًمتل إًمٞمٝم٤م دقم٧م مجٞمع اًمرؾمدؾ, 

 وهل ىمقل )ٓ إًمف إٓ اهلل( واعمراد اقمت٘م٤مد ُمٕمٜم٤مه٤م واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م ٓ جمرد ىمقهل٤م سم٤مًمٚم٤ًمن.

سم٤مًمٕم٤ٌمدة واْلهلٞم٦م واًمٜمٗمل واًمؼماءة ُمـ يمؾ ُمٕمٌقد دوٟمدف. وىمدد قمٚمدؿ اًمٙمٗمد٤مر هدذا  وُمٕمٜم٤مه٤م : إومراد اهلل

دٌء قُمَجد٤مٌب﴾ ]ص:  هِل٦ََم إهَِل٤ًم َواطِمًدا إِنَّ َهَذا ًَمٌَمْ ْٔ اعمٕمٜمك ٕهنؿ أهؾ اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب, وم٘م٤مًمقا : ﴿َأضَمَٕمَؾ ا

 ها [.6

ريػ ُيٕمرف اعمراد وجي٥م قمغم واًمٕم٤ٌمدة أٟمقاع يمثػمة ًمٞمس اعمج٤مل ُمقوع سمًٓمٝم٤م, وًمٙمـ سم٤مًمت٠مُمؾ ذم اًمتٕم

اًْمَٖمٜمِدلُّ  اهلليمؾ ُمٙمٚمػ ًم٘مٌقل قم٤ٌمدشمف أن خيٚمص ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم ومٝمدق رأس إُمدر ﴿وَ 

ىَمدفُ »[ وهق اًم٘م٤مئؾ: 48َوَأْٟمُتُؿ اًْمُٗمَ٘مَراُء﴾ ]حمٛمد :  ي سَمَرىْمُتدُف َوَِشْ
َك همِٝمِف ََمِٔمل نَمدغْمِ ـْ فَمِٚمَؾ فَمَٚماًل َأَْشَ ش ََم

 ذم قم٤ٌمدشمف همػمه ٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ.ومال ينمك ُمع اهلل 

ٌُِد  ﴾ ]اًمزُمدر :  اهللوىم٤مل ضمؾ وقمز: ﴿وَم٤مقْم ـَ ي ٌُدُدوا 1خُمْٚمًِّم٤م ًَمُف اًمدر َّٓ ًمَِٞمْٕم  اهلل[, وىمد٤مل: ﴿َوَُمد٤م ُأُِمدُروا إِ

ـُ اًْم٘مَ  يَم٤مَة َوَذًمَِؽ ِدي اَلَة َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ـَ طُمٜمََٗم٤مَء َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ ي  [.6ٞمرَٛم٦ِم﴾ ]اًمٌٞمٜم٦م : خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدر

ـْ يَم٤مَٟمد٧ْم »وذم طمدي٨م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف اًمِمٞمخلم:  قَْماَمُل سم٤ِمًمٜمرٞم٤َّمِت َوإِٟمَّاَم ًمُِٙمؾر اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى وَمَٛم ْٕ اَم ا إِٟمَّ
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ٌَُٝم٤م َأْو إمَِم اُْمَرَأٍة َيٜمْٙمُِحَٝم٤م وَمِٝمْجَرشُمُف إمَِم َُم٤م َه٤مضَمَر إًَِمْٞمفِ   .شِهْجَرشُمُف إمَِم ُدْٟمَٞم٤م ُيِّمٞم

وٓسمد ُمـ شمقومر اعمت٤مسمٕم٦م ذم هذه اًمٕم٤ٌمدة طمتك شمٙمقن ُم٘مٌقًم٦م قمٜمدد رسمٜمد٤م ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم, وإذا ـمٚم٘مد٧م 

اعمت٤مسمٕم٦م وم٤معمراد هب٤م ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وُمٕمت٘مداشمف واًمًدػم قمدغم ؾمدػمه 

: ﴿اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚمد٧ُم ًَمُٙمدْؿ وإظمذ هبديف وـمري٘متف, ومٓمري٘متف هل اْلؾمالم احلؼ اًمذي ىم٤مل قمٜمف اهلل شمٕم٤ممم

ؾْماَلَم ِديٜم٤ًم﴾ ]اعم٤مئدة :  [, وـمري٘متف هل اعم٘مٌقًم٦م وُم٤م 4ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اْْلِ

ـْ فَمِٚمَؾ فَمَٚماًل يَمْٝمَس فَمَٙمْٝمِف َأَْمُرَٞم٣م هَمُٜمَق َرد  »ؾمقاه٤م ُمردود ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ًٚمؿ قمـ أظمرضمف ُم شََم

 .قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م هبذا اًمٚمٗمظ

, وَمَج٤مَءَٟمد٤م اهللَي٤م َرؾُمقَل »وـمري٘متف هل اخلػم وُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م ذ ىم٤مل طمذيٗم٦م:  ٞمَّد٦ٍم َوَذ،
 اهلل, إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم ذِم ضَم٤مِهٚمِ

, ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ, ىُمْٚم٧ُم: َوَهْؾ سَمْٕمَد ذَ  ـْ َذ، , وَمَٝمْؾ سَمْٕمَد َهَذا اخْلَػْمِ ُِم َذا اخْلَػْمِ , ىَمد٤مَل: َٟمَٕمدْؿ هِبَ ـْ ظَمدػْمٍ ر ُِم ًمَِؽ اًمنمَّ

, ىُمْٚم٧ُم: َوَُم٤م َدظَمٜمُُف, ىَم٤مَل: ىَمْقٌم هَيُْدوَن سمَِٖمػْمِ َهْدِيل, شَمْٕمِرُف ُِمٜمُْٝمْؿ َوشُمٜمْٙمُِر, ىُمْٚم٧ُم: وَمَٝمْؾ  ـٌ  سَمْٕمَد َذًمَِؽ َوومِٞمِف َدظَم

ـْ  , ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ ُدقَم٤مٌة إمَِم َأسْمَقاِب ضَمَٝمٜمََّؿ َُم ـْ َذ، ْؿ إًَِمْٞمَٝم٤م ىَمَذوُمقُه ومِٞمَٝمد٤م, ىُمْٚمد٧ُم: َيد٤م َرؾُمدقَل  اخْلَػْمِ ُِم , اهللَأضَم٤مهَبُ

ٜمَتِٜم٤َم, ىُمْٚم٧ُم: وَماَم شَم٠ْمُُمُريِن إِْن َأْدَريَمٜمِل ذَ  ًِ ـْ ضِمْٚمَدشمِٜم٤َم َوَيَتَٙمٚمَُّٛمقَن سم٠َِمًْم ًمَِؽ, ىَمد٤مَل: شَمْٚمدَزُم ِصْٗمُٝمْؿ ًَمٜم٤َم وَمَ٘م٤مَل: ُهْؿ ُِم

ٚمِِٛملَم َوإَُِم٤مَُمُٝمْؿ, ىمُ  ًْ َٝم٤م, َوًَمْق مَج٤َمقَم٦َم اعْمُ َٓ إَُِم٤مٌم, ىَم٤مَل: وَم٤مقْمَتِزْل شمِْٚمَؽ اًْمِٗمَرَق يُمٚمَّ ـْ هَلُْؿ مَج٤َمقَم٦ٌم َو ْٚم٧ُم: وَم٢مِْن مَلْ َيُٙم

 ش.اًمّمحٞمحلم»واحلدي٨م ذم ش َأْن شَمَٕمضَّ سم٠َِمْصِؾ ؿَمَجَرٍة طَمتَّك ُيْدِريَمَؽ اعْمَْقُت, َوَأْٟم٧َم قَمغَم َذًمَِؽ 

َُمُ »وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ْٕ ٣م، َوىُمؾُّ زمِْدفَم٥ٍم َوداَليَم٥مٌ َوََشُّ ا أظمرضمدف ُمًدٚمؿ قمدـ ضمد٤مسمر ش قِر حُمَْدشَم٣مُِتَ

 وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من هلذا اًم٤ٌمب إن ؿم٤مء اهلل.

وطم٘مٞم٘م٦م اْلظمالص اًمتؼمي قمـ يمؾ ُم٤م دون اهلل شمٕمد٤ممم, أُمد٤م اْلظمدالص ذم اًمدديـ ومٞم٘مدقل اًمراهمد٥م: 

ُمـ اًمتثٚمٞمد٨م ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  إظمالص اعمًٚمٛملم أهنؿ ىمد شمؼمءوا مم٤م يدقمل اًمٞمٝمقد ُمـ اًمتِمٌٞمف واًمٜمّم٤مرى

﴾ ]اًمٌٞمٜمد٦م :  ـَ ي [ 535[, وىمد٤مل قمدز وضمدؾ: ﴿َوَأظْمَٚمُّمدقا ِديدٜمَُٝمْؿ هللَِِّ﴾ ]اًمٜمًد٤مء : 6﴿خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدر

 وأمجٕمقا قمغم أن اْلظمالص ذم اًمٓم٤مقم٦م شمرك اًمري٤مء. 

٤مد ىم٤مل اهلل وطم٘مٞم٘م٦م اعمت٤مسمٕم٦م هق إظمذ سمٓمري٘م٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم إىمقال وإومٕم٤مل وآقمت٘م
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ُرونَ  ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمدَذيمَّ َٓ شَمتٌَُِّٕمقا ُِم ُٙمْؿ َو ـْ َرسمر ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم ﴾ ]إقمدراف: شمٕم٤ممم: ﴿اشمَّ

4.] 

وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف: )اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مد يمٗمٞمتؿ(, وحتّمٞمؾ اْلظمالص يٙمقن سم٤مًمزهد 

سمنمًا ُمثٚمؽ  رآئٞمتفقمز وضمؾ واعمراىم٦ٌم ًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمن واًمٕمٚمـ واًمٕمٚمؿ, أن هذا اًمذي ومٞمام ؾمقى اهلل 

 ٓ يٜمٗمع وٓ يي, سمؾ هذا اًمْمٞمع ُمٜمؽ ي١مدي إمم وم٤ًمد اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.

وحتّمٞمؾ اعمت٤مسمٕم٦م يٙمقن سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمتٗم٘مف ذم اًمديـ وؾم١مال أهؾ اًمٕمٚمؿ قمام أؿمدٙمؾ ىمد٤مل اهلل 

َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن﴾ ]اًمٜمحدؾ : شمٕم٤ممم: ﴿وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأهْ  يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ  [, وسمٕمدد حتّمدٞمؾ اًمٕمٚمدؿ ُمالزُمد٦م 34َؾ اًمذر

 اًمٕمٛمؾ سمف.

 (: 3/491ش )شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد»واًمٕم٤ٌمدة أىم٤ًمم ىم٤مل اسمـ إُمػم ذم 

اقمت٘م٤مدي٦م: وهل أؾم٤مؾمٝم٤م, وذًمؽ أن يٕمت٘مد أٟمف اًمرب اًمقاطمد إطمد اًمذي ًمف اخلٚمؼ وإُمر وسمٞمدده  -5

اًمذي ٓ ذيؽ ًمف وٓ يِمٗمع قمٜمده أطمد إٓ سم٢مذٟمف, وأٟمف ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ همػمه, وهمػم  اًمٜمٗمع واًمي وأٟمف

 ذًمؽ ُمـ ًمقازم إًمقهٞم٦م.

اًمٚمٗمٔمٞم٦م : وهل اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد, ومٛمـ اقمت٘مد ُم٤م ذيمر ومل يٜمٓمؼ هب٤م مل حي٘مدـ دُمدف وٓ ُم٤مًمدف,  -1

 ومٙمٗمر. وُمـ ٟمٓمدؼ ومل يٕمت٘مدد إٓ أٟمف مل يٛمتثؾ أُمر اهلل, , وم٢مٟمف يٕمت٘مد اًمتقطمٞمد سمؾ وي٘مر سمفويم٤من يم٢مسمٚمٞمس

 طم٘مـ ُم٤مًمف ودُمف وطم٤ًمسمف قمغم اهلل, وطمٙمٛمف طمٙمؿ اعمٜم٤موم٘ملم.

 وسمدٟمٞم٦م: يم٤مًم٘مٞم٤مم واًمريمقع واًمًجقد ذم اًمّمالة, وُمٜمٝم٤م اًمّمقم وأومٕم٤مل احل٩م واًمٓمقاف. -4

وُم٤مًمٞم٦م: يم٢مظمراج ضمزء ُمـ اعم٤مل اُمتث٤مٓ عم٤م أُمر اهلل شمٕمد٤ممم سمدف. وأٟمدقاع اًمقاضمٌد٤مت واعمٜمددوسم٤مت ذم  -3

 هاوإسمدان وإومٕم٤مل وإىمقال يمثػمة, ًمٙمـ هذه أُمٝم٤مهت٤م.  إُمقال

وأقمٔمؿ اًمٕم٤ٌمدة وأؾمٝم٤م هق حت٘مٞمؼ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمدد اًمتدل هدل اًمٌد٤مب إقمٔمدؿ واًمقطمٞمدد ًمٚمددظمقل ذم 

َّٓ »اْلؾمالم ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َٓ إًَِمدَف إِ  , َوَأنَّ اهللُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمِدَؾ اًمٜمَّد٤مَس طَمتَّدك َيِْمدَٝمُدوا َأْن 

ًدا َرؾُمقُل  يَم٤مَة, وَم٢مَِذا وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ قَمَّمُٛمقا ُِمٜمرل ِدَُم٤مَءُهْؿ َوَأُْمدَقاهَلُْؿ, اهللحُمَٛمَّ اَلَة, َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ , َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ
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ْؿ قَمغَم  ٤مهُبُ ًَ ؾْماَلِم َوطِم َّٓ سمَِحؼر اْْلِ , وضم٤مء قمـ ُمًٚمؿ سمٜمحقه ٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمفُمتش اهللإِ

 , وأيب هريرة, وضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمًٕم٤م.قمـ قمٛمر

ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م قم٤مصٛم٦م ًمٚمدم واعم٤مل واًمٕمرض, وهذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اْلٜم٦م ىمد٤مل 

َّٓ »رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َٓ إيَِمَف إِ ُف  ـْ ََم٣مَت َوُهَق َئْمَٙمُؿ َأٞمَّ ٛم٥َّمَ  اهللََم أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ش َدطَمَؾ اجْلَ

 يض اهلل قمٜمف.قمثامن ر

وهل أقمٔمؿ طمًٜم٦م حلدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو قمٜمدد اًمؽمُمدذي ىمد٤مل: ىمد٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف 

دِٕملَم »وؾمٚمؿ:  ًْ
دَٕم٦ًم َوشمِ ًْ

د قَمَٚمْٞمدِف شمِ تِل قَمغَم ُرُءوِس اخْلاََلِئِؼ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمد٦ِم, وَمَٞمٜمنُْمُ ـْ ُأُمَّ ؾَمُٞمَخٚمرُص َرضُماًل ُِم

َٓ ؾِمِجالًّ يُمؾُّ ؾِمِجؾ، ُِمْثُؾ ُمَ  ٌَتِل احْل٤َمومُِٔمقَن وَمَٞمُ٘مدقُل:  ـْ َهَذا ؿَمْٞمًئ٤م َأفَمَٚمَٛمَؽ يَمَت , صُمؿَّ َيُ٘مقُل: َأشُمٜمْٙمُِر ُِم ٌٍََمِ در اًْم

 َٓ ُف  ٜم٦ًَم, وَم٢مِٟمَّ ًَ , وَمَٞمُ٘مقُل: سَمغَم, إِنَّ ًَمَؽ قِمٜمَْدَٟم٤م طَم َٓ َي٤م َربر , وَمَٞمُ٘مقُل: َأوَمَٚمَؽ قُمْذٌر, وَمَٞمُ٘مقُل:   فُمْٚمَؿ قَمَٚمْٞمَؽ َي٤م َربر

َّٓ ا َٓ إًَِمَف إِ د اهللًْمَٞمْقَم, وَمَتْخُرُج سمَِٓم٤مىَم٦ٌم ومِٞمَٝم٤م َأؿْمَٝمُد َأْن  ٌُْدُه َوَرؾُمدقًُمُف, وَمَٞمُ٘مدقُل: اطْمُيْ ًدا قَم , َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ

َٓ شُمْٔمَٚمدؿُ  ِت, وَمَ٘مد٤مَل: إِٟمَّدَؽ  ِجالَّ ًر , َُم٤م َهِذِه اًْمٌَِٓم٤مىَم٦ُم َُمَع َهِذِه اًم , ىَمد٤مَل: وَمُتقَودُع َوْزَٟمَؽ, وَمَٞمُ٘مقُل: َي٤م َربر

ُت َوصَمُ٘مَٚمد٧ْم اًْمٌَِٓم٤مىَمد٦ُم, وَمداَل َيْثُ٘مدُؾ َُمدَع اؾْمد ِجالَّ ًر ٦ٍم وَمَٓم٤مؿَم٧ْم اًم ٦ٍم, َواًْمٌَِٓم٤مىَم٦ُم ذِم يَمٗمَّ ُت ذِم يَمٗمَّ ِجالَّ ًر  اهللِؿ اًم

ءٌ   ش.َرْ

َّٓ »وهل آظمر ُمٓمٚمقب ُمـ اًمٕمٌد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َٓ إًَِمَف إِ ٜمُقا َُمْقشَم٤ميُمْؿ  أظمرضمف ُمًدٚمؿ  شاهللًَم٘مر

 قمـ أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة, وضم٤مء ظم٤مرج ذم اًمّمحٞمح قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

وهذه اًمٙمٚمٛم٦م شمتٙمقن ُمـ ريمٜملم أؾم٤مؾملم إول اًمٜمٗمل وأظمر اْلصم٤ٌمت, ىم٤مل ص٤مطم٥م شمٞمًدػم اًمٕمزيدز 

( ط/اعمٙمت٥م اْلؾمالُمل: ىمقًمف:  )ٓ إًمدف إٓ اهلل( اؿمدتٛمٚم٧م قمدغم ٟمٗمدل وإصمٌد٤مت, ومٜمٗمد٧م 65احلٛمٞمد )

شمٕم٤ممم, ومٙمؾ ُم٤م ؾمقاه ُمـ اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء ومْماًل قمـ همػمهؿ, ومٚمٞمس سم٢مًمف,  اهللقمـ يمؾ ُم٤م ؾمقى اْلهلٞم٦م 

وٓ ًمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدة رء, وأصمٌت٧م اْلهلٞم٦م هللّ وطمده, سمٛمٕمٜمك أن اًمٕمٌد ٓ ي٠مًمف همػمه, أي: ٓ ي٘مّمده سمٌمء 

ذسمح واًمٜمدذر ُمـ اًمت٠مًمف وهق شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م اًمذي يقضم٥م ىمّمده سمٌمء ُمـ أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة, يم٤مًمددقم٤مء واًمد

 وهمػم ذًمؽ. 
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وسم٤مْلٛمٚم٦م ومدال ي٠مًمدف إٓ اهلل, أي: ٓ يٕمٌدد إٓ هدق, ومٛمدـ ىمد٤مل هدذه اًمٙمٚمٛمد٦م قم٤مروًمد٤م عمٕمٜم٤مهد٤م, قمد٤مُماًل 

سمٛم٘متْم٤مه٤م, ُمـ ٟمٗمل اًمنمك وإصم٤ٌمت اًمقطمداٟمٞم٦م هللّ ُمع آقمت٘م٤مد اْل٤مزم عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ ذًمدؽ واًمٕمٛمدؾ 

د, ومٝمق اعمٜمد٤مومؼ, وإن قمٛمدؾ سمخالومٝمد٤م ُمدـ سمف, ومٝمذا هق اعمًٚمؿ طمً٘م٤م, وم٢من قمٛمؾ سمف فم٤مهًرا ُمـ همػم اقمت٘م٤م

ـَ  ْرِك إؾَْمَٗمِؾ ُِمد اًمنمك, ومٝمق اًمٙم٤مومر وًمق ىم٤مهل٤م, أٓ شمرى أن اعمٜم٤موم٘ملم يٕمٛمٚمقن هب٤م فم٤مهًرا وهؿ ﴿ذِم اًمدَّ

ُمـ اًمنمك واًمٙمٗمر, ومٚمؿ [, واًمٞمٝمقد ي٘مقًمقهن٤م وهؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف 536اًمٜم٤َّمر﴾, ]اًمٜم٤ًّمء, ُمـ أي٦م: 

 هشمٜمٗمٕمٝمؿ. ا

( ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ريض اهلل قمٜمف ذم ومْمدٚمٝم٤م 18(, وُمًٚمؿ )4346)وأظمرج اًمٌخ٤مري 

َّٓ »ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َٓ إًَِمَف إِ ـْ ؿَمِٝمَد َأْن  دًدا  اهللَُم يَؽ ًَمدُف, َوَأنَّ حُمَٛمَّ َٓ َذِ َوطْمَدُه 

ٌُْد  ك قَم ًَ ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف, َوَأنَّ قِمٞم , َواًمٜمَّد٤مُر َوَرؾُمقًُمُف َويَمٚمِ  اهللقَم َٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمُْف, َواْْلَٜم٦َُّم طَمؼٌّ

ـْ اًْمَٕمَٛمؾِ  اهللطَمؼٌّ َأْدظَمَٚمُف   ش.اْْلَٜم٦ََّم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم

(: ىمقًمف: ىمقًمف: )ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل(, أي: ُمـ شمٙمٚمؿ 65ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ىم٤مل ص٤مطم٥م 

ُف ٓ إًَِمدَف إَِّٓ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م قم٤مروًم٤م  عمٕمٜم٤مه٤م, قم٤مُماًل سمٛم٘متْم٤مه٤م سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهًرا, يمام دل قمٚمٞمف ىمقًمف: ﴿وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّ

ـْ ؿَمِٝمَد سم٤ِمحْلَؼر َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن﴾ ]اًمزظمرف: 59﴾ ]حمٛمد: اهلل [, أُم٤م اًمٜمٓمؼ هب٤م ُمـ 85[, وىمقًمف: ﴿إَِّٓ َُم

 ٤مْلمج٤مع.همػم ُمٕمروم٦م عمٕمٜم٤مه٤م وٓ قمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م, وم٢من ذًمؽ همػم ٟم٤مومع سم

وذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم هذا, وهق ىمقًمف: )ُمـ ؿمٝمد(, إذ يمٞمػ يِمٝمد وهق ٓ يٕمٚمدؿ, وجمدرد اًمٜمٓمدؼ 

 سمٌمء ٓ يًٛمك ؿمٝم٤مدة سمف. اهد

ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ذح احلدي٨م: هذا طمدي٨م قمٔمٞمؿ ضمٚمٞمدؾ اعمقىمدع وهدق أمجدع أو ُمدـ أمجدع 

 إطم٤مدي٨م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٕم٘م٤مئد. اهد

اهلل( أي: ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ إًمف واطمد, وهق اهلل وطمدده ٓ ذيدؽ ًمدف, يمدام ىمد٤مل و ُمٕمٜمك )ٓ إًمف إٓ 

ٌُُدوِن﴾ ]إ ُف ٓ إًَِمَف إَِّٓ َأَٟم٤م وَم٤مقْم ـْ َرؾُمقٍل إَِّٓ ُٟمقطِمل إًَِمْٞمِف َأٟمَّ ٌْٚمَِؽ ُِم ـْ ىَم [, 16ٟمٌٞم٤مء: شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

ٌُُدوا ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوًَمَ٘مْد سَمَٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾر ُأُمَّ  ٌُقا اًمٓم٤َّمهُمقَت﴾ ]اًمٜمحدؾ:  اهلل٦ٍم َرؾُمقًٓ َأِن اقْم
[, 45َواضْمَتٜمِ
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ومّمح أن ُمٕمٜمك اْلًمف هق اعمٕمٌقد, وهلذا عم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٙمٗم٤مر ىمريش: )ىمقًمقا ٓ إًمف 

دٌء قُمَجد٤مٌب﴾ ]ص: [, وىمد٤مل ىمدقم هدقد: 6 إٓ اهلل(, ىم٤مًمقا:﴿َأضَمَٕمَؾ أهِل٦ََم إهَِل٤ًم َواطِمددًا إِنَّ َهدَذا ًَمٌَمْ

ٌَُد  ٌُُد آسَم٤مُؤَٟم٤م﴾ ]إقمراف:  اهلل﴿َأضِمْئَتٜم٤َم ًمِٜمَْٕم ش شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»[. اهد ُمـ 11َوطْمَدُه َوَٟمَذَر َُم٤م يَم٤مَن َيْٕم

(61.) 

أُم٤م وم٤مئدة اْلٛمع سملم اًمٜمٗمل واْلصم٤ٌمت ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ومألن إصم٤ٌمت وطمده ٓ يٜمٗمل اعمِم٤مريم٦م ىمد٤مل اسمدـ 

(: أقمٔمؿ يمٚمٛم٦م شمْمٛمٜم٧م سم٤مًمقوع ٟمٗمل اْلهلٞم٦م قمام ؾمقى اهلل وإصم٤ٌمهت٤م 915ش )اًمٌدائع» اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم

ًمف سمقصػ آظمتّم٤مص, ومدًٓمتٝم٤م قمغم اْلصم٤ٌمت أقمٔمؿ ُمـ دًٓم٦م ىمقًمٜم٤م: )اهلل إًمف( وٓ يًؽمي٥م أطمد ذم 

 هذا اًمٌت٦م. اهد

 وذوط هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م يمٚمٛم٦م اْلظمالص صمامٟمٞم٦م مجٕم٧م ذم هذيـ اًمٌٞمتلم:

 حم٦ٌم واٟم٘مٞمدد٤مد واًم٘مٌدددقل هلددد٤م  إظمالص وصدىمؽ ُمع قمٚمؿ ي٘ملم و

 ؾمقى اْلًمف ُمـ اعمخٚمقق ىمد أهل٤م  وزيد صم٤مُمٜمٝم٤م اًمٙمٗمران ُمٜمددؽ سمٛمدد٤م 

ويمٚمٛم٦م )ٓ إًمف إٓ اهلل( ُمـ ىم٤مهل٤م ٟمٗمٕمتف اسمتداًء أي شمٕمّمؿ ُم٤مًمف ودُمف يمام ذم طمدي٨م ـمد٤مرق اسمدـ أؿمدٞمؿ: 

« َّٓ َٓ إًَِمَف إِ ـْ ىَم٤مَل  ـْ ُدوِن َويَمَٗمَر سماَِم يُ  اهللَُم ٌَُد ُِم ٤مسُمُف قَمدغَم  اهللْٕم ًَ أظمرضمدف ُمًدٚمؿ ش اهللطَمُرَم َُم٤مًُمُف َوَدُُمُف َوطِم

(14.) 

: (115-5/111ش )ومدتح اعمجٞمدد»ل صد٤مطم٥م طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤موىمد شم٘مدم 

 اقمٚمؿ أن اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمؼ قمّمٛم٦م اعم٤مل واًمدم رم هذا احلدي٨م سم٠مُمريـ:

 ٓ إًمف إٓ اهلل قمـ قمٚمؿ وي٘ملم , يمام هق ىمٞمد رم ىمقهل٤م رم همػم ُم٤م طمدي٨م يمام شم٘مدم.إول : ىمقل 

واًمث٤مٟمك : اًمٙمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل , ومٚمؿ يٙمتػ سم٤مًمٚمٗمظ اعمجرد قمدـ اعمٕمٜمدك , سمدؾ ٓسمدد ُمدـ ىمقهلد٤م 

 واًمٕمٛمؾ هب٤م .

 ٟمٗمّم٤مم هل٤م .ىمٚم٧م : وومٞمف ُمٕمٜمك ومٛمـ يٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت وي١مُمـ سم٤مهلل وم٘مد اؾمتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك ٓ ا

ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: )وهذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٌلم ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل , وم٢مٟمدف مل جيٕمدؾ اًمٚمٗمدظ هبد٤م 



 
49 

                                                                                                    

قم٤مصاًم ًمٚمدم واعم٤مل , سمؾ وٓ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ُمع ًمٗمٔمٝم٤م , سمؾ وٓ اْلىمرار سمذًمؽ , سمؾ وٓ يمقٟمف ٓ يددقمق 

ٞمػ إمم ذًمؽ اًمٙمٗمدر سمدام يٕمٌدد ُمدـ دون إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف , سمؾ ٓ حيرم ُم٤مًمف ودُمف طمتك يْم

 اهلل(. اهد

( وٛمـ جمٛمقع اًمٕم٤ٌمد: وم٢من ىمٚم٧م ىمدد أٟمٙمدر صدغم اهلل 3/318ش )شمٓمػم آقمت٘م٤مد»وىم٤مل اسمـ إُمػم ذم 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أؾم٤مُم٦م ىمتٚمف عمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل يمام هق ُمٕمروف ذم يمت٥م احلدي٨م واًمًػم, ىمٚم٧ُم : ٓ 

ُمـ اًمٙمٗم٤مر طم٘مـ دُمف وُم٤مًمف طمتك يتٌلم ُمٜمف ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م ىم٤مًمف, وًمذا  "ٓ إًمف إٓ اهلل"ؿمؽ أن ُمـ ىم٤مل : 

سْمُتْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ أٟمزل اهلل ذم ىمّم٦م حمٚمؿ سمـ ضمث٤مُم٦م آي٦م  ﴿ ـَ آَُمٜمُقا إَِذا َضَ ِذي ٤َم اًمَّ َٓ شَمُ٘مقًُمدقا  اهللَي٤م َأهيُّ ٌَٞمَّٜمُقا َو وَمَت

ٌَْتٖمُ  ٧َم ُُم١ْمُِمٜم٤ًم شَم ًْ اَلَم ًَم ًَّ ـْ َأًْمَ٘مك إًَِمْٞمُٙمُؿ اًم ْٟمَٞم٤م وَمِٕمٜمَْد عمَِ ـْ  اهللقَن قَمَرَض احْلََٞم٤مِة اًمدُّ َُمَٖم٤مٟمُِؿ يَمثػَِمٌة يَمَذًمَِؽ يُمٜمُْتْؿ ُِم

َـّ  ٌُْؾ وَمَٛم ٌَٞمَّٜمُقا إِنَّ  اهللىَم وم٠مُمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتث٧ٌم  [93]اًمٜم٤ًمء :  ﴾يَم٤مَن سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌػًِما اهللقَمَٚمْٞمُٙمْؿ وَمَت

اًمتزاُمف عمٕمٜم٤مه٤م يم٤من ًمف ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وقمٚمٞمف ُمد٤م قمٚمدٞمٝمؿ, وإن  ذم ؿم٠من ُمـ ىم٤مل يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد, وم٢من شمٌلم

شمٌلم ظمالومف ومٚمؿ حي٘مـ دُمف وُم٤مًمف سمٛمجرد اًمتٚمٗمظ, وهٙمذا يمؾ ُمـ أفمٝمر اًمتقطمٞمد وضم٥م اًمٙمػ قمٜمف إمم 

أن يتٌلم ُمٜمف ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ, وم٢مذا شمٌلم مل شمٜمٗمٕمف هذه اًمٙمٚمٛم٦م سمٛمجردهد٤م, وًمدذًمؽ مل شمٜمٗمدع اًمٞمٝمدقد وٓ 

إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة اًمتل حيت٘مر اًمّمح٤مسم٦م قم٤ٌمدهتؿ إمم ضمٜمٌٝم٤م, سمؾ أُمدر صدغم  ٟمٗمٕم٧م اخلقارج ُمع ُم٤م اٟمْمؿ

وذًمؽ عم٤م ظم٤مًمٗمقا سمٕمض اًمنمديٕم٦م ش  يمُـ أدرىمتٜمؿ ٕومتٙمٛمٜمؿ ومتؾ فم٣مد» اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘متٚمٝمؿ, وىم٤مل : 

ويم٤مٟمقا ذ اًم٘متغم حت٧م أديؿ اًمًامء, يمام صمٌت٧م سمف إطم٤مدي٨م, ومث٧ٌم أن جمرد يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد همدػم ُمد٤مٟمع 

 ها ذك ُمـ ىم٤مهل٤م ٓرشمٙم٤مسمف عم٤م خي٤مًمٗمٝم٤م ُمـ قم٤ٌمدة همػم اهلل. ُمـ صمٌقت

ويٜمٌٖمل ًمٚمٛمرء اعمًٚمؿ أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سمتٗم٤مصٞمؾ اًمتقطمٞمد ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل يمٞمام يدتخٚمص ُمدـ 

ٌْٜمِدل ٚموظم احلٜمٗم٤مءاًمنمك واًمٌدع, وهذا إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ُمع أٟمف إُم٤مم  ٞمدؾ اًمدرمحـ ي٘مدقل: ﴿َواضْمٜمُ

َْصٜم٤َمَم﴾ ]إسمراهٞمؿ : َوسَمٜمِلَّ َأْن ٟمَ  ْٕ ٌَُد ا  [.46ْٕم

وأفمدقذ زمدؽ َمدـ »ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مقل يمام ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد اسمدـ طمٌد٤من: 

, ويمٞمػ ٓ خي٤مف هذا اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ واًمذٟم٥م اْلًٞمؿ اًمذي ي٠ميت قمغم احلًٜم٤مت وجيٕمٚمٝم٤م ه٤ٌمًء شايمممك
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 ُمٜمثقرًا.

(: ومتٌلم هبذه أيد٦م أن اًمنمدك أقمٔمدؿ 5/514جٞمد )ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ آل اًمِمٞمخ ذم ومتح اعم

اًمذٟمقب , ٕن اهلل شمٕم٤ممم أظمؼم أٟمف ٓ يٖمٗمره عمـ مل يت٥م ُمٜمف , وُم٤م دوٟمف ُمـ اًمذٟمقب ومٝمدق داظمدؾ حتد٧م 

اعمِمٞمئ٦م إن ؿم٤مء همٗمره عمـ ًم٘مٞمف سمف , وإن ؿم٤مء قمذسمف سمف , وذًمؽ يقضم٥م ًمٚمٕمٌد ؿمدة اخلدقف ُمدـ اًمنمدك 

ح اًم٘مٌٞمح وأفمٚمؿ اًمٔمٚمؿ , وشمٜم٘مص ًمرب اًمٕم٤معملم , وسف ظمد٤مًمص اًمذي هذا ؿم٠مٟمف قمٜمد اهلل , ٕٟمف أىمٌ

ِْؿ َيْٕمِدًُمقَن﴾ ]إٟمٕم٤مم :  ـَ يَمَٗمُروا سمَِرهبر ِذي [: وٕٟمدف 5طم٘مف ًمٖمػمه وقمدل همػمه سمف , يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم : ﴿صُمؿَّ اًمَّ

ُمٜم٤مىمض ًمٚمٛم٘مّمقد سم٤مخلٚمؼ وإُمر ُمٜم٤مف ًمف ُمدـ يمدؾ وضمدف , وذًمدؽ هم٤ميد٦م اعمٕم٤مٟمددة ًمدرب اًمٕمد٤معملم , 

٤ٌمر قمـ ـم٤مقمتف , واًمذل ًمف , وآٟم٘مٞم٤مد ٕواُمره اًمذي ٓ صالح ًمٚمٕم٤ممل إٓ سمذًمؽ , ومٛمتك ظمدال وآؾمتٙم

 ُمٜمف ظمرب وىم٤مُم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م. اهد

َْصٜم٤َمَم﴾ ]إسمراهٞمؿ : 5/515وىم٤مل رمحف اهلل ) ْٕ ٌَُد ا ٌْٜمِل َوسَمٜمِلَّ َأْن َٟمْٕم [ أي اضمٕمٚمٜمل 46(: ىمقًمف : ﴿َواضْمٜمُ

سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝم٤م . وىمد اؾمتج٤مب اهلل شمٕم٤ممم دقم٤مءه , وضمٕمؾ سمٜمٞمف  وسمٜمل رم ضم٤مٟم٥م قمـ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم , وسم٤مقمد

ـَ  َـّ َأْودَٚمْٚم ُد أٟمٌٞم٤مء , وضمٜمٌٝمؿ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم . وىمد سملم ُم٤م يقضم٥م اخلقف ُمـ ذًمؽ سم٘مقًمدف : ﴿َربر إهِنَّ

ـَ اًمٜم٤َّمِس﴾ ]إسمراهٞمؿ :  [ وم٢مٟمف هق اًمقاىمع رم يمؾ زُم٤من, وم٢مذا قمرف اْلٟم٤ًمن أن يمثدػمًا وىمٕمدقا 45يَمثػًِما ُِم

اًمنمك إيمؼم ووٚمقا سمٕم٤ٌمدة إصٜم٤مم: أوضم٥م ذًمؽ ظمقومف ُمـ أن ي٘مع ومدٞمام وىمدع ومٞمدف اًمٙمثدػم ُمدـ رم 

 اًمنمك اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل.

 ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل: ُمـ ي٠مُمـ اًمٌالء سمٕمد إسمراهٞمؿ ؟ رواه إسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ .

٤مهلل وسمام سمٕم٨م سمف رؾمدقًمف ومال ي٠مُمـ اًمقىمقع رم اًمنمك إٓ ُمـ هق ضم٤مهؾ سمف وسمام خيٚمّمف ُمٜمف: ُمـ اًمٕمٚمؿ سم

 ُمـ شمقطمٞمده , واًمٜمٝمل قمـ اًمنمك سمف. اهد

 (: 561ش )اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

 ذا اًم٘مًددؿ ًمٞمس سم٘مدد٤مسمؾ اًمٖمٗمران واًمنمك وم٤مطمذره ومنمك فم٤مهر

 دـ أي٤م يم٤من ُمـ طمجر وُمـ إٟم٤ًمن وهق اُت٤مذ اًمددددٜمد ًمٚمددددرمحد
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 وحيٌدددف يمددٛمحٌدد٦م اًمددددددي٤من يدقمقه أو يرضمدددقه صمؿ خيد٤مومف

( قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمدقل اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ: 94وذم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ )

ـْ يَمِٗمَل » ُك زمِِف َدطَمَؾ ايمٛمَّد٣مرَ  اهللََم ـْ يَمِٗمَٝمُف ُيمْمِ ٛم٥ََّم َوََم ٣ًُم َدطَمَؾ اجْلَ ُك زمِِف ؾَمْٝم ىمد٤مل اًمٜمدقوي رمحدف اهلل ذم ش َٓ ُيمْمِ

ي٨م: وم٠مُم٤م دظمقل اعمنمك اًمٜم٤مر, ومٝمق قمغم قمٛمقُمف ومٞمدظمٚمٝم٤م وخيٚمد ومٞمٝمد٤م, وٓ ومدرق ومٞمدف سمدلم ذح احلد

اًمٙمت٤ميب اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين وسملم قمٌدة إوصم٤من وؾم٤مئر اًمٙمٗمرة,  وٓ ومرق قمٜمد أهؾ احلؼ سملم اًمٙمد٤مومر 

قمٜم٤مدا وهمػمه , وٓ سملم ُمـ ظم٤مًمػ ُمٚم٦م اْلؾمالم وسملم ُمـ اٟمت٥ًم إًمٞمٝم٤م, صمؿ طمٙمؿ سمٙمٗمدره سمجحدده ُمد٤م 

 ٗمر سمجحده وهمػم ذًمؽ .يٙم

وأُم٤م دظمقل ُمـ ُم٤مت همػم ُمنمك اْلٜم٦م ومٝمق ُم٘مٓمقع ًمف سمف ًمٙمـ إن مل يٙمـ ص٤مطم٥م يمٌػمة ُمد٤مت ُمٍمدًا 

قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ اْلٜم٦م أوٓ , وإن يم٤من ص٤مطم٥م يمٌػمة ُم٤مت ُمٍما قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق حت٧م اعمِمٞمئ٦م , وم٢من قمٗمل قمٜمدف 

 اهددظمؾ أوٓ وإٓ قمذب , صمؿ أظمرج ُمـ اًمٜم٤مر , وظمٚمد ذم اْلٜم٦م, واهلل أقمٚمؿ. 

 ىمٚم٧م: ُم٠ًمًم٦م ظمروج اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر ؾمٞم٠ميت هل٤م ُمقـمـ ذيمر ُمع إدًم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

صمؿ اقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ أن اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد واًمتحذير ُمـ اًمنمك ُمـ ُمٝمامت إُمقر, سمؾ هق 

ٞمكِم َأْدقُمدق إمَِم أهؿ إُمقر اًمتل أٟمزل اهلل ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمٙمت٤مب وأرؾمؾ اًمرؾمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ىُمْؾ َهِذِه ؾَمدٌِ 

ٌَْح٤مَن  اهلل ٌََٕمٜمِل َوؾُم ـِ اشمَّ يمِلَم﴾ ]يقؾمػ :  اهللقَمغَم سَمِّمػَمٍة َأَٟم٤م َوَُم ـَ اعْمُنْمِ  [.518َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم

ٜم٦َِم﴾ ]اًمٜمحؾ :  ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعْمَْققِمَٔم٦ِم احْلَ  [.516وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ اْدُع إمَِم ؾَمٌِٞمِؾ َرسمرَؽ سم٤ِمحْلِ

ـْ َأْهدِؾ اًْمٙمَِتد٤مِب وَمد٤مْدقُمُٝمْؿ إمَِم »ٕم٤مذ عم٤م سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ: وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم إِٟمََّؽ شَم٠ْميِت ىَمْقًُمد٤م ُِمد

 َّٓ َٓ إًَِمَف إِ ُدوا », وذم رواي٦م: شاهللؿَمَٝم٤مَدِة َأْن  َل َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إمَِم َأْن ُيَقطمر ـْ َأوَّ أظمرضم٤مه اًمٌخ٤مري ش اهللوَمْٚمَٞمُٙم

 (.59(, وُمًٚمؿ )5368)

َْن هُيَْدى سمِدَؽ  اهللوَمقَ »( وومٞمف: 1316(, وُمًٚمؿ )4115ؾمٕمد قمٜمد اًمٌخ٤مري ) وذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ َٕ

ِر اًمٜمََّٕمؿِ  ـْ مُحْ  ش.َرضُمٌؾ َواطِمٌد ظَمػْمٌ ًَمَؽ ُِم

( 51(, وُمًدٚمؿ )5498واعمًٚمٛمقن اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا مجٞمٕم٤ًم دقم٤مة إمم اهلل أظمرج اًمٌخ٤مري )
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َؿ, وَمَ٘م٤مًُمقا:  اهللَصغمَّ  اهللٌِْد اًْمَ٘مْٞمِس قَمغَم َرؾُمقِل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىَمِدَم َووْمُد قمَ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 َٟم٠ْمظُم 
ٍ
ء ْٝمِر احْلََراِم وَمُٛمْرَٟم٤م سمٌَِمْ َّٓ ذِم اًمِمَّ ٜم٤َم َٟمِّمُؾ إًَِمْٞمَؽ إِ ًْ ـْ َرسمِٞمَٕم٦َم, َوًَم ـْ َهَذا احْلَلر ُِم ٤م ُِم ْذُه قَمٜمْدَؽ َوَٟمدْدقُمق إِٟمَّ

ـْ َوَراَءَٟم٤م, وَم٘مَ  ياَمِن سمِ »٤مَل: إًَِمْٞمِف َُم ـْ َأْرسَمٍع: اْْلِ َٓ إًَِمَف ٤مهللآُُمُريُمْؿ سم٠َِمْرسَمٍع, َوَأهْن٤َميُمْؿ قَم َه٤م هَلُْؿ ؿَمَٝم٤مَدُة َأْن  َ , صُمؿَّ وَمنَّ

 َّٓ وا إزَِمَّ مُخُدَس َُمد٤م هَمٜمِْٛمدُتْؿ, وَ اهللَوَأينر َرؾُمقُل  اهللإِ يَم٤مِة, َوَأْن شُم١َمدُّ اَلِة, َوإِيَت٤مُء اًمزَّ ـْ , َوإىَِم٤مُم اًمّمَّ َأهْنَدك قَمد

, َواًمٜمَِّ٘مػمِ  ِ , َواحْلَٜمَْتِؿ, َواعْمَُ٘مػمَّ
ِ
٤مء سمَّ  ش.اًمدُّ

ـْ  ًٓ مِمَّد ـُ ىَمدْق ًَ ـْ َأطْم واًمداقمل إمم اهلل ىمقًمف وومٕمٚمف أطمًـ إىمقال وإومٕم٤مل: هلذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم

ٚمِِٛملَم﴾ ]ومّمٚم٧م اهللَدقَم٤م إمَِم  ًْ ـَ اعْمُ ٜمِل ُِم  [.44: َوقَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم َوىَم٤مَل إِٟمَّ

(: وإذا يم٤مٟمد٧م اًمددقمقة إمم اهلل أذف ُم٘م٤مُمد٤مت 459ش )اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل يمام ذم 

اًمٕمٌد وأضمٚمٝم٤م وأومْمٚمٝم٤م ومٝمل ٓ حتّمؾ إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي يدقمق سمف وإًمٞمف سمؾ ٓ سمد ذم يمامل اًمددقمقة ُمدـ 

ٌف حيقز سمف هذا اعم٘مد٤مم ن ص٤مطمأاًمٌٚمقغ ذم اًمٕمٚمؿ إمم طمد يّمؾ اًمٞمف اًمًٕمل ويٙمٗمل هذا ذم ذف اًمٕمٚمؿ 

 واهلل ي١ميت ومْمٚمف ُمـ يِم٤مء. اهد

ـْ َدقَم٤م إمَِم  ًٓ مِمَّ ـُ ىَمْق ًَ ـْ َأطْم ـَ  اهللوىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م: ﴿َوَُم َوقَمِٛمدَؾ َصد٤محِل٤ًم َوىَمد٤مَل إِٟمَّٜمِدل ُِمد

ٚمِِٛملَم﴾ ]ومّمٚم٧م:  ًْ َتَٕمدٍد, [ أي: وهق ذم ٟمٗمًف ُمٝمتد سمام ي٘مقًمدف, ومٜمٗمٕمدف ًمٜمٗمًدف وًمٖمدػمه ٓزم وُمُ 44اعْمُ

وًمٞمس هق ُمـ اًمذيـ ي٠مُمرون سم٤معمٕمروف وٓ ي٠مشمقٟمف, ويٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر وي٠مشمقٟمف, سمؾ ي٠ممتر سم٤مخلػم ويؽمك 

اًمنم, ويدقمق اخلٚمؼ إمم اخل٤مًمؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. وهذه قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُمدـ دقمد٤م إمم ظمدػم, وهدق ذم ٟمٗمًدف 

 ُمٝمتد, ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومم اًمٜم٤مس سمذًمؽ. اهد

قملَّ إًمٞمف اًمتقطمٞمد وهق إومراد اهلل قمزوضمؾ سمام جي٥م ًمف, وًمذًمؽ ُمٙم٨م رؾمقل إن أوضم٥م ُم٤م دُ ويمام شم٘مدم 

ىمقًمدقا ٓ »اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومؽمة ُمـ اًمزُمـ ذم ُمٙم٦م ٓ يدقمق إمم صالة وٓ صٞم٤مم وإٟمام ي٘مدقل: 

هلل ( ُمـ طمدي٨م ـم٤مرق اعمح٤مريب ىم٤مل: رأي٧م رؾمدقل ا4/33يمام قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل )ش إًمف إٓ اهلل شمٗمٚمحقا

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمرشملم: ُمرة سمًقق ذي اعمج٤مز وأٟم٤م ذم شم٤ٌمقم٦م زم هٙمذا, ىم٤مل: أسمٞمٕمٝمد٤م ومٛمدر وقمٚمٞمدف 

ورضمدؾ يتٌٕمدف ش ي٤م أهيد٤م اًمٜمد٤مس ىمقًمدقا ٓ إًمدف إٓ اهلل شمٗمٚمحدقا»طمٚم٦م محراء, وهق يٜم٤مدي سم٠مقمغم صقشمف: 
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يمدذاب, ىمٚمد٧م: ُمدـ سم٤محلج٤مرة وىمد أدُمك يمٕمٌٞمف وقمرىمقسمٞمف, وهق ي٘مقل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ٓ شمٓمٞمٕمقه وم٢مٟمف 

هدذا قمٛمدف قمٌدد  هذا؟ وم٘م٤مًمقا: هذا همالم سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م, ىمٚم٧م: ُمـ هذا اًمذي يتٌٕمف يرُمٞمف؟ ىمد٤مًمقا:

 .اًمٕمزى وهق أسمق هل٥م

 وٟمٕمقد عم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ ذم سم٤مب شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م:

 اقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل ًمٓم٤مقمتف واُمتـ قمٚمٞمؽ هبديتف وأهلٛمٜم٤م وإي٤مك رؿمدٟم٤م أن اهلل قمزوضمؾ ٓ يرى أن ينمك

٤مضِمَد هللَِِّ وَماَل شَمْدقُمقا َُمَع  ًَ َأطَمًدا﴾  اهللُمٕمف أطمٌد همػمه ٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَأنَّ اعْمَ

دِف 58]اْلـ:  ٌَد٤مَدِة َرسمر دْك سمِِٕم َٓ ُينْمِ ِف وَمْٚمَٞمْٕمَٛمْؾ قَمَٛماًل َصد٤محِل٤ًم َو ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق ًمَِ٘م٤مَء َرسمر [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَمَٛم

 [.551ػ: َأطَمًدا﴾ ]اًمٙمٝم

وأٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة اًمتل أُمر اهلل هب٤م ُمثؾ: اْلؾمالم ش: إصقل اًمثالصم٦م»ىم٤مل اْلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب ذم 

واْليامن, واْلطم٤ًمن, واخلقف, واًمرضمد٤مء, واًمتقيمدؾ, واًمرهمٌد٦م, واًمرهٌد٦م, واخلِمدقع, واخلِمدٞم٦م, 

ؽ ُمدـ أٟمدقاع اًمٕمٌد٤مدات واْلٟم٤مسم٦م, وآؾمتٕم٤مٟم٦م, وآؾمتٕم٤مذة, وآؾمتٖم٤مصم٦م, واًمذسمح, واًمٜمذر, وهمػم ذًم

 اًمتل أُمر اهلل هب٤م. اهد

واقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل قمزوضمؾ أن ـمريؼ اعمرؾمٚملم وهدهيؿ ىمد ظم٤مًمٗمف ىمقم ُمٌتدقمقن ُمًتحًٜمقن ذم ديدـ 

 رب اًمٕم٤معملم.

ىَمد٧ْم اًمٜمَّ »ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ٌِْٕملَم ومِْرىَمد٦ًم, َوشَمَٗمرَّ ىَم٧ْم اًْمَٞمُٝمقُد قَمغَم إطِْمَدى َأْو صمِٜمَْتلْمِ َوؾَم َّمد٤مَرى اوْمؽَمَ

ٌِْٕملَم ومِْرىَمد٦ًم يُمٚمُُّٝمدْؿ ذِم اًم تِل قَمغَم صَماَلٍث َوؾَمد ُق ُأُمَّ ٌِْٕملَم ومِْرىَم٦ًم, َوشَمْٗمؽَمِ د٦ًم قَمغَم إطِْمَدى َأْو صمِٜمَْتلْمِ َوؾَم َّٓ ُِمٚمَّ ٜمَّد٤مِر إِ

ـْ ِهَل َي٤م َرؾُمقَل ش َواطِمَدةً   ش.َُم٤م َأَٟم٤م قَمَٚمْٞمِف َوَأْصَح٤ميِب »؟ ىَم٤مَل: اهللىَم٤مًُمقا: َوَُم

هذا هق اًمقاىمع ومٕمغم اًمٕمٌد أن يٚمتزم اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م اًمتل ىم٤مل اهلل قمٜمٝم٤م: ﴿اًْمَٞمدْقَم َأيْمَٛمْٚمد٧ُم  وم٢مذا يم٤من

ؾْماَلَم ِديٜم٤ًم﴾ ]اعم٤مئدة:   [.4ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اْْلِ

ًْمٜم٤َم ا ـُ َٟمزَّ ٤م َٟمْح ٤م ًَمُف حَلَد٤مومُِٔمقَن﴾ ]احلجدر: واًمتل ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ قمـ يمت٤مهب٤م: ﴿إِٟمَّ يْمَر َوإِٟمَّ [, وىمد٤مل: 9ًمذر

﴾ ]إٟمٕم٤مم: 
ٍ
ء ـْ َرْ ـْمٜم٤َم ذِم اًْمٙمَِت٤مِب ُِم  [.48﴿َُم٤م وَمرَّ
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٦ًم ًمِٚمٜم٤َّمِس سَمِِمػًما َوَٟمدِذيًرا﴾ ]ؾمد٠ٌم:  َّٓ يَم٤مومَّ واًمتل ىم٤مل قمـ رؾمقهل٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك إِ

18.] 

ـْ َرؾُمقِل قمَ ش صحٞمحف»وأظمرج ُمًٚمؿ ذم  دُف ىَمد٤مَل:  اهللَصغمَّ  اهللـْ َأيِب ُهَرْيَرَة قَم َؿ َأٟمَّ دِذي »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َواًمَّ

, صُمدؿَّ َيُٛمدقُت َومَلْ  ايِنٌّ َٓ َٟمٍْمَ ٦ِم هَيُقِديٌّ َو ُُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا َٛمُع يِب َأطَمٌد ُِم ًْ َٓ َي ٍد سمَِٞمِدِه  دِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ ـْ سم٤ِمًمَّ ُيد١ْمُِم

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜم٤َّمرِ ُأْرؾِمْٚم٧ُم سمِِف  َّٓ يَم٤مَن ُِم  ش.إِ

ومٝمق ديـ متٞمز قمـ همػمه سم٤مًمِمٛمقال واًمٙمامل واحلٗمظ, وهق اًمديـ اًمٜم٤مؾمخ ْلٛمٞمع اعمٚمدؾ اًمًد٤مسم٘م٦م, ىمد٤مل 

ـَ اًْمٙمَِت٤مِب َوُُمَٝمْٞمِٛمٜم٤ًم قَمَٚمْٞمِف﴾ ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم  [.٤38مئدة: ]اعم شمٕم٤ممم: ﴿َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًْمٙمَِت٤مَب سم٤ِمحْلَؼر ُُمَّمدر

ٓطمؼ, واعمراد أن يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس ىمد ظم٤مًمٗمقا ذم سم٤مب شمقطمٞمد ذم ُمقـمـ وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من هلذا اعمقوع 

اْلهلٞم٦م سم٤مًمدقم٤مء واًمٜمذر واخلقف وسف اًمٕم٤ٌمدات ًمٖمػم اهلل, ومتٕملم قمغم اعمًٚمؿ ُمٕمروم٦م ـمريؼ احلدؼ ذم 

٘مٛمّملم سم٠مىمٛمّم٦م اًم٤ٌمـمؾ ُمـ صقومٞم٦م هذه اًمٕم٤ٌمدات واًمٌٕمد يمؾ اًمٌٕمد قمام ظم٤مًمٗمف وٟم٤مىمْمف واًمٌٕمد قمـ اعمت

 وهمػمهؿ.

ٞمف وؾمٚمؿ ىمد قمٔمؿ ضمٜم٤مب اًمتقطمٞمد وىمٌؾ اًمنموع ذم سمٕمض أٟمقاع اًمٕم٤ٌمدات أقمٚمؿ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚم

يمؾ ـمريؼ يقصؾ إمم اًمنمك وهبدذا اًمتٌقيد٥م سمدقب اْلُمد٤مم حمٛمدد سمدـ قمٌدداًمقه٤مب ذم يمت٤مسمدف  وؾمد

 ش.اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌٞمد»

(: وًم٘مد سمد٤مًمغ صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ 194ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ن سمـ قمٌداهلل ذم ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمام

وطمذر وأٟمذر, وأسمدأ وأقم٤مد, وظمص وقمؿ ذم مح٤مي٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م اًمتل سمٕمثف اهلل هب٤م, ومٝمل طمٜمٞمٗمٞم٦م ذم 

اًمتقطمٞمد, ؾمٛمح٦م ذم اًمٕمٛمؾ, يمام ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمدامء: هدل أؿمدد اًمنمدائع ذم اًمتقطمٞمدد واْلسمٕمد٤مد قمدـ 

 وأؾمٛمح اًمنمائع ذم اًمٕمٛمؾ. اهداًمنمك, 

واؾمتدل اْلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب قمغم طمرص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم هداي٦م أُمتدف سم٘مدقل 

ُٙمْؿ قَمِزيٌز قَمَٚمْٞمِف َُم٤م قَمٜمِدتُّْؿ طَمدِريٌص قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ سمِد٤معْم١ُْمُِمٜملَِم رَ  ًِ ـْ َأْٟمُٗم ُءوٌف اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ًَمَ٘مْد ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُِم

 [.518تقسم٦م: َرطِمٞمٌؿ﴾ ]اًم
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(: ومت٠مُمؾ هذه أي٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أوص٤مومف اًمٙمريٛم٦م وحم٤مؾمٜمف اْلٛم٦م اًمتدل 193ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل )

شم٘متيض أن يٜمّمح ُٕمتف, ويٌٚمغ اًمٌالغ اعمٌدلم, ويًدد اًمٓمدرق اعمقصدٚم٦م إمم اًمنمدك, وحيٛمدل ضمٜمد٤مب 

ك, وأقمٔمدؿ ذًمدؽ اًمٗمتٜمد٦م اًمتقطمٞمد هم٤مي٦م احلامي٦م, وي٤ٌمًمغ أؿمد اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ذًمؽ ًمئال شم٘مع إُمد٦م ذم اًمنمد

 سم٤مًم٘مٌقر, وم٢من اًمٖمٚمق ومٞمٝم٤م هق اًمذي ضمر اًمٜم٤مس ذم ىمديؿ اًمزُم٤من وطمديثف إمم اًمنمك. اهد

وُمـ أسح إدًم٦م قمغم مح٤مي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ْلٜم٤مب اًمتقطمٞمد وحتذير ُمدـ اًمنمدك ىمقًمدف: 

( قمدـ أيب هريدرة 1131رواه أسمدق داود )ش ٓ دمٕمٚمقا ىمؼمي قمٞمًدا: وم٢من صالشمٙمؿ شمٌٚمٖمٜمل طمٞم٨م يمٜمدتؿ»

 ريض اهلل قمٜمف.

ٌَد٦َم َوُأمَّ ؾَمدَٚمَٛم٦َم َذيَمَرشَمد٤م 618(, وُمًٚمؿ )311وذم اًمٌخ٤مري ) ( قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م: َأنَّ ُأمَّ طَمٌِٞم

ٌََِم٦ِم ومِٞمَٝم٤م شَمَّم٤مِويُر وَمَذيَمَرشَم٤م ًمِٚمٜمٌَِّلر َصغمَّ  ٦ًم َرَأْيٜمََٝم٤م سم٤ِمحْلَ ًَ َؿ وَمَ٘م٤مَل:  اهلليَمٜمِٞم ُأويَمَُِؽ إَِذا ىَم٣مَن همِٝمِٜمْؿ  إِنَّ »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٙمْ  اُر اخْلَ َؽ َِشَ
َقَر هَمُٟمويَمُِ ُروا همِٝمِف سمِْٙمَؽ ايمِمُّ ِه ََمْسِجًدا، َوَصقَّ ٣ميمُِح هَماَمَت زَمٛمَْقا فَمعَم وَمػْمِ صُمُؾ ايمِمَّ  اهللِؼ فِمٛمْدَد ايمرَّ

 ش.َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 

ىم٤مًم٧م: ىمد٤مل رؾمدقل ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 619(, وُمًٚمؿ )5441وأظمرج اًمٌخ٤مري )

ِذي مَلْ َيُ٘مْؿ ُِمٜمُْف:  ـَ »اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذِم َُمَرِوِف اًمَّ ُذوا وُمُبقَر َأْٞمبَِٝم٣مئِِٜمْؿ  اهلليَمَٔم َ ايْمَٝمُٜمقَد َوايمٛمََِّم٣مَرى اَّتَّ

، َأْو طُمًِمَ َأنَّ ُيتََّخدَذ ََمْسدِجًد  ُف طَمًِمَ ُه نَمغْمَ َأٞمَّ َٓ َذيمَِؽ ُأزْمِرَز وَمػْمُ ( قمدـ أيب 641وعمًدٚمؿ )ش اََمَس٣مصِمَد، يَمْق

 هريرة ريض اهلل قمٜمف ٟمحقه.

قَمغَم اًْمَٞمُٝمقِد َواًمٜمََّّم٤مَرى  اهللًَمْٕمٜم٦َُم (: »645(, وُمًٚمؿ )345وهلام قمـ قم٤مئِم٦م واسمـ قم٤ٌمس ذم اًمٌخ٤مري )

ُر َُم٤م َصٜمَُٕمقا ٤مضِمَد, حُيَذر ًَ ٌُقَر َأْٟمٌَِٞم٤مِئِٝمْؿ َُم َُذوا ىُم  ش.اُتَّ

ؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل ىمٌؾ أن يٛمقت ( قمـ ضمٜمدب ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ر641وأظمرج ُمًٚمؿ )

َذ  اهللَأْن َيُٙمقَن زِم ُِمٜمُْٙمْؿ ظَمٚمِٞمٌؾ, وَم٢مِنَّ  اهللإيِنر َأسْمَرُأ إمَِم »سمخٛمس وهق ي٘مقل:  َ ََذيِن ظَمٚمِٞماًل يَماَم اُتَّ شَمَٕم٤ممَم ىَمْد اُتَّ

تِل ظَمٚمِٞماًل  ـْ ُأُمَّ ٌَْٚمُٙمْؿ  إسِْمَراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞماًل, َوًَمْق يُمٜم٧ُْم ُُمتَِّخًذا ُِم ـْ يَمد٤مَن ىَمد َٓ َوإِنَّ َُمد َْذُت َأسَم٤م سَمْٙمٍر ظَمٚمِٞماًل, َأ ُتَّ َٓ

د٤مضِمَد إيِنر أَ  ًَ ٌُدقَر َُم َٓ وَماَل شَمتَِّخدُذوا اًْمُ٘م ٤مضِمَد, َأ ًَ ٞمِٝمْؿ َُم ٌُقَر َأْٟمٌَِٞم٤مِئِٝمْؿ َوَص٤محِلِ ـْ يَم٤مُٟمقا َيتَِّخُذوَن ىُم هْنَد٤ميُمْؿ قَمد
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 ش.َذًمَِؽ 

 اهلل( ىم٤مل: َٟمَذَر َرضُمٌؾ قَمغَم قَمْٝمدِد َرؾُمدقِل 4454د أيب داود )وقمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك ريض اهلل قمٜمف قمٜم

ٌَُقاَٟم٦َم, وَم٠َمشَمك اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ  اهللَصغمَّ  َؿ َأْن َيٜمَْحَر إسِماًِل سمِ َؿ وَمَ٘م٤مَل: إيِنر َٟمَذْرُت َأْن َأْٟمَحدَر  اهللقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌَُقاَٟم٦َم وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ  َؿ:  اهللَصغمَّ  إسِماًِل سمِ ، »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َٓ ٣مِهٙمِٝمَّد٥ِم ُئْمَبدُد وَمد٣ميُمقا:  ـْ َأْوشَم٣مِن اجْلَ ـٌ َِم َهْؾ ىَم٣مَن همِٝمَٜم٣م َوشَم

، وَم٣مَل َرؽُمقُل  َٓ ـْ َأفْمَٝم٣مِدِهْؿ، وَم٣ميُمقا:  َؿ: َأْوِ  زمِٛمَدْذِرَك  اهللَصعمَّ  اهللوَم٣مَل: َهْؾ ىَم٣مَن همِٝمَٜم٣م فِمٝمٌد َِم فَمَٙمْٝمدِف َوؽَمدٙمَّ

فُ  ـُ آَدمَ اهللَٓ َوهَم٣مَء يمِٛمَْذٍر دِم ََمْٔمِِمَٝم٥ِم  هَم١مِٞمَّ َٓ َيْٚمٙمُِؽ ازْم َٓ همِٝماَم   ش.، َو

ـْ 6/11وأظمرج أمحد ) دُف َُمدرَّ سمِدَرْهٍط ُِمد ُف َرَأى ومِٞماَم َيَرى اًمٜم٤َّمِئُؿ يَم٠َمٟمَّ ( ُمـ طمدي٨م اًمٓمٗمٞمؾ سمـ ؾمخؼمة َأٟمَّ

ـُ اًْمَٞمُٝمقُد,  ـْ َأْٟمُتْؿ, ىَم٤مًُمقا: َٟمْح ـُ اًْمَٞمُٝمقِد وَمَ٘م٤مَل: َُم َٓ َأٟمَُّٙمْؿ شَمْزقُمُٛمقَن َأنَّ قُمَزْيدًرا اسْمد ىَم٤مَل: إِٟمَُّٙمْؿ َأْٟمُتْؿ اًْمَ٘مْقُم ًَمْق

َٓ َأٟمَُّٙمْؿ شَمُ٘مقًُمقَن َُمد٤م ؿَمد٤مَء اهلل ـْ  اهلل, وَمَ٘م٤مًَم٧ْم اًْمَٞمُٝمقُد: َوَأْٟمُتْؿ اًْمَ٘مْقُم ًَمْق دٌد, صُمدؿَّ َُمدرَّ سمِدَرْهٍط ُِمد َوؿَمد٤مَء حُمَٛمَّ

ـْ َأٟمْ  ـُ اًمٜمََّّم٤مَرى, وَمَ٘م٤مَل: َُم ٞمُح اسْم ًِ َٓ َأٟمَُّٙمْؿ شَمُ٘مقًُمقَن اعْمَ ـُ اًمٜمََّّم٤مَرى وَمَ٘م٤مَل: إِٟمَُّٙمْؿ َأْٟمُتْؿ اًْمَ٘مْقُم ًَمْق ُتْؿ ىَم٤مًُمقا, َٟمْح

َٓ َأٟمَُّٙمْؿ شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م ؿَم٤مَء اهلل ٌََح َأظْمؼَمَ  اهلل, ىَم٤مًُمقا: َوإِٟمَُّٙمْؿ َأْٟمُتْؿ اًْمَ٘مْقُم ًَمْق ٌد, وَمَٚمامَّ َأْص ـْ  َوَُم٤م ؿَم٤مَء حُمَٛمَّ د٤م َُمد هِبَ

, صُمؿَّ َأشَمك اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ  د٤مُن, ىَمد٤مَل:  اهللَأظْمؼَمَ َت هِب٤َم َأطَمدًدا, ىَمد٤مَل: قَمٗمَّ ُه وَمَ٘م٤مَل: َهْؾ َأظْمؼَمْ َؿ, وَم٠َمظْمؼَمَ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌَُٝمْؿ وَمَحِٛمَد  ْقا ظَمَٓم ـْ َأظْمدؼَمَ َوَأصْمٜمَك قَمَٚمْٞمِف, صُمؿَّ ىَم٤مَل: إِنَّ ـُمَٗمْٞماًل رَ  اهللَٟمَٕمْؿ, وَمَٚمامَّ َصٚمَّ د٤م َُمد َأى ُرْؤَيد٤م وَمد٠َمظْمؼَمَ هِبَ

 َٓ  اهللشَمُ٘مقًُمقا َُم٤م ؿَم٤مَء ُِمٜمُْٙمْؿ َوإِٟمَُّٙمْؿ يُمٜمُْتْؿ شَمُ٘مقًُمقَن يَمٚمَِٛم٦ًم يَم٤مَن َيْٛمٜمُُٕمٜمِل احْلََٞم٤مُء ُِمٜمُْٙمْؿ َأْن َأهْن٤َميُمْؿ قَمٜمَْٝم٤م, ىَم٤مَل: 

دٌ   ش.َوَُم٤م ؿَم٤مَء حُمَٛمَّ

٦ِم اًْمَقَداِع:  اهللَصغمَّ  اهللىم٤مل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  (3/449وأظمرج أمحد ) َؿ ذِم طَمجَّ َـّ َأْرسَمدٌع, »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ اَم ُه إِٟمَّ

يُمقا سمِ  َم  ٤مهللَٓ شُمنْمِ تِل طَمرَّ َٓ شَمْ٘مُتُٚمقا اًمٜمَّْٗمَس اًمَّ َٓ شَمْزُٟمقا اهللؿَمْٞمًئ٤م, َو ىُمقا, َو َٓ شَمْنِ , َو َّٓ سم٤ِمحْلَؼر وهمػم ذًمؽ ش إِ

 هذا ُمقوع سمًٓمٝم٤م. ُمـ إطم٤مدي٨م ذم اًم٤ٌمب اًمتل ًمٞمس

ومم٤م جي٥م أن يٕمٚمؿ أن دقم٤مء همػم اهلل قمز وضمؾ ومٞمام ٓ ي٘مددر قمٚمٞمدف إٓ اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم ذك أيمدؼم 

 خمرج ُمـ اعمٚم٦م.

واقمٚمؿ أن اًمدقم٤مء ٟمققملم: دقم٤مء ُم٠ًمًم٦م, ودقم٤مء قم٤ٌمدة, ومدقم٤مء اعم٠ًمًم٦م هق ـمٚم٥م ُم٤م يٜمٗمدع اًمدداقمل ُمدـ 
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شمٕم٤ممم قمغم ُمدـ  اهلل٤م ًمٚمٜمٗمع واًمي, وهلذا أٟمٙمر ضمٚم٥م ٟمٗمع أو يمِمػ ض, وم٤معمٕمٌقد ٓ سمد أن يٙمقن ُم٤مًمٙمً 

ـْ ُدوِن  ٌُُدوَن ُِم ا وٓ ٟمٗمًٕم٤م يم٘مقًمف: ﴿ىُمْؾ َأشَمْٕم ًا  اهللقمٌد ُمـ دوٟمف ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ضًّ َُم٤م ٓ َيْٛمٚمِدُؽ ًَمُٙمدْؿ َضّ

ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمُؿ﴾ ]اعم٤مئدة:  اهللَوٓ َٟمْٗمٕم٤ًم وَ  ًَّ ـْ ُدوِن 15ُهَق اًم ٌُُدوَن ُِم ُهْؿ َوٓ  اهلل[, وىمقًمف: ﴿َوَيْٕم َُم٤م ٓ َيُيُّ

 ؿُمَٗمَٕم٤مُؤَٟم٤م قِمٜمَْد 
ِ
[, وذًمؽ يمثػم ذم اًم٘مرآن يٌلم أن اعمٕمٌدقد ٓ 58﴾ ]يقٟمس: اهللَيٜمَْٗمُٕمُٝمْؿ َوَيُ٘مقًُمقَن َه١ُمٓء

سمد وأن يٙمقن ُم٤مًمًٙم٤م ًمٚمٜمٗمع واًمي, ومٝمق يدقمك ًمٚمٜمٗمع واًمي دقم٤مء اعم٠ًمًم٦م, ويدقمك ظمقوًم٤م ورضم٤مء دقم٤مء 

زُم٤من. ومٙمؾ دقم٤مء قم٤ٌمدة ُمًتٚمزم ًمددقم٤مء اعمًد٠مًم٦م, ويمدؾ دقمد٤مء ُمًد٠مًم٦م اًمٕم٤ٌمدة, ومٕمٚمؿ أن اًمٜمققملم ُمتال

 (.515ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ُمتْمٛمـ ًمدقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة. اهد ُمـ 

قمـ اًمٜمٕمامن سمدـ سمِمدػم, وىمد٤مل ( 3/151أمحد )أظمرضمف ش إن ايمدفم٣مء هق ايمٔمب٣مدة»وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م 

ُٙمُؿ  [ رواه 51اْدقُمقيِن َأؾْمدَتِج٥ْم ًَمُٙمدْؿ﴾ ]همد٤مومر : اسمـ قم٤ٌمس: أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة اًمدقم٤مء وىمرأ: ﴿َوىَم٤مَل َرسمُّ

 (.5/395احل٤ميمؿ )

 (: 519ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ذم 

شمٕمد٤ممم, ومثٌد٧م هبدذا أن اًمددقم٤مء قمٌد٤مدة ُمدـ أضمدؾ  اهللوإطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم ذًمؽ ٓ حيدٞمط هبد٤م إٓ 

اْلذاك ومٞمف ذيًم٤م, ومٚمٞمس ذم إرض ذك,  يمام شم٘مدم, وم٢من مل يٙمـ اهللاًمٕم٤ٌمدات, سمؾ هق أيمرُمٝم٤م قمغم 

وإن يم٤من ذم إرض ذك وم٤مًمنمك ذم اًمدقم٤مء أومم أن يٙمقن ذيًم٤م ُمـ اْلذاك ذم همدػمه ُمدـ أٟمدقاع 

صغم اهلل قمٚمٞمف  اهللهق أيمؼم ذك اعمنميملم اًمذيـ سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ رؾمقل  -اًمٕم٤ٌمدة, سمؾ اْلذاك ذم اًمدقم٤مء 

, وهلدذا اهللعمالئٙم٦م, ويت٘مرسمقن إًمٞمٝمؿ ًمٞمِمدٗمٕمقا هلدؿ قمٜمدد وؾمٚمؿ, وم٢مهنؿ يدقمقن إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وا

خيٚمّمقن ذم اًمِمدائد هللّ ويٜمًقن ُم٤م ينميمقن, طمتك ضم٤مء أهنؿ إذا ضم٤مءهتؿ اًمِمددائد ذم اًمٌحدر يٚم٘مدقن 

, ًمٕمٚمٛمٝمؿ أن آهلتٝمؿ ٓ شمٙمِمػ اًميد وٓ دمٞمد٥م اعمْمدٓمر. اهللي٤م  اهللأصٜم٤مُمٝمؿ ذم اًمٌحر وي٘مقًمقن: ي٤م 

ـْ جُيِٞم َٕمُٚمُٙمْؿ ظُمَٚمَٗم٤مَء إَْرِض َأإًَِمٌف َُمَع وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َأُمَّ قَء َوجَيْ ًُّ ىَمٚمِٞماًل  اهلل٥ُم اعْمُْْمَٓمرَّ إَِذا َدقَم٤مُه َوَيْٙمِِمُػ اًم

ُروَن ﴾ ]اًمٜمٛمؾ:   [.51َُم٤م شَمَذيمَّ

ومٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أن ذًمؽ هللّ وطمده, وأن آهلتٝمؿ ًمٞمس قمٜمده٤م رء ُمـ ذًمؽ, وهلذا اطمدت٩م ؾمدٌح٤مٟمف 
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ٌُدقا ذِم وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ أٟمف هق ا
ْلًمف احلؼ, وقمغم سمٓمالن إهلٞم٦م ُم٤م ؾمدقاه. وىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿وَمد٢مَِذا َريمِ

ديُمقَن﴾ ]اًمٕمٜمٙمٌدقت:  اهللاًْمُٗمْٚمِؽ َدقَمُقا  ٤مُهْؿ إمَِم اًْمؼَمر إَِذا ُهْؿ ُينْمِ ـَ وَمَٚمامَّ َٟمجَّ ي [, ومٝمدذه 56خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدر

 طم٤مل اعمنميملم إوًملم.

اهلل, يمؿ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمنمديملم إوًمدلم ُمدـ اًمتٗمد٤موت اًمٕمٔمدٞمؿ ذم  وأُم٤م قم٤ٌمد اًم٘مٌقر اًمٞمقم ومال إًمف إٓ

ا وسمحًرا أظمٚمّمقا ٔهلتٝمؿ وأوصم٤مهنؿ اًمتل يدقمقهن٤م ُمـ دون اهلل,  اًمنمك, وم٢مهنؿ إذا أص٤مسمتٝمؿ اًمِمدائد سمرًّ

يد٤م ه إن ىم٤مم وإن ىمٕمد وإن قمثر. هذا ي٘مقل: يد٤م قمدكم ُتذ ذيمر إهلف وؿمٞمخف ديدٟمف, وهجػموأيمثرهؿ ىمد ا

ذا ي٘مقل: ي٤م قمٌد اًم٘م٤مدر اْلٞمالين, وهذا ي٘مقل: ي٤م اسمـ قمٚمقان, وهذا يدقمق اًمٌدوي, وهذا اًمِّم٤مذزم, وه

يدقمق اًمٕمٞمدروس, وسم٤مْلٛمٚم٦م ومٗمل يمؾ سمٚمد ذم اًمٖم٤مًم٥م أٟم٤مس يدقمقهنؿ ويًد٠مًمقهنؿ ىمْمد٤مء احل٤مضمد٤مت, 

وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت, سمؾ سمٚمغ إُمر إمم أن ؾم٠مًمقهؿ ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب, وشمدرضمٞمح اعمٞمدزان, ودظمدقل اْلٜمد٦م 

ُمـ اًمٜم٤مر, واًمتثٌٞم٧م قمٜمد اعمقت واًم١ًمال, وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع اعمٓم٤مًم٥م اًمتدل ٓ شمٓمٚمد٥م إٓ واًمٜمج٤مة 

 ُمـ اهلل.

 ( ُمـ جمٛمقع اًمٕم٤ٌمد:3/494وىم٤مل اسمـ إُمػم ذم شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد )

وم٢مومراد اهلل شمٕم٤ممم سمتقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة ٓ يتؿ إٓ سم٠من يٙمقن اًمدقم٤مء يمٚمف ًمف واًمٜمدداء ذم اًمِمددائد واًمرظمد٤مء ٓ 

 وطمده, وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل وطمده واًمٚمج٠م إمم اهلل واًمٜمذر واًمٜمحدر ًمدف شمٕمد٤ممم, ومجٞمدع أٟمدقاع يٙمقن إٓ هلل

اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اخلْمقع واًم٘مٞم٤مم شمذًمال هلل شمٕم٤ممم واًمريمقع واًمًجقد واًمٓمدقاف واًمتجدرد قمدـ اًمثٞمد٤مب 

واحلٚمؼ واًمت٘مّمػم يمٚمف ٓ يٙمقن إٓ هلل قمز وضمؾ, وُمـ ومٕمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ عمخٚمقق طمدل أو ُمٞمد٧م أو 

أو همػم ذًمؽ وم٘مد أذك ذم اًمٕم٤ٌمدة. وص٤مر ُمـ شمٗمٕمؾ ًمف هذه إُمقر إًمف ًمٕم٤مسمديف, ؾمقاء يم٤من ُمٚمٙم٤م  مج٤مد

أو ٟمٌٞم٤م أو وًمٞم٤م أو ؿمجرا أو ىمؼما أو ضمٜمٞم٤م أو طمٞم٤م أو ُمٞمت٤م, وص٤مر اًمٕم٤مسمد هبذه اًمٕم٤ٌمدة أو سمد٠مي ٟمدقع ُمٜمٝمد٤م 

سمد٤مهلل وشم٘مدرهبؿ إًمٞمدف مل قم٤مسمدا ًمذًمؽ اعمخٚمقق ُمنميم٤م سم٤مهلل, وإن أىمر سم٤مهلل وقمٌده, وم٢من إىمدرار اعمنمديملم 

خيرضمٝمؿ قمـ اًمنمك وقمـ وضمقب ؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ وؾمٌل ذرارهيؿ وأظمذ أُمقاهلؿ همٜمٞمٛم٦م, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ٓ ي٘مٌؾ اهلل قمٛمال ؿمقرك ومٞمف همػمه, وٓ ي١مُمـ ش  أٞم٣م أنمٛمك ايمممىم٣مء فمـ ايمممك»]ذم احلدي٨م اًم٘مدد[: 
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 سمف ُمـ قمٌد ُمٕمف همػمه. اهد

قمٍمٟم٤م ممدـ ي٘مدقل: ٓ إًمدف إٓ اهلل سمٚمًد٤مٟمف وٓ يٕمٛمدؾ  وي٤م هلل اًمٕمج٥م يمٞمػ سف يمثػم ُمـ ُمنميمل

سمٛم٘متْم٤مه٤م ومل يٕمرف ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ اًمّمقومٞم٦م اًم٘مٌقري٦م واًمراومْم٦م اًم٘مٌقري٦م يددقمقهنؿ قمٜمدد اًمِمددائد, يد٤م 

 , ي٤م حمٛمداه, ي٤م قمٚمٞم٤مه, إمم همػم ذًمؽ.ه٤مدي٤مهي٤م اخلٛم٦ًم ي٤م اسمـ قمٚمقان, 

شمًٛمٞم٦م اًم٘مؼم ُمِمٝمًدا, وُمـ يٕمت٘مدون (: ويمذًمؽ 499-3/498ش )شمٓمٝمػم اْلقمت٘م٤مد»ىم٤مل اسمـ إُمػم ذم 

ومٞمف وًمًٞم٤م ٓ ُترضمف قمـ اؾمؿ اًمّمٜمؿ واًمقصمـ, إذ هؿ ُمٕم٤مُمٚمقن هل٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمنميملم ًمألصٜم٤مم ويٓمقومدقن 

هب٤م ـمقاف احلج٤مج سمٌٞمد٧م اهلل احلدرام, ويًدتٚمٛمقهن٤م اؾمدتالُمٝمؿ ٕريمد٤من اًمٌٞمد٧م, وخيد٤مـمٌقن اعمٞمد٧م 

 سم٠مؾمامئٝمؿ قمٜمد اًمِمدائد وٟمحقه٤م. سم٤مًمٙمٚمامت اًمٙمٗمري٦م, ُمـ ىمقهلؿ: قمغم اهلل وقمٚمٞمؽ, وهيتٗمقن

ويمؾ ىمقم هلؿ رضمؾ يٜم٤مدوٟمف, وم٠مهؾ اًمٕمراق واهلٜمد يدقمقن قمٌد اًم٘م٤مدر اْلٞمالين, وأهؾ اًمدتامئؿ هلدؿ ذم 

 ش.ي٤م زيٚمٕمل , ي٤م اسمـ اًمٕمجٞمؾ»يمؾ سمٚمد ُمٞم٧م هيتٗمقن سم٤مؾمٛمف, ي٘مقًمقن: 

 ش.ي٤م اسمـ اًمٕم٤ٌمس»وأهؾ ُمٙم٦م وأهؾ اًمٓم٤مئػ: 

 ش.ي٤م روم٤مقمل, ي٤م سمدوي»وأهؾ ُمٍم: 

 ش.ي٤م أسم٤م ـمػم»٤مدة اًمٌٙمري٦م وأهؾ اْل٤ٌمل: واًمً

 ش.ي٤م اسمـ قمٚمقان»وأهؾ اًمٞمٛمـ: 

وذم يمؾ ىمري٦م أُمقات هيتٗمقن هبؿ ويٜم٤مدوهنؿ ويرضمقهنؿ ْلٚم٥م اخلػم ودومع اًمي, وهذا هق سمٕمٞمٜمف ومٕمؾ 

 اعمنميملم ذم إصٜم٤مم, يمام ىمٚمٜم٤م ذم إسمٞم٤مت اًمٜمجدي٦م: 

 ذًمددددددددؽ ُمـ ود يٖمقث وود سمئس   أقمددددد٤مدوا هب٤م ُمدٕمٜمك ؾمقاقم٤م وُمثٚمدف 

 يمام هيتػ اعمْمدددددٓمر سم٤مًمّمٛمد اًمٗمرد   وىمد هتدددٗمقا قمدٜمد اًمِمدائد سم٤مؾمٛمٝمد٤م 

 أهددٚم٧م ًمٖمدددددػم اهلل ضمٝمرا قمغم قمٛمد   ويمؿ ٟمحروا ُمدـ ؾمقطمٝم٤م ُمـ ٟمحدػمة 

 ه. اويًدددددددددتٚمؿ إريم٤من ُمٜمٝمـ سم٤مًمٞمد   ويمؿ ـم٤مئددددػ طمقل اًم٘مٌقر ُم٘مٌددال 

ًٚمٛملم أن يٙمقن ُمٚمج٠مهؿ وُمٕم٤مذهؿ وُمالذهؿ هق اهلل قمزوضمؾ ٓ همدػمه, ومتٚمخص ًمٜم٤م أٟمف جي٥م قمغم اعم
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واًمٕمج٥م أن دمد أن ه١مٓء اًمْمالل يًٛمقن ُمٕمٌقداهتؿ ُمـ اعم٘مٌقريـ سم٤مٕوشم٤مد وإىمٓم٤مب واًمٖمدقث, 

اًمنمك اًمٕمٔمٞمؿ, ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ٙم٤من ٟمت٤مضمٝم٤م وهذه شمًٛمٞم٤مت ُمٌتدقم٦م سمٜمٞم٧م قمغم قم٘م٤مئد زائٖم٦م سم٤مـمٚم٦م وم

 (: 311ش )ؾمتٖم٤مصم٦ماْل»رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

وم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م اعمٜمٗمٞمد٦م ٟمققمد٤من: أطمددمه٤م: آؾمدتٖم٤مصم٦م سم٤معمٞمد٧م ُمٓمٚم٘مد٤م ذم يمدؾ رء, واًمثد٤مين: آؾمدتٖم٤مصم٦م 

سم٤معمخٚمقق ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اخل٤مًمؼ: ومٚمٞمس ٕطمد أن ي٠ًمل همػم اهلل ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمدف إٓ اهلل ٓ ٟمٌٞمد٤م 

ًمؼ وًمٞمس ٕطمد أن ي٠ًمل ُمٞمًت٤م وٓ يًتٖمٞم٨م وٓ همػمه وٓ يًتٖمٞم٨م سمٛمخٚمقق ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اخل٤م

سمف ذم رء ُمـ إؿمٞم٤مء, ؾمقاء يم٤من ٟمًٌٞم٤م أو همػمه و إذ يم٤من يمذًمؽ ومجٛمٞمع ُم٤م وىمع هق ُمـ هذا اًم٤ٌمب ومل 

 يٗمٝمؿ أطمد ُمـ اخلٚمؼ ؿمٞمًئ٤م إٓ هذا. اهد

 (:343-55/344ش )اعمجٛمقع»وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

إوشمد٤مد »اًمدذي سمٛمٙمد٦م وش اًمٖمدقث»ًد٤مك واًمٕم٤مُمد٦م ُمثدؾ: أُم٤م إؾمامء اًمدائرة قمغم أًمًٜم٦م يمثػم ُمـ اًمٜم

ومٝمدذه أؾمدامء ًمٞمًد٧م ش: اًمٜمجٌد٤مء اًمثالصمامئد٦م»وش إسمددال إرسمٕمدلم»وش إىمٓم٤مب اًمًٌٕم٦م»وش إرسمٕم٦م

ُمقضمقدة ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم: وٓ هل أيْم٤م ُم٠مصمقرة قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وٓ 

 وٕمٞمػ حيٛمؾ قمٚمٞمف أًمٗم٤مظ إسمدال. اهد

دقم٤مء همػم اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل قمزوضمؾ ُمـ اًمنمك اًمٕمٔمٞمؿ اًمدذي ٓ يٖمٗمدر, وًمدذًمؽ طمد٤مج وم

ـْ ُدوِن  ٌُُدوَن ُِم يُمْؿ * ُأف،  اهللإسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ىمقُمف وم٘م٤مل: ﴿ىَم٤مَل َأوَمَتْٕم َٓ َيُيُّ َٓ َيٜمَْٗمُٕمُٙمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م َو َُم٤م 

ـْ ُدوِن  ٌُُدوَن ُِم  [.51-55وَماَل شَمْٕمِ٘مُٚمقَن﴾ ]إٟمٌٞم٤مء: أَ  اهللًَمُٙمْؿ َوعم٤َِم شَمْٕم

دِقياًل﴾  َٓ حَتْ د قَمدٜمُْٙمْؿ َو ر ـْ ُدوٟمِِف وَمداَل َيْٛمٚمُِٙمدقَن يَمِْمدَػ اًميُّ ـَ َزقَمْٛمُتْؿ ُِم ِذي وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ىُمِؾ اْدقُمقا اًمَّ

 [.65]اْلهاء: 

ُِؿ اًْمَقؾِمٞمٚمَ  ٌَْتُٖمقَن إمَِم َرهبر ـَ َيْدقُمقَن َي ِذي َتدُف َوخَيَد٤موُمقَن وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ُأوًَمِئَؽ اًمَّ ُْؿ َأىْمَرُب َوَيْرضُمقَن َرمْحَ ٦َم َأهيُّ

 [.61قَمَذاسَمُف إِنَّ قَمَذاَب َرسمرَؽ يَم٤مَن حَمُْذوًرا﴾ ]اْلهاء: 

﴾ ]إقمراف:  ـَ َٓ حُي٥ِمُّ اعْمُْٕمَتِدي ُف  قًم٤م َوظُمْٗمَٞم٦ًم إِٟمَّ ُٙمْؿ شَمَيُّ [ إمم همػم ذًمؽ ُمدـ 66وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿اْدقُمقا َرسمَّ
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 اًمٌٞمٜم٦م قمغم أن سف اًمٕم٤ٌمدة ذم هذا اًم٤ٌمب ًمٖمػم اهلل ذك أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م.إدًم٦م اًمقاوح٦م 

ومم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمٚمٛمف اعمًدٚمٛمقن أن اًمٜمدذر قمٌد٤مدة ضمٚمٞمٚمد٦م ىمد٤مل اهلل قمزوضمدؾ ذم ُمٕمدرض اًمثٜمد٤مء قمدغم 

َتٓمِػًما﴾ ]اْلٟم٤ًمن:  ًْ ُه ُُم  [.1أصح٤مهب٤م: ﴿ُيقوُمقَن سم٤ِمًمٜمَّْذِر َوخَي٤َموُمقَن َيْقًُم٤م يَم٤مَن َذُّ

ـْ َٟمدْذٍر وَمد٢مِنَّ وىم٤مل  ـْ َٟمَٗمَ٘م٦ٍم َأْو َٟمَذْرشُمْؿ ُِمد ـْ َأْٟمَّمد٤مٍر﴾  اهللشمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َأْٟمَٗمْ٘مُتْؿ ُِم َيْٕمَٚمُٛمدُف َوَُمد٤م ًمِٚمٔمَّد٤معملَِِم ُِمد

 [.111]اًمٌ٘مرة: 

شمٕمد٤ممم ُمددح  اهلل(: وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م قمغم اًمؽممج٦م أن 114ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ىم٤مل ص٤مطم٥م 

شمٕم٤ممم ٓ يٛمدح إٓ قمغم ومٕمؾ واضم٥م أو ُمًتح٥م, أو شمرك حمدرم, ٓ يٛمددح قمدغم  اهللاعمقوملم سم٤مًمٜمذر, و

 ُمت٘مرسًم٤م إًمٞمف وم٘مد أذك. اهد اهللومٕمؾ اعم٤ٌمح اعمجرد, وذًمؽ هق اًمٕم٤ٌمدة, ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ ًمٖمػم 

ـْ ُأيَمٚمردَؿ  ـِ َصدْقًُم٤م وَمَٚمد مْحَ واًمٜمذر أن شمقضم٥م قمغم ٟمٗمًؽ  ُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إيِنر َٟمَذْرُت ًمِٚمرَّ

ٞم٤ًّم ﴾ ]ُمريؿ: 
ًِ  (.6/43ش )سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز»[. اهد ُمـ 15اًْمَٞمْقَم إِْٟم

ٓ »قمدـ اسمدـ قمٛمدر ريض اهلل قمٜمدف: ش اًمّمدحٞمحلم»وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمدام ذم 

 ش.شمٜمذروا: وم٢من اًمٜمذر ٓ ي٠ميت سمخػم, وإٟمام يًتخرج ُمـ اًمٌخٞمؾ

إٟمف ٓ ي٠ميت سمخػم, وإٟمام يًدتخرج »ـ اًمٜمذر, وىم٤مل: وذم رواي٦م: هنك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم

 ش.سمف ُمـ اًمٌخٞمؾ

(: فم٤مهر احلدي٨م يمراه٦م اسمتدداء اًمٜمدذر ذم اًمٓم٤مقمد٦م, وإن يمد٤من 9/451ش )اْلقمالم»ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم 

 اًمقوم٤مء سمف ٓزًُم٤م. اهد

سمؾ ىمد ذه٥م ؿمٞمخ اْلؾمالم ومجع ُمـ أهدؾ اًمٕمٚمدؿ إمم حتدريؿ ٟمدذر اعم٘م٤مسمٚمد٦م, وهدق اظمتٞمد٤مر اًمٕمثٞمٛمدلم 

 اًمقادقمل واحلجقري.و

 (: وذيمر اعم٤مزري ذم ؾم٥ٌم اًمٜمٝمل اطمتامًملم:9/456وىم٤مل )

 أطمدمه٤م: يمقن اًمٜم٤مذر يّمػم ُمٚمتزًُم٤م ًمف, ومٞم٠ميت سمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٙمٚمػ ُمـ همػم ٟمِم٤مط.

اًمث٤مين: إشمٞم٤مٟمف سمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٕم٤مرو٦م ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًم٘مرسم٦م: ومٞمٜمت٘مص أضمره ًمألُمر اًمدذي ـمٚمٌدف, وؿمد٠من 
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, وذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اطمتامًٓ صم٤مًمًث٤م وهق أن سمٕمض اْلٝمٚم٦م ىمد ئمـ أن اًمٜمذر اًمٕم٤ٌمدة أن شمٙمقن حمْم٦م هلل

ر: ومٜمٝمك قمٜمف ظمقوًم٤م ُمـ ضم٤مهؾ يٕمت٘مد ذًمدؽ, وهدذا ي١ميدده سمٕمدض  يرد اًم٘مدر ويٛمٜمع ُمـ طمّمقل اعم٘مدَّ

إٟمف ٓ يرد ؿمٞمًئ٤م, وإٟمام »أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ اًمٜمذر وىم٤مل: ش اًمّمحٞمح»رواي٤مت احلدي٨م ذم 

ذم ....ش, اًمٜمذر ٓ ي٘مدم ؿمٞمًئ٤م وٓ ي١مظمره (: »5591وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري )ش, ـ اًمِمحٞمحيًتخرج سمف ُم

 ....ش.ٓ شمٜمذروا: وم٢من اًمٜمذر ٓ يٖمٜمل ُمـ اًم٘مدر ؿمٞمًئ٤م (: »5531ش )صحٞمح ُمًٚمؿ»

(: إذا قمٚمٛم٧م ذًمؽ ومٝمذه اًمٜمذور اًمقاىمٕم٦م ُمـ قم٤ٌمد اًم٘مٌدقر 114ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ىم٤مل ص٤مطم٥م 

ومٞمف ٟمٗمًٕم٤م أو ًضا ومٞمت٘مرب إًمٞمف سم٤مًمٜمذر, ًمٞم٘ميض طم٤مضمتف أو ًمٞمِمٗمع ًمف, يمؾ ذًمدؽ  وأؿم٤ٌمهٝمؿ عمـ يٕمت٘مدون

ـَ احْلَدْرِث  اهللذك ذم اًمٕم٤ٌمدة, وهق ؿمٌٞمف سمام ذيمر  قمـ اعمنمديملم ذم ىمقًمدف: ﴿َوضَمَٕمُٚمدقا هللَِِّ مِمَّد٤م َذَرَأ ُِمد

يَم٤م يَم٤مِئِٝمْؿ وَمال َيِّمُؾ إمَِم َوإَْٟمَٕم٤مِم َٟمِّمٞم٤ًٌم وَمَ٘م٤مًُمقا َهَذا هللَِِّ سمَِزقْمِٛمِٝمْؿ َوَهَذا ًمنُِمَ َوَُم٤م يَم٤مَن هللَِِّ  اهللِئٜم٤َم وَماَم يَم٤مَن ًمنُِمَ

يَم٤مِئِٝمْؿ ؾَم٤مَء َُم٤م حَيُْٙمُٛمقَن﴾ روى اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم أي٦م, يٕمٜمل: ضمٕمٚمدقا هللّ ضمدزًءا ُمدـ  وَمُٝمَق َيِّمُؾ إمَِم ُذَ

ضمدزء أوصمد٤مهنؿ شمريمدقه, احلرث وًمنميم٤مئٝمؿ وٕوصم٤مهنؿ ضمزًءا, ومام ذه٧ٌم سمدف اًمدريح ممد٤م ؾمدٛمقا هللّ إمم 

 أظمذوه. اهللقمـ هذا همٜمل, وُم٤م ذه٧ٌم سمف اًمريح ُمـ ضمزء أوصم٤مهنؿ إمم ضمزء  اهللوىم٤مًمقا: 

وقم٤ٌمد اًم٘مٌقر جيٕمٚمقن هللّ ضمزًءا ُمـ أُمقاهلؿ سم٤مًمٜمذر واًمّمدىم٦م, وًمألُمقات واًمٓمقاهمٞم٧م ضمدزًءا يمدذًمؽ, 

 ذك. اهد اهللوىمد ٟمص همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء, قمغم أن اًمٜمذر ًمٖمػم 

(: وإذا يم٤من احل٤مًمػ سمٖمػم اهلل ىمد أذك ومٙمٞمػ اًمٜم٤مذر ًمٖمدػم اهلل؟. 5/85ؾمالم رمحف اهلل )ىم٤مل ؿمٞمخ اْل

واًمٜمذر أقمٔمؿ ُمـ احلٚمػ وهلذا ًمق ٟمذر ًمٖمػم اهلل ومال جي٥م اًمقوم٤مء سمف سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم, ُمثؾ أن يٜمذر ًمٖمػم 

جيقز وف أن يٗمٕمٚمف اهلل صالًة أو صقًُم٤م أو طمًج٤م أو قمٛمرًة أو صدىم٦ًم, وًمق طمٚمػ ًمٞمٗمٕمٚمـ ؿمٞمًئ٤م مل جي٥م قمٚمٞم

ُمـ طمٚمػ قمغم »ًمف أن يٙمٗمر قمـ اًمٞمٛملم وٓ يٗمٕمؾ اعمحٚمقف قمٚمٞمف, يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

قمدـ ش اًمّمدحٞمح»وىمد صم٧ٌم ذم ش يٛملم ومرأى همػمه٤م ظمػًما ُمٜمٝم٤م ومٚمٞم٠مت اًمذي هق ظمػم وًمٞمٙمٗمر قمـ يٛمٞمٜمف

ش  وإٟمام يًتخرج سمف ُمـ اًمٌخٞمدؾإٟمف ٓ ي٠ميت سمخػم»اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف هنك قمـ اًمٜمذر وىم٤مل: 

وم٢مذا يم٤من اًمٜمذر ٓ ي٠ميت سمخػم ومٙمٞمػ سم٤مًمٜمذر ًمٚمٛمخٚمقق, وًمٙمـ اًمٜمذر هلل جي٥م اًمقوم٤مء سمف إذا يم٤من ذم ـم٤مقم٦م 
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وإذا يم٤من ُمٕمّمٞم٦م مل جيز اًمقوم٤مء سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء, وإٟمام شمٜم٤مزقمقا هؾ ومٞمف سمدل أو يمٗم٤مرة يٛملم أم ٓ؟ عم٤م رواه 

ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف, وُمدـ »هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: قمـ اًمٜمٌل صغم اش صحٞمحف»اًمٌخ٤مري ذم 

ومٛمـ فمـ أن اًمٜمذر ًمٚمٛمخٚمقىملم جيٚم٥م ًمف ُمٜمٗمٕم٦م أو يدومع قمٜمف ُمية ومٝمق ش, ٟمذر أن يٕميص اهلل ومال يٕمّمف

 ُمـ اًمْم٤مًملم, يم٤مًمذيـ ئمٜمقن أن قم٤ٌمدة اعمخٚمقىملم دمٚم٥م هلؿ ُمٜمٗمٕم٦م أو شمدومع قمٜمٝمؿ ُمية. اهد

 ر اعمٕمّمٞم٦م:اًمٗمرق سملم اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل وٟمذ

اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل هق: سف هذه اًمٕم٤ٌمدة, إُم٤م ًم٘مؼم أو وزم أو طمجر أو ؿمجر: يم٠من شم٘مدقل ًمٚمٝمد٤مدي قمدكم 

ٟمذر, أو ٓسمـ قمٚمقان قمكمَّ ٟمذر, وهٙمذا: ومٝمذا ذك سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ اًمدذي ٓ يٖمٗمدره اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم 

َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر ُمَ  اهللطمٞم٨م ىم٤مل: ﴿إِنَّ  دْك سمِدَٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ ـْ ُينْمِ ـْ َيَِم٤مُء َوَُم وَمَ٘مدْد َودؾَّ  ٤مهلل٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمَِ

ًٓ سَمِٕمٞمًدا﴾ ]اًمٜم٤ًمء:   [.555َواَل

 وهذا اًمٜمذر ٓ يٜمٕم٘مد أصاًل وٓ يمٗم٤مرة ومٞمف, سمؾ دم٥م اًمتقسم٦م ُمٜمف.

وٟمذر اعمٕمّمٞم٦م هق: ٟمذر هلل قمزوضمؾ, ًمٙمـ قمغم ومٕمؾ حمرم, يم٠من شم٘مقل: هلل قمكمَّ ٕهىمـ يمتد٤مب ومدالن, 

 ٜمذر يٜمٕم٘مد ًمٙمـ ٓ جيقز اًمقوم٤مء سمف, وقمٚمٞمف يمٗم٤مرة يٛملم.ومٝمذا اًم

 (.5/136ًمٚمٕمثٞمٛملم )ش اًم٘مقل اعمٗمٞمد»راضمع 

ٕم٘مد, وومٞمف يمٗم٤مرة ُم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م سملم اًمٕمٚمامء, واًمراضمح اٟمٕم٘م٤مده ووضمقب اًمٙمٗم٤مرة ٜمويمقن ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م ي

ف اًمِمٞمخ٤من قمـ أظمرضمش ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف, وُمـ ٟمذر أن يٕميص اهلل ومال يٕمّمف»ومٞمف: حلدي٨م: 

 قم٤مئِم٦م.

 ش.يمٗم٤مرة اًمٜمذر يمٗم٤مرة يٛملم»وحلدي٨م قم٘م٦ٌم قمٜمد ُمًٚمؿ: 

ٓ ش وُمـ ٟمذر أن يٕميص اهلل ومدال يٕمّمدف»(: ىمقًمف: 5/138ش )اًم٘مقل اعمٗمٞمد»ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم 

ٟم٤مهٞم٦م, واًمٜمٝمل جي٥م اعمٕمّمٞم٦م: وم٢من يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م طمراًُم٤م: وم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر طمدرام, وإن يم٤مٟمد٧م اعمٕمّمدٞم٦م 

وم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ُمٙمروه: ٕن اعمٕمّمٞم٦م اًمقىمقع ومٞمام هنك قمٜمف, واعمٜمٝمل قمٜمدف يٜم٘مًدؿ قمٜمدد أهدؾ  ُمٙمروه٦م,

 اًمٕمٚمؿ إمم ىمًٛملم: ُمٜمٝمك قمٜمف هنل حتريؿ, وُمٜمٝمل قمٜمف هنل شمٜمزيف. اهد
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 وًمٚمٜمذر أىم٤ًمم:

 (:148-5/141ش )اًم٘مقل اعمٗمٞمد»ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم ذم 

ُمدـ ٟمدذر أن يٓمٞمدع اهلل, » قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ: إول: ُم٤م جي٥م اًمقوم٤مء سمف, وهق ٟمذر اًمٓم٤مقم٦م, ًم٘مقًمف صغم اهلل

 شومٚمٞمٓمٕمف

وُمـ ٟمذر أن يٕميص اهلل ومال »اًمث٤مين: ُم٤م حيرم اًمقوم٤مء سمف, وهق ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م, ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ش.وم٢مٟمف ٓ ووم٤مء ًمٜمذر ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل»وىمقًمف: ش,  يٕمّمف

اًمٞمٛمدلم, ُمثدؾ ًمدق ٟمدذر أن اًمث٤مًم٨م: ُم٤م جيري جمرى اًمٞمٛملم, وهق ٟمذر اعم٤ٌمح, ومٞمخػم سملم ومٕمٚمف ويمٗمد٤مرة 

 يٚمٌس هذا اًمثقب, وم٢من ؿم٤مء ًمًٌف وإن ؿم٤مء مل يٚمًٌف, ويمٗمر يمٗم٤مرة يٛملم.

اًمراسمع: ٟمذر اًمٚمج٤مج واًمٖمْم٥م, وؾمٛمل هبذا آؾمؿ, ٕن اًمٚمجد٤مج واًمٖمْمد٥م حيٛمدالن قمٚمٞمدف هم٤مًمٌد٤م, 

وًمٞمس سمالزم أن يٙمقن هٜم٤مك ْل٤مج وهمْم٥م, وهق اًمذي ي٘مّمد سمف ُمٕمٜمك اًمٞمٛملم, احلد٨م, أو اعمٜمدع, أو 

 يؼ, أو اًمتٙمذي٥م.اًمتّمد

ُمثؾ ًمق ىم٤مل: طمّمؾ اًمٞمقم يمذا ويمذا, وم٘م٤مل أظمر: مل حيّمؾ, وم٘م٤مل: إن يم٤من طم٤مصال, ومٕمغم هلل ٟمدذر أن 

أصقم ؾمٜم٦م, وم٤مًمٖمرض ُمـ هذا اًمٜمذر اًمتٙمذي٥م, وم٢مذا شمٌلم أٟمف طم٤مصؾ, وم٤مًمٜم٤مذر خمػم سملم أن يّمقم ؾمٜم٦م, 

طمٜم٨م, واحل٤مٟم٨م ذم اًمٞمٛملم يٙمٗمر وسملم أن يٙمٗمر يمٗم٤مرة يٛملم, ٕٟمف إن ص٤مم وم٘مد ورم سمٜمذره وإن مل يّمؿ 

 يمٗم٤مرة يٛملم.

 اخل٤مُمس: ٟمذر اعمٙمروه, ومٞمٙمره اًمقوم٤مء سمف, وقمٚمٞمف يمٗم٤مرة يٛملم.

اًم٤ًمدس: اًمٜمذر اعمٓمٚمؼ, وهق اًمذي ذيمر ومٞمف صٞمٖم٦م اًمٜمذر, ُمثؾ أن ي٘مقل: هلل قمكم ٟمدذر, ومٝمدذا يمٗم٤مرشمدف 

 اهد ش. ٤مرة يٛملميمٗم٤مرة اًمٜمذر إذا مل يًؿ يمٗم»يمٗم٤مرة يٛملم يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 (.5536(, وأصٚمف ذم ُمًٚمؿ )5618(, واًمؽمُمذي )1518احلدي٨م رواه اسمـ ُم٤مضمف )

وأقمٔمؿ: ُم٤مٓ يًع اعمًؽمؿمد ضمٝمٚمف ذم سم٤مب اًمتقطمٞمد هق: ُمٕمروم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمذي ُمٕمرومتف هل 

رأس إُمر, وعم٤م يم٤من هذا اًمِم٠من يم٤من قمٚمدؿ إؾمدامء واًمّمدٗم٤مت هدق أذف اًمٕمٚمدقم: ٕٟمدف يٕمرومدؽ 
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 ذف ُمٕمٚمقم.سم٠م

 (:455-5/456ش )اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

إمم أضمؾ إظم٤ٌمر وهق ُم٤م أظمؼم سمف قمـ اهلل ُمـ أؾمامئف وصٗم٤مشمف وٟمٕمقت  -أي: أهؾ اًمتحريػ-ومٕمٛمدوا 

يمامًمف وم٠مظمرضمقه قمـ طم٘مٞم٘متف وُم٤م ووع ًمف وهذا اًم٘مًؿ ُمـ إظم٤ٌمر أذف أٟمقاع اخلدؼم واْليدامن سمدف 

 قمداه واؿمتامل اًم٘مرآن سمؾ واًمٙمت٥م اْلهلٞم٦م قمٚمٞمف أيمثر ُمـ اؿمتامهل٤م قمغم ُم٤م قمدداه وشمٜمدقع أصؾ اْليامن سمام

اًمدًٓم٦م هب٤م قمغم صمٌقت خمؼمه أقمٔمؿ ُمـ شمٜمققمٝم٤م ذم همػمه وذًمؽ ًمنمف ُمتٕمٚم٘م٦م وقمٔمٛمتف وؿمدة احل٤مضمد٦م 

إمم ُمٕمرومتف ويم٤مٟم٧م اًمٓمرق إمم حتّمٞمؾ ُمٕمرومتف أيمثر وأؾمٝمؾ وأسملم ُمـ همػمه وهدذا ُمدـ يمدامل طمٙمٛمد٦م 

٤مرك وشمٕم٤ممم ومت٤مم ٟمٕمٛمتف وإطم٤ًمٟمف  أٟمف يمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م اًمٕم٤ٌمد إمم اًمٌمء أىمقى وأشمدؿ يمد٤من اًمرب شمٌ

سمذًمف هلؿ أيمثر وـمرق وصقهلؿ إًمٞمف أيمثر وأؾمٝمؾ وهذا ذم اخلٚمؼ وإُمر ومد٢من طمد٤مضمتٝمؿ عمد٤م يم٤مٟمد٧م إمم 

٤م اهلقاء أيمثر ُمـ اعم٤مء واًم٘مقت يم٤من ُمقضمقدا ُمٕمٝمؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من وهق أيمثر ُمـ همػمه ويمذًمؽ عمد

يم٤مٟم٧م طم٤مضمتٝمؿ سمٕمده إمم اعم٤مء ؿمديدة إذ هق ُم٤مدة أىمقاهتؿ وًم٤ٌمؾمٝمؿ وومقايمٝمٝمؿ وذاهبؿ يمد٤من ُمٌدذوٓ 

هلؿ أيمثر ُمـ همػمه ويمذًمؽ طم٤مضمتٝمؿ إمم اًم٘مقت عم٤م يم٤مٟم٧م أؿمد ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم اْليدقاء يمد٤من وضمدقد 

اًم٘مقت أيمثر وهٙمذا إُمر ذم ُمراشم٥م احل٤مضمد٤مت وُمٕمٚمدقم أن طمد٤مضمتٝمؿ إمم ُمٕمرومد٦م رهبدؿ وومد٤مـمرهؿ 

ٕمٌقدهؿ ضمؾ ضمالًمف ومقق ُمراشم٥م هذه احل٤مضم٤مت يمٚمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ ؾمٕم٤مدة هلؿ وٓ ومالح وٓ صالح وٓ وُم

ٟمٕمٞمؿ إٓ سم٠من يٕمرومقه ويٕمٌدوه ويٙمقن هق وطمده هم٤مي٦م ُمٓمٚمقهبؿ وهن٤مي٦م ُمرادهؿ وذيمره واًمت٘مرب إًمٞمدف 

 ىمرة قمٞمقهنؿ وطمٞم٤مة ىمٚمقهبؿ ومٛمتك وم٘مدوا ذًمؽ يم٤مٟمقا أؾمقأ طم٤مٓ ُمدـ إٟمٕمد٤مم سمٙمثدػم ويم٤مٟمد٧م إٟمٕمد٤مم

 أـمٞم٥م قمٞمِم٤م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕم٤مضمؾ وأؾمٚمؿ قم٤مىم٦ٌم ذم أضمؾ. اهد

ىمٚم٧م: وٕمهٞم٦م هذا اًمتقطمٞمد شمٕمرف اهلل قمزوضمؾ سمف إمم ٟمٌٞمف طملم أٟمدزل قمٚمٞمدف ضمؼميدؾ سمد٤مًمٜمٌقة, وم٘مد٤مل 

ـْ قَمَٚمٍؼ * ش, ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ»ضمؼميؾ: اىمرأ, ىم٤مل:  ٤مَن ُِم ًَ ْٟم ِذي ظَمَٚمَؼ * ظَمَٚمَؼ اْْلِ وومٞمف: ﴿اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمرَؽ اًمَّ

٤مَن َُم٤م مَلْ َيْٕمَٚمْؿ﴾ ]اًمٕمٚمؼ: ا ًَ ْٟم َؿ اْْلِ َؿ سم٤ِمًْمَ٘مَٚمِؿ * قَمٚمَّ ِذي قَمٚمَّ يَْمَرُم * اًمَّ ْٕ  [.6-5ىْمَرْأ َوَرسمَُّؽ ا

ومٝمذا ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ي٠مُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘مرأ ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل قمزوضمؾ, صمؿ ذيمر ُمـ 
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 أوص٤مف اهلل قمزوضمؾ ُم٤م ذيمر.

ري ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف: َرَأْي٧ُم َرضُماًل َيّْمُدُر وىمّم٦م ضم٤مسمر سمـ ؾمٚمٞمؿ أسمق ضم

ـْ َهَذا؟ ىَم٤مًُمقا: َهَذا َرؾُمقُل  َّٓ َصَدُروا قَمٜمُْف, ىُمْٚم٧ُم: َُم َٓ َيُ٘مقُل ؿَمْٞمًئ٤م إِ ـْ َرْأِيِف,  قَمَٚمْٞمِف  اهللَصغمَّ  اهللاًمٜم٤َّمُس قَم

اَلُم َي٤م رَ  ًَّ َؿ, ىُمْٚم٧ُم: قَمَٚمْٞمَؽ اًم , ىَم٤مَل:  اهللؾُمقَل َوؾَمٚمَّ شَملْمِ داَلُم »َُمرَّ اَلُم؛ هَمد١مِنَّ فَمَٙمْٝمدَؽ ايمسَّ َٓ سَمُٗمْؾ فَمَٙمْٝمَؽ ايمسَّ

اَلُم فَمَٙمْٝمَؽ  ٝم٥َُّم اظْمَٝم٦ِِّم، وُمْؾ: ايمسَّ
ايمَّدِذي إَِذا َأَصد٣مزَمَؽ  اهللَأَٞم٣م َرؽُمقُل »؟ ىَم٤مَل: اهللىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: َأْٟم٧َم َرؾُمقُل ش ََتِ

فَمٛمَْؽ، َوإِْن َأَص٣مزَمَؽ فَم٣مُم ؽَمٛم٥ٍَم هَمَدفَمْقسَمُف َأْٞمَبَتَٜم٣م يَمَؽ، َوإَِذا ىُمٛم٦َْم زمَِٟمْرٍض وَمْٖمَراَء َأْو هَمداَلٍة  ُُض  هَمَدفَمْقسَمُف ىَمَُمَٖمفُ 

َه٣م فَمَٙمْٝمَؽ  , ىَم٤مَل: ش, هَمَّمٙم٦َّْم َراضِمَٙمُتَؽ هَمَدفَمْقسَمُف َردَّ َـّ َأضَمًدا»ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: اقْمَٝمْد إزَِمَّ ٧ٌُْم ش َٓ سَمُسبَّ ٌَ  ىَم٤مَل: وَماَم ؾَم

َٓ ؿَم٤مًة, ىَم٤مَل:  َٓ سَمِٕمػًما, َو ًٌْدا, َو َٓ قَم ا, َو دَؿ َأطَمد٣مَك »سَمْٕمَدُه طُمرًّ ـْ اظْمَْٔمدُروِ ، َوَأْن سُمَ٘مٙمِّ ٣ًُم َِمد ِٗمَرنَّ ؾَمدْٝم َٓ ََتْ َو

؛ هَمد ِِ د٣م ـْ اظْمَْٔمُروِ ، َواْرهَمْع إَِزاَرَك إلَِم ٞمِِْمِػ ايمسَّ ١مِْن َأزَمْٝمد٦َم هَمد١ملَِم َوَأْٞم٦َم َُمٛمَْبِسٌط إيَِمْٝمِف َوصْمُٜمَؽ، إِنَّ َذيمَِؽ َِم

ـْ اظْمَِخٝمَٙم٥ِم، َوإِنَّ  ٣َم َِم َزاِر؛ هَم١مَِنَّ ٣مَك َوإؽِْمَب٣مَل اإْلِ َك  اهللايْمَ٘مْٔمَبكْمِ َوإِيَّ َ َٓ ُُي٤ِمُّ اظْمَِخٝمَٙم٥َم، َوإِْن اَْمُرٌؤ ؾَمدَتَٚمَؽ َوفَمدغمَّ

اَم َوزَم٣مُل  ُه زماَِم سَمْٔمَٙمُؿ همِٝمِف؛ هَم١مِٞمَّ ْ  ش.ؾمٜمٜمف»أظمرضمف أسمق داود ذم ش َذيمَِؽ فَمَٙمْٝمفِ  زماَِم َئْمَٙمُؿ همِٝمَؽ هَماَل سُمَٔمغمِّ

قمـ أٟمس وذم ظمد٤مرضمٝمام قمدـ ش اًمّمحٞمحلم»وعم٤م ضم٤مء وامم إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ذم 

اَمَء, ىَم٤مَل: »اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام وومٞمف:  ًَّ ـْ ظَمَٚمَؼ اًم َْرَض, ىَمد٤مَل: اهللوَمَٛم ْٕ ـْ ظَمَٚمدَؼ ا , اهلل, ىَم٤مَل: وَمَٛم

٤ٌَمَل َوضَمَٕمَؾ ومِٞمَٝم٤م َُم٤م ضَمَٕمَؾ, ىَمد٤مَل: ىَم٤مَل: وَمٛمَ  داَمَء َوظَمَٚمدَؼ اهللـْ َٟمَّم٥َم َهِذِه اْْلِ ًَّ دِذي ظَمَٚمدَؼ اًم , ىَمد٤مَل: وَم٤ٌِمًمَّ

٤ٌَمَل  َْرَض َوَٟمَّم٥َم َهِذِه اْْلِ ْٕ َأْرؾَمَٚمَؽ, ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل: َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم مَخَْس َصَٚمَقاٍت ذِم  اهللا

ِذي َأْرؾَمَٚمَؽ َيْقُِمٜمَ  َأَُمَرَك هِبََذا, ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل: َوَزقَمَؿ َرؾُمدقًُمَؽ َأنَّ  اهلل٤م َوًَمْٞمَٚمتِٜم٤َم, ىَم٤مَل: َصَدَق, ىَم٤مَل: وَم٤ٌِمًمَّ

ِذي َأْرؾَمَٚمَؽ,  : َوَزقَمدَؿ َأَُمَرَك هِبََذا, ىَمد٤مَل: َٟمَٕمدْؿ, ىَمد٤مَل  اهللقَمَٚمْٞمٜم٤َم َزيَم٤مًة ذِم َأُْمَقاًمِٜم٤َم, ىَم٤مَل: َصَدَق, ىَم٤مَل: وَم٤ٌِمًمَّ

دِذي َأْرؾَمدَٚمَؽ  َأَُمدَرَك هِبَدَذا,  اهللَرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َصْقَم ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن ذِم ؾَمٜمَتِٜم٤َم ىَم٤مَل: َصَدَق, ىَم٤مَل: وَم٤ٌِمًمَّ

ـْ اؾْمَتَٓم٤مَع إًَِمْٞمِف ؾَمٌِٞماًل, ىَم٤مَل  ٌَْٞم٧ِم َُم : َصَدَق, ىَمد٤مَل: صُمدؿَّ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل: َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم طَم٩مَّ اًْم

َـّ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ َصدغمَّ  َٓ َأْٟمُ٘مُص ُِمٜمُْٝم , َو َـّ َٓ َأِزيُد قَمَٚمْٞمِٝم ِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼر  , ىَم٤مَل: َواًمَّ َؿ:  اهللَوممَّ قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

َـّ اْْلَٜم٦َّمَ  ـْ َصَدَق ًَمَٞمْدظُمَٚم  ش.ًَمِئ
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اًم٘مرآن عم٤م صح قمـ رؾمقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وأٟمزل اهلل قمز وضمؾ ؾمقرة اْلظمالص اًمتل شمٕمدل صمٚم٨م 

 وؾمٚمؿ ويمٚمٝم٤م ُمتْمٛمٜم٦م ًمٚمتقطمٞمد ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت.

وُمد٤م ذًمدؽ إٓ ٕهند٤م ش اًمّمدحٞمح»وأقمٔمؿ آي٦م ذم اًم٘مرآن آيد٦م اًمٙمدرد حلددي٨م أيب ريض اهلل قمٜمدف ذم 

شمْمٛمٜم٧م اًمتٕمريػ سم٠مقمٔمؿ وأذف ُمقضمقد وهق اهلل قمز وضمؾ وذم آظمر ؾمقرة احلنم ضمرد ًمٙمثػم ُمدـ 

طِمٞمُؿ  اهللؾمامء اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ُهَق أ ـُ اًمرَّ مْحَ َٝم٤مَدِة ُهَق اًمرَّ َّٓ ُهَق قَم٤ممِلُ اًْمَٖمْٞم٥ِم َواًمِمَّ َٓ إًَِمَف إِ ِذي  اًمَّ

٤ٌَّمُر  اهلل* ُهَق  ـُ اًْمَٕمِزيُز اْْلَ ـُ اعْمَُٝمْٞمِٛم اَلُم اعْم١ُْمُِم ًَّ وُس اًم َّٓ ُهَق اعْمَٚمُِؽ اًْمُ٘مدُّ َٓ إًَِمَف إِ ِذي  ٌَْح٤مَن اًمَّ ُ ؾُم  اهللاعْمَُتَٙمؼمر

يُمقَن * ُهَق  َْرِض  اهللقَمامَّ ُينْمِ ْٕ داَمَواِت َوا ًَّ ٌرُح ًَمُف َُم٤م ذِم اًم ًَ ٜمَك ُي ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ ُر ًَمُف ا ٤ٌَمِرُئ اعْمَُّمقر اخْل٤َمًمُِؼ اًْم

 [.13 - 11َوُهَق اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمُؿ ﴾ ]احلنم : 

وة وم٘مد ضمٕمؾ ُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ ىمرسم٦م ُمـ اهلل قمز وضمؾ وؾم٥ٌم ذم وعم٤م يم٤من هذا اًم٤ٌمب ذم اًمنمف اًمذر

ٜمَك وَم٤مْدقُمقُه هِب٤َم﴾ ]إقمراف :  ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ [, وضمٕمؾ ُمـ 581اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوهللَِِّ ا

َّٓ إِنَّ هللَِِّ سمِْسَٔم٥ًم َوسمِْسِٔمكَم اؽْمد»طمٗمٔمٝم٤م وأطمّم٤مه٤م دظمؾ اْلٜم٦م حلدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف:  اًم َِم٣مَئد٥ًم إِ

ٛم٥ََّم، وإِنَّ ِوسْمٌر ُُي٤ِمُّ ايْمِقسْمرَ  ـْ َأضْمَِم٣مَه٣م َدطَمَؾ اجْلَ  أظمرضم٤مه.ش َواضِمًدا ََم

َؿ  اهللَصغمَّ  اهللضم٤مء ُمـ طمدي٨م ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أيب داود: ؾَمِٛمَع َرؾُمقُل و قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ْد  َؿ وَمَ٘مد٤مَل َرؾُمدقُل  اهللشَمَٕم٤ممَم َومَلْ ُيَّمؾر قَمغَم اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ  اهللَرضُماًل َيْدقُمق ذِم َصاَلشمِِف مَلْ ُيَٛمجر  اهللقَمَٚمْٞمِف َوؾَمدٚمَّ

َؿ:  اهللَصغمَّ  دِف »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ِه إَِذا َصعمَّ َأضَمُدىُمْؿ هَمْٙمَٝمْبَدْأ زمَِتْٚمِجٝمدِد َرزمِّ فَمِجَؾ َهَذا، شُمؿَّ َدفَم٣مُه، هَمَٗم٣مَل يَمُف: َأْو يمَِٕمغْمِ

َؿ، شُمؿَّ َيْدفُمق زَمْٔمُد زماَِم ؾَم٣مءَ  اهللَوايمثَّٛم٣َمِء فَمَٙمْٝمِف، شُمؿَّ ُيَِمقمِّ فَمعَم ايمٛمَّبِلِّ َصعمَّ  صَمؾَّ َوفَمزَّ   ش.فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

 ىم٤مل اًمقادقمل رمحف اهلل: هذا طمدي٨م صحٞمح.

َرضُماًل َيُ٘مدقُل:  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهللوأظمرج اسمـ ُم٤مضمف سمًٜمده قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾَمِٛمَع اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ 

دٛمَ اًمٚمٝم ًَّ يدَؽ ًَمدَؽ, اعْمَٜمَّد٤مُن سَمدِديُع اًم َٓ َذِ َّٓ َأْٟمد٧َم َوطْمدَدَك  َٓ إًَِمَف إِ َقاِت ؿَّ إيِنر َأؾْم٠َمًُمَؽ سم٠َِمنَّ ًَمَؽ احْلَْٛمَد, 

يْمَراِم, وَمَ٘م٤مَل:  َْرِض ُذو اْْلاََلِل َواْْلِ ْٕ فَْمَٓمِؿ ايمَِّذي  اهلليَمَٗمْد ؽَمَٟمَل »َوا ْٕ إَِذا ؽُمدَُِؾ زمِدِف َأفْمَْمدك، َوإَِذا زم٣ِمؽْمِٚمِف ا

 ش.ُدفِمَل زمِِف َأصَم٣مَب 
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 ىم٤مل اًمقادقمل رمحف اهلل: هذا طمدي٨م طمًـ.

 ش.َي٣م ضَملُّ َي٣م وَمٝمُّقمُ »وطمدي٨م أٟمس أيْم٤ًم أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يدقمق وي٘مقل: 

ىْمَرامِ »ويم٤من ي٘مقل:  اَلِل َواإْلِ ذا ًمدٞمس ُمدقـمـ سمًدٓمف, وإٟمدام أردٟمد٤م إمم همػم ذًمؽ مم٤م هش َأيمِٓمُّقا زمَِٝم٣م َذا اجْلَ

اْلؿم٤مرة واًمتٜمٌٞمف, وسمٛمٕمروم٦م أؾمامء اهلل قمدز وضمدؾ وصدٗم٤مشمف يٕمدرف اًمٕمٌدد أن اهلل قمدز وضمدؾ ُمتّمدػ 

ٌء﴾  ٓ ذم أؾمدامئف وٓ صدٗم٤مشمف وٓ أومٕم٤مًمدف   سمّمٗم٤مت هل٤م اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ ُمـ يمؾ وضمف ﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِدِف َرْ

ٌَِّمػُم﴾  ]اًمِمقرى:  ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٞمس ًمف ٟمد وٓ ٟمٔمػم وؾمٛمل وٓ يمٗم١م ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿َومَلْ [ وًم55﴿َوُهَق اًم

ـْ ًَمُف يُمُٗمًقا َأطَمٌد﴾ ]اْلظمالص :  َٕمُٚمقا هللَِِّ َأْٟمدَداًدا 56[, ﴿َهْؾ شَمْٕمَٚمُؿ ًَمُف ؾَمِٛمٞم٤ًّم﴾ ]ُمريؿ : 3َيُٙم [, ﴿وَماَل دَمْ

 [.11َوَأْٟمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن﴾ ]اًمٌ٘مرة : 

ن سم٤معمالئٙم٦م ريمـ ُمـ أريم٤من اْليامن ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف شم٘مدم اًم٘مقل ذم يمقن اْليامش وُمالئٙمتف»ىمقًمف:  (5)

(: اعمالئٙم٦م مجع: ُمدألك, وأصدؾ ُمدألك: ُم٠مًمدؽ, ٕٟمدف ُمدـ إًمقيمد٦م, 36ش )ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»اهلل ذم 

[. 5وإًمقيم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمرؾم٤مًم٦م, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ضَم٤مقِمِؾ اعْمَالِئَٙم٦ِم ُرؾُماًل ُأوزِم َأضْمٜمَِح٦ٍم َُمْثٜمَدك﴾ ]ومد٤مـمر: 

 اهد

ه٤م ذم آصٓمالح: أهند٤م أضمًد٤مم ًمٓمٞمٗمد٦م أقمٓمٞمد٧م ىمددرة اًمتِمدٙمؾ سم٠مؿمدٙم٤مل خمتٚمٗمد٦م وُمًدٙمٜمٝم٤م وُمٕمٜم٤م

اًمًٛمقات, وهؿ قم٤ممل همٞمٌل ٓ يٕمرومقن إٓ سم٤مٕدًم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ 

ُم٘مدُمد٦م اْلُمد٤مم اًمدقادقمل رمحدف اهلل »ومال دظمؾ ًمٚم٘مّمص اْلهائٞمٚمٞم٦م وٓ ومٚمًٗم٦م اعمتٗمٚمًٗملم. اهد ُمـ 

 ش.٤مُمع اًمّمحٞمح ذم أظم٤ٌمر اعمالئٙم٦مًمٙمت٤مب اْل

دقا  قًمدفب اًمٕمزيز ذم ُمقاوع يمثػمة ُمٜمٝم٤م ىموىمد ضم٤مء ذيمر اعمالئٙم٦م ذم اًمٙمت٤م شمٕمد٤ممم: ﴿ًَمدْٞمَس اًْمدؼِمَّ َأْن شُمَقًمُّ

ـَ سمِ  ـْ آَُم َـّ اًْمؼِمَّ َُم
ِق َواعْمَْٖمِرِب َوًَمٙمِ ٌََؾ اعْمَنْمِ ظِمِر َواعْمَاَلِئَٙم٦ِم وَ  ٤مهللُوضُمقَهُٙمْؿ ىِم ْٔ اًْمٙمَِت٤مِب َواًمٜمٌَِّٞمرلَم﴾ َواًْمَٞمْقِم ا
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ـَ سمِ 511]اًمٌ٘مرة :   [.186َوَُماَلِئَٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمٚمِِف﴾ ]اًمٌ٘مرة :  ٤مهلل[, وىم٤مل: ﴿َواعْم١ُْمُِمٜمُقَن يُمؾٌّ آَُم

ـْ َيْٙمُٗمْر سمِ  ًٓ  ٤مهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم ظِمدِر وَمَ٘مدْد َودؾَّ َوداَل ْٔ  سَمِٕمٞمدًدا﴾ َوَُماَلِئَٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمدٚمِِف َواًْمَٞمدْقِم ا

 [.545]اًمٜم٤ًمء : 

يَؾ َوُِمٞمَٙم٤مَل وَم٢مِنَّ  ا هللَِِّ َوَُماَلِئَٙمتِِف َوُرؾُمٚمِِف َوضِمؼْمِ ـْ يَم٤مَن قَمُدوًّ  اهللوؾمٛمك اهلل قمدوهؿ يم٤مومرًا طمٞم٨م ىم٤مل: ﴿َُم

﴾ ]اًمٌ٘مرة :  ـَ  [.98قَمُدوٌّ ًمِْٚمَٙم٤مومِِري

ف وشم١مُمـ سم٠من هلل ُمالئٙم٦م ؾمقاهؿ ٓ واْليامن سم٤معمالئٙم٦م ُمٕمٜم٤مه: )أن شم١مُمـ سمٛمـ ؾمامه اهلل ًمؽ ُمٜمٝمؿ ذم يمت٤مسم

 (5/494ًمٚمٛمروزي )ش شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة»ٝمؿ وقمددهؿ إٓ اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ(. اهد ئاميٕمرف أؾم

 (: واْليامن سم٤معمالئٙم٦م يٜمتٔمؿ ُمٕم٤مين:5/411ش )اعمٜمٝم٤مج»وىم٤مل احلٚمٞمٛمل ذم 

 أطمده٤م: اًمتّمديؼ سمقضمقدهؿ.

ٟمس واْلـ ُم٠مُمقرون ُمٙمٚمٗمقن ٓ ي٘مددرون واًمث٤مين: إٟمزاهلؿ ُمٜم٤مزهلؿ وإصم٤ٌمت أهنؿ قم٤ٌمد اهلل وظمٚم٘مف يم٤مْل

إٓ ُم٤م ي٘مّدر اهلل هلؿ, واعمقت ضم٤مئز قمٚمٞمٝمؿ, وًمٙمـ اهلل ضمٕمؾ هلؿ أُمدًا سمٕمٞمدًا ومال يتقاومٝمؿ طمتدك يٌٚمٖمدقه 

 وٓ يقصٗمقن سمٌمء ي١مدي وصٗمٝمؿ إمم إذايمٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وٓ ُيدقمقن آهل٦م يمام ىمد دقم٧م إوائؾ.

 ٤ممم يرؾمٚمٝمؿ إمم ُمـ يِم٤مء ُمـ اًمٌنم.واًمث٤مًم٨م: آقمؽماف سم٠من ُمٜمٝمؿ رؾماًل هلل شمٕم

ـْ ُٟمقٍر, َوظُمٚمِدَؼ اْْلَد٤منُّ »واعمالئٙم٦م ظمٚم٘مقا ُمـ ٟمقر حلدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اْلُم٤مم ُمًٚمؿ:  ظُمٚمَِ٘م٧ِم اعْمَاَلِئَٙم٦ُم ُِم

ـْ َٟم٤مٍر, َوظُمٚمَِؼ آَدُم مِم٤َّم ُوِصَػ ًَمُٙمؿْ  ـْ َُم٤مِرٍج ُِم  ش.ُِم

َْرِض ضَم٤مقِمِؾ اعْمَاَلِئَٙم٦ِم ُرؾُماًل ُأوزِم َأضْمٜمَِح٦ٍم احْلَْٛمُد هللَِِّ وَم٤مـمِ ﴿وهلؿ أضمٜمح٦م, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ِر اًم

 ىَمِديرٌ  اهللَُمْثٜمَك َوصُماَلَث َوُرسَم٤مَع َيِزيُد ذِم اخْلَْٚمِؼ َُم٤م َيَِم٤مُء إِنَّ 
ٍ
ء  .[5: وم٤مـمر] ﴾قَمغَم يُمؾر َرْ

سُمقَن﴾ ]ا َٓ اعْمَاَلِئَٙم٦ُم اعْمَُ٘مرَّ  [.511ًمٜم٤ًمء: وهؿ ُمتٗم٤موٚمقن, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َو

ٍة قِمٜمَْد ِذي اًْمَٕمْرِش َُمٙمِلٍم * ُُمَٓم٤مٍع صَمؿَّ َأُِملٍم﴾ ]اًمتٙمقير:  ُف ًَمَ٘مْقُل َرؾُمقٍل يَمِريٍؿ * ِذي ىُمقَّ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِٟمَّ

59-15.] 

وَن َأْهَؾ سَمْدٍر ومِدٞمُٙمْؿ؟(: »4991وعم٤م ؾُمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ش َُم٤م شَمُٕمدُّ
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ٚمِِٛملمَ »ىَم٤مَل:  ًْ ـْ َأوْمَْمِؾ اعْمُ ـْ اعْمَاَلِئَٙم٦مِ »َأْو يَمٚمَِٛم٦ًم َٟمْحَقَه٤م, ىَم٤مَل: ش ُِم ـْ ؿَمِٝمَد سَمْدًرا ُِم  ش.َويَمَذًمَِؽ َُم

 َّٓ َّٓ ُهَق َوَُمد٤م ِهدَل إِ وهؿ قمدد ذم اًمٙمثرة سمحٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َيْٕمَٚمُؿ ضُمٜمُقَد َرسمرَؽ إِ

﴾ ]اعمد ٌَنَمِ  [.45صمر: ِذيْمَرى ًمِْٚم

ُيد١ْمشَمك »( وًمدف طمٙمدؿ اًمرومدع: 1831وذم اعمقىمقف قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اْلُم٤مم ُمًٚمؿ )

وهَن٤َم ٌُْٕمقَن َأًْمَػ َُمَٚمٍؽ جَيُرُّ ٌُْٕمقَن َأًْمَػ ِزَُم٤مٍم َُمَع يُمؾر ِزَُم٤مٍم ؾَم  ش.سمَِجَٝمٜمََّؿ َيْقَُمِئٍذ هَل٤َم ؾَم

هذا اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر »( وومٞمف: 553)(, وُمًٚمؿ 4111وذم طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري )

 ش.ُيّمكم ومٞمف يمؾ يقم ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ, إذا ظمرضمقا مل يٕمقدوا إًمٞمف آظمر ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ

 ( إمم همػم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م.551وأظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أٟمس سمٜمحقه رىمؿ )

ٌرُحقَن ًَمفُ  ًَ َؽ ُي ـَ قِمٜمَْد َرسمر ِذي وا وَم٤مًمَّ ْٞمِؾ َواًمٜمََّٝم٤مِر َوُهْؿ  وُمًٙمٜمٝمؿ اًمًاموات, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَم٢مِِن اؾْمَتْٙمؼَمُ سم٤ِمًمٚمَّ

٠َمُُمقَن﴾ ]ومّمٚم٧م:  ًْ  [.48َٓ َي

َْرِض﴾ ]اًمٜمقر:  اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َأمَلْ شَمَر َأنَّ  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـْ ذِم اًم ٌرُح ًَمُف َُم ًَ  [.35ُي

 ش. يِمٞمٕمف ُمـ يمؾ ؾمامء ُم٘مرسمقه٤م»وذم طمدي٨م اًمؼماء قمٜمد أمحد وهمػمه: 

ٌََّح (: »119هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد ُمًٚمؿ )وذم طمدي٨م رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم ا إَِذا ىَم٣َم َأُْمًرا ؾَمد

اَم  ًَّ ٌِٞمُح َأْهَؾ َهِذِه اًم ًْ ٌُْٚمَغ اًمتَّ ـَ َيُٚمقهَنُْؿ طَمتَّك َي ِذي  اًمَّ
ِ
اَمء ًَّ ٌََّح َأْهُؾ اًم َٚم٦ُم اًْمَٕمْرِش, صُمؿَّ ؾَم ْٟمَٞم٤م, صُمؿَّ ىَمد٤مَل: مَحَ  اًمدُّ

ِ
ء

َٚم٦َم اًْمَٕمْرِش حِلََٛمٚمَ  ـَ َيُٚمقَن مَحَ ِذي َتْخؼِمُ سَمْٕمُض َأْهِؾ اًمَّ ًْ وهَنُْؿ َُم٤مَذا, ىَم٤مَل: وَمَٞم ُٙمْؿ؟ وَمُٞمْخؼِمُ ٦ِم اًْمَٕمْرِش َُم٤مَذا ىَم٤مَل َرسمُّ

دْٛمَع وَمَٞمْ٘مدِذوُمقَن إمَِم  ًَّ ُـّ اًم د ْٟمَٞم٤م, وَمَتْخَٓمُػ اْْلِ اَمَء اًمدُّ ًَّ ٌُْٚمَغ اخْلَؼَمُ َهِذِه اًم اَمَواِت سَمْٕمًْم٤م طَمتَّك َي ًَّ  َأْوًمَِٞمد٤مِئِٝمْؿ اًم

, َوًَمٙمِٜمَُّٝمْؿ َيْ٘مِروُمقَن ومِٞمِف َوَيِزيُدون َوُيْرَُمْقنَ   ش.سمِِف وَماَم ضَم٤مُءوا سمِِف قَمغَم َوضْمِٝمِف وَمُٝمَق طَمؼٌّ

 وهؿ ظمزان ًمٚمًامء يمام ذم طمدي٨م اْلهاء واعمٕمراج اًمٓمقيؾ.

وٟم١مُمـ سمٛمـ ؾمٛمك اهلل ًمٜم٤م ُمٜمٝمؿ, وأوهلؿ ورأيًٝمؿ وُم٘مدُمتٝمؿ: ضمؼميؾ قمغم اًمًالم, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَم٢مِنَّ 

يُؾ َوَص٤مًمُِح اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْمَاَلِئَٙم٦ُم سَمْٕمَد َذًمَِؽ فَمِٝمػٌم﴾ ]اًمتحريؿ: ُهَق ُمَ  اهلل ُه َوضِمؼْمِ َٓ  [.3ْق

َٛمُف ؿَمِديُد اًْمُ٘مَقى﴾ ]اًمٜمجؿ:   [.6وىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم وصٗمف: ﴿قَمٚمَّ
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ِف اًْمُٙمؼْمَى﴾ ]اًم ـْ آَي٤مِت َرسمر  [.58ٜمجؿ: وظمٚم٘مف قمٔمٞمؿ طمٞم٨م ىم٤مل اهلل ذم ؿم٠مٟمف: ﴿ًَمَ٘مْد َرَأى ُِم

رأى ضمؼميؾ ًمدف »وذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد وهمػمه قمٜمد اًمِمٞمخلم, أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ش.ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح

: أٟم٤م أول ُمـ ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ قمدـ ٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧موذم طمدي

ْيؾ َرَأْيَتُف ًَمُف ؾِمتُّاِم : »ذًمؽ, وم٘م٤مل اَم ُهَق ضِمؼْمِ َْرضِ َئ٦م ضِمٜم٤َمُح إِٟمَّ ْٕ  إمَِم ا
ِ
اَمء ًَّ ا قِمَٔمُؿ ظَمْٚمِ٘مِف َُم٤م سَملْمَ اًم  ش.ؾَم٤مدًّ

 وممـ ؾمامه اهلل: ُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم, وىمد شم٘مدُم٧م أي٦م اًمداًم٦م قمٚمٞمف.

وذم احلدي٨م: ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد ذم ىمّمتٝمؿ ُمع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ًمق ىمٚم٧م ُمٞمٙم٤مئٞمؾ اًمدذي يٜمدزل 

 (.5/113أظمرضمف أمحد ) ,سم٤مًمرمح٦م واًمٜم٤ٌمت واًم٘مٓمر ًمٙم٤من

ْٞمِؾ اوْمَتَتَح َصداَلشَمُف: »( أهن٤م ىم٤مًم٧م: 111وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد ُمًٚمؿ ) ـْ اًمٚمَّ ؿَّ َربَّ اًمٚمٝمديَم٤مَن إَِذا ىَم٤مَم ُِم

َٝم٤مَدِة, َأْٟم٧َم حَتْ  َْرِض, قَم٤ممِلَ اًْمَٖمْٞم٥ِم َواًمِمَّ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ اومِٞمَؾ, وَم٤مـمَِر اًم اِئٞمَؾ, َوُِمٞمَٙم٤مِئٞمَؾ, َوإِْهَ ُٙمدُؿ سَمدلْمَ ضَمؼْمَ

ـْ شمَ  ـْ احْلَؼر سم٢ِمِْذٟمَِؽ, إِٟمََّؽ هَتِْدي َُم َتٚمُِٗمقَن, اْهِديِن عم٤َِم اظْمُتٚمَِػ ومِٞمِف ُِم ٤ٌَمِدَك ومِٞماَم يَم٤مُٟمقا ومِٞمِف خَيْ اٍط قِم َِم٤مُء إمَِم ِسَ

َتِ٘مٞمؿٍ  ًْ  ش.ُُم

اهلل قمٚمٞمف وُمٜمٝمؿ: إهاومٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم, وىمد شم٘مدم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف, وهق اعمٚمؽ اًمذي ىم٤مل قمٜمف اًمٜمٌل صغم 

ىَمْٝمَػ َأْٞمَٔمُؿ َوَص٣مضِم٤ُم ايْمَٗمْرِن وَمْد ايْمدَتَٗمَؿ »( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد: 1/5183وؾمٚمؿ, يمام قمٜمد أيب يٕمغم )

ْذَن ََمَتك ُي٠ْمََمُر زم٣ِميمٛمَّْٖمِخ؛ هَمَٝمٛمُْٖمُخ  قَمَٚمْٞمدِف  اهللوَمَٙم٠َمنَّ َذًمَِؽ صَمُ٘مَؾ قَمغَم َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَِّدلر َصدغمَّ ش ايْمَٗمْرَن َواؽْمَتَٚمَع اإْلِ

َؿ, وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ:  ْٙمٛم٣َم اهللَوٞمِْٔمَؿ ايْمَقىمِٝمُؾ، فَمعَم  اهللوُمقيُمقا ضَمْسُبٛم٣َم »َوؾَمٚمَّ  ش.سَمَقىمَّ

دَؾ  دِذي ُويمر ٤ميُمْؿ َُمَٚمدُؽ اعْمَدْقِت اًمَّ وأُم٤م ُمٚمؽ اعمقت قمٚمٞمف اًمًالم, ومٝمذا هق اؾمٛمف, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ىُمْؾ َيَتَقومَّ

ُٙمْؿ شُمْرضَمُٕمقَن﴾ ]اًمًجدة:   [.55سمُِٙمْؿ صُمؿَّ إمَِم َرسمر

ُأْرؾِمَؾ َُمَٚمُؽ اعْمَْقِت إمَِم ُُمقؾَمدك (: »1411(, وُمًٚمؿ )5449وذم طمدي٨م أيب هريرة, قمٜمد اًمٌخ٤مري )

َٓ ُيِريُد اعمَْ  ٌٍْد  ِف, وَمَ٘م٤مَل: َأْرؾَمْٚمَتٜمِل إمَِم قَم ُف وَمَرضَمَع إمَِم َرسمر اَلم: وَمَٚمامَّ ضَم٤مَءُه َصٙمَّ ًَّ قَمَٚمْٞمدِف  اهللْقَت: وَمَردَّ قَمَٚمْٞمِٝماَم اًم

ـِ صَمْقٍر وَمَٚمُف سمُِٙمؾر َُم٤م هَمٓم٧َّْم سمِِف َيُدُه سمُِٙمؾر ؿَمْٕمَرةٍ قَمٞمْ   ؾَمٜم٦ٌَم, ىَمد٤مَل: ٜمَُف, َوىَم٤مَل: اْرضِمْع, وَمُ٘مْؾ ًَمُف: َيَْمُع َيَدُه قَمغَم َُمْت
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٠َمَل  ًَ َن وَم ْٔ , صُمؿَّ َُم٤مَذا؟ ىَم٤مَل: صُمؿَّ اعْمَْقُت, ىَم٤مَل: وَم٤م َْرِض اعمُْ  اهللَأْي َربر ْٕ ـْ ا ؾَم٦ِم َرُْمَٞم٦ًم سمَِحَجدٍر, َأْن ُيْدٟمَِٞمُف ُِم َ٘مدَّ

ِريدِؼ قِمٜمْدَد  اهللَصغمَّ  اهللىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ُه إمَِم ضَم٤مٟمِد٥ِم اًمٓمَّ ََرْيدُتُٙمْؿ ىَمدؼْمَ َٕ  : َؿ: وَمَٚمْق يُمٜمْد٧ُم صَمدؿَّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

مَْحَرِ  ْٕ  ش.اًْمَٙمثِٞم٥ِم ا

د٤معمُِقَن ذِم هَمَٛمدَراِت وممـ ذيمروا ًمٜم٤م ُمالئٙم٦م اْلطمتْم٤مر قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم: ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوًَمدْق شَمد َرى إِِذ اًمٔمَّ

َزْوَن قَمَذاَب اهْلُقِن سماَِم يُمٜمُْتْؿ  ُٙمُؿ اًْمَٞمْقَم دُمْ ًَ  اهللشَمُ٘مقًُمقَن قَمدغَم اعْمَْقِت َواعْمَاَلِئَٙم٦ُم سَم٤مؾِمُٓمق َأْيِدهيِْؿ َأظْمِرضُمقا َأْٟمُٗم

وَن﴾ ]إٟمٕم٤مم:  َتْٙمؼِمُ ًْ ـْ آَي٤مشمِِف شَم  .[94هَمػْمَ احْلَؼر َويُمٜمُْتْؿ قَم

ٜم٤َم  ـَ ىَم٤مًُمقا َرسمُّ ِذي َزُٟمدقا  اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِنَّ اًمَّ َٓ حَتْ َّٓ َُتَد٤موُمقا َو ُل قَمَٚمدْٞمِٝمُؿ اعْمَاَلِئَٙمد٦ُم َأ صُمدؿَّ اؾْمدَتَ٘م٤مُُمقا شَمَتٜمَدزَّ

تِل يُمٜمُْتْؿ شُمققَمُدوَن﴾ ]ومّمٚم٧م:  وا سم٤ِمْْلَٜم٦َِّم اًمَّ  [.41َوَأسْمنِمُ

ا : »(959وذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمد ُمًٚمؿ ) شُمْؿ اعْمَِريَض َأْو اعْمَٞمر٧َم: وَمُ٘مقًُمقا ظَمػْمً إَِذا طَمَيْ

ٜمُقَن قَمغَم َُم٤م شَمُ٘مقًُمقنَ   ش.وَم٢مِنَّ اعْمَاَلِئَٙم٦َم ُي١َمُمر

 وؾمٞم٠ميت ُمزيد أطم٤مدي٨م ذم اْليامن سمٕمذاب اًم٘مؼم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ـْ  ِٛمُٚمدقَن اًْمَٕمدْرَش َوَُمد ـَ حَيْ دِذي ِدْؿ وُمٜمٝمؿ: محٚم٦م اًمٕمرش: ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿اًمَّ ٌرُحقَن سمَِحْٛمدِد َرهبر د ًَ طَمْقًَمدُف ُي

ِٛمُؾ قَمْرَش َرسمرَؽ وَمْقىَمُٝمْؿ َيْقَُمِئٍذ صَماَمٟمَِٞم٦ٌم﴾ ]احل٤مىم٦م: 1َوُي١ْمُِمٜمُقَن سمِِف﴾ ]هم٤مومر:   [.51[, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوحَيْ

ُأِذَن زِم َأْن »( ىم٤مل: ىمد٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ: 3111وذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد أيب داود )

ـْ َُماَلِئَٙم٦ِم ُأطَمدر  ـْ َُمَٚمٍؽ ُِم ٌِْع ُِم٤مَئد٦ِم  اهللَث قَم ػَمُة ؾَم ًِ َٚم٦ِم اًْمَٕمْرِش, إِنَّ َُم٤م سَملْمَ ؿَمْحَٛم٦ِم ُأُذٟمِِف إمَِم قَم٤مشمِِ٘مِف َُم ـْ مَحَ ُِم

 ش.قَم٤ممٍ 

أذن زم أن »( قمـ أيب هريرة ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ: 55/5559وقمٜمد أيب يٕمغم )

رضماله إرض اًم٤ًمسمٕم٦م واًمٕمرش قمغم ُمٜمٙمٌف وهق ي٘مقل: ؾمدٌح٤مٟمؽ أيدـ أطمدث قمـ ُمٚمؽ ىمد ُمرىم٧م 

 ش.يمٜم٧م؟ وأيـ شمٙمقن؟

ـَ يَمَٗمُروا إمَِم ضَمَٝمٜمََّؿ ُزَُمًرا طَمتَّك إَِذا ضَم٤مُءوَه٤م  ِذي وُمٜمٝمؿ: ظمزٟم٦م اْلٜم٦م, وظمزٟم٦م اًمٜم٤مر, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوؾِمٞمَؼ اًمَّ

ُٙمدْؿ َوُيٜمْدِذُروَٟمُٙمْؿ ًمَِ٘مد٤مَء وُمتَِح٧ْم َأسْمَقاهُب٤َم َوىَم٤مَل هَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝم٤م َأمَلْ َي٠ْمشمِ  ُٙمْؿ ُرؾُمٌؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َيْتُٚمقَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ آَيد٤مِت َرسمر
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ـَ * ىِمٞمَؾ اْدظُمُٚمقا َأسْمَقاَب ضَمَٝمٜمَّؿَ  ٧ْم يَمٚمَِٛم٦ُم اًْمَٕمَذاِب قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ـْ طَم٘مَّ
ـَ  َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا ىَم٤مًُمقا سَمغَم َوًَمٙمِ ظَم٤مًمِِدي

 ِ دْؿ إمَِم اْْلَٜمَّد٦ِم ُزَُمدًرا طَمتَّدك إَِذا ضَم٤مُءوَهد٤م َووُمتَِحد٧ْم ومِٞمَٝم٤م وَمٌِْئَس َُمْثَقى اعْمَُتَٙمؼمر ُ َ٘مْقا َرهبَّ ـَ اشمَّ ِذي ـَ * َوؾِمٞمَؼ اًمَّ ي

د ـَ * َوىَمد٤مًُمقا احْلَْٛمدُد هللَِِّ اًمَّ ٌُْتْؿ وَم٤مْدظُمُٚمقَه٤م ظَم٤مًمِدِدي
ِذي َصدَدىَمٜم٤َم َأسْمَقاهُب٤َم َوىَم٤مَل هَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝم٤م ؾَماَلٌم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ـمِ

ـَ اْْلَٜم٦َِّم طَمْٞم٨ُم َٟمَِم٤مُء وَمٜمِْٕمَؿ َأضْمُر اًْمَٕم٤مُِمٚمِلَم﴾ ]اًمزُمر:  َوقْمَدهُ  ُأ ُِم ٌَقَّ َْرَض َٟمَت ْٕ  [.13-15َوَأْوَرصَمٜم٤َم ا

َوايمَّدِذي ُيقومِدُد ايمٛمَّد٣مَر ََم٣ميمِدٌؽ طَمد٣مِزُن »وظم٤مزن اًمٜم٤مر اؾمٛمف: ُم٤مًمؽ, يمام ذم طمدي٨م ؾمٛمرة قمٜمد اًمٌخ٤مري: 

 ش.ايمٛم٣َّمرِ 

 ؿ يث٧ٌم ذم اًم٤ٌمب رء.وأُم٤م شمًٛمٞم٦م ظم٤مزن اْلٜم٦م سمروقان: ومٚم

وُمٜمٝمؿ: اًمٙمت٦ٌم احل٤مومٔمقن, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوإِنَّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ حَل٤َمومِٔمِلَم * يمَِراًُم٤م يَم٤مشمٌِلَِم * َيْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمقَن﴾ 

 [.51-51]اْلٟمٗمٓم٤مر: 

اَمِل ىَمِٕمٞمٌد * َُم٤م  ـِ اًمِمر ـِ اًْمَٞمِٛملِم َوقَم َٞم٤مِن قَم ك اعْمَُتَٚم٘مر َّٓ ًَمَدْيدِف َرىِمٞمد٥ٌم وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِْذ َيَتَٚم٘مَّ ـْ ىَمدْقٍل إِ َيْٚمِٗمُظ ُِم

 [.58-51قَمتِٞمٌد﴾ ]ق: 

٤ٌَمِدِه َوُيْرؾِمدُؾ قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ طَمَٗمَٔمد٦ًم﴾ ]إٟمٕمد٤مم:  وُمٜمٝمؿ: طمٗمٔم٦م إسمدان, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوُهَق اًْمَ٘م٤مِهُر وَمْقَق قِم

55.] 

ـْ ظَمْٚمِٗمِف حَيَْٗمٔمُ  ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوُِم ٤ٌَمٌت ُِم ـْ َأُْمِر وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ًَمُف ُُمَٕم٘مر  [.55﴾ ]اًمرقمد: اهللقَٟمُف ُِم

 ش.ًمق دٟم٤م ًمتخٓمٗمتف اعمالئٙم٦م»وذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ: 

سَم٤مٟمَِٞم٦َم﴾ ]اًمٕمٚمدؼ:  [, وؾمدٛمقا, زسم٤مٟمٞمد٦م ُمدـ اًمددومع, وهدؿ 58وُمٜمٝمؿ: اًمزسم٤مٟمٞم٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ؾَمٜمَْدُع اًمزَّ

 يدومٕمقن أهؾ اًمٜم٤مر.

قمٜمدد ريض اهلل قمٜمدف أيب ؾمدٕمٞمد اخلددري طمددي٨م ذم وُمٜمٝمؿ: ُمالئٙم٦م اًمرمح٦م وُمالئٙم٦م اًمٕمدذاب, يمدام 

٤م صمؿ متؿ اعم٤مئ٦م, وومٞمف:  ًً وم٤مظمتّمٛم٧م ومٞمف ُمالئٙم٦م »اًمِمٞمخلم ذم ؿم٠من اًمرضمؾ اًمذي ىمتؾ شمًٕم٦م وشمًٕملم ٟمٗم

 ش.اًمرمح٦م, وُمالئٙم٦م اًمٕمذاب

يتٕم٤مىم٥م ومٞمٙمؿ ُمالئٙم٦م »وُمٜمٝمؿ: ُمالئٙم٦م اًمٚمٞمؾ, وُمالئٙم٦م اًمٜمٝم٤مر, ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 
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 (.541(, وُمًٚمؿ )666ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ذم اًمٌخ٤مري )ش ٜمٝم٤مرسم٤مًمٚمٞمؾ وُمالئٙم٦م سم٤مًم

( ُمـ طمدي٨م أيب هريدرة ريض 1589وُمٜمٝمؿ: اعمالئٙم٦م اًمًٞم٤مرة اًمتل شمتٌع طمٚمؼ اًمذيمر يمام قمٜمد ُمًٚمؿ )

ٌَُّٕمقَن جَم٤َمًمَِس اًمذر »اهلل قمٜمف:  ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم َُماَلِئَٙم٦ًم ؾَمٞم٤َّمَرًة وُمُْماًل َيَتَت ٤م ومِٞمِف ِذيْمٌر إِنَّ هللَِِّ شَم ًً
يْمِر: وَم٢مَِذا َوضَمُدوا جَمْٚمِ

ْٟمٞمَ   اًمدُّ
ِ
اَمء ًَّ ىُمدقا ىَمَٕمُدوا َُمَٕمُٝمْؿ َوطَمػَّ سَمْٕمُْمُٝمْؿ سَمْٕمًْم٤م سم٠َِمضْمٜمَِحتِِٝمْؿ, طَمتَّك َيْٛمَٚمُئقا َُم٤م سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ اًم ٤م: وَم٢مَِذا شَمَٗمرَّ

٠َمهُلُْؿ  ًْ , ىَم٤مَل: وَمَٞم
ِ
اَمء ًَّ ـَ ضِمْئدُتْؿ؟ وَمَٞمُ٘مقًُمدقَن:  اهللقَمَرضُمقا َوَصِٕمُدوا إمَِم اًم ـْ َأْي قَمزَّ َوضَمؾَّ َوُهَق َأقْمَٚمُؿ هِبِْؿ, ُِم

د٠مَ  ًْ وَٟمَؽ, َوهُيَٚمرُٚمقَٟمَؽ, َوحَيَْٛمدُدوَٟمَؽ, َوَي ُ ٌرُحقَٟمَؽ, َوُيَٙمؼمر ًَ َْرِض, ُي ْٕ ٤ٌَمٍد ًَمَؽ ذِم ا ـْ قِمٜمِْد قِم ًُمقَٟمَؽ, ضِمْئٜم٤َم ُِم

 ًْ ٠َمًُمقيِن؟ ىَم٤مًُمقا: َي ًْ , ىَمد٤مَل: ىَم٤مَل: َوَُم٤مَذا َي َٓ َأْي َربر ٠َمًُمقَٟمَؽ ضَمٜمََّتدَؽ, ىَمد٤مَل: َوَهدْؾ َرَأْوا ضَمٜمَّتِدل؟ ىَمد٤مًُمقا: 

ـْ َٟم٤مِرَك َي٤م َربر  َتِجػُموَٟمٜمِل؟ ىَم٤مًُمقا: ُِم ًْ َتِجػُموَٟمَؽ, ىَم٤مَل: َوُِمؿَّ َي ًْ , ىَم٤مَل: وَمَٙمْٞمَػ ًَمْق َرَأْوا ضَمٜمَّتِل؟ ىَم٤مًُمقا: َوَي

, َٓ دَتْٖمِٗمُروَٟمَؽ, ىَمد٤مَل: وَمَٞمُ٘مدقُل: ىَمدْد  َوَهْؾ َرَأْوا َٟم٤مِري؟ ىَم٤مًُمقا:  ًْ ىَم٤مَل: وَمَٙمْٞمَػ ًَمْق َرَأْوا َٟمد٤مِري! ىَمد٤مًُمقا: َوَي

ْؿ مِم٤َّم اؾْمَتَج٤مُروا, ىَم٤مَل: وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َربر ومِٞمِٝمْؿ وُماَلٌن  د٤مٌء هَمَٗمْرُت هَلُْؿ وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتُٝمْؿ َُم٤م ؾَم٠َمًُمقا َوَأضَمْرهُتُ ٌْدٌد ظَمٓمَّ قَم

اَم َُمرَّ وَمَجَٚمَس  ُٝمؿْ إِٟمَّ ًُ َٓ َيِْمَ٘مك هِبِْؿ ضَمٚمِٞم  شَُمَٕمُٝمْؿ, ىَم٤مَل: وَمَٞمُ٘مقُل: َوًَمُف هَمَٗمْرُت ُهْؿ اًْمَ٘مْقُم 

( ُمـ 1934( )م5885)خ/ش اًمّمحٞمحلم»وُمٜمٝمؿ: طمراس ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ُمـ دظمقل اًمدضم٤مل, يمام ذم 

٤مُل:»طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ُمرومققًم٤م:  ضمَّ َّٓ ؾَمَٞمَٓم١ُمُه اًمددَّ ـْ سَمَٚمٍد إِ د٦َم َواعْمَِديٜمَد٦َم  ًمٞمس ُِم َّٓ َُمٙمَّ إِ

ضُمدُػ ا ٌَْخ٦ِم وَمؽَمْ د ًر ُرؾُمدَٝم٤م, وَمَٞمٜمْدِزُل سم٤ِمًم لَم حَتْ َّٓ قَمَٚمْٞمِف اعْمَاَلِئَٙم٦ُم َص٤مومر ٤م إِ ـْ َأْٟمَ٘م٤مهِبَ عْمَِديٜمَد٦ُم صَمداَلَث َوًَمْٞمَس َٟمْ٘م٥ٌم ُِم

ُرُج إًَِمْٞمِف ُِمٜمَْٝم٤م يُمؾُّ يَم٤مومٍِر َوُُمٜم٤َمومٍِؼ   ش.َرضَمَٗم٤مٍت خَيْ

إَِذا يَم٤مَن َيدْقُم (: »861(, و)م919)خش اًمّمحٞمحلم»اْلٛمٕم٦م يمام ذم  يٜمت٤مبٌقن ُمـ وُمٜمٝمؿ: اًمذيـ يٙمت

َل: وَم٢مَِذا ضَمَٚمَس  َوَّ ْٕ َل وَم٤م َوَّ ْٕ ٌُقَن ا ِجِد َُماَلِئَٙم٦ٌم َيْٙمُت ًْ ـْ َأسْمَقاِب اعْمَ َُم٤مُم ـَمَقْوا اْْلُُٛمَٕم٦ِم يَم٤مَن قَمغَم يُمؾر سَم٤مٍب ُِم  اْْلِ

َتِٛمُٕمقَن  ًْ ُحَػ, َوضَم٤مُءوا َي ِذي هُيِْدي سَمَ٘مَرًة, اًمّمُّ ٌََدَٟم٦َم, صُمؿَّ يَم٤مًمَّ ِذي هُيِْدي اًْم ِر يَمَٛمَثِؾ اًمَّ يْمَر, َوَُمَثُؾ اعْمَُٝمجر اًمذر

ٌَْٞمَْم٦مَ  ِذي هُيِْدي اًْم ضَم٤مضَم٦َم, صُمؿَّ يَم٤مًمَّ ِذي هُيِْدي اًمدَّ ٌَْش, صُمؿَّ يَم٤مًمَّ ِذي هُيِْدي اًْمَٙم  ش.صُمؿَّ يَم٤مًمَّ

٤م * ووُمٜمٝمؿ: ُمالئٙم٦م اًمًح٤مب, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ ٤موَم٤مِت َصٗمًّ اضِمَراِت َزضْمًرا﴾ ]اًمّم٤موم٤متومَ اًمّمَّ , [1: ٤مًمزَّ

دا  *وَم٤مًْمَٕم٤مِصَٗم٤مِت قَمّْمًٗم٤م  *َواعْمُْرؾَماَلِت قُمْروًم٤م ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  اِت َٟمنْمً  *وَم٤مًْمَٗم٤مِرىَمد٤مِت وَمْرىًمد٤م  *َواًمٜمَّد٤مِذَ
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 .[6-5: اعمرؾمالت] ﴾وَم٤معْمُْٚمِ٘مَٞم٤مِت ِذيْمًرا

إِنَّ اعْمَاَلِئَٙمد٦َم »( قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م: 1118ٚمؿ )(, وُم4151ًاًمٌخ٤مري )ش  اًمّمحٞمحلم»وذم 

دْٛمَع ومَ  ًَّ دَٞم٤مـمِلُم اًم ُق اًمِمَّ دؽَمِ ًْ , وَمَت
ِ
داَمء ًَّ د ذِم اًم َُْمَر ىُميِضَ ْٕ َح٤مُب وَمَتْذيُمُر ا ًَّ دَٛمُٕمُف شَمٜمِْزُل ذِم اًْمَٕمٜم٤َمِن َوُهَق اًم ًْ َت

٤مِن وَمَٞمْٙمِذسُمقَن َُمَٕمَٝم٤م ُِم٤مَئ٦َم يَمْذسمَ  ِٝمؿْ وَمُتقطِمٞمِف إمَِم اًْمُٙمٝمَّ ًِ ـْ قِمٜمِْد َأْٟمُٗم  ش.٦ٍم ُِم

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ذِم ًَمْٞمَٚم٦ِم اًْمَ٘مْدِر * َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مد ْدِر وُمٜمٝمؿ اعمالئٙم٦م اًمذيـ يٜمزًمقن اًم٘مدر ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِٟمَّ

وُح ومِٞمَٝم٤م سمِ  ُل اعْمَاَلِئَٙم٦ُم َواًمرُّ ـْ َأًْمِػ ؿَمْٝمٍر * شَمٜمَزَّ ـْ يُمؾر َأُْمدٍر * ؾَمداَلٌم ِهدَل * ًَمْٞمَٚم٦ُم اًْمَ٘مْدِر ظَمػْمٌ ُِم ِْؿ ُِم ٢مِْذِن َرهبر

 [.6 - 5طَمتَّك َُمْٓمَٚمِع اًْمَٗمْجِر﴾ ]اًم٘مدر : 

 وُمٜمٝمؿ ُمٜمٙمر وٟمٙمػم اعمقيمٚملم سمٗمتٜم٦م اعمقشمك وؾمٞم٠ميت دًمٞمٚمٝمام ذم سم٤مب قمذاب اًم٘مؼم.

ظَمداًمٚمٝم»وُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من يٜمزٓن يمؾ ص٤ٌمح ي٘مقل أطمدمه٤م:  ْٔ ؿَّ َأقْمدِط اًمٚمٝمدُر ؿَّ َأقْمِط ُُمٜمِْٗمً٘م٤م ظَمَٚمًٗم٤م َوَيُ٘مدقُل ا

ًٙم٤م شَمَٚمًٗم٤م ًِ
 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.5331أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ش مُمْ

(: 1535(, وُمًدٚمؿ )458ُمٚمؽ اًمرقمد وُمٚمؽ إرطم٤مم يمام ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمٌخد٤مري ) ؿوُمٜمٝم

طِمِؿ َُمَٚمًٙم٤م َيُ٘مقُل: َي٤م َربر ُٟمْٓمَٗم٦ٌم, َي٤م َربر  اهللإِنَّ » َؾ سم٤ِمًمرَّ قَمَٚمَ٘م٦ٌم, َي٤م َربر ُُمْْمدَٖم٦ٌم, وَمد٢مَِذا َأَراَد َأْن  قَمزَّ َوضَمؾَّ َويمَّ

ـِ ُأُمر  ضََمُؾ, وَمُٞمْٙمَت٥ُم ذِم سَمْٓم ْٕ ْزُق َوا  ش.فِ َيْ٘ميِضَ ظَمْٚمَ٘مُف ىَم٤مَل: َأَذيَمٌر َأْم ُأْٟمَثك, ؿَمِ٘ملٌّ َأْم ؾَمِٕمٞمٌد, وَماَم اًمرر

ْد سَمَٕمد٨َم َوىَمد»( وومٞمدف: 5196(, وُمًدٚمؿ )4145وُمٚمؽ اْل٤ٌمل يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري )

, صُمؿَّ ىَم٤مَل: يَ  َؿ قَمكَمَّ ٚمَّ ًَ ٤ٌَمِل وَم ٤ٌَمِل ًمَِت٠ْمُُمَرُه سماَِم ؿِمْئ٧َم ومِٞمِٝمْؿ وَمٜم٤َمَدايِن َُمَٚمُؽ اْْلِ ُد, وَمَ٘م٤مَل: َذًمَِؽ إًَِمْٞمَؽ َُمَٚمَؽ اْْلِ ٤م حُمَٛمَّ

ٌَلْمِ وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ  ظَْمَِم ْٕ دِرَج  اهلل ومِٞماَم ؿِمْئ٧َم إِْن ؿِمْئ٧َم َأْن ُأـْمٌَِؼ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ا َؿ: سَمْؾ َأْرضُمدق َأْن خُيْ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌُُد  اهلل ـْ َيْٕم ـْ َأْصاَلهِبِْؿ َُم ُك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م اهللُِم َٓ ُينْمِ  ش.َوطْمَدُه 

َؿ:  اهللَصغمَّ  اهلل( قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل 1853وُمٜمٝمؿ اًم٘مريـ يمام ذم ُمًٚمؿ ) َُم٤م »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ـْ أَ  ٤مَك َي٤م َرؾُمقَل ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم ـْ اعْمَاَلِئَٙم٦ِم ىَم٤مًُمقا: َوإِيَّ , َوىَمِريٜمُُف ُِم ـر ـْ اْْلِ َؾ سمِِف ىَمِريٜمُُف ُِم َّٓ َوىَمْد ُويمر , ىَمد٤مَل: اهللطَمٍد إِ

َـّ 
٤مَي َوًَمٙمِ َّٓ سمَِحؼ،  اهللَوإِيَّ  ش.َأقَم٤مَٟمٜمِل قَمَٚمْٞمِف وَماَل َي٠ْمُُمُريِن إِ

وهدؿ يد٠مُمره  رون, قم٤ٌمد ُمٙمرُمقن ٓ يًٌ٘مقٟمف سمد٤مًم٘مقلوهؿ ٓ يٕمّمقن اهلل ُم٤م أُمرهؿ ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ي١مُم
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(, 6939ُمتٗمؼ قمٚمٞمدف قمدـ أيب ـمٚمحد٦م اًمٌخد٤مري )ش يمٚم٥م وٓ صقرة فٓ يدظمٚمقن سمٞمت٤ًم ومٞم»و يٕمٛمٚمقن,

 (.1515وُمًٚمؿ )

(, وإذا 1554وٓ يّمحٌقن روم٘م٦م ومٞمٝم٤م يمٚم٥م وٓ ضمرس حلددي٨م أيب هريدرة ُمرومققمد٤ًم قمٜمدد ُمًدٚمؿ )

يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد أمحد, ـم٤مئٕمقن ؾم٤مضمدون ًمرهبؿ  ظمرج اْلٟم٤ًمن ًمٚمٓم٤مقم٦م شمٌٕمف اعمٚمؽ سمرايتف

دُجُدوَن﴾ ]إقمدراف ًْ ٌرُحقَٟمُف َوًَمُف َي ًَ ٤ٌَمَدشمِِف َوُي ـْ قِم وَن قَم َتْٙمؼِمُ ًْ َٓ َي َؽ  ـَ قِمٜمَْد َرسمر ِذي : ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِنَّ اًمَّ

115.] 

٤مومُّقَن * َوإِٟم٤َّم ًمَ  ـُ اًمّمَّ ٤م ًَمٜمَْح ٌرُحقَن﴾ ]اًمّمد٤موم٤مت: ص٤مومقن قمٜمد رهبؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوإِٟمَّ د ًَ ـُ اعْمُ , 556ٜمَْح

٣م»[, وذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة قمٜمد ُمًٚمؿ ُمرومققم٤ًم: 555 َ َ٘م٥ُم فِمٛمَْد َرِّبِّ
قَن ىَماَم سَمُِمػُّ اظْمَاَلئِ َٓ سَمُِمٖمُّ  ش.َأ

ع ُمدـ يمدالم اهلل زوُمـ صٗم٤مهتؿ أهنؿ ظمٚم٘مقا ُمـ ٟمقر يمام شم٘مدم وأهنؿ قمٔمٞمٛمقا اخلٚم٘م٦م وهلؿ ىمٚمدقب شمٗمد

ـْ ىُمُٚمقهِبِْؿ ىَم٤مًُمقا َُم٤مَذا ىَم٤مَل شمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َع قَم ـْ َأِذَن ًَمُف طَمتَّك إَِذا وُمزر َّٓ عمَِ َٗم٤مقَم٦ُم قِمٜمَْدُه إِ َٓ شَمٜمَْٗمُع اًمِمَّ  : ﴿َو

ُٙمْؿ ىَم٤مًُمقا احْلَؼَّ َوُهَق اًْمَٕمكِمُّ اًْمَٙمٌػُِم﴾ ]ؾم٠ٌم :   [.14َرسمُّ

أقمدلم وم٘مدد ًمٓمدؿ ُمقؾمدك ُمٚمدؽ وهلؿ وضمقه ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مهن٤م ذم طمدي٨م اًمؼماء ذم سم٤مب قمذاب اًم٘مؼم وهلؿ 

 (.1411(, وُمًٚمؿ )5449اعمقت طمتك وم٘مع قمٞمٜمف اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة اًمٌخ٤مري )

وشم٘مدم طمدي٨م ذيمر إذن واًمٕم٤مشمؼ واًمٗمؿ واْلٌٝم٦م, وهلؿ أيدي شم٘مدم ذيمر دًمٞمٚمٝم٤م, وهلدؿ أضمٜمحد٦م ىمد٤مل 

قَمغَم يُمؾر  اهللَوُرسَم٤مَع َيِزيُد ذِم اخْلَْٚمِؼ َُم٤م َيَِم٤مُء إِنَّ شمٕم٤ممم: ﴿ضَم٤مقِمِؾ اعْمَاَلِئَٙم٦ِم ُرؾُماًل ُأوزِم َأضْمٜمَِح٦ٍم َُمْثٜمَك َوصُماَلَث 

 ىَمِديٌر ﴾ ]وم٤مـمر : 
ٍ
ء  [.5َرْ

ى ىَم٤مًُمقا ؾَماَلًُم٤م ىَم٤مَل ؾَمداَلٌم  ٌُنْمَ وهلؿ اًم٘مدرة قمغم اًمتٙمٞمػ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوًَمَ٘مْد ضَم٤مَءْت ُرؾُمُٚمٜم٤َم إسِْمَراِهٞمَؿ سم٤ِمًْم

َٓ وَماَم ًَم٨ٌَِم َأْن ضَم٤مَء سمِِٕمْجٍؾ طَمٜمِٞمٍذ  َٓ شَمِّمُؾ إًَِمْٞمِف َٟمٙمَِرُهْؿ َوَأْوضَمَس ُِمٜمُْٝمْؿ ظِمٞمَٗمد٦ًم ىَمد٤مًُمقا  ْؿ  * وَمَٚمامَّ َرَأى َأْيِدهَيُ

 
ِ
ـْ َوَراء دَٟم٤مَه٤م سم٢ِمؾِْمدَح٤مَق َوُِمد ْ ٌَنمَّ ٤م ُأْرؾِمْٚمٜم٤َم إمَِم ىَمْقِم ًُمقٍط * َواُْمَرَأشُمُف ىَم٤مِئَٛم٦ٌم وَمَْمدِحَٙم٧ْم وَم إؾِْمدَح٤مَق َُتَْػ إِٟمَّ

 [.15 - 59َيْٕمُ٘مقَب﴾ ]هقد : 

 اهلل(: أٟمف ؾَم٠َمَل اًمٜمٌَِّدلَّ َصدغمَّ 1444(, وُمًٚمؿ )4156وذم طمدي٨م احل٤مرث سمـ هِم٤مم قمٜمد اًمٌخ٤مري )
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َؿ يَمْٞمَػ َي٠ْمشمِٞمَؽ اًْمَقطْمُل؟ ىَم٤مَل:  دَرِس، »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ىُمدؾُّ َذاَك َيدْٟمسمِٝمٛمِل اظْمََٙمدُؽ َأضْمَٝم٣مًٞمد٣م دِم َِمْثدِؾ َصْٙمَِمدَٙم٥ِم اجْلَ

ُٚمٛمِدل؛ هَمدَٟمفِمل ََمد٣م  هَمَٝمْٖمِِمُؿ فَمٛمِّل َووَمْد  ، َوَيَتَٚمثَُّؾ رِم اظْمََٙمُؽ َأضْمَٝم٣مًٞم٣م َرصُماًل هَمُٝمَ٘مٙمِّ ُه فَمقَمَّ َوفَمْٝم٦ُم ََم٣م وَم٣مَل َوُهَق َأؾَمدُّ

 ش.َيُٗمقُل 

حيٌقن أهؾ اًمٓم٤مقم٤مت, ويٌٖمْمقن أصح٤مب اعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت وهؿ ذم ذًمدؽ سمد٠مُمر رهبدؿ قمد٤مُمٚمقن, 

 وعمراده ُمٓمٌ٘مقن.

ٌْدَد  اهللإَِذا َأطَمد٥مَّ »( واًمٚمٗمدظ عمًدٚمؿ: 1541, وُمًٚمؿ )(5131ش )صحٞمحف»أظمرج اًمٌخ٤مري ذم  اًْمَٕم

يَؾ إِنَّ  : إِنَّ  اهللَٟم٤مَدى ضِمؼْمِ
ِ
داَمء ًَّ يُؾ ذِم َأْهدِؾ اًم يُؾ, وَمُٞمٜم٤َمِدي ضِمؼْمِ ٌُُّف ضِمؼْمِ ٌُْف وَمُٞمِح حُيِد٥مُّ  اهللحُي٥ِمُّ وُماَلًٟم٤م: وَم٠َمطْمٌِ

 
ِ
اَمء ًَّ ٌُُّف َأْهُؾ اًم ٌُّقُه: وَمُٞمِح َْرضِ وُماَلًٟم٤م وَم٠َمطِم ْٕ ٌُقُل ذِم ا  قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.ش , صُمؿَّ ُيقَوُع ًَمُف اًْمَ٘م

وُح إًَِمْٞمِف ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه  وهقمتٝمؿ ظم٤مرىم٦م ذم قمروضمٝمؿ وٟمزوهلؿ, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿شَمْٕمُرُج اعْمَاَلِئَٙم٦ُم َواًمرُّ

لَم َأًْمَػ ؾَمٜم٦ٍَم﴾ ]اعمٕم٤مرج:  ًِ
 [.3مَخْ

(: أي: وهؿ أؿمد اخلٚمدؼ وأىمددره قمدغم اظمدؽماق اًمٓمٌد٤مق, 11/495ش )ٟمٔمؿ اًمدرر»ىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل ذم 

وُح﴾ أي: ضمؼميدؾ قمٚمٞمدف  واْلهاع ذم اًمٜمٗمقذ طمتك يٙمقٟمقا أقمٔمؿ ُمدـ عمدح اًمدؼمق اخلٗمد٤مق, ﴿َواًمدرُّ

اًمًالم, ظمّمف شمٕمٔمٞماًم ًمف, أو هق ظمٚمؼ هق أقمٔمؿ ُمـ اعمالئٙم٦م, وىمٞمدؾ: روح اًمٕمٌدد اعمد١مُمـ إذا ىمدٌض 

ٝمك ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمق عمخٚمقىم٤مشمف, وقمٚمدؼ سمد٤مًمٕمروج أو سمقاىمدع ىمقًمدف: ﴿إًَمْٞمِف﴾ أي: حمؾ ُمٜم٤مضم٤مشمف وُمٜمت

 ﴿ذِمْ َيْقمٍ َ﴾ أي: ُمـ أي٤مُمٙمؿ ﴿ُِمْ٘مَدُراُه﴾, أي: ًمق يم٤من اًمّم٤مقمد آدُمٞم٤ًم مخًلم أًمػ ؾمٜم٦م. اهد

 َّٓ َْرِض اًْمَٖمْٞم٥َم إِ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـْ ذِم اًم َٓ َيْٕمَٚمُؿ َُم  اهلل وهؿ ُمع ذًمؽ ٓ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ىُمْؾ 

ٌَْٕمُثقَن﴾ ]اًمٜمٛمؾ:  ٤مَن ُي  [.56َوَُم٤م َيِْمُٕمُروَن َأيَّ

ْٛمَتٜم٤َم إِٟمََّؽ َأْٟم٧َم اًْمَٕمٚمِٞمُؿ احْلَٙمِٞمُؿ﴾ ]اًمٌ٘مرة:  َّٓ َُم٤م قَمٚمَّ َٓ قِمْٚمَؿ ًَمٜم٤َم إِ ٌَْح٤مَٟمَؽ   [.41وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ؾُم

( ُمدـ 4646وُمـ صٗم٤مهتؿ: ووٕمٝمؿ أضمٜمحتٝمؿ ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ رًو٤م سمام يّمٜمع, يمدام قمٜمدد اًمؽمُمدذي )

 , لْمِ ِح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًْ ـْ اعْمَ ٤مٍل اعْمَُراِديَّ َأؾْم٠َمًُمُف قَم ًَّ ـَ قَم ٌَْٞمٍش ىَم٤مَل: َأشَمْٞم٧ُم َصْٗمَقاَن سْم ـِ طُم وَمَ٘مد٤مَل: َُمد٤م طمدي٨م ِزرر سْم

؟ وَمُ٘مْٚم٧ُم: اسْمتَِٖم٤مَء اًْمِٕمْٚمِؿ, وَمَ٘م٤مَل: إِنَّ اعْمَاَلِئَٙمد٦َم ًَمَتَْمدُع َأضْمٜمَِحَتَٝمد٤م ًمَِٓم٤مًمِد٥ِم ا ًْمِٕمْٚمدِؿ ِرًود٤م سمِداَم ضَم٤مَء سمَِؽ َي٤م ِزرُّ
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 .َيْٓمُٚم٥ُم 

 وهؿ يتٙمٚمٛمقن, يمام شم٘مدُم٧م إدًم٦م قمغم ذًمؽ.

ش أٓ أؾمتحٞمل ُمـ رضمؾ شمًتحٞمل ُمٜمف اعمالئٙمد٦م»وقمٜمدهؿ طمٞم٤مء, ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.1315يٕمٜمل: قمثامن. أظمرضمف ُمًٚمؿ )

ـْ »ٜمق آدم: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ويت٠مذون قمٚمٞمٝمؿ ؾمالم اهلل مم٤م يت٠مذى ُمٜمف سم ـْ َأيَمَؾ ُِمد َُم

َجَرِة اعْمُٜمْتِٜم٦َِم  ْٟمدُس -يٕمٜمل: اًمثقم-َهِذِه اًمِمَّ ِجَدَٟم٤م, وَم٢مِنَّ اعْمَاَلِئَٙم٦َم شَم٠َمذَّى مِم٤َّم َيَتد٠َمذَّى ُِمٜمْدُف اْْلِ ًْ َـّ َُم  ش, وَماَل َيْ٘مَرسَم

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف

َٓ شَمِّمدُؾ إًَِمْٞمدِف َٟمٙمِدَرُهْؿ َوَأْوضَمدَس ُِمدٜمُْٝمْؿ وهؿ ٓ ي٠ميمٚمقن وٓ ْؿ   ينمسمقن, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَمَٚمامَّ َرَأى َأْيِدهَيُ

 [.11ظِمٞمَٗم٦ًم﴾ ]هقد: 

(: وأُم٤م ُم٤م وىمع ذم ىمّم٦م إيمؾ ُمـ اًمِمجرة, وأهن٤م ؿمجرة اخلٚمد اًمتل 5/459ش )اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م اعمالئٙم٦م: ومٚمٞمس سمث٤مسم٧م. اهد

ـِ إَِٟم٤مصًم٤م َأؿَمِٝمُدوا ظَمْٚمَ٘مُٝمْؿ ؾَمدُتْٙمَت٥ُم وًمٞمًقا سم٢مٟم مْحَ ٤ٌَمُد اًمرَّ ـَ ُهْؿ قِم ِذي ٤مث, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوضَمَٕمُٚمقا اعْمَاَلِئَٙم٦َم اًمَّ

٠َمًُمقَن﴾ ]اًمزظمرف:  ًْ ْؿ َوُي  [.59ؿَمَٝم٤مَدهُتُ

ٌَْ٘مك َوضْمُف َرسمرَؽ ُذو اْْلَ  ـْ قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَم٤مٍن * َوَي يْمدَراِم﴾ وُمع ذًمؽ هؿ يٛمقشمقن, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿يُمؾُّ َُم اَلِل َواْْلِ

 [.11-15]اًمرمحـ: 

وذيمر اًمِمٞمخ اعمجدد رمحف اهلل قم٘مٞمدشمدف ذم ذًمدؽ واهلل أقمٚمدؿ, رًدا قمدغم اًمٗمالؾمدٗم٦م اًمْمدالل اعمالطمددة 

 اًمت٤مئٝملم إٟمذال.

(: وإٟمام هق ُمدـ أىمدقال اعمالطمددة واًمٗمالؾمدٗم٦م 3/435ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 اًمٜمٗمس اًمّم٤محل٦م واًمِمٞم٤مـملم ىمقى اًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م. اهداًمذيـ جيٕمٚمقن اعمالئٙم٦م ىمقى 

وُم٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م واوح ضمكم ذم رد أىمدقاهلؿ اًمٌد٤مئرة اًمتدل ٓ شمًدتٜمد إمم يمتد٤مب أو ؾمدٜم٦م أو قم٘مدؾ 

 صحٞمح.
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وم٘مد رأى حمٛمًدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمؼميؾ, وأشمك ضمؼميؾ قمٚمٞمدف اًمًدالم قمدغم صدقرة دطمٞمد٦م قمددة 

ُمٚمؽ اعمقت ضم٤مء ُمقؾمك قمغم صقرة إٟمًد٤من وًمٓمٛمدف طمتدك ُمرات, طمتك رآه جمٛمققم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, و

وم٘مع قمٞمٜمف, وضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ يم٤مٟم٤م حيرؾم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم أطمد, ورأمه٤م همدػم واطمدد 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, ورآهؿ إسمراهٞمؿ وًمقط, وقمٞمًك يٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من قمغم أضمٜمح٦م ُمٚمٙمدلم, يمدام ؾمدٞم٠ميت 

 اًمدًمٞمؾ ذم سم٤مسمف إن ؿم٤مء اهلل.

 ٦م وؾم٤مرة وه٤مضمر وُمريؿ وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.ورآهؿ أم ؾمٚمٛم

أيًْم٤م ًمٚمٛمالئٙم٦م, يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمف اًمٌخد٤مري  اًمديٙم٦موىمد صم٧ٌم رؤي٦م 

َؿ ىَمد٤مَل:  اهلل(: َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصدغمَّ 1119(, وُمًٚمؿ )4414) َيَ٘مد٥مِ »قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ ؛ إَِذا ؽَمدِٚمْٔمُتْؿ ِصدَٝم٣مَح ايمدِّ

ُذوا زمِد اهللهَم٣مؽْمَٟميُمقا  اَمِر؛ هَمَتَٔمقَّ
٣َم َرَأْت ََمَٙمً٘م٣م، َوإَِذا ؽَمِٚمْٔمُتْؿ ََنِٝمَؼ اْْلِ ـْ هَمّْمٙمِِف، هَم١مَِنَّ َد٣م  ٣مهللَِم دْٝمَْم٣مِن هَم١مَِنَّ ـْ ايمُمَّ َِمد

 ش.َرَأْت ؾَمْٝمَْم٣مًٞم٣م

 (:516-9/513ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

ىمقهلؿ: إن اعمالئٙم٦م هل اًمٕم٘مقل اًمٕمنمدة وإهند٤م ىمديٛمد٦م وىمد ذه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م أهؾ اعمٜمٓمؼ إمم ضمٝم٤مٓت 

أزًمٞم٦م وإن اًمٕم٘مؾ رب ُم٤م ؾمقاه وهذا رء مل ي٘مؾ ُمثٚمف أطمد ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وُمنمديمل اًمٕمدرب 

ومل ي٘مؾ أطمد إن ُمٚمٙم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م رب اًمٕم٤ممل يمٚمف, وي٘مقًمقن: إن اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل ُمٌدع يمؾ ُم٤م حت٧م ومٚمؽ 

طمد ُمـ يمٗم٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب وُمنميمل اًمٕمرب, وي٘مقًمقن: إن اًمرب اًم٘مٛمر وهذا أيْم٤م يمٗمر مل يّمؾ إًمٞمف أ

ٓ يٗمٕمؾ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف وًمٞمس قم٤معًم٤م سم٤مْلزئٞم٤مت وٓ ي٘مدر أن يٖمػم اًمٕم٤ممل: سمؾ اًمٕم٤ممل ومٞمض ومد٤مض قمٜمدف 

سمٖمػم ُمِمٞمئتف وىمدرشمف وقمٚمٛمف, وأٟمف إذا شمقضمف اعمًتِمٗمع إمم ُمـ يٕمٔمٛمف ُمـ اْلدقاهر اًمٕم٤مًمٞمد٦م يمد٤مًمٕم٘مقل 

س واًم٘مٛمر وم٢مٟمف يتّمؾ سمذًمؽ اعمٕمٔمؿ اعمًتِمٗمع سمف وم٢مذا وم٤مض قمغم ذًمؽ ُم٤م واًمٜمٗمقس واًمٙمقايم٥م واًمِمٛم

يٗمٞمض ُمـ ضمٝم٦م اًمرب وم٤مض قمغم هذا ُمـ ضمٝم٦م ؿمدٗمٞمٕمف ويٛمثٚمقٟمدف سم٤مًمِمدٛمس إذا ـمٚمٕمد٧م قمدغم ُمدرآة 

وم٤مٟمٕمٙمس اًمِمٕم٤مع اًمذي قمغم اعمرآة قمغم ُمقوع آظمر وم٠مذق سمذًمؽ اًمِمٕم٤مع ومذًمؽ اًمِمٕم٤مع طمّمؾ ًمف ُمـ 

 اًمِمٛمس.ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمرآة وطمّمؾ ًمٚمٛمرآة سمٛم٘م٤مسمٚم٦م 
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وي٘مقًمقن: إن اعمالئٙم٦م هل اًمٕم٘مقل اًمٕمنمة أو اًم٘مقى اًمّم٤محل٦م ذم اًمٜمٗمس وأن اًمِمدٞم٤مـملم هدل اًم٘مدقى 

اخلٌٞمث٦م وهمػم ذًمؽ مم٤م قمرف وم٤ًمده سم٤مًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م: سمؾ سم٤مًميورة ُمـ ديـ اًمرؾمقل, وم٢مذا يم٤من ذك 

 ت. اهده١مٓء ويمٗمرهؿ أقمٔمؿ ُمـ ذك ُمنميمل اًمٕمرب ويمٗمرهؿ, وم٠مي يمامل ًمٚمٜمٗمس ذم هذه اْلٝم٤مٓ

 وهٜم٤م ُم٠ًمًم٦م جيدر اْلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م, وهل ُم٠ًمًم٦م اًمٗمْمؾ سملم اعمالئٙم٦م وص٤محلل اًمٌنم؟

أوًٓ: اقمٚمؿ أٟمف مل ي٘مؾ سمتٗمْمٞمؾ اًمٌنم قمغم اعمالئٙم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م أطمد ٟمٕمٚمٛمف ُمـ أهدؾ اًمٕمٚمدؿ, وإٟمدام اعمًد٠مًم٦م 

أهدؾ اعمٓمروطم٦م هل شمٗم٤موؾ اعمالئٙم٦م ُمع ص٤محلل اًمٌنم, واعم٠ًمًم٦م ُمًٌقـم٦م ذم همػم ُم٤م يمت٤مب ُمـ يمتد٥م 

 اًمٕمٚمؿ.

٤م (: ويمٜم٧م أطم٥ًم أن اًم٘مقل ومٞمٝم٤م حمدث, طمتك رأيتٝم3/461ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 ؿ إمم حت٘مٞمؼ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م, وم٘مٚمٜم٤م: طمٞمٜمئذ سمام ىم٤مًمف اًمًٚمػ. هلاأصمري٦م ؾمٚمٗمٞم٦م صح٤مسمٞم٦م, وم٤مٟمٌٕم٨م 

ح اًمٌنم أومْمؾ (: وىمد ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمًٜم٦م: أن إٟمٌٞم٤مء وص٤مًم3/465وىم٤مل رمحف اهلل )

ُمـ اعمالئٙم٦م, وذه٧ٌم اعمٕمتزًم٦م إمم شمٗمْمٞمؾ اعمالئٙم٦م قمغم اًمٌنم وأشم٤ٌمع إؿمٕمري قمغم ىمقًملم: ُمٜمٝمؿ ُمدـ 

يٗمْمؾ إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء, وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مػ وٓ ي٘مٓمع ومٞمٝمام سمٌمء, وطُمٙمل قمـ سمٕمض ُمتد٠مظمرهيؿ أٟمدف 

ىمٚم٧م: ُمثؾ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل ]ُم٤مل إمم ىمقل اعمٕمتزًم٦م, ورسمام طمٙمل ذًمؽ قمـ سمٕمض ُمـ يدقمل اًمًٜم٦م ويقاًمٞمٝم٤م 

, وذيمر زم قمـ سمٕمض ُمـ شمٙمٚمدؿ ذم أقمدامل اًم٘مٚمدقب أٟمدف ىمد٤مل: أُمد٤م اعمالئٙمد٦م ش[ذح اًمٓمح٤موي٦م»ص٤مطم٥م 

اعمدسمرون ًمٚمًٛمقات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام واعمقيمٚمقن سمٌٜمل آدم: ومٝم١مٓء أومْمؾ ُمـ ه١مٓء اعمالئٙم٦م, وأُم٤م 

ص سمٕمْمٝمؿ ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمدف اًمٙمروسمٞمقن اًمذيـ يرشمٗمٕمقن قمـ ذًمؽ ومال أطمد أومْمؾ ُمٜمٝمؿ, ورسمام ظم

وؾمٚمؿ, واؾمتثٜم٤مؤه ُمـ قمٛمقم اًمٌنم إُم٤م شمٗمْمٞماًل قمغم مجٞمع أقمٞم٤من اعمالئٙم٦م أو قمغم اعمددسمريـ ُمدٜمٝمؿ أُمدر 

 اًمٕم٤ممل, هذا ُم٤م سمٚمٖمٜمل ُمـ يمٚمامت أظمريـ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م. اهد

 (.491-3/461ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»وعمزيد اًمٜمٔمر ذم سمًط اعم٠ًمًم٦م, يراضمع 

 ذم اعم٠ًمًم٦م أومم. واًم٘مقل سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

(: إٟمام شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم شمٗمْمدٞمؾ صد٤محلل اًمٌنمد إذا يمٛمٚمدقا 3/411ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 
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ووصٚمقا إمم هم٤ميتٝمؿ وأىمَم هن٤ميتٝمؿ وذًمؽ إٟمام يٙمدقن إذا دظمٚمدقا اْلٜمد٦م, وٟمد٤مًمقا اًمزًمٗمدك, وؾمدٙمٜمقا 

٤مًمٜمٔمر إمم وضمٝمدف اًمدرضم٤مت اًمٕمغم, وطمٞم٤مهؿ اًمرمحـ وظمّمٝمؿ سمٛمزيد ىمرسمف ودمدغم هلدؿ: يًدتٛمتٕمقن سمد

اًمٙمريؿ, وىم٤مُم٧م اعمالئٙم٦م ذم ظمدُمتٝمؿ سم٢مذن رهبؿ: ومٚمٞمٜمٔمر اًم٤ٌمطم٨م ذم هذا إُمر وم٢من أيمثر اًمٖم٤مًمٓملم عمد٤م 

ٟمٔمروا ذم اًمّمٜمٗملم رأوا اعمالئٙم٦م سمٕملم اًمتامم واًمٙمامل, وٟمٔمروا أدُمل وهق ذم هدذه احلٞمد٤مة اخلًٞمًد٦م 

 . اهداًمٙمدرة اًمتل ٓ شمزن قمٜمد اهلل ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م وًمٞمس هذا سم٤مْلٟمّم٤مف

(: ؾمئؾ ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل قمـ ص٤محلل سمٜمل آدم واعمالئٙم٦م 4/554ش )اًمٌدائع»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 أهيام أومْمؾ؟

سم٠من ص٤محلل اًمٌنم أومْمؾ سم٤مقمت٤ٌمر يمامل اًمٜمٝم٤مي٦م واعمالئٙم٦م أومْمؾ سم٤مقمت٤ٌمر اًمٌداي٦م ومد٢من اعمالئٙمد٦م  همٟمصم٣مب:

ن ذم قمٌد٤مدة اًمدرب وٓ ريد٥م أن هدذه أن ذم اًمرومٞمؼ إقمغم ُمٜمزهلم قمام يالسمًف سمٜمدق آدم ُمًدتٖمرىمق

إطمقال أن أيمٛمؾ ُمـ أطمقال اًمٌنم وأُم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٕمد دظمقل اْلٜم٦م ومٞمّمػم طم٤مل ص٤محلل اًمٌنمد 

 أيمٛمؾ ُمـ طم٤مل اعمالئٙم٦م. اهد

 ىمد شم٘مدُم٧م إدًم٦م قمغم دظمقل هذا اًمريمـ ذم أريم٤من اْليامن اًمًت٦م سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم.ش ويمتٌف»ىمقًمف:  (5)

ق ُمـ اًمَٙمْت٥م سمٛمٕمٜمك اْلٛمع واًمْمؿ, واعمراد هب٤م اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ُمـ اًمًامء قمغم واًمٙمت٥م مجع يمت٤مب, وه

 اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم.

 [.59واعمٕمٚمقم ًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م صحػ إسمراهٞمؿ وُمقؾمك, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ُصُحِػ إسِْمَراِهٞمَؿ َوُُمقؾَمك﴾ ]إقمغم: 

 واًمتقراة اًمتل أٟمزًم٧م قمغم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َويَمتَ 
ٍ
ء ـْ يُمدؾر َرْ ًَْمدَقاِح ُِمد ْٕ ٌْٜم٤َم ًَمدُف ذِم ا

﴾ ]إقمراف: 
ٍ
ء  [.536َُمْققِمَٔم٦ًم َوشَمْٗمِّمٞماًل ًمُِٙمؾر َرْ

ـِ َُمدْرَيَؿ واْلٟمجٞمؾ اًمذي أُ  دك اسْمد ًَ ْٞمٜم٤َم قَمغَم آصَمد٤مِرِهْؿ سمِِٕمٞم ٟمزل قمغم قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوىَمٗمَّ
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ـَ اًمتَّقْ  ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم ـَ اًمتَّدْقَراِة ُُمَّمدر ىًم٤م عمَِد٤م سَمدلْمَ َيَدْيدِف ُِمد ْٟمِجٞمَؾ ومِٞمِف ُهًدى َوُٟمقٌر َوُُمَّمددر َراِة َوآشَمْٞمٜم٤َمُه اْْلِ

 [.35َوُهًدى َوَُمْققِمَٔم٦ًم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم﴾ ]اعم٤مئدة: 

 [.554ٟمزل قمغم داود قمٚمٞمف اًمًالم, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوآشَمْٞمٜم٤َم َداُووَد َزسُمقًرا﴾ ]اًمٜم٤ًمء: واًمزسمقر اًمذي أُ 

واًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أٟمزل قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ وهدق آظمرهد٤م ٟمدزوًٓ واعمٝمدٞمٛمـ قمٚمٞمٝمد٤م, 

واًمٜم٤مؾمخ ٕطمٙم٤مُمٝم٤م وذائٕمٝم٤م, وهق أومْمٚمٝم٤م وأمتٝم٤م, وىمد سمدًم٧م وهمدػمت وهدق حمٗمدقظ سمحٗمدظ اهلل 

٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقَن﴾ ]احل يْمَر َوإِٟمَّ ًْمٜم٤َم اًمذر ـُ َٟمزَّ ٤م َٟمْح  [.9جر: قمزوضمؾ, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِٟمَّ

ـَ اًْمٙمَِتد٤مِب َوُُمَٝمْٞمِٛمٜمًد٤م قَمٚمَ  ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم ْٞمدِف وَمد٤مطْمُٙمْؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًْمٙمَِت٤مَب سم٤ِمحْلَؼر ُُمَّمدر

ـَ احْلَؼر ًمُِٙمؾ، ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اهللسَمْٞمٜمَُٝمْؿ سماَِم َأْٟمَزَل  َٓ شَمتٌَِّْع َأْهَقاَءُهْؿ قَمامَّ ضَم٤مَءَك ُِم قَم٦ًم َوُِمٜمَْٝم٤مضًم٤م َوًَمْق ؿَمد٤مَء  َو ُِمٜمُْٙمْؿ ِذْ

اِت إمَِم  اهلل ٌُْٚمَقيُمْؿ ذِم َُم٤م آشَم٤ميُمْؿ وَم٤مؾْمَتٌُِ٘مقا اخْلَػْمَ ـْ ًمَِٞم
٦ًم َواطِمَدًة َوًَمٙمِ ٌرُئُٙمْؿ  اهللَْلََٕمَٚمُٙمْؿ ُأُمَّ َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ مَجِٞمًٕم٤م وَمُٞمٜمَ

َتٚمُِٗمقَن﴾ ]اعم٤مئدة:   [.38سماَِم يُمٜمُْتْؿ ومِٞمِف َُتْ

ٌَٞمرٜمَد٤مِت َوَأْٟمَزًْمٜمَد٤م َُمَٕمُٝمدُؿ واًمٙمت٥م  يمثػمة, وهذا اًمذي أقمٚمٛمٜم٤م اهلل سمف, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُرؾُمدَٚمٜم٤َم سم٤ِمًْم

ِط َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم احْلَِديَد ومِٞمِف سَم٠ْمٌس ؿَمِديٌد َوَُمٜم٤َمومُِع ًمِٚمٜم٤َّمِس وَ  ًْ ـْ َُمد اهللًمَِٞمْٕمَٚمَؿ اًْمٙمَِت٤مَب َواعْمِٞمَزاَن ًمَِٞمُ٘مقَم اًمٜم٤َّمُس سم٤ِمًْمِ٘م

ُه َوُرؾُمَٚمُف سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم إِنَّ   [.16ىَمِقيٌّ قَمِزيٌز﴾ ]احلديد:  اهللَيٜمٍُْمُ

 (: وهذا يدل أن يمؾ رؾمقل ُمٕمف يمت٤مب.61ش )ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل يمام ذم 

وُمـ ذوط اْليامن سم٤مًم٘مرآن, اْليامن سم٠مٟمف يمالم اهلل طمً٘م٤م اعمٜمزل قمغم قمٌده صددىًم٤م ُمٜمدف سمددأ سمدال يمٞمٗمٞمد٦م 

قًٓ, وإًمٞمف يٕمقد, وأٟمف همػم خمٚمقق, يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمتقؾمدع, وٟمدتٙمٚمؿ هٜم٤مًمدؽ قمدغم ىم

 رء ُمـ ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن.

وجي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف وأواُمره وٟمجتٜم٥م هنٞمف وزضمره, ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿َوَهدَذا يمَِتد٤مٌب َأْٟمَزًْمٜمَد٤مُه 

ُ٘مقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ  ٌُِٕمقُه َواشمَّ ٤ٌَمَرٌك وَم٤مشمَّ  [.566شُمْرمَحُقَن﴾ ]إٟمٕم٤مم: ُُم

ـْ ُدوٟمِدِف َأْوًمَِٞمد٤مَء ىَمٚمِدٞماًل َُمد٤م شَمدَذيمَّ  َٓ شَمتٌَُِّٕمدقا ُِمد ُٙمدْؿ َو ـْ َرسمر ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم ُروَن﴾ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿اشمَّ

 [.4]إقمراف: 
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طمددي٨م وىمد أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٕظمذ سم٤مًمٙمت٤مب واًمتٛمًؽ سمف, يمام قمٜمد ُمًٚمؿ ُمدـ 

 ش.ومخذوا سمٙمت٤مب اهلل ومتًٙمقا سمف»ريض اهلل قمٜمف:  زيد سمـ أرىمؿ

(: وُمٕمٜمك اًمتٛمًؽ سمف اًم٘مٞم٤مم سمح٘مف وطمٗمٔمف وشمالوشمف واًم٘مٞمد٤مم 51ش )اًمٙمقاؿمػ اْلٚمٞم٦م»ىم٤مل اًمًٚمامن ذم 

سمف آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وشمدسمر آي٤مشمف وإطمدالل طمالًمدف وحتدريؿ طمراُمدف واْلٟم٘مٞمد٤مد ٕواُمدره وآٟمزضمد٤مر 

سم٠مُمث٤مًمف وآشمٕم٤مظ سم٘مّمّمف واًمٕمٛمؾ سمٛمحٙمٛمف واْليامن سمٛمتِمد٤مهبف واًمقىمدقف قمٜمدد سمزواضمره وآقمت٤ٌمر 

طمدوده واًمذب قمٜمف ًمتحريػ اًمٖم٤مًملم اعمٌٓمٚملم واًمٜمّمٞمح٦م ًمف سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واًمدقمقة إًمٞمف قمغم سمّمدػمة. 

 اهد

(: واًمٜمّمٞمح٦ُم ًمٙمت٤مسمدف: اْليدامُن سمدف وشمٕمٔمٞمُٛمدف 5/111ش )ذح إرسمٕملم»ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم 

ؿ قمٚمقُمف وأُمث٤مًمدف, وشمددسمُر آي٤مشمدف,  وشمٜمزهُيف, وشمالوشُمف طَمؼَّ شمالوشمف, واًمقىمقُف ُمع أواُمره وٟمقاهٞمف, وشمٗمٝمُّ

ـِ اعمٚمحديـ قمٜمف. اهد  واًمدقم٤مُء إًمٞمف, وذبُّ حتريػ اًمٖم٤مًملم وـمٕم

ُـّ  د ْٟمُس َواْْلِ ـِ اضْمَتَٛمَٕم٧ِم اْْلِ وهق ُمٕمجز ذم ٟمٗمًف ٓ يًتٓمٞمع اخلٚمؼ أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ىُمْؾ ًَمِئ

ٌَْٕمٍض فَمِٝمػًما﴾ ]اْلهاء: قمَ 
َٓ َي٠ْمشُمقَن سمِِٛمْثٚمِِف َوًَمْق يَم٤مَن سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ  [.88غَم َأْن َي٠ْمشُمقا سمِِٛمْثِؾ َهَذا اًْمُ٘مْرآِن 

وحتدى اهلل قمزوضمؾ اًمٙمٗم٤مر أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف أو سمٕمنم ؾمقر ُمـ ُمثٚمف, ُمع أهنؿ أومّمح اًمٕمرب, وُمع ذًمؽ 

  قمجزوا قمـ أي٤مت سمام حتداهؿ اهلل قمزوضمؾ سمف.

ؾمؾ: آٟمٌٕم٤مث قمغم اًمت١مدة, ىم٤مًمف اًمراهم٥م.ش ورؾمٚمف»ىمقًمف:  (5)  أصؾ اًمرَّ

اًمرؾمؾ مجع رؾمدقل, وهدق ُمدـ واًمرؾم٤مًم٦م واًمرؾمقل ي٘م٤مل ًمٚمقاطمد وًمٚمجٛمع, ومجع اًمرؾمقل ُرؾُمؾ, و

أُمر اهلل ًمٞمٌٚمٖمف رؾم٤مًم٦م اهلل إًمٞمف, هٙمذا قمرومف ؿمٞمخ اْلؾمالم  ع, وأرؾمؾ إمم ُمـ ظم٤مًمػاهلل إًمٞمف سمنم كأوطم

 (.166ش )اتاًمٜمٌق»ذم يمت٤مسمف 
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وم٢من أوطمك اهلل إًمٞمف سمنمع ومل يرؾمؾ إمم اعمخ٤مًمٗملم وإٟمام يمد٤مٟمقا ُمدذيمريـ ومٝمد١مٓء إٟمٌٞمد٤مء ىمد٤مل ؿمدٞمخ 

وم٠موًمئؽ آٟمٌٞم٤مء ي٠مشمٞمٝمؿ وطمل ُمـ اهلل سمام يٗمٕمٚمقٟمف وي٠مُمرون سمف اعم١مُمٜملم اًمذيـ ش:   اًمٜمٌقات»اْلؾمالم ذم 

ن ُم٤م يٌٚمٖمف اًمٕمٚمامء قمدـ اًمرؾمدقل, قمٜمدهؿ ًمٙمقهنؿ ُم١مُمٜملم هبؿ يمام يٙمقن أهؾ اًمنميٕم٦م اًمقاطمدة ي٘مٌٚمق

ويمذًمؽ أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ ي٠مُمرون سمنميٕم٦م اًمتقراة, وىمد يقطمك امم أطمدهؿ وطمدل ظمد٤مص ذم ىمّمد٦م 

ُمٕمٞمٜم٦م وًمٙمـ يم٤مٟمقا ذم ذع اًمتقراة يم٤مًمٕم٤ممل اًمذي يٗمٝمٛمف اهلل ذم ىمْمٞم٦م ُمٕمٜمك يٓم٤مسمؼ اًم٘مرآن يمدام ومٝمدؿ اهلل 

٤مء يٜمٌئٝمؿ اهلل ومٞمخؼمهؿ سم٠مُمره وسمٜمٝمٞمدف وظمدؼمه ؾمٚمٞمامن طمٙمؿ اًم٘مْمٞم٦م اًمتل طمٙمؿ ومٞمٝم٤م هق وداود, وم٤مٕٟمٌٞم

وهؿ يٜمٌئقن اعم١مُمٜملم هبؿ ُم٤م أٟم٠ٌمهؿ اهلل سمف ُمـ اخلؼم وإُمر واًمٜمٝمل, وم٢من أرؾمٚمقا امم يمٗم٤مر يدقمقهنؿ امم 

شمقطمٞمد اهلل وقم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وٓ سمد أن يٙمذب اًمرؾمؾ ىمقم ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿يَمدَذًمَِؽ َُمد٤م َأشَمدك 

ٌْٚمِِٝمؿْ  ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي َّٓ ىَم٤مًُمقا ؾَم٤مطِمٌر َأْو جَمْٜمُقٌن﴾ ]اًمذاري٤مت:  اًمَّ ـْ َرؾُمقٍل إِ َّٓ 61ُِم [, وىم٤مل: ﴿َُم٤م ُيَ٘م٤مُل ًَمدَؽ إِ

ٌْٚمَِؽ﴾ ]ومّمٚم٧م :  ـْ ىَم ؾُمِؾ ُِم [ وم٢من اًمرؾمدؾ شمرؾمدؾ امم خمد٤مًمٗملم ومٞمٙمدذهبؿ سمٕمْمدٝمؿ, 34َُم٤م ىَمْد ىِمٞمَؾ ًمِٚمرُّ

ًٓ ُٟمقطمِ  َّٓ ِرضَم٤م ٌْٚمَِؽ إِ ـْ ىَم َْرِض وىم٤مل: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم ْٕ دػُموا ذِم ا ًِ ـْ َأْهدِؾ اًْمُ٘مدَرى َأوَمَٚمدْؿ َي ل إًَِمدْٞمِٝمْؿ ُِمد

َ٘مْقا َأوَمداَل شَمْٕم٘مِ  ـَ اشمَّ ِذي ظِمَرِة ظَمػْمٌ ًمِٚمَّ ْٔ ٌْٚمِِٝمْؿ َوًَمَداُر ا ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ٦ٌَُم اًمَّ ُٚمدقَن * طَمتَّدك إَِذا وَمَٞمٜمُْٔمُروا يَمْٞمَػ يَم٤مَن قَم٤مىِم

ُْؿ ىمَ  ؾُمُؾ َوفَمٜمُّقا َأهنَّ ـِ اًْمَ٘مدْقِم اؾْمَتْٞم٠َمَس اًمرُّ َٓ ُيدَردُّ سَم٠ْمؾُمدٜم٤َم قَمد ـْ َٟمَِمد٤مُء َو دَل َُمد َٟم٤م وَمٜمُجر ْد يُمِذسُمقا ضَم٤مَءُهْؿ َٟمٍْمُ

ْٟمَٞم٤م َوَيدْقَم 551,  519اعْمُْجِرُِملَم﴾ ]يقؾمػ :  ـَ آَُمٜمُقا ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ِذي ٤م ًَمٜمَٜمٍُْمُ ُرؾُمَٚمٜم٤َم َواًمَّ [ , وىم٤مل: ﴿إِٟمَّ

ؿَْمَٝم٤مُد﴾ ]هم٤مومر:  ْٕ ﴾ ]احلد٩م : [, 65َيُ٘مقُم ا َٓ َٟمٌِدل، ـْ َرؾُمدقٍل َو ٌْٚمَِؽ ُِم ـْ ىَم [ 61وم٘مقًمف: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٌل ُمرؾمؾ وٓ يًٛمك رؾمقًٓ قمٜمد اْلـمالق: ٕٟمف مل يرؾمؾ إمم ىمقم سمام ٓ يٕمرومقٟمف, سمؾ 

ٕمٚمدامء ورصمد٦م اًم»يم٤من ي٠مُمر اعم١مُمٜملم سمام يٕمرومقٟمف أٟمف طمؼ يم٤مًمٕمٚمؿ, وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

, وًمٞمس ُمـ ذط اًمرؾمقل أن ي٠ميت سمنميٕم٦م ضمديدة, وم٢من يقؾمػ يم٤من رؾمقٓ ويم٤من قمغم ُمٚمد٦م شإٟمٌٞم٤مء

إسمراهٞمؿ وداود وؾمٚمٞمامن يم٤مٟم٤م رؾمقًملم, ويم٤مٟم٤م قمغم ذيٕم٦م اًمتقراة ىم٤مل شمٕمد٤ممم قمدـ ُمد١مُمـ آل ومرقمدقن: 

ٌَٞمرٜم٤َمِت وَماَم ِزًْمُتْؿ ذِم  ٌُْؾ سم٤ِمًْم ـْ ىَم ٌَْٕم٨َم  ﴿َوًَمَ٘مْد ضَم٤مَءيُمْؿ ُيقؾُمُػ ُِم ـْ َي ؿَمؽ، مِم٤َّم ضَم٤مَءيُمْؿ سمِِف طَمتَّك إَِذا َهَٚمَؽ ىُمْٚمُتْؿ ًَم

﴾ ]هم٤مومر :  اهلل ًٓ ـْ سَمْٕمِدِه َرؾُمق ـْ 43ُِم ٤م َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ يَماَم َأْوطَمْٞمٜم٤َم إمَِم ُٟمقٍح َواًمٜمٌَِّٞمرلَم ُِمد [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِٟمَّ
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دقَب َوُيدقُٟمَس سَمْٕمِدِه َوَأْوطَمْٞمٜم٤َم إمَِم إسِْمدَراِهٞمَؿ َوإؾِْمداَم  دك َوَأيُّ ًَ ٤ٌَمِط َوقِمٞم ؾَْمد ْٕ قِمٞمَؾ َوإؾِْمدَح٤مَق َوَيْٕمُ٘مدقَب َوا

ٌُْؾ َوُرؾُمداًل مَلْ َٟم٘مْ  ـْ ىَم ُّمّْمدُٝمْؿ َوَه٤مُروَن َوؾُمَٚمْٞماَمَن َوآشَمْٞمٜم٤َم َداُووَد َزسُمقًرا * َوُرؾُماًل ىَمْد ىَمَّمّْمٜم٤َمُهْؿ قَمَٚمْٞمَؽ ُِم

َؿ   [. اهد553, 554ٜم٤ًمء : ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم﴾ ]اًم اهللقَمَٚمْٞمَؽ َويَمٚمَّ

ويمؾ رؾمقل ٟمٌل وًمٞمس يمؾ ٟمٌل رؾمقل واًمرؾمقل أومْمؾ ُمـ اًمٜمٌدل, وُمدـ ذوط اًمرؾمدقل واًمٜمٌدل 

 صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقن إٟم٤ًمٟم٤ًم ذيمرًا طمرًا.

(: وإٟمٌٞم٤مء مجع ٟمٌل, وىمد ىمرئ سم٤مهلٛمزة وم٘مٞمؾ هدق إصدؾ وشمريمدف 5/546ش )اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

اًمٜم٠ٌم واًمذي سمٖمػم مهز ُمـ اًمٜمٌقة وهل اًمرومٕم٦م, واًمٜمٌقة ٟمٕمٛمد٦م يٛمدـ هبد٤م شمًٝمٞمؾ, وىمٞمؾ اًمذي سم٤مهلٛمز ُمـ 

قمغم ُمـ يِم٤مء وٓ يٌٚمٖمٝم٤م أطمد سمٕمٚمٛمف وٓ يمِمٗمف وٓ يًتح٘مٝم٤م سم٤مؾمدتٕمداد وٓيتدف, وُمٕمٜم٤مهد٤م احل٘مٞم٘مدل 

ذقم٤م ُمـ طمّمٚم٧م ًمف اًمٜمٌقة. وًمٞم٧ًم راضمٕم٦م إمم ضمًؿ اًمٜمٌل وٓ إمم قمرض ُمـ أقمراوف, سمؾ وٓ إمم 

عمرضمع إمم إقمالم اهلل ًمف سم٠مين ٟم٠ٌمشمؽ أو ضمٕمٚمتؽ ٟمٌٞم٤م. وقمغم هذا ومال شمٌٓمؾ سمد٤معمقت قمٚمٛمف سمٙمقٟمف ٟمٌٞم٤م, سمؾ ا

 يمام ٓ شمٌٓمؾ سم٤مًمٜمقم واًمٖمٗمٚم٦م. اهد

 وىمص اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم اًم٘مرآن ُمٜمٝمؿ مخ٦ًم وقمنميـ ٟمٌٞم٤ًم وجمٛمققم٦م ذم ىمقل أطمدهؿ:

 ُمـ يٕمد قمنم وُمٜمٝمؿ ؾمٌٕم٦م وهدؿ ذم شمٚمؽ طمجددتٜم٤م ُمٜمٝمدؿ صمامٟمٞمددد٦م

 ذو اًمٙمٗمؾ آدم سم٤معمخت٤مر ىمد ظمتٛمقا ٥م ص٤مًمح ويمذإدريس هقد ؿمٕمٞم

ُتٜمَد٤م آشَمْٞمٜم٤َمَهد٤م إسِْمدَراِهٞمَؿ قَمدغَم ىَمْقُِمدِف َٟمْروَمدُع  واعمراد سم٘مقًمف ذم شمٚمؽ طمجتٜم٤م ىمقل اهلل قمز وضمؾ: ﴿َوشمِْٚمَؽ طُمجَّ

ٌْٜم٤َم ًَمُف إؾِْمَح٤مَق َوَيْٕمُ٘مقَب يُمالًّ  ـْ َٟمَِم٤مُء إِنَّ َرسمََّؽ طَمٙمِٞمٌؿ قَمٚمِٞمٌؿ * َوَوَه ـْ َدَرضَم٤مٍت َُم  َهَدْيٜم٤َم َوُٟمقطًم٤م َهدَدْيٜم٤َم ُِمد

دٜملَِم  ًِ قَب َوُيقؾُمَػ َوُُمقؾَمك َوَهد٤مُروَن َويَمدَذًمَِؽ َٟمْجدِزي اعْمُْح تِِف َداُووَد َوؾُمَٚمْٞماَمَن َوَأيُّ يَّ ـْ ُذرر ٌُْؾ َوُِم * ىَم

لَم * َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ َواًْمٞمَ  ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ك َوإًِْمَٞم٤مَس يُمؾٌّ ُِم ًَ ٤م َوحَيَْٞمك َوقِمٞم دْٚمٜم٤َم َوَزيَمِريَّ َع َوُيقُٟمَس َوًُمقـًم٤م َويُمالًّ وَمْمَّ ًَ

 [.85 - 84قَمغَم اًْمَٕم٤معَملَِم﴾ ]إٟمٕم٤مم : 

ومٝم١مٓء اعمذيمقريـ ٟم١مُمـ هبؿ شمٗمّمٞماًل, وأُم٤م ُم٤م قمداهؿ ومٞمج٥م اْليامن هبؿ إمج٤مًٓ قمغم ُمٕمٜمدك آقمت٘مد٤مد 

(: 1/454ش )اعمجٛمدقع»سمٜمٌقهتؿ ورؾم٤مًمتٝمؿ وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمدام ذم 
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وأٟمٌٞم٤مء, ٓ يٕمٚمؿ أؾمامءهؿ إٓ  وم٠من شم١مُمـ سمام ؾمٛمك اهلل ذم يمت٤مسمف ُمـ رؾمٚمف, وشم١مُمـ سم٠من هلل ؾمقاهؿ رؾمالً 

اًمذي أرؾمٚمٝمؿ, وشم١مُمـ سمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وإيامٟمؽ سمف همػم إيامٟمؽ سم٤ًمئر اًمرؾمؾ,  إيامٟمدؽ 

قمدغم ُمد٤م ضمد٤مء سمدف, ومد٢مذا  سم٤ًمئر اًمرؾمؾ إىمرارك هبؿ وإيامٟمؽ سمٛمحٛمد إىمرارك سمف, وشمّمدي٘مؽ إي٤مه دائٌد٤م

اشمٌٕم٧م ُم٤م ضم٤مء سمف أدي٧م اًمٗمدرائض, وأطمٚمٚمد٧م احلدالل وطمرُمد٧م احلدرام, ووىمٗمد٧م قمٜمدد اًمِمدٌٝم٤مت 

 وؾم٤مرقم٧م ذم اخلػمات. اهد

(: ُمـ أـم٤مع رؾمقٓ واطمدا وم٘مد أـم٤مع مجٞمع اًمرؾمؾ وُمـ آُمـ سمقاطمد ُمدٜمٝمؿ 59/581وىم٤مل رمحف اهلل )

ـ يمدذب واطمددا ُمدٜمٝمؿ وم٘مدد يمدذب وم٘مد آُمـ سم٤مْلٛمٞمع وُمـ قمَم واطمدا ُمٜمٝمؿ وم٘مد قمَم اْلٛمٞمع وُم

اْلٛمٞمع : ٕن يمؾ رؾمقل يّمدق أظمر وي٘مقل : إٟمف رؾمقل ص٤مدق وي٠مُمر سمٓم٤مقمتف ومٛمـ يمذب رؾمدقٓ 

 وم٘مد يمذب اًمذي صدىمف وُمـ قمّم٤مه وم٘مد قمَم ُمـ أُمر سمٓم٤مقمتف. اهد

سَم٧ْم ىَمْقُم ُٟمقٍح اعْمُْرؾَمٚمِلَم﴾ ]اًمِمٕمراء :  ٙمـ صمؿ [ ومل ي516ٟمٕمؿ ىمد ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمـ ىمقم ٟمقح: ﴿يَمذَّ

 رؾمقل آظمر واحلٛمد هلل.

وٟمقح أول رؾمقل إمم أهؾ إرض يمام ىم٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ذم طمددي٨م اًمِمدٗم٤مقم٦م 

َْرضِ »اًمٓمقيؾ وومٞمف:  ْٕ ؽُمِؾ إلَِم َأْهِؾ ا ُل ايمرُّ ُمتٗمؼ قمٚمٞمدف قمدـ أيب  شهَمَٝمْٟمسُمقَن ُٞمقضًم٣م هَمَٝمُٗمقيُمقَن َي٣م ُٞمقُح َأْٞم٦َم َأوَّ

 .هريرة ريض اهلل قمٜمف

(: وم٠مُم٤م يمقٟمف أول اًمرؾمؾ وم٘مد اؾمتِمٙمؾ سم٠من آدم يم٤من ٟمٌٞم٤م, وسم٤مًميورة شمٕمٚمؿ أٟمف ٤5/361مومظ )ىم٤مل احل

يم٤من قمغم ذيٕم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة, وأن أوٓده أظمذوا ذًمؽ قمٜمف, ومٕمغم هذا ومٝمق رؾمقل إًمٞمٝمؿ ومٞمٙمدقن هدذا 

أول رؾمقل, ومٞمحتٛمؾ أن شمٙمقن إوًمٞم٦م ذم ىمقل أهؾ اعمقىمػ ًمٜمقح ُم٘مٞمددة سم٘مدقهلؿ إمم أهدؾ إرض: 

ذم زُمـ آدم مل يٙمـ ًمألرض أهؾ: أو ٕن رؾم٤مًم٦م آدم إمم سمٜمٞمف يم٤مٟم٧م يم٤مًمؽمسمٞم٦م ًمألوٓد, وحيتٛمؾ أن  ٕٟمف

يٙمقن اعمراد أٟمف رؾمقل أرؾمؾ إمم سمٜمٞمف وهمػمهؿ ُمـ إُمؿ اًمذيـ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ُمع شمٗمرىمٝمؿ ذم قمدة سمالد, 

 وآدم إٟمام أرؾمؾ إمم سمٜمٞمف وم٘مط ويم٤مٟمقا جمتٛمٕملم ذم سمٚمدة واطمدة. اهد

ـْ َرؾُمدقَل  وآظمرهؿ وأومْمٚمٝمؿ َوظَمد٤مشَمَؿ اًمٜمٌَِّٞمردلَم﴾  اهللحمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿َوًَمٙمِد
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, وهق اًم٘م٤مئؾ قمـ ٟمٗمًف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ: شٓ ٟمٌل سمٕمدي وٓ رؾمقل»[, وىم٤مل: 31]إطمزاب : 

فْمد٤ِم ََمِسدغَمَة ؾَمد» ُت زم٣ِميمرُّ َـّ َأضَمٌد وَمْبقِم، ُٞمٌِمْ َْرُض ََمْسدِجًدا ُأفْمْمِٝم٦ُم مَخًْس٣م ََلْ ُئْمَْمُٜم ْٕ ْٜمٍر، َوصُمِٔمَٙمد٦ْم رِم ا

د٦ْم رِم اظْمََٕمد٣مٞمُِؿ َوََلْ ََتِدؾَّ  ، َوُأضِمٙمَّ داَلُة هَمْٙمُٝمَِمدؾِّ تِل َأْدَرىَمْتدُف ايمِمَّ ـْ ُأَمَّ اَم َرصُمٍؾ َِم ضََمدٍد وَمدْبقِم، َوؿَمُٜمقًرا، هَمَٟميُّ ِٕ

دَٖم٣مفَم٥َم، َوىَمد٣مَن ايمٛمَّبِدلُّ ُيْبَٔمد٧ُم إلَِم وَمْقَِمدِف طَم٣م د٥مً َوُأفْمْمِٝم٦ُم ايمُمَّ د٥ًم َوزُمِٔمْثد٦ُم إلَِم ايمٛمَّد٣مِس فَم٣مَمَّ أظمرضمد٤مه ذم ش صَّ

َويَمْق ىُمٛم٦ُْم َُمتَِّخًذا طَمٙمِٝماًل نَمغْمَ َرِّبِّ »ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر وهق ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ يمام ذم طمدي٨م: ش اًمّمحٞمحلم»

ؽْماَلمِ  ُة اإْلِ ـْ ُأطُمقَّ
ْذُت َأزَم٣م زَمْ٘مٍر، َويَم٘مِ َ َّتَّ  أظمرضم٤مه قمـ أيب ؾمٕمٞمد.ش َٓ

دقَن قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ وًمٞمس ذم اْلـ رؾمؾ, وىمقًم ْٟمِس َأمَلْ َي٠ْمشمُِٙمْؿ ُرؾُمٌؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َيُ٘مّمُّ ـر َواْْلِ ف شمٕم٤ممم: ﴿َي٤م َُمْٕمنَمَ اْْلِ

 [.541آَي٤ميِت َوُيٜمِْذُروَٟمُٙمْؿ ًمَِ٘م٤مَء َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا﴾ ]إٟمٕم٤مم: 

ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل: ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: اعمراد سم٤مًمرؾمؾ ُمـ اْلـ ٟمدذرهؿ اًمدذيـ يًدٛمٕمقن يمدالم 

وْمٜمَد٤م ا ًمرؾمؾ, ومٞمٌٚمٖمقٟمف إمم ىمقُمٝمؿ, ويِمٝمد هلذا أن اهلل ذيمر أهنؿ ُمٜمذرون ًم٘مدقُمٝمؿ ذم ىمقًمدف: ﴿َوإِْذ َسَ

ْقا إمَِم  وُه ىَم٤مًُمقا َأْٟمِّمُتقا وَمَٚمامَّ ىُميِضَ َوًمَّ َتِٛمُٕمقَن اًْمُ٘مْرآَن وَمَٚمامَّ طَمَيُ ًْ ـر َي ـَ اْْلِ ﴾ إًَِمْٞمَؽ َٟمَٗمرًا ُِم ـَ ىَمْقُِمِٝمْؿ ُُمٜمْدِذِري

 .[19]إطم٘م٤مف:

[, أي ُمدـ جمٛمدققمٙمؿ اًمّمد٤مدق سمخّمدقص 541وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: ﴿ُرؾُمدٌؾ ُِمدٜمُْٙمْؿ﴾ ]إٟمٕمد٤مم:

اْلٟمس: ٕٟمف ٓ رؾمؾ ُمـ اْلـ, ويًت٠مٟمس هلذا اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن رسمام أـمٚمؼ ومٞمف اعمجٛمقع ُمرادًا سمٕمْمف, 

َـّ ُٟمقرًا﴾ ]ٟمقح: سُمقُه وَمَٕمَ٘مرُ 55يم٘مقًمف: ﴿َوضَمَٕمَؾ اًْمَ٘مَٛمَر ومِٞمِٝم [, ُمع 53وَه٤م﴾ ]اًمِمٛمس:[, وىمقًمف: ﴿وَمَٙمذَّ

ٌَُٝمْؿ وَمَتَٕم٤مـَمك وَمَٕمَ٘مَر﴾ ]اًم٘مٛمر:   [.19أن اًمٕم٤مىمر واطمد ُمٜمٝمؿ, يمام سمٞمٜمف سم٘مقًمف: ﴿وَمٜم٤َمَدْوا َص٤مطِم

واقمٚمؿ أن ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل وهمػمه ُمـ أضمالء اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًدػم هدذه أيد٦م: ُمدـ أن 

١ْمًُم١ُم َواعْمَْرضَم  ُرُج ُِمٜمُْٝماَم اًمٚمُّ [, يراد سمف اًمٌحر اعمٚمح ظم٤مص٦م دون اًمٕمذب همٚمط ٤11مُن﴾ ]اًمرمحـ: ىمقًمف: ﴿خَيْ

يمٌػم, ٓ جيقز اًم٘مقل سمف. ٕٟمف خم٤مًمػ خم٤مًمٗم٦م سحي٦م ًمٙمدالم اهلل شمٕمد٤ممم, ٕن اهلل ذيمدر اًمٌحدريـ اعمٚمدح 

اسُمُف َوَهَذا ُِمْٚمٌح ُأضَمد٤م ٌَْحَراِن َهَذا قَمْذٌب وُمَراٌت ؾَم٤مِئٌغ َذَ َتِقي اًْم ًْ ٌج﴾ ]ومد٤مـمر: واًمٕمذب, سم٘مقًمف: ﴿َوَُم٤م َي

ـْ يُمدؾ، شَمد٠ْميُمُٚمقَن حَلْداًم ـَمِرّيد٤ًم 51 [, صمؿ سح سم٤مؾمتخراج اًمٚم١مًم١م واعمرضمد٤من ُمٜمٝمد٤م مجٞمٕمد٤ًم سم٘مقًمدف: ﴿َوُِمد
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قهَن٤َم﴾, واحلٚمٞم٦م اعمذيمقرة هل اًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من, وم٘مٍمه قمغم اعمٚمدح ُمٜمد٤مىمض  ًُ ٌَ َتْخِرضُمقَن طِمْٚمَٞم٦ًم شَمْٚم ًْ َوشَم

 (.131-1/135ش )أوقاء اًمٌٞم٤من»ًممي٦م سحي٤ًم, يمام شمرى. اهد ُمـ 

(: ىم٤مل: ﴿ُِمٜمُْٙمْؿ﴾ وإن يم٤مٟم٧م اًمرؾمؾ ُمـ اْلٟمس وهمٚم٥م اْلٟمس 1/15ش )شمٗمًػمه»وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

 ذم اخلٓم٤مب يمام يٖمٚم٥م اعمذيمر قمغم اعم١مٟم٨م.

وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: رؾمؾ اْلـ هؿ اًمذيـ سمٚمٖمقا ىمقُمٝمؿ ُم٤م ؾمٛمٕمقه ُمـ اًمدقطمل, يمدام ىمد٤مل: ﴿َوًَمدْقا إمَِمَ 

.﴾ ـَ  ىَمْقُِمِٝمْؿ ُُمٜمِْذِرْي

 ُم٘م٤مشمؾ واًمْمح٤مك: أرؾمؾ اهلل رؾمال ُمـ اْلـ يمام أرؾمؾ ُمـ اْلٟمس. وىم٤مل

ـَ ﴿وىم٤مل جم٤مهد: اًمرؾمؾ ُمـ اْلٟمس, واًمٜمذر ُمـ اْلـ, ىمرأ   .﴾إمَِمَ ىَمْقُِمِٝمْؿ ُُمٜمِْذِرْي

 وهق ُمٕمٜمك ىمقل اسمـ قم٤ٌمس, وهق اًمّمحٞمح. اهد

 واًمٜم٤ًمء يمذًمؽ ًمٞمس ُمٜمٝمـ ٟمٌٞمف.

قمغم أٟمف ٓ رؾمؾ ومدٞمٝمؿ, يمدام ىمد٤مل شمٕمد٤ممم (: وإيمثرون 1/5113ش )اًمٜمٌقات»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

ـْ َأْهِؾ اًْمُ٘مَرى﴾ ]يقؾمدػ:  ًٓ ُٟمقطِمل إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم َّٓ ِرضَم٤م ٌْٚمَِؽ إِ ـْ ىَم [, وقمدـ احلًدـ 519﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

اًمٌٍمي ىم٤مل: مل يٌٕم٨م اهلل ٟمًٌٞم٤م ُمـ أهؾ اًم٤ٌمدي٦م, وٓ ُمـ اْلـ وٓ ُمـ اًمٜم٤ًمء. ذيمره قمٜمف ـم٤مئٗمد٦م ُمدٜمٝمؿ 

 قزي. اهداًمٌٖمقي واسمـ اْل

ُمع يمثدرة  -أي: اسمـ طمزم-(: وسم٤مْلٛمٚم٦م: وم٠مسمق حمٛمد 3/495ش )اعمجٛمقع»وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

قمٚمٛمف وشمٌحره وُم٤م ي٠ميت سمف ُمـ اًمٗمقائد اًمٕمٔمٞمٛم٦م: ًمف ُمـ إىمقال اعمٜمٙمدرة اًمِمد٤مذة ُمد٤م يٕمجد٥م ُمٜمدف يمدام 

آؾمدٞم٦م ٟمٌٞمد٦م, وإن أم يٕمج٥م مم٤م ي٠ميت سمف ُمـ إىمقال احلًٜم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م وهذا يم٘مقًمدف: إن ُمدريؿ ٟمٌٞمد٦م, وإن 

ُمقؾمك ٟمٌٞم٦م, وىمد ذيمر اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر, واًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم, وأسمق اعمٕم٤مزم وهمدػمهؿ, اْلمجد٤مع قمدغم أٟمدف 

 ًمٞمس ذم اًمٜم٤ًمء ٟمٌٞم٦م, واًم٘مرآن واًمًٜم٦م دٓ قمغم ذًمؽ. اهد

يَ٘م٦ٌم﴾ أي: ُم١مُمٜمد٦م سمدف ُمّمددىم٦م ًمدف, وهدذا أقمدغم  ُف ِصددر وىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوُأُمُّ

٘م٤مُم٤مهت٤م ومدل قمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمٌٞم٦م, يمام زقمٛمف اسمـ طمزم وهمػمه ممـ ذه٥م إمم ٟمٌدقة ؾمد٤مرة أم إؾمدح٤مق, ُم
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وٟمٌقة أم ُمقؾمك, وٟمٌقة أم قمٞمًك اؾمتدٓٓ ُمٜمٝمؿ سمخٓم٤مب اعمالئٙم٦م ًم٤ًمرة وُمريؿ, وسم٘مقًمف: ﴿َوَأْوطَمْٞمٜم٤َم 

ٚمٞمف اْلٛمٝمقر أن اهلل مل يٌٕم٨م [, وهذا ُمٕمٜمك اًمٜمٌقة, واًمذي قم1إمَِم ُأمر ُُمقؾَمك َأْن َأْرِوِٕمٞمِف﴾ ]اًم٘مّمص: 

ـْ َأْهِؾ اًْمُ٘مَرى﴾  ٌْٚمَِؽ إِٓ ِرضَم٤مٓ ُٟمقطِمل إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم ـْ ىَم ٟمًٌٞم٤م إٓ ُمـ اًمرضم٤مل, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

 [, وىمد طمٙمك اًمِمٞمخ أسمق احلًـ إؿمٕمري, رمحف اهلل, اْلمج٤مع قمغم ذًمؽ. اهد519]يقؾمػ: 

يمٛمدؾ ُمدـ اًمرضمد٤مل يمثدػم, ومل »( وًمٗمٔمف: 4355ذح طمدي٨م رىمؿ ) شومتح اًم٤ٌمري»وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 ش.يٙمٛمؾ ُمـ اًمٜم٤ًمء: إٓ آؾمٞم٦م اُمرأة ومرقمقن, وُمريؿ اسمٜم٦م قمٛمران

ىم٤مل: اؾمتدل هبذا احلٍم قمغم أهنام ٟمٌٞمت٤من ٕن أيمٛمؾ اًمٜمقع اْلٟم٤ًمين إٟمٌٞم٤مء, صمؿ إوًمٞم٤مء واًمّمددي٘مقن 

٤ًمء وًمٞم٦م وٓ صددي٘م٦م وٓ ؿمدٝمٞمدة, واًمقاىمدع أن واًمِمٝمداء, ومٚمق يم٤مٟمت٤م همػم ٟمٌٞمتلم ًمٚمزم أٓ يٙمقن ذم اًمٜم

هذه اًمّمٗم٤مت ذم يمثػم ُمٜمٝمـ ُمقضمقدة ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: ومل يٜم٠ٌم ُمـ اًمٜم٤ًمء إٓ ومالٟمد٦م وومالٟمد٦م, وًمدق ىمد٤مل: مل 

 شمث٧ٌم صٗم٦م اًمّمدي٘مٞم٦م أو اًمقٓي٦م أو اًمِمٝم٤مدة إٓ ًمٗمالٟم٦م وومالٟم٦م مل يّمح ًمقضمقد ذًمؽ ذم همػمهـ ....

أن ُمريؿ ٟمٌٞم٦م ٕن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك إًمٞمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ, وأُم٤م  وىم٤مل رمحف اهلل: ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: اًمّمحٞمح

آؾمٞم٦م ومٚمؿ يرد ُم٤م يدل قمغم ٟمٌقهت٤م, وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين: ٓ يٚمزم ُمـ ًمٗمٔم٦م اًمٙمامل صمٌقت ٟمٌقهت٤م: ٕٟمدف يٓمٚمدؼ 

ًمتامم اًمٌمء وشمٜم٤مهٞمف ذم سم٤مسمف, وم٤معمراد سمٚمقهمٝم٤م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم مجٞمع اًمٗمْم٤مئؾ اًمتدل ًمٚمٜمًد٤مء, ىمد٤مل: وىمدد ٟم٘مدؾ 

 قمدم ٟمٌقة اًمٜم٤ًمء, يمذا ىم٤مل, وىمد ٟم٘مؾ قمـ إؿمٕمري أن ُمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ ٟمٌئ وهدـ ؾمد٧م: اْلمج٤مع قمغم

طمقاء, وؾم٤مرة, وأم ُمقؾمك, وه٤مضمر, وآؾمٞم٦م, وُمريؿ, واًمْم٤مسمط قمٜمدده أن ُمدـ ضمد٤مءه اعمٚمدؽ قمدـ اهلل 

سمحٙمؿ ُمـ أُمر أو هنل أو سم٢مقمالم مم٤م ؾمٞم٠ميت ومٝمق ٟمٌل, وىمد صم٧ٌم جملء اعمٚمؽ هلد١مٓء سمد٠مُمقر ؿمدتك ُمدـ 

 هلل قمز وضمؾ, ووىمع اًمتٍميح سم٤مْلحي٤مء ًمٌٕمْمٝمـ ذم اًم٘مرآن.... اهدذًمؽ ُمـ قمٜمد ا

ـْ َأْهِؾ اًْمُ٘مَرى﴾  ًٓ ُٟمقطِمل إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم َّٓ ِرضَم٤م ٌْٚمَِؽ إِ ـْ ىَم ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامء, [ خيؼم شمٕم٤ممم أٟمف إٟمام أرؾمَؾ رؾُمَٚمف ُمـ اًمرضم٤مل ٓ ُمـ اًمٜم٤ًمء. وهذا 519]يقؾمػ: 

 ن اهلل شمٕم٤ممم مل ُيقِح إمم اُمرأة ُمـ سمٜم٤مت سمٜمل آدم َوطمل شمنميع.إيمام دل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م: 

وزقمؿ سمٕمْمٝمؿ: أن ؾم٤مرة اُمرأة اخلٚمٞمؾ, وأم ُمقؾمك, وُمريؿ أم قمٞمًك ٟمٌٞم٤مت, واطمتجقا سم٠من اعمالئٙمد٦م 
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طَمْٞمٜم٤َم إمَِم ُأمر ُُمقؾَمك َأْن َأْرِودِٕمٞمِف﴾  سمنمت ؾم٤مرة سم٢مؾمح٤مق, وُمـ وراء إؾمح٤مق يٕم٘مقب, وسم٘مقًمف: ﴿َوَأوْ 

[, وسم٠من اعمٚمؽ ضم٤مء إمم ُمريؿ ومٌنمه٤م سمٕمٞمًك, قمٚمٞمف اًمًالم, وسم٘مقًمف شمٕمد٤ممم: ﴿َوإِْذ 1أي٦م. ]اًم٘مّمص: 

 اًْمَٕم٤معَملَِم * َي٤م ُمَ  اهللىَم٤مًَم٧ِم اعْمَالِئَٙم٦ُم َي٤م َُمْرَيُؿ إِنَّ 
ِ
٤مء ًَ

َرِك َواْصَٓمَٗم٤مِك قَمغَم ٟمِ دِؽ اْصَٓمَٗم٤مِك َوـَمٝمَّ ْرَيُؿ اىْمٜمُتِل ًمَِرسمر

ايمِِٕملَم﴾ ] آل قمٛمران:   [.34,  31َواؾْمُجِدي َواْريَمِٕمل َُمَع اًمرَّ

وهذا اًم٘مدر طم٤مصؾ هلـ, وًمٙمـ ٓ يٚمزم ُمـ هذا أن يٙمـ ٟمٌٞم٤مت سمذًمؽ, وم٢من أراد اًم٘م٤مئؾ سمٜمٌقهتـ هدذا 

تٔم٤مم ذم ؾمٚمؽ اًم٘مدر ُمـ اًمتنميػ, ومٝمذا ٓ ؿمؽ ومٞمف, ويٌ٘مك اًمٙمالم ُمٕمف ذم أن هذا: هؾ يٙمٗمل ذم آٟم

اًمٜمٌقة سمٛمجرده أم ٓ؟ اًمذي قمٚمٞمف أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م, وهق اًمذي ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ أسمق احلًدـ قمدكم 

سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري قمٜمٝمؿ: أٟمف ًمٞمس ذم اًمٜم٤ًمء ٟمٌٞم٦م, وإٟمام ومٞمٝمـ صدي٘م٤مت, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼما قمدـ 

ـُ َُمْرَيَؿ  ٞمُح اسْم ًِ ؾُمدُؾ أذومٝمـ ُمريَؿ سمٜم٧م قمٛمران طمٞم٨م ىم٤مل: ﴿َُم٤م اعْمَ ٌْٚمِدِف اًمرُّ ـْ ىَم إِٓ َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِمد

يَ٘م٦ٌم يَم٤مَٟم٤م َي٠ْميُمالِن اًمٓمََّٕم٤مَم﴾ ]اعم٤مئدة:  ُف ِصدر [ ومقصٗمٝم٤م ذم أذف ُم٘م٤مُم٤مهت٤م سم٤مًمّمّدي٘مٞم٦م, ومٚمق يم٤مٟم٧م 16َوُأُمُّ

 ٟمٌّٞم٦م ًمذيمر ذًمؽ ذم ُم٘م٤مم اًمتنميػ واْلقمٔم٤مم, ومٝمل صدي٘م٦م سمٜمص اًم٘مرآن. اهد

ًٓ ُٟمدقطِمل 116 /55ش )اًمٚم٤ٌمب»وىم٤مل اسمـ قم٤مدل ذم  َّٓ ِرضَمد٤م ٌْٚمِدَؽ إِ ـْ ىَم (: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

ـْ َأْهِؾ اًْمُ٘مَرى﴾ ]يقؾمػ:  [ وهذا يدل قمغم أٟمف ُم٤م سمٕم٨م رؾمقًٓ إمم اخلٚمؼ ُمدـ اًمٜمًدقان 519إًَِمْٞمِٝمْؿ ُِم

 اهدش. ُمـ سمدا ضمٗم٤م»وٓ ُمـ اًم٤ٌمدي٦م, وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

(: وىم٤مل ىمت٤مدة: ُم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اهلل أرؾمؾ رؾمقًٓ ىمدط: إٓ 1/5116ش )اًمٜمٌقات»م ذم وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمال

 ُمـ أهؾ اًم٘مرى: ٕهنؿ يم٤مٟمقا أقمٚمؿ وأطمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٛمقر. اهد

 ٓ؟ موىمد اظمتٚمٗمقا ذم ًم٘مامن, هؾ يم٤من ٟمًٌٞم٤م أ

(: اظمتٚمػ ذم ًم٘مامن: وم٘مٞمؾ هؾ يم٤من طمٌٞمًِمد٤م؟, وىمٞمدؾ: يمد٤من 5/658ش )اًمٗمتح»ىم٤مل اْلُم٤مم احل٤مومظ ذم 

 ٟمقسمًٞم٤م؟ واظمتٚمػ هؾ يم٤من ٟمًٌٞم٤م. اهد

اظمتٚمػ اًمًٚمػ ذم ًم٘مامن قمٚمٞمف اًمًالم: هؾ يم٤من ٟمًٌٞم٤م؟ أو قمًٌدا ص٤محل٤ًم ُمدـ ش: شمٗمًػمه»ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم 

 همػم ٟمٌقة قمغم ىمقًملم, إيمثر قمغم اًمث٤مين. اهد
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(: ىم٤مل اًمقاىمدي: يم٤من ىم٤موًٞم٤م ذم سمٜمل إهائٞمدؾ, ومل يٙمدـ 1/419ًٓمالين ذم ذح اًمٌخ٤مري )٘مىم٤مل اًم

 ًٌٞم٤م ظمالوًم٤م ًمٕمٙمرُم٦م, واشمٗمؼ قمغم أٟمف يم٤من طمٙمٞماًم.ٟم

واظمتٚمٗمقا ذم اخلي, وم٘م٤مل اًم٘مرـمٌل: هق ٟمٌل قمٜمد اْلٛمٝمقر, وأي٦م شمِمٝمد سمذًمؽ: ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل 

ش اًمٗمدتح»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ يتٕمٚمؿ ممـ هق دوٟمف: وٕن احلٙمؿ سم٤مًم٤ٌمـمـ ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ إٟمٌٞم٤مء. اهد ُمـ 

(5/611.) 

(: وأُم٤م أسمق سمٙمر واخلي: ومٝمذا يٌلم قمغم ٟمٌقة اخلي, وأيمثر اًمٕمٚمامء قمغم 3/491ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم )

وم٠مسمق سمٙمدر وقمٛمدر أومْمدؾ ُمٜمدف, واًم٘مدقل هذا أٟمف ًمٞمس سمٜمٌل وهق اظمتٞم٤مر أيب قمكم سمـ أيب ُمقؾمك: ومٕمغم 

اًمث٤مين: أٟمف ٟمٌل, واظمت٤مر هذا اًم٘مقل أسمق اًمٗمرج اسمـ اْلقزي وهمػمه: ومٕمغم هذا هق أومْمؾ ُمدـ أيب سمٙمدر. 

 ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٞمًك أومْمؾ ُمٜمف سم٤مٓشمٗم٤مق.  اهدًمٙمـ اًمٜمٌ

واظمتٚمٗمقا هؾ هق طمل أن, ومذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء يمام ىم٤مل اسمـ اًمّمالح واًمٕم٤مُم٦م ُمٕمٝمؿ إمم أٟمدف طمدل, 

( واًمراضمح أٟمدف ُمٞمد٧م, ًم٘مدقل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف 318-5/311ش )اًمٗمتح»ٟم٘مٚمف احل٤مومظ ذم 

وهدذا اًمدذي ضمدزم سمدف ش, ؾمٜم٦م ممـ هق قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم أطمد ٓ يٌ٘مك قمغم وضمف إرض سمٕمد ُم٤مئ٦م»وؾمٚمؿ: 

, وأسمق ـم٤مهر اًمٕم٤ٌمدي, وأسمق سمٙمر سمدـ ءق ضمٕمٗمر اعمٜم٤مدي, وأسمق يٕمغم اًمٗمرااًمٌخ٤مري وإسمراهٞمؿ احلريب, وأسم

اًمٕمريب, وؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ, وقمٚمٞمف اعمت٠مظمرون ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م واًمٙمتد٤مب, 

ٌْٚمَِؽ اخْلُْٚمدَد َأوَمد٢مِْن ُِمد٧مَّ وَمُٝمدُؿ ومم٤م يًتدل سمف قمغم قمدم وضمق ـْ ىَم ٌَنَمٍ ُِم
ده ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ًمِ

ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمًٌٞم٤م: إٓ أظمذ قمٚمٞمف اعمٞمث٤مق ًمدئـ سمٕمد٨م »[, وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس: 43اخْل٤َمًمُِدوَن﴾ ]إٟمٌٞم٤مء: 

ف ضمد٤مء إمم اًمٜمٌدل أظمرضمف اًمٌخ٤مري, ومل ي٠مت ذم ظمؼم صحٞمح أٟمش حمٛمد وهق طمل ًمٞم١مُمٜمـ سمف وًمٞمٜمٍمٟمف

اًمٚمٝمدؿ إن هتٚمدؽ هدذه »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ ىم٤مشمؾ ُمٕمف, وىمد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم سمدر: 

ومٚمق يم٤من اخلي ُمقضمقًدا مل يّمدح هدذا اًمٜمٗمدل, وىمد٤مل صدغم اهلل قمٚمٞمدف ش اًمٕمّم٤مسم٦م ٓ شمٕمٌد ذم إرض

يم٤من اخلي ُمقضمقًدا  ومٚمقش رطمؿ اهلل ُمقؾمك ًمقددٟم٤م ًمق يم٤من صؼم طمتك ي٘مص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ظمؼممه٤م»وؾمٚمؿ: 

عم٤م طمًـ هذا اًمتٛمٜمل وٕطميه سملم يديف وأراه اًمٕمج٤مئ٥م ويم٤من أدقمدك ْليدامن اًمٙمٗمدرة ٓؾمدٞمام أهدؾ 
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 (.5/168ش )ومتح اًم٤ٌمري»اًمٙمت٤مب. اهد سمتٍمف وزي٤مدة ُمـ 

(: وأُم٤م أطم٤مدي٨م طمٞم٤مة اخلي, وم٘مدد ورد 85ش )ومقائد طمديثٞم٦م»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف اعم٤مشمع 

ة أطم٤مدي٨م ٓ يّمح ُمٜمٝم٤م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رء, وًمدقٓ اْلـم٤مًمد٦م ًمًد٘مٜم٤مه٤م ومٞمف قمدَّ 

وذيمرٟم٤م أطمقال رواهت٤م, وىمد ذيمر شمٚمؽ إطم٤مدي٨م أسمق احلًلم اسمـ اعمٜم٤مدي أطمدد أئٛمد٦م اْلؾمدالم وسمدلم 

سمٓمالهن٤م, صمؿ ىم٤مل: واخلي وإًمٞم٤مس ُمْمٞم٤م ًمًٌٞمٚمٝمام, وىمد روي قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب, أٟمدف ذب ُمدـ ُمد٤مء 

ة وٓ يقصمؼ سم٘مقهلؿ, ىم٤مل: ومجٞمع إظم٤ٌمر ذم ذيمر اخلي واهٞم٦م اًمّمدور واْلقمج٤مز, وٓ ُتٚمق ُمـ احلٞم٤م

 أُمريـ: إُم٤م أن شمٙمقن أدظمٚم٧م ذم طمدي٨م سمٕمض اًمرواة اعمت٠مظمريـ اؾمتٖمٗم٤مًٓ.

 ٧م إًمٞمٝمؿ قمغم ضمٝم٦م اًمتح٘مٞمؼ.ٌوإُم٤م أن يٙمقن اًم٘مقم قمرومقا طم٤مهل٤م ومرووه٤م قمغم صٗم٦م اًمتٕمج٥م!: ومٜمً

د ىم٤مل: وأيمثر اعمٖمٗمٚملم ُم ٌَنَمٍ
ٖمرور سم٠من اخلي سم٤مق, واًمتخٚمٞمد ٓ يٙمقن ًمٌنم, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ًمِ

ٌْٚمَِؽ اخْلُْٚمَد َأوَم٢مِْن ُِم٧مَّ وَمُٝمُؿ اخْل٤َمًمُِدوَن﴾ ]إٟمٌٞم٤مء:  ـْ ىَم  [.43ُِم

وؾُمئؾ إسمراهٞمؿ احلريب قمـ شمٕمٛمػمه, وأن ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ زُم٤مٟمٜم٤م يروٟمف, ويروون قمٜمف, وم٘م٤مل: ُمـ أطمد٤مل 

  يٜمتّمػ ُمٜمف وُم٤م أًم٘مك ذيمر هذا سملم اًمٜم٤مس: إٓ اًمِمٞمٓم٤من. اهدقمغم هم٤مئ٥م مل

طمقل اهمؽمار يمثػم ُمـ اعمٝمقؾملم أن اخلي طمدل. ش اعمقوققم٤مت»ٞمس ذم يمت٤مسمف ٗموٓسمـ اْلقزي يمالم ٟم

(5/591.) 

 (:84ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمرضمع إول )

ٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م حيت٩م قمغم أٟمف ُم٤مت وًمٞمس ذم اْلطمٞم٤مء سم٘مقل اًمٜم

ومل يٙمـ اخلي ومٞمٝمؿ إٟمدام يمد٤مٟمقا ش اًمٚمٝمؿ إن هتٚمؽ هذه اًمٕمّم٤مسم٦م ٓ شمٕمٌد ذم إرض»وؾمٚمؿ يقم سمدر: 

 صمالث ُم٤مئ٦م, وصمالصم٦م قمنم يمٚمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

[ ومٗم٤مرق ُمقؾمك قمٚمؿ اًمرمحـ, 18ىم٤مل: وىمد ىم٤مل اخلي عمقؾمك: ﴿َهَذا ومَِراُق سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَِؽ﴾ ]اًمٙمٝمػ: 

غم يمؾ جمٝمقل, ويمؾ ضم٤مهؾ ٓ يٕمرف ديـ اْلؾمدالم ويّمد٤مطمٌٝمؿ وجيتٛمدع هبدؿ, صمؿ أصٌح ًمٞمٓمقف قم

ويؽمك اعم٤ًمضمد واْلٛمع واْلامقم٤مت, واْلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل, وإُمر سمد٤معمٕمروف واًمٜمٝمدل قمدـ اعمٜمٙمدر, 
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عمقتواًمٌٕم٨م سمٕمد ا
(1)

. 

                                                                                                    

ىم٤مل: وُمـ ىم٤مل: رأي٧م اخلي: وم٢مُم٤م يم٤مذب, وإُم٤م ُمٚمٌقس سمد٠من يدرى ضمٜمًٞمد٤م, ومٞم٘مدقل ًمدف: أٟمد٤م اخليد 

 ومٞمّمدىمف سمجٝمٚمف. اهد  

ًمٖم٦م: اًمتحريؽ واْلصمد٤مرة, وذقمد٤ًم: إقمد٤مدة إسمددان وإدظمد٤مل سمٕمد اعمقت( اًمٌٕم٨م اًمٌٕم٨م ىمقًمف: )و (5)

اًمٌٕم٨م هق اْلظمراج, واعمراد سمف هٜم٤م إظمراج اًمٜم٤مس ُمدـ ىمٌدقرهؿ سمٕمدد ُمدقهتؿ, وهدذا وإرواح ومٞمٝم٤م 

 ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م وهق صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اعمًٚمٛملم. 

ن سم٠من هٜم٤مك يقُم٤ًم يٌٕمد٨م اًمٜمد٤مس ومٞمدف وجيد٤مزون ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: وٜمّم٤مرى طمٞم٨م ي٘مرسمؾ إمج٤مع اًمٞمٝمقد واًم

﴾ ]اًمتٖم٤مسمـ:  َـّ ٌَْٕمُث ٌَْٕمُثقا ىُمْؾ سَمغَم َوَريبر ًَمُت ـْ ُي ـَ يَمَٗمُروا َأْن ًَم ِذي [, وىمد٤مل اهلل قمدز وضمدؾ: ﴿صُمدؿَّ 1﴿َزقَمَؿ اًمَّ

ٌَْٕمُثقَن﴾ ]اعم١مُمٜمقن: إِٟمَُّٙمْؿ سَمْٕمَد َذًمَِؽ عَمَٞمرُتقَن * صُمؿَّ إِٟمَُّٙمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مٞمَ  ًٕم٤م 55,  ٤56مَُم٦ِم شُم [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ظُمِمَّ

﴾ ]اًم٘مٛمر :  ُْؿ ضَمَراٌد ُُمٜمَْتنِمٌ ضَْمَداِث يَم٠َمهنَّ ْٕ ـَ ا ُرضُمقَن ُِم ـْ ُيِٕمٞمدُدَٟم٤م 1َأسْمَّم٤مُرُهْؿ خَيْ َٞمُ٘مقًُمقَن َُم ًَ [, وىم٤مل: ﴿وَم

ٍة﴾ ]اْلهاء:  َل َُمرَّ ِذي وَمَٓمَريُمْؿ َأوَّ دَٞم٤مـمِلَم صُمدؿَّ [, وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف65ىُمِؾ اًمَّ ُْؿ َواًمِمَّ دهنَّ : ﴿وَمَقَرسمرَؽ ًَمٜمَْحنُمَ

ُْؿ طَمْقَل ضَمَٝمٜمََّؿ ضِمثِٞم٤ًّم﴾ ]ُمريؿ :  هنَّ د٤مَب سَمْٞمدٜمَُٝمْؿ 58ًَمٜمُْحِيَ ًَ قِر وَماَل َأْٟم [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَم٢مَِذا ُٟمِٗمَخ ذِم اًمّمُّ

٤مَءًُمقَن﴾ ]اعم١مُمٜمقن :  ًَ َٓ َيَت  [.515َيْقَُمِئٍذ َو

إِٟمَُّٙمدْؿ حَمُِْمدقُروَن » قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ: وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل

 ًٓ َل ظَمْٚمٍؼ ُٟمِٕمٞمُدُه َوقْمًدا قَمَٚمْٞمٜم٤َم إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم وَم٤مقِمٚمِلمَ : ﴿صُمؿَّ ىَمَرأَ  ,طُمَٗم٤مًة قُمَراًة هُمْر دك ﴾ يَماَم سَمَدْأَٟم٤م َأوَّ ًَ ـْ ُيْٙم ُل َُمد َوَأوَّ

داَمِل وَمد٠َمىُمقُل َأْصدَح٤ميِب َأْصدَح٤ميِب َوإِ  ,َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إسِْمَراِهٞمؿُ  ـْ َأْصَح٤ميِب ُي١ْمظَمدُذ هِبِدْؿ َذاَت اًمِمر  ,نَّ ُأَٟم٤مؾًم٤م ُِم

ـَ قَمغَم َأقْمَ٘م٤مهِبِْؿ ُُمٜمُْذ وَم٤مَرىْمَتُٝمؿْ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ي ُْؿ مَلْ َيَزاًُمقا ُُمْرشَمدر د٤مًمُِح  :وَم٠َمىُمقُل  ,إهِنَّ ٌْدُد اًمّمَّ َويُمٜمْد٧ُم : ﴿يَماَم ىَم٤مَل اًْمَٕم

ْٞمَتٜمِل إمَِم ىَمْقًمِِف اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِدٞمُؿ ﴾قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؿَمٝمِ  (, 4439أظمرضمدف اًمٌخد٤مري )ش ٞمًدا َُم٤م ُدُْم٧ُم ومِٞمِٝمْؿ وَمَٚمامَّ شَمَقومَّ

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.1851وُمًٚمؿ )
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واْليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه
(1)

. 

                                                                                                    

(: 313ش )ذح اًمٓمح٤مويد٦م»)وٟم١مُمـ سم٤مًمٌٕمد٨م( ىمد٤مل اسمدـ أيب اًمٕمدز ذم ش:  قم٘مٞمدشمف»ىم٤مل اًمٓمح٤موي ذم 

 ٜم٦م , واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م. اهداْليامن سم٤معمٕم٤مد مم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمً

واًمذي يٜمٙمر اًمٌٕم٨م يم٤من ُمٙمذسم٤ًم ًمرسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد اًمذي رواه ُمًدٚمؿ 

ٌَِٖمل »قمـ أيب هريرة:  ـْ َيٜمْ ـُ آَدَم َومَلْ َيُٙم سَمٜمِل, َوؿَمَتَٛمٜمِل اسْم ٌَِٖمل ًَمُف َأْن ُيَٙمذر ـْ َيٜمْ ـُ آَدَم َومَلْ َيُٙم سَمٜمِل اسْم ًَمُف َأْن يَمذَّ

َٓ ُأقِمٞمُدُه يَماَم سَمَدْأشُمُف َوًَمْٞمَس آظِمُر اخْلَْٚمِؼ سم٠َِمقَمزَّ  ٤مَي وَمَ٘مْقًُمُف: إيِنر  ٌُُف إِيَّ ٤م شَمْٙمِذي د٤م  َيِْمُتَٛمٜمِل, َأُمَّ ًمِدِف, َوَأُمَّ ـْ َأوَّ قَمكَمَّ ُِم

َذ  َ ٤مَي وَمَ٘مْقًُمُف اُتَّ ْ  اهللَوًَمًدا, َوَأَٟم٤م  اهللؿَمْتُٛمُف إِيَّ َٛمُد مَل طََمُد اًمّمَّ ْٕ ـْ زِم يُمُٗمًقا َأطَمدٌ ا  ش. َأًمِْد َومَلْ ُأوًَمْد َومَلْ َيُٙم

 قمغم طمٗمظ ُم٤مل وهق ًمٚمٖمػم يدظمر ومٞم٤م قمج٤ًٌم ممـ ُيْمٞمع طمٞمد٤مشمف

 ٨م يٜمدٙمرٕموشمرضمع ومٞمف يمٞمػ ًمٚمٌ وُمـ شمتقرم ٟمٗمًف يمؾ ًمٞمٚمدد٦م

 قمغم رد روح ُمٜمف ذم اْلًؿ أىمدر سمغم ىم٤مدٌر أٟمِم٠مه أول ُمددددرة

سمٙمؾ ُم٤م أظمدؼم سمدف اهلل قمدز اْليامن ُمـ اْليامن سمف وامن سم٤مًمٞمقم أظمر وىمد شم٘مدُم٧م إدًم٦م قمغم ريمٞمٜم٦م اْلي

وضمؾ, وأظمؼم سمف رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ي٘مع ومٞمف ُمـ شمٓم٤مير اًمّمحػ وٟمّم٥م اعمقازيـ وطمنم 

 إضم٤ًمد واًمٍماط واحلقض واْلٜم٦م واًمٜم٤مر, وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من يمؾ هذا ذم سم٤مسمف إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ.

 

اًم٘مدر واًمت٘مدير: شمٌٞملم يمٛمٞم٦م يمؾ رء, ومت٘مدير اهلل ًمألؿمٞم٤مء ش ٤مًم٘مدر ظمػمه وذهواْليامن سم»ىمقًمف:  (5)

قمغم وضمٝملم, أطمدمه٤م: سم٢مقمٓم٤مء اًم٘مدرة, واًمث٤مين: سمد٠من جيٕمٚمٝمد٤م قمدغم ُم٘مددار خمّمدقص ووضمدف طمًدٌام 

ـَ »شم٘مدم طمدي٨م قمٛمدر وأيب هريدرة ريض اهلل قمدٜمٝمام وومٞمٝمد٤م: اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م. ىم٤مًمف اًمراهم٥م, و َوسُمد٠ْمَِم

هِ زم٣ِميْمَٗمَدِر طَمغْمِ   ظَمَٚمْ٘مٜم٤َمُه سمَِ٘مَدٍر﴾ ]اًم٘مٛمر: شِه َوََشِّ
ٍ
ء [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َويُمدؾُّ 39, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِٟم٤َّم يُمؾَّ َرْ

 قِمٜمَْدُه سمِِٛمْ٘مَداٍر﴾ ]اًمرقمد : 
ٍ
ء ٍء زمَِٗمَدٍر ضَمتَّدك ايْمَٔمْجدِز َوايْمَ٘مدْٝمسِ »[, وذم احلدي٨م: 8َرْ أظمرضمدف ش ىُمؾُّ ََشْ
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 ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر.

م ذيمره , وطم٤مصٚمف: هدق 5/536ش )ٝمؿاعمٗم»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم  (: واْليامُن سم٤مًم٘مدر: هق اًمتّمديُؼ سمام شم٘مدَّ

 95ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ َوَُم٤م شَمْٕمَٛمُٚمقَن﴾ ]اًمّم٤موم٤مت :  اهللُم٤م دّل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم : ﴿وَ 
ٍ
ء [, وىمقًُمدُف : ﴿إِٟمَّد٤م يُمدؾَّ َرْ

َّٓ َأْن 39ظَمَٚمْ٘مٜم٤َمُه سمَِ٘مَدٍر﴾ ]اًم٘مٛمر:  [ , وإمجد٤مُع 19﴾ ]اًمتٙمدقير : اهللَيَِم٤مَء [ , وىمقًمف : ﴿َوَُم٤م شَمَِم٤مُءوَن إِ

 اًمًٚمػ واخلٚمػ قمغم ِصْدِق ىمقل اًم٘م٤مئؾ : ُم٤م ؿم٤مء اهلل يم٤من , وُم٤م مل َيَِم٠ْم مل يٙمـ. اهد

 قَمٚمِٞمٌؿ﴾ ]اًمتٖم٤مسمـ :  اهللوُمراشمٌف أرسمٕم٦م: اًمٕمٚمؿ: ودًمٞمٚمٝم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿وَ 
ٍ
ء  [ .55سمُِٙمؾر َرْ

ٌِْؾ  واًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٙمت٤مسم٦م: ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َُم٤م َأَص٤مَب  ـْ ىَم َّٓ ذِم يمَِت٤مٍب ُِم ُٙمْؿ إِ ًِ َٓ ذِم َأْٟمُٗم َْرِض َو ْٕ ٦ٌٍَم ذِم ا ـْ ُُمِّمٞم ُِم

َأَه٤م إِنَّ َذًمَِؽ قَمغَم  ػٌم﴾ ]احلديد :  اهللَأْن َٟمؼْمَ ًِ  [.11َي

َّٓ َأْن َيَِم٤مَء وصم٤مًمثٝم٤م: اعمِمٞمئ٦م: ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ , وىمد٤مل  [19]اًمتٙمدقير :  ﴾َربُّ اًْمَٕمد٤معَملِمَ  اهللَوَُم٤م شَمَِم٤مُءوَن إِ

َـّ  اهللشمٕم٤ممم: ﴿َوًَمْق ؿَم٤مَء 
 [.164َيْٗمَٕمُؾ َُم٤م ُيِريُد﴾ ]اًمٌ٘مرة :  اهللَُم٤م اىْمَتَتُٚمقا َوًَمٙمِ

ظَم٤مًمُِؼ يُمؾر  اهلل[, وىم٤مل: ﴿95ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ َوَُم٤م شَمْٕمَٛمُٚمقَن﴾ ]اًمّم٤موم٤مت :  اهللوراسمٕمٝم٤م: اخلٚمؼ: ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَ 

﴾ ]اًمزُمر : 
ٍ
ء ؾمٌٞمؾ ُمٕمروم٦م ش: صحٞمح ُمًٚمؿ»ذح يمت٤مب اًم٘مدر ُمـ  ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم[, 51َرْ

هذا اًم٤ٌمب اًمتقىمٞمػ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م دون حمض اًم٘مٞم٤مس وجمرد اًمٕم٘مقل , ومٛمـ قمدل قمـ اًمتقىمٞمػ 

ومٞمف وؾ وشم٤مه ذم سمح٤مر احلػمة , ومل يٌٚمغ ؿمٗم٤مء اًمٜمٗمس , وٓ يّمؾ إمم ُم٤م يٓمٛمئـ سمف اًم٘مٚم٥م : ٕن اًم٘مددر 

دوهن٤م إؾمت٤مر , واظمتص اهلل سمف , وطمجٌف قمـ قم٘مقل اخلٚمدؼ ه ُمـ أهار اهلل شمٕم٤ممم اًمتل ضسم٧م ُمـ 

وُمٕم٤مرومٝمؿ : عم٤م قمٚمٛمف ُمـ احلٙمٛم٦م . وواضمٌٜم٤م أن ٟم٘مػ طمٞم٨م طمد ًمٜم٤م , وٓ ٟمتجد٤موزه , وىمدد ـمدقى اهلل 

شمٕم٤ممم قمٚمؿ اًم٘مدر قمغم اًمٕم٤ممل , ومٚمؿ يٕمٚمٛمف ٟمٌل ُمرؾمؾ , وٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب . وىمٞمؾ : إن ه اًم٘مدر يٜمٙمِمػ 

 ٜمٙمِمػ ىمٌؾ دظمقهل٤م . واهلل أقمٚمؿ .هلؿ إذا دظمٚمقا اْلٜم٦م , وٓ ي

وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمًط هلذا اًمريمـ وسمٞم٤من اعمخ٤مًمٗملم ومٞمف واًمرد قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد ىمدقل اعم١مًمدػ: )وأؤُمدـ أن اهلل 

 ومٕم٤مل عم٤م يريد( إمم آظمر اًمٕم٤ٌمرة.
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وُمـ اْليامن سم٤مهلل اْليامن سمام وصػ سمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

 .وؾمٚمؿ ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ

ٌَِّمػمُ  ًَمْٞمَس ﴿سمؾ أقمت٘مد أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٌء َوُهَق اًم  ﴾يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

وٓ أطمرف اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف,  ,ومال أٟمٗمل قمٜمف ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف:  [55]اًمِمقرى : 

ٕٟمف شمٕم٤ممم  :وٓ أحلد ذم أؾمامئف وآي٤مشمف, وٓ أيمٞمػ, وٓ أُمثؾ صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف

ح٤مٟمف أقمٚمؿ سمٜمٗمًف وسمٖمػمه ٓ ؾمٛمل ًمف وٓ يمٗم١م ًمف, وٓ ٟمدًمف, وٓ ي٘م٤مس سمخٚم٘مف وم٢مٟمف ؾمٌ

خ٤مًمٗمقن ُمـ أهؾ اًمتٙمٞمٞمػ وأصدق ىمٞماًل وأطمًـ طمديث٤ًم ومٜمزه ٟمٗمًف قمام وصٗمف سمف اعم

 .: وقمام ٟمٗم٤مه قمٜمف اًمٜم٤مومقن ُمـ أهؾ اًمتحريػ واًمتٕمٓمٞمؾواًمتٛمثٞمؾ

ِة قَمامَّ َيِّمُٗمقَن  ﴿: وم٘م٤مل ٌَْح٤مَن َرسمرَؽ َربر اًْمِٕمزَّ ُد هللَِِّ َواحْلَٛمْ  *َوؾَماَلٌم قَمغَم اعمُْْرؾَمٚملَِم  *ؾُم

[581-581َربر اًْمَٕم٤معَملَِم﴾ ]اًمّم٤موم٤مت: 
 (1)

.! 

                                      

هذا اعمٕمت٘مد اًمذي ذيمدره اْلُمد٤مم هدق ش وُمـ اْليامن سم٤مهلل اْليامن سمام وصػ سمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف»ىمقًمف:  (5)

ٛم٦م اهلدى, وُمّم٤مسمٞمح اًمدضمك ُمـ اًمًٚمػ اًم٤ًمسم٘ملم, وُمـ اهتدى هبدهيؿ ُمـ اًمالطم٘ملم, ومدال ُمٕمت٘مد أئ

حمٞمد قمٜمف وٓ ُمٜم٤مص ًمٙمؾ ُمـ أًم٘مك اًمًٛمع, وهق ؿمٝمٞمد, وؾم٠مشمٙمٚمؿ إن ؿم٤مء اهلل قمدز وضمدؾ قمدغم هدذا 

 اًم٤ٌمب إمج٤مًٓ وشمٗمّمٞماًل ومٜم٠ًمل اهلل اًمٕمقن.

ومٞمف أن ُمدـ ش قًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاْليامن سمام وصػ سمف ٟمٗمًف وقمغم ًم٤ًمن رؾم»وم٠مُم٤م اْلمج٤مل وم٘مقل: 

أريم٤من اْليامن سم٤مهلل اًمتل شم٘مدم ذيمر اْليامن سم٠مؾمامء اهلل قمز وضمؾ وصٗم٤مشمف, وأن إؾمامء واًمّمٗم٤مت سم٤مهبد٤م 

 شمقىمٞمٗمل قمغم اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف.

قمرة قمدغم ُمد٤م يد٠ميت رد قمغم اعمٕمٓمٚم٦م ُمـ اْلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وإؿمد٤مش ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ»ىمقًمف: 

دِٛمٞمُع سمؾ اقمت٘مد أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم »سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ, وىمقًمف:  ًَّ ٌء َوُهدَق اًم ﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِدِف َرْ

ٌَِّمػُم﴾ )اًمِمقرى:  هذا هق ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م وهق اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إصم٤ٌمت ُمع اًمتٜمزيف ش (55اًْم
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واعمٛمثٚم٦م همٚمقا ذم اْلصم٤ٌمت ومل يٜمزهقا وم٢مهنؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمدًمٞمؾ  سمٞمٜمام اعمٕمٓمٚم٦م همٚمقا ذم اًمتٜمزيف وشمريمقا اْلصم٤ٌمت

ٌَِّمػُم﴾هؿ أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م, وم٘مقًمف:   ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٌء َوُهَق اًم ٟمٗمل ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ٓ  ﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

: ذم ذاشمف وٓ ذم صٗم٤مشمف وٓ ذم أومٕم٤مًمف: ٕٟمف اًمرب اخل٤مًمؼ اًمٙم٤مُمؾ ُمـ يمؾ وضمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل

ـْ ًَمُف يُمُٗمًقا َأطَمدٌ ﴿  أي: ُمثٞمؾ أو ٟمٔمػم. [3]اْلظمالص :  ﴾َومَلْ َيُٙم

ٌَِّمػمُ وىمقًمف:  ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ﴾ إصم٤ٌمت, وم٠مصمٌد٧م اهلل قمدز وضمدؾ ًمٜمٗمًدف ؾمدٛمٕم٤ًم وسمٍمدًا ٓ يمّمدٗم٤مت ﴿َوُهَق اًم

 اعمخٚمقىملم.

ٗمًدف, أو ٕن اهلل قمز وضمؾ أقمرف سمٜمٗمًف وسمٖمػمه ومام أصمٌتف ًمٜمش ومال أٟمٗمل قمٜمف ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف»وىمقًمف: 

أصمٌتف ًمف رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أصمٌتٜم٤مه, وهذا هق ُم٘مت٣م اْليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ وسمرؾمقًمف صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسمٙمت٤مسمف أُم٤م إذا أصم٧ٌم اهلل قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمف وأصم٧ٌم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, صمؿ شم٘مقل 

ٜم٤َمآَُمٜم٤َّم سمِِف يُمؾٌّ ﴿ٓ! هذا ًمٞمس ُمـ ـمريؼ أهؾ اْليامن, ومٓمري٘مٝمؿ  ـْ قِمٜمِْد َرسمر  .[1: آل قمٛمران] ﴾ُِم

ذف هذا اًم٤ٌمب وسمٞم٤من ومْمؾ هذا اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌ٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم, وذًمؽ ٕن ذف اًمٕمٚمؿ سمنمف وًمٜمٌلم 

اعمٕمٚمقم, وسمٛمٕمروم٦م أؾمامء اهلل احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم شمتح٘مؼ قمٌقدي٦م اًمٕمٌد هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ ظمقف 

دٜمَك وَمد٤مْدقُمقُه وإٟم٤مسم٦م وقمٚمؿ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, وًمذًمؽ ىم ًْ ؾَْمداَمُء احْلُ ْٕ ٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: ﴿َوهللَِِّ ا

 (.581هِب٤َم﴾ )إقمراف: ُمـ أي٦م

ومٝمق حيٌٝم٤م وضمٕمٚم٧م سملم يدي اعمٓمٚمقب ُم٘مدُم٦م ُمـ اًمٕمٌد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمام ذم طمددي٨م ومْمد٤مًم٦م سمدـ 

رأى رضماًل دع اهلل ومل  ؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وقمٜمد أيب داود وهمػمه أن اًمٜمٌل  ريض اهلل قمٜمفقمٌٞمد 

واحلددي٨م ذم ش قمجدؾ هدذا»وم٘مد٤مل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿيثٜمل قمٚمٞمف ومل يّمِؾ قمغم اًمٜمٌل 

 ًمِمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل. "اًمّمحٞمح اعمًٜمد"

صغم قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف وهق ذم صحٞمح ؿمٞمخٜم٤م أيْم٤ًم أن رؾمقل اهلل  ريض اهلل قمٜمفوضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس 

ؾمٛمع رضماًل ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ احلٛمد ٓ إًمف إٓ أٟم٧م وطمددك  اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ًم٘مدد ؾمد٠مل اهلل سم٤مؾمدٛمف »ٓ ذيؽ ًمؽ اعمٜم٤من سمديع اًمًٛمقات وإرض ذو اْلالل واْليمدرام وم٘مد٤مل: 
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 ش.إقمٔمؿ اًمذي إذا ؾمئؾ سمف أقمط وإذا دقمل سمف أضم٤مب

ىمدم سملم يدي ؾم١ماًمف صمٜم٤مًء ومحددًا ومْمٞمٚم٦م ُمـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوم٤مٟمٔمر يمٞمػ سملم رؾمقل اهلل 

ي٘مدقل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿهلل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وسملم ُمـ قمجؾ ودقم٤مء سمدوهن٤م, ورؾمقل اهلل 

يمام ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهق طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ, وطمدي٨م أيب هريرة قمٜمدمه٤م 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿؾمقل اهلل وم٤مٟمٔمر يمٞمػ سمدأ رش وم٠ممحد ريب سمٛمح٤مُمد يٕمٚمٛمٜمٞمٝم٤م اهلل»أيْم٤ًم 

 ىمٌؾ ؿمٗم٤مقمتف ُٕمتف سم٤محلٛمد واًمثٜم٤مء قمغم اهلل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف. 

يم٤من يدقمق اهلل وي٘مقل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوضم٤مء ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد ُمًٚمؿ رمحف اهلل أٟمف 

إمم ش قمٚمٞمدؽاًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمرو٤مك ُمـ ؾمخٓمؽ وسمٛمٕم٤مومتؽ ُمـ قم٘مقسمتؽ وسمؽ ُمٜمؽ ٓ أطميص صمٜم٤مء »

 همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ومْمٞمٚم٦م آسمتداء سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف سملم يدي اعمٓمٚمقب.

(: 451-5/456ش )اًمّمقاقمؼ»وُمٕمروم٦م أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ُمـ اًميوري٤مت ًمٚمٕمٌد, ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 اًمٌمدء أٟمف يمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م اًمٕم٤ٌمد إمم: ُمـ يمامل طمٙمٛم٦م اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومت٤مم ٟمٕمٛمتف وإطم٤ًمٟمف

أىمقى وأشمؿ يم٤من سمذًمف هلؿ أيمثر وـمرق وصقهلؿ إًمٞمف أيمثر وأؾمٝمؾ وهذا ذم اخلٚمؼ وإُمر وم٢من طم٤مضمتٝمؿ 

عم٤م يم٤مٟم٧م إمم اهلقاء أيمثر ُمـ اعم٤مء واًم٘مقت يم٤من ُمقضمقدا ُمٕمٝمؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من وهق أيمثر ُمـ همػمه 

وومدقايمٝمٝمؿ وذاهبدؿ  ويمذًمؽ عم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضمتٝمؿ سمٕمده إمم اعم٤مء ؿمديدة إذ هق ُم٤مدة أىمقاهتؿ وًم٤ٌمؾمدٝمؿ

هلؿ أيمثر ُمـ همػمه ويمذًمؽ طم٤مضمتٝمؿ إمم اًم٘مقت عم٤م يم٤مٟم٧م أؿمد ُمدـ طمد٤مضمتٝمؿ إمم اْليدقاء  يم٤من ُمٌذوًٓ 

يم٤من وضمقد اًم٘مقت أيمثر وهٙمذا إُمر ذم ُمراشم٥م احل٤مضمد٤مت وُمٕمٚمدقم أن طمد٤مضمتٝمؿ إمم ُمٕمرومد٦م رهبدؿ 

وٓ ومدالح وٓ  ووم٤مـمرهؿ وُمٕمٌقدهؿ ضمؾ ضمالًمف ومقق ُمراشم٥م هذه احل٤مضم٤مت يمٚمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ ؾمٕم٤مدة هلؿ

صالح وٓ ٟمٕمٞمؿ إٓ سم٠من يٕمرومقه ويٕمٌدوه ويٙمقن هق وطمده هم٤مي٦م ُمٓمٚمدقهبؿ وهن٤ميد٦م ُمدرادهؿ وذيمدره 

واًمت٘مرب إًمٞمف ىمرة قمٞمقهنؿ وطمٞم٤مة ىمٚمقهبؿ ومٛمتك وم٘مدوا ذًمؽ يم٤مٟمقا أؾمقأ طم٤مٓ ُمـ إٟمٕم٤مم سمٙمثػم ويم٤مٟم٧م 

ورة اًمٕمٌدد إمم ُمٕمرومد٦م إٟمٕم٤مم أـمٞم٥م قمٞمِم٤م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕم٤مضمؾ وأؾمٚمؿ قم٤مىم٦ٌم ذم أضمؾ وإذا قمٚمؿ أن ض

رسمف وحمٌتف وقم٤ٌمدشمف واًمت٘مرب إًمٞمف ومقق يمؾ ضورة يم٤مٟم٧م اًمٓمرق اعمٕمروم٦م هلؿ ذًمؽ أين ـمرق اًمٕمٚمدؿ 
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 ه. ااْلـمالق وأؾمٝمٚمٝم٤م وأهداه٤م وأىمرهب٤م وسمٞم٤من اًمرب شمٕم٤ممم هل٤م ومقق يمؾ سمٞم٤من قمغم

وؿمقق إمم ًم٘م٤مئف ُمـ ذم ىمٚمٌف أدٟمك طمٞم٤مة أو حم٦ٌم ًمرسمف وإرادة ًمقضمٝمف (: 5/555وىم٤مل ذم ٟمٗمس اًمٙمت٤مب )

ومٓمٚمٌف هلذا اًم٤ٌمب وطمرصف قمغم ُمٕمرومتف وازدي٤مده ُمـ اًمتٌٍم ومٞمف وؾم١ماًمف واؾمتٙمِمد٤مومف قمٜمدف هدق أيمدؼم 

ء ُمدـ ُم٘م٤مصده وأقمٔمؿ ُمٓم٤مًمٌف وأضمؾ هم٤مي٤مشمف وًمٞم٧ًم اًم٘مٚمقب اًمّمحٞمح٦م واًمٜمٗمدقس اعمٓمٛمئٜمد٦م إمم ر

 ه. اسمٛمٕمروم٦م احلؼإؿمٞم٤مء أؿمقق ُمٜمٝم٤م إمم ُمٕمروم٦م هذا إُمر وٓ ومرطمٝم٤م سمٌمء أقمٔمؿ ُمـ ومرطمٝم٤م سم٤مًمٔمٗمر 

اًمقضمدف اًمًد٤مسمع  ُمٌٞمٜم٤ًم ذف هدذا اًمٕمٚمدؿ: (94)ص  شُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

واًمًٌٕملم وهق أن ذف اًمٕمٚمؿ شم٤مسمع ًمنمف ُمٕمٚمقُمف ًمقصمقق اًمٜمٗمس سم٠مدًم٦م وضمقده وسمراهٞمٜمدف, وًمِمددة 

ومٝمق اهلل اًمدذي ٓ إًمدف  احل٤مضم٦م إمم ُمٕمرومتف وقمٔمؿ اًمٜمٗمع هب٤م, وٓ ري٥م أن أضمؾ ُمٕمٚمقم وأقمٔمٛمف وأيمؼمه

إٓ هق رب اًمٕم٤معملم وىمٞمقم اًمًٛمقات وإرض, اعمٚمؽ احلؼ اعمٌلم اعمقصقف سم٤مًمٙمامل يمٚمف اعمٜمدزه قمدـ 

يمؾ قمٞم٥م وٟم٘مص وقمـ يمؾ متثٞمؾ وشمِمٌٞمف ذم يمامًمف, وٓ ري٥م أن اًمٕمٚمؿ سمف أضمؾ اًمٕمٚمقم وأذومٝمد٤م ومٝمدق 

اعمٌلم وُمٗمت٘مر إًمٞمف ذم حت٘مٞمؼ ذاشمف  أصٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م يمام أن يمؾ ُمقضمقد ومٝمق ُمًتٜمد ذم وضمقده إمم اعمٚمؽ احلؼ

ن يمدامل أوٓ ريد٥م  ,ٟمف ؾمٌح٤مٟمف رب يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف وُمقضمدهأيمام  ,...., وم٤مًمٕمٚمؿ سمف أصؾ يمؾ قمٚمؿ

ن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م اًمت٤مُم٦م وُمٕمروم٦م يمقهند٤م قمٚمد٦م أاًمٕمٚمؿ سم٤مًم٥ًٌم اًمت٤مم ويمقٟمف ؾم٤ٌٌم يًتٚمزم اًمٕمٚمؿ سمٛمًٌٌف يمام 

 ,ًمٞمف اؾمتٜم٤مد اعمّمٜمقع إمم ص٤مٟمٕمفإُمًتٜمد ذم وضمقده يًتٚمزم اًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٚمقًمف ويمؾ ُمقضمقد ؾمقى اهلل ومٝمق 

ومٕم٤مًمف يًتٚمزم اًمٕمٚمؿ سمام ؾمقاه ومٝمدق ذم ذاشمدف رب أوم٤مًمٕمٚمؿ سمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف وصٗم٤مشمف و ,مم وم٤مقمٚمفإواعمٗمٕمقل 

ومٛمـ قمرف اهلل قمرف ُم٤م ؾمقاه, وُمـ ضمٝمدؾ اهلل  :صؾ يمؾ قمٚمؿ وُمٜمِم١مهأواًمٕمٚمؿ سمف  ,يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف

دُٝمْؿ ُأوًَمِئدَؽ ُهدُؿ ومٝمق عم٤م ؾمقاه أضمٝمؾ ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿َوٓ  ًَ د٤مُهْؿ َأْٟمُٗم ًَ دقا اهلل وَم٠َمْٟم ًُ ـَ َٟم دِذي شَمُٙمقُٟمدقا يَم٤مًمَّ

 (.59اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقَن﴾ )احلنم:

ومت٠مُمؾ هذه أي٦م دمد حتتٝم٤م ُمٕمٜمك ذيٗم٤ًم قمٔمٞماًم وهق أن ُمـ ٟمز رسمف أٟم٤ًمه ذاشمدف وٟمٗمًدف, ومٚمدؿ يٕمدرف 

ٕمٓمداًل ُمٝمٛمداًل سمٛمٜمزًمد٦م طم٘مٞم٘متف وٓ ُمّم٤محلف سمؾ ٟمز سمف صالطمف وومالطمف ذم ُمٕم٤مؿمدف وُمٕمد٤مده ومّمد٤مر ُم

 ها .إٟمٕم٤مم
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ُمـ أقمز أٟمقاع اعمٕمروم٦م ُمٕمروم٦م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مْلامل, وهل (: 41ش )اًمٗمقائد»وىم٤مل رمحف اهلل ذم 

ُمٕمروم٦م ظمقاص اخلٚمؼ, ويمٚمٝمؿ قمرومف سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف, وأمتٝمدؿ ُمٕمرومد٦م ُمدـ قمرومدف سمٙمامًمدف وضمالًمدف, 

اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ قمغم أمجٚمٝمؿ صقرة ويمٚمٝمؿ ومج٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ذم ؾم٤مئر صٗم٤مشمف, ًمق ومرو٧م 

قمغم شمٚمؽ اًمّمقرة, وٟم٧ًٌم مج٤مهلؿ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ امم مج٤مل اًمرب ؾمٌح٤مٟمف ًمٙم٤من أىمؾ ُمـ ٟم٦ًٌم هاج 

 وٕمٞمػ امم ىمرص اًمِمٛمس.

 ش,أٟمف ًمق يمِمػ احلج٤مب قمـ وضمٝمف ٕطمرىم٧م ؾمٌح٤مشمف ُم٤م اٟمتٝمك اًمٞمف سمٍمه ُمـ ظمٚم٘مف»ويٙمٗمل ذم مج٤مًمف 

وسم٤مـمـ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومٛمـ ُآصم٤مر صٜمٕمتف, ومام اًمٔمـ سمٛمـ صددر ويٙمٗمل ذم مج٤مًمف أن يمؾ مج٤مل فم٤مهر 

 قمٜمف هذا اْلامل.

٤م, واْلقد يمٚمف, وآطم٤ًمن يمٚمف, واًمٕم٤ممل يمٚمف, واًمٗمْمؾ ٤م, واًم٘مقة مجٞمٕمً ويٙمٗمل ذم مج٤مًمف أن ًمف اًمٕمزة مجٞمٕمً 

أقمقذ سمٜمقر وضمٝمدؽ اًمدذي » يمٚمف, وًمٜمقر وضمٝمف أذىم٧م اًمٔمٚمامت يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

 .شذىم٧م ًمف اًمٔمٚمامت, وصٚمح قمٚمٞمف أُمر اًمدٟمٞم٤م وأظمرةأ

ض ُمـ ٟمدقر وضمٝمدف, رًمٞمس قمٜمد رسمٙمؿ ًمٞمؾ وٓ هن٤مر, ٟمقر اًمًٛمقات وإ»وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: 

. شومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ٟمقر اًمًٛمقات وإرض, ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اذا ضم٤مء ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء شمنمدق إرض سمٜمدقره

 .شن اهلل مجٞمؾ حي٥م اْلاملإ»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  قمٜمف وذم اًمّمحٞمح شاْلٛمٞمؾ»وُمـ أؾمامئف احلًٜمك 

ومج٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف قمغم أرسمٕم٦م ُمراشم٥م: مج٤مل اًمذات, ومج٤مل اًمّمٗم٤مت, ومج٤مل إومٕم٤مل, ومجد٤مل إؾمدامء. 

وم٠مؾمامؤه يمٚمٝم٤م طمًٜمك, وصٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م صٗم٤مت يمامل, وأومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م طمٙمٛمد٦م وُمّمدٚمح٦م وقمددل ورمحد٦م. 

ؾمقاه, وٓ يٕمٚمٛمف همػمه, وًمٞمس قمٜمد اعمخٚمقىملم ُمٜمف آ  وأُم٤م مج٤مل اًمذات وُم٤م هق قمٚمٞمف, وم٠مُمر ٓ يدريمف

شمٕمريٗم٤مت شمٕمّرف هب٤م امم ُمـ أيمرُمف ُمـ قم٤ٌمده, وم٤من ذًمؽ اْلامل ُمّمقن قمدـ إهمٞمد٤مر, حمجدقب سمًدؽم 

 .شزاريإاًمٙمؼمي٤مء ردائل واًمٕمٔمٛم٦م » اًمرداء وآزار, يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

طمؼ سم٤مؾمؿ اًمرداء, وم٤مٟمف ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل ومٝمق ؾمدٌح٤مٟمف وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمؼمي٤مء أقمٔمؿ وأوؾمع يم٤مٟم٧م أ

 اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.
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ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: طمج٥م اًمذات سم٤مًمّمٗم٤مت, وطمج٥م اًمّمٗم٤مت سم٤مٕومٕمد٤مل, ومدام فمٜمدؽ سمجدامل طمجد٥م 

 سم٠موص٤مف اًمٙمامل, وؾمؽم سمٜمٕمقت اًمٕمٔمٛم٦م واْلالل.

ٕمد٤مل امم ُمٕمرومد٦م وُمـ هذا اعمٕمٜمك يٗمٝمؿ اًمٌٕمض ُمٕم٤مين ضم٤مل ذاشمف, وم٤مٟمدف اًمٕمٌدد يؽمىّمدك ُمدـ ُمٕمرومد٦م إوم

اًمّمٗم٤مت, وُمـ ُمٕمروم٦م اًمّمٗم٤مت امم ُمٕمروم٦م اًمذات وم٤مذا ؿم٤مهد ؿمٞمئ٤م ُمـ مج٤مل إومٕم٤مل اؾمتدل سمدف قمدغم 

مج٤مل اًمّمٗم٤مت صمؿ اؾمتدل سمجامل اًمّمٗم٤مت قمغم مج٤مل اًمذات. وُمـ ه٤مهٜم٤م يتٌلم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ًمدف احلٛمدد 

يًتحؼ أن يٕمٌد ًمذاشمف, يمٚمف, وأن أطمدا ُمـ ظمٚم٘مف ٓ حييص صمٜم٤مء قمٚمٞمف, سمؾ هق يمام أصمٜمك قمغم ٟمٗمًف, وأٟمف 

ويِمٙمر ًمذاشمف, وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف حي٥م ٟمٗمًف, ويثٜمل قمغم ٟمٗمًف, وحيٛمد ٟمٗمًدف, وأن حمٌتدف ًمٜمٗمًدف, ومحدده 

ًمٜمٗمًف, وصمٜم٤مءه قمغم ٟمٗمًف, وشمقطمٞمده ًمٜمٗمًف, هق ذم احل٘مٞم٘م٦م احلٛمدد واًمثٜمد٤مء واحلد٥م واًمتقطمٞمدد, ومٝمدق 

ف يمام حي٥م ذاشمدف حيد٥م صدٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف يمام أصمٜمك قمغم ٟمٗمًف, وومقق يم٤م يثٜمل سمف قمٚمٞمف ظمٚم٘مف, وهق ؾمٌح٤مٟم

وأومٕم٤مًمف, ومٙمؾ أومٕم٤مًمف طمًـ حمٌقب وان يم٤من ذم ُمٗمٕمقٓشمف ُم٤م يٌٖمْمف ويٙمرهف, ومٚمٞمس ذم أومٕم٤مًمف ُم٤م هق 

ُمٙمروه ُمًخقط, وًمٞمس ذم اًمقضمقد ُم٤م حي٥م ًمذاشمف, وحيٛمد ًمذاشمف آ هق ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم, ويمدؾ ُمد٤م 

ومٛمحٌتدف صدحٞمح٦م, وآ ومٝمدل حي٥م ؾمقاه وم٤من يم٤مٟم٧م حمٌتف شم٤مسمٕم٦م عمحٌتف ؾمٌح٤مٟمف سمحٞم٨م حي٥م ٕضمٚمف, 

حم٦ٌم سم٤مـمٚم٦م, وهذا هق طم٘مٞم٘م٦م آهلٞم٦م, وم٤من اهلل احلؼ هق اًمذي حيد٥م ًمذاشمدف وحيٛمدد ًمذاشمدف. ومٙمٞمدػ اذا 

 اٟمْم٤مف امم ذًمؽ اطم٤ًمٟمف واٟمٕم٤مُمف, وطمٚمٛمف ودم٤موزه وقمٗمقه وسمّره ورمحتف؟

 حمًـ قمغم احل٘مٞم٘مد٦م ومٕمغم اًمٕمٌد أن يٕمٚمؿ أٟمف ٓ اًمف آ اهلل ومٞمحٌف وحيٛمده ًمذاشمف ويمامًمف, وأن يٕمٚمؿ أٟمف ٓ

سم٠مصٜم٤مف اًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م آ هق, ومٞمحٌف ٓطم٤ًمٟمف واٟمٕم٤مُمف, وحيٛمده قمدغم ذًمدؽ, ومٞمحٌدف ُمدـ 

٤م. ويمام أُمف ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ومٚمٞمس يمٛمحٌتف حم٦ٌم. واعمح٦ٌم ُمع اخلْمدقع هدل اًمٕمٌقديد٦م اًمقضمٝملم مجٞمٕمً 

ًمف ؾمٌح٤مٟمف. وآذاك سمدف اْلاًمتل ظمٚمؼ اخلٚمؼ ٕضمٚمٝم٤م, وم٤مهن٤م هم٤مي٦م احل٥م سمٖم٤مي٦م اًمذل, وٓ يّمٚمح ذًمؽ 

 .ذم هذا هق اًمنمك اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل وٓ ي٘مٌؾ ًمّم٤مطمٌف قمٛمالً 

ومحده يتْمٛمـ أصٚملم: آظم٤ٌمر سمٛمح٤مُمده وصٗم٤مت يمامًمف, واعمح٦ٌم ًمف قمٚمٞمٝم٤م, ومٛمدـ أظمدؼم سمٛمح٤مؾمدـ 

ٌّف ُمـ همػم اظم٤ٌمر سمٛمح٤مؾمٜمف مل يٙمـ طم٤مُمددً  ا طمتدك جيٛمدع همػمه ُمـ همػم حم٦ٌم ًمف مل يٙمـ طم٤مُمدا. وُمـ أطم
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٤مئدف ورؾمدٚمف ٞمُمريـ, وهق ؾمٌح٤مٟمف حيٛمد ٟمٗمًف سمام جيريف قمغم أًمًٜم٦م احل٤مُمديـ ًمدف ُمدـ ُمالئٙمتدف وأٟمٌإ

ٟمف هق اًمذي ٢مذٟمف وشمٙمقيٜمف, ومإوقم٤ٌمده اعم١مُمٜملم, ومٝمق احل٤مُمد ًمٜمٗمًف هبذا وهذا, وم٤من محدهؿ ًمف سمٛمِمٞمئتف و

اًمٜمٕمؿ واًمٞمدف اٟمتٝمد٧م, ٤م, ومٛمٜمف اسمتدأت ٤م واًمت٤مئ٥م شم٤مئًٌ  واعمّمكم ُمّمٚمٞمً ا واعمًٚمؿ ُمًٚماًم ضمٕمؾ احل٤مُمد طم٤مُمدً 

ٕهؿ قمٌده اًمتقسم٦م وومرح هب٤م أقمٔمؿ ومدرح, وهدل ُمدـ اوم٤مسمتدأت سمحٛمده واٟمتٝم٧م امم محده, وهق اًمذي 

وهق ؾمٌح٤مٟمف همٜمل قمـ يمؾ ُم٤م ؾمقاه سمٙمؾ وضمف, وُم٤م ؾمقاه وم٘مػم اًمٞمف سمٙمؾ وضمف, واًمٕمٌد  ,ومْمٚمف وضمقده

 ها ٓ يٙمقن ًمف ٓ يٜمٗمع. ُمٗمت٘مر اًمٞمف ًمذاشمف ذم إؾم٤ٌمب واًمٖم٤مي٤مت, وم٤من ُم٤م ٓ يٙمقن سمف ٓ يٙمقن, وُم٤م

 :ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم ٟمققم٤من(: 31وىم٤مل رمحف اهلل )

 اًمٜمقع إول: ُمٕمروم٦م واىمرار, وهل اًمتل اؿمؽمك ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس, اًمؼم واًمٗم٤مضمر, واعمٓمٞمع واًمٕم٤ميص.

اًمٜمقع اًمث٤مين: ُمٕمروم٦م شمقضم٥م احلٞم٤مء ُمٜمف, واعمح٦ٌم ًمف, وشمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمف, واًمِمدقق امم ًم٘م٤مئدف, وظمِمدٞمتف, 

ًمٞمف. وهذه هل اعمٕمروم٦م اخل٤مص٦م اْل٤مري٦م قمغم ًم٤ًمن اًم٘مقم, إٞمف, وإٟمس سمف, واًمٗمرار ُمـ اخلٚمؼ وآٟم٤مسم٦م اًم

ٓ اًمذي قمرومٝمؿ سمٜمٗمًف, ويمِمػ ًم٘مٚمقهبؿ ُمـ ُمٕمرومتف ُم٤م أظمٗم٤مه قمـ ؾمدقاهؿ, إوشمٗم٤موهتؿ ومٞمام ٓ حيّمٞمف 

 ٓ أطميصد» مم هذه اعمٕمروم٦م سمح٥ًم ُم٘م٤مُمف وُم٤م يمِمػ ًمف ُمٜمٝم٤م. وىمد ىم٤مل أقمرف اخلٚمؼ سمدف:إويمؾ أؿم٤مر 

وأظمؼم اٟمف ؾمٌح٤مٟمف يٗمتح قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ حم٤مُمده سمدام ٓ ش, صمٜم٤مء قمٚمٞمؽ, أٟم٧م يمام أصمٜمٞم٧م قمغم ٟمٗمًؽ

  حيًٜمف أن.

وهلذه اعمٕمروم٦م سم٤مسم٤من واؾمٕم٤من: سم٤مب اًمتٗمّٙمر واًمت٠مُّمؾ ذم آي٤مت اًم٘مدرآن يمٚمٝمد٤م, واًمٗمٝمدؿ اخلد٤مص قمدـ اهلل 

اعمِمٝمقدة, وشم٠مُمؾ طمٙمٛمتف ومٞمٝم٤م, وىمدرشمف ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. واًم٤ٌمب اًمث٤مين: اًمتٗمّٙمر ذم آي٤مشمف 

وًمٓمٗمف, واطم٤ًمٟمف وقمدًمف, وىمٞم٤مُمف سم٤مًم٘مًط قمغم ظمٚم٘مف. ومج٤مع ذًمؽ: اًمٗم٘مف ذم ُمٕمد٤مين أؾمدامئف احلًدٜمك, 

وضمالهل٤م ويمامهل٤م, وشمٗمّرده سمذًمؽ, وشمٕمّٚم٘مٝم٤م سم٤مخلٚمؼ وإُمر, ومٞمٙمقن وم٘مٞمٝم٤م ذم أواُمره وٟمقاهٞمدف, وم٘مٞمٝمد٤م ذم 

 ه. اٞمٝم٤م ذم احلٙمؿ اًمديٜمل اًمنمقمل واحلٙمؿ اًمٙمقين اًم٘مدريىمْم٤مئف وىمدره, وم٘مٞمٝم٤م ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف, وم٘م

 وشمٕمرف اًمّمٗم٤مت ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.

اًم٘مرآن يمالم اهلل, وىمد دمغم اهلل ومٞمف ًمٕم٤ٌمده سمّمدٗم٤مشمف, ومتد٤مرة يدتجغم ذم (: 11وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل )
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ًمٕمٔمٛمد٦م واْلدالل, ٟمام اعمراد سم٤مْلٚم٤ٌمب اهلٞمئ٦م واًمّمقرة واًمّمٗم٦م( اهلٞم٦ٌم واإضمٚم٤ٌمب )ًمٞمس قمغم فم٤مهره, و

ومتخْمع إقمٜم٤مق, وشمٜمٙمن اًمٜمٗمقس, وُتِمع إصقات, ويذوب اًمٙمؼم, يمام يدذوب اعمٚمدح ذم اعمد٤مء, 

وشم٤مرة يتجغم ذم صٗم٤مت اْلامل واًمٙمامل, وهق يمامل إؾمامء, ومج٤مل اًمّمٗم٤مت, ومج٤مل إومٕم٤مل اًمددال 

ـ صٗم٤مت مج٤مًمدف, قمغم يمامل اًمذات, ومٞمًتٜمٗمد طمٌف ُمـ ىمٚم٥م اًمٕمٌد ىمقة احل٥م يمٚمٝم٤م, سمح٥ًم ُم٤م قمرومف ُم

ٓ حمٌتف, وم٤مذا أراد ُمٜمف اًمٖمػم أن يٕمٚمؼ شمٚمؽ اعمح٦ٌم سمف أسمك ىمٚمٌف إ٤م وٟمٕمقت يمامًمف, ومٞمّمٌح وم١ماد قمٌده وم٤مرهمً 

 سم٤مء , يمام ىمٞمؾ:وأطمِم٤مؤه ذًمؽ يمؾ أ

 وشم٠مسمك اًمٓم٤ٌمع قمغم اًمٜم٤مىمؾ  يراد ُمـ اًم٘مٚم٥م ٟمًٞم٤مٟمٙمؿ 

ًمٚمٓمدػ وآطمًد٤من اٟمٌٕمثد٧م ىمدقة واذا دمغم سمّمٗم٤مت اًمرمح٦م واًمدؼم وا ,٤م ٓ شمٙمٚمٗم٤مومتٌ٘مك اعمح٦ٌم ًمف ـمٌٕمً 

مم رسمف, وطم٤مدي اًمرضم٤مء حيددو ريمد٤مب ؾمدػمه. إاًمرضم٤مء ُمـ اًمٕمٌد, واٟمًٌط أُمٚمف, وىمقى ـمٛمٕمف, وؾم٤مر 

ذا إويمٚمام ىمقي اًمرضم٤مء ضمد ذم اًمٕمٛمؾ, يمام أن اًم٤ٌمذر يمٚمام ىمقي ـمٛمٕمف ذم اعمٖمدؾ همٚمدؼ أرودف سم٤مًمٌدذر, و

 وٕمػ رضم٤مؤه ىمٍم ذم اًمٌذر.

ًمٖمْم٥م واًمًخط واًمٕم٘مقسم٦م, اٟم٘مٛمٕم٧م اًمٜمٗمس إُم٤مرة وسمٓمٚمد٧م ذا دمغم سمّمٗم٤مت اًمٕمدل وآٟمت٘م٤مم واإو

أو وٕمٗم٧م ىمقاه٤م ُمـ اًمِمٝمقة واًمٖمْم٥م واًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م واحلرص قمغم اعمحرُمد٤مت, اٟم٘مٌْمد٧م أقمٜمد٦م 

 رقمقٟم٤مهت٤م, وم٠مطميت اعمٓمٞم٦م طمٔمٝم٤م ُمـ اخلقف واخلِمٞم٦م واحلذر.

اًمنمدائع, ٟمزال اًمٙمتد٥م وذع إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإذا دمغم سمّمٗم٤مت إُمر واًمٜمٝمل واًمٕمٝمد واًمقصٞم٦م وإو

اٟمٌٕمث٧م ُمٜمٝم٤م ىمقة آُمتث٤مل, واًمتٜمٗمٞمدذ ٕواُمدره, واًمتٌٚمٞمدغ هلد٤م, واًمتدقايص هبد٤م, وذيمرهد٤م وشمدذيمره٤م, 

 واًمتّمديؼ سم٤مخلػم, وآُمتث٤مل ًمٚمٓمٚم٥م, وآضمتٜم٤مب ًمٚمٜمٝمل.

ذا دمغم سمّمٗم٤مت اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٕمٚمؿ, اٟمٌٕمث٧م ُمـ اًمٕمٌد ىمقة احلٞم٤مء, ومٞمًتحل ُمـ رسمف أن يراه قمغم إو

ُمٜمف ُم٤م يٙمره, أو خيٗمل ذم هيرشمف ُم٤م يٛم٘متف قمٚمٞمف, ومتٌ٘مك طمريم٤مشمف وأىمقاًمف وظمقاـمره ُم٤م يٙمره, أو يًٛمع 

 ُمقزوٟم٦م سمٛمٞمزان اًمنمع, همػم ُمٝمٛمٚم٦م وٓ ُمرؾمٚم٦م حت٧م طمٙمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م واهلقى.

ذا دمغم سمّمٗم٤مت اًمٙمٗم٤مي٦م واحل٥ًم, واًم٘مٞم٤مم سمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد, وؾمقق أرزاىمٝمؿ اًمٞمٝمؿ, ودومع اعمّم٤مئ٥م إو
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ف هلؿ, وُمٕمٞمتف اخل٤مص٦م اهؿ, اٟمٌٕمثد٧م ُمدـ اًمٕمٌدد ىمدقة اًمتقيمدؾ قمٚمٞمدف, قمٜمٝمؿ, وٟمٍمه ٕوًمٞم٤مئف, ومح٤ميت

واًمتٗمقيض اًمٞمف, واًمرو٤م سمف ذم يمؾ ُم٤م جيريف قمغم قمٌده, وي٘مٞمٛمف ومٞمف مم٤م يرى سمف هق ؾمٌح٤مٟمف. واًمتقيمؾ 

 ُمٕمٜمك يٚمتئؿ ُمـ قمٚمؿ اًمٕمٌد سمٙمٗم٤مي٦م اهلل, وطمًـ اظمتٞم٤مره ًمٕمٌده, وصم٘متف سمف, ورو٤مه سمام يٗمٕمٚمف وخيت٤مره ًمف.

سمّمٗم٤مت اًمٕمز واًمٙمؼميد٤مء, أقمٓمد٧م ٟمٗمًدف اعمٓمٛمئٜمد٦م ُمد٤م وصدٚم٧م اًمٞمدف ُمدـ اًمدذل ًمٕمٔمٛمتدف, ذا دمغم إو

وآٟمٙم٤ًمر ًمٕمزشمف, واخلْمقع ًمٙمؼمي٤مئف, وظمِمقع اًم٘مٚم٥م واْلقارح ًمف, ومتٕمٚمدقه اًمًدٙمٞمٜم٦م واًمقىمد٤مر ذم 

 ىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف وضمقارطمف وؾمٛمتف, ويذه٥م ـمٞمِمف وىمقشمف وطمدشمف.

ف شم٤مّرة, وسمّمٗم٤مت رسمقسمٞمتف شمد٤مرة, ومٞمقضمد٥م ًمدف أٟمف ؾمٌح٤مٟمف يتٕمرف امم اًمٕمٌد سمّمٗم٤مت اهلٞمت ومج٣مع ذيمؽ:

ؿمٝمقد صٗم٤مت آهلٞم٦م اعمح٦ٌم اخل٤مص٦م, واًمِمقق امم ًم٘م٤مئف, وإٟمس واًمٗمدرح سمدف, واًمندور سمخدُمتدف, 

واعمٜم٤موم٦ًم ذم ىمرسمف, واًمتقدد اًمٞمف سمٓم٤مقمتف, واًمٚمٝم٩م سمذيمره, واًمٗمرار ُمـ اخلٚمؼ اًمٞمف, ويّمػم هق وطمده مهف 

سمٞم٦م واًمتقيمؾ قمٚمٞمف, وآومت٘مد٤مر اًمٞمدف, وآؾمدتٕم٤مٟم٦م سمدف, ويقضم٥م ًمف ؿمٝمقد صٗم٤مت اًمرسمق ,دون ُم٤م ؾمقاه

 واًمذل واخلْمقع وآٟمٙم٤ًمر ًمف.

ويمامل ذًمؽ أن يِمٝمد رسمقسمٞمتف ذم اهلٞمتف, واهلٞمتف ذم رسمقسمٞمتف, ومحده ذم ُمٚمٙمف, وقمزه ذم قمٗمقه, وطمٙمٛمتدف 

, ذم ىمْم٤مئف وىمدره, وٟمٕمٛمتف ذم سمالئف, وقمٓم٤مءه ذم ُمٜمٕمدف, وسمدره وًمٓمٗمدف واطمًد٤مٟمف ورمحتدف ذم ىمٞمقُمّٞمتدف

وقمدل ذم اٟمت٘م٤مُمف, وضمقده ويمرُمف ذم ُمٖمٗمرشمف وؾمؽمه ودم٤موزه. ويِمٝمد طمٙمٛمتف وٟمٕمٛمتف ذم أُمره وهنٞمف, 

 قمراوف.إىم٤ٌمًمف, وهمٜم٤مه ذم إُمٝم٤مًمف, ويمرُمف ذم إوقمزه ذم رو٤مه وهمْمٌف, وطمٚمٛمف ذم 

وأٟم٧م اذا شمدسمرت اًم٘مرآن وأضمرشمف ُمـ اًمتحريػ, وأن شم٘ميض قمٚمٞمف سمآراء اعمتٙمٚمٛملم وأومٙم٤مر اعمتٙمٚمٗمدلم, 

٤م ىمٞمقُم٤م ومقق ؾمامواشمف قمغم قمرؿمف, يدسمر أُمر قم٤ٌمده, ي٠مُمر ويٜمٝمل, ويرؾمؾ اًمرؾمدؾ, ويٜمدزل ُمٚمٙمً أؿمٝمدك 

اًمٙمت٤مب, ويرى ويٖمْم٥م, ويثٞم٥م ويٕم٤مىم٥م, ويٕمٓمل ويٛمٜمع, ويٕمز ويذل, وخيٗمض ويرومع, ويدرى 

ُمـ ومقق ؾمٌع ويًٛمع, ويٕمٚمؿ اًمن واًمٕمالٟمٞم٦م, ومّٕم٤مل عم٤م يريد, ُمقصقف سمٙمؾ يمدامل, ُمٜمدزه قمدـ يمدؾ 

ٓ سم٤مذٟمف, إٓ سمٕمٚمٛمف, وٓ يِمٗمع أطمد قمٜمده إٓ سم٤مذٟمف, وٓ شمً٘مط ورىم٦م إّرة ومام ومقىمٝم٤م قمٞم٥م, ٓ شمتحرك ذ

 ها وٓ ؿمٗمٞمع. ًمٞمس ًمٕم٤ٌمده ُمـ دوٟمف وزمٌ 
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وًمنمف هذا اًمٕمٚمؿ وُمٜمزًمتف سملم اًمٕمٚمقم وم٘مد ىمٕمد ًمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م سمٛمٕمرومتٝم٤م يتقصؾ إمم ومٝمؿ 

م ُم٤م حيت٤مج اعم٘م٤مم إمم ذيمره ُمع شمٓمقيؾ همػم ممؾ هذا اًم٤ٌمب هم٤مي٦م اًمٗمٝمؿ وأدىمف, وؾمقف ٟمذيمر ذم هذا اعم٘م٤م

 , وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕمهٞم٦م هذا اعمقوقع, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.واظمتّم٤مر همػم خمؾ إن ؿم٤مء اهلل

ا قمدغم اًمدرب شمٌد٤مرك ُم٤م جيري صدٗم٦م أو ظمدؼمً (: 5/181ش )سمدائع اًمٗمقائد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

 :وشمٕم٤ممم أىم٤ًمم

 .ؽ ذات وُمقضمقد ورءُم٤م يرضمع إمم ٟمٗمس اًمذات يم٘مقًم :أطمده٤م

 .اًمث٤مين: ُم٤م يرضمع إمم صٗم٤مت ُمٕمٜمقي٦م يم٤مًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مدير واًمًٛمٞمع

 .اًمث٤مًم٨م: ُم٤م يرضمع إمم أومٕم٤مًمف ٟمحق: اخل٤مًمؼ واًمرزاق

يم٤مًم٘مدوس  ,٤م إذ ٓ يمامل ذم اًمٕمدم اعمحضُم٤م يرضمع إمم اًمتٜمزيف اعمحض وٓ سمد ُمـ شمْمٛمٜمف صمٌقشمً  :اًمراسمع

 .واًمًالم

أوص٤مف قمديدة ٓ ُتتص سمّمدٗم٦م ُمٕمٞمٜمد٦م  ق آؾمؿ اًمدال قمغم مجٚم٦ماخل٤مُمس: ومل يذيمره أيمثر اًمٜم٤مس وه

ومد٢من اعمجٞمدد ُمدـ اشمّمدػ  :اعمجٞمدد اًمٕمٔمدٞمؿ اًمّمدٛمد :سمؾ هق دال قمغم ُمٕمٜم٤مه ٓ قمغم ُمٕمٜمك ُمٗمرد ٟمحق

وم٢مٟمف ُمقوقع ًمٚمًٕم٦م واًمٙمثرة واًمزي٤مدة ومٛمٜمف  :سمّمٗم٤مت ُمتٕمددة ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل وًمٗمٔمف يدل قمغم هذا

صٗم٦م ًمٚمٕمرش ًمًٕمتف وقمٔمٛمدف  ﴾ُذو اًْمَٕمْرِش اعْمَِجٞمدُ ﴿وُمٜمف  ,٤مقمٚمٗمً اؾمتٛمجد اعمرخ واًمٖمٗم٤مر وأجمد اًمٜم٤مىم٦م 

٤م سمٓمٚم٥م اًمّمالة ُمـ اهلل قمغم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ وذومف وشم٠مُمؾ يمٞمػ ضم٤مء هذا آؾمؿ ُم٘مؽمٟمً 

ٕٟمف ذم ُم٘م٤مم ـمٚم٥م اعمزيد واًمتٕمرض ًمًٕم٦م اًمٕمٓم٤مء ويمثرشمف ودواُمف وم٠مشمك ذم هذا اعمٓمٚمدقب  :يمام قمٚمٛمٜم٤مه

اهمٗمر زم وارمحٜمل إٟمؽ أٟم٧م اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ وٓ حيًـ إٟمدؽ أٟمد٧م اًمًدٛمٞمع »قل: سم٤مؾمؿ شم٘متْمٞمف يمام شم٘م

ومٝمق راضمع إمم اعمتقؾمؾ إًمٞمف سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وهق ُمـ أىمدرب اًمقؾمد٤مئؾ وأطمٌٝمد٤م إًمٞمدف وُمٜمدف  شاًمٌّمػم

اًمٚمٝمدؿ إين أؾمد٠مًمؽ سمد٠من » :وُمٜمف ش,أًمٔمقا سمٞم٤مذا اْلالل واْليمرام»احلدي٨م اًمذي ذم اعمًٜمد واًمؽمُمذي: 

ومٝمدذا ؾمد١مال ًمدف  شًمف إٓ أٟم٧م اعمٜم٤من سمديع اًمًٛمقات وإرض ي٤م ذا اْلدالل واْليمدرامًمؽ احلٛمد ٓ إ

وشمقؾمؾ إًمٞمف وسمحٛمده وأٟمف اًمذي ٓ إًمف إٓ هق اعمٜم٤من ومٝمق شمقؾمؾ إًمٞمف سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وُم٤م أطمؼ ذًمدؽ 
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سم٤مْلضم٤مسم٦م وأقمٔمٛمف ُمقىمٕم٤م قمٜمد اعمًئقل وهذا سم٤مب قمٔمٞمؿ ُمـ أسمقاب اًمتقطمٞمد أذٟم٤م إًمٞمدف إؿمد٤مرة وىمدد 

وًمٜمرضمدع إمم اعم٘مّمدقد وهدق وصدٗمف  , آؾمؿ اْلهلل اًمٕمٔمٞمؿ واًمّمٛمدػمـ سمٍمه اهلل شمٕم٤ممم شمٗمًومتح عم

شمٕم٤ممم سم٤مٓؾمؿ اعمتْمٛمـ ًمّمٗم٤مت قمديدة وم٤مًمٕمٔمٞمؿ ُمدـ اشمّمدػ سمّمدٗم٤مت يمثدػمة ُمدـ صدٗم٤مت اًمٙمدامل 

هق اًمًٞمد اًمذي  :وىم٤مل اسمـ وائؾ ,هق اًمًٞمد اًمذي يمٛمؾ ذم ؾم١مدده :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ,ويمذًمؽ اًمّمٛمد

ويمذًمؽ ىم٤مل اًمزضم٤مج: اًمذي يٜمتٝمل إًمٞمف اًمًد١مدد  ,ل قمٙمرُم٦م: اًمذي ًمٞمس ومقىمف أطمدوىم٤م ,اٟمتٝمك ؾم١مدده

وىم٤مل اسمـ إٟم٤ٌمري: ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٚمٖم٦م أن اًمّمٛمد اًمًٞمد اًمدذي ًمدٞمس  ,وم٘مد صٛمد ًمف يمؾ رء

وم٢مٟمف ُمـ اْلٛمدع  :واؿمت٘م٤مىمف يدل قمغم هذا ,ومقىمف أطمد اًمذي يّمٛمد إًمٞمف اًمٜم٤مس ذم طمقائجٝمؿ وأُمقرهؿ

 وهذا أصٚمف ذم اًمٚمٖم٦م يمام ىم٤مل: ,واضمتٛمٕم٧م ومٞمف صٗم٤مت اًم١ًمدد ,اًم٘مّمد ٟمحقه واًم٘مّمد اًمذي اضمتٛمع

 سمٕمٛمرو سمـ يرسمقع وسم٤مًمًٞمد اًمّمٛمد  ٙمر اًمٜم٤مقمل سمخػم سمٜمل أؾمد دددددددأٓ سم

 .اًمًٞم٤مدة ومٞمف واًمٕمرب شمًٛمل أذاومٝم٤م سم٤مًمّمٛمد ٓضمتامع ىمّمد اًم٘م٤مصديـ إًمٞمف واضمتامع صٗم٤مت

لم سم٤مٔظمر وذًمؽ ىمدر زائدد قمدغم ُمٗمدردهيام اًم٤ًمدس: صٗم٦م حتّمؾ ُمـ اىمؽمان أطمد آؾمٛملم واًمقصٗم

وهٙمذا قم٤مُمد٦م اًمّمدٗم٤مت اعم٘مؽمٟمد٦م وإؾمدامء  (,اعمجٞمد ,احلٛمٞمد ,اًم٘مدير ,اًمٕمٗمق ,احلٛمٞمد ,اًمٖمٜمل) :ٟمحق

وم٢من اًمٖمٜمك صٗم٦م يمامل واحلٛمد يمذًمؽ واضمتامع اًمٖمٜمك ُمع احلٛمد يمامل آظمر ومٚمف صمٜم٤مء  :اعمزدوضم٦م ذم اًم٘مرآن

ام ويمذًمؽ اًمٕمٗمق اًم٘مدير واحلٛمٞمد اعمجٞمدد واًمٕمزيدز احلٙمدٞمؿ ُمـ همٜم٤مه وصمٜم٤مء ُمـ محده وصمٜم٤مء ُمـ اضمتامقمٝم

وم٢مٟمف ُمـ أذف اعمٕم٤مرف شمًٚمٞمط صٗم٤مت اًمًٚم٥م قمغم أؾمامء اهلل شمٕمد٤ممم وأُمد٤م صدٗم٤مت اًمًدٚم٥م  :ومت٠مُمٚمف

اعمحض ومال شمدظمؾ ذم أوصد٤مومف شمٕمد٤ممم إٓ أن شمٙمدقن ُمتْمدٛمٜم٦م ًمثٌدقت يم٤مٕطمدد اعمتْمدٛمـ ٟٓمٗمدراده 

ف ُمـ يمؾ ٟم٘مص يْم٤مد يمامًمف ويمذًمؽ اْلظم٤ٌمر قمٜمف سم٤مًمًٚمقب سم٤مًمرسمقسمٞم٦م واْلهلٞم٦م واًمًالم اعمتْمٛمـ ًمؼماءشم

وم٢مٟمدف ُمتْمدٛمـ ًمٙمدامل طمٞم٤مشمدف وىمٞمقُمٞمتدف  ﴾ٓ شَم٠ْمظُمُذُه ؾِمٜم٦ٌَم َوٓ َٟمدْقمٌ ﴿هق ًمتْمٛمٜمٝم٤م صمٌقشم٤م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ ًُمُٖمقٍب ﴿ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٜم٤َم ُِم ًَّ ـْ ﴿ُمتْمٛمـ ًمٙمامل ىمدرشمف ويمذًمؽ ىمقًمف:  ﴾َوَُم٤م َُم َوَُم٤م َيْٕمُزُب قَم

ـْ  ةٍ  َرسمرَؽ ُِم ُمتْمدٛمـ ًمٙمدامل  ﴾مَلْ َيٚمِدْد َومَلْ ُيقًَمددْ ﴿ُمتْمٛمـ ًمٙمامل قمٚمٛمدف ويمدذًمؽ ىمقًمدف:  ﴾ُِمْثَ٘م٤مِل َذرَّ

ـْ ًَمُف يُمُٗمقًا َأطَمدٌ ﴿صٛمديتف وهمٜم٤مه ويمذًمؽ ىمقًمف:  ُمتْمدٛمـ ًمتٗمدرده سمٙمامًمدف وأٟمدف ٓ ٟمٔمدػم ًمدف  ﴾َومَلْ َيُٙم
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ـ أن يدرك سمحٞم٨م حي٤مط سمدف ُمتْمٛمـ ًمٕمٔمٛمتف وأٟمف ضمؾ قم ﴾ٓ شُمْدِريُمُف إسَْمَّم٤مرُ ﴿ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 :وهذا ُمٓمرد ذم يمؾ ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف ُمـ اًمًٚمقب وجي٥م أن شمٕمٚمؿ هٜم٤م أُمقر

أطمده٤م: أن ُم٤م يدظمؾ ذم سم٤مب اْلظم٤ٌمر قمٜمف شمٕم٤ممم أوؾمع مم٤م يدظمؾ ذم سمد٤مب أؾمدامئف وصدٗم٤مشمف يم٤مًمٌمدء 

 واعمقضمقد واًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف وم٢مٟمف خيؼم سمف قمٜمف وٓ يدظمؾ ذم أؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م.

٤مين: أن اًمّمٗم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمٜم٘مًٛم٦م إمم يمامل وٟم٘مص مل شمدظمؾ سمٛمٓمٚم٘مٝم٤م ذم أؾمامئف سمؾ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٜمٝمد٤م اًمث

يمامهل٤م وهذا يم٤معمريد واًمٗم٤مقمؾ واًمّم٤مٟمع وم٢من هذه إًمٗم٤مظ ٓ شمدظمؾ ذم أؾمدامئف وهلدذا همٚمدط ُمدـ ؾمدامه 

إٟمدام أـمٚمدؼ  سم٤مًمّم٤مٟمع قمٜمد اْلـمالق سمؾ هق اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد وم٢من اْلرادة واًمٗمٕمؾ واًمّمٜمع ُمٜم٘مًٛم٦م وهلذا

 قمغم ٟمٗمًف ُمـ ذًمؽ أيمٛمٚمف ومٕمال وظمؼما.

اًمث٤مًم٨م: أٟمف ٓ يٚمزم ُمـ اْلظم٤ٌمر قمٜمف سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٘مٞمدا أن يِمتؼ ًمف ُمٜمف اؾمؿ ُمٓمٚمؼ يمدام همٚمدط ومٞمدف سمٕمدض 

اعمت٠مظمريـ ومجٕمؾ ُمـ أؾمامئف احلًٜمك اعمْمؾ اًمٗم٤مشمـ اعم٤ميمر شمٕم٤ممم اهلل قمـ ىمقًمف وم٢من هذه إؾمامء مل يٓمٚمؼ 

 ّمقص٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومال جيقز أن يًٛمك سم٠مؾمامئٝم٤م اعمٓمٚم٘م٦م واهلل أقمٚمؿ.قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمٝم٤م إٓ أومٕم٤مل خم

اًمراسمع: أن أؾمامءه قمز وضمؾ احلًٜمك هل أقمالم وأوص٤مف واًمقصػ هبد٤م ٓ يٜمد٤مذم اًمٕمٚمٛمٞمد٦م سمخدالف 

أوص٤مف اًمٕم٤ٌمد وم٢مهن٤م شمٜم٤مذم قمٚمٛمٞمتٝمؿ ٕن أوص٤مومٝمؿ ُمِمؽميم٦م ومٜم٤مومتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمختّم٦م سمخالف أوص٤مومف 

 شمٕم٤ممم.

أؾمامئف ًمف دٓٓت دًٓم٦م قمغم اًمذات واًمّمٗم٦م سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م ودًٓمد٦م قمدغم أطمددمه٤م اخل٤مُمس: أن آؾمؿ ُمـ 

 سم٤مًمتْمٛمـ ودًٓم٦م قمغم اًمّمٗم٦م إظمرى سم٤مًمٚمزوم.

اًم٤ًمدس: أن أؾمامءه احلًٜمك هل٤م اقمت٤ٌمران اقمت٤ٌمر ُمـ طمٞم٨م اًمذات واقمت٤ٌمر ُمـ طمٞم٨م اًمّمدٗم٤مت ومٝمدل 

 سم٤مٓقمت٤ٌمر إول ُمؽمادوم٦م وسم٤مٓقمت٤ٌمر اًمث٤مين ُمت٤ٌميٜم٦م.

٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت شمقىمٞمٗمل وُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمـ إظم٤ٌمر ٓ جيد٥م أن اًم٤ًمسمع: أن ُم

يٙمقن شمقىمٞمٗم٤م يم٤مًم٘مديؿ واًمٌمء واعمقضمقد واًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف ومٝمذا ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم ُم٠ًمًم٦م أؾمامئف هؾ هل 

 شمقىمٞمٗمٞم٦م أو جيقز أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م سمٕمض ُم٤م مل يرد سمف اًمًٛمع.
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ز أن يِمتؼ ُمٜمف اعمّمدر واًمٗمٕمؾ ومٞمخدؼم سمدف قمٜمدف ومٕمدال وُمّمددرا اًمث٤مُمـ: أن آؾمؿ إذا أـمٚمؼ قمٚمٞمف ضم٤م

وٟمحق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم اًم٘مدير يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٜمف اًمًٛمع واًمٌٍم واًم٘مدرة وخيؼم قمٜمف سم٤مٕومٕم٤مل ُمدـ ذًمدؽ 

٤م مل خيدؼم هذا إن يم٤من اًمٗمٕمؾ ُمتٕمدي٤م وم٢من يم٤من ٓزًُمد ﴾وَمَ٘مَدْرَٟم٤م وَمٜمِْٕمَؿ اًْمَ٘م٤مِدُرونَ ﴿ ﴾ىَمْد ؾَمِٛمَع اهلل﴿ٟمحق: 

 حق احلل سمؾ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف آؾمؿ واعمّمدر دون اًمٗمٕمؾ ومال ي٘م٤مل طمل.قمٜمف سمف ٟم

اًمت٤مؾمع: أن أومٕم٤مل اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ص٤مدرة قمـ أؾمامئف وصدٗم٤مشمف وأؾمدامء اعمخٚمدقىملم صد٤مدرة قمدـ 

أومٕم٤مهلؿ وم٤مًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٕم٤مًمف قمـ يمامًمف واعمخٚمقق يمامًمف قمـ ومٕم٤مًمف وم٤مؿمت٘م٧م ًمف إؾمدامء سمٕمدد أن 

ٕٟمدف يم٤مُمدؾ سمذاشمدف وصدٗم٤مشمف وم٠مومٕم٤مًمدف : أومٕم٤مًمف قمـ يمامًمدف يم٤مُمال ومحّمٚم٧م يمٛمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ وم٤مًمرب مل يزل

 .ص٤مدرة قمـ يمامًمف يمٛمؾ ومٗمٕمؾ واعمخٚمقق ومٕمؾ ومٙمٛمؾ اًمٙمامل اًمالئؼ سمف

اًمٕم٤مذ: إطمّم٤مء إؾمامء احلًٜمك واًمٕمٚمؿ هب٤م أصؾ ًمٚمٕمٚمؿ سمٙمؾ ُمٕمٚمقم ومد٢من اعمٕمٚمقُمد٤مت ؾمدقاه إُمد٤م أن 

ٚمؿ سمام ذقمف وُمّمدر اخلٚمدؼ وإُمدر قمدـ أؾمدامئف ا إُم٤م قمٚمؿ سمام يمقٟمف أو قمشمٙمقن ظمٚم٘م٤م ًمف شمٕم٤ممم أو أُمرً 

وم٤مُٕمر يمٚمف ُمّمدره قمـ أؾمدامئف احلًدٜمك وهدذا  ,احلًٜمك ومه٤م ُمرشمٌٓم٤من هب٤م ارشم٤ٌمط اعم٘مت٣م سمٛم٘متْمٞمف

يمٚمف طمًـ ٓ خيرج قمـ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد واًمرأوم٦م واًمرمح٦م هبؿ واْلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ سمتٙمٛمٞمٚمٝمؿ سمام أُمرهؿ سمدف 

إذ ُمّمدره أؾمامؤه احلًٜمك وومٕمٚمف يمٚمدف ٓ  ,إطم٤ًمنوهن٤مهؿ قمٜمف وم٠مُمره يمٚمف ُمّمٚمح٦م وطمٙمٛم٦م وًمٓمػ و

خيرج قمـ اًمٕمدل واحلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م واًمرمح٦م إذ ُمّمدره أؾمامؤه احلًٜمك ومدال شمٗمد٤موت ذم ظمٚم٘مدف وٓ 

وم٢ٌمجي٤مده ومقضمقد ُمـ ؾمقاه  ,٤م ويمام أن يمؾ ُمقضمقد ؾمقاهوٓ قمٌثً  وٓ ؾمدًى  قم٨ٌم ومل خيٚمؼ ظمٚم٘مف سم٤مـمالً 

ومٙمذًمؽ اًمٕمٚمؿ هب٤م أصؾ ًمٚمٕمٚمؿ سمٙمؾ ُم٤م ؾمقاه وم٤مًمٕمٚمؿ سم٠مؾمامئف شم٤مسمع ًمقضمقده شمٌع اعمٗمٕمقل اعمخٚمقق خل٤مًم٘مف 

وإطمّم٤مؤه٤م أصؾ ًم٤ًمئر اًمٕمٚمقم ومٛمـ أطمَم أؾمامءه يمام يٜمٌٖمدل ًمٚمٛمخٚمدقق أطمَمد مجٞمدع اًمٕمٚمدقم إذ 

ٕن اعمٕمٚمقُم٤مت هل ُمدـ ُم٘متْمد٤مه٤م وُمرشمٌٓمد٦م هبد٤م وشم٠مُمدؾ  :إطمّم٤مء أؾمامئف أصؾ ْلطمّم٤مء يمؾ ُمٕمٚمقم

ا ٓ دمد ومٞمٝم٤م ظمٚمال وٓ شمٗم٤موشم٤م ٕن اخلٚمؾ اًمقاىمدع صدور اخلٚمؼ وإُمر قمـ قمٚمٛمف وطمٙمٛمتف شمٕم٤ممم وهلذ

وأُمد٤م اًمدرب شمٕمد٤ممم ومٝمدق اًمٕمٚمدٞمؿ  ,ومٞمام ي٠مُمر سمف اًمٕمٌد أو يٗمٕمٚمف إُم٤م أن يٙمقن ْلٝمٚمف سمف أو ًمٕمدم طمٙمٛمتدف

 .احلٙمٞمؿ ومال يٚمحؼ ومٕمٚمف وٓ أُمره ظمٚمؾ وٓ شمٗم٤موت وٓ شمٜم٤مىمض



 
019 

                                                                                                    

٘مددم أن ُمدـ أؾمدامئف ُمد٤م احل٤مدي قمنم: أن أؾمامءه يمٚمٝم٤م طمًٜمك ًمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمؿ همػم ذًمؽ أصال وىمدد شم

يٓمٚمؼ قمٚمٞمف سم٤مقمت٤ٌمر اًمٗمٕمؾ ٟمحق اخل٤مًمؼ واًمرازق واعمحٞمل واعمٛمٞم٧م وهدذا يددل قمدغم أن أومٕم٤مًمدف يمٚمٝمد٤م 

ٕٟمف ًمق ومٕمؾ اًمنم ٓؿمتؼ ًمف ُمٜمف اؾمؿ ومل شمٙمـ أؾمامؤه يمٚمٝم٤م طمًدٜمك وهدذا  :ظمػمات حمض ٓ ذ ومٞمٝم٤م

ذم أومٕم٤مًمف وم٤مًمنم ًمٞمس إًمٞمف ٓ  سم٤مـمؾ وم٤مًمنم ًمٞمس إًمٞمف ومٙمام ٓ يدظمؾ ذم صٗم٤مشمف وٓ يٚمحؼ ذاشمف ٓ يدظمؾ

وإٟمام يددظمؾ ذم ُمٗمٕمقٓشمدف وومدرق سمدلم اًمٗمٕمدؾ واعمٗمٕمدقل وم٤مًمنمد ىمد٤مئؿ  ,٤موٓ وصٗمً  يْم٤مف إًمٞمف ومٕمالً 

وزًم٧م ومٞمدف  ,ومت٠مُمؾ هذا وم٢مٟمف ظمٗمل قمغم يمثػم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ,ًمف ٓ سمٗمٕمٚمف اًمذي هق ومٕمٚمف سمٛمٗمٕمقًمف اعم٤ٌميـ

ٚمٗمقا ومٞمف سم٢مذٟمف واهلل هيدي ُمـ يِمد٤مء إمم ساط وهدى اهلل أهؾ احلؼ عم٤م اظمت ,ووٚم٧م ومٞمف أومٝم٤مم ,أىمدام

 .ُمًت٘مٞمؿ

اًمث٤مين قمنم: ذم سمٞم٤من ُمراشم٥م إطمّم٤مء أؾمامئف اًمتل ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اْلٜم٦م وهدذا هدق ىمٓمد٥م اًمًدٕم٤مدة 

وُمدار اًمٜمج٤مة واًمٗمالح اعمرشم٦ٌم إومم : إطمّم٤مء أًمٗم٤مفمٝم٤م وقمدده٤م اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م : ومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمدًمقهل٤م 

ٜمَك وَم٤مْدقُمقُه هِب٤َم﴿هب٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م: دقم٤مؤه  ًْ إطمددامه٤م:  :وهق ُمرشمٌت٤من ﴾َوهللَِِّ إؾمامء احْلُ

واًمث٤مين: دقم٤مء ـمٚم٥م وُم٠ًمًم٦م ومال يثٜمك قمٚمٞمدف إٓ سم٠مؾمدامئف احلًدٜمك وصدٗم٤مشمف اًمٕمدغم  ,دقم٤مء صمٜم٤مء وقم٤ٌمدة

سمؾ ي٠ًمل ذم يمؾ  ,أو ي٤م ذات اهمٗمر زم وارمحٜمل ,ءي٤م ُمقضمقد أو ي٤م ر :ويمذًمؽ ٓ ي٠ًمل إٓ هب٤م ومال ي٘م٤مل

وُمـ شم٠مُمدؾ  ,إًمٞمف سمذًمؽ آؾمؿ ٤م ًمذًمؽ اعمٓمٚمقب ومٞمٙمقن اًم٤ًمئؾ ُمتقؾمالً ُمٓمٚمقب سم٤مؾمؿ يٙمقن ُم٘متْمٞمً 

وهذه اًمٕم٤ٌمرة أومم ُمـ قم٤ٌمرة ُمدـ ىمد٤مل  ,أدقمٞم٦م اًمرؾمؾ وٓ ؾمٞمام ظم٤ممتٝمؿ وإُم٤مُمٝمؿ وضمده٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م هلذا

سم٤مًمتِمٌف سم٤مْلًمف قمغم ىمددر  يتخٚمؼ سم٠مؾمامء اهلل وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًم سمٕم٤ٌمرة ؾمديدة وهل ُمٜمتزقم٦م ُمـ ىمقل اًمٗمالؾمٗم٦م

اًمٓم٤مىم٦م وأطمًـ ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمرة أيب احلٙمؿ سمـ سمره٤من وهل اًمتٕمٌد وأطمًـ ُمٜمٝم٤م اًمٕمٌد٤مرة اعمٓم٤مسم٘مد٦م ًمٚم٘مدرآن 

وهل اًمدقم٤مء اعمتْمٛمـ ًمٚمتٕمٌد واًم١ًمال ومٛمراشمٌٝم٤م أرسمٕم٦م أؿمده٤م إٟمٙم٤مرا قم٤ٌمرة اًمٗمالؾمدٗم٦م وهدل اًمتِمدٌف 

وأطمًـ ُمـ اْلٛمٞمع اًمدقم٤مء  ,اًمتٕمٌد وأطمًـ ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمرة ُمـ ىم٤مل ,وأطمًـ ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمرة ُمـ ىم٤مل اًمتخٚمؼ

 وهل ًمٗمظ اًم٘مرآن.

اًمث٤مًم٨م قمنم : اظمتٚمػ اًمٜمٔم٤مر ذم إؾمامء اًمتل شمٓمٚمؼ قمغم اهلل وقمغم اًمٕم٤ٌمد يم٤محلل واًمًدٛمٞمع واًمٌّمدػم 
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واًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مدير واعمٚمؽ وٟمحقه٤م: وم٘م٤مًم٧م: ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم هل طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمٕمٌدد جمد٤مز ذم اًمدرب 

اًمث٤مين: ُم٘م٤مسمٚمف وهق أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمرب  ,اإىمقال وأؿمده٤م وم٤ًمدً  وهذا ىمقل همالة اْلٝمٛمٞم٦م وهق أظم٨ٌم

اًمث٤مًم٨م: أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م ومٞمٝمام وهذا ىمقل أهدؾ اًمًدٜم٦م وهدق  ,جم٤مز ذم اًمٕمٌد وهذا ىمقل أيب اًمٕم٤ٌمس اًمٜم٤مؿمئ

شمٕمد٤ممم ُمٜمٝمد٤م ُمد٤م يٚمٞمدؼ  اًمّمقاب واظمتالف احل٘مٞم٘متلم ومٞمٝمام ٓ خيرضمٝم٤م قمـ يمقهن٤م طم٘مٞم٘م٦م ومٞمٝمام وًمٚمرب

٤م ُم٤م يٚمٞمؼ سمف وًمٞمس هذا ُمقوع اًمتٕمدرض عم٠مظمدذ هدذه إىمدقال وإسمٓمد٤مل سم٤مـمٚمٝمد٤م سمجالًمف وًمٚمٕمٌد ُمٜمٝم

وشمّمحٞمح صحٞمحٝم٤م وم٢من اًمٖمرض اْلؿم٤مرة إمم أُمقر يٜمٌٖمل ُمٕمرومتٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب وًمق يمد٤من اعم٘مّمدقد 

 سمًٓمٝم٤م ٓؾمتدقم٧م ؾمٗمريـ أو أيمثر.

ع ىمٓمدع اًمراسمع قمنم: أن آؾمؿ واًمّمٗم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع ًمف صمالث اقمت٤ٌمرات: اقمت٤ٌمر ُمـ طمٞمد٨م هدق ُمد

اًمٜمٔمر قمـ شم٘مٞمٞمده سم٤مًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أو اًمٕمٌد اقمت٤ٌمره ُمْم٤موم٤م إمم اًمرب خمتّم٤م سمف اقمتٌد٤مره ُمْمد٤موم٤م إمم 

اًمٕمٌد ُم٘مٞمدا سمف ومام ًمزم آؾمؿ ًمذاشمف وطم٘مٞم٘متف يم٤من صم٤مسمت٤م ًمٚمرب واًمٕمٌد وًمٚمرب ُمٜمف ُم٤م يٚمٞمؼ سمٙمامًمف وًمٚمٕمٌد 

واًمٌّمدػم اًمدذي يٚمزُمدف رؤيد٦م ُمٜمف ُم٤م يٚمٞمؼ سمف وهذا يم٤مؾمؿ اًمًٛمٞمع اًمدذي يٚمزُمدف إدراك اعمًدٛمققم٤مت 

اعمٌٍمات واًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مدير وؾم٤مئر إؾمامء وم٢من ذط صدح٦م إـمالىمٝمد٤م طمّمدقل ُمٕم٤مٟمٞمٝمد٤م وطم٘م٤مئ٘مٝمد٤م 

سمؾ صمٌت٧م ًمف قمدغم  ,ومام ًمزم هذه إؾمامء ًمذاهت٤م وم٢مصم٤ٌمشمف ًمٚمرب شمٕم٤ممم ٓ حمذور ومٞمف سمقضمف ,ًمٚمٛمقصقف هب٤م

غم اعمخٚمقق أحلدد ذم أؾمدامئف وضمحدد ومٛمـ ٟمٗم٤مه قمٜمف ْلـمالىمف قم :وضمف ٓ يامصمٚمف ومٞمف ظمٚم٘مف وٓ يِم٤مهبٝمؿ

وُمدـ ؿمدٌف اهلل سمخٚم٘مدف وم٘مدد  ,وُمـ أصمٌتف ًمف قمغم وضمف يامصمؾ ومٞمف ظمٚم٘مف وم٘مد ؿمٌٝمف سمخٚم٘مف ,صٗم٤مت يمامًمف

وُمـ أصمٌتف ًمف قمغم وضمف ٓ يامصمؾ ومٞمف ظمٚم٘مف سمؾ يمام يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتدف وم٘مدد سمدريء ُمدـ ومدرث  ,يمٗمر

ٗم٦م ْلو٤مومتٝم٤م إمم اًمٕمٌد وضم٥م ٟمٗمٞمف قمـ اهلل وهذا ـمريؼ أهؾ اًمًٜم٦م وُم٤م ًمزم اًمّم ,اًمتِمٌٞمف ودم اًمتٕمٓمٞمؾ

ويمذًمؽ ُمد٤م يٚمدزم إرادشمدف ُمدـ  ,يمام يٚمزم طمٞم٤مة اًمٕمٌد ُمـ اًمٜمقم واًمًٜم٦م واحل٤مضم٦م إمم اًمٖمذاء وٟمحق ذًمؽ

ويمذًمؽ ُم٤م يٚمزم قمٚمقه ُمـ اطمتٞم٤مضمدف إمم ُمد٤م هدق  ,طمريم٦م ٟمٗمًف ذم ضمٚم٥م ُم٤م يٜمتٗمع سمف ودومع ُم٤م يتير سمف

يمؾ هذا جي٥م ٟمٗمٞمدف قمدـ اًم٘مددوس اًمًدالم شمٌد٤مرك  ,٤م سمفحم٤مـمً  ,ا إًمٞمفسمف ُمٗمت٘مرً  قمٚمٞمف ويمقٟمف حمٛمقًٓ  قم٤ملٍ 

وُم٤م ًمزم صٗم٦م ُمـ ضمٝم٦م اظمتّم٤مصف شمٕم٤ممم هب٤م وم٢مٟمف ٓ يث٧ٌم ًمٚمٛمخٚمقق سمقضمف يمٕمٚمٛمف اًمذي يٚمزُمف  ,وشمٕم٤ممم
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وم٢من ُمد٤م خيدتص سمدف ُمٜمٝمد٤م ٓ  :اًم٘مدم واًمقضمقب واْلطم٤مـم٦م سمٙمؾ ُمٕمٚمقم وىمدرشمف وإرادشمف وؾم٤مئر صٗم٤مشمف

ه اًم٘م٤مقمدة ظمؼما وقم٘مٚمتٝم٤م يمدام يٜمٌٖمدل ظمٚمّمد٧م ُمدـ أومتدلم وم٢مذا أطمٓم٧م هبذ ,يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف ًمٚمٛمخٚمقق

اًمتٕمٓمٞمؾ وآوم٦م اًمتِمٌٞمف وم٢مٟمؽ إذا وومٞم٧م هذا اعم٘م٤مم طم٘مف ُمـ اًمتّمدقر  اًمٚمتلم مه٤م أصؾ سمالء اعمتٙمٚمٛملم آوم٦م

أصم٧ٌم هلل إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم طم٘مٞم٘م٦م ومخٚمّم٧م ُمدـ اًمتٕمٓمٞمدؾ وٟمٗمٞمد٧م قمٜمٝمد٤م ظمّمد٤مئص 

ف ومتدسمر هذا اعمقوع واضمٕمٚمف ضمٜمتؽ اًمتل شمرضمدع إًمٞمٝمد٤م ذم اعمخٚمقىملم وُمِم٤مهبتٝمؿ ومخٚمّم٧م ُمـ اًمتِمٌٞم

 .هذا اًم٤ٌمب واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب

اخل٤مُمس اًمٕمنم : أن اًمّمٗم٦م ُمتك ىم٤مُم٧م سمٛمقصقف ًمزُمٝم٤م أُمقر أرسمٕم٦م أُمران ًمٗمٔمٞم٤من وأُمران ُمٕمٜمقيد٤من 

وم٤مًمٚمٗمٔمٞم٤من صمٌقيت وؾمٚمٌل وم٤مًمثٌقيت أن يِمتؼ ًمٚمٛمقصقف ُمٜمٝم٤م اعمقصقف وخيؼم هب٤م قمٜمف واًمًدٚمٌل أن ٓ 

قد طمٙمٛمٝم٤م إمم همػمه وٓ يٙمقن ظمؼما قمٜمف وهل ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إؾمامء واًمّمٗم٤مت ومٚمٜمدذيمر يٕم

ا وهق صٗم٦م اًمٙمالم وم٢مٟمف إذا ىم٤مُم٧م سمٛمحؾ يم٤مٟم٧م هق اًمتٙمٚمؿ دون ُمدـ مل شم٘مدؿ سمدف واطمدً  ُمـ ذًمؽ ُمث٤مًٓ 

 وأُمر وهنك وٟم٤مدى وٟم٤مضمك وأظمؼم وظم٤مـم٥م :ىم٤مل :ومٞم٘م٤مل ,وأظمؼم قمٜمف هب٤م وقم٤مد طمٙمٛمٝم٤م إًمٞمف دون همػمه

واُمتٜمٕم٧م هذه إطمٙم٤مم ًمٖمػمه ومٞمًتدل هبذه إطمٙم٤مم وإؾمامء قمدغم ىمٞمد٤مم  ,وشمٙمٚمؿ ويمٚمؿ وٟمحق ذًمؽ

اًمّمٗم٦م سمف وؾمٚمٌٝم٤م قمـ همػمه قمغم قمدم ىمٞم٤مُمٝم٤م سمف وهذا هق أصدؾ اًمًدٜم٦م اًمدذي ردوا سمدف قمدغم اعمٕمتزًمد٦م 

 ًً  ٤م.واْلٝمٛمٞم٦م وهق ُمـ أصح إصقل ـمردا وقمٙم

 وٓ حتد سمٕمدد وم٢من هلل شمٕم٤ممم أؾمامء وصدٗم٤مت اًم٤ًمدس قمنم: أن إؾمامء احلًٜمك ٓ شمدظمؾ حت٧م طمٍم

اؾمت٠مصمر هب٤م ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م قمٜمده ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌدل ُمرؾمدؾ يمدام ذم احلددي٨م اًمّمدحٞمح: 

أؾم٠مًمؽ سمٙمؾ اؾمؿ هق ًمؽ ؾمٛمٞم٧م سمف ٟمٗمًؽ أو أٟمزًمتدف ذم يمت٤مسمدؽ أو اؾمدت٠مصمرت سمدف ذم قمٚمدؿ اًمٖمٞمد٥م »

ٛمك سمف ٟمٗمًف ومد٠مفمٝمره عمدـ ؿمد٤مء ُمدـ صحٞمح قمغم اًمراضمح ومجٕمؾ أؾمامءه صمالصم٦م أىم٤ًمم: ىمًؿ ؾم شقمٜمدك

وىمًؿ اؾمدت٠مصمر سمدف ذم  ,وىمًؿ أٟمزل سمف يمت٤مسمف ومتٕمرف سمف إمم قم٤ٌمده ,ُمالئٙمتف أو همػمهؿ ومل يٜمزل سمف يمت٤مسمف

اٟمٗمردت سمٕمٚمٛمف وًمٞمس اعمدراد  :أي شاؾمت٠مصمرت سمف» :قمٚمؿ همٞمٌف ومٚمؿ يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمد ُمـ ظمٚم٘مف وهلذا ىم٤مل

ٕؾمامء اًمتل أٟمزل اهلل هب٤م يمت٤مسمف وُمـ هذا ىمدقل اًمٜمٌدل ٕن هذا اْلٟمٗمراد صم٤مسم٧م ذم ا :اٟمٗمراده سم٤مًمتًٛمل سمف
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رواه اًمٌخد٤مري  شومٞمٗمتح قمكم ُمـ حم٤مُمده سمام ٓ أطمًٜمف أن »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م: 

قمٚمٞمؽ أٟم٧م يمدام أصمٜمٞمد٧م قمدغم  صمٜم٤مءً  ٓ أطميص»وُمًٚمؿ وشمٚمؽ اعمح٤مُمد شمٗمل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وُمٜمف ىمقًمف: 

إن هلل شمًٕم٦م وشمًٕملم اؾمدام »وأُم٤م ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ,مه٤مرواه ُمًٚمؿ وأسمق داود وهمػم شٟمٗمًؽ

وُمـ أطمّم٤مه٤م دظمدؾ »رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وم٤مًمٙمالم مجٚم٦م واطمدة وىمقًمف:  شُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اْلٜم٦م

صٗم٦م ٓ ظمؼم ُمًت٘مٌؾ واعمٕمٜمك ًمف أؾمامء ُمتٕمددة ُمـ ؿم٠مهن٤م أن ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اْلٜم٦م وهدذا ٓ ش اْلٜم٦م

ه٤م وهذا يمام شم٘مقل ًمٗمالن ُم٤مئ٦م ممٚمقك وىمد أقمدهؿ ًمٚمجٝم٤مد ومال يٜمٗمل هذا أن يٜمٗمل أن يٙمقن ًمف أؾمامء همػم

 يٙمقن ًمف مم٤مًمٞمؽ ؾمقاهؿ ُمٕمدون ًمٖمػم اْلٝم٤مد وهذا ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ومٞمف.

اًم٤ًمسمع قمنم: أن أؾمامءه شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمٗمردا وُم٘مؽمٟم٤م سمٖمػمه وهق هم٤مًمد٥م إؾمدامء وم٤مًم٘مددير 

ٙمٞمؿ وهذا يًقغ أن يدقمك سمف ُمٗمردا وُم٘مؽمٟم٤م سمٖمػمه ومت٘مقل: ي٤م قمزيز ي٤م واًمًٛمٞمع واًمٌّمػم واًمٕمزيز واحل

ويمذًمؽ ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف واخلؼم قمٜمف سمام يًقغ ًمؽ اْلومدراد  ,وأن يٗمرد يمؾ اؾمؿ ,طمٚمٞمؿ ي٤م همٗمقر ي٤م رطمٞمؿ

واْلٛمع وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف سمٛمٗمرده سمؾ ُم٘مروٟم٤م سمٛم٘م٤مسمٚمف يم٤معم٤مٟمع واًمْم٤مر واعمٜمت٘مؿ ومال جيقز أن يٗمدرد 

ُم٘م٤مسمٚمف وم٢مٟمف ُم٘مرون سم٤معمٕمٓمل واًمٜم٤مومع واًمٕمٗمق ومٝمق اعمٕمٓمل اعم٤مٟمع اًمْم٤مر اًمٜم٤مومع اعمٜمت٘مؿ اًمٕمٗمق اعمٕمز هذا قمـ 

اعمذل ٕن اًمٙمامل ذم اىمؽمان يمؾ اؾمؿ ُمـ هذه سمام ي٘م٤مسمٚمف ٕٟمف يراد سمف أٟمف اعمٜمٗمرد سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وشمدسمػم اخلٚمدؼ 

ٚمٞمف سمٛمجرد اعمٜمدع وآٟمت٘مد٤مم واًمتٍمف ومٞمٝمؿ قمٓم٤مء وُمٜمٕم٤م وٟمٗمٕم٤م وضا وقمٗمقا واٟمت٘م٤مُم٤م وأُم٤م أن يثٜمك قم

واْلضار ومال يًقغ ومٝمذه إؾمامء اعمزدوضم٦م دمري إؾمامء ُمٜمٝم٤م جمرى آؾمؿ اًمقاطمدد اًمدذي يٛمتٜمدع 

ومّمؾ سمٕمض طمروومف قمـ سمٕمض ومٝمل وإن شمٕمددت ضم٤مري٦م جمرى آؾمؿ اًمقاطمد وًمذًمؽ مل دملء ُمٗمردة 

أظمؼمت سمذًمؽ مل شمٙمـ ُمثٜمٞم٤م قمٚمٞمف ومل شمٓمٚمؼ قمٚمٞمف إٓ ُم٘مؽمٟم٦م وم٤مقمٚمٛمف ومٚمق ىمٚم٧م: ي٤م ُمذل ي٤م و٤مر ي٤م ُم٤مٟمع و

 وٓ طم٤مُمدا ًمف طمتك شمذيمر ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م.

اًمث٤مُمـ قمنم: أن اًمّمٗم٤مت صمالصم٦م أٟمقاع: صٗم٤مت يمامل وصٗم٤مت ٟم٘مص وصدٗم٤مت ٓ شم٘متيضد يمدامٓ وٓ 

ٟم٘مّم٤م وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مًٛم٦م اًمت٘مديري٦م شم٘متيض ىمًام راسمٕم٤م: وهق ُم٤م يٙمقن يمامٓ وٟم٘مّم٤م سم٤مقمت٤ٌمريـ واًمدرب 

صم٦م وُمقصقف سم٤مًم٘مًؿ إول وصٗم٤مشمف يمٚمٝمد٤م صدٗم٤مت يمدامل حمدض ومٝمدق شمٕم٤ممم ُمٜمزه قمـ إىم٤ًمم اًمثال
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سم٠ميمٛمٚمٝم٤م وًمف ُمـ اًمٙمامل أيمٛمٚمف وهٙمذا أؾمامؤه اًمداًم٦م قمغم صٗم٤مشمف هدل أطمًدـ  ُمقصقف ُمـ اًمّمٗم٤مت

إؾمامء وأيمٛمٚمٝم٤م ومٚمٞمس ذم إؾمامء أطمًـ ُمٜمٝم٤م وٓ ي٘مقم همػمه٤م ُم٘م٤مُمٝم٤م وٓ يد١مدي ُمٕمٜم٤مهد٤م وشمٗمًدػم 

حمض سمؾ هق قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مري٥م واًمتٗمٝمٞمؿ وإذا قمروم٧م هدذا  آؾمؿ ُمٜمٝم٤م سمٖمػمه ًمٞمس شمٗمًػما سمٛمرادف

ومٚمف ُمـ يمؾ صٗم٦م يمامل أطمًـ اؾمؿ وأيمٛمٚمف وأمتف ُمٕمٜمك وأسمٕمده وأٟمزهف قمـ ؿم٤مئ٦ٌم قمٞم٥م أو ٟم٘مص ومٚمدف 

ُمـ صٗم٦م اْلدرايم٤مت اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌدػم دون اًمٕم٤مىمدؾ اًمٗم٘مٞمدف واًمًدٛمٞمع اًمٌّمدػم دون اًمًد٤مُمع واًمٌد٤مس 

اًمقدود دون اًمرومٞمؼ واًمِمٗمقق وٟمحقمه٤م ويمذًمؽ اًمٕمدكم وُمـ صٗم٤مت اْلطم٤ًمن اًمؼم اًمرطمٞمؿ  ,واًمٜم٤مفمر

اًمٕمٔمٞمؿ دون اًمرومٞمع اًمنميػ ويمذًمؽ اًمٙمريؿ دون اًمًخل واخلد٤مًمؼ اًمٌد٤مرئ اعمّمدقر دون اًمٗم٤مقمدؾ 

اًمّم٤مٟمع اعمِمٙمؾ واًمٖمٗمقر اًمٕمٗمق دون اًمّمٗمقح اًم٤ًمشمر ويمذًمؽ ؾم٤مئر أؾمامئف شمٕم٤ممم جيري قمغم ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م 

وم٠مؾمامؤه أطمًـ إؾمامء يمام أن صٗم٤مشمف أيمٛمدؾ  :٠ميمؾ ذًمؽأيمٛمٚمٝم٤م وأطمًٜمٝم٤م وُم٤م ٓ ي٘مقم همػمه ُم٘م٤مُمف ومت

اًمّمٗم٤مت ومال شمٕمدل قمام ؾمٛمك سمف ٟمٗمًف إمم همػمه يمام ٓ شمتج٤موز ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف ووصٗمف سمدف رؾمدقًمف 

 إمم ُم٤م وصٗمف سمف اعمٌٓمٚمقن واعمٕمٓمٚمقن.

اًمت٤مؾمع قمنم: أن ُمـ أؾمامئف احلًٜمك ُم٤م يٙمقن دآ قمغم قمدة صدٗم٤مت ويٙمدقن ذًمدؽ آؾمدؿ ُمتٜمد٤موٓ 

٤م شمٜم٤مول آؾمؿ اًمدال قمغم اًمّمٗم٦م اًمقاطمدة هل٤م يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف يم٤مؾمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ واعمجٞمد واًمّمدٛمد ْلٛمٞمٕمٝم

اًمّمٛمد: اًمًٞمد اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم ؾم١مدده "يمام ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ومٞمام رواه قمٜمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه: 

 واًمنميػ: اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم ذومف واًمٕمٔمٞمؿ: اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم قمٔمٛمتف واحلٚمٞمؿ اًمدذي ىمدد يمٛمدؾ ذم

طمٚمٛمف واًمٕمٚمٞمؿ اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم قمٚمٛمف واحلٙمٞمؿ اًمذي ىمد يمٛمؾ ذم طمٙمٛمتف وهدق اًمدذي ىمدد يمٛمدؾ ذم 

هذه صٗمتف ٓ شمٜمٌٖمل إٓ ًمف ًمٞمس ًمف يمٗمقا أطمد  "أٟمقاع ذومف وؾم١مدده وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

م وًمٞمس يمٛمثٚمف رء ؾمٌح٤من اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر هذا ًمٗمٔمف وهذا مم٤م ظمٗمل قمغم يمثػم ممـ شمٕمد٤مـمك اًمٙمدال

ذم شمٗمًػم إؾمامء احلًٜمك ومٗمن آؾمؿ سمدون ُمٕمٜم٤مه وٟم٘مّمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ ومٛمـ مل حيط هبذا قمٚمدام 

 سمخس آؾمؿ إقمٔمؿ طم٘مف وهْمٛمف ُمٕمٜم٤مه ومتدسمره.

اًمٕمنمون: وهل اْل٤مُمٕم٦م عم٤م شم٘مدم ُمـ اًمقضمقه وهل ُمٕمروم٦م اْلحل٤مد ذم أؾمدامئف طمتدك ٓ ي٘مدع ومٞمدف ىمد٤مل 
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ٜمَك ﴿شمٕم٤ممم:  ًْ ـَ ُيْٚمِحدُدوَن ذِم َأؾْمداَمِئِف ؾَمدُٞمْجَزْوَن َُمد٤م يَمد٤مُٟمقا َوهللَِِّ إؾمامء احْلُ دِذي د٤م َوَذُروا اًمَّ وَمد٤مْدقُمقُه هِبَ

واْلحل٤مد ذم أؾمامئف هق اًمٕمدول هب٤م وسمح٘م٤مئ٘مٝم٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمـ احلؼ اًمث٤مسم٧م هل٤م وهدق ُمد٠مظمقذ  ﴾َيْٕمَٛمُٚمقنَ 

ي ىمدد ُمد٤مل قمدـ ومٛمٜمف اًمٚمحد وهق اًمِمؼ ذم ضم٤مٟمد٥م اًم٘مدؼم اًمدذ (ل ح د)ُمـ اعمٞمؾ يمام يدل قمٚمٞمف ُم٤مدشمف 

اعمٚمحد اعم٤مئؾ قمـ احلدؼ "اًمقؾمط وُمٜمف اعمٚمحد ذم اًمديـ اعم٤مئؾ قمـ احلؼ إمم اًم٤ٌمـمؾ ىم٤مل اسمـ اًمًٙمٞم٧م: 

ـْ ُدوٟمِدِف ﴿وُمٜمف اعمٚمتحد وهق ُمٗمتٕمؾ ُمـ ذًمؽ وىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  "اعمدظمؾ ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ـْ دَمِدَد ُِمد َوًَمد

ومتٛمٞمؾ إًمٞمف قمدـ همدػمه شم٘مدقل اًمٕمدرب  أي ُمـ شمٕمدل إًمٞمف وهترب إًمٞمف وشمٚمتجئ إًمٞمف وشمٌتٝمؾ ﴾ُُمْٚمَتَحداً 

أطمدده٤م: أن يًدٛمك  :اًمتحد ومالن إمم ومالن إذا قمدل إًمٞمف إذا قمرف هذا وم٤مْلحل٤مد ذم أؾمامئف شمٕم٤ممم أٟمقاع

إصٜم٤مم هب٤م يمتًٛمٞمتٝمؿ اًمالت ُمـ اْلهلٞم٦م واًمٕمزى ُمـ اًمٕمزيدز وشمًدٛمٞمتٝمؿ اًمّمدٜمؿ إهلد٤م وهدذا إحلد٤مد 

اًمث٤مين : شمًٛمٞمتف سمام ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمدف يمتًدٛمٞم٦م  ,ًم٤ٌمـمٚم٦مطم٘مٞم٘م٦م وم٢مهنؿ قمدًمقا سم٠مؾمامئف إمم أوصم٤مهنؿ وآهلتٝمؿ ا

وصم٤مًمثٝم٤م : وصدٗمف  ,اًمٜمّم٤مرى ًمف أسم٤م وشمًٛمٞم٦م اًمٗمالؾمٗم٦م ًمف ُمقضم٤ٌم سمذاشمف أو قمٚم٦م وم٤مقمٚم٦م سم٤مًمٓمٌع وٟمحق ذًمؽ

سمام يتٕم٤ممم قمٜمف ويت٘مدس ُمـ اًمٜم٘م٤مئص يم٘مقل أظم٨ٌم اًمٞمٝمقد إٟمف وم٘مػم وىمقهلؿ إٟمف اؾمؽماح سمٕمدد أن ظمٚمدؼ 

وراسمٕمٝمد٤م: شمٕمٓمٞمدؾ  ,وأُمث٤مل ذًمؽ مم٤م هق إحلد٤مد ذم أؾمدامئف وصدٗم٤مشمف ﴾ُٚمقًَم٦مٌ َيُد اهلل َُمٖمْ ﴿ظمٚم٘مف وىمقهلؿ: 

إؾمامء قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وضمحد طم٘م٤مئ٘مٝم٤م يم٘مقل ُمـ ي٘مقل ُمـ اْلٝمٛمٞمد٦م وأشمٌد٤مقمٝمؿ إهند٤م أًمٗمد٤مظ جمدردة ٓ 

شمتْمٛمـ صٗم٤مت وٓ ُمٕم٤مين ومٞمٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف اؾمؿ اًمًٛمٞمع واًمٌّمػم واحلل واًمدرطمٞمؿ واعمدتٙمٚمؿ واعمريدد 

وهذا ُمـ أقمٔمؿ اْلحلد٤مد ومٞمٝمد٤م  ,وٓ ؾمٛمع وٓ سمٍم وٓ يمالم وٓ إرادة شم٘مقم سمفٓ طمٞم٤مة ًمف  :وي٘مقًمقن

 ,وومٓمرة وهق ي٘م٤مسمؾ إحل٤مد اعمنميملم وم٢من أوًمئؽ أقمٓمدقا أؾمدامءه وصدٗم٤مشمف ٔهلدتٝمؿ قم٘مال وذقم٤م وًمٖم٦مً 

صمؿ اْلٝمٛمٞم٦م وومروظمٝمؿ  ,وه١مٓء ؾمٚمٌقه صٗم٤مت يمامًمف وضمحدوه٤م وقمٓمٚمقه٤م ومٙمالمه٤م ُمٚمحد ذم أؾمامئف

اْلحل٤مد ومٛمٜمٝمؿ اًمٖم٤مزم واعمتقؾمط واعمٜمٙمقب ويمؾ ُمـ ضمحد ؿمٞمئ٤م قمام وصدػ اهلل سمدف ُمتٗم٤موشمقن ذم هذا 

وظم٤مُمًٝم٤م: شمِمٌٞمف صٗم٤مشمف سمّمدٗم٤مت  ,أو وصٗمف سمف رؾمقًمف وم٘مد أحلد ذم ذًمؽ ومٚمٞمًت٘مؾ أو ًمٞمًتٙمثر ٟمٗمًف

ومٝمذا اْلحل٤مد ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م إحل٤مد اعمٕمٓمٚم٦م وم٢من أوًمئؽ ٟمٗمدقا  :اا يمٌػمً ظمٚم٘مف شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل اعمِمٌٝمقن قمٚمقً 

صٗم٦م يمامًمف وضمحدوه٤م وه١مٓء ؿمٌٝمقه٤م سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف ومجٛمٕمٝمؿ اْلحل٤مد وشمٗمرىم٧م هبؿ ـمرىمف وسمرأ اهلل 
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أشم٤ٌمع رؾمقًمف وورصمتف اًم٘م٤مئٛملم سمًٜمتف قمـ ذًمؽ يمٚمف ومٚمؿ يّمٗمقه إٓ سمام وصدػ سمدف ٟمٗمًدف ومل جيحددوا 

ًمدف سمدؾ أصمٌتدقا  ,٤م وٓ ُمٕمٜمدًك صٗم٤مشمف ومل يِمٌٝمقه٤م سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف ومل يٕمدًمقا هب٤م قمام أٟمزًم٧م قمٚمٞمدف ًمٗمًٔمد

٤م ُمـ اًمتِمٌٞمف وشمٜمزهيٝمؿ ظمٚمٞمد٤م ُمدـ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وٟمٗمقا قمٜمف ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىم٤مت ومٙم٤من إصم٤ٌمهتؿ سمريئً 

اًمتٕمٓمٞمؾ ٓ يمٛمـ ؿمٌف طمتك يم٠مٟمف يٕمٌد صٜمام أو قمٓمؾ طمتك يم٠مٟمف ٓ يٕمٌد إٓ قمدُم٤م وأهؾ اًمًٜم٦م وؾمط ذم 

٤ٌَمَريَمد٦ٍم َزْيُتقَٟمد٦ٍم ٓ ؿَمدَجَرٍة ُمُ ﴿اًمٜمحؾ يمام أن أهؾ اْلؾمالم وؾمط ذم اعمٚمؾ شمقىمد ُمّم٤مسمٞمح ُمٕم٤مرومٝمؿ ُمـ: 

ُف َٟم٤مٌر ُٟمقٌر قَمغَم ُٟمقٍر هَيِْدي اهلل ًمِٜمُقِرِه  ًْ ًَ ْ ىِمٞم٦ٍَّم َوٓ هَمْرسمِٞم٦ٍَّم َيَٙم٤مُد َزْيُتَٝم٤م ُييِضُء َوًَمْق مَلْ مَت ـْ َيَِم٤مءُ َذْ ومٜمًد٠مل  ﴾َُم

ري٥م جمٞم٥م اهلل شمٕم٤ممم أن هيديٜم٤م ًمٜمقره ويًٝمؾ ًمٜم٤م اًمًٌٞمؾ إمم اًمقصقل إمم ُمرو٤مشمف وُمت٤مسمٕم٦م رؾمقًمف إٟمف ىم

ومٝمذه قمنمون وم٤مئدة ُمْم٤موم٦م إمم اًم٘م٤مقمدة اًمتل سمدأٟم٤م هب٤م ذم أىم٤ًمم ُم٤م يقصػ سمدف اًمدرب شمٌد٤مرك وشمٕمد٤ممم 

 ىم٤مسمالً  ومٕمٚمٞمؽ سمٛمٕمرومتٝم٤م وُمراقم٤مهت٤م صمؿ اذح إؾمامء احلًٜمك إن وضمدت ىمٚم٤ٌم قم٤مىمال وًم٤ًمٟم٤م ىم٤مئال وحمالً 

َووَمْقَق يُمؾر ﴿ٕمؼم قمٜمف اعم٘م٤مل: وإٓ وم٤مًمًٙمقت أومم سمؽ ومجٜم٤مب اًمرسمقسمٞم٦م أضمؾ وأقمز مم٤م خيٓمر سم٤مًم٤ٌمل أو ي

طمتك يٜمتٝمل اًمٕمٚمؿ إمم ُمـ أطم٤مط سمٙمؾ رء قمٚمدام وقمًدك اهلل أن يٕمدلم سمٗمْمدٚمف قمدغم  ﴾ِذي قِمْٚمٍؿ قَمٚمِٞمؿٌ 

شمٕمٚمٞمؼ ذح إؾمامء احلًٜمك ُمراقمٞم٤م ومٞمف أطمٙم٤مم هذه اًم٘مقاقمد سمريئد٤م ُمدـ اْلحلد٤مد ذم أؾمدامئف وشمٕمٓمٞمدؾ 

 ها صٗم٤مشمف ومٝمق اعم٤من سمٗمْمٚمف واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ.

(: ويمذًمؽ إذا ٟمٔمرت إمم أومراد صٗم٤مت يمامًمف, وضمدت يمؾ صٞمٖم٦م ؾمالًُم٤م مم٤م يْمد٤مده٤م 1/514وىم٤مل )

 هيمامهل٤م. ا

(: أؾمامء اًمرب شمٕم٤ممم هل أؾمامء وٟمٕمقت: وم٢مهن٤م داًم٦م قمغم صٗم٤مت يمامًمف, ومدال شمٜمد٤مذم ومٞمٝمد٤م 5/31وىم٤مل )

 سملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمقصٗمٞم٦م.

 :"اقمد أؾمامء اهلل شمٕم٤ممماًم٘مقاقمد اعمثغم ىمق"ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

 اًم٘م٤مقمدة إومم:

 أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم يمٚمٝم٤م طمًٜمك أي سم٤مًمٖم٦م ذم احلًـ هم٤ميتف.

ٜمَك وَم٤مْدقُمقُه هِب٤َم﴾ )إقمراف: ُمدـ أيد٦مواعمراد سمٖم٤ميتف  ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ  (581يمامًمف: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:﴿ َوهللَِِّ ا
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 ها .اًمقضمقهوذًمؽ ٕهن٤م ُمتْمٛمٜم٦م ًمّمٗم٤مت يم٤مُمٚم٦م ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمٍف ُمـ 

 اًمًٕمدي ذم شمٗمًػمه وم٘م٤مل رمحف اهلل: ه٤مويم٤مٟم٧م أؾمامء اهلل طمًٜمك ٕرسمٕم٦م أُمقر ذيمر

ٜمَك﴾ )ـمدف: ُمـ أي٦م ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ (: أي ًمف إؾمامء اًمٙمثػمة اًمٙم٤مُمٚم٦م احلًٜمك ُمـ 8وم٘م٤مل رمحف اهلل:﴿ًَمُف ا

 قمغم اعمدح ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمؿ ٓ يدل قمغم احلٛمد واعمدح. ٦مطمًٜمٝم٤م أهن٤م داًم

 قمالُم٤ًم حمْم٦م وإٟمام هل أؾمامء وأوص٤مف.أـ طمًٜمٝم٤م أهن٤م ًمٞم٧ًم وُم 

وُمـ طمًٜمٝم٤م أهن٤م داًم٦م قمغم اًمّمٗم٤مت اًمٙم٤مُمٚم٦م وأن ًمف ُمـ يمؾ صدٗم٦ٍم أيمٛمٚمٝمد٤م وأقمٛمٝمد٤م وأضمٚمٝمد٤م, وُمدـ  

طمًٜمٝم٤م أٟمف أُمر اًمٕم٤ٌمد أن يدقمقه هب٤م ٕهن٤م وؾمٞمٚم٦م ُم٘مرسم٦م إًمٞمف حيٌٝم٤م وحي٥م ُمـ حيٗمٔمٝم٤م وحي٥م ُمـ يٌح٨م 

ـَ ُيْٚمِحدُدوَن ذِم قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ويتٕمٌد ًمف هب٤م ىم٤م دِذي د٤م َوَذُروا اًمَّ ٜمَك وَمد٤مْدقُمقُه هِبَ ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ ل شمٕم٤ممم: ﴿َوهللَِِّ ا

 ( ا.هد 581َأؾْماَمِئِف ؾَمُٞمْجَزْوَن َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن﴾  )إقمراف:

 واقمٚمؿ أن احلًـ ذم أؾمامء اهلل يٙمقن سم٤مقمت٤ٌمر يمؾ اؾمؿ قمغم اٟمٗمراده, ويٙمدقن سم٢مقمتٌد٤مر مجٕمدف إمم همدػمه

 ومٞمحّمؾ سمجٛمع آؾمؿ إمم أظمر يمامل ومقق يمامل.

 (:5/555) "اًمٌدائع"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

صٗم٦م حتّمؾ ُمـ اىمؽمان آؾمٛملم واًمقصٗملم سم٤مٔظمر وذًمدؽ ىمددر زائدد قمدغم ُمٗمدردهيام ٟمحدق اًمٖمٜمدل 

٘مدرآن, احلٛمٞمد, اًمٕمٗمق اًم٘مدير, احلٛمٞمد اعمجٞمد, وهٙمذا قم٤مُم٦م اًمّمٗم٤مت اعم٘مؽمٟم٦م وإؾمامء اعمزدوضم٦م ذم اًم

وم٢من اًمٖمٜمل صٗم٦م يمامل واحلٛمد يمذًمؽ واضمتامع اًمٖمٜمك ُمع احلٛمد يمامل آظمر, ومٚمف صمٜم٤مء ُمـ همٜم٤مه وصمٜم٤مه ُمدـ 

محده وصمٜم٤مء ُمـ اضمتامقمٝمام ويمذًمؽ اًمٕمٗمق اًم٘مدير, واحلٛمٞمد اعمجٞمد, واًمٕمزيز احلٙمدٞمؿ ومت٠مُمٚمدف وم٢مٟمدف ُمدـ 

 أذف اعمٕم٤مرف.

 اًم٘م٤مقمدددة اًمثدد٤مٟمٞم٦م:

اهلل شمٕم٤ممم أقمالم وأوص٤مف, أقمالم سم٢مقمتٌد٤مر دًٓمتٝمد٤م قمدغم اًمدذات  ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: أؾمامء

وأوص٤مف سم٢مقمت٤ٌمر ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمٕم٤مين, وهل سم٤مْلقمت٤ٌمر اًمث٤مين ُمت٤ٌميٜم٦م ًمدًٓم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمد٤م قمدغم 

ُمٕمٜم٤مه اخل٤مص ومد)احلل, اًمٕمٚمٞمؿ, اًم٘مدير, اًمًٛمٞمع, اًمٌّمػم, اًمرمحـ, اًمرطمٞمؿ, اًمٕمزيز, احلٙمدٞمؿ( يمٚمٝمد٤م 
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هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٙمـ ُمٕمٜمك احلل همػم ُمٕمٜمك اًمٕمٚمٞمؿ وُمٕمٜمك اًمٕمٚمدٞمؿ همدػم ُمٕمٜمدك عمًٛمك واطمد وهق ا

 اًم٘مدير وهٙمذا ا.هد

 (:5/551) شٌدائعاًم»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم احلًٜمك هل أقمالم وأوص٤مف, واًمقصػ هب٤م ٓ يٜم٤مذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمخالف أوص٤مف اًمٕم٤ٌمد 

 تٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمختّم٦م سمخالف أوص٤مومف شمٕم٤ممم.وم٢مهن٤م شمٜم٤مذم قمٚمٛمٞمتٝمؿ, ٕن أوص٤مومٝمؿ ُمِمؽميم٦م ومٜم٤موم

 وم٤مِئَدٌة:

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمقصٗمٞم٦م واضمتامقمٝمام إٟمام شمٙمقن ذم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, وأؾمامء يمت٤مسمف وأؾمدامء 

, ومٝمل أقمالم داًم٦م قمغم ُمٕمد٤مين هدل هبد٤م أوصد٤مف ومدال شمْمد٤مد ومٞمٝمد٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿٟمٌٞمف 

ضمدالء "ُمـ أؾمدامء اعمخٚمدقىملم أومد٤مده سمدـ اًم٘مدٞمؿ رمحدف اهلل ذم يمت٤مسمدف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقصػ سمخالف همػمه٤م 

 (.                                    511)ص "إومٝم٤مم

 اًم٘مد٤مقمددة اًمثد٤مًمثد٦م:

 ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

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

 أطمده٤م: صمٌقت آؾمؿ هلل قمز وضمؾ.

 : صمٌقت اًمّمٗم٦م اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ.اًمث٤مين

 اًمث٤مًم٨م: صمٌقت طمٙمٛمٝم٤م وُم٘متْم٤مه٤م.

يتْمٛمـ إصم٤ٌمت اًمًٛمٞمع اؾماًم هلل شمٕم٤ممم وإصم٤ٌمت اًمًٛمع صٗم٦م ًمف وإصم٤ٌمت طمٙمؿ ش اًمًٛمٞمدع»ُمثد٤مل ذًمدؽ: 

د٤مُوَريُماَم﴾ )اعمج٤مدًمد٦م: ُمدـ  دَٛمُع حَتَ ًْ ذًمؽ وُم٘متْم٤مه وهق أٟمف يًٛمع اًمن واًمٜمجقى يمام ىمد٤مل: ﴿َواهلل َي

 .(5أي٦م

 وإن دًم٧م قمغم وصػ همػم ُمتٕمد شمْمٛمٜم٧م أُمريـ:

 أطمده٤م: صمٌقت آؾمؿ هلل قمز وضمؾ.
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 اًمث٤مين: صمٌقت اًمّمٗم٦م اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م هلل قمز وضمؾ.

 يتْمٛمـ إصم٤ٌمت احلل اؾماًم هلل قمز وضمؾ وإصم٤ٌمت احلٞم٤مة صٗم٦م ا.هدش احلدل»ُمثدؾ: 

 اًم٘مد٤مقمدة اًمراسمدٕمد٦م:

ذاشمدف وصدٗم٤مشمف شمٙمدقن سم٤معمٓم٤مسم٘مد٦م وسم٤مًمتْمدٛمـ قمدغم دًٓمد٦م أؾمدامء اهلل ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕمد٤ممم 

 وسم٤مًٓمتزام:

يدل قمغم ذات اهلل وقمغم صٗم٦م اخلٚمؼ سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م ويدل قمغم اًمذات وطمدده٤م وقمدغم ش اخل٤مًمؼ»ُمث٤مُل ذًمؽ  

صٗم٦م اخلٚمؼ وطمده٤م سم٤مًمتْمٛمـ, ويدل قمغم صٗمتل اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة سم٤مًٓمتزام, وهلدذا عمد٤م ذيمدر اهلل ظمٚمدؼ 

 قِمْٚمداًم﴾ اًمًاموات وإرض ىم٤مل:﴿ ًمَِتْٕمَٚمُٛمق
ٍ
ء  ىَمِديٌر َوَأنَّ اهلل ىَمْد َأطَمد٤َمَط سمُِٙمدؾر َرْ

ٍ
ء ا َأنَّ اهلل قَمغَم يُمؾر َرْ

 (.51)اًمٓمالق: ُمـ أي٦م

 (:51/51ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمح٦م اهلل قمٚمٞمف يمٛمؾ ذم درى شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ)

 ومدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م هل دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم مجٞمع اعمٕمٜمك اًمذي قمٜم٤مه اعمتٙمٚمؿ.

 ًمتْمٛمـ هل دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم ُم٤م هق داظمؾ ذم هذا اعمٕمٜمك.ودًٓم٦م ا

 ودًٓم٦م آًمتزام دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم ُم٤م هق ٓزم ًمذًمؽ اعمٕمٜمك ظم٤مرج ُمٗمٝمقم هذا اًمٚمٗمظ.

 :فٌ ٞمْ ٌِ ٜمْ شمَ 

دون ذاشمف شمٕم٤ممم إٓ قمغم صٗمتف مل يدل دًٓم٦م اًمتْمٛمـ شمٙمقن ذم إؾمامء احلًٜمك قمغم اًمذات يم٠من آؾمؿ 

 اموإٓ وم٢من آؾمؿ ٓ يٜمٗمؽ قمـ اًمدًٓمد٦م قمٚمدٞمٝمض قمدم دًٓمتف قمغم اًمّمٗم٦م, ومٞمام إذا اومؽمأو قمغم اًمذات 

ؾمقاء اؾمتٕمٛمؾ اؾمتٕمامل إؾمامء ومٚمؿ يٙمـ شم٤مسمًٕم٤م ًمٖمػمه, واؾمتٕمٛمؾ اؾمتٕمامل اًمّمٗم٦م ومٙم٤من شم٤مسمًٕم٤م جمتٛمٕملم 

اًمّمٗم٦م أو اًمّمٗم٦م قمـ اًمذات أو أن شمقضمد ذات ٓ صٗم٤مت هل٤م  قمـٕٟمف ٓ يٕم٘مؾ أن دمرد اًمذات ًمٖمػمه: 

 (149-148)ص ًمٚمؼميٙمدد٤منش اًم٘مقاقمدد اًمٙمٚمٞمد٦م»ُمدـ ه ا ردة قمدـ اًم٘مٞمد٤مم سم٤معمقصدقف.أو صدٗم٦ٌم جُمد

 .     سمتٍمف

 اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم:
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 أؾمامء اهلل شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ جم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م.

 (: سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت شمقىمٞمٗمل.5/551) "اًمٌدائع"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

 شمٕم٤ممم شمقىمٞمٗمٞم٦م ومل يًؿ ٟمٗمًف إٓ سم٠مطمًـ إؾمامء. (: أؾمامء اهلل111)ص "ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ"وىم٤مل ذم 

 ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

وقمغم هذا ومٞمج٥م اًمقىمقف ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ومال يزاد ومٞمٝم٤م وٓ يٜم٘مص ٕن اًمٕم٘مدؾ  

ٓ يٛمٙمٜمف إدراك ُم٤م يًتح٘مف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إؾمامء ومقضم٥م اًمقىمقف ذم ذًمؽ قمغم اًمٜمص ًم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم: 

د١ُموًٓ﴾   ًْ د َواًْمُٗمد١َماَد يُمدؾُّ ُأوًَمِئدَؽ يَمد٤مَن قَمٜمْدُف َُم ٌٍََمَ دْٛمَع َواًْم ًَّ ﴿َوٓ شَمْ٘مُػ َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمَؽ سمِدِف قِمْٚمدٌؿ إِنَّ اًم

ٌَْٖمدَل سمَِٖمدػْمِ 45)اْلهاء: صْمَؿ َواًْم ِ ْٕ ـَ َوا َ اًْمَٗمَقاطِمَش َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م َوَُم٤م سَمَٓم َم َريبر  (.    وىمقًمف: ﴿ىُمْؾ إِٟمَّاَم طَمرَّ

ْل سمِِف ؾُمْٚمَٓم٤مٟم٤ًم َوَأْن شَمُ٘مقًُمقا قَمدغَم اهلل َُمد٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمدقَن﴾  )إقمدرا يُمقا سم٤ِمهلل َُم٤م مَلْ ُيٜمَزر ( 44ف:احْلَؼر َوَأْن شُمنْمِ

 ا.هد

 ويمذًمؽ اًمّمٗم٤مت شمقىمٞمٗمٞم٦م يمام شم٘مدم ىمقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل. 

 (:4/4) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"وىمد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم 

ًم٤ٌمب أن يقصػ اهلل سمام وصػ سمف ٟمٗمًف وسمام وصٗمتف سمف رؾمٚمف ٟمٗم٤ًًم وإصم٤ٌمشمد٤ًم, ومٞمثٌد٧م وم٤مٕصؾ ذم هذا ا

 هلل ُم٤م أصمٌتف ًمٜمٗمًف ويٜمٗمل قمٜمف ُم٤م ٟمٗم٤مه قمـ ٟمٗمًف ا.هد

(: وُمذه٥م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م أن يقصػ اهلل سمام وصدػ سمدف ٟمٗمًدف وسمدام 6/596وىم٤مل رمحف اهلل )

 متثٞمؾ, ومال جيقز ٟمٗمل صٗم٤مت اهلل شمٕمد٤ممم وصٗمف سمف رؾمقًمف ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ

اًمتل وصػ هب٤م ٟمٗمًف وٓ جيقز متثٞمٚمٝم٤م سمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم, سمؾ هق ؾمدٌح٤مٟمف ًمدٞمس يمٛمثٚمدف رء وهدق 

 اًمًٛمٞمع واًمٌّمػم, ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ٓ ذم ذاشمف وٓ ذم صٗم٤مشمف ا.هد

 اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م:

 ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

ىم٤مل ىم٤مل  ريض اهلل قمٜمفحلدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ُمٕمٚمقم ًمٜم٤م سمٕمدد ُمٕملم  أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم همػم حمّمقرة



 021 

                                                                                                    

أؾم٠مًمؽ سمٙمؾ اؾمؿ هق ًمؽ ؾمٛمٞم٧م سمف ٟمٗمًؽ أو أٟمزًمتدف ذم : »صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل 

رواه أمحدد واسمدـ طمٌد٤من ش يمت٤مسمؽ أو قمٚمٛمتف أطمدًا ُمـ ظمٚم٘مؽ أو اؾمت٠مصمرت سمف ذم قمٚمدؿ اًمٖمٞمد٥م قمٜمددك

 ها .واحل٤ميمؿ وهق صحٞمح

صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف قمٜمد اْلُم٤مم ُمًٚمؿ أٟمف  ريض اهلل قمٜمٝم٤ميدل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم طمدي٨م قم٤مئِم٦م و

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمرو٤مك ُمـ ؾمخٓمؽ وسمٛمٕم٤مومتؽ ُمـ قم٘مقسمتدؽ وسمدؽ »يم٤من ي٘مقل وهق ؾم٤مضمد:  وؾمٚمؿ

واًمثٜم٤مء قمغم اهلل شمٕمد٤ممم إٟمدام يٙمدقن سم٤مًمّمدٗم٤مت ش ُمٜمؽ ٓ أطميص صمٜم٤مء قمٚمٞمؽ أٟم٧م يمام أصمٜمٞم٧م قمغم ٟمٗمًؽ

 وإؾمامء احلًٜمك.اًمٕمغم 

قمٜمد أن ي٠ميت  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿأن اًمٜمٌل  رض اهلل قمٜمٝماموضم٤مء ذم طمديثل أيب هريرة  وأٟمس 

وهدذا يددل قمدغم ش ٓ أطمًٜمف أن»وذم رواي٦م ش ومٞمٗمتح قمكّم ُمـ ىمٌؾ»إمم رسمف يًت٠مذٟمف ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ىم٤مل: 

 ذم اًمدٟمٞم٤م.  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ُم٤م مل يٓمٚمع قمٚمٞمف رؾمقًمف

( ذم يمالُمدف قمدغم طمددي٨م 444-4/441) شدرء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مدؾ»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 قم٤مئِم٦م أٟمػ اًمذيمر:

 هأٟمف ٓ حييص اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ٕن صٗم٤مشمف إٟمام يٕمؼم هب٤م قمـ أؾمامئف ا صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوم٠مظمؼم  

إمم أهند٤م حمّمدقرة  قاقوع ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٓمقًم٦م, وأُم٤م ُمـ ذهٌواعم٠ًمًم٦م ُمًٌقـم٦م ذم همػم هذا اعم

وم٘مد اوٓمرسمقا هم٤مي٦م آوٓمراب, ومدذه٥م سمٕمْمدٝمؿ إمم أهند٤م صمالصمامئد٦م وم٘مدط, وىمد٤مل سمٕمْمدٝمؿ صمالصمامئد٦م 

وواطمد, وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أهن٤م مخ٦ًم أًمػ, وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ أرسمٕم٦م أًمػ وٓ دًمٞمؾ قمغم هدذه إىمدقال 

 يمٚمٝم٤م.

إن هلل شمًدٕم٦م »اؾماًم ُمًتدًملم سمحددي٨م أيب هريدرة قمٜمدد اًمِمدٞمخلم وطمٍمه٤م سمٕمْمٝمؿ سمتًٕم٦م وشمًٕملم 

 وٓ دًٓم٦م هلؿ ومٞمف وإٟمام ىم٤مل هبذا اًم٘مقل اسمـ طمزم وـم٤مئٗم٦م ُمٕمف.ش وشمًٕملم اؾمامً 

 ىم٤مل اسمـ طمزم:

ُمئد٦م إٓ »إٟمف ًمق ضم٤مز أن يٙمقن ًمف اؾمؿ زائد قمغم اًمٕمدد اعمذيمقر ًمزم أن يٙمقن ًمف ُمئ٦م اؾمؿ ومٌٓمؾ ىمقًمف:  
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 ش.واطمد

 (:4/441) "درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ"ؾمالم وهمػمه ىم٤مل رمحف اهلل ذم ورد قمٚمٞمف ؿمٞمخ اْل

إن هلل شمًٕم٦م وشمًدٕملم : »صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿواًمّمقاب اًمذي قمٚمٞمف اْلٛمٝمقر أن ىمقل اًمٜمٌل  

 ش.اؾماًم ُمئ٦م إٓ واطمد ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اْلٜم٦م

د أٟمدف ًمدٞمس ًمدف إٓ شمًدٕم٦م ُمٕمٜم٤مه أن ُمـ أطمَم اًمتًٕم٦م واًمتًٕملم ُمـ أؾمامئف دظمؾ اْلٜمد٦م وًمدٞمس اعمدرا

 وشمًٕملم اؾماًم.

وم٢من اًمذي قمٚمٞمف مج٤مهػم اعمًٚمٛملم أن أؾمامء اهلل أيمثر ُمـ شمًٕم٦م وشمًٕملم ىمد٤مًمقا وُمدٜمٝمؿ   وىم٤مل رمحف اهلل:

 اخلٓم٤ميب.

, اًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمٕمدد قم٤مئد إمم إؾمامء اعمقصقوم٦م سم٠مهن٤م هذه شإن هلل شمًٕم٦م وشمًدٕملم اؾماًم ُمـ أطمّم٤مه٤م» ىمقًمف:

 إؾمامء.

 شإن هلل شمًٕم٦ًم وشمًٕملم اؾماًم ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اْلٜمد٦م»(:ىمقًمف 111) "ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ"ذم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ٓ يٜمٗمل أن يٙمقن ًمف همػمه٤م واًمٙمالم مجٚم٦ٌم واطمدة أي ًمف اؾمام ُمقصقوم٦م هبذه اًمّمٗم٤مت ي٘م٤مل ًمٗمالن ُمئد٦م 

قمٌد أقمدهؿ ًمٚمتج٤مرة وًمف ُمئ٦ُم ومرس أقمدهؿ ًمٚمجٝم٤مد وهذا ىمقل اْلٛمٝمقر وظم٤مًمٗمٝمؿ اسمـ طمدزم ومدزع أن 

 اهلل شمٜمحٍم ا.هد                         اؾماًم 

 وىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل:

أشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن هذا احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف طمٍم ٕؾمامئف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمدف ًمدٞمس ًمدف  

أؾمامء همػم هذه اًمتًٕم٦م واًمتًٕملم وإٟمام اعم٘مّمقد ُمـ احلدي٨م أن هذه اًمتًٕم٦م واًمتًٕملم ُمدـ أطمّمد٤مه٤م 

 ها .اْلظم٤ٌمر قمـ دظمقل اْلٜم٦م سم٢مطمّم٤مئٝم٤م ٓ اْلظم٤ٌمر سمحًـ إؾمامء دظمؾ اْلٜم٦م وم٤معمراد

اًمتٌٞمدلم خلّمد٧م ُمدـ طمٍمد أؾمدامء اهلل ذم شمًدع »وىمد أومردت ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُمّمٜمػ ُمًت٘مؾ سم٤مؾمؿ 

 ش.وشمًٕملم

 وم٤مِئَدٌة:
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 (:5/553) "اًمٌدائع"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

هق ىمٓمد٥م اًمًدٕم٤مدة وُمددارة  ىم٤مل: ذم سمٞم٤من ُمراشم٥م إطمّم٤مء أؾمامئف اًمتل ُمـ أطمّم٤مه٤م دظمؾ اْلٜم٦م وهذا

 اًمٜمج٤مة واًمٗمالح.

 اعمرشم٦ٌُم إومم: أطمّم٤مر أًمٗم٤مفمٝم٤م وقمدده٤م.

 اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م: ومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمدًمقهل٤م.

دٜمَك وَمد٤مْدقُمقُه هِبَد٤م﴾ )إقمدراف: ُمدـ  ًْ ؾَْمداَمُء احْلُ ْٕ اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م: اًمدقم٤مء هبد٤م يمدام ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:﴿َوهللَِِّ ا

 ن: ( وهق ُمرشمٌٜم٤م وهق ُمرشمٌت٤م581أي٦م

 أطمده٤م: دقم٤مء صمٜم٤مء وقم٤ٌمده.

 واًمث٤مين: دقم٤مء ـمٚم٥م وُم٠ًمًم٦م ا.هد

 أدًمدد٦م إؾمدامء واًمّمٗمد٤مت ويمٞمدٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمد٤م   

 ذيمر اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم هذا اًم٤ٌمب أرسمٕم٦ُم ىمقاقمد:

 اًم٘م٤مقمدددة إوًمددك:

شمث٧ٌم أؾمامء اهلل وصدٗم٤مشمف  ومال إدًم٦م اًمتل شمث٧ٌم هب٤م أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف هل يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  

 سمٖمػمه٤م.

 اًم٘مد٤مقمدددة اًمثد٤مٟمددٞم٦م: 

ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م إضمراؤه٤م قمغم فم٤مهره٤م دون حتريػ ٓؾمٞمام ٟمّمقص اًمّمدٗم٤مت ٟمحق اًمقاضم٥م 

 طمٞم٨م ٓ جم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م.

 اًم٘مدد٤مقمدة اًمثد٤مًمثددد٦م: 

ٜمدك هدل ُمٕمٚمقُمد٦م هر ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م ًمٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر وجمٝمقًم٦م ًمٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر آظمر وم٤ٌمقمت٤ٌمر اعمٕمافمق

 هل قمٚمٞمٝم٤م جمٝمقًم٦م.اًمتل وسم٤مقمت٤ٌمر اًمٙمٞمٗمٞم٦م 

ًمٕمدؾ اهلل أن ووهذه اًم٘م٤مقمدة رٌد قمغم اعمٗمقو٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن ٟمحـ ٟمث٧ٌم اًمٚمٗمدظ وٟمتقىمدػ ذم اعمٕمٜمدك  
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 ذم همػم هذا اعمقوع. اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ٞمني

 اًم٘مد٤مقمدددة اًمراسمٕمدددد٦م:

اًمًٞم٤مق وُم٤م يْم٤مف إًمٞمف اًمٙمدالم  ُمـ اعمٕم٤مين وهق خيتٚمػ سمح٥ًم ـذهًمفم٤مهر اًمٜمّمقص ُم٤م يت٤ٌمدر إمم ا

 وىمد اٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٔم٤مهر إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

 اًمدددددد٘مًدددددؿ إول:

٘مقا دًٓمتٝم٤م قمغم ذًمدؽ وهد١مٓء هدؿ اًمًدٚمػ اًمدذيـ سمُمـ ضمٕمٚمقا اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م طم٘م٤ًم يٚمٞمُؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وأ

 وأصح٤مسمف.صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اضمتٛمٕمقا قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

 اًم٘مًدددؿ اًمثددددد٤مين:

واًمتٛمثٞمدؾ أسم٘مدقا ضمٕمٚمقا اًمٔم٤مهر اعمت٤ٌمدر ُمـ ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمٕمٜمك سم٤مـماًل ٓ يٚمٞمؼ سم٤مهلل وهق اًمتِمدٌٞمف 

ٌَِّمدػُم﴾  ٤مدًٓمتٝم دِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٌء َوُهَق اًم قمغم ذًمؽ وهذا ضمٜم٤مي٦م ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم إذ ي٘مقل:﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

 (.55)اًمِمقرى: ُمـ أي٦م

 دددد٨م:اًمددد٘مًؿ اًمث٤مًم

ُمـ ضمٕمٚمقا اعمٕمٜمك اعمت٤ٌمدر ُمـ ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت ُمٕمٜمك سم٤مـماًل ٓ يٚمٞمؼ سم٤مهلل وهق اًمتِمٌٞمف صمدؿ إهندؿ ُمدـ 

أضمؾ ذًمؽ أٟمٙمروا ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ُمـ اعمٕمٜمك اًمالئؼ سمد٤مهلل وهدؿ أهدؾ اًمتٕمٓمٞمدؾ ؾمدقاء يمد٤من 

 شمٕمٓمٞمٚمٝمؿ قم٤مُم٤ًم ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت أم ظم٤مص٤ًم ومٞمٝمام أو ذم أطمدمه٤م.

 د اٟم٘مًٛمقا ذم هذا اًم٤ٌمب إمم أىم٤ًمم قمدة:واقمٚمؿ أن اًمٜم٤مس ىم

 اًمددد٘مًدددؿ إول:

اْلٝمٛمٞم٦م واًم٘مراُمٓم٦م وٟمحقهؿ وذًمؽ أهنؿ يّمٗمقن اهلل سم٤مًمًٚمقب قمغم وضمف اًمتٗمّمدٞمؾ  فوهق ُم٤م ذه٥م ًم

وٓ يثٌتقن إٓ وضمقدًا ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف قمٜمد اًمتحّمٞمؾ, وإٟمام يرضمع إمم وضمدقد ذم إذهد٤من يٛمتٜمدع 

سم٤معمٛمتٜمٕمدد٤مت  فيًددتٚمزم هم٤ميدد٦م اًمتٕمٓمٞمددؾ, وهم٤ميدد٦م اًمتٛمثٞمددؾ ومدد٢مهنؿ يٛمثٚمقٟمدد حت٘مٞم٘مددف ذم إقمٞمدد٤من وم٘مددقهلؿ

ٓ طمدل وٓ ي٘مقًمدقن ٕمددوم اعمواعمٕمدوُم٤مت واْلامدات ويٕمٓمٚمقن إؾمامء واًمّمٗم٤مت شمٕمٓمٞماًل يًتٚمزم 
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ُمٞم٧م وٓ ضم٤مهؾ وٓ قم٤ممل ٕهنؿ سمزقمٛمٝمؿ إذا وصٗمقه سم٤مْلصمٌد٤مت ؿمدٌٝمقه سمد٤معمقضمقدات, وإذا وصدٗمقه 

 وم٤ًمد ىمقهلؿ. كخيٗم سم٤مًمٜمٗمل ؿمٌٝمقه سم٤معمٕمدوُم٤مت وٓ

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين:      

ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ ومقصٗمقه سم٤مًمًٚمقب واْلو٤موم٤مت دون صٗم٤مت اْلصم٤ٌمت, ومٞم٘مقًمقن ًمٞمس 

سمٕم٤ممل ًمٞمس ؾمٛمٞمع وٓ سمّمػم صمؿ يرضمٕمقن ويٜمٗمقن اًمٜمٗمل ومٞم٘مقًمقن وٓ ًمٞمس سمٕم٤ممل وٓ ًمٞمس سمًدٛمٞمع وٓ 

 هق ظم٤مرج اًمٕم٤ممل وٓ هق داظمٚم٦م.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م:

ًم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ وم٠مصمٌتقا ًمف إؾمامء دون ُمد٤م شمْمدٛمٜمف ُمدـ اًمّمدٗم٤مت ومٛمدٜمٝمؿ ُمدـ ضمٕمدؾ اًمٕمٚمدٞمؿ اعمٕمتز

واًمًٛمٞمع واًمٌّمػم يم٤مٕقمالم اعمحْم٦م اعمؽمادوم٤مت, وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل قمٚمٞمؿ سمدال قمٚمدؿ, ىمددير سمدال ىمددرة, 

 ؾمٛمٞمع سمال ؾمٛمع وٓ سمٍم, وم٠مصمٌتقا آؾمؿ دون ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمّمٗم٤مت.

 اًم٘مًؿ اًمراسمع: 

ذيـ يثٌتقن هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمّمٗم٤مت وًمٙمٜمٝمؿ يِمدٌٝمقهن٤م سمّمدٗم٤مت اعمخٚمدقىملم أهؾ اًمتٛمثٞمؾ وهؿ اًم

ٌَِّمػُم﴾ )اًمِمقرى: ُمـ أي٦م ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٌء َوُهَق اًم ( ومتٕم٤ممم اهلل 55راديـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

 قمـ أىمقال هذه إىم٤ًمم قمٚمقًا يمٌػمًا.

 اًم٘مًؿ اخل٤مُمس:

اًمذيـ يثٌتدقن أًمٗمد٤مظ هؿ اعمٗمقو٦م و ,اًمٌدع يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالمأهؾ وهؿ أهؾ اًمتجٝمٞمؾ وهؿ أذ 

اًمّمٗم٤مت يمام وردت ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمع شمٗمقيْمٝمؿ اًمٕمٚمؿ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ومدال يٕمٚمدؿ 

 ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ أطمد أسمدًا.

ـِ وه١مٓء ٓزم ىمقهلؿ أن اهلل ظم٤مـمٌٜم٤م سمٙمالم ٓ ٟمٕمرف ُمٕمٜم٤مه واهلل ي مْحَ ـَ اًمدرَّ ٘مقل: ﴿طمدؿ * شَمٜمِْزيدٌؾ ُِمد

َٚم٧ْم آَي٤مشُمُف ىُمْرآٟم٤ًم قَمَرسمِّٞم٤ًم ًمَِ٘مْقٍم َيْٕمَٚمُٛمقَن﴾ )ومّمدٚم٧م:  طِمٞمِؿ * يمَِت٤مٌب وُمّمر (, وىمقًمدف: ﴿اًمدر يمَِتد٤مٌب 4 -5اًمرَّ

ـْ ًَمُدْن طَمٙمِٞمٍؿ ظَمٌِدػٍم﴾ )هدقد: َٚم٧ْم ُِم وأصدح٤مسمف  (, وجيٝمٚمدقن رؾمدقل اهلل 5ُأطْمٙمَِٛم٧ْم آَي٤مشُمُف صُمؿَّ وُمّمر
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 اًمٙمرام أهنؿ مل يٕمرومقا ُمراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إمم همػم ذًمؽ مم٤م ي٠ميت ذم ُمقوٕمف إن ؿم٤مء اهلل.

 اًم٘مًؿ اًم٤ًمدس:

ذم هدذا  وهؿ أهؾ احلؼ واهلدي واخلػم واًمت٘مك اعم١مُمٜمقن سمام ضم٤مء قمـ اهلل وسمام ضم٤مء قمـ رؾمدقل اهلل 

 :(1/614اًم٤ٌمب وذم همػمه ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م )

ُمدـ همدػم  وـمري٘م٦م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م أهنؿ يّمٗمقن اهلل سمام وصػ سمف ٟمٗمًف وسمام وصٗمف سمف رؾمقًمف 

حتريػ وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ متثٞمؾ, إصم٤ٌمت سمال متثٞمؾ وشمٜمزيؾ سمال شمٕمٓمٞمؾ إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت وٟمٗمدل 

ٌَِّمػُم﴾ )اًمِمقرى: ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٌء َوُهَق اًم  (.55ُمـ أي٦م مم٤مصمٚم٦م اعمخٚمقىملم ﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

 وم٘مقهلؿ ذم اًمّمٗم٤مت ُمٌٜمل قمغم أصٚملم: 

 .زجٕمإول: أن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزه قمـ صٗم٤مت اًمٜم٘مص يم٤مًمًٜم٦م واًمٜمقم واًم

اًمث٤مين: أٟمف ُمتّمػ سمّمٗم٤مت اًمٙمامل اًمتل ٓ ٟم٘مدص ومٞمٝمد٤م سمدام ًمدف ُمدـ اًمّمدٗم٤مت ومدال يامصمٚمدف رء ُمدـ 

 اعمخٚمقىم٤مت ذم رء ُمـ اًمّمٗم٤مت ا.هد

اًمٗمّمدؾ اًمثد٤مُمـ ( وُمد٤م سمٕمدده٤م: 553ش )اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م»ذم  وىمد أمجؾ هذا اًمت٘مًٞمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ,وأصح٤مب دمٝمٞمؾ ,قمنم ذم اٟم٘م٤ًمم اًمٜم٤مس ذم ٟمّمقص اًمقطمل إمم أصح٤مب شم٠مويؾ وأصح٤مب ُتٞمٞمؾ

هذه مخ٦ًم أصٜم٤مف اٟم٘مًدؿ اًمٜمد٤مس إًمٞمٝمد٤م ذم هدذا اًمٌد٤مب  وأصح٤مب ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ,وأصح٤مب متثٞمؾ

 .سمح٥ًم اقمت٘م٤مدهؿ ُم٤م أريد سم٤مًمٜمّمقص

اًمٕمدذاب  ٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب سمح٥ًم اقمت٘م٤مدهؿ ُم٤م أريد سم٤مًمٜمّمقصهذه مخ٦ًم أصٜم٤مف ا

وهٙمدذا ومٕمٚمدقا ذم وضمدقد اًمدرب  ,هبذه اًمّمقرة شمٗمٝمٞمام ًمٚمذة اًمروطم٤مٟمٞم٦م هبذه اًمّمقرة وإمل اًمروطم٤مين

وهق  ,أيمؼم ُمـ يمؾ ُمقضمقد وًمف هير قمٔمٞمؿ وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ضسمقا هلؿ إُمث٤مل سمٛمقضمقد قمٔمٞمؿ ضمداً 

ويٜمزل وًمف  ,وي٠ميت وجيلء ,ويرى ويٖمْم٥م ,ويتٙمٚمؿ وي٠مُمر ويٜمٝمك ,يًٛمع ويٌٍمُمًتق ومقق هيره 

 ,وإذا حتريمدقا رأى طمريمد٤مهتؿ ,وإذا شمٙمٚمؿ اًمٕم٤ٌمد ؾمٛمع يمالُمٝمؿ ,يدان ووضمف ويٗمٕمؾ سمٛمِمٞمئتف وإرادشمف

ُمـ » :وأٟمف يٜمزل يمؾ ًمٞمٚم٦م إًمٞمٝمؿ إمم ؾمامئٝمؿ هذه ومٞم٘مقل ,وإذا هجس ذم ىمٚم٥م أطمد ُمٜمٝمؿ ه٤مضمس قمٚمٛمف
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وٓ حيدؾ  :إمم همػم ذًمؽ مم٤م ٟمٓم٘م٧م سمف اًمٙمت٥م اْلهلٞم٦م ىمد٤مًمقا شوُمـ يًتٖمٗمرين وم٠مهمٗمر ًمف ,ي٠ًمًمٜمل وم٠مقمٓمٞمف

ٕٟمف يٗمًد ُمد٤م وودٕم٧م ًمدف اًمنمدائع واًمٙمتد٥م  :ٕطمد أن يت٠مول ذًمؽ قمغم ظمالف فم٤مهره ًمٚمجٛمٝمقر

 .اْلهلٞم٦م

وأُم٤م اخل٤مص٦م ومٝمؿ يٕمٚمٛمقن أن هذه أُمث٤مل ُميوسم٦م ُٕمقر قم٘مٚمٞم٦م شمٕمجز قمـ إدرايمٝمد٤م قم٘مدقل اْلٛمٝمدقر 

وقم٘مدقل اْلٛمٝمدقر  :واحلٙمٛم٦م ىم٤مًمقا, وإىمراره٤م إىمرار ًمٚمنميٕم٦م ,ضمٜم٤مي٦م قمغم اًمنميٕم٦م واحلٙمٛم٦مومت٠مويٚمٝم٤م 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذه احل٘م٤مئؼ أوٕمػ ُمـ قم٘مقل اًمّمٌٞم٤من سم٤مًمٜمًد٦ٌم إمم ُمد٤م يدريمدف قم٘مدالء اًمرضمد٤مل وأهدؾ 

أو يًٌط أُمٚمف ظمقومدف ورضمد٤مه سمدام يٜم٤مؾمد٥م ومٝمٛمدف  ,احلٙمٛم٦م ُمٜمٝمؿ واحلٙمٞمؿ إذا أراد أن خيقف اًمّمٖمػم

 . وـمٌٕمف

وطم٘مٞم٘م٦م إُمر قمٜمد هذه اًمٓم٤مئٗم٦م أن اًمذي أظمؼمت سمف اًمرؾمؾ قمدـ اهلل وصدٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمدف وقمدـ اًمٞمدقم 

وىمد ؾم٤مقمدهؿ  ,وًمٙمٜمف أُمث٤مل وُتٞمٞمؾ وشمٗمٝمٞمؿ سميب إُمث٤مل ,أظمر ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف يٓم٤مسمؼ ُم٤م أظمؼموا سمف

ُمد٤م  وسطمدقا ذم ذًمدؽ سمٛمٕمٜمدك ,أرسم٤مب اًمت٠مويؾ قمغم هذا اعم٘مّمد ذم سم٤مب ُمٕمروم٦م اهلل وأؾمامئف وصٗم٤مشمف

سمدؾ ٟم٘مٚمدقا يمٚمامهتدؿ سمٕمٞمٜمٝمد٤م إمم ٟمّمدقص آؾمدتقاء  ,سح سمف ه١مٓء ذم سم٤مب اعمٕم٤مد وطمنم إضمًد٤مد

ًمٙمـ ه١مٓء أوضمٌقا أو ؾمقهمقا شم٠مويٚمٝم٤م سمام خيرضمٝم٤م قمـ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م  ,واًمٗمقىمٞم٦م وٟمّمقص اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م

هلدؿ إمم اًمثدقاب اْلزيدؾ سمٌدذل  وفمٜمقا أن اًمرؾمؾ ىمّمدت ذًمؽ ُمـ اعمخ٤مـمٌلم شمٕمريْمد٤مً  ,وفمقاهره٤م

وأوًمئؽ طمرُمقا اًمت٠مويؾ ورأوه قم٤مئدا قمغم  ,اْلٝمد ذم شم٠مويٚمٝم٤م أو اؾمتخراج ُمٕم٤من شمٚمٞمؼ هب٤م ومحٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 .إٟمٌٞم٤مء سم٤مْلسمٓم٤مل واًمٓم٤مئٗمت٤من ُمتٗم٘مت٤من قمغم اٟمتٗم٤مء طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اعمٗمٝمقُم٦م ُمٜمٝم٤م ذم ٟمٗمس إُمر ُم٤م ىمّمدشمف

٤مٟمٞمٝمد٤م وٓ ٟمّمقص اًمّمدٗم٤مت أًمٗمد٤مظ ٓ شمٕم٘مدؾ ُمٕم :أصح٤مب اًمتجٝمٞمؾ اًمذيـ ىم٤مًمقا :واًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م

وًمٙمـ ٟم٘مرأه٤م أًمٗم٤مفم٤م ٓ ُمٕم٤مين هل٤م وٟمٕمٚمؿ أن هلد٤م شمد٠مويال ٓ يٕمٚمٛمدف إٓ  ,ٟمدري ُم٤م أراد اهلل ورؾمقًمف ُمٜمٝم٤م

 .و اعمص إقمراف ,و طمؿ قمًؼ اًمِمقرى ,اهلل وهل قمٜمدٟم٤م سمٛمٜمزًم٦م : يمٝمٞمٕمص ُمريؿ

قمغم ُمـ شم٠موًمف وٟمٙمؾ ومل ٟمٕمرف ُمٕمٜم٤مه وٟمٜمٙمر  ,وٓ شمِمٌٞمٝم٤مً  ومٚمق ورد قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد مل ٟمٕمت٘مد ومٞمف متثٞمالً 

وفمدـ هد١مٓء أن هدذه ـمري٘مد٦م اًمًدٚمػ وأهندؿ مل يٙمقٟمدقا يٕمرومدقن طم٘مد٤مئؼ إؾمدامء  ,قمٚمٛمف إمم اهلل
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َْرُض مَجِٞمًٕمد٤م ﴿ :وىمقًمدف, [16]ص :  ﴾عم٤َِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم سمَِٞمَديَّ ﴿وٓ يٗمٝمٛمقن ُمٕمٜمك ىمقًمف :  ,واًمّمٗم٤مت ْٕ َوا

ٌَْْمُتُف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ـُ قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقىاًمرَّ ﴿ :وىمقًمف, [51]اًمزُمر :  ﴾ىَم وأُمث٤مل ذًمدؽ  [6]ـمف :  ﴾مْحَ

 .ُمـ ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت

 .أطمدمه٤م أن هذه اًمٜمّمقص ُمـ اعمتِم٤مسمف وسمٜمقا هذا اعمذه٥م قمغم أصٚملم :

واًمث٤مين أن ًمٚمٛمتِم٤مسمف شم٠مويال ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ومٜمت٩م ُمـ هذيـ إصٚملم اؾمتجٝم٤مل اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ 

ـُ قَمدغَم ﴿سم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وأهنؿ يمد٤مٟمقا ي٘مدرأون : اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وؾم٤مئر اًمّمح٤م مْحَ اًمدرَّ

قـَمَت٤منِ ﴿, و[6]ـمف :  ﴾اًْمَٕمْرِش اؾْمَتَقى ًُ ٌْ  .[53]اعم٤مئدة :  ﴾سَمْؾ َيَداُه َُم

وٓزم ىمدقهلؿ إن  ,وٓ يٕمرومقن ُمٕمٜمك ذًمؽ وٓ ُم٤م أريد سمف ,ويروون يٜمزل رسمٜم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م

دمدري قمدغم فمقاهرهد٤م  :صمؿ شمٜم٤مىمْمقا أىمٌح شمٜم٤مىمض وم٘م٤مًمقا ,وٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مهاًمرؾمقل يم٤من يتٙمٚمؿ سمذًمؽ 

يثٌتقن هلد٤م شمد٠مويال  ومٙمٞمػ, وشم٠مويٚمٝم٤م مم٤م خي٤مًمػ اًمٔمقاهر سم٤مـمؾ وُمع ذًمؽ ومٚمٝم٤م شم٠مويؾ ٓ يٕمٛمٚمف إٓ اهلل

وهدؾ ذم  ,اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م همػم ُمراد واًمرب ُمٜمٗمرد سمٕمٚمؿ شم٠مويٚمٝم٤م :وي٘مقًمقن ,وي٘مقًمقن دمر قمغم فمقاهره٤م

وذم يمدقن  ,وه١مٓء همٚمٓمقا ذم اعمتِم٤مسمف وذم ضمٕمؾ هذه اًمٜمّمقص ُمـ اعمتِمد٤مسمف, ُمـ هذا اًمتٜم٤مىمض أىمٌح

واودٓمرهؿ إمم هدذا اًمدتخٚمص ُمدـ  ,اعمتِم٤مسمف ٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه إٓ اهلل وم٠مظمٓمد٠موا ذم اعم٘مددُم٤مت اًمدثالث

وٓ  ,ٓ ٟمدرى سم٤مخلٓمد٠م :وؾمدوا قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ اًم٤ٌمب وىمد٤مًمقا ,شم٠مويالت اعمٌٓمٚملم وحتريٗم٤مت اعمٕمٓمٚملم

ومٝم١مٓء شمريمقا اًمتدسمر اعم٠مُمقر سمف واًمتذيمر واًمٕم٘مؾ عمٕم٤مين اًمٜمّمقص اًمذي هدق  ,إمم اًمّمقابوصقل ًمٜم٤م 

وشمٕمٌدوا سم٤مًٕمٗمد٤مظ اعمجدردة اًمتدل أٟمزًمد٧م ذم  ,وأقمروقا قمٜمف سم٘مٚمقهبؿ ,أؾم٤مس اْليامن وقمٛمقد اًمٞم٘ملم

 .واًمتٗمٙمر ومٞمٝم٤م ,وفمٜمقا أهن٤م أٟمزًم٧م ًمٚمتالوة واًمتٕمٌد هب٤م دون شمٕم٘مؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وشمدسمره٤م ,ذًمؽ

ٓ طم٘مٞم٘مد٦م هلد٤م  ضمٕمٚمقه٤م قمرو٦م ًمٚمت٠مويؾ واًمتحريػ يمدام ضمٕمٚمٝمد٤م أصدح٤مب اًمتخٞمٞمدؾ أُمثد٤مًٓ وم٠موًمئؽ 

 وىم٤مسمٚمٝمؿ :

وهؿ أصح٤مب اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ ومٗمٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م ًمٚمٛمخٚمقىملم وفمٜمقا أن ٓ طم٘مٞم٘م٦م  :اًمّمٜمػ اًمراسمع

]اًمٌ٘مرة  ﴾ْٕمِ٘مُٚمقنَ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شمَ ﴿حم٤مل أن خي٤مـمٌٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمام ٓ ٟمٕم٘مٚمف صمؿ ي٘مقل:  :هل٤م ؾمقى ذًمؽ وىم٤مًمقا
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ُرونَ ﴿ ,[14:  ُروا آَي٤مشمِفِ ﴿ ,[159]اًمٌ٘مرة :  ﴾ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمَتَٗمٙمَّ سمَّ  .[19]ص :  ﴾ًمَِٞمدَّ

وشمْمدٚمٚمف ودمٝمٚمدف وىمدد  ,ومٝمذه اًمٗمرق ٓ شمزال شمٌدع سمٕمْمٝمؿ سمٕمْمد٤مً , وٟمٔم٤مئر ذًمؽ وه١مٓء هؿ اعمِمٌٝم٦م

 ك اًمٌٍم واًمٌّمػمة ُمٜمٝمؿ:شمّم٤مدُم٧م يمام شمرى ومٝمؿ يمزُمرة ُمـ اًمٕمٛمٞم٤من شمالىمقا ومتّم٤مدُمقا يمام ىم٤مل أقمٛم

 وٟمٔمػمي ذم اًمٕمٚمؿ ُمثكم أقمٛمك ... ومؽماٟم٤م ذم طمٜمدس ٟمتّم٤مدم

 ,ومٚمؿ يتٚمقصمقا سمٌمء ُمـ أوو٤مر هذه اًمٗمرق وأدٟم٤مؾمٝم٤م وهدى اهلل أصح٤مب ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ًمٚمٓمري٘م٦م اعمثغم

ومٙم٤من ُمذهٌٝمؿ ُمذه٤ٌم سملم ُمذهٌلم  ,وٟمٗمقا قمٜمف مم٤مصمٚم٦م اعمخٚمقىم٤مت ,وأصمٌتقا هلل طم٘م٤مئؼ إؾمامء واًمّمٗم٤مت

وهدى سملم والًمتلم ظمرج ُمـ سملم ُمذاه٥م اعمٕمٓمٚملم واعمخٞمٚملم واعمجٝمٚملم واعمِمٌٝملم يمام ظمرج اًمٚمٌـ 

ٟمّمػ اهلل سمام وصػ سمف ٟمٗمًف وسمام وصدٗمف سمدف  :وىم٤مًمقا ,ًمٚمِم٤مرسملم ؾم٤مئٖم٤مً  ظم٤مًمّم٤مً  ُمـ سملم ومرث ودم ًمٌٜم٤مً 

ٕؾمدامء سمدؾ ـمري٘متٜمد٤م إصمٌد٤مت طم٘مد٤مئؼ ا ,رؾمقًمف ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وُمـ همػم شمِمٌٞمف وٓ متثٞمؾ

وٓ ٟم٘مقل ًمدٞمس هلل  ,وٟمٗمل ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىم٤مت ومال ٟمٕمٓمؾ وٓ ٟم١مول وٓ ٟمٛمثؾ وٓ ٟمجٝمؾ ,واًمّمٗم٤مت

وٓ ٟم٘مقل ًمف يددان  ,وٓ اؾمتقى قمغم قمرؿمف ,وٓ طمٞم٤مة وٓ ىمدرة ,وٓ ؾمٛمع وٓ سمٍم ,يدان وٓ وضمف

واؾمدتقى يم٠مؾمدامقمٝمؿ وأسمّمد٤مرهؿ  ,يم٠ميدي اعمخٚمقق ووضمف يمقضمقهٝمؿ وؾمٛمع وسمٍم وطمٞم٤مة وىمددرة

سمؾ ٟم٘مقل ًمف ذات طم٘مٞم٘م٦م ًمٞم٧ًم يم٤مًمذوات وًمف صٗم٤مت طم٘مٞم٘م٦م ٓ جمد٤مزا ًمٞمًد٧م  ,درهتؿ واؾمتقائٝمؿوىم

ويمذًمؽ ىمقًمٜم٤م ذم وضمٝمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ويديف وؾمٛمٕمف وسمٍمه ويمالُمف واؾمدتقائف  ,يمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم

 .وٓ يٛمٜمٕمٜم٤م ذًمؽ أن ٟمٗمٝمؿ

ٗم٤مت اًمٙمدامل ُمدـ ومٝمدؿ ُمـ صد اعمراد ُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م يمام مل يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ أصم٧ٌم هلل ؿمٞمئ٤مً 

ومٝمٙمذا  ,وم٢من ُمـ أصم٧ٌم ًمف ؾمٌح٤مٟمف اًمًٛمع واًمٌٍم أصمٌتٝمام طم٘مٞم٘م٦م وومٝمؿ ُمٕمٜم٤ممه٤م ,ُمٕمٜمك اًمّمٗم٦م وحت٘مٞم٘مٝم٤م

 ,وإن يم٤من ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٜم٤م إمم ُمٕمرومد٦م يمٜمٝمٝمد٤م ويمٞمٗمٞمتٝمد٤م ,ؾم٤مئر صٗم٤مشمف اعم٘مدؾم٦م جي٥م أن دمري هذا اعمجرى

سمؾ يمثػم ُمـ خمٚمقىم٤مشمف  ,هلؿ إًمٞمف ؾمٌٞمالوم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف مل يٙمٚمػ قم٤ٌمده سمذًمؽ وٓ أراده ُمٜمٝمؿ ومل جيٕمؾ 

وهذه أرواطمٝمؿ اًمتل هل أدٟمك إًمٞمٝمؿ ُمدـ يمدؾ  ,أو أيمثره٤م مل جيٕمؾ هلؿ ؾمٌٞمال إمم ُمٕمروم٦م يمٜمٝمف ويمٞمٗمٞمتف

دان ىمد طمج٥م قمٜمٝمؿ ُمٕمروم٦م يمٜمٝمٝم٤م ويمٞمٗمٞمتٝم٤م وضمٕمؾ هلدؿ اًمًدٌٞمؾ إمم ُمٕمرومتٝمد٤م واًمتٛمٞمٞمدز سمٞمٜمٝمد٤م وسمدلم 
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وم٘م٤مُمد٧م طم٘مد٤مئؼ  ,م اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م ذم اْلٜمد٦م واًمٜمد٤مروىمد أظمؼمٟم٤م ؾمٌح٤مٟمف قمـ شمٗم٤مصٞمؾ يق ,أرواح اًمٌٝم٤مئؿ

ومل يٕمرومقا يمٞمٗمٞمتف ويمٜمٝمف ومدال يِمدؽ اعمًدٚمٛمقن أن ذم  ,ذًمؽ ذم ىمٚمقب أهؾ اْليامن وؿم٤مهدشمف قم٘مقهلؿ

وًمٙمـ ٓ يٕمرومقن يمٜمف ذًمؽ وُم٤مدشمف ويمٞمٗمٞمتدف  ,ُمـ ًمٌـ وأهن٤مراً  ,ُمـ قمًؾ وأهن٤مراً  ,ُمـ مخر اْلٜم٦م أهن٤مراً 

ٛمر إٓ ُم٤م اقمتٍم ُمـ إقمٜم٤مب واًمٕمًؾ إٓ ُمد٤م ىمدذوم٧م سمدف اًمٜمحدؾ ذم إذ يم٤مٟمقا ٓ يٕمرومقن ذم اًمدٟمٞم٤م اخل

ومٝمٛمقا ُمٕم٤مين ذًمؽ  واحلرير إٓ ُم٤م ظمرج ُمـ ومؿ دود اًم٘مز وىمد ,سمٞمقهت٤م واًمٚمٌـ إٓ ُم٤م ظمرج ُمـ اًميوع

ًمدٞمس ذم اًمددٟمٞم٤م ممد٤م ذم أظمدرة إٓ ) :عم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م يمام ىم٤مل اسمـ قمٌد٤مس ذم اْلٜم٦م ُمـ همػم أن يٙمقن مم٤مصمالً 

ومٝمٙمذا إؾمامء واًمّمٗم٤مت  ,مل يٛمٜمٕمٝمؿ قمدم اًمٜمٔمػم ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ومٝمؿ ُم٤م أظمؼموا سمف ُمـ ذًمؽو (,إؾمامء

 ,سمؾ ىم٤مم سم٘مٚمقهبؿ ُمٕمروم٦م طم٘م٤مئ٘مٝم٤م ,مل يٛمٜمٕمٝمؿ اٟمتٗم٤مء ٟمٔمػمه٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وُمث٤مهل٤م ُمـ ومٝمؿ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

صمالصم٦م ُمقاوع ُمـ  وهذا هق اعمثؾ إقمغم اًمذي أصمٌتف ؾمٌح٤مٟمف ًمٜمٗمًف ذم ,واٟمتٗم٤مء اًمتٛمثٞمؾ واًمتِمٌٞمف قمٜمٝم٤م

 اًم٘مرآن:

قَْمدغَم َوُهدَق اًْمَٕمِزيدُز احْلَٙمِدٞمؿُ ﴿ :ىمقًمف :أطمده٤م ْٕ  َوهللَِِّ اعْمََثدُؾ ا
ِ
دْقء ًَّ ظِمَرِة َُمَثدُؾ اًم ْٔ َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِم ـَ  ِذي  ﴾ًمِٚمَّ

 .[51]اًمٜمحؾ : 

ٌَْدُأ اخْلَْٚمَؼ صُمؿَّ ُيِٕمٞمُدُه َوُهدَق َأْهدَقُن قَمَٚمْٞمد﴿ :ىمقًمف :اًمث٤مين ِذي َي داَمَواِت َوُهَق اًمَّ ًَّ قَْمدغَم ذِم اًم ْٕ ِف َوًَمدُف اعْمََثدُؾ ا

َْرِض َوُهَق اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمؿُ  ْٕ  .[11]اًمروم :  ﴾َوا

ٌَِّمػمُ ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :اًمث٤مًم٨م ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٌء َوُهَق اًم ومٜمٗمك ؾمٌح٤مٟمف اعمامصمٚم٦م قمـ  [55]اًمِمقرى :  ﴾يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

واْلىمدرار سمرسمقسمٞمتدف وأؾمدامئف  ,وأرودف ُمدـ ُمٕمرومتدفهذا اعمثؾ إقمغم وهق ُم٤م ذم ىمٚمقب أهؾ ؾمٛمقاشمف 

وىم٤مُم٧م ؿمدقاهده ذم  ,ومٝمذا اعمثؾ إقمغم هق اًمذي آُمـ سمف اعم١مُمٜمقن وأٟمس هب٤م ًمٕم٤مرومقن ,وصٗم٤مشمف وذاشمف

ىمٚمقهبؿ سم٤مًمتٕمريٗم٤مت اًمٗمٓمري٦م اعمٙمٛمٚم٦م سم٤مًمٙمت٥م اْلهلٞم٦م اعم٘مٌقًم٦م سم٤مًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞمد٦م ومد٤مشمٗمؼ قمدغم اًمِمدٝم٤مدة 

قمدغم  سمٜمٗمًف ُمًدتقي٤مً  ىم٤مئامً  ىم٤مم سم٘مٚمٌف رسم٤م ىمٞمقُم٤مً  ,ي٤م اهلل :وم٢مذا ىم٤مل اعمث٧ٌم ,سمثٌقشمف اًمٕم٘مؾ واًمًٛمع واًمٗمٓمرة

وي٘ميضد طمدقائ٩م  ,عم٤م يِم٤مء يًدٛمع دقمد٤مء اًمدداقملم ومٕم٤مًٓ  ُمريداً  ىمديراً  رآئٞم٤مً  ؾم٤مُمٕم٤مً  ُمتٙمٚمامً  قمرؿمف ُمٙمٚمامً 

 وشمٖمْمٌف اعمٕم٤ميص شمٕمرج اعمالئٙم٦م سم٤مُٕمر إًمٞمف وشمٜمزل ,اعمٙمروسملم شمروٞمف اًمٓم٤مقم٤مت اًم٤ًمئٚملم ويٗمرج قمـ
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 . اهدسم٤مُٕمر ُمـ قمٜمده

 شمٜمٌٞمف: 

 هذه اًمٕم٤ٌمرة. ٜمكيمثػم ُم٤م يٛمر ُمٕمٜم٤م ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ ومام ُمٕم

: ذم ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م ذم "اضمتامع اْلٞمقش اْلؾمالُمٞم٦م"ىم٤مل اًمتٛمٞمٛمل ٟم٘ماًل قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ 

 شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت.

 شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمف ودان:

 اًمتٕمٓمٞمؾ. -5

 اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ. -1

ومٛمـ ٟمٗمك صٗم٤مت اًمرب وقمٓمٚمٝم٤م وم٘مد يمذب شمٕمٓمٞمٚمف شمقطمٞمده, وُمـ ؿمٌٝمف سمخٚم٘مف وُمثٚمف هبؿ وم٘مد يمذب 

 شمِمٌٞمٝمف شمقطمٞمده.

 وىم٤مل ُمٕمٜمك ىمقهلؿ ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ:

 ز ًمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م قمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ:ٌهذه اًمٕم٤ٌمرة ومٞمٝم٤م متٞم

 ُمٕمٜمك اًمتحريػ:  - أ

 يػ ًمٖم٦م اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ واْلُم٤مًم٦م.اًمتحر

واًمتحريػ ذقم٤ًم اعمٞمؾ سم٤مًمٜمّمقص قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف, إُم٤م سم٤مًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م أو سم٢مظمراضمٝم٤م قمـ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م ُمدع 

 اْلىمرار سمٚمٗمٔمٝم٤م.

 أو سمٕم٤ٌمرة خمتٍمة هق اًمٕمدول سم٤مًمٙمالم قمـ وضمٝمف وصقاسمف إمم همػمه.

 ويٜم٘مًؿ اًمتحريػ إمم ىمًٛملم:

 حتريػ اًمٚمٗمظ: وًمف أرسمع صقر: -5

 اًمزي٤مدة ذم اًمٚمٗمظ. -5

 اًمٜم٘مّم٤من ذم اًمٚمٗمظ. -1



 
030 

                                                                                                    

 شمٖمػم طمريم٦م إقمراسمٞم٦م. -4

 شمٖمػم طمريم٦م همػم إقمراسمٞم٦م. -3

َؿ اهلل ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم﴾ )اًمٜم٤ًمء: ُمـ أي٦م ( ُمدـ 553ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ حتريػ إقمراب ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َويَمٚمَّ

َؿ اهللَ  .﴾ أي ُمقؾمك يمٚمؿ اهلل ومل يٙمٚمٛمف اهللاًمرومع إمم اًمٜمّم٥م, وىم٤مل: ﴿ َويَمٚمَّ

حتريػ اعمٕمٜمك: وهق سف اًمٚمٗمظ ُمـ ُمٕمٜم٤مه اًمّمحٞمح إمم همػمه ُمع سم٘م٤مء صقرة اًمٚمٗمظ وُمدـ  -1

أُمثٚمتف ىمقل اعمٕمٓمٚم٦م ذم ُمٕمٜمك ﴿اؾمتقى﴾ اؾمتقمم وذم ُمٕمٜمك اًمٞمد اًم٘مدرة واًمٜمٕمٛم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿سَمدْؾ 

قـَمَت٤مِن﴾ )اعم٤مئدة: ُمـ أي٦م ًُ ٌْ  (.53َيَداُه َُم

 ُم٠ًمًم٦م اْلصم٤ٌمت اعمٗمّمؾ واًمٜمٗمل اعمجٛمؾ:

 (:8)ص "اًمتدُمري٦م"ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمٕم٨م رؾمٚمف سم٢مصم٤ٌمت ُمٗمّمؾ وٟمٗمل جمٛمؾ وم٠مصمٌتقا ًمف اًمّمٗم٤مت قمغم وضمف اًمتٗمّمدٞمؾ   

َْرِض َوَُمد٤م سَمْٞمدٜمَُٝماَم  ْٕ داَمَواِت َوا ًَّ وٟمٗمقا قمٜمف ُم٤م ٓ يّمٚمح ًمف ُمـ اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿َربُّ اًم

ٌُْدُه َواْصَٓمؼِمْ ًمِ  ٤ٌَمَدشمِِف َهْؾ شَمْٕمَٚمُؿ ًَمُف ؾَمِٛمّٞم٤ًم﴾ )ُمريؿ:وَم٤مقْم ( ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م: ﴿ َهْؾ شَمْٕمَٚمُؿ ًَمُف ؾَمِٛمّٞم٤ًم﴾ أي 56ِٕم

 ٟمٔمػمًا يًتحؼ ُمثؾ اؾمٛمف.

 :ُمٕمٜمك اًمتٕمٓمٞمؾ

اًمتٕمٓمٞمؾ ذم اًمٚمٖم٦م ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٕمٓمؾ اًمذي هق اخلٚمدق واًمٗمدراغ واًمدؽمك, وُمٜمدف ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ﴿وسمئدر 

 ه٤م واًمتٕمٓمٞمؾ ذم ضم٤مٟم٥م اهلل يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:ُمٕمٓمٚم٦م﴾ أي: أمهٚمٝم٤م أهٚمٝم٤م وشمريمقا ورد

 اًم٘مًؿ إول:

 شمٕمٓمٞمؾ ُمّمٜمقع قمـ ص٤مٟمٕمف وظم٤مًم٘مف وهق اعمتٛمثؾ ومٞمٛمـ يٜمٙمر وضمقد ظم٤مًمؼ هلذا اًمٙمقن.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين:

شمٕمٓمٞمؾ قم٤ٌمدشمف قمز وضمؾ أي ُم٤م جي٥م ًمف قمز وضمؾ ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد وإومراده سم٤مًمٕم٤ٌمدة وهق اعمتٛمثؾ ذم 

 ا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل قمز وضمؾ.أهؾ اًمنمك اًمذيـ سومق
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 اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م:

شمٕمٓمٞمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ يمامًمف اعم٘مدس سمتٕمٓمٞمؾ أؾمامئف وأوص٤مومف وأومٕم٤مًمف, وهذا اًم٘مًؿ هق اعمراد 

 هٜم٤م.

 وم٤معمراد سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت هق ٟمٗمل إؾمامء واًمّمٗم٤مت أو سمٕمْمٝم٤م قمـ اهلل شمٕم٤ممم.

 ًٛملم:ويٜم٘مًؿ اعمٕمٓمٚم٦م إمم ىم

 اًم٘مًؿ إول: 

 اًمٗمالؾمٗم٦م ومه٤م صٜمٗم٤من:

 إول: أهؾ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٌحت٦م. 

 اًمث٤مين: أهؾ اًمٗمٚمًٗم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وهؿ اًمراومْم٦م واًمّمقومٞم٦م.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين:

 هؿ أهؾ اًمٙمالم وهؿ مخ٦ًم أصٜم٤مف:

 اْلٝمدٛمٞم٦م: وه١مٓء ٟمٗمقا إؾمامء واًمّمٗم٤مت. -5

 اعمٕمدتزًم٦م: أصمٌتقا إؾمامء وٟمٗمقا اًمّمٗم٤مت. -1

 سمٞم٦م.الاًمٙمد -4

 إؿم٤مقمرة. -3

اعم٤مشمريدي٦م: وهذه اًمثالث اًمٓمقائػ أصمٌت٧م إؾمامء وسمٕمض اًمّمٗم٤مت وٟمٗمد٧م اًمٌد٤مىمل وؾمدٞمتؿ  -6

 اًمرد قمٚمٞمٝمؿ إن ؿم٤مء اهلل صٜمٗم٤ًم, صٜمٗم٤ًم.

 ُمٕمٜمك ىمقهلؿ ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ:

ٞم٘مد٦م هذه اًمٕم٤ٌمرة ومٞمٝم٤م متٞمز ًمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م قمـ قم٘مٞمدة اعمِمٌٝم٦م, وم٤مًمتٙمٞمٞمػ هق ضمٕمؾ اًمٌمء قمدغم طم٘م

 ُمـ همػم أن ي٘مٞمده٤م سمٛمامصمؾ واًمتٛمثٞمؾ, هق اقمت٘م٤مد أهن٤م ُمثؾ صٗم٤مت اعمخٚمقىملم.

واًمتٙمٞمٞمػ أقمؿ ُمـ اًمتٛمثٞمؾ ومٙمؾ متثٞمؾ شمٙمٞمٞمػ ٕن ُمـ ُمثؾ صٗم٤مت اخل٤مًمؼ سمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم, وم٘مدد 
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 يمٞمػ شمٚمؽ اًمّمٗم٦م.

 وًمٞمس يمؾ شمٙمٞمٞمػ متثٞمؾ ٕن ُمـ اًمتٙمٞمٞمػ ُم٤م ًمٞمس ومٞمف متثٞمؾ ُمثؾ ىمقهلؿ ـمقًمف يمٕمروف.

أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ أي ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ يٕم٘مٚمف اًمٌنم وًمدٞمس اعمدراد أهندؿ يٜمٗمدقن وُمٕمٜمك ىمقل 

ٓسمد أن يٙمقن ًمف يمٞمٗمٞم٦م ُم٤م وًمٙمـ اعمراد أهنؿ يٜمٗمقن قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٙمٞمػ إذ  ُمقضمقداًمٙمٞمػ ُمٓمٚم٘م٤ًم, وم٢من يمؾ 

 ٓ يٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م ذاشمف وصٗم٤مشمف إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف.

 :فٌ ٞمْ ٌِ ٜمْ شمَ 

 أهؾ اًمٚمٖم٦م. قمٜمد٤مب وإن يم٤من ىمد وىمع سمٞمٜمٝمام ومرق اًمتٛمثٞمؾ واًمتِمٌٞمف سمٛمٕمٜمك واطمد ذم هذا اًمٌ

 وم٤معمامصمٚم٦م هل اعم٤ًمواة ُمـ يمؾ وضمف, واعمِم٤مهب٦م هل ُم٤ًمواة اًمٌمء ًمٖمػمه ذم أيمثر اًمقضمقه.

 وم٤مِئَدٌة:

ومتٕمٓمٞمٚمٝمؿ ذم ٟمٗمٞمٝمؿ عم٤م يًتح٘مف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمّمٗم٤مت وإؾمدامء ش يمؾ ُمٕمٓمؾ ممثؾ ويمؾ ممثؾ ُمٕمٓمؾ»

 ؿ ُم٤م وىمٕمقا ذم اًمتٕمٓمٞمؾ طمتك ؿمٌٝمقا صٗم٤مت اهلل سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف.اًمالئ٘م٦م سمف وأُم٤م متثٞمؾ اعمٕمٓمٚم٦م وم٢مهن

 (: 81-19)ص "اًمتدُمري٦م"ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم  

 ذم سمٞم٤من اعمح٤مذير اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمٕمٓمؾ:

 أطمده٤م: 

 يمقٟمف ُمثؾ ُم٤م ومٝمٛمف ُمـ اًمٜمّمقص سمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم وفمـ أن ُمدًمقل اًمّمٗم٤مت هق اًمتٛمثٞمؾ. 

 اًمث٤مين:

 ٚمٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمالئ٘م٦م سم٤مهلل.أهنؿ قمٓمٚمقا اًمٜمّمقص قمام دًم٧م قم 

 اًمث٤مًم٨م:

 أٟمف يٜمٗمل هذه اًمّمٗم٤مت قمـ اهلل سمٖمػم قمٚمؿ ومٞمٙمقن ُمٕمٓماًل عم٤م يًتح٘مف اًمرب شمٕم٤ممم. 

 اًمراسمع:

 اعمٕمدوُم٤مت. ٤متأٟمف يّمػ اًمرب سمٜم٘مٞمض شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ُمـ صٗم٤مت اعمقات واْلامدات أوص٤موم 
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واعمٕمددوُم٤مت وقمٓمدؾ  ومٞمٙمقن قمٓمؾ صٗم٤مت اًمٙمامل اًمتل يًتح٘مٝم٤م اًمرب شمٕمد٤ممم وُمثٚمدف سم٤معمٜم٘مقصد٤مت

 اًمٜمّمقص قمام دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت وضمٕمؾ ُمدًمقهل٤م هق اًمتٛمثٞمؾ سم٤معمخٚمقق.

 وأُم٤م شمٕمٓمٞمؾ اعمٕمٓمؾ ومٛمـ صمالصم٦م أوضمف:

 أطمده٤م:

ُم٤م يدل قمٚمٞمف وم٢من اًمدٜمص دال قمدغم  أٟمف قمٓمؾ ٟمٗمس اًمٜمص اًمذي أصم٧ٌم اًمّمٗم٦م طمٞم٨م سومف قمـ ُم٘مت٣م

 إصم٤ٌمت صٗم٦ٌم شمٚمٞمؼ سم٤مهلل ٓ قمغم ُمِم٤مهب٦م اخلٚمؼ.

 اًمث٤مين: 

 ف إذا ُمثؾ اهلل سمخٚم٘مف وم٘مد قمٓمٚمف قمـ يمامًمف اًمقاضم٥م طمٞم٨م ؿمٌف اًمرب اًمٙم٤مُمؾ سم٤معمخٚمقق اًمٜم٤مىمص.إٟم

 اًمث٤مًم٨م:

ٌء َوُهدَق  أٟمف إذا ُمثؾ اهلل سمخٚم٘مف وم٘مد قمٓمؾ يمؾ ٟمص يدل قمغم ٟمٗمل ُمِم٤مهب٦م اهلل خلٚم٘مدف:﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِدِف َرْ

ٌَِّمػُم﴾ )اًمِمقرى: ُمـ أي٦م ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ـْ ًَمُف 55اًم  (.3يُمُٗمقًا َأطَمٌد﴾  )اْلظمالص:(, ﴿َومَلْ َيُٙم

خيٌٓمٜم٤م إٓ سمام ٟمٕم٘مؾ وم٢مذا يمد٤من ُمًدتقي٤ًم قمدغم اًمٕمدرش ومٝمدق يم٤مؾمدتقاء  ملإن اهلل  :٠مهؾ اًمتٛمثٞمؾ ي٘مقًمقنوم

 اْلٟم٤ًمن قمغم اًمنير ا.هدد

 (:1/316) "اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمح٦ُم اهلل قمٚمٞمف ذم 

هند٤م راقصمقا سمٌم ُمـ أوو٤مر هدذه اًمٗمرىمد٦م وأدوهدى اهلل أصح٤مب ؾمقاء اًمًٌٞمؾ ًمٚمٓمري٘م٦م اعمثغم ومٚمؿ يتٚم

وأصمٌتقا هلل طم٘م٤مئؼ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وٟمٗمقا قمٜمف مم٤مصمٚم٦م اعمخٚمقىملم ومٙم٤من ُمذهٌٝمؿ ُمدذه٤ًٌم سمدلم ُمدذهٌلم 

وهدي سملم والًمتلم ظمرج ُمـ سملم ُمذه٥م اعمٕمٓمٚملم واعمخٞمٚملم واعمجٝمٚملم واعمِمٌٝملم يمام ظمرج اًمٚمٌـ: 

ٌَٜم٤ًم ظَم٤مًمِ  ـْ سَملْمِ وَمْرٍث َوَدٍم ًَم ٤مِرسملَِم﴾ )اًمٜمحؾ: ُمـ أي٦م﴿ ُِم  (.55ّم٤ًم ؾَم٤مِئٖم٤ًم ًمِٚمِمَّ

ٟمّمػ اهلل سمام وصػ سمف ٟمٗمًف وسمام وصٗمف سمف رؾمقًمف ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وُمـ همػم شمِمٌٞمف  :ىم٤مًمقا

وٓ متثٞمؾ سمؾ ـمري٘متٜم٤م إصم٤ٌمت طم٘م٤مئؼ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وٟمٗمل ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىملم ومال ٟمٕمٓمؾ وٓ ٟمد١مول 

 ه. اوٓ ٟمٛمثؾ وٓ ٟمجٝمؾ
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 ؿ أن ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م ذم سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت يرشمٙمز قمغم صمالث أؾمس:صمؿ اقمٚم

 إول:

اْليامن سمام وردت سمف ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م إصم٤ٌمشم٤ًم وٟمٗمٞم٤ًم وهذا إؾم٤مس ومٞمف رد قمدغم أهدؾ  

 اًمتٕمٓمٞمؾ.

 اًمثد٤مين:

ؾم٤مس رٌد قمغم ُمـ صٗم٤مشمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ صٗم٤مت اعمخٚمقىملم وهذه إ ءٌ شمٜمدزيف اهلل ضمؾ وقمز قمـ أن يِمٌف ر 

 أهؾ اًمتٛمثٞمؾ ورٌد قمغم أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

 اًمث٤مًمد٨م:

 ىمٓمع اًمٓمٛمع قمـ إدراك يمٞمٗمٞم٦م اشمّم٤مف اهلل سمتٚمؽ اًمّمٗم٦م.

أطمد ٕمٚمؿ يقمٚمؿ اًمٙمٞمػ ومال  يٗمقوقنوهذا ومٞمف متٞمز ًمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م قمـ قم٘مٞمدة اعمِمٌٝم٦م وم٠مهؾ اًمًٜم٦م 

ٓ سمرؤيد٦م اعمٙمٞمدػ, أو ٟمٔمدػمه وُمثٞمٚمدف, أو إٓ هق, وذًمؽ ٕن اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٓ شمٕمٚمؿ إ اًم٤ٌمري ت٤مٗميمٞمٗمٞم٦م ص

 إظم٤ٌمر اًمٕم٤ممل سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م قمٜمٝم٤م, وهذا يمٚمف ُمٜمتٗمك ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم.

 (.81)ص أوم٤مده اًمتٛمٞمٛمل ذم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م ذم شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت

 اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمسمٕم٦م:

 ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم:

 اع:اْلحل٤مد ذم أؾمامئف هق اعمٞمؾ هب٤م قمام جي٥م ومٞمٝم٤م وهق أٟمق

 إول:

أن يٜمٙمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م أو مم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمّمٗم٤مت وإطمٙم٤مم يمام ومٕمؾ أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ يم٤مْلٝمٛمٞم٦م وُمدـ ؾمد٤مر 

 قمغم ؾمػمهؿ.

 اًمث٤مين:

 أن جيٕمٚمٝم٤م داًم٦م قمغم صٗم٤مت شمِم٤مسمف صٗم٤مت اعمخٚمقىملم يمام ومٕمؾ أهؾ اًمتِمٌٞمف.
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 اًمث٤مًم٨م:

 اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٕمٚم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م.وش إب»أن يًٛمل اهلل شمٕم٤ممم سمام مل يًؿ سمف ٟمٗمًف يمتًٛمٞم٦م اًمٜمّم٤مرى ًمف 

 اًمراسمع:

أن يِمتؼ ُمـ أؾمامئف أؾمامء إصٜم٤مم يمام ومٕمؾ اعمنميمقن ذم اؿمت٘م٤مق اًمٕمدزى ُمدـ اًمٕمزيدز واًمدالت ُمدـ 

 هف. ااْلًم

 (:5/559: )"اًمٌدائع"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ٜمَك وَم٤مْدقُمق ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ ـَ ُمٕمروم٦م اْلحل٤مد ذم أؾمامئف طمتك ٓ ي٘مع ومٞمف ىم٤مل شمٕم٤ممم:﴿َوهللَِِّ ا دِذي د٤م َوَذُروا اًمَّ ُه هِبَ

(.     واْلحلد٤مد ذم أؾمدامئف هدق 581ُيْٚمِحُدوَن ذِم َأؾْماَمِئِف ؾَمُٞمْجَزْوَن َُمد٤م يَمد٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمدقَن﴾ )إقمدراف:

ل, اًمٕمدول هب٤م وسمح٘م٤مئ٘مٝم٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمـ احلؼ اًمث٤مسم٧م هل٤م وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اعمٞمؾ يمام يدل قمٚمٞمدف ُم٤مدشمدف:)

ىم٤ًمم اعمت٘مدُم٦م وُمٜمٝم٤م: وصدٗمف شمٕمد٤ممم سمدام يتٕمد٤ممم  قمٜمدف ويت٘مددس ُمدـ ح, د( صمؿ ذيمر رمحف اهلل شمٚمؽ إ

 ٟمف وم٘مػم ا.هدإاًمٜم٘م٤مئص يم٘مقل أظم٨ٌم اًمٞمٝمقد 

 ُم٠ًمًم٦م: هؾ أؾمامء اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم همػم خمٚمقىم٦م؟

اًمدذي ؾمدٛمك ٟمٗمًدف سم٠مؾمدامئف احلًدٜمك هق اْلقاب: ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م أهنؿ ي١مُمٜمقن سم٠من اهلل 

 ٚمقىم٦م وًمٞم٧ًم ُمـ ووع اًمٌنم.وشمٙمٚمؿ هب٤م طم٘مٞم٘م٦م وهل همػم خم

وىم٤مًم٧م اْلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م: إن أؾمامء اهلل خمٚمقىم٦م وإن اهلل ًمٞمس هق اًمذي ؾمدٛمك ٟمٗمًدف هبدذه إؾمدامء, 

 "جمٛمدقع اًمٗمتد٤موى"ويمدذًمؽ مل يدتٙمٚمؿ طم٘مٞم٘مد٦م وإٟمدام ظمٚم٘مٝمد٤م ذم همدػمه أو ؾمدامه هبد٤م سمٕمدض ظمٚم٘مدف. 

(5/585.) 

 خمٚمقىم٦م وًمٙمـ ُم٘مّمقدهؿ هبدذه اًمٕمٌد٤مرة أن وذه٧ٌم اًمٙمالسمٞم٦م وإؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م أن أؾمامء اهلل همػم

 اهلل سمذاشمف همػم خمٚمقق, وهذا مم٤م ٓ شمٜم٤مزع ومٞمف ُمع اْلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م.
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 اًم٘م٤مقمدة إومم:

 ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

٘مددرة واًمرمحد٦م صٗم٤مت اهلل يمٚمٝم٤م صٗم٤مت يمامل ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمٍف ُمدـ اًمقضمدقه يم٤محلٞمد٤مة واًمٕمٚمدؿ واًم

ظِمَرِة واًمٕمزة واحلٙمٛم٦م وهمػم ذًمؽ وىمد دل قمغم هذا اًمًٛمع واًمٕم٘مؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم:﴿ ْٔ َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِم ـَ  ِذي ًمِٚمَّ

قَْمغَم َوُهَق اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمؿُ  ْٕ  َوهللَِِّ اعْمََثُؾ ا
ِ
ْقء ًَّ صمؿ سملم رمحدف اهلل أن اًمّمدٗم٤مت ُمدـ  [51: اًمٜمحؾ] ﴾َُمَثُؾ اًم

 صم٦م أىم٤ًمم:طمٞم٨م هل شمٜم٘مًؿ إمم صمال

 اًم٘مًؿ إول: صٗم٤مت يمامل ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمٍف ُمـ اًمقضمقه وهذه شمث٧ٌم هلل ؾمٌح٤مٟمف. -5

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين: صٗم٤مت ٟم٘مص ٓ يمامل ومٞمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ومٝمذه شمٜمٗمل قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف. -1

اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: صٗم٤مت يمامل ُمـ وضمف وٟم٘مص ُمـ وضمف ومٝمذه شمث٧ٌم هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمد٤مل  -4

٤م يًٛمك سمّمٗم٤مت اعم٘م٤مسمٚم٦م يم٤معمٙمر واًمٙمٞمدد واخلدداع ومٞمٝمقمٜمف ذم طم٤مل اًمٜم٘مص يمام هق ُمٕمٚمقم  يمامهل٤م وشمٜمٗمل

, وهذه اًمّمدٗم٤مت ٓ "اًم٘مقاقمد اعمثغم"وآؾمتٝمزاء وم٢مهن٤م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ يٕم٤مُمٚمٝم٤م يمامل ا.هدد سمتٍمف ُمـ 

 شمث٧ٌم ُمٓمٚمً٘م٤م, وٓ شمٜمٗمل ُمٓمٚمً٘م٤م.

 (:5/551: )"اًمٌدائع"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 ع:إن اًمّمٗم٤مت صمالصم٦م أٟمقا

 صٗم٤مت يمامل. -5

 وصٗم٤مت ٟم٘مص. -1

وصٗم٤مت ٓ شم٘متيض يمامًٓ وٓ ٟم٘مّم٤ًم وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مًٛم٦م اًمت٘مديري٦م شم٘متيض ىمًاًم راسمٕم٤ًم وهق ُمد٤م  -4

يٙمقن يمامًٓ وٟم٘مّم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمريـ واًمرب شمٕم٤ممم ُمٜمدزه قمدـ إىمًد٤مم اًمثالصمد٦م وُمقصدقٌف سم٤مًم٘مًدؿ إول 

 ها .ٚمٝم٤م وًمف ُمـ اًمّمٗم٤مت أيمٛمٚمفوصٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م صٗم٤مت يمامل حمض ومٝمق ُمقصقٌف ُمـ اًمّمٗم٤مت سم٠ميمٛم
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 ( سمتٍمف:5/15وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم: )

وضمدقد يمدامل ٓ  يٙمدقنُم٤م يٙمٛمٚمف ُمـ إيمٛمٚمٞم٦م سمحٞمد٨م ٓ  إن اًمٙمامل صم٤مسم٧م هلل سمؾ اًمث٤مسم٧م ًمف هق أىمَم

, ومثٌدقت ٟم٘مص ومٞمف إٓ وهق صم٤مسم٧م هلل شمٕم٤ممم يًتح٘مف سمٜمٗمًف اعم٘مدؾم٦م وصمٌقت ذًمؽ ُمًتٚمزم ٟمٗمل ٟم٘مٞمْمف

وأن  وسمثٌقت اًمٕمٚمؿ يًتٚمزم ٟمٗمل اْلٝمؾ, وصمٌقت اًم٘مدرة يًتٚمزم ٟمٗمل اًمٕمجز, احلٞم٤مة يًتٚمزم ٟمٗمل اعمقت

 هذا اًمٙمامل صم٤مسم٧م ًمف سمٛم٘مت٣م إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمؼماهلم اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م ُمع دًٓم٦م اًمًٛمع قمغم ذًمؽ .... ا.هدد

 اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

ُمتْمٛمـ ًمّمدٗم٦م وٕن ُمدـ اًمّمدٗم٤مت ُمد٤م  سم٤مب اًمّمٗم٤مت أوؾمع ُمـ سم٤مب إؾمامء وذًمؽ ٕن يمؾ اؾمؿ

 يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اهلل وأومٕم٤مًمف ٓ ُمٜمتٝمك هل٤م.

 (:5/555ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم اًمٌدائع: )

إن ُم٤م يدظمؾ ذم سم٤مب اْلظم٤ٌمر قمٜمف شمٕم٤ممم أوؾمع مم٤م يدظمؾ ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف يم٤مًمِمكء واعمقضمقد واًم٘م٤مئؿ 

 صٗم٤مشمف اًمٕمغم.سمٜمٗمًف وم٢مٟمف خيؼم سمف قمٜمف وٓ يدظمؾ ذم أؾمامئف احلًٜمك و

 اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م:

 ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل:

 صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:

 صمٌقشمٞم٦م. -5

 ؾمٚمٌٞمف. -1

ويمٚمٝمد٤م  صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿرؾمقًمف  ًم٤ًمنوم٤مًمثٌقشمٞم٦م: ُم٤م أصمٌتف اهلل ًمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف أو قمغم 

 .درةصٗم٤مت يمامل ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه يم٤محلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ واًم٘م

صغم اهلل قمٚمٞمف رؾمقًمف  ًم٤ًمنواًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م: ُم٤م ٟمٗم٤مه٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف أو قمغم 

 ويمٚمٝم٤م صٗم٤مت ٟم٘مص ذم طم٘مف يم٤معمقت واًمٜمقم واْلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من واًمٕمجز. وقمغم آًمف وؾمٚمؿ
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هلل قمـ ٕن ُم٤م ٟمٗم٤مه ا :ومٞمج٥م ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمع إصم٤ٌمت وده٤م قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ وذًمؽ

ٟمٗمًف وم٤معمراد سمف اٟمتٗم٤مئف ًمثٌقت يمامل وده ٓ عمجرد ٟمٗمٞمف ٕن اًمٜمٗمل ًمٞمس سمٙمامل إٓ أٟمف يتْمٛمـ ُم٤م يددل 

 ل قمدم واًمٕمدم ًمٞمس سمٌم.ٜمٗمٕن اًم :قمغم اًمٙمامل وذًمؽ

َْرضِ  اهللَوَُم٤م يَمد٤مَن ُمث٤مل ذًمؽ: ﴿ ْٕ َٓ ذِم ا داَمَواِت َو ًَّ  ذِم اًم
ٍ
ء ـْ َرْ  ومٜمٗمدل [33]ومد٤مـمر :  ﴾ًمُِٞمْٕمِجدَزُه ُِمد

ُف يَم٤مَن قَمٚمِٞماًم ىَمِديًرا اًمٕمجز يتْمٛمـ يمامل قمٚمٛمف وىمدرشمف يمام ىم٤مل سمٕمده:﴿  .[33]وم٤مـمر :  ﴾إِٟمَّ

ٕن اًمٕمجز ؾمٌٌف اْلٝمؾ سم٠مؾم٤ٌمب اْلجي٤مد أو ىمّمقر اًم٘مدرة وهبذا يٕمٚمؿ أن اًمّمٗم٦م ىمد شمتْمٛمـ أيمثر ُمدـ 

 اًمٙمامل ا.هدد سمتٍمف

 اًم٘م٤مقمدة اًمراسمٕم٦م:

ٗم٤مت يمدامل ومٙمٚمدام يمثدرت وشمٜمققمد٧م فمٝمدر ُمدـ يمدامل ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل: اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞمد٦م صد

اعمقصقف هب٤م ُم٤م هق أيمثر, وهلذا يم٤مٟم٧م اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞم٦م اًمتل أظمؼم اهلل هب٤م قمـ ٟمٗمًف أيمثر سمٙمثدػم ُمدـ 

 اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م يمام هق ُمٕمٚمقم.

 وأُم٤م اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م ومٚمؿ شمذيمر هم٤مًم٤ًٌم إٓ ذم إطمقال اًمت٤مًمٞم٦م:

ءٌ ٕم٤ممم: ﴿إول: سمٞم٤من قمٛمقم يمامًمف يمام ذم ىمقًمف شم ـْ ًَمدُف , ﴿ [55]اًمِمدقرى :  ﴾ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ َومَلْ َيُٙمد

 .[3]اْلظمالص :  ﴾يُمُٗمًقا َأطَمدٌ 

اًمث٤مين: ٟمٗمل ُم٤م ادقم٤مه ذم طم٘مف اًمٙم٤مذسمقن يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿أن دقمقا ًمٚمرمحـ وًمدًا وُم٤م يٜمٌٖمدل ًمٚمدرمحـ أن 

 يتخذ وًمدًا﴾.

إُمر اعمٕملم يمام ذم ىمقًمف: ﴿وُم٤م ظمٚم٘مٜم٤م اًمًدٛمقات اًمث٤مًمث٦م: دومع شمقهؿ اًمٜم٘مص ُمـ يمامًمف ومٞمام يتٕمٚمؼ هبذا 

وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ٓقمٌلم﴾, ﴿وًم٘مد ظمٚم٘مٜم٤م اًمًٛمقات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ذم ؾمت٦م أيد٤مم وُمد٤م ُمًدٜم٤م 

 ُمـ ًمٖمقب﴾. اهد

اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم: ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞم٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًدٛملم ذاشمٞمد٦م وومٕمٚمٞمد٦م, 

 يزل اهلل وٓ يزال ُمتّمٗم٤ًم هب٤م يم٤مًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واًمًٛمع واًمٌٍم واًمٕمدزة واحلٙمٛمد٦م وم٤مًمذاشمٞم٦م هل اًمتل مل
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 واًمٕمٚمق واًمٕمٔمٛم٦م وُمٜمٝم٤م اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م يم٤مًمقضمف واًمٞمديـ.

ٞمس هلد٤م جمد٤مل ذم ٕن قم٘مقًمٜمد٤م ًمد :شمٜمٌٞمف: اعمراد سم٤مًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م أهن٤م ُمتٚم٘م٤مة ُمـ اخلؼم اًمٙمت٤مب واًمًدٜم٦م

 .إصم٤ٌمهت٤م

ئ٦م اهلل إن ؿمد٤مء ومٕمٚمٝمد٤م وإن ؿمد٤مء مل يٗمٕمٚمٝمد٤م يم٤مٓؾمدتقاء قمدغم اًمٕمدرش واًمٗمٕمٚمٞم٦م هل اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمِمدٞم

 واًمٜمزول إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م.

وىمد شمٙمقن اًمّمٗم٦م ذاشمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمريـ يم٤مًمٙمالم وم٢مٟمف سم٢مقمت٤ٌمر أصٚمف صٗم٦م ذات, ٕن اهلل شمٕم٤ممم مل يدزل 

ُمتك ؿم٤مء سمدام ؿمد٤مء  وٓ يزال ُمتٙمٚماًم وسم٤مقمت٤ٌمر آطم٤مد اًمٙمالم صٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م ٕن اًمٙمالم ي٘مع سمٛمِمٞمئتف يتٙمٚمؿ

ـْ وَمَٞمُٙمقنُ ﴿ اَم َأُْمُرُه إَِذا َأَراَد ؿَمْٞمًئ٤م َأْن َيُ٘مقَل ًَمُف يُم  . اهد[81]يس :  ﴾إِٟمَّ

 واًمٗمرق سملم اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمذاشمٞم٦م ُمـ قمدة أوضمف: 

 اًمذاشمٞم٦م شمٕمتؼم ُمـ ًمقازم اًمذات ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م.  -5

 ُمٕمٜمك إن اهلل إذا ؿم٤مء ومل يٗمٕمٚمٝم٤م.اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ًمقازم اًمذات ويٛمٙمـ أن شمٜمٗمؽ قمٜمف قمغم  -1

 اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمِمٞمئ٦م واْلرادة. -4

 أن اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م شمرضمح إمم اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م ومٝمل راضمٕم٦م إمم ُمِمٞمئ٦م اهلل وإرادشمف. -3

أن اًمٜمققملم جيتٛمٕم٤من ذم أهنام صٗم٤مت ًمف شمٕم٤ممم أزًٓ وأسمددًا مل يدزل ُمتّمدٗم٤ًم هبدام ُم٤مودٞم٤ًم وُمًدت٘مٌاًل  -6

 (.88-81ش )اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م»رب اًمٕم٤معملم. اهد ُمـ ٓئ٘م٤من سمجالل 

 اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمدؾم٦م:

 ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: يٚمزم ذم إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت اًمتخكم ُمـ حمذوريـ قمٔمٞمٛملم.

أطمدمه٤م: اًمتٛمثٞمؾ وهق اقمت٘م٤مد اعمث٧ٌم أن ُم٤م أصمٌتف هلل مم٤مصمؾ ًمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم وهذا اقمت٘م٤مد سم٤مـمؾ سمدًمٞمؾ 

ٌَِّمػُم﴾ )اًمِمقرى:  شمٕم٤ممم: ﴿ اًمًٛمع واًمٕم٘مؾ ىم٤مل اهلل ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٌء َوُهَق اًم َهدْؾ  ( , ﴿55ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

ـْ ًَمُف يُمُٗمًقا َأطَمد , ﴿ [56]ُمريؿ :  ﴾شَمْٕمَٚمُؿ ًَمُف ؾَمِٛمٞم٤ًّم َٓ  , ﴿(3)اْلظمالص: ﴾ َومَلْ َيُٙم ـْ  ُٚمُؼ يَمَٛمد ـْ خَيْ َأوَمَٛم

ُرونَ  ُٚمُؼ َأوَماَل شَمَذيمَّ  .[51]اًمٜمحؾ :  ﴾خَيْ
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ده٤م سمٛمامصمدؾ ٘مٞم: اًمتٙمٞمٞمػ ومٝمق أن يٕمت٘مد اعمث٧ٌم أن يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم يمذا ويمذا ُمـ همػم أن ياًمث٤مين

َٓ حُيِٞمُٓمقَن سمِِف قِمْٚماًم  وهذا اقمت٘م٤مد سم٤مـمؾ سمدًمٞمؾ اًمًٛمع ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿  ا.هدد[ 551]ـمف :  ﴾َو

طمدي٨م أيب هريدرة  واٟمتٝمك يمام دل قمٚمٞمفش آُمٜم٧م سم٤مهلل»وإن أًم٘مك اًمِمٞمٓم٤من هذا اًمتٙمٞمٞمػ ذم قم٘مٚمؽ وم٘مؾ 

 ش.وم٤مؾمتٕمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من»وذم رواي٦م  "اًمّمحٞمح"ذم 

 اًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمسمٕم٦م:

ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل: صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم شمقىمٞمٗمٞم٦م ٓ جم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م, ومال ٟمث٧ٌم هلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمّمٗم٤مت 

ام يٖمٜمدل سمدؾمامء إٓ ُم٤م دل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وىمد شم٘مدم اًمٙمالم ذم اًم٘م٤مقمدة اخل٤مُم٦ًم ُمـ ىمقاقمد إ

 قمـ اْلقم٤مدة, وٕٟمف يمامل ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم: ٓ يٕمٚمؿ يمٞمػ هق إٓ هق.

دًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم اًمّمٗم٦م سمثالصم٦م أوضمف: إول: اًمتٍميح سم٤مًمّمٗم٦م يم٤مًمٕمزة واًم٘مقة ىمد٤مل وشمٙمقن 

َة هللَِِّ مَجِٞمًٕم٤م شمٕم٤ممم: ﴿  .[549]اًمٜم٤ًمء :  ﴾وَم٢مِنَّ اًْمِٕمزَّ

اًمٖمٗمقر ُمتْمٛمـ ًمٚمٛمٖمٗمرة وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم هذا ذم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمثد٦م اًمث٤مين: شمْمٛمـ آؾمؿ هل٤م ُمثؾ 

 ُمـ ىمقاقمد إؾمامء.

اًمث٤مًم٨م: اًمتٍميح سمٗمٕمؾ أو وصػ دال قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٓؾمدتقاء قمدغم اًمٕمدرش واًمٜمدزول إمم اًمًدامء اًمددٟمٞم٤م 

ـُ قمغم اًمَٕمْرِش اؾْمدَتَقَى﴾ ]ـمدف: واعمجلء ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمٕم٤ٌمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  مْحَ دَؽ  َوضَمد٤مءَ , ﴿ [6﴿اًمرَّ َرسمُّ

٤م ٤م َصٗمًّ  .[11]اًمٗمجر :  ﴾َواعْمََٚمُؽ َصٗمًّ

 أٟمقاع آو٤موم٤مت إمم اهلل شمٕم٤ممم

 ( ط/ اًمٕم٤مصٛم٦م:5/88) "اًم٘مقل اعمٗمٞمد"ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم 

 اقمٚمؿ أن ُم٤م أو٤مومف اهلل إمم ٟمٗمًف يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

خٚمدقق إمم ظم٤مًم٘مدف وهدذه إول: اًمٕملم اًم٘م٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م وإو٤مومتٝم٤م إًمٞمف ُمدـ سمد٤مب إود٤موم٦م اعم -5

داَمَواِت َوَُمد٤م ذِم  اْلو٤موم٦م ىمد شمٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ قمٛمقم اخلٚمؼ يم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم:﴿ ًَّ َر ًَمُٙمدْؿ َُمد٤م ذِم اًم َوؾَمدخَّ

َْرِض مَجِٞمًٕم٤م ُِمٜمْفُ  ْٕ  .[54]اْل٤مصمٞم٦م :  ﴾ا
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 .[65]اًمٕمٜمٙمٌقت :  ﴾إِنَّ َأْريِض َواؾِمَٕم٦مٌ  وىمقًمف:﴿

دْر سَمْٞمتِدَل ًمِٚمٓمَّد٤مِئِٗملمَ  وىمد شمٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اخلّمقص ًمنمومف يم٘مقًمف شمٕمد٤ممم:﴿ ,  [15]احلد٩م :  ﴾َوـَمٝمر

 , وهذا اًم٘مًؿ خمٚمقق. [54]اًمِمٛمس :  ﴾َوؾُمْ٘مَٞم٤مَه٤م اهللَٟم٤مىَم٦َم  ويم٘مقًمف:﴿

ٜمف﴾, وم٢مود٤موم٦م وٌح ُمِ ُ  اًمث٤مين: أن يٙمقن ؿمٞمئ٤ًم ُمْم٤موم٤ًم إمم قملم خمٚمقىمف ي٘مقم هب٤م ُمث٤مل ىمقًمف:﴿ور -1

يٗم٤ًم ومٝمدل ُمدـ إرواح اًمتدل ظمٚم٘مٝمد٤م اهلل وهدذا هذه اًمروح إمم اهلل ُمـ إو٤موم٦م اعمخٚمقق إمم ظم٤مًم٘مف شمنم

 اعم٘مًؿ خمٚمقىم٤ًم .

إيِنر اْصدَٓمَٗمْٞمُتَؽ قَمدغَم اًمٜمَّد٤مِس اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن وصػ همػم ُمْم٤مف إمم قملم خمٚمقىم٦م ُمث٤مل:﴿ -4

يِت َوسمَِٙماَلُِمل َٓ , وم٤مًمرؾم٤مًم٦ُم واًمٙمالم أوٞمٗم٤م إمم اهلل ُمـ سم٤مب إو٤موم٦م اًمّمدٗم٦م  [533]إقمراف :  ﴾سمِِرؾَم٤م

وم٢مذا أو٤مف إمم ٟمٗمًف صٗم٦م ومٝمذه اًمّمٗم٦م همػم خمٚمقىم٦م وُمـ هذا يتٌدلم أن هدذه إىمًد٤مم  إمم اعمقصقف

 اًمثالصم٦م ىمًامن خمٚمقىم٤من وىمًؿ همػم خمٚمقق.

 وىمًٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ إمم ىمًٛملم:

 (:159,111ىم٤مل ذم اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م: )

 اعمْم٤مف إمم اهلل ٟمققم٤من أقمٞم٤مٌن وصٗم٤مت.

 راد هب٤م هٜم٤م ُم٤م ٟم٥ًم إمم اهلل ٟم٦ًٌم ظمٚمٍؼ وإجي٤مد.واعم ٤موم٤مٕقمٞم٤من هل اًمذوات اعمًت٘مٌٚم٦م سمٜمٗمًٝم٤م قمام ؾمقاه

واًمّمٗم٤مت هل اعمٕم٤مين اًم٘م٤مئٛم٦م سم٤مًمذوات واعمراد هب٤م هٜم٤م ُم٤م ٟم٥ًم إمم اهلل قمدغم أٟمدف وصدػ ىمد٤مئٌؿ سمذاشمدف 

 ا.هدد سم٤مظمتّم٤مر.

وسمام أن اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة ٟمٗمقا قمـ اهلل يمثػمًا ُمـ اًمّمٗم٤مت وقمٓمٚمقه ُمٜمٝم٤م ُمتًؽميـ سم٤مًمت٠مويؾ يم٤من ًمزُم٤ًم 

ن ٟمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف ُمٌٞمٜملم اًمقضمف احلؼ وُمٗمٜمديـ اًم٤ٌمـمدؾ طمتدك ٓ يٌ٘مدك اطمتجد٤مج ٕهدؾ اًم٤ٌمـمدؾ قمٚمٞمٜم٤م أ

 .ؿوذوهي

 اقمٚمؿ أن اًمت٠مويؾ ذم اًمٚمٖم٦م مخ٦ًم ُمٕم٤مين:

إول: اْلصالح ىم٤مل أسمق اًمٕم٤ٌمس اعمؼمد أصٚمف ُمـ اْلصالح ي٘م٤مل ]آًمف, ي١موًمف, أْوًٓ[, إذا      -5
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رايب, وإزهدري, واسمدـ ومد٤مرس, وهدق يتٕمددى أصٚمحُف وواوم٘مف قمغم ذًمؽ أسمق إسمراهٞمؿ إؾمح٤مق اًمٕمد

 سمٜمٗمًف.

 اًمث٤مين: اًمٕمقدة واًمرضمقع ويتٕمدى:]سم٤ممم, أو سمٕمـ[, أو يٙمقن ٓزُم٤ًم. -1

 ىم٤مل اسمـ دريد: آل اًمرضمؾ قمـ اًمِمئ ارشمد قمٜمف.

 وٟم٘مؾ إزهري: قمـ صمٕمٚم٥م قمـ اسمـ إقمرايب.

 ل: اًمرضمقع[.          وىمقًمف:]إو

 ؾ: ]آل اًمٚمٌـ ي١مول وأوًٓ ظمثر[.اخلثقر: ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: ىم٤مل اخلٚمٞم -4

ىم٤مل اًمراهم٥م:]آل اًمٚمٌـ ي١مول إذا ظمثر[, يم٠مٟمف رضمقع إمم اًمٜم٘مّم٤من ًم٘مدقهلؿ ذم اًمِمدئ اًمٜمد٤مىمص راضمدع 

 وهذا يٕمقد إمم اعمٕمٜمك إول.

 اًمراسمع: اًمٕم٤مىم٦ٌم ذيمره اًمٗمراء. -3

اعمّمدػم اًمتٗمًػم: ىم٤مل اسمـ ضمرير: وأُم٤م ُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ ذم يمالم اًمٕمرب وم٢مٟمف اًمتٗمًػم واعمرضمع و -6

 (.4-5ا.هدد ُمـ ضمٜم٤مي٦م اًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد: )

 وأُم٤م ُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ ذم آصٓمالح:

 أوًٓ: ُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ ذم اصٓمالح اعمت٘مدُملم يٓمٚمؼ اًمت٠مويؾ قمٜمد اعمت٘مدُملم قمغم ُمٕمٜمٞملم:

 يم٘مقل جم٤مهد رمحف اهلل: )وشم٠مويؾ ىمقل اهلل يمذا أي شمٗمًػمه(. شمٗمًػم اًمٚمٗمظ وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه -5

َّٓ شَم٠ْمِويَٚمُف َيدْقَم ﴿يدل قمغم ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ل إًمٞمٝم٤م اًمِمئاحل٘مٞم٘م٦م اًمتل ي١مو -1 َهْؾ َيٜمُْٔمُروَن إِ

 .[64]إقمراف :  ﴾َي٠ْميِت شَم٠ْمِويُٚمفُ 

سمدف اعمرضمدقح  ػمُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ ذم آصٓمالح اعمت٠مظمريـ: هق سف اًمٚمٗمظ قمدـ فمد٤مهره ًمددًمٞمؾ يّمد

 تٍمًا.( خم8/55راضمح٤ًم. ىم٤مًمف اًمٓمقاذم ا.هدد ُمـ اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: )

 واًمت٠مويؾ يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:

شم٠مويؾ صحٞمح وهق: طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمٜمك وُم٤م ي١مل إًمٞمف ذم اخل٤مرج أو شمٗمًدػمه وسمٞمد٤من ُمٕمٜمد٤مه وهدق  -5
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اًمت٠مويؾ اًمذي يقاومؼ ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص وضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م ويٓم٤مسم٘مٝم٤م ىم٤مل ضمد٤مسمر سمدـ قمٌدد اهلل: ذم 

سملم أفمٝمرٟم٤م يٜمدزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن وهدق  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ طمدي٨م طمج٦م اًمقداع ورؾمقل اهلل

 يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف.

اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ: هق اًمذي خي٤مًمػ ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص وضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م ا.هدد سمتٍمدف  -1

 (.581-5/585:)"اًمّمقاقمؼ"ُمـ 

وسمٛمٕمٜمك آظمر هق سف اًمٙمالم قمـ فم٤مهره إمم اعمحتٛمؾ اعمرضمقح سمدًمٞمؾ ٓ يّمػمه راضمحد٤ًم أو سومدف 

 (.1/559:)"ذح خمتٍم اعمٜمتٝمك"( ٟم٘ماًل قمـ 58:)"ٜم٤مي٦م اًمت٠مويؾضم"سمٖمػم دًمٞمؾ ا.هدد ُمـ 

وىمد سملم اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أن اًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد أصؾ يمؾ سمدقم٦م فمٝمرت ذم اْلؾمالم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 :"اًمٜمقٟمٞم٦م"ذم 

 شم٠مويؾ ذي اًمتدحريػ واًمٌٓمالن    هدذا وأصدؾ سمٚمدٞم٦م اْلؾمالم ُمـ 

 دت صمالصم٤ًم ىمقل ذي اًمددؼمه٤منزا   وهق اًمدذي ىمد ومرق اًمًٌٕملم سمؾ 

 آث ُت٤مًمدددػ ُمقضم٥م اًم٘مرآن   ومجٞمع ُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ سمدع واطمد 

 شم٠مويؾ أهؾ اًمٕمٚمددددؿ  واْليامن    وم٠مؾمد٤مؾمٝم٤م اًمت٠مويؾ ذو اًمٌٓمالن ٓ 

 ٤منددوسمٞمدد٤من ُمٕمٜمد٤مه ومدل إذهد  إذا ذاك شمٗمًػم اعمراد ويمددِمٗمف 

 ا.هدد

٤مؾمدة شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ومٛمـ هذه إصقل شم٘مدديؿ وسمٜمك اعمتٙمٚمٛمقن ىمقهلؿ سم٤مًمت٠مويؾ قمغم أصقل وم

اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ واعمٕمٚمقم أن اًمٕم٘مؾ شم٤مسمع ًمٚمٜم٘مؾ طمتك ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞمد٦م رمحدف اهلل: اًمٕم٘مدؾ اًمّمدحٞمح ٓ 

 ."درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ"٤ًم ؾمامه ٕموأًمػ يمت٤مسم٤ًم ُم٤مشم ,يٕم٤مض اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح

اًمت٠مويدؾ جيدري جمدرى خم٤مًمٗمد٦م ُمد٤م سمٕمدده٤م: ( و515ش )اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

وم٢مٟمف رد اًمٗمٝمؿ ُمـ ضمري٤مٟمف ُمع إُمر اعمٕمت٤مد اعم٠مًمقف  ,واًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٌد ,اًمٓمٌٞمٕم٦م اْلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 سمؾ شمٜمٗمر ُمٜمدف ,وم٢من اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م ٓ شمت٘م٤مو٤مه ,وُم٤م يم٤من هذا ؾمٌٞمٚمف ,إمم إُمر اًمذي مل يٕمٝمد ومل ي١مًمػ
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 شمدقمق إمم ىمٌقًمف وهل أٟمقاع : أصقٓ وُمٝمدوا ًمف أؾم٤ٌمسم٤مً ومٚمذًمؽ ووع ًمف أرسم٤مسمف  ,وشم٠مسم٤مه

أن ي٠ميت سمف ص٤مطمٌف ممقه٤م ُمزظمدرف إًمٗمد٤مظ ُمٚمٗمدؼ اعمٕمد٤مين ُمٙمًدقا طمٚمد٦م اًمٗمّمد٤مطم٦م  :اًم٥ًٌم إول

ويٙمقن  ,واًمٕم٤ٌمرة اًمرؿمٞم٘م٦م ومتنع اًمٕم٘مقل اًمْمٕمٞمٗم٦م إمم ىمٌقًمف واؾمتح٤ًمٟمف وشم٤ٌمدر إمم اقمت٘م٤مده وشم٘مٚمٞمده

هد٦م ُمٖمِمقؿمد٦م قمدغم ُمدـ ٓ سمّمدػمة ًمدف سم٤ٌمـمٜمٝمد٤م وطم٘مٞم٘متٝمد٤م طم٤مًمف ذم ذًمؽ طم٤مل ُمـ يٕمرض ؾمٚمٕم٦م ممق

وم٢مٟمف ٓ يتؿ ًمف ذًمؽ  ,وهذا اًمذي يٕمتٛمده يمؾ ُمـ أراد شمروي٩م سم٤مـمؾ ,ومٞمحًٜمٝم٤م ذم قمٞمٜمف وحيٌٌٝم٤م إمم ٟمٗمًف

ا ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم إٓ سمتٛمقهيف وزظمرومتف وإًم٘م٤مئف إمم ضم٤مهؾ سمح٘مٞم٘متف َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜمَد٤م ًمُِٙمدؾر َٟمٌِدل، قَمدُدوًّ

دَؽ َُمد٤م وَمَٕمُٚمدقُه  ؿَمَٞم٤مـمِلمَ  ـر ُيقطِمل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إمَِم سَمْٕمٍض ُزظْمُرَف اًْمَ٘مْقِل هُمدُروًرا َوًَمدْق ؿَمد٤مَء َرسمُّ ْٟمِس َواْْلِ اْْلِ

ونَ   .[551]إٟمٕم٤مم :  ﴾وَمَذْرُهْؿ َوَُم٤م َيْٗمؽَمُ

ومٞمٖمؽم سمدف  ,ومذيمر ؾمٌح٤مٟمف أهنؿ يًتٕمٞمٜمقن قمغم خم٤مًمٗم٦م أُمر إٟمٌٞم٤مء سمام يزظمرومف سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ُمـ اًم٘مقل

صمدؿ ذيمدر ؾمدٌح٤مٟمف اٟمٗمٕمد٤مل هدذه اًمٜمٗمدقس  ,ومذيمر اًم٥ًٌم اًمٗم٤مقمؾ واًم٘م٤مسمؾ ,ٕهمامر ووٕمٗم٤مء اًمٕم٘مقلا

ومٚمام أصٖم٧م إًمٞمف  ,اْل٤مهٚم٦م سمف سمّمٖمقه٤م وُمٞمٚمٝم٤م إًمٞمف ورو٤مه٤م سمف عم٤م يمز ُمـ اًمزظمرف اًمذي يٖمر اًم٤ًمُمع

ٕمٜمدك ومت٠مُمؾ هذه أي٤مت وُم٤م حتتٝم٤م ُمـ هذا اعم ,وروٞمتف اىمؽموم٧م ُم٤م شمدقمق إًمٞمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ىمقٓ وقمٛمال

وإذا  ,اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مدر اًمذي ومٞمف سمٞم٤من أصقل اًم٤ٌمـمؾ واًمتٜمٌٞمف قمغم ُمقاىمع احلذر ُمٜمٝم٤م وقمدم آهمدؽمار هبد٤م

شم٠مُمٚم٧م ُم٘م٤مٓت أهؾ اًم٤ٌمـمؾ رأيتٝمؿ ىمد يمًقه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمرات وُتػموا هل٤م ُمـ إًمٗم٤مظ اًمرائ٘م٦م ُم٤م ينع 

ًمٞمًدٛمقن أقمٔمدؿ أٟمدقاع وأيمثر اخلٚمؼ يمذًمؽ طمتك إن اًمٗمج٤مر  ,إمم ىمٌقًمف يمؾ ُمـ ًمٞمس ًمف سمّمػمة ٟم٤مومذة

ويًدٛمقن  ,اًمًٛمع ويٛمٞمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٓمٌع ومٞمًٛمقن أم اخل٤ٌمئد٨م أم إومدراح اًمٗمجقر سم٠مؾمامء ٓ يٜمٌق قمٜمٝم٤م

ويًدٛمقن جمد٤مًمس  ,اًمٚم٘مٛم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م ًم٘مٞمٛم٦م اًمذيمر واًمٗمٙمر اًمتل شمثػم اًمٕمزم اًم٤ًميمـ إمم أذف إُمد٤ميمـ

شمدرك  :ؽ ىمد٤مل ًمٕم٤مذًمدفاًمٗمجقر واًمٗمًقق جم٤مًمس اًمٓمٞم٦ٌم طمتك إن سمٕمْمٝمؿ عم٤م قمذل قمدـ رء ُمدـ ذًمد

وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا شمٗمٕمؾ هذه  ,وُمٖمٗمرشمف ,اعمٕم٤ميص واًمتخقف ُمٜمٝم٤م إؾم٤مءة فمـ سمرمح٦م اهلل وضمرأة قمغم ؾمٕم٦م قمٗمقه

 .اًمٙمٚمٛم٦م ذم ىمٚم٥م ممتٚمئ سم٤مًمِمٝمقات وٕمٞمػ اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة

أن خيرج اعمٕمٜمك اًمذي يريدد إسمٓم٤مًمدف سم٤مًمت٠مويدؾ ذم صدقرة ُمًدتٝمجٜم٦م شمٜمٗمدر قمٜمٝمد٤م  :اًم٥ًٌم اًمث٤مين ومّمؾ
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وأؿمدده٤م  ,ومٞمتخػم ًمف ُمـ إًمٗم٤مظ أيمرهٝم٤م وأسمٕمده٤م وصقٓ إمم اًم٘مٚمقب ,قمٜمٝم٤م إؾمامعاًم٘مٚمقب وشمٜمٌق 

وقمدم , ومٞمًٛمك اًمتديـ صم٘م٤مًم٦م ,ٟمٗمرة قمٜمٝم٤م ومٞمتقهؿ اًم٤ًمُمع أن ُمٕمٜم٤مه٤م هق اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف شمٚمؽ إًمٗم٤مظ

 ,وإُمدر سمد٤معمٕمروف واًمٜمٝمدل قمدـ اعمٜمٙمدر ,آٟم٤ًٌمط إمم اًمًٗمٝم٤مء واًمٗمًد٤مق واًمٌٓمد٤مًملم ؾمدقء ظمٚمدؼ

ومٙمذًمؽ أهؾ اًمٌدع واًمْمالل ُمدـ مجٞمدع اًمٓمقائدػ  ,واحلٛمٞم٦م ًمديٜمف ومتٜم٦م وذا وومْمقًٓ  واًمٖمْم٥م هلل

ومٞمًٛمقن إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٙمامل هلل دمًدٞمام  ,هذا ُمٕمٔمؿ ُم٤م يٜمٗمرون سمف قمـ احلؼ ويدقمقن سمف إمم اًم٤ٌمـمؾ

ويًٛمقن إصم٤ٌمت اًمقضمف واًمٞمديـ ًمف شمريمٞمٌد٤م ويًدٛمقن إصمٌد٤مت اؾمدتقائف قمدغم قمرؿمدف  ,وشمِمٌٞمٝم٤م ومتثٞمال

ويًدٛمقن اًمّمدٗم٤مت  ,ويًٛمقن اًمٕمرش طمٞمدزا وضمٝمد٦م ,ودمًٞمامً  ظمٚم٘مف ومقق ؾمٛمقاشمف حتٞمزاً وقمٚمقه قمغم 

واحلٙمدؿ واًمٖم٤ميد٤مت اًمتدل يٗمٕمدؾ ٕضمٚمٝمد٤م  ,واًمقضمدف واًمٞمدديـ أسمٕم٤مود٤م ,أقمراو٤م وإومٕم٤مل طمقادث

ومٚمام ووٕمقا هلذه اعمٕم٤مين اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م شمٚمؽ إًمٗم٤مظ اعمًتٜمٙمرة اًمِمٜمٞمٕم٦م شمؿ هلؿ ُمـ ٟمٗمٞمٝمد٤م  ,أهمراو٤م

أرادوه وم٘م٤مًمقا ًمألهمامر وإهمٗم٤مل اقمٚمٛمدقا أن رسمٙمدؿ ُمٜمدزه قمدـ إقمدراض وإهمدراض وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م ُم٤م 

واًمتِمٌٞمف ومٚمؿ يِمؽ أطمد هلل ذم ىمٚمٌدف وىمد٤مر وقمٔمٛمد٦م ذم  ,واًمؽميمٞم٥م واًمتجًٞمؿ ,وإسمٕم٤مض واْلٝم٤مت

 .شمٜمزيف اًمرب شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ

ًدٛمٞم٦م وقمدغم شم ,وىمد اصٓمٚمحقا قمغم شمًٛمٞم٦م ؾمٛمٕمف وسمٍمه وقمٚمٛمف وىمدرشمف وإرادشمدف وطمٞم٤مشمدف أقمراود٤مً 

وأٟمدف  ,وقمغم شمًٛمٞم٦م اؾمتقائف قمغم قمرؿمف وقمٚمقه قمدغم ظمٚم٘مدف ,وضمٝمف اًمٙمريؿ ويديف اعمًٌقـمتلم أسمٕم٤مو٤مً 

وشمٙمٚمٛمف سم٘مدرشمف وُمِمٞمئتف إذا ؿم٤مء وهمْمدٌف سمٕمدد , وقمغم شمًٛمٞم٦م ٟمزوًمف إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م ,ومقق قم٤ٌمده حتٞمزا

واؾمدت٘مر  ,ويتٙمٚمؿ ٕضمٚمٝم٤م همرود٤مً  ,رو٤مه ورو٤مه سمٕمد همْمٌف طمقادث وقمغم شمًٛمٞم٦م اًمٖم٤مي٦م اًمتل يٗمٕمؾ

أقمٔمؿ طمػمة سملم ٟمٗمدل  ومٚمام سطمقا هلؿ سمٜمٗمل ذًمؽ سم٘مل اًم٤ًمُمع ُمتحػماً  ,ذًمؽ ذم ىمٚمقب اعمتٚم٘ملم قمٜمٝمؿ

وىمد ىمد٤مم  ,هذه احل٘م٤مئؼ اًمتل أصمٌتٝم٤م اهلل ًمٜمٗمًف وأصمٌتٝم٤م ًمف مجٞمع رؾمٚمف وؾمٚمػ إُم٦م سمٕمدهؿ وسملم إصم٤ٌمهت٤م

وُمدٜمٝمؿ  ,ٝمؿ ُمـ ومر إمم اًمتٕمٓمٞمدؾوُمٜم ,ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ومر إمم اًمتخٞمٞمؾ ,ُمٕمف ؿم٤مهد ٟمٗمٞمٝم٤م سمام شمٚم٘م٤مه قمٜمٝمؿ

وُمٜمٝمؿ ُمـ ومر إمم اهلل ورؾمدقًمف ويمِمدػ زيدػ هدذه  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ ومر إمم اًمتٛمثٞمؾ ,ُمـ ومر إمم اًمتجٝمٞمؾ

وأهن٤م أًمٗم٤مظ ممقه٦م سمٛمٜمزًم٦م ـمٕم٤مم ـمٞم٥م اًمرائح٦م ذم إٟم٤مء طمًدـ اًمٚمدقن  ,إًمٗم٤مظ وسملم زظمرومٝم٤م وزهمٚمٝم٤م
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سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م أمحد سمدـ طمٜمٌدؾ ٓ  وًمٙمـ اًمٓمٕم٤مم ُمًٛمقم وم٘م٤مًمقا ُم٤م ىم٤مًمف إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م ,واًمِمٙمؾ

وعم٤م أراد اعمت٠موًمقن اعمٕمٓمٚمقن مت٤مم هذا اًمٖمدرض , ٟمزيؾ قمـ اهلل صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ٕضمؾ ؿمٜم٤مقم٦م اعمِمٜمٕملم

وجمدؼمة وجمًدٛم٦م  ,ومًدٛمقهؿ طمِمدقي٦م وٟمقاسمد٧م وٟمقاصد٥م ,ٕهؾ اًمًٜم٦م إًم٘م٤مب اًم٘مٌٞمح٦م اظمؽمقمقا

وطمٙمٛمتدف  ,ومٕم٤مًمدف ووضمٝمدف ويديدفوٟمحق ذًمؽ ومتقًمد ُمـ شمًٛمٞمتٝمؿ ًمّمٗم٤مت اًمرب شمٕم٤ممم وأ ,وُمِمٌٝم٦م

سمتٚمؽ إؾمامء وشمٚم٘مٞم٥م ُمـ أصمٌتٝم٤م ًمف هبذه إًم٘م٤مب ًمٕمٜم٦م أهؾ اْلصم٤ٌمت واًمًدٜم٦م وشمٌدديٕمٝمؿ وشمْمدٚمٞمٚمٝمؿ 

وهدذا إُمدر ٓ يدزال ذم  ,وًم٘مقا ُمٜمٝمؿ ُم٤م ًم٘مل إٟمٌٞم٤مء وأشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ أقمدائٝمؿ ,وشمٙمٗمػمهؿ وقم٘مقسمتٝمؿ

 .إرض إمم أن يرصمٝم٤م اهلل وُمـ قمٚمٞمٝم٤م

أو ُمـ  ,أن يٕمزو اعمت٠مول شم٠مويٚمف وسمدقمتف إمم ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر ٟمٌٞمف اًمذيمر ُمـ اًمٕم٘مالء :اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م ومّمؾ

أو ُمـ طمؾ ًمف ذم إُم٦م صمٜم٤مء مجٞمؾ وًم٤ًمن صدق ًمٞمحٚمٞمف سمدذًمؽ ذم ىمٚمدقب إهمدامر  ,آل اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي

وأن يتٚم٘مقه سمد٤مًم٘مٌقل واعمٞمدؾ  ,وم٢من ُمـ ؿم٠من اًمٜم٤مس شمٕمٔمٞمؿ يمالم ُمـ يٕمٔمؿ ىمدره ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ,واْلٝم٤مل

ام يم٤من ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ أقمٔمؿ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ يم٤من ىمٌقهلؿ ًمٙمالُمف أشمؿ طمتك إهنؿ ًمٞم٘مدُمقٟمف قمغم يمالم ويمٚم ,إًمٞمف

شمقصدؾ اًمراومْمد٦م واًم٤ٌمـمٜمٞمد٦م  هدق أقمٚمدؿ سمد٤مهلل ورؾمدقًمف ُمٜمد٤م وهبدذه اًمٓمريدؼ :اهلل ورؾمقًمف وي٘مقًمقن

طمتك أو٤مومقه٤م إمم أهؾ سمٞمد٧م رؾمدقل اهلل عمد٤م  ,واْلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمٜمّمػمي٦م إمم شمٜمٗمٞمؼ سم٤مـمٚمٝمؿ وشم٠مويالهتؿ

وم٤مٟمتٛمقا إًمٞمٝمؿ وأفمٝمروا ُمـ  ,وُمقآهتؿ وإضمالهلؿ ٛمقا أن اعمًٚمٛملم ُمتٗم٘مقن قمغم حمٌتٝمؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿقمٚم

وأومم اًمٜم٤مس  ,وذيمر ُمٜم٤مىمٌٝمؿ ُم٤م ظمٞمؾ إمم اًم٤ًمُمع أهنؿ أوًمٞم٤مؤهؿ ,واًمٚمٝم٩م سمذيمرهؿ ,حمٌتٝمؿ وُمقآهتؿ

وسمدقم٦م ووالًم٦م ىمدد ومال إًمف إٓ اهلل يمؿ ُمـ زٟمدىم٦م وإحل٤مد  ,هبؿ صمؿ ٟمٗم٘مقا سم٤مـمٚمٝمؿ وإومٙمٝمؿ سمٜمًٌتف إًمٞمٝمؿ

وسمدراءة اعمًدٞمح  ,ٟمٗم٘م٧م ذم اًمقضمقد سمٜمًٌتٝم٤م إًمٞمٝمؿ وهؿ سمراء ُمٜمٝم٤م سمراءة إٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمتجٝمؿ واًمتٕمٓمٞمؾ

 .وسمراءة رؾمقل اهلل ُمـ اًمٌدع واًمْمالٓت ,ُمـ قم٤ٌمدة اًمّمٚمٞم٥م واًمتثٚمٞم٨م

وًمدٞمس ُمٕمٝمدؿ ؾمدقى إطمًد٤من اًمٔمدـ  ,وإذا شم٠مُمٚم٧م هذا اًم٥ًٌم رأيتف هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم أيمثر اًمٜمٗمدقس

وهذا ُمػماث سم٤مًمتٕمّمٞم٥م ُمدـ اًمدذيـ قم٤مرودقا  ,ؾ سمال سمره٤من ُمـ اهلل وٓ طمج٦م ىم٤مدهتؿ إمم ذًمؽسم٤مًم٘م٤مئ

وم٢مهنؿ حلًـ فمٜمٝمؿ هبؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ هلدؿ آصمدروا ُمد٤م يمد٤مٟمقا  ,ديـ اًمرؾمؾ سمام يم٤من قمٚمٞمف أسم٤مء وإؾمالف
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ويم٤مٟمقا أقمٔمؿ ذم صدورهؿ ُمـ أن خي٤مًمٗمقهؿ ويِمٝمدوا قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر  ,قمٚمٞمف قمغم ُم٤م ضم٤مءهتؿ سمف اًمرؾمؾ

وهذا ؿم٠من يمؾ ُم٘مٚمد عمـ يٕمٔمٛمف ومدٞمام ظمد٤مًمػ ومٞمدف احلدؼ إمم يدقم  ,اًمْمالل وإهنؿ يم٤مٟمقا قمغم اًم٤ٌمـمؾو

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

أن يٙمقن ذًمؽ اًمت٠مويؾ ىمد ىمٌٚمف وروٞمف ُمؼمز ذم صٜم٤مقم٦م ُمـ اًمّمٜم٤مقم٤مت أو قمٚمدؿ  :اًم٥ًٌم اًمراسمع ومّمؾ

وم٢مذا ؾمٛمع اًمٖمٛمر  :٧مُمـ اًمٕمٚمقم اًمدىمٞم٘م٦م أو اْلٚمٞمٚم٦م ومٞمٕمٚمق ًمف سمام سمرز سمف ذيمر ذم اًمٜم٤مس ويِمتٝمر ًمف سمف صٞم

٤م ًمٜمٗمًدف اْل٤مهؾ سم٘مٌقًمف ًمذًمؽ اًمت٠مويؾ وشمٚمؽ اًمٌدقم٦م واظمتٞم٤مره ًمف أطمًدـ اًمٔمدـ سمدف وارشمْمد٤مه ُمدذهًٌ 

إٟمف مل يٙمـ ًمٞمخت٤مر ُمع ضمقدة ىمرحيتف وذيم٤مئف وصدح٦م ذهٜمدف وُمٝم٤مرشمدف  :وىم٤مل ,٤م ًمفوريض ُمـ ىمٌٚمف إُم٤مُمً 

ات وإرؿمدد وإُمثدؾ قمغم سمٜمل ضمٜمًف إٓ إصقب وإومْمؾ ُمـ آقمت٘مد٤مد ,سمّمٜم٤مقمتف وشمؼميزه ومٞمٝم٤م

ومد٢من قم٘مٚمدف وذهٜمدف  :وأيـ ي٘مع اظمتٞم٤مري ُمـ اظمتٞم٤مره ومروٞم٧م ًمٜمٗمز ُم٤مروٞمف ًمٜمٗمًدف ,ُمـ اًمت٠مويالت

 .وىمرحيتف إٟمام شمدًمف قمغم اًمّمقاب يمام دًمتف قمغم ُم٤م ظمٗمل قمـ همػمه ُمـ صٜم٤مقمتف وقمٚمٛمف

ي٤موٞم٦م واًمٓمٌٞمد٦م وهذه أوم٦م ىمد هٚمؽ هب٤م أُمؿ ٓ حيّمٞمٝمؿ إٓ اهلل رأوااًمٗمالؾمٗم٦م ىمد سمرزوا ذم اًمٕمٚمقم اًمر

قمدـ  سمٕم٘مقهلؿ وضمقدة ىمرائحٝمؿ وصح٦م أومٙم٤مرهؿ ُم٤م قمجز أيمثر اًمٜم٤مس قمـ شمٕمٚمٛمدف ومْمدالً  واؾمتٜمٌٓمقا

وم٘م٤مًمقا ًمٚمٕمٚمقم اْلهلٞم٦م واعمٕم٤مرف اًمرسم٤مٟمٞم٦م أؾمقة سمذًمؽ ومح٤مهلؿ ومٞمٝم٤م ُمع اًمٜم٤مس يمح٤مهلؿ ذم هذه  ,اؾمتٜم٤ٌمـمف

ويمؿ أزاًمد٧م ُمدـ  ,ُمـ دار ويمؿ ضسم٧م ,ومال إًمف إٓ اهلل يمؿ أهٚمٙم٧م هذه اًمٌٚمٞم٦م ُمـ أُم٦م ,اًمٕمٚمقم ؾمقاء

وضمرأت يمثػما ُمـ اًمٜمٗمقس قمغم شمٙمذي٥م اًمرؾمدؾ واؾمدتجٝم٤مهلؿ وُمد٤م قمدرف  ,ٟمٕمٛم٦م وضمٚم٧ٌم ُمـ ٟم٘مٛم٦م

أصح٤مب هذه اًمِمٌٝم٦م أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد يٕمٓمل أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمف وسم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وذقمف ُمـ احلذق 

 ومٝمؿ وىمد ىم٤مل اًمٜمٌدلذم اًمٕمٚمقم اًمري٤موٞم٦م واًمّمٜم٤ميع اًمٕمجٞم٦ٌم ُم٤م شمٕمجز قمٜمف قم٘مقل أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمف وُمٕم٤مر

 ش.أٟمتؿ أقمٚمؿ سمدٟمٞم٤ميمؿ» صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:

وصدق صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وم٢من اًمٕمٚمقم اًمري٤موٞم٦م واهلٜمدؾمٞم٦م وقمٚمدؿ إرمتد٤مـمٞم٘مل واعمقؾمدٞم٘مك 

واْلٖمراومٞم٤م وإيرن وهق قمٚمؿ ضمر إصم٘م٤مل ووزن اعمٞم٤مه وطمٗمر إهن٤مر وقمامرة احلّمقن وقمٚمدؿ اًمٗمالطمد٦م 

ضمٜم٤مؾمٝم٤م وُمٕمروم٦م إسمقال وأًمقاهن٤م وصٗم٤مئٝم٤م ويمدره٤م وُم٤م يدل قمٚمٞمف وقمٚمدؿ اًمِمدٕمر وقمٚمؿ احلٛمٞم٤مت وأ
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 .وزطم٤مومف وقمٚمؿ اًمٗمٜمٞمٓم٦م وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمقم هؿ أقمٚمؿ هب٤م وأطمذق ومٞمٝم٤م, وسمحقره وقمٚمٚمف

ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم:  ,وأُم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ وم٢ممم اًمرؾمدؾ

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن  اهللٚمُِػ َٓ خُيْ  اهللَوقْمَد ﴿ َـّ َأيْمَثَر اًمٜم٤َّمِس 
ْٟمَٞم٤م َوُهدْؿ  *َوقْمَدُه َوًَمٙمِ ـَ احْلََٞم٤مِة اًمدُّ َيْٕمَٚمُٛمقَن فَم٤مِهًرا ُِم

ظِمَرِة ُهْؿ هَم٤مومُِٚمقنَ  ْٔ ـِ ا  .[1, 5: اًمروم] ﴾قَم

يٌٚمغ ُمـ قمٚمؿ أطمدهؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م أٟمف يٜم٘مر اًمدرهؿ سمٔمٗمدره ومدٞمٕمٚمؿ وزٟمدف وٓ قمٚمدؿ ًمدف  :ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ

ٌَٞمرٜم٤َمِت وَمِرطُمقا سماَِم ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم قمٚمقم ه١مٓء واهمؽمارهؿ هب٤م:  ,سمٌمء ُمـ ديٜمف ْؿ ُرؾُمُٚمُٝمْؿ سم٤ِمًْم وَمَٚمامَّ ضَم٤مَءهْتُ

َتْٝمِزُئقنَ  ًْ ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ َوطَم٤مَق هِبِْؿ َُم٤م يَم٤مُٟمقا سمِِف َي  .[84: هم٤مومر] ﴾قِمٜمَْدُهْؿ ُِم

ذه٤مهنؿ أقمٔمؿ شمٗم٤موت واًمٕم٘مؾ يٕمٓمدل صد٤مطمٌف وىمد وم٤موت اهلل ؾمٌح٤مٟمف سملم قم٤ٌمده ومٞمام شمٜم٤مًمف قم٘مقهلؿ وأ

همػمه وإن يم٤من همػمه أؾمٝمؾ ُمٜمف  وم٤مئدشمف ذم اًمٜمقع اًمذي يٚمزُمف سمف ويِمٖمٚمف سمف وي٘مٍمه قمٚمٞمف ُم٤مٓ يٕمٓمٞمف ذم

سمٙمثػم يمام يٕمٓمٞمف مهتف وىمرحيتف ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمتل هق ُمٕمٜمل هب٤م وُم٘مّمقر اًمٕمٜم٤مي٦م قمٚمٞمٝمد٤م ُمد٤مٓ يٕمٓمٞمدف ذم 

سمرز ذم اًمٚمٓمٞمػ ُمـ أسمقاب اًمٕمٚمؿ واًمٜمٔمدر وُتٚمدػ ذم اْلٚمٞمدؾ  ا ُم٤م دمد اًمرضمؾ ىمدصٜم٤مقم٦م همػمه٤م ويمثػمً 

ُمٜمٝمام وأص٤مب إهمٛمض إدق ُمٜمٝم٤م وأظمٓم٠م إضمؾ إووح هذا أُمدر واىمدع حتد٧م اًمٕمٞمد٤من ومٙمٞمدػ 

وقمٚمقم إٟمٌٞم٤مء وُمٕم٤مرومٝمؿ ُمـ وراء ـمقر اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مؾ وإن مل يًت٘مؾ سم٢مدرايمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ حيٞمٚمٝم٤م سمدؾ إذا 

ىمٌقهل٤م وأذقمـ سم٤مٟٓم٘مٞم٤مد إًمٞمٝم٤م وقمٚمؿ أن ٟمًد٦ٌم اًمٕمٚمدقم اًمتدل ٟم٤مهلد٤م أوردت قمٚمٞمف أىمر سمّمحتٝم٤م وسم٤مدر إمم 

 .اًمٜم٤مس سم٠مومٙم٤مرهؿ إًمٞمٝم٤م دون ٟم٦ًٌم قمٚمقم اًمّمٌٞم٤من وُمٕم٤مرومٝمؿ إمم قمٚمقم ه١مٓء سمام ٓ يدرك

اْلهمراب قمغم اًمٜمٗمقس سمام مل شمٙمـ قم٤مروم٦م سمف ُمـ اعمٕم٤مين اًمٖمري٦ٌم اًمتدل إذا فمٗمدر  :اًم٥ًٌم اخل٤مُمس: ومّمؾ

وهدذا ؿمد٠من  ,ضمٜمس ًمذة اًمٔمٗمر سم٤مًمّمٞمد اًمقطمٌم اًمذي مل يٙمـ يٓمٛمع ومٞمف ٟم٤مًمف ًمذة ُمـ اًمذهـ سم٢مدرايمٝم٤م

اًمٜمٗمقس وم٢مهن٤م ُمقيمٚم٦م سمٙمؾ همري٥م شمًتحًٜمف وشم١مصمره وشمٜم٤مومس ومٞمف طمتك إذا يمثر ورظمص وٟم٤مًمدف اعمثدري 

واعم٘مؾ زهدت ومٞمف ُمع يمقٟمف أٟمٗمع هل٤م وظمػما هل٤م وًمٙمـ ًمرظمّمف ويمثرة اًمنميم٤مء ومٞمف وشمٓمٚم٥م ُم٤م شمتٛمٞمز سمف 

٤م أهمرب ُمٜمٝم٤م وأًم٘مقه٤م ذم آظمتّم٤مص صمؿ اظمت٤مروا ًمتٚمؽ اعمٕم٤مين اًمٖمري٦ٌم أًمٗم٤مفمً قمـ همػمه٤م ًمٚمذة اًمتٗمرد و

إن اعمٕم٤مرف اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمٚمقم اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م حتتٝم٤م ومتحريمد٧م اًمٜمٗمدقس ًمٓمٚمد٥م ومٝمدؿ  :وىم٤مًمقا ,ُم٤ًمُمع اًمٜم٤مس
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شمٚمؽ إًمٗم٤مظ اًمٖمري٦ٌم وإدراك شمٚمؽ اعمٕم٤مين واشمٗمؼ أن ص٤مدوم٧م ىمٚمقسم٤م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ طم٘م٤مئؼ اْليامن وُم٤م سمٕم٨م 

 ؾمقًمف ومتٛمٙمٜم٧م ُمٜمٝم٤م ومٕمز قمغم أـم٤ٌمء إدي٤من اؾمتٜم٘م٤مذه٤م ُمٜمٝم٤م وىمد حتٙمٛم٧م ومٞمٝم٤م يمام ىمٞمؾ:اهلل سمف ر

 إٓ وقمز قمغم اًمقرى اؾمتٜم٘م٤مذه  شم٤مهلل ُم٤م أه اهلقى ُمـ واُمؼ 

, وعمٙم٤من آؾمتٖمراب وىمٌقل اًمٜمٗمس ًمٙمؾ همري٥م هل٩م اًمٜم٤مس سم٤مٕظم٤ٌمر اًمٖمري٦ٌم وقمج٤مئد٥م اعمخٚمقىمد٤مت

 .ٟم٧م اعم٠مًمقوم٦م أقمج٥م ُمٜمٝم٤م وأطمًـ وأشمؿ ظمٚم٘م٦موإًمٖم٤مز وإطم٤مضمل واًمّمقر اًمٖمري٦ٌم وإن يم٤م

وإوشم٤مد ًمٗمًٓم٤مـمف ومٛمٜمٝم٤م ذم  ,شم٘مديؿ ُم٘مدُم٤مت ىمٌؾ اًمت٠مويؾ شمٙمقن يم٤مٕـمٜم٤مب :اًم٥ًٌم اًم٤ًمدس ومّمؾ

وإٟمام هؿ أصح٤مب فمدقاهر  ,أصح٤مب اًمٔمقاهر وقمٞمٌٝمؿ واْلزراء هبؿ وأهنؿ ىمقم ضمٝم٤مل ٓ قم٘مقل هلؿ

  ه. اه يمذبويٜم٘مٚمقن ُمـ ُمث٤مًمٌٝمؿ وسمٚمٝمٝمؿ ُم٤م سمٕمْمف صدق وأيمثر ,ؾمٛمٕمٞم٦م

واعمج٤مز هق ود احل٘مٞم٘م٦م واحل٘مٞم٘م٦م: ُم٤م أىمر ذم آؾمتٕمامل قمغم وصٗمف ذم اًمٚمٖم٦م واعمج٤مز ُم٤م يم٤من سمٕمد ذًمؽ 

 (.14ا.هدد ُمـ ضمٜم٤مي٦م اًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد )

ٞمٛمٞم٦م, واسمـ قمٌد وىمد ٟمٗمك يمثػم ُمـ اًمًٚمػ اعمج٤مز ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ يم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ, وؿمٞمخف اسمـ شم

اًمؼم, واًمِمٜم٘مٞمٓمل, واًمًٕمدي, واسمـ سم٤مز, وإًم٤ٌمين, واًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمدـ هد٤مدي اًمدقادقمل, رمحٝمدؿ اهلل 

 وهمػمهؿ يمثػم.

 .طمتك ؾمامه سمٕمْمٝمؿ مح٤مر اعمٌتدقم٦م أي قمٚمٞمف يتًٚم٘مقن إمم سم٨م أىمقاهلؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م

 إصؾ اًمث٤مًم٨م:

هبذا اًم٘مقل اًمرازي يمدام أؿمد٤مر إمم  اًم٘مقل سم٠من ٟمّمقص اًمنمع أدًم٦م ًمٗمٔمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم وأول ُمـ ىم٤مل

 (.1/531) "اًمّمقاقمؼ"ذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

وهذا ىمقل سم٤مـمؾ سمؾ هل أدًم٦م ي٘مٞمٜمٞم٦م شمدل قمغم اًمٕمٚمؿ ؾمقاًء ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمتقاشمر قمغم زقمٛمٝمدؿ أو آطمد٤مد, 

وضمد٥م اْليدامن سمدف ًمٗمٔمد٤ًم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿومٙمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن وصحٞمح قمـ اًمٜمٌل 
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َوَُمد٤م اًمٕم٘مٞمدة أو همػمه٤م, ومل يٗمرق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سملم ُمتقاشمرة وآطم٤مده ىم٤مل اهلل: ﴿ وُمٕمٜمك ؾمقاء ذم

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا َوَأـمِٞمُٕمدقا  اهللَوَأـمِٞمُٕمدقا , وىم٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿[1: احلنم] ﴾آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

ؾُمقَل   ه. اشمرومٚمؿ يٗمرق سملم أطم٤مد واعمتقا [91: اعم٤مئدة] ﴾اًمرَّ

 وهذا اًمت٘مًٞمؿ حمدث ًمٞمس ُمـ قمٜمد اًمًٚمػ سمؾ هق ُمـ قمٜمد اعمٕمتزًم٦م اًمْمالل ومٚمٜمٙمـ قمغم طمذر ُمٜمف.

سمٕمثف اهلل إمم اًمٕم٤ممل ًمٞمخرضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر, وهدق  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل وم

امء يمٚمٝمدؿ آطمد٤مدًا مل , واًمٕمٚمدةواْلٌد٤م ةًممُمر واًمدقم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿواطمد وسمٕم٨م اًمٜمٌل 

 يٌٚمٖمقا طمد اًمتقاشمر قمغم زقمٛمٝمؿ وُمع ذًمؽ أظمذ ُمٜمٝمؿ ذم سم٤مب اًمٕم٘مٞمدة وهمػمه.

إٟمؽ شم٠ميت ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمتد٤مب ومد٤مدقمٝمؿ إمم أن »عمٕم٤مذ:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .وشمقطمٞمد اهلل هق اًمٕم٘مٞمدة, وشمقطمٞمد آًمقهٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م وإؾمامء واًمّمٗم٤متش يقطمدوا اهلل

وىمد ضمٕمؾ اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف يمت٤مب ىمٌقل ظمؼم أطم٤مد وهدذه اًمِمدٌٝم٦م ىمدد شمّمددى هلد٤م قمٚمدامء 

 , وؾمٞم٠ميت ذم آظمر هذا اًمنمح سمًط هلذا اًم٤ٌمب.اعمًٚمٛملم ؾمٚمٗم٤ًم وظمٚم٘م٤ًم ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م

صمؿ اقمٚمؿ أن أهؾ اًمزيغ واًمْمالل ىمد ُتٓمٌقا وظمٚمٓمقا ذم هذا اًم٤ٌمب وهمػمه هم٤مي٦م اًمتخٚمٞمط وًمتخٌٞمط سمؾ 

د اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مهتؿ, ومٞمٗمرون ُمـ رء ومٞم٘مٕمقن ذم ذ ُمٜمف وؾمٜمٜم٤مىمش سم٢مذن اهلل شمٕمد٤ممم دم

 هذا اًمتٜم٤مىمض سم٤مظمتّم٤مر همػم خمؾ وم٤مهلل يقومؼ ويًدد.

 اًمرد قمغم اْلٝمٛمٞم٦م:

شم٘مدم ُمٕمت٘مد اْلٝمٛمٞم٦م ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت وأهنؿ اٟم٘مًٛمقا إمم ىمًٛملم ىمًؿ ُمٜمٝمؿ يّمٗمقٟمف سم٤مًمّمدٗم٤مت 

, واًمقضمقد اعمٓمٚمؼ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف قمٜمد اًمتحّمٞمؾ ٤مٞمؾ وٓ يثٌتقن إٓ وضمقد ُمٓمٚم٘مً اًمًٚمٌٞم٦م قمغم وضمف اًمتٗمّم

إٟمام يقضمد ذم اًمذهـ, واًمذهـ ىمد يتخٞمؾ ُمقضمقًدا ٓ صٗم٤مت ًمف, ًمٙمـ ذم اًمِم٤مهد ُم٤م ُمدـ ُمقضمدقد إٓ 

 وًمف صٗم٤مت.

وىمًؿ يّمٗمقٟمف سم٤مًمًٚمقب واْلو٤موم٤مت دون صٗم٤مت اْلصم٤ٌمت وضمٕمٚمقه هدق اًمقضمدقد اعمٓمٚمدؼ سمنمدط 

 اْلـمالق.
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هنؿ يّمٗمقن اهلل سم٤مًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ أي يم٘مقهلؿ ًمدٞمس سمٛمًدتٍق قمدغم إ ىمقهلؿ:ُمٕمٜمك 

٥م وٓ يٜمزل إمم همػم ذًمؽ, وهذا يمام شم٘مدم ظمالف ُمٕمت٘مد اًمًٚمػ وم٢من ـمريؼ قمرؿمف وٓ يٖمْم٥م وٓ حي

اًمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ هق اْلصم٤ٌمت اعمٗمّمؾ شم٘مقل ؾمٛمٞمع سمّمػم طمل ُمريد إمم همػم ذًمؽ, واًمٜمٗمدل اعمجٛمدؾ: 

ءٌ ًَمْٞمَس ﴿ ـْ ًَمُف يُمُٗمًقا َأطَمدٌ , ﴿[55: اًمِمقرى] ﴾يَمِٛمْثٚمِِف َرْ  .[3: اْلظمالص] ﴾َومَلْ َيُٙم

وأُم٤م ىمقهلؿ سم٢مصم٤ٌمت اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ ومٛمٕمٜم٤مه أن اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ هق اعمجرد قمـ مجٞمدع اًمّمدٗم٤مت, وهدذا 

اًل اًمقضمقد ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف إٓ ذم اًمذهـ وًمٞمس ًمف وضمقد ظم٤مرضمل سمت٤مشم٤ًم ٕن اًمذات ٓ حت٘مؼ سمال صٗم٦م أص

 يمٛمـ ي٘مقل أصم٧ٌم ٟمخٚم٦م ٓ ضمذع هل٤م وٓ ؾم٤مق وٓ ًمٞمػ وٓ همػم ذًمؽ.

 (:55-56سمٕمد ذيمر ىمقهلؿ اًم٤ًمسمؼ )ص "اًمتدُمري٦م"ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

وم٘مقهلؿ يًتٚمزم هم٤مي٦م اًمتٕمٓمٞمؾ وهم٤مي٦م اًمتٛمثٞمؾ, ومد٢مهنؿ يٛمثٚمقٟمدف سم٤معمٛمتٜمٕمد٤مت واعمٕمددوُم٤مت واْلدامدات 

ًمذات ومٖم٤مًمٌٞمتٝمؿ يًٚمٌقن قمٜمف اًمٜم٘مٞمْملم, ومٞم٘مقًمقن ويٕمٓمٚمقن إؾمامء واًمّمٗم٤مت شمٕمٓمٞماًل يًتٚمزم ٟمٗمل ا

ٓ ُمقضمقد وٓ ُمٕمدوم وٓ طمل وٓ ُمٞم٧م وٓ قم٤ممل وٓ ضم٤مهؾ ٕهنؿ سمزقمٛمٝمؿ إذا وصدٗمقه سم٤مْلصمٌد٤مت 

ؿمٌٝمقه سم٤معمقضمقدات, وإذا وصٗمقه سم٤مًمٜمٗمل ؿمٌٝمقه سم٤معمٕمدوُم٤مت ومًٚمٌقا قمٜمف اًمٜم٘مٞمْملم, وهدذا ممتٜمدع ذم 

 صغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ٤مب وُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل سمدائف اًمٕم٘مقل وطمرومقا ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ اًمٙمت

 ه. اووىمٕمقا ذم ذ مم٤م ومروا ُمٜمف وم٢مهنؿ ؿمٌٝمقه سم٤معمٛمتٜمٕم٤مت

وًمتٕمٚمؿ أن اًمٜم٘مٞمْملم ٓ جيتٛمٕم٤من وٓ يرشمٗمٕم٤من ذم آن واطمد سمؾ يٚمزم ُمـ صمٌقت أطمدمه٤م قمددم أظمدر, 

 (.38)ص "اًمتحٗم٦م اعمٝمدي٦م"وُمـ ٟمٗمل أطمدمه٤م صمٌقت أظمر أوم٤مده ص٤مطم٥م 

قل أصح٤مب اًم٘مًؿ اًمث٤مين اًمذيـ يّمدٗمقٟمف سم٤مًمًدٚمقب واْلود٤موم٤مت وم٤مًمًدٚمقب مجدع ؾمدٚم٥م, وأُم٤م ىم

 ش.إن اهلل ًمٞمس سمجًؿ وٓ قمرض وٓ ُمتحٞمز»واًمًٚم٥م هق اًمٜمٗمل وذًمؽ ُمثؾ ىمقهلؿ: 

هل إُمقر اعمتْم٤ميٗم٦م اًمتل ٓ يٕم٘مؾ اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م إٓ سمتٕم٘مؾ ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمثدؾ ىمدقهلؿ إن اهلل ش اْلو٤موم٤مت»و

قدات, أي أٟمف ٓ شمٕم٘مؾ اًمٕمٚم٦م إٓ سمٛمٕمٚمقهل٤م وٓ اعمٕمٚمقل إٓ سمٕمٚمتف وُمـ أُمثٚمد٦م ُمٌدأ اًمٙم٤مئٜم٤من وقمٚم٦م اعمقضم

 قة إٓ سم٠مسمقة.ٜمقة وٓ سمٜمقة ومال شمٕم٘مؾ إسمقة إٓ سمٌٜمإُمقر اعمتْم٤ميٗم٦م إسمقة واًمٌ
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وىمقهلؿ دون صٗم٤مت اْلصم٤ٌمت أي أن اهلل شمٕم٤ممم جمرد قمـ اًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞم٦م ًمٞمس ًمف طمٞم٤مة وٓ قمٚمدؿ وٓ 

 ىمدرة وٓ يمالم.

يٕمٜمل أن وضمقد اهلل ُمنمدوط سمًدٚم٥م يمدؾ أُمدر ش وضمٕمٚمقه هق اًمقضمقد اعمٓمٚمؼ سمنمط اْلـمالق»ًمف: ىمق

 (.61)ص "اًمتحٗم٦م اعمٝمدي٦م"٥م إُمقر اًمثٌقشمٞم٦م يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ, أوم٤مده ص٤مطم٥م ٚمصمٌقيت وقمدُمل أو سمً

(: وىمد قمٚمؿ سمٍميح اًمٕم٘مؾ أن هذا ٓ يٙمقن إٓ ذم اًمذهـ 51)ص "اًمتدُمري٦م"ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

  ظمرج قمٜمف ُمـ اعمقضمقدات وضمٕمٚمقا اًمّمٗم٦م هل اعمقصقف. اهدٓ ومٞمام

وي٘م٤مل هلذا اْلٝمٛمل عم٤مذا شمٜمٗمدل إؾمدامء واًمّمدٗم٤مت؟ ومًدٞم٘مقل: ٕن إصمٌد٤مت ذًمدؽ يًدتٚمزم اًمتِمدٌٞمف 

 سم٤معمقضمقد احلل اًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير.

ىمٞمؾ ًمف: ويمذًمؽ إذا ىمٚم٧م: ًمٞمس سمٛمقضمقد وٓ طمل وٓ قمٚمٞمؿ وٓ ىمدير يم٤من ذًمؽ شمِمٌٞمٝم٤ًم سم٤معمٕمددوُم٤مت 

 .قضمقداتىمٌح ُمـ اًمتِمٌٞمف سم٤معموذًمؽ أ

اًمتِمٌٞمف سم٤معمٛمتٜمٕم٤مت وم٢مٟمف يٛمتٜمدع أن يٙمدقن اًمٌمدء  ؽوم٢من ىم٤مل: أٟم٤م أٟمٗمل اًمٜمٗمل واْلصم٤ٌمت ىمٞمؾ ًمف: ومٞمٚمزُم

 (.45)ص "اًمتدُمري٦م"أو ٓ ُمقضمقد وٓ ُمٕمدوم. اهد  ٤مُمٕمدوُمً  اُمقضمقدً 

 اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م اًمذيـ أصمٌتقا إؾمامء دون ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ صٗم٤مت

ىمًؿ ضمٕمٚمقا أؾمامء اهلل يمد٤مٕقمالم  "اًمتدُمري٦م"ىمًٛملم يمام سملم ذًمؽ ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم  ومٝمؿ أٟم٘مًٛمقا إمم

اعمحْم٦م اعمؽمادوم٤مت أي إقمالم اخل٤مًمّم٦م اخل٤مًمٞم٦م ُمدـ اًمدًٓمد٦م قمدغم رء آظمدر واعمؽمادومد٦م قمدغم ذات 

 واطمدة.

 وىمًؿ ىم٤مًمقا قمٚمٞمؿ سمال قمٚمؿ ىمدير سمال ىمدرة وم٠مسمثتقا آؾمؿ دون ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمّمٗم٤مت. اهد سمزي٤مدة

تِمدٌٞمف اًمأي  هوه١مٓء قمٓمٚمقا اهلل مم٤م خيتص سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم ومدرارًا ُمدـ اًمتِمدٌٞمف ومقىمٕمدقا ذم ٟمٔمدػم

 سم٤معمٕمدوُم٤مت واعمٛمتٜمٕم٤مت ُمع ُم٤م يٚمزُمٝمؿ ُمـ اًمتحريٗم٤مت واًمتٕمٓمٞمالت.

 (:11)ص "اًمتدُمري٦م"ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

 ٤مًمؼ وهق اهلل شمٕم٤ممم.وإذا يم٤من ُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مًميورة أن ذم اًمقضمقد ُم٤م هق واضم٥م ىمديؿ سمٜمٗمًف أي ظم 
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وُم٤م هق حمدث ممٙمـ أي خمٚمقق ي٘مٌؾ اًمقضمقد واًمٕمدم, ومٛمٕمٚمقم أن هذا ُمقضمدقد وهدذا ُمقضمدقد وٓ 

يٚمزم ُمـ اشمٗم٤مىمٝمؿ ذم ُمًٛمك اًمقضمقد أن يٙمقن وضمقد هذا ُمثؾ وضمقد هدذا, سمدؾ وضمدقد هدذا خيّمدف 

اْلود٤موم٦م  واشمٗم٤مىمٝمام رم اؾمؿ قم٤مم ٓ ي٘متيض مت٤مصمٚمٝمام رم ُمًٛمك ذًمدؽ آؾمدؿ قمٜمدد ,ووضمقد هذا خيّمف

وإن اًمٌٕمدقض رء  ,ن اًمٕمرش رء ُمقضمقدإ :ومال ي٘مقل قم٤مىمؾ :وٓ ذم همػمه ,واًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد

 هق ْلشمٗم٤مىمٝمام ذم ُمًٛمك اًمٌمء واًمقضمقد. إهنام ُمتامصمالنُمقضمقد 

وهلذا ؾمٛمك اهلل ٟمٗمًف سم٠مؾمامء وؾمٛمك صٗم٤مشمف سم٠مؾمامء ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ إؾمامء خمتّم٦م سمف, إذا أوٞمٗم٧م إًمٞمف ٓ 

ؾمٛمك سمٕمض خمٚمقىم٤مشمف سم٠مؾمامء خمتّم٦م هبؿ ُمْم٤موم٦م إًمدٞمٝمؿ شمقاومدؼ شمٚمدؽ إؾمدامء, إذا ينميمف ومٞمٝم٤م همػمه و

ىمٓمٕم٧م قمـ اْلو٤موم٦م واًمتخّمٞمص ومل يٚمزم ُمـ مت٤مصمؾ آؾمٛملم مت٤مصمؾ ُمًاممه٤م واحت٤مده قمٜمدد اْلـمدالق 

َّٓ ُهدَق  وم٘مد ؾمٛمك اهلل ٟمٗمًف طمٞم٤ًم ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿اهلل :واًمتجريد قمـ اْلو٤موم٦م واًمتخّمٞمص ... َٓ إًَِمدَف إِ

ِرُج اعْمَٞمر٧َم , وؾمٛمك سمٕمض قم٤ٌمده طمٞم٤ًم وم٘م٤مل: ﴿[166: اًمٌ٘مرة] ﴾لُّ اًْمَ٘مٞمُّقمُ احْلَ  ـَ اعْمَٞمر٧ِم َوخُيْ ِرُج احْلَلَّ ُِم خُيْ

ـَ احْلَلر  , وًمٞمس هذا احلل ُمثؾ هذا احلل صمؿ اؾمتٓمرد رمحدف اهلل ذم ذيمدر سمٕمدض ُمد٤م [45: يقٟمس] ﴾ُِم

 ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقق. ؾمٛمك اهلل سمف ٟمٗمًف وؾمٛمك سمف سمٕمض خمٚمقىم٤مشمف واخل٤مًمؼ ُمٜمزه قمـ

 (:46:)"اًمتدُمري٦م"يٜمٗمل اًمّمٗم٤مت ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم ووي٘م٤مل ًمٚمٛمٕمتززم اًمذي يث٧ٌم إؾمامء 

ٓ ومرق سملم إصم٤ٌمت إؾمامء وسملم إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت وم٢مٟمؽ إن ىمٚم٧م إصم٤ٌمت احلٞم٤مُة واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة ي٘متيضد 

ِمدٝمد ذم ٟموٓ  :ىمٞمدؾ ًمدف ,ق ضمًؿسم٤مًمّمٗم٤مت إٓ ُم٤م ه ٤مشمِمٌٞمٝمٝم٤م ودمًٞماًم ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمجد ذم اًمِم٤مهد ُمتّمٗمً 

اًمِم٤مهد ُمًٛمك سم٠مٟمف طمل قمٚمٞمٌؿ ىمديٌر إٓ ُم٤م هق ضمًؿ وم٢من ٟمٗمٞم٧م اًمّمٗم٤مت ًمٙمقٟمف ٓ يقضمدد ذم اًمِمد٤مهد 

إؾمدامء سمدؾ ويمدؾ ُم٤م ٟمٗمٞم٧م, ًمٙمقٟمؽ ٓ دمده ذم اًمِم٤مهد إٓ ضمًؿ, وم٤مٟمػ إٓ ُم٤م هق ضمًؿ وم٤من ٟمٗمٞم٧م 

 ؿمئ ٕٟمؽ ٓ دمد ذم اًمِم٤مهد إٓ ضمًؿ ا.هدد

 ٤ٌمت اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واْلرادة يًتٚمزم شمٕمدد اًمّمٗم٤مت وهذا شمريمٞم٥ٌم ممتٜمع:وإن ىم٤مل اعمٕمتزًم٦م إصم

ىمٞمؾ وإذا ىمٚمتؿ أٟمف ُمقضمقد واضم٥م وقم٘مؾ قم٤مىمؾ وُمٕم٘مقل ومٚمٞمس اعمٗمٝمقم ُمـ هذا هق اعمٗمٝمقم ُمدـ هدذا 

 ومٝمذه ُمٕم٤مين ُمتٕمددة ُمتٖم٤ميرة ذم اًمٕم٘مؾ وهذا شمريمٞم٥ٌم قمٜمديمؿ.
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 وم٢من ىم٤مًمقا هذا شمقطمٞمد ذم احل٘مٞم٘م٦م وًمٞمس شمريمٞم٤ًٌم ممتٜمٕم٤ًم ؟

ىمٞمؾ واشمّم٤مف اًمذات سم٤مًمّمٗم٤مت إزُم٦م هل٤م شمقطمٞمدًا ذم احل٘مٞم٘م٦م وًمدٞمس هدق شمريمٞمد٥م ممتٜمدع ا.هددد ُمدـ 

 (.31,53:)صد"اًمتدُمري٦م"

اًم٘م٤مقمددة اًمث٤مٟمٞمد٦م ُمدـ ىمقاقمدد إؾمدامء: رادًا قمدغم  "اًم٘مقاقمد اعمثغم"ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

 ًم٘مدُم٤مء ىم٤مل:ه١مٓء اعمٕمتزًم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن يٚمزم ُمـ شمٕمدد اًمّمٗم٤مت شمٕمدد ا

ومٝمذه اًمٕمٚم٦م قمٚمٞمٚم٦م سمؾ ُمٞمت٦م ًمدًٓم٦م اًمًٛمع واًمٕم٘مؾ قمغم سمٓمالهن٤م, أُم٤م اًمًٛمع: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم يّمدػ ٟمٗمًدف: 

ٌِْدُئ َوُيِٕمٞمُد  *إِنَّ سَمْٓمَش َرسمرَؽ ًَمَِمِديٌد ﴿ ُف ُهَق ُي د٤مٌل  *ُذو اًْمَٕمْرِش اعْمَِجٞمُد  *َوُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًْمَقُدوُد  *إِٟمَّ وَمٕمَّ

 ومٝمذه أوص٤مف يمثػمة عمقصقف واطمد. [55-51: وجاًمؼم] ﴾عم٤َِم ُيِريدُ 

وأُم٤م اًمٕم٘مؾ ومألن اًمّمٗم٤مت ًمٞم٧ًم ذوات سم٤مئٜم٦م ُمـ اعمقصقف طمتك يٚمزم ُمـ صمٌقهت٤م اًمتٕمددد وإٟمدام هدل 

صٗم٤مت ُمـ اشمّمػ هب٤م ومٝمل ىم٤مئٛم٦م سمف, ويمؾ ُمقضمقد ٓسمد ًمف ُمدـ شمٕمددد صدٗم٤مشمف ومٗمٞمدف صدٗم٦م اًمقضمدقد 

 سمٜمٗمًف أو وصٗم٤ًم ذم همػمه. اهد ويمقٟمف واضم٥م اًمقضمقد أو ممٙمـ اًمقضمقد ويمقٟمف قمٞمٜم٤ًم ىم٤مئامً 

ويمذًمؽ ُمـ اًمرد قمٚمٞمٝمؿ أن اًم٘مقل ذم اًمّمٗم٤مت يم٤مًم٘مقل ذم اًمذات وم٢مذا يم٤من اهلل ًمف ذات طم٘مٞم٘م٦م ٓ مت٤مصمؾ 

 ّمٗم٤مت طم٘مٞم٘م٦م ٓ مت٤مصمؾ صٗم٤مت ؾم٤مئر اًمذوات.سماًمذوات, وم٤مًمذات ُمتّمٗم٦م 

 (:1/118) "اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

يح اًمٕم٘مؾ ذم ىمقهلؿ إن اًمرب قم٤ممل سمال قمٚمؿ ؾمٛمٞمع سمال ؾمدٛمع سمّمدػم سمدال وُمـ ذًمؽ ظمروضمٝمؿ قمـ س

 سمٍم ىمدير سمال ىمدرة طمل سمال طمٞم٤مة وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ـمقائػ اًمٕم٘مالء ا.هد

(: وي٘مقل أيمثر اًمٕم٘مالء إن يمقن اًمٕم٤ممل قمٚمدٞمؿ سمدال قمٚمدؿ وطمٞمد٤ًم سمدال طمٞمد٤مة 4/813وىم٤مل رمحف اهلل ذم )

 وٓ سمٍم حم٤مل سميورة اًمٕم٘مؾ.سمٖمػم إرادة وؾمٛمٞمٕم٤ًم سمّمػمًا سمال ؾمٛمع  اوُمريدً 

 اًمرد قمغم إؿم٤مقمرة وُمـ واوم٘مٝمؿ ممـ يثٌتقن إؾمامء وسمٕمض اًمّمٗم٤مت وم٘مط

 ٟمٔماًم: ؿُمـ اعمٕمٚمقم أن إؿم٤مقمرة وُمـ واوم٘مٝم٤م يثٌتقن ؾمٌع صٗم٤مت مجٕمٝم٤م أطمده

 ًمف اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم   المدد٤مدر قمدددريد ىمددل ُمدطم
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طم٘مٞم٘م٦م صمؿ يٜم٤مزقمقن ذم اعمح٦ٌم واًمرو٤م واًمًخط  هذه اًمّمٗم٤مت دل قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ومٞمجٕمٚمقهن٤م :وي٘مقًمقن

 ٤مْلرادة أو سمٌٕمض اعمخٚمقىم٤مت ُمـ اًمٜمٕمؿ واًمٕم٘مقسم٤مت.سمويٗمنوهن٤م, أُم٤م 

اًم٘مقل ذم سمٕمض اًمّمٗم٤مت يم٤مًم٘مقل ذم اًمٌٕمض وم٢من ىمٚم٧م ًمف إرادة يم٢مرادة اعمخٚمقىملم يمدذًمؽ ومٜم٘مقل هلؿ: 

ف حم٦ٌم شمٚمٞمدؼ ًمىمٞمؾ ًمف ويمذًمؽ ٕمٞمٜمف وإن ىم٤مل ًمف إرادة شمٚمٞمؼ سمف سمحمٌتف ورو٤مه وهمْمٌف, وهذا هق اًمتٛمثٞمؾ 

 سمف.

وم٢من ىم٤مل اًمٖمْم٥م همٚمٞم٤من اًمدم ذم اًم٘مٚم٥م ًمٓمٚم٥م آٟمت٘م٤مم, ىمٞمؾ ًمف اْلرادة ُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم ضمٚمد٥م ُمٜمٗمٕمد٦م 

 ودومع ُمية.

وم٢من ىم٤مل هذه إرادة اعمخٚمقق, ىمٞمؾ ًمف هذا همْم٥م اعمخٚمقق, ومد٢من ىمد٤مل هدذه اًمّمدٗم٤مت اًمًدٌع إصم٤ٌمهتد٤م 

ص دل قمدغم اْلرادة واْلطمٙمد٤مم دل قمدغم اًمٕمٚمدؿ, سم٤مًمٕم٘مؾ ٕن اًمٕم٘مؾ احل٤مدث دل قمغم ىمدرة واًمتخّمٞم

 وهذه اًمّمٗم٤مت ُمًتٚمزُمف ًمٚمحٞم٤مة واحلل ٓ خيٚمق ُمـ اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم أو ود ذًمؽ.

 ىمٞمؾ ًمف ضمقاسم٤من:

إول: اومرض أن اًمٕم٘مؾ مل يدل قمٚمٞمٝم٤م وم٘مد دل قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ آظمر, وهدق اًمٙمتد٤مب واًمًدٜم٦م ومد٢من ٟمٗمٞمد٧م 

 قمٚمٞمؽ اًمدًمٞمؾ يمام أن ُمـ أصم٧ٌم قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ.

ًمث٤مين: يٛمٙمـ إصم٤ٌمت هذه اًمّمٗم٤مت سمٜمٔمػم ُم٤م أصم٧ٌم سمف شمٚمؽ أي سم٤مًمٕم٘مؾ ومٞم٘مد٤مل ٟمٗمدع اًمٕمٌد٤مد سم٤مْلطمًد٤من ا

إًمٞمٝمؿ يدل قمغم اًمرمح٦م وإيمرام اًمٓم٤مئٕملم يدل قمغم حمٌتٝمؿ وقم٘م٤مب اًمٙمٗم٤مر يدل قمغم سمٖمْمدٝمؿ, وهٙمدذا 

 دواًمٞمؽ.

قن ويٛمثٚمقن اهلل سمخٚم٘مف واقمٚمدؿ أهندؿ يٜم٘مًدٛمقن إمم شم٘مدم سمٞم٤من ُمٕمت٘مد هذه اًمٗمرىم٦م اًمْم٤مًم٦م وأهنؿ يِمٌٝم

 ىمًٛملم:

٦م واهل٤مؿمٛمٞم٦م, واًمًٌئٞم٦م هؿ ٞمئٌإول: ُمـ ؿمٌف ذات اًمرب قمز وضمؾ سمذات اعمخٚمقق وُمـ أُمثٚم٦م هذا اًمً
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إهل٤ًم وؿمٌٝمقه سمذات اْلًمف, واهل٤مؿمٛمٞم٦م هؿ أشمٌد٤مع هِمد٤مم اسمدـ احلٙمدؿ  ريض اهلل قمٜمفن قمٚمٞم٤ًم إاًمذيـ ىم٤مًمقا 

 شمٕم٤ممم اهلل قمـ هذا اًمٌٝمت٤من قمٚمقًا يمٌػمًا. ,ِمؼم ٟمٗمًفسمهلل ؾمٌٕم٦م أؿم٤ٌمر اإن  :ًمٕمٜمف اهلل اًمذي ىم٤مل

اًمث٤مين: ُمـ ؿمٌف صٗم٤مت رب اًمٕم٤معملم سمّمٗم٤مت همػمه ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ووالل ُمذهٌٝمؿ فم٤مهر اًمدٌٓمالن, 

ٌَِّمػمُ وم٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: ﴿ ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ٌء َوُهَق اًم  ﴾ُف ؾَمِٛمٞم٤ًّمَهْؾ شَمْٕمَٚمُؿ ًمَ , ﴿ [55: اًمِمقرى] ﴾ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

ـْ ًَمدُف يُمُٗمدًقا َأطَمددٌ , ﴿ [56: ُمريؿ] ُٚمدُؼ َأوَمداَل , ﴿[3: اْلظمدالص] ﴾َومَلْ َيُٙم َٓ خَيْ ـْ  ُٚمدُؼ يَمَٛمد ـْ خَيْ َأوَمَٛمد

ُرونَ   (.33-34)ص "اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م" ها .[51: اًمٜمحؾ] ﴾شَمَذيمَّ

 (:51/153) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

أن صٗم٦م اعمخٚمقق هل صٗم٦م اخل٤مًمؼ سمؾ وٓ ُمثٚمٝم٤م سمؾ ومٞمٝم٤م اًمدًٓم٦م ش ٤مرأي اًمٜمّمقص وأصم»ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م  

قمغم اًمٗمرق سملم صٗم٦م اخل٤مًمؼ وسملم صٗم٦م اعمخٚمقق, وم٢من اهلل ًمٞمس يمٛمثٚمف رء ٓ ذم ذاشمدف وٓ ذم صدٗم٤مشمف 

 وٓ ذم أومٕم٤مًمف ا.هد

ن (: وم٢من اًمتامصمؾ ذم اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل يتْمدٛمـ اًمتامصمدؾ  ذم اًمدذات, ومد٢م6/416وىم٤مل رمحف اهلل ذم )

 اًمذاشملم اعمختٚمٗملم يٛمتٜمع مت٤مصمؾ صٗم٤مهتام وأومٕم٤مهلام إذ مت٤مصمؾ اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل يًتٚمزم مت٤مصمؾ اًمذوات.

(: وم٢من احل٘مٞم٘متلم إذا مت٤مصمٚمت٤م ضم٤مز قمغم يمؾ واطمدة ُم٤م جيقز قمدغم اخلد٤مًمؼ اًم٘مدديؿ 4/81وىم٤مل رمحف اهلل )

ٕمٚمدؿ سمدف سمٓمدالن ىمدقل اًمقاضم٥م سمٜمٗمًف ُم٤م جيقز قمغم اعمحدث اعمخٚمقق ُمـ اًمٕمدم واحل٤مضم٦م, وهذا مم٤م ي

 ه. ااعمِمٌٝم٦م

 اًمرد قمغم أهؾ اًمتٗمقيض:

ؾمامهؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل أهؾ اًمتجٝمٞمؾ ٕهنؿ ضمٝمٚمقا اًمًٚمػ وإٟمٌٞم٤مء روقان اهلل وؾمالُمف قمٚمدٞمٝمؿ 

 (.1/311أمجٕملم وم٘م٤مل رمحف اهلل ذم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م )

ٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٓ ٟمددري ُمد٤م اًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م: أهؾ اًمتجٝمٞمؾ اًمذيـ ىم٤مًمقا ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت أًمٗم٤مظ ٓ شمٕم٘مؾ ُم

هب٤م وًمٙمـ ٟم٘مره٤م أًمٗم٤مفم٤ًم ٓ ُمٕم٤مين هل٤م, وٟمٕمٚمؿ أن هل٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿأراد اهلل ورؾمقل اهلل 

إمم أن ىم٤مل رمحف ش ... اعمص», شطمؿ قمل ؾمؼ», شيمٝمٞمٕمص»شم٠موياًل ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل وهل قمٜمدٟم٤م سمٛمٜمزًم٦م 
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اًمٜمّمقص ُمدـ اعمتِمد٤مسمف, اًمثد٤مين: أن ًمٚمٛمتِمد٤مسمف  اهلل: وسمٜمق هذا اعمذه٥م قمغم أصٚملم, أطمدمه٤م: أن هذه

 شم٠موياًل ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل.

ومٜمت٩م ُمـ هذيـ إصدٚملم دمٝمٞمدؾ اًمًد٤مسم٘ملم إوًمدلم ُمدـ اعمٝمد٤مضمريـ وإٟمّمد٤مر وؾمد٤مئر اًمّمدح٤مسم٦م 

ـُ قَمغَم اًْمَٕمْرِش اؾْمدَتَقىون ﴿أواًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وأهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مر مْحَ سَمدْؾ َيدَداُه , ﴿[6: ـمدف] ﴾اًمرَّ

 ًُ ٌْ  .[53]اعم٤مئدة:  ﴾قـَمَت٤منِ َُم

, وٓ يٕمرومقن ُمٕمٜمك ذًمدؽ وٓزم ىمدقهلؿ إن اًمرؾمدقل شيٜمزل رسمٜم٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م» :ونووير

يم٤من يتٙمٚمؿ سمذًمؽ وٓ يٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه, صمؿ شمٜم٤مىمْمدقا أىمدٌح شمٜمد٤مىمض وم٘مد٤مًمقا  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ًمدؽ ومٚمٝمد٤م شم٠مويدؾ ٓ يٕمٚمٛمدف إٓ اهلل, دمري قمغم فمقاهره٤م وشم٠مويٚمٝم٤م مم٤م خي٤مًمػ اًمٔمقاهر سم٤مـمدؾ وُمدع ذ

ومٙمٞمػ يثٌتقن هل٤م شم٠موياًل وي٘مقًمقن دمري قمغم فمقاهره٤م وي٘مقًمقن اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م همػم ُمراد واًمرب ُمٜمٗمرد 

 سمٕمٚمؿ شم٠مويٚمٝم٤م وهؾ ذم اًمتٜم٤مىمض أىمٌح ُمـ هذا.

ومٝم١مٓء همٚمٓمقا ذم اعمتِم٤مسمف وذم يمقن اعمتِم٤مسمف ٓ يٕمٚمدؿ ُمٕمٜمد٤مه إٓ اهلل وذم ضمٕمدؾ هدذه اًمٜمّمدقص ُمدـ 

 ذم اعم٘مدُم٤مت اًمثالث ا.هد ١ما٤مسمف وم٠مظمٓماعمتِم

وُمـ إدًم٦م قمغم سمٞم٤من وم٤ًمد ُمٜمٝمجٝمؿ أن اهلل ظم٤مـم٥م اعم١مُمٜملم وأٟمدزل قمٚمدٞمٝمؿ ُمد٤م يٗمٝمٛمقٟمدف ويٕمرومدقن 

: آل قمٛمدران] ﴾َهدَذا سَمَٞمد٤مٌن ًمِٚمٜمَّد٤مسِ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف, ويمذًمؽ رؾمقل اهلل

ـَ , ﴿[548 َ , وىم٤مل: ﴿[56]اعم٤مئدة :  ﴾يمَِت٤مٌب ُُمٌلِمٌ ُٟمقٌر وَ  اهللىَمْد ضَم٤مَءيُمْؿ ُِم ٌَدلمر يْمَر ًمُِت َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًمدذر

َل إًَِمْٞمِٝمؿْ   إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت. [33: اًمٜمحؾ] ﴾ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟمزر

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه ىُمْرآ﴿ :يٕمرف اعمراد ُمٜمفووىم٤مل شمٕم٤ممم واصٗم٤ًم اًم٘مرآن سم٠مٟمف قمرسمٞم٤ًم واًمٙمالم اًمٕمريب يٕم٘مؾ  ًٟم٤م قَمَرسمِٞم٤ًّم إِٟمَّ

, [ 4: اًمزظمدرف] ﴾إِٟم٤َّم ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ىُمْرآًٟم٤م قَمَرسمِٞم٤ًّم ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ  وىم٤مل: ﴿ ,[1: يقؾمػ] ﴾ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ 

َُِملُم  وىم٤مل: ﴿ ْٕ وُح ا ـَ  *َٟمَزَل سمِِف اًمرُّ ـَ اعْمُٜمِْذِري ٤مٍن قَمَريِب، ُُمٌِدلمٍ  *قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمَِتُٙمقَن ُِم ًَ
: اًمِمدٕمراء] ﴾سمِٚمِ

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت ذم هذا اًم٤ٌمب. [594-596

دَٟم٤م  اًم٘مرآن ًمٚمٜم٤مس طمتك يٗمٝمٛمقٟمف ويٕم٘مٚمقٟمف ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿ػموىمد دًم٧م اًمٜمّمقص قمغم شمٞمً ْ َوًَمَ٘مدْد َينَّ
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يمِر ـْ ُُمدَّ يْمِر وَمَٝمْؾ ُِم  .[51: اًم٘مٛمر] ﴾ٍاًْمُ٘مْرآَن ًمِٚمذر

ٌَد٤مَرٌك ىم٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿ وأُمر سم٤مًمتدسمر ؾمٌح٤مٟمف وإٟمام يٙمقن اًمتدسمػم عم٤م يٕم٘مؾ ويٗمٝمؿ يمَِتد٤مٌب َأْٟمَزًْمٜمَد٤مُه إًَِمْٞمدَؽ ُُم

ُروا آَي٤مشمِفِ  سمَّ ُروَن اًْمُ٘مْرآَن َأْم قَمغَم ىُمُٚمقٍب َأىْمَٗم٤مهُل٤َم , ﴿[ 19: ص] ﴾ًمَِٞمدَّ َأوَمَٚمدْؿ  , ﴿[13: حمٛمدد] ﴾َأوَماَل َيَتَدسمَّ

ُروا اًْمَ٘مْقَل  سمَّ  ت٤مب واًمًٜم٦م.إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًمٙم [58: اعم١مُمٜمقن] ﴾َيدَّ

ويمذًمؽ يمثرة أي٤مت اًمداًم٦م قمغم إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت ومل يرد ذم طمرف واطمد أن اًمّمح٤مسم٦م روقان قمٚمٞمٝمؿ 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. هُمرادوؾم٠مًمقا قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م أو ُم٤م اعمراد هب٤م ٕهنؿ وم٘مٝمقا ىمقل اهلل 

ىمد٤مل  اًمذي قمٚمٛمٜم٤م يمؾ رء طمتدك اخلدرآة يمدام صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿويًتحؾ قم٘ماًل أن اًمٜمٌل 

ُم٤م سمٕم٨م اهلل ُمـ ٟمٌل إٓ يم٤من طم٘م٤ًم قمٚمٞمف »وشمرك هذا اًم٤ٌمب سمدون سمٞم٤من وهق اًم٘م٤مئؾ:  ريض اهلل قمٜمفؾمٚمامن 

, وقمٚمؿ إؾمامء واًمّمٗم٤مت هق أذف شأن يدل أُمتف قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ ويٜمذرهؿ ذ ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ

سمدلم  ف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿصغم اهلل قمٚمٞماًمٕمٚمقم ومٛمـ اعمح٤مل أهنؿ ٓ يٕمرومقن ُمٕم٤مين أي٤مت ورؾمقل اهلل 

أفمٝمرهؿ ٓ ي٠ًمًمقٟمف وٓ يٕمٚمٛمٝمؿ, وىمد شم٘مدم اًمٜم٘مؾ قمـ اسمدـ اًم٘مدٞمؿ رمحد٦م اهلل قمٚمٞمدف ذم سمٞمد٤من شمٜمد٤مىمض 

 ُمذهٌٝمؿ وُم٤م هذا إٓ ًمٌٓمالٟمف ووم٤ًمده.

ومٝمذه إعم٤مطم٦م عم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمرومف ُمـ رام ُمٕمروم٦م ُمقٓه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ُم٤م ؾم٤مر قمدكم اًمًد٤مًمٗمقن ُمدـ 

ك أصح٤مب اًمٕم٘م٤مئد اًمًٚمٞمٛم٦م, واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛم٦م, واًمٓمرق اًم٘مقيٛم٦م, أهدؾ أئٛم٦م اهلدى وُمّم٤مسمٞمح اًمدضم

 اخلػم وإصمر, واًمٗم٘مف واًمٜمٔمر, ومٛمـ ؾمٚمؽ همػم هذا اًمًٌٞمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب, وؾ قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.

عم٤م ذيمر اْلُمد٤مم رمحدف اهلل ش واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م وؾمط ذم سم٤مب أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم سملم اًم٘مدري٦م واْلؼمي٦م»ىمقًمف:  (5)

ن تٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر, واْليامول رؾم٤مًمتف أصقل اْليامن وهق اْليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمشمٕم٤ممم ذم أ

سم٤مًم٘مدر ظمػم وذه, وسملم أٟمف قمغم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ذم أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف خم٤مًمٗمد٤ًم سمدذًمؽ ومرىمتدل اعمٕمٓمٚمد٦م 

يِمٛمؾ اْليامن ٕن اْليامن سم٤مهلل واعمٛمثٚم٦م, وىمرر هذا إصؾ اًمذي هق داظمؾ ذم اْليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ: 

, صمدؿ ذيمدر ذم هدذه سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م واْليامن سمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م واْليامن سمتقطمٞمد إؾمدامء واًمّمدٗم٤مت
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اْلٛمٚم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٕصؾ إظمػم وهق اْليامن سم٤مًم٘مدر: ٕن هذا وىمع ومٞمف ظمالف وشمٗمرق سمدلم ـمقائدػ 

 .اًم٘مدري٦م واْلؼمي٦م. )أوم٤مده اًمٗمقزان ذم ذطمف(

د٦ًم َوؾَمدًٓم٤م﴾ ]اًمٌ٘مدرة : ىمقًمف )وؾمط(: أي ظمٞم٤مر ىم٤مل ا [, ىمد٤مل 534هلل شمٕم٤ممم: ﴿َويَمدَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜمَد٤ميُمْؿ ُأُمَّ

 اًمٌخ٤مري: ىم٤مل جم٤مهد: أي ظمٞم٤مر.

وُم٤م ُمـ قمٛمؾ إؾمالُمل إٓ وًمٚمِمٞمٓم٤من ومٞمف ٟمزهمت٤من ٟمزهم٦م إمم اًمٖمٚمق وٟمزهم٦م إمم اْلٗم٠م. )أومد٤مده اسمدـ اًم٘مدٞمؿ 

 واسمـ سم٤مز رمحٝمام اهلل(.

ُمـ أئٛم٦م اًمديـ اًمذيـ أظمؼم اهلل قمز وضمدؾ أن ُمِمد٤مىمتٝمؿ  ـمري٘م٦م اعمرؾمٚملم واًم٤ًمسم٘ملمذم واًمًالُم٦م هل 

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعْم١ُْمُِمٜملَِم  ٌَلمَّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَم ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ ِف َُمد٤م هالك طمٞم٨م ىم٤مل: ﴿َوَُم ُٟمَقًمر

 [.556شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما﴾ ]اًمٜم٤ًمء : 

٤مب اًم٘مدر هق سم٤مب قمٔمٞمؿ اًم٘مدر واًمٜمٗمع ُيزاد سمف اْليامن ويتح٘مؼ سمف اْلطم٤ًمن ىم٤مل اْلُم٤مم اًمقادقمل ذم وسم

(: وإين سمحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٠مول ُمـ اؾمتٗم٤مد ُمدـ 51/55ش )اْل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر»ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف 

رمحدف اهلل هذا اًمٌح٨م أٟم٤م وم٘مد ازددت سمحٛمد اهلل صم٤ٌمشمد٤ًم وحمٌد٦م ًمٕم٘مٞمددة أهدؾ اًمًدٜم٦م واْلامقمد٦م, وىمد٤مل 

 (: صمٛمرات اْليامن سم٤مًم٘مدر:51/54)

 أداء قم٤ٌمدة اهلل قمز وضمؾ وم٤مًم٘مدر مم٤م شمٕمٌدٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمف. -5

 ىمقة اْليامن وم٤مًمذي ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر ٓ يتزقمزع, وٓ ي٤ٌمزم سمام ٟم٤مًمف ذم ؾمٌٞمؾ احلؼ. -1

 اًمِمج٤مقم٦م واْلىمدام. -4

 اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وُتٗمٞمػ اهلٛمقم. -3

 اًمّمؼم وآطمت٤ًمب. -6

 اًمٙمرم. -5

 اْلظمالص. -1

َّٓ َُم٤م يَمَت٥َم  -8 ٌَٜم٤َم إِ ـْ ُيِّمٞم ًَمٜم٤َم﴾ ]اًمتقسم٦م:  اهللاًمتقيمؾ واًمٞم٘ملم وآقمتامد قمغم اهلل وآؾمتًالم ًمف: ﴿ىُمْؾ ًَم
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65.] 

قمدم آقمتامد قمغم اًمٙمٝم٤من واعمٜمجٛملم واعمِمٕمقذيـ واًمتٛمًح سم٠مشمرسم٦م اعمقشمك ودقمد٤مء همدػم اهلل: ٕٟمدف  -9

 ٟمٗمٕم٤ًم مل يرده اهلل. يٕمٚمؿ أن هذه إُمقر ٓ متٚمؽ ضًا وٓ

 اًم٘مٜم٤مقم٦م وقمدم اًمتٙم٤مًم٥م قمغم اًمدٟمٞم٤م. -51

 قمٚمؿ ومٝمق يٕمٚمؿ أٟمف ُمـ قمٜمد اهلل وًمق ؿم٤مء اهلل ٟٓمتزقمف ُمٜمف.قاوع وم٢مذا رومٕمف اهلل سمامل وضم٤مه واًمت -55

 ها إهم٤مفم٦م اعمٌتدقم٦م اًمذيـ يتحٙمٛمقن ذم طمٙمٛم٦م اهلل وذقمف. -51

قمٜمد اًمًٚمػ ُم٤م ؾمدٌؼ سمدف اًمٕمٚمدؿ وضمدرى سمدف (: واًم٘مدر 5/438ش )ًمقاُمع إٟمقار»ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل ذم 

اًم٘مٚمؿ مم٤م هق يم٤مئـ إمم إسمد, وأٟمف قمز وضمؾ ىمدر ُم٘م٤مدير اخلالئؼ وُم٤م يٙمقن ُمـ إؿمٞم٤مء ىمٌؾ أن شمٙمقن 

ذم إزل وقمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف أهن٤م ؾمت٘مع ذم أوىم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمده شمٕم٤ممم وقمغم صٗم٤مت خمّمقص٦م ومٝمدل شم٘مدع 

 قمغم طم٥ًم ُم٤م ىمدر. اهد

ٞمٛمٞم٦م: أهمدق اهلل اًمرمح٦م قمغم ضحيف إن قمٚمؿ اهلل اًم٤ًمسمؼ حمٞمط سم٤مٕؿمدٞم٤مء وىم٤مل: ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شم

يمام هل قمٚمٞمف وٓ حمق ومٞمف, وٓ شمٖمػم وٓ زي٤مدة وٓ ٟم٘مص وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمدقن وُمد٤م ٓ 

 يٙمقن ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن. اهد

 ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب داود:

 ديـ أومٞمحدقم٤مُم٦م قم٘مد اًمديـ واًم  وسم٤مًم٘مدر اعم٘مدور أي٘مـ وم٢مٟمف 

وٕمهٞم٦م هذا اًم٤ٌمب وم٘مد قم٘مد ًمف إئٛمد٦م يمتٌد٤ًم وُمّمدٜمٗم٤مت وومّمدقًٓ وأسمقاسمد٤ًم ؾمد٤مىمقا ومٞمدف إطم٤مديد٨م 

وأي٤مت, وردوا ومٞمف قمغم إىمقال اًم٤ٌمئرات واًمٕم٘م٤مئد اًمزائٖم٤مت, واقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل عمرو٤مشمف أن اًمٕمٛمدة 

٠َمُل قَمامَّ َيْٗمَٕمدُؾ َوُهدْؿ ذم هذا اًم٤ٌمب هق اًمتًٚمٞمؿ ًمٗمٕمؾ اهلل وُمراده وىمدرشمف وإطم٤مـمتف ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ًْ َٓ ُي

٠َمًُمقَن﴾ ]إٟمٌٞم٤مء:  ًْ ٤مٌل عم٤َِم ُيِريُد﴾ ]اًمؼموج: شمٕم٤ممم ل٤م[, وىم14ُي  [.55: ﴿وَمٕمَّ

ُمـ طمدي٨م اسمـ اًمديٚمٛمل ىم٤مل: َوىَمَع ذِم ش ؾمٜمٜمف»ويدل قمغم ذًمؽ أيًْم٤م ُم٤م أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رمحف اهلل ذم 

ـْ َهَذا اًْمَ٘مَدِر ظَمِِمٞم٧ُم َأنْ  ٌء ُِم ـَ يَمْٕم٥ٍم, وَمُ٘مْٚم٧ُم: َأسَم٤م اعْمُٜمِْذِر  َٟمْٗمِز َرْ َد قَمكَمَّ ِديٜمِل َوَأُْمِري: وَم٠َمشَمْٞم٧ُم ُأيَبَّ سْم ًِ ُيْٗم
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د ـْ َذًمَِؽ سمٌَِمْ صْمٜمِل ُِم ـْ َهَذا اًْمَ٘مَدِر: وَمَخِِمٞم٧ُم قَمغَم ِديٜمِل َوَأُْمِري, وَمَحدر ٌء ُِم ُف ىَمْد َوىَمَع ذِم َٟمْٗمِز َرْ  ًَمَٕمدؾَّ إِٟمَّ
ٍ
ء

ْؿ َوُهَق هَمػْمُ فَم٤ممِلٍ هَلُدْؿ, َوًَمدْق  اهللسمِِف, وَمَ٘م٤مَل: ًَمْق َأنَّ َأْن َيٜمَْٗمَٕمٜمِل  اهلل هَبُ َب َأْهَؾ ؾَماَمَواشمِِف َوَأْهَؾ َأْرِوِف ًَمَٕمذَّ قَمذَّ

٤ًٌم َأْو ُِمْثُؾ  ٌَِؾ ُأطُمٍد َذَه ْؿ, َوًَمْق يَم٤مَن ًَمَؽ ُِمْثُؾ ضَم ـْ َأقْماَمهِلِ ا هَلُْؿ ُِم ُتُف ظَمػْمً ٌَِؾ ُأطُمٍد شُمٜمِْٗمُ٘مُف ضَم  َرمِحَُٝمْؿ ًَمَٙم٤مَٟم٧ْم َرمْحَ

ـْ ًمُِٞمْخٓمَِئَؽ, َوَأنَّ َُم٤م َأظْمَٓم٠َمكَ  اهللذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر وَمَتْٕمَٚمَؿ َأنَّ َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ مَلْ َيُٙم مَلْ  َُم٤م ىُمٌَِؾ ُِمٜمَْؽ طَمتَّك شُم١ْمُِم

 َٓ ٌََؽ, َوَأٟمََّؽ إِْن ُُم٧مَّ قَمغَم هَمػْمِ َهَذا َدظَمْٚم٧َم اًمٜم٤َّمَر, َو ـْ ًمُِٞمِّمٞم ٌَْد َيُٙم ُٕمقٍد  اهللقَمَٚمْٞمَؽ َأْن شَم٠ْميِتَ َأظِمل قَم ًْ ـَ َُم سْم

ٌَْد  ٠َمًَمُف: وَم٠َمشَمْٞم٧ُم قَم ًْ َٓ قَمَٚمْٞمدَؽ َأْن شَمد٠ْميِتَ طُمَذْيَٗمد٦َم, وَم٠َمشَمْٞمد٧ُم  اهللوَمَت , َوىَم٤مَل زِم: َو ٠َمًْمُتُف وَمَذيَمَر ُِمْثَؾ َُم٤م ىَم٤مَل ُأيَبٌّ ًَ وَم

 َٓ ٠َمًْمُتُف, وَمَ٘م٤مَل ُِمْثَؾ َُم٤م ىَم٤م ًَ د٠َمًْمُتُف طُمَذْيَٗم٦َم وَم ًَ ـَ صَم٤مسمِد٧ٍم, وَم ـَ صَم٤مسم٧ٍِم, وَم٤مؾْم٠َمًْمُف, وَم٠َمشَمْٞم٧ُم َزْيَد سْمد , َوىَم٤مَل: اْئ٧ِم َزْيَد سْم

َؿ َيُ٘مقُل: ًَمْق َأنَّ  اهللَصغمَّ  اهللوَمَ٘م٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  َب َأْهَؾ ؾَمداَمَواشمِِف, َوَأْهدَؾ َأْرِودِف  اهللقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ قَمذَّ

ْؿ َوُهَق هَمػْمُ  هَبُ ْؿ, َوًَمْق يَم٤مَن ًَمدَؽ ُِمْثدُؾ ُأطُمدٍد  ًَمَٕمذَّ ـْ َأقْماَمهِلِ ا هَلُْؿ ُِم ُتُف ظَمػْمً فَم٤ممِلٍ هَلُْؿ, َوًَمْق َرمِحَُٝمْؿ ًَمَٙم٤مَٟم٧ْم َرمْحَ

٤ًٌم شُمٜمِْٗمُ٘مُف ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ٌَِؾ ُأطُمٍد َذَه ٤ًٌم َأْو ُِمْثُؾ ضَم دِف: وَمدَتٕمْ  اهللَذَه ـَ سم٤ِمًْمَ٘مدَدِر يُمٚمر َٚمَؿ َأنَّ َُمد٤م َُم٤م ىَمٌَِٚمُف ُِمٜمَْؽ طَمتَّك شُم١ْمُِم

ٌََؽ, َوَأٟمََّؽ إِْن ُُم٧مَّ قَمغَم هَمػْمِ َهَذا َدظَمْٚم٧َم  ـْ ًمُِٞمِّمٞم ـْ ًمُِٞمْخٓمَِئَؽ, َوَُم٤م َأظْمَٓم٠َمَك مَلْ َيُٙم   اًمٜم٤َّمَر.َأَص٤مسَمَؽ مَلْ َيُٙم

( ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 1/151وقمٜمد أمحد )

 ش.قمٌٌد طمتك ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذهٓ ي١مُمـ »وؾمٚمؿ: 

واًمتٙمذي٥م سم٤مًم٘مدر أصؾ ُمـ أصقل أهؾ اًمنمك: وم٘مد أظمرج ُمًٚمؿ ُمـ طمددي٨م أيب هريدرة ريض اهلل 

يُمق ىُمَرْيٍش خُي٤َمِصُٛمقَن َرؾُمقَل  َؿ ذِم اًْمَ٘مَدِر: وَمٜمََزًَمد٧ْم: ﴿َيدْقَم  اهللَصغمَّ  اهللقمٜمف, ىم٤مل: ضَم٤مَء ُُمنْمِ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌُقَن ذِم  َح ًْ  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َمُه سمَِ٘مَدٍر﴾.ُي
ٍ
ء  اًمٜم٤َّمِر قَمغَم ُوضُمقِهِٝمْؿ ُذوىُمقا َُمسَّ ؾَمَ٘مَر * إِٟم٤َّم يُمؾَّ َرْ

داَمَواِت  ًَّ ـْ ذِم اًم َٓ َيْٕمَٚمدُؿ َُمد واًم٘مدر ه اهلل قمزوضمؾ مل يٓمٚمع قمٚمٞمف ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب ﴿ىُمْؾ 

 َّٓ َْرِض اًْمَٖمْٞم٥َم إِ ْٕ ٌْ  اهللَوا ٤مَن ُي  [.56َٕمُثقَن﴾ ]اًمٜمٛمؾ: َوَُم٤م َيِْمُٕمُروَن َأيَّ

ُٚمُؽ ُمِ  ًْ ُف َي ـْ َرؾُمقٍل وَم٢مِٟمَّ ـِ اْرشَم٣َم ُِم َّٓ َُم ـْ سَمدلْمِ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿قَم٤ممِلُ اًْمَٖمْٞم٥ِم وَماَل ُئْمِٝمُر قَمغَم هَمْٞمٌِِف َأطَمًدا * إِ

ِْؿ َوَأطَم٤مَط  ِت َرهبر َٓ ـْ ظَمْٚمِٗمِف َرَصًدا * ًمَِٞمْٕمَٚمَؿ َأْن ىَمْد َأسْمَٚمُٖمقا ِرؾَم٤م  َيَدْيِف َوُِم
ٍ
ء سمِداَم ًَمدَدهْيِْؿ َوَأطْمََمد يُمدؾَّ َرْ

 [.18-15قَمَدًدا﴾ ]اْلـ: 
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اَمَواِت  اهلليَمَت٥َم (: »564وذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو قمٜمد ُمًٚمؿ ) ًَّ ُٚمَؼ اًم ٌَْؾ َأْن خَيْ َُمَ٘م٤مِديَر اخْلاََلِئِؼ ىَم

 
ِ
لَم َأًْمَػ ؾَمٜم٦ٍَم, ىَم٤مَل: َوقَمْرؿُمُف قَمغَم اعْم٤َمء ًِ َْرَض سمَِخْٛم ْٕ  ش.َوا

(: ىم٤مل اًمٕمٚمدامء: اعمدراد حتديدد وىمد٧م اًمٙمت٤مسمد٦م ذم 55/114ًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ذح احلدي٨م )ىم٤مل ا

, أي: شوقمرؿمف قمغم اعم٤مء» :أول ًمف, وىمقًمفٓ اًمٚمقح اعمحٗمقظ أو همػمه ٓ أصؾ اًمت٘مدير: وم٢من ذًمؽ أززم 

 ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض واهلل أقمٚمؿ.

ذم اًمقح اعمحٗمقظ, يمام ىمٚمٜم٤مه آٟمٗمد٤م, أو ومدٞمام  (: أي: أصمٌتٝم٤م559-5/558ش )اعمٗمٝمؿ»وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

٤م راضمٕم٦م إمم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم وإرادشمف, وذًمؽ ىمدديؿ ٓ أول  ؿم٤مء, ومٝمق شمقىمٞم٧م ًمٚمٙمت٥م, ٓ ًمٚمٛم٘م٤مدير: ٕهنَّ

ًمف, ويًتحٞمؾ قمٚمٞمف شم٘مديره سم٤مًمزُم٤من؟ إذ أحلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمّمٗم٤مشمف ُمقضمقد, وٓ زُم٤من وٓ ُمٙمد٤من. 

 اهد

 (.3/111ش )ْلامقم٦ماقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م وا»وذم ذح 

٤م قمٜمد اًمِم٤مومٕمل وذيمر اًم٘مدر, وم٠مٟمِم٠م ي٘مقل:  ًً  ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن: يمٜم٧م ضم٤مًم

 إن مل شمِم٠م مل يٙمـ  وُم٤م ؿمدددددئ٧ُم   يم٤من وإن مل أؿمددددد٠م ُم٤م ؿمئ٧َم 

 ومٗمل اًمٕمٚمؿ جيري اًمٗمتك واعمًـ   ظمٚم٘م٧م اًمٕم٤ٌمد قمغم ُم٤م قمٚمٛمد٧م

 ـ وهذا أقمٜمدددددددد٧م وذا مل شمٕم  قمغم ذا ُمٜمٜم٧م وهذا ظمذًمدد٧م 

 وُمٜمٝمؿ ىمٌٞمح وُمددددٜمٝمؿ طمًـ   ومٛمٜمٝمؿ ؿم٘مل وُمٜمٝمؿ ؾمدددٕمٞمد

وإًمٞمؽ ؾمقق سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل شمٌلم أن اًم٘مٚمؿ ىمد ضمػ سمام هق يم٤مئـ, وأن اهلل قمزوضمؾ ىمد ومرغ ُمـ 

 اًمٕم٤ٌمد, ومريؼ ذم اْلٜم٦م, وومريؼ ذم اًمًٕمػم.

صَمٜم٤َم ( قمغم طمددي٨م اسمدـ ُمًدٕمقد ريض اهلل قمٜمدف ىمد٤مل: طَمددَّ 1534(, وُمًٚمؿ )4118اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري )

٤مِدُق اعْمَّْمُدوُق:  اهللَصغمَّ  اهللَرؾُمقُل  َؿ َوُهَق اًمّمَّ ِف َأْرزَمِٔمكَم »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـِ ُأَمِّ َٚمُع طَمْٙمُٗمُف دِم زَمْْم إِنَّ َأضَمَدىُمْؿ ُيْ

شُمؿَّ ُيْرؽَمُؾ اظْمََٙمُؽ؛ هَمَٝمدٛمُْٖمُخ َيْقًَم٣م، شُمؿَّ َيُ٘مقُن دِم َذيمَِؽ فَمَٙمَٗم٥ًم َِمْثَؾ َذيمَِؽ، شُمؿَّ َيُ٘مقُن دِم َذيمَِؽ َُمّْمَٕم٥ًم َِمْثَؾ َذيمَِؽ، 

وَح، َوُي٠ْمََمُر زمَِٟمْرزَمِع ىَمٙماَِمٍت: زمَِ٘مْت٤ِم ِرْزومِِف، َوَأصَمٙمِِف، َوفَمَٚمٙمِِف، َوؾَمِٗمل  َأْو ؽَمِٔمٝمٌد؛ هَمَقايمَّذِ  ُه همِٝمِف ايمرُّ َٓ إيَِمَف نَمغْمُ ي 
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ٛم٥َِّم ضَمتَّك ََم٣م َيُ٘مق َّٓ ِذَراٌع، هَمَٝمْسبُِؼ فَمَٙمْٝمِف ايْم٘مَِتد٣مُب هَمَٝمْٔمَٚمدُؾ إِنَّ َأضَمَدىُمْؿ يَمَٝمْٔمَٚمُؾ زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ اجْلَ ُن زَمْٝمٛمَُف َوزَمْٝمٛمََٜم٣م إِ

َّٓ ِذَراٌع زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمِر هَمَٝمْدطُمُٙمَٜم٣م، َوإِنَّ َأضَمَدىُمْؿ يَمَٝمْٔمَٚمُؾ زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمِر ضَمتَّك ََم٣م َيُ٘مقُن زَمْٝمٛمَدُف وَ  زَمْٝمٛمََٜمد٣م؛ إِ

ٛم٥َِّم هَمَٝمْدطُمُٙمَٜم٣مهَمَٝمْسبُِؼ فَمَٙمْٝمِف ايمْ   ش.٘مَِت٣مُب، هَمَٝمْٔمَٚمُؾ زمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ اجْلَ

َيْدظُمُؾ »( ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد يٌٚمغ سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 1533وأظمرج ُمًٚمؿ )

٦ٍم َوَأْرسَمِٕملمَ  ًَ طِمِؿ سم٠َِمْرسَمِٕملَم َأْو مَخْ َتِ٘مرُّ ذِم اًمرَّ ًْ ًَمْٞمَٚم٦ًم: وَمَٞمُ٘مدقُل: َيد٤م َربر َأؿَمدِ٘ملٌّ َأْو  اعْمََٚمُؽ قَمغَم اًمٜمُّْٓمَٗم٦ِم سَمْٕمَد َُم٤م شَم

٤ٌَمِن, َوُيْٙمَت٥ُم قَمَٛمُٚمُف, َوَأصَمُرُه, َوَأضَمُٚمفُ  ٤ٌَمِن وَمَٞمُ٘مقُل: َأْي َربر َأَذيَمٌر َأْو ُأْٟمَثك؟ وَمُٞمْٙمَت , َوِرْزىُمدُف, صُمدؿَّ ؾَمِٕمٞمٌد, وَمُٞمْٙمَت

َٓ ُيٜمَْ٘مُص  ُحُػ: وَماَل ُيَزاُد ومِٞمَٝم٤م َو  ش.شُمْٓمَقى اًمّمُّ

( ُمـ طمدي٨م قمكم ريض اهلل قمٜمف ىمد٤مل: يُمٜمَّد٤م ذِم ضَمٜمَد٤مَزٍة ذِم 1531(, وُمًٚمؿ )5451اًمٌخ٤مري ) واشمٗمؼ

َس وَمَجَٕمَؾ  اهللَصغمَّ  اهللسَمِ٘مٞمِع اًْمَٖمْرىَمِد: وَم٠َمشَم٤مَٟم٤م َرؾُمقُل  ٌة: وَمٜمَٙمَّ َؿ وَمَ٘مَٕمَد َوىَمَٕمْدَٟم٤م طَمْقًَمُف, َوَُمَٕمُف خِمٍَْمَ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

شمِِف, َّٓ َووَمدْد ىَمَتد٤َم »صُمؿَّ ىَم٤مَل:  َيٜمُْٙم٧ُم سمِِٛمْخٍَمَ ـْ َٞمْٖمٍس ََمٛمُْٖمقؽَم٥ٍم؛ إِ ـْ َأضَمٍد ََم٣م َِم ـْ  اهللََم٣م َِمٛمُْ٘مْؿ َِم ََمَ٘م٣مََنَد٣م َِمد

َّٓ َووَمْد ىُمتَِب٦ْم ؾَمِٗمٝم٥ًَّم َأْو ؽَمِٔمٝمَدةً  ٛم٥َِّم َوايمٛم٣َّمِر، َوإِ ٤م َأوَماَل َٟمْٛمُٙم٨ُم قَمغَم يمَِت٤مسمِٜمَ  اهللىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل َرضَمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل ش اجْلَ

ـْ َأْهدِؾ »َوَٟمَدُع اًْمَٕمَٛمَؾ؟ وَمَ٘م٤مَل:  ـْ ىَم٣مَن َِم َٔم٣مَدِة، َوََم َٔم٣مَدِة هَمَسَٝمِِمغُم إلَِم فَمَٚمِؾ َأْهِؾ ايمسَّ ـْ َأْهِؾ ايمسَّ ـْ ىَم٣مَن َِم ََم

٣م َأْهُؾ ايمسَّ  ، َأَمَّ ٌ َٗم٣مَوِة، هَمَٗم٣مَل: افْمَٚمُٙمقا هَمُ٘مؾ  َُمَٝمنَّ َٗم٣مَوِة هَمَسَٝمِِمغُم إلَِم فَمَٚمِؾ َأْهِؾ ايمُمَّ وَن يمَِٔمَٚمِؾ ايمُمَّ ُ َٔم٣مَدِة هَمُٝمَٝمنَّ

َٗم٣مَوةِ  وَن يمَِٔمَٚمِؾ َأْهِؾ ايمُمَّ ُ َٗم٣مَوِة هَمُٝمَٝمنَّ ٣م َأْهُؾ ايمُمَّ َٔم٣مَدِة، َوَأَمَّ َ٘مدك * ش, َأْهِؾ ايمسَّ ـْ َأقْمَٓمك َواشمَّ ٤م َُم صُمؿَّ ىَمَرَأ: ﴿وَم٠َمُمَّ

ـْ سَمِخَؾ َوا ٤م َُم ى * َوَأُمَّ ُه ًمِْٚمُٞمْنَ ُ ٜمَُٞمنر ًَ ٜمَك * وَم ًْ َق سم٤ِمحْلُ دُه َوَصدَّ ُ ٜمَُٞمنر ًَ دٜمَك * وَم ًْ َب سم٤ِمحْلُ ؾْمَتْٖمٜمَك * َويَمدذَّ

ى﴾ ]اًمٚمٞمؾ:   [.51-6ًمِْٚمُٕمْنَ

ـِ ضُمْٕمُِمدٍؿ, ىَمد٤مَل: َيد٤م 1538وأظمرج ُمًٚمؿ ) ـُ َُم٤مًمِدِؽ سْمد اىَم٦ُم سْم ( قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ضَم٤مَء ُهَ

َن ومِٞماَم اًْمَٕمٛمَ  اهللَرؾُمقَل  ْٔ ْ ًَمٜم٤َم ِديٜمَٜم٤َم, يَم٠َمٟم٤َّم ظُمٚمِْ٘مٜم٤َم ا ىَْماَلُم َوضَمَرْت سمِِف اعْمََ٘م٤مِديُر؟ سَملمر ْٕ ٧ْم سمِِف ا ُؾ اًْمَٞمْقَم, َأومِٞماَم ضَمٗمَّ

َتْ٘مٌُِؾ؟ ىَم٤مَل:  ًْ وَْماَلُم، َوصَمَرْت زمِِف اظْمََٗمد٣مِديرُ »َأْم ومِٞماَم َٟم ْٕ ٦ْم زمِِف ا ، زَمْؾ همِٝماَم صَمٖمَّ ىَمد٤مَل: وَمِٗمدٞمَؿ اًْمَٕمَٛمدُؾ؟ ىَمد٤مَل ش َٓ

سمَ  َؿ َأسُمق اًمزُّ : صُمؿَّ شَمَٙمٚمَّ ٠َمًْم٧ُم َُم٤م ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: ُزَهػْمٌ ًَ  مَلْ َأوْمَٝمْٛمُف: وَم
ٍ
ء ٌ »ػْمِ سمٌَِمْ  ش.افْمَٚمُٙمقا هَمُ٘مؾ  َُمَٝمنَّ

( قمغم هذا ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ىَمد٤مَل: ىِمٞمدَؾ َيد٤م 1539(, وُمًٚمؿ )5695واشمٗمؼ اًمٌخ٤مري )
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ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر؟ ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: اهللَرؾُمقَل  ىَم٤مَل: ىِمٞمدَؾ: وَمِٗمدٞمَؿ َيْٕمَٛمدُؾ اًْمَٕمد٤مُِمُٚمقَن؟ ش َٞمَٔمؿْ »: َأقُمٚمَِؿ َأْهُؾ اْْلَٜم٦َِّم َُم

ٌ ظم٣َِم طُمٙمَِؼ يَمفُ »ىَم٤مَل:   ش.ىُمؾ  َُمَٝمنَّ

: َأَرَأْي٧َم َُم٤م َيْٕمَٛمُؾ اًمٜم٤َّمُس 1561وذم ُمًٚمؿ ) ـُ احْلَُّملْمِ ( قمـ أيب إؾمقد اًمدؤزم ىم٤مل: ىَم٤مَل زِم قِمْٛمَراُن سْم

ٌء ىُميِضَ  ٌَُٚمقَن سمِِف مِم٤َّم َأشَم٤مُهْؿ  اًْمَٞمْقَم َوَيْٙمَدطُمقَن ومِٞمِف َأَرْ َتْ٘م ًْ ٌََؼ َأْو ومِٞماَم ُي ـْ ىَمَدِر َُم٤م ؾَم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ, َوَُم٣َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم

ٌء ىُميِضَ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَُم٣َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ, ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل  ٦ُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ: وَمُ٘مْٚم٧ُم: سَمْؾ َرْ ٌََت٧ْم احْلُجَّ : َأوَماَل َيُٙمدقُن سمِِف َٟمٌِٞمُُّٝمْؿ, َوصَم

 ظَمْٚمُؼ فُمْٚماًم 
ٍ
ء ـْ َذًمَِؽ وَمَزقًم٤م ؿَمِديًدا, َوىُمْٚم٧ُم: يُمؾُّ َرْ ٠َمُل قَمامَّ َيْٗمَٕمُؾ  اهلل؟ ىَم٤مَل: وَمَٗمِزقْم٧ُم ُِم ًْ َوُِمْٚمُؽ َيِدِه وَماَل ُي

٠َمًُمقَن, وَمَ٘م٤مَل زِم: َيْرمَحَُؽ  ًْ طَْمِزَر قَمْ٘مَٚمَؽ, إِنَّ َرضُمٚمَ  اهللَوُهْؿ ُي ِٕ  َّٓ ـْ ُُمَزْيٜم٦ََم َأشَمَٞمد٤م إيِنر مَلْ ُأِرْد سماَِم ؾَم٠َمًْمُتَؽ إِ لْمِ ُِم

: َي٤م َرؾُمقَل  اهللَصغمَّ  اهللَرؾُمقَل  َٓ َؿ وَمَ٘م٤م َأَرَأْي٧َم َُم٤م َيْٕمَٛمُؾ اًمٜم٤َّمُس اًْمَٞمدْقَم, َوَيْٙمدَدطُمقَن ومِٞمدِف  اهللقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌَٚمُ  َتْ٘م ًْ ٌََؼ َأْو ومِٞماَم ُي ـْ ىَمَدٍر ىَمْد ؾَم ٌء ىُميِضَ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَُم٣َم ومِٞمِٝمْؿ ُِم ٌََتد٧ْم َأَرْ قَن سمِدِف مِمَّد٤م َأشَمد٤مُهْؿ سمِدِف َٟمٌِدٞمُُّٝمْؿ, َوصَم

٦ُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ, وَمَ٘م٤مَل:  ٌء وُمِِضَ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََم٢َم  همِٝمِٜمْؿ، َوسَمِْمِديُؼ َذيمَِؽ دِم ىمَِت٣مِب »احْلُجَّ فَمزَّ َوصَمدؾَّ  اهللَٓ زَمْؾ ََشْ

َٚمَٜم٣م هُمُجقَرَه٣م َوسَمْٗمَقاَه٣م﴾ اَه٣م هَمَٟمْلَ  ش.﴿َوَٞمْٖمٍس َوََم٣م ؽَمقَّ

( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىمد٤مل: ىمد٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف 1565وأظمرج ُمًٚمؿ )

َتُؿ ًَمُف قَمَٛمُٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهدِؾ اًمٜمَّد»وؾمٚمؿ:  ِقيَؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اْْلَٜم٦َِّم, صُمؿَّ خُيْ ـَ اًمٓمَّ َُم ضُمَؾ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ اًمزَّ ٤مِر, َوإِنَّ إِنَّ اًمرَّ

ُمَ  ضُمَؾ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ اًمزَّ َتُؿ ًَمُف قَمَٛمُٚمُف سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اْْلَٜم٦َّمِ اًمرَّ ِقيَؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, صُمؿَّ خُيْ  ش.ـَ اًمٓمَّ

 اهللَصدغمَّ  اهلل( َأنَّ َرؾُمدقَل 551(, وُمًدٚمؿ )1898وضم٤مء قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, اًمٌخ٤مري )

يُمقَن: وَم٤مىْمَتَتُٚمقا, ومَ  َؿ اًْمَتَ٘مك ُهَق َواعْمُنْمِ دَٙمِرِه  اهللَصدغمَّ  اهللَٚمامَّ َُم٤مَل َرؾُمقُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ًْ َؿ إمَِم قَم قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

َٙمِرِهْؿ, َوذِم َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل  ًْ ظَمُروَن إمَِم قَم ْٔ ًة  اهللَصغمَّ  اهللَوَُم٤مَل ا َٓ َيَدُع هَلُْؿ ؿَم٤مذَّ َؿ َرضُمٌؾ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ْٞمِٗمِف, وَمَ٘م٤م ًَ ٤م سمِ هُبَ ٌََٕمَٝم٤م َيْيِ َّٓ اشمَّ  اهللَصدغمَّ  اهللًُمقا: َُم٤م َأضْمَزَأ ُِمٜم٤َّم اًْمَٞمْقَم َأطَمٌد يَماَم َأضْمَزَأ وُمداَلٌن, وَمَ٘مد٤مَل َرؾُمدقُل إِ

َؿ:  ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمرِ »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ُف َِم داَم ش, َأََم٣م إِٞمَّ ٌُُف َأسَمًدا, ىَم٤مَل: وَمَخدَرَج َُمَٕمدُف يُمٚمَّ ـْ اًْمَ٘مْقِم: َأَٟم٤م َص٤مطِم وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم

ضُمُؾ ضُمْرطًم٤م ؿَمِديًدا: وَم٤مؾْمَتْٕمَجَؾ اعْمَْقَت وَمَقَوَع َوىَمَػ َوىمَ  َع َُمَٕمُف, ىَم٤مَل: وَمُجِرَح اًمرَّ َع َأْهَ َػ َُمَٕمُف, َوإَِذا َأْهَ

ضُم  ُف: وَمَخَرَج اًمرَّ ًَ ٤مَُمَؾ قَمغَم ؾَمْٞمِٗمِف وَمَ٘مَتَؾ َٟمْٗم َْرِض َوُذسَم٤مسَمُف سَملْمَ صَمْدَيْٞمِف, صُمؿَّ حَتَ ْٕ  اهللَرؾُمقِل  ُؾ إمَِم َٟمّْمَؾ ؾَمْٞمِٗمِف سم٤ِم
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َؿ وَمَ٘م٤مَل: َأؿْمَٝمُد َأٟمََّؽ َرؾُمقُل  اهللَصغمَّ  ِذي َذيَمْرَت آٟمًِٗمد٤م ش ؟َوََم٣م َذاكَ », ىَم٤مَل: اهللقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ضُمُؾ اًمَّ ىَم٤مَل: اًمرَّ

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر, وَم٠َمقْمَٔمَؿ اًمٜم٤َّمُس َذًمَِؽ, وَمُ٘مْٚم٧ُم: َأَٟم٤م ًَمُٙمْؿ سمِدِف وَمَخَرضْمد٧ُم ذِم ـَمَٚمٌِدفِ  ُف ُِم طَمتَّدك ضُمدِرَح ضُمْرطًمد٤م  َأٟمَّ

٤مَُمَؾ قَمَٚمْٞمفِ  َْرِض َوُذسَم٤مسَمُف سَملْمَ صَمْدَيْٞمِف, صُمؿَّ حَتَ ْٕ دُف.  ؿَمِديًدا وَم٤مؾْمَتْٕمَجَؾ اعْمَْقَت وَمَقَوَع َٟمّْمَؾ ؾَمْٞمِٗمِف سم٤ِم ًَ وَمَ٘مَتدَؾ َٟمْٗم

َؿ قِمٜمَْد َذًمَِؽ:  اهللَصغمَّ  اهللوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  صُمَؾ يمِٝمَ »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٛم٥َِّم همِٝماَم َيْبُدو يمِٙمٛمَّد٣مِس إِنَّ ايمرَّ ْٔمَٚمُؾ فَمَٚمَؾ َأْهِؾ اجْلَ

ـْ َأْهِؾ  صُمَؾ يمَِٝمْٔمَٚمُؾ فَمَٚمَؾ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمِر همِٝماَم َيْبُدو يمِٙمٛم٣َّمِس َوُهَق َِم ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمِر، َوإِنَّ ايمرَّ ٛم٥َّمِ َوُهَق َِم  ش.اجْلَ

َؿ إمَِم  اهللَصغمَّ  اهللقُل ( أهن٤م ىم٤مًم٧م: ُدقِمَل َرؾُم 1551وذم ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ) قَمَٚمْٞمِف َوؾَمدٚمَّ

َْٟمَّم٤مِر, وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل  ْٕ ـْ ا قَء  اهللضَمٜم٤َمَزِة َصٌِل، ُِم ًُّ ـْ قَمَّم٤مومػِِم اْْلَٜم٦َِّم مَلْ َيْٕمَٛمْؾ اًم ـُمقسَمك هِلََذا قُمّْمُٗمقٌر ُِم

٣م َوُهْؿ دِم َأْصاَلِب آزَم٣مئِِٜمْؿ،  اهللَأَو نَمغْمَ َذيمَِؽ َي٣م فَم٣مئَُِم٥ُم، إِنَّ »َومَلْ ُيْدِريْمُف, ىَم٤مَل:  طَمَٙمَؼ يمِْٙمَجٛم٥َِّم َأْهاًل طَمَٙمَٗمُٜمْؿ َلَ

٣م َوُهْؿ دِم َأْصاَلِب آزَم٣مئِِٜمؿْ   ش.َوطَمَٙمَؼ يمِٙمٛم٣َّمِر َأْهاًل طَمَٙمَٗمُٜمْؿ َلَ

٦ٌََم َزْوُج اًمٜمٌَِّدلر َصدغمَّ 1554وذم ُمًٚمؿ ) قَمَٚمْٞمدِف  اهلل( قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ طَمٌِٞم

َؿ:  َؿ, َوسم٠َِميِب َأيِب ؾُمدْٗمَٞم٤مَن, َوسمِد٠َمظِمل ُُمَٕم٤مِوَيد٦َم,  اهللَصغمَّ  اهللؿَّ َأُْمتِْٕمٜمِل سمَِزْوضِمل َرؾُمقِل اًمٚمٝمَوؾَمٚمَّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َؿ:  اهللىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ  د٣ممٍ  اهللوَمدْد ؽَمدَٟميْم٦ِم »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ دوزَم٥ٍم، َوَأيَّ صَمد٣مٍل ََمُْضُ
ِٔ  ٍِ ََمْٔمدُدوَدٍة، َوَأْرَزا

ِف، َويَمْق ىُمٛم٦ِْم ؽَمَٟميْم٦ِم  ـْ ضِمٙمِّ ٣ًُم فَم َر ؾَمْٝم ِف َأْو ُي٠َمطمِّ ٣ًُم وَمْبَؾ ضِمٙمِّ َؾ ؾَمْٝم ـْ ُئَمجِّ ـْ فَمَذاٍب  اهللََمْٗمُسقََم٥ٍم، يَم َأْن ُئِمٝمَذِك َِم

ا َوَأهْمَّمَؾ   ىَم٣مَن طَمغْمً
 ش.دِم ايمٛم٣َّمِر َأْو فَمَذاٍب دِم ايْمَٗمػْمِ

٨م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ؾمٌؼ اًمٕمٚمؿ واًم٘مدر, وًمٙمـ ُمع ذًمؽ ومٞمٝم٤م احلض واحل٨م قمغم وشم٘مدُم٧م سمٕمض إطم٤مدي

 ُمالزُم٦م إقمامل اًمّم٤محل٦م.

(: طم٤مصدؾ هدذا اًمًد١مال أٟمدف إذا وضمٌد٧م اًمًدٕم٤مدة 5/568ش )اعمٗمٝمدؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌدل رمحدف اهلل ذم 

, , واًم٘مدر اْلهلل, ومال وم٤مئدة ًمٚمتٙمٚمٞمدػ, وٓ طم٤مضمد٦م سمٜمد٤م إمم اًمٕمٛمدؾ ومٜمؽميمدفواًمِم٘م٤موة سم٤مًم٘مْم٤مء إززم

٤موملم ًمٚم٘مدر, وىمد أضم٤مهبؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمدام ٓ يٌ٘مدك ُمٕمدف إؿمدٙم٤مل, ٜموهذه أقمٔمؿ ؿمٌف اًم

دٜمَك * ش اقمٛمٚمقا ومٙمؾ ُمٞمن عم٤م ظمٚمؼ ًمف»وم٘م٤مل:  ًْ َق سم٤ِمحْلُ َ٘مدك * َوَصددَّ ـْ َأقْمَٓمدك َواشمَّ د٤م َُمد صمؿ ىمرأ: ﴿وَم٠َمُمَّ

ـْ سَمِخَؾ َواؾْمَتْٖمٜمَك ٤م َُم ى * َوَأُمَّ ُه ًمِْٚمُٞمْنَ ُ ٜمَُٞمنر ًَ ى﴾ ]اًمٚمٞمؾ:  وَم ُه ًمِْٚمُٕمْنَ ُ ٜمَُٞمنر ًَ ٜمَك * وَم ًْ َب سم٤ِمحْلُ -6* َويَمذَّ
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[, ووضمف آٟمٗمّم٤مل: أن اهلل شمٕم٤ممم أُمرٟم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ, ومال سمد ُمـ اُمتث٤مل أُمره , وهمٞم٥م قمٜم٤م اعم٘م٤مدير ًم٘مٞم٤مم 51

طمجتف وزضمره, وٟمّم٥م إقمامل قمالُم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذم ُمِمٞمئتف, وطمٙمٛمتف, وقمزه  ٓي٠ًمل قمدام يٗمٕمدؾ 

 ن, خيْمع ًمف اعمتٙمؼمون. اهد وهؿ ُي٠ًمًمق

وسمٕمد أن قمروم٧م أن اًم٘مدر هق قمٚمدؿ اهلل إززم يٜمٌٖمدل أن شمٕمدرف أن إرادة اهلل قمدز وضمدؾ شمٜم٘مًدؿ إمم 

ىمًٛملم إرادة يمقٟمٞم٦م ىمدري٦م وإرادة ذقمٞم٦م ىمدري٦م واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اْلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م واىمٕم٦م ٓ حم٤مًم٦م سمٞمدٜمام 

 اًمنمقمٞم٦م ىمد شم٘مع, وىمد ٓ شم٘مع.

٤م سم٤معمح٦ٌم ومتٙمقن ومٞمام أطمٌف اهلل قمز وضمؾ وومٞمام ٓ حيٌدف, أُمد٤م اْلرادة اًمنمدقمٞم٦م ومدال واًمٙمقٟمٞم٦م ٓ شمٕمٚمؼ هل

شمٙمقن إٓ ومٞمام حيٌف اهلل قمز وضمؾ واْلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ُمرادوم٦م ًمٚمٛمِمٞمئ٦م واْلرادة اًمنمقمٞم٦م ُمرادوم٦م ًمٚمٛمح٦ٌم, 

وأُمدره  واْلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمرسمقسمٞم٦م اهلل وظمٚم٘مف واًمنمقمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٠مًمقهٞمتدف وذقمدف أي قم٤ٌمدشمدف

 وهنٞمف.

واْلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م دمتٛمٕم٤من ذم طمؼ اعمٓمٞمع وشمٜمٗمردان ذم طمؼ اًمٕم٤ميص وهبدذا اًمت٘مًدٞمؿ شمًدٚمؿ 

ُمـ هتقيم٤مت اعمٌٓمٚملم اعمٜمحروملم اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمحؼ اعمٌلم ُمـ اْلؼمي٦م واًم٘مدري٦م وؾم٥ٌم والل اًمٓم٤مئٗمتلم 

(: وُمدـ مل يٗمدرق 5/418ش )ًمٕمٚمٞمؾؿمٗم٤مء ا»أهنؿ ضمٕمٚمقا اعمِمٞمئ٦م هل اعمح٦ٌم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

سملم اعمِمٞمئ٦م واعمح٦ٌم ًمزُمف أطمد أُمريـ سم٤مـمٚملم ٓ سمد ًمف ُمـ اًمتزاُمف, أُمد٤م اًم٘مدقل سمد٠من اهلل ؾمدٌح٤مٟمف حيد٥م 

اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من, أو اًم٘مقل سم٠مٟمف ُم٤م ؿم٤مء ذًمدؽ وٓ ىمددره وٓ ىمْمد٤مه وىمدد ىمد٤مل سمٙمدؾ ُمدـ 

 حيٌٝم٤م وٓ يرو٤مه٤م ومدام ؿمد٤مءه٤م وٓ ىمْمد٤مه٤م اعمتالزُملم ـم٤مئٗم٦م ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗمف )يريد اْلؼمي٦م واًم٘مدري٦م( ٓ

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: هل واىمٕم٦م سمٛمِمٞمئتف وإرادشمف ومٝمق حيٌٝم٤م ويرو٤مه٤م وم٤مؿمدؽمك اًمٓم٤مئٗمتد٤من ذم هدذا إصدؾ 

 وشم٤ٌميٜم٤ًم ذم ٓزُمف. اهد

ومٕمٚمؿ ؾم٥ٌم والل اًمٗمري٘ملم وُم٤م وىمٕمقا ومٞمف ُمـ اًمِملم واحللم, واقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ أن اًم٘مدري٦م 

ٕمتزًم٦م يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم ٟمٗم٤مة اًمٕمٚمؿ وهؿ اًمدذيـ فمٝمدروا ذم قمٝمدد اسمدـ قمٛمدرو اًمٜمٗم٤مة وي٘م٤مل هلؿ: اعم

ٌَدٌد 8ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمام ذم ُمًٚمؿ رىمؿ ) ِة َُمْٕم ٌٍَْمَ ـْ ىَم٤مَل ذِم اًْمَ٘مَدِر سم٤ِمًْم َل َُم ( ىم٤مل حيٞمك سمـ يٕمٛمر: يَم٤مَن َأوَّ
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ـِ احْلِ  مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ْٞمُد سْم , وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َومُحَ ـْ اْْلَُٝمٜمِلُّ , وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: ًَمْق ًَمِ٘مٞمٜم٤َم َأطَمًدا ُِمد ـِ لْمِ َأْو ُُمْٕمَتِٛمَرْي يُّ طَم٤مضمَّ ْٛمػَمِ

ٌْدُد  اهللَصغمَّ  اهللَأْصَح٤مِب َرؾُمقِل  َؼ ًَمٜمَد٤م قَم  ذِم اًْمَ٘مَدِر, وَمُقومر
ِ
ء َٓ ٠َمًْمٜم٤َمُه قَمامَّ َيُ٘مقُل َه١ُم ًَ َؿ وَم ـُ  اهللقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ سْمد

ـِ اخْلَٓم٤َّمِب َداظِماًل اعمَْ  ـْ ؿِمداَمًمِِف, وَمَٔمٜمَٜمْد٧ُم قُمَٛمَر سْم ظَمُر قَم ْٔ ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َوا ِجَد وَم٤ميْمَتٜمَْٗمُتُف َأَٟم٤م َوَص٤مطِمٌِل َأطَمُدَٟم٤م قَم ًْ

ٌََٚمٜمَد٤م َٟمد٤مٌس َيْ٘مدَرُءونَ  دُف ىَمدْد فَمَٝمدَر ىِم ـِ إِٟمَّ مْحَ ٌْدِد اًمدرَّ اًْمُ٘مدْرآَن  َأنَّ َص٤مطِمٌِل ؾَمَٞمٙمُِؾ اًْمَٙماَلَم إزَِمَّ وَمُ٘مْٚم٧ُم: َأسَم٤م قَم

رُ  َُْمَر ُأُٟمٌػ ىَم٤مَل: وَم٢مَِذا ًَمِ٘مٞمَوَيَتَ٘مٗمَّ ْٕ َٓ ىَمَدَر َوَأنَّ ا ُْؿ َيْزقُمُٛمقَن َأْن  ـْ ؿَم٠ْمهِنِْؿ, َوَأهنَّ ٧َم ُأوًَمِئَؽ وَن اًْمِٕمْٚمَؿ َوَذيَمَر ُِم

ٌُْد  ٚمُِػ سمِِف قَم ِذي حَيْ ُْؿ سُمَرآُء ُِمٜمرل, َواًمَّ ُهْؿ َأينر سَمِريٌء ُِمٜمُْٝمْؿ َوَأهنَّ ـُ قُمَٛمَر ًَمقْ  اهللوَم٠َمظْمؼِمْ طََمِدِهْؿ ُِمْثَؾ ُأطُمٍد  سْم ِٕ َأنَّ 

٤ًٌم وَم٠َمْٟمَٗمَ٘مُف َُم٤م ىَمٌَِؾ  ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر. اهللَذَه  ُِمٜمُْف طَمتَّك ُي١ْمُِم

ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ذح احلدي٨م: واقمٚمؿ أن ُمذه٥م أهؾ احلدؼ إصمٌد٤مت اًم٘مددر وُمٕمٜمد٤مه: أن اهلل  

ذم أوىم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمدده ؾمدٌح٤مٟمف أهن٤م ؾمت٘مع  -ؾمٌح٤مٟمف -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىمدر إؿمٞم٤مء ذم اًم٘مدم, وقمٚمؿ 

 وشمٕم٤ممم وقمغم صٗم٤مت خمّمقص٦م ومٝمل شم٘مع قمغم طم٥ًم ُم٤م ىمدره٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

مل ي٘مدره٤م ومل يت٘مدم قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب٤م,  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-وأٟمٙمرت اًم٘مدري٦م هذا وزقمٛم٧م أٟمف 

وشمٕم٤ممم وضمدؾ قمدـ  وأهن٤م ُمًت٠مٟمٗم٦م اًمٕمٚمؿ أي إٟمام يٕمٚمٛمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف سمٕمد وىمققمٝم٤م ويمذسمقا قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف

أىمقاهلؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م قمٚمقا يمٌػما, وؾمٛمٞم٧م هذه اًمٗمرىم٦م ىمدري٦م ْلٟمٙم٤مرهؿ اًم٘مدر, ىم٤مل أصح٤مب اعم٘م٤مٓت ُمـ 

اعمتٙمٚمٛملم: وىمد اٟم٘مرو٧م اًم٘مدري٦م اًم٘م٤مئٚمقن هبذا اًم٘مقل اًمِمٜمٞمع اًم٤ٌمـمؾ, ومل يٌؼ أطمد ُمـ أهدؾ اًم٘مٌٚمد٦م 

ٙمـ ي٘مقًمقن: اخلػم ُمـ اهلل واًمنم قمٚمٞمف, وص٤مرت اًم٘مدري٦م ذم إزُم٤من اعمت٠مظمرة شمٕمت٘مد إصم٤ٌمت اًم٘مدر: وًم

 ُمـ همػمه, شمٕم٤ممم اهلل قمـ ىمقهلؿ. اهد

واًمٜمقع اًمث٤مين: ٟمٗم٤مة ظمٚمؼ اًمنم وه١مٓء يًٛمقن جمقس هذه إُم٦م ىم٤مل اخلٓم٤ميب: إٟمام ضمٕمٚمٝمؿ صدغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جمقؾم٤م عمْم٤مه٤مة ُمذهٌٝمؿ ُمذه٥م اعمجقس ذم ىمقهلؿ سم٤مٕصٚملم اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م يزقمٛمقن أن 

قر , واًمنم ُمـ ومٕمؾ اًمٔمٚمٛم٦م  ومّم٤مروا,  ويمذًمؽ اًم٘مدري٦م يْمٞمٗمقن اخلػم إمم اهلل شمٕم٤ممم اخلػم ُمـ ومٕمؾ اًمٜم

واًمنم إمم همػمه , واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ اخلػم واًمنم مجٞمٕم٤م ٓ يٙمقن رء ُمٜمٝمام إٓ سمٛمِمٞمئتف ومٝمدام 

  أقمٚمؿ .ُمْم٤موم٤من إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمٚم٘م٤م وإجي٤مدا وإمم اًمٗم٤مقمٚملم هلام ُمـ قم٤ٌمده ومٕمال وايمت٤ًمسم٤م واهلل
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وأؤُمـ سم٠من وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمـ هذه اًمٗمرىم٦م سمتقؾمع واًمرد قمغم ؿمٌٝمٝمؿ إن ؿم٤مء اهلل قمٜمد ىمقًمف رمحف اهلل: )

 (.اهلل ومٕم٤مل عم٤م يريد

واًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًم٘مدري٦م وهؿ أشم٤ٌمع اْلٝمؿ سمـ صٗمقان وفمٝمروا ذم آظمر اًمدوًم٦م إُمقيد٦م وزقمٛمدقا أن 

, وشمًٛمك هذه اًمٗمرىمد٦م ريح أو يم٤معمٞم٧م سملم يديَّ اعمٖمًؾاًمٕمٌد جمٌقر قمغم ومٕمٚمف وأٟمف يم٤مًمريِم٦م ذم ُمٝم٥م اًم

سم٤مْلؼمي٦م, ًمزقمٛمٝمؿ أن اْلٟم٤ًمن جمٌقر ذم ومٕمٚمف, وهؾ هق ُمث٤مب قمغم ومٕمٚمف أم ُمٕم٤مىم٥م؟ قمغم ىمقًملم هلدؿ, 

ووصؾ احل٤مل سمٌٕمْمٝمؿ أن ي٘مقل: )أصٌح٧م ُمٗمٕماًل عم٤م يٜمت٤مسمٜمل, ومٗمٕمكم يمٚمف ـم٤مقم٤مت( أي: ؾمدقاًء يمد٤من 

 سمٗمٕمؾ ـم٤مقم٦م أم سمٗمٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م.

 (: 5/91ش )اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»ٝمرؾمت٤مين ذم ىم٤مل اًمِم 

اْلؼم: هق ٟمٗمل اًمٗمٕمؾ طم٘مٞم٘م٦م قمدـ اًمٕمٌدد وإود٤مومتف إمم اًمدرب شمٕمد٤ممم, واْلؼميد٦م أصدٜم٤مف: وم٤مْلؼميد٦م 

اخل٤مًمّم٦م: هل اًمتل ٓ شمث٧ٌم ًمٚمٕمٌد ومٕماًل وٓ ىمدرة قمغم اًمٗمٕمؾ أصاًل, واْلؼميد٦م اعمتقؾمدٓم٦م: هدل اًمتدل 

ٚم٘مدرة أصمرًا ُم٤م ذم ًمٗمٕمؾ, وؾمٛمك ذًمؽ يم٤ًًٌم: ومٚمٞمس شمث٧ٌم ًمٚمٕمٌد ىمدرة همػم ُم١مصمرة أصاًل: وم٠مُم٤م ُمـ أصم٧ٌم ًم

 سمجؼمي.

اؾمدتدًمقا سمِمد٦ٌم واْلؼمي٦م ىمٚم٧م: سمؾ ضمؼمي٦م يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ وه١مٓء هؿ إؿم٤مقمرة 

فمٜمقهن٤م قمٚمقُم٤ًم وقمٜمد اعمح٤مىم٘م٦م ئمٝمر أن اؾمتدٓهلؿ سمف قمغم اًم٤ٌمـمؾ يم٤من ُمـ اْلٝم٤مٓت وئمٜمقهن٤م ضمٞمقؿم٤ًم 

 ضم٤مطمٗمؾ احلؼ واًمًٜم٦م. مأُم٤م رزاطمٗم٦م وإذا هب٤م شمت٘مٝم٘م

َّٓ َأْن َيَِم٤مَء   [.19َربُّ اًْمَٕم٤معَملَِم﴾ ]اًمتٙمقير :  اهللُمـ هذه اًمِمٌٝم٦م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م شَمَِم٤مُءوَن إِ

(: ٓ يددل قمدغم أن اًمٕمٌدد ًمدٞمس سمٗم٤مقمدؾ ًمٗمٕمٚمدف 8/388ش )اعمجٛمدقع»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم 

أٟمف ًمٞمس سمٛمريد : سمؾ يدل قمغم أٟمف ٓ يِمد٤مؤه إٓ أن يِمد٤مء اهلل  آظمتٞم٤مري وٓ أٟمف ًمٞمس سم٘م٤مدر قمٚمٞمف وٓ

ـْ ؿَم٤مَء ُِمٜمُْٙمْؿ َأْن  وهذه أي٦م رد قمغم اًمٓم٤مئٗمتلم : اعمجؼمة اْلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م اًم٘مدري٦م وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل : ﴿عمَِ

َتِ٘مٞمَؿ﴾ ]اًمتٙمقير :  ًْ َّٓ َأنْ 18َي َربُّ  اهللَيَِمد٤مَء  [ وم٠مصم٧ٌم ًمٚمٕمٌد ُمِمٞمئ٦م وومٕمال صمؿ ىم٤مل : ﴿َوَُم٤م شَمَِمد٤مُءوَن إِ

[ ومٌلم أن ُمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد ُمٕمٚم٘م٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل,  وإومم رد  قمغم اْلؼمي٦م وهذه رد 19اًْمَٕم٤معَملَِم﴾ ]اًمتٙمقير : 
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قمغم اًم٘مدري٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن: ىمد يِم٤مء اًمٕمٌد ُم٤م ٓ يِم٤مؤه اهلل يمام ي٘مقًمقن: إن اهلل يِم٤مء ُم٤م ٓ يِمد٤مءون . 

ُمر قمغم أصٚمٝمؿ واعمٕمٜمك وُم٤م يِم٤مءون ومٕمؾ ُم٤م أُمر اهلل سمف إن مل ي٠مُمر اهلل وإذا ىم٤مًمقا : اعمراد سم٤معمِمٞمئ٦م هٜم٤م إ

سمف . ىمٞمؾ : ؾمٞم٤مق أي٦م يٌلم أٟمف ًمٞمس اعمراد هذا : سمؾ اعمراد وُم٤م شمِم٤مءون سمٕمد أن أُمرشمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ أن شمٗمٕمٚمقه 

شَمدْذيمَِرٌة إٓ أن يِم٤مء اهلل وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ذيمر إُمر واًمٜمٝمل واًمققمد واًمققمٞمد صمؿ ىم٤مل سمٕمدد ذًمدؽ: ﴿إِنَّ َهدِذِه 

دِف ؾَمدٌِٞماًل﴾ ]اعمزُمدؾ:  دَذ إمَِم َرسمر َ ـْ ؿَم٤مَء اُتَّ َّٓ َأْن َيَِمد٤مَء 59وَمَٛم َربُّ اًْمَٕمد٤معَملَِم﴾  اهلل[, ﴿َوَُمد٤م شَمَِمد٤مُءوَن إِ

َّٓ َأْن َيَِمد٤مَء 19]اًمتٙمقير :  [, وىمقًمف: ﴿َوَُم٤م شَمَِم٤مُءوَن﴾ ٟمٗمل عمِمٞمئتٝمؿ ذم اعمًت٘مٌؾ, ويمذًمؽ ىمقًمدف: ﴿إِ

لَم﴾ شمٕمٚمٞمؼ هل٤م سمٛمِمٞمئ٦م اًمرب ذم اعمًدت٘مٌؾ ومد٢من طمدرف ) أن ( ُتٚمدص اًمٗمٕمدؾ اعمْمد٤مرع َربُّ اًْمَٕم٤معَمِ  اهلل

ًمالؾمت٘م٤ٌمل وم٤معمٕمٜمك: إٓ أن يِم٤مء سمٕمد ذًمؽ وإُمر ُمت٘مدم قمغم ذًمؽ وهذا يم٘مقل اْلٟم٤ًمن: ٓ أومٕمؾ هذا 

إٓ أن يِم٤مء اهلل , وىمد اشمٗمؼ اًمًٚمػ واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ُمـ طمٚمػ وم٘م٤مل: ٕصدٚملم همددا إن ؿمد٤مء اهلل أو 

ىمْملم ديٜمل همدا إن ؿم٤مء اهلل وُم٣م اًمٖمد ومل ي٘مْمف أٟمف ٓ حيٜم٨م وًمق يم٤مٟم٧م اعمِمٞمئ٦م هل إُمر حلٜم٨م : ٕ

ٕن اهلل أُمره سمذًمؽ وهذا مم٤م اطمت٩م سمف قمغم اًم٘مدري٦م وًمٞمس هلؿ قمٜمف ضمقاب وهلذا ظمرق سمٕمْمٝمؿ اْلمج٤مع 

 اًم٘مديؿ وىم٤مل إٟمف حيٜم٨م.

َّٓ َأْن َيَِم٤مَء  [ ؾمٞمؼ ًمٌٞم٤من ُمدح اًمرب 19َربُّ اًْمَٕم٤معَملَِم﴾ ]اًمتٙمقير :  هللاو أيْم٤ًم وم٘مقًمف: ﴿َوَُم٤م شَمَِم٤مُءوَن إِ

واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سمٌٞم٤من ىمدرشمف وسمٞم٤من طم٤مضم٦م اًمٕم٤ٌمد إًمٞمف, وًمق يم٤من اعمراد ٓ شمٗمٕمٚمقن إٓ أن ي٠مُمريمؿ ًمٙم٤من يمدؾ 

أُمر هبذه اعمث٤مسم٦م ومٚمؿ يٙمـ ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص اًمرب اًمتل يٛمددح هبد٤م, وإن أريدد أهندؿ ٓ يٗمٕمٚمدقن إٓ 

 دطم٤م هلؿ : ٓ ًمف.سم٠مُمره يم٤من هذا ُم

ـْ قِمٜمِْد  ٜم٦ٌَم َيُ٘مقًُمقا َهِذِه ُِم ًَ ٌُْٝمْؿ طَم ٌُْٝمْؿ ؾَمٞمرَئ٦ٌم  اهللواطمت٩م اًم٘مدري٦م أيْم٤ًم سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوإِْن شُمِّم َوإِْن شُمِّم

ـْ قِمٜمِْد  ـْ قِمٜمِْدَك ىُمْؾ يُمؾٌّ ُِم َٓ َيَٙم٤مُدوَن َيْٗمَ٘مُٝمقنَ  اهللَيُ٘مقًُمقا َهِذِه ُِم  اًْمَ٘مْقِم 
ِ
ء َٓ طَمِديًث٤م * َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ  وَماَمِل َه١ُم

ـَ  ٜم٦ٍَم وَمِٛم ًَ ـْ طَم َؽ﴾ ]اًمٜم٤ًمء :  اهللُِم ًِ ـْ َٟمْٗم ـْ ؾَمٞمرَئ٦ٍم وَمِٛم  [.19,  18َوَُم٤م َأَص٤مسَمَؽ ُِم

(: وم٢من يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ئمـ أن اعمراد 551-8/555ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

ـْ سم٤محلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت ذم هذه أي٦م اًمٓم٤مقم٤مت واعمٕم٤ميص , صمؿ  اعمثٌت٦م ًمٚم٘مدر حيتجقن سم٘مقًمف: ﴿يُمدؾٌّ ُِمد
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ـَ 18﴾ ]اًمٜم٤ًمء : اهللقِمٜمِْد  ٜم٦ٍَم وَمِٛم ًَ ـْ طَم ـْ ؾَمدٞمرَئ٦ٍم  اهلل[ ومٞمٕم٤مروٝمؿ ىمقًمف: ﴿َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ ُِم َوَُم٤م َأَصد٤مسَمَؽ ُِمد

َؽ﴾ ]اًمٜم٤ًمء :  ًِ ـْ َٟمْٗم [, وٟمٗم٤مة اًم٘مدر حيتجقن هبذه اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع همٚمٓمٝمؿ ذم ذًمؽ : وم٢من ُمذهٌٝمؿ : 19وَمِٛم

ـْ قِمٜمِْد  ﴾. وإٟمام همٚمط يمال اًمٗمري٘ملم : عم٤م شم٘مدم اهللأن اًمٕمٌد خيٚمؼ مجٞمع أقمامًمف ويٕم٤مروٝمؿ ىمقًمف: ﴿يُمؾٌّ ُِم

ُمـ فمٜمٝمؿ أن احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت هل اًمٓم٤مقم٤مت واعمٕم٤ميص وإٟمام احلًٜم٤مت واًمًدٞمئ٤مت ذم هدذه أيد٦م 

 اًمٜمٕمؿ واعمّم٤مئ٥م. اهد

َـّ  وُمـ ؿمٌٝمٝمؿ أيْم٤ًم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َرَُمْٞم٧َم إِذْ 
 [.51َرَُمك﴾ ]إٟمٗم٤مل :  اهللَرَُمْٞم٧َم َوًَمٙمِ

(: وم٠مُم٤م ُم٤م اؾمتدًم٧م سمف اْلؼمي٦م ُمدـ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ﴿َوَُمد٤م 348ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

َـّ 
[  ومٝمق دًمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ : ٕٟمف شمٕم٤ممم أصم٧ٌم ًمرؾمقًمف صدغم 51َرَُمك﴾ ]إٟمٗم٤مل :  اهللَرَُمْٞم٧َم إِْذ َرَُمْٞم٧َم َوًَمٙمِ

ٚمؿ رُمٞم٤م , سم٘مقًمف : ﴿إِْذ َرَُمْٞم٧َم ﴾, ومٕمٚمؿ أن اعمث٧ٌم همػم اعمٜمٗمل , وذًمؽ أن اًمرُمل ًمف اسمتدداء اهلل قمٚمٞمف وؾم

واهلل شمٕمد٤ممم  -واٟمتٝم٤مء : وم٤مسمتداؤه احلذف , واٟمتٝم٤مؤه اْلص٤مسم٦م , ويمؾ ُمٜمٝمام يًٛمك رُمٞم٤م , وم٤معمٕمٜمك طمٞمٜمئذ 

ٚمٞم٧م وًمٙمـ اهلل أقمٚمؿ : وُم٤م أص٧ٌم إذ طمذوم٧م وًمٙمـ اهلل أص٤مب . وإٓ ومٓمرد ىمقهلؿ : وُم٤م صٚمٞم٧م إذ ص

 صغم ! وُم٤م صٛم٧م إذ صٛم٧م ! وُم٤م زٟمٞم٧م إذ زٟمٞم٧م ! وُم٤م هىم٧م إذ هىم٧م ! ! ووم٤ًمد هذا فم٤مهر .

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م هؿ وؾمط سملم اْلؼمي٦م اًمذيـ ٓ يثٌتقن ًمٚمٕمٌد اؾمتٓم٤مقم٦م وٓ ىمدرة وٓ ُمِمٞمئ٦م وٓ 

 ومٕمؾ وسملم اًم٘مدري٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أن أومٕم٤مهلؿ خمٚمقىم٦م هلؿ وُمرسمقة هلؿ. اهد

(: ومٙمؾ دًمٞمؾ صدحٞمح ًمٚمجؼميد٦م إٟمدام يددل قمدغم 5/599ش )ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ»ل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم ىم٤م

إصم٤ٌمت ىمدرة اًمرب شمٕم٤ممم وُمِمٞمئتف, وأٟمف ٓ ظم٤مًمؼ همػمه, وأٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير ٓ يًدتثٜمك ُمدـ هدذا 

اًمٕمٛمقم ومرد واطمد ُمـ أومراد اعمٛمٙمٜم٤مت, وهذا طمؼ وًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٝمؿ دًمٞمؾ صدحٞمح يٜمٗمدل أن يٙمدقن 

ىم٤مدرًا ُمريدًا وم٤مقماًل سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف, وأٟمف اًمٗم٤مقمؾ طم٘مٞم٘م٦م, وأومٕم٤مًمف ىم٤مئٛم٦م سمف, وأهن٤م ومٕمؾ ًمف ٓ هلل,  اًمٕمٌد

 اهدش. وأهن٤م ىم٤مئٛم٦م سمف ٓ سم٤مهلل

وهٙمذا اًم٘مقل ذم أدًم٦م اًم٘مدري٦م اًمّمحٞمح٦م ومٞمٝم٤م رد قمدغم اْلؼميد٦م اًمدذيـ يٜمٗمدقن ومٕمدؾ اًمٕمٌدد وىمدرشمدف 

 ىمٌف قمغم ُم٤م مل يٗمٕمٚمف وهٙمذا ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: وُمِمٞمئتف واظمتٞم٤مره وأٟمف ًمٞمس سمٗم٤مقمؾ رء واهلل يٕم٤م
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وأرسم٤مب هذه اعمذاه٥م ُمع يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ظمٓم٠م وصقاب, وسمٕمْمٝمؿ أىمرب إمم اًمّمقاب, وسمٕمْمدٝمؿ 

أىمرب امم اخلٓم٠م, وأدًم٦م يمؾ ُمٜمٝمؿ وطمججف إٟمام شمٜمٝمض قمغم سمٓمالن ظمٓمد٤مء اًمٓم٤مئٗمدف إظمدرى ٓ قمدغم 

إٟمام يدل قمغم إصم٤ٌمت ىمددرة اًمدرب شمٕمد٤ممم وُمِمدٞمئتف, إسمٓم٤مل ُم٤م أص٤مسمقا ومٞمف, ومٙمؾ دًمٞمؾ صحٞمح ًمٚمجؼمي٦م 

وأٟمف ٓ ظم٤مًمؼ همػمه, وأٟمف قمغم يمؾ رء ىمددير ٓ يًدتثٜمك ُمدـ هدذا اًمٕمٛمدقم ومدرد واطمدد ُمدـ أومدراد 

اعمٛمٙمٜم٤مت, وهذا طمؼ وًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٝمؿ دًمٞمؾ صدحٞمح يٜمٗمدل أن يٙمدقن اًمٕمٌدد ىمد٤مدرًا ُمريددًا ومد٤مقماًل 

سمف وأهن٤م ومٕمؾ ًمف ٓ هلل, وأهند٤م ىم٤مئٛمد٦م سمدف ٓ سمد٤مهلل  سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف, وأٟمف اًمٗم٤مقمؾ طم٘مٞم٘م٦م, وأومٕم٤مًمف ىم٤مئٛم٦م

ويمؾ دًمٞمؾ صحٞمح ي٘مٞمٛمف اًم٘مدري٦م وم٠مٟمام يدل قمغم أن أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ومٕمؾ هلؿ ىمد٤مئؿ هبدؿ واىمدع سم٘مددرهتؿ 

وُمِمٞمئتٝمؿ وإرادهتؿ, وأهنؿ خمت٤مرون هل٤م همػم ُمْمٓمريـ وٓ جمٌقريـ ًمٞمس ُمٕمٝمؿ دًمٞمؾ صحٞمح يٜمٗمدل 

ؿ وهق اًمذي ضمٕمٚمٝمؿ وم٤مقمٚملم, وم٠مدًم٦م اْلؼمي٦م ُمتٔم٤مومرة صدحٞمح٦م أن يٙمقن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مدرا قمغم أومٕم٤مهل

قمغم ُمـ ٟمٗمك ىمدرة اًمرب ؾمٌح٤مٟمف قمغم يمؾ رء ُمـ إقمٞم٤من وإومٕم٤مل وٟمٗمك قمٛمدقم ُمِمدٞمئتف وظمٚم٘مدف 

ًمٙمؾ ُمقضمقد, وأصم٧ٌم ذم اًمقضمقد ؿمٞمئ٤ًم سمدون ُمِمٞمئتف وظمٚم٘مف وأدًم٦م اًم٘مدري٦م ُمتٔم٤مومرة صحٞمح٦م قمغم ُمـ 

٤مره, وىم٤مل: أٟمف ًمٞمس سمٗم٤مقمؾ ؿمٞمئ٤ًم واهلل يٕم٤مىمٌف قمغم ُمد٤م مل يٗمٕمٚمدف ٟمٗمك ومٕمؾ اًمٕمٌد وىمدرشمف وُمِمٞمئتف واظمتٞم

وٓ ًمف ىمدرة قمٚمٞمف, سمؾ هق ُمْمٓمر إًمٞمف جمٌقر قمٚمٞمف, وأهؾ اًمًٜم٦م وطمزب اًمرؾمقل وقمًدٙمر اْليدامن ٓ 

ُمع ه١مٓء وٓ ُمع ه١مٓء, سمؾ هؿ ُمع ه١مٓء ومٞمام أص٤مسمقا ومٞمف, وهؿ ُمع ه١مٓء ومٞمام أص٤مسمقا ومٞمدف, ومٙمدؾ 

 اهد ػ ومٝمؿ يقاوم٘مقهنؿ ومٞمف, وهؿ سمراء ُمـ سم٤مـمٚمٝمؿ.طمؼ ُمع ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٓمقائ

وأُم٤م ىمقل إؿم٤مقمرة سم٤مًمٙم٥ًم ومال خيرضمٝمؿ ُمـ اْلؼم وذًمؽ: إؿم٤مقمرة ذهٌقا إمم أن ًمٚمٛمخٚمقق يم٤ًًٌم 

وأن اعمخٚمقق يممًم٦م ومٕم٤مد اًم٘مقل سم٠من اعمخٚمقق جمٌقر قمغم ومٕمٚمف إٓ أن اْلٝمٛمٞم٦م سطمقا سم٘مدقهلؿ سمد٤مْلؼم 

وهدذا اعمقودع اودٓمرب ومٞمدف (: 8/551ش )اعمجٛمقع»ام ذم وإؿم٤مقمرة دًمًقا ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يم

 ,اخل٤مئْمقن ذم اًم٘مدر وم٘م٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م وٟمحقهؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مة : اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من أومٕمد٤مل ىمٌٞمحد٦م

وىم٤مل ُمـ رد قمٚمدٞمٝمؿ ُمدـ اعمد٤مئٚملم إمم   ,واهلل ُمٜمزه قمـ ومٕمؾ اًم٘مٌٞمح سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ومال شمٙمقن ومٕمال ًمف

 ًمٚمٕم٤ٌمد سمؾ هل يم٥ًم ًمٚمٕمٌد : وىم٤مًمقا : إن ىمدرة اًمٕمٌد ٓ شم٠مصمػم هلد٤م ذم اْلؼم سمؾ هل ومٕمٚمف وًمٞم٧ًم أومٕم٤مٓ
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ومٞمٙمقن  ,وإن اهلل أضمرى اًمٕم٤مدة سمخٚمؼ ُم٘مدوره٤م ُم٘م٤مرٟم٤م هل٤م ,طمدوث ُم٘مدوره٤م وٓ ذم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مهت٤م

اًمٗمٕمؾ ظمٚم٘م٤م ُمـ اهلل إسمداقم٤م وإطمداصم٤م ويم٤ًٌم ُمـ اًمٕمٌد ًمقىمققمف ُم٘م٤مرٟم٤م ًم٘مدرشمف وىم٤مًمقا : إن اًمٕمٌدد ًمدٞمس 

سمدؾ ٟمثٌد٧م ًمٚمٕمٌدد  ,وٓ ُمقضمدا هل٤م وُمع هذا وم٘مد ي٘مقًمقن : إٟم٤م ٓ ٟم٘مقل سم٤مْلؼم اعمحدض ,ًمفحمدصم٤م ٕومٕم٤م

 ىمدرة طم٤مدصم٦م واْلؼمي اعمحض اًمذي ٓ يث٧ٌم ًمٚمٕمٌد ىمدرة .

وأظمذوا يٗمرىمقن سملم اًمٙم٥ًم اًمذي أصمٌتقه وسملم اخلٚمؼ وم٘م٤مًمقا : اًمٙم٥ًم قمٌد٤مرة قمدـ اىمدؽمان اعم٘مددور 

اًمٙم٥ًم هق اًمٗمٕمؾ اًم٘م٤مئؿ سمٛمحدؾ  ة اًم٘مديٛم٦م وىم٤مًمقا : أيْم٤مً سم٤مًم٘مدرة احل٤مدصم٦م واخلٚمؼ هق اعم٘مدور سم٤مًم٘مدر

وم٘م٤مل هلؿ اًمٜم٤مس : هذا ٓ يقضمد٥م ومرىمد٤م  ,اًم٘مدرة قمٚمٞمف واخلٚمؼ هق اًمٗمٕمؾ اخل٤مرج قمـ حمؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف

سملم يمقن اًمٕمٌد يم٥ًم وسملم يمقٟمف ومٕمؾ وأوضمد وأطمددث وصدٜمع وقمٛمدؾ وٟمحدق ذًمدؽ : ومد٢من ومٕمٚمدف 

و أيْمد٤م  ,احل٤مدصم٦م وهق ىم٤مئؿ ذم حمؾ اًم٘مدرة احل٤مدصمد٦م وإطمداصمف وقمٛمٚمف وصٜمٕمف هق أيْم٤م ُم٘مدور سم٤مًم٘مدرة

وم٢من يمقن اعم٘مدور ذم حمؾ اًم٘مدرة أو ظم٤مرضم٤م قمـ حمٚمٝم٤م ٓ يٕمقد إمم ٟمٗمس شمد٠مصمػم  ,ومٝمذا ومرق ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف

وإن ظمٚم٘مف ًمٚمٕم٤ممل هدق ٟمٗمدس  ,اًم٘مدرة ومٞمف: وهق ُمٌٜمل قمغم أصٚملم إن اهلل ٓ ي٘مدر قمغم ومٕمؾ ي٘مقم سمٜمٗمًف

إن ىمددرة اًمٕمٌدد ٓ يٙمدقن  :واًمثد٤مين ,ًٚمٛملم وهمػمهؿ قمدغم ظمدالف ذًمدؽاًمٕم٤ممل وأيمثر اًمٕم٘مالء ُمـ اعم

وذم ذًمؽ ٟمزاع ـمقيؾ  ,وٓ يٙمقن رء ُمـ ُم٘مدوره٤م ظم٤مرضم٤م قمـ حمٚمٝم٤م ,ُم٘مدوره٤م إٓ ذم حمؾ وضمقده٤م

و أيْم٤م وم٢مذا ومن اًمت٠مصمػم سمٛمجرد آىمؽمان ومال ومرق سملم أن يٙمقن اًمٗم٤مرق ذم اعمحدؾ  ,ًمٞمس هذا ُمقوٕمف

اًمٕمدل ومٝمدق  يْم٤م ىم٤مل هلؿ اعمٜم٤مزقمقن : ُمـ اعمًت٘مر ذم ومٓمر اًمٜم٤مس أن ُمـ ومٕمؾو أ ,أو ظم٤مرضم٤م قمـ اعمحؾ

ومد٢مذا مل يٙمدـ اًمٕمٌدد ومد٤مقمال ًمٙمذسمدف  ,وُمـ ومٕمؾ اًمٙمذب ومٝمق يم٤مذب ,قم٤مدل وُمـ ومٕمؾ اًمٔمٚمؿ ومٝمق فم٤ممل

  . اهدسمؾ اهلل وم٤مقمؾ ذًمؽ ًمزم أن يٙمقن هق اعمتّمػ سم٤مًمٙمذب واًمٔمٚمؿ ,وفمٚمٛمف وقمدًمف

إمم أن ضمٕمٚمقا ٟمٗمس ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٕمٌد ُمـ اًم٘مٌٞمح ومٕمدال هلل رب واوٓمروهؿ (: 8/511وىم٤مل رمحف اهلل )

صمؿ أصمٌتقا يم٤ًٌم ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف : وم٢مٟمف ٓ يٕم٘مؾ ُمـ طمٞم٨م شمٕمٚمؼ اًم٘مدرة سم٤معم٘مدور ومدرق  ,اًمٕم٤معملم دون اًمٕمٌد

سملم اًمٙم٥ًم واًمٗمٕمؾ : وهلذا ص٤مر اًمٜم٤مس يًخرون سمٛمـ ىم٤مل هذا وي٘مقًمقن: صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م: 

واودٓمروهؿ إمم أن ومندوا شمد٠مصمػم اًم٘مددرة ذم   ,أيب ه٤مؿمؿ ويم٥ًم إؿمدٕمريـمٗمرة اًمٜمٔم٤مم وأطمقال 
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وي٘مع سمدلم اعم٘مددور  ,وآىمؽمان اًمٕم٤مدي ي٘مع سملم يمؾ ُمٚمزوم وٓزُمف ,اعم٘مدور سمٛمجرد آىمؽمان اًمٕم٤مدي

اعمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمدف ُمدع  واًم٘مدرة ومٚمٞمس ضمٕمؾ هذا ُم١مصمرا ذم هذا سم٠مومم ُمـ اًمٕمٙمس وي٘مع سملم اعمٕمٚمقل وقمٚمتف

وهلذا ومر اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر إمم ىمقل وأسمق إؾمدح٤مق اْلؾمدٗمرايٞمٜمل  ,ٜمده ٓ شمتج٤موز حمٚمٝم٤مأن ىمدرة اًمٕم٤ٌمد قم

  اهد إمم ىمقل وأسمق اعمٕم٤مزم اْلقيٜمل إمم ىمقل : عم٤م رأوا ُم٤م ذم هذا اًم٘مقل ُمـ اًمتٜم٤مىمض.

(: هؿ اًمقؾمط ذم ومرىم٦م إُمد٦م يمدام أن إُمد٦م هدل اًمقؾمدط ذم 55-54ش )اًمقاؾمٓمٞم٦م»ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

ذم سم٤مب صٗم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: سملم أهدؾ اًمتٕمٓمٞمدؾ اْلٝمٛمٞمد٦م وأهدؾ اًمتٛمثٞمدؾ  إُمؿ, ومٝمؿ وؾمط

 اعمِمٌٝم٦م: وهؿ وؾمط ذم سم٤مب أومٕم٤مل اهلل سملم اْلؼمي٦م واًم٘مدري٦م وهمػمهؿ. اهد

(: 6/115ش )اًمٜمٝم٤ميد٦م»ىم٤مل اسمدـ إصمدػم ذم ش وهؿ ذم سم٤مب وقمٞمد اهلل سملم اعمرضمئ٦م واًمققمٞمدي٦م»ىمقًمف:  (5)

ٞمد [ وم٤مًمققمد يًتٕمٛمؾ ذم اخلػم واًمنم, ي٘م٤مل: وقمدشمدف ظمدػمًا, ووقمدشمدف وىمد شمٙمرر ذيمر ] اًمققمد واًمققم

ذًا, وم٢مذا أؾم٘مٓمقا اخلػم واًمنم ىم٤مًمقا ذم اخلػم: اًمققمدد واًمٕمددة, وذم اًمنمد اْليٕمد٤مد واًمققمٞمدد,  وىمدد 

 أوقمده يققمده. اهد

إمم سمٞمٜمام اًمققمٞمديد٦م ٟمٔمدروا وؾم٥ٌم والل اعمرضمئ٦م أهنؿ ٟمٔمروا إمم أدًم٦م اًمققمد وهمٗمٚمقا قمـ أدًم٦م اًمققمٞمد 

(: وأمجع أصح٤مب 5/113ش )اعم٘م٤مٓت»طمتك ىم٤مل إؿمٕمري ذم أدًم٦م اًمققمٞمد وهمٗمٚمقا قمـ أدًم٦م اًمققمد 

 اًمققمٞمد ُمـ اعمٕمتزًم٦م أن ُمـ أدظمٚمف اهلل اًمٜم٤مر ظمٚمده ومٞمٝم٤م. اهد

سمذًمؽ ًم٘مقهلؿ سم٤مْلرضم٤مء وهق شم٠مظمػم اًمٕمٛمدؾ قمدـ ُمًدٛمك اْليدامن وُمدـ  قا, وؾمٛمقمدةاعمرضمئ٦م ومرق و

[ وهل ُمـ أصقل اًمٌدع طمتك ىمد٤مل يقؾمدػ 555َوَأظَم٤مُه﴾ ]إقمراف :  اًمت٠مظمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َأْرضِمفْ 

سمـ أؾم٤ٌمط: )أصقل اًمٌدع أرسمٕم٦م اًمراومْم٦م واخلقارج واعمرضمئ٦م واًم٘مدري٦م, وُمـ هدذه إصدقل شمتٗمدرع 

 سم٘مٞم٦م ومرق اعمًٚمٛملم(.
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ء ُمدـ إهدقاء ىم٤مل حيٞمك اسمدـ أيب يمثدػم وىمتد٤مدة: )ًمدٞمس ر ,ويمالم اًمًٚمػ ذم ذم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م يمثػم

(, وأضمدري ذم 144ش )اًمًدٜم٦م»ُم٦م ُمـ اْلرضم٤مء( أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم ٜمدهؿ قمغم إأظمقف قم

( وُم٤م ذًمؽ إٓ: ٕن اعمرضمئ٦م هيقٟمقن قمغم أصدح٤مب اعمٕمد٤ميص ُمٕم٤مصدٞمٝمؿ طمتدك أن 415ش )اًمنميٕم٦م»

ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ظمرج قمغم ضم٤مري٦م شمٖمٜمل وم٘م٤مل: )اًمٕمج٥م ممـ يزقمؿ أن إيامن هدذه ُمثدؾ إيدامن ُمدريؿ 

 ش.اْليامن»أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم اسمٜم٧م قمٛمران( 

أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش رمحف اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف اًمذيـ خي٤مصدٛمقن وم٘مد٤مل: يمد٤من ُمٖمدػمة ي٘مدقل:  ذيمرو

 )واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ٕٟم٤م أظمقف قمغم اًمديـ ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٗم٤ًمق(.

يٕمٜمدل:  وطمٚمػ إقمٛمش وم٘م٤مل: واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ُم٤م أقمرف ُمـ هق ذ ُمٜمٝمؿ, ىمٞمؾ ٕيب سمٙمدر:

 (.168ش )اًمًٜم٦م»اعمرضمئ٦م؟ ىم٤مل: اعمرضمئ٦م وهمػم اعمرضمئ٦م. أظمرضمف قمٌداهلل سمـ أمحد ذم 

ويم٤مٟمقا يٜمٝمقن قمـ جم٤مًم٦ًم اعمرضمئ٦م, ويزهدون ومٞمٝمؿ ًمٕمٔمؿ ضرهؿ قمغم اًمديـ وأهٚمف, طمتك ىم٤مل ؾمالم 

ومٚمدام سمـ أيب ُمٓمٞمع: يمٜم٧م يقًُم٤م ُمع أيقب اًمًختٞم٤مين ذم اعمًجد احلرام: ومرآه أسمق طمٜمٞمٗم٦م: وم٠مىمٌؾ ٟمحدقه: 

رآه أيقب ىم٤مل ٕصح٤مسمف: ىمقُمقا ٓ يٕمدٟم٤م سمجرسمف, ىمقُمقا ٓ يٕمدٟم٤م سمجرسمف. أظمرضمف قمٌداهلل سمـ أمحدد ذم 

 (.54/491ش )شم٤مريخ سمٖمداد»(, واخلٓمٞم٥م ذم 4/55ش )احلٚمٞم٦م»(, وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 164ش )اًمًٜم٦م»

 ويم٤من أيقب ي٘مقل: أٟم٤م أيمؼم ُمـ اعمرضمئ٦م.

( ذم شمٕمريػ اعمرضمئ٦م هدؿ: ُمدـ يمد٤من ُمدـ ىمدقل 1/581ش )هتذي٥م أصم٤مر»ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم 

اْليامن ىمقل ٓ قمٛمؾ, وذم ُمـ يم٤من ُمـ ُمذهٌف أن اًمنمدائع ًمٞمًد٧م ُمدـ اْليدامن, وإٟمدام اْليدامن هدق 

 اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مقل دون اًمٕمٛمؾ اعمّمدق سمقضمقسمف.

(: هؿ ومرىم٦م ُمـ ومرق اْلؾمالم يٕمت٘مدون أٟمف ٓ يي ُمع اْليامن 1/115ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»وىم٤مل اسمـ إصمػم ذم 

 . اهد ّمٞم٦م, يمام ٓ يٜمٗمع ُمع اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦مٕمُم

واعمرضمئ٦م أٟمقاع ُمٜمٝمؿ ُمرضمئ٦م اْلٝمٛمٞم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أن اْليامن هق اعمٕمروم٦م وم٘مط, وقمدغم هدذا اًم٘مدقل 

َوضَمَحدُدوا  ﴿يٙمقن ومرقمقن وإسمٚمٞمس ُمـ اعم١مُمٜملم: ٕهنؿ قمرومقا رهبؿ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ قمـ ومرقمدقن: 
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ُٝمؿْ  ًُ , وذه٧ٌم اًمٙمراُمٞم٦م إمم أن اْليامن هق اْلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مدط, [53ٛمؾ : ]اًمٜم ﴾هِب٤َم َواؾْمَتْٞمَ٘مٜمَْتَٝم٤م َأْٟمُٗم

وقمغم هذا اًم٘مقل يٙمقن اعمٜم٤موم٘مقن ُم١مُمٜمقن: ٕهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن اْليامن سم٠مًمًٜمتٝمؿ, وذه٧ٌم اعم٤مشمريديد٦م 

إمم أن اْليامن هق اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م واْلىمرار سم٤مًمٚمًد٤من رء زايدد, وذهٌد٧م ُمرضمئد٦م اًمٗم٘مٝمد٤مء إمم أن 

٤مًمٚم٤ًمن واقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م, ويمؾ هذه اًمتٕم٤مريػ سم٤مـمٚم٦م وىم٤مئٛم٦م قمغم إظمدراج إقمدامل ُمدـ اْليامن ىمقل سم

ُمًٛمك اْليامن, واًم٘مقل احلؼ هق ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م أن اْليامن ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن واقمت٘م٤مد سم٤مْلٜمد٤من 

 وقمٛمؾ سم٤مْلقارح وإريم٤من, يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م.

 ١مًمػ رمحف اهلل: )وهق وؾمط ذم سم٤مب اْليامن واًمديـ(.وؾمٞم٠ميت ؾم٥ٌم ىمقهلؿ هبذا اًم٘مقل قمٜمد ىمقل اعم

 واًمققمٞمدي٦م يٜم٘مًٛمقن إمم ىمًٛملم: اخلقراج واعمٕمتزًم٦م.

 أُم٤م اخلقارج: وم٘مقهلؿ واوح ذم شمٙمٗمػم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة, واحلٙمؿ سمتخٚمٞمده ذم اًمٜم٤مر.

(: اضمتٛمٕم٧م إزارىم٦م قمغم أن ُمـ ارشمٙمد٥م يمٌدػمة ُمدـ 5/511ش )اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»ىم٤مل اًمِمٝمرؾمت٤مين ذم 

 ٙم٤ٌمئر يمٗمر يمٗمر ُمٚم٦م: ظمرج سمف قمـ اْلؾمالم مجٚم٦م, ويٙمقن خمٚمدًا ذم اًمٜم٤مر ُمع ؾم٤مئر اًمٙمٗم٤مر.اًم

وواومؼ إزارىم٦م اعمٙمرُمٞم٦م ُمـ اخلقارج ًمٙمـ ىم٤مًمقا سم٠من ُمـ أشمدك يمٌدػمة, وم٘مدد ضمٝمدؾ طمدؼ اهلل ؾمدٌح٤مٟمف 

 (.5/581ش )ُم٘م٤مٓت اْلؾمالُمٞملم»وشمٕم٤ممم, وسمتٚمؽ اْلٝم٤مًم٦م يمٗمر ٓ سمريمقسمف اعمٕمّمٞم٦م. اهد 

قل اًمنماة ُمـ اخلقارج, ىم٤مل اعمٚمٓمل: واًمنماة يمٚمٝمؿ يٙمٗمرون أصدح٤مب اعمٕمد٤ميص وُمدـ وأيًْم٤م هق ىم

 (.448ش )اخلقارج وشم٤مرخيٝمؿ»ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ُمذهٌٝمؿ. اهد ُمـ يمت٤مب 

(: ومٝمذه ىمّمد٦م اعمحٙمٛمد٦م آومم ويمد٤من ديدٜمٝمؿ يمٗمد٤مر قمدغم 85ش )اًمٗمرق سملم اًمٗمرق»ىم٤مل اًمٌٖمدادي ذم 

وُمـ رى سم٤مًمتحٙمٞمؿ وإيمٗم٤مر يمؾ ذى ذٟمد٥م  وقمثامن وأصح٤مب اْلٛمؾ وُمٕم٤موي٦م واصح٤مسمف واحلٙمٛملم

 وُمٕمّمٞم٦م. اهد

ويمذًمؽ اًمٞمزيدي٦م ُمـ اخلقراج وم٘مقهلؿ: أصح٤مب احلدود ُمـ ُمقاوم٘مٞمف وهمػمهؿ يمٛمٖم٤مر ُمنميمقن, ويمؾ 

 (.5/545ش )اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»ذٟم٥م صٖمػم أو يمٌػم ومٝمق ذك. اهد 

 (.5/511ش )اًمٜمحؾاعمٚمؾ و»ويمذا اًمِمٌٞمٌٞم٦م ىم٤مًمقا: ُمـ واىمع طمراًُم٤م مل يٕمٚمؿ حتريٛمف وم٘مد يمٗمر. اهد 
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(: وزقمٛمقا أن ُمـ ٟمٔمر ٟمٔمرة 5/516ش )ُم٘م٤مٓت اْلؾمالُمٞملم»واًمٜمجدات ومّمٚمقا, ىم٤مل إؿمٕمري ذم 

صٖمػمة, أو يمذب يمذسم٦م صٖمػمة: وم٠مس قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق ُمنمك, وإن زٟمك وهق وذب اخلٛمر همػم ُمٍمد 

 ومٝمق ُمًٚمؿ. اهد وأيًْم٤م مل يٙمٗمروا ُمقاوم٘مٞمٝمؿ وإن يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ احلدود.

(: وشمقًمدقا أصدح٤مب احلددود واْلٜم٤ميد٤مت ُمدـ ُمدقاوم٘مٞمٝمؿ, 5/516ش )اعم٘مد٤مٓت» ىم٤مل إؿمٕمري ذم

وىم٤مًمقا: ٓ ٟمدري ًمٕمؾ اهلل يٕمدذب اعمد١مُمٜملم سمدذٟمقهبؿ ذم همدػم اًمٜمد٤مر سم٘مددر ذٟمدقهبؿ, وٓ خيٚمددهؿ ذم 

 اًمٕمذاب, صمؿ يدظمٚمٝمؿ اْلٜم٦م.

أصدح٤مب اًمٙمٌد٤مئر ُمدٜمٝمؿ ًمٞمًدقا  -أي: اًمٜمجدات-(: وىم٤مًمقا 3/591ش )اًمٗمّمؾ»وىم٤مل اسمـ طمزم ذم 

 ٙمٗم٤مر, وأصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر ُمـ همػمهؿ يمٗم٤مر. اهدسم

وأيًْم٤م هذا ىمقل احلًٞمٜمٞم٦م ُمٜمٝمؿ, واًمتٙمٗمػم سم٤معمٕم٤ميص ىمقل اًمّمٖمري٦م, ُمٜمٝمؿ وهمػمهؿ ُمـ ومدرىمٝمؿ اًمتدل 

 ًمٞمس هذا ُمقوع سمًط ُمٕمت٘مداهت٤م.

وهذا اًم٘مقل صدر ُمٜمٝمؿ ًم٘مقهلؿ سمٕمدم وزي٤مدة اْليامن وٟم٘مّم٤مٟمف يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم ؾم٥م والل اعمرضمئ٦م 

  هذا اًم٤ٌمب.واًمققمٞمدي٦م ذم

وأُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ اًمققمٞمدي٦م ومٝمؿ اعمٕمتزًم٦م, اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٤معمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم, أي: ذم اًمدٟمٞم٤م, ٓ ي٘م٤مل 

قمٜمد ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُم١مُمـ, وٓ ي٘م٤مل قمٜمف يمٗم٤مر, وذم أظمرة خيٚمد ذم اًمٜم٤مر, يمام ىم٤مًم٧م اخلقارج, وهذا 

 ٦ًم اًمتل ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل.اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ ُمٌٜمٌل قمغم إصؾ اًمراسمع ُمـ أصقهلؿ اخلٛم

(: دظمؾ رضمؾ قمغم احلًـ اًمٌٍمي وم٘م٤مل: ي٤م إُم٤مم اًمديـ 5/51ش )اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»ىم٤مل اًمِمٝمرؾمت٤مين ذم 

ًم٘مد فمٝمرت ذم زُم٤مٟمٜم٤م مج٤مقم٦م يٙمٗمرون أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر, واًمٙمٌػمة قمٜمدهؿ يمٗمر خيرج سمف قمـ اعمٚم٦م وهؿ 

ة قمٜمدهؿ ٓ شمي ُمع اْليامن سمؾ اًمٕمٛمدؾ وقمٞمدي٦م اخلقارج, ومج٤مقم٦م يرضمئقن أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر واًمٙمٌػم

قمغم ُمذهٌٝمؿ ًمٞمس ريمٜم٤م ُمـ اْليامن وٓ يي ُمع اْليامن ُمٕمّمٞم٦م يمام ٓ يٜمٗمع ُمدع اًمٙمٗمدر ـم٤مقمد٦م وهدؿ 

 ُمرضمئ٦م إُم٦م: ومٙمٞمػ حتٙمؿ ًمٜم٤م ذم ذًمؽ اقمت٘م٤مدا؟ 

ومٗمٙمر احلًـ ذم ذًمؽ وىمٌؾ أن جيٞم٥م, ىم٤مل واصؾ سمـ قمٓم٤مء: أٟم٤م ٓ أىمقل إن ص٤مطم٥م اًمٙمٌدػمة ُمد١مُمـ  
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 وٓ يم٤مومر ُمٓمٚمً٘م٤م سمؾ هق ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم: ٓ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر. ُمٓمٚمً٘م٤م

صمؿ ىم٤مم واقمتزل إمم أؾمٓمقاٟم٦م ُمـ أؾمٓمقاٟم٤مت اعمًجد ي٘مرر ُم٤م أضم٤مب قمغم مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب احلًـ,   

 وم٘م٤مل احلًـ: اقمتزل قمٜم٤م واصؾ, ومًٛمل هق وأصح٤مسمف اعمٕمتزًم٦م. اهد

ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ًمف اؾمؿ سملم اْلؾمدٛملم, ش: ٛم٦ًمذح إصقل اخل»ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌداْل٤ٌمر اعمٕمتززم ذم 

ومال يٙمقن اؾمٛمف اؾمؿ يم٤مومر, وٓ اؾمؿ ُم١مُمـ, وإٟمام يًٛمك وم٤مؾمً٘م٤م ويمذًمؽ ص٤مطم٥م اًمٙمٌدػمة ًمدف طمٙمدؿ 

سملم احلٙمٛملم, ومال يٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٙم٤مومر, وٓ طمٙمؿ اعم١مُمـ, سمؾ يٗمدرد ًمدف طمٙمدؿ صم٤مًمد٨م, وهدذا 

اعمٕمتزًمد٦م وأصدقهلؿ »عمٜمدزًمتلم. اهدد ُمدـ احلٙمؿ اًمذي ذيمرٟم٤مه هق ؾم٥ٌم شمٚم٘مٞم٥م اعم٠ًمًم٦م سم٤معمٜمزًمد٦م سمدلم ا

 (.165ش )اخلٛم٦ًم

(: ومم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف اعمٕمتزًم٦م ُمـ ومْمد٤مئحٝمؿ ىمدقهلؿ: إن 31ش )اًمتٌٍمة ذم اًمديـ»ىم٤مل آؾمٗمرائٞمٜمل ذم 

طم٤مل اًمٗم٤ًمق اعمكم يٙمقن ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم ٓ هق ُم١مُمـ وٓ هق يم٤مومر, وإن ُم٤مت ىمٌدؾ أن يتدقب, 

ش اعمٕمتزًمد٦م وأصدقهلؿ اخلٛمًد٦م»قز هلل شمٕم٤ممم أن يٖمٗمر ًمف وٓ يرمحف. اهد ُمدـ ومٝمق خمٚمًدا ذم اًمٜم٤مر, وٓ جي

(165.) 

ومٝمذان اًمٓمروم٤من اعمرضمئ٦م, اًمذيـ ٓ يرون أٟمف يي ُمع اْليامن رء ُمـ اًمذٟمقب, واخلدقارج واعمٕمتزًمد٦م 

-1/651ش )اعمجٛمدقع»اًمذيـ يٙمٗمرون ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ؾمٌٌف قمٜمدهؿ, ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

ىم٤مًم٧م اخلقارج واعمٕمتزًم٦م: اًمٓم٤مقم٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ اْليدامن ومد٢مذا ذهد٥م سمٕمْمدٝم٤م ذهد٥م سمٕمدض  (: صمؿ655

اْليامن ومذه٥م ؾم٤مئره ومحٙمٛمقا سم٠من ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ًمدٞمس ُمٕمدف رء ُمدـ اْليدامن, وىم٤مًمد٧م اعمرضمئد٦م 

واْلٝمٛمٞم٦م: ًمٞمس اْليامن إٓ ؿمٞمئ٤م واطمًدا ٓ يتدٌٕمض أُمد٤م جمدرد شمّمدديؼ اًم٘مٚمد٥م, يم٘مدقل اْلٝمٛمٞمد٦م أو 

ن يم٘مقل اعمرضمئ٦م ىم٤مًمقا: ٕٟم٤م إذا أدظمٚمٜم٤م ومٞمف إقمدامل صد٤مرت ضمدزًءا ُمٜمدف: ومد٢مذا شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًم

ذه٧ٌم ذه٥م سمٕمْمف, ومٞمٚمزم إظمراج ذي اًمٙمٌػمة ُمـ اْليامن وهق ىمدقل اعمٕمتزًمد٦م واخلدقارج ًمٙمدـ ىمدد 

يٙمقن ًمف ًمقازم ودٓئؾ, ومٞمًتدل سمٕمدُمف قمغم قمدُمف, ويم٤من يمؾ ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم سمٕمدد اًمًدٚمػ واْلامقمد٦م 

 لم.وأهؾ احلدي٨م ُمتٜم٤مىمْم
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يامن واًمديـ سملم احلروري٦م واعمٕمتزًم٦م, وسملم اعمرضمئ٦م وهؿ وؾمط ذم سم٤مب اْل

واْلٝمٛمٞم٦م
(1)
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وؾمٞم٠ميت ذم سم٤مب اْليامن اًمٙمالم سمٌمًء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ طمقل اعم٠ًمًم٦م طمتك شمٙمقن اًمّمقرة أووح إن ؿمد٤مء 

ٟم٘مٞمْملم, واحلٛمدد هلل  اهلل قمزوضمؾ اًمذي هيٛمٜم٤م أن شمٕمرف أن أهؾ اًمًٜم٦م وؾمط سملم ـمروملم, ووؾمط سملم

ًمًدٜم٦م , واًمذي ُيٕمٚمؿ هٜم٤م أن ُمٕمت٘مدد أهدؾ اًمًدٜم٦م واْلامقمد٦م ىمد٤مئؿ قمدغم أدًمد٦م اًمٙمتد٤مب وارب اًمٕم٤معملم

ـْ َيَِم٤مءُ  اهللإِنَّ ﴿اًمّمحٞمح٦م ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمَِ ]اًمٜم٤ًمء :  ﴾َٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ

ـْ َرمْحَد٦ِم  ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [38 َٓ شَمْ٘مٜمَُٓمقا ُِمد ِٝمْؿ  ًِ وُمقا قَمغَم َأْٟمُٗم ـَ َأْهَ ِذي ٤ٌَمِدَي اًمَّ ُر َيْٖمِٗمد اهللإِنَّ  اهللىُمْؾ َي٤م قِم

طِمٞمؿُ  ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمرَّ ُٟمقَب مَجِٞمًٕم٤م إِٟمَّ وأهدؾ اًمٙمٌد٤مئر ذم ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحدف اهلل: ) [64]اًمزُمر :  ﴾اًمذُّ

( وإن مل يٙمقٟمقا شم٤مئٌلم سمٕمدد أن ًم٘مدقا اهلل قمد٤مروملم وهدؿ ذم اًمٜم٤مر ٓ خيٚمدون , إذا ُم٤مشمقا وهؿ ُمقطمدون

َوَيْٖمِٗمدُر َُمد٤م ُدوَن  ﴿ر قمز وضمؾ ذم يمت٤مسمدف: ُمِمٞمئتف وطمٙمٛمف إن ؿم٤مء همٗمر هلؿ وقمٗم٤م قمٜمٝمؿ سمٗمْمٚمف, يمام ذيم

ـْ َيَِم٤مءُ  ﴾ وإن ؿم٤مء قمذهبؿ سم٤مًمٜم٤مر سمٕمدًمف, صمؿ خيرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م سمرمحتف وؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم ُمدـ أهدؾ َذًمَِؽ عمَِ

 ـم٤مقمتف صمؿ يٌٕمثٝمؿ إمم ضمٜمتف. اهد 

ؾمٞم٠ميت  شوهؿ وؾمط ذم سم٤مب اْليامن واًمديـ سملم احلروري٦م واعمٕمتزًم٦م, وسملم اعمرضمئ٦م واْلٝمٛمٞم٦م»ىمقًمف:  (5)

شمٕمريػ اْليامن ذم سم٤مسمف, وأُم٤م اًمديـ ومٞم٠ميت ًمٕمددة ُمٕمد٤من, ُمٜمٝمد٤م: اًمٓم٤مقمد٦م واْلدزاء, واؾمدتٕمػم ًمٚمنمديٕم٦م 

 ش.سمّمد٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمدز»٦م, ًمٙمٜمف ي٘م٤مل اقمتٌد٤مًرا سم٤مًمٓم٤مقمد٦م واْلٟم٘مٞمد٤مد ًمٚمنمديٕم٦م. اهدد ُمدـ ٚمعمواًمديـ يم٤م

لم اقمتزًمقا ودمٛمٕمدقا احلروري٦م هل: اخلقارج وؾمٛمقا هبذا اْلؾمؿ: ٕهنؿ عم٤م ظمرضمقا قمغم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛم

 ذم ُمٜمٓم٘م٦م ي٘م٤مل هل٤م: طمروراء.

(: واًمذي ؾمٛمقا ًمف طمروري٦م ٟمزوهلؿ سمحدروراء ذم 5/111ش )ُم٘م٤مٓت اْلؾمالُمٞملم»ىم٤مل إؿمٕمري ذم 

 أول أُمرهؿ. اهد
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وهؿ ومرق يمثػمة, وهلؿ ُمٕمت٘مدات وم٤مؾمدة همػم ُم٤م ذيمرُمـ شمٙمٗمػمهؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم, ومٙمثػمة ُمدٜمٝمؿ ذم سمد٤مب 

٦م ُمٜمٝمؿ يًػمون قمغم ُمذه٥م أهؾ اْلقمتزال واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل قمزوضمؾ, يمام اًمّمٗم٤مت ُم٠موًم٦م, ٓؾمٞمام اْلسم٤موٞم

حتدذير », وىمد اؾمتقومٞم٧م اًمرد قمٚمٞمٝمؿ ذم ُم١مًمػ ُمًت٘مؾ اؾمٛمف ى قمٜمد ذيمر أصقل اعمٕمتزًم٦م اخلٛم٦ًمؾمؽم

 ش.اًمٕم٤ٌمد ُمـ هم٤مي٦م اعمراد ذم ٟمٔمؿ آقمت٘م٤مد

 ويٜمٗمقن رؤي٦م اعم١مُمٜملم ًمرهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

(: اعمخ٤مًمػ ذم اًمرؤي٦م اْلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م, وُمدـ شمدٌٕمٝمؿ 519ش )ي٦مذح اًمٓمح٤مو»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

 ُمـ اخلقارج واْلُم٤مُمٞم٦م.

(: 5/114ش )اعم٘مد٤مٓت»وذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مرآن هؿ قمدغم ُمدذه٥م اْلقمتدزال أيًْمد٤م, ىمد٤مل إؿمدٕمري ذم 

 واخلقارج مجٞمًٕم٤م ي٘مقًمقن: سمخٚمؼ اًم٘مرآن.

اْلؼمي٦م وسمٕمْمٝمؿ ي٘مدقل سم٘مدقل أهدؾ ويمثػم ُمٜمٝمؿ ذم سم٤مب اًم٘مدر يقاومؼ اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة ويمثػم يقاوم٘مقن 

 اًمًٜم٦م واْلامقم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب.

 وذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ إمم أن اْلٜم٦م واًمٜم٤مر همػم ُمقضمقدشملم أن.

وأيمثرهؿ يٜمٙمرون قمذاب اًم٘مؼم, ويٜمٙمرون اًمِمٗم٤مقم٦م ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هذه إُم٦م, ىم٤مل أسمدق حمٛمدد سمدـ 

قم ُمـ اعمٕمتزًم٦م واخلقارج, ويمؾ (: اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم اًمِمٗم٤مقم٦م, وأٟمٙمره٤م ىم3/54ش )اًمٗمّمؾ»طمزم ذم 

 ُمـ شمٌع أن ٓ خيرج أطمد ُمـ اًمٜم٤مر سمٕمد دظمقهل٤م. اهد

 واْلسم٤موٞم٦م ُمٜمٝمؿ شمٜمٙمر اعمٞمزان, طمتك ىم٤مل اًمٜمٗمقس اْلسم٤ميض:

 وحمًـ ومقزن أومدددد٤مقمٞمؾ اًمٕم٤ٌمد متٞمز
ٍ
 ًمٞمٜمٔمر ذم قم٘مٌل ُمزء

 سمؾ اًمقزن ًمٚمٜمٞم٤مت ُمـ يمؾ ديـ  وًمٞمس سمٛمٞمزان اًمٕمٛمقد ويمٗمف

 ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م ذم اعمٞمزان, وأٟمف ًمف ًم٤ًمن ويمٗمت٤من. وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل

وهمػممه٤م يمام ذم طمددي٨م أيب ش اًمّمحٞمحلم»ويمذًمؽ أٟمٙمرت اْلسم٤موٞم٦م اًمٍماط ُمع أن أطم٤مديث٦م ٟم٤مسمت٦م ذم 

وؾمدٞم٠ميت اًمٙمدالم قمٚمٞمدف إن ؿمد٤مء اهلل ش وييدب ضمند ضمٝمدٜمؿ»هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اًمِمدٞمخلم: 
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 قمزوضمؾ.

ت اعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م وُمقاوم٘م٦م عمٕمت٘مدات اعمٕمتزًم٦م وهلؿ ُمقاىمػ خم٤مًمٗم٦م ًمٙمثػم ُمـ ُمٕمت٘مدا

 واْلٝمٛمٞم٦م, وأصح٤مب قمٚمؿ اًمٙمالم.

٘مد شم٘مدم ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝمؿ هبذا آؾمؿ, واقمٚمؿ أهنؿ ىمد ضمٕمٚمقا ٕٟمٗمًدٝمؿ مخًد٦م أصدقل وماعمٕمتزًم٦م أُم٤م و

يًػمون قمٚمٞمٝم٤م ويٜمتٍمون هل٤م وفم٤مهر هذه إصقل اخلٛم٦ًم اًمرمحد٦م عمدـ ٓ يٕمدرف ُمد٤م قمٚمٞمدف اًم٘مدقم 

 وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمٕمذاب.

وم٤مٕصؾ إول ُمـ أصقهلؿ: اًمتقطمٞمد: وي٘مّمدون سمذًمؽ شمٕمٓمٞمؾ اهلل قمز وضمؾ مم٤م وصدػ سمدف ٟمٗمًدف 

 ووصٗمف سمف رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

إصؾ اًمث٤مين: اًمٕمدل: ويريدون سمف ٟمٗمل ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ٕومٕم٤مل اًمٕمٌد٤مد واًمٓمٕمدـ ذم سمد٤مب اًم٘مددر 

يم٠مهنؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمتحٙمٛمقن ذم أومٕم٤مًمدف شمٕمد٤ممم اهلل قمدـ ويقضمٌقن قمغم اهلل أن يٗمٕمؾ إصٚمح ًمٚمٕمٌد و

 ىمقهلؿ.

إصؾ اًمث٤مًم٨م: وأٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد وي٘م٤مل ًمف اًمققمد واًمققمٞمد, ومٝمؿ يقضمٌقن قمغم اهلل قمز وضمدؾ أٟمٗمد٤مذ ُمد٤م 

شمققمد سمف أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر ُمع أن اهلل قمز وضمؾ ومٕم٤مل عم٤م يريد يٖمٗمر عمـ يِم٤مء ومْماًل ويٕمذب ُمدـ يِمد٤مء 

(: إن أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مًمقا: جيقز أن يٕمٗمدق اهلل قمدـ 5/418ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م»ذم  قمدًٓ ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم

 اعمذٟم٥م وأن خيرج أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ اًمٜم٤مر ومال خيٚمد ومٞمٝم٤م ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد أطمد. اهد

(: هذا وقمٞمد وإظمالف اًمققمٞمد ٓ يذم, سمؾ يٛمددح 5/495ش )اعمدارج»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحٝمؿ اهلل ذم 

ف اًمققمٞمد, وٓ جيقز قمٚمٞمف ظمٚمػ اًمققمد, واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اًمققمٞمدد طم٘مدف واهلل شمٕم٤ممم جيقز قمٚمٞمف إظمال

وم٢مظمالومف قمٗمق وه٦ٌم وإؾم٘م٤مط, وذًمؽ ُمقضم٥م يمرُمف وضمقده وإطم٤ًمٟمف واًمققمد طمؼ قمٚمٞمف أوضمٌدف قمدغم 

 ٟمٗمًف واهلل ٓ خيٚمػ اعمٞمٕم٤مد. اهد

ىمدقهلؿ سمٞمدٜمام وأُم٤م ذم اًمققمد ومذه٥م اعمٕمتزًم٦م إمم أن وضمقسمف قمغم اهلل اؾمتح٘م٤مىم٤ًم سم٥ًٌم أقمامهلؿ شمٕم٤ممم قمدـ 

أهؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن إن اهلل إذا وقمد قم٤ٌمده سمٌمء يم٤من وىمققمف واضم٤ًٌم حيٙمؿ وقمده وم٢مٟمف اًمّم٤مدق ذم ظمدؼمه 
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 (5/456ش )اعمٜمٝم٤مج»اًمذي ٓ خيٚمػ اعمٞمٕم٤مد. )أوم٤مده ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 إصؾ اًمراسمع: اعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م.

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ويريدون سمف اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًدٚمؿ وقمددم  إصؾ اخل٤مُمس: إُمر سم٤معمٕمروف

 اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م.

 وأظمر ظمروج اًمرواومض واًمِمٞمٕم٦م قمغم وزم أُمر اعمًٚمٛملم. ى سملم احللمرٟموقمغم هذا ومال قمزو أن 

ىمقًمف: )وسملم اعمرضمئ٦م اْلٝمٛمٞم٦م( شم٘مدم اًمٙمالم قمغم اعمرضمئ٦م وقمغم رء ُمـ وم٤ًمد ُمذهٌٝمؿ ويم٤من اًمًد٥ٌم 

يمردة ومٕمؾ ًمٚمخقارج اًمذيـ يٙمٗمرون سم٤مًمٙمٌػمة وعم٤م مل حيٙمٛمقا اًمٙمت٤مب واًمًدٜم٦م ذم أُمدرهؿ ذم فمٝمقرهؿ 

 وىمٕمقا ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ طمٞم٨م أرادوا اْلصالح.

ُمـ اْلٕمد درهؿ اًمذي شمٚم٘مك ُمٕمت٘مدده  هومٝمؿ أشم٤ٌمع اْلٝمؿ سمـ صٗمقان اًمذي شمٚم٘مك ُمٕمت٘مد :وأُم٤م اْلٝمٛمٞم٦م

سمـ إقمّمؿ اًمٞمٝمقدي اًمذي ؾمدحر اًمٜمٌدل ًمٚمٌٞمد  سمدوره أظمذه ُمـ سمٞم٤من سمـ ؾمٛمٕم٤من أٌخ  ُمـ ًمقط, وهذا

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وه١مٓء إٟمج٤مس إرضم٤مس يزقمٛمقن أن اهلل قمدز وضمدؾ ًمدٞمس ًمدف أؾمدامء وٓ 

صٗم٤مت, سمؾ يمٚمٝم٤م خمٚمقىم٦م شمٕم٤ممم اهلل قمـ ىمقهلؿ ويزقمٛمدقن أن اْلٜمد٦م واًمٜمد٤مر شمٗمٜمٞمد٤من واْليدامن قمٜمددهؿ 

 وم٘مط وهؿ أصح٤مب اًم٘مقل سم٤مْلؼم طمتدك ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ هق اعمٕمروم٦م وم٘مط, واًمٙمٗمر هق اْلٝمؾ سم٤مهلل

ىم٤مًمقا: ٓ ومٕمؾ ٕطمد ذم احل٘مٞم٘م٦م إٓ هلل وطمده وأٟمف هق اًمٗم٤مقمؾ وأن اًمٜم٤مس إٟمام شمٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ أومٕم٤مهلؿ قمغم 

اعمج٤مز وي٘مقًمقن سمخٚمؼ اًم٘مرآن ويٜمٗمقن رؤي٦م اًم٤ٌمري ويمٗمك سمٛمذُمتٝمؿ أهنؿ ؿم٤مهبقا اًمٞمٝمقد ذم اًمتحريػ 

  ذًمؽ ُمـ اعمٕمت٘مدات واهلل اعمًتٕم٤من.واًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ ًمنمع اهلل ووطمٞمف وهمػم

وؾمٓمٝمؿ ذم هذا اًم٤ٌمب قمٜمد يمالُمٜم٤م قمغم ُم٤ًمئؾ اْليامن قمٜمد ىمقل اْلُمد٤مم يمقن أهؾ اًمًٜم٦م وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من 

رمحف اهلل: واقمت٘مد أن اْليامن ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من واقمت٘م٤مد سم٤مْلٜم٤من يزيدد سم٤مًمٓم٤مقمد٦م ويدٜم٘مص 

 سم٤معمٕمّمٞم٦م. اهد

ُم٦م هق ُمـ هذا اًم٤ٌمب واعمراد سم٤مٕؾمامء هٜم٤م أؾمامء اًمديـ ُمثدؾ ُمد١مُمـ واقمٚمؿ أن أول ظمالف وىمع ذم إ

 وُمًٚمؿ ويم٤مومر ووم٤مؾمؼ.
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صمٜ وعتكد أِن الضٍٛ يف أصحاب رصٕه اهلل 

 اهلل عمْٗ ٔعمٜ آلْ ٔصمي

                                                                                                    

وم٤محلروري٦م واعمٕمتزًم٦م ذهٌقا إمم أٟمف ٓ يًتحؼ اؾمؿ اْليامن إٓ ُمـ صدق سمجٜم٤مٟمدف وأىمدر سمٚمًد٤مٟمف وىمد٤مم 

, سمجٛمٞمع اًمقاضم٤ٌمت واضمتٜم٥م مجٞمع اًمٙم٤ٌمئر ومٛمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة قمٜمدهؿ ٓ يًٛمك ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مشمٗم٤مق اًمٗمري٘ملم

وًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا هؾ يًٛمقٟمف يم٤مومرًا؟ وم٤مخلقارج يًٛمقٟمف يم٤مومرًا ويًتحٚمقن ُم٤مًمف ودُمف, وهلدذا يمٗمدروا 

قمٚمٞم٤ًم وُمٕم٤موي٦م وأصح٤مهبام واؾمتحٚمقا ُمٜمٝمام ُم٤م يًتحٚمقن ُمـ اًمٙمٗم٤مر, وأُم٤م اعمٕمتزًم٦م وم٘م٤مًمقا: إن ُمرشمٙم٥م 

ًمٗمري٘م٤من أيْم٤ًم قمدغم أن اًمٙمٌػمة ظمرج ُمـ اْليامن ومل يدظمؾ ذم اًمٙمٗمر ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم, واشمٗمؼ ا

 ُم٤مت قمغم يمٌػمة ومل يت٥م ُمٜمٝم٤م خمٚمد ذم اًمٜم٤مر ومقىمع آشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمؿ ذم أُمريـ:

 إول: ٟمٗمل اْليامن قمـ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة.

اًمث٤مين: ظمٚمقده ذم اًمٜم٤مر ُمع اًمٙمٗم٤مر ووىمع اخلدالف ذم ُمقودٕملم: أطمددمه٤م: شمًدٛمٞمتف يمد٤مومرًا, واًمثد٤مين: 

 اؾمتحالل دُمف وُم٤مًمف وهق احلٙمؿ اًمدٟمٞمقي.

٤م اعمرضمئ٦م وم٘مد ؾمٌؼ سمٞم٤من ُمذهٌٝمؿ وهق أٟمف ٓ يي ُمع اْليامن ُمٕمّمٞم٦م, ومٛمرشمٙم٥م اًمٙمٌدػمة قمٜمددهؿ وأُم

ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اْليامن, وٓ يًتحؼ دظمقل اًمٜمد٤مر ومٛمدذه٥م أهدؾ اًمًدٜم٦م واْلامقمد٦م وؾمدط سمدلم هدذيـ 

اعمذهٌلم, ومٛمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة قمٜمدهؿ ُم١مُمـ ٟم٤مىمص اْليامن, ومال يٜمٗمقن قمٜمدف اْليدامن أصداًل يمد٤مخلقارج 

ًم٦م وٓ ي٘مقًمقن سم٠مٟمف يم٤مُمؾ اْليامن يم٤معمرضمئ٦م واْلٝمٛمٞم٦م وذم أظمرة قمٜمدهؿ أٟمف ىمد يٕمٗمدقا اهلل قمدز واعمٕمتز

وضمؾ قمٜمف ومٞمدظمؾ اْلٜم٦م اسمتداء أو يٕمذسمف سم٘مدر ُمٕمّمٞمتف, صمؿ خيرضمف ويدظمٚمف اْلٜم٦م يمام ؾمٌؼ وهذا اًم٘مقل 

)أوم٤مده اهلراس وؾمط سملم ُمـ ي٘مقل سمخٚمقده ذم اًمٜم٤مر وسملم ُمـ ي٘مقل إٟمف ٓ يًتحؼ قمغم اعمٕمّمٞم٦م قم٘م٤مسم٤ًم. 

 (.513-514ش )ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م»ذم 
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وهؿ وؾمط ذم سم٤مب أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم اًمرواومض 

واخلقارج
(1)

. 

                                      

وهؿ وؾمط ذم سم٤مب أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ سمدلم اًمدرواومض »ىمقًمف:  (5)

 أىمقل: وًمق ىم٤مل: واًمٜمقاص٥م أيْم٤ًم ًمٙم٤من طمًٜم٤ًم.ش واخلقارج

ٚم٧م ردة قمغم واًمّمح٤ميب: هق ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم١مُمٜم٤ًم سمف وُم٤مت قمغم اْلؾمالم وًمق ُتٚم

 ش(.اًمٜمخ٦ٌم»إصح. )أوم٤مده احل٤مومظ ذم 

(: واعمراد سم٤مًمٚم٘م٤مء ُم٤م هق أقمؿ ُمـ اعمج٤مًمًد٦م واعمامؿمد٤مة ووصدقل أطمددمه٤م إمم 539ش )اًمٜمزه٦م»وىم٤مل ذم 

أظمر وإن مل يٙم٤معمف, وشمدظمؾ ومٞمف رؤي٦م أطمدمه٤م أظمر , ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سمٜمٗمًف أو سمٖمػمه, واًمتٕمٌدػم سمدد 

: ٕٟمف خيرج  شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿّمح٤ميب ُمـ رأى اًمٜمٌل صغم اهلل )اًمٚم٘مل( أومم ُمـ ىمقل سمٕمْمٝمؿ: اًم

 ., واًمٚم٘مل ذم هذا اًمتٕمريػ يم٤مْلٜمس طمٞمٜمئذ اسمـ أم ُمٙمتقم وٟمحقه ُمـ اًمٕمٛمٞم٤من , وهؿ صح٤مسم٦م سمال شمردد

 و ) ذم( ىمقزم : ) ُم١مُمٜم٤م( : يم٤مًمٗمّمؾ , خيرج ُمـ طمّمؾ ًمف اًمٚم٘م٤مء اعمذيمقر , ًمٙمـ ذم طم٤مل يمقٟمف يم٤مومرا .

 ؾ صم٤من خيرج ُمـ ًم٘مٞمف ُم١مُمٜم٤م ًمٙمـ سمٖمػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء ) قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم (.وىمقزم: ) سمف( ومّم

 ًمٙمـ: هؾ خيرج ُمـ ًم٘مٞمف ُم١مُمٜم٤م سم٠مٟمف ؾمٞمٌٕم٨م ومل يدرك اًمٌٕمث٦م ) يمٌحػمة ( ؟ ) و( ومٞمف ٟمٔمر !

وىمقزم : )وُم٤مت قمغم اْلؾمالم( : ومّمؾ صم٤مًم٨م خيرج ُمـ ارشمد سمٕمد أن ًم٘مٞمف ُم١مُمٜم٤م سمف , وُم٤مت قمغم اًمردة : 

  , ومل يث٧ٌم ارشمداده سمًٜمد صحٞمح.سمـ ضمحش واسمـ ظمٓمؾ يمٕمٌٞمد اهلل

وىمقزم : )وًمق ُتٚمٚم٧م ردة(: أي: سملم ًم٘مٞمف ًمف ُم١مُمٜم٤م سمف وسملم ُمقشمف قمغم اْلؾمالم : وم٢من اؾمؿ اًمّمح٦ٌم سم٤مق 

ًمف, ؾمقاء أرضمع  إمم اْلؾمالم ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف  وآًمف وؾمٚمؿ أو سمٕمده,  وؾمقاء أًم٘مٞمدف صم٤مٟمٞمد٤م أم ٓ. 

 اهد

ٌد َرؾُمقُل ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ  د٤مِر ُرمَحَد٤مُء سَمْٞمدٜمَُٝمْؿ  اهللذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ: ﴿حُمَٛمَّ اُء قَمدغَم اًْمُٙمٗمَّ ـَ َُمَٕمُف َأؿِمدَّ ِذي َواًمَّ

ـَ  ٌَْتُٖمقَن وَمْْماًل ُِم ًدا َي ًٕم٤م ؾُمجَّ ُجقِد َذًمَِؽ َُمَثُٚمُٝمْؿ  اهللشَمَراُهْؿ ُريمَّ ًُّ ـْ َأصَمِر اًم َوِرْوَقاًٟم٤م ؾِمٞماَمُهْؿ ذِم ُوضُمقِهِٝمْؿ ُِم

ْٟمِجٞمِؾ يَمَزْرٍع َأظْمَرَج ؿَمْٓم٠َمُه وَمآَزَرُه وَم٤مؾْمَتْٖمَٚمَظ وَم٤مؾْمَتَقى قَمغَم ؾُمقىِمِف ُيْٕمِج٥ُم اًمذِم اًمتَّ  اَع ْقَراِة َوَُمَثُٚمُٝمْؿ ذِم اْْلِ رَّ زُّ
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٤مَر َوقَمَد  د٤محِل٤َمِت ُِمدٜمُْٝمْؿ َُمْٖمِٗمدَرًة َوَأضْمدًرا قَمٔمِٞم اهللًمَِٞمِٖمٞمَظ هِبُِؿ اًْمُٙمٗمَّ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي اًم﴾]اًمٗمدتح : اًمَّ

19.] 

د٤مٍن َريِضَ  ًَ ٌَُٕمدقُهْؿ سم٢ِمطِْم ـَ اشمَّ دِذي َْٟمَّمد٤مِر َواًمَّ ْٕ ـَ َوا ـَ اعْمَُٝم٤مضِمِري ًُمقَن ُِم َوَّ ْٕ ٤مسمُِ٘مقَن ا ًَّ  اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َواًم

ـَ ومِٞمَٝمدد٤م َأسَمددًدا ذَ  هَْنَدد٤مُر ظَم٤مًمِددِدي ْٕ َتَٝمدد٤م ا ددِري حَتْ ًمِددَؽ اًْمَٗمددْقُز قَمددٜمُْٝمْؿ َوَرُوددقا قَمٜمْددُف َوَأقَمدددَّ هَلُددْؿ ضَمٜمَّدد٤مٍت دَمْ

 [.511اًْمَٕمٔمِٞمُؿ﴾]اًمتقسم٦م: 

ـَ  ٌَْتُٖمدقَن وَمْْمداًل ُِمد ْؿ َي
ـْ ِدَيد٤مِرِهْؿ َوَأُْمدَقاهِلِ ـَ ُأظْمِرضُمدقا ُِمد دِذي ـَ اًمَّ  اعْمَُٝم٤مضِمِري

ِ
 اهللوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء

وَن  ٤مِدىُمقَن﴾]احلنم :  اهللَوِرْوَقاًٟم٤م َوَيٜمٍُْمُ  [.8َوَرؾُمقًَمُف ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اًمّمَّ

دِٝمْؿ ذِم ؾَمدٌِٞمِؾ و ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ آَُمٜمُقا َوَه٤مضَمُروا َوضَم٤مَهدُدوا سمِد٠َمُْمَقاهِلِ ِذي ـَ آَوْوا  اهللىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِنَّ اًمَّ دِذي َواًمَّ

وا ُأوًَمِئَؽ سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمٍض﴾]إٟمٗم٤مل :   [.11َوَٟمٍَمُ

ـَ آَُمٜمُقا َوَه٤مضَمُروا َوضَم٤مَهُدوا ذِم ؾَمٌِٞمؾِ  ِذي وا ُأوًَمِئَؽ ُهدُؿ اعْم١ُْمُِمٜمُدقَن  اهلل وىم٤مل: ﴿َواًمَّ ـَ آَوْوا َوَٟمٍَمُ ِذي َواًمَّ

٤م هَلُْؿ َُمْٖمِٗمَرٌة َوِرْزٌق يَمِريٌؿ﴾]إٟمٗم٤مل :   [.13طَم٘مًّ

ـْ سَمْٕمدِ  اهللوىم٤مل: ﴿ًَمَ٘مْد شَم٤مَب  ِة ُِم ٌَُٕمقُه ذِم ؾَم٤مقَم٦ِم اًْمُٕمْنَ ـَ اشمَّ ِذي َْٟمَّم٤مِر اًمَّ ْٕ ـَ َوا َُم٤م يَمد٤مَد  قَمغَم اًمٜمٌَِّلر َواعْمَُٝم٤مضِمِري

دُف هِبِدْؿ َرُءوٌف َرطِمٞمٌؿ﴾]اًمتقسمد٦م :  [ ذم قمٛمدقم آيد٤مت 551َيِزيُغ ىُمُٚمقُب وَمِريٍؼ ُِمٜمُْٝمْؿ صُمؿَّ شَم٤مَب قَمَٚمدْٞمِٝمْؿ إِٟمَّ

 يمثػمات ُم٤ٌمريم٤مت.

وأُم٤م ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ومٗمْم٤مئٚمٝمؿ ُمزسمقرة, وؿمامئٚمٝمؿ ُمذيمقرة وأومٕم٤مهلؿ ُمِمٙمقرة طمتدك ُصدٜمٗم٧م ومٞمٝمد٤م 

ت ُمـ أراد أن ي٘مدػ قمدغم رء ُمدـ ومْمد٤مئٚمٝمؿ وزسمددة ُمدـ أقمامهلدؿ اعمّمٜمٗم٤مت, ومجٕم٧م ومٞمٝم٤م اعم١مًمٗم٤م

, وُمدـ شصحٞمح اًمٌخ٤مري»ُمـ ش ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»ًمإلُم٤مم أمحد, وش ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م»وم٤مًمػماضمع ُمثؾ 

 وهمػمه٤م يمثػم.ش صحٞمح ُمًٚمؿ»

ْٞمٜم٤َم اعْمَْٖمِرَب َُمَع َرؾُمقِل   اهلل َصغمَّ  اهللوُمـ هذه إطم٤مدي٨م ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب ُمقؾمك أٟمف ىم٤مل: َصٚمَّ

ٜم٤َم وَمَخَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم ومَ  ًْ َ َُمَٕمُف اًْمِٕمَِم٤مَء ىَم٤مَل: وَمَجَٚم ٜم٤َم طَمتَّك ُٟمَّمكمر ًْ َؿ, صُمؿَّ ىُمْٚمٜم٤َم: ًَمْق ضَمَٚم َُمد٤م ِزًْمدُتْؿ »َ٘مد٤مَل: قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ْٞمٜم٤َم َُمَٕمَؽ اعْمَْٖمِرَب, صُمؿَّ ىُمْٚمٜم٤َم: َٟمْجٚمِدُس طَمتَّدك ُٟمَّمداهللَه٤مُهٜم٤َم ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل  َ َُمَٕمدَؽ اًْمِٕمَِمد٤مَء ىَمد٤مَل: , َصٚمَّ كمر
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 ًَّ , َويَم٤مَن يَمثػًِما مِم٤َّم َيْروَمُع َرْأؾَمُف إمَِم اًم
ِ
اَمء ًَّ ٌُْتْؿ ىَم٤مَل: وَمَروَمَع َرْأؾَمُف إمَِم اًم ٜمُْتْؿ َأْو َأَص ًَ  وَمَ٘مد٤مَل: اًمٜمُُّجدقُم َأطْم

ِ
اَمء

اَمَء َُم٤م شمُ  ًَّ ٧ٌَْم اًمٜمُُّجقُم َأشَمك اًم , وَم٢مَِذا َذَه
ِ
اَمء ًَّ ٧ٌُْم َأشَمدك َأْصدَح٤ميِب َأَُمٜم٦ٌَم ًمِٚم َْصَح٤ميِب, وَم٢مَِذا َذَه ِٕ ققَمُد, َوَأَٟم٤م َأَُمٜم٦ٌَم 

تِل َُم٤م ُيققَمُدونَ  تِل, وَم٢مَِذا َذَه٥َم َأْصَح٤ميِب َأشَمك ُأُمَّ ُُمَّ
ِٕ  ش.َُم٤م ُيققَمُدوَن, َوَأْصَح٤ميِب َأَُمٜم٦ٌَم 

ع واحلقادث ُمٕمٜم٤مه ُمـ فمٝمقر اًمٌدش وأصح٤ميب أُمٜم٦م ُٕمتل»(: وىمقًمف: 55/84ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل )

 ذم اًمديـ واًمٗمتـ. اهد

وذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمٜمد اًمِمٞمخلم, وضم٤مء سمٜمحقه قمـ قمٛمران واٟمٗمدرد سمدف ُمًدٚمؿ قمدـ أيب 

َأيُّ ايمٛم٣َّمِس »هريرة وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ـَ َيُٙمق ، وَم٣مَل: وَمْريِن، شُمؿَّ ايمَِّذي ـَ َيُٙمقََنُْؿ، شُمؿَّ َيِلُء وَمْقٌم سَمْبُدُر ؾَمَٜم٣مَدُة َأضَمِدِهْؿ َيِٚمٝمٛمَُف، َوسَمْبُدُر طَمغْمٌ ََنُْؿ، شُمؿَّ ايمَِّذي

 ش.َيِٚمٝمٛمُُف ؾَمَٜم٣مَدسَمفُ 

ـِ  ـِ سْمد مْحَ ٌِْد اًمدرَّ ـِ اًْمَقًمِٞمِد َوسَملْمَ قَم وأظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل: يَم٤مَن سَملْمَ ظَم٤مًمِِد سْم

ٌَُّف ظَم٤مًمٌِد وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل قَمْقٍف َرْ  ًَ َؿ:  اهللَصغمَّ  اهللٌء وَم ـْ َأْصدَح٤ميِب, وَمد٢مِنَّ »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٌُّقا َأطَمدًدا ُِمد ًُ َٓ شَم

َٓ َٟمِّمٞمَٗمفُ  ٤ًٌم َُم٤م َأْدَرَك ُُمدَّ َأطَمِدِهْؿ َو  هذا ًمٗمظ ُمًٚمؿ.ش َأطَمَديُمْؿ ًَمْق َأْٟمَٗمَؼ ُِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَه

( ٟم٘ماًل قمـ قم٘مٞمدة أهدؾ اًمًدٜم٦م واْلامقمد٦م ذم 511ش )عمٗم٤موٚم٦م سملم اًمّمح٤مسم٦ما»ىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ طمزم ذم 

اًمّمح٤مسم٦م: ومٙم٤من ٟمّمػ ُمد ؿمٕمػم أو متر ذم ذًمؽ اًمقىم٧م أومْمؾ ُمـ ضمٌدؾ أطمدد ذهٌد٤ًم ٟمٜمٗم٘مدف ٟمحدـ ذم 

ٌِْؾ اًْمَٗمْتِح َوىَم٤مشَمَؾ  ـْ ىَم ـْ َأْٟمَٗمَؼ ُِم َتِقي ُِمٜمُْٙمْؿ َُم ًْ َٓ َي ُأوًَمِئَؽ ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ سمٕمد ذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿

ـْ سَمْٕمُد َوىَم٤مشَمُٚمقا َويُمالًّ َوقَمَد  ـَ َأْٟمَٗمُ٘مقا ُِم ِذي ـَ اًمَّ ٜمَك﴾ ]احلديد :  اهللَأقْمَٔمُؿ َدَرضَم٦ًم ُِم ًْ [. اهد وهذا ذم 51احْلُ

 اًمّمح٤مسم٦م سمٞمٜمٝمؿ ومٙمٞمػ سمٛمـ سمٕمدهؿ.

َٙمَع إلَِم َأْهِؾ زمَ  اهلليَمَٔمؾَّ »وذم أهؾ سمدر ُمٜمٝمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ْدٍر هَمَٗم٣مَل افْمَٚمُٙمقا ََم٣م اؿمَّ

ُُْتؿْ   أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف.ش ؾِم

وذم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع ذم ىمقل ضمؼميؾ ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ: 

ٚمِِٛملَم, َأْو يَمٚمَِٛم٦ًم َٟمْحَقهَ » ًْ ـْ َأوْمَْمِؾ اعْمُ وَن َأْهَؾ سَمْدٍر ومِٞمُٙمْؿ, ىَم٤مَل: ُِم ـْ ؿَمِٝمَد سَمدْدًرا َُم٤م شَمُٕمدُّ ٤م ىَم٤مَل: َويَمَذًمَِؽ َُم
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ـْ اعْمَاَلِئَٙم٦مِ   ش.ُِم

َْرضِ »وىم٤مل ٕهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف:  ْٕ  «.َأْٞمُتْؿ طَمغْمُ َأْهِؾ ا

َجَرِة وَمَٕمٚمِ  اهللوىم٤مل اهلل ذم ؿم٠مهنؿ: ﴿ًَمَ٘مْد َريِضَ  ٧َم اًمِمَّ ٤ٌَمِيُٕمقَٟمَؽ حَتْ ـِ اعْم١ُْمُِمٜملَِم إِْذ ُي َؿ َُم٤م ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ وَم٠َمْٟمَزَل قَم

٤ًٌم﴾ ]اًمٗمتح :  ْؿ وَمْتًح٤م ىَمِري ٙمِٞمٜم٦ََم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَأصَم٤مهَبُ ًَّ  [.58اًم

( ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ يدظمٚمٝم٤م أطمد ُمٜمٝمؿ ىمٓمٕم٤ًم, وإٟمام ىمد٤مل: إن ؿمد٤مء 55/86ش )ذح احلدي٨م»وذم اًمٜمقوي ذم 

 اهلل ًمٚمتؼمك ٓ ًمٚمِمؽ. اهد

َـّ طَم٤مـم٥ٌِم اًمٜم٤َّمَر وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل , ًمَ اهللوعم٤م ىم٤مل قمٌٌد حل٤مـم٥م: َي٤م َرؾُمقَل  َؿ:  اهللَصدغمَّ  اهللَٞمْدظُمَٚم قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

ُف ؿَمِٝمَد سَمْدًرا َواحْلَُدْيٌَِٞم٦مَ » َٓ َيْدظُمُٚمَٝم٤م, وَم٢مِٟمَّ  أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر.ش يَمَذسْم٧َم 

ـْ َيّْمَٕمُد اًمثَّٜمِٞم٦ََّم صَمٜمِٞم٦َّمَ »قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف: ش صحٞمح ُمًٚمؿ»وىم٤مل يمام ذم  ُف حُيَطُّ قَمٜمْدُف َُمد٤م  َُم اعْمَُراِر وَم٢مِٟمَّ

ـْ َصِٕمَدَه٤م ظَمْٞمُٚمٜم٤َم ظَمْٞمُؾ سَمٜمِل اخْلَْزَرِج, صُمدؿَّ شَمَتد٤ممَّ اًمٜمَّد٤م َل َُم اِئٞمَؾ ىَم٤مَل: وَمَٙم٤مَن َأوَّ ـْ سَمٜمِل إِْهَ ُس وَمَ٘مد٤مَل طُمطَّ قَم

َؿ:  اهللَصغمَّ  اهللَرؾُمقُل  َّٓ »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ِر وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َمُه وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ًَمُف: شَمَٕمد٤مَل َويُمٚمُُّٙمْؿ َُمْٖمُٗمقٌر ًَمُف إِ مَْحَ ْٕ  َص٤مطِم٥َم اْْلََٛمِؾ ا

َتْٖمِٗمْر ًَمَؽ َرؾُمقُل  ًْ َؿ وَمَ٘م٤مَل: وَ  اهللَصغمَّ  اهللَي َتْٖمِٗمَر زِم  اهللقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ًْ ـْ َأْن َي تِل َأطَم٥مُّ إزَِمَّ ُِم َْن َأضِمَد َو٤مًمَّ َٕ

ٌُُٙمؿْ   واعمرار: ُمٝمٌط احلديٌٞم٦م.ش َص٤مطِم

قمغم اًمتخّمٞمص وم٠مومْمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر, صمؿ قمثامن, صمؿ قمكم, صمؿ ـمٚمح٦م واًمزسمػم, وؾمٕمد سمـ أيب  وأُم٤م

ومٝم١مٓء مجٕمدقا ذم طمددي٨م وأسمق قمٌٞمدة سمـ اْلراح, وىم٤مص, وؾمٕمٞمد سمـ زيد وقمٌد اًمرمحـ  سمـ قمقف, 

 ًٓمر.شمُ ُمـ أن وؾمٕمٞمد سمـ زيد أهنؿ ذم اْلٜم٦م, وومْم٤مئٚمٝمؿ قمغم اًمتخّمٞمص أؿمٝمر ُمـ أن شمذيمر 

( ُمدع ذح اهلدراس: وُمدـ أصدقل أهدؾ اًمًدٜم٦م 565-531ش )اًمقاؾمدٓمٞم٦م»ؾمدالم ذم ىم٤مل ؿمٞمخ اْل

واْلامقم٦م ؾمالُم٦م ىمٚمقهبؿ وأًمًٜمتٝمؿ ٕصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام وصٗمٝمؿ اهلل سمدف ذم 

ظْمَقاٟمِٜم٤َم اًمَّذِ  ٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوِْلِ ـْ سَمْٕمِدِهْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ـَ ضَم٤مُءوا ُِم ِذي َٓ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َواًمَّ ياَمِن َو ٌَُ٘مقَٟم٤م سمِد٤مْْلِ ـَ ؾَم ي

ٜم٤َم إِٟمََّؽ َرُءوٌف َرطِمٞمٌؿ﴾ ]احلنم :  ـَ آَُمٜمُقا َرسمَّ ِذي َٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِٚمَّ [ وـم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 51دَمْ

ـْ َأْصَح٤ميِب, وَم٢مِنَّ َأطَمَديُمْؿ ًَمْق َأْٟمَٗمدَؼ ُِمْثدَؾ أُ »وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف :  ٌُّقا َأطَمًدا ُِم ًُ ًٌد٤م َُمد٤م َأْدَرَك ُُمددَّ َٓ شَم طُمدٍد َذَه
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َٓ َٟمِّمٞمَٗمفُ  , وي٘مقًمقن: ُم٤م ضمد٤مء سمدف اًمٙمتد٤مب واًمًدٜم٦م واْلمجد٤مع ُمدـ ومْمد٤مئٚمٝمؿ وُمدراشمٌٝمؿ شَأطَمِدِهْؿ َو

ويٗمْمٚمقن ُمـ أٟمٗمؼ ُمـ ىمٌؾ اًمٗمتح وهق صدٚمح احلديٌٞمد٦م, وىم٤مشمدؾ قمدغم ُمدـ أٟمٗمدؼ ُمدـ سمٕمدد وىم٤مشمدؾ 

ؾ سمدر ويم٤مٟمقا صمالصمامئد٦م وسمْمدٕم٦م قمنمد: وي٘مدُمقن اعمٝم٤مضمريـ قمغم إٟمّم٤مر, وي١مُمٜمقن سم٠من اهلل ىم٤مل ٕه

, وسم٠مٟمف ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر أطمد سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة يمام أظمؼم سمدف اًمٜمٌدل شاقْمَٛمُٚمقا َُم٤م ؿِمْئُتْؿ وَمَ٘مْد هَمَٗمْرُت ًَمُٙمؿْ »

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمؾ ًم٘مد ريض اهلل قمٜمٝمؿ وروقا قمٜمف, ويم٤مٟمقا أيمثر ُمـ أًمػ وأرسمٕمامئ٦م ويِمٝمدون 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مًمٕمنمة وصم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس وهمػمهؿ ُمدـ سم٤مْلٜم٦م عمـ ؿمٝمد ًمف رؾمقل اهلل 

اًمّمح٤مسم٦م وي٘مرون سمام شمقاشمر سمف اًمٜم٘مؾ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وهمػمه ُمدـ أن 

ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر ويثٚمثقن سمٕمثامن ويرسمٕمقن سمٕمدكم ريض اهلل قمدٜمٝمؿ يمدام دًمد٧م 

أمجع اًمّمح٤مسم٦م قمغم شم٘مديؿ قمثامن ذم اًمٌٞمٕم٦م ُمع أن سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦م يم٤مٟمقا ىمد اظمتٚمٗمقا  قمٚمٞمف أصم٤مر, ويمام

ذم قمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمام سمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم شم٘مديؿ أيب سمٙمر وقمٛمر أهيام أومْمؾ: وم٘مدم ىمدقم قمدثامن 

ؿ وؾمٙمتقا ورسمٕمقا سمٕمكم وىمدم ىمقم قمٚمًٞم٤م, وىمقم شمقىمٗمقا ًمٙمـ اؾمت٘مر أُمر أهؾ اًمًٜم٦م قمغم شم٘مديؿ قمدثامن صمد

ًمٞم٧ًم ُمـ إصقل اًمتل يْمٚمؾ اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م قمٜمد  -ُم٠ًمًم٦م قمثامن وقمكم-قمكم وإن يم٤مٟم٧م هذه اعم٠ًمًم٦م 

مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م ًمٙمـ اًمتل يْمٚمؾ ومٞمٝم٤م ُم٠ًمًم٦م اخلالوم٦م وذًمؽ أهنؿ ي١مُمٜمقن أن اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل 

ٓء ومٝمدق صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر, صمؿ قمثامن, صمؿ قمكم, وُمـ ـمٕمـ ذم ظمالوم٦م أطمد ُمدـ هد١م

 أوؾ ُمـ مح٤مر أهٚمف.

وحيٌقن أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل ويتقًمقهنؿ وحيٗمٔمقن ومٞمٝمؿ وصٞم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م 

وىم٤مل أيًْم٤م ًمٚمٕم٤ٌمس قمٛمف, وىمد اؿمتٙمك إًمٞمف أن سمٕمدض ش أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ سمٞمتل»ىم٤مل يقم همدير ظمؿ: 

إن »وىمد٤مل: ش حيٌقيمؿ هلل وًم٘مراسمتدلواًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ي١مُمٜمقن طمتك »ىمريش جيٗمق سمٜمل ه٤مؿمؿ وم٘م٤مل: 

اهلل اصٓمٗمك سمٜمل إؾمامقمٞمؾ, واصٓمٗمك ُمـ سمٜمل إؾمامقمٞمؾ يمٜم٤مٟم٦م, واصٓمٗمك ُمـ يمٜم٤مٟم٦م ىمريًِم٤م, واصدٓمٗمك 

ويتقًمقن أزواج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ش ُمـ ىمريش سمٜمل ه٤مؿمؿ, واصٓمٗم٤مين ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ

٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أم أيمثدر أوٓده أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم, وي١مُمٜمقن سم٠مهنـ أزواضمف ذم أظمرة ظمّمقًص٤م ظمدجي
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أول ُمـ آُمـ سمف وقم٤موده قمغم أُمره, ويم٤من هل٤م ُمٜمف اعمٜمزًم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمّمددي٘م٦م سمٜمد٧م اًمّمدديؼ ريض اهلل 

ش ومْمؾ قم٤مئِم٦م قمغم اًمٜم٤ًمء يمٗمْمؾ اًمثريد قمغم ؾم٤مئر اًمٓمٕم٤مم»قمٜمٝم٤م اًمتل ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

٦م ويًٌقهنؿ وـمري٘م٦م اًمٜمقاص٥م اًمذيـ ي١مذون ويتؼمءون ُمـ ـمري٘م٦م اًمرواومض اًمذيـ يٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم

أهؾ اًمٌٞم٧م سم٘مقل أو قمٛمؾ ويٛمًٙمقن قمام ؿمجر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وي٘مقًمدقن: إن هدذه أصمد٤مر اعمرويد٦م ذم 

ُم٤ًموهيؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق يم٤مذب وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد زيد ومٞمف وٟم٘مص وهمػم قمـ وضمٝمف, واًمّمدحٞمح ُمٜمدف هدؿ ومٞمدف 

ُمع ذًمؽ ٓ يٕمت٘مدون أن يمؾ واطمدد ُمٕمذورون إُم٤م جمتٝمدون ُمّمٞمٌقن, وإُم٤م جمتٝمدون خمٓمئقن, وهؿ 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمّمقم قمـ يم٤ٌمئر اْلصمؿ وصٖم٤مئره سمدؾ جيدقز قمٚمدٞمٝمؿ اًمدذٟمقب ذم اْلٛمٚمد٦م, وهلدؿ ُمدـ 

اًمًقاسمؼ واًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م يقضم٥م ُمٖمٗمرة ُم٤م يّمدر قمٜمٝمؿ إن صدر طمتك إهنؿ يٖمٗمر هلؿ ُمـ اًمًٞمئ٤مت ُم٤م ٓ 

ـ سمٕمددهؿ, وىمدد صمٌد٧م سم٘مدقل يٖمٗمر عمـ سمٕمدهؿ ٕن هلؿ ُمـ احلًٜم٤مت اًمتل متحق اًمًٞمئ٤مت مم٤م ًمٞمس عمد

إهنؿ ظمػم اًم٘مرون, وأن اعمد ُمـ أطمدهؿ إذا شمّمدق سمف يمد٤من أومْمدؾ »رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

٤ًٌم ممـ سمٕمدهؿ صمؿ إذا يم٤من ىمد صدر ُمـ أطمدهؿ ذٟم٥م ومٞمٙمقن ىمد شم٤مب ُمٜمدف أو أشمدك ش, ُمـ ضمٌؾ أطمد ذه

ف وؾمدٚمؿ اًمدذي هدؿ أطمدؼ سمحًٜم٤مت متحقه أو همٗمر ًمف سمٗمْمؾ ؾم٤مسم٘متف أو سمِمٗم٤مقم٦م حمٛمد صدغم اهلل قمٚمٞمد

اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقمتف أو اسمتغم سمٌالء ذم اًمدٟمٞم٤م يمٗمر سمف قمٜمف: وم٢مذا يم٤من هذا ذم اًمذٟمقب اعمح٘م٘م٦م ومٙمٞمدػ إُمدقر 

 اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م جمتٝمديـ إن أص٤مسمقا ومٚمٝمؿ أضمران وإن أظمٓم٠موا ومٚمٝمؿ أضمر واطمد واخلٓم٠م ُمٖمٗمقر.

اًم٘مقم وحم٤مؾمٜمٝمؿ ُمـ اْليامن  صمؿ اًم٘مدر اًمذي يٜمٙمر ُمـ ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ىمٚمٞمؾ ٟمزر ُمٖمٗمقر ذم ضمٜم٥م ومْم٤مئؾ

سم٤مهلل ورؾمقًمف واْلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف واهلجرة واًمٜمٍمة واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح, وُمـ ٟمٔمر ذم ؾمػمة 

اًم٘مقم سمٕمٚمؿ وسمّمػمة وُم٤م ُمـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ قمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أهنؿ ظمػم اخلٚمؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء ٓ يم٤من 

 ُم٦م اًمتل هل ظمػم إُمؿ وأيمرُمٝم٤م قمغم اهلل. اهدوٓ يٙمقن ُمثٚمٝمؿ وأهنؿ اًمّمٗمقة ُمـ ىمرون هذه إ

 وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من قمٜمد ىمقل اْلُم٤مم: وأن أومْمؾ أُمتف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ.

واًمراومْم٦م هؿ اًمذيـ همٚمقا ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف, وهمٚمقا ذم أهؾ اًمٌٞم٧م, وٟمّمٌقا اًمٕمدواة 

ػم, وومْمدالء اعمٝمد٤مضمريـ ْلٛمٝمقر اًمّمدح٤مسم٦م, يم٤مًمثالصمد٦م اخلٚمٗمد٤مء, وقم٤مئِمد٦م وطمٗمّمد٦م وـمٚمحد٦م واًمدزسم
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يتدقمم أطمدد قمٚمًٞمد٤م ٓ وإٟمّم٤مر, وُمـ شمقٓهؿ, ويمٗمروا ُمـ وآهؿ, وىم٤مًمقا: ٓ وٓء إٓ سمدؼماء, أي: 

طمتك يتؼمأ ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر, ويمٗمروا ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمًٞم٤م, وىم٤مًمقا: إن قمٚمًٞم٤م إُم٤مم ُمٕمّمقم, وآذوا رؾمقل اهلل 

, ًمٙمـ ضمؼميدؾ همٚمدط وم٠مداهد٤م إمم حمٛمدد, صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: إن اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م ًمٕمكم

وآذوا ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ومقصٗمقه سم٤مًمٖمٚمط, وقمدوه ًمذًمؽ قمدوهؿ اعمٌلم, وزد قمدغم ذًمدؽ أهندؿ ذم 

, يم٤مٟمقا ممثٚم٦م ومٝمؿ يٜمٙمرون اًمرؤي٦م واًمٕمٚمق وصٗم٤مت ؿوأوائٚمٝم ,ُمٕمت٘مداهتؿ قمغم ـمري٘م٦م اْلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م

ن, ويزقمٛمدقن أن اًم٘مدرآن خمٚمدقق, وسمدقارهؿ اًم٤ٌمري ضمؾ وقمز, وهؿ ُمٕمتزًم٦م ذم سم٤مب اًم٘مددر واْليدام

واوح, وديٜمٝمؿ ومْم٤مئح, وم٤مًمٗمروج قمٜمدهؿ ُم٤ٌمطم٦م إُم٤م سم٤مْلقم٤مرة, وإُم٤م سم٤معمتٕم٦م, واًمت٘مٞم٦م ديٜمٝمؿ, واًمٙمذب 

ؿمٕم٤مرهؿ, واًمٙمٗمر دصم٤مرهؿ ومال صٌحٝمؿ اهلل وٓ ُم٤ًمهؿ سمخدػم, وُمدقاىمٗمٝمؿ ودد اعمًدٚمٛملم فمد٤مهرة, 

ًمٕم٘مقل, وسمٚمٞمدي إومٝم٤مم ؿمد٤مهبقا اًمٞمٝمدقد ذم ومٛمًٙملم ُمـ اهمؽم هبؿ وشم٠مصمر سمٛمذهٌٝمؿ ُمع أهنؿ ؾُمخٗم٤مء ا

اًمٌٝم٧م واًمٙمذب واحلًد واخلٞم٤مٟم٦م وحتريػ اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاودٕمف, وقمددواة اعمًدٚمٛملم, وأوًمٞمد٤مء رب 

اًمٕم٤معملم, وٟمٍمهؿ ًمٚم٤ٌمـمؾ ودقمقهتؿ إًمٞمف, وذم هذه إي٤مم اسمتغم اهلل اعمًٚمٛملم سمدوًمتٝمؿ اْليراٟمٞمد٦م اًمتدل 

٧م طمرسًم٤م قمغم اعمًٚمٛملم وؾمٚماًم قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى زقمٛمقه٤م إؾمالُمٞم٦م, وهل يمٗمري٦م إضمراُمٞم٦م: وم٠مصٌح

 اعمخ٤مًمٗملم: وم٤مًمٚمٝمؿ قمجؾ سمزواهل٤م.

 

 وُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م ي٘م٤مل هل٤م: اًمًٌئٞم٦م طمرىمٝمؿ قمكم ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمٜم٤مر, وومٞمٝمؿ ىم٤مل:

 أضمج٧م ٟم٤مري ودقمقت ىمٜمؼما  عم٤م رأي٧م إُمر أُمًرا ُمٜمٙمرا

سم٤مًمرضمٕم٦م ًمٕمكم ريض اهلل سمٕمد ذًمؽ اًمذي ىم٤مل و ,٤مز ُمـ قمٌداهلل ؾم٢ٌم اًمٞمٝمقديٕمسم٢مي فوذًمؽ عم٤م ادقمقا أٟمف إًم

 قمٜمف, وإٟمام ذه٥م عمالىم٤مة رسمف قمزوضمؾ, وؾمػمضمع يمام رضمع ُمقؾمك سمـ قمٛمران.

وأُم٤م اخلقارج ومٝمؿ اًمذيـ ظمرضمقا قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, وشمد٠مًمٌقا ىمٌدؾ ذًمدؽ, وىمتٚمدقا 

اًمديـ, وٓ يمؼم اًمًـ, وٓ طمرُمد٦م  قمثامن ريض اهلل قمٜمف ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م اعم١معم٦م اًمتل مل يراقمقا ًمف طمرُم٦م

 ٟم٤ًمءه وحم٤مرُمف, وهؿ اًمذيـ يٙمٗمرون إُم٦م: إٓ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ يمام ىمد شم٘مدم طمٙم٤مي٦م ُمذهٌٝمؿ.
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 وأهؾ اًمًٜم٦م وؾمط سملم اًمراومْم٦م واخلقارج, طمتك ىم٤مل اًم٘محٓم٤مين: 

 واقمدرف قمٚمًٞم٤م أيام قمرومدددددد٤من   ؿدٕهؾ اًمٌٞم٧م واضم٥م طم٘مٝم واطمٗمظ

 ومٕمٚمدٞمف شمّمغم اًمٜم٤مر ـم٤مئٗمتدددد٤من  ددددرهٓ شمٜمت٘مّمف وٓ شمزد ذم ىمددددددد

 وشمدٜمّمف إظمرى إهل٤ًم صمددددد٤مين   إطمدامه٤م ٓ شمرشمْمٞمف ظمٚمٞمددددددددددٗم٦م

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واًمقا اْلٛمٞمع, وسم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ضمرى سمٞمٜمٝمؿ, ٟم٘مقل يمام ىم٤مل قمٛمر سمدـ قمٌدداًمٕمزيز: ٟمحدـ ىمدقٌم 

 ٝمؿ جمتٝمد.قمّمؿ اهلل ؾمٞمقومٜم٤م ُمـ دُم٤مئٝمؿ, وم٤مًمٜمٙمػ أًمًٜمتٜم٤م ُمـ اًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿ, ومٙمٚم

 ويم٤من قمكم ريض اهلل قمٜمف هق اعمّمٞم٥م ومٚمف أضمران, وهلؿ أضمر.

 ويمام ىمٞمؾ:

 ومٙمٚمٝمؿ ذم احلنم ُمٖمٗمقر هلؿ دع اًمّمح٤مسم٦م ومٞمام ضمرى سمٞمٜمٝمؿ
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بٗاُ أُ الكزآُ كالً اهلل عش ٔجن غري خممٕق 

 ْ ٖعٕدوٍْ بدأ ٔإلٗ

وأٟمف شمٙمٚمؿ سمف  ,زل همػم خمٚمقق ُمٜمف سمدأ وإًمٞمف يٕمقدوأقمت٘مد أن اًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜم

ه ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد طم٘مٞم٘م٦م وأٟمزًمف قمغم قمٌده ورؾمقًمف وأُمٞمٜمف قمغم وطمٞمف وؾمٗمػمه سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمد

.(5)صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
 

 

                                      

وأٟمف شمٙمٚمؿ سمف طم٘مٞم٘م٦م  ,وأقمت٘مد أن اًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜمزل همػم خمٚمقق ُمٜمف سمدأ وإًمٞمف يٕمقد»ىمقًمف :  (5) 

 .شف وؾمٗمػمه سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوأٟمزًمف قمغم قمٌده ورؾمقًمف وأُمٞمٜمف قمغم وطمٞم

 ٛمـ اًم٘مرآن:واًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة وم صٗم٦م اًمٙمالم هلل قمز وضمؾ صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ

ـ يَمٚمََّؿ اهلل﴾ ٜمُْٝمؿ ُمَّ ْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض ُمر ؾُمُؾ وَمْمَّ  .[164]اًمٌ٘مرة:  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿شمِْٚمَؽ اًمرُّ

 .[553]اًمٜم٤ًمء:  يَمٚمََّؿ اهلل ُُمقؾَمك﴾وىمقًمف: ﴿وَ 

ٌُْديِن َوَأىِمِؿ اًمّمَّ  ٜمِل َأَٟم٤م اهلل َٓ إًَِمَف إَِّٓ َأَٟم٤م وَم٤مقْم شُمَؽ وَم٤مؾْمَتِٛمْع عم٤َِم ُيقطَمك, إِٟمَّ اَلَة وىمقًمف: ﴿َوَأَٟم٤م اظْمؽَمْ

 .[54]ـمف:  ًمِِذيْمِري﴾

ـِ ذِم  َجَرِة َأن َي٤م ُُمقؾَمك وىمقًمف: ﴿وَمَٚمامَّ َأشَم٤مَه٤م ُٟمقِدي ُِمـ ؿَم٤مـمِِئ اًْمَقاِدي إَْيَٛم ـَ اًمِمَّ ٤ٌَمَريَم٦ِم ُِم ٌُْ٘مَٕم٦ِم اعْمُ  اًْم

 .[41]اًم٘مّمص:  إيِنر َأَٟم٤م اهلل َربُّ اًْمَٕم٤معَملِم﴾

ُ٘مقَل ًَمُف يُمـ وَمَٞمُٙمقن﴾  إَِذا َأَرْدَٟم٤مُه َأن ٟمَّ
ٍ
ء اَم ىَمْقًُمٜم٤َم ًمٌَِمْ  .[31]اًمٜمحؾ:  وىمقًمف: ﴿إِٟمَّ

ٌَْحُر ُِمَداًدا ًمر  ْق يَم٤مَن اًْم ٌَْؾ َأن شَمٜمَٗمَد يَمٚماَِمُت َريبر َوًَمْق ضِمْئٜم٤َم وىمقًمف: ﴿ىُمؾ ًمَّ َٙمٚماَِمِت َريبر ًَمٜمَِٗمَد اًْمٌَْحُر ىَم

 .[519]اًمٙمٝمػ:  سمِِٛمْثٚمِِف َُمَدًدا﴾

٧َّْم يَمٚمَِٛم٧ُم َرسمرَؽ ِصْدىًم٤م َوقَمْدًٓ﴾  .[556]إٟمٕم٤مم:  ﴿َومَت
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 .[534]إقمراف:  ﴿َوعَم٤َّم ضَم٤مء ُُمقؾَمك عمِِٞمَ٘م٤مشمِٜم٤َم َويَمٚمََّٛمُف َرسمُُّف﴾

ًُمقا يَمالََم  ٌَدر  .[56]اًمٗمتح:  ﴾اهلل﴿ُيِريُدوَن َأن ُي

َٛمُٕمقَن يَماَلَم  ًْ وُمقَٟمُف ُِمـ سَمْٕمِد َُم٤م قَمَ٘مُٚمقُه َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقن﴾ اهلل﴿َي رر  .[16]اًمٌ٘مرة:  صُمؿَّ حُيَ

َٛمَع يَمالََم  ًْ يملَِم اؾْمتََج٤مَرَك وَم٠َمضِمْرُه طَمتَّك َي ـَ اعْمُنْمِ  .[5تقسم٦م: ]اًم ﴾اهلل﴿َوإِْن َأطَمٌد ُمر

 وهمػمه٤م ذم اًم٘مرآن يمثػم ضمدًا .

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمـ اًمًٜم٦م:

وإطم٤مدي٨م ذم اًمًٜم٦م سمٚمٖم٧م طمد اًمتقاشمر ذم إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ىمٓمٗم٤ًم 

 شمٙمقن ٟمقرًا ًمٚمٛمًتٌٍم وطمج٦م قمغم  اًمزائغ اعمتٙمؼم.

: ريض اهلل قمٜمفة ( ُمـ طمدي٨م أيب هرير 1561( وُمًٚمؿ رىمؿ )  4118ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري رىمؿ )

اطمت٩م آدم وُمقؾمك وم٘م٤مل ًمف ُمقؾمك: ي٤م آدم أٟم٧م أسمقٟم٤م ظمٞمٌتٜم٤م »ىم٤مل:  غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿأن اًمٜمٌل ص

وأظمرضمتٜم٤م ُمـ اْلٜم٦م؟ ىم٤مل ًمف آدم: ي٤م ُمقؾمك اصٓمٗم٤مك اهلل سمٙمالُمف وظمط ًمؽ اًمتقراة سمٞمده, أشمٚمقُمٜمل 

 ش.قمغم أُمٍر ىمدره اهلل قمكمَّ ىمٌؾ أن خيٚم٘مٜمل سم٠مرسمٕملم ؾمٜم٦م؟ ومح٩م آدم ُمقؾمك

( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام: أن رؾمقل اهلل 4/491ُم٤م أظمرضمف أمحد وهمػمه )

هؾ ُمـ رضمٍؾ حيٛمٚمٜمل إمم ىمقُمف؟ »يم٤من يٕمرض ٟمٗمًف قمغم اًمٜم٤مس سم٤معمقىمػ ومٞم٘مقل:  غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿص

 احلدي٨م صحٞمح ظمرضمف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل ذمش وم٢من ىمريِم٤ًم ىمد ُمٜمٕمقين أن أسمٚمغ يمالم ريب قمز وضمؾ

 ش.صحٞمحف اعمًٜمد»

( أن رضماًل ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أٟمٌٞم٤ًم يم٤من آدم؟ 1186طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ا قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن وهمػمن )

 احلدي٨م صححف ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ذم صحٞمحف اعمًٜمد.ش ٟمٕمؿ ُمٙمٚمامً »
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(: أن رؾمقل اهلل 111( وُمًٚمؿ رىمؿ )4511طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد اًمِمٞمخلم اًمٌخ٤مري رىمؿ ) 

ي٘مقل اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٤م آدم أظمرج سمٕم٨م اًمٜم٤مر, ىم٤مل: ي٤م رب وُم٤م سمٕم٨م »ل: ىم٤م غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿص

اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل ُمـ يمؾ أًمػ شمًٕمامئ٦م وشمًع وشمًٕملم ومٕمٜمد ذاك يِمٞم٥م اًمّمٖمػم وشمْمع يمؾ ذات محٍؾ 

 احلدي٨م.ش محٚمٝم٤م

غم اهلل (: أن رؾمقل اهلل ص594( وُمًٚمؿ رىمؿ )  4551طمدي٨م أٟمس قمٜمدمه٤م اًمٌخ٤مري رىمؿ  ) 

ي٤م حمٛمد ارومع رأؾمؽ وىمؾ يًٛمع  -أي اهلل–ومٞم٘مقل »طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٓمقيؾ:  ىم٤مل ذم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 احلدي٨م.ش واؿمٗمع شمِمٗمع...

 صم٤مًمث٤ًم: إمج٤مع اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل قمغم إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم هلل, وأن يمالم اهلل همػم خمٚمقق:

اًمٜمّمقص قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ قمغم إصم٤ٌمت يمالم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمثػمة 

 ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٞمن: ضمداً 

( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 1111( وُمًٚمؿ )    1658ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  

واهلل ُم٤م يمٜم٧م أفمـ أن اهلل يٜمزل سمراءيت وطمٞم٤ًم يتغم وًمِم٠مين ذم ٟمٗمز أطم٘مر ُمـ أن يتٙمٚمؿ اهلل ذمَّ سم٠مُمٍر »

 احلدي٨م.شيتغم...

( ىم٤مل: أدريم٧م أصح٤مب اًمٜمٌل ص 88ٞم٦م )أظمرج اًمدارُمل قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ذم رده قمغم اْلٝمٛم

ومٛمـ دوهنؿ ُمٜمذ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ي٘مقًمقن: اهلل ظم٤مًمؼ وُم٤م ؾمقاه خمٚمقق, واًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜمف ظمرج وإًمٞمف 

 يٕمقد.

ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف سمٕمد ذيمر ىمقل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر يمام قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت: 

اًمٌدريـ واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ُمثؾ: ضم٤مسمر وىمد أدرك قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر أضمٚم٦م أصح٤مب اًمٜمٌل ص ُمـ 

سمـ قمٌد اهلل وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر, وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم وأضمٚم٦م 

 اًمت٤مسمٕملم وقمغم هذا ُم٣م صدر هذه إُم٦م.



 
095 

                                                                                                    

( قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد: أٟمف ؾمئؾ قمـ اًم٘مرآن ظم٤مًمؼ 88وأظمرج اًمدارُمل أيْم٤ًم سمًٜمد صحٞمح )ص

 ًمٞمس سمخ٤مًمؼ وٓ خمٚمقق, وًمٙمٜمف يمالم اهلل. أو خمٚمقق؟ ىم٤مل:

وأظمرج أيْم٤ًم سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك, قمٜمد أن ؾمئؾ قمـ اًم٘مرآن: وم٘م٤مل: هق يمالم اهلل همػم 

وهبذا اًم٘مقل ىم٤مل سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد واًم٘م٤مؾمؿ اْلزري, واعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران وهمػمهؿ يمثػم, وهق  ,خمٚمقق

 ٤مًمػ هذا إٓ ضمٝمٛمل ظمٌٞم٨م.ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مـم٦ٌم ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ وٓ خي

 (: اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق.41)صش ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد»ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم 

)ص (: ويِمٝمد أصح٤مب احلدي٨م ويٕمت٘مدون أن اًم٘مرآن ش رؾم٤مًمتف ذم اًمًٜم٦م»ىم٤مل اًمّم٤مسمقين ذم 

 هؿ.يمالم  اهلل ويمت٤مسمف وظمٓم٤مسمف ووطمٞمف وشمٜمزيٚمف, همػم خمٚمقق, وُمـ ىم٤مل سمخٚم٘مف واقمت٘مده ومٝمق يم٤مومر قمٜمد

ذح أصقل »وىمد ىم٤مل اًمالًمٙم٤مئل: وهق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ اًمٓمؼمي رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

( سمٕمد أن ذيمر رمحف اهلل اًمٕمٚمامء اًمذيـ ىم٤مًمقا: أن اًم٘مرآن 494( رىمؿ )5/451ش )اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م

اًمِم٤مم وُمٍم يمالم اهلل همػم خمٚمقق ُمـ اًمٌٚمخلم واًمٜمٞم٤ًمسمقريـ وأهؾ ظمراؾم٤من وأهؾ احلج٤مز واًمٞمٛمـ و

وهمػمه٤م ُمـ اًمٌٚمدان, ىم٤مل: ىم٤مًمقا: اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق, وُمـ ىم٤مل خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر, ومٝم١مٓء 

مخًامئ٦م ومخًقن ٟمٗم٤ًًم أو أيمثر ُمـ اًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م اعمرولم ؾمقى اًمّمح٤مسم٦م اخلػميـ قمغم اظمتالف 

 إقمّم٤مر وُميض اًمًٜملم وإقمقام. 

: إن اًم٘مرآن خمٚمقق, ٟم٘مؾ ذًمؽ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل وىمد أومتك يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء سم٘متؾ ُمـ ىم٤مل

اًمالًمٙم٤مئل قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إُم٤مم دار اهلجرة, وُمٗمتٞمٝم٤م, ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق 

 يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف.

 وأومتك سمف أيْم٤ًم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي, وويمٞمع سمـ اْلراح وهمػمهؿ يمثػم.

يْم٤ًم همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: أن اُمرأشمف حترم قمٚمٞمف ٕٟمف يم٤مومر واُمرأشمف ُمًٚمٛم٦م يمٕمٌد وىمد أومتك أ

 اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وأسمق اًمقًمٞمد اًمٓمقد.
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وىمد أومتك أيْم٤ًم مجع ُمٜمٝمؿ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ومح٤مد سمـ زيد واًمثقري ويزيد سمـ 

هنؿ ٓ يقرصمقن وٓ يّمغم ظمٚمٗمٝمؿ ه٤مرون, وأسمق ُمٕم٤موي٦م اًميير واًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرادي وهمػمهؿ أ

 وٓ شمٕم٤مد ُمرو٤مهؿ وٓ شمِمٝمد ضمٜم٤مئزهؿ وإن ُمقآة اْلؾمالم اٟم٘مٓمٕم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمًٚمٛملم.

وم٤مٟمتٌٝمقا أهي٤م اعمًٚمٛملم ُمـ هذا اًم٘مقل اخلٓمػم اًمذي شمٌٜم٤مه ذم هذا اًمٕمٍم اًمراومْم٦م واعمٕمتزًم٦م ُمـ 

 أُمث٤مل طمزب اًمتحرير وهمػمهؿ!

اًمدٟمٞم٤م ًمف صمالث طم٤مٓت ُمذيمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م يَم٤مَن يمالم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمرؾمٚمف ذم 

ٌَنَمٍ َأن ُيَٙمٚمرَٛمُف اهلل إَِّٓ َوطْمًٞم٤م َأْو ُِمـ َوَراء طِمَج٤مٍب َأْو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمقًٓ وَمُٞمقطِمَل سم٢ِمِْذٟمِِف َُم٤م َيَِم٤مء إِ 
ُف قَمكِمٌّ ًمِ ٟمَّ

 .[65]اًمِمقرى:  طَمٙمِٞمؿ﴾

رد وي٘مع ًمألٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل وؾمالُمف أمجٕملم رؤي٤م اًمٜمقع إول: ُمـ اًمتٙمٚمٞمؿ: هق اًمقطمل اعمج

وىمد ىم٤مل قمٌٞمد سمـ ش إين أرى ذم اعمٜم٤مم أين أذسمحؽ وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا شمرى»يمام طمّمؾ ْلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم: 

رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمٌل, صمؿ ىمرأ ىمقل اهلل ش: اًمقوقء ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري»قمٛمػم رمحف اهلل يمام ذم يمت٤مب 

غم اهلل قمٚمٞمف وأول ُم٤م سمدأ سمف رؾمقل اهلل ص ,[511]اًمّم٤موم٤مت :  ﴾اعْمَٜم٤َمِم َأينر َأْذسَمُحَؽ  شمٕم٤ممم: ﴿إيِنر َأَرى ذِم 

 ُمـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م, وذم رواي٦م اًمّم٤مدىم٦م يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمِمٞمخلم. وؾمٚمؿ

واًمٜمقع اًمث٤مين: هق اًمتٙمٚمٞمؿ ُمـ وراء طمج٤مب, وهذه أذف اعمراشم٥م, أو أذف أٟمقاع اًمتٙمٚمٞمؿ, 

ٌِْدِه َُم٤م َأْوطَمكوىمد وىمع  [ وطمدي٨م أٟمس ذم 51]اًمٜمجؿ :  ﴾ًمٜمٌٞمٜم٤م ص ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿وَم٠َمْوطَمك إمَِم قَم

 , صمؿ ذيمر أٟمف اومؽمض قمٚمٞمف مخًلم صالة.شوم٠موطمك اهلل إزّم ُم٤م أوطمك»اًمّمحٞمحلم: 

َؿ اهلل ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم   ﴾ووىمٕم٧م ىمٌٚمف عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم وإدًم٦م يمثػمة ذم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م: ﴿َويَمٚمَّ

[ وىمد شم٘مدم طمدي٨م أيب هريرة ذم حم٤مضم٦م آدم وُمقؾمك وىمقل آدم: ي٤م ُمقؾمك اصٓمٗم٤مك 553:  ]اًمٜم٤ًمء

 اهلل سمرؾم٤مًمتف وسمٙمالُمف.. احلدي٨م.
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ِف يَمٚماَِمٍت وَمَت٤مَب قَمَٚمْٞمفِ  ـْ َرسمر ك آَدُم ُِم [ 41]اًمٌ٘مرة :  ﴾ووىمٕم٧م ٔدم قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل اهلل: ﴿وَمَتَٚم٘مَّ

 ش.ٟمٌٞم٤ًم يم٤من آدم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ُمٙمٚمامً »محد وهمػمه وُمـ اًمًٜم٦م ُم٤م شم٘مدم ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ا قمٜمد أ

اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: اًمتٙمٚمٞمؿ سمقاؾمٓم٦م اًمرؾمؾ: ًم٘مقًمف: ﴿َأْو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمقًٓ وَمُٞمقطِمَل سم٢ِمِْذٟمِِف َُم٤م َيَِم٤مء﴾ 

 يم٢مرؾم٤مل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم.[ 65]اًمِمقرى: 

مم ضمٜم٤مب اهلل قمز هذه ُم٘م٤مُم٤مت اًمقطمل سم٤مًمٜم٦ًٌم إ"ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل سمٕمد ؾمقق أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: 

وضمؾ, وهق أٟمف شمٕم٤ممم شم٤مرة ي٘مذف ذم روع اًمٜم٥م ص ؿمٞمئ٤ًم ٓ يتامرى أٟمف ُمـ اهلل يمام ضم٤مء ذم صحٞمح اسمـ 

إن روح اًم٘مدوس ٟمٗم٨م ذم روقمل أن ٟمٗم٤ًًم ًمـ متقت طمتك شمًتٙمٛمؾ رزىمٝم٤م, وأضمٚمٝم٤م وم٤مشم٘مقا اهلل »طم٤ٌمن: 

 ."شوأمجٚمقا ذم اًمٓمٚم٥م

 طمِ 
ِ
ـْ َوَراء [ يمام يمٚمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم, 65]اًمِمقرى :  ﴾َج٤مٍب ىم٤مل رمحف اهلل وىمقًمف: ﴿َأْو ُِم

ىم٤مل  غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوم٢مٟمف ؾم٠مل اًمرؤي٦م سمٕمد اًمتٙمٚمٞمؿ ومحج٥م قمٜمٝم٤م, وذم اًمّمحٞمح: أن رؾمقل اهلل ص

ويم٤من ىمد ىمتؾ يقم ش ُم٤م يمٚمؿ اهلل أطمدًا إٓ ُمـ وراء طمج٤مب, وإٟمف يمٚمؿ أسم٤مك يمٗم٤مطم٤مً »ْل٤مسمر سمـ قمٌد اهلل: 

 خ, وأي٦م إٟمام هل ذم اًمدار اًمدٟمٞم٤م.ُأطمد, وًمٙمـ هذا ذم قم٤ممل اًمؼمز

ىم٤مل: وىمقًمف: ﴿َأْو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمقًٓ وَمُٞمقطِمَل سم٢ِمِْذٟمِِف َُم٤م َيَِم٤مء﴾ يمام يٜمزل ضمؼميؾ وهمػم ُمـ اعمالئٙم٦م قمغم 

 إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اهد.

 اًمٗمرق سملم اًمقطمل واًمتٙمٚمٞمؿ:

روق ٟمٚمخّمٝم٤م ذم (: سمٕمض اًمٗم311-1/491ش )اًمٗمت٤موى»ذيمر ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

 أيت:

أوًٓ: اًمقطمل: ىم٤مل: هق اْلقمالم اًمنيع اخلٗمل, إُم٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م وإُم٤م ذم اعمٜم٤مم, وم٢من رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء 

غم اهلل وطمٌل ورؤي٤م اعم١مُمـ ضمزء ُمـ ؾمٜم٦م وأرسمٕملم ضمزاًء ُمـ اًمٜمٌقة, وذم اًمٞم٘مٔم٦م يم٘مقل رؾمقل اهلل ص

, وذم رواي٦م اًمّمحٞمح: شتل ومٕمٛمرىمد يم٤من ذم إُمؿ ىمٌٚمٙمؿ حمدصمقن وم٢من يٙمـ ذم أُم: »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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﴿َوَأْوطَمك َرسمَُّؽ إمَِم [, 555]اعم٤مئدة: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوإِْذ َأْوطَمْٞم٧ُم إمَِم احْلََقاِريرلَم﴾ ش ُمٙمٚمٛمقن»

وىمد يٙمقن هذا اْلحي٤مء ي٘مٔم٦م أو  [,81]يقٟمس: ﴿َوَأْوطَمْٞمٜم٤َم إمَِم ُُمقؾَمك﴾  [58]اًمٜمحؾ:  اًمٜمَّْحِؾ﴾

 .-أي ذم اْلٟم٤ًمن– ُمٜم٤مُم٤ًم, أو سمّمقت ه٤مشمػ داظمكم

صم٤مٟمٞم٤ًم: إرؾم٤مل اًمرؾمقل يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم اًمّمحٞمحلم قمٜمد أن ؾم٠مل احل٤مرث سمـ هِم٤مم رؾمقل 

أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٠مشمٞمٜمل ُمثؾ صٚمّم٦م اْلرس وهق أؿمده »يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل؟ وم٘م٤مل:  غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿاهلل ص

, ومٞمٗمّمؿ قمٜمل وىمد وقمٞم٧م قمٜمف ُم٤م ىم٤مل, وأطمٞم٤مٟم٤ًم يتٛمثؾ زم اعمٚمؽ رضماًل  , شومٞمٙمٚمٛمٜمل وم٠مقمل ُم٤م ي٘مقلقمكمَّ

وهذا همػم اًمقطمل إول, ومٝمذا إحي٤مء اًمرؾمقل, ومٝمذا أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن ذم اًم٤ٌمـمـ ُمثؾ صٚمّمٚم٦م اْلرس, 

 وذم اًمٔم٤مهر ُمثؾ متثٚمف ًمف سمّمقرة دطمٞم٦م وهمػمه٤م.

رادًا قمغم ُمـ –صم٤مًمث٤ًم: اًمتٙمٚمٞمؿ ُمـ وراء طمج٤مب, وذيمر رمحف اهلل يمالُمف عمقؾمك إمم أن ىم٤مل رمحف اهلل 

اهلل عمقؾمك ُمثؾ اْلهل٤مء واًمقطمل: وىمد دل يمت٤مب اهلل قمغم أن اؾمؿ اًمقطمل واًمٙمالم ذم  زقمؿ أن شمٙمٚمٞمؿ

يمت٤مب اهلل سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص, وم٢مذا يم٤من أطمدمه٤م قم٤مُم٤ًم اٟمدرج ومٞمف أظمر يمام اٟمدرج اًمقطمل ذم 

]ـمف  ﴾اًمتٙمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم ومٞمف هذه أي٦م, واٟمدرج اًمتٙمٚمٞمؿ ذم اًمقطمل اًمٕم٤مم طمٞم٨م ىم٤مل: ﴿وَم٤مؾْمَتِٛمْع عم٤َِم ُيقطَمك

 :54.] 

وأُم٤م اًمتٙمٚمٞمؿ اخل٤مص, ومال يدظمؾ ومٞمف اًمقطمل اخل٤مص اخلٗمل اًمذي يِمؽمك ومٞمف إٟمٌٞم٤مء وهمػمهؿ, 

يمام أن اًمقطمل اعمِمؽمك اخل٤مص ٓ يدظمؾ ومٞمف اًمتٙمٚمٞمؿ اخل٤مص اًمٙم٤مُمؾ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمزيمري٤م: ﴿آَيتَُؽ 

ـَ اعْمِْحَراِب وَم٠َمْوطَمك صمؿ ىم٤مل [51]ُمريؿ:  َأَّٓ شُمَٙمٚمرَؿ اًمٜم٤َّمَس صَمالََث ًَمَٞم٤مٍل ؾَمِقي٤ًّم﴾ : ﴿وَمَخَرَج قَمغَم ىَمْقُِمِف ُِم

 وم٤مْلحي٤مء ًمٞمس سمتٙمٚمٞمؿ , وٓ يٜم٤مىمض اًمٙمالم اهد. [55]ُمريؿ:  إًَِمْٞمِٝمْؿ﴾

 ومتٚمخص ًمٜم٤م ُمـ يمالم ؿمٞمخ اْلؾمالم: أن اْلحي٤مء يٜم٘مًؿ إمم قم٤مم وظم٤مص:

 وأن اًمٙمالم يٜم٘مًؿ إمم قم٤مم وظم٤مص.

ج ذم اًمقطمل اخل٤مص, ومتٙمٚمٞمٛمف اخل٤مص عمـ أراد ُمـ وأن اًمتٙمٚمٞمؿ اٟمدرج ذم اًمقطمل اًمٕم٤مم ومل يٜمدر

 رؾمٚمف أو ُمالئٙمتف ُمٜمف إًمٞمف وىمد صم٧ٌم أٟمف يمٚمؿ ُمقؾمك سمّمقت ؾمٛمٕمف ُمٜمف اهد.
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 يمالم اهلل خلٚم٘مف ذم أظمرة:

شم٘مدم شم٘مًٞمؿ أٟمقاع يمالم اهلل خلٚم٘مف وًمرؾمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م: وأن ٟمنمع ذم شم٘مًٞمؿ يمالم اهلل خلٚم٘مف ذم 

 قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: أظمرة, وهق قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم دل

 إول: يمالم اهلل ٕهؾ اعمقىمػ قم٤مُم٦م سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ إٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه اًمدًمٞمؾ:

 وهذا اًمتٙمٚمٞمؿ ي٘مع سمٖمػم واؾمٓم٦م يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَيْقَم ُيٜم٤َمِدهيِْؿ وَمَٞمُ٘مقُل َُم٤مَذا َأضَمٌُْتُؿ اعمُْْرؾَمٚملِم﴾

يَم٤مئِ  [56]اًم٘مّمص:  ـَ ُذَ [ 31]ومّمٚم٧م: ل ىَم٤مًُمقا آَذٟم٤َّمَك َُم٤م ُِمٜم٤َّم ُِمـ ؿَمِٝمٞمد﴾ ﴿َوَيْقَم ُيٜم٤َمِدهيِْؿ َأْي

ي٘مٌض اهلل إرض ويٓمقي اًمًامء سمٞمٛمٞمٜمف صمؿ ي٘مقل: أٟم٤م اعمٚمؽ أيـ ُمٚمقك »وطمدي٨م أيب هريرة وهمػمه: 

 ش.إرض

ـَ  ِذي وحيرم سمٕمض اخلٚمؼ ُمـ ؾمامع يمالم اهلل سم٥ًٌم سمٕمض اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص, يمام ذم ىمقًمف: ﴿إِنَّ اًمَّ

وَن سمِِف صَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِٞماًل ُأوًَمدِئَؽ َُم٤م َي٠ْميُمُٚمقَن ذِم سُمُٓمقهِنِْؿ إَِّٓ اًمٜم٤َّمَر وَ  َيْٙمُتُٛمقَن َُم٤م ـَ اًْمٙمِت٤َمِب َوَيِْمؽَمُ َٓ َأٟمَزَل اهلل ُِم

ٞمِٝمْؿ َوهَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمؿ﴾]اًمٌ٘مرة: ُٛمُٝمُؿ اهلل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوَٓ ُيَزيمر  [.513ُيَٙمٚمر

ش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: اعمًٌؾ واعمٜم٤من واعمٜمٗمؼ ؾمٚمٕمتف سم٤محلٚمػ اًمٙم٤مذبصمالصم٦م ٓ يٙمٚمٛمٝمؿ اهلل »وطمدي٨م: 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف وهمػمهؿ.

 اًمث٤مين: يمالم اهلل ٕهؾ اْلٜم٦م ُمٜم٦م ُمٜمف وومْمؾ:

أن اهلل ي٘مقل ٕهؾ اْلٜم٦م: ي٤م أهؾ اْلٜم٦م, ومٞم٘مقًمقن ًمٌٞمؽ رسمٜم٤م وؾمٕمديؽ, »يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ا 

ُم٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمرى ي٤م رب وىمد أقمٓمٞمتٜم٤م ُم٤م مل شمٕمط أطمدا ُمـ ظمٚم٘مؽ, ومٞم٘مقل: ومٞم٘مقل: هؾ روٞمتؿ؟ ىم٤مًمقا: و

أٓ أقمٓمٞمٙمؿ أومْمؾ ُمـ ذًمؽ, ىم٤مًمقا: ي٤م رب وأي رء أومْمؾ ُمـ ذًمؽ؟ ومٞم٘مقل: أطمؾ قمٚمٞمٙمؿ 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش روقاين ومال أؾمخط قمٚمٞمٙمؿ سمٕمده أسمداً 

 اًمث٤مًم٨م: شمٙمٚمٞمؿ اهلل ٕهؾ اًمٜم٤مر شمقسمٞمخ٤ًم وشم٘مريٕم٤ًم:
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 ًَ ي٘مقل اهلل ٕهقن أهؾ اًمٜم٤مر »١ُموا ومِٞمَٝم٤م َوَٓ شُمَٙمٚمرُٛمقن﴾ ويمام ذم طمدي٨م: يمام ىم٤مل اهلل هلؿ: ﴿اظْم

 احلدي٨م ذم ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس.ش  قمذاسم٤ًم ًمق يم٤مٟم٧م ًمؽ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م أيمٜم٧م ُمٗمتدي٤ًم هب٤م..

 اومؽماق اًمٜم٤مس ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم:

٤مس ذم ُم٠ًمًم٦م : وىمد اومؽمق اًمٜم(519) شذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

 اًمٙمالم إمم شمًٕم٦م أىمقال:

إول: أن يمالم اهلل هق ُم٤م يٗمٞمض قمغم اًمٜمٗمقس ُمـ ُمٕم٤مين إُم٤م ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل قمـ سمٕمْمٝمؿ أو 

 ُمـ همػمه, وهذا ىمقل اًمّم٤مسمئ٦م واًمٗمالؾمٗم٦م.

 اًمث٤مين: أٟمف خمٚمقق ظمٚم٘مف اهلل ُمٜمٗمّماًل قمٜمف, وذه٤م ىمقل اعمٕمتزًم٦م.

إُمر واًمٜمٝمل واخلؼم وآؾمتخ٤ٌمر, وإن قمؼم قمٜمف  اًمث٤مًم٨م: أٟمف ُمٕمٜمك واطمد ىم٤مئاًم سمذات اهلل هق

 سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يم٤من ىمرآٟم٤ًم وإن قمؼم قمٜمف سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م يم٤من شمقراة, وهذا ىمقل اسمـ يمالب وإؿمٕمري وهمػمه.

اًمراسمع: أٟمف طمروف وأصقات أزًمٞم٦م جمتٛمٕم٦م ذم إزل, وهذا ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمالم وُمـ 

 أهؾ احلدي٨م.

ٚمؿ اهلل هب٤م سمٕمد إن مل يٙمـ ُمتٙمٚماًم, وهذا ىمقل اًمٙمراُمٞم٦م اخل٤مُمس: أٟمف طمروف وأصقات: ًمٙمـ شمٙم

 وهمػمهؿ.

اًم٤ًمدس: أن يمالُمف يرضمع إمم ُم٤م حُيدصمف ُمـ قمٚمٛمف وإرادشمف اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف, وهذا ي٘مقًمف ص٤مطم٥م 

 اعمٕمتؼم ويٛمٞمؾ إًمٞمف اًمرازي ذم يمت٤مسمف اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م.

 وهق ىمقل اعم٤مشمريدي.اًم٤ًمسمع: أن يمالُمف يتْمٛمـ ُمٕمٜمك ىم٤مئاًم سمذاشمف هق ُم٤م ظمٚم٘مف ذم همػمه, 

اًمث٤مُمـ: أٟمف ُمِمؽمك سملم اعمٕمٜمك اًم٘مديؿ اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمذات وسملم ُم٤م خيٚم٘مف ذم همػمه ُمـ إصقات, وهذا 

 ىمقل أيب اعمٕم٤مزم وأشم٤ٌمقمف.
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اًمت٤مؾمع: أٟمف شمٕم٤ممم مل يزل ُمتٙمٚماًم إذا ؿم٤مء وُمتك ؿم٤مء ويمٞمػ ؿم٤مء وهق يتٙمٚمؿ سمف سمّمقت يًٛمع, 

 ٕملم ىمدياًم, وهذا ىمقل أئٛم٦م احلدي٨م واًمًٚمػ اهد.وأن ٟمقع اًمٙمالم ىمديؿ وإن مل يٙمـ اًمّمقت اعم

( ُمذه٥م أهؾ آحت٤مد 1/185ش )خمتٍم اًمّمقاقمؼ»اًمٕم٤مذ: زاد اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل يمام ذم 

اًم٘م٤مئٚمقن سمقطمدة اًمقضمقد أن يمؾ يمالم ذم اًمقضمقد هق يمالم اهلل ٟمٔمٛمف وٟمثره, وطم٘مف سم٤مـمٚمف ؾمحره 

 ؿ:ويمٗمره, واًم٥ًم واًمِمتؿ واهلجر واًمٗمحش يمام ىم٤مل ىم٤مئٚمٝم

 ويمؾ يمالٍم ذم اًمقضمقد يمالُمف

 

 ؾمقاء قمٚمٞمٜم٤م ٟمثره وٟمٔم٤مُمف 

 وهذا ُمٌٜمٌل قمغم ُمذهٌٝمؿ اًمذي أصٚمقه,  أن  اهلل شمٕم٤ممم وشمٜمزه قمـ ىمقهلؿ قملم اًمقضمقد اهد. 

 اًمرد قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م واًمّم٤مئ٦ٌم ذم شمٕمريػ اًمٙمالم:

ل, وإٟمام هق اًمٜم٤مفمر ذم شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمٙمالم يرى أهنؿ ضمٕمٚمقا يمالم اهلل ٓ وضمقد ًمف ظم٤مرج ٟمٗمس اًمرؾمق

 ُم٤م يٗمٞمض قمغم اًمٜمٗمقس ُمـ اعمٕم٤مين أو هق ُم٤م يٗمٞمض ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل أو همػمه.

 ورسمام ىم٤مًمقا: اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل هق ضمؼميؾ ورسمام ىم٤مًمقا همػمه.

وي٘مقًمقن: يمالم اهلل حمدث ذم ٟمٗمس اًمٜمٌل واًمٙمالم اًمذي ؾمٛمٕمف ُمقؾمك يم٤من ُمقضمقدًا ذم ٟمٗمًف مل 

 يًٛمع ُمقؾمك يمالُم٤ًم ظم٤مرج قمـ ٟمٗمًف.

وهذا اًم٘مقل أسمٕمد قمـ اْلؾمالم "ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٘مقًمف: وىمد يمٗمر 

 (.51/554ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى» "ممـ ي٘مقل اًم٘مرآن  خمٚمقق

( وىمد شمٜم٤مزقمقا ذم يمالم اهلل ٟمزاقم٤ًم يمثػمًا, وأسمٕمدهؿ قمـ اْلؾمالم ىمقل ُمـ ي٘مقل 51/31وىمقل )

 , وىمقل ه١مٓء ذم احل٘مٞم٘م٦م:-صمؿ ذيمر سمٕمض إىمقال اًم٤ًمسم٘م٦م–ُمـ اعمتٗمٚمًٗم٦م واًمّم٤مئ٦ٌم 

 شمٕمٓمٞمؾ صٗم٦م اًمٙمالم هلل رب اًمٕم٤معملم قمغم احل٘مٞم٘م٦م.

 شمٙمذي٥م اعمٕمٚمقم ُمـ ديـ اْلؾمالم أن اًم٘مرآن ُمٜمزل قمغم احل٘مٞم٘م٦م.
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شمٙمذي٥م اعمٕمٚمقم ُمـ ديـ اْلؾمالم أن اًمذي يم٤من يٜمزل اًم٘مرآن هق ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم, وًمٞمس هق 

 اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل.

ِم٤مء اًمٜمٌل ص ٕن اًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل وم٤مض قمٚمٞمف سم٤معمٕم٤مين قمدهؿ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وطمروومف ُمـ إٟم

 وإًمٗم٤مظ.

 ُمقاوم٘متٝمؿ اْلٝمٛمٞم٦م ذم يمقٟمف خمٚمقىم٤ًم.

 (.195-196صش اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم يمالم رب اًمؼمي٦م»ىم٤مًمف ص٤مطم٥م 

 اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م واْلٝمٛمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمخٚمؼ اًم٘مرآن:

ٛمٞم٦م يرون أن اًم٘مرآن خمٚمقق ظمٚم٘مف شم٘مدم ذم سم٤مب اومؽماق اًمٜم٤مس ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم: أن اعمٕمتزًم٦م واْلٝم

 اهلل ُمٜمٗمّماًل قمٜمف.

وىمد اؾمتدل اعمٕمتزًم٦م قمغم هذا اًم٘مقل سمٌٕمض اًمِمٌف اًمتل هقم٤من ُم٤م شمتٝم٤موى أُم٤مم اًمؼماهلم اًمداُمٕم٦م 

 ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واحل٩م اًم٤ًمـمٕم٦م ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م.

 
ٍ
ء [ وًمٗمظ يمؾ ذم 51: ]اًمزُمر ﴾اًمِمٌٝم٦م إومم: اًم٘مرآن رء, وىمد ىم٤مل اهلل: ﴿اهلل ظَم٤مًمُِؼ يُمؾر َرْ

 يٗمٞمد اًمٕمٛمقم, وم٤مًم٘مرآن داظمؾ ذم هذا اًمٕمٛمقم.

 584ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز )ص
ٍ
ء [ 51]اًمزُمر :  ﴾( وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿اهلل ظَم٤مًمُِؼ يُمؾر َرْ

واًم٘مرآن رء ومٞمٙمقن داظمالً ذم قمٛمقم )يمؾ( ومٞمٙمقن خمٚمقىم٤ًم, ومٛمـ أقمج٥م اًمٕمج٥م وذًمؽ أن أومٕم٤مل 

هلل شمٕم٤ممم, وإٟمام خيٚم٘مٝم٤م اًمٕم٤ٌمد مجٞمٕم٤ًم ٓ خيٚم٘مٝم٤م اهلل وم٠مظمرضمقه٤م ُمـ قمٛمقم  اًمٕم٤ٌمد قمٜمدهؿ همػم خمٚمقىم٦م

)يمؾ( وأدظمٚمقا يمالم اهلل ذم قمٛمقُمٝم٤م ُمع أٟمف صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف سمف شمٙمقن إؿمٞم٤مء اعمخٚمقىم٦م وإُمر, ومٚمق 

يم٤من إُمر خمٚمقىم٤ًم ًمٚمزم أن يٙمقن خمٚمقىم٤ًم سم٠مُمر آظمر وأظمر سمآظمر... إمم أن ىم٤مل رمحف اهلل: وقمٛمقم يمؾ 

٤َم ذم  سم٠َِمُْمِر َرهبر
ٍ
ء ُر يُمؾَّ َرْ  يمؾ ُمقوع سمحًٌف, ويٕمرف ذًمؽ سم٤مًم٘مرآن, أٓ شمرى إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿شُمَدُمر

٤ميمِٜمُُٝمْؿ﴾ ًَ ٌَُحقا َٓ ُيَرى إَِّٓ َُم وُم٤ًميمٜمٝمؿ رء ومل شمدظمؾ ذم قمٛمقم يمؾ رء  [16]إطم٘م٤مف:  وَم٠َمْص
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٤مًمريح قم٤مدة وُم٤م يًتحؼ اًمتدُمػم, دُمرشمف اًمريح, وذًمؽ أن اعمراد سم٤مًمتدُمػم يمؾ رء ي٘مٌؾ اًمتدُمػم سم

 ﴾
ٍ
ء اعمراد ُمـ يمؾ [ 14]اًمٜمٛمؾ: ويمذًمؽ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف طمٙم٤مي٦م قمـ سمٚم٘مٞمس: ﴿ َوُأوشمَِٞم٧ْم ُِمـ يُمؾر َرْ

 رء حيت٤مج إًمٞمف اعمٚمقك, وهذا اًم٘مٞمد يٗمٝمؿ ُمـ ىمرآن اًمٙمالم.

﴾ أي يمؾ رء خمٚمقق ويمؾ ُمقضمقد ؾمقى اهلل, ومٝمق خم
ٍ
ء ٚمقق واعمراد سم٘مقًمف: ﴿ ظَم٤مًمُِؼ يُمؾر َرْ

ومدظمؾ ذم هذا اًمٕمٛمقم أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد طمتاًم, ومل يدظمؾ ذم اًمٕمٛمقم اخل٤مًمؼ شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ًمٞم٧ًم همػمه 

اهد. واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد وصػ ٟمٗمًف سم٠مٟمف ٟمٗمس ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ قمٞمًك: ﴿ شَمْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم َٟمْٗمِز َوَٓ 

َؽ﴾ ًِ ومٝمؾ [ 586]آل قمٛمران: آئَِ٘م٦ُم اعْمَْقِت﴾ , وىم٤مل: ﴿يُمؾُّ َٟمْٗمٍس ذَ [555]اعم٤مئدة:  َأقْمَٚمُؿ َُم٤م ذِم َٟمْٗم

 يدظمؾ اْلٝمٛمل ٟمٗمس اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اًمٕمٛمقم؟

[ 4]اًمزظمرف:  اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ىم٤مًمقا اًم٘مرآن جمٕمقل, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿إِٟم٤َّم ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ىُمْرآًٟم٤م قَمَرسمِٞم٤ًّم﴾

 واْلٕمؾ اخلٚمؼ.

سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿إِٟم٤َّم ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ىُمْرآًٟم٤م (: وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ 585ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل شمٕم٤ممم )ص

, ومام أومًده ُمـ اؾمتدٓل, وم٢من )ضمٕمؾ( إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك ظمٚمؼ يتٕمدى إمم ُمٗمٕمقل [4]اًمزظمرف: قَمَرسمِٞم٤ًّم﴾

ُٚماَمِت َواًمٜمُّقَر﴾  ﴾[ 5]إٟمٕم٤مم: واطمد يم٘مقًمف: ﴿َوضَمَٕمَؾ اًمٔمُّ  طَمل،
ٍ
ء ـَ اعْم٤َمء يُمؾَّ َرْ  وىمقًمف: ﴿َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِم

وىمقًمف: ﴿َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم  [45]إٟمٌٞم٤مء:  وىمقًمف: ﴿َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ذِم إَْرِض َرَواِدَ َأن مَتِٞمَد هِبِْؿ﴾ [41]إٟمٌٞم٤مء: 

ُْٗمقفًم٤م﴾  اَمء ؾَمْ٘مًٗم٤م حمَّ ًَّ  وإذا شمٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم مل يٙمـ سمٛمٕمٜمك ظمٚمؼ.[ 41]إٟمٌٞم٤مء: اًم

َٕمُٚمقْا  [95: ]اًمٜمحؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ يَمِٗمٞمالً﴾ اهللىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ َوىَمْد ضَمَٕمْٚمتُُؿ   اهللوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ﴿ َوَٓ دَمْ

َْياَمٟمُِٙمْؿ﴾  ٕر ـَ ضَمَٕمُٚمقا اًْمُ٘مْرآَن قِمِْملم﴾ [ 113]اًمٌ٘مرة: قُمْرَو٦ًم  ِذي وهمػمه٤م [ 95]احلجر: وىمقًمف: ﴿ اًمَّ

ـِ إَِٟم٤مصًم٤م﴾  مْحَ ٤ٌَمُد اًمرَّ ـَ ُهْؿ قِم ِذي  اهد.[ 59]اًمزظمرف: إمم ىمقًمف: ﴿ َوضَمَٕمُٚمقا اعْمَاَلِئَٙم٦َم اًمَّ

, "وىمد ظمٚم٘متؿ اهلل"يم٤من هٜم٤م ضمٕمؾ سمٛمٕمٜمك ظمٚمؼ ًمٙم٤من ُمـ أومًد اًمٗم٤ًمد يمٞمػ جيقز أن ي٘م٤مل: ومٚمق 

 ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمْمالل وُمـ اشم٤ٌمع اهلقى.
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ـَ  ـ ِذيْمٍر ُمر اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م: ىم٤مًمقا اًم٘مرآن حمدث واعمحدث, خمٚمقق ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م َي٠ْمشمِٞمِٝمؿ ُمر

ـِ حُمَْدٍث إَِّٓ يَم٤مُٟمقا قمَ  مْحَ  .[6]اًمِمٕمراء:  ٜمُْف ُُمْٕمِرِولم﴾اًمرَّ

واْلقاب: قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م: اقمٚمؿ أن حمدث ذم اًمٚمٖم٦م هق يمقن اًمٌمء سمٕمد أن مل يٙمـ, ىم٤مل أسمق 

طمدث  "حمدث"(, 41قمٌٞمدة اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم, يمام ذم ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ًمٚمٌخ٤مري رمحف اهلل )ص

 قمٜمد اًمٜمٌل ص وأصح٤مسمف عم٤م قَمٚمَّؿ اهلل ُم٤م مل يٙمـ ُيْٕمَٚمؿ.

اعمحدث ًمٞمس هق ذم َُمْقِوع سمٛمٕمٜمك خمٚمقق, وم٢من ش: آظمتالف ذم اًمٚمٗمظ»سمـ ىمتٞم٦ٌم ذم وىم٤مل ا

أٟمف خيٚمؼ [ 5]اًمٓمالق: أٟمٙمروا ذًمؽ ومٚمٞم٘مقًمقا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ًَمَٕمؾَّ اهللَ حُيِْدُث سَمْٕمَد َذًمَِؽ َأُْمًرا﴾ 

ُٝمْؿ َيتَُّ٘مقَن َأْو حُيِْدُث هَلُْؿ ِذيْمًرا﴾ حيدث هلؿ اًم٘مرآن ذيمرًا, واعمٕمٜمك  أي [554]ـمف:  يمذًمؽ ىمقًمف: ﴿ًَمَٕمٚمَّ

َْدٍث﴾ أي ذيمر طمدث قمٜمدهؿ  ِؿ حمُّ هبر ـ ِذيْمٍر ُمَّـ رَّ جيدد قمٜمدهؿ ُم٤م مل يٙمـ, ويمذًمؽ ىمقًمف: ﴿َُم٤م َي٠ْمشمِٞمِٝمؿ ُمر

 مل يٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ اهد.

ـِ 51/611وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ) مْحَ ـَ اًمرَّ ـ ِذيْمٍر ُمر ( وم٢من اطمت٩م سمٕمْمٝمؿ هبذه أي٦م ﴿َُم٤م َي٠ْمشمِٞمِٝمؿ ُمر

ـِ حُمَْدٍث﴾ قمٚمؿ أن حُمْ  مْحَ ـَ اًمرَّ ـ ِذيْمٍر ُمر َدٍث﴾ ىم٤مل: هذه أي٦م طمج٦م قمٚمٞمؽ وم٢مٟمف عم٤م ىم٤مل: ﴿َُم٤م َي٠ْمشمِٞمِٝمؿ ُمر

 اًمذيمر ُمٜمف حمدث, وُمٜمف ُم٤م ًمٞمس سمٛمحدث.

وُيٕمٚمؿ: أن اعمحدث ذم أي٦م ًمٞمس هق اعمخٚمقق اًمذي ي٘مقًمف اْلٝمٛمل, وًمٙمٜمف اًمذي أٟمزل ضمديدًا, 

 اهد. "ٞمئ٤ًم سمٕمد رء, وم٤معمٜمزل أوًٓ هق ىمديؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٜمزل آظمروم٢من اهلل يم٤من يٜمزل اًم٘مرآن ؿم

اًمِمٌٝم٦م اًمراسمٕم٦م: ىم٤مًمقا ضمٕمؾ اهلل أُمره ُم٘مدورًا واعم٘مدور اعمخٚمقق, وأُمره هق يمالُمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ْ٘مُدوًرا﴾ اهلل﴿َويَم٤مَن َأُْمُر   .[48]إطمزاب:  ىَمَدًرا ُمَّ

إُمر إذا أوٞمػ إمم اهلل شمٕم٤ممم ي٠ميت قمغم (: وًمٗمظ 451)صش اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م»ىم٤مل ص٤مطم٥م 

 شمٗمًػميـ:



 
215 

                                                                                                    

إول: يراد سمف اعمّمدر يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ًَمُف اخْلَْٚمُؼ َوإَُْمُر﴾ وهق همػم خمٚمقق, وهذا جيٛمع قمغم 

 ."أواُمر"

ْ٘مُدوًرا﴾,  اهللواًمث٤مين: يراد سمف اعمٗمٕمقل اًمذي هق اعم٠مُمقر اعم٘مدور يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َويَم٤مَن َأُْمُر  ىَمَدًرا ُمَّ

, وهق خمٚمقق, وىمد ىم٤مل اْلُم٤مم أمحد رمحف اهلل ذم "أُمقر"٤مُٕمر هٜم٤م هق اعم٠مُمقر, وهذا جيٛمع قمغم وم

 اطمتج٤مضمف قمغم اْلٝمٛمٞم٦م, ىم٤مل اهلل: ﴿َأَٓ ًَمُف اخْلَْٚمُؼ َوإَُْمُر﴾ ومٗمرق سملم اخلٚمؼ وإُمر.

يملَِم اؾْمَتَج٤مَركَ  ـَ اعْمُنْمِ َٛمَع يَمالََم  وىم٤مل أيْم٤ًم: وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ َوإِْن َأطَمٌد ُمر ًْ وَم٠َمضِمْرُه طَمتَّك َي

﴾ وىم٤مل: ﴿َأَٓ ًَمُف اخْلَْٚمُؼ َوإَُْمُر﴾ وم٠مظمؼم سم٤مخلٚمؼ, صمؿ ىم٤مل: وإُمر, وأظمؼم أٟمف إُمر همػم خمٚمقق, اهلل

–وهبذا اْلقاب أضم٤مب ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ؿمٞمخ اْلُم٤مم أمحد رمحٝمام اهلل, وم٘م٤مل: ُم٤م ي٘مقل هذا اًمدوي٦ٌم 

٤م أسم٤م حمٛمد يزقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق, وم٘م٤مل: يمذب, ىم٤مل اهلل: ﴿َأَٓ ًَمُف اخْلَْٚمُؼ ؟ ىم٤مًمقا: ي-يٕمٜمل اعمريز سمنم

 اهد. "َوإَُْمُر﴾ وم٤مخلٚمؼ ظمٚمؼ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, وإُمر اًم٘مرآن

ْ٘مُدوًرا﴾ اعمراد سمف اعم٠مُمقر سمف  اهلل(: ومٗمل ىمقًمف: ﴿ َويَم٤مَن َأُْمُر 8/351وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ) ىَمَدًرا ُمَّ

َأٟمَزًَمُف إًَِمْٞمُٙمْؿ﴾ وم٠مُمره يمالُمف إذا مل يٜمزل إًمٞمٜم٤م  اهللق, وأُم٤م ذم ىمقًمف: ﴿ َذًمَِؽ َأُْمُر اعم٘مدور, وهذا خمٚمق

وْا إََُم٤مَٟم٤مِت إمَِم  اهللإومٕم٤مل اًمتل أُمرٟم٤م هب٤م, وإٟمام أٟمزل اًم٘مرآن, وهذا يم٘مقًمف: ﴿ إِنَّ  َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأن شُم١مدُّ

 َأْهٚمَِٝم٤م﴾ ومٝمذا إُمر هق يمالُمف.

(: وًمٗمظ إُمر يراد سمف اعمّمدر واعمٗمٕمقل, وم٤معمٗمٕمقل خمٚمقق 8/351ًمؽ )وىم٤مل رمحف اهلل ىمٌؾ ذ

ْ٘مُدوًرا﴾ ومٝمٜم٤م اعمراد سمف اعم٠مُمقر سمف, ًمٞمس اعمراد سمف  اهلل﴾ وىم٤مل: ﴿َويَم٤مَن َأُْمُر اهللُمثؾ: ﴿َأشَمك َأُْمُر  ىَمَدًرا ُمَّ

 أُمره اًمذي هق يمالُمف, صمؿ سملم رمحف اهلل أن ُمّمدر إُمر هق يمالُمف, وهق همػم خمٚمقق اهد.

الل قمغم أن اًم٘مرآن خمٚمقىم٤ًم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ُٟمقِدي ُِمـ ؿَم٤مـمِِئ اًْمَقاِدي  ومم٤م اؾمتدل هب٤م ه١مٓء اًمْمُّ

َجَرِة﴾ ىم٤مًمقا: إن اًمٙمالم ظمٚم٘مف اهلل ذم اًمِمجرة, ومًٛمٕمف ُمقؾمك ُمٜمٝم٤م. ـَ اًمِمَّ ٤ٌَمَريَم٦ِم ُِم ـِ ذِم اًْمٌُْ٘مَٕم٦ِم اعمُْ  إَْيَٛم
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وم٘م٤مل: اؾمتدًمقا سم٤مٔي٦م قمغم أن ش ) ( اًمٓمح٤موي٦م ذح»وهذا اًم٘مقل سملّم وم٤ًمده اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

اًمٙمالم ظمٚم٘مف اهلل ذم اًمِمجرة, ومًٛمٕمف ُمقؾمك ُمٜمٝم٤م وقمٛمقا قمام ىمٌؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م وُم٤م سمٕمده٤م, وم٢من اهلل 

﴾ واًمٜمداء هق اًمٙمالم ُمـ سمٕمد, ومًٛمع  ـِ شمٕم٤ممم ىم٤مل: ﴿ وَمَٚمامَّ َأشَم٤مَه٤م ُٟمقِدي ُِمـ ؿَم٤مـمِِئ اًْمَقاِدي إَْيَٛم

َجَرِة﴾ يمام شم٘مقل: ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم اًمٜمد ـَ اًمِمَّ ٤ٌَمَريَم٦ِم ُِم ٌُْ٘مَٕم٦ِم اعْمُ اء ُمـ طم٤موم٦م اًمقادي, صمؿ ىم٤مل: ﴿ ذِم اًْم

ؾمٛمٕم٧م يمالم زيد ُمـ اًمٌٞم٧م يٙمقن ُمـ اًمٌٞم٧م ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م, ٓ أن اًمٌٞم٧م هق اعمتٙمٚمؿ, وًمق يم٤من 

, وهق "ي٤م ُمقؾمك إين أٟم٤م اهلل رب اًمٕم٤معملم"اًمٙمالم خمٚمقىم٤ًم ذم اًمِمجرة ًمٙم٤مٟم٧م اًمِمجرة هل اًم٘م٤مئٚم٦م: 

ىم٤مل: ﴿إين أٟم٤م اهلل رب اًمٕم٤معملم﴾ همػم رّب اًمٕم٤معملم, وًمق يم٤من هذا اًمٙمالم سمدأ ُمـ همػم اهلل ًمٙم٤من ىمقل 

ومرقمقن: ﴿أٟم٤م رسمٙمؿ إقمغم﴾ صدىم٤ًم: إذ يمالم اًمٙمالُملم قمٜمدهؿ خمٚمقق, ىمد ىم٤مًمف همػم اهلل, وىمد ومرىمقا 

ذا ظمٚم٘مف ومرقمقن ومحرومقا سملم اًمٙمالُملم قمغم أصٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمد أن ذًمؽ يمالم ظمٚم٘مف اهلل ذم اًمِمجرة, وه

 وسمدًمقا واقمت٘مدوا ظم٤مًم٘م٤ًم همػم اهلل اهد.

وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: سم٤مب ُم٤م أٟمٙمرت اْلٝمٛمٞم٦م ُمـ أن اهلل يمٚمؿ ُمقؾمك, وم٘مٚمٜم٤م هلؿ: مل 

أٟمٙمرشمؿ؟ ىم٤مًمقا: إن اهلل مل يتٙمٚمؿ وٓ يتٙمٚمؿ, إٟمام يمقن ؿمٞمئ٤ًم ومٕمؼم قمـ اهلل ظمٚمؼ صقشم٤ًم وم٠مؾمٛمٕمف, وم٘مٚمٜم٤م 

ن همػم اهلل أن ي٘مقل: ﴿ي٤م ُمقؾمك إين أٟم٤م رسمؽ﴾ أو ي٘مقل: ﴿إٟمٜمل أٟم٤م اهلل ٓ هلؿ: هؾ جيقز  أن يٙمقن عمٙمقَّ

إًمف إٓ أٟم٤م وم٤مقمٌدين﴾, ومٛمـ زقمؿ أن ذًمؽ همػم اهلل وم٘مد ادقمك اًمرسمقسمٞم٦م, وًمق يم٤من يمام زقمؿ اْلٝمٛمٞم٦م أن 

ن ي٤م ُمقؾمك إن اهلل رب اًمٕم٤معملم, وٓ جيقز أن ي٘مق ل: ﴿إين أٟم٤م اهلل اهلل يمقن ؿمٞمئ٤ًم يم٤من ي٘مقل ذًمؽ اعمٙمقَّ

 اهد. "رب اًمٕم٤معملم﴾

ُف ًَمَ٘مْقُل َرؾُمقٍل يَمِريؿ﴾ وهذا يدل قمغم أن اًمرؾمقل  اًمِمٌٝم٦م اخل٤مُم٦ًم: ىم٤مًمقا وم٘مد ىم٤مل اهلل: ﴿ إِٟمَّ

 أطمدصمف إُم٤م ضمؼميؾ أو حمٛمد.

(: 51/615ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل ذم ضمقاب هذه اًمِمٌٝم٦م يمام ذم 

ٍة قِمٜمَد ِذي اًْمَٕمْرِش َُمٙمِلم﴾ ىمٞمؾ: ًمف وم٘مد  ىم٤مل: وإن اطمت٩م سم٘مقًمف: ﴿" ُف ًَمَ٘مْقُل َرؾُمقٍل يَمِريؿ, ِذي ىُمقَّ إِٟمَّ

ُف ًَمَ٘مْقُل َرؾُمقٍل يَمِريؿ, َوَُم٤م ُهَق سمَِ٘مْقِل ؿَم٤مقِمٍر ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شُم١ْمُِمٜمُقن, َوَٓ سمَِ٘مْقِل  ىم٤مل ذم أي٦م إظمرى: ﴿ إِٟمَّ
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ُرون﴾, وم٤مًمرؾمقل ذم  ـٍ ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيمَّ هذه أي٦م حمٛمد ص واًمرؾمقل ذم إظمرى ضمؼميؾ, ومٚمق أريد يَم٤مِه

سمف أن اًمرؾمقل أطمدث قم٤ٌمرشمف ًمتٜم٤مىمض اخلؼمان, ومٕمٚمؿ أٟمف أو٤مومف إًمٞمف إو٤موم٦م شمٌٚمٞمغ ٓ إو٤موم٦م إطمداث, 

ؾُمقُل ٓ ؿمؽ أن اًمرؾمقل سمٚمٖمف يمام ىم٤مل: ﴿وهلذا ىم٤مل: ًم٘مقل رؾمقل, ومل ي٘مؾ ُمٚمؽ وٓ ٟمٌل و ٤َم اًمرَّ َي٤م َأهيُّ

ْغ َُم٤م ُأٟمِزَل  سمرَؽ﴾, ومٙم٤من اًمٜمٌل ص يٕمرض ٟمٗمًف قمغم اًمٜم٤مس ذم اعمقؾمؿ, وي٘مقل:  سَمٚمر أٓ »إًَِمْٞمَؽ ُِمـ رَّ

 اهد. "شرضمؾ حيٛمٚمٜمل إمم ىمقُمف ٕسمٚمغ يمالم ريب وم٢من ىمريِم٤ًم ىمد ُمٜمٕمقين أن أسمٚمغ يمالم ريب

ف أٟمف ُمٌٚمرغ قمـ ُمرؾمٚمف: ٕٟمف مل 581وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل شمٕم٤ممم )ص (: ذيمر اًمرؾمقل ُمٕمرر

ٟمف ىمقل ُمٚمؽ أو ىمقل ٟمٌل, ومٕمٚمؿ أٟمف سمٚمٖمف قمٛمـ أرؾمٚمف سمف, ٓ أٟمف إٟمِم٤مء ُمـ ضمٝم٦م ٟمٗمًف, وأيْم٤ًم ي٘مؾ إ

اًمرؾمقل ذم إطمدى أيتلم ضمؼميؾ وذم إظمرى حمٛمد, وم٢مو٤مومتف إمم يمؾ ُمٜمٝمام شمٌلم أن اْلو٤موم٦م 

 ًمٚمتٌٚمٞمغ: إذ ًمق أطمدصمف أطمدمه٤م اُمتٜمع أن حيدصمف أظمر.

يزيد ذم اًمٙمالم اًمذي أرؾمٚمف سمتٌٚمٞمٖمف, وٓ يٜم٘مص ُمٜمف,  وأيْم٤ًم وم٘مقًمف: رؾمقل أُملم دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ

وأيْم٤ًم وم٢من اهلل ىمد يمٗمر ُمـ ضمٕمٚمف ىمقل اًمٌنم, وحمٛمد ص سمنم ومٛمـ ضمٕمٚمف ىمقل حمٛمد سمٛمٕمٜمك أٟمف أٟمِم٠مه 

 وم٘مد يمٗمر, وٓ ومرق سملم أن ي٘مقل هق ىمقل سمنم أو ضمٜمل أو ُمٚمؽ.

قل: ىمٗم٤م ٟمٌؽ ُمـ ذيمرى واًمٙمالم يمالم ُمـ ىم٤مًمف ُمٌتدأ ٓ ُمـ ىم٤مًمف ُمٌٚمٖم٤ًم, وُمـ ؾمٛمع ىم٤مئاًل ي٘م

ىم٤مل هذا يمالم ش إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت»طمٌٞم٥م وُمٜمزل, ىم٤مل: هذا ؿمٕمر اُمرئ اًم٘مٞمس, وُمـ ؾمٛمٕمف ي٘مقل: 

اًمرؾمقل, وإن ؾمٛمٕمف ي٘مقل: ﴿احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ..﴾ ىم٤مل: هذا يمالم اهلل, وهلذا 

 يمالُمؽ أم يمالم همػمك؟ ًمق ؾمٛمع أطمد ُمـ أطمٍد ٟمٔماًم أو ٟمثرًا ي٘مقل ًمف: هذا يمالم ُمـ؟ هذا

إٟمام "اًمِمٌٝم٦م اًم٤ًمدؾم٦م: ىم٤مًمقا: إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمٛمك قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم يمٚمٛمتف, وم٘م٤مل: 

ِك سمَِٙمٚمَِٛم٦ٍم  اهللوىم٤مل: ﴿ َي٤م َُمْرَيُؿ إِنَّ  "اعمًٞمح قمٞمًك سمـ ُمريؿ رؾمقل اهلل ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ ُ ُيٌنَمر

ـُ ُمَ  ك اسْم ًَ ٞمُح قِمٞم ًِ ٜمُْف اؾْمُٛمُف اعْمَ  ْرَيَؿ﴾ وقمٞمًك خمٚمقق, وم٤مًمٙمٚمٛم٦م خمٚمقىم٦م.ُمر
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وُمٕمٜمك أي٦م: أن قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم خمٚمقق ظمٚم٘مف اهلل سم٠مُمره طملم ىم٤مل ًمف: ﴿يمـ﴾ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ُٚمُؼ َُم٤م َيَِم٤مء إَِذا ىَم٣َم َأُْمرً  ٜمِل سَمنَمٌ ىَم٤مَل يَمَذًمِِؽ اهلل خَيْ ًْ ًَ ْ َيْٛم اَم ا وَم٢مِ ﴿ىَم٤مًَم٧ْم َربر َأٟمَّك َيُٙمقُن زِم َوًَمٌد َومَل ٟمَّ

ك قِمٜمَد  ًَ  يَمَٛمثَِؾ آَدَم ظَمَٚمَ٘مُف ُِمـ شُمَراٍب صمِؿَّ ىَم٤مَل ًَمُف يُمـ وَمٞمَُٙمقن﴾. اهللَيُ٘مقُل ًَمُف يُمـ وَمَٞمُٙمقن﴾ و﴿ إِنَّ َُمَثَؾ قِمٞم

ٓ قملم قمٞمًك, واعمٙمقن هق قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم, وهبذا ضم٤مب همػم واطمد ُمـ  "يمـ"واًمٙمٚمٛم٦م 

 ش.اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م»إئٛم٦م اهد أوم٤مده ص٤مطم٥م يمت٤مب 

(: وأُم٤م ىمقًمف:  485-481)صش اًمٙمقاؿمػ اْلٚمٞم٦م قمـ ُمٕم٤مين اًمقاؾمٓمٞم٦م»وىم٤مل اًمًٚمامن ذم 

﴿ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمف﴾ وم٤معمٕمٜمك أٟمف ظمٚم٘مف سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أرؾمؾ هب٤م ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم 

إمم ُمريؿ, ومٜمٗمخ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمروح, ومٕمٞمًك ٟم٤مؿمئ قمٜمد اًمٙمٚمٛم٦م وًمٞمس هق ٟمٗمس اًمٙمٚمٛم٦م, وىمقًمف: ﴿وروح 

ف﴾ يٕمٜمل أٟمف يم٤مئـ ُمٜمف شمٕم٤ممم, أي ُمقضمده وظم٤مًم٘مف ومٝمق روح ُمـ إرواح اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل يمام ىم٤مل: ُمٜم

 ﴿وؾمخر ًمٙمؿ ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض مجٞمٕم٤م ُمٜمف﴾ أي خمٚمقىم٦م سم٠مُمره اهد.

وُمـ ؿمٌف ه١مٓء اًمٜمقيم٤م أهنؿ ي٘مقًمقن يٚمزم ُمـ إصم٤ٌمت يمالم اهلل اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ, ومٞم٘م٤مل هلؿ: إذا 

يتٚمٙمؿ يمام يٚمٞمؼ سمجالًمف اٟمتٗم٧م ؿمٌٝمتٝمؿ, أٓ شمر أٟمف ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ اًْمٞمَْقَم َٟمْختُِؿ قَمغَم  ىمٚمٜم٤م إٟمف شمٕم٤ممم

ُٛمٜم٤َم َأْيِدهيِْؿ َوشَمِْمَٝمُد َأْرضُمُٚمُٝمْؿ﴾ ومٜمحـ ٟم١مُمـ أهن٤م شمتٙمٚمؿ وٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمػ شمتٙمٚمؿ, ويمذًمؽ  َأوْمَقاِهِٝمْؿ َوشُمَٙمٚمر

ْؿ قَمٚمَ  َ ؿَمِٝمدشمُّ ﴾ ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َوىَم٤مًُمقا ِْلُُٚمقدِِهْؿ مِل
ٍ
ء ِذي َأٟمَٓمَؼ يُمؾَّ َرْ ْٞمٜم٤َم ىَم٤مًُمقا َأٟمَٓمَ٘مٜم٤َم اهلل اًمَّ

شمًٌٞمح احلَم واًمٓمٕم٤مم وؾمالم احلرج يمؾ ذًمؽ سمال ومؿ خيرج ُمٜمف اًمّمقت اًمّم٤مقمد ُمـ ًمديف اعمٕمتٛمد 

 (.585قمغم ُم٘م٤مـمع احلروف, أوم٤مده اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل )ص

 واخلٚمؼ ُمـ وضمقه قمدة: وُمـ ىمقهلؿ أيْم٤ًم ىم٤مًمقا: اًم٘مرآن شمرد قمٚمٞمف ؾمامت احلدوث

َٙم٤مَن آَي٦ٍم﴾ وم٠مظمؼم قمـ وىمقع اًمٜمًخ ومٞمف. ًْمٜم٤َم آَي٦ًم ُمَّ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ َوإَِذا سَمدَّ

 هق طمروف ُمتٕم٤مىم٦ٌم يًٌؼ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم.

 ٓ يٙمقن إٓ سمٛمِمٞمئ٦م واظمتٞم٤مر, ومٞمٚمزم ُمٜمف أن شمًٌ٘مف احلقادث ويت٠مظمر قمٜمٝم٤م.
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 ًمف اسمتداء واٟمتٝم٤مء وأول وآظمر.

 هق ُمتٌٕمض ُمتجزئ.

 واًمٜمزول ٓ يٙمقن إٓ سمحريم٦م واٟمت٘م٤مل وحتقل. ُمٜمزل

 ُمٙمتقب ذم اًمٚمقح واعمّم٤مطمػ وُم٤م طمد وطمٍم ومٝمق خمٚمقق.

 وهذه اًمّمٗم٤مت وُم٤م يِمٌٌٝم٤م صٗم٤مت ًمٚمٛمخٚمقق اعمُْحَدث.

(ك هذه اعمٕم٤مين مجٞمٕم٤ًم ُمٌٜمٞم٦م 1/99ش )درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل ذم 

اًمٕم٤ممل, وىمد اًمّم٤مٟمع وهق آؾمتدٓل قمغم طمدوث اًمٕم٤ممل  قمغم أصٚمٝمؿ اًمذي اسمتدقمقه ْلصم٤ٌمت ظمٚمؼ

سمٓمري٘م٦م احلريم٦م, وم٘م٤مًمقا: ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اًمّم٤مٟمع إٓ سم٢مصم٤ٌمت طمدوث اًمٕم٤ممل, وٓ يٛمٙمـ إصم٤ٌمت طمدوث 

اًمٕم٤ممل إٓ سم٢مصم٤ٌمت طمدوث إضم٤ًمم وآؾمتدٓل قمغم طمدوث إضم٤ًمم إٟمام هق سمحدوث إقمراض 

ؾ اعمٌتدع هق اًمذي ضمرهؿ إمم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وٟمٗمل اًم٘م٤مئٛم٦م هب٤م احلريم٦م واًمًٙمقن, ومٝمذا إص

 اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل هلل شمٕم٤ممم اهد.

غم اهلل وًمق أهنؿ اؾمتًٚمٛمقا هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واُمتثٚمقا ىمقًمف وص٤مروا قمغم هدي رؾمقل اهلل ص

 وـمري٘م٦م اًمًٚمػ عم٤م وىمٕمقا ذم هذه إصقل اًمٗم٤مؾمدة, ومٜم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ٦م أيْم٤ًم, ىمقهلؿ: إن إو٤موم٦م اًمٙمالم إمم اهلل إو٤موم٦م شمنميػ, يمٌٞم٧م اهلل وٟم٤مىم٦م اهلل.وُمـ ؿمٌف اعمٕمتزًم

وىمد شم٘مدم اًمٙمالم طمقل اْلو٤موم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, وأهن٤م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: إو٤موم٦م أقمٞم٤من, 

وإو٤موم٦م صٗم٤مت, وشم٘مدم أن إقمٞم٤من اًمتل شم٘مقم سمٜمٗمًٝم٤م إو٤مومتٝم٤م إمم اهلل شمٙمقن إو٤موم٦م شمنميػ أو ظمٚمؼ 

 وهمػم ذًمؽ. وُمٚمؽ

 وإن يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مين ٓ شم٘مقم سمٜمٗمًٝم٤م, وم٢مو٤مومتٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم إو٤موم٦م صٗم٦م إمم ُمقصقف.
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سم٢مرادشمف, وٓ خيرج رء قمـ وأوُمـ سم٠من اهلل ومٕم٤مل عم٤م يريد, وٓ يٙمقن رء إٓ 

وًمٞمس رء ذم اًمٕم٤ممل خيرج قمـ شم٘مديره وٓ يّمدر إٓ قمـ شمدسمػمه وٓ حمٞمد ٕطمد , ُمِمٞمئتف

قمـ اًم٘مدر اعمحدود وٓ يتج٤موز ُم٤م ظمط ًمف ذم اًمٚمقح اعمًٓمقر
(1)

. 

                                                                                                    

ومٛمـ ه٤م يتٌلم أن إو٤موم٦م اًمٙمالم إمم اهلل شمٕم٤ممم هق ُمـ اًمٜمقع اًمث٤مين, أي إو٤موم٦م اًمّمٗم٤مت يمٙمالم اهلل, 

 وقمٚمؿ اهلل, وىمدره اهلل وهمػمه٤م.

٤مدهؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم, وأٟمف خم٤مًمػ عم٤م قمٚمٞمف شم٘مدم اًمرد قمغم اْلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وسمٞم٤من وم٤ًمد اقمت٘م

أئٛم٦م اًمديـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومام سمٕمدهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا, وًمٞمس هلؿ ُمـ دًمٞمؾ إٓ اًمِمٌٝم٤مت وهقم٤من ُم٤م 

شمتٝم٤موى إُم٤مم ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وىمقل رؾمقًمف, ُمع ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح سمٕمٞمدًا قمـ قمٚمؿ اًمٙمالم 

 واْلدل.

وقا, وُمـ هذه إومراخ إؿم٤مقمرة وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ ُم٤مشمريدي٦م وًمتٕمٚمؿ: أن اعمٕمتزًم٦م ىمد ومرظمقا وسم٤م

وؾم٤معمٞم٦م ويمالسمٞم٦م, وإن اظمتٚمٗمقا ذم سمٕمض إُمقر واًمتٕمريٗم٤مت: ًمٙمٜمٝمؿ مل يّمٗمقا ُمٕمت٘مدهؿ ُمـ ؿمقائ٥م 

 اًمٌدع واًمْمالل.

ىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمدغم شم٘مًدٞمؿ اًم٘مدريد٦م, وقمٚمدؿ أهندؿ ش وأوُمـ سم٠من اهلل ومٕم٤مل عم٤م يريد ...إًمخ»ىمقًمف:  (5)

 مم ىمًٛملم: اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة, وهؿ: اعمٕمتزًم٦م, واًم٘مدري٦م اْلؼمي٦م.يٜم٘مًٛمقن إ

وهذه اًمٗم٘مرة رد قمغم اًمٜمٗم٤مة ُمٜمٝمؿ: اًمذيـ يزقمٛمقن أن أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد خمٚمقىم٦م هلدؿ, ُمدع أن اهلل قمزوضمدؾ 

٤مٌل عم٤َِم ُيِريُد﴾ ]اًمؼموج: ي٘مقل قمـ ٟمٗمًف:   .[55﴿وَمٕمَّ

 غم أُمقر:وأي٦م شمدل قم(: 541ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

 أطمده٤م: أٟمف شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ سم٢مرادشمف وُمِمٞمئتف.

اًمث٤مين: أٟمف مل يزل يمذًمؽ: ٕٟمف ؾم٤مق ذًمؽ ذم ُمٕمرض اعمدح واًمثٜم٤مء قمغم ٟمٗمًدف, وأن ذًمدؽ ُمدـ يمامًمدف 
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 .ؾمٌح٤مٟمف, وٓ جيقز أن يٙمقن قم٤مدُم٤م هلذا اًمٙمامل ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت

ٗمٕمؾ يمؾ ُم٤م يريد أن يٗمٕمٚمدف, وهدذا ذم ُمقصقًم٦م قم٤مُم٦م, أي: ي (ُم٤م)اًمث٤مًم٨م: أٟمف إذا أراد ؿمٞمئ٤م ومٕمٚمف, وم٢من 

 إرادشمف اعمتٕمٚم٘م٦م سمٗمٕمٚمف.

 :سمخدالف اعمخٚمدقق ,اًمراسمع: أن ومٕمٚمف وإرادشمف ُمتالزُم٤من, ومام أراد أن يٗمٕمؾ ومٕمؾ, وُم٤م ومٕمٚمف وم٘مدد أراده

 ومام صمؿ ومٕم٤مل عم٤م يريد إٓ اهلل وطمده. ,وم٢مٟمف يريد ُم٤م ٓ يٗمٕمؾ, وىمد يٗمٕمؾ ُم٤م ٓ يريده

ح٥ًم إومٕم٤مل, وأن يمؾ ومٕمؾ ًمف إرادة ُتّمف, هذا هق اعمٕم٘مدقل ذم اخل٤مُمس: إصم٤ٌمت إرادات ُمتٕمددة سم

 اًمٗمٓمر, ومِم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف أٟمف يريد قمغم اًمدوام ويٗمٕمؾ ُم٤م يريد.

اًم٤ًمدس: أن يمؾ ُم٤م صح أن شمتٕمٚمؼ سمف إرادشمف ضم٤مز ومٕمٚمف, وم٢مذا أراد أن يٜمزل يمؾ ًمٞمٚمد٦م إمم ؾمدامء اًمددٟمٞم٤م, 

, وأن يتجغم هلؿ يمٞمػ ؿم٤مء, وخيد٤مـمٌٝمؿ, وأن جيلء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء, وأن يري قم٤ٌمده ٟمٗمًف

 اهد ويْمحؽ إًمٞمٝمؿ, وهمػم ذًمؽ مم٤م يريد ؾمٌح٤مٟمف مل يٛمتٜمع قمٚمٞمف ومٕمٚمف, وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ومٕم٤مل عم٤م يريد.

وىمد شم٘مدُم٧م ُمراشم٥م اًم٘مدر إرسمع: وهل اًمٕمٚمؿ, واًمٙمت٤مسم٦م, واعمِمٞمئ٦م, واخلٚمدؼ, وهدذا اًمٙمدالم اًمدذي 

 ث٤مًمث٦م وهل: اعمِمٞمئ٦م.ؾم٤مىمف اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم يِمػم إمم اعمرشم٦ٌم اًم

وهذه اعمرشم٦ٌم ىمد دل قمٚمٞمٝم٤م امجد٤مع اًمرؾمدؾ ُمدـ (: 5/516ش )ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

وأدًم٦م اًمٕم٘مقل  ,ومجٞمع اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل واًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اهلل قمٚمٞمٝم٤م ظمٚم٘مف ,أوهلؿ إمم آظمرهؿ

وطمده ومام ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ هذا وًمٞمس ذم اًمقضمقد ُمقضم٥م وُم٘متض إٓ ُمِمٞمئ٦م اهلل  ,واًمٕمٞم٤من

واعمًٚمٛمقن ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ جمٛمٕمقن قمغم أٟمدف ُمد٤م ؿمد٤مء اهلل  ,قمٛمقم اًمتقطمٞمد اًمذي ٓ ي٘مقم إٓ سمف

وأن يم٤من ُمدٜمٝمؿ ذم ُمقودع  ,وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ ُمـ ًمٞمس ُمٜمٝمؿ ذم هذا اعمقوع ,يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ

هلل وأن يِمد٤مء ُمد٤م ٓ يٙمدقن وظمد٤مًمػ اًمرؾمدؾ يمٚمٝمدؿ آظمر ومجقزوا أن يٙمقن ذم اًمقضمقد ُم٤م ٓ يِمد٤مء ا

و ضمدهب٤م اخلٚمؼ يمدام ي٘مقًمدف أ وأشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ ٟمٗمك ُمِمٞمئ٦م اهلل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومل يث٧ٌم ًمف ؾمٌح٤مٟمف ُمِمٞمئ٦م واظمتٞم٤مراً 

ـمقائػ ُمـ أقمداء اًمرؾمؾ ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ واًم٘مرآن واًمًٜم٦م ممٚمقآن سمتٙمذي٥م اًمٓم٤مئٗمتلم وم٘مقًمدف 

ـِ اظْمَتَٚمُٗمدقا وَمِٛمدٜمُْٝمْؿ َُم٤م اىمْ  اهللَوًَمْق ؿَم٤مَء ﴿ :شمٕم٤ممم ٌَٞمرٜم٤َمُت َوًَمٙمِد ُؿ اًْم ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءهْتُ ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ُِم ـَ ُِم ِذي َتَتَؾ اًمَّ
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ـْ يَمَٗمَر َوًَمْق ؿَم٤مَء  ـَ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ آَُم َـّ  اهللَُم
وىمد٤مل  [164]اًمٌ٘مدرة :  ﴾َيْٗمَٕمدُؾ َُمد٤م ُيِريددُ  اهللَُم٤م اىْمَتَتُٚمقا َوًَمٙمِ

ا ﴿, وىم٤مل: [31]آل قمٛمران :  ﴾ْٗمَٕمُؾ َُم٤م َيَِم٤مءُ يَ  اهلليَمَذًمَِؽ ﴿ :شمٕم٤ممم َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜمَد٤م ًمُِٙمدؾر َٟمٌِدل، قَمدُدوًّ

دَؽ َُمد٤م وَمَٕمُٚمدقهُ  ـر ُيقطِمل سَمْٕمُْمُٝمْؿ إمَِم سَمْٕمٍض ُزظْمُرَف اًْمَ٘مْقِل هُمدُروًرا َوًَمدْق ؿَمد٤مَء َرسمُّ ْٟمِس َواْْلِ  ؿَمَٞم٤مـمِلَم اْْلِ

وَن ]إٟمٕم٤مم :  َْرِض يُمٚمُُّٝمدْؿ مَجِٞمًٕمد٤م﴿ :وىم٤مل ,[551وَمَذْرُهْؿ َوَُم٤م َيْٗمؽَمُ ْٕ ـْ ذِم ا ـَ َُمد َُم َٔ َؽ   ﴾َوًَمْق ؿَم٤مَء َرسمُّ

٦ًم َواطِمَدةً ﴿ :وىم٤مل ,[99]يقٟمس :  َوًَمْق ؿَم٤مَء ﴿ :وىم٤مل ,[558]هقد :  ﴾َوًَمْق ؿَم٤مَء َرسمَُّؽ َْلََٕمَؾ اًمٜم٤َّمَس ُأُمَّ

شَمْٞمٜم٤َم يُمؾَّ َٟمْٗمدٍس ُهدَداَه٤مَوًَمْق ﴿ :وىم٤مل ,[46]إٟمٕم٤مم :  ﴾َْلََٛمَٕمُٝمْؿ قَمغَم اهْلَُدى اهلل َٔ : اًمًدجدة] ﴾ؿِمْئٜم٤َم 

ْٟمَتٍَمَ ُِمٜمُْٝمؿْ  اهللَوًَمْق َيَِم٤مُء ﴿ :وىم٤مل ,[54 ِذي َأْوطَمْٞمٜم٤َم ﴿ :وىم٤مل ,[3]حمٛمد :  ﴾َٓ َـّ سم٤ِمًمَّ ٌَ ـْ ؿِمْئٜم٤َم ًَمٜمَْذَه َوًَمِئ

تِْؿ قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ  اهللوَم٢مِْن َيَِم٢مِ ﴿ :وىم٤مل ,[85]اْلهاء :  ﴾إًَِمْٞمَؽ  إِْن َيَِم٠ْم ﴿ :وىم٤مل ,[13ًمِمقرى : ]ا ﴾خَيْ

ـَ  ٤َم اًمٜم٤َّمُس َوَي٠ْمِت سمِآظَمِري ٌُْٙمْؿ َأهيُّ َـّ ﴿ :وىمد٤مل ,[544]اًمٜم٤ًمء :  ﴾قَمغَم َذًمَِؽ ىَمِديًرا اهللَويَم٤مَن ُيْذِه ًَمَتدْدظُمُٚم

ِجَد احْلََراَم إِْن ؿَم٤مَء  ًْ  اهللَي٠ْمشمِٞمُٙمْؿ سمِدِف إِٟمَّاَم ﴿ :وىم٤مل قمـ ٟمقح أٟمف ىم٤مل ًم٘مقُمف ,[11]اًمٗمتح :  ﴾آُِمٜملِمَ  اهللاعْمَ

َّٓ َأْن ﴿ :وىم٤مل إُم٤مم احلٜمٗم٤مء وأسمق إٟمٌٞم٤مء ًم٘مقُمف ,[44]هقد :  ﴾إِْن ؿَم٤مءَ  ديُمقَن سمِدِف إِ َٓ َأظَم٤مُف َُمد٤م شُمنْمِ َو

 قِمْٚماًم 
ٍ
ء ـَ  اهللؾَمَتِجُديِن إِْن ؿَم٤مَء ﴿ :وىم٤مل اًمذسمٞمح ًمف ,[81]إٟمٕم٤مم : ﴾َيَِم٤مَء َريبر ؿَمْٞمًئ٤م َوؾِمَع َريبر يُمؾَّ َرْ  ُِم

ـَ  ٤مسمِِري َّٓ َأْن ﴿ :وىم٤مل ظمٓمٞم٥م إٟمٌٞم٤مء ؿمٕمٞم٥م ,[511]اًمّم٤موم٤مت :  ﴾اًمّمَّ َوَُم٤م َيُٙمقُن ًَمٜم٤َم َأْن َٟمُٕمقَد ومِٞمَٝم٤م إِ

 قِمْٚماًم قَمغَم  اهللَيَِم٤مَء 
ٍ
ء ٜم٤َم يُمؾَّ َرْ ٜم٤َم َوؾِمَع َرسمُّ ْٚمٜم٤َم اهللَرسمُّ وىم٤مل اًمّمديؼ اًمٙمريؿ اسمـ  ,[89]إقمراف :  ﴾شَمَقيمَّ

َوَُمد٤م ﴿ :وىم٤مل محق ُمقؾمدك ,[99]يقؾمػ :  ﴾آُِمٜملِمَ  اهللظُمُٚمقا ُِمٍْمَ إِْن ؿَم٤مَء ادْ ﴿ :اًمٙمريؿ اسمـ اًمٙمريؿ

لمَ  اهللُأِريُد َأْن َأؿُمؼَّ قَمَٚمْٞمَؽ ؾَمَتِجُديِن إِْن ؿَم٤مَء  د٤محِلِ ـَ اًمّمَّ وىمد٤مل يمٚمدٞمؿ اًمدرمحـ  ,[11]اًم٘مّمدص :  ﴾ُِم

َٓ َأقْميِص ًَمَؽ َأُْمًرا اهللؾَمَتِجُديِن إِْن ؿَم٤مَء ﴿ :ًمٚمخي  :وىم٤مل ىمقم ُمقؾمك ًمدف [59]اًمٙمٝمػ :  ﴾َص٤مسمًِرا َو

 ﴿وىم٤مل ًمًٞمد وًمد آدم وأيمرُمٝمؿ قمٚمٞمف  ,[11: اًمٌ٘مرة] ﴾عَمُْٝمَتُدونَ  اهللَوإِٟم٤َّم إِْن ؿَم٤مَء ﴿
ٍ
دء َـّ ًمٌَِمْ َٓ شَمُ٘مقًَم َو

َّٓ َُمد٤م ؿَمد﴿ :وىم٤مل ,[14: اًمٙمٝمػ] ﴾إيِنر وَم٤مقِمٌؾ َذًمَِؽ هَمًدا َٓ َٟمْٗمًٕم٤م إِ ا َو َٓ َأُْمٚمُِؽ ًمِٜمَْٗمِز َضًّ  ﴾اهلل٤مَء ىُمْؾ 

َّٓ َُم٤م ؿَم٤مَء َرسمُّدَؽ ﴿ :اْلٜم٦م وىم٤مل قمـ أهؾ ,[39: يقٟمس] َْرُض إِ ْٕ اَمَواُت َوا ًَّ ـَ ومِٞمَٝم٤م َُم٤م َداَُم٧ِم اًم ظَم٤مًمِِدي

هؾ اًمٜم٤مر يمذًمؽ ًمٞمٌلم أن إُمر راضمع إمم ُمِمٞمئتف وًمق ؿمد٤مء أوقمـ  ,[518: هقد] ﴾قَمَٓم٤مًء هَمػْمَ جَمُْذوذٍ 
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ُٙمْؿ َأقْمٚمَ ﴿ :وىم٤مل ,ًمٙم٤من همػم ذًمؽ سْمُٙمؿْ َرسمُّ  ,[63: اْلهاء] ﴾ُؿ سمُِٙمْؿ إِْن َيَِمد٠ْم َيدْرمَحُْٙمْؿ َأْو إِْن َيَِمد٠ْم ُيَٕمدذر

ـْ َيَِم٤مءُ ﴿ :وىم٤مل ُب َُم ـْ َيَِم٤مُء َوُيَٕمذر َط ﴿ :وىم٤مل ,[519: آل قمٛمران] ﴾َيْٖمِٗمُر عمَِ ًَ ٤ٌَمِدِه  اهللَوًَمْق سَم ْزَق ًمِِٕم اًمرر

ُل سمَِ٘مَدرٍ  ـْ ُيٜمَزر
َْرِض َوًَمٙمِ ْٕ ٌََٖمْقا ذِم ا ـْ ﴿ :وىم٤مل ,[11: اًمِمقرى] ﴾َُم٤م َيَِم٤مءُ  ًَم ْزَق عمَِد ُط اًمدرر ًُ ٌْ َؽ َي إِنَّ َرسمَّ

: اًمرقمدد] ﴾َُم٤م َيَِم٤مُء َوُيْثٌِد٧ُم َوقِمٜمْدَدُه ُأمُّ اًْمٙمَِتد٤مِب  اهللَيْٛمُحق ﴿ :وىم٤مل ,[41: اْلهاء] ﴾َيَِم٤مُء َوَيْ٘مِدرُ 

ـْ َيَِم٢مِ ﴿ :وىم٤مل ,[49 َٕمْٚمُف قَمد اهللَُم ـْ َيَِم٠ْم جَيْ دَتِ٘مٞمؿٍ ُيْْمٚمِْٚمُف َوَُم ًْ اٍط ُُم  :وىمد٤مل ,[49: إٟمٕمد٤مم] ﴾غَم ِسَ

َ هَلُْؿ وَمُٞمِْمؾُّ ﴿ ٌَلمر ٤مِن ىَمْقُِمِف ًمُِٞم ًَ
َّٓ سمِٚمِ ـْ َرؾُمقٍل إِ ـْ َيَِم٤مُء َوُهَق اًْمَٕمِزيدُز  اهللَوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم ـْ َيَِم٤مُء َوهَيِْدي َُم َُم

 :وىمد٤مل ,[11: إسمدراهٞمؿ] ﴾َُم٤م َيَِم٤مءُ  اهللَيْٗمَٕمُؾ اًمٔم٤َّمعملَِِم وَ  اهللَوُيِْمؾُّ ﴿ :وىم٤مل ,[3: إسمراهٞمؿ] ﴾احْلَٙمِٞمؿُ 

دَتِ٘مٞمؿٍ ﴿ ًْ اٍط ُُم ٤ٌَمِدَٟم٤م َوإِٟمََّؽ ًَمَتْٝمدِدي إمَِم ِسَ ـْ قِم ـْ َٟمَِم٤مُء ُِم ـْ ضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ُٟمقًرا هَنِْدي سمِِف َُم
: اًمِمدقرى] ﴾َوًَمٙمِ

ـْ َيَِم٤مُء إمَِم ِسَ ﴿ :وىم٤مل ,[61 ُق َواعْمَْٖمِرُب هَيِْدي َُم َتِ٘مٞمؿٍ ىُمْؾ هللَِِّ اعْمَنْمِ ًْ  :وىم٤مل ,[531: اًمٌ٘مرة] ﴾اٍط ُُم

َٓ َأْدَرايُمْؿ سمِفِ  اهللىُمْؾ ًَمْق ؿَم٤مَء ﴿ ـُ ظَمَٚمْ٘مٜمَد٤مُهْؿ َوؿَمدَدْدَٟم٤م ﴿ :وىم٤مل ,[55: يقٟمس] ﴾َُم٤م شَمَٚمْقشُمُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َو َٟمْح

ٌِْدياًل  ًْمٜم٤َم َأُْمَث٤مهَلُْؿ شَم ُهْؿ َوإَِذا ؿِمْئٜم٤َم سَمدَّ َّٓ َأْن َيَِمد٤مَء َوَُم٤م ﴿ :وىم٤مل ,[18: اْلٟم٤ًمن] ﴾َأْهَ ُهدَق  اهللَيْذيُمُروَن إِ

َّٓ َأْن َيَِمد٤مَء ﴿ :وذم أي٦م إظمرى ,[65: اعمدصمر] ﴾َأْهُؾ اًمتَّْ٘مَقى َوَأْهُؾ اعْمَْٖمِٗمَرةِ  َربُّ  اهللَوَُم٤م شَمَِم٤مُءوَن إِ

 :لوىمد٤م ,وهذا ,وم٠مظمؼم أن ُمِمٞمئتٝمؿ وومٕمٚمٝمؿ ُمقىمقوم٤من قمغم ُمِمٞمئتف هلؿ هذا :[19: اًمتٙمقير] ﴾اًْمَٕم٤معَملِمَ 

ـْ شَمَِم٤مُء َوشُمِذلُّ ُمَ اًمٚمٝمىُمِؾ ﴿ ـْ شَمَِم٤مُء َوشُمِٕمزُّ َُم ـْ شَمَِم٤مُء َوشَمٜمِْزُع اعْمُْٚمَؽ مِمَّ  ﴾ـْ شَمَِم٤مءُ ؿَّ َُم٤مًمَِؽ اعْمُْٚمِؽ شُم١ْميِت اعْمُْٚمَؽ َُم

َتِ٘مٞم اهللوَ ﴿ :وىم٤مل [15: آل قمٛمران] ًْ اٍط ُُم ـْ َيَِم٤مُء إمَِم ِسَ اَلِم َوهَيِْدي َُم ًَّ : يقٟمس] ﴾ؿٍ َيْدقُمق إمَِم َداِر اًم

َب اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم إِْن ؿَم٤مَء َأْو َيُتدقَب قَمَٚمدْٞمِٝمؿْ ﴿ :وىم٤مل, [16 خَيْدَتصُّ ﴿ :وىمقًمدف ,[13: إطمدزاب] ﴾َوُيَٕمذر

ـْ َيَِم٤مُء وَ  تِِف َُم َـّ ﴿ :وىمقًمف ,[516: اًمٌ٘مرة] ﴾ُذو اًْمَٗمْْمِؾ اًْمَٕمٔمِٞمؿِ  اهللسمَِرمْحَ
ـْ َيَِمد٤مءُ  اهللَوًَمٙمِ دل َُمد  ﴾ُيَزيمر

ـْ َيَِم٤مءُ  اهللوَ ﴿ :ًمفوىمق ,[15: اًمٜمقر] ـْ ﴿ :وىمقًمدف ,[155: اًمٌ٘مرة] ﴾ُيَْم٤مقِمُػ عمَِ تِٜمَد٤م َُمد ُٟمِّمدٞم٥ُم سمَِرمْحَ

ـْ َٟمَِم٤مءُ ﴿ :وىمقًمف ,[65: يقؾمػ] ﴾َٟمَِم٤مءُ  َذًمِدَؽ وَمْْمدُؾ ﴿ :وىمقًمف ,[84: إٟمٕم٤مم] ﴾َٟمْروَمُع َدَرضَم٤مٍت َُم

ـْ َيَِم٤مءُ  اهلل َـّ ﴿ :وىمقًمف ,[63: اعم٤مئدة] ﴾ُي١ْمشمِٞمِف َُم
ٌَد٤مِدهِ يَ  اهللَوًَمٙمِ ـْ قِم ـْ َيَِم٤مُء ُِمد ُـّ قَمغَم َُم : إسمدراهٞمؿ] ﴾ُٛم

ـْ َٟمَِم٤مءُ ﴿ :وىمقًمف ,[55 َل َُم ومٞمًٌٓمف ذم اًمًامء يمٞمػ يِم٤مء وىمقًمدف إن  :وىمقًمف ,[551: يقؾمػ] ﴾وَمٜمُجر
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ريب ًمٓمٞمػ عم٤م يِم٤مء وىمقًمف ي١ميت احلٙمٛم٦م ُمـ يِم٤مء وىمقًمف وًمق ٟمِم٤مء ًمٓمٛمًٜم٤م قمغم أقمٞمٜمٝمؿ وىمقًمف وًمق ؿم٤مء 

رهؿ وىمقًمف إن يِم٠م يًٙمـ اًمريح وىمقًمف ًمق ٟمِم٤مء ْلٕمٚمٜم٤مه طمٓم٤مُم٤م ًمدق ٟمِمد٤مء اهلل ًمذه٥م سمًٛمٕمٝمؿ وأسمّم٤م

ْلٕمٚمٜم٤مه أضم٤مضم٤م وىمقًمف ومًقف يٖمٜمٞمٙمؿ اهلل ُمـ ومْمٚمف إن ؿم٤مء وىمقًمف إن يِم٠م يدذهٌٙمؿ ويًدتخٚمػ ُمدـ 

سمٕمديمؿ ُم٤م يِم٤مء وىمقًمف وًمق ؿم٤مء اهلل ٕقمٜمتٙمؿ وىمقًمف اهلل جيتٌل إًمٞمف ُمـ يِم٤مء وىمقًمف قمـ يمٚمٞمٛم٦م ُمقؾمدك 

ؾ هب٤م ُمـ شمِم٤مء وهتدي ُمـ شمِم٤مء وهدذه أيد٤مت وٟمحقهد٤م شمتْمدٛمـ اًمدرد قمدغم إن هل إٓ ومتٜمتؽ شمْم

ـم٤مئٗمتل اًمْمالل ٟمٗم٤مة اعمِمٞمئ٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وٟمٗم٤مة ُمِمٞمئ٦م أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد وطمريم٤مهتؿ وهدداهؿ وودالهلؿ وهدق 

ؾمٌح٤مٟمف شم٤مرة خيؼم أن يمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن سمٛمِمٞمئتف وشم٤مرة إن ُم٤م مل يِم٠م مل يٙمدـ وشمد٤مرة أٟمدف ًمدق ؿمد٤مء ًمٙمد٤من 

 ف ًمق ؿم٤مء ًمٙم٤من ظمالف اًم٘مدر اًمذي ىمدره ويمتٌف وأٟمف ًمق ؿم٤مء ُم٤م قمَم وأٟمف ًمدق ؿمد٤مءظمالف اًمقاىمع وأٟم

ْلٛمع ظمٚم٘مف قمغم اهلدى وضمٕمٚمٝمؿ أُم٦م واطمدة ومتْمٛمـ ذًمؽ أن اًمقاىمع سمٛمِمٞمئتف وأن ُم٤م مل ي٘مع ومٝمق ًمٕمدم 

ُمِمٞمئتف وهذا طم٘مٞم٘م٦م اًمرسمقسمٞم٦م وهق ُمٕمٜمك يمقٟمف رب اًمٕم٤معملم ويمقٟمف اًم٘م٤مئؿ سمتدسمػم قم٤ٌمده ومدال ظمٚمدؼ وٓ 

ٓ قمٓم٤مء وٓ ُمٜمع وٓ ىمٌض وٓ سمًط وٓ ُمقت وٓ طمٞم٤مة وٓ إوالل وٓ هددى وٓ ؾمدٕم٤مدة رزق و

وٓ ؿم٘م٤موة إٓ سمٕمد إذٟمف ويمؾ ذًمؽ سمٛمِمٞمئتف وشمٙمقيٜمف إذ ٓ ُم٤مًمؽ همػمه وٓ ُمدسمر ؾمقاه وٓ رب همدػمه 

َت٤مرُ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ُٚمُؼ َُم٤م َيَِم٤مُء َوخَيْ َْرطَم٤مِم َُمد٤م َٟمَِمد٤مءُ َوُٟمِ٘مرُّ ذِم ﴿ :وىم٤مل ,[58: اًم٘مّمص] ﴾َوَرسمَُّؽ خَيْ ْٕ  ﴾ا

ٌََؽ ﴿ :وىم٤مل ,[6: احل٩م] داَمَواِت ﴿ :وىمد٤مل ,[8: اْلٟمٗمٓمد٤مر] ﴾ذِم َأير ُصقَرٍة َُم٤م ؿَم٤مَء َريمَّ ًَّ هللَِِّ ُُمْٚمدُؽ اًم

يُمقرَ  ـْ َيَِمد٤مُء اًمدذُّ ـْ َيَِم٤مُء إَِٟم٤مصًمد٤م َوهَيَد٥ُم عمَِد ُٚمُؼ َُم٤م َيَِم٤مُء هَي٥َُم عمَِ َْرِض خَيْ ْٕ  :وىمد٤مل ,[39: اًمِمدقرى] ﴾َوا

ـْ َيَِم٤مُء  اهللِدي هَيْ ﴿  .[46: اًمٜمقر] ﴾ًمِٜمُقِرِه َُم

وًمق ذهٌٜم٤م ٟمدذيمر يمدؾ  صمؿ ؾم٤مق رمحف اهلل, أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم إصم٤ٌمت ُمِمٞمئ٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, صمؿ ىم٤مل:

  . اهداطمدي٨م أو أصمر ضم٤مء ومٞمف ًمٗمظ اعمِمٞمئ٦م وشمٕمٚمٞمؼ ومٕمؾ اًمرب هب٤م ًمٓم٤مل اًمٙمت٤مب ضمدً 

ومقروده٤م ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ُمٕمٚمدقم أيْمد٤م  :ةُم٤م آرادأو(: 535-5/548وىم٤مل رمحف اهلل )

٤مٌل عم٤َِم ُيِريدُ ﴿ :يم٘مقًمف ٤م﴿ :[55: اًمؼموج] ﴾وَمٕمَّ مُهَ ٌُْٚمَٖمد٤م َأؿُمددَّ َوإَِذا ﴿ [81: اًمٙمٝمدػ] ﴾وَم٠َمَراَد َرسمَُّؽ َأْن َي

ومِٞمَٝم٤م دسمُِٙمُؿ اًْمٞمُ  اهللُيِريُد ﴿ ,[55: اْلهاء] ﴾َأَرْدَٟم٤م َأْن هُنْٚمَِؽ ىَمْرَي٦ًم َأَُمْرَٟم٤م ُُمؽْمَ َٓ ُيِريُد سمُِٙمدُؿ اًْمُٕمْنَ  ﴾ْنَ َو
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ـْ وَمَٞمُٙمقنُ ﴿, [586: اًمٌ٘مرة] اَم َأُْمُرُه إَِذا َأَراَد ؿَمْٞمًئ٤م َأْن َيُ٘مقَل ًَمُف يُم ـْ ُيِرِد ﴿ ,[81: يس] ﴾إِٟمَّ ومِْتٜمََتدُف  اهللَوَُم

ـَ  ـْ مَتْٚمَِؽ ًَمُف ُِم َٓ َيٜمَْٗمُٕمُٙمْؿ ٟمُ ﴿ :وىمقل ٟمقح ,[35: اعم٤مئدة] ﴾ؿَمْٞمًئ٤م اهللوَمَٚم ّْمدِحل إِْن َأَرْدُت َأْن َأْٟمَّمدَح َو

ُٙمْؿ َوإًَِمْٞمِف شُمْرضَمُٕمقنَ  اهللًَمُٙمْؿ إِْن يَم٤مَن  ـْ ُيِرِد ﴿ :وىمقًمف ,[43: هقد] ﴾ُيِريُد َأْن ُيْٖمِقَيُٙمْؿ ُهَق َرسمُّ َأْن  اهللوَمَٛم

ُف جَيَْٕمدْؾ َصدْدَرُه َود ـْ ُيِرْد َأْن ُيِْمدٚمَّ ْح َصْدَرُه ًمإِْلِؾْماَلِم َوَُم  ,[516: إٟمٕمد٤مم] ﴾ٞمرً٘م٤م طَمَرضًمد٤مهَيِْدَيُف َينْمَ

ـْ َوالٍ  اهللَوإَِذا َأَراَد ﴿ :وىمقًمف ـْ ُدوٟمِدِف ُِمد  :وىمقًمدف ,[55: اًمرقمدد] ﴾سمَِ٘مْقٍم ؾُمقًءا وَماَل َُمَردَّ ًَمُف َوَُم٤م هَلُْؿ ُِم

دَٝمَقاِت َأْن مَتِٞمُٚمدقا  اهللوَ ﴿ ـَ َيتٌَُِّٕمقَن اًمِمَّ ِذي َأْن  اهللُيِريدُد  *َُمدْٞماًل قَمٔمِدٞماًم ُيِريُد َأْن َيُتقَب قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوُيِريُد اًمَّ

٤مُن َوِٕمٞمًٗم٤م ًَ ْٟم َػ قَمٜمُْٙمْؿ َوظُمٚمَِؼ اْْلِ ٗمر وأظمؼم أٟمف إذا مل يرد شمٓمٝمػم ىمٚمقب قمٌد٤مده  ,[18-11: اًمٜم٤ًمء] ﴾خُيَ

ـَ مَلْ ُيِرِد ﴿ :وم٘م٤مل ,مل يٙمـ هلؿ ؾمٌٞمؾ إمم شمٓمٝمػمه٤م ِذي ْؿ هَلُْؿ ذِم اًمد اهللُأوًَمِئَؽ اًمَّ َر ىُمُٚمقهَبُ ْٟمَٞم٤م ظِمدْزٌي َأْن ُيَٓمٝمر دُّ

ظِمَرِة قَمَذاٌب قَمٔمِٞمؿٌ  ْٔ ـْ ُيِريددُ  اهللَوَأنَّ ﴿ :وىم٤مل ,[35: اعم٤مئدة] ﴾َوهَلُْؿ ذِم ا  ,[55: احلد٩م] ﴾هَيْدِدي َُمد

ـْ ُيِريدُد  اهللَُم٤م ُيِريُد ﴿ :وىم٤مل ,[5: اعم٤مئدة] ﴾حَيُْٙمُؿ َُم٤م ُيِريدُ  اهللإِنَّ ﴿ ـْ طَمدَرٍج َوًَمٙمِد ًمَِٞمْجَٕمَؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِمد

ـَ ﴿ :وىمقًمف, [5: اعم٤مئدة] ﴾َريُمؿْ ًمُِٞمَٓمٝمر  ـْ َيْٛمٚمُِؽ ُِم دُف  اهللوَمَٛم ـَ َُمْرَيَؿ َوُأُمَّ ٞمَح اسْم ًِ ؿَمْٞمًئ٤م إِْن َأَراَد َأْن هُيْٚمَِؽ اعْمَ

َْرِض مَجِٞمًٕم٤م ] ْٕ ـْ ذِم ا اَم ُيِريُد ﴿ :وىمقًمف ,[51: اعم٤مئدةَوَُم ٌَْٞمد٧ِم  اهللإِٟمَّ ضْمَس َأْهدَؾ اًْم ًمُِٞمدْذِه٥َم قَمدٜمُْٙمُؿ اًمدرر

َريُمْؿ شَمْٓمِٝمػًماَوُيٓمَ  ـَ ﴿ :وىمقًمف ,[44: إطمزاب] ﴾ٝمر دِذي َيْٕمِّمدُٛمُٙمْؿ ُِمد ـْ َذا اًمَّ إِْن َأَراَد سمُِٙمدْؿ  اهللىُمْؾ َُمد

ـْ ُدوٟمِدِف آهِلَد٦ًم إِْن ُيدِرْدِن ﴿ :وىمقل ص٤مطم٥م يس ,[51: إطمزاب] ﴾ؾُمقًءا َأْو َأَراَد سمُِٙمْؿ َرمْح٦َمً  ُِذ ُِمد َأَأُتَّ

ـِ  َٓ شُمْٖم ـُ سمُِي،  مْحَ َٓ ُيٜمِْ٘مُذونِ اًمرَّ ىُمْؾ َأوَمَرَأْيُتْؿ َُم٤م شَمْدقُمقَن ﴿ :وىمقًمف ,[14: يس] ﴾قَمٜمرل ؿَمَٗم٤مقَمُتُٝمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م َو

ـْ ُدوِن  دَٙم٤مُت َرمْحَتِدفِ  اهللإِْن َأَراَديِنَ  اهللُِم ًِ
َـّ مُمْ ِه َأْو َأَراَديِن سمَِرمْح٦ٍَم َهْؾ ُهد َـّ يَم٤مؿِمَٗم٤مُت ُضر  ﴾سمُِي، َهْؾ ُه

ظِمَرِة َوهَلُْؿ قَمدَذاٌب قَمٔمِدٞمؿٌ  اهللُيِريُد ﴿ :وىمقًمف ,[48: اًمزُمر] ْٔ َٕمَؾ هَلُْؿ طَمٔم٤ًّم ذِم ا َّٓ جَيْ : آل قمٛمدران] ﴾َأ

ـْ ُٟمِريددُ ﴿ :وىمقًمف ,[515 ْٚمٜمَد٤م ًَمدُف ومِٞمَٝمد٤م َُمد٤م َٟمَِمد٤مُء عمَِد ـْ يَم٤مَن ُيِريدُد اًْمَٕم٤مضِمَٚمد٦َم قَمجَّ , [58: اْلهاء] ﴾َُم

 شا يٗم٘مف ذم اًمدديـُمـ يرد اهلل سمف ظمػمً » :حتٍم يم٘مقًمفواًمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م ذم إصم٤ٌمت إرادة اهلل أيمثرُمـ أن 

إذا أراد اهلل رمح٦م » ش,ا ضمٕمؾ ًمف وزير صدقإذا أراد اهلل سم٤مُٕمػم ظمػمً » ش,ا يّم٥م ُمٜمفُمـ يرد اهلل سمف ظمػمً »

إذا أراد اهلل سمٕمٌد » ش,إذا أراد اهلل هٚمٙم٦م أُم٦م قمذهب٤م وٟمٌٞمٝم٤م طمل وم٠مىمر قمٞمٜمف هبٚمٙمٝم٤م» ش,أُم٦م ىمٌض ٟمٌٞمٝم٤م ىمٌٚمٝم٤م
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ا أُمًؽ قمٜمف شمقسمتف طمتك يقاذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠مٟمدف إذا أراد اهلل سمٕمٌد ًذ  ,جؾ ًمف اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤ما قمظمػمً 

ا أدظمدؾ إذا أراد اهلل سم٠مهدؾ سمٞمد٧م ظمدػمً » ش,إذا أراد اهلل ىمٌض قمٌد سم٠مرض ضمٕمؾ ًمف إًمٞمٝم٤م طم٤مضم٦م» ش,قمػم

وأصمد٤مر  ش٤مهتؿٞمدٟمصمؿ سمٕمثدقا قمدغم  ,٤م أص٤مب ُمـ يم٤من ومٞمٝمؿإذا أراد اهلل سم٘مقم قمذاسمً » ش,قمٚمٞمٝمؿ سم٤مب اًمرومؼ

 . اهداًمٜمٌقي٦م ذم ذًمؽ أيمثر ُمـ أن ٟمًتققمٌٝم٤م

إٓ أٟمف جي٥م اًمتٗمٓمـ هٜم٤م ًمتٗمّمٞمؾ ُمٝمؿ شمزول سمف ؿمٌٝم٤مت اًم٘مقم, وإؿمٙم٤مٓت يمثدػمة وهدق أن إرادة اهلل 

قمزوضمؾ, شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: إرادة يمقٟمف, وهل اًمتل شمرادف اعمِمٞمئ٦م, وإرادة ذقمٞم٦م وهل اًمتل شمرادف 

 اعمح٦ٌم.

وهٝمٜم٤م أُمر جي٥م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف واًمتٜمٌف ًمدف (: 531-5/535ش )ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ»ف اهلل ذم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمح

وهق أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمدف اخلٚمدؼ وإُمدر  ,وسمٛمٕمرومتف شمزول إؿمٙم٤مٓت يمثػمة شمٕمرض عمـ سمؿ حيط سمف قمٚماًم 

ومٛمِمٞمئتف ؾمٌح٤مٟمف ُمتٕمٚم٘م٦م سمخٚم٘مدف وأُمدره  :ذقمل وأُمر ديٜمل ,أُمر يمقين ىمدري :وأُمره ؾمٌح٤مٟمف ٟمققم٤من

 ,ويمذًمؽ شمتٕمٚمؼ سمام حي٥م وسمام يٙمرهف يمٚمف داظمؾ حت٧م ُمِمٞمئتف يمام ظمٚمؼ إسمٚمدٞمس وهدق يٌٖمْمدف ,اًمٙمقين

وظمٚمؼ اًمِمٞم٤مـملم واًمٙمٗم٤مر وإقمٞم٤من وإومٕم٤مل اعمًخقـم٦م ًمف وهق يٌٖمْمٝم٤م ومٛمِمدٞمئتف ؾمدٌح٤مٟمف ؿمد٤مُمٚم٦م 

وأُم٤م حمٌتف ورو٤مه ومٛمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمره اًمديٜمل وذقمف اًمذي ذقمف قمغم أًمًٜم٦م رؾمٚمف ومدام وضمدد  ,ًمذًمؽ يمٚمف

٤م ومٝمق حمٌقب ًمٚمرب واىمدع سمٛمِمدٞمئتف يمٓم٤مقمد٤مت اعمالئٙمد٦م وإٟمٌٞمد٤مء ٘م٧م سمف اعمح٦ٌم واعمِمٞمئ٦م مجٞمٕمً ُمٜمف شمٕمٚم

واعم١مُمٜملم وُم٤م مل يقضمد ُمٜمف شمٕمٚم٘م٧م سمف حمٌتف وأُمره اًمديٜمل ومل شمتٕمٚمؼ سمف ُمِمٞمئتف وُمد٤م وضمدد ُمدـ اًمٙمٗمدر 

 يقضمدد واًمٗمًقق واعمٕم٤ميص شمٕمٚم٘م٧م سمف ُمِمٞمئتف ومل شمتٕمٚمؼ سمف حمٌتف وٓ رو٤مه وٓ أُمدره اًمدديٜمل وُمد٤م مل

وًمٗمظ اْلرادة يٜم٘مًؿ  ,ُمٜمٝم٤م مل شمتٕمٚمؼ سمف ُمِمٞمئتف وٓ حمٌتف ومٚمٗمظ اعمِمٞمئ٦م يمقين وًمٗمظ اعمح٦ٌم ديٜمل ذقمل

 :وم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم ,ومتٙمقن هل اعمح٦ٌم إذا قمروم٧م هدذا :وإرادة ديٜمٞم٦م ,ومتٙمقن هل اعمِمٞمئ٦م ,إمم إرادة يمقٟمٞم٦م

٤ٌَمِدِه اًْمُٙمْٗمرَ ﴿ َٓ َيْرَى ًمِِٕم ٤مدَ َٓ حُيِ ﴿ :وىمقًمف ,[1: اًمزُمر] ﴾َو ًَ َٓ ﴿ :وىمقًمف ,[116: اًمٌ٘مرة] ﴾٥مُّ اًْمَٗم َو

ٓ يٜم٤مىمض ٟمّمقص اًم٘مدر واعمِمٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمداًم٦م قمغم وىمقع ذًمؽ  ,[586: اًمٌ٘مرة] ﴾ُيِريُد سمُِٙمُؿ اًْمُٕمْنَ 

 . اهدسمٛمِمٞمئتف وىمْم٤مئف وىمدره وم٢من اعمح٦ٌم همػم اعمِمٞمئ٦م وإُمر همػم اخلٚمؼ
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ىمقًمف: )ويمؾ رء جيري سمت٘مديره وُمِمٞمئتف, (: 536ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل يمام ذم 

 (.وُمِمٞمئتف شمٜمٗمذ, ٓ ُمِمٞمئ٦م ًمٚمٕم٤ٌمد, إٓ ُم٤م ؿم٤مء هلؿ, ومام ؿم٤مء هلؿ يم٤من, وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ

ـَ ﴿وم٢من ىمٞمؾ: يِمٙمؾ قمدغم هدذا ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ومذيمر إدًم٦م اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م, صمؿ ىم٤مل:  دِذي ؾَمدَٞمُ٘مقُل اًمَّ

يُمقا ًَمْق ؿَم٤مَء   َُم٤م َأْذَ  اهللَأْذَ
ٍ
ء ـْ َرْ ُْمٜم٤َم ُِم َٓ طَمرَّ َٓ آسَم٤مُؤَٟم٤م َو وىمقًمف شمٕمد٤ممم:  ,أي٦م [538: إٟمٕم٤مم] ﴾يْمٜم٤َم َو

يُمقا ًَمْق ؿَم٤مَء ﴿ ـَ َأْذَ ِذي ـْ  اهللَوىَم٤مَل اًمَّ ـْ ُدوٟمِِف ُِم ُْمٜم٤َم ُِم َٓ طَمرَّ َٓ آسَم٤مُؤَٟم٤م َو ـُ َو  َٟمْح
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ ُدوٟمِِف ُِم ٌَْدَٟم٤م ُِم َُم٤م قَم

 يَمَذًمَِؽ وَمَٕمَؾ اًمَّ 
ٍ
ء ٌَاَلُغ اعْمٌُلِمُ َرْ َّٓ اًْم ؾُمِؾ إِ ٌْٚمِِٝمْؿ وَمَٝمْؾ قَمغَم اًمرُّ ـْ ىَم ـَ ُِم وىمقًمدف شمٕمد٤ممم:   ,[46: اًمٜمحؾ] ﴾ِذي

َّٓ خَيُْرُصدقنَ ﴿ ـْ قِمْٚمٍؿ إِْن ُهْؿ إِ ٌَْدَٟم٤مُهْؿ َُم٤م هَلُْؿ سمَِذًمَِؽ ُِم ـُ َُم٤م قَم مْحَ  [11: اًمزظمدرف] ﴾َوىَم٤مًُمقا ًَمْق ؿَم٤مَء اًمرَّ

ٚمقا اًمنمك يم٤مئٜم٤م ُمٜمٝمؿ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل, ويمذًمؽ ذم إسمٚمدٞمس طمٞمد٨م أود٤مف وم٘مد ذُمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م ضمٕم

هُْمدِقَيٜمَُّٝمْؿ َأمْجَِٕمدلمَ ﴿اْلهمقاء إمم اهلل شمٕم٤ممم, إذ ىمد٤مل:  َٕ َْرِض َو ْٕ َـّ هَلُدْؿ ذِم ا دٜمَ َُزير َٕ  ﴾َربر سمِداَم َأهْمدَقْيَتٜمِل 

 .[49: احلجر]

ؽ ٕهندؿ اطمتجدقا سمٛمِمدٞمئتف قمدغم ىمٞمؾ: ىمد أضمٞم٥م قمغم هذا سم٠مضمقسم٦م, ُمـ أطمًٜمٝم٤م: أٟمف أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ذًمد

رو٤مه وحمٌتف, وىم٤مًمقا: ًمق يمره ذًمؽ وؾمخٓمف عم٤م ؿم٤مءه, ومجٕمٚمقا ُمِمٞمئتف دًمٞمؾ رود٤مه, ومدرد اهلل قمٚمدٞمٝمؿ 

أو أٟمف أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ اقمت٘مد٤مدهؿ أن  ,أو أٟمف أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ اقمت٘م٤مدهؿ أن ُمِمٞمئ٦م اهلل دًمٞمؾ قمغم أُمره سمف ,ذًمؽ

ُمٕم٤مرو٦م ذقمف وأُمره اًمذي أرؾمؾ سمف رؾمٚمف وأٟمزل سمف أو أٟمف أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ  ,ُمِمٞمئ٦م اهلل دًمٞمؾ قمغم أُمره سمف

يمتٌف سم٘مْم٤مئف وىمدره, ومجٕمٚمقا اعمِمٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م داومٕم٦م ًمألُمر, ومٚمؿ يذيمروا اعمِمٞمئ٦م قمغم ضمٝم٦م اًمتقطمٞمد, وإٟمام 

ذيمروه٤م ُمٕم٤مرولم هب٤م ُٕمره, داومٕملم هب٤م ًمنمقمف, يمٗمٕمؾ اًمزٟم٤مدىم٦م, واْلٝم٤مل إذا أُمروا أو هنقا اطمتجدقا 

 اهد  سم٤مًم٘مدر.

 قمٛمقم ظمٚمؼ اهلل قمزوضمؾ ْلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت سمره٤م ووم٤مضمرهد٤م, ظمػمهد٤م وذهد٤م, ُم١مُمٜمٝمد٤م وُم٤م يدل قمغم

﴾ ]اًمزُمدر :  اهلل﴿ويم٤مومره٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
ٍ
ء ظَمَٚمَ٘مُٙمدْؿ َوَُمد٤م  اهلل﴿وَ , وىمقًمدف شمٕمد٤ممم: [51ظَمد٤مًمُِؼ يُمدؾر َرْ

ي أظمرضمف اًمٌخ٤مرش اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ ص٤مٟمع وصٜمٕمتف», وذم طمدي٨م طمذيٗم٦م: [95شَمْٕمَٛمُٚمقَن﴾ ]اًمّم٤موم٤مت : 

 ش.ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد»ذم يمت٤مب 
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واًمٕمج٥م ُمـ ه١مٓء اعمٕمتزًم٦م, أهنؿ أدظمٚمقا اًم٘مرآن اًمذي هق يمالم اهلل قمزوضمؾ وصٗمتف ذم قمٛمقم )يمؾ( 

﴾ ]اًمزُمر :  اهلل﴿ذم ىمقًمف: 
ٍ
ء , وأظمرضمقا ُمٜمٝمد٤م ُمد٤م هدق داظمدؾ ومٞمٝمد٤م ُمدـ أومٕمد٤مهلؿ [51ظَم٤مًمُِؼ يُمؾر َرْ

 وأىمقاهلؿ: ومًٌح٤من ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب.

قمغم ٟمٗمل ظمٚمؼ اهلل قمزوضمؾ ٕومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد سم٘مدقل اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ: وهؿ حيتجقن أيًْم٤م 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ذم طمدي٨م ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ.ش واًمنم ًمٞمس إًمٞمؽ»

ش واخلغم ىمٙمف دم يديؽ وايمممد يمدٝمس إيمٝمدؽ»ىمقًمف: (: 5/69ش )ذح ُمًٚمؿ»ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم 

إدب ذم اًمثٜم٤مء قمغم اهلل شمٕم٤ممم, وُمدطمف سم٠من يْم٤مف إًمٞمدف حم٤مؾمدـ ىم٤مل اخلٓم٤ميب وهمػمه: ومٞمف اْلرؿم٤مد إمم 

ومٛمام جي٥م شم٠مويٚمف ٕن ُمذه٥م  شواًمنم ًمٞمس إًمٞمؽ»وأُم٤م ىمقًمف:  ,إُمقر دون ُم٤ًموهي٤م قمغم ضمٝم٦م إدب

أهؾ احلؼ أن يمؾ اعمحدصم٤مت ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم وظمٚم٘مف, ؾمقاء ظمػمه٤م وذه٤م, وطمٞمٜمئذ جي٥م شم٠مويٚمدف وومٞمدف 

 :مخ٦ًم أىمقال

 ,وإؾمح٤مق سمدـ راهقيدف ,واًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ,: ٓ يت٘مرب سمف إًمٞمؽ, ىم٤مًمف اخلٚمٞمؾ سمـ أمحدأطمده٤م: ُمٕمٜم٤مه

 .وإزهري وهمػمهؿ ,وأسمق سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م ,وحيٞمك سمـ ُمٕملم

وىم٤مًمف همػمه أيْم٤م ُمٕمٜم٤مه: ٓ يْم٤مف إًمٞمؽ قمدغم اٟمٗمدراده, ٓ  ,واًمث٤مين: طمٙم٤مه اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد قمـ اعمزين

اًمنم وٟمحق هذا, وإن يم٤من ظم٤مًمؼ يمؾ رء ورب يمدؾ رء  ي٘م٤مل: ي٤م ظم٤مًمؼ اًم٘مردة واخلٜم٤مزير, وي٤م رب

 وطمٞمٜمئذ يدظمؾ اًمنم ذم اًمٕمٛمقم.

 .واًمث٤مًم٨م: ُمٕمٜم٤مه واًمنم ٓ يّمٕمد إًمٞمؽ إٟمام يّمٕمد اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

ا سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ وم٢مٟمؽ ظمٚم٘متف سمحٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م, وإٟمدام هدق ذ سم٤مًمٜمًد٦ٌم إمم واًمراسمع: ُمٕمٜم٤مه واًمنم ًمٞمس ًذ 

 اعمخٚمقىملم.

 اهد طمٙم٤مه اخلٓم٤ميب أٟمف يم٘مقًمؽ ومالن إمم سمٜمل ومالن إذا يم٤من قمداده ومٞمٝمؿ أو صٗمقه إًمٞمٝمؿ. واخل٤مُمس:

واًم٘مددر  اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕمد٦م ُمدـ ُمراشمد٥م اًم٘مْمد٤مء(: 5/536ش )ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

 .ُمرشم٦ٌم ظمٚمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف إقمامل وشمٙمقيٜمف وإجي٤مده هل٤م :وهل
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وقمٚمٞمدف اشمٗم٘مد٧م اًمٙمتد٥م اْلهلٞمد٦م  ,ؾمؾ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿوهذا أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمرىم٤مل: 

وم٠مظمرضمد٧م ـم٤مقمد٤مت ُمالئٙمتدف وأٟمٌٞم٤مئدف  :وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ جمقس إُم٦م ,واًمٗمٓمر واًمٕم٘مقل وآقمت٤ٌمر

سمدؾ ضمٕمٚمدقهؿ هدؿ  ,وهل أذف ُم٤م ذم اًمٕم٤ممل قمـ رسمقسمٞمتف وشمٙمقيٜمف وُمِمٞمئتف ,ورؾمٚمف وقم٤ٌمده اعم١مُمٜملم

 . اهدوٓ شمدظمؾ حت٧م ىمدرشمف ,اخل٤مًم٘مقن هل٤م وٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سمٛمِمٞمئتف

 صمؿ اؾمتٓمرد رمحف اهلل ذم ذيمر إدًم٦م واْلطمتج٤مج هل٤م.

( أي: ٓ ُمٗمر قمـ اًم٘مدر اعمحدود يدل قمدغم ذًمدؽ طمددي٨م أيب هريدرة قمٜمدد ُمًدٚمؿ: ٓ حمٝمدوىمقًمف: )

ـْ سم٤ِمهلل ,اطْمِرْص قَمغَم َُم٤م َيٜمَْٗمُٕمَؽ » َٓ شَمْٕمَجزْ  ,َواؾْمَتِٕم ٌء وَماَل شمَ  ,َو ُ٘مْؾ ًَمْق َأينر وَمَٕمْٚم٧ُم يَم٤مَن يَمَذا َوإِْن َأَص٤مسَمَؽ َرْ

ـْ ىُمْؾ ىَمَدُر اهلل َوَُم٤م ؿَم٤مَء وَمَٕمَؾ  ,َويَمَذا
 ش.َوًَمٙمِ

 وىمد شم٘مدُم٧م إدًم٦م.ش سمؾ ومٞمام ضمٗم٧م سمف إىمالم»وذم احلدي٨م: أرأي٧م ُم٤م ٟمٕمٛمؾ أُمر ُمًتئٜمػ, ىم٤مل: 

 ًمٕم٤معملم.وىمد شم٘مدُم٧م إدًم٦م قمغم  إصم٤ٌمت شم٘مدم قمٚمؿ اهلل ويمت٤مسمتف قمغم اًمٗمٕمؾ, واحلٛمد هلل رب ا

 (:وٓ يتج٤موز ُم٤م ظُمط ذم اًمٚمقح اعمًٓمقروىمقًمف: )

اؾمت٠مصمر اهلل سمد٤مًمٕمٚمؿ  [11: اًمؼموج] ﴾ذِم ًَمْقٍح حَمُْٗمقظٍ ﴿اًمٚمقح ُم٤م يٙمت٥م ومٞمف ُمـ اخلِم٥م, وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

سمٙمٞمٗمٞمتف, وًمٞمس ٕطمد سمح٘مٞم٘متف قمٚمؿ: إٓ سم٘مدر ُم٤م رؤي ًمٜمد٤م ذم أصمد٤مر اًمّمدحٞمح٦م, وهدق اعمٕمدؼم قمٜمدف 

ْٚمٜمَد٤مُه ﴿, واْلٛمع أًمقاح, ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: [11: احل٩م] ﴾إِنَّ َذًمَِؽ ذِم يمَِت٤مٍب ﴿: سم٤مًمٙمت٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َومَحَ

 (.3/358ش )سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز». أوم٤مده اًمٗمػموز آسم٤مدي ذم [54: اًم٘مٛمر] ﴾قَمغَم َذاِت َأًْمَقاٍح َوُدُهٍ 

سَمدْؾ ُهدَق ﴿مم: ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف هلل: وٟم١مُمـ سم٤مًمٚمقح واًم٘مٚمؿ, وسمجٛمٞمع ُم٤م ومٞمف ىمد رىمؿ, ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤م

ٞمٌد   .[11-15: اًمؼموج] ﴾ذِم ًَمْقٍح حَمُْٗمقظٍ  *ىُمْرآٌن جَمِ

 (: اًمٚمقح اعمذيمقر هق اًمذي يمت٥م اهلل ُم٘م٤مدير اخلالئؼ ومٞمف. اهد154ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل )

وُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ, ًمق اضمتٛمع اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ قمغم شمٖمٞمػمه وشمٌديٚمف عم٤م اؾمتٓم٤مقمقا إمم ذًمؽ ؾمدٌٞماًل, دل 

٦َم ًَمدْق اضْمَتَٛمَٕمد٧ْم قَمدغَم َأْن َيٜمَْٗمُٕمدقَك » ذًمؽ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمؽمُمذي وهمػمه: قمغم ُُمَّ ْٕ َواقْمَٚمْؿ َأنَّ ا

ٌَُف اهلل ًَمَؽ   ىَمْد يَمَت
ٍ
ء َّٓ سمٌَِمْ  مَلْ َيٜمَْٗمُٕمقَك إِ

ٍ
ء   ,سمٌَِمْ

ٍ
دء َّٓ سمٌَِمْ وَك إِ  مَلْ َيُيُّ

ٍ
ء وَك سمٌَِمْ َوًَمْق اضْمَتَٛمُٕمقا قَمغَم َأْن َيُيُّ
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وأقمت٘مد اْليامن سمٙمؾ ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مم٤م يٙمقن سمٕمد اعمقت
(1)

. 

                                                                                                    

ٌَُف اهلل قَمَٚمْٞمَؽ  ىَْماَلمُ  ,ىَمْد يَمَت ْٕ ُحُػ  ,ُرومَِٕم٧ْم ا ٧ْم اًمّمُّ  ش.َوضَمٗمَّ

ش وأقمت٘مد اْليامن سمٙمؾ ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ مم٤م يٙمقن سمٕمد اعمدقت»ىمقًمف:  (5)

ُمـ هذا هق اًمريمـ اخل٤مُمس ُمـ أريم٤من اْليامن, وىمد شم٘مدُم٧م إدًم٦م قمٚمٞمف قمٜمد ىمقل اعم١مًمػ رمحف اهلل: )

اْليامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف( وإدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمداًم٦م قمغم صمٌقشمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمداًمد٦م قمدغم 

صمٌقشمف أؿمٝمر ُمـ أن شمذيمر, وأيمثر ُمـ أن شمًٓمر سمٕم٨م اهلل حمٛمًدا صغم اهلل  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمقم ٓ ي١مُمٜمقن 

ـَ يَمَٗمُروا َأْن ًمَ  ِذي ١ٌَُّمنَّ سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َزقَمَؿ اًمَّ َـّ صُمؿَّ ًَمُتٜمَ ٌَْٕمُث ٌَْٕمُثقا ىُمْؾ سَمغَم َوَريبر ًَمُت ـْ ُي

ػٌم﴾ ]اًمتٖم٤مسمـ:  اهللسماَِم قَمِٛمْٚمُتْؿ َوَذًمَِؽ قَمغَم  ًِ  [.1َي

﴾ ]اًمتٖم٤مسمـ:  ـِ َٛمُٕمُٙمْؿ ًمَِٞمْقِم اْْلَْٛمِع َذًمَِؽ َيْقُم اًمتََّٖم٤مسُم  [.9وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ َيْقَم جَيْ

ٌُْٕمقصُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م ضَمِديًدا * ىُمْؾ يُمقُٟمقا طِمَج٤مَرًة َأْو طَمِديًدا وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ َوىَم٤مًُمقا َأإَِذا  ٤م عَمَ يُمٜم٤َّم قِمَٔم٤مًُم٤م َوُروَم٤مشًم٤م َأإِٟمَّ

ٍة﴾ ]اْله َل َُمدرَّ ِذي وَمَٓمَريُمْؿ َأوَّ ـْ ُيِٕمٞمُدَٟم٤م ىُمِؾ اًمَّ َٞمُ٘مقًُمقَن َُم ًَ , 39اء: * َأْو ظَمْٚمً٘م٤م مِم٤َّم َيْٙمؼُمُ ذِم ُصُدوِريُمْؿ وَم

65.] 

ًُمدقَن * ىُمدْؾ َٟمَٕمدْؿ َوَأْٟمدُتْؿ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: َوَّ ْٕ ٌُْٕمقصُمدقَن * َأَوآسَم٤مُؤَٟمد٤م ا د٤م عَمَ ﴿َأإَِذا ُِمْتٜم٤َم َويُمٜم٤َّم شُمَراسًمد٤م َوقِمَٔم٤مًُمد٤م َأإِٟمَّ

 [.58-55َداظِمُروَن﴾ ]اًمّم٤موم٤مت: 

ـٌ وَم٠َمشَمْٞمُتُف َأشَمَ٘م٤مَو  ـِ َواِئٍؾ َدْي ـْ وذم طمدي٨م ظم٤ٌمب ريض اهلل قمٜمف ىَم٤مَل: يَم٤مَن زِم قَمغَم اًْمَٕم٤مِص سْم ٤مُه, وَمَ٘م٤مَل زِم: ًَم

ٌَْٕم٨َم  ٍد طَمتَّك مَتُقَت, صُمؿَّ شُم ـْ َأيْمُٗمَر سمُِٛمَحٛمَّ ٍد, ىَم٤مَل: وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: إيِنر ًَم , ىَمد٤مَل: َوإيِنر َأىْمِْمَٞمَؽ طَمتَّك شَمْٙمُٗمَر سمُِٛمَحٛمَّ

ْقَف َأىْمِْمٞمَؽ إَِذا َرضَمْٕم٧ُم إمَِم َُم٤مٍل َوَوًَمٍد, ًَ ـْ سَمْٕمِد اعْمَْقِت وَم ٌُْٕمقٌث ُِم قَْمَٛمُش, ىَم٤مَل  عَمَ ْٕ ىَم٤مَل َويمِٞمٌع: يَمَذا ىَم٤مَل ا

َٚمَع اًْمَٖمٞمْ  ًٓ َوَوًَمًدا * َأـمَّ ُوشَملَمَّ َُم٤م َٕ ِذي يَمَٗمَر سمِآَي٤مشمِٜم٤َم َوىَم٤مَل  َي٦ُم: ﴿َأوَمَرَأْي٧َم اًمَّ ْٔ دَذ قِمٜمْدَد وَمٜمََزًَم٧ْم َهِذِه ا َ ٥َم َأِم اُتَّ

ـِ قَمْٝمًدا * يَمالَّ ؾَمٜمَْٙمُت٥ُم َُم٤م َيُ٘مقُل َوَٟمُٛمدُّ  مْحَ ا * َوَٟمِرصُمدُف َُمد٤م َيُ٘مدقُل َوَي٠ْمشمِٞمٜمَد٤م وَمدْرًدا﴾   اًمرَّ ـَ اًْمَٕمَذاِب َُمددًّ ًَمُف ُِم
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 [.81-11]ُمريؿ: 

ـْ  د ظَمْٚمَ٘مدُف ىَمد٤مَل َُمد َب ًَمٜم٤َم َُمَثاًل َوَٟمِزَ وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم ىمدرشمف قمزوضمؾ قمغم ظمٚم٘مٝمؿ ُمرة أظمرى: ﴿َوَضَ

ِٞمٞمَٝم٤م اًمَِّذي ٍة َوُهَق سمُِٙمدؾر ظَمْٚمدٍؼ قَمٚمِدٞمٌؿ﴾ ]يدس:  حُيِْٞمل اًْمِٕمَٔم٤مَم َوِهَل َرُِمٞمٌؿ * ىُمْؾ حُيْ َل َُمرَّ ,  18َأْٟمَِم٠َمَه٤م َأوَّ

19.] 

ـْ َُمٜمِل، ُيْٛمٜمَك * صُمؿَّ يَم٤مَن قَمَٚمَ٘م٦ًم ومَ  َك ؾُمًدى * َأمَلْ َيُؽ ُٟمْٓمَٗم٦ًم ُِم ٤مُن َأْن ُيؽْمَ ًَ ْٟم ٥ُم اْْلِ ًَ َخَٚمدَؼ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َأحَيْ

يمَ  ْوضَملْمِ اًمذَّ ى * وَمَجَٕمَؾ ُِمٜمُْف اًمزَّ قَّ ًَ ِٞمدَل اعْمَدْقشَمك﴾ ]اًم٘مٞم٤مُمد٦م: وَم ُْٟمَثك * َأًَمْٞمَس َذًمَِؽ سمَِ٘م٤مِدٍر قَمغَم َأْن حُيْ ْٕ َر َوا

45 - 31.] 

قِر َذًمَِؽ َيْقُم اًْمَققِمٞمِد * َوضَم٤مَءْت يُمؾُّ َٟمْٗمٍس َُمَٕمَٝم٤م ؾَمد٤مِئٌؼ َوؿَمدِٝمٞمٌد * ًَمَ٘مدْد  وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوُٟمِٗمَخ ذِم اًمّمُّ

ـْ َهَذا وَمَٙمَِمٗمْ  َك اًْمَٞمْقَم طَمِديٌد﴾ ]ق : يُمٜم٧َْم ذِم هَمْٗمَٚم٦ٍم ُِم ٌٍََمُ  [.11 - 11ٜم٤َم قَمٜمَْؽ هِمَٓم٤مَءَك وَم

وُمـ أراد اًمٜمٔمر ذم أدًمتف اًمقاوح٤مت وآي٤مشمف اًم٤ٌمهرات وم٤مًمٞم٘مرأ ُمثؾ ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م, وؾمدقرة اًمتٙمدقير, 

وؾمقرة اْلٟمٗمٓم٤مر واْلٟمِم٘م٤مق, وآظمر ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ووؾمط ؾمقرة ق, واًم٘م٤مرقم٦م واحل٤مىمد٦م, واًمزًمزًمد٦م 

ًم٘مرآن اًمتل شمدل قمغم شم٘مرير هذا اًمريمـ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ أريم٤من اْليدامن, سمدؾ إن شم٘مريدره وهمػمه٤م ُمـ ؾمقر ا

َل (: »3994يم٤من ُمـ سمداي٤مت اًمدقمقة يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمد اًمٌخ٤مري ) اَم َٞمَزَل َأوَّ إِٞمَّ

ٛم٥َِّم َوايمٛم٣َّمِر ضَمتَّ  ِؾ همِٝمَٜم٣م ِذىْمُر اجْلَ ـْ اظْمَُٖمِمَّ داَلُل ََم٣م َٞمَزَل َِمٛمُْف ؽُمقَرٌة َِم ؽْمداَلِم َٞمدَزَل اْْلَ ك إَِذا شَمد٣مَب ايمٛمَّد٣مُس إلَِم اإْلِ

 َٓ ْٚمَر َأزَمًدا، َويَمْق َٞمَزَل  َٓ َٞمَدُع اخْلَ ْٚمَر يَمَٗم٣ميُمقا:  زُمقا اخْلَ َٓ سَممْمَ ٍء  َل ََشْ َراُم، َويَمْق َٞمَزَل َأوَّ َٓ َواْْلَ  سَمْزُٞمدقا يَمَٗمد٣ميُمقا: 

َٞم٣م َأزَمًدا يَمَٗمْد َٞمَزَل زمَِٚم٘مَّ  دٍد َصدعمَّ َٞمَدُع ايمزِّ د٣مفَم٥ُم  اهلل٥َم فَمعَم حُمَٚمَّ ٣مِرَيد٥ٌم َأيْمَٔمد٤ُم: ﴿زَمدْؾ ايمسَّ َؿ َوإيِنِّ جَلَ فَمَٙمْٝمدِف َوؽَمدٙمَّ

﴾ ]ايمٗمٚمر:  ٣مفَم٥ُم َأْدَهك َوَأََمرُّ  ش.[64ََمْقفِمُدُهْؿ َوايمسَّ

(: واْليامن سم٤مًمٞمقم أظمر: هق اًمتّمديؼ سمٞمدقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م, 5/536ش )اعمٗمٝمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل ذم 

ؾ قمٚمٞمف ُمـ اْلقم٤مدة سمٕمد اعمقت, واًمٜمنم واحلنمد, واحلًد٤مب واعمٞمدزان واًمٍمداط, واْلٜمد٦م وُم٤م اؿمتٛم

 واًمٜم٤مر, وأهن٤م دار صمقاسمف وضمزائف ًمٚمٛمحًٜملم واعمًٞمئلم إمم همػم ذًمؽ مم٤م صح ٟمّمف , وصم٧ٌم ٟم٘مٚمف. اهد

اًمٖمرهمرة وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم سم٘مٞم٦م هذا اًم٤ٌمب شم٤ٌمقم٤ًم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, وٟمذيمر ُم٤م جيري قمغم اْلٟم٤ًمن ُمٜمذ 
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فوم٠موُمـ سمٗمتٜم٦م اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛم
(1)
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إمم دظمقل اْلٜم٦م واًمٜم٤مر, واًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ شمّمديؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واْليامن سمٙمؾ 

َٓ َرْيد٥َم ومِٞمدِف ُهدًدى  ُم٤م أظمؼم ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م ذم هذا اًم٤ٌمب وهمػمه ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿امل * َذًمَِؽ اًْمٙمَِتد٤مُب 

ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم َوُيِ٘مٞم ِذي ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سماَِم ُأْٟمِزَل ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم * اًمَّ ِذي اَلَة َومِم٤َّم َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن * َواًمَّ ُٛمقَن اًمّمَّ

ِدْؿ َوُأوًَمِئدَؽ ُهدُؿ  ـْ َرهبر ظِمَرِة ُهدْؿ ُيقىِمٜمُدقَن * ُأوًَمِئدَؽ قَمدغَم ُهدًدى ُِمد ْٔ ٌْٚمَِؽ َوسمِد٤م ـْ ىَم إًَِمْٞمَؽ َوَُم٤م ُأْٟمِزَل ُِم

 [. 6 - 5اعْمُْٗمٚمُِحقَن﴾ ]اًمٌ٘مرة : 

وهذا ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد اْلمج٤مل وم٢من اًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة يمام ش وم٠مؤُمـ سمٗمتٜم٦م اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف»ىمقًمف:  (5)

صم٧ٌم سمذًمؽ اًمدًمٞمؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ويمام ؾمدؽمى ذم ـمٞمد٤مت هدذه اًمٗم٘مدرة ُمدـ اًمٌٞمد٤من 

ٌد٧م ذم قمٍمدٟم٤م اًمٕمٔمٞمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إن ؿم٤مء اهلل وأٟم٤م ُمتقؾمع ومٞمف حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم ذًمؽ ويمقٟمف ىمد ٟم

وفمٝمر ىمرن اًمرواومض طمتك أصٌح يمثػم ُمـ ظمٓم٤ٌمئٝمؿ يٜمٙمروٟمف قمغم اعمٜم٤مسمر ويٍمدح سم٤مًمتٙمدذي٥م سمدف ذم 

ذم اعمح٤مسمر وهق ُمرشم٥م قمغم ومّمقل وأسمقاب وًمٞمس اًمتٓمقيؾ ُمذُمقم ذم مجٞمدع إوىمد٤مت ىمد٤مل واًمدوم٤مشمر 

 ش.ذح ُمًٚمؿ»اًمٜمقوي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

ؿ هداك اهلل: أن قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وإمجد٤مع أهدؾ اًمًدٜم٦م, أُمد٤م اًمٙمتد٤مب اقمٚم

 وم٠مدًمتف ُمتٜمققم٦م وإًمٞمؽ سمٕمْمٝم٤م:

قُم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوطَم٤مَق سمِآِل ومِْرقَمْقَن ؾُمقُء اًْمَٕمَذاِب * اًمٜم٤َّمُر ُيْٕمَرُوقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م هُمُدّوًا َوقَمِِمّٞم٤ًم َوَيدْقَم شَمُ٘مد

٤مقَم٦ُم َأْدظِم  ًَّ  [. 35-36ُٚمقا آَل ومِْرقَمْقَن َأؿَمدَّ اًْمَٕمَذاِب﴾ ]هم٤مومر: اًم

ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م: ﴿َوطَم٤مَق سمِآِل ومِْرقَمْقَن ؾُمدقُء اًْمَٕمدَذاِب﴾: وهدق اًمٖمدرق ذم 
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اًمٞمؿ, صمؿ اًمٜم٘مٚم٦م ُمٜمف إمم اْلحٞمؿ, وم٢من أرواطمٝمؿ شمٕمرض قمغم اًمٜم٤مر ص٤ٌمطم٤ًم وُم٤ًمًء إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م, ومد٢مذا 

د٤مقَم٦ُم َأْدظِمُٚمدقا  يم٤من ًَّ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اضمتٛمٕم٧م أرواطمٝمؿ وأضم٤ًمدهؿ ذم اًمٜم٤مر, وهلذا ىم٤مل: ﴿ َوَيْقَم شَمُ٘مقُم اًم

[, وهذه أي٦م أصؾ يمٌػم ذم اؾمتدٓل أهؾ اًمًدٜم٦م قمدغم قمدذاب 35آَل ومِْرقَمْقَن َأؿَمدَّ اًْمَٕمَذاِب﴾]هم٤مومر:

 ه. ااًمؼمزخ ذم اًم٘مٌقر

ل: اْلٛمٝمقر قمغم أن هذا اًمٕمرض يٙمقن ذم اًمدؼمزخ, (: ىم٤مل اًم٘مرـم4/199ٌش )اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 وهق طمج٦م ذم شمثٌٞم٧م قمذاب اًم٘مؼم. 

 وىم٤مل همػمه: وىمع ذيمر قمذاب اًم٘مؼم ذم هذه أي٦م ُمٗمنًا: ًمٙمٜمف طمج٦م قمغم ُمـ أٟمٙمر قمذاب اًم٘مؼم اهد 

ِذي ومِٞمِف ُيّْمَٕمُ٘مقَن * َيْقَم ٓ ُيْٖمٜمِ  ل قَمٜمُْٝمْؿ يَمْٞمُدُهْؿ ؿَمْٞمئ٤ًم َوٓ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَمَذْرُهْؿ طَمتَّك ُيالىُمقا َيْقَُمُٝمُؿ اًمَّ

َـّ َأيْمَثَرُهْؿ ٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن﴾]اًمٓمقر: 
ـَ فَمَٚمُٛمقا قَمَذاسم٤ًم ُدوَن َذًمَِؽ َوًَمٙمِ ِذي وَن * َوإِنَّ ًمِٚمَّ  [.31-36ُهْؿ ُيٜمٍَْمُ

ىم٤مل ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م: وهذا حيتٛمؾ أن يراد سمف اًم٘متدؾ وهمدػمه ذم اًمددٟمٞم٤م, وأن يدراد سمدف قمدذاهبؿ ذم  

 هق أفمٝمر: ٕن يمثػم ُمٜمٝمؿ ُم٤مت ومل يٕمذب ذم اًمدٟمٞم٤م, أو أن اعمراد أقمؿ ُمـ ذًمؽ.اهد اًمؼمزخ و

د٤معمُِقَن ذِم  وىمد سمقب اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م: )سم٤مب ُمد٤م ضمد٤مء ذم قمدذاب اًم٘مدؼم, وىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ﴿إِِذ اًمٔمَّ

دددُٙمُؿ اًْمَٞمدددْقمَ  ًَ دددَزْوَن قَمدددَذاَب  هَمَٛمدددَراِت اعْمَدددْقِت َواعْمَالِئَٙمددد٦ُم سَم٤مؾِمدددُٓمق َأْيدددِدهيِْؿ َأظْمِرضُمدددقا َأْٟمُٗم دُمْ

 [.94اهْلُقِن﴾]إٟمٕم٤مم:

وَن إمَِم قَمَذاٍب قَمٔمِٞمٍؿ﴾]اًمتقسم٦م: شَملْمِ صُمؿَّ ُيَردُّ ْؿ َُمرَّ هُبُ [, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوطَم٤مَق 515وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ؾَمٜمَُٕمذر

٤مقَم٦ُم َأْدظِمُٚمقا آَل ومِْرقَمْقَن سمِآِل ومِْرقَمْقَن ؾُمقُء اًْمَٕمَذاِب * اًمٜم٤َّمُر ُيْٕمَرُوقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م هُمُدّوًا َوقَمِِمّٞم٤ًم َوَيْقَم  ًَّ شَمُ٘مقُم اًم

 [. 35-36َأؿَمدَّ اًْمَٕمَذاِب﴾]هم٤مومر: 

(: وهذا وإن يم٤من ىمٌؾ اًمددومـ, ومٝمدق ُمدـ مجٚمد٦م 4/199ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل ذم ذح أي٦م إومم ) 

اًمٕمذاب اًمقاىمع ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وإٟمام أوٞمػ اًمٕمذاب إمم اًم٘مدؼم ًمٙمدقن ُمٕمٔمٛمدف ي٘مدع ومٞمدف, وًمٙمدقن 

ًم٥م قمغم اعمقشمك أن ي٘مؼموا, وإٓ وم٤مًمٙم٤مومر وُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕمذيٌف ُمـ اًمٕمّم٤مة, يٕمذب سمٕمد ُمقشمف, وًمدق اًمٖم٤م

مل يدومـ, وًمٙمـ ذًمؽ حمجقب قمـ اخلٚمؼ إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل. وذم شمٗمًػم أي٦م إظمرى ىمد٤مل: روي قمدـ 
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شَملْمِ ﴾: قمدذاب  ْؿ َُمدرَّ هُبُ اًمددٟمٞم٤م, احلًـ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ صمقر, قمـ ُمٕمٛمدر, قمدـ احلًدـ: ﴿ؾَمدٜمَُٕمذر

 وقمذاب اًم٘مؼم. 

وىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل: وىم٤مل اًمٓمؼماين سمٕمد أن ذيمر اظمتالوم٤ًم: وإهمٚم٥م أن إطمدى اعمرشملم قمذاب اًم٘مؼم, 

 وإظمرى حتتٛمؾ أطمد ُم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ اْلقع, أو اًمًٌل, أو اْلذٓل أو همػم ذًمؽ ا.هد

ٌر٧ُم  ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمًْمَ٘مْقلِ  اهللوىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ُيَث ِذي  [.11اًمث٤َّمسم٧ِِم﴾]إسمراهٞمؿ: اًمَّ

صدغم اهلل ( قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌدل 3599اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف ) أظمرج 

ٌر٧ُم قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمًْمَ٘مْقِل اًمث٤َّمسم٧ِِم﴾]إسمراهٞمؿ: اهلل: ﴿ُيَث ِذي  [ ٟمزًم٧م ذم قمذاب اًم٘مؼم. 11اًمَّ

(: وأُم٤م ٟمٕمدٞمؿ اًم٘مدؼم وم٘مدد دل قمٚمٞمدف ىمقًمدف 68ش )أهقال اًم٘مٌقر» ذم وىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمام

ـْ َأْصَح٤مِب  ٤م إِْن يَم٤مَن ُِم سملَِم * وَمَرْوٌح َوَرحْي٤َمٌن َوضَمٜم٧َُّم َٟمِٕمٞمٍؿ * َوَأُمَّ ـَ اعْمَُ٘مرَّ ٤م إِْن يَم٤مَن ُِم  اًْمَٞمِٛمدلِم شمٕم٤ممم: ﴿وَم٠َمُمَّ

ـْ َأْصَح٤مِب اًْمَٞمِٛملِم﴾]اًمقاىمٕم٦م:  الٌم ًَمَؽ ُِم ًَ   [.95-88* وَم

ـْ   لَم * وَمٜمُُزٌل ُِم ٤مًمر سملَِم اًمْمَّ ـَ اعْمَُٙمذر ٤م إِْن يَم٤مَن ُِم وأىمقل: قمذاب اًم٘مؼم يدل قمٚمٞمف ذم هذه أي٦م أيْم٤ًم: ﴿َوَأُمَّ

 [. 93-91مَحِٞمٍؿ * َوشَمّْمٚمَِٞم٦ُم ضَمِحٞمٍؿ﴾]اًمقاىمٕم٦م: 

 هبذه أي٦م قمغم اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب ذم اًم٘مؼم.ش اًمروح»واؾمتدل يمذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف  

َْدَٟمدك ُدوَن اًْمَٕمدَذاِب ش اًمروح»سمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسم٦م ىم٤مل ا ْٕ ـَ اًْمَٕمدَذاِب ا وُمٜمٝم٤م: ﴿َوًَمٜمُدِذيَ٘مٜمَُّٝمْؿ ُِمد

ُٝمْؿ َيْرضِمُٕمقَن﴾ ]اًمًجدة: يَْمؼَمِ ًَمَٕمٚمَّ ْٕ  [. 15ا

 وىمد أطمت٩م هبذه أي٦م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ: قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس قمغم قمذاب اًم٘مؼم.اهد 

ُتَٝم٤م ا ًمٜمَّْٗمُس اعْمُْٓمَٛمِئٜم٦َُّم * اْرضِمِٕمل إمَِم َرسمرِؽ َراِوَٞم٦ًم َُمْرِوٞم٦ًَّم * َواْدظُمكِم ضَمٜمَّتِل * وَم٤مْدظُمكِم وىم٤مل وُمٜمٝم٤م: ﴿َي٤م َأيَّ

٤ٌَمِدي﴾]اًمٗمجر:   [. 19-11ذِم قِم

ىم٤مل: وىمد أظمتٚمػ اًمًٚمػ ُمتك ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ وم٘م٤مل ـم٤مئٗم٦م: ي٘م٤مل هل٤م قمٜمد اعمدقت, وفمد٤مهر اًمٚمٗمدظ ُمدع 

صدغم اهلل قمـ اًمٌدن, وظمرضم٧م ُمٜمف, وىمد ومند ذًمدؽ اًمٜمٌدل ه١مٓء وم٢مٟمف ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٗمس اًمتل دمردت 

 شومٞم٘مد٤مل هلد٤م: أظمرضمدل راودٞم٦م ُمرودٞم٤ًم قمٜمدؽ»سم٘مقًمف ذم طمدي٨م اًمؼماء وهمػمه:  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ
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٤ٌَمِدي﴾ ]اًمٗمجر: اًمٚمٝمدؿ اًمرومٞمدؼ »: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ[ ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقًمف 19﴿وَم٤مْدظُمكِم ذِم قِم

 .اهد شإقمغم

[, ًمٙمـ ُمدـ 1-5ف شمٕم٤ممم: ﴿َأهْل٤َميُمُؿ اًمتََّٙم٤مصُمُر * طَمتَّك ُزْرشُمُؿ اعْمََ٘م٤مسمَِر﴾]اًمتٙم٤مصمر: وىمد اؾمتدل سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًم

( ُمـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ أرـم٠مة, قمـ اعمٜمٝم٤مل, 4461سم٤مب اًمٗم٤مئدة احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ)

٤مصُمُر * طَمتَّك قمـ زر سمـ طمٌٞمش, قمـ قمكم ىم٤مل: )ُم٤م زًمٜم٤م ٟمِمؽ ذم قمذاب اًم٘مؼم طمتك ٟمزًم٧م: ﴿َأهْل٤َميُمُؿ اًمتَّٙمَ 

 [(. وٕمٞمػ. 1-5ُزْرشُمُؿ اعْمََ٘م٤مسمَِر﴾]اًمتٙم٤مصمر: 

 ش.اًمتٝمذي٥م»طمج٤مج اسمـ أرـم٠مة اًمراضمح: وٕمٗمف. واعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو: مل يًٛمع ُمـ زر يمام ذم 

ـْ ِذيْمِري وَم٢مِنَّ ًَمُف َُمِٕمٞمَِم٦ًم َوٜمْٙم٤ًم﴾]ـمدف: ـْ َأقْمَرَض قَم [, اؾمتدل هب٤م قمدغم قمدذاب 513ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم

ًم٦م ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمدد احلد٤ميمؿ, واسمدـ طمٌد٤من, واسمدـ ضمريدر وهمدػمهؿ, اًم٘مؼم, واًمدٓ

 وؾمٞم٠ميت سمٓمقًمف ذم سم٤مب اؾمتٓمراد ذم ذيمر قمذاب اًم٘مؼم. 

ٌَْٕمُثقَن﴾]اعم١مُمٜمقن: ـْ َوَراِئِٝمْؿ سَمْرَزٌخ إمَِم َيْقِم ُي [ ىم٤مل اسمـ يمثدػم رمحدف اهلل سمٕمدد 511وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َوُِم

 حتييـ ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م سمٕمذاب اًمؼمزخ.اهد ذيمر أي٦م: هتديد هل١مٓء اعم

إذا ظمرضم٧م روح اعمد١مُمـ »( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 1811اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل ) أظمرج

روح  :ي٘مقل أهؾ اًمًدامء  :شمٚم٘م٤مه٤م ُمٚمٙم٤من يّمٕمداهن٤م ىم٤مل مح٤مد ومذيمر ُمـ ـمٞم٥م رحيٝم٤م وذيمر اعمًؽ ىم٤مل

 ,٦م ضم٤مءت ُمـ ىمٌؾ إرض صغم اهلل قمٚمٞمؽ وقمغم ضمًٍد يمٜم٧م شمٕمٛمريٜمف ومٞمٜمٓمٚمؼ سمف إمم رسمف قمز وضمؾـمٞمٌ

  ش.اٟمٓمٚم٘مقا سمف إمم آظمر إضمؾ :صمؿ ي٘مقل

 :وي٘مدقل أهدؾ اًمًدامء ,وذيمر ُمـ ٟمتٜمٝم٤م وذيمر ًمٕمٜم٤مً  ىم٤مل مح٤مد: –وإن اًمٙم٤مومر إذا ظمرضم٧م روطمف » :ىم٤مل

 . شإمم آظمر إضمؾ أٟمٓمٚم٘مقا سمف :ومٞم٘م٤مل :روح ظمٌٞمث٦م ضم٤مءت ُمـ ىمٌؾ إرض ىم٤مل

 . شومرد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ريٓم٦م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف قمغم أٟمٗمف هٙمذا» :ىم٤مل أسمق هريرة



 226 

                                                                                                    

قمدـ  :( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمدف ىمد٤مل4153رىمؿ ) شاْلطم٤ًمن»اسمـ طم٤ٌمن رمحف اهلل يمام ذم  أظمرج

 ,سمحريدرة سمٞمْمد٤مء إن اعمد١مُمـ إذا ىمدٌض أشمتدف ُمالئٙمد٦م اًمرمحد٦م» :رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

أظمرضمل إمم روح اهلل ومتخرج يم٠مـمٞم٥م ريح ُمًؽ طمتك أٟمف ًمٞمٜم٤موًمف سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم يِمدٛمقٟمف  :ومٞم٘مقًمقن

وٓ يد٠مشمقن  ,ُم٤م هذه اًمريح اًمٓمٞم٦ٌم اًمتل ضم٤مءت ُمـ ىمٌدؾ إرض :طمتك ي٠مشمقن سمف سم٤مب اًمًامء ومٞم٘مقًمقن

ُمـ أهؾ اًمٖم٤مئ٥م سمٖم٤مئٌٝمؿ: ومٚمٝمؿ أؿمد ومرطم٤ًم سمف  ,ؾمامء إٓ ىم٤مًمقا ُمثؾ ذًمؽ طمتك ي٠مشمقن هب٤م أرواح اعم١مُمٜملم

وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومٞم٠مشمٞمف ُمالئٙمد٦م اًمٕمدذاب  ,ومٞم٘مقًمقن ىمد ُم٤مت ومالن أُم٤م أشم٤ميمؿ ومٞم٘م٤مل ُذه٥م سمف إمم أُم٦م اهل٤موي٦م

 ش.ومتخرج يم٠مٟمتـ ريح ضمٞمٗم٦م ومٞمذه٥م سمف إمم سم٤مب إرض  ,أظمرضمل إمم همْم٥م اهلل :سمٛمًقح ومٞم٘مقًمقن

  ش.اًمت٘مري٥م»هذا طمدي٨م صحٞمح زيد صم٘م٦م طم٤مومظ يمام ذم 

  ش.اًمتٝمذي٥م»يم٤من صم٘م٦م إن ؿم٤مء اهلل أ.هد ُمـ  :وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ,هػم شم٤مسمٕمل صم٘مف ىم٤مًمف اًمٕمجكموىم٤ًمُم٦م سمـ ز

ومٞم٠ًمل ُم٤م ومٕمؾ ومالن؟ ُم٤م ومٕمؾ ومدالن؟ »  :قمـ أيب هريرة سمٜمحق ُم٤م شم٘مدم وومٞمف :(4154وأظمرضمف رىمؿ )

وم٢مذا ىمٌْمد٧م ٟمٗمًدف وذهد٥م هبد٤م إمم سمد٤مب إرض شم٘مدقل ظمزٟمد٦م  ,وأُم٤م اًمٙم٤مومر :ُم٤م ومٕمٚم٧م ومالٟم٦م؟ ىم٤مل

هدذا احلددي٨م رضم٤مًمدف رضمد٤مل  شوضمدٟم٤م رحي٤ًم أٟمتـ ُمـ هذه ومتٌٚمدغ هبد٤م إمم إرض اًمًدٗمغمإرض ُم٤م 

  .اًمِمٞمخلم وأسمق اْلقزاء هق أوس سمـ قمٌد اهلل اًمرسمٕمل شم٤مسمٕمل صم٘م٦م

قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي, قمـ أسمٞمدف ؾمدٛمع أسمد٤م ؾمدٕمٞمد ريض اهلل  :(5453اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ) أظمرج

إذا ووٕم٧م اْلٜم٤مزة واطمتٛمٚمٝم٤م اًمرضم٤مل قمدغم »ىم٤مل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿأن رؾمقل اهلل  قمٜمف:

أقمٜم٤مىمٝمؿ, وم٢من يم٤مٟم٧م ص٤محل٦م ىم٤مًم٧م: ىمدُمقين, وإن يم٤مٟم٧م همػم ص٤محل٦م ىم٤مًم٧م: ي٤مويٚمٝم٤م أيـ شمدذهٌقن هبد٤م 

 .شيًٛمع صقهت٤م يمؾ رء إٓ اْلٟم٤ًمن, وًمق ؾمٛمٕمف صٕمؼ

أسم٤م هريرة ىمد٤مل طمدلم طميده اعمدقت: ٓ شميدسمقا قمدكّم أن  (1/191اْلُم٤مم أمحد رمحف اهلل ) وأظمرج

إذا »ومًٓم٤مـم٤ًم, وٓ شمتٌٕمقين سمٛمجٛمر, وأهقمقا يب وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 
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ووع اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح قمغم هيره ىم٤مل: ىمدُمقين ىمدُمقين, وإذا ووع اًمرضمؾ اًمًقء قمغم هيره ىمد٤مل: 

 . شي٤مويٚمٝم٤م أيـ شمذهٌقن يب

 ُمـ أضمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمران وسم٘مٞم٦م رضم٤مل صم٘م٤مت. هذا طمدي٨م طمًـ: 

ُمقمم قمثامن ىم٤مل: يم٤من قمثامن إذا وىمدػ قمدغم قمـ ه٤مٟمئ  (٤1418مم اًمؽمُمذي رمحف اهلل رىمؿ )اْلُم أظمرج

ىمؼم سمٙمك طمتك يٌؾ حلٞمتف, وم٘مٞمؾ ًمف: شمذيمر اْلٜم٦م واًمٜم٤مر ومال شمٌٙمل, وشمٌٙمل ُمـ هذا؟! ىم٤مل: إن رؾمقل اهلل 

إن اًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة, وم٢من ٟمج٤م ُمٜمف ومام سمٕمدده أيند ُمٜمدف, »ىم٤مل:   قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل

 . شوإن مل يٜم٩م ُمٜمف ومام سمٕمده أؿمد ُمٜمف

 .شُم٤م رأي٧م ُمٜمٔمرًا ىمط إٓ واًم٘مؼم أومْمع ُمٜمف»: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىم٤مل: وىم٤مل رؾمقل اهلل 

 رومف إٓ ُمـ رواي٦م هِم٤مم سمـ يقؾمػ.ىم٤مل اًمؽمُمذي رمحف اهلل: هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕم

 هذا طمدي٨م طمًـ. 

أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمد٤م شم٘مدقل: ىمد٤مم  قمـ (5414اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ) أظمرج

رء, ومٚمام ذيمر ذًمدؽ ظمٓمٞم٤ًٌم ومذيمر ومتٜم٦م اًم٘مؼم اًمتل يٗمتتـ ومٞمٝم٤م اعم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل 

 و٩م اعمًٚمٛمقن وج٦م. 

قمـ أؾمامء ىم٤مًم٧م: أشمٞم٧م قم٤مئِم٦م وهل شمّمكم وم٘مٚم٧م: ُم٤م ؿم٠من اًمٜم٤مس؟ وم٠مؿم٤مرت  (85رمحف اهلل ) أظمرضمفو

إمم اًمًامء وم٢مذا اًمٜم٤مس ىمٞم٤مم وم٘م٤مًم٧م: ؾمٌح٤من اهلل, ىمٚم٧م: آي٦م وم٠مؿمد٤مرت سمرأؾمدٝم٤م أي ٟمٕمدؿ وم٘مٛمد٧م طمتدك 

صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف ز وضمؾ اًمٜمٌل قمالين اًمٖمٌم, ومجٕمٚم٧ُم أص٥م قمغم رأد اعم٤مء, ومحٛمد اهلل قم

ُم٤م ُمـ رء مل أيمـ ُأريتف إٓ رأيتف ذم ُم٘م٤مُمل طمتك اْلٜم٦م واًمٜمد٤مر, ومد٠موطمك »وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل:  وؾمٚمؿ

)ُمثؾ( أو)ىمري٤ًٌم( ٓ أدري أي ذًمؽ ىم٤مًم٧م أؾمدامء ُمدـ ومتٜمد٦م اعمًدٞمح  شاهلل إزم َّ أٟمٙمؿ شمٗمتٜمقن ذم ىمٌقريمؿ
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 اًمدضم٤مل. 

٠مُم٤م )اعم١مُمـ( أو )اعمقىمـ( ٓ أدري أهيام ىم٤مًمد٧م أؾمدامء ومٞم٘مدقل: حمٛمدد ي٘م٤مل: ُم٤م قمٚمٛمؽ هبذا اًمرضمؾ؟ وم

رؾمقل اهلل ضم٤مءٟم٤م سم٤مًمٌٞمٜم٤مت واهلدى وم٠مضمٌٜم٤م وأشمٌٕمٜم٤م, هق حمٛمٌد صمالصم٤ًم ومٞم٘م٤مل: ٟمؿ ص٤محل٤ًم ىمد قمٚمٛمٜم٤م إن يمٜم٧م 

عمقىمٜم٤ًم سمف, وأُم٤م )اعمٜم٤مومؼ( أو )اعمرشم٤مب( ٓ أدري أي ذًمؽ ىم٤مًم٧م أؾمامء ومٞم٘مقل: ٓ أدري ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس 

 (.916ن ؿمٞمئ٤ًم وم٘مٚمتف. أظمرضمف ُمًٚمؿ )ي٘مقًمق

 

قمـ ه٤مينء ُمقمم قمثامن, قمـ قمثامن سمدـ قمٗمد٤من ريض اهلل  (411م أسمق داود رمحف اهلل رىمؿ )اْلُم٤م أظمرج 

إذا ومدرغ ُمدـ دومدـ اعمٞمد٧م وىمدػ قمٚمٞمدف وم٘مد٤مل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿقمٜمف ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل 

وقمٌدد اهلل سمدـ سمحدػم  ,. هذا طمدي٨م طمًـشؾم٠مًمقا ًمف سم٤مًمتثٌٞم٧م وم٢مٟمف أن ي٠ًملاؾمتٖمٗمروا ٕظمٞمٙمؿ وا»

 وصم٘مف سمـ ُمٕملم. 

قمدـ قم٤مئِمد٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م: أن هيقديد٦م دظمٚمد٧م قمٚمٞمٝمد٤م  (5411رمحف اهلل ) أظمرج اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري

صغم اهلل قمٚمٞمف  ُمـ قمذاب اًم٘مؼم, وم٠ًمًم٧م قم٤مئِم٦م رؾمقل اهلل ومذيمرت قمذاب اًم٘مؼم وم٘م٤مًم٧م هل٤م: أقم٤مذك اهلل

صغم ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومام رأي٧م رؾمقل اهلل  شٟمٕمؿ قمذاب اًم٘مؼم»قمـ قمذاب اًم٘مؼم, وم٘م٤مل:  وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 سمٕمد صغم صالة إٓ شمٕمقذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم.  اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

وقمٜمدي أُمرأة ُمـ اًمٞمٝمقد  ف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمىم٤مل: أن قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: دظمؾ قمغمَّ رؾمقل اهلل و

صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وهل شم٘مقل: هؾ ؿمٕمرت أٟمٙمؿ شمٗمتٜمقن ذم اًم٘مؼم؟ ىم٤مًم٧م: وم٠مرشم٤مع رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومٚمٌثٜم٤م ًمٞم٤مزم صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل  شإٟمام شمٗمتـ هيقد»وىم٤مل:  وؾمٚمؿ

صدغم ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  شقن ذم اًم٘مٌقرهؾ ؿمٕمرت أٟمف أوطمل إزمَّ أٟمٙمؿ شمٗمتٜم»: وؾمٚمؿ
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 سمٕمد يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ قمذاب اًم٘مؼم.  اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  (686اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل ) أظمرجو

 سمٕمد ذًمؽ يًتٕمٞمذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم.  آًمف وؾمٚمؿ

قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: دظمٚم٧م قمكمَّ قمجقزان ُمـ قمجز هيدقد   (5455هلل )اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف ا أظمرجو

اعمديٜم٦م وم٘م٤مًمت٤م: إن أهؾ اًم٘مٌقر يٕمذسمقن ذم ىمٌقرهؿ, ىم٤مًم٧م: ومٙمدذسمتٝمام ومل أٟمٕمدؿ أن أصددىمٝم٤م ومخرضمتد٤م, 

وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل, إن قمجقزيـ وذيمدرُت  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿودظمؾ قمغم رؾمقل اهلل 

, ومام رأيتدف سمٕمدد ذم صدالة أٓ شمٕمدقذ ُمدـ شٕمذسمقن قمذاسم٤ًم شمًٛمٕمف اًمٌٝم٤مئؿ يمٚمٝم٤مصدىمت٤م إهنؿ ي»ًمف وم٘م٤مل: 

 (.685قمذاب اًم٘مؼم. أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ)

قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘مٌف, طمدصمتٜمك اسمٜم٦م ظم٤مًمد سمدـ ؾمدٕمٞمد سمدـ  (5415اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ) وأظمرج

 ٘مؼم. وهق يتٕمقذ ُمـ قمذاب اًم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاًمٕم٤مص: أهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل 

 وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم: مل يًٛمع ُمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ ُمٜمٝم٤م, يمام سح سمذًمؽ هق قمٜمد أمحد. 

صدغم قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمدقل اهلل  (5411اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ) وأظمرج

ٜمدف اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم, وُمـ قمذاب اًمٜم٤مر, وُمدـ ومت»يدقمق  اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 (.688أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) .شاعمحٞم٤م واعمامت, وُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل

ٜمٝم٤م يمت٤مسمٜم٤م   ش.قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف»وإطم٤مدي٨م ذم اًم٤ٌمب يمثػمة, وٛمَّ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م: دظمؾ رؾمقل اهلل  (911اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل ) وأظمرج

وىمد ؿمؼ سمٍمه وم٠مهمٛمْمف صمؿ ىم٤مل: إن اًمروح إذا ىمٌض شمٌٕمف اًمٌٍمد ومْمد٩م ٟمد٤مس  قمغم أيب ؾمٚمٛم٦م وؾمٚمؿ

, صمدؿ ىمد٤مل: شٓ شمدقمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ إٓ سمخػم, وم٢من اعمالئٙم٦م ي١مُمٜمقن قمغم ُمد٤م شم٘مقًمدقن»ُمـ أهٚمف وم٘م٤مل: 

اًمٚمٝمؿ أهمٗمر ٕيب ؾمٚمٛم٦م, وأرومع درضمتف ذم اعمٝمديـ, وأظمٚمٗمف ذم قم٘مٌف ذم اًمٖم٤مسمريـ, وأهمٗمدر ًمٜم٤موًمدف يد٤م »
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 . شوومًح ًمف ذم ىمؼمه وٟمقر ًمف ومٞمف رب اًمٕم٤معملم,

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: أن رؾمقل اهلل  (1813رمحف اهلل ) أظمرج اْلُم٤مم ُمًٚمؿو

ي٤م أسم٤م ضمٝمؾ اسمـ هِم٤مم, يد٤م أُمٞمد٦م سمدـ »شمرك ىمتغم سمدر صمالصم٤ًم, صمؿ أشم٤مهؿ وم٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ ومٜم٤مداهؿ وم٘م٤مل:  وؾمٚمؿ

, ي٤م ؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م, أًمٞمس ىمد وضمدشمؿ ُم٤م وقمد رسمٙمؿ طم٘م٤ًم, وم٢مين ىمد وضمدت ُم٤م ظمٚمػ, ي٤م قمت٦ٌم اسمـ رسمٞمٕم٦م

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمدقل اهلل, يمٞمدػ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, ومًٛمع قمٛمر ىمقل اًمٜمٌل شوقمدين ريب طم٘م٤مً 

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م أٟمتؿ سم٠مؾمٛمع عم٤م أىمقل »: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿيًٛمٕمقن وىمد ضمٞمٗمقا؟ ىم٤مل 

 , صمؿ أُمر هبؿ ومًحٌقا وم٠مًم٘مقا ذم ىمٚمٞم٥م سمدر. شٜمٝمؿ ٓ ي٘مدروا أن جيٞمٌقاُمٜمٝمؿ, وًمٙم

طمددي٨م ذم (, و1813شم٘مدم طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف اًمذي أظمرضمف اْلُم٤مم ُمًدٚمؿ رىمدؿ)

ٟم٤مدى أهؾ اًم٘مٚمٞمد٥م, صمدؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ( أن رؾمقل اهلل 1184) رىمؿقمـ ُمًٚمؿ قمٛمر 

ُم٤م أٟمتؿ سم٠مؾمٛمع عم٤م أىمقل ُمٜمٝمؿ, همػم »ٚمؿ أضم٤ًمدًا ٓ أرواح ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل, يمٞمػ شمٙم

 . شأهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يردوا ؿمٞمئ٤مً 

( وومٞمدف: أن رؾمدقل اهلل 941(, وُمًٚمؿ رىمدؿ)4919وضم٤مء أيْم٤مً طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري رىمؿ)

إهندؿ »ُمد٤م ىمد٤مل:  ىم٤مم قمغم اًم٘مٚمٞم٥م وومٞمف ىمتغم سمدر ُمـ اعمنميملم وم٘م٤مل هلؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ِٛمُع شإٟمام ىم٤مل إهنؿ أن ًمٞمٕمٚمٛمقن أن ُم٤م يمٜم٧م أىمقل طم٘م٤مً », شًمًٞمٛمٕمقن ُم٤م أىمقل ًْ , صمؿ ىمرأت: ﴿إِٟمََّؽ ٓ شُم

ٌُقِر﴾]وم٤مـمر:81اعْمَْقشَمك﴾]اًمٜمٛمؾ: ـْ ذِم اًْمُ٘م ِٛمٍع َُم ًْ [, وىمد أطمت٩م سم٤محلددي٨م إول 11[, ﴿ َوَُم٤م َأْٟم٧َم سمُِٛم

ذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م أظمرى: إمم أهنؿ ٓ يًٛمٕمقن واطمتجقا ـم٤مئٗم٦م وادقم٧م: أن إُمقات يًٛمٕمقن ُمٓمٚم٘م٤ًم, و

ُمدـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿسمحدي٨م قم٤مئِم٦م, وضمٕمٚمقا ىمّم٦م أهؾ اًم٘مٚمٞم٥م إٟمام هل ُمٕمجزة ًمٚمٜمٌل 

أطمٞم٤مهؿ اهلل طمتدك أؾمدٛمٕمٝمؿ ىمقًمدف »( ىم٤مل: 4915سم٤مب اًمتقسمٞمخ, يمام ضم٤مء قمـ ىمت٤مدة ذم اًمٌخ٤مري رىمؿ)

 . ششمقسمٞمخ٤ًم وشمّمٖمػمًا, وٟم٘مٛم٦م وطمنة وٟمداُم٦م
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(: إقمتد سمٕمض اًمٜم٤مس سمحددي٨م اًم٘مٚمٞمد٥م وم٘مد٤مل: إن 4/411ش )إيمامل اعمٕمٚمؿ»ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم و

اعمٞم٧م يًٛمع, وهذا همػم صحٞمح قمٜمد أهؾ إصقل: ٕن احلٞم٤مة ذط ذم اًمًٛمع ومال يًٛمع همػم طمل, 

 ومحؾ سمٕمض اًمٜم٤مس ذًمؽ أهنؿ أقمٞمدت إًمٞمٝمؿ احلٞم٤مة طمتك ؾمٛمٕمقا شم٘مريٕمف قمٚمٞمف اًمًالم هلؿ.اهد 

 فمٝمر ُمـ اًم٘مقل إول, وي١ميده ىمقل ىمت٤مدة اعمٜم٘مقل ؾم٤مسم٘م٤ًم.وهذا اًم٘مقل أ

ش ذح ُمًٚمؿ»وإمم اًم٘مقل سم٤مخلّمقصٞم٦م ذم أهؾ اًم٘مٚمٞم٥م, ذه٥م اعم٤مزري يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اْلُم٤مم اًمٜمقوي ذم 

(1/115.) 

قمدغم يمٗمد٤مر ىمدريش  صغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿحت٧م سم٤مب دقم٤مء اًمٜمٌل ش اًمٗمتح»وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 وهاليمٝمؿ يقم سمدٍر.

صغم اهلل قمٚمٞمدف ل اًمًٝمٞمكم )ُم٤م حمّمٚمف(: إن ذم ٟمٗمس احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم ظمرق اًمٕم٤مدة سمذًمؽ ًمٚمٜمٌل وىم٤م

ُمد٤م أٟمدتؿ »: ًم٘مقل اًمّمح٤مسم٦م ًمف: ُت٤مـم٥م أىمقُم٤ًم ىمد ضمٞمٗمقا: وم٠مضمد٤مهبؿ سمد٤مًم٘مقل اعمت٘مددم: وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 .اهدشسم٠مؾمٛمع عم٤م أىمقل ُمٜمٝمؿ

ـمقيؾ: وىم٤مل اسمـ اًمتلم: ٓ ُمٕم٤مرو٦م سملم  وىم٤مل أيْم٤ًم رمحف اهلل: ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم ذم يمالم

طمدي٨م اسمـ قمٛمر وأي٦م: ٕن اعمقشمك ٓ يًٛمٕمقن سمال ؿمؽ, ًمٙمـ إذا أراد اهلل إؾمامع ُم٤م ًمٞمس ُمـ ؿمد٠مٟمف 

 اًمًٛمع ٓ يٛمتٜمع.اهد 

اًمٌحدقر »( ٟم٘ماًل قمـ اًمًٗم٤مرين ذم يمت٤مسمدف 58ىم٤مل إًمقد ذم أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ذم قمدم ؾمامع إُمقات)

وأٟمٙمرت قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمامع اعمقشمك, وىم٤مًم٧م: ُم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل ش: رةاًمزاظمرة ذم أطمقال أظم

ًمٞمٕمٚمٛمدقن أن ُمد٤م يمٜمد٧م »إٟمام ىمد٤مل:  شإهنؿ ًمٞمًٛمٕمقن أن ُم٤م أىمقل»: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

دِٛمُع اعْمَدْقشَمكصمؿ ىمرأت ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ شأىمقل هلؿ, إٟمف طمؼ ًْ َٓ شُم  َوَُمد٤م َأْٟمد٧َم ﴿ ,[81]اًمٜمٛمدؾ :  ﴾إِٟمَّدَؽ 

ٌُقرِ  ـْ ذِم اًْمُ٘م ِٛمٍع َُم ًْ  .اهد [11: وم٤مـمر] ﴾سمُِٛم

وىمد واومؼ قم٤مئِم٦م قمغم ٟمٗمل ؾمامع اعمقشمك يمالم إطمٞم٤مء ـم٤مئٗمد٦م ُمدـ ش: أهقال اًم٘مٌقر»ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم 

واطمتجقا سمام اطمتجد٧م ش اْل٤مُمع اًمٙمٌػم»اًمٕمٚمامء, ورضمحف اًم٘م٤ميض أسمق يٕمكم ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مسمٜم٤م ذم يمت٤مسمف 
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سمام أضم٤مسم٧م سمف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وسم٠مٟمف جيدقز أن يٙمدقن ذًمدؽ  سمف وأضم٤مسمقا قمغم طمدي٨م ىمٚمٞم٥م سمدر,

شمقسمٞمخد٤ًم وشمّمدٖمػمًا, وٟم٘مٛمد٦م وطمندة وٟمداُمد٦م,  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿُمٕمجزة خمتّم٦م سم٤مًمٜمٌل 

 وذه٧ٌم ـمقائػ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ؾمامع اعمقشمك يمالم إطمٞم٤مء ذم اْلٛمٚم٦م.اهد 

, وإٟمدام يًدٛمٕمقن ُمتدك أراد اهلل إؾمدامقمٝمؿ يمدام ذم واًمراضمح ذم اعم٠ًمًم٦م أن اعمقشمك ٓ يًدٛمٕمقن ُمٓمٚم٘مد٤مً 

 أطم٤مدي٨م اعم٠ًمًم٦م وهمػمه٤م. 

صغم اهلل وهذا هق اًم٘مقل اًمذي شمدقمٛمف إدًم٦م, وأُم٤م إؾمامع أهؾ اًم٘مٚمٞم٥م ومٙمام شم٘مدم أٟمف ظمّمٞمّم٦م ًمٚمٜمٌل 

أيد٤مت »أراد هب٤م إه٤مٟمتٝمؿ وشمٌٙمٞمتٝمؿ, وزي٤مدة احلنة قمٚمٞمٝمؿ, وراضمع إن ؿمدئ٧م  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 .ش قمدم ؾمامع إُمقاتاًمٌٞمٜم٤مت ذم

ٓ ُمٕم٤مرو٦م سملم طمدي٨م اسمـ قمٛمر وأي٦م: ٕن اعمقشمك ٓ يًٛمٕمقن سمال ؿمؽ, ًمٙمدـ إذا  :وىم٤مل اسمـ اًمتلم

ََُم٤مَٟمد٦مَ أراد اهلل شمٕم٤ممم إؾمامع ُم٤م ًمدٞمس ُمدـ ؿمد٤مٟمف اًمًدامع مل يٛمتٜمدع, يم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم: ﴿ ْٕ د٤م قَمَرْودٜم٤َم ا  ﴾إِٟمَّ

 [55: ومّمدٚم٧م] ﴾َوًمأِْلَْرِض اْئتَِٞمد٤م ـَمْققًمد٤م َأْو يَمْرًهد٤م وَمَ٘م٤مَل هَل٤َموىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ,أي٦م [11: إطمزاب]

 أي٦م. 

وؾمٞم٠ميت ذم اعمٖم٤مزي ىمقل ىمت٤مدة إن اهلل شمٕم٤ممم أطمٞم٤مهؿ, طمتك ؾمٛمٕمقا يمالم ٟمٌٞمدف قمٚمٞمدف اًمّمدالة واًمًدالم 

(, وىم٤مل ايْم٤ًم ذم أي٤مت 45/ص5شمقسمٞمخ٤ًم وٟم٘مٛم٦م.اهد ُمـ أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ذم قمدم ؾمامع إُمقات )ج

(, ومم٤م ي١ميدد ُمدذه٥م احلٜمٗمٞمد٦م واعمدقاوم٘ملم هلدؿ سمٕمددم 46/ص5ؾمامع إُمقات )جاًمٌٞمٜم٤مت ذم قمدم 

اًمًامع, أن اعمٞم٧م ًمق يم٤من يًٛمع ُمٓمٚم٘م٤م عم٤م ورد أن اًمروح شمرضمع إًمٞمف وىم٧م اعم٠ًمًم٦م ذم اًم٘مؼم, صمؿ شمدذه٥م 

 وم٤مومٝمؿ.اهد

صدغم اهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمدقل اهلل قمـ ضم٤مسمر  (4/45اْلُم٤مم أمحد رمحف اهلل ) أظمرج

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم يقُم٤ًم إمم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ طملم شمقذم ىم٤مل: ومٚمام صغم رؾمقل اهلل  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ
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يَّ قمٚمٞمف ؾمٌح رؾمقل اهلل  آًمف وؾمٚمؿ ومًٌحٜم٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿقمٚمٞمف وووع ذم ىمؼمه, وؾُمْقّ

ؾ: ي٤م رؾمقل اهلل, مل ؾمٌح٧م صمؿ يمؼمت ىم٤مل: ًم٘مدد شمْمد٤ميؼ قمدغم هدذا اًمٕمٌدد ـمقياًل, صمؿ يمؼم ومٙمؼمٟم٤م وم٘مٞم

 اًمّم٤مًمح ىمؼمه, طمتك ومرضمف اهلل قمٜمف.

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف قمـ قم٤مئِم٦م, قمـ اًمٜمٌل  (4551ش ) اْلطم٤ًمن»ـ طم٤ٌمن يمام ذم اْلُم٤مم اسم أظمرجو

 ْلؾمٜم٤مد. . هذا طمدي٨م صحٞمح اشًمٚم٘مؼم وٖمٓمف ًمق ٟمج٤م ُمٜمٝم٤م أطمٌد ًمٜمج٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ»ىم٤مل:  وؾمٚمؿ

ىمد٤مل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿقمـ اسمـ قمٛمر: أن رؾمقل اهلل  (1161اْلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ) وأظمرج

هذا اًمذي حترك ًمف اًمٕمرش, وومتح٧م ًمف أسمقاب اًمًامء وؿمٝمده ؾمٌٕمقن أًمٗم٤ًم ُمـ اعمالئٙمد٦م, ًم٘مدد ودؿ »

  .. هذا طمدي٨م صحٞمحشوٛم٦م صمؿ ومرج قمٜمف

ل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٕمدي: واًمٗمرق سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر (: ىم٤م1/55ش )ًمقاُمع إٟمقار»ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل ذم 

ذم وٛم٦م اًم٘مؼم دواُمٝم٤م ًمٚمٙم٤مومر, وطمّمدقل هدذه احل٤مًمد٦م ًمٚمٛمد١مُمـ ذم أول ٟمزوًمدف إمم ىمدؼمه, صمدؿ يٕمدقد 

آٟمٗم٤ًمح ًمف ومٞمف.. ىم٤مل: واعمراد سمْمٖمٓم٦م اًم٘مؼم إًمت٘م٤مء ضم٤مٟمٌٞمف قمغم ضمًد اعمٞم٧م, وىم٤مل احلٙمٞمؿ اًمؽمُمدذي: 

ىمد أمل سمخٓمٞمئ٦م ُم٤م, وإن يم٤من ص٤محل٤ًم ومجٕمٚمد٧م هدذه اًمْمدٖمٓم٦م ؾم٥ٌم هذه اًمْمٖمٓم٦م أن ُم٤م ُمـ أطمد إٓ و

 ضمزاًء هل٤م, صمؿ شمدريمف اًمرمح٦م, وًمذًمؽ وٖمط ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف. 

ىم٤مل: وأُم٤م إٟمٌٞم٤مء ومال ٟمٕمٚمؿ أن هلؿ ذم اًم٘مٌقر وٛم٦م, وٓ ؾم١مآً ًمٕمّمٛمتٝمؿ: ٕن اًم١ًمال قمدـ إٟمٌٞمد٤مء 

 وُم٤م ضم٤مء سمف ومٙمٞمػ ُي٠ًمًمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ.اهد

ٕمْمٝمؿ: أن وٛم٦م اًم٘مؼم ًمٚمٛمد١مُمـ يمْمدٛم٦م إم احلٜمدقن, واحلددي٨م رٌد قمدغم هدذا اًم٘مدقل, أىمقل ىم٤مل سم

, ومٚمٗمٔمف ومرج شمددل قمدغم شىمد وؿ وٛم٦م صمؿ ومرج قمٜمف»ىم٤مل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿومرؾمقل اهلل 

 ؿمدة, واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب.

 

  :إٟمٌٞم٤مء -5
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ٝمؿ واًمٗمتٜم٦م شمٙمقن هبؿ يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م ٕهنؿ ي٠ًمل قمٜمٝمؿ, وٓ ي٠ًمًمقن قمـ أٟمٗمً

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون ىم٤مل: أٟمٌئٜم٤م اسمـ أيب ذئ٥م, 5/549اًمذي أظمرضمف اْلُم٤مم أمحد رمحف اهلل )

وأُمد٤م ومتٜمد٦م اًم٘مدؼم ومٌدل شمٗمتٜمدقن وقمٜمدل »قمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٓم٤مء, قمـ ذيمقان, قمـ قم٤مئِم٦م وومٞمف: 

 احلدي٨م. ششم٠ًمًمقن...

 :اًمِمٝمٞمد -1

: أن صغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿقمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل  (1166ُم٤مم اًمٜم٤ًمئل )اْل أظمرج

يمٗمل سم٤ٌمرىم٦م اًمًٞمقف »رضماًل ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, ُم٤م سم٤مل اعم١مُمٜمقن يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ إٓ اًمِمٝمٞمد؟ ىم٤مل: 

 .شقمغم رأؾمف ومتٜم٦م

 هذا طمدي٨م صحٞمح, ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت.

 :اعمراسمط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -4

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  (5954ُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل )اْل أظمرج

رسم٤مط يقم وًمٞمٚمف ظمػم ُمـ صٞم٤مم ؿمٝمر وىمٞم٤مُم٦م, وإن ُم٤مت ضمرى قمٚمٞمف قمٛمٚمف اًمدذي يمد٤من »ي٘مقل:  وؾمٚمؿ

 .شيٕمٛمؾ, وأضمريَّ قمٚمٞمف رزىمف وأُمـ ُمـ اًمٗمت٤من

صدغم قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف: أٟمف طمدصمٝمؿ أن رؾمدقل اهلل  (5413اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري ) أظمرج

إنَّ اًمٕمٌد إذا ووع ذم ىمؼمه وشمقمم قمٜمدف أصدح٤مسمف, وإٟمدف ًمٞمًدٛمع ىمدرع »ىم٤مل:  اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف ذم هذا اًمرضمؾ؟ عمحٛمٍد  ٟمٕم٤مهلؿ, أشم٤مه ُمٚمٙم٤من ومٞم٘مٕمداٟمف ومٞم٘مقٓن: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل

وم٠مُم٤م اعم١مُمـ ومٞم٘مقل: أؿمٝمد أٟمف قمٌد اهلل ورؾمقًمف, ومٞم٘م٤مل ًمدف: أٟمٔمدر إمم ُم٘مٕمددك ُمدـ اًمٜمد٤مر, ىمدد  وؾمٚمؿ

 أسمدًمؽ سمف ُم٘مٕمدًا ُمـ اْلٜم٦م, ومػمامه٤م مجٞمٕم٤ًم. 
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واًمٙم٤مومر ومٞم٘م٤مل وأُم٤م اعمٜم٤مومؼ »ىم٤مل ىمت٤مدة: وذيمر ًمٜم٤م أٟمف يٗمًح ًمف ذم ىمؼمه, صمؿ رضمع إمم طمدي٨م أٟمس ىم٤مل: 

ًمف: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ؟ ومٞم٘مقل: ٓ أدري ومٞم٘م٤مل ًمف: ٓ دري٧م وٓ شمٚمٞمد٧م, يمٜمد٧م أىمدقل ُمد٤م 

 . شي٘مقل اًمٜم٤مس, وييب سمٛمٓم٤مرق ُمـ طمديد ضسم٦م, ومٞمّمٞمح صٞمح٦م يًٛمٕمٝم٤م ُمـ يٚمٞمف همػم اًمث٘مٚملم

 (.1811أظمرضمف ُمًٚمؿ خمتٍمًا )

٤مقمد٦م ُمدـ اًمٙمراُمٞمد٦م هبدذه اًم٘مّمد٦م: أن (: وىمد أظمذ اسمدـ ضمريدر ومج4/415ش )اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 اًمٕمذاب ذم اًم٘مؼم ي٘مع قمغم اًمٌدن وم٘مط, وأن اهلل خيٚمؼ ومٞمف إدرايم٤ًم سمحٞم٨م يًٛمع ويٕمٚمؿ ويٚمذ وي٠ممل.

 وذه٥م اسمـ هٌػمة, واسمـ طمزم إمم أن اًم١ًمال ي٘مع قمغم اًمروح وم٘مط, ُمـ همػم قمقد إمم اْلًد.

صم٧ٌم ذم احلدي٨م وًمق يم٤من قمدغم اًمدروح وذه٥م اْلٛمٝمقر وم٘م٤مًمقا: شمٕم٤مد اًمروح إمم اْلًد أو سمٕمْمف, يمام 

 وم٘مط مل يٙمـ ًمٚمٌدن سمذًمؽ اظمتّم٤مص. 

واحل٤مُمؾ ًمٚم٘م٤مئٚملم أن اًم١ًمال ي٘مع قمغم اًمروح وم٘مط: أن اعمٞم٧م ىمد يِم٤مهد ذم ىمؼمه طم٤مل اعم٤ًمئٚم٦م, ٓ أصمدر 

 ومٞمف ُمـ إىمٕم٤مد وٓ همػمه, وٓ وٞمؼ ذم ىمؼمه وٓ ؾمٕم٦م, ويمذًمؽ همػم اعم٘مٌقر يم٤معمّمٚمقب. 

ٜمع ذم اًم٘مدرة, سمؾ ًمف ٟمٔمػم ذم اًمٕم٤مدة, وهق اًمٜم٤مئؿ وم٢مٟمف جيد ًمذة وأعم٤ًم ٓ يدريمف وضمقاهبؿ: أن ذًمؽ همػم ممت

ضمٚمٞمًف, وإٟمام أشمك اًمٚمٗمظ قمغم ُم٤م ىمٌٚمف, واًمٔم٤مهر أن اهلل سف أسمّم٤مر اًمٕم٤ٌمد وأؾمامقمٝمؿ قمدـ ُمِمد٤مهدة 

ذًمؽ, وؾمؽمه قمٜمٝمؿ إسم٘م٤مء قمٚمٞمٝمؿ ًمئال يتدداومٜمقا وًمٞمًد٧م ًمٚمجدقارح اًمدٟمٞمقيد٦م ىمددرة قمدغم إدراك أُمدر 

 إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل, وىمد صمٌت٧م إطم٤مدي٨م سمام ذه٥م إًمٞمف اْلٛمٝمقر.اهد  اعمٚمٙمقت,

(: واًمنمدع ٓ يد٠ميت سمدام حتد٤مر ومٞمدف 131ٟم٘ماًل قمـ اسمدـ اًم٘مدٞمؿ )ش ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

اًمٕم٘مقل, وم٢من قمقد اًمروح إمم اْلًد ًمٞمس قمغم اًمقضمف اعمٕمٝمقد ذم اًمدٟمٞم٤م, سمؾ شمٕم٤مد اًمروح إًمٞمف إقم٤مدة همػم 

 ٠مًمقوم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م.اْلقم٤مدة اعم

وًمٞمس اًم١ًمال ذم اًم٘مؼم ًمٚمروح وطمده٤م, يمام ىم٤مل اسمـ طمزم وهمػمه, وأومًد ُمٜمف ىمقل ُمـ ىم٤مل: إٟمف ًمٚمٌدن 

 سمال روح, وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م شمرد اًم٘مقًملم.اهد 

ومٜمٕمؿ أن اًمٕمذاب ي٘مع قمغم اًمروح واًمٌدن, يمام ذم طمدي٨م ؾمٛمرة وهمػمه وؾمٞمذيمر سمٓمقًمف ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م 
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 اًم٘مؼم(. ذم )سم٤مب أؾم٤ٌمب قمذاب

( سمٕمد ذيمر طمدي٨م اًمؼماء اًمٓمقيدؾ: وم٘مدد 4/189ش ) جمٛمقع اًمٗمت٤موى»وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم 

سح احلدي٨م سم٢مقم٤مدة اًمروح إمم اْلًد, وسم٤مظمتالف أوالقمف, وهدذا سمدلمَّ أن اًمٕمدذاب قمدغم اًمدروح 

 واًمٌدن جمتٛمٕملم. 

( قمدـ ؿمدٞمخ  3/151ش )ىاًمٗمتد٤مو جمٛمدقع»( ويمام هق ذم 96ش )اًمروح»وٟم٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

اْلؾمالم ىمقًمف: سمؾ اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ قمغم اًمٜمٗمس واًمٌدن مجٞمٕم٤ًم سم٢مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م شمٜمٕمؿ اًمٜمٗمس 

وشمٕمذب ُمٜمٗمردة قمـ اًمٌدن, وشمدٜمٕمؿ وشمٕمدذب ُمتّمدٚم٦م سم٤مًمٌددن, واًمٌددن ُمتّمدؾ هبد٤م ومٞمٙمدقن اًمٜمٕمدٞمؿ 

 واًمٕمذاب قمٚمٞمٝمام جمتٛمٕملم ذم هذه احل٤مًم٦م. 

ـ يثٌتقن قمذاب اًم٘مؼم, وُمذاهٌٝمؿ وم٘م٤مل: وه١مٓء هلؿ ذم قمذاب اًم٘مؼم صمالصمد٦م صمؿ ذيمر أىمقال ـمقائػ مم

 أىمقال: 

 أطمده٤م: أٟمف قمغم اًمروح وم٘مط. 

 اًمث٤مين: أٟمف قمٚمٞمٝم٤م وقمغم اًمٌدن سمقاؾمٓمتٝم٤م. 

 اًمث٤مًم٨م: أٟمف قمغم اًمٌدن وم٘مط.

ٓ صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل: واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م اًمِم٤مذ ىمقل ُمـ ي٘مقل إن اًمؼمزخ ًمٞمس ومٞمف ٟمٕمدٞمؿ وٓ قمدذاب, سمدؾ 

يٙمقن ذًمؽ طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م, صمؿ ىم٤مل: ومجٛمٞمع هذه اًمٓمقائػ ذم أُمر اًمؼمزخ ُوالَّل, إٓ أهنؿ ظمدػم 

ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م, وم٢مهنؿ ُم٘مرون سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى, وم٢مذا قمروم٧م هذه إىمقال اًم٤ٌمـمٚمد٦م ومٚمدتٕمٚمؿ أن ُمدذه٥م 

دٟمدف, ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م أن اعمٞم٧م إذا ُم٤مت يٙمقن ذم ٟمٕمٞمؿ أو قمذاب, وأن ذًمؽ حيّمدؾ ًمروطمد٦م وسم

وأن اًمروح شمٌ٘مل سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م اًمٌدن ُمٜمٕمٛم٦م أو ُمٕمذسم٦م, وأهن٤م شمتّمؾ سم٤مًمٌدن أطمٞم٤مٟم٤ًم, وحيّمؾ هل٤م اًمٜمٕمٞمؿ أو 

 (. 3/183ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»اًمٕمذاب.اهد سمتٍمف واٟمٔمر 

 (:85ش )أهقال اًم٘مٌقر»وىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم 
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أٟمٙمروه سم٥ًٌم اوٓمراهبؿ, وضمٕمٚمٝمدؿ أطمدقال أظمدرة يمد٠مطمقال  إن يمثػمًا ُمـ اعمٜمٙمريـ ًمٕمذاب اًم٘مؼم

اًمدٟمٞم٤م, وهذا همٚمط حمض, سمؾ قمذاب اًم٘مؼم وؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وٓ شمتٙمٚمؿ ذم 

يمٞمٗمٞمتف إذ ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ وىمقف قمغم يمٞمٗمٞمتف, ًمٙمقٟمف ٓ قمٝمد ًمف سمف ذم هذه اًمدار, واًمنمع ٓ ي٠ميت سمام حتٞمٚمدف 

 حت٤مر ومٞمف اًمٕم٘مقل, وم٢من قمقد اًمروح إمم اْلًد ًمٞمس قمغم اًمقضمدف اعمٕمٝمدقد ذم اًمٕم٘مقل, وًمٙمٜمف ىمد ي٠ميت سمام

 (.499ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»اًمدٟمٞم٤م, سمؾ شمٕم٤مد اًمروح إًمٞمف إقم٤مدة همػم اعم٠مًمقوم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م.اهد ُمـ 

( ذم ُمٕمرض رده قمغم اسمـ طمزم إٟمٙم٤مره ًمٕمقدة اًمروح إمم اْلًد, قمغم 83ش )اًمروح»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

د روطمف إمم سمدٟمف, ٓ يدل قمغم طمٞم٤مة ُمًت٘مرة, وإٟمام يدل قمغم إقم٤مدة هل٤م إمم اًمٌدن, وشمٕمٚمؼ أن ىمقًمف صمؿ شمٕم٤م

سمف, وم٢من اًمروح مل شمزل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٌدهن٤م, وإن سمكم ومتزق وه ذًمؽ أن اًمروح هل٤م سم٤مًمٌدن مخ٦ًم أٟمدقاع ُمدـ 

 اًمتٕمٚمؼ ُمتٖم٤مير ذم إطمٙم٤مم: 

 إول: شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف ذم سمٓمـ أُمف. 

 ضمف قمغم وضمف إرض.اًمث٤مين: شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف سمٕمد ظمرو

 اًمث٤مًم٨م: شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف ذم طم٤مل اًمٜمقم, ومٚمٝم٤م سمف ُمتٕمٚمؼ ُمـ وضمف وُمٗم٤مرىم٦م ُمـ وضمف. 

اًمراسمع: شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف ذم اًمؼمزخ, وم٢مهن٤م وإن وم٤مرىمتف ودمردت قمٜمف, وم٢مهن٤م مل شمٗم٤مرىمف ومراىم٤ًم يمٚمٞم٤ًم سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك 

 رده٤م إًمٞمدف وىمد٧م ؾمدالم هل٤م اًمتٗم٤مت إًمٞمف اًمٌت٦م, وىمد ذيمرٟم٤م ذم أول اْلقاب ُمـ إطم٤مدي٨م ُم٤م يدل قمغم

 اعمًٚمؿ, وهذا رد إقم٤مدة ظم٤مص٦م ٓ يقضم٥م طمٞم٤مة اًمٌدن ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

اخل٤مُمس: شمٕمٚم٘مٝم٤م سمف يقم سمٕم٨م إضم٤ًمد, وهق أيمٛمؾ أٟمقاع شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مًمٌدن وٓ ٟم٦ًٌم عم٤م ىمٌٚمف ُمدـ أٟمدقاع 

 اًمتٕمٚمؼ إًمٞمف, إذ هق شمٕمٚمؼ ٓ ي٘مٌؾ اًمٌدن ُمٕمف ُمقشم٤ًم وٓ ٟمقُم٤ًم وٓ وم٤ًمدًا.اهد 

٠ميت ُمـ إطم٤مدي٨م يمحدي٨م اًمؼماء وهمػمه ريض اهلل قمٜمٝمؿ يدل قمغم أن اًمروح شمٕمدقد إمم اْلًدد, ومم٤م ي

 طم٤مل ؾم١مال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم.
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(: ومم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن قمذاب اًم٘مؼم, هق قمذاب اًمؼمزخ, 515ش )اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

٤مت وهق ُمًتحؼ اًمٕمذاب ٟم٤مًمف ٟمّمٞم٥م ُمٜمف, ىمؼم أم مل ي٘مؼم, ومٚمق أيمٚمتف اًم٤ًٌمع أو طمرق طمتك ومٙمؾ ُمـ ُم

ص٤مر رُم٤مدًا وٟمًػ ذم اهلقاء, أو صٚم٥م أو همرق ذم اًمٌحر, وصؾ إمم روطمف وسمدٟمدف ُمدـ اًمٕمدذاب ُمد٤م 

 يّمؾ إمم اعم٘مٌقر.اهد 

قه ذيمدر صمؿ اؾمتدل رمحف اهلل سمحدي٨م ؾمدٛمرة اًمٓمقيدؾ اعمخدرج ذم اًمٌخد٤مري, وؾمدٞم٠ميت سمٓمقًمدف وسمٜمحد

 (.1/15ش )ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م»اًمًٗم٤مريٜمل ذم 

وإٟمام أوٞمػ اًمٕمذاب إمم اًم٘مدؼم: ًمٙمدقن ُمٕمٔمٛمدف ي٘مدع ومٞمدف, ش: ومتح اًم٤ٌمري»وىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل ذم 

ويمقن اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمقشمك أن ي٘مؼموا, وإٓ وم٤مًمٙم٤مومر وُمـ ؿم٤مء اهلل شمٕمذيٌف ُمـ اًمٕمّم٤مة يٕمذب سمٕمد ُمقشمف, 

 قب قمـ اخلٚمؼ إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل.اهد وًمق مل يدومـ, وًمٙمـ ذًمؽ حمج

(: إن اهلل ُيٚم٘مل ذم اعمٞم٧م ٟمققمد٤ًم ُمدـ احلٞمد٤مة 398ش )آقمت٘م٤مد»ىم٤مل صديؼ طمًـ ظم٤من رمحف اهلل, يمام ذم 

اًمتل يِمٕمر هب٤م إمل واًمٚمذة, وهذا يًتٚمزم إقم٤مدة اًمروح ذم اْلًد, طمتك يتحدرك اعمٞمد٧م ويْمدٓمرب, 

قن, وٟمحـ ٓ ٟمِمٕمر هبؿ, وُمـ شم٠مُمؾ ذم قمج٤مئد٥م واًمٖمريؼ واعم٠ميمقل ذم سمٓمقن اًم٤ًٌمع واعمّمٚمقب يٕمذسم

 ُمٚمؽ اهلل وهمرائ٥م ىمدرشمف وضمؼموشمف ٓ يًتٌٕمد ُمثؾ هذه إُمقر, وٓ يٜمٙمره٤م.اهد 

( ذم يمالُمف طمقل قمذاب اعمٞم٧م: وٓ يٛمٜمدع ُمدـ 51/598ش )ذح ُمًٚمؿ»وىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم 

ًم٤ًٌمع أو طمٞمت٤من اًمٌحدر أو ٟمحدق ذًمؽ يمقن اعمٞم٧م ىمد شمٗمرىم٧م أضمزاؤه, يمام ٟمِم٤مهد ذم اًمٕم٤مدة, أو أيمٚمتف ا

ذًمؽ, ومٙمام أن اهلل يٕمٞمده ًمٚمحنم, وهق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم ذًمؽ, ومٙمذًمؽ يٕمٞمد احلٞمد٤مة إمم ضمدزء 

 ُمٜمف, أو أضمزاء, وإن أيمٚمتف اًم٤ًٌمع واحلٞمت٤من.اهد 

عمقت وهدل اًمتدل شم٘مددم ذيمرهد٤م ذم اقمٚمؿ أن ُم٠ًمًم٦م اًمتٚم٘ملم ىمٌؾ اعمقت مل ٟمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ظمالوم٤ًم, وأُم٤م سمٕمد ا
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 اهلداي٦م وهمػمه٤م, وم٤مظمتٚمػ إئٛم٦م واًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م وم٤محلٜمٗمٞم٦م هلؿ ومٞمٝم٤م صمالصم٦م أىمقال: 

 إول: أٟمف يٚم٘مـ سمٕمد اعمقت ًمٕمقد اًمروح ًمٚم١ًمال. 

 واًمث٤مين: ٓ يٚم٘مـ. 

 واًمث٤مًم٨م: ٓ ي١مُمر سمف وٓ يٜمٝمك قمٜمف. 

 ش.اًمتحٗم٦م»وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م: يٚم٘مـ يمام ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

تح٥م شمٚم٘ملم سم٤مًمغ, قم٤مىمؾ, أو جمٜمقن ؾمٌؼ ًمف شمٙمٚمٞمػ, وًمق ؿمٝمٞمدًا يمام اىمتْم٤مه إـمالىمٝمدؿ سمٕمدد متد٤مم ويً

اًمدومـ خلؼم ومٞمف, ووٕمٗمف أقمتْمد سمِمقاهد قمغم أٟمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ وم٤مٟمددومع ىمدقل اسمدـ قمٌدد اًمًدالم أٟمدف 

 سمدقم٦م.اهد 

٥م اًمرسم٤مين خلدتؿ يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم»وأُم٤م قمٜمد اْلُم٤مم ُم٤مًمؽ ٟمٗمًف: ومٛمٙمروه, ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم اعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمف 

ُم٤م ًمٗمٔمف وأرظمص سمٛمٕمٜمك اؾمتح٥م سمٕمدض اًمٕمٚمدامء هدق اسمدـ طمٌٞمد٥م ذم ش رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين

صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف اًم٘مراءة قمٜمد رأؾمف, أو رضمٚمٞمف, أو همػممه٤م ذًمؽ سمًقرة )يس( عم٤م روي أٟمدف 

 يٙمـ ذًمدؽ أي ُمد٤م , وملشُم٤م ُمـ ُمٞم٧م ي٘مرأ قمٜمد رأؾمف ؾمقرة يس إٓ هقن اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف»ىم٤مل:  وؾمٚمؿ

ذيمر ُمـ اًم٘مراءة قمٜمد اعمحتي قمٜمد ُم٤مًمؽ رمحف اهلل شمٕم٤ممم أُمرًا ُمٕمٛمقًٓ, وإٟمام هق ُمٙمروه قمٜمدده, ويمدذا 

 يٙمره قمٜمد شمٚم٘مٞمٜمف سمٕمد ووٕمف ذم ىمؼمه.اهد 

ذح دًمٞمؾ »وأُم٤م احلٜمٌٚمٞم٦م: ومٕمٜمد أيمثرهؿ يًتح٥م, ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٛمر اًمِمٞم٤ٌمين احلٜمٌكم ذم 

 اؾمتح٥م إيمثر شمٚم٘مٞمٜمف سمٕمد اًمدومـ.اهد ُم٤م ًمٗمٔمف وش اًمٓم٤مًم٥م

وأُم٤م اًمٔم٤مهري٦م: وم٤مًمٔم٤مهر  واؾمتٗمٞمد ُمٜمف أن همػم إيمثر ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م ي٘مقل سمٕمدم اًمتٚم٘ملم سمٕمد اعمقت أيْم٤ًم,

ُمـ يمالم أيب حمٛمد سمـ طمزم اًمذي هق ُمـ أضمّؾ اًمٕمٚمامء اًمٔم٤مهري٦م: قمدم اًمتٚم٘مدلم أيْمد٤ًم, يمدام ؾمدٞم٠ميت ذم 

 (.14-58)صش ت اًمٌٞمٜم٤مت ذم قمدم ؾمامع إُمقاتأي٤م»اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ومال شمٖمٗمؾ.اهد ُمـ 

وُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمـ قمٌد اًمًالم ُمـ سمدقمٞم٦م اًمتٚم٘ملم هق احلؼ: ًمٕمدم وضمقد اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح, وىمد ىمد٤مل 

 .شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل 
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ده, يٕمتؼم ُمـ اعمحدصم٤مت ًمْمدٕمػ طمددي٨م: ويمذًمؽ ىمراءة ﴿يس﴾ قمٜمد اعمٞم٧م ؾمقاًء ىمٌؾ اًمدومـ أو سمٕم

 . ومٗمٞمف قمدة قمٚمؾ: شاىمرؤا قمغم ُمقشم٤ميمؿ يس»

أسمق قمثامن ًمٞمس سم٤مًمٜمٝمدي: وٕمٞمػ. وواًمده: جمٝمقل. واحلدي٨م أيْم٤ًم ُمْمٓمرب يمدام ٟمدص قمدغم ذًمدؽ 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ.

 ذم هذه اعم٠ًمًم٦م صمالصم٦م أىمقال: 

إن هدذه »ه٥م احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي وطمجدتٝمؿ ذم ذًمدؽ طمددي٨م: إول: أٟمف ظم٤مص هبذه إُم٦م, وإًمٞمف ذ

إٟمٙمدؿ ذمَّ », وطمددي٨م: شأوطمدَل إممَّ أٟمٙمدؿ شمٗمتٜمدقن ذم ىمٌدقريمؿ». وطمددي٨م: شإُم٦م شمٌتغم ذم ىمٌقرهد٤م

هٜم٤مًمؽ ُمـ زقمؿ أن اًم١ًمال إٟمدام ي٘مدع قمدغم ُمدـ ش: اًمٗمتح». وىم٤مل احل٤مومظ ذم شمتتحٜمقن وقمٜمل شُم٠ًمًمقن

تٜمدهؿ ذم ذًمؽ ُم٤م رواه قمٌد اًمرزاق, قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم أطمد يدقمل اْليامن, إن حم٘م٤ًم وإن ُمٌٓماًل, وُمً

, شإٟمام يٗمتـ رضمالن ُم١مُمـ وُمٜم٤مومؼ, وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومال ي٠ًمل قمدـ حمٛمدٍد وٓ يٕمرومدف»يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم ىم٤مل: 

وهذا ُمقىمقف, وإطم٤مدي٨م اًمٜم٤مص٦م قمغم أن اًمٙم٤مومر ي٠ًمل ُمرومققم٦م ُمع يمثدرة ـمرىمٝمد٤م اًمّمدحٞمح٦م أومم 

 سم٤مًم٘مٌقل. 

صدغم اهلل قمٚمٞمدف هذه إظم٤ٌمر ٓ شمدل قمغم آظمتّم٤مص, سمؾ اعمراد سم٤مُٕم٦م ذم ىمقًمف  اًمث٤مين: أٟمف قم٤مم, وأن

مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس يمام ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم:  ﴿وُمد٤م ُمدـ داسمد٦م ذم إرض وٓ ـمد٤مئر يٓمدػم   وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 سمجٜم٤مطمٞمف إٓ أُمؿ أُمث٤مًمٙمؿ﴾, وذه٥م إمم هذا اًم٘مقل قمٌد احلؼ اْلؿمٌٞمكم, واًم٘مرـمٌل. 

 ذه٥م اسمـ قمٌد اًمؼم رمحف اهلل, وسمف ي٘مقل صديؼ طمًـ ظم٤من.  اًمث٤مًم٨م: اًمتقىمػ, وإًمٞمف

وأصم٤مر اًمداًم٦م ش:  اًمتٛمٝمٞمد»(: ىم٤مل أسمق قمٛمرو سمـ قمٌد اًمؼم ذم يمت٤مسمف 534ش )اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

شمدل قمغم أن اًمٗمتٜم٦م ذم اًم٘مؼم ٓ شمٙمقن إٓ عم١مُمـ أو ُمٜم٤مومؼ, يم٤من ُمٜمًقسم٤ًم إمم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م, وديـ اْلؾمدالم 

يًد٠مل قمدـ وأُم٤م اًمٙم٤مومر واْل٤مطمد اعمٌٓمؾ, ومٚمٞمس ممـ ُي٠ًمل قمـ رسمف وديٜمف وٟمٌٞمف, وإٟمام  ئمٝمر اًمِمٝم٤مدة,
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 ويث٧ٌم اهلل اًمذيـ آُمٜمقا ويرشم٤مب اعمٌٓمٚمقن.اهد هذا أهؾ اْلؾمالم 

وم٘م٤مل رمحف اهلل رادًا قمٚمٞمف: واًم٘مرآن واًمًٜم٦م شمدل قمغم ظمالف هذا اًم٘مقل, وأن اًم١ًمال ًمٚمٙم٤مومر واعمًٚمؿ, 

ٌر٧ُم  ظِمَرِة َوُيِْمؾُّ  اهلل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ُيَث ْٔ ْٟمَٞم٤م َوذِم ا ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمًْمَ٘مْقِل اًمث٤َّمسم٧ِِم ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ِذي اًمٔمَّد٤معملَِِم  اهللاًمَّ

[, وىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمذاب اًم٘مؼم طملم ُي٠ًمل ُمـ 11َُم٤م َيَِم٤مُء﴾]إسمراهٞمؿ: اهللَوَيْٗمَٕمُؾ 

وأُم٤م اعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤مومر ومٞم٘م٤مل ًمدف: » طمدي٨م أٟمس وومٞمف: رسمؽ؟ وُم٤م ديٜمؽ؟ وُم٤م ٟمٌٞمؽ؟ صمؿ ؾم٤مق رمحف اهلل

ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ؟ ومٞم٘مقل: ٓ أدري, يمٜم٧م أىمقل ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس: ومٞم٘مد٤مل: ٓ دريد٧م وٓ 

, إمم أن ىم٤مل: وىمدد ششمٚمٞم٧م, وييب سمٛمٓمرىم٦م ُمـ طمديد يّمٞمح صٞمح٦م يًٛمٕمٝم٤م ُمـ يٚمٞمف إٓ اًمث٘مٚملم...

ٌْدُتُؿ قم اًم٘مٞم٤مُمد٦م, ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ﴿أظمؼم اهلل ذم يمت٤مسمف أٟمف ي٠ًمل اًمٙم٤مومر ي َوَيدْقَم ُيٜمَد٤مِدهيِْؿ وَمَٞمُ٘مدقُل َُمد٤مَذا َأضَم

د٠َمًَمٜمَُّٝمْؿ َأمْجَِٕمدلمَ , وىمقًمف: ﴿[56]اًم٘مّمص :  ﴾اعْمُْرؾَمٚمِلمَ  ًْ دَؽ ًَمٜمَ َـّ , ﴿[91]احلجدر :  ﴾وَمَقَرسمر د٠َمًَم ًْ وَمَٚمٜمَ

َـّ اعْمُْرؾَمٚمِلمَ  ٠َمًَم ًْ ـَ ُأْرؾِمَؾ إًَِمْٞمِٝمْؿ َوًَمٜمَ ِذي , وم٢مذا ؾُمِئٚمقا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٙمٞمػ ٓ ي٠ًمًمقن ذم  [5: ]إقمراف ﴾اًمَّ

 ىمٌقرهؿ؟ ومٚمٞمس عم٤م ذيمر أسمق قمٛمرو رمحف اهلل قمٚمٞمف وضمف. 

 وهذا هق اًم٘مقل اًمراضمح أن اًم١ًمال طم٤مصٚمف ًمٚمٙم٤مومر واعمًٚمؿ.اهد

  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿوهذا واهلل أقمٚمؿ هق اًم٘مقل اًمراضمح ذم اعم٠ًمًم٦م, وإٟمام ذيمر رؾمقل اهلل 

ُمدد٦م ٕٟمددف خي٤مـمٌٝمدد٤م وأيْمدد٤ًم يدددل قمددغم قمٛمقُمددف, طمدددي٨م أٟمددس ريض اهلل قمٜمددف ىمدد٤مل اْلُمدد٤مم هددذه إ

 (: 5413اًمٌخ٤مري)

طمدصمٜم٤م قمٞم٤مش سمـ اًمقًمٞمد, طمدصمٜم٤م قمٌد إقمغم, طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد, قمـ ىمت٤مدة, قمـ أٟمس سمدـ ُم٤مًمدؽ ريض اهلل 

ذم ىمؼمه وشمقمم إنَّ اًمٕمٌد إذا ووع »ىم٤مل:   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿقمٜمف أٟمف طمدصمٝمؿ: أن رؾمقل اهلل 

قمٜمف أصح٤مسمف, وإٟمف ًمٞمًٛمع ىمرع ٟمٕم٤مهلؿ  أشم٤مه ُمٚمٙم٤من ومٞم٘مٕمداٟمف ومٞم٘مقٓن: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمدؾ؟ 

وم٠مُم٤م اعم١مُمـ ومٞم٘مقل: أؿمٝمد أٟمف قمٌد اهلل ورؾمقًمف, ومٞم٘م٤مل ًمف: اٟمٔمر   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿعمحٛمٍد 

 . شمجٞمٕم٤مً  إمم ُم٘مٕمدك ُمـ اًمٜم٤مر, ىمد أسمدًمؽ سمف ُم٘مٕمدًا ُمـ اْلٜم٦م, ومػمامه٤م

وأُم٤م اعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤مومر ومٞم٘م٤مل »ىم٤مل ىمت٤مدة: وُذيمر ًمٜم٤م أٟمف يٗمًح ًمف ذم ىمؼمه, صمؿ رضمع إمم طمدي٨م أٟمس ىم٤مل: 
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ًمف: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ؟ ومٞم٘مقل: ٓ أدري, ومٞم٘م٤مل ًمف: ٓ دري٧م وٓ شمٚمٞم٧م, يمٜمد٧م أىمدقل ُمد٤م 

 .شهمػم اًمث٘مٚملمي٘مقل اًمٜم٤مس, وييب سمٛمٓم٤مرق ُمـ طمديد ضسم٦م ومٞمّمٞمح صٞمح٦م يًٛمٕمٝم٤م ُمـ يٚمٞمف 

 ُم٠ًمًم٦م هؾ يٛمتحـ إـمٗم٤مل ذم ىمٌقرهؿ؟ 

(: اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ قمغم ىمدقًملم: مهد٤م وضمٝمد٤من 539ش )اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

ٕصح٤مب أمحد, وطمج٦م ُمـ ىم٤مل إهنؿ ي٠ًمًمقن أٟمف ينمع اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ واًمدقم٤مء هلؿ, وؾمد١مال اهلل أن 

اًمٚمٝمدؿ ىمدف »صمؿ اؾمتدل سمحدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُم٤مًمؽ وىم٤مل ومٞمف:  ي٘مٞمٝمؿ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم, وومتٜم٦م اًم٘مؼم,

 . شُمـ قمذاب اًم٘مؼم

واطمتجقا سمحدي٨م قم٤مئِم٦م أٟمف ُمّر قمٚمٞمٝم٤م سمّمٌل صٖمػم ذم ضمٜم٤مزة, ومٌٙم٧م وم٘مٞمؾ هل٤م: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ وم٘م٤مًمد٧م: 

هذا اًمّمٌل سمٙمٞم٧م ًمف ؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمف ُمـ وٛمف اًم٘مؼم, وذه٥م آظمرون أٟمف ٓ ي٠ًمل, وإٟمام اًمًد١مال يٙمدقن 

واعمرؾمؾ, ومُٞم٤ًمل: هؾ آُمـ سم٤مًمرؾمقل وأـم٤مقمف أم ٓ؟ وىمد٤مًمقا: يمٞمدػ ي٘مد٤مل ًمٚمٓمٗمدؾ  عمـ قم٘مؾ اًمرؾمقل

اًمذي ٓ متٞمٞمز ًمف ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ, وٓ وم٤مئددة ذم هدذا اًمًد١مال وضمدزم 

 ش. اًمٗمتح»أٟمف ُي٠ًمل.اهد ش اًمتذيمرة»اًم٘مرـمٌل ذم 

( ىم٤مل:  وإذا ُمد٤مت اًمٓمٗمدؾ ومٝمدؾ 111 – 3/161ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»وىمد ذيمر ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 يٛمتحـ ذم ىمؼمه, وي٠ًمًمف ُمٜمٙمر وٟمٙمػم؟ 

 ومٞمف ىمقٓن ذم ُمذه٥م أمحد وهمػمه: 

إٟمام شمٙمقن قمغم ُمـ يمٚمػ ذم اًمدٟمٞم٤م, ىم٤مًمف ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ أسمق يٕمكم واسمدـ  ٦مإول: أٟمف ٓ يٛمتحـ, وإن اعمحٜم

 قم٘مٞمؾ. 

س, وٟم٘مٚمدف قمدـ أصدح٤مب واًمث٤مين: أهنؿ يٛمتحٜمقن, ذيمره أسمق طمٙمٞمؿ اهلٛمداين, وأسمدق احلًدـ قمٌددو

صدغم   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿاًمِم٤مومٕمل... وىمد روى ُم٤مًمؽ, قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أٟمف 

, وهذا ُمقاومؼ ًم٘مقل ُمـ ىم٤مل: إهنؿ يٛمتحٜمقن ذم شاًمٚمٝمؿ ىمف قمذاب اًم٘مؼم, وومتٜم٦م اًم٘مؼم»قمغم ـمٗمؾ وم٘م٤مل: 

وأهؾ اًمًٜم٦م ُمدـ أهدؾ احلددي٨م,  أظمرة, وإهنؿ ُمٙمٚمٗمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, يمام هق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ,
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واًمٙمالم وهق اًمذي ذيمره أسمق احلًـ إؿمٕمري قمـ أهؾ اًمًٜم٦م واظمت٤مره, وهق ُم٘متيض ؾم١مال اْلُمد٤مم 

 أمحد.اهد 

إذا ووع اعمٞم٧م ذم ىمؼمه ضم٤مءه ُمٚمٙم٤من ومٞمجٚمًد٤من ومٞم٘مدقٓن: ُمدـ »وهذا هق اًمراضمح ُمـ قمٛمقم إدًم٦م: 

  .احلدي٨م شرسمؽ؟ وُم٤م ديٜمؽ؟ وُم٤م ٟمٌٞمؽ؟

صدغم اهلل قمٚمٞمدف قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمدقل اهلل  (855رىمؿ )ش اًمًٜم٦م»أيب قم٤مصؿ ذم  اْلُم٤مم اسمـ أظمرج

إذا أدظمؾ اعم١مُمـ ىمؼم وم٠مشم٤مه ُمٚمٙم٤من وم٤مؾمتِمٝمداه ومٞم٘مقم يمام هي٥م اًمٜم٤مئؿ ومٞم٠ًمٟٓمف: ُمدـ »: وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

٘مقٓن ًمف: صدىم٧م. رسمؽ؟ وُم٤م ديٜمؽ؟ وُم٤م ٟمٌٞمؽ؟ ومٞم٘مقل: اهلل ريب, واْلؾمالم ديٜمل, وحمٛمد ٟمٌٞمل. ومٞم

طمدي٨م إؾمٜم٤مده صحٞمح  ش.ومٞم٘م٤مل: اومرؿمقه ُمـ اْلٜم٦م, ومٞم٘مقل: دقمقين طمتك آيت أهكم ومٞم٘مقٓن ًمف: أؾمٙمـ

 قمغم ذط ُمًٚمؿ. 

:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿقمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   (851)سمرىمؿ  وأظمرضمف

جٚمس ومٞمٛمًدح قمٞمٜمٞمدف وي٘مدقل: دقمدقين إذا أدظمؾ اعمٞم٧م اًم٘مؼم ُمثٚم٧م ًمف اًمِمٛمس قمٜمد اًمٖمدروب, ومدٞم»

 . هذا طمدي٨م طمًـ. شأصكم

  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿقمـ أٟمس ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل  (4/546) اْلُم٤مم أمحد رمحف اهلل أظمرج

وم٢مذا رآى اًمرضمؾ رؤي٤م ؾم٠مل قمٜمف, ومد٢من  شهؾ رأي أطمد ُمٜمٙمؿ رؤي٤م؟»شمٕمجٌف اًمرؤي٤م احلًٜم٦م, ومرسمام ىم٤مل: 

ٞمس سمف سم٠مس يم٤من أقمج٥م ًمرؤي٤مه إًمٞمف, ىم٤مل: ومج٤مءت اُمرأة وم٘م٤مًم٧م: يد٤م رؾمدقل اهلل, رأيد٧م يمد٠مين يم٤من ًم

دظمٚم٧م اْلٜم٦م ومًٛمٕم٧م هب٤م وضم٦ٌم أردم٧م هل٤م اْلٜم٦م, ومٜمٔمرت وم٢مذا ىمد ضملء سمٗمالن سمـ ومالن, وومدالن سمدـ 

هيد٦م ىمٌدؾ   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف وؾمدٚمؿومالن طمتك قمدت اصمٜم٤م قمنم رضماًل, وىمد سمٕم٨م رؾمقل اهلل 

ًم٧م: ومجٞمئ هبؿ قمٚمٞمٝمؿ صمٞم٤مب ـمٚمس شمِمخ٥م أوداضمٝمؿ ىم٤مل: ىمٞمؾ: أذهٌدقا إمم هندر اًمًددخ أو ذًمؽ ىم٤م
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ىم٤مل إمم هنر اًمٌٞمدج, ومٖمٛمًقا ومٞمف ومخرضمقا ُمٜمف وضمقهٝمؿ يم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ىم٤مل: صمؿ أشمقا سمٙمراد ُمدـ 

ذه٥م وم٘مٕمدوا قمٚمٞمٝم٤م, وأيت سمّمحٗم٦م أو يمٚمٛم٦م ٟمحقه٤م ومٞمٝم٤م سمنة, ومد٠ميمٚمقا ُمٜمٝمد٤م ومدام ي٘مٚمٌقهند٤م اًمِمدؼ إٓ 

 قا ُمـ وم٤ميمٝم٦م, ُم٤م أرادوا وأيمٚم٧م ُمٕمٝمؿ. أيمٚم

ىم٤مل ومج٤مء اًمٌِمػم ُمـ شمٚمؽ اًمني٦م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, يم٤من ُمـ أُمرٟم٤م يمذا ويمذا, وأصٞم٥م ومالن وومالن 

 طمتك قمدَّ إصمٜمل قمنم اًمذيـ قمدهتؿ اعمرأة. 

, شي٤مكىميص قمغمَّ هذا رؤ»ومج٤مءت ىم٤مل:  شقمكمَّ سم٤معمرأة»:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

  .. هذا طمدي٨م صحٞمحصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوم٘مّم٧م ىم٤مل:  هق يمام ىم٤مًم٧م ًمرؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  (5/155اهلل شمٕم٤ممم ) فرمحاْلُم٤مم أمحد أظمرج 

ٜمد٦م سمٙمدرة اًمِمٝمداء قمغم سم٤مرق هنر سم٤ٌمب اْلٜم٦م ذم ىم٦ٌم ظمياء, خيرج قمٚمٞمٝمؿ رزىمٝمؿ ُمـ اْل»:  آًمف وؾمٚمؿ

 .شوقمِمٞم٤مً 

 هذا طمدي٨م طمًـ ُمـ أضمؾ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق. 

قمـ محٞمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أٟمس ىم٤مل: أصدٞم٥م طم٤مرصمد٦م  (4981اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ) اْلُم٤مم وأظمرج

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, ىمدد   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿيقم سمدر وهق همالم, ومج٤مءت أُمف إمم اًمٜمٌل 

ذم اْلٜم٦م صؼمت واطمت٧ًٌم, وإن شمٙمـ أظمرة شمدرى ُمد٤م أصدٜمع,  قمروم٧م ُمٜمزًم٦م طم٤مرصم٦م ُمٜمل, وم٢من يٙمـ

 . شوحيؽ أو هٌٚم٧م ضمٜم٦م واطمدة هل؟ إهن٤م ضمٜم٤من, وإٟمف ذم ضمٜم٦م اًمٗمردوس»ىم٤مل: 

قمـ اعمٖمػمه ىم٤مل:  وأظمؼمٟم٤م ٟمٌٞمٜم٤م قمـ رؾم٤مًم٦م رسمٜم٤م أٟمف ُمـ ىمتؾ ُمٜمد٤م صد٤مر إمم  (4569رمحف اهلل )أظمرضمف و

 اْلٜم٦م ذم ٟمٕمٞمؿ مل ير ُمثٚمٝم٤م ىمط. 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف قمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ىم٤مل: ومج٤مء قمٛمر إمم اًمٜمٌل  (4581 )رمحف اهلل وأظمرضمف

 .شسمغم»وىم٤مل: أًمٞمس ىمتالٟم٤م ذم اْلٜم٦م وىمتالهؿ ذم اًمٜم٤مر ىم٤مل:   وؾمٚمؿ
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قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م أٟمف أظمدؼمه: أن أسمد٤مه يمٕمد٥م سمدـ  (1116اْلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل رمحف اهلل ) وأظمرج

إٟمدام ٟمًدٛم٦م اعمد١مُمـ ـمد٤مئٌر ذم »ىم٤مل:   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿدث, قمـ رؾمقل اهلل ُم٤مًمؽ يم٤من حي

 . شؿمجر اْلٜم٦م طمتك يٌٕمثف اهلل قمز وضمؾ إمم ضمًده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري. 

وإن يم٤من أمحد سمـ ص٤مًمح ىمد ىم٤مل: إن رواي٦م اًمزهري, قمـ قمٌد اًمرمحـ ُمرؾمٚم٦م, وإٟمدام روي قمدـ قمٌدد 

 ش. اًمتٝمذي٥م»سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م يمام ذم  اًمرمحـ

)سمد٤مب ُمدـ أراد ش يمت٤مب اْلٝم٤مد واًمًدػم( »1961ًمٙمـ ىمد أظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح٦م طمدي٨م رىمؿ)

 همزو ووارى سمٖمػمه٤م(: 

ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد, طمدصمٜم٤م هِم٤مم, أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر, قمـ اًمزهري, قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م, 

ظمرج يقم اخلٛمٞمس إمم همدزوة شمٌدقك.   غم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصقمـ أسمٞمف ريض اهلل قمٜمف: أن اًمٜمٌل 

 احلدي٨م. 

وىمد رضمح احل٤مومظ سمـ طمجر رمحف اهلل ذم ذح احلدي٨م أٟمف ىمد ؾمٛمع ُمـ قمٌد اًمرمحـ سمدـ قمٌدد اهلل سمدـ 

 يمٕم٥م, وُمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م. 

ؾمٛمرة سمدـ ضمٜمددب ريض اهلل قمٜمدف ىمد٤مل: يمد٤من قمـ  (1131) اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممماْلُم٤مم وأظمرج 

 شهؾ رأى أطمدد ُمدٜمٙمؿ رؤيد٤م؟»يٙمثر أن ي٘مقل ٕصح٤مسمف:   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل 

أشم٤مين اًمٚمٞمٚم٦م أشمٞم٤من وإهنام اسمتٕمث٤مين, وإهنام ىم٤مل زم: اٟمٓمٚمؼ, »ومٞم٘مص قمٚمٞمف ُمـ ؿم٤مء اهلل أن ي٘مص, وإٟمف ىم٤مل: 

وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م وم٠مشمٞمٜم٤م قمغم روو٦م ُمٕمتٛم٦م ومٞمٝم٤م ُمدـ يمدؾ ًمدقن »دي٨م إمم ىمقًمف: ومذيمر احل شوإين اٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمٝمام

اًمرسمٞمع, وإذا سملم فمٝمري اًمروو٦م رضمؾ ـمقيؾ ٓ أيم٤مد أرى رأؾمف ـمقًٓ ذم اًمًامء, وإذا طمقل اًمرضمدؾ 
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ُمـ أيمثر وًمدان رأيتٝمؿ ىمط, ىم٤مل: ىمٚم٧م هلام: ُم٤م هذا ُم٤م ه١مٓء؟.. .. ىم٤مٓ: وأُم٤م اًمرضمؾ اًمٓمقيؾ اًمدذي 

,  وأُم٤م اًمقاًمدان اًمدذيـ طمقًمدف: ومٙمدؾ ُمقًمدقد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿسمراهٞمؿ ذم اًمروو٦م وم٢مٟمف إ

صغم , ىم٤مل: وم٘م٤مل سمٕمض اعمًٚمٛملم ي٤م رؾمقل اهلل, وأوٓد اعمنميملم؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل شُم٤مت قمغم اًمٗمٓمرة

 . شوأوٓد اعمنميملم»:  اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم ىم٤مًم٧م: دقمل رؾمقل اهلل قمـ قم٤مئِم٦م أم  (1554اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل )وأظمرج 

إمم ضمٜم٤مزة صٌل ُمـ إٟمّم٤مر وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, ـمقسمك هلذا قمّمٗمقر ُمـ قمّم٤مومػم   وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

أو همػم ذًمؽ ي٤م قم٤مئِم٦م, إن اهلل ظمٚمؼ ًمٚمجٜم٦م أهال, ظمٚم٘مٝمؿ هلد٤م »اْلٜم٦م, مل يٕمٛمؾ اًمًقء ومل يدريمف, ىم٤مل: 

 . شال, ظمٚم٘مٝمؿ هل٤م وهؿ ذم أصالب آسم٤مئٝمؿوهؿ ذم أصالب آسم٤مئٝمؿ, وظمٚمؼ ًمٚمٜم٤مر أه

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ؾمئؾ رؾمقل اهلل  (1555اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل )أظمرج 

 .شاهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا قم٤مُمٚملم إذ ظمٚم٘مٝمؿ»قمـ أـمٗم٤مل اعمنميملم؟ ىم٤مل:   وؾمٚمؿ

 (: 55/111ىم٤مل اْلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل )

ء اعمًٚمٛملم, قمغم أن ُمـ ُم٤مت ُمـ أـمٗم٤مل اعمًٚمٛملم ومٝمدق ذم اْلٜمد٦م, وشمقىمدػ أمجع ُمـ يٕمتد سمف ُمـ قمٚمام

سمٕمض ُمـ ٓ يٕمتد سمف: حلدي٨م قم٤مئِم٦م وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء: ًمٕمٚمف هن٤مه٤م قمـ اعمًد٤مرقم٦م إمم اًم٘مٓمدع ُمدـ همدػم أن 

 يٙمقن قمٜمده٤م دًمٞمؾ ىم٤مـمع, ويٕمٚمؿ أٟمف ىم٤مل ذًمؽ ىمٌؾ أن يٕمٚمؿ أن أـمٗم٤مل اعمًٚمٛملم ذم اْلٜم٦م. 

 هذا اعم٠ًمًم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ظم٤مض ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يمثػمًا سم٤محلؼ شم٤مرة, وسم٤مًم٤ٌمـمؾ شم٤مرات. 

(: هذه ُم٠ًمًم٦م قمٔمٞمٛم٦م شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م اًمٜمد٤مس, واظمتٚمٗمدقا ومٞمٝمد٤م 563ش )اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

ح اعمد١مُمٜملم قمٜمدد اهلل ذم اْلٜمد٦م وهل إٟمام شمتٚم٘مك ُمـ اًمًٛمع وم٘مط, واظمتٚمػ ذم ذًمؽ وم٘م٤مل ىم٤مئٚمقن: أروا

ؿمٝمداء أم همػم ؿمٝمداء, إذ مل حيًٌٝمؿ قمـ اْلٜم٦م يمٌػمة, وٓ ديـ وشمٚم٘م٤مهؿ رهبؿ سمد٤مًمٕمٗمق واًمرمحد٦م هلدؿ, 

وهذا ُمذه٥م اسمـ قمٛمر وأيب هريرة ريض اهلل قمٜمٝمام, وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: هؿ سمٗمٜم٤مء اْلٜم٦م قمغم سم٤مهب٤م ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ 



 
247 

                                                                                                    

 روطمٝم٤م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م, ورزىمٝم٤م. 

 قمغم أومٜمٞم٦م ىمٌقره٤م.  وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: إرواح

 وىم٤مل ُم٤مًمؽ: سمٚمٖمٜمل أن اًمروح ُمرؾمٚم٦م شمذه٥م طمٞم٨م ؿم٤مءت. 

وىم٤مل اْلُم٤مم أمحدد: أرواح اعمد١مُمٜملم ذم اْلٜمد٦م, وأرواح اًمٙمد٤مومريـ ذم اًمٜمد٤مر, وىم٤مًمد٧م ـم٤مئٗمد٦م: أرواح 

اعم١مُمٜملم ذم زُمزم, وأرواح اًمٙم٤مومريـ ذم سمرهقت, وذه٥م اسمـ طمزم إمم أن ُمًت٘مره٤م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ىمٌدؾ 

 ًمؽ ُمـ إىمقال. اخلٚمؼ إمم همػم ذ

 صمؿ أؾمتٓمرد رمحف اهلل ذم اًمرد قمغم يمؾ ىمقل, وسملم ُم٤م يراه وهق اًمذي إن ؿم٤مء اهلل شمدقمٛمف إدًم٦م. 

 (: 588-581)صش اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

 ُمٌٞمٜم٤ًم اًمؽمضمٞمح ذم ُمًت٘مر أرواح اعمقشمك: إرواح ُمتٗم٤موشم٦م ذم ُمًت٘مره٤م ذم اًمؼمزخ أقمٔمؿ شمٗم٤موت ومٛمٜمٝم٤م:

ح ذم أقمغم قمٚملم ذم اعمالء إقمغم, وهل أرواح إٟمٌٞم٤مء صدٚمقات اهلل قمٚمدٞمٝمؿ وهدؿ ُمتٗمد٤موشمقن ذم أروا

ًمٞمٚم٦م اْلهاء, وهبذا ىمد٤مل اسمدـ رضمد٥م ذم   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿُمٜم٤مزهلؿ, يمام رآه٤م رؾمقل اهلل 

 ذم أقمدغم (: وأُم٤م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومٚمٞمس ومٞمٝمؿ ؿمؽ أن أرواطمٝمؿ قمٜمدد اهلل95ش )أهقال اًم٘مٌقر»

,  أرواح اعم١مُمٜملم ذم طمقاصؾ ـمػم ظميد شمندح ذم شاًمٚمٝمؿ اًمرومٞمؼ إقمغم»قمٚملم, واؾمتدل سمحدي٨م: 

اْلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءت, وهل أرواح سمٕمض اًمِمٝمداء ٓ مجٞمٕمٝمؿ, سمؾ ُمـ اًمِمٝمداء ُمـ حتٌس روطمدف قمدـ 

 دظمقل اْلٜم٦م ًمديـ قمٚمٞمف, أو همػمه. 

 . شأي٧م ص٤مطمٌٙمؿ حمٌقؾم٤ًم قمغم سم٤مب اْلٜم٦مر»وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن حمٌقؾم٤ًم قمغم سم٤مب اْلٜم٦م يمام ذم طمدي٨م: 

وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن حمٌقؾم٤ًم ذم ىمؼمه يمحدي٨م ص٤مطم٥م اًمِمٛمٚمف اًمتل همٚمٝم٤م صمؿ اؾمتِمٝمد وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: هٜمٞمئ٤ًم 

 .شواًمذي ٟمٗمز سمٞمده إن اًمِمٛمٚم٦م ًمتٝم٥م قمٚمٞمف ٟم٤مراً »:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿًمف اْلٜم٦م, وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

اًمِمٝمداء قمغم سم٤مرق هنر سم٤مب اْلٜم٦م ذم ىم٦ٌم »دي٨م اسمـ قم٤ٌمس: وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن ُم٘مره سم٤مب اْلٜم٦م يمام ذم طم

 . رواه أمحد. شظمياء, خيرج قمٚمٞمٝمؿ رزىمٝمؿ ُمـ اْلٜم٦م سمٙمرة وقمِمٞم٦م

 وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن حمٌقؾم٤ًم ذم إرض مل شمٕمؾ روطمف إمم اعمالء إقمغم. 
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ة, ومٚمدٞمس وُمٜمٝم٤م أرواح شمٙمقن ذم شمٜمقر اًمزٟم٤مة واًمزواين, وأرواح ذم هنر اًمدم شمًٌح ومٞمف وشمٚم٘مدؿ احلجد٤مر

ًمألرواح ؾمٕمٞمده٤م وؿم٘مٞمٝم٤م ُمًت٘مر واطمد, سمؾ روح ذم أقمغم قمٚمٞملم, وروح أروٞم٦م ؾمٗمٚمٞم٦م ٓ شمّمٕمد قمـ 

 إرض.اهد 

 (:95ش )أهقال اًم٘مٌقر»ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم 

 وأُم٤م سم٘مٞم٦م اعم١مُمٜملم ؾمقى اًمِمٝمداء ومٞمٜم٘مًٛمقن إمم أهؾ شمٙمٚمٞمػ وهمػم أهؾ شمٙمٚمٞمػ, ومٝمذان ىمًامن: 

يم٠مـمٗم٤مل اعم١مُمٜملم, وم٤مْلٛمٝمقر قمغم أهنؿ ذم اْلٜم٦م, وىمد طمٙمك اْلُمد٤مم أمحدد  أطمدمه٤م: همػم أهؾ اًمتٙمٚمٞمػ

 قمغم ذًمؽ اْلمج٤مع. 

(, ويمدذا ٟمدص اًمِمد٤مومٕمل قمدغم أن 55/111ش )ذح ُمًٚمؿ»ويمذًمؽ ٟم٘مؾ اْلمج٤مع اًمٜمقوي ذم  :ت ُل ُق ُ

 أـمٗم٤مل اعمًٚمٛملم ذم اْلٜم٦م.. ..

 (.5485ويًتدل هلذا اًم٘مقل سمحدي٨م ؾمٛمرة قمٜمد اًمٌخ٤مري )

 ش٤م طمتك أشمٞمٜم٤م قمغم روو٦م ظمياء ومٞمٝم٤م ؿمجرة قمٔمٞمٛم٦م, وذم أصدٚمٝم٤م ؿمدٞمخ وصدٌٞم٤من...وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم» :وومٞمف

 احلدي٨م. 

 صمؿ ىم٤مل: واًمِمٞمخ ذم أصؾ اًمِمجرة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم, واًمّمٌٞم٤من طمقًمف أوٓد اًمٜم٤مس.اهد

: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف وؾمدٚمؿوي١ميد هذا أيْم٤ًم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

٤مُمٞمص أهؾ اْلٜم٦م, يتٚم٘مك أطمدهؿ أسم٤مه أو ىم٤مل أسمقيف ومٞم٠مظمذ سمثقسمف, أو ىم٤مل: سمٞمده يمام أظمدذ صٖم٤مرهؿ دقم»

 .اهد سمتٍمف شسمّمٜمٗم٦م صمقسمؽ هذا, ومال يتٜم٤مهل أو ىم٤مل: يٜمتٝمل طمتك يدظمٚمف اهلل وآسم٤مه اْلٜم٦م

وهذا هق اًمراضمح ذم اعم٠ًمًم٦م أٟمف جيزم ٕوٓد اعم١مُمٜملم سم٤مْلٜمد٦م, هلدذا إدًمد٦م وهمػمهد٤م, ويمدذًمؽ أوٓد 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف ( ىم٤مل رؾمقل اهلل 1131يملم ًمٚمحدي٨م اعمت٘مدم, وًمٗمٔم٦م ذم اًمٌخ٤مري رىمؿ )اعمنم

,  وأُمد٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف وؾمدٚمؿوأُم٤م اًمرضمؾ اًمٓمقيؾ اًمذي ذم اًمروو٦م وم٢مٟمف إسمراهٞمؿ »:  وؾمٚمؿ

يملم؟ . ىم٤مل: وم٘م٤مل سمٕمض اعمًدٚمٛملم وأوٓد اعمنمدشاًمقًمدان اًمذيـ طمقًمف ومٙمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة

 .اهد شوأوٓد اعمنميملم»ىم٤مل: 
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 هذا وىمد اٟم٘مًؿ اًمٜم٤مس ذم أوٓد اعمنميملم إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: 

إيمثرون: أهنؿ ذم اًمٜم٤مر ُمع آسم٤مئٝمؿ, وشمقىمٗم٧م ـم٤مئٗم٦م, واًمث٤مًمد٨م: وهدق اًمّمدحٞمح اًمدذي ذهد٥م إًمٞمدف 

 (.55/118ش )ذح ُمًٚمؿ»اعمح٘م٘مقن: أهنؿ ُمـ أهؾ اْلٜم٦م.اهد أوم٤مده اًمٜمقوي 

اهلل أقمٚمدؿ » أي٦م واحلدي٨م, وشمرك اخلقض ومٞمام ٓ ـم٤مئؾ حتتف, وأُم٤م طمددي٨م: وُم٤م أطمًـ اًمرضمقع إمم

 ىمٌؾ أن ُيقطمك إًمٞمف أهنؿ ذم اْلٜم٦م.   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, ومٚمٕمٚمف ىم٤مًمف شسمام يم٤مٟمقا قم٤مُمٚملم

 صم٤مٟمٞم٤ًم: أهؾ اًمتٙمٚمٞمػ ُمـ اعم١مُمٜملم ؾمقى اًمِمٝمداء. 

قمـ اْلُم٤مم أمحد: أن أرواح اعمد١مُمٜملم ذم اْلٜمد٦م, وىمد اظمتٚمػ ومٞمٝمؿ اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم, واعمٜمّمقص 

قمـ همػم واطمد, قمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ي٘مقل: أرواح ش اًمًٜم٦م»ذيمر ذًمؽ اخلالل ذم يمت٤مب 

اعم١مُمٜملم ذم اْلٜم٦م, وأروح اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٜم٤مر, وإسمدان ذم اًمدٟمٞم٤م يٕمذب اهلل ُمـ يِم٤مء, ويرطمؿ ُمـ يِمد٤مء, 

ٟمًٛم٦م اعم١مُمـ إذا ُم٤مت ـم٤مئر يٕمٚمدؼ »محد ُمـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ: ويًتدل هلذا سمام أظمرضمف اْلُم٤مم أ

 .شذم ؿمجره اْلٜم٦م.. طمتك يرضمٕمف اهلل إمم ضمًده يقم يٌٕمثف

ويًتدل أيْم٤ًم ًمٚم٘مقل سم٠من أرواح اعم١مُمٜملم ذم اْلٜم٦م وأرواح اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٜم٤مر ُمـ اًم٘مرآن سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م ىمقًمدف 

ـْ ٓ شمٕم٤ممم: ﴿وَمَٚمْقٓ إَِذا سَمَٚمَٖم٧ِم احْلُْٚمُ٘مقَم * َوَأٟمْ  ـُ َأىْمدَرُب إًَِمْٞمدِف ُِمدٜمُْٙمْؿ َوًَمٙمِد ُتْؿ طِمٞمٜمَِئدٍذ شَمٜمُْٔمدُروَن * َوَٟمْحد

ـَ ا ٤م إِْن يَم٤مَن ُِمد وَن * وَمَٚمْقٓ إِْن يُمٜمُْتْؿ هَمػْمَ َُمِديٜملَِم * شَمْرضِمُٕمقهَن٤َم إِْن يُمٜمُْتْؿ َص٤مِدىِملَم * وَم٠َمُمَّ ٌٍِْمُ سملَِم * شُم عْمَُ٘مدرَّ

ـْ َأْصَح٤مِب اًْمَٞمِٛملِم * وَمَرْوٌح َوَرحْي٤َمٌن َوضَمٜم٧َُّم َٟمِٕمٞم الٌم ًَمَؽ ُِم ًَ ـْ َأْصَح٤مِب اًْمَٞمِٛملِم * وَم ٤م إِْن يَم٤مَن ُِم ٍؿ * َوَأُمَّ

ـْ مَحِٞمٍؿ * َوشَمّْمٚمَِٞم٦ُم ضَمِحٞمٍؿ﴾]اًمقاىمٕم٦م:  لَم * وَمٜمُُزٌل ُِم ٤مًمر سملَِم اًمْمَّ ـَ اعْمَُٙمذر ٤م إِْن يَم٤مَن ُِم  [. 93-84َوَأُمَّ

 (.515-511ش )أهقال اًم٘مٌقر»٤مظمتّم٤مر ُمـ ومجٕمؾ يمؾ هذا ُمتٕم٘م٤ًٌم ًمالطمتْم٤مر واعمقت.اهد سم

(: وأٟم٧م إذا شم٠مُمٚم٧م اًمًٜمـ وأصم٤مر ذم هذا اًم٤ٌمب, ويم٤من ًمؽ هبد٤م ومْمدؾ 589صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

اقمتٜم٤مء قمروم٧م طمج٦م ذًمؽ, وٓ شمٔمـ أن سملم أصم٤مر اًمّمحٞمح٦م ذم هذا اًم٤ٌمب شمٕم٤مرو٤ًم, وم٢مهن٤م يمٚمٝمد٤م طمدؼ 

ًمٜمٗمس وأطمٙم٤مُمٝم٤م, وأن هل٤م ؿم٠مٟم٤م همػم ؿم٠من اًمٌددن, يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم, ًمٙمـ اًمِم٠من ذم ومٝمٛمٝم٤م ُمٕمروم٦م ا

وأهن٤م ُمع يمقهن٤م ذم اْلٜم٦م ومٝمل ذم اًمًامء, وشمٜمٗمٕمؾ سمٗمٜمد٤مء اًم٘مدؼم واًمٌددن ومٞمدف, ومٝمدل أهع رء طمريمد٦م 
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واٟمت٘م٤مًٓ وصٕمقدًا وهٌقـم٤ًم, وأهن٤م شمٜم٘مًؿ إمم ُمرؾمٚم٦م وحمٌقؾم٦م, وقمٚمقي٦م وؾمدٗمٚمٞم٦م, وهلد٤م سمٕمدد اعمٗم٤مرىمد٦م 

٤م يم٤من هل٤م طم٤مل اشمّم٤مهل٤م سم٤مًمٌدن, سمٙمثػم ومٝمٜم٤مًمدؽ هلد٤م احلدٌس صح٦م وُمرض, وًمذة وٟمٕمٞمؿ, وأمل أقمٔمؿ مم

وإمل, واحلنة واًمٕمذاب, واعمرض وهٜم٤مًمؽ اًمٚمذة واًمراطم٦م واًمٜمٕمٞمؿ واْلـمالق, وُم٤م أؿمٌف طم٤مهلد٤م ذم 

هذا اًمٌدن سمح٤مل وًمد ذم سمٓمـ أُمف, وطم٤مهلد٤م سمٕمدد اعمٗم٤مرىمد٦م سمح٤مًمدف سمٕمدد ظمروضمدف ُمدـ اًمدٌٓمـ إمم هدذا 

 اًمدار.اهد 

 أن يتجد٤موز اهلل ومدٞمام دون صمؿ أقمٚمؿ أن مجٞمع اعمٕم٤ميص ُمـ اًمنمك ومام دوٟمف ُمـ أؾم٤ٌمب قمذاب اًم٘مؼم, إٓ

 , وىمد ذيمرٟم٤م أؾم٤ٌمب قمذاب اًم٘مؼم ذم اًمرؾم٤مًم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م آٟمًٗم٤م. اًمنمك

ـْ َيْٕمِص ل شمٕم٤ممم٤مىمو  ي٦م. [ ا14َٔوَرؾُمقًَمُف وَم٢مِنَّ ًَمُف َٟم٤مَر ضَمَٝمٜمََّؿ ﴾]اْلدـ: اهلل: ﴿ َوَُم

ُه َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأقْمَٛمك﴾ ]ـمدف: ـْ ِذيْمِري وَم٢مِنَّ ًَمُف َُمِٕمٞمَِم٦ًم َوٜمْٙم٤ًم َوَٟمْحنُمُ ـْ َأقْمَرَض قَم  [. 513وىمقًمف: ﴿َوَُم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَمد٧ْم: ضَمد٤مءَ  (5/549اْلُم٤مم أمحد رمحف اهلل )أظمرج  د٦ٌم وَم٤مؾْمدَتْٓمَٕمَٛم٧ْم قَمدغَم سَمد٤ميِب قَم ْت هَيُقِديَّ

َٝم٤م طَمتَّك  اهللوَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َأـْمِٕمُٛمقيِن َأقَم٤مَذيُمْؿ  ًُ , ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَٚمْؿ َأَزْل َأطْمٌِ ـْ ومِْتٜم٦َِم قَمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ ٤مِل, َوُِم ضمَّ ـْ ومِْتٜم٦َِم اًمدَّ ُِم

د٦ُم؟ ىَمد٤مَل: اهللقَل وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُم   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللضَم٤مَء َرؾُمقُل  , َُم٤م شَمُ٘مقُل َهدِذِه اًْمَٞمُٝمقِديَّ

, ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِمد٦ُم: وَمَ٘مد٤مَم  اهللىُمْٚم٧ُم: شَمُ٘مقُل َأقَم٤مَذيُمْؿ  شَوَُم٤م شَمُ٘مقُل؟» ـْ ومِْتٜم٦َِم قَمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ ٤مِل, َوُِم ضمَّ ـْ ومِْتٜم٦َِم اًمدَّ ُِم

َتِٕمٞمُذ سمِ وَمَروَمَع َيَدْيِف َُمدًّ   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَرؾُمقُل  ًْ ـْ ومِْتٜمَد٦ِم  ٤مهللا َي ٤مِل, َوُِمد ضمَّ ـْ ومِْتٜمَد٦ِم اًمددَّ ُِم

, صُمؿَّ ىَم٤مَل:  دِذيًرا مَلْ »قَمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ ُريُمُٛمقُه حَتْ َتُف, َوؾَمد٠ُمطَمذر َر ُأُمَّ ـْ َٟمٌِلٌّ إِٓ ىَمْد طَمذَّ ُف مَلْ َيُٙم ٤مِل وَم٢مِٟمَّ ضمَّ ٤م ومِْتٜم٦َُم اًمدَّ َأُمَّ

َتُف, إِٟمَّ  ْرُه َٟمٌِلٌّ ُأُمَّ ٤م  اهللُف َأقْمَقُر وَ حُيَذر , وَم٠َمُمَّ ـٍ قَمزَّ َوضَمؾَّ ًَمْٞمَس سم٠َِمقْمَقَر َُمْٙمُتقٌب سَملْمَ قَمْٞمٜمَْٞمِف يَم٤مومٌِر, َيْ٘مَرُؤُه يُمؾُّ ُُم١ْمُِم

ِه هَمدػْمَ وَمد د٤مًمُِح ُأضْمٚمِدَس ذِم ىَمدؼْمِ ضُمدُؾ اًمّمَّ ٠َمًُمقَن, وَمد٢مَِذا يَمد٤مَن اًمرَّ ًْ َوٓ  ِزعٍ ومِْتٜم٦َُم اًْمَ٘مؼْمِ وَمٌِل شُمْٗمَتٜمُقَن, َوقَمٜمرل شُم
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دِذي يَمد٤مَن ومِدٞمُٙمْؿ؟  ضُمدُؾ اًمَّ َُمِْمُٕمقٍف, صُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل ًَمُف: ومِٞمَؿ يُمٜم٧َْم؟ وَمَٞمُ٘مقُل: ذِم آؾْمالِم, وَمُٞمَ٘م٤مُل: َُم٤م َهدَذا اًمرَّ

ٌد َرؾُمقُل  ـْ قِمٜمْدِد    صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللوَمَٞمُ٘مقُل: حُمَٛمَّ ٌَٞمرٜمَد٤مِت ُِمد ,  اهللضَم٤مَءَٟمد٤م سم٤ِمًْم قَمدزَّ َوضَمدؾَّ

ٌََؾ اًمٜم٤َّمِر وَمَٞمٜمُْٔمُر إًَِمْٞمَٝم٤م حَيْٓمُِؿ سَمْٕمُْمَٝم٤م سَمْٕمًْم٤م وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمُف: اْٟمُٔمْر إِ وَمَّم  ىْمٜم٤َمُه وَمُٞمْٗمَرُج ًَمُف وُمْرضَم٦ٌم ىِم قَمزَّ  اهللمَم َُم٤م َوىَم٤مَك دَّ

, صُمؿَّ ُيْٗمَرُج ًَمُف وُمْرضَم٦ٌم إمَِم اْْلَٜم٦َِّم وَمَٞمٜمُْٔمُر إمَِم َزْهَرهِت٤َم َوَُم٤م ومِٞمَٝم٤م وَمُٞم٘مَ  َهَذا َُمْ٘مَٕمدُدَك ُِمٜمَْٝمد٤م, َوُيَ٘مد٤مُل: »٤مُل ًَمُف: َوضَمؾَّ

ٌَْٕم٨ُم إِْن ؿَم٤مَء  , َوقَمَٚمْٞمِف شُم  . شاهللقَمغَم اًْمَٞمِ٘ملِم يُمٜم٧َْم, َوقَمَٚمْٞمِف ُِم٧مَّ

إن اعمٞمد٧م حتيده »ىمد٤مل:   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿقمـ أيب هريرة, قمـ اًمٜمٌل  وأظمرج رمحف اهلل:

ا: أظمرضمل أيتٝمد٤م اًمدٜمٗمس اًمٓمٞمٌد٦م يم٤مٟمد٧م ذم اْلًدد اًمٓمٞمد٥م, اعمالئٙم٦م, وم٢مذا يم٤من اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ىم٤مًمق

وأظمرضمل محٞمدة واسمنمي سمروح ورحي٤من ورب همػم همْم٤ٌمن, ومال يزال ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ طمتك ُتدرج, صمدؿ 

يٕمرج هب٤م إمم اًمًامء ومٞمًتٗمتح ًمف ومٞم٘م٤مل: ُمـ هذا؟ ومٞم٘م٤مل: ومالن ومٞم٘م٤مل: ُمرطم٤ٌُم سم٤مًمٜمٗمس اًمٓمٞم٦ٌم يم٤مٟم٧م ذم 

سمروح ورحي٤من ورب همػم همْم٤ٌمن, ومال يزال ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ طمتك  اْلًد اًمٓمٞم٥م, أدظمكم محٞمدة واسمنمي

يٜمتٝمل هب٤م إمم اًمًامء اًمتل ومٞمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ, وم٢مذا يم٤من اًمرضمؾ اًمًدقء ىمد٤مًمقا: أظمرضمدل أيتٝمد٤م اًمدٜمٗمس 

اخلٌٞمث٦م, يم٤مٟم٧م ذم اْلًد اخلٌٞم٨م, أظمرضمل ذُمٞمٛم٦م وأسمنمي سمحٛمٞمؿ وهم٤ًمق وأظمر ُمـ ؿمدٙمٚمف أزواج, 

, صمؿ يٕمرج هب٤م إمم اًمًامء ومٞمًتٗمتح هل٤م ومٞم٘م٤مل: ُمـ هذا؟ ومٞم٘م٤مل: ومالن, ومام يزال ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ طمتك ُترج

ومٞم٘م٤مل: ٓ ُمرطم٤ًٌم سم٤مًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م, يم٤مٟم٧م ذم اْلًد اخلٌٞم٨م أرضمٕمل ذُمٞمٛم٦م وم٢مٟمدف ٓ يٗمدتح ًمدؽ أسمدقاب 

ُمد٤م ذم  ومٞم٘م٤مل: ًمف ويدرد  ُمثدؾ شاًمًامء, ومؽمؾمؾ ذم اًمًامء, صمؿ شمّمػم إمم اًم٘مؼم, ومٞمجٚمس اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح

 ء. طمدي٨م قم٤مئِم٦م ؾمق

 هذا طمدي٨م صحٞمح. 

 . شاًمّمحٞمح اعمًٜمد»احلدي٨م ذيمره اًمقادقمل ذم 

( قمـ اًمؼماء ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمدقل اهلل 4/481) شاعمّمٜمػ»اْلُم٤مم أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌف ذم وأظمرج 

وضمٚمًٜم٤م طمقًمف يم٠مٟمام قمغم رؤؾمٜم٤م اًمٓمػم وذم يده قمقد يٜمٙمد٧م سمدف ومرومدع   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

إن اًمٕمٌد اعم١مُمـ إذا », صمالث ُمرات أو ُمرشملم, صمؿ ىم٤مل: شسم٤مهلل ُمـ قمذاب اًم٘مؼم اؾمتٕمٞمذوا»رأؾم٦م وم٘م٤مل: 
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يم٤من ذم اٟم٘مٓم٤مع قمـ اًمدٟمٞم٤م وإىم٤ٌمل ُمـ أظمرة, ٟمدزل إًمٞمدف ُمدـ اًمًدامء ُمالئٙمد٦م سمدٞمض اًمقضمدقه, يمد٠من 

وضمقهٝمؿ اًمِمٛمس, طمتك جيٚمًقا ُمٜمف ُمد اًمٌٍم ُمٕمٝمؿ يمٗمـ ُمـ أيمٗم٤من اْلٜمد٦م, وطمٜمدقط ُمدـ طمٜمدقط 

ومٞم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف ومٞم٘مقل: أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اًمٓمٞم٦ٌم, أظمرضمل إمم ُمٖمٗمدرة ُمدـ اهلل  اْلٜم٦م, صمؿ جيئ ُمٚمؽ اعمقت

وروقان, ومتخرج شمًٞمؾ يمام شمًٞمؾ اًم٘مٓمرة ُمـ ذم اًمً٘م٤مء, وم٢مذا أظمذوه٤م مل يدقمقه٤م ذم يده ـمروم٦م قمدلم 

طمتك ي٠مظمذوه٤م, ومٞمجٕمٚمقه٤م ذم ذًمؽ اًمٙمٗمـ وذًمؽ احلٜمقط, ومٞمخرج ُمٜمٝم٤م يم٠مـمٞم٥م ٟمٗمح٦م ُمًؽ وضمدت 

هب٤م ومال يٛمرون هب٤م قمغم ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙمد٦م إٓ ىمد٤مًمقا: ُمد٤م هدذا اًمدروح قمغم وضمف إرض, ومٞمّمٕمدون 

اًمٓمٞم٥م؟ ومٞم٘مقًمقن: هذا ومالن سمـ ومالن سم٠مطمًـ أؾمامئف اًمتل يم٤من يًٛمك هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م, طمتك يٜمتٝمقن هبد٤م 

إمم اًمًامء اًمتل شمٚمٞمٝم٤م, طمتك يٜمتٝمل هب٤م إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م, ىمد٤مل ومٞم٘مدقل اهلل: أيمتٌدقا يمتد٤مب قمٌددي ذم 

ًامء اًمراسمٕم٦م, وأقمٞمدوه إمم إرض وم٢مين ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘متٝمؿ وومٞمٝم٤م أقمٞمدهؿ, وُمٜمٝم٤م أظمرضمٝمؿ شم٤مرة قمٚمٞملم ذم اًم

أظمرى, ومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده وي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من ومٞمجٚم٤ًمٟمف ومٞم٘مدقٓن ًمدف: ُمدـ رسمدؽ؟ ومٞم٘مدقل: ريب اهلل, 

ومٞم٘مقٓن ًمف: ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟ ومٞم٘مقل: هق رؾمقل اهلل, ومٞم٘مقٓن: ُم٤م قمٛمٚمؽ؟ ومٞم٘مدقل: 

يمت٤مب اهلل, وآُمٜم٧م سمف, وصدىم٧م سمف, ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمًامء أن صدق قمٌددي, وم٤مومرؿمدقه ُمدـ ىمرأت 

اْلٜم٦م, وأًمًٌقه ُمـ اْلٜم٦م, واومتحقا ًمف سم٤مب إمم اْلٜم٦م, ومٞم٠مشمٞمف ُمـ ـمٞمٌٝم٤م وروطمٝم٤م, ويٗمتح ًمف ذم ىمؼمه ُمدد 

سمٍمه, وي٠مشمٞمف رضمؾ طمًـ اًمقضمف, طمًـ اًمثٞم٤مب ومٞم٘مقل: أسمنم سم٤مًمذي ينك, هذا يقُمؽ اًمذي يمٜمد٧م 

قمد, ومٞم٘مقل: ُمـ أٟم٧م ومقضمٝمؽ اًمذي جيلء سم٤مخلػم؟ ومٞم٘مقل: أٟم٤م قمٛمٚمؽ اًمّم٤مًمح, ومٞم٘مدقل: رب أىمدؿ شمق

 اًم٤ًمقم٦م, رب أىمؿ اًم٤ًمقم٦م, طمتك أرضمع إمم أهكم وُم٤مزمٍ ٍ. 

وإن اًمٕمٌد اًمٙم٤مومر إذا يم٤من ذم اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمدٟمٞم٤م, وإىم٤ٌمل ُمـ أظمرة, ٟمزل إًمٞمف ُمـ اًمًامء ُمالئٙم٦م ؾمدقد 

ُمٜمف ُمد اًمٌٍم, صمؿ جيلء ُمٚمؽ اعمقت طمتك جيٚمدس قمٜمدد رأؾمدف اًمقضمقه, ُمٕمٝمؿ اعمًقح طمتك جيٚمًقن 

ومٞم٘مقل: ي٤م أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م, أظمرضمل إمم ؾمخط اهلل وهمْمٌف, ىم٤مل: ومتتٗمرق ذم ضمًده, ىم٤مل: ومتخرج 

ومٞمٜم٘مٓمع ُمٕمٝم٤م اًمٕمروق واًمٕمّم٥م يمام شُمٜمزع اًمًٗمقد ُمـ اًمّمقف اعمٌٚمدقل, ومٞم٠مظمدذوه٤م ومد٢مذا أظمدذوه٤م مل 

وه٤م ومٞمجٕمٚمقه٤م ذم شمٚمؽ اعمًقح, ومٞمخرج ُمٜمٝم٤م يم٠مٟمتـ ريح ضمٞمٗم٦م يدقمقه٤م ذم يده ـمروم٦م قملم, طمتك ي٠مظمذ
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وضمدت قمغم فمٝمر إرض, ومٞمّمٕمدون هب٤م ومال يٛمرون هب٤م قمغم ُمدأٍل ُمدـ اعمالئٙمد٦م إٓ ىمد٤مًمقا: ُمد٤م هدذا 

اًمروح اخلٌٞم٨م؟ ومٞم٘مقًمقن: ومالن سمـ ومالن سم٠مىمٌح أؾمامئف اًمتل يم٤من يًٛمك هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م, طمتك يٜمتٝمل هبد٤م 

﴿ٓ شُمَٗمتَُّح  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿحقن ومال يٗمتح ًمف صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م, ومٞمًتٗمت

َٞم٤مِط﴾, ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: أيمت  َوٓ َيْدظُمُٚمقَن اْْلَٜم٦ََّم طَمتَّك َيٚم٩َِم اْْلََٛمُؾ ذِم ؾَمؿر اخْلِ
ِ
اَمء ًَّ ٌدقا هَلُْؿ َأسْمَقاُب اًم

وم٢مين ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘متٝمؿ, وومٞمٝم٤م أقمٞمددهؿ,  يمت٤مب قمٌدي ذم ؾمجلم ذم إرض اًمًٗمغم, وأقمٞمدوه إمم إرض

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم وُمٜمٝم٤م أظمرضمٝمؿ شم٤مرة أظمرى ىم٤مل: ومتٓمرح روطمف ـمرطم٤ًم:  ىم٤مل: صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل 

ْك سمِ آًمف وؾمٚمؿ ـْ ُينْمِ يُح ذِم َُمَٙمد٤مٍن  ٤مهلل: ﴿ َوَُم دػْمُ َأْو هَتْدِقي سمِدِف اًمدرر  وَمَتْخَٓمُٗمدُف اًمٓمَّ
ِ
داَمء ًَّ ـَ اًم وَمَٙم٠َمٟمَّاَم ظَمرَّ ُِم

[, ىم٤مل: ومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده وي٠مشمٞمف اعمٚمٙم٤من ومٞمجٚم٤ًمٟمف ومٞم٘مدقٓن ًمدف: ُمدـ 45ٞمٍؼ﴾]احل٩م: أي٦مؾَمحِ 

رسمؽ؟ ومٞم٘مقل: ه٤م ه٤م ٓ أدري, ومٞم٘مقٓن ًمف: ُم٤م ديٜمؽ؟ ومٞم٘مدقل: هد٤م هد٤م ٓ أدري, ومٞمٜمد٤مدى ُمٜمد٤مٍد ُمدـ 

قمٚمٞمف ىمدؼمه, اًمًامء أومرؿمقا ًمف ُمـ اًمٜم٤مر, واومتحقا ًمف سم٤مسم٤ًم إمم اًمٜم٤مر, ومٞم٠مشمٞمف ُمـ طمره٤م وؾمٛمقُمٝم٤م, ويْمٞمؼ 

طمتك ُتتٚمػ قمٚمٞمف أوالقمف, وي٠مشمٞمف رضمؾ ىمٌٞمح اًمقضمف, وىمٌٞمح اًمثٞم٤مب, ومٞم٘مقل: أسمنمد سم٤مًمدذي يًد١مك, 

هذا يقُمؽ اًمذي يمٜم٧م شمققمد, ومٞم٘مقل: ُمـ أٟم٧م ومقضمٝمؽ اًمقضمدف اًمدذي جيدلء سم٤مًمنمد؟ ومٞم٘مدقل: أٟمد٤م 

 . شقمٛمٚمؽ اخلٌٞم٨م, ومٞم٘مقل: ريب ٓ شم٘مؿ اًم٤ًمقم٦م ريب ٓ شم٘مؿ اًم٤ًمقم٦م

 ذا طمدي٨م طمًـ. ىم٤مل اًمقادقمل رمحف اهلل: ه

( ضمقاهب٤م أٟمف ٟمققم٤من: )ٟمقع دائؿ( ؾمقى ُم٤م ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م 565ش )اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ـْ َُمْرىَمدِدَٟم٤م  ـْ سَمَٕمَثٜمَد٤م ُِمد أٟمف خيٗمػ قمٜمٝمؿ ُم٤م سملم اًمٜمٗمختلم, وم٢مذا ىم٤مُمقا ُمـ ىمٌقرهؿ ىمد٤مًمقا: ﴿ َيد٤م َوْيَٚمٜمَد٤م َُمد

[, ويدل 35[  ويدل قمغم دواُمف ىمقًمف: ﴿اًمٜم٤َّمُر ُيْٕمَرُوقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م هُمُدّوًا َوقَمِِمّٞم٤ًم﴾]هم٤مومر:61َهَذا﴾]ّيدس:

  صغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿقمٚمٞمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ طمدي٨م ؾمٛمرة اًمذي رواه اًمٌخ٤مري ذم رؤي٤م اًمٜمٌل 

 . شومٝمق يٗمٕمؾ سمف ذًمؽ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»وومٞمف: 
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, ومجٕمدؾ اًمتخٗمٞمدػ ُم٘مٞمدد شًمٕمٚمف خيٗمػ قمٜمٝمام ُم٤ممل شمٞم٤ًٌم»: وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمّم٦م اْلريدشملم

 سمرـمٌتٝمام وم٘مط. 

صمؿ أشمك قمغم ىمقم شمرودخ »وذم طمدي٨م اًمرسمٞمع سمـ أٟمس, قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م, قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف: 

 . شرؤوؾمٝمؿ سم٤مًمّمخر, يمٚمام روخ٧م قم٤مدت ٓ يٗمؽم قمٜمٝمؿ ُمـ ذًمؽ رءٌ 

ومخًػ اهلل سمف إرض ومٝمق يتجٚمجدؾ ومٞمٝمد٤م  وذم اًمّمحٞمح ذم ىمّم٦م اًمذي ًمٌس سمرديـ, ومجٕمؾ يتٌخؽم

 إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

صمؿ يٗمتح ًمف سم٤مب إمم اًمٜم٤مر, ومٞمٜمٔمر ومٞم٠مشمٞمف ُمـ دظم٤مهند٤م »وذم طمدي٨م اًمؼماء ريض اهلل قمٜمف ذم ىمّم٦م اًمٙم٤مومر: 

 . شوهمٛمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

اًمٜمقع اًمث٤مين: ُمدة, صمؿ يٜم٘مٓمع وهق قمذاب سمٕمض اًمٕمّم٤مة اًمذيـ ظمٗمد٧م ضمدرائٛمٝمؿ, ومٞمٕمدذب سمحًد٥م 

 صمؿ خيٗمػ قمٜمف يمام يٕمذب ذم اًمٜم٤مر, صمؿ يزول قمٜمف اًمٕمذاب.  ضمرُمف,

 وىمد يٜم٘مٓمع قمٜمف اًمٕمذاب سمدقم٤مء أو صدىم٦م أو اؾمتٖمٗم٤مر أو صمقاب طم٩م.اهد 

٦م رمحف اهلل يمام ذم ( حت٘مٞمؼ إًم٤ٌمين وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم315وإمم هذا ذه٥م اسمـ أيب اًمٕمز ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م )

, وذم يمؾ وىم٧م, سمؾ جيدقز أن يٙمدقن ذم طم٤مًمد٦م (: ٓ جي٥م أن يٙمقن دائامً 3/195) شىجمٛمقع اًمٗمت٤مو»

 دون طم٤مل.اهد

ذه٥م إمم إٟمٙمد٤مر قمدذاب اًم٘مدؼم اعمالطمددة واًمٗمالؾمدٗم٦م اًمدذيـ ٓ ي١مُمٜمدقن سم٤مًمٖمٞمٌٞمد٤مت, وإٟمدام إيامهندؿ 

سم٤محلًٞم٤مت, وىمد واوم٘مٝمؿ قمغم إٟمٙم٤مره ُمـ ومرق اعمًٚمٛملم اخلقارج واعمٕمتزًمد٦م, وم٘مدد ىمد٤مل اسمدـ طمدزم ذم 

(: )ذه٥م ضار سمـ قمٛمرو اًمٖمٓمٗم٤مين أطمد ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م إمم إٟمٙم٤مر قمذاب اًم٘مؼم, 56-3/66اًمٗمّمؾ )

وهق ىمقل ُمـ ًم٘مٞمٜم٤م ُمـ اخلقارج, وذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م وسمنم سمدـ اعمٕمتدز واْلٌد٤مئل وؾمد٤مئر اعمٕمتزًمد٦م إمم 

 اًم٘مقل سمف وسمف ٟم٘مقل(.اهد 
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ي٘مقًمدقن  (: )واخلدقارج 5/115ٓوىم٤مل أسمق احلًـ إؿمٕمري رمحدف اهلل ذم ُم٘مد٤مٓت اْلؾمدالُملم )

 سمٕمذاب اًم٘مؼم, وٓ شمرى أطمدًا يٕمذب ذم ىمؼمه(.اهد 

(: واعم٘مّمقد أن ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم, يمام ذيمرٟم٤م 51/598وىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل )

 ظمالوم٤ًم ًمٚمخقارج, وُمٕمٔمؿ اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض اعمرضمئ٦م.اهد

ع اخلدقارج وُمٕمٔمدؿ (: )ظمالومد٤ًم ْلٛمٞمد8/315ش )إيمامل اعمٕمٚمدؿ»وىم٤مل هبذا إيْم٤ًم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم 

 اعمٕمتزًم٦م وًمٌٕمض اعمرضمئ٦م(. 

( ذم يمالُمف طمقل شمٌقي٥م اًمٌخ٤مري: سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم: ) 4/195ش )اًمٗمتح»وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

وايمتٗمل سم٢مصم٤ٌمت وضمقده ظمالوم٤مً ً عمـ ٟمٗم٤مه ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ اخلقارج وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م يميار سمـ قمٛمدرو وسمنمد 

ر اعمٕمتزًمد٦م ومجٞمدع أهدؾ اًمًدٜم٦م وهمدػمهؿ وأيمثدروا ُمدـ اعمريز وُمـ واوم٘مٝمام وظم٤مًمٗمٝمام ذم ذًمؽ أيمثد

آطمتج٤مج ًمف وذه٥م سمٕمدض اعمٕمتزًمد٦م يم٤مْلٌد٤مئل إمم أٟمدف ي٘مدع قمدغم اًمٙمٗمد٤مر دون اعمد١مُمٜملم, وسمٕمدض 

 إطم٤مدي٨م أشمٞم٦م شمرد قمٚمٞمٝمؿ.اهد 

اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ذم قمدذاب اًم٘مدؼم وُمًد٤مءًم٦م ش إسمٙم٤مر إومٙم٤مر»ىم٤مل أسمق احلًـ إؿمٕمري أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف 

وىمد اشمٗمؼ ؾمٚمػ إُم٦م ىمٌؾ فمٝمقر اخلالف, وأيمثر سمٕمد فمٝمقره قمغم إصم٤ٌمت إطمٞم٤مء اعمدقشمك  ُمٜمٙمر وٟمٙمػم:

ذم ىمٌقرهؿ, وُم٤ًمءًم٦م اعمٚمٙملم هلؿ, وشمًٛمٞم٦م أطمدمه٤م ُمٜمٙمرًا وأظمر ٟمٙمػم, وقمغم إصمٌد٤مت قمدذاب اًم٘مدؼم 

ًمٚمٛمجرُملم واًمٙم٤مومريـ. وذه٥م أسمق اهلذيؾ وسمنم سمـ اعمٕمتٛمر إمم أن ُمـ ًمٞمس سمٛم١مُمـ, وم٢مٟمدف ٓ يًد٠مل, 

ومٞمام سملم اًمٜمٗمختلم أيْم٤ًم, وذه٥م اًمّم٤محلل ُمـ اعمٕمتزًمد٦م واسمدـ ضمريدر اًمٓمدؼمي وـم٤مئٗمد٦م ُمدـ  ويٕمذب

اًمٙمراُمٞم٦م إمم دمقيز ذًمؽ قمغم اعمقشمك ذم ىمٌدقرهؿ, وذهد٥م سمٕمدض اعمتٙمٚمٛمدلم إمم أن أٓم دمتٛمدع ذم 

أضم٤ًمد اعمقشمك, وشمتْم٤مقمػ ُمـ همػم طمس هب٤م, وم٢مذا طمنموا أطمًقا هب٤م دومٕم٦م واطمدة, وذه٥م ضار سمـ 

 ش.أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت» اعمريز, وأيمثر اعمتآظمريـ ُمـ اعمٕمتزًم٦م إمم إٟمٙم٤مر ذًمؽ يمٚمف.اهد ُمـ قمٛمرو وسمنم

وم٤مٟمٔمر هداك اهلل وأهلٛمؽ اًمّمقاب: أن اعمٜمٙمريـ ًمٕمذاب اًم٘مؼم هؿ أهدؾ اًمزيدغ واًمْمدالل, واْلٝمدؾ 

واْلدال,  اًمذيـ قمدًمقا قمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ إمم ؾمدٌٞمؾ اعمجدرُملم, اًمدذيـ أُمدر اهلل ؾمدٌح٤مٟمف سمٛمخ٤مًمٗمد٦م 
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دَتٌلَِم ؾَمدٌِٞمُؾ ـمري٘مٝم ًْ يد٤مِت َوًمَِت ْٔ دُؾ ا ؿ, وشمٌلم والهلؿ ًمٞمحذره اًمٜم٤مس سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َويَمدَذًمَِؽ ُٟمَٗمّمر

 [. 66اعْمُْجِرُِملَم﴾]إٟمٕم٤مم:

وىمد اشمٗمؼ ؾمٚمػ إُم٦م ىمٌؾ فمٝمقر اخلدالف, وأيمثدرهؿ سمٕمدد فمٝمدقره قمدغم إ صمٌد٤مت إطمٞمد٤مء اعمدقشمك ذم 

أظمدر ٟمٙمدػمًا, وقمدغم إصمٌد٤مت قمدذاب اًم٘مدؼم ىمٌقرهؿ, وُم٠ًمًم٦م اعمٚمٙملم هلؿ, وشمًٛمٞم٦م أطمدمه٤م ُمٜمٙمدر و

 ًمٚمٛمجرُملم واًمٙم٤مومريـ.اهد

﴾]هم٤مومر: ٜم٤َم َأَُمتَّٜم٤َم اصْمٜمََتلْمِ َوَأطْمَٞمْٞمَتٜم٤َم اصْمٜمََتلْمِ [ واعمراد سم٤مْلُم٤مشمتلم ُم٤م سمدلم اعمقشمد٦م اًمتدل 55ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َرسمَّ

ٟمٙمػم واعمراد سم٤محلٞم٤مشملم احلٞم٤مة إومم, واحلٞم٤مة ٕضمدؾ ىمٌؾ ُمزار اًم٘مٌقر واعمقشم٦م اًمتل سمٕمد ُم٤ًمءًم٦م ُمٜمٙمر و

اعم٤ًمءًم٦م قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اعمٗمنون, وم٢من ىمٞمؾ: ٟٓمًٚمؿ أن اعمراد سم٤مْلُمد٤مشمتلم واحلٞمد٤مشملم ُمد٤م ذيمرمتدقه, وُمد٤م 

ذيمرمتقه قمـ اعمٗمنيـ ومٝمق ُمٕم٤مرض سمام يٜم٤مىمْمف ُمـ ىمقل همػمهؿ ُمـ اعمٗمنيـ أيْم٤ًم, وم٢مٟمف ىمدد ىمٞمدؾ إن 

 :اعمراد سم٤مْلُم٤مشمتلم

 شم٦م إومم: ذم أـمقار اًمٜمٓمٗم٦م ىمٌؾ ٟمٗمخ اًمروح ومٞمٝم٤م. اعمق

واًمث٤مٟمٞم٦م: اًمتل ىمٌؾ ُمزار اًم٘مٌقر, واعمراد سم٤محلٞم٤مشملم احلٞم٤مة اًمتل ىمٌؾ ُمزار اًم٘مٌقر, واعمراد سم٤محلٞم٤مشملم احلٞم٤مة 

اًمتل ىمٌؾ ُمزار اًم٘مٌقر, واحلٞم٤مة ٕضمؾ احلنم وًمٞمس أطمد اًم٘مقًملم أومم ُمـ أظمر, سمؾ هذا اًم٘مقل أومم: 

يمذًمؽ ومٞمٙمقن قمغم وومؼ اعمٗمٝمقم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم, وأطمٞمٞمتٜم٤م اصمٜمتلم أصمٜملم طمٞم٨م يدل سمٛمٗمٝمقُمف ٕٟمف ًمق يم٤من 

 قمغم ٟمٗمل طمٞم٤مة صم٤مًمث٦م, وُم٤م ذيمرمتقه يٚمزم ُمٜمف أن يٙمقن اْلطمٞم٤مء صمالث ُمرات: 

إطمٞم٤مء إول: ىمٌؾ ُمزار اًم٘مٌقر. وإطمٞم٤مء اًمث٤مين: ًمٚمٛم٠ًمًم٦م. وإطمٞم٤مء اًمث٤مًم٨م: ًمٚمحنم وهق ظمدالف 

 اعمٗمٝمقم. 

ؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه أومم ًمقضمٝملم إول: أٟمف اًمِم٤ميع اعمًتٗمٞمض سملم أرسم٤مب اًمتٗمًػم, وُم٤م ذيمرمتقه ٟم٘مقل سم :ىمٚمٜم٤م

 ؿمذوذ ٓ ي١مسمف هلؿ. 
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٦م ٓ شمٓمٚمدؼ إٓ سمٕمدد ؾمد٤مسم٘م٦م اًمث٤مين: أٟمف محؾ اْلُم٤مشم٦م قمغم طم٤مًم٦م أـمقار اًمٜمٓمٗم٦م, خم٤مًمػ ًمٚمٔم٤مهر وم٢من اْلُم٤مشم

 .احلٞم٤مة

ـْ َُمْرىَمِدَٟم٤م﴾]ّيدس: ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٙمٗم٤مر: ﴿ َي٤م َوْيَٚمٜم٤َم ـْ سَمَٕمَثٜم٤َم ُِم [, وم٢مٟمف دًمٞمؾ قمغم أهنؿ 61َُم

َّٓ اعْمَْقشَمدد٦َم  مل يٙمقٟمددقا ُمٕمددذسملم ىمٌددؾ ذًمددؽ, وُمٜمٝمدد٤م ىمقًمددف شمٕمدد٤ممم: ﴿ٓ َيددُذوىُمقَن ومِٞمَٝمدد٤م اعْمَددْقَت إِ

ُومَم﴾]اًمدظم٤من: ْٕ [, وهل ظمالف ىمقل ُمـ ىم٤مل: سم٠من اعمٞم٧م حيٞمك ًمٚمٛم٤ًمئٚم٦م, صمؿ يٛمقت إمم أن ىم٤مل:  65ا

أُم٤م ُم٤م ذيمروه ُمـ اًمِمٌٝم٦م إومم, وم٘مد اظمتٚمػ اعمتٙمٚمٛمقن ذم ضمقاهب٤م, ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٤مًمتزام  واْلقاب:

اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ذم طمؼ اعمقشمك, ُمـ همػم طمٞم٤مة يمام طمٙم٤مه قمـ اًمّم٤محلل, واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي, وسمٕمض 

٤م اًمٙمراُمٞم٦م, وأُم٤م أصح٤مسمٜم٤م وم٘مد اظمتٚمٗمقا, ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: شمرد احلٞم٤مة إمم سمٕمض أضمزاء اًمٌددن, وأظمّمدٝم

 ُمٜمٝم٤م سمذًمؽ, واعم٤ًمئٚم٦م واًمٕمذاب. 

 وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر: ٓ يٌٕمد أن شمرد احلٞم٤مة, وان يمٜم٤م ٟمحـ ٓ ٟمِمٕمر هب٤م يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمًٙم٦م. اهد

سمام ٓ يدع جم٤مل ذم اًمتِمٙمؽ ومٞمٝم٤م, وًمدق مل شمٙمدـ ُمتدقاشمرة طم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم قمذاب اًم٘مؼم ُمتقاشمرة إو

 ًمقضم٥م اْليامن هب٤م.

ذم قمذاب   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوىمد شمقاشمرت إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل  ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل:

 اًم٘مؼم واًمتٕمقذ ُمٜمف.اهد 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف سمٕمد ذيمر طمدي٨م قم٤مئِم٦م: أن اًمٜمٌل ش ٟمٞمؾ إوـم٤مر»وىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ذم 

ًمؽ, وإطم٤مديد٨م : ومٞمف رد قمغم اعمٜمٙمريـ ًمذشاًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم»يم٤من ي٘مقل:   وؾمٚمؿ

 ذم هذا اًم٤ٌمب ُمتقاشمرة. 

وىمد وردت أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم ؾم١مال اعمالئٙم٦م ًمٚمٛمٞمد٧م ذم ىمدؼمه, »وىم٤مل صديؼ طمًـ ظم٤من رمحف اهلل: 

 . شوذم ضمقاسمف قمٚمٞمٝمؿ, وذم قمذاب اًم٘مؼم وومتٜمت٦م

ـْ ُيْ٘مَتدُؾ ذِم ؾَمدٌِٞمِؾ  ـْ ٓ َأُْمدَقاٌت سَمدْؾ أَ  اهللوىم٤مل رمحف اهلل سمٕمد ذيمدر آيد٦م: ﴿َوٓ شَمُ٘مقًُمدقا عمَِد طْمَٞمد٤مٌء َوًَمٙمِد

[, وذم أي٦م دًمٞمؾ قمغم صمٌقت قمذاب اًم٘مؼم ًمٚمٕمّم٤مة, وأن اعمٓمٞمٕمدلم هلل يّمدؾ 563شَمِْمُٕمُروَن﴾]اًمٌ٘مرة:
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إًمٞمٝمؿ صمقاهبؿ, وهؿ ذم ىمٌقرهؿ ذم اًمؼمزخ, وٓ اقمتداد سمخالف ُمـ ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ, وم٘مد شمدقاشمرت سمدف 

ًٞمد صديؼ طمًـ ظمد٤من, وآراؤه إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م, ودًم٧م قمٚمٞمف أي٤مت أًم٘مرآٟمٞم٦م.اهد ٟم٘ماًل قمـ اًم

 (.391)صش. قم٘مٞمدة اًمًٚمػ»آقمت٘م٤مدي٦م, وُمقىمٗمف ُمـ 

 (: 51/591ش )ذح ُمًٚمؿ»وىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل 

أقمٚمؿ أن ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم, وىمد شمٔم٤مهرت قمٚمٞمف دٓئؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ىمد٤مل اهلل 

[ أي٦م, وشمٔم٤مهرت سمف إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ٤35ًم﴾]هم٤مومر:شمٕم٤ممم: ﴿اًمٜم٤َّمُر ُيْٕمَرُوقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م هُمُدّوًا َوقَمِِمٞمّ 

 ُمـ رواي٦م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ُمقاـمـ يمثػمة.اهد  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿقمـ اًمٜمٌل 

 (: قمذاب اًم٘مؼم صم٤مسم٧م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م وىمد وردت سمف آصم٤مر.  8/311ش ) أيمامل اعمٕمٚمؿ»ىم٤مل قمٞم٤مض ذم 

د٤مقَم٦ُم َأْدظِمُٚمدقا آَل ومِْرقَمدْقَن َأؿَمددَّ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿اًمٜم٤َّمُر ُيْٕمَرُوقَن قمَ  ًَّ َٚمْٞمَٝم٤م هُمدُدّوًا َوقَمِِمدّٞم٤ًم َوَيدْقَم شَمُ٘مدقُم اًم

 [.اهد 35اًْمَٕمَذاِب﴾]هم٤مومر:

ذم صمٌقت قمذاب   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىم٤مل اًمٜم٤مس احلٜمٗمل: وىمد شمقاشمرت إظم٤ٌمر قمـ اًمٜمٌل 

 ٜم٦م واْلامقم٦م, ومٞمج٥م آقمت٘م٤مد سمثٌقت ذًمؽ. اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف, عمـ يم٤من ًمذًمؽ أهاًل, وهق ُمذه٥م أهؾ اًمً

وأُم٤م ىمقهلؿ سم١ًمال ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ًمٚمٛمٞم٧م ذم ىمؼمه قمـ رسمف, وديٜمف, وٟمٌٞمف, وىمقهلؿ سم٢من اًم٘مؼم روود٦م ُمدـ 

صغم اهلل ري٤مض اْلٜم٦م, أو طمٗمرة ُمـ طمٗمر اًمٜمػمان, وم٢مٟمام ىم٤مًمقا ذًمؽ سمام شمقاشمرت إظم٤ٌمر قمـ رؾمقل اهلل 

أصقل اًمديـ قمٜمدد »ٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمثٌقشمف.اهد سمذًمؽ يمٚمف, وٓ شم  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 (.613ًمٚمخٛمٞمس )صش أيب طمٜمٞمٗم٦م

(: ىمد شم٘مدم اًم٘مقل قمغم قمذاب اًم٘مؼم, وأٟمف مم٤م جيد٥م 1/536ش )ذح ُمًٚمؿ»وىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل 

اْليامن سمف, وىمد صح٧م إظم٤ٌمر قمٜمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م, وٓ يٚمتٗمد٧م ٓؾمدتٌٕم٤مد 

 تدقم٦م.اهداعمٌ

(: قمذاب اًم٘مؼم ًمٚمٙم٤مومريـ وسمٕمض 81)صش أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ذم قمدم ؾمامع إُمقات»ىم٤مل إًمقد  ذم 

قمّم٤مة اعم١مُمٜملم, وشمٜمٕمٞمؿ أهؾ اًمٓم٤مقم٦م ذم اًم٘مدؼم, سمدام يٕمٚمٛمدف اهلل شمٕمد٤ممم ويريدده, واًمٜمّمدقص ذم ذًمدؽ 
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 صحٞمح٦م يمثػمة, يٌٚمغ ُمٕمٜم٤مه٤م طمد اًمتقاشمر.اهد 

(: وأٟمٙمرت اعمٕمتزًم٦م قمذاب اًم٘مدؼم أقم٤مذٟمد٤م اهلل 555)صش ْلسم٤مٟم٦ما»وىم٤مل أسمق احلًـ إؿمٕمري ذم يمت٤مسمف 

ُمـ وضمقه يمثػمة, وروي قمـ أصح٤مسمف ريض   صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿُمٜمف, وىمد روي قمـ اًمٜمٌل 

اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم, وُم٤م روي قمـ أطمٍد ُمٜمٝمؿ أٟمف أٟمٙمره وٟمٗم٤مه وضمحده, ومقضم٥م أن يٙمدقن إمج٤مقمد٤ًم ُمدـ 

 . آًمف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغمأصح٤مب اًمٜمٌل 

 (: اْلقاب ُمـ وضمٝملم: جمٛمؾ, وُمٗمّمؾ. 545ش )اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

أُم٤م اعمجٛمؾ: ومٝمق أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمزل قمغم رؾمقًمف وطمٞملم, وأوضم٥م قمغم قمٌد٤مده اْليدامن هبدام, 

َٚمْٞمددَؽ اًْمٙمَِتدد٤مَب قمَ  اهلل﴿َوَأْٟمددَزَل  ٤مب واحلٙمٛمدد٦م, ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:واًمٕمٛمددؾ سمددام ومددٞمٝمام, ومهدد٤م اًمٙمتدد

ْٙمَٛم٦مَ  ٞمردلَم َرؾُمدقًٓ ُِمدٜمُْٝمْؿ َيْتُٚمدق قَمَٚمدْٞمِٝمْؿ آَي٤مشمِدِف 554﴾]اًمٜم٤ًمء:َواحْلِ ُُمر ْٕ ِذي سَمَٕم٨َم ذِم ا [,  وىم٤مل: ﴿ُهَق اًمَّ

ْٙمَٛم٦َم﴾]اْلٛمٕم٦م: ُٛمُٝمُؿ اًْمٙمَِت٤مَب َواحْلِ ٞمِٝمْؿ َوُيَٕمٚمر  [. 1َوُيَزيمر

ب: هق اًم٘مرآن واحلٙمٛم٦م, هل اًمًٜم٦م سم٤مشمٗم٤مق اًمًٚمػ, وُم٤م أظمؼم سمف اًمرؾمقل, ومٝمق قمـ اهلل, ومٝمدق واًمٙمت٤م

ذم وضمقب شمّمدي٘مف واْليامن سمف, يمام أظمؼم سمف اًمرب شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف, هذا أصؾ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم 

ٞمد٧م أوشم»: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف وؾمدٚمؿأهؾ اْلؾمالم ٓ يٜمٙمره إٓ ُمـ ًمٞمس ُمٜمٝمؿ, وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

 .شاًم٘مرآن وُمثٚمف ُمٕمف

وأُم٤م اْلقاب اعمٗمّمؾ ومٝمق أن ٟمٕمٞمؿ اًمؼمزخ ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن ذم همػم ُمقوع, ومٛمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َوًَمْق 

دزَ  ُٙمُؿ اًْمَٞمدْقَم دُمْ ًَ ْوَن قَمدَذاَب شَمَرى إِِذ اًمٔم٤َّمعمُِقَن ذِم هَمَٛمَراِت اعْمَْقِت َواعْمَالِئَٙم٦ُم سَم٤مؾِمُٓمق َأْيِدهيِْؿ َأظْمِرضُمقا َأْٟمُٗم

وَن﴾]إٟمٕم٤مم:  اهللهْلُقِن سماَِم يُمٜمُْتْؿ شَمُ٘مقًُمقَن قَمغَم ا َتْٙمؼِمُ ًْ ـْ آَي٤مشمِِف شَم  [. 94هَمػْمَ احْلَؼر َويُمٜمُْتْؿ قَم

د٤م ًَّ قَم٦ُم وُمٜمٝم٤م: ﴿ َوطَم٤مَق سمِآِل ومِْرقَمْقَن ؾُمقُء اًْمَٕمَذاِب اًمٜم٤َّمُر ُيْٕمَرُوقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م هُمُدّوًا َوقَمِِمّٞم٤ًم َوَيدْقَم شَمُ٘مدقُم اًم

 [.اهد خمتٍمًا 35قا آَل ومِْرقَمْقَن َأؿَمدَّ اًْمَٕمَذاِب﴾]هم٤مومر:َأْدظِمٚمُ 
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وسم٢مقم٤مدة إرواح إمم إضم٤ًمد, ومٞم٘مقم اًمٜم٤مس ًمرب اًمٕم٤معملم طمٗم٤مة قمراة همرٓ شمدٟمق 

ُمٜمٝمؿ اًمِمٛمس
(1)

. 

                                                                                                    

 وىمد شم٘مدُم٧م إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن قمغم إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم, وشمٗمًػم اًمٕمٚمامء هل٤م, ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م. 

 طمدؼ ٓ (: ىم٤مل اعمروزي: ىم٤مل أسمق قمٌدد اهلل: قمدذاب اًم٘مدؼم513ش )اًمروح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

 يٜمٙمره إٓ و٤مل ُمْمؾ.اهد

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ أيْم٤ًم سمٕمد أن ذيمر ىمقل اعمريز واْلٌد٤مئل, وضار سمدـ قمٛمدرو وهمدػمهؿ, ممدـ أٟمٙمدر 

 قمذاب اًم٘مؼم, ومٝمذه أىمقال أهؾ اخلزي٦م واًمْمالًم٦م.اهد 

سمٕمد أن ذيمر أدًم٦م قمذاب اًم٘مؼم: ُم٤م أؾمقأ طم٤مل ُمـ يمذب هبذه إطم٤مديد٨م,  شاًمنميٕم٦م»ىم٤مل أضمري ذم 

 والًٓ سمٕمٞمدًا, وظمن ظمناٟم٤ًم ُمٌٞمٜم٤ًم.اهد ًم٘مد وؾ 

: وأٟمٙمدرت اعمالطمددة واًمزٟم٤مدىمد٦م قمدذاب اًم٘مدؼم وودٞم٘مف شًمقائح إٟمدقار اًمًدٜمٞم٦م»ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل ذم 

وؾمٕمتف.. . وىم٤مل أظمقاهنؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع واًمْمالل واْلومؽ واْلقمتزال: يمؾ طمدي٨م خي٤مًمػ ُم٘مت٣مد 

 اًمٕم٘مقل, ٟم٘مٓمع يتخٓمئ٦م ٟم٤مىمٚمف.اهد 

هاًل أو ُمت٠موًٓ, أُم٤م ُمـ أٟمٙمره رادًا ًمألطم٤مدي٨م وأي٤مت اًمتل شمدل قمغم قمدذاب وهذا طمؼ ُمـ أٟمٙمره ضم٤م

  اًم٘مؼم سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م, ومٝمق يم٤مومر زٟمديؼ, ٟم٠ًمل اهلل اًمًداد.

هدذه ُمدـ قم٘مٞمددة اًمًدٚمػ اًمتدل خيد٤مًمٗمقن ومٞمٝمد٤م ش وسم٢مقم٤مدة إرواح إمم إضم٤ًمد .... إًمدخ»ىمقًمف:  (5)

 ش:ُمتفُمٜمٔمق»اعمالطمدة واًم٘مالؾمٗم٦م ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل ذم 

 واحلنم ضمزُم٤ًم سمٕمد ٟمٗمخ اًمّمقر قردد٨م واًمٜمِمددر اًمٌٕمدواضمزم سم٠مُم
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 قابدددواًمّمحػ واعمٞمزان ًمٚمث ٤مبدددقف اخلٚمؼ ًمٚمحًددذا وىمديم

ٗمد٤مل سمد٤م عمـ ٟمد٤م هٜمددومٞم يمذا اًمٍماط صمؿ طمقض اعمّمٓمٗمك  ٤مددف اًمِمر

 ٦م مل ُيَرددوُمـ ٟمح٤م ؾمٌؾ اًمًالُم ام ورددددؽمي يمددذاُد اعمٗمدف يُ دٜمددقم

 ذم احلقض واًمٙمقصمر واًمِمٗم٤مقم٦م ُػ أهؾ اًمٓم٤مقم٦مدٕم٤ًم واىمْ ٓمٞمدٙمـ ُمدوم

 ٤مددقومدؾ أرسم٤مب اًمدـ يمديمٖمػمه ُم كدٗمدٓمدّمدد٦ٌم ًمٚمٛمددد٤م صم٤مسمتددد٢مهندوم

ؾْم دد٤مملٍ يمددُمـ قم  ؾمقى اًمتل ظُمّم٧م سمذي إٟمقار رارددِؾ وإسمدد٤مًمرُّ

وح اؾماًم ًمٚمٜمٗمس, وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم وح ذم إصؾ واطمد, وضمٕمؾ اًمرُّ ْوح واًمرُّ وح واًمرَّ  ُمًٛمك اًمرُّ

واًمٜمٗمس, هؾ سمٛمٕمٜمك واطمد, واًمذي ئمٝمر زم أهنام رء واطمد: ومٗمدل طمددي٨م أم ؾمدٚمٛم٦م قمٜمدد ُمًدٚمؿ 

ٌٍََمُ »( ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: 911) وَح إَِذا ىُمٌَِض شَمٌَِٕمُف اًْم  ش.إِنَّ اًمرُّ

٤مَن إِذَ (: »915وذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمده ) ًَ ْٟم هُ َأمَلْ شَمَرْوا اْْلِ  :ىَمد٤مَل  ,سَمدغَم  :ىَم٤مًُمقا ش؟ا َُم٤مَت ؿَمَخَص سَمٍَمُ

فُ » ًَ ُه َٟمْٗم ٌَُع سَمٍَمُ  ش.وَمَذًمَِؽ طِملَم َيْت

 هىم٤مل اًم٘م٤ميض: وومٞمف طمج٦م عمـ ي٘مقل اًمروح واًمٜمٗمس سمٛمٕمٜمك. ا

وإرواح ُمقهت٤م سمخروضمٝم٤م ُمـ اْلًد وُمٗم٤مرىمتٝم٤م ًمف, وإٓ وم٢مهن٤م ٓ شمٗمٜمك, وهل ُم٤م اؾمتثٜم٤م اهلل قمزوضمدؾ 

 ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم يمالُمٜم٤م قمـ اْلٜم٦م واًمٜم٤مر.ُمـ اًمٗمٜم٤مء قمغم ُم٤م 

ـْ ُروطِمدل ﴿واًمروح خمٚمقىم٦م ُمرسمقسم٦م, وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ومٛمٕمٜمد٤مه ُمدـ  [19: احلجدر] ﴾َوَٟمَٗمْخ٧ُم ومِٞمِف ُِم

 إرواح اًمتل قمٜمدي, وإو٤مومتٝم٤م إمم اهلل قمزوضمؾ إو٤موم٦م ظمٚمؼ وإجي٤مد, ٓ إو٤موم٦م صٗم٦م إمم ُمقصقف.

ي٘مقل ُمـ أُمدره  [515: اًمٜم٤ًمء] ﴾َوُروٌح ُِمٜمْفُ ﴿: ٕم٤مممشم وىمقل اهلل(: 3/159ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»وذم 

َْرِض مَجِٞمًٕمد٤م ُِمٜمْدفُ ﴿يم٘مقًمف:  ,يم٤من اًمروح ومٞمف ْٕ اَمَواِت َوَُم٤م ذِم ا ًَّ َر ًَمُٙمْؿ َُم٤م ذِم اًم  [54: اْل٤مصمٞمد٦م] ﴾َوؾَمخَّ

 ه. اأهن٤م روح سمٙمٚمٛم٦م اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل يمام ي٘م٤مل: قمٌد اهلل وؾمامء اهلل :ي٘مقل ُمـ أُمره وشمٗمًػم روح اهلل

 ( ؾُمئؾ رمحف اهلل قمـ اًمروح: هؾ هل ىمديٛم٦م أو خمٚمقىم٦م؟3/156و)

روح أدُمل خمٚمقىم٦م ُمٌدقم٦م سم٤مشمٗم٤مق ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م وؾمد٤مئر أهدؾ اًمًدٜم٦م وىمدد  :رمحف اهللوم٠مضم٤مب 
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حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي اْلُم٤مم  :طمٙمك إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم أهن٤م خمٚمقىم٦م همػم واطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمثؾ

ويمذًمؽ أسمق حمٛمد سمـ ىمتٞمٌد٦م  ,ؿ أهؾ زُم٤مٟمف سم٤مْلمج٤مع وآظمتالف أو ُمـ أقمٚمٛمٝمؿاعمِمٝمقر اًمذي هق أقمٚم

ىم٤مل: وأمجع اًمٜم٤مس قمغم أن اهلل  ,عم٤م شمٙمٚمؿ قمغم ظمٚمؼ اًمروح ىم٤مل: اًمٜمًؿ إرواح شيمت٤مب اًمٚم٘مط»ىم٤مل ذم 

وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق سمـ ؿم٤مىمال ومدٞمام أضمد٤مب سمدف ذم هدذه  ,ظم٤مًمؼ اًمروح :وسم٤مرئ اًمٜمًٛم٦م أي, ظم٤مًمؼ اْلث٦م

ىم٤مل: هدذا ممد٤م ٓ يِمدؽ ومٞمدف ُمدـ وومدؼ  ,٠مًم٧م رمحؽ اهلل قمـ اًمروح خمٚمقىم٦م أو همػم خمٚمقىم٦مؾم :اعم٠ًمًم٦م

إمم أن ىم٤مل: واًمروح ُمـ إؿمٞم٤مء اعمخٚمقىم٦م وىمد شمٙمٚمؿ ذم هذه اعمًد٠مًم٦م ـمقائدػ ُمدـ أيمد٤مسمر  ,ًمٚمّمقاب

 .ا قمغم ُمـ يزقمؿ أهن٤م همػم خمٚمقىم٦مدً اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ وردو

وذيمدر ومٞمدف ُمدـ  شاًمدروح واًمدٜمٗمس»ا ذم يمت٤مسمد٤م يمٌدػمً وصٜمػ احل٤مومظ أسمق قمٌد اهلل سمدـ ُمٜمدده ذم ذًمدؽ 

واًمِمدٞمخ أسمدق يٕم٘مدقب  ,ا: وىمٌٚمف اْلُم٤مم حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمدروزي وهمدػمه٤م يمثػمً إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ؿمٞمئً 

واًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم وهمػمهؿ: وىمد ٟمص قمغم ذًمدؽ إئٛمد٦م اًمٙمٌد٤مر  ,وأسمق يٕم٘مقب اًمٜمٝمرضمقري ,اخلراز

 ه. اسمـ ُمريؿ ٓ ؾمٞمام ذم روح همػمهواؿمتد ٟمٙمػمهؿ قمغم ُمـ ي٘مقل ذًمؽ ذم روح قمٞمًك 

وم٤مًمذي ٟمريد سمٞم٤مٟمف هٜم٤م: أن إرواح ٓ شمٗمٜمك, شمٙمقن أرواح اعم١مُمٜملم ذم اْلٜم٦م قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف, وأرواح 

 اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٜم٤مر: وم٢مذا أراد اهلل قمزوضمؾ إقم٤مدة اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وسمٕمثٝمؿ رد أرواطمٝمؿ إمم أضم٤ًمدهؿ.

أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمدقل اهلل صدغم  ( قمـ1966( وُمًٚمؿ )3853ومٗمل اًمٌخ٤مري )

َأْرسَمُٕمدقَن  :ىَمد٤مَل  ,َأسَمْٞمد٧ُم  :ىَم٤مَل  ,َأْرسَمُٕمقَن َيْقًُم٤م :ىَم٤مَل  ,َُم٤م سَملْمَ اًمٜمَّْٗمَخَتلْمِ َأْرسَمُٕمقنَ »اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: 

٧ٌُُم صمُ  :ىَم٤مَل  ,َأسَمْٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,َأْرسَمُٕمقَن ؾَمٜم٦َمً  :ىَم٤مَل  ,َأسَمْٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,ؿَمْٝمًرا ٌُُتقَن يَماَم َيٜمْ  َُم٤مًء وَمَٞمٜمْ
ِ
اَمء ًَّ ـْ اًم ؿَّ ُيٜمِْزُل اهلل ُِم

َٟم٥ِم  َّٓ قَمْٔماًم َواطِمًدا َوُهَق قَمْج٥ُم اًمذَّ ٌْغَم إِ َّٓ َي ٌء إِ ٤مِن َرْ ًَ ْٟم ـْ اْْلِ ٌَْ٘مُؾ ًَمْٞمَس ُِم د٥ُم اخْلَْٚمدُؼ َيدْقَم  ,اًْم َوُِمٜمُْف ُيَريمَّ

 ش.اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

 ﴾َيْقَم َيُ٘مقُم اًمٜمَّد٤مُس ًمِدَربر اًْمَٕمد٤معَملِمَ ﴿ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقل اهلل قمزوضمؾ: ش لمي٘مقم اًمٜم٤مس ًمرب اًمٕم٤معم»وىمقًمف: 

 (.1851(, وُمًٚمؿ )3948, وذم طمدي اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام قمٜمد اًمٌخ٤مري )[5: اعمٓمٗمٗملم]

اْليامن سم٤معمٕم٤مد مم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمتد٤مب واًمًدٜم٦م , (: 313ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل ذم 
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وم٠مظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيدز, وأىمد٤مم اًمددًمٞمؾ قمٚمٞمدف, ورد قمدغم  ,ٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦مواًمٕم٘مؾ واًم

وذًمؽ : أن إٟمٌٞم٤مء يمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم اْليامن سم٤مهلل , ومد٢من اْلىمدرار , اعمٜمٙمريـ , ذم هم٤مًم٥م ؾمقر اًم٘مرآن

يدامن سم٤مًمرب قم٤مم ذم سمٜمل آدم , وهق ومٓمري , يمٚمٝمؿ ي٘مر سم٤مًمرب , إٓ ُمـ قم٤مٟمد , يمٗمرقمقن , سمخدالف اْل

سم٤مًمٞمقم أظمر , وم٢من ُمٜمٙمريف يمثػمون , وحمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م يم٤من ظم٤مشمؿ إٟمٌٞمد٤مء , ويمد٤من ىمدد 

ويم٤من هق احل٤مذ اعم٘مٗمل  سملم شمٗمّمٞمؾ أظمرة سمٞم٤مٟمد٤م ٓ يقضمدد ذم رء ُمدـ  ,سمٕم٨م هق واًم٤ًمقم٦م يمٝم٤مشملم

دان إٓ حمٛمد صغم اهلل وهلذا فمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمتٗمٚمًٗم٦م وٟمحقهؿ أٟمف مل يٗمّمح سمٛمٕم٤مد إسم ,يمت٥م إٟمٌٞم٤مء

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , وضمٕمٚمقا هذا طمج٦م هلؿ ذم أٟمف ُمـ سم٤مب اًمتخٞمٞمؾ واخلٓم٤مب اْلٛمٝمقري ! .

واًم٘مرآن سملم ُمٕم٤مد اًمٜمٗمس قمٜمد اعمقت , وُمٕم٤مد اًمٌدن قمٜمد اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى , ذم همػم ُمقودع . وهد١مٓء 

مل خيؼم سمدف إٓ حمٛمدد  يٜمٙمرون اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى , ويٜمٙمرون ُمٕم٤مد إسمدان , وي٘مقل ُمـ ي٘مقل ُمٜمٝمؿ : أٟمف

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم ـمريؼ اًمتخٞمٞمؾ ! ! وهذا يمذب , وم٢من اًم٘مٞم٤مُمد٦م اًمٙمدؼمى هدل ُمٕمروومد٦م قمٜمدد 

 إٟمٌٞم٤مء , ُمـ آدم إمم ٟمقح , إمم إسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وهمػمهؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم.

ٌَْٕمٍض قَمدُدوٌّ َوًَمُٙمدْؿ ذِم ىَم٤مَل اْهٌُِٓمقا سَمْٕمُْمدُٙمْؿ  ﴿وىمد أظمؼم اهلل هب٤م, ُمـ طملم أهٌط آدم , وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ًمِد

َتَ٘مرٌّ َوَُمَت٤مٌع إمَِم طِملٍم  ًْ َْرِض ُُم ْٕ َرضُمدقنَ  *ا َٞمْقَن َوومِٞمَٝم٤م مَتُقشُمقَن َوُِمٜمَْٝم٤م ُُتْ , 13: إقمدراف] ﴾ىَم٤مَل ومِٞمَٝم٤م حَتْ

ٌَْٕمُثقَن ﴿, وعم٤م ىم٤مل إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم: [16 ـَ اعمُْ  *َربر وَم٠َمْٟمٔمِْريِن إمَِم َيْقِم ُي ـَ ىَم٤مَل وَم٢مِٟمََّؽ ُِمد إمَِم َيدْقِم  *ٜمَْٔمدِري

 .[48 - 45: احلجر]  ﴾اًْمَقىْم٧ِم اعْمَْٕمُٚمقمِ 

٤ٌَمشًمد٤م  اهللوَ  ﴿وأُم٤م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًدالم وم٘مد٤مل:  َْرِض َٟم ْٕ ـَ ا ٌَدَتُٙمْؿ ُِمد صُمدؿَّ ُيِٕمٞمدُديُمْؿ ومِٞمَٝمد٤م َوخُيْدِرضُمُٙمْؿ  *َأْٟم

 .[58,  51]ٟمقح :  ﴾إظِْمَراضًم٤م

ِذي أَ  ﴿وىم٤مل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم :  ـِ َواًمَّ ي إمم [ 81]اًمِمدٕمراء :  ﴾ـْمَٛمُع َأْن َيْٖمِٗمَر زِم ظَمٓمِٞمَئتِل َيْقَم اًمددر

د٤مُب  ﴿وىم٤مل:  ,آظمر اًم٘مّم٦م ًَ
ٜم٤َم اهْمِٗمْر زِم َوًمَِقاًمَِديَّ َوًمِْٚمُٛمد١ْمُِمٜملَِم َيدْقَم َيُ٘مدقُم احْلِ  ,[35]إسمدراهٞمؿ :  ﴾َرسمَّ

ِٞمل اعْمَْقشَمك ﴿ :وىم٤مل  .[151]اًمٌ٘مرة :  ﴾َربر َأِريِن يَمْٞمَػ حُتْ

٤مقَم٦َم آشمَِٞم٦ٌم َأيَم٤مُد ُأظْمِٗمٞمَٝم٤م ًمُِتْجَزى يُمؾُّ َٟمْٗمدٍس ﴿٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم , وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ٟم٤مضم٤مه : وأُم ًَّ إِنَّ اًم
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َٕمك  ًْ َدى *سماَِم شَم ٌََع َهَقاُه وَمؽَمْ ـُ هِب٤َم َواشمَّ َٓ ُي١ْمُِم ـْ  ٟمََّؽ قَمٜمَْٝم٤م َُم  .[55,  56]ـمف :  ﴾وَماَل َيُّمدَّ

َوَيد٤م ىَمدْقِم إيِنر  ﴿اعمٕم٤مد , وإٟمام آُمـ سمٛمقؾمك , ىم٤مل شمٕمد٤ممم طمٙم٤ميد٦م قمٜمدف: سمؾ ُم١مُمـ آل ومرقمقن يم٤من يٕمٚمؿ 

ـَ  *َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َيْقَم اًمتَّٜم٤َمِد  ـَ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم قَن ُُمْدسمِِري ـْ ُيْْمٚمِِؾ  اهللَيْقَم شُمَقًمُّ ـْ قَم٤مِصٍؿ َوَُم ـْ  اهللُِم وَماَم ًَمدُف ُِمد

ٌُْؾ  *َه٤مٍد  ـْ ىَم ـْ  َوًَمَ٘مْد ضَم٤مَءيُمْؿ ُيقؾُمُػ ُِم ٌَٞمرٜم٤َمِت وَماَم ِزًْمُتْؿ ذِم ؿَمؽ، مِم٤َّم ضَم٤مَءيُمْؿ سمِِف طَمتَّك إَِذا َهَٚمَؽ ىُمْٚمُتْؿ ًَمد سم٤ِمًْم

ٌَْٕم٨َم  ًٓ يَمَذًمَِؽ ُيِْمؾُّ  اهللَي ـْ سَمْٕمِدِه َرؾُمق ٌف ُُمْرشَمد٤مٌب  اهللُِم ـْ ُهَق ُُمْنِ د٤مِدًُمقَن ذِم آَيد٤مِت  *َُم ـَ جُيَ دِذي  اهللاًمَّ

ٌَُع  اهلليَمؼُمَ َُمْ٘مًت٤م قِمٜمَْد سمَِٖمػْمِ ؾُمْٚمَٓم٤مٍن َأشَم٤مُهْؿ  ـَ آَُمٜمُقا يَمَذًمَِؽ َيْٓم ِذي ٌَّد٤مٍر  اهللَوقِمٜمَْد اًمَّ ٍ ضَم
 *قَمغَم يُمؾر ىَمْٚم٥ِم ُُمَتَٙمؼمر

٤ٌَمَب  ؾَْم ْٕ طًم٤م ًَمَٕمكمر َأسْمُٚمُغ ا ـِ زِم َسْ اَمَواِت وَم٠َمـمَّٚمَِع إمَِم إًَِمدِف ُُمقؾَمد *َوىَم٤مَل ومِْرقَمْقُن َي٤م َه٤مَُم٤مُن اسْم ًَّ ٤ٌَمَب اًم ك َأؾْم

ٌِٞمِؾ َوَُم٤م يَمْٞمُد ومِْرقَمْقَن  ًَّ ـِ اًم ـَ ًمِِٗمْرقَمْقَن ؾُمقُء قَمَٛمٚمِِف َوُصدَّ قَم فَُمٜمُُّف يَم٤مِذسًم٤م َويَمَذًمَِؽ ُزير َٕ ٤ٌَمٍب َوإيِنر  َّٓ ذِم شَم  *إِ

ؿَم٤مِد  ٌُِٕمقِن َأْهِديُمْؿ ؾَمٌِٞمَؾ اًمرَّ ـَ َي٤م ىَمْقِم اشمَّ ِذي آَُم اَم َهِذِه احْلَ  *َوىَم٤مَل اًمَّ ظِمدَرَة َي٤م ىَمْقِم إِٟمَّ ْٔ ْٟمَٞم٤م َُمَت٤مٌع َوإِنَّ ا َٞم٤مُة اًمدُّ

ـٌ  *ِهَل َداُر اًْمَ٘مَراِر  ـْ َذيَمٍر َأْو ُأْٟمَثك َوُهدَق ُُمد١ْمُِم ـْ قَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًم ُِم َّٓ ُِمْثَٚمَٝم٤م َوَُم ـْ قَمِٛمَؾ ؾَمٞمرَئ٦ًم وَماَل جُيَْزى إِ َُم

٤مٍب  ًَ َوَي٤م ىَمْقِم َُم٤م زِم َأْدقُمقيُمْؿ إمَِم اًمٜمََّج٤مِة َوشَمْدقُمقَٟمٜمِل إمَِم   * وَم٠ُموًَمِئَؽ َيْدظُمُٚمقَن اْْلَٜم٦ََّم ُيْرَزىُمقَن ومِٞمَٝم٤م سمَِٖمػْمِ طِم

يَْمُٗمَر سمِ  *اًمٜم٤َّمِر  ِٕ د٤مِر  ٤مهللشَمْدقُمقَٟمٜمِل  َك سمِِف َُم٤م ًَمْٞمَس زِم سمِِف قِمْٚمٌؿ َوَأَٟم٤م َأْدقُمقيُمْؿ إمَِم اًْمَٕمِزيِز اًْمَٖمٗمَّ َٓ ضَمدَرَم  *َوُأْذِ

اَم شَمْدقُمقَٟمٜمِل إًَِمْٞمِف ًَمٞمْ  َٟم٤م إمَِم َأٟمَّ ظِمَرِة َوَأنَّ َُمَردَّ ْٔ َٓ ذِم ا ْٟمَٞم٤م َو وملَِم ُهْؿ َأْصَح٤مُب  اهللَس ًَمُف َدقْمَقٌة ذِم اًمدُّ َوَأنَّ اعْمُْنِ

ُض َأُْمِري إمَِم  *اًمٜم٤َّمِر  َتْذيُمُروَن َُم٤م َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ َوُأوَمقر ًَ ٤ٌَمِد  اهللإِنَّ  اهللوَم ِت َُمد٤م ؾَمدٞمرَئ٤م اهللوَمَقىَم٤مُه  *سَمِّمػٌم سم٤ِمًْمِٕم

د٤مقَم٦ُم  *َُمَٙمُروا َوطَم٤مَق سمِآِل ومِْرقَمْقَن ؾُمقُء اًْمَٕمَذاِب  ًَّ ا َوقَمِِمدٞم٤ًّم َوَيدْقَم شَمُ٘مدقُم اًم اًمٜم٤َّمُر ُيْٕمَرُوقَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م هُمُدوًّ

ْٟمَٞم٤م  ﴿وىم٤مل ُمقؾمك:  ,[35 -41: ]هم٤مومر ﴾َأْدظِمُٚمقا آَل ومِْرقَمْقَن َأؿَمدَّ اًْمَٕمَذاِب  َوايْمُتد٥ْم ًَمٜمَد٤م ذِم َهدِذِه اًمددُّ

 ًَ ظِمَرِة إِٟم٤َّم ُهْدَٟم٤م إًَِمْٞمَؽ طَم ْٔ  .[565: إقمراف] ﴾ٜم٦ًَم َوذِم ا

ٌَْٕمِْمَٝم٤م يَمَذًمَِؽ حُيِْٞمل  ﴿وىمد أظمؼم اهلل ذم ىمّم٦م اًمٌ٘مرة :  سُمقُه سمِ اعْمَْقشَمك َوُيِريُٙمْؿ آَي٤مشمِِف ًَمَٕمٚمَُّٙمدْؿ  اهللوَمُ٘مْٚمٜم٤َم اْضِ

 .[14]اًمٌ٘مرة :  ﴾شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ 

ـ وُمٜمذريـ , ذم آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن , وأظمؼم قمـ أهؾ اًمٜم٤مر أهندؿ وىمد أظمؼم اهلل أٟمف أرؾمؾ اًمرؾمؾ ُمٌنمي

ُٙمْؿ َوُيٜمِْذُروَٟمُٙمْؿ ًمَِ٘م٤مَء َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا  ﴿إذا ىم٤مل هلؿ ظمزٟمتٝم٤م :  َأمَلْ َي٠ْمشمُِٙمْؿ ُرؾُمٌؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َيْتُٚمقَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ آَي٤مِت َرسمر
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٧ْم يَمٚمَِٛم٦ُم اًْمَٕمَذاِب قَمغَم اًْمٙمَ  ـْ طَم٘مَّ
ـَ ىَم٤مًُمقا سَمغَم َوًَمٙمِ وهدذا اقمدؽماف ُمدـ أصدٜم٤مف  ,[15]اًمزُمدر :  ﴾٤مومِِري

ومجٛمٞمدع اًمرؾمدؾ أٟمدذروا سمدام أٟمدذر سمدف  ,اًمٙمٗم٤مر اًمداظمٚملم ضمٝمٜمؿ أن اًمرؾمؾ أٟمذرهتؿ ًم٘م٤مء يقُمٝمؿ هدذا

ومٕم٤مُم٦م ؾمقر اًم٘مرآن اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر اًمققمد واًمققمٞمدد ,   ,ظم٤ممتٝمؿ ُمـ قم٘مقسم٤مت اعمذٟمٌلم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 . يذيمر ذًمؽ ومٞمٝم٤م : ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

٤مقَم٦ُم ىُمْؾ سَمغَم َوَريبر ًَمَت٠ْمشمَِٞمٜمَُّٙمْؿ  ﴿وأُمر ٟمٌٞمف أن ي٘مًؿ سمف قمغم اعمٕم٤مد , وم٘م٤مل :  ًَّ َٓ شَم٠ْمشمِٞمٜم٤َم اًم ـَ يَمَٗمُروا  ِذي َوىَم٤مَل اًمَّ

ـْ َذًمِدَؽ  َٓ َأْصَٖمُر ُِم َْرِض َو ْٕ َٓ ذِم ا اَمَواِت َو ًَّ ٍة ذِم اًم َٓ َيْٕمُزُب قَمٜمُْف ُِمْثَ٘م٤مُل َذرَّ َّٓ  قَم٤ممِلِ اًْمَٖمْٞم٥ِم  َٓ َأيْمدؼَمُ إِ َو

ُف حَلَؼٌّ َوَُمد٤م  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,أي٤مت[ 4]ؾم٠ٌم :  ﴾ذِم يمَِت٤مٍب ُُمٌلِمٍ  َتٜمٌُِْئقَٟمَؽ َأطَمؼٌّ ُهَق ىُمْؾ إِي َوَريبر إِٟمَّ ًْ َوَي

ـَ  ٌَْٕمُثقا ىُمْؾ سَمغَم  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[64]يقٟمس :  ﴾َأْٟمُتْؿ سمُِٛمْٕمِجِزي ـْ ُي ـَ يَمَٗمُروا َأْن ًَم ِذي َـّ َزقَمَؿ اًمَّ ٌَْٕمُث  َوَريبر ًَمُت

١ٌَُّمنَّ سماَِم قَمِٛمْٚمُتْؿ َوَذًمَِؽ قَمغَم  ػمٌ  اهللصُمؿَّ ًَمُتٜمَ ًِ  .[1]اًمتٖم٤مسمـ :  ﴾َي

د٤مقَم٦ُم َواْٟمَِمدؼَّ اًْمَ٘مَٛمدرُ  ﴿وأظمؼم قمـ اىمؽماهب٤م , وم٘م٤مل :  ًَّ سَمد٧ِم اًم َب ًمِٚمٜمَّد٤مِس ﴿ ,[5]اًم٘مٛمدر :  ﴾اىْمؽَمَ اىْمدؽَمَ

ْؿ َوُهْؿ ذِم هَمْٗمَٚم٦ٍم ُُمْٕمِرُو  ٤مهُبُ ًَ ـَ  *ؾَم٠َمَل ؾَم٤مِئٌؾ سمَِٕمدَذاٍب َواىِمدٍع ﴿وىم٤مل: . [5]إٟمٌٞم٤مء :  ﴾قنَ طِم ًمِْٚمَٙمد٤مومِِري

ـَ  *ًَمْٞمَس ًَمُف َداومٌِع  دلَم َأًْمدَػ  *ِذي اعْمََٕم٤مِرِج  اهللُِم ًِ
وُح إًَِمْٞمِف ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مدَداُرُه مَخْ شَمْٕمُرُج اعْمَاَلِئَٙم٦ُم َواًمرُّ

ا مَجِٞماًل  *ؾَمٜم٦ٍَم  ُْؿ َيَرْوَٟمُف سَمِٕمٞمًدا  *وَم٤مْصؼِمْ َصؼْمً ٤ًٌم *إهِنَّ   .[1 - 5]اعمٕم٤مرج :  ﴾َوَٟمَراُه ىَمِري

  ﴿وذم اعمٙمذسملم سم٤معمٕم٤مد , وم٘م٤مل : 
ِ
سُمقا سمِٚمَِ٘م٤مء ـَ يَمذَّ ِذي ٤مقَم٦ُم سَمْٖمَت٦ًم ىَم٤مًُمقا َي٤م  اهللىَمْد ظَمِنَ اًمَّ ًَّ ُؿ اًم طَمتَّك إَِذا ضَم٤مَءهْتُ

ـْمٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م شَمٜم٤َم قَمغَم َُم٤م وَمرَّ ٤مقَم٦ِم ًَمِٗمل َواَلٍل سَمِٕمٞمددٍ  ﴿ ,[٤45مم : ]إٟمٕم ﴾طَمْنَ ًَّ ـَ ُياَمُروَن ذِم اًم ِذي َٓ إِنَّ اًمَّ  ﴾َأ

ظِمَرِة سَمْؾ ُهْؿ ذِم ؿَمؽ، ُِمٜمَْٝم٤م سَمْؾ ُهْؿ ُِمٜمَْٝم٤م قَمُٛمقنَ ﴿ ,[58]اًمِمقرى :  ْٔ اَرَك قِمْٚمُٛمُٝمْؿ ذِم ا : اًمٜمٛمدؾ] ﴾سَمِؾ ادَّ

ُٛمقا سمِ ﴿ ,[55 ًَ َٓ يَ  ٤مهللَوَأىْم ْؿ  ٤م اهللٌَْٕم٨ُم ضَمْٝمَد َأْياَمهِنِ ـْ َيُٛمقُت سَمغَم َوقْمًدا قَمَٚمْٞمِف طَم٘مًّ , إمم [ 48: اًمٜمحؾ] ﴾َُم

ُْؿ يَم٤مُٟمقا يَم٤مِذسملِمَ  ﴿أن ىم٤مل:  ـَ يَمَٗمُروا َأهنَّ ِذي َٓ َرْي٥َم ومِٞمَٝم٤م ﴿ ,[49]اًمٜمحؾ :  ﴾َوًمَِٞمْٕمَٚمَؿ اًمَّ شمَِٞم٦ٌم  َٔ ٤مقَم٦َم  ًَّ إِنَّ اًم

َٓ ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َـّ َأيْمَثَر اًمٜم٤َّمِس 
ُهْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم ُوضُمقِهِٝمْؿ قُمْٛمًٞمد٤م َوسُمْٙمداًم  ﴿ ,[69:  ]هم٤مومر ﴾َوًَمٙمِ َوَٟمْحنُمُ

٧ٌَْم ِزْدَٟم٤مُهْؿ ؾَمِٕمػًما  اَم ظَم ُْؿ يَمَٗمُروا سمِآَي٤مشمِٜمَد٤م َوىَمد٤مًُمقا َأإَِذا يُمٜمَّد٤م  *َوُصامًّ َُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜمَُّؿ يُمٚمَّ َذًمَِؽ ضَمَزاُؤُهْؿ سم٠َِمهنَّ

ٌُْٕمقصُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م ضَمِديًدا  قِمَٔم٤مًُم٤م َوُروَم٤مشًم٤م َأإِٟم٤َّم َْرَض ىَم٤مِدٌر قَمغَم  اهللَأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ  *عَمَ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ِذي ظَمَٚمَؼ اًم اًمَّ
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َّٓ يُمُٗمدقًرا د٤معمُِقَن إِ َٓ َرْيد٥َم ومِٞمدِف وَمد٠َمسَمك اًمٔمَّ ُٚمَؼ ُِمْثَٚمُٝمْؿ َوضَمَٕمَؾ هَلُْؿ َأضَماًل    ,[99 - 91: اْلهاء] ﴾َأْن خَيْ

ٌُْٕمقصُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م ضَمِديًدا َوىَم٤مًُمقا أَ ﴿ ٤م عَمَ َأْو ظَمْٚمً٘مد٤م  *ىُمْؾ يُمقُٟمقا طِمَج٤مَرًة َأْو طَمِديًدا  *إَِذا يُمٜم٤َّم قِمَٔم٤مًُم٤م َوُروَم٤مشًم٤م َأإِٟمَّ

ُٞمٜمِْٖمُْمقَن إًَِمْٞمد ًَ ٍة وَم َل َُمرَّ ِذي وَمَٓمَريُمْؿ َأوَّ ـْ ُيِٕمٞمُدَٟم٤م ىُمِؾ اًمَّ َٞمُ٘مقًُمقَن َُم ًَ ُرُءوؾَمدُٝمْؿ  َؽ مِم٤َّم َيْٙمؼُمُ ذِم ُصُدوِريُمْؿ وَم

٤ًٌم  ك َأْن َيُٙمقَن ىَمِري ًَ َّٓ  *َوَيُ٘مقًُمقَن َُمَتك ُهَق ىُمْؾ قَم ٌُقَن سمَِحْٛمِدِه َوشَمُٔمٜمُّقَن إِْن ًَمٌِْثُتْؿ إِ َتِجٞم ًْ َيْقَم َيْدقُمقيُمْؿ وَمَت

 .[61 - 39]اْلهاء :  ﴾ىَمٚمِٞماًل 

د٤م  َأإَِذا﴿: ومت٠مُمؾ ُم٤م أضمٞمٌقا سمف قمـ يمؾ ؾم١مال قمغم اًمتٗمّمدٞمؾ: ومد٢مهنؿ ىمد٤مًمقا أوًٓ  يُمٜمَّد٤م قِمَٔم٤مًُمد٤م َوُروَم٤مشًمد٤م َأإِٟمَّ

ٌُْٕمقصُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م ضَمِديًدا ؟! وم٘مٞمؾ هلؿ ذم ضمقاب هذا اًم١ًمال: إن يمٜمتؿ شمزقمٛمقن أٟمف ٓ [39: اْلهاء] ﴾عَمَ

٤م ٓ يٗمٜمٞمدف اعمدقت, يم٤محلجد٤مرة واحلديدد وُمد٤م هدق أيمدؼم ذم ظم٤مًمؼ ًمٙمؿ وٓ رب ًمٙمؿ, ومٝمال يمٜمتؿ ظمٚم٘مً 

ومام اًمذي حيدقل سمدلم  :قمغم هذه اًمّمٗم٦م اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمٌ٘م٤مء صدوريمؿ ُمـ ذًمؽ؟! وم٢من ىمٚمتؿ: يمٜم٤م ظمٚم٘م٤م

 ا؟!٤م ضمديدً ظم٤مًم٘مٙمؿ وُمٜمِمئٙمؿ وسملم إقم٤مدشمٙمؿ ظمٚم٘مً 

وًمٚمحج٦م شم٘مدير آظمر, وهق: ًمق يمٜمتؿ ُمـ طمج٤مرة أو طمديد أو ظمٚمدؼ أيمدؼم ُمدٜمٝمام, وم٢مٟمدف ىمد٤مدر قمدغم أن 

ضمًد٤مم, ُمدع يٗمٜمٞمٙمؿ وحيٞمؾ ذواشمٙمؿ, ويٜم٘مٚمٝم٤م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل, وُمـ ي٘مدر قمغم اًمتٍمف ذم هذه إ

 ومام اًمذي يٕمجزه ومٞمام دوهن٤م؟ صمؿ أظمؼم أهنؿ ي٠ًمًمقن ؾم١مآ آظمدر :ؿمدهت٤م وصالسمتٝم٤م, سم٤مْلومٜم٤مء واْلطم٤مًم٦م

ـْ ُيِٕمٞمُدَٟم٤م﴿: سم٘مقهلؿ ـْ ﴿إذا اؾمدتح٤مًم٧م ضمًدقُمٜم٤م وومٜمٞمد٧م؟ وم٠مضمد٤مهبؿ سم٘مقًمدف:  [65: اْلهاء] ﴾َُم َُمد

إمم ؾم١مال آظمر يتٕمٚمٚمدقن سمدف ومٚمام أظمذهتؿ احلج٦م, وًمزُمٝمؿ طمٙمٛمٝم٤م, اٟمت٘مٚمقا  ,[65: اْلهاء] ﴾ُيِٕمٞمُدَٟم٤م

٤ًٌم﴿سمٕمٚمؾ اعمٜم٘مٓمع, وهق ىمقهلؿ: ُمتك هق؟ وم٠مضمٞمٌقا سم٘مقًمف:  ك َأْن َيُٙمقَن ىَمِري ًَ  .[65: اْلهاء] ﴾قَم

ـْ حُيِْٞمل اًْمِٕمَٔم٤مَم َوِهَل َرُِمدٞمؿٌ ﴿وُمـ هذا ىمقًمف:  َب ًَمٜم٤َم َُمَثاًل َوَٟمِزَ ظَمْٚمَ٘مُف ىَم٤مَل َُم إمم [ 18: يدس] ﴾َوَضَ

اًمٌنم وأومّمحٝمؿ وأىمدرهؿ قمغم اًمٌٞم٤من, أن ي٠ميت سم٠مطمًـ ُمـ هذه احلجد٦م,  ومٚمق رام أقمٚمؿ ,آظمر اًمًقرة

وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف  :أو سمٛمثٚمٝم٤م, سم٠مًمٗم٤مظ شمِم٤مسمف هذه إًمٗم٤مظ ذم اْلجي٤مز وووح إدًم٦م وصح٦م اًمؼمه٤من عم٤م ىمدر

د ظَمْٚمَ٘مدفُ ﴿٤م, ومٙمد٤من ذم ىمقًمدف: اومتتح هذه احلج٦م سم١ًمال أورده ُمٚمحدد, اىمت٣مد ضمقاسًمد ُمد٤م ورم  ﴾َوَٟمِزَ

وم٘مد٤مل:  ,ىم٤مم احلج٦م وأزال اًمِمٌٝم٦م, ًمقٓ ُم٤م أراد ؾمٌح٤مٟمف ُمـ شم٠ميمٞمد احلج٦م وزي٤مدة شم٘مريره٤مسم٤مْلقاب, وأ
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ةٍ ﴿ َل َُمرَّ ِذي َأْٟمَِم٠َمَه٤م َأوَّ ِٞمٞمَٝم٤م اًمَّ وم٤مطمت٩م سم٤مْلسمداء قمغم اْلقم٤مدة, وسم٤مًمٜمِم٠مة إومم قمدغم [ 19: يس] ﴾ىُمْؾ حُيْ

قمغم هدذه, وأٟمدف ًمدق يمد٤من  إذ يمؾ قم٤مىمؾ يٕمٚمؿ قمٚمام ضوري٤م أن ُمـ ىمدر قمغم هذه ىمدر ,اًمٜمِم٠مة إظمرى

 .ا قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٙم٤من قمـ إومم أقمجز وأقمجزقم٤مضمزً 

َوُهدَق ﴿وعم٤م يم٤من اخلٚمؼ يًتٚمزم ىمدرة اخل٤مًمؼ قمغم اعمخٚمقق, وقمٚمٛمف سمتٗم٤مصٞمؾ ظمٚم٘مف أشمٌع ذًمؽ سم٘مقًمدف: 

ومٝمق قمٚمدٞمؿ سمتٗم٤مصدٞمؾ اخلٚمدؼ إول وضمزئٞم٤مشمدف, وُمدقاده وصدقرشمف,  :[19: يس]﴾ سمُِٙمؾر ظَمْٚمٍؼ قَمٚمِٞمؿٌ 

 وم٢مذا يم٤من شم٤مم اًمٕمٚمؿ, يم٤مُمؾ اًم٘مدرة, يمٞمػ يتٕمذر قمٚمٞمف أن حيٞمل اًمٕمٔم٤مم وهل رُمٞمؿ؟. ,ومٙمذًمؽ اًمث٤مين

٤م قمـ ؾم١مال ُمٚمحد آظمر ي٘مدقل: اًمٕمٔمد٤مم إذا صمؿ أيمد إُمر سمحج٦م ىم٤مهرة, وسمره٤من فم٤مهر, يتْمٛمـ ضمقاسمً 

ص٤مرت رُمٞمام قم٤مدت ـمٌٞمٕمتٝم٤م سم٤مردة ي٤مسم٦ًم, واحلٞم٤مة ٓ سمد أن شمٙمقن ُم٤مدهت٤م وطم٤مُمٚمٝم٤م ـمٌٞمٕمتف طم٤مرة رـم٦ٌم 

د َٟمد٤مًرا ﴿يدل قمغم أُمر اًمٌٕم٨م, ومٗمٞمف اًمدًمٞمؾ واْلقاب, وم٘م٤مل:  سمام ظَْمَيِ ْٕ َجِر ا ـَ اًمِمَّ ِذي ضَمَٕمَؾ ًَمُٙمْؿ ُِم اًمَّ

وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف سم٢مظمراج هذا اًمٕمٜمٍم, اًمذي هق ذم هم٤مي٦م احلدرارة  :[81: يس] ﴾وَم٢مَِذا َأْٟمُتْؿ ُِمٜمُْف شُمقىِمُدونَ 

ة, وم٤مًمذي خيرج اًمٌمء ُمـ وده, وشمٜم٘م٤مد ًمف واًمٞمٌقؾم٦م, ُمـ اًمِمجر إظمي اعمٛمتٚمئ سم٤مًمرـمقسم٦م واًمؼمود

هق اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤م أٟمٙمره اعمٚمحد ودومٕمدف, ُمدـ إطمٞمد٤مء  ,ُمقاد اعمخٚمقىم٤مت وقمٜم٤مسه٤م وٓ شمًتٕميص قمكم

 اًمٕمٔم٤مم وهل رُمٞمؿ.

صمؿ أيمد هذا سم٠مظمذ اًمدًٓم٦م ُمـ اًمٌمء إضمؾ إقمٔمؿ, قمغم إين إصٖمر, وم٢من يمدؾ قم٤مىمدؾ يٕمٚمدؿ أن 

غم ُم٤م دوٟمف سمٙمثػم أىمدر وأىمدر, ومٛمـ ىمدر قمغم محؾ ىمٜمٓم٤مر يمد٤من قمدغم ُمـ ىمدر قمغم اًمٕمٔمٞمؿ اْلٚمٞمؾ ومٝمق قم

ُٚمَؼ ُِمْثَٚمُٝمؿْ ﴿ا, وم٘م٤مل: محؾ أوىمٞم٦م أؿمد اىمتدارً  َْرَض سمَِ٘م٤مِدٍر قَمغَم َأْن خَيْ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ِذي ظَمَٚمَؼ اًم  ﴾َأَوًَمْٞمَس اًمَّ

ويمدؼم  ؟ وم٠مظمؼم أن اًمدذي أسمددع اًمًداموات وإرض, قمدغم ضمالًمدتٝمام, وقمٔمدؿ ؿمد٠مهنام,[85: يس]

, ومػمدهد٤م إمم ٤م ىمدد صد٤مرت رُمدٞماًم أىمدر قمغم أن حيٞمدل قمٔم٤مًُمد ,أضم٤ًمُمٝمام, وؾمٕمتٝمام, وقمجٞم٥م ظمٚم٘مٝمام

َـّ َأيْمَثَر ﴿يمام ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر:  ,طم٤مًمتٝم٤م إومم
ـْ ظَمْٚمِؼ اًمٜم٤َّمِس َوًَمٙمِ َْرِض َأيْمؼَمُ ُِم ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ خَلَْٚمُؼ اًم

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ  َْرَض سمَِ٘مد٤مِدٍر قَمدغَم َأْن ﴿, وىم٤مل: [61: هم٤مومر] ﴾اًمٜم٤َّمِس  ْٕ داَمَواِت َوا ًَّ ِذي ظَمَٚمَؼ اًم َأَوًَمْٞمَس اًمَّ

ُق اًْمَٕمٚمِٞمؿُ  ُٚمَؼ ُِمْثَٚمُٝمْؿ سَمغَم َوُهَق اخْلاَلَّ أيمد ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ وسمٞمٜمف سمٌٞم٤من آظمر, وهدق أٟمدف  صمؿ ,[85: يس] ﴾خَيْ
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ف آؾمدت٘مالل ًمٞمس ومٕمٚمف سمٛمٜمزًم٦م همػمه, اًمذي يٗمٕمؾ سم٤مٔٓت واًمٙمٚمٗم٦م, واًمٜمّمد٥م واعمِمد٘م٦م, وٓ يٛمٙمٜمد

سم٤مًمٗمٕمؾ, سمؾ ٓ سمد ُمٕمف ُمـ آًم٦م وُمٕملم, سمؾ يٙمٗمل ذم ظمٚم٘مف عم٤م يريد أن خيٚم٘مف ويٙمقٟمف ٟمٗمس إرادشمف, وىمقًمف 

 , وم٢مذا هق يم٤مئـ يمام ؿم٤مءه وأراده.(يمـ) ًمٚمٛمٙمقن:

  ﴾َوإًَِمْٞمِف شُمْرضَمُٕمقنَ ﴿صمؿ ظمتؿ هذه احلج٦م سم٢مظم٤ٌمره أن ُمٚمٙمقت يمؾ رء سمٞمده, ومٞمتٍمف ومٞمف سمٗمٕمٚمف وىمقًمف 

 .[84: يس]

َك ؾُمًدى ﴿ُمـ هذا ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: و ٤مُن َأْن ُيؽْمَ ًَ ْٟم ٥ُم اْْلِ ًَ ـْ َُمٜمِل، ُيْٛمٜمَك  *َأحَيْ صُمدؿَّ يَمد٤مَن  *َأمَلْ َيُؽ ُٟمْٓمَٗم٦ًم ُِم

ى  قَّ ًَ ُْٟمَثك  *قَمَٚمَ٘م٦ًم وَمَخَٚمَؼ وَم ْٕ يَمَر َوا ْوضَملْمِ اًمذَّ ِٞمَل اعمَْ  *وَمَجَٕمَؾ ُِمٜمُْف اًمزَّ  ﴾ْقشَمكَأًَمْٞمَس َذًمَِؽ سمَِ٘م٤مِدٍر قَمغَم َأْن حُيْ

قمـ إُمر واًمٜمٝمل, واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب,  وم٤مطمت٩م ؾمٌح٤مٟمف قمغم أٟمف ٓ يؽميمف ُمٝمٛمالً  :[31-45: اًم٘مٞم٤مُم٦م]

ًٌَث٤م َوَأٟمَُّٙمْؿ إًَِمْٞمٜمَد٤م ﴿وأن طمٙمٛمتف وىمدرشمف شم٠مسمك ذًمؽ أؿمد اْلسم٤مء, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اَم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ قَم ٌُْتْؿ َأٟمَّ
ًِ َأوَمَح

وم٢من ُمـ ٟم٘مٚمف ُمـ اًمٜمٓمٗم٦م إمم اًمٕمٚم٘م٦م, صمؿ إمم اعمْمٖم٦م,  ,آظمر اًمًقرة إمم [556: اعم١مُمٜمقن] ﴾َٓ شُمْرضَمُٕمقنَ 

صمؿ ؿمؼ ؾمٛمٕمف وسمٍمه, وريم٥م ومٞمف احلقاس واًم٘مقى, واًمٕمٔم٤مم واعمٜم٤مومع, وإقمّم٤مب واًمرسم٤مـم٤مت اًمتل 

هل أؿمده, وأطمٙمؿ ظمٚم٘مف هم٤مي٦م اْلطمٙم٤مم, وأظمرضمف قمغم هذا اًمِمٙمؾ واًمّمقرة, اًمتل هل أشمؿ اًمّمدقر 

صم٤مٟمٞم٦م؟ أم يمٞمػ شم٘متيض طمٙمٛمتدف وقمٜم٤ميتدف أن  قم٤مدشمف وإٟمِم٤مئف ُمرةيمٞمػ يٕمجز قمـ إ ,وأطمًـ إؿمٙم٤مل

 يؽميمف ؾمدى؟ ومال يٚمٞمؼ ذًمؽ سمحٙمٛمتف, وٓ شمٕمجز قمٜمف ىمدرشمف.

وم٤مٟمٔمر إمم هذا آطمتج٤مج اًمٕمجٞم٥م, سم٤مًم٘مقل اًمقضمٞمز, اًمذي ٓ يٙمقن أوضمز ُمٜمف, واًمٌٞم٤من اْلٚمٞمؾ, اًمذي 

 اهد رب ُمٜمف.ٓ يتقهؿ أووح ُمٜمف, وُم٠مظمذه اًم٘مري٥م, اًمذي ٓ شم٘مع اًمٔمٜمقن قمغم أىم

 واقمٚمؿ أن اعمٜمٙمريـ ًمٚمٌٕم٨م أىم٤ًمم: 

ويمذًمؽ ُم٤م خيدؼمون سمدف (: 3-1/4ش )اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»اًم٘مًؿ إول: اًمٗمالؾمٗم٦م اْلهلٞمقن, ىم٤مًمقا يمام ذم 

ُمـ أطمقال اعمٕم٤مد ُمـ اْلٜم٦م واًمٜم٤مر: ُمثؾ: ىمّمقر, وأهن٤مر, وـمقر, وصمامر ذم اْلٜم٦م: ومؽمهمٞم٤ٌمت ًمٚمٕمقام سمدام 

ل, وظمزي وٟمٙم٤مل ذم اًمٜم٤مر ومؽمهٞم٤ٌمت ًمٚمٕمدقام: سمدام يٜمزضمدر قمٜمدف يٛمٞمؾ إًمٞمف ـم٤ٌمقمٝمؿ, وؾمالؾمؾ وأهمال

 اهد ـم٤ٌمقمٝمؿ: وإٓ ومٗمل اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ٓ يتّمقر أؿمٙم٤مل ضمًامٟمٞم٦م, وصقر ضمرُم٤مٟمٞم٦م.
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 وواومؼ ه١مٓء ُمنميمل اًمٕمرب يمام شم٘مدم ًمٙمـ ٓ ي٘مقًمقن هذه قم٤ٌمرة قمـ ُتٞمالت.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين: اعمٜمٙمرون ًمٌٕم٨م  إضم٤ًمد.

(: وه١مٓء يٜمٙمرون اًم٘مٞم٤مُمد٦م اًمٙمدؼمى, ويٜمٙمدرون سمٕمد٨م 361اًمٗمالؾمٗم٦م ) ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز قمـ سمٕمض

 إضم٤ًمد.

(: وىمد أٟمٙمرت اًمٗمالؾمٗم٦م سمٕم٨م إضم٤ًمد ورد إرواح إمم 31ش )شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس»وىم٤مل اسمـ اْلقزي ذم 

 إسمدان. اهد

(: ويمذًمؽ إُمر ومٞمام ىمٞمؾ ذم اعمٕم٤مد: هدق أطمد٨م قمدغم 191ش )هت٤موم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م»وىم٤مل اسمـ رؿمد يمام ذم 

قمامل مم٤م ىمٞمؾ ذم همػمه٤م, وًمذًمؽ يم٤من متثٞمؾ اعمٕم٤مد هلؿ سم٤مُٕمقر اْلًامٟمٞم٦م أومْمؾ ُمدـ متثٞمٚمدف سمد٤مُٕمقر إ

 اًمروطم٤مٟمٞم٦م.

(: وصم٤مٟمٞمٝم٤م صمٌقت اعمٕم٤مد اًمروطم٤مين وم٘مدط, وهدق 1/511ش )هت٤موم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م»وىم٤مل ظمقضمف زاده يمام ذم 

 ىمقل اًمٗمالؾمٗم٦م اْلهللم. اهد

 اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: اًم٘مًؿ سم٤مًمتٜم٤مؾمخ.

٤مؾمخ, يٕمٜمدل: اٟمت٘مد٤مل روح اعمٞمد٧م إمم ضمًدد آظمدر سمٕمدد ظمروضمٝمد٤م ُمدـ ضمًدده٤م إول. اًم٘مقل سم٤مًمتٜم

 (.1/66ش )اعمٚمؾ واًمٜمحؾ»راضمع

واًم٘مقل احلؼ هق ىمقل أهؾ احلؼ ُمـ اعمًٚمٛملم أهؾ اًمًٜم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ, وهق أن اهلل قمزوضمدؾ حينمد 

 إضم٤ًمد سمٕمد أن شمّم٤مد ومٞمٝم٤م إرواح, يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ آي٤مت اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر.

ُجقِد َوُهْؿ ؾَمد٤معمُِقنَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًُّ ٦ٌم َوىَمْد يَم٤مُٟمقا ُيْدقَمْقَن إمَِم اًم : اًم٘مٚمدؿ] ﴾ظَم٤مؿِمَٕم٦ًم َأسْمَّم٤مُرُهْؿ شَمْرَهُ٘مُٝمْؿ ِذًمَّ

34]. 

ـُ َوَصدَدَق اعْمُْرؾَمدُٚمقنَ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  مْحَ ـْ َُمْرىَمِدَٟم٤م َهَذا َُم٤م َوقَمَد اًمدرَّ ـْ سَمَٕمَثٜم٤َم ُِم : سيد] ﴾ىَم٤مًُمقا َي٤م َوْيَٚمٜم٤َم َُم

61]. 

ـْ َٟمْجَٛمَع قِمَٔم٤مَُمُف  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤مُن َأًمَّ ًَ ْٟم ٥ُم اْْلِ ًَ َي سَمٜم٤َمَٟمفُ  *َأحَيْ قر ًَ ـَ قَمغَم َأْن ُٟم -4: اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمغَم ىَم٤مِدِري
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3]. 

* ْٕمَٛمُٚمقَن  طَمتَّك إَِذا َُم٤م ضَم٤مُءوَه٤م ؿَمِٝمَد قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؾَمْٛمُٕمُٝمْؿ َوَأسْمَّم٤مُرُهْؿ َوضُمُٚمقُدُهْؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا يَ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٍة َوإًَِمْٞمدِف  اهللَوىَم٤مًُمقا ِْلُُٚمقِدِهْؿ مِلَ ؿَمِٝمْدشُمْؿ قَمَٚمْٞمٜم٤َم ىَم٤مًُمقا َأْٟمَٓمَ٘مٜم٤َم  َل َُمدرَّ  َوُهَق ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ َأوَّ
ٍ
ء ِذي َأْٟمَٓمَؼ يُمؾَّ َرْ اًمَّ

َٓ َأسْمَّم٤مرُ  *شُمْرضَمُٕمقَن  وَن َأْن َيِْمَٝمَد قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ؾَمْٛمُٕمُٙمْؿ َو َتؽِمُ ًْ ـْ فَمٜمَٜمْدُتْؿ َوَُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَم َٓ ضُمُٚمقُديُمْؿ َوًَمٙمِد يُمْؿ َو

ـَ  *َٓ َيْٕمَٚمُؿ يَمثػًِما مِم٤َّم شَمْٕمَٛمُٚمدقَن  اهللَأنَّ  ٌَْحُتْؿ ُِمد ُٙمْؿ َأْرَدايُمدْؿ وَم٠َمْصد دِذي فَمٜمَٜمْدُتْؿ سمِدَرسمر َوَذًمُِٙمدْؿ فَمدٜمُُّٙمُؿ اًمَّ

ـَ  ي  .[14-11: ومّمٚم٧م] ﴾اخْل٤َمِهِ

ٌُقنَ اًْمَٞمْقَم َٟمْختُِؿ قَمغَم َأوْمقَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ًِ ُٛمٜم٤َم َأْيِدهيِْؿ َوشَمِْمَٝمُد َأْرضُمُٚمُٝمْؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٙم : يس] ﴾اِهِٝمْؿ َوشُمَٙمٚمر

56]. 

َُم٤م سَملْمَ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ ( ىم٤مل: 1966وذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اْلُم٤مم ُمًٚمؿ )

 ,َأسَمْٞمد٧ُم  :ىَمد٤مَل  ,َأْرسَمُٕمقَن ؿَمدْٝمًرا :ىَم٤مًُمقا ,َأسَمْٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,َرْيَرَة َأْرسَمُٕمقَن َيْقًُم٤مَي٤م َأسَم٤م هُ  :ىَم٤مًُمقا شاًمٜمَّْٗمَخَتلْمِ َأْرسَمُٕمقنَ 

اَمِء ََم٣مًء هَمَٝمٛمُْبُتقَن ىَماَم َيٛمُْب٦ُم ايْمَبْٗمُؾ  اهللشُمؿَّ ُيٛمِْزُل  ،َأزَمْٝم٦ُم » :ىَم٤مَل  .َأْرسَمُٕمقَن ؾَمٜم٦َمً  :ىَم٤مًُمقا ـْ ايمسَّ ـْ  :وَم٣مَل  ،َِم َويَمْٝمَس َِم

ْٞمَس٣منِ  ْٙمُؼ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  اإْلِ ٤ُم اخْلَ َٞم٤ِم َوَِمٛمُْف ُيَرىمَّ َّٓ فَمْٓماًم َواضِمًدا َوُهَق فَمْج٤ُم ايمذَّ َّٓ َيْبعَم إِ ٌء إِ  ش.ََشْ

٥ُم »وذم رواي٦م:  َٟم٥ِم ُِمٜمُْف ظُمٚمَِؼ َوومِٞمِف ُيَريمَّ َّٓ قَمْج٥َم اًمذَّ اُب إِ َ ـِ آَدَم َي٠ْميُمُٚمُف اًمؽمُّ  اهدش. يُمؾُّ اسْم

ًٌد٤م سمَِٛمْققِمَٔمد٦مٍ تٗمؼ قمٚمٞمف ىم٤مل: وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اعم ٞم
َؿ ظَمٓمِ , ىَم٤مَم ومِٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

وَن إمَِم » :وَمَ٘م٤مَل  نَمُ ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِٟمَُّٙمْؿ حُتْ ًٓ  اهللَي٤م َأهيُّ َل ظَمْٚمٍؼ ُٟمِٕمٞمُدُه َوقْمًدا قَمَٚمْٞمٜم٤َم إِٟم٤َّم ﴿ طُمَٗم٤مًة قُمَراًة هُمْر يَماَم سَمَدْأَٟم٤م َأوَّ

اَلم﴾: ٤م وَم٤مقِمٚمِلمَ يُمٜمَّ  ًَّ ك َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إسِْمَراِهٞمُؿ قَمَٚمْٞمِف اًم ًَ َل اخْلاََلِئِؼ ُيْٙم َٓ َوإِنَّ َأوَّ ُف ؾَمُٞمَج٤مُء سمِِرضَم٤مٍل  ,َأ َٓ َوإِٟمَّ َأ

اَملِ  تِل وَمُٞم١ْمظَمُذ هِبِْؿ َذاَت اًمِمر ـْ ُأُمَّ َٓ شَمدْ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل  ,َي٤م َربر َأْصَح٤ميِب  :وَم٠َمىُمقُل  ,ُِم  :ِري َُم٤م َأطْمَدصُمقا سَمْٕمدَدكَ إِٟمََّؽ 

٤مًمُِح  ٌُْد اًمّمَّ ىِمٞمد٥َم : ﴿وَم٠َمىُمقُل يَماَم ىَم٤مَل اًْمَٕم ْٞمَتٜمِل يُمٜم٧َْم َأْٟم٧َم اًمرَّ َويُمٜم٧ُْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؿَمِٝمٞمًدا َُم٤م ُدُْم٧ُم ومِٞمِٝمْؿ وَمَٚمامَّ شَمَقومَّ

 ؿَمِٝمٞمٌد 
ٍ
ء ٌَد* قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَأْٟم٧َم قَمغَم يُمؾر َرْ ُْؿ قِم ْؿ وَمد٢مهِنَّ هْبُ ٤مُدَك َوإِْن شَمْٖمِٗمدْر هَلُدْؿ وَم٢مِٟمَّدَؽ َأْٟمد٧َم اًْمَٕمِزيدُز إِْن شُمَٕمدذر

ـَ قَمغَم َأقْمَ٘م٤مهِبِْؿ ُُمٜمُْذ وَم٤مَرىْمَتُٝمؿْ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل زِم  :ىَم٤مَل ﴾ احْلَٙمِٞمؿُ  ي ُْؿ مَلْ َيَزاًُمقا ُُمْرشَمدر  ش.إهِنَّ

ه أهمًدٚمق»وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم اًمرضمؾ اًمذي وىمّمتف اًمٜم٤مىم٦م, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 
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ش ُمٚمٌدًدا»وذم روايد٦م: ش, سمامء وؾمدر ويمٗمٜمقه ذم صمقسملم, وٓ ُتٛمروا رأؾمف: وم٢مٟمف يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمًٌٞم٤م

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

ـْ اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمََّؿ ومم٤م يدل أيًْم٤م قمغم طمنم إضم٤ًمد, طمدي٨م أيب هريرة, وأيب ؾمٕمٞمد:  قَم

ِف وَمٚمَ » :ىَم٤مَل  ًِ َف َرضُمٌؾ قَمغَم َٟمْٗم ُه اعْمَدْقُت َأْوَص سَمٜمِٞمدفِ َأْهَ صُمدؿَّ  ,إَِذا َأَٟمد٤م ُُمد٧مُّ وَمد٠َمطْمِرىُمقيِن  :وَمَ٘مد٤مَل  ,امَّ طَمَيَ

ٌَْحرِ  ,اؾْمَحُ٘مقيِن  يِح ذِم اًْم سَمدفُ  اهللوَمقَ  ,صُمؿَّ اْذُرويِن ذِم اًمرر سُمٜمِل قَمَذاسًم٤م َُم٤م قَمذَّ ـْ ىَمَدَر قَمكَمَّ َريبر ًَمُٞمَٕمذر  ,سمِدِف َأطَمدًدا ًَمِئ

َُمد٤م مَحََٚمدَؽ قَمدغَم َُمد٤م  :وَمَ٘مد٤مَل ًَمدفُ  ,وَم٢مَِذا ُهَق ىَمد٤مِئؿٌ  :َأدري َُم٤م َأظَمْذِت  :وَمَ٘م٤مَل ًمأِْلَْرضِ  ,َذًمَِؽ سمِفِ وَمَٗمَٕمُٚمقا  :ىَم٤مَل 

 ش.وَمَٖمَٗمَر ًَمُف سمَِذًمَِؽ  :خَم٤َموَمُتَؽ  :َأْو ىَم٤مَل  ,ظَمِْمَٞمُتَؽ َي٤م َربر  :وَمَ٘م٤مَل  ؟َصٜمَْٕم٧َم 

ي قمٚمٞمدف اًمًدٚمػ ومجٝمدقر اًمٕم٘مدالء: أن واًم٘مقل اًمذ(: 353ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

٤م, صمدؿ يٜمِمدئٝم٤م اهلل ٟمِمد٠مة أظمدرى, يمدام اؾمدتح٤مل ذم إضم٤ًمم شمٜم٘مٚم٥م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل, ومتًتحٞمؾ شمراسمً 

, صمؿ أٟمِم٠مه ظمٚم٘مد٤م ٤م وحلاًم اًمٜمِم٠مة إومم: وم٢مٟمف يم٤من ٟمٓمٗم٦م, صمؿ ص٤مر قمٚم٘م٦م, صمؿ ص٤مر ُمْمٖم٦م, صمؿ ص٤مر قمٔم٤مُمً 

 .ف إٓ قمج٥م اًمذٟم٥ميمذًمؽ اْلقم٤مدة: يٕمٞمده اهلل سمٕمد أن يٌغم يمٚم ,٤مؾمقيً 

وُمع ذًمؽ ُمٕمٚمقم أن إٟمٌٞم٤مء ٓ شم٠ميمؾ أضم٤ًمدهؿ إرض, يمام ذم طمدي٨م أوس سمـ أوس اًمذي أظمرضمف 

 ش.إن اهلل طمرم قمغم إرض أن شم٠ميمؾ أضم٤ًمد إٟمٌٞم٤مء»اًمٜم٤ًمئل وهمػمه: 

 ويمذًمؽ ىمد وضمد سمٕمض اًمِمٝمداء مل شم٠ميمؾ أضم٤ًمدهؿ إرض.

 ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل: 

 أضم٤ًمدهؿ طمٗمٔم٧م ُمـ اًمديدان اًمثددددددرى وإٟمٌٞم٤مء وم٢مهنؿ حت٧م

 أسمًدا وهؿ حت٧م اًمؽماب يددددان ُم٤م ًمٚمٌغم سمٚمحقُمٝمؿ وضمًقُمدددٝمؿ

 ُمٜمف يريم٥م ظمٚم٘م٦م اْلٟمًددددد٤من ويمذًمؽ قمج٥م اًمٔمٝمر ٓ يٌغم سمغم

ضَْمدَدا﴿ومم٤م جي٥م اْليامن سمف اْليامن سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٕ ـَ ا قِر وَم٢مَِذا ُهْؿ ُِمد ِث َوُٟمِٗمَخ ذِم اًمّمُّ

ُٚمقنَ  ًِ ِْؿ َيٜمْ  .[65]يس :  ﴾إمَِم َرهبر

قِر َوَٟمْحنُمُ اعْمُْجِرُِملَم َيْقَُمِئٍذ ُزْرىًم٤م﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  وَم٢مَِذا ُٟمِ٘مدَر ﴿, وىم٤مل: [511]ـمف :  ﴾َيْقَم ُيٜمَْٗمُخ ذِم اًمّمُّ
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ػمٌ  *ذِم اًمٜم٤َّمىُمقِر  ًِ  .[9,  8]اعمدصمر :  ﴾وَمَذًمَِؽ َيْقَُمِئٍذ َيْقٌم قَم

وىمد شم٘مدم اًمدًمٞمؾ ذم سم٤مب اْليامن سم٤معمالئٙم٦م, واًمٜمٗمخ٦م ٟمٗمخت٤من ٟمٗمخ٦م يّمٕمؼ هبد٤م  واًمّمقر ىمرن يٜمٗمخ ومٞمف

ـْ ؿَمد٤مَء ﴿اًمٕم٤ٌمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َّٓ َُمد َْرِض إِ ْٕ ـْ ذِم ا داَمَواِت َوَُمد ًَّ ـْ ذِم اًم قِر وَمَّمِٕمَؼ َُمد  ﴾اهللَوُٟمِٗمَخ ذِم اًمّمُّ

 .[58]اًمزُمر : 

: اًمزُمدر] ﴾ومِٞمِف ُأظْمَرى وَم٢مَِذا ُهدْؿ ىِمَٞمد٤مٌم َيٜمُْٔمدُرونَ  صُمؿَّ ُٟمِٗمَخ ﴿واًمٜمٗمخ٦م إظمرى ٟمٗمخ٦م اْلقم٤مدة ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

58]. 

ـْ ذِم ﴿وزاد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمٗمخ٦م صم٤مًمث٦م وهل اعمذيمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قِر وَمَٗمِزَع َُم َوَيْقَم ُيٜمَْٗمُخ ذِم اًمّمُّ

ـْ ؿَم٤مَء  َّٓ َُم َْرِض إِ ْٕ ـْ ذِم ا اَمَواِت َوَُم ًَّ ـَ  اهللاًم  .[81]اًمٜمٛمؾ :  ﴾َويُمؾٌّ َأشَمْقُه َداظِمِري

قِر وَمَٞمّْمَٕمُؼ »وشمٙمقن هذه اًمٜمٗمخ٦م ذم أرض  اعمحنم حلدي٨م:  ُف ُيٜمَْٗمُخ ذِم اًمّمُّ  اهلل وَم٢مِٟمَّ
ِ
ُٚمقا سَملْمَ َأْٟمٌَِٞم٤مء َٓ شُمَٗمْمر

ـْ ؿَم٤مَء اهلل ىَم٤مَل  َّٓ َُم َْرِض إِ ْٕ ـْ ذِم ا اَمَواِت َوَُم ًَّ ـْ ذِم اًم ـْ سُمِٕمد٨َم صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف ُأظْمَرى وَم٠َميُمقُن َأوَّ  :َُم َأْو  ,َل َُم

ـْ سُمِٕم٨َم  ِل َُم اَلم آظِمٌذ سم٤ِمًْمَٕمْرِش وَماَل َأْدِري َأطُمقؾِم٥َم سمَِّمْٕمَ٘متِِف َيْقَم اًمٓمُّدقِر َأْو  ,ذِم َأوَّ ًَّ وَم٢مَِذا ُُمقؾَمك قَمَٚمْٞمِف اًم

ٌْكِم   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.ش سُمِٕم٨َم ىَم

ًٓ حُيْنَمُ اًمٜم٤َّمُس َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم طُمَٗم٤مًة قُمَراًة » ضَم٤مُل مَجِٞمًٕم٤م َيٜمُْٔمُر سَمْٕمُْمُٝمْؿ  ,َي٤م َرؾُمقَل اهلل :ىُمْٚم٧ُم  ,هُمْر ٤مُء َواًمرر ًَ اًمٜمر

ـْ َأْن َيٜمُْٔمَر سَمْٕمُْمُٝمْؿ إمَِم سَمْٕمضٍ  ,َي٤م قَم٤مِئَِم٦مُ  :إمَِم سَمْٕمٍض ىَم٤مَل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  َُْمُر َأؿَمدُّ ُِم ْٕ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ش ا

  قمٜمف سمٛمٕمٜم٤مه.وىمد شم٘مدم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل

د واًمٙمٗم٤مر يٛمِمقن قمغم وضمقهؿ يمام قمٜمد ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وم٘م٤مًمقا:  َي٤م َرؾُمقَل اهلل يَمْٞمَػ حُيْنَمُ

ْٟمَٞم٤م ىَم٤مِدًرا قَمغَم َأْن ُيْٛمِِمَٞمُف قمَ » :اًْمَٙم٤مومُِر قَمغَم َوضْمِٝمِف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ىَم٤مَل  ِذي َأُْمَِم٤مُه قَمغَم ِرضْمَٚمْٞمِف ذِم اًمدُّ غَم َأًَمْٞمَس اًمَّ

َوصَماَلصَمد٦ٌم قَمدغَم  ,حُيْنَمُ اًمٜم٤َّمُس قَمغَم صَماَلِث ـَمَراِئَؼ َراهِمٌلَِم َراِهٌلَِم َواصْمٜم٤َمِن قَمغَم سَمِٕمػمٍ », وشَوضْمِٝمِف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ٌة قَمغَم سَمِٕمػمٍ  ,َوَأْرسَمَٕم٦ٌم قَمغَم سَمِٕمػمٍ  ,سَمِٕمػمٍ  َوشَمٌِٞم٧ُم َُمَٕمُٝمْؿ  ,ْؿ طَمْٞم٨ُم ىَم٤مًُمقاَوحَيْنُمُ سَمِ٘مٞمََّتُٝمْؿ اًمٜم٤َّمُر شَمِ٘مٞمُؾ َُمَٕمٝمُ , َوقَمنَمَ

ْقا ,طَمْٞم٨ُم سَم٤مشُمقا ًَ ٌَُحقا َومُتِْز َُمَٕمُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم َأُْم يمام قمٜمد اًمِمدٞمخلم اًمٌخد٤مري ش َوشُمّْمٌُِح َُمَٕمُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم َأْص

 ( قمـ أيب هريرة وومٞمف.1855(, وُمًٚمؿ )5611)



 
273 

                                                                                                    

( ُمدـ طمددي٨م 1853ؿ )وٟم١مُمـ ذم ذًمؽ اًمٞمقم سمدٟمق اًمِمٛمس ُمـ اخلالئؼ ُم٘مدار ُمٞمؾ يمام قمٜمدد ُمًدٚم

ـُ قَمد٤مُِمرٍ »اعم٘مداد:  ـْ اخْلَْٚمِؼ طَمتَّك شَمُٙمقَن ُِمٜمُْٝمْؿ يَمِٛمْ٘مَداِر ُِمٞمٍؾ ىَم٤مَل ؾُمدَٚمْٞمُؿ سْمد ْٛمُس َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُِم  :شُمْدَٟمك اًمِمَّ

ِذي شُمْٙمَتَحُؾ سمِِف ا َْرِض َأْم اعْمِٞمَؾ اًمَّ ْٕ ٤موَم٦َم ا ًَ وَمَٞمُٙمقُن اًمٜم٤َّمُس قَمغَم  :ًْمَٕملْمُ ىَم٤مَل وَمَقاهلل َُم٤م َأْدِري َُم٤م َيْٕمٜمِل سم٤ِمعْمِٞمِؾ َأَُم

ٌَْٞمفِ  ـْ َيُٙمقُن إمَِم يَمْٕم ْؿ ذِم اًْمَٕمَرِق وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم ٌََتْٞمفِ  ,ىَمْدِر َأقْماَمهِلِ ـْ َيُٙمقُن إمَِم ُريْم ـْ َيُٙمقُن إمَِم  ,َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

ـْ ُيْٚمِجُٛمُف اًْمَٕمَرُق إِْْل٤َمًُم٤م ىَم٤مَل  ,طَمْ٘مَقْيفِ  َؿ سمَِٞمِدِه إمَِم ومِٞمفِ  :َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم  ش.َوَأؿَم٤مَر َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

وذم ذًمؽ اًمٞمقم شمٌددل إرض همدػم إرض واًمًدٛمقات وسمدرزوا هلل اًمقاطمدد اًم٘مٝمد٤مر, ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: 

ًٗم٤م ﴿ ًْ ُٗمَٝم٤م َريبر َٟم ًِ ٤ٌَمِل وَمُ٘مْؾ َيٜمْ ـِ اْْلِ ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ َٓ  *٤م وَمَٞمَذُرَه٤م ىَم٤مقًم٤م َصْٗمَّمٗمً  *َوَي َٓ شَمدَرى ومِٞمَٝمد٤م قِمَقضًمد٤م َو

َح٤مِب ﴿, وىم٤مل: [511 - 516]ـمف :  ﴾َأُْمًت٤م ًَّ ٌَُٝم٤م ضَم٤مُِمَدًة َوِهَل مَتُرُّ َُمرَّ اًم ًَ ٤ٌَمَل حَتْ ]اًمٜمٛمؾ :  ﴾َوشَمَرى اْْلِ

ٜمَّد٤مُس يَمد٤مًْمَٗمَراِش َيدْقَم َيُٙمدقُن اًم *َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م اًْمَ٘م٤مِرقَم٦ُم  *َُم٤م اًْمَ٘م٤مِرقَم٦ُم  *اًْمَ٘م٤مِرقَم٦ُم ﴿, وىم٤مل اهلل: [88

ٌُْثقِث  ـِ اعْمَٜمُْٗمقِش  *اعْمَ ٤ٌَمُل يَم٤مًْمِٕمْٝم ـْ صَمُ٘مَٚم٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف  *َوشَمُٙمقُن اْْلِ ٤م َُم ٤م  *وَمُٝمَق ذِم قِمٞمَِم٦ٍم َراِوَٞم٦ٍم  *وَم٠َمُمَّ َوَأُمَّ

٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف  ـْ ظَمٗمَّ ُف َه٤مِوَي٦ٌم  *َُم  .[55 - 5]اًم٘م٤مرقم٦م :  ﴾َٟم٤مٌر طَم٤مُِمَٞم٦مٌ  *َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م ِهَٞمْف  *وَم٠ُمُمُّ

وقمٜمد شمٌديؾ إرض يٙمقن اًمٜم٤مس ذم اًمٔمٚمٛم٦م دون اْلن يمام ذم طمدي٨م صمقسم٤من وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 قمٜمد ُمًٚمؿ.

وشمٙمقن إرض يم٘مرص٦م اًمٜم٘مل ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمٚمؿ ٕطمد, وٓ فمؾ ذم ذًمؽ اًمٞمقم إٓ فمدؾ قمدرش اْلٌد٤مر 

ٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمْؿ اهلل»ضمؾ وقمز ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َُمد٤مُم اًْمَٕمد٤مِدُل  ؾَم دُف اْْلِ َّٓ فمِٚمُّ َٓ فمِدؾَّ إِ ِف َيْقَم   ,ذِم فمِٚمر

فِ  ٤ٌَمَدِة َرسمر ٤مضِمدِ  ,َوؿَم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم ذِم قِم ًَ ٌُُف ُُمَٕمٚمٌَّؼ ذِم اعْمَ ىَمد٤م  ,َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم ٤م ذِم اهلل اضْمَتَٛمَٕم٤م قَمَٚمْٞمدِف َوشَمَٗمرَّ ٤مسمَّ َوَرضُماَلِن حَتَ

ٌَْتُف اُْمَرَأةٌ  ,قَمَٚمْٞمفِ  َٓ  ,إيِنر َأظَم٤مُف اهلل :َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤َمٍل وَمَ٘م٤مَل  َوَرضُمٌؾ ـَمَٚم َق َأظْمَٗمدك طَمتَّدك  َوَرضُمٌؾ شَمَّمدَّ

 ش.َوَرضُمٌؾ َذيَمَر اهلل ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمهُ  ,شَمْٕمَٚمَؿ ؿِماَمًُمُف َُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ َيِٛمٞمٜمُفُ 

اَمَواِت َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ » ًَّ َـّ سمَِٞمِدِه اًْمُٞمْٛمٜمَدك صُمؿَّ  ,َيْٓمِقي اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ اًم ـَ  :صُمدؿَّ َيُ٘مدقُل  ,َي٠ْمظُمُذُه َأَٟمد٤م اعْمَٚمِدُؽ َأْيد

ونَ  ُ ـَ اعْمَُتَٙمؼمر ٤ٌَّمُروَن َأْي ََرِودلَم سمِِِمداَمًمِفِ  ,اْْلَ ْٕ ٌَّد٤مُرونَ  :صُمدؿَّ َيُ٘مدقُل  ,صُمؿَّ َيْٓمِقي ا ـَ اْْلَ ـَ  ,َأَٟمد٤م اعْمَٚمِدُؽ َأْيد َأْيد

ونَ  ُ  اسمـ قمٛمر وأيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.يمام ذم ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ش اعْمَُتَٙمؼمر
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 ًٖٕ الكٗاوٛ

ـْ صَمُ٘مَٚم٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف وَم٠ُموًَمِئَؽ ُهُؿ ﴿قازيـ وشمقزن هب٤م أقمامل اًمٕم٤ٌمد وشمٜمّم٥م اعم وَمَٛم

ُٝمْؿ ذِم ضَمَٝمٜمََّؿ ظَم٤مًمُِدونَ  *اعمُْْٗمٚمُِحقَن  ًَ وا َأْٟمُٗم ـَ ظَمِنُ ِذي ٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف وَم٠ُموًَمِئَؽ اًمَّ ـْ ظَمٗمَّ  ﴾َوَُم

[514, 511: اعم١مُمٜمقن]
 (1)

. 

                                                                                                    

وشم٘مع ذم ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ إهقال ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واحلٗمظ واْلقم٤مٟمد٦م إٟمدف قمدغم ذًمدؽ 

لَم َأًْمَػ ؾَمٜم٦ٍَم ﴿ىم٤مدر يقم ىم٤مل اهلل قمٜمف:  ًِ
ا مَجِٞماًل  *ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه مَخْ ,  3]اعمٕم٤مرج :  ﴾وَم٤مْصؼِمْ َصؼْمً

َـّ ﴿ٕم٤ممم: , وىم٤مل شم[6 ٌَ ًَ َٓ حَتْ ُرُهْؿ ًمَِٞمدْقٍم شَمِْمدَخُص ومِٞمدِف  اهللَو داَم ُيد١َمظمر د٤معمُِقَن إِٟمَّ هَمد٤موماًِل قَمدامَّ َيْٕمَٛمدُؾ اًمٔمَّ

سَْمَّم٤مرُ  ْٕ  أي٤مت. [31]إسمراهٞمؿ :  ﴾ا

٤م﴿وجيلء اهلل قمز وضمؾ ًمٚمٗمّمؾ سملم اًمٕم٤ٌمد يمام ىم٤مل:  ٤م َصدٗمًّ , [11]اًمٗمجدر :  ﴾َوضَم٤مَء َرسمَُّؽ َواعْمََٚمُؽ َصٗمًّ

َّٓ َأْن شَم٠ْمشمَِٞمُٝمُؿ اعْمَاَلِئَٙم٦ُم َأْو َي٠ْميِتَ َرسمَُّؽ َأْو َي٠ْميِتَ سَمْٕمدُض آَيد٤مِت ﴿ي٠ميت ُمع ُمالئٙمتف ىم٤مل شمٕم٤ممم: و َهْؾ َيٜمُْٔمُروَن إِ

 ٌَ ًَ ٌُْؾ َأْو يَم ـْ ىَم ـْ آَُمٜم٧َْم ُِم ٤م إِياَمهُن٤َم مَلْ شَمُٙم ًً َٓ َيٜمَْٗمُع َٟمْٗم َؽ  ا َرسمرَؽ َيْقَم َي٠ْميِت سَمْٕمُض آَي٤مِت َرسمر ٧ْم ذِم إِياَمهِنَد٤م ظَمدػْمً

َل اعْمَاَلِئَٙمد٦ُم ﴿, وىم٤مل: [568]إٟمٕم٤مم :  ﴾ىُمِؾ اْٟمَتٔمُِروا إِٟم٤َّم ُُمٜمَْتٔمُِرونَ  داَمُء سمِد٤مًْمَٖماَمِم َوُٟمدزر ًَّ ُؼ اًم َوَيْقَم شَمَِمد٘مَّ

ػمً  *شَمٜمِْزياًل  ًِ ـَ قَم ـِ َويَم٤مَن َيْقًُم٤م قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري مْحَ  .[15,  16]اًمٗمرىم٤من :  ﴾ااعْمُْٚمُؽ َيْقَُمِئٍذ احْلَؼُّ ًمِٚمرَّ

 وشمٓم٤مير اًمّمحػ, وشمٜمّم٥م اعمقازيـ, وشم٘مع اًمِمٗم٤مقم٤مت يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم سم٤مب إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ىم٤مل حمٛمد اسمـ زُمٜملم رمحف اهلل: وأهؾ اًمًدٜم٦م ي١مُمٜمدقن سمد٤معمٞمزان ش وشمٜمّم٥م اعمقازيـ .... إًمخ»ىمقًمف:  (5)

ـْ صَمُ٘مَٚم٧ْم َُمقَ ﴿يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىم٤مل قمز وضمؾ:  ٤م َُم د٧ْم  *وَمُٝمَق ذِم قِمٞمَِمد٦ٍم َراِودَٞم٦ٍم  *اِزيٜمُُف وَم٠َمُمَّ ـْ ظَمٗمَّ د٤م َُمد َوَأُمَّ

ُف َه٤مِوَي٦مٌ  *َُمَقاِزيٜمُُف  َط ًمَِٞمْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَماَل شُمْٔمَٚمُؿ ﴿, وىم٤مل: [9 - 5]اًم٘م٤مرقم٦م :  ﴾وَم٠ُمُمُّ ًْ ـَ اًْمِ٘م َوَٟمَْمُع اعْمََقاِزي

 ه. ا[31]إٟمٌٞم٤مء :  ﴾َٟمْٗمٌس ؿَمْٞمًئ٤م

ـْ صَمُ٘مَٚمد٧ْم َُمَقاِزيٜمُدُف وَم٠ُموًَمِئدَؽ ُهدُؿ ﴿إصم٤ٌمت اعمٞمزان أيْم٤ًم ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  وُمـ أي٤مت اًمتل شمدل قمغم وَمَٛمد
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ُٝمْؿ ذِم ضَمَٝمدٜمََّؿ ﴿, وىم٤مل: [8]إقمراف :  ﴾اعْمُْٗمٚمُِحقنَ  ًَ وا َأْٟمُٗم ـَ ظَمِنُ ِذي ٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف وَم٠ُموًَمِئَؽ اًمَّ ـْ ظَمٗمَّ َوَُم

ـْ صَمُ٘مَٚمد٧ْم َُمَقاِزيٜمُدُف وَم٠ُموًَمِئدَؽ ُهدُؿ َواًْمَقْزُن يَ ﴿, وىمقًمف: [514]اعم١مُمٜمقن :  ﴾ظَم٤مًمُِدونَ  ْقَُمِئٍذ احْلَدؼُّ وَمَٛمد

دُٝمْؿ سمِداَم يَمد٤مُٟمقا سمِآَي٤مشمِٜمَد٤م َئْمٚمُِٛمدقنَ  *اعْمُْٗمٚمُِحقَن  ًَ دوا َأْٟمُٗم ـَ ظَمِنُ دِذي د٧ْم َُمَقاِزيٜمُدُف وَم٠ُموًَمِئدَؽ اًمَّ ـْ ظَمٗمَّ  ﴾َوَُم

 .[9,  8]إقمراف : 

قاشمر ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريدرة ريض اهلل قمٜمدف قمٜمدد وأُم٤م ُمـ اًمًٜم٦م وم٤مٕطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ يمثػمة سمٚمٖم٧م اًمت

ضُمدُؾ »( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ: 3119اْلُم٤مم ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ) دُف ًَمَٞمد٠ْميِت اًمرَّ إِٟمَّ

َٓ َيِزُن قِمٜمَْد اهلل ضَمٜم٤َمَح سَمُٕمقَو٦ٍم اىْمَرُءوا ِٛملُم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ًَّ  ْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوْزًٟمد٤م﴾وَماَل ُٟمِ٘مٞمُؿ هَلُْؿ يَ : ﴿اًْمَٕمٔمِٞمُؿ اًم

 [ش.516]اًمٙمٝمػ: 

وُمٜمٝم٤م طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م اًمذي أظمرضمف اْلُم٤مم أمحدد ُمدـ طمددي٨م قمٌدد اهلل سمدـ قمٛمدرو ريض اهلل قمٜمدف: 

تِل قَمغَم ُرُءوِس اخْلاََلِئِؼ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ » ـْ ُأُمَّ ِٕملَم ؾِمدِجالًّ  ,ؾَمُٞمَخٚمرُص َرضُماًل ُِم ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

يُمدؾُّ وَمَٞمٜمنُْمُ قَمَٚمْٞمِف شمِ

ٌٍََمِ  ٌَتِدل احْلَد٤مومُِٔمقَن وَمَٞمُ٘مدقُل  ,ؾِمِجؾ، ُِمْثُؾ َُمدر اًْم ـْ َهَذا ؿَمْٞمًئ٤م َأفَمَٚمَٛمدَؽ يَمَت  ,َٓ َيد٤م َربر  :صُمؿَّ َيُ٘مقُل َأشُمٜمْٙمُِر ُِم

ٜم٦َمً  ,سَمغَم  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,َٓ َي٤م َربر  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,َأوَمَٚمَؽ قُمْذرٌ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ًَ ُف  ,إِنَّ ًَمَؽ قِمٜمَْدَٟم٤م طَم َٓ فُمْٚمدَؿ قَمَٚمْٞمدَؽ اًْمَٞمدْقَم وَم٢مِٟمَّ

ٌُْدُه َوَرؾُمدقًُمفُ  ًدا قَم َّٓ اهلل َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَٛمَّ َٓ إًَِمَف إِ د َوْزَٟمدَؽ  :وَمَٞمُ٘مدقُل  ,وَمَتْخُرُج سمَِٓم٤مىَم٦ٌم ومِٞمَٝم٤م َأؿْمَٝمُد َأْن  اطْمُيْ

ِت وَمَ٘م٤مَل  ,َي٤م َربر  :وَمَٞمُ٘مقُل  ِجالَّ ًر َٓ شُمْٔمَٚمؿُ إِ  :َُم٤م َهِذِه اًْمٌَِٓم٤مىَم٦ُم َُمَع َهِذِه اًم ُت ذِم  :ىَم٤مَل  ,ٟمََّؽ  ِجالَّ ًر وَمُتقَوُع اًم

ُت  ِجالَّ ًر ٦ٍم وَمَٓم٤مؿَم٧ْم اًم ٦ٍم َواًْمٌَِٓم٤مىَم٦ُم ذِم يَمٗمَّ ءٌ  ,يَمٗمَّ  ش.َوصَمُ٘مَٚم٧ْم اًْمٌَِٓم٤مىَم٦ُم وَماَل َيْثُ٘مُؾ َُمَع اؾْمِؿ اهلل َرْ

َٓ إًَِمدَف سَمٍخ سَمٍخ مَخٌْس َُم٤م َأصمْ »وُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب ؾمٚمٛمك راقمل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َـّ ذِم اعْمِٞمَزاِن  َ٘مَٚمُٝم

َّٓ اهلل َواهلل َأيْمؼَمُ  ٌَْح٤مَن اهلل ,إِ ٌُفُ  ,َواحْلَْٛمُد هللَِِّ ,َوؾُم د
ًِ ٤مًمُِح ُيَتدَقرمَّ وَمَٞمْحَت أظمرضمدف اًمٜمًد٤مئل ذم ش َواًْمَقًَمُد اًمّمَّ

 ش.قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م»

 صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ وُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري قمٜمد اْلُم٤مم ُمًٚمؿ واًمٜم٤ًمئل أن رؾمقل اهلل

ياَمنِ »ىم٤مل:   ش.َواحْلَْٛمُد هللَِِّ مَتأَْلُ اعْمِٞمَزانَ  ,اًمٓمُُّٝمقُر ؿَمْٓمُر اْْلِ

ٌء َأصْمَ٘مُؾ ذِم »وُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َُم٤م َرْ
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ـْ ظُمُٚمٍؼ طَم  ـِ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُِم ـٍ ُِمٞمَزاِن اعْم١ُْمُِم  ش.ًَ

( ُمـ طمدي٨م قمٌد 511-1/559وُمٜمٝم٤م طمدي٨م وصٞم٦م ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم ًمقًمده أظمرضمف اْلُم٤مم أمحد )

د٦ِم اعْمِٞمدَزاِن »اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف وومٞمف:  َْرَض َوَُم٤م ومِدٞمِٝماَم ًَمدْق ُوِودَٕم٧ْم ذِم يمِٗمَّ ْٕ َٛمَقاِت َوا ًَّ وَم٢مِنَّ اًم

٦ِم  َّٓ اهلل ذِم اًْمٙمِٗمَّ َٓ إًَِمَف إِ ظُْمَرى يَم٤مَٟم٧ْم َأْرضَمَح َوُوِوَٕم٧ْم  ْٕ ًمِمٞمخٜم٤م ش اًمّمحٞمح اعمًٜمد»احلدي٨م, وهق ذم ش ا

 رمحف اهلل.

(, وأمحد ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ أسمٞمف قمدـ قمٌدد اهلل سمدـ 6156وأظمرج أسمق داود )

َّٓ َدظَم »قمٛمرو ُمرومققم٤ًم:  ٚمٌِؿ إِ ًْ ٌٌْد ُُم َٓ حُي٤َمومُِظ قَمَٚمْٞمِٝماَم قَم َت٤مِن  ػمٌ ظَمّْمَٚمَت٤مِن َأْو ظَمٚمَّ ًِ ٤م َي ـْ َيْٕمَٛمُؾ  ,َؾ اْْلَٜم٦ََّم مُهَ َوَُم

ا ٌرُح ذِم ُدسُمِر يُمؾر َصاَلٍة قَمنْمً ًَ ا ,هِباَِم ىَمٚمِٞمٌؾ ُي َٛمُد قَمنْمً د٤منِ  ,َوحَيْ ًَ قَن َوُِم٤مَئد٦ٌم سم٤ِمًمٚمر ًُ ا وَمَذًمَِؽ مَخْ ُ قَمنْمً  ,َوُيَٙمؼمر

ُ َأْرسَمًٕم٤م وَ  ,َوَأًْمٌػ َومَخُْس ُِم٤مَئ٦ٍم ذِم اعْمِٞمَزانِ  َٛمُد صَماَلصًم٤م َوصَماَلصملِمَ  ,صَماَلصملَِم إَِذا َأظَمَذ َُمْْمَجَٕمفُ َوُيَٙمؼمر ٌرُح  ,َوحَيْ د ًَ َوُي

٤مِن َوَأًْمٌػ ذِم اعْمِٞمَزانِ  ,صَماَلصًم٤م َوصَماَلصملِمَ  ًَ َؿ  ,وَمَذًمَِؽ ُِم٤مَئ٦ٌم سم٤ِمًمٚمر وَمَٚمَ٘مْد َرَأْي٧ُم َرؾُمدقَل اهلل َصدغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

ـْ َيْٕمَٛمدُؾ هِبِداَم ىَمٚمِٞمدٌؾ ىَمد٤مَل  ,َرؾُمقَل اهلل َي٤م :َيْٕمِ٘مُدَه٤م سمَِٞمِدِه ىَم٤مًُمقا ػٌم َوَُم ًِ ٤م َي َيد٠ْميِت َأطَمدَديُمْؿ َيْٕمٜمِدل  :يَمْٞمَػ مُهَ

ٌَْؾ َأْن َيُ٘مقًَمفُ  ُُمُف ىَم ْٞمَٓم٤مَن ذِم َُمٜم٤َمُِمِف وَمُٞمٜمَقر ٌَْؾ َأْن َيُ٘مقهَل٤َم ,اًمِمَّ ُرُه طَم٤مضَم٦ًم ىَم هذا طمددي٨م ش َوَي٠ْمشمِٞمِف ذِم َصاَلشمِِف وَمُٞمَذيمر

 ٦م ىمد ؾمٛمع ُمـ قمٓم٤مء ىمٌؾ آظمتالط.طمًـ, ومِمٕمٌ

(: ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ىم٤مل اًمٕمٚمامء: إذا اٟم٘م٣م احلًد٤مب يمد٤من سمٕمدده وزن 311ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل )

إقمامل: ٕن اًمقزن ًمٚمجزاء ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن سمٕمد اعمح٤مؾم٦ٌم وم٢من اعمح٤مؾمد٦ٌم ًمت٘مريدر إقمدامل واًمدقزن 

 ْلفمٝم٤مر ُم٘م٤مديره٤م ًمٞمٙمقن اْلزاء سمحًٌٝم٤م. اهد

َط ًمَِٞمْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ ﴿أن اعمٞمزان واطمد وأُم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  واقمٚمؿ ًْ ـَ اًْمِ٘م , [31]إٟمٌٞم٤مء :  ﴾َوَٟمَْمُع اعْمََقاِزي

وم٤معمراد سمف اعمقزوٟم٤مت ومجٛمع سم٤مقمت٤ٌمر شمٜمقع إقمامل وهذا هق اًم٘مقل اًمّمحٞمح وإٓ وم٘مد ىمٞمؾ سمد٠من ًمٙمدؾ 

 أُم٦م ُمٞمزان.

ظمالومف )أي ًمٙمؾ أُم٦م ُمٞمزان( وإٟمام ًمٙمؾ واطمد وزن (: اًمٜم٤مس قمغم 1/54ش )اًمتٗمًػم»ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم 

 هخيتص سمف واعمٞمزان واطمد. ا
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صمؿ اقمٚمؿ أيْم٤ًم أن اعمٞمزان اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمًٜم٦م ًمف يمٗمت٤من طمًدٞمت٤من ُمِمد٤مهدشم٤من واًمددًمٞمؾ قمدغم ذًمدؽ 

٥مٍ  »طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اًم٤ًمسمؼ وومٞمف:  ٥ٍم، َوايْمبَِْم٣موَم٥ُم دِم ىَمٖمَّ ُت دِم ىَمٖمَّ ِجالَّ  ش.هَمُتقَوُع ايمسِّ

ومم٤م شم٘مدم ُمـ إطم٤مدي٨م يٕمٚمؿ أن اًمذي يقزن اًمٕم٤مُمؾ يمام ذم طمددي٨م قمٌدد اهلل سمدـ ُمًدٕمقد ريض اهلل 

د٤مِن صَمِ٘مٞمَٚمَتد٤مِن ذِم اعْمِٞمدَزانِ »قمٜمف, ويقزن اًمٕمٛمؾ يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة:  ًَ  ,يَمٚمَِٛمَتد٤مِن ظَمِٗمٞمَٗمَتد٤مِن قَمدغَم اًمٚمر

ـِ  مْحَ ٌََت٤مِن إمَِم اًمرَّ ٌَْح٤مَن اهلل اًْمَٕمٔمِ  ,طَمٌِٞم ٌَْح٤مَن اهلل َوسمَِحْٛمِدهِ  ,ٞمؿِ ؾُم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش ؾُم

ويمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٚمٛمك راقمل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ويمدام ذم طمددي٨م أيب ُم٤مًمدؽ إؿمدٕمري 

 ريض اهلل قمٜمف, وشمقزن اًمّمحػ يمام ذم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م.

شم٘مٌدؾ واًمذيـ أٟمٙمروا اعمٞمزان  ُمـ اعمالطمدة وأهؾ آقمتزال وهمدػمهؿ سمدزقمؿ أن إقمدامل أقمدراض ٓ 

 اًمقزن وإٟمام ي٘مٌؾ اًمقزن إضم٤ًمم.

أٟمدف يد١مشمك »وم٤مْلقاب: أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مٚم٥م إقمراض أضم٤ًمُم٤ًم يمام شم٘مددم ويمدام ذم طمددي٨م أيب ؾمدٕمٞمد: 

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.ش سم٤معمقت قمغم صقرة يمٌش ومٞمذسمح سملم اْلٜم٦م واًمٜم٤مر

إفمٝم٤مر اًمٕمددل وسمٞمد٤من  واحلٙمٛم٦م ُمـ ٟمّم٥م اعمٞمزان ُمع أن اهلل حمٞمط سمٙمؾ رء قمٚماًم, وم٤محلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ

 اًمٗمْمؾ طمٞم٨م أن اهلل يزن ُمث٤مىمٞمؾ اًمذر ُمـ ظمػم وذ.

 وهو يىسُ أعَاه اىنفار؟

 ذه٥م اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إمم ىمقًملم:

ُٝمْؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا  ﴿إول: أهن٤م شمقزن ًمٕمٛمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ وا َأْٟمُٗم ـَ ظَمِنُ ِذي ٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف وَم٠ُموًَمِئَؽ اًمَّ ـْ ظَمٗمَّ َوَُم

 . [9]إقمراف :  ﴾ٜم٤َم َئْمٚمُِٛمقنَ سمِآَي٤مشمِ 

دُٝمْؿ ذِم ضَمَٝمدٜمََّؿ ظَم٤مًمِدُدوَن )﴿وىم٤مل:  ًَ دوا َأْٟمُٗم ـَ ظَمِنُ دِذي ٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف وَم٠ُموًَمِئدَؽ اًمَّ ـْ ظَمٗمَّ ( شَمْٚمَٗمدُح 514َوَُم

ـْ آَي٤ميِت شُمدْتغَم قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ وَمُٙمٜمْدُتْؿ هِبَد* ٤مُر َوُهْؿ ومِٞمَٝم٤م يَم٤محِلُقَن ُوضُمقَهُٝمُؿ اًمٜمَّ  سُمقنَ َأمَلْ شَمُٙم  :اعم١مُمٜمدقن] ﴾٤م شُمَٙمدذر

514-513]. 

دُف ًَمَٞمد٠ْميِت  »وذم اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ىمد٤مل:  إِٟمَّ
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َٓ َيِزُن قِمٜمَْد اهلل ضَمٜم٤َمَح سَمُٕمقَو٦ٍم اىْمَرُءوا ِٛملُم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ًَّ ضُمُؾ اًْمَٕمٔمِٞمُؿ اًم ْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمد٦ِم وَماَل ُٟمِ٘مٞمُؿ هَلُ : ﴿اًمرَّ

واحلدي٨م ًمٞمس ومٞمف ٟمص أٟمف ٓ يقزن وإٟمام ومٞمف وزٟمف ٓ ي٘م٤مم ًمف ىمدر: ٕٟمف ٓ [ش 516]اًمٙمٝمػ:  َوْزًٟم٤م﴾

 طمًٜم٤مت ًمف.

(: ىم٤مل ومّمؾ ومد٢من ىمٞمدؾ أُمد٤م 114-111)صش اًمتذيمرة»وىمد رضمح هذا اًم٘مقل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل ذم 

ًٞمئ٤مت ومتقضمد طم٘مٞم٘م٦م اًمقزن واًمٙم٤مومر ٓ يٙمقن وزن أقمامل اعم١مُمٜملم ومٔم٤مهر وضمٝمف ومت٘م٤مسمؾ احلًٜم٤مت سم٤مًم

 ًمف طمًٜم٤مت ومام اًمذي ي٘م٤مسمؾ سمٙمٗمره وؾمٞمئ٤مشمف وأٟمك يتح٘مؼ ذم أقمامًمف اًمقزن؟

 وم٤مْلقاب أن ذًمؽ ُمـ وضمٝملم:

أطمدامه٤م: أن اًمٙم٤مومر حيي ًمف ُمٞمزان ومٞمقوع يمٗمره وؾمٞمئ٤مشمف ذم إطمدى يمٗمٞمتف صمؿ ي٘م٤مل ًمف: هؾ ًمدؽ ُمدـ 

٤مل اعمٞمزان ومؽمومع اًمٙمٗمد٦م اًمٗم٤مرىمد٦م وشم٘مدع اعمِمدٖمقًم٦م ومٝمدذه ـم٤مقم٦م شمْمٕمٝم٤م ذم اًمٙمٗم٦م إظمرى ومال جيد ومٞمِم

 ظمٗم٧م ُمقازيٜمف وهذا فم٤مهر أي٦م.

اًمث٤مين: أن اًمٙم٤مومر يٙمقن ُمٜمف صٚم٦م إرطم٤مم وُمقاؾم٤مة اًمٜم٤مس وقمتؼ ممٚمقك وهمػمه٤م مم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًٚمؿ 

ًمٙم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م ومٛمـ يم٤مٟم٧م ًمف ُمثؾ هذه اخلػمات ُمـ اًمٙمٗم٤مر, وم٢مهند٤م دمٛمدع وشمقودع ذم ُمٞمزاٟمدف همدػم أن 

 هٗمر إذا ىم٤مسمٚمٝم٤م رضمح هب٤م. ااًمٙم

 هو يقاً اىىسُ ىنو اىْاس؟

(: ومّمؾ اعمٞمزان طمؼ وٓ يٙمقن ذم طمؼ يمؾ أطمد سمدًمٞمؾ 115)صش اًمتذيمرة»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل ذم 

د, َي٤م »ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ومٞم٘م٤مل:  َيْ حُمٛمَّ ْٕ ٤ٌَمِب ا ـْ اًْم ٤مَب قَمَٚمْٞمِف ُِم ًَ َٓ طِم ـْ  تَِؽ َُم ـْ ُأُمَّ ـْ َأْدظِمْؾ اْْلَٜم٦ََّم ُِم ـِ ُِم َٛم

ىَْمدَدامِ ﴿احلدي٨م, وىمقًمف شمٕم٤ممم: ش َأسْمَقاِب اْْلَٜم٦َّمِ  ْٕ دٞماَمُهْؿ وَمُٞم١ْمظَمدُذ سمِد٤مًمٜمََّقايِص َوا ًِ  ﴾ُيْٕمَرُف اعْمُْجِرُُمدقَن سمِ

, وإٟمام يٙمقن عمـ سم٘مل ُمـ أهؾ اعمحنم ممـ ظمٚمط قمٛماًل ص٤محل٤ًم وآظمر ؾمٞمئ٤ًم ُمـ اعم١مُمٜملم, [35]اًمرمحـ : 

 وي٠ميت. وىمد يٙمقن ًمٚمٙم٤مومريـ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م

 وم٤مِئَدٌة:

قمـ اًم٘مرـمٌل ىمقًمف: وىمد روى قمـ جم٤مهد واًمْمح٤مك وإقمٛمش أن اعمٞمدزان ش اًمٜمٝم٤مي٦م»ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم ذم 
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 هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٕمدل واًم٘مْم٤مء وذيمراًمقزن واعمٞمزان ضب ُمثؾ يمام ي٘م٤مل هذا اًمٙمالم ذم وزن هذا.

ًَّ ﴿: ًمٕمؾ ه١مٓء إٟمام ومنوا هذا قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: -أي اسمـ يمثػم-ت ُل ْق ُ  *اَمَء َروَمَٕمَٝم٤م َوَوَوَع اعْمِٞمَزاَن َواًم

َّٓ شَمْٓمَٖمْقا ذِم اعْمِٞمَزاِن  وا اعْمِٞمَزانَ  *َأ َٓ ُُتِْنُ ِط َو ًْ  .[9 - 1]اًمرمحـ :   ﴾َوَأىِمٞمُٛمقا اًْمَقْزَن سم٤ِمًْمِ٘م

٤م ومٝمٝمٜم٤م اعمراد سم٤معمٞمزان أن اهلل شمٕم٤ممم ووع اًمٕمدل سملم قم٤ٌمده وأُمر قم٤ٌمده أن يتٕم٤مُمٚمقا سمف ومدٞمام سمٞمدٜمٝمؿ, وم٠مُمد

 ﴿اعمٞمزان اعمقوقع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٘مد شمقاشمرت سمذيمره إطم٤مدي٨م يمام رأي٧م وهق فم٤مهر اًم٘مرآن اًمٕمٔمدٞمؿ: 

ـْ صَمُ٘مَٚم٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف و َ ٤م َُم ٧ْم َُمَقاِزيٜمُُف  *وَمُٝمَق ذِم قِمٞمَِم٦ٍم َراِوَٞم٦ٍم  *َأُمَّ ـْ ظَمٗمَّ ٤م َُم ُف َه٤مِوَي٦مٌ  *َوَأُمَّ ]اًم٘م٤مرقم٦م:  ﴾وَم٠ُمُمُّ

 [ وهذا يٙمقن ًمٌمء حمًقس.8-51

سمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اًم٘مرـمٌل: إن ُمدـ ٓ طمًد٤مب قمٚمٞمدف وٓ قمدذاب ٓ ش اًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم 

 شمقزن أقمامًمف, ويمذًمؽ اعمجرُمقن اًمذيـ يٕمرومقن سمًٞمامهؿ, وذم هذا ٟمٔمر واهلل أقمٚمؿ.

وىمد شمقزن أقمامل اًمًٕمداء, وإن يم٤مٟمد٧م راضمحد٦م ْلفمٝمد٤مر ذومٝمدؿ وومْمدٚمٝمؿ قمدغم رؤوس إؿمدٝم٤مد 

 وٟمج٤مهتؿ, وإن يم٤مٟمقا ٓ طم٤ًمب قمٚمٞمٝمؿ. واًمتٜمقيف سمًٕم٤مدهتؿ

وأُم٤م اًمٙمٗم٤مر ومتقزن أقمامهلؿ, وإن مل يٙمـ هلؿ طمًٜم٤مت شمٜمٗمٕمٝمؿ ي٘م٤مسمؾ هب٤م يمٗمرهؿ ....: ومتقزن ْلفمٝمد٤مر 

 ؿم٘م٤مئٝمؿ وشمقسمٞمخٝمؿ وومْمٞمحتٝمؿ قمغم رؤس إؿمٝم٤مد.

 وم٤مِئَدٌة:

سمزواٟمد٦م دظمدؾ ىم٤مل اًم٘مرـمٌل وهمػمه: ُمـ صم٘مٚم٧م طمًٜم٤مشمف قمغم ؾمٞمئ٤مشمف وًمدق ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل أيًْم٤م: 

اْلٜم٦م, وُمـ يم٤مٟم٧م ؾمٞمئ٤مشمف أصم٘مؾ وًمق سمزواٟم٦م دظمؾ اًمٜم٤مر, إٓ أن يٖمٗمر اهلل, وُمـ اؾمتقت طمًٜم٤مشمف وؾمٞمئ٤مشمف 

 ومٝمق ُمـ أهؾ إقمراف.

 وروي ُمثؾ هذا قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف.

ٜم٦َمً ﴿يِمٝمد ًمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :ت ُل ُق ُ ًَ ٍة َوإِْن شَمُؽ طَم ـْ ًَمُدْٟمُف  إِنَّ اهلل َٓ َئْمٚمُِؿ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ ُيَْم٤مقِمْٗمَٝم٤م َوُي١ْمِت ُِم

 [.31 :]اًمٜم٤ًمء ﴾َأضْمرًا قَمٔمِٞمامً 
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ًمٙمـ ُم٤م أقمٚمؿ: ُمـ صم٘مٚم٧م طمًٜم٤مشمف قمغم ؾمٞمئ٤مشمف سمحًدٜم٦م أو سمحًدٜم٤مت, هدؾ يددظمؾ اْلٜمد٦م ويرشمٗمدع ذم 

أو يددظمٚمٝم٤م ممد٤م يٌ٘مدل ًمدف ُمدـ  ؟درضم٤مهت٤م سمجٛمٞمع طمًٜم٤مشمف. ويٙمقن ىمد أطمٌٓم٧م اًمًٞمئ٤مت اًمتل ىم٤مسمٚمتٝم٤م

 ؟. اهدًمًٞمئ٤مت وشمٙمقن احلًٜم٤مت ىمد أؾم٘مٓم٧م ُم٤م وراءه٤م ُمـ اًمًٞمئ٤متاحلًٜم٤مت اًمراضمح٦م قمغم ا

 وم٤مِئَدٌة:

 (:1/45ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم 

ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف سمٕمد ذيمر طمدي٨م أٟمس اًمذي أظمرج اْلُم٤مم اًمؽمُمذي رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل: 

وم٠ميـ أـمٚمٌدؽ يدقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م يد٤م ٟمٌدل اهلل؟ ىمد٤مل:  ىم٤مل: شأٟم٤م وم٤مقمؾ»وؾمٚمؿ أن يِمٗمع زم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مل: 

, ىمد٤مل: ومد٢من مل شوم٤مـمٚمٌٜمل قمٜمد اعمٜمؼم»ىمٚم٧م: وم٢من مل أًم٘مؽ؟ ىم٤مل:  شاـمٚمٌٜمل أول ُم٤م شمٓمٚمٌٜمل قمغم اًمٍماط»

 ش.وم٠مٟم٤م قمٜمد احلقض ٓ أظمٓمكء هذه اًمثالصم٦م اعمقاـمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»أًم٘مؽ؟ ىم٤مل: 

قض سمٕمد اًمٍماط, ويمذًمؽ اعمٞمزان فم٤مهر هذا احلدي٨م ي٘متيض أن احل ,أن احلقض ىمٌؾ اًمٍماطىم٤مل: 

يراد هبذا احلقض طمقض آظمر يٙمقن سمٕمدد اْلدقاز أيْم٤ًم, وهذا ٓ أقمٚمؿ سمف ىم٤مئاًل, اًمٚمٝمؿ إٓ أن يٙمقن 

ٓ يدذاد قمٜمدف أطمدد, واهلل  ,ذًمدؽ طمقود٤ًم صم٤مٟمٞمد٤مً قمغم اًمٍماط, يمام ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م, ويٙمقن 

 اهد ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ؿ يٜمتٝمل اًمٜم٤مس سمٕمد ُمٗم٤مرىمتٝمؿ اعمقىمػ إمم اًمٔمٚمٛمد٦م اًمتدل دون اًمٍمداط صمش: اًمٜمٝم٤مي٦م»وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم 

وهق ضمن قمغم ضمٝمٜمؿ, يمام شم٘مدم ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ...., وذم هذا اعمقوع يٛمٞمز اعمٜم٤موم٘مقن قمـ اعم١مُمٜملم 

ويتخٚمٗمقن قمٜمٝمؿ, ويًٌ٘مقهنؿ اعم١مُمٜمقن, وحي٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ سمًقر يٛمٜمٕمٝمؿ اًمقصقل إًمٞمٝمؿ, يمام ىم٤مل 

رِ َيْقَم شَمرَ شمٕم٤ممم: ﴿ ايُمُؿ اًْمَٞمْقَم ضَمٜم٤َّمٌت دَمْ َٕمك ُٟمقُرُهْؿ سَملْمَ َأْيِدهيِْؿ َوسم٠َِمْياَمهِنِْؿ سُمنْمَ ًْ ي ى اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت َي

ـَ ومِٞمَٝم٤م َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمؿُ  هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ تَِٝم٤م ا ـْ حَتْ  .[51: ]احلديد﴾ُِم

َٓ خُيِْزي ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٕمك سَملْمَ َأْيِدهيِْؿ َوسم٠َِمْياَمهِنِْؿ َيُ٘مقًُمدقَن  هللاَيْقَم  ًْ ـَ َآَُمٜمُقا َُمَٕمُف ُٟمقُرُهْؿ َي ِذي اًمٜمٌَِّلَّ َواًمَّ

 ىَمِديرٌ 
ٍ
ء ٜم٤َم َأمْتِْؿ ًَمٜم٤َم ُٟمقَرَٟم٤م َواهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم إِٟمََّؽ قَمغَم يُمؾر َرْ  . [8: ]اًمتحريؿ ﴾َرسمَّ
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 اوٛبٍصز الدٔأَٖ ٔالصحف ًٖٕ الكٗاإلمياُ 

وشمٜمنم اًمدواويـ ومآظمذ يمت٤مسمف سمٞمٛمٞمٜمف وآظمذ يمت٤مسمف سمِمامًمف
(1)

. 

                                      

ل: اًمٙمت٥م اًمتل يمت٧ٌم ومٞمٝم٤م أقمامل سمٜمل آدم, يددل واًمدواويـ هش وشمٜمنم اًمدواويـ .....إًمخ»ىمقًمف:  (5)

٧ْم ﴿قمغم ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  داَمُء اْٟمَِمد٘مَّ ًَّ د٧ْم  *إَِذا اًم َد٤م َوطُم٘مَّ ْت  *َوَأِذَٟمد٧ْم ًمَِرهبر َْرُض ُُمددَّ ْٕ  *َوإَِذا ا

ٚم٧َّْم  ٧ْم  *َوَأًْمَ٘م٧ْم َُم٤م ومِٞمَٝم٤م َوَُتَ ٤َم َوطُم٘مَّ ٤مُن  *َوَأِذَٟم٧ْم ًمَِرهبر ًَ ْٟم ٤َم اْْلِ إِٟمََّؽ يَم٤مِدٌح إمَِم َرسمرَؽ يَمْدطًم٤م وَمُٛماَلىِمٞمدِف َي٤م َأهيُّ

ـْ ُأويِتَ يمَِت٤مسَمُف سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف  * ٤م َُم ػًما  *وَم٠َمُمَّ ًِ ٤مسًم٤م َي ًَ ْقَف حُي٤َمؾَم٥ُم طِم ًَ وًرا  *وَم ـْ  *َوَيٜمَْ٘مٚم٥ُِم إمَِم َأْهٚمِِف َُمْنُ ٤م َُم َوَأُمَّ

ٌُقًرا  *ُأويِتَ يمَِت٤مسَمُف َوَراَء فَمْٝمِرِه  ْقَف َيْدقُمق صُم ًَ  .[51 - 5]اْلٟمِم٘م٤مق :  ﴾َوَيّْمغَم ؾَمِٕمػًما *وَم

ـْ ُأويِتَ يمَِت٤مسَمُف سمَِٞمِٛمٞمٜمِِف وَمَٞمُ٘مقُل َه٤مُؤُم اىْمَرُءوا يمَِت٤مسمَِٞمْف ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤م َُم ٤مسمَِٞمْف  *وَم٠َمُمَّ ًَ  *إيِنر فَمٜمَٜم٧ُْم َأينر ُُماَلٍق طِم

د٤مِم  *ٟمَِٞم٦ٌم ىُمُٓمقوُمَٝم٤م َدا *ذِم ضَمٜم٦ٍَّم قَم٤مًمَِٞم٦ٍم  *وَمُٝمَق ذِم قِمٞمَِم٦ٍم َراِوَٞم٦ٍم  َيَّ ْٕ سُمدقا َهٜمِٞمًئد٤م سمِداَم َأؾْمدَٚمْٗمُتْؿ ذِم ا يُمُٚمقا َواْذَ

ـْ ُأويِتَ يمَِت٤مسَمُف سمِِِماَمًمِِف وَمَٞمُ٘مقُل َي٤م ًَمْٞمَتٜمِل مَلْ ُأوَت يمَِت٤مسمَِٞمْف  *اخْل٤َمًمَِٞم٦ِم  ٤م َُم د٤مسمَِٞمْف  *َوَأُمَّ ًَ َيد٤م ًَمْٞمَتَٝمد٤م  *َومَلْ َأْدِر َُمد٤م طِم

 *صُمؿَّ اْْلَِحدٞمَؿ َصدٚمُّقُه  *ظُمُذوُه وَمُٖمٚمُّقُه  *َهَٚمَؽ قَمٜمرل ؾُمْٚمَٓم٤مٟمَِٞمْف  *ٜمَك قَمٜمرل َُم٤مًمَِٞمْف َُم٤م َأهمْ  *يَم٤مَٟم٧ِم اًْمَ٘م٤مِوَٞم٦َم 

ٌُْٕمقَن ِذَراقًم٤م وَم٤مؾْمُٚمُٙمقُه  َٚم٦ٍم َذْرقُمَٝم٤م ؾَم ًِ ـُ سمِ  *صُمؿَّ ذِم ؾِمْٚم َٓ ُي١ْمُِم ُف يَم٤مَن  َٓ حَيُضُّ قَمغَم ـَمَٕم٤مِم  *اًْمَٕمٔمِٞمِؿ  ٤مهللإِٟمَّ َو

ٙمِلمِ  ًْ
 .[43 - 59]احل٤مىم٦م :  ﴾اعْمِ

ى اعْمُْجِرُِملَم ُُمِْمِٗمِ٘ملَم مِم٤َّم ومِٞمِف َوَيُ٘مقًُمقَن َيد٤م َوْيَٚمَتٜمَد٤م َُمد٤مِل َهدَذا ﴿وىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  َوُوِوَع اًْمٙمَِت٤مُب وَمؽَمَ

 َٓ ا َو َّٓ َأطْمَّم٤مَه٤م َوَوضَمُدوا َُم٤م قَمِٛمُٚمقا طَم٤مِضً َٓ يَمٌػَِمًة إِ َٓ ُيَٖم٤مِدُر َصِٖمػَمًة َو دَؽ َأطَمدًدااًْمٙمَِت٤مِب   ﴾َئْمٚمُِؿ َرسمُّ

 .[39: اًمٙمٝمػ]

ـْ  ﴿(: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 433ش )دومع إهي٤مم آوٓمراب»واْلٛمع سملم أيتلم ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم  د٤م َُمد َوَأُمَّ

﴾ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمدل قمغم أن ُمـ مل يٕمِط يمت٤مسمف سمٞمٛمٞمٜمف أٟمف يٕمٓم٤مه وراء فمٝمره, ُأويِتَ يمَِت٤مسَمُف َوَراَء فَمْٝمِرهِ 

ـْ ُأويِتَ يمَِت٤مسَمُف سمِِِماَمًمِفِ ﴿ُيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أٟمف ي١مشم٤مه سمِمامًمف وهق ىمقل شمٕم٤ممم:  وىمد ضم٤مءت آي٦م ٤م َُم ﴾ واْلدقاب َوَأُمَّ

فم٤مهر وهق أٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم أظمذه سمِمامًمف وإشمٞم٤مٟمف وراء فمٝمره: ٕن اًمٙم٤مومر شمٖمؾ يٛمٜم٤مه إمم قمٜم٘مدف ودمٕمدؾ 
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 يناه وراء فمٝمره ومٞم٠مظمذ هب٤م يمت٤مسمف. اهد

ٛمرو ذم ٟمنم اًمدواويـ وهذه اًمّمحػ واًمٙمت٥م صم٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وىمد شم٘مدم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم

َٓ ُئْمَٚمُٛمدقَن وَمتِدٞماًل  ﴿واْلمج٤مع ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  ْؿ َو ـْ ُأويِتَ يمَِت٤مسَمدُف سمَِٞمِٛمٞمٜمِدِف وَم٠ُموًَمِئدَؽ َيْ٘مدَرُءوَن يمَِتد٤مهَبُ  ﴾وَمَٛمد

َٓ ُيٖمَ ﴿ , وىم٤مل شمٕم٤ممم:[15: ]اْلهاء َّٓ َأطْمَّمد٤مَه٤م َي٤م َوْيَٚمَتٜم٤َم َُم٤مِل َهَذا اًْمٙمَِت٤مِب  َٓ يَمٌِدػَمًة إِ ٤مِدُر َصدِٖمػَمًة َو

َٓ َئْمٚمُِؿ َرسمَُّؽ َأطَمًدا ا َو  .[39]اًمٙمٝمػ :  ﴾َوَوضَمُدوا َُم٤م قَمِٛمُٚمقا طَم٤مِضً

ـَ ُي١ْمُِمٜمُدقَن سم٤ِمًْمَٖمْٞمد٥ِم ﴿وهذه ُمـ أُمقر اًمٖمٞم٥م اًمتل جي٥م اْليامن هب٤م يمام دل قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕمد٤ممم:  دِذي  ﴾اًمَّ

 .[4: ]اًمٌ٘مرة

(: واحل٤مصؾ أن ٟمنمد اًمّمدحػ وآظمدذه٤م سمد٤مًمٞمٛملم أو 1/581ش )ًمقاُمع إٟمقار»ل ذم ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜم

 اًمِمامل مم٤م جي٥م اْليامن سمف وقم٘مد اًم٘مٚم٥م سم٠مٟمف طمؼ ًمثٌقت اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واْلمج٤مع. اهد

(: إًمزاُمد٤ًم ًمٚمٕمٌد٤مد ورومٕمد٤ًم 1/581ش )اًمٚمقاُمع»واحلٙمٛم٦م ُمـ إشمٞم٤من سم٤مًمّمحػ يمام ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل ذم 

 ًمٚمجدال واًمٕمٜم٤مد. اهد

َؿ يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  يُمٜم٤َّم قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

دُف  :ىَم٤مَل  ,اهلل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ  :ىُمْٚمٜم٤َم :ىَم٤مَل  ,َهْؾ شَمْدُروَن ُِمؿَّ َأْوَحُؽ » :وَمَْمِحَؽ وَمَ٘م٤مَل  ٌْدِد َرسمَّ ٦ٌَِم اًْمَٕم ـْ خُم٤َمـَم ُِم

ـْ اًمٔمُّْٚمؿِ  ,َربر  َي٤م :َيُ٘مقُل  َّٓ ؿَم٤مِهًدا  :وَمَٞمُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ,سَمغَم  :َيُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ,َأمَلْ دُمِْريِن ُِم َٓ ُأضِمٞمُز قَمغَم َٟمْٗمِز إِ وَم٢ميِنر 

َؽ اًْمَٞمْقَم قَمَٚمْٞمَؽ ؿَمِٝمٞمًدا َوسم٤ِمًْمٙمَِراِم اًْمَٙم٤مشمٌِلَِم ؿُمُٝمقًدا ىَم٤مَل  :وَمَٞمُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ,ُِمٜمرل ًِ ُؿ قَمدغَم ومِٞمدِف وَمُٞمْختَ  :يَمَٗمك سمِٜمَْٗم

َْريَم٤مٟمِفِ  ِٕ َـّ  :وَمَٞمُ٘مقُل  :صُمؿَّ خُيَغمَّ سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اًْمَٙماَلِم ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ,وَمَتٜمْٓمُِؼ سم٠َِمقْماَمًمِفِ  :ىَم٤مَل  ,اْٟمٓمِِ٘مل :وَمُٞمَ٘م٤مُل  سُمْٕمدًدا ًَمُٙمد

َـّ يُمٜم٧ُْم ُأَٟم٤مِوُؾ   ش.َوؾُمْحً٘م٤م وَمَٕمٜمُْٙم
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صمٜ اهلل عمْٗ اإلمياُ حبٕض ٌبٍٗا اللزٖي 

 الذٙ ٔعدٓ اهلل بْ ٔعمٜ آلْ ٔصمي

وأوُمـ سمحقض ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمرص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م, ُم٤مؤه أؿمد سمٞم٤مو٤ًم ُمـ 

ب ُمٜمف ذسم٦م مل ئمٛم٠م سمٕمده٤م اًمٚمٌـ وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ آٟمٞمتف قمدد ٟمجقم اًمًامء ُمـ ذ

أسمداً 
(1)

. 

                                      

أهؾ اًمًٜم٦م ي١مُمٜمدقن سمد٠من ًمٚمٜمٌدل ش وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وأوُمـ سمحقض ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف»ىمقًمف:  (5)

حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمقو٤ًم أقمٓم٤مه اهلل إي٤مه ُمـ ذب ذسم٦م مل ئمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدًا, وم٘مدد دل قمٚمٞمدف 

٤م َأقْمَٓمْٞمٜم٤َمَك اًْمَٙمْقصَمَر  ﴿اًم٘مرآن, ودًم٧م قمٚمٞمف اًمًٜم٦م وقمٚمٞمف إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مـم٦ٌم وم٘مد ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  إِٟمَّ

سَْمؽَمُ  *َؽ َواْٟمَحْر وَمَّمؾر ًمَِرسمر  * ْٕ  .[4 - 5]اًمٙمقصمر :  ﴾إِنَّ ؿَم٤مٟمَِئَؽ ُهَق ا

واًمٙمقصمر هق: اًمٜمٝمر اًمذي يٛمد اهلل قمزوضمؾ ُمٜمف احلقض: ومٗمل طمدي٨م أٟمس اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ رمحف 

ُف هَنْدٌر َوقَمَدٟمِٞمدِف ومَ  :ىَم٤مَل  ,اهلل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ  :وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ,َأشَمْدُروَن َُم٤م اًْمَٙمْقصَمرُ »اهلل ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ٢مِٟمَّ

تِل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ,َريبر قَمزَّ َوضَمؾَّ قَمَٚمْٞمِف ظَمػْمٌ يَمثػِمٌ   ش.آٟمَِٞمُتُف قَمَدُد اًمٜمُُّجقمِ  ,ُهَق طَمْقٌض شَمِرُد قَمَٚمْٞمِف ُأُمَّ

 وأُم٤م اًمًٜم٦م وم٢من إطم٤مدي٨م ُمتقاشمرة ذم إصم٤ٌمت احلقض طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:

  سمٞمت٤ًم واطمت٥ًموُمـ سمٜمك هلل مم٤م شمقاشمر طمدي٨م ُمـ يمذب

 وُمًح ظمٗملم وهذه سمٕمض ورؤي٦م ؿمٗم٤مقم٦م واحلقض

ىمد٤مل ُمـ أطم٤مدي٨م اْليامن ٟمًقق ُمٜمٝم٤م: ش اًمّمحٞمح اعمًٜمد»وىمد ين اهلل سمجٛمع هذه إطم٤مدي٨م وٛمـ 

٤م َأقْمَٓمْٞمٜم٤َمَك اًْمَٙمْقصَمَر﴾ ]اًمٙمقصمر:  [, واًمٙمقصمر ىمد ومنه اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام 5اهلل قمزوضمؾ: ﴿إِٟمَّ

 ش.هنٌر وقمدٟمٞمف اهلل قمزوضمؾ, وهق طمقض شمرد قمٚمٞمف أُمتل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م» ذم ُمًٚمؿ ىم٤مل:

ش: صحٞمح اْلُم٤مم ُمًدٚمؿ»احلقض صم٤مسم٧م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: وم٘مد سمقب اْلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل قمغم و
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]سم٤مب إصم٤ٌمت طمقض ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصٗم٤مشمف[ ذيمر ُمًٚمؿ رمحف اهلل حت٧م هدذا اًمٌد٤مب هدذه 

)سمد٤مب ذم احلدقض( ُمدـ ش صدحٞمح اًمٌخد٤مري»قرة ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق ُمـ إطم٤مدي٨م ويمثػم ُمٜمٝم٤م ُمذيم

 (:5694( إمم )5616طمدي٨م رىمؿ )

َؿ َيُ٘مقُل:  -  ش.َأَٟم٤م وَمَرـُمُٙمْؿ قَمغَم احْلَْقضِ »قمـ ضُمٜمَْدب َيُ٘مقُل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ـْ َأيِب طَم٤مِزٍم ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم ؾَمْٝماًل َيُ٘مقُل: ؾَم  - َؿ َيُ٘مقُل: قَم َأَٟمد٤م وَمدَرـُمُٙمْؿ »ِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َدنَّ قَمكَمَّ َأىْمَقاٌم َأقْمِروُمُٝمْؿ َوَيْٕمرِ  َب مَلْ َئْمَٛم٠ْم َأسَمًدا, َوًَمػَمِ ـْ َذِ َب, َوَُم ـْ َوَرَد َذِ وُمقيِن, صُمؿَّ حُي٤َمُل قَمغَم احْلَْقِض َُم

 ش.سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٝمؿْ 

 ٌْ ـِ اًْمَٕم٤مِص: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمدٚمََّؿ: وقمـ قَم ـُ قَمْٛمِرو سْم دػَمُة ؿَمدْٝمٍر, »ُد اهلل سْم ًِ طَمدْقيِض َُم

 
ِ
داَمء ًَّ دِؽ, َويمِٞمَزاُٟمدُف يَمٜمُُجدقِم اًم ًْ

ـْ اعْمِ ـْ اًْمَقِرِق, َوِرحُيُف َأـْمَٞم٥ُم ُِم ـْ َوَزَواَي٤مُه ؾَمَقاٌء, َوَُم٤مُؤُه َأسْمَٞمُض ُِم , وَمَٛمد

َب ُمِ   ش.ٜمُْف وَماَل َئْمَٛم٠ُم سَمْٕمَدُه َأسَمًداَذِ

٤َم ىَم٤مًَم٧ْم: يُمٜم٧ُْم َأؾْمَٛمُع اًمٜم٤َّمَس َيْذيُمُروَن  َؿ َأهنَّ ـْ ُأمر ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوِج اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ احْلَدْقَض َومَلْ وقَم

َؿ, وَمَٚمامَّ  ـْ َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ِٛمْٕم٧ُم  َأؾْمَٛمْع َذًمَِؽ ُِم ًَ ـْ َذًمَِؽ َواْْل٤َمِرَي٦ُم مَتُِْمُٓمٜمِل, وَم يَم٤مَن َيْقًُم٤م ُِم

َؿ َيُ٘مقُل:  ٤َم اًمٜم٤َّمُس »َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ داَم شَأهيُّ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمِْٚمَج٤مِرَي٦ِم: اؾْمَت٠ْمظِمِري قَمٜمردل, ىَم٤مًَمد٧ْم: إِٟمَّ

٤مَء, وَمُ٘مْٚم٧ُم:  ًَ ضَم٤مَل َومَلْ َيْدُع اًمٜمر َؿ: َدقَم٤م اًمرر ـْ اًمٜم٤َّمِس, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ إيِنر ًَمُٙمدْؿ »إيِنر ُِم

, وَمد٠َمىُمقُل: د٤ملُّ ٌَِٕمػُم اًمْمَّ َٓ َي٠ْمشملَِمَّ َأطَمُديُمْؿ وَمُٞمَذبُّ قَمٜمرل يَماَم ُيَذبُّ اًْم ٤مَي  ومِدٞمَؿ َهدَذا؟  وَمَرٌط قَمغَم احْلَْقِض: وَم٢مِيَّ

َٓ شَمدْ   ش.ِري َُم٤م َأطْمَدصُمقا سَمْٕمَدَك, وَم٠َمىُمقُل: ؾُمْحً٘م٤موَمُٞمَ٘م٤مُل: إِٟمََّؽ 

َؿ ظَمَرَج َيْقًُم٤م وَمَّمغمَّ قَمغَم َأْهِؾ ُأطُمٍد َص  ـِ قَم٤مُِمٍر: َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٦ٌََم سْم ـْ قُمْ٘م اَلشَمُف قَمدغَم وقَم

, وَمَ٘م٤مَل:  َف إمَِم اعْمِٜمْؼَمِ َْٟمُٔمُر إمَِم طَمدْقيِض إيِنر وَمرَ »اعْمَٞمر٧ِم, صُمؿَّ اْٟمٍَمَ َٕ ٌط ًَمُٙمْؿ, َوَأَٟم٤م ؿَمِٝمٞمٌد قَمَٚمْٞمُٙمْؿ, َوإيِنر َواهلل 

َْرِض, َوإيِنر َواهلل َُمد٤م َأظَمد٤مُف قَمَٚمدْٞمٙمُ  ْٕ َْرِض َأْو َُمَٗم٤مشمِٞمَح ا ْٕ ـِ ا َن, َوإيِنر ىَمْد ُأقْمٓمِٞم٧ُم َُمَٗم٤مشمِٞمَح ظَمَزاِئ ْٔ ْؿ َأْن ا

ـْ َأظَم٤مُف قَمٚمَ 
يُمقا سَمْٕمِدي, َوًَمٙمِ قا ومِٞمَٝم٤مشُمنْمِ ًُ  ش.ْٞمُٙمْؿ َأْن شَمَتٜم٤َموَم

َؿ قَمغَم ىَمْتغَم ُأطُمٍد, صُمؿَّ َصِٕمَد اعْمِ  ـِ قَم٤مُِمٍر ىَم٤مَل: َصغمَّ َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٦ٌََم سْم ـْ قُمْ٘م ِع وقَم ٜمْؼَمَ يَم٤معْمَُقدر
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َُْمَقاِت, وَمَ٘م٤مَل:  ْٕ  َوا
ِ
٧ُم إيِنر وَمَرـُمُٙمْؿ قَمغَم احْلَْقضِ »ًمأِْلَطْمَٞم٤مء ًْ , َوإِنَّ قَمْرَوُف يَماَم سَملْمَ َأْيَٚم٦َم إمَِم اْْلُْحَٗم٦ِم, إيِنر ًَم

قا ومِٞمَٝم٤م َوشَمْ٘مَتتُِٚمقا:  ًُ ْٟمَٞم٤م َأْن شَمٜم٤َموَم يُمقا سَمْٕمِدي, َوًَمٙمِٜمرل َأظْمَِمك قَمَٚمْٞمُٙمْؿ اًمدُّ وَمَتْٝمٚمُِٙمقا يَماَم َأظْمَِمك قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأْن شُمنْمِ

ٌَْٚمُٙمؿْ  ـْ يَم٤مَن ىَم  ش.َهَٚمَؽ َُم

.ىَم٤مَل قمُ  َؿ قَمغَم اعْمِٜمْؼَمِ ٦ٌَُم: وَمَٙم٤مَٟم٧ْم آظِمَر َُم٤م َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  ْ٘م

َؿ:  ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ اسْم إِنَّ َأَُم٤مَُمُٙمْؿ طَمْقًو٤م َُم٤م سَملْمَ َٟم٤مطِمَٞمَتْٞمِف يَماَم سَمدلْمَ »وقَم

 ش.ْذُرَح ضَمْرسَم٤مَء َوأَ 

َؿ ىَم٤مَل:  ٌِْد اهلل: َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ قَم إِنَّ َأَُم٤مَُمُٙمْؿ طَمْقًو٤م يَماَم سَملْمَ ضَمْرسَم٤مَء َوَأْذُرَح ومِٞمِف »وقَم

َب ُِمٜمُْف مَلْ َئْمَٛم٠ْم سَمْٕمَدَه٤م َأسَمًدا ـْ َوَرَدُه وَمنَمِ , َُم
ِ
اَمء ًَّ  ش.َأسَم٤مِريُؼ يَمٜمُُجقِم اًم

ـْ  ـْ »َأيِب َذر، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهلل َُم٤م آٟمَِٞم٦ُم احْلَْقِض؟ ىَم٤مَل: وقَم ٟمَِٞمُتُف َأيْمَثُر ُِم َٔ ٍد سمَِٞمِدِه,  ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ َواًمَّ

ـْ َذِ  ْٞمَٚم٦ِم اعْمُْٔمٚمَِٛم٦ِم اعْمُّْمِحَٞم٦ِم آٟمَِٞم٦ُم اْْلَٜم٦َِّم َُم َٓ ذِم اًمٚمَّ  َويَمَقايمٌَِِٝم٤م: َأ
ِ
اَمء ًَّ َب ُِمٜمَْٝم٤م مَلْ َئْمَٛم٠ْم آظِمَر َُمد٤م قَمَدِد ُٟمُجقِم اًم

َب ُِمٜمُْف مَلْ َئْمَٛم٠ْم قَمْرُوُف ُِمْثُؾ ـُمقًمِِف, َُم٤م سَملْمَ قَمد ـْ َذِ ـْ اْْلَٜم٦َِّم, َُم َن إمَِم َأْيَٚمد٦َم, قَمَٚمْٞمِف, َيِْمَخ٥ُم ومِٞمِف ُِمٞمَزاسَم٤مِن ُِم امَّ

ؾِ  ًَ ـْ اًْمَٕم , َوَأطْمغَم ُِم ـِ ٌَ ـْ اًمٚمَّ  ش.َُم٤مُؤُه َأؿَمدُّ سَمَٞم٤مًو٤م ُِم

َؿ ىَم٤مَل: وقمَ  , »ـْ صَمْقسَم٤مَن: َأنَّ َٟمٌِلَّ اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـِ َْهدِؾ اًْمدَٞمَٛم ِٕ إيِنر ًَمٌُِٕمْ٘مدِر طَمدْقيِض َأُذوُد اًمٜمَّد٤مَس 

ُب سمَِٕمَّم٤مَي طَمتَّك َيْروَمضَّ قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ـْ قَمْرِوِف؟, وَمَ٘م٤مَل: شَأْضِ ِئَؾ قَم ًُ نَ »: وَم ـْ َُمَ٘م٤مُِمل إمَِم قَمامَّ ـْ  َوؾُمِئَؾ ش ُِم قَمد

اسمِِف؟, وَمَ٘م٤مَل:  ٤م»َذَ ـْ اْْلَٜم٦َِّم, َأطَمُدمُهَ اٟمِِف ُِم ِؾ, َيُٖم٧مُّ ومِٞمِف ُِمٞمَزاسَم٤مِن َيُٛمدَّ ًَ ـْ اًْمَٕم ـِ َوَأطْمغَم ُِم ٌَ ـْ اًمٚمَّ  َأؿَمدُّ سَمَٞم٤مًو٤م ُِم

ـْ َوِرٍق  ظَمُر ُِم ْٔ ـْ َذَه٥ٍم, َوا  ش.ُِم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة: َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف وَ  َؿ ىَم٤مَل: وقَم ـْ »ؾَمٚمَّ ٦ٌَُم ُِم ًٓ يَماَم شُمَذاُد اًْمَٖمِري ـْ طَمْقيِض ِرضَم٤م َُذوَدنَّ قَم َٕ

سمِؾِ   ش.اْْلِ

َؿ ىَم٤مَل:  ـَ َُم٤مًمٍِؽ: َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ »وقمـ َأَٟمَس سْم ىَمْدُر طَمْقيِض يَماَم سَملْمَ َأْيَٚم٦َم َوَصٜمَْٕم٤مَء ُِم

, َوإِنَّ ومِٞمفِ  ـِ   اًْمَٞمَٛم
ِ
اَمء ًَّ سََم٤مِريِؼ يَمَٕمَدِد ُٟمُجقِم اًم ْٕ ـْ ا  ش.ُِم

َؿ ىَم٤مَل:  ـُ َُم٤مًمٍِؽ: َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٌَٜمِل, »وقمـ َأَٟمُس سْم ـْ َصد٤مطَم َدنَّ قَمكَمَّ احْلَْقَض ِرضَم٤مٌل مِمَّ ًَمػَمِ
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, اظْمُتٚمُِجقا ُدويِن,  َـّ زِم: طَمتَّك إَِذا َرَأْيُتُٝمْؿ َوُرومُِٕمقا إزَِمَّ : َأْي َربر ُأَصدْٞمَح٤ميِب ُأَصدْٞمَح٤ميِب, وَمَٚمُٞمَ٘مد٤مًَم َـّ وَمأَلَىُمدقًَم

َٓ شَمْدِري َُم٤م َأطْمَدصُمقا سَمْٕمَدكَ   ش.إِٟمََّؽ 

َؿ ىَم٤مَل:  ـْ اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـِ َُم٤مًمٍِؽ: قَم ـْ َأَٟمِس سْم َُم٤م سَملْمَ َٟم٤مطِمَٞمَتْل طَمْقيِض يَمداَم سَمدلْمَ َصدٜمَْٕم٤مَء »وقَم

 ش.َواعْمَِديٜم٦َمِ 

ين اهلل إمت٤مُمف سم٤مًمٜمٔمر ومٞمف يتٌلم ًمؽ أن أطم٤مدي٨م احلقض ش أطم٤مدي٨م احلقض»وزم سمحٛمد اهلل ُم١مًمػ ذم 

 وهق ُمٓمٌقع.ش, ُمًٜمد سم٘مل سمـ خمٚمد»ُمتقاشمرة, وىمد أومردت أطم٤مدي٨م احلقض ُمـ 

(: ىم٤مل قمٞم٤مض: أظمرج ُمًٚمؿ أطم٤مديد٨م احلدقض 55/659ش )ومتح اًم٤ٌمري»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

قمٛمر وأيب ؾمٕمٞمد وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وضمٜمدب وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وقم٤مئِم٦م وأم ؾمٚمٛم٦م وقم٘م٦ٌم سمدـ  قمـ اسمـ

قم٤مُمر واسمـ ُمًٕمقد وطمذيٗم٦م وطم٤مرصم٦م سمـ وه٥م واعمًتقرد وأيب ذر وصمقسم٤من وأٟمس وضم٤مسمر سمدـ ؾمدٛمرة, 

ىم٤مل: ورواه همػم ُمًٚمؿ قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ وزيد سمـ أرىمؿ وأيب أُم٤مُم٦م وأؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمدر وظمقًمد٦م 

د اهلل سمـ زيد وؾمقيد سمـ ضمٌٚم٦م وقمٌد اهلل اًمّمٜم٤مسمحل واًمؼماء سمـ قم٤مزب, وىم٤مل اًمٜمدقوي سمٜم٧م ىمٞمس وقمٌ

سمٕمد طمٙم٤مي٦م يمالُمف ُمًتدريًم٤م قمٚمٞمف: رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمدـ روايد٦م أيب هريدرة ورواه همػممهد٤م ُمدـ 

رواي٦م قمٛمر وقم٤مئذ سمـ قمٛمرو وآظمريـ, ومجع ذًمؽ يمٚمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٌٕم٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمده وـمرىمف اعمتٙمد٤مصمرة, 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم هذا اًم٤ٌمب قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ٟم٥ًم قمٞم٤مض عمًٚمؿ ُترجيدف قمدٜمٝمؿ إٓ أم  :ت ُل ُق ُ

ؾمٚمٛم٦م وصمقسم٤من وضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة وأسم٤م ذر, وأظمرضمف أيًْم٤م قمـ قمٌد اهلل سمدـ زيدد وأؾمدامء سمٜمد٧م أيب سمٙمدر 

وأظمرضمف ُمًٚمؿ قمٜمٝمام أيًْم٤م وأهمٗمٚمٝمام قمٞم٤مض, وأظمرضم٤مه أيْم٤م قمـ أؾمٞمد سمـ طمْمػم, وأهمٗمدؾ قمٞمد٤مض 

إطم٤مدي٨م, وطمدي٨م أيب سمٙمر قمٜمد أمحد وأيب قمقاٟم٦م وهمػممه٤م, وطمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ قمٜمدد أيًْم٤م ٟم٦ًٌم 

اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه, وطمدي٨م ظمقًم٦م سمٜم٧م ىمٞمس قمٜمد اًمٓمؼماين, وطمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م قمٜمد اسمـ طمٌد٤من وهمدػمه, 

وأُم٤م طمدي٨م ؾمقيد سمـ ضمٌٚم٦م: وم٠مظمرضمف أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ويمذا ذيمر اسمـ ُمٜمدده ذم 

م اسمـ أيب طم٤مشمؿ سم٠من طمديثف ُمرؾمؾ, وأُم٤م طمدي٨م قمٌد اهلل اًمّمٜم٤مسمحل ومٖمٚمدط قمٞمد٤مض ذم اًمّمح٤مسم٦م وضمز

إين ومرـمٙمؿ »اؾمٛمف وإٟمام هق اًمّمٜم٤مسمح سمـ إقمن وطمديثف قمٜمد أمحد واسمـ ُم٤مضمف سمًٜمد صحٞمح وًمٗمٔمف: 
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احلدي٨م: وم٢من يم٤من يمام فمٜمٜم٧م ويم٤من وٌط اؾمؿ اًمّمح٤ميب, وأٟمدف قمٌدد ش قمغم احلقض, وإين ُمٙم٤مصمر سمٙمؿ

ة واطمًدا ًمٙمـ ُم٤م قمروم٧م ُمـ ظمرضمف ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل اًمّمٜم٤مسمحل وهق صح٤ميب آظمدر اهلل ومتزيد اًمٕمد

همػم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمًٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مسمحل اًمت٤مسمٕمل اعمِمٝمقر وىمقل اًمٜمقوي إن اًمٌٞمٝم٘مدل اؾمدتققم٥م ـمرىمدف 

يقهؿ أٟمف أظمرج زي٤مدة قمغم إؾمامء اًمتل ذيمره٤م طمٞم٨م ىمد٤مل وآظمدريـ , وًمدٞمس يمدذًمؽ وم٢مٟمدف مل خيدرج 

وٓ ؾمقيد وٓ اًمّمٜم٤مسمحل وٓ ظمقًم٦م وٓ اًمؼماء , وإٟمام ذيمره قمـ قمٛمر وقمدـ طمدي٨م أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

قم٤مئذ سمـ قمٛمرو وقمـ أيب سمرزة ومل أر قمٜمده زي٤مدة إٓ ُمـ ُمرؾمؾ يزيد سمـ روُم٤من ذم ٟمزول ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: 

٤م َأقْمَٓمْٞمٜم٤َمَك اًْمَٙمْقصَمَر﴾ ]اًمٙمقصمر:  [ وىمد ضم٤مء ومٞمف قمٛمـ مل يذيمروه مجٞمٕم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌد٤مس يمدام 5﴿إِٟمَّ

شم٘مدم ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٙمقصمر , وُمـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ قمجدرة قمٜمدد اًمؽمُمدذي واًمٜمًد٤مئل وصدححف 

احل٤ميمؿ , وُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمٜمد أمحد واًمٌزار سمًٜمد صحٞمح وقمـ سمريددة قمٜمدد أيب يٕمدغم , 

وُمـ طمدي٨م أظمل زيد سمـ أرىمؿ وي٘م٤مل إن اؾمٛمف صم٤مسم٧م قمٜمد أمحد , وُمـ طمدي٨م أيب اًمدرداء قمٜمدد اسمدـ 

ذم اًمًٜم٦م وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ , وُمـ طمدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م وأؾم٤مُم٦م سمـ زيدد وطمذيٗمد٦م أيب قم٤مصؿ 

سمـ أؾمٞمد ومحزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر وزيد سمـ صم٤مسم٧م واحلًـ سمدـ قمدكم وطمديثدف قمٜمدد أيب 

يٕمغم أيْم٤م وأيب سمٙمرة وظمقًم٦م سمٜم٧م طمٙمٞمؿ يمٚمٝم٤م قمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ , وُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م 

ن ذم صحٞمحف , وقمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد وؾمٛمرة سمدـ ضمٜمددب وقم٘مٌد٦م قمٜمد اسمـ طم٤ٌم

اسمـ قمٌد وزيد سمـ أورم ويمٚمٝم٤م ذم اًمٓمؼماين , وُمـ طمدي٨م ظم٤ٌمب سمـ إرت قمٜمد احل٤ميمؿ , وُمـ طمدي٨م 

اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من قمٜمد اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م وُمـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م أم اعم١مُمٜملم ذم إوؾمط ًمٚمٓمؼماين وًمٗمٔمدف: 

احلدي٨م, وُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قمٜمد أمحدد سمدـ ُمٜمٞمدع ذم ش قض أـمقًمٙمـ يًدايرد قمكم احل»

ُمًٜمده , وذيمره اسمـ ُمٜمده ذم ُمًتخرضمف قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف , وذيمره اسمدـ يمثدػم ذم هن٤ميتدف قمدـ 

قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن , وذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم احل٤موي قمـ ُمٕم٤مذ اسمـ ضمٌؾ وًم٘مٞمط سمـ صؼمة وأفمٜمف قمـ ًم٘مٞمط 

د٤م, وزاد قمٚمٞمدف اًمٜمدقوي سمـ قم٤مُمر اًمذي شم٘م ًً دم ذيمره , ومجٛمٞمع ُمـ ذيمرهؿ قمٞم٤مض مخ٦ًم وقمنمدون ٟمٗم

صمالصم٦م , وزدت قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ىمدر ُم٤م ذيمروه ؾمقاء ومزادت اًمٕمدة قمغم اخلٛمًلم , وًمٙمثػم ُمدـ هد١مٓء 
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اًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ زي٤مدة قمغم احلدي٨م اًمقاطمد يم٠ميب هريرة وأٟمس واسمـ قم٤ٌمس وأيب ؾمٕمٞمد وقمٌد اهلل سمـ 

ٕمْمٝم٤م ذم ُمٓمٚمؼ ذيمر احلقض وذم صٗمتف سمٕمْمٝم٤م وومٞمٛمـ يرد قمٚمٞمف سمٕمْمدٝم٤م وومدٞمٛمـ قمٛمرو وأطم٤مديثٝمؿ سم

يدومع قمٜمف سمٕمْمٝم٤م , ويمذًمؽ ذم إطم٤مدي٨م اًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ ذم هذا اًم٤ٌمب , ومجٚم٦م ـمرىمٝمد٤م شمًدٕم٦م 

   هقمنم ـمقىم٤م , وسمٚمٖمٜمل أن سمٕمض اعمت٠مظمريـ وصٚمٝم٤م إمم رواي٦م صمامٟملم صح٤مسمًٞم٤م. ا

 وم٤مِئَدٌة:

( سمٕمد أن ذيمر طمدي٨م أٟمس اًمذي أظمرضمدف اْلُمد٤مم 1/45ش )اًمٜمٝم٤مي٦م»ف اهلل ذم احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمح ىم٤مل

أن يِمٗمع زم يقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاًمؽمُمذي رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل 

ٌُدَؽ, ىَمد٤مَل: ش إين وم٤مقمؾ»وم٘م٤مل:  ـَ َأـْمُٚم َل َُمد»ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم َيد٤م َرؾُمدقَل اهلل: وَمد٠َمْي ٌْٜمِدل َأوَّ ٌُٜمِدل قَمدغَم  ٤ماـْمُٚم شَمْٓمُٚم

اطِ  َ اِط؟ ىَم٤مَل: ش اًمٍمر َ ٌْٜمِل قِمٜمَْد اعْمِٞمَزانِ »ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: وَم٢مِْن مَلْ َأًْمَ٘مَؽ قَمغَم اًمٍمر ىُمْٚم٧ُم: وَم٢مِْن مَلْ َأًْمَ٘مَؽ قِمٜمَْد ش وَم٤مـْمُٚم

َٓ ُأظْمٓمُِئ َهِذِه اًمثَّاَلَث »اعْمِٞمَزاِن؟ ىَم٤مَل:  ٌْٜمِل قِمٜمَْد احْلَْقِض: وَم٢ميِنر  ـَ وَم٤مـْمُٚم , ىم٤مل: إن احلدقض ىمٌدؾ شاعْمََقاـمِ

اًمٍماط, ىم٤مل: واًمٔم٤مهر هذا احلدي٨م أن احلقض سمٕمد اًمٍماط ويمذًمؽ اعمٞمزان وهذا ٓ أقمٚمؿ سمف ىم٤مئاًل 

اًمٚمٝمؿ إٓ أن يٙمقن يراد هبذا احلقض طمقض آظمر يٙمقن سمٕمد اْلقاز قمغم اًمٍماط يمام ضمد٤مء ذم سمٕمدض 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ ا.هد هللإطم٤مدي٨م ويٙمقن ذًمؽ طمقو٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم ٓ يزاد قمٜمف أطمد وا

اعمٓمرودون قمـ احلقض صٜمٗم٤من أهؾ سمدع ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م شم٘مدم ذم طمدي٨م أٟمدس ريض اهلل  :ُم٠ًمًم٦م

قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ, وطمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمد ُمًٚمؿ, وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م قمٜمدد ُمًدٚمؿ, 

 وأؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

 قمٜمف  قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف قمٜمد ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل وطمدي٨م

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, وطمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمدمه٤م وهمػممه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م.

 (:11/151شمٌلم ـمرد ُمـ همػم وسمدل ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم رمحف اهلل ) ويمام

ق ُمـ اعمٓمدروديـ قمدـ احلدقض ُمـ أطمدث ذم اًمديـ ُم٤مٓ يرو٤مه اهلل ومل ي٠مذن سمف اهلل قمز وضمؾ ومٝم يمؾ

يم٤مخلقارج واًمرواومض وأصح٤مب إهقاء, ويمذًمؽ اًمٔمٚمٛم٦م اعمؽمومقن ذم اْلقر وـمٛمدس احلدؼ وىمتدؾ 
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أهٚمف وإذٓهلؿ واعمٕمٚمٜمقن سم٤مًمٙم٤ٌمئر اعمًتخٗمقن سم٤معمٕم٤ميص وضمٞمٛمع أهؾ اًمزيغ وإهقاء واًمٌددع, ومٙمدؾ 

 خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا ممـ قمٜمقا هبذا اخلؼم ا.هد ١مٓءه

 محف اهلل: وٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر إٓ يمؾ يم٤مومر ضم٤مطمد ًمٞمس ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ظمردل ُمـ إيامن.قم٘مٌف ر وىم٤مل

ومٛمدـ ( »11/441قمٜمف سمٕمض أهؾ اعمٕم٤ميص ويدل قمٚمٞمدف طمددي٨م ضمد٤مسمر قمٜمدد اْلُمد٤مم أمحدد ) ويٓمرد

 ش.صدىمٝمؿ سمٙمذهبؿ وأقم٤مهنؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ ومٚمٞمس ُمٜمل وًم٧ًم ُمٜمف وًمٞمس سمقارد قمكمَّ احلقض

أن قمدد ُمـ روى أطم٤مدي٨م احلدقض قمدـ اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف ش اعمٗمٝمؿ»هذا وىمد ذيمر اًم٘مرـمٌل ذم 

 ُم٤م يٜمٞمػ قمغم اًمٕمنميـ.ش اًمّمحٞمحلم»وؾمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟمٞمػ وصمالصملم ُمٜمٝمؿ ذم 

( أٟمف أوصٚمٝم٤م إمم مخًدلم صدح٤مسمٞم٤ًم ىمد٤مل: وسمٚمٖمٜمدل قمدـ سمٕمدض 55/351ش )اًمٗمتح»وذيمر احل٤مومظ ذم 

 اعمت٠مظمريـ أٟمف أوصٚمٝم٤م إمم صمامٟملم صح٤مسمٞم٤ًم. اهد

واًمذي يتٚمخص ُمـ إطم٤مدي٨م اًمدقاردة ذم صدٗم٦م احلدقض: أٟمدف (: 165سمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل )ىم٤مل ا

طمقض قمٔمٞمؿ, وُمقرد يمريؿ, يٛمد ُمـ ذاب اْلٜم٦م, ُمـ هنر اًمٙمقصمر, اًمذي هق أؿمد سمٞم٤مو٤م ُمـ اًمٚمٌـ , 

وأسمرد ُمـ اًمثٚم٩م , وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ , وأـمٞم٥م رحي٤م ُمدـ اعمًدؽ , وهدق ذم هم٤ميد٦م آشمًد٤مع , قمرودف 

وذم سمٕمض إطم٤مدي٨م: أٟمف يمٚمام ذب ُمٜمف وهدق ذم   ,ء , يمؾ زاوي٦م ُمـ زواي٤مه ُمًػمة ؿمٝمروـمقًمف ؾمقا

زي٤مدة واشم٤ًمع , وأٟمف يٜم٧ٌم ذم طم٤مل ُمـ اعمًؽ واًمرضاض ُمـ اًمٚم١مًم١م ىمْم٤ٌمن اًمذه٥م , ويثٛمر أًمدقان 

 اهد اْلقاهر , ومًٌح٤من اخل٤مًمؼ اًمذي ٓ يٕمجزه رء .

أٟمس ريض اهلل قمٜمف يٜمٙمر قمغم ُمـ أٟمٙمر احلقض ُمـ أصمرًا قمـ ش اًمنميٕم٦م»وىمد أظمرج اْلُم٤مم أضمري ذم 

ومٚمدام رأوين ـمريؼ محٞمد قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم اسمـ زي٤مد وهؿ يتدذايمرون احلدقض, 

واهلل ُم٤م ؿمٕمرت »ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝمؿ , ىم٤مًمقا: ىمد ضم٤مءيمؿ أٟمس وم٘م٤مًمقا: ي٤م أٟمس ُم٤م شم٘مقل ذم احلقض؟ وم٘مٚم٧م: 

٘مد شمريم٧م قمج٤مئز سم٤معمديٜم٦م , ُم٤م شمّمكم واطمدة ُمٜمٝمـ أين أقمٞمش طمتك أرى أُمث٤مًمٙمؿ شمِمٙمقن ذم احلقض, ًم

 .شصالة إٓ ؾم٠مًم٧م رهب٤م قمز وضمؾ أن يقرده٤م طمقض حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ُم٠ًمًم٦م: اعمٓمرودون قمـ احلقض صٜمٗم٤من أهؾ سمدع ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م شم٘مدم ذم طمدي٨م أٟمدس ريض اهلل 
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هلل قمٜمٝمد٤م قمٜمدد ُمًدٚمؿ, قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ, وطمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمد ُمًٚمؿ, وقم٤مئِم٦م ريض ا

وأؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, وطمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف قمٜمدد اًمٌخد٤مري 

وُمًٚمؿ, وطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ, وطمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمدف 

 قمٜمدمه٤م, وهمػممه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م.

ويمؾ ُمـ أطمددث ذم اًمدديـ (: 11/151 رمحف اهلل )ويمٚمام شمٌلم ـمرد ُمـ همػم وسمدل, ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم

ؿمددهؿ أو ,ُم٤م ٓ يرو٤مه اهلل ومل ي٠مذن سمف اهلل ومٝمق ُمـ اعمٓمروديـ قمـ احلقض اعمٌٕمديـ قمٜمف واهلل أقمٚمدؿ

ُمـ ظم٤مًمػ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ووم٤مرق ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمثؾ اخلقارج قمغم اظمتالف ومرىمٝم٤م واًمدرواومض قمدغم  ـمرداً 

ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ يٌددًمقن ويمدذًمؽ اًمٔمٚمٛمد٦م اعمندومقن ذم  ,ئٝم٤مشم٤ٌميـ والهل٤م واعمٕمتزًم٦م قمغم أصٜم٤مف أهقا

واعمٕمٚمٜمقن سم٤مًمٙم٤ٌمئر اعمًتخٗمقن سم٤معمٕم٤ميص ومجٞمع  ,وشمٓمٛمٞمس احلؼ وىمتؾ أهٚمف وإذٓهلؿ ,اْلقر واًمٔمٚمؿ

 . اهدأهؾ اًمزيغ وإهقاء واًمٌدع يمؾ ه١مٓء خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا قمٜمقا هبذا اخلؼم

 ٓ يمؾ يم٤مومر ضم٤مطمد ًمٞمس ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم٦ٌم ظمردل ُمـ إيامن.وىم٤مل قم٘م٦ٌم رمحف اهلل: وٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر إ

ومٛمدـ صددىمٝمؿ سمٔمٚمٛمٝمدؿ »(: 11/441وأهؾ اعمٕم٤ميص, ويدل قمٚمٞمف طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد اْلُم٤مم أمحد )

 ش.وأقم٤مهنؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ, ومٚمٞمس ُمٜمل وًم٧ًم ُمٜمف, وًمٞمس سمقارد قمكمَّ احلقض

( وؾمٜمده 4/415ش )صم٤مرُمِمٙمؾ أ»وضم٤مء سمٛمٕمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة قمٜمد اًمٓمح٤موي ذم 

 وٕمٞمػ ومٞمف ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم وقمٜمٕمٜم٦م احلًـ, ًمٙمـ يِمٝمد ًمف ُم٤م ىمٌٚمف.

 (.169وضم٤مء أيًْم٤م ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م قمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ )

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب.ش اًمٓمرد واْلسمٕم٤مد قمـ طمقض يقم اعمٕم٤مد»وراضمع 

أهؾ اًمًدٜم٦م ش ىمدر أقمامهلؿوأوُمـ سم٠من اًمٍماط ُمٜمّمقب قمغم ؿمٗمػم ضمٝمٜمؿ يٛمر سمف اًمٜم٤مس قمغم »ىمقًمف:  (5)
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 ي١مُمٜمقن سم٤مًمٍماط, وأن اعم١مُمٜملم يٛمرون قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم ىمدر أقمامهلؿ.

 اًمٍماط واًمناط واًمزراط, اًمٓمريؼ.ش: اًمٚم٤ًمن»ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 وأمحٚمٝمؿ قمغم ووح اًمٍماط  أيمر قمغم احلروريلم ُمٝمري

َتِ٘مٞمؿَ ﴿ومن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وىم٤مل اًمزسمٞمدي: اًمٍماط سم٤مًمٙمن: اًمًٌٞمؾ اًمقاوح, وسمف ًْ اَط اعْمُ َ  ﴾اْهِدَٟم٤م اًمٍمر

 أي: صمٌتٜم٤م قمغم اعمٜمٝم٤مج اًمقاوح. [5: اًمٗم٤محت٦م]

 وىم٤مل اًمٗمػموز آسم٤مدي: اًمٍماط سم٤مًمٙمن: اًمٓمريؼ, وهق ضمن ممدود قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ.

 واْليامن سم٤مًمٍماط ُمـ أُمقر اًمٕم٘مٞمدة اًمتل جي٥م اْليامن هب٤م, وشمدظمؾ ذم اْليامن سم٤مًمٞمقم أظمر.

وٟم١مُمـ سم٤مًمٌٕم٨م وضمزاء إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, واًمٕمرض واحلًد٤مب, وىمدراءة ل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل: ىم٤م

 . اهداًمٙمت٤مب, واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب, واًمٍماط واعمٞمزان

 وىمد وردت أدًم٦م يمثػمة ذم صٗم٦م اًمٍماط ُمٜمٝم٤م:

ُمـ طمددي٨م أيب ؾمدٕمٞمد اخلددري ريض اهلل قمٜمدف ش صحٞمحٝمام»ُم٤م أظمرضمف اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم 

دٌؽ »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  وومٞمف: ًَ ٦ٌم ومِٞمِف ظَمَٓم٤مـمِٞمُػ َويَماَلًمِٞم٥ُم َوطَم شَمُٙمدقُن  ,َدطْمٌض َُمِزًمَّ

ْٕمَدانُ  :سمِٜمَْجٍد ومِٞمَٝم٤م ؿُمَقْيَٙم٦ٌم ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم ًَّ ِق  ,وَمَٞمُٛمرُّ اعْم١ُْمُِمٜمُقَن يَمَٓمْرِف اًْمَٕملْمِ  :اًم يِح  ,َويَم٤مًْمؼَمْ ػْمِ  ,َويَم٤مًمرر  ,َويَمد٤مًمٓمَّ

يَم٤مِب  ,يِد اخْلَْٞمؾِ َويَم٠َمضَم٤موِ  ٚمَّؿٌ  :َواًمرر ًَ  احلدي٨م....ش َوَُمْٙمُدوٌس ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمَّؿَ  ,َوخَمُْدوٌش ُُمْرؾَمٌؾ  ,وَمٜم٤َمٍج ُُم

َ٘مد٦ٌم َُمد٠ْمُُمقَرٌة »وضم٤مء وصٗمف أيًْم٤م ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ:  اِط يَماَلًمِٞمد٥ُم ُُمَٕمٚمَّ َ َوذِم طَم٤موَمَتْل اًمٍمر

ـْ ُأُِمَرْت سمِِف وَمَٛمخْ   ش.ُدوٌش َٟم٤مٍج َوَُمْٙمُدوٌس ذِم اًمٜم٤َّمرِ سم٠َِمظْمِذ َُم

 أي: ُمزًم٘م٦م.ش دطمض»وُمٕمٜمك 

 ُمـ زوال إىمدام, وؾم٘مقـمٝم٤م.ش: ُمزًم٦م»وُمٕمٜمك 

حيٛمدؾ »وًمف ضمٜمٌت٤من: يمام ذم طمدي٨م أيب سمٙمرة ريض اهلل قمٜمف, أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد٤مل: 

راش ذم اًمٜمد٤مر, ومٞمٜمجدل اهلل اًمٜم٤مس قمغم اًمٍماط يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ومتت٘م٤مدع هبؿ ضمٜمٌت٤م اًمٍمداط شم٘مد٤مدع اًمٗمد
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ومٞمِمدٗمٕمقن  :سمرمحتف ُمـ يِم٤مء, صمؿ إٟمف ي١مذن ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٛمالئٙم٦م, واًمٜمٌٞملم, واًمِمدٝمداء, واًمّمددي٘ملم

أظمرضمدف اسمدـ أيب قم٤مصدؿ ذم ش ومٞمِمٗمٕمقن وخيرضمقن ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمدـ إيدامن :وخيرضمقن

 (.1/314ش )اًمًٜم٦م»

اًمٜمٝم٤ميد٦م ذم همريد٥م »ض. ىم٤مًمدف اسمدـ إصمدػم ذم أي: شمً٘مٓمٝمؿ ومٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ومقق سمٕمدش ومتت٘م٤مدع»وُمٕمٜمك 

 ش.إصمر

وأُم٤م ُمرور اًمٜم٤مس قمٚمٞمف: وم٘مد سمٞمٜمف طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اْلُم٤مم ُمًدٚمؿ, أن رؾمدقل اهلل 

ِق »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  ًُمُٙمْؿ يَم٤مًْمؼَمْ  يَمَٛمدرر ا :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ش,َيُٛمرُّ َأوَّ
ٍ
ء ل َأيُّ َرْ ِق سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َوُأُمر  ؟ًْمدؼَمْ

 ىَمْٝمَػ َيُٚمرُّ َوَيْرصِمُع دِم ؿَمْرهَم٥ِم فَمكْمٍ » :ىَم٤مَل 
ِِ
يِح  ،َأََلْ سَمَرْوا إلَِم ايْمػَمْ صَم٣مِل  ،شُمؿَّ ىَمَٚمرِّ ايمْمَّغْمِ  ،شُمؿَّ ىَمَٚمرِّ ايمرِّ َوؾَمدِّ ايمرِّ

ؿْ  ِري ِِّبِْؿ َأفْماَمُلُ اِط َيُٗمقُل  ،ََتْ َ ٌؿ فَمعَم ايمٌمِّ
ْؿ  :َوَٞمبِٝمُُّ٘مْؿ وَم٣مئِ ضَمتَّك سَمْٔمِجَز َأفْماَمُل ايْمِٔمَبد٣مِد ضَمتَّدك  ،ؽَمٙمِّؿْ َربِّ ؽَمٙمِّ

َّٓ َزضْمًٖم٣م غْمَ إِ صُمُؾ هَماَل َيْسَتْمِٝمُع ايمسَّ ـْ  :وَم٣مَل  ،َيِلَء ايمرَّ َٗم٥ٌم ََمْٟمَُمقَرٌة زمَِٟمطْمِذ ََم اِط ىَماَليمِٝم٤ُم َُمَٔمٙمَّ َ َودِم ضَم٣مهَمَتْل ايمٌمِّ

 ش.َوََمْ٘مُدوٌس دِم ايمٛم٣َّمرِ  ،هَمَٚمْخُدوٌش َٞم٣مٍج  ؛ُأَِمَرْت زمِفِ 

ويٕمٓمك اًمٜم٤مس أٟمقاًرا يٛمرون هب٤م, ويًتٕمٞمٜمقن هب٤م قمغم اًمرؤي٦م قمغم ىمدر أقمامهلؿ: ومٞمٜمٓمٗمئ ٟمدقر اعمٜمد٤مومؼ, 

ـْ يَمدَذا َويَمدَذا » :ىَم٤مَل ويٌ٘مك ٟمقر اعم١مُمـ, يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر قمٜمد ُمًٚمؿ أٟمف  ـُ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَم َٟمِجلُء َٟمْح

ُل وَمُتدْ  :ىَم٤مَل  ,اْٟمُٔمْر َأْي َذًمَِؽ وَمْقَق اًمٜم٤َّمسِ  َوَّ ْٕ ٌُُد ا َُُمُؿ سم٠َِمْوصَم٤مهِن٤َم َوَُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم شَمْٕم ْٕ ُل  :قَمك ا َوَّ ْٕ ٜم٤َم  ,وَم٤م صُمؿَّ َي٠ْمشمِٞمٜم٤َم َرسمُّ

ـْ شَمٜمُْٔمُرونَ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,سَمْٕمَد َذًمَِؽ  ٜم٤َم :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,َُم  :طَمتَّك َٟمٜمُْٔمَر إًَِمْٞمدَؽ  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,َأَٟم٤م َرسمُُّٙمؿْ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,َٟمٜمُْٔمُر َرسمَّ

ـٍ ُٟمدقًرا :ىَم٤مَل  ,غمَّ هَلُْؿ َيْْمَحُؽ وَمَٞمَتجَ  ٤مٍن ُِمٜمُْٝمْؿ ُُمٜم٤َمومٍِؼ َأْو ُُم١ْمُِم ًَ صُمدؿَّ  ,وَمَٞمٜمَْٓمٚمُِؼ هِبِْؿ َوَيتٌَُِّٕمقَٟمُف َوُيْٕمَٓمك يُمؾُّ إِْٟم

ـْ ؿَم٤مَء اهلل ٌؽ شَم٠ْمظُمُذ َُم ًَ صُمدؿَّ َيٜمُْجدق  ,ِ٘ملمَ صُمدؿَّ ُيْٓمَٗمد٠ُم ُٟمدقُر اعْمُٜمَد٤مومِ  ,َيتٌَُِّٕمقَٟمُف َوقَمغَم ضِمْنِ ضَمَٝمٜمََّؿ يَماَلًمِٞم٥ُم َوطَم

ٌُقنَ  ,اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َٓ حُي٤َمؾَم ٌُْٕمقَن َأًْمًٗم٤م  ٌَْدِر ؾَم ُل ُزُْمَرٍة ُوضُمقُهُٝمْؿ يَم٤مًْمَ٘مَٛمِر ًَمْٞمَٚم٦َم اًْم ـَ َيُٚمدقهَنُْؿ  ,وَمَتٜمُْجق َأوَّ دِذي صُمؿَّ اًمَّ

 
ِ
اَمء ًَّ َٗم٤مقَم٦ُم َوَيِْمٗمَ  ,صُمؿَّ يَمَذًمَِؽ  ,يَم٠َمْوَقإِ َٟمْجٍؿ ذِم اًم ـْ ىَمد٤مَل صُمؿَّ حَتِؾُّ اًمِمَّ ـْ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرَج ُِم َٓ إًَِمدَف  :ُٕمقَن طَمتَّك خَيْ

ـْ اخْلَػْمِ َُم٤م َيِزُن ؿَمِٕمػَمةً  َّٓ اهلل َويَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِم قَن قَمَٚمدْٞمِٝمْؿ  ,إِ َٕمُؾ َأْهُؾ اْْلَٜم٦َِّم َيُرؿمُّ  اْْلَٜم٦َِّم َوجَيْ
ِ
وَمُٞمْجَٕمُٚمقَن سمِِٗمٜم٤َمء

 ْ ٤ٌَمَت اًمٌمَّ ٌُُتقا َٟم ْٞمؾِ اعْم٤َمَء طَمتَّك َيٜمْ ًَّ  ذِم اًم
ِ
ُة َأُْمَث٤مهِل٤َم  ,َوَيْذَه٥ُم طُمَراىُمفُ  ,ء ْٟمَٞم٤م َوقَمنَمَ َٕمَؾ ًَمُف اًمدُّ ٠َمُل طَمتَّك دُمْ ًْ صُمؿَّ َي
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 ش.َُمَٕمَٝم٤م

 وشمٙمقن إُم٤مٟم٦م واًمرطمؿ قمغم ضمٜمٌتل اًمٍماط.

َٓ يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة وطمدي٨م طمذيٗم٦م قمٜمد اْلُم٤مم ُمًٚمؿ  ىَمد٤مَل َرؾُمدقُل اهلل َصدغمَّ اهلل : ىَم٤م

َٛمُع » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم اًمٜم٤َّمَس  اهللجَيْ وَمَٞمد٠ْمشُمقَن آَدَم  ,وَمَٞمُ٘مقُم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن طَمتَّدك شُمْزًَمدَػ هَلُدْؿ اْْلَٜمَّد٦مُ  :شَم

َّٓ ظَم  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,َي٤م َأسَم٤مَٟم٤م اؾْمَتْٗمتِْح ًَمٜم٤َم اْْلَٜم٦َّمَ  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ـْ اْْلَٜمَّد٦ِم إِ د٧ُم َوَهْؾ َأظْمَرضَمُٙمْؿ ُِمد ًْ ٓمِٞمَئد٦ُم َأسمِدٞمُٙمْؿ آَدَم ًَم

ٌُقا إمَِم اسْمٜمِل إسِْمَراِهٞمَؿ ظَمٚمِٞمِؾ  ,سمَِّم٤مطِم٥ِم َذًمَِؽ  داَم  :وَمَٞمُ٘مقُل إسِْمَراِهٞمؿُ  :ىَم٤مَل  ,اهللاْذَه ٧ُم سمَِّمد٤مطِم٥ِم َذًمِدَؽ إِٟمَّ ًْ ًَم

ـْ َوَراَء َوَراءَ  َؿ  اهللاقْمِٛمُدوا إمَِم ُُمقؾَمك َصغمَّ  ,يُمٜم٧ُْم ظَمٚمِٞماًل ُِم َٛمُف قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ِذي يَمٚمَّ وَمَٞمد٠ْمشُمقَن  :شَمْٙمٚمِدٞماًم  اهللاًمَّ

دك يَمٚمَِٛمد٦ِم  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهللُُمقؾَمك َصغمَّ  ًَ ٌُدقا إمَِم قِمٞم ٧ُم سمَِّم٤مطِم٥ِم َذًمِدَؽ اْذَه ًْ  ,َوُروطِمدفِ  اهللًَم

ك َصغمَّ  ًَ ٧ُم سمَِّم٤مطِم٥ِم َذًمَِؽ  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل قِمٞم ًْ ًدا َصغمَّ وَمَٞم٠ْمشُمقَن حُمَ  :ًَم وَمَٞمُ٘مقُم  ,قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهللٛمَّ

ًٓ  ,وَمُٞم١ْمَذُن ًَمفُ  اِط َيِٛمٞمٜم٤ًم َوؿِماَم َ ٌََتْل اًمٍمر طِمُؿ وَمَتُ٘مقَُم٤مِن ضَمٜمَ ََُم٤مَٟم٦ُم َواًمرَّ ْٕ ِق  :َوشُمْرؾَمُؾ ا ًُمُٙمدْؿ يَمد٤مًْمؼَمْ  ش,وَمَٞمُٛمدرُّ َأوَّ

 يَمَٛمرر  :ىَم٤مَل 
ٍ
ء ل َأيُّ َرْ ِق ىُمْٚم٧ُم سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َوُأُمر ِق يَمْٞمَػ َيُٛمرُّ َوَيْرضِمُع ذِم ـَمْروَمد٦ِم » :ىَم٤مَل  ؟اًْمؼَمْ َأمَلْ شَمَرْوا إمَِم اًْمؼَمْ

يِح  ,قَملْمٍ  ػْمِ  ,صُمؿَّ يَمَٛمرر اًمرر ِري هِبِْؿ َأقْماَمهُلُؿْ  ,صُمؿَّ يَمَٛمرر اًمٓمَّ ضَم٤مِل دَمْ داِط  ,َوؿَمدر اًمرر َ َوَٟمٌِدٞمُُّٙمْؿ ىَمد٤مِئٌؿ قَمدغَم اًمٍمر

٤ٌَمدِ  ,ؾَمٚمرؿْ  َربر ؾَمٚمرؿْ  :َيُ٘مقُل  َّٓ َزطْمًٗمد٤م ,طَمتَّك شَمْٕمِجَز َأقْماَمُل اًْمِٕم دػْمَ إِ ًَّ دَتٓمِٞمُع اًم ًْ ضُمُؾ وَماَل َي  ,طَمتَّك جَيِلَء اًمرَّ

ـْ ُأُِمَرْت سمِفِ  :ىَم٤مَل  َ٘م٦ٌم َُم٠ْمُُمقَرٌة سم٠َِمظْمِذ َُم اِط يَماَلًمِٞم٥ُم ُُمَٕمٚمَّ َ َوَُمْٙمُدوٌس ذِم  ,وَمَٛمْخُدوٌش َٟم٤مٍج  :َوذِم طَم٤موَمَتْل اًمٍمر

ٌُْٕمقَن ظَمِريًٗم٤مىم٤مل أسمق هريرة ريض اهلل قمٜمف:  شرِ اًمٜم٤َّم ًَ ِذي َٟمْٗمُس َأيِب ُهَرْيَرَة سمَِٞمِدِه إِنَّ ىَمْٕمَر ضَمَٝمٜمََّؿ ًَم  .َواًمَّ

داَمَواِت ﴿وهذا ًمٕمٔمؿ ؿم٠من إُم٤مٟم٦م واًمرطمؿ, ىمد٤مل اهلل شمٌد٤مرك وشمٕمد٤ممم:  ًَّ ََُم٤مَٟمد٦َم قَمدغَم اًم ْٕ د٤م قَمَرْودٜم٤َم ا إِٟمَّ

٤ٌَمِل وَم٠َمسَملْمَ  َْرِض َواْْلِ ْٕ ًٓ َوا دُف يَمد٤مَن فَمُٚمقًُمد٤م ضَمُٝمدق د٤مُن إِٟمَّ ًَ ْٟم ـَ ُِمٜمَْٝمد٤م َومَحََٚمَٝمد٤م اْْلِ ِٛمْٚمٜمََٝمد٤م َوَأؿْمدَٗمْ٘م  ﴾ َأْن حَيْ

 ش.ٓ إيامن عمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف», وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: [11: إطمزاب]

ُ٘مقا ﴿وأُم٤م اًمرطمؿ ومح٘مٝم٤م أيًْم٤م قمٔمٞمؿ, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٤مءَ  اهللَواشمَّ ًَ ِذي شَم َْرطَم٤مَم إِنَّ اًمَّ ْٕ يَمد٤مَن  اهللًُمقَن سمِِف َوا

٤ًٌم  .[5: اًمٜم٤ًمء] ﴾قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َرىِمٞم

َْرِض َوشُمَ٘مٓمرُٕمدقا َأْرطَمد٤مَُمُٙمْؿ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٕ ُدوا ذِم ا ًِ ْٞمُتْؿ َأْن شُمْٗم ْٞمُتْؿ إِْن شَمَقًمَّ ًَ ـَ  *وَمَٝمْؾ قَم دِذي ُأوًَمِئدَؽ اًمَّ
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ُٝمْؿ َوَأقْمَٛمك َأسْمَّم٤مرَ  اهللًَمَٕمٜمَُٝمُؿ   .[14 -11: حمٛمد] ﴾ُهؿْ وَم٠َمَصٛمَّ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ ضمٌػم ريض اهلل قمٜمف.ش ٓ يدظمؾ اْلٜم٦م ىم٤مـمع»وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وأول ُمـ جيٞمز قمغم ضمن ضمٝمٜمؿ هق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وأُمتدف, يمدام ذم طمددي٨م أيب هريدرة اًمًد٤مسمؼ: 

 ش.وم٠ميمقن أٟم٤م وأُمتل أول ُمـ جيٞمز»

دقمقن وي٘مقًمقن: اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ ؾمدٚمؿ, يمدام ضمد٤مء ذم طمددي٨م أيب هريدرة وإٟمٌٞم٤مء ي٘مٗمقن قمغم اًمٍماط ي

 اًم٤ًمسمؼ.

وإٟمٌٞم٤مء سمجٜمٌتدل اًمٍمداط, وأيمثدر »( ُمرومققًم٤م: 543ويمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ )

 ش.ىمقهلؿ: اًمٚمٝمؿ ؾمٚمرؿ ؾمٚمؿ

صمد٦م وأُم٤م طم٤مل اًمٜم٤مس قمغم اًمٍماط: وم٘مد شم٘مدم ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريدرة, وأن اًمٜمد٤مس قمدغم صمال

 أىم٤ًمم: إُم٤م ٟم٤مج سمال ظمدوش, وإُم٤م ٟم٤مج خمدوش, وه٤مًمؽ ُمـ أوًمف, وهذا يمٚمف قمغم ىمدر أقمامهلؿ.

ومد٢مذا ظمٚمّمدقا, ىمد٤مًمقا: احلٛمدد هلل »وم٢مذا ظمٚمص اًمٜم٤مضمقن ُمٜمف ومرطمقا يمثػًما يمام ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد: 

 ش.اًمذي ٟمج٤مٟم٤م ُمٜمؽ سمٕمد أن أراٟم٤مك, ًم٘مد أقمٓم٤مٟم٤م اهلل ُم٤ممل يٕمط أطمد

س إمم اًم٘مٜمٓمرة اًمذي دل قمٚمٞمٝم٤م طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلددري ريض اهلل قمٜمدف صمؿ سمٕمد اًمٍماط خيٚمص اًمٜم٤م

ـْ ايمٛم٣َّمرِ »قمٜمد اًمٌخ٤مري رمحف اهلل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ُٙمُص اظْم٠ُْمَِمٛمُقَن َِم هَمُٝمْحَبُسدقَن  ؛ََيْ

ـْ زَمْٔمٍض َمَ  ٛم٥َِّم َوايمٛم٣َّمِر هَمُٝمَٗمصُّ يمَِبْٔمِّمِٜمْؿ َِم زُمقا فَمعَم وَمٛمَْْمَرٍة زَمكْمَ اجْلَ ْٞمَٝم٣م ضَمتَّدك إَِذا ُهدذِّ َٓم٣مَِلُ ىَم٣مَٞم٦ْم زَمْٝمدٛمَُٜمْؿ دِم ايمددُّ

قا ٛم٥َّمِ  ،َوُٞمٗمُّ ْؿ دِم ُدطُمقِل اجْلَ ٛم٥َِّم َِمٛمْدُف زمَِٚمٛمِْزيمِدِف  ؛ُأِذَن َلُ ضََمُدُهْؿ َأْهَدى زمَِٚمٛمِْزيمِِف دِم اجْلَ َٕ ٍد زمَِٝمِدِه  هَمَقايمَِّذي َٞمْٖمُس حُمَٚمَّ

ْٞمَٝم٣م  ش.ىَم٣مَن دِم ايمدُّ

ُمدـ يمتد٤مب ش اًمٗمدتح»شمتٛم٦م اًمٍماط وـمرومف اًمذي يكم اْلٜم٦م, يمام رضمح ذًمؽ احل٤مومظ ذم  واًم٘مٜمٓمرة هل:

 اعمٔم٤ممل.

َّٓ َواِرُدَه٤م يَم٤مَن قَمدغَم ﴿وىمد ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ خمؼًما قمـ ُمرور اعم١مُمٜملم ُمـ قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ:  َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ

َ٘مْقا َوٟمَ  *َرسمرَؽ طَمْتاًم َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم  ـَ اشمَّ ِذي ل اًمَّ  .[11-15: ُمريؿ] ﴾َذُر اًمٔم٤َّمعملَِِم ومِٞمَٝم٤م ضِمثِٞم٤ًّمصُمؿَّ ُٟمٜمَجر



 
295 

                                                                                                    

(: هٜم٤مك ُمـ ىم٤مل: إن اًمقرود هق اًمدظمقل, وُمـ ىم٤مل: إن اعمرور هق 4/513ش )اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

ٝمذان اًم٘مقٓن أصح ُم٤م ورد ذم ذًمؽ وٓ شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام, ٕن ُمـ قمدؼم سم٤مًمددظمقل اًمدظمقل قمٚمٞمٝم٤م, ىم٤مل: وم

 ه.اعم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ومقق اًمٍماط ذم ُمٕمٜمك ُمـ دظمٚمٝم٤مدمقز سمف قمـ اعمرور, ووضمٝمف أن ا

واظمتٚمدػ اعمٗمندون ذم اعمدراد سمد٤مًمقرود (: 315ش )ذح اًمٓمح٤مويد٦م»وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل ذم 

َّٓ َواِرُدَه٤م﴿اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُم٤م هق؟ وإفمٝمر وإىمقى أٟمف اعمرور قمغم اًمٍماط, ﴾َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ

َ٘مْقا َوَٟمَذُر اًمٔم٤َّمعملَِِم ومِٞمَٝم٤م ضِمثِٞم٤ًّمصُمؿَّ ُٟمٜمَجر ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ اشمَّ ِذي أٟمدف صدغم اهلل قمٚمٞمدف  شاًمّمدحٞمح»وذم   ﴾,ل اًمَّ

, ىم٤مًمد٧م طمٗمّمد٦م: وم٘مٚمد٧م: يد٤م شوايمذي ٞمٖميس زمٝمده، ٓ يٙم٨م ايمٛم٣مر أضمد زم٣ميع َت٦م ايمُمدجرة»وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

َّٓ َواِرُدَه٤م﴿رؾمقل اهلل, أًمٞمس اهلل ي٘مقل:  ـَ ﴿سٚمٔمٝمف وم٣مل: أَل سم»؟ وم٘م٤مل: ﴾َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ ل ايمَّدِذي شُمؿَّ ُٞمٛمَجِّ

َٗمْقا َوَٞمَذُر ايمٓم٣َّمظمكَِِم همِٝمَٜم٣م صِمثِٝم٣ًّم أؿم٤مر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أن ورود اًمٜمد٤مر ٓ يًدتٚمزم دظمقهلد٤م,  ,ش﴾اسمَّ

وأن اًمٜمج٤مة ُمـ اًمنم ٓ شمًتٚمزم طمّمقًمف, سمؾ شمًتٚمزم اٟمٕم٘م٤مد ؾمدٌٌف, ومٛمدـ ـمٚمٌدف قمددوه ًمٞمٝمٚمٙمدقه ومل 

 اهد ه اهلل ُمٜمٝمؿ.يتٛمٙمٜمقا ُمٜمف, ي٘م٤مل: ٟمج٤م

وهق ضمند قمدغم ضمٝمدٜمؿ, إذا اٟمتٝمدك (: 359ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل أيًْم٤م ذم 

 اًمٜم٤مس سمٕمد ُمٗم٤مرىمتٝمؿ ُمٙم٤من اعمقىمػ إمم اًمٔمٚمٛم٦م اًمتل دون اًمٍماط, يمام ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م:

ـَ اًمٜم٤َّم َؿ ؾُمِئَؾ َأْي داَمَواُت؟ إِنَّ َرؾُمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف َوؾَمٚمَّ ًَّ َْرِض َواًم ْٕ َْرُض هَمدػْمَ ا ْٕ ُل ا ٌَددَّ ُس َيدْقَم شُم

ْنِ »وَمَ٘م٤مَل:  وذم هدذا  -ىمٚم٧م: ضم٤مء أيًْم٤م ُمـ طمددي٨م صمقسمد٤مت قمٜمدد ُمًدٚمؿ-, شُهْؿ دم ايمٓمُّْٙمَٚم٥م ُدوَن اجْلِ

اعمقوع يٗمؽمق اعمٜم٤موم٘مقن قمـ اعم١مُمٜملم , ويتخٚمٗمقن قمٜمٝمؿ , ويًٌ٘مٝمؿ اعم١مُمٜمقن , وحيد٤مل سمٞمدٜمٝمؿ سمًدقر 

 ـ اًمقصقل إًمٞمٝمؿ.يٛمٜمٕمٝمؿ ُم

دايُمُؿ اًْمَٞمدْقَم ﴿ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  َٕمك ُٟمقُرُهْؿ سَملْمَ َأْيِدهيِْؿ َوسم٠َِمْياَمهِنِْؿ سُمنْمَ ًْ َيْقَم شَمَرى اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت َي

ـَ ومِٞمَٝم٤م َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ  هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ تَِٝم٤م ا ـْ حَتْ ِري ُِم َم َيُ٘مقُل اعْمُٜم٤َمومُِ٘مقَن َواعْمُٜم٤َمومَِ٘م٤مُت َيقْ  *ضَمٜم٤َّمٌت دَمْ

َب سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  قا ُٟمقًرا وَمُيِ ًُ ـْ ُٟمقِريُمْؿ ىِمٞمَؾ اْرضِمُٕمقا َوَراَءيُمْؿ وَم٤مًْمَتِٛم ـَ آَُمٜمُقا اْٟمُٔمُروَٟم٤م َٟمْ٘مَتٌِْس ُِم ِذي دقٍر ًَمدُف  ًمِٚمَّ ًُ سمِ

ٌَٚمِِف اًْمَٕمَذاُب  ـْ ىِم مْح٦َُم َوفَم٤مِهُرُه ُِم ـْ َُمَٕمُٙمْؿ ىَم٤مًُمقا سَمدغَم َوًَمٙمِدٜمَُّٙمْؿ وَمَتٜمْدُتْؿ  *سَم٤مٌب سَم٤مـمِٜمُُف ومِٞمِف اًمرَّ ُيٜم٤َمُدوهَنُْؿ َأمَلْ َٟمُٙم
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صمٜ اهلل عمْٗ اإلمياُ بصفاعٛ ٌبٍٗا حمىد 

 ٔعمٜ آلْ ٔصمي

ع, وٓ يٜمٙمر ُمـ سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟمف أول ؿم٤مومع وأول ُمِمٗمووأ

ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ أهؾ اًمٌدع واًمْمالل, وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٙمقن إٓ ُمـ سمٕمد 

 .اْلذن واًمرى

ـِ اْرشَم٣َم ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم َّٓ عمَِ َٓ َيِْمَٗمُٕمقَن إِ  .[18]إٟمٌٞم٤مء:  ﴾َو

َّٓ سم٢ِمِْذٟمِفِ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ َذا اًمَِّذي َيِْمَٗمُع قِمٜمَْدُه إِ  .[166]اًمٌ٘مرة:  ﴾َُم

ـْ سَمْٕمِد َأْن ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم َّٓ ُِم َٓ شُمْٖمٜمِل ؿَمَٗم٤مقَمُتُٝمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م إِ اَمَواِت  ًَّ ـْ َُمَٚمٍؽ ذِم اًم َويَمْؿ ُِم

ـْ َيَِم٤مُء َوَيْرَى  : وٓ ي٠مذن إٓ وهق ٓ يرى إٓ اًمتقطمٞمد, [15]اًمٜمجؿ:  ﴾َي٠ْمَذَن اهللَُّ عمَِ

 ٕهٚمف.

وَماَم شَمٜمَْٗمُٕمُٝمْؿ ؿَمَٗم٤مقَم٦ُم ﴿ام ىم٤مل شمٕم٤ممم: : يمنميمقن ومٚمٞمس هلؿ ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ٟمّمٞم٥موأُم٤م اعم

٤مومِِٕملمَ  [38: ر]اعمدصم ﴾اًمِمَّ
(1)

. 

                                                                                                    

ََُم٤ميِنُّ طَمتَّك ضَم٤مَء َأُْمُر  ْٕ شْمُٙمُؿ ا ٌُْتْؿ َوهَمرَّ ّْمُتْؿ َواْرشَم ُٙمْؿ َوشَمَرسمَّ ًَ يُمْؿ سمِ  اهللَأْٟمُٗم -51: احلديد] ﴾اًْمَٖمُرورُ  ٤مهللَوهَمرَّ

53]. 

اًمِمدٗم٤مقم٦م ُمد٠مظمقذة ُمدـ ش اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ .... إًمدخ وأوُمـ سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم»ىمقًمف:  (5)

 اًمِمٗمع, وهق وؿ اًمٌمء إمم أظمر, وهق ود اًمقشمر.

وذم اْلصٓمالح: اًمقؾم٤مـم٦م ًمٚمٛمحت٤مج ذم ىمْم٤مء طم٤مضمتف قمٜمد ُمـ يٛمٚمٙمٝم٤م: ٕن ـم٤مًمد٥م احل٤مضمد٦م واطمدد: 

 طمف.وم٢مذا اٟمْمٛم٧م إًمٞمف واؾمٓم٦م ص٤مر ؿمٗمًٕم٤م سمٕمد أن يم٤من واطمًدا. أوم٤مده اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان ذم ذ

 واًمِمٗم٤مقم٦م ىمًامن:
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إومم: ؿمٗم٤مقم٦م قمٜمد اهلل قمزوضمؾ, وؾمٞم٠ميت اًمٙمدالم قمٚمٞمٝمد٤م, وؿمدٗم٤مقم٦م قمٜمدد اخلٚمدؼ, وهدل شمٜم٘مًدؿ إمم 

 ىمًٛملم:

 ( ؿمٗم٤مقم٦م ؾمٞمئ٦م.1  ( ؿمٗم٤مقم٦م طمًٜم٦م.5

ـْ َيِْمَٗمْع ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم ؾَمٞمرَئ٦ًم ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ ًَمُف َٟمِّمٞم٥ٌم ُِمٜمَْٝم٤م َوَُم ٜم٦ًَم َيُٙم ًَ ـْ َيِْمَٗمْع ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم طَم ـْ ًَمُف يمِْٗمدٌؾ َُم َيُٙم

 ُُمِ٘مٞمًت٤م اهللُِمٜمَْٝم٤م َويَم٤مَن 
ٍ
ء  .[86: اًمٜم٤ًمء] ﴾قَمغَم يُمؾر َرْ

وُمـ أُمثٚم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م احلًٜم٦م: اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ىمْمد٤مء احلدقائ٩م, ىمد٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ: 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف.ش أؿمٗمٕمقا شم١مضمروا, وي٘ميض اهلل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف ُم٤م أطم٥م»

أظمرضمدف ش واهلل ذم قمقن اًمٕمٌد ُم٤م يمد٤من اًمٕمٌدد ذم قمدقن أظمٞمدف»ل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وىم٤م

 ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.

وأُم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمًٞمئ٦م: وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ذم إؾم٘م٤مط احلدود, إذا سمٚمٖم٧م اًمًٚمٓم٤من, أو اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ذاء حمرم أو 

 إقمٓم٤مءه, وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمحرُم٤مت.

ُٝمدْؿ ؿَمد٠ْمُن (: 5588(, وُمًدٚمؿ )٤4316مئِم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري )يدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قم َأنَّ ىُمَرْيًِمد٤م َأمَهَّ

ىَم٧ْم  تِل َهَ ُؿ ومِٞمَٝم٤م َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ,اعْمَْرَأِة اعْمَْخُزوُِمٞم٦َِّم اًمَّ ـْ ُيَٙمٚمر ـْ  :وَمَ٘مد٤مًُمقا ؟َُم َوَُمد

َّٓ ُأؾَم٤مَُم٦ُم طمِ  ُئ قَمَٚمْٞمِف إِ ؽَمِ َٛمُف ُأؾَم٤مَُم٦مُ  :٥مُّ َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ جَيْ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل  ,وَمَٙمٚمَّ

ـْ ضُمُدوِد » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ـَ » :صُمؿَّ ىَم٤مَم وَم٤مظْمَتَٓم٥َم وَمَ٘م٤مَل ش, اهللَأسَمُْمَٖمُع دِم ضَمدٍّ َِم داَم َأْهَٙمدَؽ ايمَّدِذي ٣م ايمٛم٣َّمُس إِٞمَّ َ َأُّيُّ

يُػ سَمَرىُمقهُ وَمْبَٙم٘مُ  ِ َِ همِٝمِٜمْؿ ايمممَّ ُْؿ ىَم٣مُٞمقا إَِذا َهَ ددَّ  ،ْؿ َأَنَّ ِٔمٝمُػ َأوَم٣مَُمقا فَمَٙمْٝمِف اْْلَ َِ همِٝمِٜمْؿ ايمّمَّ َواْيدُؿ  ،َوإَِذا َهَ

وَم٦ْم يَمَٗمَْمْٔم٦ُم َيَدَه٣م اهلل ٍد َهَ  ش.يَمْق َأنَّ هَم٣مؿمَِٚم٥َم زمِٛم٦َْم حُمَٚمَّ

ـْ َيِْمَٗمْع ؿَم ﴿وىمقًمف: ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل:  ـْ ًَمُف َٟمِّمٞم٥ٌم ُِمٜمَْٝمد٤مَُم ٜم٦ًَم َيُٙم ًَ أي: ُمدـ ؾمدٕمك ذم  ﴾َٗم٤مقَم٦ًم طَم

ـْ ًَمُف يمِْٗمٌؾ ُِمٜمَْٝمد٤م﴿أُمر, ومؽمشم٥م قمٚمٞمف ظمػم, يم٤من ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ ذًمؽ  ـْ َيِْمَٗمْع ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم ؾَمٞمرَئ٦ًم َيُٙم أي:  ﴾َوَُم

 . اهديٙمقن قمٚمٞمف وزر ُمـ ذًمؽ إُمر اًمذي شمرشم٥م قمغم ؾمٕمٞمف وٟمٞمتف

اًمٕمٚمدامء سم٤مًمتّمدٜمٞمػ, ُمدٜمٝمؿ: اْلُمد٤مم اًمدذهٌل رمحدف اهلل, ويمدذًمؽ  وٕمهٞم٦م هذا اعمقوقع, وم٘مد أومرده
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اًمٕمالُم٦م ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل رمحف اهلل ًمف يمت٤مب طمِمد ومٞمف ُم٤م ذم اًم٤ٌمب ُمـ أيد٤مت وإطم٤مديد٨م, 

 اًمتل شمرد قمغم أهؾ اًمٌدع سم٤مـمٚمٝمؿ, واحلٛمد هلل.

ظمتٞمد٤مر اًمٙمت٤مسمد٦م ذم هدذا وإن ممد٤م دومٕمٜمدل قمدغم ا(: 53ىم٤مل اْلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمدف )

اعمقوقع, أن هٜم٤مك سمٕمض ُم٘م٤مُم٤مت اًمِّمٗم٤مقم٦م ىمد أٟمٙمره٤م سمٕمض ذوي إهقاء, ومٛمـ صمّؿ أدرج اًمِّمدٗم٤مقم٦م 

ٜم٦م رمحٝمؿ اهلل ذم يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة, وم٘مّؾ أن دمد ُم١مًمًٗم٤م ي١مًمػ ذم اًمٕم٘مٞمددة إٓ وىمدد قم٘مدد يمت٤مسًمد٤م أو  ًّ أهؾ اًم

ٟمٍمدًة ًمٚمٕم٘مٞمددة احلّ٘مد٦م, ومجدزاهؿ اهلل قمدـ ومّماًل ذم يمت٤مسمف ًمٚمِّمٗم٤مقم٦م, سمٞم٤مًٟم٤م ًمٚمحؼ, وىمٛمًٕمد٤م ًمٚم٤ٌمـمدؾ, و

 اهد اْلؾمالم ظمػًما.

وىمٌؾ اًمدظمقل ذم صٚم٥م اعمقوقع, وشم٘مًٞمؿ اًمِمٗم٤مقم٤مت وإصم٤ٌمهت٤م, يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمغم أُمر, وهق ُم٤م ىم٤مًمدف 

وسمدام أهّند٤م ىمدد وردت آيد٤مت شمٜمٗمدل اًمِّمدٗم٤مقم٦م (: 59ش )اًمِمدٗم٤مقم٦م»اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

رأي٧م أن أذيمر أي٤مت اًمتل شمٜمٗمل اًمِّمٗم٤مقم٦م واًمِّمٗمٞمع, وأي٤مت اًمتل شمثٌتٝمام صمؿ  واًمِمٗمٞمع, وآي٤مت شمثٌتٝمام

 أذيمر اْلٛمع سملم هذه أي٤مت طمًٌام مجع سمٞمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل.

 أي٤مت اًمقاردة ذم ٟمٗمل اًمِّمٗم٤مقم٦م واًمِمٗمٞمع:أوًٓ: 

ـْ َٟمْٗمٍس ؿَمٞمْ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ِزي َٟمْٗمٌس قَم َٓ دَمْ ُ٘مقا َيْقًُم٤م  َٓ ُي١ْمظَمدُذ ُِمٜمَْٝمد٤م َواشمَّ ٌَُؾ ُِمٜمَْٝمد٤م ؿَمدَٗم٤مقَم٦ٌم َو َٓ ُيْ٘م ًئ٤م َو

ونَ  َٓ ُهْؿ ُيٜمٍَْمُ  .[38]اًمٌ٘مرة :  ﴾قَمْدٌل َو

َٓ ظُمٚمَّد٦مٌ ﴿وىم٤مل:  َٓ سَمْٞمٌع ومِٞمدِف َو ٌِْؾ َأْن َي٠ْميِتَ َيْقٌم  ـْ ىَم ـَ آَُمٜمُقا َأْٟمِٗمُ٘مقا مِم٤َّم َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم ِذي ٤َم اًمَّ َٓ ؿَمدَٗم٤مقَم٦ٌم َي٤م َأهيُّ  َو

 .[163: اًمٌ٘مرة] ﴾َواًْمَٙم٤مومُِروَن ُهُؿ اًمٔم٤َّمعمُِقنَ 

ـِ قَمٜمردل ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمًٞم٤م قمـ سمٕمض اًمّم٤محللم:  َٓ شُمْٖمد د  ـُ سمُِي، مْحَ ـْ ُدوٟمِِف آهِل٦ًَم إِْن ُيدِرْدِن اًمدرَّ ُِذ ُِم َأَأُتَّ

َٓ ُيٜمِْ٘مُذونِ   .[14: يس] ﴾ؿَمَٗم٤مقَمُتُٝمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م َو

 ىم٤مل: ذم هذه أي٤مت ٟمٗمل اًمِمٗم٤مقم٦م.

َٓ ؿَمدِٗمٞمٌع ﴿ؿ ىم٤مل: وىم٤مل شمٕم٤ممم: صم ـْ ُدوٟمِِف َوزِمٌّ َو ِْؿ ًَمْٞمَس هَلُْؿ ُِم وا إمَِم َرهبر ـَ خَي٤َموُمقَن َأْن حُيْنَمُ ِذي َوَأْٟمِذْر سمِِف اًمَّ

ُٝمْؿ َيتَُّ٘مقنَ   .[65: إٟمٕم٤مم] ﴾ًَمَٕمٚمَّ
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هْتُ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤ًٌم َوهَلًْقا َوهَمرَّ َُذوا ِديٜمَُٝمْؿ ًَمِٕم ـَ اُتَّ ِذي دَؾ َٟمْٗمدٌس سمِداَم َوَذِر اًمَّ ًَ ٌْ ْر سمِِف َأْن شُم ْٟمَٞم٤م َوَذيمر ُؿ احْلََٞم٤مُة اًمدُّ

ـْ ُدوِن  ٧ٌَْم ًَمْٞمَس هَل٤َم ُِم ًَ دُٚمقا  اهلليَم ًِ ـَ ُأسْم ِذي َٓ ُي١ْمظَمْذ ُِمٜمَْٝم٤م ُأوًَمِئَؽ اًمَّ َٓ ؿَمِٗمٞمٌع َوإِْن شَمْٕمِدْل يُمؾَّ قَمْدٍل  َوزِمٌّ َو

ـْ مَحِٞمٍؿ َوقمَ  اٌب ُِم ٌُقا هَلُْؿ َذَ ًَ  .[11: إٟمٕم٤مم] ﴾َذاٌب َأًمِٞمٌؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٙمُٗمُرونَ سماَِم يَم

ـْ ُدوِن ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌُُدوَن ُِم  ؿُمَٗمَٕم٤مُؤَٟم٤م قِمٜمَْد  اهللَوَيْٕم
ِ
ء َٓ َٓ َيٜمَْٗمُٕمُٝمْؿ َوَيُ٘مقًُمقَن َه١ُم ُهْؿ َو َٓ َيُيُّ ىُمْؾ  اهللَُم٤م 

ٌرُئقَن  َٓ ذِم  اهللَأشُمٜمَ اَمَواِت َو ًَّ َٓ َيْٕمَٚمُؿ ذِم اًم يُمقنَ سماَِم  ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم قَمامَّ ُينْمِ َْرِض ؾُم ْٕ  .[58: يقٟمس] ﴾ ا

 وذيمر آي٤مت يمثػمات ُمـ هذا اًم٤ٌمب, صمؿ ىم٤مل: وذم هذه أي٤مت ٟمٗمل اًمِمٗمٞمع.

 صم٤مٟمًٞم٤م: أي٤مت ذم إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م واًمِمٗمٞمع:

َّٓ سم٢ِمِْذٟمِفِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِذي َيِْمَٗمُع قِمٜمَْدُه إِ ـْ َذا اًمَّ  .[166: اًمٌ٘مرة] ﴾َُم

ـْ سَمْٕمِد إِْذٟمِفِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و َّٓ ُِم ـْ ؿَمِٗمٞمٍع إِ  .[4: يقٟمس] ﴾َُم٤م ُِم

٤ٌَمٌد ُُمْٙمَرُُمقَن ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌَْح٤مَٟمُف سَمْؾ قِم ـُ َوًَمًدا ؾُم مْحَ َذ اًمرَّ َ ٌُِ٘مقَٟمُف سم٤ِمًْمَ٘مْقِل َوُهدْؿ سمِد٠َمُْمِرِه  *َوىَم٤مًُمقا اُتَّ ًْ َٓ َي

ـْ ظَمِْمَٞمتِِف ُُمِْمدِٗمُ٘مقنَ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م سَملْمَ َأْيِدهيِْؿ وَ  *َيْٕمَٛمُٚمقَن  ـِ اْرشَم٣َم َوُهْؿ ُِم َّٓ عمَِ َٓ َيِْمَٗمُٕمقَن إِ  ﴾َُم٤م ظَمْٚمَٗمُٝمْؿ َو

 .[18-15: إٟمٌٞم٤مء]

ـْ سَمْٕمِد َأْن َي٠ْمَذَن ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َّٓ ُِم َٓ شُمْٖمٜمِل ؿَمَٗم٤مقَمُتُٝمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م إِ اَمَواِت  ًَّ ـْ َُمَٚمٍؽ ذِم اًم ـْ َيَِمد٤مُء  اهللَويَمْؿ ُِم عمَِ

 .[15: اًمٜمجؿ] ﴾َوَيْرَى 

وذيمر رمحف اهلل آي٤مت يمثػمات ذم هذا اًم٤ٌمب, صمؿ ىم٤مل: هذه أي٤مت شمدل قمغم اًمِمٗم٤مقم٦م اعمثٌتد٦م سمنمدوط 

 ؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل.

 اْلٛمع سملم أي٤مت اعمثٌت٦م وأي٤مت اًمٜم٤مومٞم٦م:صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل: 

ىُمدْؾ هللَِِّ ﴿شمٕمد٤ممم: يتحّمؾ ُمـ هذا أن اًمٜمٗمل ُم٘مّمقد سمف اًمِّمٗم٤مقم٦م اًمتل شمٓمٚم٥م ُمدـ همدػم اهلل, يمدام ىمد٤مل 

َْرِض صُمؿَّ إًَِمْٞمدِف شُمْرضَمُٕمدقَن﴾]اًمزُمر:  ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ َٗم٤مقَم٦ُم مَجِٞمٕم٤ًم ًَمُف ُُمْٚمُؽ اًم واًمِّمدٗم٤مقم٦م اعمثٌتد٦م ٓ   ,[33اًمِمَّ

 شم٘مٌؾ إٓ سمنموط:

ىمدرة اًمِم٤مومع قمغم اًمِّمٗم٤مقم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمِم٤مومع اًمذي يٓمٚم٥م ُمٜمدف وهدق همدػم ىمد٤مدر قمدغم  -5
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ـْ ُدوِن ﴿اًمِّمٗم٤مقم٦م:  ٌُُدوَن ُِم  ؿُمَٗمَٕم٤مُؤَٟم٤م قِمٜمْدَد  اهللَوَيْٕم
ِ
ء َٓ َٓ َيٜمَْٗمُٕمُٝمْؿ َوَيُ٘مقًُمقَن َه١ُم ُهْؿ َو َٓ َيُيُّ ىُمدْؾ  اهللَُم٤م 

ٌرُئقَن  ديُمقَن﴾ ]يدقٟمس:  اهللَأشُمٜمَ ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم قَمدامَّ ُينْمِ َْرِض ؾُم ْٕ َٓ ذِم ا اَمَواِت َو ًَّ َٓ َيْٕمَٚمُؿ ذِم اًم , [58سماَِم 

ـْ ؿَمدِٝمَد سمِد٤محْلَؼر َوُهدْؿ َيْٕمَٚمُٛمدقنَ ﴿٤مل شمٕم٤ممم: وىم َّٓ َُمد دَٗم٤مقَم٦َم إِ ـْ ُدوٟمِدِف اًمِمَّ ـَ َيْدقُمقَن ُِم ِذي َٓ َيْٛمٚمُِؽ اًمَّ  ﴾َو

 .[85: اًمزظمرف]

َٓ ؿَمِٗمٞمٍع ُيَٓم٤معُ ﴿إؾمالم اعمِمٗمقع ًمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  -1 ـْ مَحِٞمٍؿ َو , واعمراد [58: هم٤مومر] ﴾َُم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعملَِِم ُِم

 . لم هٜم٤م: اًمٙم٤مومرونسم٤مًمٔم٤معم

َّٓ سم٢ِمِْذٟمِِف﴾]اًمٌ٘مرة:اْلذن ًمٚمِم٤مومع, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -4 ِذي َيِْمَٗمُع قِمٜمَْدُه إِ ـْ َذا اًمَّ  .[166﴿ َُم

َّٓ ﴿اًمّرو٤م قمـ اعمِمٗمقع ًمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -3 اَمَواِت ٓ شُمْٖمٜمِل ؿَمدَٗم٤مقَمُتُٝمْؿ ؿَمدْٞمئ٤ًم إِ ًَّ ـْ َُمَٚمٍؽ ذِم اًم َويَمْؿ ُِم

ـْ سَمْٕمِد َأْن يَ  ـْ َيَِم٤مُء َوَيْرَى﴾ ] اهلل٠ْمَذَن ُِم  اهد[.15ًمٜمجؿ:اعمَِ

ذ اًمٕمٔمٛمك, وهل اعم٘م٤مم اعمحٛمقد ذم اًمٗمّمؾ سملم اًمٕم٤ٌمد همػم ُمٜمٙمقرة طمتك قمٜمد اعمٌتدقمد٦م ُمدـ اخلدقارج 

واعمٕمتزًم٦م, وًمٙمـ اخلالف ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أهؾ اًمٙم٤ٌمئر, يمام ؾمٞم٠ميت, وهذه اًمِمدٗم٤مقم٦م يددل قمٚمٞمٝمد٤م قمددة 

( ىم٤مل: ىمد٤مل 594(, وُمًٚمؿ )٤5656مًمؽ ريض اهلل قمٜمد اًمٌخ٤مري )أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م: طمدي٨م أٟمس سمـ ُم

َٛمُع اهلل اًمٜم٤َّمَس َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  »رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ٜم٤َم طَمتَّك  :جَيْ ًَمْق اؾْمَتِْمَٗمْٕمٜم٤َم قَمغَم َرسمر

ـْ َُمَٙم٤مٟمِٜم٤َم وَمَٞم٠ْمشُمقَن آَدَم وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ذِ  :ُيِرحَيٜم٤َم ُِم ـْ ُروطِمدِف َوَأَُمدَر َأْٟم٧َم اًمَّ ي ظَمَٚمَ٘مدَؽ اهلل سمَِٞمدِدِه َوَٟمَٗمدَخ ومِٞمدَؽ ُِمد

ٜم٤َم وَمَٞمُ٘مقُل  َجُدوا ًَمَؽ وَم٤مؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم قِمٜمَْد َرسمر ًَ ٧ُم ُهٜم٤َميُمْؿ َوَيْذيُمُر ظَمٓمِٞمَئَتُف َوَيُ٘مدقُل  :اعْمَاَلِئَٙم٦َم وَم ًْ اْئُتدقا ُٟمقطًمد٤م  :ًَم

َل َرؾُمقٍل سَمَٕمَثُف اهلل دَذُه اهلل  :وَمَٞم٠ْمشُمقَٟمُف وَمَٞمُ٘مقُل  ,َأوَّ َ دِذي اُتَّ ٧ُم ُهٜم٤َميُمْؿ َوَيدْذيُمُر ظَمٓمِٞمَئَتدُف اْئُتدقا إسِْمدَراِهٞمَؿ اًمَّ ًْ ًَم

َٛمدُف اهلل :وَمَٞم٠ْمشُمقَٟمُف وَمَٞمُ٘مقُل  ,ظَمٚمِٞماًل  دِذي يَمٚمَّ ٧ُم ُهٜم٤َميُمْؿ َوَيْذيُمُر ظَمٓمِٞمَئَتُف اْئُتقا ُُمقؾَمك اًمَّ ًْ  :وَمَٞم٠ْمشُمقَٟمدُف وَمَٞمُ٘مدقُل  ,ًَم

٧ُم ُهٜم٤َميُمْؿ وَمَٞمْذيُمُر ظَم  ًْ كًَم ًَ دًدا َصدغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف  :وَمَٞم٠ْمشُمقَٟمُف وَمَٞمُ٘مقُل  ,ٓمِٞمَئَتُف اْئُتقا قِمٞم ٧ُم ُهٜمَد٤ميُمْؿ اْئُتدقا حُمَٛمَّ ًْ ًَم

رَ  ـْ َذْٟمٌِِف َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ َم ُِم َؿ وَمَ٘مْد هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ ضِمًدا وَم٢مَِذا َرَأْيُتُف َوىَمْٕمد٧ُم ؾَمد٤م ,وَمَٞم٠ْمشُمقيِن وَم٠َمؾْمَت٠ْمِذُن قَمغَم َريبر  ,َوؾَمٚمَّ

دَٛمعْ  :صُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل زِم  ,وَمَٞمَدقُمٜمِل َُم٤م ؿَم٤مَء اهلل ًْ ْع وَمد٠َمْروَمُع َرْأِد  ,اْروَمْع َرْأؾَمَؽ ؾَمْؾ شُمْٕمَٓمْف َوىُمدْؾ ُي َواؿْمدَٗمْع شُمَِمدٗمَّ

ُٛمٜمِل ا ,وَم٠َممْحَُد َريبر سمَِتْحِٛمٞمٍد ُيَٕمٚمر ـْ اًمٜم٤َّمِر وَ  ,صُمؿَّ َأؿْمَٗمُع وَمَٞمُحدُّ زِم طَمدًّ صُمؿَّ َأقُمقُد  ,ُأْدظِمُٚمُٝمْؿ اْْلَٜم٦َّمَ صُمؿَّ ُأظْمِرضُمُٝمْؿ ُِم
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ُف اًْمُ٘مْرآنُ  ًَ ٌَ ـْ طَم َّٓ َُم اسمَِٕم٦ِم طَمتَّك َُم٤م سَمِ٘مَل ذِم اًمٜم٤َّمِر إِ  ش.وَم٠َمىَمُع ؾَم٤مضِمًدا ُِمْثَٚمُف ذِم اًمث٤َّمًمَِث٦ِم َأْو اًمرَّ

( وًمٗمٔمف: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمدقل اهلل 593(, وُمًٚمؿ )4455وأيًْم٤م طمدي٨م أيب هريرة قمٜمدمه٤م اًمٌخ٤مري ) 

َٛمدُع  :َوَهدْؾ شَمدْدُروَن سمِدَؿ َذاكَ  ,َأَٟم٤م ؾَمٞمرُد اًمٜم٤َّمِس َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ » قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: صغم اهلل َيدْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمد٦ِم  اهللجَيْ

ـَ ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمدٍ  ظِمِري ْٔ ًملَِم َوا َوَّ ْٕ اقِمل :ا ِٛمُٕمُٝمْؿ اًمدَّ ًْ د ,وَمُٞم ٌٍََمُ دْٛمُس  ,َوَيٜمُْٗمُذُهْؿ اًْم ٌُْٚمدُغ  :َوشَمدْدُٟمق اًمِمَّ وَمَٞم

َٓ ُيٓمِٞمُ٘مقنَ ا ـْ اًْمَٖمؿر َواًْمَٙمْرِب َُم٤م  َتِٛمُٚمقنَ  ,ًمٜم٤َّمَس ُِم َٓ حَيْ ٌَْٕمضٍ  ,َوَُم٤م 
َٓ شَمدَرْوَن َُمد٤م  :وَمَٞمُ٘مقُل سَمْٕمُض اًمٜم٤َّمِس ًمِ َأ

َٓ شَمَرْوَن َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمُٙمؿْ  ,َأْٟمُتْؿ ومِٞمفِ  ـْ َيِْمَٗمُع ًَمُٙمْؿ إمَِم َرسمرُٙمؿْ  ,َأ َٓ شَمٜمُْٔمُروَن َُم ٌَْٕمضٍ وَمَٞمُ٘مقُل سَمٕمْ  :َأ  :ُض اًمٜم٤َّمِس ًمِد

ٌَنَمِ  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,وَمَٞم٠ْمشُمقَن آَدمَ  :اْئُتقا آَدمَ  ـْ ُروطِمفِ  ,سمَِٞمِدهِ  اهللظَمَٚمَ٘مَؽ  ,َي٤م آَدُم َأْٟم٧َم َأسُمق اًْم َوَأَُمَر  ,َوَٟمَٗمَخ ومِٞمَؽ ُِم

َجُدوا ًَمَؽ اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمرَؽ  :اعْمَاَلِئَٙم٦مَ  ًَ ـُ  ,وَم َٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح َٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜمَد٤م ,ومِٞمفِ َأ وَمَٞمُ٘مدقُل  :َأ

ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمفُ  :آَدمُ  ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمفُ  ,إِنَّ َريبر هَمِْم٥َم اًْمَٞمْقَم هَمَْم َجَرِة  ,َوًَم ـْ اًمِمَّ ُف هَن٤َميِن قَم َوإِٟمَّ

ٌُقا إمَِم هَمػْمِ  ,وَمَٕمَّمْٞمُتُف َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز  ٌُقا إمَِم ُٟمقٍح  ,ياْذَه ُل  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,وَمَٞم٠ْمشُمقَن ُٟمقطًم٤م :اْذَه َيد٤م ُٟمدقُح َأْٟمد٧َم َأوَّ

َْرضِ  ْٕ ؾُمِؾ إمَِم ا َك  ,اًمرُّ ًٌْدا ؿَمُٙمقًرا اهللَوؾَمامَّ ـُ ومِٞمفِ  :اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمرَؽ  ,قَم َٓ شَمَرى َُم٤م َٟمْح َٓ شَمَرى َُم٤م ىَمْد  ,َأ َأ

ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمفُ إِ  :وَمَٞمُ٘مقُل هَلُؿْ  ,سَمَٚمَٖمٜم٤َم ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمدفُ  ,نَّ َريبر ىَمْد هَمِْم٥َم اًْمَٞمْقَم هَمَْم دُف  ,َوًَم َوإِٟمَّ

ٌُدقا إمَِم إسِْمدَراِهٞمَؿ َصدغمَّ  ,ىَمْد يَم٤مَٟم٧ْم زِم َدقْمَقٌة َدقَمْقُت هِب٤َم قَمغَم ىَمْقُِمل َٟمْٗمِز َٟمْٗمِزد  :قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ  اهللاْذَه

َْرضِ  اهللَأْٟم٧َم َٟمٌِلُّ  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,٠ْمشُمقَن إسِْمَراِهٞمؿَ وَمٞمَ  ْٕ ـْ َأْهِؾ ا َٓ شَمَرى إمَِم َُمد٤م  ,َوظَمٚمِٞمُٚمُف ُِم َؽ َأ اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمر

ـُ ومِٞمفِ  َٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم ,َٟمْح ٌَْٚمدُف إِنَّ َريبر ىَمْد هَمِْم٥َم اًْمَٞمقْ  :وَمَٞمُ٘مقُل هَلُْؿ إسِْمَراِهٞمؿُ  :َأ ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم َم هَمَْم

َٓ َيْٖمَْم٥ُم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمفُ  ,ُِمْثَٚمفُ  ي ,َوَذيَمَر يَمَذسَم٤مشمِِف َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز  ,َو ٌُقا إمَِم هَمػْمِ ٌُقا إمَِم ُُمقؾَمك ,اْذَه وَمَٞم٠ْمشُمقَن  :اْذَه

َٚمَؽ  اهلل َي٤م ُُمقؾَمك َأْٟم٧َم َرؾُمقُل  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهللُُمقؾَمك َصغمَّ  شمِِف َوسمَِتْٙمٚمِٞمِٛمِف قَمغَم  اهللوَمْمَّ َٓ سمِِرؾَم٤م

ـُ ومِٞمفِ  ,اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمرَؽ  ,اًمٜم٤َّمسِ  َٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح َٓ شَمَرى َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم ,َأ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل هَلُْؿ ُُمقؾَمك َصغمَّ  :َأ

ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمفُ إِنَّ َريبر ىَمْد هَمِْم٥َم اًْمَٞمْقَم  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمفُ  ,هَمَْم َوإيِنر ىَمَتْٚم٧ُم  ,َوًَم

٤م مَلْ ُأوَُمْر سمَِ٘مْتٚمَِٝم٤م َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز  ًً ك َصغمَّ  ,َٟمْٗم ًَ ٌُقا إمَِم قِمٞم ك وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهللاْذَه ًَ َيد٤م  :وَمَٞم٠ْمشُمقَن قِمٞم

ك َأْٟم٧َم َرؾُمقُل  ًَ وَم٤مؿْمدَٗمْع ًَمٜمَد٤م  :َويَمٚمَِٛم٦ٌم ُِمٜمُْف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمْفُ  ,َويَمٚمَّْٛم٧َم اًمٜم٤َّمَس ذِم اعْمَْٝمدِ  ,اهلل قِمٞم
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ـُ ومِٞمفِ  ,إمَِم َرسمرَؽ  َٓ شَمَرى َُم٤م َٟمْح َٓ شَمَرى َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم ,َأ ك َصغمَّ  ,َأ ًَ َريبر  إِنَّ  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمدٚمَّؿَ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل هَلُْؿ قِمٞم

ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمفُ  ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمفُ  ,ىَمْد هَمِْم٥َم اًْمَٞمْقَم هَمَْم ًٌد٤م َٟمْٗمِزد َٟمْٗمِزد  ,َوًَم َومَلْ َيْذيُمْر ًَمدُف َذْٟم

ي ٌُقا إمَِم هَمػْمِ ٍد َصغمَّ  ,اْذَه ٌُقا إمَِم حُمَٛمَّ ُد َأْٟم٧َم َرؾُمقُل  :قًُمقنَ وَمَٞم٘مُ  ,وَمَٞم٠ْمشُمقينر  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهللاْذَه  ,اهللَي٤م حُمَٛمَّ

 
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ رَ  اهللَوهَمَٗمَر  ,َوظَم٤مشَمُؿ ا ـْ َذْٟمٌَِؽ َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ َم ُِم ـُ ومِٞمفِ  ,اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمرَؽ  ,ًَمَؽ َُم٤م شَمَ٘مدَّ َٓ شَمَرى َُم٤م َٟمْح  ,َأ

َٓ شَمَرى َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم ٧َم اًْمٕمَ  :َأ ـْ  اهللصُمؿَّ َيْٗمَتُح  ,وَم٠َمىَمُع ؾَم٤مضِمًدا ًمَِريبر  ,ْرشِ وَم٠َمْٟمَٓمٚمُِؼ وَمآيِت حَتْ قَمدكَمَّ َوُيْٚمِٝمُٛمٜمِدل ُِمد

ٌْكِم  طََمٍد ىَم ِٕ  قَمَٚمْٞمِف ؿَمْٞمًئ٤م مَلْ َيْٗمَتْحُف 
ِ
ـِ اًمثَّٜم٤َمء ًْ دُ  :صُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل  ,حَم٤َمُِمِدِه َوطُم  ,ؾَمدْؾ شُمْٕمَٓمدفْ  ,اْروَمدْع َرْأؾَمدَؽ  ,َي٤م حُمَٛمَّ

عْ  تِل :وَم٠َمىُمقُل  ,َرْأِد  وَم٠َمْروَمعُ  :اؿْمَٗمْع شُمَِمٗمَّ تِل ُأُمَّ َٓ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل  ,َي٤م َربر ُأُمَّ ـْ  تِدَؽ َُمد ـْ ُأُمَّ ُد َأْدظِمْؾ اْْلَٜم٦ََّم ُِم َي٤م حُمَٛمَّ

ـْ َأسْمَقاِب اْْلَٜم٦َّمِ  ـِ ُِم َْيَٛم ْٕ ٤ٌَمِب ا ـْ اًْم ٤مَب قَمَٚمْٞمِف ُِم ًَ سَْمدَقاِب  ,طِم ْٕ ـْ ا يَم٤مُء اًمٜم٤َّمِس ومِٞماَم ؾِمَقى َذًمَِؽ ُِمد  ,َوُهْؿ ُذَ

ٍد سمَِٞمِدهِ وَ  ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ ـْ َُمَّم٤مِريِع اْْلَٜم٦َّمِ  :اًمَّ اقَملْمِ ُِم ٦َم  ,إِنَّ َُم٤م سَملْمَ اعْمٍِْمَ ٦َم َوَهَجٍر َأْو يَماَم سَملْمَ َُمٙمَّ ًَمَٙماَم سَملْمَ َُمٙمَّ

ى  ش.َوسُمٍْمَ

 ومٝمذه اًمِمٗم٤مقم٦م يمام شم٘مدم ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم إُم٦م, وسم٘مٞم٧م ؿمٗم٤مقم٤مت أظمرى ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

(: ومِمٗم٤مقم٤مت ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ ؾمدٌٕم٦م: 11-11ش )إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م»ىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهلل ذم 

أوهل٤م: ؿمٗم٤مقمتف اًمٙمؼمى اًمٕم٤مُم٦م ذم اخلالئؼ اخل٤مص٦م سمف طملم يرهم٥م اخلٚمؼ إًمٞمف: ومٞمِمٗمع ذم أهدؾ اعمقىمدػ 

 ًمٞم٘ميض سمٞمٜمٝمؿ, وذًمؽ هق اعم٘م٤مم اعمحٛمقد اًمذي يٖمٌٓمف سمف إوًمقن وأظمرون.

تِل »ٗم٤مقمتف إذ يًجد وحيٛمد رسمف, صمؿ ي٘مقل: اًمث٤مٟمٞم٦م: ؿم تِل ُأُمَّ تِدَؽ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل  ,ُأُمَّ ـْ ُأُمَّ ُد َأْدظِمْؾ اْْلَٜم٦ََّم ُِم َي٤م حُمَٛمَّ

ـِ  َْيَٛم ْٕ ٤ٌَمِب ا ـْ اًْم ٤مَب قَمَٚمْٞمِف ُِم ًَ َٓ طِم ـْ   ش.اًمّمحٞمح»واحلدي٨م ذم ش َُم

ام أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ ـمريدؼ اًمث٤مًمث٦م: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم دظمقل ؾم٤مئر أهؾ اْلٜم٦م, اْلٜم٦م, يم

 أٟمس ريض اهلل قمٜمف.

ومٞمحدد زم طمدًدا: »اًمراسمٕم٦م: ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمـ دظمؾ اًمٜم٤مر ُمدـ أهدؾ اًمٙمٌد٤مئر, ىمد٤مل: 

وم٠مظمرضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مر, وأدظمٚمٝمؿ اْلٜم٦م, إمم أن ىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م: ي٤م رب ممد٤م سم٘مدل ذم اًمٜمد٤مر إٓ ُمدـ طمًٌدف 

 ش.اًم٘مرآن, ووضم٥م قمٚمٞمف اخلٚمقد
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ُمـ طمدي٨م أيب ش اًمّمحٞمح»٤مقمتف ذم سمٕمض أهؾ اًمٜم٤مر طمتك خيٗمػ قمٜمٝمؿ ُمـ قمذاسمف, يمام ذم اخل٤مُم٦ًم: ؿمٗم

ًمٕمٚمف شمٜمٗمٕمدف »ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف: أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذيمر قمٛمف أسم٤م ـم٤مًم٥م: وم٘م٤مل: 

ُمتٗمدؼ قمٚمٞمدف اًمٌخد٤مري ش ؿمٗم٤مقمتل: ومٞمجٕمؾ ذم وحْم٤مح ُمـ اًمٜم٤مر, يٌٚمٖمف يمٕمٌٞمف, يٖمدكم ُمدٜمٝمام دُم٤مهمدف

 (.151ًٚمؿ )(, وُم4886)

وذم طمدي٨م اًمٕم٤ٌمس, ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, إن أسم٤م ـم٤مًم٥م يم٤من حيقـمؽ, ويٜمٍمك, ويٖمْم٥م ًمؽ: ومٝمدؾ 

 (.119رواه ُمًٚمؿ )ش ٟمٕمؿ, وضمدشمف ذم همٛمرات اًمٜم٤مر: وم٠مظمرضمتف إمم وحْم٤مح»يٜمٗمٕمف ذًمؽ؟ ىم٤مل: 

ٚمقن اًم٤ًمدؾم٦م: ؿمٗم٤مقمتف ذم ىمقم اؾمتقضمٌقا دظمقل اًمٜم٤مر سمذٟمقهبؿ, ومِمٗمع ومٞمٝمؿ ومال يدظمٚمقن اًمٜم٤مر, ويدظم

 اْلٜم٦م.

اًم٤ًمسمٕم٦م: يِمٗمع ذم رومع درضم٤مت أىمقام, وزي٤مدة ٟمٕمٞمٛمٝمؿ, يمام ذم طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م, أٟمدف 

اًمٚمٝمدؿ اهمٗمدر ٕيب ؾمدٚمٛم٦م, وارومدع درضمتدف ذم »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دقم٤م ٕيب ؾمٚمٛم٦م عم٤م ىمٌض: وم٘م٤مل: 

 (.911وذيمر احلدي٨م. أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش اعمٝمديلم

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمف ؿمٗم٤مقم٦م, وإٟمام اظمتص قمٜمٝمؿ سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك اًمتل واقمٚمؿ أن همػم رؾمقل اهلل صغم اهلل

ؿمٗمع اعمالئٙم٦م, وؿمٗمع اًمٜمٌٞمٞمدقن, وؿمدٗمع اعم١مُمٜمدقن, ومل »هل اعم٘م٤مم اعمحٛمقد: وإٓ ومٗمل طمدي٨م أٟمس: 

 ش.يٌ٘مك إٓ أرطمؿ اًمرامحلم : ومٞم٘مٌض ىمٌْم٦م ُمـ اًمٜم٤مر: ومٞمخرج ُمٜمٝم٤م ىمقم مل يٕمٛمٚمقا ظمػًما ىمط

(: صمددؿ إن اًمٜمدد٤مس ذم اًمِمددٗم٤مقم٦م قمددغم ذًمددؽ أىمددقال: 146ش )ح٤مويدد٦مذح اًمٓم»ىمدد٤مل اسمددـ أيب اًمٕمددز ذم 

وم٤معمنميمقن واًمٜمّم٤مرى واعمٌتدقمقن ُمـ اًمٖمدالة ذم اعمِمد٤ميخ جيٕمٚمدقن ؿمدٗم٤مقم٦م ُمدـ يٕمٔمٛمقٟمدف قمٜمدد اهلل 

واعمٕمتزًم٦م واخلقارج أٟمٙمروا ؿمٗم٤مقم٦م ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهمدػمه ذم  ,يم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اعمٕمرووم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م

ومٞم٘مرون سمِمٗم٤مقم٦م ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم أهدؾ اًمٙمٌد٤مئر,  :ٜم٦م واْلامقم٦موأُم٤م أهؾ اًمً ,أهؾ اًمٙم٤ٌمئر

, شاًمّمدحٞمح»ا, يمدام ذم احلددي٨م وؿمٗم٤مقم٦م همػمه, ًمٙمـ ٓ يِمٗمع أطمد طمتك ي٠مذن اهلل ًمف وحيدد ًمدف طمددً 

٣م، شمؿ إزمراهٝمؿ، شمؿ َمقؽمك، شمؿ فمٝمسك، همٝمٗمقل لدؿ فمٝمسدك إَنؿ يٟمسمقن آدم، شمؿ ٞمقضًم »طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م: 

ا إلم حمٚمد، هم١مٞمف فمبد نمٖمر اهلل يمف َم٣م سمٗمدم َمـ ذٞمبف وَم٣م سمٟمطمر، همٝمٟمسمقين، همٟمذه٤م، هم١مذا فمٙمٝمف ايمسالم: اذهبق
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يٖمتحٜم٣م فمقم، ٓ أضمسٛمٜم٣م أن، همٝمٗمدقل: أي حمٚمدد،  ا، همٟممحد رِّب زمٚمح٣مَمدرأي٦م رِّب طمررت يمف ؽم٣مصمًد 

ا، همٟمدطمٙمٜمؿ اجلٛم٥م، شمؿ أٞمْمٙمؼ ارهمع رأؽمؽ، وومؾ يسٚمع، واؾمٖمع سمُمٖمع، همٟمومقل: رِّب أَمتل، همٝمحد رم ضمًد 

 ش.ا ذىمره٣م شمالث َمراتؽمجد، همٝمحد رم ضمًد همٟم

(, أن 595ومٝمذا يدل قمٚمٞمٝم٤م طمددي٨م أٟمدس قمٜمدد ُمًدٚمؿ )ش وأٟمف أول ؿم٤مومع, وأول ُمِمٗمع»وأُم٤م ىمقًمف: 

 ش.أٟم٤م أول اًمٜم٤مس يِمٗمع ذم اْلٜم٦م»اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

أول ؿم٤مومع, أٟم٤م ؾمٞمد اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, و(: »1118وذم طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ )

 ش.وأول ُمِمٗمع, وأول ُمـ يٜمِمؼ قمٜمف اًم٘مؼم

م اًم٘مقل ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ش: وأول ؿم٤مومع, وأول ُمِمٗمع»(: ىمقًمف: 5/39ش )اعمٗمٝمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم  ىمد شم٘مدَّ

ُمف ؿم٤مومع: ٓ ُمدـ اعمالئٙمد٦م, وٓ ُمدـ  ,وأىم٤ًمُمٝم٤م ذم اْليامن وُم٘مّمقد هذا احلدي٨م أن ُيٌلمَّ أٟمف ٓ يت٘مدَّ

٦م ٓ اًمٜمٌٞملم, وٓ ُمـ اعم١مُمٜملم,  ذم مجٞمع أىم٤ًمم اًمِمٗم٤مقم٤مت, قمغم أن اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٕهؾ اعمقىمػ ظم٤مصَّ

 . اهدوهذه اعمٜمزًم٦م أقمٔمؿ اعمراشم٥م وأذف اعمٜم٤مىم٥م ,شمٙمقن ًمٖمػمه

وم٘مدد ش وٓ يٜمٙمر ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ إٓ أهدؾ اًمٌددع واًمْمدالل»وأُم٤م ىمقًمف: 

هؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وذًمؽ شم٘مدم أن اخلقارج واعمٕمتزًم٦م يٜمٙمرون اًمِمٗم٤مقم٦م ٕ

سمٜم٤مًء قمغم ُمذهٌٝمؿ اًمٙم٤مؾمد, ورأهيؿ اًمٗم٤مؾمد ذم ُتٚمٞمد أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر ذم اًمٜم٤مر, وؿمدٌٝمٝمؿ أوهدك ُمدـ 

 ظمٞمط اًمٕمٜمٙمٌقت شمتٝم٤موى أُم٤مم سمراهلم احلؼ اًمقاوح٦م, وطمججف اًمداُمٖم٦م.

ـْ َرْأِي : ىَم٤مَل َيِزيُد اًْمَٗمِ٘مػُم ( قمـ 595ش )صحٞمحف»وىمد أظمرج اْلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم  يُمٜم٧ُْم ىَمْد ؿَمَٖمَٗمٜمِل َرْأٌي ُِم

وَمَٛمَرْرَٟمد٤م قَمدغَم  :ىَمد٤مَل  ,صُمدؿَّ َٟمْخدُرَج قَمدغَم اًمٜمَّد٤مسِ  ,اخْلََقاِرِج وَمَخَرضْمٜم٤َم ذِم قِمَّم٤مسَم٦ٍم َذِوي قَمَدٍد ُٟمِريُد َأْن َٟمُح٩مَّ 

ُث اًْمَ٘مْقَم ضَم٤مًمٌِس إمَِم  :اعْمَِديٜم٦َمِ  ٌِْد اهلل حُيَدر ـُ قَم ـْ َرؾُمقِل اهلل َصدغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ وَم٢مَِذا ضَم٤مسمُِر سْم  , ؾَم٤مِرَي٦ٍم قَم

صُمقَن َواهلل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  :ىَم٤مَل  ,وَم٢مَِذا ُهَق ىَمْد َذيَمَر اْْلََٝمٜمَِّٛمٞمرلمَ  :ىَم٤مَل  ددر دِذي حُتَ َي٤م َص٤مطِم٥َم َرؾُمقِل اهلل َُم٤م َهدَذا اًمَّ

ـْ شُمْدظِمْؾ اًمٜم٤َّمَر وَمَ٘مْد َأظْمَزيْ : ﴿َيُ٘مقُل  ُرضُمقا ُِمٜمَْٝم٤م ُأقِمٞمُدوا ومِٞمَٝم٤م﴿وَ ﴾ َتفُ إِٟمََّؽ َُم اَم َأَراُدوا َأْن خَيْ وَمداَم َهدَذا ﴾: يُمٚمَّ

ِذي شَمُ٘مقًُمقنَ  داَلم  :ىَم٤مَل  ,َٟمَٕمؿْ  :ىُمْٚم٧ُم  ؟َأشَمْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآنَ  :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ,اًمَّ ًَّ ٍد قَمَٚمْٞمِف اًم -وَمَٝمْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم سمَِٛمَ٘م٤مِم حُمَٛمَّ
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ٌَْٕمُثُف اهلل ومِ  :َيْٕمٜمِل ِذي َي دِذي  :ىَم٤مَل  ,َٟمَٕمؿْ  :ىُمْٚم٧ُم  -ٞمفِ اًمَّ َؿ اعْمَْحُٛمدقُد اًمَّ ٍد َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ ُف َُمَ٘م٤مُم حُمَٛمَّ وَم٢مِٟمَّ

ِرُج  ـْ خُيْ ِرُج اهلل سمِِف َُم اِط َوَُمرَّ اًمٜم٤َّمِس قَمَٚمْٞمدفِ  :ىَم٤مَل  ,خُيْ َ َٓ َأيُمدقَن  :ىَمد٤مَل  ,صُمؿَّ َٟمَٕم٧َم َوْوَع اًمٍمر َوَأظَمد٤مُف َأْن 

ـْ اًمٜمَّد٤مِر سَمْٕمدَد َأْن َيُٙمقُٟمدقا ومِٞمَٝمد٤م :ىَم٤مَل  ,َأطْمَٗمُظ َذاكَ  ُرضُمدقَن ُِمد ُف ىَمْد َزقَمَؿ َأنَّ ىَمْقًُم٤م خَيْ َيْٕمٜمِدل  :ىَمد٤مَل  ,هَمػْمَ َأٟمَّ

اَمؾِمؿِ  ًَّ ُْؿ قِمٞمَداُن اًم ـْ َأهْن٤َمِر اْْلَٜم٦َّمِ  :ىَم٤مَل  ,وَمَٞمْخُرضُمقَن يَم٠َمهنَّ دُٚمقَن ومِٞمدفِ  :وَمَٞمْدظُمُٚمقَن هَنًَرا ُِم ًِ ضُمدقَن وَمَٞمْخرُ  ,وَمَٞمْٖمَت

ُْؿ اًْمَ٘مَراـمِٞمُس  ْٞمَخ َيْٙمِذُب قَمغَم َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ  :وَمَرضَمْٕمٜم٤َم ىُمْٚمٜم٤َم: يَم٠َمهنَّ  :َوحْيَُٙمْؿ َأشُمَرْوَن اًمِمَّ

 .َأْو يَماَم ىَم٤مَل َأسُمق ُٟمَٕمْٞمؿٍ  ,وَمَرضَمْٕمٜم٤َم وَماَل َواهلل َُم٤م ظَمَرَج ُِمٜم٤َّم هَمػْمُ َرضُمٍؾ َواطِمدٍ 

اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أهؾ اًمٙم٤ٌمئر: ومٝمل أؿمٝمر ُمـ أن شمذيمر وأيمثر ُمـ أن شمًٓمر ٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م,  وأُم٤م أطم٤مدي٨م

 ش.اًمِمٗم٤مقم٦م»وٟمحٞمؾ ذم إظمري٤مت إمم يمت٤مب اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل 

وىمد شم٘مدم ومٞمام ذيمرٟم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م ظمروج ىمقم ُمـ اًمٜم٤مر, وه١مٓء ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد, 

ٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم: وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ: أُم٤م أهٚمٝم٤م اًمذيـ هؿ أهٚمٝم٤م طمً٘م٤م ُمـ اًم

ىمدقم أصد٤مسمتٝمؿ اًمٜمد٤مر سمدذٟمقهبؿ:  -أي: اًمذيـ خيرضمدقن ُمٜمٝمد٤م-وًمٙمـ ش ومال يٛمقشمقن ومٞمٝم٤م وٓ حيٞمقن»

وم٠مُم٤مشمتٝمؿ إُم٤مشم٦م طمتك إذا يم٤مٟمقا ومحاًم أذن سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م: ومجلء هبؿ و٤ٌمئر, و٤ٌمئر: ومٌثقا قمغم أهند٤مر اْلٜمد٦م, 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب ؾمدٕمٞمد ش ٦م أومٞمْمقا قمٚمٞمٝمؿ: ومٞمٜمٌتقن ٟم٤ٌمت احل٦ٌم ذم محٞمؾ اًمًٞمؾي٤م أهؾ اْلٜم»صمؿ ىمٞمؾ: 

 اخلدري ريض اهلل قمٜمف.

ومم٤م يدل أيًْم٤م قمغم ظمروج ىمقم ُمـ اًمٜم٤مر سمٕمد دظمقهلؿ ومٞمٝم٤م طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد اًمِمدٞمخلم, ىمد٤مل: 

قَْمَٚمُؿ آظِمَر َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر ظُم »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َٕ َوآظِمدَر َأْهدِؾ اْْلَٜمَّد٦ِم  ,ُروضًمد٤م ُِمٜمَْٝمد٤مإيِنر 

ًٓ اْْلَٜم٦َّمَ  ًٌْقا :ُدظُمق ـْ اًمٜم٤َّمِر طَم ُرُج ُِم ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم ًَمفُ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل  :َرضُمٌؾ خَيْ وَمَٞم٠ْمشمِٞمَٝمد٤م  ,اْذَه٥ْم وَم٤مْدظُمْؾ اْْلَٜمَّد٦مَ  :شَم

ضِمعُ  ٤َم َُمأْلَى وَمػَمْ ٌَد٤مَرَك َوشَمَٕمد٤ممَم ًَمدفُ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل  ,َوضَمْدهُت٤َم َُمأْلَى َي٤م َربر  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,وَمُٞمَخٞمَُّؾ إًَِمْٞمِف َأهنَّ اْذَهد٥ْم  :شَم

٤َم َُمأْلَى :ىَم٤مَل  ,وَم٤مْدظُمْؾ اْْلَٜم٦َّمَ  ضِمعُ  :وَمَٞم٠ْمشمِٞمَٝم٤م وَمُٞمَخٞمَُّؾ إًَِمْٞمِف َأهنَّ  اهللوَمَٞمُ٘مدقُل  ,َي٤م َربر َوضَمْدهُت٤َم َُمأْلَى :وَمَٞمُ٘مقُل  ,وَمػَمْ

َة َأُْمَث٤مهِل٤َم :اْذَه٥ْم وَم٤مْدظُمْؾ اْْلَٜم٦َّمَ  :ًَمفُ  ْٟمَٞم٤م َوقَمنَمَ ْٟمَٞم٤م ,وَم٢مِنَّ ًَمَؽ ُِمْثَؾ اًمدُّ دَة َأُْمَثد٤مِل اًمددُّ  :ىَمد٤مَل  ,َأْو إِنَّ ًَمدَؽ قَمنَمَ

َخُر يِب َأْو َأشَمْْمَحُؽ يِب َوَأْٟم٧َم اعْمَٚمُِؽ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ًْ َؿ  :ىَم٤مَل  ش,َأشَم ًَمَ٘مْد َرَأْي٧ُم َرؾُمدقَل اهلل َصدغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ
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ا إلمياُ بأُ اجلٍٛ ٔالٍار خممٕقتاُ ٔأٌّىا ال 

 بٗداُتفٍٗاُ أبدًا ٔال ت

وأوُمـ سم٠من اْلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من, وأهنام اًمٞمقم ُمقضمقدشم٤من, وأهنام ٓ يٗمٜمٞم٤من
(1)
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 .َذاَك َأْدَٟمك َأْهِؾ اْْلَٜم٦َِّم َُمٜمِْزًَم٦مً  :وَمَٙم٤مَن ُيَ٘م٤مُل  :ىَم٤مَل  ,تَّك سَمَدْت َٟمَقاضِمُذهُ َوِحَؽ طَم 

( قمـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمدف 3455وأظمرج اْلُم٤مم اسمـ ُم٤مضمف )

تِدل »وؾمٚمؿ:  َٗم٤مقَم٦ِم َوسَملْمَ َأْن َيْدظُمَؾ ٟمِّْمدُػ ُأُمَّ ُت سَملْمَ اًمِمَّ ْ دَٗم٤مقَم٦مَ  ,اْْلَٜمَّد٦مَ ظُمػمر ُت اًمِمَّ َد٤م َأقَمدؿُّ  :وَمد٤مظْمؽَمْ هَنَّ
ِٕ

صملِمَ  ؟َأشُمَرْوهَن٤َم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  :َوَأيْمَٗمك  ش.َٓ َوًَمٙمِٜمََّٝم٤م ًمِْٚمُٛمْذٟمٌِلَِم اخْلَٓم٤َّمِئلَم اعْمَُتَٚمقر

 ش.إين أضمٕمؾ ؿمٗم٤مقمتل عمـ ُم٤مت ٓ ُينمك سم٤مهلل ؿمٞمًئ٤م(: »6/141ىمد ضم٤مء قمٜمد أمحد ) وشم٘مٞمده٤م

واحلدي٨م خمرج ش ؿمٗم٤مقمتل ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمتل»( وهمػمه: 3146أٟمس قمٜمد اًمؽمُمذي )وذم طمدي٨م 

وهق ٓ يرى إٓ اًمتقطمٞمد وٓ ي٠مذن »( وىمقًمف: 65ذم يمت٤مب اًمِمٗم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل رىمؿ )

شم٘مدم سمٞم٤من ذوط اًمِمٗم٤مقم٦م وهل إذن اهلل قمز وضمؾ ًمٚمِم٤مومع ورو٤مه قمـ اًمِم٤مومع واعمِمدٗمقع ش إٓ ٕهٚمف

٤ٌَمِدِه اًْمُٙمْٗمدَر  اهللإِْن شَمْٙمُٗمُروا وَم٢مِنَّ ﴿ ٓ يرى إٓ اًمتقطمٞمد ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ًمف واهلل َٓ َيْرَى ًمِِٕم هَمٜمِلٌّ قَمٜمُْٙمْؿ َو

ؾْماَلَم ِديٜمًد٤م﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:   [1]اًمزُمر :  ﴾َوإِْن شَمِْمُٙمُروا َيْرَوُف ًَمُٙمؿْ   [4]اعم٤مئددة :  ﴾َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اْْلِ

ويرى ًمٙمؿ أن شمٕمٌدوه وٓ شمنمديمقا سمدف ( »5156هلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ )وذم طمدي٨م أيب هريرة ريض ا

ىمد شم٘مدم طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمدف قمٜمدد ش وأُم٤م اًمٙمٗم٤مر ومٚمٞمس هلؿ ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ٟمّمٞم٥م»ىمقًمف: ش ؿمٞمئ٤مً 

ومٝمل ٟم٤مئٚم٦م إن ؿم٤مء اهلل عمـ ُمـ ُم٤مت ُمـ أُمتدل ٓ ينمدك سمد٤مهلل »ُمًٚمؿ وهمػمه ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م 

 ( وهذه إؿم٤مرات, وإٓ وم٤معمقوقع أوؾمع مم٤م شم٘مدم.599أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش ؿمٞمئ٤مً 

اْلٜم٦م دار أوًمٞم٤مء ش وأؤُمـ سم٠من اْلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من وأهنام اًمٞمقم ُمقضمقدشم٤من, وأهنام ٓ يٗمٜمٞم٤من»ىمقًمف:  (5)

( 1835(, وُمًدٚمؿ )3861اهلل قمز وضمؾ, واًمٜم٤مر دار أقمدائف ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري )

٧ْم اْْلَٜم٦َُّم َواًم» ٤مضمَّ ـَ  :ٜم٤َّمُر وَمَ٘م٤مًَم٧ْم اًمٜم٤َّمرُ حَتَ ي ِ
ـَ َواعْمَُتَجؼمر ي ِ

َّٓ  :َوىَم٤مًَم٧ْم اْْلَٜم٦َّمُ  ,ُأوصمِْرُت سم٤ِمعْمَُتَٙمؼمر َٓ َيْدظُمُٚمٜمِل إِ َُم٤م زِم 
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٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم ًمِْٚمَجٜم٦َّمِ  ـْ  :ُوَٕمَٗم٤مُء اًمٜم٤َّمِس َوؾَمَ٘مُٓمُٝمْؿ ىَم٤مَل اهلل شَم ـْ َأؿَمد٤مُء ُِمد ٌَد٤مِدي  َأْٟم٧ِم َرمْحَتِل َأْرطَمُؿ سمِِؽ َُم قِم

٤ٌَمِدي :َوىَم٤مَل ًمِٚمٜم٤َّمرِ  ـْ قِم ـْ َأؿَم٤مُء ُِم ُب سمِِؽ َُم اَم َأْٟم٧ِم قَمَذايِب ُأقَمذر د٤م اًمٜمَّد٤مُر  ,َوًمُِٙمؾر َواطِمَدٍة ُِمٜمُْٝماَم ُِمْٚم١ُمَهد٤م ,إِٟمَّ وَم٠َمُمَّ

َٓ َئْمٚمِدُؿ اهلل  ,َٝم٤م إمَِم سَمْٕمدضٍ وَمُٝمٜم٤َمًمَِؽ مَتَْتٚمُِئ َوُيْزَوى سَمْٕمُْم  ,ىَمْط ىَمطْ  :وَماَل مَتَْتٚمُِئ طَمتَّك َيَْمَع ِرضْمَٚمُف وَمَتُ٘مقُل  َو

ـْ ظَمْٚمِ٘مِف َأطَمًدا ٤م اْْلَٜم٦َّمُ  ,قَمزَّ َوضَمؾَّ ُِم  ش.وَم٢مِنَّ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ُيٜمِِْمُئ هَل٤َم ظَمْٚمً٘م٤م ,َوَأُمَّ

ـْ َأْٟمد٧َم َوَزْوضُمدَؽ وُمـ ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م أن اْلٜم٦م واًمٜم٤مر ىمد ظمٚم٘مت٤م, ىم٤مل قمزوضمؾ:  ﴿َوىُمْٚمٜم٤َم َي٤م آَدُم اؾْمُٙم

﴿اًمٜم٤َّمُر ُيْٕمَرُودقَن , وىم٤مل شمٕم٤ممم: [15]يس:  ﴾﴿ىِمٞمَؾ اْدظُمِؾ اْْلَٜم٦َّمَ , وىم٤مل شمٕم٤ممم: [46]اًمٌ٘مرة:  ﴾ٜم٦َّمَ اْْلَ 

ا َوقَمِِمٞم٤ًّم  .[35]هم٤مومر:  ﴾قَمَٚمْٞمَٝم٤م هُمُدوًّ

: هذا هق ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مـم٦ٌم, ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ أهؾ اًمٌدع ُمـ اعمٕمتزًمد٦م واخلدقارج, ايمممح

اومرة ُمتقاشمرة اؾمت٘مّمٞمٜم٤م يمثػًما ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مب اْليامن وهلل احلٛمد ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕمد٤ممم: وإدًم٦م قمغم ذًمؽ ُمتق

ـَ آَُمٜمُقا سمِ ﴿ ِذي ْت ًمِٚمَّ ْت ًمِْٚمُٛمتَِّ٘مدلمَ ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [15: احلديد] ﴾َوُرؾُمٚمِفِ  ٤مهللُأقِمدَّ : آل قمٛمدران] ﴾ُأقِمدَّ

وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚمد٥م  أقمددت ًمٕم٤ٌمدي اًمّم٤محللم ُم٤م ٓ قملم رأت, وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م,», وىمقًمف:  [544

ـَ ﴿وىم٤مل قمـ اًمٜم٤مر: ش, سمنم ْت ًمِْٚمَٙم٤مومِِري إِنَّ ضَمَٝمٜمََّؿ يَم٤مَٟم٧ْم ُِمْرَص٤مًدا ﴿, وىمقًمف شمٕم٤ممم: [13: اًمٌ٘مرة] ﴾ُأقِمدَّ

سمِثلَِم ومِٞمَٝم٤م َأطْمَ٘م٤مسًم٤م  *ًمِٚمٓم٤َّمهِملَم َُمآسًم٤م  * اسًم٤م  *َٓ َٓ َذَ ٤مىمً  *َٓ َيُذوىُمقَن ومِٞمَٝم٤م سَمْرًدا َو ًَّ َّٓ مَحِٞماًم َوهَم ضَمدَزاًء  *٤م إِ

٤مسًم٤م  *ِووَم٤مىًم٤م  ًَ َٓ َيْرضُمقَن طِم ُْؿ يَم٤مُٟمقا  اسًم٤م *إهِنَّ سُمقا سمِآَي٤مشمِٜمَد٤م يمِدذَّ , وىمقًمدف شمٕمد٤ممم ذم [18-15: اًمٜمٌد٠م] ﴾َويَمذَّ

 .[56-54: اًمٜمجؿ] ﴾قِمٜمَْدَه٤م ضَمٜم٦َُّم اعْم٠َْمَوى *قِمٜمَْد ؾِمْدَرِة اعْمُٜمَْتَٝمك  *َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى ﴿اْلٜم٦م: 

ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف, ذم ىمّمد٦م اْلهاء, وذم آظمدره: ًمًٜم٦م ُم٤م ظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم وُمـ ا

ىمد٤مل: صمدؿ دظمٚمد٧م  ,صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب ضمؼمائٞمؾ, طمتك أشمك ؾمدرة اعمٜمتٝمك, ومٖمِمٞمٝم٤م أًمقان ٓ أدري ُم٤م هدل»

 ش.اْلٜم٦م, وم٢مذا هل ضمٜم٤مسمذ اًمٚم١مًم١م, وإذا شمراهب٤م اعمًؽ

إن أطمديمؿ »قل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أن رؾم شاًمّمحٞمحلم»وذم 

إذا ُم٤مت قمرض قمٚمٞمف ُم٘مٕمده سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم, إن يم٤من ُمـ أهؾ اْلٜم٦م ومٛمـ أهؾ اْلٜم٦م, وإن يم٤من ُمـ 

 ش.أهؾ اًمٜم٤مر ومٛمـ أهؾ اًمٜم٤مر, ي٘م٤مل: هذا ُم٘مٕمدك طمتك يٌٕمثؽ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م



 318 

                                                                                                    

دق قمٌدي, وم٤مومرؿمقه ُمـ اْلٜم٦م, يٜم٤مدي ُمٜم٤مد ُمـ اًمًامء: أن ص»وومٞمف:  وشم٘مدم طمدي٨م اًمؼماء سمـ قم٤مزب

 وشم٘مدم طمدي٨م أٟمس سمٛمٕمٜمك طمدي٨م اًمؼماء., شواومتحقا ًمف سم٤مسم٤م إمم اْلٜم٦م, ىم٤مل: ومٞم٠مشمٞمف ُمـ روطمٝم٤م وـمٞمٌٝم٤م

ظمًٗم٧م اًمِمٛمس ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل صغم »قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ىم٤مًم٧م:  شصحٞمح ُمًٚمؿ»وذم 

رأي٧م ذم ُم٘م٤مُمل » قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ومذيمرت احلدي٨م, وومٞمف: وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل :شاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وًم٘مد رأي٧م  ,هذا يمؾ رء وقمدشمؿ سمف, طمتك ًم٘مد رأيتٜمل آظمذ ىمٓمٗم٤م ُمـ اْلٜم٦م طملم رأيتٛمقين شم٘مدُم٧م

 ش.٤م طملم رأيتٛمقين شم٠مظمرتضمٝمٜمؿ حيٓمؿ سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم 

اٟمخًٗم٧م اًمِمٛمس قمغم قمٝمد »واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري, قمـ قمٌد اهلل اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:  شاًمّمحٞمحلم»وذم 

وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل رأيٜم٤مك شمٜم٤موًم٧م »ومذيمر احلدي٨م, وومٞمف: ش ....... ٞمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم

ا, وًمق أصٌتف ٕيمٚمتؿ إين رأي٧م اْلٜم٦م, وشمٜم٤موًم٧م قمٜم٘مقدً »ؿمٞمئ٤م ذم ُم٘م٤مُمؽ, صمؿ رأيٜم٤مك شمٙمٕمٙمٕم٧م؟ وم٘م٤مل: 

: , ىم٤مًمقاشا يم٤مًمٞمقم ىمط أومٔمع, ورأي٧م أيمثر أهٚمٝم٤م اًمٜم٤ًمءُمٜمف ُم٤م سم٘مٞم٧م اًمدٟمٞم٤م, ورأي٧م اًمٜم٤مر, ومٚمؿ أر ُمٜمٔمرً 

يٙمٗمرن اًمٕمِمػم, ويٙمٗمرن اْلطم٤ًمن, », ىمٞمؾ: أيٙمٗمرن سم٤مهلل؟ ىم٤مل:  شسمٙمٗمرهـ»سمؿ, ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

 .ش٤م, ىم٤مًم٧م: ُم٤م رأي٧م ظمػما ىمط!!ًمق أطمًٜم٧م إمم إطمداهـ اًمدهر يمٚمف, صمؿ رأت ُمٜمؽ ؿمٞمئً 

 وايؿ اًمذي ٟمٗمز سمٞمده, ًمق رأيتؿ ُم٤م رأي٧م, ًمْمحٙمتؿ ىمٚمٞمالً »ُمـ طمدي٨م أٟمس:  شصحٞمح ُمًٚمؿ»وذم 

 ش.ىم٤مًمقا: وُم٤م رأي٧م ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: رأي٧م اْلٜم٦م واًمٜم٤مر شايمثػمً  وًمٌٙمٞمتؿ

إٟمام »ُمـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  شاًمًٜمـ»و شاعمقـم٠م»وذم 

وهذا سيح ذم , شٟمًٛم٦م اعم١مُمـ ـمػم شمٕمٚمؼ ذم ؿمجر اْلٜم٦م, طمتك يرضمٕمٝم٤م اهلل إمم ضمًده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.دظمقل اًمروح اْلٜم٦م ىم

ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل صغم  شاعمًٜمد»و شاًمًٜمـ»و شصحٞمح ُمًٚمؿ»وذم 

عم٤م ظمٚمؼ اهلل اْلٜم٦م واًمٜم٤مر, أرؾمؾ ضمؼمائٞمؾ إمم اْلٜم٦م, وم٘م٤مل: اذه٥م وم٤مٟمٔمر إًمٞمٝم٤م »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م, ومرضمع وم٘م٤مل: وقمزشمؽ, ومذه٥م ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وإمم ُم٤م أقمد اهلل  :وإمم ُم٤م أقمددت ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م

وم٠مُمر سم٤مْلٜم٦م, ومحٗم٧م سم٤معمٙم٤مره, وم٘م٤مل: ارضمع وم٤مٟمٔمر إًمٞمٝم٤م وإمم ُم٤م أقمددت  :ٓ يًٛمع هب٤م أطمد إٓ دظمٚمٝم٤م

ىم٤مل: صمؿ  ,ىم٤مل: ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م, صمؿ رضمع وم٘م٤مل: وقمزشمؽ, ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن ٓ يدظمٚمٝم٤م أطمد ,ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م
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ىم٤مل: ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م, وم٢مذا هل  ,قمددت ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤مأرؾمٚمف إمم اًمٜم٤مر, ىم٤مل: اذه٥م وم٤مٟمٔمر إًمٞمٝم٤م وإمم ُم٤م أ

وم٠مُمر هب٤م ومحٗم٧م  :٤م, صمؿ رضمع وم٘م٤مل: وقمزشمؽ, ٓ يدظمٚمٝم٤م أطمد ؾمٛمع هب٤ميريم٥م سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم 

ومذه٥م ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م, ومرضمع وم٘م٤مل:  ,سم٤مًمِمٝمقات, صمؿ ىم٤مل: اذه٥م وم٤مٟمٔمر إمم ُم٤م أقمددت ٕهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م

 ذًمؽ ذم اًمًٜم٦م يمثػمة.وٟمٔم٤مئر  ,شوقمزشمؽ, ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن ٓ يٜمجق ُمٜمٝم٤م أطمد إٓ دظمٚمٝم٤م

وم٤مًم٘مقل  ,وأُم٤م قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل: إن اْلٜم٦م اعمققمقد هب٤م هل اْلٜم٦م اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م آدم صمؿ أظمرج ُمٜمٝم٤م

 سمقضمقده٤م أن فم٤مهر, واخلالف ذم ذًمؽ ُمٕمروف.

ا أن شمٗمٜمك يقم وأُم٤م ؿمٌٝم٦م ُمـ ىم٤مل: إهن٤م مل ُتٚمؼ سمٕمد, وهل: أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م خمٚمقىم٦م أن ًمقضم٥م اوٓمرارً 

َّٓ َوضْمَٝمفُ ﴿ٚمؽ يمؾ ُمـ ومٞمٝم٤م ويٛمقت, ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًم٘مٞم٤مُم٦م وأن هي  َه٤مًمٌِؽ إِ
ٍ
ء ﴾ ]اًم٘مّمص: يُمؾُّ َرْ

 .[61﴾ ]اًمٕمٜمٙمٌقت: يُمؾُّ َٟمْٗمٍس َذاِئَ٘م٦ُم اعمَْْقِت ﴿و [,88

ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  شضم٤مُمٕمف»وىمد روى اًمؽمُمذي ذم 

ي٤م حمٛمد, أىمرئ أُمتؽ ُمٜمل اًمًالم, وأظمؼمهؿ أن اْلٜم٦م ـمٞم٦ٌم  ًم٘مٞم٧م إسمراهٞمؿ ًمٞمٚم٦م أهي يب, وم٘م٤مل:»

 شؾمٌح٤من اهلل, واحلٛمد هلل, وٓ إًمف إٓ اهلل, واهلل أيمؼم :اًمؽمسم٦م, قمذسم٦م اعم٤مء, وأهن٤م ىمٞمٕم٤من, وأن همراؾمٝم٤م

 ىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م.

 :ىم٤مل ُمـ»وومٞمف أيْم٤م ُمـ طمدي٨م أيب اًمزسمػم, قمـ ضم٤مسمر, قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: 

ىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح, ىم٤مًمقا: ومٚمق يم٤مٟم٧م ش ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده, همرؾم٧م ًمف ٟمخٚم٦م ذم اْلٜم٦م

ىم٤مًمقا: ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اُمرأة  ,٤م, ومل يٙمـ هلذا اًمٖمراس ُمٕمٜمك٤م ُمٜمٝم٤م مل شمٙمـ ىمٞمٕم٤مٟمً خمٚمقىم٦م ُمٗمروهمً 

ـِ زِم قِمٜمَْدَك سَمْٞمًت٤م ذِم اْْلَٜم٦َّمِ ﴿ومرقمقن أهن٤م ىم٤مًم٧م:   .[55ؿ: ﴾ ]اًمتحريَربر اسْم

أي ُمقضمدقدة : ىمقًمف: سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صٗم٦م اْلٜم٦م وأهند٤م خمٚمقىمد٦م(: 5/4165ش )اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

أن, وأؿم٤مر سمذًمؽ إمم اًمرد قمغم ُمـ زقمؿ ُمـ اعمٕمتزًم٦م أهن٤م ٓ شمقضمد إٓ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وىمد ذيمر اعمّمٜمػ 

قدة أن, وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمقهن٤م ُمقضم :ذم اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م يمثػمة داًم٦م قمغم ُم٤م شمرضمؿ سمف

وأسح مم٤م ذيمره ذم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف أمحد وأسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ىمقي قمـ أيب هريرة قمدـ اًمٜمٌدل  ,سمّمٗمتٝم٤م

يَؾ  اهللعَم٤َّم ظَمَٚمَؼ  »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  ؼْمِ صُمدؿَّ  ,اْذَه٥ْم وَم٤مْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَذَه٥َم وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمَٝم٤م :اْْلَٜم٦ََّم ىَم٤مَل ِْلِ
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َّٓ َدظَمَٚمَٝم٤م :وَمَ٘م٤مَل ضَم٤مَء  َٛمُع هِب٤َم َأطَمٌد إِ ًْ َٓ َي شمَِؽ  َٝمد٤م سم٤ِمعْمََٙمد٤مِرهِ  ,َأْي َربر َوقِمزَّ يدُؾ  :صُمدؿَّ ىَمد٤مَل  ,صُمؿَّ طَمٗمَّ َيد٤م ضِمؼْمِ

َٓ  :صُمؿَّ ضَم٤مَء وَمَ٘م٤مَل  ,اْذَه٥ْم وَم٤مْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَذَه٥َم وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمَٝم٤م شمَِؽ ًَمَ٘مْد ظَمِِمٞم٧ُم َأْن   َيْدظُمَٚمَٝم٤م َأطَمٌد َأْي َربر َوقِمزَّ

يُؾ  :اًمٜم٤َّمَر ىَم٤مَل  اهللوَمَٚمامَّ ظَمَٚمَؼ  :ىَم٤مَل  َأْي َربر  :صُمؿَّ ضَم٤مَء وَمَ٘م٤مَل  ,اْذَه٥ْم وَم٤مْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَذَه٥َم وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمَٝم٤م ,َي٤م ضِمؼْمِ

َٝمَقاِت  َٝم٤م سم٤ِمًمِمَّ َٛمُع هِب٤َم َأطَمٌد وَمَٞمْدظُمُٚمَٝم٤م وَمَحٗمَّ ًْ َٓ َي شمَِؽ  يُؾ  :٤مَل صُمؿَّ ىمَ  ,َوقِمزَّ اْذَه٥ْم وَم٤مْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَذَه٥َم  ,َي٤م ضِمؼْمِ

َّٓ َدظَمَٚمَٝم٤م :صُمؿَّ ضَم٤مَء وَمَ٘م٤مَل  ,وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمَٝم٤م ٌَْ٘مك َأطَمٌد إِ َٓ َي شمَِؽ ًَمَ٘مْد ظَمِِمٞم٧ُم َأْن   ش.َأْي َربر َوقِمزَّ

ان, وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ واْلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من, ٓ شمٗمٜمٞم٤من أسمدا وٓ شمٌٞمدىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

, ومٛمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ إمم اْلٜم٦م ومْمال ُمٜمف, وُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ إمم اًمٜم٤مر اْلٜم٦م واًمٜم٤مر ىمٌؾ اخلٚمؼ, وظمٚمؼ هلام أهالً 

 .ُمٜمف قمدًٓ 

وم٤مشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اْلٜم٦م واًمٜم٤مر  (إن اْلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من)أُم٤م ىمقًمف: ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل: 

ومل يزل قمغم ذًمؽ أهؾ اًمًٜم٦م, طمتك ٟمٌٖم٧م ٟم٤مسمٖم٦م ُمدـ اعمٕمتزًمد٦م واًم٘مدريد٦م, خمٚمقىمت٤من ُمقضمقدشم٤من أن, 

اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م!! ومحٚمٝمدؿ قمدغم ذًمدؽ أصدٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمدد اًمدذي  وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ, وىم٤مًم٧م: سمؾ يٜمِمئٝمام

ووٕمقا سمف ذيٕم٦م عم٤م يٗمٕمٚمف اهلل, وأٟمف يٜمٌٖمل أن يٗمٕمؾ يمذا, وٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يٗمٕمؾ يمذا!! وىم٤مؾمقه قمدغم 

ومٝمؿ ُمِمٌٝم٦م ذم إومٕم٤مل, ودظمؾ اًمتجٝمؿ ومٞمٝمؿ, ومّم٤مروا ُمع ذًمؽ ُمٕمٓمٚمد٦م! وىمد٤مًمقا: ظمٚم٘مف ذم أومٕم٤مهلؿ, 

ظمٚمؼ اْلٜم٦م ىمٌؾ اْلزاء قم٨ٌم! ٕهن٤م شمّمػم ُمٕمٓمٚم٦م ُمددا ُمتٓم٤موًم٦م!! ومردوا ُمـ اًمٜمّمقص ُم٤م ظم٤مًمػ هذه 

اًمنميٕم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل ووٕمقه٤م ًمٚمرب شمٕم٤ممم, وطمرومقا اًمٜمّمقص قمـ ُمقاوٕمٝم٤م, ووٚمٚمقا وسمدقمقا ُمـ 

 اهد ظم٤مًمػ ذيٕمتٝمؿ.

 ( ط/ أم اًم٘مرى:48-41ش )طم٤مدي إرواح»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 :اًم٤ٌمب إول: ذم سمٞم٤من وضمقد اْلٜم٦م أن

مل يزل أصح٤مب رؾمقل اهلل واًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿ وأهؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م ىم٤مـم٦ٌم ووم٘مٝم٤مء اْلؾمالم وأهؾ 

٤م قمٚمدؿ اًمتّمقف واًمزهد قمغم اقمت٘م٤مد ذًمؽ وإصم٤ٌمشمف ُمًتٜمديـ ذم ذًمؽ إمم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُمد

سم٤مًميورة ُمـ أظم٤ٌمر اًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ وم٢مهنؿ دقمقا إُمؿ إًمٞمٝم٤م وأظمدؼموا هبد٤م إمم أن 
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ٟمٌٖم٧م ٟم٤مسمٖم٦م ُمـ اًم٘مدري٦م واعمٕمتزًم٦م وم٠مٟمٙمرت أن شمٙمقن خمٚمقىم٦م أن وىم٤مًم٧م سمؾ اهلل يٜمِمئٝم٤م يدقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م 

يٜمٌٖمل ًمف أن يٗمٕمؾ يمدذا  ومحٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ أصٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمد اًمذي ووٕمقا سمف ذيٕم٦م ومٞمام يٗمٕمٚمف اهلل وأٟمف

وٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يٗمٕمؾ يمذا وىم٤مؾمقه قمغم ظمٚم٘مف ذم أومٕم٤مهلؿ ومٝمؿ ُمِمٌٝم٦م ذم إومٕم٤مل ودظمؾ اًمتجٝمؿ ومٞمٝمؿ 

ومّم٤مروا ُمع ذًمؽ ُمٕمٓمٚم٦م ذم اًمّمٗم٤مت وىم٤مًمقا ظمٚمؼ اْلٜم٦م ىمٌؾ اْلزاء قم٨ٌم وم٢مهند٤م شمّمدػم ُمٕمٓمٚمد٦م ُمدددا 

 ُمتٓم٤موًم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾمٙم٤مهن٤م.

ارا وأقمد ومٞمٝم٤م أًمقان إـمٕمٛم٦م وأٓت واعمّم٤مًمح وقمٓمٚمٝمد٤م ُمدـ ىم٤مًمقا وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمٚمٙم٤م ًمق أُتذ د

اًمٜم٤مس ومل يٛمٙمٜمّٝمؿ ُمـ دظمقهل٤م ىمروٟم٤م ُمتٓم٤موًم٦م مل يٙمـ ُم٤م ومٕمٚمف واىمٕم٤م قمغم وضمف احلٙمٛم٦م ووضمد اًمٕم٘مالء 

ؾمٌٞمال إمم آقمؽماض قمٚمٞمف ومحجروا قمغم اًمرب شمٕم٤ممم سمٕم٘مدقهلؿ اًمٗم٤مؾمددة وآرائٝمدؿ اًم٤ٌمـمٚمد٦م وؿمدٌٝمقا 

اًمٜمّمقص ُمد٤م ظمد٤مًمػ هدذه اًمنمديٕم٦م اًم٤ٌمـمٚمد٦م اًمتدل وودٕمقه٤م ًمٚمدرب أو أومٕم٤مًمف سم٠مومٕم٤مهلؿ وردوا ُمـ 

طمرومقه٤م قمـ ُمقاوٕمٝم٤م ووٚمٚمقا وسمدقمقا ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م واًمتزُمقا ومٞمٝم٤م ًمقازم أوحٙمقا قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝمد٤م 

 اًمٕم٘مالء.

وهلذا يذيمر اًمًٚمػ ذم قم٘م٤مئدهؿ أن اْلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من ويذيمر ُمـ صٜمػ ذم اعم٘م٤مٓت أن هذه ُم٘م٤مًم٦م 

 اهد .ذم ذًمؽ ٨م ىم٤مـم٦ٌم ٓ خيتٚمٗمقنأهؾ اًمًٜم٦م واحلدي

وشم٘مدم ذم اًم٤ٌمب إول سمٞم٤من أن اْلٜم٦م واًمٜم٤مر ُمقضمقدشم٤من أن, وؾمقق إدًم٦م قمغم ذًمؽ وسمٞم٤من أن ذًمؽ 

هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مـم٦ٌم, ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ اًمِمقاذ ُمـ أهؾ اًمٌدع واًمري٥م, ويٚمتحدؼ هبدذا 

 اًم٤ٌمب اًمٙمالم قمغم أسمديتٝمام.

وًمٚمٜمد٤مس ذم ذًمدؽ صمالصمد٦م (: 35ش )اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل سمٗمٜم٤مء اْلٜم٦م واًمٜم٤مر»ًمتف ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم رؾم٤م

 أىمقال:

ىمقم ىم٤مًمقا سمٗمٜم٤مئٝمام مجٞمٕم٤م, وىمقم ىم٤مًمقا سمٌ٘م٤مئٝمام مجٞمٕم٤م, وىمقم ىم٤مًمقا: سمٗمٜم٤مء دار اْلزاء, وسم٘م٤مء دار اْلومْم٤مل, 

 . واْلٟمٕم٤مم, واْليمرام

اًمّمح٤مسم٦م, واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمًد٤من, أُم٤م اًم٘مقل سمٗمٜم٤مئٝم٤م: ومام رأيٜم٤م أطمدا طمٙم٤مه قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ, ُمـ 
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 وإٟمام طمٙمقه قمـ اْلٝمؿ سمـ صٗمقان, وأشم٤ٌمقمف اْلٝمٛمٞم٦م.

قمٌدد اهلل سمدـ أمحدد ذم يمتد٤مب  قمٚمٞمف أئٛم٦م اْلؾمالم, سمؾ ذًمؽ مم٤م أيمٗمروهؿ سمف, يمام ذيمره هوهذا مم٤م أٟمٙمر

٤مل ظمٚمؼ أومٕمد», وأسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب شاًمًٜم٦م»وإصمرم ذم يمت٤مب  شاًمًٜم٦م»

قمز وضمؾ  -يمٗمرت اْلٝمٛمٞم٦م سمآي٤مت ُمـ يمت٤مب اهلل  , وهمػمهؿ قمـ ظم٤مرضم٦م سمـ ُمّمٕم٥م, أٟمف ىم٤مل:شاًمٕم٤ٌمد

, , وهؿ ي٘مقًمقن: ٓ يددوم﴾ُأيُمُٚمَٝم٤م َداِئؿٌ ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  , ذم همػم ُمقوع سم٠مرسمع آي٤مت ُمـ يمت٤مب اهلل: -

ـْ َٟمَٗم٤مدٍ ﴿وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ٓ َُمْ٘مُٓمققَمد٦ٍم ﴿وسم٘مقًمف شمٕم٤ممم: , قًمقن يٜمٗمد, وهؿ ي٘م﴾إِنَّ َهَذا ًَمِرْزىُمٜم٤َم َُم٤م ًَمُف ُِم

 .... اهد , ومٛمـ ىم٤مل: إهن٤م شمٜم٘مٓمع, وم٘مد يمٗمر﴾َوٓ مَمْٜمُققَم٦مٍ 

هذا ىمدقل مجٝمدقر  (ا وٓ شمٌٞمدانٓ شمٗمٜمٞم٤من أسمدً )ىمقًمف: ش: ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل ذم 

٦م ُمدـ اًمًدٚمػ واخلٚمدػ, وىمد٤مل سمٗمٜمد٤مء اًمٜمد٤مر مج٤مقمد ,وىم٤مل سمٌ٘م٤مء اْلٜمد٦م, إئٛم٦م ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ

اْلٝمدؿ سمدـ صدٗمقان  :وىم٤مل سمٗمٜم٤مء اْلٜم٦م واًمٜم٤مر, واًم٘مقٓن ُمذيمقران ذم يمثػم ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم وهمػمه٤م

إُم٤مم اعمٕمٓمٚم٦م, وًمٞمس ًمف ؾمٚمػ ىمط, ٓ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ ُمدـ اًمتد٤مسمٕملم هلدؿ سم٢مطمًد٤من, وٓ ُمدـ أئٛمد٦م 

, وص٤مطمقا سمف وسم٠مشم٤ٌمقمدف ُمدـ وأٟمٙمره قمٚمٞمف قم٤مُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م, ويمٗمروه سمف ,اعمًٚمٛملم, وٓ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م

وهذا ىم٤مًمف ٕصٚمف اًمٗم٤مؾمدد اًمدذي اقمت٘مدده, وهدق اُمتٜمد٤مع وضمدقد ُمد٤م ٓ يتٜمد٤مهك ُمدـ  ,أىمٓم٤مر إرض

 اهد احلقادث!

ىمٚم٧م: وإدًم٦م ُمـ أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت, وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٤مت قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م يمثػمات وواودح٤مت 

 ٓ يٕمت٘مد ظمالومٝم٤م إٓ أهؾ اًمْمالٓت.

َّٓ َُم٤م ؿَم٤مَء َوَأُمَّ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َْرُض إِ ْٕ اَمَواُت َوا ًَّ ـَ ومِٞمَٝم٤م َُم٤م َداَُم٧ِم اًم ـَ ؾُمِٕمُدوا وَمِٗمل اْْلَٜم٦َِّم ظَم٤مًمِِدي ِذي ٤م اًمَّ

 أي: ُم٘مٓمقع. [518: هقد] ﴾َرسمَُّؽ قَمَٓم٤مًء هَمػْمَ جَمُْذوذٍ 

ـْ َٟمَٗمد٤مدٍ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ﴾ُٚمَٝمد٤م َداِئدٌؿ َوفمِٚمَُّٝمد٤مُأيمُ  ﴿, وىمد٤مل شمٕمد٤ممم: [63: ص] ﴾إِنَّ َهَذا ًَمِرْزىُمٜم٤َم َُم٤م ًَمُف ُِم

َٓ َُمْ٘مُٓمققَمد٦ٍم ﴿, وىم٤مل شمٕمد٤ممم: [38: احلجر] ﴾َوَُم٤م ُهْؿ ُِمٜمَْٝم٤م سمُِٛمْخَرضِملمَ ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [46: اًمرقمد]

َٓ مَمْٜمُققَم٦مٍ   .[44: اًمقاىمٕم٦م] ﴾َو
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ُ ﴿وىم٤مل قمزوضمؾ ُم١ميمًدا ظمٚمقد أهؾ اْلٜم٦م ومٞمٝمد٤م:  ْٕ َّٓ اعْمَْقشَمد٦َم ا ومَم َوَوىَمد٤مُهْؿ َٓ َيدُذوىُمقَن ومِٞمَٝمد٤م اعْمَدْقَت إِ

وهذا آؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع, واعمراد سمف أهندؿ ُمد٤مشمقا ذم اًمقىمد٧م اًمدذي مل  [65: اًمدظم٤من] ﴾قَمَذاَب اْْلَِحٞمؿِ 

 يٙمقٟمقا ذم اْلٜم٦م.

( ُمـ طمددي٨م أيب هريدرة ريض اهلل 1845وُمـ إدًم٦م قمغم أسمدي٦م اْلٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م: ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ )

ُمـ يدظمؾ اْلٜم٦م يٜمٕمؿ ٓ ي٠ٌمس, ٓ شمدٌغم صمٞم٤مسمدف, وٓ »ؿ: قمٜمف, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

قمـ اسمـ قمٛمر سمٚمٗمظ: ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ش اًمٙمٌػم»وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ش يٗمٜمك ؿم٤ٌمسمف

 ش.ُمـ يدظمؾ اْلٜم٦م حيٞمك ومٞمٝم٤م  ٓ يٛمقت, ويٜمٕمؿ ومٞمٝم٤م ٓ ي٠ٌمس, ٓ شمٌغم صمٞم٤مسمف, وٓ يٗمٜمك ؿم٤ٌمسمف»وم٘م٤مل: 

(: اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع واًمًتقن: 414ش )طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح» ذم يمت٤مسمف ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

ذم أسمدي٦م اْلٜم٦م, وأهن٤م ٓ شمٗمٜمك وٓ شمٌٞمد: وهذا مم٤م يٕمٚمؿ سم٤مْلوٓمرار أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ 

ـَ ومِٞمَٝم٤م َُم٤م َداُمَ ﴿أظمؼم سمف ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ ؾُمِٕمُدوا وَمِٗمل اْْلَٜم٦َِّم ظَم٤مًمِِدي ِذي ٤م اًمَّ َّٓ َُم٤م َوَأُمَّ َْرُض إِ ْٕ اَمَواُت َوا ًَّ ٧ِم اًم

َّٓ َُم٤م ؿَم٤مَء ﴿أي: ُم٘مٓمقع, وٓ شمٜم٤مذم سملم هذا وسملم ىمقًمف:  [518: هقد] ﴾ؿَم٤مَء َرسمَُّؽ قَمَٓم٤مًء هَمػْمَ جَمُْذوذٍ  إِ

 ﴾.َرسمَُّؽ 

 (: واعم٘مّمقد أن اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اْلٜم٦م واًمٜم٤مر ىمقل ُمٌتدع مل ي٘مٚمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.418وىم٤مل )ص

ومٞمٝم٤م ىمقٓن ُمٕمرووم٤من قمدـ  :وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م ؿمٞمخ اْلؾمالم ,وأُم٤م أسمدي٦م اًمٜم٤مر ودواُمٝم٤م(: 441-419وىم٤مل )

 .واًمٜمزاع ذم ذًمؽ ُمٕمروف قمـ اًمت٤مسمٕملم ,اًمًٚمػ واخلٚمػ

 :ه٤مهٜم٤م أىمقال ؾمٌٕم٦م :ىمٚم٧مىم٤مل: 

وهذا ىمقل  ,سمؾ يمؾ ُمـ دظمٚمٝم٤م خمٚمد ومٞمٝم٤م أسمد أسم٤مد سم٢مذن اهلل ,ان ُمـ دظمٚمٝم٤م ٓ خيرج ُمٜمٝم٤م أسمدً أ :ضمده٣مأ

 .عمٕمتزًم٦ماخلقارج وا

صمؿ شمٜم٘مٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ وشمٌ٘مك ـمٌٞمٕم٦م ٟم٤مري٦م هلؿ يتٚمذذون هبد٤م عمقاوم٘متٝمد٤م  ,أن أهٚمٝم٤م يٕمذسمقن ومٞمٝم٤م ُمدة :وايمث٣مين

ىمد٤مل ذم ومّمقصدف اًمثٜمد٤مء سمّمددق اًمققمدد ٓ  ,وهذا ىمقل إُم٤مم آحت٤مدي٦م اسمـ قمريب اًمٓمد٤مئل ,ًمٓمٌٞمٕمتٝمؿ

سمّمدق اًمققمد ٓ سمّمدق  ومٞمثٜمل قمٚمٞمٝم٤م :واحلية اْلهلٞم٦م شمٓمٚم٥م اًمثٜم٤مء اعمحٛمقد سم٤مًمذات ,سمّمدق اًمققمٞمد
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َـّ ﴿اًمققمٞمد سمؾ سم٤مًمتج٤موز  ٌَ ًَ سمدؾ  ,وقمٞمدده :ومل ي٘مدؾ ,[31: إسمدراهٞمؿ] ﴾خُمْٚمَِػ َوقْمِدِه ُرؾُمَٚمفُ  اهللوَماَل حَتْ

وىمدد  ,ٟمف يم٤من ص٤مدق اًمققمد٠مؾمامقمٞمؾ سمإويتج٤موز قمـ ؾمٞمئ٤مهتؿ ُمع أٟمف شمققمد قمغم ذًمؽ وأصمٜمك قمغم  :ىم٤مل

 .ُٓمٙم٤من ذم طمؼ احلؼ عم٤م ومٞمف ُمـ ـمٚم٥م اعمرضمحإزال 

 ٕم٤ميـدددددوُم٤م ًمققمٞمد احلؼ قملم شم   ٤مدق اًمققمد وطمده دومٚمؿ يٌؼ إٓ ص

 ٕمٞمؿ ُم٤ٌميـدددددددددقمغم ًمذة ومٞمٝم٤م ٟم  قا دار اًمِم٘م٤مء وم٤مهنؿ دٚمددددن دظمإو

 ٤م قمٜمد اًمتجكم شم٤ٌميـددددٞمٜمٝمٛمددوسم   ؿ ضمٜم٤من اخلٚمد وآُمر واطمد ددٞمدٟمٕم

 وذاك ًمف يم٤مًم٘منم واًم٘منم ص٤ميـ  ًٛمك قمذاسم٤م ُمـ قمذوسم٦م ـمٕمٛمف دددي

وخيٚمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م ىمقم  ,صمؿ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م ,إن أهٚمٝم٤م يٕمذسمقن ومٞمٝم٤م إمم وىم٧م حمدود :ىمقل ُمـ ي٘مقل :٣ميم٧مايمث

وم٘مد٤مل  ,وىمد أيمذهبؿ اهلل شمٕمد٤ممم ذم اًم٘مدرآن ومٞمدف ,وهذا اًم٘مقل طمٙم٤مه اًمٞمٝمقد ًمٚمٜمٌل وم٠ميمذهبؿ ومٞمف ,آظمرون

َ ﴿شمٕم٤ممم:  ٤مُم٤ًم َُمْٕمُدوَدًة ىُمْؾ َأُتَّ ٜم٤َم اًمٜم٤َّمُر إِٓ َأيَّ ًَّ َ ـْ مَت ٚمِدَػ  اهللْذشُمْؿ قِمٜمَْد َوىَم٤مًُمقا ًَم ـْ خُيْ قَمْٝمدَدُه َأْم  اهللقَمْٝمددًا وَمَٚمد

ـَ اًْمٙمَِتد٤مِب ُيدْدقَمْقَن إمَِم ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﴾َُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  اهللشَمُ٘مقًُمقَن قَمغَم  ٤ًٌم ُِم ـَ ُأوشُمقا َٟمِّمٞم ِذي َأمَلْ شَمَر إمَِم اًمَّ

َّٓ  *ٌؼ ُِمٜمُْٝمْؿ َوُهْؿ ُُمْٕمِرُوقَن ًمَِٞمْحُٙمَؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ َيَتَقممَّ وَمِري اهلليمَِت٤مِب  دٜم٤َم اًمٜمَّد٤مُر إِ ًَّ َ ـْ مَت ُْؿ ىَم٤مًُمقا ًَمد َذًمَِؽ سم٠َِمهنَّ

ونَ  ُهْؿ ذِم ِديٜمِِٝمْؿ َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٗمؽَمُ ٤مًُم٤م َُمْٕمُدوَداٍت َوهَمرَّ  .[13-14: آل قمٛمران] ﴾َأيَّ

وىمدد دل اًم٘مدران واًمًدٜم٦م ومٝمذا اًم٘مقل إٟمام هق ىمقل أقمداء اهلل اًمٞمٝمقد ومٝمؿ ؿمٞمقخ أر سم٤مسمف واًم٘مد٤مئٚملم سمدف 

ـَ اًمٜمَّد٤مرِ ﴿وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اْلؾمالم قمغم وم٤ًمده ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ﴾,َوَُم٤م ُهْؿ سمَِخد٤مِرضِملَم ُِمد

ـْ هَمدؿ، ُأقِمٞمدُدوا ومِٞمَٝمد٤م﴿ :وىم٤مل ﴾َوَُم٤م ُهْؿ سمَِخ٤مِرضِملمَ ﴿ :وىم٤مل ُرضُمقا ُِمٜمَْٝم٤م ُِمد اَم َأَراُدوا َأْن خَيْ وىمد٤مل  ﴾,يُمٚمَّ

ـْ قَمَذاهِب َٓ ُيْ٘م٣َم ﴿شمٕم٤ممم:  ُػ قَمٜمُْٝمْؿ ُِم ٗمَّ َوٓ َيدْدظُمُٚمقَن اْْلَٜمَّد٦َم ﴿وىم٤مل شمٕمد٤ممم:  ﴾٤مَ  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَمَٞمُٛمقشُمقا َوٓ خُيَ

َٞم٤مطِ   .وهذا أسمٚمغ ُم٤م يٙمقن ذم اْلظم٤ٌمر قمـ اؾمتح٤مًم٦م دظمقهلؿ اْلٜم٦م, ﴾طَمتَّك َيٚم٩َِم اْْلََٛمُؾ ذِم ؾَمؿر اخْلِ

طمٙمد٤مه ؿمدٞمخ  ,طم٤مهلد٤م ًمدٞمس ومٞمٝمد٤م أطمدد يٕمدذب ا قمغمىمقل ُمـ ي٘مقل خيرضمقن ُمٜمٝم٤م وشمٌ٘مك ٟم٤مرً  :ايمرازمع

 .٤م يردان قمغم هذا اًم٘مقل يمام شم٘مدمن واًمًٜم٦م أيًْم آواًم٘مر ,اْلؾمالم

سمؾ شمٗمٜمك سمٜمٗمًٝم٤م ٕهن٤م طم٤مدصم٦م سمٕمد أن مل شمٙمـ وُم٤م صم٧ٌم طمدوصمف اؾمتح٤مل سم٘م٤مؤه  :ىمقل ُمـ ي٘مقل :اخل٣مَمس
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رهبؿ سم٠مسمّم٤مرهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام يرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ٓ وأن اعم١مُمٜملم يرون 

يْم٤مُمقن ذم رؤيتف
(1)
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 .ٜم٤مروهذا ىمقل ضمٝمٜمؿ سمـ صٗمقان وؿمٞمٕمتف وٓ ومرق قمٜمده ذم ذًمؽ سملم اْلٜم٦م واًم ,وأسمديتف

 ,وٓ حيًدقن سمد٠ممل ,ا ٓ يتحريمقنشمٗمٜمك طمٞم٤مهتؿ وطمريم٤مهتؿ ويّمػمون مج٤مدً  :ىمقل ُمـ ي٘مقل :ايمس٣مدس

واْلٜمد٦م واًمٜمد٤مر قمٜمدده  ,ا ُٓمتٜم٤مع طمقادث ٓ هن٤مي٦م هل٤موهذا ىمقل أسمك اهلذيؾ اًمٕمالف إُم٤مم اعمٕمتزًم٦م ـمردً 

 .ؾمقاء ذم هذا احلٙمؿ

صمؿ شمٗمٜمك  ,ا شمٜمتٝمل إًمٞمفٟمف ضمٕمؾ هل٤م أُمدً ٢موم :٤مممسمؾ يٗمٜمٞمٝم٤م رهب٤م وظم٤مًم٘مٝم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم :ىمقل ُمـ ي٘مقل :ايمس٣مزمع

وأسمك  ,وأسمك هريرة ,واسمـ ُمًٕمقد ,وىمد ٟم٘مؾ هذا اًم٘مقل قمـ قمٛمر :ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ,ويزول قمذاهب٤م

 . اهدوهمػمهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ؾمٕمٞمد

 أىمقل: وٓ يّمح قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اْلٜم٦م واًمٜم٤مر.

اًم٤ًمسمع: أن اهلل خيدرج هذا اًمت٘مًٞمؿ, وىم٤مل ذم آظمره: ش  اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦مذح »وذيمر اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

 ا شمٜمتٝمل إًمٞمف.٤م, صمؿ يٗمٜمٞمٝم٤م, وم٢مٟمف ضمٕمؾ هل٤م أُمدً ُمٜمٝم٤م ُمـ يِم٤مء, يمام ورد ذم احلدي٨م, صمؿ يٌ٘مٞمٝم٤م ؿمٞمئً 

يمام ٓ اٟم٘مْم٤مء ًمف,  : أن اهلل شمٕم٤ممم خيرج ُمٜمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء, يمام ورد ذم اًمًٜم٦م, ويٌ٘مك ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر, سم٘م٤مءً ايمث٣مَمـ

 اهد وُم٤م قمدا هذيـ اًم٘مقًملم إظمػميـ فم٤مهر اًمٌٓمالن., ىم٤مل اًمِمٞمخ رمحف اهلل

هذا هق ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م اعم١ميد سم٤مٕدًم٦م اْلٚمٞمد٦م ش وأن اعم١مُمٜملم يرون رهبؿ ...إًمخ»ىمقًمف:  (5)

 واًمؼماهلم اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمِمقاهد اًمٕم٘مٚمٞم٦م.

 ش:ُٓمٞمتف»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم 

 وإمم اًمًامء سمٖمػم يمٞمػ يٜمزل  عم١مُمٜمقن يرون طمً٘م٤م رهبؿوا

 ش:طم٤مئٞمتف»وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب داود ذم 
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 يمام اًمٌدر ٓ خيٗمك ورسمؽ أووُح   ٝمرًة ددوىمؾ يتجغم اهلل ًمٚمخٚمِؼ ضم

ٌٌْف شمٕم٤ممم اعُمًٌُح دددددوًمٞم   دٍ دددددوًمٞمس سمٛمقًمٍد وًمٞمس سمقاًم  س ًمف ؿِم

 ىمٚمٜم٤م طمدي٨ٌم ُمٍمُح  سمٛمّمداِق ُم٤م  ٤مددوىمد ُيٜمٙمِر اْلٝمٛمل هذا قمٜمدٟم

 ذاك شمٜمْجُح ذم وم٘مُؾ ُِمثؾ ُم٤م ىمد ىم٤مل   دٍ دددددُم٘م٤مِل حُمٛم ـرواه ضمريٌر قم

 ( ُمع اًمنمح:588ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل )

ٌة ﴿واًمرؤي٦م طمؼ ٕهؾ اْلٜم٦م سمٖمػم إطم٤مـم٦م وٓ يمٞمٗمٞم٦م يمام ٟمٓمؼ سمف يمت٤مب رسمٜم٤م:  إمَِم  *ُوضُمقٌه َيْقَُمِئدٍذ َٟمد٤مِضَ

٤َم َٟم٤مفمَِرةٌ  وشمٗمًػمه قمغم ُم٤م أراد اهلل وقمٚمٛمف, ويمٚمام ضم٤مء ذم ذًمؽ ُمدـ احلددي٨م  [14-11: اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾َرهبر

 اًمّمحٞمح قمـ رؾمقل هلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ومٝمق يمام ىم٤مل, وُمٕمٜم٤مه قمغم ُم٤م أراد. اهد

 وأدًم٦م اًمرؤي٦م ُمتقاشمرة ُمتٔم٤مومرة طمتك ىمٞمؾ: 

 وُمـ سمٜمك هلل سمٞمًت٤م واطمتًد٥م  مم٤م شمقاشمر طمدي٨م ُمـ يمذب

 ظمٗملم وهذي سمٕمضوُمًح   ورؤي٦م ؿمٗم٤مقم٦م واحلدقض

ش واًمتّمدديؼ سمد٤مًمٜمٔمر إمم وضمدف اهلل»ًمٚمددارىمٓمٜمل, ش اًمرؤيد٦م»وىمد أومرد هذا اًم٤ٌمب سمٛمّمدٜمٗم٤مت ُمٜمٝمد٤م: 

هذا هق احلؼ ذم هذه اعمًد٠مًم٦م أهند٤م ش يرون رهبؿ سم٠مسمّم٤مرهؿ»ٕيب ؿم٤مُم٦م, وىمقًمف: ش اًمرؤي٦م»ًممضمري, و

 رؤي٦م قملم قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ.

 صمالصم٦م أىمقال:واًمٜم٤مس ذم اًمرؤي٦م قمغم 

اًم٘مقل إول: ىمقل اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اًمًٜم٦م واهلدى أن اهلل قمز وضمؾ يراه اعم١مُمٜمقن سم٠مسمّم٤مرهؿ 

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٞم٤مٟم٤ًم.

اًم٘مقل اًمث٤مين: ىمقل اْلٝمٛمٞم٦م إن اهلل قمز وضمؾ ٓ يرى ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة, وهذا ىمقل سم٤مـمؾ خي٤مًمػ 

 أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ.

اًمث٤مًم٨م: ىمقل احلٚمقًمٞم٦م وآحت٤مدي٦م وُمـ إًمدٞمٝمؿ سمد٠من اهلل ُيدرى ذم اًمددٟمٞم٤م وأظمدرة وهدذا ىمدقل  اًم٘مقل

 اًمزٟم٤مدىم٦م.
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وىمد صم٧ٌم سمٜمص اًم٘مرآن أن ُمقؾمك ىمٞمؾ ًمف: (: 1/445ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

ـْ شَمَرايِن  ﴿ يمدام ىمد٤مل شمٕمد٤ممم :  وأن رؤي٦م اهلل أقمٔمؿ ُمـ إٟمزال يمت٤مب ُمـ اًمًدامء [534]إقمراف :  ﴾ًَم

ـْ َذًمَِؽ ومَ ﴿  وَمَ٘مْد ؾَم٠َمًُمقا ُُمقؾَمك َأيْمؼَمَ ُِم
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم َل قَمَٚمْٞمِٝمْؿ يمَِت٤مسًم٤م ُِم ٠َمًُمَؽ َأْهُؾ اًْمٙمَِت٤مِب َأْن شُمٜمَزر ًْ َ٘مد٤مًُمقا َأِرَٟمد٤م َي

ومٛمـ ىم٤مل إن أطمدا ُمـ اًمٜم٤مس يراه : وم٘مد زقمؿ أٟمف أقمٔمؿ ُمـ ُمقؾمدك سمدـ  [564]اًمٜم٤ًمء :  ﴾ضَمْٝمَرةً  اهلل

 اهد ودقمقاه أقمٔمؿ ُمـ دقمقى ُمـ ادقمك أن اهلل أٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسم٤م ُمـ اًمًامء.قمٛمران 

واهلل قمز وضمؾ ُيرى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ُمقوٕملم, إول: ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م, واًمث٤مين: ذم اْلٜم٦م وٓ يٜمٙمر 

وإٟمام اعمٝمؿ اًمذي جيد٥م (: 5/386ش )اعمجٛمقع»هذا ٓ اعمٕمٓمٚم٦م اًمْمالل ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم 

يمؾ ُمًٚمؿ اقمت٘م٤مده : أن اعم١مُمٜملم يرون رهبؿ ذم اًمدار أظمرة ذم قمرص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م وسمٕمد ُم٤م يددظمٚمقن  قمغم

اْلٜم٦م قمغم ُم٤م شمقاشمرت سمف إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤محلدي٨م : وم٢مٟمف أظمدؼم 

ة ٓ يْمد٤مم ذم أٟم٤م ٟمرى رسمٜم٤م يمام ٟمرى اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌددر واًمِمدٛمس قمٜمدد اًمٔمٝمدػم» :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ورؤيتف ؾمٌح٤مٟمف هل أقمغم ُمراشم٥م ٟمٕمٞمؿ اْلٜم٦م وهم٤مي٦م ُمٓمٚمقب اًمدذيـ قمٌددوا اهلل خمٚمّمدلم ًمدف  ,شرؤيتف

 اًمديـ : وإن يم٤مٟمقا ذم اًمرؤي٦م قمغم درضم٤مت قمغم طم٥ًم ىمرهبؿ ُمـ اهلل وُمٕمرومتٝمؿ سمف .

يٌٚمٖمدف  واًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر اًمًٚمػ أن ُمـ ضمحد رؤي٦م اهلل ذم اًمدار أظمرة ومٝمق يم٤مومر: وم٢من يم٤من ممدـ مل

وم٢من أس قمغم اْلحدقد سمٕمدد سمٚمدقغ  ,اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ قمرف ذًمؽ يمام يٕمرف ُمـ مل شمٌٚمٖمف ذائع اْلؾمالم

  اهداًمٕمٚمؿ ًمف ومٝمق يم٤مومر.

 سم٤مب ذيمر إدًم٦م قمغم رؤي٦م اعم١مُمٜملم رهبؿ قمزوضمؾ ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م

ٌة ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٤َم َٟم٤مفمَِرةٌ  *ُوضُمقٌه َيْقَُمِئٍذ َٟم٤مِضَ  .[14-11: ُم٦ماًم٘مٞم٤م] ﴾إمَِم َرهبر

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـْ َرهبر ُْؿ قَم  .[56: اعمٓمٗمٗملم] ﴾يَمالَّ إهِنَّ

٤م﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ٤م َصٗمًّ  .[11: اًمٗمجر] ﴾َوضَم٤مَء َرسمَُّؽ َواعْمََٚمُؽ َصٗمًّ

َّٓ َأْن شَم٠ْمشمَِٞمُٝمُؿ اعْمَاَلِئَٙم٦ُم َأْو َي٠مْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  دَؽ َيدْقَم َيد٠ْميِت َهْؾ َيٜمُْٔمُروَن إِ يِتَ َرسمَُّؽ َأْو َي٠ْميِتَ سَمْٕمُض آَيد٤مِت َرسمر

ا  ٧ٌَْم ذِم إِياَمهِن٤َم ظَمػْمً ًَ ٌُْؾ َأْو يَم ـْ ىَم ـْ آَُمٜم٧َْم ُِم ٤م إِياَمهُن٤َم مَلْ شَمُٙم ًً َٓ َيٜمَْٗمُع َٟمْٗم َؽ  د٤م سَمْٕمُض آَي٤مِت َرسمر ىُمِؾ اْٟمَتٔمُِروا إِٟمَّ
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 .[568: إٟمٕم٤مم] ﴾ُُمٜمَْتٔمُِرونَ 

ـْ َأِِّب ُهَرْيَرةَ (: 1341ري رمحف اهلل )وأظمرج اًمٌخ٤م ٜم٤َم َيْقَم  :َأنَّ اًمٜم٤َّمَس ىَم٤مًُمقا: فَم َي٤م َرؾُمقَل اهلل َهْؾ َٟمَرى َرسمَّ

ٌَدْدرِ » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ؟اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  وَن ذِم اًْمَ٘مَٛمدِر ًَمْٞمَٚمد٦َم اًْم َٓ َيد٤م  :ىَمد٤مًُمقا ش؟َهْؾ شُمَْم٤مرُّ

ْٛمِس ًَمْٞمَس ُدوهَن٤َم ؾَمَح٤مٌب » :ىَم٤مَل  ,اهلل َرؾُمقَل  وَن ذِم اًمِمَّ  :ىَمد٤مَل  ,َٓ َيد٤م َرؾُمدقَل اهلل :ىَمد٤مًُمقا ش؟وَمَٝمْؾ شُمَْم٤مرُّ

ُ٘مْؿ سَمَرْوَٞمفُ » َٚمُع  ،هَم١مِٞمَّ ٣ًُم هَمْٙمَٝمْتَبْٔمُف هَمَٝمْتَبُع َمَ  :هَمَٝمُٗمقُل  ،ايمٛم٣َّمَس َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  اهللىَمَذيمَِؽ َيْ ـْ ىَم٣مَن َئْمُبُد ؾَمْٝم ـْ ىَمد٣مَن ََم

ْٚمَس  ْٚمَس  :َئْمُبُد ايمُمَّ ـْ ىَمد٣مَن َئْمُبدُد ايْمَٗمَٚمدرَ  ،ايمُمَّ ـْ ىَمد٣مَن َئْمُبدُد ايمْمََّقانِمٝمد٦َم  ،ايْمَٗمَٚمدرَ  :َوَيْتَبُع ََم  :َوَيْتَبدُع ََمد

٥ُم همِٝمَٜم٣م ؾَم٣مهمُِٔمقَه٣م َأْو َُمٛم٣َمهمُِٗمقَه٣م  ،ايمْمََّقانِمٝم٦َم  َُمَّ ْٕ َأَٞمد٣م  :هَمَٝمُٗمدقُل  ،اهلل هَمَٝمْٟمسمِٝمِٜمؿْ  ؛-ؾَمؽَّ إزِْمَراِهٝمؿُ -َوسَمْبَٗمك َهِذِه ا

ُ٘مؿْ  ٛم٣َم :هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ،َرزمُّ ٛمَد٣م فَمَرهْمٛمَد٣مُه هَمَٝمدْٟمسمِٝمِٜمْؿ  ؛َهَذا ََمَ٘م٣مُٞمٛم٣َم ضَمتَّك َيْٟمسمَِٝمٛم٣َم َرزمُّ دِم ُصدقَرسمِِف ايمَّتِدل  اهللهَم١مَِذا صَم٣مَءَٞمد٣م َرزمُّ

ُ٘مؿْ  :هَمَٝمُٗمقُل  ،َئْمِرهُمقنَ  ٛم٣َم :هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ،َأَٞم٣م َرزمُّ داُط زَمدكْمَ ـَمْٜمدَرْي صَمَٜمدٛمَّؿَ هَمَٝمْتَبٔمُ  ؛َأْٞم٦َم َرزمُّ َ دُب ايمٌمِّ  ،قَٞمدُف َوُيُْضَ

ـْ ُيِٝمُزَه٣م َل ََم تِل َأوَّ ؽُمِؾ َيْقََمُِذٍ  ،هَمَٟمىُمقُن َأَٞم٣م َوُأَمَّ ؽُمُؾ َوَدفْمَقى ايمرُّ َّٓ ايمرُّ ُؿ َيْقََمٍُِذ إِ َٓ َيَتَ٘مٙمَّ  ،ؿَّ ؽَمدٙمِّؿْ ايمٙمٜمد :َو

ْٔمَدانَ  ،ْٔمَدانِ َودِم صَمَٜمٛمََّؿ ىَماَليمِٝم٤ُم َِمْثُؾ ؾَمْقِك ايمسَّ  ،ؽَمٙمِّؿْ   :ىَم٤مَل  ,َٟمَٕمْؿ َي٤م َرؾُمقَل اهلل :ىَم٤مًُمقا ش؟َهْؾ َرَأْيُتْؿ ايمسَّ

ْٔمَدانِ » ٣َم َِمْثُؾ ؾَمْقِك ايمسَّ َّٓ  ،هَم١مَِنَّ َٓ َئْمَٙمُؿ ََم٣م وَمْدُر فِمَٓمِٚمَٜم٣م إِ ُف  ؿْ  ،اهللنَمغْمَ َأٞمَّ َْمُػ ايمٛمَّد٣مَس زمِدَٟمفْماَمِلِ هَمِٚمدٛمُْٜمْؿ  ؛ََّتْ

 اهللضَمتَّك إَِذا هَمَرَغ  ،شُمؿَّ َيَتَجعمَّ  ،َوَِمٛمُْٜمْؿ اظْمَُخْرَدُل َأْو اظْمَُج٣مَزى َأْو َٞمْحُقهُ  ،ِف َأْو اظْمُقشَمُؼ زمَِٔمَٚمٙمِفِ اظْمُقزَمُؼ زَمِٗمَل زمَِٔمَٚمٙمِ 

ـْ ايْمَٗمَّم٣مِء زَمكْمَ ايْمِٔمَب٣مدِ  ـْ َأْهِؾ ايمٛم٣َّمرِ  ،َِم ـْ َأَراَد َِم تِِف ََم ِرَج زمَِرمْحَ ـْ ايمٛم٣َّمِر َأََمَر اظْمَاَلئِ٘مَ  ،َوَأَراَد َأْن َُيْ ٥َم َأْن َُيِْرصُمقا َِم

ُك زمِ  َٓ ُيمْمِ ـْ ىَم٣مَن  ٣ًُم ٣مهللََم ـْ َأَراَد  ،ؾَمْٝم َّ َّٓ  اهللِِم َٓ إيَِمَف إِ ـْ َيُْمَٜمُد َأْن  َّ ُف ِِم هَمَٝمْٔمِرهُمقََنُْؿ دِم ايمٛم٣َّمِر زمَِٟمشَمِر  ؛اهللَأْن َيْرمَحَ

ـَ آَدمَ  ُجقِد سَمْٟمىُمُؾ ايمٛم٣َّمُر ازْم َّٓ َأشَمَر ايمسُّ  ؛ايمسُّ َم إِ ُجقدِ  اهللُجقِد ضَمرَّ ـْ  ؛فَمعَم ايمٛم٣َّمِر َأْن سَمْٟمىُمَؾ َأشَمَر ايمسُّ هَمَٝمْخُرصُمقَن َِم

َٝم٣مةِ  ْٝمؾِ  ؛ايمٛم٣َّمِر وَمْد اَْمُتِحُُمقا هَمُٝمَِم٤مُّ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََم٣مُء اْْلَ ب٥َُّم دِم مَحِٝمِؾ ايمسَّ
َتُف ىَماَم سَمٛمُْب٦ُم اْْلِ  اهللشُمؿَّ َيْٖمدُرُغ  ،هَمَٝمٛمُْبُتقَن ََتْ

ـْ ايْمَٗمَّم  ٛمَّدَِم ًٓ اجْلَ  ،٥مَ ٣مِء زَمكْمَ ايْمِٔمَب٣مِد َوَيْبَٗمك َرصُمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ َُمْٗمبٌِؾ زمَِقصْمِٜمِف فَمعَم ايمٛم٣َّمِر ُهَق آطِمُر َأْهدِؾ ايمٛمَّد٣مِر ُدطُمدق

ـْ ايمٛم٣َّمرِ  :هَمَٝمُٗمقُل  ْ  َوصْمِٜمل فَم ِ َْ ُف وَمْد وَمَُمَبٛمِل ِرُُيَٜم٣م َوَأضْمَروَمٛمِل َذىَم٣مُؤَه٣م ؛َأْي َربِّ ا زماَِم ؾَم٣مَء  هللاهَمَٝمْدفُمق  ،هَم١مِٞمَّ

هُ  :اهللشُمؿَّ َيُٗمقُل  ،َأْن َيْدفُمَقهُ  َٓ َأؽْمَٟميُمَؽ  :هَمَٝمُٗمقُل  ،َهْؾ فَمَسْٝم٦َم إِْن َأفْمَْمْٝمُتَؽ َذيمَِؽ َأْن سَمْسَٟميَمٛمِل نَمغْمَ سمَِؽ  َٓ َوفِمزَّ

هُ  ـْ فُمُٜمقٍد َوََمَقاشمِٝمَؼ ََم٣م ؾَم٣مءَ  ،نَمغْمَ ُف َِم ُ   ؛َوُئْمْمِل َرزمَّ ـْ  اهللهَمَٝمٌْمِ ٛمَّد٥ِم  ،ايمٛمَّد٣مرِ َوصْمَٜمُف فَمد هَمد١مَِذا َأوْمَبدَؾ فَمدعَم اجْلَ
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ٛم٥َّمِ  :شُمؿَّ َيُٗمقُل  ،َأْن َيْسُ٘م٦َم  اهللَوَرآَه٣م ؽَمَ٘م٦َم ََم٣م ؾَم٣مَء  َْمٛمِل إلَِم زَم٣مِب اجْلَ َأيَمْسد٦َم  :يَمدفُ  اهللهَمَٝمُٗمقُل  ؛َأْي َربِّ وَمدِّ

َٓ سَمْسَٟميَمٛمِل نَمغْمَ ايمَّذِ  ـَ آَدَم ََمد٣م َأنْمدَدَركَ  ،ي ُأفْمْمِٝم٦َم َأزَمًداوَمْد َأفْمَْمْٝم٦َم فُمُٜمقَدَك َوََمَقاشمِٝمَٗمَؽ َأْن   ؛َوْيَٙمَؽ َي٣م ازْمد

هُ  اهللَأْي َربِّ َوَيْدفُمق  :هَمَٝمُٗمقُل  َٓ  :هَمَٝمُٗمدقُل  ،ضَمتَّك َيُٗمقَل َهدْؾ فَمَسدْٝم٦َم إِْن ُأفْمْمِٝمد٦َم َذيمِدَؽ َأْن سَمْسدَٟمَل نَمدغْمَ

سمَِؽ  هُ  ،َوفِمزَّ ـْ فُمٜمُ  ،َٓ َأؽْمَٟميُمَؽ نَمغْمَ ٛم٥َّمِ  ؛قٍد َوََمَقاشمِٝمَؼ َوُئْمْمِل ََم٣م ؾَم٣مَء َِم َُمُف إلَِم زَم٣مِب اجْلَ هَم١مَِذا وَم٣مَم إلَِم زَم٣مِب  ؛هَمُٝمَٗمدِّ

ٛم٥َّمِ  ٛم٥َّمُ  ،اجْلَ ورِ  ؛اْٞمَٖمَٜمَٗم٦ْم يَمُف اجْلَ ُ ِة َوايمنُّ ػْمَ
ـْ اْْلَ  :شُمؿَّ َيُٗمقُل  ،َأْن َيْسُ٘م٦َم  اهللهَمَٝمْسُ٘م٦ُم ََم٣م ؾَم٣مَء  ،هَمَرَأى ََم٣م همِٝمَٜم٣م َِم

َٓ سَمْسَٟمَل نَمغْمَ ََم٣م ُأفْمْمِٝم٦َم  :اهللهَمَٝمُٗمقُل  ،ٛم٥َّمَ َأْي َربِّ َأْدطِمْٙمٛمِل اجْلَ   ،َأيَمْس٦َم وَمْد َأفْمَْمْٝم٦َم فُمُٜمقَدَك َوََمَقاشمِٝمَٗمَؽ َأْن 

ـَ آَدَم ََم٣م َأنْمَدَركَ  :هَمَٝمُٗمقُل  َـّ َأؾْمَٗمك طَمْٙمِٗمَؽ  :هَمَٝمُٗمقُل  ،َوْيَٙمَؽ َي٣م ازْم َٓ َأىُمقَٞم هَماَل َيَزاُل َيدْدفُمق ضَمتَّدك  ؛َأْي َربِّ 

ٛم٥َّمَ  :هَم١مَِذا َوِحَؽ َِمٛمُْف وَم٣مَل يَمفُ  ؛َِمٛمْفُ  اهللَؽ َيّْمَح  ُف َوََتَٛمَّدك ؛ََتَٛمَّفْ  :يَمفُ  اهللهَم١مَِذا َدطَمَٙمَٜم٣م وَم٣مَل  ،اْدطُمْؾ اجْلَ  ،هَمَسَٟمَل َرزمَّ

َََمد٣ميِنُّ  اهللضَمتَّك إِنَّ  ْٕ ُرُه َيُٗمقُل ىَمَذا َوىَمَذا ضَمتَّك اْٞمَٗمَْمَٔمد٦ْم زمِدِف ا ش يَمدَؽ َوَِمْثُٙمدُف ََمَٔمدفُ  َذيمِدَؽ  :اهللوَمد٣مَل  ،يَمُٝمَذىمِّ

 (.581واحلدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ )

ـِ َأيِب طَم٤مِزمٍ (: 1345وأظمرج رىمؿ ) ـْ ىَمْٞمِس سْم صَمٜم٤َم ضَمِريٌر ىَم٤مَل  ,قَم ظَمَرَج قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرؾُمدقُل اهلل َصدغمَّ اهلل : طَمدَّ

ٌَْدِر وَمَ٘م٤مَل  َؿ ًَمْٞمَٚم٦َم اًْم ُٙمدْؿ َيدْقَم ا» :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ْوَن َرسمَّ َٓ شُمَْمد٤مُُمقَن ذِم  اًمَ٘مَٛمدرَ يَمداَم شَمدَرْوَن  ,ًْمِ٘مَٞم٤مَُمد٦مِ إِٟمَُّٙمْؿ ؾَمؽَمَ

 ش.ُرْؤَيتِفِ 

( وذم احلدي٨م شمِمدٌٞمف اًمرؤيد٦م سم٤مًمرؤيد٦م ٓ اعمرئدل سمد٤معمرئل, ىمد٤مل ؿمدٞمخ 544احلدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ )

ومِمٌف صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ اًمرؤيد٦م سم٤مًمرؤيد٦م ومل (: 55/381ش )اعمجٛمقع»اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

َٓ ﴿رئل : وم٢من اًمٕم٤ٌمد ٓ حيٞمٓمقن سم٤مهلل قمٚمام : وٓ شمدريمف أسمّمد٤مرهؿ . يمدام ىمد٤مل شمٕمد٤ممم : يِمٌف اعمرئل سم٤معم

سَْمَّم٤مرَ  ْٕ سَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ وىمد ىم٤مل همػم واطمد : ُمـ اًمًٚمػ واًمٕمٚمدامء  ,[514]إٟمٕم٤مم :  ﴾شُمْدِريُمُف ا

 . اهدإن  اْلدراك هق اْلطم٤مـم٦م وم٤مًمٕم٤ٌمد يرون اهلل شمٕم٤ممم قمٞم٤مٟم٤م وٓ حيٞمٓمقن سمف 

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرير ىَم٤مَل (: 1349وأظمرج ) ٜم٤َم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمد٦مِ  :ىُمْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهلل: قَم  :ىَمد٤مَل  ؟َهْؾ َٟمَرى َرسمَّ

ْٚمِس َوايْمَٗمَٚمِر إَِذا ىَم٣مَٞم٦ْم َصْحًقا» َٓ شُمَْمد٤مُرونَ » :ىَمد٤مَل  ,َٓ  :ىُمْٚمٜمَد٤م ش؟َهْؾ سُمَّم٣مُروَن دِم ُرْؤَي٥ِم ايمُمَّ ذِم  وَمد٢مِٟمَُّٙمْؿ 

ُٙمْؿ َيْقَُمِئذٍ  َّٓ يَماَم شُمَْم٤مُروَن ذِم ُرْؤَيتِِٝماَم  :ُرْؤَي٦ِم َرسمر ُيٜم٤َمِدي ُُمٜم٤َمٍد ًمَِٞمْذَه٥ْم يُمدؾُّ ىَمدْقٍم إمَِم َُمد٤م يَمد٤مُٟمقا  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ,إِ
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ٌُُدونَ  ٚمِٞم٥ِم َُمَع َصٚمِٞمٌِِٝمؿْ  :َيْٕم َْوصَم٤مِن َُمَع َأْوصَم٤مهِنِ  ,وَمَٞمْذَه٥ُم َأْصَح٤مُب اًمّمَّ ْٕ َوَأْصدَح٤مُب يُمدؾر  ,ؿْ َوَأْصَح٤مُب ا

ـْ َأْهدِؾ اًْمٙمَِتد٤مِب  ,آهِل٦ٍَم َُمَع آهِلَتِِٝمؿْ  اٌت ُِمد َ ـْ سَمر، َأْو وَم٤مضِمٍر َوهُمؼمَّ ٌُُد اهلل ُِم ـْ يَم٤مَن َيْٕم ٌَْ٘مك َُم صُمدؿَّ ُيد١ْمشَمك  ,طَمتَّك َي

اٌب  ٤َم َهَ ٌُُدونَ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل ًمِْٚمَٞمُٝمقدِ  ,سمَِجَٝمٜمََّؿ شُمْٕمَرُض يَم٠َمهنَّ ـَ اهلل :ًُمقاىَم٤م ؟َُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَمْٕم ٌُُد قُمَزْيَر اسْم  :وَمُٞمَ٘مد٤مُل  ,يُمٜم٤َّم َٟمْٕم

َٓ َوًَمدٌ  ٦ٌٌَم َو ـْ هللَِِّ َص٤مطِم ِ٘مَٞمٜم٤َم :ىَم٤مًُمقا ؟وَماَم شُمِريُدونَ  ,يَمَذسْمُتْؿ مَلْ َيُٙم ًْ سُمدقا :وَمُٞمَ٘م٤مُل  ,ُٟمِريُد َأْن شَم د٤مىَمُٓمقَن  :اْذَ ًَ وَمَٞمَت

ٌُُدونَ  َُم٤م يُمٜمُْتؿْ  :صُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل ًمِٚمٜمََّّم٤مَرى ,ذِم ضَمَٝمٜمَّؿَ  ـَ اهلل :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ؟شَمْٕم ٞمَح اسْم ًِ ٌُُد اعْمَ يَمدَذسْمُتْؿ مَلْ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل  ,يُمٜم٤َّم َٟمْٕم

َٓ َوًَمدٌ  ٦ٌٌَم َو ـْ هللَِِّ َص٤مطِم دِ٘مَٞمٜم٤َم :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ؟وَماَم شُمِريُدونَ  ,َيُٙم ًْ د٤مىَمُٓمقَن ذِم  :وَمُٞمَ٘مد٤مُل  ,ُٟمِريدُد َأْن شَم ًَ سُمدقا وَمَٞمَت اْذَ

ٌْ٘مَ  ـْ سَمر، َأْو وَم٤مضِمرٍ ضَمَٝمٜمََّؿ طَمتَّك َي ٌُُد اهلل ُِم ـْ يَم٤مَن َيْٕم دُٙمؿْ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُدؿْ  ,ك َُم ًُ ٌِ  ,َوىَمدْد َذَهد٥َم اًمٜمَّد٤مُس  ,َُمد٤م حَيْ

ـُ َأطْمَقُج ُِمٜم٤َّم إًَِمْٞمِف اًْمَٞمْقمَ  ,وَم٤مَرىْمٜم٤َمُهؿْ  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  يَمد٤مُٟمقا َوإِٟم٤َّم ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم ُُمٜم٤َمِدًي٤م ُيٜم٤َمِدي ًمَِٞمْٚمَحْؼ يُمؾُّ ىَمْقٍم سمِداَم  ,َوَٟمْح

ٌُُدونَ  ٜم٤َم ,َيْٕم اَم َٟمٜمَْتٔمُِر َرسمَّ ٍة وَمَٞمُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ,َوإِٟمَّ َل َُمرَّ تِل َرَأْوُه ومِٞمَٝم٤م َأوَّ ٤ٌَّمُر ذِم ُصقَرٍة هَمػْمِ ُصقَرشمِِف اًمَّ  :وَمَٞم٠ْمشمِٞمِٝمْؿ اْْلَ

ٜم٤َم :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,َأَٟم٤م َرسمُُّٙمؿْ  َْٟمٌَِٞمد٤مءُ  :َأْٟم٧َم َرسمُّ ْٕ َّٓ ا ُٛمدُف إِ  ؟َهدْؾ سَمْٞمدٜمَُٙمْؿ َوسَمْٞمٜمَدُف آَيد٦ٌم شَمْٕمِروُمقَٟمدفُ  :َٞمُ٘مدقُل ومَ  ,وَماَل ُيَٙمٚمر

٤مُق  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ًَّ ـٍ  :اًم ُجُد ًَمُف يُمؾُّ ُُم١ْمُِم ًْ ـْ ؾَم٤مىِمِف وَمَٞم ُجُد هللَِِّ ِرَيد٤مًء َوؾُمدْٛمَٕم٦ًم  ,وَمَٞمْٙمِِمُػ قَم ًْ ـْ يَم٤مَن َي ٌَْ٘مك َُم َوَي

ًٌَ٘م٤م َواطِمدً  ُجَد وَمَٞمُٕمقُد فَمْٝمُرُه ـَم ًْ َيد٤م  :ىُمْٚمٜم٤َم ش,وَمُٞمْجَٕمُؾ سَملْمَ فَمْٝمَرْي ضَمَٝمٜمَّؿَ  :صُمؿَّ ُي١ْمشَمك سم٤ِمْْلَْنِ  ,اوَمَٞمْذَه٥ُم يَمْٞماَم َي

٦ٌم قَمَٚمْٞمِف ظَمَٓمد٤مـمِٞمُػ » :ىَم٤مَل  ؟َرؾُمقَل اهلل َوَُم٤م اْْلَْنُ  دَٙم٦ٌم ُُمَٗمْٚمَٓمَحد٦مٌ  ,َويَماَلًمِٞمد٥ُم  ,َُمْدطَمَْم٦ٌم َُمِزًمَّ ًَ هَلَد٤م  ,َوطَم

دْٕمَدانُ  :٤مُيَ٘مد٤مُل هَلَد ,ؿَمْقيَم٦ٌم قُمَ٘مْٞمَٗم٤مُء شَمُٙمقُن سمِٜمَْجدٍ  ًَّ ْرِف  ,اًم ـُ قَمَٚمْٞمَٝمد٤م يَمد٤مًمٓمَّ ِق  ,اعْمُد١ْمُِم يِح  ,َويَمد٤مًْمؼَمْ  ,َويَمد٤مًمرر

يَم٤مِب  ٚمَّؿٌ  :َويَم٠َمضَم٤مِويِد اخْلَْٞمِؾ َواًمرر ًَ طَمتَّك َيُٛمرَّ آظِمُرُهْؿ  ,َوَُمْٙمُدوٌس ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمَّؿَ  ,َوَٟم٤مٍج خَمُْدوٌش  ,وَمٜم٤َمٍج ُُم

٤ًٌم َح٥ُم ؾَمْح ًْ ٌَّد٤مرِ وَماَم َأْٟمُتْؿ سم٠ِمَ  :ُي ـِ َيْقَُمِئدٍذ ًمِْٚمَج ـْ اعْمُد١ْمُِم َ ًَمُٙمْؿ ُِم ٌَلمَّ َوإَِذا َرَأْوا  ,ؿَمدَّ زِم ُُمٜم٤َمؿَمَدًة ذِم احْلَؼر ىَمْد شَم

ُْؿ ىَمْد َٟمَجْقا ذِم إظِْمَقاهِنِؿْ  ٜم٤َم إظِْمَقاُٟمٜم٤َم يَم٤مُٟمقا ُيَّمٚمُّقَن َُمَٕمٜمَد٤م :َيُ٘مقًُمقنَ  ,َأهنَّ َوَيْٕمَٛمُٚمدقَن  ,َوَيُّمدقُُمقَن َُمَٕمٜمَد٤م ,َرسمَّ

ـْ إِيداَمنٍ  :وَمَٞمُ٘مقُل اهلل شَمَٕم٤ممَم  ,َٕمٜم٤َمُمَ  ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مَل ِديٜمَد٤مٍر ُِمد ٌُقا وَمَٛم ُم اهلل , وَمد٠َمظْمِرضُمقهُ  :اْذَه َوحُيَدرر

وَمُٞمْخِرضُمدقَن  ,٤مىَمْٞمفِ َوسَمْٕمُْمُٝمْؿ ىَمْد هَم٤مَب ذِم اًمٜم٤َّمِر إمَِم ىَمَدُِمِف َوإمَِم َأْٟمَّم٤مِف ؾَمد ,وَمَٞم٠ْمشُمقهَنُؿْ  :ُصَقَرُهْؿ قَمغَم اًمٜم٤َّمرِ 

ـْ قَمَروُمقا ـْ َوضَمدْدشُمْؿ ذِم ىَمْٚمٌِدِف ُِمْثَ٘مد٤مَل ٟمِّْمدِػ ِديٜمَد٤مرٍ  :وَمَٞمُ٘مدقُل  ,صُمؿَّ َيُٕمقُدونَ  ,َُم ٌُدقا وَمَٛمد وَمد٠َمظْمِرضُمقُه  :اْذَه

ـْ قَمَروُمقا ٌُدقا ,صُمؿَّ َيُٕمقُدونَ  ,وَمُٞمْخِرضُمقَن َُم ـْ َوضَمدْدشُمْؿ ذِم ىَمْٚمٌِدِف ُِمْثَ٘مد٤مَل  :وَمَٞمُ٘مدقُل اْذَه ـْ إِيداَمٍن  وَمَٛمد ٍة ُِمد َذرَّ
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ـْ قَمَروُمقا ,وَم٠َمظْمِرضُمقهُ  ىُمقيِن وَم٤مىْمَرُءوا :ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمدٍ  شوَمُٞمْخِرضُمقَن َُم َٓ َئْمٚمِدُؿ ُِمْثَ٘مد٤مَل ﴿ وَم٢مِْن مَلْ شُمَّمدر إِنَّ اهلل 

ٜم٦ًَم ُيَْم٤مقِمْٗمَٝم٤م ًَ ٍة َوإِْن شَمُؽ طَم ٤ٌَّمرُ  ,١ْمُِمٜمُقنَ وَمَٞمِْمَٗمُع اًمٜمٌَِّٞمُّقَن َواعْمَاَلِئَٙم٦ُم َواعمُْ »﴾: َذرَّ سَمِ٘مَٞم٧ْم ؿَمَٗم٤مقَمتِل  :وَمَٞمُ٘مقُل اْْلَ

ـْ اًمٜم٤َّمِر وَمُٞمْخِرُج َأىْمَقاًُم٤م ىَمْد اُْمُتِحُِمقا ٌَْْم٦ًم ُِم  ,َُم٤مُء احْلََٞمد٤مةِ  :ُيَ٘م٤مُل ًَمفُ  ,وَمُٞمْٚمَ٘مْقَن ذِم هَنٍَر سم٠َِموْمَقاِه اْْلَٜم٦َّمِ  :وَمَٞمْ٘مٌُِض ىَم

٧ٌُُم احْلِ  ٌُُتقَن ذِم طَم٤موَمَتْٞمِف يَماَم شَمٜمْ دْخَرةِ وَمَٞمٜمْ دْٞمِؾ ىَمدْد َرَأْيُتُٛمقَهد٤م إمَِم ضَم٤مٟمِد٥ِم اًمّمَّ ًَّ َوإمَِم ضَم٤مٟمِد٥ِم  ,٦ٌَُّم ذِم مَحِٞمِؾ اًم

َجَرةِ  ْٛمِس ُِمٜمَْٝم٤م يَم٤مَن َأظْمَيَ  ,اًمِمَّ ُْؿ  :َوَُم٤م يَم٤مَن ُِمٜمَْٝم٤م إمَِم اًمٔمرؾر يَم٤مَن َأسْمَٞمَض  ,وَماَم يَم٤مَن إمَِم اًمِمَّ وَمَٞمْخُرضُمقَن يَم٠َمهنَّ

١ْمًُم١مُ  ـِ َأْدظَمَٚمُٝمْؿ  :وَمَٞمُ٘مقُل َأْهُؾ اْْلَٜم٦َّمِ  ,وَمَٞمْدظُمُٚمقَن اْْلَٜم٦َّمَ  ,ُؾ ذِم ِرىَم٤مهِبِْؿ اخْلََقاشمِٞمؿُ وَمُٞمْجٕمَ  :اًمٚمُّ مْحَ  قُمَتَ٘م٤مُء اًمرَّ
ِ
ء َٓ َه١ُم

ُُمقهُ  َٓ ظَمػْمٍ ىَمدَّ حلدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ اش ًَمُٙمْؿ َُم٤م َرَأْيُتْؿ َوُِمْثَٚمُف َُمَٕمفُ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُؿْ  ,اْْلَٜم٦ََّم سمَِٖمػْمِ قَمَٛمٍؾ قَمِٛمُٚمقُه َو

(584.) 

ومد٢من (: 86-55/83ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم ش ٓ يْم٤مُمقن ذم رؤيتف»وىمقًمف: 

أي: ٓ يٚمح٘مٙمؿ وٞمؿ ذم رؤيتف  ,يروى سم٤مًمتخٗمٞمػ شٓ شمْم٤مُمقن» صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: ىمقًمف

 ,ٝمؿ وٞمؿ ذم ـمٚم٥م رؤيتف طملم يدرىوم٢مٟمف ىمد يٚمح٘م :يمام يٚمحؼ اًمٜم٤مس قمٜمد رؤي٦م اًمٌمء احلًـ يم٤مهلالل

وهدذه  ,وهق ؾمٌح٤مٟمف يتجغم دمٚمٞم٤م فم٤مهرا ومػموٟمف يمام شمرى اًمِمٛمس واًم٘مٛمر سمال وٞمؿ يٚمح٘مٙمؿ ذم رؤيتف

 اًمرواي٦م اعمِمٝمقرة.

يمام يتْم٤مم اًمٜم٤مس قمٜمد رؤيد٦م اًمٌمدء  سم٤مًمتِمديد أي: ٓ يٜمْمؿ سمٕمْمٙمؿ إمم سمٕمض شٓ شمْم٤مُمقن» :وىمٞمؾ

 شٓ شمْمد٤مُمقن»وم٢مُم٤م أن يروى سم٤مًمتِمدديد وي٘مد٤مل:  :ششمْم٤مرون»و ششمْم٤مرون»ويمذًمؽ  ,اخلٗمل يم٤مهلالل

ومٝمدق شمٗم٤مقمدؾ  ,ٕن اًمتْمد٤مم اٟمْمدامم سمٕمْمدٝمؿ إمم سمٕمدض ,ومٝمذا سم٤مـمدؾ :ٓ شمْمٛمٙمؿ ضمٝم٦م واطمدة :أي

سم٤مًمْمدؿ واًمتِمدديد أي ٓ يْمد٤مم سمٕمْمدٙمؿ  شٓ شمْمد٤مُمقن»وىمد يدروى  ,يم٤مًمتامس واًمؽماد وٟمحق ذًمؽ

 ه. ا٤موسمٙمؾ طم٤مل ومٝمق ُمـ اًمتْم٤مم اًمذي هق ُمْم٤مُم٦م سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  ,٤مسمٕمًْم 

ـِ حُمِْرزٍ ( 3586وأظمرج اًمٌخ٤مري ) ـْ َصْٗمَقاَن سْم ـُ قُمَٛمَر َيُٓمقُف إِْذ قَمَرَض َرضُمٌؾ  :ىَم٤مَل  ,قَم  :وَمَ٘مد٤مَل  ,سَمْٞمٜم٤َم اسْم

ـِ  مْحَ ٌِْد اًمرَّ َؿ ذِم اًمٜمَّْجَقى :َأْو ىَم٤مَل  ,َي٤م َأسَم٤م قَم ـَ قُمَٛمَر ؾَمِٛمْٕم٧َم اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :وَمَ٘م٤مَل  ,َي٤م اسْم

َؿ َيُ٘مقُل  فِ » :اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ َرسمر ـُ ُِم ـُ طَمتَّك َيَْمَع قَمَٚمْٞمِف : »َوىَم٤مَل ِهَِم٤ممٌ  شُيْدَٟمك اعْم١ُْمُِم َيْدُٟمق اعْم١ُْمُِم
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ُرُه سمُِذُٟمقسمِِف شَمْٕمِرُف َذْٟم٥َم يَمَذا :يَمٜمََٗمفُ  شَملْمِ  َربر َأقْمِرُف  :َيُ٘مقُل  ,َأقْمِرُف  :َيُ٘مقُل  ,وَمُٞمَ٘مرر هُت٤َم ذِم  :وَمَٞمُ٘مدقُل  ,َُمرَّ ؾَمدؽَمْ

ْٟمَٞم٤م ٜم٤َمشمِفِ  ,َوَأهْمِٗمُرَه٤م ًَمَؽ اًْمَٞمْقمَ  ,اًمدُّ ًَ ٤مُر وَمُٞمٜم٤َمَدى قَمغَم ُرُءوِس  ,صُمؿَّ شُمْٓمَقى َصِحٞمَٗم٦ُم طَم ظَمُروَن َأْو اًْمُٙمٗمَّ ْٔ ٤م ا َوَأُمَّ

ؿَْمَٝم٤مدِ  ْٕ َٓ ًَمْٕمٜم٦َمُ ﴿ ا ِْؿ َأ ـَ يَمَذسُمقا قَمغَم َرهبر ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ  (.1158وأظمرضمف ُمًٚمؿ )ش ﴾اهلل قَمغَم اًمٔم٤َّمعملِِمَ  َه١ُم

ـِ ََم٣ميمٍِؽ  (594وأظمرج ُمًٚمؿ ) ـْ َأَٞمِس زْم َٛمدُع اهلل » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصدغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ  :ىَم٤مَل ؛ فَم جَيْ

قَن ًمَِذًمَِؽ  ٌَْٞمدٍ  ,اًمٜم٤َّمَس َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَمَٞمْٝمَتٛمُّ ـُ قُم ًَمدْق اؾْمَتِْمدَٗمْٕمٜم٤َم قَمدغَم  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,ًمَِذًمَِؽ وَمُٞمْٚمَٝمُٛمقَن  :وىَم٤مَل اسْم

ـْ َُمَٙم٤مٟمِٜم٤َم َهَذا ٜم٤َم طَمتَّك ُيِرحَيٜم٤َم ُِم َأْٟم٧َم آَدُم َأسُمق اخْلَْٚمِؼ  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,وَمَٞم٠ْمشُمقَن آَدَم َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  :ىَم٤مَل  ,َرسمر

ـْ ُروطِمفِ  ,ظَمَٚمَ٘مَؽ اهلل سمَِٞمِدهِ  َجُدوا ًَمَؽ َوأَ  ,َوَٟمَٗمَخ ومِٞمَؽ ُِم ًَ اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم قِمٜمَْد َرسمرَؽ طَمتَّك ُيِرحَيٜم٤َم  ,َُمَر اعْمَاَلِئَٙم٦َم وَم

ـْ َُمَٙم٤مٟمِٜم٤َم َهَذا ٧ُم ُهٜم٤َميُمؿْ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,ُِم ًْ تِل َأَص٤مَب  :ًَم ُف ُِمٜمَْٝم٤م ,وَمَٞمْذيُمُر ظَمٓمِٞمَئَتُف اًمَّ َتْحِٞمل َرسمَّ ًْ ـْ اْئُتدقا  ,وَمَٞم َوًَمٙمِد

َل َرؾُمقٍل سَمَٕمَثفُ  د٧ُم ُهٜمَد٤ميُمؿْ  :وَمَٞمُ٘مدقُل  ,وَمَٞم٠ْمشُمقَن ُٟمقطًم٤م َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  :ىَم٤مَل  ,اهلل ُٟمقطًم٤م َأوَّ ًْ وَمَٞمدْذيُمُر  :ًَم

تِل َأَص٤مَب  ُف ُِمٜمَْٝم٤م ,ظَمٓمِٞمَئَتُف اًمَّ َتْحِٞمل َرسمَّ ًْ دَذُه اهلل  ,وَمَٞم َ دِذي اُتَّ َؿ اًمَّ ـْ اْئُتقا إسِْمَراِهٞمَؿ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ
َوًَمٙمِ

تِدل َأَصد٤مَب  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,وَمَٞم٠ْمشُمقَن إسِْمَراِهٞمَؿ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  :ظَمٚمِٞماًل  ٧ُم ُهٜمَد٤ميُمْؿ َوَيدْذيُمُر ظَمٓمِٞمَئَتدُف اًمَّ ًْ  ,ًَم

ُف ُِمٜمَْٝم٤م َتْحِٞمل َرسمَّ ًْ َٛمُف اهلل َوَأقْمَٓمد٤مُه اًمتَّدقْ  ,وَمَٞم ِذي يَمٚمَّ َؿ اًمَّ ـْ اْئُتقا ُُمقؾَمك َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ
 :ىَمد٤مَل  ,َراةَ َوًَمٙمِ

تِل َأَص٤مَب  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,وَمَٞم٠ْمشُمقَن ُُمقؾَمك َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ٧ُم ُهٜم٤َميُمْؿ َوَيْذيُمُر ظَمٓمِٞمَئَتُف اًمَّ ًْ ُف  :ًَم َتْحِٞمل َرسمَّ ًْ وَمَٞم

ك ُروَح اهلل َويَمٚمَِٛمَتفُ  ,ُِمٜمَْٝم٤م ًَ ـْ اْئُتقا قِمٞم
ك ُروَح اهلل َويَمٚمَِٛمَتفُ  :َوًَمٙمِ ًَ د٧ُم ُهٜمَد٤ميُمؿْ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,وَمَٞم٠ْمشُمقَن قِمٞم ًْ  ,ًَم

ـْ َذْٟمٌِِف َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ  َم ُِم ًٌْدا ىَمْد هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ َؿ قَم ًدا َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ اْئُتقا حُمَٛمَّ
ىَم٤مَل َرؾُمدقُل  :ىَم٤مَل  ,رَ َوًَمٙمِ

وَمَٞمَدقُمٜمِل  ,وَم٢مَِذا َأَٟم٤م َرَأْيُتُف َوىَمْٕم٧ُم ؾَم٤مضِمًدا , وَمُٞم١ْمَذُن زِم وَم٠َمؾْمَت٠ْمِذُن قَمغَم َريبر  :وَمَٞم٠ْمشُمقيِن  :اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ 

دُ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل  ,َُم٤م ؿَم٤مَء اهلل َٛمعْ  ,اْروَمْع َرْأؾَمَؽ  ,َي٤م حُمَٛمَّ ًْ عْ  ,ؾَمْؾ شُمْٕمَٓمفْ  ,ىُمْؾ شُم وَم٠َممْحَدُد  :وَم٠َمْروَمُع َرْأِد  :اؿْمَٗمْع شُمَِمٗمَّ

ُٛمٜمِٞمِف َريبر  ا ,َريبر سمَِتْحِٛمٞمٍد ُيَٕمٚمر ـْ اًمٜم٤َّمرِ  ,صُمؿَّ َأؿْمَٗمُع وَمَٞمُحدُّ زِم طَمدًّ صُمدؿَّ َأقُمدقُد  ,َوُأْدظِمُٚمُٝمْؿ اْْلَٜمَّد٦مَ  ,وَم٠ُمظْمِرضُمُٝمْؿ ُِم

دُ  :صُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل  ,وَمَٞمَدقُمٜمِل َُم٤م ؿَم٤مَء اهلل َأْن َيَدقَمٜمِل :وَم٠َمىَمُع ؾَم٤مضِمًدا َٛمعْ  ,اْروَمْع َرْأؾَمَؽ َي٤م حُمَٛمَّ ًْ  ,ؾَمْؾ شُمْٕمَٓمدفْ  ,ىُمْؾ شُم

عْ  اؿْمَٗمعْ  ُٛمٜمِٞمفِ  :وَم٠َمْروَمُع َرْأِد  :شُمَِمٗمَّ ا ,وَم٠َممْحَُد َريبر سمَِتْحِٛمٞمٍد ُيَٕمٚمر ـْ اًمٜم٤َّمرِ  :صُمؿَّ َأؿْمَٗمُع وَمَٞمُحدُّ زِم طَمدًّ  ,وَم٠ُمظْمِرضَمُٝمْؿ ُِم

اسمَِٕم٦مِ  :ىَم٤مَل  ,َوُأْدظِمُٚمُٝمْؿ اْْلَٜم٦َّمَ  ـْ  :بر َُم٤م سَمِ٘مَل ذِم اًمٜم٤َّمرِ َي٤م رَ  :وَم٠َمىُمقُل  :ىَم٤مَل  ,وَماَل َأْدِري ذِم اًمث٤َّمًمَِث٦ِم َأْو ذِم اًمرَّ َّٓ َُمد إِ
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ُف اًْمُ٘مْرآنُ  ًَ ٌَ  (.5656احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ش َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمِف اخْلُُٚمقدُ  :َأْي  ,طَم

ٌِْد اهللضَم٤مسمِ ( قمـ 595ش )صحٞمحف»وأظمرج ُمًٚمؿ ذم  ـَ قَم ـْ يَمدَذا » ىم٤مل: َر سْم ـُ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمد َٟمِجلُء َٟمْح

ُل  :ىَم٤مَل  ,ًمَِؽ وَمْقَق اًمٜم٤َّمسِ َويَمَذا اْٟمُٔمْر َأْي ذَ  َوَّ ْٕ ٌُدُد ا َُُمُؿ سم٠َِمْوصَم٤مهِن٤َم َوَُم٤م يَم٤مَٟمد٧ْم شَمْٕم ْٕ ُل  :وَمُتْدقَمك ا َوَّ ْٕ صُمدؿَّ  ,وَمد٤م

ٜم٤َم سَمْٕمَد َذًمَِؽ  ـْ شَمٜمُْٔمُرونَ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,َي٠ْمشمِٞمٜم٤َم َرسمُّ ٜم٤َم :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,َُم طَمتَّدك  :وَمَٞمُ٘مقًُمدقنَ  ,َأَٟم٤م َرسمُُّٙمدؿْ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,َٟمٜمُْٔمُر َرسمَّ

ـٍ  :ىَم٤مَل  ,وَمَٞمَتَجغمَّ هَلُْؿ َيْْمَحُؽ  :َٟمٜمُْٔمَر إًَِمْٞمَؽ  ٤مٍن ُِمٜمُْٝمْؿ ُُمٜم٤َمومٍِؼ َأْو ُُم١ْمُِم ًَ وَمَٞمٜمَْٓمٚمُِؼ هِبِْؿ َوَيتٌَُِّٕمقَٟمُف َوُيْٕمَٓمك يُمؾُّ إِْٟم

ـْ ؿَم٤مَء  ,ُٟمقًرا ٌؽ شَم٠ْمظُمُذ َُم ًَ صُمدؿَّ  ,صُمؿَّ ُيْٓمَٗم٠ُم ُٟمدقُر اعْمُٜمَد٤مومِِ٘ملمَ  ,اهللصُمؿَّ َيتٌَُِّٕمقَٟمُف َوقَمغَم ضِمْنِ ضَمَٝمٜمََّؿ يَماَلًمِٞم٥ُم َوطَم

ٌُقنَ  ,َيٜمُْجق اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َٓ حُي٤َمؾَمد ٌُْٕمقَن َأًْمًٗم٤م  ٌَْدِر ؾَم ُل ُزُْمَرٍة ُوضُمقُهُٝمْؿ يَم٤مًْمَ٘مَٛمِر ًَمْٞمَٚم٦َم اًْم ـَ  ,وَمَتٜمُْجق َأوَّ دِذي صُمدؿَّ اًمَّ

 
ِ
اَمء ًَّ ـْ ىَمد٤مَل  ,صُمؿَّ يَمَذًمَِؽ  ,َيُٚمقهَنُْؿ يَم٠َمْوَقإِ َٟمْجٍؿ ذِم اًم ـْ اًمٜم٤َّمِر َُم ُرَج ُِم َٗم٤مقَم٦ُم َوَيِْمَٗمُٕمقَن طَمتَّك خَيْ  :صُمؿَّ حَتِؾُّ اًمِمَّ

ـْ اخْلَػْمِ َُم٤م َيِزُن ؿَمِٕمػَمةً  َّٓ اهلل َويَم٤مَن ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِم دقَن  ,َٓ إًَِمَف إِ َٕمُؾ َأْهُؾ اْْلَٜمَّد٦ِم َيُرؿمُّ  اْْلَٜم٦َِّم َوجَيْ
ِ
وَمُٞمْجَٕمُٚمقَن سمِِٗمٜم٤َمء

ْٞمؾِ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ اعمَْ  ًَّ  ذِم اًم
ِ
ء ْ ٤ٌَمَت اًمٌمَّ ٌُُتقا َٟم ُة  ,َوَيْذَه٥ُم طُمَراىُمفُ  ,٤مَء طَمتَّك َيٜمْ ْٟمَٞم٤م َوقَمنَمَ َٕمَؾ ًَمُف اًمدُّ ٠َمُل طَمتَّك دُمْ ًْ صُمؿَّ َي

 ش.َأُْمَث٤مهِل٤َم َُمَٕمَٝم٤م

ٌِْد اهلل  (5615وأظمرج اًمٌخ٤مري ) ـْ قَم ف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞم َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ سمـ ُمًٕمقد قَم

قَْمَٚمُؿ آظِمَر َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر ظُمُروضًم٤م ُِمٜمَْٝم٤م»وؾمٚمؿ:  َٕ ًٓ اْْلَٜم٦َّمَ  ,إيِنر  ـْ اًمٜم٤َّمِر  :َوآظِمَر َأْهِؾ اْْلَٜم٦َِّم ُدظُمق ُرُج ُِم َرضُمٌؾ خَيْ

ًٌْقا ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم ًَمفُ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل  :طَم ضِمدعُ وَمَٞم٠ْمشمِٞمَٝمد٤م وَمُٞمَخٞمَّدُؾ إًَِمْٞمد ,اْذَه٥ْم وَم٤مْدظُمْؾ اْْلَٜمَّد٦مَ  :شَم َد٤م َُمدأْلَى وَمػَمْ  ,ِف َأهنَّ

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم ًَمفُ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل  ,َي٤م َربر َوضَمْدهُت٤َم َُمأْلَى :وَمَٞمُ٘مقُل  وَمَٞم٠ْمشمِٞمَٝم٤م وَمُٞمَخٞمَّدُؾ  :ىَم٤مَل  ,اْذَه٥ْم وَم٤مْدظُمْؾ اْْلَٜم٦َّمَ  :شَم

٤َم َُمأْلَى ضِمعُ  :إًَِمْٞمِف َأهنَّ وَم٢مِنَّ ًَمدَؽ  :اْذَه٥ْم وَم٤مْدظُمْؾ اْْلَٜم٦َّمَ  :ًَمفُ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل  ,ىَي٤م َربر َوضَمْدهُت٤َم َُمأْلَ  :وَمَٞمُ٘مقُل  ,وَمػَمْ

َة َأُْمَث٤مهِل٤َم ْٟمَٞم٤م َوقَمنَمَ ْٟمَٞم٤م ,ُِمْثَؾ اًمدُّ َة َأُْمَث٤مِل اًمددُّ دَخُر يِب َأْو َأشَمْْمدَحُؽ يِب  :وَمَٞمُ٘مدقُل  :ىَمد٤مَل  ,َأْو إِنَّ ًَمَؽ قَمنَمَ ًْ َأشَم

َؿ َوِحَؽ طَمتَّدك سَمدَدْت َٟمَقاضِمدُذهُ ًَمَ٘مْد َرَأْي٧ُم رَ  :ىَم٤مَل  ش,َوَأْٟم٧َم اعْمَٚمُِؽ   :ىَمد٤مَل  ,ؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 (.585. وأظمرضمف ُمًٚمؿ )َذاَك َأْدَٟمك َأْهِؾ اْْلَٜم٦َِّم َُمٜمِْزًَم٦مً  :وَمَٙم٤مَن ُيَ٘م٤مُل 

ُْؿ يَمال إِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: (: 111ش )طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  هنَّ

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ  ـْ َرهبر ووضمف آؾمتدٓل هب٤م أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ ُمـ أقمٔمؿ قم٘مقسم٦م اًمٙمٗم٤مر  ﴾قَم
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يمقهنؿ حمجقسملم قمـ رؤيتف واؾمتامع يمالُمف ومٚمق مل يره اعم١مُمٜمقن ومل يًٛمٕمقا يمالُمف يم٤مٟمقا أيْم٤م حمجقسملم 

٦م ومذيمر اًمٓمدؼماين وهمدػمه ُمدـ اعمدزي ىمد٤مل قمٜمف وىمد اطمت٩م هبذه احلج٦م اًمِم٤مومٕمل ٟمٗمًف وهمػمه ُمـ إئٛم

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ ﴿ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل ذم ىمقًمف قمز وضمؾ:  ـْ َرهبر ُْؿ قَم ومٞمٝم٤م دًمٞمدؾ قمدغم  ﴾يَمال إهِنَّ

طمددصمٜم٤م إصدؿ أٟم٠ٌمٟمد٤م اًمرسمٞمدع سمدـ ؾمدٚمٞمامن ىمد٤مل  :وىم٤مل احل٤ميمؿ ,أن أوًمٞم٤مء اهلل يرون رهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وىمد ضم٤مءشمف رىمٕم٦م ُمـ اًمّمدٕمٞمد ومٞمٝمد٤م ُمد٤م شم٘مدقل ذم ىمدقل اهلل قمدز  ,ٕملطميت حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤موم

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ ﴿وضمؾ:  ـْ َرهبر ُْؿ قَم عم٤م أن طمج٥م ه١مٓء ذم اًمًخط يم٤من  :وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل ﴾يَمال إهِنَّ

 ه. اذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن أوًمٞم٤مءه يروٟمف ذم اًمريض

 ي٦م أهؾ اعمقىمػ ًمرهبؿ قمزوضمؾ إمم صمالصم٦م أىمقال:اقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل قمزوضمؾ: أن اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ذم رؤ

 اًم٘مقل إول: أن اًمٙمٗم٤مر ٓ يرون رهبؿ سمح٤مل ٓ اعمٔمٝمر ًمٚمٙمٗمر وٓ اعمن سمف.

 اًمث٤مين: يراه اعمٜم٤موم٘مقن دون اًمٙمٗم٤مر, وهذا ىمقل اسمـ ظمزيٛم٦م, وأيب يٕمغم.

ؽ قمدـ اًمث٤مًم٨م: يراه أهؾ اعمقىمػ يمٚمٝمؿ, ُم١مُمٜمٝمؿ, ويم٤مومرهؿ, سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ, صمؿ حيتج٥م سمٕمدد ذًمد

 اًمٙمٗم٤مر, ومال يروٟمف وإًمٞمف ذه٥م سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م.

 وإىمقال اًمثالصم٦م ذم رؤي٦م اًمٙمٗم٤مر:(: 388-381ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

وهدذا ىمدقل أيمثدر اًمٕمٚمدامء  ,أطمده٤م: أن اًمٙمٗم٤مر ٓ يرون رهبؿ سمح٤مل ٓ اعمٔمٝمدر ًمٚمٙمٗمدر وٓ اعمند ًمدف

 ف مجٝمقر أصح٤مب اْلُم٤مم أمحد وهمػمهؿ.وقمٚمٞم ,اعمت٠مظمريـ وقمٚمٞمف يدل قمٛمقم يمالم اعمت٘مدُملم

وذًمؽ  ,اًمث٤مين: أٟمف يراه ُمـ أفمٝمر اًمتقطمٞمد ُمـ ُم١مُمٜمل هذه إُم٦م وُمٜم٤موم٘مٞمٝم٤م وهمؼمات ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب

وهذا ىمقل أيب سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م ُمدـ  ,ومال يروٟمف سمٕمد ذًمؽ: صمؿ حيتج٥م قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ,ذم قمرص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م

ذم طمدي٨م إشمٞم٤مٟمف ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم هلدؿ ذم اعمقىمدػ وىمد ذيمر اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ٟمحقه  ,أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م

 احلدي٨م اعمِمٝمقر.

صمدؿ حيتجد٥م قمدٜمٝمؿ  ,-يم٤مًمٚمص إذا رأى اًمًٚمٓم٤من-اًمث٤مًم٨م: أن اًمٙمٗم٤مر يروٟمف رؤي٦م شمٕمريػ وشمٕمذي٥م 

وهدؿ ذم  ,وهذا ىمقل أيب احلًـ سمـ ؾمد٤ممل وأصدح٤مسمف وىمدقل همدػمهؿ ,ًمٞمٕمٔمؿ قمذاهبؿ ويِمتد قم٘م٤مهبؿ
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وهذا ُم٘مت٣م ىمقل ُمدـ  ,ٜمٌؾ وإمم ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽميإصقل ُمٜمتًٌقن إمم اْلُم٤مم أمحد سمـ طم

ومن اًمٚم٘م٤مء ذم يمت٤مب اهلل سم٤مًمرؤي٦م: إذ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٝمؿ أسمق قمٌد اهلل سمـ سمٓمد٦م اْلُمد٤مم ىمد٤مًمقا ذم 

ِْؿ َوًمَِ٘م٤مِئفِ ﴿ىمقل اهلل:  ـَ يَمَٗمُروا سمِآَي٤مِت َرهبر ِذي ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق ًمِ ﴿وذم ىمقًمف:  ,[516: اًمٙمٝمػ] ﴾اًمَّ  اهللَ٘م٤مَء َُم

ٍت  اهللوَم٢مِنَّ َأضَمَؾ  َّٓ قَمدغَم اخْل٤َمؿِمدِٕملَم ﴿وذم ىمقل اهلل:  ,[6: اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾َٔ َد٤م ًَمَٙمٌِدػَمٌة إِ ـَ  *َوإهِنَّ دِذي اًمَّ

ِؿْ  ُْؿ ُُماَلىُمق َرهبر ُدْؿ ُُماَلىُمدق ﴿وذم ىمقًمدف:  [35, 36: اًمٌ٘مرة] ﴾َئُمٜمُّقَن َأهنَّ ـَ َئُمٜمُّدقَن َأهنَّ دِذي  ﴾اهللىَمد٤مَل اًمَّ

 ﴿وذم ىمقًمف:  ,[139: رةاًمٌ٘م]
ِ
سُمقا سمِٚمَِ٘م٤مء ـَ يَمذَّ ِذي إن اًمٚم٘مد٤مء يددل قمدغم  [45: إٟمٕم٤مم] ﴾اهللىَمْد ظَمِنَ اًمَّ

 اًمرؤي٦م واعمٕم٤ميٜم٦م.

د٤مُن إِٟمَّدَؽ يَمد٤مِدٌح إمَِم َرسمردَؽ ﴿وقمغم هذا اعمٕمٜمك وم٘مد اؾمتدل اعمثٌتقن سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًَ ْٟم ٤َم اْْلِ َي٤م َأهيُّ

 .اًمٚم٘م٤مء إذا ىمرن سم٤مًمتحٞم٦م ومٝمق ُمـ اًمرؤي٦م :وُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ىم٤مل ,[5: ٟٓمِم٘م٤مقا] ﴾يَمْدطًم٤م وَمُٛماَلىِمٞمفِ 

٤م ي٘مدقل صمٕمٚمًٌ  وىم٤مل اسمـ سمٓم٦م: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٛمر اًمزاهد اًمٚمٖمقي ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حيٞمك

ٞمَُّتُٝمْؿ َيْقَم َيْٚمَ٘مْقَٟمُف ؾَمداَلمٌ  *َويَم٤مَن سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملَِم َرطِمٞماًم ﴿ذم ىمقًمف: 
أمجدع أهدؾ  [33-34: ابإطمدز] ﴾حَتِ

 ها اًمٚمٖم٦م أن اًمٚم٘م٤مء ه٤مهٜم٤م ٓ يٙمقن إٓ ُمٕم٤ميٜم٦م وٟمٔمرة سم٤مٕسمّم٤مر.

وىمد شمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم اًمٙمٗم٤مر هؾ يرون رهبؿ ُمرة صمؿ حيتج٥م قمٜمٝمؿ (: 358-5/355وىم٤مل رمحف اهلل )

ِدْؿ َيْقَُمِئدٍذ عَمَْحُجقسُمد﴿٤م سمٔم٤مهر ىمقًمف: أم ٓ يروٟمف سمح٤مل متًٙمً  ـْ َرهبر ُْؿ قَمد  [56: اعمٓمٗمٗمدلم] ﴾قنَ يَمالَّ إهِنَّ

 وٕن اًمرؤي٦م أقمٔمؿ اًمٙمراُم٦م واًمٜمٕمٞمؿ واًمٙمٗم٤مر ٓ طمظ هلؿ ذم ذًمؽ.

وىم٤مًم٧م ـمقائػ ُمـ أهؾ احلدي٨م واًمتّمقف: سمؾ يروٟمف صمؿ حيتجد٥م يمدام دل قمدغم ذًمدؽ إطم٤مديد٨م 

اًمّمحٞمح٦م اًمتل ذم اًمّمحٞمح وهمػمه ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريدرة وهمػممهد٤م ُمدع ُمقاوم٘مد٦م فمد٤مهر 

ـْ ﴿يِمٕمر سم٠مهنؿ قم٤ميٜمقا صمؿ طمجٌقا ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف:  ﴾نقْ قسمُ جُ حْ عمََ ﴿: وىمقًمف :ىم٤مًمقا ,اًم٘مرآن ُدْؿ قَمد إهِنَّ

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ  ومٞمِمٕمر سم٠مٟمدف خيدتص سمدذًمؽ  ,ومٕمٚمؿ أن احلج٥م يم٤من يقُمئذ [56: اعمٓمٗمٗملم] ﴾َرهبر

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.وم٠مُم٤م اعمٜمع اًمدائؿ ُمـ اًمرؤي٦م ومال يزال ذم  :اًمٞمقم وذًمؽ إٟمام هق ذم احلج٥م سمٕمد اًمرؤي٦م

وًم٘م٤مء قمدغم  ,ىم٤مًمقا: ورؤي٦م اًمٙمٗم٤مر ًمٞم٧ًم يمراُم٦م وٓ ٟمٕمٞمام : إذ اًمٚم٘م٤مء يٜم٘مًؿ إمم ًم٘م٤مء قمغم وضمف اْليمرام
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 ومٝمٙمذا اًمرؤي٦م اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م اًمٚم٘م٤مء. :وضمف اًمٕمذاب

ومم٤م اطمتجقا سمف احلدي٨م اًمّمحٞمح طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م طمدصمٜم٤م ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح قمـ أسمٞمدف قمدـ 

 ش.هؾ شمْم٤مرون ذم رؤي٦م اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر؟»:  قمٜمفريض اهللأيب هريرة 

وهمدػمه ىمد٤مل: ىمد٤مًمقا: يد٤م  شاًمتقطمٞمدد»واسمـ ظمزيٛمد٦م ذم  شاعمًٜمد»وىمد روى ُمًٚمؿ وأسمق داود وأمحد ذم 

 شهؾ شمْمد٤مرون ذم رؤيد٦م اًمِمدٛمس ًمٞمًد٧م ذم ؾمدح٤مسم٦م؟»رؾمقل اهلل هؾ ٟمرى رسمٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ ىم٤مل: 

ىم٤مل:  ,ذم رؤي٦م رسمٙمؿ إٓ يمام شمْم٤مرون ذم رؤي٦م أطمدمه٤م واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ شمْم٤مرون»ىم٤مل:  ,ىم٤مًمقا: ٓ

ومٞم٘مقل: أي ومؾ أمل أيمرُمؽ وأؾمقدك وأزوضمؽ وأؾمخر ًمؽ اخلٞمؾ واْلسمؾ وأذرك شمرأس  ,ومٞمٚم٘مك اًمٕمٌد

ومٞم٘مقل: ومد٢مين أٟمًد٤مك يمدام  ,ومٞم٘مقل: ٓ ؟ومٞم٘مقل: ومٔمٜمٜم٧م أٟمؽ ُمالىمل :ىم٤مل ,وشمرسمع؟ ومٞم٘مقل: سمغم ي٤م رب

ومٞم٘مقل: أي رب آُمٜم٧م سمدؽ وسمٙمت٤مسمدؽ وسمرؾمدٚمؽ  ,: ُمثؾ ذًمؽيٚم٘مك اًمث٤مين ومٞم٘مقل ًمف :صمؿ ىم٤مل ,ٟمًٞمتٜمل

أن ٟمٌٕمد٨م  :ىم٤مل: صمؿ ي٘مد٤مل ,ومٞم٘مقل: ه٤مهٜم٤م إذا ,وصٚمٞم٧م وصٛم٧م وشمّمدىم٧م ويثٜمل سمخػم ُم٤م اؾمتٓم٤مع

ومٞمختؿ قمغم ومٞمف وي٘م٤مل ًمٗمخذه اٟمٓم٘مل: ومتٜمٓمؼ  :ويتٗمٙمر ذم ٟمٗمًف ُمـ ذا اًمذي يِمٝمد قمكم ,ؿم٤مهدٟم٤م قمٚمٞمؽ

وذًمؽ اًمدذي يًدخط اهلل قمٚمٞمدف  ,ٜم٤مومؼ ًمٞمٕمذر ُمـ ٟمٗمًفومذًمؽ اعم ,ومخذه وحلٛمف وقمٔم٤مُمف سمام يم٤من يٕمٛمؾ

صمؿ يٜم٤مدي ُمٜم٤مد أٓ شمتٌع يمؾ أُمد٦م ُمد٤م يم٤مٟمد٧م شمٕمٌدد ومتتٌدع اًمِمدٞم٤مـملم واًمّمدٚمٞم٥م »ىم٤مل:  ,ومت٤مم احلدي٨م

أوًمٞم٤مؤهؿ إمم ضمٝمٜمؿ وسم٘مٞمٜم٤م أهي٤م اعم١مُمٜمقن ومٞم٠مشمٞمٜم٤م رسمٜم٤م ومٞم٘مقل: ُم٤م ه١مٓء؟ ومٜم٘مقل: ُمـ قمٌد٤مد اهلل اعمد١مُمٜملم 

ي٠مشمٞمٜم٤م وهق يثٌتٜم٤م وهق ذا ُم٘م٤مُمٜمد٤م طمتدك ي٠مشمٞمٜمد٤م  ٤م وهق رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وهقآُمٜم٤م سمرسمٜم٤م ومل ٟمنمك سمف ؿمٞمئ

ومٜمٜمٓمٚمؼ طمتك ٟم٠ميت اْلن وقمٚمٞمف يمالًمٞم٥م ُمـ ٟم٤مر ُتٓمػ قمٜمد  ,ومٞم٘مقل: اٟمٓمٚم٘مقا ,ومٞم٘مقل: أٟم٤م رسمٙمؿ ,رسمٜم٤م

٤م ُمـ اعم٤مل ذم وم٢مذا ضم٤موزوا اْلن ومٙمؾ ُمـ أٟمٗمؼ زوضًم  :ذًمؽ طمٚم٧م اًمِمٗم٤مقم٦م زم اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ

وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل  ش, مم٤م يٛمٚمؽ ومتٙمٚمٛمف ظمزٟم٦م اْلٜم٦م شم٘مقل: ي٤م قمٌد اهلل ي٤م ُمًٚمؿ هذا ظمػمؾمٌٞمؾ اهلل

إين أرضمدق »٤م ويٚم٩م ُمـ آظمر؟ وميب يمتٗمف وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إن هذا قمٌد ٓ شمقى قمٚمٞمف يدع سم٤مسمً  :قمٜمف

 ,٤مو صمالصًمدطمٗمٔمتف أٟم٤م وروح سمدـ اًم٘م٤مؾمدؿ وردده قمٚمٞمٜمد٤م ُمدرشملم أ :ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م شأن شمٙمقن ُمٜمٝمؿ

يم٤من اًمرضمؾ إذا يم٤من رأس اًم٘مقم يم٤من ًمف اًمرسمد٤مع وهدق  :وم٘م٤مل ششمرأس وشمرسمع»وؾمئؾ ؾمٗمٞم٤من قمـ ىمقًمف: 
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ىم٤مل:  ,ي٤م رؾمقل اهلل إين قمغم ديـ :وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمدي سمـ طم٤مشمؿ  طمٞم٨م ىم٤مل ,اًمرسمع

 شاًمّمدحٞمحلم» وهدذا احلددي٨م ُمٕمٜمد٤مه ذم ش,أٟم٤م أقمٚمؿ سمديٜمؽ ُمٜمؽ إٟمؽ ُمًتحؾ اًمرسم٤مع وٓ حيؾ ًمؽ»

 .وهمػممه٤م ُمـ وضمقه ُمتٕمددة يّمدق سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً 

وذيمر أٟمف يٚم٘م٤مه اًمٕمٌد واعمٜمد٤مومؼ وأٟمدف  ,صمؿ أشمٌع ذًمؽ سمتٗمًػمه ,وومٞمف أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمرؤي٦م وم٠مضم٤مب سمثٌقهت٤م

أٟمف يتجغم هلؿ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمرة ًمٚمٛم١مُمٜملم واعمٜم٤موم٘ملم سمٕمدد » :وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة ,خي٤مـمٌٝمؿ

 هاش. ويًجد اعم١مُمٜمقن دون اعمٜم٤موم٘ملم ,ُمرةُم٤م دمغم هلؿ أول 

-5/614ش )اعمجٛمقع»وهٜم٤م آداب دم٥م ُمراقم٤مهت٤م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م, ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

وم٢مٟمف ٓ حيؾ هجره وإن يم٤من  :ُمٜمٝم٤م: أن ُمـ ؾمٙم٧م قمـ اًمٙمالم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ومل يدع إمم رء(: 613

ٔمؿ ُمٜمٝم٤م ٓ هيجر ومٞمٝمد٤م إٓ اًمداقمٞمد٦م دون اًمًد٤ميم٧م ومٝمدذه وم٢من اًمٌدع اًمتل هل أقم ,يٕمت٘مد أطمد اًمٓمروملم

 .أومم

ا يٗمْمٚمقن هب٤م سمدلم إظمدقاهنؿ وُمـ ذًمؽ: أٟمف ٓ يٜمٌٖمل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ أن جيٕمٚمقا هذه اعم٠ًمًم٦م حمٜم٦م وؿمٕم٤مرً 

ويمذًمؽ ٓ يٗم٤محتقا ومٞمٝم٤م قمقام اعمًٚمٛملم اًمذيـ هدؿ  ,وأودادهؿ: وم٢من ُمثؾ هذا مم٤م يٙمرهف اهلل ورؾمقًمف

وًمٙمـ إذا ؾمئؾ اًمرضمؾ قمٜمٝم٤م أو رأى ُمـ هق أهؾ ًمتٕمريٗمف ذًمؽ أًم٘مك إًمٞمف  ,ٗمتـذم قم٤مومٞم٦م وؾمالم قمـ اًم

وم٢من اْليامن  :سمخالف اْليامن سم٠من اعم١مُمٜملم يرون رهبؿ ذم أظمرة ,مم٤م قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يرضمق اًمٜمٗمع سمف

 عم٤م ىمد شمقاشمر ومٞمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصح٤مسمتف وؾمٚمػ إُم٦م. ,سمذًمؽ ومرض واضم٥م

ف ًمٞمس ٕطمد أن يٓمٚمؼ اًم٘مقل سم٠من اًمٙمٗم٤مر يرون رهبؿ ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد ًمقضمٝملم: أطمددمه٤م: وُمـ ذًمؽ: أٟم

أن اًمرؤي٦م اعمٓمٚم٘م٦م ىمد ص٤مر يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٙمراُم٦م واًمثقاب ومٗمل إـمالق ذًمؽ إهي٤مم وإحي٤مش وًمٞمس ٕطمد 

 ا.إٓ أن يٙمقن ُم٠مصمقرا قمـ اًمًٚمػ وهذا اًمٚمٗمظ ًمٞمس ُم٠مصمقرً  :يقهؿ ظمالف احلؼ أن يٓمٚمؼ ًمٗمٔم٤مً 

وم٢مٟمف يٛمٜمدع ُمدـ  :احلٙمؿ إذا يم٤من قم٤مُم٤م ذم ُتّمٞمص سمٕمْمف سم٤مًمٚمٗمظ ظمروج قمـ اًم٘مقل اْلٛمٞمؾاًمث٤مين: أن 

وم٢من اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء وُمريد ًمٙمؾ طم٤مدث وُمع هذا يٛمٜمع اْلٟم٤ًمن أن خيص ُم٤م يًت٘مذر  ,اًمتخّمٞمص

ُمـ اعمخٚمقىم٤مت وُم٤م يًت٘مٌحف اًمنمع ُمـ احلقادث سم٠من ي٘مقل قمغم آٟمٗمدراد: يد٤م ظمد٤مًمؼ اًمٙمدالب ويد٤م 
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: وي٤م ُمدـ يمدؾ رء جيدري سمٛمِمدٞمئتف ,سمخالف ُم٤م ًمق ىم٤مل: ي٤م ظم٤مًمؼ يمؾ رء ,ٟمحق ذًمؽا ًمٚمزٟم٤م وُمريدً 

أو ىمد٤مل: إن  ,ومٙمذًمؽ هٜم٤م ًمق ىم٤مل: ُم٤م ُمـ أطمد إٓ ؾمٞمخٚمق سمف رسمف وًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمف طم٤مضم٥م وٓ شمرمج٤من

٤م ذم اْلهيد٤مم ًمٚمٗمدظ يم٤من هدذا اًمٚمٗمدظ خم٤مًمًٗمد ,اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ حينمون إمم اهلل ومٞمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ويٜمٔمرون إًمٞمف

ومد٢من هدذا  :وإن يم٤من ىمد ي٘مع شمٜمد٤مزع ذم سمٕمدض ُمٕمٜم٤مهد٤م ,ومال خيرضمـ أطمد قمـ إًمٗم٤مظ اعم٠مصمقرة ,إول

واخلػم يمؾ اخلػم ذم اشمٌد٤مع اًمًدٚمػ  ,وم٤مُٕمر يمام ىمد أظمؼم سمف ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ,إُمر ٓ سمد ُمٜمف

تّمد٤مم وآقم ,وآؾمتٙمث٤مر ُمـ ُمٕمروم٦م طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتٗم٘مدف ومٞمدف ,اًمّم٤مًمح

وإًمٗم٦م وجم٤مٟم٦ٌم ُم٤م يدقمق إمم اخلالف واًمٗمرىم٦م: إٓ أن يٙمقن  ,وُمالزُم٦م ُم٤م يدقمق إمم اْلامقم٦م ,سمحٌؾ اهلل

 ها أُمرا سمٞمٜم٤م ىمد أُمر اهلل ورؾمقًمف ومٞمف سم٠مُمر ُمـ اعمج٤مٟم٦ٌم ومٕمغم اًمرأس واًمٕملم.

 :الذم هذه إظم٤ٌمر دًٓم٦م قمغم أن ىمقًمف ضمؾ وقم(: 454-451ش )اًمتقطمٞمد»ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م ذم 

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ ﴿ ـْ َرهبر ُْؿ قَم ر اًمذيـ يم٤مٟمقا يٙمذسمقن سمٞمدقم إٟمام أراد اًمٙمٗم٤م [56: اعمٓمٗمٗملم] ﴾يَمالَّ إهِنَّ

ئرهؿ وي٘مدرون , دون اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يٙمذسمقن سمْماماًمديـ, سمْمامئرهؿ, ومٞمٜمٙمرون ذًمؽ سم٠مًمًٜمتٝمؿ

ٌُْٕمقصُمقَن ﴿ :ف قمز وضمؾ, ري٤مء وؾمٛمٕم٦م أٓ شمًٛمع إمم ىمقًمسم٠مًمًٜمتٝمؿ سمٞمقم اًمديـ ُْؿ َُم ُـّ ُأوًَمِئَؽ َأهنَّ َٓ َئُم  *َأ

لٍم  * َيْقَم َيُ٘مقُم اًمٜم٤َّمُس ًمَِربر اًْمَٕم٤معَملِمَ  *ًمَِٞمْقٍم قَمٔمِٞمٍؿ  ٤مِر ًَمِٗمل ؾِمدجر َوَُمد٤م َأْدَراَك َُمد٤م  *يَمالَّ إِنَّ يمَِت٤مَب اًْمُٗمجَّ

لٌم  ـِ  *سملَِم َوْيٌؾ َيْقَُمِئٍذ ًمِْٚمُٛمَٙمذر  *يمَِت٤مٌب َُمْرىُمقٌم  *ؾِمجر ي سُمقَن سمَِٞمْقِم اًمدر ـَ ُيَٙمذر ِذي  [55-3: اعمٓمٗمٗملم] ﴾اًمَّ

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ ﴿ :أي ىمقًمف ـْ َرهبر ُْؿ قَم اعمٙمدذسمقن سمٞمدقم اًمدديـ أٓ  :أي [56: اعمٓمٗمٗملم] ﴾يَمالَّ إهِنَّ

شمٞمٝمؿ ذم صدقرشمف شمرى أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد أقمٚمؿ أن ُمٜم٤موم٘مل هذه إُم٦م يرون اهلل طملم يد٠م

ا ومٞمخدرون ؾمدجدً  :ومٞمٙمِمدػ قمدـ ؾمد٤مق» :, وذم ظمؼم أيب ؾمدٕمٞمدًمتل يٕمرومقن هذا ذم ظمؼم أيب هريرةا

, ومػميدون اًمًدجقد ومدال ي٘مددرون ٜم٤موم٘ملم يروٟمف ًمالظمت٤ٌمر وآُمتح٤منوومٞمف ُم٤م دل قمغم أن اعم شأمجٕمقن

ذهٌدقا طمتدك  ٤م وٓ صدقرة إٓ وٓ وصمٜمًدومال يٌ٘مدك ُمدـ يمد٤من يٕمٌدد صدٜماًم » :وذم ظمؼم أيب ؾمٕمٞمد ,قمٚمٞمف

, ويٌ٘مك ُمـ يم٤من  ه١مٓء اًمذيـ يت٤ًمىمٓمقن ذم اًمٜم٤مروم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم حيتج٥م قمغم شيت٤ًمىمٓمقا ذم اًمٜم٤مر

صمؿ ذيمر ذم اخلؼم أيْم٤م أن ُمدـ يمد٤من يٕمٌدد  ,وسم٘م٤مي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ,يٕمٌد اهلل وطمده ُمـ سمر ووم٤مضمر وُمٜم٤مومؼ
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ز وضمؾ ًمٜم٤م ذم صقرة همػم اًمّمدقرة , صمؿ يتٌدى اهلل قمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يت٤ًمىمٓمقن ذم اًمٜم٤مرهمػم اهلل ُمـ اًم

ومجٞمع أهؾ  ,وذم هذا اخلؼم ُم٤م سم٤من وصم٧ٌم وصح أن مجٞمع اًمٙمٗم٤مر ىمد شم٤ًمىمٓمقا ذم اًمٜم٤مر ,اًمتل رأيٜم٤مه ومٞمٝم٤م

وأن اهلل ضمؾ وقمدال إٟمدام يدؽماءى هلدذه إُمد٦م سمرهد٤م ووم٤مضمرهد٤م  ,اًمٙمت٤مب اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٌدون همػم اهلل

مل يره ُمٜمٝمؿ أطمد يمدام  ,٤م قمـ مجٞمٕمٝمؿوقمال يم٤من حمتجًٌ  وُمٜم٤موم٘مٝم٤م سمٕمدُم٤م شم٤ًمىمط أوًمئؽ ذم اًمٜم٤مر وم٤مهلل ضمؾ

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ َرهبر ُْؿ قَم ُ إِ  ؿَّ صمُ *  يَمالَّ إهِنَّ  [53-56: اعمٓمٗمٗملم] ﴾ؿٞمْ حِ ق اْلَ ٤مًمُ َّم ًمَ  ؿْ هنَّ

ٙمذسمقن, اهلل قمز وضمؾ أن ُمـ طمج٥م قمٜمف يقُمئذ, هؿ اعموم٠مقمٚمٛمٜم٤م  ,هذا اًمذي يمٜمتؿ سمف شمٙمذسمقن :صمؿ ي٘م٤مل

سُمقنَ ﴿ :, أٓ شمًٛمع ىمقًمف شمٕمد٤مممسمذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م دِذي يُمٜمْدُتْؿ سمِدِف شُمَٙمدذر وأُمد٤م [ 51: اعمٓمٗمٗمدلم] ﴾َهدَذا اًمَّ

وم٘مد يؽماءى هلدؿ رؤيد٦م  ,وؾمٛمٕم٦م : وم٢مٟمام يم٤مٟمقا يٙمذسمقن سمذًمؽ سم٘مٚمقهبؿ وي٘مرون سم٠مًمًٜمتٝمؿ ري٤مءً اعمٜم٤موم٘مقن

ذ مل يّمددىمقا سمدف , إٞمٝمؿ وٟمداُمد٦مذًمؽ قمـ رؤيتف طمنة قمٚم وًمٞمٙمـ طمجٌف إي٤مهؿ سمٕمد ,اُمتح٤من واظمت٤ٌمر

م احلندة واًمٜمداُمد٦م وذم طمددي٨م , سمٞمدقسم٘مٚمقهبؿ ووامئرهؿ, وسمققمده ووقمٞمده, وُم٤م أُمر سمف وهنك قمٜمدف

وم٤مًمٞمقم  -:إمم ىمقًمف-؟ ومٞمٚم٘مك اًمٕمٌد ومٞم٘مقل: أي ىمؾ: أمل أيمرُمؽ»ىم٤مل:  ,, قمـ أيب هريرةقمـ أسمٞمف, ؾمٝمٞمؾ

وضمؾ يؽمائك عمـ ىم٤مل ًمف هدذا : ٕن اهلل قمز ائلء اًمذي ذم هذا اخلؼم همػم اًمؽموم٤مًمٚم٘م٤م :شأٟم٤ًمك يمام ٟمًٞمتٜمل

ُمدـ وراء  , وهذا اًمٙمالم اًمذي يٙمٚمؿ سمف اًمدرب ضمدؾ ذيمدره قمٌدده اًمٙمد٤مومر يدقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م يمدالماًم٘مقل

, ذم اًمقىم٧م اًمذي يٙمٚمؿ سمف رسمف قمز وضمؾ وإن يمد٤من يمدالم اهلل احلج٤مب, ُمـ همػم ٟمٔمر اًمٙم٤مومر إمم ظم٤مًم٘مف

سمنم وهور وومرح وٟمية وهبج٦م أٓ شمًٛمٕمف ي٘مدقل  , ٓ يمالمه يمالم شمقسمٞمخ وطمنة وٟمداُم٦م ًمٚمٕمٌدإي٤م

ٟمٌ٘مدك أهيد٤م : صمدؿ ٝمدٜمؿ ىمد٤مل, إمم ضمٞم٤مـملم واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أوًمٞم٤مءهؿذم اخلؼم سمٕمد ُم٤م يتٌع أوًمٞم٤مء اًمِم

اعم١مُمٜمقن ومٞم٠مشمٞمٜم٤م رسمٜم٤م, ومٞم٘مقل: قمغم ُم٤م ه١مٓء ىمٞم٤مم؟ ومٞم٘مقًمقن: ٟمحـ قم٤ٌمد اهلل اعم١مُمٜمدقن, وقمٌددٟم٤مه وهدق 

ومٞم٠مشمٞمٜمد٤م »: أومال شمًدٛمع إمم ىمقًمدف ,: أٟم٤م رسمٙمؿ ويْمع اْلنُم٘م٤مُمٜم٤م, ومٞم٘مقل رسمٜم٤م, وهق آشمٜم٤م ويثٌتٜم٤م, وهذا

: ومٞمٚم٘مدك ذم ضمٝمدٜمؿ ومٝمدذا اخلدؼم دال أن ىمقًمدف , إٟمام ذيمره سمٕمد شم٤ًمىمط اًمٙمٗم٤مر واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىشرسمٜم٤م

َٓ َيْرضُمقَن ًمَِ٘م٤مَءَٟم٤م َوَرُودقا سم٤ِمحْلَ ﴿: ًم٘م٤مء همػم اًمرؤي٦م ىم٤مل اهلل قمز وضمؾوهق  ,اًمٕمٌد ـَ  ِذي ْٟمَٞم٤م إِنَّ اًمَّ َٞمد٤مِة اًمددُّ

ـْ آَي٤مشمِٜم٤َم هَم٤مومُِٚمقنَ  ـَ ُهْؿ قَم ِذي َٓ َيْرضُمقَن ًمَِ٘م٤مَءَٟمد٤م ذِم ﴿: , وىم٤مل[1: يقٟمس] ﴾َواـْمَٛم٠َمٟمُّقا هِب٤َم َواًمَّ ـَ  ِذي وَمٜمََذُر اًمَّ
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دِف وَمْٚمَٞمْٕمَٛمدْؾ قَمَٛمداًل َصد٤م﴿: وىم٤مل ,[55: يقٟمس] ﴾ـُمْٖمَٞم٤مهِنِْؿ َيْٕمَٛمُٝمقنَ  ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق ًمَِ٘مد٤مَء َرسمر َٓ وَمَٛم حِل٤ًم َو

ِف َأطَمًدا ٤ٌَمَدِة َرسمر ْك سمِِٕم َٓ ﴿ :ىم٤مل, و[551: اًمٙمٝمػ] ﴾ُينْمِ ـَ  دِذي َوإَِذا شُمْتغَم قَمَٚمدْٞمِٝمْؿ آَي٤مشُمٜمَد٤م سَمٞمرٜمَد٤مٍت ىَمد٤مَل اًمَّ

ًْمفُ  صدغم اهلل قمٚمٞمدف : أن اًمٜمٌدل واًمٕمٚمؿ حمٞمط ,[56: يقٟمس] ﴾َيْرضُمقَن ًمَِ٘م٤مَءَٟم٤م اْئ٧ِم سمُِ٘مْرآٍن هَمػْمِ َهَذا َأْو سَمدر

مل ش وُمـ ًم٘مل اهلل ينمك سمف دظمؾ اًمٜم٤مر ,٤م دظمؾ اْلٜم٦مُمـ ًم٘مل اهلل ٓ ينمك سمف ؿمٞمئً »ؿ مل يرد سم٘مقًمف: وؾمٚم

: وٓ ارشمٞمد٤مب أن ىمقًمدف ,واًمٜمٔمر وٓ ؿمدؽ ,واًمٚم٘م٤مء همػم اًمرؤي٦م ,٤ميرد ُمـ يرى اهلل وهق ينمك سمف ؿمٞمئً 

ظِمَرةِ ﴿ ْٔ  ا
ِ
سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم َوًمَِ٘م٤مء ـَ يَمذَّ ِذي  . اهدس ُمٕمٜم٤مه رؤي٦م أظمرةًمٞم[ 531: إقمراف] ﴾َواًمَّ

 هذا ُمذه٥م اسمـ ظمزيٛم٦م رمحف اهلل وُمـ واوم٘مف.

 ٤مءاقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م أن اًمٚم٘مد(: 1/985ش )اًمنميٕم٦م»ىم٤مل أسمق سمٙمر أضمري ذم 

 اهد إٓ ُمٕم٤ميٜم٦م يراهؿ اهلل شمٕم٤ممم ويروٟمف, ويًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ, ويٙمٚمٛمٝمؿ ويٙمٚمٛمقٟمف. :ٓ يٙمقن ,ه٤مهٜم٤م

ُ٘مدقا اهلل ﴿اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: (: 159ش )طم٤مدي إرواح»رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  َواشمَّ

ٞمَُّتُٝمْؿ َيْقَم َيْٚمَ٘مْقَٟمُف ؾَمالم﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم :  ﴾َواقْمَٚمُٛمقا َأٟمَُّٙمْؿ ُُمالىُمقهُ 
ـَ َئُمٜمُّقَن ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ﴾حَتِ ِذي ىَم٤مَل اًمَّ

ُْؿ ُُمالىُمق اهلل فِ وَمٛمَ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ﴾َأهنَّ وأمجع أهؾ اًمٚم٤ًمن قمغم أن اًمٚم٘مد٤مء ُمتدك  ﴾ـْ يَم٤مَن َيْرضُمقا ًمَِ٘م٤مَء َرسمر

ٟم٥ًم إمم احلل اًمًٚمٞمؿ ُمـ اًمٕمٛمك واعم٤مٟمع اىمت٣مد اعمٕم٤ميٜمد٦م واًمرؤيد٦م وٓ يٜمدت٘مض هدذا سم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم: 

ٌَُٝمْؿ ٟمَِٗم٤مىًم٤م ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ إمَِم َيْقِم َيْٚمَ٘مْقَٟمفُ  َ ﴿ ًمّمدحٞمح٦م اًمٍمدحي٦م وم٘مد دًم٧م إطم٤مدي٨م ا[ 11: اًمتقسم٦م] ﴾َأقْمَ٘م

ُمـ طمددي٨م  شاًمّمحٞمحلم»يمام ذم  ,٤مقمغم أن اعمٜم٤موم٘ملم يروٟمف شمٕم٤ممم ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م سمؾ واًمٙمٗم٤مر أيًْم 

 ,أن ٓ يراه إٓ اعم١مُمٜمقن :طمده٤مأ :وذم هذه اعم٠ًمًم٦م صمالصم٦م أىمقال ٕهؾ اًمًٜم٦م....., اًمتجكم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 ,ومدال يروٟمدف سمٕمدد ذًمدؽ :٥م قمـ اًمٙمٗمد٤مرصمؿ حيتج ,يراه مجٞمع أهؾ اعمقىمػ ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ :واًمث٤مين

ويمدذًمؽ  ,محدد وهدل ٕصدح٤مسمفأوإىمقال اًمثالصم٦م ذم ُمذه٥م  ,يراه اعمٜم٤موم٘مقن دون اًمٙمٗم٤مر :واًمث٤مًم٨م

 ,وطمٙمك ومٞمف أىمقال اًمثالصم٦م ,وؿمٞمخٜم٤م ذم ذًمؽ ُمٜمّمػ ُمٗمرد ,إىمقال اًمثالصم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م هلؿ ذم شمٙمٚمٞمٛمف هلؿ

َ ﴿ويمذا ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ,وطمج٩م أصح٤مهب٤م ٤مُن إِٟمََّؽ يَم٤مِدٌح إمَِم َرسمرَؽ يَمْدطم٤ًم وَمُٛمالىِمٞمفِ َي٤م َأهيُّ ًَ  ﴾٤م اْلْٟم

وإن قم٤مد قمغم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم  ,٤ما ُمثٌتً إن قم٤مد اًمْمٛمػم قمغم اًمٕمٛمؾ ومٝمق رؤيتف ذم اًمٙمت٤مب ُمًٓمقرً 
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 . اهدومٝمق ًم٘م٤مؤه اًمذي وقمد سمف

 وُمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م: أن اهلل قمزوضمؾ ٓ ُيرى ذم اًمدٟمٞم٤م.

ـِ اْٟمُٔمْر إمَِم ﴿شمٕم٤ممم خُمؼًما قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم:  ىم٤مل اهلل ـْ شَمَرايِن َوًَمٙمِ ىَم٤مَل َربر َأِريِن َأْٟمُٔمْر إًَِمْٞمَؽ ىَم٤مَل ًَم

٤م َوظَمرَّ ُُمقؾَمك َص  ٌَِؾ ضَمَٕمَٚمُف َديمًّ ُف ًمِْٚمَج ْقَف شَمَرايِن وَمَٚمامَّ دَمَغمَّ َرسمُّ ًَ ٌَِؾ وَم٢مِِن اؾْمَتَ٘مرَّ َُمَٙم٤مَٟمُف وَم  َأوَم٤مَق ىَم٤مَل ِٕمً٘م٤م وَمَٚمامَّ اْْلَ

ُل اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ٧ٌُْم إًَِمْٞمَؽ َوَأَٟم٤م َأوَّ ٌَْح٤مَٟمَؽ شُم  .[534: إقمراف] ﴾ؾُم

( سمٕمد ذيمر ىمّم٦م اًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ُمدع اسمدـ صدٞم٤مد 1941ش )صحٞمحف»وأظمرج ُمًٚمؿ ذم 

ـُ ؿِمَٝم٤مٍب وذيمره ًمٚمدضم٤مل: ......  َْٟمَّمد :ىَم٤مَل اسْم ْٕ ـُ صَم٤مسمِد٧ٍم ا يِن قُمَٛمدُر سْمد ُه سَمْٕمدُض  :٤مِريُّ َوَأظْمؼَمَ دُف َأظْمدؼَمَ َأٟمَّ

َر اًمٜمَّد٤مَس  ,َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  َؿ ىَم٤مَل َيْقَم طَمدذَّ َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

٤مَل  ضمَّ ُف َُمْٙمُتقٌب سَملْمَ قَمْٞمٜمَْٞمِف يَم٤مومِرٌ » :اًمدَّ ـْ يَمِرَه قَمَٛمٚمَ  ,إِٟمَّ ـٍ  ,فُ َيْ٘مَرُؤُه َُم دُف  :َوىَم٤مَل  ,َأْو َيْ٘مَرُؤُه يُمؾُّ ُُم١ْمُِم شَمَٕمٚمَُّٛمقا َأٟمَّ

ُف قَمزَّ َوضَمؾَّ طَمتَّك َيُٛمقَت  ـْ َيَرى َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ َرسمَّ  ش.ًَم

 وأظمرضمف اًمٌزارقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.

 ش.وًمـ شمروا رسمٙمؿ طمتك متقشمقا»( وومٞمف: 348وقمـ أيب أُم٤مُم٦م قمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ )

 ذم اًمدٟمٞم٤م سمٕمٞمٜمٞمف يمٗمر, واًمٜم٤مس ذم اًمرؤي٦م صمالصم٦م أصٜم٤مف: وُمـ زقمؿ أٟمف يرى رسمف 

 إول: أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م, أصمٌتقا اًمرؤي٦م ذم أظمرة دون اًمدٟمٞم٤م.

 واًمث٤مين: اًمّمقومٞم٦م طمٞم٨م أصمٌتقا اًمرؤي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 واًمث٤مًم٨م: اْلٝمٛمٞم٦م طمٞم٨م ٟمٗمقا اًمرؤي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

أمجع ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝمد٤م قمدغم أن (: 5/651ش )اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم يمام

وأمجٕمقا قمغم أهنؿ ٓ يروٟمف ذم اًمدٟمٞم٤م سم٠مسمّم٤مرهؿ ومل يتٜم٤مزقمقا  ,اعم١مُمٜملم يرون اهلل سم٠مسمّم٤مرهؿ ذم أظمرة

 إٓ ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

وُمـ ىم٤مل ُمـ  ,شواقمٚمٛمقا أن أطمدا ُمٜمٙمؿ ًمـ يرى رسمف طمتك يٛمقت»أٟمف ىم٤مل:  شاًمّمحٞمح»وصم٧ٌم قمٜمف ذم 

اًمٜم٤مس: إن إوًمٞم٤مء أو همػمهؿ يرى اهلل سمٕمٞمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمدق ُمٌتددع ود٤مل خمد٤مًمػ ًمٚمٙمتد٤مب واًمًدٜم٦م 
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وم٢من ه١مٓء يًتت٤مسمقن: وم٢من شمد٤مسمقا وإٓ  ,وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م: ٓ ؾمٞمام إذا ادقمقا إهنؿ أومْمؾ ُمـ ُمقؾمك

 ه. اىمتٚمقا

ـْ شَمَرايِن ﴿وىمقل اهلل قمزوضمؾ:  اًمرؤي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م: ومٗمل أي٦م دًٓم٦م قمغم إصم٤ٌمت  يمام أٟمف دًمٞمؾ قمغم اٟمتٗم٤مء ﴾ًَم

أٟمف ٓ  :أطمده٤م(: 151اًمرؤي٦م ذم أظمرة ُمـ قمدة أوضمف ذيمره٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم طم٤مدي إرواح )

 ,جيقز قمٚمٞمف سمؾ ُم٤م هق ُمـ أسمٓمدؾ اًم٤ٌمـمدؾ ئمـ سمٙمٚمٞمؿ اًمرمحـ ورؾمقًمف اًمٙمريؿ قمٚمٞمف أن ي٠ًمل رسمف ُم٤م ٓ

قٟم٤من واًمّم٤مسمئ٦م واًمٗمرقمقٟمٞم٦م سمٛمٜمزًمد٦م أن يًد٠مًمف أن ي٠ميمدؾ وينمدب وهق قمٜمد ومروخ اًمٞم ,وأقمٔمؿ اعمح٤مل

ومٞم٤م هلل اًمٕمج٥م يمٞمػ ص٤مر أشم٤ٌمع اًمّمد٤مسمئ٦م واعمجدقس واعمنمديملم  :ويٜم٤مم وٟمحق ذًمؽ مم٤م يتٕم٤ممم اهلل قمٜمف

وسمام يًتحٞمؾ قمٚمٞمف  ,قم٤ٌمد إصٜم٤مم وومروخ اْلٝمٛمٞم٦م واًمٗمرقمقٟمٞم٦م أقمٚمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ ُمقؾمك سمـ قمٛمران

 .ًمف ُمٜمف٤م وجي٥م ًمف واؿمد شمٜمزهيً 

ل ٠مٕٟمٙمره قمٚمٞمف وهلذا عمد٤م ؾمد :وًمق يم٤من حم٤مًٓ  ,إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مل يٜمٙمر قمٚمٞمف ؾم١ماًمف :اًمقضمف اًمث٤مين

إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ رسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يريف يمٞمػ حيٞمل اعمقشمك مل يٜمٙمر قمٚمٞمف وعم٤م ؾم٠مل قمٞمًك سمـ ُمريؿ رسمف 

إيِنر ﴿ح رسمف ٟمج٤مة اسمٜمف أٟمٙمر قمٚمٞمف ؾم١ماًمف وىم٤مل: وعم٤م ؾم٠مل ٟمق ,إٟمزال اعم٤مئدة ُمـ اًمًامء مل يٜمٙمر قمٚمٞمف ؾم١ماًمف

ـَ اْْل٤َمِهٚمِلمَ  َّٓ شَمْٖمِٗمدْر زِم  * َأقِمُٔمَؽ َأْن شَمُٙمقَن ُِم ىَم٤مَل َربر إيِنر َأقُمقُذ سمَِؽ َأْن َأؾْم٠َمًَمَؽ َُم٤م ًَمْٞمَس زِم سمِِف قِمْٚمدٌؿ َوإِ

ـَ  ي ـَ اخْل٤َمِهِ ـْ ُِم  .[31-35: هقد] ﴾َوشَمْرمَحْٜمِل َأيُم

ـْ شَمَرايِن ﴿ :ٟمف أضم٤مسمف سم٘مقًمفأ :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م وٓ دمدقز  ,وٓ إين ًمًد٧م سمٛمرئدل ,ومل ي٘مدؾ ٓ شمدراين ﴾ًَم

وًمٙمـ ُمقؾمك  ,وهذا يدل قمغم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يرى ,واًمٗمرق سملم اْلقاسملم فم٤مهر عمـ شم٠مُمٚمف ,رؤيتل

 .ٓ حتتٛمؾ ىمقاه رؤيتف ذم هذه اًمدار ًمْمٕمػ ىمقة اًمٌنم ومٞمٝم٤م قمـ رؤيتف شمٕم٤ممم يقوحف

ن اْلٌؾ أوم٠مقمٚمٛمف  ﴾ايِنِ رَ شمَ  قَف ًْ ومَ  فُ ٤مٟمَ ٙمَ ُمَ  رَ ٘مَ تَ اؾْم  نِ ٢مِ ومَ  ؾِ ٌَ  اْلَ مَم إِ  رْ ٔمُ اٟمْ  ـْ ٙمِ ًمَ وَ ﴿ :وهق ىمقًمف :اًمقضمف اًمراسمع

 .ومٙمٞمػ سم٤مًمٌنم اًمْمٕمٞمػ اًمذي ظمٚمؼ ُمـ وٕمػ :ُمع ىمقشمف وصالسمتف ٓ يث٧ٌم ًمتجٚمٞمف ًمف ذم هذه اًمدار

ُمٙم٤مٟمف وًمٞمس هذا سمٛمٛمتٜمع ذم ا إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم أن جيٕمؾ اْلٌؾ ُمًت٘مرً  :اًمقضمف اخل٤مُمس

ذم ذاهت٤م مل يٕمٚم٘مٝم٤م سمد٤معمٛمٙمـ ذم ذاشمدف وًمدق  وًمق يم٤مٟم٧م جم٤مًٓ  ,سمؾ هق ممٙمـ وىمد قمٚمؼ سمف اًمرؤي٦م ,ُم٘مدوره
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اؾمت٘مر اْلٌؾ ومًقف آيمؾ واذب وأٟمد٤مم ومد٤مُٕمران  ًمٙم٤من ذًمؽ ٟمٔمػم أن ي٘مقل: إن يم٤مٟم٧م اًمرؤي٤م حم٤مًٓ 

 .قمٜمديمؿ ؾمقاء

ٌَِؾ ضَمَٕمَٚمُف َديّم٤مً وَمٚمَ ﴿ :ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :اًمقضمف اًم٤ًمدس ُف ًمِْٚمَج وهذا ُمـ أسملم إدًم٦م قمدغم  ﴾امَّ دَمَغمَّ َرسمُّ

وٓ قم٘مد٤مب  ,وم٢مٟمف إذا ضم٤مز أن يتجغم ًمٚمجٌؾ اًمذي هدق مجد٤مد ٓ صمدقاب ًمدف :ضمقاز رؤيتف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

وم٠مقمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف  :ويرهيؿ ٟمٗمًف ,ومٙمٞمػ يٛمتٜمع أن يتجغم ٕٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف وأوًمٞم٤مئف ذم دار يمراُمتٝمؿ :قمٚمٞمف

 .وٕمػأوم٤مًمٌنم  :٤ممم ُمقؾمك إن اْلٌؾ إذا مل يث٧ٌم ًمرؤيتف ذم هذه اًمداروشمٕم

وُمدـ ضمد٤مز قمٚمٞمدف  ,أن رسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد يمٚمٛمف ُمٜمف إًمٞمف وظم٤مـمٌدف وٟم٤مضمد٤مه وٟمد٤مداه :اًمقضمف اًم٤ًمسمع

 . اهدن يًٛمع خم٤مـمٌف يمالُمف ُمٕمف سمٖمػم واؾمٓم٦م ومرؤيتف أومم سم٤مْلقازأو ,اًمتٙمٚمؿ واًمتٙمٚمٞمؿ

 ً هللا عييه وسيٌ ربه؟ٍسأىة: هو رأي رسىه هللا صي

قِمٜمْدَد  *َوًَمَ٘مدْد َرآُه َٟمْزًَمد٦ًم ُأظْمدَرى  *َأوَمُتاَمُروَٟمُف قَمغَم َُم٤م َيدَرى  *َُم٤م يَمَذَب اًْمُٗم١َماُد َُم٤م َرَأى ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[53-55: اًمٜمجؿ] ﴾ؾِمْدَرِة اعْمُٜمَْتَٝمك

ـُ طَمْرٍب (: 511ىم٤مل اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل ) صَمٜمِل ُزَهػْمُ سْم ـُ إسِْمَراِهٞمؿَ طَم  ,طَمدَّ صَمٜم٤َم إؾِْمَٛمِٕمٞمُؾ سْم ـْ َداُودَ  ,دَّ  ,قَم

ْٕمٌِلر  ـْ اًمِمَّ وٍق  ,قَم ـْ َُمْنُ دَؿ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  :يُمٜم٧ُْم ُُمتَّٙمًِئ٤م قِمٜمَْد قَم٤مِئَِم٦مَ : ىَم٤مَل  ,قَم ـْ شَمَٙمٚمَّ َيد٤م َأسَمد٤م قَم٤مِئَِمد٦َم صَمداَلٌث َُمد

َـّ  َـّ  :ىُمْٚم٧ُم  :وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم اهلل اًْمِٗمْرَي٦مَ  :سمَِقاطِمَدٍة ُِمٜمُْٝم دًدا َصدغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َُم٤م ُه ـْ َزقَمدَؿ َأنَّ حُمَٛمَّ َُم

فُ  َؿ َرَأى َرسمَّ د٧ُم  :ىَم٤مَل  ,وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم اهلل اًْمِٗمْرَي٦مَ  :َوؾَمٚمَّ ًْ َيد٤م ُأمَّ اعْمُد١ْمُِمٜملَِم  :وَمُ٘مْٚمد٧ُم  ,َويُمٜمْد٧ُم ُُمتَّٙمًِئد٤م وَمَجَٚم

َٓ شَمْٕمَجٚمِٞمٜمِل وُُمِؼ اعْمٌُِدلمِ : ﴿اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  َأمَلْ َيُ٘مْؾ  ,َأْٟمٔمِِريٜمِل َو ْٕ َوًَمَ٘مدْد َرآُه َٟمْزًَمد٦ًم ﴾, وىمد٤مل: ﴿َوًَمَ٘مْد َرآُه سم٤ِم

ـْ َذًمَِؽ َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  :ُأظْمَرى﴾ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ٦ِم ؾَم٠َمَل قَم ُُمَّ ْٕ ُل َهِذِه ا اَم ُهدَق » :وَمَ٘م٤مَل  ,َأَٟم٤م َأوَّ إِٞمَّ

يُؾ  سَمكْمِ ََلْ َأَرُه  ،صِمػْمِ ا فِمَٓمدُؿ  :فَمعَم ُصقَرسمِِف ايمَّتِل طُمٙمَِؼ فَمَٙمْٝمَٜم٣م نَمغْمَ َه٣مسَمكْمِ اظْمَرَّ داَمِء ؽَمد٣مدًّ ـْ ايمسَّ َرَأْيُتُف َُمٛمَْٜمبًِْم٣م َِم

َْرضِ  ْٕ اَمِء إلَِم ا َٛمْع َأنَّ اهلل َيُ٘مقُل  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ش,طَمْٙمِٗمِف ََم٣م زَمكْمَ ايمسَّ ًْ سَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيدْدِرُك : ﴿َأَو مَلْ شَم ْٕ َٓ شُمْدِريُمُف ا

سَْمَّم٤مَر َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ اخْلٌَػِمُ  ْٕ َٛمْع َأنَّ اهلل َيُ٘مقُل ﴾, ا ًْ َّٓ َوطْمًٞم٤م َأْو ﴿ :َأَو مَلْ شَم َٛمُف اهلل إِ ٌَنَمٍ َأْن ُيَٙمٚمر
َوَُم٤م يَم٤مَن ًمِ

ًٓ وَمُٞمقطِمَل سم٢ِمِْذٟمِِف   طِمَج٤مٍب َأْو ُيْرؾِمَؾ َرؾُمق
ِ
ـْ َوَراء ُف قَمدكِمٌّ طَمٙمِدٞمؿٌ ُِم ـْ َزقَمدَؿ َأنَّ  :ىَم٤مًَمد٧ْم ﴾, َُم٤م َيَِم٤مُء إِٟمَّ َوَُمد
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ـْ يمَِت٤مِب اهلل وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم اهلل اًْمِٗمْرَي٦مَ  َؿ يَمَتَؿ ؿَمْٞمًئ٤م ُِم ﴿َيد٤م : َواهلل َيُ٘مدقُل  ,َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ْغ َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُمِ  ؾُمقُل سَمٚمر ٤َم اًمرَّ دؼِمُ  :ىَم٤مًَم٧ْم ﴾, ـْ َرسمرَؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم سَمٚمَّْٖم٧َم ِرؾَم٤مًَمَتفُ َأهيُّ ُف خُيْ ـْ َزقَمَؿ َأٟمَّ َوَُم

َْرِض : ﴿َواهلل َيُ٘مقُل  ,وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم اهلل اًْمِٗمْرَي٦مَ  :سماَِم َيُٙمقُن ذِم هَمدٍ  ْٕ دَٛمَقاِت َوا ًَّ ـْ ذِم اًم َٓ َيْٕمَٚمدُؿ َُمد ىُمْؾ 

َّٓ اهلل  ( سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م.3551﴾. أظمرضمف اًمٌخ٤مري )اًْمَٖمْٞم٥َم إِ

ـِ ؿَمِ٘مٞمٍؼ ( 518وأظمرج ُمًٚمؿ ) ٌِْد اهلل سْم ـْ قَم يَِب َذر،  :ىَم٤مَل  ,قَم ِٕ ًَمْق َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف : ىُمْٚم٧ُم 

٠َمًْمُتفُ  ًَ َؿ ًَم ٠َمًُمفُ  :وَمَ٘م٤مَل  ,َوؾَمٚمَّ ًْ  يُمٜم٧َْم شَم
ٍ
ء ـْ َأير َرْ ىَمدْد  :ىَم٤مَل َأسُمدق َذر،  ؟ًُمُف َهْؾ َرَأْي٧َم َرسمََّؽ يُمٜم٧ُْم َأؾْم٠مَ  :ىَم٤مَل  ؟قَم

 ش.َرَأْي٦ُم ُٞمقًرا» :وَمَ٘م٤مَل  ,ؾَم٠َمًْم٧ُم 

ـْ َأيِب ُُمقؾَمكوأظمرج رمحف اهلل:  َؿ سمَِخْٛمدِس يَمٚمِداَمٍت : ىَم٤مَل  ,قَم  ,ىَم٤مَم ومِٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

َٓ َيٜم٤َممُ » :وَمَ٘م٤مَل  ٌَِٖمل ًَمُف َأْن َيٜم٤َممَ  ,إِنَّ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  َٓ َيٜمْ َط َوَيْروَمُٕمفُ  ,َو ًْ ْٞمدِؾ  ,خَيِْٗمُض اًْمِ٘م ُيْروَمُع إًَِمْٞمِف قَمَٛمُؾ اًمٚمَّ

ٌَْؾ قَمَٛمِؾ اًمٜمََّٝم٤مرِ  ْٞمؾِ  ,ىَم ٌَْؾ قَمَٛمِؾ اًمٚمَّ ًَمدْق  ,اًمٜمَّد٤مرُ  -:َوذِم ِرَواَيد٦ِم َأيِب سَمْٙمدرٍ - ,طِمَج٤مسُمُف اًمٜمُّدقرُ  ,َوقَمَٛمُؾ اًمٜمََّٝم٤مِر ىَم

 َ َٕ ٌَُح٤مُت َوضْمِٝمفِ يَمَِمَٗمُف  ـْ ظَمْٚمِ٘مفِ  ,طْمَرىَم٧ْم ؾُم ُه ُِم  ش.َُم٤م اْٟمَتَٝمك إًَِمْٞمِف سَمٍَمُ

ـُ هَمٜم٤َّممٍ ( وم٘م٤مل: 3865وأظمرج اًمٌخ٤مري ) صَمٜم٤َم ـَمْٚمُؼ سْم صَمٜم٤َم َزاِئَدةُ  ,طَمدَّ ٤ٌَميِنر  ,طَمدَّ ْٞم ـْ اًمِمَّ ا :ىَم٤مَل  ,قَم  ؾَم٠َمًْم٧ُم ِزرًّ

ـْ ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم  ٌِْدِه َُم٤م َأْوطَمك* َأْدَٟمك  وَمَٙم٤مَن ىَم٤مَب ىَمْقؾَملْمِ َأوْ : ﴿قَم ٌُْد اهلل﴾ وَم٠َمْوطَمك إمَِم قَم َٟم٤م قَم َأنَّ  :ىَم٤مَل َأظْمؼَمَ

ًدا َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  يَؾ ًَمُف ؾِم٧مُّ ُِم٤مَئ٦ِم ضَمٜم٤َمٍح  ,حُمَٛمَّ  (.513. أظمرضمف ُمًٚمؿ )َرَأى ضِمؼْمِ

ٌِْد اهلل َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ  (3868وأظمرج ) ـْ قَم ىًَمَ٘مْد َرَأى ُمِ ﴿ قَم ِف اًْمُٙمؼْمَ َرَأى َروْمَروًمد٤م » :ىَمد٤مَل ﴾ ـْ آَي٤مِت َرسمر

وُُمَؼ  ْٕ  ش.َأظْمَيَ ىَمْد ؾَمدَّ ا

٤ٌَميِن (: قمـ 513وأظمرج ُمًٚمؿ ) ْٞم ـْ ىَمدْقِل اهلل قَمدزَّ َوضَمدؾَّ  :ىَم٤مَل  ,اًمِمَّ ٌَْٞمٍش قَم ـَ طُم وَمَٙمد٤مَن : ﴿ؾَم٠َمًْم٧ُم ِزرَّ سْم

ـُ  :ىَم٤مَل ﴾ ىَم٤مَب ىَمْقؾَملْمِ َأْو َأْدَٟمك يِن اسْم ُٕمقدٍ َأظْمؼَمَ ًْ يَؾ ًَمُف ؾِم٧مُّ : َُم َؿ َرَأى ضِمؼْمِ َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 .ُِم٤مَئ٦ِم ضَمٜم٤َمٍح 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ (: 516وأظمرج ) يَؾ  :ىَم٤مَل ﴾ َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى﴿ قَم  .َرَأى ضِمؼْمِ

٤ٌَّمسٍ (: 515وأظمرج ) ـِ قَم ـْ اسْم  :ىَمد٤مَل ﴾, َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمدَرى﴾ ﴿ُد َُم٤م َرَأىَُم٤م يَمَذَب اًْمُٗم١َما: ﴿ىَم٤مَل  قَم
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شَملْمِ   .َرآُه سمُِٗم١َماِدِه َُمرَّ

 (: قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: رأى حمٛمد رسمف.333وأظمرج اسمـ أيب قم٤مصؿ )

 هذا ُمقىمقف صحٞمح.

 ش.رأي٧م ريب قمزوضمؾ»(: قمـ اسمـ قم٤ٌمس, قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 331وأظمرج )

 صحٞمح.

ا أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ مل ير رسمف رؤي٦م ي٘مْم٦م, وهذا إُمر ىمد ٟم٘مؾ واًمّمحٞمح ُمـ هذ

إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف, وُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمد روي ُمٓمٚمً٘م٤م وُم٘مٞمًدا سم٤مًمٗم١ماد, ومحٛمدؾ اعمٓمٚمدؼ قمدغم 

 اعم٘مٞمد.

وأُمد٤م اًمرؤيد٦م وم٤مًمدذي صمٌد٧م ذم (: 651-5/619ش )اعمجٛمدقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحدف اهلل يمدام ذم 

ومٛمدـ  ,وقم٤مئِمد٦م أٟمٙمدرت اًمرؤيد٦م شرأى حمٛمد رسمف سمٗم١ماده ُمرشملم»قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل:  شًمّمحٞمحا»

واسمـ قم٤ٌمس أصم٧ٌم رؤيد٦م اًمٗمد١ماد. وإًمٗمد٤مظ  ,اًمٜم٤مس ُمـ مجع سمٞمٜمٝمام وم٘م٤مل: قم٤مئِم٦م أٟمٙمرت رؤي٦م اًمٕملم

ٛمد: رآه حم :وشم٤مرة ي٘مقل ,اًمث٤مسمت٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس هل ُمٓمٚم٘م٦م أو ُم٘مٞمدة سم٤مًمٗم١ماد شم٤مرة ي٘مقل: رأى حمٛمد رسمف

ويمذًمؽ اْلُم٤مم أمحد شم٤مرة يٓمٚمدؼ اًمرؤيد٦م: وشمد٤مرة  ,ومل يث٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ًمٗمظ سيح سم٠مٟمف رآه سمٕمٞمٜمف

ي٘مقل: رآه سمٗم١ماده: ومل ي٘مؾ أطمد إٟمف ؾمٛمع أمحد ي٘مقل رآه سمٕمٞمٜمف: ًمٙمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مسمف ؾمٛمٕمقا سمٕمض 

ٗمٝمؿ ُمٜمف رؤيد٦م يمام ؾمٛمع سمٕمض اًمٜم٤مس ُمٓمٚمؼ يمالم اسمـ قم٤ٌمس وم ,يمالُمف اعمٓمٚمؼ ومٗمٝمٛمقا ُمٜمف رؤي٦م اًمٕملم

 اًمٕملم.

اًمّمح٤مسم٦م وٓ ذم اًمٙمت٤مب واًمًدٜم٦م  وًمٞمس ذم إدًم٦م ُم٤م ي٘متيض أٟمف رآه سمٕمٞمٜمف وٓ صم٧ٌم ذًمؽ قمـ أطمد ُمـ

قمدـ أيب ذر ىمد٤مل:  شصحٞمح ُمًٚمؿ»ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ: سمؾ اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م قمغم ٟمٗمٞمف أدل: يمام ذم 

 .شهٟمقر أٟمك أرا»ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؾ رأي٧م رسمؽ؟ وم٘م٤مل: 

ِذي سَم٤مَريْمٜم٤َم ﴿وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ىَْمََم اًمَّ ْٕ ِجِد ا ًْ ِجِد احْلََراِم إمَِم اعْمَ ًْ ـَ اعْمَ ٌِْدِه ًَمْٞماًل ُِم ى سمَِٕم ِذي َأْهَ ٌَْح٤مَن اًمَّ ؾُم

ٌَِّمػمُ  ِٛمٞمُع اًْم ًَّ ُف ُهَق اًم ـْ آَي٤مشمِٜم٤َم إِٟمَّ ذيمدر  وًمق يم٤من ىمد أراه ٟمٗمًف سمٕمٞمٜمف ًمٙم٤من [5: اْلهاء] ﴾طَمْقًَمُف ًمِٜمُِرَيُف ُِم
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 ذًمؽ أومم.

قِمٜمْدَدَه٤م ضَمٜمَّد٦ُم  *قِمٜمَْد ؾِمْدَرِة اعْمُٜمَْتَٝمك  *َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى  *َأوَمُتاَمُروَٟمُف قَمغَم َُم٤م َيَرى ﴿ويمذًمؽ ىمقًمف: 

ْدَرَة َُم٤م َيْٖمَِمك  *اعْم٠َْمَوى  ًر ٌٍََمُ َوَُم٤م ـَمَٖمك  *إِْذ َيْٖمَِمك اًم ـْ آَي٤مِت  *َُم٤م َزاَغ اًْم ى ًَمَ٘مْد َرَأى ُِم ِف اًْمُٙمدؼْمَ  ﴾َرسمر

 وًمق يم٤من رآه سمٕمٞمٜمف ًمٙم٤من ذيمر ذًمؽ أومم. [58-51: اًمٜمجؿ]

َجَرَة ﴿قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:  شاًمّمحٞمحلم»وذم  َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٜم٤َّمِس َواًمِمَّ تِل َأَرْيٜم٤َمَك إِ ْؤَي٤م اًمَّ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ

لم أرهي٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ًمٞمٚمد٦م هل رؤي٤م قم :ىم٤مل [51: اْلهاء] ﴾اعْمَْٚمُٕمقَٟم٦َم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ 

 .أهي سمف

ٕٟمف أظمؼم اًمٜم٤مس سمام رآه سمٕمٞمٜمف ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج ومٙم٤من ذًمؽ ومتٜم٦م هلؿ طمٞم٨م صدىمف ىمدقم  :وهذه رؤي٤م أي٤مت

وًمٞمس ذم رء ُمـ أطم٤مدي٨م اعمٕمراج اًمث٤مسمت٦م ذيمر ذًمؽ وًمدق  ,ويمذسمف ىمقم ومل خيؼمهؿ سم٠مٟمف رأى رسمف سمٕمٞمٜمف

 ها يمام ذيمر ُم٤م دوٟمف.يم٤من ىمد وىمع ذًمؽ ًمذيمره 

صمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم, صمٜم٤م حيٞمك سمـ أيب سمٙمػم, صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن, صمٜم٤م (: 356ىم٤مل اسمـ أيب قم٤مصؿ )

دغمَّ زِم ذِم  إنَّ اهلل» :ؾمامك سمـ طمرب, قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ دَمَ

٠َمًَمٜمِل: ومِٞمَؿ اظْمَتَّمَؿ اعْمَاَل إقَْمغَم؟ ىَم٤مَل: وَمُ٘مْٚم٧ُم: َريبر َٓ قِمْٚمَؿ زِم سمِِف, ىَم٤مَل: وَمَقَوعَ  ًَ ـِ ُصقَرٍة وَم ًَ  َيَدُه سَملْمَ َأطْم

, َأْو َوَوَٕمَٝم٤م سَملْمَ صَمْدَيلَّ طَمتَّك َوضَم  , وَماَم ؾَم٠َمًَمٜمِل يَمتَِٗملَّ طَمتَّك َوضَمْدُت سَمْرَدَه٤م سَملْمَ صَمْدَيكَّ ْدُت سَمْرَدَه٤م سَملْمَ يَمتَِٗملَّ

 إَّٓ قَمٚمِْٛمتف
ٍ
ء ـْ َرْ  .شقَم

واسمدـ ش, يمتد٤مب اًمرؤيد٦م»وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ, وًمٚمحدي٨م ؿمقاهد يمثػمة ؾم٤مىمٝم٤م اًمدارىمٓمٜمل رمحف اهلل ذم 

 ش.يمت٤مب اًمًٜم٦م»أيب قم٤مصؿ ذم 
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صمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمثامن, صمٜم٤م أيب, قمـ حمٛمد سمـ ُمٝم٤مضمر, (: 5/585ش )اًمًٜم٦م»اْلُم٤مم اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم  ىم٤مل

اًمٚمٝمدؿ إين أؾمد٠مًمؽ اًمرود٤م سمٕمدد »قمـ اسمـ طمٚمٌس, قمـ أم اًمدرداء, أن ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد, يمد٤من ي٘مدقل: 

اًم٘مْم٤مء, وسمرد اًمٕمٞمش سمٕمد اعمقت, وًمذة اًمٜمٔمر ذم وضمٝمؽ, واًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽ ُمـ همدػم ضاء ُميدة 

 وزقمؿ أهن٤م دقمقات يم٤من يدقمق هب٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. ,ش ومتٜم٦م ُمْمٚم٦موٓ

هذا طمدي٨م صحٞمح, وأسمق قمٛمرو سمـ قمثامن هق: ش: اْل٤مُمع اًمّمحٞمح»ىم٤مل اْلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل ذم 

 قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يمثػم احلٛميص, واسمـ طمٚمٌس هق: يقٟمس سمـ ُمٞمنة سمـ طمٚمٌس.

طمدصمٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع, طمددصمٜم٤م محد٤مد سمدـ زيدد, قمدـ قمٓمد٤مء سمدـ (: 343ش )اًمًٜم٦م»وىم٤مل اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

وأؾم٠مل ًمذة اًمٜمٔمدر إمم وضمٝمدؽ, »اًم٤ًمئ٥م, قمـ أسمٞمف, قمـ قمامر, ذيمر دقم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ش.واًمِمقق إمم ًم٘م٤مك

 هذا طمدي٨م صحٞمح, ومح٤مد سمـ زيد ؾمٛمع ُمـ قمٓم٤مء ىمٌؾ اْلظمتالط.

أسمق اعمٖمػمة, صمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ, قمدـ ودٛمرة طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمقف, صمٜم٤م (: 346وىم٤مل رمحف اهلل )

, وأُمدره أن سمـ طمٌٞم٥م, قمـ أيب اًمدرداء, قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م, أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٛمف دقم٤مءً 

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمرو٤م سمٕمد اًم٘مْم٤مء, وسمرد اًمٕمدٞمش سمٕمدد اعمدقت, وًمدذة »يتٕم٤مهده ويتٕم٤مهد سمف أهٚمف: 

  ش.٤م إمم ًم٘م٤مكاًمٜمٔمر ذم وضمٝمؽ, وؿمقىمً 

 وذم ؾمٜمده أسمق سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ, ًمٙمٜمف يّمٚمح ذم اًمِمقاهد.

دَتِ٘مٞمٍؿ  اهللوَ  ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًْ اٍط ُُم ـْ َيَِم٤مُء إمَِم ِسَ اَلِم َوهَيِْدي َُم ًَّ دٜمُقا * َيْدقُمق إمَِم َداِر اًم ًَ ـَ َأطْم دِذي ًمِٚمَّ

َٓ َيْرَهُؼ ُوضُم  ٜمَك َوِزَي٤مَدٌة َو ًْ ٦ٌم ُأوًَمِئَؽ َأْصَح٤مُب اْْلَٜم٦َِّم ُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمِدُدوَن ]احْلُ َٓ ِذًمَّ  : يدقٟمسقَهُٝمْؿ ىَمؽَمٌ َو
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16-15]. 

ََراِئِؽ َيٜمُْٔمُرونَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٕ  .[14: اعمٓمٗمٗملم] ﴾قَمغَم ا

 .[46: ق] ﴾هَلُْؿ َُم٤م َيَِم٤مُءوَن ومِٞمَٝم٤م َوًَمَدْيٜم٤َم َُمِزيدٌ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(: ىم٤مل اًمٓمؼماين: ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأٟمس سمـ 114ش )طم٤مدي إرواح»ذم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل 

 ُم٤مًمؽ: هق اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل قمزوضمؾ, وىم٤مًمف ُمـ اًمت٤مسمٕملم: زيد سمـ وه٥م وهمػمه. اهد

ـْ ُصَٝمْٞم٥ٍم (: 585أظمرج ُمًٚمؿ رمحف اهلل ) َؿ ىَمد٤مَل : قَم ـْ اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ُؾ إَِذا َدظَمدَؾ َأْهد» :قَم

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  :ىَم٤مَل  ,اْْلَٜم٦َِّم اْْلَٜم٦َّمَ  ٌَدٞمرْض ُوضُمقَهٜمَد٤م :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ؟:شُمِريُدوَن ؿَمْٞمًئ٤م َأِزيُديُمؿْ  :َيُ٘مقُل اهلل شَم َأمَلْ  ,َأمَلْ شُم

ـْ اًمٜم٤َّمرِ  ,شُمْدظِمْٚمٜم٤َم اْْلَٜم٦َّمَ  ٜم٤َم ُِم َج٤مَب وَماَم ُأقْمُٓمقا ؿَمْٞمًئ٤م  :ىَم٤مَل  ,َوشُمٜمَجر ـْ اًمٜمََّٔمدِر إمَِم وَمَٞمْٙمِِمُػ احْلِ َأطَمد٥مَّ إًَِمدْٞمِٝمْؿ ُِمد

ِْؿ قَمزَّ َوضَمؾَّ  َي٦مَ ش, َرهبر ْٔ ٜمَك َوِزَي٤مَدٌة﴾.: ﴿صُمؿَّ شَماَل َهِذِه ا ًْ ٜمُقا احْلُ ًَ ـَ َأطْم ِذي  ًمِٚمَّ

ؾَْمَقدِ (: 3818وىم٤مل اْلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ) ْٕ ـُ َأيِب ا ٌُْد اهلل سْم صَمٜم٤َم قَم ٌُْد اًْمَٕمِزيزِ  ,طَمدَّ صَمٜم٤َم قَم ٌْدِد  طَمدَّ ـُ قَم سْم

لُّ  َٛمِد اًْمَٕمٛمر صَمٜم٤َم َأسُمق قِمْٛمَراَن اْْلَْقيِنُّ  ,اًمّمَّ ـِ ىَمْٞمسٍ  ,طَمدَّ ٌِْد اهلل سْم ـِ قَم ـْ َأيِب سَمْٙمِر سْم ـْ َأسمِٞمفِ  ,قَم َأنَّ َرؾُمدقَل اهلل : قَم

َؿ ىَم٤مَل  ٦ٍم آٟمَِٞمُتُٝماَم َوَُم٤م ومِٞمِٝماَم » :َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ ومِْمَّ ـْ َذَه٥ٍم آٟمَِٞمُتُٝماَم َوَُم٤م ومِٞمِٝماَم َوضَمٜمَّ  ,ضَمٜمََّت٤مِن ُِم َوَُم٤م  ,َت٤مِن ُِم

َّٓ ِرَداُء اًْمٙمِؼْمِ قَمغَم َوضْمِٝمِف ذِم ضَمٜم٦َِّم قَمْدنٍ  ِْؿ إِ احلدي٨م أظمرضمدف ُمًدٚمؿ ش سَملْمَ اًْمَ٘مْقِم َوسَملْمَ َأْن َيٜمُْٔمُروا إمَِم َرهبر

(581.) 

قمدـ ُمًدٚمؿ و , اهلل قمٜمفقمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض( 69وأظمرج أضمري ذم اًمنميٕم٦م سمًٜمد صحٞمح )

دٜمَك َوِزَيد٤مَدٌة﴾ ىمد٤مٓ: ﴿سمـ ٟمذير, قمـ طمذيٗم٦م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ًْ دٜمُقا احْلُ ًَ ـَ َأطْم دِذي اًمٜمٔمدر إمم اهلل »ًمِٚمَّ

 (.381, وطمدي٨م طمذيٗم٦م أيًْم٤م قمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ )ششمٕم٤ممم

مم وضمٝمدف وم٤محلًدٜمك اْلٜمد٦م واًمزيد٤مدة اًمٜمٔمدر إ(: 111ش )طمد٤مدي إرواح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

, صمدؿ ذيمدر طمددي٨م اًمٙمريؿ يمذًمؽ ومنه٤م رؾمقل اهلل اًمذي اٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مدران وم٤مًمّمدح٤مسم٦م ُمدـ سمٕمدده

 هصٝمٞم٥م اعمت٘مدم. ا

د٦مٌ ﴿ :وىم٤مل همػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ ذم أي٦م(: 111وىم٤مل رمحف اهلل ) َٓ ِذًمَّ َٓ َيْرَهُؼ ُوضُمقَهُٝمْؿ ىَمؽَمٌ َو  ﴾َو
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قمٓمػ ؾمٌح٤مٟمف اًمزي٤مدة قمغم احلًٜمك اًمتل هدل  وعم٤م ٦م,سمٕمد اًمٜمٔمر إًمٞمف وإطم٤مدي٨م قمٜمٝمؿ سمذًمؽ صحٞمح

 :وُمـ ومن اًمزيد٤مدة سمد٤معمٖمٗمرة واًمرودقان ,اْلٜم٦م دل قمغم إهن٤م أُمر آظمر ُمـ وراء اْلٜم٦م وىمدر زائد قمٚمٞمٝم٤م

 . اهدومٝمق ُمـ ًمقازم رؤي٦م اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

سَْمَّم٤مَر َوُهَق اًمٚمَّٓمِٞمُػ اخْلٌَػِمُ ﴿٤ممم: ىم٤مل اهلل شمٕم ْٕ سَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ  .[514: إٟمٕم٤مم] ﴾َٓ شُمْدِريُمُف ا

سَْمَّم٤مرُ ﴿ :وم٘مقًمف(: 113ش )طم٤مدي إرواح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم  ْٕ يدل قمدغم هم٤ميد٦م  ﴾َٓ شُمْدِريُمُف ا

ن اْلدراك هدق اْلطم٤مـمد٦م ٢مومد :سمحٞم٨م حي٤مط سمفوأٟمف ًمٕمٔمٛمتف ٓ يدرك  ,يمؼم ُمـ يمؾ رءأوأٟمف  ,قمٔمٛمتف

وَمَٚمامَّ شَمَراَءى اْْلَْٛمَٕم٤مِن ىَم٤مَل َأْصدَح٤مُب ُُمقؾَمدك إِٟمَّد٤م ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,وهق ىمدر زائد قمغم اًمرؤي٦م ,سم٤مًمٌمء

٤م عَمُْدَريُمقنَ ﴿ :ومل يريدوا سم٘مقهلؿ ,ومٚمؿ يٜمػ قمـ ُمقؾمك اًمرؤي٦م ﴾ىَم٤مَل يَمالّ * عَمُْدَريُمقَن  ٜم٤م عمرئٞمدقن ئأ ﴾إِٟمَّ

ظمدؼم اهلل ؾمدٌح٤مٟمف أو ﴾الَّ ﴿يَمد  :سم٘مقًمدف ,ن ُمقؾمك صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ٟمٗمك إدرايمٝمؿ إيد٤مهؿ٢موم

ْب هَلُدْؿ ـَمِري٘مد٤ًم ذِم ﴿وشمٕم٤ممم أٟمف ٓ خي٤مف دريمٝمؿ سم٘مقًمف:  ٤ٌَمِدي وَم٤مْضِ َوًَمَ٘مْد َأْوطَمْٞمٜم٤َم إمَِم ُُمقؾَمك َأْن َأْهِ سمِِٕم

٤ًًٌَم ٓ َُت٤َمُف َدَريم٤ًم َوٓ َُتَِْمك ٌَْحِر َي وم٤مًمرؤي٦م واْلدراك يمؾ ُمٜمٝمام يقضمد ُمع أظمر وسمدوٟمف ومد٤مًمرب  ﴾اًْم

 .... شمٕم٤ممم يرى وٓ يدرك يمام يٕمٚمؿ وٓ حي٤مط سمف وهذا هق اًمذي ومٝمٛمف اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م ُمـ أي٦م

ءٌ ﴿وم٘مقًمف: (: 116وىم٤مل رمحف اهلل )  :وىمقًمف ,ُمـ أدل رء قمغم يمثرة ٟمٕمقشمف وصٗم٤مشمف ﴾ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

﴿ َ ْٕ  . اهدُمـ أدل رء قمغم أٟمف يرى وٓ يدرك ﴾سْمَّم٤مرُ َٓ شُمْدِريُمُف ا

ىمد دل اًم٘مران واًمًدٜم٦م اعمتدقاشمرة وإمجد٤مع (: 459ش )طم٤مدي إرواح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

وظم٤مص٦م رؾمدقل اهلل قمدغم  ,وٟمزل اْليامن ,وأهؾ احلدي٨م قمّم٤مسم٦م اْلؾمالم ,وأئٛم٦م اْلؾمالم ,اًمّمح٤مسم٦م

ويمدام شمدرى  ,ا٤م يمام يرى اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر صحقً اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مٕسمّم٤مر قمٞم٤مٟمً أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يرى يقم 

 . اهداًمِمٛمس ذم اًمٔمٝمػمة



 341 

                                                                                                    

َوَأْٟمَزًْمٜمَد٤م إًَِمْٞمدَؽ ﴿وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ : (: 1/985ىم٤مل أضمري رمحف اهلل )

ُٝمْؿ  َل إًَِمْٞمِٝمْؿ َوًَمَٕمٚمَّ َ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟمزر ٌَلمر يْمَر ًمُِت ُرونَ اًمذر , ويمد٤من ممد٤م سمٞمٜمدف ُٕمتدف ذم هدذه [33: اًمٜمحؾ] ﴾َيَتَٗمٙمَّ

روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمدـ صدح٤مسمتف ريض ش إٟمٙمؿ شمرون رسمٙمؿ شمٕم٤ممم»أٟمف أقمٚمٛمٝمؿ ذم همػم طمدي٨م:  :أي٤مت

اهلل قمٜمٝمؿ, وىمٌٚمٝم٤م اًمٕمٚمامء قمٜمٝمؿ أطمًـ اًم٘مٌقل, يمدام ىمٌٚمدقا قمدٜمٝمؿ قمٚمدؿ اًمٓمٝمد٤مرة واًمّمدالة واًمزيمد٤مة 

الل واحلرام, يمذا ىمٌٚمقا ُمٜمٝمؿ إظم٤ٌمر: أن اعم١مُمٜملم يرون اهلل شمٕم٤ممم واًمّمٞم٤مم واحل٩م واْلٝم٤مد, وقمٚمؿ احل

 . اهدٓ يِمٙمقن ذم ذًمؽ, صمؿ ىم٤مًمقا: ُمـ رد هذه إظم٤ٌمر وم٘مد يمٗمر

أمحد سمـ طمٜمٌؾ, وسمٚمٖمف قمـ رضمؾ أٟمف ىمد٤مل: إن اهلل شمٕمد٤ممم ٓ (: قمـ 611وأظمرج أضمري رمحف اهلل ) -

ىم٤مل سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ٓ يرى ذم أظمدرة وم٘مدد يمٗمدر, ا صمؿ ىم٤مل: ُمـ ٤م ؿمديدً يرى ذم أظمرة, ومٖمْم٥م همْمًٌ 

ٌة ﴿ :قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل وهمْمٌف, ُمـ يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس, أًمٞمس اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل ٤َم  *ُوضُمقٌه َيْقَُمِئٍذ َٟم٤مِضَ إمَِم َرهبر

ِْؿ َيْقَُمِئٍذ عَمَْحُجقسُمقنَ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ [14-11: اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾َٟم٤مفمَِرةٌ  ـْ َرهبر ُْؿ قَم  .[56: ٓمٗمٗملماعم] ﴾يَمالَّ إهِنَّ

 .هذا دًمٞمؾ قمغم أن اعم١مُمٜملم يرون اهلل شمٕم٤ممم

( وؾمدٜمده 681وىم٤مل رمحف اهلل: ُمـ ىم٤مل: إن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ُيدرى ومٝمدق يمد٤مومر. أظمرضمدف أضمدري رىمدؿ )

 صحٞمح.

وذيمر قمٜمده هدذه ( سمًٜمد صحٞمح: 685ًممضمري )ش اًمنميٕم٦م»وىم٤مل أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم يمام ذم 

ىم٤مل حمٛمد سمدـ احلًدلم  ,ذه قمٜمدٟم٤م طمؼ, ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمضإطم٤مدي٨م ذم اًمرؤي٦م وم٘م٤مل: ه

رمحف اهلل: ومٛمـ رهم٥م قمام يم٤من قمٚمٞمف ه١مٓء إئٛم٦م اًمذيـ ٓ يًتقطمش ُمـ ذيمرهؿ, وظم٤مًمػ اًمٙمتد٤مب 

 . اهدواًمًٜم٦م, وريض سم٘مقل ضمٝمؿ وسمنم اعمريز وسم٠مؿم٤ٌمهٝمام, ومٝمق يم٤مومر

(: وم٠مُم٤م اًمرؤي٦م: وم٢من ضمقازه٤م قمٚمٞمف مم٤م يددرك 539ش )اًمتٌّمػم ذم ُمٕم٤ممل اًمديـ»ىم٤مل اًمٓمؼمي رمحف اهلل ذم 

قم٘ماًل, واْلٝمؾ سمذًمؽ يم٤مْلٝمؾ سم٠مٟمف قم٤ممل وىم٤مدر, وذًمؽ أن يمؾ ُمقصقف ومٖمػم ُمًتحٞمؾ اًمرؤيد٦م قمٚمٞمدف: 

 وم٠مُم٤م إجي٤مب أٟمف ٓ حم٤مًم٦م ُيرى, وذم أي وىم٧م ٓ ُيرى: ومذًمؽ مم٤م ٓ يدرك قمٚمٛمف إٓ ؾمامقًم٤م.

 رؤي٦م أهؾ اْلٜم٦م دون همػمهؿ. اهدوسم٤مخلؼم ىمٚمٜم٤م: إٟمف ذم أظمرة ُيرى, وإٟمف خمّمقص سم
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واعمٜمحرومقن ذم سم٤مب رؤي٦م اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕمد٤ممم (: 411ش )طم٤مدي إرواح»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

  :ٟمققم٤من

 .ُمـ يزقمؿ أٟمف يرى ذم اًمدٟمٞم٤م وحي٤مض وي٤ًمُمر :أطمدمه٤م

مجع قمٚمٞمف أو ,ظمؼم اهلل سمف ورؾمقًمفأوُم٤م  ,ٓ يٙمٚمؿ قم٤ٌمدهو ,ًمٌت٦مأُمـ يزقمؿ أٟمف ٓ يرى ذم أظمرة  :واًمث٤مين

 . اهدوسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ,اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م يٙمذب اًمٗمري٘ملم

(: وم٘م٤مل مج٤مقم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٘مقل ضمٝمؿ: ٓ دمقز اًمرؤي٦م قمغم اهلل شمٕمد٤ممم 154ش )اًمتٌّمػم»ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم 

 ٞمف وم٘مد طمده وُمـ طمده وم٘مد يمٗمر.ذيمره, وُمـ أضم٤مز اًمرؤي٦م قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذيمره, وُمـ أضم٤مز اًمرؤي٦م قمٚم

 وىم٤مل ضار سمـ قمٛمرو: اًمرؤي٦م ضم٤مئزة قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذيمره, وًمٙمٜمف ُيرى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمح٤مؾم٦م ؾم٤مدؾم٦م.

وىم٤مل هِم٤مم وأصح٤مسمف وأسمق ُم٤مًمؽ اًمٜمخٕمل وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمدٚمٞمامن: اًمرؤيد٦م قمدغم اهلل ضمدؾ صمٜمد٤مؤه ضمد٤مئزه 

 سم٤مٕسمّم٤مر اًمتل هل أسمّم٤مر اًمٕمٞمقن.

ر ذًمؽ ُمثؾ سمٙمر سمـ أظم٧م قمٌد اًمقاطمد: اهلل ضمدؾ وقمدز ُيدرى ذم اًمددٟمٞم٤م وىم٤مل مج٤مقم٦م ُمتّمقوم٦م وُمـ ذيم

وأظمرة, وزقمٛمقا أهنؿ ىمد رأوه, وأهنؿ يروٟمف يمٚمام ؿمد٤مءوا: إٓ أهندؿ زقمٛمدقا أٟمدف يدراه أوًمٞمد٤مءه دون 

أقمدائف, وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: يراه اًمقازم, واًمٕمدوا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: إٓ أن اًمقزم يثٌتف إذا هق رآه: ٕٟمف 

 ذم صقرة إذا رآه هب٤م قمرومف, وأن اًمٕمدوا ٓ يِمٌف إذا رآه.يؽماءى 

 وىم٤مل سمٕمض أهؾ إصمر: يراه اعم١مُمٜمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مسمّم٤مرهؿ ويدريمقٟمف قمٞم٤مًٟم٤م وٓ حيٞمٓمقن سمف.

وىم٤مل آظمرون: ُمٜمٝمؿ يراه اعم١مُمٜمقن سم٠مسمّم٤مرهؿ وٓ يدريمقٟمف, ىم٤مًمقا: إٟمام زقمٛمٜم٤م أهنؿ ٓ يدريمقٟمف: ٕٟمدف 

سَْمَّم٤مَر َوُهدَق اًمٚمَّٓمِٞمدُػ اخْلٌَِدػمُ ﴿ي٘مقل: ىمد ٟمٗمك اْلدراك قمـ ٟمٗمًف  ْٕ سَْمَّم٤مُر َوُهَق ُيْدِرُك ا ْٕ  ﴾َٓ شُمْدِريُمُف ا

 ومٝمذه مجٚم٦م أىم٤موهلؿ. اهد [514: إٟمٕم٤مم]
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ٌة ﴿ىم٤مًمقا: اعمراد سم٘مقل اهلل قمزوضمؾ:  ٤َم َٟمد٤مفمَِرةٌ  *ُوضُمقٌه َيْقَُمِئٍذ َٟم٤مِضَ : أي [14-11: اًم٘مٞم٤مُمد٦م] ﴾إمَِم َرهبر

 (:148-141ش )طم٤مدي إرواح»ُمٜمتٔمرة, أو ُمٜمتٔمرة ًمثقاسمف, وُيرد قمٚمٞمٝمؿ سمام ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

وأٟم٧م إذا أضمرت هذه أي٦م ُمـ حتريٗمٝم٤م قمـ ُمقاوٕمٝم٤م واًمٙمذب قمغم اعمتٙمٚمؿ هبد٤م ؾمدٌح٤مٟمف ومدٞمام أراده 

ن أسمٞمد٧م إٓ وإ ,٤م إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يدرى قمٞم٤مٟمد٤م سم٤مٕسمّمد٤مر يدقم اًم٘مٞم٤مُمد٦مسحيً  ُمٜمٝم٤م وضمدهت٤م ُمٜم٤مدي٦م ٟمداءً 

ومت٠مويؾ ٟمّمقص اعمٕم٤مد واْلٜم٦م واًمٜم٤مر واعمٞمزان واحل٤ًمب أؾمٝمؾ  :حتريٗمٝم٤م اًمذي يًٛمٞمف اعمحرومقن شم٠مويالً 

وٓ يِم٤مء ُمٌٓمدؾ قمدغم وضمدف  ,ن واًمًٜم٦م يمذًمؽآوشم٠مويؾ يمؾ ٟمص شمْمٛمٜمف اًم٘مر ,قمغم أرسم٤مسمف ُمـ شم٠مويٚمٝم٤م

٤م وضمده ُمتد٠مول إٓ وضمد إمم ذًمؽ ُمـ اًمًٌٞمؾ ُم :إرض أن يت٠مول اًمٜمّمقص وحيرومٝم٤م قمـ ُمقاوٕمٝم٤م

ذم هذه  وإو٤موم٦م اًمٜمٔمر إمم اًمقضمف اًمذي هق حمٚمف ,ومًد اًمديـ واًمدٟمٞم٤مأوهذا اًمذي  ,ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص

شمدل قمدغم أن اعمدراد سمد٤مًمٜمٔمر  ,وإظمالء اًمٙمالم ُمـ ىمريٜم٦م ,أي٦م وشمٕمديتف سم٠مداة إمم اًمٍمحي٦م ذم ٟمٔمر اًمٕملم

اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم أراد  اعمْم٤مف إمم اًمقضمف اعمٕمدي سم٢ممم ظمالف طم٘مٞم٘متدف وُمقودققمف سيدح ذم أن

شمدل قمغم أن اعمراد سم٤مًمٜمٔمر اعمْم٤مف إمم اًمقضمف اعمٕمدي سمد٤مزم  ,سمذًمؽ ٟمٔمر اًمٕملم وإظمالء اًمٙمالم ُمـ ىمريٜمف

ظمالف طم٘مٞم٘م٦م وُمقوققمف سيح ذم أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أراد سمذًمؽ ٟمٔمر اًمٕملم اًمتل ذم اًمقضمدف إمم 

الشمف وشمٕمديف سمٜمٗمًف وم٤من قمدى سمٜمٗمًف ٟمٗمس اًمرب ضمؾ ضمالًمف وم٤من اًمٜمٔمر ًمف قمدة اؾمتٕمامٓت سمح٥ًم ص

ـْ ُٟمقِريُمؿْ ﴿ :ومٛمٕمٜم٤مه اًمتقىمػ وآٟمتٔم٤مر يم٘مقًمف ومٛمٕمٜمد٤مه اًمتٗمٙمدر  "ذم"وأن قمدى سمد: ﴾اْٟمُٔمُروَٟم٤م َٟمْ٘مَتٌِْس ُِم

ومٛمٕمٜمد٤مه اعمٕم٤ميٜمد٦م  "إمم"وآقمت٤ٌمر يم٘مقًمف أو مل يٜمٔمروا ذم ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض وأن قمدى سمدد: 

 . اهد ومٙمٞمػ إذا أوٞمػ إمم اًمقضمف اًمذي هق حمؾ اًمٌٍم ﴾َٛمِرِه إَِذا َأصْمَٛمرَ اْٟمُٔمُروا إمَِم صمَ ﴿ :سم٤مٕسمّم٤مر يم٘مقًمف

يًتحٞمؾ ومٞمٝمد٤م شم٠مويدؾ اًمٜمٔمدر سم٤مٟمتٔمد٤مر (: 593-5/594ش )اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م»وىم٤مل رمحف اهلل يمام ذم 

وم٢مٟمف أو٤مف اًمٜمٔمر إمم اًمقضمقه اًمتل هل حمٚمف وقمداه سمحرف إمم اًمتل إذا اشمّمؾ هب٤م ومٕمؾ اًمٜمٔمر  :اًمثقاب

إٓ ُمع طمْمقر ُم٤م يتٜمٕمؿ سمف ٓ  :ووصػ اًمقضمقه سم٤مًمٜمية اًمتل ٓ حتّمؾ ,ر اًمٕملم ًمٞمس إٓيم٤من ُمـ ٟمٔم
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 . اهدويًتحٞمؾ ُمع هذا اًمؽميمٞم٥م ,ُمع اًمتٜمٖمٞمص سم٤مٟمتٔم٤مره

وأُم٤م إؿم٤مقمرة: وم٢مهنؿ ذهٌقا إمم إصم٤ٌمت رؤي٦م اْل٤ٌمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ًمٙمـ زقمٛمقا أن اهلل قمزوضمؾ ُيدرى ٓ 

٤مدمد٦م قمدـ اعم٘مددُم٤مت اًمٗم٤مؾمددة: ومد٢مهنؿ طمٞمد٨م زقمٛمدقا أن اهلل ذم ضمٝم٦م, وهذا ُمـ إىمقال اًمٕمجٞم٦ٌم اًمٜم

قمزوضمؾ ًمٞمس ذم اًمٕمٚمق, وقمٓمٚمقه ُمـ صٗم٦م اًمٕمٚمق اًمتل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م أدًم٦م اًمٙمتد٤مب واًمًدٜم٦م واْلمجد٤مع, 

اوٓمرسمقا وزقمٛمقا أن اهلل ُيرى ٓ ذم ضمٝم٦م, ومٕمغم هذا ُيث٧ٌم ُمـ أدًم٦م اًمرؤي٦م قمٚمق اهلل قمزوضمؾ, واًمدًمٞمؾ 

إٟمٙمؿ ؾمؽمون رسمٙمؿ يمام شمرون اًم٘مٛمر »ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: أٟمف ُيرى ذم ضمٝم٦م اًمٕمٚمق ىمقل اًمٜم

 وهذه شُمرى ذم اًمٕمٚمق.ش, ًمٞمٚم٦م اًمٌدر, ويمام شمرون اًمِمٛمس ذم اًمٔمٝمػمة

٤م هلل, سمؾ وًمٞمس شمِمٌٞمف رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم سمرؤي٦م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر شمِمٌٞمٝمً (: 596ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل )

عمرئل سم٤معمرئل, وًمٙمـ ومٞمف دًمٞمؾ قمغم قمٚمق اهلل قمغم ظمٚم٘مف. وإٓ ومٝمدؾ هق شمِمٌٞمف اًمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م, ٓ شمِمٌٞمف ا

شمٕم٘مؾ رؤي٦م سمال ُم٘م٤مسمٚم٦م ؟ وُمـ ىم٤مل: يرى ٓ ذم ضمٝم٦م, ومٚمػماضمع قم٘مٚمف !! وم٢مُم٤م أن يٙمقن ُمٙم٤مسمرا ًمٕم٘مٚمدف أو 

قم٘مٚمف رء, وإٓ وم٢مذا ىم٤مل يرى ٓ أُم٤مم اًمرائل وٓ ظمٚمٗمف وٓ قمـ يٛمٞمٜمف وٓ قمـ ي٤ًمره وٓ ومقىمف وٓ  ذم

 قمٚمٞمف يمؾ ُمـ ؾمٛمٕمف سمٗمٓمرشمف اًمًٚمٞمٛم٦م.حتتف, رد 

 وهلذا أًمزم اعمٕمتزًم٦م ُمـ ٟمٗمك اًمٕمٚمق سم٤مًمذات سمٜمٗمل اًمرؤي٦م, وىم٤مًمقا: يمٞمػ شمٕم٘مؾ رؤي٦م سمٖمػم ضمٝم٦م.

وإٟمام مل ٟمره ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٕمجز أسمّم٤مرٟم٤م, ٓ ُٓمتٜم٤مع اًمرؤي٦م, ومٝمدذه اًمِمدٛمس إذا طمددق اًمرائدل اًمٌٍمد ذم 

سمؾ ًمٕمجز اًمرائل, وم٢مذا يم٤من ذم اًمددار أظمدرة ؿمٕم٤مقمٝم٤م وٕمػ قمـ رؤيتٝم٤م, ٓ ُٓمتٜم٤مع ذم ذات اعمرئل, 

وهلذا عم٤م دمغم اهلل ًمٚمجٌؾ, ظمر ُمقؾمك صدٕم٘م٤م ومٚمدام أومد٤مق  ,أيمٛمؾ اهلل ىمقى أدُمٞملم طمتك أـم٤مىمقا رؤيتف

ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمؽ شم٧ٌم إًمٞمؽ وأٟم٤م أول اعم١مُمٜملم, سم٠مٟمف ٓ يراك طمل إٓ ُم٤مت, وٓ ي٤مسمس إٓ شمدهده, وهلدذا 

َوىَمد٤مًُمقا ﴿صقرشمف, إٓ ُمـ أيده اهلل يمام أيد ٟمٌٞمٜمد٤م, ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: يم٤من اًمٌنم يٕمجزون قمـ رؤي٦م اعمٚمؽ ذم 

َٓ ُيٜمَْٔمُرونَ  َُْمُر صُمؿَّ  ْٕ َٓ ُأْٟمِزَل قَمَٚمْٞمِف َُمَٚمٌؽ َوًَمْق َأْٟمَزًْمٜم٤َم َُمَٚمًٙم٤م ًَمُ٘ميِضَ ا  .[8: إٟمٕم٤مم] ﴾ًَمْق

ْلٕمٚمٜمد٤مه ذم ىم٤مل همػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ: ٓ يٓمٞم٘مقن أن يروا اعمٚمؽ ذم صقرشمف, ومٚمق أٟمزًمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمٚمٙمد٤م 

صقرة سمنم, وطمٞمٜمئذ يِمتٌف قمٚمٞمٝمؿ: هؾ هق سمنم أو ُمٚمؽ ؟ وُمـ متد٤مم ٟمٕمٛمد٦م اهلل قمٚمٞمٜمد٤م أن سمٕمد٨م ومٞمٜمد٤م 
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 ُمٜم٤م. رؾمقًٓ 

وُم٤م أًمزُمٝمؿ اعمٕمتزًم٦م هذا اْلًمزام إٓ عم٤م واوم٘مقهؿ قمغم أٟمف ٓ داظمؾ اًمٕم٤ممل وٓ ظم٤مرضمف. ًمٙمـ ىمدقل ُمدـ 

٧ٌم ُمقضمقدا ىم٤مئام سمٜمٗمًف ٓ يدرى وٓ أصم٧ٌم ُمقضمقدا يرى ٓ ذم ضمٝم٦م, أىمرب إمم اًمٕم٘مؾ ُمـ ىمقل ُمـ أصم

 ذم ضمٝم٦م.

وي٘م٤مل عمـ ىم٤مل سمٜمٗمل اًمرؤي٦م ٟٓمتٗم٤مء ٓزُمٝم٤م وهق اْلٝم٦م: أشمريد سم٤مْلٝم٦م أُمرا وضمقدي٤م أو أُمرا قمدُمٞم٤م ؟ وم٢من 

أراد هب٤م أُمرا وضمقدي٤م يم٤من اًمت٘مدير: يمؾ ُم٤م ًمٞمس ذم رء ُمقضمقد ٓ يرى, وهذه اعم٘مدُمد٦م ممٜمققمد٦م, وٓ 

٦م, وم٢من ؾمٓمح اًمٕم٤ممل يٛمٙمـ أن يدرى, وًمدٞمس اًمٕمد٤ممل ذم قمد٤ممل آظمدر. وإن دًمٞمؾ قمغم إصم٤ٌمهت٤م, سمؾ هل سم٤مـمٚم

 ها أردت سم٤مْلٝم٦م أُمرا قمدُمٞم٤م, وم٤معم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ممٜمققم٦م, ومال ٟمًٚمؿ أٟمف ًمٞمس ذم ضمٝم٦م هبذا آقمت٤ٌمر.
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خامت  صمٜ اهلل عمْٗ ٔعمٜ آلْ ٔصميحمىد 

 األٌبٗاء ٔاملزصمني

ُمـ سم٠من ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم, وٓ يّمح إيامن ؤوأ

د طمتك ي١مُمـ سمرؾم٤مًمتف ويِمٝمد سمٜمٌقشمفقمٌ
(1)

. 

                                      

حمٛمدد سمدـ وهق ش وأؤُمـ أن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمًدا صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ... إًمخ»ىمقًمف:  (5)

ـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕمد٥م سمدـ ًمد١مي سمدـ قمٌد اهلل سم

هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمي سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد 

 .سمـ قمدٟم٤من

ىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم وضمقب اْليامن سم٤مًمرؾمؾ, وأن اْليامن هبؿ ُمدـ أريمد٤من اْليدامن اًمًدت٦م ودقم٤مئٛمدف 

اًمٕمٔم٤مم, واًمٗمرق سملم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م وأن سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص: ومٙمؾ رؾمقل ٟمٌل, وًمٞمس يمؾ ٟمٌل 

ـْ ِرضَمد٤مًمُِٙمْؿ ﴿رؾمقل, وأُم٤م يمقٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم: وم٘مد دل قمٚمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ٌد َأسَم٤م َأطَمدٍد ُِمد َُم٤م يَم٤مَن حُمَٛمَّ

ـْ َرؾُمقَل 
 قَمٚمِٞماًم سمِٙمُ  اهللَوظَم٤مشَمَؿ اًمٜمٌَِّٞمرلَم َويَم٤مَن  اهللَوًَمٙمِ

ٍ
ء  .[31: إطمزاب] ﴾ؾر َرْ

( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمدقل اهلل صدغم 615(, وُمًٚمؿ )348وذم اًمٌخ٤مري )

 ش.وظمتؿ يب اًمٜمٌٞمقن»وومٞمف: ش احلدي٨م»....... اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: 

قل اهلل ( قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمد1463(, وُمًٚمؿ )4641اًمٌخ٤مري )ش اًمّمحٞمحلم»وذم 

دٌ »صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  دِذي َيْٛمُحدق اهلل يِبَ  ,َوَأَٟمد٤م اعْمَد٤مطِمل ,َوَأَٟم٤م َأمْحَدُ  ,إِنَّ زِم َأؾْماَمًء َأَٟم٤م حُمَٛمَّ اًمَّ

ِذي حُيْنَمُ اًمٜم٤َّمُس قَمغَم ىَمَدُِمل ,اًْمُٙمْٗمرَ   ش.َوَأَٟم٤م اًْمَٕم٤مىِم٥ُم  ,َوَأَٟم٤م احْل٤َمِذُ اًمَّ

( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىمد٤مل: 1185(, وُمًٚمؿ )4646اًمٌخ٤مري )ش اًمّمحٞمحلم»وذم 

ٌْكِم يَمَٛمَثِؾ َرضُمدٍؾ سَمٜمَدك سُمٜمَْٞم٤مًٟمد٤م  »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  ـْ ىَم  ُِم
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ َُمَثكِم َوَُمَثُؾ ا
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ٜمَُف َوَأمْجََٚمفُ  ًَ ـْ َزَواَيد :وَم٠َمطْم ـْ َزاِوَي٦ٍم ُِمد َّٓ َُمْقِوَع ًَمٌِٜم٦ٍَم ُِم ٌُدقَن ًَمدفُ إِ  ,٤مُه وَمَجَٕمدَؾ اًمٜمَّد٤مُس َيُٓمقوُمدقَن سمِدِف َوَيْٕمَج

ٌِٜم٦َمُ  :َوَيُ٘مقًُمقنَ  ٌِٜم٦َمُ  :ىَم٤مَل  :َهالَّ ُوِوَٕم٧ْم َهِذِه اًمٚمَّ  ش.َوَأَٟم٤م ظَم٤مشَمُؿ اًمٜمٌَِّٞمرلمَ  ,وَم٠َمَٟم٤م اًمٚمَّ

ـْ اًمٜمٌَِّدلر َصدغمَّ ( قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف: 1181(, وُمًٚمؿ )4643اًمٌخ٤مري )ش اًمّمحٞمحلم»وذم   قَم

َؿ ىَم٤مَل  َّٓ َُمْقِوَع ًَمٌِٜم٦ٍَم وَمَجَٕمَؾ » :اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ََّٝم٤م َوَأيْمَٛمَٚمَٝم٤م إِ  يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ سَمٜمَك َداًرا وَم٠َممَت
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ َُمَثكِم َوَُمَثُؾ ا

ٌُقَن ُِمٜمَْٝم٤م ٌِٜمَد٦مِ  :َوَيُ٘مقًُمقنَ  ,اًمٜم٤َّمُس َيْدظُمُٚمقهَن٤َم َوَيَتَٕمجَّ َٓ َُمْقِودُع اًمٚمَّ ؾُمدقُل اهلل َصدغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف ىَمد٤مَل رَ  ,ًَمْق

َْٟمٌَِٞم٤مءَ  :َوؾَمٚمَّؿَ  ْٕ ٌِٜم٦َِم ضِمْئ٧ُم وَمَخَتْٛم٧ُم ا  ش.وَم٠َمَٟم٤م َُمْقِوُع اًمٚمَّ

اسُمقَن صَماَلصُمقنَ »وذم طمدي٨م صمقسم٤من قمٜمد أمحد:  تِل يَمذَّ ُف ؾَمَٞمُٙمقُن ذِم ُأُمَّ ُف َٟمٌِلٌّ  ,إِٟمَّ ُٝمْؿ َيْزقُمُؿ َأٟمَّ َوَأَٟم٤م ظَمد٤مشَمُؿ  ,يُمٚمُّ

 َٓ  ش. َٟمٌِلَّ سَمْٕمِدياًمٜمٌَِّٞمرلَم 

ٌُْدُه اعمّمَٓمٗمك, وٟمٌٞمُّف اعمْجَتٌك, وَرؾُمقًُمُف اعُمْرشَم٣َمدش: قم٘مٞمدشمف»ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل ذم  دًا قَم , وأنَّ حُمَٛمَّ

, وؾمٞمرُد اعمرؾَمٚملَم, وطَمٌٞم٥ُم ربر اًمٕم٤معَملم
ِ
, وإَُِم٤مُم إشْمِ٘مَٞم٤مء

ِ
ُه ويُمؾُّ َدقْمقى اًمٜمٌُّقِة سَمٕمددَ , وأٟمَّف ظَم٤مشمُؿ إٟمٌٞم٤مء

ٞم٤مء., وَمَٖملٌّ َوَهقى ٦م اًمَقَرى سم٤محلؼر واهلدى, وسم٤مًمٜمُّقر واًمْمر ـر ويَم٤مومَّ ٦ِم اِْل  اهد َوُهق اعمٌٕمقُث إمم قَم٤مُمَّ

وومْم٤مئٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمِمٝمقرة ُمزسمقرة, وذم يمالم رسمٜم٤م ُمذيمقرة, وأريم٤من اْليدامن سمدف ـم٤مقمتدف 

, وإًمٞمؽ هذه إدًم٦م قمدغم ومْمدؾ أشم٤ٌمقمدف, ومٞمام أُمر, وشمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم, واْلٟمتٝم٤مء قمام هنك قمٜمف وزضمر

وإظمذ سمٓمري٘متف وؾمٜمتف ًمٕمؾ اهلل أن يٌٚمٖمٜم٤م اعمراد, وأن يقوم٘مٜم٤م ًمٚمّمقاب, إٟمف قمغم ذًمؽ ىم٤مدر, واحلٛمد هلل 

 رب اًمٕم٤معملم.

هق دقمقة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم طمٞمد٨م ىمد٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمٕمٚمقم أن رؾمقل اهلل و

ْٙمَٛمد٦َم َرسمَّ ﴿ :خمؼمًا قمٜمف رسمٜم٤م ُٛمُٝمدُؿ اًْمٙمَِتد٤مَب َواحْلِ ًٓ ُِمٜمُْٝمْؿ َيْتُٚمدق قَمَٚمدْٞمِٝمْؿ آَي٤مشمِدَؽ َوُيَٕمٚمر ٜم٤َم َواسْمَٕم٨ْم ومِٞمِٝمْؿ َرؾُمق

ٞمِٝمْؿ إِٟمََّؽ َأْٟم٧َم اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمؿُ   [.519]اًمٌ٘مرة: ﴾َوُيَزيمر

ـُ َُمْرَيَؿ َي٤م  :ىم٤مل شمٕم٤ممم ,وهق سمِم٤مرة قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ك اسْم ًَ اِئٞمدَؾ إيِنر َرؾُمدقُل ﴿ َوإِْذ ىَم٤مَل قِمٞم سَمٜمِل إِْهَ

ـْ سَمْٕمدِدي اؾْمدُٛمُف َأمْحَدُد وَمَٚمد اهلل ا سمَِرؾُمقٍل َي٠ْميِت ُِم ً ٌَنمر ـَ اًمتَّْقَراِة َوُُم ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَديَّ ُِم امَّ ضَمد٤مَءُهْؿ إًَِمْٞمُٙمْؿ ُُمَّمدر

ٌَٞمرٜم٤َمِت ىَم٤مًُمقا َهَذا ؾِمْحٌر ُُمٌلٌِم ﴾]اًمّمػ:  [.5سم٤ِمًْم
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ٌِْد  ـِ اًْمَٕمد٤مِص رى اهلل قمدٜمٝمام اهللوذم طمدي٨م قَم ـِ قَمْٛمِرو سْم قمٜمدد اًمٌخد٤مري َأنَّ َهدِذِه أَيد٦َم اًمتدل ذم  ,سْم

ا َوَٟمِذيًرا ﴾]إطمزاب: :اًْمُ٘مْرآنِ  ً ٌَنمر ٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك ؿَم٤مِهًدا َوُُم ٤َم اًمٜمٌَِّلُّ إِٟمَّ ٤َم » :ىَم٤مَل ذم اًمتَّْقَراةِ   [36﴿ َي٤م َأهيُّ َي٤م َأهيُّ

٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك  ٞمرلمَ اًمٜمٌل إِٟمَّ ا َوطِمْرًزا ًمأُِلُمر ً ٌَنمر َؾ ًَمدْٞمَس سمَِٗمدظ،  ,ؿَم٤مِهًدا َوُُم ْٞمُتَؽ اعْمَُتَقيمر َأْٟم٧َم قمٌدي ورؾمقزم ؾَمٛمَّ

ـْ َي٘مْ  ـْ َيْٕمُٗمق َوَيّْمَٗمُح َوًَم
ٞمرَئ٦ِم َوًَمٙمِ ًَّ ٞمرَئ٦َم سم٤ِمًم ًَّ ٤مٍب سم٤ِمٕؾَْمَقاِق َوَٓ َيْدوَمُع اًم طَمتَّك  اهللٌَِْمُف َوَٓ هَمٚمِٞمٍظ َوَٓ ؾَمخَّ

٦َم اًْمَٕمْقضَم٤مَء سم٠َِمْن َيُ٘مقًُمقا َٓ إًَِمَف إَِّٓ ُي٘مِ  ٤م َأقْمُٞمٜم٤ًم قُمْٛمًٞم٤م َوآَذاًٟم٤م ُصامًّ َوىُمُٚمقسًم٤م هُمْٚمًٗم٤م اهللٞمَؿ سمِِف اعْمِٚمَّ  .شوَمَٞمْٗمَتَح هِبَ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و  » :ىَمد٤مَل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللَأنَّ َرؾُمقَل : قَم
ِ
َْٟمٌَِٞمد٤مء ْٕ دْٚم٧ُم قَمدغَم ا د٧م،  وُمْمر ًِ  :سمِ

قْمدد٥ِم  ,ُأقْمٓمِٞمدد٧ُم ضَمَقاُِمددَع اًْمَٙمٚمِددؿِ  ددُت سم٤ِمًمرُّ َْرُض ـَمُٝمددقًرا  ,َوُأطِمٚمَّدد٧ْم زِمَ اًْمَٖمٜمَدد٤مِئؿُ  ,َوُٟمٍِمْ ْٕ َوضُمِٕمَٚمدد٧ْم زِمَ ا

ِجًدا ًْ د٦مً  ,َوَُم (, وُمًدٚمؿ 1911أظمرضمدف اًمٌخد٤مري ) ش.َوظُمدتَِؿ يِبَ اًمٜمٌَِّٞمُّدقنَ  ,َوُأْرؾِمْٚم٧ُم إمَِم اخْلَْٚمدِؼ يَم٤مومَّ

(614 .) 

ـْ ضَم و ٌِْد قَم ـِ قَم َْٟمَّم٤مِرير ىَم٤مَل  اهلل٤مسمِِر سْم ْٕ ٤م » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : ا ًً ُأقْمٓمِٞم٧ُم مَخْ

ٌْكِم  َـّ َأطَمٌد ىَم ٦مً  :مَلْ ُيْٕمَٓمُٝم ٌَْٕم٨ُم إمَِم ىَمْقُِمِف ظَم٤مصَّ زِمَ  َوُأطِمٚمَّد٧ْم  ,َوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم يُمؾر َأمْحَدَر َوَأؾْمدَقدَ  ,يَم٤مَن يُمؾُّ َٟمٌِل، ُي

ٌْكِم  طََمٍد ىَم ِٕ ؾَّ  ِجًدا ,اًْمَٖمٜم٤َمِئُؿ َومَلْ حُتَ ًْ ٦ًٌَم ـَمُٝمقًرا َوَُم َْرُض ـَمٞمر ْٕ داَلُة  ,َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ ا اَم َرضُمٍؾ َأْدَريَمْتدُف اًمّمَّ وَم٠َميُّ

ػَمِة ؿَمدْٝمرٍ  ًِ قْم٥ِم سَملْمَ َيَدْي َُم ُت سم٤ِمًمرُّ دَٗم٤مقَم٦مَ  ,َصغمَّ طَمْٞم٨ُم يَم٤مَن َوُٟمٍِمْ ضمدف اًمٌخد٤مري أظمرش.َوُأقْمٓمِٞمد٧ُم اًمِمَّ

 (.615(, وُمًٚمؿ )348)

ـْ طُمَذْيَٗم٦َم ىَم٤مَل و ْٚمٜم٤َم قَمغَم اًمٜم٤َّمِس سمَِثاَلٍث » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : قَم ضُمِٕمَٚم٧ْم  :وُمْمر

ِجًدا ,ُصُٗمقوُمٜم٤َم يَمُّمُٗمقِف اعْمَاَلِئَٙم٦مِ  ًْ َٝم٤م َُم َْرُض يُمٚمُّ ْٕ ًَمٜم٤َم ـَمُٝمقًرا إَِذا مَلْ َٟمِجْد  َوضُمِٕمَٚم٧ْم شُمْرسَمُتَٝم٤م ,َوضُمِٕمَٚم٧ْم ًَمٜم٤َم ا

 .(611ُمًٚمؿ )أظمرضمف  .َوَذيَمَر ظَمّْمَٚم٦ًم ُأظْمَرى ,شاعْم٤َمءَ 

دُت  ,سُمِٕمْثد٧ُم سمَِجَقاُِمدِع اًْمَٙمٚمِدؿِ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : ىَم٤مَل وذم رواي٦م  َوُٟمٍِمْ

قْم٥ِم  َْرِض وَمُقِوَٕم٧ْم سَملْمَ َيَديَّ  َوسَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مِئٌؿ ُأشمِٞم٧ُم سمَِٛمَٗم٤مشمِٞمِح  ,سم٤ِمًمرُّ ْٕ ـِ ا  ش.ظَمَزاِئ

ـْ صَمْقسَم٤مَن ىَم٤مَل و َْرَض وَمَرَأْيد٧ُم  اهللإِنَّ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : قَم ْٕ َزَوى زِم ا

ٌُْٚمُغ ُُمْٚمُٙمَٝم٤م َُم٤م ُزِوَي زِم ُِمٜمَْٝم٤م ,َُمَِم٤مِرىَمَٝم٤م َوَُمَٖم٤مِرهَب٤َم تِل ؾَمَٞم سَْمدَٞمَض وَ  ,َوإِنَّ ُأُمَّ ْٕ مَْحَدَر َوا ْٕ ـِ ا  ,ُأقْمٓمِٞم٧ُم اًْمَٙمٜمْدَزْي
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٦مٍ  ٜم٦ٍَم قَم٤مُمَّ ًَ َٓ هُيْٚمَِٙمَٝم٤م سمِ تِل َأْن  ُُمَّ
ِٕ دِٝمْؿ  ,َوإيِنر ؾَم٠َمًْم٧ُم َريبر  ًِ ـْ ؾِمدَقى َأْٟمُٗم ا ُِمد َط قَمَٚمدْٞمِٝمْؿ قَمدُدوًّ دٚمر ًَ َٓ ُي َوَأْن 

َتٌِٞمَح سَمْٞمَْمَتُٝمؿْ  ًْ ُد  :َوإِنَّ َريبر ىَم٤مَل  ,وَمَٞم َٓ َي٤م حُمَٛمَّ تَِؽ َأْن  ُُمَّ
ِٕ َٓ ُيَردُّ َوإيِنر َأقْمَٓمْٞمُتَؽ  ُف  إيِنر إَِذا ىَمَْمْٞم٧ُم ىَمَْم٤مًء وَم٢مِٟمَّ

٦مٍ  ٜم٦ٍَم قَم٤مُمَّ ًَ دَتٌِٞمُح سَمْٞمَْمدَتُٝمؿْ  ,ُأْهٚمَِٙمُٝمْؿ سمِ ًْ ِٝمْؿ َي ًِ ـْ ؾِمَقى َأْٟمُٗم ا ُِم َط قَمَٚمْٞمِٝمْؿ قَمُدوًّ َٓ ُأؾَمٚمر َوًَمدْق اضْمَتَٛمدَع  ,َوَأْن 

ـْ سم٠َِمىمْ  ـْ سَملْمَ َأىْمَٓم٤مِرَه٤م :َأْو ىَم٤مَل -َٓم٤مِرَه٤م قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َُم دٌِل سَمْٕمُْمدُٝمْؿ  -َُم ًْ طَمتَّك َيُٙمقَن سَمْٕمُْمُٝمْؿ هُيْٚمُِؽ سَمْٕمًْم٤م َوَي

 (.1889أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش. سَمْٕمًْم٤م

سمٕمث٧م سم٤مًمًٞمػ طمتك يٕمٌدد اهلل ٓ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿسمـ قمٛمر ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل اقمـ و

وُمـ شمِمدٌف  ,وضمٕمؾ اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري ,ؾ رحملوضمٕمؾ رزىمل حت٧م فم ,ذيؽ ًمف

 أظمرضمف أمحد.ش. سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ و ُأيِتَ سمَِٚمْحدٍؿ وَمُرومِدَع إًَِمْٞمدِف »: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأنَّ َرؾُمقَل  :قَمٜمْفُ  اهللقَم

ٌُُف وَمٜمََٝمَش ُِمٜمَْٝم٤م َراُع َويَم٤مَٟم٧ْم شُمْٕمِج َوَهْؾ شَمْدُروَن ُِمؿَّ َذًمِدَؽ  ,َأَٟم٤م ؾَمٞمرُد اًمٜم٤َّمِس َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ,هَنَِْم٦مً  اًمذر

َٛمُع  د اهللجَيْ ٌٍََمُ اقِمل َوَيٜمُْٗمدُذُهْؿ اًْم دِٛمُٕمُٝمْؿ اًمددَّ ًْ ـَ ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمدٍد ُي ظِمِري ْٔ ًملَِم َوا َوَّ ْٕ َوشَمدْدُٟمق  ,اًمٜم٤َّمَس ا

ٌُْٚمُغ اًمٜم٤َّمَس  ْٛمُس وَمَٞم َتِٛمُٚمقَن وَمَٞمُ٘مقُل اًمٜم٤َّمُس  اًمِمَّ َٓ حَيْ َٓ ُيٓمِٞمُ٘مقَن َو ـْ اًْمَٖمؿر َواًْمَٙمْرِب َُم٤م  َٓ شَمَرْوَن َُمد٤م ىَمدْد  :ُِم َأ

ٌَْٕمضٍ  ,سَمَٚمَٖمُٙمؿْ 
ُٙمْؿ وَمَٞمُ٘مقُل سَمْٕمُض اًمٜم٤َّمِس ًمِ ـْ َيِْمَٗمُع ًَمُٙمْؿ إمَِم َرسمر َٓ شَمٜمُْٔمُروَن َُم قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ سمِدآَدَم وَمَٞمد٠ْمشُمقَن آَدَم  :َأ

اَلم وَمَٞمُ٘مقًُمقَن ًَمفُ قَمَٚمٞمْ  ًَّ ٌَنَمِ  :ِف اًم ـْ ُروطِمدفِ  اهللظَمَٚمَ٘مَؽ  ,َأْٟم٧َم َأسُمق اًْم َوَأَُمدَر اعْمَاَلِئَٙمد٦َم  ,سمَِٞمِدِه َوَٟمَٗمدَخ ومِٞمدَؽ ُِمد

َجُدوا ًَمَؽ اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمرَؽ  ًَ ـُ ومِٞمفِ  ,وَم َٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح َٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم وَمَٞم٘مُ  ,َأ إِنَّ َريبر  :قُل آَدمُ َأ

ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمدَدُه ُِمْثَٚمدفُ  ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف َوًَم ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم دَجَرِة  ,ىَمْد هَمِْم٥َم اًْمَٞمْقَم هَمَْم ـْ اًمِمَّ دُف ىَمدْد هَنَد٤ميِن قَمد َوإِٟمَّ

ٌُقا إمَِم ُٟمقٍح  ي اْذَه ٌُقا إمَِم هَمػْمِ إِٟمَّدَؽ  ,َيد٤م ُٟمدقُح  :َن ُٟمقطًم٤م وَمَٞمُ٘مقًُمدقنَ وَمَٞم٠ْمشُمق ,وَمَٕمَّمْٞمُتُف َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز اْذَه

َْرضِ  ْٕ ؾُمِؾ إمَِم َأْهِؾ ا ُل اًمرُّ َك  ,َأْٟم٧َم َأوَّ دَؽ  اهللَوىَمْد ؾَمامَّ ًٌْدا ؿَمُٙمقًرا اؿْمَٗمْع ًَمٜمَد٤م إمَِم َرسمر َٓ شَمدَرى إمَِم َُمد٤م  ,قَم َأ

ـُ ومِٞمِف وَمَٞمُ٘مقُل  ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمفُ إِنَّ َريبر قَمزَّ َوضَمؾَّ ىَمْد هَمِْم٥َم اًْمَٞمْقَم همَ  :َٟمْح ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف َوًَم ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم  ,َْم

ٌُدقا إمَِم  ي اْذَه ٌُدقا إمَِم هَمدػْمِ ُف ىَمْد يَم٤مَٟم٧ْم زِم َدقْمَقٌة َدقَمْقهُت٤َم قَمغَم ىَمْقُِمل َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز اْذَه  ,إسِْمدَراِهٞمؿَ  َوإِٟمَّ

دَؽ  اهللَأْٟم٧َم َٟمٌِلُّ  ,إسِْمَراِهٞمؿُ َي٤م  :وَمَٞم٠ْمشُمقَن إسِْمَراِهٞمَؿ وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  َْرِض اؿْمَٗمْع ًَمٜمَد٤م إمَِم َرسمر ْٕ ـْ َأْهِؾ ا َٓ  ,َوظَمٚمِٞمُٚمُف ُِم َأ
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ـُ ومِٞمِف وَمَٞمُ٘مقُل هَلُؿْ  ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه  :شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف َوًَم ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم إِنَّ َريبر ىَمْد هَمِْم٥َم اًْمَٞمْقَم هَمَْم

َـّ َأسُمق طَمٞم٤َّمَن ذِم احْلَِدي٨ِم َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز َٟمْٗمِزد ,فُ ُِمْثٚمَ  ٌُدقا  ,َوإيِنر ىَمْد يُمٜم٧ُْم يَمَذسْم٧ُم صَماَلَث يَمِذسَم٤مٍت وَمَذيَمَرُه اْذَه

ٌُقا إمَِم ُُمقؾَمك وَمَٞم٠ْمشُمقَن ُُمقؾَمك وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ي اْذَه َٚمَؽ  اهللَأْٟم٧َم َرؾُمقُل  ,َي٤م ُُمقؾَمك :إمَِم هَمػْمِ تِِف سمِِرؾَمد٤مًمَ  اهللوَمْمَّ

ـُ ومِٞمدِف وَمَٞمُ٘مدقُل  ,َوسمَِٙماَلُِمِف قَمغَم اًمٜم٤َّمِس اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمرَؽ  َٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح إِنَّ َريبر ىَمدْد هَمِْمد٥َم اًْمَٞمدْقَم  :َأ

ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمَدُه ُِمْثَٚمفُ  ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف َوًَم ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم ٤م مَلْ  ,هَمَْم ًً ُأوَُمدْر سمَِ٘مْتٚمَِٝمد٤م َٟمْٗمِزد َٟمْٗمِزد َوإيِنر ىَمْد ىَمَتْٚم٧ُم َٟمْٗم

ـِ َُمْرَيؿَ  ,َٟمْٗمِز  ك اسْم ًَ ٌُقا إمَِم قِمٞم ي اْذَه ٌُقا إمَِم هَمػْمِ ك وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,اْذَه ًَ ك :وَمَٞم٠ْمشُمقَن قِمٞم ًَ َأْٟم٧َم َرؾُمقُل  ,َي٤م قِمٞم

َٓ شَمَرى إمَِم  ,ْٝمِد َصٌِٞم٤ًّم اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسمرَؽ َويَمٚمَّْٛم٧َم اًمٜم٤َّمَس ذِم اعمَْ  ,َويَمٚمَِٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمْفُ  اهلل َأ

ك ًَ ـُ ومِٞمِف وَمَٞمُ٘مقُل قِمٞم ـْ َيْٖمَْم٥َم سَمْٕمدَدُه  :َُم٤م َٟمْح ٌَْٚمُف ُِمْثَٚمُف ىَمطُّ َوًَم ٤ًٌم مَلْ َيْٖمَْم٥ْم ىَم إِنَّ َريبر ىَمْد هَمِْم٥َم اًْمَٞمْقَم هَمَْم

٤ًٌم َٟمْٗمِز َٟمْٗمِز ٟمَ  ,ُِمْثَٚمفُ  دٍ  ,ْٗمِز َومَلْ َيْذيُمْر َذْٟم ٌُقا إمَِم حُمَٛمَّ ي اْذَه ٌُقا إمَِم هَمػْمِ ًدا وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,اْذَه َيد٤م  :وَمَٞم٠ْمشُمقَن حُمَٛمَّ

دُ   َوىَمْد هَمَٗمَر  اهللَأْٟم٧َم َرؾُمقُل  ,حُمَٛمَّ
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ رَ  اهللَوظَم٤مشمُِؿ ا ـْ َذْٟمٌَِؽ َوَُم٤م شَمد٠َمظمَّ َم ُِم اؿْمدَٗمْع ًَمٜمَد٤م إمَِم  ,ًَمَؽ َُم٤م شَمَ٘مدَّ

َٓ  ,َرسمرَؽ  ٧َم اًْمَٕمْرِش وَم٠َمىَمُع ؾَم٤مضِمًدا ًمَِريبر قَمزَّ َوضَمدؾَّ َأ ـُ ومِٞمِف وَم٠َمْٟمَٓمٚمُِؼ وَمآيِت حَتْ  اهللصُمدؿَّ َيْٗمدَتُح  , شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح

ٌْكِم   قَمَٚمْٞمِف ؿَمْٞمًئ٤م مَلْ َيْٗمَتْحُف قَمغَم َأطَمٍد ىَم
ِ
ـِ اًمثَّٜم٤َمء ًْ ـْ حَم٤َمُِمِدِه َوطُم اْروَمْع َرْأؾَمَؽ ؾَمدْؾ  ,دُ َي٤م حُمَٛمَّ  :صُمؿَّ ُيَ٘م٤مُل  ,قَمكَمَّ ُِم

عْ  ,شُمْٕمَٓمفْ  تِل َي٤م َربر  :وَم٠َمْروَمُع َرْأِد وَم٠َمىُمقُل  ,َواؿْمَٗمْع شُمَِمٗمَّ تِل َي٤م َربر  ,ُأُمَّ تِل َي٤م َربر  ,ُأُمَّ ددُ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل  ,ُأُمَّ  ,َي٤م حُمَٛمَّ

ـْ  ـِ ُِم َْيَٛم ْٕ ٤ٌَمِب ا ـْ اًْم ٤مَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ًَ َٓ طِم ـْ  تَِؽ َُم ـْ ُأُمَّ يَمد٤مُء اًمٜمَّد٤مِس ومِدٞماَم  َأْدظِمْؾ ُِم َأسْمَقاِب اْْلَٜم٦َِّم َوُهْؿ ُذَ

سَْمَقاِب  ْٕ ـْ ا ـْ َُمَّم٤مِريِع اْْلَٜم٦َِّم يَماَم سَمدلْمَ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ,ؾِمَقى َذًمَِؽ ُِم اقَملْمِ ُِم ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه إِنَّ َُم٤م سَملْمَ اعْمٍِْمَ َواًمَّ

ى ٦َم َوسُمٍْمَ ػَمَ َأْو يَماَم سَملْمَ َُمٙمَّ ٦َم َومِحْ  (. 539(, وُمًٚمؿ )3151أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  .شَُمٙمَّ

 ,َأَٟم٤م ؾَمٞمرُد َوًَمِد آَدَم َيدْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمد٦مِ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  َأيِب َوقَمـ 

ـْ َيٜمَِْمؼُّ قَمٜمُْف اًْمَ٘مؼْمُ  ُل َُم عٍ  ,َوَأوَّ ُل ُُمَِمٗمَّ ُل ؿَم٤مومٍِع َوَأوَّ  (. 1111ًٚمؿ )أظمرضمف ُمش. َوَأوَّ

ٌِْد و ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم َُمدَثكِم َوَُمَثدُؾ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل  اهللَريِضَ  اهللقَم

َّٓ َُمْقِودَع ًَمٌِٜمَد٦مٍ  ٜمََٝم٤م إِ ًَ  يَمَرضُمٍؾ سَمٜمَك َداًرا وَم٠َميْمَٛمَٚمَٝم٤م َوَأطْم
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ٌُدقَن وَمَجَٕمدَؾ اًمٜمَّد٤مُس َيدْدظُمُٚمقهَنَ  ,ا ٤م َوَيَتَٕمجَّ

ٌِٜم٦َمِ  :َوَيُ٘مقًُمقنَ  َٓ َُمْقِوُع اًمٚمَّ  (.1181(, وأظمرضمف ُمًٚمؿ )4643أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) ش.ًَمْق
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ و إِنَّ َُمدَثكِم َوَُمَثدَؾ » :ىَمد٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿ اهللَأنَّ َرؾُمقَل : قَمٜمْفُ  اهللقَم

ٌْكِم  ـْ ىَم  ُِم
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ـْ َزاِوَيد٦مٍ ا َّٓ َُمْقِودَع ًَمٌِٜمَد٦ٍم ُِمد ٜمَُف َوَأمْجََٚمدُف إِ ًَ وَمَجَٕمدَؾ اًمٜمَّد٤مُس  , يَمَٛمَثِؾ َرضُمٍؾ سَمٜمَك سَمْٞمًت٤م وَم٠َمطْم

ٌُقَن ًَمُف َوَيُ٘مقًُمقنَ  ٌِٜم٦َُم ىَم٤مَل  :َيُٓمقوُمقَن سمِِف َوَيْٕمَج ٌِٜمَد٦مُ  :َهالَّ ُوِوَٕم٧ْم َهِذِه اًمٚمَّ ش. َوَأَٟمد٤م ظَمد٤مشمُِؿ اًمٜمٌَِّٞمردلمَ  ,وَم٠َمَٟمد٤م اًمٚمَّ

 (. 1185(, وُمًٚمؿ )4646أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ش. َأَٟمد٤م وَمدَرـُمُٙمْؿ قَمدغَم احْلَدْقضِ » :َيُ٘مقُل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَِّلَّ قمـ ضمٜمدب ىم٤مل: 

 (. 1189(, وُمًٚمؿ )5616أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

َأَٟمد٤م وَمدَرـُمُٙمْؿ قَمدغَم » :َيُ٘مدقُل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف وؾمدٚمؿلَّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَِّ وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: 

َب مَلْ َئْمَٛم٠ْم َأسَمًدا ـْ َذِ َب َوَُم ـْ َوَرَد َذِ َدنَّ قَمكَمَّ َأىْمَقاٌم َأقْمِروُمُٝمْؿ َوَيْٕمِروُمقيِن  ,احْلَْقِض َُم صُمؿَّ حُي٤َمُل سَمْٞمٜمِل  ,َوًَمػَمِ

 (.1191)(, وُمًٚمؿ 5684. أظمرضمف اًمٌخ٤مري )شَوسَمْٞمٜمَُٝمؿ

ٌُْد وقمـ  ـِ اًْمَٕم٤مصِ  اهللقَم ـُ قَمْٛمِرو سْم دػَمُة » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : سْم ًِ طَمْقيِض َُم

ـْ اًْمَقِرِق  ,َوَزَواَي٤مُه ؾَمَقاءٌ  ,ؿَمْٝمرٍ  دِؽ  ,َوَُم٤مُؤُه َأسْمَٞمُض ُِم ًْ
ـْ اعْمِ   ,َوِرحُيُف َأـْمَٞم٥ُم ُِم

ِ
داَمء ًَّ  ,َويمِٞمَزاُٟمدُف يَمٜمُُجدقِم اًم

َب ُِمٜمُْف وَماَل َئْمَٛم٠ُم سَمْٕمَدُه َأسَمًداومَ  ـْ َذِ  (. 1191(, وُمًٚمؿ )5619أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ش. َٛم

إيِنر قَمغَم احْلَْقِض طَمتَّك َأْٟمُٔمَر » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : َأؾْماَمُء سمِٜم٧ُْم َأيِب سَمْٙمرٍ وقمـ 

ـْ َيِرُد قَمكَمَّ ُِمٜمُْٙمؿْ  تِدل وَمُٞمَ٘مد٤مُل  ,َي٤م َربر ُِمٜمرل :ُأَٟم٤مٌس ُدويِن وَم٠َمىُمقُل َوؾَمُٞم١ْمظَمُذ  ,َُم ـْ ُأُمَّ َأَُمد٤م ؿَمدَٕمْرَت َُمد٤م  :َوُِمد

ـُ َأيِب ُُمَٚمْٞمَٙم٦َم َيُ٘مدقُل  :ىَم٤مَل  ,شَُم٤م سَمِرطُمقا سَمْٕمَدَك َيْرضِمُٕمقَن قَمغَم َأقْمَ٘م٤مهِبِؿْ  اهللوَ  ,قَمِٛمُٚمقا سَمْٕمَدكَ  ؿَّ اًمٚمٝمد :وَمَٙم٤مَن اسْم

ـْ ِديٜمِٜمَد٤م ,ضِمَع قَمغَم َأقْمَ٘م٤مسمِٜم٤َمإِٟم٤َّم َٟمُٕمقُذ سمَِؽ َأْن َٟمرْ  ـَ قَمد (, وُمًدٚمؿ 5694. أظمرضمدف اًمٌخد٤مري )َأْو َأْن ُٟمْٗمدَت

(1194 .) 

ٌِْد و ـْ قَم ٌَْٞمِد  اهللقَم ـِ قُم ُف ؾَمِٛمَع قَم٤مِئَِم٦َم شَمُ٘مقُل  اهللسْم ـِ َأيِب ُُمَٚمْٞمَٙم٦َم َأٟمَّ صدغم اهلل قمٚمٞمدف  اهللؾَمدِٛمْٕم٧ُم َرؾُمدقَل : سْم

ـْ َيِرُد قَمدكَمَّ ُِمدٜمُْٙمْؿ وَمدقَ َوُهَق » :َيُ٘مقُل  وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللسَملْمَ فَمْٝمَرايَنْ َأْصَح٤مسمِِف إيِنر قَمغَم احْلَْقِض َأْٟمَتٔمُِر َُم
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َـّ  َـّ ُدويِن ِرضَم٤مٌل وَمأَلَىُمقًَم تِل وَمَٞمُ٘مقُل  ,َأْي َربر ُِمٜمرل :ًَمُٞمْ٘مَتَٓمَٕم ـْ ُأُمَّ َٓ شَمْدِري َُم٤م قَمِٛمُٚمقا سَمْٕمدَدَك َُمد٤م  :َوُِم إِٟمََّؽ 

 (. 1193أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش.ُٕمقَن قَمغَم َأقْمَ٘م٤مهِبِؿْ َزاًُمقا َيْرضمِ 

ـْ ُأمر ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوِج اًمٜمٌَِّلر و ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿقَم يُمٜمْد٧ُم َأؾْمدَٛمُع اًمٜمَّد٤مَس َيدْذيُمُروَن : َأهنَّ

ـْ َرؾُمقِل  ـْ َذًمِدَؽ وَمَٚمدامَّ  ,صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف وؾمدٚمؿ اهللاحْلَْقَض َومَلْ َأؾْمَٛمْع َذًمَِؽ ُِم  يَمد٤مَن َيْقًُمد٤م ُِمد

ِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  ًَ َد٤م اًمٜمَّد٤مُس » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿ َيُ٘مدقُل  اهللَواْْل٤َمِرَي٦ُم مَتُِْمُٓمٜمِل وَم وَمُ٘مْٚمد٧ُم  ,َأهيُّ

٤مَء وَمُ٘مْٚم٧ُم  :اؾْمَت٠ْمظِمِري قَمٜمرل ىَم٤مًَم٧ْم  :ًمِْٚمَج٤مِرَي٦مِ  ًَ ضَم٤مَل َومَلْ َيْدُع اًمٜمر اَم َدقَم٤م اًمرر ـْ اًمٜم٤َّمِس وَمَ٘مد٤مَل َرؾُمدقُل  إيِنر  :إِٟمَّ ُِم

َٓ َي٠ْمشملَِمَّ َأطَمُديُمْؿ وَمُٞمَذبُّ قَمٜمرل يَماَم  ,إيِنر ًَمُٙمْؿ وَمَرٌط قَمغَم احْلَْقضِ  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل ٤مَي  وَم٢مِيَّ

٤ملُّ وَم٠َمىُمقُل  ٌَِٕمػُم اًمْمَّ َٓ شَمْدِري َُم٤م َأطْمدَ  :ومِٞمَؿ َهَذا وَمُٞمَ٘م٤مُل  :ُيَذبُّ اًْم .أظمرضمدف شؾُمْحً٘م٤م :صُمقا سَمْٕمَدَك وَم٠َمىُمقُل إِٟمََّؽ 

 (. 1196ُمًٚمؿ )

ـِ قَم٤مُِمرٍ و ٦ٌََم سْم ـْ قُمْ٘م ظَمَرَج َيْقًُم٤م وَمَّمغمَّ قَمدغَم َأْهدِؾ ُأطُمدٍد  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأنَّ َرؾُمقَل : قَم

َف إمَِم اعْمِٜمْؼَمِ وَمَ٘م٤مَل  ,َصاَلشَمُف قَمغَم اعْمَٞمر٧ِم  َْٟمُٔمُر إمَِم  اهللَوإيِنر وَ  ,َوَأَٟم٤م ؿَمِٝمٞمٌد قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ,َرٌط ًَمُٙمؿْ إيِنر ومَ » :صُمؿَّ اْٟمٍَمَ َٕ

نَ  ْٔ َْرضِ  ,طَمْقيِض ا ْٕ ـِ ا َْرضِ  ,َوإيِنر ىَمْد ُأقْمٓمِٞم٧ُم َُمَٗم٤مشمِٞمَح ظَمدَزاِئ ْٕ َُمد٤م َأظَمد٤مُف  اهللَوإيِنر وَ  ,َأْو َُمَٗمد٤مشمِٞمَح ا

يُمقا سَمْٕمِدي ـْ َأظَم٤مُف قمَ  ,قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأْن شُمنْمِ
دقا ومِٞمَٝمد٤مَوًَمٙمِ ًُ (, وُمًدٚمؿ 3131اًمٌخد٤مري)ش. َٚمدْٞمُٙمْؿ َأْن شَمَتٜم٤َموَم

(1195 .) 

ٌِْد و ـْ قَم  ,َأَٟمد٤م وَمدَرـُمُٙمْؿ قَمدغَم احْلَدْقضِ » :صغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : ىَم٤مَل  اهللقَم

َـّ َأىْمَقاًُم٤م َُٟم٤مِزقَم َٕ َـّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٠َمىُمقُل  ,َو ٌَ هُْمَٚم َٕ َٓ شَمدْدِري َُمد٤م  :وَمُٞمَ٘مد٤مُل  ,َأْصَح٤ميِب َأْصدَح٤ميِب َي٤م َربر  :صُمؿَّ  إِٟمَّدَؽ 

 (. 1191(, وُمًٚمؿ )5615اًمٌخ٤مري )ش. َأطْمَدصُمقا سَمْٕمَدكَ 

ـْ طَم٤مِرصَم٦مَ و ُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌَِّلَّ : قَم , طَمْقُوُف َُمد٤م سَمدلْمَ َصدٜمَْٕم٤مَء َواعْمَِديٜمَد٦مِ » :ىَم٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَأٟمَّ

 ًْ َٛمْٕمُف ىَم٤مَل  :َتْقِردُ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعْمُ ًْ ََوايِن ىَم٤مَل  :َأمَلْ شَم ْٕ َتْقِردُ  ,َٓ  :ا ًْ ٟمَِٞم٦ُم ُِمْثَؾ اًْمَٙمَقايمِد٥ِم  :وَمَ٘م٤مَل اعْمُ ْٔ ش. شُمَرى ومِٞمِف ا

 (. 1198(, وُمًٚمؿ )5695اًمٌخ٤مري )
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ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل و ـْ اسْم ًود٤م َُمد٤م سَمدلْمَ إِنَّ َأَُمد٤مَُمُٙمْؿ طَمقْ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : قَم

 (. 1199(, وُمًٚمؿ )5611اًمٌخ٤مري ) .شَٟم٤مطِمَٞمَتْٞمِف يَماَم سَملْمَ ضَمْرسَم٤مَء َوَأْذُرَح 

ٌِْد و ـْ قَم ـْ َأيِب َذر، ىَم٤مَل  اهللقَم ٤مُِم٧ِم قَم ـِ اًمّمَّ دِذي َٟمْٗمدُس  :َُم٤م آٟمَِٞم٦ُم احْلَْقِض ىَم٤مَل  ,اهللَي٤م َرؾُمقَل  :ىُمْٚم٧ُم : سْم َواًمَّ

ٟمَِٞمُتفُ  َٔ ٍد سمَِٞمِدِه    حُمَٛمَّ
ِ
اَمء ًَّ ـْ قَمَدِد ُٟمُجقِم اًم ـْ  ,َأيْمَثُر ُِم ْٞمَٚم٦ِم اعْمُْٔمٚمَِٛم٦ِم اعْمُّْمِحَٞم٦ِم آٟمَِٞمد٦ُم اْْلَٜمَّد٦ِم َُمد َٓ ذِم اًمٚمَّ َويَمَقايمٌَِِٝم٤م َأ

َب ُِمٜمَْٝم٤م مَلْ َئْمَٛم٠ْم آظِمَر َُم٤م قَمَٚمْٞمِف َيِْمَخ٥ُم  َب ُِمٜمْدُف مَلْ َئْمَٛمد٠مْ  ,َذِ ـْ َذِ ـْ اْْلَٜم٦َِّم َُم قَمْرُودُف ُِمْثدُؾ  ومِٞمِف ُِمٞمَزاسَم٤مِن ُِم

ـِ  ٌَ ـْ اًمٚمَّ َن إمَِم َأْيَٚم٦َم َُم٤مُؤُه َأؿَمدُّ سَمَٞم٤مًو٤م ُِم ؾِ  ,ـُمقًمِِف َُم٤م سَملْمَ قَمامَّ ًَ ـْ اًْمَٕم  (. 1411أظمرضمف ُمًٚمؿ ) ش.َوَأطْمغَم ُِم

ـْ صَمْقسَم٤منَ و ِ  َْهدِؾ  َأُذودُ  ,إيِنر ًَمٌُِٕمْ٘مِر طَمْقيِض » :ىَم٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأنَّ َٟمٌِلَّ : قَم ِٕ اًمٜم٤َّمَس 

ـِ  ـْ قَمْرِوِف وَمَ٘م٤مَل  ,اًْمَٞمَٛم ِئَؾ قَم ًُ ُب سمَِٕمَّم٤مَي طَمتَّك َيْروَمضَّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم نَ  :َأْضِ ـْ َُمَ٘م٤مُِمل إمَِم قَمامَّ ـْ  ,ُِم َوؾُمِئَؾ قَم

اسمِِف وَمَ٘م٤مَل  ـِ  :َذَ ٌَ ـْ اًمٚمَّ ِؾ َيُٖم٧مُّ ومِٞمِف ُِمٞمَزاسَم٤مِن  ,َأؿَمدُّ سَمَٞم٤مًو٤م ُِم ًَ ـْ اًْمَٕم ـْ اْْلَٜم٦َّمِ َوَأطْمغَم ُِم اٟمِِف ُِم ـْ  ,َيُٛمدَّ ٤م ُِم َأطَمُدمُهَ

ـْ َوِرٍق  ,َذَه٥ٍم  ظَمُر ُِم ْٔ  (. 1415أظمرضمف ُمًٚمؿ )ش. َوا

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرير ومَ  ـِ َرؾُمقِل : َٕم َيد٤م َرؾُمدقَل  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىَم٤مًُمقا اهللَأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ذِم َزَُم

ٜم٤َم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ,اهلل َهدْؾ  :ىَمد٤مَل  ,َٟمَٕمدؿْ » :صغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل  ,َهْؾ َٟمَرى َرسمَّ

ِٝمػَمِة َصْحًقا ًَمْٞمَس َُمَٕمَٝم٤م ؾَمَح٤مٌب  ْٛمِس سم٤ِمًمٔمَّ وَن ذِم ُرْؤَي٦ِم اًمِمَّ وَن ذِم ُرْؤَي٦ِم اًْمَ٘مَٛمدِر ًَمْٞمَٚمد٦َم  ,شُمَْم٤مرُّ َوَهْؾ شُمَْم٤مرُّ

ٌَْدِر َص  وَن ذِم ُرْؤَي٦ِم  :ىَم٤مَل  ,اهللَٓ َي٤م َرؾُمقَل  :ْحًقا ًَمْٞمَس ومِٞمَٝم٤م ؾَمَح٤مٌب ىَم٤مًُمقااًْم ٌَد٤مَرَك َوشَمَٕمد٤ممَم  اهللَُم٤م شُمَْم٤مرُّ شَم

٤م وَن ذِم ُرْؤَي٦ِم َأطَمِدمِهَ َّٓ يَماَم شُمَْم٤مرُّ ٌن ًمَِٞمتٌَِّْع يمُ  ,َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إِ َن ُُم١َمذر ٦ٍم َُمد٤م يَم٤مَٟمد٧ْم إَِذا يَم٤مَن َيْقُم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأذَّ ؾُّ ُأُمَّ

ٌُدُ  ٌُُد هَمػْمَ  ,شَمْٕم ٌَْ٘مك َأطَمٌد يَم٤مَن َيْٕم ٤مىَمُٓمقَن ذِم اًمٜم٤َّمِر طَمتَّدك  اهللوَماَل َي ًَ َّٓ َيَت َْٟمَّم٤مِب إِ ْٕ َْصٜم٤َمِم َوا ْٕ ـْ ا ٌَْح٤مَٟمُف ُِم ؾُم

ٌُُد  ـْ يَم٤مَن َيْٕم َّٓ َُم ٌَْؼ إِ ِ َأْهؾِ  اهللإَِذا مَلْ َي
ـْ سَمر، َووَم٤مضِمٍر َوهُمؼمَّ َُمد٤م يُمٜمْدُتْؿ  :وَمُٞمْدقَمك اًْمَٞمُٝمقُد وَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُؿْ  ,اًْمٙمَِت٤مِب  ُِم

ٌُُدوَن ىَم٤مًُمقا ـَ  :شَمْٕم ٌُُد قُمَزْيَر اسْم َذ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل  اهلليُمٜم٤َّم َٟمْٕم َ َٓ َوًَمددٍ  اهلليَمَذسْمُتْؿ َُم٤م اُتَّ ٦ٌٍَم َو ـْ َصد٤مطِم ٌُْٖمدقَن  ,ُِم وَمداَمَذا شَم

ٜم٤َم :ىَم٤مًُمقا اٌب حَيْٓمُِؿ سَمْٕمُْمدَٝم٤م  ,ُٞمَِم٤مُر إًَِمْٞمِٝمؿْ وَم٤مؾْمِ٘مٜم٤َم ومَ  ,قَمٓمِِْمٜم٤َم َي٤م َرسمَّ ٤َم َهَ وَن إمَِم اًمٜم٤َّمِر يَم٠َمهنَّ َٓ شَمِرُدوَن وَمُٞمْحنَمُ َأ
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٤مىَمُٓمقَن ذِم اًمٜم٤َّمرِ  ,سَمْٕمًْم٤م ًَ ٌُُدوَن ىَم٤مًُمقا :صُمؿَّ ُيْدقَمك اًمٜمََّّم٤مَرى وَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُؿْ  ,وَمَٞمَت دٞمَح  :َُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَمْٕم ًِ ٌُدُد اعْمَ يُمٜم٤َّم َٟمْٕم

ـَ  َذ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُؿْ  اهللاسْم َ َٓ َوًَمٍد وَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُؿْ  اهلليَمَذسْمُتْؿ َُم٤م اُتَّ ٦ٌٍَم َو ـْ َص٤مطِم ٌُْٖمقنَ  :ُِم قَمٓمِِْمٜم٤َم َي٤م  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,َُم٤مَذا شَم

ٜم٤َم وَم٤مؾْمِ٘مٜم٤َم اٌب  :ىَم٤مَل  ,َرسمَّ َد٤م َهَ وَن إمَِم ضَمَٝمٜمََّؿ يَم٠َمهنَّ َٓ شَمِرُدوَن وَمُٞمْحنَمُ  ,حَيْٓمِدُؿ سَمْٕمُْمدَٝم٤م سَمْٕمًْمد٤موَمُٞمَِم٤مُر إًَِمْٞمِٝمْؿ َأ

ٌُُد  ـْ يَم٤مَن َيْٕم َّٓ َُم ٌَْؼ إِ ٤مىَمُٓمقَن ذِم اًمٜم٤َّمِر طَمتَّك إَِذا مَلْ َي ًَ ـْ سَمدر، َووَمد٤مضِمرٍ  اهللوَمَٞمَت َأشَمد٤مُهْؿ َربُّ اًْمَٕمد٤معَملَِم  ,شَمَٕم٤ممَم ُِمد

تِل َرَأْوُه ومِٞمَٝم٤م ىَم٤مَل  ـْ اًمَّ ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم ذِم َأْدَٟمك ُصقَرٍة ُِم ٌُددُ ومَ  :ؾُم د٦ٍم َُمد٤م يَم٤مَٟمد٧ْم شَمْٕم ٌَُع يُمدؾُّ ُأُمَّ  ,اَم شَمٜمَْتٔمُِروَن شَمْت

ٜم٤َم :ىَم٤مًُمقا ٌُْٝمْؿ وَمَٞمُ٘مدقُل  ,َي٤م َرسمَّ ْٟمَٞم٤م َأوْمَ٘مَر َُم٤م يُمٜم٤َّم إًَِمْٞمِٝمْؿ َومَلْ ُٟمَّم٤مطِم  :وَمَٞمُ٘مقًُمدقنَ  ,َأَٟمد٤م َرسمُُّٙمدؿْ  :وَم٤مَرىْمٜم٤َم اًمٜم٤َّمَس ذِم اًمدُّ

ُك سمِ  ٤مهللَٟمُٕمقُذ سمِ  َٓ ُٟمنْمِ شَملْمِ َأْو صَماَلصًم٤م طَمتَّك إِنَّ سَمْٕمَْمُٝمْؿ ًَمَٞمَٙم٤مُد َأْن َيٜمَْ٘مٚم٥َِم وَمَٞمُ٘مقُل  ٤مهللُِمٜمَْؽ  َهْؾ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ  :ؿَمْٞمًئ٤م َُمرَّ

 ٟمَ  ,َٟمَٕمؿْ  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,َوسَمْٞمٜمَُف آَي٦ٌم وَمَتْٕمِروُمقَٟمُف هِب٤َم
ِ
ـْ شمِْٚمَ٘م٤مء ُجُد هللَِِّ ُِم ًْ ـْ يَم٤مَن َي ٌَْ٘مك َُم ـْ ؾَم٤مٍق وَماَل َي ِف وَمُٞمْٙمَِمُػ قَم ًِ ْٗم

َّٓ َأِذَن  ُجقدِ  اهللإِ ًُّ َّٓ ضَمَٕمَؾ  ,ًَمُف سم٤ِمًم َ٘م٤مًء َوِرَي٤مًء إِ ُجُد اشمر ًْ ـْ يَم٤مَن َي ٌَْ٘مك َُم َٓ َي داَم  اهللَو ٌََ٘م٦ًم َواطِمدَدًة يُمٚمَّ فَمْٝمَرُه ـَم

ُجَد ظَمرَّ قَمغَم ىَمَٗم٤مهُ  ًْ َل ذِم ُصقَرشمِ  ,صُمؿَّ َيْروَمُٕمقَن ُرُءوؾَمُٝمؿْ  ,َأَراَد َأْن َي قَّ ٍة َوىَمْد حَتَ َل َُمدرَّ تِدل َرَأْوُه ومِٞمَٝمد٤م َأوَّ ِف اًمَّ

ٜم٤َم :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ,َأَٟم٤م َرسمُُّٙمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل  َٗم٤مقَم٦مُ  ,َأْٟم٧َم َرسمُّ ْنُ قَمغَم ضَمَٝمٜمََّؿ َوحَتِؾُّ اًمِمَّ
ُب اْْلِ ؿَّ اًمٚمٝمد :َوَيُ٘مقًُمقنَ  ,صُمؿَّ ُيْيَ

ْؿ ؾَمٚمرؿْ  ْنُ  ,اهللَي٤م َرؾُمقَل  :ىِمٞمَؾ  ,ؾَمٚمر
دٌؽ دَ  :ىَم٤مَل  ,َوَُم٤م اْْلِ ًَ ٦ٌم ومِٞمدِف ظَمَٓمد٤مـمِٞمُػ َويَماَلًمِٞمد٥ُم َوطَم  ,طْمٌض َُمِزًمَّ

ْٕمَداُن وَمَٞمُٛمدرُّ اعْم١ُْمُِمٜمُدقَن يَمَٓمدْرِف اًْمَٕمدلْمِ  :شَمُٙمقُن سمِٜمَْجٍد ومِٞمَٝم٤م ؿُمَقْيَٙم٦ٌم ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم ًَّ ِق  ,اًم يِح  ,َويَمد٤مًْمؼَمْ  ,َويَمد٤مًمرر

ػْمِ  يَم٤مِب  ,َويَم٤مًمٓمَّ ٚمَّؿٌ وَمٜم٤َمٍج ُمُ  ,َويَم٠َمضَم٤مِويِد اخْلَْٞمِؾ َواًمرر طَمتَّك  ,َوَُمْٙمُدوٌس ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمَّؿَ  ,َوخَمُْدوٌش ُُمْرؾَمٌؾ  ,ًَ

ـْ َأطَمٍد سم٠َِمؿَمدَّ ُُمٜم٤َمؿَمَدًة هللَِِّ ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم ـْ اًمٜم٤َّمِر وَمَقاًمَّ  احْلَؼر  إَِذا ظَمَٚمَص اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ُِم
ِ
ذِم اؾْمتِْ٘مَّم٤مء

ـْ اعْم١ُْمُِمٜملَِم هللَِِّ َيْقمَ  ـَ ذِم اًمٜم٤َّمرِ  ُِم ِذي ظْمَقاهِنِْؿ اًمَّ ٜم٤َم يَمد٤مُٟمقا َيُّمدقُُمقَن َُمَٕمٜمَد٤م َوُيَّمدٚمُّقَن  :َيُ٘مقًُمقنَ  ,اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ِْلِ َرسمَّ

قنَ  ُم ُصَقُرُهْؿ قَمدغَم اًمٜمَّد٤مرِ  :وَمُٞمَ٘م٤مُل هَلُؿْ  ,َوحَيُجُّ ـْ قَمَروْمُتْؿ وَمُتَحرَّ وَمُٞمْخِرضُمدقَن ظَمْٚمً٘مد٤م يَمثِدػًما ىَمدْد  ,َأظْمِرضُمقا َُم

ٌََتْٞمفِ َأظَمذَ  ـْ َأَُمْرشَمٜمَد٤م سمِدِف وَمَٞمُ٘مدقُل  :صُمؿَّ َيُ٘مقًُمقنَ  ,ْت اًمٜم٤َّمُر إمَِم ٟمِّْمِػ ؾَم٤مىَمْٞمِف َوإمَِم ُريْم ٜم٤َم َُم٤م سَمِ٘مَل ومِٞمَٝم٤م َأطَمٌد مِمَّد َرسمَّ

ـْ ظَمػْمٍ وَم٠َمظْمِرضُمقهُ  ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مَل ِديٜم٤َمٍر ُِم  :صُمدؿَّ َيُ٘مقًُمدقنَ  ,ػًماوَمُٞمْخِرضُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م يَمثِد ,اْرضِمُٕمقا وَمَٛم

ـْ َأَُمْرشَمٜم٤َم ٜم٤َم مَلْ َٟمَذْر ومِٞمَٝم٤م َأطَمًدا مِمَّ ـْ ظَمدػْمٍ  :صُمؿَّ َيُ٘مقُل  ,َرسمَّ ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مَل ٟمِّْمِػ ِديٜم٤َمٍر ُِم اْرضِمُٕمقا وَمَٛم

ٜم٤َم مَلْ ٟمَ  :صُمؿَّ َيُ٘مقًُمقنَ  ,وَم٠َمظْمِرضُمقُه وَمُٞمْخِرضُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م يَمثػًِما ـْ َأَُمْرشَمٜم٤َم َأطَمًداَرسمَّ اْرضِمُٕمدقا  :صُمدؿَّ َيُ٘مدقُل  ,َذْر ومِٞمَٝم٤م مِمَّ
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ـْ ظَمػْمٍ وَم٠َمظْمِرضُمقُه وَمُٞمْخِرضُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م يَمثػًِما ٍة ُِم ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذِم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ ٜمَد٤م مَلْ َٟمدَذْر  :صُمؿَّ َيُ٘مقًُمدقنَ  ,وَمَٛم َرسمَّ

ا َويَم٤مَن َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُدْ  َذا احْلَِدي٨ِم وَم٤مىْمَرُءوا إِْن ؿِمْئُتؿْ  :ِريُّ َيُ٘مقُل ومِٞمَٝم٤م ظَمػْمً ىُمقيِن هِبَ َٓ  اهللإِنَّ  : ﴿إِْن مَلْ شُمَّمدر

ـْ ًَمُدْٟمُف َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم  ٜم٦ًَم ُيَْم٤مقِمْٗمَٝم٤م َوُي١ْمِت ُِم ًَ ٍة َوإِْن شَمُؽ طَم ؿَمَٗمَٕم٧ْم  :قَمزَّ َوضَمؾَّ  اهللوَمَٞمُ٘مقُل ﴾ َئْمٚمُِؿ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ

امِحلِمَ  ,َوؿَمَٗمَع اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  ,َوؿَمَٗمَع اًمٜمٌَِّٞمُّقنَ  ,اعْمَاَلِئَٙم٦مُ  َّٓ َأْرطَمدُؿ اًمدرَّ ٌْدَؼ إِ ـْ اًمٜمَّد٤مِر  ,َومَلْ َي ٌَْْمد٦ًم ُِمد وَمَٞمْ٘مدٌُِض ىَم

ا ىَمطُّ ىَمْد قَم٤مُدوا مُحَاًم  هَنَُر احْلََٞم٤مِة  :٦ِم ُيَ٘م٤مُل ًَمفُ وَمُٞمْٚمِ٘مٞمِٝمْؿ ذِم هَنٍَر ذِم َأوْمَقاِه اْْلَٜمَّ  ,وَمُٞمْخِرُج ُِمٜمَْٝم٤م ىَمْقًُم٤م مَلْ َيْٕمَٛمُٚمقا ظَمػْمً

ْٞمؾِ  ًَّ ٦ٌَُّم ذِم مَحِٞمِؾ اًم
ُرُج احْلِ َٓ شَمَرْوهَن٤َم شَمُٙمقُن إمَِم احْلََجرِ  ,وَمَٞمْخُرضُمقَن يَماَم َُتْ دَجِر َُمد٤م َيُٙمدقُن إمَِم  ,َأ َأْو إمَِم اًمِمَّ

ْٛمِس ُأَصْٞمِٗمُر َوُأظَمْٞمِيُ  يَم٠َمٟمَّدَؽ يُمٜمْد٧َم  ,اهللَي٤م َرؾُمقَل  :قُن َأسْمَٞمَض وَمَ٘م٤مًُمقاَوَُم٤م َيُٙمقُن ُِمٜمَْٝم٤م إمَِم اًمٔمرؾر َيٙمُ  ,اًمِمَّ

٤ٌَمِدَي٦ِم ىَم٤مَل  ١ْمًُم١ِم ذِم ِرىَم٤مهِبِْؿ اخْلََقاشمِؿُ  :شَمْرقَمك سم٤ِمًْم  قُمَتَ٘مد٤مُء  ,َيْٕمدِروُمُٝمْؿ َأْهدُؾ اْْلَٜمَّد٦مِ  ,وَمَٞمْخُرضُمقَن يَم٤مًمٚمُّ
ِ
ء َٓ  اهللَهد١ُم

ـَ َأْدظَمَٚمُٝمْؿ  ِذي ُُمقهُ اْْلَٜم٦ََّم سمَِٖمػْمِ قَمٛمَ  اهللاًمَّ َٓ ظَمػْمٍ ىَمدَّ صُمؿَّ َيُ٘مقُل اْدظُمُٚمقا اْْلَٜم٦ََّم وَمداَم َرَأْيُتُٛمدقُه وَمُٝمدَق  ,ٍؾ قَمِٛمُٚمقُه َو

ـْ اًْمَٕمد٤معَملِمَ  :ًَمُٙمْؿ وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ٜم٤َم َأقْمَٓمْٞمَتٜم٤َم َُم٤م مَلْ شُمْٕمِط َأطَمًدا ُِمد ـْ َهدَذا :وَمَٞمُ٘مدقُل  ,َرسمَّ  ,ًَمُٙمدْؿ قِمٜمْدِدي َأوْمَْمدُؾ ُِمد

ٜم٤َمَي٤م رَ  :وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  ـْ َهَذا ,سمَّ  َأوْمَْمُؾ ُِم
ٍ
ء  ش. ِرَو٤مَي وَماَل َأؾْمَخُط قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سَمْٕمَدُه َأسَمًدا :وَمَٞمُ٘مقُل  ,َأيُّ َرْ

 (, وومٞمف: وم٢مٟمف ُم٘م٤مم. 595وقمـ ضم٤مسمر قمٜمد ُمًٚمؿ )

ـر َويَم٤مومَّ (: 555) شذح اًمٓمح٤موي٦م»ـ أيب اًمٕمز ذم وىم٤مل اسم ٦ِم اْْلِ ٌُْٕمقُث إمَِم قَم٤مُمَّ ٦ِم اًْمَقَرى, ىَمْقًُمُف: )َوُهَق اعْمَ

.)
ِ
َٞم٤مء  سم٤ِمحْلَؼر َواهْلَُدى, َوسم٤ِمًمٜمُّقِر َواًمْمر

 : ـر ـْ ىَمْقِل اْْلِ , وَمَ٘م٤مَل شَمَٕم٤ممَم طِمَٙم٤مَي٦ًم قَم ـر ٦ِم اْْلِ ٌُْٕمقصًم٤م إمَِم قَم٤مُمَّ ٤م يَمْقُٟمُف َُم ٌُقا َداقِمَل ﴿ش: َأُمَّ  ﴾اهللَي٤م ىَمْقَُمٜم٤َم َأضِمٞم

ُف أُ  ـر شَمُدلُّ قَمغَم َأٟمَّ ٌَْٕم٨ِم َويَمَذا ؾُمقَرُة اْْلِ ـر  اهللْرؾِمَؾ إًَِمْٞمِٝمْؿ َأْيًْم٤م. ىَم٤مَل ُُمَ٘م٤مشمٌِؾ: مَلْ َي د ْٟمِس َواْْلِ ًٓ إمَِم اْْلِ َرؾُمق

ٌَْٚمُف. َوَهَذا ىَمْقٌل سَمِٕمٞمٌد. وَمَ٘مْد ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: ْٟمِس َأمَلْ َي٠ْمشمُِٙمْؿ ُرؾُمٌؾ ُِمٜمُْٙمؿْ ﴿ ىَم ـر َواْْلِ ـَ ﴾َي٤مَُمْٕمنَمَ اْْلِ ؾُمُؾ ُِم , َواًمرُّ

ْٟمِس وَم٘مَ  ٌَّد٤مٍس اْْلِ ـُ قَم َٚمِػ َواخْلََٚمِػ. َوىَم٤مَل اسْم ًَّ ـَ اًم ُه ُِم ـر َرؾُمقٌل, يَمَذا ىَم٤مَل جُم٤َمِهٌد َوهَمػْمُ ـَ اْْلِ ْط, َوًَمْٞمَس ُِم

:  اهللَريِضَ  ـر د ـِ اْْلِ ـر ُٟمُذٌر. َوفَم٤مِهُر ىَمْقًمِِف شَمَٕمد٤ممَم طِمَٙم٤مَيد٦ًم قَمد ـَ اْْلِ ـْ سَمٜمِل آَدَم, َوُِم ؾُمُؾ ُِم  إِٟمَّد٤م﴿قَمٜمُْٝماَم: اًمرُّ

ـْ سَمْٕمِد ُُمقؾَمك  َأقْمَٚمُؿ. اهللَيُدلُّ قَمغَم َأنَّ ُُمقؾَمك ُُمْرؾَمٌؾ إًَِمْٞمِٝمْؿ َأْيًْم٤م. وَ  ﴾ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم يمَِت٤مسًم٤م ُأْٟمِزَل ُِم
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َي٦مِ  ْٔ ِذِه ا ـر ُرؾُماًل, َواطْمَت٩مَّ هِبَ ُف َزقَمَؿ َأنَّ ذِم اْْلِ ـِ ُُمَزاطِمٍؿ: َأٟمَّ ٤مِك سْم حَّ ـِ اًمْمَّ ـُ ضَمِريٍر قَم يَٛمد٦ِم.  اًْمَٙمرِ َوطَمَٙمك اسْم

دحَي٦ٍم, َوِهدَل  د٧ْم سمٍَِمِ ًَ َد٤م حُمَْتَٛمَٚمد٦ٌم َوًَمْٞم هَنَّ
ِٕ ِل هِب٤َم قَمغَم َذًمَِؽ َٟمَٔمٌر  َٓ ؾْمتِْد ِٓ يَمَ٘مْقًمِدِف:  -َأقْمَٚمدُؿ  اهللوَ  -َوذِم ا

١ْمًُم١ُم َواعْمَْرضَم٤منُ ﴿ ُرُج ُِمٜمُْٝماَم اًمٚمُّ ٤م. ﴾خَيْ ـْ َأطَمِدمِهَ  َواعْمَُراُد: ُِم

ٌُْٕمقصًم٤م إمَِم  ٤م يَمْقُٟمُف َُم ٦ِم اًْمَقَرى, وَمَ٘مْد ىَم٤مَل:  َوَأُمَّ ٦ًم ًمِٚمٜم٤َّمِس سَمِِمػًما َوَٟمِذيًرا﴿يَم٤مومَّ َّٓ يَم٤مومَّ َوىَمْد ىَم٤مَل  ﴾َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك إِ

٤َم اًمٜم٤َّمُس إيِنر َرؾُمقُل ﴿ شَمَٕم٤ممَم: َوُأوطِمدَل إزَِمَّ َهدَذا اًْمُ٘مدْرآُن ﴿َوىَمد٤مَل شَمَٕمد٤ممَم:  ﴾إًَِمدْٞمُٙمْؿ مَجِٞمًٕمد٤م اهلل ىُمْؾ َي٤م َأهيُّ

ُْٟمذِ  ـْ سَمَٚمغَ ِٕ ـْ سَمَٚمَٖمُف. َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ﴾َريُمْؿ سمِِف َوَُم ًٓ َويَمَٗمدك سمِد﴿َأْي: َوُأْٟمِذَر َُم  ٤مهللَوَأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك ًمِٚمٜمَّد٤مِس َرؾُمدق

د ا﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ﴾ؿَمِٝمٞمًدا ِ ٤ًٌم َأْن َأْوطَمْٞمٜم٤َم إمَِم َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َأْن َأْٟمدِذِر اًمٜمَّد٤مَس َوسَمنمر ـَ َأيَم٤مَن ًمِٚمٜم٤َّمِس قَمَج دِذي ًمَّ

ِؿْ  َي٦َم. َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ﴾آَُمٜمُقا َأنَّ هَلُْؿ ىَمَدَم ِصْدٍق قِمٜمَْد َرهبر ْٔ ٌِْدِه ًمَِٞمُٙمقَن ﴿ا َل اًْمُٗمْرىَم٤مَن قَمغَم قَم ِذي َٟمزَّ ٤ٌَمَرَك اًمَّ شَم

ٞمرلمَ ﴿َوىَمْد ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: ﴾, ًمِْٚمَٕم٤معَملَِم َٟمِذيًرا ُُمر ْٕ ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب َوا ِذي  َأَأؾْمَٚمْٛمُتْؿ وَمد٢مِْن َأؾْمدَٚمُٛمقا وَمَ٘مدِد َوىُمْؾ ًمِٚمَّ

ٌَاَلغُ  اَم قَمَٚمْٞمَؽ اًْم ْقا وَم٢مِٟمَّ  ﴾.اْهَتَدْوا َوإِْن شَمَقًمَّ

دُت » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَوىَم٤مَل  ٌْكِم: ُٟمٍِمْ  ىَمد
ِ
َْٟمٌَِٞمد٤مء ْٕ ـَ ا َـّ َأطَمدٌد ُِمد د٤م مَلْ ُيْٕمَٓمُٝمد ًً ُأقْمٓمِٞمد٧ُم مَخْ

ػَمَة ؿَمْٝمٍر, َوضُم  ًِ قْم٥ِم َُم داَلُة سم٤ِمًمرُّ تِدل َأْدَريَمْتدُف اًمّمَّ ـْ ُأُمَّ اَم َرضُمٍؾ ُِمد ِجًدا َوـَمُٝمقًرا, وَم٠َميُّ ًْ َْرُض َُم ْٕ ِٕمَٚم٧ْم زِمَ ا

 ٌْ َٗم٤مقَم٦َم, َويَمد٤مَن اًمٜمٌَِّدلُّ ُي ٌْكِم, َوُأقْمٓمِٞم٧ُم اًمِمَّ طََمٍد ىَم ِٕ ؾَّ  , َوُأطِمٚم٧َّْم زِمَ اًْمَٖمٜم٤َمِئُؿ, َومَلْ حُتَ َٕمد٨ُم إمَِم ىَمْقُِمدِف وَمْٚمُٞمَّمؾر

٦ًم  ٦مً ظَم٤مصَّ .شَوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم اًمٜم٤َّمِس قَم٤مُمَّ ِحٞمَحلْمِ  , َأظْمَرضَم٤مُه ذِم اًمّمَّ

َٓ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَوىَم٤مَل  دايِنٌّ صُمدؿَّ  َٓ َٟمٍْمَ د٦ِم هَيُدقِديٌّ َو ُُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا َٛمُع يِب َرضُمٌؾ ُِم ًْ َٓ َي

َّٓ َدظَمَؾ اًمٜم٤َّمرَ  ـُ يِب إِ ٚمٌِؿ. َويَمقْ شُي١ْمُِم ًْ د٦ًم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿُٟمُف , َرَواُه ُُم ٌُْٕمقصًم٤م إمَِم اًمٜمَّد٤مِس يَم٤مومَّ َُم

وَرِة. ُ ؾْماَلِم سم٤ِمًميَّ ـِ اْْلِ ـْ ِدي  َُمْٕمُٚمقٌم ُِم

ُْؿ عَم٤َّم َصدَّ  ٌُْٓماَلِن, وَم٢مهِنَّ ٦ًم: وَمَٔم٤مِهُر اًْم ُف َرؾُمقٌل إمَِم اًْمَٕمَرِب ظَم٤مصَّ ٤م ىَمْقُل سَمْٕمِض اًمٜمََّّم٤مَرى َأٟمَّ ؾَمدَوَأُمَّ ٤مًَم٦ِم ىُمقا سم٤ِمًمرر

ُف َرؾُمقُل  ؼِمُ سمِِف, َوىَمْد ىَم٤مَل َأٟمَّ َٓ َيْٙمِذُب, وَمَٚمِزَم  اهللًَمِزَُمُٝمْؿ شَمّْمِديُ٘مُف ذِم يُمؾر َُم٤م خُيْ ؾُمقُل  ٦ًم, َواًمرَّ إمَِم اًمٜم٤َّمِس قَم٤مُمَّ

دى  َْرِض إمَِم يمِْنَ ْٕ ٌَدُف ذِم َأىْمَٓمد٤مِر ا د َواًمٜمََّجد٤مِرر شَمّْمِديُ٘مُف طَمْتاًم, وَمَ٘مدْد َأْرؾَمدَؾ ُرؾُمدَٚمُف َوسَمَٕمد٨َم يُمُت َوىَمْٞمٍَمَ

ؾْماَلِم.  ـَْمَراِف, َيْدقُمق إمَِم اْْلِ ْٕ   َواعْمَُ٘مْقىِمِس َوؾَم٤مِئِر ُُمُٚمقِك ا
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ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل  ـْ َأَٟمِس سْم  شمَ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : قَم
ِ
َْٟمٌَِٞمد٤مء ْٕ ًٌَٕمد٤م َيدْقَم َأَٟم٤م َأيْمَثدُر ا

ُل  ,اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ـْ َيْ٘مَرُع سَم٤مَب اْْلَٜم٦َّمِ  َوَأَٟم٤م َأوَّ  .شَُم

ـُ َُم٤مًمٍِؽ و ْق َٟمٌِلٌّ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ : ىَم٤مَل َأَٟمُس سْم ُل ؿَمِٗمٞمٍع ذِم اْْلَٜم٦َِّم مَلْ ُيَّمدَّ َأَٟم٤م َأوَّ

ىْم٧ُم   َُم٤م ُصدر
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ـْ ا َّٓ َرضُمدٌؾ َواطِمددٌ َوإِنَّ ُمِ  ,ُِم تِِف إِ ـْ ُأُمَّ ىُمُف ُِم  َٟمٌِٞم٤ًّم َُم٤م ُيَّمدر

ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ أظمرضمدف ُمًدٚمؿ ش. ـْ ا

(591 .) 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل و ـْ َأَٟمِس سْم آيِت سَم٤مَب اْْلَٜم٦َِّم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمد٦ِم » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل : قَم

ـْ َأْٟم٧َم  :٤مِزنُ وَمَٞمُ٘مقُل اخْلَ  ,وَم٠َمؾْمَتْٗمتُِح  ددٌ  :وَم٠َمىُمقُل  ؟َُم ٌَْٚمدَؽ  :وَمَٞمُ٘مدقُل  ,حُمَٛمَّ طََمدٍد ىَم ِٕ َٓ َأوْمدَتُح    ش.سمِدَؽ ُأُِمدْرُت 

 (. 591أظمرضمف ُمًٚمؿ )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ًمُِٙمؾر َٟمٌِل، َدقْمَقٌة َيْدقُمقَه٤م وَم٠ُمِريدُد َأْن » :ىَم٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأنَّ َرؾُمقَل : قَم

تِل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ َأظْمَتٌِ  ُُمَّ
ِٕ  (. 599(, وُمًٚمؿ )1313أظمرج اًمٌخ٤مري ) ش.َئ َدقْمَقيِت ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم 

ـْ   تِدفِ » :ىَم٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأنَّ َٟمٌِلَّ : َُم٤مًمٍِؽ  َأَٟمس سْمـقَم ُُمَّ
ِٕ  ,ًمُِٙمؾر َٟمٌِل، َدقْمدَقٌة َدقَم٤مَهد٤م 

٠ٌَْمُت َدقْمَقيِت ؿَمَٗم٤مقمَ  تِل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ َوإيِنر اظْمَت ُُمَّ
ِٕ  (.111أظمرضمف ُمًٚمؿ ) ش.٦ًم 

ـْ  ٌِْد قَم ـَ قَم ـْ اًمٜمٌَِّلر ىَم٤مَل:  اهللضَم٤مسمَِر سْم ًمُِٙمؾر َٟمٌِل، َدقْمَقٌة ىَمْد َدقَمد٤م هِبَد٤م ذِم » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿقَم

تِفِ  تِل َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ,ُأُمَّ ُُمَّ
ِٕ ٠ٌَْمُت َدقْمَقيِت ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم  (, هذا همٞمض ُمدـ ومدٞمض, 1115. أظمرضمف ُمًٚمؿ )شَوظَم

 وىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم, وىمٓمرة ُمـ ُمٓمرة, ُمـ ومْم٤مئؾ هذا اًمٜمٌل إقمٔمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.

ودم٥م قمغم اًمٜم٤مس ُمت٤مسمٕمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿ: ومدال ي٘مٌدؾ اهلل قمزوضمدؾ قمٛمدؾ قم٤مُمدؾ إٓ 

 هلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صم٤مٟمًٞم٤م, وٓ ومٙم٤مك سمٞمٜمٝمام.سم٤مْلظمالص هلل قمزوضمؾ أوًٓ, وسم٤معمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٌل صغم ا

واعمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمؾ ُم٤م ضمؾ ودق ويمؼم وصٖمر, ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل ُمـ 

َٓ شَمتٌَُِّٕمدقا أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ طمٗمظ اًمديـ واًمٕمٛمؾ سمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُٙمدْؿ َو ـْ َرسمر ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِمد ﴿اشمَّ
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ُروَن﴾ ]إقمراف :  ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيمَّ  [.4ُِم

َٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم إَِذا ىَم٣َم وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـٍ َو ـْ َأُْمدِرِهْؿ  اهلل﴿َوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم ُة ُِمد ػَمَ
َوَرؾُمقًُمُف َأُْمًرا َأْن َيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ

ـْ َيْٕمِص  ًٓ  اهللَوَُم   [.45 ُُمٌِٞمٜم٤ًم﴾ ]إطمزاب: َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َوؾَّ َواَل

َٓ ُُم١ْمُِمٜم٦ٍَم إَِذا ىَم٣َم وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـٍ َو ـْ َأُْمدِرِهْؿ  اهلل﴿َوَُم٤م يَم٤مَن عم١ُِْمُِم ُة ُِمد ػَمَ
َوَرؾُمقًُمُف َأُْمًرا َأْن َيُٙمقَن هَلُُؿ اخْلِ

ـْ َيْٕمِص  ًٓ ُُمٌِٞمٜم٤ًم﴾ ]إطمزاب:  اهللَوَُم  [.45َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد َوؾَّ َواَل

ـْ يَمد٤مَن َيْرضُمدق  اهلل﴿ًَمَ٘مدْد يَمد٤مَن ًَمُٙمدْؿ ذِم َرؾُمدقِل وىم٤مل شمٕم٤ممم:  دٜم٦ٌَم عمَِد ًَ ظِمدَر﴾  اهللُأؾْمدَقٌة طَم ْٔ َواًْمَٞمدْقَم ا

 [.15]إطمزاب: 

ٌَُٝمْؿ قَمدَذاٌب َأًمِدٞمٌؿ﴾ ]ا ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞم ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي ًمٜمدقر: وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ

54.] 

 ُمـ اًمٗمتـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م: إهنٞم٤مر اًمدقمقات, واًمرضمقع إمم اًم٘مٝم٘مرى.و

ـَ ُهدْؿ سمِآَي٤مشمِٜمَد٤م ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  دِذي يَم٤مَة َواًمَّ ـَ َيتَُّ٘مقَن َوُي١ْمشُمقَن اًمزَّ ِذي ٌَُٝم٤م ًمِٚمَّ ٠َميْمُت ًَ  وَم
ٍ
ء َوَرمْحَتِل َوؾِمَٕم٧ْم يُمؾَّ َرْ

ُ  *ُي١ْمُِمٜمُقَن  ْٕ ؾُمقَل اًمٜمٌَِّلَّ ا ـَ َيتٌَُِّٕمقَن اًمرَّ ِذي ْٟمِجٞمدِؾ اًمَّ ِذي جَيُِدوَٟمُف َُمْٙمُتقسًمد٤م قِمٜمْدَدُهْؿ ذِم اًمتَّدْقَراِة َواْْلِ لَّ اًمَّ ُمر

٤ٌَمِئد٨َم  ُم قَمَٚمدْٞمِٝمُؿ اخْلَ ٌَد٤مِت َوحُيَدرر ٞمر ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َوحُيِؾُّ هَلُدُؿ اًمٓمَّ َوَيَْمدُع قَمدٜمُْٝمْؿ  َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم

تِ  هَْماَلَل اًمَّ ْٕ ُهْؿ َوا ِذي ُأْٟمِزَل َُمَٕمُف إِْسَ ٌَُٕمقا اًمٜمُّقَر اًمَّ وُه َواشمَّ ُروُه َوَٟمٍَمُ ـَ آَُمٜمُقا سمِِف َوقَمزَّ ِذي ل يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مًمَّ

 .[561-565: إقمراف] ﴾ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعْمُْٗمٚمُِحقنَ 

واعمت٤مسمٕم٦م هل ىمٓم٥م رطمك اًمديـ, وطمٌٚمف اعمتلم, وطمّمٜمف احلّملم, وقمروشمف اًمقصم٘مك اًمتدل ٓ شمٜمٗمّمدؿ, 

ًمٓمريؼ اًمالطم٥م اًمقطمٞمد اًمذي يقصؾ إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, واًمٜمقر اعميضء اًمذي حتٞم٤م سمف اًم٘مٚمقب وا

واًمٜمٗمقس, وشمًت٘مٞمؿ سمف احلٞم٤مة يمٚمٝم٤م, واًميورة اًمالزُم٦م ٓؾمتٛمرار احلٞم٤مة, وهق ؾمد٥ٌم اًمرؾمد٤مًم٦م اًمتدل 

٤مع اًمرؾم٤مًم٦م, هل ضورة ذم إصالح اًمٕمٌد ذم ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده, ومٙمام أٟمف ٓ صالح ًمف ذم آظمرشمف إٓ سم٤مٓشمٌ

ومٙمذًمؽ ٓ صالح ذم ُمٕم٤مؿمف ودٟمٞم٤مه إٓ سم٤مشم٤ٌمع اًمرؾم٤مًم٦م, وم٢من اْلٟم٤ًمن ُمْمٓمر إمم اًمنمع, واًمنمع ٟمدقر 

 اهلل ذم أروف وقمدًمف سملم قم٤ٌمده, وطمّمٜمف اًمذي ُمـ دظمٚمف يم٤من آُمٜم٤ًم.
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وًمٞم٧ًم طم٤مضم٦م أهؾ إرض إمم اًمرؾمقل يمح٤مضمتٝمؿ إمم اًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمري٤مح واعمٓمر, وٓ يمح٤مضم٦م 

وقئٝم٤م واْلًؿ إمم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب, سمؾ أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ وأؿمد طم٤مضم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م ي٘مددر اْلٟم٤ًمن إمم 

 وخيٓمر سم٤مًم٤ٌمل, وم٤مًمرؾمؾ وؾم٤مئط سملم اهلل وسملم ظمٚم٘مف, ذم أُمره وهنٞمف, وهؿ اًمًٗمراء سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده.

ويم٤من ظم٤ممتٝمؿ وؾمٞمدهؿ وأيمرُمٝمؿ قمغم رسمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, أرؾمٚمف اهلل سم٤مهلدى وديـ احلدؼ 

دي اًم٤ًمقم٦م, سمِمػًما وٟمذيًرا, وداقمًٞم٤م إمم اهلل سم٢مذٟمف وهاضًم٤م ُمٜمػًما, ومختؿ سمف اًمرؾم٤مًم٦م, وهدى سمف ُمدـ سملم ي

اًمْمالًم٦م, وقمٚمؿ سمف ُمـ اْلٝم٤مًم٦م, وومتح سمرؾم٤مًمتف أقمٞمٜمًد٤م قمٛمًٞمد٤م, وآذاًٟمد٤م صداًم, وىمٚمقسًمد٤م همٚمًٗمد٤م, وم٠مذىمد٧م 

اًمٕمقضم٤مء, وأوودح هبد٤م  سمرؾم٤مًمتف إرض سمٕمد فمٚمٛمتٝم٤م, وشم٠مًمٗم٧م سمف اًم٘مٚمقب سمٕمد ؿمت٤مهت٤م, وم٠مىم٤مم هب٤م اعمٚم٦م

اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء, وذح ًمف  صدره, وووع قمٜمف وزره, ورومع ذيمره, وضمٕمؾ اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمدـ 

 ظم٤مًمػ أُمره.

ومٝمدى اهلل سمف اخلالئؼ, وأووح سمف اًمٓمريؼ, وأظمرج سمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر, وسمٍمد سمدف ُمدـ 

ُمد٤م سمدلم إسمدرار واًمٗمجد٤مر, وضمٕمدؾ اًمٕمٛمل, وأرؿمد سمف ُمـ اًمٖمل, وضمٕمٚمف ىمًٞمؿ اْلٜم٦م واًمٜم٤مر, وومدرق 

اهلدى واًمٗمالح ذم اشم٤ٌمقمف وُمقاوم٘متف, واًمْمالل واًمِم٘م٤مء ذم ُمٕمّمٞمتف, وخم٤مًمٗمتف. إمم آظمر ُم٤م ذيمره ؿمدٞمخ 

 (.516-59/99ش )اعمجٛمقع»اْلؾمالم ُمـ يمالُمف اًمٜمٗمٞمس, يمام ذم 

ْمدػم: وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يدل قمغم أن اْلشم٤ٌمع ؾم٥ٌم ًمإلؾمتٛمرار ذم اخلػم, واْلسمتداع ؾم٥ٌم ًمإلٟمحراف واًم

( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ويم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م شم٠ًمل أسمد٤م سمٙمدر 5169ُم٤م أظمرضمف اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل )

ٟمّمٞمٌٝم٤م مم٤م شمرك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ظمٞمؼم وومدك, وصددىمتف سم٤معمديٜمد٦م, ومد٠مسمك أسمدق سمٙمدر 

سمدف, إين قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ, وىم٤مل: ًم٧ًم شم٤مريًم٤م ؿمٞمًئ٤م يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ يٕمٛمدؾ سمدف إٓ قمٛمٚمد٧م 

 أظمِمك إن شمريم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمـ أُمره أن أزيغ.

(: قمـ اْلُم٤مم ُم٤مًمؽ اسمـ أٟمس ىمقًمف: ؾمدـ رؾمدقل اهلل صدغم 8/98ش )اًمًػم»وٟم٘مؾ اْلُم٤مم اًمذهٌل ذم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووٓة إُمر سمٕمده ؾمٜمٜم٤ًم إظمذ هب٤م اشم٤ٌمع ًمٙمت٤مب اهلل واؾمتٙمامل سمٓم٤مقمد٦م اهلل, وىمدقة قمدغم 

يٚمٝم٤م, وٓ اًمٜمٔمر ذم رء ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ اهتدي هب٤م ومٝمق ُمٝمتدد, وُمدـ ديـ اهلل ًمٞمس ٕطمد شمٖمٞمػمه٤م وٓ شمٌد
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اؾمتٜمٍم هب٤م ومٝمق ُمٜمّمقر, وُمـ شمريمٝم٤م اشمٌع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم, ووٓه اهلل ُمد٤م شمدقمم, وأصداله ضمٝمدٜمؿ 

 وؾم٤مئ٧م ُمّمػًما.

 ويم٤من اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمف يرون اْلشم٤ٌمع يم٤مْلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.

(: اعمتٌع اًمًٜم٦م, يم٤مًم٘م٤مسمض قمغم اْلٛمر, وهق 51/399ش )اًمًػم»ىم٤مل أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم يمام ذم 

 اًمٞمقم قمٜمدي أومْمؾ ُمـ ضب سم٤مًمًٞمػ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.

وُمٕمٚمقم أن اًميب سم٤مًمًٞمػ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمزوضمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مر اًمديـ واؾمتٛمراري٦م قمزشمف, ىمد٤مل 

 ش.وضمٕمٚم٧م اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

هذا اًم٘مقل هق احلؼ, وهق رد قمغم ُمدـ ش تؿ إيامن قمٌد طمتك ي١مُمـ سمرؾم٤مًمتف وي١مُمـ سمٜمٌقشمفوٓ ي»ىمقًمف: 

 يزقمؿ أن حمٛمًدا صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل قمزوضمؾ إمم اًمٕمرب وم٘مط.

قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: ىمد٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف ش )           ( صحٞمح ُمًٚمؿ»ومٗمل 

, صُمدؿَّ »وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  دايِنٌّ َٓ َٟمٍْمَ ٦ِم هَيُدقِديٌّ َو ُُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا َٛمُع يِب َأطَمٌد ُِم ًْ َٓ َي ٍد سمَِٞمِدِه  ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ َواًمَّ

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜم٤َّمرِ  َّٓ يَم٤مَن ُِم ِذي ُأْرؾِمْٚم٧ُم سمِِف إِ ـْ سم٤ِمًمَّ  ش.َيُٛمقُت َومَلْ ُي١ْمُِم

أُم٤م يمقٟمف ُمٌٕمقصم٤م إمم قم٤مُم٦م اْلـ, وم٘م٤مل شمٕمد٤ممم (: 555ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل ذم 

ٌُقا َداقِمَل ﴿طمٙم٤مي٦م قمـ ىمقل اْلـ:  ويمذا ؾمقرة اْلـ شمددل قمدغم  ,[45: إطم٘م٤مف] ﴾اهللَي٤م ىَمْقَُمٜم٤َم َأضِمٞم

وهذا ىمقل سمٕمٞمد. وم٘مدد  ,إمم اْلٟمس واْلـ ىمٌٚمف ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ: مل يٌٕم٨م اهلل رؾمقًٓ  ,٤مأٟمف أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ أيًْم 

ْٟمِس َأمَلْ َي٠ْمشمُِٙمْؿ ُرؾُمٌؾ ُِمٜمُْٙمؿْ َي٤م ُمَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـر َواْْلِ , واًمرؾمؾ ُمدـ اْلٟمدس [541: إٟمٕم٤مم] ﴾ْٕمنَمَ اْْلِ

وم٘مط, وًمٞمس ُمـ اْلـ رؾمقل, يمذا ىم٤مل جم٤مهد وهمػمه ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ. وىمد٤مل اسمدـ قمٌد٤مس ريض 

٤م ؾَمدِٛمْٕمٜم٤َم إِٟمَّد﴿اهلل قمٜمٝمام: اًمرؾمؾ ُمـ سمٜمل آدم, وُمـ اْلـ ٟمذر. وفم٤مهر ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمدـ اْلدـ: 

ـْ سَمْٕمِد ُُمقؾَمك  ٤م. واهلل أقمٚمؿ.يدل قمغم أن ُمقؾمك ُمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ أيًْم  [41: إطم٘م٤مف] ﴾يمَِت٤مسًم٤م ُأْٟمِزَل ُِم

, واطمت٩م هبذه أي٦م اًمٙمريٛمد٦م. وطمٙمك اسمـ ضمرير قمـ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ: أٟمف زقمؿ أن ذم اْلـ رؾمالً 

يم٘مقًمدف:  -واهلل أقمٚمدؿ  - وذم آؾمتدٓل هب٤م قمغم ذًمؽ ٟمٔمر ٕهند٤م حمتٛمٚمد٦م وًمٞمًد٧م سمٍمدحي٦م, وهدل
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١ْمًُم١ُم َواعْمَْرضَم٤منُ ﴿ ُرُج ُِمٜمُْٝماَم اًمٚمُّ  واعمراد: ُمـ أطمدمه٤م. [11: اًمرمحـ] ﴾خَيْ

٦ًم ًمِٚمٜم٤َّمِس سَمِِمدػًما َوَٟمدِذيًرا﴿وأُم٤م يمقٟمف ُمٌٕمقصم٤م إمم يم٤موم٦م اًمقرى, وم٘مد ىم٤مل:  َّٓ يَم٤مومَّ : ؾمد٠ٌم] ﴾َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك إِ

َ ﴿وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[18 وىمد٤مل  ,[568: إقمدراف] ﴾إًَِمدْٞمُٙمْؿ مَجِٞمًٕمد٤م اهلل٤م اًمٜم٤َّمُس إيِنر َرؾُمقُل ىُمْؾ َي٤م َأهيُّ

ـْ سَمَٚمغَ ﴿شمٕم٤ممم:  ُْٟمِذَريُمْؿ سمِِف َوَُم ِٕ أي: وأٟمذر ُمـ سمٚمٖمدف. وىمد٤مل  [59: إٟمٕم٤مم] ﴾َوُأوطِمَل إزَِمَّ َهَذا اًْمُ٘مْرآُن 

ًٓ َويَمَٗمك سمِ ﴿شمٕم٤ممم:  َأيَمد٤مَن ًمِٚمٜمَّد٤مِس ﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: [, 19]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ؿَمِٝمٞمًدا ٤مهللَوَأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك ًمِٚمٜم٤َّمِس َرؾُمق

ـَ آَُمٜمُقا َأنَّ هَلُْؿ ىَمَدَم ِصْدٍق  ِذي ِ اًمَّ ٤ًٌم َأْن َأْوطَمْٞمٜم٤َم إمَِم َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َأْن َأْٟمِذِر اًمٜم٤َّمَس َوسَمنمر ِؿْ قَمَج ﴾ أي٦م قِمٜمَْد َرهبر

َل ﴿َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  [,1]يقٟمس:  ِذي َٟمزَّ ٤ٌَمَرَك اًمَّ ٌِْدِه ًمَِٞمُٙمقَن ًمِْٚمَٕمد٤معَملَِم َٟمدِذيًرا شَم ﴾ ]اًمٗمرىمد٤من: اًْمُٗمْرىَم٤مَن قَمغَم قَم

ٞمرلَم َأَأؾْمَٚمْٛمُتْؿ وَمد٢مِْن َأؾْمدَٚمُٛمقا وَمَ٘مدِد اْهَتدَدْوا َوإِْن ﴿َوىَمْد ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: [, 5 ُُمر ْٕ ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب َوا ِذي َوىُمْؾ ًمِٚمَّ

ٌَاَلغُ  اَم قَمَٚمْٞمَؽ اًْم ْقا وَم٢مِٟمَّ  [.11﴾ ]آل قمٛمران: شَمَقًمَّ

دُت » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَوىَم٤مَل  ٌْكِم: ُٟمٍِمْ  ىَمد
ِ
َْٟمٌَِٞمد٤مء ْٕ ـَ ا َـّ َأطَمدٌد ُِمد د٤م مَلْ ُيْٕمَٓمُٝمد ًً ُأقْمٓمِٞمد٧ُم مَخْ

تِدل َأْدَريَمْتد ـْ ُأُمَّ اَم َرضُمٍؾ ُِمد ِجًدا َوـَمُٝمقًرا, وَم٠َميُّ ًْ َْرُض َُم ْٕ ػَمَة ؿَمْٝمٍر, َوضُمِٕمَٚم٧ْم زِمَ ا ًِ قْم٥ِم َُم داَلُة سم٤ِمًمرُّ ُف اًمّمَّ

 ٌْ َٗم٤مقَم٦َم, َويَمد٤مَن اًمٜمٌَِّدلُّ ُي ٌْكِم, َوُأقْمٓمِٞم٧ُم اًمِمَّ طََمٍد ىَم ِٕ ؾَّ  , َوُأطِمٚم٧َّْم زِمَ اًْمَٖمٜم٤َمِئُؿ, َومَلْ حُتَ َٕمد٨ُم إمَِم ىَمْقُِمدِف وَمْٚمُٞمَّمؾر

٦مً  ٦ًم َوسُمِٕمْث٧ُم إمَِم اًمٜم٤َّمِس قَم٤مُمَّ .شظَم٤مصَّ ِحٞمَحلْمِ  , َأظْمَرضَم٤مُه ذِم اًمّمَّ

َٓ » :ٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمَوىَم٤مَل  دايِنٌّ صُمدؿَّ  َٓ َٟمٍْمَ د٦ِم هَيُدقِديٌّ َو ُُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا َٛمُع يِب َرضُمٌؾ ُِم ًْ َٓ َي

َّٓ َدظَمَؾ اًمٜم٤َّمرَ  ـُ يِب إِ ٚمٌِؿ. شُي١ْمُِم ًْ  , َرَواُه ُُم

 ويمقٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٌٕمقصم٤م إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م ُمٕمٚمقم ُمـ ديـ اْلؾمالم سم٤مًميورة.

ًمٜمّم٤مرى أٟمف رؾمقل إمم اًمٕمرب ظم٤مص٦م: ومٔم٤مهر اًمٌٓمالن, وم٢مهنؿ عم٤م صدىمقا سم٤مًمرؾمد٤مًم٦م وأُم٤م ىمقل سمٕمض ا

ًمزُمٝمؿ شمّمدي٘مف ذم يمؾ ُم٤م خيؼم سمف, وىمد ىم٤مل أٟمف رؾمقل اهلل إمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م, واًمرؾمقل ٓ يٙمذب, ومٚمزم 

شمّمدي٘مف طمتام, وم٘مدد أرؾمدؾ رؾمدٚمف وسمٕمد٨م يمتٌدف ذم أىمٓمد٤مر إرض إمم يمندى وىمٞمٍمد واًمٜمجد٤مر 

 ها قك إـمراف, يدقمق إمم اْلؾمالم.واعم٘مقىمس وؾم٤مئر ُمٚم

 وىمد شمقؾمٕمٜم٤م ذم سمٞم٤من ذًمؽ ذم يمت٤مب اًمذي رددت ومٞمف قمغم أصح٤مب وطمدة إدي٤من.
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 ن الصحابٛ رضٕاُ اهلل عمّٗيفضائ

: صمؿ قمٛمر اًمٗم٤مروق, صمؿ قمثامن ذو اًمٜمقريـ, صمؿ قمكم وأن أومْمؾ أُمتف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ

اعمرشميض, صمؿ سم٘مٞم٦م اًمٕمنمة, صمؿ أهؾ سمدر, صمؿ أهؾ اًمِمجرة أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان, صمؿ ؾم٤مئر 

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ
(1)

. 

                                      

هذا سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م أن أومْمؾ هدذه إُمد٦م ش وأن أومْمؾ أُمتف أسمق سمٙمر ..... إًمخ»ىمقًمف:  (5)

ويم٤من ذم سمدايد٦م إُمدر ظمدالف سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م وأطم٘مٝمؿ سم٤مخلالوم٦م هق: أسمق سمٙمر اًمّمديؼ, صمؿ قمٛمر اًمٗم٤مروق, 

طمقل شم٘مديؿ قمكم قمغم قمثامن, صمؿ اٟمٕم٘مد اْلمج٤مع قمغم شم٘مديؿ قمثامن, صمؿ اٟمٕم٘مد اْلمج٤مع قمغم شم٘مديؿ قمثامن, 

وأهنؿ ذم اًمٗمْمؾ واعمزي٦م قمغم شمرشمٞمٌٝمؿ ذم اخلالوم٦م وومْمد٤مئٚمٝمؿ حمٗمقفمد٦م ُمِمدٝمقرة, وذم همػمُمد٤م يمتد٤مب 

د قمدغم اخلدقارج واًمدرواومض اًمدذيـ ُمذيمقرة, وىمد شم٘مدم  اْلؿمد٤مرة إمم سمٕمْمدٝم٤م, وذم هدذا اًمٙمدالم ر

 يٕم٤مدوهنؿ ويتٜمٙمرون هلؿ.

وي٘مرون سمام شمقاشمر سمف اًمٜم٘مؾ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمدغم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م ش:  اًمقاؾمٓمٞم٦م»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

ويرسمٕمقن سمٕمكم , ريض اهلل قمٜمف وهمػمه ُمـ أن ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر ويثٚمثقن سمٕمثامن

٧م قمٚمٞمف أصم٤مر ويمام أمجع اًمّمح٤مسم٦م قمغم شم٘مديؿ قمثامن ذم اًمٌٞمٕم٦م ُمع أن سمٕمض أهؾ ريض اهلل قمٜمٝمؿ يمام دًم

أهيام  -سمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم شم٘مديؿ أيب سمٙمر وقمٛمر-اًمًٜم٦م يم٤مٟمقا ىمد اظمتٚمٗمقا ذم قمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمام 

أومْمؾ وم٘مدم ىمقم قمثامن وؾمٙمتقا ورسمٕمقا سمٕمكم وىمدم ىمقم قمٚمٞم٤م وىمقم شمقىمٗمقا ًمٙمـ اؾمت٘مر أُمر أهؾ اًمًٜم٦م 

ًمٞمًد٧م ُمدـ إصدقل اًمتدل  -ُم٠ًمًم٦م قمثامن وقمكم-قمغم شم٘مديؿ قمثامن صمؿ قمكم وإن يم٤مٟم٧م هذه اعم٠ًمًم٦م 

يْمٚمؾ اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م ًمٙمـ اًمتل يْمٚمؾ ومٞمٝم٤م ُم٠ًمًم٦م اخلالوم٦م وذًمؽ أهنؿ ي١مُمٜمقن 

الومد٦م أن اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ قمكم وُمـ ـمٕمـ ذم ظم

 . اهدأطمد ُمـ ه١مٓء ومٝمق أوؾ ُمـ مح٤مر أهٚمف

 واًمّمح٦ٌم ُمزي٦م قمٔمٞمٛم٦م ٓ ُيٕم٤مدهل٤م رٌء.
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)وٟمح٥م أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وٓ ( ُمع اًمنمح: 351ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل )

وٓ  ,وٟمٌٖمض ُمـ يٌٖمْمٝمؿ, وسمٖمػم اخلػم يذيمرهؿ ,ٟمٗمرط ذم طم٥م أطمد ُمٜمٝمؿ, وٓ ٟمتؼمأ ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ

 وطمٌٝمؿ ديـ وإيامن وإطم٤ًمن, وسمٖمْمٝمؿ يمٗمر وٟمٗم٤مق وـمٖمٞم٤من(. ,إٓ سمخػم ٟمذيمرهؿ

وىمدد  ,يِمػم اًمِمٞمخ رمحف اهلل إمم اًمرد قمغم اًمرواومض واًمٜمقاص٥مىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل ذم اًمنمح: 

د٤مسمُِ٘مقَن ﴿أصمٜمك اهلل قمغم اًمّمح٤مسم٦م هق ورؾمقًمف, وريض قمٜمٝمؿ, ووقمدهؿ احلًٜمك يمام ىم٤مل شمٕمد٤ممم:  ًَّ َواًم

ًُمق َوَّ ْٕ ٤مٍن َريِضَ اهلل قَمٜمُْٝمْؿ َوَرُوقا قَمٜمُْف َوَأقَمددَّ هَلُدا ًَ ٌَُٕمقُهْؿ سم٢ِمطِْم ـَ اشمَّ ِذي َْٟمَّم٤مِر َواًمَّ ْٕ ـَ َوا ـَ اعْمَُٝم٤مضِمِري ْؿ َن ُِم

ـَ ومِٞمَٝم٤م َأسَمًدا َذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ﴾ هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ َتَٝم٤م ا ِري حَتْ  .ضَمٜم٤َّمٍت دَمْ

ٌد َرؾُمقُل ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًدا حُمَٛمَّ ًٕمد٤م ؾُمدجَّ ٤مِر ُرمَح٤َمُء سَمْٞمدٜمَُٝمْؿ شَمدَراُهْؿ ُريمَّ اُء قَمغَم اًْمُٙمٗمَّ ـَ َُمَٕمُف َأؿِمدَّ ِذي ﴾ اهلل َواًمَّ

 إمم آظمر اًمًقرة.[ 19 :اًمٗمتح]

َجَرةِ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٧َم اًمِمَّ ٤ٌَمِيُٕمقَٟمَؽ حَتْ ـِ اعْم١ُْمُِمٜملَِم إِْذ ُي  .[58 :اًمٗمتح﴾ ]ًَمَ٘مْد َريِضَ اهلل قَم

ـَ آَوْوا  إِنَّ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  دِذي دِٝمْؿ ذِم ؾَمدٌِٞمِؾ اهلل َواًمَّ ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ آَُمٜمُقا َوَه٤مضَمُروا َوضَم٤مَهدُدوا سمِد٠َمُْمَقاهِلِ ِذي اًمَّ

وا ُأوًَمِئَؽ سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمضٍ   إمم آظمر اًمًقرة. [11 :إٟمٗم٤مل] ﴾َوَٟمٍَمُ

ٌِْؾ ا﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ـْ ىَم ـْ َأْٟمَٗمَؼ ُِم َتِقي ُِمٜمُْٙمْؿ َُم ًْ ـَ َأْٟمَٗمُ٘مقا َٓ َي ِذي ـَ اًمَّ ًْمَٗمْتِح َوىَم٤مشَمَؾ ُأوًَمِئَؽ َأقْمَٔمُؿ َدَرضَم٦ًم ُِم

ٜمَك َواهلل سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌػِمٌ  ًْ ـْ سَمْٕمُد َوىَم٤مشَمُٚمقا َويُمالًّ َوقَمَد اهلل احْلُ  .[51 :احلديد﴾ ]ُِم

ـْ ِديد٤مِرِهؿْ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ـَ ُأظْمِرضُمدقا ُِمد دِذي ـَ اًمَّ  اعْمَُٝم٤مضِمِري
ِ
ـَ اهلل  ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء ٌَْتُٖمدقَن وَمْْمداًل ُِمد ْؿ َي

َوَأُْمدَقاهِلِ

٤مِدىُمقَن  وَن اهلل َوَرؾُمقًَمُف ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اًمّمَّ ٌْٚمِِٝمْؿ  *َوِرْوَقاًٟم٤م َوَيٜمٍُْمُ ـْ ىَمد ياَمَن ُِمد اَر َواْْلِ ُءوا اًمدَّ ٌَقَّ ـَ شَم ِذي َواًمَّ

َٓ جَيُِدوَن ذِم ُصُدوِرِهْؿ طَم٤مضَم  ـْ َه٤مضَمَر إًَِمْٞمِٝمْؿ َو ٌُّقَن َُم
ِٝمْؿ َوًَمْق يَم٤مَن هِبِْؿ حُيِ ًِ ٦ًم مِم٤َّم ُأوشُمقا َوُي١ْمصمُِروَن قَمغَم َأْٟمُٗم

ِف وَم٠ُموًَمِئَؽ ُهُؿ اعْمُْٗمٚمُِحقَن  ًِ ـْ ُيقَق ؿُمحَّ َٟمْٗم ٜم٤َم اهْمِٗمْر  *ظَمَّم٤مَص٦ٌم َوَُم ـْ سَمْٕمِدِهْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ـَ ضَم٤مُءوا ُِم ِذي َواًمَّ

ٌَُ٘مقَٟم٤م سم٤ِمْْلِ  ـَ ؾَم ِذي ظْمَقاٟمِٜم٤َم اًمَّ ٜم٤َم إِٟمَّدَؽ َرُءوٌف َرطِمدٞمؿٌ ًَمٜم٤َم َوِْلِ ـَ آَُمٜمُقا َرسمَّ ِذي َٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِٚمَّ َٓ دَمْ ﴾ ياَمِن َو

 .[51-8 :احلنم]

وهذه أي٤مت شمتْمٛمـ اًمثٜم٤مء قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر, وقمغم اًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمددهؿ, يًدتٖمٗمرون 
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ومٛمدـ  ,ن ه١مٓء هؿ اعمًتح٘مقن ًمٚمٗمدلءهلؿ, وي٠ًمًمقن اهلل أن ٓ جيٕمؾ ذم ىمٚمقهبؿ همال هلؿ, وشمتْمٛمـ أ

وذم  ,٤م, سمدٜمص اًم٘مدرآنيم٤من ذم ىمٚمٌف همدؾ ًمٚمدذيـ آُمٜمدقا ومل يًدتٖمٗمر هلدؿ ٓ يًدتحؼ ذم اًمٗمدلء ٟمّمدٞمًٌ 

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف, ىم٤مل: يم٤من سملم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وسملم قمٌد اًمرمحـ  شاًمّمحٞمحلم»

ا ُمدـ أصدح٤ميب, ٓ شمًٌقا أطمددً »وؾمٚمؿ: سمـ قمقف رء, ومًٌف ظم٤مًمد, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

اٟمٗمرد ُمًٚمؿ سمذيمر ؾم٥م ظم٤مًمد ش. ٤م, ُم٤م أدرك ُمد أطمدهؿ وٓ ٟمّمٞمٗمفوم٢من أطمديمؿ ًمق أٟمٗمؼ ُمثؾ أطمد ذهًٌ 

ٓ شمًدٌقا » وم٢من اًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ي٘مدقل خل٤مًمدد وٟمحدقه :  ,ًمٕمٌد اًمرمحـ, دون اًمٌخ٤مري

حقه هؿ اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن, وهؿ اًمدذيـ , يٕمٜمل قمٌد اًمرمحـ وأُمث٤مًمف, ٕن قمٌد اًمرمحـ وٟمشأصح٤ميب 

أؾمٚمٛمقا ُمـ ىمٌؾ اًمٗمتح وىم٤مشمٚمقا, وهؿ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان, ومٝمؿ أومْمؾ وأظمص سمّمدحٌتف ممدـ أؾمدٚمؿ 

سمٕمد سمٞمٕم٦م اًمروقان, وهؿ اًمذيـ أؾمٚمٛمقا سمٕمد احلديٌٞم٦م, وسمٕمد ُمّم٤محل٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أهؾ 

الُمٝمؿ إمم ومتح ُمٙم٦م, وؾمٛمقا اًمٓمٚم٘م٤مء, ُمٜمٝمؿ ُمٙم٦م, وُمٜمٝمؿ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد, وه١مٓء أؾمٌؼ ممـ شم٠مظمر إؾم

 وُمٕم٤موي٦م. أسمق ؾمٗمٞم٤من واسمٜم٤مه يزيد

واعم٘مّمقد أٟمف هنك ُمـ ًمف صح٦ٌم أظمرى أن ي٥ًم ُمـ ًمف صح٦ٌم أومم, ُٓمتٞم٤مزهؿ قمٜمٝمؿ ُمدـ اًمّمدح٦ٌم 

 ٤م ُم٤م سمٚمغ ُمد أطمدهؿ وٓ ٟمّمٞمٗمف.سمام ٓ يٛمٙمـ أن ينميمقهؿ ومٞمف, طمتك ًمق أٟمٗمؼ أطمدهؿ ُمثؾ أطمد ذهًٌ 

ومٙمٞمػ طم٤مل ُمدـ ًمدٞمس ُمدـ  :اًمذيـ أؾمٚمٛمقا سمٕمد احلديٌٞم٦م, وإن يم٤من ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦موم٢مذا يم٤من هذا طم٤مل 

 اًمّمح٤مسم٦م سمح٤مل ُمع اًمّمح٤مسم٦م؟ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.

واًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر هؿ اًمذيـ أٟمٗم٘مقا ُمـ ىمٌؾ اًمٗمتح وىمد٤مشمٚمقا, وأهدؾ سمٞمٕمد٦م 

 اًمروقان يمٚمٝمؿ ُمٜمٝمؿ, ويم٤مٟمقا أيمثر ُمـ أًمػ وأرسمٕمامئ٦م.

وم٢من اًمّمدالة إمم اًم٘مٌٚمد٦م اعمٜمًدقظم٦م  ,إن اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ صغم إمم اًم٘مٌٚمتلم, وهذا وٕمٞمػ وىمٞمؾ:

ًمٞمس سمٛمجرده ومْمٞمٚم٦م, ٕن اًمٜمًخ ًمٞمس ُمـ ومٕمٚمٝمؿ, ومل يدل قمغم اًمتٗمْمٞمؾ سمف دًمٞمدؾ ذقمدل, يمدام دل 

 قمغم اًمتٗمْمٞمؾ سم٤مًمًٌؼ إمم اْلٟمٗم٤مق واْلٝم٤مد واعم٤ٌميٕم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حت٧م اًمِمجرة.

ش أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم, سم٠مهيؿ اىمتدديتؿ اهتدديتؿ»ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: وأُم٤م ُم٤م يروى قمـ اًم
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ومٝمق طمدي٨م وٕمٞمػ, ىم٤مل اًمٌزار: هذا طمدي٨م ٓ يّمح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ, وًمدٞمس 

 .هق ذم يمت٥م احلدي٨م اعمٕمتٛمدة

ح٤مب رؾمقل ٤م يتٜم٤موًمقن أصقمـ ضم٤مسمر, ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: إن ٟم٤مؾًم  شصحٞمح ُمًٚمؿ»وذم 

وُم٤م شمٕمجٌقن ُمـ هذا! اٟم٘مٓمع قمدٜمٝمؿ اًمٕمٛمدؾ, »اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك أسم٤م سمٙمر وقمٛمر! وم٘م٤مًم٧م: 

 .شوم٠مطم٥م اهلل أن ٓ ي٘مٓمع قمٜمٝمؿ إضمر

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح, قمـ اسمـ قم٤ٌمس, أٟمف ىم٤مل: ٓ شمًٌقا أصدح٤مب حمٛمدد صدغم اهلل قمٚمٞمدف  ٦موروى اسمـ سمٓم

ظمػم ُمـ قمٛمؾ أطمديمؿ أرسمٕملم  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُمع اًمٜمٌل صغم  :يٕمٜمل–وؾمٚمؿ, ومٚمٛم٘م٤مم أطمدهؿ ؾم٤مقم٦م 

 وذم رواي٦م ويمٞمع: ظمػم ُمـ قم٤ٌمدة أطمديمؿ قمٛمره. ,ؾمٜم٦م

ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم وهمػمه, أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ ىمد٤مل:  شاًمّمحٞمحلم»وذم 

لم أذيمر سمٕمد ىمرٟمف ىمرٟم ,ىم٤مل قمٛمران: ومال أدري شظمػم اًمٜم٤مس ىمرين, صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ, صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ»

 أو صمالصم٦م؟, احلدي٨م.

ٓ يدظمؾ اًمٜمد٤مر أطمدد »قمـ ضم٤مسمر, أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ىم٤مل:  شصحٞمح ُمًٚمؿ»وىمد صم٧ٌم ذم 

 ش.سم٤ميع حت٧م اًمِمجرة

ةِ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌَُٕمقُه ذِم ؾَم٤مقَم٦ِم اًْمُٕمْنَ ـَ اشمَّ ِذي َْٟمَّم٤مِر اًمَّ ْٕ ـَ َوا   :تقسم٦ماًم﴾ ]ًَمَ٘مْد شَم٤مَب اهلل قَمغَم اًمٜمٌَِّلر َواعْمَُٝم٤مضِمِري

 , أي٤مت.[551

وًم٘مد صدق قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ذم وصٗمٝمؿ, طمٞم٨م ىم٤مل: )إن اهلل ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد , 

ومقضمد ىمٚم٥م حمٛمد ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد, وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف, واسمتٕمثف سمرؾم٤مًمتف, صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد سمٕمد 

ٌَد٤مِد, وَمَجَٕمَٚمُٝمدْؿ ُوَزَراَء َٟمٌِٞمردِف, ىمٚم٥م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وَمَقضَمَد ىُمُٚمقَب َأْصَح٤مسمِِف  ظَمػْمَ ىُمُٚمدقِب اًْمِٕم

, َوَُم٤م َرَأْوُه ؾَمٞمرًئ٤م وَمُٝمَق قِمٜمْ  ـٌ ًَ ٜم٤ًم وَمُٝمَق قِمٜمَْد اهلل طَم ًَ ٚمُِٛمقَن طَم ًْ َوذِم  (َد اهلل ؾَمٞمرٌئ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن قَمغَم ِديٜمِِف, وَماَم َرآُه اعْمُ

ٍد مَجِ  َتْخٚمُِٗمقا َأسَم٤م سَمْٙمٍر(.ِرَواَي٦ٍم: )َوىَمْد َرَأى َأْصَح٤مُب حُمَٛمَّ ًْ  ٞمًٕم٤م َأْن َي

ُٕمقٍد:  ًْ ـِ َُم َم ىَمْقُل اسْم ـْ ىَمْد َُم٤مَت »َوشَمَ٘مدَّ َـّ سمَِٛم َت ًْ َتٜم٤ًّم وَمْٚمَٞم ًْ ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ ُُم دْٞمِخ:  ...شَُم إًَِمْخ, قِمٜمْدَد ىَمدْقِل اًمِمَّ
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ٜم٦ََّم َواْْلاََمقَم٦مَ ) ًُّ  .(َوَٟمتٌَُِّع اًم

٤مر اعم١مُمٜملم, وؾم٤مدات أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد اًمٜمٌٞملم؟ سمؾ ىمدد ومٛمـ أوؾ ممـ يٙمقن ذم ىمٚمٌف طم٘مد قمغم ظمٞم

ومْمٚمٝمؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سمخّمٚم٦م, ىمٞمؾ ًمٚمٞمٝمقد: ُمـ ظمػم أهؾ ُمٚمدتٙمؿ؟ ىمد٤مًمقا: أصدح٤مب ُمقؾمدك, 

وىمٞمؾ ًمٚمٜمّم٤مرى: ُمـ ظمػم أهؾ ُمٚمتٙمؿ؟ ىمد٤مًمقا: أصدح٤مب قمٞمًدك, وىمٞمدؾ ًمٚمراومْمد٦م: ُمدـ ذ أهدؾ 

اًم٘مٚمٞمدؾ, وومدٞمٛمـ ؾمدٌقهؿ ُمدـ هدق ظمدػم ممدـ  ُمٚمتٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: أصح٤مب حمٛمد!! مل يًتثٜمقا ُمدٜمٝمؿ إٓ

 اهد اؾمتثٜمقهؿ سم٠موٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م.

 ش:ُٓمٞمتف»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

 وُمقدة اًم٘مرسمك هب٤م أشمددقؾمؾ طم٥م اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ زم ُمذه٥م

 ًمٙمٜمام اًمّمديؼ ُمٜمٝمؿ أومْمؾ وًمٙمٚمٝمؿ ىمدر قمال وومْمدددد٤مئؾ

دٌد ﴿قل اهلل شمٕمد٤ممم: ويم٤من اْلُم٤مم ُم٤مًمؽ يٙمٗمر ُمـ ؾم٥م أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف اؾمتدًٓٓ سم٘م حُمَٛمَّ

ـَ  اهللَرؾُمقُل  ٌَْتُٖمدقَن وَمْْمداًل ُِمد ًدا َي ًٕمد٤م ؾُمدجَّ ٤مِر ُرمَح٤َمُء سَمْٞمٜمَُٝمْؿ شَمَراُهْؿ ُريمَّ اُء قَمغَم اًْمُٙمٗمَّ ـَ َُمَٕمُف َأؿِمدَّ ِذي  اهللَواًمَّ

ُجقِد َذًمَِؽ َُمَثُٚمُٝمْؿ ذِم اًمتَّد ًُّ ـْ َأصَمِر اًم ْٟمِجٞمدِؾ يَمدَزْرٍع َوِرْوَقاًٟم٤م ؾِمٞماَمُهْؿ ذِم ُوضُمقِهِٝمْؿ ُِم ْقَراِة َوَُمدَثُٚمُٝمْؿ ذِم اْْلِ

د٤مَر َوقَمدَد  اَع ًمَِٞمِٖمٞمَظ هِبُِؿ اًْمُٙمٗمَّ رَّ ـَ  اهللَأظْمَرَج ؿَمْٓم٠َمُه وَمآَزَرُه وَم٤مؾْمَتْٖمَٚمَظ وَم٤مؾْمَتَقى قَمغَم ؾُمقىِمِف ُيْٕمِج٥ُم اًمزُّ دِذي اًمَّ

٤محِل٤َمِت ُِمٜمُْٝمْؿ َُمْٖمِٗمَرًة َوَأضْمًرا قَمٔمِٞماًم   .[19: اًمٗمتح] ﴾آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ

وأومْمٚمٝمؿ يمام أؿم٤مر اًمِمٞمخ رمحف اهلل: أسمق سمٙمر اًمّمديؼ سمـ أيب ىمح٤موم٦م, وهق قمٌداهلل سمـ قمثامن سمـ قمد٤مُمر 

 سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ شمٞمؿ سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي اًم٘مرر اًمتٛمٞمٛمل.

وهق أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م وظمػمهؿ, وأسمرهؿ, وأقمٚمٛمٝمؿ, وأظمِم٤مهؿ ًمرسمف, وـم٤مقمد٦م ًمٜمٌٞمدف صدغم اهلل قمٚمٞمدف 

وؾمٚمؿ يٙمٗمل ذم قمٚمق ىمدره, ورومٞمع ُمٜمزًمتف, أٟمف عم٤م شمٖم٤مو٥م ريض اهلل قمٜمف ُمع قمٛمر, همْم٥م رؾمدقل اهلل 

هدؾ أٟمدتؿ شمد٤مريمقا زم صد٤مطمٌل, إن اهلل سمٕمثٜمدل إًمدٞمٙمؿ: وم٘مٚمدتؿ: »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وضمٕمؾ ي٘مقل: 

 (.4555احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ش يمذسم٧م, وىم٤مل أسمق سمٙمر: صدىم٧م

صح هٜم٤م ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م, وأيب ُمقؾمك, وأٟمس ومجع ريض اهلل  وىمدُمف رؾمقل اهلل يّمكم سم٤مًمٜم٤مس يمام
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 اًمّمحٞمح.»قمٜمٝمؿ ويمٚمٝم٤م ذم 

وراومؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد ظمروضمف ًمٚمٝمجرة وهذه ُمزيد٦م مل شمتحّمدؾ ًمٖمدػمه أظمدرج 

٤م َيدِديٜم٤َمنِ »( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 4916اًمٌخ٤مري ) َّٓ َومُهَ ـَ  مَلْ َأقْمِ٘مْؾ َأسَمَقيَّ إِ ي اًمددر

َؿ ـَمَرذَمْ اًمٜمََّٝم٤مِر سُمْٙمرَ  َّٓ َي٠ْمشمِٞمٜم٤َم ومِٞمِف َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ يَِب  ,ًة َوقَمِِمٞم٦َّمً َومَلْ َيُٛمرَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َيْقٌم إِ ِٕ صُمؿَّ سَمَدا 

 َداِرِه وَمَٙم٤مَن ُيَّمكمر ومِٞمِف َوَيْ٘مَرُأ اًمْ 
ِ
ِجًدا سمِِٗمٜم٤َمء ًْ ديمِلَم َوَأسْمٜمَد٤مُؤُهْؿ سَمْٙمٍر وَم٤مسْمَتٜمَك َُم د٤مُء اعْمُنْمِ ًَ

ُ٘مْرآَن وَمَٞمِ٘مُػ قَمَٚمْٞمدِف ٟمِ

ٌُقَن ُِمٜمُْف َوَيٜمُْٔمُروَن إًَِمْٞمفِ  َٓ َيْٛمٚمُِؽ قَمْٞمٜمَْٞمدِف إَِذا ىَمدَرَأ اًْمُ٘مدْرآَن وَمد٠َموْمَزَع َذًمِدَؽ  ,َيْٕمَج ٤مًء  َويَم٤مَن َأسُمق سَمْٙمٍر َرضُماًل سَمٙمَّ

يمِلمَ  ـْ اعْمُنْمِ اَف ىُمَرْيٍش ُِم  ش.َأْذَ

َزْن إِنَّ ﴿زل اهلل قمز وضمؾ ومٞمف ىمرآٟم٤ًم يتغم ىم٤مل شمٕم٤ممم: وأٟم َٓ حَتْ ٤م ذِم اًْمَٖم٤مِر إِْذ َيُ٘مقُل ًمَِّم٤مطِمٌِِف  صَم٤ميِنَ اصْمٜمَلْمِ إِْذ مُهَ

ًَمْق َأنَّ َأطَمَدُهْؿ »ُمـ طمديثف ىم٤مل: ش صحٞمحف»وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم  [31]اًمتقسم٦م :  ﴾َُمَٕمٜم٤َم اهلل

 َ َٕ ٧َم ىَمَدَُمْٞمِف  َٟم٤م وَمَ٘م٤مَل َٟمَٔمَر حَتْ  ش.سم٤ِمصْمٜمَلْمِ اهلل صَم٤مًمُِثُٝماَم  ,َُم٤م فَمٜمَُّؽ َي٤م َأسَم٤م سَمْٙمرٍ  :سْمٍَمَ

وهق أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل وىمد أؾمٚمؿ قمغم يديف ُمـ اعمِمٝمقد هلدؿ سم٤مْلٜمد٦م مخًد٦م قمدثامن وـمٚمحد٦م 

 واًمزسمػم وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص.

يمالم اسمـ اْلقزي مجٚم٦م ُم٤م طمٗمظ ًمف ُمـ احلددي٨م ( ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم 5/141ش )اعمٗمٝمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

وُمدـ اعمٕمٚمدقم اًم٘مٓمٕمدل , واًمٞم٘مدلم قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمئ٦م واصمٜم٤من وأرسمٕمقن طمدديث٤ًم: 

اًميرري أٟمف طمٗمظ ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل د صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ د ُم٤م مل حيٗمظ أطمٌد ُمدـ اًمّمدح٤مسم٦م , 

ٗمل اعمالزم , مل يٗم٤مرىمف وطمّمؾ ًمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م مل حيّمؾ ٕطمد ُمٜمٝمؿ : ٕ ٟمَّف يم٤من اخلٚمٞمؾ اعم٤ٌمـمـ , واًمّمَّ

ة وٓ رظم٤مًء : وإٟمَّام مل يتٗمرغ ًمٚمحدي٨م , وٓ ًمٚمروايد٦م :  ؾمٗمًرا وٓ طمًيا , وٓ ًمٞماًل وٓ هن٤مًرا , وٓ ؿمدَّ

 . اهدٕٟمَّف اؿمتٖمؾ سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ د قمٜمد  وم٤معم٘مٓمقع سمٗمْمٚمف , وأومْمٚمٞمتف سمٕمد رؾمقل اهلل د(: 5/148وىم٤مل رمحف اهلل )

ٜم٦َّم  ًُّ ٜم٦َّم  -أهؾ اًم ًُّ يؼ د رى اهلل قمٜمف د , صمؿ قمٛمر  -وهق اًمذي ي٘مٓمع سمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًم در أسمق سمٙمر اًمّمر

ٚمػ , وٓ اخلٚمػ , وٓ ُم٤ٌمٓة سم٠مىمقال أهدؾ اًمِمدٞمع ,  ًَّ اًمٗم٤مروق , ومل خيتٚمػ ذم ذًمؽ أطمٌد ُمـ أئٛم٦م اًم
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ر شُمي دؼ ٓ شُم٘مٌدؾ يمٚمٛمتدف , وىمدد طمدضوٓ أهؾ اًمٌدع , وم٢مهنؿ سملم ُُمٙمٗمَّ ًَّ  ب رىمٌتف , وسملم ُمٌتدع ُُمٗم

تف.  اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص طُمجَّ

وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؿم٠مٟمف يمام قمٜمد اًمِمٞمخلم ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف: 

ٌَتِِف َوَُم٤مًمِِف َأسَم٤م سَمْٙمٍر َوًمَ » ـر اًمٜم٤َّمِس قَمكَمَّ ذِم ُصْح ـْ َأَُم َْذُت َأسَمد٤م سَمْٙمدٍر إِنَّ ُِم ُتَّ َٓ تِل  ـْ ُأُمَّ ْق يُمٜم٧ُْم ُُمتَِّخًذا ظَمٚمِٞماًل ُِم

ؾْماَلمِ  ٦َم اْْلِ َّٓ ظُمٚمَّ َّٓ ظَمْقظَم٦ُم َأيِب سَمْٙمر ,إِ ِجِد ظَمْقظَم٦ٌم إِ ًْ ٌَْ٘ملَمَّ ذِم اعْمَ  ش.َٓ َي

وم٘مد شمْمٛمـ هذا اًمٙمالم: أن ٕيب سمٙمر ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ, واحل٘مقق ُم٤م ٓ (: 135-5/131ىم٤مل اًم٘مرـمٌل )

: أومٕمؾ, ُمـ اعمٜم٦َّم سمٛمٕمٜمك آُمتٜم٤من: أي: أيمثر ُمٜم٦َّم, وُمٕمٜم٤مه: أن أسم٤م سمٙمر د  ,٤مريمف ومٞمٝم٤م خمٚمققيِم َـّ ووزن أَُم

رى اهلل قمٜمف د ًمف ُمـ احل٘مقق ُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ًمٖمػمه ُٓمتـ هب٤م, وذًمؽ: أٟمف د رى اهلل قمٜمف د سم٤مدر اًمٜمٌل د 

إُمدقال اًمٕمٔمٞمٛمد٦م, واًمٜمد٤مس صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ د سم٤مًمتَّّمديؼ, واًمٜمد٤مس يمٚمٝمدؿ ُمٙمدذسمقن, وسمٜمٗم٘مد٦م 

يٌخٚمقن, وسم٤معمالزُم٦م واعمّم٤مطم٦ٌم, واًمٜم٤مس يٜمٗمرون, وهق ُمع ذًمؽ سم٤مٟمنمداح صددره, ورؾمدقخ قمٚمٛمدف 

 .يٕمٚمؿ: أن هلل وًمرؾمقًمف اًمٗمْمؾ واْلطم٤ًمن, واعمٜم٦م وآُمتٜم٤من

وقمٜمد اًمِمٞمخلم ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ سمٕمثدف قمدغم ضمدٞمش 

ضَم٤ملِ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ,قَم٤مِئَِم٦مُ  :ىَم٤مَل  ,َأيُّ اًمٜم٤َّمِس َأطَم٥مُّ إًَِمْٞمَؽ  :وَم٠َمشَمْٞمُتُف وَمُ٘مْٚم٧ُم » ذات اًمًالؾمؾ ىم٤مل: ـْ اًمرر  :وَمَ٘م٤مَل  ,ُِم

ـْ  :ىُمْٚم٧ُم  ,َأسُمقَه٤م ـُ اخْلَٓم٤َّمِب  :ىَم٤مَل  ,صُمؿَّ َُم ًٓ  ,صُمؿَّ قُمَٛمُر سْم  ش.وَمَٕمدَّ ِرضَم٤م

ٌََح » قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ىمد٤مل: وأظمرج ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل صغم اهلل ـْ َأْصد َُمد

ـْ شَمٌَِع ُِمٜمُْٙمْؿ اًْمَٞمْقَم ضَمٜم٤َمَزةً  :ىَم٤مَل  ,َأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ اهلل قَمٜمُْف َأَٟم٤م :ىَم٤مَل  ,ُِمٜمُْٙمْؿ اًْمَٞمْقَم َص٤مِئاًم  َأسُمدق سَمْٙمدٍر  :ىَم٤مَل  ,وَمَٛم

ٙمِٞمٜم٤ًم :ىَم٤مَل  ,َريِضَ اهلل قَمٜمُْف َأَٟم٤م ًْ ـْ َأـْمَٕمَؿ ُِمٜمُْٙمْؿ اًْمَٞمْقَم ُِم ـْ  :ىَمد٤مَل  ,َأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ اهلل قَمٜمُْف َأَٟمد٤م :ىَم٤مَل  ,وَمَٛم وَمَٛمد

َُمد٤م  :َأَٟم٤م وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصدغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ  :ىَم٤مَل َأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ  ,قَم٤مَد ُِمٜمُْٙمْؿ اًْمَٞمْقَم َُمِريًْم٤م

َّٓ َدظَمَؾ اْْلَٜم٦َّمَ  ـَ ذِم اُْمِرٍئ إِ  ش.اضْمَتَٛمْٕم

ف أيمثر ُمـ أن شمذيمر وشمًٓمر ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م, وهق ُمـ اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مْلٜم٦م اًمذيـ ؾمٞم٠ميت وومْم٤مئٚم

 ذيمرهؿ ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل.
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وىمد اظمتٚمٗمقا هؾ يم٤مٟم٧م ظمالوم٦م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمٜمص أم سم٤مْلؿم٤مرة سمٕمد إن اٟمٕم٘مد اْلمجد٤مع قمدغم 

 ,سَم٤م سَمْٙمٍر َأسَم٤مِك َوَأظَم٤مِك طَمتَّك َأيْمُتد٥َم يمَِت٤مسًمد٤ماْدقِمل زِم أَ »ظمالومتف وم٘م٤مل ىمقم ظمالومتف سم٤مًمٜمص حلدي٨م قم٤مئِم٦م: 

ـ، َوَيُ٘مقُل ىَم٤مِئٌؾ  َّٓ َأسَم٤م سَمْٙمرٍ  :وَم٢ميِنر َأظَم٤مُف َأْن َيَتَٛمٜمَّك ُُمَتَٛم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش َأَٟم٤م َأْومَم َوَي٠ْمسَمك اهلل َواعْم١ُْمُِمٜمُقَن إِ

َٛمْتُف ذِم َأنَّ اُْمَرَأًة َأشَم٧ْم »وذم طمدي٨م ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ قمٜمدمه٤م أيْم٤ًم:  َؿ وَمَٙمٚمَّ َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 
ٍ
ء  ش.إِْن مَلْ دَمِِديٜمِل وَم٠ْميِت َأسَم٤م سَمْٙمرٍ  :إِْن مَلْ َأضِمْدَك ىَم٤مَل  ,َأَرَأْي٧َم َي٤م َرؾُمقَل اهلل :وَم٠َمَُمَرَه٤م سم٠َِمُْمٍر وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ,َرْ

ْلُمد٤مم اًم٘مرـمٌدل قمدغم ُمدـ زقمدؿ أن وىم٤مل ىمقم يم٤من سم٤مْلؿم٤مرة طمٞم٨م ىمدُمف ذم اًمّمالة يمدام شم٘مددم ورد ا

ُمـ يم٤من رؾمدقل اهلل د صدغم اهلل »اخلالوم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜمص وؿمٜمع وم٘م٤مل رمحف اهلل ذم ذح طمدي٨م قم٤مئِم٦م: 

يدّل قمغم: أن ُمـ اعمٕمٚمدقم قمٜمددهؿ أن اًمٜمٌدل د صدغم اهلل قمٚمٞمدف  شقمٚمٞمف وؾمٚمؿ د ُمًتخٚمًٗم٤م ًمق اؾمتخٚمػ

عم٤م ـمٕمـ, وىمٞمدؾ ًمدف: أٓ شمًدتخٚمػ : وؾمٚمؿ د مل يًتخٚمػ أطمًدا, ويمذًمؽ ىم٤مل قمٛمر د رى اهلل قمٜمف د

وم٘م٤مل: إن أشمريمٝمؿ؟ وم٘مد شمريمٝمؿ رؾمقل اهلل د صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ د , وإن أؾمدتخٚمػ وم٘مدد اؾمدتخٚمػ 

أسمقسمٙمر د رى اهلل قمٜمف د , وهذا سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, وقمكم واًمٕم٤ٌمس د رى اهلل قمٜمٝمؿ د , ومل يٜمٙمر 

٤م سم٤مؾم تخالف قمغم أطمدد, ومٙمد٤من ذًمدؽ دًمدٞماًل قمدغم أطمٌد ُمٜمٝمؿ قمغم قمٛمر, وٓ ذيمر أطمٌد ُمـ اًمٜم٤مس ٟمّمًّ

يمذب ُمـ ادَّقمك ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ: إذ اًمٕم٤مدات حتٞمؾ أن يٙمقن قمٜمدهؿ ٟمدصٌّ قمدغم أطمدد ذم ذًمدؽ إُمدر 

ؿ يم٤مٟمقا ٓ شم٠مظمذهؿ ذم اهلل ًمقُم٦م  اًمٕمٔمٞمؿ اعمٝمؿ يـ , وقمدم شم٘مٞمَّتٝمؿ , وم٢مهنَّ , ومٞمٙمتٛمقه , ُمع شَمَّمٚمٌُِّٝمؿ ذم اًمدر

ؿ اضمتٛمٕمقا ًمذًمؽ , وشمٗم٤مووقا ٓئؿ , ويمذًمؽ اشمٗمؼ هلؿ قمٜمد ُمقت ا ًمٜمٌل د صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ د وم٢مهنَّ

ومٞمف ُمٗم٤موو٦م ُمـ ٓ يت٘مل ؿمٞمًئ٤م , وٓ خي٤مف أطمًدا , طمتك ىم٤مًم٧م إٟمّم٤مر : ُمٜم٤م أُمػم , وُمٜمٙمؿ أُمدػم , ومل 

٤م , وٓ ادَّقمك أطمٌد ُمٜمٝمؿ أٟمف ٟمصَّ قمٚمٞمف , وًمق يم٤من قمٜمدهؿ ُمـ ذًمدؽ رء ًمٙمد٤مٟمقا  يذيمر أطمٌد ُمٜمٝمؿ ٟمّمًّ

وُمـ اًمٕمج٥م آ يٙمدقن قمٜمدد أطمدٍد ُمدـ  ,رومتف , وٟم٘مٚمف , وعَم٤َم اظمتٚمٗمقا ذم رء ُمـ ذًمؽهؿ أطمؼ سمٛمٕم

يـ واْلّد , ودقم٤مء احل٤مضم٦م اًمِمديدة إمم  ه١مٓء ٟمصٌّ قمغم ذًمؽ , وٓ يذيمره ُمع ىمرب اًمٕمٝمد , وشمقومر اًمدر

قمل: أن قم ٜمدده ذًمؽ , وي٠ميت سمٕمدهؿ سم٠مزُم٤من ُمتٓم٤موًم٦م , وأوىم٤مت خمتٚمٗم٦م , وىمٚم٦م قمٚمؿ , وقمدم ومٝمؿ ُمـ يدَّ

هدذا حمدض  ,ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمصر قمغم واطمد ُمٕملم ُم٤م مل يٙمـ قمٜمد أوًمئؽ اعمأل اًمٙمرام , وٓ ؾمٛمع ُمدٜمٝمؿ
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ط ص٤مطمٌٝم٤م ذم اًمٔمٚمامء , وىمدد  ٥م وإهقاء شمقرر اًمٙمذب اًمذي ٓ ي٘مٌٚمف ؾمٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ : ًمٙمـ همٚم٦ٌم اًمتٕمّمُّ

د وذه٧ٌم اًمراوٟمديد٦م ذه٧ٌم اًمِمٞمٕم٦م قمغم اظمتالف ومرىمٝم٤م إمم : أٟمف ٟمصَّ قمغم ظمالوم٦م قمكم د رى اهلل قمٜمف 

إمم أٟمف ٟمصَّ قمغم ظمالوم٦م اًمٕم٤ٌمس د رى اهلل قمٜمف د واظمتٚمؼ يمؾ واطمد ُمدٜمٝمام ُمدـ اًمٙمدذب , واًمدزور, 

واًمٌٝمت٤من ُم٤م ٓ يرى سمف ُمـ ذم ىمٚمٌف طم٦ٌم ظمردل ُمـ اْليامن , وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ قمدم اًمٜمَّص قمدغم واطمدد 

ٚمػ واخلٚمدػ , ٓ قمدغم  ًَّ ٜم٦َّم ُمـ اًم ًُّ أيب سمٙمدر, وٓ همدػمه, همدػم أهندؿ سمٕمٞمٜمف هق ُمذه٥م مجٝمقر أهؾ اًم

اؾمتٜمدوا ذم اؾمتح٘م٤مق أيب سمٙمر د رى اهلل قمٜمف د ًمٚمخالوم٦م إمم أصقل يمٚمٞمر٦م, وىمدرائـ ظم٤مًمٞمد٦م, وجمٛمدقع 

فمقاهر ضمٚمٞمر٦م طمّمٚم٧م هلؿ اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف أطمؼ سم٤مخلالوم٦م, وأومم سم٤مْلُم٤مُم٦م, يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ اؾمدت٘مرأ أظمٌد٤مره, 

 . اهدوظمّم٤مئّمف

َ اًمٜمٌَِّلُّ َصدغمَّ  ـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ُم عَم٤َّم شُمُقذمر

ـْ اًْمَٕمَرِب ىَم٤مَل قُمَٛمرُ  ـْ يَمَٗمَر ُِم َؿ َواؾْمُتْخٚمَِػ َأسُمق سَمْٙمٍر َويَمَٗمَر َُم يَمْٞمدَػ شُمَ٘م٤مشمِدُؾ  ,َيد٤م َأسَمد٤م سَمْٙمدرٍ  :اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َّٓ اهلل» :ْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ اًمٜم٤َّمَس َوىَمْد ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمٚمَ  َٓ إًَِمدَف إِ  ,ُأُِمْرُت َأْن ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َيُ٘مقًُمقا 

ـْ ىَم٤مَل  ٤مسُمُف قَمدغَم اهلل ىَمد٤مَل َأسُمدق سَمْٙمدرٍ  :وَمَٛم ًَ ِف َوطِم َّٓ سمَِح٘مر ُف إِ ًَ َّٓ اهلل وَمَ٘مْد قَمَّمَؿ ُِمٜمرل َُم٤مًَمُف َوَٟمْٗم َواهلل  :َٓ إًَِمَف إِ

ـْ  َـّ َُم ىَُم٤مشمَِٚم يَم٤مةِ َٕ اَلِة َواًمزَّ َق سَملْمَ اًمّمَّ يَم٤مَة طَمؼُّ اعْم٤َملِ  ,وَمرَّ وهَنَد٤م إمَِم  ,وَم٢مِنَّ اًمزَّ َواهلل ًَمْق َُمٜمَُٕمقيِن قَمٜم٤َمىًم٤م يَم٤مُٟمقا ُي١َمدُّ

َؿ ًَمَ٘م٤مشَمْٚمُتُٝمْؿ قَمغَم َُمٜمِْٕمَٝم٤م ىَم٤مَل قُمَٛمرُ  َّٓ َأْن رَ  :َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َح وَمَقاهلل َُم٤م ُهَق إِ َأْي٧ُم َأْن ىَمْد َذَ

ُف احْلَؼُّ   ش.اهلل َصْدَر َأيِب سَمْٙمٍر ًمِْٚمِ٘مَت٤مِل وَمَٕمَروْم٧ُم َأٟمَّ

وعم٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اوٓمرب قمٛمر وطمّمؾ ُمٜمف ُم٤م طمّمؾ يمام ؾمدٞم٠ميت وم٘مد٤مم أسمدق 

( ُمدـ طمددي٨م قم٤مئِمد٦م 5131-5135سمٙمر ُمٕمؼمًا ُمٌٞمٜم٤ًم ُمقوح٤ًم يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

دٜمِْح طَمتَّدك َٟمدَزَل وَمدَدظَمَؾ يض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ر ًُّ َٙمٜمِِف سم٤ِمًم ًْ ـْ َُم ٌََؾ َأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ اهلل قَمٜمُْف قَمغَم وَمَرؾِمِف ُِم َأىْم

َؿ اًمٜمٌَِّدلَّ َصدغمَّ اهلل قمَ  ْؿ اًمٜم٤َّمَس طَمتَّك َدظَمَؾ قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اهلل قَمٜمَْٝم٤م وَمَتَٞمٛمَّ ِجَد وَمَٚمْؿ ُيَٙمٚمر ًْ َؿ  َٚمْٞمدفِ اعْمَ َوؾَمدٚمَّ

ـْ َوضْمِٝمفِ  ٍة وَمَٙمَِمَػ قَم ِد طِمؼَمَ ك سمؼُِمْ جًّ ًَ ٌََّٚمفُ  ,َوُهَق ُُم سم٠َِميِب َأْٟم٧َم َي٤م َٟمٌِدلَّ اهلل  :صُمؿَّ سَمَٙمك وَمَ٘م٤مَل  ,صُمؿَّ َأيَم٥مَّ قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘م

َٛمُع اهلل قَمَٚمْٞمَؽ َُمْقشَمَتلْمِ  ٧ٌَْم قَمَٚمْٞمَؽ وَمَ٘مْد ُُمتَّ  ,َٓ جَيْ
تِل يُمتِ ٤م اعْمَْقشَم٦ُم اًمَّ  .َٝم٤مَأُمَّ
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٤ٌَّمٍس َريِضَ اهلل قَمٜمُْٝماَم َأنَّ َأسَم٤م سَمْٙمٍر َريِضَ اهلل قَمٜمْدُف ظَمدَرَج َوقُمَٛمدُر َريِضَ اهلل  :ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ـُ قَم يِن اسْم وَم٠َمظْمؼَمَ

ُؿ اًمٜم٤َّمَس وَمَ٘م٤مَل  َد َأسُمق سَمْٙمدٍر َريِضَ ا ,اضْمٚمِْس وَم٠َمسَمك :وَمَ٘م٤مَل  ,اضْمٚمِْس وَم٠َمسَمك :قَمٜمُْف ُيَٙمٚمر هلل قَمٜمْدُف وَمداَمَل إًَِمْٞمدِف وَمَتَِمٝمَّ

دًدا َصدغمَّ  :اًمٜم٤َّمُس َوشَمَريُمقا قُمَٛمَر وَمَ٘م٤مَل  َؿ وَم٢مِنَّ حُمَٛمَّ ًدا َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٌُُد حُمَٛمَّ ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َيْٕم ٤م سَمْٕمُد وَمَٛم َأُمَّ

َؿ ىَمْد َُم٤مَت  ٌُُد اهلل وَم٢مِنَّ اهلل طَملٌّ  ,اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ يَم٤مَن َيْٕم َّٓ : ﴿َٓ َيُٛمقُت ىَمد٤مَل اهلل شَمَٕمد٤ممَم  َوَُم دٌد إِ َوَُمد٤م حُمَٛمَّ

ـَ  ٤ميمِِري ؾُمُؾ إمَِم اًمِمَّ ٌْٚمِِف اًمرُّ ـْ ىَم َواهلل ًَمَٙم٠َمنَّ اًمٜم٤َّمَس مَلْ َيُٙمقُٟمدقا َيْٕمَٚمُٛمدقَن َأنَّ اهلل َأْٟمَزهَلَد٤م ﴾ َرؾُمقٌل ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِم

َّٓ َيْتُٚمقَه٤مطَمتَّك شَماَلَه٤م َأسُمق سَمْٙمٍر َريِضَ اهلل قَمٜمُْف وَمَتَٚم٘مَّ  َٛمُع سَمنَمٌ إِ ًْ  .٤مَه٤م ُِمٜمُْف اًمٜم٤َّمُس وَماَم ُي

وأُم٤م ُم٤م شمزقمٛمف  اًمراومْم٦م ىمٌحٝمؿ اهلل وأظمزاهؿ ُمـ قمدم رى قمكم ريض اهلل قمٜمف, قمـ ظمالوم٦م أيب سمٙمدر 

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ ومػمده, ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ:  اَلم سمِٜم٧َْم اًمٜمٌَِّد: قَم ًَّ لر َصدغمَّ َأنَّ وَم٤مـمَِٛم٦َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًم

َؿ مِمَّد٤م َأوَمد٤مَء اهلل  ,اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ـْ َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمدٚمَّ ٠َمًُمُف ُِمػَماصَمَٝم٤م ُِم ًْ َأْرؾَمَٚم٧ْم إمَِم َأيِب سَمْٙمٍر شَم

ـْ مُخُِس ظَمْٞمؼَمَ  ,قَمَٚمْٞمِف سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم َووَمَدكٍ  َؿ ىَم٤مَل إِنَّ  :وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  ,َوَُم٤م سَمِ٘مَل ُِم  :َرؾُمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َؿ ذِم َهَذا اعْمَد٤ملِ  شَٓ ُٟمقَرُث َُم٤م شَمَريْمٜم٤َم َصَدىَم٦مٌ » ٍد َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ اَم َي٠ْميُمُؾ آُل حُمَٛمَّ ُ  ,إِٟمَّ َٓ ُأهَمدػمر َوإيِنر َواهلل 

ـْ َصَدىَم٦ِم َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمفِ  تِل يَم٤مَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم قَمْٝمدِد َرؾُمدقِل اهلل َصدغمَّ  ؿَمْٞمًئ٤م ُِم ـْ طَم٤مهِل٤َم اًمَّ َؿ قَم َوؾَمٚمَّ

َـّ ومِٞمَٝم٤م سماَِم قَمِٛمَؾ سمِِف َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ,اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  قَْمَٛمَٚم َٕ وَم٠َمسَمك َأسُمق سَمْٙمٍر َأْن َيْدوَمَع إمَِم  :َو

َٞم٧ْم  :وَمَقضَمَدْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم قَمغَم َأيِب سَمْٙمٍر ذِم َذًمَِؽ  ,٤موَم٤مـمَِٛم٦َم ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمئً  ْٛمُف طَمتَّك شُمُقومر َوقَم٤مؿَم٧ْم  ,وَمَٝمَجَرشْمُف وَمَٚمْؿ شُمَٙمٚمر

َؿ ؾِمت٦ََّم َأؿْمُٝمرٍ  َٞم٧ْم َدوَمٜمََٝم٤م َزْوضُمَٝم٤م قَمكِمٌّ ًَمْٞماًل  ,سَمْٕمَد اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٤م َأسَمد٤م سَمْٙمدٍر  َومَلْ ُي١ْمِذنْ  ,وَمَٚمامَّ شُمُقومر هِبَ

ـْ اًمٜم٤َّمِس َوضْمٌف طَمَٞمد٤مَة وَم٤مـمَِٛمد٦مَ  ,َوَصغمَّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َٞمد٧ْم اؾْمدَتٜمَْٙمَر قَمدكِمٌّ ُوضُمدقَه اًمٜمَّد٤مِس  ,َويَم٤مَن ًمَِٕمكِم، ُِم وَمَٚمدامَّ شُمُقومر

٤ٌَمَيَٕمَتفُ  ؿَْمُٝمرَ  ,وَم٤مًْمَتَٛمَس ُُمَّم٤محَل٦ََم َأيِب سَمْٙمٍر َوُُم ْٕ ٤ٌَمِيُع شمِْٚمَؽ ا ـْ ُي َٓ َي٠ْمشمِٜم٤َم ومَ  :َومَلْ َيُٙم ٠َمْرؾَمَؾ إمَِم َأيِب سَمْٙمٍر َأْن اْئتِٜم٤َم َو

َٓ شَمْدظُمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوطْمَدكَ  :وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ  ,َأطَمٌد َُمَٕمَؽ يَمَراِهَٞم٦ًم عمَِْحَيِ قُمَٛمرَ  َوَُمد٤م  :وَمَ٘مد٤مَل َأسُمدق سَمْٙمدرٍ  ,َٓ َواهلل 

ْٞمَتُٝمْؿ َأْن َيْٗمَٕمُٚمقا يِب  ًَ َد قَمكِمٌّ  َواهلل ٔشمَِٞمٜمَُّٝمْؿ وَمَدظَمَؾ  ,قَم إِٟم٤َّم ىَمْد قَمَروْمٜمَد٤م وَمْْمدَٚمَؽ  :وَمَ٘م٤مَل  ,قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأسُمق سَمْٙمٍر وَمَتَِمٝمَّ

ا ؾَم٤مىَمُف اهلل إًَِمْٞمَؽ  ,َوَُم٤م َأقْمَٓم٤مَك اهلل َُْمرِ  ,َومَلْ َٟمٜمَْٗمْس قَمَٚمْٞمَؽ ظَمػْمً ْٕ ٌَْدْدَت قَمَٚمْٞمٜم٤َم سمِد٤م َويُمٜمَّد٤م َٟمدَرى  ,َوًَمٙمِٜمََّؽ اؾْمَت

ـْ َرؾُمقِل  ٤ًٌمًمَِ٘مَراسَمتِٜم٤َم ُِم َؿ َٟمِّمٞم دَؿ َأسُمدق سَمْٙمدرٍ  :طَمتَّك وَم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َم َأيِب سَمْٙمرٍ  ,اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  ,وَمَٚمامَّ شَمَٙمٚمَّ
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ـْ ىَمَراسَمتِد :ىَم٤مَل  َؿ َأطَم٥مُّ إزَِمَّ َأْن َأِصَؾ ُِم ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمَ٘مَراسَم٦ُم َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ د ,لَواًمَّ ٤م َوَأُمَّ

َُْمَقالِ  ْٕ ـْ َهِذِه ا ِذي ؿَمَجَر سَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ ُِم ـْ اخْلَػْمِ  :اًمَّ َومَلْ َأشْمُرْك َأُْمدًرا َرَأْيد٧ُم َرؾُمدقَل اهلل  ,وَمَٚمْؿ آُل ومِٞمَٝم٤م قَم

َّٓ َصٜمَْٕمُتفُ  َؿ َيّْمٜمَُٕمُف ومِٞمَٝم٤م إِ يَِب سَمْٙمرٍ  ,َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ِٕ ٌَْٞمَٕم٦مِ  َُمْققِمُدكَ  :وَمَ٘م٤مَل قَمكِمٌّ  وَمَٚمدامَّ َصدغمَّ  ,اًْمَٕمِِمٞم٦ََّم ًمِْٚم

ْٝمَر َرىِمَل قَمغَم اعْمِٜمْؼَمِ  دَ  :َأسُمق سَمْٙمٍر اًمٔمُّ ِذي اقْمَتَذَر إًَِمْٞمدفِ  ,وَمَتَِمٝمَّ ٌَْٞمَٕم٦ِم َوقُمْذَرُه سم٤ِمًمَّ ـْ اًْم َٗمُف قَم ٚمُّ  ,َوَذيَمَر ؿَم٠ْمَن قَمكِم، َوَُتَ

َد قَمكِمٌّ  َؿ طَمؼَّ  :صُمؿَّ اؾْمَتْٖمَٗمَر َوشَمَِمٝمَّ ِذي َصٜمََع َٟمَٗم٤مؾَم٦ًم قَمغَم َأيِب سَمْٙمٍر  ,َأيِب سَمْٙمرٍ  وَمَٕمٔمَّ ِٛمْٚمُف قَمغَم اًمَّ ُف مَلْ حَيْ َث َأٟمَّ َوطَمدَّ

َٚمُف اهلل سمِفِ  َٓ إِْٟمَٙم٤مًرا ًمِٚمَِّذي وَمْمَّ ٤ًٌم ,َو َُْمِر َٟمِّمٞم ْٕ دٜم٤َم :َوًَمٙمِٜم٤َّم َٟمَرى ًَمٜم٤َم ذِم َهَذا ا ًِ ٌَدَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم وَمَقضَمدْدَٟم٤م ذِم َأْٟمُٗم  :وَم٤مؾْمَت

ٚمُِٛمقنَ  وَمُنَّ  ًْ ٧ٌَْم  :َوىَم٤مًُمقا ,سمَِذًمَِؽ اعْمُ َُْمَر اعْمَْٕمُروَف  ,َأَص ْٕ ٤ًٌم طِملَم َراضَمَع ا ٚمُِٛمقَن إمَِم قَمكِم، ىَمِري ًْ  .َويَم٤مَن اعْمُ

ٟمٕمؿ, ىمد وىمع ذم ٟمٗمس وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمغم أيب سمٙمر ُمـ ؿم٠من ُم٤م ذيمر, ًمٙمـ احلؼ يم٤من ُمع أيب سمٙمر 

ّمقم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ, وومْمد٤مئؾ هدذا اًمّمدديؼ ريض اهلل قمٜمف, ٕٟمف آظمذ سم٤مًمٜمص اعمٕم

 يمثػمة, وٓ يٓمٕمـ ومٞمف: إٓ ُمـ ذم ىمٚمٌف ٟمٗم٤مق واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

وأُم٤م قمٛمر اًمٗم٤مروق: ومٝمق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًم٘مرر اًمٕمدوي ريض اهلل قمٜمف اسمـ قمٌد اًمٕمزي سمـ 

ًم٘مدرر اًمٕمددوي, أسمدق ري٤مح سمـ قمٌداهلل سمـ ىمرط سمـ رزاح سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًمد١مي سمدـ هم٤مًمد٥م ا

 طمٗمص أُمػم اعم١مُمٜملم.

ُوِوَع قُمَٛمُر هق صم٤مٟمٞمٝمام, واعم٘مدم سمٕمدمه٤م, أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

يِرِه وَمَتَٙمٜمََّٗمُف اًمٜم٤َّمُس َيْدقُمقَن َوُيَّمٚمُّقنَ  ٌَْؾ َأْن ُيْروَمعَ  ,قَمغَم َهِ َّٓ  :َوَأَٟم٤م ومِدٞمِٝمؿْ  ,ىَم َرضُمدٌؾ آظِمدٌذ وَمَٚمدْؿ َيُرقْمٜمِدل إِ

َؿ قَمغَم قُمَٛمرَ  ,َُمٜمْٙمٌِِل طمَّ ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وَمؽَمَ ْٗم٧َم َأطَمًدا َأطَم٥مَّ إزَِمَّ َأْن َأًْمَ٘مك اهلل سمِِٛمْثدِؾ  :َوىَم٤مَل  ,وَم٢مَِذا قَمكِمُّ سْم َُم٤م ظَمٚمَّ

ٌَْٞمَؽ  ,قَمَٛمٚمِِف ُِمٜمَْؽ  َٕمَٚمَؽ اهلل َُمَع َص٤مطِم ُـّ َأْن جَيْ فَُم َٕ ًِ  ,َواْيُؿ اهلل إِْن يُمٜم٧ُْم  ٧ٌُْم إيِنر يُمٜمْد٧ُم يَمثِدػًما َأؾْمدَٛمُع َوطَم

َؿ َيُ٘مقُل  ٧ٌُْم َأَٟم٤م َوَأسُمدق سَمْٙمدٍر َوقُمَٛمدرُ » :اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  ,َوَدظَمْٚمد٧ُم َأَٟمد٤م َوَأسُمدق سَمْٙمدٍر َوقُمَٛمدرُ  ,َذَه

 ش.َوظَمَرضْم٧ُم َأَٟم٤م َوَأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمرُ 

ي٨م ردٌّ ُمدـ قمدكّم رى اهلل قمٜمدف قمدغم اًمِمدٞمٕم٦م ومدٞمام وهذا احلد(: 5/161ش )اعمٗمٝمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

ًمقٟمف قمٚمٞمف ُمـ سُمٖمْمف ًمٚمِمٞمخلم, وٟمًٌتف إي٤ممه٤م إمم اْلقر ذم اْلُم٤مُم٦م, وأهندام همّمد٤ٌمه وهدذا يمٚمدف  ,يت٘مقَّ
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ٌَّتف هلدام, واقمؽماومدف  ,يمذب واومؽماء: قمكمٌّ رى اهلل قمٜمف ُمٜمف سمراء سمؾ اعمٕمٚمقم ُمـ طم٤مًمف ُمٕمٝمام شمٕمٔمٞمٛمف وحم

  همػمه.سم٤مًمٗمْمؾ هلام قمٚمٞمف وقمغم

 ش.إين ٕطم٥ًم اًمِمٞمٓم٤من يٗمرق ُمٜمؽ ي٤م قمٛمر»وذم احلدي٨م: 

 ش.ُم٤م ًم٘مٞمؽ اًمِمٞمٓم٤من ؾم٤مًمًٙم٤م ومًج٤م ىمط: إٓ ؾمٚمؽ ومًج٤م همػم ومجؽ»وهلام قمـ ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف: 

وذم طمدي٨م أٟمس: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صٕمد ضمٌؾ أطمد وُمٕمف أسمق سمٙمر, وقمٛمر وقمثامن, 

 ش.٧ٌم أطمد: ومام قمٚمٞمؽ إٓ ٟمٌل أو صديؼ أو ؿمٝمٞمداناصم»ومرضمػ هبؿ: وميب سمرضمٚمف, وم٘م٤مل: 

أسمق سمٙمدر وقمٛمدر ؾمدٞمدا يمٝمدقل أهدؾ »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؿم٠مٟمف وؿم٠من أيب سمٙمر: 

 ش.اْلٜم٦م

ُف يَم٤مَن َيُ٘مقُل وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م:  َؿ َأٟمَّ ـْ اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َُُمدِؿ ىَمْد يَم٤مَن َيُٙمقُن ذِم » :قَم ْٕ ا

صُمقنَ  ٌَْٚمُٙمْؿ حُمَدَّ ـَ اخْلَٓم٤َّمِب ُِمٜمُْٝمؿْ  ,ىَم تِل ُِمٜمُْٝمْؿ َأطَمٌد وَم٢مِنَّ قُمَٛمَر سْم ـْ ذِم ُأُمَّ  أظمرضمف ُمًٚمؿ.ش وَم٢مِْن َيُٙم

 وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمد اًمٌخ٤مري.

شم٠مويٚمدف  سمٗمتح اًمددال مجدع حمددث, واظمتٚمدػ ذمش حمدصمقن»ىمقًمف: (: 1/53ش )اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

وم٘مٞمؾ: ُمٚمٝمؿ, ىم٤مًمف إيمثر ىم٤مًمقا: اعمحدث سم٤مًمٗمتح هق اًمرضمؾ اًمّم٤مدق اًمٔمـ, وهق ُمـ أًم٘مدل ذم روقمدف 

ُمدـ  :وىمٞمدؾ ,رء ُمـ ىمٌؾ اعمأل إقمغم ومٞمٙمقن يم٤مًمذي طمدصمف همػمه سمف, وهبذا ضمزم أسمق أمحد اًمٕمًٙمري

 . اهدجيري اًمّمقاب قمغم ًم٤ًمٟمف ُمـ همػم ىمّمد

وضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمدر ريض ش, اًمٗمتح»ًٕم٤م, ذيمره٤م احل٤مومظ ذم وىمد واومؼ قمٛمر اًم٘مرآن ذم أرسمٕم٦م قمنم ُمقو

اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: واوم٘م٧م ريب ذم صمدالث: ذم ُم٘مد٤مم إسمدراهٞمؿ, وذم احلجد٤مب, وذم 

 أؾم٤مرى سمدر. أظمرضمف ُمًٚمؿ.

ويم٤من ريض اهلل قمٜمف زاهًدا, ورقًم٤م, ظم٤مئًٗم٤م ُمـ رسمف, وسمٚمٖم٧م اًمٗمتدقح ذم قمٝمدده يمدؾ ُمٌٚمدغ: ومٚمٚمدف دره, 

قمغم يديف دوًم٦م اًمٗمرس واًمروم, وأهمٜمك اهلل اعمًٚمٛملم, وأذل اًمنمك واعمنميملم, وُم٤مت ؿمٝمٞمًدا شمزًمزًم٧م 

 ريض اهلل قمٜمف ىمتٚمف اعمجقد أسمق ًم١مًم١مة ًمٕمٜمف اهلل.
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ـِ َُمْٞمُٛمقٍن ىَم٤مَل (: 4111أظمرج اًمٌخ٤مري ) ـْ قَمْٛمِرو سْم ـَ اخْلَٓم٤َّمِب َريِضَ » :قَم ٌَْؾ َأْن  قَمٜمْفُ  اهللَرَأْي٧ُم قُمَٛمَر سْم ىَم

ـِ طُمٜمَْٞمٍػ ُيَّم٤م ـِ اًْمَٞماَمِن َوقُمْثاَمَن سْم ٤مٍم سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم َوىَمَػ قَمغَم طُمَذْيَٗم٦َم سْم يَمْٞمدَػ وَمَٕمْٚمدُتاَم َأَُت٤َموَمد٤مِن َأْن  :ىَمد٤مَل  ,َب سم٠َِميَّ

َٓ شُمٓمِٞمُؼ  َْرَض َُم٤م  ْٕ ْٚمُتاَم ا َٓ  ,شَمُٙمقَٟم٤م ىَمْد مَحَّ اْٟمُٔمَرا َأْن  :ٌػُِم وَمْْمٍؾ ىَم٤مَل مَحَّْٚمٜم٤َمَه٤م َأُْمًرا ِهَل ًَمُف ُُمٓمِٞمَ٘م٦ٌم َُم٤م ومِٞمَٝم٤م يمَ  :ىَم٤م

َٓ شُمٓمِٞمُؼ  َْرَض َُم٤م  ْٕ ْٚمُتاَم ا َٓ  :ىَم٤مَل  ,شَمُٙمقَٟم٤م مَحَّ َٛمٜمِل  :وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمدرُ  :َٓ  :ىَم٤م ـْ ؾَمدٚمَّ َـّ َأَراُِمدَؾ َأْهدِؾ  اهللًَمدِئ ََدقَمد َٕ

ـَ إمَِم َرضُمٍؾ سَمْٕمِدي َأسَمًدا َتْج َٓ حَيْ َّٓ َراسمَِٕم٦ٌم طَمتَّك ُأِصٞم٥َم  وَماَم َأشَم٧ْم قَمَٚمْٞمفِ  :ىَم٤مَل  ,اًْمِٕمَراِق  إيِنر ًَمَ٘م٤مِئٌؿ َُمد٤م  :ىَم٤مَل  ,إِ

ٌُْد  َّٓ قَم ٤ٌَّمٍس هَمَداَة ُأِصٞم٥َم  اهللسَمْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُف إِ ـُ قَم لْمِ  ,سْم ٗمَّ اؾْمَتُقوا طَمتَّك إَِذا مَلْ َيدَر  :ىَم٤مَل  ,َويَم٤مَن إَِذا َُمرَّ سَملْمَ اًمّمَّ

 َ َم وَمَٙمؼمَّ َـّ ظَمَٚماًل شَمَ٘مدَّ َتِٛمَع َوُرسمَّ  ,ومِٞمِٝم ُومَم طَمتَّك جَيْ ْٕ يْمَٕم٦ِم ا اَم ىَمَرَأ ؾُمقَرَة ُيقؾُمَػ َأْو اًمٜمَّْحَؾ َأْو َٟمْحَق َذًمَِؽ ذِم اًمرَّ

ِٛمْٕمُتُف َيُ٘مقُل  ًَ َ وَم َّٓ َأْن يَمؼمَّ لٍم َذاِت  ,ىَمَتَٚمٜمِل َأْو َأيَمَٚمٜمِل اًْمَٙمْٚم٥ُم طِملَم ـَمَٕمٜمَفُ  :اًمٜم٤َّمُس وَماَم ُهَق إِ ٙمر ًِ وَمَٓم٤مَر اًْمِٕمْٚم٩ُم سمِ

ـَ صَماَلصَم٦َم قَمنَمَ َرضُماًل َُم٤مَت ُِمٜمْٝمُ ـمَ  َّٓ ـَمَٕمٜمَُف طَمتَّك ـَمَٕم ًٓ إِ َٓ ؿِماَم َٓ َيُٛمرُّ قَمغَم َأطَمٍد َيِٛمٞمٜم٤ًم َو ٌَْٕم٦ٌم وَمَٚمدامَّ َروَملْمِ  ْؿ ؾَم

٤م ًً ٚمِِٛملَم ـَمَرَح قَمَٚمْٞمِف سُمْرُٟم ًْ ـْ اعْمُ ُف َُم٠ْمظُمقٌذ  ,َرَأى َذًمَِؽ َرضُمٌؾ ُِم َـّ اًْمِٕمْٚم٩ُم َأٟمَّ ُف َوشَمٜم٤َمَوَل قُمَٛمُر َيَد وَمَٚمامَّ فَم ًَ َٟمَحَر َٟمْٗم

دِذي َأَرى ـْ َيكِم قُمَٛمدَر وَمَ٘مدْد َرَأى اًمَّ َُمُف وَمَٛم ـِ قَمْقٍف وَمَ٘مدَّ ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ َٓ  ,قَم ُْؿ  دِجِد وَمد٢مهِنَّ ًْ د٤م َٟمدَقاطِمل اعْمَ َوَأُمَّ

ُْؿ ىَمْد وَمَ٘مُدوا َصْقَت قُمَٛمرَ  ٌَْح٤مَن  ,اهللَح٤مَن ؾُمدٌْ  :َوُهْؿ َيُ٘مقًُمقنَ  ,َيْدُروَن هَمػْمَ َأهنَّ ٌْدُد  ,اهللؾُمد وَمَّمدغمَّ هِبِدْؿ قَم

ـِ َصاَلًة ظَمِٗمٞمَٗم٦مً  مْحَ وُمقا ىَم٤مَل  ,اًمرَّ ـْ ىَمَتَٚمٜمِل وَمَج٤مَل ؾَم٤مقَم٦مً  :وَمَٚمامَّ اْٟمٍَمَ ٤ٌَّمٍس اْٟمُٔمْر َُم ـَ قَم  :صُمدؿَّ ضَمد٤مَء وَمَ٘مد٤مَل  ,َي٤م اسْم

ٜمَعُ  :ىَم٤مَل  ,هُماَلُم اعْمُِٖمػَمةِ  دِذي مَلْ جَيَْٕمدْؾ  ,اهللَٚمُف ىَم٤مشمَ  :ىَم٤مَل  ,َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مَل  ,اًمّمَّ ًَمَ٘مْد َأَُمْرُت سمِِف َُمْٕمُرووًم٤م احْلَْٛمُد هللَِِّ اًمَّ

ؾْماَلمَ  قِمل اْْلِ ٤ٌَّمِن َأْن شَمْٙمُثَر اًْمُٕمُٚمقُج سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ  ,ُِمٞمَتتِل سمَِٞمِد َرضُمٍؾ َيدَّ
ٌَّد٤مُس  ,ىَمْد يُمٜم٧َْم َأْٟم٧َم َوَأسُمقَك حُتِ َويَم٤مَن اًْمَٕم

د٤مٟمُِٙمْؿ  :ىَمد٤مَل  ,إِْن ؿِمْئ٧َم وَمَٕمْٚم٧ُم َأْي إِْن ؿِمْئ٧َم ىَمَتْٚمٜم٤َم :َ٘م٤مَل ومَ  ,َأيْمَثَرُهْؿ َرىِمٞمً٘م٤م ًَ
يَمدَذسْم٧َم سَمْٕمدَد َُمد٤م شَمَٙمٚمَُّٛمدقا سمِٚمِ

ُٙمؿْ  قا طَمجَّ ٌَْٚمَتُٙمْؿ َوطَمجُّ ْقا ىِم ٌْدَؾ  ,وَم٤مطْمُتِٛمَؾ إمَِم سَمْٞمتِِف وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم َُمَٕمفُ  ,َوَصٚمَّ ٦ٌٌَم ىَم ٌُْٝمْؿ ُُمِّمٞم َويَم٠َمنَّ اًمٜم٤َّمَس مَلْ شُمِّم

ـْ ضَمْقومِدفِ  ,َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمفِ  :َوىَم٤مِئٌؾ َيُ٘مقُل  ,َٓ سَم٠ْمَس  :َيْقَُمِئٍذ وَمَ٘م٤مِئٌؾ َيُ٘مقُل  سَمُف وَمَخَرَج ُِم صُمدؿَّ ُأيِتَ  ,وَم٠ُميِتَ سمِٜمٌَِٞمٍذ وَمنَمِ

ـْ ضُمْرطِمفِ  سَمُف وَمَخَرَج ُِم ـٍ وَمنَمِ ٌَ ُف َُمٞمر٧ٌم وَمَدظَمْٚمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف َوضَم٤مَء اًمٜم٤َّمُس ومَ  ,سمَِٚم َوضَم٤مَء  ,َجَٕمُٚمقا ُيْثٜمُقَن قَمَٚمْٞمفِ وَمَٕمٚمُِٛمقا َأٟمَّ

ى  :َرضُمٌؾ ؿَم٤مبٌّ وَمَ٘م٤مَل  ٌُنْمَ ٦ٌَِم َرؾُمقِل  اهللَأسْمنِمْ َي٤م َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم سمِ ـْ ُصْح  ,قَمَٚمْٞمِف َوؾَمدٚمَّؿَ  اهللَصغمَّ  اهللًَمَؽ ُِم

ؾْماَلِم َُم٤م ىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم  َٓ قَمدكَمَّ  :ىَم٤مَل  ,٤مَدةٌ صُمؿَّ ؿَمٝمَ  ,صُمؿَّ َوًمِٞم٧َم وَمَٕمَدًْم٧َم  ,َوىَمَدٍم ذِم اْْلِ َوِدْدُت َأنَّ َذًمَِؽ يَمَٗمد٤مٌف 
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َٓ زِم  َْرَض  ,َو ْٕ وا قَمكَمَّ اًْمُٖماَلمَ  :ىَم٤مَل  ,وَمَٚمامَّ َأْدسَمَر إَِذا إَِزاُرُه َيَٛمسُّ ا ـَ َأظِمل اْروَمْع صَمْقسَمَؽ  :ىَم٤مَل  ,ُردُّ دُف  :َي٤م اسْم وَم٢مِٟمَّ

ٌْدَ  ٌُقُه وَمَقضَمُدوُه ؾِمدت٦ًَّم َوصَماَمٟمِدلَم  اهلل َأسْمَ٘مك ًمَِثْقسمَِؽ َوَأشْمَ٘مك ًمَِرسمرَؽ َي٤م قَم ًَ ـِ وَمَح ْي ـْ اًمدَّ ـَ قُمَٛمَر اْٟمُٔمْر َُم٤م قَمكَمَّ ُِم سْم

ؿْ  :ىَم٤مَل  ,َأًْمًٗم٤م َأْو َٟمْحَقهُ  ـْ َأُْمَقاهِلِ ِه ُِم ـِ يَمْٕم٥ٍم  ,إِْن َورَم ًَمُف َُم٤مُل آِل قُمَٛمَر وَم٠َمدر ْؾ ذِم سَمٜمِل قَمِدير سْم ًَ َّٓ وَم وَم٢مِْن مَلْ  :َوإِ

ِهْؿ وَم٠َمدر قَمٜمرل َهَذا اعْم٤َمَل شَمِػ أَ  َٓ شَمْٕمُدُهْؿ إمَِم هَمػْمِ ْؾ ذِم ىُمَرْيٍش َو ًَ اْٟمَٓمٚمِْؼ إمَِم قَم٤مِئَِمد٦َم ُأمر اعْمُد١ْمُِمٜملَِم  ,ُْمَقاهُلُْؿ وَم

َٓ شَمُ٘مْؾ َأُِمػُم اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  :وَمُ٘مْؾ  اَلَم َو ًَّ ٧ُم اًْمَٞمْقَم ًمِٚمْ  :َيْ٘مَرُأ قَمَٚمْٞمِؽ قُمَٛمُر اًم ًْ َت٠ْمِذُن  :َوىُمْؾ  ,ُٛم١ْمُِمٜملَِم َأُِمػًماوَم٢ميِنر ًَم ًْ َي

ٌَْٞمفِ  ـَ َُمَع َص٤مطِم ـُ اخْلَٓم٤َّمِب َأْن ُيْدوَم َؿ َواؾْمَت٠ْمَذنَ  ,قُمَٛمُر سْم ٚمَّ ًَ ٌْٙمِدل ,وَم  ,صُمؿَّ َدظَمدَؾ قَمَٚمْٞمَٝمد٤م وَمَقضَمدَدَه٤م ىَم٤مقِمدَدًة شَم

َت٠ْمِذُن أَ  :وَمَ٘م٤مَل  ًْ اَلَم َوَي ًَّ ـُ اخْلَٓم٤َّمِب اًم ٌَْٞمفِ َيْ٘مَرُأ قَمَٚمْٞمِؽ قُمَٛمُر سْم ـَ َُمدَع َصد٤مطِم يُمٜمْد٧ُم ُأِريدُدُه  :وَمَ٘م٤مًَمد٧ْم  ,ْن ُيْدوَم

ٌُْد  ,ًمِٜمَْٗمِز  ٌََؾ ىِمٞمَؾ َهَذا قَم ُوصمَِرنَّ سمِِف اًْمَٞمْقَم قَمغَم َٟمْٗمِز وَمَٚمامَّ َأىْم َٕ ـُ قُمَٛمدَر ىَمدْد ضَمد٤مءَ  اهللَو اْروَمُٕمدقيِن  :ىَمد٤مَل  ,سْمد

ِذي حُت٥ِمُّ َي٤م َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأِذَٟم٧ْم  :ىَم٤مَل  ؟َُم٤م ًَمَدْيَؽ  :وَمَ٘م٤مَل  ,وَم٠َمؾْمٜمََدُه َرضُمٌؾ إًَِمْٞمفِ  احْلَْٛمُد هللَِِّ َُمد٤م يَمد٤مَن  :ىَم٤مَل  ,اًمَّ

ـْ َذًمَِؽ   َأَهؿُّ إزَِمَّ ُِم
ٍ
ء ـْ َرْ ـُ اخْلَٓمَّد٤مِب وَمد٢مِْن  :وَمُ٘مْؾ  ,صُمؿَّ ؾَمٚمرؿْ  ,وَم٢مَِذا َأَٟم٤م ىَمَْمْٞم٧ُم وَم٤ممْحُِٚمقيِن  :ُِم َت٠ْمِذُن قُمَٛمُر سْم ًْ َي

ٚمِِٛملمَ  ,ظِمُٚمقيِن َأِذَٟم٧ْم زِم وَم٠َمدْ  ًْ ويِن إمَِم َُمَ٘م٤مسمِِر اعْمُ شْمٜمِل ُردُّ د٤مُء  ,َوضَمد٤مَءْت ُأمُّ اعْمُد١ْمُِمٜملَِم طَمْٗمَّمد٦مُ  ,َوإِْن َردَّ ًَ َواًمٜمر

ٌََٙم٧ْم قِمٜمَْدُه ؾَم٤مقَم٦مً  ػُم َُمَٕمَٝم٤م وَمَٚمامَّ َرَأْيٜم٤َمَه٤م ىُمْٛمٜم٤َم وَمَقَْل٧َْم قَمَٚمْٞمِف وَم ًِ ضَم٤مُل وَمَقَْلَد٧ْم َدا ,شَم ظِمداًل هَلُدْؿ َواؾْمَت٠ْمَذَن اًمرر

اظِمؾِ  ـْ اًمدَّ ِٛمْٕمٜم٤َم سُمَٙم٤مَءَه٤م ُِم ًَ دَذا  :ىَم٤مَل  ,َأْوِص َي٤م َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم اؾْمَتْخٚمِْػ  :وَمَ٘م٤مًُمقا ,وَم َُم٤م َأضِمُد َأطَمًدا َأطَمؼَّ هِبَ

َ َرؾُمدقُل  ـَ شُمُقذمر ِذي ْهِط اًمَّ  اًمٜمََّٗمِر َأْو اًمرَّ
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم َُْمِر ُِم ْٕ َؿ َوُهدَق قَمدٜمُْٝمْؿ َراضٍ  قَمَٚمْٞمدفِ  اهللَصدغمَّ  اهللا  ,َوؾَمدٚمَّ

ٞم٤ًّم
ك قَمٚمِ ٛمَّ ًَ سَمػْمَ  ,َوقُمْثاَمنَ  ,وَم ـِ  ,َوؾَمْٕمًدا ,َوـَمْٚمَح٦مَ  ,َواًمزُّ مْحَ ٌَْد اًمرَّ ٌْدُد  :َوىَم٤مَل  ,َوقَم ـُ قُمَٛمدَر  اهللَيِْمدَٝمُديُمْؿ قَم سْمد

ٌء يَمَٝمْٞمَئ٦ِم اًمتَّْٕمِزَي٦ِم ًَمفُ  َُْمِر َرْ ْٕ ـْ ا ُْمَرُة ؾَمْٕمًدا وَمُٝمَق َذاكَ وَم٢مِْن َأَص٤مسَم٧ْم  :َوًَمْٞمَس ًَمُف ُِم ُٙمْؿ  ,اْْلِ ـْ سمِِف َأيُّ َتِٕم ًْ َّٓ وَمْٚمَٞم َوإِ

َٓ ظِمَٞم٤مَٟم٦مٍ  ـْ قَمْجٍز َو َر وَم٢ميِنر مَلْ َأقْمِزًْمُف قَم ًمِدلَم َأْن  :َوىَم٤مَل  ,َُم٤م ُأُمر َوَّ ْٕ ـَ ا ـْ سَمْٕمدِدي سم٤ِمعْمَُٝمد٤مضِمِري ُأويِص اخْلَٚمِٞمَٗم٦َم ُِمد

َٗمَظ هَلُ  ُٝمْؿ َوحَيْ ا ,ْؿ طُمْرَُمَتُٝمؿْ َيْٕمِرَف هَلُْؿ طَم٘مَّ َْٟمَّم٤مِر ظَمػْمً ْٕ ـْ : َوُأوِصٞمِف سم٤ِم ياَمَن ُِمد اَر َواْْلِ ُءوا اًمدَّ ٌَقَّ ـَ شَم ِذي ﴿اًمَّ

ٌْٚمِِٝمؿْ  ٜمِِٝمؿْ ﴾ ىَم ًِ
ـْ حُمْ ٌََؾ ُِم ٞمِئِٝمؿْ  ,َأْن ُيْ٘م ًِ ـْ ُُم ا ,َوَأْن ُيْٕمَٗمك قَم َُْمَّمد٤مِر ظَمدػْمً ْٕ ُْؿ ِرْدُء  :َوُأوِصٞمِف سم٠َِمْهدِؾ ا وَمد٢مهِنَّ

ؾْماَلمِ  ٌَد٤مُة اعْمَد٤ملِ  اْْلِ ـْ ِرَود٤مُهؿْ  ,َوهَمدْٞمُظ اًْمَٕمدُدور  ,َوضُم َّٓ وَمْْمدُٚمُٝمْؿ قَمد َٓ ُي١ْمظَمدَذ ُِمدٜمُْٝمْؿ إِ َوُأوِصدٞمِف  ,َوَأْن 

ا قَْمَراِب ظَمػْمً ْٕ ْؿ َوُيدَردَّ قَمدغَم  :سم٤ِم ـْ طَمدَقاِر َأُْمدَقاهِلِ ؾْمداَلِم َأْن ُي١ْمظَمدَذ ُِمد ُة اْْلِ ُْؿ َأْصُؾ اًْمَٕمَرِب َوَُمد٤مدَّ وَم٢مهِنَّ
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٦ِم  ,َراِئِٝمؿْ وُم٘مَ  ٦ِم َرؾُمقًمِِف َصغمَّ  اهللَوُأوِصٞمِف سمِِذُمَّ َؿ َأْن ُيقرَم هَلُْؿ سمَِٕمْٝمِدِهؿْ  اهللَوِذُمَّ ـْ  ,قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َوَأْن ُيَ٘م٤مشَمَؾ ُِمد

َّٓ ـَم٤مىَمَتُٝمؿْ  ُٗمقا إِ َٓ ُيَٙمٚمَّ ٚمَّؿَ  :َوَراِئِٝمْؿ َو ًَ ٌُْد  وَمَٚمامَّ ىُمٌَِض ظَمَرضْمٜم٤َم سمِِف وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم َٟمْٛمٌِم وَم ـُ قُمَٛمدرَ  اهللقَم  :ىَمد٤مَل  ,سْمد

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب  َت٠ْمِذُن قُمَٛمُر سْم ًْ ـْ َدوْمٜمِدِف  ,َأْدظِمُٚمقهُ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ,َي ٌَْٞمِف وَمَٚمدامَّ وُمدِرَغ ُِمد وَم٠ُمْدظِمَؾ وَمُقِوَع ُهٜم٤َمًمَِؽ َُمَع َصد٤مطِم

ـِ  مْحَ ٌُْد اًمرَّ ْهُط وَمَ٘م٤مَل قَم  اًمرَّ
ِ
ء َٓ سَمػْمُ  ,اَلصَم٦ٍم ُِمٜمُْٙمؿْ اضْمَٕمُٚمقا َأُْمَريُمْؿ إمَِم صمَ  :اضْمَتَٛمَع َه١ُم ىَمدْد ضَمَٕمْٚمد٧ُم  :وَمَ٘مد٤مَل اًمدزُّ

ٌْدِد  :َوىَمد٤مَل ؾَمدْٕمدٌ  ,ىَمْد ضَمَٕمْٚم٧ُم َأُْمِري إمَِم قُمْثاَمنَ  :وَمَ٘م٤مَل ـَمْٚمَح٦مُ  ,َأُْمِري إمَِم قَمكِم،  ىَمدْد ضَمَٕمْٚمد٧ُم َأُْمدِري إمَِم قَم

ـِ قَمْقٍف  ـِ سْم مْحَ ـِ  ,اًمرَّ مْحَ ٌُْد اًمرَّ ُٙماَم شَمؼَمَّ  :وَمَ٘م٤مَل قَم َُْمدِر وَمٜمَْجَٕمُٚمدُف إًَِمْٞمدِف وَ َأيُّ ْٕ ـْ َهدَذا ا ؾْمداَلُم  اهللَأ ُِم قَمَٚمْٞمدِف َواْْلِ

ْٞمَخ٤منِ  ِف وَم٠ُمؾْمٙم٧َِم اًمِمَّ ًِ ـِ  ,ًَمَٞمٜمُْٔمَرنَّ َأوْمَْمَٚمُٝمْؿ ذِم َٟمْٗم مْحَ ٌُْد اًمدرَّ َٓ آُل  اهللَأوَمَتْجَٕمُٚمقَٟمدُف إزَِمَّ وَ  :وَمَ٘م٤مَل قَم قَمدكَمَّ َأْن 

ـْ َأوْمَْمٚمُِٙمؿْ  َٓ  ,قَم ٤م َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤م ـْ َرؾُمدقِل  :وَمَ٘م٤مَل  ,وَم٠َمظَمَذ سمَِٞمِد َأطَمِدمِهَ َؿ  اهللَصدغمَّ  اهللًَمَؽ ىَمَراسَم٦ٌم ُِمد قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

ؾْماَلِم َُم٤م ىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم ومَ  َـّ  ٤مهللَواًْمَ٘مَدُم ذِم اْْلِ ْرشُمدَؽ ًَمَتْٕمدِدًَم ـْ َأُمَّ َـّ  ,قَمَٚمْٞمَؽ ًَمدِئ دَٛمَٕم ًْ دْرُت قُمدْثاَمَن ًَمَت ـْ َأُمَّ َوًَمدِئ

َـّ  ظَمِر وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ُِمْثَؾ َذًمَِؽ  ,َوًَمُتٓمِٞمَٕم ْٔ ٤ٌَمَيَع  :اْروَمْع َيَدَك َي٤م قُمْثاَمنُ  :ىَم٤مَل  ,وَمَٚمامَّ َأظَمَذ اعْمِٞمَث٤مَق  ,صُمؿَّ ظَماَل سم٤ِم ٤ٌَمَيَٕمُف وَم وَم

٤ٌَمَيُٕمقهُ  ,ًَمُف قَمكِمٌّ  اِر وَم  ش.َوَوًَم٩َم َأْهُؾ اًمدَّ

(: وقمدغم يمدؾ طمد٤مل: ومد٠مُمػم 1/1ش )دًمقائح إٟمقار ذح طم٤مئٞم٦م أيب داو»ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل رمحف اهلل ذم 

اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف سمٕمد اًمّمديؼ إقمٔمؿ, أومْمؾ هذه إُم٦م ُمـ همػم ؿمدؽ, وٓ 

ُمراء سم٤مًمٜمص واْلمج٤مع ظمالوًم٤م ًمٚمِمٞمٕم٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أن أومْمؾ هذه إُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم ريض اهلل 

 ٦م اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف.قمٜمف, وظمالوًم٤م ًمٚمراوٟمدي٦م اًمذيـ يزقمٛمقن أن أومْمؾ اًمّمح٤مسم

وصم٤مًمثٝمؿ: قمثامن سمـ قمٗم٤من سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس اًم٘مرر إُمقي أُمػم اعمد١مُمٜملم, أسمدق 

 قمٌداهلل وأسمق قمٛمرو.

وأُمف: أروى سمٜم٧م يمريز سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ طمٌٞم٥م سمـ قمٌد ؿمٛمس أؾمٚمٛم٧م, وأُمٝم٤م: اًمٌٞمْم٤مء سمٜم٧م قمٌداعمٓمٚم٥م 

جرشملم, وأؾمٚمؿ ىمدياًم, وهدق أطمدد اًمٕمنمدة اعمٌنمديـ قمٛم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ه٤مضمر اهل

سم٤مْلٜم٦م, سمنم سم٤مًمِمٝم٤مدة, يمام ذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف ُمع ُمـ سُمنم أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًدٚمؿ, 

ـْ طَم٤مِئِط اعْمَِديٜمَد٦ِم َوُهدَق ُُمتَّٙمِدٌئ يَ  اهللَصغمَّ  اهللسَمْٞمٜماََم َرؾُمقُل ىم٤مل أسمق ُمقؾمك:  َؿ ذِم طَم٤مِئٍط ُِم ْريُمدُز قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ
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 َواًمٓمرلمِ 
ِ
ُه سم٤ِمْْلَٜم٦َّمِ » :وَمَ٘م٤مَل  ,إَِذا اؾْمَتْٗمَتَح َرضُمٌؾ  ,سمُِٕمقٍد َُمَٕمُف سَملْمَ اعْم٤َمء ْ وَمَٗمَتْح٧ُم  :وَم٢مَِذا َأسُمق سَمْٙمرٍ  :ىَم٤مَل  شاوْمَتْح َوسَمنمر

شُمُف سم٤ِمْْلَٜم٦َّمِ  ْ ْ » :وَمَ٘م٤مَل  ,صُمؿَّ اؾْمَتْٗمَتَح َرضُمٌؾ آظَمرُ  :ىَم٤مَل  ,ًَمُف َوسَمنمَّ ٧ٌُْم  :ىَم٤مَل  شُه سم٤ِمْْلَٜم٦َّمِ اوْمَتْح َوسَمنمر وَمد٢مَِذا ُهدَق  :وَمدَذَه

شُمُف سم٤ِمْْلَٜم٦َّمِ  ,قُمَٛمرُ  ْ  ,قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ  اهللوَمَجَٚمَس اًمٜمٌَِّدلُّ َصدغمَّ  :صُمؿَّ اؾْمَتْٗمَتَح َرضُمٌؾ آظَمُر ىَم٤مَل  ,وَمَٗمَتْح٧ُم ًَمُف َوسَمنمَّ

ُه سم٤ِمْْلَٜم٦َّمِ » :وَمَ٘م٤مَل  ْ ٤منَ  :ىَم٤مَل  شقنُ قَمغَم سَمْٚمَقى شَمٙمُ  ,اوْمَتْح َوسَمنمر ـُ قَمٗمَّ ٧ٌُْم وَم٢مَِذا ُهَق قُمْثاَمُن سْم وَمَٗمَتْحد٧ُم  :ىَمد٤مَل  ,وَمَذَه

شُمُف سم٤ِمْْلَٜم٦َّمِ  ْ ِذي ىَم٤مَل  :َوىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,َوسَمنمَّ ااًمٚمٝم :وَمَ٘م٤مَل  ,اًمَّ َتَٕم٤منُ  اهللَأْو  ,ؿَّ َصؼْمً ًْ  .اعْمُ

اًمٜمقريـ, ًمذًمؽ أظمؼم اًمٜمٌل  شمزوج سمٜمتل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: رىمٞم٦م, وأم يمثٚمقم, ومًٛمل ذو

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن اعمالئٙم٦م شمًتحل ُمٜمف, يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد ُمًٚمؿ, وُتٚمدػ قمدـ همدزوة 

 سمدر, يٛمرض سمٜم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمًٝمؿ.

يم٤من همٜمٞم٤ًّم ُمنوًرا يٜمٗمؼ ذم أوضمف اخلػم: وم٘مد اؿمؽمى سمئر دوُم٦م وًمف اْلٜم٦م, وضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة, وومٕمؾ, 

 وم٤مهلل يرى قمٜمف.وومٕمؾ 

وزم اخلالوم٦م سمٕمد قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, واشمٗمؼ قمٚمٞمف اعمًٚمقن وىمد شم٘مددُم٧م ىمّمد٦م سمٞمٕمتدف ريض اهلل قمٜمدف, 

 وُم٤مت رمحف اهلل ؿمٝمٞمًدا ُمٔمٚمقًُم٤م.

(: ىم٤مل اًمٕمٚمامء: وٓ يٕمرف أطمد شمزوج سمٜمتدل ٟمٌدل همدػمه: 1/58ش )ًمقائح إٟمقار»ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل ذم 

قمٜمدف ُمدـ اًمًد٤مسم٘ملم إوًمدلم, وأول اعمٝمد٤مضمريـ, وأطمدد  ومٚمذًمؽ ؾمٛمل سمذي اًمٜمقريـ, ومٝمق ريض اهلل

اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مْلٜم٦م, وأطمد اًمًت٦م اًمذيـ شمقذم رؾمقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ وهدؿ قمدٜمٝمؿ 

راٍض, وأطمد اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ مجٕمقا اعمّمحػ, وأطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ, ويم٤من مجٞماًل, صقاًُم٤م ىمقاًُم٤م, 

 ويمثػًما اًمتالوة ًمٚم٘مرآن. 

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ومٝمق قمكم سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مرر اسمـ قمؿ رؾمدقل اهلل وأُم٤م قمكم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصٝمره, شمزوج وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕمد٤معملم, وًمدف ُمٜمٝمد٤م: احلًدـ 

 وهمػممه٤م.ش ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اْلٜم٦م»واحلًلم 

ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك, همدػم أٟمدف ٓ  أٟم٧م»يم٤من ؿمج٤مقًم٤م, ىم٤مل قمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 
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 أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص.ش ٟمٌل سمٕمدي

داَم ُيِريدُد ﴿وهق ُمـ دظمؾ ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٙم٤ًمء, وأٟمزل اهلل قمزوضمدؾ:   اهللإِٟمَّ

َريُمْؿ شَمْٓمِٝمػًما ٌَْٞم٧ِم َوُيَٓمٝمر ضْمَس َأْهَؾ اًْم  .[44: بإطمزا] ﴾ًمُِٞمْذِه٥َم قَمٜمُْٙمُؿ اًمرر

ومٚمام أصدٌح دقمدك قمدكم سمدـ أيب ش, ٕقمٓملم اًمراي٦م همًدا رضماًل يٗمتح اهلل قمغم يديف»وىم٤مل قمٜمف يقم ظمٞمؼم: 

ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف. أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ ؾمٕمد, وقمـ أيب هريرة, واشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف ُمـ طمددي٨م ؾمدٝمؾ سمدـ 

 ؾمٕمد.

يمٜم٧م ُمقٓه, ومٕمكم ُمـ »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام قمٜمد أمحد ُمـ طمدي٨م سمريدة وهمػمه: 

 ش.ُمقٓه

وومْم٤مئٚمف ُمِمٝمقرة, وُم٤مت ؿمٝمٞمًدا ريض اهلل قمٜمف ىمتٚمف قمٌداًمرمحـ سمدـ ُمٚمجدؿ ىمتٚمدف اهلل: ومٝمد١مٓء هدؿ 

ومٕمٚمدٞمٙمؿ سمًدٜمتل, »اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون إئٛم٦م اعمٝمديقن, اًمذيـ ىم٤مل قمٜمٝمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ش.وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ

ظمالومد٦م »ٚمٞمتٝمؿ قمغم طم٥ًم شمرشمٞمٌٝمؿ ذم اخلالوم٦م, وظمالومتٝمؿ ظمالوم٦م ٟمٌقة, يمام ذم طمدي٨م ؾمدٗمٞمٜم٦م: وأومْم

: أسمق سمٙمر ؾمٜمتلم, وقمٛمر قمنم, وقمثامن ش اًمٜمٌقة صمالصملم ؾمٜم٦م وم٘م٤مل ؾمٗمٞمٜم٦م ًمًٕمٞمد سمـ ضمٝمٞمامن: اُمًؽ قمكمَّ

 اصمٜم٤م قمنم, وقمكم ؾم٧م, صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمٚمؽ ي١مشمٞمف اهلل ُمـ يِم٤مء.

زيد, وقمٌدداهلل سمدـ هضمدس: ىمد٤مل رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف  واًمٕمنمة: مجٕمٝمؿ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ

سَمػْمُ  ,َوـَمْٚمَح٦ُم ذِم اْْلَٜم٦َّمِ  ,َوقُمْثاَمُن ذِم اْْلَٜم٦َّمِ  ,َوقَمكِمٌّ ذِم اْْلَٜم٦َّمِ  ,َوقُمَٛمُر ذِم اْْلَٜم٦َّمِ  ,َأسُمق سَمْٙمٍر ذِم اْْلَٜم٦َّمِ »وؾمٚمؿ:  َواًمزُّ

ـُ قَمْقٍف  ,ذِم اْْلَٜم٦َّمِ  ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ ـُ َأيِب َوىم٤َّمٍص ذِم اْْلَٜم٦َّمِ  ,ذِم اْْلَٜم٦َّمِ  َوقَم ـُ َزْيدِد ذِم اْْلَٜمَّد٦مِ  ,َوؾَمْٕمُد سْم  ,َوؾَمِٕمٞمُد سْم

اِح ذِم اْْلَٜم٦َّمِ  ـُ اْْلَرَّ ٌَْٞمَدَة سْم  ش.َوَأسُمق قُم

 ش: طم٤مئٞمتف»ىم٤مل اسمـ أيب داود ذم 

ٍد دددددددوىمؾ إنَّ ظمػم اًمٜم٤َّمِس سمٕمد ُم  ُن آرضَمُح ؿ قمثامددددددددوزيراُه ىمَدُم٤ًم صم حٛمَّ

٦م سم  ٚمٞمُػ اخلػِم سم٤مخلػِم ُُمٜمِْجُح ددددددددقمكمٌّ طم ٕمدُهؿ دددددددددددوراسمٕمُٝمْؿ ظمػُم اًمؼميَّ
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هُط ٓ ري٥َم وم ؿ ًمٚمرَّ  ٗمردوِس سم٤مًمٜمُّقر شَمنُح دددددقمغم ُٟمج٥ِم اًم ٞمٝمُؿ دددددددددددوإهنَّ

حُر ومٝمٍر واًمزسمػُم اعمدددددددددددددوقم٤مُم ٚمح٦ُم دددددؾمٕمٞمٌد وؾمٕمٌد واسمـ قمقٍف وـم  ٛمدَّ

٤مٟم٤ًم شمٕمٞم٥ُم ودمرُح دددددددددددوٓ شم ٚمرٝمؿدوىمؾ ظمػمض ىمقٍل ذم اًمّمح٤مسم٦م يم  ؽ ـمٕمَّ

ح٤مسم٦ِم متدُح دددددددددووم ٝمؿددددِوم٘مد ٟمٓمَؼ اًمقطمُل اعمٌٞمٜم٨م سمٗمْمٚم  ل اًمٗمتح آٌي ًمٚمّمَّ

 وم٠مُم٤م ؾمٕمد ومٝمق ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ أيب وىم٤مص.

ومج٤مء ؾمدٕمد ش ٤م حيرؾمـ اًمٚمٞمٚم٦مًمٞم٧م رضماًل ص٤محلً »ُمـ ومْم٤مئٚمف: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 قمـ قم٤مئِم٦م.ش اًمّمحٞمحلم»يمام ذم 

د٤مًٟم٤م﴿ويم٤من جم٤مب اًمدقمقة, ُمًدد اًمرُمٞمد٦م ٟمدزل ومٞمدف ُمدـ اًم٘مدرآن  ًَ د٤مَن سمَِقاًمَِدْيدِف إطِْم ًَ ْٟم دْٞمٜم٤َم اْْلِ  ﴾َوَوصَّ

, وذًمؽ أن أُمف ىم٤مًم٧م ًمف: شمزقمؿ أن ديٜمؽ ي٠مُمرك سمٓم٤مقمتل, ومٚمدـ أيمدؾ ـمٕم٤مًُمد٤م, وًمدـ [56: إطم٘م٤مف]

 ٗمر سمٛمحٛمد: وم٠مسمك ريض اهلل قمٜمف: وم٠مٟمزل اهلل أي٦م.أذوق ذوىًم٤م طمتك شمٙم

ش أرم ومدداك أيب وأُمدل»ومجع ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمدقاه يدقم أطمدد, وضمٕمدؾ ي٘مدقل: 

 أظمرضم٤مه قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف. 

وقمـ أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ: أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من قمغم طمراء ومتحرك اْلٌدؾ: وم٘مد٤مل 

ـْ طِمَراءُ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: رؾمقل اهلل  َّٓ َٟمٌِلٌّ  :وَماَم قَمَٚمْٞمَؽ  :اؾْمُٙم يٌؼ  ,إِ َوقَمَٚمْٞمدِف  ش,َأْو ؿَمدِٝمٞمدٌ  ,َأْو ِصددر

سَمػْمُ  ,َوـَمْٚمَحد٦مُ  ,َوقَمدكِمٌّ  ,َوقُمدْثاَمنُ  ,َوقُمَٛمرُ  ,َوَأسُمق سَمْٙمرٍ  ,اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ـُ َأيِب  ,َواًمدزُّ َوؾَمدْٕمُد سْمد

 .٤مٍص َريِضَ اهلل قَمٜمُْٝمؿْ َوىمَّ 

ىم٤مل ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف: رأيتٜمل وأٟم٤م صمٚم٨م اْلؾمالم, وُم٤م أؾمدٚمؿ أطمدد إٓ ذم ش صحٞمح اًمٌخ٤مري»وذم 

 اًمٞمقم اًمذي أؾمٚمٛم٧م ومٞمف, وًم٘مد ُمٙمث٧م ؾمٌٕم٦م, وإين ًمثٚم٨م اْلؾمالم.

 قمٜمف ىم٤مل: إين ٕول اًمٕمرب رُمك سمًٝمؿ ذم اْلؾمالم.ش اًمّمحٞمحلم»وذم 

ٟمٗمٞمؾ, أسمقه يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أُم٦م واطمدة يم٤من قمغم احلٜمٞمٗمٞم٦م اعمًدٚمٛم٦م,  وؾمٕمٞمد هق: اسمـ زيد سمـ قمٛمر سمـ

َي٤م َرؾُمقَل اهلل إِنَّ َأيِب يَم٤مَن يَماَم ىَمْد َرَأْي٧َم  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل : قمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م شصحٞمحف»أظمرج اًمٌخ٤مري ذم 
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صمٜ اهلل عمْٗ ٔعمٜ تٕل٘ أصحاب رصٕه اهلل 

 آلْ ٔصمي

وأذيمر حم٤مؾمٜمٝمؿ  ,وريض اهلل قمٜمٝمؿقمم أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأشم

, وأقمت٘مد وأشمرى قمٜمٝمؿ وأؾمتٖمٗمر هلؿ وأيمػ قمـ ُم٤ًموهيؿ وأؾمٙم٧م قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ

ظْمَقاٟمِٜم٤َم  :ومْمٚمٝمؿ قمٛمال سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوِْلِ ـْ سَمْٕمِدِهْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ـَ ضَم٤مُءوا ُِم ِذي ﴿ َواًمَّ

ٜم٤َم إِٟمََّؽ َرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ اًمَّذِ  ـَ آَُمٜمُقا َرسمَّ ِذي َٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِٚمَّ َٓ دَمْ ياَمِن َو ٌَُ٘مقَٟم٤م سم٤ِمْْلِ ـَ ؾَم  ﴾ي

[51]احلنم: 
(1)

. 

                                                                                                    

ٌََٕمَؽ وَم٤مؾْمَتْٖمِٗمْر ًَمفُ  ,َوسَمَٚمَٖمَؽ  ـَ سمَِؽ َواشمَّ َُم َٔ ٌَْٕم٨ُم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ,وَم٠َمؾْمَتْٖمِٗمُر ًَمفُ  :َٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل  ,َوًَمْق َأْدَريَمَؽ  ُف ُي وَم٢مِٟمَّ

٦ًم َواطِمَدةً   ش.ُأُمَّ

وأُم٤م أسمق قمٌٞمدة: ومٝمق قم٤مُمر سمـ قمٌداهلل سمـ اْلراح سمـ هالل سمـ أهٞم٥م سمـ طمْمٞم٦م سمـ احل٤مرث سمـ ومٝمر سمـ 

 ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمٔمر سمـ يمٜم٤مٟم٦م اًم٘مرر.

, وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م اهلجرة اًمث٤مٟمٞمد٦م, وؿمدٝمد ُمدع أؾمٚمؿ هق وقمثامن سمـ ُمٔمٕمقن, سمٕمد صمالصم٦م قمنم رضمالً 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م, وصم٧ٌم ُمٕمف يقم أطمد, وٟمزع احلٚم٘متلم اًمٚمتدلم دظمٚمتد٤م ذم 

 وضمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم أطمد.

ش ْلدراحًمٙمؾ أُم٦م أُملم, وأُمدلم هدذه إُمد٦م أسمدق قمٌٞمددة سمدـ ا»وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: 

أظمرضم٤مه, وشمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وهق قمٜمف راٍض, يمام شم٘مدم ذم ىمّم٦م ىمتؾ قمٛمر 

 ريض اهلل قمٜمف.

ىم٤مل ش وأشمقمم أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وأذيمر حم٤مؾمٜمٝمؿ ..... إًمخ»ىمقًمف:  (5)

, واًمّمح٤مسم٦م داظمٚمدقن ذم [15: اًمتقسم٦م] ﴾ْؿ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمضٍ َواعْم١ُْمُِمٜمُقَن َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت سَمْٕمُْمٝمُ ﴿اهلل قمزوضمؾ: 

هذه أي٦م اسمتداء: ٕهنؿ ذروة اعم١مُمٜملم, ومتج٥م حمٌتٝمؿ وشمقًمٞمٝمؿ, واًمدقم٤مء هلؿ قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء 
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قمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم اعمٓمٝمرات ُمـ يمؾ ؾمقء وأشمرى
(1)
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 اهلل.

يمام ومٕمٚمد٧م  (وٓ ٟمتؼمأ ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ)وىمقًمف: (: 315-311ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

ٓ يتقمم أهؾ اًمٌٞم٧م طمتك يتؼمأ ُمـ أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل  :ٕمٜمدهؿ ٓ وٓء إٓ سمؼماء, أياًمراومْم٦م! وم

قمٜمٝمام!! وأهؾ اًمًٜم٦م يقاًمقهنؿ يمٚمٝمؿ, ويٜمزًمقهنؿ ُمٜم٤مزهلؿ اًمتل يًدتح٘مقهن٤م, سم٤مًمٕمددل واْلٟمّمد٤مف, ٓ 

 . اهدوم٢من ذًمؽ يمٚمف ُمـ اًمٌٖمل اًمذي هق جم٤موزة احلد :سم٤مهلقى واًمتٕمّم٥م

َٝم٤مهُتُؿْ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ش ٤مت اعم١مُمٜملم اعمٓمٝمراتوأشمرى قمـ أُمٝم»ىمقًمف: (5) ]إطمزاب :  ﴾َوَأْزَواضُمُف ُأُمَّ

5]. 

َٝم٤مهُتُؿْ ﴿وىمقًمف: ىم٤مل اسمـ يمثػم رمحف اهلل:  أي: ذم احلرُم٦م وآطمؽمام, واْليمرام واًمتقىمػم  ﴾َوَأْزَواضُمُف ُأُمَّ

سم٤مْلمج٤مع, وإن ؾمٛمك  دمقز اخلٚمقة هبـ, وٓ يٜمتنم اًمتحريؿ إمم سمٜم٤مهتـ وأظمقاهتـ واْلقمٔم٤مم, وًمٙمـ ٓ

سمٕمض اًمٕمٚمامء سمٜم٤مهتـ أظمقات اعم١مُمٜملم, يمام هق ُمٜمّمقص اًمِم٤مومٕمل ذم اعمختٍم, وهق ُمـ سم٤مب إـمالق 

وهؾ ي٘م٤مل عمٕم٤موي٦م وأُمث٤مًمف: ظم٤مل اعم١مُمٜملم؟ ومٞمف ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء. وٟمص  ,اًمٕم٤ٌمرة ٓ إصم٤ٌمت احلٙمؿ

٤ًمء  ذم مجع اعمذيمر اًم٤ًممل وهؾ ي٘م٤مل هلـ: أُمٝم٤مت اعم١مُمٜم٤مت, ومٞمدظمؾ اًمٜم ,اًمِم٤مومٕمل قمغم أٟمف ي٘م٤مل ذًمؽ

شمٖمٚمٞم٤ٌم؟ ومٞمف ىمقٓن: صح قمـ قم٤مئِم٦م, ريض اهلل قمٜمٝم٤م, أهن٤م ىم٤مًم٧م: ٓ ي٘م٤مل ذًمؽ. وهذا أصح اًمقضمٝملم 

 ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل, رمحف اهلل. 

اًمٜمٌل أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وأزواضمف "وىمد روي قمـ ُأيب سمـ يمٕم٥م, واسمـ قم٤ٌمس أهنام ىمرآ: 

ق هذا قمـ ُمٕم٤موي٦م, وجم٤مهد, وقِمْٙمِرُم٦م, واحلًـ: وهق أطمد , وروي ٟمح"أُمٝم٤مهتؿ وهق أب هلؿ

 اًمقضمٝملم ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل. طمٙم٤مه اًمٌٖمقي وهمػمه, واؾمت٠مٟمًقا قمٚمٞمف سم٤محلدي٨م اًمذي رواه أسمق داود:

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٜمٗمٞمكم, طمدصمٜم٤م اسمـ اعم٤ٌمرك, قمـ حمٛمد سمـ قَمْجالن, قمـ اًم٘مٕم٘م٤مع سمـ طمٙمٞمؿ, 

إٟمام أٟم٤م ًمٙمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمقاًمد "ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ أيب ص٤مًمح, قمـ أيب هريرة 
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, ويم٤من ي٠مُمر "أقَمٚمرٛمٙمؿ, وم٢مذا أشمك أطمديمؿ اًمٖم٤مئط ومال يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ يًتدسمره٤م, وٓ يًتٓم٥م سمٞمٛمٞمٜمف

 سمثالصم٦م أطمج٤مر, ويٜمٝمك قمـ اًمروث واًمرُم٦م.

 وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف, ُمـ طمدي٨م اسمـ قمجالن.

ـْ ِرضَم٤مًمُِٙمْؿ﴾﴿: أٟمف ٓ ي٘م٤مل ذًمؽ, واطمتجقا سم٘مقًمف: واًمقضمف اًمث٤مين ٌد َأسَم٤م َأطَمٍد ُِم ]إطمزاب:  َُم٤م يَم٤مَن حُمَٛمَّ

31.] 

: وؾمٚمؿ فقمٚمٞم ومّمؾ: ذم أزواضمف َصغمَّ اهلل(: 553-5/516ش )اًمزاد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

قن ؾمٜم٦م, ومل يتزوْج أوٓهـ ظمدجي٦م سمٜم٧م ظُمقيٚمد اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م, شمزوضمٝم٤م ىمٌؾ اًمٜمٌقة, وهل٤م أرسمٕم

قمٚمٞمٝم٤م طمتك ُم٤مشم٧م, وأوٓده يمٚمُّٝمؿ ُمٜمٝم٤م إَّٓ إسمراهٞمَؿ, وهل اًمتل آزرشمف قمغم اًمٜمٌقة, وضم٤مهدت ُمٕمف, 

وواؾمتف سمٜمٗمًٝم٤م وُم٤مهل٤م, وأرؾمؾ اهلل إًمٞمٝم٤م اًمًالَم ُمع ضمؼميؾ, وهذه ظم٤مص٦م ٓ شُمٕمرف ُٓمرأة ؾمقاه٤م, 

 وُم٤مشم٧م ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜملم.

 دة سمٜم٧م َزُْمَٕم٦م اًمُ٘مرؿمٞم٦م, وهل اًمتل وه٧ٌم يقُمٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م.صمؿ شمزوج سمٕمد ُمقهت٤م سم٠مي٤مم ؾَمقْ 

أة ُمـ ومقق ؾمٌع ؾماموات, طمٌٞم٦ٌم  يؼ, اعمؼمَّ در ي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمر در صمؿ شمزوج سمٕمده٤م أمَّ قمٌد اهلل قم٤مئِم٦م اًمّمر

يؼ, وقمروٝم٤م قمٚمٞمف اعَمَٚمُؽ ىمٌؾ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ذم در  رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمر

ىَم٦ٍم ُمـ طمرير وىم٤مل:  ذم ؿمقال وقمٛمره٤م ؾم٧م ؾمٜملم, وسمٜمك هب٤م ذم ؿمقال ذم  شمزوج "هذه زوضمتؽ"َهَ

اًمًٜم٦م إومم ُمـ اهِلجرة وقمٛمره٤م شمًع ؾمٜملم, ومل يتزوج سمٙمرًا همػمه٤م, وُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ذم حِل٤مف 

يمٗمر ىَم٤مِذومٝم٤م, اُمرأة همػمه٤م, ويم٤مٟم٧م أطم٥مَّ اخلٚمؼ إًمٞمف, وٟمزل قمذُرَه٤م ُِمـ اًمًامء, واشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم 

ـْ أصح٤مب  َـّ قمغم اِْلـمالق, ويم٤من إيم٤مسمُر ُِم  إُّم٦م وأقمٚمٛمُٝم
ِ
وهل أوم٘مف ٟم٤ًمئف وأقمٚمُٛمٝمـ, سمؾ أوم٘مُف ٟم٤ًمء

اًمٜمٌل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ يرضمٕمقن إمم ىمقهل٤م ويًتٗمتقهن٤م. وىمٞمؾ: إهن٤م أؾم٘مٓم٧م ُمـ اًمٜمٌل َصغمَّ اهلل 

 قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ؾِمْ٘مٓم٤ًم, ومل يث٧ٌم.

 شمزوج طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف, وذيمر أسمق داود أٟمف ـمٚم٘مٝم٤م, صمؿ راضمٕمٝم٤م.صمؿ 

صمؿ شمزوج زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م سمـ احل٤مرث اًم٘مٞمًٞم٦م, ُمـ سمٜمل هالل سمـ قم٤مُمر, وشمقومٞم٧م قمٜمده سمٕمد وٛمف 

 هل٤م سمِمٝمريـ.
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ة, وهل آظمر صمؿ شمزوج أمَّ ؾمٚمٛم٦م هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م اعمخزوُمٞم٦م, واؾمؿ أيب أُمٞم٦م طمذيٗم٦م سمـ اعمٖمػم

 ٟم٤ًمئف ُمقشم٤ًم. وىمٞمؾ: آظمرهـ ُمقشم٤ًم صٗمٞم٦م.

: وزم شمزوجيٝم٤م ُمٜمف ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م "اًمٓمٌ٘م٤مت"واظمتٚمػ ومٞمٛمـ وزم شمزوجيٝم٤م ُمٜمف؟ وم٘م٤مل اسمـ ؾمٕمد ذم 

دون همػمه ُمـ أهؾ سمٞمتٝم٤م, وعم٤م زوج اًمٜمٌل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م أُم٤مُم٦م سمٜم٧م محزة 

ي٘مقل ذًمؽ, ٕن ؾمٚمٛم٦م هق اًمذي شمقمم  "هؾ ضمزي٧ُم ؾمٚمٛم٦م" وضمٕمٗمر وزيد ىم٤مل: اًمتل اظمتّمؿ ومٞمٝم٤م قمكم

أهٚمٝم٤م, ذيمر هذا ذم شمرمج٦م ؾمٚمٛم٦م, صمؿ ذيمر ذم شمرمج٦م أم ؾمٚمٛم٦م قمـ اًمقاىمدي:  شمزوجيف دون همػمه ُمـ

طمدصمٜمل جمٛمع سمـ يٕم٘مقب, قمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م, قمـ أسمٞمف, أن رؾمقل اهلل َصغمَّ 

ضمَٝم٤م رؾمقَل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ اهلل قَمَٚمْٞمِف وَ  ؾَمٚمََّؿ ظمٓم٥م أم ؾمٚمٛم٦م إمم اسمٜمٝم٤م قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م, ومزوَّ

 وهق يقُمئٍذ همالم صٖمػم.

: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من, طمدصمٜم٤م مّح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م, طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ "اعمًٜمد"وىم٤مل اِْلُم٤مم أمحد ذم 

ـْ أيب ؾمٚمٛم٦م, سمٕم٨م إًمٞمٝم٤م رؾمقُل اهلل  قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م, قمـ أسمٞمف, قمـ أم ؾمٚمٛم٦م أهن٤م ٤م ُِم هُتَ عم٤م اٟم٘مْم٧م قِمدَّ

َؿ إين اُمرأة هَمػمى, وإين ُُمّْمٌَِٞم٦ٌم,  ٤ًٌَم سمرؾمقل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, وم٘م٤مًم٧م: َُمْرطَم

ل اهلل َصغمَّ اهلل َوًَمٞمَْس أطمٌد ُمـ أوًمٞم٤مئل طم٤مضًا... احلدي٨م, وومٞمف وم٘م٤مًم٧م ٓسمٜمٝم٤م قمٛمر: ىمؿ ومزوج رؾمق

قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, ومزوضمف, وذم هذا ٟمٔمر, وم٢من قمٛمر هذا يم٤من ؾمٜمُّف عم٤م شمقذم رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ 

شمًع ؾمٜملم, ذيمره اسمـ ؾمٕمد, وشمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ذم ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع, ومٞمٙمقن ًمف 

ج ىم٤مل ذًمؽ اسمـ ؾمٕمد وهمػمه, وعم٤م ىمٞمؾ ذًمؽ ًمإِلُم٤مم ُمـ اًمٕمٛمر طمٞمٜمئٍذ صمالث ؾمٜملم , وُمثؾ هذا ٓ يزور

أمحد, ىم٤مل: ُمـ ي٘مقل: إن قمٛمر يم٤من صٖمػمًا؟! ىم٤مل أسمق اًمٗمرج سمـ اْلقزي: وًمٕمؾ أمحد ىم٤مل هذا ىمٌؾ أن 

ي٘مػ قمغم ُم٘مدار ؾِمٜمرف, وىمد ذيمر ُم٘مدار ؾِمٜمرف مج٤مقم٦ٌم ُمـ اعم١مّرظملم, اسمـ ؾمٕمد وهمػمه. وىمد ىمٞمؾ: إن اًمذي 

ىمؿ ي٤م قمٛمر ومزوج "قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, واحلدي٨م  ُمـ رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ اسمـ قمّٛمٝم٤م زوضمٝم٤م

وٟم٥ًم قمٛمر, وٟم٥ًم أم ؾمٚمٛم٦م يٚمت٘مٞم٤من ذم يمٕم٥م, وم٢مٟمف قمٛمر سمـ  "رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ 

ـ قمدي سمـ يمٕم٥م, وأم اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ, سمـ قمٌد اًمٕمزى, سمـ ري٤مح, سمـ قمٌد اهلل سمـ ىُمرط, سمـ رزاح سم

ؾمٚمٛم٦م سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م, ومقاومؼ اؾمُؿ 
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اسمٜمٝم٤م قمٛمر اؾمَٛمف, وم٘م٤مًم٧م: ىمؿ ي٤م قمٛمر, ومزوج رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, ومٔمـ سمٕمض اًمرواة أٟمف 

قمـ شمٕمذر ذًمؽ قمٚمٞمف ًمّمٖمر ؾمٜمف, وٟمٔمػم هذا َوْهؿ اسمٜمٝم٤م, ومرواه سم٤معمٕمٜمك وىم٤مل: وم٘م٤مًم٧م ٓسمٜمٝم٤م, وذهؾ 

ىمؿ ي٤م همالم "سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا احلدي٨م, وروايتٝمؿ ًمف, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ 

ىم٤مل أسمق اًمٗمرج سمـ اْلقزي: وُم٤م قمرومٜم٤م هذا ذم هذا احلدي٨م, ىم٤مل: وإن صم٧ٌم, ومٞمحتَِٛمُؾ أن  "ومزوج أُمؽ

٦ٌم ًمٚمّمٖمػم, إذ يم٤من ًمف ُمـ اًمٕمٛمر يقُمئٍذ صمالث ؾمٜملم, ٕن رؾمقل اهلل َصغمَّ يٙمقن ىم٤مًمف قمغم وضمف اعمداقم

اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ شمزوضمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م أرسمع, وُم٤مت وًمٕمٛمر شمًُع ؾمٜملم, ورؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ٓ 

قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ٓ ُيِمؽمط ذم  يٗمَتِ٘مُر ٟمِٙم٤مطُمف إمم وزم. وىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ: فم٤مهر يمالم أمحد أن اًمٜمٌل َصغمَّ اهلل

, وأن ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئّمف.  ٟمٙم٤مطمف اًمقزمُّ

صمؿ شمزوج زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ُمـ سمٜمل أؾمد سمـ ظمزيٛم٦م وهل اسمٜم٦م قمٛمتف أُمٞمٛم٦م, وومٞمٝم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 [ وسمذًمؽ يم٤مٟم٧م شمٗمتِخر قمغم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل َصغمَّ 41]إطمزاب:  ﴾وَمَٚماّم ىَم٣َمَ َزْيٌد ُّمٜمَْٝم٤م َوـَمرًا َزّوضْمٜم٤َميَمَٝم٤م﴿

َـّ أه٤مًمٞمُٙمـ, وزوضمٜمل اهلل ُِمـ ومقق ؾمٌع ؾماموات.  اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, وشم٘مقل زوضمُٙم

ُِمـ ومقق ؾمامواشمف, وشمقومٞم٧م  وُمـ ظمقاصٝم٤م أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يم٤من هق وًمٞمَّٝم٤م اًمذي زوضمٝم٤م ًمرؾمقًمف

اهلل قَمَٚمْٞمِف  ذم أول ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, ويم٤مٟم٧م أوًٓ قمٜمد زيد سمـ طم٤مرصم٦م, ويم٤من رؾمقُل اهلل َصغمَّ 

تف ذم ٟمٙم٤مح أزواج ُمـ شمٌٜمَّْقه. ك سمف ُأُمَّ ضمف اهلل شمٕم٤ممم إَي٤مه٤م ًمتت٠مؾمَّ َؿ شمٌٜم٤َّمه, ومٚمام ـمٚم٘مٝم٤م زيد, زوَّ  َوؾَمٚمَّ

ِ٘مٞم٦ََّم, ويم٤مٟم٧م ُمـ ؾم٤ٌمي٤م سمٜمل 
وشمزوج ذم َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ضُمقْيرَي٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ أيب ضار اعُمّْمَٓمٚمِ

 تٕملُم سمف قمغم يمِت٤مسمتٝم٤م, وم٠مدى قمٜمٝم٤م يمت٤مسمَتٝم٤م وشمزوضمٝم٤م.اعُمّْمَٓمٚمِِؼ, ومج٤مءشمف شمً

صمؿ شمزوج أمَّ طمٌٞم٦ٌم, واؾمٛمٝم٤م رُمٚم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من صخِر سمـ طمرب اًم٘مرؿمٞم٦م إُمقي٦م. وىمٞمؾ: اؾمٛمٝم٤م 

هٜمد, شمزوضمٝم٤م وهل سمٌالد احلٌِم٦م ُمٝم٤مضمرة, وأصدىمٝم٤م قمٜمف اًمٜمج٤مر أرسمٕمامئ٦م ديٜم٤مر, وؾمٞم٘م٧م إًمٞمف ُمـ 

ػم واًمتقاريخ, وهق هٜم٤مك, وُم٤مشم٧م ذم أي٤مم أظمٞمٝم٤م ُمٕم٤موي ًر ٦م. هذا هق اعمٕمروف اعمتقاشمر قمٜمد أهؾ اًم

 قمٜمدهؿ سمٛمٜمزًم٦م ٟمٙم٤مطمف خلدجي٦م سمٛمّٙم٦م, وحلٗمّم٦م سم٤معمديٜم٦م, وًمّمٗمٞم٦م سمٕمد ظمٞمؼم.

وأُّم٤م طمدي٨م قمٙمرُم٦م سمـ قماّمر, قمـ أيب ُزُمٞمؾ, قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل ًمٚمٜمٌل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف 

٤مَه٤م َأؾْم٠َمًُمَؽ صَمالَصَم٤ًم, "َوؾَمٚمََّؿ:  ضمَؽ إِيَّ ٦ٌََم ُأَزور , ُِمٜمَْٝم٤م: َوقِمٜمِْدي َأمْجَُؾ اًمَٕمَرِب ُأمُّ طَمٌِٞم ـْ ٤مُه   ."وَم٠مقْمَٓم٤مُه إيَّ
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ومٝمذا احلدي٨م همٚمط ٓ ظمٗم٤مء سمف, ىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ طمزم: وهق ُمقوقع سمال ؿمؽ, يَمَذسَمُف قمٙمرُم٦م سمـ 

 شمردد, وىمد قمامر, وىم٤مل اسمـ اْلقزي ذم هذا احلدي٨م: هق وهؿ ُمـ سمٕمض اًمرواة, ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ

اهتٛمقا سمف قمٙمرُم٦م سمـ قمامر, ٕن أهؾ اًمت٤مريخ أمجٕمقا قمغم أن أم طمٌٞم٦ٌم يم٤مٟم٧م حت٧م قمٌد اهلل سمـ ضمحش, 

, وصمٌت٧م أم طمٌٞم٦ٌم قمغم إؾمالُمٝم٤م,  ووًمدت ًمف, وه٤مضمر هب٤م ومه٤م ُمًٚمامن إمم أرض احلٌِم٦م, صمؿ شمٜمٍمَّ

ٞمف, ومزوضمف إَي٤مه٤م, وأصدىمٝم٤م قمٜمف ومٌٕم٨م رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ إمم اًمٜمج٤مر خيٓمٌٝم٤م قمٚم

صداىم٤ًم, وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع ُمـ اهلجرة, وضم٤مء أسمق ؾمٗمٞم٤من ذم زُمـ اهلُدٟم٦م ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م, ومثٜم٧م ومِراش 

رؾمقمم اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ طمتك ٓ جيٚمَس قمٚمٞمف, وٓ ظمالف أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من وُمٕم٤موي٦م أؾمٚمام ذم ومتح 

 ُمٙم٦م ؾمٜم٦م صمامن.

رين طمتك أىم٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر يمام يمٜم٧م أىم٤مشمؾ اعمًٚمٛملم, ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وأيْم٤ًم ومٗمل هذا احلدي ٨م أٟمف ىم٤مل ًمف: وشم١مُمر

َر أسم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمٌت٦م.  وٓ يٕمرف أن اًمٜمٌل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َأُمَّ

وىمد أيمثر اًمٜم٤َّمُس اًمٙمالم ذم هذا احلدي٨م, وشمٕمددت ـمرىمٝمؿ ذم وضمٝمف, ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: اًمّمحٞمح أٟمف 

ظملم, وهذه اًمٓمري٘م٦م سم٤مـمٚم٦م قمٜمد ُمـ ًمف شمزوضمٝم٤م سمٕمد اًمٗمتح هلذ ا احلدي٨م, ىم٤مل: وٓ ُيرد هذا سمٜم٘مؾ اعم١مرر

ػمة وشمقاريخ ُم٤م ىمد يم٤من. ًّ  أدٟمك قمٚمؿ سم٤مًم

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: سمؾ ؾم٠مًمف أن جيدد ًمف اًمٕم٘مد شمٓمٞمٞم٤ًٌم ًم٘مٚمٌف, وم٢مٟمف يم٤من ىمد شمزوضمٝم٤م سمٖمػم اظمتٞم٤مره, وهذا 

 ٓ يٚمٞمؼ سمٕم٘مؾ أيب ؾمٗمٞم٤من, ومل يٙمـ ُمـ ذًمؽ رء.سم٤مـمؾ, ٓ ُئمـ سم٤مًمٜمٌل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, و

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ اًمٌٞمٝم٘مل واعمٜمذري: حيتِٛمؾ أن شمٙمقن هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وىمٕم٧م ذم سمٕمض 

ظمرضم٤مشمف إمم اعمديٜم٦م, وهق يم٤مومر طملم ؾمٛمع ٟمٕمل زوج أم طمٌٞم٦ٌم سم٤محلٌِم٦م, ومٚمام ورد قمغم ه١مٓء ُم٤م ٓ 

طمتك ي٘م٤مشمؾ اًمٙمٗم٤مر, وأن يتخذ اسمٜمف يم٤مشم٤ًٌم, ىم٤مًمقا: ًمٕمّؾ ه٤مشملم طِمٞمٚم٦م هلؿ ذم دومٕمف ُِمـ ؾم١ماًمف أن ي١مُمره 

ُػ واًمتٙمٚمػ , اعم٠ًمًمتلم وىمٕمت٤م ُمٜمف سمٕمد اًمٗمتح ًُّ ومجٛمع اًمراوي ذًمؽ يمٚمف ذم طمدي٨م واطمد, واًمتٕم

 اًمِمديد اًمذي ذم هذا اًمٙمالم ُيٖمٜمل قمـ رده.

أن,  وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: ًمٚمحدي٨م حمٛمؾ آظمر صحٞمح, وهق أن يٙمقن اعمٕمٜمك: أرى أن شمٙمقن زوضمتَؽ

وم٢مين ىمٌؾ مل أيمـ راوٞم٤ًم, وأن وم٢مين ىمد روٞم٧م, وم٠مؾم٠مًمؽ أن شمٙمقن زوضمتَؽ, وهذا وأُمث٤مًمف ًمق مل يٙمـ 
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َدْت سمف إوراق, وصٜمٗم٧م ومٞمف اًمُٙمت٥م, ومحٚمف اًمٜم٤مس, ًمٙم٤من إومم سمٜم٤م اًمرهم٦ٌَم قمٜمف, ًمْمٞمؼ  ىمد ؾُمقر

 ده٤م.اًمزُم٤من قمـ يمت٤مسمتف وؾمامقمف وآؿمتٖم٤مل سمف, وم٢مٟمف ُمـ ُرسْمِد اًمّمدور ٓ ُمـ ُزسمْ 

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: عم٤م ؾمٛمع أسمق ؾمٗمٞم٤من أن رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ـمٚمؼ ٟم٤ًمءه عم٤م آمم ُمٜمٝمـ, أىمٌؾ 

َؿ ُم٤م ىم٤مل, فمٜم٤ًم ُمٜمف أٟمف ىمد ـمٚم٘مٝم٤م ومٞمٛمـ ـمٚمؼ, وهذا ُمـ  إمم اعمديٜم٦م, وىم٤مل ًمٚمٜمٌل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 ضمٜمس ُم٤م ىمٌٚمف.

ًمٙمـ وىمع اًمٖمٚمط واًمقهؿ ُمـ أطمد اًمرواة ذم شمًٛمٞم٦م أم طمٌٞم٦ٌم, وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: سمؾ احلدي٨م صحٞمح, و

وإٟمام ؾم٠مل أن يزوضمف أظمتٝم٤م رُمٚم٦م, وٓ يٌٕمد ظمٗم٤مء اًمتحريؿ ًمٚمجٛمع قمٚمٞمف, وم٘مد ظمٗمل ذًمؽ قمغم اسمٜمتف, 

وهل أوم٘مف ُمٜمف وأقمٚمؿ طملم ىم٤مًم٧م ًمرؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: هؾ ًمؽ ذم أظمتل سمٜم٧م أيب 

ىم٤مًم٧م: ًم٧ًم ًمؽ سمُٛمْخٚمِٞم٦ٍم,  "أو حتٌلم ذًمؽ؟"ىم٤مًم٧م: شَمٜمٙمُِحٝم٤م. ىم٤مل:  "ذا؟أومٕمؾ ُم٤م"ؾمٗمٞم٤من؟ وم٘م٤مل: 

يَمٜمل ذم اخلػم ُأظمتل, ىم٤مل:  ـْ َذِ ٤م َٓ حَتِؾُّ زم"وَأطَم٥ُم َُم هل اًمتل قمروٝم٤م أسمق ؾمٗمٞم٤من قمغم  . ومٝمذه"وم٢مهنَّ

ٞمتٝم٤م أيْم٤ًم أم اًمٜمٌل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, ومًامه٤م اًمراوي ُمـ قمٜمده أم طمٌٞم٦ٌم. وىمٞمؾ: سمؾ يم٤مٟم٧م يمٜم

طمٌٞم٦ٌم, وهذا اْلقاب طمًـ ًمقٓ ىمقًمف ذم احلدي٨م: وم٠مقمٓم٤مه رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُم٤م ؾم٠مل, 

ومٞم٘م٤مل طمٞمٜمئٍذ: هذه اًمٚمٗمٔم٦م وهؿ ُمـ اًمراوي, وم٢مٟمف أقمٓم٤مه سمٕمض ُم٤م ؾم٠مل, وم٘م٤مل اًمراوي: أقمٓم٤مه ُم٤م ؾم٠مل, 

 إقمٓم٤مؤه مم٤ّم ؾم٠مل, واهلل أقمٚمؿ.أو أـمٚم٘مٝم٤م اشمٙم٤مًٓ قمغم ومٝمؿ اعمخ٤مـم٥م أٟمف أقمٓم٤مه ُم٤م جيقز 

وشمزوج َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ صٗمٞم٦َّم سمٜم٧َم طُمٞمل سمـ َأظْمَٓم٥َم ؾمٞمد سمٜمل اًمٜمْمػم ُمـ وًمد ه٤مرون سمـ قمٛمران 

 اًمٕم٤معملم.
ِ
ـْ َأمجؾ ٟم٤ًمء  أظمل ُمقؾمك, ومٝمل اسمٜم٦م ٟمٌل, وزوضم٦م ٟمٌل, ويم٤مٟم٧م ُِم

ٗملر أُم٦م وم٠مقمت٘مٝم٤م, وضمٕمؾ قِمت٘مٝم٤م ص داىَمٝم٤م, ومّم٤مر ذًمؽ ؾُمٜم٦ًَّم ًمألُّم٦م إمم يقم ويم٤مٟم٧م ىمد ص٤مرت ًمف ُمـ اًمّمَّ

اًم٘مٞم٤مُم٦م, أن َيْٕمتَِؼ اًمرضمؾ أَُمتف, وجيٕمؾ قمت٘مٝم٤م صداىمٝم٤م, ومتّمػم زوضمتف سمذًمؽ, وم٢مذا ىم٤مل: أقمت٘م٧م أُمتل, 

وضمٕمٚم٧م قِمت٘مٝم٤م َصَداىمٝم٤م, أو ىم٤مل: ضمٕمٚم٧م قِمتؼ أُمتل صداىمٝم٤م, صح اًمٕمتؼ واًمٜمٙم٤مح, وص٤مرت زوضمتَف 

 وهق فم٤مهر ُمذه٥م أمحد ويمثػٍم ُمـ أهؾ احلدي٨م.ُمـ همػم اطمتٞم٤مج إمم دمديد قم٘مد وٓ وزم, 

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: هذا ظم٤مص سم٤مًمٜمٌل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ وهق مم٤م ظمّمف اهلل سمف ذم اًمٜمٙم٤مح دون إُم٦م, 

وهذا ىمقل إئٛم٦م اًمثالصم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ, واًمّمحٞمح اًم٘مقل إول, ٕن إصؾ قمدم آظمتّم٤مص 
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 ﴾ظَم٤مًمَِّم٦ًم ًّمَؽ ُِمـ ُدونِ ﴿٤م ظمّمف سمٜمٙم٤مح اعمقهقسم٦م ًمف, ىم٤مل ومٞمٝم٤م: طمتك ي٘مقم قمٚمٞمف دًمٞمؾ, واهلل ؾمٌح٤مٟمف عم

[ ومل ي٘مؾ هذا ذم اعمٕمت٘م٦م, وٓ ىم٤مًمف رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ًمٞم٘مٓمع شم٠مد إُم٦م 61]إطمزاب: 

زواج ُمـ سمف ذم ذًمؽ, وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف أسم٤مح ًمف ٟمٙم٤مح اُمرأة َُمـ شمٌٜم٤ّمه, ًمئال يٙمقن قمغم إُم٦م طمرٌج ذم ٟمٙم٤مح أ

تِف اًمت٠مد سمف ومٞمف, ُم٤م مل ي٠مِت قمـ اهلل ورؾمقًمف ٟمٌص  شمٌٜمَّقه, ومدَل قمغم أٟمف إذا ٟمٙمح ٟمِٙم٤مطم٤ًم, ومألُمَّ

 سم٤مٓظمتّم٤مص وىمٓمع اًمت٠مد, وهذا فم٤مهر.

وشم٘مرير أن ضمقاز ُمثؾ هذا هق ُم٘مت٣م إصقِل واًم٘مٞم٤مس  -وًمت٘مرير هذه اعم٠ًمًم٦م وسمًط احلج٤مج ومٞمٝم٤م 

 ٞمٝم٤ًم.ُمقوٌع آظمر, وإٟمام ٟمٌٝمٜم٤م قمٚمٞمف شمٜمٌ -

صمؿ شمزوج ُمٞمٛمقٟم٦َم سمٜم٧م احل٤مرث اهِلالًمٞم٦م, وهل آظمر ُمـ شمزوج هب٤م, شمزوضمٝم٤م سمٛمٙم٦م ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء سمٕمد 

أن طمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم اًمّمحٞمح. وىمٞمؾ: ىمٌؾ إطمالًمف, هذا ىمقل اسمـ قم٤ٌمس, ووهؿ ريض اهلل قمٜمف, وم٢من 

ًٓ, وىم٤مل: يمٜم٧م سم٤مًمِ٘مّم٦م, وهق أسمق راومع, وىمد أظمؼم أٟمف شمزوضمٝم٤م طمال اًمًٗمػم سمٞمٜمٝمام سم٤مًمٜمٙم٤مح أقمٚمؿ اخلٚمؼ

أٟم٤م اًمًٗمػم سمٞمٜمٝمام, واسمـ قم٤ٌمس إذ ذاك ًمف ٟمحق اًمٕمنم ؾمٜملم أو ومقىمٝم٤م, ويم٤من هم٤مئ٤ًٌم قمـ اًم٘مّم٦م مل 

حييه٤م, وأسمق راومع رضمؾ سم٤مًمغ, وقمغم يده دارت اًم٘مّم٦م, وهق أقمٚمؿ هب٤م, وٓ خيٗمك أن ُمثؾ هذا 

َف "داًمؽمضمٞمح ُمقضم٥م ًمٚمت٘مديؿ وُم٤مشم٧م ذم أي٤مم ُمٕم٤موي٦م, وىمؼمه٤م سم  ."َهِ

ـ أزواضمف رحي٤مٟم٦م سمٜم٧م زيد اًمٜميي٦م. وىمٞمؾ: اًم٘مرفمٞم٦م, ؾمٌٞم٧م يقم سمٜمل ىمرئم٦م, ومٙم٤مٟم٧م صٗملَّ ىمٞمؾ: وُم

 رؾمقل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ, وم٠مقمت٘مٝم٤م وشمزوضمٝم٤م, صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م, صمؿ راضمٕمٝم٤م.

وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: سمؾ يم٤مٟم٧م أُمتَف, ويم٤من يٓم١مه٤م سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم طمتك شمقذم قمٜمٝم٤م, ومٝمل ُمٕمدودة ذم 

ٓ ذم اًمزوضم٤مت, واًم٘مقل إول اظمتٞم٤مُر اًمقاىمدي, وواوم٘مف قمٚمٞمف ذف اًمديـ اًمدُمٞم٤مـمل. اًمناري, 

 وومٞمام ىم٤مًمف ٟمٔمر, وم٢من اعمٕمروف أهن٤م ُمـ هاريف, وإُم٤مئف, واهلل أقمٚمؿ. ,وىم٤مل: هق إصم٧ٌم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ

ٝم٤م ًمف ًَ , ومل ومٝم١مٓء ٟم٤ًمؤه اعمٕمرووم٤مت اًماليت دظمؾ هبـ, وأُم٤م ُمـ ظمٓمٌٝم٤م ومل يتزوضمٝم٤م, وُمـ وه٧ٌم ٟمٗم

يتزوضمٝم٤م, ومٜمحق أرسمع أو مخس, وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: هـ صمالصمقن اُمرأة, وأهؾ اًمٕمٚمؿ سمًػمشمف وأطمقاًمف َصغمَّ 

اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ٓ يٕمرومقن هذا, سمؾ يٜمٙمروٟمف, واعمٕمروف قمٜمدهؿ أٟمف سمٕم٨م إمم اْلقٟمٞم٦م ًمٞمتزوضمٝم٤م, 

ٌٞم٦م, ويمذًمؽ اًمتل رأى ًمٞمخٓمٌٝم٤م, وم٤مؾمتٕم٤مذت ُمٜمف, وم٠مقم٤مذه٤م ومل يتزوضمٝم٤م, ويمذًمؽ اًمٙمٚم ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م
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سمٙمِمحٝم٤م سمٞم٤مو٤ًم, ومٚمؿ يدظمؾ هب٤م, واًمتل وه٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمف ومزوضمٝم٤م همػمه قمغم ؾمقر ُمـ اًم٘مرآن, هذا هق 

 اعمحٗمقظ, واهلل اقمٚمؿ.

وٓ ظمالف أٟمف َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ شمقذم قمـ شمًع, ويم٤من ي٘مًؿ ُمٜمٝمـ ًمثامن: قم٤مئِم٦م, وطمٗمّم٦م, 

 طمٌٞم٦ٌم, وُمٞمٛمقٟم٦م, وؾمقدة, وضمقيري٦م. وزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش, وأم ؾمٚمٛم٦م, وصٗمٞم٦م, وأم

َؿ زيٜم٥ُم سمٜم٧م ضمحش ؾمٜم٦م قمنميـ, وآظِمرهـ ُمقشم٤ًم  وأول ٟم٤ًمئف حلقىم٤ًم سمف سمٕمد ووم٤مشمف َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

  أم ؾمٚمٛم٦م, ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمتلم ذم ظمالوم٦م يزيد, واهلل أقمٚمؿ.

ًؾ واطمد يمام ذم طمدي٨م ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رسمام ُمر قمٚمٞمٝمـ ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمقاطمدة سمٖم

 ش.اًمّمحٞمحلم»أٟمس ذم 

ورسمام ُمر قمٚمٞمٝمـ يٖمتًؾ قمٜمد يمؾ واطمدة ُمٜمٝمـ, واظمتٚمػ هؾ اًم٘مًٛم٦م واضم٦ٌم قمٚمٞمف أم ُمًتح٦ٌم إمم 

 ىمقًملم ٕهؾ اًمٕمٚمؿ.

وىمد وه٧ٌم ؾمقدة ريض اهلل قمٜمٝم٤م ًمٞمٚمتٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م عم٤م ظمِمٞم٧م أن يٗم٤مرىمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم 

َؿ سمِْسُع  اهللىَم٣مَن يمِٙمٛمَّبِلِّ َصعمَّ »دي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمغم هذا, ومح فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َّٓ دِم سمِْسعٍ  ُولَم إِ ْٕ َٓ َيٛمَْتِٜمل إلَِم اظْمَْرَأِة ا َـّ  ـَ ىُمؾَّ يَمٝمَْٙم٥ٍم دِم زَمٝم٦ِْم ايمَّتِل  ،ٞمِْسَقٍة هَمَ٘م٣مَن إَِذا وَمَسَؿ زَمْٝمٛمَُٜم َتِٚمْٔم َـّ َيْ هَمُ٘م

 اهللَهِذِه َزْيٛم٤َُم هَمَ٘مػَّ ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ  :٣مَن دِم زَمْٝم٦ِم فَم٣مئَُِم٥َم هَمَج٣مَءْت َزْيٛم٤َُم هَمَٚمدَّ َيَدُه إيَِمٝمَْٜم٣م هَمَٗم٣ميم٦َْم َيْٟمسمِٝمَٜم٣م هَم٘مَ 

َؿ َيَدُه هَمَتَٗم٣مَويَمَت٣م ضَمتَّك اؽْمتََخَبَت٣م اَلُة هَمَٚمرَّ َأزُمق زَمْ٘مٍر فَمعَم َذيمَِؽ هَمَسِٚمَع أَ  ،فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ اَم َوُأومِٝمَٚم٦ْم ايمِمَّ ْصَقاَِتُ

اَب هَمَخَرَج ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ  اهللاطْمُرْج َي٣م َرؽُمقَل  :هَمَٗم٣مَل  َ َـّ ايمؼمُّ اَلِة َواضْم٧ُم دِم َأهْمَقاِهِٜم فَمَٙمٝمِْف َوؽَمٙمََّؿ  اهللإلَِم ايمِمَّ

َن َيْٗمِِض ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ  :هَمَٗم٣ميَم٦ْم فَم٣مئَُِم٥مُ  ْٔ َؿ َصاَلسَمُف هَمَٝمِجلُء َأزمُ  اهللا هَمَٙمامَّ  ،ق زَمْ٘مٍر هَمَٝمْٖمَٔمُؾ ِِّب َوَيْٖمَٔمُؾ فَمَٙمٝمِْف َوؽَمٙمَّ

ًٓ ؾَمِديًدا اهللوَم٢َم ايمٛمَّبِلُّ َصعمَّ  ٣م وَمْق  ش.َهَذاَأسَمِْمٛمَِٔمكَم  :َووَم٣مَل  ،فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ َصاَلسَمُف َأسَم٣مَه٣م َأزُمق زَمْ٘مٍر هَمَٗم٣مَل َلَ

 أن اًم٘مًٛم٦م يم٤مٟم٧م سملم ومٞمف دًمٞمؾ قمغم( ط/اسمـ اْلقزي: 51/468ش )اًمٜمٞمؾ»ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ذم 

ومٙم٤من  ,وًمٙمـ اعمِمٝمقر أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من ي٘مًؿ سملم صمامن ُمـ ٟم٤ًمئف وم٘مط ,شمًع

 . اهدوًمٙمـ واطمدة يقُم٤مً  ,جيٕمؾ ًمٕم٤مئِم٦م يقُملم يقُمٝم٤م ويقم ؾمقدة اًمذي وهٌتف هل٤م

ٟمٍمهت٤م ذم واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم أومْمٚمٝمـ ومذه٥م ىمقم إمم شمٗمْمٞمؾ ظمدجي٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ًم٤ًمسم٘مٞمتٝم٤م و
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يم٤مٟم٧م »سمداي٦م اًمدقمقة وعمح٦ٌم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل٤م طمتك أٟمف يم٤من يٙمرم صدي٘متٝم٤م ويم٤من ي٘مقل: 

خيؼم سمٛمٜمزًمتٝم٤م قمٜمده٤م, وسمنمه٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اْلٜم٦م ش ويم٤مٟم٧م ويم٤من زم ُمٜمٝم٤م اًمقًمد

 سمٌٞم٧م ُمـ ٟمّم٥م ٓ صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م.

 قمٜمٝم٤م ًمٕمٚمٛمٝم٤م وحل٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وًم٘مقًمف صغم وذه٥م ىمقم إمم شمٗمْمٞمؾ قم٤مئِم٦م ريض اهلل

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.ش ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إًمٞمؽ, ىم٤مل: قم٤مئِم٦م»اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م ؾم٠مًمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: 

وهمػم ذًمؽ ُمـ ش ومْمؾ قم٤مئِم٦م قمغم اًمٜم٤ًمء يمٗمْمؾ اًمثريد قمغم ؾم٤مئر اًمٓمٕم٤مم»وطمدي٨م أيب ُمقؾمك: 

ش سمدائع اًمٗمقائد»ٟمخت٤مره هٜم٤م ُم٤م ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم ومْم٤مئٚمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وأرو٤مه٤م, واًمذي 

أٟمف ؾمئؾ قمـ ظمدجي٦م وقم٤مئِم٦م أُمل  -أي ُمـ اعمٗم٤موالت–وُمٜمٝم٤م ( ىم٤مل رمحف اهلل: 4/551-554)

وٟمٍمه٤م وىمٞم٤مُمٝم٤م ذم اًمديـ  ,وشم٠مصمػمه٤م ذم أول اْلؾمالم ,هيام أومْمؾ وم٠مضم٤مب سم٠من ؾمٌؼ ظمدجي٦مأاعم١مُمٜملم 

وشم٠مصمػم قم٤مئِم٦م ذم آظمر اْلؾمالم ومحؾ اًمديـ  ,ُمٝم٤مت اعم١مُمٜملمأُمـ  مل شمنميمٝم٤م ومٞمف قم٤مئِم٦م وٓ همػمه٤م

ومت٠مُمؾ  ,وإدرايمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م مل شمنميمٝم٤م ومٞمف ظمدجي٦م وٓ همػمه٤م مم٤م متٞمزت سمف همػمه٤م, وشمٌٚمٞمٖمف إمم إُم٦م

 .اهدمل ُتٚمص ُمـ اعمٕم٤مرو٦م هذا اْلقاب اًمذي ًمق ضمئ٧م سمٖمػمه ُمـ اًمتٗمْمٞمؾ ُمٓمٚم٘م٤مً 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رٌد قمغم اًمرواومض ىمٌحٝمؿ اهلل واخلقارج اًمذيـ وذم ُمٕمروم٦م طمؼ أزواج اًمٜمٌل صغم ا

يتٜم٘مّمقن زوضم٤مشمف,ٓؾمٞمام قم٤مئِم٦م, طمتك أن اًمرواومض ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل قمزوضمؾ يتٝمٛمقهن٤م سمام سمرأه٤م اهلل 

 قمزوضمؾ ُمٜمف.

ا ًَمُٙمْؿ سمَ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٌُقُه َذًّ ًَ َٓ حَتْ ٦ٌٌَم ُِمٜمُْٙمْؿ  وْمِؽ قُمّْم ـَ ضَم٤مُءوا سم٤ِمْْلِ ِذي ْؾ ُهَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ًمُِٙمؾر إِنَّ اًمَّ

ُه ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمُف قَمَذاٌب قَمٔمِٞمٌؿ  ؼْمَ
ِذي شَمَقممَّ يمِ صْمِؿ َواًمَّ ـَ اْْلِ ٥َم ُِم ًَ َـّ  *اُْمِرٍئ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤م ايْمتَ َٓ إِْذ ؾَمِٛمْٕمتُُٛمقُه فَم ًَمْق

ا َوىَم٤مًُمقا َهَذا إوِْمٌؽ ُُمٌلٌِم  ِٝمْؿ ظَمػْمً ًِ َٓ ضَم٤مُءوا قَمَٚمْٞمِف سم٠َِمْرسَمَٕم٦ِم ؿُمَٝمَداَء وَم٢مِْذ مَلْ  *اعْم١ُْمُِمٜمُقَن َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت سم٠َِمْٟمُٗم ًَمْق

 وَم٠ُموًَمئَِؽ قِمٜمَْد 
ِ
َٝمَداء َٓ وَمْْمُؾ  *ُهُؿ اًْمَٙم٤مِذسُمقَن  اهللَي٠ْمشُمقا سم٤ِمًمِمُّ ظَِمَرِة  اهللَوًَمْق ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َوَرمْحَُتُف ذِم اًمدُّ

ُٙمْؿ ذِم َُم٤م َأوَمْْمتُْؿ ومِٞمِف قَمَذاٌب قَمٔمِٞمؿٌ  ًَّ ٜمَتُِٙمْؿ َوشَمُ٘مقًُمقَن سم٠َِموْمَقاِهُٙمْؿ َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمُٙمْؿ سمِِف قِمْٚمٌؿ  * عَمَ ًِ ْقَٟمُف سم٠َِمًْم إِْذ شَمَٚم٘مَّ

ٌُقَٟمُف َهٞمرٜم٤ًم َوُهَق قِمٜمَْد  ًَ ٌَْح٤مَٟمَؽ  *قَمٔمِٞمٌؿ  اهللَوحَتْ َذا ؾُم َٓ إِْذ ؾَمِٛمْٕمتُُٛمقُه ىُمْٚمتُْؿ َُم٤م َيُٙمقُن ًَمٜم٤َم َأْن َٟمَتَٙمٚمََّؿ هِبَ َوًَمْق

ُ  *َأْن شَمُٕمقُدوا عمِِْثٚمِِف َأسَمًدا إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملَِم  اهللَيِٕمُٔمُٙمَؿ  *َت٤مٌن قَمٔمِٞمٌؿ َهَذا هُبْ  ٌَلمر ََي٤مِت وَ  اهللَوُي ْٔ  اهللًَمُٙمُؿ ا
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ـَ َآَُمٜمُقا هَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ذِم  *قَمٚمِٞمٌؿ طَمٙمِٞمٌؿ  ِذي ٌُّقَن َأْن شَمِِمٞمَع اًْمَٗم٤مطِمَِم٦ُم ذِم اًمَّ
ـَ حُيِ ِذي ظَِمَرِة  إِنَّ اًمَّ ْٔ ْٟمٞم٤َم َوا اًمدُّ

َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن  اهللوَ  َٓ وَمْْمُؾ  *َيْٕمَٚمُؿ َوَأْٟمُتْؿ  ُتُف  اهللَوًَمْق ـَ *  َوَأنَّ اهلل َرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َوَرمْحَ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ٞمَْٓم٤م ـْ َيتٌَِّْع ظُمُٓمَقاِت اًمِمَّ ٞمَْٓم٤مِن َوَُم َٓ شَمتٌَُِّٕمقا ظُمُٓمَقاِت اًمِمَّ َٓ َآَُمٜمُقا   َواعمُْٜمَْٙمِر َوًَمْق
ِ
ُف َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٗمْحَِم٤مء ِن وَم٢مِٟمَّ

َـّ  اهللوَمْْمُؾ 
ـْ َأطَمٍد َأسَمًدا َوًَمٙمِ ـْ َيَِم٤مُء وَ  اهللقَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَُتُف َُم٤م َزيَم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم ل َُم َٓ  *ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمٌؿ  اهللُيَزيمر َو

َٕم٦ِم َأْن  ًَّ ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َي٠ْمشَمِؾ ُأوًُمق اًْمَٗمْْمِؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َواًم ٤ميمِلَم َواعْمَُٝم٤مضِمِري ًَ َوًْمَٞمْٕمُٗمقا  اهللُي١ْمشُمقا ُأوزِم اًْمُ٘مْرسَمك َواعمَْ

ٌُّقَن َأْن َيْٖمِٗمَر 
َٓ حُتِ ـَ َيْرُُمقَن اعْمُْحَّمٜم٤َمِت اًْمَٖم٤موماَِلِت  *هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ  اهللًَمُٙمْؿ وَ  اهللَوًْمَٞمّْمَٗمُحقا َأ ِذي إِنَّ اًمَّ

ظَِمَرِة َوهَلُْؿ قَمَذاٌب قَمٔمِٞمٌؿ  اعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت ًُمِٕمٜمُقا ذِم  ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا ٜمَتُُٝمْؿ َوَأْيِدهيِْؿ َوَأْرضُمُٚمُٝمْؿ  *اًمدُّ ًِ َيْقَم شَمِْمَٝمُد قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َأًْم

ٞمِٝمُؿ  *سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن  ٌِٞمَث٤مُت اخْلَ  *ُهَق احْلَؼُّ اعْمٌُلُِم  اهللِديٜمَُٝمُؿ احْلَؼَّ َوَيْٕمَٚمُٛمقَن َأنَّ  اهللَيْقَُمِئٍذ ُيَقومر

٤ٌَمِت ُأوًَمئَِؽ ُُمؼَمَّ  ٞمر ٌُقَن ًمِٚمٓمَّ ٞمر ٞمرٌلَِم َواًمٓمَّ ٤ٌَمُت ًمِٚمٓمَّ ٞمر ُءوَن مِم٤َّم َيُ٘مقًُمقَن هَلُْؿ ًمِْٚمَخٌِٞمثلَِم َواخْلٌَِٞمثُقَن ًمِْٚمَخٌِٞمَث٤مِت َواًمٓمَّ

 .[15 -55: اًمٜمقر] ﴾َُمْٖمِٗمَرٌة َوِرْزٌق يَمِريؿٌ 

( ذيمر هذه 1111(, وُمًٚمؿ )3535خ٤مري )وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمٜمد اًمِمٞمخلم اًمٌ

 اًم٘مّم٦م واًمؼمآة وٓ جي٤مدل سمٕمد ذًمؽ إٓ ٟم٤مىمؿ قمغم اْلؾمالم وأهٚمف.

ُرَج ؾَمدَٗمًرا َأىْمدَرَع سَمدلْمَ  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: َؿ إَِذا َأَراَد َأْن خَيْ يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

٤مِئفِ  ًَ
َـّ ظَمَرَج  :ٟمِ ُتُٝم َؿ َُمَٕمفُ  وَم٠َميَّ وَم٠َمىْمَرَع سَمْٞمٜمَٜم٤َم  :ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦مُ  ,ؾَمْٝمُٛمَٝم٤م ظَمَرَج هِب٤َم َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َؿ َوَذًمِدَؽ سَمْٕمدَد َُمد٤م  ,وَمَخَرَج ومِٞمَٝم٤م ؾَمْٝمِٛمل :ذِم هَمْزَوٍة هَمَزاَه٤م وَمَخَرضْم٧ُم َُمَع َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمدٚمَّ

َج٤مُب  ُأْٟمِزَل  دػَمَٟم٤م طَمتَّدك إَِذا وَمدَرَغ َرؾُمدقُل اهللِ َصدغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمدِف  ,وَم٠َمَٟم٤م ُأمْحَُؾ ذِم َهْقَدضِمل :احْلِ ًِ َوُأْٟمَزُل ومِٞمِف َُم

طِمٞمؾِ  ـْ اعْمَِديٜم٦َِم آَذَن ًَمْٞمَٚم٦ًم سم٤ِمًمرَّ ـْ هَمْزِوِه َوىَمَٗمَؾ َوَدَٟمْقَٟم٤م ُِم َؿ ُِم طِمٞمدؾِ  ,َوؾَمٚمَّ وَمَٛمَِمدْٞم٧ُم  وَمُ٘مْٛم٧ُم طِمدلَم آَذُٟمدقا سم٤ِمًمرَّ

٧ُم َصدْدِري ,طَمتَّك ضَم٤مَوْزُت اْْلَْٞمَش  ًْ طْمِؾ وَمَٚمَٛم ٌَْٚم٧ُم إمَِم اًمرَّ ـْ ؿَم٠ْميِن َأىْم ـْ  :وَمَٚمامَّ ىَمَْمْٞم٧ُم ُِم وَمد٢مَِذا قِمْ٘مدِدي ُِمد

دٜمِل اسْمتَِٖمد٤مُؤهُ  ,ضَمْزِع فَمَٗم٤مِر ىَمْد اْٟمَ٘مَٓمعَ  ًَ ٌَ ٧ُم قِمْ٘مِدي وَمَح ًْ دذِ  ,وَمَرضَمْٕم٧ُم وَم٤مًْمَتَٛم ْهُط اًمَّ ٌَدَؾ اًمدرَّ ـَ يَمد٤مُٟمقا َوَأىْم ي

ِذي يُمٜم٧ُْم َأْريَم٥ُم  :َيْرطَمُٚمقَن زِم  ٌُقَن َأينر ومِٞمفِ  ,وَمَحَٛمُٚمقا َهْقَدضِمل وَمَرطَمُٚمقُه قَمغَم سَمِٕمػِمَي اًمَّ
ًِ

 :ىَم٤مًَمد٧ْم  ,َوُهْؿ حَيْ

ـَ  ٌَّْٚم ٤مُء إِْذ َذاَك ظِمَٗم٤موًم٤م مَلْ هُيَ ًَ َـّ اًمٚمَّْحؿُ  ,َويَم٤مَٟم٧ْم اًمٜمر ـَ اًمْ  ,َومَلْ َيْٖمَِمُٝم اَم َي٠ْميُمْٚم َٕم٤ممِ إِٟمَّ ـْ اًمٓمَّ دَتٜمْٙمِْر  ,ُٕمْٚمَ٘م٦َم ُِم ًْ وَمَٚمْؿ َي

ٌََٕمُثقا اْْلََٛمَؾ  ,اًْمَ٘مْقُم صمَِ٘مَؾ اهْلَْقَدِج طِملَم َرطَمُٚمقُه َوَروَمُٕمقهُ  ـر وَم ًر َوؾَم٤مُروا َوَوضَمْدُت  ,َويُمٜم٧ُْم ضَم٤مِرَي٦ًم طَمِديَث٦َم اًم
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ِذي يُمٜم٧ُْم ومِٞمِف َوًَمٞمْ  ,قِمْ٘مِدي سَمْٕمَد َُم٤م اؾْمَتَٛمرَّ اْْلَْٞمُش وَمِجْئ٧ُم َُمٜم٤َمِزهَلُؿْ  ْٛم٧ُم َُمٜمِْززِم اًمَّ ٞم٥ٌم وَمَتَٞمٛمَّ َٓ جُمِ َس هِب٤َم َداٍع َو

ضِمُٕمقَن إزَِمَّ  ٌَْتٜمِدل قَمْٞمٜمِدل وَمٜمِْٛمد٧ُم  ,َوفَمٜمَٜم٧ُْم َأنَّ اًْمَ٘مْقَم ؾَمَٞمْٗمِ٘مُدويِن وَمػَمْ ٦ٌم ذِم َُمٜمْدِززِم هَمَٚم ًَ
ٌَْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م ضَم٤مًمِ َويَمد٤مَن  ,وَم

َٚمِٛملُّ  ًُّ ِؾ اًم ـُ اعْمَُٕمٓمَّ  اْْلَْٞمشِ  ,َصْٗمَقاُن سْم
ِ
ـْ َوَراء َس ُِم يْمَقايِنُّ ىَمْد قَمرَّ ٌََح قِمٜمَْد َُمٜمِْززِم وَمَرَأى  ,صُمؿَّ اًمذَّ ًَم٩َم وَم٠َمْص وَم٤مدَّ

٤مٍن َٟم٤مِئؿٍ  ًَ َج٤مُب قَمكَمَّ وَم٠َمشَم٤ميِن وَمَٕمَروَمٜمِل طِملَم َرآيِن  ,ؾَمَقاَد إِْٟم َب احْلِ ٌَْؾ َأْن ُيْيَ وَم٤مؾْمَتْٞمَ٘مْٔم٧ُم  :َوىَمْد يَم٤مَن َيَرايِن ىَم

٤ٌَميِب سم٤ِمؾْم  ْرُت َوضْمِٝمل سمِِجْٚم ضَم٤مقِمِف طِملَم قَمَروَمٜمِل وَمَخٛمَّ َٓ ؾَمدِٛمْٕم٧ُم ُِمٜمْدُف يَمٚمَِٛمد٦ًم  ,ؽِمْ ُٛمٜمِل يَمٚمَِٛم٦ًم َو َوَواهللِ َُم٤م ُيَٙمٚمر

ضَم٤مقِمفِ  ٌُْتَٝم٤م ,هَمػْمَ اؾْمؽِمْ
اطِمَٚمد٦َم طَم  ,طَمتَّك َأَٟم٤مَخ َراطِمَٚمَتُف وَمَقـمَِئ قَمغَم َيِدَه٤م وَمَريمِ تَّدك َأشَمْٞمٜمَد٤م وَمد٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيُ٘مدقُد يِبَ اًمرَّ

ـَ ذِم َٟمْحِر اًمٔمَِّٝمػَمةِ  ـْ َهَٚمَؽ ذِم ؿَم٠ْميِن  :اْْلَْٞمَش سَمْٕمَد َُم٤م َٟمَزًُمقا ُُمقهِمِري ٌْدُد  ,وَمَٝمَٚمَؽ َُم ُه قَم ؼْمَ
ِذي شَمَقممَّ يمِ َويَم٤مَن اًمَّ

ـُ ؾَمُٚمقَل  ـُ ُأيَب، اسْم َواًمٜمَّد٤مُس ُيِٗمٞمُْمدقَن ذِم ىَمدْقِل  ,٦َم ؿَمْٝمًراوَمَ٘مِدُْمٜم٤َم اعْمَِديٜم٦ََم وَم٤مؿْمَتَٙمْٞم٧ُم طِملَم ىَمِدُْمٜم٤َم اعْمَِديٜمَ  :اهللِ سْم

وْمِؽ  ـْ َذًمَِؽ  ,َأْهِؾ اْْلِ  ُِم
ٍ
ء َٓ َأؿْمُٕمُر سمٌَِمْ ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهللُ  ,َو َٓ َأقْمِرُف ُِم ٌُٜمِل ذِم َوضَمِٕمل َأينر  َوُهَق َيِري

ِذي يُمٜم٧ُْم َأَرى ُِمٜمُْف طِملَم َأؿْمَتٙمِل َؿ اًمٚمُّْٓمَػ اًمَّ اَم َيْدظُمُؾ َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ  ,قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  :إِٟمَّ

ٚمرؿُ  ًَ د طَمتَّدك ظَمَرضْمد٧ُم سَمْٕمدَد َُمد٤م َٟمَ٘مْٝمد٧ُم  شىَمْٝمَػ سمِٝمُ٘مؿْ » :صُمؿَّ َيُ٘مقُل  ,وَمُٞم ر َٓ َأؿْمدُٕمُر سم٤ِمًمنمَّ ٌُٜمِدل َو  ,وَمدَذاَك َيِري

ٌََؾ اعْمَٜم٤َمِصِع َوُهَق ُُمَتؼَمَّ  َٓمٍح ىِم ًْ َّٓ ًَمْٞماًل إمَِم ًَمْٞمؾٍ َوظَمَرضَم٧ْم َُمِٕمل ُأمُّ ُِم َٓ َٟمْخُرُج إِ ٌَْؾ َأْن َٟمتَِّخَذ  ,ُزَٟم٤م َو َوَذًمَِؽ ىَم

ـْ سُمُٞمقشمِٜم٤َم ٤ًٌم ُِم هِ  ,اًْمُٙمٜمَُػ ىَمِري َُوِل ذِم اًمتَّٜمَزُّ ْٕ َويُمٜم٤َّم َٟمَتد٠َمذَّى سمِد٤مًْمُٙمٜمُِػ َأْن َٟمتَِّخدَذَه٤م قِمٜمْدَد  ,َوَأُْمُرَٟم٤م َأُْمُر اًْمَٕمَرِب ا

ٌِْد َُمٜم٤َمٍف وَم٤مْٟمَٓمٚمَ  :سُمُٞمقشمِٜم٤َم ـِ قَم ٚم٥ِِم سْم ـِ اعْمُٓمَّ َٓمٍح َوِهَل سمِٜم٧ُْم َأيِب ُرْهِؿ سْم ًْ ـِ  ,ْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َوُأمُّ ُِم َٝم٤م اسْمٜم٦َُم َصدْخِر سْمد َوُأُمُّ

ٚم٥ِِم  ـِ اعْمُٓمَّ ٤ٌَّمِد سْم ـِ قَم ـُ ُأصَم٤مصَم٦َم سْم َٓمُح سْم ًْ يِؼ َواسْمٜمَُٝم٤م ُِم در ٌَْٚم٧ُم َأَٟم٤م َوسمِ  :قَم٤مُِمٍر ظَم٤مًَم٦ُم َأيِب سَمْٙمٍر اًمّمر ٜمْد٧ُم َأيِب ُرْهدٍؿ وَم٠َمىْم

ـْ ؿَم٠ْمٟمِٜم٤َم ٌََؾ سَمْٞمتِل طِملَم وَمَرهْمٜم٤َم ُِم َٓمٍح ذِم ُِمْرـمَِٝم٤م ,ىِم ًْ َٓمٌح  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ,وَمَٕمَثَرْت ُأمُّ ُِم ًْ سمِْئَس  :وَمُ٘مْٚم٧ُم هَل٤َم ,شَمِٕمَس ُِم

ٌرلَم َرضُماًل ىَمْد ؿَمِٝمَد سَمْدًرا ,َُم٤م ىُمْٚم٧ِم  ًُ َٛمِٕمل ,َأْي َهٜمَْت٤مهْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟َأشَم ًْ  :ىَمد٤مَل  ,َوَُمد٤مَذا :ىُمْٚمد٧ُم  ؟َُم٤م ىَم٤مَل  َأْو مَلْ شَم

وْمِؽ وَم٤مْزَدْدُت َُمَرًو٤م إمَِم َُمَريِض  :ىَم٤مًَم٧ْم  شْمٜمِل سمَِ٘مْقِل َأْهِؾ اْْلِ وَمدَدظَمَؾ قَمدكَمَّ  :وَمَٚمامَّ َرضَمْٕمد٧ُم إمَِم سَمْٞمتِدل ,وَم٠َمظْمؼَمَ

ٚمَّؿَ  ًَ َؿ وَم  :ىَم٤مًَمد٧ْم  ,َأشَم٠ْمَذُن زِم َأْن آيِتَ َأسَمَقيَّ  :ىُمْٚم٧ُم  ش؟ؿْ ىَمْٝمَػ سمِٝم٘مُ » :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ,َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌَٚمِِٝماَم  ـْ ىِم ـَ اخْلَؼَمَ ُِم َؿ وَمِجْئد٧ُم َأسَمدَقيَّ  :َوَأَٟم٤م طِمٞمٜمَِئٍذ ُأِريُد َأْن َأشَمَٞم٘مَّ  ,وَم٠َمِذَن زِم َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

ل ُُمر
ِٕ َت٤مْه َُم٤م َيَتَحدَّ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  يِن قَمَٚمْٞمِؽ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ,ُث اًمٜم٤َّمُس َي٤م ُأُمَّ داَم يَم٤مَٟمد٧ْم اُْمدَرَأٌة ىَمدطُّ  :َي٤م سُمٜمَٞم٦َُّم َهقر وَمَقاهللِ ًَمَ٘مٚمَّ
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َّٓ يَمثَّْرَن قَمَٚمْٞمَٝم٤م اِئُر إِ ٌَُّٝم٤م َوهَل٤َم َضَ
ٌَْح٤مَن اهللِ :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ,َوِوٞمَئ٦ٌم قِمٜمَْد َرضُمٍؾ حُيِ َث اًمٜمَّد٤مُس  ,ؾُم ددَّ َوىَمدْد حَتَ

َذا َٓ َأيْمَتِحُؾ سمِٜمَْقمٍ  :٧ْم ىَم٤مًمَ  ,هِبَ َٓ َيْرىَم٠ُم زِم َدُْمٌع َو ٌَْح٧ُم  ْٞمَٚم٦َم طَمتَّك َأْص ٌََٙمْٞم٧ُم شمِْٚمَؽ اًمٚمَّ ٌَْح٧ُم َأسْمٙمِدل  ,وَم صُمؿَّ َأْص

٨ٌََم اًْمد ـَ َزْيدٍد طِمدلَم اؾْمدَتْٚم ـَ َأيِب ـَم٤مًمِد٥ٍم َوُأؾَمد٤مَُم٦َم سْمد َؿ قَمكِمَّ سْم طْمُل قَ َوَدقَم٤م َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ـُ َزْيٍد وَم٠َمؿَم٤مَر قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمْ  ٤م ُأؾَم٤مَُم٦ُم سْم ٤م ذِم ومَِراِق َأْهٚمِِف ىَم٤مًَم٧ْم وَم٠َمُمَّ َتِِمػُممُهَ ًْ ِذي َي َؿ سم٤ِمًمَّ ِف َوؾَمٚمَّ

ـْ اًْمُقدر وَمَ٘م٤مَل  ِف هَلُْؿ ُِم ًِ ِذي َيْٕمَٚمُؿ ذِم َٟمْٗم ـْ سَمَراَءِة َأْهٚمِِف َوسم٤ِمًمَّ َّٓ  ,َرؾُمقَل اهللَِي٤م  :َيْٕمَٚمُؿ ُِم َٓ َٟمْٕمَٚمدُؿ إِ ُهْؿ َأْهُٚمَؽ َو

ا ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وَمَ٘م٤مَل  ,ظَمػْمً ٤م قَمكِمُّ سْم د٤مُء ؾِمدَقاَه٤م يَمثِدػمٌ  :َوَأُمَّ ًَ د٠َمْل اْْل٤َمِرَيد٦َم  ,مَلْ ُيَْمٞمرْؼ اهللُ قَمَٚمْٞمَؽ َواًمٜمر ًْ َوإِْن شَم

َؿ سَمِريَرَة وَمَ٘مد٤مَل وَمَدقَم٤م َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمْ  :شَمّْمُدىْمَؽ ىَم٤مًَم٧ْم    :ِف َوؾَمٚمَّ
ٍ
ء ـْ َرْ َأْي سَمِريدَرُة َهدْؾ َرَأْيد٧ِم ُِمد

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم ًَمُف سَمِريَرةُ  ٌُِؽ ُِم ِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼر إِْن َرَأْي٧ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َأُْمًرا ىَمطُّ َأهْمِٛمُّمدُف قَمَٚمْٞمَٝمد٤م َأيْمَثدَر  :َيِري َواًمَّ

٤َم ضَم٤مِرَي٦ٌم طَمِديَث٦ُم اًم ـْ َأهنَّ ـُ وَمَت٠ْميُمُٚمُف ىَم٤مًَم٧ْم ُِم اضِم ـْ قَمِجلِم َأْهٚمَِٝم٤م وَمَت٠ْميِت اًمدَّ ـر شَمٜم٤َمُم قَم وَمَ٘م٤مَم َرؾُمدقُل اهللِ َصدغمَّ  :ًر

ـِ ؾَمُٚمقَل ىَم٤مًَم٧ْم  ـِ ُأيَب، اسْم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم َؿ قَمغَم اعْمِٜمْؼَمِ وَم٤مؾْمَتْٕمَذَر ُِم وَمَ٘مد٤مَل َرؾُمدقُل اهللِ َصدغمَّ اهللُ  :اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َؿ َوُهَق قَمغَم اعْمِٜمْؼَمِ  ـْ َرضُمٍؾ ىَمْد سَمَٚمَغ َأَذاُه ذِم َأْهِؾ سَمْٞمتِل وَمَقاهللِ َُم٤م  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ َيْٕمِذُريِن ُِم ٚمِِٛملَم َُم ًْ َي٤م َُمْٕمنَمَ اعْمُ

ا َّٓ ظَمػْمً ا ,قَمٚمِْٛم٧ُم قَمغَم َأْهكِم إِ َّٓ ظَمػْمً َّٓ  َوًَمَ٘مْد َذيَمُروا َرضُماًل َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف إِ َوَُم٤م يَم٤مَن َيْدظُمُؾ قَمغَم َأْهدكِم إِ

َْٟمَّم٤مِريُّ وَمَ٘م٤مَل  ْٕ ـُ ُُمَٕم٤مٍذ ا سْمٜمَد٤م  ,َأَٟم٤م َأقْمِذُرَك ُِمٜمُْف َي٤م َرؾُمقَل اهللِ :َُمِٕمل وَمَ٘م٤مَم ؾَمْٕمُد سْم َْوِس َضَ ْٕ ـْ ا إِْن يَمد٤مَن ُِمد

ـْ إظِْمَقاٟمِٜم٤َم اخْلَْزَرِج َأَُمْرشَمٜم٤َم وَمَٗمَٕمْٚمٜمَ  ,قُمٜمَُ٘مفُ  ٌَد٤مَدَة َوُهدَق ؾَمدٞمرُد  :٤م َأُْمدَرَك ىَم٤مًَمد٧ْم َوإِْن يَم٤مَن ُِم ـُ قُم وَمَ٘مد٤مَم ؾَمدْٕمُد سْمد

ـِ ُُمَٕم٤مذٍ  ,َويَم٤مَن َرضُماًل َص٤محِل٤ًم ,اخْلَْزَرِج  ْٕمِد سْم ًَ
ـْ اضْمَتَٝمَٚمْتُف احْلَِٛمٞم٦َُّم وَمَ٘م٤مَل ًمِ

َٓ شَمْ٘مُتُٚمدفُ  :َوًَمٙمِ  ,يَمَذسْم٧َم ًَمَٕمْٛمُر اهللِ 

َٓ شَمْ٘مِدُر قَمغَم ىَمْتٚمِِف وَمَ٘م٤مَم ُأؾَمْٞمدُ  ٌَد٤مَدةَ  َو ـِ قُم ْٕمِد سْمد ًَ
ـِ ُُمَٕم٤مٍذ وَمَ٘م٤مَل ًمِ ـُ قَمؿر ؾَمْٕمِد سْم ـُ طُمَْمػْمٍ َوُهَق اسْم يَمدَذسْم٧َم  :سْم

قا َأْن َيْ٘مَتتِٚمُ  ,ًَمَٕمْٛمُر اهللِ ًَمٜمَْ٘مُتَٚمٜمَّفُ  َْوُس َواخْلَْزَرُج طَمتَّك مَهُّ ْٕ ـْ اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم وَمَث٤مَر احْلَٞم٤َّمِن ا ٤مِدُل قَم  قاوَم٢مِٟمََّؽ ُُمٜم٤َمومٌِؼ دُمَ

َؿ ىَم٤مِئٌؿ قَمغَم اعْمِٜمْؼَمِ وَمَٚمْؿ َيَزْل َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف وَ  ُْمدُٝمْؿ َوَرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٗمر َؿ خُيَ ؾَمدٚمَّ

َٓ َأيْمَتِحُؾ سمِٜمَقْ  :طَمتَّك ؾَمَٙمُتقا َوؾَمَٙم٧َم ىَم٤مًَم٧ْم  َٓ َيْرىَم٠ُم زِم َدُْمٌع َو صُمؿَّ سَمَٙمْٞمد٧ُم ًَمْٞمَٚمتِدل  ,مٍ َوسَمَٙمْٞم٧ُم َيْقُِمل َذًمَِؽ 

َٓ َيْرىَم٠ُم زِم َدُْمعٌ  د٤مِن  ,اعْمُْ٘مٌَِٚم٦َم  ًَ
د٤م ضَم٤مًمِ ٌَْٞمدٜماََم مُهَ ٌَُٙمد٤مَء وَمد٤مًمٌِؼ يَمٌِدِدي وَم َٓ َأيْمَتِحُؾ سمِٜمَْقٍم َوَأسَمَقاَي َئُمٜم٤َّمِن َأنَّ اًْم َو

َْٟمَّم٤مِر ومَ  ,قِمٜمِْدي ْٕ ـْ ا ٌْٙمِل ىَم٤مًَم٧ْم َوَأَٟم٤م َأسْمٙمِل اؾْمَت٠ْمَذَٟم٧ْم قَمكَمَّ اُْمَرَأٌة ُِم ٧ْم شَم ًَ ـُ قَمدغَم  :٠َمِذْٟم٧ُم هَل٤َم وَمَجَٚم ٌَْٞمٜم٤َم َٟمْح وَم
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ٚمَّؿَ  ًَ َؿ وَم َومَلْ جَيْٚمِْس قِمٜمِْدي ُُمٜمُْذ ىِمٞمدَؾ  :صُمؿَّ ضَمَٚمَس ىَم٤مًَم٧ْم  ,َذًمَِؽ َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َٓ ُيقطَمك إًِمَ   ىَم٤مًَم٧ْم زِم َُم٤م ىِمٞمَؾ َوىَمْد ًَم٨ٌَِم ؿَمْٝمًرا 
ٍ
ء َؿ  :ْٞمِف ذِم ؿَم٠ْميِن سمٌَِمْ َد َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ وَمَتَِمٝمَّ

٤م سَمْٕمُد َي٤م قَم٤مِئَِم٦مُ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ,طِملَم ضَمَٚمَس  ُف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜمِل قَمٜمِْؽ يَمَذا َويَمَذا ,َأُمَّ ُئِؽ اهللُ  ,وَم٢مِٟمَّ دُٞمؼَمر ًَ وَم٢مِْن يُمٜم٧ِْم سَمِريَئ٦ًم وَم

َف سمِدَذْٟم٥ٍم  ,َأعْمَْٛم٧ِم سمَِذْٟم٥ٍم وَم٤مؾْمَتْٖمِٗمِري اهلل َوشُمقيِب إًَِمْٞمفِ  َوإِْن يُمٜم٧ِْم  ٌَْد إَِذا اقْمؽَمَ صُمدؿَّ شَمد٤مَب شَمد٤مَب اهللُ  ,وَم٢مِنَّ اًْمَٕم

َؿ َُمَ٘م٤مًَمَتُف ىَمَٚمَص َدُْمِٕمل طَمتَّك َُم٤م ُأطِمسُّ ُِمٜمْد :قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مًَم٧ْم  ُف ىَمْٓمدَرًة وَمَٚمامَّ ىَم٣َم َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

يَِب  ِٕ َؿ ومِٞماَم ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  َواهللِ َُم٤م َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل ًمَِرؾُمقِل  :َأضِم٥ْم قَمٜمرل َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ل ُُمر
ِٕ َؿ وَمُ٘مْٚم٧ُم  َؿ وَمَ٘م٤مًَمد٧ْم َأضِمٞمٌِل قَمٜمرل َرؾُمقَل اهللِ َصغمَّ اهللُ قمَ  :اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َواهللِ َُمد٤م  :َٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َؿ وَمُ٘مْٚم٧ُم  ـْ  :َأْدِري َُم٤م َأىُمقُل ًمَِرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َٓ َأىْمدَرُأ يَمثِدػًما ُِمد ـر  د ًر َوَأَٟم٤م ضَم٤مِرَي٦ٌم طَمِديَث٦ُم اًم

ىْمُتْؿ سمِدفِ اًْمُ٘مْرآِن إيِنر َواهللِ ًَمَ٘مْد قَمَروْم٧ُم َأٟمَُّٙمْؿ ىَمْد ؾَمِٛمْٕمُتْؿ هِبَذَ  وَمد٢مِْن ىُمْٚمد٧ُم  ,ا طَمتَّك اؾْمَتَ٘مرَّ ذِم ُٟمُٗمقؾِمُٙمْؿ َوَصددَّ

ىُمقيِن سمَِذًمَِؽ  :ًَمُٙمؿْ  َٓ شُمَّمدر وْم٧ُم ًَمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر َواهللُ َيْٕمَٚمُؿ َأينر سَمِريَئد٦ٌم  ,إيِنر سَمِريَئ٦ٌم َواهللُ َيْٕمَٚمُؿ َأينر سَمِريَئ٦ٌم  ـْ اقْمؽَمَ َوًَمِئ

ىُمقَٟمٜمِل َّٓ يَماَم ىَم٤مَل َأسُمق ُيقؾُمَػ  ,َواهللِ َُم٤م َأضِمُد زِم  َوإيِنر  ,ًَمُتَّمدر دَتَٕم٤مُن : ﴿َوًَمُٙمْؿ َُمَثاًل إِ ًْ وَمَّمؼْمٌ مَجِٞمدٌؾ َواهللُ اعْمُ

ًْم٧ُم وَم٤مْوَٓمَجْٕم٧ُم قَمغَم ومَِراِر ىَم٤مًَم٧ْم  :قَمغَم َُم٤م شَمِّمُٗمقَن﴾ ىَم٤مًَم٧ْم  قَّ  ,َوَأَٟم٤م َواهللِ طِمٞمٜمَِئٍذ َأقْمَٚمُؿ َأينر سَمِريَئ٦مٌ  :صُمؿَّ حَتَ

اَءيِت  ِئل سمؼَِمَ ُـّ َأْن ُيٜمَْزَل ذِم ؿَم٠ْميِن َوطْمٌل ُيْتغَم َوًَمَِم٠ْميِن يَمد٤مَن َأطْمَ٘مدَر ذِم  ,َوَأنَّ اهلل ُُمؼَمر ـْ َواهللِ َُم٤م يُمٜم٧ُْم َأفُم
َوًَمٙمِ

َؿ اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ ذِمَّ سم٠َِمُْمٍر ُيْتغَم  ـْ َأْن َيَتَٙمٚمَّ َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمدِف  َوًَمٙمِٜمرل يُمٜم٧ُْم َأْرضُمق َأْن َيَرى ,َٟمْٗمِز ُِم

ُئٜمِل اهللُ هِب٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  َؿ ذِم اًمٜمَّْقِم ُرْؤَي٤م ُيؼَمر َٓ  :َوؾَمٚمَّ دُف َو ًَ
َؿ جَمْٚمِ وَمَقاهللِ َُم٤م َراَم َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ

ٌَْٞم٧ِم َأطَمٌد طَمتَّك َأْٟمَزَل اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ  ـْ َأْهِؾ اًْم وَم٠َمظَمدَذُه َُمد٤م يَمد٤مَن  ,قَمغَم َٟمٌِٞمرِف َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ  ظَمَرَج ُِم

ـْ اًْمَٕمَرِق ذِم اًْمَٞمقْ  ُر ُِمٜمُْف ُِمْثُؾ اْْلاَُمِن ُِم ُف ًَمَٞمَتَحدَّ  قِمٜمَْد اًْمَقطْمِل طَمتَّك إِٟمَّ
ِ
طَم٤مء ـْ اًْمؼُمَ ـْ صمَِ٘مدِؾ َي٠ْمظُمُذُه ُِم ٤مِت ُِم ِم اًمِمَّ

ِذي ُأْٟمِزَل قَمَٚمْٞمفِ  َؿ َوُهدَق َيْْمدَحُؽ وَمَٙمد٤مَن  :ىَم٤مًَم٧ْم  اًْمَ٘مْقِل اًمَّ ـْ َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمدٚمَّ َي قَم وَمَٚمامَّ ُهر

٤م َأْن ىَم٤مَل  َؿ هِبَ َل يَمٚمَِٛم٦ٍم شَمَٙمٚمَّ ي َي٤م قَم٤مِئَِم٦مُ  :َأوَّ َأِك وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ,َأسْمنِمِ ٤م اهللُ وَمَ٘مْد سَمرَّ ل ىُمدقُِمل إًَِمْٞمدِف وَمُ٘مْٚمد٧ُم  :َأُمَّ  :زِم ُأُمر

َٓ َأىُمقُم إًَِمْٞمفِ َواهللِ ِذي َأْٟمَزَل سَمَراَءيِت ىَم٤مًَم٧ْم  ,  َّٓ اهلل ُهَق اًمَّ َٓ َأمْحَُد إِ ـَ ﴿ : وَمد٠َمْٟمَزَل اهللُ قَمدزَّ َوضَمدؾَّ  :َو دِذي إِنَّ اًمَّ

٦ٌٌَم ُِمٜمُْٙمؿْ  وْمِؽ قُمّْم َي٤مِت سَمَراَءيِت ﴾ ضَم٤مُءوا سم٤ِمْْلِ ْٔ  ا
ِ
ء َٓ وَمَ٘م٤مَل َأسُمدق  : ىَم٤مًَم٧ْم قَمنْمَ آَي٤مٍت وَم٠َمْٟمَزَل اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ َه١ُم
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َٓمٍح ًمَِ٘مَراسَمتِِف ُِمٜمُْف َووَمْ٘مِرهِ  :سَمْٙمرٍ  ًْ ِذي ىَم٤مَل ًمَِٕم٤مِئَِمد٦مَ  ,َويَم٤مَن ُيٜمِْٗمُؼ قَمغَم ُِم َٓ ُأْٟمِٗمُؼ قَمَٚمْٞمِف ؿَمْٞمًئ٤م َأسَمًدا سَمْٕمَد اًمَّ  :َواهللِ 

َٓ َي٠ْمشَمِؾ ُأوًُمقا اًْمَٗمْْمِؾ ُِمٜمُْٙمْؿ وَ : ﴿وَم٠َمْٟمَزَل اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ  َٕم٦ِم َأْن ُي١ْمشُمقا ُأوزِم اًْمُ٘مْرسَمدكَو ًَّ َٓ ﴿إمَِم ىَمْقًمِدِف  ﴾اًم َأ

ٌُّقَن َأْن َيْٖمِٗمَر اهللُ ًَمُٙمْؿ 
 ﴾.حُتِ

ـُ ُُمقؾَمك ٤ٌَّمُن سْم ٤ٌَمَركِ  :ىَم٤مَل طِم ـُ اعْمُ َواهللِ إيِنر  :َهِذِه َأْرضَمك آَي٦ٍم ذِم يمَِت٤مِب اهللِ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق سَمْٙمرٍ  :ىَم٤مَل قَمٌُْد اهللِ سْم

طُِم٥مُّ  تِل يَم٤مَن ُيٜمِْٗمُؼ قَمَٚمْٞمفِ  َٕ َٓمٍح اًمٜمََّٗمَ٘م٦َم اًمَّ ًْ َٓ َأْٟمِزقُمَٝم٤م ُِمٜمُْف َأسَمًدا ىَم٤مًَم٧ْم  :َوىَم٤مَل  ,َأْن َيْٖمِٗمَر اهللُ زِم وَمَرضَمَع إمَِم ُِم

َؿ ؾَم٠َمَل َزْيٜم٥ََم سمِٜم٧َْم ضَمْحٍش َزْوَج اًمٜمٌَِّلر  :قَم٤مِئَِم٦مُ  َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َويَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ـْ َأُْمِري َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ِم َأْو َُم٤م َرَأْي٧ِم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  َؿ قَم ي َواهللِ َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم  ,َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  :َوؾَمٚمَّ َأمْحِل ؾَمْٛمِٕمل َوسَمٍَمِ

ا ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مئَِِم٦مُ  َّٓ ظَمػْمً ـْ َأْزَواِج اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ ا :إِ ٤مُِمٞمٜمِل ُِم ًَ تِل يَم٤مَٟم٧ْم شُم هللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ وَمَٕمَّمَٛمَٝم٤م اهللُ َوِهَل اًمَّ

ـْ َهَٚمَؽ  ٤مِرُب هَل٤َم وَمَٝمَٚمَٙم٧ْم ومِٞمَٛم  .سم٤ِمًْمَقَرِع َوـَمِٗمَ٘م٧ْم ُأظْمُتَٝم٤م مَحْٜم٦َُم سمِٜم٧ُْم ضَمْحٍش حُتَ

وم٠مُمد٤م ُمدـ ؾمد٥م أزواج (: 651-656ش )اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

يض أسمق يٕمغم: ُمـ ىمذف قم٤مئِم٦م سمام سمرأه٤م اهلل ُمٜمف يمٗمر سمال ظمدالف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وم٘م٤مل اًم٘م٤م

ومروي قمـ ُم٤مًمؽ: : و ىمد طمٙمك اْلمج٤مع قمغم هذا همػم واطمد و سح همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م هبذا احلٙمؿ

ٕن اهلل  :وُمـ ؾم٥م قم٤مئِم٦م ىمتؾ ىمٞمؾ ًمف: مل؟ ىم٤مل: ُمـ رُم٤مه٤م وم٘مد ظم٤مًمػ اًم٘مرآن ,ُمـ ؾم٥م أسم٤م سمٙمر ضمٚمد

  .[51]اًمٜمقر:  ﴾لْم ٜمِ ُمِ ١مْ ُمُ  ؿْ تُ ٜمْ يمُ  نْ ا إِ دً سمَ أَ  فِ ٚمِ ثْ وا عمِِ قدُ ٕمُ شمَ  نْ  أَ ؿ اهللٙمُ ٔمْ ٕمِ يَ ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل: 

وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ زي٤مد اًمٜمٞم٤ًمسمقري: ؾمٛمٕم٧م اًم٘م٤مؾمؿ سمدـ حمٛمدد ي٘مدقل ْلؾمدامقمٞمؾ سمدـ إؾمدح٤مق: أيت  

وم٠مُمر سم٘متؾ اًمذي ؿمدتؿ وم٤مـمٛمد٦م وشمدرك  :قم٤مئِم٦م :وأظمر ,وم٤مـمٛم٦م :اعم٠مُمقن سم٤مًمرىم٦م سمرضمٚملم ؿمتؿ أطمدمه٤م

و قمغم هذا ُمْم٧م  ,ٕن اًمذي ؿمتؿ قم٤مئِم٦م رد اًم٘مرآن :إؾمامقمٞمؾ: ُم٤م طمٙمٛمٝمام إٓ أن ي٘متال وم٘م٤مل ,أظمر

  .ؾمػمة أهؾ اًمٗم٘مف و اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م و همػمهؿ

 ,ىم٤مل أسمق اًم٤ًمئ٥م اًم٘م٤ميض: يمٜم٧م يقُم٤م سمحية احلًـ سمـ زيد اًمداقمل سمٓمرؾمت٤من ويم٤من يٚمٌس اًمّمقف 

سمٕمنميـ أًمػ ديٜم٤مر إمم اعمديٜمد٦م اًمًدالم يٗمدرق وي٠مُمر سم٤معمٕمروف و يٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ويقضمف ذم يمؾ ؾمٜم٦م 

ومذيمر قم٤مئِم٦م سمذيمر ىمٌٞمح ُمـ اًمٗم٤مطمِم٦م وم٘م٤مل: ي٤م همدالم  :ويم٤من سمحيشمف رضمؾ ,قمغم ؾم٤مئر وًمد اًمّمح٤مسم٦م
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اضب قمٜم٘مف وم٘م٤مل ًمف اًمٕمٚمقيلم: هذا رضمؾ ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م وم٘م٤مل: ُمٕم٤مذ اهلل هذا رضمؾ ـمٕمـ قمغم اًمٜمٌل صغم 

ٞمرٌِدلَم اخْلٌَِٞمَثد اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم: ﴿ ٌَد٤مُت ًمِٚمٓمَّ ٞمر ٤مُت ًمِْٚمَخٌِٞمثِدلَم َواخْلٌَِٞمُثدقَن ًمِْٚمَخٌِٞمَثد٤مِت َواًمٓمَّ

ُءوَن مِم٤َّم َيُ٘مقًُمقَن هَلُْؿ َُمْٖمِٗمَرٌة َوِرْزٌق يَمِريؿٌ  ٤ٌَمِت ُأوًَمِئَؽ ُُمؼَمَّ ٞمر ٌُقَن ًمِٚمٓمَّ ٞمر [ ومد٢من يم٤مٟمد٧م  15]اًمٜمدقر:  ﴾َواًمٓمَّ

وأٟم٤م طم٤مض  ,وميسمقا قمٜم٘مف :ومٝمق يم٤مومر وم٤مضسمقا قمٜم٘مفقم٤مئِم٦م ظمٌٞمث٦م وم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ظمٌٞم٨م 

  .رواه اًمالًمٙم٤مئل

ٟمف ىمدم قمٚمٞمف رضمؾ ُمـ اًمٕمراق ومدذيمر قم٤مئِمد٦م سمًدقء أ :و روي قمـ حمٛمد سمـ زيد أظمل احلًـ سمـ زيد 

وم٘م٤مل: هذا ؾمٛمك  ,وُمـ سمٜمل أسم٤مء ,وم٘مٞمؾ ًمف: هذا ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م ,وم٘م٤مم إًمٞمف سمٕمٛمقد وميب سمف دُم٤مهمف وم٘متٚمف

 .ضمدي ىمرٟم٤من اؾمتحؼ اًم٘متؾ وم٘متٚمفضمدي ىمرٟم٤من و ُمـ ؾمٛمك 

 وأُم٤م ُمـ ؾم٥م همػم قم٤مئِم٦م ُمـ أزواضمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومٗمٞمف ىمقٓن: 

 .أطمدمه٤م: أٟمف يم٤ًمب همػمهـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت 

ومٝمق يم٘مذف قم٤مئِمد٦م ريض اهلل قمٜمٝمد٤م  ,و اًمث٤مين: وهق إصح أٟمف ُمـ ىمذف واطمدة ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم 

ٕن هذا ومٞمف قم٤مر وهمْم٤مو٦م قمدغم رؾمدقل اهلل صدغم اهلل :وذًمؽ ,سوىمد شم٘مدم ُمٕمٜمك ذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌم

 . اهدقمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و أذى ًمف أقمٔمؿ ُمـ أذاه سمٜمٙم٤مطمٝمـ سمٕمده

َـّ ُمـ آل اًمٌٞم٧م أم ٓ؟ اظمتٚمػ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم.  صمؿ هؾ ه

واظمتٚمدػ ذم آل اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف (: 148-145ش )ضمدالء إومٝمد٤مم»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

 ؿ قمغم أرسمٕم٦م أىمقال:وؾمٚم

 وم٘مٞمؾ: هؿ اًمذيـ طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م, وومٞمٝمؿ صمالصم٦م أىمقال ًمٚمٕمٚمامء:

 أطمده٤م : أهنؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ, وسمٜمق اعمٓمٚم٥م, وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم رواي٦م قمٜمف.

قمـ أمحد واظمتٞمد٤مر اسمدـ اًم٘م٤مؾمدؿ  واًمث٤مين : أهنؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ ظم٤مص٦م, وهذا ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م, واًمرواي٦م

 ص٤مطم٥م ُم٤مًمؽ.

٤مًم٨م: أهنؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ وُمـ ومقىمٝمؿ إمم هم٤مًم٥م, ومٞمدظمؾ ومٞمٝمؿ سمٜمق ُمٓمٚم٥م, و سمٜمق أُمٞم٦م, و سمٜمق ٟمقومدؾ, واًمث
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وُمـ ومقىمٝمؿ إمم سمٜمل هم٤مًم٥م, وهذا اظمتٞم٤مر أؿمٝم٥م ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ, طمٙم٤مه ص٤مطم٥م اْلدقاهر قمٜمدف, 

 وطمٙم٤مه اًمٚمخٛمل ذم اًمتٌٍمة قمـ أصٌغ, ومل حيٙمف قمـ أؿمٝم٥م.

ٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م هق ُمٜمّمقص اًمِم٤مومٕمل وأمحد وإيمثريـ, وهذا اًم٘مقل ذم أل أقمٜمل أهنؿ اًمذيـ حترم قمٚم

 وهق اظمتٞم٤مر مجٝمقر أصح٤مب أمحد واًمِم٤مومٕمل.

أن آل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؿ ذريتف وأزواضمف ظم٤مص٦م, طمٙم٤مه اسمـ قمٌدد اًمدؼم ذم  :واًم٘مقل اًمث٤مين

ا اًمتٛمٝمٞمد ىم٤مل ذم سم٤مب قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر, ذم ذح طمددي٨م أيب محٞمدد اًمًد٤مقمدي: اؾمدتدل ىمدقم هبدذ

احلدي٨م قمغم أن آل حمٛمد هؿ أزواضمف وذريتف ظم٤مص٦م, ًم٘مقًمف ذم طمدي٨م ُم٤مًمؽ قمـ ٟمٕمدٞمؿ اعمجٛمدر, وذم 

و ذم هدذا احلددي٨م يٕمٜمدل طمددي٨م أيب محٞمدد: ش اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد قمغم آل حمٛمد»همػم ُم٤م طمدي٨م: 

, ىم٤مًمقا: ومٝمذا شمٗمًػم ذًمؽ احلدي٨م, ويٌلم أن آل حمٛمد شاًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم وأزواضمف وذريتف»

ؿ أزواضمف وذريتف, ىم٤مًمقا: ومج٤مئز أن ي٘مقل اًمرضمؾ ًمٙمؾ ُمـ يمد٤من ُمدـ أزواج حمٛمدد صدغم اهلل قمٚمٞمدف ه

وؾمٚمؿ وُمـ ذريتف صغم اهلل قمٚمٞمؽ, إذا واضمٝمف, وصغم اهلل قمٚمٞمدف إذا همد٤مب قمٜمدف, وٓ جيدقز ذًمدؽ ذم 

 همػمهؿ.

 دي٨م.ىم٤مًمقا: وأل وإهؾ ؾمقاء, وآل اًمرضمؾ وأهٚمف ؾمقاء, وهؿ إزواج واًمذري٦م سمدًمٞمؾ هذا احل

واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: أن آًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أشم٤ٌمقمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٙم٤مه اسمـ قمٌد اًمؼم قمـ سمٕمض أهؾ 

اًمٕمٚمؿ, وأىمدم ُمـ روي قمٜمف هذا اًم٘مقل ضم٤مسمر سمـ قمٌدد اهلل, ذيمدره اًمٌٞمٝم٘مدل قمٜمدف, ورواه قمدـ ؾمدٗمٞم٤من 

ٞم٘مد٦م, سمٕمض أصدح٤مب اًمِمد٤مومٕمل, طمٙمد٤مه قمٜمدف أسمدق اًمٓمٞمد٥م اًمٓمدؼمي ذم شمٕمٚم اًمثقري وهمػمه, واظمت٤مره

 ورضمحف اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اًمٜمقاوي ذم ذح ُمًٚمؿ واظمت٤مره إزهري.

واًم٘مقل اًمراسمع: أن آًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هؿ إشم٘مٞم٤مء ُمـ أُمتف, طمٙم٤مه اًم٘مد٤ميض طمًدلم واًمراهمد٥م 

 اهد  ومج٤مقم٦م.
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إٓ أهنؿ ٓ يًتح٘مقن ُمـ طمؼ اهلل  :ٕوًمٞم٤مء وُم٤مهلؿ ُمـ اعمٙم٤مؿمٗم٤متوأىمر سمٙمراُم٤مت ا

شمٕم٤ممم ؿمٞمئ٤ًم وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل
 (1)

. 

                                      

اًمٙمراُم٤مت مجع يمراُم٦م, وهل إُمر اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة, ويٙمقن ُمـ اهلل قمزوضمؾ, وٓ دظمؾ ًمٚمٌنم ومٞمدف,  (5)

 ن ضمرى قمغم يد ٟمٌل ومٝمق ُمٕمجزة.وإ

 وجيريف قمغم يد اًمقازم, إُم٤م شمٙمرياًم ًمف, وإُم٤م إفمٝم٤مر ًمٚمحؼ اًمذي ىم٤مم سمف.

 واْليامن سمٙمراُم٤مت أوًمٞم٤مء اهلل قمزوضمؾ ُمـ ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م.

(: واعمِمٝمقر قمـ أهؾ اًمًٜم٦م إصمٌد٤مت اًمٙمراُمد٤مت 1/484ش )اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم 

 ُمٓمٚمً٘م٤م.

ل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل: وٓ ٟمٗمْمؾ أطمًدا ُمـ إوًمٞم٤مء قمغم أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم, وٟم٘مقل: وىم٤م

ٟمٌل واطمد أومْمؾ ُمـ مجٞمع إوًمٞم٤مء, وٟم١مُمـ سمام ضم٤مء ُمـ يمراُم٤مهتؿ, وصح قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ روايد٤مهتؿ. 

 اهد

ويمدذًمؽ  (: وم٤معمٕمجزة ذم اًمٚمٖم٦م شمٕمدؿ يمدؾ ظمد٤مرق ًمٚمٕمد٤مدة,393ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م )

اًمٙمراُم٦م ذم قمرف أئٛم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٘مدُملم, وًمٙمـ يمثدػم ُمدـ اعمتد٠مظمريـ يٗمرىمدقن ذم اًمٚمٗمدظ سمٞمدٜمٝمام: 

 ومٞمجٕمٚمقن اعمٕمجزة ًمٚمٜمٌل واًمٙمراُم٦م ًمٚمقزم, ومج٤مقمٝم٤م إُمر اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة. اهد

 وُمع ذًمؽ: وم٤مخلقارق شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: ممدوح, وُمذُمقم.

٤مخل٤مرق إن طمّمؾ سمدف وم٤مئددة ُمٓمٚمقسمد٦م ذم اًمدديـ (: وم55/459ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

وإن طمّمدؾ سمدف أُمدر  ,وإُم٤م ُمًدتح٥م ,إُم٤م واضم٥م ,٤م وذقم٤ميم٤من ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م اعم٠مُمقر هب٤م ديٜمً 

وإن يم٤من قمغم وضمف يتْمٛمـ ُم٤م هق ُمٜمٝمل قمٜمف هندل  ,اُم٤ٌمح يم٤من ُمـ ٟمٕمؿ اهلل اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل شم٘متيض ؿمٙمرً 

ًٌ  ,أو هنل شمٜمزيف ,حتريؿ و اًمٌٖمض يم٘مّم٦م اًمذي أويت أي٤مت وم٤مٟمًٚمخ ُمٜمٝم٤م: سمٚمٕم٤مم سمـ ٤م ًمٚمٕمذاب أيم٤من ؾمٌ

أو يدقمق ًمٚمٔمد٤ممل سم٤مْلقم٤مٟمد٦م ويٕمٞمٜمدف هبٛمتدف:  ,أن يدقمق قمغم همػمه سمام ٓ يًتح٘مف :واًمث٤مين ....., سم٤مقمقراء

يمخٗمراء اًمٕمدو وأقمقان اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ ذوي إطمقال: وم٢من يم٤من ص٤مطمٌف ُمـ قم٘مالء اعمجد٤مٟملم واعمٖمٚمدقسملم 
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وىمد سمٞمٜم٧م ذم همػم هذا اعمقوع  ,ٓ يالُمقن قمٚمٞمف يم٤مٟمقا سمرطمٞم٦م ,٤مّملم ٟم٘مًّم واًمٜم٤مىم ,سمحٞم٨م يٕمذرون همٚم٦ٌم

ُم٤م يٕمذرون ومٞمف وُم٤م ٓ يٕمذرون ومٞمف وإن يم٤مٟمقا قم٤معملم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا سمٚمٕم٤مُمٞم٦م وم٢من ُمـ أشمك سمخد٤مرق قمدغم 

ا ا قمٜمدف يمدؼمح أو يٙمدقن ُمتٕمٛمددً ا ُمٕمٗمدقً أو عم٘مّمقد ُمٜمٝمل قمٜمف وم٢مُم٤م أن يٙمقن ُمٕمذورً  ,وضمف ُمٜمٝمل قمٜمف

وُمٌد٤مح ٓ  ,وُمدذُمقم ذم اًمدديـ ,ومتٚمخص أن اخل٤مرق صمالصم٦م أىم٤ًمم: حمٛمقد ذم اًمديـ ,ًمٚمٙمذب يمٌٚمٕم٤مم

 . اهدوٓ ُمذُمقم ذم اًمديـ ,حمٛمقد

ًٌد٤م ًمالؾمدت٘م٤مُم٦م, ٓ 396ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم  (: ىم٤مل أسمق قمكم اْلقزضم٤مين: يمـ ـم٤مًم

٤ًٌم ًمٚمٙمراُم٦م: وم٢من ٟمٗمًؽ ُمتحريم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٙمراُم٦م, ورسمؽ يٓمٚم٥م ُمٜمؽ ا  ْلؾمت٘م٤مُم٦م. اهدـم٤مًم

 وُمـ إىمقل اعمِمٝمقرة قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل: أيمؼم يمراُم٦م دوام اْلؾمت٘م٤مُم٦م.

إي واهلل إذا أيمرُمؽ اهلل قمزوضمؾ سم٤مًمث٤ٌمت قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل احل٨م واًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف اًمٙمرام: ومٝمذه هل اًمٙمراُم٦م.

َٓ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َزُٟمقنَ  اهلل إِنَّ َأْوًمَِٞم٤مَء َأ َٓ ُهْؿ حَيْ ؟ وه١مٓء ًمٞمًقا يمدام [51: يقٟمس] ﴾َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َو

ـَ آَُمٜمُقا َويَم٤مُٟمقا َيتَُّ٘مقَن ﴿شمدقمٞمٝمؿ اًمّمقومٞم٦م, واًمِمٞمٕم٦م, وهمػمهؿ, ُمـ ومرق اًمْمالل وًمٙمٜمٝمؿ:  ِذي هَلُُؿ  *اًمَّ

ظِمَرةِ  ْٔ ْٟمَٞم٤م َوذِم ا ى ذِم احْلََٞم٤مِة اًمدُّ ٌُنْمَ ٌِْديَؾ ًمَِٙمٚماَِمِت  اًْم -54: يدقٟمس] ﴾َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمدْقُز اًْمَٕمٔمِدٞمؿُ  اهللَٓ شَم

53]. 

ـْ قَم٤مَدى زِم َوًمِٞم٤ًّم وَمَ٘مْد آَذْٟمُتُف سمِد٤محْلَْرِب »وذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري )         ( ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:   ,َُم

 َأطَم٥مَّ إزَِمَّ مِمَّ 
ٍ
ء ٌِْدي سمٌَِمْ َب إزَِمَّ قَم ْو٧ُم قَمَٚمْٞمفِ َوَُم٤م شَمَ٘مرَّ ُب إزَِمَّ سم٤ِمًمٜمََّقاومِدِؾ طَمتَّدك  ,٤م اوْمؽَمَ ٌِْدي َيَتَ٘مرَّ َوَُم٤م َيَزاُل قَم

ٌَّفُ  َٛمُع سمِفِ  :ُأطِم ًْ ِذي َي ٌُْتُف يُمٜم٧ُْم ؾَمْٛمَٕمُف اًمَّ ٌَ ٌٍِْمُ سمِفِ  ,وَم٢مَِذا َأطْم ِذي ُي ُه اًمَّ ٌْٓمُِش هِب٤َم ,َوسَمٍَمَ تِل َي َوِرضْمَٚمدُف  ,َوَيَدُه اًمَّ

تِل َيْٛمٌِم  قُْمٓمَِٞمٜمَّفُ  ,هِب٤َم اًمَّ َٕ قُِمٞمَذٟمَّدفُ  ,َوإِْن ؾَم٠َمًَمٜمِل  َٕ ـْ اؾْمَتَٕم٤مَذيِن   َأَٟمد٤م وَم٤مقِمُٚمدُف  ,َوًَمِئ
ٍ
ء ـْ َرْ ْدُت قَمد َوَُمد٤م شَمدَردَّ

ـِ َيْٙمَرُه اعْمَْقَت  ـْ َٟمْٗمِس اعْم١ُْمُِم ِدي قَم ٤مَءشَمفُ  ,شَمَردُّ ًَ  ش.َوَأَٟم٤م َأيْمَرُه َُم

 اهلل حل٘مف.ومٝمذا احلدي٨م ُمع أي٦م ومٞمف: اًمٓمريؼ إمم وٓي٦م 

( ىم٤مل ذم اًمّمح٤مح: واًمدقزم ودد 15ش )ىمٓمر اًمقزم قمغم طمدي٨م اًمقزم»ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 
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اًمٕمدو. اهد اًمقٓي٦م ود اًمٕمداوة, وأصؾ اًمقٓي٦م اعمح٦ٌم, واًمت٘مدرب يمدام ذيمدره أهدؾ اًمٚمٖمد٦م, وأصدؾ 

 اًمٕمداوة اًمٌٖمض اًمٌٕمد.

قزم اهلل اًمٕمد٤ممل سمد٤مهلل اعمقافمد٥م قمدغم ـم٤مقمتدف, اعمدراد سمدش: ومتح اًم٤ٌمري»ىم٤مل: وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

اعمخٚمص ذم قم٤ٌمدشمف. اهد, ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل: وهذا اًمتٕمريػ ًمٚمدقزم هدق اعمٜم٤مؾمد٥م عمٕمٜمدك اًمدقزم 

َٓ إِنَّ َأْوًمَِٞم٤مَء ﴿اعمْم٤مف إمم اًمرب ؾمٌح٤مٟمف, ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤م ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م, يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َأ

َزُٟمقنَ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمٞمْ  اهلل َٓ ُهْؿ حَيْ  .[51: يقٟمس] ﴾ِٝمْؿ َو

ُٚماَمِت إمَِم اًمٜمُّقرِ  ﴿اهللويم٘مقًمف:  ـَ اًمٔمُّ ِرضُمُٝمْؿ ُِم ـَ آَُمٜمُقا خُيْ ِذي  .[161: اًمٌ٘مرة] ﴾َوزِمُّ اًمَّ

ْقَف َي٠ْميِت ﴿ويم٘مقًمف:  ًَ ـْ ِديٜمِِف وَم ـْ َيْرشَمدَّ ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ـَ آَُمٜمُقا َُم ِذي ٤َم اًمَّ ٌُّ  اهللَي٤م َأهيُّ
٦ٍم قَمدغَم سمَِ٘مْقٍم حُيِ ٌُّقَٟمُف َأِذًمَّ

ُٝمْؿ َوحُيِ

ـَ جُي٤َمِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ِئٍؿ َذًمَِؽ وَمْْمدُؾ  اهللاعْم١ُْمُِمٜملَِم َأقِمزَّ َٓ َٓ خَي٤َموُمقَن ًَمْقَُم٦َم  ـْ  اهللَو ُي١ْمشمِٞمدِف َُمد

 .[63: اعم٤مئدة] ﴾َواؾِمٌع قَمٚمِٞمؿٌ  اهللَيَِم٤مُء وَ 

 اهلل هؿ ظمٚمص قم٤ٌمده اًم٘م٤مئٛمقن سمٓم٤مقمتف اعمخٚمّمقن ًمف.وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت: وم٠موًمٞم٤مء 

 وأومْمؾ أوًمٞم٤مء اهلل هؿ إٟمٌٞم٤مء وأومْمؾ إٟمٌٞم٤مء هؿ اعمرؾمٚمقن.

وأومْمؾ اًمرؾمؾ, وأومْمؾ أوزم اًمٕمزم: ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وهق اًمذي أٟمدزل اهلل ؾمدٌح٤مٟمف 

ٌُّقَن ﴿قمٚمٞمف: 
ٌِ  اهللىُمْؾ إِْن يُمٜمُْتْؿ حُتِ ٌُِٕمقيِن حُيْ آل ] ﴾هَمُٗمدقٌر َرطِمدٞمؿٌ  اهللَوَيْٖمِٗمدْر ًَمُٙمدْؿ ُذُٟمدقسَمُٙمْؿ وَ  اهللٌُْٙمُؿ وَم٤مشمَّ

 .[45: قمٛمران

 واًمقٓي٦م ـمٌ٘م٤مت.

(: ىم٤مل اْلُم٤مم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞمد٦م رمحدف اهلل: ومّمدؾ وأوًمٞمد٤مء اهلل قمدغم 15ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل )

قمددة ُمقاودع ُمدـ  ـمٌ٘متلم: ؾم٤مسم٘مقن, وُم٘مرسمقن, وأسمرار وأصح٤مب يٛملم ُم٘متّمدون, ذيمرهؿ اهلل ذم

يمت٤مسمف ذم أول اًمقاىمٕم٦م وآظمره٤م, وذم ؾمقرة اْلٟم٤ًمن, واًمٓمٗمٗملم, وذم ؾمقرة وم٤مـمر: وم٢مٟمف ذيمر ذم اًمقاىمٕم٦م 

 *ًَمدْٞمَس ًمَِقىْمَٕمتَِٝمد٤م يَم٤مِذسَمد٦ٌم  *إَِذا َوىَمَٕم٧ِم اًْمَقاىِمَٕم٦ُم ﴿اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى, واًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى: وم٘م٤مل ذم أوهل٤م: 

َ  *ظَم٤مومَِْم٦ٌم َراومَِٕم٦ٌم  ْٕ ٧ِم ا ٤م إَِذا ُرضمَّ ٤م  *ْرُض َرضمًّ ًًّ ٤ٌَمُل سَم ٧ِم اْْلِ ًَّ ٌَث٤ًّم  *َوسُم ٤ٌَمًء ُُمٜمْ َويُمٜمُْتْؿ َأْزَواضًم٤م  *وَمَٙم٤مَٟم٧ْم َه
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٤مسمُِ٘مقَن  *َوَأْصَح٤مُب اعْمَِْم٠َمَُم٦ِم َُم٤م َأْصَح٤مُب اعْمَِْم٠َمَُم٦ِم  *وَم٠َمْصَح٤مُب اعْمَْٞمَٛمٜم٦َِم َُم٤م َأْصَح٤مُب اعْمَْٞمَٛمٜم٦َِم  *صَماَلصَم٦ًم  ًَّ َواًم

٤مسمُِ٘مقَن  ًَّ سُمقَن  *اًم ًمِدلَم  *ذِم ضَمٜمَّد٤مِت اًمٜمَِّٕمدٞمِؿ  *ُأوًَمِئَؽ اعْمَُ٘مرَّ َوَّ ْٕ ـَ ا د٦ٌم ُِمد ـَ  *صُمٚمَّ ظِمدِري ْٔ ـَ ا  ﴾َوىَمٚمِٞمدٌؾ ُِمد

 .[53-5: اًمقاىمٕم٦م]

َٓ صمؿ ىم٤مل ذم آظمر اًمًقرة:  َٓ إَِذا سَمَٚمَٖم٧ِم احْلُْٚمُ٘مقَم ﴿﴾ أي: ومٝمال, ﴿وَمَٚمْق  *َوَأْٟمُتْؿ طِمٞمٜمَِئٍذ شَمٜمُْٔمدُروَن  *وَمَٚمْق

ـُ  وَن  َوَٟمْح ٌٍِْمُ َٓ شُم ـْ 
 .[86-84: اًمقاىمٕم٦م] ﴾َأىْمَرُب إًَِمْٞمِف ُِمٜمُْٙمْؿ َوًَمٙمِ

صُمؿَّ َأْوَرصْمٜم٤َم اًْمٙمَِتد٤مَب ﴿(: وىمد ذيمر اهلل أوًمٞم٤مءه اعم٘متّمديـ, واًم٤ًمسم٘ملم ذم ؾمقرة وم٤مـمر سم٘مقًمف: 41وىم٤مل )

ِف َوُِمٜمُْٝمْؿ  ًِ ٤ٌَمِدَٟم٤م وَمِٛمٜمُْٝمْؿ فَم٤ممِلٌ ًمِٜمَْٗم ـْ قِم ـَ اْصَٓمَٗمْٞمٜم٤َم ُِم ِذي اِت سمِد٢مِْذِن اًمَّ َذًمِدَؽ  اهللُُمْ٘مَتِّمٌد َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مسمٌِؼ سمِد٤مخْلَػْمَ

٤ٌَمؾُمدُٝمْؿ ومِٞمَٝمد٤م  *ُهَق اًْمَٗمْْمُؾ اًْمَٙمٌػُِم 
ـْ َذَه٥ٍم َوًُم١ْمًُم١ًما َوًمِ ـْ َأؾَم٤مِوَر ُِم ْقَن ومِٞمَٝم٤م ُِم ٚمَّ ضَمٜم٤َّمُت قَمْدٍن َيْدظُمُٚمقهَن٤َم حُيَ

ِذي َأْذهَ  *طَمِريٌر  ٜم٤َم ًَمَٖمُٗمقٌر ؿَمُٙمقٌر َوىَم٤مًُمقا احْلَْٛمُد هللَِِّ اًمَّ ـْ  *٥َم قَمٜم٤َّم احْلََزَن إِنَّ َرسمَّ ٜم٤َم َداَر اعْمَُ٘م٤مَُم٦ِم ُِمد ِذي َأطَمٚمَّ اًمَّ

ٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م ًُمُٖمقٌب  ًُّ َٓ َيَٛم ٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م َٟمَّم٥ٌم َو ًُّ َٓ َيَٛم وهذه إصٜم٤مف اًمثالصمد٦م قمدـ  [46-41: وم٤مـمر] ﴾وَمْْمٚمِِف 

٤ٌَمِدَٟمد٤م ﴿أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مص٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ قِم ـَ اْصَٓمَٗمْٞمٜم٤َم ُِم ِذي صُمؿَّ َأْوَرصْمٜم٤َم اًْمٙمَِت٤مَب اًمَّ

اِت سم٢ِمِْذِن  ِف َوُِمٜمُْٝمْؿ ُُمْ٘مَتِّمٌد َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلَػْمَ ًِ ﴾ صمؿ ذيمدر َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْْمُؾ اًْمَٙمٌػِمُ  اهللوَمِٛمٜمُْٝمْؿ فَم٤ممِلٌ ًمِٜمَْٗم

 رمحف اهلل اعمٗم٤موٚم٦م سملم ـمقائػ إوًمٞم٤مء. اهد

 ّمٛم٦م ٓ شمٙمقن ًمألوًمٞم٤مء ُمـ همػم إٟمٌٞم٤مء: ومٝمؿ يّمٞمٌقن وخيٓم١من.واًمٕم

(: واقمٚمؿ أن أوًمٞم٤مء اهلل همػم إٟمٌٞم٤مء ًمٞمًقا سمٛمٕمّمقُملم, سمؾ جيقز قمٚمدٞمٝمؿ 46ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل )

ُم٤م جيقز قمغم ؾم٤مئر قم٤ٌمد اهلل اعم١مُمٜملم, ًمٙمٜمٝمؿ ىمد ص٤مروا ذم رشم٦ٌم رومٞمٕم٦م وُمٜمزًم٦م قمٚمَّٞم٦م وم٘مؾ: أن ي٘مع ُمٜمٝمؿ 

اًمّمقاب, ويٜم٤مذم احلؼ: وم٢مذا وىمع ذًمؽ ومال خيرضمٝمؿ ُمدـ يمدقهنؿ أوًمٞمد٤مء اهلل, يمدام جيدقز أن ُم٤م خي٤مًمػ 

خيٓمئ اعمجتٝمد, وهق ُم٠مضمقر قمغم ظمٓمئف طمًٌام شم٘مدم أٟمف إذا اضمتٝمد: وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران, وإن اضمتٝمدد 

 وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر. اهد

واعمٙم٤مؿمٗم٤مت أن ذًمؽ  (: وٓ جيقز ًمٚمقزم أن يٕمت٘مد ذم يمؾ ُم٤م ي٘مع ًمف ُمـ اًمقاىمٕم٤مت45وىم٤مل رمحف اهلل )

يمراُم٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٘مد يٙمقن ُمـ شمٚمٌٞمس اًمِمٞمٓم٤من وُمٙمره, سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمدف أن يٕمدرض أىمقاًمدف 
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وأومٕم٤مًمف قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٢من يم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م هل٤م ومٝمق طمدؼ وصددق ويمراُمد٦م ُمدـ اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وإن 

 ومٚمٌس قمٚمٞمف. اهديم٤مٟم٧م خم٤مًمٗم٦م ًمٌمء ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمف خمدوع ممٙمقر سمف ىمد ىمٓمع ُمٜمف اًمِمٞمٓم٤من 

 وُمتك يًٛمك اًمرضمؾ ص٤مطم٥م يمراُم٦م.

(: واحل٤مصؾ أن ُمـ يم٤من ُمـ اعمٕمدوديـ ُمـ إوًمٞم٤مء إن يم٤من ُمـ اعم١مُمٜملم 53ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل )

سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًم٘مدر ظمػمه وذه ُم٘مٞماًم عم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمدف, شم٤مريًمد٤م عمد٤م هند٤مه اهلل قمٜمدف, 

أوًمٞم٤مء اهلل, وُم٤م فمٝمر قمٚمٞمف ُمدـ اًمٙمراُمد٤مت اًمتدل مل ُتد٤مًمػ اًمنمدع ومٝمدق ُمًتٙمثًرا ُمـ ـم٤مقمتف ومٝمق ُمـ 

ُمقه٦ٌم ُمـ اهلل قمزوضمؾ, ٓ حيؾ عمًٚمؿ أن يٜمٙمره٤م, وُمـ يم٤من سمٕمٙمس هذه اًمّمٗم٤مت ومٚمٞمس ُمـ أوًمٞمد٤مء 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف, وًمٞم٧ًم وٓيتف رمح٤مٟمٞم٦م, سمؾ ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م, ويمراُم٤مشمف ُمـ شمٚمٌس اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف وقمدغم اًمٜمد٤مس, 

ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٙمقن خمدوًُم٤م سمخد٤مدم ُمدـ اْلدـ أو سمد٠ميمثر: ومٞمخدُمقٟمدف ذم  وًمٞمس هذا سمٖمري٥م: ومٙمثػم

 حتّمٞمؾ ُم٤م يِمتٝمٞمف, ورسمام يم٤من حمرًُم٤م ُمـ اعمحرُم٤مت.

وىمد ىمدُمٜم٤م أن اعمٕمٞم٤مر اًمذي ٓ يزيغ, واعمٞمزان اًمذي ٓ جيقر هق ُمٞمزان اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: ومٛمـ يم٤من ُمتًٌٕم٤م 

 هلام ُمٕمتٛمًدا قمٚمٞمٝمام ومٙمراُم٤مشمف, ومجٞمع أطمقاًمف رمح٤مٟمٞم٦م.

 وُمـ مل يتٛمًؽ هبام وي٘مع قمٜمد طمدودمه٤م: وم٠مطمقاًمف ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م. اهد

 يمٞمٗمٞم٦م اًمٓمريؼ إمم اًمقٓي٦م:

 َأطَم٥مَّ »(: اًمت٘مرب سم٤مًمٗمرائض ىمقل: 595-585ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل )
ٍ
ء ٌِْدي سمٌَِمْ َب إزَِمَّ قَم َوَُم٤م شَمَ٘مرَّ

ْو٧ُم قَمَٚمْٞمفِ  ٌِْدي َيَتَ٘مرَّ  ,إزَِمَّ مِم٤َّم اوْمؽَمَ ٌَّفُ َوَُم٤م َيَزاُل قَم ِذي  :ُب إزَِمَّ سم٤ِمًمٜمََّقاومِِؾ طَمتَّك ُأطِم ٌُْتُف يُمٜم٧ُْم ؾَمْٛمَٕمُف اًمَّ ٌَ وَم٢مَِذا َأطْم

َٛمُع سمِفِ  ًْ ٌٍِْمُ سمِفِ  ,َي ِذي ُي ُه اًمَّ ٌْٓمُِش هِب٤َم ,َوسَمٍَمَ تِل َي تِل َيْٛمٌِم هِب٤َم ,َوَيَدُه اًمَّ قُْمٓمَِٞمٜمَّفُ  ,َوِرضْمَٚمُف اًمَّ َٕ  ,َوإِْن ؾَم٠َمًَمٜمِل 

ـْ اؾْمَتٕمَ  فُ َوًَمِئ قُِمٞمَذٟمَّ َٕ ويدظمؾ حت٧م هذا اًمٚمٗمظ مجٞمدع ومدرائض اًمٕمدلم ش: اًمٗمتح»ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ش ٤مَذيِن 

 واًمٙمٗم٤مي٦م, وفم٤مهره آظمتّم٤مص سمام اسمتدأ اهلل شمٕم٤ممم ومريْمتف .....

وٟم٘مؾ قمـ اًمٓمقذم ىمقًمف: وم٤مًمٗمرض يم٤مٕصؾ, وإس واًمٜمٗمؾ يم٤مًمٗمرع واًمٌٜم٤مء, وذم اْلشمٞمد٤من سمد٤مًمٗمرائض 

ل إُمر واطمؽماُمف وشمٕمٔمٞمٛمف سم٤مٟٓم٘مٞم٤مد إًمٞمف, وإفمٝم٤مر قمٔمٛمد٦م اًمرسمقسمٞمد٦م, وذل قمغم اًمقضمف اعم٠مُمقر سمف اُمتث٤م
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 اًمٕمٌقدي٦م ومٙم٤من اًمت٘مرب سمذًمؽ أقمٔمؿ اًمٕمٛمؾ. اهد

ىم٤مل رمحف اهلل: واقمٚمؿ أن ُمـ أقمٔمؿ ومرائض اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمرك ُمٕم٤مصدٞمف اًمتدل هدل طمددوده اًمتدل ُمدـ 

 شمٕمداه٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ُم٤م ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز. اهد

 وط اًمٙمراُم٦م:وذ

يمقن ص٤مطمٌٝم٤م ُم١مُمٜم٤ًم سمرسمف ُمّمدىًم٤م سمققمده, ووقمٞمده, ُم١ممتًرا سم٠مُمره, ُمت٘مًٞم٤م ًمٜمٝمٞمف, يمدام وصدٗمف احلدؼ  -5

َٓ إِنَّ َأْوًمَِٞم٤مَء ﴿سم٘مقًمف:  َزُٟمقنَ  اهللَأ َٓ ُهْؿ حَيْ  .[51: يقٟمس] ﴾َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َو

 ٓ يزيمل ٟمٗمًف سم٤مًمقٓي٦م. -1

 ًمًٜم٦م, وؾم٤مر قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م.أٓ ُت٤مًمػ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٙمت٤مب وا -4

 أن يٙمقن طمريًّم٤م قمغم يمتامهن٤م ُمًتٙمتاًم ُم٤م ضمرى ًمف ومٞمٝم٤م. -3

(: واًمٗمرق سمدلم اعمٕمجدزة واًمٙمراُمد٦م أن اًمٙمراُمد٦م ُمدـ ذوـمٝمد٤م 55/15ش )اْل٤مُمع»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

آؾمتت٤مر, واعمٕمجزة ُمـ ذوـمٝم٤م اْلفمٝم٤مر, وىمٞمؾ اًمٙمراُم٦م ُم٤م شمٔمٝمر ُمـ همػم دقمقى واعمٕمجزة ُم٤م شمٔمٝمر 

 دقمقى إٟمٌٞم٤مء, ومٞمٓم٤مًمٌقن سم٤مًمؼمه٤من: ومٞمٔمٝمر أصمر ذًمؽ.قمٜمد 

 أن شمت٥ًٌم ذم شمرك رء ُمـ اعم٠مُمقر أو ارشمٙم٤مب رء ُمـ اعمحْمقر. -6

 ًمٚمِمٞمخ قمٌداًمرىمٞم٥م اْليب.ش يمت٤مب يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء»وراضمع هلذه اًمنموط ُم٘مدُم٦م 

, عمد٤م حيدقي ذم ًمٚمٜمٌٝم٤مين, وم٤مًمٗمرار ُمٜمف أؿمد اًمٗمرار ُمدـ إؾمددش اْل٤مُمع ًمٙمراُم٤مت إوًمٞم٤مء»وأُم٤م يمت٤مب 

ـمٞم٤مشمف ُمـ اًمٕمٓم٥م وُمـ اًمًؿ اًمزقم٤مف, يمام شمالطمظ ذًمؽ ذم شمرمجتف ًمٚمٕمٞمدروس أو ًمٚمٛمحْم٤مر, وًمٖمػمه 

 ُمـ أسمقاب اًمتّمقف ووطمدة اًمقضمقد.

(: وُم٤م أىمٌح ُمد٤م حُيٙمدل قمدـ سمٕمدض اعمتالقمٌدلم 439-418ش )ىمٓمر اًمقزم»ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ذم 

ا إمم رهبؿ, وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمٝمؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمدقمٞم٦م, سم٤مًمديـ اعمدقملم ًمٚمتّمقف أهنؿ يزقمٛمقن أهنؿ وصٚمق

وظمرضمقا ُمـ ضمٌؾ اعمًٚمٛملم اعم١مُمٜملم, وؾم٘مط قمٜمٝمؿ ُم٤م يمٚمػ اهلل سمف اًمٕم٤ٌمد ذم هذه اًمددار: ومد٢مذا صدح 

هذا ومام ي٘مقًمف أطمد ُمـ أوًمٞم٤مء اًمرمحـ سمؾ ي٘مقًمف أوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من: ٕهنؿ ظمرضمقا إمم طمزسمف وص٤مروا ُمـ 
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 مجٚم٦م أشم٤ٌمقمف. اهد

 ش:قم٘مٞمدشمف»اهلل ذم  ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل رمحف

 ُمـ شم٤مسمع ًمنمقمٜم٤م وٟمدددددددد٤مصح  ويمؾ ظم٤مرق أشمك قمـ صد٤مًمح

 هب٤م ٟم٘مقل وم٤مىمدددددددددددُػ إدًم٦مِ  وم٢مهن٤م ُمـ اًمٙمرُم٤مت اًمدددددتل

 وم٘مد أشمك ذم ذاك سم٤مًمددددددددٛمح٤مل وُمـ ٟمٗم٤مه٤م ُمـ ذوي اًمْمالل

 ذم يمؾ قمٍٍم ي٤م ؿم٘مل أهؾ اًمزًمؾ  ٕهن٤م ؿمٝمػمة ومل شمددددددددزل

 (: ىم٤مل سمٕمض اعمح٘م٘ملم ًمٚمقزم أرسمٕم٦م ذوط:1/491ش )ًمقاُمع  إٟمقار»٤مريٜمل ذم ىم٤مل اًمًٗم

 إول: أن يٙمقن قم٤مروًم٤م سم٠مصقل اًمديـ طمتك يٗمرق سملم اخلٚمؼ واخل٤مًمؼ, واًمٜمٌل واعمتٜمٌل.

اًمث٤مين: أن يٙمقن قم٤معًم٤م سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ٟم٘ماًل وومٝماًم ًمٞمٙمتٗمل سمٜمٔمره قمـ اًمت٘مٚمٞمد ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يمام 

ذًمؽ ذم أصقل اًمتقطمٞمد, ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل: وهذا همػم ُمٕمتؼم وٓ ُمِمؽمط ذم ُمٓمٚمؼ اًمقزم ُمـ ايمتٗمك قمـ 

 همػم شمردد.

اًمث٤مًم٨م: أن يتخٚمؼ سم٤مٕظمالق اعمحٛمقدة اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م اًمنمع واًمٕم٘مؾ ُمـ اًمقرع قمـ اعمحرُمد٤مت سمدؾ 

 واعمٙمروه٤مت واُمتث٤مل اعم٠مُمقرات وإظمالص اًمٕمٛمؾ وطمًـ اعمت٤مسمٕم٦م واْلىمتداء.

ُمدف اخلدقف أسمدًدا, واطمت٘مد٤مر اًمدٜمٗمس هُمدًدا, وأن يٜمٔمدر إمم اخلٚمدؼ يٕمٜمدل: اًمرمحدد٦م اًمراسمدع: أن يالز

واًمٜمّمٞمح٦م, وأن يٌذل ضمٝمده ذم ُمراىم٦ٌم حم٤مؾمـ اًمنميٕم٦م, وُمٓم٤مًمٕم٦م قمٞمقب اًمدٜمٗمس وآوم٤مهتد٤م, واخلدقف 

َٓ إِنَّ َأْوًمَِٞم٤مَء ﴿سمٛمالطمٔم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م واخل٤ممت٦م, وجيٛمع ذًمؽ يمٚمف ويزيد قمٚمٞمف  َٓ ُهْؿ  َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  اهللَأ َو

َزُٟمقنَ   . اهد[51: يقٟمس] ﴾حَيْ

 وىمد أٟمٙمر يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء اعمٕمتزًم٦م.

وىمقل اعمٕمتزًم٦م ذم إٟمٙم٤مر اًمٙمراُم٦م: فم٤مهر اًمٌٓمالن, وم٢مٟمف (: 398ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

 وىمقهلؿ: ًمق صح٧م ٓؿمتٌٝم٧م سم٤معمٕمجزة, ومٞم١مدي إمم اًمت٤ٌمس اًمٜمٌل سم٤مًمقزم, ,سمٛمٜمزًم٦م إٟمٙم٤مر اعمحًقؾم٤مت

وذًمؽ ٓ جيقز! وهذه اًمدقمقى إٟمام شمّمح إذا يم٤من اًمقزم ي٠ميت سم٤مخل٤مرق ويدقمل اًمٜمٌدقة, وهدذا ٓ ي٘مدع, 
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 . اهد٤م٤م يمذاسمً ٤م, سمؾ يم٤من ُمتٜمٌئً وًمق ادقمك اًمٜمٌقة مل يٙمـ وًمٞمً 

 ومم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف أن يمراُم٦م اًمقزم شمٕمتؼم ُمٕمجزة ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

(: ىم٤مل اًمٕمٚمامء: ويمؾ يمراُم٦م ًمقزم: وم٢مهن٤م آي٦م ًمٚمٜمٌدل 538ش )ًمًٗم٤مريٜمٞم٦مذح ا»ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم 

اًمذي اشمٌٕمف: ٕن هذه اًمٙمراُم٦م ؿمٝم٤مدة ُمـ اهلل, أن هذا اًمقزم قمغم طمؼ: وم٢مذا يم٤من يتٌع ٟمًٌٞم٤م ُمـ إٟمٌٞمد٤مء: 

 ومٝمل أيًْم٤م ٟمًتٚمزم أن هذا اًمٜمٌل طمؼ, وإٓ عم٤م أيد وًمٞمف هبذه اًمٙمراُم٦م.

 اخل٤مرق ًمٚمٕم٤مدة أرسمٕم٦م أٟمقاع: (: 565ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل )

 صمؿ اًمٗمتٜم٦م. -3 صمؿ اْله٤مٟم٦م.   -4صمؿ اًمٙمراُم٦م.    -1 أقماله٤م أي٦م. -5

ؾمٞم٤مق ُم٤م دل ُمـ ذح أصقل ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م ومّماًل ذم هذا اًم٤ٌمب, وم٘م٤مل: »وىمد قم٘مد اًمالًمٙم٤مئل ذم 

واًمت٤مسمٕملم  ,واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ,وُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ,يمت٤مب اهلل قمزوضمؾ

وإفمٝم٤مر أيد٤مت ومدٞمٝمؿ ًمٞمدزداد  ,واخل٤مًمٗملم هلؿ رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم يمراُم٦م أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ,ُمـ سمٕمدهؿ

 ة.٤م واعمرشم٤مسمقن هب٤م ظم٤ًمراعم١مُمٜمقن إيامٟمً 

 صمؿ ؾم٤مق رمحف اهلل اًمرواي٤مت ذم ذًمؽ.

 واًمٜم٤مس ذم سم٤مب إصم٤ٌمت اًمٙمراُم٤مت ـمروم٤من ووؾمط.

 أهؾ اًمْمالل يٜمٗمقهن٤م, وٓ ي١مُمٜمقن هب٤م, واًمّمقومٞم٦م همٚمقا ومٞمٝم٤م. أُم٤م اًمٓمروم٤من: وم٤معمٕمتزًم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ

 وأهؾ اًمًٜم٦م: هؿ اًمقؾمط ذم هذا اًم٤ٌمب, وهمػمه ُمـ إسمقاب. أوم٤مده اًمٗمقزان.

وًمِمٞمخ اْلؾمالم يمالم ٟمٗمٞمس ذم هذا اًم٤ٌمب ٟمذيمره إن ؿم٤مء اهلل وًمق سمٌمدء ُمدـ اًمتٓمقيدؾ عمد٤م ومٞمدف ُمدـ 

 اًمٗم٤مئدة, ذم هذا اًم٤ٌمب.

همِمؾ دم َمٔمجدزات إٞمبٝمد٣مء ايمتدل هدل آيد٣مِتؿ (: 551-5/519ش )اًمٜمٌقات» ىم٤مل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف

 .وًمٚمٜمٔم٤مر ـمرق ذم اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝم٤م وسملم همػمه٤م وذم وضمف دًٓمتٝم٤م: وزمراهٝمٛمٜمؿ ىمام ؽمامه٣م اهلل آي٣مت وزمراهكم

وم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ رأى أن يمؾ ُم٤م خيرج قمـ إُمر اعمٕمت٤مد وم٤مٟمف ُمٕمجزة وهق اخلد٤مرق ًمٚمٕمد٤مدة إذا  :أُم٤م إول

ومٞمٚمزم أن يٙمقن يمؾ ُمدـ ظمرىمد٧م ًمدف  :وىمد قمٚمٛمقا أن اًمدًمٞمؾ ُمًتٚمزم ًمٚمٛمدًمقل ,دقمقى اًمٜمٌقةإىمؽمن سم
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ٓ ُترق اًمٕم٤مدة إٓ ًمٜمٌل ويمذسمقا سمام يذيمر ُمـ ظمدقارق اًمًدحرة واًمٙمٝمد٤من  :وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ,اًمٕم٤مدة ٟمٌٞم٤م

وهذه ـمري٘م٦م أيمثر اعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ يم٠ميب حمٛمد سمـ طمزم وهمػمه سمؾ حيٙمدك هدذا  ,وسمٙمراُم٤مت اًمّم٤محللم

وإٟمام  ,٤موًمٙمـ يم٠من ذم احلٙم٤مي٦م قمٜمٝمام همٚمٓمً  ,وأيب حمٛمد سمـ أيب زيد ,قل قمـ أيب إؾمح٤مق آؾمٗمرايٞمٜملاًم٘م

إن ُم٤م ضمرى عمريؿ وقمٜمد ُمقًمد اًمرؾمقل ومٝمق إره٤مص أي  :وه١مٓء ي٘مقًمقن ,أرادوا اًمٗمرق سملم اْلٜمًلم

٤مء إٟمدام وهٙمدذا إوًمٞمد :ومٞم٘مد٤مل هلدؿ ,شمقـمئ٦م وإقمالم سمٛمجلء اًمرؾمقل ومام ظمرىم٧م ذم احل٘مٞم٘م٦م إٓ ًمٜمٌدل

ظمرىم٧م هلؿ عمت٤مسمٕمتٝمؿ اًمرؾمقل ومٙمام أن ُم٤م شم٘مدُمف هق ُمـ ُمٕمجزاشمدف ومٙمدذًمؽ ُمد٤م شمد٠مظمر قمٜمدف وهد١مٓء 

 يًتثٜمقن ُم٤م يٙمقن أُم٤مم اًم٤ًمقم٦م ًمٙمـ ه١مٓء يمذسمقا سمام شمقاشمر ُمـ اخلقارق ًمٖمدػم إٟمٌٞمد٤مء واعمٜمد٤مزع هلدؿ

قمٜمددهؿ  هل ُمقضمقدة ُمِمٝمقدة عمـ ؿمٝمده٤م ُمتقاشمرة قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٜمد٤مس أقمٔمدؿ ممد٤م شمدقاشمرت :ي٘مقل

وىمد ؿمٝمده٤م ظمٚمؼ يمثػم مل يِمٝمدوا ُمٕمجزات إٟمٌٞمد٤مء ومٙمٞمدػ يٙمدذسمقن سمدام  ,سمٕمض ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء

 .ؿمٝمدوه ويّمدىمقن سمام هم٤مب قمٜمٝمؿ ويٙمذسمقن سمام شمقاشمر قمٜمدهؿ أقمٔمؿ مم٤م شمقاشمر همػمه

ويمؾ ُم٤م ظمرق ًمٜمٌل ُمـ اًمٕم٤مدات جيقز أن  ,٤مسمؾ يمؾ هذا طمؼ وظمرق اًمٕم٤مدة ضم٤مئز ُمٓمٚم٘مً  :وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م

ًمٙمـ اًمٗمرق أن هذه شم٘مؽمن هب٤م دقمقة اًمٜمٌقة وهق  ,ه ُمـ اًمّم٤محللم سمؾ وُمـ اًمًحرة واًمٙمٝم٤منخيرق ًمٖمػم

 قمدغم وهذا ىمقل ُمـ إشمٌع ضمٝمداًم  ,أطمد أن يٕم٤مروٝم٤م سمخالف شمٚمؽ إٟمف ٓ يٛمٙمـ :اًمتحدي وىمد ي٘مقًمقن

أصٚمف ذم أومٕم٤مل اًمرب ُمـ اْلٝمٛمٞم٦م وهمػمهؿ طمٞم٨م ضمقزوا أن يٗمٕمؾ يمؾ ممٙمـ ومٚمدزُمٝمؿ ضمدقاز ظمدرق 

قمغم يد يمؾ أطمد واطمت٤مضمقا ُمع ذًمؽ امم اًمٗمرق سمدلم اًمٜمٌدل وهمدػمه ومٚمدؿ يد٠مشمقا سمٗمدرق  اًمٕم٤مدات ُمٓمٚم٘م٤م

ومٛمـ إدقمك اًمٜمٌقة وهق يم٤مذب مل جيز أن خيرق اهلل ًمف اًمٕم٤مدة أو  :ُمٕم٘مقل سمؾ ىم٤مًمقا هذا ي٘مؽمن سمف اًمتحدي

مل  :وم٘مٞمؾ هلدؿ ,ن هذيـ ىمقٓن هلؿ٢موم :قمغم صدىمف عم٤م ي٘مؽمن هب٤م مم٤م يٜم٤مىمض ذًمؽ خيرىمٝم٤م ًمف ويٙمقن دًمٞمالً 

ٕن اعمٕمجدزة قمٚمدؿ  :وم٘مد٤مًمقا ,٤موأٟمتؿ ٓ شمقضمٌقن قمغم اهلل ؿمٞمئً  ,أوضمٌتؿ هذا ذم هذا اعمقوع دون همػمه

وم٤معمجٛمقع هق اعمٛمتٜمع وهق ظم٤مرق اًمٕم٤مدة ودقمدقى اًمٜمٌدقة أو  :ومٞمٛمتٜمع أن شمٙمقن ًمٖمػم ص٤مدق :اًمّمدق

إُمد٤م ٕٟمدف  :قاوم٘م٤مًم ,ومل ىمٚمتؿ إٟمف قمٚمؿ اًمّمدق قمغم ىمقًمٙمؿ :وم٘مٞمؾ هلؿ ,هذان ُمع اًمًالُم٦م قمـ اعمٕم٤مرض

إٟمام يٚمدزم اًمٕمجدز  :وم٘مٞمؾ هلؿ ,يٗميض ُمٜمع ذًمؽ إمم قمجزه وإُم٤م ٕٟمف قمٚمؿ دًٓمتف قمغم اًمّمدق سم٤مًميورة
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٤م ويمدقن دًٓمتٝمد٤م ُمٕمٚمقُمد٦م سم٤مًميدورة هدق ُمًدٚمؿ ًمٙمٜمدف يٜمد٤مىمض ًمق يم٤من اًمتّمديؼ قمغم ىمقًمٙمؿ ممٙمٜمًد

ومد٢مٟمٙمؿ  :وهدذا ممتٜمدع ,٤م سم٤مًميدورة دون ٟمٔمدػمهويقضم٥م أن يٙمقن أطمد اًمِمدٞمئلم ُمٕمٚمقًُمد ,أصقًمٙمؿ

جيقز أن خيٚمؼ قمغم يد ُمدقمل اًمٜمٌقة واًم٤ًمطمر واًمّم٤مًمح ًمٙمدـ إن إدقمدك اًمٜمٌدقة دًمد٧م قمدغم  :شم٘مقًمقن

ٓ ومرق قمٜمد اهلل سملم أن خيٚم٘مٝم٤م قمغم يد ُمدقمل اًمٜمٌدقة  وإن مل يدع اًمٜمٌقة مل شمدل قمغم رء ُمع أٟمف ,صدىمف

 ,دون أظمدردًمدٞمالً  ذا يم٤من هذا ُمثؾ هذا ومٚمؿ يم٤من أطمددمه٤م٢موم ,وهمػم ُمدقمل اًمٜمٌقة سمؾ يمالمه٤م ضم٤مئز ومٞمف

ومل إىمؽمن اًمٕمٚمؿ سم٠مطمد اعمتامصمٚملم دون أظمر وُمـ أيـ قمٚمٛمتؿ أن اًمرب ٓ خيرىمٝم٤م ُمع دقمقى اًمٜمٌدقة إٓ 

 .وأٟمتؿ دمقزون قمغم أصٚمٙمؿ يمؾ ومٕمؾ ُم٘مدور وظمٚم٘مٝم٤م قمغم يد اًمٙمذاب ُم٘مدور ,قمغم يد ص٤مدق

سمؾ سح  ,٤مٌٞم٤مء ومرىمً صمؿ ه١مٓء ضمقزوا يمراُم٤مت اًمّم٤محللم ومل يذيمروا سملم ضمٜمًٝم٤م وضمٜمس يمراُم٤مت إٟم

أئٛمتٝمؿ أن يمؾ ُم٤م ظمرق ًمٜمٌل جيقز أن خيرق ًمألوًمٞم٤مء طمتك ُمٕمراج حمٛمد وومرق اًمٌحدر عمقؾمدك وٟم٤مىمد٦م 

سمؾ ىمدد جيدقزون أن يد٠ميت اًمًد٤مطمر  ٤م ُمٕم٘مقًٓ ومل يذيمروا سملم اعمٕمجزة واًمًحر ومرىمً  ,ص٤مًمح وهمػم ذًمؽ

جدقر وطمدذاق اًمٗمالؾمدٗم٦م سمٛمثؾ ذًمؽ ًمٙمـ سمٞمٜمٝمام ومرق دقمقى اًمٜمٌقة وسملم اًمّم٤مًمح واًم٤ًمطمر اًمؼم واًمٗم

ذم هذا اًم٤ٌمب   اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ذم هذا اًم٤ٌمب ُمثؾ إسمـ ؾمٞمٜم٤م وهق أومْمؾ ـم٤مئٗمتٝمؿ وًمٙمٜمف أضمٝمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ

وم٢مهنؿ ضمٕمٚمقا ذًمؽ يمٚمف ُمـ ىمقى اًمٜمٗمس ًمٙمـ اًمٗمرق أن اًمٜمٌل واًمّمد٤مًمح ٟمٗمًدف ـمد٤مهرة ي٘مّمدد اخلدػم 

 .١مٓءومٛمتٕمذر قمغم ىمقل ه :وأُم٤م اًمٗمرق سملم اًمٜمٌل واًمّم٤مًمح ,واًم٤ًمطمر ٟمٗمًف ظمٌٞمث٦م

اًمٙمراُم٦م  :ُمثؾ ىمقهلؿ ,سمٗمروق وٕمٞمٗمف ,ويمراُم٤مت إوًمٞم٤مء ,وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ومرق سملم ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء

خيٗمٞمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م أو اًمٙمراُم٦م ٓ يتحدى هب٤م وُمـ اًمٙمراُم٤مت ُم٤م أفمٝمره٤م أصدح٤مهب٤م يم٢مفمٝمد٤مر اًمٕمدالء سمدـ 

عم٤م أًم٘مدل ذم اًمٜمد٤مر  وإفمٝم٤مر أيب ُمًٚمؿ ,وإفمٝم٤مر قمٛمر خم٤مـم٦ٌم ؾم٤مري٦م قمغم اعمٜمؼم ,احليُمل اعمٌم قمغم اعم٤مء

وم٢مٟمدف ىمدد يٓمٗمئٝمد٤م إٓ أهند٤م ٓ  :وهذا سمخالف ُمـ يدظمٚمٝم٤م سم٤مًمِمدٞم٤مـملم ,٤ما وؾمالُمً أهن٤م ص٤مرت قمٚمٞمف سمردً 

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتحدى هب٤م ص٤مطمٌٝم٤م أن ديدـ  ,وإـمٗم٤مء اًمٜم٤مر ُم٘مدور ًمإلٟمس واْلـ ,شمّمػم قمٚمٞمف سمردا وؾمالُم٤م

وشمرك اًمًد٤مطمر  ,ي أشمك اًمراه٥مويم٤مًمٖمالم اًمذ ,آؾمالم طمؼ يمام ومٕمؾ ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد عم٤م ذب اًمًؿ

ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ ىمد ظمرىم٧م ًمف اًمٕم٤مدة ومٚمؿ يتٛمٙمٜمقا ُمـ ىمتٚمف وُمثدؾ  ,وأُمر سم٘متؾ ٟمٗمًف سمًٝمٛمف سم٤مؾمؿ رسمف
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 .هذا يمثػم

يم٤مًمًدحرة  ,صمؿ ظمقارق اًمٙمٗم٤مر واًمٗمج٤مر ,صمؿ يمراُم٤مت اًمّم٤محللم ,آي٤مت إٟمٌٞم٤مء :اعمراشم٥م صمالصم٦م :ومٞم٘م٤مل

أُم٤م اًمّم٤محلقن اًمدذيـ  ,واًمْمالل ُمـ اعمًٚمٛملم وُم٤م حيّمؾ ًمٌٕمض اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب ,واًمٙمٝم٤من

 :ومد٢مهنؿ ي٘مقًمدقن :يدقمقن إمم ـمريؼ إٟمٌٞم٤مء ٓ خيرضمقن قمٜمٝم٤م ومتٚمؽ ظمقارىمٝمؿ ُمـ ُمٕمجزات إٟمٌٞمد٤مء

ٟمحـ إٟمام طمّمؾ ًمٜم٤م هذا سم٤مشم٤ٌمع آٟمٌٞم٤مء وًمق مل ٟمتٌٕمٝمؿ مل حيّمؾ ًمٜم٤م هذا ومٝم١مٓء إذا ىمدر أٟمف ضمرى قمغم يد 

يمام صد٤مرت  ,٤مء يمام ص٤مرت اًمٜم٤مر سمردا وؾمالُم٤م قمغم أيب ُمًٚمؿأطمدهؿ ُم٤م هق ُمـ ضمٜمس ُم٤م ضمرى ًمألٟمٌٞم

قمغم إسمراهٞمؿ ويمام يٙمثر اهلل اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ًمٙمثػم ُمـ اًمّم٤محللم يمام ضمرى ذم سمٕمض اعمدقاـمـ ًمٚمٜمٌدل 

وهدل أيْمد٤م ُمدـ  ,يمدام أطمٞمد٤مه ًمألٟمٌٞمد٤مء ,٤م ًمدٌٕمض اًمّمد٤محللمأو إطمٞم٤مء اهلل ُمٞمًتد ,صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـ اْلره٤مص وُمع هذا وم٤مٕوًمٞم٤مء دون إٟمٌٞمد٤مء واعمرؾمدٚملم ومدال شمٌٚمدغ ُمٕمجزاهتؿ سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م شم٘مدُمٝمؿ ُم

أقمامهلؿ ويمراُم٤مت اًمّم٤محللم شمددل قمدغم  يمراُم٤مت أطمد ىمط ُمثؾ ُمٕمجزات اعمرؾمٚملم يمام أهنؿ ٓ يٌٚمٖمقن

وٓ قمغم أٟمف دم٥م ـم٤مقمتف ذم يمؾ ُمد٤م  ,صح٦م اًمديـ اًمذي ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ٓ شمدل قمغم أن اًمقزم ُمٕمّمقم

ن احلدقاريلم وهمدػمهؿ يم٤مٟمد٧م هلدؿ ٢مومد :ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿوُمـ هٜم٤م وؾ يمثػم  ,ي٘مقًمف

ومٔمٜمقا أن ذًمدؽ يًدتٚمزم قمّمدٛمتٝمؿ يمدام يًدتٚمزم  :يمراُم٤مت يمام شمٙمقن اًمٙمراُم٤مت ًمّم٤محلل هذه إُم٦م

ن اًمٜمٌل وضمد٥م ىمٌدقل ٢موم :وهذا همٚمط ,ومّم٤مروا يقضمٌقن ُمقاوم٘متٝمؿ ذم يمؾ ُم٤م ي٘مقًمقن ,قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء

ودًم٧م اعمٕمجزة قمغم صدىمف واًمٜمٌل ُمٕمّمقم وهٜم٤م اعمٕمجزة ُم٤م دًم٧م  يمؾ ُم٤م ي٘مقل ًمٙمقٟمف ٟمٌٞم٤م إدقمك اًمٜمٌقة

قمغم اًمٜمٌقة سمؾ قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل وصح٦م ديـ اًمٜمٌل ومال يٚمزم أن يٙمقن هذا اًمت٤مسمع ُمٕمّمقُم٤م وًمٙمـ اًمذي 

حيت٤مج إمم اًمٗمرىم٤من اًمٗمرق سملم إٟمٌٞم٤مء وأشم٤ٌمقمٝمؿ وسملم ُمـ ظمد٤مًمٗمٝمؿ ُمدـ اًمٙمٗمد٤مر واًمٗمجد٤مر يم٤مًمًدحرة 

ر اًمٗمرق سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ وسملم ُم٤م يٙمدقن دًمدٞمال قمدغم صددق صد٤مطمٌف واًمٙمٝم٤من وهمػمهؿ طمتك ئمٝم

يمٛمدقمل اًمٜمٌقة وسملم ُم٤مٓ يٙمقن دًمٞمال قمغم صدق ص٤مطمٌف وم٢من اًمددًمٞمؾ ٓ يٙمدقن دًمدٞمال طمتدك يٙمدقن 

ُمًتٚمزُم٤م ًمٚمٛمدًمقل ُمتك وضمد وضمد اعمدًمقل وإٓ وم٤مذا وضمد شم٤مرة ُمع وضمقد اعمدًمقل وشمد٤مرة ُمدع قمدُمدف 

ُمع ُم٤م يٜم٤مىمض اًمٜمٌقة وُمدقمل  ٞمٜمٝمؿ ٓ شمقضمد إٓ ُمع اًمٜمٌقة وٓ شمقضمدومٚمٞمس سمدًمٞمؾ ومآي٤مت إٟمٌٞم٤مء وسمراه
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اًمٜمٌقة إُم٤م ص٤مدق وإُم٤م يم٤مذب واًمٙمذب يٜم٤مىمض اًمٜمٌقة ومال جيقز أن يقضمد ُمع اعمٜم٤مىمض هل٤م ُمثؾ ُم٤م يقضمد 

ُمٕمٝم٤م وًمٞمس هٜم٤م رء خم٤مًمػ هل٤م وٓ ُمٜم٤مىمض وم٢من اًمٙمٗمر واًمًحر واًمٙمٝم٤مٟم٦م يمؾ ذًمؽ يٜم٤مىمض اًمٜمٌقة ٓ 

 .جيتٛمع هق واًمٜمٌقة

 :ومٞم٘م٤مل :وإذا يم٤من يمذًمؽ ,وم٤معمخ٤مًمػ ُمٜم٤مىمض :ورضمؾ خم٤مًمػ هلؿ ,رضمؾ ُمقاومؼ هلؿ :واًمٜم٤مس رضمالن

وأُمد٤م ظمدقارق  ,ضمٜمس آي٤مت إٟمٌٞم٤مء ظم٤مرضم٦م قمـ ُم٘مدور اًمٌنمد سمدؾ وقمدـ ُم٘مددور ضمدٜمس احلٞمدقان

خم٤مًمٗمٞمٝمؿ يم٤مًمًحرة واًمٙمٝم٤من وم٢مهن٤م ُمـ ضمٜمس أومٕم٤مل احلٞمقان ُمـ اْلٟمس وهمػمه ُمـ احلٞمقان واْلـ ُمثؾ 

ر ومتريْمف ًمٖمػمه ومٝمذا أُمر ُم٘مدور ُمٕمروف ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمًحر وهمػم اًمًحر ويمذًمؽ ريمدقب ىمتؾ اًم٤ًمطم

ومٕمدؾ ُم٘مددور  اعمٙمٜم٦ًم أو اخل٤مسمٞم٦م وهمػم ذًمؽ طمتك شمٓمػم سمف وـمػماٟمدف ذم اهلدقاء ُمدـ سمٚمدد إمم سمٚمدد هدذا

َأَٟمد٤م ﴿ :ىم٤مل ًمًدٚمٞمامن ,واْلـ شمٗمٕمؾ ذًمؽ وىمد أظمؼم اهلل أن اًمٕمٗمري٧م ,وم٤من اًمٓمػم يٗمٕمؾ ذًمؽ :ًمٚمحٞمقان

ـْ َُمَ٘م٤مُِمَؽ آشمِٞمَؽ  ٌَْؾ َأْن شَمُ٘مقَم ُِم وهذا شمٍمف ذم أقمراض احلل وم٤من اعمقت واعمرض  [49: اًمٜمٛمؾ] ﴾سمِِف ىَم

واحلريم٦م أقمراض واحلٞمقان ي٘مٌؾ ذم اًمٕم٤مدة ُمثؾ هذه إهمراض ًمٞمس ذم هذا ىمٚمد٥م ضمدٜمس إمم ضمدٜمس 

ُمدـ وٓ ذم هذا ُم٤م خيتص اًمرب سم٤مًم٘مدرة قمٚمٞمف وٓ ُم٤م ُتتص سمف اعمالئٙم٦م ويمدذًمؽ إطمْمد٤مر ُمد٤م حييد 

ـمٕم٤مم أو ٟمٗم٘م٦م أو صمٞم٤مب أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمٖمٞم٥م وهذا إٟمام هق ٟم٘مؾ ُم٤مل ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من وهذا شمٗمٕمٚمف 

اْلٟمس واْلـ ًمٙمـ اْلـ شمٗمٕمٚمف واًمٜم٤مس ٓ يٌٍمون ذًمؽ وهذا سمخالف يمقن اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ٟمٗمًف يٗمٞمض 

أٟمزد وٓ ضمٜمدل طمتك يّمػم يمثػما سم٠من يٜمٌع ُمـ سملم إص٤مسمع ُمـ همػم زي٤مدة يزاده٤م ومٝمذا ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف 

ويمذًمؽ اْلظم٤ٌمر سمٌٕمض إُمقر اًمٖم٤مئ٦ٌم ُمع اًمٙمذب ذم سمٕمض إظمٌد٤مر ومٝمدذا شمٗمٕمٚمدف اْلدـ يمثدػما ُمدع 

اًمٙمٝم٤من وهق ُمٕمت٤مد هلؿ ُم٘مدور سمخالف اظم٤ٌمرهؿ سمام ي٠ميمٚمقن وُم٤م يدظمرون ُمع شمًدٛمٞم٦م اهلل قمدغم ذًمدؽ 

اعمًٞمح وهمػمه ُمـ ومٝمذا ٓ شمٔمٝمر قمٚمٞمف اًمِمٞم٤مـملم وسمٜمق إهائٞمؾ يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم يًٛمقن اهلل وأيْم٤م ومخؼم 

إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس ومٞمف يمذب ىمط واًمٙمٝم٤من ٓ سمد هلؿ ُمـ اًمٙمذب واًمرب ىمد أظمؼم ذم اًم٘مدرآن أن اًمِمدٞم٤مـملم 

ـْ ﴿ :ومتخؼمه سمٌٕمض إُمقر اًمٖم٤مئ٦ٌم ًمٙمـ ذيمر اًمٗمرق وم٘م٤مل :شمٜمزل قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس ٌرُئُٙمْؿ قَمغَم َُمد َهْؾ ُأَٟم

َٞم٤مـمِلُم  ُل اًمِمَّ ُل قَمغَم يُمؾر َأوم٤َّمكٍ  *شَمٜمَزَّ ْٛمَع َوَأيْمَثدُرُهْؿ يَمد٤مِذسُمقنَ  *َأصمِٞمٍؿ  شَمٜمَزَّ ًَّ  -115: اًمِمدٕمراء] ﴾ُيْٚمُ٘مقَن اًم
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يمذًمؽ ُمنى اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمًجد احلدرام إمم اعمًدجد إىمَمد ًمػميدف  [114

ومخ٤مص٦م اًمرؾمقل ًمٞم٧ًم جمرد ىمٓمع هذه اعم٤ًموم٦م سمؾ ىمٓمٕمٝم٤م ًمػميف اًمدرب ُمدـ أيد٤مت  :اًمرب ُمـ آي٤مشمف

سمف ومٝمذا ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف اْلـ وهق ٟمٗمًف مل حيت٩م سم٤معمنى قمغم ٟمٌقشمف سمؾ ضمٕمٚمف مم٤م ي١مُمـ سمف اًمٖم٤مئ٦ٌم ُم٤م خيؼم 

واعم٘مّمقد إيامهنؿ سمام أظمؼمهؿ ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي رآه شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وإٓ ومٝمؿ يم٤مٟمقا  ,وم٠مظمؼمهؿ سمف ًمٞم١مُمٜمقا سمف

تِدل َأَرْيٜمَد٤مكَ ﴿ :وهلذا ىم٤مل ,يٕمرومقن اعمًجد إىمَم ْؤَيد٤م اًمَّ دَجَرَة  َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمرُّ َّٓ ومِْتٜمَد٦ًم ًمِٚمٜمَّد٤مِس َواًمِمَّ إِ

هل رؤي٤م قملم أرهي٤م رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس [51: اْلهاء] ﴾اعْمَْٚمُٕمقَٟم٦َم ذِم اًْمُ٘مْرآنِ 

َه٤م قِمٜمْددَ  *قِمٜمَْد ؾِمْدَرِة اعْمُٜمَْتَٝمك  *َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى ﴿ :وهذا يمام ىم٤مل ذم أي٦م ,وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م أهي سمف

ْدَرَة َُم٤م َيْٖمَِمك  *ضَمٜم٦َُّم اعْم٠َْمَوى  ًر د َوَُمد٤م ـَمَٖمدك  *إِْذ َيْٖمَِمك اًم ٌٍََمُ دِف  *َُم٤م َزاَغ اًْم ـْ آَيد٤مِت َرسمر ًَمَ٘مدْد َرَأى ُِمد

ى  .[58-54: اًمٜمجؿ] ﴾اًْمُٙمؼْمَ

َّٓ  *َأطَمدًدا  قَم٤ممِلُ اًْمَٖمْٞم٥ِم وَماَل ُئْمِٝمُر قَمدغَم هَمْٞمٌِدفِ ﴿: يمذًمؽ ُم٤م خيؼم سمف اًمرؾمقل ُمـ أٟم٤ٌمء اًمٖمٞم٥م ىم٤مل شمٕم٤ممم إِ

ـْ ظَمْٚمِٗمِف َرَصدًدا ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوُِم ُٚمُؽ ُِم ًْ ُف َي ـْ َرؾُمقٍل وَم٢مِٟمَّ ـِ اْرشَم٣َم ُِم ومٝمدذا همٞمد٥م  [11, 15: اْلدـ] ﴾َُم

اًمرب اًمذي اظمتص سمف ُمثؾ قمٚمٛمف سمام ؾمٞمٙمقن ُمـ شمٗمّمٞمؾ إُمقر اًمٙم٤ٌمر قمغم وضمف اًمّمدق وم٤من هذا ٓ 

ؼم سمٌٕمض إُمقر اعمًت٘مٌٚم٦م يم٤مًمذي يًؽمىمف اْلـ ُمـ اًمًامء ُمع ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل واْلـ هم٤ميتٝم٤م أن ُت

ذم اْلـ ُمـ اًمٙمذب ومال سمد هلؿ ُمـ اًمٙمذب واًمذي خيؼمون سمف هق مم٤م يٕمٚمؿ سم٤معمٜم٤مُم٤مت وهمدػم اعمٜم٤مُمد٤مت 

 :ُمثدؾ وأُم٤م ُم٤م خيؼم سمف اًمرؾمقل ُمدـ إُمدقر اًمٌٕمٞمددة اًمٙمٌدػمة ُمٗمّمدالً  ,ومٝمق ُمـ ضمٜمس اعمٕمت٤مد ًمٚمٜم٤مس

يم٠من وضمدقهٝمؿ اعمجد٤من  ,يٜمتٕمٚمقن اًمِمٕمر ,ذًمػ إٟمقف ,اًمؽمك صٖم٤مر إقملمإٟمٙمؿ شم٘م٤مشمٚمقن »إظم٤ٌمره 

 شٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك ُترج ٟم٤مر ُمـ أرض احلج٤مز شميضء هل٤م أقمٜم٤مق اْلسمؾ سمٌٍمى» :وىمقًمف ش,اعمٓمرىم٦م

ومٝمذا ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف ضمٜمل وٓ إٟمز واعم٘مّمقد أن ُم٤م خيؼم سمف همػم اًمٜمٌل ُمـ اًمٖمٞمد٥م ُمٕمتد٤مد  :وٟمحق ذًمؽ

اْلـ واْلٟمس ومٝمق ُمـ ضمٜمس اعم٘مدور هلؿ وُم٤م خيؼم سمف اًمٜمٌل ظم٤مرج قمـ ىمدرة ه١مٓء ُمٕمروف ٟمٔمػمه ُمـ 

ـْ َرؾُمدقٍل  *وَماَل ُئْمِٝمُر قَمغَم هَمْٞمٌِِف َأطَمًدا  ﴿ :وه١مٓء ومٝمق ُمـ همٞم٥م اهلل اًمذي ىم٤مل ومٞمف ـِ اْرشَم٣َمد ُِمد َّٓ َُم إِ

ـْ ظَمْٚمِٗمِف َرَصًدا ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوُِم ُٚمُؽ ُِم ًْ ُف َي  .[11, 15 :اْلـ] ﴾وَم٢مِٟمَّ
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ومام اظمتص سمف اًمٜمٌل ُمدـ اًمٕمٚمدؿ  ,وأي٤مت اخل٤مرىم٦م ضمٜم٤ًمن ضمٜمس ذم ٟمقع اًمٕمٚمؿ وضمٜمس ذم ٟمقع اًم٘مدرة

ظم٤مرج قمـ ىمدرة اْلٟمس واْلـ وُم٤م اظمتص سمف ُمـ اعم٘مدورات ظم٤مرج قمـ ىمدرة اْلٟمس واْلـ وىمددرة 

وأرؾمدٚم٧م  اْلـ ذم هذا اًم٤ٌمب يم٘مدرة اْلٟمس ٕن اْلـ هؿ ُمـ مجٚم٦م ُمـ دقمد٤مهؿ إٟمٌٞمد٤مء إمم اْليدامن

دقَن قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ آَيد٤ميِت ﴿ :اًمرؾمؾ اًمٞمٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ْٟمدِس َأمَلْ َيد٠ْمشمُِٙمْؿ ُرؾُمدٌؾ ُِمدٜمُْٙمْؿ َيُ٘مّمُّ ـر َواْْلِ د َي٤م َُمْٕمنَمَ اْْلِ

وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٌل اذا دقم٤م اْلـ إمم اْليامن سمف ومال سمدد  [541: إٟمٕم٤مم] ﴾َوُيٜمِْذُروَٟمُٙمْؿ ًمَِ٘م٤مَء َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا

ضم٦م قمـ ُم٘مدور اْلـ ومال سمد أن شمٙمقن آي٤مت إٟمٌٞم٤مء ظم٤مرضم٦م قمـ ُم٘مدور اْلٟمس واْلـ أن ي٠ميت سمآي٦م ظم٤مر

وُم٤م ي٠ميت سمف اًمٙم٤مهـ ُمـ ظمؼم اْلـ وهم٤ميتف أٟمف ؾمٛمٕمف اْلٜمل عم٤م اؾمؽمق اًمًدٛمع ُمثدؾ اًمدذي يًدتٛمع إمم 

وُم٤م أقمٓم٤مه اهلل ؾمٚمٞمامن جمٛمققمف خيرج قمـ ىمدرة آٟمس واْلـ يمتًخػم  ,طمدي٨م ىمقم وهؿ ًمف يم٤مرهقن

وم٤مٕٟمٌٞم٤مء ٓ شمدقمق اعمالئٙم٦م إمم اْليامن هبؿ سمؾ اعمالئٙم٦م شمٜمزل سم٤مًمقطمل قمغم  :وأُم٤م اعمالئٙم٦م ,ٓمػماًمري٤مح واًم

وأشم٤ٌمقمٝمؿ ٓ شمٙمدقن  إٟمٌٞم٤مء وشمٕمٞمٜمٝمؿ وشم١ميدهؿ واخلقارق اًمتل شمٙمقن سم٠مومٕم٤مل اعمالئٙم٦م ُتتص سم٤مٕٟمٌٞم٤مء

ُف  ﴿ :وم٘م٤مل ,ؿمٞمٓم٤منوهلذا أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أن اًمذي ضم٤مء سم٤مًم٘مرآن ُمٚمؽ ٓ  ,ًمٚمٙمٗم٤مر واًمًحرة واًمٙمٝم٤من إِٟمَّ

ٍة قِمٜمَْد ِذي اًْمَٕمْرِش َُمٙمِلٍم  *ًَمَ٘مْقُل َرؾُمقٍل يَمِريٍؿ  ٌُُٙمْؿ سمَِٛمْجٜمُدقٍن  *ُُمَٓم٤مٍع صَمؿَّ َأُِملٍم  *ِذي ىُمقَّ  *َوَُم٤م َص٤مطِم

وُُمِؼ اعْمٌُلِِم  ْٕ -59: اًمتٙمقير] ﴾َرضِمٞمؿٍ  َوَُم٤م ُهَق سمَِ٘مْقِل ؿَمْٞمَٓم٤منٍ  *َوَُم٤م ُهَق قَمغَم اًْمَٖمْٞم٥ِم سمَِْمٜملٍِم  *َوًَمَ٘مْد َرآُه سم٤ِم

َُِملُم ﴿ :وىم٤مل ,[16 ْٕ وُح ا ـَ  *َٟمَزَل سمِِف اًمرُّ ـَ اعْمُٜمْدِذِري  ,[593, 594: اًمِمدٕمراء] ﴾قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمَِتُٙمقَن ُِم

ـْ َرسمرَؽ سم٤ِمحْلَؼر ﴿ :وىم٤مل ًَمُف ُروُح اًْمُ٘مُدِس ُِم يدَؾ ﴿ :وىم٤مل ,[511: اًمٜمحؾ] ﴾ىُمْؾ َٟمزَّ ؼْمِ ا ِْلِ ـْ يَمد٤مَن قَمدُدوًّ َُم

ًَمُف قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ سم٢ِمِْذِن وَم٢مِ  ُف َٟمزَّ دَٞم٤مـمِلُم ﴿ :وىم٤مل ,[91: اًمٌ٘مرة] ﴾اهللٟمَّ ُل اًمِمَّ ـْ شَمٜمَزَّ ٌرُئُٙمْؿ قَمغَم َُم ُل  *َهْؾ ُأَٟم شَمٜمَدزَّ

٤مٍك َأصمِٞمٍؿ  ْٛمَع َوَأيْمَثُرُهْؿ يَم٤مِذسُمقنَ  *قَمغَم يُمؾر َأومَّ ًَّ ومٞمٜمٌٖمدل أن يتددسمر  [114 -115: اًمِمدٕمراء] ﴾ُيْٚمُ٘مقَن اًم

وع وشمٕمرف اًمٗمروق اًمٙمثػمة سملم آي٤مت إٟمٌٞم٤مءوسملم ُم٤م يِمتٌف هب٤م يمام يٕمرف اًمٗمرق سمدلم اًمٜمٌدل هذا اعمق

وسملم اعمتٜمٌل وسملم ُم٤م جيلء سمف اًمٜمٌل وُم٤م جيلء سمف اعمتٜمٌل وم٤مًمٗمرق احل٤مصؾ سملم صٗم٤مت هذا وصٗم٤مت هذا 

اًمٜمد٤مس  وأومٕم٤مل هذا وأومٕم٤مل هذا وأُمر هذا وأُمر هذا وظمؼم هذا وظمؼم هذا وآي٤مت هذا وآي٤مت هذا إذ

وهلذا أظمؼم أٟمف أرؾمؾ  ,حمت٤مضمقن امم هذا اًمٗمرىم٤من أقمٔمؿ ُمـ طم٤مضمتٝمؿ امم همػمه واهلل شمٕم٤ممم يٌٞمٜمف ويٞمنه
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 ,رؾمٚمف سم٤مٔي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ويمٞمػ يِمٌف ظمػم اًمٜم٤مس سمنم اًمٜم٤مس وهلذا عم٤م ُمثٚمقا اًمرؾمقل سم٤مًم٤ًمطمر وهمدػمه

َُْمَث٤مَل وَمَْمٚمُّقا ومَ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ْٕ سُمقا ًَمَؽ ا َتٓمِٞمُٕمقَن ؾَمٌِٞماًل اْٟمُٔمْر يَمْٞمَػ َضَ ًْ  .[38: اْلهاء] ﴾اَل َي

وىمد شمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم اخلقارق هؾ شمدل قمغم صالح ص٤مطمٌٝم٤م وقمغم وٓيتف هلل واًمتح٘مٞمدؼ أن ُمدـ يمد٤من 

ُم١مُمٜم٤م سم٤مٕٟمٌٞم٤مء مل يًتدل قمغم اًمّمالح سمٛمجرد اخلقارق اًمتل ىمد شمٙمقن ًمٚمٙمٗم٤مر واًمٗم٤ًمق وإٟمام يًدتدل 

َٓ إِنَّ ﴿ :يم٘مقًمف ,اهلل وأقمدائف سم٤مًمٗمروق اًمتل سمٞمٜمٝم٤م اهلل ورؾمقًمفسمٛمت٤مسمٕم٦م اًمرضمؾ ًمٚمٜمٌل ومٞمٛمٞمز سملم أوًمٞم٤مء  َأ

َزُٟمقنَ  اهللَأْوًمَِٞم٤مَء  َٓ ُهْؿ حَيْ وىمد قمٚمؼ اًمًٕم٤مدة سم٤مْليامن واًمت٘مدقى ذم  ,[51: يقٟمس] ﴾َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َو

َ٘مدْقا عَمَُثقسَمد٦مٌ ﴿ :قمدة ُمقاوع يم٘مقًمف عم٤م ذيمر اًمًحرة ُْؿ آَُمٜمُدقا َواشمَّ ـْ قِمٜمْدِد  َوًَمْق َأهنَّ ظَمدػْمٌ ًَمدْق يَمد٤مُٟمقا  اهللُِمد

ٜملَِم ﴿ :وىمقًمف قمـ يقؾمػ [514: اًمٌ٘مرة] ﴾َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ًِ َٓ ُٟمِْمٞمُع َأضْمَر اعْمُْح ـْ َٟمَِم٤مُء َو تِٜم٤َم َُم  *ُٟمِّمٞم٥ُم سمَِرمْحَ

ـَ آَُمٜمُقا َويَمد٤مُٟمقا َيتَُّ٘مدقنَ  ِذي ظِمَرِة ظَمػْمٌ ًمِٚمَّ ْٔ ضَْمُر ا َٕ : حوىمقًمدف ذم ىمّمد٦م صد٤مًم ,[61-65: يقؾمدػ] ﴾َو

ـَ آَُمٜمُقا َويَم٤مُٟمقا َيتَُّ٘مقنَ ﴿ ِذي ْٞمٜم٤َم اًمَّ  .وهذه ـمري٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ ,[58: ومّمٚم٧م] ﴾َوَٟمجَّ

وم٤مًمٜم٤مس ُمتٜم٤مزقمقن هؾ اًمقزم واعم١مُمـ ُمـ ُم٤مت قمغم ذًمؽ سمحٞم٨م إذا يم٤من  :أُم٤م دًٓمتٝم٤م قمغم وٓي٦م اعمٕملم

ُمـ إيامن ووٓي٦م إمم يمٗمر  ُم١مُمٜم٤م شم٘مٞم٤م وىمد قمٚمؿ أٟمف يٛمقت يم٤مومرا يٙمقن ذم شمٚمؽ احل٤مل قمدوا هلل أو يٜمت٘مؾ

وم٤مًمقزم قمٜمده يم٤معم١مُمـ قمٜمد ُمـ قمٚمؿ أٟمف يٛمقت قمدغم  :ومٛمـ ىم٤مل سم٤مٕول ,وقمداوة ومه٤م ىمقٓن ُمٕمرووم٤من

وًمذًمؽ ىم٤مل ه١مٓء يم٤مًم٘م٤ميض أيب سمٙمر وأيب يٕمغم وهمػممه٤م إهن٤م  ,شمٚمؽ احل٤مل واخلقارق ٓ شمدل قمغم ذًمؽ

ن وىمد يٕمٚمؿ أن اًمرضمؾ ُم١مُمـ ذم اًم٤ٌمـمـ شم٘مل اًمقٓي٦م شمتٌدل وم٤مًمقٓي٦م هٜم٤م يم٤مٓيام :وأُم٤م ُمـ ىم٤مل ,ٓ شمدل

ومٝمذا ٓ يٛمتٜمع ًمٙمدـ هدذا ُمثدؾ اًمِمدٝم٤مدة  :وىمد يٓمٚمع اهلل سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم ظم٤ممت٦م همػمه ,سمدٓئؾ يمثػمة

ٓ يِمٝمد سمذًمؽ ًمٖمػم اًمٜمٌل وهدق ىمدقل أيب طمٜمٞمٗمد٦م وإوزاقمدل  :ىمٞمؾ :وومٞمٝم٤م صمالصم٦م أىمقال ,عمٕملم سم٤مْلٜم٦م

عمـ ضم٤مء سمف ٟمص إن يم٤من ظمؼما صحٞمح٤م يمٛمـ ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌل يِمٝمد سمف  :وىمٞمؾ ,وقمغم سمـ اعمديٜمل وهمػمهؿ

يِمٝمد سمف عمـ اؾمتٗم٤مض قمٜمد إُم٦م أٟمف رضمؾ  :وىمٞمؾ ,وهذا ىمقل يمثػم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ ,سم٤مْلٜم٦م وم٘مط

ص٤مًمح يمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز واحلًـ اًمٌٍمي وهمػممه٤م ويم٤من أسمق صمقر يِمٝمد ٓمحد سمـ طمٜمٌدؾ سم٤مْلٜمد٦م 

سمدامذا يد٤م  :ىم٤مًمقا شيقؿمؽ أن شمٕمٚمٛمقا أهؾ اْلٜم٦م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر» :شاعمًٜمد»وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي ذم 
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اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ  أن شاًمّمحٞمحلم»وذم  ش,واًمثٜم٤مء اًمزء ,سم٤مًمثٜم٤مء احلًـ» :ىم٤مل .رؾمقل اهلل

 ,اوُمر قمٚمٞمدف سمجٜمد٤مزة ومد٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝمد٤م ًذ  شوضم٧ٌم ,وضم٧ٌم» :وم٘م٤مل ,اُمر قمٚمٞمف سمجٜم٤مزة وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ظمػمً 

هذه اْلٜمد٤مزة أصمٜمٞمدتؿ » :ىم٤مل ؟وضم٧ٌم ,ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ىمقًمؽ وضم٧ٌم :وم٘مٞمؾ شوضم٧ٌم ,وضم٧ٌم» :وم٘م٤مل

أٟمدتؿ  ,وضم٧ٌم هل٤م اًمٜم٤مر :وم٘مٚم٧م ,اوهذه اْلٜم٤مزة أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمٝم٤م ًذ  ,وضم٧ٌم هل٤م اْلٜم٦م :وم٘مٚم٧م ,قمٚمٞمٝم٤م اخلػم

 ,ىمد أطمًٜم٧م وم٘مد أطمًٜم٧م :إذا ؾمٛمٕم٧م ضمػماٟمؽ ي٘مقًمقن» :وذم طمدي٨م آظمر ش,ؿمٝمداء اهلل ذم إرض

وؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يٕمٛمدؾ اًمٕمٛمدؾ ًمٜمٗمًدف ومٞمحٛمدده  ش,وم٘مد أؾم٠مت :ىمد أؾم٠مت :قنوإذا ؾمٛمٕمتٝمؿ ي٘مقًم

 ش.شمٚمؽ قم٤مضمؾ سمنمى اعم١مُمـ» :وم٘م٤مل ؟اًمٜم٤مس قمٚمٞمف

 ,واًمتح٘مٞمؼ أن هذا ىمد يٕمٚمؿ سم٠مؾم٤ٌمب وىمد يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ وٓ جيقز ًمٚمرضمدؾ أن ي٘مدقل سمدام ٓ يٕمٚمدؿ

ومّم٤مر  :٧م إٟمّم٤مر قمغم ؾمٙمٜم٤مهؿعم٤م ىمدم اعمٝم٤مضمرون اعمديٜم٦م اىمؽمقم :وهلذا عم٤م ىم٤مًم٧م أم اًمٕمالء إٟمّم٤مري٦م

صمؿ شمقذم ومج٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ  ,ومٛمرض ومٛمروٜم٤مه :ًمٜم٤م قمثامن اسمـ ُمٔمٕمقن ذم اًمًٙمٜمك

ىم٤مل اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف  ,ومِمٝم٤مديت أن ىمد أيمرُمؽ اهلل ,رمح٦م اهلل قمٚمٞمؽ أسم٤م اًم٤ًمئ٥م :وم٘مٚم٧م: ومدظمؾ

 :وم٘م٤مل اًمٜمٌل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ ,أدريٓ واهلل ٓ  :ىم٤مًم٧م شوُم٤م يدريؽ أن اهلل ىمد أيمرُمف» :وؾمٚمؿ

واهلل ُم٤م أدري وأٟم٤م رؾمقل اهلل ُم٤م يٗمٕمدؾ يب وٓ  ,وإين ٕرضمق ًمف اخلػم ,أُم٤م هق وم٘مد أشم٤مه اًمٞم٘ملم ُمـ رسمف»

 :٤م دمدريصمدؿ رأيد٧م ًمٕمدثامن سمٕمدد ذم اًمٜمدقم قمٞمٜمًد :ىم٤مًم٧م ,اا أسمدً ومقاهلل ٓ أزيمل سمٕمده أطمدً  :ىم٤مًم٧م شسمٙمؿ

 ش.ذاك قمٛمٚمف» :وم٘م٤مل ,ٚمٞمف وؾمٚمؿوم٘مّمّمتٝم٤م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

ا سم٤مٕٟمٌٞم٤مء ومٝمذا ٓ يٕمرف اًمقزم ُمـ همػمه إذ اًمقزم ٓ يٙمقن وًمٞم٤م إٓ إذا آُمـ سم٤مًمرؾمؾ وأُم٤م ُمـ مل يٙمـ ُم٘مرً 

ًمٙمقهنؿ ُمـ أشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء يمام ىمدد يتٜمد٤مزع  ,ًمٙمـ ىمد شمدل اخلقارق قمغم أن ه١مٓء قمغم احلؼ دون ه١مٓء

عم١مُمٜملم سمخقارق شمدل قمغم صح٦م ديٜمٝمؿ يمام ص٤مرت اًمٜم٤مر قمدغم اعمًٚمٛمقن واًمٙمٗم٤مر ذم اًمديـ ومٞم١ميد اهلل ا

ومٝمذه اخلقارق هل ُمدـ ضمدٜمس آيد٤مت  :ويمام ذب ظم٤مًمد اًمًؿ وأُمث٤مل ذًمؽ ,أيب ُمًٚمؿ سمردا وؾمالُم٤م

إٟمٌٞم٤مء وىمد جيتٛمع يمٗم٤مر وُمًٚمٛمقن وُمٌتدقم٦م وومج٤مر ومٞم١ميدد هد١مٓء سمخدقارق شمٕمٞمدٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمد٤م اْلدـ 

ْلؾمالم ومٞمؽمضمحقن هب٤م قمغم أوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر قمٜمدد ُمدـ واًمِمٞم٤مـملم وًمٙمـ ضمٜمٝمؿ وؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ أىمرب امم ا
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ٓ يٕمرف اًمٜمٌقات يمام جيري ًمٙمثػم ُمـ اعمٌتدقم٦م واًمٗمج٤مر ُمع اًمٙمٗم٤مر ُمثؾ ُم٤م جيري ًمألمحديد٦م وهمدػمهؿ 

اعمنميملم اًمٌخِمٞم٦م ىمدام اًمتت٤مر يم٤مٟم٧م ظمقارق ه١مٓء أىمقى ًمٙمقهنؿ يم٤مٟمقا أىمرب امم آؾمدالم  ُمع قم٤ٌمد

ٝمر ظمقارىمٝمؿ سمؾ شمٔمٝمر ظمقارق ُمـ هق أشمؿ إيامٟم٤م ُمٜمٝمؿ وهدذا وقمٜمد ُمـ هق أطمؼ سم٤مٓؾمالم ُمٜمٝمؿ ٓ شمٔم

يِمٌف رد أهؾ اًمٌدع قمغم اًمٙمٗم٤مر سمام ومٞمف سمدقم٦م وم٢مهنؿ وإن وٚمقا ُمـ هذا اًمقضمف ومٝمدؿ ظمدػم ُمدـ أوًمئدؽ 

اًمٙمٗم٤مر ًمٙمـ ُمـ أراد أن يًٚمؽ إمم اهلل قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ييه ه١مٓء وُمدـ يمد٤من ضمد٤مئرا ٟمٗمٕمدف 

تٗمٚمًػ ويّمػم أطمًـ وم٤من اعمتٗمٚمًػ ُمًٚمؿ سمدف إؾمدالم اًمٗمالؾمدٗم٦م ه١مٓء سمؾ يمالم أيب طم٤مُمد يٜمٗمع اعم

 .واعم١مُمـ يّمػم سمف إيامٟمف ُمثؾ إيامن اًمٗمالؾمٗم٦م وهذا سمخالف ذاك

 

 

 

ومٝمدذه أطمدقال ٟمٌٞمٜمد٤م وُمدـ أشمٌٕمدف  :إُم٤م أن شمٕملم ص٤مطمٌٝم٤م قمدغم اًمدؼم واًمت٘مدقى :واخلقارق صمالصم٦م أٟمقاع

قمغم ُم٤ٌمطم٤مت يمٛمـ شمٕمٞمٜمف اْلـ قمغم  ٝمؿأن شمٕمٞمٜم :ظمقارىمٝمؿ حلج٦م ذم اًمديـ أو طم٤مضم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمث٤مين

ومٝمذا ُمتقؾمط وظمقارىمف ٓ شمرومٕمف وٓ ُتٗمْمف وهذا يِمٌف شمًخػم اْلـ ًمًٚمٞمامن  :ىمْم٤مء طمقائجف اعم٤ٌمطم٦م

وإول ُمثؾ إرؾم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م إمم اْلـ يدقمقهؿ إمم اْليامن ومٝمدذا أيمٛمدؾ ُمدـ إؾمدتخدام اْلدـ ذم سمٕمدض 

ىمد٤مل  ,وىمدور راؾمدٞم٤مت ,وضمٗم٤من يم٤مْلقايب ,ؾآُمقر اعم٤ٌمطم٦م يم٤مؾمتخدام ؾمٚمٞمامن هلؿ ذم حم٤مري٥م ومت٤مصمٞم

ـْ حَم٤َمِري٥َم َومَت٤َمصمِٞمَؾ َوضِمَٗم٤مٍن يَم٤مْْلََقاِب َوىُمُدوٍر َراؾِمَٞم٤مٍت اقْمَٛمُٚمقا آَل َداُووَد ﴿ :شمٕم٤ممم َيْٕمَٛمُٚمقَن ًَمُف َُم٤م َيَِم٤مُء ُِم

ُٙمقرُ  ٤ٌَمِدَي اًمِمَّ ـْ قِم ـْ َيِزْغ ُِمٜمْ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ,[54: ؾم٠ٌم] ﴾ؿُمْٙمًرا َوىَمٚمِٞمٌؾ ُِم ـْ َوَُم ـْ َأُْمِرَٟمد٤م ُٟمِذىْمدُف ُِمد ُٝمْؿ قَم

ِٕمػمِ  ًَّ وٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ أرؾمدؾ اًمدٞمٝمؿ يددقمقهؿ إمم اْليدامن سمد٤مهلل  ,[51: ؾم٠ٌم] ﴾قَمَذاِب اًم

ذا اشمٌٕمقه ص٤مروا ؾمٕمداء ومٝمذا أيمٛمؾ ًمف وهلؿ ُمدـ ذاك يمدام أن اًمٕمٌدد ٢موم :وقم٤ٌمدشمف يمام أرؾمؾ إمم اْلٟمس

وؾمٚمٞمامن أٟمٌٞم٤مء ُمٚمدقك أُمد٤م حمٛمدد ومٝمدق قمٌدد رؾمدقل  اًمرؾمقل أيمٛمؾ ُمـ اًمٜمٌل اعمٚمؽ ويقؾمػ وداود

أن شمٕمٞمٜمف قمغم حمرُم٤مت  :واًمث٤مًم٨م ,وهذا اًمّمٜمػ أومْمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ أومْمؾ ,يم٤مسمراهٞمؿ وُمقؾمك واعمًٞمح
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وٓ أؿمٝمد ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم سمجٜم٦م وٓ ٟم٤مر إٓ ُمـ ؿمٝمد ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ, وًمٙمٜمل أرضمق ًمٚمٛمحًـ وأظم٤مف قمغم اعمزء
(1)

. 

                                                                                                    

ُمثؾ اًمٗمقاطمش واًمٔمٚمؿ واًمنمك واًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾ ومٝمذا ُمـ ضمٜمس ظمقارق اًمًحرة واًمٙمٝم٤من واًمٙمٗمد٤مر 

يًتٕمٞمٜمقن هب٤م قمغم اًمنمك وىمتؾ اًمٜمٗمقس سمٖمدػم هنؿ ٢موم :واًمٗمج٤مر ُمثؾ أهؾ اًمٌدع ُمـ اًمروم٤مقمٞم٦م وهمػمهؿ

َٓ َيْدقُمقَن َُمَع ﴿ :طمؼ واًمٗمقاطمش وهذه اًمثالصم٦م هل اًمتل طمرُمٝم٤م اهلل ذم ىمقًمف ـَ  ِذي َٓ  اهللَواًمَّ إهَِل٤ًم آظَمَر َو

َم  تِل طَمرَّ ـْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ َيْٚمَؼ  اهللَيْ٘مُتُٚمقَن اًمٜمَّْٗمَس اًمَّ َٓ َيْزُٟمقَن َوَُم َّٓ سم٤ِمحْلَؼر َو وهلذا  [58: اًمٗمرىم٤من] ﴾َأصَم٤مًُم٤م إِ

يم٤مٟم٧م ـمري٘مٝمؿ ُمـ ضمٜمس ـمريؼ اًمٙمٝم٤من واًمِمٕمراء واعمج٤مٟملم وىمد ٟمزه اهلل ٟمٌٞمف قمدـ أن يٙمدقن جمٜمقٟمد٤م 

وؿم٤مقمرا ويم٤مهٜم٤م وم٢من إظم٤ٌمرهؿ سم٤معمٖمٞم٤ٌمت قمـ ؿمٞم٤مـملم شمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مًمٙمٝم٤من وأىمقى أطمقاهلؿ عم١مهلٞمٝمؿ 

 ,ُمٜمٝمؿ يٛمقشمقن قمغم همدػم آؾمدالموهؿ ُمـ ضمٜمس اعمج٤مٟملم وىمد ىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ إن أصح٤مب إطمقال 

وأُم٤م ؾمامقمٝمؿ ووضمدهؿ ومٝمق ؿمٕمر اًمِمٕمراء وهلذا ؿمٌٝمٝمؿ ُمـ رآهؿ سمٕم٤ٌمد اعمنميملم ُمدـ اهلٜمدد اًمدذيـ 

 . اهديٕمٌدون إٟمداد

وأُم٤م ىمقًمف: وُم٤مهلؿ ُمـ اعمٙم٤مؿمٗم٤مت, وم٤معمٙم٤مؿمٗم٤مت هل: اًمٗمراؾم٦م, ىم٤مًمدف اسمدـ اًم٘مدٞمؿ رمحدف اهلل شمٕمد٤ممم ذم 

 ش.ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»

 هذا ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م.ش أؿمٝمد ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم سمجٜم٦م وٓ ٟم٤مر ... إًمخ وٓ»ىمقًمف:  (5)

ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وٟمرضمقا ًمٚمٛمحًٜملم ُمـ اعم١مُمٜملم أن يٕمٗمق قمٜمٝمؿ ويدظمٚمٝمؿ اْلٜم٦م 

 سمرمحتف, وٓ ٟم٠مُمـ قمٚمٞمٝمؿ, وٓ ٟمِمٝمد هلؿ سم٤مْلٜم٦م وٟمًتٖمٗمر عمًٞمئٝمؿ وٟمخ٤مف قمٚمٞمٝمؿ وٓ ٟم٘مٓمٜمٝمؿ. اهد

(: ويِمٝمدون سم٤مْلٜم٦م عمـ ؿمٝمد ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل 4/564ش )اعمجٛمقع»ْلؾمالم يمام ذم ىم٤مل ؿمٞمخ ا

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مْلٜم٦م يم٤مًمٕمنمة ويمث٤مسم٧م اسمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. اهد

وهلذا ٓ يِمٝمد عمٕملم سم٤مْلٜم٦م إٓ سمدًمٞمؾ ظم٤مص, وٓ يِمٝمد قمغم ُمٕملم سم٤مًمٜم٤مر إٓ سمدًمٞمؾ (: 46/58وىم٤مل )

ؿ سمٛمجرد اًمٔمـ ُمـ اٟمدراضمٝمؿ ذم اًمٕمٛمقم: ٕٟمف ىمد يٜمدرج ذم اًمٕمٛمقُملم ومٞمًتحؼ ظم٤مص: وٓ يِمٝمد هل
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ا َيَرُه ﴿ :اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٍة ظَمػْمً ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ ا َيَرهُ  *وَمَٛم ٍة َذًّ ـْ َيْٕمَٛمْؾ ُِمْثَ٘م٤مَل َذرَّ  ﴾َوَُم

إن اؾمتحؼ اًمٕم٘م٤مب قمغم ؾمٞمئ٤مشمف وم٢من واًمٕمٌد إذا اضمتٛمع ًمف ؾمٞمئ٤مت وطمًٜم٤مت وم٢مٟمف و [8,  1]اًمزًمزًم٦م : 

اهلل يثٞمٌف قمغم طمًٜم٤مشمف, وٓ حيٌط طمًٜم٤مت اعم١مُمـ ٕضمؾ ُم٤م صدر ُمٜمف: وإٟمام ي٘مقل سمحٌقط احلًٜم٤مت 

يمٚمٝم٤م سم٤مًمٙمٌػمة اخلقارج واعمٕمتزًم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن سمتخٚمٞمد أهؾ اًمٙم٤ٌمئر , وأهنؿ ٓ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م سمِمٗم٤مقم٦م 

وهذه أىمقال وم٤مؾمدة , خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب,  ,يامن رءوٓ همػمه٤م وأن ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ٓ يٌ٘مك ُمٕمف ُمـ اْل

 اهد واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة, وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م.

ظَم٣َّم »ويدل قمغم قمدم اًمِمٝم٤مدة عمٕملم سم٤مْلٜم٦م ُم٤م أظمرضمف اْلُم٤مم أمحد قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؿمامؾم٦م ىم٤مل: 

ـَ ايمَْٔم٣مِص ايمَْقهَم٣مُة زَمَ٘مك هَمَٗم٣مَل يَمُف ازْمٛمُفُ  ْت فَمْٚمَرو زْم َ سَمْب٘مِل َأصَمَزفًم٣م فَمعَم اظْمَْقِت  اهللفَمبُْد  ،ضَمَُضَ َٓ  :هَمَٗم٣مَل  ،َِل

٣َّم زَمْٔمُد  ،اهللوَ  ـْ ِِم
ُرُه ُصْحَب٥َم َرؽُمقِل  ،وَمْد ىُمٛم٦َْم فَمعَم طَمغْمٍ  :هَمَٗم٣مَل يَمفُ  ،َويَم٘مِ فَمَٙمٝمِْف  اهللَصعمَّ  اهللهَمَجَٔمَؾ ُيَذىمِّ

٣مَم هَمَٗم٣مَل فَمْٚمٌرو َؿ َوهُمُتقضَمُف ايمُمَّ َّٓ  ،ـْ َذيمَِؽ ىُمٙمِّفِ سَمَرىْم٦َم َأهْمَّمَؾ َمِ  :َوؽَمٙمَّ َٓ إيَِمَف إِ إيِنِّ ىُمٛم٦ُْم فَمعَم  اهللؾَمَٜم٣مَدَة َأْن 

َّٓ وَمْد فَمَرهْم٦ُم َٞمْٖميِس همِٝمفِ  ٍِ يَمْٝمَس همِٝمَٜم٣م ؿَمَبٌؼ إِ ٍء ىَم٣مهمًِرا هَمُ٘مٛم٦ُْم َأؾَمدَّ ايمٛم٣َّمِس فَمعَم  ،شَماَلشَم٥ِم َأؿْمَب٣م َل ََشْ ىُمٛم٦ُْم َأوَّ

فَمَٙمٝمِْف  اهللَصعمَّ  اهللهَمَٙمامَّ زَم٣مَئْم٦ُم َرؽُمقَل  ،هَمَٙمْق َِم٦مُّ ضِمٝمٛمٍَُِذ َوصَمَب٦ْم رِم ايمٛم٣َّمرُ  ،ٙمَّؿَ فَمَٙمْٝمِف َوؽَم  اهللَصعمَّ  اهللَرؽُمقِل 

َؿ ىُمٛم٦ُْم َأؾَمدَّ ايمٛم٣َّمِس ضَمَٝم٣مًء َِمٛمْفُ  ـْ َرؽُمقِل  ،َوؽَمٙمَّ َٓ َراصَمْٔمتُُف  اهللَصعمَّ  اهللهَماَم ََمََلُْت فَمْٝمٛمِل َِم َؿ َو فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

َؼ زمِ همِٝماَم ُأرِ  ٣ًُم يمَِٔمْٚمٍرو َأؽْمَٙمؿَ  :هَمَٙمْق َِم٦مُّ َيْقََمٍُِذ وَم٣مَل ايمٛم٣َّمُس  ،فَمزَّ َوصَمؾَّ ضَمَٝم٣مًء َِمٛمْفُ  ٣مهلليُد ضَمتَّك َْلِ َوىَم٣مَن  ،َهٛمِٝم

ٛم٥َّمُ  ْٙمَْم٣مِن َوَأؾْمَٝم٣مَء هَماَل َأْدِري فَمقَمَّ  ،فَمعَم طَمغْمٍ هَماَمَت هَمُرصِمَل يَمُف اجْلَ هَم١مَِذا َِم٦مُّ  ، َأْم رِم شُمؿَّ سَمَٙمبَّْس٦ُم زَمْٔمَد َذيمَِؽ زم٣ِميمسُّ

وا فَمقَمَّ إَِزاِري َٓ َٞم٣مًرا َوؾُمدُّ ضًم٣م َو
َٓ سُمْتبِْٔمٛمِل ََم٣مدِ اَب ؽَمٛم٣ًّم ،هَم١ميِنِّ خُم٣َمِصؿٌ  ،هَماَل سَمبْ٘مكَِمَّ فَمقَمَّ َو َ  ،َوؽُمٛمُّقا فَمقَمَّ ايمؼمُّ

ـْ  اِب َِم َ ـَ يَمْٝمَس زمَِٟمضَمؼَّ زم٣ِميمؼمُّ َْيَٚم ْٕ َ  هَم١مِنَّ صَمٛمْبَِل ا ْٕ َٓ ضَمَجًرا ،ْيَنِ صَمٛمْبِل ا ي طَمَُمَب٥ًم َو َـّ دِم وَمػْمِ َٔمَٙم َٓ ََتْ هَم١مَِذا  ،َو

 ش.هَم٣موْمُٔمُدوا فِمٛمِْدي وَمْدَر َٞمْحِر صَمُزوٍر َوسَمْٗمْمِٝمِٔمَٜم٣م َأؽْمتَٟمْٞمِْس زمُِ٘مؿْ  ،َواَرْيُتُٚمقيِن 

ىَم٣مَن فَمعَم طَمغْمٍ هَماَمَت هَمُرصِمَل يمَُف وَ  ،َهٛمِٝم٣ًُم يمَِٔمْٚمٍرو َأؽْمَٙمؿَ  :هَمَٙمْق َِم٦مُّ َيْقََمٍُِذ وَم٣مَل ايمٛم٣َّمُس »واًمِم٤مهد ُمٜمف ىمقًمف: 

ٛم٥َّمُ   «. اجْلَ

٤مِئِٝمْؿ ىَمْد سَم٤مَيَٕم٧ْم اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ اهلل (: 5134وطمدي٨م أم اًمٕمالء قمٜمد اًمٌخ٤مري ) ًَ
ـْ ٟمِ  اُْمَرَأًة ُِم

ِ
َأنَّ ُأمَّ اًْمَٕماَلء

ـَ َُمْٔمُٕمقٍن ـَم٤مَر ًَمُف ؾَم  ,قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  شْمُف َأنَّ قُمْثاَمَن سْم َْٟمَّم٤مُر ؾُمْٙمٜمَك َأظْمؼَمَ ْٕ ْٙمٜمَك طِملَم َأىْمَرقَم٧ْم ا ًُّ ْٝمُٛمُف ذِم اًم
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ـَ    ,اعْمَُٝم٤مضِمِري
ِ
ـُ َُمْٔمُٕمقنٍ  :ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ اًْمَٕماَلء ـَ قِمٜمَْدَٟم٤م قُمْثاَمُن سْم َٙم ًَ َ  ,وَم ْوٜم٤َمُه طَمتَّك إَِذا شُمُقذمر وَم٤مؿْمَتَٙمك وَمَٛمرَّ

٤مِئ٥ِم  :َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ وَمُ٘مْٚم٧ُم َوضَمَٕمْٚمٜم٤َمُه ذِم صمَِٞم٤مسمِِف َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل  ًَّ َرمْح٦َُم اهلل قَمَٚمْٞمَؽ َأسَم٤م اًم

 ،َأىْمَرََمفُ  اهللَوََم٣م ُيْدِريِؽ َأنَّ » :وَمَ٘م٤مَل زِم اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ,وَمَِمَٝم٤مَديِت قَمَٚمْٞمَؽ ًَمَ٘مْد َأيْمَرَُمَؽ اهلل

ل َي٣م َرؽُمقَل َٓ َأْدِري زمَِٟمِِّب َأٞمْ  :هَمُٗمْٙم٦ُم  ٣م فُمثاَْمُن هَمَٗمْد  ،فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اهللَصعمَّ  اهللهَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل  ،اهلل٦َم َوُأَمِّ َأَمَّ

غْمَ  ،ايْمَٝمِٗمكمُ  اهللصَم٣مَءُه وَ  َْرصُمق يَمُف اخْلَ َٕ َٓ  اهللهَمقَ  :ََم٣م ُيْٖمَٔمُؾ زمِِف وَم٣ميَم٦ْم  اهللَوَأَٞم٣م َرؽُمقُل  ،ََم٣م َأْدِري اهللوَ  نَوإيِنِّ 

ِري هَمِج٦ُُْم إلَِم َرؽُمقِل  :ل َأضَمًدا زَمْٔمَدُه َأزَمًدا َوَأضْمَزَٞمٛمِل َذيمَِؽ وَم٣ميَم٦ْم ُأَزىمِّ   اهللهَمٛمِْٚم٦ُم هَمُٟمِري٦ُم يمُِٔمْثاَمَن فَمْٝمٛم٣ًم ََتْ

سُمُف هَمَٗم٣مَل  ،فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اهللَصعمَّ   ش.َذاِك فَمَٚمُٙمفُ  :هَمَٟمطْمػَمْ

ومٛمـ ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل (: 453-58/454ش )اعمجٛمقع»وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

وم٘مد ىم٤مل ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: ٓ  ,قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مْلٜم٦م ؿمٝمدٟم٤م ًمف سم٤مْلٜم٦م وأُم٤م ُمـ مل يِمٝمد ًمف سم٤مْلٜم٦م

 ,ٟمِمٝمد ًمف سم٤مْلٜم٦م وٓ ٟمِمٝمد أن اهلل حيٌف وىم٤مل ـم٤مئٗم٦م: سمؾ ُمـ اؾمتٗمِمك ُمـ سملم اًمٜم٤مس إيامٟمف وشم٘مقاه

وأيب  ,وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ,واحلًـ اًمٌٍمي ,د اًمٕمزيزواشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف يمٕمٛمر سمـ قمٌ

وُمٕمروف اًمٙمرظمل  ,وأيب ؾمٚمٞمامن اًمداراين ,واًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ,وأمحد ,واًمِم٤مومٕمل ,وُم٤مًمؽ ,طمٜمٞمٗم٦م

أن اًمٜمٌل » ش:اًمّمحٞمح»ؿمٝمدٟم٤م هلؿ سم٤مْلٜم٦م : ٕن ذم  ,وهمػمهؿ –ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -وقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك 

وُمر قمٚمٞمف سمجٜم٤مزة  ,وم٘م٤مل: وضم٧ٌم وضم٧ٌم وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ظمػماً صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمر قمٚمٞمف سمجٜم٤مزة 

ىم٤مل: هذه  ,ُم٤م ىمقًمؽ: وضم٧ٌم وضم٧ٌم ,ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل  ,وم٘م٤مل: وضم٧ٌم وضم٧ٌم ,وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ذاً 

وضم٧ٌم هل٤م  :وم٘مٚم٧م وم٘مٚم٧م: وضم٧ٌم هل٤م اْلٜم٦م وهذه اْلٜم٤مزة أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمٝم٤م ذاً  اْلٜم٤مزة أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمٝم٤م ظمػماً 

 اهدش. ىم٤مل: سم٤مًمثٜم٤مء احلًـ واًمثٜم٤مء اًمًٞمئ  ,اهلل سمؿ ي٤م رؾمقل ىمٞمؾ:  ,اًمٜم٤مر

  واًمِمٝم٤مدة سم٤مْلٜم٦م ٟمققم٤من:(: 4/53ش )ومت٤موي اًمٕم٘مٞمدة»وىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل يمام ذم 

  .ؿمٝم٤مدٌة سمقصػ - 5

 .وؿمٝم٤مدٌة سمِمخص - 1

  .وم٠مُم٤م اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقصػ : وم٠من ٟمِمٝمد ًمٙمؾ ُم١مُمـ سم٠مٟمف ذم اْلٜم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمقم

ويمالمه٤م أو ويمٚمت٤ممه٤م أي  وم٠من ٟمِمٝمد ًمِمخص سمٕمٞمٜمف سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اْلٜم٦م, وأُم٤م اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمِمخص:



 406 

                                                                                                    

ومٛمثالً: سملمَّ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن أن اْلٜم٦م أقمدت ًمٚمٛمت٘ملم  اًمِمٝم٤مدشم٤من ىمد دل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م,

 ًمٙمـ هؾ ٟمِمٝمد ًمٗمالن أٟمف ذم اْلٜم٦م إذا رأيٜم٤مه شم٘مٞم٤ًم ؟ ومٜمِمٝمد ًمٙمؾ ُمت٘مل أٟمف ذم اْلٜم٦م,

قمٚمٞمف ذم آظمر قمٛمره أؿمٞم٤مء شمٍمومف قمـ اًمت٘مقى ومال ٟمِمٝمد سم٤مْلٜم٦م سم٤مًمتٕمٞملم إٓ عمـ  ٓ , ٓطمتامل أْن يرد

وٓ ٟمِمٝمد سم٤مًمقصػ إٓ عمـ ؿمٝمد ًمف اهلل ورؾمقًمف واًمِمٝم٤مدة  قمٞمٜمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ,

ز اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمٕملم , ًمٙمـ هؾ  ومٛمثاًل ٟم٘مقل: يمؾ ُم١مُمـ وم٢مٟمف ذم اْلٜم٦م يمؾ شم٘مل ذم اْلٜم٦م, سم٤مًمقصػ ٓ دمقر

 سم٠من ومالن اعمٕملم ذم اْلٜم٦م ؟ٟمِمٝمد 

ًمٙمـ ًمق رأيٜم٤م رضمال ُمًٚمام ىمتؾ ذم  ٓ , يمذًمؽ أيْم٤ًم ذم اًمِمٝم٤مدة يمؾ ُمـ ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝمق ؿمٝمٞمد ,

ٓ , ٕٟمٜم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف ؿمٝمٞمد ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ أن ٟمِمٝمد ًمف سم٤مْلٜم٦م وهذا ٓ  اعمٕمريم٦م هؾ ٟم٘مقل إٟمف ؿمٝمٞمد ؟

 .جيقز

إُم٦م أو يم٤مدت أن دمٛمع قمغم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢مٟمٜم٤م ٟمِمٝمد ًمف وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل: ُمـ أمجٕم٧م 

٦ًم َوؾَمًٓم٤م ًمَِتُٙمقُٟمقا ؿُمَٝمَداَء قَمغَم اًمٜم٤َّمِس ﴿واؾمتدل ًمذًمؽ: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  سم٤مْلٜم٦م , َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ُأُمَّ

ؾُمقُل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ؿَمِٝمٞمًدا  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢مٟمف ىمد ُمرت ضمٜم٤مزة واًمٜمٌل صغم اهلل [ 534]اًمٌ٘مرة :  ﴾َوَيُٙمقَن اًمرَّ

, وم٘م٤مل :  وضم٧ٌم صمؿ ُمرت أظمرى وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ذاً »ضم٤مًمس ذم أصح٤مسمف , وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م ظمػما , وم٘م٤مل :  

ىم٤مل: ُمرت اْلٜم٤مزة إومم وم٠مصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمٝم٤م ظمػمًا, وم٘مٚم٧م:  ,وضم٧ٌم وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل, ُم٤م وضم٧ٌم

٧ٌم ًمف اًمٜم٤مر أٟمتؿ ؿمٝمداء وضم٧ٌم أي وضم٧ٌم ًمف اْلٜم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمٝم٤م ذاَّ, وم٘مٚم٧م: وضم٧ٌم أي وضم

 ش.اهلل ذم أروف

وقمغم رأي ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل جيقز أن ٟمِمٝمد ًمإلُم٤مم أمحد سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اْلٜم٦م ٓشمٗم٤مق اًمٜم٤مس أو 

 . اهد مجٚمتٝمؿ قمٚمٞمف

ُُمرَّ ( ىم٤مل: 939(, وُمًٚمؿ )1531وذم طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف اًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

ا وَمَ٘م٤مَل َٟمٌِلُّ اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ سمَِجٜم٤َمَزٍة وَم٠ُمصْمٜمَِل قَمٚمَ  َوَُمرَّ زمَِجٛم٣َمَزةٍ  ،َوصَمَب٦ْم َوصَمَب٦ْم َوصَمَب٦ْم » :ْٞمَٝم٤م ظَمػْمً

ا هَمَٗم٣مَل َٞمبِلُّ  همًِدى يَمَؽ َأِِّب  :َوصَمب٦َْم َوصَمَب٦ْم َوصَمَب٦ْم وَم٣مَل فُمَٚمرُ  :فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اهللَصعمَّ  اهللهَمُٟمشْمٛمَِل فَمَٙمٝمَْٜم٣م ََشًّ

ل َُمرَّ زمَِجٛم٣َمَزٍة هَمُٟمشْمٛمَِل فَمَٙمٝمَْٜم٣م طَمغْمٌ هَمُٗمْٙم٦َم   هَمُٟمشْمٛمَِل فَمَٙمٝمَْٜم٣م ََش   ،َوصَمَب٦ْم َوصَمَب٦ْم َوصَمَب٦ْم  :َوُأَمِّ
َوَُمرَّ زمَِجٛم٣َمَزةٍ
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ـْ َأشْمٛمَْٝمُتْؿ فَمَٙمْٝمفِ  :فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ  اهللَصعمَّ  اهللَوصَمب٦َْم َوصَمَب٦ْم َوصَمب٦َْم هَمَٗم٣مَل َرؽُمقُل  :هَمُٗمْٙم٦َم  ا َوصَمَب٦ْم يمَُف  ََم طَمغْمً

ٛم٥َّمُ  ا َوصَمَب٦ْم يَمُف ايمٛم٣َّمرُ  ،اجْلَ ـْ َأشْمٛمَْٝمُتْؿ فَمَٙمْٝمِف ََشًّ َْرضِ  اهللَأْٞمتُْؿ ؾُمَٜمَداُء  ،َوََم ْٕ َْرضِ  اهللَأْٞمُتْؿ ؾُمَٜمَداُء  ،دِم ا ْٕ  ،دِم ا

َْرضِ  اهللَأْٞمُتْؿ ؾُمَٜمَداُء  ْٕ  ش.دِم ا

ومٗمٞمف ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء : أطمدمه٤م : أن هذا اًمثٜم٤مء سم٤مخلػم وأُم٤م ُمٕمٜم٤مه (: 59-1/58ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل )

عمـ أصمٜمك قمٚمٞمف أهؾ اًمٗمْمؾ ومٙم٤من صمٜم٤مؤهؿ ُمٓم٤مسم٘م٤م ٕومٕم٤مًمف ومٞمٙمقن ُمـ أهؾ اْلٜم٦م , وم٢من مل يٙمـ يمذًمؽ 

 ومٚمٞمس هق ُمرادا سم٤محلدي٨م .

واًمث٤مين : وهق اًمّمحٞمح اعمخت٤مر أٟمف قمغم قمٛمقُمف وإـمالىمف وأن يمؾ ُمًٚمؿ ُم٤مت وم٠مهلؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مس 

ُمٕمٔمٛمٝمؿ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف يم٤من ذًمؽ دًمٞمال قمغم أٟمف ُمـ أهؾ اْلٜم٦م , ؾمقاء يم٤مٟم٧م أومٕم٤مًمف شم٘متيض ذًمؽ أم ٓ أو 

, وإن مل شمٙمـ أومٕم٤مًمف شم٘متْمٞمف ومال حتتؿ قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م , سمؾ هق ذم ظمٓمر اعمِمٞمئ٦م , وم٢مذا أهلؿ اهلل قمز وضمؾ 

  ,, وهبذا شمٔمٝمر وم٤مئدة اًمثٜم٤مء اًمٜم٤مس اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف اؾمتدًمٚمٜم٤م سمذًمؽ قمغم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ؿم٤مء اعمٖمٗمرة ًمف

وًمق يم٤من ٓ يٜمٗمٕمف ذًمؽ إٓ أن شمٙمقن أقمامًمف  شوضم٧ٌم وأٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل»وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

شم٘متْمٞمف مل يٙمـ ًمٚمثٜم٤مء وم٤مئدة , وىمد أصم٧ٌم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمف وم٤مئدة . وم٢من ىمٞمؾ : يمٞمػ ُمٙمٜمقا 

همػمه ذم اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م إُمقات ؟ وم٤مْلقاب : أن سم٤مًمثٜم٤مء سم٤مًمنم ُمع احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم اًمٌخ٤مري و

اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م إُمقات هق ذم همػم اعمٜم٤مومؼ وؾم٤مئر اًمٙمٗم٤مر , وذم همػم اعمتٔم٤مهر سمٗمًؼ أو سمدقم٦م , وم٠مُم٤م 

ه١مٓء ومال حيرم ذيمرهؿ سمنم ًمٚمتحذير ُمـ ـمري٘متٝمؿ , وُمـ آىمتداء سمآصم٤مرهؿ واًمتخٚمؼ سم٠مظمالىمٝمؿ , 

 اهدٚمٞمف ذا يم٤من ُمِمٝمقرا سمٜمٗم٤مق أو ٟمحقه مم٤م ذيمرٟم٤مه . وهذا احلدي٨م حمٛمقل قمغم أن اًمذي أصمٜمقا قم

 ,ىَمِدُْم٧ُم اعْمَِديٜم٦ََم َوىَمْد َوىَمَع هِب٤َم َُمَرٌض ( ُمـ طمدي٨م أيب إؾمقد ىم٤مل: 5458وضم٤مء قمٜمد اًمٌخ٤مري )

ْت هِبِْؿ ضَمٜم٤َمَزٌة وَم٠ُمصْمٜمَِل قَمغَم َص٤مطمِ  ـِ اخْلَٓم٤َّمِب َريِضَ اهلل قَمٜمُْف وَمَٛمرَّ ٧ُم إمَِم قُمَٛمَر سْم ًْ ا وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر وَمَجَٚم ٌَِٝم٤م ظَمػْمً

٧ٌَْم  :َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ  ا وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر َريِضَ اهلل قَمٜمْفُ  ,صُمؿَّ ُُمرَّ سم٠ُِمظْمَرى ,َوضَم ٧ٌَْم  :وَم٠ُمصْمٜمَِل قَمغَم َص٤مطِمٌَِٝم٤م ظَمػْمً  ,َوضَم

ا وَمَ٘م٤مَل  ؾَْمَقدِ وَمَ٘م٤مَل َأسمُ  ,َوضَم٧ٌَْم  :صُمؿَّ ُُمرَّ سم٤ِمًمث٤َّمًمَِث٦ِم وَم٠ُمصْمٜمَِل قَمغَم َص٤مطِمٌَِٝم٤م َذًّ ْٕ َوَُم٤م َوضَم٧ٌَْم َي٤م َأُِمػَم  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ق ا

ِلُّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  :ىَم٤مَل  ,اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  اَم َُمْسٙمٍِؿ ؾَمِٜمَد يَمُف َأْرزَمَٔم٥ٌم زمَِخغْمٍ َأْدطَمَٙمُف » :ىُمْٚم٧ُم يَماَم ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ  اهللَأيُّ

ٛم٥ََّم هَمُٗمْٙمٛم٣َم ـْ ايْمَقاضِمدِ  ،َواشْمٛم٣َمنِ  :وَم٣مَل  ،َواشْمٛم٣َمنِ  :هَمُٗمْٙمٛم٣َم ،٥مٌ َوشَماَلشمَ  :وَم٣مَل  ،َوشَماَلشَم٥مٌ  :اجْلَ  ش.شُمؿَّ ََلْ َٞمْسَٟميْمُف فَم



 408 

 لفري املضمىنيالٍّ٘ عَ ت

وٓ أيمٗمر أطمدًا ُمـ اعمًٚمٛملم سمذٟم٥م, وٓ أظمرضمف ُمـ دائرة اْلؾمالم
(1)

. 

                                                                                                    

ٕن  :ومٞمف سمٞم٤من شومقضم٧ٌم ًمف اْلٜم٦م هذا أصمٜمٞمتؿ قمٚمٞمف ظمػماً » :ىم٤مل :ىمقًمفش: اًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل ذم 

اًمثٌقت إذ هق ذم  واًمٜم٤مر ًمذي اًمنم واعمراد سم٤مًمقضمقب ,اْلٜم٦م ًمذي اخلػم :أي شوضم٧ٌم» :اعمراد سم٘مقًمف

سمؾ اًمثقاب ومْمٚمف واًمٕم٘م٤مب  ,وإصؾ أٟمف ٓ جي٥م قمغم اهلل رء ,صح٦م اًمقىمقع يم٤مًمٌمء اًمقاضم٥م

 . اهدقمدًمف ٓ ي٠ًمل قمام يٗمٕمؾ

(, 6514وهذا هق احلؼ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمدمه٤م اًمٌخ٤مري )ش وٟمرضمقا ًمٚمٛمحًٜملم»ويدل قمغم ىمقًمف: 

ـْ ُيْدظِمَؾ َأطَمًدا ُِمٜمُْٙمْؿ قَمَٛمُٚمُف اْْلَٜم٦َّمَ »ؾمٚمؿ: ( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و1855) وُمًٚمؿ   ,ًَم

َدٟمَِك اهلل ُِمٜمُْف سمَِٗمْْمٍؾ َوَرمْح٦َمٍ  ,َوَٓ َأَٟم٤م :ىَم٤مَل  ,َوَٓ َأْٟم٧َم َي٤م َرؾُمقَل اهلل :ىَم٤مًُمقا  .شإَِّٓ َأْن َيَتَٖمٛمَّ

, (5353( وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ٟمحقه قمٜمدمه٤م اًمٌخ٤مري )1851ضم٤مء قمـ ضم٤مسمر قمٜمد ُمًٚمؿ )

 (.1858وُمًٚمؿ )

وأيْم٤ًم اعمحًـ وقمده اهلل قمز وضمؾ سم٠مضمقر ضمزيٚم٦م, وُمراشم٥م ومْمٞمٚم٦م ومٝمق طم٤مصؾ قمٚمٞمٝم٤م: ٕن اهلل ٓ 

خيٚمػ وقمده وٓ يٜم٘مص قمٝمده, إٓ أٟمف ىمد حيّمؾ ُمـ هذا اعمٙمٚمػ ُم٤م ي١مدي إمم قمدم طمّمقًمف قمغم 

 اًمٗمْمؾ سم٥ًٌم أقمامل ىمٚمٌٞم٦م, أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ إقمامل اًمتل شم١مدي إمم طمٌط إقمامل.

ٟمخ٤مف قمغم اعمزء ٕدًم٦م اًمققمٞمد ذم ذًمؽ ُمثؾ أدًم٦م وقمٞمد اًمزٟم٤مة واًمزواين, وآيمكم اًمرسم٤م واًم٘متٚم٦م, و

وأصح٤مب اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م, وىمقل اًمزور, وذاب اخلٛمقر, ويمذًمؽ وقمٞمد اًم٤ًمومرات اًمٕم٤مهرات, 

واعمج٤مهرات سم٤معمٜمٙمرات إمم همػم ذًمؽ وم٠مصٜم٤مف اًمٕمّم٤مة ُمـ اعمقطمديـ إن مل شمدريمٝمؿ رمح٦م اهلل قمز 

 , وم٢مهنؿ قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ.وضمؾ

وهذا اًم٘مقل اًمذي ش وٓ أيمٗمر أطمًدا ُمـ اعمًٚمٛملم سمذٟم٥م, وٓ أظمرضمف ُمـ دائرة اْلؾمالم»ىمقًمف:  (5)

ذيمره هق ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م ىم٤مـم٦ٌم ظم٤مًمٗمقا ومٞمف ومرىم٦م اخلقارج اعمٌتدقم٦م اًمتل شمٙمٗمر اعمًٚمٛملم 

م قمٚمٞمٝمؿ وهؿ اًمذيـ ىم٤مل رؾمقل سم٤مًمٙمٌػمة وشمًتحؾ دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ وحم٤مرُمٝمؿ, وىمد شم٘مدم اًمٙمال
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ؾَْمٜم٤َمنِ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمف:  ْٕ طَْماَلمِ  ,ىَمْقٌم َأطْمَداُث ا ْٕ ٦مِ  ,ؾُمَٗمَٝم٤مُء ا يَّ ـْ ظَمػْمِ ىَمْقِل اًْمؼَمِ  ,َيُ٘مقًُمقَن ُِم

َٓ جُي٤َمِوُز طَمٜم٤َمضِمَرُهؿْ  ْٝمُؿ ُمِ  ,َيْ٘مَرُءوَن اًْمُ٘مْرآَن  ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـْ اًمدر ُِمٞم٦َّمِ َيْٛمُرىُمقَن ُِم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ ش ـْ اًمرَّ

 قمكم ريض اهلل قمٜمف.

 يمام طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م قمٜمد أمحد.ش يمالب اًمٜم٤مر»وؾمامهؿ 

وشمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم ضمريٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م طمذر ُمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمِمدة وم٘مد ضم٤مء قمٜمد 

صُم »اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام:  َر ايمرَّ ٣م إَِذا ىَمٖمَّ ُؾ َأطَم٣مُه هَمَٗمْد زَم٣مَء ِِّبَ

٣م طَِمٝمفِ », وذم ًمٗمظ: شَأضَمُدُُهَ ِٕ اَم اَْمِرٍئ وَم٣مَل  َّٓ َرصَمَٔم٦ْم  ،َي٣م ىَم٣مهمِرُ  :َأيُّ ٣م إِْن ىَم٣مَن ىَماَم وَم٣مَل َوإِ ٣م َأضَمُدُُهَ هَمَٗمْد زَم٣مَء ِِّبَ

 ش.فَمَٙمْٝمفِ 

ـْ َدفَم٣م َرصُماًل زم٣ِميْمُ٘مْٖمرِ وَ »وهلام قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َأْو  ،ََم

َّٓ ضَم٣مَر فَمَٙمْٝمفِ  اهللوَم٣مَل فَمُدوَّ   ش.َويَمْٝمَس ىَمَذيمَِؽ إِ

هذا احلدي٨م مم٤م قمده سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ اعمِمٙمالت ُمـ طمٞم٨م إن (: 1/39ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل )

ًمزٟم٤م ويمذا ىمقًمف فم٤مهره همػم ُمراد : وذًمؽ أن ُمذه٥م أهؾ احلؼ أٟمف ٓ يٙمٗمر اعمًٚمؿ سم٤معمٕم٤ميص يم٤مًم٘متؾ وا

وإذا قمرف ُم٤م ذيمرٟم٤مه وم٘مٞمؾ ذم شم٠مويؾ احلدي٨م  ,ٕظمٞمف ي٤م يم٤مومر ُمـ همػم اقمت٘م٤مد سمٓمالن ديـ اْلؾمالم

ومٕمغم هذا ُمٕمٜمك ) سم٤مء هب٤م ( أي سمٙمٚمٛم٦م   ,أوضمف: أطمده٤م: أٟمف حمٛمقل قمغم اعمًتحؾ ًمذًمؽ, وهذا يٙمٗمر

وطم٤مر ورضمع سمٛمٕمٜمك  وم٤ٌمء ,اًمٙمٗمر, ويمذا طم٤مر قمٚمٞمف, وهق ُمٕمٜمك رضمٕم٧م قمٚمٞمف أي : رضمع قمٚمٞمف اًمٙمٗمر

  واطمد.

 واًمقضمف اًمث٤مين : ُمٕمٜم٤مه رضمٕم٧م قمٚمٞمف ٟم٘مٞمّمتف ٕظمٞمف وُمٕمّمٞم٦م شمٙمٗمػمه .

رمحف اهلل  -وهذا اًمقضمف ٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  ,واًمث٤مًم٨م : أٟمف حمٛمقل قمغم اخلقارج اعمٙمٗمريـ ًمٚمٛم١مُمٜملم

ن قمـ اْلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس , وهق وٕمٞمػ : ٕن اعمذه٥م اًمّمحٞمح اعمخت٤مر اًمذي ىم٤مًمف إيمثرو -

 واعمح٘م٘مقن : أن اخلقارج ٓ يٙمٗمرون يم٤ًمئر أهؾ اًمٌدع .

واًمقضمف اًمراسمع : ُمٕمٜم٤مه أن ذًمؽ يئقل سمف إمم اًمٙمٗمر : وذًمؽ أن اعمٕم٤ميص , يمام ىم٤مًمقا , سمريد اًمٙمٗمر , 

وخي٤مف قمغم اعمٙمثر ُمٜمٝم٤م أن يٙمقن قم٤مىم٦ٌم ؿم١مُمٝم٤م اعمّمػم إمم اًمٙمٗمر . وي١ميد هذا اًمقضمف ُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م 
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يٞمٜمل ذم يمت٤مسمف ) اعمخرج قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ( : وم٢من يم٤من يمام ىم٤مل وإٓ وم٘مد سم٤مء ٕيب قمقاٟم٦م اْلؾمٗمرا

 سم٤مًمٙمٗمر , وذم رواي٦م إذا ىم٤مل ٕظمٞمف ) ي٤م يم٤مومر ( وضم٥م اًمٙمٗمر قمغم أطمدمه٤م .

واًمقضمف اخل٤مُمس : ُمٕمٜم٤مه وم٘مد رضمع قمٚمٞمف شمٙمٗمػمه : ومٚمٞمس اًمراضمع طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمٗمر سمؾ اًمتٙمٗمػم : ًمٙمقٟمف 

ٗمر ٟمٗمًف : إُم٤م ٕٟمف يمٗمر ُمـ هق ُمثٚمف , وإُم٤م ٕٟمف يمٗمر ُمـ ٓ يٙمٗمره ضمٕمؾ أظم٤مه اعم١مُمـ يم٤مومرا : ومٙم٠مٟمف يم

 اهد واهلل أقمٚمؿ. ,إٓ يم٤مومر يٕمت٘مد سمٓمالن ديـ اْلؾمالم

 (: وٓ ٟمٙمٗمر أطمدًا ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمذٟم٥م ُم٤م مل يًتحٚمف.455ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل )

سم٤مب قمٔمٛم٧م اًمٗمتٜم٦م واعمحٜم٦م ومٞمف ,  ,ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل: واقمٚمؿ رمحؽ اهلل وإي٤مٟم٤م أن سم٤مب اًمتٙمٗمػم 

ويمثر ومٞمف آومؽماق , وشمِمتت٧م ومٞمف إهقاء وأراء , وشمٕم٤مرو٧م ومٞمف دٓئٚمٝمؿ . وم٤مًمٜم٤مس ومٞمف , ذم ضمٜمس 

شمٙمٗمػم أهؾ اعم٘م٤مٓت واًمٕم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمدة , اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحؼ اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف ذم ٟمٗمس إُمر , 

, ُمـ ضمٜمس آظمتالف ذم شمٙمٗمػم أهؾ اًمٙم٤ٌمئر واعمخ٤مًمٗم٦م ًمذًمؽ ذم اقمت٘م٤مدهؿ , قمغم ـمروملم ووؾمط 

ومٓم٤مئٗم٦م شم٘مقل : ٓ ٟمٙمٗمر ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م أطمدا , ومتٜمٗمل اًمتٙمٗمػم ٟمٗمٞم٤م قم٤مُم٤م , ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من ذم  اًمٕمٛمٚمٞم٦م :

أهؾ اًم٘مٌٚم٦م اعمٜم٤موم٘ملم , اًمذيـ ومٞمٝمؿ ُمـ هق أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واْلمج٤مع , 

 ٜمٝمؿ , وهؿ يتٔم٤مهرون سم٤مًمِمٝم٤مدشملم .وومٞمٝمؿ ُمـ ىمد ئمٝمر سمٕمض ذًمؽ طمٞم٨م يٛمٙم

: ومال ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أن اًمرضمؾ ًمق أفمٝمر إٟمٙم٤مر اًمقاضم٤ٌمت اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة , واعمحرُم٤مت وأيْم٤مً 

اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة , وٟمحق ذًمؽ وم٢مٟمف يًتت٤مب , وم٢من شم٤مب , وإٓ ىمتؾ يم٤مومرا ُمرشمدا . واًمٜمٗم٤مق واًمردة 

 يمت٤مب اًمًٜم٦م , سمًٜمده إمم حمٛمد سمـ ؾمػميـ , أٟمف ىم٤مل: إن ُمٔمٜمتٝمام اًمٌدع واًمٗمجقر , يمام ذيمره اخلالل ذم

ـَ خَيُقُوقَن ذِم ﴿أهع اًمٜم٤مس ردة أهؾ إهقاء. ويم٤من يرى هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ :  ِذي َوإَِذا َرَأْي٧َم اًمَّ

هِ   .[58]إٟمٕم٤مم :  ﴾آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٠َمقْمِرْض قَمٜمُْٝمْؿ طَمتَّك خَيُقُوقا ذِم طَمِدي٨ٍم هَمػْمِ

ُمـ إئٛم٦م قمـ إـمالق اًم٘مقل سم٠مٟم٤م ٓ ٟمٙمٗمر أطمدا سمذٟم٥م , سمؾ ي٘م٤مل: ٓ ٟمٙمٗمرهؿ سمٙمؾ  وهلذا اُمتٜمع يمثػم

وومرق سملم اًمٜمٗمل اًمٕم٤مم وٟمٗمل اًمٕمٛمقم , واًمقاضم٥م إٟمام هق ٟمٗمل اًمٕمٛمقم ,  ,يمام شمٗمٕمٚمف اخلقارج ,ذٟم٥م

ىمٞمده اًمِمٞمخ رمحف اهلل سم٘مقًمف:  -واهلل أقمٚمؿ  -وهلذا  ,ُمٜم٤مىمْم٦م ًم٘مقل اخلقارج اًمذيـ يٙمٗمرون سمٙمؾ ذٟم٥م

 . "٤م مل يًتحٚمف ُم "
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إؿم٤مرة إمم أن ُمراده ُمـ هذا اًمٜمٗمل اًمٕم٤مم ًمٙمؾ ذٟم٥م , اًمذٟمقب اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ  "ُم٤م مل يًتحٚمف  "وذم ىمقًمف : 

وومٞمف إؿمٙم٤مل وم٢من اًمِم٤مرع مل يٙمتػ ُمـ اعمٙمٚمػ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت سمٛمجرد اًمٕمٛمؾ دون اًمٕمٚمؿ , وٓ  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م

قمٛمؾ اْلقارح , سمؾ أقمامل  ذم اًمٕمٚمٛمٞم٤مت سمٛمجرد اًمٕمٚمؿ دون اًمٕمٛمؾ , وًمٞمس اًمٕمٛمؾ ُم٘مّمقرا قمغم

سمٛمٕمٜمك :  "يًتحٚمف  "اًم٘مٚمقب أصؾ ًمٕمٛمؾ اْلقارح , وأقمامل اْلقارح شمٌع . إٓ أن يْمٛمـ ىمقًمف : 

 اهد يٕمت٘مده , أو ٟمحق ذًمؽ.

(: وم٢من اْلجي٤مب واًمتحريؿ واًمثقاب 6/636ش )جمٛمقع اًمٗمت٤موى»وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 ف ًمٞمس ٕطمد ذم هذا طمٙمؿ.واًمٕم٘م٤مب, واًمتٙمٗمػم واًمتٗمًٞمؼ هق إمم اهلل ورؾمقًم

وم٢من اًمٙمٗمر واًمٗمًؼ أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م ًمٞمس ذًمؽ ُمـ (: 94-6/91ش )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م»وىم٤مل رمحف اهلل ذم 

واًمٗم٤مؾمؼ ُمـ ضمٕمٚمف اهلل  ,وم٤مًمٙم٤مومر ُمـ ضمٕمٚمف اهلل ورؾمقًمف يم٤مومراً  ,إطمٙم٤مم اًمتل يًت٘مؾ هب٤م اًمٕم٘مؾ

 . اهدوُمًٚمامً  يمام أن اعم١مُمـ واعمًٚمؿ ُمـ ضمٕمٚمف اهلل ورؾمقًمف ُم١مُمٜم٤مً  ,ورؾمقًمف وم٤مؾم٘م٤مً 

ش اعمجٛمقع»وىم٤مل رمحف اهلل ُمٌٞمٜم٤ًم أن اعمٙمٚمػ إٟمام يٙمٗمر سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمرؾمقل ٓ سمٛمجرد خم٤مًمٗم٦م اًمٕم٘مؾ يمام ذم 

وًمق ىمدر أٟمف ضمحد سمٕمض  ,وًمٞمس يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ ؿمٞمئ٤م قمٚمؿ سمٜمٔمر اًمٕم٘مؾ يٙمقن يم٤مومراً (: 51/616)

٤مًمػ ُم٤م قمٚمؿ أن وأُم٤م ُمـ ظم ,سائح اًمٕم٘مقل مل حيٙمؿ سمٙمٗمره طمتك يٙمقن ىمقًمف يمٗمرا ذم اًمنميٕم٦م

 اهد اًمرؾمقل ضم٤مء سمف ومٝمق يم٤مومر سمال ٟمزاع .

وُمع ذًمؽ إذا وىمع ُمـ اعمخ٤مًمػ هلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر ٓسمد ُمـ اًمتٗمريؼ 

هذا ُمع (: 141-4/119ش )اعمجٛمقع»سملم اًمتٙمٗمػم اعمٓمٚمؼ واًمتٙمٗمػم اعمٕملم ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

ُمٜمل: أين ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس هنٞم٤م قمـ أن يٜم٥ًم ُمٕملم إمم شمٙمٗمػم  أين دائام وُمـ ضم٤مًمًٜمل يٕمٚمؿ ذًمؽ

شم٤مرة  وشمٗمًٞمؼ وُمٕمّمٞم٦م, إٓ إذا قمٚمؿ أٟمف ىمد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م اًمرؾم٤مًمٞم٦م اًمتل ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م يم٤من يم٤مومراً 

وإين أىمرر أن اهلل ىمد همٗمر هلذه إُم٦م ظمٓم٠مه٤م: وذًمؽ يٕمؿ اخلٓم٠م ذم  ,أظمرى وقم٤مصٞم٤مً  ,أظمرى ووم٤مؾم٘م٤مً 

وُم٤م زال اًمًٚمػ يتٜم٤مزقمقن ذم يمثػم ُمـ هذه اعم٤ًمئؾ ومل  ,٦م واعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦ماعم٤ًمئؾ اخلؼمي٦م اًم٘مقًمٞم

سَمْؾ  ﴿ :يِمٝمد أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم أطمد ٓ سمٙمٗمر وٓ سمٗمًؼ وٓ ُمٕمّمٞم٦م يمام أٟمٙمر ذيح ىمراءة ُمـ ىمرأ

َخُرونَ  ًْ ٧ٌَْم َوَي  :وم٘م٤مل وىم٤مل : إن اهلل ٓ يٕمج٥م , ومٌٚمغ ذًمؽ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل [51]اًمّم٤موم٤مت :  ﴾قَمِج
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ويمام ٟم٤مزقم٧م  ﴾,سَمْؾ قَمِج٧ٌَْم  :﴿يم٤من قمٌد اهلل أقمٚمؿ ُمٜمف ويم٤من ي٘مرأ  ,ح ؿم٤مقمر يٕمجٌف قمٚمٛمفإٟمام ذي

قم٤مئِم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم رؤي٦م حمٛمد رسمف وىم٤مًم٧م : ُمـ زقمؿ أن حمٛمدا رأى رسمف وم٘مد أقمٔمؿ قمغم 

زقم٧م ذم ويمام ٟم٤م ,اهلل اًمٗمري٦م وُمع هذا ٓ ٟم٘مقل ٓسمـ قم٤ٌمس وٟمحقه ُمـ اعمٜم٤مزقملم هل٤م : إٟمف ُمٗمؽم قمغم اهلل

وىمد آل اًمنم سملم اًمًٚمػ إمم  ,ؾمامع اعمٞم٧م يمالم احلل وذم شمٕمذي٥م اعمٞم٧م سمٌٙم٤مء أهٚمف وهمػم ذًمؽ

ُمع اشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اًمٓم٤مئٗمتلم مجٞمٕم٤م ُم١مُمٜمت٤من , وأن آىمتت٤مل ٓ يٛمٜمع اًمٕمداًم٦م اًمث٤مسمت٦م  ,آىمتت٤مل

 داه ٕن اعم٘م٤مشمؾ وإن يم٤من سم٤مهمٞم٤م ومٝمق ُمت٠مول واًمت٠مويؾ يٛمٜمع اًمٗمًقق. :هلؿ 

أن اًمٕمٚمؿ  :ومٝمذا اًمٙمالم يٛمٝمد أصٚملم قمٔمٞمٛملم: أطمدمه٤م(: 398-51/391وىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

واْليامن واهلدى ومٞمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل وأن ظمالف ذًمؽ يمٗمر قمغم اْلـمالق ومٜمٗمل اًمّمٗم٤مت يمٗمر 

أٟمف يمٚمؿ ُمقؾمك أو أٟمف  واًمتٙمذي٥م سم٠من اهلل يرى ذم أظمرة أو أٟمف قمغم اًمٕمرش أو أن اًم٘مرآن يمالُمف أو

 .يمٗمر ويمذًمؽ ُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜمك ذًمؽ وهذا ُمٕمٜمك يمالم أئٛم٦م اًمًٜم٦م وأهؾ احلدي٨م اُتذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمالً 

 اهد جي٥م اًم٘مقل سم٢مـمالىمف وقمٛمقُمف. -يم٤مًمققمٞمد اًمٕم٤مم-أن اًمتٙمٗمػم اًمٕم٤مم  :وإصؾ اًمث٤مين

ويتٚمخص ُمـ هذا أن هٜم٤مًمؽ ومرق سملم أن شم٘مقل هذا اًم٘مقل يمٗمر, أو هذا اًمٗمٕمؾ يمٗمر, وسملم اًم٘مقل زيد 

 ر.يم٤موم

ويمٜم٧م أسملم هلؿ أٟمام ٟم٘مؾ هلؿ قمـ اًمًٚمػ (: 145-4/141ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

٤م طمؼ, ًمٙمـ جي٥م اًمتٗمريؼ سملم وإئٛم٦م ُمـ إـمالق اًم٘مقل سمتٙمٗمػم ُمـ ي٘مقل يمذا ويمذا ومٝمق أيًْم 

وهذه أول ُم٠ًمًم٦م شمٜم٤مزقم٧م ومٞمٝم٤م إُم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ إصقل اًمٙم٤ٌمر وهل ُم٠ًمًم٦م  ,اْلـمالق واًمتٕمٞملم

﴾ اًم ٚمْ ك فمُ ٤مُمَ تَ اًمٞمَ  اَل قَ ُمْ أَ  ٚمقنَ يمُ ٠مْ يَ  ـَ يْ اًمذِ  نَّ إِ ﴿ :وم٢من ٟمّمقص اًم٘مرآن ذم اًمققمٞمد ُمٓمٚم٘م٦م يم٘مقًمف [داًمققمٞم]

وهل سمٛمٜمزًم٦م ىمقل ُمـ ىم٤مل  ,وم٢من هذه ُمٓمٚم٘م٦م قم٤مُم٦م ,ويمذًمؽ ؾم٤مئر ُم٤م ورد: ُمـ ومٕمؾ يمذا ومٚمف يمذا ,أي٦م

تقسم٦م أو طمًٜم٤مت صمؿ اًمِمخص اعمٕملم يٚمتٖمل طمٙمؿ اًمققمٞمد ومٞمف: سم ,ُمـ اًمًٚمػ ُمـ ىم٤مل يمذا: ومٝمق يمذا

 ُم٤مطمٞم٦م أو ُمّم٤مئ٥م ُمٙمٗمرة أو ؿمٗم٤مقم٦م ُم٘مٌقًم٦م.

ًٌ  :واًمتٙمٗمػم هق ُمـ اًمققمٞمد ٤م عم٤م ىم٤مًمف اًمرؾمقل, ًمٙمـ ىمد يٙمقن اًمرضمؾ طمدي٨م وم٢مٟمف وإن يم٤من اًم٘مقل شمٙمذي

وىمد  ,وُمثؾ هذا ٓ يٙمٗمر سمجحد ُم٤م جيحده طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م ,قمٝمد سم٢مؾمالم أو ٟمِم٠م سم٤ٌمدي٦م سمٕمٞمدة
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ّمقص أو ؾمٛمٕمٝم٤م ومل شمث٧ٌم قمٜمده أو قم٤مروٝم٤م قمٜمده ُمٕم٤مرض آظمر يٙمقن اًمرضمؾ ٓ يًٛمع شمٚمؽ اًمٜم

ذم اًمرضمؾ اًمذي  شاًمّمحٞمحلم» أذيمر احلدي٨م اًمذي ذم ٤م, ويمٜم٧م دائاًم أوضم٥م شم٠مويٚمٝم٤م, وإن يم٤من خمٓمئً 

٤م ومقاهلل ًمئـ ىمدر اهلل قمكم ًمٞمٕمذسمٜمل قمذاسمً  :صمؿ اؾمح٘مقين, صمؿ ذروين ذم اًمٞمؿ ,إذا أٟم٤م ُم٧م وم٠مطمرىمقين»ىم٤مل: 

 :ظمِمٞمتؽ :ىم٤مل ؟وم٘م٤مل اهلل ًمف: ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م ,لم, ومٗمٕمٚمقا سمف ذًمؽُم٤م قمذسمف أطمدا ُمـ اًمٕم٤معم

 ش.ومٖمٗمر ًمف

ومٝمذا رضمؾ ؿمؽ ذم ىمدرة اهلل وذم إقم٤مدشمف إذا ذري, سمؾ اقمت٘مد أٟمف ٓ يٕم٤مد, وهذا يمٗمر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم, 

 واعمت٠مول ُمـ أهؾ ,ًمٙمـ يم٤من ضم٤مهال ٓ يٕمٚمؿ ذًمؽ ويم٤من ُم١مُمٜم٤م خي٤مف اهلل أن يٕم٤مىمٌف ومٖمٗمر ًمف سمذًمؽ

 اهد آضمتٝم٤مد احلريص قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل أومم سم٤معمٖمٗمرة ُمـ ُمثؾ هذا.

 واًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ أهي٤م اعمًٚمؿ:

َّٓ »( احلٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر, ويدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م قمٜمد ُمًٚمؿ, وومٞمف: 5 َٓ إًَِمَف إِ َأىْمَتٚمتُف سَمْٕمد َأْن ىَم٤مَل 

اَم يَم٤مَن ُُمتَٕمَ  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل ش اهللْ؟ ًذاَي٤م َرؾُمقَل اهلل إِٟمَّ َّٓ اهلل» :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ,قر َٓ إًَِمَف إِ  :ىَم٤مَل  ش؟َأىَمَتْٚمَتُف سَمْٕمَد َُم٤م ىَم٤مَل 

ٌَْؾ َذًمَِؽ اًْمَٞمْقمِ  ـْ َأؾْمَٚمْٛم٧ُم ىَم ُرَه٤م قَمكَمَّ طَمتَّك مَتَٜمَّٞم٧ُْم َأينر مَلْ َأيُم  .وَماَم َزاَل ُيَٙمرر

 هلل.( اْلطمتٞم٤مط ذم شمٙمٗمػم اعمٕملم, وىمد شم٘مدم يمالم ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف ا1

 ( إىم٤مُم٦م احلج٦م طمتك يرومع قمٜمف اْلٝمؾ واًمت٠مويؾ.4

 ( قمدم اًمتٙمٗمػم سمٙمؾ ذٟم٥م.3

 وُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم ًمٚمٛمٕملم مخ٦ًم إذا ُوضمد أطمده٤م أو يمٚمٝم٤م, ٓ يٙمٗمر اعمٕملم:

ٞمٜم٤َم َأْو َأظْمَٓم٠ْمَٟم٤م﴿إول: اخلٓم٠م: ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ًِ َٓ شُم١َماظِمْذَٟم٤م إِْن َٟم ٜم٤َم  : , وىمقًمف شمٕم٤ممم[185: اًمٌ٘مرة] ﴾َرسمَّ

َدْت ىُمُٚمقسُمُٙمْؿ َويَم٤مَن ﴿ ـْ َُم٤م شَمَٕمٛمَّ
 ﴾هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم  اهللَوًَمٞمَْس قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح ومِٞماَم َأظْمَٓم٠ْمشُمْؿ سمِِف َوًَمٙمِ

 .[6: إطمزاب]

وم٘مد  :ومٛمـ ذُمٝمؿ وُٓمٝمؿ قمغم ُم٤م مل ي١ماظمذهؿ اهلل قمٚمٞمف(: 59/511ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل )

وأومٕم٤مهلؿ سمٛمٜمزًم٦م ىمقل اعمٕمّمقم وومٕمٚمف ويٜمتٍم هل٤م سمٖمػم هدى ُمـ وُمـ أراد أن جيٕمؾ أىمقاهلؿ  ,اقمتدى

 . اهدواشمٌع هقاه سمٖمػم هدى ,وم٘مد اقمتدى :اهلل
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اًمٚمٝمؿ أٟم٧م قمٌدي وأٟم٤م رسمؽ, أظمٓم٠م »وُمـ هذا اًم٤ٌمب: طمدي٨م أٟمس اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اًمرضمؾ اًمذي ىم٤مل: 

 ش.ُمـ ؿمدة اًمٗمرح

ـَ َوُمُ ﴿اًمث٤مين: اْلٝمؾ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ي ِ ـَ ًمِئاَلَّ َيُٙمقَن ًمِٚمٜم٤َّمِس قَمغَم ُرؾُماًل ُُمٌنَمر ؾُمِؾ  اهللٜمِْذِري ٦ٌم سَمْٕمَد اًمرُّ طُمجَّ

ًٓ ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [556: اًمٜم٤ًمء] ﴾قَمِزيًزا طَمٙمِٞماًم  اهللَويَم٤مَن  سملَِم طَمتَّك َٟمٌَْٕم٨َم َرؾُمق  ﴾َوَُم٤م يُمٜم٤َّم ُُمَٕمذر

 ش.َهالَّ قَمٚمرْٛم٧َم إَِذا يَم٤مَن ضَم٤مِهالً », وطمدي٨م: [56: اْلهاء]

إذا »: ٕوٓده اًمرضمؾ اًمذي ىم٤ملىمّم٦م ذم (: 4/145ش )اعمجٛمقع»اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم  ىم٤مل ؿمٞمخ

٤م ُم٤م قمذسمف ومقاهلل ًمئـ ىمدر اهلل قمكم ًمٞمٕمذسمٜمل قمذاسمً  :صمؿ اؾمح٘مقين, صمؿ ذروين ذم اًمٞمؿ ,أٟم٤م ُم٧م وم٠مطمرىمقين

 ش.ٖمٗمر ًمفوم :ظمِمٞمتؽ :ىم٤مل ؟وم٘م٤مل اهلل ًمف: ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م ,أطمدا ُمـ اًمٕم٤معملم, ومٗمٕمٚمقا سمف ذًمؽ

ومٝمذا رضمؾ ؿمؽ ذم ىمدرة اهلل وذم إقم٤مدشمف إذا ذري, سمؾ اقمت٘مد أٟمف ٓ يٕم٤مد, وهذا يمٗمر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم, 

 . اهدًمٙمـ يم٤من ضم٤مهال ٓ يٕمٚمؿ ذًمؽ ويم٤من ُم١مُمٜم٤م خي٤مف اهلل أن يٕم٤مىمٌف ومٖمٗمر ًمف سمذًمؽ

وًمٙمٜمٝمؿ  ,وم٠مُم٤م أهؾ اًمٌدع اعمقاوم٘مقن ٕهؾ اْلؾمالم(: 513ش )اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ومٝم١مٓء  :وٟمحقهؿ ,وهمالة اعمرضمئ٦م ,واْلٝمٛمٞم٦م ,واًم٘مدري٦م ,يم٤مًمراومْم٦م :خم٤مًمٗمقن ذم سمٕمض إصقل

 :أىم٤ًمم

ا إذا مل يٙمـ ىم٤مدرً  ,ومٝمذا ٓ يٙمٗمر وٓ يٗمًؼ وٓ شمرد ؿمٝم٤مدشمف :اْل٤مهؾ اعم٘مٚمد اًمذي ٓ سمّمػمة ًمف :أطمده٤م

ضَم٤مِل وَ ﴿ :قمغم شمٕمٚمؿ اهلدى وطمٙمٛمف طمٙمؿ ـَ اًمرر َتْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ َتٓمِٞمُٕمقَن طِمٞمَٚم٦ًم اعمُْ ًْ َٓ َي  َواًْمِقًْمَداِن 
ِ
٤مء ًَ اًمٜمر

َٓ هَيَْتُدوَن ؾَمٌِٞماًل  ك  *َو ًَ ا هَمُٗمقًرا اهللَأْن َيْٕمُٗمَق قَمٜمُْٝمْؿ َويَم٤مَن  اهللوَم٠ُموًَمِئَؽ قَم . [99, 98: اًمٜم٤ًمء] ﴾قَمُٗمقًّ

 اهد

َّٓ ُوؾْمَٕمٝمَ  اهللَٓ ُيَٙمٚمرُػ ﴿اًمث٤مًم٨م: اًمٕمجز: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٤م إِ ًً ٧ٌَْم َٟمْٗم ًَ ٧ٌَْم َوقَمَٚمْٞمَٝم٤م َُم٤م ايْمتَ ًَ  ﴾٤م هَل٤َم َُم٤م يَم

َّٓ َُم٤م َآشَم٤مَه٤م ؾَمَٞمْجَٕمُؾ  اهللَٓ ُيَٙمٚمرُػ ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [185: اًمٌ٘مرة] ٤م إِ ًً ا اهللَٟمْٗم  ﴾سَمْٕمَد قُمْنٍ ُيْنً

 .[1: اًمٓمالق]

 ومٛمـ شمرك سمٕمض اْليامن اًمقاضم٥م ًمٕمجزه(: 319-51/318ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

أن ٓ شمٌٚمٖمف اًمرؾم٤مًم٦م أو ًمٕمدم متٙمٜمف ُمـ اًمٕمٛمؾ مل يٙمـ ُم٠مُمقرا سمام  :ُمثؾ ,قمٜمف إُم٤م ًمٕمدم متٙمٜمف ُمـ اًمٕمٚمؿ
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 .يٕمجز قمٜمف ومل يٙمـ ذًمؽ ُمـ اْليامن

واْليامن اًمقاضم٥م ذم إصؾ: سمٛمٜمزًم٦م صالة اعمريض  ,وإن يم٤من ُمـ اًمديـ ,واًمديـ اًمقاضم٥م ذم طم٘مف

وم٢من صالهتؿ صحٞمح٦م  :يٕمجزون قمـ إمت٤مم اًمّمالة واخل٤مئػ واعمًتح٤مو٦م وؾم٤مئر أهؾ إقمذار اًمذيـ

وإن يم٤مٟم٧م صالة اًم٘م٤مدر قمغم اْلمت٤مم أيمٛمؾ وأومْمؾ يمام ىم٤مل  ,سمح٥ًم ُم٤م ىمدروا قمٚمٞمف وسمف أُمروا إذ ذاك

ش. وذم يمؾ ظمػم ,وأطم٥م إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ ,اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػم» :اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 اهد

وهذا يمام أٟمف ىمد يم٤من سمٛمٙم٦م مج٤مقم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم يًتخٗمقن سم٢ميامهنؿ (: 59/111وىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

ِٝمْؿ ىَم٤مًُمقا ومِٞمَؿ يُمٜمْتُْؿ ىَم٤مًُمقا ﴿وهؿ قم٤مضمزون قمـ اهلجرة ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًِ ٤مُهُؿ اعماََْلئَِٙم٦ُم فَم٤معمِِل َأْٟمُٗم ـَ شَمَقومَّ ِذي إِنَّ اًمَّ

ـْ َأْرُض  ْ شَمُٙم َْرِض ىَم٤مًُمقا َأمَل ْٕ َتْْمَٕمِٗملَم ذِم ا ًْ َواؾِمَٕم٦ًم وَمُتَٝم٤مضِمُروا ومِٞمَٝم٤م وَم٠ُموًَمئَِؽ َُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜمَُّؿ  اهلليُمٜم٤َّم ُُم

َٓ هَيَْتُدوَن  *َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما  تَٓمِٞمُٕمقَن طِمٞمَٚم٦ًم َو ًْ َٓ َي  َواًْمِقًْمَداِن 
ِ
٤مء ًَ ضَم٤مِل َواًمٜمر ـَ اًمرر تَْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ َّٓ اعْمُ إِ

ك  *ؾَمٌِٞماًل  ًَ ا هَمُٗمقًرا اهللٜمُْٝمْؿ َويَم٤مَن َأْن َيْٕمُٗمَق قمَ  اهللوَم٠ُموًَمئَِؽ قَم ومٕمذر  :[99-91: اًمٜم٤ًمء] ﴾قَمُٗمقًّ

َٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,ؾمٌح٤مٟمف اعمًتْمٕمػ اًمٕم٤مضمز قمـ اهلجرة  اهللَوَُم٤م ًَمُٙمْؿ 

ٜم٤َم َأظْمرِ  ـَ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ِذي  َواًْمِقًْمَداِن اًمَّ
ِ
٤مء ًَ ضَم٤مِل َواًمٜمر ـَ اًمرر َتْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ ـْ َهِذِه اًْمَ٘مْرَي٦ِم اًمٔم٤َّممِلِ َأْهُٚمَٝم٤م َواعْمُ ضْمٜم٤َم ُِم

ـْ ًَمُدْٟمَؽ َٟمِّمػًما ـْ ًَمُدْٟمَؽ َوًمِٞم٤ًّم َواضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم ُِم وم٠موًمئؽ يم٤مٟمقا قم٤مضمزيـ قمـ  [16: اًمٜم٤ًمء] ﴾َواضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم ُِم

 . اهدإىم٤مُم٦م ديٜمٝمؿ وم٘مد ؾم٘مط قمٜمٝمؿ ُم٤م قمجزوا قمٜمف؟

ـْ يَمَٗمَر ﴿راسمًٕم٤م: اْليمراه: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ  ٤مهللسمِ َُم
ياَمِن َوًَمٙمِ ٌـّ سم٤ِمْْلِ ٌُُف ُُمْٓمَٛمِئ ـْ ُأيْمِرَه َوىَمْٚم َّٓ َُم ـْ سَمْٕمِد إِياَمٟمِِف إِ ُِم

ـَ  َح سم٤ِمًْمُٙمْٗمِر َصْدًرا وَمَٕمَٚمْٞمِٝمْؿ هَمَْم٥ٌم ُِم ـْ َذَ  .[515: اًمٜمحؾ] ﴾َوهَلُْؿ قَمَذاٌب قَمٔمِٞمؿٌ  اهللَُم

 وذوط اْليمراه أرسمٕم٦م:

 ع ُم٤م هيدد سمف, واعم٠مُمقر قم٤مضمًزا قمـ اًمدومع وًمق سم٤مًمٗمرار.إول: أن يٙمقن وم٤مقمٚمف ىم٤مدًرا قمغم إي٘م٤م

 اًمث٤مين: أن يٖمٚم٥م قمغم فمـ اعمٙمره أٟمف إذا اُمتٜمع أوىمع ُم٤م هدده سمف.

 اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن ُم٤م هدده سمف ومقرًي٤م أو سمٕمذر ُمـ ىمري٥م ضمًدا أو ضمرت اًمٕم٤مدة أٟمف ٓ خيٚمػ ُم٤م هدده سمف.

 اًمراسمع: أن ٓ ئمٝمر ُمـ اعم٠مُمقر ُم٤م يدل قمغم اظمتٞم٤مره.
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 (.5/155ش )ُمٜمٝم٩م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم»اٟمٔمر 

(: وإذا أيمره قمغم يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ضم٤مز ًمف اًمتٙمٚمؿ 411-8/459ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 هب٤م ُمع ـمٛم٠مٟمئٞمٜم٦م ذم ىمٚمٌف سم٤مْليامن. اهد

 اخل٤مُمس: اًمت٠مويؾ أيًْم٤م ُمـ ُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم, واعمراد سمف ُم٤م يم٤من ًمف وضمف ُمـ اًمٚمٖم٦م.

وم٢مٟمف وإن يم٤من اًم٘مقل  :واًمتٙمٗمػم هق ُمـ اًمققمٞمد(: 4/145ش )اعمجٛمقع»ؾمالم يمام ذم ىم٤مل ؿمٞمخ اْل

, ًمٙمـ ىمد يٙمقن اًمرضمؾ طمدي٨م قمٝمد سم٢مؾمالم أو ٟمِم٠م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٙمذي٤ٌم عم٤م ىم٤مًمف اًمرؾمقل

وىمد يٙمقن اًمرضمؾ ٓ  ,وُمثؾ هذا ٓ يٙمٗمر سمجحد ُم٤م جيحده طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م ,سم٤ٌمدي٦م سمٕمٞمدة

ص أو ؾمٛمٕمٝم٤م ومل شمث٧ٌم قمٜمده أو قم٤مروٝم٤م قمٜمده ُمٕم٤مرض آظمر أوضم٥م شم٠مويٚمٝم٤م, يًٛمع شمٚمؽ اًمٜمّمق

 .٤موإن يم٤من خمٓمئً 

 وىمد ىمٚم٧م ذم ٟمٔمٛمٝم٤م:

 شمدددددددددددددددددددد٘مًٞمٛمٝم٤م ًمتًٕمدوا وًمتٜمّمٗمقا ُمقاٟمع اًمتٙمٗمػم مخس ومدددددددددددددددددددد٤مقمرومقا

 دددددددددددددددددددد٤م إظمقانواخلٓم٠م واْليمراه يدد اْلٝمؾ واًمت٠مويؾ واًمدددددددددددددددددددددددٜمًٞم٤من

ٞمٜم٤َم َأْو َأظْمَٓم٠ْمَٟم٤م﴿وزد أيًْم٤م ُمـ اعمقاٟمع: اًمٜمًٞم٤من, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًِ َٓ شُم١َماظِمْذَٟم٤م إِْن َٟم ٜم٤َم  : اًمٌ٘مرة] ﴾َرسمَّ

185]. 

وقمغم هذا وم٢من إصؾ ذم شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم احلرُم٦م سمؾ شمٙمٗمػمهؿ ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب, ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم 

 ( سمٕمد أن ذيمر اًمتٙمٗمػم:16-5/13ش )٦ماْلؾمت٘م٤مُم»ذم يمت٤مسمف 

 ىم٤مل: ومٜم٘مقل: هذا اًم٤ٌمب أصٚمف حمرم عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٌٖمل: وم٢من اْلٟم٤ًمن فمٚمقم ضمٝمقل. اهد

وم٘مد صم٧ٌم ذم  : وأُم٤م شمٙمٗمػم ؿمخص قمٚمؿ إيامٟمف سمٛمجرد اًمٖمٚمط ذم ذًمؽ ومٕمٔمٞمؿ(: 555-5/556وىم٤مل )

وُمـ  ,اعم١مُمـ يم٘متٚمف ًمٕمـ» :ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك قمـ اًمٜمٌل  شاًمّمحٞمح»

 ش.٤م سم٤مًمٙمٗمر ومٝمق يم٘متٚمفرُمك ُم١مُمٜمً 

وإذا يم٤من شمٙمٗمػم اعمٕملم قمغم  شي٤م يم٤مومر وم٘مد سم٤مء سمف أطمدمه٤م :أن ُمـ ىم٤مل ٕظمٞمف» ش:اًمّمحٞمح»وصم٧ٌم ذم  

إذ يمؾ يم٤مومر  ,ومٙمٞمػ يٙمقن شمٙمٗمػمه قمغم ؾمٌٞمؾ آقمت٘م٤مد وم٢من ذًمؽ أقمٔمؿ ُمـ ىمتٚمف :ؾمٌٞمؾ اًمِمتؿ يم٘متٚمف
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ا وم٘مد ي٘متؾ اًمداقمل إمم سمدقم٦م ْلوالًمف اًمٜم٤مس وإوم٤ًمده يٙمقن يم٤مومرً ي٤ٌمح ىمتٚمف وًمٞمس يمؾ ُمـ أسمٞمح ىمتٚمف 

وم٢مٟمف ىمد شمقاشمرت اًمٜمّمقص سم٠مٟمف خيرج ُمـ اًمٜم٤مر  :ُمع إُمٙم٤من أن اهلل يٖمٗمر ًمف ذم أظمرة عم٤م ُمٕمف ُمـ اْليامن

  . اهدُمـ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ إيامن

وم٤مًمذٟمقب شمتٗم٤موت ُمٜمٝم٤م  وُمراد اًمِمٞمخ رمحف اهلل ُمـ ىمقًمف: سمذٟم٥م أي: مم٤م مل يّمؾ طمد اًمٙمٗمر, وإٓ

 يم٤ٌمئر, وُمٜمٝم٤م صٖم٤مئر.

 واًمٙم٤ٌمئر ىمًامن: يم٤ٌمئر ُمٙمٗمرة, يم٤مًمرومض واًمتجٝمؿ واًمت٘مرُمط, وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمرق اعمتزٟمدىم٦م.

 ويم٤ٌمئر همػم ُمٙمٗمرة: يم٠مطم٤مد اعمٕم٤ميص ويمثػم ُمـ اًمٌدع.

اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م اْلُم٤مم أمحد وقم٤مُم٦م أئٛم٦م (: 56/386ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

٦م شمٙمٗمػم اْلٝمٛمٞم٦م وهؿ اعمٕمٓمٚم٦م ًمّمٗم٤مت اًمرمحـ: وم٢من ىمقهلؿ سيح ذم ُمٜم٤مىمْم٦م ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ اًمًٜم

ُمـ اًمٙمت٤مب وطم٘مٞم٘م٦م ىمقهلؿ ضمحقد اًمّم٤مٟمع ومٗمٞمف ضمحقد اًمرب وضمحقد ُم٤م أظمؼم سمف قمـ ٟمٗمًف قمغم 

ًم٤ًمن رؾمٚمف: وهلذا ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك: إٟم٤م ًمٜمحٙمل يمالم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وٓ ٟمًتٓمٞمع أن 

يٕمٜمقن ُمـ هذه  ,إهنؿ أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى :وىم٤مل همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م ,الم اْلٝمٛمٞم٦مٟمحٙمل يم

وإن اهلل ًمٞمس قمغم  ,وإن اهلل ٓ يرى ذم أظمرة ,اْلٝم٦م وهلذا يمٗمروا ُمـ ي٘مقل: إن اًم٘مرآن خمٚمقق

 اهد وٟمحق ذًمؽ ُمـ صٗم٤مشمف. ,وٓ همْم٥م ,وٓ رمح٦م ,وٓ ىمدرة ,وإن اهلل ًمٞمس ًمف قمٚمؿ ,اًمٕمرش

أيًْم٤م أن ُمـ اؾمتحؾ حمرًُم٤م ىمد قمٚمؿ حتريٛمف ُمـ اًمديـ ضورة ومٝمق يم٤مومر, ؾمقاًء قمٛمؾ ذًمؽ وًمٞمٕمٚمؿ 

 اعمحرم أم ٓ.

 ٕٟمف ُمٙمذب هلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وْلمج٤مع اعمًٚمٛملم.

مجع: قمكم سمـ طمًـ سمـ قمكم سمـ قمٌداحلٛمٞمد ش إؾمئٚم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م»ىم٤مل اْلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل يمام ذم 

يم٤مومر يٙمٗمره اهلل ورؾمقًمف, ُمـ اؾمتحؾ ُم٤م طمرم اهلل ومل يٙمـ ضم٤مهاًل وٓ ُمٙمرًه٤م  (: وم٤مًمذي هق519)ص

 وٓ ُمت٠موًٓ: وم٢مٟمف يٙمٗمر. اهد

(: ومٛمـ اؾمتحؾ احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م 66ومٙمر اًمتٙمٗمػم ىمدياًم وطمديًث٤م )»ىم٤مل اْلُم٤مم اسمـ سم٤مز رمحف اهلل يمام ذم 

يٛمٝم٤م وم٘مد يمٗمر يمٗمًرا, وفمٚمؿ فمٚماًم أيمؼم, أٟمزل اهلل أو اًمزٟم٤م أو اًمرسم٤م أو همػمه ُمـ اعمحرُم٤مت اعمجٛمع قمغم حتر
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 وومًؼ ومًً٘م٤م أيمؼم.

 وُمـ ومٕمٚمٝم٤م دون اؾمتحالل يم٤من يمٗمره يمٗمر أصٖمر وفمٚمٛمف فمٚمؿ أصٖمر. اهد

ُمٕمٜم٤مه: أٟمف يٌ٘مك ُمٕمف أصؾ اْلؾمالم, وأصؾ اْليامن اًمذيـ ش وٓ أظمرضمف ُمـ دائرة اْلؾمالم»وىمقًمف: 

َٓ  اهلل﴿إِنَّ اعمِمٞمئ٦م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: يٙمقن ُمٕمٝمام ُمٓمٚمؼ إُمـ, وإن ُم٤مت قمغم هذه اًمذٟمقب ومٝمق حت٧م 

ْك سمِ  ـْ ُينْمِ ـْ َيَِم٤مُء َوَُم َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمَِ ًٓ سَمِٕمٞمًدا﴾ ]اًمٜم٤ًمء:  ٤مهللَيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ وَمَ٘مْد َوؾَّ َواَل

555.] 

َٓ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِٝمْؿ  ًِ وُمقا قَمغَم َأْٟمُٗم ـَ َأْهَ ِذي ٤ٌَمِدَي اًمَّ ـْ َرمْح٦َِم ىُمْؾ َي٤م قِم ُٟمقَب  اهللإِنَّ  اهلل شَمْ٘مٜمَُٓمقا ُِم َيْٖمِٗمُر اًمذُّ

طِمٞمؿُ  ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر اًمرَّ  .[64: اًمزُمر] ﴾مَجِٞمًٕم٤م إِٟمَّ

وم٢من ؿم٤مء اهلل قمزوضمؾ قمٗم٤م قمٜمف وأدظمٚمف اْلٜم٦م اسمتداًء, وإن ؿم٤مء قمذسمف سم٘مدر ذٟمقسمف, صمؿ ُمآًمف إمم اْلٜم٦م يمام 

 هق اًم٘مقل ذم ظمروج اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر.

شم٘مدم ؿمٞمًئ٤م ُمـ أدًم٦م ظمروج اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر ذم يمالُمٜم٤م قمغم إصم٤ٌمت اًمِمٗم٤مقم٦م ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ  وىمد

 أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.

 ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن اًمٙمٗمريمٗمران: يمٗمر أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م, ويمٗمر أصٖمر همػم خمرج ُمـ اعمٚم٦م.

٤مٟمٞملم اًمذيـ يْمٕمقن إُمقر ذم ُمقاوٕمٝم٤م, وٓ وُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم واًمتٌديع قم٤مئدة إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمرسم

يٙمٗمر إٓ ُمـ يمٗمره اهلل قمزوضمؾ ذم يمت٤مسمف, أو يمٗمره رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, وهٜم٤مًمؽ 

ومرق سملم اًمتٙمٗمػم سم٤مًمٕملم, واًمتٙمٗمػم اعمٓمٚمؼ, ومٛمـ قمٚمؿ اًمٗمروق, ومجع سملم اعمتامصمالت, وومرق سملم 

يم٤مًمققمٞمد ىمد يتخٚمػ قمـ سمٕمض إؿمخ٤مص ًمٕمقارض شم٘مدم اعمختٚمٗم٤مت وومؼ وهدي, واًمتٙمٗمػم اعمٓمٚمؼ 

 سمٞم٤مهن٤م.

ًمٙمـ شمٙمٗمػم اعمٓمٚمؼ ٓ يًتٚمزم شمٙمٗمػم (: 46/98ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

وإن يم٤من ىمد يٙمٗمر ُمـ  ,اعمٕملم: وم٢من سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمد يتٙمٚمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م سم٤مضمتٝم٤مده ومٞمخٓمئ ومٞمٝم٤م ومال يٙمٗمر

 ,٤ماحلج٦م اعمٙمٗمرة, وًمق يمٗمرٟم٤م يمؾ قم٤ممل سمٛمثؾ ذًمؽ ًمزُمٜم٤م أن ٟمٙمٗمر ومالٟمً ىم٤مل ذًمؽ اًم٘مقل إذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف 

 ه. اوؾمٛمك سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ اًمذيـ ٓ يًتح٘مقن اًمتٙمٗمػم



 
429 

 اجلّاد واٍض إىل ًٖٕ الكٗاوٛ

وأرى اْلٝم٤مد ُم٤موٞم٤م ُمع يمؾ إُم٤مم سمرًا يم٤من أو وم٤مضمراً 
(1)

. 

                                      

هذا هق ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م ش وأرى اْلٝم٤مد ُم٤موًٞم٤م ُمع يمؾ إُم٤مم سمًرا يم٤من أو وم٤مضمًرا»ىمقًمف:  (5)

واحل٩م واْلٝم٤مد ُم٤م وٞم٤من ُمع أومم ش: قم٘مٞمدشمف» ذم ظمالوًم٤م ًمٚمرواومض واخلقارج ىم٤مل اًمٓمح٤موي رمحف اهلل

 إُمر ُمـ اعمًٚمٛملم سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ٓ يٌٓمٚمٝم٤م رء وٓ يٜم٘مْمٝم٤م. اهد

يِمػم اًمِمٞمخ رمحف اهلل إمم اًمرد قمغم اًمراومْم٦م , (: 481وىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م )

رج اًمرو٤م ُمـ آل حمٛمد , ويٜم٤مدي ُمٜم٤مد ُمـ اًمًامء : اشمٌٕمقه طمٞم٨م ىم٤مًمقا : ٓ ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك خي

! ! وسمٓمالن هذا اًم٘مقل أفمٝمر ُمـ أن يًتدل قمٚمٞمف سمدًمٞمؾ . وهؿ ذـمقا ذم اْلُم٤مم أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤م , 

قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل , ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل  شصحٞمح ُمًٚمؿ»اؿمؽماـم٤م سمٖمػم دًمٞمؾ ! سمؾ ذم 

٤مر أئٛمتٙمؿ اًمذيـ حتٌقهنؿ وحيٌقٟمٙمؿ , وشمّمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ ويّمٚمقن ظمٞم» اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل : 

, ىم٤مل : ىمٚمٜم٤م : ي٤م  "قمٚمٞمٙمؿ , وذار أئٛمتٙمؿ اًمذيـ شمٌٖمْمقهنؿ ويٌٖمْمقٟمٙمؿ , وشمٚمٕمٜمقهنؿ ويٚمٕمٜمقٟمٙمؿ 

ٓ , ُم٤م أىم٤مُمقا ومٞمٙمؿ اًمّمالة , أٓ ُمـ وزم قمٚمٞمف وال ومرآه  "رؾمقل اهلل , أومال ٟمٜم٤مسمذهؿ قمٜمد ذًمؽ ؟ ىم٤مل : 

 ش .ٞم٦م اهلل ومٚمٞمٙمره ُم٤م ي٠ميت ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل وٓ يٜمزقمـ يدا ُمـ ـم٤مقمتف ي٠ميت ؿمٞمئ٤م ُمـ ُمٕمّم

ومل ي٘مؾ: إن اْلُم٤مم جي٥م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤م .  ,وىمد شم٘مدم سمٕمض ٟمٔم٤مئر هذا احلدي٨م ذم اْلُم٤مُم٦م

واًمراومْم٦م أظمن اًمٜم٤مس صٗم٘م٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م : ٕهنؿ ضمٕمٚمقا اْلُم٤مم اعمٕمّمقم هق اْلُم٤مم اعمٕمدوم , 

وٓ دٟمٞم٤م ! ! وم٢مهنؿ يدقمقن أن اْلُم٤مم اعمٜمتٔمر , حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري ,  اًمذي مل يٜمٗمٕمٝمؿ ذم ديـ

اًمذي دظمؾ اًمنداب ذم زقمٛمٝمؿ , ؾمٜم٦م ؾمتلم وُم٤مئتلم , أو ىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ سم٤ًمُمرا ! وىمد ي٘مٞمٛمقن هٜم٤مك 

داسم٦م , إُم٤م سمٖمٚم٦م , وإُم٤م ومرؾم٤م , ًمػميمٌٝم٤م إذا ظمرج ! وي٘مٞمٛمقن هٜم٤مك ذم أوىم٤مت قمٞمٜمقا ومٞمٝم٤م ُمـ يٜم٤مدي قمٚمٞمف 

روج : ي٤م ُمقٟٓم٤م , اظمرج ! ي٤م ُمقٟٓم٤م , اظمرج ! ويِمٝمرون اًمًالح : وٓ أطمد هٜم٤مك ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ! إمم سم٤مخل

 همػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل يْمحؽ قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘مالء ! !

ٕن احل٩م واْلٝم٤مد ومرو٤من يتٕمٚم٘م٤من سم٤مًمًٗمر , ومال سمد ُمـ  - "ُمع أوزم إُمر سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ  "وىمقًمف 
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٤موم ومٞمٝم٤م اًمٕمدو , وهذا اعمٕمٜمك يمام حيّمؾ سم٤مْلُم٤مم اًمؼم حيّمؾ سم٤مْلُم٤مم ؾم٤مئس يًقس اًمٜم٤مس ومٞمٝمام , وي٘م

 اهد اًمٗم٤مضمر .

( وٛمـ جمٛمقع اخلٛمٞمس: )اْلٝم٤مد ُمع 355ش )اقمت٘م٤مد أصح٤مب احلدي٨م»وىم٤مل اْلؾمامقمٞمؾ رمحف اهلل ذم 

 إئٛم٦م وإن يم٤مٟمقا ضمقرة(.

ٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم آظمر وىم٤مل إؿمٕمري: )ويثٌتقن ومرض اْلٝم٤مد ًمٚمٛمنميملم ُمٜمذ سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞمف صغم اًمؾ قم

 قمّم٤مسم٦م شم٘م٤مشمؾ اًمدضم٤مل وسمٕمد ذًمؽ(.

وىم٤مل اًمّم٤مسمقين: )واعمًح قمغم اخلٗملم واْلٝم٤مد ُمع يمؾ ظمٚمٞمٗم٦م ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر ًمؽ ضمٝم٤مده وقمٚمٞمف ذه(. 

 اهد

واقمٚمؿ أن اْلٝم٤مد هق سمذل اْلٝمد ذم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ْلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ وىمد دل قمغم ومْمٚمف 

٦م ُمذيمقرة  ذم همػم ُم٤م يمت٤مب ُمزسمقرة ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وومْم٤مئؾ اْلٝم٤مد ُمٕمٚمقُم

ـْ ٟمَِٗم٤مٍق » ُف َُم٤مَت قَمغَم ُِم ًَ ْث سمِِف َٟمْٗم ـْ َُم٤مَت َومَلْ َيْٖمُز َومَلْ حُيَدر  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب هريرة.ش َُم

ْٟمَٞم٤م وَ »وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ـْ اًمدُّ أظمرضم٤مه ُمـ ش َُم٤م ومِٞمَٝم٤مًَمَٖمْدَوٌة ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل َأْو َرْوطَم٦ٌم ظَمػْمٌ ُِم

 طمدي٨م ؾمٝمؾ, وأٟمس وأيب هريرة, واٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ قمٜمد أيب أيقب.

 وىمد ضمٕمؾ اهلل قمزوضمؾ اًمٕمزة واخلػم ذم هذه إُم٦م سم٥ًٌم إطمٞم٤مء هذه اًمنمقمٞم٦م.

( قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 5815(, وُمًٚمؿ )1839أظمرج اًمٌخ٤مري )

 ش.ذِم َٟمَقاِصٞمَٝم٤م اخْلػَْمُ إمَِم َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  اخْلَْٞمُؾ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ش.إضمر واًمٖمٜمٞمٛم٦م»واشمٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م ضمرير وزيد ومٞمف: 

 واشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م قمروة اًم٤ٌمرىمل ريض اهلل قمٜمف سمٚمٗمظ طمدي٨م ضمرير.

يَم٦ُم ذِم َٟمَقايِص اخْلَٞمْؾِ »وذم طمدي٨م أٟمس قمٜمدمه٤م:   ش.اًْمؼَمَ

 (:54/56ش )ح صحٞمح ُمًٚمؿذ»ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم 

وذم هذه إطم٤مدي٨م اؾمتح٤ٌمب رسم٤مط اخلٞمؾ, واىمتٜم٤مئٝم٤م ًمٚمٖمزو وىمت٤مل أقمداء اهلل, وأن ومْمٚمٝم٤م وظمػمه٤م 

 ذم اْلٝم٤مد سم٤مىمل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. اهد
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ـْ ﴿ويدل قمغم حم٦ٌم هذا اْلىمتٜم٤مء وإُمر سمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ٍة َوُِم ـْ ىُمقَّ وا هَلُْؿ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ ُِم ِرسَم٤مِط  َوَأقِمدُّ

ٌُقَن سمِِف قَمُدوَّ  يُمؿْ  اهللاخْلَْٞمِؾ شُمْرِه  .[51: إٟمٗم٤مل] ﴾َوقَمُدوَّ

وا هَلُؿْ ﴿(: ىمقًمف: 6/561ش )اًمٕمذب اعمٜمػم»ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم  ةٍ  َوَأقِمدُّ ـْ ىُمقَّ : إٟمٗم٤مل] ﴾َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ ُِم

اُت٤مذ اًمٌمء وادظم٤مره إمم أُمر ُمـ اْلقمداد, واْلقمداد ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن ُمٕمٜم٤مه:  [51

 وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف.

وا﴿وىمقًمف:  ﴾ ًمٚمقضمقب: ٕن اعم٘مرر ذم إصقل أن صٞمٖم٦م أومٕمؾ شمدل قمغم اًمقضمقب ُم٤م مل َوَأقِمدُّ

 يٍمف ذًمؽ ص٤مرف ُمـ يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. اهد

اًمٕم٤معملم سم٢مقمداد (: وُمرادهن٤م هبذا أن هذا أُمر ظم٤مًمؼ اًمًاموات وإرض أُمر رب 6/564وىم٤مل )ص

 اًم٘مقة اًمتل يٛمٙمـ أن حتّمؾ ذم آؾمتٓم٤مقم٦م هذا أُمر واضم٥م وشمْمٞمٕمف طمرام ٓ ؿمؽ ومٞمف. اهد

وعم٤م زقمؿ سمٕمض اعمًٚمٛملم ذم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ٓ ضمٝم٤مد يمام ذم طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م 

َن ضَم٤مَء اًْم٘مِ »اًمًٙمقين, ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ْٔ َن ا ْٔ ٦ٌم  ,َت٤مُل يَمَذسُمقا ا تِل ُأُمَّ ـْ ُأُمَّ َٓ َيَزاُل ُِم َو

٤مقَم٦مُ  ,َوُيِزيُغ اهلل هَلُْؿ ىُمُٚمقَب َأىْمَقامٍ  ,ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن قَمغَم احْلَؼر  ًَّ َوطَمتَّك َي٠ْميِتَ َوقْمُد  ,َوَيْرُزىُمُٝمْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ طَمتَّك شَمُ٘مقَم اًم

ٌُقٌض هَمػْمَ ُُمَٚم٨ٌٍَّم َوَأْٟمتُْؿ  ,اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ اهلل َواخْلَْٞمُؾ َُمْٕمُ٘مقٌد ذِم َٟمَقاِصٞمَٝم٤م اخْلػَْمُ إمَِم َيْقِم  َوُهَق ُيقطَمك إزَِمَّ َأينر َُمْ٘م

ُب سَمْٕمُْمُٙمْؿ ِرىَم٤مَب سَمْٕمضٍ  ٤ممُ  ,شَمتٌَُِّٕمقيِن َأوْمٜم٤َمًدا َيْيِ  ش.َوقُمْ٘مُر َداِر اعْم١ُْمُِمٜملَِم اًمِمَّ

َي٤م  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  واْلٝم٤مد أقمٔمؿ اًمتج٤مرات اًمراسمح٤مت وإسمقاب اًمٕمٔم٤مم ًمٜمٞمؾ رى اهلل ودار اًمًالم,

ـْ قَمَذاٍب َأًمِٞمٍؿ  ٤مَرٍة شُمٜمِْجٞمُٙمْؿ ُِم ُٙمْؿ قَمغَم دِمَ ـَ َآَُمٜمُقا َهْؾ َأُدًمُّ ِذي ٤َم اًمَّ ٤مِهُدوَن ذِم  ٤مهللشُم١ْمُِمٜمُقَن سمِ  *َأهيُّ َوَرؾُمقًمِِف َودُمَ

ُٙمْؿ َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمْتُْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  اهللؾَمٌِٞمِؾ  ًِ َيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوُيْدظِمْٚمُٙمْؿ  * سم٠َِمُْمَقاًمُِٙمْؿ َوَأْٟمُٗم

ـَ ـَمٞمر٦ًٌَم ذِم ضَمٜم٤َّمِت قَمْدٍن َذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ 
٤ميمِ ًَ هَْن٤َمُر َوَُم ْٕ تَِٝم٤م ا ـْ حَتْ ِري ُِم ٌُّقهَن٤َم  *ضَمٜم٤َّمٍت دَمْ

َوُأظْمَرى حُتِ

ـَ  ِ اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  اهللَٟمٍْمٌ ُِم  .[54 -51: اًمّمػ] ﴾َووَمْتٌح ىَمِري٥ٌم َوسَمنمر

ـَ  اهللإِنَّ ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم : [18: احل٩م] ﴾طَمؼَّ ضِمَٝم٤مِدهِ  اهللَوضَم٤مِهُدوا ذِم  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  اؿْمؽَمَى ُِم

ُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنَّ هَلُُؿ اْْلَٜم٦ََّم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ًَ ٤م ذِم وَمَٞمْ٘متُُٚمقَن َوُيْ٘متَُٚمقَن َوقْمًدا قَمَٚمْٞمِف طَم  اهللاعْم١ُْمُِمٜملَِم َأْٟمُٗم ٘مًّ

ـَ  ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُِم ْٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرَآِن َوَُم ِذي سَم٤مَيْٕمُتْؿ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق  اهللاًمتَّْقَراِة َواْْلِ ٌَْٞمِٕمُٙمُؿ اًمَّ وا سمِ ٌْنِمُ وَم٤مؾْمَت
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 .[555: اًمتقسم٦م] ﴾اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمؿُ 

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم همَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َتِقي اًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ًْ ِر َواعْمَُج٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َٓ َي َ ْؿ  اهللػْمُ ُأوزِم اًميَّ سم٠َِمُْمَقاهِلِ

َؾ  ِٝمْؿ وَمْمَّ ًِ ـَ َدَرضَم٦ًم َويُمالًّ َوقَمَد  اهللَوَأْٟمُٗم ِٝمْؿ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقِمِدي ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ سم٠َِمُْمَقاهِلِ ٜمَك  اهللاعْمَُج٤مِهِدي ًْ احْلُ

َؾ  ـَ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقِمدِ  اهللَووَمْمَّ ـَ َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم اعْمَُج٤مِهِدي  .[96: اًمٜم٤ًمء] ﴾ي

ـَ َأْٟمَٗمُ٘مقا ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِذي ـَ اًمَّ ٌِْؾ اًْمَٗمْتِح َوىَم٤مشَمَؾ ُأوًَمئَِؽ َأقْمَٔمُؿ َدَرضَم٦ًم ُِم ـْ ىَم ـْ َأْٟمَٗمَؼ ُِم َتِقي ُِمٜمُْٙمْؿ َُم ًْ َٓ َي

ـْ سَمْٕمُد َوىَم٤مشَمُٚمقا َويُمالًّ َوقَمَد  ٜمَك وَ  اهللُِم ًْ  .[51: احلديد] ﴾ػمٌ سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌِ  اهللاحْلُ

٤مَر َواعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم َواهْمُٚمْظ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜمَُّؿ َوسمِئَْس اعمَِّْمػمُ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤َم اًمٜمٌَِّلُّ ضَم٤مِهِد اًْمُٙمٗمَّ  ﴾َي٤م َأهيُّ

 .[14: اًمتقسم٦م]

ـَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ َيُٚمقَٟمُٙمْؿ ُِم ِذي ـَ َآَُمٜمُقا ىَم٤مشمُِٚمقا اًمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ٤مِر َوًْمَٞمِجُدوا ومِٞمُٙمْؿ هِمْٚمَٔم٦ًم َواقْمَٚمُٛمقا َأنَّ  َي٤م َأهيُّ اًْمُٙمٗمَّ

 .[514: اًمتقسم٦م] ﴾َُمَع اعمُْتَِّ٘ملمَ  اهلل

َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ  ِذي َم  ٤مهللىَم٤مشمُِٚمقا اًمَّ ُُمقَن َُم٤م طَمرَّ َٓ حُيَرر ظَِمِر َو ْٔ َٓ سم٤ِمًْمٞمَْقِم ا َٓ  اهللَو َوَرؾُمقًُمُف َو

ـَ  ـْ َيٍد َوُهْؿ َص٤مهِمُرونَ َيِديٜمُقَن ِدي ْزَي٦َم قَم ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب طَمتَّك ُيْٕمُٓمقا اْْلِ ِذي ـَ اًمَّ : اًمتقسم٦م] ﴾احْلَؼر ُِم

19]. 

َّٓ قَمغَم ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـُ هللَِِّ وَم٢مِِن اْٟمَتَٝمْقا وَماَل قُمْدَواَن إِ ي َٓ شَمُٙمقَن ومِْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدر َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمتَّك 

 .[594: اًمٌ٘مرة] ﴾اًمٔم٤َّمعملِِمَ 

 ش.وٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م»ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 ش.وضمٕمؾ رزىمل حت٧م فمؾ رحمل»وي٘مقل: 

وًمٜمٕمٚمؿ مجٞمًٕم٤م أن اًمذًم٦م واهلقان اًمتل أص٤مسم٧م اعمًٚمٛملم ذم هذه إقمّم٤مر اعمت٠مظمرة طمتك شمًٚمط اًمٙمٗم٤مر 

ًمذي ىم٤مل قمٜمف رؾمقل اهلل ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم يمثػم ُمـ اًم٘مرى واحلْم٤مرة ؾمٌٌف شمرك اْلٝم٤مد ا

٤ٌَمَيْٕمُتْؿ سم٤ِمًْمِٕمٞمٜم٦َمِ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ٌََ٘مرِ  ,إَِذا شَم ْرعِ  ,َوَأظَمْذشُمْؿ َأْذَٟم٤مَب اًْم َٝم٤مَد  ,َوَرِوٞمتُْؿ سم٤ِمًمزَّ َوشَمَريْمتُُؿ اْْلِ

(, وهق ذم 4351) أظمرضمف أسمق داود شَٓ َيٜمِْزقُمُف طَمتَّك شَمْرضِمُٕمقا إمَِم ِديٜمُِٙمؿْ  ,ؾَمٚمََّط اهلل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُذًّٓ 

 .(55ش )اًمّمحٞمح٦م»
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(, وُمًٚمؿ 45واْلٝم٤مد ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب دظمقل اْلٜم٦م, وٟمٞمؾ روقان اهلل قمزوضمؾ, أظمرج اًمٌخ٤مري )

ـْ ظَمَرَج رِم ؾَمٌِٞمٚمِِف َٓ خُيِْرضُمُف إَِّٓ ضِمَٝم٤مًدا رِم ؾَمٌِٞمغِم »(: 5815) ـَ اهلل عمَِ َوشَمّْمِديً٘م٤م  ,َوإِياَمًٟم٤م سمِك ,شَمَْمٛمَّ

ـٌ َأْن ُأْدظِمَٚمُف اْْلَٜم٦َّمَ وَمٝمُ  ,سمُِرؾُمغِم  ـْ َأضْمٍر  ,َق قَمغَمَّ َو٤مُِم ِذى ظَمَرَج ُِمٜمُْف َٟم٤مِئاًل َُم٤م َٟم٤مَل ُِم َٙمٜمِِف اًمَّ ًْ َأْو َأْرضِمَٕمُف إمَِم َُم

ـْ يَمْٚمٍؿ ُيْٙمَٚمُؿ رِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل ,َأْو هَمٜمِٞمَٛم٦مٍ  ٍد سمَِٞمِدِه َُم٤م ُِم ِذى َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ َُم٦ِم يَمَٝمْٞمئَتِِف طِملَم إَِّٓ ضَم٤مَء َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤م :َواًمَّ

ٌؽ  ,يُمٚمَِؿ ًَمْقُٟمُف ًَمْقُن َدمٍ  ًْ ٚمِِٛملَم َُم٤م ىَمَٕمْدُت  ,َوِرحُيُف ُِم ًْ ٍد سمَِٞمِدِه ًَمْقَٓ َأْن َيُِمؼَّ قَمغَم اعمُْ ِذى َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ َواًمَّ

٦ٍم شَمْٖمُزو رِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل َأسَمًدا يَّ ـْ َٓ َأضِمُد ؾَمَٕم٦ًم وَم٠َممْحَِٚمُٝمؿْ  ,ظِماَلَف َهِ
َوَٓ جَيُِدوَن ؾَمَٕم٦ًم َوَيُِمؼُّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْن  ,َوًَمٙمِ

ُٗمقا قَمٜمرك ٍد سمَِٞمِدِه ًَمَقِدْدُت َأٟمرك َأهْمُزو رِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل ,َيَتَخٚمَّ ِذى َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ صُمؿَّ  ,وَم٠ُمىْمَتُؾ  ,صُمؿَّ َأهْمُزو ,وَم٠ُمىْمَتُؾ  ,َواًمَّ

 ش.وَم٠ُمىْمَتُؾ  :َأهْمُزو

يُمٜم٧ُْم قِمٜمَْد ُِمٜمؼَْمِ َرؾُمقِل ـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ىم٤مل: ( ُم5819ويدل قمٚمٞمف ومْمٚمف ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ )

إَِّٓ َأْن ُأؾْمِ٘مَك  :َُم٤م ُأسَم٤ممِم َأْن َٓ َأقْمَٛمَؾ قَمَٛماًل سَمْٕمَد اِْلؾْمالَمِ  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اهلل 

ِجَد احْلََرامَ َُم٤م ُأسَم٤ممِم َأْن َٓ َأقْمَٛمَؾ قَمَٛماًل سَمْٕمَد اْلِ  :َوىَم٤مَل آظَمرُ  ,احْل٤َمجَّ  ًْ  :َوىَم٤مَل آظَمرُ  ,ؾْمالَِم إَِّٓ َأْن َأقْمُٛمَر اعْمَ

َٝم٤مُد رِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل َأوْمَْمُؾ مِم٤َّم ىُمْٚمُتؿْ  َٓ شَمْروَمُٕمقا َأْصَقاشَمُٙمْؿ قِمٜمَْد ُِمٜمؼَْمِ َرؾُمقِل اهلل  :َوىَم٤مَل  ,وَمَزضَمَرُهْؿ قُمَٛمرُ  :اْْلِ

ـْ إَِذا َصٚمَّٞم٧ُْم اْْلُُٛمَٕم٦َم َدظَمْٚم٧ُم وَم٤مؾْمَتْٗمَتْٞمتُُف ومِٞماَم اظْمَتَٚمْٗمتُْؿ  ,َوُهَق َيْقُم اْْلُُٛمَٕم٦مِ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
َوًَمٙمِ

ـَ سم٤ِمهلل َواًْمَٞمْقِم ﴿ :وَم٠َمْٟمَزَل اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  :ومِٞمفِ  ـْ آَُم ِجِد احْلََراِم يَمَٛم ًْ َأضَمَٕمْٚمُتْؿ ؾِمَ٘م٤مَي٦َم احْل٤َمجر َوقِماَمَرَة اعْمَ

 ٤م.أَي٦َم إمَِم آظِمِرهَ  ﴾أظِمرِ 

َٝم٤مَد رِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ًمٜمٌَِّكر اِ  وعم٤م ؾمئؾ َٓ » :ىَم٤مَل  ,َُم٤م َيْٕمِدُل اْْلِ

تَٓمِٞمُٕمقَٟمفُ  ًْ شَملْمِ َأْو صَمالَصًم٤م يُمؾُّ َذًمَِؽ َيُ٘مقُل  :ىَم٤مَل  ,ششَم تَٓمِٞمُٕمقَٟمفُ » :وَم٠َمقَم٤مُدوا قَمَٚمْٞمِف َُمرَّ ًْ  :َوىَم٤مَل رِم اًمث٤َّمًمَِث٦مِ  ,شَٓ شَم

ـْ ِصَٞم٤ممٍ  ,َُمَثُؾ اعْمَُج٤مِهِد رِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل» ٤مِئِؿ اًْمَ٘م٤مِئِؿ اًْمَ٘م٤مٟم٧ِِم سمِآَي٤مِت اهلل َٓ َيْٗمؽُمُ ُِم  ,َوَٓ َصاَلةٍ  ,يَمَٛمَثِؾ اًمّمَّ

 .( قمـ أيب هريرة5818احلدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ) شطَمتَّك َيْرضِمَع اعْمَُج٤مِهُد رِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل شَمَٕم٤ممَم 

سم٢مطمدى احلًٜمٞملم: إُم٤م ٟمٍم يٕمز اهلل سمف اْلؾمالم, وإُم٤م ؿمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  وٟمحـ ذم اْلٝم٤مد ُمققمديـ

ْقيَم٦ِم شَمُٙمقُن  اهللَوإِْذ َيِٕمُديُمُؿ ﴿شمٕم٤ممم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وَن َأنَّ هَمػْمَ َذاِت اًمِمَّ ٤َم ًَمُٙمْؿ َوشَمَقدُّ ٤مِئَٗمتلَْمِ َأهنَّ إطِْمَدى اًمٓمَّ

ـَ َأْن حُيِؼَّ احْلَؼَّ سمَِٙمٚماَِم  اهللًَمُٙمْؿ َوُيِريُد   .[1: إٟمٗم٤مل] ﴾شمِِف َوَيْ٘مَٓمَع َداسمَِر اًْمَٙم٤مومِِري
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سمَُّص سمُِٙمْؿ َأْن ُيِّمٞمٌَُٙمُؿ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـُ َٟمؽَمَ ٜمَٞملَْمِ َوَٟمْح ًْ َّٓ إطِْمَدى احْلُ  اهللىُمْؾ َهْؾ شَمَرسمَُّّمقَن سمِٜم٤َم إِ

سمَُّّمقا إِٟم٤َّم َُمَٕمُٙمْؿ ُمُ  ـْ قِمٜمِْدِه َأْو سم٠َِمْيِديٜم٤َم وَمؽَمَ سمرُّمقنَ سمَِٕمَذاٍب ُِم  .[61: اًمتقسم٦م] ﴾ؽَمَ

٤َم »وقمـ أٟمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َه٤م َأهنَّ ـْ َٟمْٗمٍس مَتُقُت هَل٤َم قِمٜمَْد اهلل ظَمػْمٌ َيُنُّ َُم٤م ُِم

ْٟمَٞم٤م ْٟمَٞم٤م َوَُم٤م ومِٞمَٝم٤م ,شَمْرضِمُع إمَِم اًمدُّ ِٝمٞمدُ  :َوَٓ َأنَّ هَل٤َم اًمدُّ ُف َيَتَٛمٜمَّك  :إَِّٓ اًمِمَّ ْٟمَٞم٤م عم٤َِم َيَرى وَم٢مِٟمَّ َأْن َيْرضِمَع وَمُٞمْ٘مَتَؾ رِم اًمدُّ

َٝم٤مَدةِ  ـْ وَمْْمِؾ اًمِمَّ  .(5811أظمرضمف ُمًٚمؿ ) شُِم

ـَ ذِم (: »5883وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد ُمًٚمؿ ) َه٤م اهلل ًمِْٚمُٛمَج٤مِهِدي إِنَّ ذِم اْْلَٜم٦َِّم ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم َأقَمدَّ

َْرضِ يُمؾُّ َدَرضَمتَلْمِ َُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم يمَ  ,ؾَمٌِٞمٚمِفِ  ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًَّ  ش.اَم سَملْمَ اًم

 ش.أن اْلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أومْمؾ إقمامل»( ُمـ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة: 5886وأظمرج ُمًٚمؿ )

 ش.اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يٙمٗمر يمؾ رء: إٓ اًمديـ(: »5885وذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو قمٜمد ُمًٚمؿ )

ٌَ ﴿وهؿ أطمٞم٤مء قمٜمد رهبؿ يرزىمقن, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَ َٓ حَتْ ـَ ىُمتُِٚمقا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ َو ِذي َأُْمَقاشًم٤م سَمْؾ َأطْمَٞم٤مٌء  اهللَـّ اًمَّ

ِْؿ ُيْرَزىُمقَن  َّٓ  اهللوَمِرطِملَم سماَِم َآشَم٤مُهُؿ  *قِمٜمَْد َرهبر ـْ ظَمْٚمِٗمِٝمْؿ َأ ـَ مَلْ َيْٚمَحُ٘مقا هِبِْؿ ُِم ِذي وَن سم٤ِمًمَّ ٌْنِمُ َت ًْ ـْ وَمْْمٚمِِف َوَي ُِم

َزُٟمق َٓ ُهْؿ حَيْ ـَ  *َن ظَمْقٌف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َو وَن سمِٜمِْٕمَٛم٦ٍم ُِم ٌْنِمُ تَ ًْ  ﴾َٓ ُيِْمٞمُع َأضْمَر اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  اهللَووَمْْمٍؾ َوَأنَّ  اهللَي

 .[515-559: آل قمٛمران]

ـْ َهِذِه أَي٦ِم ( ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل ُمنوق: 5881وقمٜمد ُمًٚمؿ ) ؾَم٠َمًْمٜم٤َم قَمٌَْد اهلل قَم

ـَ ىُمتُِٚمقا رِم ﴿ ِذي َـّ اًمَّ ٌَ ًَ ِْؿ ُيْرَزىُمقنَ  َوَٓ حَتْ ـْ  :ىَم٤مَل  ﴾ؾَمٌِٞمِؾ اهلل َأُْمَقاشًم٤م سَمْؾ َأطْمَٞم٤مٌء قِمٜمَْد َرهبر َأَُم٤م إِٟم٤َّم ىَمْد ؾَم٠َمًْمٜم٤َم قَم

َ٘م٦ٌم سم٤ِمًْمَٕمْرشِ  ,َأْرَواطُمُٝمْؿ رِم ضَمْقِف ـَمػْمٍ ظُمْيٍ » :وَمَ٘م٤مَل  ,َذًمَِؽ  ـَ اْْلَٜم٦َِّم طَمٞم٨ُْم  ,هَل٤َم ىَمٜم٤َمِديُؾ ُُمَٕمٚمَّ ُح ُِم شَمْنَ

ُُؿ اـمراَلقَم٦مً  ,شَم٠ْمِوى إمَِم شمِْٚمَؽ اًْمَ٘مٜم٤َمِديؾِ  صُمؿَّ  ,ؿَم٤مَءْت  َٚمَع إًَِمٞمِْٝمْؿ َرهبُّ َأىَّ  :ىَم٤مًُمقا ؟َهْؾ شَمِْمتَُٝمقَن ؿَمْٞمًئ٤م :وَمَ٘م٤مَل  ,وَم٤مـمَّ

 َٟمِْمَتِٝمك
ٍ
ـَ اْْلَٜم٦َِّم طَمْٞم٨ُم ؿِمْئٜم٤َم ,ؿَمْكء ُح ُِم ـُ َٟمْنَ اٍت  :َوَٟمْح ـْ وَمَٚمامَّ َرَأوْ  ,وَمَٗمَٕمَؾ َذًمَِؽ هِبِْؿ صَمالََث َُمرَّ ُْؿ ًَم ا َأهنَّ

٠َمًُمقا ًْ ـْ َأْن ُي يُمقا ُِم ٤مِدَٟم٤م :ىَم٤مًُمقا ,ُيؽْمَ ًَ ًة  ,َي٤م َربر ُٟمِريُد َأْن شَمُردَّ َأْرَواطَمٜم٤َم رِم َأضْم طَمتَّك ُٟمْ٘متََؾ رِم ؾَمٌِٞمٚمَِؽ َُمرَّ

 ش.وَمَٚمامَّ َرَأى َأْن ًَمٞمَْس هَلُْؿ طَم٤مضَم٦ٌم شُمِريُمقا :ُأظْمَرى

ـ اًم٘مقيؿ: ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٓمٌؼ هذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمنموـمٝم٤م اعمٕمتؼمة وم٢مذا أردٟم٤م اًمٕمزة واًمتٛمٙملم هلذا اًمدي

 اًمتل ذيمره٤م وىمٞمده٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؿ هذه اًمنموط:
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اًمنمط إول: أن يٙمقن سم٤معمًٚمٛملم ىمقة ي٘مقون هب٤م قمغم ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر أي: قمٜمدهؿ قمدة واؾمتٕمداد 

 ْلٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر.

ٚمٛملم, وًمٞمس يمؾ جي٤مهد, ويمؾ يٙمقن ًمف مج٤مقم٦م اًمث٤مين: أن يٙمقن اْلٝم٤مد حت٧م راي٦م يٕم٘مده٤م وزم أُمر اعمً

 ٓ سمد أن يٙمقن اْلٝم٤مد حت٧م راي٦م ُمقطمدة.

ويدل قمغم هذا اًمنمط ىمقل إئٛم٦م: وأرى اْلٝم٤مد ُم٤موًٞم٤م ُمع يمؾ إُم٤مم ومت٘مٞمدهؿ هبذا اًم٘مٞمد يدل قمغم 

 اقمت٤ٌمره: أوم٤مده اًمٗمقزان ذم ذطمف.

 .واًمنمط اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن اْلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ْلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل قمزوضمؾ

اْلٝم٤مد قمز اعم١مُمٜملم, وؾم٥ٌم ٟمٍمهؿ وفمٝمقرهؿ, شمٗم٤مٟم٤م ومٞمف أٟم٤مس ومرومٕمٝمؿ اهلل ذم ؾمٜمقات ىمٚمٞمالت, 

٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م. ًً  وُت٤مذل قمٜمف آظمرون وم٠مذهلؿ اهلل أقمقاًُم٤م ُمديدات,وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم

(: واْلٝم٤مد ذم اًمنمع ي٘مع قمغم صمالصم٦م 5/55» )آٟمج٤مد ذم أسمقاب اْلٝم٤مد»ىم٤مل اسمـ اعمٜم٤مصػ ذم يمت٤مب 

 ضمٝم٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م, وضمٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن, وضمٝم٤مد سم٤مًمٞمد. أٟمح٤مء:

( قمـ قمٌد اهلل سمـ 61واًمدًمٞمؾ قمغم هذه اًم٘مًٛم٦م وشمًٛمٞم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ضمٝم٤مًدا ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ )

تِفِ »: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل  ـْ ُأُمَّ َّٓ يَم٤مَن ًَمُف ُِم ٌْكِم إِ ٦ٍم ىَم ـْ َٟمٌِل، سَمَٕمَثُف اهللُ ذِم ُأُمَّ  َُم٤م ُِم

ٜمَّتِِف َوَيْ٘مَتُدوَن سم٠ِمَ  ًُ َٓ  ُْمِرِه,طَمَقاِريُّقَن َوَأْصَح٤مٌب َي٠ْمظُمُذوَن سمِ ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ظُمُٚمقٌف َيُ٘مقًُمقَن َُم٤م  ُٚمُػ ُِم ٤َم َُتْ صُمؿَّ إهِنَّ

ـْ ضَم٤مَهَدُهْؿ  , َوَُم ـٌ ـْ ضَم٤مَهَدُهْؿ سمَِٞمِدِه وَمُٝمَق ُُم١ْمُِم َٓ ُي١ْمَُمُروَن, وَمَٛم , َيْٗمَٕمُٚمقَن, َوَيْٗمَٕمُٚمقَن َُم٤م  ـٌ ٤مٟمِِف وَمُٝمَق ُُم١ْمُِم ًَ
سمِٚمِ

ـْ ضَم٤مَهَدُهْؿ سمَِ٘مْٚمٌِِف وَمُٝمَق ُمُ  ,َوَُم ـٌ ٦ٌَُّم ظَمْرَدٍل. ١ْمُِم ياَمِن طَم ـْ اْْلِ  َوًَمٞمَْس َوَراَء َذًمَِؽ ُِم

ًٓ ذم ُمٕمٜمك ضمٝم٤مد اًم٘مٚم٥م, وذًمؽ راضمع إمم ُمٖم٤مًم٦ٌم اهلقى وُمداومٕم٦م اًمِمٞمٓم٤من ويمراهٞم٦م ُم٤م  وم٤مًم٘مقل أو

ذًمؽ, طمٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم ذم شمٖمٞمػمه سم٘مقل وٓ ومٕمؾ, ظم٤مًمػ طمدود اًمنمع واًمٕم٘مد قمغم إٟمٙم٤مره 

طَمؼَّ  وهذا اًميب واضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ إمج٤مقًم٤م, وهق مم٤م يتٜم٤موًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوضَم٤مِهُدوا ذِم اهللِ

ِف﴾]اًمٕمٜمٙمٌقت:18ضِمَٝم٤مِدِه﴾]احل٩م: ًِ اَم جُي٤َمِهُد ًمِٜمَْٗم ـْ ضَم٤مَهَد وَم٢مِٟمَّ [, وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 5[, وىمقًمف: ﴿َوَُم

ـِ اهْلََقى﴾]اًمٜم٤مزقمد٤مت: ﴿َوهَنَك وُمـ : »صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ[, وىمقًمف 31اًمٜمَّْٗمَس قَم

 .شضم٤مهدهؿ سم٘مٚمٌف ومٝمق ُم١مُمـ
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 : اْلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن, وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ومٞمف.اًمث٤مين

 : اْلٝم٤مد سم٤مًمٞمد. أهداًمث٤مًم٨م

 جي٤مهد سمٜمٗمًف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف سم٤مًمٓمٕم٤من واًمياب. ومٝمذا

 رسًم٤م ًمٙمؾ وػم.جي٤مهد سمامًمف دقماًم ًمٙمؾ ظمػم وطم وهذا

ُمًخر ًم٤ًمٟمف وىمٚمٛمف سمٞم٤مًٟم٤م حل٤مل اعمٌٓمٚملم, ودقمقة إمم ـمري٘م٦م اعمّمٚمحلم اعم١مُمٜملم أشم٤ٌمع اعمرؾمٚملم.  وهذا

٤مَر َواعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم َواهْمُٚمْظ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ﴾]اًمتقسم٦م: ٤َم اًمٜمٌَِّلُّ ضَم٤مِهِد اًْمُٙمٗمَّ  [.14﴿َي٤م َأهيُّ

(: عم٤م 4/5816» )زاد اعمٕم٤مد»ف اهلل ذم يمت٤مسمف أىم٤ًمم وُمراشم٥م سمٞمٜمٝم٤م ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ رمح واْلٝم٤مد

يم٤من اْلٝم٤مد ذروة ؾمٜم٤مم اْلؾمالم وىمٌتف وُمٜم٤مزل أهٚمف أقمغم اعمٜم٤مزل ذم اْلٜم٦م يمام هلؿ اًمرومٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمؿ 

ذم اًمذروة اًمٕمٚمٞم٤م ُمٜمف  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿإقمٚمقن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يم٤من رؾمقل اهلل 

ج٤مهد ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده سم٤مًم٘مٚم٥م واْلٜم٤من واًمدقمقة واًمٌٞم٤من واًمًٞمػ قمغم أٟمقاقمف يمٚمٝم٤م وم واؾمتقمم

واًمًٜم٤من ويم٤مٟم٧م ؾم٤مقم٤مشمف ُمقىمقوم٦م قمغم اْلٝم٤مد سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف ويده وهلذا يم٤من أرومع اًمٕم٤معملم ذيمرا 

 .اوأقمٔمٛمٝمؿ قمٜمد اهلل ىمدرً 

َي٦ٍم َٟمِذيًرا * وَمال شُمٓمِِع اهلل شمٕم٤ممم سم٤مْلٝم٤مد ُمـ طملم سمٕمثف وىم٤مل: ﴿ َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَمٌََٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾر ىَمرْ  وأُمره

ـَ َوضَم٤مِهْدُهْؿ سمِِف ضِمَٝم٤مًدا يَمٌػًِما ﴾]اًمٗمرىم٤من:  [, ومٝمذه ؾمقرة ُمٙمٞم٦م أُمر ومٞمٝم٤م سمجٝم٤مد 61-65اًْمَٙم٤مومِِري

اعمٜم٤موم٘ملم إٟمام هق سمتٌٚمٞمغ احلج٦م وإٓ ومٝمؿ حت٧م ىمٝمر  ضمٝم٤مداًمٙمٗم٤مر سم٤محلج٦م واًمٌٞم٤من وشمٌٚمٞمغ اًم٘مرآن ويمذًمؽ 

 َ ٤مَر َواعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم َواهْمُٚمْظ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜمَُّؿ أهؾ اْلؾمالم ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ َي٤م َأهيُّ ٤م اًمٜمٌَِّلُّ ضَم٤مِهِد اًْمُٙمٗمَّ

ضمٝم٤مد ظمقاص إُم٦م  هق[, ومجٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم أصٕم٥م ُمـ ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر و9َوسمِْئَس اعْمَِّمػُم ﴾]اًمتحريؿ:

قمٚمٞمف وإن يم٤مٟمقا هؿ إىمٚملم وورصم٦م اًمرؾمؾ واًم٘م٤مئٛمقن سمف أومراد ذم اًمٕم٤ممل واعمِم٤مريمقن ومٞمف واعمٕم٤موٟمقن 

قمددا ومٝمؿ إقمٔمٛمقن قمٜمد اهلل ىمدرا, وعم٤م يم٤من ُمـ أومْمؾ اْلٝم٤مد ىمقل احلؼ ُمع ؿمدة اعمٕم٤مرض ُمثؾ أن 

وؾمالُمف ُمـ ذًمؽ احلظ  ٞمٝمؿشمتٙمٚمؿ سمف قمٜمد ُمـ ُت٤مف ؾمٓمقشمف وأذاه يم٤من ًمٚمرؾمؾ صٚمقات اهلل قمٚم

متف, وعم٤م يم٤من ضمٝم٤مد أقمداء اهلل إوومر ويم٤من ًمٜمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ أيمٛمؾ اْلٝم٤مد وأ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿذم اخل٤مرج ومرقم٤م قمغم ضمٝم٤مد اًمٕمٌد ٟمٗمًف ذم ذات اهلل يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 
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ُم٘مدُم٤م قمغم  ٜمٗمساعمج٤مهد ُمـ ضم٤مهد ٟمٗمًف ذم ـم٤مقم٦م اهلل واعمٝم٤مضمر ُمـ هجر ُم٤م هنك اهلل قمٜمف يم٤من ضمٝم٤مد اًم

ٟمٗمًف أوٓ ًمتٗمٕمؾ ُم٤م أُمرت سمف وشمؽمك ُم٤م هنٞم٧م قمٜمف  ضمٝم٤مد اًمٕمدو ذم اخل٤مرج وأصال ًمف وم٢مٟمف ُم٤م مل جي٤مهد

وحي٤مرهب٤م ذم اهلل مل يٛمٙمٜمف ضمٝم٤مد قمدوه ذم اخل٤مرج ومٙمٞمػ يٛمٙمٜمف ضمٝم٤مد قمدوه واْلٟمتّم٤مف ُمٜمف وقمدوه 

ٓ يٛمٙمٜمف اخلروج إمم قمدوه طمتك  سمؾاًمذي سملم ضمٜمٌٞمف ىم٤مهر ًمف ُمتًٚمط قمٚمٞمف مل جي٤مهده ومل حي٤مرسمف ذم اهلل 

 جي٤مهد ٟمٗمًف قمغم اخلروج. 

قمدوان ىمد اُمتحـ اًمٕمٌد سمجٝم٤مدمه٤م وسمٞمٜمٝمام قمدو صم٤مًم٨م ٓ يٛمٙمٜمف ضمٝم٤مدمه٤م إٓ سمجٝم٤مده وهق  نومٝمذا

واىمػ سمٞمٜمٝمام يثٌط اًمٕمٌد قمـ ضمٝم٤مدمه٤م وخيذ ًمف ويرضمػ سمف وٓ يزال خيٞمؾ ًمف ُم٤م ذم ضمٝم٤مدمه٤م ُمـ اعمِم٤مق 

 ٙم٤منوشمرك احلٔمقظ وومقت اًمٚمذات واعمِمتٝمٞم٤مت وٓ يٛمٙمٜمف أن جي٤مهد ذيٜمؽ اًمٕمدويـ إٓ سمجٝم٤مده وم

ُِذوُه  ْٞمَٓم٤مَن ًَمُٙمْؿ قَمُدوٌّ وَم٤مُتَّ ضمٝم٤مده هق إصؾ ْلٝم٤مدمه٤م وهق اًمِمٞمٓم٤من ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِنَّ اًمِمَّ

ا﴾]وم٤مـمر: [ وإُمر سم٤مُت٤مذه قمدوا شمٜمٌٞمف قمغم اؾمتٗمراغ اًمقؾمع ذم حم٤مرسمتف وجم٤مهدشمف يم٠مٟمف قمدو ٓ 5قَمُدوًّ

اًمٕمٌد سمٛمح٤مرسمتٝم٤م وضمٝم٤مده٤م  أُمر ءيٗمؽم وٓ ي٘مٍم قمـ حم٤مرسم٦م اًمٕمٌد قمغم قمدد إٟمٗم٤مس ومٝمذه صمالصم٦م أقمدا

وىمد سمكم سمٛمح٤مرسمتٝم٤م ذم هذه اًمدار وؾمٚمٓم٧م قمٚمٞمف اُمتح٤مٟم٤م ُمـ اهلل ًمف واسمتالء وم٠مقمٓمك اهلل اًمٕمٌد ُمددا 

وقمدة وأقمقاٟم٤م وؾمالطم٤م هلذا اْلٝم٤مد وأقمٓمك أقمداءه ُمددا وقمدة وأقمقاٟم٤م وؾمالطم٤م وسمال أطمد اًمٗمري٘ملم 

يتقٓه ويتقمم رؾمٚمف ممـ يتقمم ُمـ  ـسم٤مٔظمر وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ومتٜم٦م ًمٞمٌٚمق أظم٤ٌمرهؿ ويٛمتح

وَن َويَم٤مَن َرسمَُّؽ سَمِّمػًما﴾  اًمِمٞمٓم٤من وطمزسمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمُٙمْؿ ًمٌَِْٕمٍض ومِْتٜم٦ًَم َأشَمّْمؼِمُ

ٌَْٕمٍض﴾]حمٛمد:11]اًمٗمرىم٤من: ٌُْٚمَق سَمْٕمَْمُٙمْؿ سمِ ـْ ًمَِٞم
[, 3[, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوًَمْق َيَِم٤مُء اهلل ٟٓمَتٍَمَ ُِمٜمُْٝمْؿ َوًَمٙمِ

٤ٌَمَريُمْؿ ﴾]حمٛمد: ٌُْٚمَق َأظْم ـَ َوَٟم ٤مسمِِري ـَ ُِمٜمُْٙمْؿ َواًمّمَّ ٌُْٚمَقٟمَُّٙمْؿ طَمتَّك َٟمْٕمَٚمَؿ اعْمَُج٤مِهِدي [, 45وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوًَمٜمَ

وم٠مقمٓمك قم٤ٌمده إؾمامع وإسمّم٤مر واًمٕم٘مقل واًم٘مقى وأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ يمتٌف وأرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمٚمف وأُمدهؿ 

ٌرتُ  ؿْ سمٛمالئٙمتف وىم٤مل هلؿ: ﴿َأينر َُمَٕمٙمُ  ـَ آَُمٜمُقا﴾وَمَث ِذي [, وأُمرهؿ ُمـ أُمره سمام هق ُمـ 51]إٟمٗم٤مل:  قا اًمَّ

اقمٔمؿ اًمٕمقن هلؿ قمغم طمرب قمدوهؿ وأظمؼمهؿ أهنؿ إن اُمتثٚمقا ُم٤م أُمرهؿ سمف مل يزاًمقا ُمٜمّمقريـ قمغم 

قمدوه وقمدوهؿ وأٟمف إن ؾمٚمٓمف قمٚمٞمٝمؿ ومٚمؽميمٝمؿ سمٕمض ُم٤م أُمروا سمف وعمٕمّمٞمتٝمؿ ًمف صمؿ مل ي١ميًٝمؿ ومل 

ت٘مٌٚمقا أُمرهؿ ويداووا ضمراطمٝمؿ ويٕمقدوا إمم ُمٜم٤مهْم٦م قمدوهؿ ومٞمٜمٍمهؿ أن يً ُمرهؿي٘مٜمٓمٝمؿ سمؾ أ
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قمٚمٞمٝمؿ وئمٗمرهؿ هبؿ وم٠مظمؼمهؿ أٟمف ُمع اعمت٘ملم ُمٜمٝمؿ وُمع اعمحًٜملم وُمع اًمّم٤مسمريـ وُمع اعم١مُمٜملم وأٟمف 

يداومع قمـ قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ُم٤م ٓ يداومٕمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ, سمؾ سمدوم٤مقمف قمٜمٝمؿ اٟمتٍموا قمغم قمدوهؿ وًمقٓ 

 ؿ قمدوهؿ واضمت٤مطمٝمؿ. ًمتخٓمٗمٝم ٜمٝمؿدوم٤مقمف قم

اعمداومٕم٦م قمٜمٝمؿ سمح٥ًم إيامهنؿ وقمغم ىمدره وم٢من ىمقى اْليامن ىمقي٧م اعمداومٕم٦م ومٛمـ وضمد ظمػما  وهذه

ومٚمٞمحٛمد اهلل وُمـ وضمد همػم ذًمؽ ومال يٚمقُمـ إٓ ٟمٗمًف وأُمرهؿ أن جي٤مهدوا ومٞمف طمؼ ضمٝم٤مده يمام أُمرهؿ 

 حؼًك ويِمٙمر ومال يٙمٗمر ومأن يت٘مقه طمؼ شم٘م٤مشمف ويمام أن طمؼ شم٘م٤مشمف أن يٓم٤مع ومال يٕمَم ويذيمر ومال يٜم

ضمٝم٤مده أن جي٤مهد اًمٕمٌد ٟمٗمًف ًمٞمًٚمؿ ىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف وضمقارطمف هلل ومٞمٙمقن يمٚمف هلل وسم٤مهلل ٓ ًمٜمٗمًف وٓ 

سمٜمٗمًف وجي٤مهد ؿمٞمٓم٤مٟمف سمتٙمذي٥م وقمده وُمٕمّمٞم٦م أُمره وارشمٙم٤مب هنٞمف وم٢مٟمف يٕمد إُم٤مين ويٛمٜمل اًمٖمرور 

ًمّمؼم وأظمالق اْليامن يمٚمٝم٤م ومج٤مهده ويٕمد اًمٗم٘مر وي٠مُمر سم٤مًمٗمحِم٤مء ويٜمٝمك قمـ اًمت٘مك واهلدى واًمٕمٗم٦م وا

سمتٙمذي٥م وقمده وُمٕمّمٞم٦م أُمره ومٞمٜمِم٠م ُمـ هذيـ اْلٝم٤مديـ ىمقة وؾمٚمٓم٤من وقمدة جي٤مهد هب٤م أقمداء اهلل ذم 

 اخل٤مرج سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف ويده وُم٤مًمف ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م. 

ذم اهلل  قم٤ٌمرات اًمًٚمػ ذم طمؼ اْلٝم٤مد وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس هق اؾمتٗمراغ اًمٓم٤مىم٦م ومٞمف وأٓ خي٤مف واظمتٚمػ

ًمقُم٦م ٓئؿ وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ اقمٛمٚمقا هلل طمؼ قمٛمٚمف واقمٌدوه طمؼ قم٤ٌمدشمف وىم٤مل قمٌداهلل اسمـ اعم٤ٌمرك هق جم٤مهدة 

يٓم٤مق وطمؼ  ٓاًمٜمٗمس واهلقى ومل يّم٥م ُمـ ىم٤مل إن أيتلم ُمٜمًقظمت٤من ًمٔمٜمف أهنام شمْمٛمٜمت٤م إُمر سمام 

ل اعمٙمٚمٗملم ذم اًم٘مدرة شم٘م٤مشمف وطمؼ ضمٝم٤مده هق ُم٤م يٓمٞم٘مف يمؾ قمٌد ذم ٟمٗمًف وذًمؽ خيتٚمػ سم٤مظمتالف أطمقا

واًمٕمجز واًمٕمٚمؿ واْلٝمؾ ومحؼ اًمت٘مقى وطمؼ اْلٝم٤مد سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٘م٤مدر اعمتٛمٙمـ اًمٕم٤ممل رء وسم٤مًمٜم٦ًٌم 

٤ٌَميُمْؿ َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ  إمم اًمٕم٤مضمز اْل٤مهؾ اًمْمٕمٞمػ رء وشم٠مُمؾ يمٞمػ قم٘م٥م إُمر سمذًمؽ سم٘مقًمف: ﴿ ُهَق اضْمَت

ـْ طَمَرٍج﴾]احل٩م:  ـِ ُِم ي رج اًمْمٞمؼ سمؾ ضمٕمٚمف واؾمٕم٤م يًع يمؾ أطمد يمام ضمٕمؾ [, واحل18قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًمدر

رزىمف يًع يمؾ طمل ويمٚمػ اًمٕمٌد سمام يًٕمف اًمٕمٌد ورزق اًمٕمٌد ُم٤م يًع اًمٕمٌد ومٝمق يًع شمٙمٚمٞمٗمف ويًٕمف 

 :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿرزىمف وُم٤م ضمٕمؾ قمغم قمٌده ذم اًمديـ ُمـ ظمرج سمقضمف ُم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل 

 ٗمٞم٦م ىمل اًمتقطمٞمد ؾمٛمح٦م ذم اًمٕمٛمؾ. سم٤معمٚم٦م ومٝمل طمٜمٞم :أي شسمٕمث٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م»

وؾمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده هم٤مي٦م اًمتقؾمٕم٦م ذم ديٜمف ورزىمف وقمٗمقه وُمٖمٗمرشمف وسمًط قمٚمٞمٝمؿ  وىمد
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اًمتقسم٦م ُم٤م داُم٧م اًمروح ذم اْلًد وومتح هلؿ سم٤مسم٤م هل٤م ٓ يٖمٚم٘مف قمٜمٝمؿ إمم أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م 

ُم٤م  سمٙمؾطمًٜم٦م ُم٤مطمٞم٦م أو ُمّمٞم٦ٌم ُمٙمٗمرة وضمٕمؾ وضمٕمؾ ًمٙمؾ ؾمٞمئ٦م يمٗم٤مرة شمٙمٗمره٤م ُمـ شمقسم٦م أو صدىم٦م أو 

طمرم قمٚمٞمٝمؿ قمقو٤م ُمـ احلالل أٟمٗمع هلؿ ُمٜمف وأـمٞم٥م وأًمذ ومٞم٘مقم ُم٘م٤مُمف ًمٞمًتٖمٜمل اًمٕمٌد قمـ احلرام 

ويًٕمف احلالل ومال يْمٞمؼ قمٜمف وضمٕمؾ ًمٙمؾ قمن يٛمتحٜمٝمؿ سمف ينا ىمٌٚمف وينا سمٕمده ومٚمـ يٖمٚم٥م قمن 

وٓ  قٟمفٝمؿ ُم٤م ٓ يًٕمٝمؿ ومْمال قمام ٓ يٓمٞم٘مينيـ وم٤مذا يم٤من هذا ؿم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ُمع قم٤ٌمده ومٙمٞمػ يٙمٚمٗم

 ي٘مدرون قمٚمٞمف. 

ُُ:ل ُص ُف ُ
 قمرف هذا وم٤مْلٝم٤مد أرسمع ُمراشم٥م ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وضمٝم٤مد اًمِمٞمٓم٤من وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم إذا

 ومجٝم٤مد اًمٜمٗمس أرسمع ُمراشم٥م أيًْم٤م: 

ٝم٤م وُمٕم٤مده٤م : أن جي٤مهده٤م قمغم شمٕمٚمؿ اهلدى وديـ احلؼ اًمذي ٓ ومالح هل٤م وٓ ؾمٕم٤مدة ذم ُمٕم٤مؿمإطمداه٤م

 .إٓ سمف وُمتك وم٤مهت٤م قمٛمٚمف ؿم٘مٞم٧م ذم اًمداريـ

  .: أن جي٤مهده٤م قمغم اًمٕمٛمؾ سمف سمٕمد قمٛمٚمف وإٓ ومٛمجرد اًمٕمٚمؿ سمال قمٛمؾ إن مل ييه٤م مل يٜمٗمٕمٝم٤ماًمث٤مٟمٞم٦م

: أن جي٤مهده٤م قمغم اًمدقمقة إًمٞمف وشمٕمٚمٞمٛمف ُمـ ٓ يٕمٚمٛمف وإٓ يم٤من ُمـ اًمذيـ يٙمتٛمقن ُم٤م أٟمزل اهلل اًمث٤مًمث٦م

 . يٜمٗمٕمف قمٚمٛمف وٓ يٜمجٞمف ُمـ قمذاب اهللُمـ اهلدى واًمٌٞمٜم٤مت وٓ

: أن جي٤مهده٤م قمغم اًمّمؼم قمغم ُمِم٤مق اًمدقمقة إمم اهلل وأذى اخلٚمؼ ويتحٛمؾ ذًمؽ يمٚمف هلل وم٢مذا اًمراسمٕم٦م

اؾمتٙمٛمؾ هذه اعمراشم٥م إرسمع ص٤مر ُمـ اًمرسم٤مٟمٞملم وم٢من اًمًٚمػ جمٛمٕمقن قمغم أن اًمٕم٤ممل ٓ يًتحؼ أن 

ٛمـ قمٚمؿ وقمٛمؾ وقمٚمؿ ومذاك يدقمك قمٔمٞمام ذم يًٛمك رسم٤مٟمٞم٤م طمتك يٕمرف احلؼ ويٕمٛمؾ سمف ويٕمٚمٛمف وم

 اًمًاموات.  ٚمٙمقتُم

  :ل ُص ُف ُ
وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر  ,واًمٜمٗمس ,واعم٤مل ,واًمٚم٤ًمن ,سم٤مًم٘مٚم٥م :ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وم٠مرسمع ُمراشم٥م وأُم٤م

 .وضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم أظمص سم٤مًمٚم٤ًمن ,أظمص سم٤مًمٞمد

  :ل ُص ُف ُ
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سم٤مًمٞمد إذا ىمدر وم٢من قمجز اٟمت٘مؾ إمم ضمٝم٤مد أرسم٤مب اًمٔمٚمؿ واًمٌدع واعمٜمٙمرات ومثالث ُمراشم٥م إومم  وأُم٤م

اًمٚم٤ًمن وم٢من قمجز ضم٤مهد سم٘مٌٚمف ومٝمذه صمالصم٦م قمنم ُمرشم٦ٌم ُمـ اْلٝم٤مد و ُمـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل حيدث ٟمٗمًف 

 سم٤مًمٖمزو ُم٤مت قمغم ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٜمٗم٤مق. 

  :ل ُص ُف ُ
هجرة إمم اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمتقطمٞمد واْلظمالص واْلٟم٤مسم٦م واًمتقيمؾ واخلقف واًمرضم٤مء واعمح٦ٌم  وىم٧م

ة إمم رؾمقًمف سم٤معمت٤مسمٕم٦م واْلٟم٘مٞم٤مد ُٕمره واًمتّمديؼ سمخؼمه وشم٘مديؿ أُمره وظمؼمه قمغم أُمره واًمتقسم٦م وهجر

دٟمٞم٤م  ممهمػمه وظمؼمه ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف وُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إ

يّمٞمٌٝم٤م أو اُمرأة يتزوضمٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف وومرض قمٚمٞمف ضمٝم٤مد ٟمٗمًف ذم ذات اهلل وضمٝم٤مد 

 ٞمٓم٤مٟمف ومٝمذا يمٚمف ومرض قملم ٓ يٜمقب ومٞمف أطمد قمـ أطمد .ؿم

 ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وم٘مد يٙمتٗمك ومٞمف سمٌٕمض إُم٦م إذا طمّمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٘مّمقد اْلٝم٤مد . وأُم٤م

  :ل ُص ُف ُ
اخلٚمؼ قمٜمد اهلل ُمـ يمٛمؾ ُمراشم٥م اْلٝم٤مد يمٚمٝم٤م واخلٚمؼ ُمتٗم٤موشمقن ذم ُمٜم٤مزهلؿ قمٜمد اهلل شمٗم٤موهتؿ ذم  وأيمٛمؾ

ٛمؾ اخلٚمؼ وأيمرُمٝمؿ قمغم اهلل ظم٤مشمؿ أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف وم٢من يمٛمؾ ُمراشم٥م اْلٝم٤مد ُمراشم٥م اْلٝم٤مد وهلذا يم٤من أيم

وم٢مٟمف عم٤م ٟمزل قمٚمٞمف:  ؾوضم٤مهد ذم اهلل طمؼ ضمٝم٤مده وذع ذم اْلٝم٤مد ُمـ طملم سمٕم٨م إمم أن شمقوم٤مه اهلل قمز وضم

ْر ﴾ ْ  * َوصمَِٞم٤مسَمَؽ وَمَٓمٝمر ُر  *  ىُمْؿ وَم٠َمٟمِذْر  * َوَرسمََّؽ وَمَٙمؼمر صمر ٤َم اعمُْدَّ [, ؿمٛمر قمـ ؾم٤مق 3-5]اعمدصمر: ﴿َي٤م َأهيُّ

اًمدقمقة وىم٤مم ذم ذات اهلل أشمؿ ىمٞم٤مم ودقم٤م إمم اهلل ًمٞمال وهن٤مرا وها وضمٝم٤مرا وعم٤م ٟمزل قمٚمٞمف: ﴿ وَم٤مْصَدْع سمِاَم 

[, ومّمدع سم٠مُمر اهلل ٓ شم٠مظمذه ومٞمف ًمقُم٦م ٓئؿ ومدقم٤م إمم اهلل اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم واحلر 93شُم١ْمَُمُر﴾]احلجر:

 ؾمقد واْلـ واْلٟمس.واًمٕمٌد واًمذيمر وإٟمثك وإمحر وإ

صدع سم٠مُمر اهلل وسح ًم٘مقُمف سم٤مًمدقمقة وٟم٤مداهؿ سم٥ًم آهلتٝمؿ وقمٞم٥م ديٜمٝمؿ اؿمتد أذاهؿ ًمف وعمـ  وعم٤م

اؾمتج٤مب ًمف ُمـ أصح٤مسمف وٟم٤مًمقه وٟم٤مًمقهؿ سم٠مٟمقاع إذى وهذه ؾمٜم٦م اهلؾ قمز وضمؾ ذم ظمٚم٘مف يمام ىم٤مل 

ـْ ىمَ  ؾُمِؾ ُِم َّٓ َُم٤م ىَمْد ىِمٞمَؾ ًمِٚمرُّ [, وىم٤مل: ﴿ َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم 34ٌْٚمَِؽ﴾]ومّمٚم٧م: شمٕم٤ممم: ﴿ َُم٤م ُيَ٘م٤مُل ًَمَؽ إِ

﴾]إٟمٕم٤مم:  ـر ا ؿَمَٞم٤مـمِلَم اِْلٟمِس َواْْلِ ٌْٚمِِٝمْؿ 551ًمُِٙمؾر َٟمٌِل، قَمُدوًّ ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي [, وىم٤مل: ﴿ يَمَذًمَِؽ َُم٤م َأشَمك اًمَّ
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َّٓ ىَم٤مًُمقا ؾَم٤مطِمٌر َأْو جَمْٜمُقٌن *  َأشَمَقاَصْقا سمِِف سَمْؾ ُهْؿ ىمَ  ـْ َرؾُمقٍل إِ  [. 64-61: ذاري٤متْقٌم ـَم٤مهُمقَن ﴾]اًمُِم

ٌْتُْؿ  ومٕمزى
ًِ ؾمٌح٤مٟمف ٟمٌٞمف سمذًمؽ وأن ًمف أؾمقة سمٛمـ شم٘مدُمف ُمـ اعمرؾمٚملم وقمزى أشم٤ٌمقمف سم٘مقًمف: ﴿ َأْم طَم

اءُ  َّ ٠ٌَْمؾَم٤مُء َواًميَّ تُْٝمُؿ اًْم ًَّ ٌْٚمُِٙمْؿ َُم ـْ ىَم ـَ ظَمَٚمْقا ُِم ِذي َوُزًْمِزًُمقا طَمتَّك َيُ٘مقَل  َأْن شَمْدظُمُٚمقا اْْلَٜم٦ََّم َوعَم٤َّم َي٠ْمشمُِٙمْؿ َُمثَُؾ اًمَّ

ؾُمق ـَ آَُمٜمُقا َُمَٕمُف َُمَتك َٟمٍْمُ اهلل َأٓ إِنَّ َٟمٍْمَ اهلل ىَمِري٥ٌم ﴾]اًمٌ٘مرة: ُل اًمرَّ ِذي  [. 153َواًمَّ

ـَ وىمقًمف ِذي يُمقا َأْن َيُ٘مقًُمقا آَُمٜم٤َّم َوُهْؿ ٓ ُيْٗمَتٜمُقَن  * َوًَمَ٘مْد وَمَتٜم٤َّم اًمَّ ٥َم اًمٜم٤َّمُس َأْن ُيؽْمَ ًِ ـْ  : ﴿ امل *  َأطَم ُِم

 ًَّ ـَ َيْٕمَٛمُٚمقَن اًم ِذي ٥َم اًمَّ ًِ َـّ اًْمَٙم٤مِذسملَِم  *  َأْم طَم ـَ َصَدىُمقا َوًَمَٞمْٕمَٚمَٛم ِذي َـّ اهلل اًمَّ ٌْٚمِِٝمْؿ وَمَٚمَٞمْٕمَٚمَٛم َأْن  ٞمرَئ٤مِت ىَم

ٛمِ  ًَّ ٍت َوُهَق اًم َٔ ـْ يَم٤مَن َيْرضُمقا ًمَِ٘م٤مَء اهلل وَم٢مِنَّ َأضَمَؾ اهلل  ٌُِ٘مقَٟم٤م ؾَم٤مَء َُم٤م حَيُْٙمُٛمقَن  *  َُم ًْ ـْ َي ٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمُؿ  *  َوَُم

ـَ  ِذي ـِ اًْمَٕم٤معَملَِم  * َواًمَّ ِف إِنَّ اهلل ًَمَٖمٜمِلٌّ قَم ًِ اَم جُي٤َمِهُد ًمِٜمَْٗم َرنَّ قَمٜمُْٝمْؿ  ضَم٤مَهَد وَم٢مِٟمَّ ٤محِل٤َمِت ًَمٜمَُٙمٗمر آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ

ـَ اًمَِّذي يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن  *  وَ  ًَ ٜم٤ًم َوإِْن ضَم٤مَهَداَك ؾَمٞمرَئ٤مهِتِْؿ َوًَمٜمَْجِزَيٜمَُّٝمْؿ َأطْم ًْ ٤مَن سمَِقاًمَِدْيِف طُم ًَ ْٞمٜم٤َم اِْلْٟم َوصَّ

َك يِب َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمٌؿ وَمال شُمٓمِْٕمٝمُ  ـَ آَُمٜمُقا  اَم ًمُِتنْمِ ِذي ٌرُئُٙمْؿ سماَِم يُمٜمْتُْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقَن  * َواًمَّ إزَِمَّ َُمْرضِمُٕمُٙمْؿ وَم٠ُمَٟم

٤محِل٤َمِت ًَمٜمُْدظِمَٚمٜمَُّٝمْؿ ذِم  ـْ َيُ٘مقُل آَُمٜم٤َّم سم٤ِمهلل وَم٢مَِذا ُأوِذَي ذِم اهلل ضَمَٕمَؾ  َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ـَ اًمٜم٤َّمِس َُم لَم *  َوُِم ٤محِلِ اًمّمَّ

َـّ إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم َُمَٕمُٙمْؿ َأَوًَمٞمَْس اهلل سم٠َِمقْمَٚمَؿ سماَِم ذِم ُصُدوِر  َٕمَذاِب ومِْتٜم٦ََم اًمٜم٤َّمِس يمَ  ـْ َرسمرَؽ ًَمَٞمُ٘مقًُم ـْ ضَم٤مَء َٟمٍْمٌ ُِم اهلل َوًَمِئ

َـّ اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم ﴾]اًمٕمٜمٙمٌقت:  اًْمَٕم٤معَملِمَ  ـَ آَُمٜمُقا َوًَمَٞمْٕمَٚمَٛم ِذي َـّ اهلل اًمَّ  [. 55-5*  َوًَمَٞمْٕمَٚمَٛم

اًمٕمٌد ؾمٞم٤مق هذه أي٤مت وُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمٕمؼم ويمٜمقز احلٙمؿ وم٢من اًمٜم٤مس إذا أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ  ومٚمٞمت٠مُمؾ

ئ٤مت واًمٙمٗمر ومٛمـ اًمرؾمؾ سملم أُمريـ إُم٤م أن ي٘مقل أطمدهؿ آُمٜم٤م وإُم٤م أٓ ي٘مقل ذًمؽ سمؾ يًتٛمر قمغم اًمًٞم

وُمـ مل ي٘مؾ  ٙم٤مذب,ىم٤مل آُمٜم٤م اُمتحٜمف رسمف واسمتاله وومتٜمف واًمٗمتٜم٦م آسمتالء وآظمت٤ٌمر ًمٞمتٌلم اًمّم٤مدق ُمـ اًم

 آُمٜم٤م ومال حي٥ًم أٟمف يٕمجز اهلل وسم٘مقشمف ويًٌ٘مف وم٢مٟمف إٟمام يٓمقي اعمراطمؾ ذم يديف: 

 إذا يم٤من شمٓمقى ذم يديف اعمراطمؾ    يٗمر اعمرء قمٜمف سمذٟمٌف ويمٞمػ

ؾمؾ وأـم٤مقمٝمؿ قم٤مداه أقمداؤهؿ وآذوه وم٤مسمتكم سمام ي١معمف وإن مل ي١مُمـ هبؿ ومل يٓمٕمٝمؿ قمقىم٥م آُمـ سم٤مًمر ومٛمـ

ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومحّمؾ ًمف ُم٤م ي١معمف ويم٤من هذا اعم١ممل ًمف أقمٔمؿ أعم٤م وأدوم ُمـ أمل اشم٤ٌمقمٝمؿ ومال سمد ُمـ 

اء صمؿ طمّمقل إمل ًمٙمؾ ٟمٗمس آُمٜم٧م أو رهم٧ٌم قمـ اْليامن ًمٙمـ اعم١مُمـ حيّمؾ ًمف إمل ذم اًمدٟمٞم٤م اسمتد

شمٙمقن ًمف اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة واعمٕمرض قمـ اْليامن حتّمؾ ًمف اًمٚمذة اسمتداء صمؿ يّمػم إمم إمل 
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اًمدائؿ وؾمئؾ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل أيام أومْمؾ ًمٚمرضمؾ أن يٛمٙمـ أو يٌتغم وم٘م٤مل ٓ يٛمٙمـ طمتك يٌتغم واهلل 

ٚمص ُمـ إمل اًمٌت٦م وإٟمام أطمد أٟمف خي ٔمـشمٕم٤ممم اسمتغم أوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ ومٚمام صؼموا ُمٙمٜمٝمؿ ومال ي

يتٗم٤موت أهؾ أٓم ذم اًمٕم٘مقل وم٠مقم٘مٚمٝمؿ ُمـ سم٤مع أعم٤م ُمًتٛمرا قمٔمٞمام سم٠ممل ُمٜم٘مٓمع يًػم وأؿم٘م٤مهؿ ُمـ سم٤مع 

إمل اعمٜم٘مٓمع اًمٞمًػم سم٤مٕمل اًمٕمٔمٞمؿ اعمًتٛمر, وم٢من ىمٞمؾ يمٞمػ خيت٤مر اًمٕم٤مىمؾ هذا ىمٞمؾ احل٤مُمؾ ًمف قمغم هذا 

ٌُّقَن اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦َم *  َوشَمَذُروَن أظِمَرَة﴾ اًمٕم٤مضمؾ(, ﴿ ٥ماًمٜم٘مد واًمٜمًٞمئ٦م: )واًمٜمٗمس ُمقيمٚم٦م سمح
 يَمالَّ سَمْؾ حُتِ

 حُيٌُِّقَن اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦َم َوَيَذُروَن َوَراَءُهْؿ َيْقًُم٤م صَمِ٘مٞماًل﴾15-11]اًم٘مٞم٤مُم٦م: 
ِ
[, 11]اْلٟم٤ًمن: [, ﴿ إِنَّ َه١ُمٓء

إرادات  واًمٜم٤مس هلؿ سوهذا حيّمؾ ًمٙمؾ أطمد وم٢من اْلٟم٤ًمن ُمدين سم٤مًمٓمٌع ٓ سمد ًمف أن يٕمٞمش ُمع اًمٜم٤م

وشمّمقرات ومٞمٓمٚمٌقن ُمٜمف أن يقاوم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وم٢من مل يقاوم٘مٝمؿ آذوه وقمذسمقه وإن واوم٘مٝمؿ طمّمؾ ًمف 

إذى واًمٕمذاب شم٤مرة ُمٜمٝمؿ وشم٤مرة ُمـ همػمهؿ يمٛمـ قمٜمده ديـ وشم٘مك طمؾ سملم ىمقم ومج٤مر فمٚمٛم٦م وٓ 

قمٜمٝمؿ ؾمٚمؿ  ٧ميتٛمٙمٜمقن ُمـ ومجقرهؿ وفمٚمٛمٝمؿ إٓ سمٛمقاوم٘متف هلؿ أو ؾمٙمقشمف قمٜمٝمؿ وم٢من واوم٘مٝمؿ أو ؾمٙم

ـ ذهؿ ذم اْلسمتداء صمؿ يتًٚمٓمقن قمٚمٞمف سم٤مْله٤مٟم٦م وإذى أوٕم٤مف ُم٤م يم٤من خي٤مومف اسمتداء ًمق أٟمٙمر ُم

قمٚمٞمٝمؿ وظم٤مًمٗمٝمؿ وإن ؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ومال سمد أن هي٤من ويٕم٤مىم٥م قمغم يد همػمهؿ وم٤محلزم يمؾ احلزم ذم إظمذ 

أرى  اًمٜم٤مس وُمـ ٦مُمـ أرى اهلل سمًخط اًمٜم٤مس يمٗم٤مه اهلل ُم١مٟم :سمام ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم عمٕم٤موي٦م

 اًمٜم٤مس سمًخط اهلل مل يٖمٜمقا قمٜمف ُمـ اهلل ؿمٞمًئ٤م.

شم٠مُمؾ أطمقال اًمٕم٤ممل رأى هذا يمثػما ومٞمٛمـ يٕملم اًمرؤؾم٤مء قمغم أهمراوٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة وومٞمٛمـ يٕملم أهؾ  وُمـ

اًمٌدع قمغم سمدقمٝمؿ هرسم٤م ُمـ قم٘مقسمتٝمؿ ومٛمـ هداه اهلل وأهلٛمف رؿمده ووىم٤مه ذ ٟمٗمًف اُمتٜمع ُمـ اعمقاوم٘م٦م 

اهنؿ صمؿ شمٙمقن ًمف اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمام يم٤مٟم٧م ًمٚمرؾمؾ قمغم ومٕمؾ اعمحرم وصؼم قمغم قمدو

 وأشم٤ٌمقمٝمؿ يم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وُمـ اسمتكم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕم٤ٌمد وص٤محلل اًمقٓة واًمتج٤مر وهمػمهؿ. 

يم٤من إمل ٓ حمٞمص ُمٜمف اًمٌت٦م قمزى اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اظمت٤مر إمل اًمٞمًػم اعمٜم٘مٓمع قمغم إمل اًمٕمٔمٞمؿ  وعم٤م

ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمُؿ ﴾]اًمٕمٜمٙمٌقت: اعمًتٛمر سم٘مقًمف: ًَّ ٍت َوُهَق اًم َٔ ـْ يَم٤مَن َيْرضُمقا ًمَِ٘م٤مَء اهلل وَم٢مِنَّ َأضَمَؾ اهلل  [, 6﴿ َُم

وهق يقم ًم٘م٤مئف ومٞمٚمتذ اًمٕمٌد أقمٔمؿ اًمٚمذة سمام حتٛمؾ ُمـ إمل  ي٠مشمكوميب عمدة هذا إمل أضمال ٓ سمد أن 

ٛمؾ ُمـ إمل ذم اهلل وهلل وأيمد هذا ُمـ أضمٚمف وذم ُمرو٤مشمف وشمٙمقن ًمذشمف وهوره واسمتٝم٤مضمف سم٘مدر ُم٤م حت
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اًمٕمزاء واًمتًٚمٞم٦م سمرضم٤مء ًم٘م٤مئف ًمٞمحٛمؾ اًمٕمٌد اؿمتٞم٤مىمف إمم ًم٘م٤مء رسمف ووًمٞمف قمغم حتٛمؾ ُمِم٘م٦م إمل اًمٕم٤مضمؾ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف سمؾ رسمام همٞمٌف اًمِمقق إمم ًم٘م٤مئف قمـ ؿمٝمقد إمل واْلطم٤ًمس سمف وهلذا ؾم٠مل اًمٜمٌل 

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سمٕمٚمٛمؽ » :اًمدقم٤مء اًمذي رواه أمحد واسمـ طم٤ٌمنوم٘م٤مل ذم  ,رسمف اًمِمقق إمم ًم٘م٤مئف وؾمٚمؿ

 ,ا زموشمقومٜمل إذا يم٤مٟم٧م اًمقوم٤مة ظمػمً  ,ا زماًمٖمٞم٥م وىمدرشمؽ قمغم اخلٚمؼ أطمٞمٜمل إذا يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ظمػمً 

وأؾم٠مًمؽ اًم٘مّمد  ,وأؾم٠مًمؽ يمٚمٛم٦م احلؼ ذم اًمٖمْم٥م واًمريض ,ةوأؾم٠مًمؽ ظمِمٞمتؽ ذم اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مد

 ,وأؾم٠مًمؽ اًمرى سمٕمد اًم٘مْم٤مء ,يٜمٗمد وأؾم٠مًمؽ ىمرة قملم ٓ شمٜم٘مٓمعوأؾم٠مًمؽ ٟمٕمٞمام ٓ  ,ذم اًمٗم٘مر واًمٖمٜمل

وأؾم٠مًمؽ اًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽ ذم همػم  ,وأؾم٠مًمؽ ًمذة اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ ,اًمٕمٞمش سمٕمد اعمقت سمرد وأؾم٠مًمؽ

 . شاًمٚمٝمؿ زيٜم٤م سمزيٜم٦م اْليامن واضمٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ ,وٓ ومتٜم٦م ُمْمٚم٦م ,ضاء ُمية

حمٌقسمف وي٘مرب قمٚمٞمف اًمٓمريؼ ويٓمقي ًمف اًمٌٕمٞمد وهيقن حيٛمؾ اعمِمت٤مق قمغم اْلد ذم اًمًػم إمم  وم٤مًمِمقق

قمٚمٞمف أٓم واعمِم٤مق وهق ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم قمٌده وًمٙمـ هلذه اًمٜمٕمٛم٦م أىمقال وأقمامل مه٤م 

سمٛمـ يّمٚمح  ٚمٞمؿاًم٥ًٌم اًمذي شمٜم٤مل سمف واهلل ؾمٌح٤مٟمف ؾمٛمٞمع ًمتٚمؽ إىمقال قمٚمٞمؿ سمتٚمؽ إومٕم٤مل وهق قم

ه٤م وحي٥م اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف ومتّمٚمح قمٜمده هذه اًمٜمٕمٛم٦م ويّمٚمح هب٤م يمام هلذه اًمٜمٕمٛم٦م ويِمٙمره٤م ويٕمرف ىمدر

ـْ سَمْٞمٜمِٜم٤َم َأًَمْٞمَس اهلل َـّ اهلل قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم  َُم
ِ
ٌَْٕمٍض ًمِٞمَُ٘مقًُمقا َأَه١ُمٓء سم٠َِمقْمَٚمَؿ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َويَمَذًمَِؽ وَمَتٜم٤َّم سَمْٕمَْمُٝمْؿ سمِ

ـَ  ٤ميمِِري ومٞمٚم٘مرأ قمغم ٟمٗمًف: ﴿ َأًَمٞمَْس اهلل سم٠َِمقْمَٚمَؿ  [, وم٢مذا وم٤مشم٧م اًمٕمٌد ٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ رسمف64]إٟمٕم٤مم: ﴾ سم٤ِمًمِمَّ

 .﴾ ـَ ٤ميمِِري  سم٤ِمًمِمَّ

قمزاهؿ شمٕم٤ممم سمٕمزاء آظمر وهق أن ضمٝم٤مدهؿ ومٞمف إٟمام هق ٕٟمٗمًٝمؿ وصمٛمرشمف قم٤مئدة قمٚمٞمٝمؿ وأٟمف همٜمك قمـ  صمؿ

اًمٕم٤معملم وُمّمٚمح٦م هذا اْلٝم٤مد شمرضمع إًمٞمٝمؿ ٓ إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف صمؿ أظمؼم أٟمف يدظمٚمٝمؿ سمجٝم٤مدهؿ وإيامهنؿ ذم 

اهلل ضمٕمؾ ومتٜم٦م  لم, صمؿ أظمؼم قمـ طم٤مل اًمداظمؾ ذم اْليامن سمال سمّمػمة وأٟمف إذا أوذي, ذمزُمرة اًمّم٤محل

اًمٜم٤مس ًمف يمٕمذاب اهلل وهل أذاهؿ ًمف وٟمٞمٚمٝمؿ إي٤مه سم٤معمٙمروه وإمل اًمذي ٓ سمد أن يٜم٤مًمف اًمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ 

١مُمٜمقن ممـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ضمٕمؾ ذًمؽ ذم ومراره ُمٜمٝمؿ وشمريمف اًم٥ًٌم اًمذي ٟم٤مًمف يمٕمذاب اهلل اًمذي ومر ُمٜمف اعم

اْليامن وحتٛمٚمقا ُم٤م ومٞمف ُمـ إمل اًمزائؾ  سم٤مْليامن وم٤معم١مُمٜمقن ًمٙمامل سمّمػمهتؿ ومروا ُمـ أمل قمذاب اهلل إمم

اعمٗم٤مرق قمـ ىمري٥م وهذا ًمْمٕمػ سمّمػمشمف ومر ُمـ أمل قمذاب أقمداء اًمرؾمؾ إمم ُمقاوم٘متٝمؿ وُمت٤مسمٕمتٝمؿ ومٗمر 
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ف سمٛمٜمزًم٦م أمل قمذاب اهلل وهمٌـ يمؾ ُمـ أمل قمذاهبؿ إمم أمل قمذاب اهلل ومجٕمؾ أمل ومتٜم٦م اًمٜم٤مس ذم اًمٗمرار ُمٜم

اًمٖمٌـ إذ اؾمتج٤مر ُمـ اًمرُمْم٤مء سم٤مًمٜم٤مر وومر ُمـ أمل ؾم٤مقم٦م إمم أمل إسمد وإذا ٟمٍم اهلل ضمٜمده وأوًمٞم٤مءه ىم٤مل 

 إين يمٜم٧م ُمٕمٙمؿ واهلل قمٚمٞمؿ سمام اٟمٓمقى قمٚمٞمف صدره ُمـ اًمٜمٗم٤مق. 

ٔمٝمر سم٤مُٓمتح٤من أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف اىمتْم٧م طمٙمٛمتف أٟمف ٓ سمد أن يٛمتحـ اًمٜمٗمقس ويٌتٚمٞمٝم٤م ومٞم واعم٘مّمقد

ـمٞمٌٝم٤م ُمـ ظمٌٞمثٝم٤م وُمـ يّمٚمح عمقآشمف ويمراُم٤مشمف وُمـ ٓ يّمٚمح وًمٞمٛمحص اًمٜمٗمقس اًمتل شمّمٚمح ًمف 

وخيٚمّمٝم٤م سمٙمػم آُمتح٤من يم٤مًمذه٥م اًمذي ٓ خيٚمص وٓ يّمٗمق ُمـ همِمف إٓ سم٤مُٓمتح٤من إذ اًمٜمٗمس ذم 

ؽ ضم٤مهٚم٦م فم٤معم٦م وىمد طمّمؾ هل٤م سم٤مْلٝمؾ واًمٔمٚمؿ ُمـ اخل٨ٌم ُم٤م حيت٤مج ظمروضمف إمم اًمًٌ صؾإ

واًمتّمٗمٞم٦م وم٢من ظمرج ذم هذه اًمدار وإٓ ومٗمل يمػم ضمٝمٜمؿ وم٢مذا هذب اًمٕمٌد وٟم٘مل أذن ًمف ذم دظمقل اْلٜم٦م. 

 اهد 

سم٤مهمل اخلػم أىمٌؾ, وي٤م ـم٤مًم٥م اًمٜمٍمقمجؾ سم٤مُمتث٤مل أُمر اهلل قمز وضمؾ, وأُمر رؾمقًمف, وإقمالء هذه  ومٞم٤م

 اًمِمٕمػمة اًمتل ومؽم قمٜمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ووٞمٕمقه٤م.

 ر سمٛمٙمف ؾم٤مُمردٛمدًدؿ يدس وًمدٞمددأٟم   مل يٙمـ سملم احلجقن إمم اًمّمٗم٤م يم٠من

مل يٙمـ ُمـ ومْم٤مئؾ اْلٝم٤مد همػم يمقن ص٤مطمٌف طمل ذم سمرزظمف ًمٙمٗمك سمف ذوًم٤م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوٓ  وًمق

ـْ ٓ شَمِْمُٕمُروَن﴾ ]اًمٌ٘مرة:
ـْ ُيْ٘متَُؾ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َأُْمَقاٌت سَمْؾ َأطْمَٞم٤مٌء َوًَمٙمِ  [.563شَمُ٘مقًُمقا عمَِ

ْٟمَٞم٤م هق عمـ اؿمؽمى أظمرة سم٤م واْلٝم٤مد وَن احْلَٞم٤َمَة اًمدُّ ـَ َينْمُ ِذي ًمدٟمٞم٤م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَمْٚمُٞمَ٘م٤مشمِْؾ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ اًمَّ

ْقَف ُٟم١ْمشمِٞمِف َأضْمرًا قَمٔمِٞماًم﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ًَ ـْ ُيَ٘م٤مشمِْؾ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ وَمُٞمْ٘مَتْؾ َأْو َيْٖمٚم٥ِْم وَم ظِمَرِة َوَُم ْٔ  [.13سم٤ِم

قد: ﴿َوَُم٤م ًَمُٙمْؿ ٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ يؽمك اْلٝم٤مد وآؾمتْمٕم٤مف ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمقضم ويمٞمػ

ـْ َهِذِه اًْمَ٘مرْ  ٜم٤َم َأظْمِرضْمٜم٤َم ُِم ـَ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ِذي  َواًْمِقًْمَداِن اًمَّ
ِ
٤مء ًَ ضَم٤مِل َواًمٜمر ـَ اًمرر َتْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ َي٦ِم اًمٔم٤َّممِلِ َأْهُٚمَٝم٤م َواعْمُ

ـْ ًَمُدْٟمَؽ َوًمِّٞم٤ًم َواضْمَٕمْؾ ًَمٜمَ  ٜم٤َمَواضْمَٕمْؾ ًمَ  ـْ ًَمُدْٟمَؽ َٟمِّمػمًا﴾ ]اًمٜم٤ًمء:ُِم  [.٤16م ُِم

ـَ  اًمٙمٗم٤مر ِذي ي٘م٤مشمٚمقن ْلقمزاز أٟمٗمًٝمؿ واعمًٚمٛمقن يٜم٤مُمقن ذم ذل قمٛمٞمؼ, وشمرك ؾمٌٞمؾ أؾمالومٝمؿ: ﴿اًمَّ

ـَ يَمَٗمُروا ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اًمٓم٤َّمهُمقِت﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ِذي  [.15آَُمٜمُقا ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َواًمَّ

ـَ ىِمٞمَؾ هَلُْؿ  اهلل قمز وضمؾ وقم٤مشم٥م ِذي ْ شَمَر إمَِم اًمَّ اعمخٌتلم إمم اًمدٟمٞم٤م واًمت٤مريملم ًمِمٕمػمة اْلٝم٤مد سم٘مقًمف: ﴿َأمَل
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يَم٤مَة وَمَٚمامَّ يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل إَِذا وَمِريٌؼ ُِمٜمُْٝمْؿ خَيْ  الَة َوآشُمقا اًمزَّ قا َأْيِدَيُٙمْؿ َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّمَّ َِمْقَن اًمٜم٤َّمَس يُمٗمُّ

ْرشَمٜم٤َم إمَِم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم ىُمْؾ َُمت٤َماهللِ أَ  َخِْمَٞم٦مِ يمَ  ٜم٤َم مِلَ يَمَت٧ٌَْم قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًْمِ٘مَت٤مَل ًَمْقٓ َأظمَّ ْٟمَٞم٤م ْو َأؿَمدَّ ظَمِْمَٞم٦ًم َوىَم٤مًُمقا َرسمَّ ُع اًمدُّ

ـِ اشمََّ٘مك َوٓ شُمْٔمَٚمُٛمقَن وَمتِٞماًل﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ظِمَرُة ظَمػْمٌ عمَِ ْٔ  [.11ىَمٚمِٞمٌؾ َوا

ًف حم٦ٌم عم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اخلػم, ومٝمؾ ُمـ ُمنم, وهؾ ُمـ ُمدريمر: ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم يتقٓه اهلل سمٜمٗم ذاء

ُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنَّ هَلُُؿ اْْلَٜم٦ََّم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ  ًَ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأْٟمُٗم ى ُِم  وَمَٞمْ٘متُُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن ﴿إِنَّ اهللَ اؿْمؽَمَ

ِذي طَمّ٘م٤ًم ذِم اًمتَّْقَراِة َوا َٚمْٞمفِ َوقْمدًا قمَ  ٌَْٞمِٕمُٙمُؿ اًمَّ وا سمِ ٌْنِمُ ـَ اهللِ وَم٤مؾْمَت ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُِم ْٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم ِ ْٕ

 [.555سَم٤مَيْٕمُتْؿ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ﴾ ]اًمتقسم٦م:

هؿ ه١مٓء ي٤م شمرى؟ هؿ اًمٜم٤مئٛمقن؟ هؿ اْلٌٜم٤مء؟ هؿ اًم٤ًميمتقن قمغم اًم٤ٌمـمؾ واًمنم؟ وٓ وًمٙمٜمٝمؿ:  ُمـ

ُِمُروَن سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َواًمٜم٤َّمُهقَن قمَ ﴿اًم ْٔ ٤مضِمُدوَن ا ًَّ ايمُِٕمقَن اًم ٤مئُِحقَن اًمرَّ ًَّ ٌُقَن اًْمَٕم٤مسمُِدوَن احْل٤َمُِمُدوَن اًم ـِ ت٤َّمِئ

ِ اعْم١ُْمُِمٜملَِم﴾ ]اًمتقسم٦م: اهللِاعْمُٜمَْٙمِر َواحْل٤َمومُِٔمقَن حِلُُدوِد   [.551َوسَمنمر

واًمٕمٚمامء ذم حم٤مسمرهؿ, واًمتج٤مر سم٠مُمقاهلؿ شمٜم٤مل سم٤مًمقىمقف ذم اهلل اًمتل سمح٨م قمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمد ذم حم٤مريٌٝمؿ,  حم٦ٌم

ُْؿ  ـَ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمٚمِِف َصّٗم٤ًم يَم٠َمهنَّ ِذي اًمّمٗمقف أُم٤مم إقمداء سم٤مٟمتٔم٤مر اًمٜمٍم أو احلتقف: ﴿إِنَّ اهللَ حُي٥ِمُّ اًمَّ

 [.3سُمٜمَْٞم٤مٌن َُمْرُصقٌص﴾ ]اًمّمػ:

ُم٤ًموة وٓ اؾمتجداد, وإٟمام هل اًمٜمٗمقس  ظمػم ُمـ يمؾ دم٤مرة, ًمٞمس ومٞمٝم٤م أظمذ وٓ قمٓم٤مء, وٓ دم٤مرة

٤مَرٍة شُمٜمِجٞمُٙمْؿ  ُٙمْؿ قَمغَم دِمَ ـَ َآَُمٜمُقا َهْؾ َأُدًمُّ ِذي ٤َم اًمَّ واًمدُم٤مء, ويم٤مٟم٧م ضمٜم٦م قمدن هل اْلزاء, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َي٤م َأهيُّ

ـْ قَمَذاٍب َأًمِٞمٍؿ * شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللِ َوَرؾُم  ٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ سم٠َِمُْمَقاًمِ  قًمِفِ ُِم ُٙمْؿ َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ َودُمَ ًِ ُٙمْؿ َوَأٟمُٗم

ـَ  ٤ميمِ ًَ تَِٝم٤م إهَْن٤َمُر َوَُم ـْ حَتْ ِري ُِم ٦ًٌَم ذِم  إِْن يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن * َيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوُيْدظِمْٚمُٙمْؿ ضَمٜم٤َّمٍت دَمْ ـَمٞمر

ٌُّقهَن٤َم َٟمٍْمٌ  ًْمَٗمْقزُ ضَمٜم٤َّمِت قَمْدٍن َذًمَِؽ ا
ِ اًْمَٕمٔمِٞمُؿ * َوُأظْمَرى حُتِ ـَ اهللِ َووَمْتٌح ىَمِري٥ٌم َوسَمنمر  ُِم

 [.54-51اعْم١ُْمُِمٜملَِم﴾]اًمّمػ: 

 سملم ـمٕمـ اًم٘مٜم٤م وضب اًمٌٜمقد   قمزيًزا أو ُم٧م وأٟم٧م يمرياًم  قمش

 سملم جم٤مهد ذم ذات اهلل وسملم ُمتقان قمـ ذًمؽ. ؿمت٤من

 ىمٞمؾ:  ويمام



 446 

                                                                                                    

 ٜمك سمـ ظم٤مًمددثدٛمدؿ واًمدٞمدٚمدد ؾمدزيدي  ُم٤م سملم اًمٞمزيديـ ذم اًمٜمدى ومِمت٤من

ِر َواعمَُْج٤مِهُدوَن  وأطمًـ َ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم هَمػْمُ ُأوزِم اًميَّ تَِقي اًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ًْ ُمـ هذا ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ٓ َي

ِٝمْؿ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقِمدِ  ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ سم٠َِمُْمَقاهِلِ َؾ اهللُ اعْمَُج٤مِهِدي ِٝمْؿ وَمْمَّ ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ َدَرضَم٦مً ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ سم٠َِمُْمَقاهِلِ الًّ َويمُ  ي

ـَ َأضْمرًا قَمٔمِٞماًم﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ـَ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقِمِدي َؾ اهللُ اعمَُْج٤مِهِدي ٜمَك َووَمْمَّ ًْ  [.96َوقَمَد اهللُ احْلُ

 إقمداء ؾم٥ٌم ًمٚمٌ٘م٤مء. وضمٝم٤مد

ٌُّ  ىم٤مل
ْقَف َي٠ْميِت اهللُ سمَِ٘مْقٍم حُيِ ًَ ـْ ِديٜمِِف وَم ـْ َيْرشَمدَّ ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ـَ آَُمٜمُقا َُم ِذي ٤َم اًمَّ ٦ٍم قَمغَم شمٕم٤ممم: ﴿َي٤م َأهيُّ ُٝمْؿ َوحُيٌُِّقَٟمُف َأِذًمَّ

ـَ جُي٤َمِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َوٓ خَي٤َموُمقَن ًَمْقَُم٦َم  ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ـْ  ٓئِؿٍ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأقِمزَّ َذًمَِؽ وَمْْمُؾ اهللِ ُي١ْمشمِٞمِف َُم

 [.63َيَِم٤مُء َواهللُ َواؾِمٌع قَمٚمِٞمٌؿ﴾ ]اعم٤مئدة:

ُف هللَِِّ﴾]ٕٟمٗم٤مل: : ﴿َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمتَّكوىم٤مل ـُ يُمٚمُّ ي  [.49ٓ شَمُٙمقَن ومِْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدر

ِض اعْم١ُْمُِمٜملَِم﴾]ٕٟمٗم٤مل: وىم٤مل ٤َم اًمٜمٌَِّلُّ طَمرر  [.56شمٕم٤ممم: ﴿َي٤م َأهيُّ

يُمقَن َٟمَجٌس وَمال َيْ٘مَرسُمقا ُم٤م اَم اعْمُنْمِ ـَ آَُمٜمُقا إِٟمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ِجَد  هذا اًمتث٤مىمؾ واًم٤ًٌمت؟! ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َي٤م َأهيُّ ًْ اعْمَ

ـْ وَمْْمٚمِِف إِْن ؿَم٤مَء إِنَّ اهللَ قمَ  ْقَف ُيْٖمٜمِٞمُٙمُؿ اهللُ ُِم ًَ طَمٙمِٞمٌؿ  ٚمِٞمؿٌ احْلََراَم سَمْٕمَد قَم٤مُِمِٝمْؿ َهَذا َوإِْن ظِمْٗمُتْؿ قَمٞمَْٚم٦ًم وَم

َم اهللُ ُُمقَن َُم٤م طَمرَّ ظِمِر َوٓ حُيَرر ْٔ ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللِ َوٓ سم٤ِمًْمَٞمْقِم ا ِذي ـَ احْلَؼر  ىَم٤مشمُِٚمقا اًمَّ َوَرؾُمقًُمُف َوٓ َيِديٜمُقَن ِدي

ـْ َيٍد َوُهْؿ َص٤مهِمُروَن * َوىَم٤مًمَ  ْزَي٦َم قَم ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمَِت٤مَب طَمتَّك ُيْٕمُٓمقا اْْلِ ِذي ـَ اًمَّ ـُ اهللِ  ٧ِم ُِم اًْمٞمَُٝمقُد قُمَزْيٌر اسْم

ـُ اهللِ َذًمَِؽ ىَمْقهُلُْؿ سم٠َِموْمَقاِهِٝمؿْ  ٞمُح اسْم ًِ ٌُْؾ ىَم٤مشَمَٚمُٝمُؿ  َوىَم٤مًَم٧ِم اًمٜمََّّم٤مَرى اعْمَ ـْ ىَم ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ُيَْم٤مِهُئقَن ىَمْقَل اًمَّ

ـَ َُمْرَيَؿ وَ  ٞمَح اسْم ًِ ـْ ُدوِن اهللِ َواعْمَ ٤ٌَمهَنُْؿ َأْرسَم٤مسم٤ًم ُِم َُذوا َأطْم٤ٌَمَرُهْؿ َوُرْه َّٓ اهللُ َأٟمَّك ُي١ْموَمُٙمقَن * اُتَّ َُم٤م ُأُِمُروا إِ

 َّٓ ٌُُدوا إهَِل٤ًم َواطِمدًا ٓ إًَِمَف إِ يُمقَن * ُيِريُدوَن َأْن ُيْٓمِٗمُئقا ُٟمقَر اهللِ سم٠َِموْمَقاِهِٝمْؿ َوَي٠ْمسَمك  ًمَِٞمْٕم ٌَْح٤مَٟمُف قَمامَّ ُينْمِ ُهَق ؾُم

َّٓ َأْن ُيتِؿَّ ُٟمقَرُه َوًمَ  ـِ احْلَؼر ًمُِٞمْٔمِٝمَرُه قَمغَم  قْ اهللُ إِ ِذي َأْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سم٤ِمهْلَُدى َوِدي يَمِرَه اًْمَٙم٤مومُِروَن * ُهَق اًمَّ

ـِ  ي ٤ٌَمِن ًَمَٞم٠ْميمُ اًمدر ْه ٤ٌَمِر َواًمرُّ طَْم ْٕ ـَ ا ـَ آَُمٜمُقا إِنَّ يَمثػِمًا ُِم ِذي ٤َم اًمَّ يُمقَن * َي٤م َأهيُّ ِف َوًَمْق يَمِرَه اعْمُنْمِ ُٚمقَن َأُْمَقاَل يُمٚمر

٦َم َوٓ ُيٜمِْٗم٘مُ  اًمٜم٤َّمسِ  َه٥َم َواًْمِٗمْمَّ ـَ َيْٙمٜمُِزوَن اًمذَّ ِذي ـْ ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َواًمَّ وَن قَم ٤ٌَمـمِِؾ َوَيُّمدُّ قهَن٤َم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ سم٤ِمًْم

٤ٌَمُهُٝمْؿ َوضُمٜمُقهُبُ  ُهْؿ سمَِٕمَذاٍب َأًمِٞمٍؿ * َيْقَم حُيَْٛمك قَمَٚمْٞمَٝم٤م ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمََّؿ وَمُتْٙمَقى هِب٤َم ضِم ْ ٌَنمر َوفُمُٝمقُرُهْؿ َهَذا  ؿْ وَم

ُٝمقِر  َة اًمِمُّ ُٙمْؿ وَمُذوىُمقا َُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَمْٙمٜمُِزوَن * إِنَّ قِمدَّ ًِ قِمٜمَْد اهللِ اصْمٜم٤َم قَمنَمَ ؿَمْٝمرًا ذِم يمِت٤َمِب اهللِ َُم٤م يَمٜمَْزشُمْؿ ْٟٓمُٗم
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ـُ اًْمَ٘مٞمر  ي َْرَض ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمَٕم٦ٌم طُمُرٌم َذًمَِؽ اًمدر ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ُٙمْؿ َوىَم٤مشمُِٚمقا  ؿُ َيْقَم ظَمَٚمَؼ اًم ًَ َـّ َأْٟمُٗم وَمال شَمْٔمٚمُِٛمقا ومِٞمِٝم

٦ًم َواقمْ  ٦ًم يَماَم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ يَم٤مومَّ يمِلَم يَم٤مومَّ اَم اًمٜمَِّزُء ِزَي٤مَدٌة ذِم اًْمُٙمْٗمِر ُيَْمؾُّ سمِِف اعْمُنْمِ َٚمُٛمقا َأنَّ اهللَ َُمَع اعْمُتَِّ٘ملَم * إِٟمَّ

ـَ يَمَٗمُروا حُيِٚمُّقَٟمُف قَم٤مُم٤ًم َوحُيَ  ِذي ُُمقَٟمفُ اًمَّ ـَ هَلُْؿ ؾُمقُء  رر َم اهللُ ُزير َم اهللُ وَمُٞمِحٚمُّقا َُم٤م طَمرَّ َة َُم٤م طَمرَّ قَم٤مُم٤ًم ًمِٞمَُقاـمُِئقا قِمدَّ

ـَ آَُمٜمُقا َُم٤م ًَمُٙمْؿ إَِذا ىِمٞمَؾ ًَمُٙمُؿ اْٟمِٗمُرواَأقمْ  ِذي ٤َم اًمَّ ـَ * َي٤م َأهيُّ ْؿ َواهللُ ٓ هَيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًْمَٙم٤مومِِري  ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ  اَمهِلِ

ظِمَرِة وَماَم َُمَت٤مُع احْلََٞم٤مِة اًمدُّ  ْٔ ـَ ا ْٟمَٞم٤م ُِم َْرِض َأَرِوٞمتُْؿ سم٤ِمحْلََٞم٤مِة اًمدُّ ْٕ ٤مىَمْٚمُتْؿ إمَِم ا َّٓ ىَمٚمِٞمٌؾ * إِّٓ اصمَّ ظِمَرِة إِ ْٔ ْٟمَٞم٤م ذِم ا

وُه ؿَمْٞمئ يُمْؿ َوٓ شَمُيُّ ٌِْدْل ىَمْقُم٤ًم هَمػْمَ َت ًْ سْمُٙمْؿ قَمَذاسم٤ًم َأًمِٞماًم َوَي  ىَمِديٌر * إِّٓ  ٤مً شَمٜمِْٗمُروا ُيَٕمذر
ٍ
ء َواهللُ قَمغَم يُمؾر َرْ

ـَ يَمَٗمُروا ِذي ُه اهللُ إِْذ َأظْمَرضَمُف اًمَّ وُه وَمَ٘مْد َٟمٍَمَ َزْن إِنَّ  شَمٜمٍُْمُ ٤م ذِم اًْمَٖم٤مِر إِْذ َيُ٘مقُل ًمَِّم٤مطِمٌِِف ٓ حَتْ صَم٤ميِنَ اصْمٜملَْمِ إِْذ مُهَ

َدهُ اهللَ َُمَٕمٜم٤َم وَم٠َمْٟمَزَل اهللُ ؾَمٙمِٞمٜمََتُف قَمَٚمٞمِْف َوأَ  ْٗمغَم َويَمٚمَِٛم٦ُم اهللِ  يَّ ًُّ ـَ يَمَٗمُروا اًم ِذي ْ شَمَرْوَه٤م َوضَمَٕمَؾ يَمٚمَِٛم٦َم اًمَّ سمُِجٜمُقٍد مَل

ُٙمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َذًمُِٙمؿْ ِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م  ًِ  َواهللُ قَمِزيٌز طَمٙمِٞمٌؿ * اْٟمِٗمُروا ظِمَٗم٤موم٤ًم َوصمَِ٘م٤مًٓ َوضَم٤مِهُدوا سم٠َِمُْمَقاًمُِٙمْؿ َوَأْٟمُٗم

ـْ سَمُٕمَدْت قَمَٚمٞمِْٝمؿُ  نْ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِ 
ٌَُٕمقَك َوًَمٙمِ شمَّ َٓ ٦ُم  يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن * ًَمْق يَم٤مَن قَمَرو٤ًم ىَمِري٤ًٌم َوؾَمَٗمرًا ىَم٤مِصدًا  ٘مَّ اًمِمُّ

ُْؿ ًَمَٙم٤مِذسُمق ُٝمْؿ َواهللُ َيْٕمَٚمُؿ إهِنَّ ًَ َن * قَمَٗم٤م اهللُ قَمٜمَْؽ َوؾَمَٞمْحٚمُِٗمقَن سم٤ِمهللِ ًَمِق اؾْمَتَٓمْٕمٜم٤َم خَلََرضْمٜم٤َم َُمَٕمُٙمْؿ هُيْٚمُِٙمقَن َأْٟمُٗم

ـَ َصَدىُمقا َوشَمْٕمَٚمَؿ اًْمَٙم٤مِذسملَِم * ٓ  ِذي َ ًَمَؽ اًمَّ ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللِ َواًْمَٞمْقِم مِلَ َأِذْٟم٧َم هَلُْؿ طَمتَّك َيَتٌَلمَّ ِذي َت٠ْمِذُٟمَؽ اًمَّ ًْ َي

ِٝمْؿ َواهللُ قَمٚمِٞمٌؿ سم٤ِمعْمُتَّ٘مِ  ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ظِمِر َأْن جُي٤َمِهُدوا سم٠َِمُْمَقاهِلِ ْٔ ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللِ َواًْمٞمَْقِم  لمَ ا ِذي َت٠ْمِذُٟمَؽ اًمَّ ًْ * إِٟمَّاَم َي

ظِمِر َواْرشَم٤مسَم٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ وَمُٝمؿْ  ْٔ ـْ يَمِرَه اهللُ  ا
ًة َوًَمٙمِ وا ًَمُف قُمدَّ قََمدُّ َٕ ُدوَن * َوًَمْق َأَراُدوا اخْلُُروَج  دَّ ذِم َرْيٌِِٝمْؿ َيؽَمَ

ٌََّٓمُٝمْؿ َوىمِ  َْوَوُٕمقا  ٞمَؾ اْٟمٌَِٕم٤مصَمُٝمْؿ وَمَث َٕ ٤ٌَمًٓ َو َّٓ ظَم ـَ * ًَمْق ظَمَرضُمقا ومِٞمُٙمْؿ َُم٤م َزاُدويُمْؿ إِ اىْمُٕمُدوا َُمَع اًْمَ٘م٤مقِمِدي

قُمقَن هَلُْؿ َواهللُ قَمٚمِٞمٌؿ سم٤ِمًمٔم٤َّمعملَِِم﴾]اًمتقسم٦م:ظِمالًَمُٙمْؿ   [.31َيٌُْٖمقَٟمُٙمُؿ اًْمِٗمْتٜم٦ََم َوومِٞمُٙمْؿ ؾَمامَّ

قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل قمز وضمؾ, يؽمسمّمقن سم٤معم١مُمٜملم اًمدوائر, وٓ يٙمٗمقن قمـ أذيتٝمؿ وأذٓهلؿ سمام  واًمٙمٗم٤مر

ـٍ اؾمتٓم٤مقمقا, وٓ ؾمٌٞمؾ إمم يمػ ذهؿ إٓ سم٤مْلٝم٤مد, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خمؼمً  ا قمٜمٝمؿ: ﴿ٓ َيْرىُمٌُقَن ذِم ُُم١ْمُِم

٦ًم َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْْٕمتَُدونَ  ًّٓ َوٓ ِذُمَّ ـِ *  إِ ي يَم٤مَة وَم٢مظِْمَقاُٟمُٙمْؿ ذِم اًمدر الَة َوآشَمُقا اًمزَّ وَم٢مِْن شَم٤مسُمقا َوَأىَم٤مُُمقا اًمّمَّ

ي٤مِت ًمَِ٘مْقٍم َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ْٔ ُؾ ا ـْ *  َوُٟمَٗمّمر ٦َم  َوإِْن َٟمَٙمُثقا َأْياَمهَنُْؿ ُِم سَمْٕمِد قَمْٝمِدِهْؿ َوـَمَٕمٜمُقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ وَمَ٘م٤مشمُِٚمقا َأِئٛمَّ

ُؿْ اًْمُٙمْٗمِر  ُٝمْؿ َيٜمَْتُٝمقنَ  إهِنَّ ؾُمقِل َوُهْؿ *  ٓ َأْياَمَن هَلُْؿ ًَمَٕمٚمَّ قا سم٢ِمظِْمَراِج اًمرَّ َأٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن ىَمْقُم٤ًم َٟمَٙمثُقا َأْياَمهَنُْؿ َومَهُّ

ٍة َأَُتَِْم  َل َُمرَّ هْبُُؿ اهللُ سم٠َِمْيِديُٙمْؿ *  لمَ ْقهَنُْؿ وَم٤مهللُ َأطَمؼُّ َأْن َُتَِْمْقُه إِْن يُمٜمْتُْؿ ُُم١ْمُِمٜمِ سَمَدُأويُمْؿ َأوَّ ىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ ُيَٕمذر
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يُمْؿ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَيِْمِػ ُصُدوَر ىَمْقٍم ُُم١ْمُِمٜملِمَ  ِزِهْؿ َوَيٜمٍُْمْ ـْ *  َوخُيْ َوُيْذِه٥ْم هَمٞمَْظ ىُمُٚمقهِبِْؿ َوَيُتقُب اهللُ قَمغَم َُم

ـْ *  ُء َواهللُ قَمٚمِٞمٌؿ طَمٙمِٞمؿٌ َيَِم٤م ْ َيتَِّخُذوا ُِم ـَ ضَم٤مَهُدوا ُِمٜمُْٙمْؿ َومَل ِذي يُمقا َوعَم٤َّم َيْٕمَٚمِؿ اهللُ اًمَّ ٌْتُْؿ َأْن شُمؽْمَ
ًِ َأْم طَم

 [.55-51 ُدوِن اهللِ َوٓ َرؾُمقًمِِف َوٓ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َوًمِٞمَج٦ًم َواهللُ ظَمٌػٌِم سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن﴾ ]اًمتقسم٦م:

ـَ ضَم٤مَهُدوا ومِٞمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمْؿ سم واْلٝم٤مد ِذي ٠مٟمقاع ؾم٥ٌم ًمٚمٝمداي٦م إمم احلؼ واًمّمقاب, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َواًمَّ

ٌَُٚمٜم٤َم﴾]اًمٕمٜمٙمٌقت:  [.59ؾُم

ك َأْن  وضمٝم٤مد ًَ إقمداء دًمٞمؾ قمغم صدق اْليامن, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل َوُهَق يُمْرٌه ًَمُٙمْؿ َوقَم

ٌُّقا ؿَمْٞمئ٤ًم َوُهَق َذٌّ ًَمُٙمْؿ َواهللُ َيْٕمَٚمُؿ َوَأْٟمتُْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن *  شَمْٙمَرُهقا ؿَمْٞمئ٤ًم َوُهقَ 
ك َأْن حُتِ ًَ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ َوقَم

٠َمًمقٟمَ  ًْ ِجِد احْلَ  َؽ َي ًْ ـْ ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َويُمْٗمٌر سمِِف َواعْمَ ْٝمِر احْلََراِم ىِمَت٤مٍل ومِٞمِف ىُمْؾ ىِمَت٤مٌل ومِٞمِف يَمٌػٌِم َوَصدٌّ قَم ـِ اًمِمَّ  َرامِ قَم

ـَ اًْمَ٘مْتِؾ َوٓ َيَزاًُمقَن ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمؿْ  ـْ  َوإظِْمَراُج َأْهٚمِِف ُِمٜمُْف َأيْمؼَمُ قِمٜمَْد اهللِ َواًْمِٗمْتٜم٦َُم َأيْمؼَمُ ُِم طَمتَّك َيُردُّويُمْؿ قَم

ـْ ِديٜمِِف وَمَٞمُٛم٧ْم َوُهَق يَم٤مومٌِر وَم٠ُموًَمِئَؽ طَمٌِٓمَ  ـْ َيْرشَمِدْد ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ْٟمَٞم٤م ِديٜمُِٙمْؿ إِِن اؾْمَتَٓم٤مقُمقا َوَُم ٧ْم َأقْماَمهُلُْؿ ذِم اًمدُّ

ـَ آُمَ  ِذي ظِمَرِة َوُأوًَمئَِؽ َأْصَح٤مُب اًمٜم٤َّمِر ُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن * إِنَّ اًمَّ ْٔ ـَ َه٤مضَمُروا َوضَم٤مَهُدوا ذِم  ٜمُقاَوا ِذي َواًمَّ

 [.158-155ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ ُأوًَمِئَؽ َيْرضُمقَن َرمْح٧ََم اهللِ َواهللُ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ﴾ ]اًمٌ٘مرة: 

ْؿ َوأَ  وىم٤مل ْ َيْرشَم٤مسُمقا َوضَم٤مَهُدوا سم٠َِمُْمَقاهِلِ ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمهللِ َوَرؾُمقًمِِف صُمؿَّ مَل ِذي اَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن اًمَّ ِٝمْؿ ذِم شمٕم٤ممم: ﴿إِٟمَّ ًِ ْٟمُٗم

٤مِدىُمقَن﴾ ]احلجرات:  [.56ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اًمّمَّ

وهمػمه, وىمد ظمرضمتف واحلٛمد هلل ذم حت٘مٞم٘مل ذروة ؾمٜم٤مم اْلؾمالم يمام ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ قمٜمد أمحد  واْلٝم٤مد

 .شرأس إُمر اْلؾمالم, وقمٛمقده اًمّمالة, وذروة ؾمٜم٤مُمف اْلٝم٤مد»سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: ٓ شاْليامن»قمغم 

ىمقة ًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ قمزة وٓ ؾم١مدد وٓ ٟمٍم وٓ متٙملم إٓ سم٢مطمٞم٤مء هذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٓمريؼ  ومال

ضمٕمٚم٧م اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري, وضمٕمؾ و»اعمًت٘مٞمٛم٦م, ـمري٘م٦م اًمذل واًمّمٖم٤مر ًمٚمٙم٤مومريـ: 

 .شرزىمل حت٧م فمؾ رحمل

 .شوٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م: »صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وىم٤مل

قمغم شمٕمٓمٞمؾ أومْمؾ إقمامل سم٥ًٌم اخلٚمقد إمم إرض وشم٘مٚمٞمد اًمٙم٤مومريـ, ومم٤م يدل قمغم ذًمؽ  ومقاؾمٗم٤مه

يامن سم٤مهلل واْلٝم٤مد ذم أومْمؾ اًمٕمٛمؾ اْل(: »83(, وُمًٚمؿ )1658طمدي٨م أيب ذر قمٜمد اًمٌخ٤مري )



 
449 

                                                                                                    

 .شؾمٌٞمٚمف

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة وهق ذم ُمًٚمؿ قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  وذم

٤م قَمغَم اهللِ َأْن ُيْدظِمَٚمُف اْْلَٜمَّ »: وؾمٚمؿ اَلَة َوَص٤مَم َرَُمَْم٤مَن يَم٤مَن طَم٘مًّ ـَ سم٤ِمهللِ َوسمَِرؾُمقًمِِف َوَأىَم٤مَم اًمّمَّ ـْ آَُم ٦َم, َُم

تِلضَم٤مَهَد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َأْو ضَمَٚمَس ذِم َأْرِوِف  ُ اًمٜم٤َّمَس؟ ىَم٤مَل:  شُوًمَِد ومِٞمَٝم٤م اًمَّ ٌَنمر وَمَ٘م٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأوَماَل ُٟم

َرضَم » ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ, َُم٤م سَملْمَ اًمدَّ َه٤م اهللُ ًمِْٚمُٛمَج٤مِهِدي  إِنَّ ذِم اْْلَٜم٦َِّم ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم َأقَمدَّ
ِ
اَمء ًَّ َتلْمِ يَماَم سَملْمَ اًم

َْرِض, وَم٢مَِذا ؾَم٠َمًمْ  ْٕ ُف َأْوؾَمُط اْْلَٜم٦َِّم َوَأقْمغَم اْْلَٜم٦َِّم, ُأَراُه وَمْقىَمُف قَمْرُش  ُتؿُ َوا اهللَ وَم٤مؾْم٠َمًُمقُه اًْمِٗمْرَدْوَس, وَم٢مِٟمَّ

ُر َأهْن٤َمُر اْْلَٜم٦َّمِ  , َوُِمٜمُْف شَمَٗمجَّ ـِ مْحَ  ش.اًمرَّ

ـْ اًمٜمٌَِّلر 5815(, وُمًٚمؿ )4514وقمـ أيب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري )  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ(: قَم

َؾ ا»ىَم٤مَل:  َّٓ ضِمَٝم٤مٌد ذِم ؾَمٌِٞمٚمِِف َوشَمّْمِديُؼ يَمٚمَِٛمتِِف سم٠َِمْن ُيْدظِمٚمَ  هللُ شَمَٙمٗمَّ ـْ سَمْٞمتِِف إِ َٓ خُيِْرضُمُف ُِم ـْ ضَم٤مَهَد ذِم ؾَمٌِٞمٚمِِف  ُف عمَِ

َٙمٜمِ  ًْ ـْ َأضْمٍر َأْو هَمٜمِٞمَٛم٦مٍ اْْلَٜم٦ََّم َأْو َيْرضِمَٕمُف إمَِم َُم  .شِف اًمَِّذي ظَمَرَج ُِمٜمُْف َُمَع َُم٤م َٟم٤مَل ُِم

قمجز اًمٕم٤مُمٚمقن أن يٕمدًمقا أصح٤مسمف ذم رء, دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد اًمٌخ٤مري  قمٛمٌؾ 

ِلَّ 1186) ٜمِل قَمغَم قَمَٛمٍؾ إِ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ(: َأنَّ َأقْمَراسمِٞم٤ًّم َأشَمك اًمٜمٌَّ َذا قَمِٛمْٚمُتُف وَمَ٘م٤مَل: ُدًمَّ

يَم٤مَة اعمَْْٗمُروَو٦َم, »َدظَمْٚم٧ُم اْْلَٜم٦ََّم, ىَم٤مَل:  اَلَة اعْمَْٙمُتقسَم٦َم, َوشُم١َمدري اًمزَّ ُك سمِِف ؿَمٞمًْئ٤م, َوشُمِ٘مٞمُؿ اًمّمَّ َٓ شُمنْمِ ٌُُد اهللَ  شَمْٕم

َٓ َأِزيُد قَمغَم َهَذا, وَمَٚمامَّ َوممَّ شَوشَمُّمقُم َرَُمَْم٤منَ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم  ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ , ىَم٤مَل: َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه 

ـْ َأْهِؾ اْْلَٜم٦َِّم وَمْٚمَٞمٜمْٔمُ » : آًمف وؾمٚمؿ ُه َأْن َيٜمُْٔمَر إمَِم َرضُمٍؾ ُِم ـْ َهَّ ـْ شإمَِم َهَذا رْ َُم ـْ حَيَْٞمك قَم ٌد قَم دَّ ًَ صَمٜم٤َم ُُم , طَمدَّ

ِلر  ـْ اًمٜمٌَّ يِن َأسُمق ُزْرقَم٦َم قَم  هِبََذا. ٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمَأيِب طَمٞم٤َّمَن ىَم٤مَل: َأظْمؼَمَ

(: ىِمٞمَؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ, َوىَم٤مَل 5393ظمػم اًمٜم٤مس يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد اًمٌخ٤مري ) واعمج٤مهد

ـْ َأيِب  ْٞمثِلر قَم ـِ َيِزيَد اًمٚمَّ  سْم
ِ
ـْ قَمَٓم٤مء ْهِريُّ قَم صَمٜم٤َم اًمزُّ , طَمدَّ َْوَزاقِملُّ ْٕ صَمٜم٤َم ا ـُ ُيقؾُمَػ: طَمدَّ ُد سْم ْدِرير ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُ  حُمَٛمَّ

ِلر  قْمَرايِبٌّ ىَم٤مَل: ضَم٤مَء أَ  ؟ ىَم٤مَل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿإمَِم اًمٜمٌَّ وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأيُّ اًمٜم٤َّمِس ظَمػْمٌ

ـْ َذر » ُف َوَيَدُع اًمٜم٤َّمَس ُِم ٌُُد َرسمَّ َٕم٤مِب َيْٕم ـْ اًمِمر ِف َوَُم٤مًمِِف, َوَرضُمٌؾ ذِم ؿِمْٕم٥ٍم ُِم ًِ , شَم٤مسَمَٕمُف شهِ َرضُمٌؾ ضَم٤مَهَد سمِٜمَْٗم

ـُ يمَ  سَمْٞمِديُّ َوؾُمَٚمْٞماَمُن سْم ـْ  ثػِمٍ اًمزُّ ٌَٞمِْد اهللِ قَم  َأْو قُم
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ْهِرير قَم ـْ اًمزُّ , َوىَم٤مَل َُمْٕمَٛمٌر قَم ْهِرير ـْ اًمزُّ َواًمٜمُّْٕماَمُن قَم

ـْ اًمٜمٌَِّلر  ٤مومِ  ,صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَأيِب ؾَمِٕمٞمٍد قَم ًَ ـُ ُُم ـْ َوىَم٤مَل ُيقُٟمُس َواسْم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد قَم ٞمَك سْم ٍر َوحَيْ
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ـْ سَمْٕمِض َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَِّلر   قَم
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء ـِ ؿِمَٝم٤مٍب قَم ِلر  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاسْم ـْ اًمٜمٌَّ صغم اهلل قَم

 .قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 (: أي اًمٜم٤مس أومْمؾ؟1185ًمٗمظ ) وذم

صغم اهلل قمٚمٞمف ٤مة رؾمقل اهلل جم٤مل ٓؾمتٞمٗم٤مء أطم٤مديثف وومْم٤مئٚمف ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م, ومٝمؾ يم٤مٟم٧م طمٞم وٓ

 وأىمقاًمف وأومٕم٤مًمف إٓ ضمٝم٤مد. وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 هق يدُمك سم٠ميب هق وأُمل ذم سمٕمض اعمِم٤مهد, ومجٕمؾ ي٘مقل: ه٤م

 وذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُم٤م ًم٘مٞم٧م  أٟم٧م إٓ أصٌع دُمٞم٧م هؾ

 قمٚمٞمف قمـ ضمٜمدب ريض اهلل قمٜمف. ُمتٗمؼ

(, 3116يمام ذم اًمٌخ٤مري ) يقم أطمد شمٙمن رسم٤مقمٞمتف وشمٙمن اًمٌٞمْم٦م قمغم رأؾمف وهق ضم٤مهد جم٤مهد, وذم

ـْ ضُمْرِح َرؾُمقِل اهللِ 5191وُمًٚمؿ ) ٠َمُل قَم ًْ ـَ ؾَمْٕمٍد َوُهَق ُي صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف (: قَمـ ْ ؾَمْٝمَؾ سْم

ُؾ ضُمْرَح َرؾُمقِل اهللِ  وؾمٚمؿ ًِ ـْ يَم٤مَن َيْٖم قَْمِرُف َُم َٕ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوَمَ٘م٤مَل: َأَُم٤م َواهللِ إيِنر 

اَلم سمِٜم٧ُْم َرؾُمقِل اهللِ يَم٤مَن  ـْ َوُمَ  ًَّ ُٙم٥ُم اعْم٤َمَء َوسماَِم ُدوِوَي, ىَم٤مَل: يَم٤مَٟم٧ْم وَم٤مـمَِٛم٦ُم قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًم ًْ صغم اهلل قمٚمٞمف َي

َٓ َيِزيُد  وقمغم آًمف وؾمٚمؿ , وَمَٚمامَّ َرَأْت وَم٤مـمَِٛم٦ُم َأنَّ اعْم٤َمَء  ـر ُٙم٥ُم اعْم٤َمَء سم٤ِمعْمَِج ًْ ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َي ُٚمُف َوقَمكِمُّ سْم ًِ َم اًمشَمْٖم دَّ

َّٓ يَمثْ  ْت َرسَم٤مقِمَٞمُتُف َيْقَُمئٍِذ  َرةً إِ ُم َويُمِنَ َؽ اًمدَّ ًَ ـْ طَمِّمػٍم وَم٠َمطْمَرىَمْتَٝم٤م َوَأًْمَّمَ٘مْتَٝم٤م وَم٤مؾْمَتْٛم َأظَمَذْت ىِمْٓمَٕم٦ًم ُِم

ٌَٞمَْْم٦ُم قَمغَم َرْأؾِمِف. ْت اًْم  َوضُمِرَح َوضْمُٝمُف َويُمِنَ

 ( قمـ سمريدة.5853يمام ذم ُمًٚمؿ ) ,همزواشمف شمًع قمنمة همزوة صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وسمٚمٖم٧م

 سمٕمض أىمقال اًمٕمٚمامء ذم هذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م: وإًمٞمؽ

(: اْلٝم٤مد أومْمؾ إقمامل ُمٓمٚمً٘م٤م: ٕٟمف وؾمٞمٚم٦م إمم إقمالن 5/8» )اًمٗمتح»اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد يمام ذم  ىم٤مل

 اًمديـ وٟمنمه, وإمخ٤مد اًمٙمٗمر ودطمْمف, ومٗمْمٞمٚمتف سمح٥ًم ومْمٞمٚم٦م ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ. اهد

(: إذا يم٤مٟم٧م ُمِم٘م٦م اًمٖم٤ٌمر قم٤مصٛم٦م ُمـ قمذاب 58» )أطمٙم٤مم اْلٝم٤مد وومْمٚمف»ٞمد ذم اسمـ دىمٞمؼ اًمٕم وىم٤مل

 اًمٜم٤مر, ومام اًمٔمـ سمٛمـ سمذل ُم٤مًمف وهمرر سمٜمٗمًف ذم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر. أهد

ذم اْلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس, وهق ىمت٤مل اعمنميملم واًمٌٖم٤مة اعم٤مرىملم, رومع ًمٙمٚمٛم٦م اهلل قمز وضمؾ, وإقمالًء ًمراي٦م  هذا
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 اًمتقطمٞمد.

 ٜمٍم ديـ اهلل قمز وضمؾ, ومٛمٜمزًمتف رومٞمٕم٦م وُم٘م٤مُمف حمٛمقد.اْلٝم٤مد سم٤معم٤مل ومٌف ي وإُم٤م

 ُمـ أٟم٤مس أؿمتٝمروا سمف ومٌٚمٖمقا اًمدرضم٤مت اًمٕمغم واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ. ويمؿ

 هبذا اًمٜمقع ُمـ اْلٝم٤مد ىمرن سم٤مُٕمر سم٤مْلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس, ومٝمام ؾمقاء. وإُمر

ف صغم اهلل قمٚمٞم( ُمـ طمدي٨م أيب ُمًٕمقد ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 5894أظمرج اْلُم٤مم ُمًٚمؿ ) وىمد

, وم٘م٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل, أٟم٤م أدًمف شُم٤م قمٜمدي»وم٘م٤مل: إين أسمدع يب وم٠ممحٚمٜمل, وم٘م٤مل:  وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 .شُمـ دل قمغم اخلػم ومٚمف ُمثؾ أضمر وم٤مقمٚمف»اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  قمغم ُمـ حيٛمٚمف, وم٘م٤مل صغم

ـُ ظَم٤مًمٍِد َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف: َأنَّ 5896(, وُمًٚمؿ )1834اًمٌخ٤مري ) واشمٗمؼ َرؾُمقَل اهللِ  ( ُمـ طمدي٨م َزْيُد سْم

ـْ ظَمَٚمَػ هَم٤مِزًي٤م ذِم »ىَم٤مَل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ َز هَم٤مِزًي٤م ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ وَمَ٘مْد هَمَزا, َوَُم ـْ ضَمٝمَّ َُم

 .شؾَمٌِٞمِؾ اهللِ سمَِخػْمٍ وَمَ٘مْد هَمَزا

( قمـ أيب ُمًٕمقد: ضم٤مء رضمؾ سمٜم٤مىم٦م خمٓمقُم٦م, وم٘م٤مل: هذه ذم ؾمٌٞمؾ اهلل, وم٘م٤مل 5891ُمًٚمؿ ) وأظمرج

 .شًمؽ هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمٌٕمامئ٦م ٟم٤مىم٦م خمتقُم٦م: »صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿؾمقل اهلل ر

 اًمٜمقع ُمـ اْلٝم٤مد يٙمقن سم٤مٕٟمٗم٤مق أيًْم٤م ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ واخلػم, وسمٕم٨م اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم. وهذا

(: وأُم٤م اْلٝم٤مد سم٤معم٤مل ومٗمل وضمقسمف ىمقٓن واًمّمحٞمح وضمقسمف: ٕن 4/11) شاًمزاد»اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  ىم٤مل

ًٓ َوضَم٤مِهُدوا سم٠َِمُْمَقاًمُِٙمْؿ إُم ر سم٤مْلٝم٤مد سمف وسم٤مًمٜمٗمس ذم اًم٘مرآن ؾمقاء يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ اٟمِٗمُروا ظِمَٗم٤موًم٤م َوصمَِ٘م٤م

ُٙمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمؿْ  ًِ [, وقمٚمؼ اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر سمف 35إِْن يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن ﴾ ]اًمتقسم٦م: َوَأٟمُٗم

ـْ قَمَذاٍب وُمٖمٗمرة اًمذٟم٥م ودظمقل اْلٜم٦م وم٘م٤م ٤مَرٍة شُمٜمِجٞمُٙمْؿ ُِم ُٙمْؿ قَمغَم دِمَ ـَ َآَُمٜمُقا َهْؾ َأُدًمُّ ِذي ٤َم اًمَّ ل: ﴿َي٤م َأهيُّ

٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ُٙمْؿ َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمتُْؿ  اهللَِأًمِٞمٍؿ * شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللِ َوَرؾُمقًمِِف َودُمَ ًِ سم٠َِمُْمَقاًمُِٙمْؿ َوَأٟمُٗم

٦ًٌَم ذِم ضَمٜم٤َّمِت  شَمْٕمَٚمُٛمقَن * َيْٖمِٗمرْ  ـَ ـَمٞمر
٤ميمِ ًَ تَِٝم٤م إهَْن٤َمُر َوَُم ـْ حَتْ ِري ُِم ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوُيْدظِمْٚمُٙمْؿ ضَمٜم٤َّمٍت دَمْ

 [.51-51]اًمّمػ:  قَمْدٍن َذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ﴾

ٌُّقهَنَ  
٤م وأظمؼم أهنؿ إن ومٕمٚمقا ذًمؽ أقمٓم٤مهؿ ُم٤م حيٌقن ُمـ اًمٜمٍم واًمٗمتح اًم٘مري٥م وم٘م٤مل: ﴿َوُأظْمَرى حُتِ

ِ اعْم١ُْمُِمٜملَِم﴾]اًمّمػ: ـَ اهللِ َووَمْتٌح ىَمِري٥ٌم َوسَمنمر [ أي: وًمٙمؿ ظمّمٚم٦م أظمرى حتٌقهن٤م ذم اْلٝم٤مد 54َٟمٍْمٌ ُِم
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ـَ اهللِ َووَمْتٌح ىَمِري٥ٌم﴾]اًمّمػ: ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم  ؼم[ وأظم54وهل: ﴿َٟمٍْمٌ ُِم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف: ﴿إِنَّ اهللَ اؿْمؽَمَى ُِم

ُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنَّ  ًَ [ وأقم٤موٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م اْلٜم٦م وأن هذا اًمٕم٘مد واًمققمد ىمد 551هَلُُؿ اْْلَٜم٦ََّم﴾ ]اًمتقسم٦م:  َأٟمُٗم

أودقمف أومْمؾ يمتٌف اعمٜمزًم٦م ُمـ اًمًامء وهل اًمتقارة واْلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن صمؿ أيمد ذًمؽ سم٢مقمالُمٝمؿ أٟمف ٓ 

ٚمٞمف أطمدا أورم سمٕمٝمده ُمٜمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم صمؿ أيمد ذًمؽ سم٠من أُمرهؿ سم٠من يًتٌنموا سمٌٞمٕمٝمؿ اًمذي قم٤مىمدوه قم

  .صمؿ أقمٛمٚمٝمؿ أن ذًمؽ هق اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ

اًمٕم٤مىمد رسمف قم٘مد هذا اًمت٤ٌميع ُم٤م أقمٔمؿ ظمٓمره وأضمٚمف وم٢من اهلل قمز وضمؾ هق اعمِمؽمى واًمثٛمـ  ومٚمٞمت٠مُمؾ

ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ واًمٗمقز سمرو٤مه واًمتٛمتع سمرؤيتف هٜم٤مك واًمذي ضمرى قمغم يده هذا اًمٕم٘مد أذف رؾمٚمف 

 وأيمرُمٝمؿ

 ٠مهن٤م ًم٘مد هٞمئ٧م ُٕمر قمٔمٞمؿ وظمٓم٥م ضمًٞمؿ:ُمـ اعمالئٙم٦م واًمٌنم وإن ؾمٚمٕم٦م هذا ؿم قمٚمٞمف

 وم٤مرسم٠م سمٜمٗمًؽ أن شمرقمك ُمع اهلٛمؾ   هٞم١موك ُٕمر ًمق ومٓمٜم٧م ًمف ىمد

اعمح٦ٌم واْلٜم٦م سمذل اًمٜمٗمس واعم٤مل عم٤مًمٙمٝمام اًمذي اؿمؽمامه٤م ُمـ اعم١مُمٜملم ومام ًمٚمج٤ٌمن اعمٕمرض اعمٗمٚمس  ُمٝمر

ٞمئ٦م اعمٕمنون ًم٘مد وؾمقم هذه اًمًٚمٕم٦م سم٤مهلل ُم٤م هزًم٧م ومٞمًت٤مُمٝم٤م اعمٗمٚمًقن وٓ يمًدت ومٞمٌٞمٕمٝم٤م سم٤مًمٜمً

وىم٤مم  ٤مًمقنأىمٞمٛم٧م ًمٚمٕمرض ذم ؾمقق ُمـ يريد ومٚمؿ يرض رهب٤م هل٤م سمثٛمـ دون سمذل اًمٜمٗمقس ومت٠مظمر اًمٌٓم

٦ٍم قَمغَم  اعمحٌقن يٜمتٔمرون أهيؿ يّمٚمح أن يٙمقن ٟمٗمًف اًمثٛمـ ومدارت اًمًٚمٕم٦م سمٞمٜمٝمؿ ووىمٕم٧م ذم يد: ﴿َأِذًمَّ

﴾]اعم٤مئدة: ـَ ٍة قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري  [.63اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأقِمزَّ

اًمث٤مًم٨م ُمـ اْلٝم٤مد اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف احلدي٨م وؾم٤مر قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء يمام شم٘مدم ذم شم٘مًٞمؿ اسمـ  ًمٜمقعوا

اعمٜم٤مصػ: هق اْلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن, وهذا يٙمقن ًمٚمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم واعمٌٓمٚملم سم٢مٟمٙم٤مر ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ 

 اًم٤ٌمـمؾ.

سم٠مذن اهلل قمز  اًمٜمقع ُمـ اْلٝم٤مد ًمف وقاسمط وأطمٙم٤مم, وم٢من أظمذ هب٤م ص٤مر اْلٝم٤مد ُمنموقًم٤م ُمٜمّمقًرا وهذا

 وضمؾ.

ذم هذا اًم٤ٌمب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر, واًمٜمّمٞمح٦م واًمّمدع سم٤محلؼ, واْلرح ٕهؾ  ويدظمؾ

 اًمٌدع وإهقاء وُم٤م يِمٌف ذًمؽ.
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ذم اْلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن اْلٝم٤مد سم٤مًم٘مٚمؿ واًمٙمت٤مسم٦م, وم٢مهن٤م شم٘مقم ُم٘م٤مم اخلٓم٤مسم٦م ذم يمثػم ُمـ إوىم٤مت  ويدظمؾ

 وإزُم٤من.

 (: 5/54اعمٙمٚمػ سمنموط يمام ىم٤مل اسمـ اعمٜم٤مصػ )اًميب واضم٥م قمغم  وهذا

: أن يٙمقن قم٤معًم٤م سمٓمريؼ اْلٟمٙم٤مر ووضمف اًم٘مٞم٤مم ذم ذًمؽ, ُمع اًمؽمومؼ شم٤مرة واًمٖمٚمٔم٦م أظمرى, سمح٥ًم ُمٜمٝم٤م

اعمٜمٙمر ذم ٟمٗمًف وإطمقال اًمتل شمٕمؽمض, وم٢من مل يٙمـ يمذًمؽ مل جي٥م, سمؾ ىمد حيرم قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم: ٕٟمف رسمام 

ِط﴾]اًموىمع ذم أؿمد مم٤م أٟمٙمر, ىم٤مل اهلل شم ًْ اُِملَم سم٤ِمًْمِ٘م [, وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ﴿ظُمِذ 546:ٜم٤ًمءٕم٤ممم: ﴿يُمقُٟمقا ىَمقَّ

ـِ اْْل٤َمِهٚمِلَم﴾ ]ٕقمراف:  [.599اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف َوَأقْمِرْض قَم

: أن شمٙمقن ًمف ىمقة ٟمٗمًٞم٦م وطم٤مًم٦م ي٠مُمـ ُمٕمٝم٤م أن يٓم٤مع ذًمؽ, وم٢من مل يٙمـ يمذًمؽ مل جي٥م قمٚمٞمف ًمٙمٜمف وُمٜمٝم٤م

 ٤ًٌم ىمٞم٤مُمف ذم ذًمؽ قمٜمد اهلل صح.إن ومٕمؾ ص٤مسمًرا حمتً

٤م ُمـ يمػ ذًمؽ اعمٜمٙمر: ٕن اْلٟمٙم٤مر أظمص ومريْم٦م ٓ يً٘مٓمف قمدم  وجي٥م ًً قمٚمٞمف اًم٘مقل وإن يم٤من ي٤مئ

 شم٠مصمر اعمٜمٙمر قمٚمٞمف.

شمرى أن إٟمٙم٤مر اًم٘مٚم٥م طمٞم٨م ٓ يًتٓم٤مع اْلٟمٙم٤مر سم٤مًم٘مقل واضم٥م, وهق ٓ أصمر ًمف ذم دومع اعمٜمٙمر,  أٓ

, وايًْم٤م ومٗمل إقمالن اْلٟمٙم٤مر شم٘مرير ُمٕم٤ممل اًمنمع, ومٚمق وىمع ومٙمذًمؽ جي٥م اًم٘مقل إذا أُمٙمٜمف وإن مل ي١مصمر

: شمٕم٤ممماًمتامًم١م ذم ُمثؾ هذا قمغم اًمنمك طمٞم٨م ٓ يٖمٜمل اًمٙمػ واْلىمالع ٕوؿمؽ دروؾمٝم٤م, ىم٤مل اهلل 

ـِ اعْمُٜمَْٙمِر﴾]آل ٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلَػْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ  [.513قمٛمران: ﴿َوًْمَتُٙم

 : إن ىمدر قمٚمٞمف واضم٥م أصمر أو مل ي١مصمر. اهدوم٤مًم٘مقل

اًم٘مقل اًمذي ارشمْم٤مه هق رواي٦م قمـ اْلُم٤مم أمحد, وهق أظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اْلؾمالم وقمزاه اسمـ رضم٥م  وهذا

 (.1/346» )ًمقاُمع إٟمقار»إمم أيمثر اًمٕمٚمامء يمام ذم 

 ( وهمػمهؿ يمثػم.1/14» )ذح ُمًٚمؿ»ظمتٞم٤مر اًمٜمقوي ذم ا وهق

٤مَر َواعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم﴾]اًمتقسم٦م:اعمٜم٤موم وضمٝم٤مد [ يٙمقن سم٤مًم٘مقل 14٘ملم اعم٠مُمقر سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ضَم٤مِهِد اًْمُٙمٗمَّ

مل ي١مُمر سم٘مت٤مهلؿ عم٤م  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿواًمزضمر واًمققمٞمد واًمتٝمديد وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ: ٕٟمف 

 يم٤مٟمقا ئمٝمرون اْلؾمالم.



 454 

                                                                                                    

 وم٤مِئَدٌة:

 أىم٤ًمم اْلٝم٤مد ُمـ طمٞم٨م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م:

 ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ ًمٓم٤مقمتف أن ًمٚمجٝم٤مد صمالث طم٤مٓت: ؿقمٚما

 : ومرض يمٗم٤مي٦م إن ىم٤مم سمف سمٕمض ؾم٘مط قمـ أظمريـ.إومم

قمغم اعمًٚمٛملم ذم اْلٛمٚم٦م همزو اًمٙمٗم٤مر اسمتداًء وضمٝم٤مدهؿ قمغم اْليامن, وًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل  ومقاضم٥م

 ذم اًمٕم٤مم. اًمٕمٚمٞم٤م طمتك ي٘مٝمروهؿ ويْمٓمروهؿ إمم أويمس إطمقال اعمرة سمٕمد اعمرة, وأىمٚمف ُمرة

 اسمـ اعمٜم٤مصػ: وهق قمٜمدي صحٞمح, وهق ىمقل سمدر اسمـ مج٤مقم٦م. ىم٤مل

(, 566) شحترير إطمٙم٤مم ذم شمدسمػم أهؾ اْلؾمالم»(, و5/31) شإٟمج٤مد»اًمٜمقوي, اٟمٔمر  وىمقل

 (.1/111) شاعمٝمذب»(, 51/118) شروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم»

٤ًٌم ُمـ صمٖمقر  اًمث٤مٟمٞم٦م: وضمقب اْلٝم٤مد قمغم إقمٞم٤من سمنموـمف, وهق إذا أفمؾ اًمٕمدو احل٤مًم٦م سمٚمًدا أو ضم٤مٟم

اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مشماًل هلؿ ومٞمتٕملم ومرض اْلٝم٤مد طمٞمٜمئذ قمغم يمؾ واطمد ممـ هٜم٤مًمؽ ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ظم٤مصتف 

ُمـ  قمددوقمغم ىمدر ـم٤مىمتف, إمم أن شم٘مع اًمٙمٗم٤مي٦م, وي٘مع آؾمت٘مالل سم٘مت٤مل اًمٕمدو ودومٕمف, وم٢من ىمٍم 

ٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم إقم٤مٟمتٝمؿ هٜم٤مًمؽ أو ىمقهتؿ قمـ دوم٤مقمٝمؿ وضم٥م يمذًمؽ قمغم يمؾ ُمـ ص٤مىمٌٝمؿ وىمرب ُمٜم

واًمٜمٗمػم إًمٞمٝمؿ, صمؿ يمذًمؽ أسمًدا إذا هم٤مرهؿ اًمٕمدو طمتك يٕمؿ اًمٗمرض مجٞمع اعمًٚمٛملم, أو ي٘مع آؾمتٖمٜم٤مء 

 ُمـ دون ذًمؽ سمٛم٘م٤موُمتٝمؿ ودومٕمٝمؿ.

وهق أصٕم٥م ُمـ ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م, وم٢من »: اًمٗمروؾمٞم٦م»اًمٜمقع يًٛمك ضمٝم٤مد اًمدومع, ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  وهذا

 ئؾ وهلذا أسمٞمح ًمٚمٛمٔمٚمقم أن يدومع قمـ ٟمٗمًف ضمٝم٤مد اًمدومع يِمٌف سم٤مب دومع اًمّم٤م

ُْؿ فُمٚمُِٛمقا﴾]احل٩م: يمام ـَ ُيَ٘م٤مشَمُٚمقَن سم٠َِمهنَّ ِذي صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم [ وىم٤مل اًمٜمٌل 49ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ ُأِذَن ًمِٚمَّ

: ٕن دومع اًمّم٤مئؾ قمغم شُمـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد, وُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمق ؿمٝمٞمد»: آًمف وؾمٚمؿ

  .ع اًمّم٤مئؾ قمغم اعم٤مل واًمٜمٗمس ُم٤ٌمح ورظمّم٦م وم٢من ىمتؾ ومٞمف ومٝمق ؿمٝمٞمداًمديـ ضمٝم٤مد وىمرسم٦م ودوم

اًمدومع أوؾمع ُمـ ىمت٤مل اًمٓمٚم٥م وأقمؿ وضمقسم٤م وهلذا يتٕملم قمغم يمؾ أطمد ي٘مؿ وجي٤مهد ومٞمف اًمٕمٌد  وم٘مت٤مل

سم٢مذن ؾمٞمده وسمدون إذٟمف واًمقًمد سمدون إذن أسمقيف واًمٖمريؿ سمٖمػم إذن همريٛمف وهذا يمجٝم٤مد اعمًٚمٛملم يقم 
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وم٢مهنؿ  نط ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اْلٝم٤مد أن يٙمقن اًمٕمدو وٕمٗمل اعمًٚمٛملم ومام دوأطمد واخلٜمدق, وٓ يِمؽم

يم٤مٟمقا يقم أطمد واخلٜمدق أوٕم٤مف اعمًٚمٛملم ومٙم٤من اْلٝم٤مد واضم٤ٌم قمٚمٞمٝمؿ ٕٟمف طمٞمٜمئذ ضمٝم٤مد ضورة 

ودومع ٓ ضمٝم٤مد اظمتٞم٤مر وهلذا شم٤ٌمح ومٞمف صالة اخلقف سمح٥ًم احل٤مل ذم هذا اًمٜمقع وهؾ شم٤ٌمح ذم ضمٝم٤مد 

 . محداًمٕمدو ومل خيػ يمرشمف ومٞمف ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء مه٤م روايت٤من قمـ اْلُم٤مم أاًمٓمٚم٥م إذا ظم٤مف ومقت 

أن اْلٝم٤مد اًمذي يٙمقن ومٞمف اْلٟم٤ًمن ـم٤مًم٤ٌم ُمٓمٚمقسم٤م أوضم٥م ُمـ هذا اْلٝم٤مد اًمذي هق ومٞمف ـم٤مًم٥م  وُمٕمٚمقم

 ٓ ُمٓمٚمقب واًمٜمٗمقس ومٞمف أرهم٥م ُمـ اًمقضمٝملم. 

امن ي٘م٤مشمؾ ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م اخل٤مًمص ومال يرهم٥م ومٞمف إٓ أطمد رضمٚملم إُم٤م قمٔمٞمؿ اْلي وأُم٤م

 هل اًمٕمٚمٞم٤م ويٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل وإُم٤م راهم٥م ذم اعمٖمٜمؿ واًمًٌل. 

اًمدومع ي٘مّمده يمؾ أطمد وٓ يرهم٥م قمٜمف إٓ اْل٤ٌمن اعمذُمقم ذقم٤م وقم٘مال وضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م  ومجٝم٤مد

اخل٤مًمص هلل ي٘مّمده ؾم٤مدات اعم١مُمٜملم وأُم٤م اْلٝم٤مد اًمذي يٙمقن ومٞمف ـم٤مًم٤ٌم ُمٓمٚمقسم٤م ومٝمذا ي٘مّمده ظمٞم٤مر 

 س ْلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل وديٜمف وي٘مّمده أوؾم٤مـمٝمؿ ًمٚمدومع وعمح٦ٌم اًمٔمٗمر.اًمٜم٤م

ًمٚمجّم٤مص  شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»(, 8/65) ششمٗمًػم اًم٘مرـمٌل»(, 31-5/36) شإٟمج٤مد» راضمع

(3/451.) 

 ويٚمتحؼ هبذه احل٤مًم٦م طم٤مًمت٤من: :ت ُل ُق ُ

٤َم اإومم ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ًَمِ٘مٞمتُُؿ : قمٜمد اًمت٘م٤مءاًمّمٗمقف ومال جيقز قمٜمدئذ اًمٗمرار, ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َي٤م َأهيُّ ِذي ًمَّ

وم٤ًم ًمِِ٘متَ  َّٓ ُُمتََحرر ْؿ َيْقَُمئٍِذ ُدسُمَرُه إِ ِ ـْ ُيَقهلر َْدسَم٤مَر * َوَُم ْٕ ـَ يَمَٗمُروا َزطْمٗم٤ًم وَمال شُمَقًمُّقُهُؿ ا ِذي إمَِم ومَِئ٦ٍم  زاً ٤مٍل َأْو ُُمَتَحٞمر اًمَّ

ـَ اهللِ َوَُم٠ْمَواُه ضَمَٝمٜمَُّؿ َوسمِْئَس   [.55-56اعمَِّْمػُم﴾ ]ٕٟمٗم٤مل:  وَمَ٘مْد سَم٤مَء سمَِٖمَْم٥ٍم ُِم

ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ًَمِ٘مٞمُتْؿ ومَِئ٦ًم وَم٤مصْمٌُُتقا﴾]ٕٟمٗم٤مل:وىم٤مل ِذي ٤َم اًمَّ  [.36: ﴿َي٤م َأهيُّ

اًمث٤مٟمٞم٦م: قمٜمد اؾمتٜمٗم٤مر إُم٤مم اعمًٚمٛملم ًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس, ومٞمٙمقن اْلٝم٤مد قمٞمٜمًٞم٤م قمٚمٞمٝمؿ, ويمذًمؽ إذا  احل٤مًم٦م

يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م واسمـ   قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهللاؾمتٜمٗمر أهؾ سمٚمد أو ىمري٦م ًم٘مقل رؾمقل اهلل 

 (.54/8) شاعمٖمٜمل»(, راضمع 5464(, وُمًٚمؿ )1816اًمٌخ٤مري ) شوإذا اؾمتٜمٗمرشمؿ وم٤مٟمٗمروا»قم٤ٌمس: 

(: طم٤مًم٦م راسمٕم٦م وهل طم٤مًم٦م اؾمتٜم٘م٤مذ إهى إذا 38-5/31» )اْلٟمج٤مد»اسمـ اعمٜم٤مصػ ذم يمت٤مسمف  وزاد
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هؿ سم٤مًم٘مت٤مل, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوَُم٤م ًَمُٙمْؿ ٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن طم٤مزهؿ اًمٕمدو ويم٤من سم٤معمًٚمٛملم ىمدرة قمغم اؾمتٜم٘م٤مذ

 وَ 
ِ
٤مء ًَ ضَم٤مِل َواًمٜمر ـَ اًمرر َتْْمَٕمِٗملَم ُِم ًْ ـْ َهِذِه اًْمَ٘مْرَي٦ِم  اًْمِقًْمَدانِ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َواعمُْ ٜم٤َم َأظْمِرضْمٜم٤َم ُِم ـَ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ِذي اًمَّ

ـْ ًَمُدْٟمَؽ  ٤ممِلِ َأْهُٚمَٝم٤م َواضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم ُِم ـْ ًَمُدْٟمَؽ َٟمِّمػمًا﴾ ]اًمٜم٤ًمء: اًمٔمَّ  [.16َوًمِّٞم٤ًم َواضْمَٕمْؾ ًَمٜم٤َم ُِم

 .شومٙمقا اًمٕم٤مين: »صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وىم٤مل

(, ىم٤مل: وٓ ظمالف ذم ذًمؽ أقمٚمٛمف, 4135, أظمرضمف اًمٌخ٤مري )شوهؿ يد قمغم ُمـ ؾمقاهؿ»: وىم٤مل

يٗمدون هب٤م وضم٥م ومداؤهؿ  ىمٞمؾ: وم٢من مل شمٙمـ هلؿ ىمدرة قمغم اؾمتٜم٘م٤مذهؿ سم٤مًم٘مت٤مل ويم٤مٟم٧م هٜم٤مًمؽ أُمقال

سم٤معم٤مل, وإن يم٤مٟم٧م هلؿ ىمدرة, وهٜم٤مًمؽ أُمقال يم٤مٟمقا سم٤مخلٞم٤مر سملم اًم٘مت٤مل واًمٗمداء واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن 

 أطمد إُمريـ. اهد ايٛمتثٚمق

اًمث٤مًمث٦م: هل ُم٤م وراء اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٗمريْم٦م ذم احل٤مًمتلم, ومٛمـ ضم٤مهد سمٕمد ذًمؽ واًمٙمٗم٤مي٦م, وشمؿ اًمدوم٤مع  احل٤مًم٦م

ٞمف ومْمؾ يمٌػم وأضمر قمٔمٞمؿ, وهق ُمـ أومْمؾ أقمامل اًمؼم وأقمغم درضم٤مت قمـ اعمًٚمٛملم ومٝمق ًمف ٟم٤مومٚم٦م, ووم

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم هَمػْمُ  تَِقي اًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ًْ ِر َواعْمَُج٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ  اًمٓم٤مقم٦م, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ٓ َي َ ُأوزِم اًميَّ

ـَ سم٠َِمُمْ  َؾ اهللُ اعْمَُج٤مِهِدي ِٝمْؿ وَمْمَّ ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ َدَرضَم٦ًم َويُمالًّ َوقَمَد اهللُ سم٠َِمُْمَقاهِلِ ِٝمْؿ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقِمِدي ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم َقاهِلِ

ـَ قَمغَم اًْمَ٘م٤مقمِ  َؾ اهللُ اعْمَُج٤مِهِدي ٜمَك َووَمْمَّ ًْ ـَ احْلُ  [. 96َأضْمرًا قَمٔمِٞماًم﴾ ]اًمٜم٤ًمء: ِدي

 هذا شم٘مدم ُمٕمروم٦م اْلٝم٤مد اًمنمقمل, ًمٙمـ سم٘مل اْلٝم٤مد اعمحرم. ومٕمغم

ـ اؾمت٘مك أومٙم٤مرهؿ ُمـ ىمٓمٌٞمف وأظمقان, وم٢مهنؿ طمرب قمغم ؿمٕمقب ضمٝم٤مد مج٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم, وُم وهق

اعمًٚمٛملم وطمٙم٤مُمٝمؿ, وضمروا هلؿ اًمقيالت واًمٜمٙم٤ٌمت, ؾمقاًء ذم اًمًٕمقدي٦م, أو ذم اْلزائر, أو ذم 

 اعمٖمرب, أو اًمٞمٛمـ, أو همػمه٤م ُمـ اًمدول.

ومريـ ُمـ ذًمؽ اًمتٗمجػمات اًمتل شم٘مع قمغم ممتٚمٙم٤مت اعمًٚمٛملم وأٟمٗمًٝمؿ, أو قمغم ممتٚمٙم٤مت اًمٙم٤م وؾمقاء

اعمًت٠مُمٜملم ُمـ ىمٌؾ طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم, أو يمذًمؽ أطمداث شمٗمجػمات ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر اًمتل ٓ شمت٘مٞمد 

سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م, طمٞم٨م ٓ راي٦م إؾمالُمٞم٦م ي٘م٤مشمؾ حتتٝم٤م, وٓ ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ ورأه٤م, سمؾ 

 ُمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م ُمـ شمِمقيف اعمًٚمٛملم إمم همػم ذًمؽ ُمـ إضار اخلٓمػمة اًمتل ىمد طمدصم٧م وحتدث راًمي

 ذم يمؾ وىم٧م وطملم ُمـ ضمراء ؾمٗمٝم٤مء إطمالم أطمداث إؾمٜم٤من, اًمذيـ ٓ يت٘مٞمدون سمٕمٚمؿ وٓ طمٚمؿ.
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 وُمـ اعمٕمٚمقم ًمدى يمثػم ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ أن اْلٝم٤مد ًمف أرسمع ُمراطمؾ: طمٞم٨م

قا إومم ـَ ىِمٞمَؾ هَلُْؿ يُمٗمُّ ِذي ْ شَمَر إمَِم اًمَّ : ُمرطمٚم٦م اًمٙمػ قمـ اًم٘مت٤مل, يدل قمٚمٞمٝم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َأمَل

 [ .11ْيِدَيُٙمْؿ﴾]اًمٜم٤ًمء:أَ 

(: إن اهلل مل ي٠مذن سمٛمٙمف هلؿ ذم اًم٘مت٤مل, وٓ يم٤من هلؿ ؿمقيم٦م 15-4/11) شاًمزاد»اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  ىم٤مل

 يتٛمٙمٜمقن هب٤م ُمـ اًم٘مت٤مل سمٛمٙم٦م.

: وٓ ري٥م أن إُمر سم٤مْلٝم٤مد اعمٓمٚمؼ إٟمام يم٤من سمٕمد اهلجرة, وم٠مُم٤م ضمٝم٤مد احلج٦م وم٠مُمر سمف ذم ُمٙم٦م وىم٤مل

ـَ َوضَم٤مِهْدُهْؿ سمِِف ضِمَٝم٤مدًا يَمٌػِمًا﴾ ]اًمٗمرىم٤من:سم٘مقًمف: ﴿وَمال شُمٓمِِع اًْمٙمَ   [.٤61مومِِري

 ؾمقرة ُمٙمٞم٦م واْلٝم٤مد ومٞمٝم٤م هق اًمتٌٚمٞمغ وضمٝم٤مد احلج٦م. ومٝمذه

اًمث٤مٟمٞم٦م: صمؿ ومرض قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مت٤مل سمٕمد ذًمؽ عمـ ىم٤مشمٚمٝمؿ دون ُمـ مل ي٘م٤مشمٚمٝمؿ, ىم٤مل: ﴿َوىَم٤مشمُِٚمقا ذِم  احل٤مًم٦م

ـَ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ﴾]اًمٌ٘م ِذي  [.591رة:ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ اًمَّ

ااًمث٤مًمث٦م: ومرض ىمت٤مل اعمنميملم يم٤موم٦م ويم٤من حمرًُم٤م صمؿ ُم٠مذوًٟم٤م سمف, صمؿ ُم٠مُمقر سمف عمـ سمدأهؿ سم٘مت٤مل,  اعمرطمٚم٦م

 (.11-4/11) شاًمزاد»صمؿ ُم٠مُمقر سمف ْلٛمٞمع اعمنميملم. اهد ُمـ 

هذا قُمٚمؿ أن ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر إٟمام وضم٥م أسم٤من ىمقة اعمًٚمٛملم أُم٤م أي٤مم اًمْمٕمػ ومٕمغم اعمًٚمٛملم أن يٚمزُمقا  ومٕمغم

 ٤مًم٦م قمدم آسمتداء سم٤مًم٘مت٤مل, عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمير احل٤مصؾ قمغم اْلؾمالم وأهٚمف.طم

(: إن اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا ممٜمققملم ىمٌؾ اهلجرة ُمـ 1/118) شاًمّم٤مرم اعمًٚمقل»ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم  ىم٤مل

آسمتداء سم٤مًم٘مت٤مل, ويم٤من ىمتؾ اًمٙمٗم٤مر طمٞمٜمئذ حمرًُم٤م, وهق ُمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس سمٖمػم طمؼ, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َأمَلْ 

الشمَ  قا َأْيِدَيُٙمْؿ َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّمَّ ـَ ىِمٞمَؾ هَلُْؿ يُمٗمُّ ِذي يَم٤مَة وَمَٚمامَّ يُمت٥َِم قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل إَِذا وَمِريٌؼ  ةَ َر إمَِم اًمَّ َوآشُمقا اًمزَّ

٧ٌَْم قَمَٚمْٞمٜم٤َم ٜم٤َم مِلَ يَمَت ْرشَمٜم٤َم إمَِم َأضَمٍؾ  ُِمٜمُْٝمْؿ خَيَِْمْقَن اًمٜم٤َّمَس يَمَخِْمَٞم٦ِم اهللِ َأْو َأؿَمدَّ ظَمِْمٞم٦ًَم َوىَم٤مًُمقا َرسمَّ اًْمِ٘مَت٤مَل ًَمْقٓ َأظمَّ

ٟمْ  ـِ اشمََّ٘مك َوٓ شُمْٔمَٚمُٛمقَن وَمتِٞماًل﴾ ]اًمٜم٤ًمء: َٞم٤مىَمِري٥ٍم ىُمْؾ َُمَت٤مُع اًمدُّ ظِمَرُة ظَمػْمٌ عمَِ ْٔ  [.11ىَمٚمِٞمٌؾ َوا

(: ومٛمـ يم٤من ُمـ اعم١مُمٜملم سم٠مرض هق ومٞمٝم٤م ُمًتْمٕمػ ومٚمٞمٕمٛمؾ سمآي٦م اًمّمؼم 353-354)ص وىم٤مل

 ورؾمقًمف, ُمـ اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب واعمنميملم.واًمّمٗمح قمٛمـ ي١مذي اهلل 

أهؾ اًم٘مقة وم٢مٟمام يٕمٛمٚمقن سمآي٦م ىمت٤مل اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب طمتك يٕمٓمقا اْلزي٦م قمـ يد وهؿ  وأُم٤م
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 ص٤مهمرون. اهد

ُمـ هذا أن ُم٤م ي٘مقم سمف ه١مٓء اعمٗمجرون اًمتٙمٗمػميقن ًمٞمس ًمإلؾمالم ومٞمف ُمّمٚمح٦م وٓ ًمٚمٛمًٚمٛملم  ومٕمٚمؿ

 ومٞمف ُمٜمٗمٕمف, وًمٙمـ:

 يٛمر سمف قمغم ضمٞمػ اًمٙمالب  ًمف دًمٞماًل ضمٕمؾ اًمٖمراب  وُمـ

ضمٕمؾ ُمـ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن , أو أيٛمـ اًمٔمقاهري, أو أسم٤م محزة اعمٍمي, أو ؾمٚمامن وؾمٗمر, أو  ومٛمـ

اعمًٕمري وهمػمهؿ أدًم٦م هلؿ أودوا هبؿ إمم اهل٤موي٦م, سمٗمت٤موهيؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحؼ واًمدًمٞمؾ, وحتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م 

 اًمتخرص واًمتٝمقيؾ.

م وأهٚمف يقم ُمـ اًمدهر: ٕهن٤م ـمري٘م٦م سمٜمٞم٧م قمغم ُمذه٥م اخلٚمػ شمٙمقن ـمري٘متٝمؿ ٟم٤مسة ًمإلؾمال وًمـ

 .شيمالب اًمٜم٤مر»ُمـ اخلقارج اعم٤مرىم٦م: 

 وأصح٤مسمف اًمٙمرام, وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن. صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿشمٌـ قمغم ـمري٘م٦م اًمٜمٌل  ومل

 يم٤مًمِمجرة اخلٌٞمث٦م اًمتل أضمتث٧ٌم ُمـ ومقق إرض ُم٤مهل٤م ُمـ ىمرار. طم٤مهلؿ

قمز وضمؾ يٜمٍمه ويٜمٍم دقمقشمف وظمػمه سمٛمالزُم٦م اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد  ُمـ أراد أن اهلل ومٕمغم

 سمجٛمٞمع أٟمقاقمف:

 * ضمٝم٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م.

 * ضمٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن.

 * ضمٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس.

 * ضمٝم٤مد سم٤معم٤مل.

 ُمع سمٕمض أهؾ اْليامن ذم ٟمنمهؿ اخلػم واْلطم٤ًمن سمجٛمٞمع أٟمقاع اْلٝم٤مد. وًمٜم٘مػ

 ـ ذًمؽ.شم٘مدم ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر رء ُم وىمد

 سمـ احلامم سمٓمؾ ُمـ إسمٓم٤مل ووم٤مرس ُمـ اًمٗمرؾم٤من. قمٛمػم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ, ىَم٤مَل: سَمَٕم٨َم َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 5915أظمرج ُمًٚمؿ ) ـْ َأَٟمِس سْم (: قَم

ٌَٞم٧ِْم َأطَمٌد همَ  ٦َم قَمٞمْٜم٤ًم َيٜمُْٔمُر َُم٤م َصٜمََٕم٧ْم قِمػُم َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤مَن, وَمَج٤مَء َوَُم٤م ذِم اًْم ًَ ْٞم ًَ ي َوهَمػْمُ َرؾُمقِل اهللِ صغم اهلل سُم ػْمِ
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صَمُف احْلَِدي٨َم ىَم٤مَل: وَمَخَرَج َرؾُمقُل  ٤مئِِف, ىَم٤مَل: وَمَحدَّ ًَ
َٓ َأْدِري َُم٤م اؾْمَتْثٜمَك سَمْٕمَض ٟمِ قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىَم٤مَل: 

َؿ وَمَ٘م٤مَل:  ـْ يَم٤مَن فَمٝمْ »اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وَمَتَٙمٚمَّ يَم٥ْم َُمَٕمٜم٤َمإِنَّ ًَمٜم٤َم ـَمٚم٦ًٌَِم وَمَٛم ا وَمْٚمػَمْ ش ُرُه طَم٤مِضً

ا ـْ يَم٤مَن فَمْٝمُرُه طَم٤مِضً َّٓ َُم َٓ إِ َت٠ْمِذُٟمقَٟمُف ذِم فُمْٝمَراهِنِْؿ ذِم قُمْٚمِق اعْمَِديٜم٦َِم وَمَ٘م٤مَل:  ًْ , وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ وَمَجَٕمَؾ ِرضَم٤مٌل َي

يُمقَن َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ َوَأْصَح٤مسُمُف طَمتَّك ؾَمٌَُ٘مقا اعْمُنْمِ  يملَِم إمَِم سَمْدٍر, َوضَم٤مَء اعمنُْْمِ

 طَمتَّك َأيُمقَن َأَٟم٤م ُدوَٟمفُ »وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: 
ٍ
ء َـّ َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ إمَِم َرْ َُم , شَٓ ُيَ٘مدر

يُمقَن وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ َٛمَقاُت ىُمقُُمقا »صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  وَمَدَٟم٤م اعْمُنْمِ ًَّ إمَِم ضَمٜم٦ٍَّم قَمْرُوَٝم٤م اًم

َْرُض  ْٕ َ شَوا ْٕ َٛمَقاُت َوا ًَّ َْٟمَّم٤مِريُّ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ضَمٜم٦ٌَّم قَمْرُوَٝم٤م اًم ْٕ ـُ احْلاَُمِم ا ْرُض؟ , ىَم٤مَل: َيُ٘مقُل قُمَٛمػْمُ سْم

ِٛمُٚمَؽ قَمغَم ىَمْقًمَِؽ سَمٍخ », ىَم٤مَل: سَمٍخ سَمٍخ, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: شَٟمَٕمؿْ »ىَم٤مَل:  َُم٤م حَيْ

ـْ َأْهٚمَِٝم٤م, ىَم٤مَل:  شسَمٍخ؟ َّٓ َرضَم٤مَءَة َأْن َأيُمقَن ُِم َٓ َواهللِ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِ ـْ َأْهٚمَِٝم٤م»ىَم٤مَل:  , وَم٠َمظْمَرَج شوَم٢مِٟمََّؽ ُِم

ـْ َأَٟم٤م طَمِٞمٞم٧ُم  َـّ صُمؿَّ ىَم٤مَل: ًَمِئ ـْ ىَمَرٟمِِف وَمَجَٕمَؾ َي٠ْميُمُؾ ُِمٜمُْٝم ٤َم حَلََٞم٤مٌة ـَمِقيَٚم٦ٌم,  مَتََراٍت ُِم طَمتَّك آيُمَؾ مَتََرايِت َهِذِه إهِنَّ

ـْ اًمتَّْٛمِر صُمؿَّ ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ طَمتَّك ىُمتَِؾ.  ىَم٤مَل: وَمَرَُمك سماَِم يَم٤مَن َُمَٕمُف ُِم

 ( أٟمف يم٤من ي٘مقل:4/353» )أؾمد اًمٖم٤مسم٦م»اسمـ إصمػم ذم  زاد

 ت٘مك وقمٛمؾ اعمٕم٤مددددددإٓ اًم   ٖمػم زادددددإمم اهلل سم ريمًْم٤م

 إن اًمت٘مك ُمـ أقمٔمؿ اًمًداد   ذم اهلل قمغم اْلٝم٤مد ًمّمؼموا

 ٢ممم اًمٜمٗم٤مدددددل ومدؾ طمددويم  ٤مدددُم٤م ىم٤مد إمم اًمرؿم وظمػم

ـُ 5914(, وُمًٚمؿ )1816اًمٌخ٤مري ) وأظمرج ل َأَٟمُس سْم ـْ َأَٟمٍس َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: هَم٤مَب قَمٛمر (: قَم

ـْ ىِمَت٤مِل سَمْدٍر, وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ ـْ اهللُ َأؿْمَٝمَديِن ىِمَت٤مَل اًمٜمَّْيِ قَم يمِلَم ًَمِئ ِل ىِمَت٤مٍل ىَم٤مشَمْٚم٧َم اعْمُنْمِ ـْ َأوَّ  هِم٧ٌُْم قَم

يمِلمَ  ٚمُِٛمقَن ىَم٤مَل: اًمٚمُٝمؿَّ إيِنر َأقْمَتِذُر إًِمَ  اعْمُنْمِ ًْ َـّ اهللُ َُم٤م َأْصٜمَُع, وَمَٚمامَّ يَم٤مَن َيْقُم ُأطُمٍد َواْٟمَٙمَِمَػ اعمُْ َي ْٞمَؽ مِم٤َّم ًَمػَمَ

 َٓ يمِلَم, صُمؿَّ شَم٘مَ َصٜمََع َه١ُم  َيْٕمٜمِل اعْمُنْمِ
ِ
ء َٓ  َيْٕمٜمِل َأْصَح٤مسَمُف, َوَأسْمَرُأ إًَِمْٞمَؽ مِم٤َّم َصٜمََع َه١ُم

ِ
مَ ء ـُ  دَّ ٌََٚمُف ؾَمْٕمُد سْم وَم٤مؾْمَتْ٘م

ـْ ُدوِن ُأطُمٍد, ىَم٤مَل  ـَ ُُمَٕم٤مٍذ اْْلَٜم٦ََّم, َوَربر اًمٜمَّْيِ إيِنر َأضِمُد ِرحَيَٝم٤م ُِم ؾَمْٕمٌد: وَماَم ُُمَٕم٤مٍذ وَمَ٘م٤مَل: َي٤م ؾَمْٕمُد سْم

ٞمِْػ َأْو ـَمْٕمٜم٦ًَم سمُِرُْمٍح َأْو  لمَ اؾْمَتَٓمْٕم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َُم٤م َصٜمََع ىَم٤مَل َأَٟمٌس: وَمَقضَمْدَٟم٤م سمِِف سمِْْمًٕم٤م َوصَماَمٟمِ  ًَّ سَم٦ًم سم٤ِمًم َضْ

يُمقَن, وَماَم قَمَروَمُف َأطَم  ْٝمٍؿ, َوَوضَمْدَٟم٤مُه ىَمْد ىُمتَِؾ َوىَمْد َُمثََّؾ سمِِف اعْمُنْمِ ًَ ٌَٜم٤َمٟمِِف, ىَم٤مَل َأَٟمٌس: يُمٜم٤َّم َرُْمَٞم٦ًم سمِ َّٓ ُأظْمُتُف سمِ ٌد إِ
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ـْ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ِرضَم٤مٌل َصَدىُمقا َُم٤م قَم٤مَهُدوا  ٤ٌَمِهِف ُِم َي٦َم َٟمَزًَم٧ْم ومِٞمِف َوذِم َأؿْم ْٔ ُـّ َأنَّ َهِذِه ا اهللَ قَمَٚمْٞمِف إمَِم ُٟمَرى َأْو َٟمُٔم

ك ا ٛمَّ ًَ َي٦ِم, َوىَم٤مَل: إِنَّ ُأظْمَتُف َوِهَل شُم ْٔ ْت صَمٜمِٞم٦ََّم اُْمَرَأٍة, وَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل اهللِ آظِمِر ا سَمٞمرَع يَمَنَ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم ًمرُّ

َْرِش  ؾُمقَل سم٤ِمًْمِ٘مَّم٤مِص, وَمَ٘م٤مَل َأَٟمٌس: َي٤م رَ  آًمف وؾمٚمؿ ْٕ َٓ شُمْٙمَنُ صَمٜمِٞمَُّتَٝم٤م, وَمَرُوقا سم٤ِم ِذي سَمَٕمثََؽ سم٤ِمحْلَؼر  اهللِ َواًمَّ

َؿ قَمغَم »: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاهللِ  َوشَمَريُمقا اًْمِ٘مَّم٤مَص, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ًَ ـْ ًَمْق َأىْم ٤ٌَمِد اهللِ َُم ـْ قِم إِنَّ ُِم

هُ  سََمرَّ َٕ  .شاهللِ 

وهذا أيًْم٤م ومٞمف رد قمغم أهؾ اًمٌدع وإهقاء ُمـ اخلقارج ش وصالة اْلامقم٦م ظمٚمٗمٝمؿ ضم٤مئزة»ىمقًمف:  (5)

َوإِْن  ,وَم٢مِْن َأَص٤مسُمقا وَمَٚمُٙمؿْ  :قَن ًَمُٙمؿْ ُيَّمٚمُّ »واًمرواومض, واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري رمحف اهلل: 

 ش.َأظْمَٓمُئقا وَمَٚمُٙمْؿ َوقَمَٚمٞمِْٝمؿْ 

وىمد صغم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ظمٚمػ احلج٤مج اًمٔم٤ممل اًمٖم٤مؿمؿ, ويمذا قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل 

 قمٜمٝمام, وقمدد يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

ًم٘مد مهٛم٧م أن آُمر » آًمف وؾمٚمؿ: وصالة اْلامقم٦م اًمّمحٞمح وضمقهب٤م: ًم٘مقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم

أظمرضمف ش رضماًل يّمكم سم٤مًمٜم٤مس, صمؿ أقمٛمد إمم ىمقم يتخٚمٗمقن قمـ اًمّمالة: وم٠مطمرق قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقهتؿ

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.565(, وُمًٚمؿ )533اًمٌخ٤مري )

(: وٟمرى اًمّمالة ظمٚمػ يمؾ سمر 411-414ش )ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

 ووم٤مضمر.

: أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يم٤من شصحٞمح اًمٌخ٤مري»وذم (: ٤113مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل )وىم

 يّمكم ظمٚمػ احلج٤مج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل, ويمذا أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ, ويم٤من احلج٤مج وم٤مؾم٘م٤م فم٤معم٤م.

يّمٚمقن ًمٙمؿ, وم٢من أص٤مسمقا ومٚمٙمؿ وهلؿ, »أيْم٤م, أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  شصحٞمحف»وذم 

 ش.ئقا ومٚمٙمؿ وقمٚمٞمٝمؿوإن أظمٓم
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صٚمقا ظمٚمػ ُمـ ىم٤مل »وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف, أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

 أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ُمـ ـمرق, ووٕمٗمٝم٤م.ش. ٓ إًمف إٓ اهلل, وصٚمقا قمغم ُمـ ُم٤مت ُمـ أهؾ ٓ إًمف إٓ اهلل

ٚمؿ ُمٜمف سمدقم٦م وٓ ومً٘م٤م, سم٤مشمٗم٤مق اقمٚمؿ, رمحؽ اهلل وإي٤مٟم٤م: أٟمف جيقز ًمٚمرضمؾ أن يّمكم ظمٚمػ ُمـ مل يٕم

إئٛم٦م, وًمٞمس ُمـ ذط آئتامم أن يٕمٚمؿ اعم٠مُمقم اقمت٘م٤مد إُم٤مُمف, وٓ أن يٛمتحٜمف, ومٞم٘مقل: ُم٤مذا شمٕمت٘مد ؟! 

سمؾ يّمكم ظمٚمػ اعمًتقر احل٤مل, وًمق صغم ظمٚمػ ُمٌتدع يدقمق إمم سمدقمتف, أو وم٤مؾمؼ فم٤مهر اًمٗمًؼ, وهق 

ُم٤مم اْلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ, واْلُم٤مم ذم صالة احل٩م اْلُم٤مم اًمراشم٥م اًمذي ٓ يٛمٙمٜمف اًمّمالة إٓ ظمٚمٗمف, يم٢م

 : وم٢من اعم٠مُمقم يّمكم ظمٚمٗمف, قمٜمد قم٤مُم٦م اًمًٚمػ واخلٚمػ.-سمٕمروم٦م, وٟمحق ذًمؽ 

وُمـ شمرك اْلٛمٕم٦م واْلامقم٦م ظمٚمػ اْلُم٤مم اًمٗم٤مضمر, ومٝمق ُمٌتدع قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء. واًمّمحٞمح أٟمف يّمٚمٞمٝم٤م 

ْلامقم٦م ظمٚمػ إئٛم٦م اًمٗمج٤مر وٓ وٓ يٕمٞمده٤م, وم٢من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يّمٚمقن اْلٛمٕم٦م وا

يٕمٞمدون, يمام يم٤من قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يّمكم ظمٚمػ احلج٤مج سمـ يقؾمػ, ويمذًمؽ أٟمس ريض اهلل قمٜمف, يمام 

شم٘مدم, ويمذًمؽ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف وهمػمه يّمٚمقن ظمٚمػ اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط, 

ل: أزيديمؿ ؟ ! وم٘م٤مل ًمف اسمـ ُمًٕمقد: ويم٤من ينمب اخلٛمر, طمتك إٟمف صغم هبؿ اًمّمٌح ُمرة أرسمٕم٤م, صمؿ ىم٤م

: أن قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف عم٤م طمٍم صغم شاًمّمحٞمح»ُم٤م زًمٜم٤م ُمٕمؽ ُمٜمذ اًمٞمقم ذم زي٤مدة!! وذم 

سم٤مًمٜم٤مس ؿمخص, وم٠ًمل ؾم٤مئؾ قمثامن: إٟمؽ إُم٤مم قم٤مُم٦م, وهذا اًمذي صغم سم٤مًمٜم٤مس إُم٤مم ومتٜم٦م ؟ وم٘م٤مل: )ي٤م 

أطمًٜمقا وم٠مطمًـ ُمٕمٝمؿ, وإذا أؾم٤مءوا وم٤مضمتٜم٥م اسمـ أظمل, إن اًمّمالة ُمـ أطمًـ ُم٤م يٕمٛمؾ اًمٜم٤مس, وم٢مذا 

 إؾم٤مءهتؿ(.

واًمٗم٤مؾمؼ واعمٌتدع صالشمف ذم ٟمٗمًٝم٤م صحٞمح٦م, وم٢مذا صغم اعم٠مُمقم ظمٚمٗمف مل شمٌٓمؾ صالشمف, ًمٙمـ إٟمام يمره 

 ُمـ يمره اًمّمالة ظمٚمٗمف: ٕن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واضم٥م.

٢مٟمف يًتحؼ اًمتٕمزير طمتك يتقب, وُمـ ذًمؽ: أن ُمـ أفمٝمر سمدقم٦م وومجقرا ٓ يرشم٥م إُم٤مُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم, وم

وم٢مذا أُمٙمـ هجره طمتك يتقب يم٤من طمًٜم٤م, وإذا يم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس إذا شمرك اًمّمالة ظمٚمٗمف وصغم ظمٚمػ 

ومٛمثؾ هذا إذا شمرك  -همػمه أصمر ذًمؽ ذم إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر طمتك يتقب أو يٕمزل أو يٜمتٝمل اًمٜم٤مس قمـ ُمثؾ ذٟمٌف 

 ٛمٕم٦م وٓ اْلامقم٦م.اًمّمالة ظمٚمٗمف يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م, ومل شمٗم٧م اعم٠مُمقم اْل
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وأُم٤م إذا يم٤من شمرك اًمّمالة ظمٚمٗمف يٗمقت اعم٠مُمقم اْلٛمٕم٦م واْلامقم٦م, ومٝمٜم٤م ٓ يؽمك اًمّمالة ظمٚمٗمف إٓ ُمٌتدع 

 خم٤مًمػ ًمٚمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

ويمذًمؽ إذا يم٤من اْلُم٤مم ىمد رشمٌف وٓة إُمقر, ًمٞمس ذم شمرك اًمّمالة ظمٚمٗمف ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م, ومٝمٜم٤م ٓ 

ٚمػ إومْمؾ أومْمؾ, وم٢مذا أُمٙمـ اْلٟم٤ًمن أن ٓ ي٘مدم ُمٔمٝمرا يؽمك اًمّمالة ظمٚمٗمف, سمؾ اًمّمالة ظم

ًمٚمٛمٜمٙمر ذم اْلُم٤مُم٦م, وضم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ, ًمٙمـ إذا وٓه همػمه, ومل يٛمٙمٜمف سومف قمـ اْلُم٤مُم٦م, أو يم٤من ٓ 

ومال جيقز دومع  -يتٛمٙمـ ُمـ سومف قمـ اْلُم٤مُم٦م إٓ سمنم أقمٔمؿ ضرا ُمـ ضر ُم٤م أفمٝمر ُمـ اعمٜمٙمر 

دومع أظمػ اًميريـ سمحّمقل أقمٔمٛمٝمام, وم٢من اًمنمائع ضم٤مءت  اًمٗم٤ًمد اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مًمٗم٤ًمد اًمٙمثػم, وٓ

سمتحّمٞمؾ اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م, وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م, سمح٥ًم اْلُمٙم٤من. ومتٗمقي٧م اْلٛمع 

واْلامقم٤مت أقمٔمؿ وم٤ًمدا ُمـ آىمتداء ومٞمٝمام سم٤مْلُم٤مم اًمٗم٤مضمر, ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من اًمتخٚمػ قمٜمٝم٤م ٓ يدومع 

 دومع شمٚمؽ اعمٗمًدة. ومجقرا, ومٞمٌ٘مك شمٕمٓمٞمؾ اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م سمدون

وأُم٤م إذا أُمٙمـ ومٕمؾ اْلٛمٕم٦م واْلامقم٦م ظمٚمػ اًمؼم, ومٝمذا أومم ُمـ ومٕمٚمٝم٤م ظمٚمػ اًمٗم٤مضمر. وطمٞمٜمئذ, وم٢مذا 

صغم ظمٚمػ اًمٗم٤مضمر ُمـ همػم قمذر, ومٝمق ُمقوع اضمتٝم٤مد اًمٕمٚمامء: ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يٕمٞمد, وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: 

 ٓ يٕمٞمد. وُمقوع سمًط ذًمؽ ذم يمت٥م اًمٗمروع.

, ومل يٕمٚمؿ اعم٠مُمقم سمح٤مًمف, ومال إقم٤مدة قمغم اعم٠مُمقم, ًمٚمحدي٨م اعمت٘مدم. وىمد وأُم٤م اْلُم٤مم إذا ٟمز أو أظمٓم٠م

صغم قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وهمػمه وهق ضمٜم٥م ٟم٤مؾمٞم٤م ًمٚمجٜم٤مسم٦م. وم٠مقم٤مد اًمّمالة, ومل ي٠مُمر اعم٠مُمقُملم 

سم٤مْلقم٤مدة. وًمق قمٚمؿ أن إُم٤مُمف سمٕمد ومراهمف يم٤من قمغم همػم ـمٝم٤مرة, أقم٤مد قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م, ظمالوم٤م عم٤مًمؽ 

 اعمِمٝمقر قمٜمف. ويمذًمؽ ًمق ومٕمؾ اْلُم٤مم ُم٤م ٓ يًقغ قمٜمد اعم٠مُمقم. وومٞمف شمٗم٤مصٞمؾ واًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم

ُمقوٕمٝم٤م يمت٥م اًمٗمروع. وًمق قمٚمؿ أن إُم٤مُمف يّمكم قمغم همػم ووقء ! ! ومٚمٞمس ًمف أن يّمكم ظمٚمٗمف, ٕٟمف 

 ٓقم٥م, وًمٞمس سمٛمّمؾ.

وىمد دًم٧م ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م أن وزم إُمر, وإُم٤مم اًمّمالة, واحل٤ميمؿ, 

يٓم٤مع ذم ُمقاوع آضمتٝم٤مد, وًمٞمس قمٚمٞمف أن يٓمٞمع أشم٤ٌمقمف ذم ُمقارد  -ُمػم احلرب, وقم٤مُمؾ اًمّمدىم٦م وأ

آضمتٝم٤مد, سمؾ قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقمتف ذم ذًمؽ, وشمرك رأهيؿ ًمرأيف, وم٢من ُمّمٚمح٦م اْلامقم٦م وآئتالف, وُمٗمًدة 
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  بالدجاه عمْٗ لعٍٛ اهللاإلمياُ 

اْلٝم٤مد ُم٤مض ُمٜمذ سمٕم٨م اهلل حمٛمدًا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم أن ي٘م٤مشمؾ آظمر هذه إُم٦م و

اًمدضم٤مل ٓ يٌٓمٚمف ضمقر ضم٤مئر وٓ قمدل قم٤مدل
(1)

. 

                                                                                                    

اًمٗمرىم٦م وآظمتالف, أقمٔمؿ ُمـ أُمر اعم٤ًمئؾ اْلزئٞم٦م. وهلذا مل جيز ًمٚمحٙم٤مم أن يٜم٘مض سمٕمْمٝمؿ طمٙمؿ 

سمٕمض. واًمّمقاب اعم٘مٓمقع سمف صح٦م صالة سمٕمض ه١مٓء ظمٚمػ سمٕمض. ويروى قمـ أيب يقؾمػ: أٟمف عم٤م 

طم٩م ُمع ه٤مرون اًمرؿمٞمد, وم٤مطمتجؿ اخلٚمٞمٗم٦م, وأومت٤مه ُم٤مًمؽ سم٠مٟمف ٓ يتقو٠م, وصغم سم٤مًمٜم٤مس, وم٘مٞمؾ ٕيب 

يقؾمػ: أصٚمٞم٧م ظمٚمٗمف؟ ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل! أُمػم اعم١مُمٜملم. يريد سمذًمؽ أن شمرك اًمّمالة ظمٚمػ وٓة 

ـ ومٕمؾ أهؾ اًمٌدع. وطمدي٨م أيب هريرة, اًمذي رواه اًمٌخ٤مري, أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف إُمقر ُم

ٟمص صحٞمح  -ش يّمٚمقن ًمٙمؿ, وم٢من أص٤مسمقا ومٚمٙمؿ وهلؿ, وإن أظمٓمئقا ومٚمٙمؿ وقمٚمٞمٝمؿ»وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

سيح ذم أن اْلُم٤مم إذا أظمٓم٠م ومخٓم١مه قمٚمٞمف, ٓ قمغم اعم٠مُمقم. واعمجتٝمد هم٤ميتف أٟمف أظمٓم٠م سمؽمك واضم٥م 

وٓ حيؾ عمـ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر  ,ًمٞمس واضم٤ٌم, أو ومٕمؾ حمٔمقرا اقمت٘مد أٟمف ًمٞمس حمٔمقرا اقمت٘مد أٟمف

أن خي٤مًمػ هذا احلدي٨م اًمٍميح اًمّمحٞمح سمٕمد أن يٌٚمٖمف, وهق طمج٦م قمغم ُمـ يٓمٚمؼ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م 

 واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٌٚمٞم٦م أن اْلُم٤مم إذا شمرك ُم٤م يٕمت٘مد اعم٠مُمقم وضمقسمف مل يّمح اىمتداؤه سمف!! وم٢من آضمتامع

 اهد وآئتالف مم٤م جي٥م رقم٤ميتف وشمرك اخلالف اعمٗميض إمم اًمٗم٤ًمد.

( ُمـ طمدي٨م أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل 538ش )صحٞمحف»وأظمرج اْلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

ـْ َوىْمتَِٝم٤م»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  اَلَة قَم ُروَن اًمّمَّ ْو ُيِٛمٞمتُقَن أَ  ,يَمْٞمَػ َأْٟم٧َم إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمْٞمَؽ ُأَُمَراُء ُي١َمظمر

ـْ َوىْمتَِٝم٤م اَلَة قَم اَلَة ًمَِقىْمتَِٝم٤م» :ىَم٤مَل  ؟وَماَم شَم٠ْمُُمُرٟمِك :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,شاًمّمَّ وَم٢مِْن َأْدَريْمَتَٝم٤م َُمَٕمُٝمْؿ وَمَّمؾر  :َصؾر اًمّمَّ

٤َم ًَمَؽ َٟم٤مومَِٚم٦مٌ   ش.وَم٢مهِنَّ

٦م ًمئال شمتٗمرق ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ذح احلدي٨م: وومٞمف احل٨م قمغم ُمقاوم٘م٦م إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم

 هاًمٙمٚمٛم٦م, وشم٘مع اًمٗمتٜم٦م. ا

واْلٝم٤مد ُم٤مض ُمٜمذ سمٕم٨م اهلل حمٛمًدا صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ إمم أن ي٘م٤مشمؾ آظمر هذه »ىمقًمف:  (5)
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شم٘مدم اًمٙمالم قمغم اْلٝم٤مد سمام يٙمٗمل إن ؿم٤مء اهلل ش إُم٦م اًمدضم٤مل ٓ يٌٓمٚمف ضمقر ضم٤مئر, وٓ قمدل قم٤مدل

اومض واخلقارج وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع اًمذيـ ي٘مقًمقن: قمزوضمؾ, وقمٚمٛمٜم٤م هذه اًمٗم٘مرات رد قمغم اًمرو

 ٓ ضمٝم٤مد ٓؾمٞمام ُمع أئٛم٦م اْلقر.

(, 3/343ويدل قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م سمخّمقصٝم٤م طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم ريض اهلل قمٜمف قمٜمد أمحد )

وٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اْلؾمالم ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ فم٤مهريـ قمغم ُمـ ٟم٤موئٝمؿ طمتك ي٘م٤مشمٚمقن »وًمٗمٔمف: 

 ش.اًمدضم٤مل

وؾمٜمتٙمٚمؿ هٜم٤م قمـ ومتٜم٦م اًمدضم٤مل ش, طمتك ي٘م٤مشمؾ آظمرهؿ اعمًٞمح اًمدضم٤مل»( سمٚمٗمظ: 3/341رضمف )وأظم

 أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمف.

ٕٟمف أقمقر اًمٕملم  :وىمٞمؾ ,ؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف ممًقح اًمٕملم :وم٘مٞمؾومٝمق اعمًٞمح اًمٙمذاب أُم٤م اًمدضم٤مل و

 .حف إرض طملم ظمروضمف وىمٞمؾ همػم ذًمؽعمً :٤م وىمٞمؾوإقمقر يًٛمك ُمًٞمحً 

وٓ ظمالف قمٜمدد أطمدد ُمدـ اًمدرواة ذم (: 5/611) شإيمامل اعمٕمٚمؿ»٤مض رمحف اهلل ذم وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم

هق ُمثٚمف وٓ ومرق  :وم٠ميمثرهؿ ي٘مقل :واظمتٚمػ ذم اًمدضم٤مل ,ويمن اًمًلم اعمخٗمٗم٦م ,قمٞمًك أٟمف سمٗمتح اعمٞمؿ

 .سمٞمٜمٝمام وقمٞمًك ُمًٞمح هدى وهذا ُمًٞمح والًم٦م

 وٍعًْ ميَة دجاه:

دضم٤مل ذم اًمٚمٖمد٦م يٓمٚمدؼ قمدغم قمددة : اًمطمٞم٦م: ىم٤مل اًمٕمٚمامءىم٤مل اسمـ د: (638) شاًمتذيمرة»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

 :أوضمف

 .: اًمدضم٤مل ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٙمذبإول

ٟمف يٖمٓمل احلؼ ويًدؽمه اًمدضم٤مل ُم٠مظمقذ ُمـ اًمدضمؾ وهق ـمالء اًمٌٕمػم سم٤مًم٘مٓمران ؾمٛمل سمذًمؽ ٕ :اًمث٤مين

 .سمًحره ويمذسمف

 .إرض ي٘م٤مل دضمؾ ومالن إذا ومٕمؾ ذًمؽ: ؾمٛمل سمذًمؽ ًميسمف ذم ٟمقاطمل ًم٨م٤ماًمث

 فىم٤مًمد ,ٛمل دضم٤مل ُمـ اًمتٖمٓمٞم٦م ٕٟمف يٖمٓمل إرض سمٛمجٛمققمٝم٤م يمؾ رء همٓمٞمتف وم٘مدد دضمٚمتدفاًمراسمع: ؾم

 .اسمـ دريد
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 .٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م: ؾمٛمل سمذًمؽ ًم٘مٓمٕمف إرض واًمدضمٚم٦م اًمدوماخل٤مُمس

 .: ؾمٛمل دضم٤مٓ ٕٟمف يٖمر اًمٜم٤مس سمنمهاًم٤ًمدس

 .اًم٤ًمسمع: اًمدضم٤مل اعمخرق

 .اًمدضم٤مل اعمٛمقه ىم٤مًمف صمٕمٚم٥م اًمث٤مُمـ:

 اًمذي يٓمغم سمف اًمٌمء ومُٞمحًـ فم٤مهره وداظمٚمف ظمزف .أهد: اًمدضم٤مل ُم٤مء اًمذه٥م اًمت٤مؾمع

 ويمؾ هذه شمّمٚمح أن شمٙمقن وصٗم٤م ًمٚمدضم٤مل ًمٕمٜمف اهلل قمز وضمؾ

 وأٍا اىحنَة في عدً اىتصزيح بذمز اىدجاه في اىقزآُ:

اؿمتٝمر اًم١ًمال قمـ احلٙمٛم٦م ذم قمدم اًمتٍمديح  :شمٜمٌٞمف(: 95ص /54ج) شومتح اًم٤ٌمري»ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

ُم٤م ذيمر قمٜمف ُمدـ اًمنمد وقمٔمدؿ اًمٗمتٜمد٦م سمدف وحتدذير إٟمٌٞمد٤مء ُمٜمدف وإُمدر  سمذيمر اًمدضم٤مل ذم اًم٘مرآن ُمع

 سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمٜمف طمتك ذم اًمّمالة وأضمٞم٥م سم٠مضمقسم٦م.

د٤م إِياَمهُنَد٤مأٟمف ذيمر ذم ىمقًمف﴿ أطمده٤م: ًً َٓ َيٜمَْٗمدُع َٟمْٗم َؽ  وم٘مدد  [568: إٟمٕمد٤مم] ﴾َيْقَم َي٠ْميِت سَمْٕمُض آَي٤مِت َرسمر

يامهن٤م مل شمٙمدـ آُمٜمد٧م إصمالصم٦م إذا ظمرضمـ مل يٜمٗمع ٟمٗم٤ًم »: أظمرج اًمؽمُمذي وصححف قمـ أيب هريرة رومٕمف

 .شوـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م ,واًمداسم٦م ,اًمدضم٤مل :ُمـ ىمٌؾ

ـْ َأْهِؾ اًْمٙمَِتد٤مِب اًمث٤مين: ىمد وىمٕم٧م اْلؿم٤مرة ذم اًم٘مرآن إمم ٟمزول قمٞمًك سمـ ُمريؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ َوإِْن ُِم

ٌَْؾ َُمْقشمِِف َوَيْقَم اًْمِ٘مٞمَ  َـّ سمِِف ىَم َّٓ ًَمُٞم١ْمُِمٜمَ ُف  ﴿: وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ,[569: اًمٜم٤ًمء] ﴾٤مَُم٦ِم َيُٙمقُن قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؿَمِٝمٞمًداإِ َوإِٟمَّ

٤مقَم٦مِ  ًَّ ٟمف اًمذي ي٘متؾ اًمدضم٤مل وم٤ميمتٗمك سمدذيمر أطمدد اًمْمدديـ قمدـ أوصح  ,[55: اًمزظمرف] ﴾ًَمِٕمْٚمٌؿ ًمِٚم

 .ل ُمًٞمح اًمْمالًم٦م وقمٞمًك ُمًٞمح اهلدىأظمر وًمٙمقٟمف يٚم٘م٥م اعمًٞمح يمٕمٞمًك ًمٙمـ اًمدضم٤م

يمره اطمت٘م٤مرا وشمٕم٘م٥م سمذيمر يد٠مضمقج وُمد٠مضمقج وًمٞمًد٧م اًمٗمتٜمد٦م هبدؿ سمددون اًمٗمتٜمد٦م ٟمف شمرك ذأاًمث٤مًم٨م: 

سم٤مًمدضم٤مل واًمذي ىمٌٚمف وشمٕم٘م٥م سم٠من اًم١ًمال سم٤مق وهق ُمد٤م احلٙمٛمد٦م ذم شمدرك اًمتٜمّمدٞمص قمٚمٞمدف وأضمد٤مب 

ؿمٞمخٜم٤م اْلُم٤مم اًمٌٚم٘مٞمٜمل سم٠مٟمف اقمتؼم يمؾ ُمـ ذيمر ذم اًم٘مرآن ُمـ اعمٗمًديـ ومقضمد يمؾ ُمـ ذيمر اٟمام هؿ ممدـ 

٤م ُمـ مل جيلء سمٕمد ومٚمؿ يذيمر ُمٜمٝمؿ أطمدا اٟمتٝمك وهذا يٜمت٘مض سمٞم٠مضمقج وُم٠مضمقج ُم٣م واٟم٘م٣م أُمره وأُم
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َْرِض وىمد وىمع ذم شمٗمًػم اًمٌٖمقي أن اًمدضم٤مل ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ْٕ داَمَواِت َوا ًَّ خَلَْٚمدُؼ اًم

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ  َـّ َأيْمَثَر اًمٜم٤َّمِس 
ـْ ظَمْٚمِؼ اًمٜم٤َّمِس َوًَمٙمِ ن اعمراد سم٤مًمٜمد٤مس هٜمد٤م اًمددضم٤مل أو ,[61: هم٤مومر] ﴾َأيْمؼَمُ ُِم

صغم اهلل  ُمـ إـمالق اًمٙمؾ قمغم اًمٌٕمض وهذا إن صم٧ٌم أطمًـ إضمقسم٦م ومٞمٙمقن ُمـ مجٚم٦م ُم٤م شمٙمٗمؾ اًمٜمٌل

 ها .ٌٞم٤مٟمف واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤مممسم قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

, وقمدم إصمامر ٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: ويٌقؾم٦م سمحػمة ـمؼمي٦مُمـ قمالُم٤مت ظمروج اًمدضم٤مل سمٕمث

 .ؾ سمٞم٤ًمن و ٟمْمقب قملم زهمرٟمخ

ُف ؾَمد٠َمَل وَم٤مـمَِٛمد٦َم سمِٜمْد٧َم ىَمدْٞمٍس : (1931)ىم٤مل اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل   ْٕمٌِلُّ َأٟمَّ اطِمٞمَؾ اًمِمَّ ـُ َذَ قمـ قَم٤مُِمُر سْم

ـْ  صمِٞمٜمِل طَمِديًث٤م ؾَمدِٛمْٕمتِٞمِف ُِمد َُوِل وَمَ٘م٤مَل: طَمدر ْٕ ـْ اعْمَُٝم٤مضِمَراِت ا ـِ ىَمْٞمٍس, َويَم٤مَٟم٧ْم ُِم ٤مِك سْم حَّ َرؾُمدقِل  ُأظْم٧َم اًمْمَّ

, وَمَ٘مد٤مَل  َـّ وَْمَٕمَٚمد َٕ ـْ ؿِمدْئ٧َم  ِه, وَمَ٘م٤مًَمد٧ْم: ًَمدِئ ٜمِِديِف إمَِم َأطَمٍد هَمدػْمِ ًْ َٓ شُم َؿ  هَلَد٤م: َأضَمدْؾ اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

٤ٌَمِب ىُمَرْيٍش َيْقَُمِئٍذ: وَم٠ُمِص  ـْ ظِمَٞم٤مِر ؿَم ـَ اعْمُِٖمػَمِة َوُهَق ُِم صمِٞمٜمِل, وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َٟمَٙمْح٧ُم اسْم َٝم٤مِد َُمَع طَمدر ِل اْْلِ ٞم٥َم ذِم َأوَّ

ـْ  ـُ قَمدْقٍف ذِم َٟمَٗمدٍر ُِمد ـِ سْمد مْحَ ٌُْد اًمرَّ ٌَٜمِل قَم ْٛم٧ُم ظَمَٓم َؿ, وَمَٚمامَّ شَم٠َميَّ َأْصدَح٤مِب َرؾُمقِل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌَٜمِل َرؾُمقُل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمٚمَ  َؿ, َوظَمَٓم ـِ َزْيٍد, َرؾُمقِل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ُه ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم َٓ َؿ قَمغَم َُمْق ْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َؿ ىَم٤مَل:  صْم٧ُم َأنَّ َرؾُمقَل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٌَّٜمِل وَمْٚمُٞمِح٥مَّ ُأؾَم٤مَُم٦مَ »َويُمٜم٧ُْم ىَمْد طُمدر ـْ َأطَم َٛمٜمِدل شَُم : وَمَٚمامَّ يَمٚمَّ

َؿ, ىُمْٚم٧ُم: أَ  يٍؽ, َرؾُمقُل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ ؿِمْئ٧َم, وَمَ٘م٤مَل: اْٟمَتِ٘مكِم إمَِم ُأمر َذِ ُْمِري سمَِٞمِدَك وَم٠َمْٟمٙمِْحٜمِل َُم

ٞمَٗم٤مُن, َْٟمَّم٤مِر قَمٔمِٞمَٛم٦ُم اًمٜمََّٗمَ٘م٦ِم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَ َيٜمِْزُل قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمْمر ْٕ ـْ ا يٍؽ اُْمَرَأٌة هَمٜمِٞم٦ٌَّم ُِم وَمُ٘مْٚم٧ُم: ؾَم٠َموْمَٕمُؾ,  َوُأمُّ َذِ

َٓ شَمْٗمَٕمكِم إِ  دُ٘مَط قَمٜمْدِؽ مِخَد٤مُرِك َأْو َيٜمَْٙمِِمدَػ وَمَ٘م٤مَل:  ًْ ٞمَٗم٤مِن وَمد٢ميِنر َأيْمدَرُه َأْن َي يٍؽ اُْمَرَأٌة يَمثػَِمُة اًمْمر نَّ ُأمَّ َذِ

ٌْدِد اهللَ دِؽ قَم ـِ قَمٛمر ـْ اْٟمدَتِ٘مكِم إمَِم اسْمد
ى اًْمَ٘مْقُم ُِمٜمِْؽ سَمْٕمَض َُم٤م شَمْٙمَرِهلَم, َوًَمٙمِ ـْ ؾَم٤مىَمْٞمِؽ: وَمػَمَ ـِ اًمثَّْقُب قَم  سْمد

ِذي ِهَل ُِمٜمُْف, وَم٤مْٟمَتَ٘مْٚم٧ُم قَمْٛمِرو  ـِ اًمَّ ٌَْٓم ـْ اًْم ـْ سَمٜمِل ومِْٝمٍر ومِْٝمِر ىُمَرْيٍش َوُهَق ُِم ـِ ُأمر َُمْٙمُتقٍم َوُهَق َرضُمٌؾ ُِم  إًَِمْٞمِف, اسْم

َؿ ُيٜمَد٤مدِ  يِت ؾَمِٛمْٕم٧ُم ٟمَِداَء اعْمُٜم٤َمِدي ُُمٜم٤َمِدي َرؾُمدقِل اهللَ َصدغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ داَلَة »ي وَمَٚمامَّ اْٟمَ٘مَْم٧ْم قِمدَّ اًمّمَّ

 شضَم٤مُِمَٕم٦مً 
ِ
د٤مء ًَ َؿ, وَمُٙمٜم٧ُْم ذِم َصػر اًمٜمر ْٞم٧ُم َُمَع َرؾُمقِل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ِجِد وَمَّمٚمَّ ًْ : وَمَخَرضْم٧ُم إمَِم اعْمَ

َؿ َصداَلشَمُف ضَمَٚمد تِل شَمكِم فُمُٝمقَر اًْمَ٘مْقِم, وَمَٚمامَّ ىَم٣َم َرؾُمقُل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ َس قَمدغَم اعْمِٜمْدؼَمِ َوُهدَق اًمَّ
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هُ »َيْْمَحُؽ وَمَ٘م٤مَل:  ٤مٍن ُُمَّمالَّ ًَ ىَم٤مًُمقا: اهللُ َوَرؾُمدقًُمُف َأقْمَٚمدُؿ ش َأشَمْدُروَن مِلَ مَجَْٕمُتُٙمْؿ؟»صُمؿَّ ىَم٤مَل: ش ًمَِٞمْٚمَزْم يُمؾُّ إِْٟم

ـْ مَجَْٕمُتٙمُ »ىَم٤مَل: 
٦ٌٍَم, َوًَمٙمِ َٓ ًمَِرْه ٦ٌٍَم َو داٟمِٞم٤ًّم إيِنر َواهللَ َُم٤م مَجَْٕمُتُٙمْؿ ًمَِرهْم اِريَّ يَمد٤مَن َرضُمداًل َٟمٍْمَ َنَّ مَتِدٞماًم اًمددَّ ِٕ ْؿ 

صَمٜمِل ٤مِل, طَمدَّ ضمَّ ٞمِح اًمدَّ ًِ ـْ َُم صُمُٙمْؿ قَم ِذي يُمٜم٧ُْم ُأطَمدر صَمٜمِل طَمِديًث٤م َواوَمَؼ اًمَّ ٤ٌَمَيَع َوَأؾْمَٚمَؿ, َوطَمدَّ ُف َريم٥َِم  وَمَج٤مَء وَم َأٟمَّ

ـْ  ٦ٍم َُمَع صَماَلصملَِم َرضُماًل ُِم ٌَْحدِر, صُمدؿَّ َأْروَمُئدقا إمَِم  ذِم ؾَمِٗمٞمٜم٦ٍَم سَمْحِريَّ خَلٍْؿ َوضُمَذاَم: وَمَٚمِٕم٥َم هِبِْؿ اعْمَْقُج ؿَمْٝمًرا ذِم اًْم

ِٗمٞمٜم٦َِم وَمدَدظَمُٚمقا اْْلَِزيدَرَة, وَمَٚمِ٘مَٞمدْتٝمُ  ًَّ قا ذِم َأىْمُرْب اًم ًُ ْٛمِس, وَمَجَٚم ٌَْحِر طَمتَّك َُمْٖمِرِب اًمِمَّ د٦ٌم ضَمِزيَرٍة ذِم اًْم ْؿ َداسمَّ

 َٓ َٕمِر  َٕمِر وَمَ٘م٤مًُمقا: َوْيَٚمِؽ َُمد٤م َأْٟمد٧ِم؟ وَمَ٘م٤مًَمد٧ْم: َأَٟمد٤م َأْهَٚم٥ُم يَمثػُِم اًمِمَّ ـْ يَمْثَرِة اًمِمَّ ـْ ُدسُمِرِه ُِم ٌُُٚمُف ُِم  َيْدُروَن َُم٤م ىُم

ْيِر: وَم٢مِ  ضُمِؾ ذِم اًمدَّ ٤َم اًْمَ٘مْقُم اْٟمَٓمٚمُِ٘مقا إمَِم َهَذا اًمرَّ ٤مؾَم٦ُم؟ ىَم٤مًَم٧ْم: َأهيُّ ًَّ ٤مؾَم٦ُم, ىَم٤مًُمقا: َوَُم٤م اْْلَ ًَّ دُف إمَِم ظَمدؼَمِ اْْلَ يُمْؿ ٟمَّ

اقمً  ٧ْم ًَمٜم٤َم َرضُماًل وَمِرىْمٜم٤َم ُِمٜمَْٝم٤م َأْن شَمُٙمقَن ؿَمْٞمَٓم٤مَٟم٦ًم, ىَم٤مَل: وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم ِهَ ؿَْمَقاِق, ىَم٤مَل: عَم٤َّم ؾَمٛمَّ ْٕ ٤م طَمتَّدك َدظَمْٚمٜمَد٤م سم٤ِم

ُه ِوصَم٤مىًم٤م جَمُْٛمققَم٦ٌم َيدَ  ٤مٍن َرَأْيٜم٤َمُه ىَمطُّ ظَمْٚمً٘م٤م َوَأؿَمدُّ ًَ ْيَر: وَم٢مَِذا ومِٞمِف َأقْمَٔمُؿ إِْٟم ٌََتْٞمدِف إمَِم اًمدَّ اُه إمَِم قُمٜمُِ٘مدِف َُمد٤م سَمدلْمَ ُريْم

ويِن َُمد٤م َأْٟمدُتْؿ؟ ىَمد٤مًمُ  ي وَمد٠َمظْمؼِمُ ٌَْٞمِف سم٤ِمحْلَِديِد, ىُمْٚمٜم٤َم: َوْيَٚمَؽ َُم٤م َأْٟم٧َم؟ ىَم٤مَل: ىَمْد ىَمَدْرشُمْؿ قَمغَم ظَمؼَمِ ـُ يَمْٕم قا: َٟمْحد

٦ٍم: وَمَّم٤مَدومْ  ٌْٜم٤َم ذِم ؾَمِٗمٞمٜم٦ٍَم سَمْحِريَّ
ـْ اًْمَٕمَرِب َريمِ ٌَْحَر طِملَم اهْمَتَٚمَؿ وَمَٚمِٕم٥َم سمِٜم٤َم اعْمَْقُج ؿَمْٝمًرا, صُمؿَّ َأْروَم٠ْمَٟم٤م ُأَٟم٤مٌس ُِم ٜم٤َم اًْم

ٕمَ  ٦ٌم َأْهَٚم٥ُم يَمثػُِم اًمِمَّ ٜم٤َم ذِم َأىْمُرهِب٤َم وَمَدظَمْٚمٜم٤َم اْْلَِزيَرَة, وَمَٚمِ٘مَٞمْتٜم٤َم َداسمَّ ًْ ٌُُٚمدُف إمَِم ضَمِزيَرشمَِؽ َهِذِه وَمَجَٚم َٓ ُيْدَرى َُم٤م ىُم ِر 

ـْ يمَ  ـْ ُدسُمِرِه ُِم ٤مؾَمد٦ُم؟ ىَم٤مًَمد٧ْم: ُِم ًَّ ٤مؾَم٦ُم, ىُمْٚمٜم٤َم: َوَُمد٤م اْْلَ ًَّ َٕمِر, وَمُ٘مْٚمٜم٤َم: َوْيَٚمِؽ َُم٤م َأْٟم٧ِم؟ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َأَٟم٤م اْْلَ ْثَرِة اًمِمَّ

اقًمد٤م َوومَ  ٌَْٚمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ ِهَ ؿَْمَقاِق, وَم٠َمىْم ْٕ يُمْؿ سم٤ِم ُف إمَِم ظَمؼَمِ ْيِر: وَم٢مِٟمَّ ضُمِؾ ذِم اًمدَّ ُِمٜمَْٝمد٤م, َومَلْ ِزقْمٜمَد٤م اقْمِٛمُدوا إمَِم َهَذا اًمرَّ

, ىمَ  َتْخؼِمُ ًْ ـْ َأير ؿَم٠ْمهِن٤َم شَم ٤مَن؟ ىُمْٚمٜم٤َم: قَم ًَ ـْ َٟمْخِؾ سَمْٞم ويِن قَم ـْ َأْن شَمُٙمقَن ؿَمْٞمَٓم٤مَٟم٦ًم, وَمَ٘م٤مَل: َأظْمؼِمُ ٤مَل: َأؾْم٠َمًُمُٙمْؿ َٟم٠ْمَُم

َٓ شُمْثِٛمد دُف ُيقؿِمدُؽ َأْن  ـْ َٟمْخٚمَِٝم٤م َهْؾ ُيْثِٛمُر؟ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمُف: َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل: َأَُمد٤م إِٟمَّ ِة قَم ـْ سُمَحدػْمَ ويِن قَمد َر, ىَمد٤مَل: َأظْمدؼِمُ

, ىَم٤مَل 
ِ
, ىَم٤مَل: َهْؾ ومِٞمَٝم٤م َُم٤مٌء؟ ىَم٤مًُمقا: ِهَل يَمثػَِمُة اعْم٤َمء َتْخؼِمُ ًْ ـْ َأير ؿَم٠ْمهِن٤َم شَم ٦ِم؟ ىُمْٚمٜم٤َم: قَم يَّ ؼَمِ : َأَُمد٤م إِنَّ َُم٤مَءَهد٤م اًمٓمَّ

ـْ قَملْمِ ُزهَمَر؟ ىَم٤مًمُ  ويِن قَم , ىَم٤مَل: َهدْؾ ذِم اًْمَٕمدلْمِ ُيقؿِمُؽ َأْن َيْذَه٥َم, ىَم٤مَل: َأظْمؼِمُ َتْخؼِمُ ًْ ـْ َأير ؿَم٠ْمهِن٤َم شَم قا: قَم

ـْ  , َوَأْهُٚمَٝمد٤م َيْزَرقُمدقَن ُِمد
ِ
؟ ىُمْٚمٜم٤َم ًَمُف: َٟمَٕمْؿ ِهَل يَمثػَِمُة اعْم٤َمء  اًْمَٕملْمِ

ِ
 َُم٤مِئَٝمد٤م, ىَمد٤مَل: َُم٤مٌء؟ َوَهْؾ َيْزَرُع َأْهُٚمَٝم٤م سماَِمء

ٞمرلَم َُم٤م ومَ  ُُمر ْٕ ـْ َٟمٌِلر ا ويِن قَم ٦َم َوَٟمَزَل َيْثِرَب, ىَم٤مَل: َأىَم٤مشَمَٚمُف اًْمَٕمَرُب؟ ىُمْٚمٜمَد٤م: َأظْمؼِمُ ـْ َُمٙمَّ َٕمَؾ؟ ىَم٤مًُمقا: ىَمْد ظَمَرَج ُِم

ـْ اًْمَٕمَرِب َوَأـَم٤مقُمقُه, ىَم٤مَل  ـْ َيٚمِٞمِف ُِم ُف ىَمْد فَمَٝمَر قَمغَم َُم َٟم٤مُه َأٟمَّ  هَلُْؿ: ىَمْد يَم٤مَن َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل: يَمْٞمَػ َصٜمََع هِبِْؿ؟ وَم٠َمظْمؼَمْ
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ٞمُح َوإِ َذًمَِؽ, ىُمٚمْ  ًِ يُمْؿ قَمٜمرل إيِنر َأَٟم٤م اعْمَ ينر ُأوؿِمدُؽ ٜم٤َم: َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل: َأَُم٤م إِنَّ َذاَك ظَمػْمٌ هَلُْؿ َأْن ُيٓمِٞمُٕمقُه, َوإيِنر خُمؼِْمُ

ٌَْٓمُتَٝم٤م ذِم َأرْ  َّٓ َه َْرِض وَماَل َأَدَع ىَمْرَي٦ًم إِ ْٕ د٦َم َأْن ُي١ْمَذَن زِم ذِم اخْلُُروِج: وَم٠َمظْمُرَج وَم٠َمؾِمػَم ذِم ا سَمِٕملَم ًَمْٞمَٚم٦ًم هَمدػْمَ َُمٙمَّ

اَم َأَرْدُت َأْن َأْدظُمَؾ َواطِمَدًة َأْو َواطِمًدا ُِمدٜمُْٝماَم اؾْمدتَ  ٤م يُمٚمَّ َُمَت٤مِن قَمكَمَّ يمِْٚمَت٤ممُهَ ٦ٌََم وَمُٝماَم حُمَرَّ ٌََٚمٜمِل َُمَٚمدٌؽ سمَِٞمدِدِه َوـَمْٞم ْ٘م

يِن قَمٜمَْٝم٤م, َوإِنَّ قَمغَم يُمؾر َٟمْ٘م٥ٍم ُِمٜمْٝمَ  ْٞمُػ َصْٚمًت٤م َيُّمدُّ ًَّ ُرؾُمقهَن٤َم, ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمدقُل اهللَ َصدغمَّ اًم ٤م َُماَلِئَٙم٦ًم حَيْ

٦ٌَُم,  ٦ٌَُم, َهِذِه ـَمْٞم ٦ٌَُم, َهِذِه ـَمْٞم شمِِف ذِم اعْمِٜمْؼَمِ َهِذِه ـَمْٞم ـَ سمِِٛمْخٍَمَ َؿ َوـَمَٕم َٓ َهدْؾ  -َيْٕمٜمِل: اعْمَِديٜم٦َمَ -اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َأ

صْمُتُٙمْؿ َذًمَِؽ, وَمَ٘م٤مَل اًم صُمُٙمْؿ قَمٜمُْف يُمٜم٧ُْم طَمدَّ ِذي يُمٜم٧ُْم ُأطَمدر ُف َواوَمَؼ اًمَّ ٌَٜمِل طَمِدي٨ُم مَتِٞمٍؿ َأٟمَّ ُف َأقْمَج ٜم٤َّمُس: َٟمَٕمْؿ: وَم٢مِٟمَّ

ِق َُم٤م ُهقَ  ٌَِؾ اعْمَنْمِ ـْ ىِم َٓ سَمْؾ ُِم ـِ  ُف ذِم سَمْحِر اًمِم٤مم َأْو سَمْحِر اًْمَٞمَٛم َٓ إِٟمَّ ٦َم: َأ ـْ اعْمَِديٜم٦َِم َوَُمٙمَّ دِق  َوقَم ٌَِؾ اعْمَنْمِ ـْ ىِم ُِم

ِق  ِق َُم٤م ُهَق َوَأْوَُم٠َم سمَِٞمِدِه إمَِم اعْمَنْمِ ٌَِؾ اعْمَنْمِ ـْ ىِم ـْ َرؾُمدقِل اهللَ َصدغمَّ اهللُ ش, َُم٤م ُهَق ُِم ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَحِٗمْٔم٧ُم َهَذا ُِم

َؿ.  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 وهذا احلدي٨م يدل قمغم وضمقد اًمدضم٤مل أن.

ي٨م ٓ ُمٓمٕمدـ ومٞمدف ًمقضمدقه ىمد أقمؾ سمٕمْمٝمؿ طمدي٨م اْل٤ًمؾم٦م وأٟمٙمره سمحج٦م أو سم٠مظمرى ُمع أن احلدو

 ُمٜمٝم٤م:

أن احلدي٨م رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف اًمذي ىمد أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم صحتف, وشمٚم٘متف إُمد٦م سمد٤مًم٘مٌقل  -

 إٓ أطمرف يًػمة, ًمٞمس هذا ُمٜمٝم٤م.

احلدي٨م مل يٜمت٘مده احلٗم٤مظ اعمت٘مدُمقن يم٤مًمدارىمٓمٜمل وأيب زرقم٦م, وأيب ُمًٕمقد اًمدُمِم٘مل, وأيب اًمٗمْمؾ  -

 دي٨م ُمًٚمؿ.سمـ اًمِمٝمٞمد, ُمع شمتٌٕمٝمؿ ٕطم٤م

 هذا احلدي٨م ُمًٚمًؾ سم٤مٕئٛم٦م إصم٤ٌمت, اًمذيـ ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ, ومٛمـ اعمتٝمؿ سمقوٕمف إذن؟ -

, ىم٤مل رمحدف اهلل: ؾمد٠مًمتؿ ريض (14ص) شإؾمئٚم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م»ُم٤م أضم٤مب سمف احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم 

اهلل قمٜمٙمؿ, وأدام ًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ, وأرؿمدديمؿ إمم ؾمدقاء اًمٓمريدؼ قمدـ طمددي٨م وم٤مـمٛمد٦م سمٜمد٧م ىمدٞمس ذم 

اْل٤ًمؾم٦م, وهؾ ومٞمف قمٚم٦م ٕضمٚمٝم٤م مل خيرضمف اًمٌخ٤مري, وم٢مٟمف ٓ ي٘م٤مل إٟمف شمريمف ٕضمؾ اًمٓمقل, وم٢مٟمف ًمٞمس ذم 

اًم٤ٌمب رء يٖمٜمل قمٜمف, وأيْم٤م أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا وؿمٙمقا ذم اسمـ صٞم٤مد طمتدك سمٕمدد 
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يٛمٙمدـ أن  , ومٚمق ؾمٛمٕمقا هذه اخلٓم٦ٌم عم٤م أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ, وٓصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿُمقت اًمٜمٌل 

شمٙمقن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس ريض اهلل قمٜمٝم٤م ؾمٛمٕم٧م وطمده٤م, إذ هق ظم٤مص, سمؾ هق أُمر قم٤مم؟ اْلقاب: إن 

هذا اًم١ًمال يتْمٛمـ أُمقرا, أوٓ أٟمف مل خيرضمف اًمٌخ٤مري, واٟمٗمرد سم٢مظمراضمف ُمًٚمؿ, وم٠مىمقل: ًمٞمس ًمف قمٚم٦م 

ـ اًمٓمقال ومل ىم٤مدطم٦م شم٘متيض شمرك اًمٌخ٤مري ًمتخرجيف, وـمقًمف ٓ ي٘متيض اًمٕمدول قمٜمف, وم٢مٟمف أظمرج قمدة ُم

خيتٍمه٤م ذم سمٕمض اعمقاوع, ُمع أن طم٤مضمتف ُمٜمٝم٤م إٟمام هل ًمدٌٕمض احلددي٨م, يمدام ذم طمددي٨م اْلومدؽ, 

طمٞم٨م أظمرضمف سمٓمقًمف ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات, ذم سم٤مب شمٕمديؾ اًمٜم٤ًمء واًمذي وقمٜمدي أن اًمٌخ٤مري أقمرض 

ضمدح قمٜمدد قمٜمف عم٤م وىمع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم أُمر اسمـ صٞم٤مد, وئمٝمر زم أٟمف رضمح قمٜمده ُمد٤م ر

قمٛمر وضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمٝمام, ُمـ أن اسمـ صٞم٤مد هق اًمدضم٤مل, وفم٤مهر طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمدٞمس  يد٠مسمك 

ذًمؽ, وم٤مىمتٍم قمغم ُم٤م رضمح قمٜمده وهق قمغم ُم٤م ئمٝمر سم٤مٓؾمدت٘مراء ُمدـ صدٜمٞمٕمف, يد١مصمر إرضمدح قمدغم 

 اًمراضمح, وهذا ُمٜمف.

ًمدق ؾمدٛمٕمقا اخلٓمٌد٦م اًمتدل إُمر اًمث٤مين: ُم٤م شمْمٛمٜمف اًم١ًمال اْلؿم٤مرة إمم أن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمدٜمٝمؿ 

ٟم٘مٚمتٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس عم٤م ؿمٙمقا سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اسمـ صٞم٤مد, وم٠مىمقل: سمؾ ورد 

أن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؾمٛمٕمقا اخلٓم٦ٌم يمام ؾمٛمٕمتٝم٤م وم٤مـمٛم٦م اؾمتٛمروا قمغم اًمِمؽ ذم يمقن اسمدـ صدٞم٤مد 

 هق اًمدضم٤مل.

, وٓ سمروايتٝم٤م, سمؾ ضم٤مءت اًم٘مّمد٦م ُمرويد٦م قمدـ إُمر اًمث٤مًم٨م: مل شمٜمٗمرد وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمًامقمٝم٤م

مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م همػمه٤م, وضم٤مء وروده٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ رواي٦م قم٤مئِم٦م أم اعمد١مُمٜملم, وأيب هريدرة وضمد٤مسمر, 

 وهمػمهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ, قمغم أن مج٤مقم٦م آظمريـ رووه٤م, ومل شمّمؾ إًمٞمٜم٤م روايتٝمؿ.

شمْمٛمٜمتف إظم٤ٌمر اًمقاردة ومٞمف وًمد ذم  إُمر اًمراسمع: ذم إيْم٤مح هذا اْلؿمٙم٤مل, وهق أن اسمـ صٞم٤مد قمغم ُم٤م

اعمديٜم٦م وٟمِم٠م هب٤م, وضمرى ًمف ذم زُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, أُمقرًا ُمٜمٝم٤م شمقضمف اًمٜمٌدل إًمٞمدف, وُمٜمٝمد٤م 

اًمت٘م٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمف, وؾم١ماًمف قمام يراه, صمؿ سم٘م٤مئف سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, 

ه, وشمزوضمف سم٤معمديٜم٦م, ووًمد ًمف هب٤م, وذم ذًمؽ ىمّمدص ًمدف ُمدع أيب وهمزوه ُمع اعمًٚمٛملم, وطمجف واقمتامر
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ؾمٕمٞمد واسمـ قمٛمر, ويم٤من هق يتؼمأ ُمـ ذًمؽ, إذا سمٚمٖمف أن اًمٜم٤مس يرُمقٟمف سم٠مٟمدف اًمددضم٤مل, ويًدتدل سم٠مٟمدف 

 همػمه سم٤مُٕمقر اًمتل ُمتّمػ هب٤م إذ ذاك مم٤م خي٤مًمػ صٗم٤مت اًمدضم٤مل.اهد

أن ي٘م٤مل ًمٞمس اًمتقاشمر ذـم٤م ذم صدح٦م  : اًمقضمف اًمراسمع:(1/448) شحت٤مف اْلامقم٦مإ»ىم٤مل اًمتقجيري ذم 

إطم٤مدي٨م وٓ ذم وضمقب اْليامن هب٤م, يمام ىمد شمقهؿ ذًمؽ أسمققمٌٞمد٦م شم٘مٚمٞمددا ًمدٌٕمض أهدؾ اًمٌددع ُمدـ 

اعمت٘مدُملم واعمٕم٤مسيـ, واًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م اْليامن سمٙمؾ ُم٤م صح ؾمدٜمده إمم اًمٜمٌدل صدغم 

دي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ قمدغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ؾمقاء يم٤من ُمتقاشمرا أو آطم٤مدا, وصدور احل

اعمٜمؼم وذم طمِمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٓ يٚمزم ُمٜمف اًمتقاشمر ذم اًمٜم٘مؾ, ويمؿ ُمـ ظمٓم٦ٌم ظمٓمٌٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ ذم طمِمد قمٔمٞمؿ, وُمع ذًمؽ مل يروه٤م إٓ اًمقاطمد أو آصمٜملم, مم٤م مل يٌٚمغ قمددهؿ طمد اًمتقاشمر. اهد

دي٨م طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمدٜمٝمام اعمتٗمدؼ قمٚمٞمدف أن اًمٜمٌدل أىمقل: ومم٤م اؾمتدًمقا سمف قمغم وٕمػ احل

أرأيتٙمؿ ًمٞمٚمتٙمؿ هذه, وم٢مٟمف قمغم رأس ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ٓ يٌ٘مك قمغم فمٝمدر إرض »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

, وهذا احلدي٨م قم٤مم خمّمقص سم٠مطم٤مدي٨م اًمدضم٤مل, وقمٞمًك قمٚمٞمدف اًمًدالم, شممـ هق قمٚمٞمٝم٤م أن أطمد

 .(5/391) شاعمٗمٝمؿ ذح ُمًٚمؿ»يمام سملم ذًمؽ اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل ذم 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرؾُمقَل : (1515ف اهلل )محاًمٌخ٤مري رأظمرج   :ىَم٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللقَم

٤مقَم٦ُم طَمتَّك شَمْ٘مَتتَِؾ ومَِئَت٤مِن قَمٔمِ » ًَّ اَم َواطِمَدةٌ َٓ شَمُ٘مقُم اًم ٌَْٕم٨َم  ,ٞمَٛمَت٤مِن َيُٙمقُن سَمْٞمٜمَُٝماَم َُمْ٘مَتَٚم٦ٌم قَمٔمِٞمَٛم٦ٌم َدقْمَقهُتُ َوطَمتَّك ُي

ُف َرؾُمقُل  ُٝمْؿ َيْزقُمُؿ َأٟمَّ ـْ صَماَلصملَِم يُمٚمُّ اسُمقَن ىَمِري٥ٌم ُِم ٤مًُمقَن يَمذَّ ٌََض اًْمِٕمْٚمؿُ  ,اهللَدضمَّ ِزُل  ,َوطَمتَّك ُيْ٘م َٓ  ,َوشَمْٙمُثَر اًمزَّ

ُمَ  ـُ  ,٤منُ َوَيَتَ٘م٤مَرَب اًمزَّ َوطَمتَّك َيْٙمُثَر ومِٞمُٙمْؿ اعْم٤َمُل وَمَٞمِٗمٞمَض طَمتَّك هُيِؿَّ  ,اًْمَ٘مْتُؾ  :َوَيْٙمُثَر اهْلَْرُج َوُهقَ  ,َوشَمْٔمَٝمَر اًْمِٗمَت

ٌَُؾ َصَدىَمَتفُ  ـْ َيْ٘م َٓ َأَرَب زِم سمِدفِ  :َوطَمتَّك َيْٕمِرَوُف قَمَٚمْٞمِف وَمَٞمُ٘مقَل  ,َربَّ اعْم٤َمِل َُم ِذي َيْٕمِرُودُف قَمَٚمْٞمدِف  َوطَمتَّدك  ,اًمَّ

ٌُٜمَْٞم٤منِ  ضُمِؾ وَمَٞمُ٘مدقُل  ,َيَتَٓم٤مَوَل اًمٜم٤َّمُس ذِم اًْم ضُمُؾ سمَِ٘مؼْمِ اًمرَّ َوطَمتَّدك شَمْٓمُٚمدَع  ,َيد٤م ًَمْٞمَتٜمِدل َُمَٙم٤مَٟمدفُ  :َوطَمتَّك َيُٛمرَّ اًمرَّ
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ـْ َُمْٖمِرهِب٤َم ْٛمُس ُِم ٤م إِياَمهُن٤َم ﴿ وَمَذًمَِؽ طِملمَ  ,وَم٢مَِذا ـَمَٚمَٕم٧ْم َوَرآَه٤م اًمٜم٤َّمُس َيْٕمٜمِل آَُمٜمُقا َأمْجَُٕمقنَ  :اًمِمَّ ًً َٓ َيٜمَْٗمُع َٟمْٗم

ا ٧ٌَْم ذِم إِياَمهِن٤َم ظَمػْمً ًَ ٌُْؾ َأْو يَم ـْ ىَم ـْ آَُمٜم٧َْم ُِم اَم سَمْٞمدٜمَُٝماَم  ﴾,مَلْ شَمُٙم ضُماَلِن صَمدْقهَبُ ٤مقَم٦ُم َوىَمْد َٟمنَمَ اًمرَّ ًَّ َـّ اًم َوًَمَتُ٘مقَُم

َٓ َيْٓمِقَي٤مٟمِفِ  ٤ٌَمَيَٕم٤مٟمِِف َو ٤مقَم٦ُم وَ  ,وَماَل َيَت ًَّ َـّ اًم ـِ ًمِْ٘مَحتِِف وَماَل َيْٓمَٕمُٛمدفُ َوًَمَتُ٘مقَُم ٌَ ضُمُؾ سمَِٚم َف اًمرَّ َـّ  ,ىَمْد اْٟمٍَمَ َوًَمَتُ٘مدقَُم

ِ٘مل ومِٞمفِ  ًْ ٤مقَم٦ُم َوُهَق ُيٚمِٞمُط طَمْقَوُف وَماَل َي ًَّ ٤مقَم٦ُم َوىَمْد َروَمَع ُأيْمَٚمَتُف إمَِم ومِٞمِف وَماَل َيْٓمَٕمُٛمَٝم٤م ,اًم ًَّ َـّ اًم  ش.َوًَمَتُ٘مقَُم

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف  اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل  :ُهَرْيَرَة َيُ٘مقُل  َأيَب  قمـ (1ُمًٚمؿ رمحف اهلل ذم اعم٘مدُم٦م ) وأظمرج 

اسُمقنَ » :وؾمٚمؿ ٤مًُمقَن يَمذَّ َُم٤مِن َدضمَّ َٓ  ,َيُٙمقُن ذِم آظِمِر اًمزَّ دَٛمُٕمقا َأْٟمدُتْؿ َو ًْ طََم٤مِديد٨ِم سمِداَم مَلْ شَم ْٕ ـْ ا َي٠ْمشُمقَٟمُٙمْؿ ُِمد

َٓ ُيِْمٚمُّقَٟمُٙمْؿ  ٤مُهْؿ  ٤ميُمْؿ َوإِيَّ َٓ َيْٗمتِٜمُقَٟمُٙمؿْ آسَم٤مُؤيُمْؿ وَم٢مِيَّ  ش.َو

ـِ ؾَمُٛمَرَة ىَم٤مَل : (1914رمحف اهلل )وأظمرج  ـْ ضَم٤مسمِِر سْم صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف  اهللؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  :قَم

اسملِمَ » :َيُ٘مقُل  وؾمٚمؿ ٤مقَم٦ِم يَمذَّ ًَّ  ش.إِنَّ سَملْمَ َيَدْي اًم

ـْ صَمْقسَم٤مَن ىَم٤مَل : (6/118اْلُم٤مم أمحد ) وأظمرج إِٟمَّاَم : »غم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿص اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل  :قَم

٦َم اعْمُِْمٚمرلمَ  َِئٛمَّ ْٕ تِل ا  .شَأظَم٤مُف قَمغَم ُأُمَّ

َْرَض  اهللإِنَّ » صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَوسمِِف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ْٕ َأْو ىَمد٤مَل: ش قَمزَّ َوضَمدؾَّ َزَوى زِم ا

َْرَض وَمَرَأْي٧ُم ُمَ » ْٕ ٌُْٚمُغ َُمد٤م ُزِوَي زِم ُِمٜمَْٝمد٤م َوإيِنر إِنَّ َريبر َزَوى زِم ا تِدل ؾَمدَٞم َِم٤مِرىَمَٝم٤م َوَُمَٖم٤مِرهَب٤َم, َوإِنَّ ُُمْٚمَؽ ُأُمَّ

٦مٍ  ٜم٦ٍَم سمَِٕم٤مُمَّ ًَ َٓ هَيْٚمُِٙمقا سمِ تِل َأْن  ُُمَّ
ِٕ سَْمَٞمَض َوإيِنر ؾَم٠َمًْم٧ُم َريبر  ْٕ َر َوا مَْحَ ْٕ ـِ ا َط قَمَٚمْٞمِٝمْؿ  ُأقْمٓمِٞم٧ُم اًْمَٙمٜمَْزْي ٚمر ًَ َٓ ُي َو

ا ُد إيِنر إَِذا ىَمَْمْٞم٧ُم ىَمَْم٤م قَمُدوًّ َتٌِٞمُح سَمْٞمَْمَتُٝمْؿ َوإِنَّ َريبر قَمزَّ َوضَمؾَّ ىَم٤مَل َي٤م حُمَٛمَّ ًْ ِٝمْؿ َي ًِ ـْ ؾِمَقى َأْٟمُٗم َٓ ُِم ُف  ًء وَم٢مِٟمَّ

٦ٍم وَ  ٜم٦ٍَم سمَِٕم٤مُمَّ ًَ َٓ ُأْهٚمَِٙمُٝمْؿ سمِ تَِؽ َأْن  ُُمَّ
ِٕ َٓ ُيَردُّ َوإيِنر َأقْمَٓمْٞمُتَؽ  ـْ ُيَردُّ َوىَم٤مَل ُيقُٟمُس  ا ُِمد َط قَمَٚمْٞمِٝمْؿ قَمُدوًّ َٓ ُأؾَمٚمر

ـْ سم٠َِمىْمَٓم٤مِرهَ  ـْ سَملْمَ َأىْمَٓم٤مِرَه٤م َأْو ىَم٤مَل َُم َتٌِٞمُح سَمْٞمَْمَتُٝمْؿ َوًَمْق اضْمَتَٛمَع قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َُم ًْ ِٝمْؿ َي ًِ ٤م طَمتَّك َيُٙمدقَن ؾِمَقى َأْٟمُٗم

٦مَ  َِئٛمَّ ْٕ تِل ا اَم َأظَم٤مُف قَمغَم ُأُمَّ ٌِل سَمْٕمًْم٤م َوإِٟمَّ ًْ ْٞمُػ مَلْ ُيْروَمْع قَمدٜمُْٝمْؿ  سَمْٕمُْمُٝمْؿ َي ًَّ تِل اًم اعْمُِْمٚمرلَم َوإَِذا ُوِوَع ذِم ُأُمَّ

تِدل  ,إمَِم َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ـْ ُأُمَّ ٤ٌَمِئدُؾ ُِمد ٌَُد ىَم يمِلَم طَمتَّك شَمْٕم تِل سم٤ِمعْمُنْمِ ـْ ُأُمَّ ٤ٌَمِئُؾ ُِم ٤مقَم٦ُم طَمتَّك َيْٚمَحَؼ ىَم ًَّ َٓ شَمُ٘مقُم اًم َو

َْوصَم٤منَ  ْٕ ُف ؾَمَٞمُٙمق ,ا ُف َٟمٌِلٌّ َوإِٟمَّ ُٝمْؿ َيْزقُمُؿ َأٟمَّ اسُمقَن صَماَلصُمقَن يُمٚمُّ تِل يَمذَّ َٓ َٟمٌِلَّ سَمْٕمِدي ,ُن ذِم ُأُمَّ  ,َوَأَٟم٤م ظَم٤مشَمُؿ اًمٜمٌَِّٞمرلَم 

ـَ  تِل قَمغَم احْلَؼر فَم٤مِهِري ـْ ُأُمَّ َٓ شَمَزاُل ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِم ـْ ظَم٤مًَمَٗمُٝمْؿ طَمتَّك َي٠ْميِتَ َأُْمُر  ,َو ُهْؿ َُم  شَوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللَٓ َيُيُّ



 472 

                                                                                                    

 .ش٤ميًٌل سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم »( إمم ىمقًمف 1889ًٚمؿ رمحف اهلل )احلدي٨م أظمرضمف ُم

 :ىم٤مل -ؿمؽ أسمق اًمقًمٞمد-قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟمٕمؿ أو ٟمٕمٞمؿ إقمرضمل  (96ص 1رمحف اهلل: )ج وأظمرج

واهلل ُمد٤م يمٜمد٤م قمدغم قمٝمدد  :وم٘مد٤مل ,وأٟم٤م قمٜمده ُمتٕم٦م اًمٜم٤ًمء ,قمـ اعمتٕم٦م ريض اهلل قمٜمف ؾم٠مل رضمؾ سمـ قمٛمر

واهلل ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :صمؿ ىم٤مل ,زاٟملم وٓ ُم٤ًمومحلم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل

ويمذاسمقن صمالصمقن أو  ,ًمٞمٙمقٟمـ ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل» :ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 ش.أيمثر

يمدام ذم  ىمّم٦م اًمدضم٤مل ووودحٝم٤م سم٠مطمًدـ سمٞمد٤من, صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوىمد ىمصَّ رؾمقل اهلل 

٤مَل ( ىم٤مل: 1941طمدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من قمٜمد ُمًٚمؿ ) ضمَّ َؿ اًمددَّ َذيَمَر َرؾُمقُل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َع طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّمُه ذِم ـَم٤مِئَٗم٦ِم اًمٜمَّْخِؾ, وَمَٚمامَّ ُرطْمٜم٤َم إًَِمْٞمِف قَمَرَف َذًمَِؽ ومِ  َض ومِٞمِف َوَرومَّ ٤م َُمد»ٞمٜم٤َم وَمَ٘مد٤مَل: َذاَت هَمَداٍة وَمَخٗمَّ

ْٕمد٧َم طَمتَّدك فَمٜمَٜمَّد٤مُه ذِم ـَم٤مِئَٗمد٦ِم شؿَم٠ْمُٟمُٙمؿْ  ْْمد٧َم ومِٞمدِف َوَرومَّ ٤مَل هَمدَداًة وَمَخٗمَّ ضمَّ ؟ ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اهللَ َذيَمْرَت اًمدَّ

ُرْج َوَأَٟم٤م ومِٞمُٙمْؿ وَم٠َمَٟم٤م طَمِجٞمُجُف ُدوَٟمُٙمدْؿ,»اًمٜمَّْخِؾ, وَمَ٘م٤مَل:  ٤مِل َأظْمَقوُمٜمِل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ, إِْن خَيْ ضمَّ دُرْج  هَمػْمُ اًمدَّ َوإِْن خَيْ

ُف ؿَمد٤مبٌّ ىَمَٓمدٌط قَمْٞمٜمُدُف ـَم٤مومَِئد٦مٌ  ٚمٍِؿ إِٟمَّ ًْ ِف, َواهللُ ظَمٚمِٞمَٗمتِل قَمغَم يُمؾر ُُم ًِ ٧ُم ومِٞمُٙمْؿ وَم٤مُْمُرٌؤ طَمِجٞم٩ُم َٟمْٗم ًْ يَمد٠َمينر  َوًَم

ـْ َأْدَريَمُف ُِمٜمُْٙمْؿ وَمْٚمَٞمْ٘مَرْأ قَمَٚمْٞمِف وَمَقاشمَِح ؾُم  : وَمَٛم ـٍ ـِ ىَمَٓم ى سْم ٌِْد اًْمُٕمزَّ ٌرُٝمُف سمَِٕم ٦ًم سَملْمَ ُأؿَم ُف ظَم٤مِرٌج ظَمٚمَّ قَرِة اًْمَٙمْٝمِػ, إِٟمَّ

ٌُُتقا ٤ٌَمَد اهللَ وَم٤مصْم ًٓ َي٤م قِم َْرِض؟ ش اًمِم٤مم َواًْمِٕمَراِق: وَمَٕم٤مَث َيِٛمٞمٜم٤ًم َوقَم٤مَث ؿِماَم ْٕ ٌُْثُف ذِم ا ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اهللَ َوَُم٤م ًَم

ٜم٦ٍَم, َوَيْقٌم يَمَِمْٝمٍر, »ىَم٤مَل:  ًَ ٤مُِمُٙمؿْ َأْرسَمُٕمقَن َيْقًُم٤م, َيْقٌم يَم ٤مُِمِف يَم٠َميَّ ىُمْٚمٜم٤َم: َيد٤م َرؾُمدقَل ش َوَيْقٌم يَمُجُٛمَٕم٦ٍم, َوؾَم٤مِئُر َأيَّ

ٜم٦ٍَم َأشَمْٙمِٗمٞمٜم٤َم ومِٞمِف َصاَلُة َيْقٍم؟ ىَم٤مَل:  ًَ ِذي يَم ىُمْٚمٜم٤َم: َي٤م َرؾُمقَل اهللَ َوَُم٤م ش َٓ اىْمُدُروا ًَمُف ىَمْدَرهُ »اهللَ وَمَذًمَِؽ اًْمَٞمْقُم اًمَّ

َْرِض؟ ىَم٤م ْٕ اقُمُف ذِم ا يُح, وَمَٞمد٠ْميِت قَمدغَم اًْمَ٘مدْقِم وَمَٞمدْدقُمقُهْؿ وَمُٞم١ْمُِمٜمُدقَن سمِدِف »َل: إِْهَ يَم٤مًْمَٖمْٞمد٨ِم اؾْمدَتْدسَمَرشْمُف اًمدرر

وُح قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؾَم٤مِرطَمُتُٝمْؿ َأـْمدَقَل َُمد٤م َْرَض وَمُتٜم٧ٌُِْم وَمؽَمُ ْٕ اَمَء وَمُتْٛمٓمُِر َوا ًَّ ٌُقَن ًَمُف وَمَٞم٠ْمُُمُر اًم َتِجٞم ًْ يَم٤مَٟمد٧ْم ُذًرا  َوَي

ٌََٖمُف ُضُ  دُف قَمدٜمُْٝمْؿ َوَأؾْم وَن قَمَٚمْٞمدِف ىَمْقًَمدُف وَمَٞمٜمٍَْمِ دُّ , صُمؿَّ َيد٠ْميِت اًْمَ٘مدْقَم وَمَٞمدْدقُمقُهْؿ وَمدػَمُ ُه ظَمَقاِسَ وقًم٤م َوَأَُمدَّ

ْؿ, َوَيُٛمرُّ سم٤ِمخْلَِرسَم٦ِم, وَمَٞمُ٘مقُل هَل٤َم: َأظْمِرضِمل ـْ َأُْمَقاهِلِ ٌء ُِم ٌَُٕمُف يُمٜمُقَزكِ  وَمُٞمّْمٌُِحقَن مُمِْحٚمِلَم ًَمْٞمَس سم٠َِمْيِدهيِْؿ َرْ , وَمَتْت

دْٞمِػ وَمَٞمْ٘مَٓمُٕمدُف ضَمدْزًَمَتلْمِ  ًَّ دسُمُف سم٤ِمًم ٤ٌَمسًم٤م وَمَٞمْيِ  َرُْمَٞمد٦َم يُمٜمُقُزَه٤م يَمَٞمَٕم٤مؾِمٞم٥ِم اًمٜمَّْحِؾ, صُمؿَّ َيْدقُمق َرضُمداًل مُمَْتٚمًِئد٤م ؿَمد
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ٌَْٞمٜماََم ُهَق يَمَذًمَِؽ إِْذ  ُؾ َوضْمُٝمُف َيْْمَحُؽ, وَم ـَ َُمدْرَيَؿ اًْمَٖمَرِض, صُمؿَّ َيْدقُمقُه وَمُٞمْ٘مٌُِؾ َوَيَتَٝمٚمَّ دٞمَح اسْمد ًِ سَمَٕمد٨َم اهللُ اعْمَ

ْٞمدِف قَمدغَم َأضْمٜمَِحد٦ِم َُمٚمَ  ىِملَّ ِدَُمِْمَؼ سَملْمَ َُمْٝمُروَدشَملْمِ َواِوًٕم٤م يَمٗمَّ  َذْ
ِ
ٌَْٞمَْم٤مء َٙمدلْمِ إَِذا ـَم٠ْمـَمد٠َم وَمَٞمٜمِْزُل قِمٜمَْد اعْمَٜم٤َمَرِة اًْم

١ْمًمُ  َر ُِمٜمُْف مُج٤َمٌن يَم٤مًمٚمُّ دَّ دُف َيٜمَْتِٝمدل َرْأؾَمُف ىَمَٓمَر, َوإَِذا َروَمَٕمُف حَتَ ًُ َّٓ َُمد٤مَت َوَٟمَٗم ِف إِ ًِ ١ِم وَماَل حَيِؾُّ ًمَِٙم٤مومٍِر جَيُِد ِريَح َٟمَٗم

ـَ َُمْرَيَؿ ىَمقْ  ك اسْم ًَ ٤ٌَمِب ًُمد، وَمَٞمْ٘مُتُٚمُف, صُمؿَّ َي٠ْميِت قِمٞم ٌُُف طَمتَّك ُيْدِريَمُف سمِ ٌم ىَمْد قَمَّمَٛمُٝمْؿ اهللُ طَمْٞم٨ُم َيٜمَْتِٝمل ـَمْروُمُف وَمَٞمْٓمُٚم

ـْ  ُح قَم ًَ دك إيِنر  ُِمٜمُْف وَمَٞمْٛم ًَ ٌَْٞمٜماََم ُهَق يَمَذًمَِؽ إِْذ َأْوطَمدك اهللُ إمَِم قِمٞم صُمُٝمْؿ سمَِدَرضَم٤مهِتِْؿ ذِم اْْلَٜم٦َِّم وَم ُوضُمقِهِٝمْؿ َوحُيَدر

ٌَْٕم٨ُم اهللُ َيد٠ْمضُمقَج  ٤ٌَمِدي إمَِم اًمٓمُّقِر, َوَي ْز قِم ْؿ: وَمَحرر طََمٍد سمِِ٘مَت٤مهِلِ ِٕ َٓ َيَداِن  ٤ٌَمًدا زِم  ٠ْمضُمقَج  َوَُمدىَمْد َأظْمَرضْم٧ُم قِم

دسُمقَن َُمد٤م ومِٞمَٝمد٤م َوَيُٛمدرُّ  د٦َم وَمَٞمنْمَ يَّ ِة ـَمؼَمِ ُٚمقَن, وَمَٞمُٛمرُّ َأَواِئُٚمُٝمْؿ قَمغَم سُمَحدػْمَ ًِ ـْ يُمؾر طَمَدٍب َيٜمْ آظِمدُرُهْؿ,  َوُهْؿ ُِم

ك َوَأْصَح٤مسُمُف طَمتَّك َيُٙمقنَ  ًَ ًة َُم٤مٌء, َوحُيٍَْمُ َٟمٌِلُّ اهللَ قِمٞم ِذِه َُمرَّ طََمدِدِهْؿ  وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: ًَمَ٘مْد يَم٤مَن هِبَ ِٕ َرْأُس اًمثَّْقِر 

ؾِمُؾ اهللُ قَمَٚمْٞمٝمِ  ك َوَأْصَح٤مسُمُف, وَمػُمْ ًَ هَم٥ُم َٟمٌِلُّ اهللَ قِمٞم طََمِديُمْؿ اًْمَٞمْقَم: وَمػَمْ ِٕ ـْ ُِم٤مَئ٦ِم ِديٜم٤َمٍر  ا ُِم ْؿ اًمٜمََّٖمدَػ ذِم ظَمػْمً

َْرِض وَمداَل  ِرىَم٤مهِبِْؿ وَمُٞمّْمٌُِحقَن وَمْرؾَمك يَمَٛمْقِت َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة, صُمؿَّ هَيٌُِْط َٟمٌِلُّ  ْٕ دك َوَأْصدَح٤مسُمُف إمَِم ا ًَ اهللَ قِمٞم

دك َوَأْصدَح٤مسُمفُ  ًَ هَمد٥ُم َٟمٌِدلُّ اهللَ قِمٞم ُٝمْؿ َوَٟمْتٜمُُٝمْؿ وَمػَمْ َّٓ َُمأَلَُه َزمَهُ َْرِض َُمْقِوَع ؿِمؼْمٍ إِ ْٕ إمَِم اهللَ,  جَيُِدوَن ذِم ا

ٌُْخ٧ِم, وَمَتْحِٛمُٚمُٝمْؿ وَمتَ  ا يَم٠َمقْمٜم٤َمِق اًْم ؾِمُؾ اهللُ ـَمػْمً ُـّ ُِمٜمُْف وَمػُمْ َٓ َيُٙم ْٓمَرطُمُٝمْؿ طَمْٞم٨ُم ؿَم٤مَء اهللُ, صُمؿَّ ُيْرؾِمُؾ اهللُ َُمَٓمًرا 

ًَمَٗم٦ِم, صُمدؿَّ ُيَ٘مد٤مُل ًمِدأْلَْرِض: َأْٟمٌِتِدل صَمَٛمَرشَمد يَمَٝم٤م يَم٤مًمزَّ َْرَض طَمتَّك َيؽْمُ ْٕ ُؾ ا ًِ َٓ َوسَمٍر وَمَٞمْٖم ِؽ َوُردري سَمْٞم٧ُم َُمَدٍر َو

ْ٘مَحد٦َم سَمَريَمَتِؽ: وَمَٞمْقَُمِئٍذ شَم٠ْميُمُؾ اًْمٕمِ  ؾْمِؾ, طَمتَّدك َأنَّ اًمٚمر ٤ٌَمَرُك ذِم اًمرر َتٔمِٚمُّقَن سمِِ٘مْحِٗمَٝم٤م َوُي ًْ ٤مَٟم٦ِم, َوَي ُمَّ ـْ اًمرُّ َّم٤مسَم٦ُم ُِم

ـْ اًمٜم٤َّمِس, َواًمٚمر  ٌََ٘مِر ًَمَتْٙمِٗمل اًْمَ٘مٌِٞمَٚم٦َم ُِم ـْ اًْم ْ٘مَح٦َم ُِم ـْ اًمٜم٤َّمِس, َواًمٚمر سمِِؾ ًَمَتْٙمِٗمل اًْمِٗمَئ٤مَم ُِم ـْ اْْلِ ـْ اًْمَٖمدٜمَؿِ ُِم  ْ٘مَح٦َم ُِم

د٧َم آسَمد٤مـمِٝمِ  ٦ًٌَم وَمَت٠ْمظُمدُذُهْؿ حَتْ ٌَْٞمٜماََم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ إِْذ سَمَٕم٨َم اهللُ ِرحًي٤م ـَمٞمر ـْ اًمٜم٤َّمِس: وَم ْؿ وَمَتْ٘مدٌُِض ًَمَتْٙمِٗمل اًْمَٗمِخَذ ُِم

اُر اًمٜم٤َّمِس َيَتَٝم٤مَرضُمقَن ومِٞمَٝم٤م هَت٤َمُرَج احْلُُٛمِر وَمَٕمَٚمٞمْ  ٌَْ٘مك ِذَ ٚمٍِؿ, َوَي ًْ ـٍ َويُمؾر ُُم ٤مقَم٦مُ ُروَح يُمؾر ُُم١ْمُِم ًَّ  ش.ِٝمْؿ شَمُ٘مقُم اًم

٤ٌَمِهكِمر ىَم٤مَل : (3151رىمؿ ) فاسمـ ُم٤مضموأظمرج  ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم اًْم ٌَٜم٤َم َرؾُمقُل  :قَم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم  اهللظَمَٓم

ـْ  آًمف وؾمٚمؿ َرَٟم٤مُه وَمَٙم٤مَن ُِم ٤مِل َوطَمذَّ ضمَّ ـْ اًمدَّ صَمٜم٤َمُه قَم ٌَتِِف طَمِديًث٤م طَمدَّ ـْ ىَمْقًمِِف وَمَٙم٤مَن َأيْمَثُر ظُمْٓم ُف مَلْ »َأْن ىَم٤مَل: ُِم إِٟمَّ

 ٌْ ٤مِل, َوإِنَّ اهللَ مَلْ َي ضمَّ ـْ ومِْتٜم٦َِم اًمدَّ ٦َم آَدَم َأقْمَٔمَؿ ُِم يَّ َْرِض ُُمٜمُْذ َذَرَأ اهللُ ُذرر ْٕ ـْ ومِْتٜم٦ٌَم ذِم ا َتُف شَمُٙم َر ُأُمَّ َّٓ طَمذَّ َٕم٨ْم َٟمٌِٞم٤ًّم إِ

ُُمَ  ْٕ  َوَأْٟمتُْؿ آظِمُر ا
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ٤مَل, َوَأَٟم٤م آظِمُر ا ضمَّ ُرْج َوَأَٟم٤م سَملْمَ فَمْٝمَراَٟمْٞمُٙمْؿ: اًمدَّ َٓ حَم٤َمًَم٦َم َوإِْن خَيْ ِؿ َوُهَق ظَم٤مِرٌج ومِٞمُٙمْؿ 
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ِف َواهللُ ظَمٚمِٞمَٗمتِل قَمغَم يُمؾر  ًِ ـْ سَمْٕمِدي وَمُٙمؾُّ اُْمِرٍئ طَمِجٞم٩ُم َٟمْٗم ٚمٍِؿ, َوإِْن خَيُْرْج ُِم ًْ ٚمٍِؿ, وَم٠َمَٟم٤م طَمِجٞم٩ٌم ًمُِٙمؾر ُُم ًْ  ُُم

ـْ ظَمٚم٦َّمٍ  ُرُج ُِم ُف خَيْ ٌُتُقا وَم٢ميِنر ؾَم٠َمِصُٗمُف  َوإِٟمَّ ٤ٌَمَد اهللَ وَم٤مصْم ًٓ َي٤م قِم ٤مِم َواًْمِٕمَراِق وَمَٞمِٕمٞم٨ُم َيِٛمٞمٜم٤ًم َوَيِٕمٞم٨ُم ؿِماَم سَملْمَ اًمِمَّ

َٓ َٟمٌِلَّ سَمْٕمِدي, صُمؿَّ  ٌَْدُأ وَمَٞمُ٘مقُل َأَٟم٤م َٟمٌِلٌّ َو ُف َي ٤مُه َٟمٌِلٌّ ىَمٌكِْم: إِٟمَّ ْ َيِّمْٗمَٝم٤م إِيَّ ُٙمْؿ ُيَثٜمرل وَمٞمَ ًَمُٙمْؿ ِصَٗم٦ًم مَل ُ٘مقُل: َأَٟم٤م َرسمُّ

ُف َُمْٙمُتقٌب سَملْمَ  ُٙمْؿ ًَمٞمَْس سم٠َِمقْمَقَر, َوإِٟمَّ ُف َأقْمَقُر َوإِنَّ َرسمَّ ُٙمْؿ طَمتَّك مَتُقشُمقا, َوإِٟمَّ َٓ شَمَرْوَن َرسمَّ قَمْٞمٜمَْٞمِف يَم٤مومٌِر َيْ٘مَرُؤُه  َو

ـْ ومِْتٜمَتِِف َأنَّ ُمَ  ـٍ يَم٤مشم٥ٍِم َأْو هَمػْمِ يَم٤مشم٥ٍِم, َوإِنَّ ُِم ـْ اسْمُتكِمَ يُمؾُّ ُُم١ْمُِم َٕمُف ضَمٜم٦ًَّم َوَٟم٤مًرا: وَمٜم٤َمُرُه ضَمٜم٦ٌَّم, َوضَمٜمَُّتُف َٟم٤مٌر, وَمَٛم

َتِٖم٨ْم ي٤مهللِ َوًْمَٞمْ٘مَرْأ وَمَقاشمَِح اًْمَٙمْٝمِػ وَمَتُٙمقَن قَمَٚمْٞمِف سَمْرًدا َوؾَماَلًُم٤م يَماَم يَم٤مَٟم٧ْم اًمٜم٤َّمرُ  ًْ  قَمغَم إسِْمَراِهٞمَؿ, سمِٜم٤َمِرِه: وَمْٚمَٞم

ـْ ومِْتٜمَتِِف َأْن يَ  َؽ َأشَمِْمَٝمُد َأينر َرسمَُّؽ؟ وَمَٞمُ٘مقُل: َٟمَٕمْؿ َوإِنَّ ُِم : َأَرَأْي٧َم إِْن سَمَٕمْث٧ُم ًَمَؽ َأسَم٤مَك َوُأُمَّ قَْمَرايِب، ِٕ ُ٘مقَل 

ُف َرسمَُّؽ, َوإِنَّ  ٌِْٕمُف وَم٢مِٟمَّ ِن: َي٤م سُمٜمَلَّ اشمَّ َٓ ِف, وَمَٞمُ٘مق ـْ ومِْتٜمَتِفِ وَمَٞمَتَٛمثَُّؾ ًَمُف ؿَمْٞمَٓم٤مَٟم٤مِن ذِم ُصقَرِة َأسمِٞمِف َوُأُمر ٚمََّط قَمغَم   ُِم ًَ َأْن ُي

ٌْدِ  , صُمؿَّ َيُ٘مقَل: اْٟمُٔمُروا إمَِم قَم تَلْمِ َه٤م سم٤ِمعْمِٜمَِْم٤مِر طَمتَّك ُيْٚمَ٘مك ؿِم٘مَّ ي َهَذا وَم٢مِينر َأسْمَٕمثُُف َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة وَمَٞمْ٘مُتَٚمَٝم٤م َوَيٜمنُْمَ

ٌَْٕمُثُف اهللُ, َوَيُ٘مقُل ًمَ  ي وَمَٞم ٤م هَمػْمِ َن, صُمؿَّ َيْزقُمُؿ َأنَّ ًَمُف َرسمًّ ْٔ َ اهللُ َوَأْٟم٧َم قَمُدوُّ ا ـْ َرسمَُّؽ وَمَٞمُ٘مقُل: َريبر ُف اخْلٌَِٞم٨ُم: َُم

٤مُل َواهللَ َُم٤م يُمٜم٧ُْم سَمْٕمُد َأؿَمدَّ سَمِّمػَمًة سمَِؽ ُِمٜمرل اًمْ  ضمَّ صَمٜم٤َم ش, َٞمْقمَ اهللَ َأْٟم٧َم اًمدَّ , وَمَحدَّ ٜم٤َمومِِزُّ ـِ اًمٓمَّ ًَ ىَم٤مَل َأسُمق احْلَ

ٌَٞمُْد اهللَ صَمٜم٤َم قُم , طَمدَّ ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَ َصغمَّ اهللُ اعْمَُح٤مِريِبُّ ـْ قَمٓمِٞم٦ََّم قَم , قَم ٤مذِمُّ ـُ اًْمَقًمِٞمِد اًْمَقصَّ  سْم

تِل َدَرضَم٦ًم ذِم اْْلَٜم٦َّمِ »قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  ضُمُؾ َأْروَمُع ُأُمَّ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍد: َواهللَ َُم٤م يُمٜم٤َّم ُٟمَرى َذًمَِؽ ش َذًمَِؽ اًمرَّ

ضُم  : صُمؿَّ َرضَمْٕمٜم٤َم إمَِم طَمِدي٨ِم َأيِب َراومِعٍ اًمرَّ ٌِٞمٚمِِف, ىَم٤مَل اعْمَُح٤مِريِبُّ ًَ
ـَ اخْلَٓم٤َّمِب طَمتَّك َُم٣َم ًمِ َّٓ قُمَٛمَر سْم , ىَم٤مَل: َؾ إِ

َْرَض, َأْن شُمٜم٧ٌَِْم وَمُتٜمٌِْ » ْٕ اَمَء َأْن مُتْٓمَِر وَمتُْٛمٓمَِر, َوَي٠ْمُُمَر ا ًَّ ـْ ومِْتٜمَتِِف َأْن َي٠ْمُُمَر اًم ـْ ومِْتٜمَتِِف َأْن َيُٛمرَّ َوإِنَّ ُِم ٧َم, َوإِنَّ ُِم

ـْ ومِْتٜمَتِِف َأْن َيُٛمرَّ سم٤ِمحْلَلر ومَ  َّٓ َهَٚمَٙم٧ْم, َوإِنَّ ُِم ٌَْ٘مك هَلُْؿ ؾَم٤مِئَٛم٦ٌم إِ سُمقَٟمُف وَماَل شَم اَمَء سم٤ِمحْلَلر وَمُٞمَٙمذر ًَّ ىُمقَٟمُف وَمَٞم٠ْمُُمَر اًم ُٞمَّمدر

َْرَض َأْن شمُ  ْٕ ـَ َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم َأْن مُتْٓمَِر وَمُتْٛمٓمَِر َوَي٠ْمُُمَر ا ـْ َيْقُِمِٝمْؿ َذًمَِؽ َأؾْمَٛم ٜم٧ٌَِْم وَمُتٜم٧ٌَِْم طَمتَّك شَمُروَح َُمَقاؿِمٞمِٝمْؿ ُِم

َّٓ َوـمَِئُف َوفَمَٝمرَ  َْرِض إِ ْٕ ـْ ا ٌء ُِم َٓ َيٌَْ٘مك َرْ ُف  وقًم٤م, َوإِٟمَّ ُه ُضُ ُه ظَمَقاِسَ َوَأَدرَّ ٦َم  َوَأقْمَٔمَٛمُف َوَأَُمدَّ َّٓ َُمٙمَّ قَمَٚمْٞمِف إِ

ُٞمقِف َصْٚمَت٦ًم طَمتَّك َيٜمِْزَل قِمٜمَْد َواعْمَِديٜم٦ََم  ًُّ َّٓ ًَمِ٘مٞمَْتُف اعماََْلِئَٙم٦ُم سم٤ِمًم ـْ ٟمَِ٘م٤مهِباَِم إِ ـْ َٟمْ٘م٥ٍم ُِم َرْي٥ِم َٓ َي٠ْمشمِٞمِٝماَم ُِم اًمٔمُّ

ٌَْ٘مك ُُمٜم٤َمومٌِؼ  ضُمُػ اعْمَِديٜم٦َُم سم٠َِمْهٚمَِٝم٤م صَماَلَث َرضَمَٗم٤مٍت وَماَل َي ٌََخ٦ِم وَمؽَمْ ًَّ مَْحَِر قِمٜمَْد ُُمٜمَْ٘مَٓمِع اًم ْٕ َّٓ  ا َٓ ُُمٜم٤َمومَِ٘م٦ٌم إِ َو

اَلِص, وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ظَمَرَج إًَِمٞمِْف, وَمَتٜمِْٗمل اخْل٨ٌَََم ُِمٜمَْٝم٤م يَماَم َيٜمِْٗمل اًْمٙمػُِم ظَم٨ٌََم احْلَِديِد, َوُيْدقَمك َذًمَِؽ اًْمَٞمْقُم َيْقَم اخْلَ 

ـَ اًْمَٕمَرُب َيْقَُمئٍِذ؟  يٍؽ سمِٜم٧ُْم َأيِب اًْمَٕمَٙمِر: َي٤م َرؾُمقَل اهللَ وَم٠َمْي ٌَْٞم٧ِم ُأمُّ َذِ ىَم٤مَل: ُهْؿ َيْقَُمئٍِذ ىَمٚمِٞمٌؾ, َوضُمٚمُُّٝمْؿ سمِ



 
475 

                                                                                                    

ٌَْح إِْذ َٟمَزَل قَمَٚمٞمْ  َم ُيَّمكمر هِبِْؿ اًمّمُّ ٌَْٞمٜماََم إَُِم٤مُُمُٝمْؿ ىَمْد شَمَ٘مدَّ ـُ اعْمَْ٘مِدِس, َوإَُِم٤مُُمُٝمْؿ َرضُمٌؾ َص٤مًمٌِح: وَم ك اسْم ًَ ِٝمْؿ قِمٞم

َُم٤مُم َيٜمُْٙمُص َيٛمْ  ٌَْح, وَمَرضَمَع َذًمَِؽ اْْلِ ك َُمْرَيَؿ اًمّمُّ ًَ ك ُيَّمكمر سم٤ِمًمٜم٤َّمِس: وَمٞمََْمُع قِمٞم ًَ َم قِمٞم ٌِم اًْمَ٘مْٝمَ٘مَرى ًمَِٞمتََ٘مدَّ

٤َم ًَمَؽ ُأىِمٞمَٛم٧ْم وَمٞمَُّمكمر هِبِْؿ إَُِم٤مُُمُٝمْؿ: وَم٢مِ  ْم وَمَّمؾر وَم٢مهِنَّ ك َيَدُه سَملْمَ يَمتَِٗمْٞمِف, صُمؿَّ َيُ٘مقُل ًَمُف: شَمَ٘مدَّ ًَ َف ىَم٤مَل قِمٞم َذا اْٟمٍَمَ

اَلم: اوْمتَُحق ًَّ ُٝمْؿ ُذو ؾَمٞمٍْػ حُمغَمًّ قَمَٚمْٞمِف اًم ٤مُل َُمَٕمُف ؾَمٌُْٕمقَن َأًْمَػ هَيُقِدي، يُمٚمُّ ضمَّ ٤ٌَمَب وَمٞمُْٗمَتُح َوَوَراَءُه اًمدَّ ا اًْم

 ًَ  َوَيٜمَْٓمٚمُِؼ َه٤مِرسًم٤م, َوَيُ٘مقُل قِمٞم
ِ
٤مُل َذاَب يَماَم َيُذوُب اعْمِْٚمُح ذِم اعم٤َْمء ضمَّ ك قَمَٚمٞمِْف َوؾَم٤مٍج: وَم٢مَِذا َٟمَٔمَر إًَِمْٞمِف اًمدَّ

اَل  ًَّ ىِملر وَمٞمَْ٘مُتُٚمُف: وَمَٞمْٝمِزُم اًم ْ ٌَِ٘مٜمِل هِب٤َم: وَمُٞمْدِريُمُف قِمٜمَْد سَم٤مِب اًمٚمُّدر اًمنمَّ ًْ ـْ شَم سَم٦ًم ًَم اهللُ اًْمٞمَُٝمقَد م: إِنَّ زِم ومِٞمَؽ َضْ

َٓ طَمجَ  َء  ْ َّٓ َأْٟمَٓمَؼ اهللُ َذًمَِؽ اًمٌمَّ ٌء مِم٤َّم ظَمَٚمَؼ اهللُ َيَتَقاَرى سمِِف هَيُقِديٌّ إِ ٌَْ٘مك َرْ َٓ طَم٤مئَِط وَماَل َي َٓ ؿَمَجَر َو َر َو

ٚمَِؿ َهَذا ًْ ٌَْد اهللَ اعمُْ َّٓ ىَم٤مَل: َي٤م قَم َٓ شَمٜمْٓمُِؼ إِ ـْ ؿَمَجِرِهْؿ  ٤َم ُِم َّٓ اًْمَٖمْرىَمَدَة: وَم٢مهِنَّ ٦َم إِ َٓ َداسمَّ هَيُقِديٌّ وَمَتَٕم٤مَل اىْمُتْٚمُف,  َو

٤م َؿ: َوإِنَّ َأيَّ ْٝمِر, ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٜم٦َُم يَم٤مًمِمَّ ًَّ ٜم٦َِم, َواًم ًَّ ٜم٦َُم يَمٜمِّْمِػ اًم ًَّ َُمُف َأْرسَمُٕمقَن ؾَمٜم٦ًَم اًم

ٌُْٚمُغ سَم٤مهَبَ  َرِة ُيّْمٌُِح َأطَمُديُمْؿ قَمغَم سَم٤مِب اعْمَِديٜم٦َِم وَماَل َي َ ٤مُِمِف يَم٤مًمنمَّ ْٝمُر يَم٤مْْلُُٛمَٕم٦ِم, َوآظِمُر َأيَّ ظَمَر طَمتَّك َواًمِمَّ ْٔ ٤م ا

, وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف: َي٤م َرؾُم  اَلَة يَماَم ُيْٛمِزَ ٤مِم اًْمِ٘مَّم٤مِر؟ ىَم٤مَل: شَمْ٘مُدُروَن ومِٞمَٝم٤م اًمّمَّ َيَّ ْٕ قَل اهللَ يَمْٞمَػ ُٟمَّمكمر ذِم شمِْٚمَؽ ا

َؿ: وَمَٞمُٙمق َقاِل, صُمؿَّ َصٚمُّقا, ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ٤مِم اًمٓمر َيَّ ْٕ ـُ شَمْ٘مُدُروهَن٤َم ذِم َهِذِه ا ك اسْم ًَ ُن قِمٞم

ٜمِْزيَر, َوَيَْمُع َُمْرَيَؿ قمَ  ٚمِٞم٥َم, َوَيْذسَمُح اخْلِ ًٓم٤م, َيُدقُّ اًمّمَّ ًِ , َوإَُِم٤مًُم٤م ُُمْ٘م ًٓ تِل طَمَٙماًم قَمْد اَلم ذِم ُأُمَّ ًَّ َٚمٞمِْف اًم

٤ٌَمهُمُض, َوشُمٜمْزَ  ْحٜم٤َمُء َواًمتَّ َٓ سَمِٕمػٍم, َوشُمْروَمُع اًمِمَّ َٕمك قَمغَم ؿَم٤مٍة َو ًْ َدىَم٦َم: وَماَل ُي ُك اًمّمَّ ْزَي٦َم, َوَيؽْمُ ٦ُم يُمؾر ُع مُحَ اْْلِ

ؾََمَد وَماَل يَ  ْٕ ُه, َوشُمِٗمرَّ اًْمَقًمِٞمَدُة ا َه٤م, َوَيُٙمقَن َذاِت مُح٦ٍَم طَمتَّك ُيْدظِمَؾ اًْمَقًمِٞمُد َيَدُه ذِم ذِمَّ احْلَٞم٦َِّم وَماَل شَمُيَّ ُيُّ

ْٚمِؿ يَماَم ُيْٛمأَلُ اْْلِ  ًر ـْ اًم َْرُض ُِم ْٕ ٌَُٝم٤م, َومُتأَْلُ ا ُف يَمْٚم ْئ٥ُم ذِم اًْمَٖمٜمَِؿ يَم٠َمٟمَّ , َوشَمُٙمقُن اًْمَٙمٚمَِٛم٦ُم َواطِمَدًة اًمذر
ِ
ـْ اعْم٤َمء َٟم٤مُء ُِم

َْرُض يَمَٗم٤مصُمقِر ا ْٕ َٚم٥ُم ىُمَرْيٌش ُُمْٚمَٙمَٝم٤م, َوشَمُٙمقُن ا ًْ َّٓ اهللُ, َوشَمَْمُع احْلَْرُب َأْوَزاَرَه٤م, َوشُم ٦ِم وَماَل ُيْٕمٌَُد إِ ًْمِٗمْمَّ

٤ٌَمهَت٤َم سمَِٕمْٝمِد آَدَم طَمتَّك جَيْتَِٛمَع اًمٜمََّٗمُر قَمغَم  ٤مَٟم٦ِم  شُمٜم٧ٌُِْم َٟم ُمَّ َتِٛمَع اًمٜمََّٗمُر قَمغَم اًمرُّ ـْ اًْمِٕمٜم٥َِم وَمٞمُِْمٌَِٕمُٝمْؿ, َوجَيْ اًْمِ٘مْٓمِػ ُِم

َرهْياَِمِت, ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمق ـْ اعْم٤َمِل, َوشَمُٙمقَن اًْمَٗمَرُس سم٤ِمًمدُّ َل اهللَ َوَُم٤م وَمُتِْمٌَِٕمُٝمْؿ, َوَيُٙمقَن اًمثَّْقُر سمَِٙمَذا َويَمَذا ُِم

 َٓ َٝم٤م,ُيْرظِمُص اًْمَٗمَرَس؟ ىَم٤مَل:  َْرُض يُمٚمُّ ْٕ َرُث ا َوإِنَّ  شُمْريَم٥ُم حِلَْرٍب َأسَمًدا, ىِمٞمَؾ ًَمُف: وَماَم ُيْٖمكِم اًمثَّْقَر, ىَم٤مَل: حُتْ

٤مِل صَماَلَث ؾَمٜمََقاٍت ؿِمَداٍد ُيِّمٞم٥ُم اًمٜم٤َّمَس ومِٞمَٝم٤م ضُمقٌع ؿَمِديٌد َي٠ْمُُمُر  ضمَّ ٌَْؾ ظُمُروِج اًمدَّ ٜم٦َِم  اهللىَم ًَّ اَمَء ذِم اًم ًَّ اًم

ُومَم َأْن حَتْ  ْٕ َْرَض وَمَتْحٌُِس صُمُٚم٨َم َٟم٤ٌَمهِت٤َم ,ٌَِس صُمُٚم٨َم َُمَٓمِرَه٤ما ْٕ اَمَء ذِم اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مِ  ,َوَي٠ْمُُمُر ا ًَّ وَمَتْحٌُِس  صُمؿَّ َي٠ْمُُمُر اًم
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٤ٌَمهِت٤َم ,صُمُٚمَثْل َُمَٓمِرَه٤م َْرَض وَمتَْحٌُِس صُمُٚمثَْل َٟم ْٕ ٜم٦َِم اًمث٤َّمًمِثَ  اهللصُمؿَّ َي٠ْمُُمُر  ,َوَي٠ْمُُمُر ا ًَّ اَمَء ذِم اًم ًَّ ٦ِم وَمَتْحٌُِس َُمَٓمَرَه٤م اًم

ُف وَماَل شُمْ٘مٓمُِر ىَمْٓمَرةً  َّٓ  ,يُمٚمَّ اَء وَماَل شَمٌَْ٘مك َذاُت فمِْٚمٍػ إِ ُف وَماَل شُمٜم٧ٌُِْم ظَمْيَ ٤ٌَمهَت٤َم يُمٚمَّ َْرَض وَمَتْحٌُِس َٟم ْٕ َوَي٠ْمُُمُر ا

َّٓ َُم٤م ؿَم٤مَء  َُم٤مِن ىَم٤مَل  اهللَهَٚمَٙم٧ْم إِ ٌِٞمُح  :ىِمٞمَؾ وَماَم ُيِٕمٞمُش اًمٜم٤َّمُس ذِم َذًمَِؽ اًمزَّ ًْ اًمتَّْٝمٚمِٞمُؾ َواًمتَّْٙمٌػُِم َواًمتَّ

 ش.َوجُيَْرى َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ جُمَْرى اًمٓمََّٕم٤ممِ  ,َواًمتَّْحِٛمٞمدُ 

وًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف ش, حتذير اًمٕم٘م٤مل ُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل»وىمد ذيمرت ؿمقاهد احلدي٨م ذم يمت٤ميب 

 اهلل شمٕم٤ممم ُم١مًمًٗم٤م ذم ـمرومف وؿمقاهده.

طمدصمٜم٤م ُمّمٕم٥م سمدـ إسمدراهٞمؿ  :[311]( 561ص /13ج) شاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»ذم  رمحف اهللىم٤مل اًمٓمؼماين 

 ,طمدصمٜمل سمٕمدض أصدح٤مسمٜم٤م :قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل ,صمٜم٤م أٟمس سمـ قمٞم٤مض ,صمٜم٤م أيب ,سمـ محزة اًمزسمػمي

صمؿ ظمرج  ,دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٌٕمض طم٤مضمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿأن اًمٜمٌل   ,قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس

همٚمدـ  ،ىمٝمػ زم٘مؿ إذا ازمتٙمٝمتؿ زمٔمبد ومد ؽمخرت يمدف أَند٣مر إرض وشمامرهد٣م»:ومِمٙم٧م إًمٞمف احل٤مضم٦م وم٘م٤مل

إن اجل٣مري٥م يمتحبس فمدعم ايمتٛمدقر  ،ي٣م رؽمقل اهلل :وَمٛمٔمف ومٙم٦م ،وَمـ فمِم٣مه ضمرَمف ،اسمبٔمف أؿمٔمٚمف وأىمٖمره

إن اهلل ئمِمؿ اظمد٠مَمٛمكم يقَمُدذ زمدام  :ؽم٣مفم٥م َّتبزه٣م همٟمىم٣مد أهمتتـ دم صالِت هم٘مٝمػ زمٛم٣م إذا ىم٣من ذيمؽ همٗم٣مل

احلددي٨م  ش٘م٥م َمـ ايمتسبٝمح إن زمكم فمٝمٛمٝمف ىم٣مهمر يٗمرؤه ىمدؾ َمد٠مَمـ ىم٣مسمد٤م ونمدغم ىم٣مسمد٤مئمِمؿ زمف اظمالئ

( 1941قمٜمد ُمًٚمؿ ) ريض اهلل قمٜمفوٕمٞمػ ْلهب٤مم اًمراوي قمـ ويِمٝمد ًمف طمدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من 

وَن فَمَٙمْٝمدِف وَمْقيَمدُف همَ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوومٞمف ىم٤مل اًمٜمٌل  دُّ دُ  فَمدٛمُْٜمْؿ شُمؿَّ َيْٟمِِت ايْمَٗمْقَم هَمَٝمْدفُمقُهْؿ هَمغَمُ َٝمٛمٌَْمِ

ؿْ  ـْ َأَْمَقاِلِ ٌء َِم  .شهَمُٝمِْمبُِحقَن ُِمِْحٙمكَِم يَمْٝمَس زمَِٟمْيِدُّيِْؿ ََشْ

ـُ حَيَْٞمك: (5514ىم٤مل اْلُم٤مم ُمًٚمؿ رمحف اهلل   ) َٞمك سْم صَمٜم٤َم حَيْ ـْ َٟم٤مومِعٍ  ,ىَمَرْأُت قَمغَم َُم٤مًمٍِؽ  :ىَم٤مَل  ,طَمدَّ ـْ  ,قَم قَمد

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ  ـْ ايْمِقَص٣مِل وَم٣ميُمقا اهللايمٛمَّبِلَّ َصعمَّ  َأنَّ » :قَمٜمُْٝماَم  اهللاسْم َؿ ََنَك فَم َؽ سُمَقاِصُؾ  :فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ  :وَمد٣مَل  ،إِٞمَّ

َُتُِ٘مْؿ إيِنِّ ُأؿْمَٔمُؿ َوُأؽْمَٗمك  ش.إيِنِّ يَمْس٦ُم ىَمَٜمْٝم

ـُ حَيَْٞمك  رمحف اهلل: وىم٤مل صَمٜمِل طَمْرَُمَٚم٦ُم سْم ـُ َوْه٥ٍم  ,طَمدَّ َٟم٤م اسْم يِن ُيقُٟمُس  ,َأظْمؼَمَ ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  ,َأظْمؼَمَ ـْ اسْم صَمٜمِل  ,قَم طَمدَّ

ـِ َأنَّ َأسَم٤م ُهَرْيَرَة َريِضَ  مْحَ ٌِْد اًمرَّ ـُ قَم ـْ  اهللَصغمَّ  اهللهَنَك َرؾُمقُل » :ىَم٤مَل  ,قَمٜمْفُ  اهللَأسُمق ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم َؿ قَم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ
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ٚمِِٛملمَ  ,اًْمِقَص٤ملِ  ًْ ـْ اعْمُ قَمَٚمْٞمدِف  اهللَصدغمَّ  اهللَقاِصدُؾ ىَمد٤مَل َرؾُمدقُل شمُ  ,اهللوَم٢مِٟمََّؽ َيد٤م َرؾُمدقَل  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم

ُٙمْؿ ُِمْثكِم  :َوؾَمٚمَّؿَ  ِ٘مٞمٜمِل ,َوَأيُّ ًْ ـْ اًْمِقَصد٤مِل َواَصدَؾ هِبِدْؿ  ,إيِنر َأسمِٞم٧ُم ُيْٓمِٕمُٛمٜمِل َريبر َوَي وَمَٚمامَّ َأسَمْقا َأْن َيٜمَْتُٝمقا قَم

اَلَل وَمَ٘م٤مَل  ,صُمؿَّ َيْقًُم٤م ,َيْقًُم٤م ِؾ هَلُْؿ طِملَم َأسَمْقا َأْن َيٜمَْتُٝمقاًَمْق شمَ  :صُمؿَّ َرَأْوا اهْلِ اَلُل ًَمِزْدشُمُٙمْؿ يَم٤معْمُٜمَٙمر َر اهْلِ  ش.٠َمظمَّ

طمٞم٤مٟم٤م ًمٞمقومر ؾم٤مقم٤مت ًمٞمٚم٦م أطمتك إٟمف يم٤من ًمٞمقاصؾ ومٞمف (: 41ص / 1ج ) شزاد اعمٕم٤مد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ًد٧م ًم» :ومٞم٘مدقل ,إٟمدؽ شمقاصدؾ :ويم٤من يٜمٝمك أصح٤مسمف قمـ اًمقص٤مل ومٞم٘مقًمقن ًمف ,وهن٤مره قمغم اًمٕم٤ٌمدة

وىمد أظمتٚمدػ اًمٜمد٤مس ذم    ,شإين أفمؾ قمٜمد ريب   يٓمٕمٛمٜمل   ويً٘مٞمٜمل» :وذم رواي٦م ,شيمٝمٞمئتٙمؿ إين أسمٞم٧م

وهدذه  :طمدمه٤م أٟمف ـمٕم٤مم وذاب طمزد ًمٚمٗمدؿ ىمد٤مًمقاأ :هذا اًمٓمٕم٤مم واًمنماب اعمذيمقريـ قمغم ىمقًملم

وُمد٤م يٗمدٞمض  أن اعمراد سمف ُم٤م يٖمذيف اهلل سمف ُمـ ُمٕم٤مرومدف :اًمث٤مين .طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٗمظ وٓ ُمقضم٥م ًمٚمٕمدول قمٜمٝم٤م

وشمقاسمع ذًمؽ ُمـ إطمقال اًمتل  ,قمغم ىمٚمٌف ُمـ ًمذة ُمٜم٤مضم٤مشمف وىمرة قمٞمٜمف سم٘مرسمف وشمٜمٕمٛمف سمحٌف واًمِمقق إًمٞمف

قمٔمؿ همذاء أواًمروح واًم٘مٚم٥م سمام هق  ,وٟمٕمٞمؿ إرواح وىمرة اًمٕملم وهبج٦م اًمٜمٗمقس ,هل همذاء اًم٘مٚمقب

 :ًمزُم٤من يمام ىمٞمؾوىمد ي٘مقى هذا اًمٖمذاء طمتك يٖمٜمل قمـ همذاء إضم٤ًمم ُمدة ُمـ ا ,وأضمقده وأٟمٗمٕمف

 ـ اًمزاددقمـ اًمنماب وشمٚمٝمٞمٝم٤م قم  ٤م  ددراك شمِمٖمٚمٝمددهل٤م أطم٤مدي٨م ُمـ ذيم

 وُمـ طمديثؽ ذم أقم٘م٤مهب٤م طم٤مدي ف    ددقر شمًتيضء سمددؽ ٟمدددهل٤م سمقضمٝم

 ٤مددروح اًم٘مدوم ومتحٞم٤م قمٜمد ُمٞمٕم إذا ؿمٙم٧م ُمـ يمالل اًمًػم أوقمده٤م            

اًم٘مٚم٥م واًمروح قمـ يمثػم ُمـ اًمٖمدذاء احلٞمدقاين وُمـ ًمف أدٟمك دمرسم٦م وؿمقق يٕمٚمؿ اؾمتٖمٜم٤مء اْلًؿ سمٖمذاء 

وشمٜمٕمؿ سم٘مرسمف واًمرى قمٜمدف  ,وٓ ؾمٞمام اعمنور اًمٗمرطم٤من اًمٔم٤مومر سمٛمٓمٚمقسمف اًمذي ىمد ىمرت قمٞمٜمف سمٛمحٌقسمف

وحتٗمف شمّمؾ إًمٞمف يمٚم٧م وىم٧م وحمٌقسمف طمٗمل سمف ُمٕمتـ سم٠مُمره ُمٙمدرم ًمدف هم٤ميد٦م  ,وأًمٓم٤مف حمٌقسمف وهداي٤مه

ومٙمٞمػ سم٤محلٌٞمد٥م اًمدذي ٓ رء  ,أقمٔمؿ همذاء هلذا اعمح٥مأومٚمٞمس ذم هذا  ,اْليمرام ُمع اعمح٦ٌم اًمت٤مُم٦م ًمف

أضمؾ ُمٜمف وٓ أقمٔمؿ وٓ أمجؾ وٓ أيمٛمؾ وٓ أقمٔمؿ إطم٤ًمٟم٤م إذا اُمتأل ىمٚم٥م اعمح٥م سمحٌف وُمٚمدؽ طمٌدف 

أومٚمٞمس هدذا اعمحد٥م  ,وهذا طم٤مًمف ُمع طمٌٞمٌف ,مجٞمع أضمزاء ىمٚمٌف وضمقارطمف ومتٙمـ طمٌف ُمٜمف أقمٔمؿ متٙمـ

إين أفمؾ قمٜمد ريب   يٓمٕمٛمٜمل   ويًد٘مٞمٜمل وًمدق يمد٤من  :ذا ىم٤ملوهل ,قمٜمد طمٌٞمٌف يٓمٕمٛمف ويً٘مٞمف ًمٞمال وهن٤مرا
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وأيْم٤م ومٚمدق يمد٤من ذًمدؽ ذم اًمٚمٞمدؾ مل  ,ذًمؽ ـمٕم٤مُم٤م وذاسم٤م ًمٚمٗمؿ عم٤م يم٤من ص٤مئام ومْمال قمـ يمقٟمف ُمقاصال

سمدؾ  ,يٙمـ ُمقاصال وًم٘م٤مل ٕصح٤مسمف إذ ىم٤مًمقا ًمف إٟمؽ شمقاصؾ ًم٧ًم أواصؾ ومل ي٘مؾ ًمًد٧م يمٝمٞمئدتٙمؿ

صدحٞمح »٤مق سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ سمام سمٞمٜمف ُمـ اًمٗم٤مرق يمام ذم أىمرهؿ قمغم ٟم٦ًٌم اًمقص٤مل إًمٞمف وىمٓمع اْلحل

 :ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل واصؾ ذم رُمْم٤من ومقاصؾ اًمٜم٤مس ومٜمٝم٤مهؿ وم٘مٞمؾ ًمف شُمًٚمؿ

إين ًم٧ًم ُمثٚمٙمؿ إين أـمٕمؿ وأؾم٘مك  وؾمٞم٤مق اًمٌخ٤مري هلذا احلدي٨م هنك رؾمقل اهلل  :أٟم٧م شمقاصؾ وم٘م٤مل

 شاًمّمدحٞمحلم»وذم  ,شإين ًم٧ًم ُمثٚمٙمؿ إين أـمٕمؿ وأؾم٘مك» :٤ملىم ,إٟمؽ شمقاصؾ :وم٘م٤مًمقا, قمـ اًمقص٤مل

 ,اهللرؾمدقل إٟمؽ يد٤م  :وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ,هنك رؾمقل اهلل قمـ اًمقص٤مل» :ُمـ طمدي٨م أيب هريرة

وأيْم٤م وم٢من اًمٜمٌل عم٤م هن٤مهؿ   ,شوأيٙمؿ ُمثكم إين أسمٞم٧م   يٓمٕمٛمٜمل   ريب ويً٘مٞمٜمل :اهللرؾمقل شمقاصؾ وم٘م٤مل 

ًمق شم٠مظمر اهلالل ًمدزدشمٙمؿ  :صمؿ يقُم٤م صمؿ رأوا اهلالل وم٘م٤مل ,واصؾ هبؿ يقُم٤مً قمـ اًمقص٤مل وم٠مسمقا أن يٜمتٝمقا 

ًمق ُمد ًمٜم٤م اًمِمٝمر ًمقاصٚمٜم٤م وص٤مٓ يدع » :وذم ًمٗمظ آظمر ,يم٤معمٜمٙمؾ هلؿ طملم اسمقا أسمـ يٜمتٝمقا قمـ اًمقص٤مل

 ,شريب ويً٘مٞمٜملإٟمٙمؿ ًمًتؿ ُمثكم وم٢مين أفمؾ  يٓمٕمٛمٜمل  » :أو ىم٤مل ,شاعمتٕمٛم٘مقن شمٕمٛم٘مٝمؿ إين ًم٧ًم ُمثٚمٙمؿ

ومٚمدق يمد٤من ي٠ميمدؾ  ,وىمد ومٕمؾ ومٕمٚمٝمؿ ُمٜمٙمال هبؿ ُمٕمجزا هلؿ ,يٓمٕمؿ وؾم٘مك ُمع يمقٟمف ُمقاصال وم٤مظمؼم أٟمف

 .هداوهذا سمحٛمد اهلل واوح  ,سمؾ وٓ وص٤مٓ ,وينمب عم٤م يم٤من ذًمؽ شمٜمٙمٞمال وٓ ت قمجٞمزا

 .زُم٤من اًمذي يمثرة ومٞمف اًمٗمتـ واعمحـوٓ ُم٤مٟمع أن حيّمؾ هذا يمراُم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ذًمؽ اًم

 اسمـ صٞم٤مد, هؾ هق اًمدضم٤مل إيمؼم أم ٓ؟ واًمّمحٞمح أٟمف دضم٤مل ُمـ وىمد اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ذم

 .اًمدضم٤مضمٚم٦م عم٤م ي٠ميت 

ـُ إسِْمَراِهٞمَؿ َواًمٚمَّْٗمُظ ًمُِٕمثاَْمنَ (: 1913ىم٤مل اْلُم٤مم ُمًٚمؿ ) ٦ٌََم َوإؾِْمَحُؼ سْم ـُ َأيِب ؿَمٞمْ صَمٜم٤َم قُمْثاَمُن سْم  :ىَم٤مَل  ,طَمدَّ

َٟم٤م و ىَم٤مَل  ,إؾِْمَحُؼ  صَمٜم٤َم ضَمِريرٌ  ,قُمْثاَمنُ  :َأظْمؼَمَ قَْمَٛمشِ  ,طَمدَّ ْٕ ـْ ا ـْ َأيِب َوائِؾٍ  ,قَم ـْ قَمٌِْد  ,قَم يُمٜم٤َّم َُمَع  :ىَم٤مَل  اهللقَم

ٌَْٞم٤مُن َوضَمَٚمَس اسمْ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَرؾُمقِل  ـُ َصٞم٤َّمٍد وَمَٗمرَّ اًمّمر ٌَْٞم٤مٍن ومِٞمِٝمْؿ اسْم ـُ وَمَٛمَرْرَٟم٤م سمِِّم
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صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف يَمِرَه َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمٌَِّلُّ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَصٞم٤َّمٍد وَمَٙم٠َمنَّ َرؾُمقَل 

ـُ اخْلَٓمَّ  ,اهللَٓ سَمْؾ شَمِْمَٝمُد َأينر َرؾُمقُل  :وَمَ٘م٤مَل  اهللشَمِرسَم٧ْم َيَداَك َأشَمِْمَٝمُد َأينر َرؾُمقُل » :وؾمٚمؿ  :٤مِب وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر سْم

ـْ اًمَِّذي شَمَرى  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ,طَمتَّك َأىْمُتَٚمفُ  اهللَذْريِن َي٤م َرؾُمقَل  إِْن َيُٙم

َتٓمِٞمَع ىَمْتَٚمفُ  ًْ ـْ شَم  ش.وَمَٚم

ـُ اعْمَُثٜمَّك: (1915وىم٤مل رمحف اهلل ) ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمَّ ـُ ُٟمقٍح  ,طَمدَّ صَمٜم٤َم ؾَم٤ممِلُ سْم ـْ اْْلُ  ,طَمدَّ ةَ  ,َرْيِرير قَم ـْ َأيِب َٟمْيَ  ,قَم

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد ىَم٤مَل  َوَأسُمق سَمْٙمٍر َوقُمَٛمُر ذِم سَمْٕمِض ـُمُرِق  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللًَمِ٘مَٞمُف َرؾُمقُل  :قَم

ُهَق َأشَمِْمَٝمُد َأينر  :٤مَل وَم٘مَ  اهللَأشَمِْمَٝمُد َأينر َرؾُمقُل » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللاعْمَِديٜم٦َِم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل 

 :ىَم٤مَل  ,َوَُماَلِئَٙمتِِف َويُمُتٌِِف َُم٤م شَمَرى ٤مهللآَُمٜم٧ُْم سمِ  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  اهللَرؾُمقُل 

 وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل 
ِ
ٌَْحرِ شَمَرى قَمْرَش إسِْمٚمِٞمَس قَمغَم  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأَرى قَمْرؿًم٤م قَمغَم اعْم٤َمء  , اًْم

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  اهللَأَرى َص٤مِدىَملْمِ َويَم٤مِذسًم٤م َأْو يَم٤مِذسَملْمِ َوَص٤مِدىًم٤م وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  :َوَُم٤م شَمَرى ىَم٤مَل 

   شًُمٌَِس قَمَٚمْٞمِف َدقُمقهُ  :وؾمٚمؿ

ٌَٞمُْد : (1911وىم٤مل ) صَمٜمِل قُم ـُ اعمُْ  اهللطَمدَّ ُد سْم ـُ قُمَٛمَر اًْمَ٘مَقاِريِريُّ َوحُمَٛمَّ َٓ  :َثٜمَّكسْم قَْمغَم  :ىَم٤م ْٕ ٌُْد ا صَمٜم٤َم قَم  ,طَمدَّ

صَمٜم٤َم َداُودُ  ةَ  ,طَمدَّ ـْ َأيِب َٟمْيَ ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرير  ,قَم ٦َم وَمَ٘م٤مَل زِم  :ىَم٤مَل  ,قَم ـَ َص٤مِئٍد إمَِم َُمٙمَّ ٧ٌُْم اسْم َأَُم٤م ىَمْد  :َصِح

٧َم ؾَمِٛمٕمْ  ًْ ٤مُل َأًَم ضمَّ ـْ اًمٜم٤َّمِس َيْزقُمُٛمقَن َأينر اًمدَّ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل٧َم َرؾُمقَل ًَمِ٘مٞم٧ُم ُِم

َٓ ُيقًَمُد ًَمُف ىَم٤مَل » :َيُ٘مقُل  ُف  صغم اهلل قمٚمٞمف  اهللوَمَ٘مْد ُوًمَِد زِم َأَوًَمٞمَْس ؾَمِٛمْٕم٧َم َرؾُمقَل  :ىَم٤مَل  ,سَمغَم  :ىُمْٚم٧ُم  :إِٟمَّ

٦َم ىُمْٚم٧ُم  :َيُ٘مقُل  وقمغم آًمف وؾمٚمؿ َٓ َُمٙمَّ َوَهَذا َأَٟم٤م ُأِريُد  ,وَمَ٘مْد ُوًمِْدُت سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ  :ىَم٤مَل  ,سَمغَم  :َٓ َيْدظُمُؾ اعمَِْديٜم٦ََم َو

٦َم ىَم٤مَل  قَْمَٚمُؿ َُمْقًمَِدُه َوَُمَٙم٤مَٟمفُ  اهللَأَُم٤م وَ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل زِم ذِم آظِمِر ىَمْقًمِفِ  :َُمٙمَّ َٕ ـَ ُهقَ  ,إيِنر  ٜمِل :ىَم٤مَل  ,َوَأْي ًَ  ش.وَمَٚمٌَ

ٌِْد او ـُ قَم ُد سْم ـُ طَمٌِٞم٥ٍم َوحُمَٛمَّ ٞمَك سْم صَمٜم٤َم حَيْ قَْمغَم طَمدَّ ْٕ,  َٓ صَمٜم٤َم ُُمْٕمَتِٛمرٌ  :ىَم٤م ُث  :ىَم٤مَل  ,طَمدَّ ـْ َأيِب  ,ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأيِب حُيَدر قَم

ةَ  ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرير ىَم٤مَل  ,َٟمْيَ ـُ َص٤مِئٍد َوَأظَمَذشْمٜمِل ُِمٜمُْف َذَُم٤مَُم٦مٌ » :قَم َهَذا قَمَذْرُت اًمٜم٤َّمَس َُم٤م زِم  :ىَم٤مَل زِم اسْم

دٍ  ْ َيُ٘مْؾ َٟمٌِلُّ  ,َوًَمُٙمْؿ َي٤م َأْصَح٤مَب حُمَٛمَّ ُف هَيُقِديٌّ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأمَل َوىَمْد َأؾْمَٚمْٛم٧ُم  ,إِٟمَّ

َٓ ُيقًَمُد ًَمُف َوىَمْد ُوًمَِد زِم  :ىَم٤مَل  ٦مَ  اهللإِنَّ  :َوىَم٤مَل  ,َو َم قَمَٚمْٞمِف َُمٙمَّ وَماَم َزاَل طَمتَّك يَم٤مَد  :َوىَمْد طَمَجْج٧ُم ىَم٤مَل  ,ىَمْد طَمرَّ
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ُف ىَم٤مَل  اهللَأَُم٤م وَ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  :ىَمْقًُمُف ىَم٤مَل  َأْن َي٠ْمظُمَذ ذِمَّ  َن طَمٞم٨ُْم ُهَق َوَأقْمِرُف َأسَم٤مُه َوُأُمَّ ْٔ قَْمَٚمُؿ ا َٕ  :َوىِمٞمَؾ ًَمفُ  :إيِنر 

ضُمُؾ ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل  َك َأٟمََّؽ َذاَك اًمرَّ  ش.ًَمْق قُمِرَض قَمكَمَّ َُم٤م يَمِرْه٧ُم  :َأَيُنُّ

ـُ اعْمَُثٜمَّ و ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمَّ ـُ ُٟمقٍح  ,كطَمدَّ صَمٜم٤َم ؾَم٤ممِلُ سْم يِن اْْلَُرْيِريُّ  ,طَمدَّ ةَ  ,َأظْمؼَمَ ـْ َأيِب َٟمْيَ ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرير  ,قَم قَم

ـُ َص٤مِئٍد ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ًرا َوَُمَٕمٜم٤َم اسْم ٤مضًم٤م َأْو قُمامَّ َق اًمٜم٤َّمُس  :ظَمَرضْمٜم٤َم طُمجَّ ًٓ وَمَتَٗمرَّ َوسَمِ٘مٞم٧ُم َأَٟم٤م َوُهَق  ,وَمٜمََزًْمٜم٤َم َُمٜمِْز

إِنَّ احْلَرَّ  :َوضَم٤مَء سمَِٛمت٤َمقِمِف وَمَقَوَٕمُف َُمَع َُمَت٤مقِمل وَمُ٘مْٚم٧ُم  :٤مؾْمَتْقطَمِْم٧ُم ُِمٜمُْف َوطْمَِم٦ًم ؿَمِديَدًة مِم٤َّم ُيَ٘م٤مُل قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل ومَ 

َجَرِة ىَم٤مَل  ٧َم شمِْٚمَؽ اًمِمَّ  :َج٤مَء سمُِٕمس، وَمَ٘م٤مَل وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ ومَ  ,وَمُرومَِٕم٧ْم ًَمٜم٤َم هَمٜمَؿٌ  :ىَم٤مَل  ,وَمَٗمَٕمَؾ  :ؿَمِديٌد وَمَٚمْق َوَوْٕمَتُف حَتْ

ْب َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمٍد وَمُ٘مْٚم٧ُم  ـْ َيِدهِ  ,إِنَّ احْلَرَّ ؿَمِديدٌ  :اْذَ َب قَم َّٓ َأينر َأيْمَرُه َأْن َأْذَ ـُ طَم٤مرٌّ َُم٤م يِب إِ ٌَ  :َأْو ىَم٤مَل  ,َواًمٚمَّ

ـْ َيِدِه وَمَ٘م٤مَل َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمدٍ  ٘مَ  :آظُمَذ قَم ْٛم٧ُم َأْن آظُمَذ طَمٌاًْل وَم٠ُمقَمٚمر  :صُمؿَّ َأظْمتَٜمَِؼ مِم٤َّم َيُ٘مقُل زِم اًمٜم٤َّمُس  ,ُف سمَِِمَجَرةٍ ًَمَ٘مْد مَهَ

ـْ ظَمِٗمَل قَمَٚمْٞمِف طَمِدي٨ُم َرؾُمقِل  ,َي٤م َأسَم٤م ؾَمِٕمٞمدٍ  َُم٤م ظَمِٗمَل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َُمْٕمنَمَ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَُم

َْٟمَّم٤مرِ  ْٕ ـْ َأقْمَٚمِؿ اًمٜم٤َّمِس سمَِحِدي٨ِم َرؾُمقِل  ,ا ٧َم ُِم ًْ َأًَمٞمَْس ىَمْد ىَم٤مَل  , قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل اهللَأًَم

ٚمِؿٌ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَرؾُمقُل  ًْ صغم اهلل  اهللَأَوًَمٞمَْس ىَمْد ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ,ُهَق يَم٤مومٌِر َوَأَٟم٤م ُُم

َٓ ُيقًَمُد ًَمُف َوىَمْد شَمَريْم٧ُم َوًَمِدي سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ  :قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صغم  اهللٞمَْس ىَمْد ىَم٤مَل َرؾُمقُل َأَوًمَ  ,ُهَق قَمِ٘مٞمٌؿ 

٦مَ  :اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ َٓ َُمٙمَّ ـْ اعْمَِديٜم٦َمِ  ,َٓ َيْدظُمُؾ اعمَِْديٜم٦ََم َو ٦َم ىَم٤مَل َأسُمق  ,َوىَمْد َأىْمٌَْٚم٧ُم ُِم َوَأَٟم٤م ُأِريُد َُمٙمَّ

قَْمِروُمُف َوَأقْمِرُف َُمْقًمَِدهُ إيِنر  اهللَأَُم٤م وَ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ,طَمتَّك يمِْدُت َأْن َأقْمِذَرهُ  :ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريُّ  َٕ َن  ,  ْٔ ـَ ُهَق ا َوَأْي

٤ًٌّم ًَمَؽ ؾَم٤مِئَر اًْمٞمَْقمِ  :ىُمْٚم٧ُم ًَمفُ  :ىَم٤مَل   ش.شَم

ـُ قَمكِم، اْْلَْٝمَْمِٛملُّ : وىم٤مل صَمٜم٤َم َٟمٍْمُ سْم ؾٍ  ,طَمدَّ ـَ ُُمَٗمْمَّ صَمٜم٤َم سمنِْمٌ َيْٕمٜمِل اسْم َٚمَٛم٦مَ  ,طَمدَّ ًْ ـْ َأيِب َُم ةَ  ,قَم ـْ َأيِب َٟمْيَ  ,قَم

ـْ  ـِ َص٤مِئدٍ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل  :َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد ىَم٤مَل  قَم سْم  :ىَم٤مَل  ,َُم٤م شُمْرسَم٦ُم اْْلَٜم٦َّمِ » :ِٓ

ٌؽ َي٤م َأسَم٤م اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ ىَم٤مَل  ًْ  .شَصَدىْم٧َم  :َدْرَُمَٙم٦ٌم سَمْٞمَْم٤مُء ُِم

ٌَْٞمُد  صَمٜم٤َم قُم يُّ  اهللطَمدَّ ـُ ُُمَٕم٤مٍذ اًْمَٕمٜمؼَْمِ صَمٜم٤َم َأيِب  ,سْم ٦ٌَمُ  ,طَمدَّ صَمٜم٤َم ؿُمْٕم ـِ إسِْمَراِهٞمؿَ  ,طَمدَّ ـْ ؾَمْٕمِد سْم ـِ  ,قَم ِد سْم ـْ حُمَٛمَّ قَم

ـَ قَمٌِْد  :اعْمُٜمَْٙمِدِر ىَم٤مَل  ٤مُل وَمُ٘مْٚم٧ُم  ٤مهللحَيْٚمُِػ سمِ  اهللَرَأْي٧ُم ضَم٤مسمَِر سْم ضمَّ ـَ َص٤مئٍِد اًمدَّ ٚمُِػ سمِ » :َأنَّ اسْم إيِنر  :ىَم٤مَل  ٤مهللَأحَتْ
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صغم اهلل وَمَٚمْؿ ُيٜمْٙمِْرُه اًمٜمٌَِّلُّ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿقِمٜمَْد اًمٜمٌَِّلر  ؾَمِٛمْٕم٧ُم قُمَٛمَر حَيْٚمُِػ قَمغَم َذًمَِؽ 

 ش.قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ٌِْد : وىم٤مل ـِ قَم َٞمك سْم ـُ حَيْ صَمٜمِل طَمْرَُمَٚم٦ُم سْم ـِ قِمْٛمَراَن اًمتُِّجٞمٌِلُّ  اهللطَمدَّ ـِ طَمْرَُمَٚم٦َم سْم ـُ َوْه٥ٍم  ,سْم يِن اسْم يِن  ,َأظْمؼَمَ َأظْمؼَمَ

ـِ ؿِمَٝم٤مٍب  ,ُيقُٟمُس  ـْ اسْم ٌِْد  ,قَم ـِ قَم ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم ُه َأنَّ قَمٌَْد  اهللقَم ـَ قُمَٛمرَ  اهللَأظْمؼَمَ ـَ اخْلَٓم٤َّمِب  ,سْم ُه َأنَّ قُمَٛمَر سْم َأظْمؼَمَ

ـِ َصٞم٤َّمٍد طَمتَّك َوضَمَدُه َيْٚمَٕم٥ُم َُمَع  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللاْٟمَٓمَٚمَؼ َُمَع َرؾُمقِل  ٌََؾ اسْم ذِم َرْهٍط ىِم

ـُ َصٞم٤َّمٍد َيْقَُمِئٍذ احْلُُٚمؿَ اًم ٌَْٞم٤مِن قِمٜمَْد ُأـُمِؿ سَمٜمِل َُمَٖم٤مًَم٦َم َوىَمْد ىَم٤مَرَب اسْم َب َرؾُمقُل  ,ّمر  اهللوَمَٚمْؿ َيِْمُٕمْر طَمتَّك َضَ

ـِ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللفَمْٝمَرُه سمَِٞمِدِه صُمؿَّ ىَم٤مَل َرؾُمقُل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سْم ِٓ

ـُ َصٞم٤َّمٍد وَمَ٘م٤مَل  ,اهللشَمِْمَٝمُد َأينر َرؾُمقُل أَ » :َصٞم٤َّمدٍ  ٞمرلمَ  :وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمِف اسْم ُُمر ْٕ ـُ َصٞم٤َّمٍد  ,َأؿْمَٝمُد َأٟمََّؽ َرؾُمقُل ا وَمَ٘م٤مَل اسْم

صغم اهلل قمٚمٞمف  اهللوَمَروَمَْمُف َرؾُمقُل  اهللَأشَمِْمَٝمُد َأينر َرؾُمقُل  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللًمَِرؾُمقِل 

َُم٤مَذا  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللصُمؿَّ ىَم٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل  ,َوسمُِرؾُمٚمِفِ  ٤مهللآَُمٜم٧ُْم سمِ  :َوىَم٤مَل  ,ف وؾمٚمؿوقمغم آًم

ـُ َصٞم٤َّمدٍ  ,شَمَرى ظُمٚمرَط  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَي٠ْمشمِٞمٜمِل َص٤مِدٌق َويَم٤مِذٌب وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل  :ىَم٤مَل اسْم

َُْمرُ  ْٕ ـُ  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللىَم٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل  صُمؿَّ  ,قَمَٚمْٞمَؽ ا ٠ٌَْمُت ًَمَؽ ظَمٌِٞمًئ٤م وَمَ٘م٤مَل اسْم إيِنر ىَمْد ظَم

خُّ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل  :َصٞم٤َّمدٍ  ـْ شَمْٕمُدَو ىَمْدَركَ  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللُهَق اًمدُّ ٠ْم وَمَٚم ًَ وَمَ٘م٤مَل  ,اظْم

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب  ْب قُمٜمَُ٘مُف وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل  ,اهلل َي٤م َرؾُمقَل َذْريِن  :قُمَٛمُر سْم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  اهللَأْضِ

ٚمََّط قَمَٚمٞمْفِ  :وؾمٚمؿ ًَ ـْ شُم ـُ قَمٌِْد  ش.َوإِْن مَلْ َيُٙمٜمُْف وَماَل ظَمػْمَ ًَمَؽ ذِم ىَمْتٚمِفِ  ,إِْن َيُٙمٜمُْف وَمَٚم ُ سْم ؾَمِٛمْٕم٧ُم  اهللَوىَم٤مَل ؾَم٤ممِل

ٌَْد  ـَ قُمَٛمَر يَ  اهللقَم ـُ يَمْٕم٥ٍم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللاْٟمَٓمَٚمَؼ سَمْٕمَد َذًمَِؽ َرؾُمقُل  :ُ٘مقُل سْم َوُأيَبُّ سْم

ـُ َصٞم٤َّمٍد طَمتَّك إَِذا َدظَمَؾ َرؾُمقُل  تِل ومِٞمَٝم٤م اسْم َْٟمَّم٤مِريُّ إمَِم اًمٜمَّْخِؾ اًمَّ ْٕ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللا

ـُ َصٞم٤َّمدٍ اًمٜمَّْخَؾ ـَمِٗمَؼ َيتَِّ٘مل سمُِجُذوِع اًم ٌَْؾ َأْن َيَراُه اسْم ـِ َصٞم٤َّمٍد ؿَمْٞمًئ٤م ىَم ـْ اسْم َٛمَع ُِم ًْ وَمَرآُه  ,ٜمَّْخِؾ َوُهَق خَيْتُِؾ َأْن َي

َوُهَق ُُمْْمَٓمِجٌع قَمغَم ومَِراٍش ذِم ىَمٓمِٞمَٗم٦ٍم ًَمُف ومِٞمَٝم٤م َزُْمَزَُم٦ٌم وَمَرَأْت ُأمُّ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَرؾُمقُل 

ـِ َصٞم٤َّمٍد َرؾُمقَل  ـِ َصٞم٤َّمدٍ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل اسْم سْم ِٓ َي٤م  :َوُهَق َيتَِّ٘مل سمُِجُذوِع اًمٜمَّْخِؾ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم 

ـُ َصٞم٤َّمٍد وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ,َص٤مِف  ٌد وَمَث٤مَر اسْم ـِ َصٞم٤َّمٍد َهَذا حُمَٛمَّ  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَوُهَق اؾْمُؿ اسْم
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« َ ٌُْد   :َل ؾَم٤مملِ ىَم٤م شًَمْق شَمَريَمْتُف سَملمَّ ـُ قُمَٛمرَ  اهللىَم٤مَل قَم ذِم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللوَمَ٘م٤مَم َرؾُمقُل  :سْم

٤مَل وَمَ٘م٤مَل  ,سماَِم ُهَق َأْهُٚمفُ  اهللاًمٜم٤َّمِس وَم٠َمصْمٜمَك قَمغَم  ضمَّ َّٓ َوىَمْد َأْٟمَذَرُه » :صُمؿَّ َذيَمَر اًمدَّ ـْ َٟمٌِل، إِ ُْٟمِذُريُمُٛمقُه َُم٤م ُِم َٕ إيِنر 

ُف َأقْمَقرُ  ,ًَمَ٘مْد َأْٟمَذَرُه ُٟمقٌح ىَمْقَُمفُ  ىَمْقَُمفُ  ْ َيُ٘مْٚمُف َٟمٌِلٌّ ًمَِ٘مْقُِمِف شَمَٕمٚمَُّٛمقا َأٟمَّ ًٓ مَل ـْ َأىُمقُل ًَمُٙمْؿ ومِٞمِف ىَمْق
 اهللَوَأنَّ  ,َوًَمٙمِ

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم ًَمْٞمَس سم٠َِمقْمَقرَ  ـُ ؿِمَٝم٤مٍب  ششَم َْٟمَّم٤مرِ  :ىَم٤مَل اسْم ْٕ ـُ صَم٤مسم٧ٍِم ا يِن قُمَٛمُر سْم ُه سَمْٕمُض َوَأظْمؼَمَ ُف َأظْمؼَمَ يُّ َأٟمَّ

 :ىَم٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأنَّ َرؾُمقَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللَأْصَح٤مِب َرؾُمقِل 

ـْ يَمِرَه قَمَٛمَٚمفُ » ُف َُمْٙمُتقٌب سَملْمَ قَمْٞمٜمَْٞمِف يَم٤مومٌِر َيْ٘مَرُؤُه َُم ٤مَل إِٟمَّ ضمَّ َر اًمٜم٤َّمَس اًمدَّ ـٍ َأْو يَ  ,َيْقَم طَمذَّ  ,ْ٘مَرُؤُه يُمؾُّ ُُم١ْمُِم

ُف قَمزَّ َوضَمؾَّ طَمتَّك َيُٛمقَت  :َوىَم٤مَل  ـْ َيَرى َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ َرسمَّ ُف ًَم   ش.شَمَٕمٚمَُّٛمقا َأٟمَّ

ـُ اعْمَُثٜمَّك: وىم٤مل ُد سْم صَمٜم٤َم حُمَٛمَّ لْمٌ  ,طَمدَّ ًَ صَمٜم٤َم طُم ٤مرٍ  ,طَمدَّ ًَ ـِ َي ـِ سْم ًَ ـَ طَم ـُ قَمْقنٍ  ,َيْٕمٜمِل اسْم صَمٜم٤َم اسْم ـْ َٟم٤م ,طَمدَّ ومٍِع قَم

ـُ َصٞم٤َّمدٍ  :ىَم٤مَل  ـُ قُمَٛمرَ  :ىَم٤مَل  :يَم٤مَن َٟم٤مومٌِع َيُ٘مقُل اسْم شَملْمِ  :ىَم٤مَل اسْم ٌَْٕمِْمِٝمؿْ  :ىَم٤مَل  ,ًَمِ٘مٞمُتُف َُمرَّ
َهْؾ  :وَمَٚمِ٘مٞمُتُف وَمُ٘مْٚم٧ُم ًمِ

ُف ُهَق ىَم٤مَل  صُمقَن َأٟمَّ دَّ يِن سَمْٕمُْمُٙمْؿ أَ  اهللوَ  ,ىُمْٚم٧ُم يَمَذسْمَتٜمِل :ىَم٤مَل  اهللَٓ وَ  :حَتَ ـْ َيُٛمقَت طَمتَّك َيُٙمقَن ًَمَ٘مْد َأظْمؼَمَ ُف ًَم ٟمَّ

ًٓ َوَوًَمًدا صْمٜم٤َم :وَمَٙمَذًمَِؽ ُهَق َزقَمُٛمقا اًْمَٞمْقَم ىَم٤مَل  ,َأيْمَثَريُمْؿ َُم٤م َوىَمْد  ,وَمَٚمِ٘مٞمتُُف ًَمْ٘مَٞم٦ًم ُأظْمَرى :صُمؿَّ وَم٤مَرىْمُتُف ىَم٤مَل  ,وَمَتَحدَّ

َٓ شَمْدِري َوِهَل ذِم  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,َٓ َأْدِري :ىَم٤مَل  ,َُمَتك وَمَٕمَٚم٧ْم قَمْٞمٜمَُؽ َُم٤م َأَرى :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :َٟمَٗمَرْت قَمٞمْٜمُُف ىَم٤مَل 

وَمَزقَمَؿ  :وَمٜمََخَر يَم٠َمؿَمدر َٟمِخػِم مِح٤َمٍر ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىَم٤مَل  :ظَمَٚمَ٘مَٝم٤م ذِم قَمَّم٤مَك َهِذِه ىَم٤مَل  اهللإِْن ؿَم٤مَء  :ىَم٤مَل  ,َرْأؾِمَؽ 

سْمُتُف سمَِٕمًّم٤م يَم٤مَٟم٧ْم َُمِٕمَل طَمتَّك شَمٙمَ  ْت سَمْٕمُض َأْصَح٤ميِب َأينر َضَ َ ٤م َأَٟم٤م وَمقَ  ,نَّ َوضَم٤مَء  :َُم٤م ؿَمَٕمْرُت ىَم٤مَل  اهللَوَأُمَّ

صَمَٝم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ُف ىَمْد ىَم٤مَل  :طَمتَّك َدظَمَؾ قَمغَم ُأمر اعْم١ُْمُِمٜملَِم وَمَحدَّ ْ شَمْٕمَٚمْؿ َأٟمَّ َل َُم٤م َيٌَْٕمُثُف قَمغَم  :َُم٤م شُمِريُد إًَِمٞمِْف َأمَل إِنَّ َأوَّ

ٌُفُ   .اًمٜم٤َّمِس هَمَْم٥ٌم َيْٖمَْم

صمٜم٤م يٕم٘مقب يٕمٜمل  ,طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد :[3441]( 511ص /3ج)رمحف اهلل داود  ٤مم أسمقىم٤مل اْلُم 

واهلل ُم٤م أؿمؽ أن  :يم٤من سمـ قمٛمر ي٘مقل :ىم٤مل ,قمـ سمٙمر ٟم٤مومع ,قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم ,سمـ قمٌد اًمرمحـ

  .اعمًٞمح اًمدضم٤مل سمـ صٞم٤مد
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 ,نةقمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٞم ,قمـ إقمٛمش ,طمدصمٜم٤م يٕمغم سمـ قمٌٞمد :[41388](  394ص/ 1ج) وىم٤مل

صغم اهلل قمٚمٞمف ًم٘مد صٜمع سمٕمض ومتٜم٦م اًمدضم٤مل وإن رؾمقل اهلل  :قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل ,قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب

 .حلل وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ىم٤مل ٟم٤م قمٛمرو سمـ  ,طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ :[8611] ( 131ص /8ج) شاعمٕمجؿ إوؾمط»ىم٤مل اًمٓمؼماين ذم 

ىم٤مل  ,ٜم٤م زيد سمـ وه٥مىم٤مل صم ,ىم٤مل ٟم٤م احل٤مرث سمـ طمّمػمة ,ىم٤مل ٟم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ زي٤مد ,ؾمٕمٞمد اًمزُم٤مين

ُمـ أن أطمٚمػ ُمرة أٟمف ًمٞمس  ٕن أطمٚمػ قمنمة أيامن أن سمـ ص٤مئد هق اًمدضم٤مل أطم٥م إزمَّ  :ىم٤مل أسمق ذر

ؾمٚمٝم٤م يمؿ محٚم٧م » :أرؾمٚمٜمل إمم أُمف وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوذًمؽ أن رؾمقل اهلل  ,سمف

صٞمح٦م  :ىم٤مًم٧م ,ؾمٚمٝم٤م يمٞمػ يم٤مٟم٧م صٞمحتف طملم وىمع :وم٘م٤مل ,اصمٜمل قمنم ؿمٝمراً  :وم٘م٤مًم٧م ,وم٠ًمًمتٝم٤م

إين ىمد ظم٠ٌمت ًمؽ ظم٠ٌم ومام هق  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:وىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل  ,اًمّمٌل سمـ ؿمٝمر

اظم٠ًم وم٢مٟمؽ ًمـ  :اًمدخ اًمدخ وم٘م٤مل :ومجٕمؾ ي٘مقل ,ومجٕمؾ يريد ي٘مقل اًمدظم٤من ,قمٔمؿ ؿم٤مة قمٗمراء :وم٘م٤مل

  .مل يرو هذا احلدي٨م قمـ احل٤مرث إٓ قمٌد اًمقاطمد سمـ زي٤مد ششمًٌؼ اًم٘مدر

سمـ صٞم٤مد ا :ي٘م٤مل ًمف :سم٤مب ذيمر سمـ صٞم٤مد  :(35ص /58ج) شصحٞمح ُمًٚمؿذح »قوي ذم ىم٤مل اًمٜم 

وىمّمتف ُمِمٙمٚم٦م وأُمره ُمِمتٌف رم  :واؾمٛمف ص٤مف ىم٤مل اًمٕمٚمامء ,وسمـ ص٤مئد وؾمٛمك هبام رم هذه إطم٤مدي٨م

وفم٤مهر  :وٓؿمؽ رم أٟمف دضم٤مل ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م ىم٤مل اًمٕمٚمامء ,أٟمف هؾ هق اعمًٞمح اًمدضم٤مل اعمِمٝمقر أم همػمه

ٟمام إو ,مل يقح إًمٞمف سم٠مٟمف اعمًٞمح اًمدضم٤مل وٓهمػمه صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿأن اًمٜمٌك إطم٤مدي٨م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم ومٚمذًمؽ يم٤من اًمٜمٌك  ,ويم٤من رم سمـ صٞم٤مد ىمرائـ حمتٛمٚم٦م ,أوطمك إًمٞمف سمّمٗم٤مت اًمدضم٤مل

ٓمٞمع ن يٙمـ هق ومٚمـ شمًتإ» :وهلذا ىم٤مل ًمٕمٛمر رى اهلل قمٜمف ,ٓي٘مٓمع سم٠مٟمف اًمدضم٤مل وٓهمػمه آًمف وؾمٚمؿ

وىمد وًمدًمف هق وأن  ,وسم٠مٟمف ٓيقًمد ًمٚمدضم٤مل ,وأُم٤م اطمتج٤مضمف هق سم٠مٟمف ُمًٚمؿ واًمدضم٤مل يم٤مومر ,شىمتٚمف

ل ٕن اًمٜمٌ :سمـ صٞم٤مد دظمؾ اعمديٜم٦م وهق ُمتقضمف إمم ُمٙم٦م ومال دًٓم٦م ًمف ومٞمفان إو ,ٓيدظمؾ ُمٙم٦م واعمديٜم٦م

ـ اؿمت٤ٌمه ٟمام أظمؼم قمـ صٗم٤مشمف وىم٧م ومتٜمتف وظمروضمف رم إرض وُمإ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

رؾمقل  أشمِمٝمد أين» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىمّمتف ويمقٟمف أطمداًمدضم٤مضمٚم٦م اًمٙمذاسملم ىمقًمف ًمٚمٜمٌك 
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وأٟمف ٓيٙمره أن يٙمقن هق  ,ومقق اعم٤مء وأٟمف يرى قمرؿم٤مً  ,ودقمقاه أٟمف ي٠مشمٞمف ص٤مدق ويم٤مذب ,شاهلل

ٗم٤مظمف طمتك واٟمت ,وأيـ هق أن ,ٟمك ٕقمرومف وأقمرف ُمقًمدهإ» :وأٟمف يٕمرف ُمقوٕمف وىمقًمف ,اًمدضم٤مل

ؾمالم وطمج٦م وضمٝم٤مده واىمالقمف قمام يم٤من قمٚمٞمف ومٚمٞمس سمٍميح رم أٟمف همػم فمٝم٤مره اْلإوأُم٤م  ,شُمأل اًمًٙم٦م

واظمتٚمػ اًمًٚمػ رم أُمره سمٕمد يمؼمه ومروى قمٜمف أٟمف شم٤مب ُمـ ذًمؽ اًم٘مقل وُم٤مت  :اًمدضم٤مل ىم٤مل اخلٓم٤مسمك

 :اؿمٝمدوا ىم٤مل :وأهنؿ عم٤م أرادوا اًمّمالة قمٚمٞمف يمِمٗمقا قمـ وضمٝمف طمتك رآه اًمٜم٤مس وىمٞمؾ هلؿ ,سم٤معمديٜم٦م

إٟمف  :سمـ صٞم٤مد هق اًمدضم٤مل ٓيِمٙم٤من ومٞمف وم٘مٞمؾ ْل٤مسمراسمـ قمٛمر وضم٤مسمر ومٞمام روى قمٜمٝمام حيٚمٗم٤من أن اويم٤من 

ن دظمؾ وروى أسمق داود رم ؾمٜمٜمف إو :ٟمف دظمؾ ُمٙم٦م ويم٤من رم اعمديٜم٦م وم٘م٤ملإوأن أؾمٚمؿ وم٘مٞمؾ  :أؾمٚمؿ وم٘م٤مل

واي٦م ُمـ روى أٟمف ُم٤مت وهذا يٕمٓمؾ ر ,سمـ صٞم٤مد يقم احلرةاوم٘مدٟم٤م  :ؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل٢مسم

سمـ اوىمد روى ُمًٚمؿ رم هذه إطم٤مدي٨م أن ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل طمٚمػ سم٤مهلل شمٕم٤ممم أن  ,سم٤معمديٜم٦م وصغم قمٚمٞمف

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  وأٟمف ؾمٛمع قمٛمر رى اهلل قمٜمف حيٚمػ قمغم ذًمؽ قمٜمد اًمٜمٌك ,صٞم٤مد هق اًمدضم٤مل

سمق داود سم٤مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ سمـ قمٛمر وروى أ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ,ومٚمؿ يٜمٙمره اًمٜمٌك  وؾمٚمؿ

اًمٌٕم٨م »ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مك رم يمت٤مسمف  ,واهلل ُم٤مأؿمؽ أن سمـ صٞم٤مد هق اعمًٞمح اًمدضم٤مل :أٟمف يم٤من ي٘مقل

وُمـ ذه٥م إمم أٟمف  :ىم٤مل ,هؾ هق اًمدضم٤مل يمثػماً  اظمتٚمػ اًمٜم٤مس رم أُمر سمـ صٞم٤مد اظمتالوم٤مً  ش:واًمٜمِمقر

وجيقز أن شمقاومؼ  :ٚمؿ سمٕمد هذا ىم٤ملُمً همػمه اطمت٩م سمحدي٨م متٞمؿ اًمدارى رم ىمّم٦م اْل٤ًمؾم٦م اًمذى ذيمره

أن أؿمٌف اًمٜم٤مس سم٤مًمدضم٤مل قمٌد اًمٕمزى سمـ ىمٓمـ  شاًمّمحٞمح»سمـ صٞم٤مد صٗم٦م اًمدضم٤مل يمام صم٧ٌم رم اصٗم٦م 

ومٕمّمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م اعمًٚمٛملم  ,ويم٤من أُمر سمـ صٞم٤مد ومتٜم٦م اسمتغم اهلل شمٕم٤ممم هب٤م قم٤ٌمده :وًمٞمس يمام ىم٤مل

 صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاًمٜمٌك وًمٞمس رم طمدي٨م ضم٤مسمر أيمثر ُمـ ؾمٙمقت  :ووىم٤مهؿ ذه٤م ىم٤مل

صمؿ ضم٤مءه اًمٌٞم٤من أٟمف  ,يم٤من يم٤معمتقىمػ رم أُمره صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ومٞمحتٛمؾ أٟمف :ًم٘مقل قمٛمر

وىمد ىمدُمٜم٤م أٟمف صح قمـ  ,وىمد اظمت٤مر أٟمف همػمه ,همػمه يمام سح سمف رم طمدي٨م متٞمؿ هذا يمالم اًمٌٞمٝم٘مك

  .واهلل أقمٚمؿ قمٛمر وقمـ سمـ قمٛمر وضم٤مسمر رى اهلل قمٜمٝمؿ أٟمف اًمدضم٤مل
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وم٤مْلقاب  ,ُمع أٟمف ادقمك سمحيشمف اًمٜمٌقة صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿن ىمٞمؾ يمٞمػ مل ي٘متٚمف اًمٜمٌك ٢موم

 ,أٟمف يم٤من همػم سم٤مًمغ واظمت٤مر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض هذا اْلقاب :ُمـ وضمٝملم ذيمرمه٤م اًمٌٞمٝم٘مك وهمػمه أطمدمه٤م

هبذا اْلقاب  شٕم٤ممل اًمًٜمـُم»أٟمف يم٤من رم أي٤مم ُمٝم٤مدٟم٦م اًمٞمٝمقد وطمٚمٗم٤مئٝمؿ وضمزم اخلٓم٤مسمك رم  :واًمث٤مين

سمٕمد ىمدوُمف اعمديٜم٦م يمت٥م سمٞمٜمف وسملم اًمٞمٝمقد يمت٤مب  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿٕن اًمٜمٌك  :اًمث٤مٟمك ىم٤مل

وأُم٤م  :سمـ صٞم٤مد ُمٜمٝمؿ أودظمٞمال ومٞمٝمؿ ىم٤مل اخلٓم٤مسمكاويم٤من  ,صٚمح قمغم أن ٓهي٤مضمقا ويؽميمقا قمغم أُمرهؿ

ومألٟمف يم٤من يٌٚمٖمف ُم٤م يدقمٞمف ُمـ  :ًمف ُمـ آي٦م اًمدظم٤من سمام ظم٠ٌمه صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاُمتح٤من اًمٜمٌك 

 ,سمٓم٤مل طم٤مًمف ًمٚمّمح٤مسم٦مإاًمٙمٝم٤مٟم٦م ويتٕم٤مـم٤مه ُمـ اًمٙمالم رم اًمٖمٞم٥م وم٤مُمتحٜمف ًمٞمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م طم٤مًمف وئمٝمر 

وأٟمف يم٤مهـ ؾم٤مطمر ي٠مشمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ومٞمٚم٘مك قمغم ًم٤ًمٟمف ُم٤م يٚم٘مٞمف اًمِمٞم٤مـملم إمم اًمٙمٝمٜم٦م وم٤مُمتحٜمف سم٤موامر ىمقل 

هق اًمدخ أى اًمدظم٤من  :وم٘م٤مل ظم٠ٌمت ًمؽ ظمٌٞمئ٤مً  :ًامء سمدظم٤من ُمٌلم وىم٤ملاهلل شمٕم٤ممم وم٤مرشم٘م٥م يقم شم٠مشمك اًم

ٓدم٤موز  يأ شاظم٤ًم ومٚمـ شمٕمدو ىمدرك» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوهك ًمٖم٦م ومٞمف وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌك 

ًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من يمٚمٛم٦م واطمدة ُمـ مجٚم٦م يمثػمة إىمدرك وىمدر أُمث٤مًمؽ ُمـ اًمٙمٝم٤من اًمذيـ حيٗمٔمقن ُمـ 

ًمٞمٝمؿ ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ُم٤م يقطمك إهنؿ يقطمك اهلل شمٕم٤ممم ٢موم ,وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿسمخالف إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل 

  .وسمخالف ُم٤م يٚمٝمٛمف اهلل إوًمٞم٤مء ُمـ اًمٙمراُم٤مت واهلل أقمٚمؿ ومٞمٙمقن واوح٤م يم٤مُمالً 

قمغم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿًمٞمس ذم طمدي٨م ضم٤مسمر أيمثر ُمـ ؾمٙمقت اًمٜمٌل  :ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل و

صمؿ ضم٤مءه  ,يم٤من ُمتقىمٗم٤م ذم أُمره  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهللن يٙمقن اًمٜمٌل أطمٚمػ قمٛمر ومٞمحتٛمؾ 

ن اًمدضم٤مل همػم ٢ماًمث٧ٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف همػمه قمغم ُم٤م شم٘متْمٞمف ىمّم٦م متٞمؿ اًمداري وسمف متًؽ ُمـ ضمزم سم

ىمّم٦م متٞمؿ  :واوم٘م٧م ُم٤م ذم اًمدضم٤مل ىمٚم٧م ,سمـ صٞم٤مداوـمري٘مف أصح وشمٙمقن اًمّمٗم٦م اًمتل ذم  ,سمـ صٞم٤مدا

ن أظمٓم٥م ومذيمر  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿن اًمٜمٌل إس أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞم

صمؿ ٟمزًمقا إمم ضمزيرة  ,متٞمام اًمداري ريم٥م ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ُمع صمالصملم رضمال ُمـ ىمقُمف ومٚمٕم٥م هبؿ اعمقج ؿمٝمراً 

 ,وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م هاقم٤مً  :ىم٤مل ,ٟم٤م اْل٤ًمؾم٦م ودًمتٝمؿ قمغم رضمؾ ذم اًمديرأ :ومٚم٘مٞمتٝمؿ داسم٦م يمثػمة اًمِمٕمر وم٘م٤مًم٧م هلؿ

وأؿمده وصم٤مىم٤م جمٛمققم٦م يداه إمم قمٜم٘مف سم٤محلديد  ٞمف أقمٔمؿ اٟم٤ًمن رأيٜم٤مه ىمط ظمٚم٘م٤مً وم٢مذا وم ,ومدظمٚمٜم٤م اًمدير
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ن يٓمٞمٕمقه أ :ٟمف ىم٤ملإو ,ٟمف ؾم٠مهلؿ قمـ ٟمٌل إُمٞملم هؾ سمٕم٨مإويٚمؽ ُم٤م أٟم٧م ومذيمر احلدي٨م وومٞمف  :وم٘مٚمٜم٤م

ين إ :ٟمف ىم٤ملأوقمـ قملم زهمر وقمـ ٟمخؾ سمٞم٤ًمن وومٞمف  ,ٟمف ؾم٠مهلؿ قمـ سمحػمة ـمؼمي٦مأو ,ومٝمق ظمػم هلؿ

ومال ادع ىمري٦م  ,ن ي١مذن زم ذم اخلروج وم٠مظمرج وم٠مؾمػم ذم إرضأوؿمؽ أين إو ,ٟم٤م اعمًٞمحأخمؼميمؿ قمٜمل 

  .ٓ هٌٓمتٝم٤م ذم أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م همػم ُمٙم٦م وـمٞم٦ٌمإ

ن اًمدضم٤مل إيمؼم اًمذي أومٞمف  :ٟمف ؿمٞمخ وؾمٜمده٤م صحٞمح ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘ملإ :وذم سمٕمض ـمرىمف قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل

صغم اهلل ًمدضم٤مًملم اًمٙمذاسملم اًمذيـ أظمؼم سمـ صٞم٤مد أطمد ااويم٤من  ,سمـ صٞم٤مداخيرج ذم آظمر اًمزُم٤من همػم 

ويم٤من اًمذيـ جيزُمقن سم٤مسمـ صٞم٤مد هق اًمدضم٤مل مل  ,سمخروضمٝمؿ وىمد ظمرج أيمثرهؿ قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

إذ يمٞمػ يٚمتئؿ ان يٙمقن ُمـ يم٤من ذم أصمٜم٤مء احلٞم٤مة  ٓ وم٤مْلٛمع سمٞمٜمٝمام سمٕمٞمد ضمداً إيًٛمٕمقا سم٘مّم٦م متٞمؿ و

ن يٙمقن ذم آظمره٤م ؿمٞمخ٤م أوي٠ًمًمف  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل سمف اًمٜمٌل  اًمٜمٌقي٦م ؿمٌف اعمحتٚمؿ وجيتٛمع

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم يمٌػما ُمًجقٟم٤م ذم ضمزيرة ُمـ ضمزائر اًمٌحر ُمقصم٘م٤م سم٤محلديد يًتٗمٝمؿ قمـ ظمؼم اًمٜمٌل 

هؾ ظمرج أو ٓ وم٤مٕومم ان حيٛمؾ قمغم قمدم آـمالع اُم٤م قمٛمر ومٞمحتٛمؾ ان يٙمقن ذًمؽ ُمٜمف  آًمف وؾمٚمؿ

مل يٕمد إمم احلٚمػ اعمذيمقر واُم٤م ضم٤مسمر ومِمٝمد طمٚمٗمف قمٜمد اًمٜمٌل  ىمٌؾ أن يًٛمع ىمّم٦م متٞمؿ صمؿ عم٤م ؾمٛمٕمٝم٤م

صغم اهلل قمٚمٞمف  وم٤مؾمتّمح٥م ُم٤م يم٤من اـمٚمع قمٚمٞمف ُمـ قمٛمر سمحية اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ظمرج أسمق داود ُمـ رواي٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اهلل سمـ مجٞمع قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد أًمٙمـ  وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

وم٘م٤مل زم سمـ أيب  :-اًمقًمٞمد :أي-ىم٤مل  ,٤ًمؾم٦م واًمدضم٤مل سمٜمحق ىمّم٦م متٞمؿاًمرمحـ قمـ ضم٤مسمر ومذيمر ىمّم٦م اْل

ن إو :ىم٤مل ,وم٢مٟمف ىمد ُم٤مت :ىمٚم٧م ,ٟمف سمـ صٞم٤مدإؿمٝمد ضم٤مسمر  :ىم٤مل ,٤م ُم٤م طمٗمٔمتفن ذم هذا ؿمٞمئً إ :ؾمٚمٛم٦م

 .ن دظمؾ اعمديٜم٦م اٟمتٝمكإو :ىم٤مل ,وم٢مٟمف دظمؾ اعمديٜم٦م :ىمٚم٧م ,ؾمٚمؿأن إو :ىم٤مل ,وم٢مٟمف أؾمٚمؿ :ىمٚم٧م ,ُم٤مت

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم صٞم٤مد همػم اًمدضم٤مل أن اًمدضم٤مل ؾمئؾ هؾ ىمد سمٕم٨م حمٛمد  ومم٤م يرضمح أن اسمـ :أىمقل

٤م ىمقل اْل٤ًمؾم٦م هق إمم وأيًْم مل حيت٩م إمم ؾم١مال اًمٜمٗمر, ومٚمق يم٤من اسمـ صٞم٤مد هق اًمدضم٤مل  آًمف وؾمٚمؿ

 وهلل احلد واعمٜم٦م. ٤مظمؼميمؿ سم٤مٕؿمقاق ي١ميد ُم٤م ذيمرٟم

 وظمروج اًمدضم٤مل ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى.
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وأرى وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ ُم٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م 

سمًٞمٗمف طمتك ص٤مر ظمٚمٞمٗم٦م  ٚمٞمف اًمٜم٤مس وروقا سمف وهمٚمٌٝمؿاهلل, وُمـ وزم اخلالوم٦م واضمتٛمع قم

: وطمرم اخلروج قمٚمٞمفوضم٧ٌم ـم٤مقمتف
(1)

. 

                                      

اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقزم إُمر اعمًٚمؿ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ش اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م .... إًمخ وأرى وضمقب»ىمقًمف:  (5)

اهلل قمز وضمؾ واضم٦ٌم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واْلمج٤مع, وإًمٞمؽ سمٕمض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

َُْمِر ُِمٜمُْٙمؿْ  ْٕ ؾُمقَل َوُأوزِم ا  .[69]اًمٜم٤ًمء :  ﴾﴿َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرَّ

عم٤م أُمر ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مْم٤مة , واًمقٓة إذا طمٙمٛمقا سملم (: 5/158ش )يرومتح اًم٘مد»ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ذم 

اًمٜم٤مس أن حيٙمٛمقا سم٤محلؼ, أُمر اًمٜم٤مس سمٓم٤مقمتٝمؿ ه٤م هٜم٤م, وـم٤مقم٦م اهلل قمّز وضمّؾ هل اُمتث٤مل أواُمره 

وأوزم إُمر هؿ: إئٛم٦م,  ,وٟمقاهٞمف, وـم٤مقم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هل ومٞمام أُمر سمف وهنك قمٜمف

ؾ ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف وٓي٦م ذقمٞم٦م ٓ وٓي٦م ـم٤مهمقشمٞم٦م, واعمراد: ـم٤مقمتٝمؿ ومٞمام واًمًالـملم, واًم٘مْم٤مة, ويم

ي٠مُمرون سمف, ويٜمٝمقن قمٜمف ُم٤م مل شمٙمـ ُمٕمّمٞم٦م, ومال ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل, يمام صم٧ٌم ذًمؽ قمـ 

 اهد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 صغم ( ُمـ طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر أن ؾمٚمٛم٦م سمـ يزيد اْلٕمٗمل ؾم٠مل رؾمقل اهلل5835وأظمرج ُمًٚمؿ )

ُٜمؿْ  ،اهللَي٣م َٞمبِلَّ »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ٛم٣َم ،َأَرَأْي٦َم إِْن وَم٣مََم٦ْم فَمَٙمْٝمٛم٣َم ُأََمَراُء َيْسَٟميُمقَٞم٣م ضَمٗمَّ هَماَم سَمْٟمَُمُرَٞم٣م  ،َوَيْٚمٛمَُٔمقَٞم٣م ضَمٗمَّ

ـُ وَمْٝمٍس َووَم٣مَل  ،٥مِ شُمؿَّ ؽَمَٟميَمُف دِم ايمث٣َّمٞمِٝم٥َِم َأْو دِم ايمث٣َّميمِثَ  ،شُمؿَّ ؽَمَٟميَمُف هَمَٟمفْمَرَض فَمٛمْفُ  ،هَمَٟمفْمَرَض فَمٛمْفُ  ؾَْمَٔم٧ُم زْم ْٕ  :هَمَجَذزَمُف ا

ْٙمتُؿْ  ُٙمقا َوفَمَٙمٝمُْ٘مْؿ ََم٣م مُحِّ اَم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ ََم٣م مُحِّ  ش.اؽْمَٚمُٔمقا َوَأؿمِٝمُٔمقا هَم١مِٞمَّ

ىَم٣مَن ايمٛم٣َّمُس َيْسَٟميُمقَن »( ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م ىم٤مل: 5831(, وُمًٚمؿ )4515وقمٜمد اًمِمٞمخلم اًمٌخ٤مري )

ِّ خَم٣َمهَم٥َم َأْن ُيْدِرىَمٛمِلفَمَٙمٝمْ  اهللَصعمَّ  اهللَرؽُمقَل  ـْ ايمممَّ  َوىُمٛم٦ُْم َأؽْمَٟميُمُف فَم
غْمِ ـْ اخْلَ َؿ فَم َي٣م َرؽُمقَل  :هَمُٗمْٙم٦ُم  ،ِف َوؽَمٙمَّ

٣م ىُمٛم٣َّم دِم صَم٣مِهٙمِٝم٥ٍَّم َوََشٍّ هَمَج٣مَءَٞم٣م  ،اهلل غْمِ  اهللإِٞمَّ َذا اخْلَ  ََش  وَم٣مَل  ،ِِّبَ
غْمِ ْؾ زَمْٔمَد هَ  :هَمُٗمْٙم٦ُم  ،َٞمَٔمؿْ  :هَمَٜمْؾ زَمْٔمَد َهَذا اخْلَ

ـْ طَمغْمٍ وَم٣مَل  ِّ َِم ـٌ وُمْٙم٦ُم  ،َٞمَٔمؿْ  :َذيمَِؽ ايمممَّ  ؽُمٛمَّتِل َوَُّيُْدوَن زمَِٕمغْمِ  :َوََم٣م َدطَمٛمُُف وَم٣مَل  :َوهمِٝمِف َدطَم
وَمْقٌم َيْسَتٛمُّقَن زمَِٕمغْمِ
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ـْ ََشٍّ وَم٣مَل  :َهْديِل سَمْٔمِرُ  َِمٛمُْٜمْؿ َوسُمٛمْ٘مُِر هَمُٗمْٙم٦ُم   َِم
غْمِ ـْ  َٞمَٔمؿْ  :َهْؾ زَمْٔمَد َذيمَِؽ اخْلَ ُدفَم٣مٌة فَمعَم َأزْمَقاِب صَمَٜمٛمََّؿ ََم

ْؿ إيَِمْٝمَٜم٣م وَمَذهُمقُه همِٝمَٜم٣م ـْ صِمْٙمَدسمِٛم٣َم :ِصْٖمُٜمْؿ يَمٛم٣َم وَم٣مَل  ،اهللَي٣م َرؽُمقَل  :هَمُٗمْٙم٦ُم  ،َأصَم٣مَِّبُ َوَيَتَ٘مٙمَُّٚمقَن  ،َٞمَٔمْؿ وَمْقٌم َِم

٣مفَم٥َم اظْمُْسٙمِِٚمكَم َوإََِم٣مََمُٜمْؿ هَمُٗمْٙم٦ُم  :وَم٣مَل  هَماَم سَمَرى إِْن َأْدَرىَمٛمِل َذيمَِؽ  ،اهللَي٣م َرؽُمقَل  :زمَِٟميْمِسٛمَتِٛم٣َم وُمْٙم٦ُم  هَم١مِْن  :سَمْٙمَزُم مَجَ

ْؿ مَج٣َمفَم٥مٌ  ـْ َلُ ْ سَمُ٘م َٓ إََِم٣مٌم وَم٣مَل  ،ََل َٜم٣م :َو َِ ىُمٙمَّ َويَمْق َأْن سَمَٔمضَّ فَمعَم َأْصِؾ ؾَمَجَرٍة ضَمتَّك  ،هَم٣مفْمَتِزْل سمِْٙمَؽ ايْمِٖمَر

 .شُيْدِرىَمَؽ اظمَْْقُت َوَأْٞم٦َم فَمعَم َذيمَِؽ 

 ش.اؾمٛمع واـمع, وإن أظمذ ُم٤مًمؽ وضب فمٝمرك»وذم رواي٦م عمًٚمؿ: 

ـْ »( ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 5838وذم طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمٜمد ُمًٚمؿ ) ََم

ـْ ايمْم٣َّمفَم٥مِ  اَمفَم٥مَ  ،طَمَرَج َِم َِ اجْلَ ٦َم َرايَ  ،هَماَمَت ََم٣مَت َِمٝمَت٥ًم صَم٣مِهٙمِٝم٥َّمً  ،َوهَم٣مَر ـْ وَم٣مسَمَؾ ََتْ ٝم٥ٍَّم َيْٕمَّم٤ُم َوََم ٥ٍم فِمٚمِّ

َه٣م  ،َأْو َيٛمٌُْمُ فَمَِمب٥ًَم هَمُٗمتَِؾ هَمِٗمتَْٙم٥ٌم صَم٣مِهٙمِٝم٥َّمٌ  ،َأْو َيْدفُمق إلَِم فَمَِمَب٥مٍ  ،يمَِٔمَِمَب٥مٍ  ُب زَمرَّ تِل َيُْضِ ـْ طَمَرَج فَمعَم ُأَمَّ َوََم

ـْ َُم٠ْمَِمٛمَِٜم٣م ،َوهَم٣مصِمَرَه٣م َٓ َيَتَح٣مؾَمك َِم َٓ َيِٖمل يمِِذي فَمْٜمٍد فَمْٜمَدُه هَمَٙمٝمْ  ،َو  ش.َس َِمٛمِّل َويَمْس٦ُم َِمٛمْفُ َو

 اهللَصغمَّ  اهللىَم٤مَل َرؾُمقُل ( ىم٤مل: 5839(, وُمًٚمؿ )1164وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمدمه٤م اًمٌخ٤مري )

٣ًُم َيْ٘مَرُهُف هَمْٙمَٝمِْمػِمْ » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  ـْ َأَِمغِمِه ؾَمْٝم ـْ َرَأى َِم ا هَماَمَت هَمِٚمٝم ،ََم اَمفَم٥َم ؾِمػْمً
َِ اجْلَ ـْ هَم٣مَر ُف ََم ت٥ٌَم هَم١مِٞمَّ

 ش.صَم٣مِهٙمِٝم٥َّمٌ 

ـْ َٟم٤مومٍِع ىَم٤مَل  ٌُْد  :قَم ـُ قُمَٛمَر إمَِم قَمٌِْد  اهللضَم٤مَء قَم ـَ َيِزيَد  اهللسْم ِة َُم٤م يَم٤مَن َزَُم ـْ َأُْمِر احْلَرَّ ـِ ُُمٓمِٞمٍع طِملَم يَم٤مَن ُِم سْم

ـِ ُُمَٕم٤مِوَي٦َم وَمَ٘م٤مَل  ـِ ِوؾَم٤مَدًة وَمَ٘م٤مَل  :سْم مْحَ ٌِْد اًمرَّ يَِب قَم ِٕ ضَْمٚمَِس إيِنر مَلْ آ :اـْمَرطُمقا  ِٕ صَمَؽ طَمِديًث٤م  شمَِؽ  طَُمدر ِٕ َأشَمْٞمُتَؽ 

َؿ َيُ٘مقًُمفُ  اهللَصغمَّ  اهللؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  َؿ َيُ٘مقُل  اهللَصغمَّ  اهللؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  ,قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ََم

ـْ ؿَم٣مفَم٥ٍم يَمِٗمَل  ٥َم يَمفُ  اهللطَمَٙمَع َيًدا َِم َٓ ضُمجَّ ـْ ََم٣مَت َويَمْٝمَس دِم فُمٛمُِٗمِف زَمْٝمَٔم٥ٌم ََم٣مَت َِمٝمَت٥ًم صَم٣مِهٙمِٝم٥َّمً  ،َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم  ش َوََم

 (.5865أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ـْ َأؿَم٣مفَمٛمِل هَمَٗمْد َأؿَم٣مَع (: »1541(, واًمٌخ٤مري )5846وقمـ أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ ) ـْ  ،اهللََم َوََم

ََِمغَم هَمَٗمْد َأؿمَ  ،اهللَئْمِِمٛمِل هَمَٗمْد فَمٍَم  ْٕ ـْ ُيْمِْع ا ََِمغَم هَمَٗمْد فَمَِم٣ميِن  ،٣مفَمٛمِلَوََم ْٕ ـْ َئْمِص ا  ش.َوََم

َك »وقمٜمف ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ْٚمَع َوايمْم٣َّمفَم٥َم دِم فُمْنِ فَمَٙمٝمَْؽ ايمسَّ

كَ   ش.َوَأشَمَرٍة فَمَٙمٝمَْؽ  ،َوََمٛمَُْمْمَِؽ َوََمْ٘مَرِهَؽ  ،َوُيْنِ
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َع  ،قِم َأْوَص٣ميِن َأْن َأؽْمَٚمَع َوُأؿمِٝمعَ إِنَّ طَمٙمِٝم»وقمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  َوإِْن ىَم٣مَن فَمبًْدا جُمَدَّ

ؿَْمَراِ   ْٕ  ش.ا

ِلَّ َصغمَّ (: 5848وقمـ أم طمّملم قمٜمد ُمًٚمؿ ) ٦ِم اًْمَقَداِع  اهللؾَمِٛمَٕم٧ْم اًمٜمٌَّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ خَيُْٓم٥ُم ذِم طَمجَّ

 ش.هَم٣مؽْمَٚمُٔمقا يَمُف َوَأؿمِٝمُٔمقا اهللقُدىُمْؿ زمِ٘مَِت٣مِب َويَمْق اؽْمتُْٔمِٚمَؾ فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ فَمْبٌد َيٗمُ » :َوُهَق َيُ٘مقُل 

ْ ُي٠ْمََمْر زمَِٚمْٔمِِمَٝم٥مٍ »( ُمرومققم٤ًم: 5845وقمـ اسمـ قمٛمر قمٜمد ُمًٚمؿ )  ،فَمعَم اظْمَْرِء اظْمُْسٙمِِؿ همِٝماَم َأضَم٤مَّ َوىَمِرَه ََم٣م ََل

َٓ ؿَم٣مفَم٥مَ   ش.هَم١مَِذا ُأَِمَر زمَِٚمْٔمِِمَٝم٥ٍم هَماَل ؽَمْٚمَع َو

أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ »( ُمـ طمدي٨م قمكم: 5831ًٚمؿ )(, وُم3431وقمٜمد اًمٌخ٤مري )

َر فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َرصُماًل هَمَٟمْووَمَد َٞم٣مًرا هَمَٗم٣مَل  طَمُرونَ  ،اْدطُمُٙمقَه٣م هَمَٟمَراَد َٞم٣مٌس َأْن َيْدطُمُٙمقَه٣م :زَمَٔم٧َم صَمْٝمًُم٣م َوَأَمَّ ْٔ  :َووَم٣مَل ا

اَم هَمَرْرَٞم٣م َِمٛمَْٜم٣م هَمَذىَمُروا َذيمَِؽ يمَِرؽُمقِل  ـَ َأَراُدوا َأْن َيْدطُمُٙمقَه٣م اهللَصعمَّ  اهللإِٞمَّ ِذي َؿ هَمَٗم٣مَل يمِٙمَّ يَمْق  :فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ـَ  ،َدطَمْٙمُتُٚمقَه٣م ََلْ سَمَزايُمقا همِٝمَٜم٣م إلَِم َيْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ا :َووَم٣مَل يمِْمطَمِري  ش.طَمغْمً

فَمَٙمٝمِْف  اهللَصعمَّ  اهللزَم٣مَئْمٛم٣َم َرؽُمقَل (: »5119(, وُمًٚمؿ )1111وقمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م قمٜمدمه٤م ذم )

ْٚمِع َوايمْم٣َّمفَم٥ِم دِم ايْمُٔمْنِ َوايْمُٝمْنِ  َؿ فَمعَم ايمسَّ َٓ ُٞمٛم٣َمِزَع  ،َوفَمعَم َأشَمَرٍة فَمَٙمْٝمٛم٣َم ،َواظْمَٛمَُْمِط َواظْمَْ٘مَرهِ  ،َوؽَمٙمَّ َوفَمعَم َأْن 

ََْمَر َأْهَٙمفُ  ْٕ َٓ َٞمَخ٣مُ  دِم  ،ا ؼِّ َأْيٛماََم ىُمٛم٣َّم  ئِؿٍ  اهلل َوفَمعَم َأْن َٞمُٗمقَل زم٣ِمْْلَ َٓ  ش.يمَْقََم٥َم 

ائِٝمَؾ »( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل: 5831(, وُمًٚمؿ )4366وأظمرج اًمٌخ٤مري ) ىَم٣مَٞم٦ْم زَمٛمُق إِْهَ

اَم َهَٙمَؽ َٞمبِل  طَمَٙمَٖمُف َٞمبِل   َْٞمبَِٝم٣مُء ىُمٙمَّ ْٕ َٓ َٞمبِلَّ زَمْٔمِدي ،سَمُسقؽُمُٜمْؿ ا ُف  هَماَم  :َوؽَمٝمَُ٘مقُن طُمَٙمَٖم٣مُء هَمَٝمْ٘مثُُروَن وَم٣ميُمقا ،َوإِٞمَّ

لِ  :وَم٣مَل  ،سَمْٟمَُمُرَٞم٣م َوَّ ْٕ ِل هَم٣م َوَّ ْٕ ُٜمْؿ هَم١مِنَّ  ،هُمقا زمَِبٝمَْٔم٥ِم ا فَم٣مُهؿْ  اهللَأفْمُْمقُهْؿ ضَمٗمَّ  ش.ؽَم٣مئُِٙمُٜمْؿ فَمامَّ اؽْمؼَمْ

( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 5834(, وُمًٚمؿ )1161وأظمرضم٤م اًمٌخ٤مري )

٣َم ؽَمتَُ٘مق»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ـْ  ،اهللَي٣م َرؽُمقَل  :ُن زَمْٔمِدي َأشَمَرٌة َوُأَُمقٌر سُمٛمْ٘مُِروََن٣َم وَم٣ميُمقاإَِنَّ ىَمْٝمَػ سَمْٟمَُمُر ََم

ؼَّ ايمَِّذي فَمَٙمٝمُْ٘مؿْ  :َأْدَرَك َِمٛم٣َّم َذيمَِؽ وَم٣مَل  وَن اْْلَ  ش.ايمَِّذي يَمُ٘مؿْ  اهللَوسَمْسَٟميُمقَن  ،سُم٠َمدُّ

َع َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ يُمٜم٤َّم ُمَ ( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: 5833وأظمرج ُمًٚمؿ )

 ًٓ ـْ َيٜمْتَِْمُؾ  ,ذِم ؾَمَٗمٍر وَمٜمََزًْمٜم٤َم َُمٜمِْز ٤ٌَمَءُه َوُِمٜم٤َّم َُم ـْ ُيّْمٚمُِح ظِم ِه إِْذ َٟم٤مَدى ُُمٜم٤َمِدي  ,وَمِٛمٜم٤َّم َُم ـْ ُهَق ذِم ضَمنَمِ َوُِمٜم٤َّم َُم

اَلَة ضَم٤مُِمَٕم٦مً  َؿ اًمّمَّ  :وَم٤مضْمتََٛمْٕمٜم٤َم إمَِم َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ وَمَ٘م٤مَل  َرؾُمقِل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ
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ْؿ وَ » تَُف فَمعَم طَمغْمِ ََم٣م َئْمَٙمُٚمُف َلُ ٣م فَمَٙمْٝمِف َأْن َيُدلَّ ُأَمَّ َّٓ ىَم٣مَن ضَمٗمًّ ـْ َٞمبِل  وَمبقِْم إِ ُف ََلْ َيُ٘م ؿْ إِٞمَّ  ،ُيٛمِْذَرُهْؿ ََشَّ ََم٣م َئْمَٙمُٚمُف َلُ

٣م َوؽَمُٝمِِمٝم٤ُم آطِمَرَه٣م زَماَلٌء َوُأَُمقٌر سُمٛمْ٘مُِروََن٣َمَوإِنَّ ُأَمَّ  ِلَ ُؼ  ،تَُ٘مْؿ َهِذِه صُمِٔمَؾ فَم٣مهمَِٝمُتَٜم٣م دِم َأوَّ ومِّ لُء همِْتٛم٥ٌَم هَمغُمَ
َوََتِ

ـُ َهِذِه َُمْٜمٙمَِ٘متِل :َوََتِلُء ايْمِٖمْتٛم٥َُم هَمَٝمُٗمقُل  ،زَمْٔمُّمَٜم٣م زَمْٔمًّم٣م ـُ َوََتِلُء ايْمِٖمْتٛمَ  ،شُمؿَّ سَمٛمَْ٘مُِمُػ  ،اظْم٠ُْمَِم  :٥ُم هَمَٝمُٗمقُل اظْم٠ُْمَِم

ـُ زمِ  ،َهِذِه َهِذهِ  ٛم٥ََّم هَمْٙمَتْٟمسمِِف ََمٛمِٝمَُّتُف َوُهَق ُي٠ْمَِم ـْ ايمٛم٣َّمِر َوُيْدطَمَؾ اجْلَ ـْ َأضَم٤مَّ َأْن ُيَزضْمَزَح فَم طِمرِ  ٣مهللهَمَٚم ْٔ  ،َوايْمَٝمْقِم ا

ـْ زَم٣ميَ  ،َويْمَٝمْٟمِت إلَِم ايمٛم٣َّمِس ايمَِّذي ُُي٤ِمُّ َأْن ُي٠ْمسَمك إيَِمْٝمفِ  َوشَمَٚمَرَة وَمْٙمبِِف هَمْٙمُٝمْمِْٔمُف إِْن  ،َع إََِم٣مًَم٣م هَمٟمَفْمَْم٣مُه َصْٖمَٗم٥َم َيِدهِ َوََم

طَمرِ  ْٔ زُمقا فُمٛمَُؼ ا آْٞم٦َم ؽَمِٚمْٔم٦َم  اهللَأْٞمُُمُدَك  :هَمَدَٞمْقُت َِمٛمُْف هَمُٗمْٙم٦ُم يَمفُ ، اؽْمَتَْم٣مَع هَم١مِْن صَم٣مَء آطَمُر ُيٛم٣َمِزفُمُف هَم٣مُْضِ

ـْ َرؽُمقِل  ؽَمِٚمَٔمْتُف ُأُذَٞم٣مَي َوَوفَم٣مُه  :هَمَٟمْهَقى إلَِم ُأُذَٞمْٝمِف َووَمْٙمبِِف زمَِٝمَدْيِف َووَم٣مَل  ،ِف َوؽَمٙمَّؿَ فَمَٙمٝمْ  اهللَصعمَّ  اهللَهَذا َِم

َؽ َُمَٔم٣مِوَي٥ُم َيْٟمَُمُرَٞم٣م َأْن َٞمْٟمىُمَؾ َأَْمَقايَمٛم٣َم زَمْٝمٛمَٛم٣َم زم٣ِميْمَب٣مؿمِؾِ  :وَمْٙمبِل هَمُٗمْٙم٦ُم يَمفُ  ـُ فَمٚمِّ : ُل َيُٗمق اهللَوَٞمْٗمتَُؾ َأْٞمُٖمَسٛم٣َم وَ  ،َهَذا ازْم

ـْ سَمَراضٍ ﴿ ٣مَرًة فَم َّٓ َأْن سَمُ٘مقَن َِتَ َٓ سَمْٟمىُمُٙمقا َأَْمَقايَمُ٘مْؿ زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ زم٣ِميْمَب٣مؿمِِؾ إِ ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايمَِّذي َ َٓ سَمْٗمُتُٙمقا َي٣م َأُّيُّ  َِمٛمُْ٘مْؿ َو

 اهللَأؿمِْٔمُف دِم ؿَم٣مفَم٥ِم  :شُمؿَّ وَم٣مَل  ،هَمَسَ٘م٦َم ؽَم٣مفَم٥مً  :وَم٣مَل [ 92﴾ ]ايمٛمس٣مء: ىَم٣مَن زمُِ٘مْؿ َرضِمٝماًم  اهللَأْٞمُٖمَسُ٘مْؿ إِنَّ 

 ش.اهللَوافْمِِمِف دِم ََمْٔمِِمَٝم٥ِم 

هذا سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م وأُمرة سمٓم٤مقم٦م وزم إُمر اعمًٚمؿ ذم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ وومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم 

ُم٤م ًمق قمٛمؾ سمف اعمًٚمٛمقن ٕومٚمحقا وأٟمجٕمقا وُتٚمّمقا ُمـ اًمثقرات وآٟم٘مالسم٤مت, وومٞمٝم٤م اًمٖمٜمٞم٦م 

لم اًمذي ي٘مقم قمغم اًمرأي واًمرأي أظمر, واًمذي ُمٌدأه وأؾمف قمغم اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمـ ديـ اًمديٛم٘مراـمٞم

اخلروج قمغم احل٤ميمؿ إول, وإسمداًمف سمآظمر سمٓمري٘م٦م آٟمتخ٤مسم٤مت أو اًمتّمقي٧م هذا اًمٜمٔم٤مم اًمٓم٤مهمقيت 

اًمذي ىمٌٚمف يمثػم ُمـ أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم اْلٝم٤مل إهمامر اًمذيـ ُتٓمٗمتٝمؿ ؿمٞم٤مـملم اْلـ وإٟمس قمـ ديـ 

هبام اًمٕمجٛم٦م واًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٓم٥م اًمدٟمٞمقي وإظمروي ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م رهبؿ وـمري٘م٦م ٟمٌٞمٝمؿ اًمذي 

إدًم٦م اًمروٞم٦م ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م »واًمٕم٤مومٞم٦م, وزم سمحٛمد قمغم هذا اًمٜمٔم٤مم اًمٗم٤مؾمد ُم١مًمػ ظم٤مص سمٕمٜمقان: 

 ش.اًمديٛم٘مراـمٞم٦م

ـْ َأشَم٤ميُمْؿ »( ُمـ طمدي٨م قمرومج٦م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 5861وأظمرج ُمًٚمؿ ) َُم

َق مَج٤َمقَمَتُٙمْؿ وَم٤مىْمُتُٚمقهُ  ,ُْمُريُمْؿ مَجِٞمٌع قَمغَم َرضُمٍؾ َواطِمٍد ُيِريُد َأْن َيُِمؼَّ قَمَّم٤ميُمؿْ َوأَ   ش.َأْو ُيَٗمرر

 ش.إَِذا سُمقِيَع خِلَٚمِٞمَٗمتَلْمِ وَم٤مىْمُتُٚمقا أظَمَر ُِمٜمُْٝماَم »(: 5864وذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد ُمًٚمؿ )
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 ؿ جي٥م أن ُيراقمقه٤م.وأُم٤م أوًمٞم٤مء إُمقر ومٕمٚمٞمٝمؿ طم٘مقق أيًْم٤م ًمرقمٞمتٝم

قِمٞمِف اهلل »أوهل٤م: اًمٜمّمٞمح٦م هلؿ وقمدم همِمٝمؿ, ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ؽَمْ ًْ ـْ قَمٌٍْد َي َُم٤م ُِم

َم اهلل قَمَٚمْٞمِف اْْلَٜم٦َّمَ   .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَرقِمٞم٦ًَّم َيُٛمقُت َيْقَم َيُٛمقُت َوُهَق هَم٤مشٌّ ًمَِرقِمٞمَّتِِف إَِّٓ طَمرَّ

َويُمٚمُُّٙمْؿ  ,َأَٓ يُمٚمُُّٙمْؿ َراعٍ »: ىم٤مل: ىم٤مل: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف

ـْ َرقِمٞمَّتِفِ  ئُقٌل قَم ًْ ـْ َرقِمٞمَّتِفِ  :َُم ئُقٌل قَم ًْ ضُمُؾ َراٍع قَمغَم َأْهِؾ سَمْٞمتِِف  ,وَم٤مَُِٕمػُم اًمَِّذى قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َراٍع َوُهَق َُم َواًمرَّ

ُئقٌل قَمٜمُْٝمؿْ  ًْ ُئقًَم٦ٌم قَمٜمُْٝمؿْ َواعمَْ  ,َوُهَق َُم ًْ ٌُْد َراٍع قَمغَم َُم٤مِل  ,ْرَأُة َراقِمَٞم٦ٌم قَمغَم سَمٞم٧ِْم سَمْٕمٚمَِٝم٤م َوَوًَمِدِه َوِهَك َُم َواًْمَٕم

ُئقٌل قَمٜمْفُ  ًْ ـْ َرقِمٞمَّتِفِ  ,َأَٓ وَمُٙمٚمُُّٙمْؿ َراعٍ  :ؾَمٞمرِدِه َوُهَق َُم ئُقٌل قَم ًْ  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَويُمٚمُُّٙمْؿ َُم

ِف َيْقَم َٓ فمِؾَّ إَِّٓ فمِٚمُّفُ »٤م: واًمٕمدل ومٞمٝمؿ: حلدي٨م أيب هريرة ُمرومققمً  اِْلَُم٤مُم  :ؾَمٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمُؿ اهلل رِم فمِٚمر

٤ٌَمَدِة اهلل ,اًْمَٕم٤مِدُل  ٤مضِمدِ  ,َوؿَم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم سمِِٕم ًَ ٌُُف ُُمَٕمٚمٌَّؼ رِم اعمَْ ٤م رِم اهلل اضْمَتَٛمَٕم٤م قَمَٚمْٞمِف  ,َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم ٤مسمَّ َوَرضُمالَِن حَتَ

ىَم٤م قَمَٚمْٞمفِ  َق سمَِّمَدىَم٦ٍم  ,إِٟمرك َأظَم٤مُف اهلل :ٌؾ َدقَمْتُف اُْمَرَأٌة َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤َمٍل وَمَ٘م٤مَل َوَرضُم  ,َوشَمَٗمرَّ َوَرضُمٌؾ شَمَّمدَّ

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَوَرضُمٌؾ َذيَمَر اهلل ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمهُ  ,وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م طَمتَّك َٓ شَمْٕمَٚمَؿ َيِٛمٞمٜمُُف َُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ ؿِماَمًُمفُ 

اًمٚمٝمؿَّ »ٕمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمدم اعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ: وم

تِك ؿَمْٞمًئ٤م وَمَِمؼَّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مؿْمُ٘مْؼ قَمَٚمْٞمفِ  ـْ َأُْمِر ُأُمَّ ـْ َومِمَ ُِم تِك ؿَمٞمًْئ٤م وَمَروَمَؼ هِبِؿْ  ,َُم ـْ َأُْمِر ُأُمَّ ـْ َومِمَ ُِم وَم٤مْروُمْؼ  :َوَُم

 .أظمرضمف ُمًٚمؿ شسمِفِ 

( ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 3841ٛمرو قمٜمد ُمًٚمؿ )وطمدي٨م قم٤مئذ سمـ قم

 احْلَُٓمَٛم٦مُ »
ِ
قَم٤مء  ش.إِنَّ َذَّ اًمرر

قمدم آطمتج٤مب قمـ طم٤مضمتٝمؿ وظمٚمتٝمؿ: حلدي٨م أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ٚمِِٛملمَ »وؾمٚمؿ:  ًْ ـْ َأُْمِر اعمُْ ُه اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ ؿَمٞمًْئ٤م ُِم َّٓ ـْ َو َّٓ  :وَم٤مطْمَتَج٥َم ُدوَن طَم٤مضَمتِِٝمْؿ َوظَمٚمَّتِِٝمؿْ  َُم إِ

تِفِ   أظمرضمف اًمؽمُمذي.ش َيْقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦مْ  اطْمَتَج٥َم اهلل ُدوَن طَم٤مضَمتِِف َوظَمٚمَّ

أُْمُرهؿ سمت٘مقى اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: حلدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل 

اَم اِْلَُم٤مُم ضُم »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ـْ َوَرائِِف َوُيتََّ٘مك سمِفِ إِٟمَّ وَم٢مِْن َأَُمَر سمَِتْ٘مَقى اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ َوقَمَدَل يَم٤مَن ًَمُف  :ٜم٦ٌَّم ُيَ٘م٤مشَمُؾ ُِم

ِه يَم٤مَن قَمَٚمْٞمِف ُِمٜمْفُ  ,سمَِذًمَِؽ َأضْمرٌ   .أظمرضمف ُمًٚمؿ شَوإِْن َي٠ْمُُمْر سمَِٖمػْمِ
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تُِٙمُؿ »(: 5866همرس اعمح٦ٌم سمٞمٜمٝمؿ وسملم رقمٞمتٝمؿ: حلدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد ُمًٚمؿ ) ظِمَٞم٤مُر َأِئٛمَّ

ٌُّقهَنُْؿ َوحُيٌُِّقَٟمُٙمؿْ 
ـَ حُتِ ِذي ـَ شُمٌِْٖمُْمقهَنُْؿ  ,َوُيَّمٚمُّقَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوشُمَّمٚمُّقَن قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ,اًمَّ ِذي تُِٙمُؿ اًمَّ ٛمَّ

اُر َأئِ َوِذَ

ٌِْٖمُْمقَٟمُٙمؿْ   ش.َوشَمْٚمَٕمٜمُقهَنُْؿ َوَيْٚمَٕمٜمُقَٟمُٙمؿْ  ,َوُي

ًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م سمٖمػم طمؼ: حلدي٨م أيب هريرة اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمٌٕمد قمـ اًمٖمٚمقل, وهق: أظمذ أُمقال اعم

ٌَتِِف سَمِٕمػٌم ًَمُف ُرهَم٤مٌء »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  َٓ ُأًْمِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِكُء َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَم

َٓ ُأًْمِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِكُء َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم  ,ىَمْد َأسْمَٚمْٖمتَُؽ  َٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م :وَم٠َمىُمقُل  ,َي٤م َرؾُمقَل اهلل َأهِمثْٜمِك :َيُ٘مقُل 

ٌَتِِف وَمَرٌس ًَمُف مَحَْحَٛم٦مٌ  َٓ  ,َٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمئ٤ًم ىَمْد َأسْمَٚمْٖمُتَؽ  :وَم٠َمىُمقُل  :َي٤م َرؾُمقَل اهلل َأهِمْثٜمِك :وَمٞمَُ٘مقُل  ,قَمغَم َرىَم

ٌَتِِف ؿَم٤مٌة هَل٤َم صُمَٖم٤مءٌ ُأًْمِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِكُء َيْقَم اًمْ  وَم٠َمىُمقُل َٓ َأُْمٚمُِؽ  :َي٤م َرؾُمقَل اهلل َأهِمْثٜمِك :َيُ٘مقُل  ,ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَم

ٌَتِِف َٟمْٗمٌس هَل٤َم ِصَٞم٤مٌح وَمَٞمُ٘مقُل  ,ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م ىَمْد َأسْمَٚمْٖمُتَؽ  َي٤م َرؾُمقَل  :َٓ ُأًْمِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِكُء َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَم

ٌَتِِف ِرىَم٤مٌع  ,َٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م ىَمْد َأسْمَٚمْٖمُتَؽ  :وَم٠َمىُمقُل  :اهلل َأهِمْثٜمِك َٓ ُأًْمِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِكُء َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَم

ِٗمُؼ  َٓ ُأًْمِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِكُء َيْقَم  ,وَم٠َمىُمقُل َٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمئ٤ًم ىَمْد َأسْمَٚمْٖمُتَؽ  :َي٤م َرؾُمقَل اهلل َأهِمثْٜمِك :وَمَٞمُ٘مقُل  ,َُتْ

ٌَتِِف َص٤مُِم٧ٌم   ش.َٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م ىَمْد َأسْمَٚمْٖمُتَؽ  :وَم٠َمىُمقُل  :َي٤م َرؾُمقَل اهلل َأهِمْثٜمِك :وَمَٞمُ٘مقُل  ,اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَم

ل اهلل ( أن رؾمق5816وًمٞمٕمرف أن ُم٤م هق ومٞمف أُم٤مٟم٦م جي٥م أن ي١مدي طم٘مٝم٤م: حلدي٨م أيب ذر قمٜمد ُمًٚمؿ )

٤َم َأَُم٤مَٟم٦مٌ  ,َي٤م َأسَم٤م َذر، إِٟمََّؽ َوِٕمٞمٌػ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمف:  ٤َم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ظِمْزٌى َوَٟمَداَُم٦مٌ  ,َوإهِنَّ إَِّٓ  ,َوإهِنَّ

َٝم٤م ـْ َأظَمَذَه٤م سمَِح٘مر ِذى قَمَٚمْٞمِف ومِٞمَٝم٤م ,َُم  ش.َوَأدَّى اًمَّ

....ش أراد اهلل سمٕمٌده اخلػم ضمٕمؾ ًمف سمٓم٤مٟم٦م ص٤محل٦م إذا »وجي٥م قمٚمٞمف أن يتخذ اًمٌٓم٤مٟم٦م اًمّم٤محل٦م حلدي٨م: 

 احلدي٨م.

َُْمرِ ﴿وجي٥م قمٚمٞمف ُمِم٤مورة أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد: ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٕ : آل قمٛمران] ﴾َوؿَم٤مِوْرُهْؿ ذِم ا

569]. 

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ احل٘مقق اًمتل أوضمٌٝم٤م اهلل قمزوضمؾ.

ا ذم إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مر اًمديـ وإىم٤مُم٦م احلدود وهم ػم ذًمؽ ُمـ طم٘مقق اًمقٓي٤مت, وجي٥م وقمٚمٞمف أن يٙمقن ضم٤مدًّ

 قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ احلالل واحلرام, وأن يٌتٕمد قمـ اعمح٤مسم٤مة واعمداهٜم٦م: ٕهؾ اًمٌدع واًمري٥م واًمٙمٗم٤مر.
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هؿ يٚمقن ُمـ أُمقرٟم٤م (: 1/551ش )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل, يمام ذم 

 ًً وإن ضم٤مروا أو  ,هلل ُم٤م يًت٘مٞمؿ اًمديـ إٓ هبؿوا ,واحلدود ,واًمثٖمقر ,واًمٕمٞمد ,واْلامقم٦م ,اْلٛمٕم٦م :٤ممخ

. وإن ومرىمتٝمؿ ًمٙمٗمر ,ُمع أن واهلل إن ـم٤مقمتٝمؿ ًمٖمٞمظ ,واهلل عم٤م يّمٚمح اهلل هبؿ أيمثر مم٤م يٗمًدون ,فمٚمٛمقا

 اهد

طمٜمٌؾ: اضمتٛمع وم٘مٝم٤مء سمٖمداد ذم  ( ىم٤مل: ي٘مقل595-5/596ش )أداب اًمنمقمٞم٦م»وذيمر اسمـ ُمٗمٚمح ذم 

ًمقا ًمف: إن إُمر ىمد شمٗم٤مىمؿ وومِم٤م يٕمٜمقن إفمٝم٤مر اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وىم٤م ,وٓي٦م اًمقاصمؼ إمم أيب قمٌد اهلل

وٓ  ,قمٚمٞمٙمؿ سم٤مْلٟمٙم٤مر سم٘مٚمقسمٙمؿ :وىم٤مل ,وٓ ٟمرى سم٢مُمرشمف وٓ ؾمٚمٓم٤مٟمف, ومٜم٤مفمرهؿ ذم ذًمؽ ,وهمػم ذًمؽ

ُتٚمٕمقا يدا ُمـ ـم٤مقم٦م وٓ شمِم٘مقا قمّم٤م اعمًٚمٛملم, وٓ شمًٗمٙمقا دُم٤مءيمؿ ودُم٤مء اعمًٚمٛملم ُمٕمٙمؿ, 

ًمٞمس هذا صقاب,  :وىم٤مل ,اصؼموا طمتك يًؽميح سمر أو يًؽماح ُمـ وم٤مضمرواٟمٔمروا ذم قم٤مىم٦ٌم أُمريمؿ, و

 اهد هذا ظمالف أصم٤مر.

وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م  :إذا رأي٧م اًمرضمؾ يدقمق قمغم اًمًٚمٓم٤منش: ذح اًمًٜم٦م»وىم٤مل اًمؼمهب٤مري رمحف اهلل ذم 

 .وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م إن ؿم٤مء اهلل :وإذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ يدقمق ًمٚمًٚمٓم٤من سم٤مًمّمالح ,هقى

ي٤م أسم٤م قمكم  :ىمٞمؾ ًمف ,ٓ ذم اًمًٚمٓم٤منإ :ًمق يم٤من زم دقمقة ُمًتج٤مسم٦م ُم٤م ضمٕمٚمتٝم٤م :ـ قمٞم٤مضي٘مقل ومْمٞمؾ سم

وإذا ضمٕمٚمتٝم٤م ذم اًمًٚمٓم٤من صٚمح ومّمٚمح سمّمالطمف  ,إذا ضمٕمٚمتٝم٤م ذم ٟمٗمز مل شمٕمدين :هذا ىم٤مل ,ومن ًمٜم٤م

ٕن  :وإن ضم٤مروا وفمٚمٛمقا ,ومل ٟم١مُمر أن ٟمدقمق قمٚمٞمٝمؿ ,وم٠مُمرٟم٤م أن ٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح ,اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد

 . اهدهؿ وفمٚمٛمٝمؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ وصالطمٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿ وًمٚمٛمًٚمٛملمضمقر

 وٓ جيقز اخلروج قمغم أوًمٞم٤مء أُمقر اعمًٚمٛملم سمح٤مل إٓ سمنموط:

ـْ اهلل ومِٞمِف »اًمٙمٗمر اًمٌقاح, يمام ذم طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م:  -5 َّٓ َأْن شَمَرْوا يُمْٗمًرا سَمَقاطًم٤م قِمٜمَْديُمْؿ ُِم إِ

 ش.سُمْرَه٤منٌ 

 ش.ٓ: ُم٤م صٚمقا»ًٞمػ؟ ىم٤مل: وحلدي٨م: أومال ٟمٜم٤مسمذهؿ سم٤مًم

 أن يٌدل سمخػم ُمٜمف, أو أىمؾ ضًرا ُمٜمف. -1

 أن ٓ ي٘مع اًمير واًم٘متؾ قمغم اعمًٚمٛملم. -4
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وأرى هجر أهؾ اًمٌدع وُم٤ٌميٜمتٝمؿ طمتك يتقسمقا, وأطمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٔم٤مهر وأيمؾ 

 .(5)هائرهؿ إمم اهلل

                                                                                                    

 أن ٓ يًتٕم٤من سم٤مًمٙم٤مومريـ. -3

 وهذا اًمنموط يمٜم٤م ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ يمام ش وم٢مٟمف ٓ ـم٤مقم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م»وشمٙمقن اًمٓم٤مقم٦م هلؿ ذم اعمٕمروف قمغم ُم٤م شم٘مدم 

سم٤مًميورة أن ـم٤مقم٦م اهلل قمزوضمؾ ُم٘مدُم٦م قمغم يمؾ ـم٤مقم٦م, وـم٤مقم٦م أوًمٞم٤مء إُمقر إٟمام هل شمٌع ًمٓم٤مقم٦م اهلل 

 قمزوضمؾ, وـم٤مقم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ.

وُمـ وزم اخلالوم٦م واضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وروقا سمف, وهمٚمٌٝمؿ سمًٞمٗمف, طمتك ص٤مر ظمٚمٞمٗم٦م وضم٧ٌم »ىمقًمف: 

 ذم هذه اًمٗم٘مرة أن اخلالوم٦م شمٜمٕم٘مد سمٕمدة أُمقر:ش ج قمٚمٞمفـم٤مقمتف وطمرم اخلرو

 إول: اضمتامع اًمٜم٤مس قمغم اظمتٞم٤مره يمام هق احل٤مل ذم سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف.

اًمث٤مٟمٞم٦م: سم٤مؾمتخالف اخلٚمٞمٗم٦م ًمف, يمام طمّمؾ ذم اؾمتخالف أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, ومل 

 يٜمٙمر أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ.

أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ًمف, يمام ضمٕمؾ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف إُمر ؿمقرى ذم اظمتٞم٤مر اخلٚمٞمٗم٦م  اًمث٤مًمث٦م: سم٤مظمتٞم٤مر

 اًمث٤مًم٨م ذم أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد اًمذيـ شمقذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وهق قمٜمٝمؿ راٍض.

اًمراسمٕم٦م: أن يًتت٥م إُمر ًمف سمٕمد أظمذ اخلالوم٦م ىمٝمًرا سم٤مًمًالح, ومتج٥م ـم٤مقم٦م ُمـ ص٤مر ظمٚمٞمٗم٦م 

٢مطمدى هذه اًمٓمرق, وٓ دمقز ُمٜم٤مزقمتٝمؿ واخلروج قمٚمٞمٝمؿ سمح٤مل: إٓ أن ٟمرى يمٗمًرا سمقاطًم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم سم

 قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من, وسم٤مًمنمط اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م.

 اًمٌدقم٦م هل ـمري٘م٦م ذم اًمديـ قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ.ش وأرى هجر أهؾ اًمٌدع وُم٤ٌميٜمتٝمؿ»ىمقًمف:  (5)

 هُم٤م مل ينمقمف اهلل ورؾمقًمف. ا ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل: اًمٌدقم٦م ذم اًمديـ هل:

واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىمد أظمؼم أن يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م, ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م, قمدغم ُمد٤م يد٠ميت 
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سمٞم٤مٟمف, وأهؾ اًمٌدع أض قمغم اْلؾمالم ُمـ أهؾ اعمٕم٤ميص, وذًمؽ ٕن اًمٕم٤ميص يٕمرف شم٘مّمػمه, واًمٌدقم٦م 

 قم٦م ٓ يت٤مب ُمٜمٝم٤م.أطم٥م إمم إسمٚمٞمس ُمـ اعمٕمّمٞم٦م: وم٤معمٕمّمٞم٦م يت٤مب ُمٜمٝم٤م, واًمٌد

(: وم٤معمٜمحرف إُم٤م اعمٌتدع ذم ديٜمف, 1/91ش )اعمًتدرك قمغم اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

وإُم٤م اًمٗم٤مضمر ذم دٟمٞم٤مه, يمام ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي وؾمٗمٞم٤من اًمثقري, ومج٤مقم٤مت ُمـ اًمًٚمػ: إن ُمـ ؾمدٚمؿ 

إمم إسمٚمدٞمس ُمدـ اعمٕمّمدٞم٦م: ومٗمتٜمد٦م ُمـ ومتٜم٦م اًمٌدقم٦م, وومتٜم٦م اًمدٟمٞم٤م, وم٘مد ؾمٚمؿ, وإن يم٤مٟم٧م اًمٌدقمد٦م أطمد٥م 

 ه اًمٌدقم٦م ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ, وومتٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم ذوي اًمًٚمٓم٤من واعم٤مل. ا

جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمًٜم٦م وجم٤مٟمٌد٦م أهدؾ اًمٌدقمد٦م, ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم: ﴿َواْصدؼِمْ واًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم مجٞمًٕم٤م 

ْؿ سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمر  ُ ـَ َيْدقُمقَن َرهبَّ ِذي َؽ َُمَع اًمَّ ًَ ُيِريُدوَن َوضْمَٝمُف َوٓ شَمْٕمُد قَمْٞمٜم٤َمَك قَمٜمُْٝمْؿ شُمِريُد ِزيٜم٦ََم احْلََٞمد٤مِة  َٟمْٗم

ٌََع َهَقاُه َويَم٤مَن َأُْمُرُه وُمُرـم٤ًم﴾  ـْ ِذيْمِرَٟم٤م َواشمَّ ٌَُف قَم ـْ َأهْمَٗمْٚمٜم٤َم ىَمْٚم ْٟمَٞم٤م َوٓ شُمٓمِْع َُم  .[18]اًمٙمٝمػ:اًمدُّ

ـَ خَيُقُوقنَ  ِذي ِه  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوإَِذا َرَأْي٧َم اًمَّ ذِم آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٠َمقْمِرْض قَمٜمُْٝمْؿ طَمتَّك خَيُقُوقا ذِم طَمِدي٨ٍم هَمػْمِ

يْمَرى َُمَع اًْمَ٘مْقِم اًمٔم٤َّمعملَِِم﴾  ْٞمَٓم٤مُن وَمال شَمْ٘مُٕمْد سَمْٕمَد اًمذر َٞمٜمََّؽ اًمِمَّ ًِ ٤م ُيٜمْ  .[58]إٟمٕم٤مم:َوإُِمَّ

ـَ خَيُقُوقَن ذِم آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٠َمقْمِرْض قمَ  ِذي د٤م وىم٤مل: ﴿َوإَِذا َرَأْي٧َم اًمَّ ِه َوإُِمَّ ٜمُْٝمْؿ طَمتَّدك خَيُقُودقا ذِم طَمدِدي٨ٍم هَمدػْمِ

يْمَرى َُمَع اًْمَ٘مْقِم اًمٔم٤َّمعملَِِم﴾ ْٞمَٓم٤مُن وَمال شَمْ٘مُٕمْد سَمْٕمَد اًمذر َٞمٜمََّؽ اًمِمَّ ًِ  .[58]إٟمٕم٤مم:ُيٜم

ىم٤مل ىمت٤مده: هن٤مه اهلل أن جيٚمس ُمع اًمذيـ خيقوقن ذم آي٤مت اهلل يٙمذسمقن هب٤م, وإن ٟمز ومدال ي٘مٕمدد سمٕمدد 

 (.1/345) »اْلسم٤مٟم٦م»اًم٘مقم اًمٔم٤معملم, أظمرضمف اسمـ سمٓم٦م ذم اًمذيمر ُمع 

وأظمرج أيًْم٤م قمـ اسمـ قمقن ىم٤مل: يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ يرى أن أهع اًمٜم٤مس ردة أهؾ إهقاء, ويرى 

 أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ: وإذا رأي٧م اًمذيـ خيقوقن ذم آي٤مشمٜم٤م وم٠مقمرض قمٜمٝمؿ.

ـْ اًمٜمٌَِّدلر يمام ذم طمدي٨م أيب  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوىم٤مل  صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف ُمقؾمك: قَم

ِؽ  وؾمٚمؿ ًْ
ِؽ َوَٟم٤مومِِخ اًْمٙمِػِم وَمَح٤مُِمُؾ اعْمِ ًْ

 يَمَح٤مُِمِؾ اعْمِ
ِ
ْقء ًَّ ٤مًمِِح َواْْلَٚمِٞمِس اًم اَم َُمَثُؾ اْْلَٚمِٞمِس اًمّمَّ ٤م ىَم٤مَل: إِٟمَّ  إُِمَّ

٤م َأْن دَمَِد ُِمٜمْ  ٌَْت٤مَع ُِمٜمُْف َوإُِمَّ ٤م َأْن شَم ِذَيَؽ َوإُِمَّ ٤م َأْن دَمِدَد َأْن حُيْ ِرَق صمَِٞم٤مسَمَؽ َوإُِمَّ ٤م َأْن حُيْ ٦ًٌَم َوَٟم٤مومُِخ اًْمٙمِػِم إُِمَّ ُف ِرحًي٤م ـَمٞمر

 (.1518(, وُمًٚمؿ )115ِرحًي٤م ظَمٌِٞمَث٦ًم. أظمرضمف اًمٌخ٤مري )
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تَ  ًْ ٤م َوُي َل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًْمٙمَِت٤مِب َأْن إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتْؿ آَي٤مِت اهللِ ُيْٙمَٗمُر هِبَ ْٝمَزُأ هِب٤َم وَمال شَمْ٘مُٕمدُدوا وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوىَمْد َٟمزَّ

ِه﴾  .[531]اًمٜم٤ًمء:َُمَٕمُٝمْؿ طَمتَّك خَيُقُوقا ذِم طَمِدي٨ٍم هَمػْمِ

(: وذم هذه أي٦م اًمدًٓم٦م اًمقاوح٦م قمغم اًمٜمٝمل قمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ُمدـ 6/441ىم٤مل اسمـ ضمرير )

 يمؾ ٟمقع ُمـ اعمٌتدقم٦م واًمٗمً٘م٦م قمٜمد ظمقوٝمؿ ذم سم٤مـمٚمٝمؿ.

(, وُمًدٚمؿ 3558ؾ اًمٌددع واعمٕمد٤ميص ُمد٤م أظمرضمدف اًمٌخد٤مري )وُمـ إدًم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ جم٤مًم٦ًم أه

وَمِجْئ٧ُم َأُْمٌِمد طَمتَّدك  ششَمَٕم٤مَل » :صُمؿَّ ىَم٤مَل ريض اهلل قمٜمف, وومٞمف:  ( ذم ىمْمٞم٦م ُتٚمػ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ1159)

٧ُم سَملْمَ َيَدْيفِ  ًْ َٗمَؽ » :وَمَ٘م٤مَل زِم  ,ضَمَٚم ـْ ىَمْد اسْمَتْٕم٧َم فَمْٝمَركَ  ؟,َُم٤م ظَمٚمَّ َيد٤م َرؾُمدقَل اهللِ إيِنر  :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ش؟َأمَلْ شَمُٙم

ـْ ؾَمَخٓمِِف سمُِٕمْذرٍ  ْٟمَٞم٤م ًَمَرَأْي٧ُم َأينر ؾَم٠َمظْمُرُج ُِم ـْ َأْهِؾ اًمدُّ َك ُِم ٧ُم قِمٜمَْد هَمػْمِ ًْ ًٓ  ,َواهللِ ًَمْق ضَمَٚم َوًَمَ٘مْد ُأقْمٓمِٞم٧ُم ضَمَد

صْمُتَؽ اًْمَٞمْقَم طَمِدي٨َم يَمِذٍب شَمْرَى سمِ  ـْ طَمدَّ دِخَٓمَؽ َوًَمٙمِٜمرل َواهللِ ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم ًَمِئ ًْ َـّ اهللُ َأْن ُي ِف قَمٜمرل ًَمُٞمقؿِمدَٙم

ٌَك اهللِ ,قَمكَمَّ  َْرضُمق ومِٞمِف قُمْ٘م َٕ صْمُتَؽ طَمِدي٨َم ِصْدٍق دَمُِد قَمكَمَّ ومِٞمِف إيِنر  ـْ طَمدَّ َواهللِ َُم٤م يَم٤مَن زِم قُمْذٌر َواهللِ َُم٤م  ,َوًَمِئ

ْٗم٧ُم قَمٜمْ  ٚمَّ َٓ َأْيَنَ ُِمٜمرل طِملَم َُتَ ٤م » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ,َؽ يُمٜم٧ُْم ىَمطُّ َأىْمَقى َو َأُمَّ

ٌَُٕمقيِن  شوَمُ٘مْؿ طَمتَّك َيْ٘ميِضَ اهللُ ومِٞمَؽ  :َهَذا وَمَ٘مْد َصَدَق  ـْ سَمٜمِل ؾَمدٚمَِٛم٦َم وَمد٤مشمَّ  :وَمَ٘مد٤مًُمقا زِم  ,وَمُ٘مْٛم٧ُم َوصَم٤مَر ِرضَم٤مٌل ُِم

ٌَْؾ َهَذا ًَمَ٘مدْ  ٤ًٌم ىَم ٧ٌَْم َذْٟم َٓ شَمُٙمقَن اقْمَتدَذْرَت إمَِم َرؾُمدقِل اهللِ  َواهللِ َُم٤م قَمٚمِْٛمٜم٤َمَك َأْذَٟم صدغم اهلل قَمَجْزَت ذِم َأْن 

ٌََؽ اؾْمتِْٖمَٗم٤مُر َرؾُمدقِل اهللِ  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ُٗمقَن وَمَ٘مْد يَم٤مَن يَم٤مومَِٞمَؽ َذْٟم صدغم اهلل سماَِم اقْمَتَذَر سمِِف إًَِمْٞمِف اعْمَُخٚمَّ

ٌُقَٟمٜمِل طَمتَّك َأَرْدُت َأْن َأْرضِمَع إمَِم َرؾُمقِل اهللِ وَمَقاهللِ َُم٤م َزاًمُ  :ىَم٤مَل  ,ًَمَؽ  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صغم اهلل قا ُي١َمٟمر

َب َٟمْٗمِز  قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ـْ َأطَمدٍ  :صُمؿَّ ىُمْٚم٧ُم هَلُؿْ  :ىَم٤مَل  ,وَم٠ُميَمذر َٟمَٕمْؿ ًَمِ٘مَٞمُف  :ىَم٤مًُمقا ؟َهْؾ ًَمِ٘مَل َهَذا َُمِٕمل ُِم

َٓ ُِمْثَؾ َُم٤م ىُمْٚم٧َم  ,َُمَٕمَؽ َرضُماَلنِ  ٤م :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,ٞمَؾ هَلاَُم ُِمْثَؾ َُم٤م ىِمٞمَؾ ًَمَؽ وَم٘مِ  ,ىَم٤م ـْ مُهَ ـُ  :ىَمد٤مًُمقا ؟َُم ُُمدَراَرُة سْمد

سمِٞمَٕم٦َم اًْمَٕم٤مُِمِريُّ  ـُ ُأَُمٞم٦ََّم اًْمَقاىِمِٗملُّ  ,اًمرَّ وَمَذيَمُروا زِم َرضُمَٚملْمِ َصد٤محِلَلْمِ ىَمدْد ؿَمدِٝمَدا سَمدْدًرا ومِدٞمِٝماَم  :ىَم٤مَل  ,َوِهاَلُل سْم

٤م زِم  وَمَٛمَْمْٞم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,ُأؾْمَقةٌ   صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿَوهَنَدك َرؾُمدقُل اهللِ  :ىَمد٤مَل  ,طِملَم َذيَمُرومُهَ

ٚمََّػ قَمٜمْفُ  ـْ َُتَ ـْ سَملْمِ َُم ٤َم اًمثَّاَلصَم٦ُم ُِم ـْ يَماَلُِمٜم٤َم َأهيُّ ٚمِِٛملَم قَم ًْ ٌَٜم٤َم اًمٜم٤َّمُس  :ىَم٤مَل  ,اعْمُ وا ًَمٜم٤َم طَمتَّك  :َوىَم٤مَل  ,وَم٤مضْمَتٜمَ ُ شَمَٖمػمَّ

َرْت زِم ذِم  لَم ًَمْٞمَٚم٦مً شَمٜمَٙمَّ ًِ
تِل َأقْمِرُف وَمَٚمٌِْثٜم٤َم قَمغَم َذًمَِؽ مَخْ َْرِض اًمَّ ْٕ َْرُض وَماَم ِهَل سم٤ِم ْٕ ٤ٌَمَي  ,َٟمْٗمِزَ ا ٤م َص٤مطِم وَم٠َمُمَّ
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ٌْٙمَِٞم٤منِ  ٤م َأَٟم٤م وَمُٙمٜم٧ُْم َأؿَم٥مَّ اًْمَ٘مدْقِم َوَأضْمَٚمدَدُهؿْ  ,وَم٤مؾْمَتَٙم٤مَٟم٤م َوىَمَٕمَدا ذِم سُمُٞمقهِتاَِم َي ٠َمؿْمدَٝمُد وَمُٙمٜمْد٧ُم َأظْمدُرُج ومَ  :َوَأُمَّ

ُٛمٜمِل َأطَمدٌ  َٓ ُيَٙمٚمر ؾَْمَقاِق َو ْٕ اَلَة َوَأـُمقُف ذِم ا  صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿَوآيِت َرؾُمدقَل اهللِ  ,اًمّمَّ

اَلةِ  ِف سَمْٕمَد اًمّمَّ ًِ ُؿ قَمَٚمْٞمِف َوُهَق ذِم جَمْٚمِ داَلِم َأْم  :وَم٠َمىُمقُل ذِم َٟمْٗمِز  ,وَم٠ُمؾَمٚمر ًَّ َك ؿَمدَٗمَتْٞمِف سمِدَردر اًم صُمدؿَّ  ,َٓ َهْؾ طَمدرَّ

٤ًٌم ُِمٜمُْف َوُأؾَم٤مِرىُمُف اًمٜمََّٔمرَ  ٌَْٚم٧ُم قَمغَم َصاَليِت َٟمَٔمَر إزَِمَّ َوإَِذا اًْمَتَٗم٧مُّ َٟمْحَقُه َأقْمَرَض قَمٜمرل طَمتَّدك  :ُأَصكمر ىَمِري وَم٢مَِذا َأىْم

ْرُت ضِمَداَر طَم٤م قَّ ًَ ٚمِِٛملَم َُمَِمْٞم٧ُم طَمتَّك شَم ًْ ـْ ضَمْٗمَقِة اعْمُ دل إَِذا ـَم٤مَل َذًمَِؽ قَمكَمَّ ُِم ـُ قَمٛمر ِئِط َأيِب ىَمَت٤مَدَة َوُهدَق اسْمد

اَلمَ  ,َوَأطَم٥مُّ اًمٜم٤َّمِس إزَِمَّ  ًَّ ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمَقاهللِ َُم٤م َردَّ قَمكَمَّ اًم ًَ َي٤م َأسَم٤م ىَمَتد٤مَدَة َأْٟمُِمدُدَك سمِد٤مهللِ َهدْؾ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  ,وَم

َـّ َأينر ُأطِم٥مُّ اهللَ َوَرؾُمقًَمفُ  َٙم٧َم  :ىَم٤مَل  ؟شَمْٕمَٚمَٛم ًَ َٙم٧َم  ,ْدُت وَمٜم٤َمؿَمْدشُمفُ وَمٕمُ  ,وَم ًَ اهللُ  :وَمَ٘مد٤مَل  ,وَمُٕمْدُت وَمٜم٤َمؿَمْدشُمفُ  ,وَم

َدارَ  :َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ  ْرُت اْْلِ قَّ ًَ ْٞم٧ُم طَمتَّك شَم ٌَْٞمٜم٤َم َأَٟمد٤م َأُْمٌِمد ذِم ؾُمدقِق اعْمَِديٜمَد٦ِم إَِذا  ,وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمَي َوشَمَقًمَّ وَم

ـْ ىمَ  ٤مِم مِمَّ ٌَِط َأْهِؾ اًمِمَّ ـْ َٟم ٌَٓمِلٌّ ُِم َٕم٤مِم َيٌِٞمُٕمُف سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ َٟم ـِ َُم٤مًمٍِؽ  :َيُ٘مقُل  ,ِدَم سم٤ِمًمٓمَّ ـْ َيُدلُّ قَمغَم يَمْٕم٥ِم سْم  :ىَمد٤مَل  ,َُم

ًٌد٤م
٤مَن َويُمٜم٧ُْم يَم٤مشمِ ًَّ ـْ َُمٚمِِؽ هَم وَمد٢مَِذا  :وَمَ٘مَرْأشُمدفُ  ,وَمَٓمِٗمَؼ اًمٜم٤َّمُس ُيِِمػُموَن ًَمُف إزَِمَّ طَمتَّك ضَم٤مَءيِن وَمَدوَمَع إزَِمَّ يمَِت٤مسًم٤م ُِم

٤م سَمْٕمدُ أَ  :ومِٞمفِ  ٌََؽ ىَمْد ضَمَٗم٤مكَ  :ُمَّ ُف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم َأنَّ َص٤مطِم َٓ َُمْْمدَٞمَٕم٦ٍم وَمد٤محْلَْؼ سمِٜمَد٤م  ,وَم٢مِٟمَّ َٕمْٚمَؽ اهللُ سمَِداِر َهَقاٍن َو َومَلْ جَيْ

  :وَمُ٘مْٚم٧ُم طِملَم ىَمَرْأهُت٤َم :ىَم٤مَل  ,ُٟمَقاؾِمَؽ 
ِ
ٌَاَلء ـْ اًْم د ,َوَهِذِه َأْيَْم٤م ُِم ًَ َجْرهُت٤َم هِبَد٤م طَمتَّدك إَِذا وَمَتَٞم٤ممَم٧ُْم هِب٤َم اًمتَّٜمُّقَر وَم

٨ٌََم اًْمَقطْمُل  لَم َواؾْمَتْٚم ًِ ـْ اخْلَْٛم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿإَِذا َرؾُمقُل َرؾُمقِل اهللِ  ,َُمَْم٧ْم َأْرسَمُٕمقَن ُِم

وَمُ٘مْٚمد٧ُم  :ىَمد٤مَل  ,َي٠ْمُُمُرَك َأْن شَمْٕمَتدِزَل اُْمَرَأشَمدَؽ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿإِنَّ َرؾُمقَل اهللِ  :وَمَ٘م٤مَل  ,َي٠ْمشمِٞمٜمِل

ُ٘مَٝم٤م َأْم َُم٤مَذا َأوْمَٕمُؾ  ٌَلَّ سمِِٛمْثدِؾ َذًمِدَؽ  :ىَم٤مَل  ,َٓ سَمْؾ اقْمَتِزهْل٤َم وَماَل شَمْ٘مَرسَمٜمََّٝم٤م :ىَم٤مَل  ؟ُأـَمٚمر  :ىَمد٤مَل  ,وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَِم َص٤مطِم

ُْمَرَأيِت  ِٓ َُْمرِ  احْلَِ٘مل سم٠َِمْهٚمِِؽ وَمُٙمقيِن قِمٜمَْدُهْؿ طَمتَّك َيْ٘ميِضَ اهللُ ذِم َهَذا :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ْٕ وَمَج٤مَءْت اُْمَرَأُة ِهاَلِل  :ىَم٤مَل  ,ا

ـِ ُأَُمٞم٦ََّم َرؾُمقَل اهللِ  ـَ ُأَُمٞمَّد٦َم ؿَمدْٞمٌخ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمفُ  ,صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿسْم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ إِنَّ ِهاَلَل سْمد

َٓ َيْ٘مَرسَمٜمَِّؽ َوًَمٙمِ  ,َٓ » :ىَم٤مَل  ؟وَمَٝمْؾ شَمْٙمَرُه َأْن َأظْمُدَُمفُ  :َو٤مِئٌع ًَمْٞمَس ًَمُف ظَم٤مِدمٌ  دُف َواهللِ َُمد٤م سمِدِف  :وَمَ٘م٤مًَمد٧ْم  ش,ـْ  إِٟمَّ

 
ٍ
ء ـْ َأُْمِرِه َُم٤م يَم٤مَن إمَِم َيْقُِمدِف َهدَذا ,طَمَريَم٦ٌم إمَِم َرْ ٌْٙمِل ُُمٜمُْذ يَم٤مَن ُِم وَمَ٘مد٤مَل زِم سَمْٕمدُض  :ىَمد٤مَل  ,َوَواهللِ َُم٤م َزاَل َي

ـِ ُأَُمٞم٦ََّم  آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم ًَمْق اؾْمَت٠ْمَذْٟم٧َم َرؾُمقَل اهللِ  :َأْهكِم  ُْمَرَأِة ِهاَلِل سْم ِٓ ذِم اُْمَرَأشمَِؽ وَمَ٘مْد َأِذَن 

َوَُمد٤م ُيدْدِريٜمِل َُمد٤مَذا  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَٓ َأؾْمَت٠ْمِذُن ومِٞمَٝم٤م َرؾُمقَل اهللِ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ,َأْن َُتُْدَُمفُ 
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وَمَٚمٌِْث٧ُم سمَِذًمَِؽ  :ىَم٤مَل  ,َت٠ْمَذْٟمُتُف ومِٞمَٝم٤م َوَأَٟم٤م َرضُمٌؾ ؿَم٤مبٌّ إَِذا اؾْم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿَيُ٘مقُل َرؾُمقُل اهللِ 

ـْ يَماَلُِمٜم٤َم ـْ طِملَم هُنَِل قَم قَن ًَمْٞمَٚم٦ًم ُِم ًُ ٤ٌَمَح  :ىَم٤مَل  ,قَمنْمَ ًَمَٞم٤مٍل وَمَٙمُٛمَؾ ًَمٜم٤َم مَخْ ْٞم٧ُم َصداَلَة اًْمَٗمْجدِر َصد صُمدؿَّ َصدٚمَّ

ـْ سُمُٞمقشمِٜمَ  لَم ًَمْٞمَٚم٦ًم قَمغَم فَمْٝمِر سَمْٞم٧ٍم ُِم ًِ
تِل َذيَمَر اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ ُِمٜم٤َّم ىَمْد َود٤مىَم٧ْم مَخْ ٌَْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م ضَم٤مًمٌِس قَمغَم احْل٤َمِل اًمَّ ٤م وَم

٧ٌَْم  َْرُض سماَِم َرطُم ْٕ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َصدْقَت َصد٤مِرٍخ َأْوذَم قَمدغَم ؾَمدْٚمٍع َيُ٘مدقُل سمِد٠َمقْمغَم  ,قَمكَمَّ َٟمْٗمِز َوَو٤مىَم٧ْم قَمكَمَّ ا

ـَ َُم٤مًمٍِؽ أَ  :َصْقشمِفِ  وَمآَذَن َرؾُمدقُل  :ىَم٤مَل  ,وَمَخَرْرُت ؾَم٤مضِمًدا َوقَمَروْم٧ُم َأْن ىَمْد ضَم٤مَء وَمَرٌج  :ىَم٤مَل  ,سْمنِمْ َي٤م يَمْٕم٥َم سْم

وَمدَذَه٥َم اًمٜمَّد٤مُس  :اًمٜم٤َّمَس سمَِتْقسَم٦ِم اهللِ قَمَٚمْٞمٜم٤َم طِملَم َصدغمَّ َصداَلَة اًْمَٗمْجدرِ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاهللِ 

وَٟمٜم٤َم ُ ٌَنمر   .ُي

( قمـ اسمـ قم٤ٌمس: )ٓ دم٤مًمس 1/348) »اْلسم٤مٟم٦م»(, واسمـ سمٓم٦م ذم 55) »اًمنميٕم٦م»وأظمرج أضمري ذم 

 أهؾ إهقاء, وم٢من جم٤مًمًتٝمؿ ممرو٦م ًمٚم٘مٚم٥م(.

وىم٤مل أسمق ىمالسم٦م: )ٓ دم٤مًمًقا أهؾ إهقاء وٓ دم٤مدًمقهؿ, وم٢مين ٓ أُمـ أن يٖمٛمًدقيمؿ ذم اًمْمدالًم٦م أو 

 يٚمًٌقا قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمديـ سمٕمض ُم٤م ًمٌس قمٚمٞمٝمؿ(.

 ػمه.( وهم5/511أظمرضمف اًمدارُمل )

وأظمرج أيًْم٤م قمـ أيقب ىم٤مل: )رآين ؾمٕمٞمد ضمٚم٧ًم إمم ـمٚمدؼ وم٘مد٤مل: أمل أرك ضمٚمًد٧م إمم ـمٚمدؼ اسمدـ 

 طمٌٞم٥م, ٓ دم٤مًمًٜمف وم٢مٟمف ُمرضمئ(.

ومٛمـ هذا شمٌلم أن جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمًٜم٦م ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م وحمٌقسم٦م قمٜمد اهلل قمدز وضمدؾ, ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: )وضمٌد٧م 

) , واعمتج٤مًمًلم ذمَّ , واعمتزاوريـ ذمَّ  . أظمرضمف ُم٤مًمؽ قمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف.حمٌتل ًمٚمٛمتح٤مسملم ذمَّ

 وسمام أهن٤م حمٌقسم٦م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ, ومٝمل ُمـ أضمؾ اًمٕم٤ٌمدات اعمقصٚم٦م إمم ُمرو٤مت رسمٜم٤م قمز وضمؾ.

صمؿ إهن٤م ؾم٥ٌم ًمٜمنم اخلػم وسمثف, وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم اًمقؾمٞمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل, وًمٜم٘مػ ُمع سمٕمض ُمـ 

 شم٠مصمر سمٛمج٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع واًمري٥م.

( ذم ىمّم٦م قمٛمران سمـ طمٓم٤من ُمع زوضمتتف اخل٤مرضمٞم٦م ىم٤مل: طمدث ؾمٚمٛم٦م 3/153ذم اًمًػم )ذيمر اًمذهٌل 

سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل: شمزوج قمٛمران سمـ طمٓم٤من ظم٤مرضمٞم٦م وىم٤مل: ؾمد٠مرده٤م ىمد٤مل, ومٍمدومتف إمم 
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 ُمذهٌٝم٤م طمتك سمٚمغ ُمـ ؿمٕمره أن ىم٤مل ذم وصػ سمـ ُمٚمجؿ:

 يددد٤م ضسمددد٦م ُمددددـ شم٘مدددل ُمددد٤م أراد هبدددد٤م

 

 إٓ ًمٞمٌٚمددددغ ُمددددـ ذي اًمٕمددددرش روددددقاٟم٤م 

 إين ٕذيمدددددددره طمٞمٜمًددددددد٤م وم٠مطمًدددددددٌف 

 

 أو ذم اًمؼميددددددد٦م قمٜمدددددددد اهلل ُمٞمزاٟمددددددد٤م 

 أيمددددرم سم٘مددددقم سمٓمددددقن اًمٓمددددػم ىمددددؼمهؿ 

 

 مل خيٚمٓمدددددقا ديدددددٜمٝمؿ سمٖمًٞمددددد٤م وقمددددددواٟم٤م 

 وضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل ُمع قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين. 

(: ُم٤م أومًد قمٌد اًمرزاق ؾمقى ضمٕمٗمدر سمدـ ؾمدٚمٞمامن يٕمٜمدل أٟمدف 9/611) »اًمًػم»وم٘مد ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

 وم٠مدظمؾ قمٚمٞمف اًمتِمٞمع.ضم٤مًمًف 

سمٞمٜمام ًمق ٟمٔمرت إمم جم٤مًمس أهؾ اًمًٜم٦م ًمرأي٧م أن ُمـ ضم٤مًمًدٝمؿ اٟمتٗمدع وشمدرك سم٤مـمٚمدف, إٓ ُمدـ أراد اهلل 

 إزاهمتف.

ـْ َرْأِي 595دل قمغم ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ) ـْ َيِزيدُد اًْمَٗمِ٘مدػُم ىَمد٤مَل: يُمٜمْد٧ُم ىَمدْد ؿَمدَٖمَٗمٜمِل َرْأٌي ُِمد (: قَمد

وَمَٛمَرْرَٟم٤م قَمغَم اعْمَِديٜم٦َِم  :ىَم٤مَل  ,صُمؿَّ َٟمْخُرَج قَمغَم اًمٜم٤َّمسِ  ,َذِوي قَمَدٍد ُٟمِريُد َأْن َٟمُح٩مَّ  اخْلََقاِرِج وَمَخَرضْمٜم٤َم ذِم قِمَّم٤مسَم٦مٍ 

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ُث اًْمَ٘مْقَم ضَم٤مًمٌِس إمَِم ؾَم٤مِرَي٦ٍم قَم ٌِْد اهللِ حُيَدر ـُ قَم  ,صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمدف وؾمدٚمؿوَم٢مَِذا ضَم٤مسمُِر سْم

صُمقنَ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  :ىَم٤مَل  ,َذيَمَر اْْلََٝمٜمَِّٛمٞمرلمَ  وَم٢مَِذا ُهَق ىَمدْ  :ىَم٤مَل  ددر دِذي حُتَ َواهللُ  ,َي٤م َص٤مطِم٥َم َرؾُمقِل اهللِ َُم٤م َهَذا اًمَّ

ـْ شُمْدظِمْؾ اًمٜم٤َّمَر وَمَ٘مْد َأظْمَزْيَتفُ ﴿ :َيُ٘مقُل  ُرضُمقا ُِمٜمَْٝم٤م ُأقِمٞمُدوا ومِٞمَٝم٤م﴿َو  ﴾إِٟمََّؽ َُم اَم َأَراُدوا َأْن خَيْ وَمداَم َهدَذا  ﴾يُمٚمَّ

ِذي شَمُ٘مقًُمقنَ ا داَلم  :ىَم٤مَل  ,َٟمَٕمؿْ  :ىُمْٚم٧ُم  ؟َأشَمْ٘مَرُأ اًْمُ٘مْرآنَ  :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ؟ًمَّ ًَّ دٍد قَمَٚمْٞمدِف اًم     وَمَٝمْؾ ؾَمِٛمْٕم٧َم سمَِٛمَ٘م٤مِم حُمَٛمَّ

ٌَْٕمُثُف اهللُ ومِٞمفِ  :َيْٕمٜمِل- ِذي َي دٍد  :ىَم٤مَل  ,َٟمَٕمؿْ  :ىُمْٚم٧ُم  ,-اًمَّ ُف َُمَ٘مد٤مُم حُمَٛمَّ  وؾمدٚمؿ صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدفوَم٢مِٟمَّ

ِرُج  ـْ خُيْ ِرُج اهللُ سمِِف َُم ِذي خُيْ اِط َوَُمرَّ اًمٜم٤َّمِس قَمَٚمْٞمفِ  :ىَم٤مَل  ,اعْمَْحُٛمقُد اًمَّ َ َوَأظَمد٤مُف  :ىَم٤مَل  ,صُمؿَّ َٟمَٕم٧َم َوْوَع اًمٍمر

َٓ َأيُمقَن َأطْمَٗمُظ َذاَك ىَم٤مَل  ـْ اًمٜم٤َّمِر سَمْٕمدَ » :َأْن  ُرضُمقَن ُِم ُف ىَمْد َزقَمَؿ َأنَّ ىَمْقًُم٤م خَيْ  :ىَمد٤مَل  ,َأْن َيُٙمقُٟمقا ومِٞمَٝمد٤م هَمػْمَ َأٟمَّ

اَمؾِمؿِ  ًَّ ُْؿ قِمٞمَداُن اًم ُٚمقَن ومِٞمِف وَمَٞمْخُرضُمقَن  :ىَم٤مَل  ,َيْٕمٜمِل وَمَٞمْخُرضُمقَن يَم٠َمهنَّ ًِ ـْ َأهْن٤َمِر اْْلَٜم٦َِّم وَمَٞمْٖمَت وَمَٞمْدظُمُٚمقَن هَنًَرا ُِم

ُْؿ اًْمَ٘مَراـمِٞمُس  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف ْٞمَخ َيْٙمِذُب قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ َوحْيَُٙمْؿ َأشُمَرْوَن اًمِمَّ  :ىُمْٚمٜم٤َم ,وَمَرضَمْٕمٜم٤َم شيَم٠َمهنَّ

 َأْو يَماَم ىَم٤مَل َأسُمق ُٟمَٕمْٞمٍؿ. ,وَمَرضَمْٕمٜم٤َم وَماَل َواهللِ َُم٤م ظَمَرَج ُِمٜم٤َّم هَمػْمُ َرضُمٍؾ َواطِمدٍ  ,وؾمٚمؿ
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( ُمدـ ـمريدؼ 51/561) »اعمّمدٜمػ»(, وقمٌدد اًمدرزاق ذم 596) »اخلّم٤مئص»وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم 

عمد٤م اقمتزًمد٧م  :سمق زُمٞمؾ احلٜمٗمل ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ىمد٤ملقمٙمرُم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أ

آيت هد١مٓء  ُمػم اعم١مُمٜملم أسمرد قمـ اًمّمدالة ًمٕمدكمي٤م أ :وم٘مٚم٧م ًمٕمكم ,احلروراء ومٙم٤مٟمقا ذم دار قمغم طمدهتؿ

ومٚم٧ًٌم أطمًـ ُم٤م أىمدر  :ىم٤مل ,يمال إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم :ىمٚم٧م ,إين أُتقومٝمؿ قمٚمٞمؽ :ىم٤مل ,اًم٘مقم وم٠ميمٚمٛمٝمؿ

ومدظمٚم٧م قمغم ىمقم مل  :ىم٤مل ,صمؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ وهؿ ىم٤مئٚمقن ذم ٟمحر اًمٔمٝمػمة :ىم٤مل ,ف ُمـ هذه اًمٞمامٟمٞم٦مقمٚمٞم

 :ىمد٤مل ,ووضمقهٝمؿ ُمٕمٚمٛم٦م ُمـ آصم٤مر اًمًدجقد ,ا ُمٜمٝمؿ أيدهيؿ يم٠مهن٤م صمٗمـ اْلسمؾأر ىمقُم٤م ىمط أؿمد اضمتٝم٤مدً 

ضمئ٧م أطمدصمٙمؿ قمـ أصح٤مب رؾمدقل  :ىمٚم٧م ؟ُم٤م ضم٤مء سمؽ ,سمـ قم٤ٌمسا٤م سمؽ ي٤م ُمرطمًٌ  :وم٘م٤مًمقا ,ومدظمٚم٧م

 ,ٓ حتددصمقه :وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ,قمٚمٞمٝمؿ ٟمزل اًمقطمل وهؿ أقمٚمؿ سمت٠مويٚمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل

صغم اهلل قمٚمٞمدف سمـ قمؿ رؾمقل اهلل اأظمؼموين ُم٤م شمٜم٘مٛمقن قمغم  :ىمٚم٧م :ىم٤مل ,واهلل ًمٜمحدصمٜمف :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 ,ُمٕمف ؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف ووأصح٤مب رؾمقل اهلل  ,وأول ُمـ آُمـ سمف ,وظمتٜمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

وىمدد ىمد٤مل  ,أٟمف طمٙمؿ اًمرضم٤مل ذم ديدـ اهلل :أوهلـ :ىم٤مًمقا ؟وُم٤م هـ :ىمٚم٧م :ىم٤مل ,٤مٟمٜم٘مؿ قمٚمٞمف صمالصمً  :ىم٤مًمقا

ا ًم٘مدد وىم٤مشمؾ ومل ي٥ًم ومل يٖمٜمؿ ًمدئـ يمد٤مٟمقا يمٗمد٤مرً  ؟وُم٤مذا ىم٤مًمقا :ٚم٧مىمُ  :ىم٤مل ﴾ هللَّٓ إِ  ؿُ ٙمْ احلُ  نر إِ ﴿ :اهلل

حم٤م ٟمٗمًدف  ؟وُم٤مذا ىم٤مًمقا :ىمٚم٧م :ىم٤مل ,هؿوًمئـ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ًم٘مد طمرُم٧م قمٚمٞمف دُم٤مؤ ,طمٚم٧م ًمف أُمقاهلؿ

أرأيتؿ إن ىمرأت قمٚمدٞمٙمؿ  :ىمٚم٧م :ىم٤مل ,وم٢من مل يٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ومٝمق أُمػم اًمٙم٤مومريـ :ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

ُمد٤م ٓ شمٜمٙمدرون  صدغم اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿوطمدصمتٙمؿ ُمـ ؾمدٜم٦م ٟمٌٞمدف  ,ُمـ يمت٤مب اهلل اعمحٙمؿ

َيد٤م ﴿ :وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مدقل :اًمرضم٤مل ذم  ديـ اهللأُم٤م ىمقًمٙمؿ طمٙمؿ  :ىمٚم٧م :ىم٤مل ,ٟمٕمؿ :ىم٤مًمقا ؟أشمرضمٕمقن

ًدا وَمَجَزاٌء ُِمْثُؾ  ـْ ىَمَتَٚمُف ُِمٜمُْٙمْؿ ُُمَتَٕمٛمر ْٞمَد َوَأْٟمُتْؿ طُمُرٌم َوَُم َٓ شَمْ٘مُتُٚمقا اًمّمَّ ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمَّ ـَ اًمدٜمََّٕمِؿ َأهيُّ َُمد٤م ىَمَتدَؾ ُِمد

َوإِْن ظِمْٗمُتْؿ ؿِمَ٘م٤مَق سَمْٞمٜمِِٝماَم وَمد٤مسْمَٕمُثقا ﴿ : اعمرأة وزوضمٝم٤موىم٤مل ذم ,[96: اعم٤مئدة] ﴾حَيُْٙمُؿ سمِِف َذَوا قَمْدٍل ُِمٜمُْٙمؿْ 

ـْ َأْهٚمَِٝم٤م ـْ َأْهٚمِِف َوطَمَٙماًم ُِم أٟمِمدديمؿ اهلل أطمٙمدؿ اًمرضمد٤مل ذم طم٘مدـ دُمد٤مئٝمؿ  ,[46: اًمٜمًد٤مء] ﴾طَمَٙماًم ُِم

اًمٚمٝمؿ سمؾ ذم طم٘مـ دُمد٤مئٝمؿ  :ىم٤مًمقا ؟وأٟمٗمًٝمؿ وإصالح ذات سمٞمٜمٝمؿ أطمؼ أم ذم أرٟم٥م صمٛمٜمٝم٤م رسمع درهؿ

إٟمدف ىم٤مشمدؾ ومل  :وأُمد٤م ىمدقًمٙمؿ :ىم٤مل ,اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ :ىم٤مًمقا ؟أظمرضم٧م ُمـ هذه :ىم٤مل ,ح ذات سمٞمٜمٝمؿوإصال
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وإن  ,أشمًٌقن أُمٙمؿ قم٤مئِم٦م أم شمًتحٚمقن ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمًتحٚمقن ُمـ همػمهد٤م وم٘مدد يمٗمدرشمؿ ,ي٥ًم ومل يٖمٜمؿ

٤معْم١ُْمُِمٜملَِم اًمٜمٌَِّلُّ َأْومَم سمِ ﴿ :إن اهلل ي٘مقل ,زقمٛمتؿ أهن٤م ًمٞم٧ًم أم اعم١مُمٜملم وم٘مد يمٗمرشمؿ وظمرضمتؿ ُمـ اْلؾمالم

َٝم٤مهُتُؿْ  ِٝمْؿ َوَأْزَواضُمُف ُأُمَّ ًِ ـْ َأْٟمُٗم  ,وم٠مٟمتؿ ُمؽمددون سملم والًمتلم وم٤مظمت٤مروا أيتٝمام ؿمئتؿ ,[5: إطمزاب] ﴾ُِم

ومد٢من رؾمدقل اهلل  :وأُم٤م ىمقًمٙمؿ حم٤م ٟمٗمًف ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم :ىم٤مل ,اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ :ىم٤مًمقا ؟أظمرضم٧م ُمـ هذه

ايمتد٥م  :وم٘م٤مل ,٤مم احلديٌٞم٦م قمغم أن يٙمت٥م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ يمت٤مسمً ٤م يقدقم٤م ىمريًِم  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

واهلل ًمق يمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمؽ رؾمقل اهلل ُم٤م صددٟم٤مك قمـ اًمٌٞم٧م  :وم٘م٤مًمقا ,هذا ُم٤م ىم٤مى قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل اهلل

٤م وإن يمذسمتٛمقين  ايمت٥م ي٤م واهلل إين ًمرؾمقل اهلل طم٘مً  :وم٘م٤مل ,حمٛمد سمـ قمٌد اهلل :وًمٙمـ ايمت٥م ,وٓ ىم٤مشمٚمٜم٤مك

 ,ريض اهلل قمٜمدف قمكم يم٤من أومْمؾ ُمـ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿومرؾمقل اهلل  :د اهللقمكم حمٛمد سمـ قمٌ

 وسم٘مل ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م آٓف وم٘متٚمقا. ,٤مومرضمع ُمٜمٝمؿ قمنمون أًمٗمً  ,اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ :ىم٤مًمقا ؟أظمرضم٧م ُمـ هذه

شم٘مدم سمٞم٤من وضمقب اًمٌٕمد قمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع, وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕهن٤م شم١مدي إمم اٟم٘مٓم٤مع اًمدداقمل إمم اهلل 

وضمؾ قمـ دقمقشمف سم٥ًٌم شم٠مصمره سم٤معمج٤مًمس, وسم٤مب اهلجر هق ُمـ سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌددع قمز 

 واًمري٥م ًمٙمـ أطم٧ٌٌم أن أومرده ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس رسمام فمـ أن اهلجر هق شمرك اعمج٤مًم٦ًم وم٘مط.

وأذيمر أن اًمِمٞمخ اْلُم٤مم ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم عم٤م رضمع ُمـ اًمًٕمقدي٦م إمم صدٜمٕم٤مء ذم 

اًمٕمالضمٞم٦م يم٤من مم٤م شمٙمٚمؿ سمف ذم جمٚمًف احل٨م قمغم اًمتٛمٞمز واًمٌٕمد قمـ أهؾ اًمٌددع, ومٚمدام يمد٤من سمٕمدد  رطمٚمتف

صالة اًمٗمجر ذًمؽ اًمٞمقم ىم٤مم سمٙمٚمٛم٦م خمتٍمة ىم٤مل ومٞمٝم٤م: قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمتٛمٞمز, ُم٤م ٟمٍم اهلل دقمقشمٜم٤م إٓ سم٤مًمتٛمٞمز, 

 أي جم٤مٟم٦ٌم أهؾ اًمٌدع وهجرهؿ واًمتؼمء ُمٜمٝمؿ.

إٟمدام اؾمدتثٜمل ُمٜمدف اهلجدر ٕهدؾ اًمٌددع واًمريد٥م واعمٕمد٤ميص وهجر اعمًٚمؿ حمرم سم٤مًمًٜم٦م واْلمجد٤مع, و

 سمْمقاسمٓمٝم٤م, عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م.

(: وأُم٤م هجران اًمقاًمد واًمقًمد واًمزوج واًمزوضم٦م وُمـ يمد٤من 1/511) »ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ»ىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم 

ٟمًد٤مءه ؿمدٝمًرا.  وؾمدٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمفذم ُمٕمٜم٤ممه٤م ومال يْمٞمؼ أيمثر ُمـ صمالث, وىمد هجر اًمٜمٌل 

 اهد
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 ويٙمقن اهلجر ُمـ اْلُم٤مم واعمٓم٤مع يمام ذم ىمّم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وُتٚمٗمف قمـ همزوة شمٌقك وىمد شم٘مدم.

(: وومٞمف دًمٞمؾ قمغم هجران اْلُمد٤مم واًمٕمد٤ممل واعمٓمد٤مع عمدـ ومٕمدؾ ُمد٤م 4/618) »اًمزاد»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

سمدف, وٓ يزيدد ذم  يًتقضم٥م اًمٕمت٥م, ويٙمقن هجراٟمف دواء ًمف سمحٞم٨م ٓ يْمٕمػ قمـ طمّمقل اًمِمدٗم٤مء

 اًمٙمٛمٞم٦م واًمٙمٞمٗمٞم٦م قمٚمٞمف, إذ اعمراد شم٠مديٌف ٓ اشمالومف.

وأُم٤م هجر أهؾ اًمٌدع وإهقاء وم٢مهن٤م دائٛم٦م قمغم ُمر اًمزُم٤من طمتك يتقسمقا ُمـ سمدقمتٝمؿ وي٠مسمقا ُمـ همٞمٝمؿ, 

 ويراضمٕمقا ديٜمٝمؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ اًمتل قم٤مؿمقا قمٜمٝم٤م ٟم٤ميمٌلم, وًمًٌٞمٚمٝم٤م ه٤مضمريـ وًمٕمٝمده٤م ٟم٤ميمثلم.

( ذم ذح طمدي٨م يمٕم٥م, ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ أن حتريؿ اهلجر 1/6) »ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ»اهلل ذم  ىم٤مل اخلٓم٤ميب رمحف

٤ًٌم ُمدـ ىمٌدؾ قمتد٥م وُمقضمددة, أو ًمت٘مّمدػم ي٘مدع ذم  سملم اعمًٚمٛملم أيمثر ُمـ صمالث إٟمام هق ومٞمام يٙمقن ؾمٌ

طم٘مقق اًمٕمنمة وٟمحقه٤م دون ُم٤م يم٤من ذًمؽ ذم طمؼ اًمديـ, وم٢من هجرة أهؾ إهقاء واًمٌدقم٦م دائٛم٦م قمغم 

 ُم٤م مل شمٔمٝمر ُمٜمف اًمتقسم٦م واًمرضمقع قمـ احلؼ. ُمر اًمزُم٤من,

ظم٤مف قمغم يمٕم٥م وأصح٤مسمف اًمٜمٗم٤مق طملم ُتٚمٗمدقا قمدـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿويم٤من رؾمقل اهلل 

اخلروج ُمٕمف إمم همزوة شمٌقك وم٠مُمر هبجراهنؿ, وأُمرهؿ سم٤مًم٘مٕمقد ذم سمٞمقهتؿ ٟمحق مخًلم ًمٞمٚم٦م, إمم أن أٟمزل 

سمراءهتؿ ُمدـ اًمٜمٗمد٤مق.  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف شمقسمتف وشمقسم٦م أصح٤مسمف, ومٕمرف رؾمقل اهلل

 اهد

(: ومٞمف اؾمتح٤ٌمب هجران أهؾ اًمٌدع واعمٕمد٤ميص 51/511وىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ذح احلدي٨م )

 اًمٔم٤مهرة, وشمرك اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ, وُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ حت٘مػًما هلؿ وزضمًرا.اهد

اعمٝمجقر ُمذُمقم احل٤مل ًمٌدقم٦م  (: إن اهلجر سمٕمذر سم٠من يم٤من458-1/451) »روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم»وىم٤مل ذم 

أو ومًؼ أو ٟمحقمه٤م, أو يم٤من ومٞمف صالح ًمديـ اهل٤مضمر واعمٝمجقر ومال حتريؿ, وقمغم هذا حيٛمؾ ُمد٤م صمٌد٧م 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف, وهنٞمف  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿُمـ هجر اًمٜمٌل 

 سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م. اهد اًمّمح٤مسم٦م قمـ يمالُمٝمؿ, ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم هجران اًمًٚمػ آًمف وؾمٚمؿ

وىمد ٟم٘مؾ إمج٤مع اًمٕمٚمامء همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ذم وضمقب هجران أهؾ اًمٌددع وُمٜم٤مسمدذهتؿ ُمدـ أراد أن 
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 .»إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم اهلجر واًمتحذير ُمـ أهؾ إهقاء»ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ومٚمػماضمع يمت٤مب: 

يد, وهمػمهد٤م ًمٌٙمر أسمق ز »هجر اعمٌتدع»ًمٚمرطمٞمكم, و »ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اًمٌدع وإهقاء»ويمت٤مب: 

 ُمـ اًمٙمت٥م.

 وإًمٞمؽ سمٕمض اعمقاىمػ اًمداًم٦م قمغم ُمٜم٤مسمذة اًمًٚمػ ٕهؾ اًمٌدع وإهقاء.

ـْ َٟم٤مومٍِع َُمْقمَم 5545) »أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م»أظمرج اًمدارُمل ذم ُم٘مدُم٦م ؾمٜمٜمف, واًمالًمٙم٤مئل ذم  (: قَم

ـْ  ـْ َأؿْمَٞم٤مَء ُِم ٠َمُل قَم ًْ ٌِْد اهللِ: َأنَّ َصٌِٞمًٖم٤م اًْمِٕمَراىِملَّ ضَمَٕمَؾ َي د  قَم دٚمِِٛملَم طَمتَّدك ىَمدِدَم ُِمٍْمَ ًْ اًْمُ٘مْرآِن ذِم َأضْمٜم٤َمِد اعْمُ

ؾُمقُل سم٤ِمًْمٙمَِت٤مِب وَمَ٘مَرَأُه وَمَ٘مد٤مَل  ـِ اخْلَٓم٤َّمِب وَمَٚمامَّ َأشَم٤مُه اًمرَّ ـُ اًْمَٕم٤مِص إمَِم قُمَٛمَر سْم ٌََٕم٨َم سمِِف قَمْٛمُرو سْم ضُمدُؾ  وَم ـَ اًمرَّ َأْيد

طْمِؾ ىَم٤مَل قُمَٛمُر َأسْمٍِمْ َأَيُٙمقنُ  د٠َمُل  ىَم٤مَل ذِم اًمرَّ ًْ ٌََؽ ُِمٜمُْف اًْمُٕمُ٘مقسَم٦ُم اعْمُقضِمَٕم٦ُم وَم٠َمشَم٤مُه سمِِف وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمدُر شَم َذَه٥َم وَمُتِّمٞم

سَمُف هِب٤َم طَمتَّك شَمَرَك فَمْٝمَرُه َدسمَِرًة صُمؿَّ شَمَريَمُف طَمتَّ  ـْ ضَمِريٍد وَمَيَ ك سَمَرَأ صُمؿَّ قَم٤مَد ًَمُف حُمَْدصَم٦ًم َوَأْرؾَمَؾ قُمَٛمُر إمَِم َرـَم٤مِئ٥َم ُِم

 َوإِْن يُمٜمْد٧َم يَمُف طَمتَّك سَمَرَأ وَمَدقَم٤م سمِِف ًمَِٞمُٕمقَد ًَمُف ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َصٌِٞمٌغ إِْن يُمٜم٧َْم شُمِريُد ىَمْتكِم وَم٤مىْمُتْٚمٜمِل ىَمْتاًل مَجِدٞماًل صُمؿَّ شَمرَ 

ؿَْمٕمَ  ْٕ ُف َأطَمٌد شُمِريُد َأْن شُمَداِوَيٜمِل وَمَ٘مْد َواهللِ سَمَرْأُت وَم٠َمِذَن ًَمُف إمَِم َأْرِوِف َويَمَت٥َم إمَِم َأيِب ُُمقؾَمك ا ًَ
٤مًمِ َٓ جُيَ ِرير َأْن 

ٜم٧َْم شَمْقسَمُتُف وَمَٙمتَ  ًُ ضُمِؾ وَمَٙمَت٥َم َأسُمق ُُمقؾَمك إمَِم قُمَٛمَر َأْن ىَمْد طَم ٚمِِٛملَم وَم٤مؿْمَتدَّ َذًمَِؽ قَمغَم اًمرَّ ًْ ـْ اعْمُ ٥َم قُمَٛمُر َأْن ُِم

تِِف. ًَ  اْئَذْن ًمِٚمٜم٤َّمِس سمُِٛمَج٤مًَم

 .ؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ ُتٚمق ُمـ ُم٘م٤مل, ًمٙمـ يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤مأو

(, وصحٞمح سمٕمض أؾم٤مٟمٞمده٤م, وصححٝم٤م اسمدـ 599-1/598) »اْلص٤مسم٦م»وىمد اؾمتققمٌٝم٤م احل٤مومظ ذم 

 وهمػمهؿ يمثػم. »ؾمٜمـ اًمدارُمل»يمثػم وؿمٞمخٜم٤م احلجقري ذم حت٘مٞم٘مف عم٘مدُم٦م 

( قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ريض اهلل قمٜمف أٟمدف رأى رضمداًل 5963(, وُمًٚمؿ )6319وأظمرج اًمٌخ٤مري )

يم٤من يٙمره أو ىمد٤مل يٜمٝمدك قمدـ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿهلل خيذف وم٘م٤مل ًمف ٓ ُتذف وم٢من رؾمقل ا

اخلذف وم٢مٟمف ٓ يّمٓم٤مد سمف اًمّمٞمد وٓ يٜمٙم٠م سمف اًمٕمدو وًمٙمٜمف يٙمن اًمًـ ويٗم٘م٠م اًمٕملم صمؿ رآه سمٕمد ذًمدؽ 

يم٤من يٙمره أو يٜمٝمك قمـ اخلذف صمؿ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿخيذف وم٘م٤مل ًمف أظمؼمك أن رؾمقل اهلل 

 ٛم٦م يمذا ويمذا.أراك ُتذف ٓ أيمٚمٛمؽ يمٚم
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(: ومٞمف هجران أهؾ اًمٌدع واًمٗمًقق وُمٜم٤مسمدذي اًمًدٜم٦م ُمدع 54/515ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح احلدي٨م )

اًمٕمٚمؿ, وأٟمف جيقز هجرهؿ دائاًم واًمٜمٝمل قمـ اهلجران ومقق صمالث أي٤مم إٟمام هق ذم طمؼ ُمدـ هجدر حلدظ 

 ٟمٗمًف وُمٕم٤ميش اًمدٟمٞم٤م, وأُم٤م أهؾ اًمٌدع وٟمحقهؿ ومٝمجراهنؿ دائؿ.

(: اهلجر قمغم وضمف اًمت٠مدي٥م, وهق هجر ُمدـ 116-18/13) »اعمجٛمقع» ذم وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام

واعمًدٚمٛمقن اًمثالصمد٦م  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿئمٝمر اعمٜمٙمرات طمتك يتقب ُمٜمٝم٤م, يمام هجر اًمٜمٌل 

اًمذيـ ظمٚمٗمقا طمتك أٟمزل اهلل شمقسمتٝمؿ طملم فمٝمر ُمٜمٝمؿ شمرك اْلٝم٤مد اعمتٕملم قمٚمٞمٝمؿ سمٖمػم قمذر ومل هيجر ُمـ 

٤م ومٝمٜم٤م اهلجر هق سمٛمٜمزًمد٦م اًمتٕمزيدر, واًمتٕمزيدر يٙمدقن عمدـ فمٝمدر ُمٜمدف شمدرك ن يم٤من ُمٜم٤موم٘مً إو ,أفمٝمر اخلػم

اًمقاضم٤ٌمت وومٕمؾ اعمحرُم٤مت يمت٤مرك اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمتٔم٤مهر سم٤معمٔم٤ممل واًمٗمقاطمش واًمداقمك إمم اًمٌددع 

هن٤م سمدع, وهدذا طم٘مٞم٘مد٦م ىمدقل ُمدـ ىمد٤مل ُمدـ أمج٤مع ؾمٚمػ آُم٦م اًمتك فمٝمر إاعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م و

 ,وٓ ي١مظمذ قمدٜمٝمؿ اًمٕمٚمدؿ ,ظمٚمٗمٝمؿ وٓ يّمغم ,ن اًمدقم٤مة إمم اًمٌدع ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿإٔئٛم٦م اًمًٚمػ وا

وهلذا يٗمرىمقن سملم اًمداقمٞم٦م وهمدػم اًمداقمٞمد٦م ٕن اًمداقمٞمد٦م  ,ومٝمذه قم٘مقسم٦م هلؿ طمتك يٜمتٝمقا :وٓ يٜم٤ميمحقن

صدغم ا ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يم٤من اًمٜمٌك ٟمف ًمٞمس ًذ ٢موم :فمٝمر اعمٜمٙمرات وم٤مؾمتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م سمخالف اًمٙم٤مشمؿأ

 ها .ؿي٘مٌؾ قمالٟمٞمتٝمؿ ويٙمؾ هائرهؿ إمم اهلل ُمع قمٚمٛمف سمح٤مل يمثػم ُمٜمٝم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

واهلجر يًتخدم إذا يم٤مٟم٧م ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م, إُم٤م إذ ٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف وإٟمام حتّمؾ ُمٜمف ُمٗمًددة 

واًمٕمالُمد٦م وقمزًم٦م ًمٚمًٜمل وفمٝمقر ًمٚمٌدقمل ومٝمٜم٤م يؽمك طمتك شم٘مقى اًمًٜم٦م, وهذه ومتقى اْلُم٤مم اًمقادقمل, 

 احلجقري وقمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمخ اْلؾمالم .

(: وهذا اهلجر خيتٚمػ سم٤مظمتالف اهل٤مضمريـ ذم ىمقهتؿ 111-18/115) »اعمجٛمقع»ىم٤مل طمٞم٨م يمام ذم 

ووٕمٗمٝمؿ وىمٚمتٝمؿ ويمثرهتؿ وم٤من اعم٘مّمقد سمف زضمر اعمٝمجقر وشم٠مديٌف ورضمقع اًمٕم٤مُم٦م قمـ ُمثؾ طم٤مًمف ومد٤من 

ًمنم وظمٗمٞمتف يم٤من ُمنموقم٤م وان يم٤من يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م ذم ذًمؽ راضمح٦م سمحٞم٨م يٗم٣م هجره إمم وٕمػ ا

ٓ اعمٝمجقر وٓ همػمه يرشمدع سمذًمؽ سمؾ يزيد اًمنم واهل٤مضمر وٕمٞمػ سمحٞم٨م يٙمقن ُمٗمًدة ذًمؽ راضمح٦م 

قمغم ُمّمٚمحتف مل ينمع اهلجر سمؾ يٙمقن اًمت٠مًمٞمػ ًمٌٕمض اًمٜم٤مس أٟمٗمع ُمـ اهلجر, واهلجر ًمٌٕمض اًمٜمد٤مس 
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أن اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا يم٤مٟمقا ظمدػما  أٟمٗمع ُمـ اًمت٠مًمٞمػ وهلذا يم٤من اًمٜمٌك يت٠مًمػ ىمقُم٤م وهيجر آظمريـ يمام

ُمـ ايمثر اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ عم٤م يم٤من أوًمئؽ يم٤مٟمقا ؾم٤مدة ُمٓم٤مقملم ذم قمِم٤مئرهؿ ومٙم٤مٟم٧م اعمّمدٚمح٦م اًمديٜمٞمد٦م ذم 

شم٠مًمٞمػ ىمٚمقهبؿ وه١مٓء يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم واعم١مُمٜمقن ؾمقاهؿ يمثػم ومٙم٤من ذم هجرهؿ قمز اًمديـ وشمٓمٝمػمهؿ 

ل شم٤مرة واعمٝم٤مدٟمف شم٤مرة وأظمدذ اْلزيد٦م شمد٤مرة يمدؾ ذًمدؽ ُمـ ذٟمقهبؿ وهذا يمام أن اعمنموع ذم اًمٕمدو اًم٘مت٤م

سمح٥ًم آطمقال واعمّم٤مًمح, وضمقاب آئٛم٦م يم٠ممحد وهمػمه ذم هذا اًم٤ٌمب ُمٌٜمك قمغم هذا إصؾ وهلذا 

يم٤من يٗمرق سملم إُم٤ميمـ اًمتك يمثرت ومٞمٝم٤م اًمٌدع يمام يمثر اًم٘مدر ذم اًمٌٍمة واًمتٜمجٞمؿ سمخراؾم٤من واًمتِمدٞمع 

 إئٛم٦م اعمٓم٤مقملم وهمػمهؿ واذا قمرف ُم٘مّمقد اًمنميٕم٦م ؾمٚمؽ سم٤مًمٙمقوم٦م وسملم ُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ ويٗمرق سملم

   ذم طمّمقًمف أوصؾ اًمٓمرق إًمٞمف.

... وهلذا يم٤من يٗمرق سملم إُم٤ميمـ اًمتدل يمثدرت ومٞمٝمد٤م اًمٌددع يمدام يمثدر اًم٘مدريد٦م ذم اًمٌٍمدة  :إمم ىمقًمف

واًمتجٝمؿ سمخرؾم٤من, واًمتِمٞمع سم٤مًمٙمقوم٦م, وسملم ُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ, ويٗمرق سملم إئٛم٦م اعمٓمد٤مقملم وهمدػمهؿ, 

 ا قمرف ُم٘مّمقد اًمنميٕم٦م ؾمٚمؽ ذم طمّمقًمف أوصؾ اًمٓمريؼ إًمٞمف.وهمذ

(: وقم٘مقسم٦م اًمٔم٤ممل وشمٕمزيره ُمنموط سم٤مًم٘مدرة ومٚمٝمذا اظمتٚمدػ طمٙمدؿ 154-18/155وىم٤مل رمحف اهلل )

اًمنمع ذم ٟمققمك اهلجرشملم سملم اًم٘م٤مدر واًمٕم٤مضمز وسملم ىمٚم٦م ٟمقع اًمٔم٤ممل اعمٌتدع ويمثرشمف وىمقشمف ووٕمٗمف يمدام 

اًمٔمٚمؿ ُمـ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من وم٢من يمٚمدام طمرُمدف اهلل ومٝمدق خيتٚمػ احلٙمؿ سمذًمؽ ذم ؾم٤مئر أٟمقاع 

فمٚمؿ اُم٤م ذم طمؼ اهلل وم٘مط واُم٤م ذم طمؼ قم٤ٌمده واُم٤م ومٞمٝمام وُم٤م اُمر سمف ُمـ هجدر اًمدؽمك وآٟمتٝمد٤مء وهجدر 

اًمٕم٘مقسم٦م واًمتٕمزير إٟمام هق إذا مل يٙمـ ومٞمف ُمّمٚمح٦م ديٜمٞم٦م راضمح٦م قمغم ومٕمٚمف وآ وم٤مذا يم٤من ذم اًمًٞمئ٦م طمًٜم٦م 

ئ٦م واذا يم٤من ذم اًمٕم٘مقسم٦م ُمٗمًدة راضمح٦م قمغم اْلريٛم٦م مل شمٙمـ طمًٜم٦م سمؾ شمٙمدقن ؾمدٞمئ٦م راضمح٦م مل شمٙمـ ؾمٞم

 وان يم٤مٟم٧م ُمٙم٤مومئ٦م مل شمٙمـ طمًٜم٦م وٓ ؾمٞمئ٦م 

وم٤مهلجران ىمد يٙمقن ُم٘مّمقده شمرك ؾمٞمئ٦م اًمٌدقم٦م اًمتك هل فمٚمؿ وذٟم٥م وأصمؿ ووم٤ًمد وىمد يٙمقن ُم٘مّمقده 

دقمقا وًمٞم٘مقى آيامن واًمٕمٛمدؾ ومٕمؾ طمًٜم٦م اْلٝم٤مد واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وقم٘مقسم٦م اًمٔم٤معملم ًمٞمٜمزضمروا ويرشم

اًمّم٤مًمح قمٜمد اهٚمف وم٤من قم٘مقسم٦م اًمٔم٤ممل متٜمع اًمٜمٗمقس قمـ فمٚمٛمف وحتْمٝم٤م قمغم ومٕمؾ ود فمٚمٛمف ُمـ آيدامن 
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واًمًٜم٦م وٟمحق ذًمؽ وم٤مذا مل يٙمـ ذم هجراٟمف اٟمزضم٤مر أطمد وٓ اٟمتٝم٤مء اطمد سمؾ سمٓمالن يمثػم ُمـ احلًدٜم٤مت 

هؾ ظمراؾم٤من اذ ذاك اهندؿ مل يٙمقٟمدقا ي٘مدقون اعم٠مُمقر هب٤م مل شمٙمـ هجرة ُم٤مُمقرا هب٤م يمام ذيمره أمحد قمـ أ

سم٤مْلٝمٛمٞم٦م وم٤مذا قمجزوا قمـ أفمٝم٤مر اًمٕمداوة هلؿ ؾم٘مط إُمر سمٗمٕمؾ هذه احلًٜم٦م ويم٤من ُمداراهتؿ ومٞمف دومدع 

اًمير قمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ وًمٕمٚمف ان يٙمقن ومٞمف شم٠مًمٞمػ اًمٗم٤مضمر اًم٘مقى ويمذًمؽ عم٤م يمثر اًم٘مدر ذم أهدؾ 

ٕمٚمؿ واًمًٜمـ وأصم٤مر اعمحٗمقفم٦م ومٞمٝمؿ وم٤مذا شمٕمذر اىم٤مُم٦م اًمٌٍمة ومٚمق شمرك رواي٦م احلدي٨م قمٜمٝمؿ ٟٓمدرس اًم

اًمقاضم٤ٌمت ُمـ اًمٕمٚمؿ واْلٝم٤مد وهمػم ذًمؽ آ سمٛمـ ومٞمف سمدقم٦م ُميهت٤م دون ُمية شمرك ذًمدؽ اًمقاضمد٥م 

يم٤من حتّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م اًمقاضم٥م ُمع ُمٗمًدة ُمرضمقطم٦م ُمٕمف ظمػما ُمـ اًمٕمٙمس وهلذا يم٤من اًمٙمالم ذم هدذه 

د وهمػمه ُمـ إئٛم٦م ظمرج قمغم ؾم١مال ؾم٤مئؾ ىمدد قمٚمدؿ اعم٤ًمئؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ويمثػم ُمـ أضمقسم٦م آُم٤مم أمح

اعمًئقل طم٤مًمف أو ظمرج ظمٓم٤مسم٤م عمٕملم ىمد قمٚمؿ طم٤مًمف ومٞمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م ىمْم٤مي٤م إقمٞم٤من اًمّم٤مدرة قمـ اًمرؾمقل 

 إٟمام يث٧ٌم طمٙمٛمٝم٤م ذم ٟمٔمػمه٤م 

٤م ضمٕمٚمقا ذًمؽ قم٤مُم٤م وم٤مؾمتٕمٛمٚمقا ُمـ اهلجر وإٟمٙم٤مر ُم٤م مل ي١مُمروا سمف ومدال جيد٥م وٓ يًدتح٥م وم٤من أىمقاُمً 

يمقا سمف واضم٤ٌمت أو ُمًتح٤ٌمت وومٕمٚمقا سمف حمرُم٤مت وآظمرون أقمروقا قمـ ذًمدؽ سم٤مًمٙمٚمٞمد٦م ومٚمدؿ ورسمام شمر

هيجروا ُم٤م أُمروا هبجره ُمـ اًمًٞمئ٤مت اًمٌدقمٞم٦م سمؾ شمريمقه٤م شمدرك اعمٕمدرض ٓ شمدرك اعمٜمتٝمدك اًمٙمد٤مره أو 

وىمٕمقا ومٞمٝم٤م وىمد يؽميمقهن٤م شمرك اعمٜمتٝمك اًمٙم٤مره وٓ يٜمٝمقن قمٜمٝم٤م همػمهؿ وٓ يٕم٤مىمٌقن سمد٤مهلجرة وٟمحقهد٤م 

يًتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومٞمٙمقٟمقن ىمد وٞمٕمقا ُمـ اًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ُم٤م أُمروا سمدف إجي٤مسمد٤م أو إؾمدتح٤ٌمسم٤م ُمـ 

ومٝمؿ سملم ومٕمؾ اعمٜمٙمر أو شمرك اًمٜمٝمك قمٜمف وذًمؽ ومٕمؾ ُم٤مهنقا قمٜمف وشمرك ُم٤م أُمروا سمف ومٝمذا هدذا وديدـ اهلل 

 وؾمط سملم اًمٖم٤ممم ومٞمف واْل٤مرم قمٜمف واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ. اهد

: واذا اضمتٛمع ذم اًمرضمؾ اًمقاطمدد ظمدػم وذ وومجدقر وـم٤مقمد٦م وُمٕمّمدٞم٦م (18/119وىم٤مل رمحف اهلل )

وؾمٜم٦م وسمدقم٦م اؾمتحؼ ُمـ اعمقآة واًمثقاب سم٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم واؾمدتحؼ ُمدـ اعمٕمد٤مدات واًمٕم٘مد٤مب 

سمح٥ًم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمنم ومٞمجتٛمع ذم اًمِمخص اًمقاطمد ُمقضم٤ٌمت إيمرام وإه٤مٟم٦م ومٞمجتٛمع ًمف ُمـ هذا 

تف ويٕمٓمك ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ُم٤م يٙمٗمٞمف حل٤مضمتف هذا هق إصؾ اًمدذى وهذا يم٤مًمٚمص اًمٗم٘مػم شم٘مٓمع يده ًمنىم



 
517 

                                                                                                    

 اشمٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م. اهد

 وأيًْم٤م يًتخدم اهلجر ذم طمؼ سمٕمض اًمٕمّم٤مة اعمٔمٝمريـ يمام شم٘مدم.

(: وأُم٤م اذا افمٝمدر اًمرضمدؾ اعمٜمٙمدرات وضمد٥م آٟمٙمد٤مر قمٚمٞمدف 1589-18/151ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم )

ىم٥م قمالٟمٞم٦م سمام يردقمف قمـ ذًمؽ ُمـ هجر وهمػمه ومال يًدٚمؿ قمٚمٞمدف قمالٟمٞم٦م وعمٞمٌؼ ًمف همٞم٦ٌم ووضم٥م ان يٕم٤م

وٓ يرد قمٚمٞمف اًمًالم إذا يم٤من اًمٗم٤مقمؾ ًمذًمؽ ُمتٛمٙمٜم٤م ُمـ ذًمؽ ُمـ همػم ُمٗمًدة راضمح٦م ويٜمٌٖمدك ٕهدؾ 

اخلػم واًمديـ أن هيجروه ُمٞمت٤م يمام هجروه طمٞم٤م اذا يم٤من ذم ذًمؽ يمػ ُٓمث٤مًمف ُمدـ اعمجدرُملم ومٞمؽميمدقن 

ّمالة قمغم همػم واطمد ُمـ أهؾ اْلرائؿ ويمام ىمٞمؾ ًمًٛمرة سمـ ضمٜمددب ان شمِمٞمٞمع ضمٜم٤مزشمف يمام شمرك اًمٜمٌك اًم

أسمٜمؽ ُم٤مت اًم٤ٌمرطم٦م وم٘م٤مل ًمق ُم٤مت مل أصؾ قمٚمٞمف يٕمٜمك ٕٟمف أقم٤من قمغم ىمتؾ ٟمٗمًف ومٞمٙمدقن يم٘م٤مشمدؾ ٟمٗمًدف 

وىمد شمرك اًمٜمٌك اًمّماله قمغم ىم٤مشمؾ ٟمٗمًف ويمذًمؽ هجر اًمّمح٤مسم٦م اًمثالصمد٦م اًمدذيـ فمٝمدر ذٟمدٌٝمؿ ذم شمدرك 

 قمٚمٞمٝمؿ وم٤مذا أفمٝمر اًمتقسم٦م أفمٝمر ًمف اخلػم .اْلٝم٤مد اًمقاضم٥م طمتك شم٤مب اهلل 

واٟمٔمر إمم طم٤مل اًمًٚمػ رم هذا اًم٤ٌمب ومٝمدذا قمٌدد اهلل اسمدـ قمٛمدر ريض اهلل قمٜمدف يمدام قمٜمدد اًمالًمٙمد٤مئل 

( ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ضم٤مءه اٟم٤ًمن وم٘م٤مل: إن ومالن ي٘مرأ قمٚمٞمؽ 5546)

ٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل أٟمف أطمدث طمدصًم٤م, وم٢من يمد٤من يمدذًمؽ ومدال اًمًالم ًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم, وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: إ

 شم٘مران قمٚمٞمف ُمٜمل ؾمالم.

 وؾمٜمده طمًـ.

( ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: سمٞمٜم٤م ـم٤مووس يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م ًم٘مٞمف ُمٕمٌد اْلٝمٜمل 5535وأظمرج رىمؿ )

 وم٘م٤مل ًمف ـم٤مووس: أٟم٧م ُمٕمٌد؟

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ, وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ ـم٤مووس وم٘م٤مل: هذا ُمٕمٌد وم٠مهٞمٜمقه.

ريؼ اسمـ أيب قم٤مصدؿ ىمد٤مل: ىمد٤مل اسمدـ أيب رواد ىمدد ضمد٤مءيمؿ صمدقر ومد٤مشم٘مقه, ٓ ( ُمـ ـم5531وأظمرج )

 يٜمٓمحٙمؿ سم٘مرٟمٞمف يٕمٜمل صمقر سمـ يزيد, ىم٤مل اًمِمٞمخ: ويم٤من ىمدرًي٤م.

( ُمـ ـمريؼ حمٛمقد سمـ همٞمالن: ؾمٛمٕم٧م ُم١مُمؾ اسمـ إؾمامقمٞمؾ ي٘مقل ذم همػم جمٚمس ي٘مٌؾ 5538وأظمرج )
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ع ُمٜمل, واهلل ًمدق قمدرومتٙمؿ ُمد٤م قمٚمٞمٜم٤م اطمرج قمغم يمؾ ُمٌتدع ضمٝمٛمل أو راوميض أو ىمدري أو ُمرضمئ ؾمٛم

 طمدصمتٙمؿ.

( ىمقل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: ُمـ ضمٚمس ُمع ص٤مطم٥م سمدقم٦م وم٤مطمذره, وُمـ ضمٚمدس ُمدع 5539وأظمرج )

 ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م مل يٕمط احلٙمٛم٦م, وأطم٥م أن يٙمقن سمٞمٜمل وسملم ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م طمّمـ ُمـ طمديد.

  ها آيمؾ قمٜمد اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين أطم٥م إزم ُمـ أن آيمؾ قمٜمد ص٤مطم٥م سمدقم٦م.

ٕن اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين ُمٕمروف ذه وًمـ ُيٖمؽمسمف سمٞمٜمام ص٤مطم٥م اًمٌدقمد٦م ىمدد جيدرك إمم وُم٤م ذًمؽ إٓ 

 ٟم٧م ٓشمِمٕمر .أسمدقمتف و

(: أن اًمٜم٤مس وصمٌقا قمغم سمنم اعمريز قمٜمد ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمد٦م 595) »اًمًٜم٦م»وأظمرج قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 

 ي٘مقل:) أٓ ًمف اخلٚمدؼ طمتك ضسمقه, وىم٤مًمقا: ضمٝمٛمل, وم٘م٤مل ًمف ؾمٗمٞم٤من: ي٤م دوي٦ٌم ي٤م دوي٦ٌم, أمل شمًٛمع اهلل

 وإُمر(, وم٠مظمؼم اهلل قمز وضمؾ: أن اخلٚمؼ همػم إُمر.

( سمًٜمد صحٞمح قمـ ه٤مرون اًمرؿمٞمد أٟمف ىم٤مل: سمٚمٖمٜمل أن سمنًما 55) »اًمًٜم٦م»وأظمرج قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 

 اعمريٌم يزقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق هلل قمكم إن افمٗمرين اهلل سمف إٓ ىمتٚمتف ىمتٚم٦م ُم٤م ىمتٚمتٝم٤م أطمًدا ىمط.

(: قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مدريض: أن اًمٗمْمدؾ اًمرىمد٤مر ىمٕمدد إًمٞمدف 1/343محف اهلل سمًٜمده )وأظمرج ر

ومذايمره ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مدر, وم٘م٤مل ًمف حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مريض: شمِمٝمدومٚمام سمٚمغ ُمـ هيدده اهلل ومدال ُمْمدؾ ًمدف 

وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف رومع حمٛمد قمّم٤م ُمٕمف وميب هب٤م رأؾمف وىم٤مل ىمدؿ ومٚمدام ىمد٤مم ومدذه٥م ىمد٤مل ٓ 

 يف أسمدا.يرضمع هذا قمـ رأ

: سمٚمغ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أن همٞمالن سمـ ُمًٚمؿ ي٘مقل ذم اًم٘مددر ومٌٕمد٨م »اًمنميٕم٦م»وأظمرج أضمري ذم 

 إًمٞمف ومحجٌف.

( قمـ اسمـ قمقن ىم٤مل: يمٜم٤م ضمٚمقؾًم٤م ذم ُمًدجد سمٜمدل قمددي, ومددظمؾ 115) »اًم٘مدر»وأظمرج اًمٗمري٤ميب ذم 

 إًمٞمٜم٤م. ُمٕمٌد اْلٝمٜمل اعمًجد وم٘م٤مل أسمق اًمًقار: ُم٤م يدظمؾ هذا ُمًجدٟم٤م, ٓ شمدقمقه جيٚمس

 : أصمر صحٞمح.»اْل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم اًم٘مدر»ىم٤مل اًمقادقمل ذم 
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: قمـ أيب اًمزسمػم أٟمف يم٤من يٓمقف ُمع ـم٤مووس سم٤مًمٌٞم٧م, ومٛمر سمٛمٕمٌدد »اًمًٜم٦م»وأظمرج قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 

هذا ُمٕمٌد اْلٝمٜمل اًمذي ي٘مقل ذم اًم٘مددر ومٕمددل إًمٞمدف ـمد٤مووس طمتدك  :وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ًمٓم٤مووس ,اْلٝمٜمل

ىم٤مل أسمق  ,يٙمذب قمكم :ىم٤مل ُمٕمٌد ,قمغم اهلل قمز وضمؾ اًم٘م٤مئؾ ُم٤م ٓ شمٕمٚمؿ أٟم٧م اعمٗمؽمي :وم٘م٤مل ,وىمػ قمٚمٞمف

يد٤م أسمد٤م قمٌد٤مس اًمدذيـ  :وم٘م٤مل ًمدف ـمد٤مووس ,ومٕمدًم٧م ُمع ـم٤مووس طمتك دظمٚمٜم٤م قمغم اسمـ قم٤ٌمس :اًمزسمػم

ص٤مٟمع ُمد٤مذا ىمد٤مل إذا أضمٕمدؾ يددي ذم  :ىمٚمٜم٤م :ىم٤مل ,أروين سمٕمْمٝمؿ :وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس ,ي٘مقًمقن ذم اًم٘مدر

 رأؾمف صمؿ أدق قمٜم٘مف.

 دقمل: هذا إصمر ؾمٜمده طمًـ.ىم٤مل اًمقا

ومٝمذا سم٤مب قمٔمٞمؿ ًمٜمٍمة اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م, وهق اًمؼمأة واًمٌٕمدد وهجدر أهدؾ إهدقاء واًمريد٥م واًمتٛمٞمدز 

قمٜمٝمؿ, وشمرى زهد اًمًٚمػ وطمرصٝمؿ قمغم يمؾ ظمػم وُمع ذًمؽ ٓ شم٠مظمدذهؿ ذم اعمٌتدقمد٦م ًمقُمد٦م ٓئدؿ, 

 يٖمْمٌقن هلل قمز وضمؾ, ويٜم٤مسمذون ُمـ ٟم٤مسمذ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ُمـ اًمٜم٤مس ممـ يت٘مٛمص اًم٘مامص اًمًٚمٗمل ذم هذه إي٤مم دمده ؾمٝماًل هٞمٜم٤ًم ًمٞمٜم٤ًم ٕهدؾ  واًمٕمج٥م أن يمثػًما

سمدقمقى اًمرمح٦م سم٤معمًٚمٛملم واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ واحلٙمٛم٦م ذم اًمدقمقة ُم٤م هذا واهلل إٓ ُمـ اًمتٛمٞمع اًمذي  اًمٌدع

ي١مدي إمم زطمزطم٦م اًمديـ واًمًٜم٦م جي٤مُمٚمٝمؿ شم٤مرة سم٤مٓسمت٤ًمُم٤مت واعمج٤مًم٤ًمت واعمراؾمدالت وإن ذيمدرهؿ 

 ر حم٤مؾمٜمٝمؿ وشمرك ُم٤ًموئٝمؿ.ذيم

وإن طمذر اعمّمٚمحقن ُمـ أهؾ اًمٌدع ظمذهلؿ, ومال ظمػم ذم هذا اًمّمٜمػ وٓ يمراُم٦م, سمؾ هدؿ واهلل أض 

قمغم اًمدقمقة ُمـ اعمٌتدقم٦م: ٕهنؿ سمّمٜمٞمٕمٝمؿ هذا ئمٝمرون سم٤مٓقمتدال واًمقؾمٞمٓم٦م, ورسمام اهمؽم هبؿ سمٕمدض 

ن وُمـ هذه إصدٜم٤مف اًمًد٘مٞمٛم٦م ُمـ ٓ يٕمرف أصح٤مب اًمٌدقم٦م, وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ُمـ اخلذٓ

ـْ 
٤َم ٓ شَمْٕمَٛمك إسَْمَّم٤مُر َوًَمٙمِ اعمريْم٦م اًمذيـ شمٜمٙمروا اًمٓمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء اعمّم٤محللم ﴿وَم٢مهِنَّ

ُدوِر﴾ تِل ذِم اًمّمُّ  .[35]احل٩م:شَمْٕمَٛمك اًْمُ٘مُٚمقُب اًمَّ

ٛم٧م قمغم ومْمؾ اًمتقسم٦م ىمد شمٙمٚمش طمتك يتقسمقا, وأطمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٔم٤مهر وأيمؾ هائرهؿ إمم اهلل»وىمقًمف: 

واًمذي هيٛمٜم٤م ذم ش ذوط اًمتقسم٦م إمم اهلل قمزوضمؾ»وذوـمٝم٤م وُم٤م يت٤مب ُمٜمف ذم ُم١مًمػ ُمًت٘مؾ سمٕمٜمقان 
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هذا اعمقـمـ هق اًمٙمالم قمغم شمقسم٦م اعمٌتدع وطمٙمٛمٝم٤م, واًمٌدقم٦م ُمٕمّمٞم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص, وُم٤م ُمـ ذٟم٥م إٓ 

 وُمٜمف شمقسم٦م.

ـَ يَمَٗمُروا إِْن َيٜمْتَٝمُ ﴿ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  ِذي : وم٢مذا يم٤مٟم٧م [48: إٟمٗم٤مل] ﴾قا ُيْٖمَٗمْر هَلُْؿ َُم٤م ىَمْد ؾَمَٚمَػ ىُمْؾ ًمِٚمَّ

اًمتقسم٦م ُم٘مٌقًم٦م ُمـ اعمنمك اًمٙم٤مومر, ومٛمـ سم٤مب أومم ُمـ دوٟمف, وؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٌدقم٦م ُمٗمً٘م٦م أو ُمٙمٗمرة, 

 وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمقسم٦م اعمٌتدع, واًمّمحٞمح ىمٌقل شمقسمتف قمغم ُم٤م شم٘مدم.

 وذوط شمقسمتف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

 شمقسم٦م اًمٕمٌد ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل.: أوًٓ 

 صم٤مٟمٞم٤م : شمقسم٦م اًمٕمٌد ذم طم٘مقق أدُمٞملم .

 صم٤مًمث٤م : شمقسم٦م اًمٙم٤مومر.

 راسمٕم٤م : شمقسم٦م اعمٜم٤مومؼ.

 ظم٤مُم٤ًم: شمقسم٦م اعمٌتدع .

أن يٜمٗمع هب٤م اعمًٚمٛملم وم٢من اًمٜم٤مس ىمد ُتٌٓمقا وظمٚمٓمقا ذم هذا اًم٤ٌمب ُمع أٟمف يٜمٌٖمل أن  ومٚمٕمؾَّ اهلل 

ـَ َآَُمٜمُقا شُمقسُمقا إمَِم يٙمقن ُمٜمْمٌٓم٤م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :  ِذي ٤َم اًمَّ َر  اهللَي٤م َأهيُّ ُٙمْؿ َأْن ُيَٙمٗمر ك َرسمُّ ًَ شَمْقسَم٦ًم َٟمُّمقطًم٤م قَم

َٓ خُيِْزي  هَْن٤َمُر َيْقَم  ْٕ تَِٝم٤م ا ـْ حَتْ ِري ُِم ـَ َآَُمٜمُقا َُمَٕمُف  اهللقَمٜمُْٙمْؿ ؾَمٞمرئ٤َمشمُِٙمْؿ َوُيْدظِمَٚمُٙمْؿ ضَمٜم٤َّمٍت دَمْ ِذي اًمٜمٌَِّلَّ َواًمَّ

ٜم٤َم َأمْتِْؿ ًَمٜم٤َم ُٟمقَرَٟم٤م َواهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم إِٟمََّؽ قَمغَم يُمؾر  ُٟمقُرُهؿْ  َٕمك سَملْمَ َأْيِدهيِْؿ َوسم٠َِمْياَمهِنِْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ًْ  ىَمِديرٌ َي
ٍ
ء  َرْ

  .[8]اًمتحريؿ : 

وشمٚمؿ ؿمٕم٨م  ,ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ىمقًمف شمقسم٦م ٟمّمقطم٤م : أي شمقسم٦م ص٤مدىم٦م ضم٤مزُم٦م متحق ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اًمًٞمئ٤مت

 دمٛمٕمف وشمٙمٗمف قمام يم٤من يتٕم٤مـم٤مه ُمـ اًمدٟم٤مءات  ا.هداًمت٤مئ٥م و

[ : اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح يمام ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ٟمدم 5/515] شأداب اًمنمقمٞم٦م»وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح ذم 

 ش:شمٗمًػمه»ىم٤مل: وىم٤مل اًمٌٖمقي ذم  وإوامر أٟمف ٓ يٕمقد, ,وشمرك سم٤مْلقارح ,واؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن ,اًم٘مٚم٥م

ح أن يتقب صمؿ ٓ يٕمقد إمم اًمذٟم٥م , يمذا ىم٤مل واًمٙمالم ذم اًمتقسم٦م اًمٜمّمق :ىم٤مل قمٛمر وُأيّب وُمٕم٤مذ 

 صحتف قمٜمٝمؿ ٟمٔمر. 
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[: اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح دمٛمع أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء: اًمٜمدم سم٤مًم٘مٚم٥م, وآؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمٚم٤ًمن, وإوامر 5/511وىم٤مل ]

 أٟمف ٓ يٕمقد , وجم٤مٟم٦ٌم ظمٚمٓم٤مء اًمًقء.

 :هو يشتزط اىتيفظ باىتىبة :ٍساىة

ىمٞمؾ يِمؽمط ُمع  :[99-5/98] شأداب اًمنمقمٞم٦م»ُمٗمٚمح ذم اًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ اؿمؽماـمف ىم٤مل اسمـ 

ذًمؽ اًمٚمٝمؿ إين شم٤مئ٥م إًمٞمؽ ُمـ يمذا ويمذا واؾمتٖمٗمر اهلل , وىم٤مل: ومل أضمد ُمـ سح سم٤مقمت٤ٌمره٤م وٓ أقمٚمؿ 

وهذا هق  ,وىمد شم٘مدم أٟمف يٚمزم اًمتٚمٗمظ هب٤م ,ًمف وضمٝم٤م , صمؿ ذيمر رمحف اهلل طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمؽمُمذي

 اًمراضمح واهلل أقمٚمؿ .

 قمزوضمؾ:٦م اًمٕمٌد ُمـ اًمذٟم٥م اًمذي سمٞمٜمف وسملم اهلل : شمقسمأوٓ

 يم٠من يٙمقن شم٤مرك صالة وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل ٓ شمتٕمٚمؼ سمحؼ آدُمل ومٝمذه هل٤م مخ٦ًم ذوط هل: 

أن يتقب اهلل قمٚمٞمف ويتج٤موز قمام ومٕمؾ ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ٓ ي٘مّمد سمذًمؽ ُمراءاة  اْلظمالص هلل  -5

وأن يٕمٗمق اهلل قمـ ذٟمقسمف, يدل  , واًمدار أظمرةواًمت٘مرب إًمٞمٝمؿ وٓ ي٘مّمد سمذًمؽ إٓ وضمف اهلل ,اًمٜم٤مس

ريض  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م قمٛمر شوإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى ,إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت»قمغم ذًمؽ طمدي٨م: 

ٌُُدوا ﴿وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اهلل قمٜمف َّٓ ًمَِٞمْٕم ـَ  اهللَوَُم٤م ُأُِمُروا إِ ي واًمتقسم٦م قم٤ٌمدة  ,[6]اًمٌٞمٜم٦م :  ﴾خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدر

وإن ُمؾ خيٚمص ومٞمٝم٤م هلل ردت قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ,ٝم٤م اْلظمالص يمٖمػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمداتجي٥م ومٞم

أٟم٤م أهمٜمك اًمنميم٤مء قمـ اًمنمك , ُمـ قمٛمؾ قمٛمال أذك ُمٕمل ومٞمف همػمي شمريمتف » :ذم احلدي٨م اًم٘مدد

 .ريض اهلل قمٜمفأظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة   شوذيمف

ضمٕمؾ اًمتقسم٦م هل اًمٜمدم واْلىمالع واًمٕمزم قمغم ذم يمالُمف قمغم ُمـ  :[1/11] شاعمٗمٝمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

قمدم اًمٕمقد  سمٞم٤من إول أٟمف ىمد يٜمدم وي٘مٚمع ويٕمزم وٓ يٙمقن شم٤مئ٤ٌم ذقم٤م إذ ىمد يٗمٕمؾ ذًمؽ ؿمح٤م قمغم 

وم٢مهن٤م ُمـ أقمٔمؿ  ,وٓ شمّمح اًمتقسم٦م اًمنمقمٞم٦م إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م واْلظمالص ,ُم٤مًمف أو ٓ يٕمػّمه اًمٜم٤مس ُمـ ذًمؽ

ـَ َآَُمٜمُقا شُمقسُمقا إمَِم يَ ﴿اًمٕم٤ٌمدات اًمقاضم٤ٌمت وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل:  ِذي ٤َم اًمَّ  ﴾شَمْقسَم٦ًم َٟمُّمقطًم٤م اهلل٤م َأهيُّ

 [ ا.هد8]اًمتحريؿ/

 ,وم٢من يم٤من اًمذٟم٥م شمرك واضم٥م ,اْلىمالع قمـ اعمٕمّمٞم٦م اًمتل هق ومٞمٝم٤م واْلىمالع قمـ اًمذٟم٥م يٙمقن سمحًٌف
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ٞمف حلٔم٦م وٓ يٌ٘مك وم وم٤مًمقاضم٥م أن ي٘مٚمع  قمٜمف ومقراً  ,وإن يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م سمٗمٕمؾ حمرم ,وم٤مْلىمالع قمٜمف سمٗمٕمٚمف

ـَ يَمَٗمُروا إِْن َيٜمْتَُٝمقا ُيْٖمَٗمْر هَلُْؿ َُم٤م ىَمْد ؾَمَٚمَػ ويدل قمغم ذًمؽ ُمثؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ِذي ]إٟمٗم٤مل :  ىُمْؾ ًمِٚمَّ

َٓ َيْدقُمقَن َُمَع وىمقًمف:  ,[48 ـَ  ِذي َم  اهللَواًمَّ تِل طَمرَّ َٓ َيْ٘مُتُٚمقَن اًمٜمَّْٗمَس اًمَّ َّٓ سم٤ِمحْلَؼر  اهللإهَِل٤ًم َآظَمَر َو َٓ  إِ َو

ـْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ َيْٚمَؼ َأصَم٤مًُم٤م ـَ َوقَمِٛمَؾ قَمَٛماًل َص٤محِل٤ًم [ إمم ىمقًمف: 58]اًمٗمرىم٤من :  َيْزُٟمقَن َوَُم ـْ شَم٤مَب َوَآَُم َّٓ َُم إِ

ُل  ٌَدر ٜم٤َمٍت َويَم٤مَن  اهللوَم٠ُموًَمِئَؽ ُي ًَ وهذا اًمنمط يدظمؾ  ,[11]اًمٗمرىم٤من :  هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم  اهللؾَمٞمرَئ٤مهِتِْؿ طَم

ومٌٞم٤مٟمف أٟمف خيرج ُمٜمف ُمـ زٟمك صمؿ ىمٓمع ذيمره وم٢مٟمف ٓ يت٠مشمك   :[1/11] شاعمٗمٝمؿ»ف يمام ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم قمٚمٞم

 ُمٜمف همػم اًمٜمدم قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمزٟم٤م . اهد

 : وأُم٤م اْلىمالع ومتًتحٞمؾ اًمتقسم٦م ُمع ُم٤ٌمذة اًمذٟم٥م  ا.هدشاعمدارج»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 قسم٦م ُمـ ذٟم٥م أس قمغم ُمثٚمف  ا.هد.وٓ شمّمح اًمت :[5/15] شأداب»وىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح ذم 

اًمٜمدم قمغم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م ٕن اًمِمٕمقر سم٤مًمذٟم٥م هق اًمذي يدل قمغم أٟمف ص٤مدق ذم اًمتقسم٦م وىمديام ىمٞمؾ اًمتقسم٦م 

ُف ُهَق اًْمَٖمُٗمقُر ﴿ٟمدم , ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خمؼما قمـ ُمقؾمك:  ىَم٤مَل َربر إيِنر فَمَٚمْٛم٧ُم َٟمْٗمِز وَم٤مهْمِٗمْر زِم وَمَٖمَٗمَر ًَمُف إِٟمَّ

طمِ  ـَ اًمٔم٤َّمعملِِمَ ﴿وىم٤مل خمؼما قمـ يقٟمس:  ,[55]اًم٘مّمص :  ﴾ٞمؿُ اًمرَّ ٌَْح٤مَٟمَؽ إيِنر يُمٜم٧ُْم ُِم ]إٟمٌٞم٤مء :  ﴾ؾُم

   .وذائط اًمتقسم٦م اًمٜمدم واْلىمالع وآقمتذار  ش:اعمٜم٤مزل»[  ىم٤مل ص٤مطم٥م 81

ف اًمٜمدم شمقسم٦م, وذم ىمقًم ش:اعمًٜمد»وذم   ,ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : ومذًمؽ دًمٞمؾ قمغم قمدم رو٤مه سمف وإساره قمٚمٞمف

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: واًمذي فمٝمر زم ُمـ يمالم ص٤مطم٥م اعمٜم٤مزل أٟمف أراد سم٤مٓقمتذار إفمٝم٤مر  ,وآقمتذار

 ا.هد. اًمْمٕمػ واعمًٙمٜم٦م

أٟمػ  ريض اهلل قمٜمفاًمٕمزم قمغم قمدم اًمٕمقد إمم هذه اعمٕمّمٞم٦م وٓ يِمٙمؾ قمكم ذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة 

ن اًمرضمؾ طملم يم٤من يتقب وهق ومٚمٞمس ذم احلدي٨م أ شىمد همٗمرت ًمف ومٚمٞمٗمٕمؾ ُم٤م ؿم٤مء»اًمذيمر ذم اعم٘مدُم٦م  

صمؿ شمٖمٚمٌف ٟمٗمًف وؿمٝمقشمف وؿمٞمٓم٤مٟمف  ,وًمٙمٜم٦م يم٤من يتقب شمقسم٦م ص٤مدىم٦م ُمًتقومٞم٦م اًمنموط ,قم٤مزم قمغم اًمٕمقد

 ويٕمقد ذم اًمذٟم٥م وهٙمذا , واهلل أقمٚمؿ.

أن شمٙمقن ذم زُمـ ي٘مٌؾ ومٞمف اًمتقسم٦م واًمزُمـ اًمذي ٓ شم٘مٌؾ ومٞمف اًمتقسم٦م يٙمقن سم٤مقمت٤ٌمريـ إول: سم٤مقمت٤ٌمر 

 اًمث٤مين: سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمٛمقم .يمؾ إٟم٤ًمن سمحًٌف, و
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اَم اًمتَّْقسَم٦ُم قَمغَم ﴿أُم٤م إول وم٠من شمٙمقن اًمتقسم٦م ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :  ـَ َيْٕمَٛمُٚمقَن  اهللإِٟمَّ ِذي ًمِٚمَّ

ـْ ىَمِري٥ٍم وَم٠ُموًَمئَِؽ َيُتقُب  قَء سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم صُمؿَّ َيتُقسُمقَن ُِم ًُّ ٧ِم اًمتَّْقسَم٦ُم قَمٚمِٞماًم طَمٙمِٞماًم  اهللقَمَٚمْٞمِٝمْؿ َويَم٤مَن  اهللاًم ًَ  َوًَمٞمْ

ـَ َيٛمُ  ِذي َٓ اًمَّ ََن َو ْٔ ٧ٌُْم ا ٞمرئ٤َمِت طَمتَّك إَِذا طَمَيَ َأطَمَدُهُؿ اعْمَْقُت ىَم٤مَل إيِنر شُم ًَّ ـَ َيْٕمَٛمُٚمقَن اًم ِذي قشُمقَن َوُهْؿ ًمِٚمَّ

٤مٌر ُأوًَمئَِؽ َأقْمَتْدَٟم٤م هَلُْؿ قَمَذاسًم٤م َأًمِٞماًم   .[58, 51:]اًمٜم٤ًمء ﴾يُمٗمَّ

إن اهلل ي٘مٌؾ »:  ريض اهلل قمٜمفٗمًػم هذه أي٦م سمٕمد أن ؾم٤مق ُمثؾ طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شم

 قمزوضمؾأظمرضمف أمحد, وم٘مد دًم٧م هذه إطم٤مدي٨م قمغم أن ُمـ شم٤مب إمم اهلل  ششمقسم٦م اًمٕمٌد ُم٤م مل يٖمرهمر

 ,[551ة: ]اًمٌ٘مر ﴾وَم٠ُموًَمِئَؽ َأشُمقُب قَمَٚمٞمِْٝمؿْ ﴿وم٢من شمقسمتف ُم٘مٌقًم٦م وهلذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ,وهق يرضمقا احلٞم٤مة

 ,وو٤مق هب٤م اًمّمدر ,وطمنمضم٧م اًمروح ذم احلٚمؼ ,وقم٤ميـ اعمٚمؽ ,وأُم٤م ُمتك وىمع اًمٞم٠مس ُمـ احلٞم٤مة

ومال شمقسم٦م ُمت٘مٌٚم٦م طمٞمٜمئذ ؤت طملم ُمٜم٤مص  ,وهمرهمرت اًمٜمٗمس ص٤مقمدة ذم اًمٖمالصؿ ,وسمٚمٖم٧م احلٚم٘مقم

ٞمرئ٤َمِت طَمتَّ ﴿وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَّ ـَ َيْٕمَٛمُٚمقَن اًم ِذي ٧ِم اًمتَّْقسَم٦ُم ًمِٚمَّ ًَ ك إَِذا طَمَيَ َأطَمَدُهُؿ اعْمَْقُت ىَم٤مَل إيِنر َوًَمٞمْ

٤مٌر ُأوًَمئَِؽ َأقْمَتْدَٟم٤م هَلُْؿ قَمَذاسًم٤م َأًمِٞماًم  ـَ َيُٛمقشُمقَن َوُهْؿ يُمٗمَّ ِذي َٓ اًمَّ ََن َو ْٔ ٧ٌُْم ا  [ .اهد58 :]اًمٜم٤ًمء ﴾شُم

َيٜمُْٔمُروَن َهْؾ ﴿واًمث٤مين ُم٤م دل قمٚمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  :[5/519] شأداب اًمنمقمٞم٦م»ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح ذم 

َّٓ َأْن شَم٠ْمشمَِٞمُٝمُؿ اعماََْلِئَٙم٦ُم َأْو َي٠ْميِتَ َرسمَُّؽ َأْو َي٠ْميِتَ سَمْٕمُض َآَي٤مِت َرسمرَؽ َيْقَم َي٠ْميِت سَمْٕمُض َآيَ  ٤م إِ ًً َٓ َيٜمَْٗمُع َٟمْٗم َؽ  ٤مِت َرسمر

ا ىُمؾِ  ٧ٌَْم ذِم إِياَمهِن٤َم ظَمػْمً ًَ ٌُْؾ َأْو يَم ـْ ىَم ـْ َآَُمٜم٧َْم ُِم ْ شَمُٙم : ]إٟمٕم٤مم ﴾اْٟمَتٔمُِروا إِٟم٤َّم ُُمٜمْتَٔمُِرونَ  إِياَمهُن٤َم مَل

 [.اهد568

صغم ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل  [561قمٜمد ُمًٚمؿ ] ريض اهلل قمٜمفوهذه أي٦م ُمٗمنة سمحدي٨م أيب هريرة  

صمالث إذا ظمرضم٧م ٓ يٜمٗمع ٟمٗم٤ًم مل شمٙمـ آُمٜم٧م ُمـ ىمٌؾ إيامهن٤م ـمٚمقع »: اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

قمٜمد ُمًٚمؿ  ريض اهلل قمٜمفوطمدي٨م أيب هريرة   ,ش٦م إرضوداسم ,واًمدضم٤مل ,اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م

  ش.ُمـ شم٤مب ىمٌؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م شم٤مب اهلل قمٚمٞمف»[ 1114]

يٕمٜمل أن اًمتقسم٦م شمّمح وشم٘مٌؾ دائام ىمٌؾ أن شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ  :[1/516] شاعمٗمٝمؿ»وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

 اهد  .ُمٖمرهب٤م وم٢مذا يم٤من ذًمؽ ـمٌع قمغم يمؾ ىمٚم٥م سمام ومٞمف ومل شمٜمٗمع شمقسم٦م أطمد

وم٢من مل شمٙمـ يمذًمؽ ومال شمقسم٦م ًمإلٟم٤ًمن .  ,إذ يِمؽمط ذم اًمتقسم٦م أن شمٙمقن ذم زُمـ ووىم٧م شم٘مٌؾ ومٞمف اًمتقسم٦م
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 ًمٚمٕمثٞمٛملم سم٤مب اًمتقسم٦م . شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»راضمع 

أي  –ومحؼ اهلل شمٕم٤ممم يٙمٗمل ذم اًمتقسم٦م ُمٜمف اًمؽمك اًمذي ذيمرٟم٤مه  :[1/15] شاعمٗمٝمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

أو شم٘مديرا ٕضمؾ اهلل همػم أن ُمٜمٝم٤م ُم٤م مل يٙمت٥م اًمنمع ُمٜمف  ,ُمثٚمف طم٘مٞم٘م٦مشمرك اظمتٞم٤مر ذٟم٥م ؾمٌؼ ُمٜمؽ 

وُمٜمٝم٤م ُم٤م أو٤مف إًمٞمٝم٤م يمٗم٤مرة  ,سمؾ أو٤مف إمم سمٕمْمٝم٤م ىمْم٤مءه٤م يم٤مًمّمالة واًمّمقم ,سمٛمجرد اًمؽمك

ومال يرشمٗمع ضر ذًمؽ اًمذٟم٥م إٓ سمؽميمف وومٕمؾ ُم٤م أُمر اهلل سمف  ,يم٤محلٜم٨م ذم إيامن واًمٔمٝم٤مر وهمػم ذًمؽ

 ُمـ اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة.

 :٤م : شمقسم٦م اًمٕمٌد ذم طم٘مقق أدُمٞملم٤مٟمٞمً صم

شمقسم٦م اًمٕمٌد ُمـ ذٟم٥م سمٞمٜمف وسملم ُمـ ؾمقاه ُمـ اًمٕمٌٞمد , أظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

 :ىَم٤مًُمقا ,شَأشَمْدُروَن َُم٤م اعْمُْٗمٚمُِس :»  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ريض اهلل قمٜمف

ـْ َٓ ِدرْ  تِك َي٠ْمشمِك َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم سمَِّمالٍَة َوِصَٞم٤مٍم » :وَمَ٘م٤مَل  ,َهَؿ ًَمُف َوَٓ َُمَت٤معَ اعْمُْٗمٚمُِس ومِٞمٜم٤َم َُم ـْ ُأُمَّ إِنَّ اعمُْْٗمٚمَِس ُِم

َب َهَذا ,َوؾَمَٗمَؽ َدَم َهَذا ,َوَأيَمَؾ َُم٤مَل َهَذا ,َوىَمَذَف َهَذا ,َوَزيَم٤مٍة َوَي٠ْمشمِك ىَمْد ؿَمَتَؿ َهَذا وَمٞمُْٕمَٓمك َهَذا  ,َوَضَ

ٜمَ  ًَ ـْ طَم ٜم٤َمشمِفِ  ,٤مشمِفِ ُِم ًَ ـْ طَم ـْ ظَمَٓم٤مَي٤مُهْؿ  ,َوَهَذا ُِم ٌَْؾ َأْن ُيْ٘م٣َم َُم٤م قَمَٚمْٞمِف ُأظِمَذ ُِم ٜم٤َمشُمُف ىَم ًَ وَم٢مِْن وَمٜمَِٞم٧ْم طَم

 ش.صُمؿَّ ـُمِرَح رِم اًمٜم٤َّمرِ  ,وَمُٓمِرطَم٧ْم قَمَٚمْٞمفِ 

 يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام دُمف وُم٤مًمف» ش:اًمّمحٞمح»وهمػمه ذم  ريض اهلل قمٜمفوذم طمدي٨م أيب هريرة 

إن دُم٤مئٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ » :وضم٤مء ذم ُمًٚمؿ شاًمّمحٞمحلم»وذم طمدي٨م أيب سمٙمرة ذم  ,شوقمروف

 :وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ,شوأقمراوٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرام يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم سمٚمديمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ هذا

 ) اشم٘مقا اًمٔمٚمؿ وم٢من اًمٔمٚمؿ فمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من.

ت١مدن احل٘مقق إمم أهٚمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك ي٘م٤مد ًمٚمِم٤مة ًم» :قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤مً  شاًمّمحٞمح»وضم٤مء ذم 

قم٤ٌمد » : شإدب اعمٗمرد»وذم طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ ذيؽ قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم  ,شاْلٚمح٤مء ُمـ اًمِم٤مة اًم٘مرٟم٤مء

 اىمؽمض اُمرء فمٚمامً 
ٍ
 ش.ومذًمؽ اًمذي طمرج وهٚمؽ ,اهلل ووع اهلل احلرج إٓ قمغم أُمرء

ُمـ يم٤من »: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ هللىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا ريض اهلل قمٜمف وضم٤مء قمـ أيب هريرة

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. شأو ُم٤مًمف ومٚمٞمتحٚمٚمف ىمٌؾ أن ٓ يٙمقن ديٜم٤مر وٓ درهؿ ,قمٜمده ٕظمٞمف ُمٔمٚمٛم٦م ُمـ قمروف
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 شي٤م قم٤ٌمدي إين طمرُم٧م اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗمز وضمٕمٚمتف حمرُم٤م سمٞمٜمٙمؿ ومال شمٔم٤معمقا» وذم احلدي٨م اًم٘مدد :

  .ريض اهلل قمٜمف أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب ذر

ومٝمؾ يٙمٗمل ذم اًمتقسم٦م ُمـ طم٘مقق  ,ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمٌلم قمٔمؿ اٟمتٝم٤مك احل٘مقق إمم همػم

 أُم٤م هٜم٤مًمؽ ذط زائد ؟ ,أدُمٞملم ُم٤م ُمر ذم اًمٌٜمد إول

ٕن  :اْلقاب: هٜم٤مًمؽ ذط ؾم٤مدس قمغم ُم٤م شم٘مدم وهق اًمتحٚمؾ ُمـ هذه اعمٔم٤ممل اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اًمٕمٌد

 طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد ُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمِم٤مطم٦م.

طملم ذيمر اًمثالصم٦م اًمنموط:  وإن يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م شمتٕمٚمؼ  شري٤مض اًمّم٤محللم»ف اهلل ذم ىم٤مل اًمٜمقوي رمح

أو ٟمحقه رده  ,وم٢من يم٤مٟم٧م ُم٤مًٓ  ,ن يؼمأ ُمـ طمؼ ص٤مطمٌٝم٤مأو ,ومنموـمٝم٤م أرسمٕم٦م هذه اًمثالصم٦م ,سمحؼ أدُمل

 اهد .ن يم٤مٟم٧م همٞم٦ٌم اؾمتحٚمف ُمٜمٝم٤مإو ,أو ـمٚم٥م قمٗمقه ,إًمٞمف وإن يم٤من طمد ىمذف وٟمحقه ُمٙمٜمف ُمٜمف

 وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمتقسم٦م واضم٦ٌم ُمـ يمؾ ذٟم٥م. :شٗمرات اًمذٟمقب وُمقضم٤ٌمت اْلٜم٦مُمٙم»ىم٤مل ص٤مطم٥م 

وم٢من يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞم٦م سملم اًمٕمٌد وسملم اهلل شمٕم٤ممم, ومال شمتٕمٚمؼ سمحؼ آدُمل, ومٚمٝم٤م ذوط صمالصم٦م: أطمده٤م: أن 

 ي٘مٚمع قمـ اعمٕمّمٞم٦م.

 اًمث٤مين: أن يٜمدم ومٕمٚمٝم٤م.

 اًمث٤مًم٨م: أن يٜمدم قمغم أٓ يٕمقد إًمٞمٝم٤م أسمدا.

 ٦م شمتٕمٚمؼ سمحؼ آدُمل ومنموـمٝم٤م أرسمٕم٦م هذه اًمثالصم٦م اعمت٘مدُم٦م.وم٢من يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞم

 واًمراسمع: أن يؼمأ ُمـ طمؼ ص٤مطمٌٝم٤م.

 وم٢من يم٤من ُم٤مٓ, أو ٟمحقه رده إًمٞمف. وإن يم٤من همٞم٦ٌم اؾمتحٚمف ُمٜمٝم٤م.

 وإن يم٤من طمد ىمذف, أو ٟمحقه ُمٙمٜمف ُمـ اًم٘مّم٤مص أو ـمٚم٥م قمٗمقه.

قسمتف مم٤م شم٤مب ُمٜمف, وسم٘مك واًمتقسم٦م واضم٦ٌم قمغم اًمٗمقر ُمـ مجٞمع اًمذٟمقب, وم٢من شم٤مب ُمـ سمٕمْمٝم٤م صح٧م شم

 قمٚمٞمف ُم٤م مل يت٥م ُمٜمف.

ًمٙمـ ىمد ينق اًمرضمؾ ُم٤مًٓ أو ي٠مظمذ ُم٤مًمف وم٢من اظمت٤مر إقمٓم٤مء اعم٤مل أقمٓم٤مه ُم٤مًمف طمتك يتخٚمص ُمـ شمٌٕم٤مت 

احل٘مقق وهذه ومتقى ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ , ىم٤مل اْلُم٤مم اسمـ 
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أي  –ًم٧م أيب قمـ رضمؾ أظمت٤من ٠مقمٌد اهلل سمـ أمحد: ؾم ىم٤مل :[5/15] شأداب اًمنمقمٞم٦م»ُمٗمٚمح ذم 

صمؿ إٟمف ٟمدم قمغم ُم٤م ومٕمؾ وشم٤مب وًمٞمًؿ قمٜمده ُم٤م  ,ُمـ رضمؾ ُم٤مل صمؿ إٟمف أٟمٗم٘مف وأشمٚمٗمف –هق أو همّم٥م 

ٓ سمد  :ومٝمؾ يٙمقن ذم ٟمدُمف وشمقسمتف ُم٤م يرضمك ًمف إن ُم٤مت قمغم وم٘مره ظمالص مم٤م قمٚمٞمف وم٘م٤مل أيب ,ي١مدي

ق واضم٥م قمٚمٞمف, وىم٤مل: ذم رواي٦م حمٛمد سمـ احلٙمؿ ومٞمٛمـ هلذا اًمرضمؾ ُمـ أن ي١مدي احلؼ وإن ُم٤مت ومٝم

وإن قمٚمؿ ؿمٞمئ٤م سم٤مىمٞم٤م ُمـ اًمنىم٦م أيْم٤م رده٤م  ,همّم٥م أرو٤م ٓ يٙمقن شم٤مئ٤ٌم طمتك يرده٤م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م

 شمقسمتف أن يرد ُم٤م أظمذ .اهد :رض اعمًٚمٛملمأظمذ ُمـ أوىم٤مل ومٞمٛمـ  ,قمٚمٞمف أيْم٤م

 وإن يم٤من احلؼ همٞم٦ٌم ومٚمٚمٕمٚمامء ومٞمف ىمقٓن: 

 ف ويتحٚمؾ ُمٜمف.إول : أن يذه٥م إًمٞم

 ويذيمره سمخػم ذم اعمج٤مًمس اًمتل اهمت٤مسمف ومٞمٝم٤م . ,اًمث٤مين : يٙمٗمل أن يدقمق ًمف

شمٗمّمٞمال ـمٞم٤ٌم وهق: إن يم٤مٟم٧م اًمٖمٞم٦ٌم ىمد  شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»وىمد ومّمؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم يمام ذم 

ٗمّمٞمؾ وم٢مٟمف يًتٖمٗمر ًمف ويذيمره سمخػم قمغم ُم٤م شم٘مدم وهذا شم ,وإن يم٤مٟم٧م مل شمٌٚمٖمف ,سمٚمٖمتف ومٝمٜم٤م يًتًٛمح ُمٜمف

 .وىم٤مل:  ذيمر شم٘مل اًمديـ أٟمف ىمقل إيمثريـ شأداب اًمنمقمٞم٦م»ضمٞمد, وىمد ذيمر هذا اًم٘مقل اسمـ ُمٗمٚمح ذم 

ومٝمٜم٤م  ,وذه٥م ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم:  إن يم٤من اًمرضمؾ إن أظمؼم أظم٤مه سم٠مٟمف اهمت٤مسمف ي١مدي إمم ؿمحٜم٤مء

 واهلل اقمٚمؿ .  ,يٙمٗمل أن يًتٖمٗمر ًمف ويذيمره سمخػم

وىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ اًمّمالح سمٕمد أن ذيمر  :[5/14] شب اًمنمقمٞم٦مأدا»ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح ذم 

إذ اًم٘مذف  ,ومٙمؾ ُمٔمٚمٛم٦م ذم اًمٕمرض ُمـ اهمتٞم٤مب ص٤مدق وهب٧م يم٤مذب ومٝمق ذم ُمٕمٜمك اًم٘مذف :اًمروايتلم

 ,واظمت٤مر أصح٤مسمٜم٤م أٟمف ٓ يٕمٚمٛمف ,وىمد يٙمقن يمذسم٤م ومٞمٙمقن هبت٤م ,ومٞمٙمقن ذم اعمٖمٞم٥م همٞم٦ٌم ,ىمد يٙمقن ص٤مدىم٤م

 .ن إطم٤ًمٟم٤م إًمٞمف ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمٔمٚمٛمتفسمؾ يدقمق ًمف دقم٤مء يٙمق

وم٢من مل  ,[:  وأُم٤م طم٘مقق أدُمٞملم ومال سمد ُمـ إيّم٤مهل٤م إمم ُمًتح٘مٞمٝم٤م1/15] شاعمٗمٝمؿ»وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

وُمـ اضمتٝمد ذم  ,شمقصؾ إمم أرسم٤مهب٤م مل يتخٚمص ُمـ ضر ذًمؽ اًمذٟم٥م إٓ سمؽميمف وومٕمؾ ُم٤م أُمره اهلل سمف

ويمؿ وٛمـ ُمـ  ,وومْمٚمف ُمٌذول ,ق اهلل ُم٠مُمقلاخلروج قمـ احل٘مقق ومٚمؿ ي٘مدر قمغم اخلروج ُمٜمٝم٤م ومٕمٗم

 ويمؿ سمدل ُمـ اًمًٞمئ٤مت سم٤محلًٜم٤مت  .اهد. ,اًمتٌٕم٤مت
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 وُمـ مل يٜمدم قمغم ُم٤م طمد سمف مل يٙمـ طمده شمقسم٦م . :[514-5/511] شآداب اًمنمقمٞم٦م»ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح ذم 

ْؿ ذِم َوهَلُ ﴿ :ذيمره ذم اًمرقم٤مي٦م, وذيمره همػم واطمد ُمٜمٝمؿ اسمـ قم٘مٞمؾ ىم٤مًمقا هق ُمٍم واحلد قم٘مقسم٦م ٓ يمٗم٤مرة

ظَِمَرِة قَمَذاٌب قَمٔمِٞمؿٌ  ْٔ  واؾمتدًمقا سمآي٦م اعمح٤مرسم٦م . ,[553]اًمٌ٘مرة :  ﴾ا

ومٝمق يمٗم٤مرشمف يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ  ,يٙمقن احلد ُمً٘مٓم٤م ْلصمؿ ذًمؽ اًمذٟم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م :وإومم أن ي٘م٤مل

 ,وُمـ ًم٘مٞمف ُمٍما همػم شم٤مئ٥م ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ىمد اؾمتقضم٥م هب٤م اًمٕم٘مقسم٦م» :اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وٟم٘مؾ حمٛمد سمـ  ,شوم٠مُمره إمم اهلل إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف , وُمـ ًم٘مٞمف يم٤مومرا قمذسمف ومل يٖمٗمر ًمف

وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف إذا شمقذم  ,وم٠مُمره إمم اهلل إن ؿم٤مء قمذسمف» :قمقف احلٛميص قمـ أمحد ٟمحق هذا إٓ أٟمف ىم٤مل

 ومل يذيمروا ُمـ ًم٘مٞمف يم٤مومرا إمم آظمره . ,شقمغم اْلؾمالم واًمًٜم٦م

شم٤ٌميٕمقين قمغم أن » :ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ٕصح٤مسمف شاًمّمحٞمحلم»وذم 

وٓ شم٘متٚمقا اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل إٓ سم٤محلؼ , ومٛمـ ورم  ,وٓ شمنىمقا ,وٓ شمزٟمقا ,ٓ شمنميمقا سم٤مهلل ؿمٞمئ٤مً 

ُمٜمٙمؿ وم٠مضمره قمغم اهلل وُمـ أص٤مب ُمٜمٙمؿ ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ومٕمقىم٥م سمف ومٝمق يمٗم٤مرشمف , وُمـ أص٤مب ؿمٞمئ٤م ُمـ 

وم٤ٌميٕمٜم٤مه قمغم ذًمؽ  :ىم٤مل شوإن ؿم٤مء همٗمر ًمف ,وم٠مُمره إمم اهلل إن ؿم٤مء قمذسمف ,ومًؽمه اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف ذًمؽ

وأٟم٤م أهمٗمره٤م  ,ؾمؽمهت٤م قمٚمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م» :وؾمٌؼ ىمري٤ٌم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ذم اًمٜمجقى وىمقل اهلل قمز وضمؾ

 ومٝمذا عمـ ؿم٤مء اهلل أن يٖمٗمر ًمف ُمـ اعم١مُمٜملم . ,شًمؽ اًمٞمقم

وم٤مهلل شمٕم٤ممم أقمدل ُمـ أن  ,ُمـ أذٟم٥م ذٟم٤ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م ومٕمقىم٥م سمف» :قمٜمف ُمرومققم٤مً وٕمحد قمـ قمكم ريض اهلل 

يثٜمل قم٘مقسمتف قمغم قمٌده , وُمـ أذٟم٥م ذٟم٤ٌم ومًؽمه اهلل قمٚمٞمف وقمٗم٤م اهلل قمٜمف وم٤مهلل شمٕم٤ممم أيمرم أن يٕمقد ذم 

وقمٗم٤م اهلل   ,ورواه اسمـ ُم٤مضمف واًمدارىمٓمٜمل واًمؽمُمذي وىم٤مل: همري٥م ومل أضمد قمٜمٝمؿ ,شرء قمٗم٤م قمٜمف

 .ٜمفقم

؟ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م , وٟمحـ ٟم٘مقل هب٤م ًمٙمـ قمغم ًمف قمذاب ذم أظمرة ًمٙمـ قمغم ُم٤مذا أُم٤م آي٦م اعمح٤مرسم٦م وم٢مٟمام ومٞمٝم٤مو

إساره وقمدم شمقسمتف ٓ قمغم ذٟم٥م طمد قمٚمٞمف عم٤م ؾمٌؼ واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ىم٤مل أيمثر 

دي٨م أيب هريرة اًمٕمٚمامء احلدود يمٗم٤مرة اؾمتدٓٓ هبذا احلدي٨م يٕمٜمل طمدي٨م قم٤ٌمدة وُمٜمٝمؿ ُمـ وىمػ حل

 ش.ٓ أدري احلدود يمٗم٤مرة»أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:   :ريض اهلل قمٜمف
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 كن حمدثٛ بدعٛ

وأقمت٘مد أن يمؾ حمدصم٦م ذم اًمديـ سمدقم٦م
(1)

. 

                                                                                                    

  يمذا ىم٤مل وطمدي٨م أيب هريرة إن صح ومام ؾمٌؼ أصح ُمٜمف وذم هذا زي٤مدة قمٚمؿ ومٞمتٕملم اًم٘مقل هب٤م . ا.هد.

( 5151يدل قمغم هذا طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌداهلل قمٜمد ُمًٚمؿ )ش وأقمت٘مد أن يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م»ىمقًمف:  (5)

وَمَج٤مَءُه ىَمْقٌم طُمَٗم٤مٌة قُمَراٌة جُمَْت٤مسمِك  :رِم َصْدِر اًمٜمََّٝم٤مِر ىَم٤مَل  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-يُمٜم٤َّم قِمٜمَْد َرؾُمقِل اهلل ىم٤مل: 

ـْ ُُمَيَ  تُُٝمْؿ ُِم ٞمُقِف قَم٤مُمَّ ًُّ  ُُمَتَ٘مٚمرِدى اًم
ِ
٤ٌَمء َر َوضْمُف رَ  ,اًمٜمراَمِر َأِو اًْمَٕم ـْ ُُمَيَ وَمَتَٛمٕمَّ صغم -ؾُمقِل اهلل سَمْؾ يُمٚمُُّٝمْؿ ُِم

ـَ اًْمَٗم٤مىَم٦ِم وَمَدظَمَؾ  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َن َوَأىَم٤مَم وَمَّمغمَّ  ,عم٤َِم َرَأى هِبِْؿ ُِم صُمؿَّ ظَمَٓم٥َم  ,صُمؿَّ ظَمَرَج وَم٠َمَُمَر سماَِلًٓ وَم٠َمذَّ

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدةٍ ﴿» :وَمَ٘م٤مَل  ِذى ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ إِنَّ اهلل يَم٤مَن ﴿أَي٦ِم  إمَِم آظِمرِ  ﴾َي٤م َأهيُّ

٤ًٌم تِك رِم احْلنَْمِ  ﴾قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َرىِمٞم ُ٘مقا اهلل﴿َوأَي٦َم اًمَّ َُم٧ْم ًمَِٖمٍد َواشمَّ ُ٘مقا اهلل َوًْمتَٜمُْٔمْر َٟمْٗمٌس َُم٤م ىَمدَّ َق  ﴾اشمَّ شَمَّمدَّ

ـْ َص٤مِع مَتِْرِه  ِه ُِم ـْ َص٤مِع سُمرر ـْ صَمْقسمِِف ُِم ـْ ِدْرمَهِِف ُِم ـْ ِديٜم٤َمِرِه ُِم  :ىَم٤مَل ش َوًَمْق سمِِِمؼر مَتَْرٍة  -طَمتَّك ىَم٤مَل  -َرضُمٌؾ ُِم

ُف شَمْٕمِجُز قَمٜمَْٝم٤م سَمْؾ ىَمْد قَمَجَزْت  ٍة يَم٤مَدْت يَمٗمُّ ـَ إَْٟمَّم٤مِر سمٍُِمَّ صُمؿَّ شَمَت٤مسَمَع اًمٜم٤َّمُس طَمتَّك  :-ىَم٤مَل  -وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ ُِم

ـْ ـَمَٕم٤مٍم َوصمِٞم٤َمٍب طَمتَّك َرَأْي٧ُم َوضْمَف َرؾُم  ُؾ يَم٠َمٟمَُّف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قِل اهلل َرَأْي٧ُم يَمْقَُملْمِ ُِم َيتََٝمٚمَّ

٦ٌٌَم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل  َـّ ذِم اإِلؽْمالَِم ؽُمٛم٥ًَّم ضَمَسٛم٥ًَم هَمَٙمُف َأصْمُرَه٣م َوَأصْمُر » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ُُمْذَه ـْ ؽَم ََم

ـْ ُأصُمقِرِهْؿ ؾَمْكءٌ  ـْ نَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم ٣م زَمْٔمَدُه َِم ـْ فَمِٚمَؾ ِِّبَ ٥ًَُم ىَم٣مَن فَمَٙمْٝمِف وَ  ،ََم َـّ ذِم اإِلؽْمالَِم ؽُمٛم٥ًَّم ؽَمٝمِّ ـْ ؽَم ََم

ـْ َأْوَزاِرِهْؿ ؾَمْكءٌ  ـْ نَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم ـْ زَمْٔمِدِه َِم ٣م َِم ـْ فَمِٚمَؾ ِِّبَ  ش.ِوْزُرَه٣م َوِوْزُر ََم

ـْ َأضْمَدَث دِم َأَْمِرَٞم٣م َهَذا ََم٣م يَمٝمَْس همِٝمِف هَمُٜمَق َردّ »وحلدي٨م قم٤مئِم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمف:  , وأظمرضمف ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ: شََم

 ش.ُمـ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد»

َوقَمَٔمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َيْقًُم٤م سَمْٕمَد وحلدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م قمٜمد اًمؽمُمذي وهمػمه 

إِنَّ َهِذِه َُمْققِمَٔم٦ُم  :ُ٘مُٚمقُب وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ َوَوضِمَٚم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًمْ  ,َصاَلِة اًْمَٖمَداِة َُمْققِمَٔم٦ًم سَمٚمِٞمَٖم٦ًم َذَروَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م اًْمُٕمٞمُقنُ 

عٍ  ْٚمِع َوايمْم٣َّمفَم٥مِ  ،اهللُأوِصٝمُ٘مْؿ زمَِتْٗمَقى » :ىَم٤مَل  ,وَماَمَذا شَمْٕمَٝمُد إًَِمْٞمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهلل ,ُُمَقدر َوإِْن فَمْبٌد ضَمبًَِم   ،َوايمسَّ

ـْ َئِمْش َِمٛمُْ٘مْؿ َيَرى اطْمتاَِلهًم٣م ىَمثغًِما ُف ََم ٣َم َواَليَم٥مٌ َوإِيَّ  ،هَم١مِٞمَّ َُُمقِر هَم١مَِنَّ ْٕ ـْ َأْدَرَك َذيمَِؽ  ،٣مىُمْؿ َوحُمَْدشَم٣مِت ا هَمَٚم
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قا فَمَٙمْٝمَٜم٣م زم٣ِميمٛمََّقاصِمذِ  كَم فَمّمُّ ـَ اظْمَْٜمِديِّ اؾِمِدي َٙمَٖم٣مِء ايمرَّ أظمرضمف أسمق داود ش َِمٛمُْ٘مْؿ هَمَٔمَٙمٝمِْف زمُِسٛمَّتِل َوؽُمٛم٥َِّم اخْلُ

 واًمؽمُمذي.

ًمٌدع اًمٌدقم٦م إمم ىمًٛملم سمدقم٦م طمًٜم٦م وسمدقم٦م ؾمٞمئ٦م, ومٝمذا وأُم٤م شم٘مًٞمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وأيْم٤ًم أهؾ ا

شم٘مًٞمؿ ُمٌتدع ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ذقم٤ًم وٓ قم٘ماًل, وىمد مجع ؿمت٤مت ُم٤م يدل قمغم سمٓمالٟمف ص٤مطم٥م يمت٤مب 

 ( ُمٚمخّمف ومٞمام ي٠ميت:536-1/548ش )طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م»

 دع.إول: اًم٘مقل سمحًـ سمٕمض اًمٌدع ُمٜم٤مىمض ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمقاردة ذم ذم قمٛمقم اًمٌ

 ش.يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م»اًمث٤مين: مل يرد ذم آي٦م وٓ طمدي٨م ُم٤م ي٘مٞمد أو خيّمص هذا اًمٚمٗمظ اعمٓمٚمؼ اًمٕم٤مم 

صم٤مًمث٤ًم: إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ يٚمٞمٝمؿ قمغم ذم اًمٌدع وشم٘مٌٞمحٝم٤م واًمتٜمٗمػم قمٜمٝم٤م وىمٓمع ذرائٕمٝم٤م 

 دع ُم٤م هق طمًـ.اعمقصٚم٦م إًمٞمٝم٤م, وهذا سمح٥ًم آؾمت٘مراء إمج٤مع صم٤مسم٧م يدل سمجالء قمغم أٟمف ًمٞمس ذم اًمٌ

راسمٕم٤ًم: ُمـ شم٠مُمؾ اًمٌدع سمٕمٞمدًا قمـ اهلقى جيد أهن٤م ُمْم٤مدة ًمٚمنمع ُمًتدريمف قمغم اًمِم٤مرع ُمتٝمٛم٦م ًمف 

 سم٤مًمت٘مّمػم.

ظم٤مُم٤ًًم: ًمق اومؽمض ضمدًٓ أٟمف ضم٤مء ذم اًمٜم٘مؾ اؾمتح٤ًمن سمٕمض اًمٌدع أو اؾمتثٜم٤مء سمٕمْمٝم٤م قمـ اًمذم يمام ًمق 

 وقم٤ًم وٓ شمًٛمك سمدقم٦م.ومٝمٜم٤م شمّمػم قمٛمالً ُمنمش واعمحدصم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م طمًٜم٦م»ىم٤مل اًمِم٤مرع: 

 ؾم٤مدؾم٤ًم: ُم٤م يٗمؽموف سمٕمض ُمـ حيًـ اًمٌدع طمًٜم٤ًم ٓ خيٚمق ُمـ صمالث طم٤مٓت:

إومم: أٟمف يٙمقن مم٤م صم٧ٌم طمًٜمف, ومٝمذا ٓ يًٛمك سمدقم٦م ذقمٞم٦م وإن يم٤من يًٛمك سمدقم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م 

 وذًمؽ: ٕٟمف ُمنموع سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم.

 اًمث٤مين: أن ئمـ أٟمف طمًـ وًمٞمس سمحًـ.

ـ إُمقر اًمتل جيقز أن شمٙمقن طمًٜم٦م, وأن ٓ شمٙمقن طمًٜم٦م ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن ُم

(: إن صم٧ٌم أن هذا طمًـ ومال يٙمقن سمدقم٦م أو يٙمقن خمّمقص٤ًم, 1/681ش )اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ»

 وإن مل يث٧ٌم أٟمف طمًـ ومٝمق داظمؾ ذم اًمٕمٛمقم. اهد

وقمدم اًمٙمامل واىمتْم٤مء ذًمؽ ؾم٤مسمٕم٤ًم: ُمـ أدقمك طمًـ رء ُمـ اعمحدصم٤مت ًمزُمف اهت٤مم اًمديـ سم٤مًمٜم٘مص 

ؾْماَلَم ِديٜم٤ًم﴿خم٤مًمٗم٦م اخلؼم اعمٜمزل:   ﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اْْلِ
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يَمْٝمُٙمَٜم٣م وَمْد سَمَرىْمُتُ٘مْؿ فَمعَم ايْمَبٝمَّْم٣مِء », واخلؼم اًمٜم٤مـمؼ سمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: [4]اعم٤مئدة : 

َّٓ َه٣ميمٌِؽ  َٓ َيِزيُغ فَمٛمَْٜم٣م زَمْٔمِدي إِ  ش.ىَمٛمََٜم٣مِرَه٣م 

 صم٤مُمٜم٤ًم: ْلظمراج سمٕمض اًمٌدع قمـ اًمذم ٓسمد ًمف ُمـ خمّمص خيرضمٝم٤م قمـ قمٛمقم اًمذم.

 شم٤مؾمٕم٤ًم: اًم٘مقل سم٤مًمٌدقم٦م احلًٜم٦م يٗمًد اًمديـ ويٗمتح اعمج٤مل ًمٚمٛمتالقمٌلم.

ٜم٦م جيد أهن٤م ضمٚم٧ٌم قمغم أصح٤مهب٤م ُمٗم٤مؾمد قم٤مذًا: قمٜمد اًمٜمٔمر ذم سمٕمض اًمٌدع اًمتل يًٛمٞمٝم٤م أصح٤مهب٤م طمً

 قمٔمٞمٛم٦م وأوسم٘متٝمؿ ذم اعمٝم٤مًمؽ اْلًٞمٛم٦م يمام ذم سمدقم٦م اعمقًمد.

طم٤مدي قمنم: ًمق ضم٤مز زي٤مدة سمٕمض اًمٌدع ذم ديـ اهلل سم٤مؾمؿ اًمٌدقم٦م حلًٜم٦م ْل٤مز ٟم٘مص سمٕمض ُم٤م دل قمٚمٞمف 

 ديـ اهلل هلذا اًم٥ًٌم.

 ٦م احلًٜم٦م قمغم طمد زقمٛمؽ واًمًٞمئ٦م.صم٤مين قمنم: ي٘م٤مل عمحًٜمل اًمٌدع ُم٤م هق اعمٞمزان ًمٚمتٗمريؼ سملم اًمٌدقم

صم٤مًم٨م قمنم: ًمق ضمقزٟم٤م قمغم اهلل قمز وضمؾ أن يٗمقض سمٕمض اًمديـ إمم اؾمتح٤ًمٟمٜم٤م ْلقزٟم٤م قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف 

أن يٗمقض ًمٚمٛمخٚمقىملم اًمتحٙمؿ سمديٜمف واًمتٍمف ذم ذيٕمتف واًمتٓم٤مول قمغم أُمره وهنٞمف, وهذا ؿمٜمٞمع 

 هم٤مي٦م اًمِمٜم٤مقم٦م.

ٕم٦م سمدقم٦م طمًٜم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمٌتدع شمرك اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م وٟمرى راسمع قمنم: ٟم٘مقل عمحًـ اًمٌدع إن يم٤من ذم اًمنمي

 قمدم ضمقازه٤م وقمدم اًمٕمٛمؾ هب٤م.

ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م قم٤مُم٦م شمِمتٖمرق مجٞمع ش يمؾ سمدقم٦م والًم٦م»ظم٤مُمس قمنم: ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 ضمزئٞم٤مت وأومراد اًمٌدع وسمره٤من ذًمؽ أن:

 يمؾ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم. -5

ل أن يمؾ ٓ شمدظمؾ إٓ قمغم ذي ضمزئٞم٤مت وأضمزاء ُمـ أطمٙم٤مم ًمٗمظ يمؾ قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م وإصق -1

 وُمدًمقهل٤م ذم اعمقوٕملم اْلطم٤مـم٦م سمٙمؾ ومرد ُمـ اْلزئٞم٤مت أو إضمزاء.

ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م أيْم٤ًم أهن٤م إذا أوٞمٗم٧م إمم ٟمٙمرة وم٢مهن٤م شمدل قمغم اًمٕمٛمقم اعمتٖمرق ًم٤ًمئر اْلزئٞم٤مت. اهد  -4

 ُمٚمخّم٤ًم.

وإي٤ميمؿ »ىمقًمف: ْلقزي: ( ط/اسمـ ا615-611ش )ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم 
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حتذير ًمألُم٦م ُمـ اشم٤ٌمع إُمقر اعمحدصم٦م اعمٌتدقم٦م , وأيمد ذًمؽ  شوحمدصم٤مت إُمقر, وم٢من يمؾ سمدقم٦م والًم٦م

, واعمراد سم٤مًمٌدقم٦م: ُم٤م أطمدث مم٤م ٓ أصؾ ًمف ذم اًمنميٕم٦م يدل قمٚمٞمف, وم٠مُم٤م ُم٤م  شيمؾ سمدقم٦م والًم٦م»سم٘مقًمف : 

  شُمًٚمؿ صحٞمح»يم٤من سمدقم٦م ًمٖم٦م, وذم   يم٤من ًمف أصؾ ُمـ اًمنمع يدل قمٚمٞمف, ومٚمٞمس سمٌدقم٦م ذقم٤م, وإن

يمت٤مب اهلل,  إن ظمػم احلدي٨م»يم٤من ي٘مقل ذم ظمٓمٌتف:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمـ ضم٤مسمر: أن اًمٜمٌل 

 .شوظمػم اهلدي هدي حمٛمد, وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م, ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م

قمـ ضمده , قمـ أسمٞمف ,  -وومٞمف وٕمػ  -وظمرج اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م يمثػم سمـ قمٌد اهلل اعمزين 

ُمـ اسمتدع سمدقم٦م والًم٦م ٓ يرو٤مه٤م اهلل ورؾمقًمف, يم٤من », ىم٤مل :  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمـ اًمٜمٌل 

 .شقمٚمٞمف ُمثؾ آصم٤مم ُمـ قمٛمؾ هب٤م, ٓ يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ أوزارهؿ ؿمٞمئ٤م

وظمرج اْلُم٤مم أمحد ُمـ رواي٦م همْمٞمػ سمـ احل٤مرث اًمثامزم ىم٤مل: سمٕم٨م إزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان , وم٘م٤مل: 

ًمٜم٤مس قمغم أُمريـ: رومع إيدي قمغم اعمٜم٤مسمر يقم اْلٛمٕم٦م, واًم٘مّمص سمٕمد اًمّمٌح واًمٕمٍم, إٟم٤م ىمد مجٕمٜم٤م ا

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وم٘م٤مل: أُم٤م إهنام أُمثؾ سمدقمتٙمؿ قمٜمدي, وًم٧ًم سمٛمجٞمٌٙمؿ إمم رء ُمٜمٝم٤م: ٕن اًمٜمٌل 

ومتٛمًؽ سمًٜم٦م ظمػم ُمـ إطمداث سمدقم٦م  ش ُم٤م أطمدث ىمقم سمدقم٦م إٓ رومع ُمثٚمٝم٤م ُمـ اًمًٜم٦م», ىم٤مل: -وؾمٚمؿ 

 قمـ اسمـ قمٛمر ُمـ ىمقًمف ٟمحق هذا.وىمد روي 

ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ٓ خيرج قمٜمف رء, وهق ش يمؾ سمدقم٦م والًم٦م»:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وم٘مقًمف 

, ومٙمؾ ُمـ شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اًمديـ, وهق ؿمٌٞمف سم٘مقًمف: 

ف , ومٝمق والًم٦م, واًمديـ سمريء أطمدث ؿمٞمئ٤م, وٟمًٌف إمم اًمديـ, ومل يٙمـ ًمف أصؾ ُمـ اًمديـ يرضمع إًمٞم

 ُمٜمف, وؾمقاء ذم ذًمؽ ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مدات, أو إقمامل, أو إىمقال اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م.

وأُم٤م ُم٤م وىمع ذم يمالم اًمًٚمػ ُمـ اؾمتح٤ًمن سمٕمض اًمٌدع , وم٢مٟمام ذًمؽ ذم اًمٌدع اًمٚمٖمقي٦م , ٓ اًمنمقمٞم٦م , 

قمغم إُم٤مم واطمد ذم اعمًجد , عم٤م مجع اًمٜم٤مس ذم ىمٞم٤مم رُمْم٤من  -ريض اهلل قمٜمف  -ومٛمـ ذًمؽ ىمقل قمٛمر 

وظمرج ورآهؿ يّمٚمقن يمذًمؽ وم٘م٤مل : ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هذه . وروي قمٜمف أٟمف ىم٤مل : إن يم٤مٟم٧م هذه سمدقم٦م , 

وروي أن أيب سمـ يمٕم٥م , ىم٤مل ًمف : إن هذا مل يٙمـ , وم٘م٤مل قمٛمر : ىمد قمٚمٛم٧م , وًمٙمٜمف  ,ومٜمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م

٧م , وًمٙمـ ًمف أصقل ُمـ اًمنميٕم٦م وُمراده أن هذا اًمٗمٕمؾ مل يٙمـ قمغم هذا اًمقضمف ىمٌؾ هذا اًمقىم ,طمًـ
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يم٤من حي٨م قمغم ىمٞم٤مم رُمْم٤من , ويرهم٥م ومٞمف,  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يرضمع إًمٞمٝم٤م, ومٛمٜمٝم٤م : أن اًمٜمٌل 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ويم٤من اًمٜم٤مس ذم زُمٜمف ي٘مقُمقن ذم اعمًجد مج٤مقم٤مت ُمتٗمرىم٦م ووطمداٟم٤م , وهق 

سم٠مٟمف ظمٌم أن يٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ , ومٞمٕمجزوا  صغم سم٠مصح٤مسمف ذم رُمْم٤من همػم ًمٞمٚم٦م , صمؿ اُمتٜمع ُمـ ذًمؽ ُمٕمٚمال

ًمٞم٤مزم  . وروي قمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مقم سم٠مصح٤مسمف-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف , وهذا ىمد أُمـ سمٕمده 

 إومراد ذم اًمٕمنم إواظمر. اهد

ووضمف اًمْمالل ذم اًمٌدقم٦م يمقهن٤م ـمريؼ مل ينمقمٝم٤م اهلل قمزوضمؾ, وٓ رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

شمْم٤مهل اًمديـ احلؼ اًمذي ذقمف اهلل قمزوضمؾ, ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  وؾمٚمؿ, ويمقهن٤م

وؾمٚمؿ, وومٞمٝم٤م ـمٕمـ ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أٟمف مل يتؿ اًمديـ, وومٞمٝم٤م ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٙم٤مومريـ, 

  إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد.

يقؿمؽ أن يٙمقن »ؿ: تنمت , وهذا ُمّمداق طمدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمٟما اًمتل اًمٗمتـوهذه ُمـ 

]أظمرضمف اًمٌخ٤مري[  شظمػم ُم٤مل اعمًٚمؿ همٜمؿ يتٌع هب٤م ؿمٖمػ اْل٤ٌمل, وُمقاىمع اًم٘مٓمر, يٗمّر سمديٜمف ُمـ اًمٗمتـ

 .ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد

ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك يرومع اًمٕمٚمؿ وئمٝمر »ىمّٚم٦م اًمٕمٚمؿ, حلدي٨م:  :وؾم٥ٌم اؾمتِم٤مر اًمٗمتـ وفمٝمقره٤م

 .طمدي٨م أيب ُمقؾمك ُمـ شاًمّمحٞمحلم»ذم  شاْلٝمؾ

إن اهلل ٓ »قمٚمامء اًمًقء اًمذيـ حيّٚمقن احلرام, ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ:  :٤مب اٟمتِم٤مره٤م أيًْم وُمـ أؾم٤ٌم

ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقم٤م يٜمتزقمف ُمـ اًمّمدور, وًمٙمـ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سمٛمقت اًمٕمٚمامء, طمتك إذا مل يٌَؼ قم٤مملٌ : 

]ُمتٗمؼ قمٚمٞمف[ ُمـ  شسمٖمػم قمٚمؿ , ومْمّٚمقا وأوّٚمقا»وذم رواي٦م:  شوم٠مومتقا سمرأهيؿ ٤م ضمٝم٤مًٓ اُتذ اًمٜم٤مس رؤوؾًم 

 .طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو

ًمٙمّؾ أُّم٦م »طم٥ّم اًمّدٟمٞم٤م واعم٤مل, ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  :وُمـ أؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مر هذه اًمٗمتـ وفمٝمقره٤م

 ش.ومتٜم٦م, وومتٜم٦م أُّمتل اعم٤مل

ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب ٟٓمتِم٤مر هذه اًمٗمتـ: وهق اًمْمٕمػ اًمٕم٘مدي , اًمذي أّدى إمم فمٝمقر اًمْمٕمػ 

ري , وم٠مصٌحقا هيرقمقن وراء أومٙم٤مر اًمٙمٗم٤مر , وي٘مّٚمدوهنؿ ذم ًم٤ٌمؾمٝمؿ , وذم اًمٗمٙمري ,واًمْمٕمػ اًمٕمًٙم
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ٌّف »أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ , إُّٓمـ رطمؿ اهلل قمز وضمّؾ , وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ:  ُمـ شمِم

 .]أظمرضمف أسمق داود قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر[ شسم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ

وهمػمه , عم٤م ذم خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ُمـ اًمٕمٓم٥م ذم  أهّي٤م اًمٜم٤مس! ًمٜمٙمـ قمغم طمذر ُمـ ُمثؾ هذا احلدي٨م

[ 11 :]اعمج٤مدًم٦م ﴾ًّملِمْ ذَ  إَ ذِم  َؽ ئِ ًمَ وْ أُ  فُ ًمَ قُ ؾُم رَ اهلل وَ  نَ وْ ٤مدُّ حُيَ  ـَ يْ ذِ ّن اًمَّ إِ ﴿اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة , ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ف ]أظمرضم شضمٕمٚم٧م اًمذًّم٦م واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري»وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: 

 .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر[

أهي٤م اعمًٚمٛمقن, قم٤ٌمد اهلل: إّن اًمٙمّٗم٤مر يًٕمقن ضم٤مهديـ ًمزقمزقم٦م اعمًٚمٛملم قمـ ديٜمٝمؿ , وًمذًمؽ وم٢مهّنؿ 

ا وْ دُّ ُّم ٞمَ ًمِ  ؿْ اهَلُ قَ ُمْ أَ  قنَ ٘مُ ٗمِ ٜمْ ا يُ وْ رُ ٗمَ يمَ  ـَ يْ ذِ ّن اًمَّ إِ ﴿يٜمٗم٘مقن إُمقال اًمٙمثػمة ْلوم٤ًمد اعمًٚمٛملم , ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

[ ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 45]إٟمٗم٤مل:  ﴾قنَ ٌُ ٚمَ ٖمْ يُ  ؿَّ صمُ  ةً ْنَ طَم  ؿْ ٝمِ ٞمْ ٚمَ قمَ  نُ قْ ٙمُ شمَ  ؿَّ ٤م صمُ هَنَ قْ ٘مُ ٗمِ ٜمْ ٞمُ ًَ  ومَ اهلل ؾِ ٞمِ ٌِ ؾَم  ـْ قمَ 

: إّن اًمٙمّٗم٤مر يٜمٗم٘مقن إُمقال اًمٙمثػمة , ٓ ٕضمؾ أن يؽمك اعمًٚمٛمقن ديٜمٝمؿ, شاىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ»

 ه. اوًمٙمـ ًمٞمتٜم٤مزًمقا قمـ سمٕمض ديٜمٝمؿ

  , ومٜم٠ًمل اهلل أن خيّٞمٌٝمؿ , وهذا وقمدهٙمام ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.وصدق رمحف اهلل شمٕم٤ممم

قم٤ٌمد اهلل: إن ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمتـ ذم هذا اًمٕمٍم هل ومتٜم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م , وذًمؽ ٕهّن٤م شمًتٌٕمد طمٙمؿ اهلل قمّز 

 فِ ٛمِ ٙمْ  طُم ذِم  كْ نْمِ  يُ َٓ وَ ﴿[ وهق اًم٘م٤مئؾ: 31]يقؾمػ:  ﴾ هللَّٓ إِ  ؿُ ٙمْ احُل  نِ إِ ﴿وضمّؾ , وهق اًم٘م٤مئؾ: 

[ وٕهّن٤م شمًٕمك إمم شم٘مقيض اًمّديـ اْلؾمالُمل , سمٓمري٘م٦م أو سم٠مظمرى , ومٝمل شمدقمقا 15]اًمٙمٝمػ:  ﴾ًداطَم أَ 

إمم ظمروج اعمرأة ُمـ سمٞمتٝم٤م حيّج٦م اًمتحرير هل٤م , طمّتك شمٙمقن ومري٦ًم ًمٚمّزّٟم٤مة واًمٕم٤مسمثلم , وهل شمدقمقا إمم 

ّي٦م اًمٗمٙمر , ويريدون سمذًمؽ اعم٤ًمواة سملم اًمّرضمؾ واعمرأة , وسملم اًمؼّم واًمٗم٤مضمر , وإمم طمرّي٦م اًمّتدّيـ وطمرّ 

طمّري٦م ومٙمرهؿ وديٜمٝمؿ ٓ طمّري٦م اًمديـ اْلؾمالُمل , وإّٓ ومٚمامذا يْمٞمّ٘مقن قمغم اعمًٚمٛملم ذم سمٚمداهنؿ 

ويٗمروقن قمٚمٞمٝمؿ ٟمزع طمج٤مب اًمٜم٤ًّمء , ويْمّٞم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ ذم قمدم إفمٝم٤مر ؿمٕم٤مئر اًمّديـ يم٤مٕذان وذسمح 

 إو٤مطمل وهمػمه٤م؟؟!

ر إهل٤ًم يٕمٌد ُمـ دون اهلل قمّزوضمّؾ , يٜم٤مدي هب٤م أهٚمٝم٤م أٓ وإّن ُمـ ومتـ هذا اًمٓم٤مهمقت اًمذي ص٤م

إُمريٙمٞمقن وإرسمٞمّقن , وؿم٤مهبٝمؿ ذم ذًمؽ ضمّٝم٤مل اعمًٚمٛملم , وُمـ هلؿ أـمامع: هق آٟمتخ٤مسم٤مت اًمذي 
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قمغم  -واهللِ-يٕمتؼموٟمف اًمّٓمري٘م٦م اعمثغم ًمٚمقصقل إمم دوّم٦م احلٙمؿ , ُمع أّن ومٞمف خم٤مًمٗم٤مت يمثػمة , خُيِمك 

 ﴾ديْ دِ َِم ًمَ  َؽ سمر رَ  َش ٓمْ سمَ  نَّ إِ ﴿قمّز وضمّؾ , واٟمت٘م٤مُمف وُمٙمره وهمْمٌف , ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُمرشمٙمٌِٝم٤م ُمـ سمٓمش اهلل

 ذُ ظْم أَ  َؽ ًمِ ذَ يمَ وَ ﴿[ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 4]هم٤مومر:  ﴾لِ قْ اًمٓمَّ  ْي ذِ  ٤مِب ٘مَ اًمٕمِ  دُ يْ دِ ؿَم ﴿[ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 51]اًمؼموج: 

إّن »[ وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: 511]هقد:  ﴾ديْ دِ ؿَم  ؿٌ ٞمْ ًمِ أَ  هُ ذُ ظْم أَ  نَّ إِ  ٦مٌ ٤معمَِ فمَ  َل هِ ى وَ رَ اًم٘مُ  ذَ ظَم ا أَ ذَ إِ  َؽ سمر رِ 

 .قمٚمٞمف[ ؼ]ُمّتٗم شاهلل ًمٞمٛمكم ًمٚمّٔم٤ممل طمتّك إذا أظمذه مل يٗمٚمتف

ـّ أن اًمٔمٚمؿ وم٘مط هق أظمذأُمقال اًمٜم٤ّمس سم٤مًم٤ٌمـمؾ , أو ىمتٚمٝمؿ أوضهبؿ . . . إمم همػم ذًمؽ  هذا -وٓ شمٔم

ٙم٥م اًمٙم٤ٌمئر فم٤ممل ًمٜمٗمًف , وًمٙمـ: هٜم٤مك صقرة أظمرى , وهل فمٚمؿ اْلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف , وُمرشم -ُمـ اًمّٔمٚمؿ

ُمـ سمٓمش اهلل وهمْمٌف وُمٙمره وقم٘م٤مسمف يمام شم٘مّدم , وإًمٞمؽ سمٕمض اًمٙم٤ٌمئر اًمتل  -واهللِ-وخُيِمك قمٚمٞمف 

شمرشمٙم٥م ذم هذه آٟمتخ٤مسم٤مت , ُمع ذًمؽ يت٤ًمىمط يمثػمُمـ اعمًٚمٛملم ذم ضمرومٝم٤م اًمٕمٛمٞمؼ , اًمذي فم٤مهره 

 اًمّرمح٦م وسم٤مـمٜمف اًمٕمذاب.

اَلَة  ﴿ قمّز وضمّؾ ي٘مقل: واهلل / هذه آٟمتخ٤مسم٤مت شم٘مٚمٞمد ًمٚمٙم٤مومريـ,5 ُ٘مقُه َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّمَّ ُُمٜمِٞمٌلَِم إًَِمْٞمِف َواشمَّ

يملَِم  ـَ اعْمُنْمِ َٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م يُمؾُّ طِمْزٍب سماَِم ًَمَدهْيِْؿ وَمِرطُمقنَ  *َو ـَ وَمرَّ ِذي ـَ اًمَّ  ﴾ُِم

ٌّف سم٘مقٍم ومٝمق ُمٜمٝمؿ»ي٘مقل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ورؾمقل اهلل   ,[41, 45: اًمروم] ومٝمؾ  شُمـ شمِم

 حت٥مُّ أن شمٙمقن ُمثؾ اًمٙم٤مومريـ ؟! ؾم٤مئرا قمغم ـمري٘مٝمؿ , ُمتِمٌّٝم٤م هبؿ , ُمع أهّنؿ ّذ اًمؼمّي٦م , ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ـَ ومِٞمَٝم٤م ُأوًَمِئَؽ ُهْؿ َذُّ ﴿ يمِلَم ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمََّؿ ظَم٤مًمِِدي ـْ َأْهِؾ اًْمٙمَِت٤مِب َواعْمُنْمِ ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ٦مِ إِنَّ اًمَّ يَّ  ﴾ اًْمؼَمِ

ٌّف اًمٔم٤مهر , ذم ًم٤ٌمؾمف أو قم٤مدشمف أو  [5: اًمٌٞمٜم٦م] وم٤معمًٚمؿ اًمذي يتِمٌّف سم٤مًمٙمّٗم٤مر ذم أّي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمتِم

طمريمتف , يدّل قمغم وضمقد ؿمٕمقر سم٤مـمٜمل وإن مل جي٤مهر سمٛمقّدة ُمـ يتِمٌّف هبؿ , ويدّل اًمتِمٌّف أيْم٤م قمغم أّن 

ٌَّف سمف. ٌرف يرى ٟمٗمًف أدٟمك ُمـ اعمتِم  اعمتِم

آٟمتخ٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م ُم٤ًموات اًمّرضمؾ سم٤معمرأة ,واحلّر سم٤مًمٕمٌد , واًمٕم٤ميص اًمٗم٤مؾمؼ سم٤معمّت٘مل اًمٓم٤مئع ,  /1

[ وي٘مقل: 511]اعم٤مئدة:  ﴾٥ْم ٞمر ٓمَّ اًمَ وَ  ٨َم ٞمْ ٌِ اخلَ  ْي قِ تَ ًْ  يَ َٓ  ْؾ ىمُ ﴿واًمٕمٚمؿ سم٤مْل٤مهؾ , واهلل قمّزوضمّؾ ي٘مقل: 

ٚمِِٛملَم يَم٤معْمُْجِرُِملَم َأوَمٜمَ ﴿[ وي٘مقل: 45ك﴾ ]آل قمٛمران: ثَ ٟمْ ٤مُٕ يمَ  رُ يمَ اًمذَّ  َس ٞمْ ًمَ ﴿وَ  ًْ َُم٤م ًَمُٙمْؿ يَمٞمَْػ  *ْجَٕمُؾ اعمُْ

ُٙمُٛمقنَ  َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ ﴿وي٘مقل:  ,[45, 46: اًم٘مٚمؿ] ﴾حَتْ ـَ  ِذي ـَ َيْٕمَٚمُٛمقَن َواًمَّ ِذي َتِقي اًمَّ ًْ  ﴾ىُمْؾ َهْؾ َي
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  .[9: اًمزُمر]

شمٙمقن ُمٖمٜمّٞم٦م أيـ قم٘مقًمٙمؿ ي٤م ُمٕم٤مذ اعمًٚمٛملم, طملم شمّمٌح ؿمٝم٤مدة أطمديمؿ سمِمٝم٤مدة اُمرأة ؟! ورسّمام 

ؾم٤مومرة , أو زاٟمٞم٦م وم٤مضمرة . . أيـ قم٘مقًمٙمؿ؟! طملم يّمٌح صقت اًمًّٙمػم وصقت اًمٕم٤ممل ؾمقاء ؟! ومٝمؾ 

 ُمـ ُمّديمر؟!

/ هذه آٟمتخ٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م اًمتّمقير ًمذوات إرواح , ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ اعمّمّقر 4

ػ أن يٜمٗمخ ومٞمٝم٤م اًمروح يقم ُمـ صّقر صقرة يمٚمّ »يمام ذم طمذي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري , وىم٤مل: 

 شاعمّمّقريـ» :وذيمر ُمٜمٝمؿ شخيرج ُمـ اًمٜم٤ّمر قمٜمٌؼ ي٘مقل: ويّمٚم٧م سمثالصم٦م»وي٘مقل:  شاًم٘مٞم٤مُمق وًمٞمس سمٜم٤مومخ

وم٠ميـ أٟم٧م ي٤م ُمًٙملم ؟! ي٤م ُمـ ُتدم طمزسمؽ أو ؿمٞمخؽ , أو ُمرؿّمحؽ , ُمـ هذا اًمققمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ , 

قن!! أيـ همػمشمٙمؿ طمتّك شمروقا سمخروج وأدهك وأُمّر وأىمٌح وأّذ هق شمّمقير اًمٜم٤ًّمء , ومٞم٤م أهي٤م اعمًٚمٛم

ـّ , ومرؾمقل اهلل  ٌٌّقن هب حم٤مرُمٙمؿ ًمٚمّتّمقير ؟! يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمؼّم واًمٗم٤مضمر , واًمٕمراسمدة يتٖمّزًمقن ومٞمٝمـ ويِم

وىمد يم٤من اْل٤مهٚمّٞمقن قمغم ُم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اًمنّم  شٓ يدظمؾ اْلٜم٦ّم دّيقث»صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ي٘مقل: 

ًمٕمرض , وٟمحـ ذم هذه إزُم٤من يمثػم ُمـ اعمخذوًملم خيرضمقن اعمًتٓمػم , يمّؾ رء قمٜمدهؿ هيقن إّٓ ا

 ٟم٤ًمءهؿ سم٠ميدهيؿ إمم هذا اًمنّم.

اًمٙم٤ٌمئر: »/ هذه آٟمتخ٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م ىمقل اًمّزور واًمٙمذب , ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ي٘مقل: 3

ون اًمّزور: وىمد اُمتدح اهلل اعم١مُمٜملم سم٠مهّنؿ ٓ يِمٝمد شاْلذاك سم٤مهلل , وقم٘مقق اًمقاًمديـ , وىمقل اًمّزور

وا يمَِراًُم٤م﴿ ْٖمِق َُمرُّ وا سم٤ِمًمٚمَّ وَر َوإَِذا َُمرُّ َٓ َيِْمَٝمُدوَن اًمزُّ ـَ  ِذي ومٙمـ أظمل اعمًٚمؿ ُمتّ٘مّٞم٤م [ 11: اًمٗمرىم٤من] ﴾َواًمَّ

هلل ومٞمام شمٗمٕمؾ وشمذر , وٓ شمٙمـ ُمزّورا همِّم٤مؿم٤م يمّذاسم٤م ُمـ أضمؾ طمٓم٤مم اًمّدٟمٞم٤م اًمٗم٤مين , وسمٕمْمٝمؿ ٓ حيّمؾ 

 قمغم رء , وإّٟمام هل اًمٗمتٜم٦م.

ـْ ﴿هذه آٟمتخ٤مسم٤مت ي٘مع ومٞمٝم٤م إزه٤مق إٟمٗمس , قمّمٌٞم٦م حلزب , أو ُمرؿمح , وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  /6 َوَُم

ًدا وَمَجَزاُؤُه ضَمَٝمٜمَُّؿ ظَم٤مًمًِدا ومِٞمَٝم٤م َوهَمِْم٥َم   ﴾قَمَٚمْٞمِف َوًَمَٕمٜمَُف َوَأقَمدَّ ًَمُف قَمَذاسًم٤م قَمٔمِٞماًم  اهللَيْ٘مُتْؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُُمتََٕمٛمر

ٓ يزال اعم١مُمـ ذم ومًح٦م ُمـ ديٜمف ُم٤ممل يّم٥م »قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ي٘مقل:  ورؾمقل اهلل صغم اهلل [94: اًمٜم٤ًمء]

 ش.ُمـ اؾمتٓم٤مع أّٓ حيقل سمٞمٜمف وسملم اْلٜم٦ّم ُمؾء يمػر ُمـ دم ومٚمٞمٗمٕمؾ»وي٘مقل:  شدًُم٤م طمراًُم٤م
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/ هذه آٟمتخ٤مسم٤مت ومٞمٝم٤م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ , وُمٜم٤مزقمتف ُمٚمٙمف , ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 5

ويٗمّرق مج٤مقمتٙمؿ  ُمريمؿ مجٞمٕم٤م قمغم رضمؾ واطمد, يريد أن يِمّؼ قمّم٤ميمؿ,ُمـ أشم٤ميمؿ وأ»وؾمّٚمؿ ي٘مقل: 

ي٤م قمثامن , ًمٕمؾ اهلل أن يٚمًٌؽ »وي٘مقل:  ش,إذا سمقيع خلٚمٞمٗمتلم وم٤مىمتٚمق أظمر ُمٜمٝمام»وي٘مقل:  شوم٤مىمتٚمقه

 ش.٤م, وم٢من أرادوك قمغم أن ُتٚمٕمف ومال ُتٚمٕمفىمٛمٞمًّم 

ي٤ًمهؿ ذم صٕمقد ُمـ يًتٌٕمد اًمنّميٕم٦م / آٟمتخ٤مسم٤مت ُمـ ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م يم٤من حم٤مّدا هلل قمّزو ضمّؾ , ّٕٟمف 1

ـِ ﴿اْلؾمالُمّٞم٦م سم٤مًم٘مقاٟملم اًمقوٕمّٞم٦م , ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ي ـَ اًمدر قُمقا هَلُْؿ ُِم يَم٤مُء َذَ  ﴾َُم٤م مَلْ َي٠ْمَذْن سمِِف اهلل َأْم هَلُْؿ ُذَ

وآٟمتخ٤مسم٤مت داظمٚم٦م ذم اْلذاك سم٤مهلل , ٓ ؾمٞمام ذك اًمّٓم٤مقم٦م , طمٞم٨م وُمـ اعمٕمٚمقم  ,[15: اًمِمقرى]

خ٤مسم٤مت وًمٞمدة اًمٜمٔم٤مم اًمّٓم٤مهمقيت اًمٙم٤مومر اًمذي ووٕمف أقمداء اْلؾمالم اًمٞمٝمقد , وأظمذه قمٜمٝمؿ أّن آٟمت

 اًمٜمّم٤مرى.

َوَُم٤م َأيْمثَُر اًمٜم٤َّمِس َوًَمْق طَمَرْص٧َم ﴿/ آٟمتخ٤مسم٤مت شمٕمتٛمد قمغم إيمثري٦م , واهلل قمّز وضمّؾ ي٘مقل: 8

[ وم٤مًمذي يٗمقز هق 54ر﴾ ]ؾم٠ٌم: قْ ٙمُ اًمِمَّ  َي ٤مدِ ٌَ قمِ  ـْ ُمِ  ٌؾ ٞمْ ٚمِ ىمَ وَ ﴿وي٘مقل:  ,[514: يقؾمػ] ﴾سمُِٛم١ْمُِمٜملِمَ 

همقهم٤مء , ٓ هيٛمٝمؿ احلّؼ , وإّٟمام سمٖمٞمتٝمؿ  -هذه-ُمـ يم٤مٟم٧م أصقاشمف أيمثر , وأيمثر اًمٜم٤ّمس ذم زُم٤من اًمٗمتـ 

٤مرق يٜمتخ٥م اًم٤ًمرق ,  ًّ احلّمقل قمغم ُمٓم٤مُمع اًمّدٟمٞم٤م , ُمـ طمالل أو ُمـ طمرام , وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اًم

ٙمػم , احلزيب احلزيب , وهٚمّؿ  ًّ ٙمػم يٜمتخ٥م اًم ًّ ا , ىم٤مل شمٕم٤ممم: واًم َْرِض ﴿ضمرًّ ْٕ ـْ ذِم ا َوإِْن شُمٓمِْع َأيْمثََر َُم

ـْ ؾَمٌِٞمِؾ  َّٓ خَيُْرُصقنَ  اهللُيِْمٚمُّقَك قَم َـّ َوإِْن ُهْؿ إِ َّٓ اًمٔمَّ ٤م: وىم٤مل أيًْم  ,[555: إٟمٕم٤مم] ﴾إِْن َيتٌَُِّٕمقَن إِ

 .[511﴾ ]إقمراف: لْم ٘مِ ٤مؾِم ٗمَ ؿ ًمَ هَ رُ ثَ يمْ ٤م أَ ٟمَ دْ ضَم وَ  نْ إِ وَ ﴿

ظمٚمقن ذم آٟمتخ٤مسم٤مت ًمٞمس ٟم٘مٍمهؿ ٟمٍم اًمّرضمؾ اعمٜم٤مؾم٥م يمام يزقمٛمقن , وًمٙمـ يمّؾ / اًمذيـ يد9

أسمٜم٤مء طمزٍب أو ـم٤مئٗم٦م حي٤موًمقن ٟمٍم ُمرؿّمحٝمؿ , طمّتك وإن يم٤من ُمـ أومًؼ ظمٚمؼ اهلل , وم٤مْلظمقان 

اعمًٚمٛمقن يرون أهّنؿ هؿ اًمّمٚمح٤مء ُمع ُم٤مهؿ ومٞمف ُمـ احلزسمّٞم٦م واًمٌدقم٦م , واًمٗم٤ًمد اًمٕمٔملم اًمذي 

سم٤مؾمؿ اًمّديـ , واعم١ممترّيقن قمغم ذًمؽ , وآؿمؽمايمّٞمقن ُمع يمٗمرهؿ وسمٖمٞمٝمؿ يرون  ضمرضمروه قمغم إُّم٦م

ـّ ذًمؽ ذم ٟمٗمًف , وٓ طمّؼ إّٓ ذم ُمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مب  أهّنؿ قمغم احلّؼ , ويمذا اًمٌٕمثٞمّقن ويمّؾ ُمٌٓمؾ ئم

 واًمًٜم٦ّم واشمر٤ٌمع ؾمٚمػ إُّم٦م:
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  ويمؾ ّذ ذم اسمتداع ُمـ ظمٚمػ  ويمّؾ ظمػم ذم اشم٤ٌمع ُمـ ؾمٚمػ

  .[64]اعم١مُمٜمقن:  ﴾نقْ طُم رِ ومَ  ؿْ هْيِ دَ  ًمَ اَم سمِ  ٍب زْ طمِ  ؾر يمُ ﴿ؽ, وصدق اهلل إذ ي٘مقل: وهمػمهؿ يمذًم

/اعمرؿّمحقن يزيّمقن أٟمٗمًٝمؿ , ويٙمذسمقن اًمٙمذسم٦م اًمتل شمٌٚمغ أوم٤مق , وىمد هنك اهلل قمّز و ضمّؾ قمـ 51

ـِ اشمََّ٘مك﴿شمزيمٞم٦م اًمٜمّٗمس سم٘مقًمف:  ُٙمْؿ ُهَق َأقْمَٚمُؿ سمَِٛم ًَ قا َأْٟمُٗم وخيِمك قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم  [41: اًمٜمجؿ] ﴾وَماَل شُمَزيمُّ

ىم٤مل رؾمقل  :وومٞمف ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب, ٨ميديمذهبؿ قمغم اًمٜم٤ّمس , وظمداقمٝمؿ  أن يّمٞمٌٝمؿ  ُمثؾ ُم٤م ذم طم

ُمررت قمغم رضمؾ ينمذ ؿمدىمف إمم ىمٗم٤مه , وُمٜمخره إمم ىمٗم٤مه , وم٘مٚم٧م: ُمـ »اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: 

 .اًمٌخ٤مري[]أظمرضمف  شهذا ي٤م ضمؼميؾ؟ ىم٤مل: هذا اًمرضمؾ يٙمذب اًمٙمذسم٦م شمٌٚمغ أوم٤مق

ِحٞمٝمؿ سمّمقرة أو سم٠مظمرى , وًمٞمس ُمـ مهّٝمؿ ريَض اهلل أو مل يرض, 55 / اعمرؿّمحقن مّهٝمؿ إرو٤مء ُمرؿمر

واًمّدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ شم٘مّرهبؿ ًمٚمرّوومض وًمٚمحزسمٞملم واًمّمقومٞم٦م واًمٕمّم٤مة , وهمػم ذًمؽ ُمـ دون ٟمٙمػم 

ؾمخط اهلل  ُمـ أرى اًمٜم٤ّمس سمًخط اهلل»قمٚمٞمٝمؿ , وٟمخِمك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

 .شقمٚمٞمف وأؾمخط قمٚمٞمف اًمٜم٤ّمس

هذه سمٕمض اعمٗم٤مؾمد اًمتل اًمقاطمدة ُمٜمٝم٤م يمٗمٞمٚم٦م سمتحريؿ آٟمتخ٤مسم٤مت , ويمّؾ ُم٤مذيمر وهمػمه ُمـ ُمٗم٤مؾمده٤م 

يٕمتؼم ُمـ يم٤ٌمئر اًمّذٟمقب , وٓ شمٙمّٗمره٤م اًمّمالة وٓ اًم٘مٞم٤مم , سمؾ وٓ اًمّّمٞم٤مم واًمّّمدىم٦م , وٓ سمّد هل٤م ُمـ 

ّقض ومٞمٝم٤م سمٖمػم طمّؼ ,وشمْمٞمٞمع إوىم٤مت وأذّي٦م اعمًٚمٛملم شمقسم٦م , ٟم٤مهٞمؽ قمـ شمْمٞمٞمع إُمقال واًمتخ

سمتٕمٚمٞمؼ صقر اعمرؿّمحلم ذم اًمِمقارع واحل٤مرات واًمّٓمرىم٤مت , وُمـ أراد زي٤مدة ومٚمػماضمع يمت٤مب اًمِّمٞمخ 

شمٜمقير اًمٔمٚمامت سمٙمِمػ ُمٗم٤مؾمد وؿمٌٝم٤مت »و شحتٗم٦م اعمجٞم٥م»اْلُم٤مم ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل 

الُم٦م , وىمد ضمٕمؾ هل شآٟمتخ٤مسم٤مت ًّ  ش.اعم٤ٌمدئ اعمٗمٞمدة»٤م ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري سمٜمدا ذم ٟم٠ًمل اهلل اًم

ىمد ي٠ًمل سمٕمْمٝمؿ: يمٞمػ ٟمخت٤مر إُم٤مم اعمًٚمٛملم؟؟! أو رئٞمس اْلٛمٝمقرّي٦م ؟! ىمٚمٜم٤م هلؿ: اومٕمٚمقا ُم٤م ومٕمٚمف 

 أؾمالومٙمؿ ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم , وم٢مُم٤مم اعمًٚمٛملم يٜمّّم٥م سمثالث ـمرق:

٤مسمؼ ًمف. ًّ  إومم: قمٝمد اْلُم٤مم أو اًمّرئٞمس اًم

 تٛمع أهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد , ُمـ اًمٕمٚمامء وإقمٞم٤من واًمٕم٘مالء , وخيت٤مرون رئٞم٤ًم هلؿ.اًمث٤مٟمٞم٦م: جي

 اًمث٤مًمث٦م: إن أظمذه٤م ىمٝمرا ٓ خيرج قمٚمٞمف.
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ٚم٤ًمن وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من واقمت٘م٤مد سم٤مْلٜم٤من يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م وأقمت٘مد أن اْليامن ىمقل سم٤مًم

ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م هق سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم أقماله٤م ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأدٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦م 

ٓمريؼاًمإذى قمـ 
(1)

. 

                                                                                                    

 ؿمٌٝم٦م واًمّرد قمٚمٞمٝم٤م

 ي٘مقًمقن: آٟمتخ٤مسم٤مت هل اًمِّمقرى !!!

 ىمٚمٜم٤م هلؿ: يمذسمتؿ وإيؿ اهلل , وم٢مّن سملم اًمِّمقرى وآٟمتخ٤مسم٤مت سمقن ؿم٤مؾمع وومرق واؾمع.

 , وآٟمتخ٤مسم٤مت ُمـ قمٜمد أقمداء اهلل اًمٙمّٗم٤مر. اًمِمقرى ُمـ اهلل -

 اًمِمقرى همػم ُمٚمزُم٦م , وآٟمتخ٤مسم٤مت ُمٚمزُم٦م. -

ٜم٦م أو  - ًّ ٜم٦م , وآٟمتخ٤مسم٤مت ٓ هيٛمٝمؿ ظم٤مًمٗمقا اًمٙمت٤مب واًم ًّ اًمِمقرى ومٞمام ٓ خي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًم

.ٓ 

 اًمِمقرى ذم أُمقر اًمّدوًم٦م ُتتّص سم٤مًمرضم٤مل إيمٗم٤مء , ُمـ قمٚمامء وقم٘مالء , وآٟمتخ٤مسم٤مت يِمؽمك -

 ومٞمٝم٤م اًمؼّم واًمٗم٤مضمر , واًمّرضم٤مًمق اًمٜم٤ًّمء مجٞمًٕم٤م.

داد وأن يٚمٝمٛمٜم٤م اًمّت٘مقى واًمّرؿم٤مد. ًّ  هذا وٟم٠ًمل اهلل اًمتقومٞمؼ واًم

ٟمٔمًرا ٕمهٞم٦م هذا اًم٤ٌمب واومؽماق اًمٜم٤مس ومٞمف: وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمتٙمٚمؿ قمغم مجٞمع أسمقاسمف اسمتداًء سمتٕمريٗمف, صمؿ  (5)

ل إقمامل ذم ُمًٛمك اْليامن, وُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم قمغم ُم٠ًمًم٦م زي٤مدة اْليامن وٟم٘مّم٤مٟمف, صمؿ ُم٠ًمًم٦م دظمق

 اْلؾمتثٜم٤مء.

  .اْليامن: ُمّمدر آُمـ ي١مُمـ إيامٟم٤ًم ومٝمق ُم١مُمـ

ىم٤مل اًمراهم٥م: أصؾ إُمـ  .وأصؾ آُمـ أأُمـ هبٛمزشملم ًمٞمٜمتلم اًمث٤مٟمٞم٦م, وهق ُمـ إُمـ ود اخلقف

 ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمٜمٗمس وزوال اخلقف.

 إول. . وىمد قمرومف سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمتّمديؼ واًمّمحٞمحواْليامن ذم اًمٚمٖم٦م: اْلىمرار

ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم: وُمٕمٚمقم أن اْليامن هق اْلىمرار ٓ جمرد اًمتّمديؼ, واْلىمرار وٛمـ ىمقل اًم٘مٚم٥م 

 اهد .اًمذي هق اًمتّمديؼ وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م اًمذي هق آٟم٘مٞم٤مد
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 اًمٗمروق سملم اْلىمرار واًمتّمديؼ:

ـَ ًمَ  اْليامن يتٕمدىُمـ ضمٝم٦م اًمتٕمدي  -5 ُف ًُمقٌط﴾ سمحرف إُم٤م اًم٤ٌمء أو اًمالم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿وَمآَُم

ِف﴾ )اًمٌ٘مرة: ُمـ أي٦م15)اًمٕمٜمٙمٌقت: ُمـ أي٦م ـْ َرسمر ؾُمقُل سماَِم ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمِف ُِم ـَ اًمرَّ ( 186( وىمقًمف: ﴿آَُم

 ومٞم٘م٤مل آُمـ سمف وآُمـ ًمف وٓ ي٘م٤مل آُمٜمف سمخالف ًمٗمٔم٦م صدق وم٢مٟمف يّمح شمٕمدهي٤م سمٜمٗمًٝم٤م.

ي١ممتـ ومٞمٝم٤م اعمخؼم ُمثؾ   ُم٤مغمًمٞمس سملم اْليامن واًمتّمديؼ شمرادف ذم اعمٕمٜمك, وم٢من اْليامن يٓمٚمؼ قم -1

 إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م سمٞمٜمام اًمتّمديؼ قمغم إؿمٞم٤مء اعمحًقؾم٦م.

ًمٗمٔم٦م إيامن ذم اًمٚمٖم٦م ٓ شم٘م٤مسمؾ سم٤مًمتٙمذي٥م وم٢مذا مل يّمدق اعمخؼم ذم ظمؼمه ي٘م٤مل: يمذسم٧م وإذا صدق  -4

ـ ي٘م٤مل: صدىم٧م, وي٘م٤مل: صدىمٜم٤مه ويمذسمٜم٤مه, وٓ ي٘م٤مل ًمٙمؾ خمؼم: أُمٜم٤مه أو يمذسمٜم٤مه, وٓ ي٘م٤مل: أٟم٧م ُم١مُم

 ًمف أو ُمٙمذب ًمف, سمؾ اعمٕمروف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اْليامن ًمٗمظ اًمٙمٗمر.

ي٘م٤مل: هق ُم١مُمـ أو يم٤مومر واًمٙمٗمر ٓ خيتص سم٤مًمتٙمذي٥م, سمؾ ًمق ىم٤مل: أٟم٤م أقمٚمؿ أٟمؽ ص٤مدق ًمٙمـ ٓ 

أشمٌٕمؽ سمؾ أقم٤مديؽ وأسمٖمْمؽ وأظم٤مًمٗمؽ وٓ أواوم٘مؽ ًمٙم٤من يمٗمره أقمٔمؿ, ومٚمام يم٤من اًمٙمٗمر اعم٘م٤مسمؾ 

 اْليامن ًمٞمس هق اًمتّمديؼ وم٘مط.ًمإليامن ًمٞمس هق اًمتٙمذي٥م وم٘مط, قمٚمؿ أن 

أن اْليامن ذم اًمٚمٖم٦م ُمِمتؼ ُمـ إُمـ اًمذي هق ود اخلقف ومآُمـ أي ص٤مر داظماًل ذم إُمـ, ومٝمق  -3

ُمتْمٛمـ ُمع اًمتّمديؼ ُمٕمٜمك آئتامن وإُم٤مٟم٦م يمام يدل قمٚمٞمف آؾمتٕمامل وآؿمت٘م٤مق, وهلذا ىم٤مل إظمقة 

ـٍ ًَمٜم٤َم َوًَمْق يُمٜم٤َّم َص  ( أي ٓ شم٘مر سمخؼمٟم٤م وٓ شمثؼ ٤51مِدىِملَم﴾ )يقؾمػ: ُمـ أي٦ميقؾمػ: ﴿َوَُم٤م َأْٟم٧َم سمُِٛم١ْمُِم

سمف وٓ شمٓمٛمئـ إًمٞمف وًمق يمٜم٤م ص٤مدىملم ٕهنؿ مل يٙمقٟمقا قمٜمده ممـ ي١ممتـ قمغم ذًمؽ, ومٚمق صدىمقا مل ي٠مُمـ 

 اًمتّمديؼ ومال يتْمٛمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ اهد ٤مهلؿ أُم

 وإن ىم٤مًمقا: إن اًمتّمديؼ ُمرادف ًمإليامن وم٤مْلقاب ُمـ وضمٝملم:

قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ش اًمّمحٞمح»سمؾ إومٕم٤مل شمًٛمك شمّمدي٘م٤ًم يمام ذم صم٧ٌم ذم  أطمدمه٤م: اعمٜمع

 ش.واًمٗمرج يّمدق ذًمؽ أو يٙمذسمف»وومٞمف: ...ش اًمٕمٞمٜم٤من شمزٟمٞم٤من وزٟم٤ممه٤م اًمٜمٔمر »

 ويمذا ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م وـمقائػ ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ.

ٞمؼ اًمدائؿ اًمتّمديؼ ويٙمقن اًمذي يّمدق ىمق ًّ  ًمف سم٤مًمٕمٛمؾ ...ىم٤مل اْلقهري: واًمّمّديؼ ُمثؾ اًمٗم



 531 

                                                                                                    

 ويم٤من ُمـ ُم٤م ُم٣م ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م ٓ يٗمرىمقن سملم اْليامن واًمٕمٛمؾ, اًمٕمٛمؾ ُمـ اْليامن واْليامن ُمـ اًمٕمٛمؾ.

اًمث٤مين: إذا يم٤من أصٚمف شمّمديؼ ومٝمق شمّمديؼ خمّمقص يمام أن اًمّمالة دقم٤مء خمّمقص واحل٩م ىمّمد 

 خمّمقص واًمّمٞم٤مم إُم٤ًمك خمّمقص.

 ًمٗمظ اْلىمرار يٙمقن قمغم وضمٝملم:

ُمـ هذا اًمقضمف يمٚمٗمظ اًمتّمديؼ واًمِمٝم٤مدة وٟمحقه٤م, وهذا ُمٕمٜمك اْلىمرار اًمذي  أطمدمه٤م: اْلظم٤ٌمر وهق

 يذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمت٤مب اْلىمرار.

ي ىَم٤مًُمقا َأىْمَرْرَٟم٤م ىَم٤مَل وَم٤مؿْمَٝمُدوا  اًمث٤مين: إٟمِم٤مء آًمتزام يمام ذم ىمقًمف: ﴿َأَأىْمَرْرشُمْؿ َوَأظَمْذشُمْؿ قَمغَم َذًمُِٙمْؿ إِْسِ

٤مِهدِ  ـَ اًمِمَّ ﴾ )آل قمٛمران: ُمـ أي٦مَوَأَٟم٤م َُمَٕمُٙمْؿ ُِم ـَ  (.85ي

ـْ يمَِت٤مٍب  ِٞمرلَم عم٤ََم آشَمْٞمتُُٙمْؿ ُِم وًمٞمس هق هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اخلؼم اعمجرد وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل: ﴿َوإِْذ َأظَمَذ اهللُ ُِمٞمَث٤مَق اًمٜمٌَّ

ُف ىَم٤مَل أَ  ٟمَّ َـّ سمِِف َوًَمتَٜمٍُْمُ ٌق عم٤َِم َُمَٕمُٙمْؿ ًَمُت١ْمُِمٜمُ َأىْمَرْرشُمْؿ َوَأظَمْذشُمْؿ قَمغَم َذًمُِٙمْؿ َوطِمْٙمَٛم٦ٍم صُمؿَّ ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُُمَّمدر

﴾ )آل قمٛمران: ـَ ٤مِهِدي ـَ اًمِمَّ ي ىَم٤مًُمقا َأىْمَرْرَٟم٤م ىَم٤مَل وَم٤مؿْمَٝمُدوا َوَأَٟم٤م َُمَٕمُٙمْؿ ُِم  (.85إِْسِ

 اهد .ومٝمذا آًمتزام ًمإليامن واًمٜمٍم ًمٚمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

اْليامن ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من  وشمٕمريٗمف ُمـ طمٞم٨م اًمنمع: ذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م إمم أن

, وهق سمٛمٕمٜم٤مه أي: سم٠مٟمف ىمقل وقمٛمؾ  ىم٤مل:واقمت٘م٤مد سم٤مْلٜم٤من يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م, وسمٕمْمٝمؿ 

 ىمقل اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن, وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واْلقارح.

وم٘م٤مل: سم٤مب اْليامن ىمقل وقمٛمؾ, وسمقب ص٤مطم٥م ش صحٞمحف»وإمم هذا اًمتٕمريػ ذه٥م اًمٌخ٤مري ذم 

 سمف.أيْم٤ًم ش اًمٚمٛمٕم٦م»

 , وإًمٞمؽ ذيمر سمٕمض أؾمامئٝمؿ.هذا اًمتٕمريػوٟم٘مؾ احل٤مومظ اًمالًمٙم٤مئل قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمًٚمػ 

 (:6/911ش )ذح أصقل أهؾ اًمًٜم٦م»ىم٤مل اًمالًمٙم٤مئل رمحف اهلل ذم 

 ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ اعمتقيمؾ: أدريم٧م أًمػ أؾمت٤مذ أو أيمثر يمٚمٝمؿ ي٘مقًمقن: اْليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص.

 ًمًٜم٦م واْلامقم٦م قمغم ذًمؽ.وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من: أدريم٧م أهؾ ا

وىم٤مل قمٌد اًمرزاق: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري واسمـ ضمري٩م وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وُمٕمٛمر سمـ راؿمد وؾمٗمٞم٤من 
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 اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقًمقن: اْليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص.

وىم٤مل قمٌد اًمرزاق أيْم٤ًم: ًم٘مٞم٧م اصمٜملم وؾمتلم ؿمٞمخ٤ًم ُمٜمٝمؿ ُمٕمٛمر وإوزاقمل واًمثقري واًمقًمٞمد سمـ 

ًم٤ًمئ٥م ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ومح٤مد سمـ زيد وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب حمٛمد اًم٘مرر ويزيد سمـ ا

وويمٞمع سمـ اْلراح وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس واسمـ أيب ًمٞمغم وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش واًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ, وُمـ مل 

ش اْليامن», ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم يمت٤مب : اْليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مصيًٛمٕمف يمٚمٝمؿ ي٘مقًمقن

: هق ىمقل ومت٤مرة ي٘مقًمقنًمًٚمػ وأئٛم٦م اًمًٜم٦م ذم  شمٗمًػم اْليامن  وُمـ هذا اًم٤ٌمب أىمقال ا(: 565)

وشم٤مرة  ,وشم٤مرة ي٘مقًمقن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م واشم٤ٌمع اًمًٜم٦م  ,: هق ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦موشم٤مرة ي٘مقًمقن  ,وقمٛمؾ

: ىمقل وقمٛمؾ وم٢مذا ىم٤مًمقا  ,: ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن واقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ سم٤مْلقارح ويمؾ هذا صحٞمحي٘مقًمقن

٥م واًمٚم٤ًمن مجٞمٕم٤م : وهذا هق اعمٗمٝمقم ُمـ ًمٗمظ اًم٘مقل واًمٙمالم وٟمحق وم٢مٟمف يدظمؾ ذم اًم٘مقل ىمقل اًم٘مٚم

 ذًمؽ إذا أـمٚمؼ .

( ذح 555)ص شاًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»واعمراد: سم٤مًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل ذم 

 اهلراس.

وُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م أن اًمديـ واْليامن ىمقل وقمٛمؾ, ىمقل اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م 

 ًمٚم٤ًمن واْلقارح ا.هدوا

 ومٛمًٛمك اْليامن قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ُمرشمٙمز قمغم مخ٦ًم أُمقر:

 ىمقل اًم٘مٚم٥م وهق شمّمدي٘مف وإي٘م٤مٟمف.-5

 ىمقل اًمٚم٤ًمن وهق اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم. -1

 قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وهق اًمٜمٞم٦م واْلظمالص واعمح٦ٌم وآٟم٘مٞم٤مد واًمتقيمؾ وهمػمه٤م. -4

عمٜمٙمر ويمالم اعمٕمروف وىمراءة اًم٘مرآن قمٛمؾ اًمٚم٤ًمن وهق إذيم٤مر وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ ا -3

 ... إمم همػم ذًمؽ.

ٓ ي١مدى إمم سمقاؾمٓمتٝم٤م ُمـ ريمقع وؾمجقد وُمٌم إمم اعم٤ًمضمد إقمٛمؾ اْلقارح وهق اًمٕمٛمؾ اًمذي  -6

 وؾمٗمر احل٩م واْلٝم٤مد وهمػم ذًمؽ.
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اَم  وهذا هق شمٕمريػ أهؾ احلؼ واهلدى يدل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿إِٟمَّ

ـَ إَِذا ُذيمَِر اهللُ َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ َوإَِذا شُمٚمِٞم٧َْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ آَي٤مشُمُف َزاَدهْتُْؿ إِياَمٟم٤ًم َوقمَ اعمُْ  ِذي ُٚمقَن﴾ ١ْمُِمٜمُقَن اًمَّ ِْؿ َيَتَقيمَّ غَم َرهبر

 ( ومٝمذه ومٞمف قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م.1)إٟمٗم٤مل:

الَة َومِم٤َّم َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن﴾  ـَ ُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّمَّ ِذي ن ( وهذه مجٕم٧م سملم قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًم4)إٟمٗم٤مل:﴿اًمَّ

, وهبذا إدًم٦م ئمٝمر أن إقمامل داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك اْليامن يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمرضمئ٦م واْلقارح

 اًمْمالل.

ُمـ ىم٤مل: اْليامن ىمقل دون اًمٕمٛمؾ, ي٘م٤مل ًمف: (: )455-5/451) ىم٤مل أضمري ذم اًمنميٕم٦م رمحف اهلل

ٞمف مجٞمع اًمٕمٚمامء, وظمرضم٧م ُمـ ىمقل اعمًٚمٛملم, ويمٗمرت سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وم٢من رددت اًم٘مرآن واًمًٜم٦م, وُم٤م قمٚم

ىم٤مل: سمؿ ذا؟ ىمٞمؾ ًمف: إن اهلل قمز وضمؾ, أُمر اعم١مُمٜملم سمٕمد أن صدىمقا ذم إيامهنؿ: أُمرهؿ سم٤مًمّمالة 

واًمزيم٤مة, واًمّمٞم٤مم واحل٩م واْلٝم٤مد, وومرائض يمثػمة, يٓمقل ذيمره٤م, ُمع ؿمدة ظمقومٝمؿ, قمغم اًمتٗمريط 

اًمِمديدة, ومٛمـ زقمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ومرض قمغم اعم١مُمٜملم ُم٤م ذيمرٟم٤م, ومل يرد ُمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م, اًمٜم٤مر واًمٕم٘مقسم٦م 

اًمٕمٛمؾ, وريض ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مقل, وم٘مد ظم٤مًمػ اهلل قمز وضمؾ ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وم٢من اهلل قمز 

ْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمٙمُ ﴿وضمؾ عم٤م شمٙم٤مُمؾ أُمر اْلؾمالم سم٤مٕقمامل ىم٤مل: 

ؾْماَلَم ِديٜم٤ًم سمٜمل اْلؾمالم قمغم » وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :  ,[4]اعم٤مئدة :  ﴾َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اْْلِ

, ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًلم رمحف اهلل شُمـ شمرك اًمّمالة وم٘مد يمٗمر » , وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: شمخس 

: ن, وم٘مد أشمك سم٠مقمٔمؿ ُمـ ُم٘م٤مًم٦م ُمـ ىم٤مل : اْليامشمٕم٤ممم: وُمـ ىم٤مل: اْليامن: اعمٕمروم٦م , دون اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ 

وىم٤مل:   ,ىمقل وًمزُمف أن يٙمقن إسمٚمٞمس قمغم ىمقًمف ُم١مُمٜم٤م : ٕن إسمٚمٞمس ىمد قمرف رسمف: ىم٤مل رب سمام أهمقيتٜمل

رب وم٠مٟمٔمرين  ويٚمزم أن شمٙمقن اًمٞمٝمقد عمٕمرومتٝمؿ سم٤مهلل وسمرؾمقًمف أن يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملم ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

أظمؼم قمز وضمؾ أهنؿ يٕمرومقن اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف, وي٘م٤مل هلؿ: إيش وم٘مد   ,يٕمرومقٟمف يمام يٕمرومقن أسمٜم٤مءهؿ

اًمٗمرق سملم اْلؾمالم وسملم اًمٙمٗمر؟ وىمد قمٚمٛمٜم٤م أن أهؾ اًمٙمٗمر ىمد قمرومقا سمٕم٘مقهلؿ أن اهلل ظمٚمؼ اًمًٛمقات 

وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام وٓ يٜمجٞمٝمؿ ذم فمٚمامت اًمؼم واًمٌحر إٓ اهلل قمز وضمؾ , وإذا أص٤مسمتٝمؿ اًمِمدائد ٓ 

ومٕمغم ىمقهلؿ إن اْليامن اعمٕمروم٦م يمؾ ه١مٓء ُمثؾ ُمـ ىم٤مل : اْليامن : اعمٕمروم٦م قمغم ىم٤مئؾ  يدقمقن إٓ اهلل ,
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هذه اعم٘م٤مًم٦م اًمقطمِمٞم٦م ًمٕمٜم٦م اهلل سمؾ ٟم٘مقل واحلٛمد هلل ىمقٓ يقاومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م , وقمٚمامء اعمًٚمٛملم 

,  اًمذيـ ٓ يًتقطمش ُمـ ذيمرهؿ , وىمد شم٘مدم ذيمرٟم٤م هلؿ : إن اْليامن ُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م شمّمدي٘م٤م ي٘مٞمٜم٤م

وىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن , وقمٛمؾ سم٤مْلقارح , وٓ يٙمقن ُم١مُمٜم٤م إٓ هبذه اًمثالصم٦م , ٓ جيزئ سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض , 

 اهد(. واحلٛمد هلل قمغم ذًمؽ

ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم  -رمحف اهلل-ىم٤مل اسمـ رضم٥م واقمٚمؿ أن أول ظمالف وىمع ذم إُم٦م يم٤من ذم هذا اًم٤ٌمب 

ُم٤ًمئؾ قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا, وم٢من  -ٗمر واًمٜمٗم٤مقُم٤ًمئؾ اْلؾمالم واْليامن واًمٙم-(: وهذه اعم٤ًمئؾ11واحلٙمؿ )

اهلل قمز وضمؾ قمٚمؼ هبذه إؾمامء اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة واؾمتح٘م٤مق اْلٜم٦م واًمٜم٤مر, وآظمتالف ذم ُمًٛمٞم٤مهت٤م 

أول آظمتالف وىمع ذم هذه إُم٦م وهق ظمالف اخلقارج ًمٚمّمح٤مسم٦م طمٞم٨م أظمرضمقا قمّم٤مة اعمقطمديـ 

ؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر, واؾمتحٚمقا سمذًمؽ دُم٤مء ُمـ اْلؾمالم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وأدظمٚمقهؿ ذم دائرة اًمٙمٗمر, وقم٤مُمٚمقه

اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ, صمؿ طمدث سمٕمدهؿ ظمالف اعمٕمتزًم٦م وىمقهلؿ سم٤معمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم, صمؿ ظمالف اعمرضمئ٦م 

 وىمقهلؿ إن اًمٗم٤مؾمؼ ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اْليامن.اهد

ويم٤من اًم٥ًٌم ذم والل هذه اًمٓمقائػ يمقهنؿ ضمٕمٚمقا اْليامن طم٘مٞم٘م٦م واطمدة ٓ شمتٌٕمض, إُم٤م جمرد 

اًم٘مٚم٥م يم٘مقل اْلٝمٛمٞم٦م, أو شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن يم٘مقل اعمرضمئ٦م... وىم٤مًم٧م اخلقارج شمّمديؼ 

واعمٕمتزًم٦م: اًمٓم٤مقم٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ اْليامن وم٢مذا ذه٥م سمٕمْمٝم٤م ذه٥م سمٕمض اْليامن ومذه٥م ؾم٤مئره, ومحٙمٛمقا 

أن ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ًمٞمس ُمٕمف رء ُمـ اْليامن... ومج٤مع ؿمٌٝمتٝمؿ ذم ذًمؽ أن احل٘مٞم٘م٦م اعمريم٦ٌم شمزول 

زائٝم٤م يم٤مًمٕمنمة, وم٢مٟمف إذا زال سمٕمْمٝم٤م مل شمٌؼ قمنمة... ىم٤مًمقا: وم٢مذا يم٤من اْليامن ُمريم٤ًٌم ُمـ سمزوال سمٕمض أضم

أىمقال وأقمامل فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م ًمزم زواًمف سمزوال سمٕمْمٝم٤م, وهذا ىمقل اخلقارج واعمٕمتزًم٦م ىم٤مًمقا: وٕٟمف 

إيامن, صمؿ إن يٚمزم أن يٙمقن اًمرضمؾ ُم١مُمٜم٤ًم سمام ومٞمف ُمـ اْليامن يم٤مومرًا سمام ومٞمف ُمـ اًمٙمٗمر, ومٞم٘مقم سمف يمٗمر و

هذه اًمِمٌٝم٦م هل ؿمٌٝم٦م ُمـ ُمٜمع أن يٙمقن ذم اًمرضمؾ اًمقاطمد ـم٤مقم٦م وُمٕمّمٞم٦م: ٕن اًمٓم٤مقم٦م ضمزء ُمـ 

 اْليامن واعمٕمّمٞم٦م ضمزء ُمـ اًمٙمٗمر.

يتٚمخص ُمـ هذا أن ؾم٥ٌم والل اخلقارج وُمـ ىم٤مل سم٘مقهلؿ واعمرضمئ٦م وُمـ ىم٤مل سم٘مقهلؿ يمقن اخلقارج 

وم٠مدظمٚمقا إقمامل ذم ُمًامه, ًمٙمٜمٝمؿ هم٤مًمٓمقا طملم ضمٕمٚمقا اْليامن ُمع أقمامًمف ضمزءًا واطمدًا ٓ يتٌٕمض, 
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ضمٕمٚمقا مجٞمع إقمامل ذط صح٦م ذم اْليامن ومٙمٗمروا سم٥ًٌم هذه اًمِمٌٝم٦م اعمًٚمٛملم, وؾم٥ٌم والل 

اعمرضمئ٦م أهنؿ أظمرضمقا اًمٕمٛمؾ ُمـ ُمًٛمك اْليامن ومجٕمٚمقا اْليامن هق اًم٘مقل وم٘مط قمغم ىمقل سمٕمْمٝمؿ, 

٤ًمن واقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م, وم٠مصٌح اًمٜم٤مس وضمٕمٚمف سمٕمْمٝمؿ هق اًمتّمديؼ وم٘مط, وضمٕمٚمف سمٕمْمٝمؿ ىمقل اًمٚم

قمٜمدهؿ ُم١مُمٜملم يم٤مُمكم اْليامن, وإن زٟمقا وومجروا وشمريمقا اًمّمالة وٟم٤موم٘مقا, وهذا همٚمط قمٔمٞمؿ طمّمؾ 

سمًٌٌف شمْمٞمٞمع اًمٗمرائض وذائع اًمديـ, طمتك ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: ٕٟم٤م قمغم هذه إُم٦م ُمـ اعمرضمئ٦م 

 .-أي اخلقارج -أظمقف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمدهتؿ ُمـ إزارىم٦م

ُمـ  وه١مٓء همٚمٓمقا( ومام سمٕمده ذم رده قمغم اعمرضمئ٦م ىم٤مل: 511ش )اْليامن»خ اْلؾمالم ذم يمت٤مب ؿمٞم ىم٤مل

  :وضمقه

: فمٜمٝمؿ أن اْليامن اًمذي ومروف اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ُمتامصمؾ ذم طمؼ اًمٕم٤ٌمد وأن اْليامن اًمذي جي٥م )أطمده٤م(

وضم٥م اهلل قمغم ؿمخص جي٥م ُمثٚمف قمغم يمؾ ؿمخص وًمٞمس إُمر يمذًمؽ وم٢من أشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء اعمت٘مدُملم أ

قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اْليامن ُم٤م مل يقضمٌف قمغم أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأوضم٥م قمغم أُم٦م حمٛمد صغم اهلل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اْليامن ُم٤م مل يقضمٌف قمغم همػمهؿ واْليامن اًمذي يم٤من جي٥م ىمٌؾ ٟمزول مجٞمع اًم٘مرآن ًمٞمس 

ُم٤م أظمؼم سمف اًمرؾمقل  هق ُمثؾ اْليامن اًمذي جي٥م سمٕمد ٟمزول اًم٘مرآن واْليامن اًمذي جي٥م قمغم ُمـ قمرف

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٗمّمال ًمٞمس ُمثؾ اْليامن اًمذي جي٥م قمغم ُمـ قمرف ُم٤م أظمؼم سمف جمٛمال وم٢مٟمف ٓ سمد 

ذم اْليامن ُمـ شمّمديؼ اًمرؾمقل ذم يمؾ ُم٤م أظمؼم ًمٙمـ ُمـ صدق اًمرؾمقل وُم٤مت قم٘م٥م ذًمؽ مل جي٥م 

ٕظم٤ٌمر وإواُمر اعمٗمّمٚم٦م وأُم٤م ُمـ سمٚمٖمف اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م وُم٤م ومٞمٝمام ُمـ ا ,قمٚمٞمف ُمـ اْليامن همػم ذًمؽ

ومٞمج٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمتّمديؼ اعمٗمّمؾ سمخؼم ظمؼم وأُمر أُمر ُم٤م ٓ جي٥م قمغم ُمـ مل جي٥م قمٚمٞمف إٓ اْليامن 

٤م ًمق ىمدر أٟمف قم٤مش ومال جي٥م قمغم يمؾ واطمد ُمـ اًمٕم٤مُم٦م أن وأيًْم  ,اعمجٛمؾ عمقشمف ىمٌؾ أن يٌٚمٖمف رء آظمر

سمؾ إٟمام قمٚمٞمف أن يٕمرف ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف هق يٕمرف يمؾ ُم٤م أُمر سمف اًمرؾمقل ويمؾ ُم٤م هنك قمٜمف ويمؾ ُم٤م أظمؼم سمف 

وُم٤م حيرم قمٚمٞمف ومٛمـ ٓ ُم٤مل ًمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف أن يٕمرف أُمره اعمٗمّمؾ ذم اًمزيم٤مة . وُمـ ٓ اؾمتٓم٤مقم٦م ًمف 

قمغم احل٩م ًمٞمس قمٚمٞمف أن يٕمرف أُمره اعمٗمّمؾ سم٤معمٜم٤مؾمؽ وُمـ مل يتزوج ًمٞمس قمٚمٞمف أن يٕمرف ُم٤م وضم٥م 

وهبذا ئمٝمر  ,خ٤مص ُم٤م ٓ جي٥م قمغم آظمريـًمٚمزوضم٦م ومّم٤مر جي٥م ُمـ اْليامن شمّمدي٘م٤م وقمٛمال قمغم أؿم
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 .ل: ظمقـمٌقا سم٤مْليامن ىمٌؾ إقماماْلقاب قمـ ىمقهلؿ

ويم٤مٟمقا  ,: إهنؿ ظمقـمٌقا سمف ىمٌؾ أن دم٥م شمٚمؽ إقمامل وم٘مٌؾ وضمقهب٤م مل شمٙمـ ُمـ اْليامنإن ىمٚمتؿ :ومٜم٘مقل

ا ومٚمام ٟمزل إن مل ي٘مرو :ُم١مُمٜملم اْليامن اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ىمٌؾ أن يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ظمقـمٌقا سمٗمروف

ـِ اؾْمتََٓم٤مَع إًَِمٞمِْف ؾَمٌِٞماًل ﴿: وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ,سمقضمقسمف مل يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملم ٌَٞم٧ِْم َُم َوهللَِِّ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس طِم٩مُّ اًْم

ـْ يَمَٗمَر وَم٢مِنَّ  ـِ اًْمَٕم٤معَملِمَ  اهللَوَُم وهلذا مل جيئ ذيمر احل٩م ذم أيمثر إطم٤مدي٨م  ,[91: آل قمٛمران] ﴾هَمٜمِلٌّ قَم

: وطمدي٨م اًمرضمؾ اًمٜمجدي اًمذي ي٘م٤مل ًمف ,يمحدي٨م وومد قمٌد اًم٘مٞمس :يامناًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر اْلؾمالم واْل

ٕن احل٩م آظمر ُم٤م  :وذًمؽ ,وإٟمام ضم٤مء ذيمر احل٩م ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر وضمؼميؾ ,وامم سمـ صمٕمٚم٦ٌم وهمػممه٤م

ومرض ُمـ اخلٛمس ومٙم٤من ىمٌؾ ومروف ٓ يدظمؾ ذم اْليامن واْلؾمالم ومٚمام ومرض أدظمٚمف اًمٜمٌل صغم اهلل 

وؾمٜمذيمر إن ؿم٤مء اهلل ا أومرد وأدظمٚمف ذم اْلؾمالم إذا ىمرن سم٤مْليامن وإذا أومرد قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اْليامن إذ

 .ُمتك ومرض احل٩م

: ُمـ آُمـ وُم٤مت ىمٌؾ وضمقب اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف ُم٤مت ُم١مُمٜم٤م ومّمحٞمح ٕٟمف أشمك سم٤مْليامن ويمذًمؽ ىمقهلؿ

اًمقاضم٥م قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ مل يٙمـ وضم٥م قمٚمٞمف سمٕمد ومٝمذا مم٤م جي٥م أن يٕمرف وم٢مٟمف شمزول سمف ؿمٌٝم٦م طمّمٚم٧م 

وم٤مْليامن اًمقاضم٥م ُمتٜمقع ًمٞمس ؿمٞمئ٤م واطمدا ذم طمؼ  ,: إقمامل اًمقاضم٦ٌم ُمـ اْليامنوم٢مذا ىمٞمؾ :ًمٚمٓم٤مئٗمتلم

: مجٞمع إقمامل احلًٜم٦م واضمٌٝم٤م وُمًتحٌٝم٤م ُمـ اْليامن أي وأهؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م ي٘مقًمقن ,مجٞمع اًمٜم٤مس

ويٗمرق سملم اْليامن اًمقاضم٥م وسملم  ,ُمـ اْليامن اًمٙم٤مُمؾ سم٤معمًتح٤ٌمت ًمٞم٧ًم ُمـ اْليامن اًمقاضم٥م

 .اًمٖمًؾ يٜم٘مًؿ إمم جمزئ ويم٤مُمؾ: سم٤معمًتح٤ٌمت يمام ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء ْليامن اًمٙم٤مُمؾا

وًمٗمظ اًمٙمامل ىمد يراد سمف  ,: ُم٤م أشمك ومٞمف سم٤معمًتح٤ٌمتواًمٙم٤مُمؾ ,: ُم٤م أشمك ومٞمف سم٤مًمقاضم٤ٌمت وم٘مطوم٤معمجزئ

: إن اهلل ومرق سملم اْليامن واًمٕمٛمؾ ذم وأُم٤م ىمقهلؿ ,وىمد يراد سمف اًمٙمامل اعمًتح٥م ,اًمٙمامل اًمقاضم٥م

 .ورؾمقًمف ومٞمف إقمامل اعم٠مُمقر هب٤م وىمد سمٞمٜم٤م أن اْليامن إذا أـمٚمؼ أدظمؾ اهلل ,ومٝمذا صحٞمحُمقاوع 

وإقمامل  ,وذًمؽ ٕن أصؾ اْليامن هق ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ,وىمد ي٘مرن سمف إقمامل وذيمرٟم٤م ٟمٔم٤مئر ًمذًمؽ يمثػمة

تك ٓ يتّمقر وضمقد إيامن اًم٘مٚم٥م اًمقاضم٥م ُمع قمدم مجٞمع أقمامل اْلقارح سمؾ ُم ,اًمٔم٤مهرة ٓزُم٦م ًمذًمؽ

اًمالزم ًمٚمٛمٚمزوم و : ومّم٤مر اْليامن ُمتٜم٤موًٓ يم٤من ًمٜم٘مص اْليامن اًمذي ذم اًم٘مٚم٥م ٟم٘مّم٧م إقمامل اًمٔم٤مهرة
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: وطمٞم٨م قمٓمٗم٧م قمٚمٞمف إقمامل وم٢مٟمف أريد أٟمف ٓ يٙمتٗمل سم٢ميامن اًم٘مٚم٥م سمؾ ٓ وإن يم٤من أصٚمف ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م

ٕمٓمقف دظمؾ ذم : اعمُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: صمؿ ًمٚمٜم٤مس ذم ُمثؾ هذا ىمقٓن ,سمد ُمٕمف ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م

: هذا ئمـ أٟمف مل يدظمؾ ذم إول وىم٤مًمقا٤م ًمف ًمئال صمؿ ذيمر سم٤مؾمٛمف اخل٤مص ُتّمٞمًّم  ,اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف أوًٓ 

يَؾ َوُِمٞمَٙم٤مَل ﴿: يمؾ ُم٤م قمٓمػ ومٞمف ظم٤مص قمغم قم٤مم يم٘مقًمفذم  ا هللَِِّ َوَُماَلِئَٙمتِِف َوُرؾُمٚمِِف َوضِمؼْمِ ـْ يَم٤مَن قَمُدوًّ َُم

ـَ  اهللوَم٢مِنَّ  ـْ ُٟمقٍح ﴿: وىمقًمف ,[98: اًمٌ٘مرة] ﴾قَمُدوٌّ ًمِْٚمَٙم٤مومِِري ـَ اًمٜمٌَِّٞمرلَم ُِمٞمَث٤مىَمُٝمْؿ َوُِمٜمَْؽ َوُِم َوإِْذ َأظَمْذَٟم٤م ُِم

ـِ َُمْرَيَؿ َوَأظَمْذَٟم٤م ُِمٜمُْٝمْؿ ُِمٞمَث٤مىًم٤م هَمٚمِٞمًٔم٤م ك اسْم ًَ ـَ ﴿: وىمقًمف ,[1: إطمزاب] ﴾َوإسِْمَراِهٞمَؿ َوُُمقؾَمك َوقِمٞم ِذي َواًمَّ

٤محِل٤َمِت َوآَُمٜمُ  ِؿْ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ـْ َرهبر ٍد َوُهَق احْلَؼُّ ُِم َل قَمغَم حُمَٛمَّ يامن ومخص اْل :[1: حمٛمد] ﴾قا سماَِم ُٟمزر

ـَ آَُمٜمُقا﴿: سمام ٟمزل قمغم حمٛمد سمٕمد ىمقًمف ِذي  .وهمػمهؿ ُمـ اعم١مُمٜملم وهذه ٟمزًم٧م ذم اًمّمح٤مسم٦م﴾,َواًمَّ

اَلِة اًْمُقؾْمَٓمك َوىُمقُُمقا هللَِِّ﴿: وىمقًمف َٚمَقاِت َواًمّمَّ : وىمقًمف, [148: اًمٌ٘مرة] ﴾ىَم٤مٟمِتلِمَ  طَم٤مومُِٔمقا قَمغَم اًمّمَّ

ٌُُدوا ﴿ َّٓ ًمَِٞمْٕم ـُ  اهللَوَُم٤م ُأُِمُروا إِ يَم٤مَة َوَذًمَِؽ ِدي اَلَة َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ـَ طُمٜمََٗم٤مَء َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ ي خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدر

: يم٘مقًمف ﴾٤محِل٤َمِت آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ﴿: وم٘مقًمف :واًمّمالة واًمزيم٤مة ُمـ اًمٕم٤ٌمدة[6: اًمٌٞمٜم٦م] ﴾اًْمَ٘مٞمرَٛم٦مِ 

ٌُُدوا ﴿ َّٓ ًمَِٞمْٕم يَم٤مةَ  اهللَوَُم٤م ُأُِمُروا إِ اَلَة َوُي١ْمشُمقا اًمزَّ ـَ طُمٜمََٗم٤مَء َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّمَّ ي وم٢مٟمف ىمّمد  : ﴾خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدر

صمؿ أُمر سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة ًمٞمٕمٚمؿ أهنام قم٤ٌمدشم٤من واضمٌت٤من ومال  ,أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة هلل وطمده ٓ ًمٖمػمه :أوًٓ 

صمؿ  ,ٕٟمف إصؾ اًمذي ٓ سمد ُمٜمف :ويمذًمؽ يذيمر اْليامن أوًٓ  ,ٛمٓمٚمؼ اًمٕم٤ٌمدة اخل٤مًمّم٦م دوهناميٙمتٗمل سم

٤م ُمـ مت٤مم اًمديـ ٓ سمد ُمٜمف ومال ئمـ اًمٔم٤من ايمتٗم٤مءه سمٛمجرد إيامن ًمٞمس وم٢مٟمف أيًْم  :يذيمر اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

َٓ َرْي٥َم ومِٞمِف ُهًدى ًمِ  *امل ﴿: ويمذًمؽ ىمقًمف ,ُمٕمف اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن * ْٚمُٛمتَِّ٘ملَم َذًمَِؽ اًْمٙمَِت٤مُب  ِذي اًمَّ

اَلَة َومِم٤َّم َرَزىْمٜم٤َمُهْؿ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن  ٌْٚمَِؽ  *سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم َوُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّمَّ ـْ ىَم ـَ ُي١ْمُِمٜمُقَن سماَِم ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ َوَُم٤م ُأْٟمِزَل ُِم ِذي َواًمَّ

ظِمَرِة ُهْؿ ُيقىِمٜمُقَن  ْٔ ِؿْ  *َوسم٤ِم ـْ َرهبر  .[6-5: اًمٌ٘مرة] ﴾َوُأوًَمئَِؽ ُهُؿ اعْمُْٗمٚمُِحقنَ  ُأوًَمئَِؽ قَمغَم ُهًدى ُِم

: إن ه١مٓء هؿ أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ آُمٜمقا سمام أٟمزل قمٚمٞمف وُم٤م أٟمزل قمغم ُمـ ىمٌٚمف يم٤مسمـ ؾمالم ؾوىمد ىمٞم

: ه١مٓء مجٞمع اعمت٘مدُملم وىمد ىمٞمؾ ,وٟمحقه وإن ه١مٓء ٟمقع همػم اًمٜمقع اعمت٘مدم اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م

 ,وه١مٓء هؿ اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م وهؿ صٜمػ واطمد ,٤م أٟمزل ُمـ ىمٌٚمفاًمذيـ آُمٜمقا سمام أٟمزل إًمٞمف وُم

قَْمغَم ﴿: إٟمام قمٓمٗمقا ًمتٖم٤مير اًمّمٗمتلم يم٘مقًمفو ْٕ ٌرِح اؾْمَؿ َرسمرَؽ ا ى  *ؾَم قَّ ًَ ِذي ظَمَٚمَؼ وَم َر  *اًمَّ َواًمَِّذي ىَمدَّ
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ِذي َأظْمَرَج اعْمَْرقَمك  *وَمَٝمَدى  ٓمػ ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف واطمد وقم :[6-5: إقمغم] ﴾وَمَجَٕمَٚمُف هُمَث٤مًء َأطْمَقى *َواًمَّ

اَلِة اًْمُقؾْمَٓمك﴿: سمٕمض صٗم٤مشمف قمغم سمٕمض ويمذًمؽ ىمقًمف  .صالة اًمٕمٍم :وهل[ 148: اًمٌ٘مرة] ﴾َواًمّمَّ

: هذا اًمرضمؾ هق اًمذي شم٘مقل ,: إذا يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مرف يم٤مٟم٧م ًمٚمتقوٞمح وشمْمٛمٜم٧م اعمدح أو اًمذمواًمّمٗم٤مت

ع اْلشم٤ٌمع ىمد يٕمٓمٗمقهن٤م وهلذا ُم ,ومٕمؾ يمذا وهق اًمذي ومٕمؾ يمذا وهق اًمذي ومٕمؾ يمذا شمٕمدد حم٤مؾمٜمف

وم٢من اعم١مُمٜملم سم٤مًمٖمٞم٥م إن مل ي١مُمٜمقا سمام أٟمزل إًمٞمف وُم٤م  :وهذا اًم٘مقل هق اًمّمقاب ,ويٜمّمٌقن أو يرومٕمقن

ويمذًمؽ اًمذيـ آُمٜمقا سمام أٟمزل إًمٞمف  ,أٟمزل ُمـ ىمٌٚمف مل يٙمقٟمقا قمغم هدى ُمـ رهبؿ وٓ ُمٗمٚمحلم وٓ ُمت٘ملم

ومم٤م رزىمٝمؿ اهلل  ,وي٘مٞمٛمقن اًمّمالة ,ٖمٞم٥موُم٤م أٟمزل ُمـ ىمٌٚمف إن مل يٙمقٟمقا ُمـ اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مًم

ومدل قمغم أن اْلٛمٞمع  :ومل يٙمقٟمقا ُمت٘ملم ,مل يٙمقٟمقا قمغم هدى ُمـ رهبؿ ومل يٙمقٟمقا ُمٗمٚمحلم ,يٜمٗم٘مقن

وم٘مد قمٓمٗم٧م هذه اًمّمٗم٦م قمغم شمٚمؽ ُمع  ,صٗم٦م اعمٝمتديـ اعمت٘ملم اًمذيـ اهتدوا سم٤مًمٙمت٤مب اعمٜمزل إمم حمٛمد

أٟمٌٞم٤مئف ٓ يٗمرىمقن  وأهنؿ ي١مُمٜمقن سمجٛمٞمع ُم٤م أٟمزل اهلل قمغم ,أهن٤م داظمٚم٦م ومٞمٝم٤م ًمٙمـ اعم٘مّمقد صٗم٦م إيامهنؿ

 ,: ُمـ ي١مُمـ سمٌٕمض ويٙمٗمر سمٌٕمضذيمر إٓ اْليامن سم٤مًمٖمٞم٥م وم٘مد ي٘مقل: وإٓ وم٢مذا مل يسملم أطمد ُمٜمٝمؿ

 .ٟمحـ ٟم١مُمـ سم٤مًمٖمٞم٥م

: إهن٤م أول ؾمقرة ٟمزًم٧م سم٤معمديٜم٦م اومتتحٝم٤م اهلل سم٠مرسمع آي٤مت ذم ٤م يم٤مٟم٧م ؾمقرة اًمٌ٘مرة ؾمٜم٤مم اًم٘مرآن: وي٘م٤ملوعم

وم٢مٟمف ُمـ طملم ه٤مضمر اًمٜمٌل  :٦م اعم١مُمٜملم وآيتلم ذم صٗم٦م اًمٙم٤مومريـ وسمْمع قمنمة آي٦م ذم صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملمصٗم

وإُم٤م ُمٜم٤مومؼ:  ,وإُم٤م يم٤مومر ُمٔمٝمر ًمٚمٙمٗمر ,ص٤مر اًمٜم٤مس صمالصم٦م أصٜم٤مف: إُم٤م ُم١مُمـ, صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 يٙمـ ُمـ : ملوهلذا ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ وهمػمه ,: وم٢مٟمف مل يٙمـ هٜم٤مك ُمٜم٤مومؼسمخالف ُم٤م يم٤مٟمقا وهق سمٛمٙم٦م

: وم٢من ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م ًمٚمٙمٗم٤مر ُمًتقًملم قمٚمٞمٝم٤م ومال ٟمام يم٤من اًمٜمٗم٤مق ذم ىم٤ٌمئؾ إٟمّم٤مراعمٝم٤مضمريـ ُمٜم٤مومؼ وإ

: واعمديٜم٦م آُمـ هب٤م أهؾ اًمِمقيم٦م ,ي١مُمـ وهي٤مضمر إٓ ُمـ هق ُم١مُمـ ًمٞمس هٜم٤مك داع يدقمق إمم اًمٜمٗم٤مق

 .ٕٟمّم٤مر ومٛمـ مل ئمٝمر اْليامن آذوهومّم٤مر ًمٚمٛم١مُمٜملم هب٤م قمز وُمٜمٕم٦م سم٤م

: واهلل شمٕم٤ممم اومتتح اًمٌ٘مرة ووؾمط اًمٌ٘مرة ٤مر اْليامن ُمع أن ىمٚمقهبؿ مل شم١مُمـٜم٤موم٘مقن إمم إفمٝموم٤مطمت٤مج اعم

ىُمقًُمقا ﴿: ذم أوهل٤م ُم٤م شم٘مدم وىم٤مل ذم وؾمٓمٝم٤م وم٘م٤مل ,وظمتؿ اًمٌ٘مرة سم٤مْليامن سمجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مءت سمف إٟمٌٞم٤مء

٤ٌَمِط َوَُم٤م ُأويِتَ َوَُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمٜم٤َم َوَُم٤م ُأْٟمِزَل إمَِم إسِْمَراِهٞمَؿ َوإِ  ٤مهللآَُمٜم٤َّم سمِ  ؾَْم ْٕ ؾْماَمقِمٞمَؾ َوإؾِْمَح٤مَق َوَيْٕمُ٘مقَب َوا
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ٚمُِٛمقَن  ًْ ـُ ًَمُف ُُم ُق سَملْمَ َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ َوَٟمْح َٓ ُٟمَٗمرر ِْؿ  ـْ َرهبر ِٞمُّقَن ُِم ك َوَُم٤م ُأويِتَ اًمٜمٌَّ ًَ وَم٢مِْن آَُمٜمُقا  *ُُمقؾَمك َوقِمٞم

َٞمْٙمِٗمٞمَٙمُٝمُؿ سمِِٛمْثِؾ َُم٤م آَُمٜمْتُْؿ سمِِف وَمَ٘مِد اْهَتَدْوا َوإِْن  ًَ اَم ُهْؿ ذِم ؿِمَ٘م٤مٍق وَم ْقا وَم٢مِٟمَّ ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمؿُ  اهللشَمَقًمَّ ًَّ  ﴾َوُهَق اًم

ـَ سمِ ﴿: وىم٤مل ذم آظمره٤م ,[541-545: اًمٌ٘مرة] ِف َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن يُمؾٌّ آَُم ـْ َرسمر ؾُمقُل سماَِم ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمِف ُِم ـَ اًمرَّ  ٤مهللآَُم

 َٓ ٜم٤َم َوإًَِمٞمَْؽ َوَُماَلِئَٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمٚمِِف  ـْ ُرؾُمٚمِِف َوىَم٤مًُمقا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوَأـَمْٕمٜم٤َم هُمْٗمَراَٟمَؽ َرسمَّ ُق سَملْمَ َأطَمٍد ُِم  ُٟمَٗمرر

 .وأي٦م إظمرى ,[186: اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمَِّمػمُ 

: ُمـ ىمرأ أيت٤من ُمـ آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة»: ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤ملقمـ ا شاًمّمحٞمحلم»وذم 

 ش.هبام ذم ًمٞمٚم٦م يمٗمت٤مه

ىُمْؾ َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب ﴿: وسمد أٟمف يم٤من ي٘مرأ هب٤م ذم ريمٕمتل اًمٗمجر» ش:اًمّمحٞمح»وأي٦م اًمقؾمٓمك ىمد صم٧ٌم ذم 

 َّٓ ٌَُد إِ َّٓ َٟمْٕم  سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َأ
ٍ
َٓ َيتَِّخَذ سَمْٕمُْمٜم٤َم سَمْٕمًْم٤م َأْرسَم٤مسمً  اهللشَمَٕم٤مًَمْقا إمَِم يَمٚمَِٛم٦ٍم ؾَمَقاء َك سمِِف ؿَمْٞمئ٤ًم َو َٓ ُٟمنْمِ ٤م َو

ـْ ُدوِن  ٤َم اًْمَٙم٤مومُِرونَ ﴿وسمد  ,شم٤مرة[ 53: آل قمٛمران] ﴾اهللُِم  اهللىُمْؾ ُهَق  ﴿و ,[5: اًمٙم٤مومرون] ﴾ىُمْؾ َي٤م َأهيُّ

 .ششم٤مرة[5: اْلظمالص] ﴾َأطَمدٌ 

: ومٕمغم ىمقل ه١مٓء ي٘م٤مل :ومٞم٘مرأ سمام ومٞمف ذيمر اْليامن واْلؾمالم أو سمام ومٞمف ذيمر اًمتقطمٞمد واْلظمالص

: إُم٤م ن وقمٓمػ قمٚمٞمف قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مماْليامن دظمٚم٧م ذم اْليامإقمامل اًمّم٤محل٦م اعمٕمٓمقوم٦م قمغم 

وىمٞمؾ: سمؾ  ,قمغم أٟمف مل يدظمؾ ذم اًمٕم٤مم وإُم٤م ًمٙمقٟمف إذا قمٓمػ يم٤من دًمٞمالً  ,ًمذيمره ظمّمقص٤م سمٕمد قمٛمقم

ومٛمـ مل : وم٢من أصؾ اْليامن هق ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م وًمٙمـ هل ٓزُم٦م ًمف ٕقمامل ذم إصؾ ًمٞم٧ًم ُمـ اْليامنا

ًمٙمـ ص٤مرت سمٕمرف اًمِم٤مرع داظمٚم٦م  ,: ٕن اٟمتٗم٤مء اًمالزم ي٘متيض اٟمتٗم٤مء اعمٚمزوم٤مٗمٞمً يٗمٕمٚمٝم٤م يم٤من إيامٟمف ُمٜمت

وم٢مذا قمٓمٗم٧م قمٚمٞمف ذيمرت ًمئال  :ذم اؾمؿ اْليامن إذا أـمٚمؼ يمام شم٘مدم ذم يمالم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ئمـ اًمٔم٤من أن جمرد إيامٟمف سمدون إقمامل اًمّم٤محل٦م اًمالزُم٦م ًمإليامن يقضم٥م اًمققمد : ومٙم٤من ذيمره٤م 

ٓ يٙمقن إٓ عمـ  ,٤م ًمٞمٕمٚمؿ أن اًمثقاب اعمققمقد سمف ذم أظمرة وهق اْلٜم٦م سمال قمذابوشمٜمّمٞمًّم  ٤مً ُتّمٞمّم

ف ذم همػم ُمقوع أن اًمّم٤مدق : ٓ يٙمقن عمـ ادقمك اْليامن ومل يٕمٛمؾ وىمد سملم ؾمٌح٤مٟمآُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤م

 .ه١مٓء يدل قمغم اٟمتٗم٤مئف قمٛمـ ؾمقاهؿٓ سمد أن ي٘مقم سم٤مًمقاضم٥م وطمٍم اْليامن ذم  ,: آُمٜم٧مذم ىمقًمف

ٟمٗمك اْليامن قمـ همػم ه١مٓء  أن اًم٘مرآن :وهق شاعمقضمز»وًمٚمجٝمٛمٞم٦م هٜم٤م ؾم١مال ذيمره أسمق احلًـ ذم يمت٤مب 
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ـَ إَِذا ُذيمَِر  ﴿: يم٘مقًمف ِذي اَم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن اًمَّ : إن هذه إقمامل ي٘مؾومل  ,[1: إٟمٗم٤مل] ﴾َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُؿْ  اهللإِٟمَّ

٤م دًمٞمؾ قمغم اٟمتٗم٤مء ٕن اٟمتٗم٤مءه :٤مه إقمامل مل يٙمـ ُم١مُمٜمً : ُمـ مل يٕمٛمؾ هذومٜمحـ ٟم٘مقل: ىم٤مًمقا ,ُمـ اْليامن

 .اًمٕمٚمؿ ُمـ ىمٚمٌف

  :واْلقاب قمـ هذا ُمـ وضمقه

وهذا  ,: أٟمٙمؿ ؾمٚمٛمتؿ أن هذه إقمامل ٓزُم٦م ْليامن اًم٘مٚم٥م وم٢مذا اٟمتٗم٧م مل يٌؼ ذم اًم٘مٚم٥م إيامنأطمده٤م

 .ومٙمقهن٤م ٓزُم٦م أو ضمزءا ٟمزاع ًمٗمٔمل : وسمٕمد هذاهق اعمٓمٚمقب

 .شأو سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم ,اْليامن سمْمع وؾمتقن»: سطم٧م سم٠مهن٤م ضمزء يم٘مقًمف٤م : أن ٟمّمقًص اًمث٤مين

ومٝمق يم٤مومر ظم٤مل ُمـ يمؾ إيامن يم٤من ىمقًمٙمؿ ىمقل  :: إٟمٙمؿ إن ىمٚمتؿ سم٠من ُمـ اٟمتٗمك قمٜمف هذه إُمقراًمث٤مًم٨م

وُمـ هذه إُمقر إىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء  ,اخلقارج وأٟمتؿ ذم ـمرف واخلقارج ذم ـمرف ومٙمٞمػ شمقاوم٘مقهنؿ

: وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ شمٙمٗمرون ٤مد واْلضم٤مسم٦م إمم طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمفواحل٩م واْلٝم اًمزيم٤مة وصقم رُمْم٤من

 .ن يمٗمرمتقه يم٤من ىمقًمٙمؿ ىمقل اخلقارجشم٤مريمف وإ

: إن اٟمتٗم٤مء سمٕمض هذه إقمامل يًتٚمزم أن ٓ يٙمقن ذم ىمٚم٥م اْلٟم٤ًمن رء ُمـ أن ىمقل اًم٘م٤مئؾ: اًمراسمع

 .ًمرب طمؼ ىمقل يٕمٚمؿ وم٤ًمده سم٤مٓوٓمراراًمتّمديؼ سم٠من ا

 .اًمقاضم٤ٌمت ومػمشمٗمع اًمٜمزاع اعمٕمٜمقي ذا إذا صم٧ٌم ذم هذه صم٧ٌم ذم ؾم٤مئر: أن هاخل٤مُمس

 :شاعمرضمئ٦م»اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ همٚمط  :ل ُص ُف ُ

فمٜمٝمؿ أن ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ اْليامن ًمٞمس إٓ اًمتّمديؼ وم٘مط دون أقمامل اًم٘مٚمقب : يمام شم٘مدم قمـ ضمٝمٛمٞم٦م 

ـ إقمامل وهلذا جيٕمٚمقن اعمرضمئ٦م . اًمث٤مًم٨م فمٜمٝمؿ أن اْليامن اًمذي ذم اًم٘مٚم٥م يٙمقن شم٤مُم٤م سمدون رء ُم

إقمامل صمٛمرة اْليامن وُم٘متْم٤مه سمٛمٜمزًم٦م اًم٥ًٌم ُمع اعم٥ًٌم وٓ جيٕمٚمقهن٤م ٓزُم٦م ًمف : واًمتح٘مٞمؼ أن إيامن 

اًم٘مٚم٥م اًمت٤مم يًتٚمزم اًمٕمٛمؾ اًمٔم٤مهر سمحًٌف ٓ حم٤مًم٦م ويٛمتٜمع أن ي٘مقم سم٤مًم٘مٚم٥م إيامن شم٤مم سمدون قمٛمؾ 

٘مؼ آرشم٤ٌمط اًمذي سملم اًمٌدن واًم٘مٚم٥م فم٤مهر : وهلذا ص٤مروا ي٘مدرون ُم٤ًمئؾ يٛمتٜمع وىمققمٝم٤م ًمٕمدم حت

ُمثؾ أن ي٘مقًمقا : رضمؾ ذم ىمٚمٌف ُمـ اْليامن ُمثؾ ُم٤م ذم ىمٚم٥م أيب سمٙمر وقمٛمر وهق ٓ يًجد هلل ؾمجدة وٓ 

يّمقم رُمْم٤من ويزين سم٠مُمف وأظمتف وينمب اخلٛمر هن٤مر رُمْم٤من : ي٘مقًمقن : هذا ُم١مُمـ شم٤مم اْليامن 
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 داه .اْلٟمٙم٤مرومٞمٌ٘مك ؾم٤مئر اعم١مُمٜملم يٜمٙمرون ذًمؽ هم٤مي٦م 

ويم٤من أهؾ اًمًٜم٦م هؿ اًمقؾمط ذم هذا اًم٤ٌمب سملم اخلقارج واعمرضمئ٦م ومجٕمٚمقا إقمامل داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك 

ُمـ  -قمغم ىمقل-اْليامن وومّمٚمقا, ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذط ذم صح٦م اْليامن يم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم واًمّمالة 

إذى يٙمٗمر شم٤مرك اًمّمالة أي ُمـ شمرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ يمٗمر, وضمٕمٚمقا ُمـ إقمامل ُم٤م هق يمامل يم٢مزاًم٦م 

 ريض اهلل قمٜمف:قمـ اًمٓمريؼ, واْلطم٤ًمن إمم اْلػمان, ومج٤مع ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة 

 ,إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ :وأدٟم٤مه٤م ,ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل :وم٠مقماله٤م :اْليامن سمْمع وؾمتقن ؿمٕم٦ٌم»

  ش.واحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اْليامن

ذم اًمرد قمغم ُمـ زقمؿ أن إقمامل همػم  وىمد قم٘مد اًمٌخ٤مري رمحف اهلل أهمٚم٥م يمت٤مب اْليامن ذم صحٞمحف

داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك اْليامن, وإًمٞمؽ سمٕمض هذه اًمتٌقي٤ٌمت ىم٤مل رمحف اهلل: سم٤مب اْليامن ىمقل وقمٛمؾ, 

وىم٤مل: سم٤مب دقم٤مؤيمؿ إيامٟمٙمؿ, وىم٤مل: سم٤مب أُمقر اْليامن, وىم٤مل: سم٤مب اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ 

ُمـ اْلؾمالم, وسم٤مب ُمـ اْليامن أن حي٥م  ًم٤ًمٟمف ويده, وسم٤مب أي اْلؾمالم أومْمؾ, وسم٤مب إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم

 ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف, وسم٤مب طم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اْليامن وهٙمذا رمحف اهلل.

واًمٕمج٥م ُمـ ىمقهلؿ إن إقمامل همػم داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك اْليامن, ُمع أن اهلل قمز وضمؾ ىمد ىمرن اًمٕمٛمؾ 

ـَ آَُمٜمُقْا َوقَمِٛمُٚمقْا ٘مرآن, ىم٤مل شمٕم٤ممم:اًمّم٤مًمح سم٤مْليامن ذم أيمثر ُمـ ؾمت٦م ومخًلم ُمقوٕم٤ًم ذم اًم ِذي ﴿ إِنَّ اًمَّ

٤محِل٤َمِت  [ ذم ؾمقر يمثػمة, ومٙمؾ هذه أي٤مت شمٌلم أٟمف ٓ سمد ُمـ اىمؽمان اًمٕمٛمؾ 111﴾ ]اًمٌ٘مرة: اًمّمَّ

 سم٤مْليامن.

ذم اًمرد قمغم ُمـ زقمؿ أن إقمامل همػم ش صحٞمحف»وىمد قم٘مد اًمٌخ٤مري رمحف اهلل أهمٚم٥م يمت٤مب اْليامن ذم 

ك اْليامن, وإًمٞمؽ سمٕمض هذه اًمتٌقي٤ٌمت ىم٤مل رمحف اهلل: )سم٤مب اْليامن ىمقل وقمٛمؾ, داظمٚم٦م ذم ُمًٛم

وىم٤مل: سم٤مب دقم٤مؤيمؿ إيامٟمٙمؿ, وىم٤مل: سم٤مب أُمقر اْليامن, سم٤مب اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًم٤ًمٟمف 

ويده, وسم٤مب أي اْلؾمالم أومْمؾ, وسم٤مب إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم ُمـ اْلؾمالم, وسم٤مب ُمـ اْليامن أن حي٥م 

 ًف, وسم٤مب طم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اْليامن, وهٙمذا رمحف اهلل(.ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗم

(: وعم٤م يم٤من اْليامن أصاًل ًمف ؿمٕم٥م ُمتٕمددة, ويمؾ 64ذم يمت٤مب اًمّمالة ) -رمحف اهلل-ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 
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ؿمٕم٦ٌم ُمٜمٝم٤م شمًٛمك إيامٟم٤ًم, وم٤مًمّمالة ُمـ اْليامن, ويمذًمؽ اًمزيم٤مة واحل٩م واًمّمٞم٤مم, وإقمامل اًم٤ٌمـمٜم٦م 

واًمتقيمؾ واخلِمٞم٦م ُمـ اهلل واْلٟم٤مسم٦م إًمٞمف طمتك شمٜمتٝمل هذه اًمِمٕم٥م إمم إُم٤مـم٦م إذى قمـ  يم٤محلٞم٤مء

اًمٓمريؼ: وم٢مٟمف ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اْليامن, وهذه اًمِمٕم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يزول اْليامن سمزواهل٤م يمِمٕم٦ٌم 

اًمِمٝم٤مدة,وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يزول سمزواهل٤م يمؽمك إُم٤مـم٦م إذى ُمـ اًمٓمريؼ, وسمٞمٜمٝم٤م ؿمٕم٥م ُمتٗم٤موشم٦م شمٗم٤موشم٤ًم 

٤م ُم٤م يٚمحؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة ويٙمقن إًمٞمٝم٤م أىمرب, وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٚمحؼ سمِمٕم٦ٌم إُم٤مـم٦م إذى ويٙمقن إًمٞمٝم٤م قمٔمٞماًم ُمٜمٝم

 أىمرب.اهد

: ويم٤من -رمحف اهلل-صمؿ اقمٚمؿ أن اْليامن قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م ىمقل وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد , ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

ئ واطمد ُمـ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ أدريمٜم٤م أن اْليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م ٓ جيز

 اًمثالصم٦م قمـ أظمر.اهد

(: اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ومٛمـ سمٕمدهؿ ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م أن 5/48وىم٤مل اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م )

 إقمامل ُمـ اْليامن وىم٤مًمقا: إن اْليامن ىمقل وقمٛمؾ وقم٘مٞمدة.اهد

ر اًمقىمقع وىمد شم٘مدم أن اخلقارج واعمرضمئ٦م ضمٕمٚمقا اْليامن يمٚمٞم٦م واطمدة ٓ شمتجزأ, ومٜمت٩م قمـ ىمقهلؿ اًم٤ٌمئ

ذم والًم٦م قمٔمٞمٛم٦م وهل رد اًم٘مقل سمزي٤مدة اْليامن وٟم٘مّم٤مٟمف, ُمع أن إدًم٦م ىمد شمٔم٤مهرت قمغم إصم٤ٌمهت٤م ىم٤مل 

ـَ آَُمٜمُقْا وَمَزاشمٕم٤ممم: ِذي ٤م اًمَّ ُٙمْؿ َزاَدشْمُف َهدِذِه إِياَمٟم٤ًم وَم٠َمُمَّ ـ َيُ٘مقُل َأيُّ َدهْتُْؿ ﴿َوإَِذا َُم٤م ُأٟمِزًَم٧ْم ؾُمقَرٌة وَمِٛمٜمُْٝمؿ ُمَّ

ـَ إَِذا ُذيمَِر  ﴿[, وىمقًمف513ًمتقسم٦م: ]ا إِياَمٟم٤ًم...﴾ ِذي اَم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن اًمَّ َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ َوإَِذا شُمٚمِٞم٧َْم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ  اهللإِٟمَّ

ُٚمقَن﴾ ِْؿ َيَتَقيمَّ ـَ آَُمٜمُقا إِياَمٟم٤ًم ﴾ ﴿[وىمقًمف شمٕم٤ممم1-إٟمٗم٤مل]آَي٤مشُمُف َزاَدهْتُْؿ إِياَمٟم٤ًم َوقَمغَم َرهبر ِذي  َوَيْزَداَد اًمَّ

 [.45-صمر ]اعمد

ـَ ىَم٤مَل هَلُُؿ اًمٜم٤َّمُس إِنَّ اًمٜم٤َّمَس ىَمْد مَجَُٕمقْا ًَمُٙمْؿ وَم٤مظْمَِمْقُهْؿ وَمَزاَدُهْؿ إِياَمٟم٤مً وىم٤مل شمٕم٤ممم: ِذي ]آل  ﴾...﴿ اًمَّ

ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى اهلل﴿َوَيِزيُد [ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 514قمٛمران:  ِذي [ ذم آي٤مت يمثػمة, وىم٤مل 15]ُمريؿ :  ﴾اًمَّ

اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػم وأطم٥م إمم اهلل »يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد ُمًٚمؿ: ف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًم

ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ وذم يمؾ ظمػم, اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز وم٢من أص٤مسمؽ رٌء 

 ش.ؿم٤مء ومٕمؾ ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا ًمٙم٤من يمذا ويمذا وًمٙمـ ىمؾ ىمدر اهلل وُم٤م ومال شم٘مؾ ًمق أين
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 أي زايد اْليامن, واًمْمٕمٞمػ اًمذي ٟم٘مص إيامٟمف.ش ـ اًم٘مقياعم١مُم» اًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م ىمقًمف

ت قم٘مؾ وديـ أذه٥م ًمٚم٥م اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ُم٤م رأي٧م ُمـ ٟم٤مىمّم٤م» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوىم٤مل 

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف احلدي٨م شُمٜمٙمـ...

اْليامن سمْمع وؾمتقن ؿمٕم٦ٌم أقماله٤م ٓ إًمف إٓ اهلل وأدٟم٤مه٤م » : صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوىم٤مل 

 .أٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ هبذا اًمٚمٗمظ قمـ أيب هريرة ومذيمر أقمغم وأدٟمكش ٦م إذىإُم٤مـم

سمٕمد ؾمقق أي٦م اعمت٘مدُم٦م: وهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ أيمؼم اًمدٓئؾ قمغم أن  -رمحف اهلل-ىم٤مل اسمـ يمثػم 

اْليامن يزيد ويٜم٘مص يمام هق ُمذه٥م أيمثر اًمًٚمػ واخلٚمػ ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمامء, سمؾ ىمد طمٙمك اْلمج٤مع همػم 

 ًمٕمٚمؿ.اهدواطمد ُمـ أهؾ ا

وعم٤م يم٤من اْليامن يدظمؾ ومٞمف اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ يمٚمف يم٤مٟم٧م زي٤مدشمف سمزي٤مدة إقمامل وٟم٘مّم٤مٟمف 

  سمٜم٘مّم٤مهن٤م, وىمد سح سمذًمؽ جمٛمققم٦م ُمـ اًمًٚمػ وم٘م٤مًمقا: يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م.

دة آي٤مت : ًم٘مرآن ذم قمواًمزي٤مدة ىمد ٟمٓمؼ هب٤م ا(: 591-595ش )اْليامن»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم يمت٤مب 

ـَ إَِذا ُذيمَِر ﴿: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ِذي اَم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن اًمَّ  ﴾َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُْؿ َوإَِذا شُمٚمَِٞم٧ْم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َآَي٤مشُمُف َزاَدهْتُْؿ إِياَمًٟم٤م اهللإِٟمَّ

وهذه زي٤مدة إذا شمٚمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ أي٤مت أي وىم٧م شمٚمٞم٧م ًمٞمس هق شمّمدي٘مٝمؿ هب٤م قمٜمد  [1]إٟمٗم٤مل : 

جيده اعم١مُمـ إذا شمٚمٞم٧م قمٚمٞمف أي٤مت زاد ذم ىمٚمٌف سمٗمٝمؿ اًم٘مرآن وُمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمف ُمـ قمٚمؿ اًمٜمزول وهذا أُمر 

اْليامن ُم٤م مل يٙمـ : طمتك يم٠مٟمف مل يًٛمع أي٦م إٓ طمٞمٜمئذ وحيّمؾ ذم ىمٚمٌف ُمـ اًمرهم٦ٌم ذم اخلػم واًمره٦ٌم ُمـ 

ـَ ىَم٤مَل هَلُُؿ اًمَّ ﴿: ف وهذه زي٤مدة اْليامن وىم٤مل شمٕم٤ممماًمنم ُم٤م مل يٙمـ : ومزاد قمٚمٛمف سم٤مهلل وحمٌتف ًمٓم٤مقمت ِذي

ٌُٜم٤َم  ًْ آل ] ﴾َوٟمِْٕمَؿ اًْمَقيمِٞمُؾ  اهللاًمٜم٤َّمُس إِنَّ اًمٜم٤َّمَس ىَمْد مَجَُٕمقا ًَمُٙمْؿ وَم٤مظْمَِمْقُهْؿ وَمَزاَدُهْؿ إِياَمًٟم٤م َوىَم٤مًُمقا طَم

قمغم  ٤م وشمقيمالً ومٝمذه اًمزي٤مدة قمٜمد ُتقيٗمٝمؿ سم٤مًمٕمدو مل شمٙمـ قمٜمد آي٦م ٟمزًم٧م وم٤مزدادوا ي٘مٞمٜمً  :[514: قمٛمران

َوإَِذا ﴿: ؾ خي٤مومقن اخل٤مًمؼ وطمده وىم٤مل شمٕم٤ممم: سما سم٠من ٓ خي٤مومقا اعمخٚمقق٤م قمغم اْلٝم٤مد وشمقطمٞمدً اهلل وصم٤ٌمشمً 

ـَ آَُمٜمُقا وَمَزاَدهْتُْؿ  ِذي ٤م اًمَّ ُٙمْؿ َزاَدشْمُف َهِذِه إِياَمًٟم٤م وَم٠َمُمَّ ـْ َيُ٘مقُل َأيُّ إِياَمًٟم٤م َوُهْؿ َُم٤م ُأْٟمِزًَم٧ْم ؾُمقَرٌة وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم

وَن  َتٌنِْمُ ًْ ٤م *َي ِٝمْؿ َوَُم٤مشُمقا َوُهْؿ يَم٤مومُِرونَ  َوَأُمَّ ًِ ٤م إمَِم ِرضْم ًً ـَ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ َُمَرٌض وَمَزاَدهْتُْؿ ِرضْم ِذي  ﴾اًمَّ

٤م سمؾ زادهتؿ إيامٟم٤م سمح٥ًم ًمٞم٧ًم جمرد اًمتّمديؼ سم٠من اهلل أٟمزهل شاًمزي٤مدة»وهذه  ,[516-513: اًمتقسم٦م]
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رء اٟمتٝمقا قمٜمف ومٙمرهقه ٤م قمـ ٞمً ا سم٤مْلٝم٤مد أو همػمه ازدادوا رهم٦ٌم وإن يم٤مٟم٧م هن: وم٢من يم٤مٟم٧م أُمرً ُم٘متْم٤مه٤م

ونَ ﴿: وهلذا ىم٤مل ٌْنِمُ َت ًْ ـَ آشَمْٞمٜم٤َمُهُؿ ﴿: ِم٤مر همػم جمرد اًمتّمديؼ وىم٤مل شمٕم٤ممموآؾمتٌ ﴾,َوُهْؿ َي ِذي َواًمَّ

ـْ ُيٜمْٙمُِر سَمْٕمَْمفُ  طَْمَزاِب َُم ْٕ ـَ ا  .[45: اًمرقمد] ﴾اًْمٙمَِت٤مَب َيْٗمَرطُمقَن سماَِم ُأْٟمِزَل إًَِمٞمَْؽ َوُِم

َوسمَِرمْحَتِِف وَمٌَِذًمَِؽ وَمْٚمَٞمْٗمَرطُمقا ُهَق ظَمػْمٌ مِم٤َّم  اهللىُمْؾ سمَِٗمْْمِؾ  ﴿: اْليامن ىم٤مل شمٕم٤ممم سمذًمؽ ُمـ زي٤مدةواًمٗمرح 

وىم٤مل  ,[6, 3: اًمروم] ﴾اهللسمِٜمٍَْمِ  *َوَيْقَُمِئٍذ َيْٗمَرُح اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم ,[68: يقٟمس] ﴾جَيَْٛمُٕمقنَ 

ـَ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم َأْصَح٤مَب اًمٜم٤َّمِر ﴿: شمٕم٤ممم ِذي ـَ اًمَّ َتٞمِْ٘م ًْ ـَ يَمَٗمُروا ًمِٞمَ ِذي َّٓ ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمَّ هَتُْؿ إِ َّٓ َُماَلِئَٙم٦ًم َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم قِمدَّ إِ

ـَ آَُمٜمُقا إِياَمًٟم٤م ِذي ٙمِٞمٜم٦ََم ذِم ىُمُٚمقِب ﴿: وىم٤مل ,[45: اعمدصمر] ﴾ُأوشُمقا اًْمٙمِت٤َمَب َوَيْزَداَد اًمَّ ًَّ ِذي َأْٟمَزَل اًم ُهَق اًمَّ

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهذه ٟمزًم٧م عم٤م رضمع اًمٜمٌل صغم اهلل ,[3: اًمٗمتح] ﴾َداُدوا إِياَمًٟم٤م َُمَع إِياَمهِنِؿْ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ًمِٞمَزْ 

ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًم٘مٚم٥م همػم قمٚمؿ  :واًمًٙمٞمٜم٦م ,: ومجٕمؾ اًمًٙمٞمٜم٦م ُمقضم٦ٌم ًمزي٤مدة اْليامنوأصح٤مسمف ُمـ احلديٌٞم٦م

َرؾُمقًمِِف َوقَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َوَأْٟمَزَل ضُمٜمُقًدا  ؾَمٙمِٞمٜمَتَُف قَمغَم  اهللصُمؿَّ َأْٟمَزَل ﴿: ًم٘مٚم٥م وشمّمدي٘مف وهلذا ىم٤مل يقم طمٜملما

ـَ  ـَ يَمَٗمُروا َوَذًمَِؽ ضَمَزاُء اًْمَٙم٤مومِِري ِذي َب اًمَّ ٤م ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [15: اًمتقسم٦م] ﴾مَلْ شَمَرْوَه٤م َوقَمذَّ صَم٤ميِنَ اصْمٜملَْمِ إِْذ مُهَ

َزْن إِنَّ  َٓ حَتْ ْ شَمَرْوَه٤م اهللوَم٠َمْٟمَزَل َُمَٕمٜم٤َم  اهللذِم اًْمَٖم٤مِر إِْذ َيُ٘مقُل ًمَِّم٤مطِمٌِِف  َدُه سمُِجٜمُقٍد مَل  ﴾ؾَمٙمِٞمٜمََتُف قَمَٚمْٞمِف َوَأيَّ

: وإٟمام أٟمزل ؾمٙمٞمٜمتف وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف ُمـ ٟمزل يقم طمٜملم ىمرآن وٓ يقم اًمٖم٤مرومل يٙمـ ىمد  ,[31: اًمتقسم٦م]

 دل قمغم ,٤م ُمع إيامهنؿظمقف اًمٕمدو ومٚمام أٟمزل اًمًٙمٞمٜم٦م ذم ىمٚمقهبؿ ُمرضمٕمٝمؿ ُمـ احلديٌٞم٦م ًمٞمزدادوا إيامٟمً 

واًمٞم٘ملم ىمد يٙمقن  ,وقمٛمؾ ُمثؾ ـمٛم٠مٟمٞمٜمتف وؾمٙمقٟمف وي٘مٞمٜمف ,أن اْليامن اعمزيد طم٤مل ًمٚم٘مٚم٥م وصٗم٦م ًمف

ًٌ  ,سم٤مًمٕمٛمؾ ًٌ  ,٤م ذم اًمٕمٚمؿواًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م يمام يٙمقن سم٤مًمٕمٚمؿ واًمري٥م اعمٜم٤مذم ًمٚمٞم٘ملم يٙمقن ري ٤م ذم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وري

 ,ٞمٜمٜم٤م وسملم ُمٕم٤مصٞمؽاًمٚمٝمؿ اىمًؿ ًمٜم٤م ُمـ ظمِمٞمتؽ ُم٤م حتقل سمف سم»: قروهلذا ضم٤مء ذم اًمدقم٤مء اعم٠مصم ,اًم٘مٚم٥م

 .شوُمـ اًمٞم٘ملم ُم٤م هتقن سمف قمٚمٞمٜم٤م ُمّم٤مئ٥م اًمدٟمٞم٤م ,وُمـ ـم٤مقمتؽ ُم٤م شمٌٚمٖمٜم٤م سمف ضمٜمتؽ

: ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤ملوذم طمدي٨م اًمّمديؼ اًمذي رواه أمحد واًمؽمُمذي وهمػممه٤م قمـ ا

: شاهلل شمٕم٤ممم : ومًٚمقمه٤مظمػما ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦م : ومام أقمٓمل أطمد سمٕمد اًمٞم٘ملم ؿمٞمئ٤مؾمٚمقا اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمٞم٘ملم»

وم٤مًمٞم٘ملم قمٜمد اعمّم٤مئ٥م سمٕمد اًمٕمٚمؿ سم٠من اهلل ىمدره٤م ؾمٙمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف وشمًٚمٞمٛمف وهذا ُمـ مت٤مم 

َّٓ سم٢ِمِْذِن ﴿: سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم اْليامن ٦ٌٍَم إِ ـْ ُُمِّمٞم ـْ سمِ  اهللَُم٤م َأَص٤مَب ُِم ـْ ُي١ْمُِم هَيِْد  ٤مهللَوَُم
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ٌَُف وَ   قَمٚمِ  اهللىَمْٚم
ٍ
ء : هق اًمرضمؾ شمّمٞمٌف ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م: ويروى قمـ اسمـ ُمًٕمقد ,[55: اًمتٖم٤مسمـ] ﴾ٞمؿٌ سمُِٙمؾر َرْ

ٌَفُ ﴿اهلل ومػمى ويًٚمؿ وىمقًمف شمٕم٤ممم  ومٞمٕمٚمؿ أهن٤م ُمـ قمٜمد :اعمّمٞم٦ٌم هداه ًم٘مٚمٌف هق زي٤مدة ذم  ﴾هَيِْد ىَمْٚم

ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى ﴿: إيامٟمف: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ِذي ُْؿ ﴿: وىم٤مل[ 51: حمٛمد] ﴾َواًمَّ ِْؿ إهِنَّ ومِْتَٞم٦ٌم َآَُمٜمُقا سمَِرهبر

 اهد .[54]اًمٙمٝمػ :  ﴾َوِزْدَٟم٤مُهْؿ ُهًدى

وُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م وذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤من أهؾ اًمًٜم٦م هؿ اًمقؾمط اخلٞم٤مر, ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم :  

: أن وم٤ًمق أهؾ اعمٚم٦م ًمٞمًقا خمٚمديـ ذم اًمٜم٤مر يمام ىم٤مًم٧م اخلقارج واعمٕمتزًم٦م وًمٞمًقا يم٤مُمٚملم ذم واْلامقم٦م

  .يامن واًمٓم٤مقم٦م : سمؾ هلؿ طمًٜم٤مت وؾمٞمئ٤مت يًتح٘مقن هبذا اًمٕم٘م٤مب وهبذا اًمثقاباًمديـ واْل

وم٤مًم٘مقل اًمذي ضمٕمؾ اخلقارج وُمـ إًمٞمٝمؿ ي٘مقًمقن هذا اًم٘مقل هق زقمٛمٝمؿ أن اْليامن إذا ذه٥م سمٕمْمف 

: وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤مئؾ(: 593ش )اْليامن»ذه٥م يمٚمف, وهذا ىمقل سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤ًم ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم يمت٤مب 

ذه٥م سمٕمْمف ذه٥م يمٚمف ومٝمذا ممٜمقع وهذا هق إصؾ اًمذي شمٗمرقم٧م قمٜمف اًمٌدع ذم  إن اْليامن إذا

: هق اخلقارج واعمٕمتزًم٦مصمؿ ىم٤مًم٧م   ,وم٢مهنؿ فمٜمقا أٟمف ُمتك ذه٥م سمٕمْمف ذه٥م يمٚمف مل يٌؼ ُمٜمف رء ,اْليامن

: وم٢مذا ذه٥م رء ُمٜمف مل ٓمٚمؼ يمام ىم٤مًمف أهؾ احلدي٨م : ىم٤مًمقاجمٛمقع ُم٤م أُمر اهلل سمف ورؾمقًمف وهق اْليامن اعم

: ٓ شمذه٥م قمغم اظمتالف ومرىمٝمؿٌؼ ُمع ص٤مطمٌف ُمـ اْليامن رء ومٞمخٚمد ذم اًمٜم٤مر وىم٤مًم٧م اعمرضمئ٦م ي

ُمـ اْليامن إذ ًمق ذه٥م رء ُمٜمف مل يٌؼ ُمٜمف رء ومٞمٙمقن ؿمٞمئ٤م  اًمٙم٤ٌمئر وشمرك اًمقاضم٤ٌمت اًمٔم٤مهرة ؿمٞمئ٤مً 

سمف شمدل قمغم ذه٤مب سمٕمْمف وسم٘م٤مء سمٕمْمف: وٟمّمقص اًمرؾمقل وأصح٤م ,واطمدا يًتقي ومٞمف اًمؼم واًمٗم٤مضمر

قمغم وهلذا يم٤من أهؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م  ,شخيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ إيامن»: قًمفيم٘م

: يٜم٘مص يمام روي يزيد وٓ ي٘مقل: وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ,: يزيد ويٜم٘مصأٟمف يتٗم٤موؾ ومجٝمقرهؿ ي٘مقًمقن

ي٤مدة صم٧ٌم ًمٗمظ اًمز ,يتٗم٤موؾ يمٕمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وىمد: ذم إطمدى اًمروايتلم وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقلقمـ ُم٤مًمؽ 

  . اهدواًمٜم٘مّم٤من ُمٜمف قمـ اًمّمح٤مسم٦م ومل يٕمرف ومٞمف خم٤مًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

أن أهؾ اًمًٜم٦م وم٘م٤مل:  سمٙمالم ٟمٗمٞمس ذم هذه اعم٠ًمًم٦مش ذح اًمٓمح٤موي٦م»وىمد شمٙمٚمؿ اسمـ أيب اًمٕمز ذم 

ُمتٗم٘مقن يمٚمٝمؿ قمغم أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ٓ يٙمٗمر يمٗمرا يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م , يمام ىم٤مًم٧م اخلقارج , إذ 

ا ي٘متؾ قمغم يمؾ طم٤مل , وٓ ي٘مٌؾ قمٗمق وزم اًم٘مّم٤مص , وٓ دمري ٘مؾ قمـ اعمٚم٦م ًمٙم٤من ُمرشمدً ًمق يمٗمر يمٗمرا يٜم
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احلدود ذم اًمزٟم٤م واًمنىم٦م وذب اخلٛمر! وهذا اًم٘مقل ُمٕمٚمقم سمٓمالٟمف ووم٤ًمده سم٤مًميورة ُمـ ديـ 

 .اْلؾمالم

ُمتٗم٘مقن قمغم أٟمف ٓ خيرج ُمـ اْليامن واْلؾمالم , وٓ يدظمؾ ذم اًمٙمٗمر , وٓ يًتحؼ اخلٚمقد ُمع 

ٙم٤مومريـ , يمام ىم٤مًم٧م اعمٕمتزًم٦م , وم٢من ىمقهلؿ سم٤مـمؾ أيْم٤م : إذ ىمد ضمٕمؾ اهلل ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُمـ اعم١مُمٜملم , اًم

ـَ آَُمٜمُقا يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمِ٘مَّم٤مُص ذِم اًْمَ٘مْتغَم﴾  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ِذي ٤َم اًمَّ : إمم أن ىم٤مل[ 518]اًمٌ٘مرة: َي٤م َأهيُّ

ٌء وَم٤مشمر ﴿ ـْ َأظِمٞمِف َرْ ـْ قُمِٗمَل ًَمُف ُِم ٤ٌَمٌع سم٤ِمعْمَْٕمُروِف ﴾. ومٚمؿ خيرج اًم٘م٤مشمؾ ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا , وضمٕمٚمف أظم٤م وَمَٛم

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا  ﴿ًمقزم اًم٘مّم٤مص , واعمراد أظمقة اًمديـ سمال ري٥م . وىم٤مل شمٕم٤ممم :  َوإِْن ـَم٤مِئَٗمَت٤مِن ُِم

اَم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن إظِْمَقٌة وَم٠َمْص  ِ﴿وَم٠َمْصٚمُِحقا سَمْٞمٜمَُٝماَم ﴾ إمم أن ىم٤مل:   .ٚمُِحقا سَملْمَ َأظَمَقْيُٙمْؿ ﴾ٟمَّ

ُمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده ٕظمٞمف اًمٞمقم ُمٔمٚمٛم٦م » وىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل : 

ُمـ قمرض أو رء ومٚمٞمتحٚمٚمف ُمٜمف اًمٞمقم , ىمٌؾ أن ٓ يٙمقن درهؿ وٓ ديٜم٤مر , إن يم٤من ًمف قمٛمؾ ص٤مًمح 

ئ٤مت ص٤مطمٌف ومٓمرطم٧م قمٚمٞمف , صمؿ أًم٘مل ذم أظمذ ُمٜمف سم٘مدر ُمٔمٚمٛمتف , وإن مل يٙمـ ًمف طمًٜم٤مت أظمذ ُمـ ؾمٞم

 أظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم .ش . اًمٜم٤مر 

ومث٧ٌم أن اًمٔم٤ممل يٙمقن ًمف طمًٜم٤مت يًتقذم اعمٔمٚمقم ُمٜمٝم٤م طم٘مف . ويمذًمؽ صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل 

ُم٤م شمٕمدون اعمٗمٚمس ومٞمٙمؿ ؟ ىم٤مًمقا : اعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمـ ٓ ًمف درهؿ وٓ » صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل : 

, ومٞم٠ميت وىمد ؿمتؿ هذا , وأظمذ اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمف طمًٜم٤مت أُمث٤مل اْل٤ٌمل اعمٗمٚمس ُمـ ي٠ميت يقم»ديٜم٤مر , ىم٤مل : 

هذا ُمـ طمًٜم٤مشمف , وهذا ُمـ  ُم٤مل هذا , وؾمٗمؽ دم هذا , وىمذف هذا , وضب هذا , ومٞم٘متص

ومٓمرطم٧م قمٚمٞمف , صمؿ ـمرح ذم , وم٢مذا ومٜمٞم٧م طمًٜم٤مشمف ىمٌؾ أن ي٘م٣م ُم٤م قمٚمٞمف أظمذ ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ طمًٜم٤مشمف

 رواه ُمًٚمؿ .ش اًمٜم٤مر 

ٞمرَئ٤مِت ﴾ ﴿ىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم :و ًَّ ـَ اًم ٌْ ٜم٤َمِت ُيْذِه ًَ ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف ذم طم٤مل إؾم٤مءشمف  [,553]هقد:  إِنَّ احْلَ

 يٕمٛمؾ طمًٜم٤مت متحق ؾمٞمئ٤مشمف . وهذا ُمًٌقط ذم ُمقوٕمف . 

وٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واْلمج٤مع شمدل قمغم أن اًمزاين واًم٤ًمرق واًم٘م٤مذف ٓ ي٘متؾ , سمؾ ي٘م٤مم قمٚمٞمف 

 ًمٞمس سمٛمرشمد.احلد, ومدل قمغم أٟمف 
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سمٞمٜمام اخلقارج يٙمٗمرون ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة, ويًتحٚمقن دُمف وُم٤مًمف يمام شم٘مدم,واعمٕمتزًم٦م جيٕمٚمقٟمف ُمٜمزًم٦م سملم  

اعمٜمزًمتلم, وىمد واوم٘م٧م اخلقارج اعمٕمتزًم٦م ذم ؿمٞمئلم مه٤م :ٟمٗمل اْليامن قمـ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة, وظمٚمقده ذم 

 حالل دُمف وُم٤مًمف.اًمٜم٤مر ُمع اًمٙمٗم٤مر. وظم٤مًمٗمتٝمام ذم ؿمٞمئلم مه٤م :شمًٛمٞمتف يم٤مومرًا, واؾمت

سمٞمٜمام ذه٥م اعمرضمئ٦م ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة أٟمف ٓ يي ُمع اْليامن ُمٕمّمٞم٦م,ومٛمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُم١مُمـ يم٤مُمؾ 

 اْليامن وٓ يًتحؼ دظمقل اًمٜم٤مر, وهذا ُمذه٥م سملم اًمٌٓمالن.

ىم٤مل اْلؾمٗمرايٞمٜمل: ومم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف اعمٕمتزًم٦م ُمـ ومْم٤مئحٝمؿ ىمقهلؿ: إن طم٤مل اًمٗم٤مؾمؼ اعمكم يٙمقن ذم 

عمٜمزًمتلم ٓ هق ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر, وإن هق ظمرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أن يتقب يٙمقن خمٚمدًا ذم ُمٜمزًم٦م سملم ا

 اًمٜم٤مر.

ومم٤م شم٘مدم يتٌلم ًمٜم٤م ضمٚمٞم٤ًم أن اْليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م,وأن إقمامل 

ق ذط يمامل داظمٚم٦م ذم ُمًامه, وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذط صح٦م ٓ يدظمؾ اًمٕمٌد ذم اْليامن إٓ هب٤م, وُمٜمٝم٤م ُم٤م ه

 يٙمقن اًمٕمٌد ُم١مُمٜم٤ًم ُمع همٞم٤مهب٤م وقمٜمده ُمـ ٟم٘مص اْليامن سم٘مدره٤م.

وُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٓمرق ذم هذا اًم٤ٌمب هل ُم٠ًمًم٦م آؾمتثٜم٤مء ذم اْليامن, واعمراد سم٤مٓؾمتثٜم٤مء: ىمقل أٟم٤م  

 ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل أو أرضمقا إمم همػم ذًمؽ, واًمٜم٤مس ذم هذه اعم٠ًمًم٦م اٟم٘مًٛمقا إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

واًمذيـ أوضمٌقا (: 458ش )اْليامن»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم يمت٤مب  ٌقا آؾمتثٜم٤مء ذم اْليامنىمقم أوضم

قمٜمد اهلل , آؾمتثٜم٤مء هلؿ ُم٠مظمذان : أطمدمه٤م أن اْليامن هق ُم٤م ُم٤مت قمٚمٞمف اْلٟم٤ًمن : واْلٟم٤ًمن إٟمام يٙمقن

: ىم٤مًمقا ,ة سمفُم١مُمٜم٤م ويم٤مومرا سم٤مقمت٤ٌمر اعمقاوم٤مة وُم٤م ؾمٌؼ ذم قمٚمؿ اهلل أٟمف يٙمقن قمٚمٞمف وُم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ٓ قمؼم

ة اًمتل يٗمًده٤م ص٤مطمٌٝم٤م ىمٌؾ ومٞمٛمقت ص٤مطمٌف يم٤مومرا ًمٞمس سم٢ميامن يم٤مًمّمال ,واْليامن اًمذي يتٕم٘مٌف اًمٙمٗمر

وص٤مطم٥م هذا هق قمٜمد اهلل يم٤مومر ًمٕمٚمٛمف سمام  ,: ويم٤مًمّمٞم٤مم اًمذي يٗمٓمر ص٤مطمٌف ىمٌؾ اًمٖمروباًمٙمامل

ًمٙمالسمٞم٦م وهمػمهؿ ذم اًمٙمٗمر وهذا اعم٠مظمذ ُم٠مظمذ يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ ا :ويمذًمؽ ىم٤مًمقا ,يٛمقت قمٚمٞمف

 . ممـ يريد أن يٜمٍم ُم٤م اؿمتٝمر قمـ أهؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م ُمـ ىمقهلؿ : أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل

 هذا اًمذي ىم٤مًمقه أٟمف ٓ ؿمؽ ومٞمف هق ىمقل اسمـ يمالب وإؿمٕمريوىم٤مل رمحف اهلل رادًا قمغم هذا اًم٘مقل: 

: ٤مس ومٞم٘مقًمقنوأُم٤م أيمثر اًمٜم  ,وأصح٤مسمف وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ أصح٤مب أمحد وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وهمػمهؿ
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ـَ آَُمٜمُقا ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ,سمؾ هق إذا يم٤من يم٤مومرا ومٝمق قمدو هلل صمؿ إذا آُمـ واشم٘مك ص٤مر وًمٞم٤م هلل ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ـَ ا ِة َوىَمْد يَمَٗمُروا سماَِم ضَم٤مَءيُمْؿ ُِم يُمْؿ َأْوًمَِٞم٤مَء شُمْٚمُ٘مقَن إًَِمْٞمِٝمْؿ سم٤ِمعْمََقدَّ ي َوقَمُدوَّ ِرضُمقَن  حْلَؼر َٓ شَمتَِّخُذوا قَمُدور خُيْ

٤ميُمْؿ َأْن شُم١ْمُِمٜمُقا سمِ  ؾُمقَل َوإِيَّ وَن إًَِمْٞمِٝمْؿ  ٤مهللاًمرَّ ُٙمْؿ إِْن يُمٜمُْتْؿ ظَمَرضْمتُْؿ ضِمَٝم٤مًدا ذِم ؾَمٌِٞمكِم َواسْمتَِٖم٤مَء َُمْرَو٤ميِت شُمِنُّ َرسمر

ـْ َيْٗمَٕمْٚمُف ُِمٜمْٙمُ  ِة َوَأَٟم٤م َأقْمَٚمُؿ سماَِم َأظْمَٗمْٞمُتْؿ َوَُم٤م َأقْمَٚمٜمُْتْؿ َوَُم ٌِٞمِؾ سم٤ِمعْمََقدَّ ًَّ إِْن َيْثَ٘مُٗمقيُمْؿ  *ْؿ وَمَ٘مْد َوؾَّ ؾَمَقاَء اًم

وا ًَمْق شَمْٙمُٗمُروَن   َوَودُّ
ِ
قء ًُّ ٜمََتُٝمْؿ سم٤ِمًم ًِ ُٓمقا إًَِمْٞمُٙمْؿ َأْيِدهَيُْؿ َوَأًْم ًُ ـْ شَمٜمَْٗمَٕمُٙمْؿ  *َيُٙمقُٟمقا ًَمُٙمْؿ َأقْمَداًء َوَيٌْ ًَم

ُديُمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َيْٗمِّم  َٓ َٓ َأْو ىَمْد يَم٤مَٟم٧ْم ًَمُٙمْؿ ُأؾْمَقٌة  *سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن سَمِّمػٌم  اهللُؾ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ وَ َأْرطَم٤مُُمُٙمْؿ َو

ـْ ُدونِ  ٌُُدوَن ُِم ٤م سُمَرآُء ُِمٜمُْٙمْؿ َومِم٤َّم شَمْٕم ـَ َُمَٕمُف إِْذ ىَم٤مًُمقا ًمَِ٘مْقُِمِٝمْؿ إِٟمَّ ِذي ٜم٦ٌَم ذِم إسِْمَراِهٞمَؿ َواًمَّ ًَ يَمَٗمْرَٟم٤م سمُِٙمْؿ  اهلل طَم

ؾَْمَتْٖمِٗمَرنَّ  ٤مهللاًْمَٕمَداَوُة َواًْمٌَْٖمَْم٤مُء َأسَمًدا طَمتَّك شُم١ْمُِمٜمُقا سمِ  َوسَمَدا سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمؿُ  َٕ سَمِٞمِف  ِٕ َّٓ ىَمْقَل إسِْمَراِهٞمَؿ  َوطْمَدُه إِ

ـَ  ٌْٜم٤َم َوإًَِمْٞمَؽ اعمَِّْمػُم  اهللًَمَؽ َوَُم٤م َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ُِم ْٚمٜم٤َم َوإًَِمْٞمَؽ َأَٟم ٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ شَمَقيمَّ  َرسمَّ
ٍ
ء ـْ َرْ ٜمَ  *ُِم َٕمْٚمٜم٤َم ومِْتٜم٦ًَم َرسمَّ َٓ دَمْ ٤م 

ٜم٤َم إِٟمََّؽ َأْٟم٧َم اًْمَٕمِزيُز احْلَٙمِٞمُؿ  ـَ يَمَٗمُروا َواهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َرسمَّ ِذي ـْ يَم٤مَن  *ًمِٚمَّ ٜم٦ٌَم عمَِ ًَ ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ومِٞمِٝمْؿ ُأؾْمَقٌة طَم

ـْ َيتََقلَّ وَم٢مِنَّ  اهللَيْرضُمق  ظِمَر َوَُم ْٔ ك  *ِٛمٞمُد ُهَق اًْمَٖمٜمِلُّ احْلَ  اهللَواًْمٞمَْقَم ا ًَ ـَ  اهللقَم ِذي َأْن جَيَْٕمَؾ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوسَملْمَ اًمَّ

ًة وَ  ويمذًمؽ يم٤من وم٢من ه١مٓء أهؾ  [1,  5]اعمٛمتحٜم٦م :  ﴾هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ  اهللىَمِديٌر وَ  اهللقَم٤مَدْيُتْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ َُمَقدَّ

رؾمقًمف واسمـ وص٤مروا ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل و ,ُمٙم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕم٤مدون اهلل ورؾمقًمف ىمٌؾ اًمٗمتح آُمـ أيمثرهؿ

يمالب وأشم٤ٌمقمف سمٜمقا ذًمؽ قمغم أن اًمقٓي٦م صٗم٦م ىمديٛم٦م ًمذات اهلل وهل اْلرادة واعمح٦ٌم واًمرو٤م وٟمحق 

ومٛمٕمٜم٤مه٤م إرادة إصم٤مسمتف سمٕمد اعمقت : وهذا اعمٕمٜمك شم٤مسمع ًمٕمٚمؿ اهلل ومٛمـ قمٚمؿ أٟمف يٛمقت ُم١مُمٜم٤م مل يزل   ,ذًمؽ

: اًمقٓي٦م وأُم٤م اْلٛمٝمقر ومٞم٘مقًمقن ,ةوًمٞم٤م هلل : ٕٟمف مل يزل اهلل ُمريدا ْلدظم٤مًمف اْلٜم٦م ويمذًمؽ اًمٕمداو

واًمٕمداوة وإن شمْمٛمٜم٧م حم٦ٌم اهلل ورو٤مه وسمٖمْمف وؾمخٓمف ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يرى قمـ اْلٟم٤ًمن وحيٌف سمٕمد 

ُُؿ ﴿: ويٖمْم٥م سمٕمد أن يٙمٗمر يمام ىم٤مل شمٕم٤مممأن ي١مُمـ ويٕمٛمؾ ص٤محل٤م : وإٟمام يًخط قمٚمٞمف  َذًمَِؽ سم٠َِمهنَّ

ٌَُٕمقا َُم٤م َأؾْمَخَط  :  أن إقمامل أؾمخٓمتف : ويمذًمؽ ىم٤ملوم٠مظمؼم [18]حمٛمد :  ﴾فُ َويَمِرُهقا ِرْوَقاٟمَ  اهللاشمَّ

: أهمْمٌقٟم٤م ويمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل اعمٗمنون [66]اًمزظمرف :  ﴾وَمَٚمامَّ آؾَمُٗمقَٟم٤م اْٟمَتَ٘مْٛمٜم٤َم ُِمٜمُْٝمؿْ ﴿

وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي ذم اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة  [1]اًمزُمر :  ﴾َوإِْن شَمِْمُٙمُروا َيْرَوُف ًَمُٙمؿْ ﴿

وُم٤م  ,: ُمـ قم٤مدى زم وًمٞم٤م وم٘مد سم٤مرزين سم٤معمح٤مرسم٦مي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم»: ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤ملًمٜمقمـ ا
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: وٓ يزال قمٌدي يت٘مرب إزم سم٤مًمٜمقاومؾ طمتك أطمٌف : وم٢مذا داء ُم٤م اومؽمو٧م قمٚمٞمفشم٘مرب إزم قمٌدي سمٛمثؾ أ

اًمتل يٛمٌم ورضمٚمف  ,ويده اًمتل يٌٓمش هب٤م ,وسمٍمه اًمذي يٌٍم سمف ,يًٛمع سمف أطمٌٌتف يمٜم٧م ؾمٛمٕمف اًمذي

 ,وًمئـ اؾمتٕم٤مذين ٕقمٞمذٟمف ,ويب يٛمٌم : وًمئـ ؾم٠مًمٜمل ٕقمٓمٞمٜمف ,ويب يٌٓمش ,هب٤م ومٌل يًٛمع ويب يٌٍم

يٙمره اعمقت وأيمره ُم٤ًمءشمف وٓ  ,وُم٤م شمرددت قمـ رء أٟم٤م وم٤مقمٚمف شمرددي قمـ ىمٌض ٟمٗمس قمٌدي اعم١مُمـ

  ,: يمٜم٧م يمذا ويمذاطمٌٌتفوم٢مذا أ: ب إًمٞمف سم٤مًمٜمقاومؾ طمتك حيٌف صمؿ ىم٤مل: ٓ يزال يت٘مروم٠مظمؼم أٟمف ,شسمد ًمف ُمٜمف

 . اهد واًم٘مرآن ىمد دل قمغم ُمثؾ ذًمؽ ,وهذا يٌلم أن طمٌف ًمٕمٌده إٟمام يٙمقن سمٕمد أن ي٠ميت سمٛمح٤مسمف

واعم٠مظمذ اًمث٤مين ذم آؾمتثٜم٤مء أن اْليامن اعمٓمٚمؼ يتْمٛمـ ومٕمؾ ُم٤م أُمر اهلل سمف قمٌده يمٚمف : وىم٤مل رمحف اهلل: 

آقمت٤ٌمر وم٘مد ؿمٝمد ًمٜمٗمًف سم٠مٟمف ُمـ إسمرار  وشمرك اعمحرُم٤مت يمٚمٝم٤م : وم٢مذا ىم٤مل اًمرضمؾ : أٟم٤م ُم١مُمـ هبذا

اعمت٘ملم اًم٘م٤مئٛملم سمٗمٕمؾ مجٞمع ُم٤م أُمروا سمف : وشمرك يمؾ ُم٤م هنقا قمٜمف ومٞمٙمقن ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل : وهذا ُمـ شمزيمٞم٦م 

اْلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف وؿمٝم٤مدشمف ًمٜمٗمًف سمام ٓ يٕمٚمؿ وًمق يم٤مٟم٧م هذه اًمِمٝم٤مدة صحٞمح٦م ًمٙم٤من يٜمٌٖمل ًمف أن يِمٝمد 

حل٤مل وٓ أطمد يِمٝمد ًمٜمٗمًف سم٤مْلٜم٦م : ومِمٝم٤مدشمف ًمٜمٗمًف سم٤مْليامن يمِمٝم٤مدشمف ًمٜمٗمًف سم٤مْلٜم٦م إن ُم٤مت قمغم هذه ا

ًمٜمٗمًف سم٤مْلٜم٦م إذا ُم٤مت قمغم هذه احل٤مل : وهذا ُم٠مظمذ قم٤مُم٦م اًمًٚمػ اًمذيـ يم٤مٟمقا يًتثٜمقن وإن ضمقزوا 

  . اهدشمرك آؾمتثٜم٤مء سمٛمٕمٜمك آظمر

ش اْليامن»ب وىمقم طمرُمقا آؾمتثٜم٤مء ذم اْليامن وهؿ اعمرضمئ٦م اْلٝمٛمٞم٦م ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم يمت٤م

يٕمٚمٛمف  واطمداً  وم٤مًمذيـ حيرُمقٟمف هؿ اعمرضمئ٦م واْلٝمٛمٞم٦م وٟمحقهؿ ممـ جيٕمؾ اْليامن ؿمٞمئ٤مً (: 458)

: أٟم٤م أقمٚمؿ أين ُم١مُمـ يمام ّمديؼ سم٤مًمرب وٟمحق ذًمؽ مم٤م ذم ىمٚمٌف: ومٞم٘مقل أطمدهؿاْلٟم٤ًمن ُمـ ٟمٗمًف يم٤مًمت

: وأين رؾمقل اهللحت٦م ويمام أقمٚمؿ أين أطم٥م أقمٚمؿ أين شمٙمٚمٛم٧م سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ويمام أقمٚمؿ أين ىمرأت اًمٗم٤م

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وىمرأت : شمٙمٚمٛم٧م أٟم٤م ُمًٚمؿ ويم٘مقزم: أٟم٤م ُم١مُمـ يم٘مقزم: وم٘مقزم  ,أسمٖمض اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

ٓمع : أٟم٤م أسمٖمض اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وٟمحق ذًمؽ ُمـ إُمقر احل٤مضة اًمتل أٟم٤م أقمٚمٛمٝم٤م وأىماًمٗم٤محت٦م ويم٘مقزم

 ًمٙمـ : أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهللٓ ي٘مقلًمٗم٤محت٦م إن ؿم٤مء اهلل يمذًمؽ : أٟم٤م ىمرأت اهب٤م ويمام أٟمف ٓ جيقز أن ي٘م٤مل

امٟمف ومٝمق ؿم٤مك ومٞمف وؾمٛمقهؿ : ومٛمـ اؾمتثٜمك ذم إيومٕمٚمتف إن ؿم٤مء اهلل ىم٤مًمقا: إذا يم٤من يِمؽ ذم ذًمؽ ومٞم٘مقل

 اهد .اًمِمٙم٤ميم٦م
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ضمقزوا إُمريـ وهذا أصح إىمقال, وأُم٤م اًمذيـ يرون ضمقاز إ ُمريـ ومٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م  وىمقم 

 ٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي رمحف اهلل: أصؾ اْلرضم٤مء شمرك آؾمتثٜم٤مء.واْلامقم٦م وآؾمتثٜم٤مء أطم٥م إًمٞمٜم٤م ًم٘مقل قم

: "يمت٤مب اًمًٜم٦م  "ىم٤مل اخلالل ذم (: 481-481ش )اْليامن»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل ذم يمت٤مب 

ٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل ًمف : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمؿمٕم٨م يٕمٜمل أسم٤م داود اًمًجًت٤مين ىم٤ملطمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ إ

٧م ٟمٕمؿ: هؾ قمكم ذم ذًمؽ رء؟ هؾ اًمٜم٤مس إٓ ُم١مُمـ ويم٤مومر؟ ومٖمْم٥م ىمٞمؾ زم أُم١مُمـ أٟم٧م؟ ىمٚم: رضمؾ

َُْمِر ﴿: هذا يمالم اْلرضم٤مء: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: أمحد وىم٤مل ِٕ ُمـ  [515]اًمتقسم٦م :  ﴾اهللَوآظَمُروَن ُُمْرضَمْقَن 

ٟمٕمؿ : ىم٤مل ,ىم٤مل ومجئٜم٤م سم٤مًم٘مقل ,: سمغماْليامن ىمقٓ وقمٛمال ىم٤مل ًمف اًمرضمؾ: أًمٞمس ه١مٓء صمؿ ىم٤مل أمحد

: ىم٤مل أسمق داود  ,: إن ؿم٤مء اهلل ويًتثٜملومٙمٞمػ شمٕمٞم٥م أن ي٘مقل: ىم٤مل ,: ٓىم٤مل ,سم٤مًمٕمٛمؾ : ومجئٜم٤مىم٤مل

أظمؼمين أمحد سمـ أيب ذيح أن أمحد سمـ طمٜمٌؾ يمت٥م إًمٞمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أن اْليامن ىمقل وقمٛمؾ ومجئٜم٤م 

سم٤مًم٘مقل ومل ٟمجئ سم٤مًمٕمٛمؾ ومٜمحـ ٟمًتثٜمل ذم اًمٕمٛمؾ. وذيمر اخلالل هذا اْلقاب ُمـ رواي٦م اًمٗمْمؾ سمـ 

ٞمامن سمـ طمرب حيٛمؾ هذا قمغم اًمت٘مٌؾ: : يم٤من ؾمٚمؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ي٘مقل: زاد اًمٗمْمؾ: وىم٤مل ,دزي٤م

ومٙمؾ ُمـ اشم٘مك   ,: واًم٘مٌقل ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمٚمف يمام أُمرـ ٟمٕمٛمؾ وٓ ٟمدري يت٘مٌؾ ُمٜم٤م أم ٓ؟ ىمٚم٧م: ٟمحي٘مقل

ىم٤مل يمام  ًمٙمـ هق ٓ جيزم سم٤مًم٘مٌقل ًمٕمدم ضمزُمف سمٙمامل اًمٗمٕمؾ ,اهلل ذم قمٛمٚمف ومٗمٕمٚمف يمام أُمر وم٘مد شم٘مٌؾ ُمٜمف

ـَ ُي١ْمشُمقَن َُم٤م آشَمْقا َوىُمُٚمقهُبُْؿ َوضِمَٚم٦مٌ ﴿: شمٕم٤ممم ِذي أهق  ,: ي٤م رؾمقل اهللىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م [51]اعم١مُمٜمقن :  ﴾َواًمَّ

: ٓ ي٤م سمٜم٧م اًمّمديؼ سمؾ هق اًمرضمؾ يّمكم ويّمقم ضمؾ يزين وينق وينمب اخلٛمر وخي٤مف؟ وم٘م٤ملاًمر

  . اهدويتّمدق وخي٤مف أن ٓ يت٘مٌؾ ُمٜمف

زًا إذا يم٤من ظم٤مئٗم٤ًم ُمـ شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ويمذا سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م خيتؿ ًمف, ويمذا إن يم٤من قمٜمده ويٙمقن آؾمتثٜم٤مء ضم٤مئ

 شم٘مّمػم ذم ومٕمؾ اعم٠مُمقرات, أُم٤م إن يم٤من آؾمتثٜم٤مء قمغم اًمِمؽ ومٝمذا حمرم ٓ جيقز ىمٓمٕم٤ًم.

 وىمد ٟم٘مؾ أسمق يٕمغم إمج٤مع اًمًٚمػ قمغم ضمقاز آؾمتثٜم٤مء ذم اْليامن.

أهؾ احلؼ ممـ ذيمرٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ آؾمتثٜم٤مء ذم (:  ُمـ صٗم٦م 1/565) شاًمنميٕم٦م»ىم٤مل أضمري ذم 

اْليامن ٓ قمغم ضمٝم٦م اًمِمؽ ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمؽ ذم اْليامن, وًمٙمـ ظمقف اًمتزيمٞم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ ُمـ 

 اؾمتٙمامل اْليامن ٓ يدري أهق ممـ يًتحؼ طم٘مٞم٘م٦م اْليامن أم ٓ.اهد 
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 ٚمػ ذم هذا اًم٤ٌمب ىمقٓن:ومم٤م يٓمرق ذم هذا اًم٤ٌمب هق اًمٕمالىم٦م سملم ُمًٛمك اْليامن واْلؾمالم ,وًمٚمً

 إول: وهق اًمتٗمريؼ سملم ُمًٛمك اْليامن واْلؾمالم وهذا اًم٘مقل ذه٥م إًمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م.

د , وممـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل اًمث٤مين: قمدم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام, وأن اْلؾمالم واْليامن إؾمامن عمٕمٜمك واطم

 , وحمٛمد سمـ ٟمٍم اعمرزوي, واسمـ ُمٜمدة , واسمـ قمٌداًمؼم.اًمٌخ٤مري

ْ شُم١ْمُِمٜمُقا َوًَمٙمِـ ىُمقًُمقا تدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمتٗمريؼ سمٛمثؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم وىمد اؾم قَْمَراُب آَُمٜم٤َّم ىُمؾ ملَّ ْٕ ﴿ ىَم٤مًَم٧ِم ا

ياَمُن ذِم ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ  [, وُمـ إدًم٦م اعمِمٝمقرة ذم اًمتٗمريؼ سملم 53﴾ ]احلجرات: َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم َوعَم٤َّم َيْدظُمِؾ اْْلِ

 اعمًٛمٞملم هق طمدي٨م ضمؼميؾ . 

يمام ذم طمدي٨م ضمؼميؾ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿؾمالم يمام ذم اْليامن: ىمد ومرق رؾمقل ىم٤مل ؿمٞمخ اْل

 سملم ُمًٛمك اْلؾمالم , وُمًٛمك اْليامن , وُمًٛمك اْلطم٤ًمن, .اهد

ويٙمقن ذم طم٤مًم٦م آضمتامع اْلؾمالم يٓمٚمؼ ويراد سمف إقمامل اًمٔم٤مهرة يمام ذم طمدي٨م ضمؼميؾ, واْليامن 

اومؽمىم٤م دل يمؾ ُمٜمٝمام قمغم إقمامل اًمٔم٤مهرة واًم٘مٚمٌٞم٦م يدل قمغم ذًمؽ يٓمٚمؼ ويراد سمف أقمامل اًم٘مٚمقب, وإذا 

آُمريمؿ سم٤مْليامن سم٤مهلل وطمده أشمدرون ُم٤م اْليامن سم٤مهلل » طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  وومٞمف 

ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل, وإىم٤مم » ىم٤مًمقا اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ. ىم٤مل: شوطمده؟

 ش.يم٤مة, وصقم رُمْم٤من, وأن شم١مدي اخلٛمس ُمـ اعمٖمٜمؿًمزاًمّمالة, وإيت٤مء ا

ومج٤مع اًم٘مقل أهنام إذا اومؽمىم٤م اضمتٛمٕم٤م ,وإذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م,وإمم هذا اًمتٗمّمٞمؾ ذه٥م اخلٓم٤ميب, واسمـ 

 اًمّمالح, واًمٌٖمقي ,وؿمٞمخ اْلؾمالم, واسمـ رضم٥م, وهمػمهؿ, وهق اًمذي دمتٛمع ُمٕمف إدًم٦م.

ٚم٤ًمن وم٘مط, وذه٥م اْلٝمٛمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ إمم أٟمف اعمٕمروم٦م وذه٥م اًمٙمراُمٞم٦م إمم أن اْليامن هق اْلىمرار سم٤مًم

 سم٤مًم٘مٚم٥م, ويمؾ هذه إىمقال سم٤مـمٚم٦م وخم٤مًمٗم٦م ًمٓمري٘م٦م اًمرؿمد.

وأسمٕمده٤م قمـ احلؼ ىمقل اْلٝمؿ وم٢مٟمف ٓزُمف أن ومرقمقن وىمقُمف يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم, ىم٤مل ُمقؾمك ًمٗمرقمقن: 

 َ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ َّٓ َربُّ اًم  إِ
ِ
 (.511ْرِض سَمَّم٤مِئَر﴾ )اْلهاء: ُمـ أي٦م﴿ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧َم َُم٤م َأْٟمَزَل َه١ُمٓء

ُٝمْؿ فُمْٚماًم َوقُمُٚمّقًا﴾ )اًمٜمٛمؾ: ُمـ أي٦م ًُ  (.53وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوضَمَحُدوا هِب٤َم َواؾْمَتْٞمَ٘مٜمَْتَٝم٤م َأْٟمُٗم

وأهؾ اًمٙمت٤مب يم٤مٟمقا يٕمرومقن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام يٕمرومقن أسمٜم٤مءهؿ سمؾ إسمٚمٞمس يٙمقن قمٜمد 
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ٌَْٕمُثقَن﴾  ضمٝمؿ ُم١مُمٜم٤ًم يم٤مُمؾ اْليامن وم٢مٟمف مل جيٝمؾ رسمف, سمؾ هق قم٤مرف سمرسمف ﴿ىَم٤مَل َربر وَم٠َمْٟمٔمِْريِن إمَِم َيْقِم ُي

تَِ٘مٞمَؿ﴾ )إقمراف:19)ص: ًْ اـَمَؽ اعْمُ ىَْمُٕمَدنَّ هَلُْؿ ِسَ َٕ (, ﴿ىَم٤مَل 55(, وىمقًمف: ﴿ىَم٤مَل وَمٌاَِم َأهْمَقْيَتٜمِل 

هُْمِقَيٜمَُّٝمْؿ َأمْجَِٕملَم﴾ )ص: َٕ شمَِؽ   (.81وَمٌِِٕمزَّ

, وم٢مٟمف يزقمؿ أن رسمف ٓ ُمقضمقد وٓ ٙمٗمر قمٜمد ضمٝمؿ هق اْلٝمؾ سم٤مًمرب وٓ أطمدًا أضمٝمؾ ُمٜمف سمرسمفواًم

 ُمٕمدوم, وٓ طمل وٓ ُمٞم٧م وٓ ومقق وٓ حت٧م, وظم٤مرج اًمٕم٤ممل وٓ داظمٚمف إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمًٗمًٓم٦م.

 اْليامن.  يم٤مُمكملماعمٜم٤موم٘مقن ُم١مُمٜميٙمقن غم ىمقل اًمٙمراُمٞم٦م: وقم

امن هق إىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن واقمت٘م٤مد, يٙمقن اًمٗمً٘م٦م وىمٓم٤مع اًمّمالة وقمغم ىمقل ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء: سم٠من اْلي

٤مْلؾمالم واْليامن واقمت٘مدوا سموهمػمهؿ ُمـ أهؾ اْلضمرام يم٤مُمكم اْليامن, ٕهنؿ ىمد أىمروا سم٠مًمًٜمتٝمؿ 

رأى ضم٤مري٦م شمٖمٜمل وم٘م٤مل: اخلٞم٦ٌم عمـ أن سم٘مٚمقهبؿ وأٟم٤م هلؿ هذا, ورطمؿ اهلل ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران إذ ي٘مقل قمٜمد 

 ثؾ إيامن ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران.يزقمؿ أن إيامن هذه ُم

وطم٤مصؾ اًمٙمؾ يرضمع إمم أن اْليامن أُم٤م أن يٙمقن ُم٤م ي٘مقم سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن وؾم٤مئر اْلقارح يمام ذه٥م 

إًمٞمف مجٝمقر اًمًٚمػ ُمـ إئٛم٦م اًمثالصم٦م وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل يمام شم٘مدم أو سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن دون 

هذا هق ىمقل ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء, و اْلقارح, يمام ذيمر اًمٓمح٤موي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف رمحٝمؿ اهلل,

أو سم٤مًمٚم٤ًمن وطمده يمام شم٘مدم ذيمره قمٜمد اًمٙمراُمٞم٦م, أو  وهق ىمقل وٕمٞمػ خي٤مًمػ اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح,

سم٤مًم٘مٚم٥م وطمده وهق إُم٤م اعمٕمروم٦م يمام ىم٤مًمف اْلٝمؿ أو اًمتّمديؼ يمام ىم٤مًمف أسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي, ووم٤ًمد ىمقل 

 . واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, وىمد سملم قمقار اعمرضمئ٦م همػماًمٙمراُمٞم٦م واْلٝمؿ سمـ صٗمقان فم٤مهر

( ذم سمٞم٤من وم٤ًمد ىمقل ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 31-34) شيمت٤مب اْليامن»ىم٤مل أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم 

ىم٤مًم٧م هذه اًمٗمرىم٦م: إذا أىمر سمام ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل, وؿمٝمد وُمرضمئ٦م اْلٝمٛمٞم٦م وُمـ إًمٞمٝمؿ, ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: 

١مُمٜملم وًمٞمس ُم٤م ذهٌقا إًمٞمف قمٜمدٟم٤م ؿمٝم٤مدة احلؼ سمٚم٤ًمٟمف ومذًمؽ اْليامن يمٚمف, ٕن اهلل قمز وضمؾ ؾمامهؿ ُم

٤م, وذًمؽ ُمـ وضمٝملم: أطمدمه٤م: ُم٤م أقمٚمٛمتؽ ذم اًمثٚم٨م إول, أن اْليامن اعمٗمروض , وٓ ٟمراه ؿمٞمئً ىمقًٓ 

وم٢مٟم٤م وضمدٟم٤م إُمقر يمٚمٝم٤م  :وأُم٤م احلج٦م إظمرى ,٤م إٓ إىمرار وم٘مطذم صدر اْلؾمالم مل يٙمـ يقُمئذ ؿمٞمئً 

٤م, وىمد ؿمٛمٚمٝمؿ ومٞمٝم٤م, صمؿ يٗمْمؾ ومٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  يًتحؼ اًمٜم٤مس هب٤م أؾمامءه٤م ُمع اسمتدائٝم٤م واًمدظمقل



 552 

                                                                                                    

٤م سملم ُمًتٗمتح ًمٚمّمالة, ورايمع وؾم٤مضمد, وىم٤مئؿ ومٞمٝم٤م اؾمؿ واطمد, ُمـ ذًمؽ أٟمؽ دمد اًم٘مقم صٗمقومً 

ويمذًمؽ  ,وضم٤مًمس, ومٙمٚمٝمؿ يٚمزُمف اؾمؿ اعمّمكم, ومٞم٘م٤مل هلؿ: ُمّمٚمقن, وهؿ ُمع هذا ومٞمٝم٤م ُمتٗم٤موٚمقن

 شم٠مؾمٞمًف, وآظمر ىمد ٟمّمٗمف, وصم٤مًم٨م ىمد ٤م ويم٤من سمٕمْمٝمؿ ذم٤م اسمتٜمقا طم٤مئٓمً صٜم٤مقم٤مت اًمٜم٤مس ًمق أن ىمقُمً 

٤م أُمروا سمدظمقل ٤م: سمٜم٤مة, وهؿ ُمت٤ٌميٜمقن ذم سمٜم٤مئٝمؿ ويمذًمؽ ًمق أن ىمقُمً ىم٤مرب اًمٗمراغ ُمٜمف, ىمٞمؾ هلؿ مجٞمٕمً 

دار, ومدظمٚمٝم٤م أطمدهؿ, ومٚمام شمٕمت٥م اًم٤ٌمب أىم٤مم ُمٙم٤مٟمف, وضم٤موزه أظمر سمخٓمقات, وُم٣م اًمث٤مًم٨م إمم 

ُمـ سمٕمض ومٝمذا اًمٙمالم اعمٕم٘مقل قمٜمد  ُمدظمالً  ٤م: داظمٚمقن, وسمٕمْمٝمؿ ومٞمٝم٤م أيمثروؾمٓمٝم٤م, ىمٞمؾ هلؿ مجٞمٕمً 

 :اًمٕمرب اًم٤ًمئر ومٞمٝمؿ, ومٙمذًمؽ اعمذه٥م ذم اْليامن, إٟمام هق دظمقل ذم اًمديـ, ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ـِ  *َواًْمَٗمتُْح  اهللإَِذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ ﴿  :وىم٤مل ,[1-5: اًمٜمٍم] ﴾َأوْمَقاضًم٤م اهللَوَرَأْي٧َم اًمٜم٤َّمَس َيْدظُمُٚمقَن ذِم ِدي

﴿ َ ٦مً َي٤م َأهيُّ ْٚمِؿ يَم٤مومَّ ًر ـَ آَُمٜمُقا اْدظُمُٚمقا ذِم اًم ِذي  ﴾٦مً ٤مومَّ يمَ ﴿ :وم٤مًمًٚمؿ: اْلؾمالم, وىمقًمف .[118: اًمٌ٘مرة] ﴾٤م اًمَّ

سمٜمل اْلؾمالم قمغم »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ,اْلطم٤مـم٦م سم٤مًمٌمء :ُمٕمٜم٤مه٤م قمٜمد اًمٕمرب

ضمدٟم٤م أقمامل اًمؼم, وصٜم٤مقم٤مت ٤م ومق, ومّم٤مرت اخلٛمس يمٚمٝم٤م هل اعمٚم٦م اًمتل ؾمامه٤م اهلل ؾمٚمام ُمٗمروًو شمخسٍ 

إيدي, ودظمقل اعم٤ًميمـ يمٚمٝم٤م شمِمٝمد قمغم اضمتامع آؾمؿ, وشمٗم٤موؾ اًمدرضم٤مت ومٞمٝم٤م, هذا ذم اًمتِمٌٞمف 

واًمٜمٔمر, ُمع ُم٤م اطمتججٜم٤م سمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝمٙمذا اْليامن هق درضم٤مت وُمٜم٤مزل, وإن يم٤من ؾمٛمك 

وومروف قمغم ضمقارطمٝمؿ, وضمٕمؾ أصٚمف  ا, وإٟمام هق قمٛمؾ ُمـ أقمامل شمٕمٌد اهلل سمف قم٤ٌمده,واطمدً  أهٚمف اؾمامً 

ا قمٚمٞمف, صمؿ إقمامل ُمّمدىم٦م ًمف, وإٟمام أقمٓمك اهلل يمؾ ضم٤مرطم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م, صمؿ ضمٕمؾ اعمٜمٓمؼ ؿم٤مهدً 

قمٛمال مل يٕمٓمف إظمرى, ومٕمٛمؾ اًم٘مٚم٥م: آقمت٘م٤مد, وقمٛمؾ اًمٚم٤ًمن: اًم٘مقل, وقمٛمؾ اًمٞمد: اًمتٜم٤مول, 

 هذا اًمتٜم٤مول إٟمام هق يمٚمف ُمٌٜمل قمغم وم٤مْليامن قمغم :وقمٛمؾ اًمرضمؾ: اعمٌم, ويمٚمٝم٤م جيٛمٕمٝم٤م اؾمؿ اًمٕمٛمؾ

اًمٕمٛمؾ, ُمـ أوًمف إمم آظمره, إٓ أٟمف يتٗم٤موؾ ذم اًمدرضم٤مت قمغم ُم٤م وصٗمٜم٤م وزقمؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٜم٤م أن اًم٘مقل 

دون اًمٕمٛمؾ, ومٝمذا قمٜمدٟم٤م ُمتٜم٤مىمض, ٕٟمف إذا ضمٕمٚمف ىمقٓ وم٘مد أىمر أٟمف قمٛمؾ, وهق ٓ يدري سمام أقمٚمٛمتؽ 

, وشمّمدي٘مف ذم شم٠مويؾ اًمٙمت٤مب ذم قمٛمؾ ْلقارح قمٛمالً ُمـ اًمٕمٚم٦م اعمقهقُم٦م قمٜمد اًمٕمرب ذم شمًٛمٞم٦م أومٕم٤مل ا

ياَمنِ ﴿ :اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن, ىمقل اهلل ذم اًم٘مٚم٥م ٌـّ سم٤ِمْْلِ ٌُُف ُُمْٓمَٛمِئ ـْ ُأيْمِرَه َوىَمْٚم َّٓ َُم  :, وىم٤مل[515: اًمٜمحؾ] ﴾إِ

ـَ إَِذا ُذيمِرَ ﴿ :, وىم٤مل[3: اًمتحريؿ] ﴾وَمَ٘مْد َصَٖم٧ْم ىُمُٚمقسُمُٙماَم  اهللإِْن شَمتُقسَم٤م إمَِم ﴿ ِذي  ﴾َوضِمَٚم٧ْم ىُمُٚمقهُبُؿْ  اهلل اًمَّ
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إن ذم اْلًد عمْمٖم٦م إذا صٚمح٧م صٚمح ؾم٤مئر اْلًد, »وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف:  ,[1: إٟمٗم٤مل]

٤م ُمرة, ويّمٖمل أظمرى ويقضمؾ صم٤مًمث٦م, صمؿ يٙمقن ُمٜمف اًمّمالح وإذا يم٤من اًم٘مٚم٥م ُمٓمٛمئٜمً  شوهل اًم٘مٚم٥م

سُمٜم٤َم َوَي٘مُ ﴿ :واًمٗم٤ًمد, وم٠مي قمٛمؾ أيمثر ُمـ هذا؟ صمؿ سملم ُم٤م ذيمرٟم٤م ىمقًمف َٓ ُيَٕمذر ِٝمْؿ ًَمْق ًِ سماَِم  اهللقًُمقَن ذِم َأْٟمُٗم

ـَ اًمٜم٤َّمِس ﴿ :ومٝمذا ُم٤م ذم قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وأُم٤م قمٛمؾ اًمٚم٤ًمن, وم٘مقًمف :[8: اعمج٤مدًم٦م] ﴾َٟمُ٘مقُل  َتْخُٗمقَن ُِم ًْ َي

ـَ  تَْخُٗمقَن ُِم ًْ َٓ َي ـَ اًْمَ٘مْقِل َويَم٤منَ  اهللَو َٓ َيْرَى ُِم ٌَٞمرُتقَن َُم٤م  ٞمًٓم٤م اهلل َوُهَق َُمَٕمُٝمْؿ إِْذ ُي  ﴾سماَِم َيْٕمَٛمُٚمقَن حُمِ

سُمقَك وَمُ٘مْؾ زِم قَمَٛمكِم َوًَمُٙمْؿ قَمَٛمُٚمُٙمْؿ َأْٟمُتْؿ ﴿ :صمؿ ىم٤مل ,, ومذيمر اًم٘مقل صمؿ ؾمامه قمٛمالً َ[518: اًمٜم٤ًمء] َوإِْن يَمذَّ

قمٚمٞمف هؾ يم٤من قمٛمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل [ 35: يقٟمس] ﴾سَمِريُئقَن مِم٤َّم َأقْمَٛمُؾ َوَأَٟم٤م سَمِريٌء مِم٤َّم شَمْٕمَٛمُٚمقنَ 

؟ وىم٤مل وؾمٚمؿ ُمٕمٝمؿ إٓ دقم٤مؤه إي٤مهؿ إمم اهلل, وردهؿ قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مًمتٙمذي٥م وىمد أؾمامه٤م ه٤مهٜم٤م قمٛمالً 

ـٌ ﴿ :ذم ُمقوع صم٤مًم٨م ىِملَم  *ىَم٤مَل ىَم٤مِئٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ إيِنر يَم٤مَن زِم ىَمِري ـَ اعْمَُّمدر
َأإَِذا ُِمْتٜم٤َم َويُمٜم٤َّم شُمَراسًم٤م  *َيُ٘مقُل َأإِٟمََّؽ عَمِ

٤م  اْْلَِحٞمِؿ  *ىَم٤مَل َهْؾ َأْٟمتُْؿ ُُمٓمَّٚمُِٕمقَن  *عَمَِديٜمُقَن  َوقِمَٔم٤مًُم٤م َأإِٟمَّ
ِ
َٚمَع وَمَرآُه ذِم ؾَمَقاء إِْن يمِْدَت  ٤مهللىَم٤مَل شمَ  *وَم٤مـمَّ

ـِ  ِدي ـَ  *ًَمؽُمْ ي ـَ اعْمُْحَيِ َٓ ٟمِْٕمَٛم٦ُم َريبر ًَمُٙمٜم٧ُْم ُِم ـُ سمَِٛمٞمرتلَِم  *َوًَمْق ُومَم َوَُم٤م  *َأوَماَم َٟمْح ْٕ َّٓ َُمْقشَمَتٜم٤َم ا ـُ إِ َٟمْح

سملَِم  ومٝمؾ [ 55-65: اًمّم٤موم٤مت] ﴾عمِِْثِؾ َهَذا وَمْٚمَٞمْٕمَٛمِؾ اًْمَٕم٤مُِمُٚمقنَ  *إِنَّ َهَذا هَلَُق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ  *سمُِٛمَٕمذَّ

 ﴾اقْمَٛمُٚمقا آَل َداُووَد ؿُمْٙمًرا﴿ :يٙمقن اًمتّمديؼ إٓ سم٤مًم٘مقل , وىمد ضمٕمؾ ص٤مطمٌٝم٤م ه٤مهٜم٤م قم٤مُمال؟ صمؿ ىم٤مل

ُمـ اًمِمٙمر أٟمف احلٛمد واًمثٜم٤مء سم٤مًمٚم٤ًمن, وإن يم٤مٟم٧م اعمٙم٤موم٠مة ىمد , وم٠ميمثر ُم٤م يٕمرف اًمٜم٤مس [54: ؾم٠ٌم]

ا ومٙمؾ هذا اًمذي شم٠موًمٜم٤م إٟمام هق قمغم فم٤مهر اًم٘مرآن, وُم٤م وضمدٟم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ يت٠موًمقٟمف, واهلل شمدقمك ؿمٙمرً 

أقمٚمؿ سمام أراد, إٓ أن هذا هق اعمًتٗمٞمض ذم يمالم اًمٕمرب همػم اعمدومقع, ومتًٛمٞمتٝمؿ اًمٙمالم قمٛمال, ُمـ 

ا, إذا ٟمٓمؼ سمحؼ وأىم٤مم اًمِمٝم٤مدة, وٟمحق هذا ويمذًمؽ يمثػمً  قمٛمؾ ومالن اًمٞمقم قمٛمالً ذًمؽ أن ي٘م٤مل: ًم٘مد 

٤م, ىمٞمؾ: ىمد قمٛمؾ سمف اًمٗم٤مىمرة, وومٕمؾ سمف إوم٤مقمٞمؾ, وٟمحقه ُمـ اًم٘مقل, إن أؾمٛمع رضمؾ ص٤مطمٌف ُمٙمروهً 

ُمـ قمد يمالُمف ُمـ قمٛمٚمف, ىمؾ يمالُمف إٓ », وهق مل يزده قمغم اعمٜمٓمؼ وُمٜمف احلدي٨م اعم٠مصمقر: ومًٛمقه قمٛمالً 

ومقضمدٟم٤م شم٠مويؾ اًم٘مرآن, وآصم٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وُم٤م ُمْم٧م قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء, وصح٦م  شٕمفومٞمام يٜمٗم

اًمٜمٔمر, يمٚمٝم٤م شمّمدق أهؾ اًمًٜم٦م ذم اْليامن ومٞمٌ٘مك اًم٘مقل أظمر, وم٠مي رء يتٌع سمٕمد هذه احلج٩م 

ؿمد إرسمع؟ وىمد يٚمزم أهؾ هذا اًمرأي ممـ يدقمل أن اعمتٙمٚمؿ سم٤مْليامن ُمًتٙمٛمؾ ًمف: ُمـ اًمتٌٕم٦م ُم٤م هق أ
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َّٓ إسِْمٚمِٞمَس اؾْمتَْٙمؼَمَ َويَم٤مَن ﴿ :مم٤م ذيمرٟم٤م, وذًمؽ ومٞمام ىمص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ٟم٠ٌم إسمٚمٞمس ذم اًمًجقد ٔدم, وم٢مٟمف ىم٤مل إِ

ـَ  ـَ اًْمَٙم٤مومِِري ا, وهق ُم٘مر سمف همػم ضم٤مطمد ًمف, أٓ شمًٛمع ومجٕمٚمف اهلل سم٤مٓؾمتٙم٤ٌمر يم٤مومرً  :[13: ص] ﴾ُِم

ـْ ـمِلمٍ ﴿ ـْ َٟم٤مٍر َوظَمَٚمْ٘متَُف ُِم ؟ ومٝمذا [49: احلجر] ﴾َربر سماَِم َأهْمَقْيَتٜمِل﴿ :, وىمقًمف[15: ص] ﴾ظَمَٚمْ٘مَتٜمِل ُِم

َويَم٤مَن ﴿ :, وىمد شم٠مول سمٕمْمٝمؿ ىمقًمف﴾َأهْمَقْيَتٜمِل﴿ :أن ُم٘مر سم٠من اهلل رسمف, وأصم٧ٌم اًم٘مدر أيْم٤م ذم ىمقًمف

ـَ  ـَ اًْمَٙم٤مومِِري ا ىمٌؾ أن ي١مُمر ا ىمٌؾ ذًمؽ, وٓ وضمف هلذا قمٜمدي, ٕٟمف ًمق يم٤من يم٤مومرً أٟمف يم٤من يم٤مومرً  ﴾ُِم

٤م إذا مل يٙمـ ممـ أُمر سم٤مًمًجقد ويٜمٌٖمل ذم هذا ٤م يم٤من ذم قمداد اعمالئٙم٦م, وٓ يم٤من قم٤مصٞمً سم٤مًمًجقد عم

, [49: احلجر] ﴾َربر سماَِم َأهْمَقْيَتٜمِل﴿ :اًم٘مقل أن يٙمقن إسمٚمٞمس ىمد قم٤مد إمم اْليامن سمٕمد اًمٙمٗمر, ًم٘مقًمف

ـْ ـمِلمٍ ﴿ :وىمقًمف ـْ َٟم٤مٍر َوظَمَٚمْ٘مَتُف ُِم يٕمرف اهلل ويمت٤مسمف وُم٤م ضم٤مء  , ومٝمؾ جيقز عمـ[15: ص] ﴾ظَمَٚمْ٘مَتٜمِل ُِم

 .ُمـ قمٜمده أن يث٧ٌم اْليامن ْلسمٚمٞمس اًمٞمقم؟

ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: ىمد ذيمرٟم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ ُمٗم٤مرىم٦م  :[زم٣مب َمـ صمٔمؾ اإليامن اظمٔمرهم٥م زم٣ميمٗمٙم٤م وإن َل ي٘مـ فمٚمؾ]

اًم٘مقم إي٤مٟم٤م ذم أن اًمٕمٛمؾ ُمـ اْليامن, قمغم أهنؿ وإن يم٤مٟمقا ًمٜم٤م ُمٗم٤مرىملم وم٢مهنؿ ذهٌقا إمم ُمذه٥م ىمد ي٘مع 

٤م, ًمٞم٧ًم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ اًمديـ, ط ذم ُمثٚمف, صمؿ طمدصم٧م ومرىم٦م صم٤مًمث٦م ؿمذت قمـ اًمٓم٤مئٗمتلم مجٞمٕمً اًمٖمٚم

وم٘م٤مًمقا: اْليامن ُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مٚمقب سم٤مهلل وطمده, وإن مل يٙمـ هٜم٤مك ىمقل وٓ قمٛمؾ وهذا ُمٜمًٚمخ قمٜمدٟم٤م ُمـ 

٥م, أٓ ىمقل أهؾ اعمٚمؾ احلٜمٗمٞم٦م, عمٕم٤مروتف ًمٙمالم اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمرد واًمتٙمذي

 ,[545: اًمٌ٘مرة] ﴾َوَُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمٜم٤َم َوَُم٤م ُأْٟمِزَل إمَِم إسِْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ  ٤مهللىُمقًُمقا آَُمٜم٤َّم سمِ ﴿ :شمًٛمع ىمقًمف

, يمام ضمٕمؾ ُمٕمرومتف ومرو٤م, ومل يرض سم٠من ي٘مقل: اقمرومقين سم٘مٚمقسمٙمؿ صمؿ أوضم٥م ومجٕمؾ اًم٘مقل ومرو٤م طمتاًم 

إٓ سمتّمديؼ اًمٜمٌل صغم  :٤مب اْليامن, ومل جيٕمؾ ٕطمد إيامٟمً ُمع اْلىمرار اْليامن سم٤مًمٙمت٥م واًمرؾمؾ يم٢مجي٤م

ـَ آَُمٜمُقا آُِمٜمُقا سمِ ﴿ :اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف, وم٘م٤مل ِذي ٤َم اًمَّ , [545: اًمٜم٤ًمء] ﴾َوَرؾُمقًمِفِ  ٤مهللَي٤م َأهيُّ

ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمؿْ ﴿ :وىم٤مل َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمر َؽ  ـَ ﴿ :, وىم٤مل[56: ٜم٤ًمءاًم] ﴾وَماَل َوَرسمر ِذي اًمَّ

 :, يٕمٜمل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ[535: اًمٌ٘مرة] ﴾آشَمْٞمٜم٤َمُهُؿ اًْمٙمَِت٤مَب َيْٕمِروُمقَٟمُف يَماَم َيْٕمِروُمقَن َأسْمٜم٤َمَءُهؿْ 

صمؿ ؾمئؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ,٤مومٚمؿ جيٕمؾ اهلل ُمٕمرومتٝمؿ سمف إذ شمريمقا اًمِمٝم٤مدة ًمف سم٠مًمًٜمتٝمؿ إيامٟمً 

ذم أؿمٞم٤مء يمثػمة ُمـ هذا ٓ  شأن شم١مُمـ سم٤مهلل, وُمالئٙمتف, ويمتٌف, ورؾمٚمف»وم٘م٤مل: وؾمٚمؿ قمـ اْليامن؟ 
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حتَم وزقمٛم٧م هذه اًمٗمرىم٦م: أن اهلل ريض قمٜمٝمؿ سم٤معمٕمروم٦م وًمق يم٤من أُمر اهلل وديٜمف قمغم ُم٤م ي٘مقل ه١مٓء ُم٤م 

قمرف اْلؾمالم ُمـ اْل٤مهٚمٞم٦م, وٓ ومرىم٧م اعمٚمؾ سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض , إذ يم٤من يرى ُمٜمٝمؿ سم٤مًمدقمقى قمغم 

ػم إفمٝم٤مر اْلىمرار سمام ضم٤مءت سمف اًمٜمٌقة واًمؼماءة مم٤م ؾمقاه٤م, وظمٚمع إٟمداد وأهل٦م سم٤مًٕمًٜم٦م سمٕمد ىمٚمقهبؿ هم

٤م صمؿ ؿمٝمد رضمؾ سمٚم٤ًمٟمف: أن اهلل صم٤مين اصمٜملم, يمام ي٘مقل اعمجقس اًم٘مٚمقب, وًمق يم٤من هذا يٙمقن ُم١مُمٜمً 

ٌف قمغم واًمزٟم٤مدىم٦م, أو صم٤مًم٨م صمالصم٦م يم٘مقل اًمٜمّم٤مرى, وصغم ًمٚمّمٚمٞم٥م, وقمٌد اًمٜمػمان سمٕمد أن يٙمقن ىمٚم

اْليامن يم٢ميامن اعمالئٙم٦م واًمٜمٌٞملم  ٤م ُمًتٙمٛمالً اعمٕمروم٦م سم٤مهلل, ًمٙم٤من يٚمزم ىم٤مئؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م أن جيٕمٚمف ُم١مُمٜمً 

ومٝمؾ يٚمٗمظ هبذا أطمد يٕمرف اهلل أو ُم١مُمـ ًمف سمٙمت٤مب أو رؾمقل؟ وهذا قمٜمدٟم٤م يمٗمر ًمـ يٌٚمٖمف إسمٚمٞمس ومٛمـ 

 . اهددوٟمف ُمـ اًمٙمٗم٤مر ىمط

ووم٤ًمد اقمت٘م٤مدهؿ هق يمت٤مب اْلُم٤مم أيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ وُمـ أطمًـ اعم١مًمٗم٤مت ذم سمٞم٤من والل ُمذهٌٝمؿ 

 ؾمالم, وىمد طم٘م٘متف سمحٛمد اهلل وقمٚم٘م٧م قمٚمٞمف سمام شمٞمن.

وذم ُمث٤مًم٥م هذه اًمٗمرىم٦م ووالهل٤م, ٓؾمٞمام ُمرضمئ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م, ومح٤مد سمـ أيب 

 سمٓم٦م.ٓسمـ ش اْلسم٤مٟم٦م»ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد, وش اًمًٜم٦م»ؾمٚمٞمامن, دمد ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ ذم يمت٤مب 

ريض اهلل قمـ أيب هريرة ش اًمّمحٞمحلم»احلدي٨م خمرج ذم ....ش وهل سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم »وىمقًمف: 

اْليامن سمْمع وؾمتقن أو سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم, »ىم٤مل:  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: أن اًمٜمٌل قمٜمف

ف إٓ اْليامن سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم: وم٠مقماله٤م ىمقل ٓ إًم»وذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ: ش, واحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اْليامن

وهذا اًمٚمٗمظ شمْمٛمـ أُمقًرا مم٤م شم٘مدم ش اهلل, وأدٟم٤مه٤م إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ, واحلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اْليامن

 اْلؿم٤مرة إًمٞمف:

 إول: زي٤مدة اْليامن وٟم٘مّم٤مٟمف طمٞم٨م دل قمغم وضمقد أقمغم وأدٟمك ظمالوًم٤م ًمٚمخقارج واعمرضمئ٦م.

٤ًمن اًمذي هق اًمٜمٓمؼ, وقمٛمؾ اًمث٤مين: يمقن إقمامل داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك اْليامن, طمٞم٨م سملم أن قمٛمؾ اًمٚم

اْلقارح اًمذي هق إزاًم٦م إذى, وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م اًمذي هق احلٞم٤مء يمٚمٝم٤م ُمـ اْليامن, وداظمٚم٦م ذم ُمًامه 

 ظمالوًم٤م ًمٚمٛمرضمئ٦م اًمْمالل.

 اًمث٤مًم٨م: يمقن اْليامن ىمقل وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد.
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وأرى وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر قمغم ُم٤م شمقضمٌف اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م 

  .(5)اًمٓم٤مهرة

                                                                                                    

: ؾمٚمؿذم ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و٤م ل اخلٓم٤ميب أيًْم قوىمش: ذح ُمًٚمؿ»ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم 

ٕمٜمك ذي ؿمٕم٥م ذم هذا احلدي٨م سمٞم٤من أن اْليامن اًمنمقمل اؾمؿ عم شاْليامن سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم»

ٌف, , واحل٘مٞم٘م٦م شم٘متيض مجٞمع ؿمٕموأضمزاء ًمف أدٟمك وأقمغم, وآؾمؿ يتٕمٚمؼ سمٌٕمْمٝم٤م, يمام يتٕمٚمؼ سمٙمٚمٝم٤م

, واحل٘مٞم٘م٦م يم٤مًمّمالة اًمنمقمٞم٦م هل٤م ؿمٕم٥م وأضمزاء, وآؾمؿ يتٕمٚمؼ سمٌٕمْمٝم٤م :وشمًتقذم مجٚم٦م أضمزائف

 ش,احلٞم٤مء ؿمٕم٦ٌم ُمـ اْليامن»: دل قمٚمٞمف ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوي ,تيض مجٞمع أضمزائٝم٤م وشمًتقومٞمٝم٤مشم٘م

  ها .امن, وشم٤ٌميـ اعم١مُمٜملم ذم درضم٤مشمف: إصم٤ٌمت اًمتٗم٤موؾ ذم اْليوومٞمف

وأرى وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمدـ اعمٜمٙمدر قمدغم ُمد٤م شمقضمٌدف اًمنمديٕم٦م اعمحٛمديد٦م »ىمقًمف :  (5)

روف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ أقمٔمؿ ُمٞمزات هذا اًمديـ اًم٘مقيؿ, ديـ رب اًمٕم٤معملم, إُمر سم٤معمٕمش اًمٓم٤مهرة

ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َوشُم١ْمُِمٜمُقَن سمِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٦ٍم ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜم٤َّمِس شَم٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝمْقَن قَم ]آل ﴾٤مهللِيُمٜمُْتْؿ ظَمػْمَ ُأُمَّ

 .[551قمٛمران:

(: إٟمام سمٕم٨م اهلل رؾمٚمف وأٟمزل 4/514) شاعمدارج»اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم وًمٕمٔمؿ ؿم٠من هذه اًمِمٕمػمة اْلٚمٞمٚم٦م ىم٤مل 

يمتٌف سم٤مْلٟمٙم٤مر قمغم اخلٚمؼ سمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ أطمٙم٤مم اًمٌنمي٦م وهمػمه٤م, ومٚمٝمذا أرؾمٚم٧م اًمرؾمؾ وأٟمزًم٧م 

 اًمٙمت٥م واٟم٘مًٛم٧م اًمدار إمم دار ؾمٕم٤مدة ًمٚمٛمٜمٙمريـ, ودار ؿم٘م٤موة ًمٚمٛمٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ.

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هق اًم٘مٓم٥م (: إن إُمر 1/444) شاْلطمٞم٤مء»وىم٤مل اًمٖمزازم ذم 

إقمٔمؿ ذم اًمديـ, وهق اعمٝمؿ اًمذي اسمتٕم٨م اهلل ًمف اًمٜمٌٞملم أمجٕملم, وًمق ـمقى سم٤ًمـمف وأهؾ قمٛمٚمف 

ًمتٕمٓمٚم٧م اًمٜمٌقة واوٛمحٚم٧م اًمدي٤مٟم٦م, وقمٛم٧م اًمٗمؽمة, وومِم٧م اًمْمالًم٦م, وؿم٤مقم٧م اْلٝم٤مًم٦م واؾمتنمى 

ا سم٤مهلالك إمم يقم اًمتٜم٤مد, وىمد يم٤من اًمٗم٤ًمد, واشمًع اخلرق وظمرسم٧م اًمٌالد, وهٚمؽ اًمٕم٤ٌمد ومل يِمٕمرو

 هاًمذي ظمٗمٜم٤م أن يٙمقن, وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن. ا

٦ٌم َيْدقُمقَن إمَِم اخْلَػْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمْ  ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ ُأُمَّ ٤ًٌم ومٞمف وطم٤مصًم٤م قمٚمٞمف: ﴿َوًْمَتُٙم َٝمدْقَن وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمرهم
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ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اعْمُٗمْ   .[513]آل قمٛمران:ٚمُِحقَن﴾ قَم

ومٛمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ اًمٗمدالح ذم اًمددٟمٞم٤م ًمٚمدداقملم سمٜمنمد ظمدػمهؿ ودقمدقهتؿ هدق صددقمٝمؿ سمد٤معمٕمروف 

 ودقمقهتؿ إًمٞمف, وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر وحتذير اًمٜم٤مس ُمٜمف.

 يمام أٟمف ؾم٥ٌم ًمٚمٗمالح أظمروي اًمنُمدي, ومٝمؾ ُمـ ُمديمر.

ـْ َأْهِؾ اًْمٙمَِت٤مِب ُأُمَّ  قا ؾَمَقاًء ُِم ًُ دُجُدوَن * وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ًَمْٞم ًْ ْٞمِؾ َوُهدْؿ َي ٦ٌم ىَم٤مِئَٛم٦ٌم َيْتُٚمقَن آَي٤مِت اهللِ آَٟم٤مَء اًمٚمَّ

٤مِرقُمقَن ذِم اخْلَدػْمَ  ًَ ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َوُي ظِمِر َوَي٠ْمُُمُروَن سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم ْٔ اِت َوُأوًَمِئدَؽ ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللِ َواًْمَٞمْقِم ا

لَم﴾ ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ  .[553]آل قمٛمران:ُِم

٘مرن اهلل قمز وضمؾ سملم اْليامن وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمتالزم, وًمٞمٕمٚمؿ أٟمدف وم

 ٓ يمامل ْليامن اًمٕمٌد إٓ سمتح٘مٞمؼ هذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م.

وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم أن اًمقٓي٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ٓ شمٙمٛمؾ وٓ شمتؿ إٓ سمٛمالزُم٦م هذه اًمقؾمدٞمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛمد٦م ًمٜمٍمدة 

ـِ اعْمُٜمَْٙمدِر احلؼ واًمًٜم٦م: ﴿وَ  اعْم١ُْمُِمٜمُقَن َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمٍض َي٠ْمُُمُروَن سمِد٤معْمَْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمدْقَن قَمد

مَحُُٝمُؿ اهللُ إِنَّ اهللَ قَمِزيد يَم٤مَة َوُيٓمِٞمُٕمقَن اهللَ َوَرؾُمقًَمُف ُأوًَمِئَؽ ؾَمػَمْ الَة َوُي١ْمشُمقَن اًمزَّ ٌز طَمٙمِدٞمٌؿ﴾ َوُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّمَّ

 .[15]اًمتقسم٦م:

وأُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهل قمـ اعمٜمٙمر سم٤مع ٟمٗمًف ُمـ اهلل, ووقمد سم٤محلًٜمك, ومٝمٜمٞمًئ٤م ًمف ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِنَّ اهللَ 

ُٝمْؿ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنَّ هَلُُؿ اْْلَٜم٦ََّم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمدٌِٞمِؾ اهللِ وَمَٞمْ٘مُتُٚمدق ًَ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأٟمُٗم ى ُِم َوقْمدًدا َن َوُيْ٘مَتُٚمدقَن اؿْمؽَمَ

ٌَْٞمِٕمُٙمُؿ  وا سمِ ٌْنِمُ ـَ اهللِ وَم٤مؾْمَت ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُِم ٤م ذِم اًمتَّْقَراِة َواِْلٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم ِذي سَمد٤مَيْٕمُتْؿ سمِدِف قَمَٚمْٞمِف طَم٘مًّ اًمَّ

٤مِئُحقَن اًمرَّ  ًَّ ٌُقَن اًْمَٕم٤مسمُِدوَن احْل٤َمُِمُدوَن اًم د٤مضِمُدوَن أُِمدُروَن َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ * اًمت٤َّمِئ ًَّ ايمُِٕمقَن اًم

ِ اعْم١ُْمُِمٜملَِم﴾ ـِ اعْمُٜمَٙمِر َواحْل٤َمومُِٔمقَن حِلُُدوِد اهللِ َوسَمنمر  .[551-555]اًمتقسم٦م: سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َواًمٜم٤َّمُهقَن قَم

وًمٜم٤م ذم ىمّم٦م أهؾ اًم٘مري٦م اًمٕمؼمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م, يمٞمػ ٟمجك اهلل قمز وضمؾ أهؾ اخلدػم واؾمدتٛمرت دقمدقهتؿ, 

ٌَْحدِر إِْذ وأهٚمؽ همػمهؿ ممـ  َة اًْم تِدل يَم٤مَٟمد٧ْم طَمد٤مِضَ ـِ اًْمَ٘مْرَيد٦ِم اًمَّ قمَم ومترد, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َواؾْم٠َمهْلُْؿ قَم

ٌُِتقَن ٓ شَم٠ْمشمِٞمِٝمْؿ يَمَذًمِ  ًْ قًم٤م َوَيْقَم ٓ َي ٌْتِِٝمْؿ ُذَّ ٧ٌِْم إِْذ شَم٠ْمشمِٞمِٝمْؿ طِمٞمَت٤مهُنُْؿ َيْقَم ؾَم ًَّ ٌُْٚمقُهْؿ سمِداَم َيْٕمُدوَن ذِم اًم َؽ َٟم
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 ًُ ٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ مِلَ شَمِٕمُٔمقَن ىَمْقًُم٤م  ُ٘مقَن *يَم٤مُٟمقا َيْٗم ْؿ قَمدَذاسًم٤م ؿَمدِديًدا ىَمد٤مًُمقا  اهللَوإِْذ ىَم٤مًَم٧ْم ُأُمَّ هُبُ ُُمْٝمٚمُِٙمُٝمدْؿ َأْو ُُمَٕمدذر

ـِ  ـَ َيٜمَْٝمدْقَن قَمد دِذي ُروا سمِِف َأْٟمَجْٞمٜم٤َم اًمَّ قا َُم٤م ُذيمر ًُ ُٝمْؿ َيتَُّ٘مقَن * وَمَٚمامَّ َٟم ُٙمْؿ َوًَمَٕمٚمَّ دَُمْٕمِذَرًة إمَِم َرسمر ًُّ  َوَأظَمدْذَٟم٤م  اًم
ِ
قء

ُ٘مقَن ﴾]إقمراف: ًُ ـَ فَمَٚمُٛمقا سمَِٕمَذاٍب سَمِئٞمٍس سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٗم ِذي  [.556-554 اًمَّ

ـَ  دِذي ـَ اًمَّ وُمـ ومرط ذم هذه اًمقؾمٞمٚم٦م شمٕمٛمًدا وهت٤موًٟم٤م سم٤مًمديـ اؾمتحؼ اًمٚمٕمـ, وم٘مد ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم: ﴿ًُمِٕمد

٤مِن َداُوَد وَ  ًَ
اِئٞمَؾ قَمغَم ًمِ ـْ سَمٜمِل إِْهَ ـِ َُمْرَيَؿ َذًمَِؽ سماَِم قَمَّمْقا َويَم٤مُٟمقا َيْٕمَتُدوَن *يَمَٗمُروا ُِم ك اسْم ًَ يَمد٤مُٟمقا ٓ  قِمٞم

ـْ ُُمٜمَٙمٍر وَمَٕمُٚمقُه ًَمٌِْئَس َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٗمَٕمُٚمقَن﴾  .[19-18]اعم٤مئدة: َيَتٜم٤َمَهْقَن قَم

د٤مٟمِٞمُّقَن  سمَّ ـْ وذم اهلل قمز وضمؾ إطم٤ٌمر سمٕمدم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر, وم٘م٤مل: ﴿ًَمدْقٓ َيٜمَْٝمد٤مُهُؿ اًمرَّ ٌَد٤مُر قَمد َوإطَْم

ْح٧َم ًَمٌِْئَس َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيّْمٜمَُٕمقَن﴾ ًُّ ُؿ اِْلصْمَؿ َوَأيْمٚمِِٝمُؿ اًم  .[54]اعم٤مئدة:ىَمْقهِلِ

وٓ ظمػم ومٞمؽ أهي٤م اًمداقمل أٟم٧م وهمػمك ُمـ اعمًٚمٛملم إٓ سمتح٘مٞمؼ هذه اًمِمٕمػمة, ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم: ﴿ٓ 

ـْ َأَُمَر سمِ  َّٓ َُم ـْ َٟمْجَقاُهْؿ إِ ـْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء ظَمػْمَ ذِم يَمثػٍِم ُِم َّمَدىَم٦ٍم َأْو َُمْٕمُروٍف َأْو إِْصالٍح سَملْمَ اًمٜم٤َّمِس َوَُم

ْقَف ُٟم١ْمشمِٞمِف َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم﴾ ًَ  .[553]اًمٜم٤ًمء:َُمْرَو٤مِة اهللِ وَم

ٜمَّد٤مُهْؿ ذِم إَْرِض  ـَ إِْن َُمٙمَّ دِذي وسملم أن اًمٕم٤مىم٦ٌم ٕصح٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمدل قمدـ اعمٜمٙمدر: ﴿ اًمَّ

٦ٌَُم إُُُمقِر ﴾]احلأَ  ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َوهللَِِّ قَم٤مىِم يَم٤مَة َوَأَُمُروا سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َوهَنَْقا قَم الَة َوآشَمُقا اًمزَّ  [.٩35م:ىَم٤مُُمقا اًمّمَّ

وًمق ٟمٔمرٟم٤م ذم قم٤مىم٦ٌم اعمٗمرـملم ذم هذه اًمِمٕمػمة اْلٚمٞمٚم٦م واًمٓمري٘م٦م اًم٘مقيٛم٦م دمد أن دقمدقاهتؿ ىمدد اٟمتٝمد٧م 

 إوص٤مف. واًمنم سمٞمٜمٝمؿ ىمد قمؿ, ووصٗمقا سم٠مىمٌح

داَمِر حَيْ  ِٛمُٚمقَهد٤م يَمَٛمَثدِؾ احْلِ ـَ مُحرُٚمقا اًمتَّْقَراَة صُمؿَّ مَلْ حَيْ ِذي ِٛمدُؾ وم٘مد ؿمٌٝمٝمؿ اهلل سم٤محلٛمػم يمام ذم ىمقًمف: ﴿َُمَثُؾ اًمَّ

سُمقا سمِآَي٤مِت اهللِ َواهللُ ٓ هَيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًمٔم٤َّمعملَِِم﴾ ـَ يَمذَّ ِذي  .[6ٛمٕم٦م:]اْلَأؾْمَٗم٤مًرا سمِْئَس َُمَثُؾ اًْمَ٘مْقِم اًمَّ

دْٞمٓمَ  ٌََٕمدُف اًمِمَّ دَٚمَخ ُِمٜمَْٝمد٤م وَم٠َمشْم ًَ ِذي آشَمْٞمٜم٤َمُه آَي٤مشمِٜم٤َم وَم٤مٟم ٠ٌََم اًمَّ ٤مُن وؿمٌٝمٝمؿ سم٤مًمٙمالب يمام ذم ىمقًمف: ﴿َواشْمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َٟم

ـَ * ـَ اًْمَٖم٤مِوي ٌََع َهَقاُه ومَ  وَمَٙم٤مَن ُِم َٛمَثُٚمُف يَمَٛمَثِؾ اًْمَٙمْٚم٥ِم إِْن َوًَمْق ؿِمْئٜم٤َم ًَمَروَمْٕمٜم٤َمُه هِب٤َم َوًَمٙمِٜمَُّف َأظْمَٚمَد إمَِم إَْرِض َواشمَّ

سُمقا سمِآَي٤مشمِٜمَد٤م وَم٤مىْمُّمدِص اًْمَ٘مَّمد ـَ يَمدذَّ ِذي يْمُف َيْٚمَٝم٨ْم َذًمَِؽ َُمَثُؾ اًْمَ٘مْقِم اًمَّ ِٛمْؾ قَمَٚمْٞمِف َيْٚمَٝم٨ْم َأْو شَمؽْمُ ُٝمدْؿ حَتْ َص ًَمَٕمٚمَّ

ُروَن﴾  .[515-516]إقمراف: َيَتَٗمٙمَّ
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 وًمٕمٜمقا يمام شم٘مدم.

 ًٕمٞمؿ واخلزي اًمٕمٔمٞمؿ.وهؿ ذم أظمرة ُمٌنمون سم٤مًمٕمذاب ا

إن اهلل ًمٞم٠ًمل اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م طمتدك ي٘مدقل: يد٤م »ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد:  »ؾمٜمٜمف»أظمرج أسمق داود ذم 

ومالن, ُم٤م ُمٜمٕمؽ إذا رأي٧م اعمٜمٙمر أن شمٜمٙمره, وم٢مذا ًم٘مـ اهلل اًمٕمٌد طمجتف ىم٤مل: ي٤م رب رضمقشمدؽ وومرىمد٧م 

 .»ُمـ اًمٜم٤مس

 .»اًمّمحٞمح اعمًٜمد»احلدي٨م ذم: 

أٓ ٓ يٛمٜمٕمـ رضماًل هٞم٦ٌم اًمٜم٤مس أن ي٘مقل »ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ُمرومققًم٤م:  (1595وأظمرج اًمؽمُمذي )

 .»سمحؼ إذا قمٚمٛمف

: واقمٚمدؿ أن »ضم٤مُمع اًمٕمٚمدقم واحلٙمدؿ»ىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم ذح احلدي٨م اًمراسمع واًمثالصملم ذم 

ف رضم٤مء صمقاسمف, وشم٤مرة ظمقف اًمٕم٘م٤مب ذم شمريمف, وشم٤مرة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر شم٤مرة حيٛمؾ قمٚمٞم

اًمٖمْم٥م هلل قمغم اٟمتٝم٤مك حم٤مرُمف, وشم٤مرة اًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمرمح٦م هلؿ ورضمد٤مء اٟم٘مد٤مذهؿ ممد٤م أوىمٕمدقا 

أٟمٗمًٝمؿ ومٞمف ُمـ اًمتٕمرض ًمٖمْم٥م اهلل وقم٘مٌقسمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرى, وشمد٤مرة حيٛمدؾ قمٚمٞمدف إضمدالل اهلل 

 يٕمَم, ويذيمر ومال يٜمًك, ويِمٙمر ومال يٙمٗمر, وأٟمف يٗمتدى ُمـ وإقمٔم٤مُمف وحمٌتف, وأٟمف أهؾ أن يٓم٤مع ومال

يمؾ ُم٤م يٚم٘مك ُمـ إذى ذم اهلل قمز  فقال, وُمـ طمٗمظ هذا اعم٘م٤مم ه٤من قمٚمٞماٟمتٝم٤مك حم٤مرُمف سم٤مًمٜمٗمقس وإُم

وضمؾ, ورسمام دقم٤م عمـ آذاه يمام ىم٤مل ذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ عم٤م ضسمدف ىمقُمدف, ومجٕمدؾ 

 .»رب اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن»٘مقل: يٛمًح اًمدم قمـ وضمٝمف, وي

 درجات األٍز باىَعزوف واىْهي عِ اىَْنز:

( ىمد٤مل: 61ًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر صمالصم٦م درضم٤مت جيٛمٕمٝم٤م طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد ُمًدٚمؿ )

ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمًرا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمدده, ومد٢من مل يًدتٓمع »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: 
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 .»ٟمف, وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ أوٕمػ اْليامنومٌٚم٤ًم

 .»( سمٕمد اًمث٤مًمث٦م: وًمٞمس وراء ذًمؽ طم٦ٌم ظمردل ُمـ إيامن65وذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد ُمًٚمؿ )

ومٝمق أُمر إجي٤مب سم٢ممج٤مع إُم٦م ش: ومٚمٞمٖمػمه»( ىمقًمف: 13-1/15ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ذح احلدي٨م )

اعمٜمٙمر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م وهق أيًْمد٤م  وىمد شمٓم٤مسمؼ قمغم وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ

ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م اًمتل هل اًمديـ ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ سمٕمض اًمراومْمد٦م وٓ يٕمتدد سمخالومٝمدؿ, يمدام ىمد٤مل 

اْلُم٤مم أسمق اعمٕم٤ممم إُم٤مم احلرُملم ٓ يٙمؽمث سمخالومٝمؿ رم هذا وم٘مد أمجع اعمًدٚمٛمقن قمٚمٞمدف ىمٌدؾ أن يٜمٌدغ 

دُٙمْؿ ٓ  ه١مٓء ووضمقسمف سم٤مًمنمع ٓ سم٤مًمٕم٘مؾ ظمالوًم٤م ًَ ًمٚمٛمٕمتزًم٦م, وأُم٤م ىمقل اهلل قمز وضمؾ: ﴿ قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ َأٟمُٗم

ـْ َوؾَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ﴾,  ومٚمٞمس خم٤مًمًٗم٤م عم٤م ذيمرٟم٤مه: ٕن اعمدذه٥م اًمّمدحٞمح قمٜمدد اعمح٘م٘مدلم ذم  يُمْؿ َُم َيُيُّ

اِزَرٌة ُمٕمٜمك أي٦م إٟمٙمؿ إذا ومٕمٚمتؿ ُم٤م يمٚمٗمتؿ سمف ومال يييمؿ شم٘مّمػم همػميمؿ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿َوٓ شَمدِزُر وَ 

ِوْزَر ُأظْمَرى﴾, وإذا يم٤من يمذًمؽ ومٛمام يمٚمػ سمف اْلُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر, وم٢مذا ومٕمٚمف ومل يٛمتثؾ 

اعمخ٤مـم٥م ومال قمت٥م سمٕمد ذًمؽ قمغم اًمٗم٤مقمؾ ًمٙمقٟمف أدى ُم٤م قمٚمٞمف, وم٢مٟمام قمٚمٞمف إُمر واًمٜمٝمك ٓ اًم٘مٌقل واهلل 

ىم٤مم سمف سمٕمض اًمٜم٤مس ؾم٘مط احلرج قمدـ أقمٚمؿ صمؿ ان آُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ومرض يمٗم٤مي٦م إذا 

اًم٤ٌمىملم وإذا شمريمف اْلٛمٞمع أصمؿ يمؾ ُمـ متٙمـ ُمٜمف سمال قمذر وٓ ظمقف, صمؿ أٟمف ىمد يتٕمدلم يمدام اذا يمد٤من ذم 

ُمقوع ٓ يٕمٚمؿ سمف آ هق أوٓ يتٛمٙمـ ُمـ إزاًمتف آ هق ويمٛمـ يرى زوضمتف أو وًمدده أو همالُمدف قمدغم 

قمٜمٝمؿ: وٓ يً٘مط قمـ اعمٙمٚمدػ إُمدر سمد٤معمٕمروف ُمٜمٙمر أو شم٘مّمػم ذم اعمٕمروف, ىم٤مل اًمٕمٚمامء رى اهلل 

واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ًمٙمقٟمف ٓ يٗمٞمد ذم فمٜمف, سمؾ جي٥م قمٚمٞمف ومٕمٚمف وم٢من اًمذيمرى شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم, وىمدد ىمددُمٜم٤م 

أن اًمذى قمٚمٞمف إُمر واًمٜمٝمك ٓ اًم٘مٌقل ويمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ُم٤م قمغم اًمرؾمقل إٓ اًمٌالغ وُمثؾ اًمٕمٚمامء 

 أو همػمه ُمٙمِمقف سمٕمض اًمٕمقرة وٟمحق ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ.  هذا سمٛمـ يرى إٟم٤ًمًٟم٤م ذم احلامم

ىم٤مل اًمٕمٚمامء: وٓ يِمؽمط ذم أُمر واًمٜم٤مهك أن يٙمقن يم٤مُمؾ احل٤مل ممتثاًل ُم٤م ي٠مُمر سمف جمتٜم٤ٌم ُم٤م يٜمٝمك قمٜمدف, 

سمؾ قمٚمٞمف إُمر وان يم٤من خماًل سمام ي٠مُمر سمف واًمٜمٝمك وإن يم٤من ُمتٚم٤ًٌم سمام يٜمٝمك قمٜمف, وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمدف ؿمدٞمئ٤من 

يٜمٝم٤مه٤م وي٠مُمر همػمه ويٜمٝم٤مه, وم٢مذا أظمؾ سم٠مطمدمه٤م يمٞمػ ي٤ٌمح ًمدف آظمدالل سمد٤مٔظمر ىمد٤مل أن ي٠مُمر ٟمٗمًف و
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اًمٕمٚمامء: وٓ خيتص آُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر سم٠مصح٤مب اًمقٓي٤مت سمدؾ ذًمدؽ ضمد٤مئز ٔطمد٤مد 

اعمًٚمٛملم ىم٤مل اُم٤مم احلرُملم واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف امج٤مع اعمًٚمٛملم, وم٢من همػم اًمقٓة ذم اًمّمدر إول واًمٕمٍمد 

ٚمٞمف يم٤مٟمقا ي٠مُمرون اًمقٓة سم٤معمٕمروف ويٜمٝمقهنؿ قمدـ اعمٜمٙمدر ُمدع شم٘مريدر اعمًدٚمٛملم أيد٤مهؿ وشمدرك اًمذى ي

شمقسمٞمخٝمؿ قمغم اًمتِم٤مهمؾ سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ُمـ همػم وٓي٦م واهلل أقمٚمؿ, صمؿ إٟمف إٟمام ي٠مُمر 

قاضمٌد٤مت ويٜمٝمك ُمـ يم٤من قم٤معم٤م سمام ي٠مُمر سمف ويٜمٝمك قمٜمف وذًمؽ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمٌمء, وم٢من يم٤من ُمدـ اًم

اًمٔم٤مهرة واعمحرُم٤مت اعمِمٝمقرة يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمزٟم٤م واخلٛمر وٟمحقه٤م ومٙمدؾ اعمًدٚمٛملم قمٚمدامء هبد٤م 

وإن يم٤من ُمـ دىم٤مئؼ إومٕم٤مل وإىمقال ومم٤م يتٕمٚمدؼ سم٤مٓضمتٝمد٤مد مل يٙمدـ ًمٚمٕمدقام ُمددظمؾ ومٞمدف وٓ هلدؿ 

 اٟمٙم٤مره, سمؾ ذًمؽ ًمٚمٕمٚمامء. 

ـ اعمٜمٙمر ىمد وٞمع أيمثره ُمـ أزُم٤من ُمتٓم٤موًم٦م واقمٚمؿ أن هذا اًم٤ٌمب أقمٜمك سم٤مب آُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قم

ومل يٌؼ ُمٜمف رم هذه آزُم٤من آ رؾمقم ىمٚمٞمٚم٦م ضمدا وهق سم٤مب قمٔمٞمؿ سمف ىمدقام إُمدر وُماليمدف واذا يمثدر 

اخل٨ٌم قمؿ اًمٕم٘م٤مب اًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح واذا مل ي٠مظمذوا قمغم يد اًمٔم٤ممل أوؿمؽ أن يٕمٛمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٘م٤مسمف: 

ـَ خُي٤َمًمُِٗمق ِذي ٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ﴾]اًمٜمقر:﴿ وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞم [, ومٞمٜمٌٖمدل 54َن قَم

ًمٓم٤مًم٥م أظمرة واًم٤ًمقمك ذم حتّمٞمؾ رو٤م اهلل قمز وضمؾ أن يٕمتٜمك هبذا اًم٤ٌمب وم٤من ٟمٗمٕمف قمٔمٞمؿ ٓ ؾمدٞمام 

شمٕمد٤ممم ىمد٤مل: وىمد ذه٥م ُمٕمٔمٛمف وخيٚمص ٟمٞمتدف وٓ هيد٤مسمـ ُمدـ يٜمٙمدر قمٚمٞمدف ٓرشمٗمد٤مع ُمرشمٌتدف ومد٤من اهلل 

نَّ  ـْ َيْٕمَتِّمْؿ سمِ  اهلل﴿َوًَمَٞمٜمٍُمَ ُه﴾, وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ َوَُم ـْ َيٜمٍُمُ دَتِ٘مٞمٍؿ ﴾]آل  ٤مهللَُم ًْ اٍط ُُم وَمَ٘مْد ُهِدَي إمَِم ِسَ

٥َم اًمٜمَّد٤مُس َأْن 515قمٛمران: ًِ [,  وىم٤مل شمٕم٤ممم واًمذيـ ضم٤مهدوا ومٞمٜم٤م ًمٜمٝمديٜمٝمؿ ؾمٌٚمٜم٤م وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ َأطَم

يُمقا َأْن َيُ٘مقًُمقا آُمَ  َـّ ُيؽْمَ ٌْٚمِِٝمْؿ وَمَٚمدَٞمْٕمَٚمَٛم ـْ ىَمد ـَ ُِمد دِذي ـَ َصدَدىُمقا  اهللٜم٤َّم َوُهْؿ ٓ ُيْٗمَتٜمُقَن * َوًَمَ٘مْد وَمَتٜمَّد٤م اًمَّ دِذي اًمَّ

َـّ اًْمَٙم٤مِذسملَِم ﴾]اًمٕمٜمٙمٌقت:   [. 4-1َوًَمَٞمْٕمَٚمَٛم

واقمٚمؿ أن آضمر قمغم ىمدر اًمٜمّم٥م وٓ يت٤مريمف أيْم٤م ًمّمداىمتف وُمقدشمف وُمداهٜمتف وـمٚم٥م اًمقضم٤مه٦م قمٜمده 

اعمٜمزًم٦م ًمديف وم٤من صداىمتف وُمقدشمف شمقضم٥م ًمف طمرُم٦م وطم٘مد٤م وُمدـ طم٘مدف أن يٜمّمدحف وهيديدف إمم ودوام 

ُمّم٤مًمح آظمرشمف ويٜم٘مذه ُمـ ُمْم٤مره٤م وصديؼ آٟم٤ًمن وحمٌف هق ُمـ ؾمٕمك ذم قمدامرة آظمرشمدف وأن أدى 
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ذًمؽ إمم ٟم٘مص ذم دٟمٞم٤مه وقمدوه ُمـ يًٕمك ذم ذه٤مب أو ٟم٘مص آظمرشمف وان طمّمؾ سم٥ًٌم ذًمؽ صدقرة 

يم٤من اسمٚمٞمس قمدوا ًمٜم٤م هلذا ويم٤مٟم٧م إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم أوًمٞم٤مء ٟمٗمع ذم دٟمٞم٤مه واٟمام 

ًمٚمٛم١مُمٜملم ًمًٕمٞمٝمؿ رم ُمّم٤مًمح آظمرهتؿ وهدايتٝمؿ اًمٞمٝم٤م وٟم٠ًمل اهلل اًمٙمدريؿ شمقومٞم٘مٜمد٤م وأطم٤ٌمسمٜمد٤م وؾمد٤مئر 

 اعمًٚمٛملم عمرو٤مشمف وأن يٕمٛمٜم٤م سمجقده ورمحتف واهلل أقمٚمؿ. 

ر أن يرومؼ ًمٞمٙمقن أىمرب إمم حتّمدٞمؾ اعمٓمٚمدقب وم٘مدد ىمد٤مل ويٜمٌٖمك ًممُمر سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهك قمـ اعمٜمٙم

آُم٤مم اًمِم٤مومٕمك رى اهلل قمٜمف ُمـ وقمظ أظم٤مه ها وم٘مد ٟمّمحف وزاٟمف وُمـ وقمٔمف قمالٟمٞم٦م وم٘مدد ومْمدحف 

وؿم٤مٟمف ومم٤م يت٤ًمهؾ ايمثر اًمٜم٤مس ومٞمف ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م اذا رأى اٟم٤ًمٟم٤م يٌٞمع ُمت٤مقم٤م ُمٕمٞم٤ٌم أو ٟمحقه ومد٢مهنؿ 

ى سمٕمٞمٌف وهذا ظمٓم٠م فم٤مهر وىمد ٟمص اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف جي٥م قمغم ُمدـ ٓ يٜمٙمرون ذًمؽ وٓ يٕمرومقن اعمِمؽم

 قمٚمؿ ذًمؽ أن يٜمٙمر قمغم اًم٤ٌمئع وأن يٕمٚمؿ اعمِمؽمى سمف واهلل أقمٚمؿ. 

 :وأُم٤م صٗم٦م اًمٜمٝمك وُمراشمٌف وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمدٚمؿ ذم هدذا احلددي٨م اًمّمدحٞمح

 :وم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمدغم آًمدف وؾمدٚمؿ ش٘مٚمٌفن مل يًتٓمع وم٢ٌموم :ن مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف٢موم :ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده»

وؾمدٕمف  وًمٙمٜمدف هدق اًمدذى ذم ,ومٚمٞمٙمرهف سم٘مٚمٌف وًمٞمس ذًمؽ سم٤مزاًم٦م وشمٖمٞمػم ُمٜمف ًمٚمٛمٜمٙمدر :ُمٕمٜم٤مه شومٌ٘مٚمٌف»

ُمٕمٜمد٤مه واهلل أقمٚمدؿ أىمٚمدف صمٛمدرة ىمد٤مل  شوذًمؽ أوٕمػ آيدامن» :وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

٦م اًمتٖمٞمػم ومحؼ اعمٖمػم أن يٖمػمه سمٙمدؾ وضمدف أُمٙمٜمدف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل هذا احلدي٨م أصؾ رم صٗم

زواًمف سمف ىمقٓ يم٤من أو ومٕمال ومٞمٙمن آٓت اًم٤ٌمـمؾ ويريدؼ اعمًدٙمر سمٜمٗمًدف أو يد٠مُمر ُمدـ يٗمٕمٚمدف ويٜمدزع 

اًمٖمّمقب ويرده٤م إمم أصح٤مهب٤م سمٜمٗمًف أو سم٠مُمره اذا أُمٙمٜمف ويرومدؼ ذم اًمتٖمٞمدػم ضمٝمدده سم٤مْل٤مهدؾ وسمدذى 

ىمٌقل ىمقًمف يمام يًتح٥م أن يٙمقن ُمتقمم ذًمدؽ ُمدـ أهدؾ اًمٕمزة اًمٔم٤ممل اعمخقف ذه اذ ذًمؽ أدقمك إمم 

اًمّمالح واًمٗمْمؾ هلذا اعمٕمٜمك ويٖمٚمظ قمغم اعمتامدى ذم همٞمف واعمنف ذم سمٓم٤مًمتف اذا أُمـ أن ي١مصمر اهمالفمف 

ُمٜمٙمرا أؿمد مم٤م همػمه ًمٙمقن ضم٤مٟمٌف حمٛمٞم٤م قمـ ؾمٓمقة اًمٔم٤ممل وم٤من همٚم٥م قمغم فمٜمدف أن شمٖمٞمدػمه سمٞمدده يًد٥ٌم 

ه سمًد٥ٌم يمدػ يدده واىمتٍمد قمدغم اًم٘مدقل سم٤مًمٚمًد٤من واًمدققمظ ُمٜمٙمرا أؿمد ُمٜمف ُمـ ىمتٚمدف أو ىمتدؾ همدػم

واًمتخقيػ وم٤من ظم٤مف أن ي٥ًٌم ىمقًمف ُمثؾ ذًمؽ همػم سم٘مٚمٌف ويم٤من ذم ؾمٕم٦م وهذا هق اعمراد سم٤محلدي٨م ان 
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ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وان وضمد ُمـ يًتٕملم سمف قمغم ذًمؽ اؾمتٕم٤من ُم٤م مل ي١مد ذًمدؽ إمم افمٝمد٤مر ؾمدالح وطمدرب 

ٙمر ُمـ همػمه أو ي٘متٍم قمغم شمٖمٞمػمه سم٘مٚمٌف هذا هق وم٘مدف اعمًد٠مًم٦م وًمػمومع ذًمؽ إمم ُمـ ًمف إُمر ان يم٤من اعمٜم

وصقاب اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م قمٜمد اًمٕمٚمامء واعمح٘م٘ملم ظمالوم٤م عمـ رأى آٟمٙم٤مر سم٤مًمتٍميح سمٙمدؾ طمد٤مل وان ىمتدؾ 

 ها ذا آظمر يمالم اًم٘م٤ميض رمحف اهلل.وٟمٞمؾ ُمٜمف يمؾ أذى ه

ٓ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف إٓ ُمـ  ( ط اسمـ اْلقزي:551) »ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يمام ذم 

شمقومرت ومٞمف صمالث ظمّم٤مل: رومٞمؼ سمام ي٠مُمر, رومٞمؼ سمام يٜمٝمك, قمدل سمام أُمر قمدل سمام هنك, قم٤ممل سمام ي٠مُمر قم٤ممل 

 سمام يٜمٝمك. اهد

 درجات إّنار اىَْنز:

 (:4/15) »إقمالم اعمقىمٕملم»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

 وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر أرسمع درضم٤مت:

 أن يزول وخيٚمٗمف وده. -5

 إن مل يزل سمجٛمٚمتف.أن ي٘مؾ و -1

 أن خيٚمٗمف ُم٤م هق ُمثٚمف. -4

 أن خيٚمٗمف ُم٤م هق ذ ُمٜمف. -3

وم٤مًمدرضمت٤من إوًمٞم٤من ُمنموقمت٤من, واًمث٤مًمث٦م ُمقوع اضمتٝم٤مد, واًمراسمٕم٦م حمرُم٦م وم٢مذا رأيد٧م أهدؾ اًمٗمجدقر 

واًمٗمًقق يٚمٕمٌقن سم٤مًمِمٓمرٟم٩م يم٤من إٟمٙم٤مرك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمدم اًمٗم٘مف واًمٌّمػمة إٓ إذا ٟم٘مٚمتٝمؿ ُمٜمدف إمم ُمد٤م 

هلل ورؾمقًمف يمرُمل اًمٜمِم٤مب وؾم٤ٌمق اخلٞمؾ وٟمحق ذًمؽ وإذا رأي٧م اًمٗم٤ًمق ىمد اضمتٛمٕمدقا هق أطم٥م إمم ا

قمغم هلق وًمٕم٥م أو ؾمامع ُمٙم٤مء وشمّمدي٦م وم٢من ٟم٘مٚمتٝمؿ قمٜمف إمم ـم٤مقم٦م اهلل ومٝمق اعمراد وإٓ يم٤من شمريمٝمؿ قمدغم 

ذًمؽ ظمػما ُمـ أن شمٗمرهمٝمؿ عم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ومٙم٤من ُم٤م هؿ ومٞمف ؿم٤مهمال هلؿ قمـ ذًمؽ ويمدام إذا يمد٤من 

ُمِمتٖمال سمٙمت٥م اعمجقن وٟمحقه٤م وظمٗم٧م ُمـ ٟم٘مٚمدف قمٜمٝمد٤م اٟمت٘م٤مًمدف إمم يمتد٥م اًمٌددع واًمْمدالل اًمرضمؾ 

واًمًحر ومدقمف ويمتٌف إومم وهذا سم٤مب واؾمع, وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اْلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞمد٦م ىمددس اهلل روطمدف 
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وٟمقر ضحيف ي٘مقل ُمررت أٟم٤م وسمٕمض أصح٤ميب ذم زُمـ اًمتت٤مر سم٘مقم ُمٜمٝمؿ ينمسمقن اخلٛمر وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ 

رت قمٚمٞمف وىمٚم٧م ًمف إٟمام طمرم اهلل اخلٛمدر ٕهند٤م شمّمدد قمدـ ذيمدر اهلل وقمدـ اًمّمدالة ُمـ يم٤من ُمٕمل وم٠مٟمٙم

 ها ٌل اًمذري٦م وأظمذ إُمقال ومدقمٝمؿ.وه١مٓء يّمدهؿ اخلٛمر قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمقس وؾم

 وطم٤مل اًمراسمع يمام ىمٞمؾ:

 يمٖم٤مؾمؾ احلٞمض سمٌقل أهمؼما  وُمـ يٖمػم ُمٜمٙمًرا سم٠مٟمٙمرا

ٞمدة سم٤مْلظم٤ٌمر سمقضم٤مزهت٤م وهق يمام ىم٤مل, وم٘مد شمرك ظمتؿ رمحف اهلل وأقمغم درضمتف ذم اعمٝمديلم, هذه اًمٕم٘م (5)

 سمٕمض أسمقاب اعمٕمت٘مد قمٚمٜم٤م ٟمذيمره٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم ُمٚمحؼ إن شمٞمن ذًمؽ.

 وهذا أُمر ىمد جي٥م قمغم اًمداقمل إمم اهلل قمزوضمؾ ُٕمقر:ش ًمتٓمٚمٕمقا قمغم ُم٤م قمٜمدي»وىمقًمف: 

إذا سمٕم٨م اًمدقم٤مة ذم أوهل٤م: ٟمنم اعمٕمت٘مد اًمّمحٞمح سملم اًمٜم٤مس, ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: يم٤من 

أوم٤مق وإُمّم٤مر, يم٤مٟمقا ينمطمقن دقمقهتؿ, سمؾ هق قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم عم٤م ضم٤مءه قمٛمر سمـ قمًٌف, 

أدقمقا إمم صٚم٦م إرطم٤مم, ويمن إوصم٤من, وأن يٕمٌد اهلل وطمده ٓ ينمك »ىم٤مل ًمف: إمم ُم٤م شمدقمق؟ ىم٤مل: 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ.ش سمف ؿمٞمًئ٤م

هلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمًئ٤م, واشمريمقا ُم٤م ي٘مقل آسم٤مُؤيمؿ, اقمٌدوا ا»وذم طمدي٨م أيب ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: ي٘مقل: 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش وي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمّمالة, واًمّمدىم٦م, واًمّمٚم٦م, واًمٕمٗم٤مف

ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمٌم ذم إؾمقاق, ذم قمٙم٤مظ وذي اعمجٜم٦م وذي اعمج٤مز, يٕمرض دقمقشمف 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

ىمقًمقا ٓ »٤مريب قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ي٘مقل: يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد اًمٌخ٤مري, وطمدي٨م ـم٤مرق اعمح

 ش.إًمف إٓ اهلل شمٗمٚمحقا

 أظمرضمف أمحد.ش أدقمقا إمم اهلل واًمرطمؿ»وعم٤م ضم٤مءه ُم٤مًمؽ سمـ ٟمْمٚم٦م, وؾم٠مًمف إمم ُم٤م شمدقمقا؟ ىم٤مل: 

٠َمَل َرؾُمقَل اهلل وُمٜمٝم٤م: طمدي٨م أٟمس قمٜمد ُمًٚمؿ ىم٤مل:  ًْ   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-هُنِٞمٜم٤َم َأْن َٟم
ٍ
ـْ ؿَمْكء قَم
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 ٌُ َٛمعُ وَمَٙم٤مَن ُيْٕمِج ًْ ـُ َٟم ٠َمًَمُف َوَٟمْح ًْ ٤ٌَمِدَي٦ِم اًْمَٕم٤مىِمُؾ وَمَٞم ـْ َأْهِؾ اًْم ضُمُؾ ُِم ـْ َأْهِؾ  ,ٜم٤َم َأْن جَيِكَء اًمرَّ وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ ُِم

٤ٌَمِدَي٦مِ  ُد َأشَم٤مَٟم٤م َرؾُمقًُمَؽ  :وَمَ٘م٤مَل  ,اًْم ـْ  :ىَم٤مَل  ,شَصَدَق » :ىَم٤مَل  ؟وَمَزقَمَؿ ًَمٜم٤َم َأٟمََّؽ شَمْزقُمُؿ َأنَّ اهلل َأْرؾَمَٚمَؽ  :َي٤م حُمَٛمَّ وَمَٛم

اَمءَ  ًَّ ـْ ظَمَٚمَؼ إَْرَض  :ىَم٤مَل  ,شاهلل» :ىَم٤مَل  ؟ظَمَٚمَؼ اًم ٤ٌَمَل َوضَمَٕمَؾ  :ىَم٤مَل  ,شاهلل» :ىَم٤مَل  ,وَمَٛم ـْ َٟمَّم٥َم َهِذِه اْْلِ وَمَٛم

اَمَء َوظَمَٚمَؼ إَْرَض  :ىَم٤مَل  ,شاهلل» :ىَم٤مَل  ؟ومِٞمَٝم٤م َُم٤م ضَمَٕمَؾ  ًَّ ِذى ظَمَٚمَؼ اًم ٤ٌَمَل  ,وَم٤ٌِمًمَّ اهلل  ,َوَٟمَّم٥َم َهِذِه اْْلِ

 ,شَصَدَق » :ىَم٤مَل  ؟َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم مَخَْس َصَٚمَقاٍت رِم َيْقُِمٜم٤َم َوًَمْٞمَٚمتِٜم٤َم :ىَم٤مَل  ,شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل  !َأْرؾَمَٚمَؽ 

َذا :ىَم٤مَل  ِذى َأْرؾَمَٚمَؽ اهلل َأُْمَرَك هِبَ  ؟ًة رِم َأُْمَقاًمِٜم٤َمَوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَٚمٞمْٜم٤َم َزيَم٤م :ىَم٤مَل  ,شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل  ؟وَم٤ٌِمًمَّ

َذا :ىَم٤مَل  ,شَصَدَق » :ىَم٤مَل  ِذى َأْرؾَمَٚمَؽ اهلل َأُْمَرَك هِبَ َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم  :ىَم٤مَل , شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل  ؟وَم٤ٌِمًمَّ

ِذى َأْرؾَمَٚمَؽ اهلل َأَُمَرَك هِبَذَ  :ىَم٤مَل  ,شَصَدَق » :ىَم٤مَل  ؟َصْقَم ؿَمْٝمِر َرَُمَْم٤مَن رِم ؾَمٜمَتِٜم٤َم  ,شَٟمَٕمؿْ » :ىَم٤مَل  ؟اوَم٤ٌِمًمَّ

ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع إًَِمٞمِْف ؾَمٌِٞمالً  :ىَم٤مَل  ٌَْٞم٧ِم َُم  :ىَم٤مَل  ,صُمؿَّ َوممَّ  :ىَم٤مَل  ,شَصَدَق » :ىَم٤مَل  ؟َوَزقَمَؿ َرؾُمقًُمَؽ َأنَّ قَمَٚمْٞمٜم٤َم طَم٩مَّ اًْم

َـّ  َـّ َوَٓ َأْٟمُ٘مُص ُِمٜمُْٝم ِذى سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼر َٓ َأِزيُد قَمَٚمْٞمِٝم ـْ » :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ- وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَِّكُّ  ,َواًمَّ ًَمِئ

َـّ اْْلَٜم٦َّمَ   ش.َصَدَق ًَمَٞمْدظُمَٚم

هذا أُمر, وإُمر أظمر رد اًمدقم٤مي٤مت واْلرضم٤مف واًمِم٤مئٕم٤مت اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م اعمٌٓمٚمقن اًمٌٓم٤مًمقن قمغم 

اًمدقم٤مة إمم اهلل قمزوضمؾ حتذير مم٤م قمٜمدهؿ ُمـ احلؼ واًمدقمقة, وهذا اًمذي ىم٤مم سمف هذا اْلُم٤مم هق أُمر 

 رؾمٚمقن واعمّمٚمحقن ذم يمؾ قمٍٍم وُمٍم.ىمديؿ ىم٤مم سمف اعم

وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد إٓ ُمـ هذا ش اًمتٌقذيمٞم٦م»وش, احلٛمقي٦م»وش, اًمتدُمري٦م»وش اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م»وُم٤م 

 اًم٤ٌمب, وإًمٞمؽ سمٞم٤مًٟم٤م ًمٓمري٘م٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ذم رد اًمِم٤مئٕم٤مت.

٥م ىمٌؾ ُم٤م أن شمٔمٝمر ًمٚمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ دقمقة إٓ وسمدأت طمرب اْلؿم٤مقم٤مت قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مري

اًمٌٕمٞمد, وهذه ؾمٜم٦م اهلل قمز وضمؾ ذم ظمٚم٘مف, قمٚمٛم٧م سم٠مدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمام هل ُمٕمٚمقُم٦م ذم اًمقاىمع 

 اعمٚمٛمقس.

َّٓ ىَم٤مًُمقا ؾَم٤مطِمٌر َأْو جَمْٜمُقٌن﴾  ـْ َرؾُمقٍل إِ ٌْٚمِِٝمْؿ ُِم ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿يَمَذًمَِؽ َُم٤م َأشَمك اًمَّ

 [.61]اًمذري٤مت:

ـْ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ خمؼًما قمـ  ٌُُدوا اهللَ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم ىمقم ٟمقح: ﴿ًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُٟمقطم٤ًم إمَِم ىَمْقُِمِف وَمَ٘م٤مَل َي٤م ىَمْقِم اقْم



 566 

                                                                                                    

٤م ًَمٜمََراَك ذِم َوالٍل  ـْ ىَمْقُِمِف إِٟمَّ ُه إيِنر َأظَم٤مُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قَمَذاَب َيْقٍم قَمٔمِٞمٍؿ * ىَم٤مَل اعْمَأَلُ ُِم إًَِمٍف هَمػْمُ

 [.51-69ُُمٌلٍِم﴾]إقمراف: 

ًٓ واؿم٤مقمقا هذا سملم اًمٕم٤مم واخل٤مص حتذيًرا ُمـ دقمقشمف وطمرسًم٤م ًمٕم٘مٞمدشمف, ومٙم٤من صغم اهلل يٕمت ؼموٟمف و٤م

قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٟم٤مومًٞم٤م هلذه اًمِم٤مئٕم٦م اًمتل يراد هب٤م اًمّمد قمـ احلؼ: ﴿ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم ًَمٞمَْس يِب َوالًم٦ٌم 

ُٖمُٙمْؿ ِرؾَم  ـْ َربر اًْمَٕم٤معَملَِم * ُأسَمٚمر ـَ اهللِ َُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن﴾ َوًَمٙمِٜمرل َرؾُمقٌل ُِم ٤مِٓت َريبر َوَأْٟمَّمُح ًَمُٙمْؿ َوَأقْمَٚمُؿ ُِم

 [.51-55]إقمراف: 

ٌُُدوا  وقم٤مد يتٝمٛمقن هقد قمٚمٞمف اًمًالم سم٠مٟمف ؾمٗمٞمف, طمٞم٨م ىم٤مًمقا: ﴿َوإمَِم قَم٤مٍد َأظَم٤مُهْؿ ُهقدًا ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم اقْم

ُه َأوَمال شَمتَُّ٘مقَن  ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ ٤م ًَمٜمَُٔمٜمَُّؽ اهللَ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم ٤م ًَمٜمََراَك ذِم ؾَمَٗم٤مَه٦ٍم َوإِٟمَّ ـْ ىَمْقُِمِف إِٟمَّ ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي * ىَم٤مَل اعمأََْلُ اًمَّ

ـَ اًْمَٙم٤مِذسملَِم﴾ ]إقمراف:   [.55-56ُِم

ُٖمُٙمْؿ رِ  ـْ َربر اًْمَٕم٤معمَلَِم * ُأسَمٚمر ؾَم٤مِٓت َريبر ومٗمٜمده٤م سم٘مقًمف: ﴿ىَم٤مَل َي٤م ىَمْقِم ًَمٞمَْس يِب ؾَمَٗم٤مَه٦ٌم َوًَمٙمِٜمرل َرؾُمقٌل ُِم

 [.58-51َوَأَٟم٤م ًَمُٙمْؿ َٟم٤مِصٌح َأُِملٌم﴾]ٕقمراف: 

وم٤مٟمٔمر ووم٘مؽ اهلل قمز وضمؾ إمم ـمري٘م٦م ه١مٓء اًمرؾمؾ ذم رد اْلؿم٤مقم٦م سمرومؼ وًملم, وسمٞم٤من أن ُم٤م ذيمر 

قمٜمٝمؿ هق حمض اًم٤ٌمـمؾ, واحلؼ هق أهنؿ يدقمقن إمم قم٤ٌمدة اهلل قمز وضمؾ وطمده ٓ ذيؽ ًمف, ومٙم٤مٟم٧م 

 ا.قم٤مىم٦ٌم اًمذيـ يمٗمروا ظمًن 

وهذا ومرقمقن ًمٕمٜمف اهلل طملم ضم٤مءه ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مًمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ وأراه أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت 

أرؾمؾ إمم اًمًحرة وإمم اعمالء ُمـ ىمقُمف ُمِمٞمًٕم٤م أن ُمقؾمك ؾم٤مطمر, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َوًَمَ٘مْد َأَرْيٜم٤َمُه آَي٤مشمِٜم٤َم يُمٚمََّٝم٤م 

َب َوَأسَمك * ىَم٤مَل َأضِمْئَتٜم٤َم ًمِتُْخِرضَمٜم٤َم  ْحٍر ُِمثْٚمِِف وَم٤مضْمَٕمْؾ وَمَٙمذَّ ًِ ْحِرَك َي٤م ُُمقؾَمك * وَمَٚمٜم٠َْمشمَِٞمٜمََّؽ سمِ ًِ ـْ َأْرِوٜم٤َم سمِ ُِم

يٜم٦َِم َوَأنْ  ـُ َوٓ َأْٟم٧َم َُمَٙم٤مٟم٤ًم ؾُمَقًى * ىَم٤مَل َُمْققِمُديُمْؿ َيْقُم اًمزر حُيْنَمَ اًمٜم٤َّمُس  سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمََؽ َُمْققِمدًا ٓ ُٟمْخٚمُِٗمُف َٟمْح

ـِ اوْمؽَمَى *  ُوحًك * ىَم٤مَل هَلُْؿ ُُمقؾَمك ِحَتُٙمْؿ سمَِٕمَذاٍب َوىَمْد ظَم٤مَب َُم ًْ وا قَمغَم اهللِ يَمِذسم٤ًم وَمُٞم َوْيَٚمُٙمْؿ ٓ شَمْٗمؽَمُ

٤مطِمَراِن ُيِريَداِن َأْن خُيِْرضَم٤ميُمْؿ  ًَ وا اًمٜمَّْجَقى * ىَم٤مًُمقا إِْن َهَذاِن ًَم ـْ َأْرِوُٙمْؿ وَمَتٜم٤َمَزقُمقا َأُْمَرُهْؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوَأَهُّ ُِم

٤م وَ  ْحِرمِهَ ًِ ـِ اؾْمتَْٕمغَم سمِ ٤ٌَم سمَِٓمِريَ٘متُِٙمُؿ اعْمُثغَْم * وَم٠َممْجُِٕمقا يَمْٞمَديُمْؿ صُمؿَّ اْئُتقا َصّٗم٤ًم َوىَمْد َأوْمَٚمَح اًْمَٞمْقَم َُم * ىَم٤مًُمقا  َيْذَه

٤ٌَمهُلُْؿ وَ  ـْ َأًْمَ٘مك * ىَم٤مَل سَمْؾ َأًْمُ٘مقا وَم٢مَِذا طِم َل َُم ٤م َأْن َٟمُٙمقَن َأوَّ ٤م َأْن شُمْٚمِ٘مَل َوإُِمَّ ٞمَُّؾ إًَِمٞمِْف َي٤م ُُمقؾَمك إُِمَّ قِمِّمٞمُُّٝمْؿ خُيَ
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قَْمغَم * َوَأًْمِؼ َُم٤م ذِم َيِٛمٞمٜمَِؽ شَمْٚمَ٘مْػ َُم٤م َصٜمَ  ْٕ َٕمك * ىُمْٚمٜم٤َم ٓ َُتَْػ إِٟمََّؽ َأْٟم٧َم ا ًْ ٤َم شَم ـْ ؾِمْحِرِهْؿ َأهنَّ اَم ُِم ُٕمقا إِٟمَّ

َحَرةُ  ًَّ ٤مطِمُر طَمْٞم٨ُم َأشَمك * وَم٠ُمًْمِ٘مَل اًم ًَّ دًا ىَم٤مًُمقا آَُمٜم٤َّم سمَِربر َه٤مُروَن  َصٜمَُٕمقا يَمْٞمُد ؾَم٤مطِمٍر َوٓ ُيْٗمٚمُِح اًم ؾُمجَّ

َـّ  َٕم ْحَر وَمأَلُىَمٓمر ًر َٛمُٙمُؿ اًم ُف ًَمَٙمٌػُِميُمُؿ اًمَِّذي قَمٚمَّ ٌَْؾ َأْن آَذَن ًَمُٙمْؿ إِٟمَّ َأْيِدَيُٙمْؿ  َوُُمقؾَمك * ىَم٤مَل آَُمٜمُْتْؿ ًَمُف ىَم

ٌَٜمَُّٙمْؿ ذِم ضُمُذوِع اًمٜمَّْخِؾ َوًمَ  َُصٚمر َٕ ـْ ظِمالٍف َو ـْ َوَأْرضُمَٚمُٙمْؿ ُِم ٜم٤َم َأؿَمدُّ قَمَذاسم٤ًم َوَأسْمَ٘مك * ىَم٤مًُمقا ًَم َـّ َأيُّ َتْٕمَٚمُٛم

اَم شَمْ٘ميِض َهِذِه احْلَٞمَ  ِذي وَمَٓمَرَٟم٤م وَم٤مىْمِض َُم٤م َأْٟم٧َم ىَم٤مٍض إِٟمَّ ٌَٞمرٜم٤َمِت َواًمَّ ـَ اًْم ٤م ُٟم١ْمصمَِرَك قَمغَم َُم٤م ضَم٤مَءَٟم٤م ُِم ْٟمَٞم٤م * إِٟمَّ ٤مَة اًمدُّ

ٜم٤َم ًمِٞمَْٖمِٗمَر ًَمٜم٤َم ظَمَٓم٤مَي٤م ُف جُمِْرُم٤ًم آَُمٜم٤َّم سمَِرسمر ـْ َي٠ْمِت َرسمَّ ُف َُم ْحِر َواهللُ ظَمػْمٌ َوَأسْمَ٘مك * إِٟمَّ ًر ـَ اًم َٟم٤م َوَُم٤م َأيْمَرْهتَٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف ُِم

٤محِل٤َمِت وَم٠ُموًَمِئَؽ هَلُؿُ  ـْ َي٠ْمشمِِف ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ىَمْد قَمِٛمَؾ اًمّمَّ َرضَم٤مُت وَم٢مِنَّ ًَمُف ضَمَٝمٜمََّؿ ٓ َيُٛمقُت ومِٞمَٝم٤م َوٓ حَيَْٞمك * َوَُم  اًمدَّ

ك﴾ ]ـمدف: اًمْ  ـْ شَمَزيمَّ ـَ ومِٞمَٝم٤م َوَذًمَِؽ ضَمَزاُء َُم هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ تَِٝم٤م ا ـْ حَتْ ِري ُِم  [.15-65ُٕمغَم * ضَمٜم٤َّمُت قَمْدٍن دَمْ

وم٤مٟمٔمر يمٞمػ أؿم٤مع ومرقمقن وُمالئف, وُمع ذًمؽ يمٌتٝمؿ اهلل قمز وضمؾ وسملم قمقار ُم٤م هؿ قمٚمٞمف, وٟمٍم احلؼ 

 وأهٚمف ومٚمٚمف احلٛمد.

 ٜمف اًمْمالل, وهٙمذا ذم يمؾ وىم٧م وطملم وًمٙمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم.وإسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم أؿمٞمع قم

وأُم٤م رؾمقًمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وم٘مد ٟم٤مًمف اًم٘مًط إيمؼم ُمـ طمرب اًمِم٤ميٕم٤مت, ومٝم٤م هق ُمـ 

 أول يقم وهق ذم ُمٙم٦م يزقمٛمقن أٟمف جمٜمقن.

٦َم وَ 858أظمرج اْلُم٤مم ُمًٚمؿ ) ٤ٌَّمٍس َأنَّ ِواَمًدا ىَمِدَم َُمٙمَّ ـِ قَم ـْ اسْم ـْ َأْزِد ؿَمٜمُقَءَة, َويَم٤مَن َيْرىمِل (: قَم يَم٤مَن ُِم

ًدا جَمْٜمُقٌن, وَمَ٘م٤مَل ًَمْق َأينر َرأَ  ٦َم َيُ٘مقًُمقَن: إِنَّ حُمَٛمَّ ـْ َأْهِؾ َُمٙمَّ ِٛمَع ؾُمَٗمَٝم٤مَء ُِم ًَ يِح, وَم ـْ َهِذِه اًمرر ضُمَؾ ُِم ْي٧ُم َهَذا اًمرَّ

يِح, َوإِنَّ اهللَ َيِْمِٗمل قَمغَم َيِدي ًَمَٕمؾَّ اهللَ َيِْمِٗمٞمِف قَمغَم َيَديَّ ىَم٤مَل: وَمَٚمِ٘مَٞمُف وَمَ٘م٤مَل:  ـْ َهِذِه اًمرر ُد إيِنر َأْرىِمل ُِم َي٤م حُمَٛمَّ

ـْ ؿَم٤مَء, وَمَٝمْؾ ًَمَؽ, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  َتِٕمٞمٜمُُف, »َُم ًْ إِنَّ احْلَْٛمَد هللَِِّ َٟمْحَٛمُدُه َوَٟم

ـْ هَيِْدِه اهللُ وَماَل ُُمِْمؾَّ ًَمُف, وَ  يَؽ ًَمُف, َُم َٓ َذِ َّٓ اهللُ َوطْمَدُه  َٓ إًَِمَف إِ ـْ ُيْْمٚمِْؾ وَماَل َه٤مِدَي ًَمُف, َوَأؿْمَٝمُد َأْن  َُم

٤م سَمْٕمدُ  ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف َأُمَّ ًدا قَم َـّ قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقُل اهللِ  شَوَأنَّ حُمَٛمَّ , وَم٠َمقَم٤مَدُه
ِ
ء َٓ ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: َأقِمْد قَمكَمَّ يَمٚماَِمشمَِؽ َه١ُم

َحَرةِ  صغم اهلل ًَّ اٍت, ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىَمْقَل اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم َوىَمْقَل اًم قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صَماَلَث َُمرَّ

ٌَْحِر, ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل: َه٤م ـَ َٟم٤مقُمقَس اًْم , َوًَمَ٘مْد سَمَٚمْٖم
ِ
ء َٓ , وَماَم ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِمثَْؾ يَمٚماَِمشمَِؽ َه١ُم

ِ
َٕمَراء ِت َيَدَك َوىَمْقَل اًمِمُّ

٤ٌَمَيَٕمُف, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  ُأسَم٤مِيْٕمَؽ  ؾْماَلِم, ىَم٤مَل: وَم , شَوقَمغَم ىَمْقُِمَؽ »قَمغَم اْْلِ
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وا سمَِ٘مْقُِمفِ  ٦ًم وَمَٛمرُّ يَّ ٌََٕم٨َم َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ َهِ وَمَ٘م٤مَل  ,ىَم٤مَل: َوقَمغَم ىَمْقُِمل, ىَم٤مَل: وَم

٦ِم ًمِ  يَّ ِ ٧ٌُْم ُِمٜمُْٝمْؿ ُِمْٓمَٝمَرًة, َص٤مطِم٥ُم اًمنَّ ـْ اًْمَ٘مْقِم: َأَص  ؿَمْٞمًئ٤م؟ وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم ٌُْتْؿ ُِم ْٚمَجْٞمِش: َهْؾ َأَص

 ىَمْقُم ِواَمدٍ »وَمَ٘م٤مَل: 
ِ
ء َٓ وَه٤م وَم٢مِنَّ َه١ُم  .شُردُّ

ومٝمذه ؿم٤مئٕم٦م ضمٕمٚم٧م ُمـ وصؾ ُمٙم٦م وهق ٓ يٕمرف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ئمٜمف جمٜمقن, 

ي٘مٌؾ ُمٜمف طمً٘م٤م وٓ يّمدق ًمف ظمؼًما, وٓ يٌذل ًمف ٟمًٍما: ٕن اعمجٜمقن يتٙمٚمؿ سمام ٓ يدري, وهيرف ومال 

سمام ٓ يٕمرف, ًمٙمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ هقم٤من ُم٤م رد شمٚمؽ اًمِم٤مئٕم٦م سم٨ٌم رء 

 ُمـ احلؼ, ومٝمدى اهلل وامًدا وطمّمؾ اخلػم ًمف وًم٘مقُمف واحلٛمد هلل.

ْٝمَر احْلََراَم, 1314ًٚمؿ )وذم طمدي٨م أيب ذر قمٜمد ُم ـْ ىَمْقُِمٜم٤َم هِمَٗم٤مٍر َويَم٤مُٟمقا حُيِٚمُّقَن اًمِمَّ ( ىَم٤مَل: ظَمَرضْمٜم٤َم ُِم

ـَ إًَِمٞمْٜم٤َم, وَمحَ  ًَ ٜم٤َم, وَمٜمََزًْمٜم٤َم قَمغَم ظَم٤مٍل ًَمٜم٤َم وَم٠َميْمَرَُمٜم٤َم ظَم٤مًُمٜم٤َم َوَأطْم َدَٟم٤م ىَمْقُُمُف وَمَخَرضْم٧ُم َأَٟم٤م َوَأظِمل ُأَٟمٞمٌْس َوُأُمُّ ًَ

ِذي ىِمٞمَؾ ًَمُف, وَمُ٘مْٚم٧ُم: وَمَ٘م٤مًُمقا: إِٟمََّؽ إِ  ـْ َأْهٚمَِؽ ظَم٤مًَمَػ إًَِمٞمِْٝمْؿ ُأَٟمْٞمٌس, وَمَج٤مَء ظَم٤مًُمٜم٤َم وَمٜمََث٤م قَمَٚمْٞمٜم٤َم اًمَّ َذا ظَمَرضْم٧َم قَم

َُمَتٜم٤َم وَم٤مطْمتََٛمْٚمٜمَ  سْمٜم٤َم ِسْ َٓ مِج٤َمَع ًَمَؽ ومِٞماَم سَمْٕمُد, وَمَ٘مرَّ ْرشَمُف َو ـْ َُمْٕمُروومَِؽ وَمَ٘مْد يَمدَّ ٤م َُم٤م َُم٣َم ُِم ٤م َوشَمَٖمٓمَّك ٤م قَمَٚمْٞمٝمَ َأُمَّ

َُمتِٜم٤َم وَ  ـْ ِسْ ٦َم وَمٜم٤َموَمَر ُأَٟمٞمٌْس قَم ِة َُمٙمَّ ٌْٙمِل, وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم طَمتَّك َٟمَزًْمٜم٤َم سمَِحْيَ ـْ ُِمْثٚمَِٝم٤م, وَم٠َمشَمٞم٤َم ظَم٤مًُمٜم٤َم صَمْقسَمُف وَمَجَٕمَؾ َي قَم

َُمتِٜم٤َم َوُِمْثٚمَِٝم٤م َُمَٕمَٝم٤م, ىَم٤مَل  ٤م وَم٠َمشَم٤مَٟم٤م ُأَٟمْٞمٌس سمٍِِمْ ًً َ ُأَٟمْٞم ـَ وَمَخػمَّ ٌَْؾ َأْن َأًْمَ٘مك اًْمَٙم٤مِه ـَ َأظِمل ىَم ْٞم٧ُم َي٤م اسْم : َوىَمْد َصٚمَّ

ُف؟ ىَم٤مَل  ـَ شَمَقضمَّ ؟ ىَم٤مَل: هللَِِّ, ىُمْٚم٧ُم, وَم٠َمْي ـْ : َرؾُمقَل اهللِ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمَِثاَلِث ؾِمٜملَِم, ىُمْٚم٧ُم: عمَِ

ُٝمٜمِل َريبر ُأَصكمر قِمَِم٤مًء, طَمتَّك إَِذا يَم٤م ُف طَمٞم٨ُْم ُيَقضمر ْٞمِؾ ُأًْمِ٘مٞم٧ُم يَم٠َمينر ظِمَٗم٤مٌء طَمتَّك شَمْٕمُٚمَقيِن َأشَمَقضمَّ ـْ آظِمِر اًمٚمَّ َن ُِم

٦َم وَمَراَث قَمكَمَّ  ٦َم وَم٤ميْمِٗمٜمِل, وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ ُأَٟمْٞمٌس طَمتَّك َأشَمك َُمٙمَّ ْٛمُس, وَمَ٘م٤مَل ُأَٟمْٞمٌس: إِنَّ زِم طَم٤مضَم٦ًم سمَِٛمٙمَّ , صُمؿَّ ضَم٤مَء اًمِمَّ

٦َم قَمغَم ِديٜمَِؽ َيْزقُمُؿ َأنَّ اهللَ َأْرؾَمَٚمُف, ىُمْٚم٧ُم: وَماَم َيُ٘مقُل اًمٜم٤َّمُس؟  وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤م َصٜمَْٕم٧َم؟ ىَم٤مَل: ًَمِ٘مٞم٧ُم َرضُماًل  سمَِٛمٙمَّ

, ىَم٤مَل ُأَٟمْٞمٌس: ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىَمْقَل اًمْ 
ِ
َٕمَراء , ؾَم٤مطِمٌر, َويَم٤مَن ُأَٟمْٞمٌس َأطَمَد اًمِمُّ ـٌ َٙمَٝمٜم٦َِم ىَم٤مَل: َيُ٘مقًُمقَن ؿَم٤مقِمٌر, يَم٤مِه

ْؿ, َوًَمَ٘مدْ  ُف  وَماَم ُهَق سمَِ٘مْقهِلِ ُف ؿِمْٕمٌر, َواهللِ إِٟمَّ ٤مِن َأطَمٍد سَمْٕمِدي َأٟمَّ ًَ
ْٕمِر وَماَم َيْٚمَتئُِؿ قَمغَم ًمِ  اًمِمر

ِ
َوَوْٕم٧ُم ىَمْقًَمُف قَمغَم َأىْمَراء

ُْؿ ًَمَٙم٤مِذسُمقنَ   . احلدي٨م.ًَمَّم٤مِدٌق َوإهِنَّ

وُمع ذًمؽ إؿم٤مقم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م جي٥م أن دمغم طمتك ٓ ي٘مع اًمٚمٌس واًمٔمـ اًمٗم٤مؾمد ذم اًمداقمل إمم اهلل قمز 

يْمُر إِٟمََّؽ عَمَْجٜمُقٌن﴾ ]احلجر: َل قَمَٚمْٞمِف اًمذر ِذي ُٟمزر ٤َم اًمَّ [, ﴿َُم٤م َأْٟم٧َم 5وضمؾ, وهلذا طملم ىم٤مًمقا: ﴿َوىَم٤مًُمقا َي٤م َأهيُّ
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 [.1سمِٜمِْٕمَٛم٦ِم َرسمرَؽ سمَِٛمْجٜمُقٍن﴾ ]اًم٘مٚمؿ:

وأؿم٤مقمقا قمٜمف اْلٜمقن واًمًحر, وهؿ قمغم ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م سمٙمقن ُم٤م اهتٛمقه سمف يمذب وهبت٤من, ًمٙمـ محٚمٝمؿ 

  ذًمؽ اعمٙمر سم٤مًمدقمقة.قمغم

اٌب﴾]ّص: [ , ُمع قمٚمٛمٝمؿ سم٠مٟمف 3ويم٤مٟمقا يِمٞمٕمقن قمٜمف اًمٙمذب: ﴿َوىَم٤مَل اًْمَٙم٤مومُِروَن َهَذا ؾَم٤مطِمٌر يَمذَّ

 اًمّم٤مدق اًمذي ٓ يٙمذب, وإُملم اًمذي ٓ خيقن, ًمٙمٜمف اعمٜمٙمر سم٤مًمدقمقة.

٤مًُمقا وزقمٛمقا أن هذا اًم٘مرآن اًمذي يٛمٚمٞمف قمٚمٞمٝمؿ ويدقمقهؿ إًمٞمف شمٚم٘م٤مه ُمـ سمٕمض اًمٜمّم٤مرى: ﴿َوىمَ 

ٌََٝم٤م وَمِٝمَل مُتغَْم قَمَٚمْٞمِف سُمْٙمَرًة َوَأِصٞمالً﴾ ]اًمٗمرىم٤من: ًملَِم ايْمَتَت َوَّ ْٕ ُْؿ َيُ٘مقًُمقَن إِٟمَّاَم 6َأؾَم٤مـمِػُم ا [, ﴿َوًَمَ٘مْد َٟمْٕمَٚمُؿ َأهنَّ

﴾]اًمٜمحؾ: ُٛمُف سَمنَمٌ ِذي ُيْٚمِحُدوَن 514ُيَٕمٚمر ٤مُن اًمَّ ًَ
[, ومرد اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ هذه اًمِم٤مئٕم٦م سم٘مقًمف: ﴿ًمِ

٤مٌن قَمَريِبٌّ ُُمٌلٌِم﴾ ]اًمٜمحؾ:إِ  ًَ
 [.514ًَمْٞمِف َأقْمَجِٛملٌّ َوَهَذا ًمِ

ومٝمذه ـمرق قمدة اؾمتخدُمقه٤م ًمتِمقيف اًمديـ, وُمع ذًمؽ: ﴿َواهللُ ُُمتِؿُّ ُٟمقِرِه َوًَمْق يَمِرَه 

َـّ َأَٟم٤م َوُرؾُمكِم﴾]اعمج٤مدًم٦م:8اًْمَٙم٤مومُِروَن﴾]اًمّمػ: ٌَ
هَْمٚمِ َٕ  [ .15[, ﴿يَمت٥ََم اهللُ 

ًمداقمل إمم اهلل قمز وضمؾ أن يرد اْلؿم٤مقم٦م ويٌلم قمقاره٤م ويمذهب٤م وزيٗمٝم٤م طمتك ٓ ًمٙمـ جي٥م قمغم اعم١مُمـ ا

 يت٠مصمر هب٤م ُمت٠مصمر, ويًتٖمٚمٝم٤م يمؾ يمذاب أذ.

وعم٤م ؾمٙمـ اًمقطمل ذم ومؽمشمف زقمٛمقا وأؿم٤مقمقا أن اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل: أي شمرك حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ( ُمع شمّمقيرهؿ أن اًمذي ي٠ميت اًم3961آًمف وؾمٚمؿ يمام ذم اًمٌخ٤مري )

ـِ ؾُمْٗمَٞم٤مَن َريِضَ اهللُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: اؿْمَتَٙمك َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل  ـْ ضُمٜمُْدَب سْم هق ؿمٞمٓم٤من ٓ ُمٚمؽ يمريؿ: قَم

 َ َٕ ُد إيِنر  ْرضُمق َأْن َيُٙمقَن قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وَمَٚمْؿ َيُ٘مْؿ ًَمْٞمَٚمَتلْمِ َأْو صَماَلصًم٤م, وَمَج٤مَءْت اُْمَرَأٌة وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َي٤م حُمَٛمَّ

َحك ٞمِْؾ إَِذا ؾَمَجك  ؿَمْٞمَٓم٤مُٟمَؽ ىَمْد شَمَريَمَؽ, مَلْ َأَرُه ىَمِرسَمَؽ ُُمٜمُْذ ًَمْٞمَٚمَتلْمِ َأْو صَماَلصَم٦ٍم, وَم٠َمْٟمَزَل اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ َواًمْمُّ َواًمٚمَّ

قَمَؽ َرسمَُّؽ َوَُم٤م ىَمغَم شُمْ٘مَرأُ  قَمَؽ َرسمَُّؽ َوَُم٤م ىَمغَم ىَمْقًُمُف َُم٤م َودَّ سم٤ِمًمتَِّْمِديِد َواًمتَّْخِٗمٞمِػ سمَِٛمْٕمٜمًك َواطِمٍد َُم٤م  َُم٤م َودَّ

٤ٌَّمٍس: َُم٤م شَمَريَمَؽ َوَُم٤م َأسْمَٖمَْمَؽ. ـُ قَم  شَمَريَمَؽ َرسمَُّؽ, َوىَم٤مَل اسْم

ويمؿ آؿم٤مقم٤مت اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م يمذًمؽ اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘مقن سمٕمد ىمدوم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

هل٤م, وًمٙمـ اهلل هلؿ سم٤معمرص٤مد, ومٛمـ هذه إؿم٤مقم٦م إومؽ قمـ وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ـمٕمٜم٤ًم ذم اًمدقمقة, وهدًُم٤م ًمرضم٤م
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أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وىمد شم٘مدم احلدي٨م وىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 حمذًرا ُمـ هذه اًمِم٤مئٕم٦م, وىمد شم٘مدم احلدي٨م ُمرار ومال داقمل ًمٚمتٙمرار.

وْمِؽ وُمع ذًمؽ أٟمزل اهلل قمز وضمؾ ىمرآًٟم٤م يتغم ًمّمد هذه اًمِم٤مئ ِ ْٕ ـَ ضَم٤مُءوا سم٤ِم ِذي ٕم٦م, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿إِنَّ اًمَّ

صْمِؿ  ِ ْٕ ـَ ا ٥َم ُِم ًَ ًا ًَمُٙمْؿ سَمْؾ ُهَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ًمُِٙمؾر اُْمِرٍئ ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤م ايْمتَ ٌُقُه َذّ ًَ ٦ٌٌَم ُِمٜمُْٙمْؿ ٓ حَتْ َواًمَِّذي شَمَقممَّ قُمّْم

ُه ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمُف قَمَذاٌب قَمٔمِٞمٌؿ * ًَمْقٓ إِْذ ؾَمِٛمْٕمتُ  ؼْمَ
ِٝمْؿ ظَمػْمًا َوىَم٤مًُمقا َهَذا يمِ ًِ َـّ اعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمُت سم٠َِمْٟمُٗم ُٛمقُه فَم

 وَم٠ُموًَمئَِؽ قِمٜمَْد اهللِ 
ِ
َٝمَداء ْ َي٠ْمشُمقا سم٤ِمًمِمُّ ُهُؿ اًْمَٙم٤مِذسُمقَن * إوِْمٌؽ ُُمٌلٌِم * ًَمْقٓ ضَم٤مُءوا قَمَٚمْٞمِف سم٠َِمْرسَمَٕم٦ِم ؿُمَٝمَداَء وَم٢مِْذ مَل

ْقَٟمُف َوًَمْقٓ وَمْْمُؾ اهللِ قَمٚمَ  ُٙمْؿ ذِم َُم٤م َأوَمْْمتُْؿ ومِٞمِف قَمَذاٌب قَمٔمِٞمٌؿ * إِْذ شَمَٚم٘مَّ ًَّ ظِمَرِة عمََ ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا ْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَتُُف ذِم اًمدُّ

ٌُقَٟمُف َهٞمرٜم٤ًم َوُهَق قِمٜمَْد اهللِ قَمٔمِ  ًَ ٜمَتُِٙمْؿ َوشَمُ٘مقًُمقَن سم٠َِموْمَقاِهُٙمْؿ َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمُٙمْؿ سمِِف قِمْٚمٌؿ َوحَتْ ًِ ْقٓ إِْذ ٞمٌؿ * َوًمَ سم٠َِمًْم

َت٤مٌن قَمٔمِٞمٌؿ * َيِٕمُٔمُٙمُؿ اهللُ َأنْ  ٌَْح٤مَٟمَؽ َهَذا هُبْ َذا ؾُم َؿ هِبَ شَمُٕمقُدوا عمِِْثٚمِِف  ؾَمِٛمْٕمُتُٛمقُه ىُمْٚمُتْؿ َُم٤م َيُٙمقُن ًَمٜم٤َم َأْن َٟمَتَٙمٚمَّ

ي٤مِت َواهللُ قَمٚمِٞمٌؿ طَمٙمِٞمٌؿ * إِ  ْٔ ُ اهللُ ًَمُٙمُؿ ا ـَ حُيٌُِّقَن َأْن شَمِِمٞمَع اًْمَٗم٤مطِمَِم٦ُم َأسَمدًا إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملَِم * َوُيٌلَمر ِذي نَّ اًمَّ

ظِمَرِة َواهللُ َيْٕمَٚمُؿ َوَأْٟمُتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن * َوًَمْقٓ ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا ـَ آَُمٜمُقا هَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ذِم اًمدُّ ِذي  وَمْْمُؾ اهللِ ذِم اًمَّ

 َ ـْ َيتٌَِّْع قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَتُُف َوَأنَّ اهللَ َرُؤوٌف َرطِمٞمٌؿ * َي٤م َأهيُّ ْٞمَٓم٤مِن َوَُم ـَ آَُمٜمُقا ٓ شَمتٌَُِّٕمقا ظُمُٓمَقاِت اًمِمَّ ِذي ٤م اًمَّ

 َواعْمُٜمَْٙمِر َوًَمْقٓ وَمْْمُؾ اهللِ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَتُُف َُم٤م َزيمَ 
ِ
ُف َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٗمْحَِم٤مء ْٞمَٓم٤مِن وَم٢مِٟمَّ ـْ َأطَمٍد ظُمُٓمَقاِت اًمِمَّ ك ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

َـّ اهللَ ُيَزيمر 
ـْ َيَِم٤مُء َواهللُ ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمٌؿ﴾ ]اًمٜمقر: َأسَمدًا َوًَمٙمِ  [.15-55ل َُم

وعم٤م أؿمٞمع سملم اعمًٚمٛملم يقم أطمد أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىمتؾ, ويم٤من اًم٘م٤مئؿ هبذه 

اًمِم٤مئٕم٦م إسمٚمٞمس قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل طمّمؾ سم٤معمًٚمٛملم ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ ُمـ اهلؿ واحلزن, طمتك ضم٤مء اًمٗمرج سمٕمد 

ؾُمقُل َيْدقُمقيُمْؿ ذِم ُأظْمَرايُمْؿ وَم٠َمصَم٤مسَمُٙمْؿ هَماّمً سمَِٖمؿ، ذًمؽ, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ إِْذ شُمّْمِٕمُدوَن َوٓ شَمْٚمُقوَن قَمغَم َأطَمٍد َواًمرَّ

َزُٟمقا قَمغَم َُم٤م وَم٤مشَمُٙمْؿ َوٓ َُم٤م َأَص٤مسَمُٙمْؿ َواهللُ ظَمٌػٌِم سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن﴾ ]آل قمٛمران:  [.564ًمَِٙمْٞمال حَتْ

 ؾ زُم٤من وُمٙم٤من, وًمٙمـ اهلل قمز وضمؾ يٌٓمٚمٝم٤م.واْلؿم٤مقم٦م ُمًتٛمرة قمغم احلؼ ذم يم

ومٌٕمد فمٝمقر اًمٌدع اهتٛم٧م اعمٕمتزًم٦م وُمـ ي٠مظمذ سم٠مىمقال اْلٝمٛمٞم٦م وإؿم٤مقمرة أهؾ اًمًٜم٦م سم٠مهنؿ طمِمقي٦م 

 ممثٚمف.

(: وقمالُم٤مت أهؾ اًمٌدع قمغم أهٚمٝم٤م 199» )قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م»ىم٤مل اًمّم٤مسمقين ذم 
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صمؿ ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ أٟمف سمٚمٖمٜمل أن رؾم٤مًم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحٞمؿ ىمد وصٚم٧م إًمٞمٙمؿ وأٟمف 

ىمٌٚمٝم٤م وصدىمٝم٤م سمٕمض اعمٜمتٛملم ًمٚمٕمٚمؿ ذم ضمٝمتٙمؿ واهلل يٕمٚمؿ أن اًمرضمؾ اومؽمى قمكم أُمقرًا مل 
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هتؿ حلٛمٚم٦م أظم٤ٌمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف فم٤مهرة سم٤مدي٦م, وأفمٝمر آي٤مهتؿ وقمالُم٤مهتؿ ؿمدة ُمٕم٤مدا

 وؾمٚمؿ.

 واطمت٘م٤مرهؿ هلؿ وشمًٛمٞمتٝمؿ إي٤مهؿ طمِمقي٦م وضمٝمٚم٦م وفم٤مهري٦م وُمِمٌٝمف.

(: قمالُم٦م اًمزٟم٤مدىم٦م شمًٛمٞمتٝمؿ 413قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م )»وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ احلٜمٔمكم يمام ذم 

 أهؾ إصمر طمِمقي٦م, يريدون سمذًمؽ إسمٓم٤مل أصم٤مر.

ٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م جمؼمة, وقمالُم٦م اْلٝمٛمٞم٦م شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م ُمِمٌٝم٦م, وقمالُم٦م وقمالُم٦م اًم٘مدري٦م شمًٛمٞمت

 اًمراومْم٦م شمًٛمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ٟم٤مسمتف وٟم٤مص٦ٌم.

وهذه إًم٘م٤ٌمب اًمتل يًٛمقن هب٤م أهؾ اًمًٜم٦م صمؿ يِمٞمٕمقهن٤م هل ًمٚمتحذير مم٤م هؿ قمٚمٞمف, وًمٙمـ احلؼ 

 ُمٜمّمقر واًم٤ٌمـمؾ ُم٘مٝمقر, واحلؼ أسمٚم٩م واًم٤ٌمـمؾ ْلٚم٩م.

ويٚمٛمزون أن أهؾ اًمًٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم حيرُمقن طمٚم٥م اًمٌ٘مرة ُمـ ىمٌؾ اعمرأة, وذاء  وذم زُمٜمٜم٤م هذا يِمٞمٕمقن

اْلزر واعمقز واخلٞم٤مر, وحيرُمقن إيمؾ سم٤معمالقمؼ وأهنؿ ؾم٤ٌمسمف ؿمت٤مُم٦م ضمٝمالء سمٗم٘مف اًمقاىمع, أو قمٛمالء 

 ضمقاؾمٞمس, أو قمٚمامء طمٞمض وٟمٗم٤مس, وهٙمذا دواًمٞمؽ.

ؼمه٤من, طمتك ئمٝمر احلؼ ويًت٤ٌمن, ومٞمج٥م طمرب هذه اًمِم٤مئٕم٤مت وإسمراز احل٘م٤مئؼ ًمٚمٜم٤مس سم٤محلج٦م واًم

 ورده.احلؼ وٓ شمٙمقن ًمٚمٜم٤مس طمج٦م ذم قمدم ىمٌقًمف 

وىمقًمف: ]واهلل قمغم ُم٤م ٟم٘مقل ويمٞمؾ[ أي: يِمٝمد اهلل قمغم ذًمؽ ومٝمق رمحف اهلل ىمد أؿمٝمد اهلل وُمالئٙمتف وُمـ 

  طميه ُمـ اعم١مُمٜملم ذم سمداي٦م قم٘مٞمدشمف قمغم ُم٤م شمْمٛمٜمتف, صمؿ هق يِمٝمد اهلل قمزوضمؾ ذم ظم٤ممتتٝم٤م.

هذه قم٤ٌمرة يٓمٚم٘مٝم٤م اًمٕمرب قمٜمد اًمتحدث سم٠مُمر هق ُمٕمٚمقم, أو ش صمؿ ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ .....إًمخ: »ىمقًمف 5

يٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن ي٘م٤مل: ٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ يمذا, ورؾم٤مًم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٛمح٤من أطمد ؾمٙم٤من اًمري٤مض أرؾمؾ 

ا ًمٚمٜم٤مس قمٜمٝم٤م, وهذا إُمر اًمذي  هب٤م إمم أهؾ اًم٘مّمٞمؿ, ورسمام إمم همػمهؿ ًمتِمقيف دقمقة احلؼ, صدًّ
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إن اًمٜم٤مس ُمـ ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م  :, وإين أىمقل5إين ُمٌٓمؾ يمت٥م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م :يمفومق همٚمٛمٜم٣م

وإين أىمقل إن اظمتالف  ,5وإين أدقمل آضمتٝم٤مد, وإين ظم٤مرج قمـ اًمت٘مٚمٞمد ,5ًمٞمًقا قمغم رء

  .5اًمٕمٚمامء ٟم٘مٛم٦م

                                                                                                    

 ؾمٚمٙمف هذا اًمرضمؾ هق ـمريؼ ؾمٚمؽ ىمدياًم ُمـ أقمداء اًمرؾمؾ وأقمداء أشم٤ٌمقمٝمؿ.

َّٓ ىَم٤مًُمقا ؾَم٤مطِمٌر َأْو جَمْٜمُقٌن ﴿ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  ـْ َرؾُمقٍل إِ ٌْٚمِِٝمْؿ ُِم ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي َأشَمَقاَصْقا  *يَمَذًمَِؽ َُم٤م َأشَمك اًمَّ

 .[64, 61: اًمذاري٤مت] ﴾سمِِف سَمْؾ ُهْؿ ىَمْقٌم ـَم٤مهُمقنَ 

 ري٘م٦م اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م هذا اْلُم٤مم أُمقر:وذم هذه اًمٓم

 إول: رد اًمدقم٤مي٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م اعمًٞمئ٦م إمم محٚم٦م اًمديـ.

 اًمث٤مين: اًمتٕم٤مون ُمع اعمدقمقيـ قمغم اًمؼم واًمت٘مقى.

 اًمث٤مًم٨م: اًمدقمقة إمم اخلػم, واًمتحذير ُمـ اًمنم.

ويمؿ ىمد سمٞم٤من أن اعمٌتدقم٦م يزيدون ويٜم٘مّمقن ويتؼمؤن ويٙمذسمقن, ش ومل ي٠مت أيمثره٤م قمغم سم٤مزم»وىمقًمف: 

يمذسمقا قمغم إئٛم٦م وقمغم اعمقطمديـ, ومِمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ رمحف اهلل عم٤م ظمرج إمم اًمٞمٛمـ, زقمٛمقا أٟمف ضم٤مء سمديـ 

ضمديد, وأٟمف حيرم طمٚم٥م اًمٌ٘مرة ًمٚمٛمرأة, وذاء اخلٞم٤مر واعمقز, وهمػم ذًمؽ, وأٟمف ي٠مُمر سمتجديد قم٘مقد 

 ريؼ اًمًٜم٦م.اعمتزوضملم, وأٟمف, وأٟمف, إمم همػم ذًمؽ, صًدا ًمٚمٜم٤مس قمـ احلؼ, وحتذيًرا ُمـ ـم

ويمؾ هذا دوم٤مع قمـ اًمٌدقم٦م وأهٚمٝم٤م, وُمع ذًمؽ اًمٕمٚمامء حيرصقن قمغم زطمزطم٦م هذه اْلؿم٤مقم٤مت, ومم٤م 

أذيمره هٜم٤م: أن اًمِمٞمخ رمحف اهلل يم٤من يقيص أٟمؽ إذا ٟمزًم٧م ذم ُمٜمٓم٘م٦م طمزسمٞم٦م, وزقمٛمقا أٟمؽ حت٤مرب 

, وإذا -وإٟمام اًمتل حت٤مرب هل احلزسمٞم٦م-ُمدارس حتٗمٞمظ اًم٘مرآن, اضمٕمؾ حم٤مضة ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن, 

ٟمزًم٧م ُمٜمٓم٘م٦م شمِمٞمع, وىمد زقمٛمقا أٟمؽ شمٌٖمض آل اًمٌٞم٧م, اضمٕمؾ حم٤مضة ذم ومْم٤مئؾ آل اًمٌٞم٧م روقان 

اهلل قمٚمٞمٝمؿ, يمؾ هذا شمّمدًي٤م ًمٚم٤ٌمـمؾ اًمذي يروضمف أقمداء اًمرؾمؾ وأقمداء أشم٤ٌمع اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل 

 قمٚمٞمٝمؿ.

اًمّم٤مًمح ومجٕمٝم٤م ذم  وخيتؿ رمحف اهلل رؾم٤مًمتف سمٌٞم٤من أوضمف ـمٕمقٟم٤مت اعمٌٓمٚملم اعمخ٤مًمٗملم عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ 5

 أُمريـ:
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 إُمر إول: ُم٤م هق يمذب حمض, واًم٘مّمد ُمٜمف اًمتٜمٗمػم قمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل قمزوضمؾ.

إُمر اًمث٤مين: ُم٤م هق طمؼ ُمـ طمٞم٨م وضمقده, ًمٙمـ اًم٤ٌمصملم هلذه اْلؿم٤مقم٤مت أرادوا هب٤م اًمتٜمٗمػم ٓ ٟمنم 

قمغم آًمف وؾمٚمؿ اًمٕمٚمؿ واخلػم, وهذان اًمٓمري٘م٤من ىمد ؾمٚمٙمٝمام اًمٙمٗم٤مر ُمع حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف و

 وأصح٤مسمف اًمذيـ يم٤مٟمقا خيرضمقن ًمٚمدقمقة.

 ومٛمـ إول ىمقهلؿ: سم٠من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ؾم٤مطمر أو جمٜمقن.

اُه َوَأقَم٤مَٟمُف قَمَٚمْٞمِف ىَمْقٌم آظَمُرونَ  ﴿وىمقهلؿ ومٞمام أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ:  َّٓ إوِْمٌؽ اوْمؽَمَ  .[3: اًمٗمرىم٤من] ﴾إِْن َهَذا إِ

ٌََٝم٤م وَمِٝمَل مُتغَْم قَمَٚمٞمِْف سُمْٙمَرًة َوَأِصٞماًل َوىَم٤مًُمقا أَ ﴿وىمقهلؿ:  ًملَِم ايْمَتَت َوَّ ْٕ  .[6: اًمٗمرىم٤من] ﴾ؾَم٤مـمِػُم ا

ُٛمُف سَمنَمٌ ﴿وىمقهلؿ:  اَم ُيَٕمٚمر  إمم همػم ذًمؽ. [514: اًمٜمحؾ] ﴾إِٟمَّ

هِل٦ََم إهَِل٤ًم َواطِمًدا﴿وُمـ اًمث٤مين ىمقهلؿ:  ْٔ وهمػم  , وىمقهلؿ: )هذا اًمرضمؾ يًٗمف آهلتٜم٤م([6: ص] ﴾َأضَمَٕمَؾ ا

 ذًمؽ.

سَمْؾ َٟمْ٘مِذُف سم٤ِمحْلَؼر ﴿وُمع يمؾ هذا وهذا, وم٤محلؼ ُمٜمّمقر, واًم٤ٌمـمؾ خمذول ُم٘مٝمقر, ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ: 

٤ٌَمـمِِؾ وَمَٞمْدَُمُٖمُف وَم٢مَِذا ُهَق َزاِهٌؼ َوًَمُٙمُؿ اًْمَقْيُؾ مِم٤َّم شَمِّمُٗمقنَ  ىُمْؾ ضَم٤مَء ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [58: إٟمٌٞم٤مء] ﴾قَمغَم اًْم

ٌِْدُئ  ٤ٌَمـمُِؾ َوَُم٤م ُيِٕمٞمدُ احْلَؼُّ َوَُم٤م ُي  .[39: ؾم٠ٌم] ﴾اًْم

 ش.ومٛمٜمٝم٤م ىمقهلؿ: إين ُمٌٓمؾ يمت٥م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م»ىمقًمف رمحف اهلل: 

 اعمذاه٥م إرسمٕم٦م هل: احلٜمٌكم, واًمِم٤مومٕمل, واعم٤مًمٙمل, واحلٜمٗمل.

وأىمرهب٤م إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ احلٜمٌكم: ٕٟمف ىم٤مم قمغم اًمدًمٞمؾ وإصمر, 

 حلٜمٗمل: ٕٟمف ُمذه٥م ىم٤مم قمغم اًمرأس واًم٘مٞم٤مس.وأسمٕمده٤م ا

 واعمذه٥م احلٜمٌكم: ٟم٦ًٌم إمم أيب قمٌداهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين.

 واعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل: ٟم٦ًٌم إمم أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل.

 واعمذه٥م اعم٤مًمٙمل: ٟم٦ًٌم إمم أيب قمٌداهلل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إصٌحل.

  طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م.واعمذه٥م احلٜمٗمل: ٟم٦ًٌم إمم أيب

وه١مٓء مل ي١مؾمًقا اعمذاه٥م, وإٟمام ُمـ سمٕمدهؿ اٟمتٛمك إًمٞمٝمؿ, ورسمام قمٔمٛم٧م أىمقاهلؿ, وىمدُم٧م قمغم 
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َٓ اًمدًمٞمؾ, وهذا واهلل ُمـ اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمٔمٞمؿ: وم٢من اهلل قمزوضمؾ ي٘مقل:  ـْ َرسمرُٙمْؿ َو ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمٞمُْٙمْؿ ُِم ﴿اشمَّ

ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمِٞمَ  ُروَن﴾ ]إقمراف: ٤مَء ىَمٚمِ شَمتٌَُِّٕمقا ُِم ؾُمقُل ,  وي٘مقل شمٕم٤ممم: [4ٞماًل َُم٤م شَمَذيمَّ ﴿َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

ُ٘مقا   اهللَوَأـمِٞمُٕمقا ﴿, وىم٤مل: [1ؿَمِديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب﴾ ]احلنم:  اهللإِنَّ  اهللوَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا َواشمَّ

ؾُمقَل   ات.ذم آي٤مت يمثػم [541: آل قمٛمران] ﴾َواًمرَّ

صمؿ ه١مٓء اعمتٛمذه٦ٌم ي٘مدُمقن أىمقال أئٛمتٝمؿ قمغم يمت٤مب اهلل قمزوضمؾ, وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

 آًمف وؾمٚمؿ.

ٌِْؾ ﴿وم٤معمذهٌٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمديـ, وم٤مهلل قمزوضمؾ ي٘مقل:  ىُمقا اهللَواقْمتَِّمُٛمقا سمَِح َٓ شَمَٗمرَّ آل ] ﴾مَجِٞمًٕم٤م َو

ـَ اعمُْ , وي٘مقل: ﴿[514: قمٛمران َٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم يملَِم َو ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م يُمؾُّ  *نْمِ ـَ وَمرَّ ِذي ـَ اًمَّ ُِم

٦ًم َواطِمَدةً ﴿, وي٘مقل: [41, 45: اًمروم] ﴾طِمْزٍب سماَِم ًَمَدهْيِْؿ وَمِرطُمقنَ  تُُٙمْؿ ُأُمَّ : اعم١مُمٜمقن] ﴾َوإِنَّ َهِذِه ُأُمَّ

61]. 

ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمِتَ ﴿وىم٤مل ذاًُم٤م ًمإلظمتالف:  ِذي ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءُهُؿ اًْمِٕمْٚمُؿ سَمْٖمًٞم٤م سَمْٞمٜمَُٝمؿْ َوَُم٤م اظْمَتَٚمَػ اًمَّ َّٓ ُِم  ﴾٤مَب إِ

إمم همػم ذًمؽ ُمـ إدًم٦م اعمٕمّمقُم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م احل٨م قمغم أظمذ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, سمٕمٞمًدا  [59: آل قمٛمران]

 قمـ اًمٌدع وإهقاء واًم٘مٞم٤مؾم٤مت وأراء.

ن وجيٝمٚمقن, وأىمقاهلؿ ُمٌثقصم٦م وه١مٓء إئٛم٦م إرسمٕم٦م يمٖمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء يّمٞمٌقن وخيٓم١من, ويٕمٚمٛمق

 قمغم شم٘مديؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أىمقاهلؿ.

 وي٘مقل اًمِم٤مومٕمل: )إذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌل(.

 وي٘مقل ُم٤مًمؽ: )يمؾ ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويرد: إٓ ىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ(.

 وي٘مقل أمحد: )قمج٧ٌم عمـ قمرف اْلؾمٜم٤مد وصحتف, صمؿ يٕمٛمد إمم ىمقل ؾمٗمٞم٤من(.

 ٙمذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م, ي٘مقل سمٜمحق ُم٤م ىم٤مًمقا.وه

أومقال ش: ُم٘مدُم٦م صٗم٦م صالة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ»ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 

وُمـ اعمٗمٞمد أن ٟمًقق هٜم٤م ُم٤م وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م أو : إئٚم٥م دم اسمب٣مع ايمسٛم٥م وسمرك أومقالؿ اظمخ٣ميمٖم٥م ل٣م

ويتٛمًؽ  -ا أقمٛمكسمؾ ي٘مٚمد ُمـ دوهنؿ سمدرضم٤مت شم٘مٚمٞمدً  -سمٕمْمٝم٤م ًمٕمؾ ومٞمٝم٤م قمٔم٦م وذيمرى عمـ ي٘مٚمدهؿ 
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ـْ سمٛمذاهٌٝمؿ وأىمقاهلؿ يمام ًمق يم٤مٟم٧م ٟمزًم٧م ُمـ اًمًامء واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل:  ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمٞمُْٙمْؿ ُِم ﴿اشمَّ

ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمِٞم٤َمَء ىَمٚمِ  َٓ شَمتٌَُِّٕمقا ُِم ُٙمْؿ َو ُروَن﴾ ]إقمراف: َرسمر  .[4ٞماًل َُم٤م شَمَذيمَّ

 :ة رحَه هللاأبى حْيف -1

ؿمتك وقم٤ٌمرات  وىمد روي قمٜمف أصح٤مسمف أىمقآً  ,وم٠موهلؿ اْلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م رمحف اهلل 

وهق وضمقب إظمذ سم٤محلدي٨م وشمرك شم٘مٚمٞمد آراء إئٛم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م  ,ُمتٜمققم٦م يمٚمٝم٤م شم١مدي إمم رء واطمد

 هل٤م: 

 إذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌل.  (5 

 ُم٤م مل يٕمٚمؿ ُمـ أيـ أظمذٟم٤مه.  ٓ حيؾ ٕطمد أن ي٠مظمذ سم٘مقًمٜم٤م( 1 

  .وذم رواي٦م: طمرام قمغم ُمـ مل يٕمرف دًمٞمكم أن يٗمتل سمٙمالُمل

  .ازاد ذم رواي٦م: وم٢مٟمٜم٤م سمنم ٟم٘مقل اًم٘مقل اًمٞمقم وٟمرضمع قمٜمف همدً  

ٓ شمٙمت٥م يمؾ ُم٤م شمًٛمع ُمٜمل وم٢مين ىمد أرى اًمرأي  -هق أسمق يقؾمػ-وحيؽ ي٤م يٕم٘مقب )وذم أظمرى:  

  (.شمريمف سمٕمد همداًمٞمقم وأشمريمف همدا وأرى اًمرأي همدا وأ

 خي٤مًمػ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وظمؼم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤مشمريمقا ىمقزم.  إذا ىمٚم٧م ىمقًٓ  (4

 :ٍاىل بِ أّس رحَه هللا -2 

 وأُم٤م اْلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رمحف اهلل وم٘م٤مل:  

ويمؾ ُم٤م مل  ,إٟمام أٟم٤م سمنم أظمٓمئ وأصٞم٥م وم٤مٟمٔمروا ذم رأيل ومٙمؾ ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومخذوه (5 

 يقاومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٤مشمريمقه. 

ًمٞمس أطمد سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ وي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويؽمك إٓ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  (1

 .وؾمٚمؿ

وم٘م٤مل: ًمٞمس ذًمؽ  ,٤م ؾمئؾ قمـ ُتٚمٞمؾ أص٤مسمع اًمرضمٚملم ذم اًمقوقءىم٤مل اسمـ وه٥م: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙمً  (4 

ىمٚم٧م:  ؟وم٘م٤مل: وُم٤م هل ,ذم ذًمؽ ؾمٜم٦م وم٘مٚم٧م ًمف: قمٜمدٟم٤م ,ىم٤مل: ومؽميمتف طمتك ظمػ اًمٜم٤مس ,قمغم اًمٜم٤مس

طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد واسمـ هلٞمٕم٦م وقمٛمرو سمـ احل٤مرث قمـ يزيد سمـ قمٛمرو اعمٕم٤مومري قمـ أيب قمٌد 
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قمـ اعمًتقرد سمـ ؿمداد اًم٘مرر ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدًمؽ  ,اًمرمحـ احلٜمٌكم

صمؿ  ,ؾمٛمٕم٧م سمف ىمط إٓ اًم٤ًمقم٦م وُم٤م ,وم٘م٤مل: إن هذا احلدي٨م طمًـ ,سمخٜمٍمه ُم٤م سملم أص٤مسمع رضمٚمٞمف

 ؾمٛمٕمتف سمٕمد ذًمؽ ي٠ًمل ومٞم٠مُمر سمتخٚمٞمؾ إص٤مسمع. 

  :اىشافعي رحَه هللا -3 

وأشم٤ٌمقمف أيمثر قمٛمال هب٤م وأؾمٕمد  وأُم٤م اْلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل وم٤مًمٜم٘مقل قمٜمف ذم ذًمؽ أيمثر وأـمٞم٥م 

 ومٛمٜمٝم٤م: 

زب قمٜمف ومٛمٝمام ىمٚم٧م ُمـ ُم٤م ُمـ أطمد إٓ وشمذه٥م قمٚمٞمف ؾمٜم٦م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٕم (5 

ىمقل أو أصٚم٧م ُمـ أصؾ ومٞمف قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خلالف ُم٤م ىمٚم٧م وم٤مًم٘مقل ُم٤م ىم٤مل 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق ىمقزم. 

أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أن ُمـ اؾمت٤ٌمن ًمف ؾمٜم٦م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل حيؾ ًمف أن يدقمٝم٤م  (1 

 .ًم٘مقل أطمد

شمؿ ذم يمت٤ميب ظمالف ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘مقًمقا سمًٜم٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل إذا وضمد (4 

 .وم٤مشمٌٕمقه٤م وٓ شمٚمتٗمتقا إمم ىمقل أطمد :وذم رواي٦م ,قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ودقمقا ُم٤م ىمٚم٧م

 .إذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌل (3 

ٙمقن: أٟمتؿ أقمٚمؿ سم٤محلدي٨م واًمرضم٤مل ُمٜمل وم٢مذا يم٤من احلدي٨م اًمّمحٞمح وم٠مقمٚمٛمقين سمف أي رء ي (6 

 ٤م. طمتك أذه٥م إًمٞمف إذا يم٤من صحٞمحً  ٤م أو ؿم٤مُمٞم٤مً ٤م أو سمٍميً يمقومٞمً 

 :يمؾ ُم٠ًمًم٦م صح ومٞمٝم٤م اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمد أهؾ اًمٜم٘مؾ سمخالف ُم٤م ىمٚم٧م (5 

 وم٠مٟم٤م راضمع قمٜمٝم٤م ذم طمٞم٤ميت وسمٕمد ُمقيت. 

٤مقمٚمٛمقا أن قم٘مكم ىمد وىمد صح قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمالومف وم إذا رأيتٛمقين أىمقل ىمقًٓ ( 1 

 ذه٥م. 

ومحدي٨م اًمٜمٌل أومم ومال  :يمؾ ُم٤م ىمٚم٧م ومٙم٤من قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمالف ىمقزم مم٤م يّمح( 8 

 شم٘مٚمدوين. 
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 يمؾ طمدي٨م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق ىمقزم وإن مل شمًٛمٕمقه ُمٜمل. ( 9 

 :أحَد بِ حْبو رحَه هللا - 4 

٤م هب٤م طمتك يم٤من يٙمره ووع اًمٙمت٥م اًمتل شمِمتٛمؾ ٤م ًمٚمًٜم٦م ومتًٙمً وأُم٤م اْلُم٤مم أمحد ومٝمق أيمثر إئٛم٦م مجٕم 

 وًمذًمؽ ىم٤مل: , قمغم اًمتٗمريع واًمرأي

 وظمذ ُمـ طمٞم٨م أظمذوا.  ,وٓ اًمثقري ,وٓ إوزاقمل ,وٓ اًمِم٤مومٕمل ,وٓ شم٘مٚمد ُم٤مًمٙم٤مً  ,ٓ شم٘مٚمدين( 5

ومخذ سمف  وذم رواي٦م: ٓ شم٘مٚمد ديٜمؽ أطمدا ُمـ ه١مٓء ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف 

  .صمؿ اًمت٤مسمٕملم سمٕمد اًمرضمؾ ومٞمف خمػم

وىم٤مل ُمرة: آشم٤ٌمع أن يتٌع اًمرضمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمـ أصح٤مسمف صمؿ هق ُمـ  

 سمٕمد اًمت٤مسمٕملم خمػم. 

 وإٟمام احلج٦م ذم أصم٤مر.  ,رأي إوزاقمل ورأي ُم٤مًمؽ ورأي أيب طمٜمٞمٗم٦م يمٚمف رأي وهق قمٜمدي ؾمقاء( 1 

 ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق قمغم ؿمٗم٤م هٚمٙم٦م. ُمـ رد طمدي٨م رؾمق( 4 

شمٚمؽ هل أىمقال إئٛم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ذم إُمر سم٤مًمتٛمًؽ سم٤محلدي٨م واًمٜمٝمل قمـ شم٘مٚمٞمدهؿ دون  

وم٢من ُمـ متًؽ سمٙمؾ ُم٤م  ,وقمٚمٞمف وٓ شم٠مويالً  سمّمػمة وهل ُمـ اًمقوقح واًمٌٞم٤من سمحٞم٨م ٓ شم٘مٌؾ ضمدًٓ 

سمؾ  ,٤م قمـ ـمري٘متٝمؿٓ يٙمقن ُم٤ٌميٜم٤م عمذهٌٝمؿ وٓ ظم٤مرضًم  صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م وًمق ظم٤مًمػ سمٕمض أىمقال إئٛم٦م

وًمٞمس يمذًمؽ ُمـ شمرك اًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م  ,هق ُمتٌع هلؿ مجٞمٕم٤م وُمتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك اًمتل ٓ اٟمٗمّم٤مم هل٤م

﴿وَماَل واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  ,عمجرد خم٤مًمتٗمٝم٤م ًم٘مقهلؿ سمؾ هق سمذًمؽ قم٤مص هلؿ وخم٤مًمػ ٕىمقاهلؿ اعمت٘مدُم٦م

َٓ ُي١ْمُِمٜمُق َؽ  ٚمرُٛمقا َوَرسمر ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمْٞم٧َم َوُي ًِ َٓ جَيُِدوا ذِم َأْٟمُٗم ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ  َن طَمتَّك حُيَٙمر

ٚمِٞماًم﴾ ]اًمٜم٤ًمء:  ًْ  [.56شَم

ٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب وىم٤مل:  ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞمٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي  [.54َأًمِٞمٌؿ﴾ ]اًمٜمقر: ﴿وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ

وم٤مًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمـ سمٚمٖمف أُمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

وم٢من  :وإن ظم٤مًمػ ذًمؽ رأي قمٔمٞمؿ ُمـ إُم٦م ,وقمرومف أن يٌٞمٜمف ًمألُم٦م ويٜمّمح هلؿ وي٠مُمرهؿ سم٤مشم٤ٌمع أُمره

رأى أي ُمٕمٔمؿ ىمد ظم٤مًمػ أُمره ذم  أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطمؼ أن يٕمٔمؿ وي٘متدى سمف ُمـ
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وُمـ هٜم٤م رد اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ قمغم يمؾ خم٤مًمػ ؾمٜم٦م صحٞمح٦م ورسمام أهمٚمٔمقا  ,سمٕمض إؿمٞم٤مء ظمٓم٠م

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم ًمٙمـ رؾمقل اهلل  ,سمؾ هق حمٌقب قمٜمدهؿ ُمٕمٔمؿ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ,٤م ًمفذم اًمرد ٓ سمٖمًْم 

اًمرؾمقل وأُمر همػمه وم٠مُمر اًمرؾمقل  وم٢مذا شمٕم٤مرض أُمر ,أطم٥م إًمٞمٝمؿ وأُمره ومقق أُمر يمؾ خمٚمققآًمف وؾمٚمؿ 

 .أومم أن ي٘مدم ويتٌع

سمؾ ذًمؽ اعمخ٤مًمػ اعمٖمٗمقر ًمف ٓ يٙمره  ,ا ًمفوٓ يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ شمٕمٔمٞمؿ ُمـ ظم٤مًمػ أُمره وإن يم٤من ُمٖمٗمقرً 

  .أن خي٤مًمػ أُمره إذا فمٝمر أُمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمخالومف

قا قمٚمٞمٝمؿ أن يؽميمقا أىمقاهلؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ٧م: يمٞمػ يٙمرهقن ذًمؽ وىمد أُمروا سمف أشم٤ٌمقمٝمؿ يمام ُمر وأوضمٌٚمْ ىمُ  

سمؾ إن اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل أُمر أصح٤مسمف أن يٜمًٌقا اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م إًمٞمف وًمق مل ي٠مظمذ هب٤م أو أظمذ  ,ًمٚمًٜم٦م

وًمذًمؽ عم٤م مجع اعمح٘مؼ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد رمحف اهلل اعم٤ًمئؾ اًمتل ظم٤مًمػ ُمذه٥م يمؾ واطمد ُمـ  ,سمخالومٝم٤م

إن ٟم٦ًٌم هذه اعم٤ًمئؾ إمم )اضمتامقم٤م ذم جمٚمد وخؿ ىم٤مل ذم أوًمف: ا وإئٛم٦م إرسمٕم٦م احلدي٨م ومٞمٝم٤م اٟمٗمرادً 

إئٛم٦م اعمجتٝمديـ طمرام وإٟمف جي٥م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٘مٚمديـ هلؿ ُمٕمرومتٝم٤م ًمئال يٕمزوه٤م إًمٞمٝمؿ ومٞمٙمذسمقا 

  (.قمٚمٞمٝمؿ

 :تزك األتباع بعض أقىاه أئَتهٌ اتباعا ىيسْة 

ٓ ي٠مظمذون سم٠مىمقال أئٛمتٝمؿ يمٚمٝم٤م  ,ظمريـوىمٚمٞمؾ ُمـ أ ,وًمذًمؽ يمٚمف يم٤من أشم٤ٌمع إئٛم٦م صمٚم٦م ُمـ إوًملم

وأسم٤م يقؾمػ  ,ا ُمٜمٝم٤م عم٤م فمٝمر هلؿ خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمًٜم٦م طمتك أن اْلُم٤مُملم: حمٛمد سمـ احلًـسمؾ ىمد شمريمقا يمثػمً 

وٟمحق  ,يمٗمٞمٚم٦م سمٌٞم٤من ذًمؽ ويمت٥م اًمٗمروع ,رمحٝمام اهلل ىمد ظم٤مًمٗم٤م ؿمٞمخٝمام أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم ٟمحق صمٚم٨م اعمذه٥م

وًمق ذهٌٜم٤م ٟميب قمغم ذًمؽ إُمثٚم٦م ًمٓم٤مل  ,٤ٌمع اًمِم٤مومٕمل وهمػمههذا ي٘م٤مل ذم اْلُم٤مم اعمزين وهمػمه ُمـ أشم

 ومٚمٜم٘متٍم قمغم ُمث٤مًملم اصمٜملم:  :سمٜم٤م اًمٙمالم وخلرضمٜم٤م سمف قمام ىمّمدٟم٤م إًمٞمف ذم هذا اًمٌح٨م ُمـ اْلجي٤مز

(: ىم٤مل حمٛمد: أُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ومٙم٤من ٓ يرى ذم 568)ص  شُمقـمئف»ىم٤مل اْلُم٤مم حمٛمد ذم  -5 

  .إًمخ...  وم٢من اْلُم٤مم يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ريمٕمتلم صمؿ يدقمق وحيقل رداءه :ىمقًمٜم٤م وأُم٤م ذم ,آؾمتً٘م٤مء صالة

وهذا قمّم٤مم سمـ يقؾمػ اًمٌٚمخل ُمـ أصح٤مب اْلُم٤مم حمٛمد وُمـ اعمالزُملم ًمإلُم٤مم أيب يقؾمػ  -1 

ٕٟمف مل يٕمٚمؿ اًمدًمٞمؾ ويم٤من ئمٝمر ًمف دًمٞمؾ همػمه ومٞمٗمتل  :ايم٤من يٗمتل سمخالف ىمقل اْلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م يمثػمً 
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يمام هق ذم اًمًٜم٦م اعمتقاشمرة قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف  ,رومع يديف قمٜمد اًمريمقع واًمرومع ُمٜمفوًمذًمؽ يم٤من ي, سمف

وذًمؽ ُم٤م جي٥م أن يٙمقن قمٚمٞمف يمؾ  ,ُمـ اًمٕمٛمؾ هب٤م أن أئٛمتف اًمثالصم٦م ىم٤مًمقا سمخالومٝم٤م وؾمٚمؿ ومٚمؿ يٛمٜمٕمف

 .ُمًٚمؿ سمِمٝم٤مدة إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ يمام شم٘مدم

ٚمديـ إمم اًمٓمٕمـ ذم ُمنمب هذا اًمٙمت٤مب وشمرك إٟمٜمل أرضمق أن ٓ ي٤ٌمدر أطمد ُمـ اعم٘م :وظمالص٦م اًم٘مقل 

سمؾ أرضمق أن يتذيمر ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه ُمـ  ,آؾمتٗم٤مدة مم٤م ومٞمف ُمـ اًمًٜمـ اًمٜمٌقي٦م سمدقمقى خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمٛمذه٥م

وًمٞمٕمٚمؿ أن اًمٓمٕمـ ذم هذا اعمنمب  ,أىمقال إئٛم٦م ذم وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م وشمرك أىمقاهلؿ اعمخ٤مًمٗم٦م هل٤م

وم٢مٟمام أظمذٟم٤م هذا اعمٜمٝم٩م ُمٜمٝمؿ يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف  :يم٤من ُمـ إئٛم٦مإٟمام هق ـمٕمـ ذم اْلُم٤مم اًمذي ي٘مٚمده أي٤م 

ٕٟمف يًتٚمزم اْلقمراض قمـ  ,ومٛمـ أقمرض قمـ آهتداء هبؿ ذم هذا اًمًٌٞمؾ ومٝمق قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ

َٓ اًمًٜم٦م وىمد أُمرٟم٤م قمٜمد آظمتالف سم٤مًمرضمقع إًمٞمٝم٤م وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َؽ  ﴿وَماَل َوَرسمر

ٚمِٞماًم﴾ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمر  ًْ ٚمرُٛمقا شَم ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمْٞم٧َم َوُي ًِ َٓ جَيُِدوا ذِم َأْٟمُٗم ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ 

 ها [.56]اًمٜم٤ًمء: 

وُمـ قمجٞم٥م هذه اعمذاه٥م أن سمٚمغ اًمتٕمّم٥م سم٠مهٚمٝم٤م ُمٜمتٝم٤مه, ومتجد سمٕمض أهؾ اًمٞم٤مسم٤من أرادوا اًمدظمقل 

 جيقز أن شمدظمٚمقا ومٞمف إٓ قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن, ذم اْلؾمالم, وم٘م٤مل هلؿ سمٕمض إطمٜم٤مف: ٓ

 وىم٤مل آظمرون: سمؾ قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل.

هدي٦م اًمًٚمٓم٤من إمم »وذم ُم٘مدُم٦م رؾم٤مًم٦م ش: صٗم٦م اًمّمالة»ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم ُم٘مدُم٦م 

ُمـ حمٛمد ؾمٚمٓم٤من اعمٕمّمقُمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إٟمف يم٤من ورد قمكم ؾم١مال  ًمٚمٕمالُم٦م شُمًٚمٛمل سمالد ضم٤مسم٤من

وأوص٤ميم٤م ذم اًمنمق إىمَم طم٤مصٚمف: ُم٤م  ,اًمٞم٤مسم٤من( ُمـ سمٚمدة ـمقيمٞمق :يٕمٜمل)ُمًٚمٛمل سمالد ضم٤مسم٤من 

صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك اعمذه٥م وهؾ يٚمزم ُمـ شمنمف سمديـ اْلؾمالم أن يتٛمذه٥م قمغم أطمد  ,طم٘مٞم٘م٦م ديـ اْلؾمالم

ىمد وىمع هٜم٤م ٕٟمف  : أو ٓ يٚمزم ,٤م أو همػمه٤م٤م أو ؿم٤مومٕمٞمً ٤م أو طمٜمٗمٞمً أي: أن يٙمقن ُم٤مًمٙمٞمً  ,اعمذاه٥م إرسمٕم٦م

اظمتالف قمٔمٞمؿ وٟمزاع وظمٞمؿ طمٞمٜمام أراد قمدة أٟمٗم٤مر ُمـ ُمتٜمقري إومٙم٤مر ُمـ رضم٤مل ي٤مسمقٟمٞم٤م أن يدظمٚمقا 

وم٘م٤مل  ,ذم ديـ اْلؾمالم ويتنمومقا سمنمف اْليامن ومٕمروقا ذًمؽ قمغم مجٕمٞم٦م اعمًٚمٛملم اًمٙم٤مئٜم٦م ذم ـمقيمٞمق

 .إُم٦م ٕٟمف هاج :مجع ُمـ أهؾ اهلٜمد: يٜمٌٖمل أن خيت٤مروا ُمذه٥م اْلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م
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٤م ومٚمام ؾمٛمع اْل٤مسم٤مٟمٞمقن يمالُمٝمؿ شمٕمجٌقا وىم٤مل مجع ُمـ أهؾ إٟمدوٟمٞمًٞم٤م ضم٤موا: يٚمزم أن يٙمقن ؿم٤مومٕمٞمً  

 ه. اا ذم ؾمٌٞمؾ إؾمالُمٝمؿوص٤مرت ُم٠ًمًم٦م اعمذاه٥م ؾمدً , ا وحتػموا ومٞمام ىمّمدواضمدً 

 وي٘مقل أطمدهؿ:

 ومقصٞمتل ًمٚمٜم٤مس أن يتحٜمٌٚمقا أٟم٤م طمٜمٌكم ُم٤م طمٞمٞم٧م وم٢من أُم٧م

 وهٙمذا ي٘مقل أصح٤مب يمؾ ُمذه٥م.

 وم٤معم٤مًمٙمٞم٦م ي٘مقًمقن: )ًمقٓ ُم٤مًمؽ ًمٙم٤من اًمديـ ه٤مًمؽ(.

 وم٤محلذر ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م, واًمٕمقدة إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

وهٜم٤م ُم٠ًمًم٦م اًمٜمٝمل قمـ اًمتٛمذه٥م سمٛمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م ًمٞمس سمحرام, سمؾ هق واضم٥م دًٓم٦م قمغم 

د قمـ دقم٤مة اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وحتذيًرا ُمـ إهقاء واًمٌدقم٦م, وًمٙمـ اعم٠ًمًم٦م اًمتل يتخذه٤م اعمٌتدقم٦م ًمٚمّم

 احلؼ هل ىمقهلؿ سم٠من أهؾ اًمًٜم٦م حيرُمقن اًم٘مرآن وآؾمتٗم٤مدة ُمـ يمت٥م اعمذاه٥م.

وم٠مهؾ اًمًٜم٦م يًتٗمٞمدون ُمـ يمت٥م أصح٤مب اعمذاه٥م ي٠مظمذون إىمقال سم٠مدًمتٝم٤م, وُم٤م ظم٤مًمػ اًمدًمٞمؾ 

 ٟمٌذوه وشمريمقه, هذا هق اًمقاضم٥م.

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ ﴿: أُم٤م ُمـ أراد اعمقاوم٘م٦م سملم إىمقل, ومرسمام اوٓمرب وٓ ؿمؽ, ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

 .[81: اًمٜم٤ًمء] ﴾ًَمَقضَمُدوا ومِٞمِف اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما اهلل

واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب رمحف اهلل يمٖمػمه ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م اعمتجرديـ ًمٚمدًمٞمؾ, يمِمٞمخ اْلؾمالم اسمـ 

ٜمٌكم ًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا شمٞمٛمٞم٦م, وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ, واسمـ رضم٥م احلٜمٌكم يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمٜمتٛملم إمم اعمذه٥م احل

ُمتجرديـ ًمٚمدًمٞمؾ, ومٙمؿ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل خي٤مًمٗمقن ومٞمٝم٤م اعمذه٥م, ويتٌٕمقن اًمدًمٞمؾ, وإن يم٤من اًم٘م٤مئؾ سمف 

 ؿم٤مومٕمل, أو ُم٤مًمٙمل, أو طمٜمٗمل: ومتٜمٌف.

وهذا ُمـ اًمتٚمٌٞمس قمغم اعمًٚمٛملم, ش وإين أىمقل: إن اًمٜم٤مس ُمـ ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م ًمٞمًقا قمغم رء»ىمقًمف:  5

سم٤مًمًٜم٦م, وحيذر ُمـ اًمٌدقم٦م, يدقمقا إمم اًمتقطمٞمد, وحيذر ُمـ اًمنمك,  ومٌدًٓ ُمـ أن ي٘م٤مل: هذا ي٠مُمر

يدقمقا إمم اًمٓم٤مقم٦م, وحيذرُمـ اعمٕمّمٞم٦م, ي٘مقًمقن: هذا يزقمؿ أن آسم٤مئٙمؿ يمٗم٤مر ووالل وىمٌقري٦م, إمم همػم 

ذًمؽ ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٜمٗمػم, ومٜمٕمؿ اًمنمك يمثػم, ٓؾمٞمام ذم اْلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ دمديد هذا اْلُم٤مم, ًمٙمـ 
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 م ُم٤م زال ُمقضمقًدا فم٤مهًرا, واحلٛمد هلل.ُمع ذًمؽ اْلؾمال

يٕمٜمل: أن ُمـ ؿمٌف اًم٘مقم أن اْلُم٤مم حمٛمد رمحف ش وإين أدقمل آضمتٝم٤مد, وإين ظم٤مرج قمـ اًمت٘مٚمٞمد»ىمقًمف:  5

 اهلل يدقمل آضمتٝم٤مد.

وًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اعمتٛمٙمـ اًمؽمضمٞمح سملم إىمقال, وإظمذ سم٤مًم٘مقل اًمراضمح ومْماًل قمـ اًمٕم٤ممل, ًمٙمـ عم٤م يم٤من 

تدقم٦م اًمت٘مٚمٞمد, واًمٌٕمد قمـ اًمدًمٞمؾ يم٤مٟمقا ىمد ُمٜمٕمقا سم٤مب آضمتٝم٤مد, وأوضمٌقا اًمت٘مٚمٞمد اًمذي ديـ ه١مٓء اعمٌ

 هق ؾم٥ٌم اًمذًم٦م واهلقان ذم هذه إزُم٤من.

سمٞمٜمام اهلل قمزوضمؾ أُمرٟم٤م سم٤مٓشم٤ٌمع ٓ سم٤مًمت٘مٚمٞمد, يمام هق ُمٕمٚمقم ُمـ ٟمّمقص اًمنميٕم٦م اعمتٙم٤مصمرة, واًمت٘مٚمٞمد 

 ت٤مب أو ؾمٜم٦م أو إمج٤مع.هق: ىمٌقل اًم٘م٤مئؾ ُمـ همػم ذيمر طمج٦م قمغم ىمقًمف ُمـ يم

وىمد ذم اًمت٘مٚمٞمد اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديًث٤م, سمؾ ُم٤م يُمٗمر سم٤مهلل قمزوضمؾ إٓ سمًٌٌف, ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ خمؼًما قمـ 

٦ٍم َوإِٟم٤َّم قَمغَم آصَم٤مِرِهْؿ ُُمْ٘مَتُدونَ ﴿اًمٙم٤مومريـ:  , وذم أي٦م [14: اًمزظمرف] ﴾إِٟم٤َّم َوضَمْدَٟم٤م آسَم٤مَءَٟم٤م قَمغَم ُأُمَّ

 .﴾ُُمْٝمَتُدونَ ﴿إظمرى: 

اقمٚمؿ أٟمف ُم٠مظمقذ قمٜمد  :طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مٚمٞمد( ذم 515-5/91ش )اًمًٞمؾ اْلرار»ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ذم 

أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمـ اًم٘مالدة اًمتل ي٘مٚمد اْلٟم٤ًمن همػمه هب٤م وُمٜمف شم٘مٚمٞمد اهلدى ومٙم٠من اعم٘مٚمد جيٕمؾ ذًمؽ احلٙمؿ 

 اًمذي ىمٚمد ومٞمف اعمجتٝمد يم٤مًم٘مالدة ذم قمٜمؼ اعمجتٝمد.

سم٘مقل اًمٖمػم ُمـ همػم طمج٦م ومٞمخرج اًمٕمٛمؾ سم٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل ومٝمق اًمٕمٛمؾ  :وأُم٤م ذم آصٓمالح

واًمٕمٛمؾ ُمـ اًم٘م٤ميض سمِمٝم٤مدة اًمِمٝمقد  ,واًمٕمٛمؾ سم٤مْلمج٤مع واًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٕم٤مُمل سم٘مقل اعمٗمتل ,قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 اًمٕمدول وم٢مهن٤م ىمد ىم٤مُم٧م احلج٦م ذم مجٞمع ذًمؽ.

ٌتف ومٔم٤مهر وأُم٤م قمٛمؾ أُم٤م اًمٕمٛمؾ سم٘مقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وسم٤مْلمج٤مع قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم سمحج

اًمٕم٤مُمل سم٘مقل اعمٗمتل ومٚمقىمقع اْلمج٤مع قمغم ذًمؽ وأُم٤م قمٛمؾ اًم٘م٤ميض سمِمٝم٤مدة اًمِمٝمقد اًمٕمدول وم٤مًمدًمٞمؾ 

٤م وىمد وىمع آمج٤مع قمغم ذًمؽ وخيرج قمـ ذًمؽ أيًْم  ,قمٚمٞمف ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ إُمر سم٤مًمِمٝم٤مدة

وأيْم٤م ًمٞم٧ًم ىمقل اًمرأوي سمؾ  وم٢مٟمف ىمد دل اًمدًمٞمؾ قمغم ىمٌقهل٤م ووضمقب اًمٕمٛمؾ هب٤م :ىمٌقل رواي٦م اًمرواة

 ىمقل اعمروي قمٜمف وهق رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
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اًمت٘مٚمٞمد اًمٕمٛمؾ سم٘مقل ُمـ ًمٞمس ىمقًمف إطمدى احلج٩م سمال طمج٦م وهذا احلد  ش:اًمتحرير»وىم٤مل اسمـ اهلامم ذم 

 أطمًـ ُمـ إول.

 يـ ىم٤مًمف.أوىم٤مل اًم٘مٗم٤مل: هق ىمٌقل ىمقل اًم٘م٤مئؾ وأٟم٧م ٓ شمٕمٚمؿ ُمـ 

 د وإؾمت٤مذ أسمق ُمٜمّمقر: هق ىمٌقل رأي ُمـ ٓ شم٘مقم سمف احلج٦م سمال طمج٦م.وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُم

اًمقضمف اًمث٤مين: أورد اْلالل ذم ذطمف هٜم٤م سمحث٤م وم٘م٤مل ورسمام يتقهؿ أن أطمٙم٤مم اًمنمع ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤مُمل 

وأيمثره٤م اؾمتدٓل ُمٔمٜمقن وًمٞمس ُمـ أهؾ آؾمتدٓل ومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمت٘مٚمٞمد سمدٓ قمـ آضمتٝم٤مد 

 اعمٛمٙمـ وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف جي٥م يمقضمقسمف.يم٤مًمؽماب سمدل اعم٤مء إذ هق 

واْلقاب ُمٜمع شمٕمٚمؼ اًمٔمٜمٞم٤مت سم٤مًمٕم٤مُمل ًمالشمٗم٤مق قمغم أن اًمٗمٝمؿ ذط اًمتٙمٚمٞمػ ومٝمق ذط ًمٚمقضمقب 

وحتّمٞمؾ ذط اًمقاضم٥م ًمٞمج٥م ٓ جي٥م وم٢مذن ٓ يتٕمٚمؼ هب٤م إٓ ُم٤م ومٝمٛمف وًمٞمس ذًمؽ إٓ ضوري٤مت 

إدًم٦م وهلذا وىمع آشمٗم٤مق قمغم أن اًمنمع واًمٕمٛمؾ سم٤مًميوري ًمٞمس سمت٘مٚمٞمد ٕن اًميورة أقمٔمؿ 

 اٟمتٝمك. .اًمٕم٤مُمل ي٘مر ُم٤م ومٕمٚمف وٓ يٜمٙمر قمٚمٞمف ُم٤م مل خيرق اْلمج٤مع

وٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ أن هذا اًمٙمالم ؾم٤مىمط وم٤مؾمد وم٢من ىمقًمف ًمالشمٗم٤مق قمغم أن اًمٗمٝمؿ ذط اًمتٙمٚمٞمػ إن أراد 

ٓ قمغم ومٝمؿ اًمؽميمٞم٥م اًمذي وىمع اخلٓم٤مب سمف ُمـ اًمِم٤مرع ومٝمذا يٗمٝمٛمف يمؾ قم٤مىمؾ وٓ يتٕمذر ومٝمٛمف إ

 اعمجٜمقن أو صٌل صٖمػم وهذا اعمٕمٜمك هق اًمذي أراده أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٘مقهلؿ اًمٗمٝمؿ ذط اًمتٙمٚمٞمػ.

وإن أراد سم٤مًمٗمٝمؿ ومٝمؿ اًمٜمٗمع اعمرشم٥م قمغم اًمتٙمٚمٞمػ ومٝمذا مل ي٘مؾ سمف أطمد ىمط وًمق ومروٜم٤م أٟمف ىم٤مل سمف ىم٤مئؾ 

ٛملم أمجٕملم ًمٙم٤من ذًمؽ ُمًتٚمزُم٤م ًمٕمدم شمٙمٚمٞمػ يمؾ يم٤مومر وضم٤مطمد وزٟمديؼ واًمالزم سم٤مـمؾ سم٢ممج٤مع اعمًٚم

 وم٤معمٚمزوم ُمثٚمف.

وإن أراد همػم هذيـ اعمٕمٜمٞملم ومال ٟمدري ُم٤م هق ومل ي٘مؾ سمف أطمد سم٤مْلٛمٚم٦م ومٝمذه وم٤مىمرة قمٔمٛمك وُم٘م٤مًم٦م 

 قمٛمٞم٤مء صامء سمٙمامء ومٚمٞمٙمـ هذا ُمٜمؽ قمغم ذيمر وم٢مٟمف ىمد يمرره ذم ُمقاوع ُمـ يمت٤مسمف.

ل إٟمام يمٚمػ وُم٤م ذيمره اْلالل رمحف اهلل ذم آظمر سمحثف هذا ضمٕمٚمف يم٤مًمٜمتٞمج٦م ًمف ُمـ يمقن اًمٕم٤مُم

سم٤مًميوري٤مت ومٝمق ُمـ أهمرب ُم٤م ي٘مرع إؾمامع ٕٟمف ظمرق ًمإلمج٤مع وسم٤مـمؾ ٓ ي٘مع ذم ُمثٚمف سملم أهؾ 

اًمٕمٚمؿ ٟمزاع ويمؾ ُمـ ًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ قمٚمؿ وطمظ ُمـ ومٝمؿ يٕمٚمؿ أن هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمث٤مسمت٦م ذم اًمٙمت٤مب 
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دًمٞمؾ واًمًٜم٦م ٓزُم٦م ًمٙمؾ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ٓ خيرج قمـ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ أطمد يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من إٓ ُمـ ظمّمف اًم

واًميوري٤مت ُمٜمٝم٤م هل سم٤مًمٜم٦ًٌم إزم مجٞمٕمٝم٤م أىمؾ ىمٚمٞمؾ وأٟمدر ٟم٤مدر واًمقاىمٕمقن ذم ُمٕم٤ميص اهلل اعمتٕمدون 

حلدوده اهل٤مشمٙمقن عمح٤مرُمف ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ًمق قمٚمٛمقا هبذا اًمٌح٨م ُمـ هذا اعمح٘مؼ ًم٘مرت سمف أقمٞمٜمٝمؿ 

ٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم واـمٛم٠مٟم٧م إًمٞمف أٟمٗمًٝمؿ وأىم٤مُمقا سمف احلج٦م قمغم ُمـ أراد إىم٤مُم٦م طمدود اهلل قمٚمٞمٝمؿ وـمٚم٥م ُم

سمنمائٕمف ومٕمؾ ُم٤م أُمر سمف وشمرك ُم٤م هنك قمٜمف وم٢من هم٤مًم٥م اًمقاضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م واعمحرُم٤مت اًمديٜمٞم٦م صم٤مسمت٦م 

سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت وهل فمٜمٞم٦م اًمدًٓم٦م وُم٤م يم٤من صم٤مسمت٤م سمام هق فمٜمل اًمتٛمـ أو فمـ اًمدًٓم٦م ومٝمق فمٜمل ٓ ىمٓمٕمل 

 .قمـ أن يٙمقن ضوري٤مً  ومْمالً 

ؿ اًمًقاد إقمٔمؿ وم٢من اخل٤مص٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ أىمؾ وإذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مُم٦م ذم راطم٦م ُمـ هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ وه

 ىمٚمٞمؾ ىمد يقضمد واطمد ُمٜمٝمؿ ذم إًمػ وإًمٗملم واًمثالصم٦م وىمد ٓ يقضمد ومٝمذا هق شمٕمٓمٞمؾ اًمنميٕم٦م.

اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: أن ىمقًمف اًمٗمرقمٞم٦م خيرج إصٚمٞم٦م أي ُم٤ًمئؾ أصقل اًمديـ وأصقل اًمٗم٘مف وإزم هذا 

إن اعمٜمع "إؾمت٤مذ أسمق إؾمحؼ ذم ذح اًمؽمشمٞم٥م: ذه٥م اْلٛمٝمقر ٓ ؾمٞمام ذم أصقل اًمديـ وم٘مد طمٙمل 

 ."ُمـ اًمت٘مٚمٞمد ومٞمٝم٤م هق إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ احلؼ وهمػمهؿ ُمـ اًمٓمقائػ

 ."ٓ ٟمٕمٚمؿ ظمالوم٤م ذم اُمتٜم٤مع اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمتقطمٞمد" :ىم٤مل أسمق احلًلم سمـ اًم٘مٓم٤من

 وطمٙم٤مه اسمـ اًمًٛمٕم٤مين قمـ مجٞمع اعمتٙمٚمٛملم وـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء.

 ."مل ي٘مؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد ذم إصقل إٓ احلٜم٤مسمٚم٦م": شاًمِم٤مُمؾ»ذم وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم 

 ."مل خي٤مًمػ ومٞمف إٓ أهؾ اًمٔم٤مهر"وىم٤مل اْلؾمٗمرايٞمٜمل: 

ومل حيؽ اسمـ احل٤مضم٥م اخلالف ذم ذًمؽ إٓ قمـ اًمٕمٜمؼمى وطمٙم٤مه ذم اعمحّمقل قمـ يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وأهن٤م ٓ  واؾمتدل اْلٛمٝمقر قمغم ُمٜمع اًمت٘مٚمٞمد ذم ذًمؽ سم٠من إُم٦م أمجٕم٧م قمغم وضمقب ُمٕمروم٦م

 حتّمؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد ٕن اعم٘مٚمد ًمٞمس ُمٕمف إٓ وإظمذ سم٘مقل ُمـ ي٘مٚمده وٓ يدرى أهق صقاب أم ظمٓم٠م؟.

واقمٚمؿ أن ذيمر اًمٗمرقمٞم٦م يٖمٜمك قمـ ذيمر اًمٕمٛمٚمٞم٦م وُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أن ىمٞمد اًمٕمٛمٚمٞم٦م ْلظمراج اًمٗمرقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعم٠ًمًمتلم ًمٞمًت٤م سمٗمرقمٞمتلم وم٘مد يمٛم٠ًمًم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م وومًؼ ُمـ ظم٤مًمػ اْلمج٤مع ومذًمؽ همػم ضمٞمد ٕن ه٤مشملم 

 ظمرضمت٤م ُمـ ىمٞمد اًمٗمرقمٞم٦م.
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إُمػم  ودقمقى أهنام ومرقمٞمت٤من قمٚمٛمٞمت٤من سم٤مـمٚم٦م وإن زقمؿ ذًمؽ سمٕمض ذاح إزه٤مر وإصمامر وارشمْم٤مه

سمؾ مه٤م أصٚمٞمت٤من ُمـ ُم٤ًمئؾ أصقل اًمديـ وٓ ظمالف ذم ذًمؽ سملم  شوقء اًمٜمٝم٤مر»ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم 

 قمٚمامء هذيـ اًمٕمٚمٛملم.

 ٦م قمغم آصٓمالح وآقمت٤ٌمر سمام وىمع قمٚمٞمف اًمتقاوع سملم أهٚمف.وهذه اًم٘مٞمقد ُمٌٜمٞم

واعمراد سم٤مًمٗمرقمٞم٦م ُم٤م يم٤من ُمقوٕمٝم٤م اًمٗمٕمؾ أو اًمقصػ ومال يرد ُم٤م أورده اْلالل قمغم ىمٞمد اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويم٤من 

 ٤م.إومم ًمف أن يذيمر ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ يمقٟمف ُمًتدريمً 

ن إـمالق اًمٗمرقمٞم٦م سمتٜم٠مول اًمٔمٜمٞم٦م واًم٘مٓمٕمٞم٦م وم٢مٟمف ىمد أهمٜمك قمـ ذًمؽ ىمقًمف اًمٗمرقمٞم٦م ٕ :وهٙمذا ىمقًمف

 ىمٓمٕمٞمٝم٤م وفمٜمٞمٝم٤م.

ًمٖمػم اعمجتٝمد ٓ ًمف وًمق وىمػ قمغم ٟمص أقمٚمؿ ًمف وم٢من قمدم دمقيز اًمت٘مٚمٞمد ًمٚمٛمجتٝمد يٗمٞمد  :وهٙمذا ىمقًمف

أٟمف ٓ جيقز ًمف سمح٤مل ٓ عمـ هق ُمثٚمف وٓ عمـ هق ومقىمف ًمٙمقٟمف ىمد طمّمؾ ًمف سم٤مضمتٝم٤مده ُم٤م هق اعم٤مٟمع ُمـ 

 اًمت٘مٚمٞمد قمغم يمؾ طم٤مل وًمٙمؾ أطمد.

وٓ ذم قمٛمكم يؽمشم٥م قمغم قمٚمٛمل يم٤معمقآة واعمٕم٤مداة وم٢من هذا اًمٕمٛمكم هق ُمـ ُم٤ًمئؾ  :ًمفوهٙمذا ىمق

ومّمؾ: اًمت٘مٚمٞمد ذم " إصقل ٓ ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع وم٘مد ظمرج سم٘مٞمد اًمٗمرقمٞم٦م ومٚمق ىم٤مل اعمّمٜمػ هٙمذا:

ًمٙم٤من أظمٍم وأفمٝمر وأووح ُمٕمٜمك وم٢من ُم٤م زاد قمغم هذا ُمـ اًم٘مٞمقد اًمتل  "اًمٗمروع ضم٤مئز ًمٖمػم اعمجتٝمد

 ًمٞمس ومٞمف إٓ جمرد اًمتٙمرار ُمع إهي٤مم اًمتٜم٤مىمض ذم اًمٌٕمض ُمـ ذًمؽ.ذيمره٤م 

 اًمقضمف اًمراسمع: ذم اًمٙمالم قمغم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد.

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ومجٝمقر اًمٕمٚمامء وضمقب  :ىم٤مل اًم٘مراذم ,أٟمف همػم ضم٤مئز اقمٚمؿ أٟمف ىمد ذه٥م اْلٛمٝمقر إمم

واه ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ور ,آضمتٝم٤مد وإسمٓم٤مل اًمت٘مٚمٞمد وادقمك اسمـ طمزم اْلمج٤مع قمغم اًمٜمٝمل قمـ اًمت٘مٚمٞمد

 واًمِم٤مومٕمل وروى اعمروزي قمـ اًمِم٤مومٕمل ذم أول خمتٍمة أٟمف مل يزل يٜمٝمك قمـ شم٘مٚمٞمده وشم٘مٚمٞمد همػمه.

اًم٘مقل »وىمد ذيمرت ٟمّمقص إئٛم٦م إرسمٕم٦م اعمٍمطم٦م سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمت٘مٚمٞمد هلؿ ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ؾمٛمٞمتٝم٤م 

 .شاعمٗمٞمد ذم طمٙمؿ اًمت٘مٚمٞمد

إمج٤مقم٤م ومٝمق ُمذه٥م اْلٛمٝمقر وُمـ اىمتٍم ذم طمٙم٤مي٦م اعمٜمع ُمـ  واحل٤مصؾ أن اعمٜمع ُمـ اًمت٘مٚمٞمد إن مل يٙمـ
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 اًمت٘مٚمٞمد قمغم اعمٕمتزًم٦م ومٝمق مل يٌح٨م قمـ اىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م يمام يٜمٌٖمل.

وىمد طمٙمل قمـ سمٕمض احلِمقي٦م أهنؿ يقضمٌقن اًمت٘مٚمٞمد ُمٓمٚم٘م٤م وحيرُمقن اًمٜمٔمر وه١مٓء مل ي٘مٜمٕمقا سمام هؿ 

 اًمت٘مٚمٞمد ضمٝمؾ وًمٞمس سمٕمٚمؿ.ومٞمف ُمـ اْلٝمؾ طمتك أوضمٌقه قمغم همػمهؿ وم٢من 

وذه٥م مج٤مقم٦م إزم اًمتٗمّمٞمؾ وم٘م٤مًمقا جي٥م قمغم اًمٕم٤مُمل وحيرم قمغم اعمجتٝمد وهبذا ىم٤مل يمثػم ُمـ أشم٤ٌمع 

إرسمٕم٦م وًمٙمـ ه١مٓء اًمذيـ ىم٤مًمقا هبذا اًم٘مقل ُمـ أشم٤ٌمع إئٛم٦م ي٘مرون قمغم أٟمٗمًٝمؿ سم٠مهنؿ ُم٘مٚمدون 

 واعمٕمتؼم ذم اخلالف إٟمام هق ىمقل اعمجتٝمديـ ٓ ىمقل اعم٘مٚمديـ.

إيمثر  واًمٕمج٥م ُمـ سمٕمض اعمّمٜمٗملم ذم إصقل وم٢مٟمف ٟم٥ًم هذا اًم٘مقل اعمِمتٛمؾ قمغم اًمتٗمّمٞمؾ إمم

 وضمٕمؾ احلج٦م هلؿ اْلمج٤مع قمغم قمدم اْلٟمٙم٤مر قمغم اعم٘مٚمديـ.

وم٢من أراد إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ومٝمؿ مل يًٛمٕمقا سم٤مًمت٘مٚمٞمد ومْمال قمـ أن ي٘مقًمقا سمجقازه ويمذًمؽ اًمت٤مسمٕمقن مل 

يم٤من اعم٘مٍم ذم زُم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ي٠ًمل اًمٕم٤ممل ُمٜمٝمؿ قمـ  يًٛمٕمقا سم٤مًمت٘مٚمٞمد وٓ فمٝمر ومٞمٝمؿ سمؾ

اعم٠ًمًم٦م اًمتل شمٕمرض ًمف ومػموى ًمف اًمٜمص ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م وهذا ًمٞمس ُمـ اًمت٘مٚمٞمد ذم رء سمؾ 

 هق ُمـ سم٤مب ـمٚم٥م طمٙمؿ اهلل ذم اعم٠ًمًم٦م واًم١ًمال قمـ احلج٦م اًمنمقمٞم٦م.

سم٤مًمرواي٦م ُمـ همػم ُمٓم٤مًم٦ٌم سمحج٦م وإن أراد إمج٤مع وىمد قمروم٧م مم٤م ىمدُمٜم٤م أن اعم٘مٚمد إٟمام يٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ٓ 

إئٛم٦م إرسمٕم٦م وم٘مد قمروم٧م أهنؿ ُمٍمطمقن سم٤معمٜمع ُمـ اًمت٘مٚمٞمد هلؿ وًمٖمػمهؿ ومل يزل ُمـ يم٤من ذم 

قمٍمهؿ ُمٜمٙمرا ًمذًمؽ أؿمد إٟمٙم٤مر وإن أراد إمج٤مع اعم٘مٚمديـ ًمألئٛم٦م إرسمٕم٦م وم٘مد قمروم٧م أٟمف ٓ يٕمتؼم 

أراد همػمهؿ ومٛمـ هؿ وم٢مٟمف مل يزل أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمؾ  ظمالف اعم٘مٚمد ومٙمٞمػ يٜمٕم٘مد سم٘مقهلؿ اْلمج٤مع وإن

 قمٍم ُمٜمٙمريـ ًمٚمت٘مٚمٞمد وهذا ُمٕمٚمقم ًمٙمؾ ُمـ يٕمرف أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ.

واحل٤مصؾ أٟمف مل ي٠مت ُمـ ضمقز اًمت٘مٚمٞمد ومّمال قمٛمـ أوضمٌف سمحج٦م يٜمٌٖمل آؿمتٖم٤مل سمجقاهب٤م ىمط وىمد 

أدب اًمٓمٚم٥م »دسمٜم٤م اعمقؾمقم سمأووحٜم٤م هذا ذم رؾم٤مًمتٜم٤م اعمًامة سم٤مًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم طمٙمؿ اًمت٘مٚمٞمد وذم يمت٤م

 .شوهن٤مي٦م إرب

وأُم٤م ُم٤م ذيمروه ُمـ اؾمتٌٕم٤مد أن يٗمٝمؿ اعم٘مٍمون ٟمّمقص اًمنمع وضمٕمٚمقا ذًمؽ ُمًقهم٤م ًمٚمت٘مٚمٞمد ومٚمٞمس 

إُمر يمام فمٜمقه ومٝم٤مهٜم٤م واؾمٓم٦م سملم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد وهل ؾم١مال اْل٠مهؾ ًمٚمٕم٤ممل قمـ اًمنمع ومٞمام 
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ذا يم٤من قمٛمؾ اعم٘مٍميـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يٕمرض ًمف ٓ قمـ رأيف اًمٌح٧م واضمتٝم٤مده اعمحض وقمغم ه

 واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ.

وُمـ مل يًٕمف ُم٤م وؾمع ه١مٓء اًمذيـ هؿ أهؾ اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمٗم٤موٚم٦م قمغم ُم٤م سمٕمده٤م ومال وؾمع اهلل 

 قمٚمٞمف.

ي٘م٤مل عمـ طمٙمؿ سم٤مًمت٘مٚمٞمد هؾ ًمؽ ُمـ طمج٦م  :وم٢مٟمف ىم٤مل ,وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مًمف اًمزريمٌم ذم اًمٌحر قمـ اعمزين

 ٞمد ٕن احلج٦م أوضم٧ٌم ذًمؽ قمٜمده ٓ اًمت٘مٚمٞمد.وم٢من ىم٤مل ٟمٕمؿ أسمٓمؾ اًمت٘مٚم

وإن ىم٤مل سمٖمػم قمٚمؿ ىمٞمؾ ًمف ومٚمؿ أرىم٧م اًمدُم٤مء وأسمح٧م اًمٗمروج وإُمقال وىمد طمرم اهلل ذًمؽ إٓ 

 سمحج٦م!!

أٟم٤م أقمٚمؿ أين أص٧ٌم وإن مل أقمرف احلج٦م ٕن ُمٕمٚمٛمل ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ىمٞمؾ ًمف شم٘مٚمٞمد ُمٕمٚمؿ  :وم٢من ىم٤مل

ل إٓ سمحج٦م ظمٗمٞم٧م قمـ ُمٕمٚمٛمؽ يمام مل ي٘مؾ ُمٕمٚمٛمؽ إٓ ُمٕمٚمٛمؽ أومم ُمـ شم٘مٚمٞمد ُمٕمٚمٛمؽ ٕٟمف ٓ ي٘مق

 سمحج٦م ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمؽ.

 وم٢من ىم٤مل ٟمٕمؿ شمرك شم٘مٚمٞمد ُمٕمٚمٛمف إزم شم٘مٚمٞمد ُمٕمٚمؿ ُمٕمٚمٛمف ويمذًمؽ طمتك يٜمتٝمل إزم اًمٕم٤ممل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

وم٢من أسمك ذًمؽ ٟم٘مض ىمقًمف وىمٞمؾ ًمف يمٞمػ جيقز شم٘مٚمٞمد ُمـ هق أصٖمر واىمؾ قمٚمام وٓ جيقز شم٘مٚمٞمد ُمـ هق 

 ؟.أيمؼم وأيمثر قمٚماًم 

 ٓ»ىمد روى قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف طمذر ُمـ زًم٦م اًمٕم٤ممل وقمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل: و

 .اٟمتٝمك شي٘مٚمدن أطمديمؿ ديٜمف رضمال إن آُمـ أُمـ وإن يمٗمر يمٗمر وم٢مٟمف ٓ أؾمقة ذم اًمنم

 هلذا اًمٙمالم وقمٜمد أن يٜمتٝمل إزم اًمٕم٤ممل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ي٘م٤مل ًمف هذا اًمّمح٠ميب أظمذ قمٚمٛمف وأىمقل: ُمتٛماًم 

أقمٚمؿ اًمٌنم اعمرؾمؾ ُمـ اهلل إزم قم٤ٌمده اعمٕمّمقم قمـ اخلٓم٠م ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ومت٘مٚمٞمده أومم ُمـ شم٘مٚمٞمد قمـ 

اًمّمح٠ميب اًمذي مل يّمؾ إًمٞمف إٓ ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م قمٚمقُمف وًمٞمس ًمف ُمـ اًمٕمّمٛم٦م رء ومل جيٕمؾ اهلل 

 ؾمٌح٤مٟمف ىمقًمف وٓ ومٕمٚمف وٓ اضمتٝم٤مده طمج٦م قمغم أطمد ُمـ اًمٜم٤مس.

قمدم اًمدًمٞمؾ إٟمام هق رظمّم٦م ًمف سمال ظمالف ذم هذا وٓ جيقز ًمٖمػمه اًمٕمٛمؾ واقمٚمؿ أن رأي اعمجتٝمد قمٜمد 

سمف سمح٤مل ُمـ إطمقال ومٛمـ ادقمك ضمقاز ذًمؽ ومٚمٞم٠مشمٜم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ وهق ٓ حم٤مًم٦م يٕمجز قمٜمف وقمٜمد قمجزه قمـ 
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 ها اًمؼمه٤من يٌٓمؾ اًمت٘مٚمٞمد ٕٟمف يمام قمروم٧م اًمٕمٛمؾ سمرأي اًمٖمػم ُمـ همػم طمج٦م.

أن اعم٘مٚمد ًمٞمس ُمـ اًمٕمٚمامء, وشمٙمٚمؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ وم٤ًمد اًمت٘مٚمٞمد  وىمد ٟم٘مؾ اسمـ قمٌداًمؼم إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم

ومٕمكم هذا ومٜمٌز اعمجدد رمحف اهلل أٟمف ظم٤مرج ش, اْلطمٙم٤مم»ويمذا اسمـ طمزم ذم ش, إقمالم اعمقىمٕملم»ذم يمت٤مسمف 

 قمـ اًمت٘مٚمٞمد ًمٞمس سمٜم٘مٞمّم٦م, سمؾ هق ممدطم٦م وُمٜم٘م٦ٌم, ومتٜمٌف هلذا.

ويٙمٗمل ُمـ سمٓمالن اًمت٘مٚمٞمد أن (: 145ش )إطمٙم٤ممإطمٙم٤مم ذم أصقل »ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

ىمٚمد همػم اًمذي ىمٚمدشمف, سمؾ ىمٚمد ُمـ هق سم٢مىمرارك  ٤م سمٕمٞمٜمف: ُم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمؽ وسملم ُمـي٘م٤مل عمـ ىمٚمد إٟم٤ًمٟمً 

, وأوضم٥م اًمْمديـ ُمٕم٤م ذم أقمٚمؿ ُمٜمف وأومْمؾ ُمٜمف؟ وم٢من ىم٤مل سمت٘مٚمٞمد يمؾ قم٤ممل يم٤من ىمد ضمٕمؾ اًمديـ مهالً 

 ه. اٌقا وأـم٤مًمقا, ومقضم٥م شم٘ميص ؿمٖمٌٝمؿاًمٗمتٞم٤م, هذا ُم٤م ٓ اٟمٗمٙم٤مك ُمٜمف, ًمٙمـ ؿمٖم

آظمتالف ود آشمٗم٤مق, وآظمتالف أٟمقاع: اظمتالف ش وإين أىمقل اظمتالف اًمٕمٚمامء ٟم٘مٛم٦م»ىمقًمف:  5

 شمٜمقع, واظمتالف أومٝم٤مم, واظمتالف شمْم٤مد.

 وم٤مٕوٓن: ٓ ُمذُم٦م ومٞمٝمام, ُمع أن احلؼ واطمد, ًمٙمـ شمرومع قمـ ص٤مطمٌف اعمذُم٦م, وي١مضمر قمغم اضمتٝم٤مده.

 ًم٨م: ومٝمق ٟم٘مٛم٦م وذ ووالل وسمًٌٌف ي٘مع اًمْمالل, وشم٘مع اًمٌدع, وٓ سمد ُمـ إٟمٙم٤مره.وأُم٤م اخلالف اًمث٤م

صمؿ إن أٟمقاع آومؽماق وآظمتالف ذم إصؾ ىمًامن: ش: ذح اًمٓمح٤موي٦م»ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز رمحف اهلل ذم 

 اظمتالف شمٜمقع, واظمتالف شمْم٤مد:

 واظمتالف اًمتٜمقع قمغم وضمقه:

لم طم٘م٤م ُمنموقم٤م, يمام ذم اًم٘مراءات اًمتل اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م ُمٜمف ُم٤م يٙمقن يمؾ واطمد ُمـ اًم٘مقًملم أو اًمٗمٕمٚم

, وُمثٚمف شيماليمام حمًـ »اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ, طمتك زضمرهؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وىم٤مل: 

اظمتالف إٟمقاع ذم صٗم٦م إذان, واْلىم٤مُم٦م, وآؾمتٗمت٤مح, وحمؾ ؾمجقد اًمًٝمق, واًمتِمٝمد, وصالة 

 د ذع مجٞمٕمف, وإن يم٤من سمٕمض أٟمقاقمف أرضمح أو أومْمؾ.اخلقف, وشمٙمٌػمات اًمٕمٞمد, وٟمحق ذًمؽ, مم٤م ىم

صمؿ دمد ًمٙمثػم ُمـ إُم٦م ذم ذًمؽ ُمـ آظمتالف ُم٤م أوضم٥م اىمتت٤مل ـمقائػ ُمٜمٝمؿ قمغم ؿمٗمع اْلىم٤مُم٦م 

وإيت٤مره٤م وٟمحق ذًمؽ ! وهذا قملم اعمحرم. ويمذا دمد يمثػما ُمٜمٝمؿ ذم ىمٚمٌف ُمـ اهلقى ٕطمد هذه إٟمقاع, 

 دظمؾ سمف ومٞمام هنك قمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.: ُم٤م -واْلقمراض قمـ أظمر واًمٜمٝمل قمٜمف 
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وُمٜمف ُم٤م يٙمقن يمؾ ُمـ اًم٘مقًملم هق ذم اعمٕمٜمك اًم٘مقل أظمر, ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمرشم٤من خمتٚمٗمت٤من, يمام ىمد خيتٚمػ 

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم أًمٗم٤مظ احلدود, وصقغ إدًم٦م, واًمتٕمٌػم قمـ اعمًٛمٞم٤مت, وٟمحق ذًمؽ. صمؿ اْلٝمؾ أو 

  وذم إظمرى وآقمتداء قمغم ىم٤مئٚمٝم٤م ! وٟمحق ذًمؽ.اًمٔمٚمؿ حيٛمؾ قمغم محد إطمدى اعم٘م٤مًمتلم

وأُم٤م اظمتالف اًمتْم٤مد, ومٝمق اًم٘مقٓن اعمتٜم٤مومٞم٤من, إُم٤م ذم إصقل, وإُم٤م ذم اًمٗمروع قمٜمد اْلٛمٝمقر اًمذيـ 

ا ُمـ ه١مٓء ىمد ي٘مقًمقن: اعمّمٞم٥م واطمد. واخلٓم٥م ذم هذا أؿمد, ٕن اًم٘مقًملم يتٜم٤مومٞم٤من, ًمٙمـ ٟمجد يمثػمً 

زقمف ومٞمف طمؼ ُم٤م, أو ُمٕمف دًمٞمؾ ي٘متيض طم٘م٤م ُم٤م, ومػمد احلؼ ُمع اًم٤ٌمـمؾ, يٙمقن اًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾ اًمذي ُمع ُمٜم٤م

 طمتك يٌ٘مك هذا ُمٌٓمال ذم اًمٌٕمض, يمام يم٤من إول ُمٌٓمال ذم إصؾ, وهذا جيري يمثػما ٕهؾ اًمًٜم٦م.

ا رأى ُمـ هذا ُم٤م يٌلم ًمف ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤م وأُم٤م أهؾ اًمٌدقم٦م, وم٤مُٕمر ومٞمٝمؿ فم٤مهر. وُمـ ضمٕمؾ اهلل ًمف هداي٦م وٟمقرً 

ب واًمًٜم٦م ُمـ اًمٜمٝمل قمـ هذا وأؿم٤ٌمهف, وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مٚمقب اًمّمحٞمح٦م شمٜمٙمر هذا, ًمٙمـ ضم٤مء ذم اًمٙمت٤م

 ٟمقر قمغم ٟمقر.

وآظمتالف إول, اًمذي هق اظمتالف اًمتٜمقع, اًمذم ومٞمف واىمع قمغم ُمـ سمٖمك قمغم أظمر ومٞمف. وىمد دل 

َُم٤م ﴿ اًم٘مرآن قمغم محد يمؾ واطمدة ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم ذم ُمثؾ ذًمؽ, إذا مل حيّمؾ سمٖمل, يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ـْ ًمِٞمٜم٦ٍَم َأْو شَمَريْمُتُٛمقَه٤م ىَم٤مئَِٛم٦ًم قَمغَم   .[6: احلنم]﴾  ُأُصقهِل٤َم وَم٢ٌِمِْذِن اهللىَمَٓمْٕمُتْؿ ُِم

َوَداُووَد ﴿ويمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ,وىمد يم٤مٟمقا اظمتٚمٗمقا ذم ىمٓمع إؿمج٤مر, وم٘مٓمع ىمقم, وشمرك آظمرون

ـَ َوؾُمَٚمْٞماَمَن إِْذ حَيُْٙماَمِن ذِم احْلَْرِث إِْذ َٟمَٗمَِم٧ْم ومِٞم ْٛمٜم٤َمَه٤م ؾُمَٚمْٞماَمَن  *ِف هَمٜمَُؿ اًْمَ٘مْقِم َويُمٜم٤َّم حِلُْٙمِٛمِٝمْؿ ؿَم٤مِهِدي وَمَٗمٝمَّ

 ومخص ؾمٚمٞمامن سم٤مًمٗمٝمؿ وأصمٜمك قمٚمٞمٝمام سم٤محلٙمؿ واًمٕمٚمؿ. [19, 18: إٟمٌٞم٤مء] ﴾َويُمالًّ آشَمْٞمٜم٤َم طُمْٙماًم َوقِمْٚماًم 

ىمتٝم٤م, وعمـ أظمره٤م إمم أن ويمام ذم إىمرار اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم سمٜمل ىمرئم٦م عمـ صغم اًمٕمٍم ذم و

 وصؾ إمم سمٜمل ىمرئم٦م.

 ش.إذا اضمتٝمد احل٤ميمؿ وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران, وإذا اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر» ويمام ذم ىمقًمف: 

َوًَمْق ؿَم٤مَء ﴿وآظمتالف اًمث٤مين, هق ُم٤م محد ومٞمف إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم, وذُم٧م إظمرى, يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ سَمْٕمِدهِ  اهلل ـَ ُِم ِذي ـْ َُم٤م اىْمَتَتَؾ اًمَّ ـَ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ آَُم ـِ اظْمَتَٚمُٗمقا وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم ٌَٞمرٜم٤َمُت َوًَمٙمِ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءهْتُُؿ اًْم ْؿ ُِم

ـَ يَمَٗمُروا ىُمٓمرَٕم٧ْم هَلُْؿ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ,[164: اًمٌ٘مرة] ﴾يَمَٗمرَ  ِذي ِْؿ وَم٤مًمَّ َهَذاِن ظَمّْماَمِن اظْمتََّمُٛمقا ذِم َرهبر
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ـْ ومَ  ـْ َٟم٤مٍر ُيَّم٥مُّ ُِم  أي٤مت. [59: احل٩م] ﴾ْقِق ُرُءوؾِمِٝمُؿ احْلَِٛمٞمؿُ صمَِٞم٤مٌب ُِم

ُمـ اًم٘مًؿ إول, ويمذًمؽ إمم ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء  -وأيمثر آظمتالف اًمذي يئقل إمم إهقاء سملم إُم٦م 

واؾمت٤ٌمطم٦م إُمقال واًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء. ٕن إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ٓ شمٕمؽمف ًمألظمرى سمام ُمٕمٝم٤م ُمـ احلؼ, 

 ًٝم٤م ُمـ احلؼ زي٤مدات ُمـ اًم٤ٌمـمؾ, وإظمرى يمذًمؽ.وٓ شمٜمّمٗمٝم٤م, سمؾ شمزيد قمغم ُم٤م ُمع ٟمٗم

ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءهْتُُؿ ﴿وًمذًمؽ ضمٕمؾ اهلل ُمّمدره اًمٌٖمل ذم ىمقًمف:  ـَ ُأوشُمقُه ُِم ِذي َّٓ اًمَّ َوَُم٤م اظْمتََٚمَػ ومِٞمِف إِ

ٌَٞمرٜم٤َمُت سَمْٖمًٞم٤م سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  رآن ٕن اًمٌٖمل جم٤موزة احلد, وذيمر هذا ذم همػم ُمقوع ُمـ اًم٘م :[154: اًمٌ٘مرة] ﴾اًْم

 ًمٞمٙمقن قمؼمة هلذه إُم٦م.

وىمري٥م ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ظمرضم٤مه ذم اًمّمحٞمحلم, قمـ أيب اًمزٟم٤مد, قمـ إقمرج, قمـ أيب هريرة ريض 

ذروين ُم٤م شمريمتٙمؿ, وم٢مٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ » اهلل قمٜمف, أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ىم٤مل: 

وم٤مضمتٜمٌقه, وإذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمر وم٠مشمقا ُمٜمف  سمٙمثرة ؾم١ماهلؿ واظمتالومٝمؿ قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ, وم٢مذا هنٞمتٙمؿ قمـ رء

وم٠مُمرهؿ سم٤مْلُم٤ًمك قمام مل ي١مُمروا سمف, ُمٕمٚمال سم٠من ؾم٥ٌم هالك إوًملم إٟمام يم٤من يمثرة : شُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ

 ها اًم١ًمال صمؿ آظمتالف قمغم اًمرؾمؾ سم٤معمٕمّمٞم٦م.

آظمتالف ذم يمت٤مب ( ط/اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م: 565ش )اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م»وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم 

 :اهلل ٟمققم٤من

وهؿ اًمذيـ هن٤مٟم٤م اهلل  ,أن يٙمقن اعمختٚمٗمقن يمٚمٝمؿ ُمذُمقُملم وهؿ اًمذيـ اظمتٚمٗمقا سم٤مًمت٠مويؾ :أطمدمه٤م

ٌَٞمرٜم٤َمُت ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمتِمٌف هبؿ ذم ىمقًمف ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءُهُؿ اًْم ىُمقا َواظْمَتَٚمُٗمقا ُِم ـَ شَمَٗمرَّ ِذي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ َو

 .[516: قمٛمران]آل  ﴾ٞمؿٌ َوُأوًَمِئَؽ هَلُْؿ قَمَذاٌب قَمٔمِ 

َل اًْمٙمَِت٤مَب  اهللَذًمَِؽ سم٠َِمنَّ ﴿ :وهؿ اًمذيـ شمًقد وضمقهٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهؿ اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ َٟمزَّ

ـَ اظْمَتَٚمُٗمقا ذِم اًْمٙمَِت٤مِب ًَمِٗمل ؿِمَ٘م٤مٍق سَمِٕمٞمدٍ  ِذي ومجٕمؾ اعمختٚمٗملم يمٚمٝمؿ ذم  ,[515: اًمٌ٘مرة] ﴾سم٤ِمحْلَؼر َوإِنَّ اًمَّ

 .ؿم٘م٤مق سمٕمٞمد

هذا اًمٜمقع هق اًمذي وصػ اهلل أهٚمف سم٤مًمٌٖمل وهق اًمذي يقضم٥م اًمٗمرىم٦م وآظمتالف ووم٤ًمد ذات و

 .اًمٌلم ويقىمع اًمتحزب واًمت٤ٌميـ
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ومٛمـ أص٤مب احلؼ ومٝمق حمٛمقد وُمـ أظمٓم٠مه  :هٚمف إمم حمٛمقد وُمذُمقمأاظمتالف يٜم٘مًؿ  :واًمٜمقع اًمث٤مين

تٝم٤مده ُمٕمٗمق قمـ ظمٓمئف وإن وم٤مؾمؿ اًمذم ُمقوقع قمٜمف وهق حمٛمقد ذم اضم ,ُمع اضمتٝم٤مده ذم اًمقصقل إًمٞمف

 .أظمٓم٠مه ُمع شمٗمريٓمف وقمدواٟمف ومٝمق ُمذُمقم

ـْ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءهْتُُؿ  اهللَوًَمْق ؿَم٤مَء ﴿ :وُمـ هذا اًمٜمقع اعمٜم٘مًؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ سَمْٕمِدِهْؿ ُِم ـَ ُِم ِذي َُم٤م اىْمَتتََؾ اًمَّ

ـْ يَمٗمَ  ـَ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ آَُم ـِ اظْمَتَٚمُٗمقا وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم ٌَٞمرٜم٤َمُت َوًَمٙمِ َـّ  اهللَر َوًَمْق ؿَم٤مَء اًْم
َيْٗمَٕمُؾ َُم٤م  اهللَُم٤م اىْمَتَتُٚمقا َوًَمٙمِ

 [164: ]اًمٌ٘مرة ﴾ُيِريدُ 

 َر  ـْ ُمِ  فِ ٞمْ ومِ  ؿْ تُ ٗمْ ٚمَ تَ ٤م اظْم ُمَ وَ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم
ٍ
 [.51:اًمِمقرى] ﴾ اهللمَم إِ  فُ ٛمُ ٙمْ حُ ومَ  ء

ؾ جيحده ا ُم٤م يٙمقن ُمع يمؾ ومرىم٦م ُمـ أهٚمف سمٕمض احلؼ ومال ي٘مر ًمف ظمّمٛمف سمف سموآظمتالف اعمذُمقم يمثػمً 

وهذا  ,إي٤مه سمٖمٞم٤م وُمٜم٤موم٦ًم ومٞمحٛمٚمف ذًمؽ قمغم شمًٚمٞمط اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ قمغم اًمٜمّمقص اًمتل ُمع ظمّمٛمف

ؿم٠من مجٞمع اعمختٚمٗملم سمخالف أهؾ احلؼ وم٢مهنؿ يٕمٚمٛمقن احلؼ ُمـ يمؾ ُمـ ضم٤مء سمف ومٞم٠مظمذون طمؼ مجٞمع 

ـَ آَُمٜمُق اهللوَمَٝمَدى ﴿ اًمٓمقائػ ويردون سم٤مـمٚمٝمؿ ومٝم١مٓء اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ: ِذي ـَ اًمَّ ا عم٤َِم اظْمتََٚمُٗمقا ومِٞمِف ُِم

َتِ٘مٞمؿٍ  اهللاحْلَؼر سم٢ِمِْذٟمِِف وَ  ًْ اٍط ُُم ـْ َيَِم٤مُء إمَِم ِسَ وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف هدى قم٤ٌمده , [154: اًمٌ٘مرة] ﴾هَيِْدي َُم

 .عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اعمختٚمٗمقن

 ,اومٞمؾاًمٚمٝمؿ رب ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإه» :ي٘مقل ذم دقم٤مئفصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ويم٤من اًمٜمٌل 

 ,أٟم٧م حتٙمؿ سملم قم٤ٌمدك ومٞمام يم٤مٟمقا ومٞمف خيتٚمٗمقن ,قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ,وم٤مـمر اًمًٛمقات وإرض

 ش.إٟمؽ هتدي ُمـ شمِم٤مء إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ ,اهدين عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمؽ

 ,ومٛمـ هداه اهلل ؾمٌح٤مٟمف إمم إظمذ سم٤محلؼ طمٞم٨م يم٤من وُمع ُمـ يم٤من وًمق يم٤من ُمع ُمـ يٌٖمْمف ويٕم٤مديف

 .ومٝمق ممـ هدى عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ ,ُمع ُمـ يم٤من وًمق يم٤من ُمع ُمـ حيٌف ويقاًمٞمف ورد اًم٤ٌمـمؾ

وأهؾ هذا اعمًٚمؽ إذا اظمتٚمٗمقا وم٤مظمتالومٝمؿ  ,وأىمقُمٝمؿ ىمٞمالً  ومٝمذا أقمٚمؿ اًمٜم٤مس وأهداهؿ ؾمٌٞمالً 

٤م قمٚمٞمف ويقاًمٞمف ويٜم٤مسه وهق داظمؾ ذم سم٤مب اًمتٕم٤مون واًمتٜم٤مفمر وهدى ي٘مر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  اظمتالف رمح٦م

ٖمٜمل قمٜمف اًمٜم٤مس ذم أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ سم٤مًمتٜم٤مفمر واًمتِم٤مور وإقمامهلؿ اًمرأي وإضم٤مًمتٝمؿ اًمذي ٓ يًت

ومٞم٠ميت يمؾ ُمٜمٝمؿ سمام ىمدطمف زٟم٤مد ومٙمره وأدريمف ىمقة  ,اًمٗمٙمر ذم إؾم٤ٌمب اعمقصٚم٦م إمم درك اًمّمقاب
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وم٢مذا ىمقسمؾ سملم أراء اعمختٚمٗم٦م وإىم٤مويؾ اعمت٤ٌميٜم٦م وقمرو٧م قمغم احل٤ميمؿ اًمذي ٓ جيقر وهق  :سمّمػمشمف

ودمرد اًمٜم٤مفمر قمـ اًمتٕمّم٥م واحلٛمٞم٦م واؾمتٗمرغ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, ت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف يم

وؾمٕمف وىمّمد ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف وم٘مؾ أن خيٗمك قمٚمٞمف اًمّمقاب ُمـ شمٚمؽ إىمقال وُم٤م هق أىمرب إًمٞمف 

ٓم٠م وم٢من إىمقال اعمختٚمٗم٦م ٓ ُترج قمـ اًمّمقاب وُم٤م هق أىمرب إًمٞمف واخل :وُم٤م هق أىمرب إًمٞمف ,واخلٓم٠م

 .وُم٤م هق أىمرب إًمٞمف وُمراشم٥م اًم٘مرب واًمٌٕمد ُمتٗم٤موشم٦م

وم٢من  :ا ًمٚمِمٛمؾوٓ شمٌديدً  ,٤م ذم اًمٙمٚمٛم٦موٓ اومؽماىمً  ,وهذا اًمٜمقع ُمـ آظمتالف ٓ يقضم٥م ُمٕم٤مداة

وقمتؼ أم  ,اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا ذم ُم٤ًمئؾ يمثػمة ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع يم٤مْلد ُمع اْلظمقة

واطمدة وذم اخلٚمٞم٦م واًمؼمي٦م واًمٌت٦م وذم سمٕمض  الث سمٙمٚمٛم٦مووىمقع اًمٓمالق اًمث ,اًمقًمد سمٛمقت ؾمٞمده٤م

وذم سمٕمض ٟمقاىمص اًمقوقء وُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ وسمٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٗمرائض وهمػمه٤م ومٚمؿ  ,ُم٤ًمئؾ اًمرسم٤م

سمؾ يم٤مٟمقا يمؾ ُمٜمٝمؿ جيتٝمد ذم ٟمٍم ىمقًمف  ,وٓ ىمٓمع سمٞمٜمف وسمٞمٜمف قمّمٛم٦م ,يٜمّم٥م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض قمداوة

 إًمٗم٦م واعمح٦ٌم واعمّم٤موم٤مة واعمقآة ُمـ همػم أن صمؿ يرضمٕمقن سمٕمد اعمٜم٤مفمرة إمم ,سم٠مىمَم ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف

يْمٛمر سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض وٖمٜم٤م وٓ يٜمٓمقي ًمف قمغم ُمٕمت٦ٌم وٓ ذم سمؾ يدل اعمًتٗمتل قمٚمٞمف ُمع خم٤مًمٗمتف ًمف 

 .ويِمٝمد ًمف سم٠مٟمف ظمػم ُمٜمف وأقمٚمؿ ُمٜمف

ومٝمذا آظمتالف أصح٤مسمف سملم إضمريـ وإضمر ويمؾ ُمٜمٝمؿ ُمٓمٞمع هلل سمح٥ًم ٟمٞمتف واضمتٝم٤مده وحتريف 

 .احلؼ

وهٜم٤م ٟمقع آظمر ُمـ آظمتالف وهق ووم٤مق ذم احل٘مٞم٘م٦م وهق اظمتالف ذم آظمتٞم٤مر وإومم سمٕمد آشمٗم٤مق 

اْلٛمٞمع يم٤مٓظمتالف ذم أٟمقاع إذان واْلىم٤مُم٦م وصٗم٤مت اًمتِمٝمد وآؾمتٗمت٤مح وأٟمقاع  قمغم ضمقاز

اًمٜمًؽ اًمذي حيرم سمف ىم٤مصد احل٩م واًمٕمٛمرة وأٟمقاع صالة اخلقف وإومْمؾ ُمـ اًم٘مٜمقت أو شمريمف وُمـ 

 ْلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م أو إظمٗم٤مئٝم٤م وٟمحق ذًمؽ ومٝمذا وإن يم٤من صقرشمف صقرة اظمتالف ومٝمق اشمٗم٤مق ذم احل٘مٞم٘م٦ما

ُ:ل ُص ُف ُ
ووىمقع آظمتالف سملم اًمٜم٤مس أُمر ضوري ٓ سمد ُمٜمف ًمتٗم٤موت إرادهتؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ وىمقى إدرايمٝمؿ 

 وًمٙمـ اعمذُمقم سمٖمل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وقمدواٟمف وإٓ وم٢مذا يم٤من آظمتالف قمغم وضمف ٓ ي١مدي إمم
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اًمت٤ٌميـ واًمتحزب ويمؾ ُمـ اعمختٚمٗملم ىمّمده ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف مل يي ذًمؽ آظمتالف وم٢مٟمف أُمر ٓ سمد 

ُمٜمف ذم اًمٜمِم٠مة اْلٟم٤ًمٟمٞم٦م وًمٙمـ إذا يم٤من إصؾ واطمدا واًمٖم٤مي٦م اعمٓمٚمقسم٦م واطمدة واًمٓمريؼ اعمًٚمقيم٦م 

سم٦م وم٢من واطمدة مل يٙمد ي٘مع اظمتالف وإن وىمع يم٤من اظمتالوم٤م ٓ يي يمام شم٘مدم ُمـ اظمتالف اًمّمح٤م

إصؾ اًمذي سمٜمقا قمٚمٞمف واطمد وهق يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف واًم٘مّمد واطمد وهق ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف 

واًمٓمريؼ واطمد وهق اًمٜمٔمر ذم أدًم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وشم٘مديٛمٝم٤م قمغم يمؾ ىمقل ورأي وىمٞم٤مس وذوق 

 ه. اوؾمٞم٤مؾم٦م

 وؾم٥ٌم اخلالف اًمقاىمع سملم أهٚمف احلؼ صمالصم٦م أؾم٤ٌمب:

 صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مًمف.إول: قمدم اقمت٘م٤مد أن اًمٜمٌل 

 اًمث٤مين: قمدم اقمت٘م٤مده أٟمف أراد شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م سمذًمؽ اًم٘مقل.

رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م »اًمث٤مًم٨م: اقمت٘م٤مده أن ذًمؽ احلٙمؿ ُمٜمًقخ. أوم٤مده ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم يمت٤مسمف 

 (.6)صش إقمالم

٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ, وُمٜمٝم٤م: وأُم٤م اظمتالف أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ُمع أهؾ اًمًٜم٦م ومٚمف أؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م: اْلٝمؾ, وُمٜمٝم٤م: اًمت

 اًم٘مٞم٤مس اًمٗم٤مؾمد, وُمٜمٝم٤م: اًمرأي اعمذُمقم, وُمٜمٝم٤م: اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات إمم همػم ذًمؽ.

ًدا وَم٤مؾْمَتْٛمَتُٕمقا ﴿ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  َٓ ًٓ َوَأْو ًة َوَأيْمثََر َأُْمَقا ٌْٚمُِٙمْؿ يَم٤مُٟمقا َأؿَمدَّ ُِمٜمُْٙمْؿ ىُمقَّ ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي يَم٤مًمَّ

ِذي ظَم٤مُوقا سمَِخاَلىِمِٝمْؿ وَم٤مؾْمَتْٛمَتْٕمُتْؿ سمِ  ٌْٚمُِٙمْؿ سمَِخاَلىِمِٝمْؿ َوظُمْْمُتْؿ يَم٤مًمَّ ـْ ىَم ـَ ُِم ِذي َخاَلىِمُٙمْؿ يَماَم اؾْمَتْٛمَتَع اًمَّ

ونَ  ظِمَرِة َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اخْل٤َمِهُ ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا  .[59: اًمتقسم٦م] ﴾ُأوًَمِئَؽ طَمٌَِٓم٧ْم َأقْماَمهُلُْؿ ذِم اًمدُّ

اًمٕمٚمامء ٟمٕمٛم٦م, وم٠مي ٟمٕمٛم٦م ومٞمام ي١مدي إمم  وُمع هذا, هذا اًم٘مقل اًمذي ُيردد ًمٞمس سمّمقاب أن اظمتالف

شمٜم٤مومر اًم٘مٚمقب, وشم٘م٤مـمع إواس, ووضمقد أؾم٤ٌمب اًمت٘م٤مـمع واًمتٝم٤مضمر, واٟمتنمت اًمٌدع وهمػم ذًمؽ 

ُمـ اًم٤ٌمـمؾ, وم٤مًمقاضم٥م اًمتّم٤مذم واًمت٘م٤مرب قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ومٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م روقان اهلل 

 قمٚمٝمٞمؿ.
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  .5وإين أيمٗمر ُمـ شمقؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم

                                      

ق يٜمٗمٞمف اًمِمٞمخ رمحف اهلل قمـ ٟمٗمًف, وم٢من اًمتقؾمؾ هذا إـمالش وإين أيمٗمر ُمـ شمقؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم»ىمقًمف:  5

ُمٜمف اعمٛمٜمقع وُمٜمف اعمنموع, واعمٛمٜمقع يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم شمقؾمؾ ُمٌتدع وشمقؾمؾ ذيمل, ىم٤مل اًمراهم٥م: 

وهك أظمص ُمـ اًمقصٞمٚم٦م ًمتْمٛمٜمٝم٤م عمٕمٜمك اًمرهم٦ٌم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقصؾ إمم اًمِمئ سمرهم٦ٌم

 ,وطم٘مٞم٘م٦م اًمقؾمٞمٚم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمراقم٤مة ؾمٌٞمٚمف سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة [46ة : ]اعم٤مئد ﴾َواسْمَتُٖمقا إًَِمْٞمِف اًْمَقؾِمٞمَٚم٦مَ ﴿

 . اهدوحترى ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م

ٜمَك وَم٤مْدقُمقُه ﴿وم٤مًمتقؾمؾ اعمنموع ُم٤م يم٤من سم٠مؾمامء اهلل قمز وضمؾ وصٗم٤مشمف ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ َوهللَِِّ ا

 .[581]إقمراف :  ﴾هِب٤َم

ـَ ﴿ وسم٤مْليامن سم٤مهلل قمز وضمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٤مِهِدي ٌْٜم٤َم َُمَع اًمِمَّ ؾُمقَل وَم٤ميْمُت ٌَْٕمٜم٤َم اًمرَّ ٜم٤َم آَُمٜم٤َّم سماَِم َأْٟمَزًْم٧َم َواشمَّ ]آل  ﴾َرسمَّ

 .[64قمٛمران : 

ُٙمْؿ وَمآَُمٜم٤َّم ﴿واًمتقؾمؾ سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ياَمِن َأْن آُِمٜمُقا سمَِرسمر ٜم٤َم ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم ُُمٜم٤َمِدًي٤م ُيٜم٤َمِدي ًمإِْلِ ٜم٤َم إِٟمَّ َرسمَّ

ٜم٤َم ومَ  سَْمَرارِ َرسمَّ ْٕ ٜم٤َم َُمَع ا ْر قَمٜم٤َّم ؾَمٞمرَئ٤مشمِٜم٤َم َوشَمَقومَّ  .[594]آل قمٛمران :  ﴾٤مهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم ُذُٟمقسَمٜم٤َم َويَمٗمر

َٓ »وذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اًمثالصم٦م اًمذيـ دظمٚمقا ذم اًمٖم٤مر  ُف  إِٟمَّ

َّٓ َأْن شَمْدقمُ  ْخَرِة إِ ـْ َهِذِه اًمّمَّ اًمٚمٝمؿَّ يَم٤مَن زِم َأسَمَقاِن  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمؿْ  ,قا اهلل سمَِّم٤مًمِِح َأقْماَمًمُِٙمؿْ ُيٜمِْجٞمُٙمْؿ ُِم

ًٓ  ,ؿَمْٞمَخ٤مِن يَمٌػَِمانِ  َٓ َُم٤م ٌَْٚمُٝماَم َأْهاًل َو َٓ َأهْمٌُِؼ ىَم  َيْقًُم٤م وَمَٚمْؿ ُأِرْح قَمَٚمْٞمِٝماَم  ,َويُمٜم٧ُْم 
ٍ
ء وَمٜم٠ََمى يِب ذِم ـَمَٚم٥ِم َرْ

٧ٌُْم هَلُ  ٌُقىَمُٝماَم طَمتَّك َٟم٤مَُم٤م وَمَحَٚم ٌَْٚمُٝماَم َأْهاًل  ,اَم هَم اَم َٟم٤مِئَٛملْمِ َويَمِرْه٧ُم َأْن َأهْمٌَِؼ ىَم ًٓ وَمَٚمٌِْث٧ُم  ,وَمَقضَمْدهُتُ َأْو َُم٤م

ٌُقىَمُٝماَم  سَم٤م هَم َٕمْٚم٧ُم اًمٚمٝمؿَّ إِْن يُمٜم٧ُْم ومَ  ,َواًْمَ٘مَدُح قَمغَم َيَديَّ َأْٟمَتٔمُِر اؾْمتِٞمَ٘م٤مفَمُٝماَم طَمتَّك سَمَرَق اًْمَٗمْجُر وَم٤مؾْمَتْٞمَ٘مَٔم٤م وَمنَمِ

ْخَرةِ  ـْ َهِذِه اًمّمَّ ـُ ومِٞمِف ُِم ْج قَمٜم٤َّم َُم٤م َٟمْح َتٓمِٞمُٕمقَن اخْلُُروَج  ,َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وَمَٗمرر ًْ َٓ َي وَم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ْم ؿَمْٞمًئ٤م 

ظَمرُ  :ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ  ْٔ ٥مَّ اًمٜم٤َّمِس إزَِمَّ وَم٠َمَرْدهُت٤َم اًمٚمٝمؿَّ يَم٤مَٟم٧ْم زِم سمِٜم٧ُْم قَمؿ، يَم٤مَٟم٧ْم َأطَم  :َوىَم٤مَل ا

َٝم٤م وَم٤مُْمَتٜمََٕم٧ْم ُِمٜمرل ًِ ـْ َٟمْٗم ـَ َوُِم٤مَئ٦َم ِديٜم٤َمٍر قَمغَم  ,قَم ي ٜملَِم وَمَج٤مَءشْمٜمِل وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتَٝم٤م قِمنْمِ ًر ـْ اًم طَمتَّك َأعَم٧َّْم هِب٤َم ؾَمٜم٦ٌَم ُِم

َٝم٤م وَمَٗمَٕمَٚم٧ْم  ًِ َ سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ َٟمْٗم َّٓ  :ُت قَمَٚمْٞمَٝم٤م ىَم٤مًَم٧ْم طَمتَّك إَِذا ىَمَدرْ  ,َأْن ُُتَكمر َٓ ُأطِمؾُّ ًَمَؽ َأْن شَمُٗمضَّ اخْل٤َمشَمَؿ إِ

ـْ اًْمُقىُمقِع قَمَٚمْٞمَٝم٤م ضْم٧ُم ُِم ِف وَمتََحرَّ وْم٧ُم قَمٜمَْٝم٤م َوِهَل َأطَم٥مُّ اًمٜم٤َّمِس إزَِمَّ  ,سمَِح٘مر ِذي  ,وَم٤مْٟمٍَمَ َه٥َم اًمَّ َوشَمَريْم٧ُم اًمذَّ
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َٓ اًمٚمٝمؿَّ إِْن يُمٜم٧ُْم وَمَٕمْٚم٧ُم اسْمتِٖمَ  ,َأقْمَٓمْٞمُتَٝم٤م ُْؿ  ْخَرُة هَمػْمَ َأهنَّ ـُ ومِٞمِف وَم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ْم اًمّمَّ ٤مَء َوضْمِٝمَؽ وَم٤موْمُرْج قَمٜم٤َّم َُم٤م َٟمْح

َتٓمِٞمُٕمقَن اخْلُُروَج ُِمٜمَْٝم٤م ًْ اًمٚمٝمؿَّ إيِنر اؾْمَت٠ْمضَمْرُت ُأضَمَراَء  :َوىَم٤مَل اًمث٤َّمًم٨ُِم  :ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ اهلل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ  ,َي

ِذي ًَمُف َوَذَه٥َم وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتُٝمْؿ أَ  َُْمَقاُل  ,ضْمَرُهْؿ هَمػْمَ َرضُمٍؾ َواطِمٍد شَمَرَك اًمَّ ْٕ ْرُت َأضْمَرُه طَمتَّك يَمثَُرْت ُِمٜمُْف ا وَمَثٛمَّ

ٌَ  :َأدر إزَِمَّ َأضْمِري وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  ,َي٤م قَمٌَْد اهلل :وَمَج٤مَءيِن سَمْٕمَد طِملٍم وَمَ٘م٤مَل  سمِِؾ َواًْم ـْ اْْلِ ـْ َأضْمِرَك ُِم َ٘مِر يُمؾُّ َُم٤م شَمَرى ُِم

ىِمٞمِؼ وَمَ٘م٤مَل  ٌَْد اهلل :َواًْمَٖمٜمَِؿ َواًمرَّ َتْٝمِزُئ يِب وَمُ٘مْٚم٧ُم  ,َي٤م قَم ًْ ُف وَم٤مؾْمَت٤مىَمُف وَمَٚمْؿ  :َٓ شَم َٓ َأؾْمَتْٝمِزُئ سمَِؽ وَم٠َمظَمَذُه يُمٚمَّ إيِنر 

ْك ُِمٜمُْف ؿَمٞمًْئ٤م ْخَرُة اًمٚمٝمؿَّ وَم٢مِْن يُمٜم٧ُْم وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وَم٤موْمُرْج قَمٜم٤َّم  ,َيؽْمُ ـُ ومِٞمِف وَم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ْم اًمّمَّ َُم٤م َٟمْح

 ش.وَمَخَرضُمقا َيْٛمُِمقنَ 

وُمٜمٝم٤م اًمتقؾمؾ سمدقم٤مء اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح يمام يم٤من يٗمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم جمٞمئٝمؿ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

 , ويمتقؾمٚمٝمؿ سمدقم٤مء اًمٕم٤ٌمس واؾمتً٘م٤مئف هلؿ.شي٤م رؾمقل اهلل, ادع اهلل زم»آًمف وؾمٚمؿ وي٘مقل أطمدهؿ: 

ا أن اًمتقؾمؾ إمم اهلل قمز وضمؾ وـمٚم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م إًمٞمف قم٤ٌمدة ضمٚمٞمٚم٦م ًمٙمـ ُمع ذًمؽ يمثػم ُمـ ومٕمٚمؿ ُمـ هذ

اًمٜم٤مس ظم٤مًمٗمقا ذم هذا اًم٤ٌمب اًمٕمٔمٞمؿ وأصٌحقا يتقؾمٚمقن شمقؾماًل ذيمٞم٤ًم أو سمدقمٞم٤ًم قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ىم٤مل 

ومٚمٗمظ اًمقؾمٞمٚم٦م ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن ذم (: 111-5/599ش )اعمجٛمقع»ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

ـَ آَُمٜمُقا اشمَُّ٘مقا ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ِذي ٤َم اًمَّ ىُمِؾ ﴿ :وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم [46]اعم٤مئدة :  ﴾َواسْمَتُٖمقا إًَِمٞمِْف اًْمَقؾِمٞمَٚم٦مَ  اهللَي٤م َأهيُّ

ِقياًل  َٓ حَتْ ر قَمٜمُْٙمْؿ َو ـْ ُدوٟمِِف وَماَل َيْٛمٚمُِٙمقَن يَمِْمَػ اًميُّ ـَ َزقَمْٛمتُْؿ ُِم ِذي ـَ يَ  *اْدقُمقا اًمَّ ِذي ْدقُمقَن ُأوًَمِئَؽ اًمَّ

ُْؿ َأىْمَرُب َوَيْرضُمقَن َرمْحَتَُف َوخَي٤َموُمقَن قَمَذاسَمُف إِنَّ قَمَذاَب َرسمر  ُِؿ اًْمَقؾِمٞمَٚم٦َم َأهيُّ ٌَْتُٖمقَن إمَِم َرهبر  ﴾َؽ يَم٤مَن حَمُْذوًراَي

وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل أُمر اهلل أن شمٌتٖمك إًمٞمف وأظمؼم قمـ ُمالئٙمتف وأٟمٌٞم٤مئف أهنؿ يٌتٖمقهن٤م  ,[61,  65]اْلهاء : 

أُمر اهلل اعم١مُمٜملم سم٤مسمتٖم٤مئٝم٤م  ومٝمذه اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل ,هل ُم٤م يت٘مرب إًمٞمف ُمـ اًمقاضم٤ٌمت واعمًتح٤ٌمت إًمٞمف

 ,وُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمًتح٥م ٓ يدظمؾ ذم ذًمؽ ؾمقاء يم٤من حمرُم٤مً  ,شمتٜم٤مول يمؾ واضم٥م وُمًتح٥م

أو اؾمتح٤ٌمب  ,وم٤مًمقاضم٥م واعمًتح٥م هق ُم٤م ذقمف اًمرؾمقل وم٠مُمر سمف أُمر إجي٤مب  ,أو ُمٙمروه٤م أو ُم٤ٌمطم٤م

ومجامع اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل أُمر اهلل اخلٚمؼ سم٤مسمتٖم٤مئٝم٤م هق اًمتقؾمؾ إًمٞمف  ,ؾ ذًمؽ اْليامن سمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقلوأص

ًمٗمظ اًمقؾمٞمٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م  :واًمث٤مين  ,سم٤مشم٤ٌمع ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ٓ وؾمٞمٚم٦م ٕطمد إمم اهلل إٓ ذًمؽ

ٜم٦م ٓ شمٜمٌٖمل إٓ ًمٕمٌد وم٢مهن٤م درضم٦م ذم اْل ,ؾمٚمقا اهلل زم اًمقؾمٞمٚم٦م» :اًمّمحٞمح٦م يم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
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ومٛمـ ؾم٠مل اهلل زم اًمقؾمٞمٚم٦م طمٚم٧م قمٚمٞمف ؿمٗم٤مقمتل يقم  ,ُمـ قم٤ٌمد اهلل وأرضمق أن أيمقن أٟم٤م ذًمؽ اًمٕمٌد

آت  ,ُمـ ىم٤مل طملم يًٛمع اًمٜمداء: اًمٚمٝمؿ رب هذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م واًمّمالة اًم٘م٤مئٛم٦م» :وىمقًمف ,شاًم٘مٞم٤مُم٦م

طمٚم٧م ًمف  ,ٓ ُتٚمػ اعمٞمٕم٤مد اًمذي وقمدشمف إٟمؽ حمٛمقداً  واسمٕمثف ُم٘م٤مُم٤مً  ,حمٛمدا اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م

وىمد أُمرٟم٤م أن ٟم٠ًمل اهلل ًمف هذه اًمقؾمٞمٚم٦م  ,ومٝمذه اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مص٦م  ,شاًمِمٗم٤مقم٦م

وهذه اًمقؾمٞمٚم٦م أُمرٟم٤م أن  ,وأظمؼم أهن٤م ٓ شمٙمقن إٓ ًمٕمٌد ُمـ قم٤ٌمد اهلل وهق يرضمق أن يٙمقن ذًمؽ اًمٕمٌد

ٕن اْلزاء  :٘مد طمٚم٧م قمٚمٞمف اًمِمٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦موم ,ٟم٠ًمهل٤م ًمٚمرؾمقل وأظمؼم أن ُمـ ؾم٠مل ًمف هذه اًمقؾمٞمٚم٦م

وم٢من اًمِمٗم٤مقم٦م ٟمقع  ,ومٚمام دقمقا ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اؾمتح٘مقا أن يدقمق هق هلؿ ,ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ

 .ُمـ اًمدقم٤مء

ومتٌلم مم٤م شم٘مدم أن اًمقؾمٞمٚم٦م اًمنمقمٞم٦م هل اًمت٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ سمام ذع ذم يمت٤مسمف وقمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف 

آًمف وؾمٚمؿ ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًم٘مرسم٦م واضم٦ٌم, أو ُمًتح٦ٌم, وإن ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٝمق وؾمٞمٚم٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم 

 ُمٌتدقم٦م.

ش اعمجٛمقع»وهذا هق اًمتقؾمؾ اًمذي قمرومف اًمّمح٤مسم٦م وومٕمٚمقه ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

واًمتقؾمؾ سمدقم٤مئف  ,وًمٗمظ )اًمتقؾمؾ( ذم قمرف اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يًتٕمٚمٛمقٟمف ذم هذا اعمٕمٜمك(: 5/534)

ٓ شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ ؿمٗم٤مقم٦م  ,ُمع اْليامن سمف وأُم٤م سمدون اْليامن سمف وم٤مًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘مقن وؿمٗم٤مقمتف يٜمٗمع

 اًمِم٤مومٕملم ذم أظمرة.

أُم٤م اًمتقؾمؾ سم٤مًمذوات واْل٤مه واحلؼ يمام يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمّمقومٞم٦م وُمـ شم٠مصمر هبؿ, ومٝمذا ًمٞمس سمٛمنموع, سمؾ 

 حمرم.

ف ذم طمْمقره أو اًمتقؾمؾ سمذاشم(: 411-5/458ًمِمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل )ش جمٛمقع اًمٗمت٤موى»ومٗمل 

 ,-ُمثؾ اْلىم٤ًمم سمذاشمف أو سمٖمػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء أو اًم١ًمال سمٜمٗمس ذواهتؿ سمدقم٤مئٝمؿ -ُمٖمٞمٌف أو سمٕمد ُمقشمف 

سمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وُمـ  ,ومٚمٞمس هذا ُمِمٝمقرا قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

٤م أضمدسمقا اؾمتً٘مقا واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن عم ,سمحيهتام ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ومل  ,ومل يًتِمٗمٕمقا ,واؾمتِمٗمٕمقا سمٛمـ يم٤من طمٞم٤م يم٤مًمٕم٤ٌمس ويمٞمزيد سمـ إؾمقد ومل يتقؾمٚمقا ,وشمقؾمٚمقا
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سمؾ قمدًمقا إمم اًمٌدل  ,يًتً٘مقا ذم هذه احل٤مل سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ قمٜمد ىمؼمه وٓ همػم ىمؼمه

ًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م ويمٞمزيد سمؾ يم٤مٟمقا يّمٚمقن قمٚمٞمف ذم دقم٤مئٝمؿ وىمد ىم٤مل قمٛمر: ا يم٤مًمٕم٤ٌمس

ومجٕمٚمقا هذا سمدٓ قمـ ذًمؽ عم٤م شمٕمذر أن يتقؾمٚمقا سمف قمغم  ,ومتً٘مٞمٜم٤م وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م

وي٘مقًمقا ذم  ,وىمد يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ أن ي٠مشمقا إمم ىمؼمه ومٞمتقؾمٚمقا سمف ,اًمقضمف اعمنموع اًمذي يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف

ًمٗم٤مظ اًمتل شمتْمٛمـ اًم٘مًؿ سمٛمخٚمقق قمغم اهلل قمز وضمؾ دقم٤مئٝمؿ ذم اًمّمحراء سم٤مْل٤مه وٟمحق ذًمؽ ُمـ إ

أو سمج٤مه ٟمٌٞمؽ وٟمحق ذًمؽ مم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض  ,أو اًم١ًمال سمف : ومٞم٘مقًمقن: ٟم٠ًمًمؽ أو ٟم٘مًؿ قمٚمٞمؽ سمٜمٌٞمؽ

 اًمٜم٤مس.

أؾم٠مًمؽ سمٜمٌٞمؽ حمٛمد قمغم أٟمف أراد: أين أؾم٠مًمؽ سم٢ميامين سمف وسمٛمحٌتف وأشمقؾمؾ (: 5/115وىم٤مل رمحف اهلل )

ىمٞمؾ: ُمـ أراد هذا اعمٕمٜمك ومٝمق  ,وىمد ذيمرشمؿ أن هذا ضم٤مئز سمال ٟمزاع ,ق ذًمؽإًمٞمؽ سم٢ميامين سمف وحمٌتف وٟمح

ُمّمٞم٥م ذم ذًمؽ سمال ٟمزاع وإذا محؾ قمغم هذا اعمٕمٜمك يمالم ُمـ شمقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد 

يمام ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وقمـ اْلُم٤مم أمحد وهمػمه يم٤من هذا طمًٜم٤م.  -مم٤مشمف ُمـ اًمًٚمػ 

وًمٙمـ يمثػم ُمـ اًمٕمقام يٓمٚم٘مقن هذا اًمٚمٗمظ وٓ يريدون هذا اعمٕمٜمك   ,ذم اعم٠ًمًم٦م ٟمزاع وطمٞمٜمئذ ومال يٙمقن

وهذا يمام أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يريدون سم٤مًمتقؾمؾ سمف اًمتقؾمؾ   ,ومٝم١مٓء اًمذيـ أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أٟمٙمر

 .صمؿ إن أيمثر اًمٜم٤مس ذم زُم٤مٟمٜم٤م ٓ يريدون هذا اعمٕمٜمك هبذا اًمٚمٗمظ ,سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف وهذا ضم٤مئز سمال ٟمزاع

 اهد

ومٕمغم هذا اًمتٗمّمٞمؾ مل يٙمـ اْلُم٤مم أمحد رمحف اهلل يٙمٗمر ُمـ شمقؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم إٓ إذا يم٤من شمقؾمٚمف 

سمدقم٤مئٝمؿ وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ ومٍمف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل ذك, أُم٤م إذا يم٤من شمقؾمٚمٝمؿ قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ُمـ 

ؾ سمف مم٤م شم٘مدم اًمتقؾمؾ سمذواهتؿ ومٝمذه سمدقم٦م ُمٜمٙمرة قمٔمٞمٛم٦م, وإذا شمقؾمٚمقا سمام جيقز, ويًتح٥م اًمتقؾم

 ذيمره ومٝمؿ ذم قم٤ٌمدة وظمػم.
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  .5ًم٘مقًمف ي٤م أيمرم اخلٚمؼوإين أيمٗمر اًمٌقصػمي 

                                      

اًمٌقصػمي ًمف ىمّمٞمدة ذم ُمدح اًمرؾمقل صغم اهلل ش وإين أيمٗمر اًمٌقصػمي ًم٘مقًمف: ي٤م أيمرم اخلٚمؼ»ىمقًمف:  5

قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمزور طمٞم٨م همال ذم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ طمتك أوصٚمف 

 ٚمامء قمٚمٞمف ذم أسمٞم٤مشمف اًمتل ىم٤مهل٤م.إمم ُم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م يمام ؾمؽمى ذم ردود اًمٕم

وُمـ سمٕمض أؿمٕم٤مر اعم٤مدطملم ًمًٞمد ش: شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ذم يمت٤مب 

 اعمرؾمٚملم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقل اًمٌقصػمي:

 ؾمقاك قمٜمد طمٚمقل احل٤مدث اًمٕمٛمؿ ف دددي٤م أيمرم اخلٚمؼ ُم٤م زم ُمـ أًمقذ سم

 ٤مؾمؿ ُمٜمت٘مؿدجغم سمدؿ شمدريدٙمداًمإذا  وًمـ يْمٞمؼ رؾمقل اهلل ضم٤مهؽ يب 

 دًا وهق أورم اخلٚمؼ سم٤مًمذُمؿدحٛمدُم لددتدٞمدٛمدًدتدف سمدٜمدوم٢من زم ذُم٦م ُم

 ٘مؾ ي٤م زًم٦م اًم٘مدمدْماًل وإٓ ومددددوم ٞمدي دإن مل يٙمـ ذم ُمٕم٤مدي آظمذًا سم

 ومت٠مُمؾ ُم٤م ذم هذه إسمٞم٤مت ُمـ اًمنمك.

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, وًمٞمس ذًمؽ ُمٜمٝم٤م: أٟمف ٟمٗمك أن يٙمقن ًمف ُمالٌذ إذا طمٚم٧م سمف احلقادث , إٓ اًمٜمٌل صغم 

 إٓ هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف , ومٝمق اًمذي ًمٞمس ًمٚمٕم٤ٌمد ُمالذ إٓ هق .

اًمث٤مين: أٟمف دقم٤مه وٟم٤مداه سم٤مًمتيع وإفمٝم٤مر اًمٗم٤مىم٦م وآوٓمرار إًمٞمف , وؾم٠مل ُمٜمف هذه اعمٓم٤مًم٥م اًمتل ٓ 

 شمٓمٚم٥م إٓ ُمـ اهلل , وذًمؽ هق اًمنمك ذم اْلهلٞم٦م.

  ش.وًمـ يْمٞمؼ رؾمقل اهلل ... اًمٌٞم٧م» ًمف:اًمث٤مًم٨م: ؾم١ماًمف ُمٜمف أن يِمٗمع ًمف ذم ىمق

وهذا هق اًمذي أراده اعمنميمقن ممـ قمٌدوه , وهق اْل٤مه واًمِمٗم٤مقم٦م قمٜمد اهلل , وذًمؽ هق اًمنمك , 

وأيْم٤ًم وم٢من اًمِمٗم٤مقم٦م ٓ شمٙمقن إٓ سمٕمد إذن اهلل ومال ُمٕمٜمك ًمٓمٚمٌٝم٤م ُمـ همػمه , وم٢من اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي 

 تداء .ي٠مذن ًمٚمِم٤مومع أن يِمٗمع ٓ أن اًمِم٤مومع يِمٗمع اسم

 . شوم٢من زم ذُم٦م ... إمم آظمره»اًمراسمع: ىمقًمف: 

يمذب قمغم اهلل وقمغم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ , ومٚمٞمس سمٞمٜمف وسملم ُمـ اؾمٛمف حمٛمد ذُم٦م إٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م , 

 ٓ سمٛمجرد آؿمؽماك ذم آؾمؿ ُمع اًمنمك .
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سمٞمده شمٜم٤مىمض قمٔمٞمؿ وذك فم٤مهر , وم٢مٟمف ـمٚم٥م أوًٓ أن ٓ يْمٞمؼ سمف ضم٤مهف , صمؿ ـمٚم٥م هٜم٤م أن ي٠مظمذ 

 ومْماًل وإطم٤ًمٟم٤ًم , وإٓ ومٞم٤م هاليمف .

ومٞم٘م٤مل: يمٞمػ ـمٚم٧ٌم ُمٜمف أوًٓ اًمِم٤مومٕم٦م صمؿ ـمٚم٧ٌم ُمٜمف أن يتٗمْمؾ قمٚمٞمؽ , وم٢من يمٜم٧م شم٘مقل : إن اًمِمٗم٤مقم٦م 

ٓ شمٙمقن إٓ سمٕمد إذن اهلل , ومٙمٞمػ شمدقمق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمرضمقه وشم٠ًمًمف اًمِمٗم٤مقم٦م ؟ ومٝمال 

ُمٚمؽ اًمًٛمقات وإرض , اًمذي ٓ شمٙمقن اًمِمٗم٤مقم٦م إٓ ُمـ ؾم٠مًمتٝم٤م ُمـ ًمف اًمِمٗم٤مقم٦م ضمٞمٛمٕم٤ًم , اًمذي ًمف 

 سمٕمد إذٟمف , ومٝمذا يٌٓمؾ قمٚمٞمؽ ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ همػم اهلل .

 وإن ىمٚم٧م: ُم٤م أريد إٓ ضم٤مهف , وؿمٗم٤مقمتف , سم٢مذن اهلل .

َوَُم٤م ﴿ىمٞمؾ : ومٙمٞمػ ؾم٠مًمتف أن يتٗمْمؾ قمٚمٞمؽ وي٠مظمذ سمٞمدك ذم يقم اًمديـ , ومٝمذا ُمْم٤مد ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ـِ َأْدَراَك َُم٤م َيقْ  ي ـِ  *ُم اًمدر ي َُْمُر َيْقَُمِئٍذ هللَِِّ *صُمؿَّ َُم٤م َأْدَراَك َُم٤م َيْقُم اًمدر ْٕ َٓ مَتْٚمُِؽ َٟمْٗمٌس ًمِٜمَْٗمٍس ؿَمْٞمئ٤ًم َوا  ﴾َيْقَم 

 , ومٙمٞمػ جيتٛمع ذم ىمٚم٥م قمٌد اْليامن هبذا وهذا.[59-51: آٟمٗمٓم٤مر]

٤مد إُمر إمم ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ىمٞمؾ: قم, وإن ىمٚم٧م: ؾم٠مًمتف أن ي٠مظمذ سمٞمدي , ويتٗمْمؾ قمكمَّ سمج٤مهف وؿمٗم٤مقمتف

 ُمـ همػم اهلل , وذًمؽ هق حمض اًمنمك .

وآقمتامد قمغم اعمخٚمقق ذم  -شمٕم٤ممم وشم٘مدس-اًم٤ًمدس: ذم هذه إسمٞم٤مت ُمـ اًمتؼمي ُمـ اخل٤مًمؼ 

٤مَك ﴿طمقادث اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ُم٤م ٓ خيٗمك قمغم ُم١مُمـ, وم٠ميـ هذا ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌُُد َوإِيَّ ٤مَك َٟمْٕم إِيَّ

َتِٕملمُ  ًْ ْٚم٧ُم َوُهَق ﴿[ , وىمقًمف شمٕم٤ممم: ٦:6م]اًمٗم٤محت ﴾َٟم َّٓ ُهَق قَمَٚمٞمِْف شَمَقيمَّ ٌَِل اهلل ٓ إًَِمَف إِ ًْ ْقا وَمُ٘مْؾ طَم وَم٢مِْن شَمَقًمَّ

ْؾ قَمغَم احْلَلر اًمَِّذي ٓ َيُٛمقُت َوؾَمٌرْح سمَِحْٛمِدِه ﴿[ , وىمقًمف: 519 َربُّ اًْمَٕمْرِش اًْمَٕمٔمِٞمِؿ﴾ ]اًمتقسم٦م: َوشَمَقيمَّ

 ٌَ ًا َوٓ َرؿَمداً ﴿[, وىمقًمف شمٕم٤ممم: 68 ]اًمٗمرىم٤من: ﴾٤مِدِه ظَمٌػِماً َويَمَٗمك سمِِف سمُِذُٟمقِب قِم  ىُمْؾ إيِنر ٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمُٙمْؿ َضّ

ـْ ُدوٟمِِف ُُمْٚمَتَحدًا  * ـْ َأضِمَد ُِم ـَ اهلل َأطَمٌد َوًَم ـْ جُيِػَميِن ُِم ـَ اهلل َوِرؾَم٤مٓشمِِف﴾* ىُمْؾ إيِنر ًَم َّٓ سَمالهم٤ًم ُِم  ]اْلـ: إِ

15-14. ] 

ىمٞمؾ:  ,ي٠ًمًمف أن يتٗمْمؾ قمٚمٞمف, وإٟمام أظمؼم أٟمف إن مل يدظمؾ ذم قمٛمقم ؿمٗم٤مقمتف ومٞم٤م هاليمفوم٢من ىمٞمؾ: هق مل 

اعمراد سمذًمؽ ؾم١ماًمف, وـمٚم٥م اًمٗمْمؾ ُمٜمف, يمام دقم٤مه أول ُمرة وأظمؼم أٟمف ٓ ُمالذ ًمف ؾمقاه, صمؿ سح 

سم١ًمال اًمٗمْمؾ واْلطم٤ًمن سمّمٞمٖم٦م اًمنمط واًمدقم٤مء, واًم١ًمال يمام يٙمقن سمّمٞمٖم٦م اًمٓمٚم٥م يٙمقن سمّمٞمٖم٦م 
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ـَ ﴿ىم٤مل ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم:  اًمنمط, يمام ي ـَ اخْل٤َمِهِ ـْ ُِم َّٓ شَمْٖمِٗمْر زِم َوشَمْرمَحْٜمِل َأيُم  [ .31 ]هقد: ﴾َوإِ

 ا.وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: ٟمحـ ٟمٕمٌد اهلل ورؾمقًمف, ومٞمجٕمٚمقن اًمرؾمقل ُمٕمٌقدً 

 ىمٚم٧م: وىم٤مل اًمٌقصػمي :

 وُمـ قمٚمقُمؽ قمٚمؿ اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ  وم٢من ُمـ ضمقدك اًمدٟمٞم٤م وضهت٤م 

ـ ضمقده , وضمزم سم٠مٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ , وهذا هق اًمذي طمٙم٤مه ومجٕمؾ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ُم

وُمـ اًمٕمج٥م أن اًمِمٞمٓم٤من أفمٝمر هلؿ ذًمؽ  ,ؿمٞمخ اْلؾمالم قمـ ذًمؽ اعمدرس, ويمؾ ذًمؽ يمٗمر سيح

ذم صقرة حمٌتف قمٚمٞمف اًمًالم وشمٕمٔمٞمٛمف وُمت٤مسمٕمتف , وهذا ؿم٠من اًمٚمٕملم ٓسمد وأن يٛمزج احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ 

شم٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ, اًمذيـ مل يًتْمٞمئقا سمٜمقر اًمٕمٚمؿ , ومل يٚمجئقا إمم ريمـ وصمٞمؼ , ًمػموج قمغم أؿم٤ٌمه إٟمٕم٤مم ا

ٕن هذا ًمٞمس سمتٕمٔمٞمؿ, وم٢من اًمتٕمٔمٞمؿ حمٚمف اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن واْلقارح وهؿ أسمٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف , وم٢من 

اًمتٕمٔمٞمؿ سم٤مًم٘مٚم٥م: ُم٤م يتٌع اقمت٘م٤مد يمقٟمف قمٌدًا رؾمقًٓ , ُمـ شم٘مديؿ حمٌتف قمغم اًمٜمٗمس واًمقًمد واًمقاًمد 

 ومٙمٞمػ سمٛمـ ي٘مقل ومٞمف؟!, ٕملمواًمٜم٤مس أمج

 وُمـ قمٚمقُمؽ قمٚمؿ اًمٚمقح واًم٘مٚمؿ  وم٢من ُمـ ضمقدك اًمدٟمٞم٤م وضهت٤م 

 وي٘مقل ذم مهزيتف :

 ًمٞمس خيٗمك قمٚمٞمؽ ذم اًم٘مٚم٥م داء  هذه قمٚمتل وأٟم٧م ـمٌٞم٥ُم 

 ها وأؿم٤ٌمه هذا ُمـ اًمٙمٗمر اًمٍميح.

 وًمٚمٕمالُم٦م قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤م سمٓملم يمت٤مب ُمًت٘مؾ ذم اًمرد قمغم اًمؼمدة.
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صمٜ اهلل عمْٗ حلي الكبٛ اليت عمٜ قرب الٍيب 

 ٔعمٜ آلْ ٔصمي

  .5وإين أىمقل ًمق أىمدر قمغم هدم ىم٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هلدُمتٝم٤م

                                      

اًمِمٞمخ حمٛمد رمحف ش وًمق أىمدر قمغم هدم ىم٦ٌم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ هلدُمتٝم٤م» ىمقًمف: 5

اهلل يٌلم أن ُمـ آومؽمآءات اًمتل اومؽماه٤م قمٚمٞمف اعمٌٓمٚمقن ًمٚمّمد قمـ دقمقشمف اًمزقمؿ سم٠مٟمف يريد هدم اًم٘م٦ٌم 

ئمٜمقن اْلٝم٤مل ن اًمتل قمغم ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, وم٠مظمؼم أن هذه ُمـ آؿم٤مقم٤مت: ٕ

 أن هدم اًم٘م٦ٌم اطمت٘م٤مر ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, وقمدم ُمٕمروم٦م ومْمٚمف.

وىمد شم٘مدم رء ُمـ ومْم٤مئؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: ومٝمق اًمٜمٌل اًمٙمريؿ, اًمّم٤مدق إُملم, 

ـ اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ, اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ, وأذف اخلٚمؼ وؾمٞمدهؿ: ومٕمغم هذا وم٘مد هنك اهلل قمزوضمؾ قم

 اًمٖمٚمق, وأظمؼم أن اًمٖمٚمق ـمري٘م٦م اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم.

َٓ شَمْٖمُٚمقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ هَمػْمَ احْلَؼر ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َُذوا ﴿, وىم٤مل شمٕم٤ممم: [11: اعم٤مئدة] ﴾َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمَِت٤مِب  اُتَّ

ـْ ُدوِن  ٤ٌَمهَنُْؿ َأْرسَم٤مسًم٤م ُِم ٤ٌَمَرُهْؿ َوُرْه ـَ َُمْرَيَؿ  اهللَأطْم ٞمَح اسْم ًِ َّٓ َواعْمَ َٓ إًَِمَف إِ ٌُُدوا إهَِل٤ًم َواطِمًدا  َّٓ ًمِٞمَْٕم َوَُم٤م ُأُِمُروا إِ

يُمقنَ  ٌَْح٤مَٟمُف قَمامَّ ُينْمِ  .[45: اًمتقسم٦م] ﴾ُهَق ؾُم

ٓ شمٓمروين يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى اسمـ ُمريؿ, إٟمام أٟم٤م »واًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري.ش قمٌد: وم٘مقًمقا قمٌداهلل ورؾمقًمف

 هذا, ومٌٜم٤مء اًم٘م٦ٌم قمغم ىمؼمه ًمٞمس ُمـ شمٕمٔمٞمٛمف ذم رء, سمؾ ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م سحي٦م ُٕمره اًم٘م٤ميض سمٕمدم ومٕمغم

 شمِمٞمٞمد اًم٘مٌقر قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.

وأيًْم٤م هذه اًم٘م٦ٌم اعمٌٜمٞم٦م ٓ سمد إن أردٟم٤م أن ٟمٜمٔمر إمم ُمنموقمٞمتٝم٤م أن ٟمرضمع إُمر ومٞمٝم٤م إمم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ, 

اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ؟, أم هؾ سمٜم٤مه٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر  ومٜم٘مقل: هؾ أذن هبذه اًم٘م٦ٌم رؾمقل اهلل صغم

 ريض اهلل قمٜمٝمام وهمػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؟ أم هؾ يم٤مٟم٧م قمغم قمٝمد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح؟
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اْلقاب: ٓ هذا وٓ هذا, وًمٙمٜمٝم٤م سمٜمٞم٧م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري, قم٤مم صمامٟمٞم٦م وؾمٌٕملم وؾمتامئ٦م هجري٦م 

ٞم٧م اًم٘م٦ٌم ذم قمٝمد اًمًٚمػ اًمّم٤محللم, سمؾ يم٤مٟم٧م سمٕمد سم٠مُمر اًمًٚمٗمٓم٤من ىمالوون اًمّم٤محلل, ومٕمغم هذا ُم٤م سمٜم

اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م, وًمق يم٤من سمٜم٤مء هذه اًم٘م٦ٌم ُمٜم٘م٦ٌم, ًمٗمٕمٚمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ سمٕمدهؿ ُمـ أصح٤مب اًم٘مرون 

 اعمٗمْمٚم٦م.

ًمٚمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي ش طمٙمؿ اًم٘م٦ٌم اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ»راضمع 

 (.416ش )ري٤مض اْلٜم٦م ذم اًمرد قمغم أقمداء اًمًٜم٦م» اًمقادقمل رمحف اهلل, اعمٓمٌقع وٛمـ

طمٙمؿ اًم٘م٦ٌم اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىمؼم »وىمد أٟمٙمر أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٜم٤مء هذه اًم٘م٦ٌم, ىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

(: وٓ ؿمؽ أن أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل يٜمٙمرون ُم٤م ورد 411ش )اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ح سم٤مْلٟمٙم٤مر, وسمٕمْمٝمؿ ىمد يًٙم٧م عم٤م يٕمٚمؿ ُمـ قمدم ضمقدى اًمنمع سمتحريٛمف, ومٌٕمْمٝمؿ ىمد يٍم

اًمٙمالم, ورسمام اؾمت٠مٟمًقا ْلقاز اًمًٙمقت, ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش ًمقٓ أن ىمقُمؽ طمديثقا قمٝمد يمٗمر: ٕؾم٧ًم اًمٌٞم٧م قمغم ىمقاقمد إسمراهٞمؿ»قمٜمٝم٤م: 

ا ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمّمح ًمإلؾمالم وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمذيـ سطمقا سم٤مْلٟمٙم٤مر, ىمد أدو

 واعمًٚمٛملم: وم٢مًمٞمؽ سمٕمض ُمـ أٟمٙمر ذًمؽ.

سم٠ميب هق -وهلذا عم٤م سمٜمٞم٧م طمجرشمف قمغم قمٝمد اًمت٤مسمٕملم ش: اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمريمقا ذم أقماله٤م يمقة إمم اًمًامء وهل إمم أن سم٤مىمٞم٦م ومٞمٝم٤م, ُمقوقع قمٚمٞمٝم٤م -وأُمل

ا إمم اًمًامء وسمٜمل يمذًمؽ عم٤م اطمؽمق اعمًجد ُمِمٛمع قمغم أـمراومف طمج٤مرة متًٙمف, ويم٤من اًمً٘مػ سم٤مرزً 

واعمٜمؼم ؾمٜم٦م سمْمع ومخًلم وؾمتامئ٦م, وفمٝمرت اًمٜم٤مر سم٠مرض احلج٤مز, اًمتل أو٤مءت هل٤م أقمٜم٤مق اْلسمؾ 

  سمٌٍمى, وضمرت سمٕمده٤م ومتٜم٦م اًمؽمك  سمٌٖمداد وهمػمه٤م.

احلجرة احل٤مئط اخلِمٌل , صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمًٜملم  صمؿ قمٛمر اعمًجد واًمً٘مػ يمام يم٤من , وأطمدث طمقل

 ها .٤مُمـ يمرهٝم ٤مُمتٕمددة سمٜمٞم٧م اًم٘م٦ٌم قمغم اًمً٘مػ , وأٟمٙمره

هذا ىمؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  :وم٢من ىمٚم٧مش: شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد»وىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين رمحف اهلل ذم 

احل٤مل, وم٢من هذا ضمٝمؾ قمٔمٞمؿ سمح٘مٞم٘م٦م  :وؾمٚمؿ ىمد قمٛمرت قمٚمٞمف ىم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م أٟمٗم٘م٧م ومٞمٝم٤م إُمقال, ىمٚم٧م
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وًمق أىمدر قمغم اًمٙمٕم٦ٌم ٕظمدت ُمٞمزاهب٤م وضمٕمٚم٧م هل٤م ُمٞمزاسم٤ًم ُمـ ظمِم٥م وإين أطمرم 

  .5وإين أٟمٙمر زي٤مرة ىمؼم اًمقاًمديـ وهمػممه٤مزي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 احلمف بػري اهلل شزك

 .1وإين أيمٗمر ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل

                                                                                                    

هذه اًم٘م٦ٌم ًمٞمس سمٜم٤مؤه٤م ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ ُمـ أصح٤مسمف وٓ ُمـ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ وٓ شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم 

وٓ ُمـ قمٚمامء أُمتف وأئٛم٦م ُمٚمتف, سمؾ هذه اًم٘م٦ٌم اعمٕمٛمقًم٦م قمغم ىمؼمه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أسمٜمٞم٦م سمٕمض 

ذم ؾمٜم٦م صمامن وؾمٌٕملم وؾمتامئ٦م,  ُمٚمقك ُمٍم اعمت٠مظمريـ وهق ىمالوون اًمّم٤محلل اعمٕمروف سم٤معمٚمؽ اعمٜمّمقر

 ه. اومٝمذه أُمقر دوًمٞم٦م ٓ دًمٞمٚمٞم٦م شحت٘مٞمؼ اًمٜمٍمة سمتٚمخٞمص ُمٕم٤ممل دار اهلجرة»ذيمره ذم 

 قمغم إٟمٙم٤مره٤م.ش ُمٕم٤مرج إًم٤ٌمب»وٟم٘مؾ ىمقل اًمٜمٕمٛمل ذم 

صمؿ ظمٚمص رمحف اهلل سمقضمقب إقم٤مدة اعمًجد اًمٜمٌقي, يمام يم٤من ذم قمٍم اًمٜمٌقة ُمـ اْلٝم٦م اًمنمىمٞم٦م طمتك ٓ 

اظمالً ذم اعمًجد, وأٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ إزاًم٦م شمٚمؽ اًم٘م٦ٌم اًمتل أصٌح يمثػم ُمـ اًم٘مٌقريـ حيت٩م يٙمقن اًم٘مؼم د

 هب٤م.

 ش.ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»وىمٚمٜم٤م: أٟمف جي٥م إزاًمتٝم٤م حلدي٨م: 

زي٤مرة اًم٘مٌقر ًم٘مّمد اًمتذيمر واًمدقم٤مء ٕهٚمٝم٤م واًمًالم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ همػم ؿمد رطمؾ أو شمقؾمؾ ذيمل  5

قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف, ًمٙمـ ه١مٓء اعمٌتدقم٦م اًمْمالل ُمرادهؿ صد اًمٕم٤مُم٦م قمـ ؾمامع ىمقل ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م ذقم٤ًم 

أهؾ اًمٕمٚمؿ ودقمقهتؿ سمدقمقى ُم٤م شم٘مدم ُمـ أهنؿ ُمتِمدودون وهمالة وضم٤مءوا سمديـ ضمديد, وأهنؿ 

يٙمٗمرون إسم٤مء, واًمٜم٤مفمر جيد أن هذه اًمٓمرق اًمتل يًٚمٙمٝم٤م اًمّم٤مدون قمـ ديـ رب اًمٕم٤معملم ىمد ؾمٚمٙمٝم٤م 

 ٗملم ًمٚمرؾمؾ وًمٓمري٘م٦م اًمرؾمؾ.همػمهؿ ُمـ اعمخ٤مًم

احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ إصؾ أٟمف ُمـ اًمنمك إصٖمر إٓ إذا اىمؽمن سمتٕمٔمٞمؿ اعمحٚمقف سمف شمٕمٔمٞماًم  1

 ذيمٞم٤ًم أو ُم٤ًمواة اعمحٚمقف سمف سم٤مهلل قمز وضمؾ ومٝمٜم٤م يّمؾ إمم اًمنمك إيمؼم.
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ـُ قُمَٗمػْمٍ : ىم٤مل اًمٌخ٤مري رمحف اهلل صَمٜم٤َم ؾَمِٕمٞمُد سْم ـُ  ,طَمدَّ صَمٜم٤َم اسْم ـْ ُيقُٟمَس  ,َوْه٥ٍم  طَمدَّ ـِ ؿِمدَٝم٤مٍب  ,قَم ـْ اسْمد قَم

ٌ  :ىَم٤مَل  ـُ قُمَٛمرَ  :ىَم٤مَل ؾَم٤ممِل  اهللإِنَّ » :قَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّؿَ  اهللَصغمَّ  اهللىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل : ؾَمِٛمْٕم٧ُم قُمَٛمَر َيُ٘مقُل  :ىَم٤مَل اسْم

ٚمُِٗمقا سمِآسَم٤مِئُٙمْؿ ىَم٤مَل قُمَٛمرُ  َؿ َذايمًِرا  اهلل٤م ُُمٜمُْذ ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ َُم٤م طَمَٚمْٗم٧ُم هِبَ  اهللوَمقَ  :َيٜمَْٝم٤ميُمْؿ َأْن حَتْ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

َٓ آصمًِرا  ش.َو

ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ : (55/556) شاًمٗمتح»ىم٤مل احل٤مومظ ذم  ُُمْٓمَٚمً٘م٤م مَلْ شَمٜمَْٕمِ٘مدْد َيِٛمٞمٜمُدُف ؾَمدَقاء  اهللَوومِٞمِف َأنَّ َُم

َتِحّؼ اًمتَّْٕمٔمِٞمؿ عمَِْٕمٜمًك ًْ  َواعْمَاَلِئَٙم٦م يَم٤مَن اعْمَْحُٚمقف سمِِف َي
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ٤ٌَمَدة يَم٤م َٚمَح٤مء َواعْمُُٚمقك  ,هَمػْم اًْمِٕم َواًْمُٕمَٚماَمء َواًمّمُّ

د ل يَم٤مًمِمَّ َٓ ْذ دَتِحّؼ اًمتَّْحِ٘مدػم َواْْلِ ًْ طَم٤مِد , َأْو َي ْٔ َتِحّؼ اًمتَّْٕمٔمِٞمؿ يَم٤م ًْ َٓ َي ٦ٌَم , َأْو يَم٤مَن  سَم٤مء َواًْمَٙمْٕم ْٔ َٞم٤مـمِلِم َوا

ـْ  َْصٜم٤َمم َوؾَم٤مِئر َُم ْٕ ـْ ُدون  َوا   .اهللقُمٌَِد ُِم

َّٓ سمِ وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم:  َٓ َيِٛملم ذِم احْلَِ٘مٞمَ٘م٦م إِ ٚمِدػ سم٠َِمسَم٤مِئَٝمد٤م َوىَم٤مَل اعْمَُٝمٚم٥َّم ,٤مهللَو : يَم٤مَٟمد٧ْم اًْمَٕمدَرب حَتْ

ٌَْ٘مك ِذيمْ  اهللَوآهِلَتَِٝم٤م وَم٠َمَراَد  ء ؾِمَقاُه َوَي َٞمُٝمْؿ ِذيْمر يُمّؾ َرْ ًِ ـْ ىُمُٚمقهبْؿ ًمُِٞمٜمْ خ َذًمَِؽ ُِم ًْ ٌُدقد َٟم ُف احْلَّؼ اعْمَْٕم َٟمَّ ِٕ ره : 

يُّ : ذِم   . َوىَم٤مَل اًمٓمَّدؼَمِ
ِ
سَم٤مء ْٔ َّٓ سمِِف , َواحْلَٚمِػ سم٤ِمعْمَْخُٚمقىَم٤مِت ذِم طُمْٙمؿ احْلَٚمِػ سم٤ِم طَمدِدي٨م  وَماَل َيُٙمقن اًْمَٞمِٛملم إِ

٤ٌَمب  -قُمَٛمر  َّٓ سمِ  -َيْٕمٜمِل طَمِدي٨م اًْم َٓ شَمٜمَْٕمِ٘مد إِ يدؾ َوإِنَّ ُمَ  ٤مهللإِنَّ اًْمَٞمِٛملم  ٌَد٦ِم َأْو آَدم َأْو ضِمؼْمِ ـْ طَمَٚمَػ سم٤ِمًْمَٙمْٕم

٤مَرة ذِم َذًمِ  َٓ يَمٗمَّ ىْمَداُِمِف قَمغَم َُم٤م هُنَِل قَمٜمُْف َو ؾْمتِْٖمَٗم٤مر ِْلِ ِٓ  .اهدَؽ َوَٟمْحق َذًمَِؽ مَلْ شَمٜمَْٕمِ٘مد َيِٛمٞمٜمف َوًَمِزَُمُف ا

وٓ يٚمدزم وم٢مذا صم٧ٌم أن اًمٞمٛملم سمٖمػم اهلل ُمٙمروه ومٝمل همدػم ُمٜمٕم٘مددة  :(56/154وىم٤مل اعم٤موردي )

ويمدذًمؽ إذا طمٚمدػ سمدام حييده اًمنمدع  ,قمٚمٞمف إذا طمٜم٨م ومٞمٝم٤م وهق يمٛمتٗمؼ قمٚمٞمف هاًمقوم٤مء هب٤م وٓ يمٗم٤مر

أو  ,أو وم٠مٟمد٤م هيدقدي ,ْلؾمدالماأو يم٤مومر سمف أو ظم٤مرج ُمـ ديـ  ,يء ُمـ اهلليم٘مقًمف إن ومٕمٚم٧م يمذا وم٠مٟم٤م سمر

هذا هق : ٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مءومج وصمٜمل مل شمٜمٕم٘مد يٛمٞمٜمف ومل يٚمزم سم٤محلٜم٨م ومٞمٝم٤م يمٗم٤مره وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ وآوزاقمل

محدد أوذهد٥م أسمدق طمٜمٞمٗمد٦م وصد٤مطم٤ٌمه وؾمدٗمٞم٤من  واًمثدقري و ,اًم٘مقل اًمراضمح ُمـ أىمقال أهدؾ اًمٕمٚمدؿ

د٤مَرُة َأْياَمٟمُِٙمدْؿ ﴿ :إن طمٜم٨م اؾمتدًٓٓ سم٘مقًمف شمٕم٤مممة وإؾمح٤مق إمم أهن٤م شمٜمٕم٘مد يٛمٞمٜمف وشمٚمزم اًمٙمٗم٤مر َذًمَِؽ يَمٗمَّ

ـْ طَمَٚمَػ قَمغَم َيِٛملمٍ » :وسمحدي٨م ,﴾إَِذا طَمَٚمْٗمُتؿْ  ؾْماَلمِ » :وسم٘مقًمف, شَُم ٦ٍم هَمػْمِ اْْلِ ـْ طَمَٚمَػ سمِِٛمٚمَّ ومًامه يٛمٞمٜم٤ًم  شَُم

َْياَمَن سَمْٕمَد شَمْقيمِٞمِدَه٤م﴿: وسم٘مقًمف شمٕم٤ممم ْٕ َٓ شَمٜمُْ٘مُْمقا ا  :ويدرد قمٚمدٞمٝمؿ سم٘مدقل اهلل شمٕمد٤ممم [95]اًمٜمحؾ :  ﴾َو



 614 

                                                                                                    

ُٛمقا سمِ ﴿ ًَ وأهمٚمْمدٝم٤م وسمحددي٨م أيب ومجٕمٚمٝمد٤م هم٤ميد٦م إيدامن   [519]إٟمٕمد٤مم :  ﴾ضَمْٝمَد َأْياَمهِنِؿْ  ٤مهللَوَأىْم

َٝم٤مشمُِٙمؿْ »  :هريرة ريض اهلل قمٜمف َٓ سم٠ُِمُمَّ ٚمُِٗمقا سمِآسَم٤مِئُٙمْؿ َو َٓ حَتْ َؿ  َْٟمدَدادِ  ,َوؾَمٚمَّ ْٕ َٓ سم٤ِم َّٓ سمِد ,َو ٚمُِٗمدقا إِ َٓ حَتْ  ,٤مهللَو

َّٓ َوَأْٟمُتْؿ َص٤مِدىُمقنَ  ٚمُِٗمقا إِ َٓ حَتْ  .(153-56/154) شاحل٤موي»راضمع ش َو

٦ٌَمُ : (5646) ىم٤مل اًمؽمُمذي رمحف اهلل صَمٜم٤َم ىُمَتْٞم مَْحَرُ  ,طَمدَّ ْٕ صَمٜم٤َم َأسُمق ظَم٤مًمٍِد ا ٌَْٞمِد  ,طَمدَّ ـِ قُم ـِ سْم ًَ ـْ احْلَ  ,اهللقَم

ـَ قُمَٛمرَ  ٌَْٞمَدَة َأنَّ اسْم ـِ قُم ـْ ؾَمْٕمِد سْم ٦ٌَمِ  :ؾَمِٛمَع َرضُماًل َيُ٘مقُل  قَم ـُ قُمَٛمدرَ  ,َٓ َواًْمَٙمْٕم َٚمدُػ سمَِٖمد :وَمَ٘م٤مَل اسْم  اهللػْمِ َٓ حُيْ

َؿ َيُ٘مقُل  اهللَصغمَّ  اهللوَم٢ميِنر ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل  ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ كَ  اهللَُم ىَم٤مَل َأسُمدق ش وَمَ٘مْد يَمَٗمَر َأْو َأْذَ

ك ًَ ـٌ  :قِمٞم ًَ  .َهَذا طَمِدي٨ٌم طَم

َ َهَذا احْلَِدي٨ُم قِمٜمَْد سَمْٕمِض َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ َأنَّ ىَمْقًَمفُ   كَ » :َووُمنر د٦ُم  شوَمَ٘مْد يَمَٗمَر َأْو َأْذَ قَمغَم اًمتَّْٖمٚمِٞمِظ َواحْلُجَّ

ـِ قُمَٛمَر َأنَّ اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ  َؿ ؾَمِٛمَع قُمَٛمَر َيُ٘مقُل  اهللذِم َذًمَِؽ طَمِدي٨ُم اسْم َٓ إِنَّ  :َوَأيِب َوَأيِب وَمَ٘م٤مَل » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ  اهللَأ

ٚمُِٗمقا سمِآسَم٤مِئُٙمؿْ  ـْ اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ َوطَمدِ  ,شَيٜمَْٝم٤ميُمْؿ َأْن حَتْ ُف ىَم٤مَل  اهللي٨ُم َأيِب ُهَرْيَرَة قَم َؿ َأٟمَّ ـْ ىَمد٤مَل ذِم  :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َُمد

ى وَمْٚمَٞمُ٘مْؾ  ِت َواًْمُٕمزَّ َّٓ  :طَمٚمِِٗمِف َواًمالَّ ك اهللَٓ إًَِمَف إِ ًَ ـْ اًمٜمٌَِّدلر َصدغمَّ  :ىَم٤مَل َأسُمق قِمٞم  اهللَهَذا ُِمْثُؾ َُمد٤م ُرِوَي قَمد

َؿ  ُف ىَم٤مَل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َي٦مَ » :َأٟمَّ ْٔ َ سَمْٕمُض َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ َهِذِه ا ٌك َوىَمْد وَمنَّ َي٤مَء ِذْ ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق ًمَِ٘مد٤مَء  ﴿: إِنَّ اًمرر وَمَٛم

ِف وَمْٚمَٞمْٕمَٛمْؾ قَمَٛماًل َص٤محِل٤ًم َي٦َم ىَم٤مَل ﴾ َرسمر ْٔ  .َٓ ُيَراِئل :ا

٨م ًمف ؿمقاهد يمثػمة يمدام احلدي٨م ُمٕمؾ ومًٕمد سمـ قمٌٞمدة مل يًٛمع ُمـ اسمـ قمٛمر , ًمٙمـ احلدي :ىمٚم٧م

 ؾمؽمى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

سملم اهلل وسمدلم همدػمه ذم  :ذم ذح هذا ومٞمف شم٠مويالن إول ( 56/151ىم٤مل اعم٤موردي ذم احل٤موي )

 اًمتٕمٔمٞمؿ وإن مل يٍم ُمـ اعمنميملم اًمٙم٤مومريـ .

 .   سم٤مهلل وم٘مد أذك سم٤مهلل ومّم٤مر يم٤مومرا سمف إن أقمت٘مد ًمزوم يٛمٞمٜمف سمٖمػم اهلل يم٤مقمت٘م٤مد ًمزوُمٝم٤م  اًمث٤مين :
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ك: (4154ىم٤مل اْلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ) ًَ ـُ قِمٞم َٟم٤م ُيقؾُمُػ سْم ـُ  :ىَم٤مَل  ,َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم اًْمَٗمْْمُؾ سْم طَمدَّ

َٕمرٌ  :ىَم٤مَل  ,ُُمقؾَمك ًْ صَمٜم٤َم ُِم ـِ ظَم٤مًمِدٍ  ,طَمدَّ ٌَِد سْم ـْ َُمْٕم ٌِْد  ,قَم ـْ قَم ٤مرٍ  اهللقَم ًَ ـِ َي ـْ ضُمَٝمْٞمٜمَد٦مَ  ,سْم ـْ ىُمَتْٞمَٚم٦َم اُْمَرَأٍة ُِم َأنَّ  قَم

٤م َأشَمك اًمٜمٌَِّلَّ َصغمَّ  َؿ وَمَ٘م٤مَل  اهللهَيُقِديًّ ديُمقَن شَمُ٘مقًُمدقنَ » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ُدوَن َوإِٟمَُّٙمْؿ شُمنْمِ  اهللَُمد٤م ؿَمد٤مَء  :إِٟمَُّٙمْؿ شُمٜمَدر

٦ٌَمِ  :َوشَمُ٘مقًُمقنَ  ,َوؿِمْئ٧َم  َؿ إَِذا َأرَ  اهللوَم٠َمَُمَرُهْؿ اًمٜمٌَِّلُّ َصغمَّ  ,َواًْمَٙمْٕم ٚمُِٗمدقا َأْن َيُ٘مقًُمدقاقَمَٚمْٞمدِف َوؾَمدٚمَّ  :اُدوا َأْن حَيْ

٦ٌَمِ   ش.صُمؿَّ ؿِمْئ٧َم  اهللَُم٤م ؿَم٤مَء  :َوَيُ٘مقًُمقنَ  ,َوَربر اًْمَٙمْٕم

ُمـ ـمريؼ ُمًٕمر سمـ يمدام قمـ وسمرة سمٜمد٧م قمٌدد اًمدرمحـ : ( 8911) شاًمٙمٌػم»أظمرج اًمٓمؼماين ذم 

  .أطم٥م  إزم أن أطمٚمػ  سمٖمػمه وأٟم٤م  ص٤مدق ( )ٕن أطمٚمػ يم٤مذسم٤مً  :قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىمقًمف

  هذا طمدي٨م صحٞمح ., رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح :(3/511) شاعمجٛمع»ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

أُم٤م احلٚمػ سمٖمػم اهلل وىمقل اًم٘م٤مئؾ: ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م, وُم٤م زم إٓ اهلل وأٟم٧م, وٟمحق ذًمؽ, وم٢من ىم٤مم 

سم٘مٚمٌف شمٕمٔمٞمؿ عمـ طمٚمػ سمف ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ُمثؾ شمٕمٔمٞمؿ اهلل ومٝمق ذك أيمؼم: وم٢من يم٤من ضم٤مهاًل قمٚمدؿ ومد٢من 

واًمٕم٤ممل اسمتداء ؾمقاء, يمؾ ُمٜمٝمام يٙمقن ُمنميًم٤م أيمؼم, ويمذا ذم ىمقًمف: ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م, وًمقٓ  أس ومٝمق

اهلل وأٟم٧م, وم٢من اقمت٘مد أن هذا اًمِمخص ذيدؽ ُمدع اهلل ٓ ي٘مدع رء إٓ سمٛمِمدٞمئ٦م اهلل وُمِمدٞمئ٦م هدذا 

, اًمِمخص, وم٢من يم٤من ضم٤مهاًل قمٚمؿ, وم٢من أس ومٝمق واًمٕم٤ممل اسمتداًء ؾمقاء, يمؾ ُمدٜمٝمام ُمنمدك ذيًمد٤م أيمدؼم

وأُم٤م إذا طمٚمػ سمٖمػم اهلل سمٚم٤ًمٟمف ومل يٕمت٘مد سم٘مٚمٌف شمٕمٔمٞمؿ ُمـ طمٚمػ سمف أو ُم٤م طمٚمػ سمف, ويمذًمؽ إذا ىمد٤مل: 

ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م, وًمقٓ اهلل وأٟم٧م, ومٝمذا إن يم٤من ضم٤مهاًل قمٚمؿ وم٢من أس ومٝمق واًمٕم٤ممل اسمتداًء ؾمقاء يمؾ 

ذم ذًمؽ, وم٢من اًمنمدك  ُمٜمٝمام ُمنمك ذيًم٤م أصٖمر, ويمقٟمف ذيًم٤م أصٖمر هذا ٓ يٕمٜمل أن اعمًٚمؿ يت٤ًمهؾ

ٕن أطمٚمدػ سمد٤مهلل يم٤مذسًمد٤م » إصٖمر أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر سمٕمد اًمنمك إيمؼم, ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمدف: 

وم٤مًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس ُمـ اًمٙم٤ٌمئر, وُمدع ذًمدؽ وم٘مدد ضمٕمدؾ اسمدـ ش  أطم٥م إزم ُمـ أن أطمٚمػ سمٖمػمه ص٤مدىم٤م 

تيض شمٕمٔمٞمؿ اعمحٚمقف سمدف ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف اًمنمك إصٖمر أيمؼم ُمٜمٝم٤م, وه اعم٠ًمًم٦م أن احلٚمػ ي٘م

ص /5)ج   شومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحدقث اًمٕمٚمٛمٞمد٦م واْلومتد٤مء». اهد   هذا هق إصؾ, وأُم٤م ىمقل

414). 
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ـْ : (355/ ص  8)ج   شجمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م»ىم٤مل ذم  ٌك ًَمدْٞمَس ُِمد ْٚمِػ سم٤ِمعْمَْخُٚمقىَمد٤مِت ِذْ َواحْلِ

ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ » :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ  اهللَأْياَمهِنِْؿ : ًمَِ٘مْقِل اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ  كَ  اهللَُم ـِ َأسُمق  شوَمَ٘مْد َأْذَ ٜمَ ًُّ داود َرَواُه َأْهُؾ اًم

ٚمِِٛملَم . ًْ ُه وَماَل شَمْدظُمُؾ َهِذِه ذِم َأْياَمِن اعْمُ  َوهَمػْمُ

احلٚمػ سمٖمػم اهلل سم٤مْلمجد٤مع.  زٓ جيق :ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: (55/645) شاًمٗمتح»وىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

وذًمؽ ٕن صٖمػمه اًمنمك أيمؼم    :(86) شىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م»ٞمخ اْلؾمالم ذم وىم٤مل ؿم

واحلٚمػ سمٖمػم اهلل صد٤مدىم٤ًم أيمدؼم ُمدـ اًمٞمٛمدلم  ,ُمـ يمٌػمة اًمٙم٤ٌمئر وم٢من اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر

 اًمٖمٛمقس  أ.هد 

     .وم٢من اىمؽمن سمتٕمٔمٞمؿ ومٝمق أصٖمر ,ذك  وذًمؽ ٕن احلٚمػ سمٖمػم اهلل  :ىمٚم٧م

واحلٚمدػ سمٖمدػم اهلل ذك أيمدؼم إن اقمت٘مدد أن : (1/153) شاًم٘مدقل اعمٗمٞمدد»٤مل اسمـ قمثٞمٛمدلم ذم ىم

 .اعمخٚمقق سمف ُم٤ًمو  هلل شمٕم٤ممم ذم اًمتٕمٔمٞمؿ  واًمٕمٔمٛم٦م و إٓ ومٝمق ذك أصٖمر ..

سمٕمض اًمٕمٚمامء  إن اهلل ٓ يٖمٗمر  أن ينمك سمدف يٕمٜمدل اًمنمدك  ىم٤مل: :هؾ يٖمٗمر اهلل اًمنمك إصٖمرو

 .إصٖمر واًمٙم٤ٌمئريٕمٜمل اًمنمك  ويٖمٗمر ُم٤مدون ذًمؽإيمؼم 

ٕن  :أن اًمنمك ٓ يٖمٗمره اهلل وًمق يم٤من أصٖمرا :(535) شاًمرد قمغم اًمٌٙمري»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ذم 

واًمت٘مددير ٓ  ,) أن ينمك سمف( ُمّمدر ُم١مول ومٝمق ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ومدٞمٕمؿ إصدٖمر وإيمدؼم :ىمقًمف

 ذيم٤م سمف أو إذايم٤م سمف . اهد ريٖمٗم

اسمـ اًمٗم٤مرض هق: ذف اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ ُمرؿمد ش ًمٗم٤مرض واسمـ قمريبوإين أيمٗمر سمـ ا»ىمقًمف:  5

 احلٛمقي, صمؿ اعمٍمي ص٤مطم٥م اًم٘مقل سم٤مٓحت٤مد اًمذي.

اسمـ اًمٗم٤مرض, واسمـ قمريب, واًمتٚمٛم٤ًمين, وصدر اًمديـ اًمروُمل وهمػمهؿ, أىمقاهلؿ ذم هم٤مي٦م اًمٙمٗمر 
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 واًمزٟمدىم٦م, وُمـ يمٗمرهؿ ومٝمق ُمًٌقق, وٓ رء قمٚمٞمف.

ويمام (: 1/134ش )اعمجٛمقع»قد, وسمٖمػم ذًمؽ ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم ومٝمؿ اًم٘م٤مئٚمقن سمقطمدة اًمقضم

 :شٟمٔمؿ اًمًٚمقك»ىم٤مل اسمـ اًمٗم٤مرض ذم ىمّمٞمدشمف اًمتل ٟمٔمٛمٝم٤م قمغم ُمذهٌٝمؿ وؾمامه٤م 

 وذايت سمآي٤ميت قمكم اؾمتدًم٧م  يمٜم٧م ُمٜمل ُمرؾمالً  إزم رؾمقًٓ 

 ل:وُمْمٛمقهن٤م: هق اًم٘مقل سمقطمدة اًمقضمقد وهق ُمذه٥م اسمـ قمريب واسمـ ؾمٌٕملم وأُمث٤مهلؿ يمام ىم٤م

 ٧مددٚمدل صدٝم٤م ًمد٤م أٟمدٝمدٞمدد ومدٝمدوأؿم ٘م٤مم أىمٞمٛمٝم٤مدل سم٤معمدقاشمدٚمد٤م صدٝمدًم

 ٛمع ذم يمؾ ؾمجدةدجد٤مًمدسم فتد٘مدٞمد٘مدطم د إزمد٤مضمدد٤مسمد ؾمديمالٟم٤م ُمّمؾ قم

 شمٙمـ صاليت ًمٖمػمي ذم أداء يمؾ ريمٕم٦م قاي ومٚمؿددغم ؾمددوُم٤م يم٤من زم ص

 إمم ىمقًمف:

 ؾ ذايت ًمذايت أطم٧ٌممل شمزل وٓ ومرق سم  ٤مي  دد٤م وإيد٤مهدد٧م إيددد٤م زًمددددددددوُم

 .وُمثؾ هذا يمثػم واهلل أقمٚمؿ

أٟمف دظمؾ قمغم اًمِمٞمخ ىمٓم٥م اًمديـ اسمـ  :وطمدصمٜمل ص٤مطمٌٜم٤م اًمٗم٘مٞمف اًمّمقذم أسمق احلًـ قمكم سمـ ىمرسم٤مص

وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ وم٘م٤مل: هذا ذم اًمرد قمغم اسمـ ؾمٌٕملم واسمـ اًمٗم٤مرض  ,٤ماًم٘مًٓمالين ومقضمده يّمٜمػ يمت٤مسمً 

 وأيب احلًـ اْلززم واًمٕمٗمٞمػ اًمتٚمٛم٤ًمين.

يٜمٙمران يمالم اسمـ قمريب  أهنام يم٤مٟم٤م :ٜمل قمـ مج٤مل اًمديـ اسمـ واصؾ وؿمٛمس اًمديـ إصٌٝم٤مينوطمدصم

٤م ُمـ يمتٌف وم٘م٤مل ًمف: إن اىمتٜمٞم٧م ؿمٞمئً  ,٤م ُمـ يمتٌفوأن إصٌٝم٤مين رأى ُمٕمف يمت٤مسمً  ,ويٌٓمالٟمف ويردان قمٚمٞمف

 ومال دمئ إزم أو ُم٤م هذا ُمٕمٜم٤مه.

وم٘م٤مل:  ,قراء ومتٙمٚمؿ ُمٕمٝم٤م أو ضم٤مُمٕمٝم٤موأن اسمـ واصؾ عم٤م ذيمر يمالُمف ذم اًمتٗم٤مطم٦م اًمتل اٟم٘مٚم٧ٌم قمـ طم

 وًم٘مد سمر ذم يٛمٞمٜمف.  ,واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق يٙمذب

ؿمٞمخ -قمـ اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد  ,طمدصمٜمل ص٤مطمٌٜم٤م اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ أسمق سمٙمر سمـ ؾم٤مٓر

أهنؿ ؾم٠مًمقه قمـ اسمـ قمريب عم٤م دظمؾ ُمٍم وم٘م٤مل: ؿمٞمخ  :قمـ اْلُم٤مم أيب حمٛمد اسمـ قمٌد اًمًالم -وىمتف

ويم٤من شم٘مل اًمديـ ي٘مقل: هق ص٤مطم٥م ظمٞم٤مل  ,٤موٓ حيرم ومرضًم  ,يمذاب ُم٘مٌقح ي٘مقل سم٘مدم اًمٕم٤ممل ؾمقء
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 واؾمع.

وطمدصمٜمل اسمـ سمحػم  ,طمدصمٜمل سمذًمؽ همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٍميلم ممـ ؾمٛمع يمالم اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد

 أٟمف ىم٤مل: يم٤من يًتحؾ اًمٙمذب هذا أطمًـ أطمقاًمف. :قمـ رؿمٞمد اًمديـ ؾمٕمٞمد وهمػمه

أٟمف عم٤م ىمدم وسمٚمٖمف يمالم ه١مٓء ذم  :مل اًمٕم٤مرف يمامل اًمديـ اعمراهمل ؿمٞمخ زُم٤مٟمفوطمدصمٜمل اًمِمٞمخ اًمٕم٤م

ومرأيتف خم٤مًمٗم٤م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٚمام  :٤مىم٤مل: ىمرأت قمغم اًمٕمٗمٞمػ اًمتٚمٛم٤ًمين ُمـ يمالُمٝمؿ ؿمٞمئً  ,اًمتقطمٞمد

وُمـ اشمٌع اًم٘مرآن مل يّمؾ إمم  ,ذيمرت ذًمؽ ًمف ىم٤مل: اًم٘مرآن ًمٞمس ومٞمف شمقطمٞمد سمؾ اًم٘مرآن يمٚمف ذك

ٓ : وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م اًمٗمرق قمٜمديمؿ سملم اًمزوضم٦م وإضمٜمٌٞم٦م وإظم٧م اًمٙمؾ واطمد؟ ىم٤مل :٤ملىم ,اًمتقطمٞمد

هق طمرام قمٚمٞمٝمؿ قمٜمدهؿ وأُم٤م  :وم٘مٚمٜم٤م ,٤مومرق سملم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م وإٟمام ه١مٓء اعمحجقسمقن اقمت٘مدوه طمراُمً 

 قمٜمدٟم٤م ومام صمؿ طمرام.

ٜم٧م أىمرأ قمٚمٞمف ذم ويم-وطمدصمٜمل يمامل اًمديـ اعمراهمل: أٟمف عم٤م حتدث ُمع اًمتٚمٛم٤ًمين ذم هذا اعمذه٥م ىم٤مل 

وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ىمد قمٔمٛمقه قمٜمدٟم٤م وٟمحـ ُمِمت٤مىمقن إمم ُمٕمروم٦م ومّمقص احلٙمؿ ومٚمام ص٤مر ينمطمف زم  :-ذًمؽ

أىمقل هذا ظمالف اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م وم٘م٤مل: ارم هذا يمٚمف ظمٚمػ اًم٤ٌمب واطمي سم٘مٚم٥م ص٤مف طمتك 

اؾمؽمقمٜمل ُم٤م وىم٤مل:  صمؿ ظم٤مف أن أؿمٞمع ذًمؽ قمٜمف ومج٤مء إزم سم٤ميمٞم٤مً  ,-أو يمام ىم٤مل-شمتٚم٘مك هذا اًمتقطمٞمد 

 ؾمٛمٕمتف ُمٜمل.

وطمدصمٜمل أيْم٤م يمامل اًمديـ أٟمف اضمتٛمع سم٤مًمِمٞمخ أيب اًمٕم٤ٌمس اًمِم٤مذزم شمٚمٛمٞمذ اًمِمٞمخ أيب احلًـ وم٘م٤مل قمـ 

ىم٤مل: ويمٜم٧م ىمد قمزُم٧م قمغم أن  ,اًمتٚمٛم٤ًمين: ه١مٓء يمٗم٤مر ه١مٓء يٕمت٘مدون أن اًمّمٜمٕم٦م هل اًمّم٤مٟمع

وم٘م٤مل زم: ُمثٚمؽ ُمثؾ  ,دب اخلٚمقةوم٘مٚم٧م: أٟم٤م ٓ آظمذ قمٜمف هذا وإٟمام أشمٕمٚمؿ ُمٜمف أ ,أدظمؾ اخلٚمقة قمغم يده

وم٢مذا يم٤من اًمزسم٤مل هق اًمذي ي٘مرسمف إمم  :ُمـ يريد أن يت٘مرب إمم اًمًٚمٓم٤من قمغم يد ص٤مطم٥م إشمقن واًمزسم٤مل

 اًمًٚمٓم٤من: يمٞمػ يٙمقن طم٤مًمف قمٜمد اًمًٚمٓم٤من؟.

٤م ىم٤مل: ىم٤مل زم ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة شم٘مل اًمديـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: إٟمام اؾمتقًم٧م اًمتت٤مر قمغم سمالد وطمدصمٜم٤م أيًْم 

وم٘مٚم٧م ًمف: ومٗمل سمالديمؿ ُمذه٥م ه١مٓء اًمذيـ  ,اًمنميٕم٦م ووٕمػ ,ًمٔمٝمقر اًمٗمٚمًٗم٦م ومٞمٝمؿاعمنمق: 

ي٘مقًمقن سم٤مٓحت٤مد وهق ذ ُمـ ُمذه٥م اًمٗمالؾمٗم٦م؟ وم٘م٤مل: ىمقل ه١مٓء ٓ ي٘مقًمف قم٤مىمؾ سمؾ يمؾ قم٤مىمؾ يٕمٚمؿ 
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ومال يذيمر هذا ومٞمام يِمتٌف قمغم اًمٕم٘مالء سمخالف ُم٘م٤مًم٦م  -أن وم٤ًمده فم٤مهر :يٕمٜمل-وم٤ًمد ىمقل ه١مٓء 

 ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ اعمٕم٘مقل وإن يم٤مٟم٧م وم٤مؾمدة. وم٢من :اًمٗمالؾمٗم٦م

وطمدصمٜمل شم٤مج اًمديـ إٟم٤ٌمري اًمٗم٘مٞمف اعمٍمي اًمٗم٤موؾ أٟمف ؾمٛمع اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اْلٕمؼمي ي٘مقل: رأي٧م 

 وهق ؿمٞمخ ٟمجس يٙمٗمر سمٙمؾ يمت٤مب أٟمزًمف اهلل ويمؾ ٟمٌل أرؾمٚمف اهلل. ,٤م خمْمقب اًمٚمحٞم٦ماسمـ قمريب ؿمٞمخً 

ٜم٧م وأٟم٤م ؿم٤مب سمدُمِمؼ أؾمٛمع اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن قمـ وطمدصمٜمل اًمِمٞمخ رؿمٞمد اًمديـ سمـ اعمٕمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: يم

 .-أو يمالُم٤م هذا ُمٕمٜم٤مه-اسمـ قمريب واخلنوؿم٤مهل: أن يمالمه٤م زٟمديؼ 

 وطمدصمٜمل قمـ اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اْلٕمؼمي: أٟمف طمي اسمـ اًمٗم٤مرض قمٜمد اعمقت وهق يٜمِمد:

 ٤م ىمد ًم٘مٞم٧م وم٘مد وٞمٕم٧م أي٤مُملدُم  إن يم٤من ُمٜمزًمتل ذم احل٥م قمٜمديمؿ 

 واًمٞمقم أطمًٌٝم٤م أوٖم٤مث أطمالم  ٤مدددٜمددأُمٜمٞم٦م فمٗمرت ٟمٗمز هب٤م زُم

وطمدصمٜمل اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤موؾ شم٤مج اًمديـ إٟم٤ٌمري أٟمف ؾمٛمع اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اْلٕمؼمي ي٘مقل: رأي٧م ذم 

يمٞمػ اًمٓمريؼ؟ أيـ  :ُمٜم٤مُمل اسمـ قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض ومه٤م ؿمٞمخ٤من أقمٛمٞم٤من يٛمِمٞم٤من ويتٕمثران وي٘مقٓن

 اًمٓمريؼ؟.

قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل:  ,جؿ اًمديـ اسمـ احلٙمٞمؿوطمدصمٜمل ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمزي قمـ ذف اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ ٟم

ومرأيتٝم٤م ٓ شمِمٌف ضمٜم٤مئز  :ىمدُم٧م دُمِمؼ ومّم٤مدوم٧م ُمقت اسمـ قمريب ومرأي٧م ضمٜم٤مزشمف يم٠مٟمام ذر قمٚمٞمٝم٤م اًمرُم٤مد

وقمـ أسمٞمف قمـ اًمِمٞمخ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمقراين أٟمف يم٤من  ,ومٕمٚمٛم٧م أن هذه أو ٟمحق هذا :-أو ىم٤مل-إوًمٞم٤مء 

 إٟمف ؿمٞمٓم٤من. :احلريريوقمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مقل قمـ  ,ي٘مقل: اسمـ قمريب ؿمٞمٓم٤من

أن أسم٤مه يم٤من يٜمٝم٤مه قمـ يمالم اسمـ قمريب واسمـ  :وطمدصمٜمل ؿمٝم٤مب اًمديـ قمـ اًم٘م٤ميض ذف اًمديـ اًم٤ٌمزيكم

 ها اًمٗم٤مرض واسمـ ؾمٌٕملم.

 ويمالُمٝمؿ ذم هم٤مي٦م اًمزٟمدىم٦م واًمٙمٗمر, واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

 ًمٙمـ ُمع ذًمؽ يم٠من اًمِمٞمخ رمحف اهلل مل يٙمٗمرهؿ سم٠مقمٞم٤مهنؿ.

ٙمٗمػم اًمتل إذا شمقومرت ذم ؿمخص يُمٗمر سمٕمٞمٜمف, أُم٤م إذا مل شمتقومر, ومٞمٙمقن وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم ذوط اًمت

اًمٕمٛمؾ يمٗمًرا, وص٤مطمٌف ًمٞمس سمٙم٤مومر, ومال سمد ُمـ إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمف, وُمع ذًمؽ: وم٠مىمقل: اسمـ قمريب 
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 دالئن اخلريات ٔرٔض الزٖاحني

 .5وإين أطمرق دٓئؾ اخلػمات وروض اًمري٤مطملم وأؾمٛمٞم٦م روض اًمِمٞم٤مـملم

وىمٌٚمف ُمـ هب٧م حمٛمدًا  ,أن أىمقل ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ :صمقاِّب فمـ هذه اظمس٣مئؾ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ي٥ًم قمٞمًك سمـ ُمريؿ وي٥ًم اًمّم٤محللم ومتِم٤مهب٧م ىمٚمقهبؿ 

 .1سم٤مومؽماء اًمٙمذب وىمقل اًمزور

َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِآَي٤مِت اهللَِّ َوُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اًْمَٙم٤مذِ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ  ِذي ي اًْمَٙمِذَب اًمَّ اَم َيْٗمؽَمِ  ﴾سُمقنَ إِٟمَّ

 ذمإن اعمالئٙم٦م وقمٞمًك وقمزيرًا  :هبتقه صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٠مٟمف ي٘مقل[ 516]اًمٜمحؾ: 

                                                                                                    

اًمٓم٤مئل, واًمتٚمٛم٤ًمين, واسمـ اًمٗم٤مرض, وصدر اًمديـ اًمروُمل ىمد يمٗمرهؿ ؿمٞمخ اْلؾمالم ًم٘مقهلؿ 

 ذًمؽ: ومٝمؿ زٟم٤مدىم٦م ٓ ُيٛمؽمى قمـ ذًمؽ. سم٤محلٚمقل واْلحت٤مد, ودقمقهتؿ إمم 

إطمراق يمت٥م اًمْمالل واًمٌدع واًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م ُمـ اًمقاضم٥م احلتؿ ؾمقاء يم٤من إطمراىمٝم٤م طمًٞم٤ًم أو  5

ُمٕمٜمقي٤ًم وُمع ذًمؽ, وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واْلامقم٦م هيتٛمقن سمتّمحٞمح اًمٕم٘م٤مئد أؿمد ُمـ اهتامُمٝمؿ سمام ذيمر: ٕهن٤م 

 ومٞمٝم٤م ُمـ اًمْمالل.إذا أطمرىم٧م طمًٞم٤ًم ُمع احل٥م هل٤م ٓ ي٘مع ُمثؾ سمٞم٤من ُم٤م 

صمؿ سملم رمحف اهلل أٟمف مل ي٘مؾ هبذه إىمقال, وإٟمام ٟمنمت هذه إىمقال قمٜمف ًمٚمتحذير ُمـ دقمقشمف: ٕن ُم٤م  1

ذيمر يتٕم٤مفمٛمف يمثػم ُمـ خي٤مًمػ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح, وـمري٘م٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

 وؾمٚمؿ.

٥م ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم يمٚمٛم٦م ي١مشمك هب٤م ًمٚمتٕمج٥م وًمٚمتٜمزيف, ومٛمـ اًمتٕمجش ؾمٌح٤مٟمؽ»وىمقًمف: 

ؾُمٌَْح٤مَن َرسمرَؽ ﴿وُمـ اًمتٜمزيف ش, ؾمٌح٤من اهلل, ُم٤مذا أٟمزل اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٗمتـ, وومتح ُمـ اخلزائـ»آًمف وؾمٚمؿ: 

ِة قَمامَّ َيِّمُٗمقنَ   .[581: اًمّم٤موم٤مت] ﴾َربر اًْمِٕمزَّ
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ٌَْٕمُدونَ ﴿: وم٠مٟمزل اهلل ذم ذًمؽ :اًمٜم٤مر ٜمَك ُأوًَمِئَؽ قَمٜمَْٝم٤م ُُم ًْ ٌََ٘م٧ْم هَلُْؿ ُِمٜم٤َّم احْلُ ـَ ؾَم ِذي  ﴾إِنَّ اًمَّ

 .5[515]إٟمٌٞم٤مء: 

                                      

ًم٤ٌمـمؾ, واخل٤مئْملم صمؿ سملم رمحف اهلل أن هذه اًمٓمري٘م٦م سم٤مًمٙمذب واًمٌٝم٧م, إٟمام هل ـمري٘م٦م اعمج٤مدًملم سم٤م 5

ومٞمف, سمٞمٜمام ُمـ ي١مُمـ سمآي٤مت اهلل قمزوضمؾ اًمنمقمٞم٦م, ويراىم٥م اهلل قمزوضمؾ, وخي٤مومف, يتقرع قمـ هذا 

اًمٙمذب اعمٗمْمقح, وهٙمذا طم٤مل اعمٌٓمٚملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ, وهذا اعمث٤مل اًمذي ذيمره ُمـ هب٧م اًمٙم٤مومريـ خمرج 

ذم يمت٤مب اهلل ٓ آي٦م ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام, ىم٤مل: 5/345ش )ُمِمٙمؾ أصم٤مر»ذم 

ي٠ًمًمٜمل اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م وٓ أدري أقمرومقه٤م ومال ي٠ًمًمقين قمٜمٝم٤م أم ضمٝمٚمقه٤م ومال ي٠ًمًمقين قمٜمٝم٤م؟ ىمٞمؾ: وُم٤م 

( ؿمؼ 5إٟمٙمؿ وُم٤م شمٕمٌدون ُمـ دون اهلل طمّم٥م ضمٝمٜمؿ أٟمتؿ هل٤م واردون )﴿هل؟ ىم٤مل: آي٦م عم٤م ٟمزًم٧م 

ؿم٠مٟمٙمؿ ؟ ىم٤مًمقا : ؿمتؿ حمٛمد ذًمؽ قمغم أهؾ ُمٙم٦م وىم٤مًمقا : ؿمتؿ حمٛمد آهلتٜم٤م وم٘م٤مم اسمـ اًمزسمٕمرى وم٘م٤مل : ُم٤م 

ـْ ُدوِن اهللَِّ طَمَّم٥ُم ضَمَٝمٜمََّؿ َأْٟمُتْؿ هَل٤َم َواِرُدونَ ﴿آهلتٜم٤م ىم٤مل : وُم٤م ىم٤مل ؟ ىم٤مًمقا : ىم٤مل :  ٌُُدوَن ُِم  ﴾إِٟمَُّٙمْؿ َوَُم٤م شَمْٕم

وم٘م٤مل اسمـ اًمزسمٕمرى: ي٤م حمٛمد هذا  ,ىم٤مل: ادقمقه زم, ومدقمل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ,[98: إٟمٌٞم٤مء]

 ,شسمؾ ًمٙمؾ ُمـ قمٌد ُمـ دون اهلل قمز وضمؾ»ظم٤مص٦م أم ًمٙمؾ ُمـ قمٌد ُمـ دون اهلل؟ ىم٤مل:  رء ٔهلتٜم٤م

ا قمٌد ىم٤مل: وم٘م٤مل: ظمّمٛمٜم٤مه ورب هذه اًمٌٜمٞم٦م, ي٤م حمٛمد أًم٧ًم شمزقمؿ أن قمٞمًك قمٌد ص٤مًمح وقمزيرً 

, ىم٤مل: ومٝمذه اًمٜمّم٤مرى يٕمٌدون قمٞمًك وهذه اًمٞمٝمقد شمٕمٌد شسمغم»ص٤مًمح, واعمالئٙم٦م قم٤ٌمد ص٤محلقن, ىم٤مل: 

ٌََ٘م٧ْم هَلُْؿ ُِمٜم٤َّم ﴿سمٜمق ُمٚمٞمح شمٕمٌد اعمالئٙم٦م, ىم٤مل: ومْم٩م أهؾ ُمٙم٦م ومٜمزًم٧م: وهذه  ,اقمزيرً  ـَ ؾَم ِذي إِنَّ اًمَّ

ٜمَك ًْ ٌَْٕمُدونَ ﴿قمٞمًك وقمزير واعمالئٙم٦م  [515: إٟمٌٞم٤مء] ﴾احْلُ َوعم٤ََّم ﴿﴾ ىم٤مل: وٟمزًم٧م: ُأوًَمِئَؽ قَمٜمَْٝم٤م ُُم

ونَ  ـُ َُمْرَيَؿ َُمثاًَل إَِذا ىَمْقُُمَؽ ُِمٜمُْف َيِّمدُّ َب اسْم  ه. اوهق اًمّمحٞمح [61: اًمزظمرف] ﴾ُضِ

ًمإلُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل, وذيمر اًمِمٞمخ ش اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول»وإصمر خمرج ذم يمت٤مب 

ـُ ﴿( ذم ؾم٥ٌم ٟمزول ىمقل اهلل قمزوضمؾ: 114ش )أؾم٤ٌمب اًمٜمزول»ُم٘مٌؾ رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  َب اسْم َوعَم٤َّم ُضِ

( قمـ اسمـ قم٤ٌمس 5/451ىم٤مل: أظمرج أمحد ) [61: اًمزظمرف] ﴾ونَ َُمْرَيَؿ َُمثاًَل إَِذا ىَمْقُُمَؽ ُِمٜمُْف َيِّمدُّ 

ًم٘مد قمٚمٛم٧م آي٦م ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمٝم٤م رضمؾ ىمط, ومام أدري أقمٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس ومٚمؿ ي٠ًمًمقا قمٜمٝم٤م أم ىم٤مل: 

مل يٗمٓمٜمقا ومٞم٠ًمًمقا قمٜمٝم٤م, صمؿ ـمٗمؼ حيدصمٜم٤م, ومٚمام ىم٤مم شمالوُمٜم٤م أٓ ٟمٙمقن ؾم٠مًمٜم٤مه قمٜمٝم٤م, وم٘مٚم٧م: أٟم٤م هل٤م إذا راح 
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 شزٔط ال إلْ إال اهلل

ٓ يتؿ إؾمالم اْلٟم٤ًمن طمتك يٕمرف ُمٕمٜمك ٓ إًمف  :أٟمك أىمقل وهل ,وأُم٤م اعم٤ًمئؾ إظمر

 .5إٓ اهلل وأين أقمرف ُمـ ي٠مشمٞمٜمل سمٛمٕمٜم٤مه٤م

                                                                                                    

راح اًمٖمد ىمٚم٧م: ي٤مسمـ قم٤ٌمس ذيمرت أُمس أن آي٦م ُمـ اًم٘مرآن مل ي٠ًمًمؽ قمٜمٝم٤م رضمؾ ىمط ومال همدا. ومٚمام 

شمدري أقمٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس ومٚمؿ ي٠ًمًمقا قمٜمٝم٤م أم مل يٗمٓمٜمقا هل٤م, وم٘مٚم٧م: أظمؼمين قمٜمٝم٤م وقمـ اًماليت ىمرأت ىمٌٚمٝم٤م 

ي٤م ُمٕمنم ىمريش إٟمف ًمٞمس أطمد »ىم٤مل ٟمٕمؿ, إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًم٘مريش: 

 ؟وىمد قمٚمٛم٧م ىمريش أن اًمٜمّم٤مرى شمٕمٌد قمٞمًك سمـ ُمريؿ وُم٤م شم٘مقل ذم حمٛمد شٌد ُمـ دون اهلل ومٞمف ظمػميٕم

٤م ومٚمئـ يمٜم٧م ص٤مدىم٤م وم٢من ي٤م حمٛمد أًم٧ًم شمزقمؿ أن قمٞمًك يم٤من ٟمٌٞم٤م وقمٌدا ُمـ قم٤ٌمد اهلل ص٤محلً  :وم٘م٤مًمقا

ـُ َُمْرَيَؿ َُمثاًَل إِذَ ﴿ :آهلتؿ يمام شم٘مقل, ىم٤مل وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ َب اسْم ونَ َوعَم٤َّم ُضِ  :ىم٤مل ﴾ا ىَمْقُُمَؽ ُِمٜمُْف َيِّمدُّ

٤مقَم٦مِ ﴿ُم٤م يّمدون؟ ىم٤مل: يْمجقن.  :ىمٚم٧م ًَّ ُف ًَمِٕمْٚمٌؿ ًمِٚم ىم٤مل: هق ظمروج قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٚمٞمف  ﴾َوإِٟمَّ

  اًمًالم ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

وإين أىمقل: ٓ يتؿ إؾمالم إٟم٤ًمن طمتك يٕمرف ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل, وإين أقمرف ُمـ ي٠مشمٞمٜمل »ىمقًمف:  5

ُمر اًمذي ذيمره رمحف اهلل ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف, سمؾ هق ُمّمٞم٥م ومٞمف, وقمٚمٞمف أدًمتف ُمـ اًمٙمت٤مب هذا إش سمٛمٕمٜم٤مه٤م

 واًمًٜم٦م: وم٢من يمثػًما ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقًمقهن٤م ويٜم٤مىمْمقهن٤م, إُم٤م ْلٝمٚمٝمؿ سمٛمٕمٜم٤مه أو ًمٖمػم ذًمؽ.

أي: ُمـ شمٙمٚمؿ ش ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل»ىمقًمف: (: 16ش )ومتح اعمجٞمد»ىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ ذم 

ٕمٜم٤مه٤م , قم٤مُمال سمٛم٘متْم٤مه٤م , سم٤مـمٜم٤م وفم٤مهرا , ومال سمد ذم اًمِمٝم٤مدشملم ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم واًمٕمٛمؾ هب٤م قم٤مروم٤م عم

َّٓ اهلل﴿سمٛمدًمقهلام , يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٓ إًَِمَف إِ ُف  ـْ ؿَمِٝمَد سم٤ِمحْلَؼر ﴿وىمقًمف:  [59 :حمٛمد﴾ ]وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّ َّٓ َُم إِ

ُمـ همػم ُمٕمروم٦م عمٕمٜم٤مه٤م وٓ ي٘ملم وٓ قمٛمؾ سمام شم٘متْمٞمف:  أُم٤م اًمٜمٓمؼ هب٤م [,85 :اًمزظمرف] ﴾َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

 ىمقل اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن, وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واْلقارح ,ُمـ اًمؼماءة ُمـ اًمنمك, وإظمالص اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ

 ومٖمػم ٟم٤مومع سم٤مْلمج٤مع .

ٓ سمد ُمـ  سم٤مب ٓ يٙمٗمل جمرد اًمتٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم سمؾ): شاعمٗمٝمؿ قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ»ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 
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ذه اًمؽممج٦م شمٜمٌٞمف قمغم وم٤ًمد ُمذه٥م همالة اعمرضمئ٦م, اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اًمتٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ه (اؾمتٞم٘م٤من اًم٘مٚم٥م

سمؾ هق ُمذه٥م ُمٕمٚمقم اًمٗم٤ًمد ُمـ اًمنميٕم٦م عمـ  ,وأطم٤مدي٨م هذا اًم٤ٌمب شمدل قمغم وم٤ًمده ,ذم اْليامن يم٤مٍف 

 .٤موهق سم٤مـمؾ ىمٓمٕمً  ,وٕٟمف يٚمزم ُمٜمف شمًقيغ اًمٜمٗم٤مق, واحلٙمؿ ًمٚمٛمٜم٤مومؼ سم٤مْليامن اًمّمحٞمح :وىمػ قمٚمٞمٝم٤م

 اهد

وم٢من اًمِمٝم٤مدة ٓ شمّمح إٓ إذا يم٤مٟم٧م قمـ ش ُمـ ؿمٝمد»وهق ىمقًمف: , وذم هذا احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم هذا

 قمٚمؿ وي٘ملم وإظمالص وصدق.

إطم٤مدي٨م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم  -أو ُمـ أمجع-ىم٤مل اًمٜمقوي: هذا طمدي٨م قمٔمٞمؿ ضمٚمٞمؾ اعمقىمع, وهق أمجع 

 , اظمتالف قم٘م٤مئدهؿ وشم٤ٌمقمده٤موم٢مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مجع ومٞمف ُم٤م خيرج ُمـ ُمٚمؾ اًمٙمٗمر قمغم :اًمٕم٘م٤مئد

 اهد .وم٤مىمتٍم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذه إطمرف قمغم ُم٤م ي٤ٌميـ مجٞمٕمٝمؿ

  ه. آ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل . وهق ذم همػم ُمقوع ُمـ اًم٘مرآن ش:ٓ إًمف إٓ اهلل»وُمٕمٜمك 

 وهذه اًمنموط ىمد مجٕم٧م ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:

 وردت ً٘م٤مددوذم ٟمّمقص اًمقطمل طم دتدٞمدد ىمدٌٕم٦م ىمدددروط ؾمدِمدوسم

 لم يًتٙمٛمٚمٝم٤مددؼ إٓ طمدٓمدٜمدد٤مًمددسم ٝم٤مدٚمدددد٤مئددتٗمع ىمددٜمدؿ يدف ًمد٢مٟمددوم

 قلددددد٤م أىمدد٤مدر ُمدد٤مد ومدٞمد٘مدوآٟم ٌقلدد٘مدددددددداًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم واًم

 فدٌدد٤م أطمددٛمددؽ اهلل ًمددد٘مدددددووم ٛمحٌفدواًمّمدق وآظمالص واًم

 وىم٤مل آظمر:

 ٌقل ًمدددددددٝم٤محم٦ٌم واٟم٘مٞم٤مد واًم٘م  قمٚمؿ ي٘ملم وإظمالص وصدىمؽ ُمع

 ؾمقى اْلًمف ُمـ اعمخٚمقق ىمد أهل٤م  وزيد صم٤مُمٜمٝم٤م اًمٙمٗمران ُمٜمدددؽ سمدام

َّٓ ﴿دًمٞمٚمف: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  فالعلم: َٓ إًَِمَف إِ ُف  , وىمقًمف شمٕم٤ممم: [59: حمٛمد] ﴾َواؾْمتَْٖمِٗمْر ًمَِذْٟمٌَِؽ  اهللوَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّ

ـْ ؿَمِٝمَد سم٤ِمحْلَؼر َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن﴾ ]اًمزظمرف:  .[85 ﴿إَِّٓ َُم

 ش.ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤ًم هب٤م ىمٚمٌف»دًمٞمٚمف: ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  واليقني:

اًمٞم٘ملم يٜمتٔمؿ ُمٜمف أُمران: قمٚمؿ (: و4/419ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم 
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ا ومٞمٙمقن ذم ىمٚمٌف طمريم٦م واظمتالج وُمع هذ ,وم٢من اًمٕمٌد ىمد يٕمٚمؿ قمٚمام ضم٤مزُم٤م سم٠مُمر :اًم٘مٚم٥م, وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م

وأٟمف  ,وٓ ظم٤مًمؼ همػمه ,ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمذي ي٘متْمٞمف ذًمؽ اًمٕمٚمؿ يمٕمٚمؿ اًمٕمٌد أن اهلل رب يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف

ُم٤م ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ: ومٝمذا ىمد شمّمحٌف اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إمم اهلل واًمتقيمؾ قمٚمٞمف وىمد ٓ يّمحٌف اًمٕمٛمؾ 

ا ٕصؾ اًمٕمٚمؿ, ل ود اًمٕمٚمؿ اًمت٤مم, وإن مل شمٙمـ ودً إُم٤م ًمٖمٗمٚم٦م اًم٘مٚم٥م قمـ هذا اًمٕمٚمؿ واًمٖمٗمٚم٦م ه ,سمذًمؽ

 ها وإُم٤م ًمٚمخقاـمر اًمتل شمًٜمح ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ آًمتٗم٤مت إمم إؾم٤ٌمب وإُم٤م ًمٖمػم ذًمؽ.

ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل ظم٤مًمًّم٤م ُمـ »دًمٞمٚمف: ىمقًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  واإلخالص:

 ش.ىمٚمٌف

واًمٜم٤مس وإن يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن سم٠مًمًٜمتٝمؿ ٓ إًمف إٓ (: 51/153اعمجٛمقع )»وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

ىم٤مل  ,وسمح٥ًم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد شمٙمٛمؾ ـم٤مقم٦م اهلل ,٤م ُمـ ىمٚمٌف ًمف طم٘مٞم٘م٦م أظمرىوم٘مقل اًمٕمٌد هل٤م خمٚمًّم  :اهلل

َذ إهَِلَُف َهَقاُه َأوَم٠َمْٟم٧َم شَمُٙمقُن قَمَٚمْٞمِف َويمِٞماًل ﴿شمٕم٤ممم:  َ ـِ اُتَّ ٥ُم َأنَّ َأيْمَثرَ  *َأَرَأْي٧َم َُم ًَ َٛمُٕمقَن َأْو َأْم حَتْ ًْ ُهْؿ َي

َْٟمَٕم٤مِم سَمْؾ ُهْؿ َأَوؾُّ ؾَمٌِٞماًل  ْٕ َّٓ يَم٤م ومٛمـ ضمٕمؾ ُم٤م ي٠مهلف هق ُم٤م  [33-34: اًمٗمرىم٤من] ﴾َيْٕمِ٘مُٚمقَن إِْن ُهْؿ إِ

 ه. اوهذا طم٤مل اعمنميملم ,ضمٕمؾ ُمٕمٌقده هق ُم٤م هيقاه :أي ,هيقاه وم٘مد اُتذ إهلف هقاه

ًمئـ صدق ًمٞمدظمٚمـ » قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: دًمٞمٚمف: ىمقل اًمٜمٌل صغم اهلل والصدق املنايف للكذب:

 ش.صدىًم٤م ُمـ ىمٚمٌف دظمؾ اْلٜم٦م»وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: ش, اْلٜم٦م

اعمٔمٝمريـ ًمإلؾمالم يٜم٘مًٛمقن إمم ُم١مُمـ (: وم٢من 53-51/54ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 ,ذي يٌٜمك قمٚمٞمف هق اًمٙمذبوم٢من أؾم٤مس اًمٜمٗم٤مق اًم :واعمٜم٤مومؼ هق اًمّمدق ,واًمٗم٤مرق سملم اعم١مُمـ ,وُمٜم٤مومؼ

قَْمَراُب آَُمٜم٤َّم ىُمْؾ مَلْ شُم١ْمُِمٜمُقا ﴿ :وهلذا إذا ذيمر اهلل طم٘مٞم٘م٦م اْليامن ٟمٕمتف سم٤مًمّمدق يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ْٕ ىَم٤مًَم٧ِم ا

ياَمُن ذِم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ َوإِْن شُمٓمِٞمُٕمقا  ـْ ىُمقًُمقا َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم َوعَم٤َّم َيْدظُمِؾ اْْلِ
َٓ َيٚمِتْ  اهللَوًَمٙمِ ـْ َأقْماَمًمُِٙمْؿ َوَرؾُمقًَمُف  ُٙمْؿ ُِم

ـَ آَُمٜمُقا سمِ  *هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ  اهللؿَمْٞمًئ٤م إِنَّ  ِذي اَم اعْم١ُْمُِمٜمُقَن اًمَّ ْؿ  ٤مهللإِٟمَّ ْ َيْرشَم٤مسُمقا َوضَم٤مَهُدوا سم٠َِمُْمَقاهِلِ َوَرؾُمقًمِِف صُمؿَّ مَل

ِٝمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ًِ ٤مِدىُمقنَ  اهللَوَأْٟمُٗم  ﴿٤مل شمٕم٤ممم: وىم ,[53,56: احلجرات] ﴾ُأوًَمئَِؽ ُهُؿ اًمّمَّ
ِ
ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء

ـَ  ٌْتَُٖمقَن وَمْْماًل ُِم ْؿ َي ـْ ِدَي٤مِرِهْؿ َوَأُْمَقاهِلِ ـَ ُأظْمِرضُمقا ُِم ِذي ـَ اًمَّ وَن  اهللاعْمَُٝم٤مضِمِري  اهللَوِرْوَقاًٟم٤م َوَيٜمٍُْمُ

٤مِدىُمقنَ   وم٠مظمؼم أن اًمّم٤مدىملم ذم دقمقى اْليامن هؿ اعم١مُمٜمقن :[8: احلنم] ﴾َوَرؾُمقًَمُف ُأوًَمئَِؽ ُهُؿ اًمّمَّ
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وذًمؽ أن هذا هق اًمٕمٝمد اعم٠مظمقذ  ,اًمذيـ مل يتٕم٘م٥م إيامهنؿ ري٦ٌم وضم٤مهدوا ذم ؾمٌٞمٚمف سم٠مُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ

ـْ يمِت٤َمٍب َوطِمْٙمَٛم٦ٍم صُمؿَّ  اهللَوإِْذ َأظَمَذ ﴿قمغم إوًملم وأظمريـ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُِمٞمَث٤مَق اًمٜمٌَِّٞمرلَم عَم٤َم آشَمٞمُْتُٙمْؿ ُِم

ٌق عم٤َِم ُمَ  ي ىَم٤مًُمقا ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُُمَّمدر ُف ىَم٤مَل َأَأىْمَرْرشُمْؿ َوَأظَمْذشُمْؿ قَمغَم َذًمُِٙمْؿ إِْسِ ٟمَّ َـّ سمِِف َوًَمَتٜمٍُْمُ َٕمُٙمْؿ ًَمت١ُْمُِمٜمُ

ـَ  ٤مِهِدي ـَ اًمِمَّ ٤م ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞمً  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ,[85: قمٛمران]آل  ﴾َأىْمَرْرَٟم٤م ىَم٤مَل وَم٤مؿْمَٝمُدوا َوَأَٟم٤م َُمَٕمُٙمْؿ ُِم

 ,ٛمد وهق طمل ًمٞم١مُمٜمـ سمف وًمٞمٜمٍمٟمف وأُمره أن ي٠مظمذ اعمٞمث٤مق قمغم أُمتفًمئـ سمٕم٨م حم ,إٓ أظمذ قمٚمٞمف اعمٞمث٤مق

ٌَٞمرٜم٤َمِت َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,ًمئـ سمٕم٨م حمٛمد وهؿ أطمٞم٤مء ًمٞم١مُمٜمـ سمف وًمٞمٜمٍمٟمف ًَمَ٘مْد َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُرؾُمَٚمٜم٤َم سم٤ِمًْم

ِط َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم ا ًْ حْلَِديَد ومِٞمِف سَم٠ْمٌس ؿَمِديٌد َوَُمٜم٤َمومُِع ًمِٚمٜم٤َّمِس َوًمَِٞمْٕمَٚمَؿ َُمَٕمُٝمُؿ اًْمٙمَِت٤مَب َواعْمِٞمَزاَن ًمَِٞمُ٘مقَم اًمٜم٤َّمُس سم٤ِمًْمِ٘م

ُه َوُرؾُمَٚمُف سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم إِنَّ  اهلل ـْ َيٜمٍُْمُ  .[16: احلديد] ﴾ىَمِقيٌّ قَمِزيزٌ  اهللَُم

وأٟمف أٟمزل احلديد ٕضمؾ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط: وًمٞمٕمٚمؿ اهلل ُمـ يٜمٍمه  ,ومذيمر شمٕم٤ممم أٟمف أٟمزل اًمٙمت٤مب واعمٞمزان

واًمٙمت٤مب  ,ا٤م وٟمّمػمً ذا يم٤من ىمقام اًمديـ سمٙمت٤مب هيدي وؾمٞمػ يٜمٍم ويمٗمك سمرسمؽ ه٤مديً وهل ,ورؾمٚمف

طمٞم٨م ٟمزل  ,واحلديد وإن اؿمؽميم٤م ذم اْلٟمزال ومال يٛمٜمع أن يٙمقن أطمدمه٤م ٟمزل ُمـ طمٞم٨م مل يٜمزل أظمر

ـَ ﴿اًمٙمت٤مب ُمـ اهلل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[5: اًمزُمر] ﴾اًْمَٕمِزيِز احْلَٙمِٞمؿِ  اهللشَمٜمِْزيُؾ اًْمٙمَِت٤مِب ُِم

ـْ ًَمُدْن طَمٙمِٞمٍؿ ظَمٌػِمٍ ﴿ َٚم٧ْم ُِم ك ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[5: هقد] ﴾اًمر يمِت٤َمٌب ُأطْمٙمَِٛم٧ْم آَي٤مشُمُف صُمؿَّ وُمّمر َوإِٟمََّؽ ًَمُتَٚم٘مَّ

ـْ ًَمُدْن طَمٙمِٞمٍؿ قَمٚمِٞمؿٍ  ويمذًمؽ  ,واحلديد أٟمزل ُمـ اْل٤ٌمل اًمتل ظمٚمؼ ومٞمٝم٤م ,[5: اًمٜمٛمؾ] ﴾اًْمُ٘مْرآَن ُِم

قا ُوضُمقَهُٙمْؿ ﴿ :ؼم اًمذي هق مج٤مع اًمديـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممموصػ اًمّم٤مدىملم ذم دقمقى اًم ًَمٞمَْس اًْمؼِمَّ َأْن شُمَقًمُّ

ـَ سمِ  ـْ آَُم َـّ اًْمؼِمَّ َُم
ِق َواعْمَْٖمِرِب َوًَمٙمِ ٌََؾ اعْمَنْمِ ظِمِر َواعْمَاَلِئَٙم٦ِم َواًْمٙمَِت٤مِب َواًمٜمٌَِّٞمرلَم َوآشَمك اعم٤َْمَل  ٤مهللىِم ْٔ َواًْمَٞمْقِم ا

ٌرِف َذِوي اًمْ  اَلَة َوآشَمك قَمغَم طُم ىَم٤مِب َوَأىَم٤مَم اًمّمَّ ٤مِئٚملَِم َوذِم اًمرر ًَّ ٌِٞمِؾ َواًم ًَّ ـَ اًم ٤ميملَِم َواسْم ًَ ُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعْمَ

٠ٌَْمِس ُأوًَمئِ   َوطِملَم اًْم
ِ
اء َّ  َواًميَّ

ِ
٠ٌَْمؾَم٤مء ـَ ذِم اًْم ٤مسمِِري يَم٤مَة َواعْمُقوُمقَن سمَِٕمْٝمِدِهْؿ إَِذا قَم٤مَهُدوا َواًمّمَّ ـَ اًمزَّ ِذي  َؽ اًمَّ

وأُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومقصٗمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٙمذب ذم آي٤مت  ,[511: اًمٌ٘مرة] ﴾َصَدىُمقا َوُأوًَمئَِؽ ُهُؿ اعْمُتَُّ٘مقنَ 

 ﴾َُمَرًو٤م َوهَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٙمِذسُمقنَ  اهللذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ َُمَرٌض وَمَزاَدُهُؿ ﴿ُمتٕمددة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

َيْٕمَٚمُؿ إِٟمََّؽ  اهللوَ  اهللضَم٤مَءَك اعْمُٜم٤َمومُِ٘مقَن ىَم٤مًُمقا َٟمِْمَٝمُد إِٟمََّؽ ًَمَرؾُمقُل  إَِذا﴿ :ىمقًمف شمٕم٤مممو ,[51: اًمٌ٘مرة]

 ها .[5: اعمٜم٤موم٘مقن] ﴾َيِْمَٝمُد إِنَّ اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم ًَمَٙم٤مِذسُمقنَ  اهللًَمَرؾُمقًُمُف وَ 
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ْقَف َي٠ْميِت ﴿دًمٞمٚمٝم٤م: ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  واحملبة: ًَ ٌُُّٝمْؿ َوحُيٌُِّ  اهللوَم
 .[63: اعم٤مئدة] ﴾قَٟمفُ سمَِ٘مْقٍم حُيِ

ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ ﴿دًمٞمٚمف: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  واإلنقياد املنايف للرتك: َٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَٙمر َؽ  وَماَل َوَرسمر

ٚمِٞماًم  ًْ ٚمرُٛمقا شَم ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمْٞم٧َم َوُي ًِ  .[56: اًمٜم٤ًمء] ﴾َٓ جَيُِدوا ذِم َأْٟمُٗم

ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمَِٞم٤مَء دًمٞمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  نايف للرد:والقبول امل َٓ شَمتٌَُِّٕمقا ُِم ُٙمْؿ َو ـْ َرسمر ٌُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم ﴿اشمَّ

ُروَن﴾ ]إقمراف :   [.4ىَمٚمِٞماًل َُم٤م شَمَذيمَّ

دل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أن ُمـ ذم ىمٚمٌف (: 518-53/511ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

وهؿ -ٖمض اًمرؾمقل وسمٖمض ُم٤م ضم٤مء سمف أٟمف يم٤مومر سم٤مهلل ورؾمقًمف وىمد قمٗم٤م اهلل هلذه إُم٦م اًمٙمٗمر وسم

قمام طمدصم٧م سمف أٟمٗمًٝم٤م ُم٤م ٓ شمتٙمٚمؿ سمف أو شمٕمٛمؾ يمام هق ذم  -٤م اًمذيـ مل يرشم٤مسمقااعم١مُمٜمقن طم٘مً 

أن اًمذي »ُمـ طمدي٨م أيب هريرة واسمـ قم٤ٌمس وروي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  شاًمّمحٞمحلم»

٤م ُمـ قم٤مدشمف قمٛمؾ إذا يم٤من ُم١مُمٜمً  ش٥م ًمف واًمذي هيؿ سم٤مًمًٞمئ٦م ٓ شمٙمت٥م قمٚمٞمف طمتك يٕمٛمٚمٝم٤مهيؿ سم٤محلًٜم٦م شمٙمت

وم٢مذا أسمدى اًمٕمٌد ُم٤م ذم ٟمٗمًف ُمـ اًمنم  ,وم٢من شمرك اًمًٞمئ٦م هلل يمت٧ٌم ًمف طمًٜم٦م :احلًٜم٤مت وشمرك اًمًٞمئ٤مت

وإن أظمٗمك ذًمؽ ويم٤من ُم٤م أظمٗم٤مه , سم٘مقل أو ومٕمؾ ص٤مر ُمـ إقمامل اًمتل يًتحؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمذم واًمٕم٘م٤مب

٤م ًمؽمك اْليامن سم٤مهلل واًمرؾمقل ُمثؾ اًمِمؽ ومٞمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل أو سمٖمْمف يم٤من ُمٕم٤مىم٤ٌم قمغم ُم٤م ُمتْمٛمٜم

٤م أظمٗم٤مه ذم ٟمٗمًف ُمـ ذًمؽ : ٕٟمف شمرك اْليامن اًمذي ٓ ٟمج٤مة وٓ ؾمٕم٤مدة إٓ سمف وأُم٤م إن يم٤من وؾمقاؾًم 

 ه. اواًمٕمٌد يٙمرهف ومٝمذا سيح اْليامن يمام هق ُمٍمح سمف ذم اًمّمحٞمح

ـْ سمِ ﴿ًمٞمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ومد وأما الكفر بالطاغوت: ـْ َيْٙمُٗمْر سم٤ِمًمٓم٤َّمهُمقِت َوُي١ْمُِم َؽ  ٤مهللوَمَٛم ًَ وَمَ٘مِد اؾْمَتْٛم

َٓ اْٟمِٗمَّم٤مَم هَل٤َم وَ   .[165: اًمٌ٘مرة] ﴾ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمؿٌ  اهللسم٤ِمًْمُٕمْرَوِة اًْمُقصْمَ٘مك 

ف, ُمـ آُمـ سم٤مهلل, ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل, طمرَم ُم٤مًمف ودُم»وذم طمدي٨م ـم٤مرق سمـ أؿمٞمؿ ذم ُمًٚمؿ: 

 ش.وطم٤ًمسمف قمغم اهلل

ُمـ ىم٤مل »ىمقًمف: (: 5/441ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ اًمِمٞمخ قمٌداهلل ذم ذطمف 

اقمٚمؿ أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم هذا احلدي٨م قمٚمؼ  شٓ إًمف إٓ اهلل ويمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل

. اًمث٤مين: اًمٙمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل, ومٚمؿ قمّمٛم٦م اعم٤مل واًمدم سم٠مُمريـ: إول: ىمقل: ٓ إًمف إٓ اهلل
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 .يٙمتػ سم٤مًمٚمٗمظ اعمجرد قمـ اعمٕمٜمك, سمؾ ٓ سمد ُمـ ىمقهل٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م

ىم٤مل اعمّمٜمػ: وهذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٌلم ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل, وم٢مٟمف مل جيٕمؾ اًمتٚمٗمظ هب٤م قم٤مصاًم ًمٚمدم واعم٤مل, 

سمؾ وٓ يمقٟمف ٓ يدقمق إٓ اهلل وطمده ٓ  سمؾ وٓ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ُمع اًمتٚمٗمظ هب٤م, سمؾ وٓ اْلىمرار سمذًمؽ,

ذيؽ ًمف, سمؾ ٓ حيرم دُمف وُم٤مًمف طمتك يْمٞمػ إمم ذًمؽ اًمٙمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دون اهلل, وم٢من ؿمؽ أو شمردد 

مل حيرم ُم٤مًمف ودُمف, ومٞم٤م هل٤م ُمـ ُم٠ًمًم٦م ُم٤م أضمٚمٝم٤م! وي٤م ًمف ُمـ سمٞم٤من ُم٤م أووحف! وطمج٦م ُم٤م أىمٓمٕمٝم٤م 

 ًمٚمٛمٜم٤مزع!

ُمـ اْلشمٞم٤من سم٤مًمتقطمٞمد, واًمتزام أطمٙم٤مُمف,  ؽ ومال سمّد ذم اًمٕمّمٛم٦مىمٚم٧م: وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ُمٕمٜمك ذًم

ُف هللَِِّ﴿وشمرك اًمنمك يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ـُ يُمٚمُّ ي واًمٗمتٜم٦م هٜم٤م:  ﴾َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمتَّك ٓ شَمُٙمقَن ومِْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدر

٦ًم يَماَم َوىَم٤مشمُِٚمقا اعمُْ : ﴿اًمنمك, ومدل قمغم أٟمف إذا وضمد اًمنمك, وم٤مًم٘مت٤مل سم٤مق سمح٤مًمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم يمِلَم يَم٤مومَّ نْمِ

٦مً  يملَِم طَمٞم٨ُْم َوضَمْدمُتُقُهْؿ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:﴾ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ يَم٤مومَّ َٚمَخ إؿَْمُٝمُر احْلُُرُم وَم٤مىْمُتُٚمقا اعْمُنْمِ ًَ وَم٢مَِذا اْٟم

الَة وَ  وُهْؿ َواىْمُٕمُدوا هَلُْؿ يُمؾَّ َُمْرَصٍد وَم٢مِْن شَم٤مسُمقا َوَأىَم٤مُُمقا اًمّمَّ يَم٤مَة وَمَخٚمُّقا َوظُمُذوُهْؿ َواطْمٍُمُ آشَمُقا اًمزَّ

وم٠مُمر سم٘مت٤مهلؿ قمغم ومٕمؾ اًمتقطمٞمد, وشمرك اًمنمك, وإىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئر اًمديـ  ﴾ؾَمٌِٞمَٚمُٝمْؿ إِنَّ اهلل هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ 

اًمٔم٤مهرة, وم٢مذا ومٕمٚمقه٤م ظمكم ؾمٌٞمٚمٝمؿ, وُمتك أسمقا قمـ ومٕمٚمٝم٤م أو ومٕمؾ رء ُمٜمٝم٤م, وم٤مًم٘مت٤مل سم٤مق سمح٤مًمف 

 إمج٤مقًم٤م. وًمق ىم٤مًمقا: ٓ إًمف إٓ اهلل.

وذم  ,ذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمؼ اًمٕمّمٛم٦م سمام قمٚم٘مٝم٤م اهلل سمف ذم يمت٤مسمف يمام ذم هذا احلدي٨مويم

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل »قمـ أيب هريرة ُمرومققًم٤م:  شصحٞمح ُمًٚمؿ»

ؿ قمغم وي١مُمٜمقا يب وسمام ضمئ٧م سمف, وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح٘مٝم٤م وطم٤ًمهب

عم٤م شمقذم رؾمقل اهلل ويمٗمر ُمـ يمٗمر ُمـ اًمٕمرب, وم٘م٤مل قمٛمر سمـ »قمٜمف ىم٤مل:  شاًمّمحٞمحلم»وذم  ش,اهلل

اخلٓم٤مب ٕيب سمٙمر: يمٞمػ شم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس, وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمرت أن أىم٤مشمؾ 

ف إٓ سمح٘مف اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل,ومٛمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل, وم٘مد قمّمؿ ُمٜمل ُم٤مًمف وٟمٗمً

وطم٤ًمسمف قمغم اهلل؟ وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: واهلل ٕىم٤مشمٚمـ ُمـ ومّرق سملم اًمّمالة واًمزيم٤مة, وم٢من اًمزيم٤مة طمؼ اعم٤مل, 

واهلل ًمق ُمٜمٕمقين قم٘م٤مًٓ يم٤مٟمقا ي١مدوٟمف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًم٘م٤مشمٚمتٝمؿ قمغم ُمٜمٕمف. وم٘م٤مل قمٛمر 
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ًمٗمظ  ش سمٙمر ًمٚم٘مت٤مل, ومٕمروم٧م أٟمف احلؼسمـ اخلٓم٤مب: ومقاهلل ُم٤م هق إٓ أن رأي٧م اهلل ىمد ذح صدر أيب

 ُمًٚمؿ.

وم٤مٟمٔمر يمٞمػ ومٝمؿ صديؼ إُم٦م أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يرد جمرد اًمٚمٗمظ هب٤م ُمـ همػم إًمزام 

عمٕمٜم٤مه٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م, ومٙم٤من ذًمؽ هق اًمّمقاب, واشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م, ومل خيتٚمػ ومٞمف ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من إٓ ُم٤م 

 طمتك رضمع إمم احلؼ. يم٤من ُمـ قمٛمر

أيْم٤م قمـ قمٌد اهلل سمـ  شاًمّمحٞمحلم»اًمّمديؼ هق اعمقاومؼ ًمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م. وذم ويم٤من ومٝمؿ 

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ »قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

اهلل, وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل, وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة, وي١مشمقا اًمزيم٤مة وم٢مذا ومٕمٚمقه قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ 

 .شؿ إٓ سمح٘مٝم٤م وطم٤ًمهبؿ قمغم اهللوأُمقاهل

ومٝمذا احلدي٨م يمآي٦م سمراءة سملّم ومٞمف ُم٤م ي٘م٤مشمؾ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس اسمتداء, وم٢مذا ومٕمٚمقه, وضم٥م اًمٙمػ قمٜمٝمؿ إٓ 

سمح٘مف, وم٢من ومٕمٚمقا سمٕمد ذًمؽ ُم٤م يٜم٤مىمض هذا اْلىمرار واًمدظمقل ذم اْلؾمالم, وضم٥م اًم٘مت٤مل طمتك يٙمقن 

٤م, وأسمقا قمـ ومٕمؾ اًمقوقء ًمٚمّمالة وٟمحقه, د أو اًمديـ يمٚمف هللّ, سمؾ ًمق أىمروا سم٤مٕريم٤من اخلٛم٦ًم وومٕمٚمقه

قمـ حتريؿ سمٕمض حمرُم٤مت اْلؾمالم يم٤مًمرسم٤م أو اًمزٟم٤م أو ٟمحق ذًمؽ د وضم٥م ىمت٤مهلؿ إمج٤مقًم٤م, ومل شمٕمّمٛمٝمؿ 

 ٓ إًمف إٓ اهلل وٓ ُم٤م ومٕمٚمقه ُمـ إريم٤من.

ٓ شمٕمّمؿ  وهذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٌلم ُمٕمٜمك ٓ إًمف إٓ اهلل, وأٟمف ًمٞمس اعمراد ُمٜمٝم٤م جمرد اًمٜمٓمؼ, وم٢مذا يم٤مٟم٧م

ُمـ اؾمت٤ٌمح حمرًُم٤م, أو أسمك قمـ ومٕمؾ اًمقوقء ُمثالً سمؾ ي٘م٤مشمؾ قمغم ذًمؽ طمتك يٗمٕمٚمف, ومٙمٞمػ شمٕمّمؿ ُمـ 

دان سم٤مًمنمك وومٕمٚمف وأطمٌف وُمدطمف, وأصمٜمك قمغم أهٚمف, ووامم قمٚمٞمف, وقم٤مدى قمٚمٞمف, وأسمٖمض اًمتقطمٞمد 

ام هق ؿم٠من اًمذي هق إظمالص اًمٕم٤ٌمدة هللّ, وشمؼمأ ُمٜمف, وطم٤مرب أهٚمف, ويمٗمرهؿ, وصد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل يم

قم٤ٌمد اًم٘مٌقر, وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل, وهق ُمنمك أٟمف ي٘م٤مشمؾ طمتك ي٠ميت 

 سم٤مًمتقطمٞمد.

ذيمر اًمتٜمٌٞمف قمغم يمالم اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ وم٢من احل٤مضم٦م داقمٞم٦م إًمٞمف ًمدومع ؿمٌف قم٤ٌمد اًم٘مٌقر ذم شمٕمٚم٘مٝمؿ هبذه 

  هلؿ.إطم٤مدي٨م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمع أهن٤م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ سمحٛمد اهلل ٓ
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ُمٕمٚمقم أن اعمراد  شأُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل»ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب ذم ىمقًمف: 

أهؾ اًمٙمت٤مب, ٕهنؿ ي٘مقًمقن: ٓ إًمف إٓ اهلل, صمؿ ي٘م٤مشمٚمقن, وٓ يرومع قمٜمٝمؿ  هبذا أهؾ إوصم٤من دون

 اًمًٞمػ .

ًمف إٓ اهلل شمٕمٌػم قمـ اْلضم٤مسم٦م إمم وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: اظمتّم٤مص قمّمؿ اعم٤مل واًمٜمٗمس سمٛمـ ىم٤مل ٓ إ

اْليامن, وأن اعمراد سمذًمؽ ُمنميمق اًمٕمرب, وأهؾ إوصم٤من, وُمـ ٓ يقطمد, وهؿ يم٤مٟمقا أول ُمـ دقمل 

إمم اْلؾمالم, وىمقشمؾ قمٚمٞمف, وم٠مُم٤م همػمهؿ ممـ ي٘مر سم٤مًمتقطمٞمد ومال يٙمتٗمك ذم قمّمٛمتف سم٘مقًمف ٓ إًمف إٓ اهلل, 

وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا »ًمؽ ضم٤مء ذم احلدي٨م أظمر: إذ يم٤من ي٘مقهل٤م ذم يمٗمره, وهل ُمـ اقمت٘م٤مده, ومٚمذ

 .شاًمزيم٤مة

وىم٤مل اًمٜمقوي: ٓ سمد ُمع هذا ُمـ اْليامن ْلٛمٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ويمام ضم٤مء 

 . شوي١مُمٜمقا يب وسمام ضمئ٧م سمف»ذم اًمرواي٦م إظمرى: 

وعم٤م زقمٛمقا ُمـ اشم٤ٌمع أصؾ  وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم: عم٤م ؾمئؾ قمـ ىمت٤مل اًمتت٤مر ُمع اًمتٛمًؽ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم,

اْلؾمالم, وم٘م٤مل: يمؾ ـم٤مئٗم٦م ممتٜمٕم٦م ُمـ اًمتزام ذائع اْلؾمالم اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة ُمـ ه١مٓء اًم٘مقم أو 

همػمهؿ وم٢مٟمف جي٥م ىمت٤مهلؿ طمتك يٚمتزُمقا ذائٕمف, وإن يم٤مٟمقا ُمع ذًمؽ ٟم٤مـم٘ملم سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ُمٚمتزُملم سمٕمض 

ل اًمزيم٤مة, وقمغم ذًمؽ اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمدهؿ ذائٕمف يمام ىم٤مشمؾ أسمق سمٙمر واًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُم٤مٟمٕم

ىم٤مل: وم٠ميام ـم٤مئٗم٦م ممتٜمٕم٦م اُمتٜمٕم٧م قمـ سمٕمض اًمّمٚمقات اعمٗمروو٤مت, أو اًمّمٞم٤مم أو احل٩م, أو قمـ اًمتزام 

حتريؿ اًمدُم٤مء أو إُمقال أو اخلٛمر أو اعمٞمن, أو ٟمٙم٤مح ذوات اعمح٤مرم, أو قمـ اًمتزام ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر, أو 

ذًمؽ ُمـ اًمتزام واضم٤ٌمت اًمديـ أو حمرُم٤مشمف اًمتل ٓ قمذر ضب اْلزي٦م قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب, أو همػم 

ٕطمد ذم ضمحقده٤م أو شمريمٝم٤م, اًمتل يٙمٗمر اًمقاطمد سمجحقده٤م, وم٢من اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م شم٘م٤مشمؾ قمٚمٞمٝم٤م وإن 

 يم٤مٟم٧م ُم٘مرة هب٤م, وهذا مم٤م ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوًم٤م سملم اًمٕمٚمامء.

ؿ ظم٤مرضمقن قمـ اْلؾمالم سمٛمٜمْزًم٦م ىم٤مل: وه١مٓء قمٜمد اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمٕمٚمامء ًمٞمًقا سمٛمٜمْزًم٦م اًمٌٖم٤مة, سمؾ ه

 وُمثؾ هذا يمثػم ذم يمالم اًمٕمٚمامء., ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة

واعم٘مّمقد اًمتٜمٌٞمف قمغم ذًمؽ, ويٙمٗمل اًمٕم٤مىمؾ اعمٜمّمػ ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ُمـ يمؾ ُمذه٥م ذم سم٤مب طمٙمؿ 
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اعمرشمد, وم٢مهنؿ ذيمروا ومٞمف أؿمٞم٤مء يمثػمة يٙمٗمر هب٤م اْلٟم٤ًمن, وًمق أشمك سمجٛمٞمع اًمديـ. وهق سيح ذم يمٗمر 

ٌقر, ووضمقب ىمت٤مهلؿ إن مل يٜمتٝمقا طمتك يٙمقن اًمديـ هللّ وطمده, وم٢مذا يم٤من ُمـ اًمتزام ذائع قم٤ٌمد اًم٘م

اًمديـ يمٚمٝم٤م إٓ حتريؿ اعمٞمن أو اًمرسم٤م أو اًمزٟم٤م يٙمقن يم٤مومًرا جي٥م ىمت٤مًمف, ومٙمٞمػ سمٛمـ أذك سم٤مهلل ودقمل 

ُمـ  إمم إظمالص اًمديـ هللّ واًمؼماءة واًمٙمٗمر سمٛمـ قمٌد همػم اهلل, وم٠مسمك قمـ ذًمؽ, واؾمتٙمؼم ويم٤من

 ه. ااًمٙم٤مومريـ؟!

ـَ ُأوشُمقا  اهللَوإِْذ َأظَمَذ ﴿وأُم٤م شمٕمٚمؿ ُمـ ي٠مشمٞمف هب٤م: ومٝمذا أُمر واضم٥م قمٚمٞمف, ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  ِذي ُِمٞمَث٤مَق اًمَّ

ْوا سمِِف صَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِٞماًل  ٌَُذوُه َوَراَء فُمُٝمقِرِهْؿ َواؿْمؽَمَ َٓ شَمْٙمتُُٛمقَٟمُف وَمٜمَ ٌَٞمرٜمُٜمَُّف ًمِٚمٜم٤َّمِس َو ونَ وَمٌِئْ اًْمٙمَِت٤مَب ًَمُت  ﴾َس َُم٤م َيِْمؽَمُ

 .[581: آل قمٛمران]

واًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يم٤من يٕمٚمؿ ُمـ ي٠مشمٞمف اْلؾمالم يمام هق أؿمدٟم٤م إًمٞمف ذم همػم ُم٤م 

 ُمقوع.

 :ىَم٤مَل  ,اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم إمَِم اًمٜمٌَِّلر َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َوُهَق خَيُْٓم٥ُم وذم طمدي٨م أيب روم٤مقم٦م ذم ُمًٚمؿ: أٟمف ىم٤مل: 

َٓ َيْدِري َُم٤م ِديٜمُفُ  :ُ٘مْٚم٧ُم ومَ  ـْ ِديٜمِِف  ٠َمُل قَم ًْ ٌََؾ قَمكَمَّ َرؾُمقُل اهلل  :ىَم٤مَل  ,َي٤م َرؾُمقَل اهلل َرضُمٌؾ هَمِري٥ٌم ضَم٤مَء َي وَم٠َمىْم

ٌََتُف طَمتَّك اْٟمَتَٝمك إزَِمَّ  ٧ٌُْم ىَمَقاِئَٛمُف طَمِدي :َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َوشَمَرَك ظُمْٓم
ًِ وَمَ٘مَٕمَد  :ىَم٤مَل  ,ًداوَم٠ُميِتَ سمُِٙمْرِد، طَم

ُٛمٜمِل مِم٤َّم قَمٚمََّٛمُف اهلل َؿ َوضَمَٕمَؾ ُيَٕمٚمر  .صُمؿَّ َأشَمك ظُمْٓمٌََتُف وَم٠َمشَمؿَّ آظِمَرَه٤م ,قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقُل اهلل َصغمَّ اهلل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

وُمع ذًمؽ ومٚمٞمس ُمٕمٜمك ىمقًمف: سمقضمقب ُمٕمروم٦م ذوـمٝم٤م, وُمٕمٜم٤مه٤م أن يتٚمٗمظ سمام ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء, أو يٙمقن 

ًمٚمٜمٔمؿ, سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م ُمـ طمٞم٨م حم٦ٌم اهلل قمزوضمؾ وإومراده سمام جي٥م ًمف ذم طم٤مومًٔم٤م 

 أؾمامئف وصٗم٤مشمف وأًمقهٞمتف ورسمقسمٞمتف, وأن يٙمٗمر سم٤مًمٓمقاهمٞم٧م اًمتل شمٕمٌد وشمٕمٔمؿ ُمـ دون اهلل قمزوضمؾ.

واًمٓم٤مهمقت هق: ُم٤م ضم٤موز طمده, ُمـ ُمٕمٌقد, أو ُمتٌقع, أو ُمٓم٤مع, ورؤؾمٝمؿ مخ٦ًم: ُمـ قمٌد وهق 

ـ دقم٤م ُمع اهلل إهل٤ًم آظمر, وُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل, واًمِمٞمٓم٤من, واًم٤ًمطمر, ومٜم٠ًمل اهلل راٍض, وُم

 اًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٓم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
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 .5وأين أيمٗمر اًمٜم٤مذر إذا أراد سمٜمذره اًمت٘مرب ًمٖمػم اهلل وأظمذ اًمٜمذر ٕضمؾ ذًمؽ

                                      

اًمٜمذي قم٤ٌمدة هلل ش وإين أيمٗمر اًمٜم٤مذر إذا أراد سمٜمذره اًمت٘مرب ًمٖمػم اهلل, وأظمذ اًمٜمذر ٕضمؾ ذًمؽ»ىمقًمف:  5

 قمزوضمؾ, وسومٝم٤م ًمٖمػم اهلل قمزوضمؾ ذك.

َتٓمِػًما﴿ قمزوضمؾ ذم طمؼ اعم١مُمٜملم: ىم٤مل اهلل ًْ ُه ُُم  .[1: اْلٟم٤ًمن] ﴾ُيقوُمقَن سم٤ِمًمٜمَّْذِر َوخَي٤َموُمقَن َيْقًُم٤م يَم٤مَن َذُّ

ـْ َٟمْذٍر وَم٢مِنَّ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ َٟمَٗمَ٘م٦ٍم َأْو َٟمَذْرشُمْؿ ُِم ـْ َأْٟمَّم٤مرٍ  اهللَوَُم٤م َأْٟمَٗمْ٘متُْؿ ُِم  ﴾َيْٕمَٚمُٛمُف َوَُم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعملَِِم ُِم

 .[111: اًمٌ٘مرة]

قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: ش اًمّمحٞمحلم»وذم 

 ش.ُمـ ٟمذر أن يٓمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف, وُمـ ٟمذر أن يٕميص اهلل ومال يٕمّمف»

وأُم٤م اًمٜمذر ًمٚمٛمقشمك ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمِم٤ميخ وهمػمهؿ (: 55/613ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم 

 ؾمقاء يم٤من اًمٜمذر ٟمٗم٘م٦م أو ذه٤ٌمً  ,ومٝمق ٟمذر ذك وُمٕمّمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم :٘مٞمٛملم قمٜمد ىمٌقرهؿأو ًم٘مٌقرهؿ أو اعم

 واًمره٤ٌمن وسمٞمقت إصٜم٤مم. ,أو همػم ذًمؽ وهق ؿمٌٞمف سمٛمـ يٜمذر ًمٚمٙمٜم٤مئس

وُمـ  ,ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف»قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل :  شاًمّمحٞمح»وىمد صم٧ٌم ذم 

سمؾ قمٚمٞمف يمٗم٤مرة  ,وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م ٓ جيقز اًمقوم٤مء سمف شٟمذر أن يٕميص اهلل ومال يٕمّمف

وأُم٤م إذا يم٤من اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل ومٝمق يمٛمـ حيٚمػ سمٖمػم  ,وهذا إذا يم٤من اًمٜمذر هلل ,يٛملم ذم أطمد ىمقزم اًمٕمٚمامء

 ها ومٞمًتٖمٗمر اهلل ُمٜمف وًمٞمس ذم هذا ووم٤مء وٓ يمٗم٤مرة. :اهلل وهذا ذك

( قمٜمد ىمقل اعمّمٜمػ: )سم٤مب ُمـ 5/331ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ذم  ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن آل اًمِمٞمخ

 هاًمنمك اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل(: أي: ٕٟمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ومٞمٙمقن سومف ًمٖمػم اهلل ذيًم٤م. ا

إذا قمٚمٛم٧م ذًمؽ ومٝمذه اًمٜمذور اًمقاىمٕم٦م ُمـ قم٤ٌمد اًم٘مٌقر وأؿم٤ٌمهٝمؿ عمـ يٕمت٘مدون ومٞمف وىم٤مل رمحف اهلل: 

ًمٞم٘ميض طم٤مضمتف أو ًمٞمِمٗمع ًمف. يمؾ ذًمؽ ذك ذم اًمٕم٤ٌمدة, وهق ؿمٌٞمف ٟمٗمًٕم٤م أو ًضا ومٞمت٘مرب إًمٞمف سم٤مًمٜمذر, 

ـَ احْلَْرِث َوإَْٟمَٕم٤مِم َٟمِّمٞم٤ًٌم وَمَ٘م٤مًُمقا َهَذا هللَِِّ ﴿سمام ذيمر اهلل قمـ اعمنميملم ذم ىمقًمف:  َوضَمَٕمُٚمقا هللَِِّ مِم٤َّم َذَرَأ ُِم

يَم٤مِئِٝمْؿ وَمال  يَم٤مِئٜم٤َم وَماَم يَم٤مَن ًمنُِمَ يَم٤مِئِٝمْؿ ؾَم٤مَء سمَِزقْمِٛمِٝمْؿ َوَهَذا ًمنُِمَ َيِّمُؾ إمَِم اهلل َوَُم٤م يَم٤مَن هللَِِّ وَمُٝمَق َيِّمُؾ إمَِم ُذَ

روى اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم أي٦م. يٕمٜمل: ضمٕمٚمقا هللّ ضمزًءا ُمـ احلرث وًمنميم٤مئٝمؿ وٕوصم٤مهنؿ ﴾, َُم٤م حَيُْٙمُٛمقنَ 
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همٜمل, وُم٤م ذه٧ٌم  ضمزًءا, ومام ذه٧ٌم سمف اًمريح مم٤م ؾمٛمقا هللّ إمم ضمزء أوصم٤مهنؿ شمريمقه, وىم٤مًمقا: اهلل قمـ هذا

 سمف اًمريح ُمـ ضمزء أوصم٤مهنؿ إمم ضمزء اهلل أظمذوه.

وقم٤ٌمد اًم٘مٌقر جيٕمٚمقن هللّ ضمزًءا ُمـ أُمقاهلؿ سم٤مًمٜمذر واًمّمدىم٦م, وًمألُمقات واًمٓمقاهمٞم٧م ضمزًءا يمذًمؽ, 

  وىمد ٟمص همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء, قمغم أن اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل ذك.

ٜم٤مم واًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًم٘مٌقر وٟمحق ذًمؽ, ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم: وأُم٤م ُم٤م ٟمذره ًمٖمػم اهلل يم٤مًمٜمذر ًمألص

ومٝمق سمٛمٜمْزًم٦م أن حيٚمػ سمٖمػم اهلل ُمـ اعمخٚمقىم٤مت, واحل٤مًمػ سم٤معمخٚمقىم٤مت ٓ ووم٤مء قمٚمٞمف وٓ يمٗم٤مرة, 

ويمذًمؽ اًمٜم٤مذر ًمٚمٛمخٚمقق ًمٞمس قمٚمٞمف ووم٤مء وٓ يمٗم٤مرة, وم٢من يمٚمٞمٝمام ذك, واًمنمك ًمٞمس ًمف طمرُم٦م, سمؾ 

ُمـ طمٚمػ »ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل: قمٚمٞمف أن يًتٖمٗمر اهلل ُمـ هذا اًمٕم٘مد وي٘مقل ُم٤م ىم٤مل اًم

 .شسم٤مًمالت واًمٕمزى ومٚمٞم٘مؾ ٓ إًمف إٓ اهلل

وىم٤مل أيًْم٤م ومٞمٛمـ ٟمذر ًمٚم٘مٌقر وٟمحقه٤م دهٜم٤ًم ًمتٜمقر سمف وي٘مقل: إهن٤م شم٘مٌؾ اًمٜمذر يمام ي٘مقل سمٕمض اًمْم٤مًملم. 

همػمه ًمٚمًدٟم٦م ومٝمذا اًمٜمذر ُمٕمّمٞم٦م سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء, ٓ جيقز اًمقوم٤مء سمف, ويمذًمؽ إذا ٟمذر ُم٤مًٓ ُمـ اًمٜم٘مد أو 

أو اعمج٤موريـ اًمٕم٤ميمٗملم سمتٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م, وم٢من ه١مٓء اًمًدٟم٦م ومٞمٝمؿ ؿمٌف ُمـ اًمًدٟم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ًمالت 

ـْ ؾَمٌِٞمِؾ اهلل قنَ ٚمُ يمُ ٠مْ يَ ﴿واًمٕمزى وُمٜم٤مة  وَن قَم ٤ٌَمـمِِؾ َوَيُّمدُّ واعمج٤مورون هٜم٤مك ومٞمٝمؿ ﴾, َأُْمَقاَل اًمٜم٤َّمِس سم٤ِمًْم

تِل َأْٟمُتْؿ هَل٤َم ﴿قمٚمٞمف اًمًالم: ؿمٌف ُمـ اًمٕم٤ميمٗملم اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ  َُم٤م َهِذِه اًمتَّاَمصمِٞمُؾ اًمَّ

ٌَْحَر ﴿واًمذيـ اضمت٤مز هبؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم وىمقُمف: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﴾قَم٤ميمُِٗمقنَ  ٌَٜمِل إِْهائٞمَؾ اًْم َوضَم٤مَوْزَٟم٤م سمِ

وريـ ذم هذه اًمٌ٘م٤مع اًمتل ٓ وم٤مًمٜمذر ٕوًمئؽ اًمًدٟم٦م واعمج٤م ﴾,وَم٠َمشَمْقا قَمغَم ىَمْقٍم َيْٕمُٙمُٗمقَن قَمغَم َأْصٜم٤َمٍم هَلُؿْ 

ومْمؾ ًمٚمنميٕم٦م ذم اعمج٤مورة ومٞمٝم٤م ٟمذر ُمٕمّمٞم٦م, وومٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٜمذر ًمٚمًدٟم٦م اًمّمٚم٤ٌمن اعمج٤موريـ قمٜمده٤م, 

أو ًمًدٟم٦م إسمدال اًمتل ذم اهلٜمد واعمج٤موريـ قمٜمده٤م, صمؿ هذا اعم٤مل إذا سومف ذم ضمٜمس شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة ُمـ 

لم ُمـ وم٘مراء اعمًٚمٛملم, يًتٕمٞمٜمقن سم٤معم٤مل قمغم اعمنموع ُمثؾ أن يٍمومف ذم قمامرة اعم٤ًمضمد أو ًمٚمّم٤محل

 قم٤ٌمدة اهلل يم٤من طمًٜم٤ًم.

وىمد شم٘مدم يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ىمقًمف: وي٘مقًمقن إهن٤م شم٘مٌؾ اًمٜمذر, أي: شم٘مٌؾ اًمٕم٤ٌمدة ُمـ دون اهلل, وم٢من 

 . إمم آظمره... اًمٜمذر قم٤ٌمدة
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غم ىمؼم وزم أو : وأُم٤م اًمٜمذر ًمٚمٛمِم٤مهد اًمتل سمٜمٞم٧م قمشذم ذح ُمٜمٝم٤مج اًمٜمقوي»وىم٤مل اْلُم٤مم إذرقمل 

ؿمٞمخ, أو قمغم اؾمؿ ُمـ طمٚمٝم٤م ُمـ إوًمٞم٤مء, أو شمردد ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم, وم٢من ىمّمد 

اًمٜم٤مذر سمذًمؽ وهق اًمٖم٤مًم٥م أو اًمقاىمع ُمـ ىمّمقد اًمٕم٤مىمد شمٕمٔمٞمؿ اًمٌ٘مٕم٦م واعمِمٝمد واًمزاوي٦م, أو شمٕمٔمٞمؿ ُمـ 

ٜمٕم٘مد, وم٢من ُمٕمت٘مدهؿ أن هلذه دومـ هب٤م أو ٟم٧ًٌم إًمٞمف, أو سمٜمٞم٧م قمغم اؾمٛمف, ومٝمذا اًمٜمذر سم٤مـمؾ همػم ُم

إُم٤ميمـ ظمّمقصٞم٤مت ٕٟمٗمًٝم٤م, ويرون أهن٤م مم٤م يدومع سمف اًمٌالء, ويًتجٚم٥م سمف اًمٜمٕمامء, ويًتِمٗمك 

سم٤مًمٜمذر هل٤م ُمـ إدواء, طمتك إهنؿ يٜمذرون ًمٌٕمض إطمج٤مر عم٤م ىمٞمؾ: إٟمف ضمٚمس إًمٞمٝم٤م أو اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م قمٌد 

ًمقن: اًم٘مؼم اًمٗمالين أو اعمٙم٤من اًمٗمالين ص٤مًمح, ويٜمذرون ًمٌٕمض اًم٘مٌقر اًمنج واًمِمٛمقع واًمزي٧م, وي٘مق

ي٘مٌؾ اًمٜمذر, يٕمٜمقن سمذًمؽ أٟمف حيّمؾ سمف اًمٖمرض اعم٠مُمقل ُمـ ؿمٗم٤مء ُمريض, وىمدوم هم٤مئ٥م, وؾمالُم٦م 

 ُم٤مل, وهمػم ذًمؽ ُمـ أٟمقاع ٟمذر اعمج٤مزاة.

ومٝمذا اًمٜمذر قمغم هذا اًمقضمف سم٤مـمؾ ٓ ؿمؽ ومٞمف, سمؾ ٟمذر اًمزي٧م واًمِمٛمع وٟمحقمه٤م ًمٚم٘مٌقر سم٤مـمؾ ُمٓمٚمً٘م٤م, 

اًمِمٛمقع اًمٙمثػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م وهمػمه٤م ًم٘مؼم اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم, وًم٘مؼم همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء ذًمؽ ٟمذر  ُمـ

وإوًمٞم٤مء, وم٢من اًمٜم٤مذر ٓ ي٘مّمد سمذًمؽ إٓ اْلي٘م٤مد قمغم اًم٘مؼم شمؼميًم٤م وشمٕمٔمٞماًم, فم٤مًٟم٤م أن ذًمؽ ىمرسم٦م, ومٝمذا 

 إمم آظمر يمالُمف..... مم٤م ٓ ري٥م ذم سمٓمالٟمف. واْلي٘م٤مد اعمذيمقر حمرم ؾمقاء اٟمتٗمع سمف هٜم٤مك ُمٜمتٗمع أم ٓ 

ٌَُٖمك احلٜمٗمل ذم  اًمٜمذر اًمذي يٜمذره أيمثر اًمٕمقام قمغم ُم٤م ش: ذح درر اًمٌح٤مر»وىم٤مل اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ سمـ ىُمُٓمُٚم

هق ُمِم٤مهد, يم٠من يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن هم٤مئ٥م أو ُمريض أو ًمف طم٤مضم٦م ضوري٦م, ومٞم٠ميت إمم سمٕمض اًمّمٚمح٤مء, 

ُمرييض أو ىمْمٞم٧م طم٤مضمتل,  وجيٕمؾ قمغم رأؾمف ؾمؽمة وي٘مقل: ي٤م ؾمٞمدي ومالن إن رد اهلل هم٤مئٌل أو قمقذم

ومٚمؽ ُمـ اًمذه٥م يمذا أو ُمـ اًمٗمْم٦م يمذا, أو ُمـ اًمٓمٕم٤مم يمذا, أو ُمـ اعم٤مء وُمـ اًمِمٛمع واًمزي٧م يمذا, 

ومٝمذا اًمٜمذر سم٤مـمؾ سم٤مْلمج٤مع ًمقضمقه. ُمٜمٝم٤م: أٟمف ٟمذر عمخٚمقق, واًمٜمذر ًمٚمٛمخٚمقق ٓ جيقز ٕٟمف قم٤ٌمدة, 

 واًمٕم٤ٌمدة ٓ شمٙمقن عمخٚمقق.

 يٛمٚمؽ. أن اعمٜمذور ًمف ُمٞم٧م واعمٞم٧م ٓ :وُمٜمٝم٤م

أٟمف فمـ أن اعمٞم٧م يتٍمف ذم إُمقر دون اهلل, واقمت٘م٤مد ذًمؽ يمٗمر, إمم أن ىم٤مل: إذا قمٚمٛم٧م هذا  :وُمٜمٝم٤م

ومام ي١مظمذ ُمـ اًمدراهؿ واًمِمٛمع واًمزي٧م وهمػمه٤م ويٜم٘مؾ إمم ضائح إوًمٞم٤مء شم٘مرسًم٤م إًمٞمٝمؿ ومحرام سم٢ممج٤مع 



 624 

 الذبح لػري اهلل عش ٔجن

 . 5وأن اًمذسمح ًمٖمػم اهلل يمٗمر واًمذسمٞمح٦م طمرام

                                                                                                    

ٜمف ٟم٘مٚمف اعمرؿمدي أيًْم٤م ذم ذم آظمر يمت٤مب اًمّمقم.وُم شاًمٌحر اًمرائؼ»اعمًٚمٛملم. ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ ٟمجٞمؿ ذم 

 وٟم٘مٚمف همػممه٤م قمٜمف وزاد: وىمد اسمتكم اًمٜم٤مس هبذا ٓ ؾمٞمام ذم ُمقًمد أمحد اًمٌدوي. ششمذيمرشمف»

وىم٤مل اًمِمٞمخ صٜمع اهلل احلٚمٌل احلٜمٗمل ذم اًمرد قمغم ُمـ أضم٤مز اًمذسمح واًمٜمذر ًمألوًمٞم٤مء, وأصم٧ٌم إضمر ذم 

 اهلل, ومٞمٙمقن سم٤مـماًل. ذًمؽ: ومٝمذا اًمذسمح واًمٜمذر إن يم٤من قمغم اؾمؿ ومالن وومالن ومٝمق ًمٖمػم

ْ ُيْذيَمِر اؾْمُؿ اهلل قَمَٚمٞمْفِ ﴿وذم اًمتٜمزيؾ:  ٙمِل َوحَمَْٞم٤مَي ﴿وىمقًمف:  ﴾,َوٓ شَم٠ْميُمُٚمقا مِم٤َّم مَل ًُ ىُمْؾ إِنَّ َصاليِت َوُٟم

 وذم ﴾َومَم٤َميِت هللَِِّ َربر اًْمَٕم٤معمَلَِم﴾. أي: صاليت وذسمحل هللّ, يمام ومن سمف ىمقًمف: ﴿وَمَّمؾر ًمَِرسمرَؽ َواْٟمَحرْ 

 رواه أسمق داود وهمػمه. شٓ ٟمذر ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل»احلدي٨م: 

واًمٜمذر ًمٖمػم اهلل إذاك ُمع اهلل, إمم أن ىم٤مل: وم٤مًمٜمذر ًمٖمػم اهلل يم٤مًمذسمح ًمٖمػمه. وىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء: مخ٦ًم ًمٖمػم 

اهلل ذك: اًمريمقع واًمًجقد واًمٜمذر واًمذسمح واًمٞمٛملم. ىم٤مل: واحل٤مصؾ أن اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل ومجقر, ومٛمـ 

 ٕضمقر؟ اٟمتٝمك ُمٚمخًّم٤م.أيـ حتّمؾ هلؿ ا

وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل: ىمد هنل قمـ اًمٜمذر, وٟمدب إمم اًمدقم٤مء, واًم٥ًٌم ومٞمف أن 

اًمدقم٤مء قم٤ٌمدة قم٤مضمٚم٦م, وئمٝمر سمف اًمتقضمف إمم اهلل شمٕم٤ممم, واًمتيع ًمف, وهذا سمخالف اًمٜمذر وم٢من ومٞمف شم٠مظمػم 

 اًمٕم٤ٌمدة إمم طملم احلّمقل وشمرك اًمٕمٛمؾ إمم طملم اًميورة.

. ٘مد ٟمص أسمق سمٙمر قمغم أن اًمدقم٤مء واًمٜمذر قم٤ٌمدشم٤من, وٓ يٛمؽمي ُمًٚمؿ أن ُمـ قمٌد همػم اهلل وم٘مد أذكوم

 ه ا

ىُمْؾ ﴿اًمذسمح هلل قمز وضمؾ قم٤ٌمدة ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: ش أن اًمذسمح ًمٖمػم اهلل يمٗمر واًمذسمٞمح٦م طمرام»ىمقًمف:  5

ٙمِل َوحَمَْٞم٤مَي َومَم٤َميِت هللَِِّ َربر اًْمَٕم٤معَمِ  ًُ يَؽ ًَمفُ  *لَم إِنَّ َصاَليِت َوُٟم , وىم٤مل [554,  551]إٟمٕم٤مم :  ﴾َٓ َذِ

 .[1]اًمٙمقصمر :  ﴾وَمَّمؾر ًمَِرسمرَؽ َواْٟمَحرْ ﴿شمٕم٤ممم: 

أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمكم ريض ش ًمٕمـ اهلل ُمـ ذسمح ًمٖمػم اهلل»وىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: 
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أو ىمٌقر أو ضمـ أو أٟمس ذك  اهلل قمٜمف, ومٕمغم هذا ومٍمف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل اهلل قمز وضمؾ ُمـ أؿمخ٤مص

وم٤مًمذسمح ًمٚمٛمٕمٌقد هم٤مي٦م اًمذل واخلْمقع (: 51/383ش )اعمجٛمقع»ىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم رمحف اهلل يمام ذم 

وطمرم ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م ذسمح قمغم  وٓ أن يًٛمك همػم اهلل قمغم اًمذسم٤مئح ,وهلذا مل جيز اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ,ًمف

وًمٕمـ  ,وإن ىمّمد سمف اًمٚمحؿ ٓ اًم٘مرسم٤من ,وُم٤م ؾمٛمل قمٚمٞمف همػم اؾمؿ اهلل ,اًمٜمّم٥م وهق ُم٤م ذسمح ًمٖمػم اهلل

سمؾ  ,ويم٤مٟمقا يذسمحقن ًمٚمجـ ,وهنك قمـ ذسم٤مئح اْلـ ,اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ ذسمح ًمٖمػم اهلل

وىمد ىم٤مل  ,يمام دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم همػم ُمقوع طمرم اهلل ُم٤م مل يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

ٙمِل َوحَمَْٞم٤مَي ﴿اٟمحر ًمرسمؽ يمام ىم٤مل اخلٚمٞمؾ :  :يأ ﴾وَمَّمؾر ًمَِرسمرَؽ َواْٟمَحرْ  ﴿شمٕم٤ممم:  ًُ ىُمْؾ إِنَّ َصاليِت َوُٟم

ٌَّْؾ ُِمٜم٤َّم إِٟمََّؽ  ﴿َومَم٤َميِت هللَِِّ َربر اًْمَٕم٤معَملَِم﴾ وىمد ىم٤مل هق وإؾمامقمٞمؾ إذ يرومٕم٤من اًم٘مقاقمد ُمـ اًمٌٞم٧م:  ٜم٤َم شَمَ٘م َرسمَّ

ِٛمٞمُع اًْمَٕمٚمِٞمُؿ  ًَّ ٚمِٛمَ  *َأْٟم٧َم اًم ًْ ٜم٤َم َواضْمَٕمْٚمٜم٤َم ُُم ٚمَِٛم٦ًم ًَمَؽ َوَأِرَٟم٤م َُمٜم٤َمؾِمَٙمٜم٤َمَرسمَّ ًْ ٦ًم ُُم تِٜم٤َم ُأُمَّ يَّ ـْ ُذرر  ﴾لْمِ ًَمَؽ َوُِم

ًٙم٤م  ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,وم٤معمٜم٤مؾمؽ هٜم٤م ُمِم٤مقمر احل٩م يمٚمٝم٤م [518,  511]اًمٌ٘مرة :  ًَ ٦ٍم ضَمَٕمْٚمٜم٤َم َُمٜمْ ًمُِٙمؾر ُأُمَّ

٦ٍم ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُمَ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [51]احل٩م :  ﴾ُهْؿ َٟم٤مؾِمُٙمقهُ  ًٙم٤م ًمَِٞمْذيُمُروا اؾْمَؿ َوًمُِٙمؾر ُأُمَّ ًَ قَمغَم َُم٤م َرَزىَمُٝمْؿ  اهللٜمْ

َْٟمَٕم٤ممِ  ْٕ ـْ هَبِٞمَٛم٦ِم ا ـْ َيٜم٤َمَل  ﴿وىم٤مل:  [43]احل٩م :  ﴾ُِم ـْ َيٜم٤َمًُمُف اًمتَّْ٘مَقى  اهللًَم
َٓ ِدَُم٤مُؤَه٤م َوًَمٙمِ حُلُقُُمَٝم٤م َو

ـْ ُيَٕمٔمرْؿ ؿَمَٕم٤مئَِر  ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  [41]احل٩م :  ﴾ُِمٜمُْٙمؿْ  ـْ شَمْ٘مَقى اًْمُ٘مُٚمقِب  اهللَذًمَِؽ َوَُم ٤َم ُِم ]احل٩م  ﴾وَم٢مهِنَّ

سمٖم٤مي٦م اًمٕمٌقدي٦م ًمف واًمٕمٌقدي٦م  ,وم٤معم٘مّمقد شم٘مقى اًم٘مٚمقب هلل وهق قم٤ٌمدهت٤م ًمف وطمده دون ُم٤م ؾمقاه ,[41: 

  اهد ومٞمٝم٤م هم٤مي٦م اعمح٦ٌم وهم٤مي٦م اًمذل واْلظمالص وهذه ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ.

ىم٤مل  شُمـ ذسمح ًمٖمػم اهلل» ىمقًمف:(: 313-5/315ش )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد»ىم٤مل ؾمٚمٞمامن آل اًمِمٞمخ ذم 

أو  ,أو ًمٚمّمٚمٞم٥م أو عمقؾمك ,اعمراد سمف أن يذسمح سم٤مؾمؿ همػم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم, يمٛمـ يذسمح ًمٚمّمٜمؿ ,اًمٜمقوي

ًمٕمٞمًك صغم اهلل قمٚمٞمٝمام وؾمٚمؿ, أو ًمٚمٙمٕم٦ٌم وٟمحق ذًمؽ, ويمؾ هذا طمرام, وٓ حتؾ هذه اًمذسمٞمح٦م ؾمقاء 

ٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل واشمٗمؼ قمٚمٞمف أصح٤مسمٜم٤م, وم٢من ىمّمد ُمع ذًمؽ يم٤من اًمذاسمح ُمًٚماًم أو ٟمٍماٟمًٞم٤م أو هيقدًي٤م ٟمص قم

شمٕمٔمٞمؿ اعمذسمقح ًمف همػم اهلل واًمٕم٤ٌمدة ًمف, يم٤من ذًمؽ يمٗمًرا, وم٢من يم٤من اًمذاسمح ُمًٚماًم ىمٌؾ ذًمؽ ص٤مر سم٤مًمذسمح 

 وٟم٘مٚمف همػم واطمد ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿ. شذح ُمًٚمؿ»ذيمره ذم  ,ُمرشمًدا

فم٤مهره أٟمف ُم٤م ذسمح ًمٖمػم اهلل ُمثؾ أن ي٘م٤مل:  ﴾ػْمِ اهللَوَُم٤م ُأِهؾَّ سمِِف ًمِٖمَ ﴿وىم٤مل ؿمٞمخ اْلؾمالم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
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وحتريؿ هذا أفمٝمر ُمـ حتريؿ  ,وإذا يم٤من هذا هق اعم٘مّمقد ومًقاء ًمٗمظ سمف أو مل يٚمٗمظ ,هذه اًمذسمٞمح٦م ًمٙمذا

يم٤من أزيمك  ُم٤م ذسمحف ًمٚمحؿ, وىم٤مل ومٞمف: سم٤مؾمؿ اعمًٞمح وٟمحقه, يمام أن ُم٤م ذسمحٜم٤مه ُمت٘مرسملم سمف إمم اهلل

وم٢من قم٤ٌمدة اهلل سم٤مًمّمالة ًمف واًمٜمًؽ ًمف أقمٔمؿ ُمـ  ,ٚمٜم٤م قمٚمٞمف: سمًؿ اهللوأقمٔمؿ مم٤م ذسمحٜم٤م ًمٚمحؿ, وىم

واًمٜمًؽ ًمٖمػمه أقمٔمؿ ُمـ  ,آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مؾمٛمف ذم ومقاشمح إُمقر, ومٙمذًمؽ اًمنمك سم٤مًمّمالة ًمٖمػمه

آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مؾمؿ همػمه ذم ومقاشمح إُمقر, وم٢مذا طمرم ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف سم٤مؾمؿ اعمًٞمح أو اًمزهرة, ومألن حيرم ُم٤م 

ح أو اًمزهرة أو ىمّمد سمف ذًمؽ أومم, وم٢من اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل أقمٔمؿ يمٗمًرا ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م ومٞمف ٕضمؾ اعمًٞم ىمٞمؾ

سمٖمػم اهلل, وقمغم هذا, ومٚمق ذسمح ًمٖمػم اهلل ُمت٘مّرسم٤ًم إًمٞمف حَلَُرم َ, وإْن ىم٤مل ومٞمف: سم٤مؾمؿ اهلل, يمام ىمد يٗمٕمٚمف ـم٤مئٗم٦م 

ذًمؽ, وإن يم٤من ُمـ ُمٜم٤موم٘مل هذه إُم٦م, اًمذيـ ىمد يت٘مرسمقن إمم اًمٙمقايم٥م سم٤مًمذسمح واًمٌخقر وٟمحق 

 ه١مٓء ُمرشمديـ ٓ شم٤ٌمح ذسمٞمحتٝمؿ سمح٤مل, ًمٙمـ جيتٛمع ذم اًمذسمٞمح٦م ُم٤مٟمٕم٤من.

وُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م يٗمٕمٚمف اْل٤مهٚمقن سمٛمٙم٦م ُمـ اًمذسمح ًمٚمجـ وهلذا روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ىمٚم٧م: هذا احلدي٨م رواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اًمزهري ُمرؾماًل, وذم إؾمٜم٤مده  شأٟمف هنك قمـ ذسم٤مئح اْلـ»وؾمٚمؿ: 

ه٤مرون, وهق وٕمٞمػ قمٜمد اْلٛمٝمقر إٓ أن أمحد سمـ ؾمٞم٤مر روى قمـ ىمتٞم٦ٌم أٟمف يم٤من يقصم٘مف قمٛمر سمـ 

ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ وضمف آظمر قمـ قمٌد اهلل سمـ أذيٜم٦م قمـ صمقر سمـ يزيد, قمـ اًمزهري قمـ 

محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ, قمـ أيب هريرة ُمرومققًم٤م. ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: وقمٌد اهلل يروي قمـ صمقر ُم٤م ًمٞمس ُمـ 

ىم٤مل اًمزخمنمي: يم٤مٟمقا إذا اؿمؽموا داًرا أو سمٜمقه٤م أو اؾمتخرضمقا قمٞمٜم٤ًم ذسمحقا ذسمٞمح٦م ظمقوًم٤م أن طمديثف.

شمّمٞمٌٝمؿ اْلـ, وم٠موٞمٗم٧م اًمذسم٤مئح إًمٞمٝمؿ, ًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمقوي: وذيمر اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اعمروذي ُمـ 

ًمٖمػم  ٕٟمف مم٤م أهؾ سمف :أصح٤مسمٜم٤م أن ُم٤م ذسمح قمٜمد اؾمت٘م٤ٌمل اًمًٚمٓم٤من شم٘مرسًم٤م إًمٞمف أومتك أهؾ سمخ٤مرى سمتحريٛمف

ىم٤مل اًمراومٕمل: هذا إٟمام يذسمحقٟمف اؾمتٌِم٤مًرا سم٘مدوُمف, ومٝمق يمذسمح اًمٕم٘مٞم٘م٦م ًمقٓدة اعمقًمقد. ىمٚم٧م: إن , اهلل

يم٤مٟمقا يذسمحقن اؾمتٌِم٤مًرا يمام ذيمر اًمراومٕمل ومال يدظمؾ ذم ذًمؽ, وإن يم٤مٟمقا يذسمحقٟمف شم٘مرسًم٤م, إًمٞمف ومٝمق 

 داظمؾ ذم احلدي٨م.

ذر ُمـ اًمنمك ومٝمذه هل ـمري٘م٦م اًمرؾمؾ صٚمقات ومٕمغم هذا ومال يٜمٙمر قمغم اًمِمٞمخ رمحف اهلل قمز وضمؾ وحي

ٌُقا ﴿اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 
ٌُُدوا اهللََّ َواضْمَتٜمِ ًٓ َأِن اقْم ٦ٍم َرؾُمق َوًَمَ٘مْد سَمَٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾر ُأُمَّ
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وزم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف, وُمـ أىمقال  ,طمؼ وأٟم٤م ىم٤مئؾ هب٤مومٝمذه اعم٤ًمئؾ 

اًمٕمٚمامء اعمتٌٕملم يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م وإذا ؾمٝمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمًٓم٧م اْلقاب قمٚمٞمٝم٤م ذم رؾم٤مًم٦م 

 .5ُمًت٘مٚم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

ـَ آَُمٜمُقا إِْن ضَم٤مَءيُمْؿ وَم٤مؾِمٌؼ ﴿: ٤مممصمؿ اقمٚمٛمقا وشمدسمروا ىمقًمف شمٕم ِذي ٤َم اًمَّ ٌَٞمَّٜمُقا َأْن َي٤م َأهيُّ ٢ٌَمٍ وَمَت سمِٜمَ

ٌُقا ىَمْقًُم٤م سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم وَمُتّْمٌُِحقا قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْؿ َٟم٤مِدُِملمَ   .5[5]احلجرات:  ﴾شُمِّمٞم

                                                                                                    

َم اهللَُّ قَمَٚمٞمْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [45]اًمٜمحؾ :  ﴾اًمٓم٤َّمهُمقَت  ْك سم٤ِمهللَِّ وَمَ٘مْد طَمرَّ ـْ ُينْمِ ُف َُم ِف اْْلَٜم٦ََّم َوَُم٠ْمَواُه اًمٜم٤َّمُر إِٟمَّ

ـْ َأْٟمَّم٤مرٍ   .[11]اعم٤مئدة :  ﴾َوَُم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعملَِِم ُِم

هذا هق اًمّمقاب, أن ُم٤م يم٤من ُمـ اعم٤ًمئؾ ُم١ميًدا سم٤مٕدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م جي٥م اًم٘مقل هب٤م,  5

اًمٌٕمد قمـ  واقمت٘م٤مده٤م, واًمًػم قمٚمٞمٝم٤م, واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ُمع آؾمتٗم٤مدة ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ, ُمع

اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك, وُمـ ىم٤مل سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ىمقي٧م طمجتف, وىمؾَّ ظمٓمئف, وؾمٚمؿ ُمٕمت٘مده: ٕن اًمٙمت٤مب 

ـْ سَملْمِ َيَدْيِف ﴿واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ُمـ قمٜمد اهلل قمزوضمؾ, وُم٤م يم٤من ُمـ قمٜمد اهلل قمزوضمؾ  ٤ٌَمـمُِؾ ُِم َٓ َي٠ْمشمِٞمِف اًْم

ـْ طَمٙمِٞمٍؿ مَحِٞمدٍ  ـْ ظَمْٚمِٗمِف شَمٜمِْزيٌؾ ُِم َٓ ُِم  .[31: ومّمٚم٧م] ﴾َو

ومٕمٚمؿ ُم٤م شم٘مدم أن اعمخ٤مًمٗملم ًمٓمري٘م٦م اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ, إُم٤م أن يٙمذسمقا ذم طم٤مل 

ـمٕمٜمٝمؿ سم٤مًمداقمل إمم اهلل قمزوضمؾ, وطم٤مُمؾ ديٜمف, وإُم٤م أن يٓمٕمٜمقا ومٞمام حيٛمؾ اًمداقمل إمم اهلل قمزوضمؾ, 

ت٘مٞمد ومٞمٝم٤م طمؼ, واْلـمالق وإُم٤م أن يّمقروا احلؼ اًمذي يدقمقا إًمٞمف سم٤مـماًل, وإُم٤م أن ي٠مشمقا إمم ُم٠ًمًم٦م اًم

ومٞمٝم٤م سم٤مـمؾ, ُمثؾ ىمقهلؿ: حيرم زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, وإٟمام اعمحرم هق ؿمد 

اًمرطم٤مل ُمـ أضمؾ زي٤مرهت٤م, أُم٤م ُمـ يم٤من ذم اعمديٜم٦م, ومٞمًُـ ًمف زي٤مرشمف, وهذا سم٘مٞم٦م اعم٘مٌقر, إٟمام اعمحرم 

ّم٤محللم إن أرادوا سمذواهتؿ وسم٘مٌقرهؿ وسمِمد اًمزي٤مرات اًمٌدقمٞم٦م واًمنميمٞم٦م, ويمذا ُم٠ًمًم٦م اًمتقؾمؾ سم٤مًم

اًمرطم٤مل إمم ىمٌقرهؿ: ومٝمذا ممٜمقع, وإن أراد اًمتقؾمؾ سمدقم٤مء اًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ: ومٝمذا ٓ رء ومٞمف, وًمٙمـ 

يمام شم٘مدم ًمٞمس اعمراد إٓ ًمٌس احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ, وىمد ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ ُمقوًح٤م أهن٤م صٗم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب: 

قنَ ﴿ ًُ ٤ٌَمـمِِؾ َوشَمْٙمتُُٛمقَن احْلَؼَّ َوَأْٟمتُْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  َي٤م َأْهَؾ اًْمٙمِت٤َمِب مِلَ شَمْٚمٌِ  .[15: آل قمٛمران] ﴾احْلَؼَّ سم٤ِمًْم
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ظمتؿ رمحف اهلل هبذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمدًٓم٦م قمغم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إظم٤ٌمر, واقمٚمؿ أن  5

 إظم٤ٌمر صمالصم٦م ُمـ ضمٝم٦م اعمخؼميـ:

 ه.إول: أن يٙمقن اعمخؼم صم٘م٦م ص٤مدىًم٤م: ومٝمذا ي٘مٌؾ ظمؼم

 واًمث٤مين: أن يٙمقن اعمخؼم يم٤مذسًم٤م: ومٝمذا ُيرد ظمؼمه وٓ ي٘مٌؾ.

ٌُؾ سمٕمد اًمتث٧ٌم, وإن يم٤من همػم ذًمؽ ُرد.  واًمث٤مًم٨م: اًمٗم٤مؾمؼ, ومٝمذا ُيتث٧ٌم ذم ظمؼمه: وم٢من يم٤من صدىًم٤م ىَم

ويمؿ ُمـ اًمتٝمؿ اًمتل ُيتٝمؿ هب٤م دقم٤مة احلؼ واًمًٜم٦م قمغم ُمر اًمٕمّمقر, وشم٘مٚم٤ٌمت اًمدهقر, ومٛمـ ُيرد اهلل 

 ٗم٤مه إي٤مه٤م, وُمـ أراد اهلل قمزوضمؾ إوالًمف شمٚم٘م٤مه٤م.قمزوضمؾ هدايتف يم

وُمٕمٚمقم أن ىمٌقل ظمؼم اًمٗم٤مؾمؼ واًمٙم٤مذب ي١مدي إمم إص٤مسم٦م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سمجٝم٤مًم٦م, وم٤محلذر احلذر, 

 واًمٌٕمد اًمٌٕمد.

 ٣موصمقب ومبقل طمػم إضم٣مد دم ايمٔمٗم٣مئد ونمغمه

 

٤مر اعمج٤مهٞمؾ ذم وذم هذه أي٦م رد ظمؼم اعمج٤مهٞمؾ, اًمذيـ ٓ شمٕمرف أطمقاهلؿ, وىمد شمٙمٚمٛم٧ُم قمـ أظمٌ

 ُم٘م٤مل ُمٜمِمقر وشمْمٛمـ أيمثره قمقن اًم٤ٌمري سمٌٞم٤من طمزسمٞم٦م اسمٜمل ُمرقمل ...

وذم أي٦م دًٓم٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم ىمٌقل ظمؼم اًمقاطمد ظمالوًم٤م ٕهؾ اًمٌدع ُمـ اعمٕمتزًم٦م واخلقارج, اًمذيـ 

يردون يمثػًما ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٕم٘م٤مئد, سمدقمقى أهن٤م آطم٤مد وٓ شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ, ومٙمؿ ىمد أوىمٕمقا ُمـ اًمٜم٤مس ذم 

تٜم٦م سم٥ًٌم هذه اًمِمٌٝم٦م اًمقاهٞم٦م: وم٢من اهلل قمزوضمؾ أوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ىمٌقل ظمؼم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم اًمٗم

 آًمف وؾمٚمؿ, ومل يٗمرق سملم آطم٤مد وُمتقاشمر.

ُ٘مقا ىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا َواشمَّ ؿَمِديُد  اهللإِنَّ  اهلل﴿َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

 [.٤1مِب﴾ ]احلنم: اًْمِٕم٘مَ 

ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمٌَُٝمْؿ وىم٤مل اهلل قمزوضمؾ:  ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞم ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ

 [.54قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ﴾ ]اًمٜمقر: 

, ويم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يٌٕم٨م رؾمٚمف آطم٤مًدا: ومٌٕم٨م ُمٕم٤مذ إمم اًمٞمٛمـ إقمغم
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وسمٕم٨م أسم٤م ُمقؾمك إمم اًمٞمٛمـ إؾمٗمؾ, وسمٕم٨م أسم٤م قمٌٞمدة إمم ٟمجران, وه١مٓء يدقمقن إمم اًمتقطمٞمد 

 ويٕمٚمٛمقن اًمٕم٘م٤مئد, ومامل اعمٌتدقم٦م ٓ يٙم٤مدون يٗم٘مٝمقن طمديًث٤م.

(: ومم٤م يٌلم أن ظمؼم اًمقاطمد اًمٕمدل 686-615ش )خمتٍم اًمّمقاقمؼ»ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل يمام ذم 

 يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ أدًم٦م يمثػمة:

 ها:أحد
أن اعمًٚمٛملم عم٤م أظمؼمهؿ اًمقاطمد وهؿ سم٘م٤ٌمء ذم صالة اًمّمٌح أن اًم٘مٌٚم٦م ىمد طمقًم٧م إمم اًمٙمٕم٦ٌم ىمٌٚمقا 

ظمؼمه وشمريمقا احلج٦م اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م, واؾمتداروا إمم اًم٘مٌٚم٦م ومل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

إومم, ومٚمقٓ طمّمٚمق وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, سمؾ ؿمٙمروا قمغم ذًمؽ, ويم٤مٟمقا قمغم أُمر ُم٘مٓمقع سمف ُمـ اًم٘مٌٚم٦م 

اًمٕمٚمؿ هلؿ سمخؼم اًمقاطمد مل يٜمٙمروا اعم٘مٓمقع سمف اعمٕمٚمقم خلؼم ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ وٓ هم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل ًمف ظمؼم 

اىمؽمٟمتف ىمريٜم٦م ويمثػم ُمٜمٝمؿ ي٘مقل: ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ سم٘مريٜم٦م وٓ همػمه٤م, وهذا ذم هم٤مي٦م اعمٙم٤مسمرة وُمٕمٚمقم أن 

ن ُمـ همػم ٟمٙمػم ُمـ أىمقى اًم٘مرائـ وأفمٝمره٤م وم٠مي ىمريٜم٦م شمٚم٘مك إُم٦م ًمف سم٤مًم٘مٌقل وروايتف ىمرٟم٤ًم سمٕمد ىمر

 ىمريٜم٦م ومروتٝم٤م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ أىمقى ُمٜمٝم٤م.

ٌَٞمَّٜمُقا﴿اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين: أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل:   ٢ٌَمٍ وَمَت ـَ آَُمٜمُقا إِْن ضَم٤مَءيُمْؿ وَم٤مؾِمٌؼ سمِٜمَ ِذي ٤َم اًمَّ  [5]احلجرات :  ﴾َي٤م َأهيُّ

ٌَٞمَّٜمُقا ﴿وذم اًم٘مراءة إظمرى  م سم٘مٌقل ظمؼم اًمقاطمد أٟمف ٓ حيت٤مج إمم اًمتث٧ٌم وًمق ﴾ وهذا يدل قمغم اْلزوَمَت

يم٤من ظمؼمه ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ُٕمر اًمتث٧ٌم طمتك حيّمؾ اًمٕمٚمؿ ومم٤م يدل قمٚمٞمف أيْم٤ًم أن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 

وأئٛم٦م اْلؾمالم مل يزاًمقا ي٘مقًمقن: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يمذا ومٕمؾ يمذا وأُمر 

 يمالُمٝمؿ سم٤مًميورة. سمٙمذا, وهنك قمـ يمذا, وهذا ُمٕمٚمقم ذم

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ذم قمدة ُمقاوع ويمثػم ُمـ ش صحٞمح اًمٌخ٤مري»وذم 

أطم٤مدي٨م اًمّمح٤مسم٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م أطمدهؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, وإٟمام ؾمٛمٕمف ُمـ 

قمغم آًمف وؾمٚمؿ سمام ٟمًٌف صح٤ميب همػمه, وهذه ؿمٝم٤مدة ُمـ اًمٕم٤مىمؾ وضمزم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

إًمٞمف ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ, ومٚمق يم٤من ظمؼم اًمقاطمد ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ًمٙم٤من ؿم٤مهدًا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمٖمػم قمٚمؿ.
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اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م: إن أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م مل يزاًمقا ي٘مقًمقن: صح رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

ف ومل يٙمـ ُمرادهؿ ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمض اعمت٠مظمريـ إن اعمراد سم٤مًمّمح٦م صح٦م وؾمٚمؿ وذًمؽ ضمزم ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمف ىم٤مًم

اًمًٜمد ٓ صح٦م اعمتـ, سمؾ هذا ُمراد ُمـ زقمؿ أن أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٓ 

شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ وإٟمام يم٤من ُمرادهؿ صح٦م اْلو٤موم٦م إًمٞمف وأٟمف ىم٤مل يمام يم٤مٟمقا جيزُمقن سم٘مقهلؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وأُمر وهنك وومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, وطمٞم٨م صغم اهلل قمٚمٞمف 

يم٤من ي٘مع هلؿ اًمقهؿ ذم ذًمؽ ي٘مقًمقن يذيمر قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, ويروى قمٜمف 

وٟمحق ذًمؽ وُمـ ًمف ظمؼمة سم٤محلدي٨م يٗمرق سملم ىمقل أطمدهؿ هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح وسملم ىمقًمف إؾمٜم٤مده 

ضمزم سمّمح٦م ٟمًٌتف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ, واًمث٤مين ؾمٝم٤مدة  صحٞمح وم٤مٕول

 سمّمح٦م ؾمٜمده.

 وىمد يٙمقن ومٞمف قمٚم٦م أو ؿمذوة ومٞمٙمقن ؾمٜمده صحٞمح٤ًم وٓ حيٙمٛمقن أٟمف صحٞمح ذم ٟمٗمًف.

ـْ  ﴿اًمدًمٞمؾ اًمراسمع: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٓ َٟمَٗمَر ُِم ٦ًم وَمَٚمْق يُمؾر ومِْرىَم٦ٍم ُِمٜمُْٝمْؿ ـَم٤مِئَٗم٦ٌم َوَُم٤م يَم٤مَن اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ًمِٞمَٜمِْٗمُروا يَم٤مومَّ

ـِ َوًمِٞمُٜمِْذُروا ىَمْقَُمُٝمْؿ إَِذا َرضَمُٕمقا إًَِمْٞمِٝمْؿ ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ حَيَْذُرونَ  ي ُٝمقا ذِم اًمدر  .[511]اًمتقسم٦م :  ﴾ًمَِٞمَتَٗم٘مَّ

م واْلٟمذار اْلقمال ﴾إَِذا َرضَمُٕمقا إًَِمٞمِْٝمؿْ  ﴿واًمٓم٤مئٗم٦م شم٘مع قمغم اًمقاطمد ومام ومقىمف, وم٠مظمؼم أن اًمٓم٤مئٗم٦م ىمقُمٝمؿ 

ُرونَ  ﴿﴾ ٟمٔمػم ىمقهلؿ ذم آي٤مشمف اعمتٚمقة واعمِمٝمقدة, حَيَْذُرونَ  ﴿سمام يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ, وىمقًمف:   ﴾ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ َيتََٗمٙمَّ

ُٝمْؿ َيْٕمَٚمُٛمقنَ ﴿,  [515]إقمراف :  ُٝمْؿ هَيَْتُدونَ  ﴿, [35]يقؾمػ :  ﴾ًَمَٕمٚمَّ وهق  [45]إٟمٌٞم٤مء :  ﴾ًَمَٕمٚمَّ

 ام ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ.ؾمٌح٤مٟمف إٟمام يذيمر ذًمؽ ومٞمام حيّمؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ومٞم

(, أي: ٓ شمتٌٕمف وٓ شمٕمٛمؾ 45 )اْلهاء: ﴾َوٓ شَمْ٘مُػ َُم٤م ًَمٞمَْس ًَمَؽ سمِِف قِمْٚمؿٌ ﴿ىمقًمف: اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس: 

ويثٌتقن هلل شمٕم٤ممم هب٤م  ,سمف ومل يزل اعمًٚمٛمقن ُمـ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ي٘مٗمقن أظم٤ٌمر أطم٤مد ويٕمٛمٚمقن هب٤م

وأئٛم٦م اْلؾمالم يمٚمٝمؿ ىمد ىمٗمقا  ,سمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿومٚمق يم٤مٟم٧م ٓ شمٗمٞمد قمٚماًم ًمٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤م ,اًمّمٗم٤مت

 ُم٤م ًمٞمس هلؿ سمف قمٚمؿ.

يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ ﴿اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمدس: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (, وم٠مُمر ُمـ مل 34)اًمٜمحؾ: ﴾وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأْهَؾ اًمذر

١ًمال يٕمٚمؿ أن ي٠ًمل أهؾ اًمذيمر وهؿ أوًمقا اًمٙمت٤مب واًمٕمٚمؿ, وًمقٓ أن أظم٤ٌمرهؿ شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ مل ي٠مُمر سم
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سمؾ أُمر سم١ًمال أهؾ اًمذيمر ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٚمق  ,ُمـ ٓ يٗمٞمد ظمؼمه قمٚماًم, وهق ؾمٌح٤مٟمف مل ي٘مؾ ؾمٚمقا قمدد اًمتقاشمر

 يم٤من واطمدًا ًمٙم٤من ؾم١ماًمف وضمقاسمف يم٤مومٞم٤ًم .

ْ شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم ﴿اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمسمع: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َرسمرَؽ َوإِْن مَل ْغ َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ ُِم ؾُمقُل سَمٚمر ٤َم اًمرَّ  سَمٚمَّْٖم٧َم َي٤م َأهيُّ

ٌَالُغ اعْمٌُلِمُ ﴿(, وىم٤مل: 51)اعم٤مئدة:﴾ِرؾَم٤مًَمَتفُ  ؾُمقِل إِٓ اًْم (, وىم٤مل اًمٜمٌل: 63) )اًمٜمقر: ﴾َوَُم٤م قَمغَم اًمرَّ

أٟمتؿ ُمًئقًمقن قمٜمل ومامذا أٟمتؿ ىم٤مئٚمقن », وىم٤مل ٕصح٤مسمف ذم اْلٛمع إقمٔمؿ يقم قمروم٦م: شسمٚمٖمقا قمٜمل»

 .شىم٤مًمقا: ٟمِمٝمد أٟمؽ سمٚمٖم٧م وأدي٧م وٟمّمح٧م

ٌالغ هق اًمذي شم٘مقم سمف احلج٦م قمغم اعمٌٚمغ, وحيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ ومٚمق يم٤من ظمؼم اًمقاطمد ٓ وُمٕمٚمقم أن اًم

حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ مل ي٘مع سمف اًمتٌٚمٞمغ اًمذي شم٘مقم سمف طمج٦م اهلل قمغم اًمٕمٌد وم٢من احلج٦م إٟمام شم٘مقم سمام حيّمؾ سمف 

ًمؽ اًمٕمٚمؿ, وىمد يم٤من رؾمقل اهلل يرؾمؾ اًمقاطمد ُمـ أصح٤مسمف يٌٚمغ قمٜمف, ومت٘مقم احلج٦م قمغم ُمـ سمٚمٖمف ويمذ

وًمق مل يٗمد اًمٕمٚمؿ مل شم٘مؿ قمٚمٞمٜم٤م  ,ىم٤مُم٧م طمجتف قمٚمٞمٜم٤م سمام سمٚمٖمٜم٤م اًمٕمدول اًمث٘م٤مت ُمـ أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وؾمٜمتف

أو دون قمدد اًمتقاشمر, وهذا ُمـ  ,أو أرسمٕم٦م ,أو صمالصم٦م ,أو اصمٜم٤من ,سمذًمؽ طمج٦م وٓ قمغم ُمـ سمٚمٖمف واطمد

 : أسمٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ ومٞمٚمزم ُمـ ىم٤مل: إن أظم٤ٌمر رؾمقل اهلل  ٓ شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ أطمد أُمريـ

إُم٤م أن ي٘مقل: إن اًمرؾمقل مل يٌٚمغ همػم اًم٘مرآن وُم٤م رواه قمٜمف قمدد اًمتقاشمر وُم٤م ؾمقى ذًمؽ مل شم٘مؿ سمف  -5

 طمج٦م وٓ شمٌٚمٞمغ .

 وإُم٤م أن ي٘مقل: إن احلج٦م واًمٌالغ طم٤مصالن سمام ٓ يقضم٥م قمٚماًم وٓ ي٘متيض قمٛماًل. -1

وشمٚم٘متٝم٤م إُم٦م  ,حلٗم٤مظوإذا سمٓمؾ هذان إُمران سمٓمؾ اًم٘مقل سم٠من أظم٤ٌمره اًمتل رواه٤م اًمث٘م٤مت اًمٕمدول ا

 وهذا فم٤مهر ٓ ظمٗم٤مء سمف. ,سم٤مًم٘مٌقل ٓ شمٗمٞمد قمٚمامً 

٦ًم َوؾَمٓم٤ًم ًمِتَُٙمقُٟمقا ؿُمَٝمَداَء قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َوَيُٙمقَن ﴿اًمدًمٞمؾ اًمث٤مُمـ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ُأُمَّ

ؾُمقُل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ؿَمِٝمٞمداً  ؾُمقُل ؿَمِٝمٞمدًا قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوشَمُٙمقُٟمقا  َوذِم َهَذا ًمَِٞمُٙمقنَ ﴿(, وىمقًمف: 534)اًمٌ٘مرة: ﴾اًمرَّ اًمرَّ

(, وضمف آؾمتدٓل أٟمف شمٕم٤ممم أظمؼم أٟمف ضمٕمؾ هذه إُم٦م قمدوًٓ ظمٞم٤مرًا 18)احل٩م: ﴾ؿُمَٝمَداَء قَمغَم اًمٜم٤َّمسِ 

ًمٞمِمٝمدوا قمغم اًمٜم٤مس سم٠من رؾمٚمٝمؿ ىمد سمٚمٖمقهؿ قمـ اهلل رؾم٤مًمتف وأدوا قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ, وهذا يتٜم٤مول 

وُمـ سمٕمدهؿ أن رؾمقل اهلل أُمرهؿ سمٙمذا  ,هتؿ قمغم أهؾ قمٍمهؿؿمٝم٤مدهتؿ قمغم إُمؿ اعم٤موٞم٦م وؿمٝم٤مد
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وزقمؿ أٟمف مل ي٠مهتؿ ُمـ اهلل ُم٤م شم٘مقم سمف قمٚمٞمف   ,وهن٤مهؿ قمـ يمذا ومٝمؿ طمج٦م اهلل قمغم ُمـ ظم٤مًمػ رؾمقل اهلل

ويِمٝمد يمؾ واطمد سم٤مٟمٗمراده  ,احلج٦م, وشمِمٝمد هذه إُم٦م اًمقؾمط قمٚمٞمف سم٠من طمج٦م اهلل سم٤مًمرؾمؾ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف

ومٚمق يم٤مٟم٧م أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل ٓ شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ  ,اًمذي يم٤من سمف ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدةسمام وصؾ إًمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ 

 ومل شم٘مؿ سمف احلج٦م قمغم اعمِمٝمقد قمٚمٞمف . ,مل يِمٝمد سمف اًمِم٤مهد

ـْ ؿَمِٝمَد سم٤ِمحْلَؼر َوُهْؿ ﴿اًمدًمٞمؾ اًمت٤مؾمع: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٗم٤مقَم٦َم إِٓ َُم ـْ ُدوٟمِِف اًمِمَّ ـَ َيْدقُمقَن ُِم ِذي َوٓ َيْٛمٚمُِؽ اًمَّ

(, وهذه إظم٤ٌمر اًمتل رواه٤م اًمث٘م٤مت احلٗم٤مظ قمـ رؾمقل اهلل إُم٤م أن شمٙمقن 85)اًمزظمرف: ﴾َيْٕمَٚمُٛمقنَ 

 أو سم٤مـماًل أو ُمِمٙمقيم٤ًم ومٞمٝم٤م ٓ يدري هؾ هل طمؼ أو سم٤مـمؾ. ,طم٘م٤مً 

وأن ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وهذا اٟمًالخ ُمـ اْلؾمالم  ,وم٢من يم٤مٟم٧م سم٤مـماًل أو ُمِمٙمقيم٤ًم ومٞمٝم٤م وضم٥م اـمراطمٝم٤م

ويم٤من اًمِم٤مهد سمذًمؽ  ,٤مدة هب٤م قمغم اًم٧ٌم أهن٤م قمـ رؾمقل اهللوإن يم٤مٟم٧م طم٘م٤ًم ومٞمج٥م اًمِمٝم ,سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

 ؿم٤مهدًا سم٤محلؼ وهق يٕمٚمؿ صح٦م اعمِمٝمقد سمف.

إؿم٤مرة إمم اًمِمٛمس ومل يزل اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن  شقمغم ُمثٚمٝم٤م وم٤مؿمٝمدوا»اًمدًمٞمؾ اًمٕم٤مذ: ىمقل اًمٜمٌل: 

ٖمٝمؿ إي٤مه اًمقاطمد وومٕمٚمف عم٤م سمٚم ,وأئٛم٦م احلدي٨م يِمٝمدون قمٚمٞمف قمغم اًم٘مٓمع أٟمف ىم٤مل يمذا وأُمر سمف وهنك قمٜمف

يمذا وطمرم يمذا وأسم٤مح يمذا, وهذه ؿمٝم٤مدة ضم٤مزُم٦م يٕمٚمٛمقن  :ىم٤مل رؾمقل اهلل :وآصمٜم٤من واًمثالصم٦م ومٞم٘مقًمقن

أن اعمِمٝمقد سمف يم٤مًمِمٛمس ذم اًمقوقح, وٓ ري٥م أن يمؾ ُمـ ًمف اًمتٗم٤مت إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل واقمتٜم٤مء هب٤م 

ن ىمقُم٤ًم ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد يدظمٚمقن يِمٝمد ؿمٝم٤مدة ضم٤مزُم٦م أن اعم١مُمٜملم يرون رهبؿ قمٞم٤مٟم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وأ

وأن  ,اًمٜم٤مر صمؿ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م, وأن اًمٍماط طمؼ وشمٙمٚمٞمؿ اهلل ًمٕم٤ٌمده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمذًمؽ

اًمقٓء عمـ أقمتؼ إمم أوٕم٤مف أوٕم٤مف ذًمؽ, سمؾ يِمٝمد سمٙمؾ ظمؼم صحٞمح ُمتٚم٘مك سم٤مًم٘مٌقل مل يٜمٙمره أهؾ 

 احلدي٨م ؿمٝم٤مدة ٓ يِمؽ ومٞمٝم٤م .

 ,اًمٕمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاعمٜمٙمريـ ْلوم٤مدة أظم٤ٌمر اًمٜمٌل اًمدًمٞمؾ احل٤مدي قمنم: أن ه١مٓء 

وًمق ىمٞمؾ هلؿ أهن٤م مل شمّمح  :يِمٝمدون ؿمٝم٤مدة ضم٤مزُم٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم أئٛمتٝمؿ سمٛمذاهٌٝمؿ وأىمقاهلؿ أهنؿ ىم٤مًمقا

وشمٕمجٌقا ُمـ ضمٝمؾ ىم٤مئٚمف وُمٕمٚمقم أن شمٚمؽ اعمذاه٥م مل يروه٤م قمٜمٝمؿ  ,قمٜمٝمؿ ٕٟمٙمروا ذًمؽ هم٤مي٦م اْلٟمٙم٤مر

ومٙمٞمػ  ,وهذا ُمٕمٚمقم ي٘مٞمٜم٤مً  ,مل يروه٤م قمٜمٝمؿ قمدد اًمتقاشمر ,صمٜم٤من واًمثالصم٦م وٟمحقهؿإٓ اًمقاطمد وآ
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 ,طمّمؾ هلؿ اًمٕمٚمؿ اًميوري واعم٘م٤مرب ًمٚميوري سم٠من أئٛمتٝمؿ وُمـ ىمٚمدوهؿ ديٜمٝمؿ أومتقا سمٙمذا

وذهٌقا إمم يمذا ومل حيّمؾ هلؿ اًمٕمٚمؿ سمام أظمؼم سمف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م 

ويم٤من  ,وشمٕمددت ـمرىمف وشمٜمققم٧م ,ٓ سمام رواه قمٜمٝمؿ اًمت٤مسمٕمقن وؿم٤مع ذم إُم٦م وذاعقمـ رؾمقل اهلل و

طمرصف قمٚمٞمف أقمٔمؿ سمٙمثػم ُمـ طمرص أوًمئؽ قمغم أىمقال ُمتٌققمٞمٝمؿ, إن هذا هلق اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب, 

 وهذا وإن مل يٙمـ ٟمٗمًف دًمٞماًل يٚمزُمٝمؿ أطمد أُمريـ :

 . إُم٤م أن ي٘مقًمقا أظم٤ٌمر رؾمقل اهلل وومت٤مواه وأىمْمٞمتف شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ -5

 وإُم٤م أن ي٘مقًمقا أهنؿ ٓ قمٚمؿ هلؿ سمّمح٦م رء مم٤م ٟم٘مؾ قمـ أئٛمتٝمؿ وأن اًمٜم٘مقل قمٜمٝمؿ ٓ شمٗمٞمد قمٚماًم . -1

وأُم٤م أن يٙمقن ذًمؽ ُمٗمٞمدًا ًمٚمٕمٚمؿ سمّمحتف قمـ أئٛمتٝمؿ دون اعمٜم٘مقل قمـ رؾمقل اهلل ) ومٝمق ُمـ أسملم  -4

 اًم٤ٌمـمؾ .

ـَ آَُمٜمُقا ﴿اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين قمنم: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِذي ٤َم اًمَّ ِٞمٞمُٙمؿْ َي٤م َأهيُّ ؾُمقِل إَِذا َدقَم٤ميُمْؿ عم٤َِم حُيْ  ﴾اؾْمَتِجٞمٌُقا هللَِِّ َوًمِٚمرَّ

(, ووضمف آؾمتدٓل أن هذا أُمر ًمٙمؾ ُم١مُمـ سمٚمٖمتف دقمقة اًمرؾمقل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, 13)إٟمٗم٤مل:

وىمد قمٚمؿ أن  ,ودقمقشمف ٟمققم٤من: ُمقاضمٝم٦م وٟمقع سمقاؾمٓم٦م اعمٌٚمغ وهق ُم٠مُمقر سم٢مضم٤مسم٦م اًمدقمقشملم ذم احل٤مًمتلم

أو  ,اًمدقمقة وآؾمتج٤مسم٦م هل٤م, وُمـ اعمٛمتٜمع أن ي٠مُمره اهلل شمٕم٤ممم سم٤مْلضم٤مسم٦م عم٤م ٓ يٗمٞمد قمٚمامً  طمٞم٤مشمف ذم شمٚمؽ

أو يتققمده قمغم شمرك آؾمتج٤مسم٦م عم٤م ٓ يٗمٞمد قمٚماًم سم٠مٟمف إن مل يٗمٕمؾ قم٤مىمٌف وطم٤مل سمٞمٜمف  ,حيٞمٞمف سمام ٓ يٗمٞمد قمٚمامً 

 وسملم ىمٚمٌف .

ـَ ﴿اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م قمنم: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِذي ٌَُٝمْؿ  وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞمٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم

وًمق يم٤من ُم٤م سمٚمٖمف مل يٗمده  ,(, وهذا يٕمؿ يمؾ خم٤مًمػ سمٚمٖمف أُمره إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م54)اًمٜمقر: ﴾قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ 

سمٕمد ىمٞم٤مم  وم٢من هذا إٟمام يٙمقن ,قمٚماًم عم٤م يم٤من ُمتٕمرو٤ًم سمٛمخ٤مًمٗم٦م ُم٤م ٓ يٗمٞمد قمٚماًم ًمٚمٗمتٜم٦م واًمٕمذاب إًمٞمؿ

 احلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمتل ٓ يٌ٘مك ُمٕمٝم٤م عمخ٤مًمػ أُمره قمذرًا .

ؾُمقل﴿اًمدًمٞمؾ اًمراسمع قمنم: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا اهللََّ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرَّ ِذي ٤َم اًمَّ إمم ىمقًمف:  ﴾َي٤م َأهيُّ

ًٚمٛمقن إمم اهلل (, ووضمف آؾمتدٓل أٟمف أُمر أن يرد ُم٤م شمٜم٤مزع ومٞمف اعم69)اًمٜم٤ًمء: ﴾َواًْمَٞمْقِم أظِمر﴿

ورؾمقًمف واًمرد إمم اهلل هق اًمرد إمم يمت٤مسمف واًمرد إمم رؾمقًمف هق اًمرد إًمٞمف ذم طمٞم٤مشمف وإمم ؾمٜمتف سمٕمد ووم٤مشمف, 
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وومّمؾ اًمٜمزاع مل يٙمـ ذم اًمرد إًمٞمف وم٤مئدة إذ يمٞمػ يرد طمٙمؿ اعمتٜم٤مزع  ,ومٚمقٓ أن اعمردود إًمٞمف يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ

ومٚمٝمذا ىم٤مل  -سمحٛمد اهلل-أم سم٤مـمؾ, وهذا سمره٤من ىم٤مـمع وٓ يدرى طمؼ هق  ,ومٞمف إمم ُم٤مٓ يٗمٞمد قمٚماًم اًمٌت٦م

وم٢مهن٤م  ,ُمـ زقمؿ أن أظم٤ٌمر رؾمقل اهلل ٓ شمٗمٞمد قمٚماًم إٟم٤م ٟمرد ُم٤م شمٜم٤مزقمٜم٤م ومٞمف إمم اًمٕم٘مقل وأراء وإىمٞم٦ًم

 شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ.

َقاَءُهْؿ َواطْمَذْرُهْؿ َأْن َوَأِن اطْمُٙمْؿ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ سماَِم َأْٟمَزَل اهللَُّ َوٓ شَمتٌَِّْع َأهْ ﴿اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس قمنم: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ سَمْٕمِض َُم٤م َأْٟمَزَل اهللَُّ إًَِمْٞمؽ ـَ اهللَِّ طُمْٙماًم ﴿إمم ىمقًمف:  ﴾َيْٗمتِٜمُقَك قَم ـُ ُِم ًَ ـْ َأطْم ٞم٦َِّم َيٌُْٖمقَن َوَُم
َأوَمُحْٙمَؿ اْْل٤َمِهٚمِ

ٟمزل اهلل (, ووضمف آؾمتدٓل أن يمؾ ُم٤م طمٙمؿ سمف رؾمقل اهلل ومٝمق مم٤م أ61-39)اعم٤مئدة:﴾ًمَِ٘مْقٍم ُيقىِمٜمُقنَ 

وهق ذيمر ُمـ اهلل أٟمزًمف قمغم رؾمقًمف وىمد شمٙمٗمؾ ؾمٌح٤مٟمف سمحٗمٔمف ومٚمق ضم٤مز قمغم طمٙمٛمف اًمٙمذب واًمٖمٚمط 

واًمًٝمق ُمـ اًمرواة, ومل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم همٚمٓمف وؾمٝمق ٟم٤مىمٚمف ًمً٘مط طمٙمؿ وامن اهلل ويمٗم٤مًمتف حلٗمٔمف وهذا 

أو ؾمٝم٤م ومال ُمـ أقمٔمؿ اًم٤ٌمـمؾ, وٟمحـ ٓ ٟمدقمل قمّمٛم٦م اًمرواة سمؾ ٟم٘مقل إن اًمراوي إذا يمذب أو همٚمط 

سمد أن ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ وٓ سمد أن يٙمقن ذم إُم٦م ُمـ يٕمرف يمذسمف وهمٚمٓمف ًمٞمتؿ طمٗمٔمف حلججف 

وأدًمتف وٓ شمٚمتٌس سمام ًمٞمس ُمٜمٝم٤م, وم٢مٟمف ُمـ طمٙمؿ اْل٤مهٚمٞم٦م سمخالف ُمـ زقمؿ أٟمف جيقز أن شمٙمقن يمؾ هذه 

ن يمام ىم٤مًمف ُمـ ٓ قمٚمؿ إظم٤ٌمر وإطمٙم٤مم اعمٜم٘مقًم٦م إًمٞمٜم٤م آطم٤مدًا يمذسم٤ًم قمغم رؾمقل اهلل وهم٤ميتٝم٤م أن شمٙمق

 .﴾إن ٟمٔمـ إٓ فمٜم٤ًم وُم٤م ٟمحـ سمٛمًتٞم٘مٜملم﴿قمٜمده: 

ٓ » :طمدي٨م أيب راومع اًمّمحٞمح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل :اًم٤ًمدس قمنماًمدًمٞمؾ 

إٓ  ,ٓ ٟمدري ُم٤م هذا سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ اًم٘مرآن :قمغم أريٙمتف ي٠مشمٞمف إُمر ُمـ أُمري ي٘مقل أًمٗملم أطمديمؿ ُمتٙمئ٤مً 

ووضمف آؾمتدٓل أن هذا هنل قم٤مم ًمٙمؾ ُمـ سمٚمٖمف طمدي٨م صحٞمح  شت٤مب وُمثٚمف ُمٕمفوإين أوشمٞم٧م اًمٙم

سمؾ هق أُمر ٓزم وومرض  ,أو ي٘مقل ٓ أىمٌؾ إٓ اًم٘مرآن ,قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أن خي٤مًمٗمف

ومٚمق مل شمٗمد قمٚمام  ,طمتؿ سم٘مٌقل أظم٤ٌمره وؾمٜمٜمف وإقمالم ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أهن٤م ُمـ اهلل أوطم٤مه٤م إًمٞمف

واهلل شمٕم٤ممم مل  ,٘م٤مل ُمـ سمٚمٖمتف إهن٤م أظم٤ٌمر آطم٤مد ٓ شمٗمٞمد قمٚمام ومال يٚمزُمٜمل ىمٌقل ُم٤مٓ قمٚمؿ زم سمّمحتفًم

سمؾ هذا سمٕمٞمٜمف هق اًمذي طمذر ُمٜمف رؾمقل اهلل صغم اهلل  ,يٙمٚمٗمٜمل اًمٕمٚمؿ سمام مل أقمٚمؿ صحتف وٓ اقمت٘م٤مده

٢من اًم٘م٤مئؾ إن أظم٤ٌمره وم ,وعم٤م قمٚمؿ أن ذم هذه إُم٦م ُمـ ي٘مقل طمذرهؿ ُمٜمف ,قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ أُمتف وهن٤مهؿ قمٜمف
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ويم٤من ؾمٚمػ ه١مٓء ي٘مقًمقن سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ  ,ٓشمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ هٙمذا ي٘مقل ؾمقاء ُم٤م ٟمدري ُم٤م هذه إطم٤مدي٨م

ٟم٘مدم اًمٕم٘مقل قمغم  :سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ أدًم٦م اًمٕم٘مقل وىمد سطمقا سمذًمؽ وىم٤مًمقا :اًم٘مرآن وظمٚمٗمٝمؿ ي٘مقًمقن

  .هذه آطم٤مدي٨م آطم٤مده٤م وُمتقاشمره٤م وٟم٘مدم إىمٞم٦ًم قمٚمٞمٝم٤م

 :ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ قمـ اؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل اسمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل :٤ًمسمع قمنماًماًمدًمٞمؾ  

ُمـ ومْمٞمخ ومج٤مءهؿ آت  يمٜم٧م أؾم٘مل أسم٤م قمٌٞمدة اسمـ اْلراح وأسم٤م ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري وأيب سمـ يمٕم٥م ذاسم٤مً 

إمم هذه اْلرار وم٤ميمنه٤م وم٘مٛم٧م إمم ُمٝمراس  ,ىمؿ ي٤م أٟمس :وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م ,إن اخلٛمر ىمد طمرُم٧م :وم٘م٤مل

  .يسمتٝم٤م سم٠مؾمٗمٚمف طمتك يمنهت٤مًمٜم٤م وم

 أن أسم٤م ـمٚمح٦م أىمدم قمغم ىمٌقل ظمؼم اًمتحريؿ طمٞم٨م صم٧ٌم سمف اًمتحريؿ عم٤م يم٤من طمالًٓ  :وضمف آؾمتدٓل 

 .وهق يٛمٙمٜمف أن يًٛمع ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ؿمٗم٤مه٤م

ٓ يٗمٞمد  وأيمد ذًمؽ اًم٘مٌقل سم٤مشمالف اْلٟم٤مء وُم٤م ومٞمف وهق ُم٤مل وُم٤م يم٤من ًمٞم٘مدم قمغم إشمالف اعم٤مل سمخؼم ُمـ

ظمؼمة اًمٕمٚمؿ ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إمم ضمٜمٌف وم٘م٤مم ظمؼم ذًمؽ أيت قمٜمده وقمٜمد ُمـ ُمٕمف ُم٘م٤مم 

واعمتٙمٚمٗمقن  ,ومل يرشم٤مسمقا ذم صدىمف ,اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمحٞم٨م مل يِمٙمقا اًمًامع ُمـ رؾمقل اهلل صغم

  .وٓ سمٖمػم ىمريٜم٦م ,إن ُمثؾ ذًمؽ اخلؼم ٓ يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ٓ سم٘مريٜم٦م :ي٘مقًمقن

أن ظمؼم اًمقاطمد ًمق مل يٗمد اًمٕمٚمؿ مل يث٧ٌم سمف اًمّمح٤مسم٦م اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ  :اًمث٤مُمـ قمنمًمدًمٞمؾ ا 

ومٝمذا اًمّمديؼ رى اهلل  ,وجيٕمؾ ذًمؽ ديٜم٤م يدان سمف ذم إرض إمم آظمر اًمدهر ,وآسم٤مطم٦م واًمٗمروض

د قمٜمف زاد ذم اًمٗمروض اًمتل ذم اًم٘مرآن ومرض اْلدة وضمٕمٚمف ذيٕم٦م ُمًتٛمرة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمخؼم حمٛم

وضمٕمؾ طمٙمؿ ذًمؽ اخلؼم ذم إصم٤ٌمت هذا اًمٗمرض طمٙمؿ ٟمص اًم٘مرآن  ,اسمـ ُمًٚمٛم٦م واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم وم٘مط

وأصم٧ٌم قمٛمر سمـ  ,صمؿ اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م واعمًٚمٛمقن سمٕمدهؿ قمغم إصم٤ٌمشمف سمخؼم اًمقاطمد ,ذم إصم٤ٌمت ومرض إم

ػماث وأصم٧ٌم ُم ,ًمألُم٦م ٓزُم٤مً  اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف سمخؼم محؾ سمـ ُم٤مًمؽ دي٦م اْلٜملم وضمٕمٚمٝم٤م ومرو٤مً 

إمم يقم  ُمًتٛمراً  وص٤مر ذًمؽ ذقم٤مً  ,اعمرأة ُمـ دي٦م زوضمٝم٤م سمخؼم اًمْمح٤مك سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٙماليب وطمده

 ,وأصم٧ٌم قمثامن سمـ قمٗم٤من ذيٕم٦م قم٤مُم٦م ذم ؾمٙمٜمك اعمتقرم قمٜمٝم٤م سمخؼم ومريٕم٦م سمٜم٧م ُم٤مًمؽ وطمده٤م ,اًم٘مٞم٤مُم٦م

ًمٕمٛمؾ سمخؼم وٓ ي٘م٤مل قمغم هذا إٟمام يدل قمغم ا ,سمؾ هق إمج٤مع ُمٕمٚمقم ُمٜمٝمؿ ,أيمثر ُمـ أن يذيمر وهذا
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واًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف وًمق  ,اًمقاطمد ذم اًمٔمٜمٞم٤مت وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر ذًمؽ ٕٟم٤م ىمد ىمدُمٜم٤م أهنؿ أمجٕمقا قمغم ىمٌقًمف

وهذا  ,أو همٚمٓم٤م ذم ٟمٗمس إُمر ًمٙم٤مٟم٧م آُم٦م جمٛمٕم٦م قمغم ىمٌقل اخلٓم٠م واًمٕمٛمؾ سمف ,ضم٤مز أن يٙمقن يمذسم٤م

  .ىمدح ذم اًمديـ وإُم٦م

اًمقاطمد وي٘مٓمٕمقن   قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟمقا ي٘مٌٚمقن ظمؼم أن اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل وؾمالُمف :اًمت٤مؾمع قمنماًمدًمٞمؾ  

 ﴾إِنَّ اعمأََْلَ َي٠ْممَتُِروَن سمَِؽ ًمَِٞمْ٘مُتُٚمقكَ ﴿ :سمٛمْمٛمقٟمف وم٘مٌٚمف ُمقؾمك ُمـ اًمذي ضم٤مء ُمـ أىمَم اعمديٜم٦م ىم٤مئال ًمف

إِنَّ ﴿ :ومجزم سمخؼمه وظمرج ه٤مرسم٤م ُمـ اعمديٜم٦م وىمٌؾ ظمؼم اسمٜم٦م ص٤مطم٥م ُمديـ عم٤م ىم٤مًم٧م [11]اًم٘مّمص : 

هذه اسمٜمتل  :وىمٌؾ ظمؼم أسمٞمٝم٤م ذم ىمقًمف [16]اًم٘مّمص :  ﴾ِزَيَؽ َأضْمَر َُم٤م ؾَمَ٘مْٞم٧َم ًَمٜم٤َمَأيِب َيْدقُمقَك ًمَِٞمجْ 

اْرضِمْع ﴿ :وىمٌؾ يقؾمػ اًمّمديؼ ظمؼم اًمرؾمقل اًمذي ضم٤مءه ُمـ قمٜمد اعمٚمؽ وىم٤مل ًمف ,وشمزوضمٝم٤م سمخؼمه

َقةِ  ًْ ؿ ظمؼم أطم٤مد اًمذيـ وىمٌؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚم [61]يقؾمػ :  ﴾إمَِم َرسمرَؽ وَم٤مؾْم٠َمًْمُف َُم٤م سَم٤مُل اًمٜمر

وؾمٌك  ,يم٤مٟمقا خيؼموٟمف سمٜم٘مض قمٝمد اعمٕم٤مهديـ ًمف وقمزاهؿ سمخؼمهؿ واؾمت٤ٌمح دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ

ذرارهيؿ ورؾمؾ اهلل صٚمقاشمف وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ مل يرشمٌقا قمغم شمٚمؽ إظم٤ٌمر أطمٙم٤مُمٝم٤م وهؿ جيقزون أن 

د وهؿ جيقزون أن ويمذًمؽ إُم٦م مل شمث٧ٌم اًمنمائع اًمٕم٤مُم٦م اًمٙمٚمٞم٦م سم٠مظم٤ٌمر أطم٤م ,شمٙمقن يمذسم٤م وهمٚمٓم٤م

ومل خيؼموا قمـ اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم  ,قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ذم ٟمٗمس إُمر شمٙمقن يمذسم٤مً 

ُٕمر هذا مم٤م ي٘مٓمع اسمؾ جيقز أن يٙمقن يمذسم٤م وظمٓم٠م ذم ٟمٗمس  ,أؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف سمام ٓ قمٚمؿ هلؿ سمف

  .سمٌٓمالٟمف يمؾ قم٤ممل ُمًتٌٍم

ل اًمقاطمد اعمتٚم٘مك سم٤مًم٘مٌقل ًمق مل يٗمد اًمٕمٚمؿ مل دمز اًمِمٝم٤مدة قمغم اهلل أن ظمؼم اًمٕمد :اًمٕمنموناًمدًمٞمؾ  

وُمـ اعمٕمٚمقم اعمتٞم٘مـ أن إُم٦م ُمـ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م إمم أن مل شمزل شمِمٝمد قمغم اهلل  ,ورؾمقًمف سمٛمْمٛمقٟمف

ذع اهلل  :ومٞم٘مقًمقن ,وقمغم رؾمقًمف سمٛمْمٛمقن هذه إظم٤ٌمر ضم٤مزُملم سم٤مًمِمٝم٤مدة ذم شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ وظمٓم٤مهبؿ

ومٚمق مل يٙمقٟمقا قم٤معملم سمّمدق شمٚمؽ إظم٤ٌمر ضم٤مزُملم  ,ن رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿيمذا ويمذا قمغم ًم٤ًم

هب٤م ًمٙم٤مٟمقا ىمد ؿمٝمدوا سمٖمػم قمٚمؿ ويم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدة زور وىمقٓ قمغم اهلل ورؾمقًمف ًمٖمػم قمٚمؿ ًمٕمٛمر اهلل هذا 

 .وهؿ أومم سمِمٝم٤مدة اًمزور ُمـ ؾم٤مدات إُم٦م وقمٚمامئٝم٤م :طم٘مٞم٘م٦م ىمقهلؿ

وهذا  ,احلدي٨م اًمّمحٞمح اعمتٚم٘مك سم٤مًم٘مٌقل اعمتٗمؼ قمغم صحتف وىمد ذيمر :ىم٤مل أسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح
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وهبذا ٟمٙمقن إن ؿم٤مء اهلل قمز وضمؾ ىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ شمًتٓمػم ُم٤م ٟمرضمق أن يٜمتٗمع اعمًٚمٛمقن سمف, واحلٛمد هلل 

  رب اًمٕم٤معملم.

 صٔمدة. -ايمٝمٚمـ  -زمدَم٣مج  هد( دار اْلدي٧م7649/رزمٝمع أول/71)

                                                                                                    

ًم٘مقل ُمـ ٟمٗمك ذًمؽ حمتج٤م سم٠مٟمف ٓ  اًم٘مًؿ مجٞمٕمف ُم٘مٓمقع سمّمحتف واًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل اًمٜمٔمري واىمع سمف ظمالوم٤مً 

ن زم اعمذه٥م اًمذي ٢مصمؿ سم ,وىمد يمٜم٧م أُمٞمؾ إمم هذا وأطمًٌف ىمقي٤م :يٗمٞمد إٓ اًمٔمـ واًمٔمـ ىمد خيٓمكء ىم٤مل

وإُم٦م ذم إمج٤مقمٝم٤م ُمٕمّمقُم٦م ُمـ  ,فمـ ُمـ هق ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠مٓ خيٓمكء ٕن :اظمؽمٟم٤مه هق اًمّمحٞمح

وأيمثر إمج٤مقم٤مت اًمٕمٚمامء يمذًمؽ  ,وهلذا يم٤من اْلمج٤مع اعمٌٜمل قمغم اْلضمتٝم٤مد طمج٦م ُم٘مٓمققم٤م هب٤م ,اخلٓم٠م

 ه ا .وهذه ٟمٙمت٦م ٟمٗمٞم٦ًم ٟم٤مومٕم٦م
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 354 ..............................................................................................دةاًمِمٝم٤م

 358 ............................................................................ اًمٜمٝمل قمـ شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم

 319 ...........................................................................اْلٝم٤مد ُم٤مٍض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 351 .............................................................. اًمّمالة ظمٚمػ يمؾ سمر ووم٤مضمر ُمـ اعمًٚمٛملم

 354 ......................................................................... اْليامن سم٤مًمدضم٤مل قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل

 381 ............................................................... وضمقب ـم٤مقم٦م أوًمٞم٤مء إُمقر ذم اعمٕمروف
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