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إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًنٜم٤م وؾمنٞمت٤مت 

 .ومال ه٤مدي ًمفومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ اهلل  أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده

أن حمٛمنًدا قمٌنده وأؿمنٝمد وطمنده ٓ ذينؽ ًمنف، اهلل  وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ

 ورؾمقًمف.

ڦ   ﴿ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ﴾ ٿ 

 .]آل ٤مٽمران[

ڀ   ﴿ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٺ   ٱ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٺ ٺ   ﴾ ٺ 

 .]ا٭مپمسچمء[

ھ   ﴿ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۓ   ۀ  ے  ے 

 .]إٙمزاب[ ﴾ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 أٱمچم ٕمٷمد:

، وذ طوظمنػم ادندي هندي حمٛمند  اهلل، وم٢من أصند  احلندي٨م يمتن٤مب

 إُمقر حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م، ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

 وٕمٷمد:

 شمٌن٤مر  وشمٕمن٤ممم ومْمنؾ اًمٕمٚمنؿ ذم أيمننر ُمنـ ُمقونع ذم يمت٤مسمنف اهلل  ٘مد ذيمروم

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب﴿اًمٕمزيننز، ُمٜمٝمنن٤م ىمقًمننف شمٕمنن٤ممم  

 سمنن٠من يًنن٠مًمف زينن٤مدة ذم اًمٕمٚمننؿ،  طف ، وأُمننر رؾمننقًم[11]اٛمجچمد٭مةةڈم:  ﴾يتجث
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. وسملمن ًمٜمن٤م رسمٜمن٤م شمٌن٤مر  [111]٢مةف:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿  -ضمؾ ذيمره-ىم٤مل 

 ۅ ۅ ۋ ۋ﴿اًمٕمٚمنؿ، ىمن٤مل  اؾمٛمف أن أيمنر اًمٜم٤مس ظمِمٞم٦م هلل هنؿ أهنؾ 

 .[88]٪مچم٢مر:  ﴾ۉې ۉ

وأذف اًمٕمٚمقم قمغم اإلـمال ، وأقماله٤م ىمدًرا وأقمٔمٛمٝم٤م ؿم٠مًٟم٤م قمٚمؿ إؾمامء 

وم٤مهلل شمٕم٤ممم أُمر سمتدسمر اًم٘مرآن وقم٘مٚمنف، وُمنع »واًمّمٗم٤مت، وىمٚمام يٗمٓمـ أطمد دذا، 

 .(1)شهذا وم٠مذف ُم٤م ومٞمف هق ُم٤م أظمؼم سمف اًمرب قمـ صٗم٤مشمف

ٗم٤مشمف، وم٤مًمًٕمٞمد ُمـ وُمنت  ًمنف هنذا اًمٌن٤مب شمدل قمغم صاهلل  وُمٕمٚمقم أن أؾمامء

 وصٗم٤مشمف أقمٔمؿ اخلػمات، ومٌٝم٤م يٕمٚمؿ اعمرء ُمنراداهلل  ومٜمٝمؾ ُمٜمف، ومٗمل ُمٕمروم٦م أؾمامء

ويٌٖمْمف، يٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مرسمف ُمـ رسمنف  فشمٕم٤ممم ويٕمٚمؿ ُم٤م حيٌف ويرو٤مه، وُم٤م يٙمرهاهلل 

وإن -وُم٤م يٌٕمده قمٜمف، ومٞمًٕمك ذم حتّمٞمؾ رو٤مه سم٤مُمتن٤مل أُمنره واضمتٜمن٤مب هٞمنف، 

 ومؽماه ُمٓمٛمتـ اًمٜمٗمس ُمٜمنمح اًمّمدر قمٜمدُم٤م ين٠م  إُمنر ُمنـ -٤م دقاهيم٤من خم٤مًمٗمً 

ًمٕمٚمٛمف أن يمؾ ُم٤م يمٚمػ سمف ذم وؾمٕمف اًم٘مٞم٤مم سمف، وم٤مًمذي أُمر وهك هق اًمنرنـ  اهلل،

 ۇ﴿اًمرطمٞمؿ، وُم٘مت٣م رنتف أٓ يٙمٚمػ قمٌن٤مده ُمن٤م ٓ يٓمٞم٘منقن، ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  

 .[886]ا٭مبٺمرة:  ﴾ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ

وث اًمٜمٕمٛمن٦م ؿمن٤ميمًرا، وقمٜمند ٟمنزول وم٢مذا شمٞم٘مـ اعمرء ُمـ ذًمؽ يم٤من قمٜمد طمند

اًمٌالء ص٤مسمًرا راوًٞم٤م سم٘مْم٤مء رسمف وىمدره، ًمٕمٚمٛمف اجل٤مزم أٟمف احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم، 

يٕمٚمؿ ُم٤م يٜمٗمٕمف وُم٤م ييه، وُم٤م يّمٚمحف وُم٤م يٗمًده، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمنؿ سمح٤مًمنف 

ُمٜمف، وأرطمؿ قمٚمٞمف ُمـ ٟمٗمًف، وم٠مومٕم٤مًمف وأطمٙم٤مُمف يمٚمٝم٤م يمامل، ٕه٤م ُم٘مت٣م أؾمامئف 
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ٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مص سم٠مي وضمف، ىمْم٤مؤه دائر سمنلم احلٙمٛمن٦م واًمٕمندل، وصٗم٤مشمف اًمتل ًم

 واًمرن٦م واًمٕمٗمق.

وم٢مذا شم٘مرر هنذا إصنؾ، ومحنري سمن٤معم١مُمـ احلنريص قمنغم ؾمنالُم٦م إيامٟمنف 

واقمت٘م٤مده أن يٓمٚم٥م قمٚمؿ إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ويًتٕملم سمن٤مهلل شمٕمن٤ممم قمنغم ومٝمنؿ 

 ڄ ڄ ڄ﴿ضمنؾ ذم قمناله  اهلل  ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمدًمقد٤م ودقم٤مئف هبن٤م، ىمن٤مل

 .[٤ٕ181مراف: ]ا ﴾ڃڃ ڃ

 -ومل يت٥م إمم اهلل-ومٙمؾ ُمـ وىمع ذم اًمِمٝمقات أو ذًم٧م ىمدُمف ذم اًمِمٌٝم٤مت، 

 وم٤مقمٚمؿ أٟمف ضم٤مهؾ هبذا اًمٕمٚمؿ.

وىمقشمف أن أضب سمًٝمؿ ذم هنذا اهلل  واٟمٓمالىًم٤م ُمـ هذا يمٚمف، قمزُم٧م سمحقل

قطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞمن٦م شمٗمًنػم تاًمٗم»ؾمقم سمن  قاًم٤ٌمب، وم٘مٛم٧م سمتّمٜمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب اعم

وىمد يم٤من أصٚمف قمٌن٤مرة قمنـ وٛمنقع حمن٤مضات ش ًمؼمي٦مإؾمامء احلًٜمك ًمرب ا

احلًٜمك، صمؿ وُمرهم٧م هذه اعمح٤مضات سمٕمٜم٤مين٦م سمٕمنض اهلل  شمْمٛمٜم٧م شمٗمًػم أؾمامء

صمنؿ قمرونـ قمنكّم هنذا اًمٕمٛمنؾ وم٘مٛمن٧م  -ظمنػًمااهلل  ضمنزاهـ-ًم٤ٌمت اًمٕمٚمؿ ٤مـم

سمٛمراضمٕمتف وشمٕمديٚمف ًمٞمّمٚم  أن يٙمقن يمت٤مسًم٤م، وهذا هق اجلزء إول ُمـ اًمٙمت٤مب 

 .۵اًم هلل وىمد طمقى ؾمٌٕم٦م قمنم اؾم

: ًٓ سمٕمد اعم٘مدُم٦م، يمت٧ٌم متٝمٞمًدا حيقي مجٚم٦م ُمـ اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  أو

ذم قمٚمؿ إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وؾم٥ٌم اظمتالومٝمؿ ذم صمٌقت آؾمنؿ هلل شمٕمن٤ممم ُمنـ 

 قمدُمف.
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وأيًْم٤م ٟم٘مٚم٧م مجع إؾمامء احلًٜمك ًمٕمٚمامء اًمًٚمػ وسمٕمض اعمت٠مظمريـ اًمذيـ 

ذًمؽ أن يٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ درضم٦م احلٙمنؿ قمنغم آؾمنؿ، اقمتٜمقا هبذا اًم٤ٌمب، وؾم٥ٌم 

هؾ هق ُمـ إؾمامء اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، أم ُمـ إؾمامء اًمتل أصمٌتٝم٤م مجٝمقر اًمٕمٚمامء أهن٤م 

 هلل شمٕم٤ممم، أم همػم ذًمؽ.

 -ذم أىمؾ شم٘مدير-شمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف اًمتل شمٕمد اهلل  وهبذا يٓمٛمتـ اًم٘م٤مرئ أٟمف يدقمق

يًتٝم٤من سمف، ومال يًتٓمٞمع أطمد  أؾمامء هلل قمٜمد اجلٛمٝمقر أو ومريؼ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ

اؾماًم هلل شمٕم٤ممم ىمد أصمٌتنف اًمٕمٚمنامء سم٤مٕدًمن٦م ُمنـ اًمٙمتن٤مب  أن يٜمٙمر قمٚمٞمؽ إذا أصم٧ٌمن 

 واًمًٜم٦م.

سمداي٦م اًمتٗمًػم أذيمر آؾمؿ صمؿ أسملم إذا يم٤من ُمتٗمً٘م٤م قمٚمٞمنف أو أٟمنف صم٤مسمن٧م  ٗمچمځمڀًمچم:

 ٤مء اًمٕمٚمامء اًمذيـ أصمٌتقه.نذيمر أؾمٛمأقمٜمد اجلٛمٝمقر، أو 

ومٞمٝم٤م آؾمؿ أو سمٕمًْم٤م ُمٜمٝم٤م، وإذا ذيمنر آؾمنؿ ذم  صمؿ أذيمر أي٤مت اًمتل ضم٤مء

، ويمذا ذم يمنؾ طاهلل  إطم٤مدي٨م ٟم٘مٚمتٝم٤م إذا صم٧ٌم سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م قمـ رؾمقل

ؾمتدل هب٤م، إُم٤م شمٙمقن ذم اًمّمحٞمحلم، أو قمغم حت٘مٞمنؼ اًمٕمالُمن٦م أإطم٤مدي٨م اًمتل 

 .$إًم٤ٌمين 

ذيمر اعمٕمٜمنك اًمٚمٖمنقي ًمالؾمنؿ، وذًمنؽ سمن٤مًمرضمقع إمم ُمٕمن٤مضمؿ اًمٚمٖمن٦م  :ٗمچم٭مًثچم

ٓسمنـ ش ًمًن٤من اًمٕمنرب»ٓسمـ ومن٤مرس، وش ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»تٛمدة، يمن  اعمٕم

اًمٜمٝم٤مين٦م ذم »ًمٚمجنقهري، وش اًمّمح٤مح»ًمألزهري،  وش هتذي٥م اًمٚمٖم٦م»و ،ُمٜمٔمقر

ش اعمٗمننردات ذم همرينن٥م اًم٘مننرآن»ٓسمننـ إصمننػم، وش همرينن٥م احلنندي٨م وإصمننر

 ًمألصٗمٝم٤مين وهمػم ذًمؽ.



 

 

9 
 

9 

 
٤من آصمن٤مر اإلينامن شمٌن٤مر  وشمٕمن٤ممم صمنؿ سمٞمناهلل  ذيمر ُمٕمٜمك آؾمؿ ذم طمنؼ :رإمٷًمچم

ًمإلُم٤مم اسمـ ضمرينر ش ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من»سم٤مٓؾمؿ وذًمؽ سم٤مًمرضمقع إمم يمت٥م اًمتٗمًػم، يمن 

ٓسمنـ ش شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ»وًمٚم٘مرـمٌل، ش اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن»اًمٓمؼمي، و

 سمدائع اًمتٗمًنػم»ًمٚمٌٖمقي، وش ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ»ٓسمـ اجلقزي، وش زاد اعمًػم»يمنػم، و

شمٞمًنػم »ًمٚمِمنٜم٘مٞمٓمل، وش أوقاء اًمٌٞمن٤من»سمـ اًم٘مٞمؿ، وٓش اجل٤مُمع ًمتٗمًػم اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ًمٕمٌد اًمرنـ سمـ اًمًٕمدي، وهمػمه٤م.ش اًمٙمريؿ اًمرنـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من

ومت  اًم٤ٌمري »اًمرضمقع إمم ذح إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة، يمن  :ٚمچمٱمًسچم

ًمٚمٜمننقوي، ش ذح صننحٞم  ُمًننٚمؿ»ٓسمننـ طمجننر ش ذح صننحٞم  اًمٌخنن٤مري

ٓسمنـ  شاًمتقوٞم  ًمنمنح اجلن٤مُمع اًمّمنحٞم » ًمٚمٌدر اًمٕمٞمٜمل،ش قمٛمدة اًم٘م٤مري»و

ٕيب قمٌن٤مس اًم٘مرـمٌنل، ش واعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ»اعمٚم٘مـ، 

 .ًمٚمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي، وهمػمه٤مش قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود»و

ُمنـ يمتن٥م  -اعمٜمْمٌٓم٦م سمْم٤مسمط اًمٙمت٤مب واًمًنٜم٦م-اظمتٞم٤مر اًمٕم٤ٌمرات  :٠مچمد٠ًمچم

ُمنـ  ٤متكّم سمف ُمـ يمٚمامت وإؾم٘م٤مـمشمٕم٤ممم قماهلل  اًمًٚمػ واخلٚمػ، صمؿ ذيمر ُم٤م ومت 

ؾمنالُمتٝم٤م ُمنـ أي  ُمنعاًمقاىمع، وىمد طمرص٧م أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمرة ؾمنٝمٚم٦م ُمٞمننة 

قمقام وـمٚم٦ٌم -خم٤مًمٗم٦م عمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، وذًمؽ يمل يتؿ اًمٜمٗمع ًمٚمجٛمٞمع 

 وهذا أصٕم٥م ُم٤م وضمدت أصمٜم٤مء اًمت٠مًمٞمػ. -قمٚمؿ

هنذا  ُمع هذا احلرص ٓ أدقمل اًمٙمامل وٓ آىمؽماب ُمٜمف، وم٘مد ؾمٌ٘مٜمل ذمو

٦ٌم قمٚمؿ ُمنـ اًمنذيـ شمٓمٗمٚمنقا قمنغم ُمقائند هن١مٓء ٚميقاًمٕمٚمؿ أيم٤مسمر، وُم٤م أٟم٤م إٓ ـمُ 

 دؿ ُم٤م مل يٗمتحف قمغم همػمهؿ.اهلل  إٟم٘مٞم٤مء اًمذيـ ومت  اًمٕمٚمامء إشم٘مٞم٤مء

ش إؾمنامء واًمّمنٗم٤مت»ًمإلُم٤مم اخلٓمن٤ميب، ش ؿم٠من اًمدقم٤مء»وُمـ هذه اًمٙمت٥م 

يمتن٥م اسمنـ شمٞمٛمٞمن٦م ًمٚم٘مرـمٌل، وش احلًٜمكاهلل  إؾمٜمك ذم ذح أؾمامء»ًمٚمٌٞمٝم٘مل، 
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ش ُمٜمٝمنن٤مج اًمًنٜم٦م اًمٜمٌقينن٦م»وش اًمٕم٘مٞمنندة اًمتدُمرين٦م»، وشوٛمننقع اًمٗمتن٤موى»ُمننؾ  

 وهمػمه٤م.

ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم، وإهم٤مصمن٦م اًمٚمٝمٗمن٤من ُمنـ ُمّمن٤مئد »ويمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمنؾ  

 وهمػمه٤م.ش اًمِمٞمٓم٤من، وـمريؼ ادجرشملم، وُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة

ٕمنال أن يت٘مٌنؾ رب اًمٕم٤معملم سم٠مؾمامئف احلًنٜمك وصنٗم٤مشمف اًماهلل  أؾم٠ملچمٱًمچم: توٚم

ضمٝمد اعم٘مؾ، وأن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ قمٛماًل ظم٤مًمًّم٤م ُم٤ٌمريًم٤م يٜمتٗمع سمف اعمًٚمٛمقن  لُمٜم

، واؾمع اًمٕمٓم٤مء، وٞم٥م اًمدقم٤مء، ٓ إًمف همػمه  ِـّ ذم ؿمتك سم٘م٤مع إرض، إٟمف يمريؿ اعم

 وٓ رب ؾمقاه.

 وصؾ اًمٚمٝمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
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 فائدة جليلة

 ينبغي لطالب العلم أن يظفر بها

  ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويرد إٓ رؾمنقل اهللٓ ظمالف سملم أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م أن يماّل 

ًٓ ط ، ًمٙمـ ًمألؾمػ ٟمجد سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمنؿ إذا ىمنرأ يمت٤مسًمن٤م ومقضمند ومٞمنف أىمنقا

ب آقمت٘م٤مد، اهتؿ اعمّمٜمػ أٟمنف ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ وىمٕمقا ذم أظمٓم٤مء ذم سم٤م

طم٤مـم٥م ًمٞمؾ، وأٟمف ي٠مظمذ ممـ شمٚمٌس سم٤مًمٌدقم٦م... إمم همػم ذًمؽ ُمنـ اًمنتٝمؿ اًمتنل 

يٚم٘مٞمٝم٤م ضمزاوًم٤م سمٖمػم دًمٞمؾ ي١ميد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف، واًمذي جي٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أُم٤مم 

  -شمٌن٤مر  وشمٕمن٤ممم-هذه اعم٤ًمئؾ أن يرضمع ومٞمٝم٤م إمم إئٛم٦م اعمٕمتؼميـ، ىم٤مل رسمٜمن٤م 

 .[7، ياٗكبقاء: 34لـحل: ]ا ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

أن  -ومْمناًل قمنـ قمنقام اعمًنٚمٛملم-وًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اعمٌتدئ 

: ٕٟمف ىمد يتٚمٌس سمام ومٞمٝمن٤م ُمنـ -اًمتل ومٞمٝم٤م احلؼ واًم٤ٌمـمؾ-يٜمٔمر ذم هذه اًمٙمت٥م 

 سم٤مـمؾ ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ.

أُم٤م ُمـ اُمتد سم٤مقمف ذم اًمٕمٚمؿ، وأصٌ  قمٜمده اًم٘مدرة قمغم اًمتٛمٞمٞمنز سمنلم اًمٖمن٨م 

أن يرضمع إًمٞمٝم٤م إذا وضمد ومٞمٝم٤م ومقائند شمٜمٗمٕمنف ذم سمحننف أو يمت٤مسم٤مشمنف  واًمًٛملم، ومٚمف

 سم٤مًمنمط اًمذي ذيمرٟم٤مه.

 -يمام ؾم٠مٟم٘مؾ ًمنؽ أىمنقادؿ-وم٘مد ىمرر همػم واطمد ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ واخلٚمػ 

أن اًمٕمٛمدة ذم اًمٜم٘مؾ قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ هق اًم٘مقل ٓ اًم٘م٤مئنؾ، ومن٤مًم٘مقل إذا يمن٤من ٓ 

 ومال ُم٤مٟمع ُمـ اقمتامده.خي٤مًمػ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وٓ ومٝمؿ أئٛم٦م اًمًٚمػ، 

يم٤مًمٜمقوي، واسمنـ طمجنر اًمٕمًن٘مالين، واًم٘مرـمٌنل، واسمنـ طمنزم،  فاٗئؿة::
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واًمٖمزازم، واًمٌٞمْم٤موي، واعمن٤موردي، وهمنػمهؿ ُمنـ إئٛمن٦م اًمنذيـ وىمٕمنقا ذم 

ُمنـ اًمًنٚمػ -أظمٓم٤مء ذم سم٤مب آقمت٘م٤مد، وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أطمًدا ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م 

ٝمؿ ويٜمٌٝمنقن قمنغم ُمن٤م طمذر ُمـ يمتٌٝمؿ، سمؾ دمدهؿ يذيمرون حم٤مؾمٜم -أو اخلٚمػ

وىمٕمقا ومٞمف ُمـ أظمٓم٤مء، ومٞمٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٙمقن ًمف ؾمنٚمػ ذم أي ُمًن٠مًم٦م 

 ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمديـ وإٓ ؾمٞمْمؾ وٓسمد.

واًمٖمزازم ذم يمالُمف ُم٤مدة ومٚمًٗمٞم٦م يمٌنػمة » :$قان شقخ اإلساله ابن تقؿقة: 

ه: ورؾم٤مئؾ إظمقان اًمّمٗم٤م ويمالم أيب طمٞم٤من سم٥ًٌم يمالم اسمـ ؾمٞمٜم٤م ذم اًمِمٗم٤م وهمػم

 .اًمتقطمٞمدي. وأُم٤م اعم٤مدة اعمٕمتزًمٞم٦م ذم يمالُمف وم٘مٚمٞمٚم٦م أو ُمٕمدوُم٦م

 .يمام أن اعم٤مدة اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم يمالم اسمـ قم٘مٞمؾ ىمٚمٞمٚم٦م أو ُمٕمدوُم٦مو

وُم٤مدة  ،ًمٙمـ ومٞمف ُمقاد وم٤مؾمدة  ُم٤مدة ومٚمًٗمٞم٦م ،هم٤مًمٌف ضمٞمد ويمالُمف ذم اإلطمٞم٤مء

 .(1)شُم٤مدة ُمـ إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦موُم٤مدة ُمـ شمره٤مت اًمّمقومٞم٦م: و ،يمالُمٞم٦م

ويمذًمؽ أسمق حمٛمد ومٞمام صٜمٗمف ُمنـ اعمٚمنؾ » و٫مچمل ١مڀمخ اإل٠مالم ٤مـ إمـ ٙمزم:

واًمٜمحؾ، وإٟمام يًتحٛمد سمٛمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م واحلدي٨م ُمنؾ ُم٤م ذيمره ذم ُم٤ًمئؾ اًم٘مدر 

وإن يم٤من أسمق حمٛمد اسمـ طمزم ذم ُم٤ًمئؾ »إمم أن ىم٤مل   شواإلرضم٤مء وٟمحق ذًمؽ...

همػمه وأقمٚمؿ سم٤محلدي٨م وأيمنر شمٕمٔمٞماًم ًمنف، وٕهٚمنف ُمنـ  اإليامن واًم٘مدر أىمقم ُمـ

 همػمه.

ًمٙمـ ظم٤مًمط ُمـ أىمقال اًمٗمالؾمٗم٦م واعمٕمتزًم٦م ذم ُم٤ًمئؾ اًمّمنٗم٤مت ُمن٤م سومنف 

قمـ ُمقاوم٘م٦م أهؾ احلدي٨م ذم اًمٚمٗمظ وه١مٓء ذم اعمٕمٜمك، وسمٛمنؾ هذا صن٤مر يذُمنف 
                                                

 (.44-45/ 6وٛمقع اًمٗمت٤موى )( 1)
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 ُمـ يذُمف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم وقمٚمامء احلدي٨م سم٤مشم٤ٌمقمف ًمٔم٤مهر ٓ سم٤مـمـ ًمف...

ن يم٤من ًمف ُمـ اإليامن واًمديـ واًمٕمٚمقم اًمقاؾمٕم٦م اًمٙمنػمة ُمن٤م ٓ يدومٕمنف إٓ وإ

 .(1)شُمٙم٤مسمر

يمن٤من اجلُٜمٞمند ُمنـ ؿمنٞمقخ أهنؾ اعمٕمرومن٦م اعمتٌٕمنلم » عن الّجـقد: $يقان 

 .(1)شًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 . اٟمتٝمك.(4)شؾمٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م إُم٤مم هدى $يم٤من اجلُٜمٞمد » يقان أيٍضا عـه:

ٕيب إؾمامقمٞمؾ ادنروي، وىمند  شريـُمٜم٤مزل اًم٤ًمئ»هق اسمـ اًم٘مٞمؿ هيذب  وه٤م

أظمذ ُمٜمف ُم٤م يقاومؼ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م، ورد إىمقال اًمتل واومنؼ ومٞمٝمن٤م اًمّمنقومٞم٦م، 

وىمد سملّم  شُمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤م  ٟمٕمٌد وإي٤م  ٟمًتٕملم»وىمد وؾمٛمف سمن 

 ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمح٤مؾمـ، وإؿمٞم٤مء اًم٤ٌمـمٚم٦م.

ٞمٛمٞمن٦م ي٘منقل  يم٤من ؿمٞمخ اإلؾمنالم اسمنـ شم» عن الفريٌ: $قان ابن الؼقم 

 .(3)شقمٚمٛمف ظمػم ُمـ قمٛمٚمف

 شُمٜمن٤مزل اًمًن٤مئريـ»وىمد ذيمر ذم يمت٤مسمف  » عن الفةريٌ: $قان ابن تقؿق: 

 .(5)شأؿمٞم٤مء طمًٜم٦م ٟم٤مومٕم٦م، وأؿمٞم٤مء سم٤مـمٚم٦م

مج٤مقمن٦ٌم.  شُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ»وىمد اقمتٜمك سمنمح يمت٤مسمف » قان ابن رجة  $:

                                                
 (.88/ 5وٛمقع اًمٗمت٤موى )( 1)

 (.826/ 4وٛمقع اًمٗمت٤موى )( 1)

( وُمندارج 7جنرشملم ٓسمنـ اًم٘منٞمؿ )ص، واٟمٔمنر  ـمرينؼ اد(598/ 4وٛمقع اًمٗمتن٤موى )( 4)

 .(565، 249/ 2اًم٤ًمًمٙملم )

 (.229/ 8اعمًتدر  قمغم وٛمقع اًمٗمت٤موى، مجٕمف حمٛمد سمـ قمٌد اًمرنـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ )( 3)

 (.252/ 4ٟمٔمر  ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م )ا( 5)
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٤م ؾمنقى وهق يمنػم اإلؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم اًمٗمٜم٤مء ذم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، واونٛمحالل ُمن

 اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمِمٝمقد ٓ ذم اًمقضمقد.

ومٞمتقهؿ ومٞمف أٟمف يِمػم إمم آحت٤مد طمتك اٟمتحٚمف ىمقم ُمـ آحت٤مدي٦م، وقمٔمٛمنقه 

ف ىمقٌم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وىمدطمقا ومٞمف سمذًمؽ.  ًمذًمؽ. وذُمن

سمنـ اًم٘منٞمؿ ذم اوىمد اٟمتٍم ًمف ؿمٞمُخٜم٤م َأسُمق قمٌند اهلل  ،وىمد سمرأه اهلل ُمـ آحت٤مد

وسملم أن نؾ يمالُمف قمنغم ىمقاقمند آحتن٤مد زور  ش٤مزلاعمٜم»يمت٤مسمف اًمذي ذح ومٞمف 

 .(1)شوسم٤مـمؾ

وًم٘مد سم٤مًمغ أسمق إؾمنامقمٞمؾ ذم ذم اًمٙمنالم قمنغم آشمٌن٤مع » يقان الذهبي $:

ُمٜمن٤مزل »ٟمٗمس قمجٞم٥م ٓ يِمٌف ٟمٗمس أئٛمن٦م اًمًنٚمػ ذم يمت٤مسمنف  ًمفوم٠مضم٤مد، وًمٙمٜمف 

، ومٗمٞمف أؿمٞم٤مء ُمٓمرسم٦م، وومٞمف أؿمنٞم٤مء ُمِمنٙمٚم٦م، وُمنـ شم٠مُمٚمنف ٓح ًمنف ُمن٤م شاًم٤ًمئريـ

ًمٞمف، واًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م صنٚمٗم٦م، وٓ ينٜمٝمض اًمنذو  واًمقضمند إٓ قمنغم أذت إ

 .(1)ششم٠مؾمٞمس اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

آظمنرون، ومن٢من ـم٤مئٗمن٦م ُمنـ  ف، وضمٝمٚمنيمنػم ٘مد اٟمتٗمع سمف ظمٚمؼًم» يقان أيٍضا:

، ويٜمتحٚمقٟمنف، شُمٜم٤مزل اًم٤ًمئريـ»صقوم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م وآحت٤مد خيْمٕمقن ًمٙمالُمف ذم 

٩م سم٢مصمٌن٤مت ٟمّمنقص ويزقمٛمقن أٟمف ُمقاوم٘مٝمؿ. يمال، سمنؾ هنق رضمنؾ أصمنري، دن

 .(4)شااًمّمٗم٤مت، ُمٜم٤مومر ًمٚمٙمالم وأهٚمف ضمدّ 

ٚمؿ حترينف إن اًمٙمٌػم ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ إذا يمنر صقاسمف، وقمُ » قان الذهبي $:

                                                
 .(67/ 2اٟمٔمر  ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م، ٓسمـ رضم٥م )( 1)

 .(409/ 88ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )( 1)

 .(88/480ػم أقمالم اًمٜمٌالء )ؾم( 4)
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يٖمٗمر ًمف   رف صالطمف وورقمف واشم٤ٌمقمفًمٚمحؼ، واشمًع قمٚمٛمف، وفمٝمر ذيم٤مؤه، وقمُ 

ٟمٕمنؿ، وٓ ٟم٘متندي سمنف ذم سمدقمتنف ، ٚمف وٟمٓمرطمف وٟمٜمًك حم٤مؾمنٜمفف، وٓ ٟمْمٚمّ ٚمُ نًمَ زَ 

 . اٟمتٝمك.(1)شف، وٟمرضمق ًمف اًمتقسم٦م ُمـ ذًمؽوظمٓمت

يمالم هذا اًمٕم٤ممل اًمن٧ٌم يمٞمػ طمؾ اإلؿمٙم٤مل اًمذي وىمع ومٞمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ  تلمل:

ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، ىمرر أن اًمٕم٤ممل ىمد يٙمقن قمٜمده سمدقم٦م وظمٓم٠م، وٓ يٛمٜمع ذًمؽ ُمنـ أن 

ٟم٠مظمذ اًمّمقاب ُمٜمف، وٟمتجٜم٥م ظمٓم٠مه وٟمٌٞمٜمف، وهذا هق اإلٟمّم٤مف اًمنذي يقاومنؼ 

 ًمٗمٝمؿ قمـ اهلل ورؾمقًمف.ؾمامطم٦م اًمنميٕم٦م وطمًـ ا

اًمٖمزازم إُم٤مم يمٌنػم وُمن٤م ُمنـ ذط » قان اإلماه الذهبي عن اإلماه الغزالةي:

 .(1)شاًمٕم٤ممل أٟمف ٓ خُيٓمئ

ومرطمؿ اهلل أسم٤م طم٤مُمد، وم٠ميـ ُمنٚمف ذم قمٚمقُمف وومْمن٤مئٚمف  » يقان الذهبي أيٍضةا:

 .(4)شوًمٙمـ ٓ ٟمدقمل قمّمٛمتف ُمـ اًمٖمٚمط واخلٓم٠م، وٓ شم٘مٚمٞمد ذم إصقل

وأُم٤م اًمقاطمدي وم٢مٟمف شمٚمٛمٞمذ اًمنٕمٚمٌل، وهنق أظمنؼم » :$ه قان شقخ اإلسةال

 ُمٜمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ًمٙمـ اًمنٕمٚمٌل ومٞمف ؾمالُم٦م ُمـ اًمٌدع، وإن ذيمره٤م شم٘مٚمٞمًدا ًمٖمػمه.

ومٞمٝمن٤م ومقائند ش اًمًٌنٞمط واًمقؾمنٞمط واًمنقضمٞمز»وشمٗمًػمه وشمٗمًػم اًمقاطمندي 

 .(3)شضمٚمٞمٚم٦م وومٞمٝم٤م هم٨م يمنػم ُمـ اعمٜم٘مقٓت اًم٤ٌمـمٚم٦م وهمػمه٤م

شمٗمًننػم »و» :-عةةن تػرةةقر الزمخ ةةرٌ يف معةةرك كالمةةه-يقةةان أيٍضةةا 

                                                
 (.9/224ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )( 1)

 .(229/ 89ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )( 1)

 .(256/ 89اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )( 4)

 .(82/286وٛمقع اًمٗمت٤موى ) (3)
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 (16أسود ) أحؿر

ظمػم ُمٜمف سمٙمنػم، وأىمرب إمم ـمري٘م٦م أهؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأسمٕمد قمنـ ش ٘مرـمٌلاًم

يٜم٘مند، ًمٙمنـ جين٥م اًمٌدع، وإن يم٤من يمؾ هذه اًمٙمت٥م ٓ سمد أن يِمتٛمؾ قمنغم ُمن٤م 

 .(1)شاًمٕمدل سمٞمٜمٝم٤م، وإقمٓم٤مء يمؾ ذي طمؼ طم٘مف

 يمتٌف ٓ هق إٓ أٟمف مل حيذر ُمـ اًمٜمٔمر ذم وهمػمه رهمؿ ىمقًمف هذا قمـ اًم٘مرـمٌل

 وٓ همػمه ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ أو اخلٚمػ.

جاء يف فتايً الؾجـ: الدائؿ: لؾبحوث العؾؿق: ياإلفتاء برئاس: العالم: ابةن 

 ،سمـ اجلنقزياوأيب اًمٗمرج  ،واًمٌٞمٝم٘مل ،ُمقىمٗمٜم٤م ُمـ أيب سمٙمر اًم٤ٌمىمالين» باز $:

ممـ شم٠مول سمٕمض صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم -واسمـ طمجر وأُمن٤مدؿ  ،وأيب زيمري٤م اًمٜمقوي

أهؿ ذم ٟمٔمرٟم٤م ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ ٟمٗمنع  -ومقوقا ذم أصؾ ُمٕمٜم٤مه٤م أو

 .اهلل إُم٦م سمٕمٚمٛمٝمؿ ومرنٝمؿ اهلل رن٦م واؾمٕم٦م وضمزاهؿ قمٜم٤م ظمػم اجلزاء

وأئٛمن٦م اًمًنٚمػ ذم  ،ڤوأهؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمام واوم٘مقا ومٞمنف اًمّمنح٤مسم٦م 

شمن٠موًمقه ُمنـ سم٤مخلػم، وأهؿ أظمٓم٠موا ومٞمام  طاًم٘مرون اًمنالصم٦م اًمتل ؿمٝمد د٤م اًمٜمٌل 

ؾمنقاء  ٟمّمقص اًمّمٗم٤مت وظم٤مًمٗمقا ومٞمف ؾمٚمػ إُمن٦م وأئٛمن٦م اًمًنٜم٦م رنٝمنؿ اهلل

 .(1)ششم٠موًمقا اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م وصٗم٤مت إومٕم٤مل أم سمٕمض ذًمؽ

إٟمنن٤م »يقةةان العالمةة: عبةةد اي بةةن شةةقخ اإلسةةاله محؿةةد بةةن عبةةد الوهةةاب: 

  ٟمًتٕملم قمغم ومٝمؿ يمت٤مب اهلل سم٤مًمتٗم٤مؾمػم اعمتداوًمن٦م اعمٕمتنؼمة، وُمنـ أضمٚمٝمن٤م ًمنديٜم٤م

شمٗمًػم اسمـ ضمرير، وخمتٍمه ٓسمـ يمنػم اًمِم٤مومٕمل، ويمذا اًمٌٖمقي، واًمٌٞمْمن٤موي، 

واخل٤مزن، واحلداد، واجلالًملم، وهمػمهؿ، وقمغم ومٝمؿ احلدي٨م سمنمنوح إئٛمن٦م 
                                                

 .(82/287وٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

 .(4082(، ومتقى رىمؿ )250/ 2ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م )( 1)



 

 (17أسود ) أحؿر

17 
 

17 

 
ذح اًمٌخ٤مري، واًمٜمقوي قمغم  ذح اعمؼمزيـ  يم٤مًمٕمً٘مالين، واًم٘مًٓمالين قمغم

ُمنـ اعم١مًمٗمن٤مت  وٓ ٟم٠مُمر سم٢مشمالف رء... ُمًٚمؿ، واعمٜم٤موي قمغم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

، إٓ ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم ُم٤م يقىمع اًمٜمن٤مس ذم اًمنمن ، يمنروض اًمرين٤مطملم، أو أصاًل 

حيّمنؾ سمًننٌٌف ظمٚمننؾ ذم اًمٕم٘م٤مئنند، يمٕمٚمننؿ اعمٜمٓمنؼ، وم٢مٟمننف ىمنند طمرُمننف مجننع ُمننـ 

 .(1)شاًمٕمٚمامء

إذا ىم٤مل ىم٤مئؾ  إمم أي رء ٟمرضمع ذم اًمتٗمًنػم،  قان العالم: العثقؿةقن $:

  وضمقه ُمتٜمققم٦م، وم٢ممم أهي٤م ٟمرضمع ومٙمت٥م اًمتٗمًػم يمنػمة، وشمٜم٤مود٤م ًمٚم٘مرآن قمغم

أهؿ رء ٟمالطمٔمف ذم هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة، وقمغم هذا ومٜمحذر ُمـ  كؼةون:

يمؾ َُمـ يٜمحك ُمٜمحك أهؾ اًمتٕمٓمٞمنؾ ذم صنٗم٤مت اهلل وأؾمنامئف، ومن٢مذا قُمنرف أن 

ص٤مطم٥م هذا اًمتٗمًػم ُمـ ه١مٓء اًم٘مقم ومٚمٜمحذره طمتك وإن يم٤من ومٞمف ومقائند ُمنـ 

 جي٥م أن ٟمحذره ذم ُم٘م٤مم اًمٕم٘مٞمدة: ًمتال ٟمزّل. اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م أو اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ًمٙمـ

ًمٚمزخمنمي، ٓؿمؽ أٟمنف شمٗمًنػم ضمٞمند ذم ش اًمٙمِم٤مف»وًمٜميب دذا ُمناًل، 

حترير اعمٕمٜمك، وومٞمام يرُمل إمم اًمٌالهم٦م، وأن يمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده ممـ يٜمٝمجقن هذا 

اعمٜمٝم٩م يمٚمٝمؿ قمٞم٤مل قمٚمٞمف، طمتك إٟمؽ ًمنؽمى اًمٕمٌن٤مرة قمٌن٤مرة اًمزخمنمني سمٜمّمنٝم٤م 

٤مؾمػم، ًمٙمٜمف ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٕم٘مٞمدة ؾمٞمئ جي٥م احلذر ُمٜمنف، طمتنك وومّمٝم٤م ذم هذه اًمتٗم

-ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  إٟمف ٓ يٓمٚمع قمغم ُم٤م ذم يمت٤مسمف هذا ُمنـ آقمتنزال إٓ سم٤معمٜمن٤مىمٞمش 

يمام أن اًمِمقيم٦م ٓ خترج إٓ سمٛمٜم٘من٤مش، يمنذًمؽ ٓ يٛمٙمنـ أن  -يٕمٜمل  أٟمف ظمٗمل

 إٓ سم٤معمٜم٤مىمٞمش.ش اًمٙمِم٤مف»خيرج اإلٟم٤ًمن اقمتزاًمٞم٤مت ص٤مطم٥م 

                                                
 .سم٤مظمتّم٤مر (228/ 8اٟمٔمر  اًمدرر اًمًٜمٞم٦م )( 1)
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 (18أسود ) أحؿر

ذم ىمقًمنف شمٕمن٤ممم   :-عػةا اي عـةا يعـةه-قةان: إكةه قةان ضرب لفذا مةثاٍل: أي

 .[185]آن عؿراو:  ﴾ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

ىم٤مل  أي ومقز أقمٔمؿ ُمـ أن يزطمزح اإلٟم٤ًمن قمـ اًمٜم٤مر ويدظمؾ اجلٜم٦م، هنذا 

اًمٙمالم ٓ أطمد يِمٕمر سم٠من ومٞمف اٟمحراوًم٤م: ًمٙمـ إذا قمٚمٛمٜم٤م أن اًمرضمنؾ ذيمنل، وأٟمنف 

س، ومٝمنق يريند هبنذا أن يٜمٙمنر اًمرؤين٦م يٖمٚمػ اعمٕم٤مين سمام خيٗمك قمغم يمنػم ُمـ اًمٜم٤م

أقمٜمل رؤي٦م اًمرب، ٕن رؤي٦م اًمرب أقمٔمؿ ومقًزا ُمـ أن يدظمؾ اإلٟمًن٤من اجلٜمن٦م، 

 ويزطمزح قمـ اًمٜم٤مر.

ًمٙمـ اًمرضمؾ ذيمل ومٛمنؾ هذه اًمٕمٌن٤مرة ي٘مرؤهن٤م اإلٟمًن٤من قمنغم أهن٤م قمٌن٤مرة 

 ؾمٚمٞمٛم٦م، ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء، وًمٙمـ فم٤مهره ومٞمف اًمرن٦م، وسم٤مـمٜمف ُمـ ىمٌٚمف اًمٕمذاب.

إلٟم٤ًمن ًمق رضمع إمم شمٗمًنػم اًمزخمنمني، وأقمجٌنف سمالهمتنف، أن االحاصل: 

ًمٙمٜمف صٖمػم ًمٞمس قمٜمده قمٚمؿ، ٟم٘مقل  ٓسمد أن ُيٜمٌنف قمنغم هنذا، وطمًـ أؾمٚمقسمف: 

وُي٘م٤مل  ظمذ ُمن٤م يتٕمٚمنؼ سم٤مًمٌالهمن٦م، وُمن٤م يتٕمٚمنؼ سمن٤معمٕمٜمك، ًمٙمنـ اطمنذر ُمًن٠مًم٦م 

 .... اٟمتٝمك.(1)اًمٕم٘مٞمدة

 وم٤مًمًٕمٞمد يٙمتٗمل سمدًمٞمؾ، وص٤مطم٥م ادقى ٓ يرده أًمػ دًمٞمؾ.
 ا٭مټمٿمؿ ٤مٜم ځمبڀمپمچم ِمٽمد و٤مٜم آ٭مف وصحبف و٠مټمؿوصؾ 

   

  

                                                
 .(282-288/ 8شمٗمًػم ؾمقرة اعم٤مئدة ٓسمـ اًمٕمنٞمٛملم ) (1)



 

 (19أسود ) أحؿر

19 
 

19 

 
 

ىمٌؾ أن ٟمنمع ذم شمٗمًػم إؾمامء احلًٜمك، يٜمٌٖمل أن ٟمقو  أصقل اقمت٘من٤مد 

٤مشمف، وهذه إصنقل ُمًنت٘م٤مة ُمنـ شمٕم٤ممم وصٗماهلل  أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم أؾمامء

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 

ڃ ﴿  قان اي عز يجل: ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ، [ 181]ا٤ٕمراف:   ﴾ڄ 

ھ ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ  ، وىم٤مل  ]٢مف[  ﴾ڻ 

، [ 111]اإلرساء:   ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳڳ ﴿

]احل٨م:   ﴾         ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ذيمره  

81]. 

ومذيمر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن أؾمامءه طمًٜمك ذم أرسمٕمن٦م ُمقاونع ذم اًم٘منرآن يمنام 

 شم٘مدم.

: ومنذه٥م ومرينؼ ُمنـ أهنؾ اًمٕمٚمنؿ إمم أن شاحلًٜمك»شمٜم٤مزع اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك 

وهننذا اظمتٞمنن٤مر اسمننـ اًمننقزير اًمننٞمامين واًم٘م٤مؾمننٛمل  شإطمًننـ»مجننع  شاحلًننٜمك»

 . (1)وهمػممه٤م

                                                
، ٓسمننـ اًمننقزير اًمننٞمامين شؿ ذم اًمننذب قمننـ ؾمننٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمننؿصنناًمٕمقاصننؿ واًم٘مقا»اٟمٔمننر (1) 

 (.2/678ًمٚم٘م٤مؾمٛمل ) شحم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ»و ،(7/228)
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 (11أسود ) أحؿر

 .شحلًٜمك شم٠مٟمٞم٨م إطمًـا» يقان آخريو:

شم٠مٟمٞمنن٨م  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿وىمقًمننف شمٕمنن٤ممم  » :$قةةان ابةةن مـظةةور 

 .(1)شإطمًـ: ي٘م٤مل  آؾمؿ إطمًـ، إؾمامء احلًٜمك

ؾمٌح٤مٟمف أؾمامَءه سم٤محلًنٜمك: اهلل  ؾمٛمك»اًم٘مقًملم: ىم٤مل   $وذيمر اًم٘مرـمٌل 

ٕه٤م ذم إؾمامع واًم٘مٚمقب: وم٢مه٤م شمدلُّ قمغم شمقطمٞمنده ويمرُمنف وضمنقده ورنتنف 

حلًٜمك ُمّمدر وصٗمٝم٤م سمف، وجيقز أن ي٘مدر احلًٜمك ومٕمغم  ُم١مٟمن٨م وإومْم٤مًمف، وا

، وقمغم إُمر أومنرد  ـُ إطمًـ: يم٤مًمٙمؼمى  شم٠مٟمٞم٨م إيمؼم، اجلٛمع  اًمٙمؼُم واحلً

، []٢مةف ﴾ڈ ژ ژ﴿يمام أومرد وصنػ ُمن٤م ٓ يٕم٘منؾ، يمنام ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  

 .(8)ش[11]٠مبڂم:  ﴾ژ ژ ڑ ڑک﴿

، دل ذًمنؽ قمنغم شاحلٙمٞمؿ»  ُمناًل ىمٚم٧م وهذا اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مـم٦ٌم، وم٢مذا 

، دل ذًمنؽ شاحلٚمنٞمؿ»أٟمف اؾمؿ هلل شمٕم٤ممم، ودل قمغم صٗم٦م احلٙمٛم٦م هلل، وإذا ىمٚم٧م  

قمغم أٟمف اؾمؿ هلل ؾمٌح٤مٟمف، وقمغم صٗم٦م احلٚمنؿ، وهٙمنذا مجٞمنع إؾمنامء احلًنٜمك 

 ال.أقمالم وأوص٤مف هلل ضمؾ وقم

أؾمامء اًمرب شمٕمن٤ممم يمٚمٝمن٤م أؾمنامء ُمندح: ومٚمنق يم٤مٟمن٧م » قان ابن الؼقم $:

ؾمنٌح٤مٟمف سم٠مهن٤م اهلل  أًمٗم٤مفًم٤م وردة ٓ ُمٕم٤مين د٤م مل شمدل قمغم اعمندح، وىمند وصنٗمٝم٤م

وذيمر أي٦م صمؿ ىم٤مل  ومٝمل مل شمٙمـ طمًنٜمك عمجنرد اًمٚمٗمنظ، سمنؾ  شطمًٜمك يمٚمٝم٤م...

                                                
 ( ُم٤مدة )طمًـ(.2/540ًم٤ًمن اًمٕمرب )(1) 

 (.7/280اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (8)



 

 (11أسود ) أحؿر
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 .(1) شًمدًٓمتٝم٤م قمغم أوص٤مف اًمٙمامل

ٓؾمؿ اًمدال قمنغم مجٚمن٦م أوصن٤مف قمديندة ٓ ا» ييف موضع آخر قان $:

ختتص سمّمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، سمؾ هق دال قمغم ُمٕم٤من، ٓ قمغم ُمٕمٜمك ُمٗمرد، ٟمحق  اعمجٞمند، 

اًمٕمٔمٞمؿ، اًمّمٛمد: وم٢من اعمجٞمد ُمـ اشمّمػ سمّمٗم٤مت ُمتٕمددة ُمـ صٗم٤مت اًمٙمنامل، 

 .(8)شوًمٗمٔمف يدل قمغم هذا: وم٢مٟمف ُمقوقع ًمٚمًٕم٦م واًمٙمنرة واًمزي٤مدة

ٌِْد   قمـ قَم
ه
يٕ ِحةِزَو،  ما ِأصاِب ِأحٍدا قطُّ هم   »طاهلل  َرؾُمقُل    ىَم٤مَل : ىَم٤ملاهلل

ِأِمتِْك، كاْصِقتي بِْقْدِم، ماُك فْي  ّحٔؽّؿةِك،  ابّن ِعبْدِم ابنّ  ّفم  إكِّي ِعٔبّدمفؼاِن: ألؾ  

ٔؿِتةّه ِأِحةٍدا أسُم ّهِو ِلك،  ِأٔسِلّلِك بّْؽلِّ  :ِعٔدَن يف  ِقضاّؤمِ  ٔقِت بْْه ِكٔػِرةِك، ِأٔي ِعؾ  ِسؿ 

ْمٔن ِخٔؾْؼِك، أي ِأٔكِزٔلِتّه يف كِْتابِْك، ِأٔي أْسِتٔلِثٔرِت بْْه يف ْعٔؾْم ألِغٔقْ  ْعـِٔدِم، ِأٔو ِتٔجِعِل 

ي ٕ  ِأٔذِهِ   -ألّؼٔرآِو ِربْقِع ِقٔؾبي ِيكوِر ِصدرٌ ِيِجالِء ّحٔزين يِذِهاِب ِهؿِّ هٓؿّه  ايّ  إ

ؾَُّؿفاا  قؼاا:  . قاا:  قؼقال   اا رساو:  «يّحٔزِكّه يِأٔبِدِلّه ِمؽاِكّه ِفِرٍجةا  اهلل، أ ال  ك ت ع 

ِؿفا»  .(1)شِبؾى، ِيـِٔبغي لِْؿٔن ِسْؿِعفا ِأٔو ِيِتِعؾ 

ـْ َأيب ُهَرْيَرَة  ْه تْٔرِعٍ: ِيتْٔرةْعقِن أسةٍؿا »ىم٤مَل   طاهلل  َرؾمقَل  نن : أَ ڤقَم إْو  لْؾ 

ٕ  ِياْحٍدا، ِمٔن ِأٔحِصاِها ِدِخِل الِجـ :ِ  ْماِئ:ٍ   .(1)شإْ

                                                
 ( .2/287دائع اًمتٗمًػم )سم (1)

 ( .8/855سمدائع اًمٗمقائد ) (8)

واحل٤ميمؿ ذم اعمًنتدر   ،(2272واسمـ طم٤ٌمن ذم اعمقارد ) ،(2782أظمرضمف أند ذم اعمًٜمد ) (1)

(، واًمٓمننؼماين ذم اًمٙمٌننػم 4297(، وأسمننق يٕمننغم )٦6/50م )ٌ(، واسمننـ أيب ؿمننٞم8/409)

(80242.) 

 (.2677وُمًٚمؿ ) ،(2726أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)
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 (11أسود ) أحؿر

ٕ  ِدِخِل الِجـ :ِ » ييف رياي::  .(1)شِٕ ِئحِػّظِفا ِأِحَد إْ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، ىَم٤مًَمن٧ْم  وَمَ٘منْدُت َرؾُمنقَل  ـَ  طاهلل  وذم صحٞمِ  ُمًٚمٍؿ قَم ًَمْٞمَٚمن٦ًم ُِمن

ـِ  نُتُف وَمَقىَمَٕمن٧ْم َينِدي قَمنغَم سَمْٓمن ًْ ن٤م  اًْمِٗمَراِش وَم٤مًْمَتَٛم نِجِد َومُهَ ًْ ىَمَدَُمْٞمنِف َوُهنَق ذِم اعْمَ

الؾّفةم  ِأّعةوّذ بْرِْضةاِم ْمةٔن ِسةِخطِْك، ِيبّْؿِعاِفاتْةِك ْمةٔن »َُمٜمُّْمقسَمَت٤مِن َوُهَق َيُ٘منقُل  

ِٕ ّأٔحْصةةي ِثـِةةاٍء ِعِؾٔقةةِك ِأٔكةةِت ِكِؿةةا ِأٔثـِٔقةةِت ِعِؾةةى  ّعّؼوِبتْةةِك، ِيِأّعةةوّذ بْةةِك ْمـٔةةِك 

 .(8)شِكٔػْرِك 

 ٓ  اهلل، خيؼُم أٟمنف ٓ حيِِص صمٜم٤مًء قمغم طوم٤مًمٜمٌلُّ 
ِ
وًمنق أطمََمن مجٞمنَع إؾمنامء

 حيِِص اًمنٜم٤مَء قمٚمٞمف.

ةػاِعْ::  ملسو هيلع هللا ىلصيقاِن ِرسوّن اي  ِْ ال   ِعِؾةي  ْمةٔن ِمِحاْمةْدْى  ّثةم  ِئػةِتّ  ايّ »يف ِحةدي

 .(1)شِيّحٔرْن الث ـِاْء ِعِؾٔقْه ِشٔقٍئا، ِلٔم ِئػِتٔحّه ِعِؾى ِأِحُد ِقٔبْؾي

 
ِ
هبن٤م قمنغم اهلل  وصنٗم٤مشمِف يٗمنتُ  اهلل  ومدلن ذًمؽ قمغم أنن هٜم٤م  حم٤مُمَد ُمـ أؾمنامء

ذم ذًمؽ اًمٞمقِم، وهل سمال ؿمؽٍّ همػُم اعمح٤مُمِد اعم٠مصمقرِة ذم اًمٙمتن٤مِب  طاهلل  رؾمقلِ 

ٜمن٦ِم: ًم٘مقًمِف   ًُّ  ش.ى أحُد قٔبْؾيؾِ م يػِتٔحه عِ لِ »واًم

ْه تْٔرعِ »ومجٚم٦ُم ىمقًمِف   :$ قان الخطابيُّ  وؾمن٤م  ش  ٍ: ِيتْٔرْعقِن أسةٍؿا...إْو  لْؾ 

ذم ىَمقًمِنِف   شإو  »احلدي٨َم، ىمْمٞم٦ٌم واطمدٌة ٓ ىمْمٞمت٤من ويٙمقن مت٤مُم اًمٗم٤مئدِة ذم ظمنؼِم 

وإٟمنام هق سمٛمٜمزًم٦ِم ش تْٔرِعٍ: ِيتْٔرْعقِن أسةٍؿا»ٓ ذم ىَمقًمِِف  ش  ِمٔن ِأٔحِصاِها ِدِخِل الِجـ :ِ »

ه٤م ًمٚمّمدىم٦مِ  ، ويم٘مقًمِؽ  إنن ًمٕمٛمرٍو ُم٤مئ٦َم صمنقٍب، ىمقًمِؽ  إنن ًمزيٍد أًمَػ درهٍؿ أقمدن

ُمـ زاَره ظمٚمَٕمٝم٤م قمٚمٞمف وهذا ٓ يدلُّ قمغم أٟمنف ًمٞمس قمٜمَده ُمـ اًمندراهِؿ أيمننُر ُمنـ 
                                                

 (.6580ظمرضمف اًمٌخ٤مري )أ (1)

 (.586أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (8)

 (.895( وُمًٚمؿ )5782أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)
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ه زيٌد  أًمِػ درهٍؿ وٓ ُمـ اًمنٞم٤مِب أيمنُر ُمـ ُم٤مئ٦ِم صمقٍب، وإٟمنام دًٓمُتف  أنن اًمذي أقمدن

اًمنٞم٤مِب ًمٚمخٚمنِع ُمـ اًمدراهِؿ ًمٚمّمدىم٦ِم أًمُػ درهٍؿ، وأنن اًمذي أرصَده قمٛمٌرو ُمـ 

ـِ ُمًٕمقٍد وىمد اهلل  ُم٤مئ٦ُم صمقٍب، واًمذي يدلُّ قمغم صح٦ِم هذا اًمت٠مويِؾ طمدي٨ُم قمٌدِ  سم

ِلن  ـِ ظمزيٛم٦َم ذم اعم٠مصمقِر، َأنن اًمٜمٌن ـُ إؾمح٤مَ  سم ّفم  إكِّي الٔؾ  »يَم٤مَن َيْدقمق   طذيمر حمٛمُد سم

 ،ّحٔؽّؿِك، ِعةٔدَن يف  ِقضةاّؤمِ ِأِمتِْك، كاْصِقتي بْقِْدِم، ماُك فْي   بنّ ابّن ِعبْدِم اِعبّٔدِم 

ٔؿِتةّه ِأِحةٍدا ْمةٔن ِخٔؾْؼةِك، أي  ِأٔسِلّلِك بّْؽلِّ  قِٔت بْةْه ِكٔػِرةِك، ِأٔي ِعؾ  أسةُم ّهةِو ِلةك، ِسةؿ 

 .(1)شِأٔكِزٔلتِّه يف كْتِابِْك، ِأٔي أْستِٔلِثٔرِت بْْه يف ْعٔؾْم ألِغقْٔ  ْعـِٔدمِ 

ٌَٝمن٤م قمنـ ظمٚمِ٘منف ومل ومٝمذا يدًمُّؽ قمغم أنن هلل أؾمنامًء مل  ُيٜمزْدن٤م ذم يمت٤مسمِنف، طمج

 .(8)ُئمٝمْره٤م دؿ

 : $ قان البقفؼيُّ 
ِ
شمٕمن٤ممم شمًنٕم٦ًم اهلل  ومٙم٠مٟمنف ىمّمَد أنن ُمـ أطمََم ُمنـ أؾمنامء

 .(1)وشمًٕملم اؾماًم دظمَؾ اجلٜم٦َم 

وم٢من اًمذي قمٚمٞمف مج٤مهػم اعمًٚمٛملم أن أؾمامء اهلل أيمنر ُمـ  قان ابن تقؿق: $:

وؾم٤م  يمالم اخلٓم٤ميب اعمت٘مدم صمؿ ىمن٤مل   -ٓم٤ميبُمٜمٝمؿ اخل-شمًٕم٦م وشمًٕملم، وىم٤مًمقا 

  هللِ ن  إِ »وم٘مقًمف  
ڎ  ﴿شم٘مٞمٞمده هبذا اًمٕمندد سمٛمٜمزًمنف ىمقًمنف شمٕمن٤ممم   ش٦مَ ٷمِ ْس ٖمِ وَ  ڈمً ٷمَ ْس ٖمِ

]اٛمةدٗمر:  ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴿، ومٚمنام اؾمنت٘مٚمقهؿ ىمن٤مل  ]اٛمدٗمر[ ﴾ ڈ ڈ

 .(1)وم٠من ٓ يٕمٚمؿ أؾمامءه إٓ هق أومم، [11

                                                
 شم٘مدم خترجيف. (1)

 (.82-82ؿم٠من اًمدقم٤مء ٕيب ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب )ص  (8)

 (.24إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ص  (1)

 .(222-2/222(، واٟمٔمر درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ )6/288وٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)
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 (13أسود ) أحؿر

: ط 

 ش ِمٔن ِأٔحِصاِها ِدِخِل الِجـ :ِ » اظمتٚمَػ اًمٕمٚمامُء ذم ُمٕمٜمك 

 .(1)شمٕم٤ممم وإقمٔم٤مَُمفاهلل  يريُد هب٤م شمقطمٞمدَ ش ِمٔن ِأٔحِصاِها» :$ قان الزجاج

 ٌِّ ـْ طمٗمَٔمنف  :$ قان ابّن الجةوز ًمٕمؾن اعمراَد ُمـ ىمرَأ اًم٘مرآَن طمتك خيتَٛمف ومٛم

 
ِ
 .(8)ومٞمف إًذا دظمَؾ اجلٜم٦َم، ٕنن مجٞمَع إؾمامء

 ٌُّ وم٤مظمتٚمٗمقا ذم اعمراِد سم٢مطمّم٤مِئٝم٤م، وم٘م٤مل اًمٌخ٤مريُّ وهمػُمه ُمـ  :$ قان الـوي

نا ذم اًمرواين٦ِم  ً اعمح٘م٘ملم ُمٕمٜم٤مه  طمٗمَٔمٝمن٤م، وهنذا هنق إفمٝمنُر ٕٟمننف ضمن٤مَء ُمٗمنن

ـْ َٙمٹِمٶَمٿَمچم»إظمَرى     .(1()1)شٱَم

 اإلطمّم٤مُء ذم ُمنِؾ هذا حيتٛمُؾ وضمقًه٤م  :$ قان الخطابيُّ 

ـْ أْن يٕمدن  أحِدها: ه٤م طمتك يًتقومَٞمٝم٤م، يريُد أٟمنف ٓ ي٘متٍُمن قمنغم سمٕمِْمنٝم٤م ًمٙمن

 هب٤م يمٚمِّٝم٤م وينٜمِل قمٚمٞمف سمجٛمٞمِٕمٝم٤م، ومٞمًتقضم٥ُم اعمققمقَد ُمـ اًمنقاِب.اهلل  يدقمق

  اإلـم٤مىم٦ُم، يم٘مقًمِف شمٕم٤ممم   ثاكِقفةا:
ِ
وُمٜمنف  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿اعمراُد سم٤مإلطمّم٤مء

ٜمَف آؾمنت٘م٤مُم٦ِم، واعمٕمٜمنك أي  ًمـ شمٌٚمُٖمقا يم (5)شأسِتْؼقّؿوا، ِيِلٔن ّتٔحّصوا»طمدي٨ُم  

                                                
 (.862-87/868اجل٤مُمع اًمّمحٞم  ٓسمـ اعمٚم٘مـ ) ذح (1)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)

 شم٘مدم خترجيف. صحڀمح: (1)

 (.9/8ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي ) (1)

( وهمػمهؿ ُمـ ـمر  قمـ 277(، واسمـ ُم٤مضمف )644(، واًمدارُمل )4/276أظمرضمف أند ) (5)

 ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد قمـ صمقسم٤من سمف. وؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد مل يًٛمع ُمـ صمقسم٤من.

 ل اًمٌقصػمي  ُمٜم٘مٓمع سملم ؾم٤ممل وصمقسم٤من، وم٢مٟمف مل يًٛمع ُمٜمف سمال ظمالف.وىم٤م 

ُمٜم٘مٓمع، ( وىم٤مل  8/79) شأطم٤مدي٨م ُمٕمٚم٦م فم٤مهره٤م اًمّمح٦م»وذيمره اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ رنف اهلل ذم  
= 
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 واًمٕمٛمَؾ سمٛم٘متَْم٤مه٤م وهق أْن يٕمتنؼَم ُمٕم٤مٟمَٞمٝمن٤م 

ِ
ُمـ أـم٤مَ  اًم٘مٞم٤مَم سمحؼِّ هذه إؾمامء

ف سمقاضمٌِٝم٤م وم٢مذا ىم٤مل  ًَ اُ  »ومُٞمٚمِزَم ٟمٗم زن .ش اًمرن
ِ
 وصَمَؼ سم٤مًمرزِ ، ويمذا ؾم٤مئُر إؾمامء

 اإلطم٤مـم٦ُم سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ُمنـ ىمنقِل اًمٕمنرِب  ومنالٌن ذو  ثالِثفةا:
ِ
اعمراُد سم٤مإلطمّم٤مء

 .(1)طمّم٤مٍة، أي  ذو قم٘مٍؾ وُمٕمروم٦ٍم. اٟمتٝمك ُمٚمخًّم٤م 

ـْ طمّمَؾ ًمف إطمّم٤مُء هذه اهلل  اعمرضُمقُّ ُمـ يمرمِ  :$ قان الؼرصبيُّ  شمٕم٤ممم أن ُم

 قمغم إطمدى هذه اعمراشم٥ِم 
ِ
 .(8)أْن يدظمَؾ اجلٜم٦َم...  –ُمع صح٦ِم اًمٜمٞمن٦ِم  –إؾمامء

سمنف ومٞمٝمن٤م  ـمريُؼ اًمٕمٛمِؾ هب٤م أْن اًمذي يًنقُغ آىمتنداءُ  :$ يقان ابّن بٓطانُ 

ْن اًمٕمٌنُد اهلل  يم٤مًمرطمٞمِؿ واًمٙمريِؿ، وم٢منن  حي٥مُّ أْن يرى طَماَله٤م قمنغم قمٌنِده، ومٚمُٞمٛمنرِّ

ف قمغم أْن يّم ن ًمف آشمّم٤مُف هبن٤م، وُمن٤م يمن٤من خينتصُّ سمن٤مهللِ شمٕمن٤ممم يم٤مجلٌن٤مِر  ًَ ٟمٗم

واًمٕمٔمٞمِؿ، ومٞمج٥ُم قمغم اًمٕمٌِد اإلىمراُر هب٤م واخلْمنقُع دن٤م وقمندُم اًمنتحكم سمّمنٗم٦ٍم 

ققمُد ٟم٘مُػ ُمٜمف قمٜمَد اًمٓمٛمِع واًمرهم٦ٌِم، وُمن٤م يمن٤من ومٞمنف ُمٕمٜمنك ُمٜمٝم٤م، وُم٤م يم٤من ومٞمف اًم

                                                                        
=      

 اهن  مل يٚمؼ صمقسم٤من، وأسمق طم٤مشمؿ ي٘مقل  مل يدر  صمقسم٤من. ٤موم٤مإلُم٤مم أند ي٘مقل  إن ؾم٤معمً 

(، وقمٌد اًمرنـ ُم٘مٌنقل يمنام 4/280قمٜمد أند ) وىمد شمقسمع ؾم٤ممل ُمـ قمٌد اًمرنـ سمـ ُمٞمنة 

( 4/282ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م طمٞم٨م يت٤مسمع، وىمد شمقسمع ُمـ أيب يمٌِم٦م اًمًٚمقزم قمٜمد أند )

 وؾمٜمده طمًـ.

( قمـ ضم٤مسمر، سمف، وىم٤مل  وهؿ ُمـ أيب سمالل إؿمٕمري، وهنؿ ومٞمنف 8/820وأظمرضمف احل٤ميمؿ ) 

 قمغم أيب ُمٕم٤موي٦م. وأسمق سمالل وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل.

 أظمرى ٓ ختٚمق ُمـ ُم٘م٤مل.   وًمف ـمر  

/ 9( وقمٛمندة اًم٘من٤مري )229-228/ 88( واًمٗمنت  )88-85اٟمٔمر ؿم٠من اًمندقم٤مء )ص   (1)

646.) 

 (.229/ 88ومت  اًم٤ٌمري ) (8)
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 (16أسود ) أحؿر

اًمققمٞمِد ٟم٘مُػ ُمٜمف قمٜمَد اخلِمٞم٦ِم واًمره٦ٌِم، ومٝمذا ُمٕمٜمك أطمَّم٤مه٤م وطمٗمَٔمٝم٤م، وي١مينُده 

أنن ُمـ طمٗمَٔمٝم٤م قمّدا وأطمّم٤مه٤م هًدا ومل يٕمٛمْؾ هب٤م يٙمقن طمٗمَظ اًم٘مرآَن ومل يٕمٛمْؾ 

ُنن ٌَنن٧َم اخلَننؼَمُ ذم اخلَننقاِرِج َأهن ِئؼةةِرّءيِو الّؼةةٔرآِو، ِٕ ّيِجةةاْيّز »ْؿ  سمننام ومٞمننف، َوىَمنند صَم

 .(1) شِحـِاْجِرّهمٔ 

واًمذي ذيمَره ُم٘م٤مُم اًمٙمنامِل،  معؼٍبا عؾى كالْه ابْن بٓطاُن: $ قان ابّن حجرُ 

ٌن  وٓ يٚمزُم ُمـ ذًمؽ أْن ٓ  هبن٤م،  ديرَد اًمنقاُب عمـ طمٗمَٔمٝم٤م وشمٕم
ِ
سمتالوهِت٤م واًمندقم٤مء

٤م سم٤معمٕم٤مِِص يمام ي٘مُع ُمننُؾ  ًً ذًمنؽ ذم ىمن٤مرِئ اًم٘منرآِن ؾمنقاًء، ومن٢منن  وإْن يم٤من ُمتٚمٌ

٤م سمٛمٕمّمٞم٦ٍم همػِم ُم٤م يتٕمٚمُؼ سم٤مًم٘مراءِة ين٤مُب قمغم شمالوشمِف قمٜمنَد  ًً اًم٘م٤مرَئ وًمق يم٤من ُمتٚمٌ

ٜمن٦ِم  ًُّ أهِؾ اًم
(8). 

اإلطمّمن٤مُء اعمنذيمقُر ذم احلندي٨ِم ًمنٞمس هنق  :$ قان أبو كعقُم اٗصبفاينُّ

 و
ِ
 .(1)اإليامُن هب٤م اًمتٕمداَد، وإٟمنام هق اًمٕمٛمُؾ واًمتٕم٘مُؾ سمٛمٕم٤ميِن إؾمامء

ط

  طاهلل  مل يرْد طمدي٨ٌم صحٞمٌ  قمـ رؾمنقلِ 
ِ
احلًنٜمك، اهلل  ذم شمٕمٞمنلِم أؾمنامء

ـِ ُمًنٚمٍؿ اًمنذي رواه اًمؽمُمنذيُّ  وأؿمٝمُر ُم٤م ضم٤مَء ذم هذا اًم٤ٌمِب طمدي٨ُم اًمقًمٞمِد سمن

ةْه ِتِعةاِلى تْٔرةِعٍ: »ىمن٤مَل   طاهلل  وهمػُمه ُمـ طمدي٨ِم َأيب ُهَرينَرَة: َأنن َرؾمنقَل  إْو  لْؾ 

ال ْذٌ ِٕ إِْلةِه إْٕ   ِيتْٔرْعقِن أسٍؿا ْماِئٍ: ِغٔقِر ِياْحِدُة ِمٔن ِأٔحِصاِها ِدِخِل ألِجـ ِ:. ّهِو ايّ 

ةالِّه ألّؿةٔمْمّن ألّؿِفةٔقْؿّن ألعِ  يّس الر  ْحقّم ألِؿْؾّك ألّؼةدُّ ٔحِؿّن الر  ْزيةّز ألِجب ةاّر ّهِو الر 

                                                
 (.2688ضمزء ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

 (.88/229اًمٗمت  ) (8)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)



 

 (17أسود ) أحؿر

87 
 

87 

 
اّل ألِػت ةاّح ألِعْؾةقّم  ز  ةاّب الةر  ةاّر ألِوه  ةاّر ألِؼف  ّر ألِغػ  ألّؿِتِؽبِّّر ألِخالّْق ألِباْرّئ ألّؿِصوِّ

ةْؿقّع ألِبْصةقّر ألِحِؽةّم ألِعةٔدّن  افّْع ألّؿْعةزُّ ألّؿةْذنُّ الر  ألِؼابّْض ألِباْسّط ألِخافّْض الر 

ّؽوّر ألِعْؾةىُّ ألِؽبْقةّر ألِحْػةقّظ ألّؿْؼقةّت  الؾ طْقّف  ألِخبْقّر ألِحْؾقّم ألِعظْقّم ألِغّػوّر ال  

قْقةّ  ألّؿْجقةّ  ألِواْسةّع ألِحؽْةقّم ألةِوّديّد ألِؿْجقةّد  ألِحْرقّ  ألِجْؾقةّل ألِؽةرْيّم الر 

ًُّ الٔ  ْفقّد ألِحقُّ ألِوكْقّل ألِؼْو ِّ ال   ِؿتْقّن ألةِولْىُّ ألِحْؿقةّد ألّؿٔحْصةى ألّؿٔبةْدّئ ألِباْع

ةِؿّد ألِؼةاْدّر  ألّؿْعقّد ألّؿٔحقْى ألّؿْؿقّت ألِحةىُّ ألِؼقُّةوّه ألِواْجةّد ألِؿاْجةّد ألِواْحةّد الص 

ّن اْٖخةةّر الظ ةةاْهّر ألِبةةاصّْن ألةةِوالْى ألؿّ  ّر اِٗي  ّه ألّؿةةِمخِّ ِتِعةةالْى ألِبةةرُّ ألّؿٔؼِتةةْدّر ألّؿِؼةةدِّ

ّءيّك ِمالْةةّك ألّؿٔؾةةْك ّذي ألِجةةالِْن ِياإْلٔكةةِراْه ألّؿٔؼْرةةّط  اّب ألّؿـٔةةِتْؼّم ألِعّػةةوُّ الةةر  الت ةةو 

ارُّ الـ افّْع الـُّوّر ألِفةاْدً ألِبةْديّع ألِبةاقْى ألةِواْرّث  ألِجاْمّع ألِغـْىُّ ألّؿٔغـْى ألِؿاكّْع الض 

ْشقّد الص    .(1) ش ّبورّ الر 

                                                
(، واحلن٤ميمؿ 2285ٌن٤من )( واسمنـ طم2868( واسمـ ُم٤مضمف )2407رواه اًمؽمُمذي ) ضٷمڀمػ: (1)

( وهمػمهؿ. وىم٤مل اًمؽمُمذي  وٓ ٟمٕمٚمؿ ذم يمٌػم رء ُمـ اًمرواي٤مت ذيمر إؾمامء 87، 8/86)

 إٓ ذم هذا احلندي٨م. وىمند روى آدم سمنـ أيب إين٤مس هنذا احلندي٨م سم٢مؾمنٜم٤مد همنػم هنذا قمنـ 

٤م اًمٕم٘مٞمكم ذم وذيمر ومٞمف إؾمامء وًمٞمس ًمف إؾمٜم٤مد صحٞم . وأقمٚمف أيًْم  طأيب هريرة، قمـ اًمٜمٌل 

 (.2/884)ٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم اًمْم

(  اًمذي قمقل قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ أن هد إؾمامء ذم 2/484ىم٤مل اسمـ يمنػم ذم شمٗمًػمه )

سمنـ حمٛمند رواه اًمقًمٞمند سمنـ ُمًنٚمؿ وقمٌند اعمٚمنؽ هذا احلدي٨م ُمدرج ومٞمف، وإٟمام ذًمنؽ يمنام 

اًمّمٜمٕم٤مين، قمـ زهػم سمـ حمٛمد  أٟمف سمٚمٖمف قمـ همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهؿ ىم٤مًمقا ذًمؽ، أي  

أهؿ مجٕمقه٤م ُمـ اًم٘مرآن يمام ورد قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وأيب زيند اًمٚمٖمنقي، 

(، وىمنن٤مل 22/582( و)97-8/96( و)6/279واهلل أقمٚمننؿ، واٟمٔمننر وٛمننقع اًمٗمتنن٤موى )

(  وًمٞمًن٧م اًمٕمٚمن٦م قمٜمند اًمِمنٞمخلم شمٗمنرد اًمقًمٞمند وم٘منط، سمنؾ 88/284احل٤مومظ اسمـ طمجر )

 اإلدراج. آظمتالف ومٞمف، وآوٓمراب، وشمدًمٞمًف، واطمتامل
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 (18أسود ) أحؿر

 واحلدي٨ُم وٕمٞمٌػ قمٜمَد أهِؾ اعمٕمروم٦ِم سم٤محلدي٨ِم.

سم٤مشمٗمن٤مِ   طسمٙمؾِّ طم٤مٍل، ومتٕمٞمٞمٜمُٝم٤م ًمٞمس ُمـ يمالِم اًمٜمٌنلِّ  :$ قان ابّن تقؿق:ِ 

أهِؾ اعمٕمروم٦ِم سمحدينِف، وًمٙمـ ُرِوَي ذم ذًمؽ قمـ اًمًنٚمِػ أٟمنقاٌع، ُمنـ ذًمنؽ ُمن٤م 

ذيمَره اًمؽمُمذيُّ وُمٜمٝم٤م همػُم ذًمؽ 
(1). 

 ًمٞمس ُمرومققًم٤م، وم٘مد  إذا :$ قان ابّن حجةرُ 
ِ
َر رضمح٤مُن أنن هَد إؾمامء شم٘مرن

 .(8)اقمتٜمَك مج٤مقم٦ٌم سمتتٌِٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآِن ُمـ همػِم شم٘مٞمٞمٍد سمٕمدٍد 

ومٞمٝمن٤م أي ٓ ون٤مَل ًمالضمتٝمن٤مِد ومٞمٝمن٤م،  شمقىمٞمٗمٞم٦ٌم ٓ و٤مَل ًمٚمٕم٘منؾ اهلل  أؾمامءُ 

أؾمامِئف ؾمنٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم، ومنال ينٌن٧ُم  ومٕم٘مقُل اًمٌنِم ىم٤مسٌة وقم٤مضمزٌة قمـ ُمٕمروم٦مِ 

ٜمن٦ِم، ًم٘مقًمِف شمٕمن٤ممم   ًُّ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿اؾمٌؿ هللِ إٓ سمٜمصٍّ ُمـ اًمٙمت٤مِب أو اًم

وىمنن٤مل   []اإلرساء ﴾ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿شمٕمنن٤ممم  

 []ا٤ٕمةةةراف﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ﴿٤ممم  شمٕمناهلل  وىمند ىمن٤مل

 .[]ا٤ٕمراف ﴾چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ٌُّ  .(1)شمقىمٞمٗمٞم٦ٌم، ٓ شمٓمٚمُؼ إٓ سمدًمٞمٍؾ صحٞمٍ  اهلل  وأؾمامءُ  :$قان الـوي

                                                
 (.6/282وٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)

 (.88/228اًمٗمت  ) (8)

 (.7/888ذح صحٞم  ُمًٚمؿ )(1) 



 

 (19أسود ) أحؿر
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 ٌُّ وعمن٤م يم٤مٟم٧م ُمٕمروم٦ُم أؾمامِئف شمقىمٞمٗمٞم٦ًم ٓ يٕمٚمُؿ إٓ ُمـ ـمرينِؼ  :$قان الؿـاي

ـْ ًمٜم٤م اًمتٍمُف ومٞمٝم٤م سمام مل هيتِد إًمٞمف  ٜمن٦ِم، ومل يٙم ًُّ ُمٌٚمُغ قمٚمِٛمٜمن٤م وُمٜمتٝمنك اًمقطمِل واًم

 .(1)قم٘مقًمِٜم٤م ُهِٞمٜم٤َم قمـ إـمالِ  ُم٤م مل يرْد سمف شمقىمٞمٌػ 

سمام مل يّمْػ سمف اهلل  ٓ جيقُز ٕطمٍد أْن يدقمقَ : $ يقان أبو إسحاِل الزجاّج 

ف  ًَ ٟمٗم
(8). 

 واًمّمننٗم٤مِت : $ قةةان ابةةّن الؼةةقمْ 
ِ
إنن ُمنن٤م ُيٓمَٚمننُؼ قمٚمٞمننف ذم سمنن٤مِب إؾمننامء

ـُ   أطمً
ِ
... ومٚمٞمس ذم إؾمامء ُمٜمٝم٤م، وٓ ي٘مقُم همػُمه٤م ُم٘م٤مَُمٝمن٤م وٓ ين١مِدي شمقىمٞمٗملٌّ

ُمٕمٜم٤مه٤م، وشمٗمًػُم آؾمِؿ ُمٜمٝم٤م سمٖمػِمه ًمٞمس شمٗمًػًما سمٛمرادٍف حمٍض، سمنؾ هنق قمنغم 

ؾمٌٞمِؾ اًمت٘مري٥ِم واًمتٗمٝمٞمِؿ... ومٚمف ُمنـ صنٗم٦ِم اإلدرايمن٤مِت  اًمٕمٚمنٞمُؿ اخلٌنػُم دوَن 

ٗم٤مِت اًمٕم٤مىمِؾ اًمٗم٘مٞمِف، واًمًٛمٞمُع اًمٌّمػُم دوَن اًم٤ًمُمِع واًم٤ٌمِس واًمٜم٤مفمِر، وُمـ صن

اإلطم٤ًمِن  اًمنؼَمُّ واًمنرطمٞمُؿ اًمنقدوُد دوَن اًمرومٞمنِؼ 
واًمِمنٗمقِ ... وٟمحِقمهن٤م،  (1)

، واخلن٤مًمُؼ  ويمذًمؽ اًمٕمكمُّ دوَن اًمرومٞمِع اًمنميِػ، ويمذًمؽ اًمٙمريُؿ دوَن اًمًخلِّ

ِؾ، واًمٕمُٗمقُّ دوَن اًمّمنٗمقِح اًمًن٤مشمِر،  ُر دوَن اًمٗم٤مقمِؾ اًمّم٤مٟمِع اعمِمٙمِّ اًم٤ٌمرُئ اعمّمقِّ

ف ُمٜمٝمن٤م أيمٛمٚمٝمن٤م وأطمًنٜمُٝم٤م، وُمن٤م ٓ ويمذًمؽ ؾم٤مئُر أؾمامِئف شمٕم٤م ًِ مم جيِري قمغم ٟمٗم

 .(1)ي٘مقُم همػُمه ُم٘م٤مَُمف 
                                                

 (.2/579ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )(1) 

 (.88/226اًمٗمت  ) (8)

ذم احلندي٨م اًمنذي أظمرضمنف اًمٌخن٤مري  أصمٌتف سمٕمنض أهنؾ اًمٕمٚمنؿ هلل شمٕمن٤ممم، وضمن٤مءاًمرومٞمؼ  (1)

 ا٭مّر٪مَؼ  ر٪مڀمٌؼ حيڇم   يچم ٤مچمئٲمڈم، إّن اهللَ»ىم٤مل   طهلل ( وومٞمف أن رؾمقل ا2864( وُمًٚمؿ )6927)

 ش.فْم إٱمر ٬مټم  

 ( سم٤مظمتّم٤مر.842 – 8/857سمدائع اًمٗمقائد ) (1)
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 (41أسود ) أحؿر

إٟمننف ٓ ُيتجن٤موُز ومٞمٝمن٤م اًمتقىمٞمنُػ، وٓ ُيًنتٕمٛمُؾ ومٞمٝمن٤م  :$ قان الخطةابيُّ 

 ٟمٔمػُمُه ذم فم٤مِهر َوْوِع اًمٚمٖم٦ِم وُمتٕم٤مرِف اًمٙمالِم...
ِ
 اًم٘مٞم٤مُس، ومُٞمٚمحُؼ سم٤مًمٌمء

 
ِ
ُس قمٚمٞمف  اجلٚمُد، وإْن يم٤مٟمن٤م يت٘م٤مرسمن٤من وٓ ي٘م٤مش اًمَ٘مِقىُّ »وىمد ضم٤مَء ذم إؾمامء

ذم ٟمٕمقِت أدُمٞملم، ٕنن اًمتجٚمَد يدظمُٚمف اًمتٙمٚمُػ وآضمتٝم٤مِد، وٓ ي٘من٤مُس قمنغم 

طِمٞمؿِ »اعمٓمٞمُؼ وٓ اعمًتٓمٞمُع... وٓ ي٘م٤مُس قمغم ش اًمَ٘م٤مِدرِ » اًمرومٞمُؼ، وإْن يم٤مٟم٧م ش اًمرن

ِل اًم٘مًقِة... اًمرن٦ُم ذم ٟمٕمقِت أدُمٞملم ٟمققًم٤م ُمـ رىم٦ِم اًم٘مٚم٥ِم، ووٕمِٗمف قمـ اطمتام

ك ش اًمَٕمٚمِٞمؿُ »وذم أؾمامِئف  وُمـ صنٗمتِف اًمٕمٚمنُؿ، ومنال جينقُز ىمٞم٤مؾُمنف قمٚمٞمنف أْن يًنٛمن

عَم٤م شم٘متِْمٞمف اعمٕمروم٦ُم ُمـ شم٘منديِؿ إؾمن٤ٌمِب اًمتنل هبن٤م ُيتقصنُؾ إمم قمٚمنِؿ  "قم٤مِروًم٤م"

 
ِ
 .(1)اًمٌمء

« ،
ِ
أؾمامُؤه شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م ُم٤م ُيٓمَٚمُؼ قمٚمٞمف ُمٗمرًدا وُم٘مؽمًٟم٤م سمٖمػِمه وهق هم٤مًم٥ُم إؾمنامء

وم٤مًم٘مديُر، واًمًٛمٞمُع، واًمٌّمػُم، واًمٕمزيُز، واحلٙمنٞمُؿ، وهنذا يًنقُغ أْن ُيندقَمك سمنف 

رطمٞمُؿ، وأْن ُيٗمَرَد يمؾُّ ُمٗمرًدا وُم٘مؽمًٟم٤م سمٖمػِمه ومت٘مقُل  ي٤م قمزيُز، ي٤م طمٚمٞمُؿ، ي٤م همٗمقُر، ي٤م 

ُغ ًمؽ اإلومراَد واجلٛمَع.  قمٚمٞمف واإلظم٤ٌمِر قمٜمف سمام يًقِّ
ِ
 اؾمٍؿ، ويمذًمؽ ذم اًمنٜم٤مء

نف، يم٤معمن٤مٟمِع واًمْمن٤مرِّ 
وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ ُيٓمَٚمُؼ قمٚمٞمنف سمٛمٗمنرِده سمنؾ ُم٘مروًٟمن٤م سمٛم٘م٤مسمٚمِ

واعمٜمت٘مِؿ، ومال جيقُز أْن يٗمرَد هذا قمنـ ُم٘م٤مسمٚمِنف، وم٢مٟمننف ُم٘منروٌن سمن٤معمٕمٓمِك واًمٜمن٤مومِع 

، اعمٕمزُّ اعمنذلُّ واًمٕمٗم ، ومٝمق اعمٕمٓمِك اعم٤مٟمُع، واًمْم٤مرُّ اًمٜم٤مومُع، اعمٜمت٘مُؿ اًمٕمٗمقُّ قِّ
، ٕنن (8)

                                                
 (.895-892ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص   (1)

هذه إؾمامء ضم٤مءت ذم رواي٦م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ وىمد شم٘مدم سمٞم٤من وٕمػ اًمرواي٦م يمام ذم إصؾ  (8)
= 
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اًمٙمامَل ذم اىمؽماِن يمؾِّ اؾمٍؿ ُمـ هذه سمام ي٘م٤مسمُٚمف ٕٟمنف يراُد سمف أٟمننف اعمٜمٗمنرُد سم٤مًمرسمقسمٞمن٦ِم 

 وشمدسمػِم اخلٚمِؼ واًمتٍمِف ومٞمٝمؿ قمٓم٤مًء وُمٜمًٕم٤م، وٟمٗمًٕم٤م وّضا، وقمٗمًقا واٟمت٘م٤مًُم٤م.

٤م أْن ينٜمَك قمٚمٞمف سمٛمجرِد اعمٜمنِع وآٟمت٘من٤مِم واإلضاِر ومنال يًنقُغ، ومٝمنذه و أُمن

إؾمامُء اعمزدوضم٦ُم دمِري إؾمامُء ُمٜمٝم٤م وَرى آؾمِؿ اًمقاطمِد اًمذي يٛمتٜمُع ومّمنُؾ 

دْت ضم٤مرين٦ٌم ونَرى آؾمنِؿ اًمقاطمنِد،  سمٕمِض طمروومِف قمـ سمٕمٍض، ومٝمل وإْن شمٕمندن

 .(1)شُم٘مؽمٟم٦ًم وم٤مقمٚمْٛمف وًمذًمؽ مل دمْئ ُمٗمردًة ومل شمٓمٚمْؼ قمٚمٞمف إٓ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ﴿ قةةةان اي تعةةةالى:

 .[]ا٤ٕمراف ﴾چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

اًمالُم واحل٤مُء واًمداُل  أصٌؾ يدلُّ قمغم ُمٞمنٍؾ قمنـ  -حلدَ »ُمٕمٜمك اإلحل٤مِد ًمٖم٦ًم  

لرينِؼ احلنؼِّ واإلينامِن، آؾمت٘م٤مُم٦ِم، ي٘م٤مُل  أحْلََد اًمرضمُؾ، إذا ُم٤مَل قمنـ ـم  وؾمنٛمِّ

 .(8)شاجلدِث، ي٘م٤مُل  حَلْدُت اعمٞم٧َِّم وأحلدُت  اًمٚمحُد  ٕٟمنف ُم٤مئٌؾ ضم٤مٟمٌلُّ 

، وإدظم٤مُل ُم٤م  :$ قان يعؼوّب بّن الرةؽقْت  اإلحل٤مُد هق اًمٕمدوُل قمـ احلؼِّ

ـِ وحلَد، وسمف ىم٤مل نزُة   .(1)ًمٞمس ُمٜمف ومٞمف، ي٘م٤مُل أحلَد ذم اًمدي

  ايْ: معـى اإللحاْد يف أسؿاءْ 
ِ
َ أهُؾ اًمٕمٚمنِؿ ُمٕمٜمَنك اإلحلن٤مِد ذم أؾمنامء اهلل  ومنن

 شمٕم٤ممم سم٠مىمقاٍل ُمت٘م٤مرسم٦ٍم ذم اعمْمٛمقِن 
                                                                        

=      

 اًمراسمع.

 .(8/848سمدائع اًمٗمقائد ) (1)

 ( ُم٤مدة )حلد(.4/226ُم٘مٞم٤مس اًمٚمٖم٦م ) (8)

 ( ًمٚمٌٖمقي.2/207ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ) (1)
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واإلحل٤مُد يٙمنقن سمنقضمٝملم  سم٤مًمزين٤مدِة ومٞمٝمن٤م  :$ قان ابّن العربيِّ الؿةالؽيُّ 

قن ومٞمٝمن٤م اًمٌن٤مِري  ٛمُّ ًَ واًمٜم٘مّم٤مِن ُمٜمٝم٤م، يمام يٗمٕمُٚمف اجلٝم٤مُل اًمذيـ خيؽمقمقن أدقمٞم٦ًم ي

يمروَٟمف سمام مل يذيمْره ُمـ أومٕم٤مًمِف إمم همنػِم ذًمنؽ ممن٤م ٓ يٚمٞمنُؼ سمنف، سمٖمػم أؾمامِئف ويذ

 .(1)ومحذاِر ُمٜمٝم٤م

ـِ قمٌن٤مٍس ذم ىمقًمِنف شمٕمن٤ممم   :$ قان ابّن كثقةرُ  ، قمـ اسم ڃ ﴿ىم٤مل اًمٕمقذمُّ

قا اًمالَت ُمـ ىمٞمؾ  إحل٤مُد اعمٚمحديـ سم٠من ﴾چ چ چ چڇ  اهلل، اؿمت٘مُّ

ى ُمـ اًمٕمزيِز   .(8)واًمُٕمزن

ذم أؾمننامِئف، وىمٞمننؾ اإلحلنن٤مُد    ينمننيمقن ﴾چ﴿: $ يقةان قتةةادةّ 

اًمتٙمذي٥ُم، وأصُؾ اإلحل٤مِد ذم يمالِم اًمٕمرِب  اًمٕمدوُل قمـ اًم٘مّمِد واعمٞمُؾ واجلقُر 

 وآٟمحراُف، وُمٜمف اًمٚمحُد ذم اًم٘مؼِم ٟٓمحراومِف إمم ضمٝم٦ِم اًم٘مٌٚم٦ِم قمـ ؾمٛم٧ِم احلٗمِر.

ىم٤مل أهُؾ اًمتٗمًػِم  ُمـ اإلحل٤مِد ذم أؾمامِئف شمًٛمٞمُتف سمنام مل  :$ قان ابّن حجرُ 

ٜمن٦ِم اًمّمحٞمح٦ِم ير ًُّ ْد ذم اًمٙمت٤مِب أو اًم
(1). 

 ٌُّ   :$ قان البغو
ِ
شمٕمن٤ممم قمنامن هنل قمٚمٞمنف، اهلل  هؿ اعمنميمقن قمَدًُمقا سم٠مؾمامء

قا اًمنالَت ُمنـ  قا هب٤م أوصم٤مَهؿ ومزاُدوا وٟم٘مُّمقا وم٤مؿمنت٘مُّ ى ُمنـ  شاهللِ»ومًٛمُّ واًمٕمنزن

 . هذا ىمقُل قم٤ٌمٍس وو٤مهٍد.شاعمٜم٤من»وُمٜم٤مَة ُمـ  شاًمٕمزيزِ »

ـِ قمٌن٤مٍس  يٚمحنُدون ذم هق شمًٛمٞم يققل: ُتٝمؿ إصٜم٤مَم آد٦ًم، ورِوي قمنـ اسمن

                                                
 (.2/282أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (1)

 ( ورواي٦م اًمٕمقذم قمـ اسمـ قم٤ٌمس وٕمٞمٗم٦م ًمْمٕمػ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم.2/894شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (8)

 (.88/225اًمٗمت  ) (1)
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ؿن  ًَ  اهللِ  شمًٛمٞمُتف سمام مل ُي

ِ
أؾمامِئف أي يٙمذسمقن، وىم٤مل أهُؾ اعمٕم٤ميِن  اإلحل٤مُد ذم أؾمامء

ٜمن٦ُم رؾمقلِ   .(1) طاهلل  سمف، ومل يٜمٓمْؼ سمف يمت٤مٌب وٓ ؾمُّ

  

ـُ اًم٘مٞمِؿ أٟمنقاَع اإلحلن٤مِد شم٘مدَم ُمٕمروم٦ُم ُمٕمٜمك اإلحل٤مِد  ًمٖم٦ًم وذقًم٤م، وىمد ذيمَر اسم

 
ِ
َف ُمٕمٜمنك اإلحلن٤مِد  –شمٕم٤ممم اهلل  ذم أؾمامء وم٘من٤مل  إذا قُمنِرَف هنذا  –سمٕمنَد أْن قَمنرن

 وم٤مإلحل٤مُد ذم أؾمامِئف شمٕم٤ممم أٟمقاٌع 

ى ُمنـ  أحةّدها: َل إصٜم٤مَم هب٤م يمتًٛمٞمتِٝمؿ  اًمالَت ُمـ اإلًمِف واًمٕمنزن أْن يًٛمِّ

ؿ قمندًُمقا سم٠مؾمنامِئف إمم اًمٕمزيِز، وشمًٛمٞمتِٝمؿ اًم ّمٜمَؿ إد٤ًم، وهذا إحل٤مٌد طم٘مٞم٘من٦ًم ومن٢مهن

 أوصم٤مِهؿ وآدتِٝمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦ِم.

وشمًنٛمٞم٦ِم  شأسًمن٤م»شمًٛمٞمُتف سمام ٓ يٚمٞمُؼ سمجالًمِنف يمتًنٛمٞم٦ِم اًمٜمّمن٤مَرى ًمنف  الثاين:

٤ًٌم سمذاشمِف»اًمٗمالؾمٗم٦ِم ًمف   ... وٟمحِق ذًمؽ.شقمٚم٦ًم وم٤مقمٚم٦ًم سم٤مًمٓمٌعِ »أو  شُمقضم

ُس ُمـ اًمٜم٘م٤مئِص يم٘مقِل أظمٌن٨ِم اًمٞمٝمنقِد إٟمننف وصُٗمف سمام يتَٕم٤ممم قمٜم ثالثّفا: ف ويت٘مدن

ې ې ېى ى ﴿، وىمقِدؿ  إٟمنف اؾمؽماَح سمٕمَد أْن ظمٚمنَؼ ظمٚمَ٘منف، وىمنقِدؿ  (8)وم٘مػمٌ 

... وأُمننن٤مُل ذًمننؽ ممنن٤م هننق إحلنن٤مٌد ذم أؾمننامئِف [61]اٛمچمئةةدة:  ﴾ائ ائ ەئ ەئوئ

 وصٗم٤مشمِف.

 قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وضمحُد طم٘م٤مئِ٘مٝم٤م، يم٘منقِل ُمن يرابّعفا:
ِ
ـ ي٘منقُل شمٕمٓمٞمُؾ إؾمامء

ـُ صنٗم٤مٍت وٓ ُمٕمن٤ميَن،  ن٤م أًمٗمن٤مٌظ ونردٌة ٓ شمتْمنٛم ُمـ اجلٝمٛمٞم٦ِم وأشمٌن٤مقِمٝمؿ  إهن

ومٞمٓمٚمُ٘مقن قمٚمٞمف اؾمَؿ اًمًٛمٞمِع واًمٌّمنػِم واحلنلِّ واًمنرطمٞمِؿ واعمنتٙمٚمِؿ واعمريندِ 
(1) 

                                                
 (.2/207ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ) (1)

 .[181آل ٤مٽمران: ] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ٱ ٻ ٻ﴿يِمػم إمم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  (8)

 اًمٙمالم واإلرادة صٗمت٤من هلل شمٕم٤ممم وًمٞم٤ًم ُمـ أؾمامئف احلًٜمك. (1)
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هنذا شم٘مقُم سمنف، و َع وٓ سمٍَم وٓ يمالَم وٓ إرادةوي٘مقًمقن  ٓ طمٞم٤مَة ًمف وٓ ؾمٛم

وذقًم٤م وًمٖم٦ًم وومٓمرًة، وهق ي٘م٤مسمُؾ إحل٤مَد اعمنميملم،  ُمـ أقمٔمِؿ اإلحل٤مِد ومٞمٝم٤م قم٘ماًل 

ٌُقه صنٗم٤مِت يمامًمِنف   ؾمنٚم
ِ
وم٢منن أوًمتؽ أقمَٓمْقا أؾمامَءه وصنٗم٤مشمِف ٔدنتِٝمؿ وهن١مٓء

وضمحُدوه٤م وقمٓمنٚمقه٤م، ومٙمالمهن٤م ُمٚمحنٌد ذم أؾمنامِئف، صمنؿ اجلٝمٛمٞمن٦ُم وومنروظُمٝمؿ 

 ُمتٗم٤موشمقن ذم هذا اإلحل٤مِد ومٛمٜمٝمؿ اًمٖم٤مزم واعمتقؾمُط واعمٜمٙمقُب.

ف أو وصٗمف سمف رؾمقًُمف وم٘مد أحلَد اهلل  ُمـ ضمحَد ؿمٞمًت٤م قمامن وصَػ ويمؾُّ  ًَ سمف ٟمٗم

 ذم ذًمؽ، ومٚمٞمًت٘مؾن أو ًمٞمًتٙمنْر.

ٝم٤م  شمِمنٌٞمُف صنٗم٤مشمِف سمّمنٗم٤مِت ظمٚمِ٘منف شمٕمن٤ممم ًُ قمنامن ي٘منقُل اهلل  شمٕمن٤ممم ؛وظم٤مُم

ٌِّٝمقن قمٚمّقا يمٌػًما  اعمِم
(1). 

مه٤م واحت٤مُدمهن٤م قمٜمننَد اإلـمننالِ   مل يٚمنزْم ُمننـ اشمٗمن٤مِ  آؾمننٛملِم مت٤مصمنُؾ ُمًننامن

ك قمٜمنَد  واًمتجريِد قمـ اإلون٤موم٦ِم واًمتخّمنٞمِص، ٓ اشمٗمن٤مىُمٝمام وٓ مت٤مصمنُؾ اعمًنٛمن

مه٤م قمٜمننَد اإلونن٤موم٦ِم  اإلونن٤موم٦ِم واًمتخّمننٞمِص ومْمنناًل قمننـ أْن يتحننَد ُمًننامن

 .(8)واًمتخّمٞمصِ 

ٜمن٦ِم  ثـايا كالْمه عن أهْل البدْع:يف  $ قان ابّن أبي العزِّ  ًُّ وهؿ يقاوم٘مقن أهَؾ اًم

، واعمخٚمقُ  ي٘م٤مُل ًمف  ُمقضمقٌد طملٌّ قمٚمٞمٌؿ ىمنديٌر،  قمغم أٟمنف ُمقضمقٌد، قمٚمٞمٌؿ، ىمديٌر، طملٌّ

نٜمن٦ُم وسينُ   ًُّ وٓ ي٘م٤مُل  هذا شمِمٌٞمٌف جي٥ُم ٟمٗمٞمُف، وهذا ممن٤م دلن قمٚمٞمنف اًمٙمتن٤مُب واًم

                                                
 (.845 – 8/842سمدائع اًمٗمقائد ) (1)

 (.28اًمٕم٘مٞمدة اًمتدُمري٦م )ص  (8)
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ك سمٕمَض قم٤ٌمِده هب٤م، اهلل  اًمٕم٘مِؾ، وٓ خي٤مًمُػ ومٞمف قم٤مىمٌؾ، وم٢منن   وؾمٛمن

ٍ
ف سم٠مؾمامء ًَ ك ٟمٗم ؾمٛمن

ك  ك سمٌٕمِْمنٝم٤م صنٗم٤مِت ظمٚمِ٘منف، وًمنٞمس اعمًنٛمِّ  وؾمٛمن
ٍ
ك صٗم٤مشمِف سم٠مؾمامء ويمذًمؽ ؾمٛمن

ف  طمّٞمن٤م، قمٚمنٞماًم، ىمنديًرا، رءووًمن٤م، رطمنٞماًم، قمزينًزا، طمٙمنٞماًم،  ًَ ك ٟمٗم ك، ومًٛمن يم٤معمًٛمن

ك  سمٕمنَض قمٌن٤مِده هبنذه ؾمٛمٞمًٕم٤م، سمّمػًما، ُمٚمًٙم٤م، ُم١مُمٜم٤ًم، ضمٌن٤مًرا، ُمتٙمنؼًما، وىمند ؾمنٛمن

، وم٘منن٤مل  
ِ
جئ حئ مئ ﴿، [95]إځمٷمةةچمم:  ﴾پ پ ڀ ڀ﴿إؾمننامء

﮷ ﴿، []ا٭مٳمةةةچم٪مچمت ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿، []ا٭مةةةذاريچمت ﴾ىئ

﮹﮺  ۈئ ﴿، []اإلځمسچمن ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿، []ا٭متقٕمڈم ﴾﮸ 

ے ے ﴿، [79]ا٭مٻمٿمةةػ:  ﴾ڱ ں ں﴿، [51]يق٠مةةػ:  ﴾ېئ ېئ

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿ [18]ا٭مسةةةةجدة:  ﴾ۓ

، وٓ اًمٕمٚمٞمُؿ اًمٕمٚمنٞمَؿ، وٓ اًمٕمزينُز اًمٕمزينَز،  ، وُمٕمٚمقٌم أٟمنف ٓ يامصمُؾ []٩مچم٪مر احللُّ احللن

 
ِ
 . اٟمتٝمك.(1)ويمذًمؽ ؾم٤مئُر إؾمامء

ـُ شمٞمٛمٞم٦َم  ضمنؾن وقمنال قمٌن٤مَده اهلل  قمغم أنن شمًٛمٞم٦مَ  –اهلل  رَنف –وىمد اؾمتدلن اسم

ك، وذيمَر إُمنٚم٦َم ُمنـ اًم٘منرآِن يم٤مًمنذي  سمٌٕمِض أؾمامِئف ٓ ي٘متِِض مت٤مصمَٚمٝم٤م ذم اعمًٛمن

، ومؽميم٧ُم ٟم٘مَٚمٝم٤م حت٤مؿمًٞم٤م ًمٚمتٙمراِر واإلـم٤مًم٦ِم ذيمَره٤م اسم ـُ أيب اًمٕمزِّ
(8). 

 أسؿاّء اي تعالى لفا ثالّث دُٕٕت:

 دًٓم٦ِم ُمٓم٤مسم٘م٦ٍم. -1

1- . ـٍ  دًٓم٦ِم شمْمٛم

 دًٓم٦ِم اًمتزاٍم. -4
                                                

 (.59اًمٓمح٤موي٦م )ص   (1)

 (.28-28راضمع اًمتدُمري٦م )ص   (8)
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دًٓمن٦َم ُمٓم٤مسم٘من٦ٍم، ودلن  اهلل  دلن هذا آؾمُؿ قمغم ذاِت  شاًمٕمزيزُ »وم٢مذا ىمٚم٧َم 

ـٍ  قمغم صٗم٦ِم اًمٕمزةِ  َم أنن أؾمامءَ  –دًٓم٦َم شمْمٛم ٦ٌم قمغم صنٗم٤مشمِف اهلل  وىمد شم٘مدن شمٕم٤ممم داًمن

ودالٌّ قمنغم اًم٘منقِة  –ومٙمؾُّ اؾمٍؿ دالٌّ قمغم صٗم٦ٍم أو قمدِة صٗم٤مٍت يتْمٛمٜمُٝم٤م آؾمُؿ 

واًم٘مدرِة واًم٘مٝمِر واًمٖمٚم٦ٌِم وهمػِم ذًمؽ ُمـ دِٓٓت آًمتزاِم، وم٤مًمٕمزيُز ٓ شمٙمقُن ًمف 

 همٚم٦ٌٍم إمم همػِم ذًمؽ ُمـ صٗم٤مِت اًمٕمزِة.قمزٌة سمٖمػِم ىمقٍة وىمدرٍة وىمٝمٍر و

إنن آؾمَؿ ُمـ أؾمنامِئف شمٌن٤مر  وشمٕمن٤ممم يمنام يندلُّ قمنغم  :$ قان ابّن الؼةقمْ 

اًمذاِت واًمّمٗم٦ِم اًمتل اؿمُتؼن ُمٜمٝم٤م سم٤معمٓم٤مسم٘من٦ِم، وم٢مٟمننف يندلُّ قمنغم دًٓمتنلْمِ ُأظمنريلْمِ 

، ويمذًمؽ قمغم ـِ ـِ واًمٚمزوِم، ومٞمدلُّ قمغم اًمّمٗم٦ِم سمٛمٗمرِده٤م سم٤مًمتْمٛمُّ اًمذاِت  سم٤مًمتْمٛمُّ

 شاًمًنٛمٞمعِ »اعمجردِة قمـ اًمّمٗم٦ِم، ويدلُّ قمغم اًمّمٗم٦ِم إظمرى سم٤مًمٚمزوِم، وم٢منن اؾمَؿ 

يدلُّ قمغم ذاِت اًمربِّ وؾمٛمِٕمف سم٤معمٓم٤مسم٘م٦ِم، وقمغم اًمذاِت وطمنَده٤م، وقمنغم اًمًنٛمِع 

، ويدلُّ قمغم اؾمِؿ  ـِ وصنٗم٦ِم احلٞمن٤مِة سمن٤مًٓمتزاِم، ويمنذًمؽ  شاحللِّ »وطمَده سم٤مًمتْمٛمُّ

 .(1)ؾم٤مئُر أؾمامِئف وصٗم٤مشمِف 

ُمن٤م »ُم٠مظمقٌذ ُمـ ىمقِل اًم٤ًمئِؾ ُم٤م هق  و شاعم٤مهٞمن٦مِ »وًمٗمُظ : $ قان ابّن تقؿق:ِ 

 ذم  شهق
ِ
ؾم١ماٌل قمامن يتّمقُره اعمًتقُل ًمٞمجٞم٥َم قمٜمنف، وشمٚمنؽ هنل اعم٤مهٞمنن٦ُم ًمٚمٌمنء

ف، واعم ًِ أْن يٙمقَن ُمٓم٤مسمً٘م٤م ًمٚمٗمِظ، ومتٙمقُن دًٓم٦ُم  ٕمٜمك اعمدًمقُل قمٚمٞمف سم٤مًمٚمٗمِظ ٓسمدٟمٗم

، ودًٓمُتف اًمٚمٗمِظ قمٚمٞمف سم٤معمٓم٤مسم٘م٦ِم، و ـِ دًٓم٦ُم اًمٚمٗمِظ قمغم سمٕمِض ذًمؽ اعمٕمٜمك سم٤مًمتْمٛمُّ

 .(8)قمغم ٓزِم ذًمؽ اعمٕمٜمك سم٤مًٓمتزامِ 

  :$ الحؽؿيُّ  قان حافظَ 
ِ
شمٕم٤ممم طمؼٌّ قمغم طم٘مٞم٘متِٝم٤م، ُمٓم٤مسم٘م٦ًم اهلل  دًٓم٦ُم أؾمامء

                                                
 (.8/26ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (1)

 (.542/ 4ٌقي٦م )ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜم (8)
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ـِ »وشمْمٛمٜم٤ًم واًمتزاًُم٤م، ومدًٓم٦ُم اؾمِٛمف شمٕم٤ممم  ُمٓم٤مسم٘من٦ًم، وقمنغم  قمغم ذاشمِنف  شاًمرن

ٜم٤ًم، وقمغم احلٞم٤مِة وهمػِمه٤م أي  ُمـ ؾم٤مئِر صٗم٤مِت اًمٙمامِل اًمتزاًُم٤م، صٗم٦ِم اًمرن٦ِم شمْمٛم

شمٕمن٤ممم همنػَمه يمنام ي٘مقًُمنف اهلل  وهٙمذا ؾم٤مئُر أؾمامِئف شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم، وًمٞم٧ًم أؾمامءُ 

قمامن ي٘مقًمقن قمٚمّقا يمٌػًمااهلل  اعمٚمحدون ذم أؾمامِئف، شمٕم٤ممم
(1). 

 

 
ِ
 اًمًٚمِػ واخلٚمِػ سمجٛمِع أؾمامء

ِ
احلًٜمَك، وسمذًُمقا اهلل  اقمتٜم٧ْم ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ قمٚمامء

اجلٝمَد واًمقىم٧َم ذم مجِٕمٝم٤م، ويمؾٌّ ُمٜمٝمؿ يم٤من ًمف ُمٜمٝم٩ٌم ؾم٤مَر قمٚمٞمف ذم ـمري٘م٦ِم اجلٛمِع،  

 اًمٕمٚمامُء هؿ 
ِ
 وه١مٓء

َ  جعػّر الصةادْل: -1 ـُ طمجنٍر أؾمنامءَ 858 )شُمنُقذمِّ اهلل  هنن(، وىمند ذيمنَر اسمن

 .(8)احلًٜمَك اًمتل مجَٕمٝم٤م ضمٕمٗمُر اًمّم٤مدِ  

1- : ٌُّ َ ) أبو زيُد الؾغو  284شُمُقذمِّ
ِ
ه قمغم ُم٤م مجَٕمف ُمنـ إؾمنامء هن(، وىمد أىمرن

ـُ طمجٍر  ـُ قمٞمٞمٜم٦َم. يمام ذيمَر ذًمؽ اسم ؾمٗمٞم٤مُن سم
(1). 

4- : َ ) أبو سؾقؿاِو الخطابيُّ  هن(، وأور288شُمُقذمِّ
ِ
َد إؾمامَء ذم ؿم٠مِن اًمدقم٤مء

 ( وُم٤م سمٕمَده٤م.98)ص  

َ ) الحافّظ محؿّد بّن إسحاِل بْن مـِدى: -3 هن(، وأورَده ذم يمت٤مِب 296شُمُقذمِّ

 ( وُم٤م سمٕمَده٤م.822اًمتقطمٞمِد )ص  

                                                
 (.8/889ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل ) (1)

 (.88/228راضمع ومت  اًم٤ٌمري ) (8)

 (.88/228ومت  اًم٤ٌمري ) (1)
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5- : َ ) أبو عبْد اي الحرقّن بّن الحرْن الحؾقؿيُّ هنن( وأورَده ذم 502شُمُقذمِّ

 209 – 8/888اعمٜمٝم٤مِج ذم ؿمٕم٥ِم اإليامِن )
ِ
( وواومَ٘مف قمٚمٞمف اًمٌٞمٝم٘ملُّ ذم إؾمنامء

 ( وُم٤م سمٕمَده٤م.28واًمّمٗم٤مِت )ص  

َ ) حزُه: أبو محؿْد بنّ  -6  (.8/28هن(، وأورَده ذم اعمحغمن )546شُمُقذمِّ

ةةةـ ْ: إسةةةؿاعقّل بةةةّن محؿةةةْد بةةةْن الػضةةةْل اٗصةةةبفاينُّ:و  ِقةةة -7 َ  اّه الرُّ شُمنننُقذمِّ

٦ِم ذم 424) ٦ِم )ص  هن(، وأورَده ذم احلُجن  ( وُم٤م سمٕمَده٤م.27سمٞم٤مِن اعمحجن

8- : َ  أبةةو بؽةةرُ محؿةةّد بةةّن عبةةْد اي الؿ ةةفوّر بةةابْن العربةةيِّ الؿةةالؽيِّ شُمننُقذمِّ

 (.884، 808 /2هن(، وأورَده ذم يمت٤مسمِف أطمٙم٤مِم اًم٘مرآِن )452)

9- : ٌُّ الؼرصبةيُّ َ ) أبو عبْد اي محؿّد بّن أحؿةِد اٗكصةار هنن(، 678شُمنُقذمِّ

وأورَده ذم يمت٤مسمِنف ذِح  شاجلن٤مُمِع ٕطمٙمن٤مِم اًم٘منرآنِ » اعمِمٝمقِر ص٤مطم٥ُم اًمتٗمًػمِ 

 
ِ
 ( وُم٤م سمٕمَده٤م.8/68احلًٜمَك )اهلل  أؾمامء

ةْ:: -11 َ ) ابّن ِققِّْم الجوزي   شُمندارِج اًمًن٤مًمٙملم»هن(، وأورَده ذم 748شُمُقذمِّ

 .شاًمٜمقٟمٞم٦مِ »وذم  شوسمدائِع اًمٗمقائدِ »

َ ) بْن الةوزيرْ:محؿّد بّن الؿرتِضى القؿاينُّ الؿعريّك با -11 هن(، 850شُمُقرمِّ

 (.872-878ذم إين٤مِر احلؼِّ قمغم اخلٚمِؼ )ص  

َ ) ابّن حجرُ العرؼالينُّ: -11  (.88/222هن(، ذم ومتِ  اًم٤ٌمري )842شُمُقذمِّ

14- : ٌُّ َ ) عبّد الرحؿْن بّن كاصرُ الرعد هن(، ذم شمٞمًػِم اًمٙمريِؿ 8276شُمُقذمِّ

ـِ ذم شمٗمًػِم يمالِم اعمٜم٤مِن )  (.204-298 /6اًمرن

َ ) محؿّد بّن صةالُ  العثقؿةقّن: -13 هنن(، أورَده ذم اًم٘مقاقمنِد 8528شُمنُقذمِّ

 (.28اعمنغَم )ص  
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ِ
 اًمٕمٚمامء

ِ
 احلًنٜمَك رهمٌن٦ًم ذم  وهمػمهؿ ويمؾُّ ه١مٓء

ِ
اضمتٝمدوا ذم مجنِع إؾمنامء

ْه تْٔرعِ » :ڤذم طَمدي٨ِم َأيب ُهَرْيَرَة  طاهلل  اًمنقاِب اًمذي أظمؼَم سمِِف َرؾمقُل  ٍ: إْو  لْؾ 

ٕ  ِياْحٍدا، ِمٔن ِأٔحِصاِها ِدِخِل الِجـ :ِ   .(1) شِيتْٔرْعقِن أسٍؿا ْماِئٍ: إْ

ِم ذيمنُرهؿ قمنغم   اعمت٘مدِّ
ِ
 احلًٜمَك ًمٙمؾِّ قم٤مملٍ ُمـ اًمٕمٚمامء

ِ
وٟمذيمُر هٜم٤م مجَع إؾمامء

 اعمِمٝمقِر (8)اًمؽمشمٞم٥ِم 
ِ
وىمد ؾمٌَؼ سمٞم٤مُن إدًم٦ِم قمغم أٟمننف  –، صمؿ ٟمذيمُر طمدي٨َم إؾمامء

  طاهلل  ـ رؾمقلِ ٓ ين٧ٌُم قم
ِ
 أنن هَد إؾمنامء

ِ
َل قمٚمٞمف مج٤مهػُم اًمٕمٚمامء واًمذي قمقن

 ذم هذا احلدي٨ِم ُمدرٌج ومٞمف، وىمد ُرِوَي ُمـ صمالصم٦ِم ـمرٍ  يمٚمُّٝم٤م وٕمٞمٗم٦ٌم.

َم أىمقاُل أهِؾ اًمٕمٚمِؿ ومٞمف.يأشفّرها:  ـِ ُمًٚمٍؿ، وىمد شم٘مدن  رواي٦ُم اًمقًمٞمِد سم

ـِ حمٛمٍد  الريايّ: الثاكقّ:: .رواي٦ُم قمٌِد اعمٚمِؽ سم  اًمّمٜمٕم٤مينِّ

ـِ احلّملِم اًمؽممج٤منرواي٦ُم قمٌ الريايّ: الثالثّ::  .ِد اًمٕمزيِز سم

إوُل، أظمُر، إطمُد، اًمٌن٤مرُئ،  اهلل، :إسمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ 

، اًمٌّمنػمُ  ، اًمؼَمُّ ـُ ، احلٙمنٞمُؿ، اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم ٌنن٤مُر، احلٗمنٞمُظ، احلنؼُّ اُب، اجل ، اًمتنقن

، اًمنرطمٞمُؿ،  ـُ ، اًمنرن ، اخل٤مًمُؼ، اخلنالنُ ، اخلٌنػُم، اًمنربُّ احلٚمٞمُؿ، احلٛمٞمُد، احللُّ

اُ ، اًمرىمٞم٥ُم، اًمنرءوُف، اًمًنالُم، اًمًنٛمٞمُع، اًمِمن٤ميمُر، اًمّمنٛمُد، اًمٔمن٤مهُر،  اًمرزن
                                                

 شم٘مدم خترجيف. ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 – 826هذا اجلٛمع ُمـ يمت٤مب ُمٕمت٘مند أهنؾ اًمًنٜم٦م واجلامقمن٦م ذم أؾمنامء اهلل احلًنٜمك )ص  (8)

يس سم٤مجل٤مُمٕمن٦م اإلؾمنالُمٞم٦م ( ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمتٛمٞمٛمل قمْمق هٞمت٦م اًمتدر859

 .، سمتٍمف يًػمسم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة
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ن٤مُر، اًمٖم ، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٖمٗمن ، اًمٗمتنن٤مُح، اًم٘من٤مسمُض، اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمكمُّ ٗمنقُر، اًمٖمٜمنلُّ

 ، ـُ ، اًم٘مٞمقُم، اًمٙمٌػُم، اًمٙمريُؿ، اًمٚمٓمٞمُػ، اعم١مُم وُس، اًم٘مديُر، اًم٘مري٥ُم، اًم٘مقيُّ اًم٘مدُّ

ُر، اعم٘متندُر، اعمٚمنُؽ،  ، اعمتنلُم، اعمجٞمنُد، اعمجٞمن٥ُم، اعمّمنقِّ ُ اعمٌلُم، اعمتٕم٤مِل، اعمتٙمنؼمِّ

ـُ  ٤مُب.اًمقاطمُد، اًمقاؾمُع، اًمق، اعمٚمٞمُؽ، اعمٜمن٤مُن، اعمٝمٞمٛم ، اًمقهن  شمُر، اًمقدوُد، اًمقزمُّ

اإلًمنُف، اًم٤ٌمقمن٨ُم، اًمٌن٤مىِمل،  :أي باإلضةاف:ْ  بإشةتؼاْل  خةذٔت التةي أّ  اٗسؿاءّ 

اًمٌنديُع، اًمؼمهنن٤مُن، احلًننٞم٥ُم، ذو اجلننالِل واإليمننراِم، ذو اًمٓمننْقِل، ذو اًم٘مننقِة، 

ٞمُد، اًمِمنديُد، اًمّمن٤مدُ ، اًمرومٞمُع، ربُّ اعمنمىملم وربُّ اعمٖمرسملم، اًمنيُع، اًمِمنٝم

٤مُل عم٤م يريُد، اًم٘م٤مئُؿ، اًم٘م٤مسمُؾ، اًم٘م٤مهُر، اًمٙمن٤مذم، ، ٕم٤مملُ اًم اًمٖم٤مومُر، اًمٗم٤مـمُر، اًمٗمرُد، اًمٗمٕمن

نُؾ، اعمحنٞمُط، اعمٕمنلُم، اعُم٘مٞمن٧ُم،  اعم٤مًمُؽ، اعمٌدُئ، اعمٕمٞمُد، اعمحٞمل، اعمٛمٞم٧ُم، اعمتٗمْمِّ

 اعمٜمٕمُؿ، اعمقمَم، اًمٜمّمػُم، اد٤مِدي، اًمقارُث، اًمقيمٞمُؾ.

إوُل، أظمُر، إطمُد، اًمٌن٤مرُئ،  اهلل، :إسمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ 

، احلٙمنٞمُؿ،  ٌنن٤مُر، احلٗمنٞمُظ، احلنؼُّ اُب، اجل ، اًمٌّمنػُم، اًمتنقن ، اًمؼَمُّ ـُ اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم

، اًمنرطمٞمُؿ،  احلٚمٞمُؿ، ـُ ، اًمنرن ُ ، اخلٌنػُم، اًمنربُّ ، اخل٤مًمُؼ، اخلنالن احلٛمٞمُد، احللُّ

اُ ، اًمرىمٞم٥ُم، اًمنرءوُف، اًمًنالُم، اًمًنٛمٞمُع، اًمِمن٤ميمُر، اًمّمنٛمُد، اًمٔمن٤مهُر،  اًمرزن

وُس،  ، اًمٗمتن٤مُح، اًم٘من٤مسمُض، اًم٘مندُّ ، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٖمٗمقُر، اًمٖمٜملُّ اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمكمُّ

، اعمٌنلُم، اًم٘مديُر، اًم٘مري٥ُم، اًم٘مقيُّ  ـُ ، اًم٘مٞمقُم، اًمٙمٌػُم، اًمٙمريُؿ، اًمٚمٓمٞمنُػ، اعمن١مُم

 ، ـُ ُر، اعم٘متندُر، اعمٜمنن٤مُن، اعمٝمنٞمٛم ، اعمتلُم، اعمجٞمُد، اعمجٞمن٥ُم، اعمّمنقِّ ُ اعمتٕم٤مِل، اعمتٙمؼمِّ

٤مب. ، اًمقهن  اًمقاطمد، اًمقاؾمع، اًمقدود، اًمقزمُّ
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حلًنٞم٥ُم، اًمٌديُع، اًمؼمه٤مُن، ا:أي باإلضاف:ْ  بإشتؼاْل  خذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ 

ذو اجلالِل واإليمنراِم، ذو اًمٓمنقِل، ذو اًم٘منقِة، اًمِمنٝمٞمُد، اًمِمنديُد، اًمّمن٤مدُ ، 

٤مُل عم٤م يرينُد، اًم٘من٤مئُؿ، اًم٘م٤مسمنُؾ، اًم٘من٤مدُر، اًم٘من٤مهُر، اًمٙمن٤مذم،  اًمٖم٤مومُر، اًمٗم٤مـمُر، اًمٗمٕمن

اعم٤مًمُؽ، اعمٌدُئ اعمٕمٞمُد، اعمحٞمل، اعمٛمٞم٧ُم، اعمحٞمُط، اعُم٘مٞم٧ُم، اعمقمَم، اًمٜمّمػُم، اًمٜمقُر، 

 ، اًمقارث، اًمقيمٞمؾ.اد٤مدي

إوُل، أظمُر، إطمُد، اًمٌن٤مرُئ،  اهلل،: إسمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ 

 ، ٌنن٤مُر، اجلٛمٞمنُؾ، احلٗمنٞمُظ، احلنؼُّ اُب، اجل ، اًمٌّمنػُم، اًمتنقن ، اًمؼَمُّ ـُ اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم

، اًمنرازُ ، احلٙمٞمُؿ،  ٤مُن، اًمنربُّ ، اخلن٤مًمُؼ، اخلٌنػُم، اًمندين احلٚمٞمُؿ، احلٛمٞمُد، احلنلُّ

نٙمقُر، اًمّمنٛمُد،  ، اًمرطمٞمُؿ، اًمرىمٞم٥ُم، اًمرءوُف، اًمًنالُم، اًمًنٛمٞمُع، اًمِمن ـُ اًمرن

 ، ن٤مُر، اًمٖمٗمنقُر، اًمٖمٜمنلُّ ، اًمٕمٚمنٞمُؿ، اًمٖمٗمن ، اًمٕمنكمُّ اًمٔم٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمٗمنقُّ

وُس، ، اًمٙمٌنػُم،  اًم٘م٤مسمُض، اًم٤ٌمؾمنُط، اًم٘مندُّ اًم٘مرين٥ُم، اًم٘مٝمن٤مُر، اًم٘مٞمُّنقُم، اًم٘منقيُّ

ُر،  ، اعمتنلُم، اعمجٞمنُد، اعمّمنقِّ ُ ، اعمٌلُم، اعمتٕمن٤مِل، اعمتٙمنؼمِّ ـُ اًمٙمريُؿ، اًمٚمنٓمٞمُػ، اعم١مُم

مُ  ، اًمقاطمنُد، اًمقاؾمنُع، اًمنقشمُر،  ،اعم٘متدُر، اعم٘مدِّ ـُ ُر، اعمٚمُؽ، اعمٚمٞمنُؽ، اعمٝمنٞمٛم اعم١مظمِّ

، اًمقه٤مُب.  اًمقدوُد، اًمقزمُّ

اًم٤ٌمقمن٨ُم، اًمٌن٤مىِمل، اًمٌن٤مدُئ، :أي باإلضاف:ْ  بإشتؼاْل  خذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ 

اًمراومنُع، اًمندائُؿ، ذو اجلنالِل  ،اًمٌديُع، اجل٤مُمُع، اجلٚمٞمنُؾ، احلًنٞم٥ُم، اخلن٤مومُض 

واإليمراِم، ذو اًمٓمقِل، ذو اًمٗمْمنِؾ، ذو اعمٕمن٤مرِج، اًمراومنُع، اًمرؿمنٞمُد، اًمِمنٝمٞمُد، 

ُم، اًمٗمن٤مـمُر، اًم٘من٤مئُؿ، اًم٘م٤مسمنُؾ،  اًمٜم٤مومُع، اًمٕمدُل،، اًمّم٤مدُ ، اًمّمٌقُر، اًمْم٤مرُّ  اًمٕمالن
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اعم٤مضمُد، ُم٤مًمُؽ اعمٚمِؽ، اعم٤مٟمُع، اعمٌدُئ، اعمٕمٞمنُد، اعمجٞمن٥ُم، اعمحِِصن، اًم٘م٤مهُر، اًمٙم٤مذِم، 

ُر،  ُم، اعمن١مظمِّ ، اعمٖمٜمِنل، اعم٘متندُر، اعم٘مندِّ ، اعمنذلُّ اعمحٞمِل اعمٛمٞم٧ُم، اعمحٞمُط، اعمدسمُِّر، اعمٕمزُّ

اًمٜم٤مومُع، اًمٜمُّقُر، اد٤مِدي، اًمقاضمُد، اًمقارُث، ُؿ، اعمقمَم، اعمُ٘مًُط، اعمُ٘مٞم٧ُم، اعمٜم٤مُن، اعمٜمت٘م

 اًمقازِم، اًمقيمٞمُؾ.

إوُل، أظمُر، إطمُد، اًمٌن٤مرُئ،  اهلل، :إسمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ 

 ، ـُ ٌن٤مُر، اجلقادُ اًمٌّمػُم، اًمتقن اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم ، اُب، اجل ، اجلٛمٞمنُؾ، احلٗمنٞمُظ، احلنؼُّ

٤مُن، اًمنرازُ ،  ُ ، اخلٌنػُم، اًمندين ، اخلن٤مًمُؼ، اخلنالن احلٙمُؿ، احلٚمٞمُؿ، احلٛمٞمُد، احللُّ

ٌُّقُح،  ، اًمنرطمٞمُؿ، اًمرومٞمنُؼ، اًمرىمٞمن٥ُم، اًمنرءوُف، اًمًنالُم، اًمًن ـُ ، اًمنرن اًمربُّ

ٙمقُر، اًمّمٛمُد، اًمٓمٞم٥ُِّم، اًمٔم٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمًٛمٞمُع، اًمًٞمُِّد، اًمِم٤مذِم، اًمِم٤ميمرُ  ، اًمِمن

ن٤مُر، اًمٖمٗمنقرُ  ، اًمٖمٗمن ، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٕمكمُّ ، اًمٗمتنن٤مُح، اًم٘من٤مسمُض، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمٗمقُّ ، اًمٖمٜمنلُّ

، اًم٘مٞمقُم، اًمٙمٌػُم، اًمٙمريُؿ،  ٤مُر، اًم٘مقيُّ وُس، اًم٘مديُر، اًم٘مري٥ُم، اًم٘مٝمن اًم٤ٌمؾمُط، اًم٘مدُّ

 ُ ، اعمٌلُم، اعمتٙمنؼمِّ ـُ ُر، اعم٘متندُر، اعمٚمنُؽ، اعمٜمنن٤مُن، اًمٚمٓمٞمُػ، اعم١مُم ، اعمجٞمنُد، اعمّمنقِّ

٤مُب. ، اًمقهن ، اًمقاطمُد، اًمقشمُر، اًمقدوُد، اًمقزمُّ ـُ  اعمٝمٞمٛم

، اًم٤ٌمقمن٨ُم، اًمٌن٤مىِمل، :أي باإلضةاف:ْ  بإشةتؼاْل  خةذٔت التةي أّ  اٗسؿاءّ  اًمٌن٤مرُّ

اًمٌديُع، اجلن٤مُمُع، اجلٚمٞمنُؾ، احلًنٞم٥ُم، احلن٤مومُظ، اًمندائُؿ، اًمنداومُع، ذو اجلنالِل 

اإليمراِم، اًمراومُع، اًمرؿمنٞمُد، اًمًنتن٤مُر، اًمننيُع، اًمِمن٤مهُد، اًمِمنديُد، اًمِمنٝمٞمُد، و

ُم،  اًمّم٤مطم٥ُم، اًمّم٤مدُ ، اًمّمن٤مٟمُع، اًمّمنٌقُر، اًمٓمن٤مهُر، اًمٕمن٤مملُ، اًمٕمندُل، اًمٕمنالن

اًمٖم٤مومُر، اًمٗم٤مشمُ ، اًمٗم٤مـمُر، اًم٘م٤مئُؿ، اًم٘من٤مدُر، اًم٘من٤مِ،، اًم٘من٤مهُر، اًم٘منديُؿ، اًم٘مٞمنن٤مُم، 

، اعمٕمٓمِل،  ،، اعم٤مًمُؽ، اعمحٞمل، اعمٓمِٕمُؿ، اعمٕم٤مذِم، اعمٕمزُّ اًمٙم٤مذِم، اًمٙمٗمٞمُؾ، اعم٤مضمدُ  اعمذلُّ
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اعم٤مٟمُع، اعمٕمنلُم، اعمٗمنرُج، اعمٗمْمنُؾ، اعم٘مندُر، اعم٘مًنُط، اعمنٜمٕمُؿ، اعمقؾمنُع، اًمٜمنقُر، 

.  اًمٜمّمػُم، اًمٜمذيُر، اد٤مدي، اًمقذمُّ

إطمُد، إوُل، أظمُر، اًمٌن٤مرُئ،  اهلل، :إسمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ 

ٌنن٤مُر، اجلٛمٞمنُؾ  اُب، اجل ، اًمٌّمػُم، اًمتقن ، اًمؼَمُّ ـُ ، اجلنقاُد، احلٗمنٞمُظ، اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم

٤مُن،  ُ ، اًمدين ، اخل٤مًمُؼ، اخلٌػُم، اخلالن ، احلَِٞملُّ ، احلٙمُؿ، احلٚمٞمُؿ، احلٛمٞمُد، احللُّ احلؼُّ

ٌُّقُح، اًمًنالُم،  ، اًمنرطمٞمُؿ، اًمرىمٞمن٥ُم، اًمنرءوُف، اًمًن ـُ ، اًمنرن اًمرازُ ، اًمنربُّ

ٙمقُر، اًمّمٛمُد، اًمٔم٤مهُر، اًمٕمزي ُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمًٛمٞمُع، اًمًٞمُِّد، اًمِم٤مذِم، اًمِم٤ميمُر، اًمِمن

، اًمٗمتنن٤مُح، اًم٘من٤مسمُض، اًم٤ٌمؾمنُط،  ٤مُر، اًمٖمٗمنقُر، اًمٖمٜمنلُّ ، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٖمٗمن ، اًمٕمكمُّ اًمٕمٗمقُّ

، اًم٘مدوُس، اًم٘مديُر، اًم٘مري٥ُم، اًم٘مٝم٤مُر، اًم٘مٞمقُم، اًمٙمٌػُم، اًمٙمريُؿ، اًمٚمٓمٞمُػ،  ـُ اعم١مُم

ُر، اعم٘متندُر، اعم٘مندِّ  ، اعمتلُم، اعمجٞمنُد، اعمّمنقِّ ُ ُر، اعمٚمنُؽ، اعمٌلُم، اعمتٕم٤مِل، اعمتٙمؼمِّ ُم اعمن١مظمِّ

 ، ـُ ، اًمقه٤مُب.اعمٚمٞمُؽ، اعمٜمن٤مُن، اعمٝمٞمٛم  اًمقاطمُد، اًمقاؾمُع، اًمقشمُر، اًمقدوُد، اًمقزمُّ

اًم٤ٌمقمن٨ُم، اًمٌن٤مىِمل، اًمٌنديُع، :أي باإلضةاف:ْ  بإشتؼاْل  خذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ 

اًمراومنُع، اًمنذارُئ، ذو  ،اجل٤مُمُع، اجلٚمٞمُؾ، احل٤مومُظ، احلًٞم٥ُم، احلٜمنن٤مُن، اخلن٤مومُض 

ٟمت٘م٤مٍم، ذو اجلالِل واإليمراِم، ذو اًمٓمْقِل، ذو اًمٕمرِش، ذو اًمٗمْمِؾ، ذو اعمٕم٤مرِج، ا

اًمراومُع، اخلن٤مومُض، اًمرؿمنٞمُد، هينُع احلًن٤مِب، اًمِمنٝمٞمُد، اًمّمن٤مٟمُع، اًمّمن٤مدُ ، 

ُم، اًمٖمن٤مومُر، اًمٖم٤مًمن٥ُم، اًمٖمٞمنن٤مُث،  ،اًمّمٌقُر، اًمْم٤مرُّ  اًمٜم٤مومُع، اًمٕم٤مملُ، اًمٕمندُل، اًمٕمنالن

قى، اًمٗمرُد، اًمٗمٕم٤مُل عم٤م يريُد، اًم٘م٤مئُؿ، اًم٘م٤مسمنُؾ، اًم٘من٤مهُر، اًمٗم٤مـمُر، وم٤مًمُؼ احل٥مِّ واًمٜم

ُر، اعمٕمنزُّ  ،اًمٙم٤مؿمُػ، اًمٙم٤مذِم، اًمٙمٗمٞمُؾ، اعمجٞم٥ُم، اعمحِِص، اعمحِٞمل  ،اعمٛمٞم٧ُم، اعمدسمِّ
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، اعمٕمٓمِنك ، اًمٜمنقُر، ، ُط، اعُم٘مٞمن٧ُم، اًمٜمن٤مُس، اًمٜمن٤مومعُ اعمن٤مٟمُع، اعم٘مًن ،اعمذلُّ اًمْمن٤مرُّ

، اًمقيمٞمُؾ.اًمٜمّمػُم، اد٤مِدي، اًمقاضمُد، اًمقارُث   ، اًمقذمُّ

، أظمننُر،  اهللُ، إيمننرُم، اإلًمننُف، إطمننُد، إوُل، إقمننغَم، إيمننؼُم، إقمننزُّ

ٌن٤مُر، مجٞمٌؾ، احلٙمٞمُؿ، احل ، اًم٤ٌمرُئ، اجل ، اًم٤ٌمؾمُط، اًمؼَمُّ ـُ ، اًمٌّمػُم، اًم٤ٌمـم ٚمٞمُؿ، احللُّ

اُ ، اًمرءوُف، اًمرومٞمنُؼ، اًمًنالُم،  ، اًمرزن ، اًمرطمٞمُؿ، اًمربُّ ـُ ، اًمرن احلٛمٞمُد، احلؼُّ

ٙمقُر، اًمّمٛمُد، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمزينُز،  ٌُّقٌح، اًمِم٤ميمُر، اًمِم٤مذِم، اًمِمن ٛمٞمُع، اًمًٞمُِّد، ؾم ًن اًم

، اًمٗمتن٤مُح، اًم٘مٞمُّقُم،  ٤مُر، اًمٖمٜملُّ ، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٖمٗمقُر، اًمٖمٗمن ، قمٗمقٌّ اًم٘مري٥ُم، اًم٘م٤مهُر، اًمٕمكمُّ

وُس، اًم٘من٤مسمُض، اًمٙمٌنػُم، اًمٙمنريُؿ، اًمٚمٓمٞمنُػ،  ، اًم٘مندُّ ن٤مُر، اًم٘منقيُّ اًم٘مديُر، اًم٘مٝمن

، اًمقدوُد، اًمقشمُر. ٤مُب، اًمقاؾمُع، اًمقزمُّ  اًمقاطمُد، اًمقهن

 أرسمٕم٦ٌم وصمامٟمقن اؾماًم سَمٕمْ وقمدُد هذه إؾمام
ِ
 وصمامٟمنقَن  دَ ء

ِ
اعمزدوِج ُمـ إؾمنامء

( )اًم٘من٤مسمُض  سم٤مقمت٤ٌمِر اعمزدوِج اؾماًم واطمًدا ـُ ُر( )اًمٔم٤مهُر اًم٤ٌمـم ُم اعم١مظمِّ وهل )اعم٘مدِّ

 اًم٤ٌمؾمُط( )إوُل أظمُر(.

إطمُد، أظمُر، إوُل، اًمٌن٤مرُئ،  اهلل، :إسمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ 

، احلٙمنٞمُؿ، احلٚمنٞمُؿ،  اُب، اجلٛمٞمنُؾ، احلنؼُّ ، اًمٌّمػُم، اًمتنقن ، اًمؼَمُّ ـُ اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم

اُ  اًمرىمٞمن٥ُم، اًمنرءوُف،  ـُ اًمرطمٞمُؿ، اًمنرزن ، اخل٤مًمُؼ، اًمرازُ ، اًمرن احلٛمٞمُد، احللُّ

ٙمقُر، اًمّمٛمُد، اًمٔم٤مه ُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمًٛمٞمُع، اًمًٞمُِّد، اًمِم٤ميمُر، اًمِمن
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٤مُر، اًمٖمٗمنقُر، اًم٘من٤مسمُض  ن٤مُر،  ،اًمٖمٗمن وُس، اًم٘منديُر، اًم٘مرين٥ُم، اًم٘مٝمن اًم٤ٌمؾمنُط، اًم٘مندُّ

ُر، اعم٘متندُر،  اًم٘مٞمُّقُم، اًمٙمٌػُم، اًمٙمريُؿ، اعمٌلُم، اعمتٕم٤مِل، اعمجٞمن٥ُم، اعمجٞمنُد، اعمّمنقِّ

، اًمقه٤مُب. ، اًمقاطمُد، اًمقاؾمُع، اًمقزمُّ ـُ  اعمٚمٞمُؽ، اعمٝمٞمٛم

أرطمنُؿ اًمنرانلم، اًمٌن٤مدُئ، :أي باإلضةاف:ْ  بإشتؼاْل  خذٔت التي أّ  اءّ اٗسؿ

اًمراومُع، ظمنػُم اًمنرانلم،  ،اًم٤ٌمقم٨ُم، اًم٤ٌمىِمل، اجل٤مُمُع، احلًٞم٥ُم، احلٜمن٤مُن، اخل٤مومُض 

ظمػُم اًمٖمن٤مومريـ، ظمنػُم اًمٗمن٤محتلم، ظمنػُم اًمٗم٤مصنٚملم، ظمنػُم اًمٜمن٤مسيـ، اًمندائُؿ، 

ننٝمٞمُد، اًمّمنن٤مٟمُع، اًمننذارُئ، ذو اجلننالِل واإليمننراِم، ذو اعمٕمنن٤مرِج  ، اًمراومننُع، اًمِمن

ُم، اًمٖم٤مومُر، اًمٗمن٤مـمُر، اًم٘من٤مئُؿ، اًم٘من٤مدُر، اًم٘من٤مهُر، اًمٙمن٤مذِم،  اًمّم٤مدُ ، اًمٕم٤مملُ، اًمٕمالن

اعم٤مضمُد، اعم٤مٟمُع، اعمحٞمُط، اعمٖمٞم٨ُم، اعُم٘مًُط اعُم٘مٞم٧ُم، اعمٜمن٤مُن، اعمٜمػُم، اًمٜمنقُر، اًمقاضمنُد، 

 اًمقازِم، اًمقيمٞمُؾ.

إوُل، أظمُر، اًم٤ٌمرُئ، اًم٤ٌمؾمُط،  اهلل، :إسمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ 

، احلٙمنُؿ، احلٙمنٞمُؿ،  ٌن٤مُر، اجلٛمٞمُؾ، اجلنقاُد، احلنؼُّ اُب، اجل ، اًمٌّمػُم، اًمتقن ـُ اًم٤ٌمـم

، اخلن٤مًمُؼ، اخلٌنػُم، اًمنربُّ  ـُ اًمنرطمٞمُؿ، احلٚمٞمُؿ، احلٛمٞمُد، احلنلُّ اُ ، اًمنرن ، اًمنرزن

نٛمُد،  نٙمقُر، اًمّمن نٞمُِّد، اًمِمن٤مذِم، اًمِمن ًن نٛمٞمُع، اًم ًن نالُم، اًم ًن اًمرىمٞم٥ُم، اًمرءوُف، اًم

، اًمٗمتنن٤مُح،  ، اًمٖمٜمنلُّ ، اًمٕمٚمنٞمُؿ، اًمٕمنكمُّ اًمٓمنٞم٥ُم، اًمٔم٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمنٞمُؿ، اًمٕمٗمنقُّ

٤مُر، ا ،اًم٘م٤مسمُض  وُس، اًم٘مديُر، اًم٘مري٥ُم، اًم٘مٝمن ، اًم٘مٞمُّقُم، اًمٙمٌػُم، اًم٤ٌمؾمُط، اًم٘مدُّ ًم٘مقيُّ

ُر،  ، اعمتلُم، اعمجٞمنُد، اعمًنتَٕم٤مُن، اعمّمنقِّ ُ ، اعمٌلُم، اعمتٙمؼمِّ ـُ اًمٙمريُؿ، اًمٚمٓمٞمُػ، اعم١مُم

، اًمقاطمنُد، اًمقاؾمنُع، اًمنقدوُد،  ـُ ُر، اعمٚمُؽ، اعمٚمٞمُؽ، اعمٝمٞمٛم ُم، اعم١مظمِّ اعم٘متدُر، اعم٘مدِّ

٤مُب. ، اًمقهن  اًمقزمُّ
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أهُؾ اًمت٘مَقى، أهُؾ اعمٖمٗمنرِة،  :ي باإلضةاف:ْ أ بإشتؼاْل  خذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ 

، اخل٤مومُض، ظمنػُم اًمٗم٤مصنٚملم،  اًم٤ٌمىِمل، اًم٤ٌمزِم، اجل٤مُمُع، اجلٚمٞمُؾ، احلًٞم٥ُم، احلٗملُّ

ظمػُم اعم٤ميمريـ، ظمػُم اعمٜمزًملم، اًمندائُؿ، ذو اٟمت٘من٤مٍم، ذو اًمٓمنْقِل، ذو اًمٗمْمنِؾ، ذو 

ؿمٞمُد، اًمرَو٤م، رومٞمُع اًمدرضم٤مِت، اًم٤ًمظم ُط، ؿمنديُد اعمحن٤مِل، اعمٕم٤مرِج، اًمراومُع، اًمرن

ٌقُر، اًمْم٤مرُّ  ٤مدُ ، اًمّمن ٝمٞمُد، اًمّمن ٗمٞمُع، اًمِمن اًمٜم٤مومُع، اًمٓمٌٞم٥ُم، اًمٕم٤مملُ، اًمٕمندُل، ، اًمِمن

، ومن٤مـمُر اًمًنامواِت وإرِض، اًم٘من٤مئُؿ،  ـُ قمدوُّ اًمٙم٤مومريـ، اًمٕمالُم، همٞمقٌر، اًمٗمن٤مشم

، اًمٙمن٤مذِم، اًمٙمٗمٞمنُؾ، اعم٤مًمنُؽ، اعم ـُ ٌنتكِم، اًم٘م٤مدُر، اًم٘م٤مِ،، اًم٘مٞم٤مُم، اًم٘منٞمُؿ، اًمٙمن٤مئ

، اعمحِِصن، اعمحنٞمُط،  اعمٌٖمُض، اعمٌغِم، اعمؼِمُم، اعمٌدُئ، اعمٕمٞمُد، ُمتؿُّ ٟمقِره، اعمحن٥مُّ

 ، ، اعمذلُّ ُر، اعمذيمقُر، اعمريُد، اعمٕمٌقُد، اعمٕمزُّ اعمحٞمل اعمٛمٞم٧ُم، خمِزي اًمٙم٤مومريـ، اعمدسمِّ

، اعمٜمذُر، اعمقؾمعُ  ـُ ُر، اعم٘مًُط، ُم٘مٚم٥ُِّم اًم٘مٚمقِب، اعُم٘مٞم٧ُم، اعمٛمتح ، اعمقمَم، ٟمقُر اعم٘مدِّ

 اًمًامواِت وإرِض، اًمٜمّمػُم، اًمٜم٤مومُع، اد٤مِدي، اًمقارُث، اًمقيمٞمُؾ.

،  ،اهلل :إسمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ  إوُل، أظمُر، إطمنُد، إقمنزُّ

اُب،  ، اًمٌّمنػُم، اًمتنقن ، اًمنؼَمُّ ـُ إقمغَم، إيمؼُم، إيمرُم، اًم٤ٌمرُئ، اًم٤ٌمؾمُط، اًمٌن٤مـم

، احلٙمنُؿ، احلٙمنٞمُؿ، احلٚمنٞمُؿ، احلٛمٞمنُد،  ٌن٤مُر، اجلٛمٞمُؾ، اجلقاُد، احلٗمٞمُظ، احلنؼُّ اجل

٤م ُ ، اًمندين ، اخلن٤مًمُؼ، اخلٌنػُم، اخلنالن ، احلَِٞملُّ اُ ، احللُّ ، اًمنرزن ُن، اًمنرازُ ، اًمنربُّ

ننالُم،  ًن نتػُم، اًم ًِّ ٌُّقُح، اًم نن ًُّ ـُ اًمنرطمٞمُؿ، اًمرومٞمننُؼ، اًمرىمٞمن٥ُم، اًمنرءوُف، اًم اًمنرن
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ٞم٥ُِّم، اًمٔم٤مهُر، اًمٕمزيُز،  ٛمُد، اًمٓمن ٙمقُر، اًمّمن ٞمُِّد، اًمِم٤مذِم، اًمِم٤ميمُر، اًمِمن ًن ٛمٞمُع، اًم ًن اًم

ٗمن ن٤مُر، اًمٖمن ، اًمٖمٗمن ، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٕمكمُّ ، اًمٗمتنن٤مُح، اًم٘من٤مسمُض اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمٗمقُّ  ،قُر، اًمٖمٜمنلُّ

، اًم٘مٞمُّقُم، اًمٙمٌػُم، اًمٙمريُؿ،  ٤مُر، اًم٘مقيُّ وُس، اًم٘مديُر، اًم٘مري٥ُم، اًم٘مٝمن اًم٤ٌمؾمُط، اًم٘مدُّ

 ، ـُ ، اعمتنلُم، اعمجٞمن٥ُم، اعمجٞمنُد، اعمحًن ُ ، اعمٌلُم، اعمتٕم٤مِل، اعمتٙمؼمِّ ـُ اًمٚمٓمٞمُػ، اعم١مُم

ُم، اعم١مظمِّ  ُر، اعم٘متدُر، اعم٘مدِّ ، اعمًتٕم٤مُن، اعمّمقِّ ـُ ُر، اعمٚمنُؽ، اعمٚمٞمنُؽ، اعمٜمنن٤مُن، اعمٝمنٞمٛم

٤مُب.  ، اًمقهن  اًمقاطمُد، اًمقاؾمُع، اًمقشمُر، اًمقدوُد، اًمقزمُّ

، إُملُم، أهُؾ إًمٞمُؿ إظمذ:أي باإلضةاف:ْ  بإشتؼاْل  خذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ 

اًمت٘مقى، أهُؾ اعمٖمٗمرِة، اًم٤ٌمقمن٨ُم، اًمٌن٤مىِمل، اًمٌن٤مزِم، اًمٌنديُع، اًمؼمهن٤مُن، اجلن٤مُمُع، 

، ذو اجلنالِل احل٤مؾم ، احلٜمنن٤مُن، اخلن٤مومُض، اخلٚمٞمٗمن٦ُم، اخلَِٗمنلُّ ٥ُم، احل٤مومُظ، احلَِٗمنلُّ

ؿمٞمُد، رُمْمن٤مُن،  واإليمراِم، ذو اًمٗمْمِؾ، ذو اٟمت٘م٤مٍم، اًمراشمُؼ، اًمراؿمُد، اًمراومُع، اًمرن

اًم٤ًمشمُر، اًمًتن٤مُر، هيُع احلًن٤مِب، هينُع اًمٕم٘من٤مِب، اًمِمنديُد اًمنٌٓمِش، ؿمنديُد 

نٌقُر، اًمْمن٤مرُّ اًمٕم٘م٤مِب، اًمِمٗمٞمُع، اًمّم٤مطم٥ُم، ا ٤مدُ ، اًمّمن اًمٜمن٤مومُع، اًمٓمنٌٞمن٥ُم،  ،ًمّمن

، اًمٗمن٤مشمُؼ، اًمٗمن٤مـمُر، ومن٤مًمُؼ اإلصن٤ٌمِح،  ـُ اًمٕمدُل، اًمٖم٤مومُر، اًمٖم٤مًم٥ُم، اًمٖمٞم٤مُث، اًمٗم٤مشم

٤مُل، اًم٘م٤مِ،، اًم٘م٤مهُر، اًمٙم٤مشمن٥ُم، اًمٙم٤مؿمنُػ، اًمٙمن٤مذِم،  وم٤مًمُؼ احل٥مِّ واًمٜمَقى، اًمٗمٕمن

، ُمن٧ٌُم اًم٘مٚمنقِب، اًمٙمٗمٞمُؾ، اعم٤ٌمِرُ ، اعمٌدُئ، اعمٕمٞمُد، اعمؼِمُم، اعم ٌِ٘مل، اعمٌكِم، اعمتقذمِّ

رُ اعمحٞمُط، اعمحِٞمنل اعمٛمٞمن٧ُم، اعمخنرُج، اعمرؾمنُؾ  ، ، اعمرؿمنُد، اعمًنتجٞم٥ُم، اعمًنٕمِّ

، اعمٕمٓمِ  ُب، اعمٕمزُّ اعمذلُّ ، اعمٕمذِّ ، اعم٤مٟمُع، اعمٖمٜمِل، اعمٖمٞم٨ُم، لُمٍمُف اًم٘مٚمقِب، اعمْمؾُّ

، اعمٜمنت٘مُؿ، اعمٜمنِذُر، اعمٗمْمُؾ، اعمٗمٜمِل، اعم٘مًُط، ُم٘مٚم٥ُم اًم٘مٚمقِب، اعم٘مٞم٧ُم،  ـُ اعمٛمنتِح

 ، اعمٜمِزُل، اعمٝمٚمُِؽ، اعمقِئُؾ، اعمقمَم، اًمٜم٤مُس، اًمٜم٤مومُع، اًمٜمّمػُم، اًمٜمقُر، اد٤مِدي، ادَِقيُّ

، اًمقيمٞمُؾ.  اًمقاىِمل، اًمقازِم، اًمقذمُّ
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إقمننغَم، أظمننُر )إطمننُد(،  اهلل، :بصةةورة إسةةمْ  التةةي يردٔت  اٗسةةؿاءّ 

ٌن٤مُر، اجلٛمٞمنُؾ، اجلنقاُد،  اُب، اجل ، اًمٌّمػُم، اًمتقن ، اًمؼَمُّ ـُ )اًم٤ٌمرُئ(، اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم

، اخلن٤مًمُؼ، احل ، احلِٞمنلُّ ، احلٙمنُؿ، احلٙمنٞمُؿ، احلٚمنٞمُؿ، احلٛمٞمنُد، احلنلُّ ٗمٞمُظ، احلؼُّ

اُ ، اًمرومٞمنُؼ، اًمرىمٞمن٥ُم،  ، )اًمنرطمٞمُؿ(، اًمنرزن ـُ ، اًمنرن ٤مُن، اًمنربُّ ُ ، اًمندين اخلالن

نٞمُِّد، )اًمِمن٤ميمُر( ًن نٛمٞمُع، اًم ًن الُم، اًم ًن تِّػُم، اًم ًِّ نٛمُد،  ،اًمرءوُف، اًم نٙمقُر، اًمّمن اًمِمن

، اًمٔمن٤مهُر، ا ن٤مُر(، اًمٖمٗمنقُر، اًمٖمٜمنلُّ ، )اًمٖمٗمن ، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٕمنكمُّ ًمٕمزيُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمٗمقُّ

ناًمٗمتن٤مُح، اًم٘م٤مسمُض )اًم٤ٌمؾمنُط(، اًم٘من وُس، اًم٘منديُر، اًم٘مرين٥ُم، اًم٘مٝمن ٤مُر، اًم٘مٞمُّنقُم، دُّ

 ،) ُ (، اعمٌنلُم، )اعمتٕمن٤مِل( )اعمتٙمنؼمِّ ـُ ، )اًمٙمٌػُم(، اًمٙمريُؿ، اًمٚمٓمٞمُػ، )اعمن١مُم اًم٘مقيُّ

ُر، اعمٚمنُؽ، اعمٚمٞمنُؽ، اعمٜمنن٤مُن،  اعمجٞم٥ُم، اعمجٞمُد، ُم اعم١مظمِّ ُر(، اعم٘مدِّ ، )اعمّمقِّ ـُ اعمحً

٤مُب. ، اًمقاطمُد، )اًمقشمُر(، اًمقدوُد، اًمقهن ـُ  اعمٝمٞمٛم

اإلًمنُف، )اجلن٤مُمُع(، اجلٚمٞمنُؾ :أي باإلضةاف:ْ  بإشةتؼاْل  خذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ 

يننُع احلًننٞم٥ُم، اخلنن٤مومُض )اًمراومننُع(، )ذو اًمننٌٓمِش(، اًمراومننُع، اًمرؿمننٞمُد، )ه

ن٤مرُّ )اًمٜمن٤مومُع(، اًمٕمندُل،  ٌقُر، اًمْمن ٝمٞمُد(، )ؿمديُد اًمٕم٘م٤مِب(، اًمّمن احل٤ًمِب(، )اًمِمن

 ،اًم٘م٤مدُر، اًم٘م٤مهُر، اًمٙمٗمٞمُؾ، اعم٤مٟمُع اعمٕمٓمِنل، اعم٤مًمنُؽ )ُم٤مًمنُؽ اعمٚمنِؽ(، )اعمحِٞمنل(

( ،) ، اعمٖمٞم٨ُم، اعم٘مًُط، )اعمنٜمٕمُؿ(، )اعمٜمنت٘مُؿ اًمٕمٗمنقُّ اعمٛمٞم٧ُم(، اعمحٞمُط، اعمٕمزُّ اعمذلُّ

 ، اًمٜمقُر، )اًمقاضمُد(، )اًمقازِم(.اعمقمَم 
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، إيمنؼُم،  اهلل، :إسةمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ  إطمُد، إقمغم، إقمزُّ

ٌنن٤مُر، إيمرُم، إوُل، أظم اُب، اجل ، اًمٌّمنػُم، اًمتنقن ، اًمنؼَمُّ ـُ ُر، اًم٤ٌمؾمنُط، اًمٌن٤مـم

، اخلن٤مًمُؼ، اخلٌنػُم،  ، احلٙمنُؿ، احلٙمنٞمُؿ، احلٚمنٞمُؿ، احلٛمٞمنُد، احلنلُّ احلٗمٞمُظ، احلؼُّ

الُم،  ًن اُ  اًمرىمٞم٥ُم، اًمرءوُف، اًم ، اًمرطمٞمُؿ، اًمرزن ـُ ، اًمرن ُ ، اًمرازُ ، اًمربُّ اخلالن

ٙمقرُ  ٤ميمُر، اًمِمن ٛمٞمُع، اًمِمن ًن ، اًمٕمٚمنٞمُؿ، اًم ٛمُد، اًمٔمن٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمٗمقُّ ، اًمّمن

وُس، اًم٘منديُر، اًم٘مرين٥ُم، اًم٘مٝمن٤مُر،  ، اًمٗمتن٤مُح، اًم٘مدُّ ٤مُر، اًمٖمُٗمقُر، اًمٖمٜملُّ ، اًمٖمٗمن اًمٕمكمُّ

، اعمتنلُم،  ُ ، اعمٌنلُم، اعمتٙمنؼمِّ ـُ ، اًم٘مٞمُّقُم، اًمٙمٌػُم، اًمٙمنريُؿ، اًمٚمٓمٞمنُػ، اعمن١مُم اًم٘مقيُّ

،  اًمقاطمُد، اعمجٞم٥ُم، اعمجٞمُد، اعمًت ـُ ُر، اعم٘متدُر، اعمٚمُؽ، اعمٚمٞمُؽ، اعمٝمٞمٛم ٕم٤مُن، اعمّمقِّ

٤مُب.   ، اًمقهن  اًمقاؾمُع، اًمقدوُد، اًمقزمُّ

ـُ اخلن٤مًم٘ملم، :أي باإلضةاف:ْ  بإشةتؼاْل  خةذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ  اإلًمنُف، أطمًن

إطمٙمننُؿ، أطمٙمننُؿ احلنن٤ميمٛملم، أرطمننُؿ اًمننرانلم، أهُع احل٤مؾمننٌلم، إقمٔمننُؿ، 

، إىمقى، أهُؾ اًمت٘مقى، أهُؾ اعمٖمٗمرِة، اًمٌن٤مًمُغ أُمنِره، اًمٌنديُع، إقمٚمُؿ، إىمرُب 

، ظمػُم  ضم٤مقمُؾ اًمٚمٞمِؾ ؾمٙمٜم٤ًم، اجل٤مُمُع، احل٤مؾم٥ُم، احل٤مومُظ، احل٤ميمُؿ، احلًٞم٥ُم، احلٗملُّ

احل٤مومٔملم، ظمػُم اًمرانلم، ظمػُم اًمرازىملم، ظمػُم اًمٖم٤مومريـ، ظمػُم اًمٗم٤مصٚملم، ظمنػُم 

ظمػُم اًمقارصملم، ذو اٟمت٘من٤مٍم، ذو اجلنالِل اعم٤ميمريـ، ظمػُم اعمٜمزًملم، ظمػُم اًمٜم٤مسيـ، 

واإليمراِم، ذو اًمرن٦ِم اًمقاؾمٕم٦ِم، ذو اًمٓمنْقِل، ذو اًمٕمنرِش اًمٕمٔمنٞمِؿ، ذو اًمٗمْمنِؾ 

نيُع،  ارُع، اًمنن اًمٕمٔمٞمِؿ، ذو اًم٘منقِة اعمتنلُم، ذو اعمٕمن٤مرِج، اًمراومنُع، اًمرؿمنٞمُد، اًمنزن

٤مدُ ، اًمٕم٤مملُ، قمدوُّ اًمٙمن٤مومريـ، قمنالُم  ٝمٞمُد، اًمّمن ٤مهُد، اًمِمن اًمٖمٞمنقِب، اًمٖمن٤مومُر، اًمِمن
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اًمٖم٤مًم٥ُم قمغم أُمنِره، اًمٗمن٤مشمُ ، اًمٗمن٤مـمُر، اًمٗم٤مقمنُؾ، ومن٤مًمُؼ احلن٥مِّ واًمٜمنقى، ومن٤مًمُؼ 

اإلص٤ٌمِح، اًمٗمٕم٤مُل عَم٤م يريُد، اًم٘م٤مئُؿ قمغم يمؾِّ ٟمٗمٍس سمام يمًن٧ٌْم، اًم٘من٤مدُر، اًم٘من٤مهُر، 

، اًمٙم٤مذِم، اًمٙمٗمٞمُؾ، اعم٤مًمُؽ، ُم٤مًمُؽ اعمٚمِؽ، اعمٌتكِم، اعمنؼِمُم،  اًمٙم٤مشم٥ُم، يم٤مؿمُػ اًميِّ

، اعمرؾمنُؾ،  اعمتؿُّ ٟمقِره، اعمحٞمُط، خمرُج احللِّ ُمـ اعمٞم٧ِِّم، خمنرُج اعمٞمِّن٧ِم ُمنـ احلنلِّ

اعمًتٛمُع، اعم٘مٞم٧ُم، اعمٜمت٘مُؿ، اعمٜمذُر، اعُمٜمِْزُل، اعمٜمِِمُئ. اعمقؾمُع، اًمٜم٤مُس، ٟمٕمَؿ اًم٘م٤مدُر، 

 ٟمٕمَؿ اعم٤مهُد، ٟمٕمَؿ اعمقمَم، ٟمٕمَؿ اًمٜمّمػُم، ٟمٕمَؿ اًمقيمٞمُؾ، ٟمنقُر اًمًنامواِت وإرِض،

 اد٤مِدي، اًمقارُث، واؾمُع اعمٖمٗمرِة، وزمُّ اعم١مُمٜملم.

إوُل، أظمُر، إطمُد، إقمنغَم،  اهلل، :إسةمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اٗسؿاءّ 

ٌنن٤مرُ  اُب، اجل ، اًمٌّمنػُم، اًمتنقن ، اًمنؼَمُّ ـُ ، إيمرُم، اًم٤ٌمرُئ، اًمٌن٤مـم ، احلٗمنٞمُظ، احلنؼُّ

 ، ُ ، اخلٌنػُم، اًمنربُّ ، اخلن٤مًمُؼ، اخلنالن احلٙمُؿ، احلٙمٞمُؿ، احلٚمٞمُؿ، احلٛمٞمنُد، احلنلُّ

ن٤ميمُر،  نٛمٞمُع، اًمِمن ًن نالُم، اًم ًن اُ ، اًمرىمٞمن٥ُم، اًمنرءوُف، اًم طمٞمُؿ، اًمنرزن ، اًمرن ـُ ن اًمرن

، اًمٕمٚمنٞمُؿ، اًمٕمٗمن ٛمُد، اًمٔمن٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمنكمُّ ٙمقُر، اًمّمن ن٤مُر، اًمِمن ، اًمٖمٗمن قُّ

 ، وُس، اًم٘مديُر، اًم٘مري٥ُم، اًم٘مٝم٤مُر، اًم٘مٞمُّنقُم، اًم٘منقيُّ ، اًمٖمٗمقُر، اًمٗمتن٤مُح، اًم٘مدُّ اًمٖمٜملُّ

، اعمٌنلُم، اعمتٕمن٤مِل، اعمتٙمنؼُم، اعمتنلُم، اعمجٞمنُد،  ـُ اًمٙمٌػُم، اًمٙمريُؿ، اًمٚمٓمٞمُػ، اعمن١مُم

،  ا ـُ ُر، اعم٘متندُر، اعمٚمنُؽ، اعمٚمٞمننُؽ، اعمٝمنٞمٛم ًمقاطمننُد، اعمجٞمن٥ُم، اعمًنتٕم٤مُن، اعمّمننقِّ

٤مُب. ، اًمقهن اًمقاؾمُع، اًمقدوُد، اًمقزمُّ

اإلًمننُف، اًمٌننديُع، اجلنن٤مُمُع،  :أي باإلضةةاف:ْ  بإشةةتؼاْل  خةةذٔت التةةي أّ  اٗسةةؿاءّ 

ديُد، اًمٕم٤مملُ، اًمٖمن٤مومُر، اًمٖم٤مًمن٥ُم،  ٝمٞمُد، اًمِمن ، اًمرومٞمُع، اًمِمن احلًٞم٥ُم، احل٤مومُظ، احلٗملُّ

اعم٤مًمنُؽ، اعمحنٞمُط، اعمحِٞمنل،  اًمٗم٤مـمُر، اًم٘م٤مئُؿ، اًم٘م٤مدُر، اًم٘م٤مهُر، اًمٙم٤مذِم، اًمٙمٗمٞمنُؾ،
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 اعم٘مٞم٧ُم، اعمٜمت٘مُؿ، اعمقمَم، اًمٜمّمػُم، اًمٜم٤مومُع، اد٤مِدي، اًمقارُث، اًمقيمٞمُؾ.

إطمُد، إقمغَم، إوُل، أظمنُر،  اهلل، :إسةمْ  بصورةْ  لتي يردٔت ا اٗسؿاءّ 

ٌنن٤مُر، اجلنقاُد، احلٗمنٞمُظ،  اُب، اجل ، اًمٌّمنػُم، اًمتنقن ، اًمؼَمُّ ـُ اًم٤ٌمرُئ، اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم

ـُ  ، اًمنرن ، اخل٤مًمُؼ، اخلٌػُم، اًمربُّ ، احلٙمُؿ، احلٙمٞمُؿ، احلٚمٞمُؿ، احلٛمٞمُد، احللُّ احلؼُّ

اُ ، اًم نٙمقُر، اًمرطمٞمُؿ، اًمرزن ن٤ميمُر، اًمِمن نٛمٞمُع، اًمِمن ًن نالُم، اًم ًن رىمٞم٥ُم، اًمنرءوُف، اًم

ن٤مُر، اًمٖمٗمنقُر،  ، اًمٖمٗمن ، اًمٕمٚمنٞمُؿ، اًمٕمنكمُّ ٛمُد، اًمٔمن٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمٗمنقُّ اًمّمن

ن٤مُر،  وُس، اًم٘منديُر، اًم٘مرين٥ُم، اًم٘مٝمن ، اًمٗمتن٤مُح، اًم٘من٤مسمُض )اًم٤ٌمؾمنُط(، اًم٘مندُّ اًمٖمٜملُّ

، اًمٙمٌػُم، اًم ، اعمتنلُم، اعمجٞمن٥ُم، اًم٘مٞمُّقُم، اًم٘مقيُّ ُ ، اعمتٙمنؼمِّ ـُ ٙمريُؿ، اًمٚمٓمٞمُػ، اعم١مُم

٤مُب. ،  اًمقاطمُد، اًمقاؾمُع، اًمقدوُد، اًمقهن ـُ ُر، اعمٚمُؽ، اعمٝمٞمٛم  اعمجٞمُد، اعمّمقِّ

سمديُع اًمًنامواِت وإرِض، : أي باإلضةاف:ْ  بإشتؼاْل  خذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ 

نٝمٞمُد،   ضم٤مُمُع اًمٜم٤مِس، اجلٚمٞمنُؾ، احلًنٞم٥ُم، ذو اجلنالِل واإليمنراِم، اًمرؿمنٞمُد، اًمِمن

اًمٕمدُل، اًمٗمٕم٤مُل عم٤م يريُد، اًمٙمن٤مذِم، اعم٤مًمنُؽ، اًمنذي ًمنف اعمٚمنُؽ، اعمٌندُئ، اعمٕمٞمنُد، 

 اعمحٞمُط، اعمٕمٓمِك، اعم٤مٟمُع، اعمٖمٜمِل، اعم٘مٞم٧ُم، اًمٜمقُر، اد٤مِدي، اًمقيمٞمُؾ.

إطمُد، إقمغَم، إوُل، أظمنُر،  اهلل، :إسةمْ  بصورةْ  التي يردٔت  اءّ اٗسؿ

ٌنن٤مُر، اجلٛمٞمنُؾ،  اُب، اجل ، اًمٌّمنػُم، اًمتنقن ، اًمؼَمُّ ـُ إيمرُم، اًم٤ٌمرُئ، اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمـم
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 ، ، احلِٞمنلُّ ، احلٙمنُؿ، احلٙمنٞمُؿ، احلٚمنٞمُؿ، احلٛمٞمنُد، احلنلُّ اجلقاُد، احلٗمٞمُظ، احلنؼُّ

ىمٞمن٥ُم، اخل٤مًمُؼ، اخلٌػُم، اخلالن  اُ ، اًمرومٞمنُؼ، اًمرن ـُ اًمرطمٞمُؿ، اًمنرزن ، اًمرن ُ ، اًمربُّ

نٙمقُر،  ن٤ميمُر، اًمِمن ن٤مذِم، اًمِمن نٞمُِّد، اًمِمن ًن نٛمٞمُع، اًم ًن نالُم، اًم ًن ٌُّقُح، اًم ًُّ ءوُف، اًم اًمرن

ن٤مُر،  ، اًمٖمٗمن ، اًمٕمٚمنٞمُؿ، اًمٕمنكمُّ ٞم٥ُِّم، اًمٔمن٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٔمنٞمُؿ، اًمٕمٗمنقُّ ٛمُد، اًمٓمن اًمّمن

وُس، اًم٘منديُر، اًم٘مرين٥ُم، اًمٖمٗمقُر، اًمٖمٜملُّ  ، اًمٗمتنن٤مُح، اًم٘من٤مسمُض )اًم٤ٌمؾمنُط(، اًم٘مندُّ

، اعمٌنلُم، اعمتٕمن٤مِل،  ـُ ، اًمٙمٌػُم، اًمٙمريُؿ، اًمٚمٓمٞمنُػ، اعمن١مُم ٤مُر، اًم٘مٞمقُم، اًم٘مقيُّ اًم٘مٝمن

ُر،  ُم، اعمن١مظمِّ ُر، اعم٘متندُر، اعم٘مندِّ ، اعمّمنقِّ ـُ ، اعمتلُم، اعمجٞم٥ُم، اعمجٞمُد، اعمحً ُ اعمتٙمؼمِّ

، اعمٚمُؽ، اعمٚمٞمُؽ، ا ، اًمقاطمنُد، اًمقاؾمنُع، اًمنقشمُر، اًمنقدوُد، اًمنقزمُّ ـُ عمٜمنن٤مُن، اعمٝمنٞمٛم

٤مَب. اًمقهن

اإلًمنُف، احلن٤مومُظ، احلًنٞم٥ُم، :أي باإلضاف:ْ  بإشتؼاْل  خذٔت التي أّ  اٗسؿاءّ 

ٝمٞمُد، اًم٘م٤مدُر، اًم٘م٤مهُر، ا ، اًمِمن ، اًمٜمّمنػُم، عمحٞمُط، اعمٕمٓمِنل، اعم٘مٞمن٧ُم، اعمنقمماحلٗملُّ

 اًمقارُث، اًمقيمٞمُؾ. 

ٌنن٤مُر،  ، اًم٤ٌمقمن٨ُم، اًمٌن٤مىِمل، اجل ـُ اهللُ، إوُل، أظمُر، اًم٤ٌمرُئ، اًمٌّمػُم، اًم٤ٌمـم

، احلٛمٞمنُد، احلٙمنٞمُؿ، احلٙمنُؿ،  ، احلٗمنٞمُظ، احلنؼُّ اجلٚمٞمُؾ، اجل٤مُمُع، احلٚمٞمُؿ، احلنلُّ

، احلًٞم٥ُم، اخل٤مًمُؼ، اخل ـُ ٌػُم، اخل٤مومُض )اًمراومُع(، ذو اجلالِل واإليمنراِم، اًمنرن

نٛمٞمُع،  ًن نالُم، اًم ًن اُ ، اًمراومنُع، اًمنرءوُف، اًمرؿمنٞمُد، اًمرىمٞمن٥ُم، اًم اًمرطمٞمُؿ، اًمرزن

٤مرُّ )اًمٜم٤مومُع(، اًمٔمن٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٚمٞمُؿ،  ٌقُر، اًمْمن ٛمُد، اًمّمن ٝمٞمُد، اًمّمن ٙمقُر، اًمِمن اًمِمن

، اًمٕمندُل، اًمٖم ن٤مُر، اًمٗمتنن٤مُح، اًم٘مٞمُّنقُم، اًم٘من٤مدُر، اًمٕمٔمٞمُؿ، اًمٕمكمُّ ، اًمٖمٗمن ُٗمنقُر، اًمٖمٜمنلُّ
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 ، ـُ وُس، اًمٙمريُؿ، اًمٙمٌػُم، اًمٚمٓمٞمُػ، اعمٚمُؽ، اعم١مُم ، اًم٘م٤مسمُض، اًم٘مدُّ ٤مُر، اًم٘مقيُّ اًم٘مٝمن

ُر، اعمجٞم٥ُم، اعمجٞمُد، اعمٌدُئ، اعمٕمٞمنُد، اعمحِٞمنل، اعمٛمٞمن٧ُم،  ، اعمّمقِّ ُ ، اعمتٙمؼمِّ ـُ اعمٝمٞمٛم

، اعم٤مضمُد، ا عمتلُم، اعمن٤مٟمُع، اعمتٕمن٤مزِم، اعمٜمنت٘مُؿ، اعم٘مًنُط، اعمٖمٜمِنل، ُم٤مًمنُؽ اعمٕمزُّ اعمذلُّ

ُر، اعُم٘مٞمن٧ُم، اعُمحِِصن، اًمٜمنقُر، اًمٜمن٤مومُع، ادن٤مِدي،  ُم، اعمن١مظمِّ اعمٚمُؽ، اعم٘متدُر، اعم٘مدِّ

، اًمقازِم، اًمقاؾمُع، اًمقاضمُد. ٤مُب، اًمقدوُد، اًمقارُث، اًمقزمُّ  اًمقيمٞمُؾ، اًمقاطمُد اًمقهن

، اًم٤ٌمقمن٨ُم،  ـُ اهللُ، إوُل، أظمُر، إطمُد، إسمُد، اًمٌن٤مرُئ، اًمٌّمنػُم، اًمٌن٤مـم

ٌن٤مُر، اجلٚمٞمنُؾ، اجلن٤مُمُع، اجلٛمٞمنُؾ، احلٚمنٞمُؿ،  ، اًمؼمه٤مُن، اجل اًم٤ٌمىِمل، اًم٤ٌمؾمُط، اًم٤ٌمرُّ

، احلٙمٞمُؿ، اخل٤مًمُؼ، اخلٌػُم، اخل٤مومُض )اًمراومُع(، اًمندائُؿ، ذو  ، احل٤مومُظ، احلؼُّ احللُّ

نالُم، ا ًن ، اًم اُ ، اًمراومُع، اًمرءوُف، اًمراؿمُد، اًمنربُّ ، اًمرطمٞمُؿ، اًمرزن ـُ ًم٘مقِة، اًمرن

ن٤مرُّ  ن٤مدُ ، اًمْمن نٛمُد، اًمّمن نديُد، اًمّمن نٝمٞمُد، اًمِمن نٙمقُر، اًمِمن ٤مُمُع، اًمِمن ًن ٛمٞمُع، اًم ًن اًم

، اًمٕمن٤مملُ، اًمٖمُٗمنقُر،  ، اًمٕمٗمنقُّ )اًمٜم٤مومُع(، اًمٔمن٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٕمٔمنٞمُؿ، اًمٕمنكمُّ

، اًم٘م٤مسمُض، اًم٘مرين٥ُم، اًم٘منديُؿ، اًم٘من٤مئُؿ، اًم ، اًم٘مٞمُّقُم، اًم٘م٤مدُر، اًم٘م٤مهُر، اًم٘مقيُّ ٖمٜملُّ

ُر، اعمجٞمن٥ُم،  ، اعمّمقِّ ُ ، اعمتٙمؼمِّ ـُ ، اعمٝمٞمٛم ـُ اًمٙمريُؿ، اًمٙم٤مذِم، اًمٚمٓمٞمُػ، اعمٚمُؽ، اعم١مُم

، اعم٤مضمنُد، اعمتنلُم، اعمٕمٓمنل  اعمجٞمُد، اعمٌدُئ، اعمٕمٞمُد، اعمحِٞمل، اعمٛمٞم٧ُم، اعمٕمزُّ اعمنذلُّ

٤مٟمُع، اعمٌلُم، اعم٘مًُط، اعمٜمػُم، اعمتٕم٤مِل، اًمٜمقُر، اًمٜم٤مومُع، اًمٜم٤مفمُر، ادن٤مِدي، اًمقيمٞمنُؾ، اعم

، اًمقازِم، اًمقشمُر، اًمقاضمُد، اًمقاىِمل. ٤مُب، اًمقدوُد، اًمقارُث، اًمقزمُّ  اًمقاطمُد اًمقهن

، اهللُ، إوُل، أظمُر، إطمُد، إيمنرُم، اإلًمنفُ  ـُ ، اًمٌن٤مرُئ، اًمٌّمنػُم، اًمٌن٤مـم

 ، ٌن٤مُر، اجلٚمٞمنُؾ،  اجلٛمٞمنُؾ، احلٚمنٞمُؿ، احلنلُّ اًم٤ٌمقم٨ُم، اًمٌديُع، اًم٤ٌمىِمل، اًم٤ٌمدُئ، اجل

ُ ، اًمندائُؿ،  ، احلٛمٞمُد، احلٜمن٤مُن، اخل٤مًمُؼ، اخلٌنػُم، اخلنالن ذو اجلنالِل احل٤مومُظ، احلؼُّ
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، اًمنواإليمرامِ  ـُ اُ ، ، ذو اًمٓمْقِل، ذو اعمٕمن٤مرِج، ذو اًمٗمْمنِؾ، اًمنرن رطمٞمُؿ، اًمنرزن

نٝمٞمُد،  نٙمقُر، اًمِمن نٛمٞمُع، اًمِمن ًن نالُم، اًم ًن ، اًم اًمرومٞمُع، اًمنرءوُف، اًمرىمٞمن٥ُم، اًمنربُّ

 ، ، اًمٕمٗمنقُّ ٤مدُ ، اًمٔمن٤مهُر، اًمٕمزيُز، اًمٕمٚمٞمُؿ، اًمٕمٔمنٞمُؿ، اًمٕمنكمُّ ٛمُد، اًمّمن ٤ميمُر، اًمّمن اًمِمن

ن٤مُر، اًمٗمتنن٤مُح، اًمٗمن٤مـمُر، اًم٘مٞمُّنقُم، ، اًمٖمٗمن ُم، اًمٖمُٗمقُر، اًمٖمٜملُّ اًم٘من٤مدُر، اًم٘من٤مهُر،  اًمٕمالن

وُس، اًم٘مرينن٥ُم، اًم٘مننديُؿ، اًم٘مننديُر، اًمٙمننريُؿ، اًمٙمٌننػُم، اًمٙمنن٤مذِم، اًمٙمٗمٞمننُؾ،  اًم٘منندُّ

ُر، اعمجٞم٥ُم، اعمجٞمنُد، اعمٌندُئ،  ، اعمّمقِّ ُ ، اعمتٙمؼمِّ ـُ ، اعمٝمٞمٛم ـُ اًمٚمٓمٞمُػ، اعمٚمُؽ، اعم١مُم

ُر، ، اعمٚمٞمُؽ، اعمٖمٞم٨ُم، اعمٞم٧ُم، اعمتلُم، اعمتٕم٤مزِم، اعمقمَم اعمٕمٞمُد، اعمحِٞمل، اعمٛم ٘متدُر، اعمدسمِّ

ن٤مُب،  اعم٤مًمُؽ، اعمٜمن٤مُن، اعمحٞمُط، اًمٜمقُر، اًمٜمّمػُم، ادن٤مِدي، اًمقيمٞمنُؾ، اًمقاطمنُد اًمقهن

 اًمقدوُد، اًمقاؾمُع، اًمقشمُر.

٤مَل شمٕمن٤ممم شمقىمٞمٗمٞمن٦ٌم، ٓ وناهلل  ىمد ي٘مقُل ىم٤مئٌؾ ىمد ىمدُمتؿ إدًم٦َم قمغم أنن أؾمامءَ 

ٜمن٦ِم اًمّمحٞمح٦ِم، إًذا عمن٤مذا  ًُّ ـْ شم١مظمُذ ُمـ اًمٙمت٤مِب واًم ًمالضمتٝم٤مِد واًمٕم٘مِؾ ومٞمٝم٤م، وًمٙم

 احلًٜمَك 
ِ
 اظمتٚمَػ اًمٕمٚمامُء ذم قمدِّ إؾمامء

 هق حتديُد و٤مسمِط آؾمِؿ، وم٘مد ضم٤مَء ذم اًم٘مرآِن أؾمنامٌء 
ِ
ؾم٥ٌُم اظمتالِف اًمٕمٚمامء

أو يِمتؼن ُمٜمف اؾمٌؿ، وُمٜمٝمن٤م هللِ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّم ُّ أْن ُيٓمٚمَؼ اؾماًم هللِ  وأومٕم٤مٌل  وصٗم٤مٌت 

ن٤م شمقىمٞمٗمٞمن٦ٌم  ، ومقىمَع آظمتالُف سم٥ًٌِم حتديِد و٤مسمِط آؾمِؿ، ٓ ذم أهن ُم٤م ٓ يّم ُّ

 قمغم أنن أؾمامءَ 
ِ
 احلًنٜمَك اهلل  أو ٓ، ومجامهػُم اًمٕمٚمامء

ِ
شمقىمٞمٗمٞم٦ٌم، وسم٤مًمٜمٔمِر ذم إؾمامء

، يتٌلُم ًمٜمَن٤م اًمتل ىم٤مَم سمجٛمِٕمٝم٤م اًمٕمٚمامُء واعمٜم٤مه٩ِم اًمتل ؾم٤مُروا قمٚمٞمٝم٤م ذم مجِع إؾم
ِ
امء

 أنن أؾم٤ٌمَب اخلالِف أ  

شمٕم٤ممم هل وم٘منْط اًمتنل ضمن٤مءْت ذم اًمٙمتن٤مِب أو اهلل  هؾ أؾمامءُ  الربّ  اٗيّن:

ٜمن٦ِم سمّمقرِة آؾمِؿ  ًُّ ، اًمنرطمٞمِؿ، اعمٚمنِؽ، اًم٘مندوِس وهمنػِم  ،اهلل  ُمنؾ –اًم ـِ اًمرن
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 دوَن اعمِمتؼِّ أو اعمْم٤مِف  –ذًمؽ 

ـِ طمزٍم آىمتّم٤مُر قمغم اعم  دوَن اعمِمتؼِّ أو اعمْم٤مِف، ُمٜمٝم٩ُم اسم
ِ
ٓمٚمِؼ ُمـ إؾمامء

 .(1)واجلٛمٝمقُر قمغم ظمالِف ذًمؽ 

 هؾ يِمتؼُّ ُمـ اًمٗمٕمِؾ اؾمٌؿ هللِ  الثاين:

ومٝمننؾ  [72الررن:   ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ قةةان تعةةالى:

  شاًم٤ٌمىمل»ي٘م٤مُل 
ِ
ڤ ڤ ڤ ﴿أو ٓ  وىمن٤مل ضمنؾن ذيمنُره  اهلل  ُمنـ أؾمنامء

  شاعمٜمٕمؿُ »ؾماًم هللِ: ومٞم٘م٤مُل ، ومٝمؾ يِمتؼُّ ُمـ أٟمٕمٛم٧َم ا[2الفاحتر:  ] ﴾ڦ
ِ
ُمـ أؾمامء

، ومج٤مهػم قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م جيقزون آؿمت٘م٤م  ُمـ اًمٗمٕمؾ اؾمناًم اهللِ  وهٙمذا...

إن يم٤من حيٛمنؾ ُمٕمٜمنك يمنامل، وهنذا واون  ذم مجٕمٝمنؿ ًمألؾمنامء  -شمٕم٤ممم-هلل 

 احلًٜمك يمام شم٘مدم.

 هؾ يِمتؼُّ ُمـ اعمْم٤مِف اؾمٌؿ هللِ  الثالِ:

، ومٝمننؾ ي٘منن٤مُل [72لررن:   ا] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿ قةةان جةةل  يعةةال:

  شاجلٚمٞمُؾ »
ِ
ومٝمق مل ي٠مِت سمّمقرِة آؾمِؿ إٟمنام ورَد ُمْم٤موًم٤م، وىمقًُمنف شمٕمن٤ممم   اهلل، ُمـ أؾمامء

 ُمـ ىمن٤مَل [9آل عمنان  ] ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ﴿
ِ
، ومٛمـ اًمٕمٚمامء

  شاجل٤مُمعُ »
ِ
ومل يرْد سمّمقرِة آؾمِؿ إٟمنام اؿْمنتُؼن ُمنـ اعمْمن٤مِف، ويمنذًمؽ  اهلل، ُمـ أؾمامء

« ُ  ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿مل ُيَر إـمالىُمف يم٤مؾمٍؿ إٟمننام ورَد ُمْمن٤موًم٤م ذم ىمقًمِنف   شاًمٕم٤ممِل

ں ﴿ُأظِمَذ سم٤مٓؿمت٘م٤مِ  ُمـ اعمْم٤مِف ذم ىمقًمِنف   شوم٤مـمر»، ويمذًمؽ اؾمُؿ [64الزمن  ]

 اًمتنل مل شمنرْد  إمم همػمِ  [1فاطن  ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ
ِ
ذًمنؽ ُمنـ إؾمنامء

ه٤م سمٕمُض أهِؾ اًمٕمٚمؿِ  ٧ْم ُمـ اعمْم٤مِف وقمدن   سمّمقرِة آؾمِؿ إٟمنام اؿمُت٘من
ِ
اهلل  ُمـ أؾمامء

 
ِ
 اعمت٘مدِم.اهلل  يمام هق واوٌ  ذم مجِٕمٝمؿ ٕؾمامء

                                                
 .مجع اسمـ طمزم ًمألؾمامء احلًٜمك يمام شم٘مدم آٟمًٗم٤مراضمع  (1)
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  الرابع:
ِ
 شمٕم٤ممم أو ٓ اهلل  إؾمامُء اعمْم٤موم٦ُم هؾ شمٕمدُّ ُمـ أؾمامء

ـُ اخلن٤مًم٘ملم» أمثؾّ: ذلك: ۇ ۇ ۆ ﴿ضمن٤مَء ذم ىمقًمِنف شمٕمن٤ممم   شأطمً

ڃ ڃ ڃ ﴿ضم٤مَء ذم ىمقًمِنف   شأطمٙمُؿ احل٤ميمٛملم»، [املؤمنرنن] ﴾ۆ ۈ

 .[التني] ﴾ڃ چ

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ﴿ضمنن٤مء ذم ىمقًمِننف   شُؿ اًمننرانلمأرطمنن»

 .[األعناف] ﴾ڎ ڈ

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ذم ىمقًمِف   شذو اجلالِل واإليمرامِ »

 .[الن: ]

ويمذًمؽ أؾمنامُؤه  يف معرْك كالْمه يف أسؿاْء اي تعالى: $ قان ابّن تقؿق:ِ 

 اعمْم٤موم٦ُم ُمنُؾ  أرطمِؿ اًمرانلم، ظمنػِم اًمٖمن٤مومريـ، وربِّ اًمٕمن٤معملم، وُم٤مًمنِؽ ينقمِ 

ـِ اخل٤مًم٘ملم، وضم٤مُمِع اًمٜم٤مِس ًمٞمقٍم ٓ ري٥َم ومٞمف، وُم٘مٚم٥ِم اًم٘مٚمنقِب،  ، وأطمً ـِ اًمدي

 هبنن٤م سم٢ممجنن٤مِع 
ِ
ننٜمن٦ِم، وصمٌنن٧َم ذم اًمنندقم٤مء ًُّ وهمننػِم ذًمننؽ ممنن٤م صمٌنن٧َم ذم اًمٙمتنن٤مِب واًم

 .(1)اعمًٚمٛملم

 اهللِ  الخامس:
ِ
 إؾمامُء اعم٘مٞمدُة هؾ هل ُمـ أؾمامء

 اختؾِف العؾؿاّء يف ذلك أيٍضا:

 
ِ
 أُمنٚم٦ٌم ًمألؾمنامء

ِ
 ُمنـ أؾمنامء

ِ
ه٤م سمٕمنُض اًمٕمٚمنامء شمٕمن٤ممم اهلل  اعم٘مٞمندِة اًمتنل قمندن

مل ينرْد إـمالىُمنف،  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿، ىمن٤مل ؾمنٌح٤مٟمف  شاحلٗمٞمظُ »

 وإٟمنام ورَد ُم٘مٞمًدا يمام ذم أي٦ِم.

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ﴿، ىم٤مل ضمؾن صمٜمن٤مُؤه  شاحلَِٗملُّ »

 ، ورَد ُم٘مٞمًدا.[منيم] ﴾ۅ ۅ ۉ
                                                

 (.22/584وٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1)



 

 (57أسود ) أحؿر

57 
 

57 

 
مل يرْد إـمالىُمنف   [النسرا ] ﴾حت خت مت ىت﴿ىم٤مل ضمؾن ذيمُره   شاحلًٞم٥ُم »

ه٤م ومريٌؼ ُمنـ أهنِؾ   اًمتل قمدن
ِ
إٟمنام ورَد ُم٘مٞمًدا يمام ذم أي٦ِم، وهمػُم ذًمؽ ُمـ إؾمامء

 
ِ
 وىمد ضم٤مءْت ُم٘مٞمدًة ومل شم٠مِت سمّمقرِة آؾمِؿ. اهلل، اًمٕمٚمِؿ ُمـ أؾمامء

 شمٕم٤ممم اؾمٌؿ ًمف اهلل  هؾ يِمتؼُّ ُمـ يمؾِّ صٗم٦ٍم ُمـ صٗم٤مِت الرادس: 

 قمغم أ
ِ
ًٓ  نن اًمّمٗم٦َم إنمج٤مهػُم اًمٕمٚمامء ُمـ وضمٍف  يم٤مٟم٧م قمٜمَد اإلـمالِ  حتٛمُؾ يمام

وحتٛمُؾ ٟم٘مًّم٤م ُمـ وضمٍف آظمَر، ٓ جيقُز أنن ُيِمتؼن ُمٜمٝم٤م اؾمٌؿ هللِ ٕٟمننف ؾمنٌح٤مٟمف ًمنف 

 إؾمامُء احلًٜمَك.

 ﴾ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ﴿ىم٤مل شمٕمن٤ممم   مثاّن ذلةك:

 [األنفرال]
ِ
٤م اًمّمٗم٦ُم  شاعم٤ميمرَ »اهلل  ، ومال ي٘م٤مُل أنن ُمـ أؾمامء ًٓ أُمن وُمدطًم٤م  إْن يم٤مٟم٧م يمام

، واًمٕمٚمامُء ذم ذًمؽ يمٚمِّف سملَم (1)وصمٜم٤مًء قمٜمَد اإلـمالِ  ومٞمجقُز أْن ُيِمتؼن ُمٜمٝم٤م اؾمٌؿ هللِ

، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ شمقؾمع ذم هذا اًم٤ٌمب، وُمٜمٝمؿ ُمـ ُم٘مؾٍّ وُمٙمنٍر، وىمد شم٘مدَم سمٞم٤مُن ذًمؽ

 اىمتٍم قمغم سمٕمض اًمّمٗم٤مت.

 وروُد آؾمِؿ ذم طمدي٨ٍم خمتَٚمٍػ ذم شمّمحٞمِحف  الرابع:

 ذم صمٌقِت آؾمِؿ، ومٛمـ ص ن قمٜمَده احلندي٨ُم وي
ِ
ؽمشم٥ُم قمغم ذًمؽ اظمتالُف اًمٕمٚمامء

.
ِ
ه ُمـ إؾمامء  أصم٧ٌَم آؾمَؿ، وُمـ مل يّم ن قمٜمَده احلدي٨ُم ردن آؾمَؿ ومل يٕمدن

ـْ صم٧ٌَم  (8)شِكظْقَف ّيْح ُّ الـ ِظاِف:ِ  إْو  ايِ   »طاهلل  ىم٤مَل َرؾمقُل  مثان ذلك: ومٛم

                                                
 .( وُم٤م سمٕمده٤م8/299  ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ٓسمـ اًمٕمنٞمٛملم )اٟمٔمر (1)

٤مس، قمـ قمن٤مُمر سمنـ (، وهمػمه وُمداره قمغم ظم٤مًمد سمـ إي2799أظمرضمف اًمؽمُمذي )  ضٷمڀمػ: (8)

 ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ أسمٞمف ُمرومققًم٤م.

( وىم٤مل  هذا طمدي٨م ٓ يّم : ىم٤مل حيٞمنك  2/225وذيمره اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م )

يروي اعمقونققم٤مت قمنـ »ظم٤مًمد سمـ إي٤مس ًمٞمس سمٌمء، وٓ يٙمت٥م طمدينف. وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن  

 .ش٥م طمدينف إٓ قمغم اًمتٕمج٥متْ ٓ حيؾ يمَ  ،اًمن٘م٤مت
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  شًمٜمٔمٞمَػ ا»قمٜمَده احلدي٨ُم، قمدن 
ِ
ـِ شمٞمٛمٞمن٦مَ اهلل  ُمـ أؾمامء ، (1)يمام هق صم٤مسم٧ٌم قمٜمنَد اسمن

َػ احلندي٨َم ىمن٤مل     شاًمٜمٔمٞمنُػ »وُمـ وٕمن
ِ
.. وهٙمنذا ذم اهلل. ًمنٞمس ُمنـ أؾمنامء

 اهلل. إطم٤مدي٨ِم اًمتل ضم٤مَء ومٞمٝم٤م أؾمامءُ 

ُ ًمٜمن٤م أٟمننف   ذم حتديِد و٤مسمِط آؾمِؿ، يتٌلمن
ِ
سمٕمَد سمٞم٤مِن أوضمِف اخلالِف سملَم اًمٕمٚمامء

 ًمٞمس ٕطمٍد أْن 
ِ
قمَل أنن مجَع أؾمامء احلًٜمَك ًمٕم٤مملٍ ُمٕملٍم هق اًمّمنحٞمُ  وُمن٤م اهلل  يدن

دوَٟمف سم٤مـمٌؾ، ومٝمذه دقمَقى سمال دًمٞمٍؾ، وم٤مٕؾمامُء شمقىمٞمٗمٞمن٦ٌم وونقاسمُٓمٝم٤م اضمتٝم٤مدين٦ٌم، 

 
ِ
 ٕؾمامء

ِ
َم، هذا واهللُ شمٕم٤ممم أقمٚمُؿ.اهلل  وهذا فم٤مهٌر ذم مجِع اًمٕمٚمامء  يمام شم٘مدن

ٜمن٦ِم ٟمققم٤من  دقم٤مُء قم٤ٌمدٍة، ودقم٤مُء ُم٠ًمًم٦ٍم. ًُّ  اقمٚمْؿ أنن اًمدقم٤مَء ذم اًم٘مرآِن واًم

 .[181األعناف  ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿ قان اي تعالى:

 وهق ُمرشمٌت٤من  :$ قان ابّن الؼقمْ 

  إحداهؿا:
ٍ
 وقم٤ٌمدٍة. (8)دقم٤مُء صمٜم٤مء

 .دقم٤مُء ـمٚم٥ٍم وُم٠ًمًم٦مٍ  يالثاين:

ومال ُينٜمَك قمٚمٞمف إٓ سم٠مؾمامِئف احلًٜمَك وصٗم٤مشمِف اًمٕمغَم، ويمذًمؽ ٓ ُي٠ًمل إٓ هب٤م، 

                                                
 (.٤22/585موى )راضمع اًمٗمت (1)

ڱ ڱ ں  ﴿ ُمـ أدقمٞم٦م اًمنٜم٤مء اًمتل ضم٤مءت ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، دقم٤مء ينقٟمس قمٚمٞمنف اًمًنالم  (8)

يمن٤من ي٘منقل  ط، ودقم٤مء رؾمنقل اهلل [إځمبڀمچمء] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

  رّب ا٭مٷمةةرش ا٭مٷمٶمةةڀمؿإ ٓ إ٭مةةف ا٭مٷمٶمةةڀمؿ احلټمةةڀمؿإ ٓ إ٭مةةف إّٓ اهلل ٓ إ٭مةةف إّٓ اهلل»قمٜمنند اًمٙمننرب  

، 6254أظمرضمننف اًمٌخنن٤مري ) شت ورّب إرض ورّب ا٭مٷمةةرش ا٭مٻمةةريؿ رّب ا٭مّسةةٽمقاإّٓ اهلل

(، وهذه إدقمٞم٦م وُم٤م ؿمٌٝمٝم٤م مل ي٠ًمل اًمٕمٌد رسمف ؿمنٞمًت٤م، سمنؾ أصمٜمنك 2720ُمًٚمؿ )و(، 6256

 قمٚمٞمف وم٘مط، ومٝمق دقم٤مء صمٜم٤مء يتْمٛمـ دقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة، ومٝمق صمٜم٤مء قمغم اهلل وقم٤ٌمدة ًمف، واهلل أقمٚمؿ.
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ومال ي٘م٤مُل  ي٤م ُمقضمقُد، أو ي٤م رُء، أو ي٤م ذاُت اهمٗمْر زم وارنٜمل، سمؾ ُي٠ًمُل ذم يمؾِّ 

إًمٞمنف  عمٓمٚمقِب، ومٞمٙمنقُن اًمًن٤مئُؾ ُمتقؾِمناًل ُمٓمٚمقٍب سم٤مؾمٍؿ يٙمقن ُم٘متْمًٞم٤م ًمذًمؽ ا

 سمذًمؽ آؾمِؿ.

ٝمؿ وإُم٤مُُمٝمؿ، وضمَده٤م ُمٓم٤مسم٘م٦ًم دذا، دقمٞم٦َم اًمرؾمِؾ، وٓؾمٞمام ظم٤ممتُمؾن أوُمـ شم٠م

 
ِ
٤م ًمٞمًن٧م سمٕمٌن٤مرٍة  اهلل، وهذه اًمٕم٤ٌمرُة أومَم ُمـ قم٤ٌمرِة ُمـ ىم٤مل  يتخٚمُؼ سم٠مؾمامء وم٢مهن

 ؾمديدٍة، وهل ُمٜمتزقم٦ٌم ُمـ ىمقِل اًمٗمالؾمٗم٦ِم سم٤مًمتِمٌٞمِف سم٤مإلًمِف قمغم ىمدِر اًمٓم٤مىم٦ِم.

ـُ ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمرُة أيب احلٙمِؿ  ـِ سمرهن٤مَن اوأطمً ـُ ُمٜمٝمن٤م سم وهنل اًمتٕمٌنُد، وأطمًن

ـِ ًمٚمتٕمٌِد واًم١ًماِل  اًمٕم٤ٌمرُة اعمٓم٤مسم٘م٦ُم ًمٚم٘مرآِن وهل اًمدقم٤مُء اعمتَْمٛمِّ
(1). 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ﴿   اهلل  قمغم ىمقلِ   : $   قان ابّن تقؿق:ِ 

ۓ  ۓ  ﮹   ے  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲ 

 .[األعناف] ﴾﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 اًم يت٤مِن ُمِمتٛمٚمت٤مِن قمغم آداِب ٟمققمله٤مشم٤من أ
ِ
  دقمن٤مء

ِ
 اًمندقم٤مء

ِ
ٕمٌن٤مدِة ودقمن٤مء

اعم٠ًمًم٦ِم: وم٢منن اًمدقم٤مَء ذم اًم٘مرآِن يراُد سمف هذا شم٤مرًة، وهذا شم٤مرًة، ويراُد سمف وٛمققُمٝمام: 

ومه٤م ُمتالزُم٤من. وم٢منن دقم٤مَء اعم٠ًمًم٦ِم هق ـمٚم٥ُم ُم٤م يٜمٗمُع اًمداقِمل وـمٚم٥ُم يمِمِػ ُمن٤م 

ه ودومِٕمف. ويمؾُّ ُمـ يٛمٚمُؽ اًمين واًمٜمٗمَع وم٢مٟمنف هق اعمٕمٌنقُد، ٓسمندن  َن أْن يٙمنق ييُّ

... ومٝمق يدقمق ًمٚمٜمٗمِع واًميِّ دقمن٤مَء اعمًن٠مًم٦ِم، ويندقمق ظمقوًمن٤م  ُم٤مًمًٙم٤م ًمٚمٜمٗمِع واًميِّ

 قمٌن٤مدٍة ُمًنتٚمزٌم 
ِ
ورضم٤مًء دقم٤مَء اًمٕم٤ٌمدِة، ومُٕمٚمَؿ أنن اًمٜمققملم ُمتالزُم٤من، ومٙمؾُّ دقم٤مء

 اًمٕم٤ٌمدِة 
ِ
ـٌ ًمدقم٤مء  ُم٠ًمًم٦ٍم ُمتْمٛم

ِ
 اعم٠ًمًم٦ِم، ويمؾُّ دقم٤مء

ِ
 .(8)ًمدقم٤مء

                                                
 (.8/859سمدائع اًمٗمقائد ) (1)

 (.2/482(، واٟمٔمر سمدائع اًمٗمقائد )88-٤84/80موى )وٛمقع اًمٗمت (8)
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شمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف احلًٜمك  وُم٤م هنل اهلل  حت٘مٞمؼ ذًمؽ إذا قمٚمٛم٧م ُم٤م ُمٕمٜمك دقم٤مء

 طم٘مٞم٘متف وأمهٞمتف وأٟمقاقمف 

اًمدقم٤مء يم٤مًمٜمداء إٓ أن اًمٜمداء ىمد ي٘م٤مل )سمٞم٤م أو أي٤م( وٟمحق ذًمنؽ ُمنـ همنػم أن 

ق  ين٤م ُيْمؿ إًمٞمف آؾمؿ، واًمدقم٤مء ٓ يٙم٤مد ي٘م٤مل إٓ إذا يمن٤من ُمٕمنف آؾمنؿ، ٟمحن

ڤ ڤ ﴿ومالن، وىمد يًتٕمٛمؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمقوع أظمر: ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  

 .[171]ا٭مبٺمرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

ٟمحق  دقمقت اسمٜمل زيًدا: أي  ؾمنٛمٞمتف، ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   ييرتعؿل يف الترؿق::

: طمّننن٤م [61]ا٭مپمةةقر:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿

 قمغم شمٕمٔمٞمٛمف، وذًمؽ خم٤مـَم٦ٌُم ُمـ يم٤من ي٘مقل  ي٤م حمٛمد.

]ا٭مبٺمةرة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   سللته يإذا استغثته: يدعوته إذا

 : أي  ؾمٚمف.[68

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿احلن٨م قمنغم ىمّمنده   يالدعاء إلى ال ةيء:

]يةةةقځمس:  ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿، وىمننن٤مل  [11]يق٠مةةةػ:  ﴾ک کک

85](1). 

ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ﴿ يقةةةةد يؽةةةةوو الةةةةدعاء عبةةةةادة:

ې ى ﴿، وىمقًمف سمٕمد ذًمنؽ  [191]ا٤ٕمراف:  ﴾ېې

ادقمقهؿ ذم اًمٜمقازل اًمتل شمٜمنزل سمٙمنؿ إن »: ي٘مقل  [191ا٤ٕمراف: ] ﴾ى
                                                

 (.888اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين )ص  (1)
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يم٤مٟمقا آد٦م يمام شم٘مقًمقن جيٞمٌقا دقمن٤مءيمؿ، ومن٢من دقمقمتنقهؿ ومٚمنؿ جُيٞمٌنقيمؿ ومن٠مٟمتؿ 

  .(1)شيم٤مذسمقن أهؿ آد٦م

ُف قمز وضمؾ اًمٕمٜم٤مي٦َم، واؾمتٛمداُده إي٤مُه اعمٕمقَٟم٦م. ىم٤مًمف  يشرٍعا: اؾمتدقم٤مُء اًمٕمٌِد َرسمن

 .(8)اخلٓم٤ميب

وهق  -إفمٝم٤مُر آومت٘م٤مر إًمٞمف، واًمتؼمُؤ ُمـ احلقِل واًم٘مقةِ  ؿقته:أما حؼقؼته يأه

 قمغم اهلل قمز وضمؾ،  -ؾمٛم٦ُم اًمٕمٌقدي٦مِ 
ِ
واؾمتِمٕم٤مُر اًمذًم٦ِم اًمٌنمي٦ِم، وومٞمف ُمٕمٜمك اًمنٜم٤مء

٤َمچمُء ُوةةَق   »طوإونن٤موم٦ُم اجلننقِد واًمٙمننرِم إًمٞمننف، ًمننذًمؽ ىمنن٤مل رؾمننقل اهلل  ا٭مةةد 

 .(1()1)شا٭مٷِمَبچمَدةُ 

٤َمچمُء ُوةَق »ي٘منقل   طؾمنٛمٕم٧م رؾمنقل اهلل  ا٭مپمُٷْمََمِن ٕمـ َٕمٲِمٝم ٫مةچمل:قمـ  ا٭مةد 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ صمؿ ىمرأ ش ا٭مٷِمَبچمَدةُ 

 .(5) []٩مچم٪مر ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

دقمن٤مء قمٌن٤مدة، ودقمن٤مء ُمًن٠مًم٦م، ن اًمندقم٤مء ٟمققمن٤من  إ :يمن العؾؿاء من قان

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل  اًمدقم٤مء صمالصم٦م أٟمقاع  قم٤ٌمدة وصمٜم٤مء ودقم٤مء ُم٠ًمًم٦م، وهنق ىمًنامن  

 عمٖمٗمرة واًمٕمٗمق، وؾم١مال طمظ ُمـ طمٔمقظ اًمدٟمٞم٤م.ؾم١مال ا

                                                
 (.2/266ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (1)

 (.62ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص  (8)

( 2828( واسمنـ ُم٤مضمنف )8579( وأسمنق داود )2257، 2969صحٞم  ؾمنٜمـ اًمؽمُمنذي ) (1)

( واسمـ طم٤ٌمن ذم 9286) شاعمّمٜمػ»ؿمٞم٦ٌم ذم  ( واسمـ أيب785) شإدب اعمٗمرد»واًمٌخ٤مري ذم 

 (.2296) شاعمقارد»

 (.62ؿم٠من اًمدقم٤مء، ًمٚمخٓم٤ميب )ص  (1)

 شم٘مدم خترجيف آٟمًٗم٤م. (5)
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ڱ ڱ ں ں ﴿يم٘مننقل يننقٟمس قمٚمٞمننف اًمًننالم   فةةدعاء العبةةادة يالثـةةاء:

 .[]إځمبڀمچمء ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ٓ  اهللُ  »طودقم٤مء رؾمنقل اهلل  ٓ  اهللُ َٓ إ٭َِمةَف إِ َرب   ا٭مٷَمٶمِةڀمُؿ احَلټمِةڀمُؿ، َٓ إ٭َِمةَف إِ

ٓ  اهللُ ةةٽَمَقاِت َوَرب  إَْرِض، َوَرب  ا٭مٷَمةةْرِش  ا٭مٷَمةةْرِش ا٭مٷَمٶمِةةڀمِؿ، َٓ إ٭َِمةةَف إِ َرب  ا٭مس 

 .(1)شا٭مٻَمِريؿِ 

وهذه إدقمٞم٦م وُم٤م ؿمٌٝمٝم٤م مل ي٠ًمل اًمٕمٌد رسمف ؿمٞمًت٤م، سمؾ أصمٜمك قمٚمٞمف وم٘مط: ومٝمق 

 وقم٤ٌمدة.اهلل  دقم٤مء صمٜم٤مء يتْمٛمـ دقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة، ومٝمق صمٜم٤مء قمغم

اًمندٟمٞم٤م،  أن ي٠ًمل اًمٕمٌد رسمف طم٤مضمتف ُمـ أُمنقر اًمنديـ أو أما دعاء الؿرةلل::

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿شمٕمننن٤ممم  اهلل  يم٘منننقل

 .[]ا٭مبٺمرة ﴾ې ې ې

 .طوهذا اًمدقم٤مء يم٤من أيمنر دقم٤مء اًمٜمٌل

ٔكِقا ِحِرةـٍِ: ِيفْةي »  طومٕمـ أٟمس ىم٤مل  يم٤من أيمنُر دقم٤مء اًمٜمٌل  ِرب ـِا آتْـِا فْةي الةدُّ

 .(8)شاْٖخِرْة ِحِرـٍِ: ِيقْـِا ِعِذاِب الـ ارْ 

 شمٕم٤ممم اًمٕم٤مومٞم٦م واعمٕم٤موم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. اهلل ؾم١مالطومٙم٤من ُمدار دقم٤مئف

الؾّفةم  ِأٔصةْؾٔ  لْةي ْديـْةي »ي٘منقل  طاهلل  يم٤من رؾمقل يعن أبي هريرة قان:

ٌِ ال تْةي فْقِفةا ِمِعاْشةي، ِيِأٔصةْؾٔ  لْةي  ال ْذٌ ّهةِو ْعٔصةِؿّ: ِأٔمةرٌْ، ِيِأٔصةْؾٔ  لْةي ّدٔكِقةا

ألِحِقاِة ْزِياِدٍة لْي فْي ّكلِّ ِخٔقرُ، ِيأجِعْل ألِؿةٔوِت آْخِرتْي ال تْي فْقِفا ِمِعاْدٌ، ِيأجِعْل 

 .(1)شِراِحٍ: لْي ْمٔن ّكلِّ ِشر  

                                                
 (.2720( وُمًٚمؿ )6256، 6254أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

 (.6289أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)

 (.2087/ 5أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (1)



 

 (64أسود ) أحؿر

61 
 

61 

 
  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ﴿ :يف قولةه عةز يجةل $قان أبو إسةحال 

ُمٕمٜمك اًمدقم٤مء هلل قمنغم صمالصمن٦م أوضمنف  ومينٌب ُمٜمٝمن٤م شمقطمٞمنده واًمنٜمن٤مء قمٚمٞمنف، »

حلٛمُد، إذا ىُمٚمَتف وم٘مد دقمقشمنف ٓ إًمف إٓ أٟم٧م، ويم٘مقًمؽ  رسمٜم٤م ًمؽ ااهلل  يم٘مقًمؽ  ي٤م

ڀ ﴿سم٘مقًمؽ رسمٜم٤م، صمؿ أشمٞمن٧م سم٤مًمنٜمن٤مء واًمتقطمٞمند، وُمنٚمنف ىمقًمنف قمنز وضمنؾ  

: [61]٩مةةچم٪مر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 ومٝمذا ضب ُمـ اًمدقم٤مء.

اًمٕمٗمق واًمرن٦م وُم٤م ي٘مرب ُمٜمف: يم٘مقًمؽ  اًمٚمٝمنؿ اهلل  ُم٠ًمًم٦م يالضرب الثاين:

 اهمٗمر ًمٜم٤م.

ًٓ ُم٠ًمًم٦م احلظ ُمـ اًمدٟمٞم٤م، يم٘مقًمؽ  ا يالثالِ: ، ووًمنًدا، ًمٚمٝمنؿ ارزىمٜمنل ُمن٤م

ر ذم هذه إؿمٞم٤مء سم٘مقًمف  ي٤م  اهلل، وإٟمام ؾُمٛمل هذا مجٞمٕمف دقم٤مء: ٕن اإلٟم٤ًمن ُيَّمدِّ

 . (1)شي٤م رب، ي٤م رنـ، ومٚمذًمؽ ؾُمٛمل دقم٤مء

 وهق ُمرشمٌت٤من » :$قان ابن الؼقم 

 دقم٤مء ـمٚم٥م وُم٠ًمًم٦م. يالثاين:  دقم٤مء صمٜم٤مء وقم٤ٌمدة.إحداهؿا: 

حلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم، ويمذًمؽ ٓ ُي٠ًمل إٓ هب٤م: ومال ينٜمك قمٚمٞمف إٓ سم٠مؾمامئف ا

ومال ي٘م٤مل  ي٤م ُمقضمقد، أو ي٤م رء، أو ي٤م ذات، اهمٗمر زم وارنٜمنل، سمنؾ يًن٠مل ذم 

إًمٞمف  ًمؽ اعمٓمٚمقب، ومٞمٙمقن اًم٤ًمئؾ ُمتقؾماًل يمؾ ُمٓمٚمقب سم٤مؾمؿ يٙمقن ُم٘متْمًٞم٤م ًمذ

 سمذًمؽ آؾمؿ.

ا، وُمـ شم٠مُمؾ أدقمٞم٦م اًمرؾمؾ، وٓ ؾمٞمام ظم٤ممتٝمؿ وإُم٤مُمٝمؿ، وضمده٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م دذ

وهذه اًمٕم٤ٌمرة أومم ُمـ قم٤ٌمرة ُمـ ىم٤مل  يتخٚمؼ سم٠مؾمامء اهلل: وم٢مه٤م ًمٞمًن٧م سمٕمٌن٤مرة 

 ؾمديدة، وهل ُمٜمتَزقم٦ٌم ُمـ ىمقل اًمٗمالؾمٗم٦م سم٤مًمتِمٌٞمف سم٤مإلًمف قمغم ىمدر اًمٓم٤مىم٦م.
                                                

 (.2/266اًمٚم٤ًمن ) (1)
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وهنل اًمتٕمٌند، وأطمًنـ ُمٜمٝمن٤م  يأحرن مـفا عبارة أبي الحؽم ابن برهةاو:

 .(1) شاًم١ًمالاًمٕم٤ٌمرة اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚم٘مرآن، وهل اًمدقم٤مء اعمتْمٛمـ ًمٚمتٕمٌد و

وشمٌ٘مك قمدة ُم٤ٌمطم٨م ذم اًمدقم٤مء، ٓ يتًع اعم٘م٤مم ًمذيمره٤م، وسم٤مجلٛمٚم٦م إذا قمٚمنؿ 

اًمٕمٌد ُمٕمٜمك إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم، ايمتٛمؾ ذم ىمٚمٌف اخلقف واًمرضم٤مء 

واعمح٦ٌم، ومال جيد ُمـ ٟمٗمًف ؿمٝمقة متٜمٕمف ُمـ اًمًػم إمم رسمف، وٓ ؿمنٌٝم٦م شمٕمنؽمض 

خلنػمات، وشمنر  اعمٜمٙمنرات: حمٌن٦م ـمريؼ اًمقصقل إًمٞمف، ومؽماه ي٤ًمرع ذم ومٕمؾ ا

 ًٓ خل٤مًم٘مف وؾمٞمده وُمقٓه حم٘مً٘م٤م اًمٖم٤مين٦م اًمتنل ُمنـ أضمٚمٝمن٤م ظمٚمنؼ  وشمٕمٔمٞماًم وإضمال

 .[]ا٭مذاريچمت ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

                                                
 (.8/859سمدائع اًمٗمقائد ) (1)
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شمٕمن٤ممم سمخّمن٤مئص اهلل  هذا آؾمؿ اًمٕمٔمٞمؿ اظمُتص قمنـ همنػمه ُمنـ أؾمنامء

 ذم صمٜم٤مي٤م اًمنمح. شمٕم٤ممماهلل  قمديدة ٟمذيمره٤م إن ؿم٤مء

 ذم اًمنذيمر وأقمالهن٤م حمناّل  ،إٟمف أؿمٝمر أؾمامء اًمرب شمٕم٤ممم :$ ٫مچمل اخلٵمچميب

ويمذًمؽ ضُمٕمؾ إُم٤مم ؾم٤مئر إؾمامء، وظمّم٧م سمنف يمٚمٛمن٦م اإلظمنالص،  ،واًمدقم٤مء

وهق اؾمؿ ممٜمقع، مل يتًؿ سمنف أطمند،  ،ووىمٕم٧م سمف اًمِمٝم٤مدة ومّم٤مر ؿمٕم٤مر اإليامن

قمٜمف إًمًـ: ومٚمؿ يدع سمف رء ؾمقاه، وىمد يم٤مد يتٕم٤مـم٤مه اعمنمنيمقن اهلل  ىمد ىمٌض

 شاًمنالت»شمٕمن٤ممم إمم اهلل   ًمٌٕمض أصٜم٤مُمٝمؿ اًمتل يمن٤مٟمقا يٕمٌندوه٤م، ومٍمنومفاًم اؾم

 .(1)٤م قمٜمفصٞم٤مٟم٦م دذا آؾمؿ، وذسمّ 

وذومف  ،إيمؼم اًمذي شمًٛمك سمفاهلل  ذيمر ُمٕمروم٦م اؾمؿ : $ ٫مچمل إمـ ٱمپمده 

ەئ ﴿   ۵قمغم إذيم٤مر يمٚمٝم٤م وم٘م٤مل  ەئ ائ  ، وىم٤مل [ 15ا٭مٷمپمٻمبقت:]   ﴾ائ 

ڄ ڄ ڄ  ﴿ ، وىم٤مل [19ِمٽمد:] ﴾يب جت حت خت مت ىت ﴿  طًمٜمٌٞمف 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ   ﴿، وىم٤مل  [ 181ا٤ٕمراف:]   ﴾ڃ ڃڃ 

 .(8)[إٙمزاب] ﴾حئ

ومل ي٘مؾ وم٤مقمٚمؿ أٟمف ٓ إًمنف إٓ اًمٙمنريؿ اعمٜمن٤من  ،ومٚمؿ ي٘مؾ وًمذيمر اًمرنـ أيمؼم

 ومل ي٘مؾ ومٚمٚمٖمٗمقر اًمٖمٗم٤مر إؾمامء احلًٜمك وم٤مدقمقه هب٤م... ،ُمناًل 
                                                

 (.98ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص   (1)

 (.822اًمتقطمٞمد، ٓسمـ ُمٜمده )ص   (8)
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سمف أطمد  أن يتًٛمك ۵اهلل  ُمٕمروم٦م ذاشمف، ُمٜمع شاهلل»وم٤مؾمٛمف  :$چم و٫مچمل أيٴًم 

ضمٕمٚمف أول اإليامن، وقمٛمقد اإلؾمالم،  ،أو يدقمك سم٤مؾمٛمف إًمف ُمـ دوٟمف ،ُمـ ظمٚم٘مف

ويمٚمٛم٦م احلؼ واإلظمالص، وخم٤مًمٗم٦م إوداد واإلذا  ومٞمف، حيتجز اًم٘م٤مشمؾ قمـ 

 ،وسم٤مؾمٛمف ُيٗمتت  وخيتؿ إؿمٞم٤مء ،ويًتٕم٤مذ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من ،ويٜمٕم٘مد اإليامن ،اًم٘متؾ

  . اٟمتٝمك.(1)وٓ إًمف همػمه ،شم٤ٌمر  اؾمٛمف

وم٤مٓؿمؽما  ذم اعمًٛمك  ،شمٕم٤ممم وٓ طمرجاهلل  يتًٛمك اًمٕم٤ٌمد سمٌٕمض أؾمامءىمد 

سمّمنٗم٤مت هنل أؾمنامء شمٌن٤مر  وشمٕمن٤ممم قمٌن٤مده  اهلل وىمد وصػ ،ٓ يٕمٜمل اًمتامصمؾ

وًمٙمنـ  ،(8)وهمػم ذًمنؽ ،ُمٚمؽ ،قمزيز ،قمٚمٞمؿ ،فورؤ ،ُمٜمٝم٤م  رطمٞمؿ وصٗم٤مت ًمف

وىمند شمٙمنؼم  ،ٓ يًتٓمٞمع أطمٌد اًمتًٛمل سمنف -قمغم وضمف اخلّمقص-هذا آؾمؿ 

وفمٚمٛمقا أٟمٗمًنٝمؿ  ،وضمٝمؾ آظمرون ،ون قمغم حت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل ضمؾ وقماليمنػم

ودمؼم اًمٌٕمض وادنقمك اًمرسمقسمٞم٦م يمٗمرقمقن اًمذي  ،إذ مل ي٘مروا سمقضمقد إًمف ًمألرض

اهلل  وم٘مند ىمنٌض ،ًمٙمـ مل يتًؿ أطمد ُمٜمٝمؿ سمذا  آؾمؿ شأٟم٤م رسمٙمؿ إقمغم» ىم٤مل 

ٙمػم ذم اًمتًٛمل وىمٌض اًمٕم٘مقل قمـ اًمتٗم ،شمٕم٤ممماهلل  إًمًـ قمـ إـمالىمف قمغم همػم

قمنـ  سومٝمؿ قمز وضمؾاهلل  وًمٙمـ اعمنميمقن شمٕم٤مـمٞمف ًمٌٕمض آدتٝمؿ سمف، وىمد هؿن 

وهنذا ُمنـ ىمندرة اًمٕمنكم  ،واًمٗم٤مر  واونٌ  سمنلمِّ  شاًمالت»ومًٛمقا إدٝمؿ  ،ذًمؽ

 اًم٘مدير وهٞمٛمٜمتف قمغم ىمٚمقب وقم٘مقل اخلٚمؼ أمجٕملم.

                                                
 (.822اًمتقطمٞمد، ٓسمـ ُمٜمده )ص   (1)

(، 882-2/807يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ) -إن ؿمت٧م-راضمع  (8)

 .(28واًمٕم٘مٞمدة اًمتدُمري٦م )ص 
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ومٚمق هنؿن  ،-اعمخقف ًمف-اًم٘م٤مشمؾ  ًتحٚمػ اخل٤مئػ ُمـ اًم٘متؾوهبذا آؾمؿ ي

ٚمٗمف سمن٤مهلل ٓ سمن٤مًمرنـ وٓ تحومٞمًن ،وم٤مؾمنتحٚمٗمف ،ٌص أن ي٘متَؾ ؿمخًّم٤م آظمرؿمخ

ومنال حُيٙمنؿ ٕطمند سمنف وٓ سمن٤مإليامن إٓ  ،سم٤مًمتقاب. وهبذا آؾمؿ يٜمٕم٘مد اإليامن

وأُمرٟمن٤م رسمٜمن٤م أن ٟمًنتٕمٞمذ سم٤مؾمنٛمف  ،اهلل سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وُم٤م حتقهيام ُمـ اؾمؿ

أقمقذ سمن٤مهلل اًمًنٛمٞمع »  وٟم٘مقل شأقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ  »ومٜم٘مقل شاهلل»

 ،وضمٕمؾ اًمًنٜم٦م ذم اسمتنداء واٟمتٝمن٤مء إؿمنٞم٤مء سمنف ،شاًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ

وذم  ،وسمداي٦م إطم٤مدي٨م ،وذم يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مئؾ ،وم٤مًمًٜم٦م ذم اسمتداء إيمؾ واًمنمب

واًمًنٜم٦م ذم آٟمتٝمن٤مء ُمٜمٝمن٤م يمنذًمؽ  ،شسمًؿ اهلل»  وهمػمه٤م... ىمقل ،ًمٌس اًمنقب

 ...شاحلٛمد هلل»

وسمداين٦م  ،وإذان ،ويمنذًمؽ اًمنذيمر ،٤مإليامن سم٤مهلل يٙمقن سمداين٦ًم هبنذا آؾمنؿوم

واًمًٌٛمٚم٦م ذم سمداي٦م اًمًقر... سمؾ ظمنػم ُمن٤م  ،وسمداي٦م اًم٘مراءة ،واًمتًٚمٞمؿ ُمٜمٝم٤م ،اًمّمالة

 ،ؾمؿمجٚم٦م حتقي ذًمؽ آ وهل (1)شٓ إًمف إٓ اهلل»واًمٜمٌٞمقن ُمـ ىمٌٚمف  طىم٤مًمف اًمٜمٌل 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿وىمد ضم٤مءت هب٤م مجٞمع اًمنمائع إذ ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  

وهٙمننذا. وًمننذًمؽ ىمنن٤مل  ،[16 ا٭مپمحةةؾ:] ﴾ چ چ چ چ ڇڇ

                                                
(، 6961ساـد )وأحؿاد يف الؿ ( كتاب الادووات،3585) يف ســه رواه الرتمذي ٙمسـ: (1)

(، وأباو كعاقم يف اليؾقاة 192(، وقضاالل اووقاات )3489والبقفؼي يف شعب اإل ؿاا  )

، ( من حد ث 3274وحسـه اولباين يف صيقح الجامع ) (،7/103) و بانه ُشاعقب  وؿاره

هه  ، ون جدِّ  ڤ. ون أ بهقهه
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 ،إقمٔمؿ اًمنذي إذا ُدقمنل سمنف أضمن٤مباهلل  هق اؾمؿ شاهلل»ن إسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ  

   ؾَمنِٛمَع َرضُمناًل َيُ٘منقُل طوإذا ؾُمتؾ سمف أقمٓمك يمام ضم٤مء ذم احلندي٨م أن اًمٜمٌنل 

ٿُمؿ  إِّن  » َؽ َأځْمډَم ا٭مټم  ٓ  َأځْمډَم، ا ايّ،  َأ٠ْمڂَم٭ُمَؽ َأّن  َأ١ْمٿَمُد َأځم  ٽَمُد ا٭م ِذي ََلْ َٕ َٓ إ٭َِمَف إِ َٙمُد ا٭مٳم 

ـْ ٭َمُف ٬ُمٹُمًقا َأَٙمٌد  ٠ْمةِؿ ا٭م ةِذي إَِذا ايِ  ٭َمٺَمْد ٠َمڂَم٭ْمډَم » ، وَمَ٘م٤مَل شَيټمِْد، َوََلْ ُيق٭َمْد، َوََلْ َيٻُم ِٓ ٕمچِم

 .(1)شَذا ُد٤ِمَل ٕمِِف َأَ٘مچمَب ٠ُمئَِؾ ٕمِِف َأ٤ْمٵَمك، َوإِ 

ُأٱِمْرُت َأْن ُأ٫َمچمٖمَِؾ ا٭مپم چمَس َٙمت ك »ىم٤مل   طاهلل  أن رؾمقل ،ڤٕمـ أيب هريرة وم

ٓ   َٓ َيٺُمق٭ُمقا:  ـْ ٫َمچمَل:  ايّ، إ٭َِمَف إِ ٓ   َٓ ٪َمٽَم ٓ  ٪َمٺَمْد ٤َمٳَمَؿ ٱِمپم ل ځَمٹْمَسةُف  ايّ، إ٭َِمَف إِ َوٱَمچم٭َمةُف، إِ

ِف َوِٙمَسچمُٕمُف ٤َمَٜم اهللِٕمِ   . (8)شَحٺم 

ُم ٤َمةَٜم َمْةٍس: اَل ُٕمپمَِل اإِل٠ْم   »طاهلل  ىم٤مل  ىم٤مل رؾمقل ،ڤوقمـ اسمـ قمٛمر 

ٓ   َٓ ١َمٿَمچمَدِة َأْن  ًدا َر٠ُمةقُل ايّ  إ٭َِمَف إِ ة ايْ، َوَأن  ُِمَٽم  ٬َمةچمِة، اَل َوإ٫َِمةچمِم ا٭مٳم  ِة، َوإِيَتةچمِء ا٭مز 

، َوَصْقِم َرٱَمٴَمچمنَ َواحلَ   . (1)«ڋم 

ـُ ٕمِةچمهللِ»ىمن٤مل   طاهلل  وقمـ أيب ُذي  اخلزاقمل أن رؾمقل ـْ ٬َمةچمَن ُيةڃْمٱِم  ٱَمة

                                                
 ( كتااب الادووات،3475( كتاب الصاةة، والرتماذي )1493رواه أبو داود ) صحڀمح: (1)

واباان حبااا  يف  (،22532( كتاااب الاادواء، وأحؿااد يف الؿسااـد )3857واباان ماجااه )

 (،1858(، والياااكم يف الؿسااتدر  )7619(، والـسااالي يف الؽاا ى )891صاايقيه )

  ڤ.( من حد ث بر دة بن اليصقب اوسؾؿي 2289وصييه اولباين يف الؿشؽاة )

( يمتن٤مب 28، 20ًنػم، وُمًنٚمؿ )( يمتن٤مب اجلٝمن٤مد واًم2956رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

 اإليامن.

 ( يمت٤مب اإليامن.86( يمت٤مب اإليامن، وُمًٚمؿ)8رواه اًمٌخ٤مري) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)
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ِٚمةِر ٪َمټْمڀُمٻْمةِرْم  ْٔ ـُ ٕمِةچمهللِ َوا٭ْمڀَمةْقِم ا ـْ ٬َمچمَن ُيةڃْمٱِم ـْ إ٧َِم َ٘مچمِرِه، َوٱَم ِٚمِر ٪َمټْمڀُمْحِس ْٔ َوا٭ْمڀَمْقِم ا

ـُ ٕمچِمهللِ وَ  ـْ ٬َمچمَن ُيڃْمٱِم ا َأْو ٭مڀَِمْسٻُمډْم َضڀْمٹَمُف، َوٱَم ِٚمِر ٪َمټْمڀَمٺُمْؾ َٚمْٝمً ْٔ  . (1)شا٭ْمڀَمْقِم ا

، َي٤م َرؾُمقَل  ىُمْٚم٧ُم  ا٭مثٺمٹمل ٫مچمل:اي  و٤مـ ٠مٹمڀمچمن ٕمـ ٤مبد
ه
ؾْماَلِم  اهلل ىُمْؾ زِم ذِم اإْلِ

َٓ َأؾْم   ًٓ ٫ُمةْؾ: » ىَمن٤مَل  -ِدي٨ِم َأيِب ُأؾَمن٤مَُم٦َم هَمنػْمَ َ َوذِم طَم -٠َمُل قَمٜمُْف َأطَمًدا سَمْٕمَدَ  ىَمْق

  .(8)شٕمچِمهللِ، ُٗمؿ  ا٠ْمَتٺِمؿْ آٱَمپمډُْم 

  َأنن َرؾُمقَل  :ڤٕمـ ٤مٽمر اي  و٤مـ ٤مبد
ه
ـَ اخلَٓمنن٤مِب،  طاهلل َأْدَرَ  قُمَٛمنَر سْمن

ٚمُِػ سم٠َِمسمِٞمِف، وَمَ٘م٤مَل   ػُم ذِم َريْم٥ٍم، حَيْ
ًِ ټمٹُِمقا ٕمِإَٓمةچمئٻُِمْؿ، ايِ  إِن   َٓ أَ »َوُهَق َي َيپمْٿَمچم٬ُمْؿ َأْن ََتْ

ـْ ٬َمچمَن َٙمچم٭مٹًِمچم ٪َمټْمڀمَ   .(1)شَأْو ٭مڀَِمٳْمٽُمډْم  بْايْ ْحټمِْػ ٱَم

ـْ َذَٕمَح ٫َمْبَؾ ا٭مٳم  » :ملسو هيلع هللا ىلصو٫مچمل  ـْ ٬َمةچمَن ََلْ َيةْذَٕمْح اَل ٱَم ِة ٪َمټْمڀَمْذَٕمْح ٱَمٻَمچمََنچَم ُأْٚمَرى، َوٱَم

ڀْمپمچَم  . (1)ش٪َمټْمڀَمْذَٕمْح ٤َمَٜم ا٠ْمِؿ اهللِ َٙمت ك َصټم 

 ،ؿ واًمتخّمٞمصٔمَ ومتٙمرار آؾمؿ يمام هق فم٤مهٌر ذم إطم٤مدي٨م دًٓم٦م قمغم اًمٕمِ 

وم٠مول ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم هق اًمِمٝم٤مدة سمام حتقيف ُمـ هذا آؾمنؿ يمنام هنق 

وٓ حُي٤مؾمن٥م ُمنـ اعمًنٚمٛملم إٓ قمنغم  ،ٕمّمؿ دم اإلٟم٤ًمنوم٤ٌمًمِمٝم٤مدة يُ  ،ُمٕمروف

 -اًمذي يٕمٚمؿ اًمنن وأظمٗمنك-شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم اهلل  اًمٔم٤مهر وطم٤ًمسمف وهيرشمف قمغم

                                                
 ( يمت٤مب اإليامن.58رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

 ( يمت٤مب اإليامن.28رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8)

( يمتن٤مب 8656( يمتن٤مب إينامن واًمٜمنذور، وُمًنٚمؿ)6656رواه اًمٌخن٤مري) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 يامن.إ

( يمتن٤مب 8960( يمت٤مب اًمنذسم٤مئ  واًمّمنٞمد، وُمًنٚمؿ )4400رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤإو٤مطمل ُمـ طمدي٨م ضمٜمدب سمـ ؾمٗمٞم٤من 
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 ،ومٕمٚمٞمف إيمرام اًمْمٞمػومٛمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل  ،وشم٠مُمؾ اىمؽمان آؾمؿ دوًُم٤م سم٤مإليامن

  إُمر يمٚمف اَل وُمـ أراد ُمٕمروم٦م ُمِ  ،وُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل ومٕمٚمٞمف اإلطم٤ًمن ًمٚمج٤مر

وُمنـ  ،صمؿ يًت٘مؿ شآٱمپمډم ٕمچمهلل  »ومٕمٚمٞمف أيًْم٤م أن يتٗمقه هبذه اًمٙمٚمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م ومٞم٘مقل

أراد اؾمتٕمٔم٤مم أُمٍر واحلٚمػ قمٚمٞمف ومٚمٞمحٚمػ هبذا آؾمؿ أيًْم٤م ومٞم٘مقل واهلل وسمن٤مهلل 

وهٙمذا وم٠مُمقر اًمنميٕم٦م  ،أن يتٜمًؽ ومٕمٚمٞمف اًمتًٛمٞم٦م ىمٌؾ اًمذسم وُمـ أراد  ،وشم٤مهلل

وإطم٤مدي٨م وأي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م  ،اًمتل ُٟمدب ًمٚمتًٛمٞم٦م ومٞمٝم٤م أيمنر ُمـ أن شمٕمد

ذم اًم٘منرآن أيمننر ُمنـ اهلل  ا ٓ و٤مل حلٍمه٤م وم٘مد ورد اؾمؿيمنػمة ضمدّ  شاهلل»اؾمؿ 

 وم٤مًمٙمالم ذم ذًمؽ يٓمقل.. ،أًمػ وؾمٌٕمامئ٦م ُمرة

 ومحنلم  ،شمٕمن٤ممم اجل٤مُمٕمن٦م ًمٚمّمنٗم٤مت اإلدٞمن٦ماهلل  ذات هذا آؾمؿ يندل قمنغمو

صٗم٦م اًمٙمنرم واًمٕمٗمنق واعمٖمٗمنرة واًمرنن٦م واًم٘مٞمقُمٞمن٦م  يٓمٚمؼ آؾمؿ يدل سمٚمٗمٔمف قمغم

ضمنؾ اهلل  وادٞمٛمٜم٦م واًم٘مدرة واًمٕمزة واحلٞمن٤مة واًمقطمداٟمٞمن٦م...وهمػمه٤م ُمنـ صنٗم٤مت

وم٤مؾمؿ اًمٙمريؿ  ،ومجٛمٞمع إؾمامء شمدل قمغم آطم٤مد اعمٕم٤مين ،سمٕمٙمس أي اؾمؿ آظمر ،ذيمره

وسمدًٓمن٦م  ،وقمنغم صنٗم٦م اًمٙمنرم اهلل  ؾمٌٞمؾ اعمن٤مل يدل سمدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م قمغم ذاتقمغم

 ،وسم٤مًٓمتزام قمغم صٗم٤مت يم٤مًم٘مندرة واعمٚمنؽ واإلطم٤مـمن٦م ،اًمتْمٛمـ قمغم صٗم٦م اًمٙمرم

٤م اؾمؿ ومٝمق ضم٤مُمع ًمتٚمؽ اًمّمٗم٤مت يمٚمٝمن٤م: ٕٟمنف ُمنـ ُمٕمٜمنك اًمت٠مًمنف أي اهلل  وهٙمذا أُمن

 مجٞمع اًمّمٗم٤مت اًمٕمال. واعمٕمٌقد ٓ يٙمقن ُمٕمٌقًدا إٓ إن يم٤مٟم٧م ًمف ،اًمتٕمٌد

ويٕمنرف  ،وٕضمؾ هذا اخلّمقص شمقصػ ؾم٤مئر إؾمنامء سم٠مهن٤م اؾمنؿ هلل»

  ،اهلل واعمٚمؽ ُمنـ أؾمنامء، واجل٤ٌمر ،واًمِمٙمقر ،(1)ومٞم٘م٤مل اًمّمٌقر ،سم٤مإلو٤موم٦م إًمٞمف

                                                
 هلل شمٕم٤ممم.ش اًمّمٌقر»سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمزاع ذم صمٌقت اؾمؿ  (1)
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ُمـ أؾمامء اًمِمٙمقر واًمّمٌقر: ٕن ذًمؽ ُمـ طمٞمن٨م هنق أدل قمنغم اهلل  وٓ ي٘م٤مل

وم٤مؾمنتٖمٜمك قمنـ اًمتٕمرينػ  ،وأفمٝمرومٙم٤من أؿمٝمر  ،وأظمص هب٤م ،يمٜمف اعمٕم٤مين اإلدٞم٦م

ف همػمه سم٤مإلو٤موم٦م إًمٞمف ،سمٖمػمه  .(1)شوقمرِّ

 وعمنؾ هذا وًمٖمػمه٤م ُمـ اخلّم٤مئص اًمتل ذيمرٟم٤م يم٤من هذا آؾمؿ إُم٤مًُم٤م ًم٤ًمئر

 إؾمامء.

  ،ذم اًمٚمٖم٦م ُمنـ آًمنف ي٠مًمنف سمن٤مًمٗمت  ومنٞمٝمام )إَٓهن٦ًم( أي  قمٌنداهلل  أصؾ يمٚمٛم٦م

  وإٓهتننؽ( سمٙمننن ادٛمننزة أي    )ويننذرڤسمننـ قمٌنن٤مس اوُمننـ ىمننراءة 

 شإٓه»وأصنٚمف  شاهلل»وُمٜمف ىمقًمٜم٤م  ،ويم٤من ي٘مقل إن ومرقمقن يم٤من ُيٕمٌد ،وقم٤ٌمدشمؽ

  ،يم٘مقًمٜم٤م إُم٤مم سمٛمٕمٜمك ُم١مشمؿ سمف ،قمغم ومٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل: ٕٟمف ُم٠مًمقه أي  ُمٕمٌقد

 .(8)ومٚمام أدظمٚم٧م قمٚمٞمف إًمػ واًمالم طمذوم٧م ادٛمزة ختٗمٞمًٗم٤م ًمٙمنرشمف ذم اًمٙمالم

پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ﴿   ۵اهلل  وم٤مهلل أصٚمف إٓه، ىم٤مل  : $ ٫مچمل إٔمق اهلڀمثؿ 

٤م ، وٓ يٙمقن إدً [ 91اٛمڃمٱمپمقن:] ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ا ا، وقمٚمٞمف ُم٘متدرً ٤م وُمدسمرً ٤م ورازىمً ا، وطمتك يٙمقن ًمٕم٤مسمده ظم٤مًم٘مً طمتك يٙمقن ُمٕمٌقدً 

 .(1) سمؾ هق خمٚمق  وُمتٕمٌدوإن قمٌد فمٚماًم  ،ومٛمـ مل يٙمـ يمذًمؽ ومٚمٞمس سم٢مًمف

                                                
 (.50-29اعم٘مّمد إؾمٜمل ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمٚمٖمزازم )ص   (1)

 (.8889دة )أ ل ه(، واٟمٔمر اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص  ( ُم٤م87خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص   (8)

 ش.أًمف»( ُم٤مدة 897/ 8اًمٚم٤ًمن ) (1)
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ٓ  ،ٓ يرز  وٓ خيٚمؼ وًمٞمس سم٘م٤مدر قمنغم قمٌٞمندهوم٤مإلًمف اًمذي  ،وذا  ذط

وهنق يم٤مًمٕمٌٞمند ٓ طمنقل ًمنف وٓ ىمنقة وٓ  ،ومٚمامذا ُيٕمٌد وىمتتذ ،يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة

 ُم٘مدرة !

 -سم٤ِمًمْمنؿ-ـ إًَمنٍف، وشم٘منديره٤م وُمْٕمالٟمِٞمنن٦م هق ُم٠مظمقذ ُمن :$ٗمٝم ا٫ٕمچمل إمـ 

ُ اإِلَدٞمن٦م وإُْد٤مٟمِٞمن٦م، وَأصٚمف ُمـ َأًمَِف َي٠مْ  يريد إذا وىمع اًمٕمٌد  :ًَمُف إذا حتػمي٘مقل إًَمٌف سَملمِّ

وسف مهنف  ،وضمالًمف وهمػم ذًمؽ ُمـ صٗم٤مت اًمرسمقسمٞمن٦م -شمٕم٤ممم- اهلل ذم قمٔمٛم٦م

 .ٖمض اًمٜم٤مسسمْ أَ  ،إًمٞمٝم٤م

وم٤معم١مُمـ ٓ ينٌٖمض ُمنـ اًمٜمن٤مس إٓ  ،اٟمِمٖمؾ قمـ اًمٜم٤مس سم٤مهلل أو٧م أن يٺمةچمل:

 ،اهلل ن ديٜمٜم٤م حينٜمن٤م قمنغم احلن٥م ذمإٓ جيقز سمؾ  ،٤مومٌٖمض اًمٜم٤مس ُمٓمٚم٘مً  ،اهلل قمدو

 .(1)طمتك ٓ يٛمٞمؾ ىمٚمٌف إمم أطمد



ُمًتٚمزم جلٛمٞمع ُمٕمن٤مين إؾمنامء احلًنٜمك،  شاهلل»اؾمٛمف  :$٫مچمل إمـ ا٭مٺمڀمؿ 

دال قمٚمٞمٝم٤م سم٤مإلمج٤مل، وإؾمامء احلًٜمك شمٗمّمٞمؾ وشمٌٞملم ًمّمنٗم٤مت اإلدٞمن٦م اًمتنل 

 اخلالئنؼ ا، شم٠مدف٤م ُمٕمٌقدً دال قمغم يمقٟمف ُم٠مًمقهً اهلل  ، واؾمؿشاهلل»اؿمتؼ ُمٜمٝم٤م اؾمؿ 

وذًمنؽ ُمًنتٚمزم  ،٤م إًمٞمف ذم احلنقائ٩م واًمٜمقائن٥م٤م، وومزقمً  وظمْمققمً حم٦ٌم وشمٕمٔمٞماًم 

ًمٙمامل رسمقسمٞمتف ورنتف، اعمتْمٛمٜملم ًمٙمامل اعمٚمنؽ واحلٛمند، وإدٞمتنف، ورسمقسمٞمتنف، 

إذ يًتحٞمؾ صمٌقت ذًمنؽ عمنـ  ،ورن٤مٟمٞمتف، وُمٚمٙمف ُمًتٚمزم جلٛمٞمع صٗم٤مت يمامًمف

                                                
 .دار اسمـ اجلقزي -، ط(55اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م )ص   (1)
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ُمتٙمٚمؿ، وٓ ومٕم٤مل عم٤م يريند، ًمٞمس سمحل، وٓ ؾمٛمٞمع، وٓ سمّمػم، وٓ ىم٤مدر، وٓ 

 اٟمتٝمك. (1)وٓ طمٙمٞمؿ ذم أومٕم٤مًمف

ًمتٌن٤مدر ٕذه٤مٟمٜمن٤م  شاهلل»ومٚمق ىمٚمٜمن٤م  ،وم٤مٓؾمؿ يدل قمغم مجٞمع إؾمامء إظمرى

واهلل هنق اًمنذي حتٌنف ،اًمتقاب.. وهٙمنذا ،اًمرطمٞمؿ ،اًمٙمريؿ ،اًم٘مدوس ،اًمرب

 ،ٞمفوشمًتٕمٞمذ سمف وشمٚمقذ إًم ،اخلالئؼ وختْمع ًمف وشمٗمزع إًمٞمف ذم احلقائ٩م واًمٙمرسم٤مت

ِلُّ »ىم٤مل   ڤومٕمـ طمذيٗم٦م   ،وم٤مٟمتٌنف دنذا ،(8)شإَِذا طَمَزسَمُف َأُْمٌر، َصنغمن  طيَم٤مَن اًمٜمٌن

ومن٢من اؿمنتد قمٚمٞمنؽ  ،إًمٞمف ومٛمـ مت٤مم قمٌقديتؽ ًمرب اًمٕم٤معملم أٓ شمٗمزع وشمٚمج٠م إٓ

ومٗمنر ًمرسمنؽ  ،ويت٘منفاهلل  وضم٤مر قمٚمٞمؽ ُمـ ٓ خيِمنك ،وفمٚمٛمؽ اًمٔم٤معمقن ،اًمٌالء

 ،وؿمٗم٤مئؽ ،شمٕمٚمنؿ ُمٜم٤مضم٤مشمف ومٗمٞمٝم٤م ٟمج٤مشمؽ -سمفوهق أقمٚمؿ  -سمؽ واؿمؽ إًمٞمف ُم٤م أملن 

وومٞمٝم٤م سمٚمقهمنؽ  ،ورومع يمرسمؽ وإزاًم٦م مهؽ واٟمنماح صدر  ،وختٗمٞمػ آُٓمؽ

قمقن اًمّمنؼم  ،ًمٚمدرضم٤مت اًمٕمال ذم أظمرة وٓ شمٙمـ يمْمٕم٤مف اإلينامن ُمنـ يندن

يم٤مًمزوج أو  ،طمتك إذا اسمتٚمقا يم٤من ُمٚمج٠مهؿ إول أُمن٤مدؿ ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء ،واًمن٤ٌمت

دمٕمؾ ؿمٙمقا  إٓ هلل ومٝمذا أؾمنٚمؿ ًم٘مٚمٌنؽ ُمنـ اًمتٕمٚمنؼ ومال  ،إب أو اًمّمديؼ

 ،وهل قم٤ٌمدة قمٔمٞمٛم٦م رسمام همٗمؾ قمٜمٝم٤م يمنػمون.. ومروا ًمرسمٙمؿ واومزقمقا إًمٞمف ،سمٖمػمه

 يمام أُمريمؿ ُمـ جيؼم اًم٘مٚمقب ويٜمٍم اعمٔمٚمقم وشمٜمنمح سمذيمره اًمّمدور.

                                                
 (.1/38مدارج السالؽقن ) (1)

وميؿاد  (،23299( كتاب الصاةة، وأحؿاد يف الؿساـد )1319رواه أبو داود ) ٙمسـ: (8)

(، 2913(، والبقفؼي يف شعب اإل ؿاا  )212قدر الصةة ) ابن كصر الؿروزي يف تعظقم

وحسـه اولبااين يف صايقح أباي داود، وصايقح (، 4733وأبو كعقم يف معرقة الصيابة )

 (.4703الجامع )
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يًنتٚمزم  ،شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم ًمٚمربواقمٚمؿ أن اًمٜم٘مص واًم٘مّمقر ذم حت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م 

شمٞم٘مـ طمؼ اًمٞم٘ملم أن رسمف هنق اخلن٤مًمؼ اعم٤مًمنؽ اعمندسمر  ٛمـوم ،د رسمقسمٞمتفٟم٘مًّم٤م ذم شمقطمٞم

وٓ ظمِمع إٓ  ،وُم٤م ظمٌم إٓ إي٤مه ،ومام ومزع إٓ إًمٞمف ،حل٘مؼ ًمف اًمٕمٌقدي٦م مت٤مم اًمتح٘مٞمؼ

وُم٤م ـمٚم٥م اًمٜمٗمع ويمِمػ اًمي إٓ ُمٜمف: ٕٟمف وطمده هنق ُم٤مًمنؽ اعمٚمنؽ وُمندسمر  ،ًمف

ٕطمقال ُمنـ طمن٤مٍل قمغم يمِمػ اًمٙمروب وشمٍميػ ا ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مدروطمده  ،إُمر

 هومٛمـ اضمتٝمد ذم اًمدقم٤مء واًمتنذًمؾ ًمرسمنف دّل ذًمنؽ قمنغم إيامٟمنف وشمقطمٞمند ،إمم طم٤مل

 ومٌٞمٜمٝمام ُمٜم٤مؾم٦ٌم. ،واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس ،سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م

 ،يم٤مًمرنن٦م ،وُمـ يًتحؼ اًمٕمٌن٤مدة هنق ذو اًمّمنٗم٤مت اًمٕمنال يمن٤مًمتل ذيمرٟمن٤م

دوره٤م وهذه اًمّمٗم٤مت شمدل سم ،واًم٘مٞمقُمٞم٦م ،واًمتدسمػم ،واعمٚمؽ ،٦مواًمتقسم ،واعمٖمٗمرة

إذ يمٞمنػ يٍمنف  ،واًم٘مندرة قمغم صٗم٤مت يمامل ُأظمر يم٤مًمًٛمع واًمٌٍم واحلٞمن٤مة

أطمقال اًمٕم٤ٌمد ويدسمر أُمنقرهؿ ُمنـ ٓ يًنٛمٕمٝمؿ أو يٌٍمنهؿ! يمٞمنػ يٜمن٤مضمل 

اإلٟم٤ًمن ُمـ ٓ يًٛمٕمف  ويمٞمػ ي١مُمـ سمٙمت٤مسمف وومٞمف أن رسمف يمٚمؿ ُمقؾمك صمؿ ي٘مقل 

اه  أو ئمـ ويت٘مٞمف وئمـ أن رسمف ٓ يراهلل  ىم٤مئؾ أن رسمف ٓ يتٙمٚمؿ  ويمٞمػ خيٌم

ٓ  ،يم٤مٕصنٜم٤مم ،أومُٞمٕمٌد إًمف سمّمنٗم٤مت ٟم٘منص! أٟمف ًمٞمس سم٘م٤مدر قمغم ٟمٗمٕمف أو ضه

ًٓ سمٜمٗمنل شمٚمنؽ اًمّمنٗم٤مت  يًٛمٕمقن وٓ يٌٍمون وٓ يٕم٘مٚمقن! وإن ؾمٚمٛمٜم٤م ضمد

أومٜمٕمٌنُد قمندًُم٤م  أومٜمٕمٌند إدًن٤م سمنال  ،-يمام يزقمؿ سمٕمض اًمٗمنر  اًمْمن٤مًم٦م-اهلل  قمـ

واون  قمنغم  يقضمد إًمف ُمزقمنقم سمنال صنٗم٤مت  وهنذا ردٌّ  نصٗم٤مت  سمؾ ىمؾ أ

أو  ۵اهلل  أصح٤مب اًمٗمٙمر اعمٌتدع وقمغم اًمٗمنر  اًمْمن٤مًم٦م اًمتنل شمٜمٗمنل صنٗم٤مت

 شمٕمٓمٚمٝم٤م وحترومٝم٤م.
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ُمٕمرومن٦م ُمن٤م حيٌنف  ،وُمـ يمامل ُمٕمروم٦م اًمٕمٌد دذا آؾمؿ ويمامل اًمتٕمٌد ًمنف سمنف

وسمذل اجلٝمد واًمقىمن٧م  ،وُمقاوم٘متف ؾمٌح٤مٟمف ذم ذًمؽ ،ويرو٤مه وُم٤م يٌٖمْمف وي٠مسم٤مه

وٓ اهلل  س طمؼ اجلٝم٤مد ًمٚمٌٕمد قمنام يٌٖمْمنفوضمٝم٤مد اًمٜمٗم ،واًمٜمٗمس اسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمف

اعمًنتح٥م  ومٞمٌحننقن قمنـ ،وطم٤مل يمنػمون أن خمن٤مًمػ دنذا اعمٕمٜمنك ،يرو٤مه

سٟمن٤م  ،ويٕمرومقن اعمٙمروه ًمٚم٘مٞم٤مم سمف سمال أدٟمك حم٤موًم٦م ًمالسمتٕم٤مد قمٜمنف ،ًمٚمتٗمٚم٧م ُمٜمف

ذم هنذه إُمن٦م ُمنـ  ٤ًمسم٘مقناًم ويم٤من ،ٕه٤م ؾمٜم٦م :-اًمتل حيٌٝم٤م اهلل-ٟمؽم  اًمًٜم٦م 

اهلل  وم٘منط ٕهن٤م ؾمنٜم٦م حيٌٝمن٤مقمٜمٝمن٤م ذم اًمٌحن٨م  ونٜم٦م وجيتٝمندقمـ اًمًن قنيٌحن

ص٤مطم٥م هب٤م ي٠مٟمس ويٜمٕمؿ  -ُمرطمٚم٦م اعمح٦ٌم واعمقاوم٘م٦م-وشمٚمؽ اعمرطمٚم٦م  ،ويرو٤مه٤م

سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ٟمردد هنذا آؾمنؿ  -ٓ إُم٤مرة سم٤مًمًقء- اًمٜمٗمس اعمٓمٛمتٜم٦م

 اهلل. ًمٙمـ سمال دراي٦م عمٕمٜم٤مه إٓ عمـ رطمؿ ،يمنػًما ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م

-وُمنـ شمٚمنؽ اًمًنٌؾ اًمٖم٤مًمٞمن٦م  ،اهلل وسملم اًمًٌؾ اعم١مدي٦م عمرو٤مة سمٞمٜمؽحُتقل 

سمنؾ  ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ -و٤مهدة ٟمٗمًف ذم آؾمتٛمرار قمٚمٞمٝم٤م ُم١مُمـاًمتل جي٥م قمغم يمؾ 

 ،ظم٤مص٦م اًمٕمٚمؿ اعمتٕمٚمؼ سمٛمٕمروم٦م رسمف وأؾمنامئف وصنٗم٤مشمف ،هل ُمـ أظمّمٝم٤م وأمهٝم٤م

وٓ يّمنؼم قمٚمٞمنف إٓ  ،ّمنؼم واعمنن٤مسمرةواًم ،ومٝمذا يمٜمز قمغم اًمراهم٥م ومٞمف آضمتٝم٤مد

ويٕمز قمٚمٞمف أن يؽم  اخلنػمات  ،ويٕمٚمؿ عم٤مذا ظُمٚمؼ ،اًمذيمل اًمذي يٕمٚمؿ ىمدر ٟمٗمًف

أُمن٤م ذو اًمنٜمٗمس إُمن٤مرة سم٤مًمًنقء ٓ  ًمًن٤مقم٤مت،ًمالٟمٖمامس ذم اًمٕمجز واًمٙمًؾ 

 ،ىمد يٚمزم طِمٚمؼ اًمذيمر ُمرة أو اصمٜمتلم صمؿ ٓ يٕمن٤مود ،اًمٓمريؼ هذاي٘مقى قمغم حتٛمؾ 
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وًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘من٦م  ،ػم ٕن ـمٌٞمٕمتٝم٤م وومٓمرهت٤م ىمد اٟمتٙم٧ًمومُتٕمرض ٟمٗمًف قمـ اخل

ًمٙمنـ  -طمٚمؼ اًمذيمر-ًمٞم٧ًم روطمف هل اًمتل ومرت ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م ذم إرض

وم٘مد طُمج٥م قمٜمف اخلػم: عمن٤م رآه رسمنف أٟمنف ىمند  ،اعمٚمؽ ضمؾ وقمال هق اًمذي أقمرض

٤م ىمد قمٚمِؿ أٟمنف اٟمنتٙمس وشمنر  ـمرينؼ  ،أظمٚمد إمم إرض ًً ومٙمؿ ُمرة ٟمرى ُمٜمتٙم

ا ُمـ أُمنراض صمؿ شمقاًم٧م قمٚمٞمف اعمّم٤مئ٥م شمؽمً  -ًمًٜمـ صمؿ اًمقاضم٤ٌمتشمر  ا-اددى 

ت ويٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أٟمنف ُمٓمنروٌد وذم قم٘مقسمن٦ٍم ُمٝمٚمٙمن٦م ىمند يٛمنق ،وآوم٤مت واسمتالءات

عم٤مذا ٓ يرضمع وهق يٕمٚمؿ أٟمف  -وهذا قمجٞم٥م-ًمٙمٜمف ٓ يًتٓمٞمع اًمرضمقع  ،قمٚمٞمٝم٤م

ينؽم  هق ومٞمف ! عم٤مذا ٓ يٗمؽ ىمٞمده سمٜمٗمًف سمؾ  ؾمٞمٝمٚمؽ ٓ حم٤مًم٦م إن اؾمتٛمر قمغم ُم٤م

 ،ٟمٗمًف ُمٙمٌاًل سمِمٝمقاشمف وزٓشمف ! ٓ يرضمع: ٕن رسمف ىمد طمن٤مل سمٞمٜمنف وسمنلم ىمٚمٌنف

ٓ  ،وهنذا ضمنزاًء ًمٗمٕمٚمنف ،هٞمٛمـ قمٚمٞمف ومٚمؿ ي٘مَق قمغم اًمتٖمٞمػم ،وطم٤مل سمٞمٜمف وسملم اًمتقسم٦م

 .[5ا٭مٳمػ:] ﴾ ى ائ ائ ەئ ەئوئ ﴿ -وطم٤مؿم٤م هلل أن يٙمقن فم٤معم٤ًم –فمٚماًم ًمف 

چم أَٚمُر ٪َمڂَم٤ْمَرَض »... :ملسو هيلع هللا ىلصو٬مٺمق٭مف  . ورسمنام يم٤مٟمن٧م (1)ش٤َمپمْفُ ايّ  ڂَم٤ْمَرَض ٪مَ  ،َوأٱم 

قمنغم ُمنٜمٝم٩م أهنؾ  ،ومٌٕمد أن يم٤من ذو قم٘مٞمدة ؾمٚمٞمٛم٦م راؾمخ٦م ،اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة

وًمًن٤من  ،وقمغم اًمنمنع ،يٜمتٙمس وئمٝمر اقمؽماوف قمغم اعم٘م٤مدير ،اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

ع هذا اًمنمع خينر ومٞمٕمت٘مد أُمقًرا يقد اعم١مُمـ ًمق  ،طم٤مًمف هق اقمؽماض قمغم ُمـ ذن

 هب٤م.ؾ أن يتٗمقه ىمٌ ُمـ اًمًامء

                                                
( يمتن٤مب اًمًنالم 2876( يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، وصحٞم  ُمًٚمؿ )66رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤُمـ طمدي٨م أيب واىمد اًمٚمٞمنل 
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وإن ُٟمّمن   ،ومٞمٕمِصن وينتامدى ،ومال ئمٜمـ ضم٤مهنٌؾ أن إُمنر سمٞمندي ٟمٗمًنف

ف سم٤مهلل ىم٤مل ؾم٠مشمقب طملم أريد ٓ داقمل ًمٚم٘مٚمنؼ  ،وم٠مٟم٤م أقمٚمؿ اًمٓمريؼ ضمٞمًدا ،وظُمقِّ

وهمنره طمٚمنؿ  ،وشمقيمؾ قمغم ٟمٗمًف ،وم٠مٟم٤م قمغم سمٞمٜم٦ٍم ُمـ أُمري!! هذا ضمٝمؾ ىمدر رسمف

 ،ُمـ ؿم٤مء أوٚمف وُمـ ؿم٤مء هنداه ،أن إُمر يمٚمف هللوٟمز اعمًٙملم  ،احلٚمٞمؿ قمٚمٞمف

ومٝمنذا  ،قمجنز وفمـ أن طمٚمٛمف قمٚمٞمف قمـ همٗمٚم٦ٍم أو ،ٟمز أن ُمـ حت٤ميؾ قمغم اخل٤مًمؼ

ې  ﴿  ۵اهلل  ُمٗمتقن وؾمػمى قم٘مقسمتف رأي اًمٕملم.. ومٚمٞمحذر وًمٞمذيمر ىمقل

ٚمق قم٘منؾ هنذا ًمت٘مٓمٕمن٧م وم ،[81إځمٹمچمل: ] ﴾ ې ى ى ائ ائ ەئ

اهلل  اخلػمات: ٕٟمف ؾمٞمٕمٚمؿ أٟمف ٟمزٟمٗمًف قمغم طم٤مًمف طمنات إن اسمتٕمد قمـ شمٚمؽ 

ؾمٞمٕمٚمؿ أٟمف ذم سُمٕمٍد قمنـ رب اًمٕمن٤معملم ظم٤مًم٘منف  ،ومٜمًٞمف وأٟم٤ًمه ٟمٗمًف وويمٚمف إًمٞمٝم٤م

وهنق اًمنذي  ،وًمق أٟمف ظُمؼمِّ أن ُمٚمًٙم٤م ُمـ ُمٚمنق  إرض أقمنرض قمٜمنف ،وُمقٓه

ومٙمٞمنػ سمن٢مقمراض  ،حلزٟم٧م ٟمٗمًف وؿمؼ قمٚمٞمنف ذًمنؽ ،اقمت٤مد ومْمٚمف ويمرُمف قمٚمٞمف

 ٚم٥م هبذا اًمِمٕمقر عم٤مت يمٛمًدا..ُمٚمؽ اعمٚمق ! ومٚمق ؿمٕمر طمّل اًم٘م

 

 ،سمنال ُمٕمرومن٦م عمٕم٤مٟمٞمٝمن٤م ،ؾمنامء رسمنفأومٌٕمْمٜم٤م أن ٓ يٕمٚمؿ إٓ  ،اطمذر اجلٝمؾ

وا قمنغم ُمٕمّمنٞمتف جلٝمٚمٝمنؿ سمّمنٗم٤مت يمامًمنف ؤودمر ،ًمذًمؽ همرهؿ طمٚمٛمف قمٚمٞمٝمؿ

ضمٝمٚمٝمنؿ  ،واٟمت٘م٤مُمنف ُمنـ اعمجنرُملم ،جلٝمٚمٝمؿ سمٌٓمِمف ًمٚمٔمن٤معملم ،وٟمٕمقت ضمالًمف

اطمنذر  ،سمتف ًمٚمٛمًتح٘ملم ُمـ ظمٚم٘مف ممنـ ؿمن٤مء دنؿ اًمٕم٘من٤مبسم٠مظمذه سمٖمت٦م وقم٘مق

 ،وشمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٕمجز واًمٙمًنؾ ،اطمذر اًمتخ٤مذل ،اًمذٟمقب اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م
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اطمذر أن شمًٛمع دروس اًمٕمٚمؿ وهيديؽ  ،اطمذر ُمـ آٟمِمٖم٤مل سم٤مًمدٟمٞم٤م قمـ اًمديـ

هب٤م اهلل  وشمتٙم٤مؾمؾ قمـ ؿمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل اُمتـ ،ومتتٝم٤مون ذم اًمٕمٛمؾ ،رسمؽ ًمٓمري٘مف

ومٙمٞمػ ُيٗمٚم  قمٌند  ،اطمذر أن شمٙمقن ممـ ذيمرٟم٤م ومتخن دٟمٞم٤م  وأظمرا  ،قمٚمٞمؽ

 ًمٜمٗمًف!!اهلل  ويمٚمف

اهلل  ؾمنتٛمٜمٕمؽ قمنـ آضمتٝمن٤مد ذم شمٕمٚمنؿ ُمن٤م حيٌنف ٪مچم٭مپمٹمس إٱمچمرة ٕمچم٭مسقء:

 ويرو٤مه.

ورسمنام  ،واهت٤مم اًمنٜمٗمس واًمٌٙم٤مء اًمٚمقم شمتقىمػ قمٜمد طمدِّ ىمد  وا٭مپمٹمس ا٭مټمقاٱمڈم:

وًمٙمـ ًمق يم٤من هنذا ٟمندًُم٤م  ،أومهٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من أه٤م قمغم ظمػم ـم٤معم٤م أه٤م شمٌٙمل وشمٜمدم

ورسمام ُمن٤م اؾمنتٓم٤مع  ،ًمٙمٜمف يٕمقد إًمٞمف ،قمـ اًمذٟم٥م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ص٤مطمٌٝم٤م طم٘مٞم٘مًٞم٤م ٕىمٚمع

ومٞمتقىمػ قمٜمد احلزن قمغم ذٟمٌف وهق هم٤مرٌ   ،ص٤مطم٥م هذه اًمٜمٗمس ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت

 ،٤م ويِمٕمر سمن٠ممل اًمنذٟم٥مػم ـم٤معم٤م أن ىمٚمٌف ٓزال طمٞمّ ومٞمف ويًقل ًمف اًمِمٞمٓم٤من أٟمف سمخ

وًمٞمحذر أن يٙمقن ممـ ـمن٤مل قمٚمنٞمٝمؿ إُمند  ،ومٜم٘مقل هذا ُمـ شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس سمف

 ،ومام اًمٗم٤مئدة ُمـ ٟمدٍم دون شمر ! وُم٤م اًمٗم٤مئدة ُمـ ىمقل دون ومٕمؾ ،وم٘م٧ًم ىمٚمقهبؿ

ىمن٤مل  اهلل  إذ ،ذًمنؽ أؿمند اًمنذم ووصنٗمف سم٠مٟمنف أؿمند اًمٙمنره ۵اهلل  سمؾ ىمد ذم

وم٤مطمنذر يمٞمند  ،[ا٭مٳمػ] ﴾ہ ھ ھ ھ ھۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

 اًمِمٞمٓم٤من وٓ شمٜم٤ًم  وراء وؾم٤موؾمف.

وم٘مند قمٚمٛمن٧م  ،اعمح٦ٌم هلل شمٕم٤ممم ،وهل اعمٓمٛمتٜم٦م سم٤مإليامن أٱمچم ا٭مپمٹمس اٛمٵمٽمئپمةڈم:

ر ٟمٗمًٝم٤م سمٛمراد ،فتْ وىمّدؾمتف وأضمٚمن  ،ىمدره وقمٔمٛمتف  ،ُمٜمٝم٤ماهلل  هل اًمٜمٗمس اًمتل شمذيمِّ
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ٕمن٧م ادندي أم احلنؼ أم أظمٓم٠مشمنف  هنؾ اشمٌ وحت٤مؾم٥م ٟمٗمًٝم٤م دوًُم٤م هؾ أص٤مسم٧م

ٓ هتؿ سمف إٓ إذا ؾم٠مًم٧م ٟمٗمًٝم٤م هؾ ينر، رهبن٤م  ،شمريمتف  وم٢من أىمدُم٧م قمغم ومٕمؾ

ٓ شمتٙمٚمؿ سمٙمٚمٛمن٦م إٓ إن يمن٤من دن٤م  ،هؾ ي٘مرهب٤م ُمـ ُمقٓه٤م أم يٌٕمده٤م قمٜمف ،أم ٓ

شمؽمومع قمـ اًمٚمٖمق وومْمقل اعم٤ٌمح خم٤موم٦م اًمقىمقع ذم رء ُمنـ طمنراٍم  ،ومٞمٝم٤م صالح

 چمِت ٿمَ بُ ك ا٭مٲم  ٺمَ اٖم   ـْ ٱمَ »وشمٕمٚمؿ أن  ،اومخترج ُمـ ُمْمٞمؼ اخلالف قمغم اًمد ،أو ؿمٌٝم٦م

هل اًمنٜمٗمس اًمتنل شمريمن٧م اًمنؽمدد اعمنذُمقم سمنلم  ،(1)شفِ ِض رْ ٤مِ وَ  فِ يپمِ دِ ٭مِ  أَ ْٞمَ تَ ا٠ْم  ْد ٺمَ ٪مَ 

ؾم٤مئٚم٦م رهب٤م اًم٘مٌقل  اإليامناًمٜمٗمس إُم٤مرة واًمٜمٗمس اًمٚمقاُم٦م واٟمٓمٚم٘م٧م ذم ُمدار  

 واًمدرضم٤مت اًمٕمال.

وٓسمند أن  ،وصٗم٤مشمفاهلل  امءُمـ سمّمػمة يٗمٝمؿ هب٤م ُمٕم٤مين أؾم ًمٚمٛمرء سمد ٓأيًْم٤م 

 –وم٤معمحٌن٦م  ،شمٙمقن شمٚمؽ اًمٌّمػمة ُمٓم٤مسم٘م٦م عم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وإٓ اٟمحرف

قمغم شمٚمنؽ اًمٌّمنػمة إٓ سمن٤مًمٕمٚمؿ  أطمدوًمـ حيّمؾ  ،وطمده٤م ٓ شمٙمٗمل -اًمٗمٓمري٦م

٤م اعمح٦ٌم اًم٘مٚمٌٞم٦م وطمده٤م ىمد ي٘مع  ،اًمٜم٤مومع ذم اًمٌندع وهنق ُمتنقهؿ أٟمنف  ص٤مطمٌٝم٤مأُمن

وم٤مٟٓمحراف قمـ اًمًنٜم٦م ٓ يٙمنقن ُمنـ ىمٚمن٥م  ،۵هلل  سمٗمٕمٚمف اًمٌدقمل يؼمز حمٌتف

وٓ حيؾ هذا اإلؿمٙم٤مل إٓ اًمٕمٚمؿ  ،حم٥م هلل إٓ إن يم٤من ضم٤مهاًل سمٌدقمتف واٟمحراومف

 ،وم٤مًمٜمٗمس اًمٚمقاُم٦م ٓ يٙمٗمٞمٝمن٤م اعمراىمٌن٦م واًمٜمندم قمنغم اًمنذٟمقب وأصمن٤مم ،اهلل قمـ

٤مج حيتن وًمٙمنـ يمنؾٌّ  ،ـمٛمتٜم٤مه٤م سمن٤مإليامناواًمٜمٗمس اعمٓمٛمتٜم٦م ٓ يٙمٗمٞمٝم٤م حمٌتٝم٤م هلل و

ل وهق ُمٞمزان اًم٘مرآن حيت٤مج ًمٚمٛمٞمزان اًمذي شمقزن سمف إقمام ،ًمٌّمػمٍة وًمٜمقر اًمٕمٚمؿ

طمتنك  ،ذم اعمٕم٤مِص واًمٌندع اٟمحرف قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م زلن  ومٙمؾ ُمـ ،واًمًٜم٦م
                                                

 .(8499/807(، ُمًٚمؿ )2048، 42اًمٌخ٤مري ) صحٞم  :اځمٶمر (1)
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ـٌ ومٞمٔمؾ ُمًٞمًت٤م ـم٤معم٤م قمٛمٚمف مل يقاومنؼ ىمنقل وىمنقل رؾمنقًمف اهلل  وإن فمـ أٟمف حمً

ـٌ ؾمنٝمؾ ُمْمنٛمقن  ـمريٌؼ  -ـمريؼ اًمٌّمػمة وٟمقر اًمٕمٚمؿ-. وهذا اًمٓمريؼ ط آُم

ًمٙمٜمنف حيتن٤مج  ،يمنػمون ُمـ هؿ ذم همٗمٚمن٦ٍم قمٜمنف ،شمٕم٤ممماهلل  ُمقصؾ ًمرو٤م ،اًمٜمت٤مئ٩م

وشم٘مديٌؿ ًمٙمالُمنف قمنغم  ،ًم٘مقة ذم اًمديـ ورؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿ وي٘ملم سمٗمْمٚمف ؾمٌح٤مٟمف

 ًمٞمزيند تعاالى ككارهاهلل  وحيت٤مج يمذًمؽ ًمِمٙمر ًمٜمٕمٛمن٦م ،ُمـ يم٤من ٤مٜمًئيمالم همػمه يم٤م

 ُمـ ومْمٚمف ًمٕمٌده.اهلل 



 اإلٟم٤ًمن دذا اًم٥ًٌم ۵اهلل  ومٚم٘مد ظمٚمؼ ،وي٤م د٤م ُمـ هم٤مي٦م ،وي٤م ًمف ُمـ ذف

ًمفًمٕم٤ٌمدشمف - ڃ   ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   -وطمده ٓ ذيؽ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

 ،وأرؾمٚم٧م اًمرؾمؾ ،ومٛمـ أضمؾ هذا ظُمٚم٘م٧م اخلالئؼ ،[اريچمتا٭مذ] ﴾ڃ ڃ

 ،ومتٚمؽ اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى واعمٜمزًم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ،اًمنمائع وُذقم٧م ،وأٟمزًم٧م اًمٙمت٥م

ومٗمل ُم٘م٤مم   ،واًمرومٕم٦م اًمتل ًمٞمس سمٕمده٤م رومٕم٦م واًمنمف اًمذي ٓ يْم٤مهٞمف ذف

سمٜمٌٞمف وظمٚمٞمٚمف حمٛمد  ،اًم٘مرب ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وصٗمف سمؾ ُمدطمف رسمف  ،ط عم٤م قمرج 

ٻ   ﴿سم٠مقمغم اًمّمٗم٤مت اًمتل يتّمػ هب٤م وهل صٗم٦م اًمٕمٌقدي٦م وم٘م٤مل   ٱ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  : [ 1ء: اإلرسا]   ﴾ٻ 

 ،ًمٕمٚمؿ ضمالل ُمٕمٌقده وذف اًمٕمٌقدي٦م ًمف ش اهلل» ومٚمق قمٚمؿ اًمٕمٌد ُم٤م شمٗمًػم اؾمؿ 

 سمؾ وًمًٕمك ؾمٕمًٞم٤م طمنٞمًن٤م ًمٞمتنمف أن ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ قمٌٍد هلل اًم٘مقي اًمٕمزيز.
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وم٢من مت٤مم اًمٕمٌقدي٦م هق  سمتٙمٛمٞمنؾ ُم٘من٤مم اًمنذل وآٟم٘مٞمن٤مد، وأيمٛمنؾ اخلٚمنؼ »

، وـم٤مقم٦م، واًمٕمٌد ذًمٞمؾ عمقٓه احلؼ سمٙمؾ وضمنف اهلل، واٟم٘مٞم٤مدً  ّٓ ٚمٝمؿ ذقمٌقدي٦م أيمٛم

ه، وذًمٞمؾ ًم٘مٝمره، وذًمٞمؾ ًمرسمقسمٞمتف ومٞمف وشمٍمنومف،  ُمـ وضمقه اًمذل، ومٝمق ذًمٞمؾ ًمٕمزِّ

وم٘مند اؾمنتٕمٌد ،  وإٟمٕم٤مُمف قمٚمٞمف: وم٢من َُمنـ أطمًنـ إًمٞمنؽوذًمٞمؾ إلطم٤ًمٟمف إًمٞمف، 

ٌندً  ٌُؽ ُمٕم ٌنَد ًمف حل٤مضمتف إًمٞمنفاًل ًمف، وذًمٞم اوص٤مر ىمٚم قمنغم ُمندى إٟمٗمن٤مس، ذم  ، شمٕم

 .(1)شضمٚم٥م يمؾ ُم٤م يٜمٗمٕمف، ودومع يمؾ ُم٤م ييه

وم٤مًمذل اًمٙم٤مُمؾ  ،وٓ يٙمقن مت٤مُمٝم٤م إٓ سمتامُمف ،ٓ شمٙمقن اًمٕمٌقدي٦م إٓ سم٤مًمذل

وآٟم٘مٞم٤مد ًمألُمر واضمتٜم٤مب اًمٜمٝمل سمال طمرٍج وسم٤مؾمتًالٍم شم٤مم هل صٗم٤مت اًمٕمٌٞمد 

ي٘مقى أن حُير  ومال  -ؿم٤مء ذًمؽ أم أسمك-واًمٕمٌد ذًمٞمؾ  إيامٟمف، ل٘مشموهبؿ ير ،٤مطم٘مّ 

ٓ يًتٓمٞمع أن يدومع قمـ ٟمٗمًف  ،وٓ أن ُيٕمٛمؾ قم٘مٚمف إٓ سمٛمِمٞمتتف ،اهلل ـمرومف إٓ سم٠مُمر

ّٓ  ،۵اهلل  ذًمٞمؾ ًمرسمقسمٞم٦م ،ُمقشًم٤م وٓ ُمرًو٤م    ،هب٤ماهلل   أرادهٓ يدومع قمـ ٟمٗمًف ذ

واًمٕمزة  ،وإُمر أُمره ،وم٤معمٚمؽ ُمٚمٙمف ،أن يٌٚمٖمٝم٤م إي٤مهاهلل  ا أسمكوٓ جيٚم٥م د٤م قمزّ 

ومٝمق ذًمٞمؾ ًمرسمقسمٞمتف  ،ومٛمٝمام أو  ُمـ ىمقة وُمٚمؽ وؾمٚمٓم٤من ،ف وطمدهواجلؼموت ًم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،ؾمٌح٤مٟمف

آل ] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

وٓ يٛمٚمؽ رز   ،وهمٜم٤مه وم٤منٍ  ،وقمزه زائؾ ،ومٝمق ذًمٞمٌؾ: ٕن ُمٚمٙمف ُمٜم٘مقص: [٤مٽمران
                                                

 (.268 - 2/267ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ) (1)
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وم٘مػٌم  -وٓ زوج وٓ وًمدٓ أب -وٓ يٛمٚمؽ ًمف أطمٌد ذًمؽ  ،ٟمٗمًف وٓ شمدسمػم أُمره

إن ويمٚمف ًمٜمٗمًف ـمروم٦م قملم هٚمؽ  ،وم٘مػٌم ًم٘مٞمقُمٞمتف وطمٙمٛمتف وهداه ،ًمرسمف قمغم اًمداوم

اًمزوضم٦م ًمف ُمقدة  ،ؿمٞمًت٤ماهلل  أوٓده ًمف زيٜم٦م وٟمٕمٛم٦م ًمٙمٜمٝمؿ ًمـ يٖمٜمقا قمٜمف ُمـ ،ٓ حم٤مًم٦م

ومٛمـ يتٙمؼم سمامًمف أو ضم٤مهف أو ؾمٚمٓم٤مٟمف قمٚمٞمف أن  ،ًمف ومتٜم٦م..وهٙمذا ٤مًمٙمٜمٝم ،وؾمٙمـ

وًمٞم٠مظمذ اًمٕمؼم ممـ  ،ضمؾ وقمالاهلل  ه اًمٜمٕمؿ ٓ شم٤ًموي ؿمٞمًت٤م ذم ُمٚمٙمقتيٕمٚمؿ أن هذ

 ،وقم٘مٍؾ وؾ ٥مٍّ ٍويمؿ ُمـ ذي ًمُ  ،ويمؿ ُمـ همٜمٍل اومت٘مر ،ومٙمؿ ُمـ قمزيٍز ُذل ،ؾمٌ٘مقه

ؾمٌح٤مٟمف يٕمز ُمـ يِم٤مء  ،ويمؿ ُمـ ذي ؾمٚمٓم٤من أرهمٛم٧م أٟمٗمف سمٛمـ هؿ يم٤مٟمقا ًمف ظمدًُم٤م

 ويذل ُمـ يِم٤مء..

ام وويذيمروٟمف قمغم اًمند ،٤ًمنوذوي إٟمٗمس اًمٙمريٛم٦م إسمٞم٦م ي٠مههؿ اإلطم

ٓ يٜمٙمنرون ومْمنؾ ذوي اًمٗمْمنؾ  ،إن مل يٙمـ سم٤مًمٚم٤ًمن يمن٤من سم٤مًمٕم٘منؾ واجلٜمن٤من

قمنغم  تعاالىاهلل  وي٘مدرون اًمٜم٤مس ىمدره٤م. وٓ إطمًن٤من يم٢مطمًن٤من ،قمٚمٞمٝمؿ أسمًدا

ٓ  ،يٕمٓمل وهق اًمٖمٜمل قمـ قم٤ٌمده ،ورزىمف ٓ ٟمٔمػم ًمف ،قمٓم٤مئف همػم ُمٜم٘مٓمع ،قم٤ٌمده

ؿ سمٜمٕمٍؿ فم٤مهرة وسم٤مـمٜمن٦م سمٛمحنض شمٗمْمنٍؾ ًمٙمٜمف يٜمٕم ،يقضم٥م قمٚمٞمف أطمٌد ؿمٞمًت٤م ىمط

ّٓ  ازدادوا ،دنؿ اإلطمًن٤مناهلل  وهن١مٓء يمٚمنام زاد ،ويمرٍم ُمٜمف  واٟمٙمًن٤مًرا ًمنف ذ

وم٘مد ىمٞمؾ  ؾمؾ ُمـ ؿمت٧م شمٙمـ أؾمػمه، واؾمتٖمـ قمـ ُمـ ؿمنت٧م شمٙمنـ  ،وقمٌقدي٦م

ٓ  ،ٟمٔمػمه، وأقمِط ُمـ ؿمت٧م شمٙمـ أُمػمه.وذًمؽ سمخالف ذوي إٟمٗمس اًمٚمتٞمٛمن٦م

ويمٗمران اإلطم٤ًمن وًمق أطمًـ اعمحًٜمقن دنؿ حيًٜمقن إٓ اًمتٛمرد وآقمؽماض 

وهذه ُمـ صٗم٤مت أهؾ اًمٜم٤مر  ،وأظمٌنٝمؿ ُمـ يمٗمر إطم٤ًمن اعمٚمؽ ضمؾ وقمال ،دهًرا
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 ذم أي اًمٗمري٘ملم شمرهم٥م أن شمرى ٟمٗمًؽ! ،وم٤مظمؽم ًمٜمٗمًؽ ،طيمام أظمؼمٟم٤م ٟمٌٞمٜم٤م 

ومٓمن٤مرىمقا سمن٤مب اًمّمنالة  ،واضمتٝمن٤مد ومٛمٜمزًم٦م اًمذل ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م حتت٤مج جلندٍّ 

وهنل ُمٜمزًمن٦م  ،ًمٙمـ ىمٚمام ي٘مػ قمغم سم٤مب اًمذل أطمد ،واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م يمنػمون

وحينقي  ،ومال ُيذل ىمٚم٥م قمٌد إٓ ويم٤من ومٞمف ُمـ اًمّم٤محل٤مت ُم٤م ومٞمنف ،صٕم٦ٌم اعمٜم٤مل

 أودام  وهٜم٤م  ٟمققم٤من ُمـ أٟمقاع اًمتذًمؾ ،ُمـ ٟمقر اًمٕمٚمؿ ُم٤م حيقيف

وم٘مد يذل هلل ذم طم٤مل وىمققمنف ذم  ،ًمذًمؽ اًمٜمقعأطمد وىمٚمام يتٗمٓمـ ذل اٛمحبڈم:

ًمٙمنـ اعم٘من٤مم  ،وهذا حمٛمقد ُمـ اًمّمن٤محللم ،ب ويٜمٙمن ًمفومٞمٜمدم ويتق ،اعمٕمّمٞم٦م

ًٓ  ،إقمغم وإؾمٛمك وهق ذل اعمح٦ٌم وهق روح اعمح٦ٌم وطم٘مٞم٘متٝم٤م ومٚمق ضسمٜم٤م ُمن٤م

وم٤معمرأة حت٥م أوٓدهن٤م وىمند  ،ومٚمـ ٟمجد حم٦ٌم ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمذل ،حل٥م اًمٌنم ًمٚمٌنم

 يمنػمة
ٍ
قه٤م ُمنرة صمنؿ ويٕم٘مّ  ،قن ُمرة وشم٤ًمُم تومٞمخٓم ،شمْمحل ُمـ أضمٚمٝمؿ سم٠مؿمٞم٤مء

ًمٙمنل متٚمنؽ ىمٚمٌنف  ُمنـ أضمنؾ زوضمٝمن٤م اًمقىمن٧م واجلٝمندذل ٌوشم ،ى قمٜمٝمؿشمر

ًمزوضمف  ىمد يٌذل أهمغم ُم٤م يٛمٚمؽواًمرضمؾ يمذًمؽ  ،وشمتٚمٛمس رو٤مه سمِمتك اًمٓمر 

إذ أن إم ٓ  ،ومٝمذا ُمـ ذل اعمح٦ٌم ٓ اخلقف ،وخيٗمض د٤م ضمٜم٤مطمف ًمٞمٗمقز سم٘مٚمٌٝم٤م

يٌحنقن قمـ رو٤م اعمحٌقب  ٝمؿًمٙمٜم ،خت٤مف ُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م ويمذًمؽ اًمزوج واًمزوضم٦م

ٙمؾ وؾمٞمٚم٦م: ٕن ىمٚمقهبؿ ىمد زرع ومٞمٝم٤م ذل ُمـ ٟمنقٍع ظمن٤مص ٓ يٕمرومنف إٓ ُمنـ سم

وُمأل طمٌف وم١ماده وص٤مر هقاه ذم رو٤م  ۵اهلل  حي٥م، وهلل اعمنؾ إقمغم ُمـ أطم٥م

إٓ ُمنـ  اًمٖم٤مزم واًمنٛملم ٕٟمف ص٤مد  ذم طمٌف هلل وٓ يٕمنرف هنذاذل ٌؾمٞم ،ُمقٓه
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أن يٕمٚمؿ  -وأظمرةذم اًمدٟمٞم٤م -وُمـ اخلنان اعمٌلم  ،٤م ور، قمٜمفأطم٥م رسمف طم٘مّ 

وم٤ممجع ؿمٕم٤مب ىمٚمٌؽ وأطم٥م رسمؽ  ،اًمٕمٌد ىمدر رسمف صمؿ يٍمف شمٚمؽ اعمح٦ٌم ًمٖمػمه

وم٤معمحٌن٦م واًمنذل  ،واُمنأل سمنذا  اًمنذل أريمن٤من ومن١ماد  ،وشمذًمؾ ًمف ذم ظمٚمقاشمنؽ

وشمٔمٝمر أصم٤مرهؿ ذم أًمٗم٤مظ اًمٕمٌند وؾمنٙمٜم٤مشمف وطمريم٤مشمنف  ،واخلِمقع حمٚمٝمؿ اًم٘مٚم٥م

وٓ ذم  ،ُمًنتٙمؼٌم ذم ٟمٗمًنفٓ ذم اّدقم٤مئف اخلِمقع أُمن٤مم اخلٚمنؼ وهنق  ،وقم٤ٌمداشمف

 ت٤ًمىمط ُمـ قمٞمٜمٞمف وىمٚمٌف ٍٓه هم٤مومؾ.دُمٕم٤مت شم



 اهلل..من  لقربااستشعار طعه الطاعات و

وصمنامر يًتِمنٕمر  ،حئمك سم٘مرسمن٤مت ضمديندة -اعمح٦ٌم صد - اًمّمد  وهبذا

 ،يِمٕمر سم٘مرب رسمنف ُمٜمنف ،ومٚمّمالشمف وًمذيمره وشمالوشمف ًمٚم٘مرآن ـمٕمٌؿ آظمر ،ـمٕمٛمٝم٤م

شمٕم٤ممم وحمٌتف اهلل  يًتِمٕمر ُمٕمٞم٦م ،سمذيمره ؾمٌح٤مٟمف ًمف ذم اعمأل إقمغم إن ذيمرهيِمٕمر 

٪َمةڄمَِذا َأْٙمَبْبُتةُف: »ىم٤مل شمٕمن٤ممم ذم احلندي٨م اًم٘مندد   ،اهلل ومٛمـ أطم٥م رسمف أطمٌف ،ًمف

ةچم،  ة ٕمِةِف، َوَيةَدُه ا٭م تِةل َيةْبٵمُِش ِ َ ُه ا٭م ةِذي ُيْبٯِمُ ٬ُمپمډُْم ٠َمٽْمٷَمُف ا٭م ِذي َيْسٽَمُع ٕمِِف، َوَٕمٯَمَ

ةفُ وَ  ٤ُِمڀمَذځم  َٕ ـِ ا٠ْمةَتٷَمچمَذِّن  ٤ُْمٵمڀَِمپم ةُف، َو٭َمةئِ َٕ ةچم، َوإِْن ٠َمةڂَم٭َمپمِل   .(1)«ِرْ٘مټَمُف ا٭م تِل َيٽْمٮِمة ِ َ

ه ،يّمػم اًمٕمٌد ُمقومً٘م٤م  ٓن إن قمرون٧م ًمنف ومتٜمن٦م  ،ٓ ينرى إٓ اخلنػم وٓ يًنٛمع إ

  وسمٍمه..اهلل  ؾمدده

                                                
 .ڤ( يمت٤مب اًمرىم٤م  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 6402رواه اًمٌخ٤مري  ) صحڀمح: (1)
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 إيثار حماب اهلل عمى حمابه عند غمبات اهلوى:  

وم٢من يم٤من  ،ظم٤مص٦م إن اؿمتد هقاه ًمِمٝمقة ُمٕمٞمٜم٦م ،ؼ واًمتقدد ًمرسمفيٌدأ ذم اًمتٛمٚم

ومٞمٌذل ُم٤م ذم وؾمٕمف وجيتٝمند  ،قمغم حم٤مسمف قمٜمد همٚم٤ٌمت ادقىاهلل  ٤م ؾمٞم١مصمر حم٤مبحمٌّ 

وم٢من همٚمٌف طمٌف ًمٚمنذٟم٥م يمنن ٟمٗمًنف وذدن٤م  ،ًمٞمتقدد ًمرسمف اًمقدود :طمؼ آضمتٝم٤مد

ٜمٕمنف طمٌنف ُمنـ ُم -يمام ٟمٕمت٘مد سمزي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف-وإن ىمؾ إيامٟمف  ،ـم٤مقم٦م هلل

 ،ومت٠مسمك ٟمٗمًنف اًمذيمٞمن٦م ذًمنؽ ،ويتذيمر طمٌف ًمف وأٟمًف سمف ،اخلقض ُمع اخل٤مئْملم

 شمٕم٤ممم.اهلل  وي٠مٟمػ ُمـ اؾمتٌدال حم٤مسمف سمٛمح٤مب

 الرضا باهلل:

 رضاي اهلل وـاهر، قمـ رسمف وم٘مند  وُمـ ،اهلل يقرث اًمرو٤م قمـ وهذا اإلين٤مر

مت ىت يت  ﴿ٕٟمف ُم٤م ر، قمـ رسمف إٓ سمٕمد رو٤م رسمف قمٜمف: ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،وٓ ؿمؽ

 ،وذًمنف ًمٕمنز ،شمٌندل ؿمن٘م٤مؤه دٜمن٤مء رضاي اهلل وـاهوإن  ،[111ا٭متقٕمڈم:] ﴾ جث مثىث

ووٞمؼ صندره ٟٓمنمناح.. وُمن٤م اؾمنتُخرج ذا  اًمرون٤م إٓ سمتٚمنؽ  ،ويمرسمف ًمٗمرح

 اعمح٦ٌم..

 احلرص عمى الفرائض وترك فطول املباحات:

ومال هيٜم٠م ًمف ٟمقم وهق يٕمٚمؿ أن رسمف يتٜمنزل ذم  ،يؽم  اعُمح٥م ومْمقل اعم٤ٌمطم٤مت

إظمػم ومٞم٘مقل هؾ ُمـ شم٤مئ٥م! هؾ ُمـ ُمًتٖمٗمر! هؾ ُمـ ؾم٤مئؾ! ٓ هيٜم٠م ًمف  اًمنٚم٨م

يّمػم اًمذيمر واًم٘مرآن قمغم ًم٤ًمٟمف أطمغم  ،ي١مصمر اًمذيمر قمغم همػمه ،يمالم إٓ ذم ـم٤مقم٦م
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ًمٕمٚمٛمف أن  ،إن وم٤مشمف اًمٗمجر يقًُم٤م سمٖمػم شمٕمٛمد سمٙمك وشميع واؾمؽمضمع ،ُمـ اًمٕمًؾ

خيٗمنض ، ط اهلل يمنام قمٚمٛمٜمن٤م رؾمنقل ريمٕمتل اًمٗمجر ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُمن٤م ومٞمٝمن٤م

وحيٌقٟمف أهؿ اهلل  ًمٚمٛم١مُمٜملم ىمرسمك هلل ٕٟمف يٕمٚمؿ أن ُمـ صٗم٤مت ُمـ حيٌٝمؿ ضمٜم٤مطمف

اٛمچمئةدة: ] ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿أذًم٦م قمغم اعم١مُمٜملم 

ومنٞمٙمٔمؿ همٞمٔمنف  ،يتخٚمؼ سم٤محلٚمؿ وإٟم٤مة: ًمٕمٚمٛمف سمح٥م رسمف ًمتٚمؽ اًمّمنٗم٤مت [51

يتحٛمنؾ يّمؼم ٟمٗمًف ُمنع اًمنذيـ آُمٜمنقا وىمند  ،قمغم ُمـ آذاه ًمٞمٗمقز سمرو٤م ُمقٓه

وي٘مرسمقٟمف ُمٜمف ويٕمٚمٛمقٟمف ُمـ اًمنمنع ُمن٤م  ،أذاهؿ ويذل دؿ: ٕهؿ يذيمروٟمف سم٤مهلل

ًمٚمٌنمن ًمٙمٜمنف  وذم احل٘مٞم٘م٦م هق ًمٞمس سمنذلٍّ  ،يٌٚمٖمف رؤي٦م وضمٝمف اًمٙمريؿ ذم أظمرة

 ًمٕمٚمف يرى.. ،ًمرب اًمٌنم

 :اًماحملب ال يرى لنفسه فط

ُـّ  ،٤مومٓم٤مقم٤مشمف وطمًٜم٤مشمف ذم ضمقار رسمف ٓ شمٕمد ؿمٞمتً  ،٤مٓ يرى ًمٜمٗمًف طم٘مّ و  ٓ يٛم

يًتّمٖمر  ،يٛمـ قمٚمٞمف أن هداه واًمٗمْمؾ يمٚمف هللاهلل  سمؾ يٕمٚمؿ أن ،قمغم رسمف سم٠مومٕم٤مًمف

يٕمٚمؿ أن قم٤ٌمداشمف وتٞمٚم٦م سمجقار قمٌن٤مدات اعمحٌنلم  ،ـم٤مقم٤مشمف ًمٕمٚمٛمف سم٘مدر ُمٕمٌقده

 ،ومٞمّمػم دائؿ اًمقضمؾ ،اًمّم٤مدىملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمِمٝمداء واًمّمدي٘ملم

 ذاسمف.يرضمق رن٦م رسمف وخي٤مف قم ،دائؿ اًمرضم٤مء

 استخراج عبوديات احلند والشكر واخلوف والرجاء:

ومٙمٗمنران اًمنٜمٕمؿ  ،وشمٕمُٔمؿ ذم ىمٚمٌنف ،قمٚمٞمف سمٕملم اًمرو٤ماهلل  وم٤معمح٥م يرى ٟمٕمؿ
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ومتذيمره دوًُم٤م سمّمٗم٤مت اًمٙمامل وٟمٕمقت اجلنالل هلل  ،٤مًمٞمس ُمـ دأب اعمحٌلم طم٘مّ 

ويتٕمٌند ًمرسمنف  ،ويمذًمؽ يِمٙمر اًمٕمٌد رسمف سم٘مٚمٌنف وضمقارطمنف ،ُمع حمٌتف وشمٕمٔمٞمٛمف

واًمرضم٤مء ذم إمت٤مم ومْمٚمف قمٚمٞمنف ودوام  ،قف ُمٜمف واخلقف ُمـ وم٘مدان حمٌتف ًمفسم٤مخل

 ..اجلٜم٦مذم  ط ٟمٌٞمف ٦مٟمٕمٛمف ًمف وروم٘م

وًمٙمـ اًمٕمنؼمة سمٛمنـ  ،ٓ ُمٗمر ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اسمـ آدم ًمرسمف: ٕٟمف ًمٞمس سمٛمٕمّمقم

 ،ومٌنُذل اعمٕمّمنٞم٦م شمٗمٜمنك اًمرؾمنقم» ،سمٕمند ُمٕمّمنٞمتف وذٟمٌنف اهلل يٜمدم ويتنقب إمم

وشمْمٛمحؾ اًم٘مقى وشمٌٓمؾ اًمدقم٤موى مجٚمن٦م، وينذه٥م سمنذل  ،تالر إٟمٗمسوشم

 .(1)«اعمٕمّمٞم٦م اًمرقمقٟم٤مت وشمٓمٞم  ؿمٓمح٤مت اًمٜمٗمس ون٤مىمتٝم٤م

وشمتالؿمنك ذم خمٞمٚمتنف شمٚمنؽ  ،ومٛمـ يٕمِص رسمف يٕمٚمؿ سمٕمد ُمٕمّمٞمتف ىمدر ٟمٗمًنف

ومٞمٕمٚمؿ أن صمٜم٤مءهؿ ًمنٞمس قمٚمٞمنف  ،اًمّمقرة اًمتل رؾمٛمٝم٤م ًمٜمٗمًف أو رؾمٛمٝم٤م اخلٚمؼ ًمف

ومحلم وىمنقع  ،ومرسمف ىمد أفمٝمر اجلٛمٞمؾ وؾمؽم اخلٌٞم٨م ،ًمف اهلل وًمٙمٜمف صمٜم٤مء قمغم ؾمؽم

يؼمز اخلٌٞم٨م أُم٤مم ٟمٗمًف يمل يتخٚمص ُمـ يمؼمه إن وضمد ًم٘مٚمٌنف  ،ذم اعمٕمّمٞم٦م اعمرء

ويٕمٚمنؿ أٟمنف وهمنػمه ُمنـ  ،ويتخٚمص ُمـ قمجٌف إن وضمد ًمٜمٗمًف ُمًنٚمًٙم٤م ،ؾمٌٞماًل 

سمنال طمقًمنف ٓ  ،وم٘مراء عمٕمقٟمتنف وىمقشمنف ،قمٚمٞمٝمؿاهلل  وم٘مراء ًمًؽم ،اعمذٟمٌلم وٕمٗم٤مء

ًمنذًمؽ ىمند  ،سمال شمنٌٞمتف ؾمتْمٓمرب ىمٚمقهبؿ وٓ سُمد ،تحقًمقن ُمـ ُمٕمّمٞم٦م ًمٓم٤مقم٦مي

                                                
 ( سمتٍمف.2/268ُمٚمت٘مط ُمـ ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ) (1)
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ًمٞمًنتخرج ُمنـ ىمٚمٌنف قمٌقدين٤مت يمن٤مدت  ،خيكم اًمرب سملم قمٌده وسملم ُمٕمّمنٞمتف

سمٕمٌنده اهلل  وهذا ُمنـ رنن٦م ،شمتالؿمك سمؾ أوؿمؽ أن حيؾ حمٚمٝم٤م آوم٤مت وأُمراض

ومتحؾ اًمٕمٌقدين٤مت وشمٓمنٞم  اًمِمنٓمح٤مت واًمٙمنؼم واًمُٕمجن٥م وطمن٥م  ،ووده ًمف

ذم ىمٚمٌف إٓ ؿمٝمقد اًمٕمز واجلالل اعمحض اًمذي شمٗمنّرد  يٌ٘مك وٓ» ،ٕٟم٤ماًمٜمٗمس وا

 .(1)«سمف ذو اجلالل واإليمرام

 

    

                                                
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)
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وردا ذم اًمٜمص سمّمقرة اإلـمال ، وضمن٤مءا ذم ُمقاونع اهلل  اؾمامن ُمـ أؾمامء

 شمٕم٤ممم ٟمذيمر سمٕمْمٝم٤م اهلل  يمنػمة ُمـ يمت٤مب

 ﴾ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿ ٖمٷمةةةةچم٧م: اي ٫مةةةةچمل

 .[ا٭مبٺمرة]

گ ﴿  و٫مق٭مف ٘مّؾ و٤مال: گ  گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ  ء:]   ﴾ڳ يب   ﴿، وىمقًمف  [ 111  اإلرسا ىب  مب  خب  حب 

، [ إٙمزاب] ﴾ جت حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث

، وىم٤مل  [ ٪مٳمټمډم]   ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ   ٱ ٻ  ﴿وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف  

ڃ   ﴿ چ   ڃ  چ  ڇ   ڃ  چ  ڇ   چ  ڇ   ﴾ ڇ 

 .[]ا٭مرمحـ

قرة قمدا ؾمن -ذم اًمًٌٛمٚم٦م- وضمٕمٚمٝمام ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ومقاشم  اًمًقر يمٚمٝم٤م

 اًمتقسم٦م ومٌدأت سم٤مًمؼماءة ُمـ اعمنميملم.

احلًنٜمك قمنغم يمنقهام ُمنـ اهلل  وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقمتٜمقا سمجٛمع أؾمامء

 .(1)شمٕم٤ممماهلل  أؾمامء

وأُم٤م ورود آؾمؿ ذم اًمًٜم٦م  وم٘مند ورد ذم قمندة أطم٤مدين٨م ُمٜمٝمن٤م  احلندي٨م 

 ـْ چم ٱِمةهَلة ډُم ٺمْ ٺمَ تَ ا١ْم ، وَ ؿَ ٙمِ ا٭مر   ډُم ٺمْ ټمَ چم َٚم ځمَ أَ ، وَ ـُ مْحَ چم ا٭مر  ځمَ أَ »  ٤ملاإلدل قمـ رب اًمٕمزة ىم

                                                
 اقمتٜمقا هبذا اًم٤ٌمب، أول اًمٙمت٤مب. مجع أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمٚمٕمٚمامء اًمذيـ -إن ؿمت٧م-راضمع (1)
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 .(1)ش ُفت  تَ چم ٕمَ ٿمَ ٷمَ ٵمَ ٫مَ  ـْ ٱمَ ، وَ فُ تُ ټمْ َص چم وَ ٿمَ ټمَ َص وَ  ـْ ٽمَ ل، ٪مَ ٽمِ ا٠ْم 

، ومنٞمٝمؿ ؾمنٝمؾ سمنـ قمٛمنرو، طوذم صحٞم  ُمًٚمؿ، أن ىمريًِم٤م ص٤محلقا اًمٜمٌنل 

 اهلل، ىم٤مل ؾمٝمٞمؾ  أُم٤م سم٤مؾمنؿ، شڀمؿِ ٙمِ ا٭مر   ـِ مْحَ ا٭مر   ايْ  ؿِ ْس ٕمِ  ڇْم تُ ا٬مْ »  ًمٕمكمٍّ  طوم٘م٤مل اًمٜمٌل 

اًمرنـ اًمرطمٞمؿ، وًمٙمـ ايمتن٥م ُمن٤م ٟمٕمنرف سم٤مؾمنٛمؽ اًمٚمٝمنؿ، اهلل  ي ُم٤م سمًؿومام ٟمدر

ٓشمٌٕمٜمن٤م ، اهلل  ، ىم٤مًمقا  ًمق قمٚمٛمٜم٤م أٟمنؽ رؾمنقلشاهللِ قلِ ٠ُم رَ  دٍ ٽم  ُِمَ  ـْ ٱمِ  ڇْم تُ ا٬مْ »وم٘م٤مل  

، شاهللِ دِ ْبة٤مَ  ـِ ٕمْ  دِ ٽم  ُِمَ  ـْ ٱمِ  ڇْم تُ ا٬مْ   »طوًمٙمـ ايمت٥م اؾمٛمؽ واؾمؿ أسمٞمؽ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ضم٤مء ُمنٜمٙمؿ مل ٟمنرده قمٚمنٞمٙمؿ، وُمنـ ضمن٤مءيمؿ ُمٜمن٤م  أن ُمـ طوم٤مؿمؽمـمقا قمغم اًمٜمٌل 

چم پم ةٱمِ  ڇَم َوةذَ  ـْ ٱَمة فُ ځم  ، إِ ؿْ ٷمَ ځمَ »أٟمٙمت٥م هذا  ىم٤مل   اهلل، رددمتقه قمٚمٞمٜم٤م، وم٘م٤مًمقا  ي٤م رؾمقل

  .(8)شچمً٘م رَ َّمْ چم وَ ً٘م رَ ٪مَ  فُ ٭مَ  ايّ  ُؾ ٷمَ ْج ڀمَ ٠َم  ؿْ ٿمُ پمْ چم ٱمِ ځمَ چمءَ َ٘م  ـْ ٱمَ وَ  ،ايّ  هُ َد ٷمَ ٕمْ ڂمَ ٪مَ  ؿْ ٿمِ ڀمْ ٭مَ إِ 

٦ُم  ڈم:ا٭مرمح ىمن ن-َوىَمْد َرِنَُف  ،َواعْمَْرَن٦َُم  ُِمْنُٚمفُ  ،َواًمتنَٕمٓمُُّػ هل اًمرِّ َرْنَن٦ًم  -سم٤ِمًْمَٙمْنِ

َؿ قَمَٚمْٞمِف، َوشَمَراطَمَؿ اًْمَ٘مْقُم  َرطِمؿَ  ،َوَُمْرَن٦ًَم َأْيًْم٤م واًمرنـ  سَمْٕمُْمُٝمْؿ سَمْٕمًْم٤م... وشَمَرطمن

 .(1)اًمرطمٞمؿ  اؾمامن ُمِمت٘م٤من ُمـ اًمرن٦م

  اًمرنـ اًمرطمٞمؿ ومه٤م اؾمنامن شمٕم٤ممماهلل  طمؿ ذم أؾمامءر :$٫مچمل إمـ إٗمٝم 

ُمِمت٘م٤من ُمـ اًمرن٦م، ُمنؾ ٟمدُم٤من وٟمديؿ، ومه٤م ُمـ أسمٜمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م، ورنـ أسمٚمغ ُمـ 
                                                

(، وصحٞم  اسمـ طم٤ٌمن 85/205ش )ُمًٜمده»(، واًمٌزار ذم 8695ؾمٜمـ أيب داود ) صحڀمح: (1)

(، وصنححف إًمٌن٤مين ذم صنحٞم  5/69ش )اإلصن٤مسم٦م»(، واحل٤مومظ اسمنـ طمجنر ذم 7225)

 .( ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمرنـ سمـ قمقف28إدب اعمٗمرد )

 .ڤ٤مد واًمًػم ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ( يمت٤مب اجلٝم8785رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8)

 .( ُم٤مدة )ر ح م(804خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص  (1)
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واًمنرطمٞمؿ  ،رطمٞمؿ، واًمرنـ ظمن٤مص سمن٤مهلل ٓ يًنٛمك سمنف همنػمه، وٓ يقصنػ

 . (1)شمٕم٤ممم، ومٞم٘م٤مل  رضمؾ رطمٞمؿ، وٓ ي٘م٤مل  رضمٌؾ رنـاهلل  يقصػ سمف همػم

 ،ُمٌٜمنل قمنغم اعم٤ٌمًمٖمن٦م ،ٝمقر ُمـ اًمٜم٤مس إمم أٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًمرن٦مذه٥م اجلٛم»

يمام ينٜمّك اًمنرطمٞمؿ  ،وًمذًمؽ ٓ ُينٜمّك وٓ جُيٛمع ،وُمٕمٜم٤مه  ذو رن٦م ٓ ٟمٔمػم ًمف ومٞمٝم٤م

 ،ي٘م٤مل ًمِمنديد آُمنتالء  ُمنمن ،وجيٛمع، وسمٜم٤مء ومٕمالن ذم يمالُمٝمؿ سمٜم٤مء اعم٤ٌمًمٖم٦م

 .(8)شوًمِمديد اًمِمٌع  ؿمٌٕم٤من

ويالطمظ أن يمٚمٛم٦م  ،د٤م ُمنٞمؾاًمتل ٓ اهلل  رن٦م ومٝمق ُمٌٜمل قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م: ًمٕمٔمؿ

اًمنرطمٞمؿ وم٘مند  ٤مأُمن ،رنـ ٓ شُمنٜمك وٓ دُمٛمع طمٞم٨م ٓ رنـ إٓ اًمقاطمد إطمد

 وهٙمذا. ،أو قم٤ٌمد رن٤مء ،قمٌديـ رطمٞمٛملم  ٟم٘مقل

 وٓ جيقز أن ٟمّمنٗمف ،ذم رء ۵اهلل  ًمٞم٧ًم ُمـ صٗم٤مت شاًمرىم٦م»واقمٚمؿ أن 

طمٞمن٨م شمٜمن٤مذم شمٚمنؽ اًمّمنٗم٦م  ،وٓ ُمـ سم٤مب اإلظمٌن٤مر ،ٓ ُمـ سم٤مب اًمّمٗم٤مت ،هب٤م

اًمْمقاسمط اًمتل ُيْمٌط هب٤م سم٤مب اإلظمٌن٤مرومل ينرد قمٚمٞمٝمن٤م دًمٞمنؾ يمنذًمؽ ذم سمن٤مب 

وم٤مًمرىم٦م ٟمقع ُمـ اًمْمنٕمػ، وُمن٤م ذيمرٟمن٤مه ذم شمٕمرينػ اًمرنن٦م هنق ذم  ،اًمّمٗم٤مت

 شمٕم٤ممم.اهلل  ٓ ذم طمؼ ،اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي

واًمرومنؼ ُمنـ  ،ن أطمدمه٤م أرومنؼ ُمنـ أظمنرمه٤م اؾمامن رومٞم٘م٤م» و٭مٻمـ ُيٺمچمل:
                                                

، ومجٝمنرة اًمٚمٖمن٦م ٓسمنـ دريند ( ُم٤مدة )رطمؿ(242اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر )ص   (1)

(8/422). 

 ًمٚمٌٞمٝم٘مل. (9إؾمامء واًمّمٗم٤مت )ص  (8)
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ر٪مڀمةٌؼ حيةڇم  ا٭مر٪مةَؼ ْم إٱمةِر ايِ  إن  »  طاهلل  وم٘مد ىم٤مل رؾمقل ،۵اهلل  صٗم٤مت

 إ (8()1)«٬مټم ف

 ،وصٗم٦م ُمنـ صنٗم٤مشمف -قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ- اهلل وم٤مًمرومٞمؼ اؾمؿ ُمـ أؾمامء

 سمخالف اؾمؿ اًمرىمٞمؼ أو صٗم٦م اًمرىم٦م واًمتٕمٓمػ.

 :«ا٭مرمحـ»ـ ا٠مؿ ْم ٱمٷمرض ٬مالٱمف ٤م $٫مچمل إمـ احلٳمچمر 

ُمنـ اًمٕمٚمنامء أٟمنف ٓ جينقز أن ُيقصنػ هبنذا  واعمٕمتٛمد ذم اًمٌن٤مب اإلمجن٤معُ 

 ،وىمد دم٤مه ُمًنٞمٚمٛم٦م اًمٙمنذاب ،۵اهلل  وٓ يتًٛمك هبذا آؾمؿ إٓ ،اًمقصػ

 .(1)ومذل ويمٗمر ،ومتًٛمك سمرن٤من اًمٞمامُم٦م

وأطمؼ ُمـ  ،قصػ اًمٕمٌد سمٛمٜمٔمقُمف إذا اشمّمػ سمٛمٗمٝمقُمفأُم٤م رطمٞمؿ وم٘مد ي

ے   ﴿اًمٕمٔمٞمؿ  اهلل  ىم٤مل ط اهلل  وصػ سمف رؾمقل ے  ھ  ھ 

﮸  ﮶ ﮷  ﮴ ﮵  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

وذًمؽ  ،شمٕم٤ممم ٟمٗمًف سم٠مٟمف أرطمؿ اًمرانلماهلل  ، وىمد وصػ[ا٭متقٕمڈم] ﴾ ﮹ ﮺

 .(1)يدل قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم هذا اًمقصػ
                                                

( يمت٤مب اًمؼم 2492ؿ )( يمت٤مب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ، وُمًٚم6927رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤواًمّمٚم٦م وأداب ُمـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

 (.98إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ص  (8)

 (.8/62إؾمٜمك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك ) (1)

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (1)
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ًمتامصمنؾ سمنلم اخلن٤مًمؼ ُمع اًمٞم٘ملم اجل٤مزم أن آؿمؽما  ذم اعمًٛمك ٓ ي٘متِضن ا

ومًنٌح٤مٟمف  ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزٌه قمـ ُمِم٤مريم٦م اًمٕمٌد ذم صنٗم٤مشمف ،واعمخٚمق  ذم اًمّمٗم٦م

 .[ا٭مٲمقرى] ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿

 ،يم٤مًمٕمن٤ممل ،وُمت٘م٤مرسمن٤مت ،سمٛمٕمٜمنك واطمند ،واًمرانقن مجع راطمؿ ورطمنٞمؿ»

وٓ يّم   ،ٕن أومٕمؾ ُم١مذن سم٤معمِم٤مريم٦م ،ومقىمٕم٧م اعمِم٤مريم٦م ذم هذا اًمٌٜم٤مء ،وقمٚمٞمؿ

 . (1)شٕٟمف ٓ ينٜمك وٓ جيٛمع ،ريم٦م ذم رن٤منوىمقع اعمِم٤م

 ط 

 ،ٓيمرنن٦م اهلل   طوىمد وصػ اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمٜم٤م سم٤مًمرن٦م، ومٝمؾ رنن٦م اًمٜمٌنل 

يمقصنٗمٜم٤م  ،وًمٙمـ آؿمؽما  ذم اعمًٛمك وم٘مط يمنام وونحٜم٤م ،وٓ وضمف ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م

ويمرُمف ٓ مت٤مصمؾ ىمقة ويمرم اهلل  وم٘مقة ،أو يمريؿ ،ىمقيومٜم٘مقل   ،ٕطمد إؿمخ٤مص

ومرسمٜم٤م ًمنٞمس يمٛمنٚمنف رء ٓ ذم أؾمنامئف وٓ ذم صنٗم٤مشمف وٓ  ،اعمخٚمقىملم سمال ؿمؽ

 أومٕم٤مًمف وٓ أىمقاًمف ؾمٌح٤مٟمف اًمقاطمد إطمد اعمتٗمرد سم٤مًمٙمامل واجلامل.

 -يمام ذيمرٟمن٤م-: ٕن اًمرنـ سمنمقمغم اعمح٤مل أن يٓمٚمؼ  أُم٤م اؾمؿ اًمرنـ ومٛمـ

واًمرنن٦م  ،شمٕمن٤ممماهلل  ٓ شُمنٜمنك وٓ دمٛمنع وٓ شمٙمنقن إٓ ذم طمنؼ صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م

ويمقه٤م ذم طمؼ اًمٌنم يمام ؾمٞمتٌلم ًمٜم٤م ظمالل اهلل  تٚمػ ُمٕمٜم٤مه٤م سملم يمقه٤م ذم طمؼخي

 اًمنمح.

ومتٙمقن اإلؿم٤مرة سم٤مًمرنـ إمم آؾمؿ  ،وم٤مًمرنـ أسمٚمغ ُمـ اًمرطمٞمؿ ذم اًمٚم٤ًمن»

ّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞمن٦م ويٙمنقن وسم٤مًمرطمٞمؿ إمم اعمِمتؼ ُمـ اًم ،اعمِمتؼ ُمـ اًمرن٦م اًمذاشمٞم٦م

                                                
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)
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 .(1)شىم٤مل اًم٘مرـمٌل  وهذا أضمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمٝمام ،شمٙمرارمه٤م وم٤مئدة ضمٚمٞمٚم٦م

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.اهلل  أي اعمتٕمٚم٘م٦م سمذات ا٭مٳمٹمڈم ا٭مذاٖمڀمڈم:

 وم٢من ؿم٤مء ومٕمٚمٝم٤م وإن ؿم٤مء مل يٗمٕمٚمٝم٤م. ،هل اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مومٕم٤مًمف وا٭مٳمٹمڈم ا٭مٹمٷمټمڀمڈم:



وٓ ُمرطمقم إٓ وهق حمتن٤مج، واًمنذي يٜم٘مِضن  ،٤م٦م شمًتدقمل ُمرطمقُمً اًمرن»

 .ٓ يًٛمك رطمٞماًم  ،سمًٌٌف طم٤مضم٦م اعمحت٤مج ُمـ همػم ىمّمد وإرادة وقمٜم٤مي٦م

ا قمنغم ىمْمن٤مئٝم٤م ٓ وم٢من يمن٤من ىمن٤مدرً  ،واًمذي يريد ىمْم٤مء طم٤مضمتف وٓ ي٘مْمٞمٝم٤م

 إذ ًمق مت٧م اإلرادة ًمقرّم هب٤م. ،يًٛمك رطمٞماًم 

ت٤ٌمر ُمن٤م اقمتن٤مده ُمنـ اًمرىمن٦م وًمٙمٜمنف  سم٤مقموم٘مد يًٛمك رطمٞماًم  ،اوإن يم٤من قم٤مضمزً 

 ٟم٤مىمص. 

 وإرادشمف دؿ وقمٜم٤ميتف هبؿ. ،إوم٤مو٦م اخلػم قمغم اعمحت٤مضملم وإځمَم ا٭مرمحڈم ا٭متچمٱمڈم:

شم٤مُم٦م اهلل  ورن٦م ،وهمػم اعمًتحؼ ،هل اًمتل شمتٜم٤مول اعمًتحؼ وا٭مرمحڈم ا٭مٷمچمٱمڈم:

 .(8)شومٛمـ طمٞم٨م إرادة ىمْم٤مء طم٤مضم٤مت اعمحت٤مضملم وىمْم٤مئٝم٤م ،أُم٤م مت٤مُمٝم٤م ،قم٤مُم٦م

 ،ومحتنك ينرطمؿ قمٌنٌد قمٌنًدا ،٦م شم٘متِضن وضمنقد ُمرطمنقم ًمنػُمطمؿومّمٗم٦م اًمرن

ومٞمتقؾمؾ ًمف ُمناًل ًم٘مْمن٤مء  ،ؾمٞمحت٤مج اًمراطمؿ أن يرى ُمـ اعمرطمقم طم٤مضم٦ًم دذه اًمرن٦م

 وهٙمذا.. ،أو شمٔمٝمر قمٚمٞمف قمالُم٤مت احل٤مضم٦م ،أو يٌٙمل ويتقدد ،ُمٓمٚمقٍب ُمٕملم

                                                
 (.65-8/62إؾمٜمك ذم ذح إؾمامء احلًٜمك ) (1)

 (.58اعم٘مّمد إؾمٜمك )ص  (8)
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وًمق ىم٣م اًمراطمؿ طم٤مضم٦م هذا اعمرطمقم دون ىمّمٍد ُمٜمف وٓ ٟمٞم٦م ذم رنتف ومنال 

 إذ اًم٘مّمد واًمٜمٞم٦م ذم اًمرن٦م وىمْم٤مء احل٤مضم٤مت ذط . ،ك رطمٞماًم يًٛم

وُمـ يًتِمٕمر اًمرن٦م سم٘مٚمٌف دذا اعمحت٤مج وٓ يًٕمك سمٗمٕمٚمنف ذم رنتنف وهنق 

 ىم٤مدٌر قمٚمٞمٝم٤م ٓ ُيًٛمك رطمٞماًم أيًْم٤م، ومٛمـ يرى قمن٤مضمًزا حمت٤مضًمن٤م ًمٚمٕمنالج ويرننف

ٗمٕمؾ ًمف ُم٤م أو ي ،وٓ حيي ًمف قمالضًم٤م ،وٓ ي٠مظمذه ًمٓمٌٞم٥م ،سم٘مٚمٌف صمؿ يؽميمف عمروف

شم٘متْمٞمف اًمرن٦م ُمع ىمدرشمف قمٚمٞمٝم٤م ومٝمذا ًمٞمس سمرطمٞمؿ، وم٤مًمرطمٞمؿ يتّمنػ سمّمنٗم٤مٍت 

 إذ ٓ يٛمتٜمع قمـ إؾمٕم٤مد أظمريـ وهق ىم٤مدر قمغم إؾمٕم٤مدهؿ أسمًدا. ،ُمٕمٞمٜم٦م

وم٘مند يًنٛمك  ،أُم٤م إن يم٤من قم٤مضمًزا قمـ اعم٤ًمقمدة واًمرنن٦م سم٤مًمٗمٕمنؾ واًم٘منقل

ى وم٘مػًما آظمر يت٠ممل ُمنـ  عم٤م ذم ىمٚمٌف وًمٙمـ هذا ُيٕمد ٟم٘مًّم٤م، يم٤مًمٗم٘مػم اًمذي يررطمٞماًم 

ًمٙمـ ٓ يٛمٚمنؽ ُمن٤م يٙمٗمنل سمنف  ،ويرنف ويِمٗمؼ قمٚمٞمف ،ومػم  ًمف ىمٚمٌف ،أصمر اجلقع

وٓ يٛمٚمؽ ؾمد طم٤مضمتف ورومنع اسمتالئنف سمقضمنف  ،ٟمٗمًف ومْماًل ُمـ أن ي٤ًمقمد همػمه

 ُمـ اًمقضمقه 

 ومٝمذان ٓ يٙمتٛمالن إٓ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 -٤م٤م يمن٤من أم ُمٕمٜمقّينُم٤مدّين-ُمرطمقُمف يمؾ ُمن٤م ذم طم٤مضمتنف اًمراطمؿ يٕمٓمل  ٕن

إذ  ،۵ويٛمٚمؽ اإلرادة ذم رومع سمالئف وآقمتٜم٤مء سمف: ًمذًمؽ ومٝمذه ٓ شمٙمقن إٓ هلل 

ٓ خمٚمق  قمغم وضمف إرض يٛمٚمؽ أن يٜمٗمع مجٞمع اعمخٚمقىملم وي٘مِض طمقائجٝمؿ 

 رّب ومن -اشمّمػ سمّمٗم٤مت اخلػم واجلنقد واًمرنن٦مومٕمٓم٤مء اعمخٚمق  ىم٤مس ُمٝمام -

  وم٘مط هق ُمـ يٛمٚمؽ ذًمؽ قمغم وضمٝمف إيمٛمؾ.اًمٕم٤معملم

 هل اًمتل شمتٜم٤مول اعمًتحؼ وهمػم اعمًتحؼ. ا٭مرمحڈم ا٭مٷمچمٱمڈم: وأٱمچم
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ر ؾمنٌح٤مٟمف اًمٕمٓمن٤مء ًمٚمٛمًنتحؼ وهمنػمه  ،۵وهل أيًْم٤م هلل   ،يم٤مًمٙمن٤مومر-وىمندن

وم٤مًمٙمن٤مومر ينٜمٕمؿ  ،اسمتالء وومتٜمن٦م وحلٙمٛمن٦م يٕمٚمٛمٝمن٤م ؾمنٌح٤مٟمف -واًمٕم٤مِص اعمٍّم ُمناًل 

وهنق  ،ع سمج٤ٌمل وأه٤مر وهمػمهن٤م ُمنـ هٌن٤متسمّمح٦م وُم٤مل ووؾم٤مئؾ روم٤مهٞم٦م ويتٛمت

وم٤مطمذر أن شمًنتٙمنر  ،ًمٙمـ ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمت٤ًم ؾمدى ،اًمذي مل يًجد هلل ؾمجدة

همنػم  ،قمنغم أًمًنٜم٦م اًمٕم٤مُمن٦م واطمذر إُمنٚم٦م اًمٙمٗمرين٦م اًمتنل شم٘من٤مل ،اخلػم قمغم همػم 

سمٕمندم احلٙمٛمن٦م أو اًمت٘مندير  ۵وومٞمف اهت٤مم هلل  ،ُمٝمتٛملم سم٤معمٕمٜمك اخلٓمػم اًمذي حتٛمٚمف

 سمؾ ًمف اًمٙمامل ذم طمٙمٛمتف وأىمقاًمف وأومٕم٤مًمف. ،شمٕم٤ممماهلل  ٜمع ذم طمؼوهذا ممت

أراد ُمنـ اجلنـ إٟمف اعمزي  ًمٚمٕمٚمؾ، وذًمنؽ أٟمنف عمنن٤م » و٫مڀمؾ ْم ٱمٷمپمك ا٭مرمحـ:

ومٝمؿ  -راد أن ي٠مُمر ُمـ ؿمن٤مء ُمنٜمٝمؿ سمٕم٤ٌمدشمنفيٕمٜمل عم٤م أ-واإلٟمس أن يٕمٌدوه  قمنرن

٤مقمر وظمٚمؼ دنؿ ُمندار  وُمِمن ،وضمقه اًمٕم٤ٌمدات وسملمن دؿ طمدوده٤م وذوـمٝم٤م

ومخ٤مـمٌٝمؿ ويمٚمٗمٝمؿ وسمنمهؿ وأٟمنذرهؿ وأُمٝمٚمٝمنؿ ونٚمٝمنؿ  ،وىمقى وضمقارح

ومّم٤مرت اًمٕمٚمؾ ُمزاطم٦م وطمجن٩م اًمٕمّمن٤مة واعم٘مٍمنيـ  ،دون ُم٤م شمتًع ًمف سمٜمٞمتٝمؿ

 . (1)شُمٜم٘مٓمٕم٦م

 ،واًمّمنٞم٤مم ،ومن٠مُمر  سم٤مًمّمنالة ،ويمّٚمٗمؽ سمتٙمن٤مًمٞمػ ،شمٕم٤ممم سم٠مواُمراهلل  أُمر 

وهن٤م  قمنـ  وهمػم ذًمؽ ُمـ إواُمنر، ،وسمر اًمقاًمديـ ،وطمٗمظ اًمٚم٤ًمن ،واحل٩م

وهمنػم ذًمنؽ ُمنـ  ،واًمٜمٗمن٤م  ،واًمٜمٛمٞمٛمن٦م ،واًمٖمٞمٌن٦م ،اًمٙمنذب٤مًمنمن  وأُمقر يم

ُمر واًمٜمٝمل قمنـ اًمٜمنقاهل  ٟم٘منقل  إن ُمنـ ااعمٜمٝمٞم٤مت، ومام اًمرن٦م ذم إُمر سم٤مٕو

ومٜمن٤م وضمنقه  ،رنتف ؾمٌح٤مٟمف أٟمنف أرؾمنؾ ًمٜمن٤م اًمرؾمنؾ وأٟمنزل إًمٞمٜمن٤م اًمٙمتن٥م ومٕمرن

                                                
 (.90-89ٕؾمامء واًمّمٗم٤مت )ص ا (1)
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ٓمرهتؿ سمنال سمٞمن٤من وٓ ومام يمّٚمػ اخلٚمؼ وشمريمٝمؿ ًمٗم ،اًمٕم٤ٌمدات وين ًمٜم٤م اًمٓم٤مقم٤مت

 ﴾ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿سمننؾ أقمننذر إًمننٞمٝمؿ وم٘منن٤مل   ،سمرهنن٤من

أُمر أهؾ اًمٕمٚمؿ سمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م ونؾ ُم٤م ورصمقه  ،وسمٕمد إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ،[اإلرساء]

 ويمؾ هذا ُمـ اإلقمنذار ،وأُمر يمذًمؽ سم٘مٞم٦م ظمٚم٘مف سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ ،ًمٚمخٚمؼ أٟمٌٞم٤مئٝمؿقمـ 

ي٨م واًمتٗمًػم ىمد ومٛمـ ين ًمٕمٌده طمْمقر و٤مًمس اًمٕم٘مٞمدة واًمٗم٘مف واحلد، ًمٚمخٚمؼ

وإٓ يمٞمػ يمٜم٤م ؾمٜمٕمٌده وٟمنٜمٕمؿ سمجٜمتنف وٟمٌتٕمند  ،رنف: ٕٟمف سملّم ًمف يمٞمٗمٞم٦م قم٤ٌمدشمف

وآسمتٕم٤مد قمـ ُم٤م هك قمٜمف وزضمنر!!  ،قمـ ٟم٤مره إن مل ٟمتٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م شمٜمٗمٞمذ ُم٤م سمف أُمر

 ومٜمٌتٕمد سمف قمـ اًمزًمؾ واًمٌدع واعمحدصم٤مت. ،ومٌٝمذا اًمٕمٚمؿ ٟمٕمٌده قمغم سمّمػمة

 ،اًمٜمٗمس هتٗمق عمٕمروم٦م اجلزاء: ًمتٜمِمط ًمٚمٕمٛمؾ وشم٘منقى قمنغم آؾمنتٛمرار ومٞمنف

وٓ أذن  ،ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ قمنلم رأت ،سمجٜم٦م قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض رسمٜم٤مومٌنمٟم٤م 

 ،وأرؿمدٟم٤م ًمٓمريؼ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ودظمقدن٤م ،وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم ،ؾمٛمٕم٧م

وُمن٤م  ،٤م وقمذاهب٤موطمذرٟم٤م مم٤م حيٗمٝم٤م ُمـ ُمٙم٤مره، ويمذًمؽ أٟمذرٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وطمره

ومال شمٙم٤مد متر ؾمقرة ُمـ ؾمنقر  ،حيٗمٝم٤م ُمـ ؿمٝمقاٍت ٓ يٙم٤مد يٜمجق ُمٜمٝم٤م إٓ ُُمقومؼ

ٕهنؾ اًمٙمٗمنر وأهنؾ اًمٕمّمنٞم٤من.وذًمؽ اهلل  اًم٘مرآن إٓ وومٞمٝم٤م ِذيمر وحتذير ُمنـ

وم٘مد ٓ هتٗمق سمٕمض إٟمٗمس إمم اًمنقاب ظم٤مصن٦ًم إن يم٤مٟمن٧م ممنـ  ،اإلٟمذار رن٦م

ٟمتٙم٧ًم ومٓمرهؿ وصن٤مروا وا ،وـُمٛم٧ًم أسمّم٤مرهؿ وسمّم٤مئرهؿ ،قمٛمقا وصٛمقا

شمٚمنذذوا  ،واًمٓمٞم٥م واًمرديء ،واًمٖم٨م واًمًٛملم ،ٓ يٗمرىمقن سملم اًمٚمذة واًمِم٘م٤مء

ٓ ينرون  ،همرىمقا ذم سمح٤مٍر ُمنـ اًمِمنٝمقات واعمٚمنذات ،سم٤مًمدينء وشمريمقا اجلٛمٞمؾ
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ىمٚمقهبؿ ُمٕمٝم٤م إمم ُمن٤م هنق أؾمنٛمك وأؾمنٜمك  وٓ شمٚمتٗم٧م ،أسمٕمد مم٤م حت٧م أىمداُمٝمؿ

 – واٟمٖمامؾمنٝمؿ ذم ُمٚمنذاهت٤م ٝمؿوذًمؽ سم٥ًٌم يمننرة ومتقطمن٤مت اًمندٟمٞم٤م قمٚمنٞم ،ُمٜمٝم٤م

ومٔمٜمقا أهؿ ذم ضمٜم٦م وٟمًنقا أهن٤م دٟمٞمن٤م ٓ  -أُمقال وىمّمقر وؿمٝمرة وىمقة وُمٚمؽ 

 ،وإن ؾُمتٚمقا  إن يم٤مٟم٧م دٟمٞم٤ميمؿ ضمٜم٦م يمام شمٔمٜمنقن ،ضمٜم٤مح سمٕمقو٦ماهلل  شم٤ًموي قمٜمد

أٟمٕمٞمٛمٝم٤م دائؿ وأٟمنتؿ ومٞمٝمن٤م خمٚمندون ٓ متقشمنقن ! ًمٙمن٤من   ومامذا سمٕمد شمٚمؽ اجلٜم٦م

 ٘مٓمع. ضمقاهبؿ ىمٓمًٕم٤م أن ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ُمٜم

رهؿ  وم٤ٌمًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ مل يتٓمٚمٕمقا ًمٚمنقاب وٓ جلٜم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ٟمٕمٞمٌؿ ُم٘مٞمؿ، ومذيمن

ؾمٌح٤مٟمف أن شمر  إُمر وومٕمؾ اًمٜمٝمل قمقاىمٌف وظمٞمٛم٦م ٓ يتٛمنؾ وم٘منط ذم احلرُمن٤من 

 وًمٙمـ أيًْم٤م سمدظمقل اًمٜمػمان واًمتل ٓ ي٘مقى قمغم قمذاهب٤م خمٚمق . ،ُمـ اجلٜم٤من

ومنال  ،اعمنٞم٥م قمنغم اًمٕمٛمنؾإٟمف ش  اًمرطمٞمؿ»ذم ُمٕمٜمك » و٫مڀمؾ ْم ٱمٷمپمك ا٭مرٙمڀمؿ:

سمٗمْمؾ رنتف ُمنـ  -يٕمٓمٞمف- ويٜمٞمٚمف ،٤موٓ هيدر ًم٤ًمع ؾمٕمٞمً  ،يْمٞمع ًمٕم٤مُمؾ قمٛماًل 

 .(1)شاًمنقاب أوٕم٤مف قمٛمٚمف

ومال يْمنٞمع قمٜمنده رء ومٝمنق  ،وم٤مًمرطمٞمؿ ُمـ يتٗمْمؾ قمغم قمٌده سمنقاب قمٛمٚمف

وٓ ئمٚمٛمننف سمننؾ  ،[111ا٭مبٺمةةرة:] ﴾ ک ک گ گ گگ ﴿ُمننـ ىمنن٤مل  

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ﴿ ل شمٕم٤ممم يْم٤مقمػ ًمف اًمنقاب أوٕم٤موًم٤م يمنػمة، ىم٤م

 .[]ا٭مپمسچمء ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

صٗم٦م شم٘متِض وصقل اعمٜم٤مومع واعمّم٤مًم  إمم اًمٕمٌد وإن يمرهتٝم٤م » و٫مڀمؾ ا٭مرمحڈم:

وم٠مرطمؿ اًمٜم٤مس سمنؽ ُمنـ ؿمنؼ  ،ومٝمذه هل اًمرن٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ،ٟمٗمًف وؿم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م

                                                
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)
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  .(1)شقمٚمٞمؽ ذم إيّم٤مل ُمّم٤محلؽ ودومع اعمْم٤مر قمٜمؽ

إيّم٤مل اعمٜمن٤مومع ًمٚمٛمرطمنقم طمتنك وًمنق  وم٤مًمرطمٞمؿ طم٘مٞم٘م٦ًم هق ُمـ حيرص قمغم

ومٝمؾ يٙمره اإلٟمًن٤من ُمٜمٗمٕمتنف   ،يمره٧م ٟمٗمس اعمرطمقم ذًمؽ أو ضمٝمٚم٧م ُمٜمٗمٕمتٝم٤م

ويم٤مًمٓم٤مًمن٥م  ،اهلل يمٛمـ يٙمره اًمدواء اًمذي ومٞمنف اًمِمنٗم٤مء سمن٢مذن ،ٟمٕمؿ ىمد يٙمرهٝم٤م

يٙمره اًم٘مٞم٤مم ُمنـ ٟمقُمنف  رءويم٤معم ،يٙمره اًم٘مٞم٤مم قمغم دروؾمف وهل ًمف ٟمج٤مة وشمقومٞمؼ

 ..وهمػم ذًمؽ. ،جرذم اًمؼمد اًمِمديد ًمّمالة اًمٗم

أو  ،ومال ئمنٜمـ أطمنٌد أن ؿمندة إب وإم ،أن يتحغم سم٤مًمذيم٤مء اًمٕم٤مىمؾ ومٕمغم

سمؾ شمٚمؽ اًمِمدة ًمٜمٗمٕمف وُمّمٚمحتف اًمتل  ،ؿمدة اًمِمٞمخ واعمٕمٚمؿ سمال هدف أو ؾم٥ٌم

ًمتٞم٘مـ أن ؿمدهتؿ  ،وًمٙمـ إن قمٚمؿ ُمٕمٜمك اًمرن٦م ،ىمد ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م أو يًتِمٕمره٤م هق

ومٛمـ يٍمن  ،ٕه٤م شمدومٕمف دومًٕم٤م ًمٚمٜمٗمع ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة ،هذه هل قملم اًمرن٦م

وُمنـ يٕمٓمنل وًمنده  ،هق سمدوره يٜم٘مذه ُمـ اًمٜم٤مر قمغم إي٘م٤مظ وًمده ًمّمالة اًمٗمجر

وعمّمنٚمحتف اهلل  ٤م يٗمٕمنؾ ذًمنؽ ًمُٞمِمنٗمك سمن٢مذناًمدواء اعمر اًمذي ىمد ي١مذينف حلٔمّٞمن

وًمق أس اًمرضمنؾ قمنغم أن شمتنزيـ اسمٜمتنف سمحجن٤مب أُمٝمن٤مت اعمن١مُمٜملم  ،اًمالطم٘م٦م

ومٝمق حيٛمٞمٝم٤م ُمـ ذ ٟمٗمًنٝم٤م إن ٟمِمن٠مت وؿمن٧ٌم  ،سمٛمجرد سمٚمقهمٝم٤م ؾمـ اًمتٙمٚمٞمػ

ا قمغم اًمٜم٤ًمء اًمال  شمٕمقدن قمٚمٞمف ُمـ اًمّمٖمر أن ٕٟمف ىمد يّمٕم٥م ضمدّ  ،قمغم اًمتؼمج

                                                
 (.2/908إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ) (1)
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ومٝمنق سمنذًمؽ  -سمٕمدُم٤م شمٕمقدت قمغم اًمزيٜم٦م وفمٝمقر اًمِمنٕمر -يؽميمٜمف سمٕمد ؾمٜمقات

 ىمٚمٌٝم٤م ًمٚمٓم٤مقم٦م ُمـ اًمّمٖمر وإن يم٤مٟم٧م يم٤مره٦م د٤م ذم سمداي٦م إُمر.طم٥ٌم 

 ،وُمـ يتٝمؿ ؿمٞمخف وُمرسمٞمف سم٤مًمِمدة عمنؾ هذه إُمقر وم٘مد ضمِٝمؾ ُمٕمٜمك اًمرن٦م

ٻ   ﴿وقمَم أُمر رسمف طملم ىم٤مل   ،واهتٛمف سمٕمدم احلٙمٛم٦م ٻ  ٻ  ٱ 

ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿٿ  ووصؾ ًمؽ اخلػم  ،وأراد ٟمٗمٕمؽ ،ومٛمـ رنؽ: [ 88ا٭مٻمٿمػ: ]   ﴾  ٿ 

 ومُحؼ ًمف أن شم٘مٌؾ رأؾمف وشمِمٙمره قمغم ومٕمٚمف. ،طمتك وإن يمره٧م ذًمؽ ٟمٗمًؽ

اًمرنـ ُمـ أسمٜمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م يمٖمْم٤ٌمن وٟمحقه وإٟمام دظمٚمف ُمٕمٜمنك اعم٤ٌمًمٖمن٦م ُمنـ »

طمٞم٨م يم٤من ذم آظمره أًمػ وٟمقن يم٤مًمتنٜمٞمن٦م ومن٢من اًمتنٜمٞمن٦م ذم احل٘مٞم٘من٦م شمْمنٕمٞمػ... 

قمـ رن٦م قم٤مضمٚمن٦م وآضمٚمن٦م ووم٤مئدة اجلٛمع سملم اًمّمٗمتلم اًمرنـ واًمرطمٞمؿ اإلٟم٤ٌمء 

 .(1)شوظم٤مص٦م وقم٤مُم٦م

 ذم اًمدٟمٞم٤م عمـ يًتحؼ وُمـ ٓ يًتحؼ. ٪مرمحڈم ٤مچم٘مټمڈم:

ٿ   ﴿ذم أظمرة ٓ شمٙمقن إٓ عم١مُمـ: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم   ورمحڈم آ٘مټمڈم:

ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ  چ   ڄ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

                                                
 ( سم٤مظمتّم٤مر.25-8/22اٟمٔمر  سمدائع اًمٗمقائد ) (1)
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ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[ا٤ٕمراف] ﴾ ڻ ڱڱ ں ں ڻ

يمت٤مسم٦م رنتف اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ رء ذم أظمنرة عمنـ  -تعالى جاده-اهلل  ىمٞمد

 أُم٤م اًمٕم٤مضمٚم٦م وم٘مند ،وهذه هل أضمٚم٦م ،اشمّمٗمقا سمّمٗم٤مت ذيمره٤م ؾمٌح٤مٟمف ذم آي٤مشمف

 عمـ اؾمتحؼ وُمـ مل يًتحؼ يمام ذيمرٟم٤م. ،يمتٌٝم٤م عم١مُمٜمل اًمٌنم ويم٤مومرهؿ

ووم٤مئندة اجلٛمنع  :-٫مةچملْم ٠مڀمچمق رده ٤مٜم إمـ ا٭مسٿم٥م ٙمڀمڊم -٫مچمل إمـ ا٭مٺمڀمؿ 

سملم اًمّمٗمتلم اًمرنـ واًمرطمٞمؿ اإلٟم٤ٌمء قمـ رن٦م قم٤مضمٚم٦م وآضمٚم٦م وظم٤مص٦م وقم٤مُم٦م. 

وم٘م٤مل  وأُم٤م اجلٛمع سملم اًمرنـ اًمرطمٞمؿ ومٗمٞمنف ُمٕمٜمنك هنق أطمًنـ ُمنـ اعمٕمٜمٞمنلم 

واًمنرطمٞمؿ  ،وهق أن اًمرنـ دال قمغم اًمّمٗم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سمف ؾمٌح٤مٟمف ،اًمٚمذيـ ذيمرمه٤م

وم٤مٕول دال  ،واًمن٤مين ًمٚمٗمٕمؾ ،ل ًمٚمقصػومٙم٤من إو ،دال قمغم شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤معمرطمقم

ؿ هنذا ٝمْ وإذا أردت ومَ  ،أن اًمرن٦م صٗمتف واًمن٤مين دال قمغم أٟمف يرطمؿ ظمٚم٘مف سمرنتف

ۇئ ۆئ ﴿، [إٙمةةةزاب] ﴾ جث مث ىث يث ﴿ومت٠مُمنننؾ ىمقًمنننف  

ـٌ هبؿ»ومل جيكء ىمط  [ا٭متقٕمڈم] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ومُٕمٚمؿ أن اًمرنـ هق  ،شرن

ٙمت٦م ٓ شمٙمن٤مد دمنده٤م ذم اعمقصقف سم٤مًمرن٦م واًمرطمٞمؿ هق اًمراطمؿ سمرنتف، وهذه ٟم

 .(1)يمت٤مب وإن شمٜمٗم٧ًم قمٜمده٤م ُمرآة ىمٚمٌؽ مل شمٜمجؾ ًمؽ صقرهت٤م

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل  أُم٤م رن٦م -يمام ووحٜم٤م-رن٦م اعمخٚمق  ٟم٤مىمّم٦م وىم٤مسة 

 ومٝمل رن٦ٌم شم٤مُم٦م قم٤مُم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مص سم٠مي وضمف ُمـ اًمقضمقه.

                                                
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)
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ومتحريمنف إمم ىمْمن٤مء طم٤مضمن٦م  ،اًمرطمٞمؿاًمرن٦م ٓ ختٚمق قمـ رىم٦م ُم١معم٦م شمٕمؽمي »

اعمرطمقم، واًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمزه قمٜمٝم٤م. ومٚمٕمٚمؽ شمٔمـ أن ذًمنؽ ٟم٘مّمن٤من ذم 

 .(1)شُمٕمٜمك اًمرن٦م

أُم٤م أٟمف ًمٞمس سمٜم٘مّم٤من  ،وم٤مقمٚمؿ أن ذًمؽ يمامل وًمٞمس سمٜم٘مّم٤من ذم ُمٕمٜمك اًمرن٦م

ومٛمـ طمٞم٨م أن يمامل اًمرن٦م سمٙمامل صمٛمرهت٤م، وُمٝمام ىُمْمٞم٧م طم٤مضم٦م اعمحت٤مج سمٙمامدن٤م 

 ٛمرطمقم طمظ ذم شم٠ممل اًمراطمؿ وشمٗمجٕمف.مل يٙمـ ًمٚم

 ىومٚمنق رأ ،ومٗمل طمؼ اًمٌنم اًمرن٦م شمٙمقن سمرىم٦م ُم١معم٦م شمّمٞم٥م ىمٚمن٥م اًمنراطمؿ

ًمنر   ،أو يت٠ممل ُمـ وىمع اًمنٌالء قمٚمٞمنف ،اًمرضمُؾ رضماًل يٌٙمل ُمـ اعمرض واًمٙمرب

ىمٚمٌف وشم٠ممل وٕؿمٗمؼ قمغم طم٤مًمف. وهذا إمل اًمنذي يٕمنؽمي اًمنراطمؿ ؾمنٞم١مدي إمم 

ومن٠مي رنن٦م  ،روب وشمٗمري٩م يمرسمف ىمندر ُمن٤م يًنتٓمٞمعحتريمف ًمرن٦م هذا اعمت٠ممل اعمٙم

 ًمٙمٜمف ُمقضمقد. ،طمؿ زاد أو ىمؾ ذا  إملاًمٚمٛمخٚمقىملم يًٌ٘مٝم٤م أمل يٕمؽمي ىمٚم٥م اًمر

اهلل  : وذًمنؽ ٕهنؿ شمقمهنقا أن رنن٦م۵اهلل  صٗم٦م اًمرن٦م قمـاعمٕمٓمٚم٦م ٟمٗمك 

 ،ًمنراطمؿ شمٕمؽمينف رىمن٦م ُم١معمن٦م ذم ىمٚمٌنفوم٤مّدقمقا اًمتٜمزيف سمحجن٦م أن ا ،يمرن٦م ظمٚم٘مف

وم٤مًمرب ُمٜمّزه ومٕماًل قمـ يمؾ  ،ريد سمف سم٤مـمؾأُ وهق طمؼ  ،واًمرب ُمٜمّزه قمـ ُمنؾ ذًمؽ

 ،وًمٙمـ صٗم٤مت اعمخٚمقىملم ٓ مت٤مصمؾ صٗم٤مت اخل٤مًمؼ سمقضمف قمن٤مم ،صٗم٤مت اًمٜم٘مص

وًمٞمس ذم  ،وم٤مًمرب رطمٞمؿ رن٦ًم شمٚمٞمؼ سمجالًمف ويمامًمف ،وُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اًمرن٦م

شم٘متْمنٞمف صنٗم٤مت  ُمن٤م ف ًمنػمطمؿ اعمخٚمنقىملم وضمرين٤منطم٤مضم٦م ٕمل أو ؿمٗم٘م٦م شمٕمؽمي
                                                

 (.58اعم٘مّمد إؾمٜمك )ص  (1)
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 .سمّمػمشمفاعمخٚمقىملم قمغم اخل٤مًمؼ والل ووم٤ًمد ٓ ي٘مقل سمف إٓ ُمـ ـمٛم٧ًم 

ومذا  اًمْمٕمػ  ،وًمٙمٜمف يمامل ،تعالىوهذا ًمٞمس سمٜم٘مّم٤مٍن ذم ُمٕمٜمك اًمرن٦م هلل 

ومٙمامل اًمرن٦م سمٙمامل  ،ٓ شمٚمٞمؼ ذم طمؼ اًمرب سمح٤مٍل ُمـ إطمقال ،ُيٕمدُّ صٗم٦م ىمٌ 

ًمنق سمٙمنك أُمن٤مم ُمنـ   ومام اًمذي يٗمٞمد اعمرطمقم ُمـ شم٠ممل رانف ،صمٛمراهت٤م ًمٚمٛمرطمقم

أيٙمقن ىمد رنف  أم إومم أن ٟم٘مقل ىمد رنف إن قمٚمٛمٜمن٤م  ،يٓمٚم٥م رنتف ًمٞمؾ ه٤مر

طم٤مضمتف يٙمقن سمذًمؽ  سم٤مًمٓمٌع إن ومؽ يمرسمف وىم٣م  أٟمف ؾم٤مقمده وىم٣م ًمف طم٤مضمتف

تف وطمزٟمنف ومتزداد سمف يمآسم ،سمؾ ورسمام يم٤من أمل اًمراطمؿ أعًم٤م ًمٚمٛمرطمقم أيًْم٤م ،ًمف راطمؿ

قمغم يمرسمف، وإن سمٙمك وشم٠ممل ىمٚم٥م اًمِمخص وهق يًتٓمٞمع ُم٤ًمقمدة هذا اعمٙمروب 

ومام هق ًمف سمراطمٍؿ ُمٝمام سمٙمك وشم٠موه، واًمنراطمؿ ُمنـ  ،ومل ي٤ًمقمده وجيتٝمد ذم ذًمؽ

وم٤مًمٙمامل ٕٟمف ؾمٕمك ذم شمٗمنري٩م هنؿ اعمٙمنروب  ،اخلٚمؼ سمف ؿِمؼ يمامل وؿِمؼ ٟم٘مص

ّمنٞم٥م ىمٚمٌنف، ومٞم٘من٤مس واًمٜم٘مص ُمـ ضمٝم٦م إمل واعمِم٘م٦م اًمتل شم ،وىمْم٤مء طمقائجف

 وُم٤م يٜمت٩م قمـ رن٦م ،يمامل اًمّمٗم٦م سمام ٟمت٩م قمٜمٝم٤م ٓ ُم٤م يّمٞم٥م اعمقصقف ُمـ آوم٤مت

سمؾ ٓ ُمنٞمنؾ  شمٕم٤ممم خلٚم٘مف أقمٔمؿ وأضمؾ وأيمٛمؾ ُمـ رن٦م اعمخٚمق  سم٤معمخٚمق اهلل 

اهلل  أُم٤م إمل واًمِمنٗم٘م٦م واًمْمنٞمؼ ٓ يتّمنػ هبنؿ د٤م وٓ ُم٘م٤مرٟم٦م قمغم اإلـمال ،

طمجن٦م اهلل  اعمٕمٓمٚم٦م ذم ٟمٗمل صٗم٦م اًمرن٦م قمـ، وهبذا ٟمٕمٚمؿ أن طمج٦م اًم٘مقي اًمٕمزيز

 سم٤مـمٚم٦م واهٞم٦م ُمردوٌد قمٚمٞمٝم٤م.

رسمنام دومٕمنف  ،اًمرطمٞمؿ ُمـ أمل وشمقضمنع حلن٤مل ُمرطمقُمنف اإلٟم٤ًمنوُم٤م يّمٞم٥م 

وجيٚم٥م ًمٜمٗمًف  ،ًمرنتف: ًمٞمزيؾ قمـ ىمٚمٌف ُم٤م أص٤مسمف ُمـ أمل ٟمٗمز وؿمٗم٘م٦م ووٕمػ

ىمنؾ قمغم إ ٓ عمٜمٗمٕم٦م أظمر أو ،ُمٜمٗمٕم٦م أٓ وهل اٟمنماح اًمّمدر وراطم٦م اًم٘مٚم٥م

هذا شمٕم٤ممم قمـ -اهلل  إذ ٓ يت٠ممل وٓ يْمُٕمػ ،ىمد ختتٚمط ٟمٞمتف ذم ذًمؽ، وهذا ٟم٘مص
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سمؾ يمرًُم٤م وإطم٤ًمًٟم٤م وشمٗمْمناًل  ،ومػمطمؿ ظمٚم٘مف سمال همرض وٓ قمقض -ا يمٌػًماقمٚمقّ 

  ًمٕم٤ٌمده ُمـ همػم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م. ٤م٥م اًمٓم٤مقم٦م ويرو٤مه، وإن يم٤من حيُمٜمف

واًمرطمٞمؿ  ،رانلمويمقٟمف أرطمؿ اًم ،ًمٕمٚمؽ شم٘مقل ُم٤م ُمٕمٜمك يمقٟمف شمٕم٤ممم رطمٞماًم »

٤م وهق ي٘مندر قمنغم إُم٤مـمن٦م ُمن٤م هبنؿ إٓ ٤م وُمريًْم ا وُمٕمذسمً ٓ يرى ُمٌتغم وُميورً 

 .(1)شوي٤ٌمدر إمم إُم٤مـمتف

ويندومع  ،ويٗمنرج يمنرب يمنؾ ُمٙمنروب ،أن يِمٗمل يمؾ ُمريض اًم٘م٤مدرومٝمق 

 ،ويزينؾ أمل يمنؾ ُمتن٠ممل ،وجيٞم٥م دقمقة يمؾ ؾم٤مئؾ ، قمـ يمؾ ُمـ أص٤مسمف ضاًميُّ 

وهنق رطمنٞمؿ  ،رى ويًنٛمع ويٕمٚمنؿ طمن٤مدؿومٚمَؿ ٓ يٗمٕمؾ شمٚمؽ إُمقر وهنق ين

 ورنـ 

ىمن٤مل   طيمنام ضمن٤مء ذم احلندي٨م أن اًمٜمٌنل  ،اسمتداًء اًمنم ًمنٞمس إًمٞمنف ځمٺمقل:

 .ضمؾ ذم قماله ومال شُمٜم٥ًم ذور اًمدٟمٞم٤م هللإ (8)«َوا٭م٨م   ٭َمڀْمَس إ٭َِمڀْمَؽ »

ًٓ ًمٚمت ًمق أن ـمٗماًل ُمرض ُمرًو٤م ؿمديًدا ويم٤من اًمٕمنالج  ،قوٞم وٟميب ُمن٤م

 ،ومٚمٕمؾ إم شمر  ًمٚمقًمد وشمِمٗمؼ قمٚمٞمف ،يم٤محلج٤مُم٦م أو اجلراطم٦م ٤م ومٞمام يٌدو ًمألمىمقيّ 

ط ضمًد وًمده٤م: فمٜمّ ومتٌٙمل وشمٜمٝم٤مر وشمرومض أن  ،٤م ُمٜمٝم٤م أن هذا ي١مذيف وي١معمفينمن

 أُم٤م إب ومٞمقاومؼ ذم احل٤مل ويٕمٚمؿ أن هذا ومٞمف اًمٜمٗمنع ،وهل ٓ شمتحٛمؾ أن ي١مذى

سمٙمن٧م اًمًن٤مئؾ  هنؾ إم اًمتنل سمرنتٝمن٤م  ًمقًمده، وم٠مهيام أرطمؿ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمنر

ورومْم٧م إمل اعم١مىم٧م ًمقًمده٤م  أم إب اًم٘مقى اًمذي حتٛمؾ ذًمنؽ إمل رضمن٤مء 

                                                
 (.52اعم٘مّمد إؾمٜمك )ص  (1)

 ( يمتن٤مب صنالة اعمًن٤مومريـ وىمٍمنه٤م ُمنـ طمندي٨م قمنكم سمنـ 778رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8)

 .ڤيب ـم٤مًم٥م أ
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 ٤م  اجلقاب ُمٕمروف ًمٙمؾ قم٤مىمؾ...أن ُيِمٗمك وًمده ه٤مئٞمّ 

 ،احلٙمنٞمؿاهلل  ومٛمـ ي٠ًمل هذا اًم١ًمال ُم٤م قمٚمؿ شمٗمًػم اؾمؿ ،وهلل اعمنؾ إقمغم

ومٝمذه آسمتالءات وهمػمه٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرن٤مت واًمؼميم٤مت واخلنػمات واحلًنٜم٤مت 

ىمد ٓ يًتٓمٞمع اعمٌتغم أن حُيّّمٚمٝم٤م سمٖمػم هذا آسمتالء، وهذا سم٤مًمت٠ميمٞمد ومٞمنف ٟمٗمنع  ُم٤م

ًمٙمـ سمن٘متنف سمحٙمٛمن٦م  ،وإن يم٤من همػم ُمٚمحقظ ًمّم٤مطم٥م آسمتالء ذم طمٞمٜمف ،قمٔمٞمؿ

ومٞمن٤م  ،ورن٦م رسمف يٓمٛمتـ ىمٚمٌف وهتدأ ٟمٗمًف ويٜمنمح صدره ذم أؿمد ُمٜم٤مزل اسمتالئف

ن ُمـ ٟمٕمٛم٦م ُمـ اًمٜمٕمؿ أو طمرُم٤م ،ُمـ اسمتكم سمٛمرٍض أو وٞمؼ رز  أو ُمرض أوٓد

 مل ٟمر ُمٜمف إٓ اخلػم.. أسمنم سم٤مخلػم ُمـ ربٍّ  ،اًمدٟمٞمقي٦م

اًمرطمٞمؿ يريد اخلػم ًمٚمٛمرطمقم ؾمقاء رأى اعمرطمقم هذا اخلػم أم مل يره، ومٙمؾ 

ومل ُيدر  ُم٤م  ،اُم٤م ُي٘مدر قمغم اعم١مُمـ هق ظمػم ًمف طمتك وإن رآه اسمتالًء ؿمديًدا وّذ 

ًمُرومنع  ،اًمذي رسمام يمرهف اًمِمخص ومٞمف ُمـ طمٙمٛم٦م وظمػم، وإذا ُرومع هذا اًمت٘مدير

 ُمٕمف اخلػم اًمذي ًمـ ي٘مع إٓ سمقىمع اًمت٘مدير إول أي آسمتالء.

اًمنرب وهنق يٕمٚمنؿ أن  ،وازداد قمٚمٞمف أعمف ُمنع اًمقىمن٧م ،ومٚمق أن ُمريًْم٤م يت٠ممل

ائ  ﴿ ومٝمنق ُمنـ ىمن٤مل  ،هق اًمِم٤مذم اًم٘م٤مدر قمغم ؿمٗم٤مئف سمٖمػم دواء شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم

ٗم٤مء أي٤مًُمن٤م واٟمتٔمر اًمِم ،[يس] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 ،ومٚمق يم٤من صن٤مسمًرا ،ومل يدريمف اًمِمٗم٤مء وـم٤مل قمٚمٞمف آسمتالء ،وؿمٝمقًرا ورسمام ؾمٜمٞمٜم٤ًم

 هبنذاًمٕمٚمؿ أٟمف رسمام مل يٜم٩م ذم أظمرة إٓ  ،وسمرسمف ُم١مُمٜم٤ًم قمـ طمٙمٛمف وىمدره راوًٞم٤م

 ،ف سمنلم يندي رسمنف واٟمٙمًن٤مره أُم٤مُمنفئوًمٕمٚمؿ أن صقت شميقمف وسمٙم٤م ،آسمتالء

هق ؾمٌٞمؾ وصقًمف جلٜم٤مت رب  -ٓ سمدواءٓ سمٓمٌٞم٥م و-وشمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمف وطمده 

ر قمٜمف ؾمٞمت٤مشمف إن يم٤من ُمًٞمًت٤م ورومع  ،إرض واًمًاموات، ورسمام هبذا آسمتالء يمٗمن
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وـمٝمر ىمٚمٌف مم٤م ؿم٤مسمف ُمـ أُمراض: ًمذًمؽ ٟمرى  ،درضم٤مشمف ذم قمٚمٞملم إن يم٤من حمًٜم٤ًم

٤ًٌم أيمنر اٟمٙم٤ًمًرا و  هنذاوم٢من ُرومع قمٜمف  ،وشمذًماًل هلل شمقاوًٕم٤م وره٦ٌمً اعمٌتكم اًمت٘مل هم٤مًم

 ،وُم٤م شمٓمٝمر ىمٚمٌف ُمـ شمٚمؽ إُمراض ،ؽ اخلػم أو يمنػًما ُمٜمفًمآسمتالء ًمٗم٘مد يمؾ ذ

 اًمّم٤محلقن.اهلل  وُم٤م سمٚمغ ُمدارج اًمٙمامل اًمتل يتٛمٜم٤مه٤م قم٤ٌمد

ىمٓمع قمْمٍق ُمـ أقمْم٤مئف، وهذا اسمتالء  إذا اسمُتكم إٟم٤ًمن سمٛمرٍض أدى ًميورة

وطمٙمٛمتنف هبنذا اهلل  ٕم٤مىمنؾ ذم ىمندرًمٙمـ ًمنق شم٠مُمنؾ اًم ،ؿمديد ٓ يٜمٙمره أطمٌد ىمط

وم٘مد رنف اسمتداًء عم٤م ين ًمف ُمـ يِمنخص  ،واوح٦م ضمٚمٞم٦م اًمرن٤مت ىًمرأ ،اعمٌتغم

قمْمًقا واطمًدا ىمٌؾ أن ي١مصمر قمغم سم٘مٞم٦م ضمًده وىمند ين١مدي  ومٞمًت٠مصؾ ،ًمف اعمرض

أدٛمنف و ورنف عمن٤م اؾمتخرج ُمنـ ىمٚمن٥م اعمٌنتغم قمٌقدين٤مت ،عمقشمف أو قمجزه اًمت٤مم

ر قمٜمف اًمًٞمت٤مت ،اًمّمؼم واًمرو٤م واحلٛمد  ،وأصم٤مسمف قمغم ذًمؽ اًمّمؼم طمًٜم٤مت ،ويمٗمن

سمؾ رومٕمنف سمّمنؼمه واطمتًن٤مسمف درضمن٤مٍت  ،يْم٤مقمٗمٝم٤م ريب سمٙمرُمف وضمقده يمام يِم٤مء

اهلل  ومٝمذا نند ،واؾمتخرج أيًْم٤م قمٌقدي٤مت ُمـ اعمحٞمٓملم هبذا اعمٌتغم ،ودرضم٤مت

رى سمح٤مًمف وقمٚمنؿ أن اسمنتالءه يًنػم  ذا و ،ؾم٠مًمف اًمًالُم٦م هذاو ،قمغم اًمٕم٤مومٞم٦م

ًمٚمٛمٌتغم ٟمّمنٞم٥م ُمٜمٝمن٤م إن  ،ويمؾ هذه اًمٕم٤ٌمدات وإضمقر ،٦م ٓسمتالء همػمهسم٤مًمٜمًٌ

ويمؾ هذا ذم طمؼ اًمٕم٤مىمؾ اًمذي قم٘مؾ ُمراد رسمف ُمٜمف وقمنرف ىمندر  ،شمٕم٤ممماهلل  ؿم٤مء

ذو اًمٜمٔمر اًم٘م٤مس ؾمٞمٙمقن اسمتالؤه قمٚمٞمف  أُم٤م اعمٖمٌقن اعمٗمتقن ،اًمدٟمٞم٤م وىمدر أظمرة

 ،ومال يّمؼم وٓ حيت٥ًم ،ًدآ يرى إٓ أعًم٤م ووم٘م ،فُمٞمومال يرى إٓ أؾمٗمؾ ىمد ،سمالء

نؾ إضمنر ،سمؾ جيزع ويتًخط سمنؾ ُمن٤م زاده  ،وٓ هنق أزال إمل ،ومال هق طمّمن

 سمالؤه إٓ إصماًم ووزًرا قمغم وزر..
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د ٟمٗم٤مهن٤م اعمٕمٓمٚمن٦م وىم ،صٗم٦م اًمرن٦م صم٤مسمت٦م هلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع

وأُم٤م أهنؾ اًمًنٜم٦م واجلامقمن٦م ىم٤مـمٌن٦م  -يمام ذيمرٟم٤م آٟمًٗم٤م  –واعم١موًم٦م وأهؾ اًمْمالل 

اهلل  طم٘مٞم٘من٦م ٓ ون٤مز. وًمنٞمس ذم صنٗم٤متاهلل  ورن٦م ،ومٞمنٌتقه٤م: ًمألدًم٦م اعمذيمقرة

ومٙمٚمٝم٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وُمٕمٚمقم أن اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا هؾ هٜم٤م  ون٤مز ذم اًمٚمٖمن٦م  ،و٤مز

 ٓ ون٤مز ومٞمٝمن٤م ،شمٕمن٤ممم ومٝمنل قمنغم احل٘مٞم٘من٦ماهلل  صنٗم٤مت أُم٤م ، أم ٓاًمٕمرسمٞم٦م أصاًل 

 ، وىمد ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ همنػم واطمند ُمنـ أهنؾ اًمٕمٚمنؿ، ُمنٜمٝمؿ سمٙمؾ شم٠ميمٞمد

 .(1)اسمـ قمٌد اًمؼم

ورن٦م رسمف يمخن٤مًمؼ يم٤مُمٚمن٦م ٓ  ،أن رنتف يمٛمخٚمق  ٟم٤مىمّم٦م اإلٟم٤ًمنإن قمٚمؿ 

 ،ٞم٘مـ أن ُم٤م يراه وي٘مع قمٚمٞمف ُمـ شم٘مدير اعمٚمؽ ضمؾ وقمال يمٚمف رن٦مًمت ،ٟم٘مّم٤من ومٞمٝم٤م

ومال ئمـ سمرسمف فمـ اًمًقء سمِمٙمٍؾ ُمـ إؿمٙم٤مل، وم٤مًمٕم٘منؾ  ،وإن مل يًتِمٕمره٤م هق

 اإلٟمًن٤منوم٢من رطمنؿ  ،اهلل ذع ٤م ُيٓمٛمس واًمٗمٙمر يٜمتٙمس ٟمتٞمج٦م اًمٌٕمد قمـأطمٞم٤مٟمً 

 ،ًمٌمنءوشم٠مظمر ؿمٙمؾ اًمرن٦م اًمتل ئمٜمٝم٤م ويرضمقهن٤م ًمنذًمؽ ا ،ؿمٞمًت٤م ور ن ًمف ىمٚمٌف

                                                
-858(، واًمتٌٍمة ذم ُمٕم٤ممل اًمديـ ًمٚمٓمؼمي )ص  7/828اٟمٔمر  اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم ) (1)

(، ورؾم٤مًم٦م اًمًنجزي إمم 70 )ص  ينٕصٌٝم٤ما(، واحلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م ًم٘مقام اًمًٜم٦م 854

 .( وهمػمه828أهؾ زسمٞمد )ص  
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وهق أرطمؿ اًمرانلم  ،ورن٦م رسمف يم٤مُمٚم٦م ،ومرنتف شمٚمؽ ٟم٤مىمّم٦م ،ومال يتٝمؿ إٓ ٟمٗمًف

 ًمٙمٜمٝم٤م ُمقضمقدة وُمتح٘م٘م٦م ،طمتك وإن مل شمٔمٝمر آصم٤مر رنتف ذم ذًمؽ اًمٌمء قم٤مضماًل 

ـمن٤مل  ،واًمٙم٤مومر اًمِم٤م  ذم ديٜمف قم٤مضماًل أم آضمناًل  ،وؾمػماه٤م اعم١مُمـ اًمّم٤مسمر ،ي٘مٞمٜم٤ًم

 اًمزُمـ أو ىمٍُم..

اًم٤ًمقمٞم٦م ذم اًمٌح٨م قمـ ؾمٌؾ  ،٤م اًم٤ٌميمٞم٦م ٕضمؾ ُمروفوم٤مٕم اًمرطمٞمٛم٦م سمقًمده

واطمنذر أن شمِمنؽ ذم  ،ًمٞم٧ًم سم٠مرطمؿ ُمـ رهب٤م قمٚمٞمنف ،قمالضمف اعمتٛمًٙم٦م سمِمٗم٤مئف

  ىُمِدَم قَمنغَم َرؾُمنقلِ » ومٗمل احلدي٨م  ،ذًمؽ أسمًدا
ه
ـَ  طاهلل ٌٍْل، وَمن٢مَِذا اُْمنَرَأٌة ُِمن ن ًَ سمِ

ٌِْل أَ  ًن ٌَْتِٖمل، إَِذا َوضَمَدْت َصٌِّٞم٤م ذِم اًم ٌِْل شَم ًن ٌَْٓمٜمَِٝمن٤م َوَأْرَونَٕمْتُف، اًم ظَمَذشْمُف وَم٠َمًْمَّمَ٘مْتُف سمِ

  وَمَ٘م٤مَل ًَمٜم٤َم َرؾُمقُل 
ه
، « َأَٖمَرْوَن َوِذِه اٛمَْْرَأَة ٢َمچمِرَٙمڈًم َو٭َمَدَوچم ِْم ا٭مپم ةچمِر »  طاهلل َٓ ىُمْٚمٜمَن٤م  

َٓ شَمْٓمَرطَمُف، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل    َواهللِ َوِهَل شَمْ٘مِدُر قَمغَم َأْن 
ه
هّ »  طاهلل ـْ  َأْرَٙمؿُ  ِلؾ  ٕمٷِِمَبچمِدِه ٱِم

 .(1)« َوِذِه ٕمَِق٭َمِدَوچم

وهذه اعم٠ًمًم٦م هم٤مي٦م ذم إمهٞم٦م: ٕن اًمنٜمٗمس ضُمٌٚمن٧م قمنغم طمن٥م اإلطمًن٤من 

٤م يم٤مُماًل ذم طمن٤مل آسمنتالء إٓ طمٌّ اهلل  ويّمُٕم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن حت٥م ،واعمحًٜملم إًمٞمٝم٤م

شمٞم٘مٜمن٧م أٟمنف يٙمرُمٝمن٤م  –أرطمؿ اًمرانلم ؾمٌح٤مٟمف -ُمٜمٝم٤م  إذا شمٞم٘مٜم٧م أٟمف أرطمؿ هب٤م

ومٛمـ اسمتكَم سمٛمرٍض ؿمديد رسمنام اقمنؽمض  ،سمٗمْمٚمف وُمٜمتف ويتٗمْمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،سمرنتف

                                                
ب اًمتقسمن٦م ُمنـ ( يمتن٤م2745( يمت٤مب إدب، وُمًٚمؿ )4999رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤطمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 
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ومتقؾمقس ًمف ٟمٗمًف  يمٞمنػ يٙمنقن يب  ،سم٘مٚمٌف وشمًخط وهق ذم طم٤مل أعمف ووضمٕمف

إن مل  رطمٞماًم وأٟم٤م أشم٠ممل وٓ أؾمتٓمٞمع اًمٜمقم وٓ إيمؾ وٓ اًمراطم٦م  ويٙمقن ذًمنؽ

 ،وحي٥م قم٤ٌمده اًمّم٤محللم ،واًمنم ًمٞمس إًمٞمف ،ًت٘مر ذم ىمٚمٌف أن رسمف رطمٞمؿيدر  وي

 وٓ ي٘مدر دؿ إٓ يمؾ ظمػم.

اطمنذر أن شم٘منقل  ،ومٞم٤م ُمنـ ُمن٤مت وًمنده ،سمرب اًمٕم٤معملم وًمٜمحذر فمـ اًمًقء

عم٤مذا أظمذت ُمٜمل وًمدي اًمقطمٞمند   ،سمٚم٤ًمن ىمٚمٌؽ عم٤مذا أٟم٤م  أٟم٤م اعمًت٘مٞمؿ اًمّم٤مًم 

ومٞمن٤م ُمًنٙملم ُمنـ  ،[إځمبڀمچمء] ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ؾمٌح٤مٟمف 

أدرا  أٟمؽ أص٧ٌم هبذا اًمٗم٘مند ًمُتخٚمنند ذم ضمٜمن٦ٍم قمرونٝم٤م يمٕمنرض اًمًناموات 

٤ًٌم ًمٌٚمقهمؽ درضم٤مت اًمّمدي٘ملم  وإرض  ُمـ أدرا  ًمٕمؾ هذا اًمٗم٘مد يٙمقن ؾمٌ

وشمٙمقن رومٞمً٘م٤م ًمألٟمٌٞم٤مء ذم اًمٗمردوس ُمـ اجلٜم٦م  ُمـ أدرا  أٟمنف رسمنام  ،واًمِمٝمداء

 يم٤من ًمؽ راطم٦م ُمـ وًمٍد يًقىمؽ ًمٚمٙمٗمر ؾمقىًم٤م !!

ٓ يٗمٕمؾ ؿمنٞمًت٤م  ،طمٙمٞمؿ ،واقمٚمؿ أٟمف رطمٞمؿ ،وسمنمقمف ،وسم٘مدره ،سمرسمؽ ضرْ ا

دى، واًم٘مدوس اًمذي شمٜمزه ُمـ يمؾ ٟم٘منٍص وقمٞمن٥م وؾمنقء، ومٚمنق رونٞم٧م!! ؾُم 

وإيمؼم ُمـ  ،وٟمٕمٛم٧م سمجٜم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،واٟمنمح صدر  ،ؾمٙمٜم٧م ٟمٗمًؽ

! اًمٗمٓمنـ أومْمنؾ ُمنـ ذًمنؽ اًمٚمٌٞم٥موُم٤مذا يتٛمٜمك  ،قمٜمؽاهلل  ذًمؽ وإهؿ رو٤م

 !ـ ذًمؽ أصاًل وهؾ هٜم٤م  أومْمؾ ُم

٤ًٌم ٓ ئمٝمر إٓ طم٤مل آسمتالء ،واٟمتٌف أُم٤م طم٤مل  ،وم٤مًمٞم٘ملم واًمن٤ٌمت احل٘مٞم٘مل هم٤مًم

وم٢مذا اسمتٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٗمتـ فمٝمرت أوم٤مت  ،ص٤مسمرون ،ُم١مُمٜمقن ،صم٤مسمتقن وم٠ميمنرٟم٤م ،اًمٕم٤مومٞم٦م

 أن ي٘مٞمؽ اًمٗمتـ وينٌتؽ إن اسمتٚمٞم٧م هب٤م.اهلل  وم٤مؾم٠مل ،واًمٕمٞمقب واًمٓم٤مُم٤مت
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قمٚمٞمف سمٜمل آدم ومنٜمحـ اهلل  وم٤محلزن واًمٌٙم٤مء وأمل اًم٘مٚم٥م رء ومٓمري ضمٌؾ ،ٓ

وُمٕمٚمقم أن هذا طم٤مل اًمٌنم وُمٜمٝمؿ ظمػم  ،وٟمٌٙمل ،وٟمتقضمع ،وٟمت٠ممل ،ٟمحزن سمنم

وومٞمنف   ،عم٤م ُم٤مت وًمده إسمراهٞمؿ سمٙمك ودقم٤م يمام ورد ذم احلندي٨م طاخلٚمؼ حمٛمد 

ِلُّ » ُف إًَِمْٞمِف، َوىمَ  طَدقَم٤م اًمٜمٌن ، وَمَْمٛمن ٌِلِّ َأْن َيُ٘مقَل، وَمَ٘من٤مَل َأَٟمنٌس  اهلُل  ٤مَل َُم٤م ؿَم٤مءَ سم٤ِمًمّمن

ِف سَملْمَ َيَدْي َرؾُمقلِ 
ًِ   ًَمَ٘مْد َرَأْيُتُف َوُهَق َيٙمِٞمُد سمِٜمَْٗم

ه
  ، وَمَدَُمَٕم٧ْم قَمْٞمٜمَن٤م َرؾُمنقلِ طاهلل

ه
اهلل

پمَةچم، وَ »وَمَ٘م٤مَل   ط ٓ  ٱَمةچم ُيةْرِر َرٕم  َٓ ځَمٺُمةقُل إِ َزُن ا٭ْمٺَمټْمڇُم، َو اهللِ َيةچم َٖمْدٱَمُع ا٭ْمٷَم٦ْمُ َوحَيْ

چم ٕمَِؽ ٛمََْحُزوځُمقنَ  وؾمنخط  ،وًمٙمـ يمؾ هذا ٓ يٕمٜمنل ؾمنقء اًمٔمنـإ (1)«إِْٕمَراِوڀمُؿ إځِم 

وطمزٟمنف ٓ  ،وآقمؽماض اًمداظمكم قمغم أىمدار اًمرب. وم٤مإلٟمًن٤من حينزن ،اًم٘مٚم٥م

ويٌٙمنل سمٕمٞمٜمٞمنف  -ويتٕمقذ ُمـ احلزن وٓ يًتًٚمؿ ًمف-ي١مصمر قمغم قمٛمٚمف وقم٘مٞمدشمف 

 ًمٙمـ ُمع إذقم٤من ىمٚمٌف.

ا ذم إظمذ وٓ ي٘مٍمان أسمدً  ،٤م ًمٚمقًمد وؿمٗم٘م٦ًم سمفوم٤مٕب وإم أيمنر اخلٚمؼ طمٌّ 

سم٤مٕؾم٤ٌمب جلٚم٥م ُمّم٤محلف ودومع اعمٗم٤مؾمد قمٜمف، وًمٙمـ شمٚمؽ اعمٜم٤مومع اًمتنل حين٤مول 

ومٜمجن٤مح  ،إب وإم إيّم٤مد٤م ًمٚمقًمد هل ذم ٟمٗمس اًمتقىمٞم٧م ُمٜمٗمٕم٦م دام سم٤مًمت٠ميمٞمند

ٕسمقيـ سم٤مًمًٕم٤مدة واًمراطم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمٗمخنر سمنلم إهنؾ اًمقًمد يرضمع قمغم ا

                                                
يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ  (2284( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، وُمًٚمؿ )8202رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤسمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م أٟمس 
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وومِمٚمف يرضمنع قمٚمنٞمٝمؿ سمن٤محلزن واًمٙمندر واًمتٕمن٥م واخلنزي سمنلم  ،وإصدىم٤مء

 -اًمتل يرضمقه٤م اًمقاًمدن ٕوٓدمهن٤م سم٤مًمت٠ميمٞمند -ذم اًمدٟمٞم٤م ومًٕم٤مدة اًمقًمد ،اًمٜم٤مس

وهذه ُمّمٚمح٦م ظمٗمٞم٦م ىمند ٓ شمٔمٝمنر، ومٛمنـ ينريب  ،ومٞمٝم٤م ؿمؼ راضمٌع قمغم إسمقيـ

 ،يندقمق ًمنف أيًْمن٤م أن يتٛمٜمك سمذًمؽ -ُمع حمٌتف ًمٚمقًمد- اًم٘مرآن واًمًٜم٦موًمده قمغم 

ويرهم٥م ذم ُمْم٤مقمٗم٦م طمًٜم٤مشمف سم٠مومٕمن٤مل وًمنده  ،ذم أظمرةاهلل  ويٌتٖمل إضمر ُمـ

واعمٜمٗمؼ اجلقاد  ،ًمف سمٗمْمٚمف وضمقدهاهلل  قمٗمٝم٤م٤ماًمتل ؾمتٌ٘مل ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمف ويْم

٤م شمّمند  وإُمن -وهنذا رين٤مء- اعمتّمد  أيًْم٤م إُم٤م يريد سمّمندىم٤مشمف صمٜمن٤مء اًمٜمن٤مس

وًمٙمـ سمجقار شمٚمؽ اًمرن٦م هق يريد أن يدومع قمنـ  ،وأطمًـ ًمٖمػمه رن٦ًم ُمٜمف دؿ

ويمذًمؽ يريد إضمر واًمنقاب  ،ا أو حمت٤مضًم٤مٟمٗمًف إمل اًمذي يّمٞمٌف إن رأى وم٘مػمً 

ًٓ  ،٤م يٛمٚمؽ ُمـ اعم٤مل اًمٙمنػمشمٕم٤ممم، وًمق أن رضماًل صمريّ اهلل  ُمـ أقمٓمك ظم٤مدُمف أُمنقا

وًمنق أن  ،ريد ُمٜمف ُمزيًدا ُمـ اًمتٗم٤مين ذم اًمٕمٛمؾوم٢مٟمف سم٤مًمت٠ميمٞمد ي ،وأضمزل ًمف اًمٕمٓم٤مء

ص٤مطم٥م قمٛمؾ ومرن  اعمٙم٤مومآت قمغم ُمرؤؾمٞمف ٕراد ُمٜمٝمؿ سمتٚمؽ اعمٙم٤مومآت آهتامم 

يمنؾ قمٓمن٤مء ذم اًمندٟمٞم٤م جينر وراءه ُمٜمٗمٕمن٦م  ،واجلد وآضمتٝم٤مد واإلشم٘م٤من وهٙمنذا

 ًمٚمٛمٕمٓمل.

وٓ  ،ُمٚمٙمف ؿمٞمًت٤م ىمط ذم ٓ شمزيد ـم٤مقم٤مت اًمٕم٤ٌمد ،اًمٖمٜمل احلٛمٞمد ،ُمٚمؽ اعمٚمق 

وقمٓم٤مين٤مه ُمٜمن٦ٌم  ،شمًٚم٥م ُمٕم٤مصٞمٝمؿ ُمـ ُمٚمٙمف ؿمٞمًت٤م ىمط، ومرنتف ومْمنؾ وإطمًن٤من

 وإيمرام.



                                                                                            116 
 

116 

 

 (116أسود ) أحؿر

وِّن، » :اإلهلل٫مچمل ٠مبحچمځمف ْم احلديڊم  ي ٪َمَتُُض  ـْ َٖمْبټُمٸُمقا ََض  ٻُمْؿ ٭َم َيچم ٤ِمَبچمِدي إځِم 

ـْ َٖمْبټُمٸُمقا ځَمٹْمٷِمل، ٪َمَتپمْٹَمٷُمقِّن، َيچم ٤ِمَبچمِدي ٭َمْق َأن  َأو   ٭َمٻُمْؿ َوآِٚمَر٬ُمْؿ َوإځِْمَسٻُمْؿ َوِ٘مةپم ٻُمْؿ َو٭َم

٬َمچمځُمقا ٤َمَٜم َأْٖمٺَمك ٫َمټْمڇِم َرُ٘مٍؾ َواِٙمٍد ٱِمپمْٻُمْؿ، ٱَمچم َزاَد َذ٭مَِؽ ِْم ٱُمټْمٻمِل ١َمڀْمًئچم، َيچم ٤ِمَبچمِدي ٭َمْق 

٭َمٻُمْؿ َوآِٚمَر٬ُمْؿ َوإځِْمَسٻُمْؿ َوِ٘مپم ٻُمْؿ ٬َمچمځُمقا ٤َمَٜم َأ٪ْمَجةِر ٫َمټْمةڇِم َرُ٘مةٍؾ َواِٙمةٍد،  ٱَمةچم َأن  َأو 

ـْ ٱُمټْمٻمِل ١َمڀْمًئچم رب اًمٕم٤معملم أقمٓم٤م  اسمتداء وأصم٤مسمؽ اٟمتٝم٤مء، وهق إ (1)«ځَمٺَمَص َذ٭مَِؽ ٱِم

صٛمٌد ُمٜمنزٌه قمنـ اًمِٕمنقز واحل٤مضمن٤مت واًمنٜم٘مص  ،ٓ ٟمٗمع ًمف ٓ اسمتداًء وٓ اٟمتٝم٤مءً 

 وشمذيمر دوًُم٤م أن قمٓمٞمتف ًمؽ حمض إطم٤ًمن.. ،وأوم٤مت

 ،صنح٦م وؾمنالُم٦م إقمْمن٤مء واحلنقاس ،وشمٕم٤ممم شمٖمٛمر  ٟمٕمؿ اًمرب شم٤ٌمر 

ُمٕم٤مومن٤مة ُمنـ يمننػٍم ُمنـ  ،ؾمالُم٦م ُمـ أومن٤مت ،أُمـ ُمـ اخلقف ،يمامٌل ذم اًمٕم٘مؾ

 وهمػمه٤م اًمٙمنػم.. ،آسمتالءات

طمنروب وهجنقم  ،وهمػم  ًمديف وم٘مدان ًمٚمٕم٘مؾ ومال متٞمٞمز ًمٚمتٛمرة ُمـ اجلٛمرة

 ذًمنؽ، إمم همنػم ،أُمراٌض وأوضم٤مع ٓ هيٜمتقن ُمٕمٝم٤م سمٜمقم ،ومال أُمـ دؿ وٓ أُم٤من

اهلل  ومتنذيمر ٟمٕمنؿ ،طمتك وإن يمٜم٧م أٟم٧م ص٤مطم٥م اسمتالء ومٖمػم  ُمٌتغم سم٠مؿمند ُمٜمنف

 قمٚمٞمؽ. 

ٽْمةُد  ايْ، ْن َأ٫ُمقَل ٠ُمةْبَحچمنَ َٕ » :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫مچمل ر٠مقل ةهْ َواحْلَ ٓ  لْؾ  َٓ إ٭َِمةَف إِ  ايّ، ، َو

                                                
 .ڤيمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ُمـ طمدي٨م أيب ذر اًمٖمٗم٤مري  (2477رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)
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ة ، َأَٙمڇم  إَِٔم  ِِم چم ٢َمټَمٷَمةډْم ٤َمټَمڀْمةِف ا٭مٲم  ومن٢مذا ىمن٤مل هنذه اًمٙمٚمنامت  ،(1)«ٽْمُس َواهللُ َأ٬ْمَٞمُ

ويمٚمنام زاد ومٞمٝمن٤م زادت   اًمٞمًػمة وم٘مد طم٤مز ظمنػًما ممن٤م ـمٚمٕمن٧م قمٚمٞمنف اًمِمنٛمس،

ـن قمٚمٞمنؽ ومْمناًل وٟمٕمٛمن٦م! رسمُّ اهلل  اًمِمٙمقى  وىمد وهٌٜم٤م ومٛمؿن  ،اخلػمات ًمف ٜمن٤م ُمن

 سم٤مًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت اًمتل هل ظمػٌم ُمـ اًمدٟمٞم٤م.

قمٓمن٤مؤه ٓ ، وم٤مًمٙمريؿ اعمٜمن٤من ومال شمٜمٔمرن إمم اًمٌالي٤م وأُمٕمـ اًمٜمٔمر ذم اًمٕمٓم٤مي٤م 

وشم٘مّمنػم  وشمٗمريٓمنؽ يًنٌؼ  ،وأٟم٧م ُمٕم٤مصنٞمؽ وذٟمقسمنؽ ٓ شمٜمتٝمنل ،يٜمتٝمل

 ،وىمٍمننت وأطمًننـ إًمٞمننؽ ،ومٙمننؿ ُمننرة أذٟمٌنن٧م وأيمرُمننؽ ،قمٛمٚمننؽ وضمننّد 

وضمٝمٚمنن٧م وطمٚمننؿ قمٚمٞمننؽ !! ومالسمنند أن ٟمٕمٚمننؿ أن رنتننف  ،وقمّمننٞم٧م وؾمننؽم 

ؿ قمٔمنرنتف أ ،ده أشمؿ وأيمٛمؾ ُمـ يمؾ رن٦م اشمّمػ هب٤م خمٚمق ٤موإطم٤ًمٟمف قمغم قمٌ

 ُمـ أن يتخٞمؾ يمٞمٗمٞمتٝم٤م إٟم٤ًمن ُمٝمام أو  ُمـ طمٙمٛم٦ٍم وذيم٤مء..

اخَلټْمةَؼ ٬َمَتةڇَم ِْم ٬مَِتچمٕمِةِف ٪َمٿُمةَق ٤ِمپمْةَدُه ٪َمةْقَق ايّ  ٛمَ چم ٫َمڅَمة» :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫مچمل ر٠مقل

تِل ٩َمټَمَبډْم ٩َمٴَمبِل يمام ورد ذم  -همْمٌفرنتف ؾمٌح٤مٟمف ؾمٌ٘م٧م إ (8)«ا٭مٷَمْرِش إِن  َرمْحَ

ًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م ومٝمؿ هذا احلدي٨م ومٝماًم صحٞمًح٤م ُمتقازًٟم٤م يمام ومٝمٛمنف ؾمنٚمٗمٜم٤م -احلدي٨م 

 سمال إومراط وٓ شمٗمريط. ،قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملماهلل  اًمّم٤مًم  روقان
                                                

 ُمنـ طمنندي٨م سمن٤مب ومْْمننِؾ اًمتنٝمٚمِٞمن (2694رواه ُمًنٚمؿ ) صةحڀمح: (1)
ِ
قَم٤مء نٌِٞمِ  َواًمنندُّ ًْ  ِؾ َواًمتن

 .ڤأيب هريرة 

( سم٤مب ذم ؾمٕم٦م رن٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م 2748(، وُمًٚمؿ)2895رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

 .ڤؾمٌ٘م٧م همْمٌف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 
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وٓ شمٞمن٠مس ُمنـ يمننرة ذٟمقسمنؽ  ،وم٠مسمنم ي٤م صن٤مطم٥م اًمنذٟم٥م وٖمټمؽ ٕم٨مى:

ويتنقب  ،رسمؽ يرنؽ ويٖمٗمر ًمؽ إن اؾمنتٖمٗمرت ،وـمقل أُمد قمٙمقومؽ قمٚمٞمٝم٤م

وٓ ي١ماظمذ  سمذٟمٌؽ ومنقر  ،وٓ يٕم٤مضمٚمؽ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م إن شم٠مظمرت ،ٞمؽ إن شم٧ٌمقمٚم

صمؿ يتقب ويٖمٗمر، ًمٙمـ عمنـ شمن٤مب واؾمنتٖمٗمر،  ،وحيُٚمؿ ،ًمٙمـ ُيٛمٝمؾ ،اىمؽماومؽ ًمف

ظم٤مص٦ًم إن ؾمٛمع ىمقل رسمف  ،وإن قمٚمؿ اًمٕمٌد هذا اعمٕمٜمك مل جيد اًمٞم٠مس ًم٘مٚمٌف ؾمٌٞماًل 

وأٟم٧م رء ُمنـ  ،[156ا٤ٕمةراف:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴿ضمؾ ذيمره  

 ومٝمق قمٜمد فمٜمؽ سمف. ،وم٠مسمنم سم٤مخلػم وٓ شمٔمٜمـ سمرسمؽ إٓ اخلػم ،ؿمٞم٤مءشمٚمؽ إ

وٓ أن  ،واقمٚمؿ أن هذه إرادشمف وُمِمٞمتتف وًمٞمس ٕطمنٍد أن يٕمنؽمض قمٚمٞمٝمن٤م

 ،ومٞم٘مقل هذا ُينرطمؿ ،قمغم ظمٚم٘مفاهلل  ومال حيؼ ٕطمٍد أن يًتٙمنر رن٦م ،جي٤مدل ومٞمٝم٤م

 ،[18ا٭مزٚمةرف: ] ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴿ورسمٜمن٤م ي٘منقل   ،وهذا ٓ ُيرطمؿ

َٓ َأ٩ْمٹِمَر ٭مٹُِماَلٍن، ٪َمڄمِّن  ٫َمةْد ٩َمٹَمةْرُت »  اإلدل دي٨موذم احل ـْ َذا ا٭م ِذي َيَتڂَم٧م  ٤َم٥َم  َأْن  ٱَم

  إ(1)«٭مٹُِماَلٍن، َوَأْٙمَبٵْمډُم ٤َمٽَمټَمَؽ 

ومرنتنف حمنض  ،وٓ إًمف همػمه، يٗمٕمؾ ُمن٤م يِمن٤مء ،واعمٚمؽ ُمٚمٙمف ،وم٤مُٕمر أُمره

 شمٗمْمؾ ُمٜمف وإطم٤ًمن.

 

ومن٤مقمٚمؿ أيًْمن٤م أن  –أن رنتنف ؾمنٌ٘م٧م همْمنٌف  –وم٢من قمٚمٛم٧م اعمٕمٜمك إول 

                                                
ـْ َرْنَن٦ِم اهللِ 2628رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ن٤مِن ُِمن ًَ ْٟم ـْ شَمْ٘مٜمِنٞمِط اإْلِ شَمَٕمن٤ممَم ُمنـ ( سَم٤مُب اًمٜمنْٝمِل قَم

 .ڤطمدي٨م ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم 
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. (1)شَٙمت ك إَِذا َأَٚمَذُه ََلْ ُيٹْمټمِْتُفإإإ، ٭َمڀُمٽْم٥ِم ٭مټِمٶم چمَِلِ »وأٟمف  ،وأن يمٞمده ُمتلم ،قمذاسمف ؿمديد

وعمنـ  ،وم٢مٟمف ُمًتدرج سم٤مًمٜمٕمؿ ُمـ اؾمتحؼ آؾمنتدراج ،وأٟمف يمام ُيٜمٕمؿ قمغم قم٤ٌمده

 ۵ايِ  إَِذا َرَأْيةډَم : »طاهلل  ىم٤مل رؾمقل ،واخل٨ٌُم واًمٗم٤ًمدقمٚمؿ ُمـ ىمٚمٌف اًمًقء 

ََم َذ٭مِةَؽ ٭َمةُف ٱِمپمْةُف ا٠ْمةتِْدَراٌج  إ (8)« ُيٷْمٵمِل ا٭ْمٷَمْبَد ٱَمچم حُيڇِم  َوُوَق ٱُمٺِمڀمٌؿ ٤َمَٜم ٱَمٷَمچمِصڀمِف ٪َمڄمځِم 

أٓ يٖمؽم سمف وسمرنتنف ويمرُمنف  ،شمٕم٤ممماهلل  ًمذًمؽ ومٕمغم اًمٕم٤مىمؾ اًمذي ُرز  ومٝماًم قمـ

أظمذشمف اًمٕمزة سم٤مإلصمؿ إذا  وٓ يٙمـ يمٛمـ ،ؾمؾ ذم ُمٕم٤مصٞمف وذٟمقسمفوٓ يًؽم ،قمٚمٞمف

  اهلل. ىمٞمؾ ًمف اشمؼ

ُمـ اًمقىمنقع ذم ونالل وومًن٤مد ُمٕمت٘مند اهلل  ومٚمٞمحذر يمؾ إٟم٤ًمن يٖمؽم سمرن٦م

ؾمٜم٦م و اهلل وٓ حيٗمظ ُمـ يمت٤مب -سمؾ اًمٙم٤ٌمئر-ومٞمٍم قمغم اعمٕم٤مِص  ،همالة اعمرضمت٦م

أريد  وهق طمؼٌّ - ر اًمرطمٞمؿ. وهذا اهمؽم هبذا اعمٕمٜمكإٓ ىمقًمف  وهق اًمٖمٗمق طٟمٌٞمف 

ومقصؾ سمف احل٤مل أٟمف ٓ رهم٦ٌم داظمٚمٞم٦م ًمديف ذم شمٖمٞمػم طم٤مًمف ُمنـ قمن٤مٍص  -سمف سم٤مـمؾ

ذم  ۵اهلل  سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمقل ،وٓ ُمـ قمٌٍد آسمؼ ًمٕمٌٍد ص٤مًم  ،ُمذٟم٥م ًمٓم٤مئع حمًـ

ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿يمت٤مسمنننف اًمٕمزينننز  
                                                

( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب سم٤مب 2482(، وُمًٚمؿ )5686رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  حتريؿ اًمٔمٚمؿ

(، 982، رىمؿ 87/220(، واًمٓمؼماٟمك رم اًمٙمٌػم )17311الؿسـد ) رواه أند ذم صحڀمح: (8)

، رىمننؿ 5/828(، واًمٌٞمٝم٘مننك رم ؿمننٕم٥م اإليننامن )9272، رىمننؿ 9/880ورم إوؾمننط )

وصححف  ،(1/279)ذم اًمتدويـ  (، والراقعي13240التػسقر )، واسمـ ضمرير ذم (5450

 .ڤ( ُمـ طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر 582إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )
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 أينن٦م إومم ويٜمًننك إٓ ٟمننف ٓ يننرىأإٓ  ،[احلجةةر] ﴾ ی ی جئ

 اًمن٤مٟمٞم٦م.

وىمند طمنذرٟم٤م  ،واعمرضمت٦م هل ومرىم٦م ُمـ اًمٗمر  اًمْم٤مًم٦م اًمتل اسمتٚمٞم٧م هب٤م إُمن٦م

وهذه اًمٗمرىم٦م ُمـ أسمنرز ؾمنامت اعمٜمتًنٌلم دن٤م أهنؿ  ،شمٚمؽ اًمٗمر  ُمـ طاًمٜمٌل 

وهنذا اًمْمنالل أدى هبنؿ إمم آؾمنتٝمت٤مر  ،يٕمت٘مدون أن اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾ

اهلل  يٕمٚمؿ أٟمنف ٓ إًمنف إٓ-ـم٤معم٤م أن ىمٚمٌؽ ُمقطمد  ومٞمزقمٛمقن أٟمف ،سم٤مٕقمامل قمٛمقًُم٤م

  ُمٕمّمٞم٦م وم٠مٟم٧م ذم اجلٜم٦م ٓ شمي ،وٓ ري٥م ،ومال وػم ،-وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل

إذ اإلينامن ٓ يزيند قمٜمندهؿ وٓ  -هٙمذا زقمٛمنقا-وٓ يٜم٘مص ُمـ إيامٟمؽ رء

، ٕن اإليامن قمٜمدهؿ يمٚمٛم٦م، وُمنـ صمنؿن أظمرضمنقا إقمنامل ُمنـ ُمًنٛمك يٜم٘مص

 اإليامن.

سمٖمػم قمٚمؿ خلٓمقرشمنف  ،ٟمًٛمع ذًمؽ يمنػًما ُمـ قمقام اعمًٚمٛملم أن وًمألؾمػ

وٓ ًمٙمقٟمف ىمقل رئٞمس ذم قم٘مٞمدة ومرىم٦م ُمـ اًمٗمر  اًمْم٤مًم٦م اًمتل طمذر ُمـ اشم٤ٌمقمٝمن٤م 

٫َمډِم ا٭مڀَمٿُمقُد ٤َمَٜم إِْٙمَدى»طمٞم٨م ىم٤مل   ،طاًمٜمٌل  َو٠َمةْبٷِم٦َم ٪مِْر٫َمةڈًم،  -َأْو ٗمپِمَْت٦ْمِ -ا٪ْمَٟمَ

٫َمډِم ا٭مپم ٳَمچمَرى ٤َمَٜم إِْٙم  تِةل ٤َمةَٜم ، َو٠َمْبٷِم٦َم ٪مِْر٫َمةڈمً  -َأْو ٗمپِمَْت٦ْمِ  -َدىَوَٖمٹَمر  ُق ُأٱم  َوَٖمٹْمةَٟمِ

  إ(1)«َٗمالٍث َو٠َمْبٷِم٦َم ٪مِْر٫َمڈمً 

                                                
( 2640، رقاام 5/25(، والرتمااذى )4596، رقاام 4/197رواه أبااو داود ) صةةحڀمح: (1)

 رقام ،2/332) أحؿادو (،3991، رقام 2/1321سن صايقح، وابان ماجاه )وقا:  ح

  عؾى أبو، و(20690 رقم ،10/208) والبقفؼى ،(10، رقم 1/47والياكم ) (8377

، واباان أبااي واصاام (6247 رقاام ،14/140) حبااا  واباان ،( 5910 رقاام ،10/317)

 ڤ.( من حد ث أبي هر رة 203وصييه اولباين يف السؾسؾة الصيقية ) (،67)
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وقمٛمنؾ  ،أُم٤م اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًنٜم٦م ذم اإلينامن  أٟمنف ىمنقل سم٤مًمٚمًن٤من واًم٘مٚمن٥م

وم٤مًمّمالة واًمّمقم واًمزيم٤مة  ،يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م ،سم٤مًم٘مٚم٥م واجلقارح

ويمنذًمؽ اخلنقف واًمرضمن٤مء واإلٟم٤مسمن٦م واخلِمنٞم٦م يزيند  ،نواحل٩م.. شمزيد اإلينام

 .(1)، ويمذًمؽ سم٤مىمؽماف اًمذٟمقب واعمٕم٤مِص يٜم٘مص اإليامناإليامن

اسمتٕمدوا  إن ويمذا ،اهلل وهٙمذا احل٤مل إن اسمتٕمد اًمٕم٤ٌمد قمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ قمـ

وم٢مهؿ يٕم٤مىمٌقن وُيٌتٚمقن سمٛمنؾ شمٚمؽ إومٙمن٤مر  ،واضمتٜم٤مب هٞمف أُمره اؾمتج٤مسم٦مقمـ 

 ؿمٞمًت٤م. ۵اهلل  صمٝم٤م إضمٞم٤مل ضمٞمؾ سمٕمد ضمٞمؾ إمم أن يِم٤مءواًمْمالٓت ويتقار

وىمنّؾ ُمنـ  ،يمنػم ُمـ اعمًٚمٛملم خيٚمٓمقن سملم طمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل وآهمؽمار سمنف

 شمٕمٚمؿ اًمٗمر  سمٞمٜمٝمام. 

 ،سمرسمف اخلػم وهق ُم٘منٞمؿ قمنغم اًمٓم٤مقمن٦م اعم١مُمـ أن ئمـ

وم٢من وىمع ومٞمٝم٤م سمْمٕمٗمف اًمٌنمي  ،همػم ُمًتٝمؽم وو٤مهر هب٤م ،٦مقمغم ُمٕمّمٞم همػم ُمٍمٍّ 

شم٤مب وأٟم٤مب ًمرسمف وأطمًـ اًمٔمـ سمرسمف أٟمنف ؾمنٞمت٘مٌؾ ُمٜمنف اًم٘مٚمٞمنؾ وجيزينف قمٚمٞمنف 

 سم٤مًمٙمنػم واًمٙمنػم. 

                                                
وإدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ ُمًٌقـم٦م ذم يمت٥م أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، ُمٜمٝم٤م  اإلسم٤مٟم٦م  (1)

(، واًمًٜم٦م ًمٕمٌند اهلل سمنـ أنند سمنـ طمٜمٌنؾ 90(، واًمنميٕم٦م ًممضمري )ص  8/588ٓسمـ سمٓم٦م )

(، وأـمٜم٥م اًمالًمٙم٤مئل ذم ٟم٘مؾ هذا آقمت٘م٤مد قمنـ اًمًنٚمػ ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م واًمتن٤مسمٕملم 265)ص  

(، واسمـ 864-6/27واحلدي٨م ذم يمت٤مسمف ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ) وأئٛم٦م اًمٗم٘مف

(، واسمنـ اًم٘منٞمؿ ذم اضمنتامع اجلٞمنقش اإلؾمنالُمٞم٦م 68رضم٥م ذم ضمن٤مُمع اًمٕمٚمنقم واحلٙمنؿ )ص  

 .( وهمػمه٤م7/229(، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم أيمنر ُمـ ُمقوع ُمٜمف وٛمقع اًمٗمت٤موى )2/222)
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 ،ذم اعمٕمن٤مِص واًمنذٟمقب اإلٟمًن٤من ومٝمنق أن يٜمٝمٛمنؽ

ًنـ صمؿ ي٘منقل ذم ضمنرأة قمجٞمٌن٦م  أٟمن٤م أطم ،ويًتًٚمؿ ًمٚمٕمجز واًمٌٓم٤مًم٦م واًمٙمًؾ

ر سم٤مهلل  ،اهلل اًمٔمـ ذم وٓ  ،وإن قُمٜمِّػ قمنغم ؾمنقء صنٜمٞمٕمف ٟمٗمنر ،ٓ يٜمزضمروم٢من ُذيمِّ

وٓ  ،يٕمٚمؿ ُمـ دٟمٞم٤مه إٓ سمٞم٤مض ىمٚمٌنف وطمًنـ هيرشمنف وأن رسمنف همٗمنقر رطمنٞمؿ

أىمٚمن٥م   وخيِمن٤مهاهلل  ٟمدري ُم٤م اعمراد سم٤مًم٘مٚم٥م إسمٞمض! أىمٚم٥ٌم أسمنٞمض ٓ خين٤مف

 طمؼ ىمدره!اهلل  ي٘مدرٓ  سمف وي٤ًمرع ذم ُمرو٤مشمف  أىمٚم٥ٌم أسمٞمضأسمٞمض ٓ حي٥م ر

سمؾ  ،وزاد قمٚمٞمف اًمران ومٕمٛمك ،ـم٤مل قمٚمٞمف إُمد وم٘مًك ،ذا  ىمٚم٥ٌم ُمٜمٙمقس

ھ ے ے   ﴿   شمٕم٤ممم ذا  ىمٚم٥ٌم شمِمٌف سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمٞمٝمقد اًمذيـ ىم٤مل

 .[ا٤ٕمراف] ﴾ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ـٌ اًمٔمنـ  وم٢من ؾم٤مىمتؽ أقمامًمؽ ًمٚمٓم٤مقم٤مت ورضمقت رن٦م رسمنؽ وم٠مٟمن٧م حمًن

 ،واًمتجرؤ قمٚمٞمفاهلل  ًمتٙم٤مؾمؾ وآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٠مواُمروإن ؾم٤مىمتؽ ًمٚمٛمٕم٤مِص وا ،سم٤مهلل

ّـٍ   ومال شمًتٌٕمد اًمٕم٘مقسم٦م. ،ُمٖمؽم سم٤مهللوم٤مطمذر وم٠مٟم٧م  ،ُمع اعمتٛمٜمٞملم وأٟم٧م ُمتٛم

﮷   ﴿  ٫مچمل ٖمٷمچم٧م: ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے 

﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻ ﮹ ﮺   ومٛمـ يرضمق رن٦م: [ ا٭مبٺمرة]   ﴾  ﮸ 

-  سمٙمؾ أٟمقاع اجلٝم٤مداهلل  هد ذم ؾمٌٞمؾومٞمٝم٤مضمر وجي٤م ،هق ُمـ يٕمٛمؾ وجيداهلل 

 ومُحؼ دذا أن يرضمق رن٦م رسمف.  –وأقماله٤م ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس 

 ،يؽم  اإلٟم٤ًمن هب٤م ُم٤مًمف ووًمده وزوضمف وأهٚمنف وُمنقاـمـ صن٤ٌمه
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أن -ًمإلٟمًن٤من سمؾ ُمـ أصٕم٥م إُمقر اًمتنل شمٕمنرض  ،وهذا ًمٞمس سم٤مُٕمر ادلم

وٓ يٌتٖمل اًمٗمْمنؾ إٓ  ،ٝمفٓ يريد إٓ وضماهلل  يؽم  يمؾ رء ُمٝم٤مضمًرا ذم ؾمٌٞمؾ

وم٤معمٝمن٤مضمر  ،وٓ يتّمقرن أطمٌد أن ادجرة شمِم٤مسمف أن اًمًٗمر ًمٚمٕمٛمنؾ ُمنناًل  -ُمٜمف

ظمرج ُمـ أروف  ،ظمرج ُمـ ُم٤مًمف يمٚمف هلل ،وٓ ؾمٜمد رسمام ظمرج سمال وًمد وٓ زوج

ومن٠مُمر  ،ٓ يدري يمٞمػ ؾمتّمػم طمٞم٤مشمف سمٕمد ذًمؽ ،ُرهماًم قمٜمف ًمٖمػم سمٞم٧ٍم وٓ ُم٠موى

 .تعالىاهلل  ٓ ُمـ ووم٘مفادجرة ؿمديد ٓ ي٘مقى قمٚمٞمف إ

سمن٠من ي٘م٤مشمنؾ ذم  ،وم٤مجلٝم٤مد يٙمقن سم٤مًمٜمٗمس ،وم٠ميًْم٤م قمزيز وؿمديد

٤ًٌم صم٤مسمًت٤ماهلل  ؾمٌٞمؾ وُمٕمٚمقم أٟمف ًمٞمس قمٜمد اإلٟم٤ًمن  ،ومٞميب أو شُميب قمٜم٘مف حمتً

ُم٤م سمن٤مل اعمن١مُمٜملم  طاهلل  وعم٤م ؾمتؾ رؾمقل ،أقمز وأهمغم ُمـ ٟمٗمًف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف

ڀُمقِف ٤َمَٜم َرْأ٠ِمِف ٪مِْتپمَةڈمً »ِمٝمٞمد، ىم٤مل يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ إٓ اًم  ،(1)« ٬َمٹَمك ٕمَِبچمِر٫َمڈِم ا٭مس 

 ويم٤من اجلٝم٤مد ىمدياًم وضمًٝم٤م ًمقضمف ومٙم٤من إىمدام اًمّمح٤مسم٦م وؿمج٤مقمتٝمؿ أقمغم وأيمؼم.

 ،يمخروج أيب سمٙمر ُمـ ُم٤مًمف يمٚمف أيمنر ُمنـ ُمنرة ،ويٙمقن اجلٝم٤مد أيًْم٤م سم٤معم٤مل

ذاؤه سمتنر و ،ودمٝمٞمنز قمننامن جلنٞمش اًمٕمننة ،وظمروج قمٛمر ُمـ ٟمّمػ ُم٤مًمف

قمٚمنٞمٝمؿ اهلل  رونقان –وأيب حيٞمك وهمنػمهؿ  ،ويمّمدىم٤مت أيب اًمدطمداح ،روُم٦م

 ومٙمؾ هذا ُمـ اجلٝم٤مد سم٤معم٤مل. -أمجٕملم 

ومتًقىمٝم٤م أٟم٧م  ،وذًمؽ سم٠من شمرسمٞمٝم٤م قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،وضمٝم٤مد اًمٜمٗمس أقمٔمؿ وأؿمد
                                                

 (، وابااان 7211معرقاااة الصااايابة ) وأباااو كعاااقم يف (،2053رواه الـساااالي ) صةةةحڀمح: (1)

(، وصايقح 4483وصييه اولباين يف صيقح الجامع ) (،230أبي واصم يف الجفاد )

 .ملسو هيلع هللا ىلصون رجل من أصياب الـبي  ڤ ون راشد بن سعد ( 1380الرتغقب والرتهقب )
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اًمدقمن٦م ذم  آهنام و ،ومال شمؽم  د٤م اًمٕمٜم٤من أن دمنر  ًمٚمٙمًنؾ ،ىمٌؾ أن شمًقىمؽ

ومن٤مًمٕمٛمر أىمٍمن ُمنـ أن  ،أٟم٧م ًمٚمٝمٛم٦م واًمٜمِم٤مط واًمٕمٛمنؾ هللسمؾ دمره٤م  ،واًمؽمف

ومٙمنؿ ُمنـ  ،اهلل وشمٗمٙمر دوًُم٤م ومٞمٛمـ يٕمٚمنق  ويًنٌ٘مؽ إمم ،ٟمتٙم٤مؾمؾ ومٞمف وٟمت٤ٌمـم٠م

وطمنّط رطم٤مًمنف ذم  ،ًمف وقمت٘مف ُمـ اًمٜمػماناهلل  همٗمر ،أن أقمامًمف يم٤مجل٤ٌمل ؿمخص

وم٤مٟمتٌف  ومال يٚمٞمؼ سم٤معمًٚمؿ إٓ اجلد وآضمتٝم٤مد، ! اجلٜم٤من وأٟم٧م ُمت٘م٤مقمس ُمتٙم٤مؾمؾ

ٓ يدرون هنؾ أصنٞم٧ٌم  ،وسم٤مًمرهمؿ ُمـ يمؾ شمٚمؽ إقمامل ومٝمؿ يتٝمٛمقن أٟمٗمًٝمؿ

أو  ،وٓ يتجرأون قمٚمٞمف أو يٛمٜمنقن ،اًم٘مٌقلاهلل  ي٠ًمًمقن ،أقمامدؿ سم٤مٔوم٤مت أم ٓ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ومنٞمٝمؿ   ۵اهلل  ىمن٤مل ،حيٙمٛمقن ٕٟمٗمًٝمؿ سمجٜمن٦ٍم أو ُمٜمزًمن٦م

سمؾ يرضمقن رنتف وخين٤مومقن  ،[اٛمڃمٱمپمقن] ﴾ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

أُمن٤م  ،ومٝم١مٓء أطمًٜمقا اًمٔمـ سمن٤مهلل -ٓ يدري أىمٌؾ قمٛمٚمف أم ٓ عمرءإن -قمذاسمف

 ومذا  اعمٖمؽم. ،ُمـ شمٙم٤مؾمؾ وخت٤مذل وشمر  اًمٕمٛمؾ واقمتٛمد قمغم اًمرن٦م

 ،همرىمك ذم اًمتٙم٤مؾمؾ واًمتخ٤مذل ،يمنػمو اًمذٟمقب واعمٕم٤مِص ،ىمٚمٞمٚمق اًمٓم٤مقم٤مت

أقمامدؿ اًمّمن٤محل٦م  ،و اًمٜمقم وإيمؾيمنػم ،ُمْمٞمٕمقن ًمٚمّمٚمقات أو ُمٗمرـمقن ومٞمٝم٤م

ينقُمٝمؿ  ،ىمٚمٞمٚم٦م ورسمام يم٤مٟم٧م ُمدظمقًم٦م سمري٤مء وقمج٥م وهمػمه ُمـ أُمراض اًم٘مٚمقب

يًتّمنٖمرون  ،وؾمن٥م هنذا وآومنؽماء قمنغم ذا  ،ٓ خيٚمق ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م

 جينن٤مهرون سم٤معمٕمنن٤مِص... وسمنن٤مًمرهمؿ ُمننـ  ،وىمنند ٓ يروهنن٤م أصنناًل  ،اًمننذٟمقب

 ينقم  وم٤مقمٚمٝمن٤مل سمًنٌٌٝم٤م ىمند ين٠م  هذه اًمٓم٤مُم٤مت اًمتنل هنل ُمنـ اًمٙمٌن٤مئر واًمتن

٤م ٓ طمًٜم٦م ًمف: وم٘مد ىم٤مل رؾمنقل ًً « َأَٖمةْدُروَن ٱَمةچم اٛمُْٹْمټمِةُس »  طاهلل  اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٗمٚم
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َٓ َُمَت٤مَع، وَمَ٘م٤مَل  َٓ ِدْرَهَؿ ًَمُف َو ـْ  تِةل َيةڂْمِ  » ىَم٤مًُمقا  اعْمُْٗمٚمُِس ومِٞمٜم٤َم َُم ـْ ُأٱم  إِن  اٛمُْٹْمټمَِس ٱِمة

ِصڀَمچمٍم، َوَز٬َمچمٍة، َوَيڂْمِ  ٫َمْد ١َمَتَؿ َوَذا، َو٫َمَذَف َوَذا، َوَأ٬َمَؾ ٱَمةچمَل َيْقَم ا٭ْمٺِمڀَمچمٱَمڈِم ٕمٳَِماَلٍة، وَ 

ـْ َٙمَسپمچَمٖمِِف،  ـْ َٙمَسپمچَمٖمِِف، َوَوَذا ٱِم َب َوَذا، ٪َمڀُمٷْمٵَمك َوَذا ٱِم َوَذا، َو٠َمٹَمَؽ َدَم َوَذا، َوََضَ

ـْ َٚمٵَمچمَيچمُوْؿ ٪َمٵُمِرَٙمډْم ٤َمټَمڀْمِف، ُٗمةؿ  ٪َمڄمِْن ٪َمپمڀَِمډْم َٙمَسپمچَمُٖمُف ٫َمْبَؾ َأْن ُيٺْمڅَم ٱَمچم ٤َمټَمڀْمِف، ُأِٚمَذ ٱمِ 

  إ(1)«٢ُمِرَح ِْم ا٭مپم چمرِ 

إٓ أن يمنػًما ُمٜمٝمؿ ئمنـ  ،وم٤ٌمًمرهمؿ ُمـ ُمٕمرومتٝمؿ دذا احلدي٨م وهمػمه اًمٙمنػم

ومن٠مي  وإن مل يٜم٩م هق ومٛمـ!! وإن مل يدظمؾ اجلٜم٦م هنق ومٛمنـ !! ،أٟمف ٟم٤مٍج ٓ حم٤مًم٦م

ذم ىمٚمٌف شمقىمػًما وإذقم٤مًٟم٤م ُٕمره! ٓ حيٛمؾ  ،رن٦م شمّمٞم٥م إٟم٤ًمًٟم٤م ُم٤ٌمرًزا هلل سم٤معمٕم٤مِص

ومن٤مًمٕمؼمة ًمٞمًن٧م سمحٗمنظ  ،وٓ طمقل وٓ ىمنقة إٓ سمن٤مهلل ،ومٝمذا هق قملم اإلرضم٤مء

 ،ًمٙمـ اًمٕمؼمة سمٗمٝمٛمف واًمٞم٘ملم سم٤مًمٕم٘م٤مب اعمذيمقر ومٞمف أو اًمنقاب ،احلدي٨م واًمٜمص

 واًمٕمٛمؾ سمف.

٧م: ٖمٷمچم ل  ڤ   ﴿  ٫مچم ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ   ڃ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ 

                                                
ِريِؿ اًمٔمُّْٚمؿِ ( 2488رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) .ڤُمـ طمدي٨م أيب هريرة  سَم٤مُب حَتْ
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 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

وفمٜمقا أهؿ ىمد ٟمجقا سمٖمػم  ،، اهمؽم اًمٌٕمض سمتٚمؽ أي٦م وُمنٞمالهت٤م[ ا٤ٕمراف] 

ر  ،وٓ ضمٝم٤مد ٟمٗمس وٓ ضمد واضمتٝم٤مد ،ـم٤مقم٦م ومرسمٜم٤م وؾمٕم٧م رنتف يمؾ رء وىمدن

يٙمتٌٝم٤م ٕٟم٤مس خيت٤مرهؿ هق سمٕمدًمف أن  شمٜم٤مل هب٤م شمٚمؽ  ،ؾمٌح٤مٟمف  ا  أُمقًر وطمدد 

 اًمرن٦م وم٤مٟمتٌف 

ذم  تعاالىاهلل  أن يتحغم هب٤م ًمٞمٜم٤مل رن٦م اعم١مُمـوم٠مول صٗم٦م قمغم  -

ومٞم٠ًمل ٟمٗمًف قمغم اًمداوم هؾ طم٘مؼ اًمت٘مقى  هؾ فمٝمنرت  ،أظمرة هل اًمت٘مقى

  !تٝم٤مقمالُم قمٚمٞمف

 وهل اًمتل ٓ يٜم٤مدن٤م ،واقمٚمؿ أن اًمرن٦م اعم٘مّمقدة هٜم٤م هل اًمرن٦م ذم أظمرة

اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر يمام  ،اًمٗم٤مضمروذم اًمدٟمٞم٤م ىمد شمًع اًمؼم اهلل  ٕن رن٦م ،إٓ ُمـ ذيمرٟم٤م

 هق ُمٕمٚمقٌم وُُمِم٤مهد.

هنل اًمنريمـ اًمن٤مًمن٨م ُمنـ أريمن٤من  ،وم٤مًمزيم٤مة هل طمنؼ اًمٕمٌن٤مد -

وٓ جيقز سمح٤مل ُمـ إطمقال شمريمٝمن٤م  ،ُأُمر هب٤م يمنػًما ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،اإلؾمالم

 . قمٚمٞمف احلقل، ومقضم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة ًمف ُم٤مل سمٚمغ اًمٜمّم٤مب وطم٤ملعمـ 

 -شمٌن٤مر  وشمٕمن٤ممم-رسمٜمن٤م ومٜم١مُمـ سمام ضم٤مء ذم يمت٤مب  -

 يمٚمف سمال ُمٕم٤مرو٦م وٓ و٤مدًم٦م سمؾ سم٢مذقم٤مٍن وشمًٚمٞمٍؿ شم٤مم.

أيمنر ُمـ صمالصملم ُمرة ذم ذم  وورد إُمر سم٤مشم٤ٌمقمفملسو هيلع هللا ىلص 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿ٕم٤ممم  شماهلل  ىم٤مل ،جل ووةاهلل  وـم٤مقمتف ُمـ ـم٤مقم٦م ،اًم٘مرآن
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ٱ  ﴿ ،[آل ٤مٽمران] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ

پ   پ ٻ  ٻ  ٻ  ٭مپمسچمء  ﴾ٻ  ٿ    ﴿، وىم٤مل  [ ]ا ٿ ٿ   ﴾ٺ 

 چمعَ ٢مَ أَ  ْد ٺمَ ل ٪مَ پمِ چم٤مَ ٢مَ أَ  ـْ ٱمَ »    ط ، وإدًم٦م ُمـ اًمًٜم٦م يمنػمة ضمّدا، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف [ ]ا٭مپمقر

 .(1)ش اهللََٰم ٤مَ  ْد ٺمَ  ٪مَ چمِّن ٳَم ٤مَ  ـْ ٱمَ وَ  ،ايِ 

تك ٓ هيّقن اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف اعمٕمّمٞم٦م سمحجن٦م : طمومالسمد أن يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن هذا

وإٓ ًمٓمٛمع  ،ومتٚمؽ اًمرن٦م اًمتل ي٠مُمٚمٝم٤م ذم أظمرة ُمنموـم٦م ،أن رسمف همٗمقر رطمٞمؿ

 ۵اهلل  وًمٙمـ ؾمٌ٘م٧م يمٚمٛمن٦م ،ذم دظمقل اجلٜم٦م اًمٙم٤مومر سمؾ ـمٛمع ومٞمٝم٤م إسمٚمٞمس ذاشمف

 ،أهؿ ٓ ُيرنقن، وم٠مظمؼمٟم٤م أٟمف يمت٥م شمٚمؽ اًمرن٦م ًمٕم٤ٌمده اًمذيـ يٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ظمنػًما

 ط قمٛمٚمٝمؿ سمٕمض اًمت٘مّمػم واًمزًمؾ.وإن ظم٤مًم

ڤ   ﴿شمٕم٤ممم ىم٤مل  اهلل  إذ ،ٓ ُئمٚمؿ قمٜمده أطمد وًمق يم٤من ُمن٘م٤مل ذرة ڤ 

ڃ  ڃ ڃ  ڄ ڃ  ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

وُمـ  ،ومٛمـ ص٤مم وىم٤مم ًمف طم٤ًمب ،[ إځمبڀمچمء]   ﴾  چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

خت٤مذل وومر وُمـ  ،ًمف طم٤ًمباهلل  ضم٤مهد وىُمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ  ُمـ ،أومٓمر ودك ًمف طم٤ًمب

ُمـ اًمتزُم٧م طمج٤مب أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ودمٜم٧ٌم آظمتالط  ،ُمـ اًمزطمػ ًمف طم٤ًمب

وُمـ شمؼمضم٧م وشمٕمرت واظمتٚمٓم٧م سم٤مٕضم٤مٟم٥م د٤م  ،وًمق ُمع إىمرسملم د٤م طم٤ًمب
                                                

( يمتن٤مب اإلُمن٤مرة، 8824( يمت٤مب إطمٙم٤مم، وُمًنٚمؿ )7827واه اًمٌخ٤مري )ر ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤُمـ طمدي٨م أيب هريرة 



                                                                                            188 
 

188 

 

 (118أسود ) أحؿر

ًٓ ًمف طم٤ًمبُمـ آُمـ سم٤مهلل ور، سمف رسمّ  ،طم٤ًمب وُمـ يمٗمر وقم٤مٟمد  ،٤م وسمٜمٌٞمف رؾمق

ضمؾ اهلل  أن ُمـ صٗم٤مت ومٙمام  ،اعمرءُمن٘م٤مل اًمذرة ٓ ُئمٚمٛمٝم٤م  ،واؾمتحؾ ًمف طم٤ًمب

 .وقمال اًمرن٦م، ومٙمذًمؽ ُمـ صٗم٤مشمف اًمٕمدل

أن ٟمٖمنص قمٚمنٞمٝمؿ اًمندٟمٞم٤م ويمندره٤م ًمنتال وُمـ رنتنف  :$٫مچمل إمـ ا٭مٺمڀمؿ 

يًٙمٜمقا إًمٞمٝم٤م، وٓ يٓمٛمتٜمقا إًمٞمٝم٤م ويرهمٌنقا رم اًمٜمٕمنٞمؿ اعم٘منٞمؿ رم داره وضمنقاره، 

وم٤ًمىمٝمؿ إمم ذًمؽ سمًٞم٤مط آسمتالء وآُمتح٤من، ومٛمنٜمٕمٝمؿ ًمٞمٕمٓمنٞمٝمؿ، واسمنتالهؿ 

  . اٟمتٝمك.(1)ٕم٤مومٞمٝمؿ، وأُم٤مهتؿ ًمٞمحٞمٞمٝمؿًمٞم

وم٤معمرض ووٞمؼ اًمرز  ويمدر اًمٕمٞمش ووم٘مد إطم٦ٌم وُمقت اًمقًمند واًمقاًمند 

وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم شمٙمٗمػم  ،سم٤مًمٕمٌد يمام ذيمرٟم٤م ۵يمؾ هذا ُمـ ىمدره وطمٙمٛمتف ورنتف 

ومرنتنف ذم هنذا آسمنتالء شمٙمٛمنـ  ،اًمذٟمقب وحتّمٞمؾ إضمر ورومٕم٦م اًمدرضم٤مت

إذ ًمنق  ،حللم قمـ حم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م واًمريمنقن إًمٞمٝمن٤مأيًْم٤م ذم سف ىمٚمقب قم٤ٌمده اًمّم٤م

 ،يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م شمّمٗمق ًمٚمّم٤محللم قمغم يمؾ طم٤مل وطمٞم٤مهتؿ ومٞمٝم٤م يمحٞمن٤مهتؿ ذم اجلٜمن٦م

 ومٚمامذا ي٠ًمًمقن رهبؿ ضمٜم٦م أظمرة !

جيٕمؾ اإلٟمًن٤من يتًنخط  وًمٙمـ ىمٚم٦م احلٙمٛم٦م واإليامن ووٕمػ اًمٌّمػمة ىمد

قمندم شمٕمٚمنؼ  سمن٤مًمرهمؿ ُمنـ أن ،سمتالء وٓ يرى ُمٜمف ُمٜمٗمٕم٦م أو ظمنػمأو يرومض آ

 اًم٘مٚم٥م سم٤مًمدٟمٞم٤م ُمـ أؾم٤ٌمب اًمرو٤م واٟمنماح اًمّمدر.

                                                

 (.2/902إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ) (1)
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 آسمتالء يٙمقن واطمًدا ُمـ صمالث  

وإٟمنام  ،ضمؾ ذم قماله ٓ حي٤مؾم٥م اًمٕم٤ٌمد سم٤ًمسمؼ قمٚمٛمنف ومنٞمٝمؿاهلل  ًمٙمامل قمدل

 ،٤من وُمن٤م ؾمنٞمٙمقنُمع قمٚمٛمف اًمت٤مم سمام يمن ،حي٤مؾمٌٝمؿ سمام فمٝمر ُمـ أىمقادؿ وأومٕم٤مدؿ

 وُمن٤م ختٗمنل وُم٤م هق يم٤مئـ، وُم٤م مل يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن، وقمٚمٛمنف سم٤مًمننائر

وشمٙمنقن ذم  ،ًمٙمـ خيتؼم قم٤ٌمده سم٤مٓسمتالءات ًمٞمٛمٞمز اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م ،اًمّمدور

وُمنـ  ،ومٞمٔمٝمر اًمّم٤مًم  ُمـ اًمٓم٤مًم  ،هل اًمِم٤مهد قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمنأظمرة ضمقارح 

ممـ ؾمخط قمغم أىمنداره وقمـ أىمداره اهلل  ئمٝمر ُمـ ر، قمـ ،صؼم ممـ ضمذع

ھ ے ے  ﴿  ، ىمن٤مل شمٕمن٤ممموهنق قمٚمنٞمؿ سمحن٤مدؿ ،هب٤م ومل يرض وأطمٙم٤مُمف

 . [اإلرساء] ﴾ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

وم٢من أردٟم٤م احلّمقل قمغم اًمذه٥م اخل٤مًمص قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقىمد  ،يمٛمٕمدن اًمذه٥م

 ويمذًمؽ ،وسمذًمؽ ٟمًتخٚمص اًمذه٥م وٟمٜم٘مٞمف ُمـ اًمِمقائ٥م ،قمٚمٞمف ٟم٤مًرا ؿمديدة

 -يم٤مًمٜم٤مر ًمٚمذه٥م وم٤مٓسمتالء ًمف-ئمٝمر إظمالصف وصٗم٤مء ىمٚمٌف وي٘مٞمٜمف إذا اسمتكم  اعم١مُمـ

ڇ ڇ ڇ ﴿ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف   ،ومٞمن٧ٌم اًمٓم٤مئع اًمّم٤مًم  طم٤مل آسمتالء ويً٘مط همػمه

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ 

 .[ا٭مٷمپمٻمبقت] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮲﮳  ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ 

. ومٞم٤م ُمـ سمدأت ذم ـمريؼ اًمتقسم٦م اقمٚمؿ أٟمؽ ؾمتٌتغم: ًمُتٛمحص [ا٭مٷمپمٻمبقت]

ب ٓ  ،هق ُمـ ُيّمؼمِّ ظمٚم٘مف رسمؽواقمٚمؿ أن  ،واصم٧ٌم ،وم٤مصؼم ،وخُتتؼم وُيٌتغم ًمُٞمٝمذِّ

ب وًمٙمـ  ،ومال شمٔمـ أن إُمر اٟمتٝمك قمٜمد اًمتزاُمؽ إُمر واضمتٜم٤مسمؽ اًمٜمٝمل ،ًمُٞمٕمذِّ

قمٚمؿ فمٝمقٍر -اًمّم٤مد  ُمـ اًمٙم٤مذب  رسمٜم٤مٓسمد ذم اًمٌداي٦م ُمـ متحٞمص ًمٞمٕمٚمؿ 

وإي٤م  أن شمً٘مط ذم اًمٗمتـ ومتٜمدم ًمؽم   -ومٝمق يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمكاهلل  أُم٤م ،ًمٚمخٚمؼ

اعمًت٘مٞمؿ اًمذي ٓ قِمقض قمٜمف وٓ اهلل  ومٝمذا ـمريؼ ،ـمريؼ اًمّم٤محللم اعمّمٚمحلم

 ،ات إٓ ًمٚمتٛمحٞمص واًمٖمرسمٚم٦موم٢من شمريمتف هٚمٙم٧م وٓ سُمد. وُم٤م هذه آسمتالء ،همٜمك

ُمـ يٕمٞمٜمؽ قمغم  ،وهق اًم٘م٤مدر قمغم سومٝم٤م ،العؾقم اليؽقم وُم٤م هل إٓ سم٘مدر اهلل

سمح٤مًمؽ  ،واقمٚمؿ أٟمف ىمدير ،وم٤مًمزم دقم٤مءه واشم٘مف ،صم٤ٌمشمؽ أُم٤مُمٝم٤م وهيقه٤م ذم قمٞمٜمٞمؽ

 .طوم٤مؾمتٕمـ سمف وٓ شمٕمجز يمام أُمر  ٟمٌٞمؽ  ،قمٚمٞمؿ

 

 ،يمٌػًما ذم اًمتقسم٦م سمؾ وسمٕمد اًمن٤ٌمت واًمدقمقةسم٤مقًم٤م سمٕمد ىمٓمٕمف  اعم١مُمـورسمام اسمُتكم 

سمنؾ ضم٤مهند  ،ُم٤م ومرط وُمن٤م ىمٍمن –اعمًت٘مٞمؿ اهلل  قمغم ـمريؼ –ومٙم٤من قمغم اجل٤مدة 
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 ،وًمُٞمٌنِمن ،وم٤مٓسمتالء هٜم٤م ًمٞمس اظمت٤ٌمًرا ،وم٢من يم٤من يمذًمؽ واسمُتكم ،ٟمٗمًف ورووٝم٤م

ومٛمـ  ،ًقا قمـ ذٟمقسمفوم٢من صؼم وصم٧ٌم ؾمٞمٙمقن ذًمؽ شمٙمٗمػًما ًمًٞمت٤مشمف وختٗمٞمًٗم٤م أو قمٗم

ر عمـ يرنٝمؿ يمؾ اخلػم طمتك وإن ضمن٤مءهؿ اخلنػم ذم   صنقرةرنتف ؾمٌح٤مٟمف ي٘مدِّ

اًمٌالء. 

ٓ شمٓمٞم٘مٝم٤م وٓ يٓمٞم٘مٝم٤م  وم٤مسمتالؤ  هذا ظمػم ًمؽ وقم٤مومٞم٦م ُمـ قم٘مقسم٤مت أظمروي٦م

أو شمقسمتنؽ ومٞمٝمن٤م مل  ،ىمد شمٙمقن سم٥ًٌم ذٟمقب ىمٍمت ذم آؾمنتٖمٗم٤مر ُمٜمٝمن٤م ،سمنم

سم٥ًٌم اسمتالء أو ض أص٤مسمف ذم اًمندٟمٞم٤م  ءًمٚمٛمرشُم٘مٌؾ، وم٠مي قمذاب أو يمدر يٕمرض 

اهلل  هق أهقن ُمراٍت وُمرات ُمـ حلٔم٤مت سمًنٞمٓم٦م ًمٚمٕمنذاب ذم أظمنرة. وم٤منند

 قمٚمٞمؽ ورنتف سمؽ. قمغم ومْمٚمف

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

سمًن٥ٌم ذٟمقسمنف  ًن٤من ذم اًمٖم٤مًمن٥مسم٤مإلٟم ، وم٤معمّم٤مئ٥م شمٜمزل[ا٭مٲمةقرى] ﴾ حب خب

وًمٙمنـ يٕمٗمنق  ،سمٜم٤م اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اًمدوام دٚمٙمٜم٤ماهلل  أٟمزل وًمق ،وشم٘مّمػمه وشمٗمريٓمف

صمؿ اسمتكم اسمتالًء ذم اًمدٟمٞم٤م ؾم٥ٌم ًمنف  اًمٕمٌد وم٢من أذٟم٥م ،قمـ يمنػم ٕٟمف اًمٕمٗمق اًمٙمريؿ

ًٓ ُمنـ  ، أو طمزًٟم٤م٤م أو هماّم مهّ  ومٛمحٞم٧م ذٟمقسمف ويمٗمرت ؾمنٞمت٤مشمف ودظمنؾ اجلٜمن٦م سمند

وم٤مسمتالؤه وهتذيٌنف ذم اًمندٟمٞم٤م ُمنـ  ،رطمؿ سمف ُمـ أن هيٚمؽ ذم أظمرةومٝمذا أ ،اًمٜم٤مر

 رن٦م اًمرطمٞمؿ سمف.
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ـِ َواٛمُڃْمٱِمپمڈَِم ِْم ځَمٹْمِسةِف َوَو٭َمةِدِه َوٱَمچم٭مِةِف » :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫مچمل ر٠مقل ٱَمچم َيَزاُل ا٭مَباَلُء ٕمچِمٛمُڃْمٱِم

يمن٤معمرض - . وم٤معمّمٞم٦ٌم ىمد شمٙمنقن ذم اًمنٜمٗمس(1) «َوٱَمچم ٤َمټَمڀْمِف َٚمٵمڀِمَئڈمٌ ايِ  َٙمت ك َيټْمٺَمك

وىمند  -ُمروف أو ُمقشمف أو قم٘مقىمنف-وىمد شمٙمقن ذم اًمقًمد  -واحلزن وادؿ واًمٖمؿ

ذم أي صنقرة -ومال يزال هذا اًمٌالء  -سمٗم٘مده أو شمٚمٗمف وٟم٘مّم٤مٟمف-شمٙمقن ذم اعم٤مل 

ر سم٤معم١مُمـ -ُمـ صقره قمٜمف ظمٓم٤مي٤مه وقمٗم٤م قمٜمف، اهلل  طمتك ي٠م  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىمد يمٗمن

أطمد اًمّم٤محللم، ُمنـ وم٘مند وًمنٍد أو وم٢من قمٚمؿ ذًمؽ مل يًتقطمش ُمـ رؤي٦م اسمتالء 

ُمـ هال  ُم٤مل أو ونٞمؼ ذات يند وُمن٤م أؿمنٌف ذًمنؽ: ٕٟمنف ؾمنٞمتذيمر أن شمٚمنؽ 

سمف ًمٞمٚم٘م٤مه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمس قمٚمٞمف  -ؾمٌح٤مٟمف-اًمرطمٞمؿ آسمتالءات ُم٤م هل إٓ رن٦م 

 هذا اعمٕمٜمك ؾمٞمٕمٚمؿ أن آسمتالء ًمـ وم٢من قمٚمؿوم٤مًمٕمٌد يٌتغم قمغم ىمدر ديٜمف،  ،ظمٓمٞمت٦م

 .سم٤مًم٘مْم٤مء وًمٙمـ ُيرومع سم٤مًمّمؼم واًمرو٤م ،ط وآقمؽماضأو خُيٗمػ سم٤مًمتًخ ُيرومع

- 

  ىُمْٚم٧ُم  َي٤م َرؾُمقَل  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل  ...
ه
 َأيُّ اًمٜمن٤مِس َأؿَمدُّ سَماَلًء اهلل

  ىُمْٚم٧ُم  َي٤م َرؾُمقَل «إ ځْمبڀَِمچمءُ َٕ ا» ىَم٤مَل 
ه
ـْ  ىَمن٤مَل اهلل ةچم» صُمؿن َُمن قَن، إِْن ٬َمةچمَن ُٗمةؿ  ا٭مٳم  حِلُ

ٓ  ا٭ْمٷَمَبچمَءَة حَيقهَيچم، َوإِْن ٬َمچمَن َأَٙمةُدُوْؿ  َأَٙمُدُوْؿ ٭َمڀُمْبَتَٜم ٕمچِم٭ْمٹَمٺْمِر، َٙمت ك ٱَمچم ََيُِد َأَٙمُدُوْؿ إِ
                                                

وأحؿاد يف  ( وقا:  حسن صيقح،2399، رقم 4/602رواه الرتمذى ) صحڀمح:ٙمسـ  (1)

 (،5912(، وأبو  عؾاى يف مساـده )494(، والبخاري يف اودب الؿػرد )7859الؿسـد )

، رقااام 7/187(، وابااان حباااا  )9836، رقااام 7/158قفؼاااى ع شاااعب اإل ؿاااا  )والب

 (،7/91(، وأباااو كعاااقم يف اليؾقاااة )10811وابااان أباااي شاااقبة يف الؿصاااـ  ) (،2924

( وقا:  صيقح وؾى شرط مسؾم، وصييه اولباين يف 7879، رقم 4/350والياكم )

 ڤ.من حد ث أبي هر رة ( 2280السؾسؾة الصيقية )
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َٚمچمءِ   إ(1)«٭َمڀَمٹْمَرُح ٕمچِم٭ْمَباَلِء، ٬َمََم َيٹْمَرُح َأَٙمُد٬ُمْؿ ٕمچِم٭مر 

سم٠مٟمف ًمٞمس قمغم ظمػم ٕٟمف  أو يتٝمؿ ٟمٗمًف ،ومال ئمـ أطمٌد أٟمف ىمد شمٗمرد سم٤مٓسمتالء

وىمند اسمتٚمنقا أؿمند  ،صمؿ اًمّم٤محلقن اعم١مُمٜمقن ،سمؾ أؿمد اًمٜم٤مس سمالًء إٟمٌٞم٤مء ،اسمتكم

ومن٢من أراد  ،آسمتالء طمتك أهؿ يم٤من ٓ يم٤ًمء دؿ إٓ يم٤ًمًء واطمًدا يًؽم قمقرهتؿ

ومٝمنؾ أصنٞم٥م  ،أطمدهؿ شمٜمٔمٞمػ ُم٤م يرشمديف ضمٚمس ذم سمٞمتف ُمن٤م اؾمنتٓم٤مع اخلنروج

 !أطمدٟم٤م سم٤مًمٗم٘مر إمم هذا احلد 

يٗمرح اًمّم٤محلقن ومرطًم٤م ؿمديًدا يم٠مهؿ ُرزىمقا ظمػًما  آسمتالءاتومٛمع يمؾ هذه 

ًٓ ووًمًدا ومٛمنـ  ،وٓ قمجن٥م ،يٗمرطمقن يمنام ٟمٗمنرح ٟمحنـ أن سم٤مًمرظمن٤مء ،أو ُم٤م

ومٓمٜمتٝمؿ وذيم٤مئٝمؿ وُمٕمرومتٝمؿ سم٤مهلل وىمدره وؾمٜمٜمف قمٚمٛمقا أٟمف سم٤مًمٗمٕمؾ ظمنػٌم يمننػم، 

 ،ٟمجن٤مح ،ُمن٤مل ،دوًمن ،زواج- أُم٤م همػمهؿ ومال يرون ُمـ اخلػم إٓ اًمٔمن٤مهر دنؿ

وًمٙمنـ اًمّمن٤مًم  احلٙمنٞمؿ  ،وٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٜم٤ماهلل  وٓ ٟمٜمٙمر اًمٗمرح سمٗمْمؾ -وهمػمه٤م

 ذم أظمرة. يٗمرح سمٙمؾ أىمدار رسمف ٕٟمف يٕمٚمؿ أن اخلػم اًمقومػم واجلٜم٦م شمٜمتٔمره

 ىُمْٚمن٧ُم  »ُم٤م رواه ُمّمٕم٥م سمـ ؾمنٕمد قمنـ أسمٞمنف   وذم هذا اًمّمدد ٟمذيمر أيًْم٤م

، َي٤م َرؾُمقَل 
ه
ٱْمَثةُؾ، ٪َمڀُمْبةَتَٜم َٕ ٱْمَثةُؾ ٪َمچمَٕ ځْمبڀَِمچمُء، ُٗمؿ  إَ ا ًء  ىَم٤مَل اَل سمَ َأيُّ اًمٜمن٤مِس َأؿَمدُّ  اهلل

ُ٘مُؾ ٤َمَٜم َٙمَسڇِم ِديپمِِف، ٪َمڄمِْن ٬َمچمَن ِديپمُُف ُصټْمًبچم ا١ْمَتد  ٕمَ  ةڈٌم، اَل ا٭مر  ُؤُه، َوإِْن ٬َمچمَن ِْم ِديپمِةِف ِر٫م 

                                                
، (11893( كتااااب الػاااتن، وأحؿاااد يف الؿساااـد )4024) هابااان ماجااا رواه صةةةحڀمح: (1)

(، والطااا اين يف اووسااا  1045(، وأباااو  عؾاااى )510والبخااااري يف اودب الؿػااارد )

(، 9317(، والبقفؼاااي يف شاااعب اإل ؿاااا  )1/370(، وأباااو كعاااقم يف اليؾقاااة )9047)

ا  ، وقااا:(7848يااكم يف الؿسااتدر  )وال ااذ  ااده ث ه  قح ح  اايه طه  وؾ ااى ص   ولاام   مسااؾهم   شاار 

اهُ  ج  رِّ  .(144، وصييه اولباين يف السؾسؾة الصيقية ) ُ خ 
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ُح ا٭مبَ  ٬َمُف َيٽْمٮِم ٤َمةَٜم ا ُء ٕمچِم٭مٷَمْبدِ اَل إْمُت٥ِمَ ٤َمَٜم َٙمَسڇِم ِديپمِِف، ٪َمََم َيْٞمَ ْرِض ٱَمةچم َٓ َٙمت ك َيْٟمُ

 إ (1)« ٤َمټَمڀْمِف َٚمٵمڀِمَئڈمٌ 

ويرى ُمنـ طُمرُمنقا ذا  اًمَٗمٝمنؿ أن شمٚمنؽ آسمنتالءات هنل ُمنـ اًمٕمنذاب 

...يمٞمػ شمّمؼم قمغم ُمننؾ ذًمنؽ! اعمٌتغمواًمْمٞمؼ همػم اعمحتٛمؾ ورسمام ىم٤مًمقا ًمذًمؽ 

 ،وٓ صنؼمٟم٤م اسمتٚمٞمٜمن٤م ُمنٚمنؽ عمن٤م اطمتٛمٚمٜمن٤م ًمنق ،يمٛمنًدا ًمق أص٤مسمٜم٤م ُم٤م أص٤مسمؽ عمتٜم٤م

يًتٛمع اعمٌتغم ًمتٚمؽ اًمٙمٚمامت سمٜمٗمٍس ُمٓمٛمتٜمن٦م وهنق ي٘منقل اًمٚمٝمنؿ  اهلل وؾمٌح٤من

ىمٚمٌنف ُمٕمٚمنؼ  ،ومٛمع أعمف سم٥ًٌم ُمرونف أو طمزٟمنف ،اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهؿ ٓ يٕمٚمٛمقن

وٓ  ،وٓ يٕم٘منؾ ُمنـ يمٚمامهتنؿ يمٚمٛمن٦م ،ٓ يرى ُمـ دٟمٞم٤مهؿ ؿمنٞمًت٤م ،سمرو٤م اًمرنـ

ٓن احلًٜمك وزي٤مدة  خيٚمػ وقمده أسمًدا... ومذا  ُمققمقد ُمـ ٓ  ،يٜمتٔمر إ

وًمق  ،سم٘مدر ُم٤م ذم ىمٚمٌف ُمـ إيامن ،ومٞمٌتغم سم٘مدر ُم٤م يتحٛمٚمف ،أُم٤م ُمـ ذم ديٜمف رىم٦م

ؿُمدد قمٚمٞمف ًمًخط وضمزع ورسمام اٟمتٙمس: ًمذًمؽ ومرسمف قمٚمٞمؿ سمح٤مًمف يٌتٚمٞمف سم٘مدر ُم٤م 

 يتحٛمٚمف ىمٚمٌف.

 ،طمتنك يٛمٌمن قمنغم إرض ُمن٤م قمٚمٞمنف ظمٓمٞمتن٦م سمن٤معم١مُمـومال يزال آسمتالء 

قمٜمنف ؾمنٞمت٤مشمف هبنذا آسمنتالء اهلل  ومٞمٙمٗمنر ،ًمنفاهلل  يمتٌنف ويرشمٗمع ذم اًمدرضم٤مت سمام

ويرومع درضم٤مشمف أيًْم٤م: ومٝمق ًمنٞمس ذم طم٤مضمن٦م سمٕمند هنذا آسمنتالء  ،وسمّمؼمه قمٚمٞمف

                                                
 الػااتن، ( كتاااب4023( كتاااب الزهااد، واباان ماجااه )2398رواه الرتمااذي ) صةةحڀمح: (1)

(، وأباو كعاقم يف 2900وابان حباا  ) (،1481وأحؿد يف الؿساـد ) (،2825والدارمي )

وابااان أباااي شاااقبة يف الؿصاااـ  (، 7439(، والـساااالي يف الؽااا ى )1/368اليؾقاااة )

 (121(، واليااااكم يف الؿساااتدر  )1154(، والبااازار )830(، وأباااو  عؾاااى )10828)

 (.143وصييه اولباين يف السؾسؾة الصيقية )
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وًمٙمـ شمٙمت٥م ًمف ـم٤مقم٤مشمف يم٤مُمٚم٦م ذم ُمٞمنزان  ،ٓؾمتٜمٗم٤مذ طمًٜم٤مشمف إلذه٤مب اًمًٞمت٤مت

 احلًٜم٤مت.

 ،ز  ىمقٌة ذم اًمديـ وقمٛمٌؾ ذم ي٘ملمرُ  ،اهلل وصؼم ور، سم٠مىمدار اعمرءإذا اسمُتكم 

ومتٚمنؽ ُمنـ  ،وايمت٥ًم صؼًما وضمٚمًدا ُم٤م يم٤من ًمف أن يٙمتًنٌف سمٖمنػم ذا  آسمنتالء

ومٛمنـ اقمتن٤مد اًمنؽمف ورهمند اًمٕمنٞمش  ،ذم اسمتالء إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللماهلل  طمٙمٛم٦م

وٓ يتحٛمنؾ ضمًنده  ،يٕمٛمؾ قمٛمٚمف سم٤مًمٙم٤مد وسمّمٕمقسم٦م وإره٤م  وشمٕم٥م ،واًمتٜمٕمؿ

ومٞمتًؿ  ،وإن حتٛمؾ ُمًتقًمٞم٦م أو أُم٤مٟم٦م وٞمٕمٝم٤م ، ومٞمفوم٢من يُمٚمِّػ سمٕمٛمٍؾ ىمٍمن  ،اعمِم٘م٦م

وجيتٝمند وجيند وي٘منقي ٟمٗمًنف وإيامٟمنف  ،إن مل يًتٕمـ سمن٤مهلل سم٤مًمٗمِمؾ قمغم اًمدوام

 وي٠ًمل رسمف ُمـ ومْمٚمف .

ٓ يٛمٚمنؽ ىمنقة  ،يم٤مًمِم٤مب اًمذي ُدومع ًمٚمٕمٛمؾ وهق ٓ يٕمٚمؿ قمٜمنف ؿمنٞمًت٤م ىمنط

ٚمنؽ وٓ يٛم ،شم١مهٚمنف ًمٕمٛمٚمنف وٓ ايمت٥ًم ُمٝمن٤مرات ،ضمًامٟمٞم٦م وُم٤م شمدرب قمٚمٞمٝم٤م

ومٝمذا ُمّمنػمه  ،ٓ يٕمٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف إٓ اًمّدقم٦م واخلٛمقل ،ٟم٤ٌمه٦م وومٓمٜم٦م وىمقة قم٘مٚمٞم٦م

ًمٚمٗمِمؾ ٓ حم٤مًم٦م إن مل يًتٕمـ سم٤مهلل ويٖمػم ُم٤م سمنف ُمنـ ىمّمنقر، وهنذا اًمِمن٤مب إن 

اؿمتد قمٚمٞمف أسمقه وهق صٖمػم وقمٚمنٛمف اًم٘مقة واعمٝم٤مرة وسمٜمك ًمف ؿمخّمٞم٦م ؾمقي٦م سمنال 

طمتك وًمنق  ،لم يِم٥م ويٙمؼُم ٓؾمتٗم٤مد هق ُمـ شمٚمؽ اًمؽمسمٞم٦م طم ،ىمًقة وٓ شمراظمل

وطمرصف  ٞمفًمٙمٜمف ؾمٞمٕمٚمؿ وىمتٝم٤م طمٙمٛم٦م أسم ،يمره٧م ٟمٗمًف شمٚمؽ اًمِمدة وهق صٖمػم

وىمنقًة ذم  ،ومتٚمؽ آسمتالءات شمٙم٥ًم اًمٕمٌد ىمقًة ذم ىمٚمٌف ،قمٚمٞمف، وهلل اعمنؾ إقمغم
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طمتك أٟمف يٙمقن ذم أؿمد أٟمقاع اعمرض وٓ يؽم  صنالشمف وىمٞم٤مُمنف وجيتٝمند -سمدٟمف 

 ،اًمٕمزم يىمق ،ومٞمٙمقن ىمقي اًمديـ ،ٛماًل وصؼًماوشمٙمًٌف حت -ومٞمٝمام أؿمد آضمتٝم٤مد

وإذا  ،وإذا ُهل اٟمتٝمنك ،إذا أُمر سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اؾمتج٤مب ،ُم٤ًمرع ذم قمٛمؾ اخلػمات

ُمًنت٘مر  ،وهنق ؾمنٕمٞمد ،يُمٚمػ سم٠مُمقر اًمدقمقة يم٤من ظمػم داع يم٤مٕٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

ه٤مدئ اًمٜمٗمس: دذا يم٤من أؿمد اًمٜم٤مس سمالًء إٟمٌٞمن٤مء صمنؿ  ،ُمٜمنمح اًمّمدر ،اًم٘مٚم٥م

هنل أُمنر ٓ  ،وذقمف ًمٞمًن٧م سمن٤مُٕمر ادنلماهلل  وم٤مًمدقمقة إمم ،ُمنؾ٤مٕإُمنؾ وم

ًمُٞمٝمٞمن٠م ًمنذا  إُمنر اًمٙمٌنػم  طومن٤مسمتكم اًمٜمٌنل  ،قمٚمٞمنفاهلل  يتحٛمٚمف إٓ ُمـ أقم٤مٟمف

صمنؿ ُمن٤م ًمٌن٨م أن ُم٤مشمن٧م  ،ومؽمسمك يتٞماًم  ،ومامت أسمقه دون أن يراه ،واًمِم٠من اًمٕمٔمٞمؿ

ويم٤من قمٛمف قمٜمف  صمؿ ًمزم دار قمٛمف طمتك إذا ؿم٥من ونؾ هؿ اًمدقمقة ،صمؿ ضمده ،أُمف

 ،وُم٤مشمن٧م ذم ٟمٗمنس اًمتقىمٞمن٧م زوضمنف احلٜمنقن ،وشمريمنف ٤مُمن٤مت أيًْمنصمؿ ُمداومًٕم٤م 

ومن٤مسمتكم  ،ڤاحلٙمٞمٛم٦م أم اعمن١مُمٜملم ظمدجين٦م  ،اعمٕمٞمٜم٦م ًمزوضمٝم٤م ،اًمٕم٤مسمدة ،اًمٓم٤مئٕم٦م

سمنؽم   ،اسمتكم سمن٤مدجرة ،اسمتكم سمتٙمذي٥م ىمقُمف وأذاهؿ ًمف ،واًمٗم٘مد ،واًمٗم٘مر ،سم٤مًمٞمتؿ

اسمنتكم  ،ڤسم٤مؾمتِمنٝم٤مد قمٛمنف ننزة  اسمنتكم ،دي٤مره اًمتل هل أطم٥م اًمٌ٘م٤مع ًم٘مٚمٌنف

واًمتل سُمنم أه٤م أول ُمـ شمٚمحؼ سمف سمٕمد  ،طمٞم٤مشمف إٓ وم٤مـمٛم٦م سمٛمقت أوٓده يمٚمٝمؿ ذم

 ،وىمنقة ذم اًمنديـ ،ومٙم٤من أؿمد اًمٜم٤مس سمالًء ويم٤من أؿمندهؿ صنؼًما ورًون٤م ،ُمقشمف

 ...٤مدؤوسمً  اُمًتٛمرّ  وقمٛماًل  اومه٦م واضمتٝم٤مدً 

ًمٙمنـ  ،ٜمٗمٕمن٦م إًمٞمنفُم اإلٟمًن٤منٓ شمٕمٜمل وصقل ُم٤م ئمٜمنف اهلل  وم٤مًمرن٦م ذم طمؼ

جل اهلل  ورن٦م ،ؽطمتك وًمق يمرهتٝم٤م ٟمٗمً ًمؽوصقل اعمٜمٗمٕم٦م  ،اًمرن٦م يمام ذيمرٟم٤م
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 طمد أن ي٘م٤مره٤م سمرن٦م اخلٚمؼ.ومال حيؼ ٕ ،ٓ ُمنٞمؾ د٤م أسمًدا ثـاؤه

، َو٭َمڀْمَس َذاَك ِٕ ٤َمَجًبچم » :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫مچمل ر٠مقل ُف َٚمْٝمٌ ، إِن  َأٱْمَرُه ٬ُمټم  ـِ َٙمٍد َٕ ٱْمِر اٛمُْڃْمٱِم

ٓ  ٭مِ  اُء، َصةَٞمَ إِ ا ٭َمةُف، َوإِْن َأَصةچمَٕمْتُف ََض  اُء ١َمٻَمَر، ٪َمٻَمچمَن َٚمةْٝمً ، إِْن َأَصچمَٕمْتُف رَس  ـِ ټْمٽُمڃْمٱِم

ا ٭َمفُ   .(1)«٪َمٻَمچمَن َٚمْٝمً

ـْ ايِ  إِن  » :ملسو هيلع هللا ىلصو٫مچمل أيٴًمچم  ، َوٱَم ْٞمُ ـْ َصَٞمَ ٪َمټَمُف ا٭مٳم  إَِذا َأَٙمڇم  ٫َمْقٱًمچم إْمَتاَلُوْؿ، ٪َمٽَم

 .(8)شعُ َجزَ ةَ٘مِزَع ٪َمټَمُف ا٭مْ 

 شُمٜم٤مل سم٠مؾم٤ٌمهب٤م..

آل ] ﴾جئ حئ  ی  ی  ی  ی﴿ ٫مةةةةةچمل ٖمٷمةةةةةچم٧م:

ومٙمٚمام اضمتٝمندت  ،وطمًـ اشم٤ٌمقمف طوـم٤مقم٦م اًمٜمٌل اهلل  ومالسمد ُمـ ـم٤مقم٦م ،[٤مٽمران

 اهلل. ٤م ُمـ رن٦ميمٜم٧م ىمريًٌ  طوسم٤مشم٤ٌمع ٟمٌٞمف  ،هلل ضمؾ وقمالذم حت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م 

                                                
( يمت٤مب اًمزهند واًمرىمن٤مئؼ ُمنـ طمندي٨م صنٝمٞم٥م سمنـ ؾمنٜم٤من 2999رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

 .ڤاًمروُمل 

(  رضم٤مًمنف صم٘من٤مت، 2/298دٞمنٛمك )(، ىم٤مل ا22672، رىمؿ 4/527رواه أند ) صحڀمح: (8)

(  80/808(، وىم٤مل احل٤مومظ رم اًمٗمت  )9785، رىمؿ 7/854واًمٌٞمٝم٘مك رم ؿمٕم٥م اإليامن )

وىمد رآه وهق صٖمػم، وًمف  طرواشمف صم٘م٤مت إٓ أن حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد اظمتٚمػ رم ؾمامقمف ُمـ اًمٜمٌك 

ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمؽمُمذى وطمًنٜمف، وصنححف إًمٌن٤مين ذم صنحٞم  اًمؽمهمٞمن٥م 

 .ڤ ( ُمـ طمدي٨م حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد8706، وصحٞم  اجل٤مُمع )(٥2506م )واًمؽمهٞم
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 اًمٕم٤مىمنؾوقمغم  ،إًمٞمؽ ذم يمؾ وىم٧م وطملماهلل  واإلطم٤ًمن هق اؾمتِمٕم٤مر ٟمٔمر

 طيمام ضم٤مء ذم طمدي٨م ضمؼميؾ اعمِمنٝمقر  أن اًمٜمٌنل  ،اموأن يراىم٥م رسمف قمغم اًمد

ُف َيةَراكَ ايِ  اإِلْٙمَسچمُن َأْن َٖمٷْمُبَد »ىم٤مل   ـْ َٖمَراُه ٪َمڄمځِم  َؽ َٖمَراُه، ٪َمڄمِْن ََلْ َٖمٻُم ومتٕمٌنده  إ(1)«٬َمڂَمځم 

ومنال خيٗمنك قمٚمٞمنف  ،وم٢من مل شمٙمـ شمراه ومًٌح٤مٟمف ينرا  ،وخت٤مومف وختِم٤مه يم٠مٟمؽ شمراه

ذم يمنؾ -أىمقاًمؽ وأومٕم٤مًمؽ وؾمٙمٜم٤مشمؽ وطمريم٤مشمؽ رء، ومؽماىمٌف ذم أطمقاًمؽ و

٤ًٌم ُمـ رنتنف ؾمنٌح٤مٟمف -رء ﮼ ﮽ ﴿إذ ىمن٤مل   ،وم٢من ومٕمٚم٧م ذًمؽ يمٜم٧م ىمري

 . [ا٤ٕمراف] ﴾﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ضمؾ ذيمنره قمنغم اهلل  وىمد أصمٜمك ،ومٛمـ ؾمامت اعم١مُمٜملم اًمرن٦م سم٤مخلٚمؼ أمجٕملم

وىمنن٤مل  ،[إځمبڀمةةچمء] ﴾ ک ک گ گ گ گ ﴿إذ ىمنن٤مل   طٟمٌٞمننف 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿شمٌننن٤مر  وشمٕمننن٤ممم  

 ،[]التوبةةةةةة: ﴾ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

- سم٤مًمٌنمنقمغم اًمقضمف اًمذي يٚمٞمنؼ  –حي٥م ُمـ اشمّمػ هب٤م  ،واًمرن٦م صٗم٦م اًمرب

 طمٞمؿ حي٥م اًمرن٤مء.وم٤مًمر

                                                

 يمت٤مب اإلينامن ُمنـ طمندي٨م  (9( يمت٤مب اإليامن، وُمًٚمؿ )40رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤأيب هريرة 
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ََم َيْرَٙمؿُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫مچمل ر٠مقل چمءَ ايّ  َوإځِم  مَحَ ـْ ٤ِمَبچمِدِه ا٭مر   إ (1)«ٱِم

ـْ » و٫مچمل أيٴًمچم:  يمؾ هذه إدًم٦م وهمػمهن٤م شمندًمٜم٤م أن إ(8)«ُيْرَٙمؿُ  َٓ َيْرَٙمُؿ  َٓ ٱَم

 ويمذًمؽ حي٥م اًمرن٤مء ُمـ ظمٚم٘مف. ،حي٥م اًمرن٦م سمؾ وأُمر هب٤م ۵اهلل 

 

اًمٕمّمنن٤مة اهلل  وهننل أن يننرطمؿ قمٌنن٤مد ،وهننذه أول صننٗم٦م ًمٚم٘مٚمنن٥م اًمننرطمٞمؿ

وأوىمٕمف  ،ومال ي٘مًق قمٚمٞمٝمؿ وٓ يِمتد: ومذا  اًمٕم٤مِص اؾمتزًمف اًمِمٞمٓم٤من ،اًمٖم٤مومٚملم

ومٙمٞمػ سمٛمـ اُمتٚمؽ  ،ورسمام سم٤مء سمًخٍط وهمْم٥ٍم ُمـ اعمٚمؽ ضمؾ وقمال ،ذم ذايمف

غم أطمٍد وهق يٕمٚمؿ أن ذًمؽ طم٤مًمف! ومٛمـ قمٚمِؿ ؿمٞمًت٤م ُمـ اًمرن٦م ذم ىمٚمٌف أن ي٘مًق قم

ٓ ي٘مًنق قمنغم  ،وقمٚمؿ قِمٔمؿ اًمٜم٤مر وطمره٤م وقمنذاهب٤م ،وىمدرشمف قمغم ظمٚم٘مفاهلل  ىمقة

وجيتٝمد ذم إٟم٘م٤مذه ُمـ اعمآل اًمذي ؾمنٞمٙمقن  ،هم٤مومٍؾ أو قم٤مٍص سمؾ ُيِمٗمؼ قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م

 سمرن٦ٍم ُمٜمف وومْمؾ.اهلل  ومٞمف وٓ سُمد إن مل يتٖمٛمده

 ،ويمـ ُمتزًٟمن٤م ذم أؾمنٚمقب دقمقشمنؽ ،٤م ذم هل اًمٕم٤مِص قمـ ُمٕمّمٞمتفـ ذيمٞمّ يم

ٓ شمٙمـ يمٛمنـ  ،وم٤مًمرومؼ ًمف ُمقوع واًم٘مقة د٤م ُمقوع أيًْم٤م ،ُمٖم٤مًم٦م وٓ و٤موم٦مومال 
                                                

( يمتن٤مب اجلٜمن٤مئز ُمنـ 922( يمت٤مب اجلٜم٤مئز، وُمًنٚمؿ )8285رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤطمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد 

( يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ 2289( يمت٤مب إدب، وُمًٚمؿ )6082رواه اًمٌخ٤مري ) ڀمف:ٱمتٹمؼ ٤مټم (8)

 .ڤسمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم طمدي٨م ضمرير 
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ن إُمقر وٓ يتٙمٚمؿ إٓ قمـ قمٗمنق ،ٓ يٕمٚمؿ ُمـ اًمدقمقة إٓ ادجر  وٓ يمٛمـ هيقِّ

سمحٙمٛم٦م وومِٓمٜم٦م سمنال  ًمٙمـ ،وم٤مًمدقمقة هبذا وذا  ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ،وُمٖمٗمرشمفاهلل 

واًمنن٤مين  ،ؾمٞمٜمٗمض ُمـ طمقًمف اًمٜمن٤مس-اًمٖمٚمٞمظ اًمٗمظ  –همٚمٔم٦م وٓ متٞمٞمع، وم٤مٕول 

وشمٕمٚمٞمؿ اهلل  ًمـ جيٜمل صمامًرا ًمدقمقشمف: ٕٟمف خي٤مف ُمـ اجلٝمر سم٠مُمر -اعمٛمٞمع  اعمٗمرط –

 اًمٜم٤مس شمٙم٤مًمٞمػ اًمنمع.

٤م ُمـ يٜمٔمر ًمٚمٕم٤مِص سم٤مزدراء وشمٕم٤مزم وشمٙمؼم وذم  ،ومٝمذا قمنغم ظمٓمنٍر قمٔمنٞمؿ أُمن

 ؿمد
ٍ
وٓ يٜمتٔمر إٓ ُم٤م  ،ُمٜمف ومال ي٠مُمٜمـ قمغم ٟمٗمًف ُمٙمره ۵اهلل  إن مل يٜمّجف ،يدسمالء

يًقءه: ومذا  اعمتٙمؼم ٟمز أن هدايتف هل ومْمؾ وٟمٕمٛم٦م ُمـ رسمنف ٓ سمحقًمنف وٓ 

 ومٝمنؾ ،وٓ يدري ُمـ اعم٘مٌقل اعمٖمٗمقر ًمف ،وٟمز أٟمف ٓ يدري ُم٤م اخلقاشمٞمؿ ،ىمقشمف

   ٤مجلٜم٦مأٟمف ُمـ اعمٌنميـ سم أظمؼمهأٟمزل قمٚمٞمف وطمٌل ُمـ اًمًامء 

وخيٗمل شمٙم٤مًمٞمٗمف قمـ اخلٚمؼ زاقمناًم أٟمنف يٗمٕمنؾ ذًمنؽ  ،ُمـ يٛمّٞمع أواُمر اًمديـ

وي٘منقل أن ُمن٤م ٓيندر  يمٚمنف ٓ ُينؽم   ،خي٤مف أن يٜمٗمض قمٜمف اًمٜم٤مس ،رن٦ًم هبؿ

ٕٟمف ًمق رنٝمؿ ًمدومٕمٝمؿ قمنـ  ،وهق واهلل ًمٞمس دؿ سمراطمؿ وإن ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل ،ضُمٚمف

وي٠مُمر سمنف  ويرو٤مهاهلل  وسملّم دؿ ُم٤م حيٌف ،ؿ ؾمٌؾ اًمقصقل د٤مووىم٤مه ،اًمٜم٤مر دومًٕم٤م

ًمق يم٤من دؿ راطمؿ ًمٌلّم دؿ ُمٜمٝم٩م ٟمٌٞمٝمؿ وًمٕمٚمٛمٝمؿ هديف  ،مم٤م يٌٖمْمف ويٜمٝمك قمٜمف

ومٝمنق ُمنـ  ،ومٝمق أرطمؿ اخلٚمؼ سم٤مخلٚمؼ ،دقمقشمف واؾمتـ سمف ذموٓىمتدى سمف  ،وؾمٛمتف

 ف اًمرطمٞمؿ.ووصٗمف رسمف سم٤مًمرؤ



  

 (131أسود ) أحؿر

111 
 

111 

 
 ط

پ ڀ ڀ ڀ ﴿وم٘من٤مل   ،وه٤مه أن يٙمقن ومّٔم٤م أو همٚمٞمًٔمن٤م ،أُمره رسمف سم٤مًمرومؼ

ث  ،[آل ٤مٽمران] ﴾ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ومٙم٤من حُيندِّ

يمن٤من يتًٌنؿ دنؿ  ،ويمنذًمؽ قمنـ اًمٜمن٤مر وقمنذاهب٤م ،اًمّمح٤مسم٦م قمـ اجلٜمن٦م وٟمٕمٞمٛمٝمن٤م

يمن٤من ٓ  ،طمتك شمٌتؾ حلٞمتفاهلل  ويامزطمٝمؿ ويم٤من يذيمرهؿ أظمرة ويٌٙمل ُمـ ظمِمٞم٦م

وًمٙمنـ  ،وُم٤م متٕمر وضمٝمف إٓ همْمن٦ٌم هلل ،اهلل طمدود ُمـ ي٘مٌؾ أن يِمٗمع أطمٌد ذم طمدٍّ 

 ،اهلل يم٤من خيؼمهؿ قمنـ يمنرم ،ويٚملم ويٚمتٛمس إقمذار ،يٕمٗمق ويّمٗم  ذم طم٘مف هق

ف ئنأيمننر دقم٤م، ويمن٤من ويتٕمقذ ُمـ ومج٤مءة اًمٜم٘مٛم٦م ،ويٕمٚمٛمٝمؿ أن احلًٜم٦م سمٕمنم أُمن٤مد٤م

 ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب صم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم ديٜمؽ....  اًمٚمٝمؿ ي٤م

ويمن٤من  -إقمرايب اًمذي سم٤مل ذم اعمًجد ُمناًل يمٛمقىمػ  –يم٤من حيُٚمؿ ذم ُمقاىمػ 

ـَ ضمٌٍؾ  أيًْم٤م يٕمٜمِّػ سمٕمض أصح٤مسمف ذم أطمٞم٤مٍن أظمر، يمام ورد ذم احلدي٨م  أنن ُُمٕم٤مَذ سم

، صمؿ ي٠م  ىَمقَُمف ومُٞمّمكمِّ هبُؿ اًمّمالَة، ومَ٘مرأ هبُؿ اًمٌ٘مرَة، طيم٤من ُيّمكمِّ ُمَع اًمٜمٌلِّ  ڤ

ز رضمٌؾ ومّمغمن صالًة ظمٗمٞمٗم٦ًم، ومٌَٚمغ ذًمؽ ُمُ  إٟمنف ُمٜمن٤مومٌؼ، ومٌَٚمنغ   ٕم٤مًذا وم٘م٤ملىم٤مل  ومتجقن

، وم٘م٤مل  ي٤م رؾمقَل  طذًمؽ اًمرضمُؾ َ، وم٠َمشَمك اًمٜمٌلن 
ه
إٟمن٤م ىمقٌم ٟمٕمَٛمؾ سم٠ميديٜم٤م، وَٟمًن٘مل  اهلل

زُت، ومزقَمؿ أين ُمٜم٤مومٌؼ،  سمٜمَقاِوحٜم٤م، وإن ُُمٕم٤مًذا صغمن سمٜم٤م اًم٤ٌمِرطم٦َم، وم٘مَرأ اًمٌ٘مرَة، ومتجقن

 إ ﴾ ٱ ٻ ٻ ﴿ا٫ْمةَرْأ:  -الصًمن٤مصمَ -َيچم ٱُمٷَمةچمُذ، َأ٪َمت ةچمٌن َأځْمةډَم »  طوم٘م٤مل اًمٜمٌلُّ 

 إ(1)«إ َوځَمْحَقَوچم ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿و

                                                
يمتن٤مب اًمّمنالة ُمنـ  (564( يمت٤مب إدب، وُمًٚمؿ )6806رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمةف: (1)

= 
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لن » و٬مَم ورد ْم ٙمديڊٍم آٚمر: ـَ إشمٌٞم٦م قمغم َصَدىم٤مِت  طأنن اًمٜمٌن اؾمتٕمٛمؾ اسم

  سَمٜمِل ؾُمَٚمْٞمٍؿ، ومٚمام ضم٤مء إمم رؾمقلِ 
ه
هذا اًمذي ًمٙمنؿ، وهنذه   وطم٤مؾمٌف ىم٤مل طاهلل

٦ٌم ُأْهِدَي٧ْم زم، وم٘م٤مل رؾمقُل    َهِدين
ه
َؽ »  طاهلل ٪مٿَمال  َ٘مټَمْسډَم ْم ٕمڀمډِم َإٔمڀِمَؽ وٕمڀمډِم ُأٱم 

ُتَؽ إِْن ٬ُمپمډَْم َصچمِد٫ًمچمإإإ   .(1)شَٙمت ك َٖمڂْمٖمڀَِمَؽ َوِدي 

٤ًٌم ُمع يمنامل  طاهلل  وم٘مد يم٤من رؾمقل» أصؼم اخلٚمؼ وأؿمجٕمٝمؿ، وأىمقاهؿ ىمٚم

 رنتف.

، -اًم٘مقًمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م-وم٘مقة اًم٘مٚم٥م ُمـ آصم٤مره٤م  اًمّمؼم، واحلٚمؿ، واًمِمج٤مقم٦م 

 وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر. اهلل، سم٠مُمر واًم٘مٞم٤مم اًمت٤مم

ورن٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ آصم٤مره٤م  اًمِمٗم٘م٦م، واحلٜمق، واًمٜمّمٞمح٦م، وسمنذل اإلطمًن٤من 

إظمنال  اًمًن٤مُمٞم٦م اجلٚمٞمٚمن٦م، وم٘منقة اًم٘مٚمن٥م  اعمتٜمقع، وم٠مي أظمال  شم٘م٤مرب هنذه

 .(8)شوؿمج٤مقمتف شمٜمٗمل اًمْمٕمػ واخلقر، ورنتف شمٜمٗمل اًم٘مقة واًمٖمٚمٔم٦م واًمنماؾم٦م

واًمٙمنالم همنػم ُمقضمنف  ،أن ٟمتٕم٤مُمنؾ سمنف ذم طمٞم٤مشمٜمن٤م يمٚمٝمن٤موهذا اعمٜمٝم٩م جي٥م 

ًمٙمٜمنف ُمنٜمٝم٩م رسمن٤مين ذم اًمتٕم٤مُمنؾ سمنلم  ،ًمٚمٛمتّمدريـ ًمٚمدقمقة وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وم٘مط

يمنؾ ومجٛمٞمٕمٜم٤م ُم٠مُمقر سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمنل قمنـ اعمٜمٙمنر  ،اعمًٚمٛملم قمٛمقًُم٤م
                                                                        

=      

 .ڤطمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

( يمت٤مب اإلُم٤مرة ُمـ 8822( يمت٤مب إطمٙم٤مم، وُمًٚمؿ )7897رواه اًمٌخ٤مري )  ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤطمدي٨م أيب نٞمد اًم٤ًمقمدي 

 .(855ومت  اًمرطمٞمؿ اعمٚمؽ اًمٕمالم ًمٚمًٕمدي )ص   (8)
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 .سمح٥ًم اؾمتٓم٤مقمتف

ٿ   ﴿شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم  اهلل  ىم٤مل ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ً أِ رِ  نٔ مِ »    ط اهلل  وىم٤مل رؾمقل ،[ 111]آل ٤مٽمران:  ﴾ٿ ٹ ٹ 

 ِك لْ ذِ ، ِي هْ بْ ؾٔ ؼِ بْ فِ  عٔ طْ تِ ٔر يِ  مٔ لِ  ؤ نْ ، فِ هْ اكْ ِر ؾْ بْ فِ  عٔ طْ تِ ٔر يِ  مٔ لِ  ؤ نْ ، فِ ىْ دْ قِ بْ  ىّ قرٔ غِ قّ ؾٔ ا فِ رٍ ؽِ ـٔ مّ  مٔ ؽّ ـٔ مْ 

 .(1)شاوْ ؿِ ئ اإٔلْ  ّف عِ ٔض أِ 

 ؾم٤ٌمب اًمتل شمٕملم اًمٗمظ اًمٖمٚمٞمظ قمغم رن٦م اًمٕم٤ٌمد، وم٢منإن ُمـ وهذا ىمد يٙمق

واؾمن٠مل  ،ومٙمر وًمق ًمٚمحٔم٦م أٟمؽ أٟم٧م ُمـ زًم٧م ىمدُمف ومٞمام هق ومٞمنف ،رأي٧م قم٤مصًٞم٤م

ؾمنتتٛمٜمك ُمنـ ي٠مظمنذ سمٞمنديؽ إمم  طمتاًم   ٟمٗمًؽ ُم٤مذا حت٥م أن شمراه ممـ طمقًمؽ

اهلل  ؾمتتٛمٜمك ُمنـ يٜم٘منذ  ُمنـ ؾمنخط ،ويدومٕمؽ دومًٕم٤م ُمـ ـمريؼ اًمٜمػمان ،اجلٜم٦م

ومنُربن  ،ورسمام أزال ران ىمٚمٌؽ سمتٚمنؽ اًمٙمٚمٛمن٦م ،ُمـ ي٘مؾ ًمؽ يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم ،قمٚمٞمؽ

ويمنذًمؽ ًمنـ  ،ٚمنـ شمتحٛمنؾ ٟمٔمنرة ازدراء وٓ شمٕمن٤مزموم ،يمٚمٛم٦م أؿمد ُمـ اًمًٞمػ

رطمنٞماًم ي٘مندم ًمنؽ  قم٤مىماًل ًمٙمٜمؽ ؾمؽميد  ،شمٜمٗمٕمؽ ٟمٔمرات اًمِمٗم٘م٦م وطمٜمق إيدي

ًٓ ومٕمٚمٞم٦م ومن٢من قمٚمٛمن٧م ُمنـ  ،دقمن٤مء وم٘منط٤م ٓ سم٤مًم٘مقل أو آومػمنؽ قمٛمٚمٞمّ  ،طمٚمق

 ىم٤مل رؾمقل ،ومٙمـ إلظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم اًمٕمّم٤مة يمام أردت ًمٜمٗمًؽ ،ًؽ ذًمؽٟمٗم

ـُ َأَٙمُد٬ُمْؿ َٙمت ك حُيڇِم    »طاهلل  . ومٙمنـ يمنذًمؽ (8)شِٚمڀمِف ٱَمچم حُيڇِم  ٭مپِمَٹْمِسةفِ ِٕ ٓ ُيڃْمٱِم

                                                
 .ڤ( يمت٤مب اإليامن ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 59رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

( يمت٤مب اإليامن ُمنـ طمندي٨م 54وُمًٚمؿ ) ،يمت٤مب اإليامن (82رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)
= 
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ـُ   »طاهلل  وم٘مد ىمن٤مل رؾمنقل مْحَ ٿُمُؿ ا٭مةر  امِحُةقَن َيةْرمَحُ ْرِض َٕ اْرمَحُةقا َأْوةَؾ ا، ا٭مر 

ٻُمْؿ ٱمَ  ََمءِ َيْرمَحْ  . (1)«ـْ ِْم ا٭مس 

ويٍمنومؽ اهلل  ؾمػمنؽ ،وم٢من يمٜم٧م رطمٞماًم سم٤مخلٚمؼ قمغم اًمٜمحق اًمذي ذيمرٟم٤مه

اًمنذي يّمنؾ سمنؽ ذم أظمنرة إمم  ،ًمؽ ـمريؼ ـم٤مقمتف ُمـ ـمر  ُمٕمّمٞمتف ويٞمن

 ومْمؾ ومٝمذا ،سمٕمٛمٚمؽ وًمٙمـ حمض يمرم وإطم٤ًمن ُمٜمف وهذا ًمٞمس ،ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ

 ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء.اهلل 

   

                                                                        
=      

 .ڤأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

( كتاب ال  والصاؾة، 1924( كتاب اودب، والرتمذي )4941رواه أبو داود ) :صحڀمح (1)

(، والطاا اين يف 25355واباان أبااي شااقبة يف الؿصااـ  ) (،6458وأحؿااد يف الؿسااـد )

(، والياااااكم يف 10537(، والبقفؼااااي يف شااااعب اإل ؿااااا  )7274، 9013اووساااا  )

( مان حاد ث وباد 925وصييه اولباين يف السؾسؾة الصايقية ) (،7274الؿستدر  )

 .ڤاهلل بن وؿرو بن العاص 
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اهلل  ء اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقمتٜمقا سمجٛمع أؾمنامءُمـ إؾمام

ُمٜمٝمؿ اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ واًمذي سمدوره أؾمن٘مٓمف ُمنـ روايتنف ذم  :احلًٜمك إٓ ىمٚم٦م

ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمنر ُمنـ  شاًمرب»وهذا ُمـ اًمٕمجٞم٥م: وم٤مؾمؿ  ،اًمؽمُمذي

ويمنذا  ُم٤مئ٦م ومخًلم ُمنرة، وهنق ُمنـ أيمننر إؾمنامء اًمتنل َدقَمنك هبن٤م إٟمٌٞمن٤مء

 .(1)اًمّم٤محلقن رهبؿ شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم

ٻ   ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  اهلل  ىمقل آدم وطمقاء عم٤م قمّمٞم٤م ٱ ٻ ٻ ٻ 

 .[ا٤ٕمراف] ﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ﴿ :ڠو٫مچمل ځمقح 

 .[ځمقح] ﴾يب جت حت خت مت ىت يت

ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :ڠو٫مچمل أيقب 

 .[إځمبڀمچمء] ﴾ٹ ڤ

ې   ﴿  : ڠ٫مچمل يق٠مػ و ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې

 .[يق٠مػ] ﴾ۈئ ۈئ ېئ

                                                
 .اٟمٔمر  أول اًمٙمت٤مب، اًمتٛمٝمٞمد (1)
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 .[151ا٤ٕمراف:] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ﴿ ٱمق٠مك:اي  و٬مذ٭مؽ ٫مچمل ٬مټمڀمؿ

ٺ ٺ  ﴿أن يٓمٚم٥م اعمزيند ُمنـ اًمٕمٚمنؿ وم٘من٤مل   طاًمٜمٌل  شمٕم٤ممماهلل  وقمٚمنؿ

 .[٢مف] ﴾ ٿ ٿ ٿ

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ ٫مةةةقهلؿ:

 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ ې ې

ھ   ﴿  و٫مقهلؿ: ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

 .[ا٭مٹمر٫مچمن] ﴾ ے ے ۓ

ىئ   ﴿  و٫مقهلؿ: ېئ  ېئ  ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

 وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت.، [آل ٤مٽمران] ﴾ ىئ ىئ

-- 

 ٪مڂمٱمچم اٛمٵمټمؼ:

 .[٠مبڂم] ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  

 .[يس] ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وىمقًمف  

 وأٱمچم اٛمٴمچمف:

 .[ا٭مٹمچمَتڈم] ﴾ پ پ پ پ ڀ ﴿شمٕم٤ممم  اهلل  يم٘مقل

 .[ا٭مٳمچم٪مچمت]﴾ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿وىمقًمف  
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 .[ا٭مٲمٷمراء] ﴾گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿وىمقًمف  

 .[ا٭مپمجؿ] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿وىمقًمف  

 

ٓ  َٓ إِ »ي٘منقل   طاهلل  يمن٤من رؾمنقل ،ومٗمل دقمن٤مء اًمٙمنرب ا٭ْمٷَمٶمِةڀمُؿ ايّ  ٭َمةَف إِ

  ٓ َٓ إ٭َِمَف إِ ټمڀِمُؿ،  ٓ  ايّ  احْلَ َٓ إ٭َِمةَف إِ ةََمَواِت َوَرب  ايّ  َرب  ا٭ْمٷَمةْرِش ا٭ْمٷَمٶمِةڀمِؿ،  َرب  ا٭مس 

 . (1)شْرِض َوَرب  ا٭ْمٷَمْرِش ا٭ْمٻَمِريؿِ َٕ ا

َسةچمٌن، ، إَِذا ا١ْمةَتٻَمك ٱِمپم ةچم إځِمْ طايْ  ٬َمةچمَن َر٠ُمةقُل »ىم٤مًم٧م   ڤوقمـ قم٤مئِم٦م 

َٓ ١ِمٹَمچمَء  چمِْم،  ٱَمَسَحُف ٕمڀَِمٽِمڀمپمِِف، ُٗمؿ  ٫َمچمَل: َأْذِوڇِم ا٭ْمَبچمَس، َرب  ا٭مپم چمِس، َوا١ْمِػ َأځْمډَم ا٭مٲم 

َٓ ُيٸَمچمِدُر ٠َمٺَمًَم  ٓ  ١ِمٹَمچمُؤَك، ١ِمٹَمچمًء   .(8)شإِ

٠ْمتٸِْمٹَمچمِر َأْن َٖمٺُمقَل:  »: طاهلل  ىم٤مل رؾمقل ،وذم دقم٤مء ؾمٞمد آؾمتٖمٗم٤مر ِٓ ٠َمڀم ُد ا

ٿمُ  ٓ  َأځْمډَم، َٚمټَمٺْمَتپمِل َوَأځَمچم ٤َمْبُدَك، َوَأځَمچم ٤َمَٜم ٤َمٿْمِدَك َوَو٤ْمةِدَك ٱَمةچم  َٓ ؿ  َأځْمډَم َريب  ا٭مټم  إ٭َِمَف إِ

، َوَإُٔمةقُء ٭َمةَؽ  ـْ َذ  ٱَمچم َصپمَٷْمډُم، َإُٔمةقُء ٭َمةَؽ ٕمپِمٷِْمٽَمتِةَؽ ٤َمة٥َم  ا٠ْمَتٵَمٷْمډُم، َأ٤ُمقُذ ٕمَِؽ ٱِم

ُف  ٓ  َأځْمډَم َيٸمْ  َٓ ٕمَِذځْمبِل ٪َمچم٩ْمٹِمْر ِٔم، ٪َمڄمځِم  ځُمقَب إِ  . (1)شٹِمُر ا٭مذ 

چم وَ رَ  ٕمچمهللِ ِرَ رَ  ـْ ٱمَ  نِ ََم يْ اإْلِ  ؿَ ٷمْ ٢مَ  اَق ذَ »  طوىم٤مل  ةَح ٽمُ ٕمِ يپمًةچم وَ دِ  مِ اَل ٠ْمةچمإْلِ ٕمِ ٕمًّ  دٍ ٽم 

                                                
( يمتن٤مب اًمنذيمر  2720( يمت٤مب اًمندقمقات، وُمًنٚمؿ )6256رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤواًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

 ( يمت٤مب اًمًالم.2898( يمت٤مب اًمٓم٥م، وُمًٚمؿ )4740رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

 .ڤ( يمت٤مب اًمدقمقات ُمـ طمدي٨م ؿمداد سمـ أوس 6206رواه اًمٌخ٤مري ) صحڀمح: (1)
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ًٓ ٠ُم رَ   .(1)شق

ِلِّ  ُف َصغمن َُمَع اًمٜمٌن وَمَٙمن٤مَن َيُ٘منقُل ذِم  ط وأيًْم٤م ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن َأٟمن

َ ا٭ْمٷَمٶمڀِمؿِ ٠ُمْبَحچمَن » ُريُمققِمِف  َ ا»َوذِم ؾُمُجقِدِه   ،شَريب  َ ٠ُمْبَحچمَن َريب   . (8)ش٤ْمَٜم ْٕ

شب  ا٭مر   ڀمفِ قا ٪مِ ٽمُ ٶم  ٷمَ ٪مَ  قعُ ٬مُ چم ا٭مر  ٱم  ڂمَ إإإ ٪مَ »  طوىم٤مل 
(1). 

 شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم. شاًمرب»وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اؾمؿ 

 

 ًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف.أصؾ اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمٚمٖم٦م  إصالح اًمٌمء وا

يدل قمنغم أصنقل، ومن٤مٕول  إصنالح  ،واًم٤ٌمء ،اًمراء :$٫مچمل إمـ ٪مچمرس 

اًمٌمء واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف، وم٤مًمرب  اعم٤مًمؽ، واخل٤مًمؼ، واًمّم٤مطم٥م، واًمرب  اعمّمنٚم  

 . (1)ًمٚمٌمء، ي٘م٤مل رب ومالن َوْٞمٕمَتف، إذا ىم٤مم قمغم إصالطمٝم٤م 

، هق رب يمؾ رء أي ُم٤مًمٙمف، وًمف ۵اهلل  اًمرب  هق :$٫مچمل إمـ ٱمپمٶمقر 

ًمرسمقسمٞم٦م قمغم مجٞمع اخلٚمؼ، ٓ ذيؽ ًمف، وهنق رب إرسمن٤مب، وُم٤مًمنؽ اعمٚمنق  ا

 .(5)إٓ سم٤مإلو٤موم٦م... اهلل، وإُمال ، وٓ ي٘م٤مل اًمرب ذم همػم

ومٚمنق يمن٤من  ،سم٢مـمالىمف قمغم أطمٍد ُمنـ اًمٌنمن شاًمرب»ومال يّم  أن ي٘م٤مل اؾمؿ 

 وُم٤مًمٙمنف وُمّمنٚمحف -اعمٕمٜمك يمام ذيمرٟم٤م
ٍ
ومٝمنق سم٤مًمت٠ميمٞمند  -اًمرب اًم٘م٤مئؿ قمغم رء

                                                
 .( يمت٤مب اإليامن ُمـ طمدي٨م اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م25رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

 ( يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م.772رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8)

 .ڤ قم٤ٌمسُمـ طمدي٨م اسمـ  يمت٤مب اًمّمالة (579ُمًٚمؿ ) رواه صحڀمح: (1)

 (.288/ 2ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  )ُمٕمجؿ  (1)

 ( ُم٤مدة )رسم٥م(.22/ 5ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (5)
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يم٘مقًمٜم٤م  ،سمف ذم طمؼ اًمٌنم هق اًم٘م٤مئؿ قمغم رء سمٕمٞمٜمف ومٞمج٥م إو٤مومتف إًمٞمف ُم٘مّمقد

رب اًمًننٞم٤مرة أي ُم٤مًمٙمٝمنن٤م  ،رب اًمٌٞمنن٧م أي ُم٤مًمننؽ اًمٌٞمنن٧م واًم٘منن٤مئؿ قمٚمٞمننف

  ،وُمّمٚمحٝم٤م... وهٙمذا
ٍ
  أُم٤م ُم٤مًمؽ يمؾ رء

ٍ
واًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ  وُمّمٚم  يمؾ رء

 
ٍ
ُمٕمروًم٤م سمٖمنػم إون٤موم٦م إٓ ش ًمربا»: ًمذًمؽ ٓ يّم  إـمال  اؾمؿ ۵اهلل  هق رء

 ٞمف ضمؾ وقمال.قمٚم

وْمٜم٤م اًمرسمقسمٞمن٦م ذم آصنٓمالح ومٜم٘منقل  هنل إومنراد سمن٤مخلٚمؼ اهلل  ًمذًمؽ إذا قمرن

 ،ٕٟمنف ذم اًمٚمٖمن٦م -يمنام سمّٞمٜمّن٤م- سمػم، وهذا ىمري٥م ُمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقيواعُمٚمؽ واًمتد

ويٓمٚمؼ أيًْم٤م قمغم ظمن٤مًمؼ اًمٌمنء وُمقضمنده، ومٌنلم  ،اًمرب هق اعم٤مًمؽ واعمّمٚم 

 اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي واعمٕمٜمك اًمنمقمل ُمٜم٤مؾم٦ٌم.

 » :إمـ ٱمپمٶمقر ٫مچمل
ٍ
وىمٞمنؾ  صن٤مطمٌف.  ،  ُم٤مًمٙمنف وُمًنتح٘مفورب يمنؾ رء

٤م، ومٝمنق رسمنف. ويمؾ ُمـ ُمٚمنؽ ؿمنٞمتً  ،أي ُِمْٚمُٙمف ًمف ،وي٘م٤مل  ومالن رب هذا اًمٌمء

 ي٘م٤مل  هق رب اًمداسم٦م، ورب اًمدار، وومالن رب اًمٌٞم٧م....

، واعمندسمر، واعمنريب، (1)اًمرب يٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖمن٦م قمنغم اعم٤مًمنؽ، واًمًنٞمد و٫مچمل:

وإذا أـمٚمؼ قمنغم  ،۵اهلل  ىم٤مل  وٓ يٓمٚمؼ همػم ُمْم٤مف إٓ قمغم ،واعم٘مٞمؿ، واعمٜمٕمؿ

 . (8)وم٘مٞمؾ  رب يمذا  ،همػمه أوٞمػ

إمم أن هك اًمٜمٌنل  شريب»ويم٤من ذم سم٤مديء إُمر يٓمٚمؼ اًمٕمٌد قمغم ؾمٞمده اؾمؿ 

 قمـ ذًمؽ. ط

                                                
 .[11]يق٠مػ: ﴾  ں ں ڻ ڻ ڻڻ يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ (1)

 (.22/ 5ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (8)
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ٞمِّد واعمٕمٌقد، وَم٢مِن ُنؾ قمغم  اًمرّب  :$٫مچمل ا٭مٻمٹمقي  ًن اعْم٤َمًمِؽ واعمّمٚم  َواًم

َٓ َٕ قْمَراض َٕ ظمرضم٧م ا شاعمّمٚم »ضمقدات، َوإِن ُنؾ قمغم قَمؿ اعمق شاعْم٤َمًمِؽ» ٤َم  هن

ْصاَلح، سمؾ يّمٚم  هَب٤م، َوإِن ُنؾ قمغم  ٞمِّد»شم٘مٌؾ اإْلِ ًن اظْمتصن سمن٤مًمٕم٘مالء، َوإِن  شاًم

 .(1)اظْمتصن سم٤معمٙمٚمٗملم َوَهَذا أظمص اعمح٤مُمؾ شاعمٕمٌقد»ُنؾ قمغم 

وم٤مًمٕمٌند ىمند  ،ضمنؾ وقمنالاهلل  ٓ ُم٤مًمؽ جلٛمٞمع اعمقضمقدات سمال اؾمنتنٜم٤مء إٓ

ومٚمجٛمٞمنع اهلل  أُمن٤م ُمٚمنؽ ،يٛمٚمؽ ًمٙمـ ُمٚمٙمف ىم٤مس وحمندود يمنام هنق ُمٕمنروف

 خمٚمقىم٤مشمف ُمتٍمف ومٞمٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء. 

 ًٓ وهق إٟمِمن٤مء اًمٌمنء طمن٤م ،واًمرب ذم إصؾ  اًمؽمسمٞم٦م :$٫مچمل ا٭مرا٩مڇم 

 . (8)إمم طمد اًمتامم ًٓ ومح٤م



ٌن٤مد، يٛمٚمؽ اعمامًمؽ واعمٚمق ، ومجٞمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف رب إرسم٤مب، وُم» ٕمٌقد اًمُٕم

، ويمنؾ وٓ رازٍ   ؾمقاه همػم ظم٤مًمٍؼ  اًمٕم٤ٌمد، وهق ظم٤مًمؼ ذًمؽ ورازىمف، ويمؾ ربٍّ 

ذًمؽ ُمـ ينده، وإٟمنام يٛمٚمنؽ ؿمنٞمًت٤م دون  ومَٛمَٚمؽ سمٕمد أن مل يٙمـ، وُمٜمتزعٌ  خمٚمقٍ  

 
ٍ
ومٝمنذا اًمٗمنر  سمنلم صنٗم٤مت اخلن٤مًمؼ  ،دذا اعمٕمٜمك شمٕم٤ممم خم٤مًمٗم٦مٌ  اهلل . وصٗم٦مرء

 .(1)شت اعمخٚمقىملموصٗم٤م

ومل يٛمٚمنؽ  ،ومٚمؿ يٛمٚمؽ اًمًٞم٤مرة صمؿ ُمٚمٙمٝمن٤م –ُُمٚمؽ اعمخٚمق  يم٤من سمٕمد قمدم 
                                                

 (.290اًمٙمٚمٞم٤مت ) ص   (1)

 (.205اعمٗمردات )ص  (8)

 (.8/295ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك )ذم إؾمٜمك  (1)
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إُمن٤م  ،يقًُم٤م ُم٤م ٓ حم٤مًم٦م وهق ُمٚمٌؽ همػم دائؿ ومٝمق ُمٜمتزعٌ  –اًمٌٞم٧م صمؿ ُمٚمٙمف وهٙمذا 

وإُمن٤م سم٘مٞمن٤مم اًمًن٤مقم٦م طمنلم ي٘منقل رب  ،ووٞم٤معٍ  وإُم٤م سمٗم٘مدٍ  ،وإُم٤م سمٗم٘مرٍ  ،سمٛمقٍت 

 ،دودٌ وهنق أيًْمن٤م حمن، [٩مچم٪مر] ﴾ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی ﴿اًمٕمزة  

 
ٍ
 ،ومام ُمـ سمنٍم ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م سمنام ومٞمٝمن٤م أسمنًدا ،وم٤مإلٟم٤ًمن يٛمٚمؽ ؿمٞمًت٤م دون رء

طمتنك ُمنـ ادنقمنك ُمنٜمٝمؿ اعمٚمنؽ  ،وهذا حم٤مٌل ذم طمؼ أىمقى وأقمتك ُمٚمق  اًمدٟمٞم٤م

ىمن٤مئٌؿ  ُمٚمنٌؽ  أُم٤م اًمرب ضمؾ ذم قماله ومٛمٚمٙمنف ،ومٛمٚمٙمف ىم٤مس سمال ؿمؽٍّ  ،واًمرسمقسمٞم٦م

ومٝمق ُم٤مًمنؽ إرونلم اًمًنٌع واًمًناموات  قم٤ممٌّ  ٌؽ ُمٚم ،دائٌؿ ٓ ُيٜمتزع وٓ ُيٗم٘مد

 ُم٤مًمؽ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت قمرومٝم٤م اإلٟم٤ًمن أم مل يٕمرومٝم٤م. ،اًمًٌع وُم٤م سمٞمٜمٝمام

خلٚم٘مف وُمنرسمٞمٝمؿ  وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمدسمرٌ  ،ُمـ اًمؽمسمٞم٦م إن اًمرب ُمِمتؼٌّ » و٫مد ٫مڀمؾ:

  ،وُمّمٚمحٝمؿ وضم٤مسمرهؿ
ٍ
 واًم٘م٤مئؿ سم٠مُمقرهؿ، ىمٞمنقم اًمندٟمٞم٤م وأظمنرة، يمنؾ رء

ؾمقاه قمٌده وهق ؾمٌح٤مٟمف رسمنف، ٓ يّمنٚم  إٓ سمتندسمػمه وٓ  ظمٚم٘مف، ويمؾ ُمذيمقر

 .(1)شي٘مقم إٓ سم٠مُمره، وٓ يرسّمف ؾمقاه

ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم قمنغم أُمنر ٟمٗمًنف  ،ممٚمق ٌ  ومٝمق قمٌدٌ اهلل  يمؾ ُم٤م ُيذيمر دون

ومنٜمحـ سمندون شمندسمػم  ،ومال يٖمؽم أطمٌد سمٕم٘مٚمف وومٝمٛمف وُمٚمٙمف ،ومْماًل قمـ أُمر همػمه

تِةِؽ َأ٠ْمةَتٸِمڀمڊُم » :طوىمد ىم٤مل  ،ٓ رء ۵اهلل  وىمٞمقُمٞم٦م ، َيچم َٙمةل  َيةچم ٫َمڀم ةقُم ٕمَِرمْحَ

فُ  أن ي٘من٤مل  طوأوص  إ(8)«َوٓ َٖمٻمټِْمپمِل إ٧َِم ځَمٹْمِز ٢َمْر٪َمڈَم ٤َمة٦ْمٍ ، َأْصټمِْح ِٔم ١َمڂْمِّن ٬ُمټم 

                                                
 .(8/294ح أؾمامء اهلل احلًٜمك )إؾمٜمك ذم ذ (1)

(، واووسا  444والط اين يف الؽبقار ) (،10330رقم  9/212الـسالى )رواه  ٙمسـ: (8)

(، 745(، والبقفؼي يف شعب اإل ؿاا  )48(، وابن السـي يف وؿل القوم والؾقؾة )3565)
= 
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ذم هذا  تعالىومت٠مُمؾ احلٙمٛم٦م واًمٗمٓمٜم٦م وآومت٘م٤مر اًمت٤مم هلل  ،اًمدقم٤مء ص٤ٌمطًم٤م وُم٤ًمءً 

: ًمٕمجنزه قمنـ ًمٜمٗمًف وًمق ًمٓمروم٦م قملمٍ  رءاعم وم٤مًمِم٘م٤مء يمؾ اًمِم٘م٤مء أن ُيٙمؾ ،اًمدقم٤مء

إن ويمٚمنف رسمنف ًمٜمٗمًنف،  شمدسمػم أُمره أو اًم٘مٞم٤مم قمغم ُمّم٤مًم  ٟمٗمًف وًمق ًمٓمروم٦م قملمٍ 

وص٤مطم٥م اًمٕم٘م٤مرات واًمًنٞم٤مرات  ،ًمفاهلل  وم٤مًمٜم٤مضم  اعمتٗمق  ُم٤م شمٗمق  إٓ سمتقومٞمؼ

ؾ إُمقال إٓ سمرز  وُمـ وُمرج يمرسمف وظُمٗمػ مهف ُمن٤م  ،ًمفاهلل  وإُمقال ُم٤م طمّمن

 .اًمٕمزيز اًمرطمٞمؿه إٓ سم٤مهلل ضُمؼم يمن

هق اعمٌٚمغ يمؾ ُم٤م أسمدع طمد يمامًمف اًمذي ىمندره ًمنف، » ٫مڀمؾ أيٴمچم ْم ٱمٷمپمك ا٭مرب:

ؾُّ اًمٜمٓمٗم٦م ُمـ اًمّمٚم٥م وجيٕمٚمٝم٤م قمٚم٘م٦مً  ًُ ، صمؿ جيٕمؾ اعمْمٖم٦م ، واًمٕمٚم٘م٦م ُمْمٖم٦مً وهق َي

٤م آظمنر ، صمؿ خيٚمؼ ذم اًمٌدن اًمروح وخيرضمنف ظمٚمً٘من٤م، صمؿ يٙمًق اًمٕمٔم٤مم حلاًم قمٔم٤مُمً 

، ويٙمقن ذم سمدء اًل يزال يٜمّٛمٞمف ويٜمِم٠مه طمتك جيٕمٚمف رضم وهق صٖمػم وٕمٞمػ، ومال

 .(1)ش٤مصمؿ ؿمٞمخً  اًل ٤م صمؿ جيٕمٚمف يمٝمأُمره ؿم٤مسمّ 

دنؿ اهلل  ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٤م سمٚمٖمقا ذا  اًمٙمامل إٓ سمت٘مدير -اًمٜمًٌل-ومذوي اًمٙمامل 

وم٢مذا ُأقمٓمنل  ،أسمًدا - سمِمٙمٍؾ شم٤ممٍّ  –واًمٙمامل واجلامل ٓ جيتٛمٕم٤من ذم إٟم٤ًمن  ،ذًمؽ

ًٓ  اإلٟم٤ًمن ًٓ   ؾُمٚم٥ميمام ًٓ  ،مج٤م ًٓ وإذا ُأقمٓمل مج٤م ، وًمق اضمتٛمع اًمٙمنامل  ؾُمٚم٥م يمام

ًمنف ٟمّمنٞم٥م ذم يمنامٍل ُمنـ  ٤منٍ اسمنتكم سم٤مًمِمن٘م٤مء، ومٙمنؾ إٟمًن -٤مٟمًنٌٞمّ - ُمع اجلامل

                                                                        
=      

والياااااكم  (،873(، ومؽااااارم اوخااااةط لؾخرالطااااي )213واوسااااؿاء والصااااػات )

، وحسـه اولباين يف صايقح ( وقا:  صيقح وؾى شرط الشقخقن2000 ، رقم1/730)

 ڤ.( من حد ث أكس بن مالك 661الرتغقب والرتهقب )

 (.889اٟمٔمر  إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ص   (1)
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وهنذا ذم طمًنـ  ،وهذا يمامًمف ذم مج٤مًمف ،ومٝمذا يمامًمف ذم ذيم٤مئف اًمِمديد ،اًمٙمامٓت

ظمقاٟمنف أن يٕم٤مُمنؾ إ اعم١مُمـ اًمت٘منل وقمغم ،وهذا ذم طمٚمٛمف ورأومتف ،شمقدده ًمٚمٜم٤مس

يمنام  ،ومال يٜمٔمر إمم قمٞم٥م أظمٞمف وهيٛمؾ حم٤مؾمٜمف وصٗم٤مشمف اًمٓمٞمٌن٦م ،ُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ

ـٌ ٱُمڃْمٱِمپمڈًَم: إِْن ٬َمِرَه ٱِمپمْٿَمةچم ُٚمټُمٺًمةچم، »ذم وصٞمتف ًمألزواج   طىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  ٓ َيٹْمَرْك ٱُمڃْمٱِم

ويٕمٚمنؿ أن  ،. وم٤معم١مُمـ اًمًنقي اًمّمن٤مًم  يٚمنتٛمس إقمنذار(1)شَرِرَ ٱِمپمْٿَمچم آَٚمرَ 

ومت٘مع قمٞمٜمف قمغم اجلٛمٞمؾ ويًؽم ُم٤م ئمٝمر ُمـ إظمقاٟمف ُمنـ  ،ودةٌ يمامٓت اًمٌنم حمد

ذم مجٞمنع  وهنذا اجلنامل اًمٜمًنٌل ُمقضمنقدٌ  ،ىمٌنٞمٍ  ويمؾ ُمٕم٤مي٥م وشم٘مّمػٍم وقمقٍر 

وم٤مًمٙمٚمن٥م يتٛمٞمنز  ،سمؾ ذم احلٞمقاٟم٤مت أيًْمن٤م ،اعمخٚمقىم٤مت ًمٞمس ذم اًمٌنم وطم٥ًم

واًمٜمٛمنؾ أيًْمن٤م  ،واًمنٕمٚم٥م سم٤مًمده٤مء واًمذيم٤مء اًمِمديد ،سم٤مًمقوم٤مء واعمٝم٤مرة ذم اًمّمٞمد

 وهق مم٤م شمتٕمج٥م ُمٜمف يتٛمٞمز سم٤مًمتدسمػم واًمؽمشمٞم٥م واًمتٜمٔمٞمؿ اًمِمديد وهذا ُمٕمروٌف 

ذم يمنؾ  ؾمٌح٤مٟمف سمديع اًمًنٛمقات وإرض إسمداقمنف فمن٤مهرٌ  ،اًمٕم٘مقل وإًم٤ٌمب

 خمٚمقىم٤مشمف.

شمٕمنن٤ممم خيٚمننؼ اهلل  .[ا٭مٵمةةچمرق] ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ ٫مةةچمل ٖمٷمةةچم٧م:

ومُتًنؾ  -اًمذي يٖمتًؾ ُمٜمف اعمرء سمٕمد اجلنامعاعمًت٘مذر -اًمٓمٗمؾ ُمـ ُمٜمل اًمرضمؾ 

صمنؿ  ،٤مصمؿ جيٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف اعمْمنٖم٦م قمٔم٤مًُمن ،صمؿ ُمْمٖم٦مً  ،ُمٜمف اًمٜمٓمٗم٦م صمؿ شمٙمقن قمٚم٘م٦مً 

 وضرٍ  ،صمؿ يٜمٗمخ ومٞمٝم٤م اًمروح ،يٙمًقه٤م حلاًم 
ٍ
 ،وحيٗمٔمف مم٤م ذم سمٓمـ إم ُمـ ؾمقء

٤م صمنؿ سمّ ومال يزال يٜمٛمٞمف ويٜمِم٠مه طمتك جيٕمٚمف ؿم٤م ،وخيرضمف ظمٚمً٘م٤م آظمر صٖمػًما وٕمٞمًٗم٤م

                                                
 ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 8569رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

ِ
٤مء ًَ  .ڤ( سَم٤مُب اًْمَقِصٞمن٦ِم سم٤ِمًمٜمِّ
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أي إصنالطمٝمؿ -خلٚم٘منف اهلل  ؿمٞمًخ٤م ومٙمٝماًل، ومٙمؾ هذا يٜمدرج حت٧م صٗم٦م شمرسمٞمن٦م

 ۵اهلل  وم٘مد ؾمّخر ،ذم اًمٙمْقن وضمٚمٞم٦مٌ  واوح٦مٌ اهلل  وآصم٤مر رسمقسمٞم٦م -واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ 

 قمغم رسمقسمٞمتف ؾمٌح٤مٟمف.. حتٞمط سمف وشمدًمف سمقوقٍح  يمنػمةً  ًمإلٟم٤ًمن أؿمٞم٤مءَ 

سمنف، ؾمن٤مٍع ذم ُمّمن٤محلف،  واعم١مُمـ رئٞمًٝم٤م واًمٙمنؾ ُمِمنٖمقٌل  إن اًمدٟمٞم٤م ىمري٦مٌ »

 . (1)شواًمٙمؾ ىمد أىمٞمؿ ذم ظمدُمتف وطمقائجف...

ومٝمذا ي٘مقم  ،ومٚمق راىمٌٜم٤م ُمٚمًٙم٤م ذم ممٚمٙمتف ًمالطمٔمٜم٤م ظمدُم٦م خمدوُمٞمف ًمف ًمٞمؾ ه٤مر

 ،وهذا قمغم ىمّمنقره وهٙمنذا ،وهذا قمغم ُمقيمٌف ،وهذا قمغم ذاسمف ،قمغم ـمٕم٤مُمف

 تعالىاهلل  ًخػمومت ،ظمٚمؼ اسمـ آدم ُمٚمًٙم٤م ذم هذا اًمٙمقن تعالىاهلل  وسم٤معمنؾ  ومٙم٠من

 ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٗم٘مٝمقن. ،ًمٙمؾ ذي ًُم٥م ىم٤مت خلدُم٦م اًمٌنم واوٌ  خٚمقاعم

 قمذسم٦مٌ  وأه٤مٌر  ،حيٛمؾ ُم٤مء اعمٓمر  وؾمح٤مٌب  ،وىمٛمٌر ًمإلٟم٤مرة ،ومِمٛمٌس ًمٚمتدومت٦م

وُمٓمروا قمغم طم٥م اًمٓمٗمؾ  وأمٌّ  وأٌب  ،ًمٚمٛمزروقم٤مت ظمّم٦ٌمٌ   وأرٌض  ،ًمٚمنماب

وقم٘مٌؾ يرؿمده   ،هواًمرن٦م واًمِمٗم٘م٦م سمف ًمٞم٘مقُمقا قمغم أُمره ذم صٖمره سمؾ وذم يمؼم

طمتك أذف اعمخٚمقىم٤مت وهؿ  ،اًمٓم٤مًم وواًمّم٤مًم   ،اًمنموًمٞمٗمر  سملم اخلػم 

وذا  يًتٖمٗمر  ،وهذا يٙمت٥م ًمف طمًٜم٤مشمف وؾمٞمت٤مشمف ،سمحٗمٔمف ومٝمذا ُمقيمٌؾ   ،اعمالئٙم٦م

يًتٖمٗمرون اهلل  ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ وُمٜمزًم٦مٍ  طمتك نٚم٦م اًمٕمرش اًمذيـ هؿ ذم ُمٙم٤مٟم٦مٍ  ،ًمف

﮶ ۓ    ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،عمـ آُمـ ُمـ وًمد آدم ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷ 

                                                
 (.2/208)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة   اٟمٔمر (1)
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                  ، وهذا [ ٩مچم٪مر]   ﴾   

وىمٚم٦م طمٞمٚمتف اإلٟم٤ًمن  ، ومؼمهمؿ وٕمػ  ًمٜم٤م ًمٙمريؿ  ا يمرم  ٟمف و ُمـ  ذًمتف وقمّمٞم٤م

 ،سمؾ ويًتٖمٗمر ًمف ،وي٘مقم قمغم طم٤مضمتف ،ًمف ُمـ هيتؿ ُٕمرهاهلل  يًخر ،وشم٘مّمػمه

ومٚمق أٟمف رأى  ،قمٚمٞمفاهلل  ًمإلٟم٤ًمن ومٚمٞمتف يٕم٘مؾ ويِمٕمر سمٗمْمؾ وم٤مًمٙمقن يمٚمف ُمًخرٌ 

 قمغم ظمدُمتف حلًده ومتٜمك ُم٤م ومْمٚمف  -ُمنٚمف اًمذيـ هؿ قمٌٞمدٌ -ُمٚمًٙم٤م شم٘مقم رقمٞمتف 

ُمـ و ،ًمف ُم٤م هق أقمٔمؿ وأيمؼم اعمٚمؽ اًم٘مٝم٤مر  اهلل ومٙمٞمػ سمف هق وىمد ؾمخر ،سمفاهلل 

 !ُمـ ه١مٓء أصٚم وهؿ أومْمؾ 



 

 ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ىمننن٤مل شمٕمننن٤ممم  

 قمدوٌّ  فيمٛمـ ُيٍمف قمٜم،ٕمٚمٛمفشمٓ  ذٌّ  قمٜمؽٍمف ، ومٛمـ ذًمؽ أن يُ [11ا٭مر٤مد: ]

 ،وُمـ ُيٍمف قمٜمف طم٤مدٌث سم٠مؾم٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م يم٤من واىمًٕم٤م سمف ٓ حم٤مًمن٦م ،يم٤مد أن ييه

 ،ُمٜمٝمن٤ماهلل  يم٤مٟم٧م طمقًمف ذم صحراء ومٕم٤موم٤مه وقم٘م٤مرٍب  أو يٍمف قمٜمف أذى طمٞم٤مٍت 

 ف. سمتًخػمه ًمٚمٛمالئٙم٦م اًم٘م٤مئٛملم قمغم طمٗمٔم

ومًنٌح٤مٟمف ؾمنخر  ،ومٌدون اًم٘مٓمر واعمٞم٤مه يٛمقت اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان واًمٜم٤ٌمت

 هبذا اًمِم٠من: طمتك شمًت٘مٞمؿ طمٞم٤مة وُمّم٤مًم  اعمخٚمقىم٤مت. خمتّم٦مً  ُمالئٙم٦مً 
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وٓ شمتن٠مظمر قمٜمٝمن٤م  ٓ شمتٕمنداه٤م سمٚمحٔمن٤مٍت  حمددةٍ  وأوىم٤مٍت  سمح٤ًمٍب  شمًخػمٌ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی  ﴿مم  ىم٤مل شمٕم٤م ،ًمٚمحٔم٤مٍت 

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿وىمنن٤مل   [يةةس] ﴾ جئ حئ مئ ىئ يئ

ر  ،ىمٞمنقم اًمًنٛمقات وإرض ،ومرب اًمٕم٤معملم اعمدسمر دذا اًمٙمنقن ،[ا٭مرمحـ] ىمندن

 ،أي ُمٜمٝمام قمنغم أظمنر كشم٘مديًرا دىمٞمً٘م٤م عمقاىمٞم٧م حتر  اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ومال يٓمٖم

٤م حٞمن٤م هن٤مًرا هُمنديّ أو ٟم ،٤م ومتْمٓمرب ُمٕم٤ميِمنٜم٤مومٕم٤موم٤مٟم٤م ُمـ أن ٟمحٞم٤م ًمٞماًل هُمديّ 

 ومٞمْمٓمرب ؾمٙمٜمٜم٤م وٟمقُمٜم٤م وراطمتٜم٤م. 

 

ومٞمًن٘مط اعمٓمنر  ،ومتحٛمؾ اًمًنح٤مب ةٍ حمدد ؾمخر اًمري٤مح ًمتتحر  سمنقم٤مٍت 

ويٕمٚمؿ ىمدر اعمٓمر ؾمٙم٤من اعمٜم٤مـمؼ اًمّمنحراوي٦م  ،ًمٞمٜمتٗمع سمف ظمػم اٟمتٗم٤مع ُمٕملمٍ  سم٘مدرٍ 

 واًمزراقمٞم٦م أيمنر ُمـ همػمهؿ.

ذم إرض أظمًذا سم٤مٕؾم٤ٌمب ويْمع د٤م إؾمٛمدة ويً٘مٞمٝم٤م  يٌذر اًمٗمالح احل٥م

  -ومدوره ذم إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب ىمد اٟمتٝمك دذا احلد-اعمٓمر صمؿ يؽميمٝم٤م  قمٚمٞمٝم٤مأو يٜمزل 

ٚمٝم٤م هق اًمرب شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم ومتٌدأ اًمٌذرة ذم ُمراطمؾ  ،وُم٥ًٌم إؾم٤ٌمب وُُمٗمٕمِّ

 ،ُمرةً  وظميواٌت  ،طمٚمقة اعمذا  ُمرةً  صمامرٌ  شمٚمق إظمرى طمتك خترج ًمف اًمٜمٛمق ُمرطمٚم٦مً 

ۈ ٴۇ ۋ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،ُم٤م يرشمديف ُمرةً  صٜمع يٜمتٗمع هب٤م ذم وأىمٓم٤منٌ  ۈ 
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]إٕمراوڀمؿ:   ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىىائ 

ومال  ،وهٞم٠مه٤م ًمتّمٚم  ًمٚمزرع واحلرث  ومًٌح٤من اًمذي ؾمخر شمٚمؽ إرض ،[ 18

ئٚم٦مٌ  ًم ،يم٤مًمّمخقر وٓ هل صٚم٦ٌمٌ  ،يم٤معمٞم٤مه هل ؾم٤م وُم٤م اجل٤ٌم ٜم٤مويمذًمؽ ؾمخر  ل 

أيًْم٤م شمًخػمه ًمأله٤مر: وذًمؽ ٠موشم ،وظمػماٍت  يًتخرج ُمٜمٝم٤م ُمـ صخقٍر  ُمؾ 

ويمذًمؽ  ،ًمٚمنمب وؾم٘م٤مي٦م اًمزروع واؾمتخراج إؾمام  واخلػمات واًمتٜم٘مؾ

شمًخػم احلٞمقاٟم٤مت ًمٚمتٜم٘مؾ واًمريمقب وًمٚمذسم  وإيمؾ وًمالؾمتخدام ذم و ،اًمٌح٤مر

 اًمذي ىم٤مل  وم٤محلٛمد هلل ،خلدُم٦م اإلٟم٤ًمن سمدىم٦مٍ  يمؾ اًمٙمقن ُمًخرٌ  ،لإقمامسمٕمض 

ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿

يث  ىث  مث  جث  يت  مت ىت  خت حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

 أن يرزىمٜم٤م اًمتٗمٙمر واًمتدسمر.اهلل  . ٟم٠ًمل[اجلچمٗمڀمڈم] ﴾حج

 ،ن  رسمقسمٞمن٦م قم٤مُمن٦م٤مأن اًمرسمقسمٞم٦م ٟمققم ًمٕمٚمٛم٧ماهلل  وًمق أُمٕمٜم٧م اًمٜمٔمر ذم آي٤مت

 .(1)ورسمقسمٞم٦م ظم٤مص٦م

 

  ويدسمر أُمره ويّمٚم  ًمف أطمقاًمف وُمـ يرز  اعم١مُمـ   اًمٗم٤مضمر يرز ومٛمـ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ﴿   هبؿ قمٚمٞمؿٌ  ،قمغم رز  اجلٛمٞمع رب اًمؼمي٦م، اًم٘م٤مدرهق 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

 .[٠مبڂم] ﴾ ڳ ڱ

                                                
 (.806هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمـ اًم٘مقاقمد احل٤ًمن ًمٚمًٕمدي سمنمح اسمـ قمنٞمٛملم )ص   (1)
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 ،وهذه شمًٛمك اًمرسمقسمٞم٦م اًمٕم٤مُمن٦م ،يتٜمٕمؿ سمٜمٕمٛمف ورنتف ذم اًمدٟمٞم٤م ظمٚم٘مف أمجٕملم

 أم أسمقا. ومٝمق رهبؿ روقا

وم٘مد رسم٤مهؿ سم٤مإليامن  ،وهل شمرسمٞمتف ٕصٗمٞم٤مئف وأوًمٞم٤مئف

 ،ووم٘مٝمؿ ًمٚمٓم٤مقم٤مت وًمٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت ،اًمٙم٤مُمؾ وووم٘مٝمؿ ًمف وًمألظمال  احلًٜم٦م

ظمّّم٧م عمـ  ،ظُمص هب٤م قم٤ٌمٌد دون قم٤ٌمدٍ  ،وهذه اًمرسمقسمٞم٦م يمام هق فم٤مهٌر ُمـ اؾمٛمٝم٤م

 ده اعمت٘ملم اعم١مُمٜملم اعمحًٜملم.هل ًمٕم٤ٌم ،ورأى ُمٜمٝمؿ اخلػم ،هبؿ اخلػماهلل  أراد

ُم٘مّمنقد سمنف اًمرسمقسمٞمن٦م  [161إځمٷمچمم:] ﴾ەئ ەئ وئ وئ﴿شمٕم٤ممم  اهلل  وم٘مقل

 ﴾ پ پ پ پ ڀ ﴿ويمنذًمؽ ىمقًمنف شمٕمن٤ممم   ،اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمجٛمٞمع

 .[ا٭مٹمچمَتڈم]

ٻ ٻ ٻ   ﴿ومٚمق وىمع اًم١ًمال هب٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ُمنؾ ىمقًمف  

ۀ ﴿، وىمقًمف  [ ]ا٤ٕمراف  ﴾  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ﴾ہ 

وم٘م٤مل   ،رسمف شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممماعم١مُمـ ، وم٢مذا دقم٤م ، ومٝمذه إًذا رسمقسمٞم٦ٌم ظم٤مص٦مٌ [ ا٭مٹمر٫مچمن] 

 ﴾  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

ومٛم٘مّمقد  ،س سم٤مًمرسمقسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، سمؾ سمرسمقسمٞمتف اخل٤مص٦م ًمف: وم٤مًمدقم٤مء هٜم٤م ًمٞم[ ا٭مبٺمرة] 

ي٤مرب ي٤م ُمـ رسمٞم٧م أوًمٞم٤مء  وأصٗمٞم٤مء  ورزىمتٝمؿ وأيمرُمتٝمؿ »    اًمدقم٤مء هٜم٤م
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ومٞمٓمٚم٥م ُمـ رسمف  ،وإن يم٤مٟم٧م اًمرسمقسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م شمِمٛمؾ اخل٤مص٦م ش ارزىمٜمل وأيمرُمٜمل

 رسمك قم٤ٌمده اًمّم٤محللم.و هب٤م يمام رز  ۵اهلل  أُمقًرا ختّمف ويرسمٞمف



سمؾ يمنػٌم ُمنـ اخلٚمنؼ يٕمرومنقن أن رهبنؿ  ،وٓ ٟم٘مّمد سم٤مًمٕمٚمؿ اعمٕمروم٦م اعمجردة

ًمٙمـ اعم٘مّمنقد سمنذًمؽ أن يتنٞم٘مـ  ،رب اًمٕم٤معملماهلل  وظم٤مًم٘مٝمؿ وُمدسمر أُمرهؿ هق

 ُمٚمج٠م ًمنف ومٕمٚمؿ أٟمف ٓ ذم وٞمٍؼ ويمدرٍ  اعمقطمدومٚمق وىمع  ،٘مٚم٥م ُمـ هذه احل٘مٞم٘م٦ماًم

وًمق ُوٞمؼ قمٚمٞمف رزىمنف  ،ومرن إمم رسمف ،وًمق وىمٕم٧م قمٚمٞمف ُمٔمٚمٛم٦مٌ  ،إٓ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل

وًمنق اسمنتكم اسمنتالًء  ،ءؾم٠مل اًمرزا  أن يٗمت  قمٚمٞمف سمريمن٤مٍت ُمنـ إرض واًمًنام

وهبنذا اًمٞم٘منلم يٜمّمنٚم   ،ؿمديًدا ريمـ إمم اًمريمـ اًمِمديد اًمذي ٓ يٕمجنزه رءٌ 

 يٚمج٠م ذم اًمٙمرسم٤مت واحلقائ٩م وٓ ي٠ًمل وٓ ،اهلل إٓ -صدىًم٤م-ومال يٕمٌد  ،٘مٚم٥ماًم

 إٓ إي٤مه.

  ومحنلم ي٘منقل ،شمّمح  قمٜمده ُمٗمن٤مهٞمؿ اًمنذيمر واًمِمنٙمر ومًالُم٦م آقمت٘م٤مد

يٕمٚمؿ أن رب اًمٕم٤معملم هق ُمندسمر إُمنقر اًم٘مندير قمنغم  شاحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم»

طمن٤مل  قاواطمتًنٌ واإن صنؼمقمٌن٤مده  اًمنذي جين٤مزي ،شمٗمري٩م ادٛمقم واًمٖمٛمنقم

إن هنؿ  رزا  اًم٘م٤مدر قمغم رز  قم٤ٌمده ُم٤م أرادوا ُمـ ظمػماٍت يٕمٚمؿ أٟمف اًم ،آسمتالء

أٟمنف  ويٕمٚمنؿقمـ احلرام  فومتٕمػ ٟمٗمً ،أـم٤مقمقا أُمره وندوه قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمنػم
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ؾ اًمرز  إٓ سمرو٤م وُمِمٞمت٦م اًمرزا  ًمـ حيٛمؾ هؿ شمندسمػم أُمنره  ومحٞمٜمتذ ،ًمـ حيّمِّ

أن  وم٘مد قمٚمنؿ٤م: وطم٥ًم وٓ حيٛمؾ ًمٚمٜمت٤مئ٩م مهّ  ومٞم٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب ،وُم٤م ىمد يّمٞمٌف

يٕمٚمنؿ أٟمنف  ،وأٟمف اًم٘م٤مدر أن يًخر ًمف اًمٙمقن يمٚمف إن أراد ذًمنؽ ًمرباعمدسمر هق ا

وم٢من و٤مع ُمٚمٙمف ُمن٤م شمًنخط وٓ شمْمنجر  ،ُمٍمف إطمقال ُمـ طم٤مٍل إمم طم٤ملٍ 

 ،احلنؼإٓ ُمٚمؽ اًمرب اعمٚمنؽ  زائؾٍ  ذم ىمٚمٌف أن يمؾ ُمٚمٍؽ  عم٤م وىمر اهلل، قمغم أىمدار

 ،اهلل اًمينن سمٞمننداًمٌنمن ٕٟمننف قمٚمننؿ أن اًمٜمٗمنع و ُمننـسمنذًمؽ اًمٞم٘مننلم ًمنـ خينن٤مف 

ڈَم ٭َمِق اْ٘مَتٽَمٷَمډْم ٤َمةَٜم َأْن   »طوؾمٞمًتحي قمغم اًمدوام ىمقل اًمٜمٌل  َوا٤ْمټَمْؿ َأن  إٱُم 

ةٍء ٫َمةْد ٬َمَتَبةفُ  ٓ  ٕمٮَِمْ َوإِِن اْ٘مَتٽَمٷُمةقا ٤َمةَٜم َأْن ، ٭َمةَؽ ايّ  َيپمْٹَمٷُمقَك ٕمٮَِمٍء، ََلْ َيپمْٹَمٷُمةقَك إِ

  ٓ وَك إِ وَك ٕمٮَِمٍء، ََلْ َيُض  ٍء ٫َمْد ٬َمَتَبفُ  َيُُض  ډِم َٕ ٤َمټَمڀْمَؽ، ُر٪مٷَِمډِم اايّ  ٕمٮَِمْ ٫ْمالُم، َوَ٘مٹم 

ُحُػ   .(1)شا٭مٳم 

 [ا٭مٲمةةٷمراء] ﴾ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ويٙمننقن ًمًنن٤من طم٤مًمننف دوًُمنن٤م  

وٓ ئمٝمنر  ،ومٞمّمٌ  سمذًمؽ أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ وٞمؼ اًمّمدر واوٓمراب اًم٘مٚم٥م

 .آسمتالءذًمؽ إٓ وىم٧م 

                                                

 (،2516، رقاام 4/667(، والرتمااذى )2669، رقاام 1/293أحؿااد )رواه  صةةحڀمح: (1)

(، 412(، والشار عة لًجاري )2556(، وأباو  عؾاى يف مساـده )636ووبد بان حؿقاد )

(، وأبااو كعااقم يف 425القااوم والؾقؾااة ) (، واباان السااـي يف وؿاال41والطاا اين يف الاادواء )

رقااام  3/623واليااااكم ) (،192(، والبقفؼاااي يف شاااعب اإل ؿاااا  )1/314اليؾقاااة )

 ڤ.من حد ث وبد اهلل ابن وباس  (5302(، وصييه اولباين يف الؿشؽاة )6302
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 ٚمٝم٤م إًمٞمف، ومٛمراؾمٞمؿ اًمتداسمػمات ٟم٤مزًم٦مٌ وم٤مًمتدسمػم يمٚمف سمٞمديف، وُمّمػم إُمقر يم»

ُمـ قمٜمده قمغم أيدي ُمالئٙمتف سم٤مًمٕمٓمن٤مء واعمٜمنع، واخلٗمنض واًمرومنع، واإلطمٞمن٤مء  

 واإلُم٤مشمنن٦م، واًمتقًمٞمنن٦م واًمٕمننزل، واًم٘مننٌض واًمًٌننط، ويمِمننػ اًمٙمننروب، 

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿، وإهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقوملم وإضم٤مسم٦م اعمْمنٓمريـ

 .]ا٭مرمحـ[ ﴾ڱ ڱ

٤م ُمٜمع، وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف، وٓ رادن ُٕمنره، ٓ ُم٤مٟمع عم٤م أقمٓمك، وٓ ُمٕمٓمل عم

ل ًمٙمٚمامشمف، شمٕمرج اعمالئٙم٦م واًمروح إًمٞمف، وشمٕمرض إقمامل  أول اًمٜمٝم٤مر -وٓ ُمٌدِّ

ر وُيقىمن٧م اعمقاىمٞمن٧م، صمنؿ يًنق  اعم٘من٤مدير إمم يقمٚمٞمنف، ومٞم٘مندر اعم٘من٤مد -وآظمره

 .(1)شسمتدسمػم ذًمؽ يمٚمف وطمٗمٔمف وُمّم٤محلف ُمقاىمٞمتٝم٤م، ىم٤مئاًم 

ى ومهناًل، ٓ يٚمٞمنؼ سمنف أن ينؽم  قمٌن٤مده ؾُمندً ومنال ش رب اًمٕم٤معملم»يمقٟمف »و

 ومٝمؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ وُمٕم٤مدهؿ، وُمن٤م يينهؿ ومنٞمٝمام، ومٝمنذا هْمنؿٌ يٕمرِّ 

ًمٚمرسمقسمٞم٦م، وٟم٦ًٌم اًمرب شمٕم٤ممم إمم ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمف، وُم٤م ىمدره طمؼ ىمندره ُمنـ ٟمًنٌف 

 .(8)شإًمٞمف

امء، وىمٞمؾ احلُٚمامء، وىمٞمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ىمٞمؾ ذم اًمرسم٤مٟمٞمقن  هؿ احلٙمامء، وىمٞمؾ اًمٕمٚم

                                                
 .(872-872اًمّمالة وطمٙمؿ شم٤مريمٝم٤م )ص   (1)

 .(85-8/82ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (8)



                                                                                            161 
 

161 

 

 (163أسود ) أحؿر

وىمٞمؾ  اًمرسم٤مين هنق اًمنذي ينريب اًمٜمن٤مس سمّمنٖم٤مر اًمٕمٚمنؿ ىمٌنؾ  ،وىمٞمؾ همػم ذًمؽ

 .(1)يم٤ٌمره

ف  ،ومٕمٚمٞمف أن يٙمقن رومٞمً٘م٤م هٞمٜم٤ًم ًمٞمٜم٤ًم ُمع اخلٚمؼ ،سم٤مًمدقمقة إًمٞمف اعمرءاهلل  وم٢من ذن

قمنغم اهلل  ومنال ُيٕم٘منؾ أن شمنرى داقمًٞمن٤م إمم ،ويرسمٞمٝمؿ سمّمٖم٤مر اعم٤ًمئؾ ىمٌؾ يم٤ٌمره٤م

يدقمق ُمـ ٓ يٕمرف ًمٚمّمالة واًمّمنقم ـمريً٘من٤م إمم شمٕمٚمنؿ أصنقل اًمٗم٘منف  ّمػمةٍ سم

نر اعمندقمق  وُمّمٓمٚم  احلدي٨م ُمنناًل !! ومٝمنذا ُمنـ ونٕمػ احلٙمٛمن٦م: ٕٟمنف يٜمٗمِّ

وًمٙمـ رومً٘م٤م  ،هذا ًمٞمس هتقيٜم٤ًم ًمِم٠من شمٚمؽ اًمٕمٚمقمو ،ويًتّمٕم٥م ٕضمٚمف اًمٓمريؼ

ويمذًمؽ ذم مجٞمع اعمجن٤مٓت ومٛمنـ قمنرف ُمٕمٜمنك اؾمنؿ  ،سم٘مٚمقب وقم٘مقل اًمٕم٤ٌمد

 ُمنـ اهلل  وم٢من اؾمتٕمٛمٚمف ،٤م ُمع اخلٚمؼ دوًُم٤ميم٤من رسم٤مٟمٞمّ  شباًمر»
ٍ
أو أىم٤مُمنف قمنغم رء

قمنغم إواُمنر مجٚمن٦ًم حيٛمٚمٝمنؿ ومنال  ،ُمّم٤مًم  اًمٕم٤ٌمد يم٤من ُمٕمٝمنؿ رومٞمً٘من٤م صنٌقًرا

 مجٚم٦م.  ومٞمؽميمقه٤م

ةْر َرٕم ةَؽ، َيٺُمْؾ َأَٙم  َٓ   »طاهلل  عم٤م روي قمـ رؾمقل ُد٬ُمْؿ: َأ٢ْمٷِمةْؿ َرٕم ةَؽ َوض 

َيٺُمْؾ َأَٙمُد٬ُمْؿ: ٤َمْبِدي َأٱَمتِل، َو٭ْمڀَمٺُمْؾ: ٪َمَتچمَي  َٓ َي، وَ َٓ ا٠ْمِؼ َرٕم َؽ، َو٭ْمڀَمٺُمْؾ: ٠َمڀم ِدي ٱَمقْ 

 . (8)شٱِملاَل َو٪َمَتچمِ  َو٩مُ 
                                                

 ( وهمػممه٤م.8/262(، وشمٗمًػم اسمـ يمنػم )٤2/550من )اٟمٔمر  ضم٤مُمع اًمٌٞم (1)

ُمنـ  إًمٗمن٤مظ ( يمت٤مب2259، وُمًٚمؿ )يمت٤مب اًمٕمتؼ (2442رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)
= 
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ں ں ڻ ڻ  ﴿  ڠورد ذم اًم٘مرآن ُمنـ ىمنقل يقؾمنػ  ُم٤م ُم٤مأو

وىمند  ،دن٤مء اعمخ٤مـمن٥م ضم٤مءت ُمْم٤موم٦مً  ومٙمٚمٛم٦م اًمرب هٜم٤م [11يق٠مػ:] ﴾ ڻڻ

أظمنرى يم٘مقًمٜمن٤م رب  ذيمرٟم٤م ذط إـمال  يمٚمٛم٦م اًمرب وهل أن شمْم٤مف ًمٙمٚمٛمن٦مٍ 

 يمام ووحٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م... وًمٙمـ ٓ جيقز إـمالىمٝم٤م سمال شم٘مٞمٞمدٍ  ،أو رب إهة ،اًمٌٞم٧م

 ومٚمق ظمالن  ،اًمرب شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم حيٗمظ اجلٜملم ذم سمٓمـ أُمف ُمـ يمؾ رء ييه

وًمق ظمالن سمٞمٜمنف وسمنلم اًم٘منذر ًمتًنٛمؿ  ،سمٞمٜمف وسملم اًمدم ًمدظمؾ ذم رئتف وُم٤متاهلل 

 ذم دىمٞمً٘م٤م ذم مجٞمع ُمراطمؾ ٟمٛمنقه سوًم٤مقمٜمف اًمنمور  يٍمفوًمٙمٜمف  ،أيًْم٤م وُم٤مت

ٞمنف اًمندم اًمنالزم وم٘منط ويقّصنؾ إًم -وُمْمنٖم٦مٍ  وقمٚم٘من٦مٍ  ُمنـ ٟمٓمٗمن٦مٍ -سمٓمـ إم 

ڀ ڀ  ﴿ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   ،إلصالطمف وًمٞمّمػم ٓطمً٘م٤م ذم أطمًـ صنقرٍة وشم٘منقيؿٍ 

٤م: ًمٞمدومٕم٤م قمٜمف وسمٕمد وٓدشمف يًخر ًمف أسًم٤م وأُمّ  [ا٭مت٦م] ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 وحيٛمنل ،اًمنمور إذ ٓ ي٘مقى قمغم ن٤مي٦م ٟمٗمًف وٓ ُمٕمروم٦م ُم٤م يينه ممن٤م يٜمٗمٕمنف

٤ًمن سم٤مًمٌٙمؽمي٤م اًمتل ذم ُمٜمٔمقر ومرسمام اُمتألت يد اإلٟم ،إُمراضُمـ ضمًده أيًْم٤م 

قمٜمنف ضرهن٤م اهلل  ًمٙمـ يندومع ،اًمٕمٚمؿ ىمد شمدُمر اجلًؿ ُمـ يمنرهت٤م وشمٙم٤مًمٌٝم٤م قمٚمٞمف
                                                                        

=      

 .ڤُمـ طمدي٨م أيب هريرة  إدب وهمػمه٤م سم٤مب طمٙمؿ إـمال  ًمٗمظ اًمٕمٌد وإُم٦م
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أو  -أو سم٤مًمدواء ًمتٜمٔمٞمػ ضمًد اإلٟم٤ًمن ٙمقن وؾمٞمٚم٦مً ًمٞميمتًخػمه ًمٚمامء - سم٥ًٌٍم 

ذم ادقاء ٓ وزن ًمف وٓ ىمدر واسمتكم اًمنٌٕمض  ورسمام اٟمتنم ومػموٌس  ،سمدون ؾم٥ٌٍم 

ويمذًمؽ يمؿ  ،حلٙمٛم٦مٍ قمـ آظمريـ  هذا اًمٗمػموس ذ ۵ اهلل وسف ،سمف حلٙمٛم٦مٍ 

 -وإن مل ٟمٕمٚمؿ احلٙمٛم٦م- ٕمٜم٤مه٤مٜمومٛم ،وأُمٌؾ  هل ذم ٟمٔمرٟم٤م هم٤مي٦مٌ  أؿمٞم٤مءَ اهلل  ؾم٠مًمٜم٤م ُمرةً 

ويمن٤من  ،سم٤معمٜمعاهلل  اسمتالٟم٤م ُمرةً  يمؿ ارً وَضَ  ًمٜمٙمتِمػ ٓطمً٘م٤م أه٤م يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م ُمٝمٚمٙم٦مً 

سمٜمن٤م ُمن٤م اؾمنتٓمٕمٜم٤م ًمنموٍر ًمنق طمٚمنن٧م  سوًم٤مويم٤من  ،اعمٜمع هق هم٤مي٦م اًمٕمٓم٤مء واعمٜم 

 ،ذم ديٜمٜمن٤م ودٟمٞم٤مٟمن٤م.. وم٤محلٛمند هلل حتٛمٚمٝم٤م وٓ اًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م ورسمام يم٤مٟم٧م ًمٜمن٤م ومتٜمن٦مً 

وىمند شمٙمنقن اًمؽمسمٞمن٦م  ،إذى واًمنمور سفاعمراد هب٤م  اًمًقء سمٍمفوم٤مًمؽمسمٞم٦م 

وهذا إن يم٤من صن٤محل٤ًم ُمت٘مًٞمن٤م ٓزًُمن٤م ساط رسمنف اعمًنت٘مٞمؿ  ،رومٕم٦م ذم اًمدرضم٤مت

 شمف ذم قمٚمٞملم.ومػمسمٞمف رسمف سم٤مٓسمتالء ومػمومع درضم٤م

 

ّـٍ  ،فدء إومٙم٤مر قمـ قم٘مٚم سمٍمفوهذا   ،سم٤معمًٚمٛملم ومال يٓمرأ قمٚمٞمف ؾمقء فم

 ،طمتك ًمق مل هيؿ سمٗمٕمٚمٝمن٤م ،ذم اعمٜمٙمرات أو اعمٕم٤مِص وٓ شمٗمٙمػمٌ  ،قمٚمٞمٝمؿ وٓ طم٘مدٌ 

٤ًٌم وُم٘مدُم٦مً  ٤ًٌم ذم  ،ًمٗمٕمنؾ اًمنذٟم٥م ومنٞمام سمٕمند وم٘مد شمٙمقن اخل٤مـمرة ؾمٌ وشمٙمنقن ؾمنٌ

 ٤مًمتٗمٙمر ذم ظمٚمنؼسمنوذم اؾمتٌدال دء إومٙم٤مر  ،اهلل سمام ٓ ير، اٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚم٥م

ومٕم٘منؾ  ،وذيمره سم٤مًم٘مٚم٥م وطمًـ اًمٔمـ سم٤معمًٚمٛملم وهمػمه٤م ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقباهلل 

وإُمن٤م يٜمِمنٖمؾ  أو اعمٌن٤مح، وم٢مُمن٤م يٜمِمنٖمؾ سمن٤مخلػم ،اإلٟم٤ًمن ٓ يٙمػ قمـ اًمتٗمٙمػم

داٍع  وقمنغم يمنؾ سمن٤مٍب  ،وأسمقاب اًمٗم٤ًمد ٓ طمٍم د٤م يمنػمةٌ  فوم٤مًمٗمتـ طمقًم ،سم٤مًمنم
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طم٤مسشمنف ٟمٗمًنف  ،وم٢من ىم٤موم وضم٤مهد ٟمٗمًف ورد يمٞمد ذًمؽ اًمداع ،يدقمقه ًمٞمٗمتحف

وم٤مًمٗمتـ شمٕمرض قمنغم  ،قمغم ىمٚمٌف سمٕمد ُمرةً  شمٚمؽ اًمٗمتـ ُمرةً  إُم٤مرة سم٤مًمًقء سمٕمرض

ـُ ٤َمَٜم   »طاهلل  وم٘مد ىم٤مل رؾمقل -اًم٘مٚمقب ٓ قمغم إقملم ومح٥ًم ُٖمٷْمَرُض ا٭ْمٹِمَت

ٳِمِٝم ٤ُمقًدا ٤ُمقًدا، ٪مَ  چم، ځُمٻمډَِم ٪مڀِمةِف ځُمٻْمَتةڈٌم ٠َمةْقَداُء، َوَأي  ا٭ْمٺُمټُمقِب ٬َمچمحْلَ َ َ ڂَمي  ٫َمټْمڇٍم ُأْذِ

، ٤َمةَٜم َإْٔمةڀَمَض ٱِمْثةِؾ  ٫َمټْمڇٍم َأځْمٻَمَرَوچم، ځُمٻمډَِم ٪مڀِمِف ځُمٻْمَتڈٌم َٕمڀْمٴَمچمُء، َٙمت ك َٖمٳِمَٝم ٤َمةَٜم ٫َمټْمَبة٦ْمِ

ةََمَواُت َوا ةُه ٪مِْتپمَةڈٌم ٱَمةچم َداٱَمةډِم ا٭مس  ٹَمچم ٪َماَل َٖمُُض  َٚمةرُ َٕ ا٭مٳم  ْٔ ا  ْرُض، َوا َأ٠ْمةَقُد ٱُمْرَٕمةچمدًّ

ـْ َوةَقاهُ  َب ٱِم ٓ  ٱَمچم ُأْذِ َٓ ُيپمْٻمُِر ٱُمپمْٻَمًرا، إِ َٓ َيٷْمِرُف ٱَمٷْمُرو٪ًمچم، َو ڀًمچم  . (1)ش٬َمچم٭ْمٻُمقِز، ُُمَخ 

وحيٗمٔمنف ُمنـ  ،قمٜمف ذًمؽ اًمٙمٞمد ٍمفاخل٤مص٦م ًمقًمٞمف وصٗمٞمف أن ياهلل  ومٛمـ شمرسمٞم٦م

 .ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل ومال ُيٌ٘مل ذم ًمٌف وضمٜم٤مٟمف إٓ ُم٤م حيٌف ويرو٤مه ،ذ ٟمٗمًف

 أومٙم٤مًرا طمًنٜم٦مً اهلل  رزىمف ،وإن ضم٤مهد ٟمٗمًف ذم دومع إومٙم٤مر اًمًٞمت٦م قمـ قم٘مٚمف

ًٓ ُمـ إومم ـمٞم٦ٌمً  ًٓ ُمنـ ىمْمن٤مء ،سمد واهتن٤مم  ،يقُمنف ذم اًمٔمنـ هبنذا وذا  ومٌند

يّمٌ  ؿمٖمؾ قم٘مٚمنف اًمِمن٤مهمؾ شمندسمر آين٤مت  ،واحل٘مد واحلًد قمغم اًمٖمػم ،اًمٜمٞم٤مت

وٓ  ،يّمٌ  شمٗمٙمػمه ذم ُمن٤م يٜمٗمٕمنف ،ٓئفسم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وآاهلل  اًمٙمت٤مب وُمٕمروم٦م

 قمـ ومٙمره شمٚمؽ اًمنمور هق ٍمفوم٤مًمذي زيم٤مه وم ،يٜمِمٖمؾ إٓ ومٞمام ًمف ومٞمف ُمّمٚمح٦م

ـن قمٚمٞمف سم٤مًمتٗمٙمػم ذم شمٚمؽ اًمٜمقاي٤م اًمٓمٞم٦ٌم هنق ،اهلل وسمنذًمؽ يتْمن   ،اهلل واًمذي ُم

، وم٢مذا مل يت٘مٌؾ شمٚمؽ اعمٜمن٦م ومل جي٤مهند ٟمٗمًنف ذم واًم٘مٚمقبًمٚمٕم٘مقل اهلل  ُمٕمٜمك شمرسمٞم٦م

                                                
ؾْمناَلمَ  يمت٤مب اإليامن (855رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ًٌن٤م َوؾَمنَٞمُٕمقُد  سَمن٤مُب سَمَٞمن٤مِن َأنن اإْلِ سَمنَدَأ هَمِري

ـِ ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  ِجَدْي ًْ ُف َي٠ْمِرُز سَملْمَ اعْمَ  .ڤَوَأٟمن
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وأّس قمغم آؾمتًالم ًمٜمٗمًف  ،٤مـمرة اًمًٞمت٦م واًمتٛمًؽ سم٤مخل٤مـمرة اًمٓمٞم٦ٌمدومع اخل

 قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م ضمزاًء ًمتامديف ذم اًم٤ٌمـمؾ.اهلل  إُم٤مرة سم٤مًمًقء أٟمزل

 ،ـم٤معم٤م أٟمف مل يتٙمٚمؿ هب٤م أو يٕمزم قمغم ومٕمٚمٝم٤م ،ٓ حي٤مؾم٥م قمغم ُم٤م جيقل سمخ٤مـمره

ـ سم٠مظمٞمف ومل يٖمتٌف أو يتٝمٛمف أو يؽمسمص سمف أو ئمٝمنر ؾمنقء اًمٔم هّؿ أن يزءومٛمـ 

٤ًٌم ذم  ،ومال حُي٤مؾم٥م قمغم ذًمؽ ،فمٜمف أُم٤مم همػمه وًمٙمـ رسمام يم٤مٟم٧م هذه اخلقاـمر ؾمٌ

٤ًٌم يمنذًمؽ ذم  ،أو آٟمِمٖم٤مل سمام هق ًمٞمس سمٜم٤مومع سمؾ ىمد يين ،وٞمؼ اًمّمدر وؾمنٌ

إساره قمنغم اًمتٛمًنؽ سمتٚمنؽ  فورسمام دومٕمن ،قمدم قمٚمق اعمٜمزًم٦م قمٜمد رب اًمٕم٤معملم

ومٛمـ حيٍمن يمنؾ شمٗمٙمنػمه ذم إؾمن٤مءة اًمٔمنـ  ،ًمٔمٜمقن واخلقاـمر إمم ادؿ سم٤مًمٗمٕمؾا

وهنذا  قمٚمٞمف أن هيؿ سم٤مهمتٞم٤مسمف إن ؾمٜمح٧م ًمف اًمٗمرص٦م ًمذًمؽ، ومٚمٞمس سمٌٕمٞمدٍ  ،سمٗمالنٍ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ادؿ طمرامٌ 

سمف ظمػًما، إُمن٤م أن يتنقب اهلل  وم٢من أراد ،[19]ا٭مپمقر:  ﴾ی ی ی جئ حئمئ 

وذًمؽ إن مل شمٌٍم ٟمٗمًف ُم٤م وىمٕم٧م ومٞمنف ُمنـ  يٕم٤مىمٌف قم٘م٤مسًم٤م قم٤مضماًل ٞمف، وإُم٤م أن قمٚم

 وزًمؾٍ 
ٍ
ومٞمٜمتٌنف  ،ًمف وشمٌّمػم سمٗم٤ًمٍد ذم هيرشمف وشمٙمقن شمٚمؽ اًمٕم٘مقسم٦م يم٢مٟمذار ،ؾمقء

 ،عم٤مذا أص٤مسمٜمل ريب سمتٚمؽ اًمٌالي٤م وأٟم٤م قمغم اجل٤مّدة ،ورسمام شمٕمج٥م ذم اًمٌداي٦م ،ًمذًمؽ

 ،واحلٙمٛمن٦م ُمٌن٤مذةً ؾمٞمٕمٚمؿ اًمًن٥ٌم  ، ! وم٢من يم٤من ذو سمّمػمةٍ ومل أقمّمفمل أومرط 

ومػماضمنع  ،صٞم٥م سمام هق ومٞمف إٓ ضمزاًء عم٤م ضم٤مل ذم ىمٚمٌف وأس هنق قمٚمٞمنفٟمف ُم٤م أُ أو

ًمٕمٌنده  الارحقم الارب وهذا ُمنـ شمرسمٞمن٦م ،اعمٕمقٟم٦م قمغم ضمٝم٤مده٤ماهلل  ٟمٗمًف وي٠ًمل
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 ،ومال يٚمٞمؼ سم٤مًمّم٤محللم ؾمقء اًمٔمـ واًمتٗمٙمػم ذم اعمٜمٙمرات وُم٤مٓ يروٞمف ،اًمّم٤مًم 

إٓ  ٓ يٚمٞمنؼ هبنؿ ،ًمّمالح وصٗم٤مء اًمٜمٞم٦م وٟم٘م٤مءه٤مإٓ ا ٓ يٚمٞمؼ سمنيرة اًمّم٤محللم

 ،ٓ يٚمٞمؼ سمخقاـمرهؿ إٓ آٟمِمنٖم٤مل سمنام دنؿ ومٞمنف ومنالٌح  ،اًمٓمٝمر فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم

ظمقاـمرهؿ دمقل ذم ُم٤م ووم٤مًمّم٤محلقن يًتحٞمقن أن ي٘مٌْمٝمؿ رهبؿ شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم 

 وإن مل هيٛمقا سم٤مًمٗمٕمؾ أو يٕمزُمقا قمٚمٞمف.. ،ٓ يروٞمف

اًم٘مٚمن٥م ٓ زال و أُمراض اًم٘مٚمقب اعمٝمٚمٙمن٦م، اعمرءشمٕم٤ممم قمـ اهلل  سم٠من يٍمف

إٓ  -أم ؿمٌٝم٤مت ؿمٝمقات يم٤مٟم٧م- ـم٤معم٤م شمٚمٌس سمتٚمؽ إُمراض قمٔمٞمؿٍ  قمغم ظمٓمرٍ 

قمـ ديٜمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  فوم٤مًمِمٌٝم٤مت ىمد شمٍموم ،شمٕم٤ممم سمرن٦ٍم ُمٜمف وومْمؾٍ اهلل  أن يتدرايمف

ومن٢من  ،ذم ُمًنتٜم٘مع اعمٕمن٤مِص فواًمِمنٝمقات شمقىمٕمن ،اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين أو شمٍمومف قمـ

ىمد ٓ يٌٍم و ،قمٜمف شمٚمؽ إُمراض وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ذورٍ  سف سمٗمْمٚمفاهلل  قم٤مُمٚمف

 قمٜمف سمٓمر  ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م  اهلل  ًمٙمـ يدومٕمٝم٤م ُم٤م شمٚمٌس سمف ىمٚمٌف ُمـ قمٞمقٍب وآوم٤مٍت 

اًمًٌؾ  ويٙمقن أيًْم٤م سمتٞمًػم ،وذًمؽ سم٢مرؾم٤مل ُمـ يدًمف قمغم ُم٤م سمف ُمـ قمٞمقٍب 

ينتٙمٚمؿ  ص٤مًمٍ   رضمؾٍ أو  وسمتًخػم ؿمٞمٍخ  ،ًمتٕمٚمٞمٛمف اًمتخٚمص مم٤م أص٤مسمف ُمـ ظمٚمؾٍ 

قمٜمف اعمرض اسمتداًء سم٠من  يٍمفأو ىمد  ،أُم٤مُمف قمـ قمالُم٤مت وقمالج ذًمؽ اعمرض

ر ُمٜمف ىمٌؾ أن يتٚمٌس سمف ومٞمٙمنقن قمنغم طمنذرٍ   ُمنـ إصن٤مسمتف وقمنغم اؾمنتٕمدادٍ  حُيذن

س هبذا اعمنرض ومنػمى ُمتٚمٌ وىمد شمٙمقن اًمؽمسمٞم٦م سمتًٚمٞمط ؿمخًّم٤م آظمرَ  ،عمج٤مهدشمف
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ومنٞمٕمٚمؿ ُمندى ظمٓمنقرة اعمنرض  ،٤م ُمتٛمناًل أُم٤مُمف ذم هذا اًمِمنخصاعمرض قمٛمٚمٞمّ 

أو  ،ومت٠مٟمػ ٟمٗمًف ُمـ أن يتٚمٌس سمٛمنٚمف ،وأصمره قمغم اعمريض ٟمٗمًف وقمغم ُمـ طمقًمف

ومٞمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمنؽ ويٙمنقن دائنؿ اًمقضمنؾ واخلنقف ُمنـ  ،يّمٞمٌف ُم٤م أص٤مسمف

وهنذا ُمنـ اًمؽمسمٞمن٦م اخل٤مصن٦م  اًمقىمقع ذم ُمنؾ ذًمؽ وي٠مظمذ سم٠مؾم٤ٌمب اًمٗمرار ُمٜمنف،

قمٜمنف سمن٠من سف  اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم اًمنرطمٞمؿ اهلل شمقومٞمؼ ويتْم  ومٞمٝم٤م ،ًمٚمٕمٌد اعمر،

قمٜمنف اًمٙمنؼم ينرز   يٍمنفومٛمنـ  ،سم٤مًمتٕمٌد سمْمد هذا اعمنرض أقم٤مٟمفو ،اعمرض

 ،وُمـ ُيدومع قمٜمف احلًد يرز  سمح٥م اخلػم ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمندقم٤مء دنؿ ،اًمتقاوع

 ..وهٙمذا.

٤م سمٛمرٍض ُم٤م وهق ٓ يٕمٚمؿ ٙمقنومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي ًً ومٕمغم  ،أو يٙم٤مسمر ومٞمف ،ُمتٚمٌ

وينرى ٟمٗمًنف  ،ًمٙمـ ٓ يرى احلًد إٓ ذم همػمه ،ؾمٌٞمؾ اعمن٤مل ىمد يٙمقن طمًقًدا

وىمند ينٌٖمض همنػمه  ،وحيّذر اًمٜم٤مس ُمـ احلًند وقمقاىمٌنف ،حمًقًدا قمغم اًمداوم

اه ٤م ويرويٙمقن احلًد فم٤مهًرا ومٞمف واوًح٤م ضمٚمٞمّ  ،ويٜمٗمر ُمٜمٝمؿ ٓقمت٘م٤مده ذًمؽ ومٞمٝمؿ

ًمٙمٜمنف  ،ويتٕمجٌقن ُمـ هٞمف دؿ قمـ اعمٜمٙمنر وإشمٞم٤مٟمنف ًمنف ،اجلٛمٞمع ممـ هؿ طمقًمف

وؾمنقء  ،ُمٜمنف ُمنـ إقمراونف قمنـ أين٤متاهلل  ـمٛم٧ًم سمّمػمشمف عم٤م رآه ،ُمًٙملم

 .٘مد ٓ يرى قمٞمٌف جلٝمٚمف وىمٚمف قمٚمٛمفومهيرشمف، 

ومٙمٞمنػ  ،مل يًتٓمع اًمتخٚمص ُمٜمف أسمنًدا سمٛمروفومٛمنؾ هذا اعمٌتغم إن مل ُيٌٍمن 

اوى ُمـ ُمرٍض وهق ٓ يٕمٚمٛمف وهمػم ُم٘مٍر سمنف ! ورسمنام مل شمٙمنـ ًمٚمٛمريض أن يتد

وإن  ،ذم اعم٤مل دقم٤م ًمف وسم٤مر  وم٢من رأى ذم أظمٞمف زي٤مدةً  ،سمٕمض اًمٜمٕمؿ ُمـ اهتامُم٤مشمف
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ًمٙمنـ إن رأى ُمٜمنف زين٤مدًة ذم اًمٕمٚمنؿ  ،ذم ُمٜمزًمتف ذم اًمدٟمٞم٤م مل هينتؿ رأى ُمٜمف رومٕم٦مً 

طمتنك وإن مل  ،طمزن ًمذًمؽ ومتٜمك زوال قمٚمٛمف ُمنـ قم٘مٚمنف وىمٚمٌنف ٤موٟمٌقهمً  اومتٞمزً 

: ٕن احلزن ٓ ينٜمجكم ف هذا دًمٞمؾ قمغم شمٚمًٌف سمذًمؽ اعمرضومٛمجرد طمزٟم ،يتٛمـ

إٓ سمٗمرطم٦م، واًمٗمرطم٦م ه٤مهٜم٤م زوال اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ قمٜمند أظمنر، وهنذا هنق احلًند 

قمل أطمٌد  ،سمف اخلػم رزىمف اًمتٛمٞمٞمز ذم ُمنؾ شمٚمؽ إُمقراهلل  ـ أرادٛموم سمٕمٞمٜمف، ومل يدن

ومنرسمام  ،قمٜمد همنػمهاًمتل د مجٞمع اًمٜمٕمؿ أن احلًقد ٓ يقصػ سم٤محلًد إٓ إن طمً

 ،٤مويمنـ ذيمّٞمن ،وم٤مطمذر وراىم٥م ىمٚمٌؽ ،همػم آسمٍف سم٠مظمرى ،يم٤من اعمرء طم٤مؾمًدا ًمٜمٕمٛم٦م

٧م سمف اًمٌٚمنقى، وختٚمص ُمـ شمٚمؽ اًمٜمؼمة اًم٤ًمئدة سمٖمنػمه  ، أن ئمنـوهل مم٤م قمٛمن

يمٚمٝمؿ يٜمٔمرون عم٤م  ،قمدا هق ومٙم٠من يمؾ اًمٜم٤مس طمًقدةٌ  ،ٜمٗمٞمف قمـ ٟمٗمًفيو ،احلًد

 !ومًٌح٤من اهلل ،ٓ يٜمٔمر ٕطمدٍ وهق  ؿٍ ًمديف ُمـ ٟمٕم

 ،اًمٌّمنػمةاهلل  وؾمن٠مل ،وم٤مًمذيمل اًمٗمٓمـ ُمـ اهتؿ ٟمٗمًف وواضمٝمٝمن٤م سمٗمًن٤مده٤م

 ىمٌؾ أن حيؾ قمٚمٞمف اًمٖمْم٥م وشمٜمزع ُمٜمف اًمٜمٕمؿ. ،واؾمتٕم٤من سمف قمٚمٞمٝم٤م

يتْمنٛمـ  »ُمـ قمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمرسمقسمٞم٦م ر، سم٤مهلل شمٕم٤ممم رسّم٤م، واًمرو٤م سم٤مهلل رسّمن٤م 

ويًتٚمزُمف، وم٢من اًمرى سمرسمقسمٞمتف هق  رى اًمٕمٌد سمام ي٠مُمره سمف ويٜمٝم٤مه اًمرى قمٜمف 

 قمٜمف، وي٘مًٛمف ًمف وي٘مدره قمٚمٞمف، ويٕمٓمٞمف إي٤مه ويٛمٜمٕمف ُمٜمف.

ومٛمتك مل يرض سمذًمؽ يمٚمف مل يٙمـ ىمد ر، سمف رسّم٤م ُمنـ مجٞمنع اًمقضمنقه، وإن 

يم٤من راوًٞم٤م سمف رسّم٤م ُمـ سمٕمْمٝم٤م، وم٤مًمرى سمف رسّم٤م ُمـ يمؾ وضمٍف يًتٚمزم اًمرى قمٜمف 

 .ْمٛمٜمف سمال ري٥ٍم ويت
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وأيًْم٤م، وم٤مًمرى سمف رسّم٤م ُمتٕمٚمؼ سمذاشمنف وصنٗم٤مشمف وأؾمنامئف ورسمقسمٞمتنف اًمٕم٤مُمن٦م 

واخل٤مص٦م، ومٝمق اًمرى سمف ظم٤مًمً٘م٤م وُمدسمًرا، وآُمًرا وٟم٤مهًٞم٤م، وُمٚمًٙم٤م وُمٕمٓمًٞم٤م وُم٤مٟمًٕم٤م، 

ًٌن٤م، وُمٌتٚمًٞمن٤م وطمٙماًم وويمٞماًل  ٤ًٌم ورىمٞم ، ووًمًٞمن٤م وٟمن٤مًسا، وُمٕمٞمٜمًن٤م ويم٤مومًٞمن٤م، وطمًنٞم

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ صٗم٤مت رسمقسمٞمتف. ؾمًٓم٤موُمٕم٤مومًٞم٤م، وىم٤مسمًْم٤م وسم٤م

ومٝمق رى اًمٕمٌد سمام يٗمٕمٚمف سمف ويٕمٓمٞمف إي٤مه، ودذا مل جيئ إٓ  وأٱمچم ا٭مرىض ٤مپمف:

ٿ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ذم اًمنقاب واجلنزاء، يم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم  

 .[]ا٭مٹمجر ﴾ ٹ ٹ ڤ

 أصننؾ اًمننرى قمٜمننف، واًمننرى قمٜمننف صمٛمننرة اًمننرى سمننف،  وا٭مةةرىض ٕمةةف:

  سم٠مؾمنامئف وصنٗم٤مشمف، واًمنرى قمٜمنف ُمتٕمٚمنٌؼ  وه اعم٠ًمًم٦م  أن اًمرى سمف ُمتٕمٚمنٌؼ 

 سمنقاسمف وضمزائف.

قمٚمؼ ذو  ـمٕمؿ اإلينامن سمٛمنـ رى سمن٤مهلل رسّمن٤م، ومل  طوم٢من اًمٜمٌل  وأيٴًمچم:

ةچم، رَ  چمهللِٕمِة ِرَ رَ  ـْ ٱَمة نِ يةََم اإْلِ  ؿَ ٷْمة٢مَ  اَق ذَ »  طيٕمٚم٘مف سمٛمـ ر، قمٜمف، يمام ىمن٤مل  ٕمًّ

ًٓ ٠ُم رَ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ٽم  َح ٽمُ ٕمِ يپمچًم، وَ دِ  مِ اَل ٠ْم چمإْلِ ٕمِ وَ   .(1)شق

جٕمؾ اًمرى سمف ىمريـ اًمرى سمديٜمنف وٟمٌٞمنف، وهنذه اًمنالصمن٦م ُمنـ أصنقل وم

 .(8)شاإلؾمالم اًمتل ٓ ي٘مقم إٓ هب٤م وقمٚمٞمٝم٤م

                                                

 .ڤ( كتاب اإل ؿا  من حد ث العباس بن وبد الؿطؾب 34رواه مسؾم ) صحڀمح: (1)

 .(892-2/892ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (8)
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وًمٙمـ  ،-يم٤مٟم٧م أم يمٌػمةً  صٖمػمةً -إٓ ووىمع ذم اًمزًمؾ واعمٕمّمٞم٦م  أطمدٍ ُم٤م ُمـ 

 ُمٕمّمنٞم٦مٌ  ٛمنرءًمٚموم٘مد شمٕمرض  ،خيتٚمػ طم٤مل اًمٌنم قمٜمد وسمٕمد اًمقىمقع ذم اعمٕمّمٞم٦م

وسمٕمد اًمقىمقع  ،أو يًٕمك هق ذم اىمؽماومٝم٤م وجيتٝمد ذم اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م إمم أن ي٘مع ومٞمٝم٤م

وٓ يٜمزقم٩م ىمٚمٌنف  ،ومال يٜمدم وٓ يْمٞمؼ صدره هب٤م ،ومٞمٝم٤م ٓ ي٤ٌمزم سمام ايمتًٌتف يداه

ٚمذ سم٤مًمٓمٞم٥م وٓ ي٠مٟمػ ُمـ اخلٌٞمن٨م تًومال ي ،ومٝمذا يمٛمـ وم٘مد طمقاؾمف ،ُمـ ومٕمٚمٝم٤م

 ،أو ُمٕمّمنٞم٦مٌ  إن قمرو٧م ًمف ومتٜمن٦مٌ  ،ـ اًمٕم٤ٌمدُم أُم٤م اعمر، -يمالمه٤م قمٜمده ؾمقاء-

وٓ شمنزل  وُمراٍت  سمؾ ىمد شمٕمرض قمٚمٞمف ُمراٍت  ،ومال ي٤ًمرع ومٞمٝم٤م وٓ يٌح٨م قمٜمٝم٤م

طمتنك إن  ،ُمًنتٕمٞمٜم٤ًم سمرسمنف ومٞمح٤مول اًمنٌن٤مت وجي٤مهند ٟمٗمًنف ،ىمدُمف ذم ُمًتٜم٘مٕمٝم٤م

 ،خيتٜمؼ ُمنـ ٟمٗمًنف اًمتنل سمنلم ضمٜمٌٞمنف ،وىمع... و٤مىم٧م قمٚمٞمف إرض سمام رطم٧ٌم

ٕمد ذم اًمًام وٓ يٜمٗمؽ قمٜمنف ذًمنؽ  ،ومال يٗم٤مرىمف ادؿ واًمٖمؿ واحلزن ،ءومٙم٠مٟمام يّمن

ومٞم٘مٚمع قمنـ اعمٕمّمنٞم٦م  ،قمٚمٞمفاهلل  ويًتِمٕمر روقان ويٕمقداًمِمٕمقر إمم أن يتقب 

ويرضمع حلٞم٤مشمف إومم ويرضمع ٕٟمًف سمرسمف واٟمنماح صدره وضمٜمتف اًمتل حيٞم٤م هبن٤م 

يم٤مًمًنٛمؽ إن ظمنرج ُمنـ  ،ومٝمذا إن ظمرج ُمـ ـم٤مقمتف ُم٤مشم٧م روطمف ،ذم إرض

ذم  ،اعمن١مُمـيمنذًمؽ  ،قمغم ىمٞمند احلٞمن٤مة أٟمف وإن سمدا ًمٚمٜم٤مس ًمٚمحٔم٤مٍت  طمتك ،اعم٤مء

طم٤مل ُمٕمّمٞمتف رسمام رآه ُمـ طمقًمف قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ًمٙمٜمف يم٤معمٞم٧م ٓ يِمنٕمر هبنؿ وٓ 

 
ٍ
 ،ويًنٕمد إٓ ذم ضمنقار رسمنف وٓ شمًت٘مٞمؿ طمٞم٤مشمف أو هيٜمن٠م ،مم٤م يدور طمقًمف سمٌمء

طمن٤مل  وؿمٕمقر إٟمنس ،ومٛمـ زرع ذم ىمٚمٌف وروطمف ؿمٕمقر اًمْمٞمؼ طم٤مل اعمٕمّمٞم٦م

 اًمتقسم٦م واًمٓم٤مقم٦م هق اًمرب اًمٕمكم اًم٘مدير.. 
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 ،ًمنٌٕمض قمٌن٤مدهتباار  وتعاالى اهلل  يرسمٞمٝمن٤م ظم٤مصن٦مٍ  يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ شمرسمٞم٦مٍ 

ومن٠مظمرضمٝمؿ  ،٤مقمٚمؿ أهؿ يًتح٘مقن ادداين٦م طمّ٘من ،قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وومٞمٝمؿ اخلػم اًمذيـ

 ،رواطمٝمنؿورسمك قم٘مقدؿ وىمٚمقهبؿ وأ ،ومرسمك أضم٤ًمدهؿ ،ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر

 أظمرضمٝمؿ ،ُمـ طمْمٞمض اًمٖمقاي٦م ورومٕمٝمؿ إمم ىمٛم٦م اًمقٓي٦م سم٠من أظمرضمٝمؿرسمن٤مهؿ 

ُمنـ  ، ومٙمننػمٌ أقمغم قمٚمٞمنلم ذمورومٕمٝمؿ إمم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ  ُمـ ُمًتٜم٘مع اًمِمٝمقات

ـٍ  اًمٜم٤مس عمن٤م -ومالزال هبؿ رهبؿ سمحٚمٛمف وضمقده ويمرُمنف  ،شمرسمقا ذم ؿمٝمقاٍت وومت

 ِصٞمٝمؿ سمن٤مب اعمٕمن٤موٞمؼ قمٚمإمم أن - وطمًـ ىمّمدٍ  رآه ُمٜمٝمؿ ُمـ ـمِٞم٥م هيرةٍ 

 . قمدنٍ ًمٞمًٚمٙمقا ـمريً٘م٤م ُمٜمتٝم٤مه ضمٜم٤مت  ،وطم٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمٕم٤مصٞمٝمؿ

 ،سم٘مٚمقسمٜمن٤م ىمٌنؾ أضمًن٤مدٟم٤ماهلل  ومٚمٞمتٜم٤م ٟمٗمٝمؿ ذًمؽ وٟمقىمـ سمف: طمتك ٟم٘مٌنؾ قمنغم

 ومٜمٙمقن ممـ ر، قمٜمٝمؿ وروقا قمٜمف.
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ومه٤م ُمنـ إؾمنامء اًمتنل وردت ذم اًمنٜمص  ،ضمؾ ضمالًمف وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤه

        ﴿ذم ىمقًمنف شمٕمن٤ممم   ، ة اإلـمالقرسمّم

 .[81احل٨م:] ﴾ 

 .[احلجر] ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿وذم ىمقًمف  

 احلًٜمك.اهلل  اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف ُمـ أؾمامء وم٘مد أٱمچم ا٠مٽمف ٖمٷمچم٧م اخلچم٭مؼ:

ُمنٜمٝمؿ   ،شمٕمن٤ممماهلل  وم٘مد قمده أيمنر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أؾمنامء ا٠مٽمف اخلالق: وأٱمچم

اسمنـ  -اًمٌٞمٝم٘منل -احلٚمٞمٛمنل  -سمنـ ُمٜمندها -٦مؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمن -ضمٕمٗمر اًمّم٤مد 

وهمػمهؿ  ،اسمـ طمجر واسمـ اًمٕمنٞمٛملم -اسمـ اًمقزير -اسمـ اًم٘مٞمؿ -اًم٘مرـمٌل -طمزم

 . (1)مجٞمٕم٤ماهلل  رنٝمؿ

  اخلټمؼ ْم ٬مالم ا٭مٷمرب:
ٍ
 اسمتِداع اًمٌمء قمغم ُِمنن٤مٍل مل ُيًنٌؼ إًِمٞمنف، ويمنؾ رء

ٌَْتِدؤه قمغم همػم ُمن٤ملٍ اهلل  ظمَٚم٘مف  إًِمٞمف. ؾُمٌؼ ومٝمق ُُم

 .[٤ٕمرافا] ﴾ ں ں ڻ ڻڻ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم  

 .(8)[اٛمڃمٱمپمقن] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  

                                                
 حلًٜمك أول اًمٙمت٤مب.مجع اًمٕمٚمامء ٕؾمامء اهلل ا –إن ؿمت٧م  –راضمع  (1)

 ( ُم٤مدة )ظمٚمؼ(.2/894(، واًمٚم٤ًمن )7/86هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزهري ) (8)
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وىمد خيٚمؼ  ،اهلل وىمد يٓمٚمؼ آؾمؿ قمغم همػم ،اهلل وم٤مخل٤مًمؼ قمغم احل٘مٞم٘م٦م هق ،ٓ

ومٛمـ اعمٛمٙمنـ أن ٟم٘منقل أن ، اإلٟم٤ًمن سمٕمض إؿمٞم٤مء وًمٙمـ ظمٚم٘مف يٙمقن ٟم٤مىمًّم٤م

شمٕم٤ممم ي٘منقل  اهلل  ومٗمل ًمٖم٦م اًمٕمرب يًت٘مٞمؿ هذا اًمٙمالم ٕن ،٤من ظمٚمؼ ؿمٞمًت٤ماإلٟمً

وًمٙمـ خيٚم٘منقن  ،أي أن هٜم٤م  ظم٤مًم٘ملم ُأظمر ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿

 وؾمٜمذيمره٤م ذم اعمٕمٜمك اًمنمقمل. اعمرادةقمغم همػم احل٘مٞم٘م٦م 

اخلٚمنؼ ذم يمنالم اًمٕمنرب قمنغم وضمٝمنلم أطمندمه٤م   :$٫مچمل إمـ إځمبچمري 

ۇ ۇ  ﴿وىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم   ،ر  اًمت٘مديرأسمدقمف، وأظم اإلٟمِم٤مء قمغم ُمن٤ملٍ 

ويمننذًمؽ ىمقًمننف شمٕمنن٤ممم   ،  ُمٕمٜمنن٤مه  أطمًننـ اعم٘منندريـ﴾ ۆ ۆ ۈ

ڌ  ﴿٤م، وىمقًمف شمٕمن٤ممم  أي شم٘مّدرون يمذسمً  ،[17ا٭مٷمپمٻمبقت:] ﴾ ڤ ڦڦ﴿

أي -ظَمْٚمُ٘منف  شم٘منديره، ومل ينرد أٟمنف  [19آل ٤مٽمران:] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

 .(1)حُيدث ُمٕمدوًُم٤م -ڠقمٞمًك 

إٟمام هنق  ،قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٤مومٞمٙمقن ظم٤مًم٘مً  مل خيٚمؼ ُمـ قمدم ڠيٕمٜمل أن قمٞمًك 

 ُمـ ُم٤مدة خمٚمقىم٦م. ظمٚمٌؼ 

ويمننذًمؽ ىمننقل اهلل    ٟمًنن٥م اخلٚمننؼ ًمٖمننػم﴾ ڤ ڦڦ ﴿ وْم ٫مق٭مةةف:

أي  ﴾ ڈ ﴿  ىمن٤مل ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿قمٞمًك  

: ٕٟمنف ؾمنٌح٤مٟمف وطمنده هنق ۵اهلل  ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمنؾ ظمٚمنؼ ،ًمف ُمِم٤مسمفٌ 

 اخل٤مًمؼ.
                                                

 (.2/896( واًمٚم٤ًمن )8/88اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس، ٓسمـ إٟم٤ٌمري ) (1)
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 شم٘مدير اًمٌمء.  -1

 .ؾم٤مسمٍؼ  داع اًمٌمء قمغم همػم ُمن٤ملٍ إسم -8

وُمٕمٜمن٤مه أٟمنف مل  ،ًمألدًمن٦م اًمتنل ذيمرٟم٤مهن٤م ذم طمؼ اًمٌنم ضم٤مئزٌ  وٖمٺمدير ا٭مٮمء:

ومال يٛمٙمنـ ٕطمنٍد  ،ٓ يٙمقن إٓ هلل شمٕم٤ممم وم٤مإلطمداث ُمـ قمدمٍ  ،حيدصمف ُمـ قمدمٍ 

، ومن٢من اّدقمنك ُمندٍع أن اًمٌنمن أن ۵اهلل  إٓ ذم اًمدٟمٞم٤م أن خيٚمؼ ؿمٞمًت٤م ُمـ قمدمٍ 

 ،سم٤مًمٗمٕمؾ واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ اؾمتٜم٤ًمخ اًمٜمٕمج٦م دوًمكم وهمػمهن٤ميًتٓمٞمٕمقن اخلٚمؼ 

 ،وم٤مخلٚمؼ اعمِم٤مر إًمٞمف هق اخلٚمؼ ُمنـ قمندمٍ  ،ومٜم٘مقل  هذا ًمٞمس سم٤مخلٚمؼ اًمذي ٟمٕمٜمٞمف

سم٤مًمٗمٕمؾ ودون  خمٚمقىم٦مٍ  ٤م أو ٟمٛماًل أو سمٕمقًو٤م دون اؾمتخدام ُمقادٍ وم٤مظمٚم٘مقا ًمٜم٤م ذسم٤مسمً 

ٕمقا وًمننق ومننقاهلل ًمننـ يًننتٓمٞم –سم٤مًمٗمٕمننؾ  خمٚمقىمنن٦مٍ  – وراصمٞمنن٦مٍ  اؾمننتخدام ضمٞمٜمنن٤مٍت 

إٓ هلل  واخلٚمنؼ ُمنـ اًمٕمندم ٓ يٙمنقن ،ؾم٤مسمٍؼ  اضمتٛمٕمقا.. وم٤مخلٚمؼ قمغم همػم ُمن٤ملٍ 

 شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم.

، وهنـ اخل٤مًم٘من٤مت  ًمٚمٜمًن٤مء،   أي صن٤مٟمعٌ ظمن٤مًمٌؼ  رضمنٌؾ  :$٫مچمل ا٭مټمڀمةڊم 

 . (1)وي٘م٤مل  ظم٤مًمؼ اًمٜم٤مس سمخٚمؼ طمًـ أي  قم٤مذهؿ

 . (8)٤م  أطمدصمف سمٕمد أن مل يٙمـاًمٌمء خيٚم٘مف ظمٚم٘مً اهلل  ظمٚمؼ و٫مچمل إمـ ٠ِمڀمده:

ٓ يٙمنقن إٓ هلل  -إطمداث اًمٌمنء سمٕمند أن مل يٙمنـ- وم٤مإلطمداث ُمـ قمدمٍ 

 .شمٕم٤ممم

                                                
 (.7/87هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزهري ) (1)

 (.5/424اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٓسمـ ؾمٞمده ) (8)
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ومقضمد ومٞمٝم٤م اًمّمنٖمػم  ،اُمٜمٝم٤م ىمدرً  وضمٕمؾ ًمٙمؾ صٜمٍػ  ،اًمذي صٜمػ اعمٌدقم٤مت»

 .(1)شواًمٙمٌػم واًمٓمقيؾ واًم٘مّمػم واإلٟم٤ًمن واًمٌٝمٞمٛم٦م واًمداسم٦م واًمٓم٤مئر واحلٞمقان

ذم اًمٙمنقن هنق ُمنـ  وسمنديعٍ  مجٞمنؾٍ  خمٚمقٍ   ومٙمؾ ٟم١مُمـ أن رسمٜم٤م ظم٤مًمٌؼ  ومٜمحـ

ذم  تعاالىاهلل  وم٘منّدر ،ويمام ذيمرٟم٤م أن ُمـ ُمٕمن٤مين اخلٚمنؼ اًمت٘مندير ،ظمٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف

 ًٓ اًمٓمقينؾ  ،وم٘مندر اعمخٚمنق  اًمّمنٖمػم واًمٙمٌنػم ،خمٚمقىم٤مشمف شمٚمؽ أصٜم٤موًم٤م وأؿمٙم٤م

ٝمن٤مئؿ ٤م إؿمنٙم٤مل اعمختٚمٗمن٦م ُمنـ اًمٌىمنّدر أيًْمن ،إسمنٞمض وإؾمنٛمر ،واًم٘مّمػم

 وىمدرشمف.اهلل  ومٙمؾ هذه اًمٗمرو  شُمٔمٝمر قمٔمٞمؿ ظمٚمؼ ،واًمٓمٞمقر واًمٜم٤ٌمشم٤مت وهمػمه٤م

وهٞمتن٦ٍم  قمنغم ؿمنٙمٍؾ ُمٕمنلمٍ  ًمنٞمجٕمٚمٝمـومٛمـ يريد شمٖمٞمػم ظِمٚم٘م٦م مجٞمع اًمٜم٤ًمء: 

ظمٓم٠موا أومٝم١مٓء ىمد  ،ًمٞمٜم٤مؾمٌـ ُم٘م٤ميٞمس وُمٕم٤ميػم اجلامل اًمذي ووٕمقه دـ حمددةٍ 

ضمٕمنؾ اًمٗمروىمن٤مت ذم  اهلل وشمقمهنقا أن ،وىمندرهاهلل  طملم ؾمخٓمقا قمغم ُم٤م ظمٚمؼ

أن شمٙمنقن إؿمنٙم٤مل  ؾمنٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممموم٘مد ىمّدر  ،إؿمٙم٤مل سمال طمٙمٛم٦م وؾم٥ٌم

 !ومٚمامذا اًمتٖمٞمػم ،خمتٚمٗم٦مً 

وهبنذا ُٟمجن٤مدل اًمنذيـ  ،وآقمؽماف سم٤مإلسمداع ي٘متِضن آقمنؽماف سمن٤مخلٚمؼ

اًمذيـ يٜمٙمرون وضمنقد  -فمٝمروا قمٚمٞمٜم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ ٟمدري أن وهؿ اعمالطمدة 

 ،ٜمحرف يم٤من ىمد اٟمتنم ذم سمالد أوروسم٤م وسمالد اًمٖمربوهذا اًمٗمٙمر اًمْم٤مل اعم -اهلل

وهنذا  ،ًمٙمٜمٜم٤م ىمد اسمتٚمٞمٜم٤م سمف أن ذم دي٤مر اعمًٚمٛملم وٓ طمنقل وٓ ىمنقة إٓ سمن٤مهلل

 .وقمدم اًمتٛمًؽ سمنمقمف ،وقمدم اًمٗمٝمؿ قمٜمفاهلل  ٟمتٞمج٦م اًمٌٕمد قمـ
                                                

 (.49٘مل )ص اٟمٔمر إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمٌٞمٝم (1)
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اًمنذي ظمٚمنؼ مجٞمنع اعمخٚمقىمن٤مت، ُمت٘مندُمٝم٤م وُمت٠مظمرهن٤م، »رسمٜم٤م ضمؾ ضمالًمف 

ر ُمـ آصم٤مر ظمٚم٘منف وىمدرشمنف، وأٟمنف ٓ يًتٕمِصن قمٚمٞمنف صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م، يمٚمٝم٤م أصم

 . (1)شًمألُمقات، وَمْرد ُمـ أومراد آصم٤مر ظمٚم٘مف خمٚمق  أراد ظمٚم٘مف، وم٢مقم٤مدشمف

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم وىمدرشمنف، اسمتنداًء اهلل  ذم اًمٙمقن ُمـ آصم٤مر ظمٚمؼ ومٙمؾ خمٚمقٍ  

ُمـ اًمٜمٛمٚم٦م وُمروًرا سم٤محلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمخٚمقىمن٤مت. وم٢مقم٤مدشمنف 

وُمن٤مظمٚمؼ ُمنـ  ،۵اهلل  وم٤مًمت٠مُمؾ ذم قمٔمٞمؿ ظمٚمؼ ،٤مر ظمٚم٘مف أيًْم٤مًمألُمقات ُمـ آصم

أصٜم٤مف وأؿمٙم٤مل ُمـ ـمٞمقر وطمٞمقاٟم٤مت وأؾمام  ٓ طمٍم ٕؿمنٙم٤مد٤م وأٟمقاقمٝمن٤م 

٤مت اًمٕمٔمٞمٛمن٦م اًمٌديٕمن٦م أن اًمذي ظمٚمؼ يمؾ هذه اعمخٚمقىم اإلٟم٤ًمن قمغم ي٘ملمٍ جيٕمؾ 

ومٝمذا  ،أظمرى ًمٚمح٤ًمب ويٕمٞمد اًمٌنم سمٕمد ُمقهتؿ ُمرةً  أن ُيٕمٞمده٤م رٌ ُمـ اًمٕمدم ىم٤مد

، وٓ يّمٕم٥م قمٚمٞمف رءٌ  قن قمٚمٞمف ُمـ اخلٚمؼ إول وؾمٌح٤مٟمف ٓ ُيٕمجزه رءٌ أه

 ﴾ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿ىمنن٤مل شمٌنن٤مر  وشمٕمنن٤ممم  

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿، وىم٤مل  []ق

 .[]ق ﴾ ڃ چ چ چ

[81 :احل٨مةةة]﴾  ﴿

  أٟمف حمدث إؿمٞم٤مء قمغم إرادشمف. ا٭مق٘مف إول:

 .(8)أٟمف اعم٘مّدر د٤م سمحٙمٛم٦م وا٭مثچمّن:

                                                
 (.700شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرنـ )ص  (1)

 (.4/485اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن، ًمٚماموردي ) (8)
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وظمٚم٘منؽ  ،ومخٚم٘مؽ ىمّمػًما سم٢مرادشمف ،ىمّدر إؿمٞم٤مء قمغم إرادشمف جل ثـااؤهاهلل 

ومٕمٚمٞمؽ أن شمرى سمٙمؾ ُم٤م ىمدره رسمؽ وٓ شمٕمنؽمض  ،أؾمٛمر اًمٚمقن سم٢مرادشمف أيًْم٤م

 : ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اجلٛمٞمؾ.ومٙمؾ ىمدره مجٞمٌؾ  ،أوشمتًخط

 ،٘منؽ هبنذه اًمّمنقرة حلٙمٛمن٦مٍ ومخٚم ،ٓ يٙمقن إٓ سمحٙمٛم٦مٍ  سابياكهومت٘مديره 

وظمٚمؼ اًمٓمٞمقر وإٟمٕم٤مم سم٠مؿمٙم٤مد٤م اعمت٤ٌميٜم٦م وىمقاهت٤م اعمتٗم٤موشم٦م وهقم٤مهت٤م اعمختٚمٗمن٦م 

ۆ ۆ ۈ  ﴿ اهلل ومتٌن٤مر  ،أيًْم٤م يٕمٚمٛمٝمن٤م هنق ؾمنٌح٤مٟمف وهم٤مي٦مٍ  سم٤مًمٖم٦مٍ  حلٙمٛم٦مٍ 

ع شمٚمنؽ إؿمنٙم٤مل  وم٤مًمرب خيٚمؼ ويٕمٚمؿ عمن٤مذا ظمٚمنؼ وٕي طمٙمٛمن٦مٍ  ،﴾ۈ ٟمنقن

 اهلل. دذه اعمٕم٤مين وٓ يٕمؽمض قمغم أىمدارومالسمد أن ُيذقمـ اإلٟم٤ًمن  ،واًمّمٗم٤مت

٤م قمٚمٞمام ي٘متِض أن خيٚمؼ ُم٤م يِم٤مء، وٓ يٕمجزه ُم٤م أراده ُمـ اخلٚمؼ، ومٙمقٟمف ظمالىمً »

ا، صمؿ ىمرر هذا اعمٕمٜمك سم٠من قمٛمقم إرادشمف ويمامدن٤م ٓ ي٘مٍمن قمٜمنف وٓ قمنـ رء أسمندً 

 .(1)ش[يس] ﴾ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿وم٘م٤مل  

ومٝمنق  ،سمٕمد ظمٚمنٍؼ  ٤م سمٕمد ظمٚمٍؼ ًمٚمخٚمؼ ومٝمق خيٚمؼ ظمٚم٘مً  صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦مٍ  چمخلالق:٪م

ؾمنٌح٤مٟمف اهلل  وم٤مٟمٔمريمؿ ُمنـ اخلٚمنؼ ظمٚم٘منف ،٤ممل يزل وٓ يزال ظم٤مًم٘مً  ،يمنػم اخلٚمؼ

 خيٚم٘مف ومٝمق اخلال  اًم٘مدير. وشمٕم٤ممم ُمٜمذ سمداي٦م اخلٚمٞم٘م٦م إمم أن! وٓ يٕمجزه رءٌ 

 [75ص:] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ ٖمٷمةةچم٧م:اي  ٫مةةچمل

                                                
 (.2/588سمدائع اًمتٗمًػم ) (1)
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ذًمؽ، أٟمف ظمٚمؼ آدم سمٞمده، يمام طمندصمٜم٤م اسمنـ اعمنٜمنك، ىمن٤مل  صمٜمن٤م سمؼم شمٕم٤ممم ذيمره خي»

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، ىم٤مل صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل أظمؼمين قمٌٞمد سمنـ اعمٙمتن٥م، ىمن٤مل ؾمنٛمٕم٧م 

أرسمٕم٦م سمٞمده  اًمٕمرش، وقَمْدن، اهلل  ظمٚمؼ»ىم٤مل   ڤو٤مهًدا حيدث قمـ اسمـ قمٛمر 

 . (1)شواًم٘مٚمؿ، وآدم، صمؿ ىم٤مل ًمٙمّؾ رء يمـ ومٙم٤من

ومًٌح٤مٟمف ظمٚمؼ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء وم٘مط سمٞمده ظمٚمنؼ  ، قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼوهذا يدل قمغم

أي  (8)وُمٕمٜمك قمدن ًمٖم٦م  آؾمت٘مرار واعمٙمنقث ،اًمٕمرش، واًم٘مٚمؿ، وآدم، وقمدن

ا، وأُم٤م سم٤مىمل اعمخٚمقىم٤مت ومجٞمع ُمن٤م يدظمٚمقه٤م ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م ٓ خيرضمقن ُمٜمٝم٤م أسمدً 

ؾمقاء اًمًٛمقات وإرض واًمٌح٤مر واجلٌن٤مل وإهن٤مر  شسمٙمـ»ذم اًمٙمقن ظُمٚمؼ 

وهمنػم ذًمنؽ ُمنـ  واإلٟمنس إؿمج٤مر واًمٓمنػم واًمندواب واعمالئٙمن٦م واجلنـو

رسمٜمن٤م هنق  ،ظمٚمؼ يمؾ هذه إؿمٞم٤مء سمٙمـ ،وم٤مٟمٔمر إمم ىمدرشمف وقمٔمٛمتف ،اعمخٚمقىم٤مت

 اخلال  اًمٕمٚمٞمؿ.

ۉ  ﴿وم٘م٤مل   ،  ُمٜمف ُم٤م ظمٚمؼ سمٞمده، وخيٚمؼ إذا ؿم٤مءواخلٚمؼ ُمٜمف قمغم ضوٍب »

ا ؿمن٤مء، ومل ، وُمٜمف ُم٤م ظمٚمؼ سمٛمِمٞمتتف ويمالُمف وخيٚمؼ إذ[75ص: ] ﴾ ۉ ېې

 .(1)ش٤م سم٤مخل٤مًمؼ اًم٤ٌمرئ اعمّمقر ىمٌؾ اخلٚمؼ، سمٛمٕمٜمك أٟمف خيٚمؼ ويّمقريزل ُمقصقومً 

                                                
(، 756رقاام  3/1182(، واآلجااري يف الشاار عة )21/239رواه الطاا ي يف التػسااقر ) (1)

( 53(، وقاا: اولبااين يف مختصار العؾاو )229رقم 7/300وابن بطة يف اإلباكة الؽ ى )

 .إسـاده جقد

 .( ُم٤مدة )قمدن(6/829اٟمٔمر  اًمٚم٤ًمن ) (8)

 (.27( واٟمٔمر احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م ًمألصٌٝم٤مين )ص  862)ص  ٓسمـ ُمٜمده اًمتقطمٞمد (1)
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اًمٜمن٤مس مجٞمًٕمن٤م أن  -ذم يمت٤مسمنف ذم أيمنر ُمـ ُمقونعٍ -شمٕم٤ممم حتدى اهلل  دمد أن

وىمند أفمٝمنر  ،ًمنق اضمتٛمٕمنقا مجٞمًٕمن٤م -وإن يم٤من طم٘مػًما أو ونٕمٞمًٗم٤م-خيٚم٘مقا ؿمٞمًت٤م 

 .قا اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت قمـ أن خيٚم٘مخيٚم٘مقا احل٘مػم ومْماًل قمغم أن  ؿقمجزه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ   ﴿ىم٤مل شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم  

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ڤ ڤ

  .[احلڋم] ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ

ًمـ يًنتٓمٞمٕمقا  ،أصٜم٤مم أو ُمٕمٌقدات أظمر ؾمقاءً اهلل  ومٙمؾ ُم٤م ُيدقمك ُمـ دون

 ،ضمنؾ وقمنالاهلل  ُمـ خمٚمقىم٤مت صٖمػمٌ  وٕمٞمٌػ  ٚمقٌ  وهل خم واطمدةٍ  ظمٚمؼ ذسم٤مسم٦مٍ 

  ومال يًتٓمٞمٕمقن ذًمؽ وًمق يم٤من اًمٙمقن يمٚمف سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمٍض فمٝمػًما..

ًمنـ يًنتٓمٞمع  ،وًمق أن شمٚمؽ اًمذسم٤مسم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م وىمٗم٧م قمغم هذا اًمّمٜمؿ وآذشمف

ُمنـ ـمقاهمٞمن٧م  إٟمًن٤منٍ  غموًمق وىمٗم٧م قمن ،ذًمؽ اًمّمٜمؿ أن يرد إذى قمـ ٟمٗمًف

ٓ يًتٓمٞمع رد أذاهن٤م قمنـ  يم٤مُمٚم٦مً  ٜمقم ًمٞمٚم٦مً إرض وأزقمجتف ًمرسمام أسمٕمدت قمٜمف اًم

وأين٤مت طمنقل ُمٕمٜمنك اًمتحندي  ،حتٛمٚمف سمؾ ورسمام أهٚمٙمتف سمٜم٘مؾ ُمرضٍ  ،ٟمٗمًف

 ذم اًم٘مرآن . ووضمقده ؾمٌح٤مٟمف يمنػمةٌ اهلل  ًمٚمج٤مطمديـ اعمٜمٙمريـ ًم٘مدرة

ُمنـ آين٤مت  اخلٚمنؼ إمم اًمتٗمّٙمنر ذم خمٚمقىم٤مشمنف ذم يمننػمٍ  رسمٜم٤م ضمؾ صمٜمن٤مؤهٟمدب 

ًٌن٤م ،اًم٘مرآن  ٕن اًمتٗمّٙمنر ًمنف أصمنرٌ  ،وُمـ ٟمٗمذ إُمر وشم٠مُمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ وضمد قمج

 وُمـ هذه أي٤مت  ،اًمٞم٘ملم وصالح اًم٘مٚم٥مو قمغم اإليامن قمٔمٞمؿٌ 
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ ٫مق٭مةةةف ٠مةةةبحچمځمف:

وشمٗمٙمنره ذم  ،، ومٕمغم اًمٕم٤مىمؾ أن يٜمٔمر خلٚم٘متنف هنق[ا٭مٵمچمرق] ﴾ ڦ ڦ ڄ

 ،وىمدرشمنفاهلل  دمٕمٚمف ُيٕمٔمنؿ ظمٚمنؼ ،وذسمف وشمٜمٗمًف وهمػمه٤ميمٞمٗمٞم٦م ُمِمٞمتف وأيمٚمف 

ومنٞمٕمٚمؿ  ،ٓ يًتٓمٞمع أن خيٚمؼ ؿمٞمًت٤م وًمق سمذل وؾمٕمف ذم ذًمؽ وٕمٞمٌػ  وأٟمف خمٚمقٌ  

ويٙمػ قمـ اًمتٙمنؼم  ، شم٤ٌمر  وشمٕم٤مممٞمًتٙملم هللوم رسمفىمدره ووٕمٗمف ويٕمٚمؿ ىمدرة 

 واًمتجؼم وآؾمتٕمالء قمغم اخلٚمؼ.

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿ وٱمپمٿمةچم ٫مق٭مةةف ٖمٷمةةچم٧م:

وسم٤مًمرهمؿ  ،: وم٘مد ظُمٚمؼ اإلٟم٤ًمُن ُمـ ٟمٓمٗم٦ٍم ٓ ىمدر د٤م وٓ ىمٞمٛم٦م[يس] ﴾ گ گ

 ًٓ ُمٕم٤مرًون٤م ًمنمنقمف  ،ُمـ ُمٕمرومتف سمذًمؽ إصؾ إٓ أٟمف ٓ ينزال ظمّمنٞماًم ون٤مد

ومٙمنؿ ُمنـ ضم٤مطمند  ،وٓ يٜمتٝمل قمـ هٍل  ُمًتٕمٚمًٞم٤م قمٚمٞمف ٓ يًتجٞم٥م ُٕمرٍ  ،شمٕم٤ممم

  وىمقًمنف، [٤مةبس] ﴾ ک ک گ گ گ ﴿شم٠مُمؾ ىمقًمف   ،وطم٘مف قمٚمٞمفاهلل  ًمٜمٕمؿ

يٙمننر  ،: وم٤مإلٟم٤ًمن ضمحقٌد يمٜمنقدٌ [ا٭مٷمچمديچمت] ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 ،آقمؽماض سمٖمػم طمؼ، ومٚمق قَمٚمِؿ َُمنـ هنق اخلن٤مًمؼ اخلنال  عمٚمنؽ زُمن٤مم ٟمٗمًنف

وأن ٟمٗمًف شمٚمؽ ٓ ىمٞمٛم٦م د٤م إٓ سمام وهٌٝمن٤م  ،شمٕم٤ممم ذيمرهاهلل  وقمٚمنٛمٝم٤م أن اعمٚمؽ هق

ـن  اًمرب شم٤ٌمر  ام ىم٤مل رسمٜمن٤م ضمنؾ ُمـ اًمٌنم أن وًمألؾمػ يم ايمنػمً  وشمٕم٤ممم. وًمٙم

طمؼ ىمدره وأقمٓمك اهلل  ُم٤م ىمدر ،[91 إځمٷمچمم:] ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  وقمال

يم٠مٟمف ٓ ُمنٞمؾ ًمف وٓ ؿمٌٞمف ومٝمذا  ،ويم٠من إُمر سمٞمديف ،أيمؼم ُمـ ىمدره٤م اًمٜمٗمًف ىمدرً 

ًمذًمؽ  وٟمتٞمج٦مً  ،وهذا ُمـ ضمٝمٚمف وؾمقء ومٝمٛمف ووم٤ًمد ىمٚمٌف ،اٟمٕمٙم٤مس ذم اًمّمقرة

وًمٕمالج  ،٦م قمغم ومٕمؾ أُمره وشمر  هٞمفوقمدم اؾمت٘م٤مُمهلل ا إممحيدث شمٕمنر ذم اًمًػم 

اخلن٤مًمؼ »وومٝمؿ ُمٕمٜمك اؾمنٛمٞمف اجلٚمٞمٚمنلم اهلل  أن يتٗمٙمر ذم ظمٚمؼ فذًمؽ اخلٚمؾ قمٚمٞم
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 ٓ يًتٓمٞمع أطمدٌ  وي٘مدره ىمدره ُمع اًمٕمٚمؿ أٟمف ،ومٞمٕمٔمؿ ىمدر رسمف ذم ىمٚمٌف شواخلال 

  ذم ذًمؽ ىمدر اعمًتٓم٤مع. وحم٤موًم٦مٍ  ٤م وًمٙمـ سمجٝم٤مدٍ أن يٕمٓمٞمف ؾمٌح٤مٟمف ىمدره شم٤مُمّ 

ڄ   ﴿  : ٫مچمل ٘مؾ و٤مال ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ

ڎ  ڎ   وشم٠مًمٞمٗمف هبذا اًمِمٙمؾ  ،، وم٤مٟمٔمر إمم وضمقد هذا اًمٕم٤ممل[ اُٛمټمؽ]   ﴾  ڌ 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م ويمامل قمٚمٛمف اهلل   وم٠مسم٤من ًمٜم٤م ،ٟمٔمٛمف ذم أطمًـ ٟمٔمؿو ذم ظمٚم٘مف ىمدرشمف 

 وطمٙمٛمتف ذم هذا اًمٜمٔمؿ اًمٌديع.

ًمنف ُمن٤م شمًنت٘مٞمؿ سمنف اهلل  ظمٚمنؼ ،اًمٕم٤مملٞمع اطمتٞم٤مضم٤مت اإلٟم٤ًمن ُمتقومرة ذم هذا مج

وضمٕمٚمٝم٤م ؾم٘مًٗم٤م حمٗمقفًمن٤م ُمرومققمن٦ًم ومنال  اًمٕم٤مملومخٚمؼ ؾمامًء ًمتٕمٚمق هذا  ،ُمّم٤محلف يمٚمٝم٤م

سمؾ يتٜمزل ُمٜمٝم٤م إُمٓم٤مر اًمتل شُمًتخرج هبن٤م اخلنػمات واًمنزروع ُمنـ  ،ختر وٓ هُتد

 وـمٛم٠مٟمٞمٜمن٦مٍ  قمٚمٞمٝمن٤م سم٤مؾمنت٘مرارٍ ًمٚمًنػم  ُمذًمٚمن٦مً  وظمٚمؼ أرًو٤م ممٝمندةً  ،سم٤مـمـ إرض

وٓ  ،ظمٚمؼ سمح٤مًرا يًتخرج ُمـ أطمِمن٤مئٝم٤م اًمندرر واجلنقاهر وإـمٕمٛمن٦م ،وؾمٙمٞمٜم٦مٍ 

ن٤م دن٤م ُم٤مدشمن٤من إطمنراٌ   ،شُمٖمرىمٝمؿ إٓ سم٠مُمره إن أراد دؿ ذًمؽ ًً  ،وإذاٌ   ظمٚمنؼ ؿمٛم

وظمٚمؼ اًم٘مٛمنر ،ومل يًنٚمط قمٚمٞمٜمن٤م طمرارهتن٤م ومتحرىمٜمن٤م ذم عمن  اًمٌٍمن سمْمٞم٤مئٝم٤مٟمٗمٕمٜم٤م 

ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿ ،ٟمٕمٚمنؿ سمنف قمندد اًمًنٜملم وإين٤مميٜمػم ًمٜم٤م و ٟمقًراوضمٕمٚمف 

، [5]يةةةقځمس:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ ،ظمٚمؼ ٟمجقًُم٤م شمدل اخلٚمؼ قمغم اًمٓمريؼ ومٞمٝمتدوا هبن٤م

ظمٚمؼ ُم٤م ذم سم٤مـمـ إرض ُمـ سمؽمول وُمٕمن٤مدن وضمنقاهر ُُمٕمنّدة وُمٝمٞمن٠مة ، []ا٭مپمحؾ

ُمن٤م  ُمٝم٤م وىمن٧م٤م ًمإلٟم٤ًمن يًتخدويم٠مه٤م خمزوًٟم٤م ـمٌٞمٕمٞمّ  ،ٍن ُمتٕمددةٍ ١موًمالؾمتخدام ًمِم
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ًٓ  ،ومٝمذا ي١ميمؾ ُم٤ٌمذةً  ،ظمٚمؼ ـمٕم٤مًُم٤م يٜم٧ٌم ُمـ إرض ،ؿم٤مء  وهذا جي٥م ـمٝمٞمنف أو

ًمٙمٜمف ًمٚمدواب اًمتل ختدُمنف أيًْمن٤م وؾُمنخر  وذا  ًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن سمٓمٕم٤ممٍ  ،أو شمّمٜمِٞمٕمف

وشمٚمؽ اًمٜم٤ٌمشمن٤مت ٓ شم١ميمنؾ ًمٙمٜمٝمن٤م يّمنٜمع ًمنف ُمٜمٝمن٤م  ،اًمٙمنػم واًمٙمنػم ُمٜمٝم٤م ُمـ أضمٚمف

 واطمندةٍ  ٟمنقاع اعمت٤ٌميٜمن٦م ختنرج ُمنـ أرضٍ ويمؾ هذه إ ،ُمالسمس ًمتًؽم هب٤م قمقراشمف

ومٝمذا ي١ميمنؾ وهنذا ُيريمن٥م وهنذا ي١مظمنذ ُمٜمنف  ،٤موظمٚمؼ أيًْم٤م دواسمّ ! وهذا قمجٞم٥ٌم 

ىمن٤مل  وضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٕم٤ٌمد طُمراؾًم٤م حترؾمٝمؿ  ،إًم٤ٌمن وهذا ي١مظمذ ُمٜمف إصقاف

، [11ا٭مر٤مةةةد:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿شمٕمننن٤ممم  

حيٗمٔمقٟمنف  وُمالئٙمن٦مٌ  ،شمتٜمزل طم٤مل اًمذيمر وُمالئٙم٦مٌ  ،حترس سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ومٛمالئٙم٦مٌ 

 ،٤م ظمٚمنؼ طُمراؾًمن٤م ُمنـ اعمخٚمقىمن٤مت إظمنرىوهمػم ذًمنؽ، وأيًْمن ،ُمـ احل٤مدصم٤مت

 ومًنٌح٤من وهٙمنذا.. ،يم٤مًمٙمالب اًمتل حترس اإلٟم٤ًمن إذا اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم احلراؾمن٦م

 اخلال  وشم٤ٌمر  أطمًـ اخل٤مًم٘ملم.اهلل 

 ،وٓ هننؿ ًمننرهبؿ ؿمنن٤ميمرون ،وٓ يرزىمننقن ،!! ومننال خيٚم٘مننقنأُمنن٤م اًمٌنمنن

قمٚمنٞمٝمؿ وهنؿ اهلل  ومٚمؿ يتذيمروا ومل يتٗمٙمروا ذم ٟمٕمنؿ ،ومٞم٤مًمٚمٕمج٥م ُمـ أُمر اًمٌنم

إٓ ُمـ -سمؾ همٗمٚمقا وضمحدوا وأٟمٙمروا وشمٙمؼموا ودمؼموا  ،يتٜمٕمٛمقن هب٤م ًمٞمؾ ه٤مر

 ومام أطمٚمؿ احلٚمٞمؿ قمٚمٞمٜم٤م.. -رطمؿ اهلل

ومٙم٠مٟمف  ،ضمؾ وقمالاهلل  طمرُمف وم٤مًمٙم٤مومر يمنػًما ُم٤م يًتٛمتع سمتٚمؽ اًمٜمٕمؿ قمغم وضمفٍ 

وٓ  ، سمنال قم٘منؾٍ يمنؾ إٟمٕمن٤مم٠مأو ي٠ميمؾ ُمٜمٝمن٤م يمنام شم ،ف سمٜمٕمٛمف قمٚمٞمفحي٤مرسمف ؾمٌح٤مٟم

ٓ يٕمٚمنؿ ُمنـ رسمنف! وٓ يٕمٚمنؿ عمن٤مذا ظُمٚمنؼ! وم٤مؾمنتٕمٛمٚمٝم٤م  ،ًمٜمٕمؿ اخلال  ُمٕمروم٦مٍ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،اؾمتٕمامل اًمٌٝم٤مئؿ

 ، أُم٤م اعم١مُمـ ومٞمتٗمٙمر ويت٠مُمؾ ويٕمٚمؿ أٟمف يت٘مٚمن٥م ذم ٟمٕمنؿ[ِمٽمد] ﴾ ٹ ٹ ٹ

  ذم ىمٚمٌف سمٕمٚمٛمف سمٛمٕم٤مين أؾمامئف وصٗم٤مشمف.اهلل  د طم٥مومٞمِمٙمر وحيٛمد ويزياهلل 
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 ،اجلٛمٞمنؾ اًمٕمن٤ممل٤م قمنغم هنذا وَُمٚمًِٙمن ؾمٌح٤مٟمف اإلٟم٤ًمن ظمٚمٞمٗم٦مً اهلل  ًم٘مد ضمٕمؾ

 وم٤مهلل هق ُمـ أقمٓم٤مه هنذه -سمحدود ىمدرشمف اًمٌنمي٦م- ومٞمف يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء وُمتحٙماًم 

 ُمنـ ظمن٤مًمٍؼ  خمٚمنقٌ   أٟمنفقمنغم  وآي٦مٍ  أقمٔمؿ دًٓم٦مٍ  اًمٕم٤مملاًم٘مدرة واًم٘مقة. وذم هذا 

  ،ىمديرٍ  قمٚمٞمؿٍ  طمٙمٞمؿٍ 
ٍ
ومال  ،وم٠مطمًـ اًمت٘مدير وٟمٔمٛمف وم٠مطمًـ اًمتٜمٔمٞمؿ ىمّدر يمؾ رء

ًمٗمًندت و ومٚمق يم٤من ُمٕمف همنػمه ٓظمتٚمٗمنقا ،ظم٤مًمَ٘ملم اًمٕم٤ممليٛمٙمـ أن يٙمقن دذا 

ل ظمٚمؼ اإلٟمًن٤من ٟمٗمًنف ومٗم ،اًمًٛمقات وإرض وُم٤م ص٤مر هبذا اًمٜمٔمؿ واجلامل

ويًتحٞمؾ أن شمٙمنقن ًمنف  واطمدةٌ  وم٤مجلًد اًمقاطمد ًمف روٌح  ،قمغم ذًمؽ ودًمٞمٌؾ  آي٦مٌ 

 ٕم٤مملومٙمٞمػ سم٤مًم ،وًمق ُٟمزقم٧م اًمروح ُمٜمف عم٤مت وومًد اجلًد ،روطم٤من وٓ يًت٘مٞمؿ

اًمذي ُٟمٔمؿ هذا اًمٜمٔمؿ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٌديع اجلٛمٞمؾ اعمت٘مـ أن يٙمنقن ًمنف ظمن٤مًمَ٘ملم !! 

 ومٝمنذا ين٠مُمر سمن٠مُمرٍ  ،ٓظمتٚمٗمقا وشمٕمن٤مريمقااهلل  همػمٕٟمف ًمق يم٤من ومٞمف آد٦م : ُمًتحٞمٌؾ 

هذا يريد ظمروج اًمِمٛمس ُمـ اعمنمن  وذا  يرينده٤م ُمنـ  ،وذا  ي٠مُمر سمخالومف

 وهٙمذا.. ،هذا يريد إلٟم٤ًمن ُمقشًم٤م وأظمر يريد ًمف احلٞم٤مة ،اعمٖمرب

٤ًٌم ٟمجد ظمالوم٤مٍت   ،سمنلم اًمنمنيم٤مء ُمنـ اًمٌنمن ذم احلٞمن٤مة اًمندٟمٞم٤م قمٔمٞمٛم٦مً  ومٖم٤مًم

 اًمذي هق هبذا احلجؿ واًمِٕمٔمؿ ذيم٤مء !! ومٙمٞمػ ًمق يم٤من دذا اًمٙمقن

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

ّٓ  سمٛمٕمٜمك همػم وًمٞم٧ًم اؾمتنٜم٤مئٞم٦مً [ءإځمبڀمچم] ﴾ ەئ  .، إ

ُم٤م يٙمقن ُمـ  وسمٞم٤من ذًمؽ أن اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم قمغم ُم٤م يرى ذم أيمٛمؾ» 

، رو٦مٌ وٓ ُمٕم٤م وٓ مم٤مٟمٕم٦مٌ  وٓ قمٞم٥ٌم  اًمّمالح وآٟمتٔم٤مم، اًمذي ُم٤م ومٞمف ظمٚمٌؾ 
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، ومٚمق يم٤من ًمف ُمدسمران ، وإدف واطمدٌ ، ورسمف واطمدٌ ومدل ذًمؽ قمغم أن ُمدسمره واطمدٌ 

يٛمتٜمٕم٤من  وم٢مهام  ٟمف،  أريم٤م ٟمٔم٤مُمف وشم٘مقو٧م  يمنر ُمـ ذًمؽ ٓظمتؾ  أ و  أ ورسم٤من 

 
ٍ
 ، وأراد أظمر قمدُمف، وم٢مٟمف حم٤مٌل ويتٕم٤مرو٤من، وإذا أراد أطمدمه٤م شمدسمػم رء

يدل قمغم قمجز أظمر ُمرادمه٤م ُمًٕم٤م، ووضمقد ُمراد أطمدمه٤م دون أظمر  وضمقد

ذم مجٞمع إُمقر همػم ممٙمـ، وم٢مذا شمٕملم  واطمدٍ  وقمدم اىمتداره، واشمٗم٤مىمٝمام قمغم ُمرادٍ 

اًمذي يقضمد ُمراده وطمده، ُمـ همػم مم٤مٟمعٍ  اهلل  ، وهقوٓ ُمداومعٍ  أن اًم٘م٤مهر 

ڀ   ﴿دًمٞمؾ اًمتامٟمع ذم ىمقًمف  اهلل  اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر، ودذا ذيمر ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ڤ ڦ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

ڦ  ڦ  ڃ   ڦ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴾ڄ 

 .(1)ش[]اٛمڃمٱمپمقن

 سم٤مهرةٌ  وآي٤مٌت  ؾم٤مـمٕم٦مٌ  همػم اهلل ! ومٝمذه سمراهلمٌ  ومٙمٞمػ يٙمقن ذم اًمٙمقن إًمفٌ 

ومٙمٞمػ ُيٜم٥ًم هلل اًمّم٤مطم٦ٌم واًمقًمد ويمٞمػ يٙمقن ًمٚمٙمقن  ،ًمٚمٕم٘مقل اًمتل شمتٗمّٙمر

 .قمام يّمٗمقناهلل  همػم اهلل!! شمٕم٤ممم إًمفٌ 

 ،وأن اًمٙمنؾ يرضمنع إمم اخلٚمنؼ وآظمنؽماع ىمد ُئمـ أن هذه إؾمامء ُمؽمادوم٦مٌ »

سمؾ يمؾ ُم٤م خيرج ُمنـ اًمٕمندم إمم اًمقضمنقد ومٞمٗمت٘منر إمم  ،وٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن يمذًمؽ

 ًٓ  ،٤موإمم اًمتّمقير سمٕمد اإلجين٤مد صم٤مًمًنن ،٤موإمم اإلجي٤مد قمغم وومؼ اًمت٘مدير صم٤مٟمٞمً  ،شم٘مدير أو

 ُمنـ طمٞمن٨م أٟمنف خمنؽمعٌ  وسمن٤مرٌئ  ،ُمـ طمٞم٨م أٟمف ُم٘مندرٌ  ٕم٤ممم ظم٤مًمٌؼ واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم
                                                

 .(428شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص   (1)
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 .(1)شُمـ طمٞم٨م أٟمف ُمرشم٥م صقر اعمخؽمقم٤مت أطمًـ شمرشمٞم٥م وُمّمقرٌ  ،ُمقضمدٌ 

وًمٞمًن٧م  ،ًمٞمًن٧م ُمؽمادومن٦مً  شاخل٤مًمؼ واًم٤ٌمرئ واعمّمنقر» شمٕم٤ممم اهلل  وم٠مؾمامء

وم٤مًمٌمنء اًمنذي ؾمٞمّمنٌ   ،يمٚمٝم٤م سمٛمٕمٜمك اخلٚمؼ وآظمؽماع وًمٙمـ سمٞمٜمٝم٤م اظمتالف

ًٓ ومٝمنذا هنق اخلن٤مًمؼُمقضمقًدا سمٕمد أ  ،ن يم٤من ُمٕمدوًُم٤م حيت٤مج أن ُي٘مّدر وضمنقده أو

وسمٕمند إجين٤مد اًمٌمنء ينتؿ  ،وسمٕمد اًمت٘مدير يٌدأ إجي٤مد اًمٌمء وهذا هنق اًمٌن٤مريء

 وم٢مذا أراد اإلٟم٤ًمن صٜمع ضمٝمن٤مزٍ  ،وهذا هق اعمّمقر ُمرشم٦ٌمٍ  حمددةٍ  شمّمقيره سمّمقرةٍ 

ًٓ وؾمنٞم٘مرر صنٜمٕمٝم٤م ،يم٤مًمٖم٤ًمًم٦م يمٝمرسم٤مئلٍّ  ي٘مندر ىمنقة و ،ؾمٞمٗمٙمر ذم اعمّمنٜمقع أو

صمنؿ ختنرج  ،طمجٛمٝم٤م ويمٞمٗمٞمن٦م اًمؼمون٦مو اؾمتٞمٕم٤مهب٤م وـمري٘م٦م اًمتّمٜمٞمع واعمتٓمٚم٤ٌمت

وهذا سم٤مًمٓمٌع ذم طمنؼ اًمٌنمن اًمنذيـ ٓ خيٚم٘منقن ُمنـ  ،هذه اًمت٘مديرات ذم ُمٜمت٩ٍم 

 .ا وهلل اعمنؾ إقمغماًمٕمدم أسمدً 

ي٘مدر ُم٤م ٓ سمد ًمف ُمٜمف ُمـ اخلِم٥م واًمٚمٌـ  وهذا يم٤مًمٌٜم٤مء وم٢مٟمف حيت٤مج إمم ُم٘مدرٍ »

وهنذا يتنقٓه اعمٝمٜمندس  ،رض وقمدد إسمٜمٞمن٦م وـمقدن٤م وقمرونٝم٤موُم٤ًمطم٦م إ

  ،ومػمؾمٛمف ويّمقره
ٍ
إقمنامل ويتقمم شمٜمٗمٞمنذ شمٚمنؽ اًمرؾمنقُم٤مت  صمؿ حيت٤مج إمم سمٜمن٤مء

ـٍ  ،اًمتل قمٜمده٤م حيدث أصقل إسمٜمٞم٦م ينٜم٘مش فمن٤مهره وينزيـ  صمؿ حيت٤مج إمم ُمنزي

ًمٞمس ومٞمتقٓه همػم اًمٌٜم٤مء هذه هل اًمٕم٤مدة ذم اًمت٘مدير واًمٌٜم٤مء واًمتّمقير و ،صقرشمف

سمؾ هق اعم٘مدر واعمقضمد واعمنزيـ ومٝمنق اخلن٤مًمؼ اًمٌن٤مرئ  ۵اهلل  يمذًمؽ ذم أومٕم٤مل

 . (8)شاعمّمقر
                                                

 .(42ُمٚمت٘مط ُمـ اعم٘مّمد إؾمٜمك )ص   (1)

 سمتٍمف. (42ُمٚمت٘مط ُمـ اعم٘مّمد إؾمٜمك )ص   (8)
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اعمٝمٜمدس إن أراد سمٜمن٤مء سمٞمًتن٤م  ،آظمر ًمتقوٞم  اًمٗمر  سملم إؾمامء اًمنالصم٦م ُمن٤مٌل 

صمنؿ  ،وهذا ُيًنٛمك شم٘منديرٌ  ُمنغم ؾمٞم٘مقم سمتّمٛمٞمٛمف واؾمتٖمالل اًمٗمراهم٤مت سمّمقرةٍ 

وم٢من اٟمتٝمنقا ُمنـ قمٛمٚمٝمنؿ  ،يمام شمؿ شمّمٛمٞمٛمف حيت٤مج هذا اًمتّمٛمٞمؿ ًمٌٜم٤مئٞملم ًمتٜمٗمٞمذه

صمؿ ي٠م  ُمـ يتٛمؿ ُم٤م ٟم٘مص ُمـ اًمّمقرة اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚمٌٞم٧م  ،ص٤مر هذا إجي٤مًدا أو سمْرًءا

 ،وهنذا ذم طمنؼ اًمٌنمن ،ُمـ ده٤مٟم٤مت وأؿمٙم٤مل وهمنػمه وهنذا يًنٛمك شمّمنقيرٌ 

ومنال يٛمًنف اهلل  أُم٤م ذم طمنؼ ،ويّمٕم٥م سمِمدة قمغم أطمدهؿ أن ي٘مقم سمدور أظمر

 ويؼميء ويّمقر. طمده ذو اًم٘مقة اعمتلم، ي٘مدر، ومٝمق ووٓ ًمٖمقٌب  شمٕم٥ٌم 

ومًٌح٤مٟمف ىمّدره ُمـ  ،ومٚمق رأي٧م ُمراطمؾ شمٙمقيـ اجلٜملم ذم سمٓمـ أُمف ًمتٕمج٧ٌم

 ومٚمق رأي٧م وضمف رضمٍؾ سمال ـمٌ٘م٦م ضمٚمد ه٤مئٞم٦مٍ  ،صمؿ أوضمده صمؿ ُمْمٖم٦مٍ  صمؿ قمٚم٘م٦مٍ  ٟمٓمٗم٦مٍ 

ومّم٤مر هبذه  ًمٙمـ رسمٜم٤م ضمؾ وقمال صقر اإلٟم٤ًمن أطمًـ شمّمقيرٍ  ،رسمام ومزقم٧م ُمٜمف

أن  -ظمٚمؼ اهلل-وم٤مًمذي يٕمؽمض قمغم ؿمٙمٚمف  ،٦م اًمتل ٟمرى أناًمّمقرة اجلٛمٞمٚم

ومامذا ًمنق مل خيٚمنؼ ًمنؽ ! أٓ شمرى ذم ظمٚم٘مف ًمؽ أمجؾ شمّمقيرٍ  ،وٓ حي٥م صقرشمف

أفمـ أٟمنؽ ًمنـ شمًنتٓمٞمع أن شمٜمٔمنر ! ًمٚمٜم٤مس  ء  وأُمٕم٤مءأطمِم٤م أو أفمٝمر ،ضمٚمًدا

 .ًمٜمٗمًؽ ذم ُمرآة.. وم٤محلٛمد هلل

 

  شمراٍب  – إلٟم٤ًمن ُمـ ـملمٍ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ااهلل  ظمٚمؼ»
ٍ
 سمحًن٤مٍب  - ُمنع ُمن٤مء

 ُمٕمٞمٜم٦مٍ  ًمذًمؽ اًمٓملم درضم٦م طمرارةٍ اهلل  ي٘مدر صمؿ ،يٕمٚمٛمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف ُمٕمٞمٜم٦مٍ  وسمٛم٘م٤مديرٍ 

 ًٓ  ،ومرسمام قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن أٟمف ىمد ظمٚم٘مف ُمـ ـمنلٍم وم٘منط ،طمتك جيػ ويّمػم صٚمّم٤م
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وُمـ شم٘مندير اعمٚمنؽ  ،شمٕم٤ممم خلٚم٘مفاهلل  ًمٙمٜمف مل يتٗمٙمر ذم شمٚمؽ اعم٘م٤مدير اًمتل ىمدره٤م

ٓ هق وخؿ اًمٌٜمٞم٦م وٓ هق سم٤مًمّمٖمػم  ،ُمٕملمٍ  ضمؾ وقمال أيًْم٤م أن ضمٕمٚمف ذو طمجؿٍ 

وًمٙمـ ىمدر ًمف طمجاًم ُمٕمٞمٜم٤ًم طمتنك  ،ا اًمذي ٓ يًتٓمٞمع اًمتٕم٤ميش ُمع ُمـ طمقًمفضمدّ 

شمًت٘مٞمؿ ًمف طمٞم٤مشمف قمغم إرض هبذه اًمّمقرة. ويمنؾ شمٚمنؽ إُمنقر ُمنـ شم٘مندير 

 .(1)شاًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم احلٙمٞمؿ



 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم اًمتٗمٙمر واًمتٕم٘مؾ ذم اهلل  يمنػم ُم٤م يٜمدب

ڤ   ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،آي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

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

ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ے ۓ ۓ ﮲   ﴿ي٦م سم٠مهؾ اًمتٗمّٙمر، وىم٤مل  ومختؿ أ [ ا٭مر٤مد]   ﴾  ڱ 

﮷  ھ ھ ھ ے ے ﴿  إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

  .[ا٭مپمحؾ] ﴾ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 .ومختؿ أي٦م سم٠مهؾ اًمتذيّمر، وأي٤مت ذم ذًمؽ يمنػمٌ 

                                                

( وُم٤م سمٕمده٤م، سمزين٤مدة وشمٍمنف وشم٘منديؿ وشمن٠مظمػم، 42ؾمٜمك، )ص  ُمٚمت٘مط ُمـ اعم٘مّمد إ (1)

 وًمٞمس ٟمص يمالُمف.



            

 (194أسود ) أحؿر

191 
 

191 

 
اًمتنذيّمر واًمتٗمّٙمنر أصنال »ٓسمد أن ٟمٕمٚمؿ اسمتداًء ىمٌؾ ذيمنر اًمٗمنر  سمٞمنٜمٝمام أن 

وٓ حتّمنؾ  ،ذم اًمندٟمٞم٤م وذم أظمنرة (1) شومه٤م ىمٓم٤ٌم اًمًٕم٤مدة ،ّمالحادُدى واًم

 اًمراطم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إٓ هبام.

زال أهؾ اًمٕمٚمؿ يٕمقدون سم٤مًمتذيمر قمغم اًمتٗمٙمنر وسمن٤مًمتٗمٙمر قمنغم اًمتنذيمر ومام »

 إ(8)شوم٢مذا د٤م أؾمامع وأسمّم٤مر ،ويٜم٤مـم٘مقن اًم٘مٚمقب طمتك ٟمٓم٘م٧م

ٕمن٤مين، وقمنغم ٓ يزاًمقن ُيذيّمرون اًمٜم٤مس طمتنك شمٕمنل ىمٚمنقهبؿ شمٚمنؽ اعم ٟمٕمؿ

ومٙمنرة اًمتٗمٙمر واًمتذيمر دمٕمؾ ىمٚمٌف يٜمٓمؼ هبام ويم٠من ًمنف  ،أن يداوم قمٚمٞمٝمام اًمٚمٌٞم٥م

 أؾمامقًم٤م وأسمّم٤مًرا.

ويمل يتٗمّٙمر اإلٟم٤ًمن ٓسمد ًمف ُمـ ُمن٤مدة يتٗمّٙمنر ومٞمٝمن٤م أٓ  ،وم٤مًمتٗمّٙمر ُمٓمٚمقٌب 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿واهلل ؾمنننٌح٤مٟمف ي٘منننقل   ،وهنننل أيننن٤مت

ومل ين٠مُمر رسمٜمن٤م  ،[آل ٤مٽمران] ﴾ ک ک ک ک گ گ گ

 ،ًمٙمٜمف ؾمٌح٤مٟمف أُمر سمن٤مًمتٗمٙمر ووهٌٜمن٤م أين٤مت واًمنٜمٕمؿ ،سم٤مًمتٗمٙمر صمؿ يؽميمٜم٤م مهاًل 

 ًٓ ًٓ  ، ًمٌمء يتٗمٙمر ومٞمفوم٤مإلٟم٤ًمن حيت٤مج أو وقمٚمٞمف أن يتخنػم  ،وإٓ يم٤من اًمٗمٙمر حم٤م

ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م  أو همػم ٟم٤مومعٍ  وم٢مُم٤م يتٗمٙمر ذم ُم٤م هق و٤مرٌّ  ،إُمقر اًمٜم٤مومٕم٦م ًمف ذم اًمتٗمٙمر

وىمند طمنٜمن٤م رسمٜمن٤م ضمنؾ ذم قمناله قمنغم  ،ُم٤م يٜمٗمٕمفوإُم٤م أن يتٗمٙمر ذم  ،وٓ أظمرة

                                                
 (.2/67اٟمٔمر ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ) (1)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)
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ُمنـ اهلل  وأين٤مت اًمٙمقٟمٞمن٦م  هنل ظمْٚمنؼ ،اًمتٗمٙمر ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م

 ،ؾماموات وضم٤ٌمل وسمح٤مر وأه٤مر وأؿمج٤مر وـمٞمقر وهمػم ذًمؽ ُمنـ اعمخٚمقىمن٤مت

واًمتٗمّٙمر ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م وإُمٕم٤من اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ؾمن٥ٌم ىمنقي ذم زين٤مدة اإلينامن 

 .ًممي٤مت اًمنمقمٞم٦م رءاعماًمذي سمف ُيذقمـ 

وقمٚمٞمف قمدم  ،اهلل ُمـ أراد أظمرة ؿمٖمؾ ومٙمره وذهٜمف وىمٚمٌف سم٤مًمتٗمٙمر ذم آي٤مت

وهمػم ذًمؽ  ،آٟمِمٖم٤مل سمام ٓ يٗمٞمد ُمـ ُمِم٤ميمؾ وظمالوم٤مت واٟمت٘م٤مم ُمـ هذا وذا 

 ،سمٌمء ٓ ذم دٟمٞمن٤مه وٓ ذم أظمنراه شمٜمٗمٕمفوٓ  ،۵اهلل  ُمـ إُمقر اًمتل ٓ شُمر،

خلنػمات يمننػمٍة  ٤موشمْمٞمٞمًٕم٤م ًمألوىم٤مت وومقاشًمن ،ده إٓ مًه٤م ويمدًرا وٟمٙمًداسمؾ ٓ شمزي

 وـم٤مقم٤مت.

ومٝمؾ ؾمٞمزول مهف  ،اٟمِمٖمؾ سم٤مًمتٗمٙمػم ذم إذى اًمقاىمع ًمف ُمـ ؿمخٍص ُم٤م ومٛمـ

وؾمنٞم١مصمر ذًمنؽ قمنغم قم٤ٌمداشمنف  ، ؾمنٞمزدادوأعمف هبذا اًمتٗمٙمنػم أم ؾمنٞمزداد  طمنتاًم 

ومنال  ،ِمنققمف وظمْمنققمفاومت٘مد ظم ،وم٢مذا ىم٤مم إمم اًمّمالة وأدى أريم٤مه٤م ،سم٤مًمت٠ميمٞمد

٤مر وذًمنؽ سمًن٥ٌم إومٙمن ،وٓ اؾمت٠مٟمس ىمٚمٌف سمٛمـ ؾمجد ًمف وريمع ،وقمك ُم٤م ىمرأ

وًمٙمـ أرهمؿ ٟمٗمًؽ قمغم اًمتٗمٙمر  ،ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من وهذا ،اًمتل دمقل ذم رأؾمف

 ،شمٗمٙمر ذم اًمًح٤مب وُم٤م ومقىمف ُمـ ؾمٌع ؾماموات ـم٤ٌمىًمن٤م ،ومٞمام يٜمٗمٕمٝم٤م وٓ ييه٤م

ر ذم اًمِمنٛمس واًم٘مٛمنر ُمنـ شمٗمٙمن! ُمـ ظمٚم٘مٝمـ هبذا اًمِمٙمؾ اًمٌديع! ُمـ نٚمٝمـ

شمٗمٙمنر ذم يمنؾ ُمن٤م شمنراه  ،شمٗمٙمر ذم اًمٓمػم واًمِمنجر واحلجنر! أُمرهؿ وؾمخرهؿ
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اًمتنل - اًم٘مقة اًمذهٜمٞمن٦موًمتًتٕمٛمؾ شمٚمؽ  ،ذم ظمٚم٘مفاهلل  ًمتٕمٚمؿ قمٔمؿ ىمدرة ،قمٞمٜم٤م 

أو اهلل  يمخٚمنؼ-وم٢مُم٤م شمتٗمٙمر ومٞمام يٜمٗمٕمؽ  ،إُمنؾآؾمتٕمامل  -حيٛمٚمٝم٤م يمؾ إٟم٤ًمن

 ،  ظمٞم٤مًمنؽ عمن٤م يين  وٓ سمندوإُم٤م ؾمنٞم٠مظمذ -يمح٤مًمؽ وشم٘مّمػم  وشمٗمريٓمؽ

 وم٤مٟمتٌف ًمٙمٞمد اًمِمٞمٓم٤من سمؽ.. 

وم٤معمتٗمٙمر يٜمت٘مؾ ُمنـ اعم٘مندُم٤مت واعمٌن٤مدئ اًمتنل قمٜمنده إمم  ،وم٢مذا قُمِرف هذا»

وم٢مذا فمٗمر سمف وطمّمؾ ًمف شمذيمر سمف وأسمٍمن ُمقاىمنع اًمٗمٕمنؾ  ،اعمٓمٚمقب اًمذي يريده

وم٤مًمتنذيمر هنق ُم٘مّمنقد اًمتٗمٙمنر  ،واًمؽم  وُم٤م يٜمٌٖمل إين٤مره وُم٤م يٜمٌٖمنل اضمتٜم٤مسمنف

 ، قمٜمدهوم٢مذا شمذيمر قم٤مد سمتذيمره قمغم شمٗمٙمره وم٤مؾمتخرج ُم٤م مل يٙمـ طم٤مصاًل  ،فوصمٛمرشم

: ٕن ومٝمق ٓ يزال يٙمرر سمتٗمٙمره قمغم شمذيمره وسمتذيمره قمغم شمٗمٙمره ُمن٤م دام قمن٤مىماًل 

 .(1)ش ؾم٤مئر سملم اًمٕمٚمؿ واإلرادةسمؾ هق دائاًم  اًمٕمٚمؿ واإلرادة ٓ ي٘مٗم٤من قمغم طمدٍّ 

وقمُٔمؿ ذم  -أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦مأي أمهٞم٦م إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم -ٚمؿ ُم٤م ذيمرٟم٤مه وم٢مذا قمُ 

ت٘مؾ ُمـ هذه اعمرطمٚم٦م إمم اًمتنذيمر اٟم ،وقمٚمؿ ُم٘مدار ٟمٗمًف ووآًمتٝم٤م ،ىمٚمٌف ىمدر رسمف

ًٓ ًمٞمٗمقز  -اًمذي هق صمٛمرة اًمتٗمٙمر- وًمٙمـ ٓ سمد ًمف أن يٛمر قمغم ـمريؼ اًمتٗمٙمر أو

هبذا اعمٓمٚمقب اًمٕمٔمٞمؿ، اًمذي هق ؾم٥ٌم ذم اًمقصقل إمم اًمٖم٤مي٦م اًمتل ُمنـ أضمٚمٝمن٤م 

 إطمد. ظمٚمؼ وهل قمٌقدي٦م اًمقاطمد

ر أي شمذيمره ؾمٌح٤مٟمف شمذيمر ؾم٥ٌم  ،وشمذيمر أواُمره وٟمقاهٞمف ،واعم٘مّمقد سم٤مًمتذيمُّ

ومن٢من  ،شمذيمر أطمداث أظمرة وأن اعمآل ومٞمٝم٤م إُم٤م جلٜم٦م وإُم٤م ًمٜم٤مر ،ظمٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف ًمف

                                                
 (.2/68ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ) (1)
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ؾ اًمٕمٌد اًمتذيمر ؾمُٞمًتخرج ُمٜمف اعمٓمٚمقب سمف قمغم اًمقضمف اهلل  وي٘مقم سمام أُمر ،طمّمن

يٙمنرر  اإلٟمًن٤منوٓ ينزال  ،إيمٛمنؾ ويؽم  ُم٤م ه٤مه قمٜمف قمغم اًمقضمف ،اًمّمحٞم 

وٓ يتقىمنػ أسمنًدا قمنـ  ،شمٗمٙمره وشمذيمره وي٘م٤موم ٟمًٞم٤مٟمف اًمٓمٌٞمٕمل وٟم٘مّم٤من إيامٟمف

شمٗمٙمر ُمرة أظمرى  ،ومٙمٚمام أوصٚمف اًمتٗمٙمر ًمٚمتذيمر واًمٕمٛمؾ ،ذًمؽ ـم٤معم٤م يم٤من قم٤مىماًل 

ًمٞمزداد شمذيمره وقمٛمٚمف أوٕم٤موًم٤م: ٕٟمف رسمام ومؽمت مهتف وإرادشمف سم٥ًٌم اًمٜمًنٞم٤من أو 

رر ومٞمٙمرر شمٗمٙمره ًمٞمتٙم ،سملم اًمٗمٞمٜم٦م واًمٗمٞمٜم٦م ًمٚمٛم١مُمـاًمذي يٕمرض ٟم٘مّم٤من اإليامن 

ٚمؿ سمتٚمؽ اعمٕم٤مين وإرادشمف ًمتحّمٞمؾ ُمٓمٚمقسمنف ٓ شمذيمره ويتٙمرر قمٛمٚمف ويزداد. ومٕم

أن يٙمقن  اًمٕم٤مىمؾًمذًمؽ قمغم  ،٤مسمؾ يًتٛمران ُمٕمف ُم٤م دام طمٞمّ  ،أسمًدا ي٘مٗم٤من قمٜمد طمدٍّ 

 ُمتٗمٙمًرا قمغم اًمدوام يمام ووحٜم٤م.

 ُمـ سمٕمنض آين٤مت اهلل»
ٍ
وًمنق  ،(1)ششمٜمٌٞمف اًم٘مٚم٥م ُمـ رىمدشمف سم٤مإلؿم٤مرة إمم رء

 ،ذهٌٜم٤م ٟمتتٌع ذًمؽ ًمٜمٗمذ اًمزُم٤من ومل ٟمحط سمتٗمّمٞمؾ واطمدة ُمـ آي٤مشمنف قمنغم اًمنتامم

وأطمًـ ُم٤م ُأٟمٗم٘م٧م ومٞمف إٟمٗم٤مس اًمتٗمٙمنر » ،وًمٙمـ ُم٤مٓ يدر  مجٚم٦م ٓ يؽم  مجٚم٦م

شمٕمٚمؼ اًم٘مٚمن٥م وادٛمن٦م سمنف دون وقمج٤مئ٥م صٜمٕمف وآٟمت٘م٤مل ُمٜمٝم٤م إمم اهلل  ذم آي٤مت

 .(8)شرء ُمـ خمٚمقىم٤مشمف

ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م دمد اًم٘مٚم٥م ذم رىمقد وهمٗمٚم٦م ومٝمذه ـمٌٞمٕمتف وطمتك ُمـ قمقذم ُمـ 

ويٙمنقن ذًمنؽ قمنـ  ،شمٚمؽ اًمٖمٗمٚم٦م ومٝمق ذم طم٤مضم٦م دائٛم٦م ًمٚمتٜمٌٞمف أيًْمن٤م واًمتنذيمػم

                                                
 ( سم٤مظمتّم٤مر.68-2/67ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة ) (1)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)
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وهذا واهلل أطمًـ ُم٤م أٟمٗم٘م٧م ومٞمف إٟمٗمن٤مس  ،اهلل ـمريؼ اًمتٗمٙمر ذم قمج٤مئ٥م صٜمع

وم٤مخلٚمؼ أن ذم ؿُمٖمٍؾ دائؿ سم٤مٓؾمتٛمت٤مع سم٤مٔٓء  ،وىم٤مت واجلٝمقدوسُمذًم٧م ومٞمف إ

 وم٘مد اٟمِمٖمٚمقا سم٤مًمٜمٕمؿ قمـ رب اًمٜمٕمؿ. ،واًمٜمٕمؿ

ومٙمنننػم ُمننٜمٝمؿ أن يننذهٌقن ًمٚمٌحنن٤مر ًمالؾمننتٛمت٤مع سمنن٤مدقاء واعمنن٤مء وآؿمننٕم٦م 

يمٞمػ ٓ دمػ هذه اًمٌحن٤مر  ،ومل يٜمٔمروا عم٤م هق أيمؼم وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ،اًمِمٛمس

ومٛمنـ  ،إُمتن٤مر ُمتن٤متًمٌح٤مر ُمٝمقل يّمؾ ا سمٕمضقمٛمؼ ! وٓ شمٓمٖمك قمغم اخلٚمؼ

ًمٜمًتخرج ُمٜمنف حلناًم اهلل  ؿمؼ إرض حلٛمؾ يمؾ هذا اًمٙمؿ ُمـ اعم٤مء! وىمد ظمٚم٘مف

 ،صمٛمٞمٜم٦م، وحتٛمٚمٝمؿ إمم سمالد مل يٙمقٟمنقا سم٤مًمٖمقهن٤م إٓ سمِمنؼ إٟمٗمنس اودررً  ٤مـمريّ 

وٟمنرى سم٠مقمٞمٜمٜمن٤م أن  ٓ ُيٕمجزه رء ،مجٞمؾ ،ٔمٞمؿقم ،وًمٜمتٗمٙمر وٟمٕمٚمؿ يمؿ هق ىمدير

 .ضمؾ ذم قمالهاهلل  ًمف وٓ ىمقة سمجقار ىمدرة وهٞمٛمٜم٦م وُمٚمؽاإلٟم٤ًمن ٓ ُمٚمؽ 

وًمٙمنـ  ،٘مٚمن٥م هبنذه اعمخٚمقىمن٤متاًموسم٤مًمٓمٌع ًمٞمس اعمراد سم٤مًمتٗمٙمر أن يتٕمٚمنؼ 

قمغم يمنؾ شمٚمنؽ  اعمٝمٞمٛمـويٕمٚمؿ أن  ،اعمراد أن يتخٚمص اًم٘مٚم٥م ُمـ همٗمٚمتف ورىمدشمف

ا سمنًمن-ُمـ شمٕمٚم٘مف سمن٠مي رء  فومٞمتخٚمص ىمٚمٌ ،اهلل اعمخٚمقىم٤مت سمٕمٔمؿ ظمٚم٘متٝم٤م هق

وم٤مهلل هق ُمـ سمٞمده اًمٜمٗمنع  -٤م يم٤من أو وٕمٞمٗمً  ٤مىمقيّ ٟمٌّٞم٤م يم٤من أو وًمّٞم٤م،  ،اجرً يم٤من أو طم

هنق راز   ،هنق ُم٘مٚمن٥م اًم٘مٚمنقب ،هنق ُمٍمنف إُمنقر وإطمنقال ،واًمي

 ،ومٛمـ متقت أُمف ومٞمٔمـ أن اًمدٟمٞم٤م ىمد اٟمتٝم٧م ويّم٤مب سم٤ميمتت٤مب وُمرض ،اًمًٕم٤مدة

و يٛمنقت أو ُمـ ُيٓمٚم٘مٝم٤م زوضمٝمن٤م أ ،ىمد اٟمٕمدم أسم٤مه ومٞمٔمـ أن رزىمفأو ُمـ يٛمقت 

 ،ومتٔمـ أن ؾمٕم٤مدهت٤م ىمد شمالؿمن٧م وؾمنتحٞم٤م سم٘مٞمن٦م قمٛمرهن٤م ذم ٟمٙمنٍد ويمندر ،اسمٜمٝم٤م

 ،أوٓئؽ وُمـ قمغم ُمنؾ طم٤مدؿ ُم٤ًميملم شمٕمٚم٘م٧م ىمٚمنقهبؿ سمٛمخٚمقىمن٤مٍت ونٕمٞمٗم٦م
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ُم٤م شمٕمٚمٛمقا  ،فمٜمقا أن طمٞم٤مهتؿ ذم ىمدرة وُمٚمؽ خمٚمق  ُمنٚمٝمؿ ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ؿمٞمًت٤م

ومٚمنق  ،خلٚمؼ أمجٕملموًمق يم٤مٟمقا قم٘مالء ًمتٕمٚم٘م٧م ىمٚمقهبؿ سمرب ا ،اًمّمؼم وٓ اًمرو٤م

 شمٕمٚم٘م٧م اًم٘مٚمقب سم٤مخل٤مًمؼ د٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمّم٤مئ٥م وُمّم٤مقم٥م اًمدٟمٞم٤م سم٠مهه٤م.

وم٘مند  ،وُمع طم٤مًمتف شمٚمؽ يم٤من أيمنرهؿ صنؼًما ،أيمنر إُم٦م اسمتالءً  طويم٤من اًمٜمٌل 

وىمد أظمؼم سمٛمقهت٤م أيًْم٤م ىمٌؾ ُمقشمف وأصن٤مسمف  ،ُم٤مت ذم طمٞم٤مشمف أوٓده مجٞمًٕم٤م إٓ وم٤مـمٛم٦م

سمنؾ يمن٤من  ،ضمزقًم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ وٓ سمن٤مًم٘مقل طقمٜمف ومل ٟمٕمٚمؿ  ،ُمـ آسمتالءات ُم٤م أص٤مسمف

إٟمن٤م هلل وإٟمن٤م إًمٞمنف  ،شمٌن٤مر  وشمٕمن٤ممميٌٙمل وًمٙمـ ُم٤م يم٤من ي٘منقل إٓ ُمن٤م ينر، رسمٜمن٤م 

اًمقصقل عمٜمزًم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمّمنؼم واًمرون٤م ومٕمٚمٞمنف  ومٛمـ أراد ،راضمٕمقن.وم٤مًمٜمٌل سمنم

ٝمنر وٓ ئم ،قمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ قمغم زي٤مدة اإليامن ذم ىمٚمٌنف ،شمٕم٤مممأٓ يٕمٚمؼ ىمٚمٌف إٓ سم٤مهلل 

 يمٔمٝمقره قمٜمد آسمتالءات واعمّم٤مئ٥م. ،أصمر ذًمؽ اإليامن ذم طمٞم٤مشمف

ُمنـ  ،واؾمنت٘مر ذًمنؽ ذم ىمٚمٌنؽ ،ُمٕمٜمك اؾمٛمل اخل٤مًمؼ واخلنال  قمٚمٛم٧مًمق 

شمٕمن٤ممم ًمقضمندٟم٤مه يمننػًما ُمن٤م اهلل  ومٚمق شمدسمرٟم٤م يمالم ،تٜمّمؾ ُمـ قمٌقديتفشماعمح٤مل أن 

رهؿ أٟمف ظم٤م ،ي٠مُمر ظمٚم٘مف سمٕم٤ٌمدشمف وطمده وهؾ ُيٕمٌند أطمنٌد همنػم  ،ًم٘مٝمؿسمٕمدُم٤م يذيمِّ

 !اخلال 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ﴿وىمنننن٤مل   ،[ا٭مبٺمةةةةرة] ﴾ ہ ہ

ومننذيمر أٟمننف  [إځمٷمةةچمم] ﴾ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
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سمّمنٗم٦م وهذا ي٘متِض اًمٕمٌقدي٦م وم٠مُمر هب٤م ًمف وطمده: ٕن اإلينامن  ،ظم٤مًمؼ يمؾ رء

واقمٚمؿ أن  ،أٟمف اخل٤مًمؼ أو أصم٧ٌم ومٛمـ رسمقسمٞمتف أن صم٧ٌم ،اخلٚمؼ ُمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م

ومٙمٞمنػ  ،٤م ًمٙمنؾ رءوم٢من يم٤من ظم٤مًمً٘من ،شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م يًتٚمزم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م

ُيٕمٌد همػمه  ومٓم٤معم٤م قمٚمؿ اخلٚمؼ أٟمف ظم٤مًمؼ يمؾ رء ومٝمذا يًتٚمزم ُمٜمٝمؿ أن يٗمردوه 

 سم٤مًمٕم٤ٌمدة.

 [ا٭مةةذاريچمت] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ و٬مةةذ٭مؽ ٫مق٭مةةف:

 .ةومذيمر اخلٚمؼ صمؿ اًمٕم٤ٌمدة وأي٤مت ذم ذًمؽ يمنػم

 

ُمـ ـمر  إصم٤ٌمت اًمّمٗم٤مت، وهق دًٓم٦م اًمّمٜمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وم٢من اعمخٚمق  يندل »

 قمغم وضمقد ظم٤مًم٘مف، قمغم طمٞم٤مشمف وقمغم ىمدرشمف وقمغم قمٚمٛمف وُمِمٞمتتف.

٤م، وُمن٤م ومٞمنف ُمنـ ؾ آظمتٞم٤مري يًنتٚمزم ذًمنؽ اؾمنتٚمزاًُم٤م ضورّينوم٢من اًمٗمٕم

اإلشم٘م٤من واإلطمٙم٤مم، ووىمققمف قمنغم أيمٛمنؾ اًمقضمنقه يندل قمنغم طمٙمٛمن٦م وم٤مقمٚمنف 

وقمٜم٤ميتف، وُم٤م ومٞمف ُمـ اإلطم٤ًمن واًمٜمٗمع ووصقل اعمٜم٤مومع اًمٕمٔمٞمٛمن٦م إمم اعمخٚمنق  

يدل قمغم رن٦م ظم٤مًم٘مف، وإطم٤ًمٟمف وضمقده، وُم٤م ومٞمف ُمـ آصم٤مر اًمٙمامل يدل قمنغم أن 

ف أيمٛمؾ ُمٜمف، ومٛمٕمٓمل اًمٙمامل أطمؼ سم٤مًمٙمامل، وظمن٤مًمؼ إؾمنامع وإسمّمن٤مر ظم٤مًم٘م

واًمٜمٓمؼ أطمؼ سم٠من يٙمقن ؾمٛمٞمًٕم٤م سمّمػًما ُمتٙمٚماًم، وظم٤مًمؼ احلٞم٤مة واًمٕمٚمقم واًم٘مندر 

واإلرادات أطمؼ سم٠من يٙمقن هق يمذًمؽ ذم ٟمٗمًف، ومام ذم اعمخٚمقىمن٤مت ُمنـ أٟمنقاع 

تنف هق ُمـ أدل رء قمغم إرادة اًمرب ؾمنٌح٤مٟمف وُمِمنٞمتتف وطمٙمٛم اًمتخّمٞمّم٤مت
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٥م ؾم١مال اًمٓم٤مًم٥م قمغم اًمقضمف اىمتْم٧م اًمتخّمٞمص، وطمّمقل اإلضم٤مسم٦م قم٘م اًمتل

اعمٓمٚمقب دًمٞمؾ قمغم قمٚمؿ اًمرب شمٕم٤ممم سم٤مجلزئٞم٤مت، وقمغم ؾمٛمٕمف ًمًن١مال قمٌٞمنده، 

وقمغم ىمدرشمف قمغم ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ، وقمغم رأومتف ورنتنف هبنؿ، واإلطمًن٤من إمم 

ت اعمٓمٞمٕملم ... وقم٘مقسمتنف ًمٚمٕمّمن٤مة واًمٔمٚمٛمن٦م وأقمنداء رؾمنٚمف سمن٠مٟمقاع اًمٕم٘مقسمن٤م

اعمِمٝمقدة شمدل قمغم صٗم٦م اًمٖمْم٥م، واًمًخط واإلسمٕم٤مد واًمٓمرد، واإلىمّم٤مء يدل 

 قمغم اعم٘م٧م واًمٌٖمض، ومٝمذه اًمدٓٓت ُمـ ضمٜمس واطمد قمٜمد اًمت٠مُمؾ.

ذم يمت٤مسمف قم٤ٌمده إمم آؾمتدٓل سمنذًمؽ قمنغم صنٗم٤مشمف،  -ؾمٌح٤مٟمف-ودذا دقم٤م 

ومٝمق ين٧ٌم اًمٕمٚمؿ سمرسمقسمٞمتف ووطمداٟمٞمتف، وصٗم٤مت يمامًمف سمآصمن٤مر صنٗمتف اعمِمنٝمقدة، 

 اًم٘مرآن ممٚمقء سمذًمؽ.و

ومٞمٔمٝمر اؾمؿ اخلٚمؼ ُمـ ٟمٗمس اعمخٚمق ، وؿم٤مهد اؾمنؿ اًمنراز  ُمنـ وضمنقد 

 اًمرز  واعمرزو ، وؿم٤مهد اؾمؿ اًمرطمٞمؿ ُمـ ؿمٝمقد اًمرن٦م اعمٌنقصم٦م ذم اًمٕم٤ممل ...

وهٙمذا يمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمامئف احلًٜمك ًمف ؿم٤مهد ذم ظمٚم٘مف وأُمره، يٕمرومنف ُمنـ 

 د أؾمامئف وصٗم٤مشمف.قمرومف وجيٝمٚمف ُمـ ضمٝمٚمف، وم٤مخلٚمؼ وإُمر ُمـ أقمٔمؿ ؿمقاه

ويمؾ ؾمٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة يٕمرف ىمدر اًمّم٤مٟمع وطمذىمف وشمؼميزه قمغم همػمه، 

وشمٗمرده سمٙمامل مل يِم٤مريمف ومٞمنف همنػمه ُمنـ ُمِمن٤مهدة صنٜمٕمتف، ومٙمٞمنػ ٓ شمٕمنرف 

 .(1)شصٗم٤مت ُمـ هذا اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم وهذه اعمخٚمقىم٤مت سمٕمض صٜمٕمف 

   

                                                
 .( سم٤مظمتّم٤مر2/228ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )اٟمٔمر   (1)
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  صقرة اإلـمنال : وم٘مند ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  ذم اًم٘مرآن قمغم شاًمٕمزيز»اهلل  ضم٤مء اؾمؿ

 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿

وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل  أٟمف ُمِمتؼ ُمـ قمزن يٕمزُّ سم٤مًمْمؿ ذم اعمًت٘مٌؾ أي همٚمن٥م »

 .(1)شأي همٚمٌٜمل ﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿يٖمٚم٥م، 

وم٘مند ضمن٤مء ذم أيمننر ُمنـ  ،اوهق ُمـ إؾمامء اًمتل شمٙمررت ذم اًم٘منرآن يمننػمً 

 شمًٕملم ُمقوٕم٤م ُمٜمٝم٤م 

 .[٪مچم٢مر] ﴾ ې ې ى ىې  ﴿ ٫مق٭مف ٖمٷمچم٧م:

 .[آل ٤مٽمران] ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ و٫مق٭مف ٠مبحچمځمف:

 .[ا٭مٲمٷمراء] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ و٫مق٭مف:

 .[يس] ﴾ ې ى ى ائ ائ ﴿ و٫مق٭مف:

وُم٤م و٤مه٤ممه٤م ُمـ  ،أصؾ صحٞم  واطمد يدل قمغم ؿمدة وىمقة ياًمٕملم واًمزا

 .  (8)همٚم٦ٌم وىمٝمر

 يرادومٝم٤م ذم اعمٕمٜمك..ومٛمٌٜمك يمٚمٛم٦م اًمٕمزيز ٟمٗمًٝم٤م شمدل قمغم اًم٘مقة وُم٤م 

                                                
 (.896اٟمٔمر  ذح إؾمامء احلًٜمك ًمٚمٌٞمْم٤موي )ص   (1)

 (.882( ُم٤مدة )قمز(، واٟمٔمر خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص 5/28ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ) (8)
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اًمٕمزة هلل ضمؾ صمٜم٤مؤه، وهق ُمـ اًمٕمزيز، وي٘م٤مل  قمز اًمٌمنء  :$٫مچمل اخلټمڀمؾ 

 طمتك يٙم٤مد ٓ يقضمد. 

٤م ومٝمق ا قمغم شمٗمًػم اخلٚمٞمؾ  وهذا وإن يم٤من صحٞمحً ردّ  :$٫مچمل إمـ ٪مچمرس 

سمٚمٗمظ آظمر أطمًـ، ومٞم٘م٤مل  هذا اًمذي ٓ يٙم٤مد ي٘مدر قمٚمٞمف، وي٘م٤مل قمز اًمرضمؾ سمٕمد 

 ا، واقمتز يب وشمٕمزز. ٚمتف قمزيزً وٕمػ وأقمززشمف أٟم٤م  ضمٕم

ومٜم٘مقل اإلظمالص قمزيز أي  ،وم٘مد يرد آؾمؿ سمٛمٕمٜمك اًمٜمدرة أو ىمٚم٦م اًمقضمقد

 وهٙمذا.. ،يّمٕم٥م وضمقده أو يٜمدر ًمٙمٜمف همػم ُمًتحٞمؾ

  شسمنز ُمـ قمنز»وي٘م٤مل قمزن قمغم أُمر يٕمز، إذا همٚمٌف قمغم أُمره، وذم اعمنؾ   ٫مچمل:

 أي ُمـ همٚم٥م ؾمٚم٥م. 

واعمٕمن٤مزة   ،إذا قمن٤مه  ومٞمن٤مهه :)إذا همٚم٥م أظمنق  ومُٝمنـ( أي :ويٺمق٭مقن

 اعمٖم٤مًم٦ٌم.

 .(1)ا وُمٕم٤مزة ومٕمززشمف أي  هم٤مًمٌٜمل ومٖمٚمٌتفقم٤مزين ومالن قمزازً  ځمٺمقل:

ا إذا وقمز يٕمنز قمنزّ  ،اإذا ص٤مر قمزيزً  ،اقمز يٕمز قمزة وقمزّ  :$٫مچمل إمـ دريد 

وسمنف ؾمنٛمل اًمٕمنزاز  ،واعمنؾ اًم٤ًمئر  ُمـ قمز سمز... ويمؾ صٚم٥م وم٘مد اؾمتٕمز ،ىمٝمر

 .(8)ّمٚم٥م اًمذي ٓ يٌٚمغ أن يٙمقن طمج٤مرةوهق اًمٓملم اًم ،ُمـ إرض

هق  اًمٖم٤مًم٥م اًم٘مقي اًمذي  ،شاًمٕمزيز»شمٕم٤ممماهلل  ذم أؾمامء :$٫مچمل إمـ إٗمٝم 

 -سم٤مًمٙمن-ٟم٘مقل قمّز شمٕمّز  ،اًم٘مقة واًمِمدة واًمٖمٚم٦ٌم  واًمٕمزة ذم إصؾ ،ٓ ُيٖمٚم٥م
                                                

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)

 (.8/829مجٝمرة اًمٚمٖم٦م، ٓسمـ دريد ) (8)
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 .(1)إذا اؿمتد -سم٤مًمٗمت -وقمز يٕمز  ،اإذا ص٤مر قمزيزً 



 ﴾ گ گ ڳ ڳ ﴿ىمقًمنننف   أوةةةؾ ا٭متڂمويةةةؾ: ٫مةةةچمل

واهلل اًمٕمزيز اعمٕمز  ،يٕمز ُمـ يِم٤مء ويذل ُمـ يِم٤مء ،، وهق رب اًمٕمزة[8اٛمپمچم٪مٺمقن:]

 .(8)اًمذي يٛمٚمؽ اًمٕمزة

وًمٙمنـ  ،واعمن١مُمٜملم طشمٕم٤ممم ٟمٗمًف سم٤مًمٕمزة يمام وصنػ رؾمنقًمف اهلل  وصػ

قمزشمف ؾمٌح٤مٟمف هل اًمٕمزة اًمٙم٤مُمٚم٦م سمٙمؾ وضمف ُمنـ اًمقضمنقه وهنل همنػم ُمٙمتًنٌف 

أُم٤م قمزة رؾمقًمف واعم١مُمٜملم ومٝمل قمزة وهٌٝم٤م دؿ سمٙمرُمنف  ،ًمف ؾمٌح٤مٟمف ًمٙمٜمٝم٤م صٗم٦م

 وم٠مقمزهؿ وٟمٍمهؿ وأذل قمدوهؿ. ،وومْمٚمف عمن٤م قمٌدوه وأـم٤مقمقا أُمره

ژ   ﴿وهق ُمـ إؾمامء اعمٕم٤مرة خلٚم٘مف  ىم٤مل شمٕم٤ممم  »  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  اهلل  أن رؾمقل  وقمـ اسمـ قمٛمر  ،[ آل ٤مٽمران]   ﴾  ڱ

اعمٜمؼم ط  ائ   ﴿:  ىمرأ هذه أي٦م ذاَت يقم قمغم  ائ  ى  ى  ې  ې 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ  ېئ  ي٘مقل سمٞمده هٙمذا وسمًٓمٝمام  ط اهلل  ورؾمقل، [ ا٭مزٱمر]   ﴾  ېئ 

ب  ځَمٹْمَسُف » وضمٕمؾ سم٤مـمٜمٝمام إمم اًمًامء هٙمذا سمٞمده،  ُد ا٭مر  ب چمُر، َأځَمچم َأځَمچم اجَل :  ۵ُيٽَمج 

                                                
 (.682اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر واحلدي٨م )ص  (1)

 (.849اًمتقطمٞمد ٓسمـ ُمٜمده )ص   (8)
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  .(8)(1)شومرضمػ سمف اعمٜمؼم طمتك ىمٚمٜم٤م  ًمٞمخرّن سمف اعمٜمؼم« ؿُ ټمُِؽ، َأځَمچم ا٭ْمٷَمِزيُز، َأځَمچم ا٭ْمٻَمِرياٛمَ 

مجٞمع ظمٚم٘منف ومنال يٌ٘منك اهلل  ومٞم٘مٌض ،ومٝمذا يٌلم ُم٤م ذيمرٟم٤مه أن اًمٕمزة هلل مجٞمًٕم٤م

 همػمه وٓ شمٙمقن إٓ قمزشمف.

وٓ  ٤مصمنؾسمنال مت-شمٕمن٤ممم ُمن٤م جينقز اًمتًنٛمل سمنف اهلل  يمام ووحٜم٤م ُمـ أؾمنامء

يمنام  ،شاًمٕمزيز»ُمـ هذه إؾمامء اؾمٛمف  ،ومٝمق ورد اؿمؽما  ذم اعمًٛمك -ُمْم٤مه٤مة

 ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿  ڠىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ أظمقة يقؾمػ 

گ گ گ ڳ ڳ  ﴿ ،. سمؾ وهق ُمـ ين١م  اًمٕمنزة ُمنـ يِمن٤مء[78يق٠مػ:]

  .[86آل ٤مٽمران:] ﴾ ڳڳ

 ُمنـ ىمنقدؿ ،اًمٕمزة طم٤مًم٦م ُم٤مٟمٕم٦م ًمإلٟم٤ًمن ُمـ أن ُيٖمٚمن٥م :$٫مچمل ا٭مرا٩مڇم 

 .(1)أرض قمزاز أي صٚم٦ٌم..

ًمٙمٜمف ُيٖمٚمن٥م  ،متٜمٕمف قمزشمف ُمـ ادزيٛم٦م ،ٓ ُيٖمٚم٥م -ُمـ اعمخٚمقىم٤مت-وم٤مًمٕمزيز 

 وُي٘مٝمر أُم٤مم رسمف وٓ سُمد: ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕمزيز اًمذي ٓ ُيٖمٚم٥م وٓ ُي٘مٝمر ىمط.

                                                

( يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م 2788( يمت٤مب اًمتقطمٞمد، وُمًٚمؿ )7582اًمٌخ٤مري ) هروا :ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف (1)

 (.4298أند ذم اعمًٜمد )و واجلٜم٦م واًمٜم٤مر،

 .(208اًمتقطمٞمد ٓسمـ ُمٜمده )ص   (8)

 (.266اعمٗمردات )ص   (1)
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 ﴾ک ک ک گ گ﴿ىمنن٤مل   ،واًمٕمزيننز اًمننذي َي٘مٝمننر وٓ ُي٘مٝمننر»

گ ﴿ىمنن٤مل   ،[88يق٠مةةػ: ] ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ ،[ٻمبةةقتا٭مٷمپم]

ىئ ىئ ی ی ی  ﴿، [8اٛمپمةةةةچم٪مٺمقن:] ﴾ گ ڳ ڳ

 ،ويذم هبن٤م شمن٤مرة ،وم٘مد يٛمدح سم٤مًمٕمزة شم٤مرة يمام شمرى ،[ا٭مٳمچم٪مچمت] ﴾ ی جئ

ووضمنف ذًمنؽ أن  ،[ص] ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ىم٤مل   ،يمٕمزة اًمٙمٗم٤مر

ة قمنغم اًمتل هنل اًمٕمنز ،اًمٕمزة اًمتل هلل وًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم هل اًمدائٛم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م

 احل٘مٞم٘م٦م.

قمٚمٞمف  –وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م ذل يمام ىم٤مل  ،واًمٕمزة اًمتل هل ًمٚمٙم٤مومريـ هل اًمتٕمزز

 .(1)شل  ذُ  قَ ٿمُ ٪مَ  چمهللِٕمِ  َس ڀمْ ٭مَ  ز  ٤مِ  ؾ  ٬مُ »  -اًمّمالة واًمًالم 

ڳ  ﴿وذًمؽ ذم ىمقًمف   ،... وىمد شمًتٕم٤مر اًمٕمزة ًمٚمحٛمٞم٦م وإٟمٗم٦م اعمذُمقُم٦م

 .(8)[816ا٭مبٺمرة: ] ﴾ ڳ ڳڳ

وُمٕمٜم٤مه  اًمذي ٓ يقصؾ إًمٞمنف وٓ يٛمٙمنـ إدظمن٤مل » ْم ٱمٷمپمك ا٭مٷمزيز: و٫مڀمؾ

                                                
، «مةن اغتةر بالعبقةد أذلةه اي»( بؾػا:  2/174رواه أبو كعقم يف حؾقاة اوولقااء ) ضعقف: (1)

(، وقا: الذهبي  ققه وبد اهلل بن وباد اهلل اوماوي، 2/271اء الؽبقر )والعؼقؾي يف الضعػ

(، وضااعػه اولباااين يف 2/451مقاازا  االوتاادا: ) -قااا: العؼقؾااي  ال  تااابع وؾااى حد  ااه 

 .( 5449ضعق  الجامع )

 .(266اعمٗمردات )ص  (8)
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وم٢مذا ىمٞمؾ هلل  ،وم٢من اًمٕمزيز ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ُمـ اًمٕمزة وهل اًمّمالسم٦م ،ُمٙمروه قمٚمٞمف

اًمذي ٓ يتٝمٞم٠م ُمٕمف شمٖمػمه قمنام مل ينزل  (1)اًمٕمزيز وم٢مٟمام يراد سمف آقمؽماف ًمف سم٤مًم٘مدم

 . (8)قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مدرة واًم٘مقة

 د أطمؾمٌح٤مٟمف ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف أطمد وٓ يٙمرهف 
ٍ
 سم٠موًمقيتنفٟمٕمؽمف ًمف  ،قمغم رء

سمؾ صٗمتف اًمذاشمٞم٦م اًمتنل  -وطم٤مؿم٤مه-وًمٞم٧ًم وم٤مٟمٞم٦م أو زائٚم٦م  ،ومٕمزشمف ًمٞم٧ًم حمدصم٦م

 ٤م ُمتٞمٜم٤ًم ىمديًرا..ومٝمق مل يزل وٓ يزال قمزيًزا ىمقيّ  ،ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف أسمًدا

اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م سمٕمض اًمًٚمػ ُمـ سمن٤مب اإلظمٌن٤مر  شىمديؿ»ُمع ُمالطمٔم٦م أن يمٚمٛم٦م 

يمنام ىمن٤مل  ،أول سمال ُمٌتدأ وآظمر سمال ُمٜمتٝمكاهلل  ٠منسم وىمّمدوا هب٤م اًمتٕمٌػم اهلل، قمـ

، وم٤مًم٘منديؿ ًمنٞمس ُمنـ [1]احلديةد:  ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ﴿ شمٕم٤ممم  

 احلًٜمك.اهلل  أؾمامء

  أي ىمند ذل ًمنف يمنؾ رء ﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :$٫مچمل ا٭مز٘مچمج 

  .(1)سم٠مصمر صٜمٕمتف ومٞمف

                                                
ٕمتزًم٦م وأؿمن٤ٌمه ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  اًم٘مديؿ سم٤مًمذات واًمّمٗم٤مت: ٕن اعمتٙمٚمٛملم ُمـ إؿم٤مقمرة واعم (1)

ت ومٝمنذا ومٞمنف شمٗمّمنٞمؾ ٤مه١مٓء طمٞمٜمام يٓمٚم٘مقن اًم٘مدم يريدون سمف ىمدم اًمذات، وأُم٤م ىمدم اًمّمنٗم

 .(8/274درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ) -قمٜمدهؿ 

اٟمٔمر  وٛمنقع  -وم٢مذا ضم٤مز إـمال  اؾمؿ اًم٘مديؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم، ومٞم٘م٤مل ذًمؽ ذم حت٘مٞمؼ اإلصم٤ٌمت  

 (.9/208اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

 (.69ًمّمٗم٤مت )ص  إؾمامء وا (8)

 (.8/274ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج ) (1)
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ىمقهين٤م  ،ذًمن٧م ًمنف مجٞمنع خمٚمقىم٤مشمنف ،ومًٌح٤مٟمف ٓ يتٗمٚم٧م ُمنـ هٞمٛمٜمتنف أطمندٌ 

 يزه٤م وذًمٞمٚمٝم٤م.قمز ،ووٕمٞمٗمٝم٤م

ُمنٚمف، وشمِمتد احل٤مضم٦م إًمٞمنف،  (1)هق اخلٓمػم اًمذي ي٘مؾ وضمقد » و٫مڀمؾ ا٭مٷمزيز:

جيتٛمع قمٚمٞمف هذه اعمٕم٤مين اًمنالصم٦م مل يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ  ومام مل ،ويّمٕم٥م اًمقصقل إًمٞمف

وضمقده وًمٙمـ إذا مل يٕمٔمؿ ظمٓمره ومل يٙمننر ٟمٗمٕمنف مل  اًمٕمزيز، ومٙمؿ ُمـ رء ي٘مؾ

يٙمنر ٟمٗمٕمف وٓ يقضمد ٟمٔمػمه وًمٙمـ إذا و ا، ويمؿ ُمـ ؿمئ يٕمٔمؿ ظمٓمرهيًؿ قمزيزً 

 ،وم٢مٟمنف ٓ ٟمٔمنػم دن٤م ا، يم٤مًمِمنٛمس ُمنناًل مل يّمٕم٥م اًمقصقل إًمٞمنف مل يًنؿ قمزينزً 

إًمنٞمٝمام  وإرض يمذًمؽ واًمٜمٗمع قمٔمٞمؿ ذم يمنؾ واطمند ُمنٜمٝمام واحل٤مضمن٦م ؿمنديدة

 وًمٙمـ ٓ يقصٗم٤من سم٤مًمٕمزة ٕٟمف ٓ يّمٕم٥م اًمقصقل إمم ُمِم٤مهدهتام ومال سمند ُمنـ

 .(8)شاضمتامع اعمٕم٤مين اًمنالصم٦م

ٓ  ،ٓ ذم صنٗم٤مشمف وٓ ذم أومٕم٤مًمنف ،ُمـ ٓ ُمنٞمؾ ًمف وٓ ؿمٌٞمف ،اًمقاطمد إطمد

وٓ ي٘منؽمب ُمٜمنف إٓ ُمنـ  ،ٓ ُيٜم٤مل ضمٜم٤مسمف ،شمدريمف إسمّم٤مر وهق يدر  إسمّم٤مر

ٓ ىم٤مهر ًمنف سمنؾ هنق اًم٘من٤مهر  ،اخلػم يمٚمف إًمٞمف ،أذن ًمف وشم٘مٌٚمف ذم ؾمجقد أو دقم٤مء

 ٕرض ورطمٞمٛمٝمام.ىمٞمقم اًمًاموات وا ،ومق  قم٤ٌمده

                                                
ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  إومم ذم طمؼ اهلل ىمقل ٓ ُمنٞمؾ ًمنف، يمنام ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  ﴿ (1)

ىمد يِمٕمر أن ًمف ُمننؾ وًمٙمنـ ش ي٘مؾ وضمقد ُمنٚمف»، ٕن اًمتٕمٌػم سمن  []ا٭مٲمقرى﴾  ٹ ٹ

 ىمٚمٞمؾ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

 (.40اعم٘مّمد إؾمٜمك )ص   (8)
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أي  اًمذي ىمد قمز يمؾ رء وم٘مٝمره، وهمٚم٥م إؿمٞم٤مء ومال يٜم٤مل ضمٜم٤مسمف: ًمٕمزشمف »

 . (1)شوضمؼموشمف ويمؼمي٤مئف وقمٔمٛمتف

 واقمٚمؿ أٟمؽ ًمـ شمرشمؼ ذم ُمندارج اًمٕمٚمنؿ ،وم٤مٟمتٌف دذا واىمدر رسمؽ طمؼ ىمدره

أُم٤م احلٗمظ سمنال ومٝمنؿ ُمٕمن٤مٍن  -ُمٕمروم٦م صٗم٤مت اًمرب-إٓ سمتٚمؽ اعمٕمروم٦م  واًمٕمٛمؾ

ومٝمنذا اًمتٕم٤مُمنؾ اًمًنٓمحل ُمنع أُمنقر  ،ومال يمٌػم وم٤مئدة وٟمٗمع ومٞمف ،وشمٗمًػٍم وسمٞم٤منٍ 

هق ؾم٥ٌم هت٤مون يمنػٍم ُمـ اعمًنٚمٛملم ُمنع  -ظم٤مص٦ًم صٗم٤مت اًمرب اًمٕمكم-اًمنمع 

وًمـ يتٛمٙمـ اًمٕمٌد ُمـ حت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدين٦م يمنام أُمنره رسمنف دون  ،ديـ رب اًمٕم٤معملم

ومٙمٞمػ خي٤مف وخيِمك وخيِمع عمـ مل يٕمٚمؿ قمٜمنف صنٗم٤مت  ،ُمٕمروم٦م أؾمامئف وصٗم٤مشمف

قمـ اىمؽماف اعمٕم٤مِص ُمـ ٓ يٕمٚمؿ أن  ٙمػقمزشمف وضمؼموشمف  سمؾ يمٞمػ يٜمضمالًمف و

ي٠ًمل ويتينع ويٜمٙمنن و وأن قم٘م٤مسمف أًمٞمؿ  ويمٞمػ يًتٖمٗمر ،سمٓمش رسمف ؿمديد

 عمـ مل يٕمٚمؿ صٗم٤مت رنتف وُمٖمٗمرشمف وإضم٤مسمتف ًمٚمدقم٤مء  ومٚمق قمٚمؿ اًمٕمٌن٤مد ُمنـ هنق

قمك اًمرسمقسمٞم٦م ُمنـ دوٟمنفاهلل  أن  وٓ ،وٓ أن يٜمٙمنر وضمنقده ،ُم٤م دمرأ أطمٌد أن يدن

ُمن٤م دمنرأوا قمنغم  ،ُم٤م دمرأ أطمٌد وٟم٥ًم ًمف اًمزوج واًمقًمد ،يٍمف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػمه

 ا..ا يمٌػمً قمامن يّمٗمقن قمٚمقّ اهلل  شمٕم٤ممم ،ُمٕم٤مرو٦م ذقمف وطمٙمٛمف



ومال يقازن سملم طمٙمٛمتنف وقمزشمنف،  ،قشمف احلٙمٛم٦موم٤مًمٕمزيز ُمـ اعمخٚمقىملم ىمد شمٗم

                                                
 (.5/589ـ يمنػم )شمٗمًػم اسم (1)
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ومٚمنف ُمنـ  -وهذه ُمـ ُمٕمن٤مين اًمٕمنزة-رز  اًم٘مقة واًمٖمٚم٦ٌم واًمِمدة  أطمًداومٚمق أن 

 ،اعم٤مل ُم٤م يٖمٜمٞمف وًمف ُمـ اًمًٚمٓم٦م واجل٤مه واعمٚمؽ ذم إرض ُم٤م يٕمز سمنف قمنغم همنػمه

ومٗمنل اًمٖم٤مًمن٥م ؾمنٞمٓمٞمش قم٘مٚمنف  ،ومٚمق أن ؿمخًّم٤م أهمْمٌف أو أؾم٤مء إًمٞمف أو قمن٤مداه

واًمٕمٙمس وم٘مد يٙمنقن اإلٟمًن٤من راضمن  اًمٕم٘منؾ  ،وطمٙمٛم٦م روٍّ ويٌٓمش سمف دون شم

وٓ طمٞمٚم٦م ًمف ذم ُم٤ًمقمدة  ،ٓ ىمقة ًمف وٓ ؾمٚمٓم٤من ،ًمٙمٜمف ًمٞمس سمٕمزيز ىمقي اًمٗمٝمؿ،

 ،أُم٤م رسمٜم٤م ومٝمق ُمـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف صٗم٤مت اجلامل واجلالل ،همػمه أو إسمداء رأيف دؿ

 ومٝمق طمٙمٞمؿٌ  ،وطملم ي٘مؽمن اؾمٛملم سمٌٕمْمٝمام ومٝمق مج٤مل قمغم مج٤مل ويمامل قمغم يمامل

 وقمزينز سمنال قمجٚمن٦م وـمنٞمش، ،طمٙمٞمؿ سمال ونٕمػ ،ذم قمزشمف وقمزيٌز ذم طمٙمٛمتف

ومجٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت ُمٜم٘م٤مدة ًمٕمزشمف وقمٔمٛمتنف، ظم٤مونٕم٦م ًمٙمنامل ضمالًمنف وقمٔمنٞمؿ 

 ٤م قمًٌن٤م.وم٠مومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م شم٤مسمٕم٦م حلٙمٛمتف ومال يٗمٕمؾ ؿمٞمتً  ؾمٚمٓم٤مٟمف، وُمع ذًمؽ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿شمٕمننن٤ممم  اهلل  ىمننن٤مل

 .[اٛمچمئدة] ﴾ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

هذه أي٦م وإمم ضمٜمٌل أقمنرايب، وم٘مٚمن٧م  واهلل همٗمنقر  ىمرأت ٷمل:٫مچمل إصٽم

ىمن٤مل  أقمند،  اهلل، رطمٞمؿ، ؾمٝمًقا، وم٘م٤مل إقمرايب  يمالم ُمـ هذا  ىمٚمن٧م  يمنالم

٧م، وم٘مٚمن٧م  ٝمنومتٜمٌ اهلل، وم٠مقمدُت  واهلل همٗمقر رطمٞمؿ، وم٘من٤مل  ًمنٞمس هنذا يمنالم

وم٘مٚم٧م ًمف  أشم٘منرأ اًم٘منرآن   اهلل، ، وم٘م٤مل  أص٧ٌم، هذا يمالم﴾ڤ ڤ ڤ ﴿

٧م  ومٛمـ أيـ قمٚمٛم٧م أين أظمٓمن٠مت  وم٘من٤مل  ين٤م هنذا، قمنز ومحٙمنؿ ىم٤مل  ٓ، ىمٚم

 .(1)وم٘مٓمع، وًمق همٗمر ورطمؿ عم٤م ىمٓمع

                                                
 .(8/456اٟمٔمر  زاد اعمًػم ٓسمـ اجلقزي ) (1)
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، وم٤مًمرننن٦م ُمننـ [ا٭مٲمةةٷمراء] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ٫مةةچمل ٖمٷمةةچم٧م:

ا وم٘مد يٙمنقن اإلٟمًن٤من قمزينزً  ،اًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة واًمتج٤موز قمـ إظمٓم٤مء وُم٤م ؿم٤مسمف

، ومٞمنٌٓمش وئمٚمنؿ اخلٚمنؼ٤م همٚمٞمًٔم٤م ُمتٙمؼًما قمنغم ٙمقن ومٔمّ ٞموم ،وًمٙمـ يٗمت٘مد اًمرن٦م

ومػمومؼ سم٤مخلٚمؼ ًمٙمٜمف ىمند ُينذل  ،وىمد يٙمقن رطمٞماًم سمال قمزة ،اخلٚمؼ ويتٙمؼم قمٚمٞمٝمؿ

قمزيز ًمٙمٜمف ٓ ئمٚمنؿ ظمٚم٘منف  ومٝمق ،ضمؾ ذم قمالهاهلل  أو يٗمت٘مد اًم٘مقة واًمٖمٚم٦ٌم.. أُم٤م

 سمنؾ ،سمؾ يرنٝمؿ وحيٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ويٛمٝمٚمٝمؿ ويٜمذرهؿ ىمٌنؾ ٟمنزول اًمٕم٘من٤مب ،أسمًدا

ومٝمق قمزينٌز  -وهذا يمٚمف ُمـ رنتف -يدقمقهؿ إمم اًمتقسم٦م وإوسم٦م وشمر  اعمٕم٤مِص 

ومٙمنؾ ُمنـ  ،ف رنتنفشمٓ شمٖمٚم٥م رنتف قمزشمف وٓ قمز ،ورطمٞمٌؿ سمٕم٤ٌمده قمغم اًمدوام

ورسمف يٕمٚمؿ ُمٜمف أٟمنف  -وم٢من زًم٧م ىمدُمف ُمرة  ،ومٚمٞمٌنم سم٤مًمرن٦م واًمٕمزة ۵اهلل  اشمٌع أُمر

ويٕمزه هبذا اًمديـ اًمذي  ،تقب قمٚمٞمفؾمػمنف ويٛمٝمٚمف وي -ًمرو٤مه ًمديٜمف ـم٤مًم٥ٌم  حم٥مٌّ 

 وٓ ُمٜمزًم٦م وُمٙم٤مٟم٦م ًمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٓ سم٤مشم٤ٌمقمف. ،ٓ قمز ًمٜم٤م إٓ سمف

سمام ُأظمٗمل وُمن٤م  –، ومٝمق قمٚمٞمؿ [ا٭مپمٽمؾ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

حؼ ويٕمٚمنؿ ُمنـ يًنت ،يٕمٚمؿ ُمـ يًتحؼ اًمٕمزة واًمرومٕم٦م وقمٚمق اًمِمن٠من -ُأقمٚمـ 

 اًمذًم٦م واًمدٟمق.

ومٛمنـ يًنتحؼ  ،[آل ٤مٽمةران] ﴾ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

وُمنـ يًنتحؼ اًمذًمن٦م ُمنـ  ،اًمٕمزة هق ُمـ شمزيده اًمٕمزة شمقاوًٕم٤م هلل ورومً٘م٤م سمخٚم٘مف
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اهلل  ومٝمق ذًمٞمؾ وًمق أقمزه اخلٚمؼ أمجٕملم إن مل يِمن٠م ،شمٙمؼم ودمؼم قمغم ظمٚم٘مف وـمٖمك

 .ومٛمِمٞمتتف هٜم٤م هل ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف وقمٚمٛمف ،شمٕم٤ممم ًمف اًمٕمزة

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘منقل  

، واحلٛمد ُمٕمٜم٤مه  ذيمر اعمحٛمقد سمّمٗم٤مت اًمٙمامل وٟمٕمقت اجلالل [ا٭مٞموج] ﴾ ڃ

ًمف  ومٝمق ،، وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمٕمقت سمّمٗم٤مت اًمٙمامل واجلالل(1)ُمع احل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ

د عمن٤م ًمنف ُمنـ صنٗم٤مت اًمٙمنامل وُمًتحؼ ًمٚمحٛم ،صٗم٤مت اًمٖمٚم٦ٌم واًمٕمزة واًم٘مٝمر

-هبنذا اعمٕمٜمنك  ۵وٟمٕمقت اجلالل ُمع اعمح٦ٌم واًمتٕمٔمنٞمؿ. وُمنـ يتٕمٌندون هلل 

اعمٗمٝمقم ُمـ ؾم٥ٌم  وهذا ،ىمد طم٘م٘مقا أقمٔمؿ ُمٕم٤مين اًمٕمٌقدي٦م -ُمع اعمح٦ٌم اخلْمقع

ومٝمق قمزيز ًمف اًم٘مٝمر واًم٘مقة واًمٖمٚم٦ٌم ومال يرام ضمٜم٤مسمنف وٓ  ،اىمؽمان اًمٕمزيز سم٤محلٛمٞمد

 ،ويمذًمؽ ومٝمق نٞمٌد ًمف اًمٙمامل واجلالل ذم اًمّمٗم٤مت ،يٜم٤مل ُمٜمف وٓ ي٘مٝمره خمٚمق 

٤ًٌم ذم اًمٔمٚمؿ ىمط ٕٟمف ًمف اًمٙمامل ذم اًمٕمدل واًمٙمامل ذم  ومٕمزشمف وهمٚمٌتف ًمـ شمٙمقن ؾمٌ

 .[ا٭مٻمٿمػ] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، اًمرن٦م

 .شاًمٕمزة يراد هب٤م صمالث ُمٕم٤مين  قمزة اًم٘مقة، وقمزة آُمتٜم٤مع، وقمزة اًم٘مٝمر»

ه اًمٕمنزة اًمت٤مُم٦م سم٤مٓقمت٤ٌمرات اًمنالصم٦م ... وهذ واًمرب شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم ًمف اًمٕمزة

 طمداٟمٞم٦م، إذ اًمنميم٦م شمٜم٘مص اًمٕمنزة، وُمًنتٚمزُم٦م ًمّمنٗم٤مت اًمٙمنامل: ُمًتٚمزُم٦م ًمٚمق

                                                
 .( سمتٍمف2/92اٟمٔمر  سمدائع اًمٗمقائد ) (1)
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ٕن اًمنميم٦م شمٜم٤مذم يمامل اًمٕمزة، وُمًتٚمزُم٦م ًمٜمٗمنل أونداده٤م، وُمًنتٚمزُم٦م ًمٜمٗمنل 

 مم٤مصمٚم٦م همػمه ًمف ذم رء ُمٜمٝم٤م.

وقمٔمٛمتٝم٤م، وهذه  وم٤مًمروح شمٕم٤ميـ سم٘مقة ُمٕمرومتٝم٤م وإيامه٤م  هب٤مء اًمٕمزة وضمالد٤م

اعمٕم٤ميٜم٦م هل ٟمتٞمج٦م اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمحؼ ذم ٟمٗمس إُمنر، واعمتٚم٘من٤مة 

ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمقطمل، ومال يٓمٛمع ومٞمٝمن٤م واىمنػ ُمنع أىمٞمًن٦م اعمتٗمٚمًنٗملم، وضمندل 

 .(1)شاعمتٙمٚمٛملم، وظمٞم٤مٓت اعمتّمقوملم

وُمـ مت٤مم قمزشمف، سمراءشمف قمـ يمؾ ؾمقء، وذ، وقمٞم٥م، وم٢من ذًمؽ يٜم٤مذم اًمٕمزة »

 .(8)شاًمت٤مُم٦م



اًمذي ي٘مِض سمام يِم٤مء وأٟمف ًمٙمامل قمزشمف طمٙمؿ  »وم٤مًمرب ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕمزيز،  

وطم٤مل سملم  ،وىم٣م قمٚمٞمف سم٠من ىمٚم٥م ىمٚمٌف وسف إرادشمف قمغم ُم٤م يِم٤مء ،قمغم اًمٕمٌد

 .٤م عم٤م ؿم٤مء ُمٜمف اًمٕمزيز احلٙمٞمؿا ؿم٤مئٞمً وضمٕمٚمف ُمريدً  ،اًمٕمٌد وىمٚمٌف

وهم٤مين٦م اعمخٚمنق  أن اهلل  وهذا ُمـ يمامل اًمٕمنزة إذ ٓ ي٘مندر قمنغم ذًمنؽ إٓ

 .يتٍمف ذم سمدٟمؽ وفم٤مهر 

                                                
 .( سم٤مظمتّم٤مر يًػم269-2/268ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (1)

 .(2/488ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ) (8)
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٤م عم٤م يِم٤مؤه ُمٜمنؽ ويرينده ومنال ي٘مندر قمٚمٞمنف إٓ ذو ٞمً ا ؿم٤مئوأُم٤م ضمٕمٚمؽ ُمريدً 

 .اًمٕمزة اًم٤ٌمهرة

ومتٙمنـ ؿمنٝمقده ُمٜمنف يمن٤من  ،وم٢مذا قمرف اًمٕمٌد قمنز ؾمنٞمده وٓطمٔمنف سم٘مٚمٌنف

 .ٓ ُمع ٟمٗمًفاهلل  ٕٟمف يّمػم ُمع :سمف وأٟمٗمع ًمفاإلؿمتٖم٤مل سمف قمـ ذل اعمٕمّمٞم٦م أومم 

أن يِمنٝمد أن اًمٙمنامل واحلٛمند واًمٖمٜمن٤مء   وُمـ ؿمٝمقد قمزشمف أيْم٤م ذم ىمْم٤مئف

وأن اًمٕمٌد ٟمٗمًف أومم سم٤مًمت٘مّمػم واًمذم واًمٕمٞمن٥م واًمٔمٚمنؿ  ،اًمت٤مم واًمٕمزة يمٚمٝم٤م هلل

 ازداد ؿمنٝمقده ًمٕمنزة ،ويمٚمام ازداد ؿمٝمقده ًمذًمف وٟم٘مّمف وقمٞمٌف ووم٘مره ،واحل٤مضم٦م

ومٜم٘مص اًمذٟم٥م وذًمتف يٓمٚمٕمنف قمنغم  ،ويمذًمؽ سم٤مًمٕمٙمس ،ونده وهمٜم٤مه ويمامًمفاهلل 

 .(1)شُمِمٝمد اًمٕمزة

أن يرى هذا  ٞمفوقمٚم ،ًمٚمٕمزيز ومٝمق ٟم٤مسه وٓسمد -٤م طم٘مّ  –ا ومام دام اًمٕمٌد قمٌدً 

ٟمنف إمم خلنّر ؾمنامء إيام فوًمق ُزطمزح اًمٞم٘ملم ُمـ ىمٚمٌن ،سمٕملم ىمٚمٌف يمام يرى اًمِمٛمس

ىمن٤مل  ،ُمققمقد ُمـ ٓ خيٚمػ وقمنده أسمنًدا ،اًم٘مقي اًمٕمزيزإرض، ومٝمذا ُمققمقد 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿شمٕمنننن٤ممم  

 أقمزه ومال ُمٚمؽ وٓ وزير وٓ أُمػم يًتٓمٞمع أن حيط ُمـ ىمدر ُمـ ،[٩مچم٪مر] ﴾ ڦ

ذًمنؽ ُمن٤م  ومن٢مذا قمٚمنؿ اعمًنٚمؿ ،وًمق اضمتٛمع أهؾ إرض أمجٕملم قمغم ذًمؽ ،اهلل

 ُمـ ىمقل يمٚمٛم٦م احلؼ.وٓ ظمٌم  ،ظم٤مف ُمـ سمنم

                                                
 .(222-8/228ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (1)
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 ،[آل ٤مٽمران] ﴾ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ ٫مچمل ٠مبحچمځمف:

ذم - ومٚمق شم٠مُمٚم٧م اًم٘مرآن وشمدسمرت آي٤مشمف ًمقضمدت أن يمنؾ ٟمٍمن ُذيمنر ذم اًم٘منرآن

 ُذيٚم٧م أي٤مت اًمداًم٦م قمٚمٞمف سمذيمر اؾمؿ اًمٕمزيز. -اًمٖم٤مًم٥م

 هق ُمنـ –قمغم اعمًتقى اًمٕم٤مم أو اًمِمخِص  –يمؾ ٟمٍم شمتّمقره ذم طمٞم٤مشمؽ 

ومٜمٍمن أُمن٦م اإلؾمنالم قمنغم  ،ٓ سمحقًمنؽ وٓ سم٤مضمتٝمن٤مد  وُمٝم٤مراشمنؽ ،اهلل قمٜمد

ًمنـ  قمغم ُمـ قم٤مداه وفمٚمٛمف وآذاه اعمرءوٟمٍم  ،اهلل أقمدائٝم٤م ًمـ يٙمقن إٓ ُمـ قمٜمد

ويٕمٚمنؿ ُمٕمٜمنك قمزشمنف  ،وذًمؽ ذيٓم٦م أن يٕمٚمؿ ُمـ رسمنف ،اهلل يٙمقن إٓ ُمـ قمٜمد

ام قمٚمٛمنف ُمنـ يتٕمٌند هلل سمن ،وي٠ًمًمف هب٤م ذم ؾمجقده وصٚمقاشمف ،وىمدرشمف وطمٙمٛمتف

وقمٚمنؿ ذل ٟمٗمًنف وونٕمٗمٝم٤م  ،قمًٌدا شمذًمؾ ًمنف وؾمن٠مًمفاهلل  ومقاهلل ٓ خيذل ،أؾمامئف

ومن٢من اسمنُتكم سمٕمنض  ،فمنـ اًمًنقءاهلل  وٓ ئمنٜمـ أطمنٌد ذم ،وقمزة ظم٤مًم٘مف وىمقشمنف

اهلل  أو أصن٤مسمتٝمؿ يند اًمنٌٓمش ُمنـ قمندوهؿ ومٝمنذه ؾمنٜم٦م ،اًمّم٤محللم سم٤معمّم٤مئ٥م

 ًمٌٕمدهؿ قمـ يمتن٤مب ،سذيمره٤م ذم اًم٘مرآن وًمٙمـ همٗمؾ قمٜمٝم٤م اًمٜم٤م واًمتل ،اعم٤موٞم٦م

يٕمٚمق ؿمن٠مٟمف  وٓ ،وم٤معم١مُمـ ٓ ُيٛمّٙمـ طمتك يٌتغم ،وقمـ شمدسمره واًمتٗمٙمر ذم آي٤مشمفاهلل 

 ًٓ  ًمرب اًمٕم٤معملم وي٠مظمذ سم٠مؾمن٤ٌمب اًمٜمٍمن صمنؿ ويٕمز طمتك يرى ىمٝمًرا يتذًمؾ سمف أو

 يٜمٍمه اًمٕمزيز ٟمًٍما ُم١مزًرا..

 ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ ٫مةةچمل ٘مةةؾ ذ٬مةةره:

يٕم٤مروف ويٕم٤مديف وحي٤مول اًمٌٓمش سمف ووىمنػ  ،ا، ومٚمٙمؾ ٟمٌل قمدوّ [118إځمٷمچمم:]
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وم٘مند  طيمٜمٌٞمٜم٤م  ،سمف قمٚمٞمؿاهلل  ويّمٞمٌف سمًٌٌف ُمـ إذى ُم٤م ،دقمقشمف سمِمتك اًمٓمر 

ٌّف اعمنميمقن واهتٛمقه سم٤مجلٜمقن وسم٤مًمًحر واًمٙمٝم٤مٟم٦م طم٤موًمقا إيذاءه ووونٕمقا  ،ؾم

 ،ٌنفووٞم٘مقا قمٚمٞمف طمتك هن٤مضمر ُمنـ أطمن٥م اًمنٌالد ًم٘مٚم ،قمغم فمٝمره ؾمال اجلزور

: -هللاهلل  وهق أطم٥م ظمٚمؼ-طم٤مرسمقه ًمٞمٛمٜمٕمقا دقمقشمف وطم٤موًمقا ىمتٚمف أيمنر ُمـ ُمرة 

أو  ،شمٕمن٤ممم ًمنفاهلل  ومٞمٔمٜمف ُمـ قم٘مقسمن٤مت ،همؿ أو ؿٍّ عم٤م يّمٞمٌف ُمـ ه أطمد ًمتال حيزن

وًمـ يًتٓمٞمع آٟمتّم٤مر قمغم  ،حيزن سم٥ًٌم فمٚمؿ فم٤معمٞمف ًمف وئمـ أٟمف ىمد وم٘مد طم٘مف

ضمن٤مدة  ُمنـ يمن٤من قمنغم ومٜم٘منقل  ٓ ،ن دؿ اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمدوامأأو  ،ُمـ ضم٤مر قمٚمٞمف

ومام يّمٞمٌف ُمـ شمٚمؽ اًمٕمقارض  ،اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ ـم٤مئًٕم٤م ًمرسمف ُم١مُمٜم٤ًم سمف ُمتًٌٕم٤م ًمٜمٌٞمف

اهلل  ومال حيزن وٓ يٌتنتس وًمٞمٌنمن سمٜمٍٍمن ُمنـ ،ذم إرضاهلل  ُم٤م هل إٓ ؾمٜمـ

 وومتٍ  ىمري٥م.

وي٤م ُمـ يريد ومٕمؾ  ،ًمقُم٦م ٓئؿاهلل  ٓ ختػ ذم ،ومٞم٤م ُمـ يريد شمر  اعمٕمّمٞم٦م

ومٛمـ يٛمٚمؽ اًمٜمٗمع  ،أىمٌؾ وٓ ختش ُمٕمؽمًو٤م وٓ مم٤مٟمًٕم٤م وٓ ُمٝمدًدا ،٤مقم٤متاًمٓم

اشمريمف وٓ ختػ قمغم ُمٕم٤مؿمؽ  ،وطمدهاهلل  واًمي هق ًمرسم٤م  ا شمر   سم٤مهمل  وي٤م 

ُمٕمتٍد   وي٤م ،ورزىمؽ و  أ مل  فم٤م يمٚمٛم٦م طمؼ قمٜمد  ًمديف  سم٤مًمٓمر    وأُمـ  ىمٚمٝم٤م  غ  سم٤م

وي٤م ُمـ شمريد شمر  اًمٜمٛمص وآظمتالط  ،يرد  ضمقر اجل٤مئريـ  اًمنمقمٞم٦م وٓ

 يٕمز ويذل هقومٛمـ   ،واًمتؼمج اشمريمٞمٝمؿ هلل وٓ ختٌم زوضًم٤م وٓ وًمًدا وٓ واًمًدا

وُمـ ي٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب ومٞمح٥ٌم هذا ذم  ،اهلل وُمـ يقؾمع اًمرز  وي٘مدره هق ،اهلل

العز ز اهلل  هق إٓ طمٙمٛم٦م وُم٤م يّمٞم٥م اعم١مُمـ ُم٤م ،اهلل هذا ويٌٖمض هذا ًمتٚمؽ هق

ٱ ٻ ٻ   ﴿مم  ىم٤مل شمٕم٤م ،ًمُٞمٕمٚمؿ اًمّم٤مد  ُمـ اًمٙمذوب العؾقم اليؽقم
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ڭ ڭ ڭ   ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف    ،[ آل ٤مٽمران]   ﴾  ٻ ٻ پ پ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

 ، ٟمزًم٧م هذه أي٤مت ذم اًمّمح٤مسم٦م ومٙمٞمػ يب وسمؽ! [ا٭مبٺمرة] ﴾ۈئ

 ،ًمنٞمس دنؿ سمنُذّل  واقمٚمؿ أن اًمتٕمذي٥م واًمٜمٙم٤مل سمٌٕمض اعمن١مُمٜملم ذم اًمندٟمٞم٤م

 ،اهلل سم٥ًٌم اؾمت٘م٤مُمتف قمغم أُمر اعمًٚمؿ وم٢من ُوٞمؼ قمغم ،وم٤مًمذل ذل اًمٜمٗمس واًم٘مٚم٥م

 ومٝمذا وشمٚمنؽ مل سم٥ًٌم اًمتزاُمٝم٤م سم٠مُمر رهب٤م ُمناًل  شمٕم٤ممم اهلل أو مل يتؼ زوج ذم زوضمف

أُمن٤م طمًنـ اخلٚمنؼ وإدب  ،وًمٞمٕمٚمٛمقا أن اإلؾم٤مءة حيًنٜمٝم٤م يمنؾ أطمند ،ُيذًمقا

 ،ومٝمنؿ ذم قمنز اًمٓم٤مقمن٦م ،ٜمٗمس رومٞمٕمنل اًمِمن٠منواًمرىمل ٓ حيًٜمٝمؿ إٓ قمزيزي اًم

وأرواطمٝمؿ شمًٛمق ومق  ُم٤م يالىمقٟمف ُمـ قمذاٍب وأمل:  ،دؿاهلل  وم٘مٚمقهبؿ قمزيزة سمٕمز

يٜمٍمن ُمنـ اهلل  وأن ،ٓ ُمنـ اًمٌنمناهلل  ًمٕمٚمٛمٝمؿ أهؿ قمغم احلؼ وأن اًمٕمزة ُمنـ

أُم٤م همػمهؿ ومٝمنؿ ُمٜمٝمٛمٙمنقن ذم ذل  ،قم٤مضماًل أم آضماًل  ،،وأن اجلًد وم٤منٍ  ،يٜمٍمه

 أجلٛمتٝمؿ إجل٤مًُم٤م..اعمٕمّمٞم٦م ىمد 

 ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمةچم٧م:

طمتنك  ،وم٤معم١مُمـ ُمٝمام واضمف ُمـ اسمتالءات ومٝمق إقمغم سم٢ميامٟمنف سمرسمنف ،[آل ٤مٽمران]

ومنال يْمنٕمػ وٓ يٞمن٠مس أو  ،وُُمٜمع ُمـ إىم٤مُم٦م ؿمنٕم٤مئر ديٜمنف ،وإن قُمذب وأهلم

 ومٜمٍمه آٍت ٓ حم٤مًم٦م. ،اًمٙمقٟمٞم٦ماهلل  وقمٚمٞمف أن ي١مُمـ سمًٜمـ ،حيزن
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أن ي٘منقل ذم اًمنقشمر ُمنـ  ڤؾمٌٓمف احلًـ سمنـ قمنكم  طاهلل  قمٚمنؿ رؾمقل

ـْ »اًم٘مٜمقت   ـْ ٤َمچم٪َمڀْمةډَم، َوَٖمةَق٭م پمِل ٪مِةڀمٽَم ـْ َوَدْيډَم، َو٤َمةچم٪مپِمِل ٪مِةڀمٽَم ٿُمؿ  اْوِدِّن ٪مڀِمٽَم ا٭مټم 

َٓ ُيٺْمڅَمة َٖمَق٭م ڀْمډَم، َوَٕمچمِرْك ِٔم ٪مڀِمََم َأ٤ْمٵَمڀْمډَم، َو٫مِپمِل َذ   ة َو َِ ةَؽ َٖمٺْم  ٱَمةچم ٫َمٴَمةڀْمډَم، إځِم 

پمچَم َوَٖمٷَمچم٭َمڀْمډَم  ـْ ٤َمچمَدْيډَم، َٖمَبچمَر٬ْمډَم َرٕم  َٓ َيٷِمز  ٱَم ـْ َوا٭َمڀْمډَم، َو َٓ َيِذل  ٱَم ُف   .(1)«٤َمټَمڀْمَؽ، َوإځِم 

 ،اًمزم دقم٤مءه وآٟمٙم٤ًمر سملم يدينف واحلٛمند واًمنٜمن٤مء قمٚمٞمنف ،اًمزم سم٤مب رسمؽ

 ،يمـ ىمقًين٤م ذم ديٜمنؽ ،ومٕم٦م ٓ اٟمٙم٤ًمر سمٕمده٤م وٓ ذلسمٕمزة ور ٦مشم٤مُمصم٘م٦م ويمـ قمغم 

، َٚمةْٝمٌ َوَأَٙمةڇم  إ٧َِم »  طاهلل  وم٘مد ىمن٤مل رؾمنقل ـُ ا٭ْمٺَمةِقي  ـِ ايْ  اٛمُةڃْمٱِم ـَ اٛمُةڃْمٱِم ٱِمة

ٷِمڀمِػ  ٤م ذم ديٜمؽ إٓ إن اؾمتٛمد ىمٚمٌؽ شمٚمؽ اًم٘مقة ُمـ ىمقة ، وًمـ شمٙمقن ىمقيّ (8)«ا٭مٴم 

ٓ شُمًتٛمد ُمـ ضم٤مه وٓ ؾمنٚمٓم٤من  ومتٚمؽ اًم٘مقة ،يم٤مًم٘مقي واًمٕمزيزاهلل  إيامٟمف سم٠مؾمامء

شمٌن٤مر   ،اهلل وٓ يٕمز ُمن٤م قمن٤مداهاهلل  ومال يذل ُمـ وآه ،اهلل وٓ ُم٤مل وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ

 اؾمٛمف وشمٕم٤ممم ضمده وٓ إًمف همػمه..

اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم وإذًٓمف ًمٚمٕمّم٤مة اعمجرُملم قمنغم  وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽ، ٟمٍم 

 ُمر اًمٕمّمقر 
                                                

(، 8524ؿ ، رىمنن2/62(، وأسمننق داود )8727، رىمننؿ 8/200رواه أننند ) ( صةةحڀمح:1)

(، واسمـ 8754، رىمؿ 2/258( وىم٤مل  طمًـ. واًمٜم٤ًمئك )565، رىمؿ 2/228واًمؽمُمذى )

( وىمن٤مل  صنحٞم  قمنغم 5800، رىمنؿ 2/888(، واحل٤ميمؿ )8878، رىمؿ 8/272ُم٤مضمف )

  (.8272ذط اًمِمٞمخلم، وصححف إًم٤ٌمين ذم اعمِمٙم٤مة )

َُْمِر سم٤ِمًمْ  يمت٤مب اًم٘مدر. (2665رواه ُمًٚمؿ ) ( صحڀمح:8) ْٕ ؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ِم سَم٤مٌب ذِم ا ِٓ ِة َوشَمْرِ  اًْمَٕمْجِز َوا ُ٘مقن

اده ره سم٤ِمهللِ َوشَمْٗمِقيِض  ؼ  ؿ  هه  ال   .ڤُمـ طمدي٨م أيب هريرة  لهؾَّ
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ڠ

ذيمرت ذم اًم٘مرآن أيمنر ُمنـ ُمنرة  ،ىمّم٦م قمٔمٞمٛم٦م ڠُمقؾمك اهلل  ىمّم٦م يمٚمٞمؿ

ُمقؾمك اهلل  وومٞمٝم٤م أن ٟمٌل -واًم٘مّم٦م ُمٕمرووم٦م-مهٞمتٝم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ومقائد وقمؼمٕ

وىمد أشم٤مه وأظمقه ه٤مرون سم٤مٔين٤مت  ،وطمدهاهلل  دقم٤م اًمٓم٤مهمٞم٦م ومرقمقن ًمٕم٤ٌمدة ڠ

ا ُمٔمٝمنر ُمنـ وهنذ ،إهائٞمنؾواعمٕمجزات واًمتل حتريم٧م ًمرؤيتٝم٤م ىمٚمنقب سمٜمنل 

ومرقمقن اًمٓم٤مهمٞم٦م أظمذ اهلل  ومٚمؿ ي٠مظمذ ،سمخٚم٘مف طمتك اًمٙمٗم٤مر ُمٜمٝمؿاهلل  ُمٔم٤مهر رن٦م

قمزيٍز ُم٘متدر وهق ُمـ هق! هق ُمـ مل يٙمتػ سم٤مًمٙمٗمر سم٤مهلل رب اًمٕم٤معملم سمؾ ادنقمنك 

وم٠مرؾمؾ إًمٞمف ُمقؾمك  ،اهلل اًمرسمقسمٞم٦م أيًْم٤م وأضمؼم أُم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م قمغم قم٤ٌمدشمف ُمـ دون

ًمٕم٤ٌمدة رب اًمٕم٤معملم وأن خيكم سمٞمٜمف وسملم سمٜمنل  وأُمره أن يٚملم ُمٕمف اًم٘مقل ويدقمقه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم   ،ًمنندقمقهتؿ إهائٞمننؾ

ومرقمنقن وُمنـ ُمٕمنف  ومجحند ،[ا٭مپمٽمؾ] ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

وهنؿ ُمًنتٞم٘مٜمقن هبن٤م ذم ىمٚمنقهبؿ.ومٚمام  ،وآي٤مشمف تعالىاهلل  سمٜمٌقة ُمقؾمك وسمرسمقسمٞم٦م

ُمـ آُمـ ُمٕمف ُمقؾمك أن يًػم هق واهلل  أُمر ،ُمٜمف ذًمؽاهلل  ضمحد واؾمتٙمؼم وقمٚمؿ

ومح٤موًمقا اًمٗمرار سمديٜمٝمؿ ًمٙمـ أسمك ومرقمقن إٓ اًمتجنؼم قمٚمنٞمٝمؿ  ،إهائٞمؾُمـ سمٜمل 

ومجٛمع ضمٜمقده وشمرأؾمٝمؿ وص٤مر هبؿ عمقؾمنك وُمنـ ُمٕمنف طمتنك  ،واًمٚمحق  هبؿ

ومّم٤مر ومرقمنقن وضمٜمنقده ُمنـ ظمٚمنػ اعمن١مُمٜملم واًمٌحنر ُمنـ  ،شمراءى اجلٛمٕم٤من

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم   ،أُمنن٤مُمٝمؿ

جيزم يمؾ قم٤مىمؾ أن هنال  ُمقؾمنك وُمنـ ُمٕمنف  ،ب اًمٌنمي٦موم٤ٌمٕؾم٤ٌم ،[ا٭مٲمٷمراء]

ًمٙمـ اًمٕمزيز إن أراد اًمذل ٕقمتك وأىمقى أهؾ إرض أذًمف وًمق سمن٠مطم٘مر  ،قاىمعًم

 سمؾ وسمدون أؾم٤ٌمٍب أيًْم٤م..  ،إؾم٤ٌمب وأوٕمٗمٝم٤م
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وٟمٔمر أُم٤مُمف ومٚمؿ يَر إٓ سمحنر  ،وطمِمدهاهلل  عم٤م ٟمٔمر ُمقؾمك ظمٚمٗمف ومرأى قمدو

ُم٤م يمن٤من  ،وٟمٔمر ضمقاره ومٚمؿ يَر إٓ وٕمٗم٤مًء ظم٤مئٗملم ،وفمٚمٛمتف طم٤مًمٙم٦م ىمٕمره قمٛمٞمؼ

ُمٜمف إٓ يمٚمٛم٦م ص٤مدىم٦م ُمـ قمٌٍد ص٤مد  ُم١مُمـ ُمقىمـ سمٕمنز رسمنف وىمدرشمنف وهٞمٛمٜمتنف 

، ويمال [ا٭مٲمٷمراء] ﴾ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ىم٤مل ُمقؾمك   ،قمغم هذا اًمٙمقن

ومٕمٚمؿ ُمقؾمك أٟمنف ظمنرج سمنال أؾمن٤ٌمب وًمنـ هيدينف  ،شمدل قمغم آُمتٜم٤مع اًمِمديد

وهذا طم٤مل اعم١مُمـ إن ظم٤مًمط ىمٚمٌنف  ،ج٤مة إٓ رسمف اًمذي أُمره وأرؾمٚمفٕؾم٤ٌمب اًمٜم

وم٢من مل يٙمـ  ،وٓ قمج٥م ،وقمزه عمـ حي٥م وذًمف عمـ يٌٖمضاهلل  سم٘مدرة ىمقيإيامن 

 ومٛمـ!! ،اهلل هذا طم٤مل يمٚمٞمؿ

هداه   ،ورأى ُمٜمف رسمف ذًمؽ اًمٞم٘ملم واًمّمد  ،ومٚمام فمـ ُمقؾمك سمرسمف اخلػم

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،٤م ًمفٕؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مة وؾمخره

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ

، وميب ُمقؾمك [ ا٭مٲمٷمراء]   ﴾  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

اًمٌنمي٦م ٓ قمٛمؾ  ُمـ إؾم٤ٌمبوهل ورد ؾم٥ٌم  –اًمٌحر سمٕمّم٤مه يمام أُمره رسمف 

هلل  ًمٙمـ ،ًمف د٤ما أطمقا وُمٖمػم  إؾم٤ٌمب  ُمٗمٕمؾ  يم٤مجلٌٚملم   -هق  ًمٌحر  ا ر  ومّم٤م

وؾم٤مر ُمقؾمك وُمـ ُمٕمف ذم  ،ػم ُمقؾمك وُمـ ُمٕمفاًمٕمٔمٞمٛملم سمٞمٜمٝمام ممر ممٝمد ًمً

٤م ُمٜمف اًم٘مدرة فمٜمّ ،واقمتٛمد قمغم أؾم٤ٌمسمف وىمقشمف  ومٖمر ومرقمقن ُم٤م رأى ،هذا اًمٓمريؼ

وًمق يم٤من ًمديف ذرة ُمـ اًمٕم٘مؾ أو اًمٗمٝمؿ ًمٕمٚمؿ أٟمف  ،قمغم اعمرور يمام ُمر ُمـ ىمٌٚمف
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اًمٙمقن إٓ رب هذا  ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م  ٟمف  ،أُم٤مم ُمٕمجزة ٓ  ىمدرشمف وؾمٚمٓم٤م وًمٕمٚمؿ 

ًٓ سميسم٦م قمّم٤م ٓ وزن د٤م وٓ ىمٞمٛم٦موهٞمٛمٜمتف اًمتل   ،ؿمؼ هب٤م سمحًرا قمٔمٞماًم ُمٝمق

سم٢مهمراىمف ذم اًمٌحر ومٝمٚمؽ ُمع  ،ومُ٘متؾ ذ ىِمتٚم٦م  ،ًمٙمـ قمٛمل ىمٚمٌف وـمٛم٧ًم سمّمػمشمف

 ،ويُمت٥م اؾمٛمف ذم ىمرآن يتغم ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقصػ ومٞمف سم٤مًمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م ،ُمـ هٚمٙمقا

 اهلل. وهذا ضمزاء ُمـ شمٙمؼم قمغم أُمر

!!

 ،ىمّدر ؾمٌح٤مٟمف هال  ومرقمقن همرىًم٤م سم٤معم٤مء ضمزاًء ووم٤مىًم٤م ،شمٕم٤ممماهلل  ٛم٦مشم٠مُمؾ طمٙم

ڃ   ﴿ويتٙمؼم يم٠مٟمف هق اًمذي أضمراه    ومٙمام يم٤من يتٗم٤مظمر هبذا اعم٤مء وشمٚمؽ إه٤مر

 اهلل أهمر  ،[ 51ا٭مزٚمرف:]   ﴾  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ٞمف ومل يٜمتٍم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إٓ ديٜمف وٟمٌ ،ومل يٌؼ إٓ اعمٚمؽ اًمٕمزيز ،ومرقمقن ومْم٤مع ُمٚمٙمف

ومٌداي٦م اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م ظمقف واوٓمراب ىمٚم٥م وومرار ُمـ  ،وُمـ اشمٌٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم

اًمٕمزيز اهلل  ومٝمذا ُمققمقد ،وه٤ميتٝم٤م يم٤من ٟمًٍما وشمقومٞمً٘م٤م وؾمداًدا ،سمٓمش اجل٤ٌمريـ

 احلٙمٞمؿ.

 ،[ا٭مٲمةٷمراء] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م ْم َنچميةڈم أيةچمت:

وم٤مًمٕمزة ىمند فمٝمنرت دًٓمتٝمن٤م ذم ؾمنٞم٤م  ُمن٤م  ،ىمرن ؾمٌح٤مٟمف اؾمؿ اًمٕمزيز سم٤مًمرطمٞمؿ

أُم٤م اًمرن٦م  وم٘مد دمٚم٧م  ،ُمقؾمك وُمـ شمٌٕمف وأذل ومرقمقن وضمٜمدهاهلل  وم٠مقمز ،ذيمرٟم٤م

 ،سمٗمرقمقن عّم٤م أُمٝمٚمف رسمف ومل ي٠مظمذه سمٖمت٦م سمرهمؿ ـمٖمٞم٤مٟم٦م وادقم٤مئف اًمرسمقسمٞمن٦مهلل ا رن٦م

ودمٚم٧م يمذًمؽ رنتنف  ،سمؾ أرؾمؾ ًمف اًمرؾمؾ وأي٤مت ًمٞم١مُمـ هب٤م ويًتٖمٗمر ًمذٟمٌف



            

 (114أسود ) أحؿر

881 
 

881 

 
ٛمقؾمك وىمقُمف عمن٤م ظمٚمّمٝمؿ ُمـ هذا اًمٓم٤مهمقت اعمتجؼم اًمذي ؾمخرهؿ ؾمٌح٤مٟمف سم

ٌندهؿ ًمف وهق ُمنٚمٝمؿ قمٌد هلل ذًمٞمؾ وٕمٞمػ.   خلدُمتف وقم

ڠ

ومٚمؿ يٚمؼ ُمٜمٝمؿ إٓ اجلحقد  ،ىمقُمف أًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مًُم٤م ڠدقم٤م ٟمقح 

ُمٙمن٨م  ،وقمدم اإلىمنرار سمنمنقمفاهلل  واًمٜمٙمران واإلقمراض واًمٗمرار ُمـ شمقطمٞمد

ومٙمؿ سمذل ويمؿ قم٤مٟمك ويمؿ صؼم وحتٛمنؾ! وُمنـ  ،ُمدة مل يٛمٙمنٝم٤م ٟمٌل ُمنٚمف ومٞمٝمؿ

! وم٢من صؼم اًمٕمٌد قمغم اًمدقمقة أن قمنم ؾمنٜمقات ًم٘من٤مل ڠومٞمٜم٤م يّمؼم يمٜمقح 

 ُمع ىمقُمف ! ڠ ومٙمٞمػ سمح٤مل ٟمقح ،إٟمٜمل ُمـ اًمّم٤مسمريـ

 ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ژ ژ ڑ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[ا٭مٺمٽمر] ﴾ ڑ ک ک ک ک

واهتٛمنقه  ،ڠيمنذب ىمنقم ٟمنقٍح ٟمقطًمن٤م  ،طومٙمام يمنذسم٧م ىمنريش ٟمٌٞمٜمن٤م 

وهذا ُم٤م حيدث قم٤مدًة عمـ أُمر ىمقُمنف سمن٤معمٕمروف  ،وأرادوا إسمٕم٤مده قمٜمٝمؿ ،سم٤مجلٜمقن

هجنقم  ،وه٤مهؿ قمـ اعمٜمٙمنر ذم يمنؾ قمٍٍمن وطمنلم ُمنـ إىمنرسملم أو همنػمهؿ

أو أيمنؾ  اًمرؿمقةقمـ اًمرسم٤م أو  اًمقًمد ب ُمـ وًمده إن ه٤مهومرسمام شمؼمأ إ ،واضمتٜم٤مب

 ُمع طمرصف قمٚمٞمف وقمغم ٟمٗمٕمف وطمٌف اجلؿ ًمف. ،ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ
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واقمؽمف ًمرسمف سم٠مٟمف ُمٖمٚمقب  ،إٓ أن شمؼمأ ممـ طمقًمف ڠوُم٤م يم٤من ُمـ ٟمقٍح 

ڦ ڄ  ﴿ ،ومدقم٤م رسمنف أن يٜمتٍمن ًمنف وًمديٜمنف ،ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة وٓ ـم٤مىم٦م

ومن٠مٟمزل ُمن٤مًء ُمنـ اًمًنامء مل  ،ف وأقمز ٟمٌٞمفًمديٜماهلل  . وم٤مٟمتٍم[ا٭مٺمٽمر] ﴾ ڄ ڄ

مل يٗمجنر ُمٜمٝمن٤م اًمٕمٞمنقن سمنؾ  ،سمؾ وومجر ًمف إرض قمٞمقن ُم٤مء ،وًمـ ُيَر ُمنٚمف ىمط

طمتنك أن اًمتٜمن٤مٟمػم  -دًٓم٦م قمغم يمنرة اعم٤مء وىمقشمنف وؿمندشمف-شمٗمجرت يمٚمٝم٤م قمٞمقًٟم٤م 

ٓ  ،ومًٌح٤مٟمف قمزيز ذو سمٓمٍش ؿمنديد ،اًمتل يقىمد ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر ظمرج ُمٜمٝم٤م اعم٤مء أيًْم٤م

 .يٕمجزه رء

رأوا سمن٠مقمٞمٜمٝمؿ  ،ومٌٕمدُم٤م فمـ ىمقُمف أهؿ أذًمقه وأه٤مٟمقه وؾمخروا وٟم٤مًمقا ُمٜمنف

 ،وعمنـ اًمْمنٕمػ ،عمـ اًم٘منقة ،وعمـ آهزام ،عمـ اًمٜمٍمة ،وعمـ اًمذل ،عمـ اًمٕمزة

وأهنؿ إمم  ،قمٚمٛمقا أن ؾم٤مقم٤مت يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م ،هلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر قمٚمٛمقا أن اعمٚمؽ

ۋ ۋ ۅ  ﴿  ىمن٤مل شمٕمن٤ممم ،ومٜم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م وقمنذاب ُم٘منٞمؿ ذم أظمنرة

 وأن دقمقة ٟمقح إمم سم٘م٤مء إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م.  ،﴾ ۅ ۉ

ڠ

ًمده ا ًمق ٤ًٌم  حمٌ ن  يم٤م ًمًالم  ا قمٚمٞمٝمام  يٕم٘مقب  سمـ  أظمقة  ،يقؾمػ  ًمف  ن  ويم٤م

ًمفاُمتأل سم٤مًمٖمػمة ُمٜمف: ًمّمٗم٤مشمف اجلٛمٞمٚم٦م وعمح٦ٌم واًمده  ًمف  ،ت ىمٚمقهبؿ  ومٙم٤مدوا 

قطمدة وختكم إظمقة قمٜمف وم٤مضمتٛمع قمغم يقؾمػ سمالء اًمٔمٚمٛم٦م واًم ،وأًم٘مقه ذم ضم٥مٍّ 

وم٤ًم  ًمف وٛمققم٦م  ،ومدسمر ًمف اًمتداسمػم سمحٙمٛمتف ًمٓمٞمػًمٙمـ رسمف  ،ويمٞمد إىمرسملم

وهق اًمٙمريؿ اسمـ اًمٙمريؿ  –ُمـ اًمٜم٤مس رأوه ذم اجل٥م وم٠مظمذوه وسم٤مقمقه يم٤مًمٕمٌٞمد 
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 –ويم٤من اعمِمؽمي رضماًل ذا ُمٜمّم٥ٍم وُمٙم٤مٟم٦م ذم سمٚمده   -اسمـ اًمٙمريؿ اسمـ اًمٙمريؿ

طمتك إذا  ،وأهٚمف فوؿم٥م قمغم ظمدُمت ،ٕمزيزشمرسمك يقؾمػ ذم سمٞم٧م اًم -قمزيز ُمٍم 

 ،سمٚمغ ُمٌٚمغ اًمرضم٤مل راودشمف اُمرأة اًمٕمزيز قمـ ٟمٗمًف وأسم٧م إٓ اًمقىمقع ذم اًمٗم٤مطمِم٦م

ٱ   ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،ومتٕمقذ سم٤مهلل مم٤م أرادشمف ُمٜمف ،وأسمك يقؾمػ إٓ ـم٤مقم٦م رسمف

ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ ڀ  پ  پ  پ  ٻ پ  ٻ ٻ  ٻ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  وسم٤مًمرهمؿ ُمـ  ،]يق٠مػ[  ﴾ ٿ 

إي٤مه٤م إٓ أه٤م ىمد اهلل  ًمٕمزيز وُم٤مد٤م وضم٤مهٝم٤م واًمٜمٕمؿ اًمتل أقمٓم٤مه٤ممج٤مل اُمرأة ا

 ،وم٠مست قمغم ُم٤م شمريد طمتك أه٤م يم٤مٟم٧م شمالطم٘مف وهق يٗمر ُمٜمٝم٤م ،أذًم٧م سم٤معمٕمّمٞم٦م

اعمرأة يقؾمػ  اًمٕمزيز وم٤مهتٛم٧م  اًمٗم٤مطمِم٦م ڠطمتك رآمه٤م   ،سم٤مخلٞم٤مٟم٦م وإرادة 

ُدسمر قمٚمؿوًمٙمـ  ُم٦م ومٝمذه قمال-  اجلٛمٞمع سمراءة يقؾمػ عم٤م رأوا ىمٛمٞمّمف ىُمد ُمـ 

ًمف شمٕم٤ممم    -ضمٚمٞم٦م قمغم ُمالطم٘متٝم٤م هل  ھ   ﴿ىم٤مل  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

             ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺ 

  ومام يم٤من ُمـ اًمٕمزيز ! اٟمٔمروا ًمذل اعمٕمّمٞم٦م ُم٤مذا شمٗمٕمؾ  ،[ يق٠مػ]   ﴾   

 سم٠مصح٤مهب٤م...

 وُم٤م يم٤من ُمٜمف إٓ أن ،جيرؤ قمغم ومراىمٝم٤م سمؾ مل ،مل يًتٓمع اًمٕمزيز ُمٕم٤مىم٦ٌم زوضمف

ومٛمٚمٙمنف وُم٤مًمنف  -أذًمتف ُمٕمّمٞمتف وحمٌتف دن٤م-ٕٟمف ذًمٞمؾ  شاؾمتٖمٗمري ًمذٟمٌؽ»ىم٤مل 

ومنام  ،وؾمٚمٓم٤مٟمف مل جيٚمٌقا ًمف اًمٕمزة أُم٤مم ٟمٗمًف وأُم٤مم زوضمف ذم هذا اعمقىمػ اعمٝمنلم

 ،ًمٖمنػم اهلل ! ًمٙمنـ ٓ قمجن٥م وآٟمٙم٤ًمرهذا اًمذل واخلٜمقع وُم٤م هذه اإله٤مٟم٦م 
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وم٘مد شمًّٛمك هذا  ،ذلاهلل  سمٖمػم ومٙمؾ قمز ،ًمـ يٕمزه ُُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤ماهلل  ومٛمـ أذًمف

ذًمٞمنٌؾ ًمزوضمنف وطمٌٝمن٤م.. صمنؿ  ،اًمرضمؾ سم٤مًمٕمزيز وهق ذًمٞمٌؾ ًمٜمٗمًف ُمٙمٌٌؾ سمنذٟمقهب٤م

ومنام يمن٤من ُمنـ  ،سم٤مًمًجـ واًمتٜمٙمٞمؾ إن مل يٓمع أُمره٤م ڠهددت اعمرأة يقؾمػ 

 ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ﴿إٓ أن ىمنننن٤مل   ڠيقؾمننننػ 

ؾمنجٜمف ًمٗمنؽمة وسمن٤مًمرهمؿ ُمنـ  ،ًمنفاهلل  يم٤من قمزيًزا سمٕمنزةاهلل  ومًٌح٤من ،[يق٠مػ]

ًمنف  اًمًنجـسمؾ يمن٤من  ،ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مٚمٞمٚم٦م إٓ أن هذا اًمًجـ مل يدل قمغم ذًمتف أسمًدا

٤مٟمٞم ،اقمزّ  وسمٕمد شمٚمنؽ اعمحٜمن٦م ظمنرج يقؾمنػ  ،ذل وهقان ُيذيمر إمم أن فوًمًجن

 وم٤مًمٕمز واًمنذل سمٞمند ،ًمٞمٙمقن قمغم ظمزائـ إرض ويٙمقن قمزيًزا ذم دٟمٞم٤مه وأظمراه

 ومت٠مُمؾ..  ،وطمدهاهلل 

ومن٤مًمٕمزيز  ،ا ًمٚمٛم١مُمٜملم قمنغم اًمنداومن اًمٜمٍم أظمػمً ُمـ هذه اًم٘مّمص ٟم٘مقل أ

ويٙمنـ  ،٤م شمٙمـ قمزيًزا ذم اًمندٟمٞم٤م وأظمنرةومٙمـ هلل وًمٞمّ  ،يٜمٍم أوًمٞم٤مءه وأصٗمٞم٤مءه

 ..قمغم اًمدوام.اًمٜمٍم طمٚمٞمٗمؽ 

 ،وشمًننٚمط اعمتجننؼميـ اجلنن٤مئريـ ،وـمننقل ُمدشمننف ،ُمننع اؾمننتٛمرار اًمٔمٚمننؿ

 ،اهلل سم٤مًمٞم٠مس ُمـ روحاعمٔمٚمقم ىمد يّم٤مب  ،واؾمتٌٕم٤مد حت٘مٞم٘مف ،اؾمتٕمج٤مل اًمٜمٍمو

٤ًٌم ذم اإلـم٤مطم٦م سم٤مإليامن ُمـ ىمٚمٌ ومنال دٟمٞمن٤م  ،وهاليمف وهقاٟمف ،فوهذا ىمد يٙمقن ؾمٌ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم   ،يّمننٚم  وٓ آظمننرة يٗمننقز

 .[يق٠مػ] ﴾ ٿ ٹ
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طمتك إذا شمٕم٤مُمٚم٧م ُمٕمف قمـ  ،٤مٟم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مسهٜم٤م  ُمـ اًمٌنم ُمـ ًمف هٞم٦ٌم وُمٙم

 قمـ ٓ يًتٓمٞمع أن يٌدي سمرأيف ومْماًل  ،ىمرب وضمدشمف ذًمٞماًل ذم سمٞمتف أؾمػًما عمٕمّمٞمتف

ومٕم٤مىمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمذل ُمـ  اهلل ومٛمنؾ هذا اإلٟم٤ًمن قمَم ،أن يتخذ ىمراًرا ويٜمٗمذه

ـ ومٚمؿ ُيذل إٓ ممـ أطمٌٝمؿ ورسمنام اىمنؽمف ُمن ،وهذا زي٤مدًة ذم إذًٓمف-إىمرسملم 

 وُمنـ ،وُمـ وًمده إٓ قم٘مقىًمن٤م ،ومال جيد ُمـ زوضمف إٓ ٟمِمقًزا -اعمٕم٤مِصأضمٚمٝمؿ 

وسمنرهمؿ قمزشمنف  ،ورسمام وضمد ؾمقء اخلٚمنؼ طمتنك ُمنـ ظمدُمنف ،أىمرسم٤مئف إٓ ضمقًرا

ومنام  ،وٓ ُمٕم٤مىمٌن٦م آسمنـ ٦مومٝمق ٓ ي٘مقى قمغم ومرا  اًمزوضم ،اعمزقمقُم٦م أُم٤مم اخلٚمؼ

يمام ًمـ يٖمٜمقا  ،ٟمٞم٤م ؿمٞمًت٤مأهمٜمك قمٜمف ُم٤مًمف وؾمٚمٓم٤مٟمف وقمزه اعمزقمقم أُم٤مم اًمٜم٤مس ذم اًمد

 وم٤مًمذل يمام ذيمرٟم٤م ذل اًمٜمٗمس... ،قمٜمف ذم أظمرِة ؿمٞمًت٤م

وهنذا  ،ومال جيٜمل إٓ اًمذل ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري ،ورسمام أراد اعمرء اًمٕمز ًمٜمٗمًف

ومٜمرى ُمـ شمٖمػم ظمٚم٘متٝم٤م سم٤مًمقصؾ واًمٜمٛمص وقمٛمٚمٞم٤مت شمٖمٞمػم  ،ا وُُمِم٤مهديمنػم ضمدّ 

شمٌتٖمنل سمٗمٕمٚمٝمن٤م ُمرون٤مة  ،قمٛمٚمٞمن٤مت اًمتجٛمٞمنؾ -ضمٝمناًل -ٚم٘م٦م اًمتل يًٛمقه٤م اخل

ومنام  ،ورسمام يم٤مٟم٧م ذات طم٥ًٍم وٟم٥ًٍم وُم٤مل ،زوضمٝم٤م وشمٓمٚم٥م وص٤مًمف وطمٌف د٤م

ورسمنام شمريمٝمن٤م  ،وُم٤م زاده مج٤مد٤م اعمزقمقم إٓ ضمٗم٤مًء وومتنقًرا ،زاده ومٕمٚمٝم٤م إٓ ٟمٗمقًرا

ًٓ وُمٜمزًم٦م  وم٠مذدن٤م  -ذم اًمنذل إُمٕم٤مًٟم٤م-وسمح٨م قمـ همػمه٤م ممـ هؿ أدٟمك ُمٜمٝم٤م مج٤م

قم٤مُمٚمٝمن٤م اًمٕمزينز سمٜم٘منٞمض  ،اهلل وأذًم٧م هل ٟمٗمًنٝم٤م سمٜمٗمًنٝم٤م. ومًنٌح٤من ،اًمزوج

 اهلل. وم٠مذد٤ماهلل  وم٠مرادت اًمٕمز سمٛمٕمّمٞم٦م ،ىمّمده٤م
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ومنقاهلل ُمن٤م رأى  ،وىمد صند  ،واٟمٔمر ًمتٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اجلٚمٞمٚم٦م اًمتل ىم٤مد٤م قمٛمر

ذم  وم٘منند روى احلنن٤ميمؿ ،ا إٓ سمٕمننز اإلؾمننالماًمٕمننرب سمننؾ ُمنن٤م رأت اًمنندٟمٞم٤م قمننزّ 

چمم، »  دريمفُمًت ـُ اخلٵم چمب إ٧م ا٭مٲم  اح، ٪مةڂمٖمقا  وٱمٷمفَٚمَرَج ٤ُمٽَمُر ْٕم إٔمق ٤مبڀمدة ٕمـ اجلر 

ڀْمِف، ٪َمَقَضةٷَمٿُمََم ٤مةٜم ٤َمچمٖمٺِِمةِف،  ٤مٜم ّمچمضڈم و٤مٽمر ٤مٜم ځمچم٫مڈم ٭مف، ٪َمپمََزَل ٤مپمٿمچم، َوَٚمټَمَع ُٚمٹم 

َأٱِمَٝم اٛمةڃمٱمپم٦م، أځمةډم َوَأَٚمَذ ٕمِِزٱَمچمِم ځَمچم٫َمتِِف، ٪مخچمض  چم اٛمََخچمَضڈَم، ٪َمٺَمچمَل َإُٔمق ٤ُمَبڀْمَدَة: َيچم 

ةقُض  ڀْمَؽ، وٖمٴمٷمٿمَم ٤مٜم ٤مچمٖمٺمؽ، وٖمڂمٚمذ ٕمزٱمچمم ځمچم٫متؽ، َوََتُ ټَمُع ُٚمٹم  ٖمٹمٷمؾ وذا  ََتْ

ِّن أن  َأْوَؾ ا٭مَبټَمِد ا٠مت٨م٪مقكإ ٪مٺمچمل ٤ُمٽَمُر: أوه، َل يٺمؾ ذا ٩مٝمك   چم اٛمخچمضڈم، ٱمچم َيُُس 

د  ًٓ إٔمچم ٤مبڀمدة! ٘مٷمټمتف ځمٻمچم ڈم ِمٽم  چم ٬مپم ةچم َأَذل  ٫َمةْقمٍ  طٕٱم  ځَمةچمإځم  ٕمچِمإِل٠ْمةالِم، ايّ  ، ٪َمڂَم٤َمز 

ځَمچم  . (1)«ٕمف، َأَذ٭م پمچَم اهللُايّ  ٪َمٽَمٿْمََم ځَمٵْمټُمڇُم ا٭مٷِمز  ٕمٸَِمْٝمِ ٱمچم َأ٤َمز 

طمتنك إذا  ،ُمـ أضمنؾ أوٓدهاهلل  ويمذًمؽ ٟمرى إب اًمذي يرشمٌم ويٕمِص

ٌّقا وص٤مروا ذوي هٞم٦ٌم واطمؽمام وؾمط اًمٜم٤مس اسمتٖمك اًمٕمنزة سمٕمنز أوٓده ومنام  ،ؿم

وم٤مطمنذر أن شمٓمٚمن٥م  [11٪مةچم٢مر:] ﴾ ۉ ۉ ېې ﴿ ،ًمذل واًمٕم٘منق وضمد إٓ ا

وم٠مىمٌنؾ قمنغم  ،ومن٤مًمٕمزة يمٚمٝمن٤م هلل ،طمتك وإن همر  اًمٔمن٤مهر ،اًمٕمزة ُمـ اعمخٚمقىملم

ومٝمذا اًمؽم  ُمن٤م هنق إٓ ذل وإن شم٘مٜمنع سم٘مٜمن٤مع  ،وٓ شمؽم  أُمره اسمتٖم٤مًء ًمٚمٕمز ،رسمؽ

                                                
(، وأباو كعاقم يف 66(، وأباو داود يف الزهاد )584ابن الؿباار  يف الزهاد ) رواه صحڀمح: (1)

لزهااد (، واباان أبااي الاادكقا يف ا7847(، والبقفؼااي يف شااعب اإل ؿااا  )1/47اليؾقااة )

( وقا:  صيقح وؾاى شارط الشاقخقن 207، 1/130الياكم يف الؿستدر  )و (،117)

 (  هو كؿا قاال.51وواقؼه الذهبي، وقا: اولباين يف السؾسؾة الصيقية )
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 وًمـ يٌنؼ ًمنؽ ،قم٤مضماًل  و أؾمٞمٜمٙمِمػ هذا اًم٘مٜم٤مع آضماًل  ،اًمٕمز اعمزيػ ذم اًمٌداي٦م

 اًمذم واًمِملم واًمٜمدم واحلنات. إٓ

قم٤مؿمننقا ذم قمننز اإلؾمننالم  ،اًمننٌالداعمًننٚمٛملم وومننت  قمٚمننٞمٝمؿ اهلل  عمنن٤م أقمننز

 ،ومٕمن٤مصمقا ذم إرض ومًن٤مًدا ،إمم اعمٕمن٤مِصإمم أن شمريمنقه وريمٜمنقا  ،واٟمتّم٤مراشمف

وذائٕمنف اهلل  طمندوداًمٙمننػم ُمنـ ووٞمٕمقا  ،وقمٙمٗمقا قمغم ؿمٝمقاهتؿ ورهم٤ٌمهتؿ

ومٌندأت ادنزائؿ شمتنقامم قمنغم  ،اهلل ومن٠مذدؿ ،ومرووف وشمريمقا ومريْمن٦م اجلٝمن٤مدو

وهذا طم٤مل يمؾ ُمـ يٌتٖمل اًمٕمزة  -إمم أن ؾم٘مٓم٧م اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ،اعمًٚمٛملم

ًمـ يذ  إٓ ُمرار اًمذل وإن ـم٤مل سمف اًمزُمـ ـم٤معمن٤م ريمنـ ًمٚمٙمٗمنر  ،اهلل ذم همػم ديـ

 .إسمرارتف وصح٤مسم طومل ويرضمع ُٕمر رسمف وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ٟمٌٞمف  ،وأهٚمف

 !

ذم هذا اًمٕمٍم أص٤مب اعمًٚمٛملم اًمقهـ واًمْمٕمػ: وًمق قمٚمٛمقا أن اًمٕمزة هلل 

وًمٕمّزت أٟمٗمًٝمؿ وُم٤م ؿمنٕمروا  ،ًمتٛمًٙمقا سمدقم٤مئف سمذًمؽ آؾمؿ اًمٕمٔمٞمؿاهلل  وُمـ

 وًمرزىمقا ي٘مٞمٜم٤ًم شمتحر  سمف ىمٚمقهبؿ وأسمداهؿ ًمٜمٍمنة دينـ ،سمذًمؽ آهزام اعم٘مٞم٧م

ومنن٤محلرب ضوس قمننغم اإلؾمننالم  ،ًننػم صننخقر اًمٙمٗمننر واًمٓمٖمٞمنن٤منوًمتٙماهلل 

 ،ًمٙمٜمٝمن٤م طمنرب ٟمٗمًنٞم٦م أيًْمن٤م ،ًمٞم٧ًم طمرسًم٤م سم٤مًمُٕمدة واًمٕمتن٤مد وم٘منط ،واعمًٚمٛملم

اهلل  وطمرب قمغم اًمًٜم٦م ظمّمٞمًّم٤م سم٢مفمٝم٤مر ؿمٌٝم٤مت ُم٤م أٟمزل ،وطمرب قمغم اًمٕم٘مٞمدة
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سمنؾ وـمٕمنـ ذم  ،وـمٕمنـ ذم أطم٤مدين٨م ُمتنقاشمرة ورواة صم٘من٤مت ،هب٤م ُمـ ؾمنٚمٓم٤من

قمل اإلؾمالم ذم اًم٘مرآن وذم  ،اًمّمح٤مسم٦م أٟمٗمًٝمؿ طمتك سمٚمغ إُمر أن يٓمٕمـ ُمـ يدن

ٱ ٻ  ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم   ،واعمًننٚمٛمقن ذم همٗمٚمننتٝمؿ همنن٤مرىمقن ،طاًمٜمٌننل 

ومٚمـ شمٜمٙمػ شمٚمؽ إًمًنـ ، [إځمبڀمچمء] ﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

ًمٚمٛم٠ميمنؾ اهلل  ومنام ظمٚم٘مٜمن٤م ،أن هيتؿ اعمًنٚمٛمقن سمن٠مُمر دينٜمٝمؿ إٓ سمٕمداهلل  قمـ ديـ

ومٚمٜمتذيمر هذا قمغم اًمنداوم  ،٤م ًمٜمٕمٌده وطمدهسمؾ ظمٚم٘مٜم ،واًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمقواعمنمب 

 ا إٓ سمٚمزوُمٝمؿ أُمر رهبؿ.ومٚمـ ٟمَر ًمإلؾمالم وًمٚمٛمًٚمٛملم قمزّ 
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ُمـ إؾمامء احلًٜمك اًمتنل قمنده٤م مجٞمنع  شاحلٛمٞمد»ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل  اؾمؿ

إٓ رواي٦م قمٌد اعمٚمنؽ  ،اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقمتٜمقا سمجٛمٕمٝم٤م ُمـ أؾمامئف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ومٝمنق وطمنده اًمنذى مل يٕمنّده ُمٜمٝمن٤م ذم  فاًمّمٜمٕم٤مين ذم ؾمنٜمـ اسمنـ ُم٤مضمنسمـ حمٛمد ا

 .(1)وىمد روي ُمـ صمالث ـمر  ،احلدي٨م اعمِمٝمقر

 وذا ا٠ٓمؿ ورد ْم ٤مدة آيچمت ْم ا٭مٺمرآن ا٭مٻمريؿ ٱمپمٿمچم:

 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

 إ[وقد] ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ و٫مق٭مف:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ وىم٤مل ضمؾ ذيمنره 

 .[احلڋم] ﴾ ڀ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے  ﴿ و٫مةةچمل ٠مةةبحچمځمف وٖمٷمةةچم٧م:

 .[٪مچم٢مر] ﴾ے ۓ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿ و٫مق٭مف ٖمٷمةچم٧م:

 .٪مٳمټمډم[] ﴾ ڻ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى  ﴿ و٫مةةةةچمل:

 .[ا٭مٲمقرى]﴾ ى ائ

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ و٫مچمل ٖمٷمةچم٧م ذ٬مةره:

 .[٭مٺمَمن] ﴾ ٿ ٿ

                                                
 .سم٤مب اًمتٛمٝمٞمد -اٟمٔمر  مجع اًمٕمٚمامء ٕؾمامء اهلل احلًٜمك، أول اًمٙمت٤مب  (1)
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 ﴾ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ و٫مچمل ٘مّؾ ْم ٤مةاله:

 . وأي٤مت ذم ذًمؽ يمنػمة.[ا٭مٞموج]

 .اهلل سم٢مذن ،ؾمؿيمنػمة، وؾمٜمذيمره٤م ذم صمٜم٤مي٤م ذح آ وم٤مٕطم٤مدي٨م أٱمچم ا٭مسپمڈم:

ومٝمق نٞمند  ،ةَأْنُده َنًْدا وحَمَْٛمدَ  ،احلٛمد ٟم٘مٞمض اًمذم، شم٘مقل  ندت اًمرضمؾ

 .(1)وحمٛمقد، واًمتحٛمٞمد أسمٚمغ ُمـ احلٛمد، واحلٛمد أقمؿ ُمـ اًمِمٙمر

وإٓ ؾمتٔمؾ  ،۵اهلل  ٓسمد أن شمٕمٚمؿ اعمٕمٜمك ذم اًمٚمٖم٦م واًمنمع ًمٙمل شمٗمٝمؿ قمـ

ٟمؽ إذا ىمٚمن٧م احلٛمند هلل أٟمنؽ أوشمٔمـ  ،ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمؽ شمٔمـ أن احلٛمد هق اًمِمٙمر

 وومْمٚمف ويمرُمف قمٜمد شمٗمًػم اؾمؿ ۵اهلل  وًمٙمـ سم٢مذن ،سمذًمؽ ىمد ؿمٙمرشمف ؾمٌح٤مٟمف

قمٜمنؽ ًمنف ُمٕمٜمنك آظمنر رسمنام همن٤مب  شاحلٛمند هلل»  احلٛمٞمد ؾمتٕمٚمؿ أن ىمقًمؽاهلل 

 ومٝمق أقمؿ ُمـ اًمِمٙمر... ،ـمقياًل 

وإًمنػ  ،ُمٕمٜمك احلٛمد ذم يمالم اًمٕمرب  اًمنٜم٤مء اًمٙم٤مُمؾ :$ ٫مچمل ا٭مٺمر٢مبل

سم٠ممجٕمنف: إذ احلٛمد واًمالم ٓؾمتٖمرا  اجلٜمس ُمـ اعمح٤مُمد، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يًتحؼ 

 .وم٤محلٛمد صمٜم٤مء وًمٞمس ؿمٙمًرا (8). ًمف إؾمامء احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمال..

يدظمؾ حت٧م يمٚمٛمن٦م  -صمٜم٤مء-أي يمؾ رء ومٞمف  ٠ٓمتٸمراق اجلپمس ٱمـ اٛمحچمٱمد:

 احلٛمد.

احلٛمد يتْمٛمـ ُمدح اعمحٛمقد سمّمٗم٤مت يمامًمف وٟمٕمنقت  :$٫مچمل إمـ ا٭مٺمڀمؿ 

                                                
 .(260اًمّمح٤مح، ًمٚمجقهري )ص  (1)

 .(8/858٘مرآن )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم (8)

http://www.r-khjl.com/vb/showthread.php?t=87
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ا ُمنـ ضمحند واخلْمقع ًمنف، ومنال يٙمنقن طم٤مُمندً  ،ضمالًمف ُمع حمٌتف واًمرو٤م قمٜمف

اخلْمقع ًمف. ودنذا يمن٤من احلٛمند وٓ ُمـ أقمرض قمـ حمٌتف و ،صٗم٤مت اعمحٛمقد

 .(1)يمٚمف هلل. اٟمتٝمك

سم٤معمح٤مُمد احلًٜم٦م، ىم٤مل  وأند اًمرضمنؾ اهلل  يمنرة ند»اًمتحٛمٞمد   ٫مچمل ا٭مټمڀمڊم:

 .(8)شإذ ومٕمؾ ُم٤م حيٛمد قمٚمٞمف

ًمٙمل شمٙمقن قمًٌدا طم٤مُمًدا ًمٚمٛمٚمؽ ضمؾ ذم قماله قمٚمٞمؽ أن شمٕمٚمؿ أن يمؾ صنٗم٦م 

وم٠مٟم٧م شمنٌن٧م  ،ٞمعؾمٛماهلل  وم٢من ىمٚم٧َم  ،اًمقاطمد إطمد يمامل ومج٤مل وضمالل هل هلل

ومال أطمد يْم٤مهٞمف ذم ؾمٛمٕمف سم٠مي وضمف ُمـ اًمقضمقه،  ،سمذًمؽ اًمٙمامل هلل ذم اًمًٛمع

ومُتن٧ٌم اًمٙمامل ذم اًمٙمرم هلل ومال أطمد يْم٤مهٞمف سم٠مي وضمنف ذم  ،يمريؿاهلل  وإن ىمٚم٧َم 

ومال أطمد يْم٤مهٞمف  ،وم٘مد أصم٧ٌم هلل اًمٙمامل ذم احلٙمٛم٦م ،طمٙمٞمؿاهلل  وإن ىمٚم٧َم  ،يمرُمف

 ٚمؿ واًمٕمٚمؿ.. وهٙمذا ذم مجٞمع صٗم٤مشمف.ذم طمٙمٛمتف سم٠مي وضمف ويمذًمؽ ذم احل

 -ؾمنٌح٤مٟمف  –وم٢مذا أصم٧ٌمن اًمّمٗم٦م هلل قمٚمٞمؽ أن شمن٧ٌم أقمغم درضم٤مت اًمٙمامل ًمف 

ًٓ  ۵ومٞمٝم٤م وذم همػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت، إًذا وم٤محلٛمد يتٓمٚم٥م أن شمن٧ٌم اًمّمٗم٦م هلل   ،أو

ومّمٗم٤مشمف ٓ شمِمٌف صٗم٤مت ظمٚم٘مف وم٘مند ىمن٤مل  ،٤موشمن٧ٌم أقمغم درضم٤مت اًمٙمامل ًمف صم٤مٟمٞمً 

 .[ا٭مٲمقرى] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹٺ ٿ ٿٿ  ﴿ؾمٌح٤مٟمف  

ُمـ اًمٌدع اًمٖمري٦ٌم شم٘مٌٞمؾ فمن٤مهر يمنػ اًمٞمند وسم٤مـمٜمنف  ،واًمٌمء سم٤مًمٌمء يذيمر

ومقضم٥م اًمتٜمٌٞمف أن هذا ٓ أصؾ ًمف  ،الرب تعالىوئمـ وم٤مقمٚمٝم٤م سمذًمؽ أٟمف ىمد ند 
                                                

 .(8/52سمدائع اًمٗمقائد ) (1)

 .(5/242اٟمٔمر  هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ) (8)
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 وٓ ُمٕمٜمك ًمف. ،وٓ ؾمٜمد

قمٚمٞمنؽ أن  ،وُمع إصم٤ٌمشمؽ اًمّمٗم٦م وإصم٤ٌمت اًمٙمامل هلل سمٙمؾ وضمف ُمـ اًمقضمنقه

٤م ًمنف ظم٤مونٕمً  ،ُمٕمٔماًم ًمف طمؼ اًمتٕمٔمٞمؿ ،طمٞمؿ اًمقدود احلٛمٞمد٤م ًمرسمؽ اًمرشمٙمقن حمٌّ 

 ُمٜمٙمًنا سملم يديف. 

ومٞم٘مقل  ،واقمٚمؿ أٟمف ُمـ ىم٤مل احلٛمد هلل أًمػ ُمرة وهق جيحد اًمّمٗم٦م أو يٜمٗمٞمٝم٤م

ًمٞمس سمًٛمٞمع وٓ سمّمػم وٓ طمٙمٞمؿ وٓ قمٚمٞمؿ ُمنؾ اجلٝمٛمٞمن٦م وهمنػمهؿ، اهلل  ُمناًل 

طمتك وًمنق اهلل  حيٛمدأو ين٧ٌم ؾمٌع صٗم٤مت هلل وم٘مط ُمنؾ إؿم٤مقمرة، ومٛمنؾ هذا مل 

عمن٤مذا  ٕن احلٛمند إصمٌن٤مت صنٗم٤مت اًمٙمنامل وٟمٕمنقت  ،ىم٤مل أًمػ ُمرة احلٛمد هلل

 ًٓ  ا طمٙمنٞماًم ومٛمـ ٟمٗمك وضمحد وأٟمٙمر يمقٟمنف ؾمنٌح٤مٟمف ؾمنٛمٞمًٕم٤م سمّمنػمً  ،اجلالل أو

وم٘مد ٟمٗمك قمٜمف صٗم٤مت يمامًمف وٟمٕمنقت ضمالًمنف وسم٤مًمتن٤مزم مل  وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت،

، ويٙمنقن ننده سم٤مًمٚمًن٤من وًمق ادقمك همػم ذًمؽ ُمنـ ادقمنك ،حيٛمده يمام يٚمٞمؼ سمف

  .(1)سمٛمٕمٜمك اًمِمٙمر سم٤مًمٚم٤ًمن

واعمح٥م احل٤مُمد ٓ خي٤مًمػ ُمـ حيٌف وٓ يٕمؽمض قمغم أُمره ٓ سمجقارطمف وٓ 

وم٤مٓقمؽماض قمغم اعمحٌقب يٜمن٤مذم صند  اعمحٌن٦م. ومن٢من  ،سمٚم٤ًمٟمف وٓ طمتك سم٘مٚمٌف

أومٕمٚمنف أم  ،أُمر  ُمـ حت٥م سم٠مي رء وإن يم٤من خم٤مًمًٗم٤م دقا  ؾمنتٗمٕمٚمف دون شمنردد

حيٌنف ويرينده دون  يم٤مٕم ُمع وًمٞمده٤م ومٝمل شمٗمٕمنؾ ُمن٤م ،!ل اًمٕمقاىم٥مأو ُم٤م ه! ٓ

 وهلل اعمنؾ إقمغم.. ،ودون اًمٜمٔمر ًمٚمٛمِم٘م٦م احل٤مصٚم٦م ،اقمت٤ٌمر عمراده٤م هل وهقاه٤م

ومال يٙمقن اعمرء طم٤مُمًدا إن مل ين٧ٌم اًمّمٗم٦م صمؿ ين٧ٌم يمامد٤م ًمنف ؾمنٌح٤مٟمف وُمنع 

                                                
٤ًٌم سم٢مذن اهلل. (1)  وؾمٞم٠م  سمٞم٤من اًمٗمر  سملم احلٛمد واًمِمٙمر ىمري
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ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد  وم٢من ،٤م ُمٕمٔماًم ظم٤موًٕم٤م ًمف ؾمٌح٤مٟمفهذا اإلصم٤ٌمت جي٥م أن يٙمقن حمٌّ 

 نده وهمػم ذًمؽ ٓ يًٛمك نًدا..

 

ًمنـ  ،وٓ ٟمتن٤مئ٩م ،ٓ قمقاىم٥م ،ٓ ُمِم٘م٦م ،ًمـ شمٗمٙمر ذم رء إٓ حم٤مسمف ورو٤مه

قمٜمنل  هنؾ ر، ،وم٘مط ؾمٞمٙمقن يمؾ شمٗمٙمػم  ـ يًخط،شمٗمٙمر ذم ُمـ يرى وُم

ؾمٞمٙمقن مهؽ إول  ،تفإذا أطمٌٌ ،ريب  هؾ أطمٌٜمل  هغم أصمٜمك قمكم سملم اعمالئٙم٦م

 .شأريد رو٤م  ي٤م اهلل»ُمٜمحٍم ذم مجٚم٦م واطمدة 

﮻   ﴿ُمـ طم٤مل اعم١مُمٜملم اعمحٌلم اًمّم٤مدىملم   تعالىاهلل  واٟمٔمر عم٤م أظمؼمٟم٤م سمف

            ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼ 

 .[ا٭مپمسچمء] ﴾       

أي طمتك يٙمقن احل٤ميمؿ ذم أُمنر : ﴾﮿ ﯀ ﯁    ﴿

 ورؾمقًمف.  اهلل وأطمقاًمف وشمٍموم٤مشمف وأومٕم٤مًمف اعمًٚمؿ

وًمٙمنـ اهلل  ًمٞمس وم٘منط اُمتنن٤مل أُمنر: ﴾       ﴿

 إًمٞمس ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ طمرج وٓ شمردد وارشمٞم٤مب

 ،اهلل أن هننذا ىمْمنن٤مء اعمنن١مُمـأي يٕمٚمننؿ : ﴾     ﴿

ؾ.  ،اًل ٚمؿ اؾمتالًُم٤م يم٤مُمًومٞمًت ًِّ  يم٤معمٞم٧م ذم يد اعُمٖم

ومٚمق قمٚمٛم٧م ُمٕمٜمك احلٛمد وايمتٛمؾ ذم ىمٚمٌؽ وقم٘مٚمؽ ُمٕم٤مٟمٞمف فمٝمر هنذا قمنغم 

وقمغم أىمقاًمؽ وأومٕم٤مًمؽ وظمقاـمر  وذًمؽ سم٠من متتنؾ إُمر ودمتٜم٥م  ،ضمقارطمؽ

وٓ ؿمنٝمقة  ،اًمٜمٝمل سمٖمػم طمرج وٓ اقمؽماض وٓ ؿمنٌٝم٦م شُمٗمًند قمٚمٞمنؽ اًمٕمٛمنؾ
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 شُمً٘مٓمؽ ذم اعمٕمّمٞم٦م. 

وقمٚمٞمؽ أن شُمريف ُمٜمنؽ ظمنػًما  ،ومرسمؽ قمزيز ،ذوط ىمقي٦م  أرأيتؿ اًمنموط

 وطمرًص٤م قمغم ُمرو٤مشمف.

صنٗم٦م رهبنؿ و ٕم٤معملم ُمٕمٜمنك احلٛمنداًم ،قمغم سمّمػمةاهلل  ومٝمذا طم٤مل احل٤مُمديـ

 احلٛمٞمد. 

اهلل -احلٛمٞمد هق اعمًنتحؼ ٕن حُيٛمند ٕن ضمنّؾ صمٜمن٤مءه : $٫مچمل احلټمڀمٽمل 

حلٞمن٤مة واًمٕم٘منؾ، سمدأ وم٠موضمد صمؿ مجع سملم اًمٜمٕمٛمتلم اجلٚمٞمٚمتنلم ا -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ف وشم٤مسَمع آٓءه وُِمٜمَٜمف، طمتك وَم٤مشم٧م اًمٕمّد وإن اؾمتٗمرغ ومٞمٝم٤م اجلٝمد، َوَوامم سمٕمد ُِمٜمَحِ 

ـّ ُِمٜمنف ومٛمـ ذ ا اًمذي َيًتحؼ احلٛمد ؾِمقاه  سمؾ ًمف احلٛمد يُمٚمف ٓ ًمٖمػمه، يمام أن اعْمَ

 .(1)ٓ ُِمـ همػمه 

أن يٙمنقن  ًمإلٟم٤ًمنومال سمد  ،أقمٔمؿ ٟمٕمٛمتلم قمٜمد اإلٟم٤ًمن مه٤م  احلٞم٤مة واًمٕم٘مؾ

ًٓ طمٞمّ   ،يمذًمؽ ٓ سمند أن يٙمنقن قمن٤مىماًل  ، يمل يًتٓمٞمع أن يٙمقن ُمًٚماًم قم٤مسمًدا٤م أو

 ،إي٤ممه٤م دون طمنقل ُمٜمنؽ وٓ ىمنقةاهلل  ت٤من وهٌؽوم٤مًمٕم٘مؾ واحلٞم٤مة ٟمٕمٛمت٤من ضمٚمٞمٚم

ـّ قمٚمٞمؽ وآٓؤه وُمٜمٜمف شمتٜمزل قمٚمٞمؽ  ،وم٠مقمٓم٤م  وٓي٦م أو ُمٙم٤مٟم٦م سمٕمدُم٤م ُمٜمحؽ وُم

ؿمٙمرشمف ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمٝم٤م أم مل  ،أدريم٧م أم مل شمدر  ،ا ؿمٕمرت سمذًمؽ أم مل شمِمٕمرشمؽمً 

ومآٓؤه وٟمٕمٛمف ٓ ٟمحّمٞمٝم٤م وٓ ٟمًتٓمٞمع ؿمٙمره قمٚمٞمٝم٤م طمنؼ اًمِمنٙمر وٓ  ،شمِمٙمره

 ؾمٌح٤مٟمف اًمقه٤مب. ،طمؼ احلٛمد نده قمٚمٞمٝم٤م

اؾمتٗمرهم٧م ضمٝمد   طمتك ًمق ،ومٝمؾ أطمد يًتٓمٞمع أن يٕمد اًمٜمٕمؿ ! ٓ سم٤مًمت٠ميمٞمد

عمن٤مذا  ٕن  ،ًمنـ شمًنتٓمٞمع ،قمٚمٞمؽ اعمٜم٤منوسمذًم٧م وىمتؽ ضمٚمف يمل شمٕمد ٟمٕمؿ  ،يمٚمف
                                                

 (.8/888ٟم٘مٚمف اًم٘مرـمٌل ذم إؾمٜمك ذح إؾمامء احلًٜمك ) (1)
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 اًمٜمٕمٛم٦م اًمقاطمدة سمداظمٚمٝم٤م ٟمٕمؿ ىمد ٓ شمٕمٚمٛمٝم٤م أٟم٧م. 

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿ ٫مةةةچمل ٖمٷمةةةچم٧م:

 .[إٕمراوڀمؿ] ﴾ ٺ ٿ
ًٓ سمًٞمًٓم٤م ًمٚمتقوٞم  ٟميب ُم ٟمٕمٛم٦م اعمْمغ  إن ندٟم٤م رسمٜم٤م ضمنؾ ذم قمناله  ن٤م

قمٚمٞمٝم٤م ىمد ٟم٘مّمد هبذا احلٛمد ُم٤م ٟمراه ُمـ أؾمٜم٤من وأضاس وٟمِمٕمر سمنف يم٤مًمتنذو  

ُمن٤مذا قمنـ اًمٌٚمٕمنقم واًمنتحٙمؿ ذم ! واًمٌٚمع وهمػمه... ومامذا قمـ اًمٖمندد اًمٚمٕم٤مسمٞمن٦م

ـ وهمػم ذًمؽ اًمٙمنػم واًمٙمنػم ُم! ُم٤مذا قمـ ؾم٘مػ احلٚمؼ ،اًمٓمٕم٤ممدظمقل وظمروج 

وأؿمنٞم٤مء ذم اًمٖم٤مًمن٥م ٓ ٟمٕمرومٝمن٤م،  ،أؿمٞم٤مء ىمد ٟمٕمرومٝم٤م وهٛمٚمٝم٤م سمٕمٛمد أو سمٖمػم قمٛمد

ًٓ  ٟم٤موم٢من ند ٕمجز قمـ طمٍمه٤م ومْمناًل ٟمومٝمٜم٤م  شمٗم٤مصٞمؾ ًمتٚمؽ اًمٜمٕمؿ  ،قمٚمٞمٝم٤م إمج٤م

قمـ ؿمٙمره٤م، ومٛمـ ذا اًمذي يًتحؼ اًمنٜم٤مء إٓ اهلل! ومٚمنف احلٛمند احلًنـ واًمنٜمن٤مء 

 شم٤ٌمر  ذم قماله. ،اجلٛمٞمؾ

احلٛمد سمِٗمٕم٤مًمف، وهق ومٕمٞمنؾ سمٛمٕمٜمنك ُمٗمٕمنقل، وهنق هق اعمحٛمقد اًمذي اؾمتحؼ »

اًمذي حُيٛمد ذم اًمناء واًميناء، وذم اًمِمندة واًمرظمن٤مء، ٕٟمنف طمٙمنٞمؿ ٓ جَيْنِري ذم 

 .(1)شأومٕم٤مًمف اًمٖمٚمط، وٓ يٕمؽموف اخلٓم٠م، ومٝمق حمٛمقد قمغم يمؾ طم٤مل

أومٕم٤مًمف ًمٕم٤ٌمده شمًتحؼ احلٛمد: ٕه٤م يمٚمٝمن٤م يمنامل وطمٙمٛمن٦م وقمندل وومْمنؾ 

ُم٤م ومٞمٝم٤م ظمٚمنؾ وٓ ٟم٘منص  ،٤مًمف قمغم هذا اًمٜمحقومٙمؾ أومٕم ،وإطم٤ًمن ويمرم وضمقد

 ضمؾ صمٜم٤مؤه وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤه. ،وٓ فمٚمؿ

حمٛمنقد  ،ذم اًمّمح٦م واعمنرض ،ذم اًمٕمن واًمٞمن  رسمٜم٤م حمٛمقد قمغم يمؾ طم٤مل

ذم يمؾ ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أٟمقاع اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل ٟمراه٤م أو ٟمحٞم٤مه٤م، ومٝمذا ىُمتنؾ اسمٜمنف 

                                                
 .(848ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص   (1)
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و٤م  رزىمنف وٓ يٕمٚمنؿ  وهذا ىمد ،وهذا ُمرض وٓ ؾمٌٞمؾ ذم فمٜمف ًمٚمِمٗم٤مء ،فمٚماًم 

شم٤ٌمر  اهلل  ومٙمؾ ه١مٓء قمٚمٞمٝمؿ ند ،ًمٜمٗمًف خمرضًم٤م... وهمػم هذه احل٤مٓت اًمٙمنػم

 وًمٙمـ قمغم أي رء حيٛمدوٟمف إًذا  ،وشمٕم٤ممم وهؿ ذم شمٚمؽ اًمٙمرسم٤مت

 ذم همػم حمٚمف. ٞمًت٤موطمٙمٛمتف شم٘متِض أٓ يْمع ؿم ،حيٛمدوٟمف ٕٟمف طمٙمٞمؿ

٘م٤مقم٦م سمٕمٞمًدا ٢مذا أردت شمًجٞمؾ اًمدرس أن وووٕم٧م اعمًجؾ ذم وؾمط اًموم

وم٤ٌمًمٓمٌع ًمـ ئمٝمر اًمّمقت وًمنـ ينتؿ زم ُمن٤م أردت وًمنـ أصنؾ ًمٜمتٞمجن٦م  ،قمٜمل

 ومٝمذا اًمٗمٕمؾ يٜمؿ قمـ قمدم طمٙمٛم٦م. ،ُمروٞم٦م

ومٌٝمذا أيمنقن  ،وًمٙمـ ُمـ احلٙمٛم٦م أن أوع اعمًجؾ سمجقار ُمّمدر اًمّمقت

ٕقمغم ومٛمـ اعمحن٤مل وهلل اعمنؾ ا ،ووٕم٧م اًمٌمء ذم حمٚمف اًمذي ٓ يًت٘مٞمؿ إٓ ومٞمف

ُمـ اعمحن٤مل أن شمًن٘مط  ،ذم هذا اًمٙمقن إٓ سمحٙمٛم٦م -ذرة ورد-أن شمتحر  ذرة 

 !ًمٜم٤م ٟمحـومٙمٞمػ سمح٤م ،ورىم٦م أو شمتحر  ٟمٛمٚم٦م ذم ضمحره٤م إٓ سمحٙمٛمتف ؾمٌح٤مٟمف

وم٤محلٛمٞمد  هق اًمذي ًمف ُمـ اًمّمنٗم٤مت »واقمٚمؿ أن احلٛمٞمد أسمٚمغ ُمـ اعمحٛمقد، 

وأؾم٤ٌمب احلٛمد ُم٤م ي٘متِض أن يٙمقن حمٛمقًدا، وإن مل حيٛمده همػمه، ومٝمق نٞمند ذم 

 .(1)شحٛمقد ُمـ شمٕمٚمؼ سمف ند احل٤مُمديـٟمٗمًف، واعم

ومٛمنـ اعمحن٤مل أن جيتٛمنع ذم  ،ُمرة ومال حيًـ شمٙمراره٤م ذم اعمٕمّمٞم٦موإن وىمع 

يمام أٟمف ُمنـ  ،ُمع اإلسار قمغم اعمٕم٤مِص وإىم٤مُم٦م اجلقارح قمٚمٞمٝم٤ماهلل  ُمٕمروم٦م ،ىمٚم٥م

 اعمح٤مل اضمتامع اعم٤مء ُمع ادقاء ذم إٟم٤مء.

                                                
 .(558ضمالء إومٝم٤مم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص   (1)



            

 (131أسود ) أحؿر

811 
 

811 

 
ًمنٞمس  ،ًمٙمالم ه٤مهٜم٤م سم٤مًمٓمٌع قمـ اعمٕم٤مِص اعمًتٛمرة اًمتل شمٜمؿ قمنـ إساروا

 ،ومٙمنؾ اسمنـ آدم ظمٓمن٤مء ،ومٜمحـ سمنم ًمًٜم٤م ُمالئٙم٦م ،اعم٘مّمقد ادٗمقات واًمزٓت

ـِ آَدَم َٚمٵم چمءٌ »  طاهلل  ىم٤مل رؾمقل إُمقنَ  چمئ٦ِمَ َوَٚمْٝمُ اخَلٵم  ، ٬ُمؾ  إْم   .(1)«ا٭مت ق 

ٜمن٤م: ًمٕمٚمٛمٜمن٤م سم٤مًمنمنع وقمندم وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمؽمف أن هٜم٤م  ظمٚمنؾ ُمن٤م ذم أومٕم٤مًم

ع   قمٚمٛمٜم٤م سم٤معُمنَمِّ

وىمد يٖمٗمؾ قمـ شمدريًف يمننػٌم ُمنـ اًمندقم٤مة ومن٢مذا  ،وهذا أظمٓمر وأقمٔمؿ سم٤مب

اهلل  شمٗمحّم٧م اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمن٦م ورأين٧م يمنؿ داٍع ُمنـ اًمندقم٤مة ذح أؾمنامء

جين٥م أن يٕمٚمنؿ  اعمًنٚمؿعم٤مذا  ٕن  ،وهذه ُمِمٙمٚم٦م ،احلًٜمك ومٚمـ دمد إٓ اًم٘مٚمٞمؾ

 ٙمتٗمل وم٘مط سمٛمٕمروم٦م أواُمره وٟمقاهٞمف.وٓ ي أؾمامء وصٗم٤مت رسمف

٤م، وىمند فم٤مهرّين ٤مُمٚمتزًُمن ُمًٚماًم ٟمرى ىمد وسم٥ًٌم اجلٝمؾ هبذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ 

 -اًمِمٞمٓم٤من-ومٞمًتزًمف قمدوه  ،٠ميمؾ طم٘مق  اًمٕم٤ٌمديٙمذب أو ين  أو يٖمت٤مب أو ي

 .ومٞم٘مع ذم ذايمفسمٌٕمض ُم٤م يم٥ًم 

 :ٲمٻمټمڈم ا٬ٕمٞم ْم ١مڀمئ٦مواٛمٲمٻمټمڈم ٭مڀمسډم ٪مٺمط ْم اٛمٷمٳمڀمڈم ٭مٻمـ اٛم

  قمدم رؤي٦م اًمذٟم٥م ُمـ إصؾ. إول:

 قمدم اعم٤ًمرقم٦م ذم اًمتقسم٦م ُمـ هذا اًمذٟم٥م. وا٭مثچمّن:

                                                
(، وابن 2499، رقم 4/659(، والرتمذى )13072رقم  3/198أحؿد )واه ر ٙمسـ: (1)

وأباااو  عؾاااى  (،2727، رقااام 2/392) ي(، والااادارم4251، رقااام 2/1420ماجاااه )

والياكم  (،6725(، والبقفؼي يف شعب اإل ؿا  )1076(، وابن بطة يف اإلباكة )2922)

صاايقح الجااامع  (، وقااا:  صاايقح اإلسااـاد، وحسااـه اولباااين يف7617، رقاام 4/272)

  ڤ.( من حد ث أكس بن مالك 2341الؿشؽاة )و (،4515)
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ا وإمم ذاشمنف صٗم٦م صم٤مسمت٦م هلل شمٕم٤ممم وهل راضمٕم٦م إمم ُمٕمٜمنك يمالُمنف ـمنقرً »احلٛمد  

أظمرى وومٞمف ُمٕمٜمك اإلو٤موم٦م اخل٤مص٦م ذم يمال اًم٘مًٛملم أُم٤م رضمققمف إمم يمالُمف ومٝمق أن 

سمٛمٕمٜمك طم٤مُمد، ومت٤مرة يٙمقن نده ًمٜمٗمًف وصمٜم٤مؤه قمغم ذاشمف ٓؾمنتح٘م٤مىمف  شٞمدن»يٙمقن 

ذًمؽ إذ هق أهؾ اًمنٜمن٤مء واحلٛمند اخلن٤مًمص ًمت٘مندس ذاشمنف وصنٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمنف ُمنـ 

 ًمٚمحٛمد ُمـ ظمٚم٘مف، ًم٘مٞم٤مُمٝمؿ ٤م إمم ُمـ ضمٕمٚمف أهاًل وشم٤مرة يٙمقن نده راضمٕمً  ،اًمٜم٘م٤مئص

د اًمنذي نندهؿ إًذا احلٛمن ،سمقاضم٥م نده وهذا احلٛمد ُمٜمدرج ذم ـمل نده ًمٜمٗمًف

سمٛمٕمٜمنك  شنٞمند»قمٚمٞمف هق ُمـ صٜمٕمف، وأُم٤م رضمقع هذه اًمّمٗم٦م ًمذاشمف ومٝمق أن يٙمقن 

٤م حمٛمقد، ومٞمٙمقن احل٤مُمد ًمذاشمف سمحٛمده اًمذي هق راضمنع إمم يمالُمنف، ويٙمنقن أيًْمن

ُمنـ اهلل  وٓ حيٛمند اهلل، اعمحٛمقد ُمـ قم٤ٌمده سمنٜم٤مئٝمؿ قمٚمٞمف وُمدطمٝمؿ ًمف، إذ ٓ حيٛمند

ًمننف وقمننـ نننده هلل، اهلل  زل قمننـ ننندومنن٤معمٛم٘مقت سمٛمٕمنن ،قمٌنن٤مده إٓ ىمننقم ظم٤مصنن٦م

ڃ ڃ ڃ  ﴿ :ُمنـ حلنده وؾمٞمحٛمده قمغم رهمؿ أٟمٗمف قمٜمد اًم٘مٞمن٤مم

  .(1) ش[58اإلرساء: ] ﴾ ڃ

ومت٤مرة يٙمقن نده ًمٜمٗمًف وصمٜم٤مؤه قمغم ذاشمنف ٓؾمنتح٘م٤مىمف ذًمنؽ إذ هنق أهنؾ 

وم٠مؾمنامؤه  ،اًمنٜم٤مء واحلٛمد اخل٤مًمص ًمت٘مدس ذاشمف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ُمنـ اًمٜم٘من٤مئص

وهنق اعمًنتحؼ  ،أقمغم وأضمؾ ُمٕم٤مين اًمٙمامل واجلنامل ناحلًٜمك وصٗم٤مشمف حيٛمال

 أهؾ اًمنٜم٤مء واعمجد: ًمتٜمزهف وشم٘مدؾمف قمـ أي ٟم٘مص ُمٝمام صُٖمر ويم٤من. ،احلٛمد

                                                
 (.889 - 8/888اٟمٔمر  إؾمٜمك ذم ذح إؾمامء احلًٜمك ) (1)
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سمنؾ  ،ومحٛمد ٟمٗمًف سم٢مصم٤ٌمت أؾمامئف وصٗم٤مشمف اًمتل ٓحتتٛمنؾ أي صنٗم٦م ٟم٘منص

 حتٛمؾ يمؾ ُمٕم٤مين اًمٙمامل واجلامل واجلالل يمام ذيمرٟم٤م.

  ٕن حيٛمدوه.اًمٌنم أهاًل ومرسمٜم٤م نٞمد سمٛمٕمٜمك أٟمف ضمٕمؾ ومت٦م وـم٤مئٗم٦م ُمـ 

ـّ قمٚمٞمؽ واصنٓمٗم٤م  ُمنـ  ،وم٢مذا ندت رسمؽ وم٤مًمذي أدٛمؽ ذًمؽ احلٛمد وُم

 .ومحٛمده ُمٜمدرج ذم ـمل نده ًمٜمٗمًف ،ضمؾ ذم قمالهاهلل  قم٤ٌمده هق

 ًمذًمؽ: ًمٞمًٛمٕمٝمؿ قمٜمف وجيٕمٚمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمنـ هؿ أهاًل  ومٛمـ اًمٜم٤مس ـم٤مئٗم٦م

ًٓ  ،احل٤مُمديـ اًمٓم٤مئٕملم ؾمنٌح٤مٟمف احلٛمٞمند  وأظمػًما قمنغم اصنٓمٗم٤مئف وم٤محلٛمد هلل أو

 اعمًتحؼ ًمٚمحٛمد ذم يمؾ إطمقال وإوىم٤مت.. ،اعمجٞمد

ُمًتحؼ دذا احلٛمد: ٕٟمنف ُمت٘مندس قمنـ و أٟمف طم٤مُمٌد ًمذاشمف ٪مٽمٷمپمك ٱمچم ٠مبؼ:

ومّمٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م قمال وأؾمامؤه يمٚمٝم٤م طمًٜمك، وهق اعمحٛمنقد ُمنـ ـم٤مئٗمن٦م  ،اًمٜم٘م٤مئص

 ٤م.ين هق دؿ نده اسمتداًء وم٤مؾمتحؼ احلٛمد أيًْم  :ٟم٤مضمٞم٦م ُمـ قم٤ٌمده

وم٢من يمٜم٧م ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ذيمرٟم٤م وم٠مٟم٧م ذم  ،قمٚمٞمؽ اًمربوشم٠مُمؾ ٟمٕمؿ واٟمتٌف 

اًمّمندر  ُمٜمنمنطمقن قومال حيٛمنده إٓ اعم٘مرسمن ،ًمؽ رسمؽٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ىمد ينه٤م 

 ن.قاًمٓم٤مئٕم

  .ًمف وقمـ نده هلل ضمؾ ذم قمالهاهلل  وم٤معمٛم٘مقت سمٛمٕمزل قمـ ند

 ،ومٝمنذا هنق اعمٛم٘منقت اًمٕمن٤معملموٟمز ند رب  ،أُم٤م ُمـ اٟمِمٖمؾ سم٤مًمِمٝمقات

ًمّمٜمػ ؾمٞمحٛمد رسمف رهمؿ أٟمٗمف قمٜمد ىمٞم٤مُمف ُمـ حلده يمنام ىمن٤مل رسمٜمن٤م وُمنـ وهذا ا

وىمقًمنف شمٕمن٤ممم  ، [اٛمٵمٹمٹمة٦م] ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿أصد  ُمٜمف ىمٞماًل  

 . [58اإلرساء: ] ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

وًمنق  ،وؾمٞمٕمٚمؿ هذا اعمٛم٘مقت اًمذي رسمام قم٤مش ـمقياًل ومل حيٛمند رسمنف ُمنرة



                                                                                            811 
 

811 

 

 (133أسود ) أحؿر

ط ،٤منده ُم٤م قمٚمؿ ُمٕمٜمك نده طم٘مّ  ن! ويمنؿ ! ؾمنٞمٕمٚمؿ وىمتٝمن٤م يمنؿ ومنرن ويمنؿ ىمٍمن

 وؾمػمى قم٤مىم٦ٌم ن٤مىمتف وًمٙمـ ذم يقم ٓ يٜمٗمٕمف ٟمدُمف وٓ طمنشمف... ،ظمِن!

اهلل  وىمد أمجٕم٧م إُم٦م، وقمٚمؿ ُمـ اًمنديـ ضورة أن :$٫مچمل إمـ ا٭مقزير 

شمٕم٤ممم متدح سم٠مٟمف اعمٚمؽ احلٛمٞمد، وإمم هذيـ آؾمٛملم اًمنميٗملم شمرضمع ُمتٗمرىم٤مت 

ة واًم٘مدرة واجلنؼموت دظمنؾ ذم أؾمامئف احلًٜمك، ومام يم٤من ُمٜمٝم٤م ي٘متِض يمامل اًمٕمز

اؾمؿ اعمٚمؽ وقم٤مد إًمٞمف، وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ي٘متِض اجلقد واًمرن٦م واًمٚمٓمػ واًمّمند  

واًمٕمدل، ويمِمػ اًمي وأُمن٤مل ذًمؽ ُمـ اعمامدح دظمؾ ذم اؾمنؿ احلٛمٞمند وقمن٤مد 

 .(1)إًمٞمف

ًمٙمٜمنف مجنٌع  ،سمنقن ؿم٤مؾمنعوم٘مرن سملم اؾمٛملم ىمد يت٤ٌمدر إمم اًمذهـ أن سمٞمنٜمٝمام 

اعمٚمٙمقت،  :اسمـ اًمقزير وُمٕمٜمك يمالُمف أن صٗم٤مت اًم٘مٝمرومٝمذا اضمتٝم٤مد  ،امجٞمٌؾ ضمدّ 

وصٗم٤مت يمِمنػ اًمين وضمٚمن٥م اًمٜمٗمنع  شاعمٚمؽ»اجلؼموت واًمٕمزة شمرضمع إمم و

واًمٕمدل ذم إطمٙم٤مم واًمّمد  ومٞمام أظمؼم سمف إمم آظمره ومٝمذه اًمّمٗم٤مت شمرضمنع إمم 

 ش.اعمدح»

ويمؾ أومٕم٤مًمف قمندل، ومٝمنذا ُمندح: إلصم٤ٌمشمنؽ  ،يمؾ أىمقاًمف صد اهلل  ٪مٺمق٭مؽ:

ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿وىمد ىم٤مل ضمؾ وقمال قمـ ٟمٗمًنف   ،ًمف وطمدهسمذًمؽ اًمٙمامل 

إځمٷمةةةچمم: ] ﴾ ھ ھ ھ ھ ےے ﴿وىمننن٤مل   ،[ا٭مپمسةةةچمء] ﴾ ٹ ٹ

 ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ﴿ وىمنننننن٤مل ، [115

 .[17إځمبڀمچمء: ]

                                                
 (.886إين٤مر احلؼ )ص   (1)
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َأْوةَؾ ا٭مث پمَةچمِء »  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُمنـ ىمنقل رؾمنقل ا٠متپمبچمط إمـ ا٭مقزير هلذه اٛمٺمق٭مةڈم:

ال يًنت٘مٞمؿ أن يٙمنقن وٞمنًدا دون أن ومن ،، وم٢من اعمجد )ُمـ اعُمٚمنؽ((1)«ْجِدإإَواٛمَ 

 اًمّمٗمتلم ذم أي٤مت يم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم  اهلل  ومٝمق ُمٚمًٙم٤م وٞمًدا. وىمد ىمرن ،يٙمقن ُمٚمًٙم٤م

 .[وقد] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

، وىم٤مل شْجدِ َأْوَؾ ا٭مث پمچَمِء َواٛمَ »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  واًمنٜم٤مء )هق احلٛمد( ًمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل

ُمـ احلٛمند  ، وم٘م٤مل اعمجد ُمـ اعُمٚمؽ واًمنٜم٤مء[وقد] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿شمٕم٤ممم  

 ًمذًمؽ مجع نٞمد وٞمد.

سمٕمد دقم٤مء آؾمنتٗمت٤مح وآؾمنتٕم٤مذة واًمًٌنٛمٚم٦م  ةّمالاًمهب٤م  ٟمٌدأوم٠مول يمٚمٛم٦م 

وآظمر يمٚمٛم٦م يٜمٝمل هب٤م صنالشمف ىمٌنؾ اًمتًنٚمٞمؿ هنل  شاحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم» هل

 إشإٟمؽ نٞمد وٞمد»

د وشمٜمتٝمك سم٤محلٛمد وذم ظمالل أريم٤من اًمّمالة دمد احلٛمد وم٤مًمّمالة شمٌدأ سم٤محلٛم

 ش.عمـ ندهاهلل  ؾمٛمع»ومٌٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع ي٘مقل اعمّمكم   ،أيًْم٤م

هؾ اعم٘مّمنقد هٜمن٤م ؾمنامع اإلدرا  أم ؾمنامع اإلضم٤مسمن٦م   و٭مٻمـ ٭مپمچم وپمچم و٫مٹمڈم:

ويًنتجٞم٥م عمنـ  ،يدر  مجٞمع إصنقات ۵وم٤مهلل  ،اعم٘مّمقد هق ؾمامع اإلضم٤مسم٦م

ومٙمـ طم٤مُمًدا ًمرسمنؽ ضمنؾ ذم  ،٤ٌمب إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء... وم٤مٟمتٌفوم٤محلٛمد ُمـ أؾم ،نده

 .قماله شمٙمـ ُمًتج٤مب اًمدقمقة سمٗمْمٚمف وُمٜمِّف ويمرُمف

                                                
يُمنقِع ُمنـ  يمت٤مب اًمّمالة. (577رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ـَ اًمرُّ سَم٤مُب َُم٤م َيُ٘مقُل إَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ُِم

 .ڤري طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلد
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  ُمره رسمف ذم همػم ُمقوع ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٚمٞمفأصالشمف يمام  اعمًٚمؿًمٞم٘مٞمؿ 

 ًٓ  إ(1)« ََم َرَأْيُتٽُمقِّن ُأَص٥م  َصټم قا ٬مَ »يمام أُمر إذ ىم٤مل   ملسو هيلع هللا ىلصاشم٤ٌمع اًمٜمٌل  :أو

اخلِمقع ذم صالشمف قمـ ـمرينؼ شمندسمر اًم٘منرآن وومٝمنؿ ُمٕمن٤مين إذيمن٤مر  ٗمچمځمڀًمچم:

 اًمقاردة ومٞمٝم٤م.

وم٢من ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ اؾمتِمٕمرٟم٤م ًمنذة إىم٤مُمن٦م اًمّمنالة يمنام اؾمتِمنٕمره٤م اًمّمنح٤مسم٦م 

ومِمت٤من اًمٗم٤مر  سملم ُمـ يمن٤من  ،واًمًٚمػ اًمّم٤مًم  وإن مل ٟمٗمٕمؾ ومٝمذا هق اخلنان

ؾ اًمٕمٌد ُمـ قمٚمؿ  ،وُمـ أصٌ  ؿمٕم٤مره أرطمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ،ؿمٕم٤مره أرطمٜم٤م هب٤م ومٛمٝمام طمّمن

 ،ومل يتدسمر يمالم رسمف ومل ي٘مؿ صالشمف وخيِمع ومٞمٝم٤م ،وإضم٤مزات وىمراءات وهمػمه٤م

 ٤م وم٘مط ًمٚمّمنالةؾمٞمّمٌ  ُم١مديً  سمؾ ،ومٚمـ يِمٕمر سم٤مٟمنماح اًمّمدر وٓ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م

ومٙمنؿ ؾمنٛمٕمٜم٤م قمنـ ُمنـ يٜمٝمنل صنٗم٘م٤مشمف ويّمنٛمؿ  ،ًمٞمً٘مط اًمٗمرض ُمنـ قمٚمٞمنف

ًمٙمـ اًمّمالة اًمتنل شمرشمٗمنع هبن٤م ذم  ،يٕمد أُمقاًمف يمؾ ذًمؽ ذم اًمّمالةشمّمٛمٞمامشمف و

وشمّمٌ  ذم صٚم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م سمٞمٜمؽ وسملم رسمؽ شمٜم٤مضمٞمف ومٞمٝم٤م وشمًتِمٕمر  اإليامنُمٕم٤مرج 

ُمٕمن٤مين وأهار  قمٚمٛمٜم٤مطمالوة ىمرسمؽ ُمٜمف ومٝمذه عمـ أىم٤مُمٝم٤م ٓ ُمـ أداه٤م وم٘مط، ومٚمق 

 .ُم٤م ؿمٌٕم٧م ٟمٗمقؾمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ىمط اًمّمالة

س ُمـ ٟمٔمر إمم اؾمؿ اعمٚمنؽ ومٕمٔمٛمنف ووومن٤مه ٛمـ اًمٜم٤موم»قمقدة عمٕمٜمك احلٛمٞمد، 

وىمٍم ذم اؾمؿ احلٛمٞمد وُمٕمٜم٤مه سمٜمٗمل احلٙمٛم٦م قمـ  ،طم٘مف سم٤مًمٜمٔمر إمم ُمٕم٤مرف اًمٌنم

أومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م، يمام أن ُمـ اًمٜم٤مس ُمنـ قمٙمنس ومٌن٤مًمغ ذم اؾمنؿ احلٛمٞمند وىمٍمن ذم 
                                                

 (675، رىمؿ 8/564وُمًٚمؿ ) يمت٤مب أظم٤ٌمر أطم٤مد، (7256رواه اًمٌخ٤مرى ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث  يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة
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شمٕمٔمٞمؿ ُمٚمٙمف وىمدرشمف وقمزشمف ومٚمؿ جيٕمؾ ًمف ىمدرة قمغم اًمٚمٓمنػ سمٕمٌند واطمند ُمنـ 

أئٛم٦م آؾمالم اًمٕم٤مروملم مجٕمقا سمنلم شمٕمٔمنٞمؿ هنذيـ  مجٞمع قم٤ٌمده اًمٕمّم٤مة، ومجٞمع

 .(1)شآؾمٛملم اًمنميٗملم ووومقا يمؾ واطمد ُمٜمٝمام طم٘مف قمغم طم٥ًم ىمقى اًمٌنم

هق اعَمٚمِؽ اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل اهلل  ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ شم٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مين اعُمٚمؽ وقمٚمؿ أن

 وأقمٓم٤مه طم٘مف.

ال ومن چم:ٕمپمٹمل احلٻمٽمڈم ٤مـ أ٪مٷمچم٭مف ٬مټمٿمة چمهٱمٷمپمؿ احلٽمڀمد و ا٠مْم ٫مٯموٱمپمٿمؿ ٱمـ 

ف قمغم ُمٕمٜمك آؾمؿ ن ذم اًمتٕمٌند  ،وٓ شمٕمٚمنؿ ُم٘متْم٤مه وآصم٤مره ،شمٕمرن وسم٤مًمتن٤مزم ىمٍمن

 ،٤م ذم ومٝمؿ احلٙمٛم٦م ُمـ أومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٔمـ سمف ؾمنقًءاوىمٍمن أيًْم  ،سمف ًمرسمف

ومال ينرون ُمِمنٝمد  ،٤م قمٜمد وىمقع آسمتالءات قمغم سمٕمض اًمٕم٤ٌمدوئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞمّ 

 ٟمف.اًمٕمدل وٓ ُمِمٝمد احلٙمٛم٦م واإلطم٤ًمن ًمف ؾمٌح٤م

 ،وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ين٧ٌم اًمٙمامٓت هلل ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف وأطمٙم٤مُمنف

ومال يٗمٕمؾ إُمر يمام أُمر وٓ جيتٜمن٥م اًمٜمٝمنل  ،ًمٙمٜمف همػم ُمٕمٔمؿ ٕواُمره وطمدوده

ٕٟمنف مل ينر ُمِمنٝمد اًمٕمنز واجلنؼموت واًم٘منقة  :ومتًٝمؾ قمٚمٞمف اعمٕمّمنٞم٦م ،يمام ُهل

ي٘مقل  يمٞمػ أضمرؤ ويّمٌ  ًم٤ًمن طم٤مًمف دوًُم٤م  ،واًمٕمٔمٛم٦م اًمذي جيٕمٚمف خيِمك رسمف

 !!!اجل٤ٌمر أن أقمِص اعَمٚمِؽ

۵

وٓ يقضمند ومٕمنؾ ُمنـ أومٕم٤مًمنف ٓ  ،ومٙمؾ أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم ومٞمٝمن٤م ُمّمن٤مًم  ًمٚمٕمٌن٤مد

وم٘مند  ،هنذه اعمّمنٚمح٦م واحلٙمٛمن٦م أم مل يندريمٝم٤م اعمنرءؾمقاء أدر   ،ُمّمٚمح٦م ومٞمف

                                                
 (.886اٟمٔمر إين٤مر احلؼ )ص   (1)
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أن يرؾمنخ ذم  ٙمنـ قمٚمٞمنفًم ،حلٙمٛم٦م أيًْمن٤م اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم قمٜمفيدريمٝم٤م وىمد خيٗمٞمٝم٤م 

وأومٕم٤مًمف يمٚمٝمن٤م سمحٙمٛمن٦م  ذهٜمف وضمذر ىمٚمٌف أن أوص٤مف رسمف يمٚمٝم٤م أوص٤مف ضمالل

وم٤معمٕمرومن٦م وطمنده٤م ٓ  ،وأن رسمف احلٙمٞمؿ ٓ يريد سمف إٓ اخلػم إذ اًمنم ًمنٞمس إًمٞمنف

ٱَمچمځَمڈَم َٕ ن  اإِ »  طاهلل  شمٙمٗمل ًمٙمـ جي٥م أن يرؾمخ ذًمؽ ذم اًم٘مٚم٥م يمام ىم٤مل رؾمقل

پم ڈمِ ځَمَز٭َمډْم ِْم َ٘مْذِر ٫ُمټُمقِب  ـَ ا٭مس  ـَ ا٭مٺُمْرآِن، ُٗمؿ  ٤َمټمٽُِمقا ٱِم َ٘مچمِل، ُٗمؿ  ٤َمټمٽُِمقا ٱِم  إ(1)«ا٭مر 

  يم٤من رؾمقُل 
ه
ٽْمةُد ٱِمةْؾُء پمچَم ٭َمَؽ احلَ َرٕم  »إذا رومع رأؾَمف ُمـ اًمريمقِع ىم٤مل   طاهلل

ٍء  ـْ َرْ َْرِض، َوٱِمْؾُء ٱَمچم ١ِمْئډَم ٱِم ْٕ ََمَواِت َوا َٕمٷْمُد، َأْوَؾ ا٭مث پمچَمِء َواٛمَْْجِد، َأَٙمؼ  ٱَمةچم ا٭مس 

 َٓ َٓ ٱُمٷْمٵمَِل ٛمَِةچم ٱَمپمَٷْمةډَم، َو َٓ ٱَمچمځمَِع ٛمچَِم َأ٤ْمٵَمڀْمډَم، َو پمچَم ٭َمَؽ ٤َمْبٌد: ا٭مټمٿُمؿ   ٫َمچمَل ا٭ْمٷَمْبُد، َو٬ُمټم 

د   د  ٱِمپمَْؽ اجْلَ  . (2)شَيپمْٹَمُع َذا اجْلَ

ٕرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام وُمن٤م أي اًمًٕم٦م واًمٕمٔمٛم٦م، ونده ُمأل اًمًٛمقات وا اجلد:

ومٙمنؾ ذًمنؽ ُمنأل  ،ومٞمٝمام وم٤مًمٙمامل واًمٕمٔمٛم٦م واجلالل واًمٕمٓم٤مء واحلٙمٛم٦م واًمٕمدل

صن٤مدر  وم٤مًمٙمقن يمٚمف ٟم٤مـمؼ سمحٛمده واخلٚمؼ وإُمر يمٚمنف»اًمًٛمقات وإرض، 

  سمحٛمده وسم٘م٤مؤ  ووضمقد  وقمندُمؽ رُ ؽ وَأُمْ ٘مُ قمـ نده وىم٤مئؿ سمحٛمده، ومَخٚمْ 

 ،هم٤مين٦م يمنؾ ُمقضمنقدسمحٛمده، ومحٛمده ؾم٥ٌم وضمقد يمؾ رء ذم اًمٙمقن، وهنق 

وم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال  اهلل، ومٙمؾ ُمقضمقد ذم اًمٙمقن ٟم٤مـمؼ وقم٤مىمؾ يِمٝمد سمحٛمد

                                                
اإليامن سمن٤مب رومنع ( يمت٤مب 852(، وُمًٚمؿ )7086 -6597رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤن ُمـ سمٕمض اًم٘مٚمقب ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن إُم٤مٟم٦م واإليام

يُمنقِع ُمنـ  ،يمت٤مب اًمّمالة (577رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8) ـَ اًمرُّ سَم٤مُب َُم٤م َيُ٘مقُل إَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ُِم

 .ڤطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 
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اًمٙمتنن٥م سمحٛمننده واجلٜمنن٦م قُمّٛمننرت سم٠مهٚمٝمنن٤م سمحٛمننده واًمٜمنن٤مر قُمّٛمننرت سم٠مهٚمٝمنن٤م 

 .(1)شسمحٛمده

اهلل  ويمذًمؽ اًمٜم٤مر سمحٛمد ،ومٝمذا ُمـ يمامل أؾمامئف وصٗم٤مشمفاهلل  وم٤مجلٜم٦م سمحٛمد

ّٓ ي٤ًموي اًمٕم٤مِص سم٤مًمٓم٤مئع وٓ ُمـ يمامل أؾمام ئف وصٗم٤مشمف، ٕن ُمـ يمامل قمدًمف أ

وئ   ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،اًمٙم٤مومر سم٤معم١مُمـ وئ  ەئ  ۆئ   ەئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ې   ﴿شمٕم٤ممم  اهلل  وىم٤مل [ ا٭مٺمټمؿ]   ﴾ۈئ  ې  ې  ۅ ۉ ۉ  ۅ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

واًمٔمٚمؿ صٗم٦م ٟم٘مص ممٜمققم٦م  ،ومٛم٤ًمواة اعم١مُمـ سم٤مًمٙم٤مومر فمٚمؿ: [ اجلچمٗمڀمڈم]   ﴾ۆئ 

 ؾ ًمف يمامل اًمٕمدل.سم ،شمٕم٤ممماهلل  وُمٜمٗمٞم٦م قمـ

 ،اًمٜمن٤مر ُمـ اعمًنٚمٛملم ومٛمـ يمامل قمدًمف أن يدظمؾ اًمٙم٤مومريـ وسمٕمض اًمٕمّم٤مة

 ومٞمخٚمد اًمٙم٤مومر ومٞمٝم٤م، وخيرج اعمًٚمؿ سمٕمد ىمْم٤مء اًمٕم٘مقسم٦م سمنام ُمٕمنف ُمنـ اًمتقطمٞمند،

 ،ل أهؾ اًمٜم٤مر سم٤محلٛمندقومدظم ،وُمٕمٚمقم أن اًمٕمدل صٗم٦م يمامل شمٜمدرج حت٧م احلٛمد

 اهلل. ٤م ُمـ دظمؾ اجلٜم٦م دظمؾ سمحٛمدوأيًْم 

ويمرُمف أٟمف أرؾمؾ اًمرؾمؾ وأٟمزل اًمٙمت٥م وأىمن٤مم  شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممماهلل  ُمـ ومْمؾ

وم٤مىمؽمومٜمن٤م اًمنذٟمقب واعمٕمن٤مِص  ،قمٚمٞمٜم٤م احلج٩م وسملمن ًمٜم٤م ؾُمٌؾ اًمقصقل عمرون٤مشمف

                                                
 ( سمزي٤مدة وشمٍمف.78ُمٚمت٘مط ُمـ أهار اًمّمالة ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص   (1)
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 ،ومريب طمٚمنٞمؿ ،ف، وًمٙمٜمف صؼَم وطمُٚمؿ وهق ىمديٌر قمغم اًمٕم٘م٤مبشمودمرأٟم٤م قمغم طمرُم٤م

ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ   ﴿قمٗمننق  ،يمننريؿ

 . ]إځمٷمچمم[ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

وُم٤م ُأـمٞمَع إٓ سمحٛمده وُمن٤م قُمَِصن أيًْمن٤م إٓ سمحٛمنده، وم٤مرشمٙمن٤مب اعمنذٟمٌلم 

ًمٙمٜمف ٓ  ،ومٝمذا ىمدره ،وظمٚم٘مف ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمِمٞمٓم٤من حلٙمٛم٦م ،٤م حلٙمٛم٦مًمٚمٛمٕم٤مِص أيًْم 

 .واإلرادة واعمِمٞمت٦م ،احل٥م واًمرو٤م يرى ًمٕم٤ٌمده اًمٙمٗمر، ومٗمر  سملم

مل خيٚمنؼ أومٕمن٤مل اًمٕمٌن٤مد، واؾمنتدًمقا  سم٠مٟمنف ٓ اهلل  وم٤مقمت٘مدوا أن اٛمٷمتز٭مڈم: -1

وسم٤مًمت٤مزم هق مل خيٚمنؼ أومٕمن٤مل اًمٕمٌن٤مد  ،اهلل يّم  أن يقضمد رء ذم اًمٙمقن ٓ حيٌف

وهذا والل ُمٌلم ومٝمق اًمنذي اهلل  ومٜمٗمقا اًمٕمٚمؿ قمـ ،قمـ اعمٕمّمٞم٦م ٞمًت٤موٓ يٕمٚمؿ ؿم

ڄ ڄ  ﴿، وىمنن٤مل  [ٺمةةرةا٭مب] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ىمنن٤مل  

، وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمداًمن٦م قمنغم [٩مةچم٪مر] ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 شمٕم٤ممم.اهلل  قمٚمؿ

 ،ويرون٤مهاهلل  وه١مٓء اقمت٘مدوا أن يمؾ رء ذم اًمٙمقن حُيٌنف واجلٞميڈم: -8

اهلل  ومٌذًمؽ حي٥م اعمٕمّمٞم٦م واًمٙمٗمر واًمٗمقاطمش...وهذا أيًْم٤م والل، وىمد ىمن٤مل

ڑ ک  ڑ ﴿، وىمنن٤مل  [7ا٭مزٱمةةر: ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ضمننؾ ذيمننره  

 .[ا٭مبٺمرة ] ﴾ ک ک

ومٗمرىمنقا  ،أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م عم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمنفاهلل  وىمد وومؼ

وسمًنط اًمنمنح وإدًمن٦م ذم هنذا  ،سملم اعمح٦ٌم واًمرو٤م، وسملم اعمِمنٞمت٦م واإلرادة

 اًمٕم٘مٞمدة. يمت٥مذم  وحمٚمف اعمقوقع يٓمقل
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ومٝمنؾ حيٌنف   ،وم٤مهلل ظمٚمؼ اًمِمٞمٓم٤من ،۵اهلل  ًمٞمس يمؾ خمٚمق  ذم اًمٙمقن حيٌف

يمل شُمًنتخرج ُمنـ ىمٚمٌنؽ  ،سم٤مًمت٠ميمٞمد ٓ، وًمٙمـ ظمٚم٘مف حلٙمٛم٦م وعمّمٚمح٦م قمٔمٛمك

قمٌقدي٤مت يم٤مٟم٧م ُمـ اعمح٤مل أن شُمًتخرج ذم قمدم وضمقده: ٕن اًمِمنٞمٓم٤من يريند 

وداقمل اإليامن ذم ىمٚمٌنؽ  ،ًمؽ اًمنم ويدومٕمؽ إمم اعمٕم٤مِص وحي٤مول أن يًتزًمؽ

 ٤مومن٢من يمن٤من إيامٟمنؽ ىمقّين ،واضمتٜمن٤مب اًمٜمنقاهليدومٕمؽ ًمٚمجٜم٦م سمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقمن٤مت 

ڍ  ﴿ شمٕم٤ممم اهلل  أمل شمًٛمع ىمقل ،اٟمتٍمت قمغم قمدو  سم٤مًم٘مقي اًمٕمزيزواؾمتٕمٜم٧م 

چ ڇ ڇ ڇ  ﴿  ىمقًمننف، و[ا٭مپمسةةچمء] ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .[ا٤ٕمراف] ﴾ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ضمٝمن٤مد »ومتٕمٌند ًمرسمنؽ سمٕمٌن٤مدة اجلٝمن٤مد  ،وم٢من أردت آٟمتّم٤مر قمنغم قمندو 

وم٤ًمرع ذم شمٜمٗمٞمذ أُمر رسمؽ واؾمنتٕمذ سمنف ؾمنٌح٤مٟمف ُمنـ  ،وي٤مد٤م ُمـ قم٤ٌمدة شاًمٜمٗمس

 ،وزد ذم ـم٤مقم٤مشمنؽ ًمٞم٘منقى إيامٟمنؽ ،اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ وشمٞم٘مـ أن يمٞمده وٕمٞمػ

 وطم٤مومظ قمغم صٚمقاشمؽ واؾمتٖمٗمر وشمّمد  واطمرص قمغم اخلػم.

وًمٙمنـ ًمنـ يٍمن قمنغم  اهلل، وىمد ي٘مع اعمن١مُمـ ذم ذا  اًمِمنٞمٓم٤من ومٞمٕمِصن

 ،ت٘مٓمع ىمٚمٌف حتًنا قمنغم شم٘مّمنػمهسمؾ يٜمٙمن سملم يدي رسمف إذا ومٕمٚمٝم٤م وي ،اعمٕمّمٞم٦م

٤ًٌم ذم ذلٍّ  وُربن ـم٤مقمن٦م يم٤مٟمن٧م ؾمن٥ٌم دمنؼم  ،واٟمٙمًن٤مر ومُربن ُمٕمّمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمنٌ

شمٌٚمنغ سمنف ُمٜمزًمن٦م ذم اجلٜمن٦م ُمن٤م  ٤مىمد شمٙمقن اعمٕمّمٞم٦م ؾمًٌٌ  ،ٟمٕمؿ ،وقمج٥م واؾمتٙم٤ٌمر

اًمنذي  ،شمٕمن٤ممم ذيمنرهاهلل  وهنذا ُمنـ رنن٦م ،إٓ هبذا اًمذل واًمٜمدمًمتٌٚمٖمٝم٤م يمٜم٧م 

 ف...وؾمٕم٧م رنتف يمؾ رء ؾمٌح٤مٟم

وشمّمنٚمحؽ  ،ىمد ٓ يّمٚمحؽ درس أو ُمققمٔمن٦م ،ومرسمؽ أقمٚمؿ سمام ُيّمٚمحؽ
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٤م رضمققمنؽ هيًٕمنُمٕمروم٦م ُمنرض ىمٚمٌنؽ وُمٕمّمٞم٦م زًمٚم٧م ومٞمٝم٤م ويم٤من ُمـ آصم٤مره٤م 

٤ًٌم ٟم٤مدًُم٤م قمغم ُم٤م ومٕمٚمن٧م ومٌنذًمؽ  ،ًمرسمؽ ُمّمٚمًح٤م ىمٚمٌؽ قم٤مزًُم٤م قمغم قمدم اًمٕمقد شم٤مئ

 .احلٛمٞمداهلل  ن اعمٕمّمٞم٦م وضمدت سمحٛمدإٟمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك ىمقل اًم٘م٤مئؾ 

ؾمنٞمٙمقن ُمٜمتًٌٝمن٤م سمٕمند  ،ظمٓمتفصمؿ ٟمدم وشم٤مب وشمٕمٚمؿ ُمـ  ُمـ وىمع ذم ُمٕمّمٞم٦م

وًمـ ين٠مُمـ ًمنف وٓ ينؽم  ًمنف  ،ذًمؽ ًمٕمدوه طمريًّم٤م قمغم رد يمٞمده وؾمد ُمداظمٚمف

 ،وًمٜمٗمًف اًمٕمٜم٤من ًمٞمزل ُمرة أظمرى ذم ذا  اعمٕمّمنٞم٦م صنٖمػمة يم٤مٟمن٧م أو يمٌنػمة

أو يٛمقت ىمٌؾ ىمدرشمنف قمنغم  ،سمٚمٖمٝم٤مويقرصمف ذًمؽ طمذًرا ُمـ أن يٗم٘مد ُمٜمزًمتف اًمتل 

ًٓ ًمنف  ،ومٞمّمٌ  أيمنر اٟمٙم٤ًمًرا هلل ،اًمتقسم٦م ُمرة أظمرى يمام طمدث ُمـ ىمٌؾ أيمنر ؾم١ما

 أيمنر سمٖمًْم٤م عمًتٜم٘مع اًمِمٝمقات واعمٕم٤مِص.. ،أيمنر ظمقوًم٤م ُمـ اًمزًمؾ ،سم٤مًمن٤ٌمت

ومٞمٝمن٤م ويم٤مٟمن٧م اًمٜمتٞمجن٦م  اًمٕمن٤مِصومٌحٙمٛمتف يم٤مٟمن٧م اعمٕمّمنٞم٦م ويمن٤من وىمنقع 

واًمٞم٘مٔم٦م اعمًتٛمرة ًمٕمدو  اعمؽمسمص سمنؽ، ُمنع  ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م هل اإلوم٤مىم٦م ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م

 اًمٕمٚمؿ اجل٤مزم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف مل جيؼم أطمًدا قمغم اعمٕمّمٞم٦م ىمط.

وم٢مٟمنف هنق اًمنذي أضمنرى  ،هق احل٤مُمد ًمٜمٗمًنف ذم احل٘مٞم٘من٦م ؽأن رسم شمٕمٚمؿأن 

وًمف اعمٚمؽ يمٚمف، وسمٞمده اخلػم  ومٚمف احلٛمد يمٚمف ،وىمٚمٌؽ ؽاحلٛمد قمغم ًم٤ًمٟم ،سمحٛمده

 إًمٞمف ُيرضمع إُمر يمٚمف، قمالٟمٞمتف وهه.يمٚمف، و

وم٤مًمٕمٌد ًمق اؾمتٜمٗمذ أٟمٗم٤مؾمف يمٚمٝم٤م ذم ند رسمف قمغم ٟمٕمٛمن٦م ُمنـ ٟمَِٕمِٛمنِف يمن٤من ُمن٤م »

وأوٕم٤مف أوٕم٤مومف، وٓ حُيِص أطمد اًمٌّت٦م صمٜم٤مًء ، جي٥م قمٚمٞمف ُمـ احلٛمد ومق  ذًمؽ
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سمٙمؾِّ ٟمٕمٛمن٦م ُمنـ اهلل  قمٚمٞمف سمٛمح٤مُمده، وًمق نده سمجٛمٞمع اعمح٤مُمد وم٤مًمٕمٌد ؾم٤مئر إمم

 .(1)شومٝم٤م قمٜمف، نده قمغم إد٤مُمف احلٛمدده قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مذا َنده قمغم سرسمِّف، حيٛم

 ءإن اٟمتٌٝم٧م دن٤م وىمنررت يمٚمنام ٟمٔمنرت ًمٌمن ٤مٜم ٠مبڀمؾ اٛمثچمل ځمٷمٽمڈم ا٭مپمٶمر:

ومٚمنـ شمنقفِّ طم٘منف إلٟمٕم٤مُمنف قمٚمٞمنؽ هنذه اًمٜمٕمٛمن٦م  ،ندشمف ؾمٌح٤مٟمف أن أٟمٕمٛمٙمٝمن٤م

اًمٙمنػم  وهمػم ذًمؽاًم٘مدم ...  ،اعمٕمدة ،اًمٙمالم ،اًمًٛمع! وم٠ميـ سم٘مٞم٦م اًمٜمٕمؿ ،اجلٚمٞمٚم٦م

 قمـ ؾم٤مئر اًمٜمٕمؿ. ؾمالُم٦م اًمٌدن وم٘مط، ومْماًل  ٦مه ُمـ ٟمٕمٛمُم٤م ٓ شمٓمٞمؼ طمٍم

أذيمر ـمٗماًل صٖمػًما ُمريًْم٤م أصٞم٥م سمٛمرض ؿمديد ذم اًمٜمخ٤مع اًمِمقيمل وىمند 

ومٝمؾ شمٗمٙمنرت يقًُمن٤م ذم  ،شمٙمٚمػ قمالضمف سم٤مًمت٘مري٥م ُمٚمٞمقن وٟمّمػ اعمٚمٞمقن ضمٜمٞمف

ٜمتٌف ًمف أو ومٙمرت يمؿ يتٙمٚمػ قمالج هذا اجلزء اًمذي مل شم  ٟمٕمٛم٦م اًمٜمخ٤مع اًمِمقيمل

  !يقًُم٤م أصاًل 

قمٚمٞمٜم٤م  زلٜمشمومٕمٚمٞمٜم٤م اًمتٗمٙمر ذم ذًمؽ وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٞم٘مـ أن ٟمٕمؿ اعمٚمؽ ضمؾ وقمال 

 ،وم٢من قمٚمٛم٧م ذًمؽ وضم٥م قمٚمٞمؽ أن يٙمقن ند  سم٘مٚمٌؽ ٓ سمٚم٤ًمٟمؽ وم٘منط ،شمؽًما

وأن شمًتٗمرغ اًمقىم٧م واجلٝمد ًمٚمتٗمٙمر ذم ٟمٕمٛمف قمٚمٞمؽ ونده قمٚمٞمٝم٤م وٓ يِمنٖمٚمؽ 

 اًمرز  قمـ اًمرزا .

اعمنقمم   ُمع اؾمتِمٕم٤مر  أٟمؽ قم٤مضمز قمـ وومن٤مء طمنؼ وأيمرر ُمرة أظمرى ند

وقمٚمٞمؽ أن شمٕمٚمؿ أن ُمٚمؽ اعمٚمق   ،ويرو٤مه٤ماهلل  هق قم٤ٌمدة حيٌٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 ضمؾ ذم قماله همٜمل...

ال يٜمِمند ذم نن٤مٍم » ْم ٱمٷمپمك احلٽمڀمد: $٫مچمل إوزا٤مل  ؾمٛمٕم٧م سمٕمض ىمقن

                                                
 (.82الة )ص  ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ أهار اًمّم (1)
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٤م قمغم ٟم٘مٛم٦م شُمدومع»  .(1)شًمؽ احلٛمُد إُّم٤م قمغم ٟمٕمٛم٦ٍم وإُمن

سمٞمتف ًمٕمٛمٚمف أو ًمٖمػم ذًمؽ ومٕمٚمٞمنف أن حيٛمند رسمنف أن ينن ًمنف  ومٛمـ خيرج ُمـ

أؾم٤ٌمب اًمقصقل ًمقضمٝمتنف أو ىمْمن٤مء طمقائجنف وحيٛمنده يمنذًمؽ أن دومنع قمٜمنف 

ف قمٜمف ؾمن٤مر  أو طمن٤مدث أو ومٍم ،ذوًرا يمنػمة يم٤مٟم٧م ىمد حتدث ًمف ذم ـمري٘مف

 هلل. ... وم٤محلٛمد يمٚمفُمٍمع ؾمقء

واقمؽماومؽ أٟمنؽ  ،سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم جل ككرهاهلل  ومنٜم٤مؤ  قمغم

وقمجز  قمنـ وصنٗمف سمنام يًنتحؼ ُمنـ صنٗم٤مت اًمٙمنامل  ،ٓ حتِص صمٜم٤مًء قمٚمٞمف

وهق أقمٌد  طاهلل  يمٞمػ ٓ وىمد ىم٤مل رؾمقل، وهذا ُمـ احلٛمد ،وٟمٕمقت اجلالل

ټَمڀْمَؽ َأځْمډَم ٬َمََم َأْٗمپمَڀْمډَم َٓ ُأْٙمِِص َٗمپمچَمًء ٤مَ   »تعالىاخلٚمؼ وأيمنرهؿ ـم٤مقم٦م وأطمٌٝمؿ هلل 

 .(8)ش٤َمَٜم ځَمٹْمِسَؽ 

 ْم ٩مزوة إٙمزاب : ملسو هيلع هللا ىلصاي  ر٠مقل و٫مچمل

ٿُمةةؿ  ٭مةةقٓ أځمةةډَم ٱمةةچم اوَتةةَديپمچم  ا٭مټم 

 

ڀمپمچم  ٫مپمچم وٓ َصةةةةةةةټم   وٓ َٖمٳَمةةةةةةةد 

ـْ ٠مةةةةةٻمڀمپمڈًم ٤مټمڀمةةةةةةپمچم   ٪مةةةةةڂمځْمِز٭َم

 

 وٗمبةةةةډِم ا٫ٕمةةةةداَم إن ٫ٓمڀمپمةةةةچم 

 إن  ا٧َُٕم ٫َمةةةةةد َٕمٸَمةةةةةقا ٤مټمڀمپمةةةةةچم 

 

 (1)ٕمڀمپمةةةةةةةچموإن أرادوا ٪مِتپمةةةةةةةڈًم أ

                                                 
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)

ُجقدِ ُمـ طمدي٨م  ،يمت٤مب اًمّمالة (586رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8) ًُّ يُمقِع َواًم سَم٤مُب َُم٤م ُيَ٘م٤مُل ذِم اًمرُّ

 .ڤطمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

 اجلٝمن٤مد واًمًنػم سمن٤مب همنزوة( يمت٤مب 8802(، وُمًٚمؿ )2827رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)
= 
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ّمن٤مطم٥م وم ،اهلل واًمذي أرؿمدٟم٤م ،اهلل واًمذي أدٛمٜم٤م احلٛمد ،اهلل وم٤مًمذي هداٟم٤م

 وشمٕم٤ممم. شم٤ٌمر اهلل  ل وأظمر هقاًمٗمْمؾ واعمٜم٦م ذم إو

ِعةز   ٪َمڂَم٫َمُع ٠َمةچمِ٘مًدا ٭مِةَريب  »يمام ورد ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ىم٤مل   طواٟمٔمر حل٤مًمف 

ـْ َِمَچمٱِمدِ ايّ  ُٗمؿ  َيٹْمَتُح  ِيِجةل   ـِ ا٭مث پمچَمِء ٤َمټَمڀْمِف ١َمةڀْمًئچمَ َْل َيٹْمَتْحةُف ٤َمةَٜم َأَٙمةٍد ٤َم٥َم  ٱِم ِه َوُٙمْس

  إ(1)«٫َمْب٥ِم 

حم٤مُمد حيٛمده هب٤م مل ختٓمر قمغم سم٤مًمنف، ومن٤مًمٜمٌل  طؾمٞمٚمٝمؿ ٟمٌٞمف  ضمؾ صمٜم٤مؤهوم٤مهلل 

اهلل  وهق أقمغم ُمـ طم٘مؼ اًمٕمٌقدي٦م وأقمغم ُمـ طم٘مؼ اًمٙمامل اًمٌنمي ذم ـم٤مقم٦م ط

ـّ قمٚمٞمف سمٛمح٤مُماهلل  نإ  ي٘مقل د مل يٕمرومٝم٤م ومل ختٓمنر قمنغم ىمٚمن٥م أطمند يٕمٓمٞمف ويٛم

 ىمٌٚمف سمٕمد يمؾ ُم٤م ومٕمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ضمٝم٤مد وـم٤مقم٤مت.

 حتن٥ميمٚمٝم٤م فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م قمغم ُمن٤م  ؽاًمأطمقشمًٚمٞمط احلٛمد قمغم شمٗم٤مصٞمؾ 

هؿ ووم٤مضمرهؿ، قمٚمقهيؿ شمُمٜمٝم٤م وُم٤م  ٙمره سمؾ قمغم شمٗم٤مصٞمؾ أطمقال اخلٚمؼ يمّٚمٝمؿ، سمرِّ

 اعمحٛمقد قمغم ذًمؽ يمّٚمف ذم احل٘مٞم٘م٦م.وؾمٗمٚمٞمٝمؿ، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف 

ومٗمنل  شاحلٛمد هلل قمغم يمؾ رء» ،شاحلٛمد هلل شمٗمّْمٚم٧م وأقمٓمٞم٧م» :٪مٽمـ ٫مچمل

ومٚمٞمحٛمنده  ،وًمٙمـ ُمـ أراد ُم٘م٤مًُمن٤م أقمنغم ذم ننده ،مجٚم٦م واطمدة ىمد أمجؾ احلٛمد

                                                                        
=      

 .ڤسمـ قم٤مزب  ُمـ طمدي٨م اًمؼماء إطمزاب وهل اخلٜمد 

اإليامن سم٤مب أدٟمك أهؾ اجلٜمن٦م يمت٤مب  (895(، وُمًٚمؿ )5782رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 



                                                                                            856 
 

856 

 

 (156أسود ) أحؿر

! ومٙمؿ ُمـ ضمققمك وقمٓمِمنك أن ،سم٦ماًمنمن و ومٞمحٛمده قمغم إيمٚم٦م، نًدا ُمٗمّماًل 

ومٙمؿ ُمـ قم٤مضمز أن، وحيٛمده قمغم اًمًٛمع واًمٙمالم  حيٛمده قمغم اجلٚم٦ًم واعمِمٞم٦م،

 ومٙمؿ ُمـ أصؿ أسمٙمؿ وهٙمذا...

 

وأظمنص  ،أقمؿ ُمـ ضمٝم٦م اعمتٕمٚمؼ ٕن ُمتٕمٚم٘مف اًمٗمقاوؾ واًمٗمْمن٤مئؾ احلٽمد:

 .ُمـ ضمٝم٦م اعمقرد ٕن ُمقرده اًمٚم٤ًمن واجلٜم٤من

هنل  وا٭مٹمقاضةؾ: ،هل اعمزاي٤م اًمٖمػم ُمتٕمدين٦م : ا٭مٹمٴمچمئؾ:$٫مچمل ا٭مٻمٹمقي 

اعمراد سم٤معمتٕمدي اًمتٕمٚمؼ  أي إقمٓمن٤مء اًمٜمٕمٛمن٦م وإيّمن٤مد٤م ًمٚمٖمنػم ٓ  عمزاي٤م اعمتٕمدي٦م.ا

 . اٟمتٝمك.(1)آٟمت٘م٤مل

 اًمّمٗم٤مت اًمالزُم٦م. وا٭مٹمٴمچمئؾ: .اًمّمٗم٤مت اعمتٕمدي٦م ٪مچم٭مٹمقاضؾ:

 ومٚمنديؽ ُمنؾ اًمٙمرم ومٝمل صٗم٦م ُمتٕمدي٦م وم٢من يمٜمن٧م يمنرياًم  ا٭مٳمٹمچمت اٛمتٷمديڈم:

ٙمرُمؽ شمٕمندى إمم اًمٖمنػم، وم ،وهذا اًمٙمرم جيٕمٚمؽ شُمٕمٓمل هذا وهذا ،صٗم٦م مجٞمٚم٦م

ومٛمٕمٜم٤مه أن ٟمٗمٕمف ًمنٞمس  ،واًمِمٞمخ ذم وٚمًف أيًْم٤م يًٛمك قمٛمٚمف هذا قمٛمؾ ُمتٕمدي

ًمٚمِمٞمخ وم٘مط وًمٙمـ ٟمٗمٕمف ًمف وًممظمريـ، وهٜم٤م  صٗم٤مت ُمتٕمدي٦م ًمرب اًمٕمن٤معملم، 

ُمنؾ  اًمرن٦م، واًمٙمرم، واإلطم٤ًمن، واخلٚمنؼ ومٙمنؾ هنذه صنٗم٤مت ُمتٕمدين٦م أي 

 شمٕمدى ٟمٗمٕمٝم٤م إمم اًمٕم٤ٌمد.

واحلٞمن٤مة ويمقٟمنف واطمنًدا ويمقٟمنف  ،ُمنؾ اجلنامل ڈم:ووپمچمك صٹمچمت ٩مٝم ٱمتٷمدي

 أقمغم....

                                                
 (.476اًمٙمٚمٞم٤مت )ص   (1)
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 أظمص ُمـ ضمٝم٦م اعمقرد ٕن ُمقرده اًمٚم٤ًمن واجلٜم٤من.  واحلٽمد:

هلل قمغم صٗم٤مشمف يمٚمٝمن٤م اعمتٕمدين٦م اومتحٛمد  ٪مچمحلٽمد يٻمقن أ٤مؿ ٱمـ ٘مٿمڈم اٛمتٷمټمؼ:

ظمص ٕن أُم٤م اعمقرد أو اًمٓمري٘من٦م ومن٠م ،وم٤معمتٕمٚمؼ أو اًم٥ًٌم واؾمع ،وهمػم اعمتٕمدي٦م

 .ًمٚم٤ًمن وم٘مطاحلٛمد سم٤مًم٘مٚم٥م وا

 ٕن اًمِمٙمر يٙمقن سمنالصم٦م أؿمٞم٤مء  ،وم٠مقمؿ ُمـ ضمٝم٦م اعمقرد أٱمچم ا٭مٲمٻمر:

 شم٘مقل سمف احلٛمد هلل. ٕمچم٭مټمسچمن: -1

 ا هلل راوًٞم٤م سم٠مىمدارهىمٚمٌؽ ؿم٤ميمرً  وٕمچمجلپمچمن: -8

ا هلل شمّمقم وشم٘مقم وشُمّمكم ومٙمؾ هذا ُيٕمد ؿُمٙمًرا شمٕمٛمؾ ؿمٙمرً  وٕمچمجلقارح: -1

 .[11بڂم: ٠م]. ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،هلل ضمؾ ذم قماله

 هق اإلظم٤ٌمر قمـ حم٤مؾمـ اًمٖمػم.  اٛمدح:

 ومذًمؽ ًمف صمالث اقمت٤ٌمرات   ،وشمّمٗمف اوم٢مذا أردت أن متدح أطمدً 

 ،اقمت٤ٌمر ُمـ طمٞم٨م اإلظم٤ٌمر قمٜمنف ا٭مثچمّن: ،اقمت٤ٌمر ُمـ طمٞم٨م اعمخؼَم سمف إول:»

  اقمت٤ٌمر ُمـ طمٞم٨م طم٤مل اعمخؼِم. ا٭مثچم٭مڊم:

يٜمِمن٠م اًمت٘مًنٞمؿ إمم نند ووند ومن٢من  ُمـ طمٞم٨م اعمخؼَم سمنف 

اعمخؼم سمف إُم٤م ُمـ أوص٤مف اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل واًمًٕم٦م وشمقاسمٕمٝم٤م أو ُمنـ أوصن٤مف 

اجلامل واإلطم٤ًمن وشمقاسمٕمٝم٤م وم٢من يم٤من إول ومٝمق اعمجند وإن يمن٤من اًمنن٤مين ومٝمنق 

  احلٛمد.
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وإن  ،إن شمٙمٚمٛم٧م قمـ ؾمٕم٦م رنتنف وضمالًمنف وقمٔمٛمتنف ويمامًمنف وم٘مند ودشمنف

وومن اسمـ اًم٘مٞمؿ ذًمؽ  ،٧م قمـ إطم٤ًمٟمف ويمرُمف وضمقده وقمٓم٤مئف وم٘مد ندشمفشمٙمٚمٛم

سم٘مقًمف  ُم٤مدة ود )م ج د( ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب شمدور قمغم ُمٕمٜمك آشم٤ًمع واًمٙمنرة ومٛمٜمف 

٤م، وُمٜمف ود اًمرضمؾ ومٝمنق ُم٤مضمند إذا ٤م، أي  أوؾمٕمٝم٤م قمٚمٗمً ىمقدؿ  أود اًمداسم٦م قمٚمٗمً 

 يمنر ظمػمه وإطم٤ًمٟمف إمم اًمٜم٤مس. 

وُمـ طمٞم٨م اقمت٤ٌمر اخلؼم ٟمٗمًنف يٜمِمن٠م اًمت٘مًنٞمؿ إمم ىم٤مل  

اًمنٜم٤مء واحلٛمد وم٢من اخلؼم قمـ اعمح٤مؾمـ إُم٤م ُمتٙمرر أو ٓ، وم٢من شمٙمنرر ومٝمنق اًمنٜمن٤مء 

 وإن مل يتٙمرر ومٝمق احلٛمد.

وم٢من اخلؼم قمـ اعمح٤مؾمـ إُم٤م ُمتٙمرر أو ٓ  وم٢من يمررت ذيمر اعمح٤مؾمنـ ىمٚمن٧م 

٤مًمٕمٔمٛم٦م ىمري٦ٌم ُمنـ وم ،وم٠مٟم٧م شمٙمرر اعمح٤مُمد شُمتٙمؼم» شضمٚمٞمؾ»،شاهلل قمٔمٞمؿ»  ُمناًل 

 ،ُمٕم٤مين اًمتٙمؼم واجلالًم٦م وهمػمه٤م. وم٢من شمٙمّرر ومٝمق اًمنٜم٤مء وإن مل يتٙمرر ومٝمق احلٛمد

وم٢من اًمنٜم٤مء ُم٠مظمقذ ُمـ اًمنٜمل وهنق اًمٕمٓمنػ  ،وهذا هق اًمٗمر  سملم احلٛمد واًمنٜم٤مء

 ورد اًمٌمء سمٕمْمف قمغم سمٕمض  

وم٢من يم٤من أُم٤مُمؽ ىمٓمٕم٦م ىمامش يمٌػمة وىمٛم٧م سمنٜمٞمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ومٞم٘م٤مل  

ب، ومٝمذا اًمنٜمل هق  شمٙمرار اًمتٓمٌٞمؼ، وم٤مًمنٜمن٤مء  هنق شمٙمنرار اعمح٤مُمند هلل، صمٜمك اًمنق

َٓ ُأْٙمِِصة َٗمپمَةچمًء ٤َمټَمڀْمةَؽ، َأځْمةډَم ٬َمةََم َأْٗمپمَڀْمةډَم ٤َمةَٜم »يم٤من ي٘منقل   طًمذًمؽ اًمٜمٌل 

 ،يٙمرر ذم اعمح٤مُمد ويردده٤م ومام اؾمنتٓم٤مع أن حيِصن اًمنٜمن٤مء ّؾ ومٝمق فمَ : (1)«ځَمٹْمِسَؽ 

                                                
ُجقدِ ُمـ طمدي٨م  يمت٤مب اًمّمالة. (586رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ًُّ يُمقِع َواًم سَم٤مُب َُم٤م ُيَ٘م٤مُل ذِم اًمرُّ

 .ڤ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م
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د ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف ًمـ يٜمتٝمل ُمـ اًمنٜم٤مء قمغم رسمنف عم٤مذا  ٕٟمف وضمد ٟمٗمًف ًمق يمرر اعمح٤مُم

 أيمؼم ُمـ ذًمؽ سمٙمنػم.اهلل  ومٕمٔمٛم٦م ،ضمؾ وقمال

، ﴾ پ پ پ پ ڀ ﴿  وم٢مذا ىم٤مَل اًمٕمٌندُ  :وٓٙمظ ٪مٹمل احلديڊم

  شمٕم٤ممماهلُل  . ىم٤مَل  ﴾ ڀ ڀ ڀ ﴿  ندين قمٌدي. وإذا ىم٤مَل   شمٕم٤ممماهلُل  ىم٤مَل 

 . (1).قمٌدي .. وندين  . ىم٤مَل  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿أصمٜمك قمكمن قمٌدي . وإذا ىم٤مَل 

ذم يمنؾ ريمٕمن٦م  ٙمرر اًمرنـ اًمرطمٞمؿشمومحلم  ،يٕمد صمٜم٤مءً  ُمٜمؽومتٙمرار اعمح٤مُمد 

  ۵اهلل  سمٕمد نده ووصٗمف ؾمنٌح٤مٟمف سمنرب اًمٕمن٤معملم ي٘منقلقمٜمد ىمراءة اًمٗم٤محت٦م و

 .أصمٜمك قمكم قمٌدي .. وم٤مٟمتٌف

ُمـ ضمٝم٦م اقمت٤ٌمر طم٤مل اعمخنؼم يٜمِمن٠م اًمت٘مًنٞمؿ إمم اعمندح  

قمـ حم٤مؾمـ اًمٖمػم إُم٤م أن ي٘مؽمن سم٢مظم٤ٌمره طم٥م ًمنف وإضمنالل واحلٛمد، وم٢من اعمخؼم 

 .(8)شأو ٓ، وم٢من اىمؽمن سمف احل٥م ومٝمق احلٛمد وإٓ ومٝمق اعمدح

وم٘مد يٙمقن هنذا اًمقصنػ  ،وم٢مذا وصٗم٧م أطمد سم٤مًمٙمرم، أو اًمرن٦م أو اًمٕمدل

ًمٙمنـ  ،طمتك وإن يمٜم٧م ذم ظمّمقُم٦م ُمٕمف وومٕمؾ ومٞمؽ ُم٤م ومٕمنؾ ،ورد ؿمٝم٤مدة طمؼ

ۓ ڭ  ﴿ىم٤مل شمٕمن٤ممم   ،ٙمؿقمدًمؽ وورقمؽ ي٠مُمر  أن شمٕمدل ذم احل

وًمٙمننـ  ،[8اٛمچمئةةدة: ] ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

                                                

٦ِم ذِم يُمؾِّ َريْمَٕم٦مٍ  يمت٤مب اًمّمالة. (294رواه ُمًٚمؿ  ) صحڀمح: (1) ُمنـ  سَم٤مُب ُوضُمقِب ىِمَراَءِة اًْمَٗم٤محِتَ

 .ڤأيب هريرة  طمدي٨م

 ( سمتٍمف وزي٤مدة.85-2/82ُمٚمت٘مط ُمـ سمدائع اًمٗمقائد ) (8)
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ومن٢من  ،هذا اًمٕمدل ذم اًمقصػ واحلٙمؿ ٓ يدل ُمٓمٚمً٘م٤م قمغم حمٌتؽ دذا اإلٟمًن٤من

وإن مل يتْمنٛمـ اعمحٌن٦م  ،ا٤مؾمـ حم٦ٌم ذم اًم٘مٚم٥م ومٝمذا يًٛمك ندً شمْمٛمـ ذيمر اعمح

اء يم٤من ًمٕمدل ومٝمق ُمدح. وم٤مًمٗمر  سملم احلٛمد واعمدح  أن اعمدح ذيمر اعمح٤مؾمـ ؾمق

أُمن٤م  ،ويٙمنقن هنذا دون حمٌن٦م ىمٚمٌٞمن٦م ،وشم٘مقى اعم٤مدح أو طمتك ًمٜمٗم٤مىمف ًمٚمٛمٛمدوح

 احلٛمد ومٝمق ذيمر اعمح٤مؾمـ شمّمحٌف اعمح٦ٌم اًم٘مٚمٌٞم٦م . 



 

ومنال  ،احلٛمٞمد وم٤مضمٕمنؾ أظمالىمنؽ يمٚمٝمن٤م نٞمندةاهلل  وم٢مذا قمٚمٛم٧م شمٗمًػم اؾمؿ

ٓ جيتٛمٕم٤من،  ،  أن شمٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه وحُت٘مؼ قمٌقدي٦م احلٛمد صمؿ شمٙمقن دء اخلُٚمؼيّم

شمنتخٚمص ُمنـ إظمنال  اًمرذيٚمن٦م  ،ومالسمد أن شمٙمقن نٞمًدا ذم أىمقاًمؽ وأومٕم٤مًمؽ

وؾمٗم٤مؾمػ إُمقر، ومرسمؽ حي٥م اخلٚمؼ احلًـ وحين٥م ُمٕمن٤مزم إُمنقر، ويٙمنره 

شمٕمٚمٛمن٧م  وم٢من أصمرن ومٞمنؽ ُمن٤م ،هذا أول أصمر ُمـ آصم٤مر ُمٕمروم٦م هذا آؾمؿ ،ؾمٗم٤مؾمٗمٝم٤م

 ومًتتخٚمؼ سم٤مٕظمال  احلٛمٞمدة سمال ؿمؽ..

 

ومٕمندم  ،ٓسمد أن شم٘مػ قمنغم اًمٜمّمنقص ،احلٛمٞمد كطمتك ين٧ٌم ذم ىمٚمٌؽ ُمٕمٜم

 اًمتدسمر ُمّمٞم٦ٌم وـم٤مُم٦م أـم٤مطم٧م سم٘مٚمقب يمنػم ُمـ اعمًٚمٛملم.

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  اهلل  ي٘مقل
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 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ ۓ ۓ ﮲ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے

  ومنن٤مًمتٞمٛمؿ  هننق ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ومٌنندأ اًمٙمننالم وىمنن٤مل  

 أي٠مُمر قمٌن٤مده إذا أظمرضمنقا اًمّمندىم٤مت أن ٓ خيرضمنقا أؾمنق شمٕم٤ممماًم٘مّمد، وم٤مهلل 

 ،أومًد اًمنامر .... وهٙمنذا ،أسمغم اًمنٞم٤مب ،أؾمقأ اًمٓمٕم٤مم ،أُمقادؿ وأظمًٝم٤م ًمدهيؿ

  .﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿

 ي٘متْمنٞمٝمام اًمًنٞم٤م  ومهن٤م ظُمتٛمن٧م أيتن٤من سمّمنٗمتلم واؾمنٛملم شم٠مُمؾ يمٞمػ

 ؾمنٌح٤من ،ومٝمذه أي٦م ٓ يّمٚم  ًمًٞم٤مىمٝم٤م إٓ هنذيـ آؾمنٛملم ،شاًمٖمٜمل احلٛمٞمد»

قمٚمنؿ أن ًمق ووٕم٧م أي اؾمٛملم ذم ه٤مي٦م أي٦م همػممه٤م شمِمٕمر سمخٓمن٠مٍ ُمن٤م، وا ،اهلل

ومٕمجزوا قمنـ رد أين٤مت ودظمٚمنقا  ،ؿ قمٛمٞمؼ ًمٚمٖم٦ماًمٕمرب وىمتتذ يم٤من ًمدهيؿ ومٝم

 ،سمٙمنالم سمنمن سمنؾ يمنالم اًمنرب اًمٕمنكماإلؾمالم وقمٚمٛمقا أن هذا اًم٘مرآن ًمنٞمس 

 وم٤مًمٙمالم ُمٕمجز ٓ يًتٓمٞمع ٟمٔمٛمف سمنم ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م.

ومٕمٗمٞمنػ اًمنٜمٗمس ٓ  ،﴾ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿  ىم٤مل ضمؾ ذم قماله ٪متڂمٱمؾ:

وم٢من أقمٓمٞمن٧م  ،ومٖمٜم٤مه وقمٗمتف ي٠مسمٞم٤من ذًمؽ ،يرى ًمٜمٗمًف أسمًدا ىمٌقل اخلٌٞم٨م اًمرديء

٤م ىمدياًم سم٤مًمًٞم٤م ًً  ،إُم٤م وم٘مػم حمت٤مج ٓ جيد ُمن٤م يٙمٗمٞمنف وم٠مظمذه ومٝمق،أطمد إؿمخ٤مص ُمٚمٌ

 ٛملم، ًنأو ٓ يًنتٓمٞمع اًمتٛمٞمٞمنز سمنلم اًمٖمن٨م واًم ،أو ظمٌٞم٨م اًمٜمٗمس ـمنامع ضمِمنع

ونٞمد ًمنف صنٗم٤مت اًمٙمنامل  ،وًمٙمـ اعمٚمؽ ضمؾ ذم قماله همٜمل ًمٞمس سمٗم٘مػم وطم٤مؿم٤مه

 قمٚمٞمٜمن٤م أن اهلل  وٟمٕمقت اجلالل ومٙمٞمػ ٟمنرى هلل ُمن٤م ٓ ٟمنرى ٕٟمٗمًنٜم٤م، ومحنؼ

ن إًمنذًمؽ ىمٚمٜمن٤م  ،اله٤م اسمتٖم٤مء ُمرو٤مت احلٛمٞمدٟمخرج ًمٚمٗم٘مػم أـمٞم٥م إُمقال وأهم
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شمدسمر اًمٜمّمقص واًمقىمقف قمغم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قم٤ٌمدة قمٔمٞمٛم٦م ٕه٤م شم٘مقي ذم ىمٚمٌؽ ومٝمؿ 

 . تبار  وتعالىاهلل  اًمٜمص وشمٖمػم طم٤مًمؽ ُمع

 

 ،سم٤مًمٕمكم إقمغمقم٤مش ذم اًمدٟمٞم٤م سمجًده وقمرج سمروطمف إمم اًمًامء وقُمٚمؼ ىمٚمٌف 

ـ شمدسمر آي اًمٙمت٤مب واؾمت٘مرت ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم ىمٚمٌف ٓ يٌ٘مك ومٞمف همؾ وٓ طم٘مند وٓ ُم

ومال يًت٘مٞمؿ أن يٌ٘مك ذم ىمٚم٥م قمٌد ُمٕمروم٦م اًمرب وآوم٤مت اًم٘مٚم٥م... وي٤مدن٤م  ،طمًد

ُمـ راطم٦م طملم شمٕمٞمش سمجًد  ذم إرض وشمًٛمق روطمؽ اًمتل هل ُمنـ أُمنر 

ؽ ؾمنتتٖمػم أطمقاًمنؽ وأومٕم٤مًمن ،رسمؽ ومال شمٖمرهي٤م ؿمٝمقات وٓ شم١مصمر ومٞمٝم٤م ؿمٌٝم٤مت

زم اهلل  وؾمتًتِمٕمر ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة ُمـ صٚمقات وصندىم٤مت وأذيمن٤مر .... أؾمن٠مل

 وًمٙمؿ أن ٟمٙمقن ُمـ احل٤مُمديـ اًمِم٤ميمريـ.
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احلًٜمك، وىمد وردا ذم اًمٜمص سمّمنقرة اهلل  اؾمام اًمِمٙمقر واًمِم٤ميمر ُمـ أؾمامء

 اإلـمال  

 .[ا٭مپمسچمء] ﴾ ىئ ىئ ی ی ی ﴿ ٬مٺمق٭مف ٖمٷمچم٧م:

، وهمػم ذًمنؽ ُمنـ [ا٭مٲمقرى] ﴾ ڦڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿ و٫مق٭مف ٘مؾ  ذ٬مره:

 أي٤مت.

يٕمد ُمـ إؾمامء احلًٜمك قمٜمد أيمنر اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقمتٜمقا سمجٛمٕمٝمن٤م،  ا٭مٲمچم٬مر:

قمدا اخلٓم٤ميب واسمـ اًمٕمريب، ومل ُيذيمر ذم ـمريؼ اًمقًمٞمد سمنـ ُمًنٚمؿ وٓ ذم ـمرينؼ 

 قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد اًمّمٜمٕم٤مين.

يًن٘مٓمف ُمنـ احلًٜمك قمٜمد مجن٤مهػم اًمٕمٚمنامء ومل اهلل  ُمـ أؾمامء يٕمد ا٭مٲمٻمقر:

 .(1)٦ممَجِْٕمِف إٓ ضمٕمٗمر اًمّم٤مد  وؾُمٗمٞم٤من سمـ قُمٞمٞمٜم

 

ورد اؾمؿ اًمِمٙمقر ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع ذم اًم٘مرآن، صمالصم٦م ُمٜمٝمن٤م ُم٘مؽمٟمن٦م سم٤مؾمنؿ 

 اًمٖمٗمقر، وُمرة ُم٘مؽمن سم٤مؾمؿ احلٚمٞمؿ 

ىئ ی ی ی  ﴿ىمننن٤مل شمٕمننن٤ممم   اٛمقضةةةع إول:

 .[٪مچم٢مر] ﴾ یجئ حئ مئ ىئ يئ
                                                

 .سم٤مب  اًمتٛمٝمٞمد -راضمع أول اًمٙمت٤مب  (1)
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  ﴿ىمن٤مل ضمنؾ وقمنال   ع ا٭مثچمّن:اٛمقض

 .[٪مچم٢مر] ﴾ گ گ گ گ ڳ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  ﴿ىم٤مل ضمنؾ صمٜمن٤مؤه   اٛمقضع ا٭مثچم٭مڊم:

 .[ا٭مٲمقرى] ﴾ ڦ ڦ ڦ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿ىمنن٤مل ؾمننٌح٤مٟمف   اٛمقضةةع ا٭مرإمةةع:

 .[ا٭متٸمچمٕمـ] ﴾ ۅ ۉۉ ې ې ې ې

  

 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ٕو٧م:ا

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ا٭مثچمځمڀمڈم:

 .[ا٭مپمسچمء] ﴾ ىئ ی ی ی

 

ٻْمُر ٕمچم٭مٴمؿ: واًمِمنٙمقر  ،قمروم٤من اإلطم٤ًمن وٟمنمه، وٓ يٙمقن إٓ قمـ يد ا٭مٲم 

  .(1)اًمٙمنػم اًمِمٙمر

 ،ب قمنـ اًمٙمنمنشمّمقر اًمٜمٕمٛم٦م وإفمٝم٤مره٤م، ىمٞمؾ  وهق ُم٘مٚمنق و٫مڀمؾ ا٭مٲمٻمر:

 .أي  اًمٙمِمػ

                                                
 . (278اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص  (1)



                    

 (167أسود ) أحؿر

867 
 

867 

 
 . (1)ٟمًٞم٤من اًمٜمٕمٛم٦م وؾمؽمه٤م ويٴمچمده ا٭مٻمٹمر ووق:

وأىمنر  ،ومٛمـ رأى ٟمِٕمؿ ُمـ أٟمٕمؿ قمٚمٞمف إذن ٪مچم٭مٲمٻمر إ٣مٿمچمر ا٭مپمٷمٽمڈم وٖمٳمقروچم:

أي يمٗمنر -اًمٜمٕمؿ وضمحد وؾمنؽم وم٘مند يمٗمنر  ُمـ ٟمزو ،هب٤م وأفمٝمره٤م وم٘مد ؿمٙمر

 واًمٙمٗمر قمٙمس اًمِمٙمر. -اًمٜمٕمؿ

 . وإذا أٟم٧م أيمرُم٧م اًمٚمتٞمؿ مترداإذا أٟم٧م أيمرُم٧م اًمٙمريؿ ُمٚمٙمتف .. ٪مٻمَم ٫مڀمؾ:

 وهذا هق اًمٙمٗمران.  ،ومدأب اًمٚمتٞمؿ قمدم رؤي٦م اًمٜمٕمؿ أو ضمحقده٤م وٟمًٞم٤مه٤م

َيٻْمٹُمةْرَن ا٭مٷَمٲِمةَٝم، وَيٻْمٹُمةْرَن »قمنـ ٟمًن٤مء أهنؾ اًمٜمن٤مر   طاهلل  ىم٤مل رؾمنقل

، واعم٘مّمقد أن ُمـ اًمّمنٗم٤مت اًمتنل شمنقدي سمّمن٤مطمٌٝم٤م ًمٚمٜمن٤مر هنل (8)شاإِلْٙمَسچمنَ 

وشمٙمنقن سمٜمًنٞم٤من ومْمنؾ  ،٤ًمن وشمٙمُنر ذم اًمٜمًن٤مءويمٗمران اإلطم ،يمٗمران اًمٕمِمػم

ًمٙمـ اٟمتٌف  وم٤مًمٙمٗمر ذم احلدي٨م ًمٞمس هق اعمخنرج ُمنـ اعمٚمن٦م  ،اًمزوج أو ضمحقده

 وُمٕمٜم٤مه هٜم٤م ٟمًٞم٤من اًمٜمٕمؿ وؾمؽمه٤م يمام ذيمرٟم٤م. ،وم٤مًمٙمٗمر أٟمقاع

داسم٦م ؿمٙمقر  ُمٔمٝمرة سمًٛمٜمٝم٤م إؾمداء ص٤مطمٌٝم٤م إًمٞمٝم٤م، وىمٞمنؾ  أصنٚمف » و٫مڀمؾ:

 هذا هق  آُمتالء ُمنـ ذيمنر اعمنٜمٕمؿ ُمـ قملم ؿمٙمرى أي  ممتٚمت٦م. وم٤مًمِمٙمر قمغم

 .(1)شقمٚمٞمف

واًمِمن٤ميمر يِمنٕمر سمن٤مًمٜمٕمؿ  ،ومٛمٕم٤مين اًمِمٙمر شمدل قمغم إفمٝم٤مر اًمٜمٕمٛمن٦م وسمٞم٤مهن٤م

                                                
 (.292- ٥292م اًم٘مرآن ًمألصٗمٝم٤مين )ص  اعمٗمردات ذم همري (1)

( يمت٤مب اًمٙمًقف سم٤مب 907، وُمًٚمؿ )يمت٤مب اجلٛمٕم٦م (8042رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

 .ڤُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس  ذم صالة اًمٙمًقف طُم٤م قمرض قمغم اًمٜمٌل 

 (.292-292اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن )ص  (1)
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وىمد شمقصػ اًمداسم٦م سم٤مًمِمٙمقر: ٕه٤م إذا ُأـمٕمٛم٧م فمٝمر  ،ويٛمتٚمئ هب٤م ومتٔمٝمر قمٚمٞمف

 ومٞم٘م٤مل داسم٦م ؿمٙمقر. ،قمٚمٞمٝم٤م اًمًٛمـ

ٕمروف، ي٘م٤مل ؿمنٙمرشمف ٓيمف ُمـ اعموْ اًمنٜم٤مء قمغم اعمحًـ سمام أَ » و٫مڀمؾ: ا٭مٲمةٻمر:

 وؿمٙمرت ًمف، وسم٤مًمالم أومّم ...

ومٞمِمنٙمر  ،واًمِمٙمقر ُمـ اًمدواب اًمذي يًٛمـ قمغم ىمٚم٦م اًمٕمٚمػ، يم٠مٟمف يِمٙمر

وإن يم٤من ذًمؽ اإلطم٤ًمن ىمٚمٞماًل، وؿمْٙمُره فمٝمقر ٟمامئنف وفُمُٝمنقر اًمَٕمَٚمنػ ومٞمنف... 

ٙمرة واعمِمٙم٤مر ُمـ احلٚمقسم٤مت اًمتل شمٕمزز قمغم ىمٚم٦م احلظ ُمـ اعمرقمك  .(1)شواًمِمِّ

 ،ٝمرت قمغم اًمدواب اًمًٛمٜم٦م ويمؼُم طمجٛمٝم٤م ُمع إيمؾ اًم٘مٚمٞمؾفم ٪مټمٿمچم ٱمٷمپمڀمچمن:

وم٤مًمداسم٦م اًمِمٙمقر  إذا أقمٓمٞمتٝم٤م اًم٘مٚمٞمؾ ُمنـ اًمٕمٚمنػ  ،٤م أقمٓم٧م اًمٚمٌـ اًمٙمنػموأيًْم 

ت ًمٌٜم٤ًم يمنػًما، ومٛمٕمٜمنك اًمِمنٙمر  ،فمٝمر قمٚمٞمٝم٤م اًمًٛمٜم٦م واًمْمخ٤مُم٦م ويمٚمام طمٚمٌتٝم٤م درن

ٕمٜمنك إفمٝم٤مر اًمٜمٕمٛم٦م وإن يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م واًمتحدث هب٤م، وم٤مضمٕمنؾ هنذا اعم -مجٚم٦ًم  –

 واطمذر أن شمٙمقن أىمؾ ُمـ اًمدواب.  ،ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ قمغم اًمدوام



واًمِمنٙمر ، يم٤مًمٖمٗمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٖمن٤مومر ،اًمِمٙمقر اؾمؿ ُم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِم٤ميمر»

 . (8)شاًمزي٤مدة، ي٘م٤مل ؿمٙمرت إرض إذا يمنر اًمٜم٤ٌمت ومٞمٝم٤م ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م 

 ،يمُنر ٟم٤ٌمهتن٤م، ومتْمنع ومٞمٝمن٤م سمنذًرا ىمٚمنٞماًل  وشمًٛمك إرض أرًو٤م ؿمٙمقرة إذا

                                                
 .( ُم٤مدة )ؿمٙمر(4/865اًمٚم٤ًمن ) (1)

 (.257امء احلًٜمك ًمٚمٌٞمْم٤موي )ص  ذح إؾم (8)
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ومُتٕمٓمٞمؽ ٟم٤ٌمشًم٤م يمنػًما ويمذًمؽ يمؾ ُمـ ُأقمٓمَِل اًم٘مٚمٞمنؾ وفمٝمنر قمٚمٞمنف اًمٙمننػم ومٝمنق 

 ؿمٙمقر. 

 هق اًمذي ي٘مٌؾ اًم٘مٚمٞمؾ وُيٕمٓمل اجلزيؾ.  وا٭مٲمٻمقر:

قمٚمٞمنف أضمنًرا اهلل  يٕمٓمٞمنؽ -ُمٝمام يمن٤من صنٖمػًما-ومٙمؾ قمٛمٍؾ ىمٚمٞمؾ شمٗمٕمٚمف هلل 

 .[ا٭مز٭مز٭مڈم] ﴾ ڑ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،يمٌػًما

سمف اجلٜمن٦م اًمتنل ومٞمٝمن٤م ُمن٤م ٓ قمنلم اهلل  قمٛماًل ىمٚمٞماًل وجيزيف اعم١مُمـوم٘مد يٕمٛمؾ 

قمروٝم٤م يمٕمرض اًمًاموات  ،وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم ،وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م ،رأت

ومٞمٝم٤م اًمروح واًمرحي٤من، واًمٜمٕمٞمؿ اًمنُمدي اًمذي ٓ يٜمتٝمل، ىم٤مل ضمنّؾ  ،وإرض

ىمن٤مل ، و[احلچم٫مڈم] ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ذم قماله  

 ،[ا٤ٕمراف] ﴾ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿ؾمٌح٤مٟمف  

ىمؾ زم سمرسمؽ ُم٤م اًمذي ومٕمٚمٜمن٤مه ذم هنذه اًمندٟمٞم٤م يمنل ٟمًنتحؼ أن ُٟمجن٤مزى سمجٜمن٦ٍم 

ُمنـ آومن٤مت  ومٞمفقمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض  واهلل إن اًمٕمٛمؾ ًم٘مٚمٞمؾ، ورهمؿ ُم٤م 

إٓ أٟمف ؾمٌح٤مٟمف جيزيف قمٚمٞمف سمجٜم٦م أسمدين٦م هُمدين٦م:  ،وشم٘مّمػم شمٗمريطووؿمقائ٥م 

 ٕٟمف ؿمٙمقر.

 

ـْ ُيةْدِٚمَؾ َأَٙمةًدا ٤َمٽَمټُمةُف اجَلپم ةڈمَ »   طاهلل  ىم٤مل رؾمنقل  َأْٟمن٧َم  َٓ ىَمن٤مًُمقا  وَ  «٭َمة

 َرؾُمقَل  َي٤م
ه
ةَد  َٓ ، وَ َٓ »   ىَم٤مَل اهلل ٓ  َأْن َيَتٸَمٽم   ، وىمند (1)«ٕمٹَِمٴْمةٍؾ َوَرمْحَةڈمٍ ايّ  ِّن َأځَمچم، إِ

                                                
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم يمت٤مب  (2886(، وُمًٚمؿ )6562، 4672رواه  اًمٌخ٤مري  ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤسم٤مب ًمـ يدظمؾ أطمد اجلٜم٦م سمٕمٛمٚمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة  ،وأطمٙم٤مُمٝمؿ
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: ﴾ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿ضمؾ ذيمنره  اهلل  ىم٤مل

شمٕم٤ممم  ومٜم٘مقل  اهلل  هؾ دظمقل اجلٜم٦م سمٕمٛمؾ اًمٕمٌد أم سمرن٦م ،ضوم٘مد يت٤ًمءل اًمٌٕم

أي أن اجلٜم٦م ًمٞم٧ًم قمقًو٤م قمـ قمٛمٚمؽ، أُمن٤م  ،إن اًم٤ٌمء ذم احلدي٨م  سم٤مء اًمٕمقض

 اًم٤ٌمء ذم أي٦م ومٝمل سم٤مء اًمًٌٌٞم٦م. 

 ،واًم١ًمال هؾ قمٛمٚمؽ ي٤ًموي دظمقًمؽ اجلٜم٦م  هنؾ صنٞم٤مُمؽ سمنال شم٘منقى

 ،وٟمٛمٞمٛمن٦م وؾمن٥م همٞمٌن٦م-وُم٤م يٕمؽمي ًم٤ًمٟمؽ ُمـ آوم٤مت  ،وصالشمؽ سمال ظمِمقع

 ،رين٤مء وطمًند ويمنؼم وقمجن٥م-وُمن٤م خين٤مًمط ىمٚمٌنؽ ُمنـ أُمنراض  -وهمػمه٤م

طمتنك وإن يمٜمن٧م ُمنـ اعمّمنٚملم  ،هؾ ي٤ًموى هنذا دظمقًمنؽ اجلٜمن٦م -وهمػمه٤م

هنؾ  ،طمٞم٤مشمنؽ ـمٞمٚمن٦م ۵اًم٘م٤مئٛملم اًمّم٤مئٛملم ! سمؾ ىمنؾ هنؾ إذا ؾمنجدت هلل 

ومٝمنؾ  -وهذا حمن٤مل-سمف قمٚمٞمؽ  وإن ؾم٤موشمف اهلل  شم٤ًموي شمٚمؽ اًمًجدة ُم٤م أٟمٕمؿ

ؽ اًمٓم٤مقم٤مت طمٞم٤مة هُمدي٦م ذم ضمٜم٦م ٓ يتخٞمؾ ٟمٕمٞمٛمٝمن٤م قم٘منؾ ! ومٝمنذا شم٤ًموى شمٚم

 ُمـ ؿمٙمر اًمِمٙمقر ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم.

دظمنقل اجلٜمن٦م، وم٤مًمٌن٤مء ذم أين٦م سمن٤مء اًمًنٌٌٞم٦م، ذم ُم٤م هق إٓ ؾم٥ٌم  وم٤مًمٕمٛمؾ

وضمده واضمتٝم٤مده طمتك وإن يمن٤من ىمٚمنٞماًل يدظمٚمنف اًمِمنٙمقر  اًمٓم٤مئعوم٥ًٌٌم ضمٝمد 

ٓ يتٕم٤مرون٤من ٤مًم٘مرآن واًمًنٜم٦م ومن ،اجلٜم٦م. إذن ومال شمٕم٤مرض سملم أي٦م واحلندي٨م

ًمٙمـ ومٝمؿ اإلٟم٤ًمن ىمند يٙمنقن ىمن٤مًسا أو ونٕمٞمًٗم٤م، وىمند يٙمنقن سمًن٥ٌم  أسمًدا،

اًمٕمجٛم٦م ووٕمػ اًمٚمٖم٦م، وم٢مذا أوهؿ اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمن سم٤مًمتٕم٤مرض ومٚمٞمنتٝمؿ ٟمٗمًنف، 

ويمنذا  ،وم٤مًم٘مرآن يم٤مُمؾ، حمٙمؿ، ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمنـ سمنلم يدينف وٓ ُمنـ ظمٚمٗمنف

ظمٓمنن٠م ومٞمٝمنن٤م وٓ ٟم٘مننص وٓ ٓ  ،طاهلل  إطم٤مدينن٨م اًمّمننحٞمح٦م قمننـ رؾمننقل
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 إن هق إٓ وطمٌل يقطمك.. ،شمٕم٤مرض ومٙمٚمٝم٤م ُمـ ُمِمٙم٤مٍة واطمدة

 ًٓ ًٓ اهلل  ًمنق أن رضمناًل أشمن٤مه :-٭مټمتٺمريڇم ٓ ٭مټمتٽمثڀمؾ-و٠مپمُضب هلذا ٱمثچم ُمن٤م

وذيمن٤مت وىمّمنقر، وقمٜمنده ُمنـ اًمٕمنامل واعمنقفمٗملم ُمنـ يٕمٛمٚمنقن ذم شمٚمننؽ 

أن ومتخٞمنؾ ُمٕمنل  ،اًمنميم٤مت سمرواشم٥م صم٤مسمت٦م ٟمٔمنػم شم٘منديؿ ظمندُم٤مت حمنددة ًمنف

ُمع  ،سمرواشم٥م ُمْم٤مقمٗم٦م أًمػ وٕمػ وم٠م اًمٕمامل ذم ه٤مي٦م اًمِمٝمر٤مص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ يم

اًمذي ومٕمٚمنقه سمنال  –ؾمٞم٤مرات وقمامرات وىمّمقر!! وهذا ٟمٔمػم قمٛمٚمٝمؿ إصكم 

  اعمقفمٗمنقن سمتٚمنؽ اعمٙم٤مومنآت اًمٕمٔمٞمٛمن٦م واعمٝمقًمن٦م ٙم٤موم٠مُ ومٕمغم أي رء يُ  –زي٤مدة 

شم٥م  واًمتنل أًمٞمس هذه هل أقمامدؿ وواضم٤ٌمهتؿ اًمتل يت٘م٤موقن ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمروا

وم٘مد أُمرٟم٤م ؾمٌح٤مٟمف سم٠مُمقٍر  واوم٘مقا ذم اًمٌداي٦م قمغم اًمتٙمٚمٞمػ هب٤م  وهلل اعمنؾ إقمغم 

ومٝمق قمٌد يٗمٕمنؾ ُمن٤م  ،وم٢من ٟمٗمذ اًمٕمٌد أُمر رسمف وم٘مد ٟمٗمذ واضمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ،ويمٚمٗمٜم٤م هب٤م

 ي٠مُمره ؾمٞمده وٓ يٓمٚم٥م سمف قمقض.

 

ٜم٤م ُمٝمام سمذًمٜم٤م واضمتٝمدٟم٤م وأٟمٗم٘مٜم٤م ًمـ ٟمقذّم طمنؼ وٕٟم ،هذه واطمدة ،ٕٟمٜم٤م قمٌٞمد

ومْماًل قمـ ـمٚم٥م اًمٕمقض سمجٜمن٦ٍم  ،وًمـ ٟمٙمقن ًمف قم٤مسمديـ طمؼ اًمٕم٤ٌمدة ،رسمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م

وهنذه اًمن٤مٟمٞمن٦م، ومن٢من يمٜمن٤م ُم٘مٍمنيـ ذم واضمٌٜمن٤م  ،قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض

ومٙمٞمػ ٟمٓمٚم٥م ضمزاًء وُمٙم٤مومآت وقمٓم٤مي٤م ذم ضمٜمن٦م ٓ شمٌٞمند وٓ شمتٖمنػم!!  ،إصكم

ځْمڀَمچم َوٱَمةچم   »طوىمد ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  ـَ ا٭مةد  ـَ اجَلپم ةڈِم َٚمةْٝمٌ ٱِمة َوٱَمْقِضُع ٠َمةْقِط َأَٙمةِد٬ُمْؿ ٱِمة

أو ٟمًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم سمف يًن٤موي ذًمنؽ  ،، ومٚمٜمٗمٙمر ُم٤م اًمٕمٛمؾ اًمذي ىمٛمٜم٤م سمف(1)ش٤َمټَمڀْمٿَمچم
                                                

اهللِ ( يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سَم٤مُب وَمْْمِؾ ِرسَم٤مِط َيْقٍم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ 2892رواه اًمٌخ٤مري ) صحڀمح: (1)
= 
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وًمٙمـ أقمامًمٜم٤م يمٚمٝم٤م ُمٝمام سمٚمٖم٧م ُمن٤م هنل  ،وًمـ يقضمد ،اجلزاء اًمٕمٔمٞمؿ  ٓ يقضمد

 ٚمف وضمقده..يت٘مٌٚمٝم٤م رسمٜم٤م سمِمٙمره وسمٙمرُمف وومْم ،إٓ أؾم٤ٌمب

ذم احلدي٨م يٜمٗمل يمقن اًمٕمٛمنؾ صمٛمٜمًن٤م ًمٚمجٜمن٦م، وذم  طأن اًمٜمٌل  واخلالصڈم:

٤ًٌم ذم دظمقل اجلٜم٦م: طمتك ٓ ينريمـ إٟمًن٤من إمم  أي٦م ين٧ٌم ؾمٌح٤مٟمف أن اًمٕمٛمؾ ؾمٌ

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم، وم٤مطمنذر أن شم٘منع ومريًن٦م ًمٗمٙمنر اإلرضمن٤مء وأٟمن٧م ٓ اهلل  رن٦م

ُم٠مُمقر  اعمرءوم٤مٕطم٤مدي٨م وأي٤مت اًمداًم٦م قمغم أن اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن وأن  ،شمدري

 سم٤مًمٕمٛمؾ أيمنر ُمـ أن شمٕمد ذم هذا اعمقوع.

 

اَء  ـْ َأيِب إؾِْمَح٤مَ ، ىَم٤مَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمؼَمَ ِنلن : َيُ٘منقُل  ڤقَم َرضُمنٌؾ  طَأشَمنك اًمٜمٌن

  قَل ُُمَ٘مٜمنٌع سم٤ِمحلَِديِد، وَمَ٘م٤مَل  َي٤م َرؾُم 
ه
 «إَأ٠ْمةټمِْؿ، ُٗمةؿ  ٫َمچمٖمِةْؾ » ُأىَم٤مشمُِؾ َأْو ُأؾْمٚمُِؿ  ىَم٤مَل اهلل

  وَم٠َمؾْمَٚمَؿ، صُمؿن ىَم٤مشَمَؾ، وَمُ٘متَِؾ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل 
ه
 .(1)«٤َمٽِمَؾ ٫َمټمڀِماًل، َوُأِ٘مَر ٬َمثًِٝما: »طاهلل

أي -ويمن٤من ُم٘مٜمًٕمن٤م سم٤محلديند  ،رضمٌؾ يم٤من قمغم اًمنم  وىمتتنذ طأشمك اًمٜمٌل 

أىم٤مشمؾ  طوًمٕمٚمٛمف سم٘مٞمٛم٦م وأضمر اجلٝم٤مد ؾم٠مل اًمٜمٌل  -عمٕمريم٦مُمًتٕمد ًمٚمدظمقل ذم ا

 ًٓ ًٓ أو  ،صمؿ اًم٘مت٤مل -إؾمالمإذ ٓ يّم  قمٛمؾ سمال -وم٠مُمره سم٤مإلؾمالم  ، أم أؾمٚمؿ أو

ومل  ،يم٤من ُمـ اًمِمٝمداء إسمنرارو وم٠ُمضمر سم٤مجلٜم٦م ،اهلل وم٘متؾ ؿمٝمٞمًدا ذم ؾمٌٞمؾ ،ومٗمٕمؾ

سمنلم إؾمنالُمف  ورسمام يم٤من ُمن٤م ،إذ أؾمٚمؿ صُمؿ ضم٤مهد وم٘متؾ ،يٕمٛمؾ هذا اًمرضمؾ يمنػًما
                                                                        

=      

 .ڤُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي 

قمٛمؾ ص٤مًم  ىمٌؾ اًم٘مت٤مل،   سم٤مب ،يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم (2808رواه اًمٌخ٤مري ) :ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف (1)

 .( يمت٤مب اإلُم٤مرة. سم٤مب صمٌقت اجلٜم٦م ًمٚمِمٝمٞمد8900وُمًٚمؿ )
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ضمنزاه سمتٚمنؽ  ،ًمٙمنـ رسمنف ؿمنٙمقر ،وُمقشمف ؾم٤مقم٤مٍت ىمٚمٞمٚم٦م أو رسمام ؾم٤مقم٦م واطمندة

 اًم٤ًمقم٦م طمٞم٤مة أسمدي٦م ذم ضمٜم٦م ٓ ٟمّم٥م ومٞمٝم٤م وٓ وص٥م..

اًمِمٙمقر هق اًمذي يِمٙمر اًمٞمًػم ُمـ اًمٓم٤مقم٦م، ومٞمنٞم٥م قمٚمٞمٝمن٤م اًمٙمننػم » و٫مڀمؾ:

ُمـ اًمنقاب، وُيٕمٓمل اجلزيؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ، ومػمى سم٤مًمٞمًػم ُمـ اًمِمٙمر: ىم٤مل شمٕم٤ممم  

 . (1)ش[٪مچم٢مر] ﴾ک گ گ گ گ ڳ﴿

سمؾ  ،جيزيف رسمف قمٚمٞمٝم٤م -ىمٚمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م أو يمنػمة-ومام يٗمٕمٚمف اعمًٚمؿ ُمـ ـم٤مقم٤مت 

ـَ »سمذًمؽ إذ ىمن٤مل   طوىمد أُمرٟم٤م اًمٜمٌل  ،ويْم٤مقمػ ًمف إضمر ومٞمٝم٤م ٺِمةَرن  ٱِمة َٓ ََتْ

ٺُمقا»، وىم٤مل  (8)«اٛمَْٷْمُروِف ١َمڀْمًئچم، َو٭َمْق َأْن َٖمټْمٺَمك َأَٚمچمَك ٕمَِقْ٘مٍف ٢َمټْمٍؼ  ا٭مپم چمُر َو٭َمْق ٕمٲِِمةؼ   اٖم 

ـْ ََلْ ََيِْد ١ِمؼ  ََتَْرٍة، ٪َمبٻَِمټمٽَِمڈٍم ٢َمڀم َبڈمٍ ََتَْرٍة،  رسمنام  ،ومام أدرا  سمنَؿ شمندظمؾ اجلٜمن٦م ،(1)«٪َمٽَم

ورسمنام دظمٚمتٝمن٤م سمِمنؼ  ،دظمٚمتٝم٤م سمتًٌٞمح٦م أو سمتٝمٚمٞمٚم٦م أو سمريمٕمتلم ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ

 ،شمٕمن٤ممماهلل  ضمنفأو سم٤مسمت٤ًمُم٦م ذم وضمف ُمًٚمؿ شمٌتٖمل هبن٤م واهلل  مترة شمٜمٗم٘مف ذم ؾمٌٞمؾ

ًمٙمـ اًمذيمل اًمٗمٓمِـ ٓ  ،قمٜمٝم٤م ًمٞمنه٤م وؾمٝمقًمتٝم٤م اًمٌٕمضويمٚمٝم٤م أومٕم٤مل ىمد يٖمٗمؾ 

 ،سمذًمؽ: ًمٕمٚمٛمف سمّمنٗم٤مت رسمنف طوىمد أُمرٟم٤م رؾمقًمٜم٤م  ،يٗمقت ُمنؾ شمٚمؽ اًمٙمٜمقز

سمؾ يْمن٤مقمػ  ،وٓ يٜم٘مص قمٜمده أضمر ،وًمٕمٚمٛمف أن اًمِمٙمقر ٓ يْمٞمع قمٜمده قمٛمؾ

 عمـ يِم٤مء ُم٤م يِم٤مء..

                                                
 (.825ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص   (1)

٤ٌَمِب ـَماَلىَمن٦ِم اؾْمنتِ   سَمن٤مُب  يمت٤مب اًمنؼم واًمّمنٚم٦م وأداب. (2626رواه ُمًٚمؿ ) :صحڀمح (8) ْح

 ُمـ طمدي٨م أيب ذر اًمٖمٗم٤مري 
ِ
َ٘م٤مء  .ڤاًْمَقضْمِف قِمٜمَْد اًمٚمِّ

( يمتن٤مب اًمزيمن٤مة سمن٤مب 8086، وُمًٚمؿ )يمت٤مب اًمزيم٤مة (8582رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤُمـ طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ  احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م وًمق سمِمؼ مترة أو يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم
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ڇ ڍ ڍ ڌ  چ ڇ ڇ ڇ ﴿ٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ىم٤مل ؾم

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ 

ويمذًمؽ يمؾ   -ىمٚمٞمٚمٝم٤م ويمنػمه٤م-: وم٠مُمقاًمؽ اًمتل شمٜمٗم٘مٝم٤م [ا٭مبٺمرة] ﴾ ڳ ڳ

أُمر  ،طمْمقر وٚمس قمٚمؿ ،ىمراءة ىمرآن -ذيمر هلل ُمـظم٤مًمّم٦م هلل  شمٕمٛمٚمٝم٤م ـم٤مقم٦م

وىمد يّمؾ  ،ًمف سمٕمنم أُمن٤مد٤م اًمِمٙمقراهلل  يْم٤مقمٗمٝم٤م -هل قمـ ُمٜمٙمر ،سمٛمٕمروف

ورسمام أيمنر إن رأى ذم ىمٚمٌؽ إظمالًص٤م وصدىًم٤م وحم٦ًٌم اًمتْمٕمٞمػ ًمًٌٕمامئ٦م وٕمػ 

ًٓ قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف ومٛمـ قمرف ىمدر شمٚمؽ اعمٜم٦م ُم٤م ظم٤مًمط ىمٚمٌف ري٤مًء وٓ  ،ًمف وإىم٤ٌم

٤ًٌم  وُم٤م اؾمتًٚمؿ ًمِمٞمٓم٤مٟمف وُم٤م و٤مقم٧م طمًٜم٤مشمف ؾمًدى. ،قمج

ومٚمٞمًن٧م اًمٕمنؼمة  ،اًمرون٤م سمٞمًنػم اًمٓم٤مقمن٦م يٷمپمةل:اي  وا٭مٲمٻمر اٛمٴمةچمف إ٧م

ٍص وظمِمقع وظمْمنقع ىمٚمن٥ٍم واؾمتحْمن٤مر سم٤مًمٙمنرة، وم٢من صغم ريمٕمتلم سم٢مظمال

هبام وذًمؽ ًمُِمٙمر رسمنف ًمنف وو٤مزاشمنف قمنغم  رسمام ٟمج٤م ،عمقىمٗمف ُمـ اعمٚمؽ ضمؾ وقمال

 ومٕمٚمف اًمذي مل يًتٖمر  ُمٜمف دىم٤مئؼ. 

 

 ٤م طمنندي٨م  طمنندي٨م اًمننؼماء اًمننذي ذيمرٟمنن٤مه آٟمًٗمنن٤م وأيًْمنن ا ٱمپمٿمةةچم:٬مثةةٝمة ٘مةةدًّ 

ُٕمقٍد ا ًْ ، ىَم٤مَل ْٟمَّم٤مَٓ َأيِب َُم  ضَم٤مَء َرضُمٌؾ سمِٜم٤َمىَم٦ٍم خَمُْٓمقَُم٦ٍم، وَمَ٘من٤مَل  َهنِذِه ذِم ؾَمنٌِٞمؾِ : ِريِّ

،
ه
ٿَمچم َّمْٵُمقٱَمڈمٌ »  طوَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  اهلل چم َيْقَم ا٭ْمٺِمڀَمچمٱَمڈِم ٠َمْبُع ٱِمچمَئڈِم ځَمچم٫َمڈٍم ٬ُمټم   .(1)«٭َمَؽ ِ َ

شمٕمٌنػًما ُمٜمنف  -أي قمٚمٞمٝم٤م طمٌنؾ-ومتّمد  هذا اًمرضمؾ سمٜم٤مىم٦ٍم واطمدة خمٓمقُم٦م 

اٟمٔمر يمٞمنػ مجن   ،سمٙمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمف طمتك احلٌؾ اًمذي يرسمط سمف اًمٜم٤مىم٦م قمـ شمّمدىمف
                                                

َدىَم٦ِم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ َوشَمْْمِٕمٞمِٗمَٝم٤مسَم٤مُب وَمْْمِؾ ا( 8892رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)  .ًمّمن
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ومن٠مظمؼمه  ،ؿم  ٟمٗمًف وأظمٚمص اًمٕمٓم٤مء هلل، وهذا يدل قمغم إظمالصنف ذم اًمٕمٓمن٤مء

اح احلدي٨م ،أن ًمف هب٤م ؾمٌٕمامئ٦م طاًمٜمٌل  ًٓ ُمٜمٝم٤م وىمد ذيمر ذن أن ًمف  ،ذم هذا أىمقا

٨م أومم سم٤مًمٕمٛمؾ وفم٤مهر احلدي ،وىمٞمؾ ي٠مظمذ أضمره٤م ،ؾمٌٕمامئ٦م ٟم٤مىم٦م يريمٌٝم٤م ذم اجلٜم٦م

 . (1)شسمف

  ، ىَم٤مَل  ىَم٤مَل َرؾُمقُل ڤوأيًْم٤م طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة 
ه
ـِ : »طاهلل ٬ُمؾ  ٤َمٽَمِؾ إْمة

چم إ٧َِم ٠َمْبٷمَِمَئڈم ِضٷْمٍػ، ٫َمةچمَل  َسپمڈَُم ٤َم٨ْمُ َأٱْمَثچمهِلَ ةْقَم، ۵ايّ  آَدَم ُيٴَمچم٤َمُػ، احْلَ ٓ  ا٭مٳم  : إِ

ُف ِٔم َوَأځَمچم َأْ٘مِزي ٕمِفِ    .(8)«٪َمڄمځِم 

    َأنن َرؾُمقَل ڤذيمر طمدي٨م أيب هريرة وٟم
ه
: إَِذا َأَراَد َيٺُمةقُل اهللُ: »ىَمن٤مَل  طاهلل

َٖمٻْمتُبُقَوچم ٤َمټَمڀمِْف َٙمت ك َيٷْمٽَمټَمٿَمچم، ٪َمڄمِْن ٤َمٽِمټَمٿَمچم ٪َمچم٬ْمتُبُقَوچم ٕمٽِِمثټْمٿَِمةچم،  اَل ٤َمبِْدي َأْن َيٷْمٽَمَؾ ٠َمڀم ئڈًَم، ٪مَ 

ـْ َأْ٘م٥ِم ٪َمچم٬ْمتُبُقَوچم ٭َمةفُ  َٙمَسةپمڈًَم، َوإَِذا َأَراَد َأْن َيٷْمٽَمةَؾ َٙمَسةپمڈًَم ٪َمټَمةْؿ َيٷْمٽَمټْمٿَمةچم  َوإِْن َٖمَر٬َمٿَمچم ٱِم

چم إ٧َِم ٠َمبِْع ٱِمچمَئڈِم ِضٷْمٍػ   .(1) «٪َمچم٬ْمتُبُقَوچم ٭مَُف َٙمَسپمڈًَم، ٪َمڄمِْن ٤َمٽِمټَمٿَمچم ٪َمچم٬ْمتُبُقَوچم ٭مَُف ٕمٷَِم٨ْمِ َأٱْمثچَمهِلَ

 ،د سمٗمٕمٚمٝمن٤مشمٕم٤ممم ُمالئٙمتف اًمٙمرام أٓ يٙمتٌقا اًمًٞمت٦م إذا َهؿن اًمٕمٌناهلل  وم٘مد أُمر

أو اٟمٕم٘مد اًم٘مٚمن٥م  وم٢مذا اىمؽمف اعمٕمّمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ ،ـم٤معم٤م مل يتحقل هذا ادّؿ إمم قمزم

وشمندسمػمه  اعمنرءومٌٕمند ختٓمنٞمط  ،أُمرهؿ أن يٙمتٌقه٤م قمٚمٞمنف واطمندة (1)قمغم ومٕمٚمٝم٤م

                                                
 (.7/54اٟمٓمر  ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي ) (1)

 .( يمت٤مب اًمّمٞم٤مم سم٤مب ومْمؾ اًمّمٞم٤مم8848(، وُمًٚمؿ )8905رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

( يمتنن٤مب 829، 828، وُمًننٚمؿ )( يمتنن٤مب اًمتقطمٞمنند7408رواه اًمٌخنن٤مري ) ٱمتٹمةةؼ ٤مټمڀمةةف: (1)

 اإليامن.

إذا ا٭متٺمةك »ي٘منقل   طيب سمٙمرة، وومٞمف أٟمف ىمن٤مل  ؾمنٛمٕم٧م رؾمنقل اهلل دًمٞمؾ ذًمؽ، طمدي٨م أ (1)

، ىمٚم٧م  ي٤م رؾمقل اهلل هذا اًم٘م٤مشمؾ ومام سم٤مل اعم٘متنقل  شاٛمسټمَمن ٕمسڀمٹمڀمٿمَم ٪مچم٭مٺمچمٖمؾ واٛمٺمتقل ْم ا٭مپمچمر

 .(2888(، وُمًٚمؿ )6874أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ش إځمف ٬مچمن ٙمريٳًمچم ٤مٜم ٫متؾ صچمٙمبف»ىم٤مل  
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أُمن٤م إن شمريمٝمن٤م ومل  ،وطمرصف قمغم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م شمٙمت٥م قمٚمٞمف ؾمٞمت٦م واطمدة وم٘منط

ٓمنط أن اعمًتحؼ ًمٚمٕم٘م٤مب ٕٟمنف ظموهق -شمٙمت٥م ًمف طمًٜم٦م اهلل  يٗمٕمٚمٝم٤م ظمقوًم٤م ُمـ

ًم٘مٚمٜمن٤م  يمنام  ،وًمق وزّٟم٤م إُمر سمٛمٞمزان اًمٌنم ،-يٕمِص ضم٤ٌمر اًمًاموات وإرض

ويمنام شمنر   ،جي٤مزي قمغم احلًٜم٦م سمٕمنم أُمن٤مد٤م ًمٞمج٤مزي قمغم اًمًٞمت٦م سمٕمنمن أيًْمن٤م

 ،قمـ طم٤ًمسمف قمٚمٞمٝم٤م ومال شمٙمت٥م ًمف طمًٜم٦م وٓ ؾمنٞمت٦ماهلل  يٕمٗمق ،اهلل اعمٕمّمٞم٦م ٕضمؾ

اًمِمنٙمقر -ٞمس ذم طمنؼ اًمٙمنريؿ اعمٜمن٤من ضمنؾ وقمنال ًمنًمٙمـ هذا ذم طمؼ اًمٌنم 

وإن ضمن٤مزاهؿ قمنغم ومٕمٚمٝمن٤م  ،ومٞمِمٙمرهؿ طمتك إن شمريمقا اعمٕمّمٞم٦م ٕضمٚمف -ًمٕم٤ٌمده

 جي٤مزهيؿ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ.

 

ومٚمنق قمٚمنؿ  ،ًمٙمـ اٟمٔمر ًمٕمٔمٛمن٦م ُمنـ قمّمنٞم٧م ،ٓ شمٜمٔمر عمٕمّمٞمتؽ و٫مد ٫مڀمؾ:

ومٛمجنرد ورود  ،ًمنـ يتجنرأ قمنغم اًمتٗمٙمنػم ذم ُمٕمّمنٞمتف ،اًمٕمٌد صٗم٤مت ُمٕمٌقده

اًمٗمٙمرة وختٓمٞمٓمف د٤م وإساره قمغم قمدم دومٕمٝم٤م ُمـ قم٘مٚمنف شُمٕمند ؾمنقءة ذم طمنؼ 

أٓ يًتحٞمل أن  ،اعم١مُمـ: ذًمؽ أن رسمف يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك ويٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمّمدور

أو ؾمن٤مقمًٞم٤م  ،أو هىمتنف أو ظمٞم٤مٟمتنف ،يٜمٔمر اًمرب ًم٘مٚمٌف ومٞمجده خمٓمًٓم٤م إليذاء أظمٞمف

ًمّمٗم٤مت قمػ اًمٜمٗمس أن ينرى سم٠مي صقرة!! يمٞمػ ًمٙمريؿ ااهلل  ًمٗمٕمؾ ُم٤م طمرم

 الجبااراهلل  سم٤مـمالع رب اًمٕم٤معملم قمغم ىمٚمٌف وهق ذم هنذه احلن٤مل !! وًمنق قم٤مىمن٥م

سمؾ ؾمتٙمقن اًمٕم٘مقسمن٦م  -وطم٤مؿم٤مه –قمٌده هبذه إومٙم٤مر وهذا ادّؿ عم٤م يم٤من ًمف فم٤معًم٤م 

ًمٙمـ اًمِمٙمقر ٓ يٖمٗمر إرادة اًمًنقء ومحًن٥م وًمٙمنـ  ،قمغم ىمدر اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

 .ؾمٌح٤من ريب اًمٖمٗمقر اًمِمٙمقر ،ٚمفجي٤مزي سم٤محلًٜم٤مت ُمـ يؽميمف ٕضم
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صمنؿ مل ينتؿ شمٚمنؽ  ،اهلل أراد أن يٓمٞمنععمنـ أُمر ُمالئٙمتنف أن يٙمتٌنقا احلًنٜم٦م 

أو  ،اًمتنؼمع سمن٤معماليلم ومٛمنـ أراد -قمُٔمٛم٧م وهذا ذم يمؾ ـم٤مقم٦م طمتك ًمق ،اًمٓم٤مقم٦م

شمٙمت٥م ًمف شمٚمؽ احلًٜم٤مت  -أو همػم ذًمؽ أو يمٗم٤مًم٦م إيت٤مم طمٗمظ اًم٘مرآن قمغمقمزم 

وهنذا إن صندىم٧م  ،ًمف ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمف ُمنـ اًمٗمٕمنؾ إن أراده٤م صمؿ قمرض ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م

أُم٤م ُمـ أراد اًمٓم٤مقم٦م وقمٛمٚمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ ومتٙمتن٥م ًمنف قمنًمنا إمم  ،اًمٜمٞم٦م وص  اًمٕمزم

وضم٤مزى  ،ومت٠مُمؾ ؿمٙمره ؾمٌح٤مٟمف  ضم٤مزى قمغم اًمؽم  سم٤محلًٜم٤مت ،ؾمٌٕمامئ٦م وٕمػ

 ذم يمؾ احل٤مٓت ُم٠مضمقر.  وم٤معم١مُمـ ،قمغم اًمٗمٕمؾ سمٛمْم٤مقمٗم٦م احلًٜم٤مت

 ،سمنمط أن يٙمقن اًمٕمٛمنؾ ظم٤مًمًّمن٤م ًمنف ُيٕمٓمل إضمر ويِمٙمره قمٚمٞمف، وًمٙمـ

 ظم٤مًمًٞم٤م ُمـ طمٔمقظ اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من واًمري٤مء. 

ويٌنذل وىمتنف وضمٝمنده ويًن٠مل رسمنف  ،ومٛمـ حيٗمظ اًم٘مرآن هلل وجيد ومٞمف وجيتٝمد

ومال ٟم٘مقل قمنغم ُمنـ هنذه  ،صمؿ خي٤مًمط ٟمٞمتف طم٥م اًمنٜم٤مء واعمدح ُمـ اًمٜم٤مس ،إضمر ومٞمف

 -اًمٕمٌد ومٞمف ظم٤مًمًّمن٤م ًمٖمنػم اهللقمٛمؾ  وم٤مًمري٤مء اعمحض ُم٤م يم٤من-طم٤مًمف أٟمف ُمرائٞم٤ًم حمًْم٤م 

وهذا قمغم ظمٓمٍر أيًْم٤م وجي٥م قمٚمٞمنف  ،وًمٙمـ ٟم٘مقل  أن قمٛمٚمف ىمد ظم٤مًمٓمف طمظ اًمٜمٗمس

اجلنزء اهلل  ي٘مٌنؾ وُمًن٠مًم٦م هنؾ-ف وُم٘م٤موُم٦م ـمٖمٞم٤مهن٤م وطمٌٝمن٤م ًمٚمٔمٝمنقرضمٝم٤مد ٟمٗمً

اخل٤مًمص ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م أم حُيٌط اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م د٤م شمٗمّمنٞمؾ ذم ُمقونع 

وهنق  ،اهلل أن يٕمٚمؿ أن حم٦ٌم اخلٚمؼ رز  ُمـ ٤مىمؾغم اًمٕمويمذًمؽ قم -إن ؿم٤مء اهلل آظمر

وذم  ،وأن ُمدح اعمن٤مدطملم ٓ يرومنع اًم٘مندر ،وطمده ُمـ يرومع أىمقاًُم٤م ويْمع آظمريـ

وقمٚمٞمنف أن يٕمٚمنؿ  ،شمٕمن٤ممم هنذااهلل  ـم٤معم٤م مل يرد ،اًمذاُملم ًمف ٓ يِملم وٓ حيط اًمِم٠من

ٌنف ىمنط: ٕٟمنف وم٢من قمٚمؿ ىمدرهؿ ُم٤م ؿمٖمٚمقا طمٞمًزا ذم ىمٚم ،ىمدر اًمٜم٤مس ويٜمزدؿ ُمٜم٤مزدؿ
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وُمدطمٝمؿ ٓ جيٚم٥م ًمنف  ،ا وٓ ٟمٗمًٕم٤مؾمٞمٕمٚمؿ أهؿ خمٚمقىمقن ٓ يٛمٚمٙمقن ٕٟمٗمًٝمؿ ّض 

  ىَم٤مَم َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل  َي٤م َرؾُمقَل »ا  ظمػًما وٓ يدومع قمٜمف ّذ 
ه
نل اهلل ـٌ َوإِنن َذُمِّ إِنن َنِْدي َزْي

ِلُّ  ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌن   إ(1)« ۵ ايّ  َذاكَ »  طؿَملْمٌ

قمنغم اهلل  ري٤مء اعمحض ومٝمذا قمٚمٞمف اعم٤ًمرقم٦م ذم اًمتقسم٦م: ومٕم٘من٤مبوأُم٤م ُمـ اسمتكم سم٤مًم

وم٘مد يٙمقن ُِمـ أول ُمـ يًٕمر هبؿ اًمٜمن٤مر إن مل يرضمنع ًمرسمنف ويًنتٖمٗمر  ،ذًمؽ ؿمديد

َؿ ا٭مٷِْمټْمَؿ َو٤َمټم ٽَمُف، َو٫َمَرَأ ا٭مٺُْمْرآَن، ٪َمةڂمٖمك ٕمِة»ذم احلدي٨م  و ،قمـ ذٟمٌف ٪َمةٷمَ ٪مَ  فِ َوَرُ٘مٌؾ َٖمٷَمټم   فُ ر 

٫َمچمَل: َٖمٷَمټم ٽْمډُم ا٭مٷِْمټْمةَؿ، َو٤َمټم ٽْمُتةُف، َو٫َمةَرْأُت ٪مڀِمةَؽ چم  ڀمٿمَ ٪مِ  ډَم ټمْ ٽمِ  ٤مَ ََم : ٪مَ چمَل ٫مَ چم، ٿمَ ٪مَ ر  ٷمَ ٪مَ  فُ ٽمَ ٷمَ ځمِ 

ا٭مٺُْمْرآَن، ٫َمچمَل: ٬َمَذْٕمډَم، َو٭مٻَمپِم َؽ َٖمٷَمټم ٽْمډَم ا٭مٷِْمټْمَؿ ٭مڀِمٺَُمچمَل: ٤َمچمَِلٌ، َو٫َمَرْأَت ا٭مٺُْمْرآَن ٭مڀِمٺَُمچمَل: ُوةَق 

اًم٘منرآن ًمٞمِمن٤مر ًمنف سم٤مًمٌٜمن٤من ومٞم٘من٤مل  طم٤مُمنؾ . ومٝمذا اًمٕم٤ممل طمٗمنظ (8)ش٫َمچمِرٌئ، ٪َمٺَمْد ٫مڀِمَؾ 

 ،ًمٚم٘مرآن، طم٤مومظ ًمٚم٘مراءات، مجٞمؾ اًمّمقت. وم٢من يم٤مٟم٧م شمٚمنؽ هنل ٟمٞمتنف ذم احلٗمنظ

 وًمٞمس ًمف ذم أظمرة إٓ اًمٜم٤مر.  ،وم٘مد أظمذ ُم٤م أراد ذم اًمدٟمٞم٤م

 

ًمٞمس سمداقمٞم٦م وٓ ؿمٞمٍخ يمٌنػم وٓ  ،يمؿ ُمرة رأيٜم٤م قمالُم٤مت طمًـ ظم٤ممت٦م عمٞم٧ٍم 

 ،اعمًٚمٛملمُمـ وٛمـ  رضمؾ ،ٝمر سملم اًمٜم٤مس أٟمف ُمـ اعمج٤مهديـ أو اعمتّمدىملماؿمت

وًمٙمٜمنف  ،همػم ُمٕمروٍف ٕهؾ إرض ،ُمدومققًم٤م سم٤مٕسمقاب رسمام يم٤من أؿمٕم٨م أهمؼم

ومٞمتٕمج٥م اًمٌٕمض ُم٤مذا يم٤من سمٞمٜمف وسمنلم رسمنف ًمتٔمٝمنر قمٚمٞمنف  ،ُمٕمرووًم٤م ٕهؾ اًمًامء

                                                
 10/267، والـسالي يف الؽا ى )تػسقر الؼرآ ( كتاب 3267رواه الرتمذي ) صحڀمح: (1)

و اين(، و11451رقم  (، 2/266(، وأبو كعقم يف تار خ أصبفا  )1/223يف مسـده ) الرُّ

 .ڤمن حد ث ال اء بن وازب  وصييه اولباين يف صيقح سـن الرتمذي

 .ُمرومققًم٤م ڤ( يمت٤مب اإلُم٤مرة ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 8904رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8)
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ٚمِمنٝم٤مدة أو شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت قمٜمد اعمقت! ومٞمٛمقت ُمناًل سمٕمنر  اجلٌنلم وٟم٤مـمً٘من٤م ًم

يمؿ ٟمتٛمٜمك مجٞمًٕم٤م ُمنؾ شمٚمؽ اخل٤ممت٦م!  ،أو قمٛمرة يٛمقت قمغم ـم٤مقم٦م أو ُمٚمًٌٞم٤م ذم طم٩مٍّ 

اـمٚمع رسمنف  ،وًمٙمـ ٓ يٌٚمغ أطمد ُمنؾ هذا اعمٌٚمغ إٓ إن يم٤من سمٞمٜمف وسملم رسمف هيرة

ومٙمنام  ،٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمنيرة صٖمػمة يم٤مٟمن٧م أم يمٌنػمةأيّ  ،قمٚمٞمٝم٤م ومرآه ومٞمٝم٤م خمٚمًّم٤م

ويم٤من ومٞمنف  ،ًمٙمـ طمرص ص٤مطمٌف ومٞمف قمغم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م ،ىمٚمٜم٤م إذا يم٤من اًمٕمٛمؾ ىمٚمٞماًل 

أونٕم٤موًم٤م اهلل  يْمن٤مقمٗمف ،ظم٤مًمًٞم٤م ُمـ طمٔمقظ اًمنٜمٗمس واًمِمنٞمٓم٤من ،خمٚمًّم٤م هلل شمٕم٤ممم

 وشمٙمقن قم٤مىمٌتف يمٛمـ ذيمرٟم٤م: وذًمؽ ُم٘مت٣م اؾمٛمف اًمِمٙمقر. ،يمنػمة

 

ئمـ أن أصمر اؾمؿ ذم أظمرة دون اًمدٟمٞم٤م، أو  ٓ ئمـ أطمد أن اًمِمٙمقر جيزيف

ؾمٌح٤مٟمف اهلل  ومٝمذا همػم صحٞم ، وم٠مؾمامء ،اًمِمٙمقر قمٚمٞمف هق دظمقل اجلٜم٦م ومح٥ًم

وًمٙمنـ  -هنذه ىم٤مقمندة ٓسمند أن ٟمٕمٚمٛمٝمن٤م- وشمٕم٤ممم د٤م أصمر ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمنرة

 ومٛمـ اًمٕم٤ٌمد ُمـ مل يٜمٛمِ   ، طم٥ًم ىمٚمٌف واهتامُمف وحم٤مسمفاًمِمٙمقر ُيٕمٓمل قم٤ٌمده يماّل 

ُمنع أضمنره ذم -ؾمٌح٤مٟمف قمغم ومٕمٚمنف ُمٜمٝمن٤م  ومٞمجزيف ،طم٥م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ىمٚمٌف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

ومٚمؿ يٕمد ٟمٕمٞمٛمٝمن٤م ي٠مظمنذ  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ زال ذا  احل٥م ُمـ اًم٘مٚم٥م -أظمرة أيًْم٤م

ويزيند ذم قمٚمٛمنف  ،ومٞمزيد ذم إيامٟمف وذم أٟمًف سمنف ،ومٞمجزيف رسمف سمام شم٘مر سمف قمٞمٜمف ،ًمٌف

وهنذا  ،ومتٚمؽ درضم٤مت وٟمٗمقس رهب٤م أقمٚمؿ هب٤م ،أو يزيد ذم صمٜم٤مء اًمٜم٤مس ًمف ،وديٜمف

ٓ يٕمٓمنل  ،ومٞمزيده ُمٜمٝم٤م ،إذ يٜمٔمر عمح٤مسمف وُم٤م ي١مٟمًف ،د اًمقدود ًمٕمٌدهأيًْم٤م ُمـ و

 .طم٤مضم٦م قمٌده أو ٓ يرقمك ؿم٠مٟمفقمٓم٤مء ُمـ ٓ يٕمٚمؿ 

وحمًٜم٤ًم ىمند ُوؾمنع  ،ًمذًمؽ ٓ شمتٕمج٥م إن رأي٧م حمًٜم٤ًم ىمد ُوٞمؼ قمٚمٞمف رزىمف
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 ،وم٤مٕول قمٚمؿ رسمف أن اًمدٟمٞم٤م مل شمٕمد حمؾ ٟمٔمره وم٠مقمٓم٤مه ُمـ اًمنديـ أونٕم٤موًم٤م ،قمٚمٞمف

 ،قمٓم٤مءه ذم دٟمٞم٤مه ىمٌؾ أظمراه ومجزاه سمام حي٥م ٟمف ٓ يزال يرهم٥م ذموذا  قمٚمؿ رسمف أ

ومجنٞمٕمٝمؿ قمنغم  ،وذا  أطم٥م اًمقًمد وم٠مقمٓم٤مه وهٙمذا ،أو هذا أطم٥م اعم٤مل وم٠مقمٓم٤مه

 وًمٙمٜمٝم٤م درضم٤مت سمٕمْمٝم٤م ومق  سمٕمض.. ،وهق ؿمٙمقر ُمع اجلٛمٞمع ،ظمػم

شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده ذم اًمدٟمٞم٤م، ُم٤م رواه أسمق يمٌِم٦م إٟمامري ىم٤مل  اهلل  صم٤مر ؿمٙمرآوُمـ 

ُٗمٻُمْؿ َٙمِديًثچم ٪َمچمْٙمٹَمٶُمقهُ »  طاهلل  رؾمقلىم٤مل  ـ  َوُأَٙمد  ٱَمچم » ىَم٤مَل  «إَٗماَلَٗمڈٌم ُأ٫ْمِسُؿ ٤َمټَمڀْمٿِم

ـْ َصَد٫َمڈمٍ  ُمْم٤مقمٗم٦م أُمقاًمنف ذم  ،وم٤معمتّمد  يرى أصمر صدىمتف ،(1)«ځَمٺَمَص ٱَمچمُل ٤َمْبٍد ٱِم

 وطمًٜم٤مت يم٤مجل٤ٌمل ذم أظمرة. ،اًمدٟمٞم٤م

ٛمَ ةچم ُأِصةڀمڇَم   »طىمن٤مل  -وهنل يمننػمة  –وُمـ أُمنٚمن٦م اجلنزاء ذم أظمنرة 

پم ةڈِم، َٖمڂْم٬ُمةُؾ ايّ  إِْٚمَقاځُمٻُمْؿ ٕمڂُِمُٙمٍد َ٘مٷَمَؾ  ، َٖمِرُد َأَْنچَمَر اجْلَ َأْرَواَٙمٿُمْؿ ِْم َ٘مْقِف ٢َمْٝمٍ ُٚمُْضٍ

ٺَمڈٍم ِْم ٣مِؾ  ا٭ْمٷَمْرِش، ٪َمټَمَم  َوَ٘مُدوا ٢مڀِمڇَم  ـْ َذَوڇٍم ٱُمٷَمټم  ـْ ٗمََِمِرَوچم، َوَٖمڂْمِوي إ٧َِم ٫َمپمچَمِديَؾ ٱِم ٱِم

پم ةڈِم ٱَمڂْم٬َمټمِ  ةچم َأْٙمڀَمةچمٌء ِْم اجْلَ ُغ إِْٚمَقاځَمپمچَم ٤َمپم ةچم، َأځم  ـْ ُيَبټم  ِ ِْؿ، َوٱَمٺِمڀمټمٿِِمْؿ، ٫َمچم٭ُمقا: ٱَم ٿِمْؿ، َوٱَم٨ْمَ

َٓ َيپمْٻُمټُمقا ٿَمچمِد، َو ةْرِب، ٪َمٺَمةچمَل  ځُمْرَزُق ٭مَِئال  َيْزَوُدوا ِْم اجْلِ ٠ُمةْبَحچمځَمُف: َأځَمةچم  ايّ  ٤ِمپمْةَد احْلَ

ٸُمٿُمْؿ ٤َمپمْٻُمؿْ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ﴿    وَمن٠َمْٟمَزَل اهللُىَم٤مَل «إ ُإَٔمټم 

َي٦مِ  [آل ٤مٽمران] ﴾ ں ں ڻ ڻ ڻ ْٔ  .(8)إمَِم آظِمِر ا

                                                
(، والط اين 18031، وأحؿد يف الؿسـد )( كتاب الزهد2325رواه الرتمذي ) :صحڀمح (1)

(، وصااييه اولباااين يف صاايقح 4097(، والبغااوي يف شاارس السااـة )855يف الؽبقاار )

 .(5287(، والؿشؽاة )3024الجامع )

ووبد بن  ،)2520(، وأبو داود )2388رقم  1/266« )الؿسـد»رواه أحؿد يف  صحڀمح: (8)
= 
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ومٝمذه رن٤مت، ومٚمام سمذًمقا اجلٝمد، ووحقا سم٤مٕرواح، وه٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م 

أرواطمٝمنؿ ذم ضمنقف ـمنػم اهلل  يمن٤من ضمنزاؤهؿ أن ضمٕمنؾ ،سمام ومٞمٝم٤م وسمٛمـ ومٞمٝمن٤م

ذم فمنؾ  ىمٜم٤مدينَؾ  وإمم ، هٍر شم٤مرةإمم ،ومتٓمػم هبؿ ومٞمٝم٤م -وهل ـمٞمقر اجلٜم٦م -ظمي

متٜمقا أن ًمق سُمٚمغ أصح٤مهبؿ ُم٤م هؿ ومٞمنف  ،وعم٤م رأوا هذا اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ ،اًمٕمرش شم٤مرة

 وهور
ٍ
وذا  ُمنـ ؿمنٙمره  ،ذم ؾمنقرة آل قمٛمنران أي٤متاهلل  وم٠مٟمزل ،ُمـ هٜم٤مء

 أيًْم٤م..

  

صؾ ذم اًمٕم٤ٌمدة أن شمٙمقن ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف شمٕم٤ممم، وم٤معمرائل ٓ ؿمؽ أن إ

حمٌط قمٛمٚمف، وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمنػمة ٓ يتًع اعم٘م٤مم ًمنده٤م، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ىمقًمف 

 ﴾ يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس ﴿شمٕم٤ممم  

 .]ا٭مٻمٿمػ[

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿وىم٤مل  

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ  ڌ ڌ

 .]وقد[ ﴾ گ گ گ ڳ ڳ
                                                                        

=      

(، 2164) والجؿاوااة السااـة أهاال اوتؼاااد أصااو: شاارسيف  الةلؽااالي، و(679حؿقااد )

والياااكم يف  (،62(، واباان الؿبااار  يف الجفاااد )3935والبقفؼااي يف شااعب اإل ؿااا  )

 (، وقا:  هذا حد ث صيقح وؾى شرط مسؾم، وصييه اولبااين يف2/88الؿستدر  )

 ڤ.وباس ( من حد ث وبد اهلل بن 3853الؿشؽاة )(، و5205صيقح الجامع )
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اًمنتامس اًمندٟمٞم٤م، صنقًُم٤م أو صنالة أو ُمـ قمٛمؾ ص٤محل٤ًم  :$ٕمـ ٬مثٝم ٫مچمل ا

شمٕم٤ممم  أوومٞمف اًمذي اًمتٛمس اهلل  هتجًدا سم٤مًمٚمٞمؾ، ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اًمتامس اًمدٟمٞم٤م، ي٘مقل

ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اعمن٤مسم٦م، وطمٌط قمٛمٚمف اًمذي يم٤من يٕمٛمٚمنف ًٓمنتامس اًمندٟمٞم٤م، وهنق ذم 

 . اٟمتٝمك.(1)أظمرة ُمـ اخل٤مهيـ

 ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء سمح٥ًم ىمقة اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٕمٛمؾ. أُم٤م هذه اعم٠ًمًم٦م وم٤مظمتٚمػ

وُمننـ ٟمٔمنن٤مئر ذًمننؽ  ُمًنن٠مًم٦م اًمًننٗمر ًمٚمحنن٩م واًمٕمٛمننرة  :$ ٫مةةچمل ا٭مسةةڀمق٢مل

شمًن٤موى -واًمتج٤مرة، واًمذي اظمتن٤مره اسمنـ قمٌند اًمًنالم أٟمنف ٓ أضمنر ًمنف ُمٓمٚمً٘من٤م 

اقمت٤ٌمر اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمٕمٛمؾ، ومن٢من يمن٤من اًم٘مّمند  (8)واظمت٤مر اًمٖمزازم -اًم٘مّمدان أم ٓ

ٙمـ ومٞمف أضمر، وإن يم٤من اًمنديٜمل هنق أهمٚمن٥م، ًمنف إضمنر اًمدٟمٞمقي هق إهمٚم٥م مل ي

وهمػمه   (1)سم٘مدره، وإن شم٤ًموي٤م شم٤ًمىمٓم٤م، ىمٚم٧م  اعمخت٤مر ىمقل اًمٖمزازم، ومٗمل اًمّمحٞم 

ڄ ڄ  ﴿أن اًمّمح٤مسم٦م شم٠مصمنٛمقا أن يتجروا ذم اعمقؾمؿ سمٛمٜمنك، ومٜمزًمن٧م  »

 .(1) ش[198]ا٭مبٺمرة:  ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ

ُمـ صمقاب اًمندٟمٞم٤م ٓ ىمّمد اًمٕم٤مُمؾ ُم٤م يؽمشم٥م قمغم قمٛمٚمف  :$٫مچمل ا٭مسٷمدي 

 واًمدار أظمرة.اهلل  ييه إذا يم٤من اًم٘مّمد ُمـ اًمٕمٛمؾ وضمف

سمحٙمٛمتف ورنتف رشم٥م اًمننقاب اًمٕم٤مضمنؾ وأضمنؾ ووقمند سمنذًمؽ اهلل  وم٢من

يٜمِمنط اًمٕمن٤مُمٚملم، ويٌٕمن٨م مهٛمٝمنؿ قمنغم  اًمٕم٤مُمٚملم: ٕن إُمؾ واؾمتنامر ذًمؽ
                                                

 .(20-8/86(، وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي )2/502اٟمٔمر  شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (1)

اًمٖمزازم ًمف أظمٓم٤مء ذم سم٤مب آقمت٘م٤مد، ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م وىمد ٟمٌف قمٚمٞمٝمن٤م اًمٕمٚمنامء،  (8)

 .وٓ ٟمقاوم٘مف قمٚمٞمٝم٤م، ًمٙمـ ٟم٠مظمذ ُمـ يمالُمف ُم٤م يقاومؼ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م

 .ؾمقرة اًمٌ٘مرة -٤مب اًمتٗمًػم يمت -( 5489اٟمٔمر  صحٞم  اًمٌخ٤مري ) (1)

 .(28إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر )ص   (1)
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قمٌن٤مده  سمنفاهلل  اخلػم: يمام أن اًمققمٞمد قمغم اجلرائؿ، وذيمر قم٘مقسم٤مهتن٤م ممن٤م خينقف

 ويٌٕمنٝمؿ قمغم شمر  اًمذٟمقب واجلرائؿ.

وم٤معم١مُمـ اًمّم٤مد  يٙمقن ذم ومٕمٚمف وشمريمف خمٚمًّم٤م هلل ُمًنتٕمٞمٜم٤ًم سمنام ذم إقمنامل 

٤ٌمت اعمتٜمققم٦م قمغم هذا اعم٘مّمد إقمغم  . اٟمتٝمك.(1)ُمـ اعمرهمِّ

وأي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م اًمؽمهمٞم٥م ذم إقمامل عم٤م ذم ذًمنؽ ُمنـ 

 ُمٜمٝم٤م ومقائد دٟمٞمقي٦م يمنػمة ضمّدا، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ ٖمٷمةةچم٧م:اي  ٫مةةقل

 .[96ا٤ٕمراف: ] ﴾ڀ ڀ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ﴿ و٫مق٭مةةةف:

 .[58وقد: ] ﴾ىئ ىئ ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ و٫مق٭مةةف:

 .]ځمقح[ ﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ

ََُم َيپمْٹِمڀَمچمَٖمچمٕمٷُِمقا َٕم٦ْمَ احلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاي  و٫مچمل ر٠مقل ځُمقَب ڋم  َوا٭ْمٷُمٽْمَرِة ٪َمڄمَِن  ِن ا٭ْمٹَمٺْمَر َوا٭مذ 

ڈِم اََم َيپمْٹِمك ا٭ْمٻمُِٝم َٚمَبڊَم احلَ ٬مَ  ڈِم َو٭َمڀْمَس ٭مټِْمَحج  َوڇِم َوا٭ْمٹِمٴم  وَرِة َٗمةَقاٌب إِٓ  ِديِد َوا٭مذ  ٛمَْٞمُ

 .(8)شپم ڈمُ اجلَ 

                                                
 .(892هبج٦م ىمٚمقب إسمرار )ص   (1)

(، واعمّمنٜمػ 2887(، واسمـ ُم٤مضمنف )2628(، واًمٜم٤ًمئل )880رواه اًمؽمُمذي ) صحڀمح: (8)

( ُمـ طمدي٨م قمٛمر 2899(، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞم  اجل٤مُمع )82626ٓسمـ أيب ؿمٌٞم٦م )

 .ڤ( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ٤2425مة )، وذم اعمِمٙمڤاسمـ اخلٓم٤مب 
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قمنغم  وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ، ومٛمـ طمنرص ُمنناًل  وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م

٤ًٌم٤مل واجلٝمد ذم ذًمؽ ويٌذل اعم ،اعمت٤مسمٕم٦م سملم احل٩م واًمٕمٛمرة  شمٕمن٤ممماهلل  رون٤م ـم٤مًم

٤ًٌم ومْمٚمف ويمرُمنف قمٚمٞمنف سمن٠من يٖمٜمٞمنف  ،-وهذا هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم ٟمٞمتف- وقمٗمقه وراهم

يٙمقن ىمند  ٓ ي٠مصمؿ، ومرسمام اإلٟم٤ًمن ومٝمذا ،ؾمٌح٤مٟمف سمٖمٜم٤مه ويٜمٗمل قمٜمف اًمٗم٘مر ذم دٟمٞم٤مه

وذهن٥م ًمرسمنف: ُمٕمتٛمنًرا ًمٞمٖمٗمنر ًمنف  ،وم٤مضمتٝمد ومجع ُم٤مًمنف يمٚمنف ،ىُمدر قمٚمٞمف رزىمف

ًٓ وي ،اًمذٟم٥م ٤ًٌم ويٙمٗمٞمف اعم٠ًمًم٦مرزىمف رزىًم٤م طمال سمٚمنغ اًمٞم٘منلم ُمنـ ىمٚمٌنف  وىمند ، ـمٞم

ذم ٟمقال  ومٙم٤من همػم ؿم٤م ٍّ  ،وقمٚمؿ أن رسمف اًمِمٙمقر جيزيف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ُمٌٚمًٖم٤م

سمن٤مًمرهمؿ ُمنـ أن هنذا  ،أن رسمنف وٞمن٥م اًمندقم٤مء يٕمٚمؿ ،بذه٥م همػم ورِّ  ،ُمراده

قمٚمٞمف اًمنرز   أٟمن٤م ومٖمػمه ىمد ي٘مقل إذا وٞمؼ  ،خي٤مًمػ هقاه وُمٞمٚمف ٟمحق طم٥م اعم٤مل

ًمٙمـ إؾمٛمك ُمـ ذًمنؽ  -وهذا ٓ رء ومٞمف-دظم٤مره حل٤مضمتل إي٤مه مم سم٤معم٤مل ٓأو

 ،وؿمٙمره ًمنف قمن٤مضماًل وآضمناًل  اهلل هق ُم٤م ومٕمٚمف هذا اًمٕمٌد اًمّم٤مًم  اعمقىمـ سمنقاب

 ،ي٠ًمل ؾمنقاه! ؾمنٌح٤مٟمف ىمن٤م، احل٤مضمن٤مت ومدقم٤مه دقم٤مء اًمٗم٘مػم إمم ظمػم رسمف ومل

 ُمٗمرج اًمٙمرسم٤مت، ىمري٥م وٞم٥م اًمدقمقات.

ًمإلٟمًن٤من  ًمٙمٜمنف ًمنٞمس سمحنؼٍّ  ،إطمًن٤مًٟم٤م٤م قمغم ٟمٗمًف شمٕم٤ممم هذا طم٘مّ اهلل  ضمٕمؾ

سمح٤ًمسم٤مشمؽ ُم٤م اًمٕمٛمؾ اًمذي ي٘مقم سمنف اإلٟمًن٤من ذم اًمندٟمٞم٤م  ،وم٘مؾ زم سمرسمؽ ،ُمٓمٚمً٘م٤م

 ! ٓ يقضمند وًمنـ يقضمند إٓ ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمٛمؾ اًمقاطمد ؾمٌٕمامئ٦م أضمر وجي٤مزى قمٚمٞمف

 قمٜمد اًمرب اًمِمٙمقر.
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 ووق ا٭مٲمٻمقر ٪مټمـ يٴمةڀمع ٠مةٷمڀمٿمؿ

 

 ٭مٻمةةةـ يٴمةةةچم٤مٹمف ٕمةةةال ٙمسةةةبچمن

 
 ٱمةةچم ٭مټمٷمبةةچمد ٤مټمڀمةةف ٙمةةؼ وا٘مةةڇم

 

 وق أو٘مڇم إ٘مر ا٭مٷمٶمةڀمؿ ا٭مٲمةچمن

 
 ٬مةةةال وٓ ٤مٽمةةةؾ ٭مديةةةف ضةةةچمئع

 

 إن ٬مةةچمن ٕمةةچمإلٚمالص واإلٙمسةةچمن

 
 إن ٤ُمةةةذٕمقا ٪مبٷمد٭مةةةف أو ځُمٷمٽمةةةقا

 

 (1)٪مبٹمٴمةةةټمف واحلٽمةةةد ٭مټمٽمپمةةةچمن

ف وذم قمٌن٤مده، ومٞمٕمٓمنل هنذا ويٙمرُمنف هق اعمٚمِنؽ يٗمٕمنؾ ُمن٤م يِمن٤مء ذم ُُمٚمٙمن 

 ،ًمٞمس دنؿ طمنؼ ،ؿمٞمًت٤موٓ ُيقضم٥م قمٚمٞمف أطمٌد  ،ويْم٤مقمػ ًمذا  قمٛمٚمف ويٕمٔمٛمف

 وم٤معمٜم٦م يمٚمٝم٤م هلل واًمٗمْمؾ سمٞمديف. ،وٓ ُمٜم٦م ،وٓ ومْمؾ

 

 أن ُينٜمل قمغم اًمٕم٤ٌمد ذم اعمأل إقمغم سملم اعمالئٙم٦م. ٫مڀمؾ ْم ٱمٷمپمل ا٭مٲمٻمر:

ا ايّ  ـْ َصٜم  ٤َم٥َم  َصاَلًة، َصٜم  ٱمَ »  طاهلل  ىم٤مل رؾمقل چم ٤َم٨ْمً  إ(8)«٤َمټَمڀْمِف ِ َ

ومن٢مذا  ،(1)هل صمٜم٤مؤه قمٚمٞمٝمؿ صمٜم٤مًء طمًٜم٤ًم ذم اعمأل إقمغم ٤مٜم ا٭مٷمبةچمد:اي  وصالة

ومّمنالة  ،شمٕم٤ممم قمٚمٞمنف ُمنرات وُمنراتاهلل  كأصمٜم ،ُمرة طصغم اًمٕمٌد قمغم اًمٜمٌل 

جلزاء ُمنـ اًمِمنٙمقر صمٜمن٤مًء اًمٕمٌد يم٤مٟم٧م سمٕمدٍد حمدود وذم دىم٤مئؼ ُمٕمدودة، ويم٤من ا

 ومق  صمٜم٤مء.. 
                                                

 (.2/868ذح اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م ًمٜمخ٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمامء ) (1)

 .ڤيمت٤مب اًمّمالة ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  (285رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (2)

 .ڤ

 .(8/24اٟمٔمر  سمدائع اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) (2)
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٪َمڄمِْن َذ٬َمَرِّن ِْم ځَمٹْمِسِف َذ٬َمْرُٖمُف »  ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد  ط اًمٜمٌلىم٤مل و

ٟمذيمره ٟمحـ قمغم إرض  .(1)شِْم ځَمٹْمِز، َوإِْن َذ٬َمَرِّن ِْم ٱَمََلٍ َذ٬َمْرُٖمُف ِْم ٱَمََلٍ َٚمْٝمٍ ٱِمپمْفُ 

ُمـ اعمأل اًمذي ذيمرٟم٤مه ومٞمف، ومٜمذيمره ذم ُمأٍل ومٞمذيمرٟم٤م ذم اعمأل إقمغم ذم ُمأل أومْمؾ 

ٟمذيمره ذم أٟمٗمًنٜم٤م ينذيمرٟم٤م هنق ذم ٟمٗمًنف  ،يذيمرٟم٤م ذم ُمأٍل ُمـ اعمالئٙم٦م ،ُمـ اًمٌنم

ومدائاًم ٟمرى ضمزاًء قمٔمٞماًم يٕمٚمق ويٕمُٔمنؿ قمنام ٟمًنتح٘مف  ،شم٤ٌمر  اؾمٛمف وشمٕم٤ممم ضمده

 وهذا يمٚمف ُمـ ؿمٙمر اًمِمٙمقر ًمٕم٤ٌمده. ،وٟمتٛمٜم٤مه

أن يٚم٘منل ًمنف اًمِمنٙمر سمنلم  أضمٚمنف، ُمـ قمٛمؾ ُمـقمغم  ۵اهلل  ُمـ مت٤مم ومْمؾ

وم٘مد ؾمؽم اًمِمنٙمقر  ،ويٙمقن ذًمؽ سم٤مًمنٜم٤مء قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ ووصٗمف سمٙمؾ مجٞمؾ ،اًمٜم٤مس

ومام يمن٤من سمقؾمنٕمٝمؿ  ،وأفمٝمر دؿ يمؾ مجٞمؾ ،قمـ أقملم اًمٜم٤مس اعم١مُمـيمؾ ىمٌٞم  ذم 

وأصمٜمنك قمٚمٞمنف ذم اعمنأل اهلل  وهذا قمٓم٤مء ٓ يٙمقن إٓ عمـ أطمٌنف ،إٓ اًمنٜم٤مء واعمدح

 ل واًمِمٙمر ذم إرض.إقمغم وووع ًمف اًم٘مٌق

ـْ َٖمَدَع ١َمڀْمًئچم هللِِ» :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫مچمل ر٠مقل َؽ ٭َم ٭َمَؽ إځِم  ٓ  َٕمد  ٕمِِف ٱَمچم ُوَق َٚمةْٝمٌ ٭َمةَؽ ايّ   إِ

 . (8)شٱِمپمْفُ 
                                                

يمتنن٤مب اًمننذيمر  (2674  )( يمتنن٤مب اًمتقطمٞمنند، وُمًننٚمؿ7504رواه اًمٌخنن٤مري ) صةةحڀمح: (1)

 .ڤواًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

(، 2/  68/  2(، ووكقااااع يف الزهااااد  )23074واه أحؿااااد يف الؿسااااـد )ر صةةةةحڀمح: (8)

وقاا:   ،(1135 رقم) الشفاب مسـد يف والؼضاوي (،1/  73واوصبفاين يف الرتغقب  )

وقااا: اوركاا وط   مسااؾم شاارط ؾااىو صاايقح سااـده  (5)اولباااين يف السؾسااؾة الضااعقػة 

 إسـاده صيقح.
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وشمنر  حمن٤مب ٟمٗمًنف عمحن٤مب  ،هنقاه اسمتٖمن٤مء رون٤م ُمنقٓه اعمرءإذا ظم٤مًمػ 

ومٛمنـ شمنر  ؾمنامع اًمٖمٜمن٤مء  ،قمقونف اهلل ظمنػًما ويًننا وأضمنًرا ،اًمِمٙمقر اعمٜمن٤من

رب واعمٕم٤مزف واًمٓمرب ُمع طمٌف د٤م أو اقمتٞمن٤مده قمنغم ؾمنامقمف: ًمٕمٚمٛمنف سمتحنريؿ 

 قمقوف اهلل ظمػًما سمح٥م ؾمامع اًم٘منرآن ،وقم٘مقسمتف اًمِمديدة عمـ يٗمٕمٚمف ،ًمف اًمٕم٤معملم

 وسمٕمندُم٤م ،اقمت٤مد يمنالم اًمنرنـ ،ومٌٕمدُم٤م اقمت٤مد يمالم اًمِمٞمٓم٤من ،وشمالوشمف وطمٗمٔمف

وسمٕمندُم٤م يمن٤من  ،يم٤من يًٕمد سم٤معمٕم٤مزف أصٌ  ٓ يرى اًمًنٕم٤مدة إٓ ذم يمنالم رسمنف

ومٛمٕمٚمقم أن  ،يٕمؽميف احلزن واًمْمٞمؼ سمٕمد اًمًامع أصٌ  ه٤مدئ اًمٜمٗمس ىمرير اًمٕملم

ومٚمق داُم٧م شمٚمؽ اًمٜمِمقة ًمدىم٤مئؼ أو ؾمن٤مقم٤مت ًمنـ شمًنتٛمر  ،ًمذة اعمٕمّمٞم٦م ٓ شمدوم

اًم٘مٚمن٥م، طمتنك  وؾمقاد ذم ،وٓ يٌ٘مك ُمٕمف سمٕمده٤م إٓ مهف ووٞمؼ صدره ،ـمقياًل 

 -ومقاهلل ُم٤م هنل إٓ همٗمٚمن٦م وؿمن٘م٤مء ،وإن ادنقمك اًمًٕم٤مدة أو فمٝمرت قمٚمٞمف آصم٤مره٤م

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿شمٕمن٤ممم  اهلل  وىمد ىم٤مل -وهق ٟمٗمًف يٕمٚمؿ ذًمؽ 

وهذا ُمـ اًمٗمتـ اًمتنل  ،[٢مف] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

وقمٚمٞمف أيًْم٤م أن يٜمتٌف ُمـ شمر  اعمٕمّمنٞم٦م وومٕمنؾ  ،أٓ ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمٚمٌٞم٥ميٜمٌٖمل قمغم 

سمٛمٕمٜمك أن يؽم  اًمرسم٤م ُمنناًل ويٜمتٔمنر زين٤مدة ُم٤مًمنف أو  ، ؾمٌٞمؾ اًمتجرسم٦ماًمٓم٤مقم٦م قمغم

ومن٢من شمن٠مظمر اًمنرز  قمٜمنف شمن٠مومػ  ،أو يًتٖمٗمر ويٜمتٔمر اًم٘مقة واًمقًمند ،اًمؼميم٦م ومٞمف

ومٝمذا ُمـ  ،ومػمضمع ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م ُمرة أظمرى أو يؽم  اًمٓم٤مقم٦م ،وشمٕمجؾ ورسمام شمِمٙمؽ

ٓ يٕمجنزه : ومرسمنف اًمٓمري٘م٦موقمٚمٞمف أٓ يٕم٤مُمؾ اًمرب اًمٕمكم هبذه  ،ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من

 .-وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف-ًمٙمٜمٝم٤م طمٙمٛمتف اًم٤ٌمًمٖم٦م  ،رء وًمق أراد رزىمف ذم احل٤مل ًمرز 
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ڠ۵

چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

يم٤من  [ص] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ،سم٤مًمٓمٌع ٤م ٓ ي٤ًموي طمٌف هلل وٓ ي٘مؽمب ُمٜمفطمٌّ -٤م ًمٚمخٞمؾ حمٌّ  ڠؾمٚمٞمامن 

 ،اهلل ومٜمٔمر د٤م يقًُم٤م ٟمٔمرة اعمٕمج٥م سمخٚمؼ -شمٕم٤ممماهلل  ًمٙمٜمٝم٤م حم٦ٌم ىمٚمٌٞم٦م قم٤مدي٦م ًمٜمٕمؿ

طمتك ؿمٖمٚمف ذًمؽ اإلقمج٤مب قمـ اًمذيمر طمتك اظمتٗم٧م اًمِمٛمس  ،وشمٗم٘مد أطمقاد٤م

ويم٤من هذا أُمًرا قمٔمٞماًم ذم  ،ومْم٤مقم٧م قمٚمٞمف صالة اًمٕمٍم ،وشمقارت سم٤محلج٤مب

وم٠مىمٌؾ  ،قمـ ذيمر رسمف -رةُم-غم ىمٓمع شمٚمؽ اًمٕمالئؼ اًمتل ؿمٖمٚمتف ومٕمزم قم ،ىمٚمٌف

وهذا طم٤مل اعم١مُمـ عم٤م يرى ُمـ  -وىمٞمؾ شمّمد  هب٤م-قمغم اخلٞمؾ وميب أقمٜم٤مىمٝم٤م 

ًٓ ًمٚمدٟمٞم٤م  ًمٙمـ ُمـ أراد إٟمٗمع  -وإن يم٤من هذا اعمٞمقل ُم٤ٌمطًم٤م-ٟمٗمًف ُمٞمق

وأٓ يٕمٚمؼ  ،شمٕم٤ممم أن يِمٖمٚمف سمام يٜمٗمٕمفاهلل  وإؾمٛمك وإؾمٜمك وإسم٘مك د٤م ؾم٠مل

 ل ٟمٗمًف قمـ يمؾ ُم٤م يِمٖمٚمٝم٤م قمـ رهب٤م.ذم ه وؾم٤مرع ،ىمٚمٌف إٓ سمف وطمده

 

    ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽     ﮼

            ڭ ڭ 

 ،وىمٓمع ُم٤م ؿمٖمٚمف قمـ رسمف ،هقاه ڠومٚمام ذسم  ؾمٚمٞمامن  ،[ص] ﴾ ڭڭ

وف ومٕمقن  ،ضمزاه رسمف ظمػم اجلزاء وأقم٤موف قمٜمٝم٤م سمٜمٕمٍؿ ظمػٍم ممن٤م شمر  وظمػٍم ممن٤م متٜمنك

ي  ضمٕمٚمٝم٤م دمري سم٠مُمره طمٞم٨م أراد و ،قمـ ظمٞمقل شمًػم قمغم إرض سمتًخػم اًمرِّ
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 اًمذي ٓ يٕم٤مدًمف قمٓم٤مء. ومٝمذا قمٓم٤مء اعمٜم٤من -وهمػمه٤م ُمـ اًمٜمٕمؿ-وأُمر

ًمٞمقؾمػ عم٤م آصمر اًمٕمزًم٦م واًمقطمِم٦م واًمًجـ قمغم اًمقىمقع  اهلل ويمذًمؽ قمقض

 ،قمٚمنٞمٝمؿ وؾمنٚمؿ أمجٕمنلماهلل  عمقؾمنك وإسمنراهٞمؿ وحمٛمند صنغمو ،ذم اًمٗم٤مطمِم٦م

ُمـ قُمذسمقا وأهٞمٜمقا وأظمرضمقا ُمـ دين٤مرهؿ  ،طيمذًمؽ قمقوف ًمّمح٤مسم٦م اًمٜمٌل و

 ،يمٌػم وقمٔمٞمؿ إذ أقمزهؿ وُمّٚمٙمٝمؿ اًمندٟمٞم٤م يمٚمٝمن٤م دؿاهلل  ومٙم٤من قمقض ،وأُمقادؿ

 ومٗمت  قمٚمٞمٝمؿ ُمِم٤مر  إرض وُمٖم٤مرهب٤م سمٗمْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ وقمٚمٞمٜم٤م.

 

اًمٕمندل وهنق  ومٛمنـ صنٗم٤مشمف ،ءه٤مس أؿمنٞم٤ماًمرب ضمؾ ضمالًمف ٓ يٌخس اًمٜم٤م

أيمرم ُمـ أن يٗمٕمؾ قمًٌدا ُمٕمرووًم٤م وظمػًما ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ يٙم٤مومتنف قمٚمٞمنف طمتنك  أيًْم٤م

ًمٙمـ ُمـ متن٤مم ؿمنٙمره أن  ،٤م ًمفوإن مل جيزيف ًمٙم٤من طم٘مّ  ،وإن يم٤من يم٤مومًرا ُمٕم٤مدًي٤م ًمف

َٓ  ايِ إِن  »  طاهلل  رؾمنقل ىم٤مل ، سمح٥ًم ومٕمٚمف وإيامٟمفيِمٙمر اخلٚمؼ أمجٕملم يماّل 

چم ا٭ْمٻَمچم٪مُِر ٪َمڀُمٵْمٷَمُؿ  ِٚمَرِة، َوَأٱم  ْٔ چم ِْم ا ځْمڀَمچم َوَُيَْزى ِ َ چم ِْم ا٭مد  َيٶْمټمُِؿ ٱُمڃْمٱِمپمچًم َٙمَسپمڈًَم، ُيٷْمٵَمك ِ َ

چم  هْ ٕمَِحَسپمچَمِت ٱَمچم ٤َمٽِمَؾ ِ َ ـْ ٭َمةُف َٙمَسةپمڈٌَم  لْؾ  ِٚمَرِة، ََلْ َٖمٻُم ْٔ ځْمڀَمچم، َٙمت ك إَِذا َأ٪ْمڅَم إ٧َِم ا ِْم ا٭مد 

چم وىمند أومن٤مد اخلٚمنؼ  ،حم٤مرسًمن٤م ًمديٜمنف ،ومٛمنـ يمن٤من يمن٤مومًرا ُمٕم٤مدًين٤م هلل ،(1)شَُيَْزى ِ َ

 ،اعمّمن٤ٌمح ،يمّمنٜمع اًمًنٞم٤مرة-قمنغم يدينف اهلل  أو سمخػٍم ؾمن٤مىمف ،سم٤ميمتِم٤مٍف ُمٕملم

 ُمنـ  -ُمـ إؿمٞم٤مء اًمٜم٤مومٕم٦موهمػمه٤م  ،احل٤مؾمقب
ٍ
جيزيف رسمف ذم دٟمٞم٤مه سم٠مُمقاٍل وصمٜمن٤مء

                                                

 ( سم٤مب  ضمزاء اعم١مُمـ، يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙمن٤مُمٝمؿ2808أظمرضمف ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

 .ڤُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 
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 ،ُمنٚمنفورسمام حم٦ٌم ُمنـ سمٕمنض ُمنـ هنؿ  ،واؿمتٝم٤مر اؾمؿ واٟمتِم٤مر صٞم٧م ،اًمٜم٤مس

وًمٙمٜمنف  ،شمٕمقيًْم٤م ًمف قمـ سمذًمف ذم اًمدٟمٞم٤م وهذا ُمـ ؿمٙمر اًمِمٙمقر ًمٕم٤ٌمده أمجٕمنلم

 ،ؾمٌح٤مٟمف ٓ ُيٕمٓمل اجلزاء واًمِمنٙمر وإضمنر ذم أظمنرة إٓ عمنـ آُمنـ واشم٘منك

ـ ىمن٤مل رسمٜمن٤م ومنٞمٝمؿ  ممنأُمن٤م ذا  اًمٙمن٤مومر ومٝمنق  ،وارشمْم٤مه ذم قم٤ٌمده اًمّمن٤محللم

 .[77آل ٤مٽمران: ] ﴾ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

 

اهلل  أقم٤مونف ،أو أطمًـ إلظمقاٟمنف -ًمٜمٗمًف-أو ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م  ،شمر  اعمٕمّمٞم٦م ُمـ

هنذا سمن٤مًمرهمؿ ُمنـ أن  ،ويْمن٤مقمػ طمًنٜم٤مشمف ،ظمػًما وؿمٙمر ًمف ذم اًمندٟمٞم٤م وأظمنرة

٤مٟمف وُمٕم٤مصٞمٝمؿ ٓ شمٜم٘مص ُمـ ُمٚمٙمف ؾمٌح ،ؿمٞمت٤ًماهلل  ـم٤مقم٤مت اًمٕم٤ٌمد ٓ شمزيد ذم ُمٚمؽ

٦م قمنوإن يمن٤من حين٥م اًمٓم٤م-ومٝمق جي٤مزي اًمٕم٤ٌمد قمغم ُم٤م يٗمٕمٚمقه ٕٟمٗمًٝمؿ ٓ ًمف  ،ؿمٞمت٤ًم

 ،وزيم٤مشمنف ًمنف ،ومننقاب صنالشمف ،-ًمٕم٤ٌمده ويٙمره اعمٕمّمٞم٦م وٓ يرى هب٤م ٤مويرو٤مه

ويمذًمؽ ومٕمؾ مجٞمنع  ،وشمالوشمف ًمٚم٘مرآن واؾمتٖمٗم٤مره وُم٤ًمقمدشمف إلظمقاٟمف هل ًمف ودؿ

وًمٙمنـ  ،اًمٜمنػمان ويٗمنقز سم٤مجلٜمن٤مناًمٓم٤مقم٤مت وشمر  مجٞمع اعمٜمٙمرات يٗمٕمٚمٝم٤م ًمٞمٜم٩ُم ُمـ 

أُم٤م اًمٕمٌد ومٞمِمٙمر ُمـ أؾمندى ًمنف  ،ي٠م  اًمٕمقض واعمْم٤مقمٗم٦م ُمـ اًمرب اًمٙمريؿ اعمٜم٤من

ًمٙمنـ  ،وهنذا ُمنع اجلٛمٞمنع ،أي يِمٙمره قمغم قِمنقض ،اعمٕمروف أو ُمـ أطمًـ إًمٞمف

مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف وم٘مراء إًمٞمف وهق  ،طمل ىمٞمقم صٛمد ،ًمٞمس يمٛمنٚمف رء !اًمرب ؾمٌح٤مٟمف

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ ،يمٚمٝمنؿ ًمنف قمٌٞمند ،عم٤م يريد ومٕم٤مل ،اًمٖمٜمل قمٜمٝمؿ أمجٕملم

 .[ٱمريؿ] ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ
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أٟمف أزاح قمـ اًمٕمٌد اًمٕمٚمؾ، وأُمره أن يًتٕمٞمذ سمنف ُمنـ » ا٭مٲمٻمقر: وٱمـ ٱمٷمچمّن

اًمٕمجز واًمٙمًؾ، ووقمده أن يِمٙمر ًمف اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ، ويٖمٗمر ًمف اًمٙمنػم ُمنـ 

 .(1)ش[٪مچم٢مر] ﴾ گ گ گ گ ڳ ﴿اًمزًمؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم  

هق قمدم  ا٭مٷمجز:أُم٤م  ،ة ُمع قمدم اًمرهم٦ٌم ذم اًمٕمٛمؾهق وضمقد اًم٘مدر ا٭مٻمسؾ:

 اًم٘مدرة، ُمع اًمرهم٦ٌم ذم اًمٕمٛمؾ. وضمقد

 طواًمٙمًؾ: ًمذًمؽ قمٚمٛمٜم٤م رؾمقًمٜم٤م  يمؾ إٟم٤ًمن ىمد يّم٤مب سم٤مًمٕمجز اقمٚمؿ أن

ومٙمؿ ُمـ راهمن٥م ذم اجلٜمن٦م  ،ومٝمام ُمـ اعمٝمٚمٙم٤مت ،اًمدقم٤مء واًمتٕمقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمام

يمًنٚمف قمنـ ـمٚمن٥م ُمٕمن٤مزم  رهويمؿ ُمـ ذي ىمقة وذيم٤مء وُمٝم٤مرة أظمن  ،ره قمجزهأظمن 

 إُمقر وأظمٚمده إمم ؾمٗم٤مؾمٗمٝم٤م.

وُمٜمف  قمدم اًم٘مٞمن٤مم  أو اًمت٘مّمػم واًمتٙم٤مؾمؾ واًمٕمجز ي١مدي٤م ًمٙمنػٍم ُمـ اًمتٗمريط

طمتك أٟمف  ،وقمدم اعمقافم٦ٌم قمغم ىمراءة اًمقرد اًم٘مرآين ،ًمّمالة اًمٗمجر أو ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ

إذ أهن٤م  ،وهنذا ُمنـ اخلنذٓن ،يّمؾ اًمٙمًؾ سم٤مًمٕمٌد أٟمف ٓ حير  ؿمٗمت٤مه سم٤مًمذيمر

 شمٕم٤ممم.اهلل  ًمٙمـ اعمقومؼ ُمـ ووم٘مف ،قم٤ٌمدة ُمٞمنة وصم٘مٞمٚم٦م ذم اعمٞمزان

  طآؾمتٕم٤مذة سمف ُمـ اًمٕمجز واًمٙمًؾ ومٙم٤من ي٘مقل  طٟمٌٞمف اهلل  ودذا قمّٚمؿ

 .(8)ش... ؾِ َس ٻمَ ا٭مْ وَ  زِ ْج ٷمَ ا٭مْ  ـَ ٱمِ  َؽ ٕمِ  قذُ ٤مُ  أَ ّن  إِ  ؿ  ٿمُ ا٭مټم  »

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿ و٫مةةچمل ٖمٷمةةچم٧م:

ُمـ اًمزًمؾ، ويٕمٓمل اًمٙمنػم قمغم اًم٘مٚمٞمؾ : ومٞمٖمٗمر اًمٙمنػم [ا٭مٲمقرى] ﴾ جب حب خب

                                                
 (.290قمدة اًمّم٤مسمريـ )ص   (1)

( يمت٤مب اًمذيمر 2706( يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، وُمًٚمؿ )2822رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

 .ڤقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ واًمدقم٤مء واًمت
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ُمـ اًمٕمٛمؾ، ومٙمؿ أيمرُمٜم٤م وومت  ًمٜم٤م أسمقاب اخلػم: ًم٘مٞم٤مُمٜم٤م سم٠مقمامٍل رسمنام ٓ ٟمنذيمره٤م 

ومٚمؿ ٟمجند ُمٜمنف إٓ احلٚمنؿ  ،ويمؿ ىمٍمٟم٤م وومرـمٜم٤م ،أو ٓ ٟمراه٤م ذات وزٍن وىمٞمٛم٦م!

 ،ويٕمٓمل إضمر اجلزيؾ ،يٕمٗمق قمـ اًمٙمنػم ،واًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة! ومٝمذا رسمٜم٤م اًمِمٙمقر

 ؿ قم٤ٌمده اًمتٕمقذ سمف ُمـ اًمٕمجز واًمت٘مّمػم..سمؾ ويٕمٚمّ 

 

٤م سم٤معمٕم٤مِص ٜم٧مسمٕمدُم٤م يم ًً  ،ًمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م ؽصمؿ ووم٘م ،ًمؽميمٝم٤ماهلل  ؽووم٘م ،ُمتٚمٌ

 ،سمٕمض اًم٘مّمقر واًمٕمجز واًمٙمًنؾ ُمٜمؽصمؿ شمقدد إًمٞمؽ سمٚمٓمػ اًمتدسمػم: إذ قمٚمؿ 

وسمٕمند اًمٜمِمن٤مط واًمٕمٛمنؾ  -أي اًمٚمجقء وآقمتّمن٤مم سمن٤مهلل-اًمتٕمقذ سمف   ؽومٕمٚمٛم

 ًمنؽويْمن٤مقمػ  ،صمنؿ همنػمه وهمنػمه ،ًمٖمنػمه ؽسمن٠من ووم٘من ؽقمٛمٚمن يِمٙمر ًمنؽ

ًمٚمجٜم٦م سمؾ  ؽويمؾ ذًمؽ ًمٞمقوم٘م ،اًمٗمت  ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة ؽويرزىم ،احلًٜم٤مت

وومٕمنؾ اًمٓم٤مقمن٤مت  ،اعمٕمّمٞم٦م اسمتنداًء ُمنـ رنتنف ؽومؽميم ،ًمٚمدرضم٤مت اًمٕمال ُمٜمٝم٤م

ـّ صمؿ يِمٙمره قمغم ُم٤م  اعمرءومًٌح٤من ُمـ يرز   ،واًمٜمِم٤مط ومٞمٝم٤م اٟمتٝم٤مًء ُمـ شمقومٞم٘مف ُم

 ﴾ گ گ گ گ ڳ ﴿  وُمنـ أصند  ُمٜمنف ىمنٞماًل  ،قمٚمٞمف سمف وشمٗمْمؾ

. ومٛمـ شم٘مرب إًمٞمف سمٛمن٘م٤مل ذرٍة ُمـ ظمػم ؿمنٙمره٤م ًمنف وننده٤م، وُمنـ [11٪مچم٢مر:]

 .اهلل سم٢مذنوُمـ ص٤مر إًمٞمف سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصؾ  ،أطمٌف أطم٥م أؾمامئف وصٗم٤مشمف

 «»

 

٤ًٌم ٓ هيتؿ اعمرء سمٗمٕمؾ رء واحلنرص  ،ٕمٚمؿ أمهٞم٦م اًمِمٙمر وومقاوٚمفشم أن ومٖم٤مًم

 قمٚمٞمف إٓ سمٕمد أن يٕمٚمؿ أمهٞمتف وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ ضمزاء وقمٓم٤مء.
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  .. وم٤مٟمتٌفسم٠مُمقريٙمقن ذًمؽ 

 

إن ؿم٤مء ؿمنٙمر وإن مل  ،ًمٚمٛمًٚمؿٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م اظمتٞم٤مري٦م ًم ،أُمٌر واضم٥م اًمِمٙمر

اهلل  ويٙمنقن ممنـ قمَمن ،سمؾ ُمـ شمريمف ومٝمنق قمنغم ظمٓمنٍر قمٔمنٞمؿ ،يِم٠م مل يِمٙمر

 .طورؾمقًمف 

  

وإُمنر  ،[ا٭مبٺمةرة] ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ىم٤مل ضمّؾ ذم قماله  

 ًمٚمقضمقب.

 ﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿وىمننن٤مل شمٕمننن٤ممم  

ومقاضم٥ٌم قمٚمٞمؽ أن شمٙمقن ًمنف  ،هلل ُمقطمًدا قم٤مسمًداوم٢من يمٜم٧م  ،ومٝمذا ذط ،[ا٭مپمحؾ]

 ؿم٤ميمًرا.

 .[7ا٭مزٱمر:] ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈژ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم  

 وهق ُمـ أوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ وًمف ُمٙم٤مٟمتف قمٜمد ڠٟمٌٞمف ُمقؾمك اهلل  وأُمر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ؾمننٌح٤مٟمف وشمٕمنن٤ممم  اهلل 

: ومٝمذا اًمٙمنالم عمقؾمنك [ا٤ٕمراف] ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  ومٙمٞمػ سمٜم٤م ٟمحـاهلل  ٟمٌل ڠ

ۋ ۅ ۅ  ﴿وهق إُم٤مم اًمِم٤ميمريـ وم٘م٤مل   ،سم٤مًمِمٙمر طسمؾ أُمر ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
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 .[ا٭مزٱمر] ﴾ ۉ ۉ ې ې

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أُمر إٟمٌٞم٤مء وأوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ وأومْمٚمٝمؿ اهلل  وم٢مذا يم٤من

 وم٤مُٕمر ًمٜم٤م ٟمحـ اعم٘مٍمون اعمذٟمٌقن أومم. ،سم٤مًمِمٙمر طٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 

 ،اإلٟم٤ًمن سمٓمٌٕمف حي٥م اًمنٜم٤مء ويًٕمك إًمٞمف ويٌذل ومٞمف اجلٝمد واعم٤مل واًمقىمن٧م

 ُمـ إٟمًن٤من سمنذلويمؿ  ،٤م ورهم٦ًٌم ذم صمٜم٤مء اًمٕم٤ٌمدوُم٤م أصٞم٥م اًم٘مٚم٥م سم٤مًمري٤مء إٓ طمٌّ 

ذم ظمدُمن٦م أظمنريـ ًمٚمٗمنقز سمنٜمن٤مئٝمؿ ويمن٤من  ضمٝمد ووٞمع ُمـ أضمنروىم٧م وُمـ 

ومٝمنذا  ،ًمٕمن٤معملمإومم سمف أن يْمع اًمٜمقاي٤م ًمتحّمٞمؾ إضمر ذم أظمرة ُمنـ رب ا

جيتٝمد ذم دمٛمٞمؾ سمٞمتنف  وذا  ،جيتٝمد ذم ىمْم٤مء طم٤مضم٦م أظمٞمف ًمٞم٘م٤مل قمٜمف حمًـ وسم٤مر

وهذه دمتٝمد إلقمداد أؿمٝمك اعم٠ميمقٓت ًمٞم٘م٤مل قمٜمٝمن٤م  ،وشمزيٞمٜمف ًمٞمنٜمل قمٚمٞمف إظمقاٟمف

وذم أُمقر اًمديـ أيًْم٤م رسمام اضمتٝمد اًمرضمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدة ًمٞم٘م٤مل قمٜمنف  ،اعمٝم٤مرة اًم٤ٌمرقم٦م

ورسمام يم٤من هذا اًمٜمقع ُمنـ  ،وهٙمذا ،٘م٤مل قمٜمف ضمقادواضمتٝمد ذم اًمّمدىم٦م ًمٞم ،قم٤مسمد

٤ًٌم ذم قمذاٍب أًمٞمٍؿ ذم ىمٕمر ضمٝمٜمؿ وم٢من يم٤من هذا ؾمٕمل اًمٌنمن ًمتحّمنٞمؾ  ،اًمنٜم٤مء ؾمٌ

أًمنٞمس ُمنـ  ،شمٚمؽ اًمٚمذة اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٜم٤مدم٦م ُمـ صمٜم٤مء اًمٕم٤ٌمد اًمذيـ ٓ ٟمٗمع دؿ وٓ ض

 م !! ًمٚمٗمقز سمنٜم٤مء رب اًمٌنم ذم ُمأٍل ُمـ اعمالئٙم٦م اًمٙمرا إومم أن يًٕمك اًمٕم٤مىمؾ

 

إسمنراهٞمؿ اهلل  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أصمٜمك قمغم اًمِمن٤ميمريـ ذم يمت٤مسمنف، وُمنٜمٝمؿ ٟمٌنل

 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿وم٘مننننن٤مل   ،ڠ

ومٚمام يم٤من ُمنـ  ،[ا٭مپمحؾ] ﴾ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
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چ چ چ چڇ  ﴿اًمِم٤ميمريـ اظمت٤مره رسمف واصٓمٗم٤مه قمنغم اًمٕمن٤معملم، وىمن٤مل  

 .[ا٭مپمحؾ] ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

وُمٕمٚمقم أن مجٞمع إٟمٌٞم٤مء سمٕمد إسمراهٞمؿ هنؿ -احلًٜم٦م هل اًمقًمد اًمّم٤مًم   :٫مڀمؾ

وىمٞمنؾ  ،وىمٞمؾ اًمنٜم٤مء احلًـ ويمقٟمف ُمـ أوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمنؾ ،-ڠُمـ ذريتف 

 وىمٞمؾ اًمّمالة قمٚمٞمف واعمتٛمنٚم٦م ذم اًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م اعمٕمرووم٦م واًمتل أُمرٟم٤م ،اًمٜمٌقة

ڌ ڎ  ﴿ صمؿ ىم٤مل  ،هذا ضمزاء اًمِم٤ميمريـو (1)هب٤م ذم صٚمقاشمٜم٤م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

وهذا  ،[ا٭مپمحؾ] ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ

إذ أُمنر ظمٚمٞمٚمنف  ،وشمٚمؽ ضم٤مئزة يمؼمى ،شمٕم٤ممم قمغم ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ أيًْم٤ماهلل  ُمـ صمٜم٤مء

 ڠومن٢مسمراهٞمؿ  ،ڠأن يتٌع ُمٚمتنف  -ٟمٌٞمف اخل٤مشمؿ-وٟمٌٞمف وأومْمؾ اخلٚمؼ أمجٕملم 

ًمٙمـ ُمٝمام قمٌند  ، ـم٤مئًٕم٤م ًمرسمف ُمٌٚمًٖم٤م أُمرهإُم٤مم اعمت٘ملم ويم٤من أُم٦م ىم٤مٟمًت٤م هلل طمٜمٞمًٗم٤م ُمًٚماًم 

رسمف شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم ًمـ يّمؾ ضمده واضمتٝم٤مده ذم اًمٕم٤ٌمدة ًمٙمنؾ شمٚمنؽ  ڠإسمراهٞمؿ 

ومرسمف ؿمٙمره قمغم ومٕمٚمف سم٠مونٕم٤مف أونٕم٤مف  ،إي٤مه٤ماهلل  اًمٗمْم٤مئؾ واًمٜمٕمؿ اًمتل وهٌف

 ٓ ي٤ًمويف قمٓم٤مء أسمًدا.اهلل  ٕمٓم٤مءوم ،ذًمؽ اًمٗمٕمؾ

وًمٙمٜمنف ؿمنٙمر ٓ  ،وقمٓمن٤مؤه ًمنف ويمٚمام زاد اًمٕمٌد قمٓم٤مًء زاد ؿمنٙمر اًمِمنٙمقر

 وقمٓم٤مء ٓ ي٤ًمويف قمٓم٤مء. ،يْم٤مهٞمف ؿمٙمر

 

٤ًٌم ذم صمٜمن٤مء اًمنرب قمٚمٞمنؽ وم٤مؾمنع ًمتحّمنٞمؾ هنذه  وم٢من قمٚمٛم٧م أن اًمِمٙمر ؾمٌ

وم٢من ُمندطمؽ ُمٚمنؽ ُمنـ  ،وم٢من مل يٙمـ ذم اًمِمٙمر همػمه٤م ًمٙمٗمك ،اًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمٙمؼمى
                                                

 ( سمتٍمف يًػم.205/ 80ُمٚمت٘مط ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) (1)
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شم٤ٌمر  اؾمنٛمف وشمٕمن٤ممم ضمنده اهلل  سمنٜم٤مءومٙمٞمػ  ،ومرطًم٤م ًمٓم٤مر وم١ماد ُمٚمق  إرض 

قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمْمٕمٞمػ اًمٗم٘منػم!! وم٤مضمٕمنؾ شمٚمنؽ اًمٖم٤مين٦م اًمًن٤مُمٞم٦م ٟمّمن٥م قمٞمٜمٞمنؽ 

ومٛمنـ ُأقمٓمنل  ،ًمتجتٝمد ذم اًمِمٙمر ودم٤مهد ٟمٗمًؽ ودمؼمه٤م قمغم آؾمتٛمرار قمٚمٞمف

ومٚمديف اًم٘مقة سم٤مًمت٠ميمٞمد قمغم  ،اًم٘مدرة واًم٘مقة قمغم آضمتٝم٤مد واًمٕمٛمؾ واًمٌذل ًمدٟمٞم٤مه

وٓ  ،ًتٕمـ سمن٤مهلل ويًنتخدم شمٚمنؽ اًم٘منقة عمرون٤مشمفومٚمٞم ،اًمذيمر واًمِمٙمر يمذًمؽ

ـّ اًمِمٞمٓم٤من أطمًدا ويٛمٜمٞمف اجلٜمن٦م وهنق ٓ  ،ومٞمٔمـ أٟمف ٓ ىمدرة ًمف قمغم اًمذيمر ،خيقوم

 قمٛمؾ ًمف وٓ إيامن.

يّمنٞم٥م أذٟمٞمنف سمنام  ،ةُمٌن٤مذ اإلٟم٤ًمنصمٜم٤مء اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م يّمٞم٥م ضمقارح 

ويّمٞم٥م قمٞمٜمٞمف سمام يراه ُمـ ٟمٔمرات إضمنالل  ،يًٛمٕمف ُمـ يمٚمامت ُمدح وإقمج٤مب

 ،أُمن٤م صمٜمن٤مء اخلن٤مًمؼ ،ويّمٞم٥م ىمٚمٌف سمام يِمٕمر سمف ُمـ حمٌن٦م ُمنـ اعمنّداطملم ،وإيم٤ٌمر

وًمٙمٜمنف ضمنزاء وًمنذة  ،ل وٓ ُمًنٛمقعئنوم٤مجلزاء ومٞمف همػم ُمر ،وم٤مُٕمر ومٞمف خمتٚمػ

ومٝمق ٟمقٌر يني ذم فمٚمامت اًمٜمٗمس  ،وُي٘مر هب٤م اًم٘مٚم٥م ،شمًتِمٕمره٤م اًمروح واًمٜمٗمس

ومنال ينؽم  ومٞمنف  ،ويٜمتنم ذم ؿمٕم٤مب اًم٘مٚم٥م ومٞمٛمأله اٟمنمناطًم٤م وهوًرا ،ٝم٤متومٞمْمٞم

 وٓ شمٓمٚمع وٓ اًمتٗم٤مت ًمٜمٔمرهؿ ويمٚمامهتؿ. ،ُمٙم٤مًٟم٤م عمح٦ٌم صمٜم٤مء اخلٚمؼ

وُم٤م يٚم٘مٞمف قمغم أًمًنٜمتٝمؿ ُمنـ  ،ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس قمغم اًمِم٤ميمراهلل  أُم٤م ُم٤م يٚم٘مٞمف

 قمٚمٞمف سمال شمٓمٚمع ُمٜمف وٓ
ٍ
وىمند ىِمٞمنَؾ  ،إًمٞمنفاهلل  ومٝمنذا رز  ؾمن٤مىمف ،اؾمتنماف صمٜم٤مء

  ًمَِرؾُمقلِ 
ه
َٛمُدُه اًمٜمن٤مُس قَمَٚمْٞمنِف  طاهلل ، َوحَيْ ـَ اخْلػَْمِ ضُمَؾ َيْٕمَٛمُؾ اًْمَٕمَٛمَؾ ُِم   َأَرَأْي٧َم اًمرن
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ـِ »ىَم٤مَل   ى اٛمُڃْمٱِم سمٛمننؾ هنذا ٓ رء ومٞمٝمن٤م إن مل  واًمٗمرطمن٦م ،(1)شٖمټِْمَؽ ٤َمچمِ٘مُؾ ُٕم٨ْمَ

٤ًٌم أو ٕضمٚم وقمٚمٞمف أن يتذيمر دوًُمن٤م أن صمٜمن٤مء اًمٜمن٤مس قمٚمٞمنف  ،ٝم٤م قم٤مُماًل يٙمـ د٤م ـم٤مًم

 ،وم٠مطمٌف اًمٕم٤ٌمد وأصمٜمقا قمٚمٞمنف ،إذ أطمٌف ومقوع ًمف اًم٘مٌقل ،ؾمٌح٤مٟمفاهلل  ُمرضمٕمف إمم

٤م: ٕن هنذا أدقمنك واعم٘مّمقد هٜم٤م أن اعم١مُمـ اًمذيمل حي٥م أن يٙمقن قمٛمٚمنف ظمٗمّٞمن

سمٙمنػم ُمنـ ومنٜم٤مء اًمٜم٤مس ُمٜمزًم٦م أدٟمك  ،وصمٜم٤مئف قمٚمٞمف شمٕم٤ممماهلل  ًمٚم٘مٌقل وأىمرب ًمرو٤م

 ،ًمذًمؽ مل شمٙمـ وضمٝمتف اًمنٜم٤مء ُمنٜمٝمؿ ،واعم١مُمـ ٓ يرى سم٤مًمدٟمٞم٦م ،صمٜم٤مء رب اًمٜم٤مس

 ،وم٢من طمدث ُمٜمٝمؿ اًمنٜم٤مء ،ومنٜم٤مء رسمف هق هم٤ميتف اًمٙمؼمى وُمٓمٚمقسمف إول يمام ذيمرٟم٤م

قمٚمٞمف ذم اعمأل اهلل  ٓ سمنٜم٤مئٝمؿ وًمٙمـ سمٔمٜمف أن هذا اًمنٜم٤مء ُمٜمٝمؿ ُم٘مت٣م ًمنٜم٤مء ،ومٞمًٕمد

يةَؾ: إِن  ايّ  إَِذا َأَٙمةڇم  »  طاهلل  ىم٤مل رؾمقل ،إقمغم حُيِةڇم  ايِ  ا٭مٷَمْبةَد ځَمةچمَدى ِ٘مْٞمِ

ةََمِء: إِن  اَل ٪مُ  يُؾ ِْم َأْوةِؾ ا٭مس  يُؾ، ٪َمڀُمپمچَمِدي ِ٘مْٞمِ ځًمةچم اَل حُيِةڇم  ٪مُ ايِ  ځًمچم ٪َمڂَمْٙمبِْبُف، ٪َمڀُمِحب ُف ِ٘مْٞمِ

ََمِء، ُٗمؿ  ُيقَضُع ٭َمُف   .(8)شْرضِ َٓ ا٭مٺَمُبقُل ِْم ا٪َمڂَمِٙمب قُه، ٪َمڀُمِحب ُف َأْوُؾ ا٭مس 
قمغم قم٤ٌمده وأٟمٌٞم٤مئف، اهلل  ومٙم٤من ًمف اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم ُمـ صمٜم٤مء طأُم٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

ٻ  ﴿شمٕم٤ممم قم٘مٚمف، وًم٤ًمٟمف، وسمٍمه، ويمٗمك سمف ذف وُمٜمن٦م، ىمن٤مل  اهلل  زيمكوم٘مد 

ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿، ]ا٭مةةپمجؿ[ ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀ

 .]ا٭مپمجؿ[ ﴾ ۀ ۀ

پ   ﴿، ىم٤مل  ڤ وقمغم أصح٤مسمف  ط أصمٜمك قمٚمٞمف  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ 

ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  پ  پ  پ 

                                                
 .ڤ ( يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ُمـ طمدي٨م أيب ذرٍّ 2652) رواه ُمًٚمؿ صحڀمح: (1)

( يمتن٤مب اًمنؼم 2627( يمت٤مب سمندء اخلٚمنؼ، وُمًنٚمؿ ) 2209رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمةف: (8)

 .ڤأيب هريرة  واًمّمٚم٦م وأداب ُمـ طمدي٨م
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 

، ]ا٭مٹمتح[  ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت، إن ريب ؿمٙمقر رطمٞمؿ.

م اُمرأة ومرقمقن عم٤م ضم٤مدت سمٜمٗمًٝم٤م اسمتٖم٤مء ُمرون٤مة ومن٠مقمغم  اهلل، اٟمٔمر يمٞمػ يمرن

ه٤م ذم ىمرآن يتغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأصم٤مهب٤م ضمٜم٦م اخلٚمد، ؿم٠مه٤م ورومع ذيمره٤م سم٠من ذيمر

 وهؾ ُم٤م ىمدُمتف ي٤ًموي هذا اًمٕمٓم٤مء اإلدل ! إن ريب ؿمٙمقر رطمٞمؿ.

اهلل  ويمذًمؽ اًمًنٜم٦م، وم٤مؾمنع ذم ؿمنٙمر يـواًم٘مرآن ممٚمقء سم٤مًمنٜم٤مء قمغم اًمِم٤ميمر

 ًمتٜم٤مل صمٜم٤مءه.

(1)

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿وشمٕمننن٤ممم   ؾمنننٌح٤مٟمفاهلل  ي٘منننقل

 .[إٕمراوڀمؿ] ﴾ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 َٚمؿ: أي  ُمـ اإلقمالم.َأقم: ﴾ ڦ ﴿

ىمٞمننؾ ُمٕمٜم٤مهنن٤م  ًمننتـ ؿمننٙمرشمؿ ٟمٕمٛمتننل : ﴾ ڦ ڦ ڄڄ ﴿

 .(8)ٕزيدٟمٙمؿ ُمـ ـم٤مقمتل، )وهذا عمـ يريد أظمرة( ىم٤مًمف احلًـ

ًمتـ ؿمٙمرشمؿ إٟمٕم٤مُمل ٕزيدٟمٙمؿ ُمـ ومْمكم، عمـ يريد اًمدٟمٞم٤م واًمنديـ،  و٫مڀمؾ:

 .(1)ىم٤مًمف اًمرسمٞمع

                                                
 (.227/ 5ىم٤مل اًمٌٖمقي رنف اهلل  اًمِمٙمر  ىمٞمد اعمقضمقد، وصٞمد اعمٗم٘مقد، ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ) (1)

 ( سمتٍمف يًػم.5/89اٟمٔمر  زاد اعمًػم ٓسمـ اجلقزي ) (8)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)



                    

 (199أسود ) أحؿر

899 
 

899 

 
 . (1)ا ذم اًمدٟمٞم٤م، ىم٤مًمف ُم٘م٤مشمؾًمتـ وطمدمتقين ٕزيدٟمٙمؿ ظمػمً  و٫مڀمؾ:

 ،سمف اًمٜمٕمٛم٦ماهلل  وم٤مًمِمٙمر ىمٞمد ًمٚمٛمقضمقد  ومٞمن٧ٌم ،ومٛمدار أي٦م يمٚمف قمغم اًمٕمٓم٤مء

 ؾ ٟمٕمناًم وصٞمد ًمٚمٛمٗم٘منقد  ومٞمحّّمن ،ومال يًٚمٌٝم٤م اًمرب ٟمتٞمجف يمٗمران اًمٕمٌد ًمٚمٜمٕمؿ

راد شمنٌٞمن٧م ومٛمـ أ ،-ُمـ ؿمٙمر ومٚمف اًمزي٤مدة-أظمرى سم٤مًمِمٙمر وهذا ُمققمقد اًمرب 

وُمنـ أراد  ،ؿمٙمر ،وُمـ أراد اًمزي٤مدة ذم اًمٜمٕمٛم٦م ،ؿمٙمر ،اًمٜمٕمٛم٦م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م

 ؿمٙمر. ،اًمٗمقز سمٜمٕمٍؿ أظمرى

ين٤م »وم٘من٤مل   -أُمػم اعمن١مُمٜملم  -ُيروى أن أقمراسمًٞم٤م دظمؾ قمغم ه٤مرون اًمرؿمٞمد 

قمٚمٞمؽ اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل أٟم٧م ومٞمٝم٤م سم٢مداُم٦م ؿمٙمره٤م، وطم٘مؼ ًمؽ اهلل  أُمػم اعم١مُمٜملم صم٧ٌم

ضمقه٤م سمحًـ اًمٔمـ سمف ودوام ـم٤مقمتف، وقمرومؽ اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل أٟمن٧م اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل شمر

 إ (8)وم٠مقمجٌف هذا اًمٙمالم وىم٤مل  ُم٤م أمجؾ اًمت٘مًٞمؿش ومٞمٝم٤م وٓ شمٕمرومٝم٤م ًمتِمٙمره٤م

ومندوام اًمنٜمٕمؿ يٙمنقن  ،ومٝمذا اًمرضمنؾ دقمن٤م ًمألُمنػم وٟمّمنحف ذم آٍن واطمند

وطمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل واُمتن٤مل أُمره واضمتٜم٤مب هٞمف وؾمن١ماًمف ُمنـ ومْمنٚمف  ،سمِمٙمره٤م

 ضمديد يرضمقه اعمرء ومق  اًمٕمٓم٤مء احل٤مصؾ ًمفؾم٥ٌم اًمٗمقز 
ٍ
 سمنٜمٕمؿ وُمٕمرومتف ،سمٕمٓم٤مء

ومٞمٗمت  قمٚمٞمف سمٜمٕمٍؿ ضمديدة مل ختٓمر قمنغم سم٤مًمنف  ،قمٚمٞمف يٙمًٌف ؿمٙمًرا ومق  ؿمٙمرهاهلل 

يٙمقن دوًُم٤م ؿمن٤ميمًرا هلل قمنغم ٟمٕمٛمنف اًمتنل  وم٤مًمٙمٞمس اًمٗمٓمـومل شمٙمـ ذم طم٤ًٌمٟمف. 

٤م سمف ظمػًما أٟمف فم٤مٟمّ  ،ٝم٤مداقمًٞم٤م إي٤مه أن يٕمّرومف اًمٜمٕمؿ اًمتل ضمٝمٚمٝم٤م ًمٞمِمٙمره قمٚمٞم ،يٕمرومٝم٤م

 ﴾ ھ ھ ھ ﴿شمٕمن٤ممم  اهلل  وم٘مد ىم٤مل ،يٛمـ قمٚمٞمف سمام يرضمقه ويتٛمٜم٤مه

 .[آل ٤مٽمران]

                                                
 ٟمٗمس اعمّمدر. (1)

 (.228)ص  ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اٟمٔمر  اًمٗمقائد  (8)
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 اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن وإريم٤من.  ٱمقارد ا٭مٲمٻمر:

ا: ٕن اًمِمنٙمر حيٛمنؾ اعمٕمن٤مين ا ُمـ أؾم٘مط واطمًدا ُمٜمٝمؿ أسمدً وٓ يٙمقن ؿم٤ميمرً 

 يٕمٜمل ظمٚماًل ذم شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة. وإؾم٘م٤مط ُمٕمٜمك ُمٜمٝمؿ  ،اًمنالصم٦م يمٚمٝم٤م

 

 وهق ُمٙم٤موم٠مة اًمٜمٕمٛم٦م سم٘مدر اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م.  شاجلقارح»ؿمٙمر »

  وهق اًمنٜم٤مء قمغم اعمٜمٕمؿ.  شاًمٚم٤ًمن»ؿمٙمر 

 .(1)شوهق شمّمقر اًمٜمٕمٛم٦م  شاًم٘مٚم٥م»ؿمٙمر 

 

 .[٠مبڂم] ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم  

وذيمر اقمٛمٚمنقا ومل ينذيمر اؿمنٙمروا:  ،ٚمقا  ُمٗمٕمقل ًم٘مقًمف اقمٛمشؿُمْٙمًرا»  ىمٞمؾ

اًمِمٙمر قمٚمٞمف أن يِمنٙمر  اعمًٚمؿومٚمٙمل حي٘مؼ  ،ًمُٞمٌلّم اًمتزام إٟمقاع اًمنالصم٦م ًمٚمِمٙمر

، ومٞمّمنقن اًمٜمٕمٛمن٦م، وٓ سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف ويٕمٛمؾ ُم٘مت٣م ذًمؽ اًمِمنٙمر سمجقارطمنف

 يٍمومٝم٤م ذم ُمٕمّمٞم٦م.

 

وطمًـ اعمٜمٓمؼ واقمتٞم٤مد ـمٞم٥م اًمٙمالم  ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممماهلل  يٙمقن سم٢مداُم٦م ذيمر

                                                
 تٍمف وشم٘مديؿ وشم٠مظمػم.( سم292اعمٗمردات ًمألصٗمٝم٤مين )ص  (1)



                    

 (411أسود ) أحؿر

111 
 

111 

 
وُمـ مت٤مم  ،ومحش اًم٘مقل وآوم٤مت اًمٚم٤ًمن: وم٤مًمٚم٤ًمن ٟمٕمٛم٦م وآسمتٕم٤مد قمـ ،واًمٌٞم٤من

 شمٕم٤ممم.اهلل  ؿمٙمره٤م أن شُمًتٕمٛمؾ ذم ُمرو٤مة

 

 ُمنـ ،وؿمٙمر اًم٘مٚم٥م يٙمقن سمتٖمذيتنف سم٠مقمامًمنف اًمّمن٤محل٦م ،واجلٜم٤من هق اًم٘مٚم٥م

 وظمِمقع وهمػمه٤م ُمـ إقمامل ويٙمنقن يمنذًمؽ ،إٟم٤مسم٦مو ،ورضم٤مء ،وظمقف ،حم٦ٌم

 سمتخٚمٞم٦م اًم٘مٚم٥م ُمـ أُمراوف اًمتل شمٕمؽميف وشمْمٕمٗمف ورسمام هتٚمٙمف.

 

 وًمف قمالُم٤مت  ،وهق اًم٘مٚم٥م اخل٤مؿمع، اعُمخ٧ٌم، اعمٜمٞم٥ماهلل  اًمذي ُُمٚمئ سمح٥م

ن ًمف ؾمالُم٦م ىمٚمٌف وطمًـ هيرشمف وإن قومّم٤مطم٥م هذا اًم٘مٚم٥م يٕمٚمؿ اعمخ٤مًمٓم

ومل خي٤مًمٓمقه متن٤مم  ٞمفمل خيؼمهؿ سمذًمؽ ًم٤ًمٟمف، ًمذًمؽ يمنػًما ُم٤م ٟمرى اًمٜم٤مس شمنٜمل قمٚم

ؾمٌح٤مٟمف مج٤مل روطمف وظمِمقع اهلل  ًمٙمـ أفمٝمر ،ورسمام مل يٙمٚمٛمقه يمٚمٛم٦م ،اعمخ٤مًمٓم٦م

 ىمٚمٌف ذم ومٚمت٤مت ًم٤ًمٟمف وأومٕم٤مل أريم٤مٟمف.

ومٛمـ اّدقمك ـمٞمن٥م اًم٘مٚمن٥م وٟم٘من٤مء اًمننيرة  ،اهلل واقمٚمؿ أن اًمٓمٞم٥م ُم٤م ـمٞمٌف

وهق ٓ حيٛمؾ ومٞمٝمام إٓ اخل٨ٌم واًمًقء وٓ ئمٝمر قمغم ضمقارطمف إٓ آقمنؽماض 

ومٝمنذا ًمنٞمس سمٓمٞمن٥م  ،وٓ قمغم ًمًن٤مٟمف إٓ اًمًنخط قمنغم أىمندارهاهلل  غم أواُمرقم

ٌّد ىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف وضمقارطمف ًمرسمف ،اًم٘مٚم٥م  اًمٓمٞمن٥م ،وًمٙمـ ـمٞم٥م اًم٘مٚم٥م هق ُمـ قم

ىمن٤مل اهلل  هق ُمـ إذا ؾمٛمع ىمن٤مل ،وىمٚم٥م ؿم٤ميمر ،وضمقارح قم٤مُمٚم٦م ،ذو ًم٤ًمٍن ذايمر

 رؾمقًمف ىم٤مل  ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م..



                                                                                            118 
 

118 

 

 (411أسود ) أحؿر

ىئ ىئ ی  ﴿يمام ىم٤مل ضمنّؾ ذيمنره   ،اهلل ُم٤م سمؽ ُمـ ٟمٕمٛم٦م ومٛمـأن شمٕمٚمؿ أن 

وم٤مًمرزا  اعمٜمن٤من : [ا٭مپمحؾ] ﴾ ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 ،قمٚمٛمتٝمن٤م أم مل شمٕمٚمٛمٝمن٤م ،أيمنر ُمـ أن شمٕمد ،ىمد أٟمٕمؿ قمٚمٞمؽ سمٙمنػٍم يمنػٍم ُمـ اًمٜمٕمؿ

ويمريؿ اًمٜمٗمس طملم يٕمٚمؿ إطم٤ًمن ُمـ أطمًـ إًمٞمنف  ،ًمٙمـ هذا واىمع ٓ ؿمؽ ومٞمف

! يمٞمػ يٜمٌٖمل أن يٙمقن ؿمٙمر اًمٕمٌن٤مد ًمنف! قمٚمٞمف ۵ اهلل ومٙمٞمػ سم٢مطم٤ًمن ،يِمٙمره

ُمـ أطمًـ ورز  وأيمرم سمٜمٕمٍؿ مل يٓمٚمٌٝم٤م اًمٕمٌد اسمتداًء. وطمتك إطم٤ًمن اعمحًٜملم 

وُمن٤م  ،ومام أيمرُمنؽ ضمن٤مر  ،ًمف هق سمتًخػم رب اًمٌنم دؿ ٕضمٚمف ُمـ سمٜمل اًمٌنم

وُم٤م أطمًـ إًمٞمؽ رئٞمًؽ ذم اًمٕمٛمؾ إٓ  ،وُم٤م سمّر  أسمٜم٤مؤ  ،قمٓمػ قمٚمٞمؽ أسمقا 

 اًمٕمكم دؿ خلدُمتؽ واإلطم٤ًمن إًمٞمؽ.. ؾمٌح٤مٟمف رزاٌ  ؿمٙمقر. سمتًخػم اًمرب

 ،وآُمٜمف ذم هسمف وؾمٙمٜمف ،وم٢من رأى اًمٕمٌد ٟمٕمؿ اًمرب قمٚمٞمف سم٠من قم٤موم٤مه ذم سمدٟمف

وقمٚمٞمنف أن يِمنٙمر  ،ومٕمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ أٟمف طم٤مز اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝمن٤م ،ورزىمف ىمقت يقُمف

ومٙمؿ ُمـ ُمنريض ٓ يًنتٓمٞمع اًم٘مٞمن٤مم ُمنـ ومراؿمنف أو  ،قمٚمٞمف لرسمف وحيٛمده وينٜم

 ،ويمؿ ُمـ ضير قمجز قمـ رؤين٦م أوٓده وزوضمنف ،قل اخلالء سمال ُم٤ًمقمدةدظم

ويمنؿ ُمنـ ضمن٤مئٍع ٓ  ،ويمؿ ُمـ أسمٙمٍؿ قمجز قمـ اًمتٕمٌػم قمـ طمزن ىمٚمٌف وؿمنٙمقاه

ويمؿ ُمـ ٓ ه٤مدَي ًمف! ! ويمؿ ُمـ ٓ ُم٠موى ًمف ،يٕمٚمؿ يمٞمػ َيٓمٕمؿ وُيٓمٕمؿ أـمٗم٤مًمف

يمامًمنف ننًدا يٚمٞمنؼ سمجالًمنف و ،وم٤محلٛمند هلل رب اًمٕمن٤معملم! ويمؿ ُمـ ٓ يمن٤مذَم ًمنف

ومٙمنؿ ُمنـ ؿمن٤ميمٍر طم٤مُمنٍد  ،ٓ سم٤مًمٚم٤ًمن وطمده ،نًدا سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن ،وقمٔمٛمتف
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وشمٙم٤مؾمٚم٧م ضمقارطمف قمنـ اًم٘مٞمن٤مم  ،٤مسمٚم٤ًمٟمف وىمد اُمتأل ىمٚمٌف ؾمخًٓم٤م ووٞمً٘م٤م وؿمٙمّ 

 شاحلٛمد هلل»يمؿ ظم٠ٌمت يمٚمٛم٦م  ،سمنموط اًمِمٙمر قمغم اًمقضمف اًمذي ير، اًمِمٙمقر

ًمٙمٜمنف  ،٧ًم يمٚمٛم٦م شم٘م٤ملوراءه٤م ىمٚمقسًم٤م ٓ شمٕمٚمؿ ُمـ احلٛمد إٓ طمروومف. وم٤مًمِمٙمر ًمٞم

 ىمٚم٥م اًمٕمٌد. هب٤مي٘ملم وُمٜمٝم٩م طمٞم٤مة وًمف ىمقاقمد حيٞم٤م 



 ن اًمِمٙمر ُمٌٜمل قمغم مخس ىمقاقمد إ :$ ٫مچمل إمـ ا٭مٺمڀمؿ

 ظمْمقع اًمِم٤ميمر ًمٚمٛمِمٙمقر. *

 وطمٌف ًمف.* 

 واقمؽماومف سمٜمٕمٛمتف.  *

 واًمنٜم٤مء قمٚمٞمف هب٤م.  *

ّٓ يًتٕمٛمٚمٝم٤م ومٞمام يٙمره *  اٟمتٝمك. .(1)وأ

 شمٕم٤ممم هب٤م.اهلل  اًم٘مقاقمد قمًك أن يٜمٗمٕمٜم٤موٟمنمح هذه 

 

 وٓ  ،ؿمن٤ميمًرا جين٥م أن يٙمنقن ًمرسمنف ُمٜمٙمًننا ظم٤مونًٕم٤م اعمنرءًمٙمل يٙمنقن 

 ٓ سم٤مًمٞم٘ملم سم٠من شمٗمْمؾ اًمنرب قمنغم اخلٚمنؼ يٙمنقن ُمنع يمنامل همٜمن٤مه إيٙمقن هذا 

٦م وٓ همنرض: يٕمٓمٞمٝمؿ سمال قِمقٍض وٓ ُمّمٚمح٦ٍم قم٤مضمٚم٦ٍم وٓ آضمٚم ،قمٜمٝمؿ أمجٕملم

 يتنقدد  ،ؾمقى أٟمنف حين٥م اًمٓم٤مقمن٦م ويٗمنرح سم٤مًمت٤مئن٥م ُمنـ ذٟمٌنف: ٕٟمنف اًمنقدود
                                                

 (.225/ 2ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (1)
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واًمٕمٚمؿ سمذًمؽ يقرث اًمٕمٌند اخلْمنقع  ،سم٤مًمٜمٕمؿ -اًمٗم٘مراء إًمٞمف اًمْمٕمٗم٤مء-ًمٕم٤ٌمده 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿واإلٟمٙم٤ًمر سملم يدي اًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر: ىم٤مل شمٕم٤ممم  

 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

  

وٓ حيٌف ! وُمـ أقمٔمنؿ  -اًمرب شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم-يٕمٚمؿ صٗم٤مت اعمِمٙمقر ُمـ 

إذ يمنام ىمٚمٜمن٤م  ،اًمّمٗم٤مت اًمتل هل ؾم٥ٌٌم ذم حم٦ٌم اًمٕمٌد ًمرسمنف هنل صنٗم٦م اًمِمنٙمر

 ،ورسمف ىمد أطمًـ إًمٞمف مت٤مم اإلطمًن٤من ،اإلٟم٤ًمن وٌقل قمغم طم٥م ُمـ أطمًـ إًمٞمف

وًمٙمـ خيتٚمػ ىمدر شمٚمنؽ اعمحٌن٦م ُمنـ  ،ومذو اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م حُي٥م رسمف سمال ؿمؽ

اعمٕم٘مد أي اًمٕم٘مدة اًمِمنديدة اًمتنل ٓ و- واعمح٦ٌم ُمٕم٘مد اًمٕمٌقدي٦م ،خٍص ٔظمرؿم

وأطمد ريمٜمل اًمٕم٤ٌمدة، وذًمؽ اعمٕم٘مند إن يمن٤من  ،وروح إقمامل -شمٜمٗمؽ سمًٝمقًم٦م 

وٓ  ،عمٕمّمٞم٦م وٓ وٕمٌػ ًمِمٝمقة ومال ي٘مقى أُم٤مُمف طم٥مٌّ  ،٤م مل ي٘مػ أُم٤مُمف رءىمقيّ 

ؾمن٘مط اًمنريمـ واحل٥م أطمد ريمٜمل اًمٕم٤ٌمدة اًمذي ًمنق ؾمن٘مط  ،ٟمٗمٍس وهقى طم٥مُّ 

 وؾم٘مٓم٧م اًمٕم٤ٌمدة سم٠مهه٤م. -اًمذل-أظمر 

 

 .(1)شهِ دِ بْ  ٤مَ َٜم ٤مَ  فِ تِ ٽمَ ٷمْ ځمِ  رَ ٗمَ ى أَ رَ يَ  نْ أَ  ڇم  حُيِ  ايِ  ن  إِ »  طاهلل  ىم٤مل رؾمقل

                                                
(، وأباو داود 6708( كتااب اودب، وأحؿاد يف الؿساـد )2819رواه الرتمذي ) ٙمسـ: (1)

(، واليااااكم يف 4251(، والبقفؼاااي يف شاااعب اإل ؿاااا  )2375الطقالساااي يف مساااـده )

( مان 4350)وحسـه اولبااين يف الؿشاؽاة  ،اإلسـاد صيقح  قا:(، و7188الؿستدر  )

 .حد ث وؿرو بن شعقب ون أبقه ون جده
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، »ذم طمدي٨م ؾمٞمد آؾمتٖمٗم٤مر   طاهلل  ىم٤مل رؾمقلو َإُٔمقُء ٭َمَؽ ٕمپِمٷِْمٽَمتَِؽ ٤َمة٥َم 

أىمنر ًمنؽ  ،قمؽمف وأىمر ًمؽ سمٜمٕمٛمنؽ وشمقاًمٞمٝمن٤م قمنكمّ أأي  إ (1)«٭َمَؽ ٕمَِذځْمبِل َوَإُٔمقءُ 

وذم اعم٘م٤مسمنؾ أقمنؽمف سمجرُمنل وزًمنكم  ،سمٕمٓم٤مئؽ وومْمٚمؽ وإطم٤ًمٟمؽ وؾمنؽم 

ذم  ،ا وضمٝمنًراّه  ،أقمؽمف ًمنؽ سمنذًمؽ صن٤ٌمطًم٤م وُمًن٤مءً  ،وقمجزي وشم٘مّمػمي

أن ؾمن٤مئاًل إين٤م   ،قمن٤مُماًل هبن٤م سمجنقارطمل ،ُمقىمٜم٤ًم هبن٤م ىمٚمٌنل ،اًمٕم٤مومٞم٦م وذم اًمٌالء

ومحْمنقر اًم٘مٚمن٥م ذم ُمننؾ هنذا اًمنذيمر أُمنٌر  ،شمت٘مٌٚمٝم٤م وشمٖمٗمر زم ُم٤م ىمد يم٤من ُمٜمل

ؽ وإٓ يمٜم٤م يمٛمـ همر  ذم اًمذٟم٥م سمجقارطمنف وىمن٤مل سمٚمًن٤مٟمف أسمنقء ًمن ،ضوري

 ! وم٘مقل اًمٚم٤ًمن ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة اقمؽماف ومٝمالن صد  اًم٘مقل اًمٕمٛمؾ ،سمذٟمٌل

٤م ُمـ همٗمؾ سم٘مٚمٌف وضمقارطمف وًم٤ًمٟمف ومٝمذا قمغم ظمٓمٍر قمٔمٞم ،اًم٘مٚم٥م  ؿ.أُمن

 

ىمٞمنؾ  اًمٜمٕمٛمن٦م هنل  ،[ا٭مٴمةحك] ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ىم٤مل شمٕمن٤ممم  

 . (8)ه٤م اًم٘مرآن، وىمٞمؾ  يمؾ ظمػٍم يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن، ىم٤مًمف احلًـإاًمٜمٌقة، وىمٞمؾ  

 

 .(1)أن حُتدث هب٤م اًمن٘م٦م ُمـ إظمقاٟمؽ ٫مچمل احلسـ و٩مٝمه ْم ذ٬مر ا٭مپمٷمٽمڈم:

هب٤م قمغم اإلٟم٤ًمن ٓ سمد أن ي٘م٤مسمٚمٝم٤م طمٙمٛم٦م ُمنـ اهلل  اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل أٟمٕمؿ وم٤مًمٜمٕمؿ

                                                
، ُمنـ طمندي٨م ؿمنداد سمنـ (6222-6206أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ضمزء ُمـ طمدي٨م  صةحڀمح: (1)

 .ڤأوس 

 (.542-5/548أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب ) (8)

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (1)
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ومال خُتٗمك اًمٜمٕمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وٓ شُمٔمٝمر وحُيّدث هب٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٞمّمؾ اًمٕمٌد  ،اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف

ورسمام وىمع  ،سمحًٍد أو سمٕملم فومتٚمؽ اًمنرصمرة رسمام شمّمٞمٌ ،هب٤م ًمدرضم٦م اًمنرصمرة سم٤مًمٜمٕمؿ

ومٕمٚمٞمٜمن٤م أن  ،خط عم٤م يٗم٘مده ُمـ اًمٜمٕمؿومٞمّمٞم٥م ىمٚمٌف اًمً ،ذًمؽ اًمٙمالم أُم٤مم حمروم

ومن٤مًمٜمٗمقس شمتٗمن٤موت ذم درضمن٦م  ،ٟمٙمقن طمريّملم قمغم ُمِم٤مقمر وىمٚمقب إظمقاٟمٜمن٤م

وهذا ٓ يٕمٜمل أن يٙمذب اعمرء قمغم إظمقاٟمف ظمقوًم٤م ُمـ  ،وىمدرهاهلل  رو٤مه٤م سم٘مْم٤مء

سم٠من ي٘مقل ُمناًل  احلٛمد هلل  ،وًمٙمـ اعم٘مّمقد هق ذيمر اًمٜمٕمؿ سمّمقرة قم٤مُم٦م ،احلًد

إمم همػمهن٤م ُمنـ  ،سمٗمْمٚمف طمٞم٤مة يمريٛمن٦ماهلل  أو ي٘مقل  رزىمٜم٤م ،قمٚمٞمٜم٤م يمنػمةاهلل  ٟمٕمؿ

وذم ٟمٗمنس  ،اًمٙمٚمامت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يِمٙمر هب٤م رسمف أُمن٤مم اخلٚمنؼ وٓ يٙمٗمنر ٟمٕمٛمنف

ث اًمن٘م٤مت قمامن  اًمقىم٧م ٓ ينرصمر سم٤مًمٜمٕمؿ أُم٤مم ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ طم٤مدؿ. واًمٕم٤مىمؾ ُمـ طمدن

هنذا و ،طمّدث ُمـ يٕمٚمؿ صٗم٤مء ىمٚمنقهبؿ وؾمنٕم٤مدهتؿ ًمٖمنػمهؿ ،سمف قمٚمٞمفاهلل  أٟمٕمؿ

أٟمنف ىمن٤مل   طاهلل  اعمٕمٜمك ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمرنـ سمـ قمنقف قمنـ رؾمنقل

ـْ » ٓ  ٱَمة ةچم إِ ْث ِ َ ، ٪َمةاَل حُيَةد  ـَ اهللِ، ٪َمةڄمَِذا َرَأى َأَٙمةُد٬ُمْؿ ٱَمةچم حُيِةڇم  ڈُم ٱِم چمحِلَ ْؤَيچم ا٭مٳم  ا٭مر 

٤م أن حُيدث اعمرء يمؾ ُمـ يراه سمام أٟمٕمؿ ،ويٙمقن ذًمؽ ذم طمدوٍد أيًْم٤م ،(1)شحُيڇِم    أُمن

 ،سمف قمٚمٞمف ومٝمذا ومٞمف يمن خلقاـمر اًمٌٕمض واؾمتجالب حلًد وهمنٞمظ آظمنريـ اهلل

 وُمية ًمٚمٜمٗمس.

احلرص قمغم إظمٗم٤مئٝم٤م واإلهار هب٤م ىمدر ُمن٤م  اعم١مُمـومٕمغم  وأُم٤م ذم ٟمٕمؿ اًمديـ

ومال يّم  أن يّمٌ   ،ومذا  أدقمك ًمٚم٘مٌقل ،طمٗم٤مفًم٤م قمغم ىمٚمٌف ُمـ اًمري٤مء ،يًتٓمٞمع

                                                
 .يمت٤مب اًمرؤي٤م، سم٤مب  حتريؿ اًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜمردؿمػم -( 2268رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)



                    

 (417أسود ) أحؿر

117 
 

117 

 
ويم٤من اًمًنٚمػ  ،ويمذا ومٞم٘مقل صٚمٞم٧م يمذا ويمذا وىمرأت يمذا ويمذا وصٛم٧م يمذا

وٓ يتحدث اعمرء سمٛمنؾ ذًمؽ  ،ينون أقمامدؿ اًمّم٤محل٦م يمام ُين اًمٌٕمض ؾمٞمت٤مشمف

 إٓ عمّمٚمح٦م ُمرضمقة إن أُمـ قمغم ٟمٗمًف اًمٕمج٥م.

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿ىمنننن٤مل شمٕمنننن٤ممم  

 .[871]ا٭مبٺمرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦڦ 

  

  [11ن:٭مٺمَم] ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم  

٪مڄمن َل ، ٱَمـ ُأ٤ْمٵمَِك ٤مٵمچمًء ٪مقَ٘مَد ٪مټمڀَمْجِز ٕمف  »طاهلل  وذم احلدي٨م ىم٤مل رؾمقل

ـِ ٕمف  إ(1)«وٱَمـ ٬َمَتٽَمف ٪مٺمد ٬َمٹَمَره، ٪مٽمـ َأْٗمپمك ٕمف ٪مٺمد ١َمٻَمَره، ََيْد ٪مټمڀَمْث

ِلُّ  ـِ سَمِِمػٍم، ىَم٤مَل  ىَم٤مَل اًمٜمٌن ـِ اًمٜمُّْٕماَمِن سْم ـْ ََلْ َيٲْمٻُمرِ »: قَمغَم اعْمِٜمؼَْمِ  طوقَم ا٭ْمٺَمټمڀِمَؾ،  ٱَم

ـْ ََلْ َيٲْمٻُمِر ا٭مپم چمَس، ََلْ َيٲْمٻُمرِ  ُث ٕمپِمٷِْمٽَمةڈمِ  ايِ. ََلْ َيٲْمٻُمِر ا٭ْمٻَمثَِٝم، َوٱَم ١ُمةٻْمٌر، ايْ  ا٭مت َحةد 

ڈٌم، َوا٭ْمٹُمْر٫َمڈُم ٤َمَذاٌب  ََم٤َمڈُم َرمْحَ  . (8)شَوَٖمْر٬ُمٿَمچم ٬ُمٹْمٌر، َواجْلَ
                                                

( كتاااب الاا  2034( كتاااب اودب، والرتمااذي )4813رواه أبااو داود ) :ٸمةةٝمه٭م ٙمسةةـ (1)

(، واباان حبااا  215(، والبخاااري يف اودب الؿػاارد )1147ووبااد باان حؿقااد ) والصااؾة،

 (،12030(، والبقفؼااي يف السااـن الؽاا ى )6/147(، وأبااو كعااقم يف اليؾقااة )3415)

( مان حاد ث 968رتهقاب )وحسـه اولباين يف صايقح أباي داود وصايقح الرتغقاب وال

 .ڤجابر بن وبد اهلل 

(، 895وابان أباي واصام يف الساـة ) (،18449رواه أحؿاد يف الؿساـد ) ٙمسـ صحڀمح: (8)

(، والبقفؼااي يف شااعب 117(، واباان بطااة يف اإلباكااة الؽاا ى )3282والباازار يف مسااـده )

ح الرتغقاب وحسـه اولباين يف صايق (،64(، وابن أبي الدكقا يف الشؽر )4105اإل ؿا  )

 (.667( واكظر السؾسؾة الصيقية )976والرتهقب )
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 لقمٓمنًْمن٤م إن أُ ًمنـ يِمنٙمره٤م أي ،٤مًمذي ٓ يِمٙمر اًمٜمٕمؿ اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م أنوم

ًمـ يِمنٙمره  ،ومٛمـ يٛمٚمؽ اًمٌٞم٧م اًمّمٖمػم ومل يِمٙمر رسمف قمٚمٞمف ،أوٕم٤مف أوٕم٤مومٝم٤م

وم٢من يمٜمن٧م ؿمن٤ميمًرا ًمٚم٘مٚمٞمنؾ  ،وم٤مًمٓمٌع واطمد وإن شمٖمػمت اًمٜمٕمؿ ،إن ُأقمٓمل ىمًٍما

وُمـ مل يٕمتد ؿمٙمر اًمٜم٤مس قمغم  ،ومٝمذا طمد اًمِمٙمر ،ؾمتٙمقن ؿم٤ميمًرا ًمٚمٙمنػم وٓ سُمد

 وىمند أُمنر ،ؿم٤ميمًرا هلل سم٤مًمت٠ميمٞمد ومٚمـ يٙمقن ،دوٟمف ًمف ُمـ ظمدُم٤مٍت وإطم٤ًمنًْ ُم٤م يُ 

: وم٘من٤مل ،وأظمّمنٝمؿ وأمهٝمنؿ اًمقاًمنديـ ،شمٕم٤ممم سم٤مًمِمٙمر ٕصح٤مب اًمٗمْمنؾاهلل 

 .[11٭مٺمَمن:] ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

ويمٚمامت اًمِمٙمر قمغم أًمًـ سمٕمض اًمٜم٤مس يمٚمامت صم٘مٞمٚم٦م طمتنك وإن أؾمندي٧م 

وذًمنؽ ٕهنؿ يتٙمنؼمون قمنغم  ،دؿ أضمّؾ ُمٕمنروف وأيمنرُمتٝمؿ أقمٔمنؿ اًمٙمنرم

وذًمؽ إُم٤م ًمٙمؼم وإُمن٤م  ،أو أٟمف ُمد دؿ يد اًمٕمقن ،ٚمٞمٝمؿقم اآقمؽماف أن ٕطمٍد يدً 

وم٢من ُأهدي٧م دؿ هدين٦م ٓ ئمٝمنرون هبن٤م ومرطًمن٤م وٓ  ،ًمٚمتٝمرب ُمـ رد اعمٕمروف

 شمٜمٓم٘مف أًمًٜمتٝمؿ ؿمٙمًرا.

ومٛمنـ  ،واعمًٚمؿ قمٚمٞمف أن يِمٙمر همػمه قمغم يمنؾ رء صنٖمػًما يمن٤من أم يمٌنػًما

يِمٙمره وُمنـ  وُمـ صٜمع ًمف ُمٕمرووًم٤م قمٚمٞمف أن ،أقمٓم٤مه ذسم٦م ُم٤مء ومٕمٚمٞمف أن يِمٙمره

وجين٥م شمنرويض  ،إن اؾمنتٓم٤معأهداه هبدي٦م ومٕمٚمٞمف رده٤م سمٛمنٚمٝم٤م أو أطمًـ ُمٜمٝمن٤م 

وأظمنال   ،ومذا  ظمٚمؼ ُمٗم٘مقد ،وشمرسمٞم٦م أـمٗم٤مل اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف ،اًمٜمٗمس قمغم ذًمؽ

وشمٕم٤ممم ؿمٙمقر حي٥م اًمِمن٤ميمريـ  وم٤مًمرب شم٤ٌمر  ،إؾمالُمٞم٦م جي٥م آهتامم سمتٗمٕمٞمٚمٝم٤م

 ًمرهبؿ واًمِم٤ميمريـ ًمٚمخٚمؼ يمذًمؽ.
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ومٞمٙمـ يم٤معمٌن٤مرز ًمنف ؾمنٌح٤مٟمف  اهلل، ٓ يًتٕمٛمؾ اًمٜمٕمٛم٦م ومٞمام يٌٖمْمفاًمت٘مل اًمٚمٌٞم٥م 

اعمن٤مل ومٕمٚمٞمنف أٓ اهلل  وُمـ ُمٜم٤م يٓمٞمنؼ ذًمنؽ!! ومٛمنـ أقمٓمن٤مه ،سمٜمٕمٛمف وهق اًمٗم٘مػم إًمٞمف

وُمـ أقمٓمن٤مه اًمّمنح٦م واًم٘منقة ومٕمٚمٞمنف أٓ يًنتٕمٛمٚمٝمؿ ذم اجلنقر  ،يًتٕمٛمٚمف ذم اًمرسم٤م

ًٓ وطمًـ ُمٜمٓمنٍؼ وسمٞمن٤من ومنال حينؼ دن٤م اهلل  ـ أقمٓم٤مه٤موُم ،واًمٌٓمش سم٤مًمْمٕمٗم٤مء مج٤م

وم٢مذا همْمن٥م اًمٙمنريؿ  ،ئواخلْمقع سم٤مًم٘مقل. وًمٞمحذر ذًمؽ اعمتجر اًمتؼمج واًمتٕمٓمر

ا٭مټمٿُمؿ  إِّن  َأ٤ُمةقُذ   »طاهلل  رؾمقل وُمـ أدقمٞم٦م ،ٟمٕمٍؿ ضمزاًء ووم٤مىًم٤م ٥م ُم٤م أقمٓمك ُمـٚمَ ؾَم 

ِل ٤َمچم٪مڀِمَتَِؽ،  ق  ـْ َزَواِل ځمٷِْمٽَمتَِؽ، َوََتَ  .(1)شَو٪ُمَجچمَءةِ ځمٺِْمٽَمتَِؽ، َوََجڀِمِع ٠َمَخٵمَِؽ ٕمَِؽ ٱِم

ٌن٤مد واعمت٘ملم خيِمك زوال اًمٜمٕمٛم٦م ووُمجن٤مءة اًمٜم٘مٛمن٦م طوم٤مًمٜمٌل   ،وهق إُم٤مم اًمٕم

٤معمذٟم٥م اًمٕم٤مِص ! ومال ئمٜمـ أطمد أن شمٚمؽ سمومٙمٞمػ  ،ويتٕمقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذًمؽ

 وئمـ أٟمف ىمد وٛمٜمٝم٤م ووٛمـ ُمنـ ورائٝمن٤م رون٤م ،ومٞمًتٌٕمد زواد٤م ،اًمٜمٕمؿ دائٛم٦م

 ،شمٕم٤ممم عم٤م أٟمٕمؿ سمنف قمٚمٞمنفاهلل  واًمدقم٤مء دوًُم٤م سمحٗمظ ،وًمٙمـ قمٚمٞمف ؿمٙمر اًمٜمٕمؿ ،اهلل

٤ًٌم ؿمنديًدا سمًن٥ٌم  ،واًمتٕمقذ ُمـ ومج٤مءة اًمٜم٘مؿ وم٢مذا همْم٥م اًمرب قمغم اًمٕمٌد همْمن

مت٤مديف ذم اًمٖمل واًمْمالل ويمٗمراٟمف ًمإلطم٤ًمن وُم٤ٌمرزشمف ًمرسمف سم٤معمٕم٤مِص رسمام أظمذه 

ُمنـ  طيتٕمنقذ اًمٜمٌنل ومٞمٗم٤مضم٠م سمًٚم٥م اًمٜمٕمؿ وطمٚمقل اًمٜم٘مؿ. ويمذًمؽ يم٤من  ،سمٖمت٦م

، وهنذا هنق شمٗمّمنٞمؾ وومٞمف إمجن٤مل سمٕمند شمٗمّمنٞمؾ ،حتقل اًمٕم٤مومٞم٦م ومجٞمع اًمًخط

 اًم٘مقاقمد اخلٛمس ًمٚمِمٙمر.

                                                
 ( يمت٤مب اًمذيمر واًمندقم٤مء واًمتقسمن٦م وآؾمنتٖمٗم٤مر ُمنـ طمندي٨م 2729رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

 .ڤقمٌد اهلل سمـ قمٛمر 
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ہ ہ ہ ھ  ﴿  ڠؾمننٚمٞمامن اهلل كبااي  ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم طمٙم٤مينن٦م قمننـ

وذًمؽ  ،[ا٭مپمٽمؾ] ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

طمنلم  ،ف ًمٖم٦م اًمٓمٞمقر واحلٞمقاٟم٤مت واحلنماتقمٚمٞمف أن ومٝمٛماهلل  عّم٤م اؾمتِمٕمر ومْمؾ

ڳ ڳ ڳ  ﴿ىم٤مًمن٧م   ،ؾمٛمع يمالم اًمٜمٛمٚمن٦م يمنام ورد ذم ؾمنقرة اًمٜمٛمنؾ

ومٛمٝمننام  ،[ا٭مپمٽمةةؾ] ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

وهقم٦م اؾمنتج٤مسم٦م  ،وقمٚمق مه٦م ،أو  اًمٕمٌد ُمـ ىمقة ذم اًمديـ ورؾمقخ ذم اإليامن

وم٤مًمٕمٌند قمن٤مضمز  ،ومٝمق وٕمٞمٌػ ذم شمٜمٗمٞمذ اًمٓم٤مقم٦م سمٖمػم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمن٤مهلل ،اهلل ٕواُمر

ًمنذًمؽ  ،شمٕم٤ممم ويٛمدده سمٛمدٍد ُمـ قمٜمندهاهلل  مت٤مم اًمٕمجز قمـ اًمِمٙمر إٓ أن يقوم٘مف

 طٟمٌٞمٜمن٤م  قمٚمٛمٜمن٤ميمنام  ،قمغم ؿمٙمره قمنغم اًمنٜمٕمؿاهلل  ؾمٚمٞمامن أن يٕمٞمٜمفاهلل  دقم٤م ٟمٌل

ٌٍَؾ، َأنن َرؾُمقَل ومذًمؽ.  ـِ ضَم َيچم ٱُمٷَمةچمُذ، »: َأظَمَذ سمَِٞمِدِه، َوىَم٤مَل  ط٘مد ورد قمـ ُُمَٕم٤مِذ سْم

ُِٙمب َؽ، َواهللَِواهللِ  َٕ ُِٙمب َؽ إِّن   َٕ ـ  ِْم ُدُٕمِر ٬ُمؾ  » ، وَمَ٘م٤مَل ش إِّن   َٓ َٖمَد٤َم ُأوِصڀمَؽ َيچم ٱُمٷَمچمُذ 

ـِ ٤ِمَبچمَدٖمَِؽ  ٿُمؿ  َأ٤ِمپم ل ٤َمَٜم ِذ٬ْمِرَك، َو١ُمٻْمِرَك، َوُٙمْس ومٝمذه وصٞم٦م  (1)«َصاَلٍة َٖمٺُمقُل: ا٭مټم 

هم٤مًمٞم٦م وقمٔمٞمٛمن٦م وهنل وأرو٤مه سمقصٞم٦م  ڤُمٕم٤مًذا  طوم٠موص  ،احلٌٞم٥م حلٌٞمٌف

 ،قمدم شمر  آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل قمغم اًمذيمر واًمِمٙمر وطمًـ اًمٕم٤ٌمدة دسمنر يمنؾ صنالة

                                                
 (،8422، رىمننؿ 2/86(، وأسمننق داود )22872، رىمننؿ 4/255رواه أننند ) صةةحڀمح: (1)

والـساالى ع الؽا ى  (،2661 مساـده )(، والبازار يف690والبخاري يف اودب الؿػرد )

واليااكم  (،328(، والتوحقاد البان مـاده )2020وابان حباا  ) (،9937، رقم 6/32)

( وقا:  صيقح اإلسـاد وؾى شرط الشقخقن، وصييه اولباين يف 1010رقم  1/407)

 (.1596صيقح الرتغقب والرتهقب )
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وذًمنؽ ذم  طواعم٘مّمقد سمحًـ اًمٕم٤ٌمدة أي أظمٚمّمٝم٤م هلل وأيمنره٤م اشم٤ٌمقًم٤م ددينف 

وهذا ُمـ دىمن٦م  ،ومل يدع سم٤مًمٕم٤ٌمدة وم٘مط وًمٙمـ سمحًـ اًمٕم٤ٌمدة ،يمؾ قم٤ٌمدة أُمر هب٤م

ڀ ڀ ڀ  ﴿  ۵اهلل  وم٘مند ىمن٤ملوٓ قمجن٥م  ،اًمٚمٗمظ اًمٜمٌقي وطمًـ سمالهمتنف

 .[ا٭مپمجؿ] ﴾ ٺ ٺ

 

ـْ ِزَي٤مٍد، ىَم٤مَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم اعُمِٖمنػَمَة  ِنلُّ  ، َيُ٘منقُل ڤقَم ًَمَٞمُ٘منقُم  طإِْن يَمن٤مَن اًمٜمٌن

َ طَمتنك شَمنِرُم ىَمنَدَُم٤مُه ًمُِٞمَّم  ا َأ٬ُمةقُن ٤َمْبةًد  اَل َأ٪َمة» وَمُٞمَ٘من٤مُل ًَمنُف وَمَٞمُ٘منقُل  -٤مىَم٤مهُ َأْو ؾَمن-كمِّ

 .(1)ش١َمٻُمقًرا

واًمٗم٤مء هٜم٤م ًمٚمًٌٌٞم٦م، ومٗمٞمٝم٤م حمذوف شم٘منديره أأشمنر  هتجندي  ومن٢من ومٕمٚمن٧م ٓ 

يّمكم ومٞمٓمٞمؾ ىمٞم٤مُمف وريمققمنف وؾمنجقده  طاهلل  ي٘مقم رؾمقل ،اا ؿمٙمقرً أيمقن قمٌدً 

هق ! وهق ُمـ هق ،ًمٞمح٘مؼ ُمٜمزًم٦م اًمِمٙمر ويٙمت٥م ُمـ اًمِم٤ميمريـ ،طمتك شمتقرم ىمدُم٤مه

وأقمنرومٝمؿ  ، وأشم٘م٤مهؿ وأظمِمن٤مهؿ ًمنفهلل اًمٜم٤مسأقمٌد  ،إُم٤مم اًمِم٤ميمريـ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم

وىمد هُمٗمر ًمف ُمن٤م شم٘مندم ُمنـ ذٟمٌنف وُمن٤م  ،مل يٖمؽم سمٙمقٟمف ٟمٌل آظمر اًمزُم٤من ،سم٠مُمره وهٞمف

قم٤مروًمن٤م  ،قمٚمٞمفاهلل  ويم٤من حمًٜم٤ًم ُمٕمؽموًم٤م سم٠مٟمٕمؿ ،هق ُمـ أطمٌف رسمف واختذه ظمٚمٞماًل  ،شم٠مظمر

 سمنؾ ،أو ي٘مٍم ومٞمف ،أن يٜم٤مم ويؽم  اًم٘مٞم٤مم طويمٞمػ يًتٓمٞمع ُمـ هق ُمنٚمف  ،ًمف ىمدره

ويؽم  زوضمف أطمن٥م اًمٜمًن٤مء  ،يم٤من طمريًّم٤م أن ي٘مػ سم٤مًم٤ًمقم٤مت طمتك شمتٗمٓمر ىمدُم٤مه

ذات  ملسو هيلع هللا ىلصاومت٘مندُت اًمٜمٌنلن »ىم٤مًم٧م   ڤومٕمـ قم٤مئِم٦َم  ،إًمٞمف ًمتًٌٞم  رسمف واًمنٜم٤مء قمٚمٞمف

                                                
( يمتن٤مب صنٗم٦م اًم٘مٞم٤مُمن٦م 2889(، وُمًنٚمؿ )6578-8820رواه اًمٌخن٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤواجلٜم٦م واًمٜم٤مر ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم 
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ومتح٧ًًُم صمؿ رضمٕم٧ُم ومن٢مذا هنق رايمنٌع أو  ،أٟمف ذه٥َم إمم سمٕمِض ٟم٤ًمئِف ٧ُم ٜمًمٞمٚم٦ٍم ومٔمٜم

إين ! وم٘مٚم٧م  سم٠ميب أٟمن٧م وأُمنل «إډَم ځمْ  أَ ٓ  إِ  فَ ٭مَ  إِ َٓ  ِدكَ ٽمْ َح ٕمِ وَ  چمځَمَؽ َح بْ ٠ُم »  ؾم٤مضمٌد ي٘مقل

ومٙمٞمػ سمح٤مًمٜم٤م ٟمحـ! عمن٤مذا فمٜمٜمن٤م ذم أٟمٗمًنٜم٤م اًمت٘منقى  ،(1)ًمٗمل ؿم٠مٍن وإٟمؽ ًمٗمل آظمرَ 

واإلطم٤ًمن وٟمحنـ اعم٘مٍمنون اعمٗمرـمنقن! إمم ُمتنك شمٚمنؽ اًمٖمٗمٚمن٦م اًمتنل ُمنألت 

ذم ـم٤مقم٤مشمف واُمتن٤مًمف وؿمٙمره ًمرسمف! ُمتك يٕمٚمؿ  طاًم٘مٚمقب! ُمتك ي٘متدي اعمًٚمؿ سمٜمٌٞمف 

 ،! ُمتنك ي٘متندي اعمًنٚمؿ سمٜمٌٞمنف ذم يمنؾ رءًمرسمف وظم٤مًم٘مفٌد أٟمف ُمذٟم٥م وقم٤مص اًمٕم

 ىمراءشمف وىمٞم٤مُمف وصٞم٤مُمف وظمِمققمف وؿمٙمره ونده ًمرسمف!

ىمن٤مل رضمنؾ ٕيب متٞمٛمن٦م يمٞمنػ أصنٌح٧م ىمن٤مل   :$٫مچمل يقځمس ٕمـ ٤مبڀمد 

ػمين هبن٤م ومال يٕماهلل  أصٌح٧م سملم ٟمٕمٛمتلم ٓ أدري أيتٝمام أومْمؾ  ذٟمقب ؾمؽمه٤م»

 .(8)شذم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد ٓ يٌٚمٖمٝم٤م قمٛمكماهلل  أطمد، وُمقدة ىمذومٝم٤م

  .ن ُمـ احلٙمٛم٦م أٓ شُمٕمّرف همػم  قمٞمٌؽإ چمء:ةو٫مچمل ٕمٷمض احلٻمٽم

ومن٢من رأى  ،اًمِمنٙمر شمًنتحؼهل ُمنـ اًمنٜمٕمؿ اًمتنل  ،اًمٕمٞمقب ۵اهلل  ومًؽم

ُمنـ  ويمنؾ هنذا ،اًمٜم٤مس اًم٘مٌٞم  وم٢مُم٤م يٜمٗمرون أو يِمٛمتقن ويتٝمٙمٛمقن ويٕمػمون

 اًمٌالء.

هل ٟمٕمٛمن٦م ُمٜمنف  ،ذم ىمٚمقهبؿاهلل  واًمتل يٚم٘مٞمٝم٤م ًمٚمٛم١مُمـُمقدة اًمٜم٤مس  ويمذًمؽ

ومتن٠مًمٞمػ  ،حتّمنٞمٚمٝم٤م وًمنق أٟمٗمنؼ ُمن٤م ذم إرض مجٞمًٕمن٤م أطمدؾمٌح٤مٟمف ٓ يًتٓمٞمع 

                                                
 .ڤ( يمت٤مب اًمّمالة ُمـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 584رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

 (.824، 50ش )اًمِمٙمر»رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مسمف  (8)
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ب وىمد يٙمقن قمٛمٚمف ٓ يٌٚمٖمف شمٚمؽ اعمٜمزًم٦م اًمتنل سمٚمٖمٝمن٤م ذم ىمٚمنق ،اهلل اًم٘مٚمقب ُمـ

 .يمريؿ أقمٓمك أضمزل اًمٕمٓم٤مء، إن ريب ؿمٙمقرإذا  اعمٜم٤من وًمٙمٜمف اًمٙمريؿ ،اًمٕم٤ٌمد

ٺِمةَرن  : »طاهلل  ىم٤مل رؾمنقل ،ومٕمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أٓ ٟمح٘مر ُمـ اعمٕمروف ؿمٞمًت٤م َٓ ََتْ

ـَ اٛمَْٷْمُروِف ١َمڀْمًئچم، َو٭َمْق َأْن َٖمټْمٺَمك َأَٚمچمَك ٕمَِقْ٘مٍف ٢َمټْمٍؼ  ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمجتٝمند  ،(1) «ٱِم

ٙم٤مؾمنؾ وٟمجٕمنؾ ًمٚمِمنٞمٓم٤من قمٚمٞمٜمن٤م وٓ ٟمت ،ًمٜمن٤ماهلل  ذم يمؾ إسمقاب اًمتل يننه٤م

وإطم٤مدي٨م ذم ومْمؾ  ،ٓ شمتٝم٤مون سمرؾم٤مًم٦م أو سمٙمٚمٛم٦م شمذيمر هب٤م همػم  سم٤مهلل ،ؾمٌٞماًل 

 ،ومٗمل طمدي٨م اًمنالصم٦م اًمنذيـ أـمٌ٘من٧م قمٚمنٞمٝمؿ اًمّمنخرة ذم اًمٖمن٤مر ،ذًمؽ يمنػمة

٤ًٌم ذم رضمققمف ًمٚمحنؼ وىمن٧م أن يمن٤مد  يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م يًػمة ُمـ اسمٜم٦م قمؿ أطمدهؿ ؾمٌ

فِ  َٓ وَ  ايِ، ِؼ اٖم  »إذ ىم٤مًم٧م   ،يٜمٖمٛمس ذم اعمٕمّمٞم٦م ٓ  ٕمَِحٺم  ومٙمٚمٛمن٦م  ،(8)«َٖمٹُمض  اخَلچمَٖمَؿ إِ

٤ًٌم ذم ٟمج٤مشمف وٟمج٤مة  ،واطمدة زضمرشمف قمـ اًمقىمقع ذم اًمٗم٤مطمِم٦م ويم٤من قمٛمٚمف هذا ؾمٌ

ومنُرّب  ،ومال حت٘مرن يمٚمٛم٦م أو رؾم٤مًم٦م شمرؾمنٚمٝم٤م ٕظمٞمنؽ اعمًنٚمؿ ،ُمـ ُمٕمف ذم اًمٖم٤مر

يٕمٚمنؿ ممنـ  واهلل ،ومٙمؿ اٟمّمٚم  رضم٤مل سمٙمٚمٛم٦م ،يمٚمٛم٦م أؿمد ذم وىمٕمٝم٤م ُمـ اًمًٞمػ

ومرسمام أؾمدي٧م اًمٜمّم  سمٙمٚمامت يًنػمة يٙمنقن وىمٕمٝمن٤م قمنغم أذن أظمٞمنؽ  ،يت٘مٌؾ

ورسمام  ،د٤م صدره عّم٤م يٕمٚمؿ إظمالصؽ وصدىمؽ ذم إرادة اخلػماهلل  ومٞمنمح ،يمٌػًما

                                                
٤ٌَمِب ـَماَلىَم٦ِم اًْمَقضْمِف قِمٜمَْد اًم2626رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)  ُمـ طمدي٨م أيب ذر ( سَم٤مُب اؾْمتِْح

ِ
َ٘م٤مء ٚمِّ

 .ڤاًمٖمٗم٤مري 

( يمتن٤مب ذم اًمنذيمر واًمندقم٤مء ُمنـ 2752(، وُمًنٚمؿ )2284رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمةف: (8)

 .ڤطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 
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ي١مشمٞمف ُمـ يِمن٤مء. وىمند اهلل  يٙمقن ؾمٛمٕمٝم٤م قمنمات اعمرات ُمـ همػم  ًمٙمٜمف ومْمؾ

٬َمټْمًبچم ِْم َيْقٍم َٙمچمر  ُيٵمڀِمُػ ٕمِبِْئٍر، ٫َمْد َأْد٭َمَع ٭مَِسچمځَمُف  َأن  اٱْمَرَأًة َٕمٸِمڀمًّچم َرَأْت »ورد ذم احلدي٨م  

چم ـَ ا٭ْمٷَمٵَمِش، ٪َمپمََز٤َمډْم ٭َمُف ٕمٽُِمق٫مِٿَمچم ٪َمٸُمٹِمَر هَلَ ًٌن٤م  -شمزين سمن٤مٕضمر-سمٖمل  (1)«ٱِم شمًن٘مل يمٚم

 ُمنـ ربٍّ  ،وأضمنٌر يمننػم ،وومٕمٌؾ يًنػم ،ومذا  ذٟم٥ٌم قمٔمٞمؿ! سمٗمٕمٚمٝم٤م د٤ماهلل  ومٞمٖمٗمر

 .يمريؿؿمٙمقٍر 

ًٌن٤مإن يم٤من هذا قم  كومٙمٞمنػ قمٓمن٤مؤه عمنـ ؾمن٘م ،ٓم٤مء اًمِمٙمقر ًمٌٖمل ؾم٘م٧م يمٚم

إٟم٤ًمًٟم٤م ُمٙمرًُم٤م! عمـ أدظمؾ اًمنور قمغم ىمٚم٥م أظمٞمف اعمًٚمؿ! عمـ ص٤مم وىم٤مم! وُمـ 

صغم وشمّمد ! يمٞمػ قمٓم٤مؤه عمـ شم٤مب إًمٞمف شمقسم٦م ٟمّمقطًم٤م !!! ومًٌح٤من ُمـ ضمٕمؾ 

 ...آسمت٤ًمُم٦م ذم ديٜمٜم٤م سم٠مضمر

   

                                                
َُم٦ِم 2254(، وُمًٚمؿ )2567رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1) ٌََٝم٤مِئِؿ اعْمُْحؽَمَ ( سَم٤مُب وَمْْمِؾ ؾَم٤مىِمل اًْم

 .ڤيب هريرة ، ُمـ طمدي٨م أَوإـِْمَٕم٤مُِمَٝم٤م



    

 (415أسود ) أحؿر

115 
 

115 

 

 

 اهللاسم 

11 



                                                                                            116 
 

116 

 

 (416أسود ) أحؿر

 



    

 (417أسود ) أحؿر

117 
 

117 

  

وٓ ٟمنزاع سمنلم  ،اشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم هذا وىمد ،اًمتقاب احلًٜمكاهلل  ُمـ أؾمامء

ورد ذم اًمٜمّمنقص سمّمنقرة اإلـمنال  ذم ىمقًمنف  ،أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف اؾمؿ هلل شمٕمن٤ممم

 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ حب خب مب ىب يب ﴿شمٕم٤ممم  

 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ  ﴿ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  

جئ حئ مئ ی ی  ﴿، وىمنن٤مل ضمننؾن ذيمننره  []ا٭مبٺمةةرة ﴾ ۅ ۉ ۉ

ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿ ل شمٕمنن٤ممم ٤مىمننو، []ا٭مبٺمةةرة ﴾ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ﴿، وىمقًمنننف  [ا٭متقٕمةةةڈم] ﴾ ڦ ڦ

 .[ا٭مپمقر] ﴾يب جت

 

  إِْن يُمٜمن٤م ًَمٜمَُٕمدُّ ًمَِرؾُمقلِ  ىم٤مل  ڤقمـ اسمـ قمٛمر 
ه
ذِم اعْمَْجٚمِنِس اًْمَقاطِمنِد  طاهلل

ٍة  ِٙمڀمؿُ َرب  ا٩ْمٹِمْر ِٔم، » ُِم٤مَئ٦َم َُمرن اُب ا٭مر  َؽ َأځْمډَم ا٭مت ق  : إځِم   إ(1)«َوُٖمڇْم ٤َم٥َم 

 

يمٚمٛمن٦م واطمندة شمندل قمنغم  ،واًمٌن٤مء ،واًمنقاو ،اًمتن٤مء :$٫مچمل إمـ ٪مةچمرس 
                                                

وأحؿد يف  (،3814(، وابن ماجه )3434(، والرتمذي )1516رواه أبو داود ) صحڀمح: (1)

(، وابن السـي 927(، وابن حبا  )618(، والبخاري يف اودب الؿػرد )5354الؿسـد )

 (.556وصييه اولباين يف السؾسؾة الصيقية ) (،370يف وؿل القوم والؾقؾة )
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 ،شمقسمن٦م وُمت٤مسًمن٤ماهلل  ، ي٘م٤مل  شم٤مب ُمـ ذٟمٌف  أى رضمع قمٜمف، ويتنقب إممشاًمرضمقع»

 .(1)[1٪مر:٩مچم] ﴾ ڦ ڦ ﴿ومٝمق  شم٤مئ٥م، واًمتْقُب  اًمتقسم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم  

 اًمتقسم٦م  اًمرضمقع ُمـ اًمذٟم٥م. :$٫مچمل إمـ ٱمپمٶمقر 

يتنقب اهلل  ُمنؾ  قَمْزَُم٦م وقَمْزم، وشمن٤مب إمم ،اًمتقب مجع شمقسم٦م ٫مچمل إٚمٹمش:

 شمقسًم٤م وشمقسم٦ًم وُمت٤مسًم٤م  أٟم٤مب ورضمع قمـ اعمٕمّمٞم٦م إمم اًمٓم٤مقم٦م.... 

ومٝمل ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمرضمقع واإلٟم٤مسم٦م، وم٤مإلٟم٤مسم٦م واًمرضمقع واًمتقسم٦م حيٛمٚمقن ُمٕم٤مٍن 

 ُمت٘م٤مرسم٦م.

 أي ووم٘مف د٤م. ٤مټمڀمف:اي  وٖمچمب

ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٝمؿ ووم٘مٜم٤م ًمٚمرضمقع ُمنـ ُمٕمّمنٞمتؽ إمم  شاًمٚمٝمؿ شم٥ّم قمٚمٞمٜم٤م»  ؤومدقم٤م

 ـم٤مقمتؽ.

 . (8)واهلل شمقاٌب يتقب قمغم قمٌده اهلل. أي شم٤مئ٥م إمم ور٘مؾ ٖمقاب:

٤مل ُمـ شم٤مب يتقب: $٫مچمل ا٭مز٘مچم٘مل  أي ي٘مٌنؾ شمقسمن٦م قمٌن٤مده، ،اًمتقاب ومٕمن

  .(1)﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿  ۵يمام ىم٤مل 

اب ًمٚمٙمننػم اًمينب، وىمتنن٤مل ًمٚمٙمننػم وومٕم٤مل  ُمـ أسمٜمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖمن٦م، ُمننؾ ضن

 اًم٘متؾ.

                                                
 .(8/247ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ) (1)

 .(9/292، ومجٝمرة اًمٚمٖم٦م )( ُم٤مدة شمقب8/626اًمٚم٤ًمن ) (8)

 (.62-62اؿمت٘م٤م  أؾمامء اهلل )ص   (1)
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ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟمٗمًف شمقاسًم٤م: ٕٟمف ظم٤مًمؼ اًمتقسم٦م ذم ىمٚمقب اًمٕمٌن٤مد، اهلل  ؾمٛمك»

وُُمٞمن أؾم٤ٌمهب٤م دؿ، واًمراضمع هبؿ ُمـ اًمٓمريؼ اًمنذي يٙمنره إمم اًمٓمرينؼ اًمنذي 

 ًم٘مٌقًمف شمقسم٦م ُمـ يرضمع إًمٞمف.  شسًم٤مشمقا» يرى، وؾمٛمك ٟمٗمًف أيْم٤م

، [118: ا٭متقٕمڈم] ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ﴿وُمـ اًم٘مًؿ إول ىمقًمف شمٕم٤ممم  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ وُمـ اًم٘مًنؿ اًمنن٤مين ىمقًمنف شمٕمن٤ممم 

 .[19اٛمچمئدة: ] ﴾ ڃ ڃڃ

ومن٠مٟمٙمر  ،وًم٘مد ضمٝمؾ اعمٕمتنززم احل٘مٞم٘من٦م ،ومٌٝمذيـ اًم٘مًٛملم ؾمٛمك ٟمٗمًف شمقاسًم٤م

 .(1)شوهق ظمٚمؼ اًمتقسم٦م ،اًم٘مًؿ إول

اًمٕمٌن٤مد هنق ظمن٤مًمؼ أومٕمن٤مل  ۵اهلل  قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ىم٤مـمٌن٦ًم أنو

ًمنف  سمنؾًمٗمٕمنؾ وؼم قمغم ا اإلٟم٤ًمنيٕمٜمل ذًمؽ أن  وٓ-وظم٤مًمؼ اًمتقسم٦م ذم ىمٚمقهبؿ 

أن يتٕمن٤مـمك شمٚمنؽ  اًمٚمٌٞمن٥مومٕمنغم  ،ُمٞمن أؾم٤ٌمهب٤م ؾمٌح٤مٟمفوهق  -إرادة وُمِمٞمت٦م 

ًٓ يمل يقوم٘مف اًم٘م٤مدر أن ُيرضمع وهق وطمده  ،ًمٚمتقسم٦م ويت٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمفاهلل  إؾم٤ٌمب أو

إمم اًمٓمريؼ  –اعمٕم٤مِص واًمِم٘م٤م و ـمر  اًمٕمٜم٤مد- قم٤ٌمده ُمـ اًمٓمر  اًمتل يٙمرهٝم٤م

 .٦مؼ اًمٓم٤مقمياًمذي حيٌف، ـمر

 ،ٟمٗمًف شمقاسًمن٤م ٕٟمنف ُيٙمننر اًمتقسمن٦م قمنغم قمٌن٤مده تبار  وتعالىاهلل  وىمد ؾمٛمك

إِن  ٤َمْبةًدا »يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م  ، ذًمؽ اًمرضمقع سمٛمٜمفوَيٙمُنر اًمرضمقع إًمٞمف وي٘مٌؾ 

                                                
 (.588 -8/580إؾمٜمك ذم ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك ) (1)
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اَم ىَم٤مَل  - چمَب َذځْمًبچمَأَص  اَم ىَمن٤مَل   -٪َمٺَمچمَل: َرب  َأْذځَمْبډُم - َأْذځَمڇَم َذځْمًبچمَوُرسمن  -َأَصةْبډُم َوُرسمن

ځْمڇَم َوَيڂْمُٚمةُذ ٕمِةِف  ٩َمٹَمةْرُت  ةچم َيٸْمٹِمةُر ا٭مةذ  ُف: َأ٤َمټمَِؿ ٤َمْبِدي َأن  ٭َمُف َرٕمًّ ٪َمچم٩ْمٹِمْر ِٔم، ٪َمٺَمچمَل َرٕم 

- َرب  َأْذځَمْبډُم ، وَمَ٘م٤مَل  ُٗمؿ  َأَصچمَب َذځْمًبچم، َأْو َأْذځَمڇَم َذځْمًبچم ايّ  ٭مٷَِمْبِدي، ُٗمؿ  ٱَمٻَمڊَم ٱَمچم ١َمچمءَ 

ځْمڇَم َوَيڂْمُٚمُذ ٕمِةِف  آظَمَر،  -َأَصْبډُم َأْو  چم َيٸْمٹِمُر ا٭مذ  ٪َمچم٩ْمٹِمْرُه  ٪َمٺَمچمَل: َأ٤َمټمَِؿ ٤َمْبِدي َأن  ٭َمُف َرٕمًّ

ةََم ٫َمةچمَل: َأَصةچمَب َذځْمًبةچم،  ُٗمؿ  َأْذځَمڇَم  ايّ، ٩َمٹَمْرُت ٭مٷَِمْبِدي، ُٗمؿ  ٱَمٻَمڊَم ٱَمچم ١َمچمءَ  َذځْمًبچم، َوُرٕم 

٪َمچم٩ْمٹِمْرُه ِٔم، ٪َمٺَمچمَل: َأ٤َمټمِةَؿ ٤َمْبةِدي آظَمَر،  -َأْذځَمْبډُم َأْو ىَم٤مَل  - ٫َمچمَل: ٫َمچمَل: َرب  َأَصْبډُم 

ځْمڇَم َوَيڂْمُٚمُذ ٕمِِف  ٩َمٹَمْرُت ٭مٷَِمْبِدي ٗمَ  چم َيٸْمٹِمُر ا٭مذ   . (1)شًٗمچم، ٪َمټْمڀَمٷْمٽَمْؾ ٱَمچم ١َمچمءَ اَل َأن  ٭َمُف َرٕمًّ

 

ًمٙمنـ حيتن٤مج ًمتٗمّمنٞمؾ، و ،وم٤محلدي٨م اًم٤ًمسمؼ ٓ يٕمٜمل آٟمٓمال  ذم اعمٕمّمٞم٦م

ومٝمق -وشمٚمقُمف ٟمٗمًف قمغم ذٟمقسمف وُمٕم٤مصٞمف دوًُم٤م سمت٘مّمػمه  اًمذي يِمٕمر أن ومٛمٕمٜم٤مه 

ومٞمٓمٞمع أطمٞم٤مًٟم٤م وشمزل ىمدُمف أطمٞم٤مًٟمن٤م وي٘منقى -ا ُمٍّم ٓ ُمٙم٤مسمًرا وٓ ُمٕم٤مٟمًدا و ًمٞمس

ًمٙمٜمف دائؿ اًمتقسم٦م وإوسم٦م واًمرضمقع خل٤مًم٘مف  ،طمٞمٜم٤ًم ويْمٕمػ آظمر اإليامن ذم ىمٚمٌف

وم٤مًمنذي  ،واًمّمٗم واعمٖمٗمرة  دائؿ اًمٜمدم وآؾمتٖمٗم٤مر وؾم١مال رسمف اًمٕمٗمق ،وُمقٓه

َأ٤َمټمَِؿ ٤َمْبةِدي َأن  ٭َمةُف »يٙمقن اجلقاب قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٗمق اًمتقاب   ،طم٤مًمف يمٛمـ ذيمرٟم٤م

ځْمڇَم َوَيڂْمُٚمُذ ٕمِِف  ٩َمٹَمْرُت  چم َيٸْمٹِمُر ا٭مذ  ومٙمام أن رسمٜم٤م ش. ًٗمچم، ٪َمټْمڀَمٷْمٽَمْؾ ٱَمچم ١َمةچمءَ اَل ٭مٷَِمْبِدي ٗمَ  َرٕمًّ

 ،ًمف صٗم٤مت اًم٘مقة واًمٕمزة واجلؼموت ومٞمٕم٤مىم٥م ُمـ يِم٤مء سمٕمدًمف إن أظمٓم٠م وأذٟم٥م

ومٞمٕمٗمنق ويٖمٗمنر عمنـ يِمن٤مء إن أراد ذًمنؽ  ،ومٝمق أيْم٤م ًمف صٗم٤مت اعمٖمٗمرة واًمٕمٗمق

                                                
اًمتقسم٦م سم٤مب ىمٌقل اًمتقسم٦م ُمـ ( يمت٤مب 2748(، وُمًٚمؿ )7407رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ُمرومققًم٤م ڤُمـ طمدي٨م أيب هريرة  اًمذٟمقب
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 ومٝمق أقمٚمؿ سمٛمقاـمـ ومْمٚمف وقمدًمف ؾمٌح٤مٟمف. ،ًمٕمٚمٛمف سم٠مطمقال ظمٚم٘مف

قمغم ُمٕمّمٞم٦م وونالل وٓ  أطمًدآ جُيؼم  ۵اهلل   ًمٕمٌد جُيؼم قمغم اًمتقسم٦مهؾ ا

ومٌٕمٚمٛمف حلن٤مل ىمٚمن٥م  ،قمالم اًمٖمٞمقب يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك ًمٙمٜمف ،قمغم ـم٤مقم٦م وشمقسم٦م

وحمٌتف ًمٓمريؼ احلنؼ واًمٓم٤مقمن٦م يٌٍمنه  ،ويمرهف ًمٓمريؼ اًمزيغ واًمْمالل اًمت٤مئ٥م

ٗمٙمنر اًمٗمنر  ومنال حينت٩م قمٚمٞمٜمن٤م حُمنت٩م سم ،سمذٟمٌف ويٞمن ًمف أؾم٤ٌمب شمريمف يمام ذيمرٟم٤م

 ،ًمذًمؽ مت٤مدي٧م ذم اًم٤ٌمـمؾ ،مل ُيرده٤م زمو أردت اًمتقسم٦م ًمٙمٜمف ردين اًمْم٤مًم٦م ومٞم٘مقل

٤ًٌم أراد  ،ومٜم٘مقل إن يمٜم٧م ص٤مدىًم٤م ومّمدىم٧م رسمؽ ًمّمدىمؽ ي٘مٞمٜم٤ًم ومح٤مؿم٤مه أن يرد شم٤مئ

سمّمند  أن يٌٍمنه سمنام اهلل  وؾمن٠مل ،واٟمٗمٓمر ىمٚمٌف طمزًٟمن٤م ًمٗمٕمنؾ اًمنذٟم٥م اًمٓم٤مقم٦م

ؿ ُمنـ طمن٤مل ىمٚمنقهبؿ أهنؿ صن٤مدىمل وم٤مهلل يتقب قمغم اًمٕم٤ٌمد اًمذيـ يٕمٚمن ،يروٞمف

 ومٝمق وطمده اخلٌػم سمام ذم اًمّمدور وًمٞمس سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد . ،اًمتقسم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ

إن قمّمٞم٧م رسمؽ ُمنرة ودمنرأت سمن٠مظمرى سمنؾ سم٠مظمرين٤مٍت  ،وم٠مىمٌؾ وٓ ختػ

ومٚمق  ،ومال شم٘مٜمط وٓ شمٞم٠مس وؾم٤مرع إمم ُمٖمٗمرٍة ُمـ اًمٖمٗمقر اًمٖمٗم٤مر ،ُمراٍت وُمرات

اًمٕم٘مقسمن٦م ق أراد أن يٜمنزل سمنؽ أراد رسمؽ أن ي١ماظمذ  سمنذٟمٌؽ أن ًمٗمٕمنؾ، وًمن

اب أطمًنـ إًمٞمنؽ  ،قم٤مضماًل ومٝمق قمغم ذًمؽ ىمدير ًمٙمنـ رسمنؽ قمٗمنق همٗمنقر شمننقن

ومٌٍمن  سمٛمٙم٤مٟمؽ ُمـ ُمًتٜم٘مع اًمِمٝمقات وُمْمن٤مر ـمري٘مٝمن٤م، وينن ًمنؽ ؾمنٌؾ 

 ،، وأظمؼم  سمحالوة اًمتقسم٦م وصمقاهبن٤م سمنؾ وومنرح هبن٤م٤مواًمٗمرار ُمٜمٝم ٤ماًمرضمقع قمٜمٝم

 اًمنٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمنؾ وطمنؽ قمٚمٞمٝم٤م ورهمٌؽ ومٞمٝم٤م ومٝمق ُمـ يتٜمزل يمؾ يقم ذم

ىم٤مسمنؾ اًمتنقب اًمنذي ٓ ُينرد   ..( ومٝمالن أضم٧ٌم اًمقدود  ًمٞم٘مقل )هؾ ُمـ شم٤مئ٥ٍم 
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قمٜمده أطمد سمؾ ويًتحل أن شمرومع إًمٞمف يديؽ ومػمدمه٤م صٗمًرا ظم٤مئٌتلم.. ؾمٌح٤مٟمف . 

 ومٌٝمذيـ اًم٘مًٛملم ؾمٛمك ٟمٗمًف شمقاسًم٤م.

 

٧م: ٖمٷمچم ل  ۋ   ﴿  ٫مچم ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ۅ ۉ   ەئ ۅ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې ې  ۉ ې 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ  ، صمؿ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف [ ا٭متقٕمڈم]   ﴾  ەئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿سمٕمد هذه أي٦م ُم٤ٌمذة  

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ : شمٍمي  سمتقسمتف قمغم [ ا٭متقٕمڈم]   ﴾  ٹ 

اًمذٟم٥م ويم٤من ُمٜمف خم٤مًمٗم٦م وقمّمٞم٤من اسمـ  ،اإلـمال  قمغم ُمـ وىمع ذم  يمام ىم٤مل 

 .(1)احلّم٤مر

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمقسمتنف ُمٓمٚم٘من٦م، ومن٠مي إٟمًن٤من اهلل  ومٝمذه أي٤مت شمدل قمغم أن

٤ًٌم صٖمػًما يم٤من أو يمٌػًما ويٖمٗمر ًمف ذٟمٌف  ،ُمٜمف شمقسمتف إن شم٤مب اًمتقابي٘مٌؾ  ،يذٟم٥م ذٟم

 ذوط اًمتقسم٦م. اًمت٤مئ٥مـم٤معم٤م طم٘مؼ  ،سمؾ ويٕمٗمق قمٜمف إن ؿم٤مء

 ۵

ىمند  طًمنٞمس اعمٕمٜمنك أن اًمٜمٌنل   اًمتل ذيمرهت٤م آٟمًٗم٤م سم٤مًمتقسم٦م ذم أي٦ماعم٘مّمقد 

يمن٤من طمن٤مُماًل هنؿ شمندسمػم  طأٟمنف  وًمٙمـ اعمٕمٜمك ،قمٚمٞمفاهلل  أذٟم٥م صمؿ شم٤مب ومت٤مب

                                                
 (.8/588اٟمٔمر  إؾمٜمك ذم ذح إؾمامء احلًٜمك ) (1)
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ويم٤مٟم٧م اًمٔمروف همنػم  ،إُمقال واًمٕمدة وإـمٕمٛم٦م وهمػم ذًمؽ مم٤م يٚمزم اجلٝم٤مد

ؿ وشم٘مٓمٕم٧م هبن ،ظمقفو طمرو قمٓمش ُمقاشمٞم٦م ذم هذه اًمٖمزوة ومٙم٤مٟمقا ذم ؿمدٍة ُمـ

أؾمنن٤ٌمب اًمٜمجنن٤مة ومننام يمنن٤مٟمقا ىمنن٤مدريـ قمننغم اًمرضمننقع وٓ ىمنن٤مدريـ قمننغم شمننقومػم 

طمتك أهؿ يم٤مٟمقا ئمٜمقن أن رىم٤مهبؿ ؾمنتٜم٘مٓمع ُمنـ ؿمندة اًمٕمٓمنش  ،اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ

ومٙمن٤مدت  ،ويم٤مدت ٟمٗمقس اًمٌٕمض شمتحدث سمنؽم  اجلٝمن٤مد واًمٜمجن٤مة سمن٤مٕرواح

  ومٕمـ قمٌدِ  ،(1)اًم٘مٚمقب شمزيغ ُمـ ومرط اخلقف
ه
ـِ اهلل ـِ قم٤ٌمٍس أٟمف ىمٞمنؾ ًمٕمٛمنَر سمن  سم

ِة ٪مٺمچمل ٤مٽمرُ »  اخلٓم٤مِب  ْٗمپمچم ٤مـ ١مڂمِن ٠مچم٤مڈِم ا٭مٷُمُْسَ َٚمَرْ٘مپمةچم إ٧م َٖمُبةقَك ْم ٫َمةڀْمٍظ : َٙمد 

ًٓ وأصچمٕمپمچم ٪مڀمف ٤َمٵَمٌش ٙمتك ٣َمپمَپم چم أن  ر٫مچمَٕمپمةچم ٠َمةَتپمْٺَمٵمُِع، ٙمتةك إن   ١مديٍد، ٪مپمََز٭ْمپمچم ٱَمپمِْز

ُٕمف ٺِمَل ٤مٜم ٬َمبِِده، ٪مٺمةچمل إٔمةق ٗمؿ َيٷمُؾ ٱمچم ٕمَ ، ا٭مر٘مَؾ ٭َمڀَمپمَْحُر َٕمٷِمَٝمه ٪مڀَمٷْمَتٯِمُ ٪َمْرَٗمف ٪مڀَم٨ْمَ

يُؼ  د  َدَك ْم ا٭مد٤مچمِء ٚمًٝما ٪مچمدعُ ايِ  إن   ايْ، يچم ر٠مقَل : ٕمٻمٍر ا٭مٳم  ٭مپمچم! ٪مٺمةچمل: َأَو ايِ  ٤َمق 

ڇم  ذ٭مؽ  ٫مچمل
َيَدْيِف إ٧م ا٭مسَمِء ٪مټمؿ ُيْرِ٘مٷْمٿُمَم ٙمتك ٫مچم٭مةډِم ايْ  ٪مر٪مع ر٠مقُل ، ځمٷمؿ: َُتِ

، ؿ ٠َمٻَمَبډْم ٪مٽَمََلُوا ٱمچم ٱمٷمٿمؿ ٗمؿ ذَوْبپمَةچم ځمپمٶمةرُ ٗم، ٪مڂَم٢َمټم ډْم  -أي آَذځَمډْم ٕمٽمٵمرٍ -ا٭مسَمُء 

أذه٥م  ومٙم٤مٟم٧م اًمتقسم٦م ُمـ اعمٚمؽ ضمؾ وقمال سم٠من (8)«٪مټمؿ ځَمِجْدوچم ٘مچمَوَزِت ا٭مٷَمْسٻَمرَ 

وشم٤مب قمغم اعم١مُمٜملم سم٠من أٟمزل إًمٞمٝمؿ اعمٓمر  ،هذا ادؿ واؾمتج٤مب ًمدقم٤مئف طقمٜمف 

إوم٠مذه٥م قمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤مد أن يٚمحؼ هبؿ ُمـ ذٟم٥م ضم٤مل ذم صدورهؿ

                                                
 .( سمتٍمف2/222شمٗمًػم اسمـ يمنػم )اٟمٔمر   (1)

(، واسمنـ 6/96ش )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مين٦م»(، واسمـ يمنػم 8282رواه اسمـ طم٤ٌمن ) :إ٠مپمچمده صحڀمح (8)

(، واًمنذهٌل ذم شمن٤مريخ اإلؾمنالم 6/897ش )وٛمع اًمزوائند»(، وادٞمنٛمل ذم 808ظمزيٛم٦م )

(، 248ش )صحٞم  دٓئؾ اًمٜمٌقة»(، وصححف اًمقادقمل ذم 8/849) (، واحل٤ميمؿ2/624)

 .(507ش )وم٘مف اًمًػمة»وصححف إًم٤ٌمين ذم 



                                                                                            181 
 

181 

 

 (413أسود ) أحؿر

 

سمتقسم٦م شمروٞمف اهلل  ىمد يْمٕمػ اإليامن ذم اًم٘مٚم٥م سمؾ وىمد يٌغم وم٤ًمرع إمم رو٤م

ڍ   ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم    ،قمٜمن٤م ڇ ڇ ڍ  چ چ چ ڇ ڇ 

ومت٠مُمؾ أي٦م ..  ،[ 116ا٭مپمسچمء:]   ﴾  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 

وم٤مإليامن يزيد ، ( 1) أي  داوُمقا قمغم إيامٟمٙمؿ!  اعم١مُمٜملم أن ي١مُمٜمقا ۵هلل اي٠مُمر 

سمح٤مًم٦م ُمـ اًمٙمًؾ واًمٕمجز ومٕمٚمٞمف  اعم١مُمـأطمس ومٙمٚمام ومؽمت ادٛمؿ و ،ويٜم٘مص

ڇ   ﴿  ًمف  ۵اهلل  دمديد إيامٟمف ذم ىمٚمٌف وهذا أُمر چ  چ   ﴾... چ 

 .[116ا٭مپمسچمء:]

سمتٙمٛمٞمؾ اًمٙم٤مُمؾ وشم٘مرينره وشمنٌٞمتنف  وم٠مُمر ؾمٌح٤مٟمف قم٤ٌمده :$٫مچمل إمـ ٬مثةٝم 

 . (8)وآؾمتٛمرار قمٚمٞمف

سم٤مًمّمنقم  ،سم٤مًمّمنالة ،سم٤مٓؾمنتٖمٗم٤مر ،سم٤مًمذيمر ،اهلل ضمدد إيامٟمؽ سم٘مراءة يمت٤مب

 ،اسمؽ سمنلم يندي رسمنؽ وشمنذًمؾ وشمينع ،ضمدد شمقسمتؽ ُمـ اًمذٟمقب ،واًمدقم٤مء

ةچم أَٚمةُر »ومٞمٝمؿ   طاهلل  ىم٤مل رؾمقل ؾم٤مرع واضمتٝمد واطمذر أن شمٙمقن ممـ َوَأٱم 

سم٤مهلل ُمٜمٝمام يمام شمٕمنقذ  اًمٙمًؾ شمٕمقذو إي٤م  واًمٕمجز (1)«٤َمپمْفُ ايّ  ٪َمڂَم٤ْمَرَض، ٪َمڂَم٤ْمَرَض 

                                                
اٟمٔمر اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚمناموردي  -ًمٚمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم هذه أي٦م صمالصم٦م أىمقل، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمرشمف  (1)

(8/426). 

 ( .4/582(، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )8/425اٟمٔمر  شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (8)

ًً ( يمت٤مب 2876(، وُمًٚمؿ )66رواه اًمٌخ٤مري ) صحڀمح: (1) ٤م ومقضمد اًمًالم سم٤مب ُمـ أشمك وٚم
= 
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 ،ومٌٝمام يًتحقذ قمٚمٞمؽ اًمِمنٞمٓم٤من، اًمدقم٦م واخلٛمقلٓ شمريمـ إمم ،طُمٜمٝمام ٟمٌٞمؽ 

وم٢مذا يمن٤من اعمٓمٚمنقب هم٤مًمًٞمن٤م ومٕمٚمٞمنؽ  ،اخلٚمدإمم ضمٜم٦م  عسمؾ ادومع قمٜمؽ هذا وؾم٤مر

ومام هق إهمغم ُمـ ضمٜم٦ٍم ومٞمٝم٤م ُم٤م شمِمتٝمٞمف إٟمٗمس وشمٚمذ إقمنلم!! وأسمنمن  ،اًمٌذل

أشمٞمتنف متٌمن أشمن٤م   وًمنق ،ا شم٘مرب إًمٞمؽ ذراقًمن٤مومرسمؽ ودود ًمق شم٘مرسم٧م إًمٞمف ؿمؼمً 

٤م يتقدد ًمٕم٤ٌمده رسمّ ... واهلل ًمـ يًٌ٘مٜم٤م أطمٌد إمم اخلػم وٟمحـ ٟمٕمٌد ؾمٌح٤مٟمفهروًم٦م. 

 ..ويٗمرح سمتقسمتٝمؿ

ا سم٠مصٜم٤مف إطم٤ًمٟمف قمغم قم٤ٌمده، وذًمنؽ  أن ينقوم٘مٝمؿ ٕؾمن٤ٌمب يمقٟمف قم٤مئدً »

اًمتقسم٦م سمٕمد اًمٕمّمٞم٤من وسم٤مًمٓم٤مقم٦م سمٕمد اخلذٓن ويٕمٓمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٕمؿ سمٕمد احلرُمن٤من، 

ؿم٤مرة إمم شمٜمٌٞمٝم٤مشمف واًمتٜمٌٞمف سم٢مؿم٤مرشمف، ومٞمخٗمػ قمٜمٝمؿ سمٕمد وذًمؽ سم٢مفمٝم٤مر آي٤مشمف واإل

اًمتِمديد ويٕمٗمق قمٜمٝمؿ سمٕمد اًمققمٞمد ويٙمِمػ قمٜمٝمؿ أٟمقاع اًمٌالء ويٗمٞمض قمٚمٞمٝمؿ 

 .(1)شأصٜم٤مف أٓء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 وم٢من ضُمقزَي سمٗمٕمٚمف ودمرئف ومنام فمٚمٛمنف ،سمذٟم٥ٍم  ۵اهلل  قمغم اضمؽمأ إٟم٤ًمنوم٢من 

 ﴾ ھ ھ ے ےۓ ﴿ىم٤مل   أًمٞمس هق ُمـ ،اًمذي ٓ ُئمٚمؿ قمٜمده أطمداهلل 

 .[181ا٭مپمسچمء: ] ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم  [11ا٭مٲمقرى:]

 وُمـ ُمزيد إطم٤ًمٟمف يقومؼ اعمذٟم٥م اًمٕم٤مِص إمم شمقسم٦م ومتتٌدل ؾمٞمت٤مشمف طمًنٜم٤مت

ويتٌدل قمٛمٚمف ًمٚمذٟمقب سم٠مقمامل اًمٓم٤مقم٤مت ومٞمن٘مؾ اعمٞمنزان ويتٌندل ونٞمؼ صندره 
                                                                        

=      

 .ڤومرضم٦م ومجٚمس ومٞمٝم٤م ُمـ طمدي٨م أيب واىمد اًمٚمٞمنل 

 ( .228إؾمامء احلًٜمك ًمٚمٌٞمْم٤موي )ص  (1)
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قة اإلينامن ويتٌدل طم٤مًمف ُمـ اخلنذٓن ًم٘من ،واٟم٘م٤ٌموف ٟٓمنماح وأٟمس وؾمٙمٞمٜم٦م

 شمقاب. واًمرو٤م ُمـ اًمٙمريؿ اعمٜم٤من ومًٌح٤مٟمف يمريٌؿ وه٤مبٌّ 

 

سم٤مإلضم٤مسمن٦م هق اًمذي ي٘م٤مسمؾ اًمدقم٤مء سم٤مًمٕمٓم٤مء، وآقمتداء سم٤مٓهمتٗم٤مر، واإلٟم٤مسم٦م »

 .(1)شواًمتقسم٦م سمٖمٗمران احلقسم٦م

ەئ وئ وئ ۇئ  ﴿طمدوده وٓ ي٘مرهب٤م وم٘م٤مل   أطمدأٓ يتٕمدى  ُمٚمؽ اعمٚمق أُمر 

 ،[187ا٭مبٺمرة:] ﴾ ڑ ک ک ک کگ ﴿ىم٤مل  ، و[889ا٭مبٺمرة:] ﴾ ۇئۆئ

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ هذا إُمر اًمقاو  ُمـ اًمرب اًمٕمكّم إٓ أن اإلٟم٤ًمن يزل وي٘مؽمب ُمـ 

ومٞمٙمقن اعم٘م٤مسمؾ ُمـ اًمرب اًمتقاب أن ي٘م٤مسمؾ ذًمنؽ آقمتنداء  ،شمٚمؽ احلدود ويتٕمدى

 ،رضمققمف ُمنـ ؾمنٌؾ اًمٖمنل سم٢مضم٤مسمن٦ٍم وشمقومٞمنؼ ي٘م٤مسمؾ ،سمٕمٓم٤مي٤مه اًمتل ٓ شمٜمٗمذوسمٖمٗمران 

 اًمٕمن٤مِص إصمنؿسمٖمٗمنران  ؾمنٌح٤مٟمف اهلل ف ُمـ ذٟمقسمف اًمتل ٟمًٞمٝم٤م وأطمّمن٤مه٤مي٘م٤مسمؾ شمقسمت

 ..وطمقسمتف .

 

(8)

ُمنـ ٓ ُينرد  وأًم٘مٞم٧م ٟمٗمًؽ قمغم قمت٦ٌم قمٌقديتف ؾمن٤مئاًل  ،وم٢من ؾمجدت سملم يديف

ٟم٥ٍم ىمد أضمٝمد  وآذا  وأؾم٘مٓمؽ ُمنـ قمٜمده أطمد أٓ يرد  وأن يتقب قمٚمٞمؽ ُمـ ذ

ذٟم٥ٌم يمٚمام اؾمتٕمٜم٧م سمٜمٗمًنؽ قمٚمٞمنف ُمن٤م ازددت إٓ  ،قملم رسمؽ وأذًمؽ أُم٤مم ٟمٗمًؽ
                                                

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)

 ٟمٗمس اعمّمدر. (8)
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 ّٓ ٿ ٿ ٿ  ﴿ُمننـ أُمرٟمنن٤م أن ٟمتٕمٌنند ًمننف سمننن -وٓ ي٘منندر قمٚمٞمننف إٓ اًم٘منندير  ،ذ

وقمروم٧م ىمدر ٟمٗمًؽ  ،وشمذًمٚم٧م وسمٙمٞم٧م ،وم٠ًمًمتف وشميقم٧م ًمف -﴾ ٿ ٹ

اجلنزاء أن يتنقب اًمتنقاب ومٞمٙمنقن  ،اعمٚمنؽ اجلٌن٤مرووٕمٗمؽ وقمجز  أُم٤مم ىمدرة 

ـّ قمٚمٞمؽ سمتقسم٦ٍم وهمٗمراٍن وروقان.  ،قمٚمٞمؽ سمٜمقاًمؽ عم٤م شمتٛمٜم٤مه  وَمٞمُٛم

وُمـ يمامل إطم٤ًمٟمف أٟمؽ إن شمذًمٚم٧م ًمف وشم٘مرسم٧م ُمٜمف سمًنجقد  وريمققمنؽ 

وهنذه اًمٌّمنػمة ٟمٕمٛمن٦م  ،يٌٍم  سمٕمٞمٌؽ وظمٓم٤مي٤م  صمؿ يٕمٞمٜمؽ قمغم اًمتقسمن٦م ُمٜمٝمن٤م

ويمؿ ُمـ ظم٤مه  ،ومٙمؿ ُمـ ُمٌتغم سمٛمٕم٤مِص ٓ يرى ٟمٗمًف قم٤مصًٞم٤م ،اًمِمٙمر شمًتحؼ

ا ًمٚمندرهؿ واًمنديٜم٤مر.. وم٤مطمنذر أن ضم٤مئر ئمـ ٟمٗمًف قمًٌدا هلل وٓ يٕمٚمؿ أٟمنف قمٌندً 

٤ًٌم وٓ يٕمٚمٛمقن يمٞمٗمٞم٦م اًمتخٚمص ُمنـ  ٤متً شمٙمقن ممـ ٓ يرون ٕٟمٗمًٝمؿ ظمٓم وٓ قمٞم

اخلقف ُمنـ شمٚمؽ اًمذٟمقب وٓ يرون اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد ًمٚمٗمرار ُمٜمٝم٤م أٓ وهق سم٤مب 

 .اعمٚمؽ اًم٘مٝم٤مر

شمن٠م  ومٞمٝمن٤م أؾمنامؤه ؾمنٌح٤مٟمف ُم٘مؽمٟمن٦م  تعاالى اهلل يمنػًما ُمـ أي٤مت ذم يمت٤مب

 سم٠مظمرى وُمٜمٝم٤م.

 

ۆ ۆ ۈ   ﴿، وىمقًمف  [ ا٭مبٺمرة]   ﴾  حب خب مب ىب يب   ﴿  ٫مچمل ٘مّؾ ذ٬مره:

ۋ  ٴۇ  ٭متقٕمڈم]   ﴾  ۈ  ے   ﴿، وىمقًمف  [ ا ے  ھ  ھ  ھ 

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

 .[ا٭مپمسچمء] ﴾ ﮺

ٚمنقا ذًمنؽ ومتن٤مسمقا ُمنـ ًمق يمن٤مٟمقا ومٕم» ْم ٖمٹمسٝم وذه أيڈم: $٫مچمل ا٭مٵمٞمي 
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 .(1)ششمقاسًم٤م  ي٘مقل  راضمًٕم٤م دؿ مم٤م يٙمرهقن إمم ُم٤م حيٌقناهلل  ذٟمٌٝمؿ ًمقضمدوا

يمام هق  يمام ذيمرٟم٤م إصؾ أن ي١ماظمذ اًمٕمٌد سم٤مًمذٟم٥م وًمٙمـ ُمـ رنتف ؾمٌح٤مٟمف

وم٤ٌمًمرن٦م  ،اًمتقسم٦م أيًْم٤م سمؾ ويرزىمف ،ُُمِم٤مهد أٟمف يٛمٝمؾ اًمٕمٌد وٓ يٕم٤مضمٚمف سم٤مًمٕم٘مقسم٦م

! وُمنـ أصند  ُمٜمنف ىمنٞماًل  ،رزىمف اًمتقسم٦م وىمٌٚمٝم٤م ُمٜمف صمؿ أصم٤مسمف قمٚمٞمٝم٤م ضمؾ ذم قماله

 .﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿

 

قم٤مضِمنؾ  ،ومر ُمـ اًمذٟم٥م إمم اًمتقسمن٦م واًمٓم٤مقمن٦م ،يمـ ممـ ي٤ًمرقمقن ذم اخلػمات

 ُرزىمقا وم٢من يمٜم٧م ممـ ،وأٟم٧م اًمرىمٞم٥م قمغم ٟمٗمًؽ ،سم٤مًمتقسم٦م ىمٌؾ أن شُمٕم٤مضَمؾ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م

ف ومٙمنؿ  ،سمّمػمة ؾمؽمى قمٞمٌؽ هيًٕمن٤م ومٕمٚمٞمنؽ سم٤مًمتقسمن٦م يمنذًمؽ هيًٕمن٤م ٓ شُمًنقِّ

ُأٟم٤مس هؿ أن ذم اًم٘مٌقر ىمد قُمقضمٚمنقا سم٤مًمٕم٘مقسمن٦م  شؾمقف أومٕمؾو ؾم٠مومٕمؾ»أهٚمٙم٧م 

ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿ ومننال يٕمٚمننؿ أطمننٌد ُمتننك أضمٚمننف ،وضمنن٤مءهؿ اعمننقت ومجنن٠مة

 وم٤مٟمتٌف..! [11]٭مٺمَمن:  ﴾ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ

 

ن َأسَمن٤م ُُمقؾَمنك اًْمَقوَمن٤مُة، ىَمن٤مَل  نٛمن نًمَ   أيب سمردة ىم٤مل قمـ َين٤م سَمٜمِنل اْذيُمنُروا »٤م طَمَيَ

هِمٞمِػ  ٌِْٕملمَ  ،َص٤مطِم٥َم اًمرن ٌنُد ذِم َصْقَُمَٕم٦ٍم َأَراُه ىَمن٤مَل  ؾَمن َٓ  ،ؾَمنٜم٦َمً  ىَم٤مَل  يَم٤مَن َرضُمٌؾ َيَتَٕم

ٓن ذِم َيْقِم َأطَمدٍ  نٞمَْٓم٤مُن ذِم  ،ىَم٤مَل  وَمٜمََزَل ذِم َيْقِم َأطَمدٍ  ،َيٜمِْزُل إِ ٌنَف َأْو ؿَمن٥من اًمِمن ىَمن٤مَل  وَمَِمن

                                                
 (.8/487ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ) (1)
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٤مٍم َأْو ؾَمنٌَْع ًَمَٞمن٤ملٍ  ،قَمٞمْٜمِِف اُْمَرَأةً  ٌَْٕم٦َم َأين ضُمنِؾ  ،وَمَٙم٤مَن َُمَٕمَٝم٤م ؾَم ـِ اًمرن ىَمن٤مَل  صُمنؿن يُمِِمنَػ قَمن

ْٞمنُؾ إمَِم ىَمن٤مَل  وَمنآَواُه اًمٚمن  ،وَمَٙم٤مَن يُمٚمناَم ظَمَٓم٤م ظُمْٓمَقًة َصغمن َوؾَمنَجدَ  ،هِمَٓم٤مُؤُه وَمَخَرَج شَم٤مئ٤ًٌِم

ٙمِٞمٜم٤ًم ًْ نِف سَمنلْمَ َرضُمَٚمنلْمِ ُِمنٜمُْٝمؿْ  ،َُمَٙم٤مٍن قَمَٚمٞمِْف اصْمٜم٤َم قَمنَمَ ُِم
ًِ قْمٞم٤َمَء وَمَرَُمنك سمِٜمَْٗم  ،وَم٠َمْدَرَ  اإْلِ

ٌَْٕم٨ُم إًَِمْٞمِٝمْؿ يُمؾن ًَمٞمَْٚم٦ٍم سم٠َِمْرهِمَٗم٦مٍ  ن٤مٍن َرهِمٞمًٗمن٤م ،َويَم٤مَن صَمؿن َراِه٥ٌم َي ًَ وَمَجن٤مَء  ،وَمُٞمْٕمٓمِل يُمنؾن إِْٟم

هِمٞم ٤مٍن َرهِمٞمًٗم٤مَص٤مطِم٥ُم اًمرن ًَ ًٌن٤م ،ِػ وَم٠َمقْمَٓمك يُمؾن إِْٟم نِذي ظَمنَرَج شَم٤مِئ  ،َوَُمرن قَمنغَم َذًمِنَؽ اًمن

ٙملٌِم وَم٠َمقْمَٓم٤مُه َرهِمٞمًٗم٤م ًْ ـن َأٟمنُف ُِم هِمٞمنِػ  َُمن٤م ًَمنَؽ  ،وَمَٔم وُ  ًمَِّمن٤مطِم٥ِم اًمرن مَلْ  ،وَمَ٘من٤مَل اعْمَنؽْمُ

ُٙمُف قَمٜمَْؽ ىَم٤مَل  شَمَرايِن  ،َُم٤م يَم٤مَن ًَمَؽ قَمٜمُْف هِمٜمًك ،شُمْٕمٓمِٜمِل َرهِمٞمِٗمل ًِ ؾَمْؾ َهْؾ َأقْمَٓمْٞمن٧ُم  ،ُأُْم

َٓ  ،َأطَمًدا ُِمٜمُْٙمْؿ َرهِمٞمَٗملْمِ  نُؽ قَمٜمْنَؽ  ،ىَمن٤مًُمقا   ًِ  ىَمن٤مَل  إيِنِّ َأُْم
ه
اهلل َٓ ُأقْمٓمِٞمنَؽ ؿَمنٞمْت٤ًم  و 

هِمٞمِػ اًمنِذي َدوَمَٕمُف إًَِمٞمْفِ  ،اًمٚمنٞمَْٚم٦مَ  ضُمنؾِ  ،ىَم٤مَل  وَمَٕمَٛمَد اًمتن٤مئ٥ُِم إمَِم اًمرن نِذي  وَمَدوَمَٕمنُف إمَِم اًمرن اًمن

ٌََ  اًمتن٤مئ٥ُِم َُمٞمِّت٤ًم نٌِْع اًمٚمنَٞمن٤مزِم وَمَٚمنْؿ شَمنِزنْ  ،شُمِرَ  وَم٠َمْص ًن ٌُْٕمقَن ؾَمٜم٦ًَم سم٤ِمًم ًن  ،ىَم٤مَل  وَمُقِزَٟم٧ِم اًم

ٌِْع اًمٚمنٞم٤َمزِم  ًن هِمٞمُػ سم٤ِمًم هِمٞمنُػ  ،ىَم٤مَل  وَمُقِزَن اًمرن  وَمَ٘من٤مَل َأسُمنق ُُمقؾَمنك   ،ىَم٤مَل  وَمنَرضَمَ  اًمرن

هِمٞمِػ  َي٤م سَمٜمِلن اْذيُمُروا َص٤مطِم٥َم     .(1)شاًمرن

 

هلل قمٚمٞمؽ ورزىمؽ ُمـ اًمّم٤محل٤مت ُم٤م اإن ؾم٤مرقم٧م إمم ُمٖمٗمرة ُمـ رسمؽ ومت  

وم٢من  ،تعاالىاهلل  ومٙمؿ ُمـ قمٌد شم٤مب ُمـ ذٟم٥م ومقضمد اًمٗمت  ُمـ ،ٓ يٕمٚمٛمف إٓ هق

وإن ىَمٌؾ شمٚمنؽ اًمٕمٓمٞمن٦م  ،ذح صدره ًمٚمّمدىم٦م ُمرة ،شمر  اًمرسم٤م ىمرسمك ًمف ؾمٌح٤مٟمف

 طمًـ اخلٚمؼ وهٙمذا ... وم٤مًمرب ؿمٙمقر. ،اًمّمٚم٦م ،٤مب اًمؼمين ًمف أؾمٌ،واًمٜمٕمٛم٦م

 ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿... ومٝمنق ُمنـ ىمن٤مل  وم٘مط اىمنؽمب

                                                
 .(7/68أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف ) (1)
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. وم٤مسمندأ وشُمن٥م شمقومنؼ ًمٚمّمن٤محل٤مت وشُمٞمنن [٠مقرة ا٭مټمڀمةؾ] ﴾ ے ۓ ۓ

 وروقا قمٜمف. ڤشمقومؼ ًمًٌٞمؾ ٓ يًٚمٙمف إٓ ُمـ  ،ًمٚمٞمنى

ا ي٘مٓمع اًمٓمريؼ سملم أسمٞمقرد وهظمس، ويم٤من يم٤من اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ؿم٤مـمرً 

٥ٌم شمقسمتف أٟمف قمِمؼ ضم٤مري٦م، ومٌٞمٜم٤م هق يرشم٘منل اجلندران إًمٞمٝمن٤م، إذ ؾمنٛمع شم٤مًمٞمن٤م ؾم

. ومٚمام ؾمنٛمٕمٝم٤م، [16]احلديد:  ﴾...ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿يتٚمق  

 ىم٤مل  سمغم ي٤م رب، ىمد آن.

 ومرضمع، ومآواه اًمٚمٞمؾ إمم ظمرسم٦م، وم٢مذا ومٞمٝم٤م ؾم٤مسمٚم٦م، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ  ٟمرطمؾ.

 ٚمٞمٜم٤م. قمغم اًمٓمريؼ ي٘مٓمع قموىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  طمتك ٟمّمٌ ، وم٢من ومْمٞماًل 

ىم٤مل  ومٗمٙمرت، وىمٚم٧م  أٟم٤م أؾمٕمك سم٤مًمٚمٞمؾ ذم اعمٕم٤مِص، وىمقم ُمنـ اعمًنٚمٛملم 

ؾم٤مىمٜمل إًمنٞمٝمؿ إٓ ٕرشمندع، اًمٚمٝمنؿ إين ىمند شمٌن٧م اهلل  ه٤م هٜم٤م خي٤مومقين، وُم٤م أرى

 .(1)إًمٞمؽ، وضمٕمٚم٧م شمقسمتل و٤مورة اًمٌٞم٧م احلرام

ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ اًمذيـ يِم٤مر إًمٞمٝمؿ اهلل  ٠مصٌ  سمّمد  شمقسمتف واًمٕمٛمؾ ًمديـوم

 سم٤مًمٌٜم٤من.

 

طمتك وًمنق يمن٤من  ،ُمٝمام يم٤من سمٌمء وم٤مهلل ٓ ُيٚمزُمف أطمد ،ٓسمد أن شمقىمـ سمذًمؽ

ًمق أذٟم٥م إٟم٤ًمٌن ذم طمنؼ  ،٤م ُمرؾماًل أو ُمٚمًٙم٤م ُم٘مرسًم٤م، وم٢من شمٙمٚمٛمٜم٤م سم٘مقاٟملم اًمدٟمٞم٤مٟمٌٞمّ 

ُمـ ُمٚمنق   وم٢من يم٤من اًمذٟم٥م ذم طمؼ ُمٚمؽ ،آظمر ؾمُٞمٕم٤مىم٥م وٓ سمد إن أىمٞمؿ اًمٕمدل

                                                
 .(8/522أقمالم اًمٜمٌالء )ؾمػم  (1)
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وم٢من قم٤مىمٌف ذًمؽ اعمٚمؽ سمٕم٘مقسم٦م  ،اًمدٟمٞم٤م يم٤من اًمٕم٘م٤مب أؿمد وىمد يٙمٚمٗمف ضمرُمف طمٞم٤مشمف

طمتك وًمنق اقمتنذر هنذا  ،ُمٝمام سمٚمٖم٧م ٓ يٚمقُمٜمف أطمد ٕٟمف ىمد ضم٤مزاه سم٘مدر ظمٓمتف

ومف واضم٤ٌمشمف ومنف  اعمذٟم٥م ومٛمـ طمؼ ذا  اعمٚمؽ أٓ ي٤ًمحمف ـم٤معم٤م أٟمف قمرن ُمـ ىمٌؾ وقمرن

ومٚمـ يٙمقن  إن قم٤مىم٥م قمٌده سمًقء ومٕمٚمف ،قمغموهلل اعمنؾ إ ،ُم٤م يروٞمف وُم٤م يٖمْمٌف

ومف وطم٤مؿم٤مه. وم٘مد ،ًمف فم٤معم٤م أطمٙم٤مم ذيٕمتف وأٟمذره سم٤مًمٕم٘مقسم٦م  الؿؾك اليقاهلل  قمرن

ًمٙمـ رسمف رطمٞمؿ مل ي١ماظمذه سمذٟمٌف وىَمٌِنؾ  ،ُمـ ىمٌؾ ومل جيؼمه قمغم ُمٕمّمٞم٦م أو ذٟم٥م

 ومٕمٚمٞمؽ أن شمٕمل ذًمؽ ًمتٙمقن ًمرسمؽ ؿم٤ميمًرا وًمٜمٕمٛمف ذايمًرا. ،ُمٜمف اًمتقسم٦م

 

ٻ ﴿   ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،سمٕم٤ٌمده إرادشمف أن يتقب قمٚمٞمٝمؿ  اهلل ُمـ آصم٤مر رن٦م ٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ومٛمرة  ،واوح٦م ضمٚمٞم٦م ذم شمٞمًػم أؾم٤ٌمب اًمتقسم٦م  . وشمرى آصم٤مر ذًمؽ[ ا٭مپمسچمء]  ﴾ٺ

وُمرة يٞمن ًمؽ أخ ص٤مًم   ،رؤي٦م ُمقىمػ ًمت٤مئ٥م ومٞم٘مع أصمره ذم ىمٚمٌؽ  يٞمن ًمؽ

يٞمن ًمؽ ُمٓمقي٦م دقمقي٦م ومٞمٝم٤م   وُمرة ،سمف ٟمٗمًٕم٤م قمٔمٞماًم يدًمؽ قمغم درس قمٚمؿ ومتٜمتٗمع 

 ،ًمؽ واوٌ  ضمكماهلل  وُمرات وُمرات... ومتٞمًػم  ،يمٚمٛم٦م يٜمنمح د٤م صدر 

وؿمدة  ،وىمٚم٦م طمٞمٚمتٜم٤م ،اًمٕمٚمٞمؿ سمْمٕمٗمٜم٤م  أن يرزىمٜم٤م اًمٌّمػمة. ومٝمق ۵اهلل  ومٜم٠ًمل

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ   ﴿اطمتٞم٤مضمٜم٤م إًمٞمف ذم يمؾ وىم٧ٍم وطملم: ىم٤مل شمٕم٤ممم  

 .[ا٭مپمسچمء] ﴾ ٹ ٹ ٹ

ۇ ۇ  ﴿ ضم٤مٟم٥م آظمر يريد أهؾ اًمٖمل واًمْمالل ًمؽ أن شمٙمقن ُمنٚمٝمؿ وقمغم
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يٖمْمنٌقن إن رأو  ُمًنت٘مٞماًم ومٝمنذا يْمنحؽ  ،[ا٭مٺمټمؿ] ﴾ ۆ ۆ ۈ

 وهذا يٖمٛمز وذا  يٚمٛمز ويًتٝمزئ.

دائؿ اًمقىمقع ذم ذا  اًمرذائنؾ  ،يريدوٟمؽ دائؿ اعمٞمؾ قمـ اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ

پ  ﴿ ،واًمٗمقاطمش ومٞمٞمنون ًمؽ ؾُمنٌٚمٝم٤م ُمنرة سمِمنٝمقات وُمنرة سمِمنٌٝم٤مت

ومٙمنننؿ ُمنننـ  ،[ا٭مپمسةةةچمء] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

صقرة ًمٙم٤مؾمٞم٦م قم٤مري٦م ذم ؿمقارقمٜم٤م ويمؿ ُمـ ُمًٚمًؾ وإقمالن يٕم٩م سم٤مًمراىمّمن٤مت 

ومن٤مٓظمتالط أصنٌ  ذم يمنؾ ُمٙمن٤من  ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمِمٝمقات ،واًم٤ًمومرات

ودقمقات اًمٗمجقر  ، ُمـ ٟم٤ًمء اعمًٚمٛملم أنػمواًمتؼمج واًمزيٜم٦م أصٌ  قمٜمقان يمن

 إٓ سم٤مهلل. أصٌح٧م قمٚمٜمٞم٦م وٓ طمقل وٓ ىمقة

وأُم٤م اًمِمٌٝم٤مت ومحدث وٓ طمنرج، أصنٌح٧م شمٚم٘منك قمٚمٞمنؽ وأٟمن٧م ذم دار  

وذًمؽ يِمٙمؽ ذم اًمّمنح٤مسم٦م  ،ومٝمذا يِمٙمؽ ذم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ

طمرين٦م  وإن ؿمنت٧م وم٘منؾ ،سمحج٦م وسم٤مؾمؿ طمري٦م اًمنرأياهلل  وذا  يِمٙمؽ ذم وضمقد

ى  ې ې ى ﴿ضمؾ ذم قماله  اهلل  وىمد ىم٤مل ،اًمتٕمدي قمغم ديـ رب اًمٕم٤معملم

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 .[111ا٭مپمسچمء: ] ﴾إإإىئ ىئ ىئی ی ی یجئ

يٕمٚمؿ ُمـ يريد  ،يٕمٚمؿ صدي٘مف ُمـ قمدوه ُمـ وم٤معمقومؼ ،وم٤مطمذرهؿ وٓ شمتٌٕمٝمؿ

 ،ًمننف اخلننػم واًمّمننالح ممننـ ٓ يرينند ًمننف إٓ اًمنمنن وآٟمٖمننامس ذم اًمِمننٝمقات

ة» طوشمذيمر وصٞم٦م ٟمٌٞمؽ  ،واخلقض ذم سمحر اًمِمٌٝم٤مت چم٭مِِح ٱَمَثةُؾ اجَلټمِةڀمِس ا٭مٳم 

ةچم َأْن  چم َأْن حُيْةِذَيَؽ، َوإٱِم  ْقِء، ٬َمَحچمٱِمِؾ اٛمِْسِؽ َوځَمچم٪مِِخ ا٭مٻمِِٝم، ٪َمَحچمٱِمُؾ اٛمِْسِؽ: إٱِم  َوا٭مس 
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ةچم أَ  ِرَق ٗمڀَِمچمَٕمَؽ، َوإٱِم  چم َأْن حُيْ چم َأْن ََتَِد ٱِمپمُْف ِرحًيچم ٢َمڀم َبڈًم، َوځَمچم٪مُِخ ا٭مٻمِِٝم: إٱِم  ْن َٖمْبَتچمَع ٱِمپمُْف، َوإٱِم 

ـْ »وىمقًمنف  ، (1)«چم َٚمبڀِمَثڈمً ََتَِد ِرحيً  ـِ َٚمټمڀِمټمِةِف، ٪َمټْمڀَمپمْٶُمةْر َأَٙمةُد٬ُمْؿ ٱَمة ُ٘مةُؾ ٤َمةَٜم ِدية ا٭مر 

چم٭مُِؾ   .(8)«ُُيَ

أن حينرص قمنغم و٤مًمًن٦م اًمّمن٤محللم واًمت٘من٤مط أـمٞمن٥م ُمن٤م  سم٤معم١مُمـومحري 

وىمد جيٝمؾ هذا اخلػم يمنػٌم ُمـ  ،سمف قمٚمٞمؿاهلل  ّمؾ ًمف ُمـ اخلػمات ُم٤محومٞم ،قمٜمدهؿ

وم٘مند يٖمٗمنر ًمنؽ وم٘منط عمج٤مًمًنتؽ  ،هبؿ ضمٚمٞمًٝمؿ ومٝمؿ اًم٘مقم ٓ يِم٘مك ،اًمٜم٤مس

ٱَماَلئٻَِمةڈًم ٠َمةڀم چمَرًة، ٪ُمٴُمةاًل،  -َٖمَبةچمَرَك َوَٖمٷَمةچم٧َم -إِن  هللِِ»  طاهلل  إي٤مهؿ . ىم٤مل رؾمقل

٬ْمِر، ٪َمڄمَِذا َوَ٘مُدوا َُمْټمًِسچم ٪مڀِمِف ِذ٬ْمٌر ٫َمٷَمُدوا ٱَمٷَمٿُمْؿ، َوَٙمػ  َٕمٷْمٴُمٿُمْؿ  َيَتَتب ٷُمقَن َُمَچم٭مَِس ا٭مذ 

٫ُمقا ٤َمَرُ٘مةقا، َٕمٷْمٴًمچم ٕمڂِمَ  ځْمڀَمچم، ٪َمڄمَِذا َٖمٹَمر  ََمِء ا٭مد  ْ٘مپمَِحتٿِِمْؿ، َٙمت ك َيٽْمټَمُئقا ٱَمچم َٕمڀْمپمَٿُمْؿ َوَٕم٦ْمَ ا٭مس 

ََمءِ  ُؿ اهلل» ىَم٤مَل «إ َوَصٷِمُدوا إ٧َِم ا٭مس  ـَ ِ٘مْئةُتْؿ   -۵-٪َمڀَمْسڂَمهُلُ ـْ َأْي َوُوَق َأ٤ْمټَمُؿ ِ ِْؿ: ٱِم

ـْ ٤ِمپمِْد ٤ِمَبچم ټُمقځَمةَؽ َٕ ٍد ٭َمَؽ ِْم ا٪َمڀَمٺُمق٭ُمقَن: ِ٘مْئپمچَم ٱِم ټم  وځَمَؽ َوهُيَ ُ ْرِض، ُيَسب ُحقځَمَؽ َوُيٻَمٞم 

َوحَيْٽَمُدوځَمَؽ َوَيْسڂَم٭ُمقځَمَؽإ ٫َمچمَل: َوٱَمچمَذا َيْسڂَم٭ُمقِّن  ٫َمةچم٭ُمقا: َيْسةڂَم٭ُمقځَمَؽ َ٘مپم َتةَؽ، ٫َمةچمَل: 

إ ٫َمةةچمَل: ٪َمٻَمڀْمةةَػ ٭َمةةْق َرَأْوا َ٘م  ، َأْي َرب  َٓ پم تِةةل  ٫َمةةچم٭ُمقا: َوَوةْؾ َرَأْوا َ٘مپم تِةةل  ٫َمةةچم٭ُمقا: 

، ٫َمةچمَل: َوَوةْؾ  ـْ ځَمةچمِرَك َيةچم َرب  َوَيْسَتِجُٝموځَمَؽ، ٫َمچمَل: َوٱِمؿ  َيْسَتِجُٝموځَمپمِل  ٫َمچم٭ُمقا: ٱِم

                                                
اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب سم٤مب ( يمت٤مب 2628(، وُمًٚمؿ )4425رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤاؾمتح٤ٌمب و٤مًم٦ًم اًمّم٤محللم ُمـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك 

 (،2378، رقاام 4/589( ، والرتمااذى )4833، رقاام 4/259أبااو داود )رواه  ٙمسةةـ: (8)

(، واباان بطااة يف اإلباكااة الؽاا ى 1431(، وبااد باان حؿقااد )8028وأحؿااد يف الؿسااـد )

 (،7319(، واليااااكم يف الؿساااتدر  )8990(، والبقفؼاااي يف شاااعب اإل ؿاااا  )354)

 ڤ.أبي هر رة  ( من حد ث927وحسـه اولباين يف السؾسؾة الصيقية )
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، ٫َمچمَل: ٪َمٻَمڀْمَػ ٭َمْق َرَأْوا ځَمچمِري  ٫َمةچم٭ُمقا: َوَيْسةَتٸْمٹِمُروځَمَؽ، ٫َمةچمَل:  َٓ َرَأْوا ځَمچمِري  ٫َمچم٭ُمقا: 

ةْؿ ٪َمة ْؿ ِِم ةچم ا٠ْمةَتَجچمُرواإ ٫َمةچمَل: ٪َمڀَمٺُمقُل: ٫َمْد ٩َمٹَمْرُت هَلُ ڂَم٤ْمٵَمڀْمُتٿُمْؿ ٱَمةچم ٠َمةڂَم٭ُمقا، َوَأَ٘مةْرُمُ

ََم ٱَمر  ٪َمَجټَمَس ٱَمٷَمٿُمْؿإ ٫َمةچمَل: ٪َمڀَمٺُمةقُل: َو٭َمةُف  ٪َمڀَمٺُمق٭ُمقَن: َرب  ٪مڀِمٿِمْؿ ٪ُماَلٌن ٤َمْبٌد َٚمٵم چمٌء، إځِم 

َٓ َيٲْمٺَمك ِ ِْؿ َ٘مټمڀِمُسٿُمؿ  .(1)«٩َمٹَمْرُت، ُوُؿ ا٭ْمٺَمْقُم 

ىمد يٖمٗمر ًمؽ وم٘مط عمج٤مًمًتؽ اًمّم٤محللم وم٤مطمرص  ۵اهلل  رن٦موم٤مٟمٔمر ًمًٕم٦م 

 قمغم ذًمؽ ومؼميمتٝمؿ قمٔمٞمٛم٦م ٓ يْمٞمٕمٝم٤م قم٤مىمؾ.

 ،ومٛمج٤مًمًتٝمؿ ٓ شمّمٞمٌؽ إٓ سمام يين  أٱمچم أوؾ ا٭مبدع واٛمٷمچميص وإوقاء:

أو يّمٞمٌؽ ُمٜمف ُم٤م يّمٞمٌؽ ُمـ ؾمقاد ىمٚمن٥م أو زينغ أو  ،إُم٤م جيروٟمؽ عمًتٜم٘مٕمٝمؿ

أو يًنتٛمرون ذم  ،ٛم٦م وُم٤م أؿمنٌف ذًمنؽأو شم٘مع ُمٕمٝمؿ ذم هِمٞم٦ٌم وٟمٛمٞم ،وٞم٤مع وىم٧م

ومٙمؿ ُمـ ـم٤مئع زل سم٥ًٌم  ،اؾمتٝمزائٝمؿ سمؽ وسمًٛمتؽ وـم٤مقمتؽ وسم٤مًمٕمٚمؿ وأهٚمف

 ،قمغم شمقسمتف وطم٤مًمف ويمؿ ُمـ شم٤مئ٥م قم٤مد واٟمتٙمس سم٥ًٌم هتٙمٛمٝمؿ ،صح٦ٌم اًمًقء

ويمؿ ُمـ ُمٗمتقن يم٤من اًمنمر إول ًمٗمتٜمتف ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس اًمذيـ ُين١َمزون قمٚمٞمنف 

وم٤مٟم٩م ُمنٜمٝمؿ سمنديٜمؽ وومنر ُمنٜمٝمؿ  ،٤مومؾ وٓها ُمـ ؿمٞم٤مـملم اجلـ وهق قمٜمٝمؿ همأزّ 

 واًمزم اًمّم٤مدىملم اًمّم٤محللم ومٝمذا أومم ًمؽ .... وم٤مٟمتٌف ويمـ ًمذًمؽ ومٓمِـ.

 ﴾ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿ ٫مةةةچمل ٖمٷمةةةچم٧م:

: أشم٧م أي٦م ذم ؾمٞم٤م  طمٙمؿ اًمٚمٕم٤من، وطمٙمؿ اًمٚمٕمن٤من سم٤مظمتّمن٤مر  إذا رأى [ا٭مپمقر]

وٓ ُي٘من٤مم  ،ومال جيقز ًمف أن ي٘متٚمٝمن٤م ،واهتٛمٝم٤م هبذه اًمٗم٤مطمِم٦م زوضمتف ذم ووع زٟم٤م

                                                
يْمر ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 2689رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)  .ڤ( سَم٤مُب وَمْْمِؾ َو٤َمًمِِس اًمذِّ
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ومٚمنؿ  ،وؾمنامطم٦م اًمنمنيٕم٦م ضمن٤مءت سم٤مًمًنؽم ،قمٚمٞمٝم٤م احلد إٓ سم٤مًمنموط اعمٕمروومن٦م

 ۵اهلل  ومٛمـ ؾِمنؽم ،ُيٙمٚمػ اًمرضمؾ أن ي٠م  سمِمٝمقد يرون زوضمتف ذم هذا اًمقوع

سم٠من شمٙمقن سملم اًمزوضملم واًم٘م٤م، وم٘منط يمنل ٓ شُمٕمنػمن  ،وطمٙمٛمتف ذع اعمالقمٜم٦م

وهنذا  ،سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمزٟم٤م وٓ شُمٗمْم  أُم٤مم أرسمع رضم٤مل ؿمٝمقد ذم أُمٍر ضمٚمٍؾ يمٝمنذا

 قمٚمٞمٜم٤م اًمذي ذيمر ذم أي٦م. ۵اهلل  هق ومْمؾ

واعمالقمٜم٦م شمٙمقن سمذه٤مب اًمرضمؾ واعمرأة إمم اًم٘م٤م، ومٞمِمنٝمد اًمرضمنؾ أرسمنع 

اهلل  ؿمٝم٤مدات سم٤مهلل أٟمف ص٤مد  ومٞمام رُم٤مه٤م سمف واخل٤مُم٦ًم يدقمق قمغم ٟمٗمًنف أن ًمٕمٜمن٦م

ـ اًمٙم٤مذسملم، وذم هذه احل٤مل شُمٗمّر  اعمرأة قمـ اًمزوج وي٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م قمٚمٞمف إن يم٤من ُم

احلد وُيٕمٓمٞمٝم٤م ُمٝمره٤م قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر، وًمٙمـ ُيدرأ اًمٕمذاب قمٜمٝمن٤م أن شمِمنٝمد 

 أرسمع ؿمٝم٤مدات أٟمف ُمـ اًمٙم٤مذسملم ومٞمام رُم٤مه٤م سمف وأه٤م سمريت٦م واخل٤مُمًن٦م أن همْمن٥م

 . (1)ٞمٝم٤م احلدومٗمل هذه احل٤مًم٦م ٓ ُي٘م٤مم قمٚم ،قمٚمٞمٝم٤م إن يم٤من ُمـ اًمّم٤مدىملماهلل 

﮸   ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م: ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ

﯀  ﯁         ﮿  ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾

         ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ

ومٝمق شمقاب ٕٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمٝم٤م شمقسمتٝم٤م إن شم٤مسم٧م ومٞمام  [٠مقرة ا٭مپمقر] ﴾ يب جت

 يمذًمؽ.وطمٙمٞمؿ وم٘مد ذع اعمالقمٜم٦م ؾمؽًما ًمٚمٛمرأة واًمرضمؾ  ،سمٕمد
                                                

( 6/87(، واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزينؾ )2/268عمٕمٜمك اسمـ يمنػم ذم شمٗمًػمه )وىمد ىمرر هذا ا (1)

 .وهمػممه٤م
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ىمد وردت اًمٗم٤مصٚم٦م ذم همػم هنذا اعمقونع سمنننن )شمنقاب » :$٫مچمل ا٭مٺمچم٠مٽمل 

رطمٞمؿ( ومٕمالم ومّمٚم٧م هٜم٤م سمنن )شمقاب طمٙمٞمؿ( أي ىمٌؾ ذًمنؽ ذم أين٤مت اًمًن٤مسم٘م٦م 

 ُمع أن اًمتقسم٦م ُمع اًمرن٦م ومٞمام ئمٝمر   ششمقاب طمٙمٞمؿ»وهٜم٤م ىم٤مل   ششمقاب رطمٞمؿ»ومٞمٝم٤م 

ُمنر هبن٤م وأراد طمٙمؿ سم٤مًمتالقمـ قمنغم اًمّمنقرة اًمتنل أ ۵اهلل  واجلقاب  أن

 . (1)شسمذًمؽ ؾمؽم هذه اًمٗم٤مطمِم٦م قمغم قم٤ٌمده

 

ومٞمٝمن٤م أؾمنٚمقب ذٍط حمنذوف  ۵اهلل  ذم يمتن٤مب اقمٚمؿ أٟمؽ إذا ىمرأت آين٦م

ومن٢مذا طُمنذف ضمنقاب اًمنمنط دل ، ضمقاسمف وم٤مُٕمر اعمخّمقص ومٞمف وقمٞمد ؿمديد

 ﴾ مئ ىئ يئ جب حب ﴿وم٤مهلل ي٘مقل   (8)فذًمؽ قمغم قِمٔمؿ اًمققمٞمد وؿمدشم

قمٚمنٞمٙمؿ ورنتنف ًمٙم٤مٟمن٧م اًمٕم٘مقسمن٦م اهلل  ومٙم٠من أؾمٚمقب اًمنمط هق  ًمقٓ ومْمنؾ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿واًمٜمٙمنن٤مل يمننذا ويمننذا ....، يم٘مقًمننف شمٕمنن٤ممم  

: ومًٞم٤م  اًمٙمنالم يمنال ًمنق شمٕمٚمٛمنقن قمٚمنؿ [ا٭متٻمچمٗمر] ﴾ ڻ ڻ ڻ

٤مت، اًمٞم٘ملم ُم٤م أىمٛمتؿ قمغم اعمٕم٤مِص واًمذٟمقب وآٟمٖمامس ذم اًمِمٝمقات واًمِمنٌٝم

ومحذف ضمقاب اًمنمط ومدل قمغم أن ُم٤م ٟمحنـ ومٞمنف ُمنـ اًمنؽمف وآٟمٖمنامس ذم 

 .أُمر قمٔمٞمؿ وظمٓمػم وقم٘مقسمتف ؿمديدة ،اعمحرُم٦م اًمِمٝمقات

                                                
 (.4/269حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ) (1)

ه٤مهٜم٤م ُمؽمو ، واعمٕمٜمك  ًمقٓ ذًمنؽ ًم٘من٤مل ش ًمقٓ»ب اىم٤مل اسمـ اجلقزي  ىم٤مل اًمزضم٤مج  وضمق (8)

 .(2/282زاد اعمًػم ) -اًمٙم٤مذب ُمٜمٙمؿ قمذاب قمٔمٞمؿ 
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ُمـ أقمج٥م إؿمٞم٤مء أن شمٕمرومف صمؿ ٓ حتٌف، وأن شمًٛمع » :$٫مچمل إمـ ا٭مٺمڀمؿ 

اًمنرسم  ذم ُمٕم٤مُمٚمتنف صمنؿ شمٕم٤مُمنؾ داقِمَٞمف صمؿ شمت٠مظمر قمـ اإلضم٤مسم٦م، وأن شمٕمرف ىمندر 

همػمه، وأن شمٕمرف ىمندر همْمنٌف صمنؿ شمتٕمنرض ًمنف، وأن شمنذو  أمل اًمقطمِمن٦م ذم 

ُمٕمّمٞمتف صمؿ ٓ شمٓمٚم٥م إٟمس سمٓم٤مقمتف، وأن شمذو  قمٍمة اًم٘مٚم٥م قمٜمند اخلنقض 

ذم همػم طمدينف واحلدي٨م قمٜمف صمؿ ٓ شمِمت٤م  إمم اٟمنماح اًمّمدر سمذيمره وُمٜم٤مضم٤مشمف، 

وٓ هترب ُمٜمنف إمم ٟمٕمنٞمؿ اإلىمٌن٤مل وأن شمذو  اًمٕمذاب قمٜمد شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمٖمػمه، 

قمٚمٞمف واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، وأقمج٥م ُمـ هذا قمٚمٛمؽ أٟمؽ ٓسمد ًمؽ ُمٜمف وأٟمنؽ أطمنقج 

 .(1)اٟمتٝمك .شرء إًمٞمف وأٟم٧م قمٜمف ُمٕمرض وومٞمام يٌٕمد  قمٜمف راهم٥م

سم٠مؾمامئف وصنٗم٤مشمف حمنروم اهلل  وم٤مإلٟم٤ًمن اًمذي مل يٕمرف ىمٞمٛم٦م أظمرة ومل يٕمرف

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم ٓ اهلل  أظمرة، وم٤معمٕم٤مُمٚم٦م ُمعُُمٌٕمد ُمٔمٚمقم فم٤ممل ًمٜمٗمًف ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ 

ومٞمف ًمذة وؾمٕم٤مدة ٓ شمٕم٤مددن٤م اهلل   أن شمٕمٚمق قمٚمٞمٝم٤م، واإلىم٤ٌمل قمغمشُمٕم٤مدد٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م ومْماًل 

 أن شمٕمٚمق أو شمزيد قمٚمٞمٝمن٤م، وإٟمنس سمن٤مهلل وطمٌنف واًمتنقدد إًمٞمنف ًمذة وؾمٕم٤مدة ومْماًل 

   طمالوهت٤م.واًمٌٙم٤مء قمٜمد اعمٕمّمٞم٦م واًمٗمرح قمٜمد اًمٓم٤مقم٦م ًمذة ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ ُمـ ذا

وشمٙمن٤مد إرض شمْمنٞمؼ قمٚمٞمنف سمنام  يت٠ممل ىمٚمٌف زل وقمَموم٤مًمٕمٌد اًمّم٤مًم  إذا 

وًمٙمنـ سمنرهمؿ  ،اهلل ُمـ طمزن عم٤م ومرط ذم ضمٜمن٥م رطم٧ٌم عم٤م جيد ذم ٟمٗمًف وصدره

طمًنـ اًمٔمنـ  ًمنذة ،ًمذة ُمٜم٤مضم٤مة ظم٤مًم٘منفاهلل  هذا إمل ومٝمق ذم ًمذة ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ

ظمنالف ُمنـ  ،اهلل ء ُمـ ظمِمٞم٦مًمذة اًمتقسم٦م وإوسم٦م واًمتيع واًمذل واًمٌٙم٤م ،سم٤مهلل

                                                
 (.255اًمٗمقائد )ص   (1)
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ومال يِمٕمر سمذًمؽ يمٚمف وٓ يٌ٘مك ًمف ؾمقى اًمٖمنؿ  يت٠ممل ًمٗم٘مدان ٟمٕمٛم٦م أو ًمٗمقات دٟمٞم٤م

  واحلََزن.

 

ُم٤م وؾمنٕمف إٓ اعمًن٤مرقم٦م ذم اًمتقسمن٦م، ومن٢من  ،اًمتقاباهلل  شمٗمًػم اؾمؿ ُمـ قمٚمؿ

ًمًن٤مرع  ،سم٤معمًن٤مرقم٦م ومٞمٝمن٤مسمنؾ وين٠مُمرهؿ  ،شمٞم٘مـ أن رسمف ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م ُمنـ قمٌن٤مده

راضمًٞم٤م ؾمنؽمه  ،وضم٤مهد ٟمٗمًف وأرهمٛمٝم٤م قمغم ـم٤مقم٦م أُمر رهب٤م ىمٌؾ أن يٜم٘مِض أضمٚمٝم٤م

 ظم٤مئًٗم٤م ُمـ سمٓمِمف وقم٘مقسمتف. ،ورنتف

 

وىمند يٛمنقت وهنق  ،ىمد يٛمقت اعمرء ذم اًمٚمحٔم٦م اًمتل هيؿ ومٞمٝم٤م سمٗمٕمؾ اعمٕمّمنٞم٦م

ومنال  ،ٕم٤مِص قمغم ظمٓمٍر قمٔمنٞمؿوىمد يٛمقت ىمٌؾ أن يتقب ُمٜمٝم٤م: ًمذًمؽ وم٤مًم ،ي٘مؽمومٝم٤م

يقضمد إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع أن يْمٛمـ عمذٟم٥ٍم قمن٤مٍص اؾمنتٛمرار قمٛمنره وًمنق ًمٚمحٔمن٤مت 

ف وٓ شم١مظمر شمقسمتؽ ،ًمٞمتقب سمٕمده٤م  ،وشم٥م ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمؽ ينقم احلننة ،ومال شمًقِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿  ىمن٤مل شمٕمن٤ممم ،ومال يٜمٗمٕمؽ ومٞمف ٟمدُمؽ وٓ طمننشمؽ

صمؿ يرضمنع  اًمٕم٤مِصومٙمنػًما ُم٤م يتقب  ،[ٱمريؿ] ﴾ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

إٓ  ۵اهلل  ٤م شمنر،وًمـ يًتٓمٞمع أن يتقب شمقسم٦م ٟمّمنقطًم  ،ُمرة أظمرى ًمذٟمٌف إول

 إن ومٝمؿ مجٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مين وُمٜمٝم٤م 

 

 ،ؾمٞمّمد  قمزُمف ومٞمٝم٤م ،وؿمدة اطمتٞم٤مضمف د٤م ،وىمدره٤م ،ُم٘م٤مم اًمتقسم٦م ومٛمـ قمٚمؿ
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ىمنالع قمنـ ومٙمنػًما ُمن٤م ٟمًنٛمع  أريند اإل ،ويّمٌ  رضم٤مؤه أومٕم٤مل ٓ أىمقال وم٘مط

 ،أريد آسمتٕمن٤مد قمنـ ـمرينؼ اًمنذٟمقب ،أريد اًمرضمقع هلل رب اًمٕم٤معملم ،اعمٕمّمٞم٦م

وٟمتنقهؿ أٟمٜمن٤م  ،يمنػًما ُم٤مٟمتٛمٜمك وٟمتٓمٚمع ًمٚمدرضم٤مت اًمٕمال ،وأؾمٚمؽ ـمريؼ ادداي٦م

 وًمٙمـ ؿمت٤من ُم٤م سملم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ. ،سمتٚمؽ إُم٤مين ؾمٜمٜمجق وُٟمٗمٚم 

ران سمنـ ـ قمٛمنومٕمنهذه اُمرأة قمٚمٛم٧م ُم٘م٤مم اًمتقسم٦م وؿمندة اطمتٞم٤مضمٝمن٤م إًمٞمنف، 

وهل طمٌغم ُمـ اًمزٟمنك، وم٘م٤مًمن٧م   طاهلل  طمّملم، أن اُمرأة ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م أشم٧م ٟمٌل

 ـْ ِسةْٙم أَ »وًمٞمٝم٤م، وم٘من٤مل   طاهلل  ا، وم٠مىمٛمف قمكم، ومدقم٤م ٟمٌلأص٧ٌم طمدّ  اهلل، ي٤م ٟمٌل

، ومِمنٙم٧م قمٚمٞمٝمن٤م طاهلل  ، ومٗمٕمؾ، ومن٠مُمر هبن٤م ٟمٌنلشچمل ِ َ پمِ ٖمِ ڂمْ ٪مَ  ډْم ٷمَ َض ا وَ ذَ ڄمِ چم، ٪مَ ٿمَ ڀمْ ٭مَ إِ 

اهلل  صمؿ صغم قمٚمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر  شمّمكم قمٚمٞمٝم٤م ي٤م ٟمٌل صمٞم٤مهب٤م، صمؿ أُمر هب٤م ومرمج٧م،

ـْ َأْوةِؾ اٛمَ ٭َمٺَمْد َٖمچمَٕمډْم َٖمْقَٕمةڈًم ٭َمةْق ٫ُمِسةٽَمډْم َٕمة٦ْمَ ٠َمةْبٷمِ »وىمد زٟم٧م  وم٘م٤مل   ِديپمَةڈِم ٦َم ٱِمة

ـْ   .(1)ش َٖمٷَمچم٧َم َأْن َ٘مچمَدْت ٕمپِمَٹْمِسٿَمچم هللِِ ٭َمَق٠ِمٷَمْتٿُمْؿ، َوَوْؾ َوَ٘مْدَت َٖمْقَٕمڈًم َأ٪ْمٴَمَؾ ٱِم

أول اعمٜم٤مزل وأوؾمٓمٝم٤م وآظمرهن٤م .. ومنال  شُمٜمزل اًمتقسم٦م» :$ ٭مٺمڀمؿ٫مچمل إمـ ا

 . (8)شيٗم٤مرىمف اًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ وٓ يزال ومٞمف إمم اعمامت

وًمٙمٜمٝمن٤م ُمٜمزًمن٦م ٓ  ،وم٤مًمتقسم٦م ًمٞم٧ًم ىم٤مسة أو ظم٤مص٦م سمٗمتن٦م أو وىمن٧م ُمٕمنلم

ومال ئمـ أطمٌد أٟمف سم٢مىمالقمف قمـ اًمنذٟم٥م ىمند  ،إمم أن شمٗم٤مرىمف روطمف اعمًٚمؿشمٗم٤مر  

 طمٞم٤مشمف. اٟمتٝمك دور اًمتقسم٦م ذم

وم٘مد شمنر   ،وم٤مًمٌٕمض إن ىمرأ قمـ اًمتقسم٦م يتقهؿ أن اًمٙمالم ٓ خيّمف وٓ يٕمٜمٞمف
                                                

 .( يمت٤مب احلدود8696رواه ُمًٚمؿ ) ح:صحڀم (1)

 .(8/278ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (8)
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 ،وومٕمنؾ ُمن٤م قمٚمٞمنف ذم ذًمنؽ ،واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م وىمنقل اًمنزور ،إخ آظمتالط

 ،ومٜم٘مقل  أن هذا ومٝمؿ ىمن٤مس سمنؾ ظمن٤مـملء ،وئمـ سمذًمؽ أٟمف طم٘مؼ يمامل اًمتقسم٦م

ومٞمتقب ُمنـ  ،ذًمؽأن يتقب ًمرسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وٓ يٗمؽم قمـ  يمؾ ُمًٚمؿومٕمغم 

 ،يتنقب ُمنـ شم٘مّمنػمه ذم احلٛمند واًمِمنٙمر ،ويتقب ُمـ شم٘مّمػمه ذم شمقسمتف ،ذٟمٌف

يتنقب ُمنـ شمْمنٞمٞمٕمف أوىم٤مشمنف.. قمنغم  ،يتقب ُمـ ٟم٘مّم٤من ظمِمنققمف ذم صنٚمقاشمف

 ٤م.اًمٗمٓمِـ أن ٓ يٙمػ قمـ اًمتقسم٦م ُم٤م دام طمٞمّ  اًمٙمٞمس

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ﴿٫مةةةةچمل ٖمٷمةةةةچم٧م:

  [ا٭مپمقر] ﴾ىئ

 ،صمالث قمنمة ؾمٜم٦م ذم ُمٙم٦م طاًمٜمٌل وىمد ُمٙم٨م  ،ؾمقرة اًمٜمقر ؾمقرة ُمدٟمٞم٦م

وإٟمٗمن٤م   ،شمْمنحٞم٤مت وصنؼم ،يمؾ هم٤مٍل وٟمٗمٞمس هق وصح٤مسمتف اًمٙمرام سمذل ومٞمٝم٤م

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ يمؾ ُمن٤م ذيمرٟمن٤م ٟمزًمن٧م  ،وأصح٤مسمف يمام هق ُمٕمٚمقم صمؿ ه٤مضمر ،أُمقال

ىئ ی ی ی  ﴿وهب٤م هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛمن٦م   -وهل ُمدٟمٞم٦م –ؾمقرة اًمٜمقر 

ُمننَؿ   ومٛمننؿ يتننقب هنن١مٓء ؛[ا٭مپمةةقر] ﴾ ی جئ حئ مئ ىئ

وشمريمنقا  ،وُضسمنقا وقُمنذسمقا وأهٞمٜمنقا ،وأُمنقادؿ ،يتقب ُمـ سمنذًمقا أقمامرهنؿ

حمتًٌلم ُمٗمقولم أُمرهؿ إًمٞمنف اهلل  وظمرضمقا ُمتقيمٚملم قمغم ،دي٤مرهؿ وأوٓدهؿ

 ٤م يٛمأل اًم٘مٚمقب ورًو  ،سمؾ سمتًٚمٞمؿ شم٤مم ،سمٖمػم طمرج

إذا دظمٚمن٧م قمنغم اًمنٜمص ومنال  ،ويمٚمٛم٦م مجٞمًٕم٤م يمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ أًمٗمن٤مظ اًمٕمٛمنقم

 ڤشمٕم٤ممم مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمتقسم٦م سمام ومٞمٝمؿ اًمّمديؼ اهلل  ُمروم٠م ،ءُيًتنٜمك ُمٜمف ر

 وم٤مًمتقسم٦م قم٤مُم٦م ًمٚمجٛمٞمع. ،مل يًتٜمنٜمك ُمـ هذا إُمر اًمٕم٤مم أطمد ىمط ،وأرو٤مه
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 ،قمٚمنٞمٝمؿاهلل  إيذاٟم٤م سمن٠مهؿ إن شمن٤مسمقا شمن٤مب ،ويمٚمٛم٦م ًمٕمؾ ذم أي٦م أداة شمرضمل

 وه١مٓء هؿ اًمت٤مئٌقن اعمٗمٚمحقن. 

 

اهلل  ومٕمٌن٤مد ،[احلجةرات] ﴾ حت خت مت ىت يت جث مث ﴿ ٧م:٫مچمل ٖمٷمچم

ومن٢من مل  ،وم٢مُم٤م يٗمٚم  سمتقسمتف وإُم٤م يْمؾ سمٔمٚمٛمنف وؿمن٘مقشمف ،إُم٤م شم٤مئٌقن وإُم٤م فم٤معمقن

إذ ٓ صم٤مًمن٨م  ،يمٜم٧م ُمـ اًمٗمريؼ اًمنن٤مين وٓ سمند ،شم٤ًمرع وشمٙمـ ُمـ اًمٗمريؼ إول

 دام...

وىمن٤مل ضمنؾ ذيمنره   [٪مٳمټمډم] ﴾ جح مح جخ حخ مخ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

 شمٕمن٤ممم-وُم٤م فمٚمٛمف رسمنف  ،ومام فمٚمٛمف أطمد [ا٭مٻمٿمػ] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

ًمٙمٜمف هق اًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف سم٢مساره قمنغم شمنر  اًمتقسمن٦م واًمنتامدي ذم  -قمـ ذًمؽاهلل 

 ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿قمّمنننٞم٤مٟمف: ىمننن٤مل شمٕمننن٤ممم  

 .[ا٭مپمحؾ]

 

وُمٗم٤مرىمتف ًمٍماط اعمٖمْمقب  ،اهلل رضمقع إمماًم :٠مبؼ ٖمٷمريػ ا٭متقٕمڈم وول

 حيت٤مج دداي٦م ًمٚمٓمريؼ أظمر ،يٗم٤مر  ساط اًمْم٤مًملم قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم. وًمٙمل

ًمذًمؽ أُمرٟم٤م سم٤مًمدقم٤مء سمتٚمؽ ادداي٦م ُمراٍت قمديدة  –ـمريؼ اعمٗمٚمحلم اًمّم٤مدىملم  -

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴿إذ ٟم٘مقل   ،ذم صٚمقاشمٜم٤م

ومٚمق وم٤مرىم٧م ـمريؼ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ  ،[ا٭مٹمچمَتڈم] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
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ًؽ اًمٓمريؼ ًمتتحغم وم٘مد أظمٚمٞم٧م ًمٜمٗم -اًمٜمّم٤مري-وـمريؼ اًمْم٤مًملم  -اًمٞمٝمقد-

وٓ يٙمقن  ،وهذا ُم٤م ُيًٛمك سم٤مًمتخٚمٞم٦م واًمتحٚمٞم٦م ،سم٤مًمدظمقل ذم اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ

 ،هذا إٓ سم١ًماًمؽ ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب أن يٛمـ قمٚمٞمؽ سمتٓمٝمػم ىمٚمٌؽ مم٤م يدٟمًف

   ُيٙمنر ُمـ دقم٤مء طويم٤من اًمٜمٌل  ،سمام يًٛمق سم٘مٚمٌؽ ويزيٜمف ويتٗمْمؾ قمٚمٞمؽ

ڇَم ا٭مٺُمټُمقِب َٗمب ډْم ٫َمټْمبِل ٤مَ »  .(1)شَٜم دِيپمَِؽ َيچم ٱُمٺَمټم 

 

 ًمٜم٤م ُم٤م وضب ًمٜم٤م إُمن٤مل ًمٞمٌلمِّ  ،ُمـ هذا اًمٓمريؼ رسمٜم٤م شم٤ٌمر  وشمٕم٤مممطمذرٟم٤م 

وًمٜمٙمـ قمغم ي٘ملم أن يمؾ ُم٤م أظمؼمٟم٤م سمف شمٕم٤ممم وُم٤م وىمع ذم هذه  ،ومٕمٚمتف شمٚمؽ إُمؿ

يمنام ذيمنر ذًمنؽ ؿمنٞمخ - طذم أُمن٦م حمٛمند  إزُم٤من ؾمٞم٘مع سمٕمد ٟمنزول اًم٘منرآن

ومٚمٕمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف أن اًم٘مٚمقب شمت٘مٚم٥م وىمند متٞمنؾ إمم اًمًنػم ذم  -اإلؾمالم وهمػمه

سمنؾ يمنؾ ريمٕمن٦م ُمنـ  ،أُمرٟم٤م أن ٟم٠ًمًمف ذم يمؾ صنالة ،ـمريؼ اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد

ٜم٤م اًمٓمرينؼ اعمًنت٘مٞمؿ ويٌٕمندٟم٤م قمنـ يَ أن هيد -اًمتل هل قمامد اًمديـ-اًمّمٚمقات 

ذم يمؾ  ويٙمقن ذًمؽ سم٤مًمٌٕمد قمـ اًمتِمٌف هبؿ ،ـمريؼ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ واًمْم٤مًملم

 ؾمٛمتٝمؿ وصٗمتٝمؿ وهمػمه٤م.. ،أومٕم٤مدؿ ،اًمٌٕمد قمـ قم٘م٤مئدهؿ ،رء

                                                
(، والبخااري يف اودب 12107وأحؿاد يف الؿساـد ) ،(2140رواه الرتمذي ) صحڀمح: (1)

(، واباان أبااي واصاام يف السااـة 29196(، واباان أبااي شااقبة يف الؿصااـ  )683الؿػاارد )

(، والتوحقاد البان 731عة )(، واآلجري يف الشر 3687(، وأبو  عؾى يف الؿسـد )225)

(، وصييه اولباين يف السؾسؾة الصيقية 1927والياكم يف الؿستدر  ) (،119مـده )

 ڤ.( من حد ث أكس بن مالك 2091)
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وهداي٦م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ٓ شمٙمقن ُمنع ضمٝمنؾ سم٤مًمنذٟمقب وٓ ُمنع إسار 

ٓ يٜمٗمؽ قمـ ـمرينؼ اعمٕمن٤مِص وٓ  ،ومٛمٝمام صغم وص٤مم اجل٤مهؾ أو اعمٍم ،قمٚمٞمٝم٤م

 ،ومل ُيٍم قمنغم آؾمنتٛمرار ذم همٞمنف وونالًمف ،ُيقومؼ ًمتٚمؽ ادداي٦م إٓ إذا شمٕمٚمؿ

 اًمٕمٗمق واعمٕم٤موم٤مة.اهلل  ٟم٠ًمل

  

 ضمٝمؾ يٜم٤مذم اددى، واًمن٤مين  همل يٜم٤مذم اًم٘مّمد واإلرادة. ٪مچمٕول:

ومحٛمٚمقا قمٚماًم سمٖمػم  ،سم٤مًمٕمٜم٤مد واًمِم٘م٤م  -اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ-وم٘مد وؾ اًمٞمٝمقد 

ومٗمريؼ  ،ومحٛمٚمقا قمٛماًل سمٖمػم هدى ،سمجٝمؾ -اًمْم٤مًملم-قمٛمؾ، ووؾ اًمٜمّم٤مري 

ُمع ُمٕمرومتف شمٚمنؽ إواُمنر وُمٕمرومتنف وضمقهبن٤م اهلل  ٞم٤مد ٕواُمروؾ ًمرومْمف آٟم٘م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿  -قمنز ذيمنره-اهلل  يمام ىمن٤مل ،قمٚمٞمف

 .[116ا٭مبٺمرة:] ﴾پپ

 وشمٙم٤مؾمٚمف قمـ ُمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ. ،ومريؼ وؾ سم٥ًٌم ضمٝمٚمفو

سمن٤مًمتخٚمص  اهلل ودقمن٤مء اًمذٟم٥م وآقمؽماف سمنفوم٤مًمتقسم٦م ٓ شمّم  إٓ سمٛمٕمروم٦م 

أن دم٤مهند ذم  ومٕمٚمٞمنؽ تل شمًق  جلٜم٦ٍم وًمٜمٕمنٞمٍؿ ُم٘منٞمؿومٝمذه طم٘مٞم٘م٦م اًمتقسم٦م اًم ،ُمٜمف

رار قمنـ اًمٖمنل واًمْمنالل وومًن٤مد ودم٤مهند ذم اًمٗمن ،سف اجلٝمؾ قمـ ٟمٗمًؽ

 .اًم٘مّمد

 

 ،واًمٜمدم قمنغم ُمن٤م ُم٣من ،قمغم قمدم اًمٕمقد اًمٕمزم ،وهل اإلىمالع قمـ اًمذٟم٥م
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٤م ُم٤مدّينورد احل٘مق  إمم أصح٤مهب٤م . واًمنمط إظمػم سمف شمٗمّمٞمؾ  ومٚمق يم٤من احلنؼ 

٤م ومنال ؾمنٌٞمؾ إٓ اًمندقم٤مء وأُم٤م إن يمن٤من احلنؼ ُمٕمٜمقّين ،ومٞمج٥م إرضم٤مقمف يمام ُأظمذ

إن مل يًتٓمع أن يٓمٚم٥م اًمٕمٗمنق واعمٖمٗمنرة  ،وآؾمتٖمٗم٤مر ويمنرة إقمامل اًمّم٤محل٦م

 .(1)أو يم٤من اقمؽماومف سمٗمٕمٚمف ىمد يقًمِّد ُمٗم٤مؾمد أقمٔمؿ ،ُمـ ص٤مطم٥م احلؼ

 

 

وًمٙمـ ُمٗمٝمقم اًمتقسم٦م هبذا  ،اعمًٚمٛملم ُمـ ـم٤مئٗم٦موهذه اًمنموط ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب٤م قم٤ٌمده ذم يمت٤مسمف وأُمر اهلل  اًمِمٙمؾ ٟم٤مىمص: ٕن اًمتقسم٦م اًمتل أُمر

ومٛمجنرد  ،شمتْمٛمـ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمع ومٕمؾ اعم٠مُمقر وآًمتزام سمف أيًْمن٤م طهب٤م رؾمقًمف 

 ـم٤مقم٦م اعمًٚمؿوًمٙمـ  ،سمتقسم٦م يم٤مُمٚم٦م اإلىمالع قمـ اعمٕمّمٞم٦م واًمٜمدم قمٚمٞمٝم٤م وم٘مط ًمٞمس

ؾ شمٚمؽ اًمتقسم٦م واُمتن٤مًمف ٕواُمر ظم٤مًم٘مف وُمقٓه وم٤مًمتقسم٦م يمام ووحٜم٤م اًمرضمقع  ،ُيٙمٛمِّ

وم٢من ُووم٘من٧م ذم شمنر  اعمٕمن٤مِص ومٕمٚمٞمنؽ أن شمٚمن٩م سمن٤مب  ،ُمـ اعمٕمّمٞم٦م إمم اًمٓم٤مقم٦م

 اًمٓم٤مقم٦م.

قمٚمٞمنف أٓ يتقىمنػ قمٜمند  ،وومحش اًم٘مقل ،ومٛمـ شمر  يمنػًما ُمـ آوم٤مت اًمٚم٤ًمن

 ،وشمالوة اًم٘منرآن ،وقمٚمٞمف أن ُيرـّم٥م ًم٤ًمٟمف سم٤مًمذيمر ،قسمتف ٟم٤مىمّم٦مهذا احلد وإٓ ومت

 ،أومٕم٤مل وأُمرٟم٤م سمن٠مظمرى وم٘مد هٞمٜم٤م قمـ واًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م وهمػم ذًمؽ،

ومالسمد ُمـ ومٕمنؾ  ،وٓيتٙم٤مؾمؾ قمـ اًمٗمٕمؾ ،أن يٜمتٝملم قمـ اًمٜمٝمل ومحري سم٤مًمٕم٤مىمؾ

 .طاهلل  وقمغم هدي رؾمقلاهلل  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمام أُمراهلل  أواُمر

                                                
 .( سمنمح اسمـ اًمٕمنٞمٛملم44-8/48ري٤مض اًمّم٤محللم ًمٚمٜمقوي )اٟمٔمر   (1)
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 . ٤مفم٤مهًرا وسم٤مـمٜمًاهلل  اًمرضمقع مم٤م يٙمره ن ا٭متقٕمڈم ول:إو٫مڀمؾ 

وومٕمنؾ  ،ذم اًمٔمن٤مهر واًمٌن٤مـمـ ۵اهلل  ويٙمقن ذًمؽ سمؽم  يمنؾ ُمن٤م يٌٖمْمنف

وأُمر هب٤م ذم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ وُمٜمٝم٤م اإلؾمالم واإلينامن اهلل  اًمٓم٤مقم٤مت اًمتل حيٌٝم٤م

 واإلطم٤ًمن

 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿  ۵اهلل  ي٘مقل

 ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[8ا٭متحريؿ:]

أصؾ ُم٤مدة ٟمّم   )اًمٜمقن واًمّم٤مد واحل٤مء( ظمالصن٦م » ٱمٷمپمك ځمٳمح ْم ا٭مټمٸمڈم:

ّمن  ًمٜم٦م، وهق ُمال  ذم آؿمت٘م٤م  إيمنؼم اًمٌمء ُمـ اًمٖمش واًمِمقائ٥م اًمٖمريٌ

 . (1)ظمٚمص اإذ

ٟمٗمًٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ ظمٚمقص اًمٌمء. ومتخٚمٞمص اًمٌمء وشمّمٗمٞمتف  شٟمّم »ا  إذً 

 ُيًٛمك ٟمّمًح٤م.وشمٜم٘مٞمتف 

 ،أي أزال قمٜمف اًمِمقائ٥م وضمٕمٚمف ص٤مذم أو ٟمّمن  اًمٚمنٌـ ُيٺمچمل ځمٳمح ا٭مٷمسؾ:

 وهٙمذا.

 .اًمٌمء ُمـ اًمٖمش واًمِمقائ٥م اًمٖمري٦ٌم أي اخل٤مًمص ٪مچم٭مٮمء ا٭مپمٳمح:

                                                
 .(472-8/478(، واًمٚم٤ًمن )8055(، واًمّمح٤مح )ص 4/524اٟمٔمر  ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ) (1)
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 ،وحت٘مٞم٘مٝمؿ قمنغم أيمٛمنؾ وضمنف ،أي ختٚمٞمّمٝمؿ ُمـ يمؾ همش وٟم٘مص ووم٤ًمد

 ؾمقاه ،وم٤مًمتقسم٦م شمٙمقن هلل ،هذه اًمتقسم٦م واهلل حي٥م ُمـ قمٌده
ٍ
سمال  ،ٓ ٕطمٍد أو ًمٌمء

 ري٤مء وٓ ؾمٛمٕم٦م وٓ طمظ ٟمٗمس.

اًمتقسم٦م اًمٜمّمنقح أن يتنقب ُمنـ  :ڤ٫مچمل ٤مٽمر ٕمـ اخلٵمچمب وُأيب ٕمـ ٬مٷمڇم 

 . (1)اًمذٟم٥م صمؿ ٓ يٕمقد إًمٞمف 

ٓ شمٖمٗمؾ قمٜمف. ومن٢من شمريمن٧م اعمحرُمن٤مت ؾمنقاء فمن٤مهرة  ،ومٝمذا ُمٞمزان ذه٥م

أو سم٤مـمٜمن٦م يم٤مًمرين٤مء واحل٘مند  ،اًم٘منقل... يم٤مًمٙمذب واًمنزور واًمننىم٦م وومحنش

وهمػمه٤م.. وم٢من يم٤من شمريمؽ هذا شمقسم٦م ٟمّمقح وم٤ٌمًمت٠ميمٞمد ًمـ  ،واحلًد وؾمقء اًمٔمـ

 شمٕمقد دذه اًمذٟمقب إٓ يمام يٕمقد اًمٚمٌـ ذم اًميع.

٤م قمنغم أٓ أن يٙمقن اًمٕمٌد ٟم٤مدًُم٤م قمغم ُمن٤م ُم٣من ُوٛمًٕمن ٫مچمل احلسـ ا٭مبٯمي:

 .(8)يٕمقد

قمٚمٞمف أن  ،ار قمغم قمدم اًمٕمقدومٛمع اإلس ،ذـًم٤م آظمر $وم٠مو٤مف احلًـ 

 ضمؾ ذم قماله.اهلل  يداه مم٤م ٓ ير، يٜمدم قمغم ُم٤م اىمؽمومتف

  .(1)شأن يًتٖمٗمر سم٤مًمٚم٤ًمن ويٜمدم سم٤مًم٘مٚم٥م ويٛمًؽ سم٤مًمٌدن» ٫مچمل ا٭مٻمټمبل:

                                                
 (.284-85/285اٟمٔمر  ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ) (1)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)

 ٟمٗمس اعمّمدر. (1)
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أو همػمهن٤م ُمنـ -اهلل  يًتٖمٗمر سم٤مًمٚم٤ًمن قمنـ اًمنذٟمقب سمن٠من ي٘منقل أؾمنتٖمٗمر

قمٚمٞمنف -ة. ىمن٤مل يمام ذيمرٟم٤م يم٤من يًنتٖمٗمر ذم اًمٞمنقم ُم٤مئن٦م ُمنر طوم٤مًمٜمٌل  -اًمّمٞمغ

ةٍ  ايِ، ٠ْمَتٸْمٹِمرُ َٕ َوإِّن  »  -اًمّمالة واًمًالم  .(1)«ِْم ا٭ْمڀَمْقِم ٱِمچمَئڈَم ٱَمر 

قمل  ،وم٤مًمٜمدم حمٚمف اًم٘مٚم٥م وًمٞمس اًمٚم٤ًمن ،وقمٚمٞمف أن يٜمدم سم٘مٚمٌف أيًْم٤م ومٛمـ يدن

ومنذا  مل  ،ومل يقاومؼ ىمقل ًم٤ًمٟمف ىمقل وقمٛمؾ ىمٚمٌنف ،يم٤من ومٞمف سمٚم٤ًمٟمف اًمٜمدم قمغم ُم٤م

ومنمنط  ،[111 ا٭متقٕمةڈم:] ﴾ ھ ھ ے ےۓ ﴿مم  ىمن٤مل شمٕمن٤م ،يٜمدم صندىًم٤م

أن شمٜمندم قمنغم ومٕمٚمنؽ  ،اهلل ىمٌقد٤م أن يت٘مٓمنع ىمٚمٌؽ قمنغم ُمن٤م ومرـمن٧م ذم ضمٜمن٥م

يٕمٞمٜمؽ قمنغم شمنر  اًمنذٟم٥م  ،ُمٜمؽ ظمػًمااهلل  وم٢من ومٕمٚم٧م ذًمؽ ورأى ،وظمٓمٞمتتؽ

 وقمدم اًمٕمقدة إًمٞمف. 

  

ورسمام يًنػم  ،ٕمقدة ًمٚمذٟم٥م ُمرة أظمرى سمؾ ُمرات سمٕمد شمريمفٟمًٛمع ؿمٙمقى اًم

وهذا سم٥ًٌم ظمٚمنؾ  ،قمغم ـمريؼ آؾمت٘م٤مُم٦م ًمقىم٧ٍم ـمقيؾ صمؿ يٜمتٙمس ُمرة أظمرى

ومن٢من  ،أو ظمٚمؾ ذم ُمٕمرومتنف عم٘من٤مم اًمتقسمن٦م ،ذم أطمد اًمنموط اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ًمٚمتقسم٦م

ومخنرج  ،هذا اخلٚمؾ اؾمتحقذت قمٚمٞمف اًمذٟمقب ُمرة أظمرى وُمألت ىمٚمٌنف فأص٤مسم

  .اًمًالُم٦م واًمن٤ٌمتاهلل  ٟم٠ًمل ،٤مُمتف ًمٓمريؼ والًمف وهمقايتفُمـ ـمريؼ اؾمت٘م

                                                
ؾْمنتِْٙمَن٤مِر ُِمٜمْنُف ُمنـ طمندي٨م 2702رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ِٓ ؾْمتِْٖمَٗم٤مِر َوا ِٓ ٤ٌَمِب ا ( سَم٤مُب اؾْمتِْح

 .ڤإهمر اعمزين 
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 . (1)ششمقسم٦م ٟمّمقح شمٜمّمحقن هب٤م أٟمٗمًٙمؿ» ٫مچمل ٠مٷمڀمد ٕمـ اٛمسڀمڇم:

أٟم٧م  ،ويٜم٘مٞمٝم٤م ُمـ ؿمقائٌٝم٤م وأظمالـمٝم٤م ،ويٜمّمحٝم٤م ،وم٠مٟم٧م ُمـ حُي٤مؾم٥م ٟمٗمًف

 أدرى اخلٚمؼ سمح٤مًمؽ. 

جيٛمٕمٝم٤م أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء  آؾمنتٖمٗم٤مر سم٤مًمٚمًن٤من، » ٫مچمل ِمٽمد ٕمـ ٬مٷمڇم ا٭مٺمر٣مل:

 .(8)شاإلىمالع سم٤مٕسمدان، وإوامر شمر  اًمٕمقد سم٤مجلٜم٤من، وُمٝم٤مضمرة دء اإلظمقانو

ـن  يمؾ ُمًٚمؿومٕمغم   ،أن يًنتٖمٗمر سمٚمًن٤مٟمف ،٦مقمٚمٞمنف وووم٘منف ًمٚمتقسمن اعمٜمن٤من اهلل ُم

ويدومع قمـ رأؾمف دء إومٙم٤مر  ،ويٌتٕمد قمـ ـمري٘مٝم٤م ،وي٘مٚمع سمٌدٟمف قمـ اعمٕمّمٞم٦م

ؼ اًمتقسم٦م. ويمنذًمؽ وشمر  ـمري ،اًمتل شمٕمٞمٜمف وشم٘مقيف قمغم اًمرضمقع ًمٓمريؼ اعمٕمّمٞم٦م

ٓن وٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م ُمـ ضمذاًمقمٚمٞمف أن يٜمقي  يٕمنقد عمن٤م يمن٤من ومٞمنف ُمنـ زًمنٍؾ ر ىمٚمٌف أ

 .وشم٘مّمػم

 

وٓ  ،وٓ أخ ،وٓ أب ،ٓ أم ،ٓ يٌع آظمرشمنف ٕضمنؾ أطمند اًمٙمٞمس اًمًٕمٞمد

اًمٕم٤مىمنؾ يٕمٚمنؿ أن  ،وذقمف أطم٥م إًمٞمف ُمـ يمؾ هن١مٓءاهلل  ديـ ،وٓ زوج ،اسمـ

يتؼمأ ومٞمنف اًمنذيـ اشُمٌٕمنقا ُمنـ  يقمٌ  ،وأُمف وأسمٞمف ،م يٗمر اعمرء ومٞمف ُمـ أظمٞمفهٜم٤م  يق

يقٌم ٓ يٜمٗمع ومٞمف ُم٤مٌل وٓ  ،يقم ي٘مقل ومٞمف طمتك إٟمٌٞم٤مء ٟمٗمز ٟمٗمز ،اًمذيـ اشمٌٕمقا

 سم٘مٚم٥ٍم ؾمٚمٞمؿ.اهلل  سمٜمقن إٓ ُمـ أشمك

                                                
 .(8/869، وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٖمقي )(85/285ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ) (1)

 .٤مسمؼاعمّمدر اًمً (8)
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وقمنغم ُمٕمّمنٞم٦م ٓ  ،ذم ـمريٍؼ متٚم١مه اًمذٟمقب وم٢من يم٤من أىمرب إىمرسملم إًمٞمؽ

ومٗمر.. وٓ شمٜمتٔمر، ومنر ُمنـ شمٚمنؽ  ،٤مول أن يًحٌؽ دذا اًمٓمريؼوحي ،اهلل شمر،

-ممنـ جين٥م قمٚمٞمنؽ سمنرهؿ  وم٢من يم٤من هذا اًمّم٤مطم٥م ،اعمٕمّمٞم٦م واهجر وٚمًف

 ،واومٕمنؾ ُمن٤م حيٌقٟمنف ُمٜمنؽ ،وم٘مٌؾ رأؾمٝمؿ وأيندهيؿ -يم٤مٕم أو إب وهمػمهؿ

وسمر أىمرسم٤مئؽ سم٤مٓشمّم٤مٓت أو اًمزي٤مرات  ،وشمًٌؿ ذم وضمٝمٝمؿ ،وأيمرُمٝمؿ سم٤مدداي٤م

وٓ شمرونٞمٝمؿ  ،اهلل وٓ شمٓمٕمٝمؿ سمٛمٕمّمنٞم٦م ،اهلل ـ ٓ شمتٕمدى طمدودًمٙم ،اًمنيٕم٦م

أُم٤م إن أُمرو  سمنم ومال ـم٤مقم٦م عمخٚمق   ،وم٢من أُمرو  سمخػم وم٠ممتر سم٠مُمرهؿ ،سمًخٓمف

وم٢من ضم٤مًمًتٝمؿ وحتقل اعمجٚمس عمجٚمس  ،طذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ يمام أوص٤مٟم٤م ٟمٌٞمٜم٤م 

واذه٥م ًمٗمٕمؾ قمٛمنٍؾ ُمٌن٤مح أو  ،وم٤مؾمت٠مذن سم٠مدٍب وًمٓمػ ،سم٠مي وضمفاهلل  يٖمْم٥م

شمًنٛم  ذم سمٞمتنؽ  وإن هجر  اًمٌٕمض ٕٟمؽ ٓ ،وم٢من همْمٌقا ومال وػم ،٤مًم ص

وهمػمه٤م ُمـ إوصن٤مف  ،اعمٙمتت٥م ،اًمرضمٕمل ،وُوصٛم٧م سم٤معمتحجر ،سم٤معمحرُم٤مت

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿  طاًمتل ىمند حتزٟمنؽ ومن٤مقمٚمؿ أن رسمنؽ ىمن٤مل ًمٜمٌٞمنف 

وٓ  ،وؾمندد وىمن٤مرب ،وم٤مصنؼم واطمتًن٥م ،وم٤مهلل يٕمٚمنؿ ،[11إځمٷمچمم:] ﴾ۇۇ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ﴿ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   ،يي  ُمـ وؾ إذ اهتدي٧م

ُم٘منٞمؿ  ٟمٕمنٞمؿ ،وم٤مُٕمر ضمٜمن٦م وٟمن٤مر ،[115اٛمچمئدة:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ،ومجٜمتٜمن٤م قمٜمندٟم٤م أهمنغم ،وم٢من يم٤مٟم٧م دٟمٞم٤مهؿ قمٚمٞمٝمؿ هم٤مًمٞم٦م ،وقمذاب ٓ ىِمٌؾ ًمؽ سمف

 ،ومٜمحـ ٓ ٟمٕمٌد إٓ رب اًمٕمن٤معملم ،وإن قمٌدوا هؿ ؿمٝمقاهتؿ واًمدرهؿ واًمديٜم٤مر

ومنال يزيند  رء  ،ؽ قمٜمد اخلٚمؼأُم٤م ُم٘م٤مُم ،رسمؽوًمٞمٙمـ مهنؽ يمٚمف ُم٘م٤مُمؽ قمٜمد 

 .٤مُمروٞمّ اهلل  وٓ يٜم٘مص ُمٜمؽ رء إن يمٜم٧م قمٜمد
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 ،وم٢من أـمٕمتف يمٗم٤م  ُم١مٟم٦م اًمٜم٤مس ،الؿؾك اليق اهلل اقمٚمؿ أن ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد سمٞمد

ـِ ا٭متٽمَس رضچمء»  طىم٤مل  ـِ ، ٱمڃمځمةڈَم ا٭مپم ةچمسِ ايّ  ٕمَسةخِط ا٭مپم ةچمِس ٬مٹمةچمهُ ايْ  ٱم وٱمة

 .(1)«إ٧م ا٭مپم چمسِ ايّ  ٬مټَمفُ وَ ايْ  ا٭متٽمَس رضچمء ا٭مپم چمِس ٕمسخطِ 

 وم٤مهجر دء اإلظمقان وٓ شم٤ٌمزم. ،واًمتقسم٦م اًمٜمّمقح ،وم٢من أردت اًمٜمج٤مة

 ا٭مپمٳمح ْم ا٭متقٕمڈم يتٴمٽمـ ٗمالٗمڈم أ١مڀمچمء: ٫مچمل إمـ ا٭مٺمڀمؿ:

ًٌنن إول: ٤م إٓ شمٕمٛمنٞمؿ مجٞمنع اًمنذٟمقب واؾمنتٖمراىمٝم٤م هبن٤م سمحٞمن٨م ٓ شمندع ذٟم

، سمحٞمن٨م ٓ يٌ٘منك قمٜمنده شمٜم٤موًمتف، واًمن٤مين  امج٤مع اًمٕمزم واًمّمد  سمٙمٚمٞمتف قمٚمٞمٝمن٤م

سمؾ جيٛمع قمٚمٞمٝم٤م يمؾ إرادشمنف وقمزيٛمتنف ُمٌن٤مدًرا هبن٤م، ، شمردد وٓ شمٚمقم وٓ اٟمتّم٤مر

ختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ اًمِمقائ٥م واًمٕمٚمنؾ اًم٘م٤مدطمن٦م ذم إظمالصنٝم٤م، ووىمققمٝمن٤م   واًمن٤مًم٨م

 .(8)وظمِمٞمتف، واًمرهم٦ٌم ومنٞمام ًمدينف، واًمرهٌن٦م ممن٤م قمٜمندهاهلل  عمحض اخلقف ُمـ

 اٟمتٝمك.

 

ومنال  ،ًمٞمٜمٕمؿ اإلٟم٤ًمن سمتقسم٦ٍم ٟمّمقح قمٚمٞمف أن يٜمقي اًمتقسمن٦م ُمنـ مجٞمنع ذٟمقسمنف

                                                
(، 199واباان الؿبااار  يف الزهااد ) (،2414، رقاام 4/609الرتمااذى ) رواه صةةحڀمح: (1)

 الساـة أهال اوتؼااد أصاو: شرسيف  الةلؽالي(، و1175وإسياط بن راهو ه يف مسـده )

، وصييه اولبااين يف (276وابن حبا  ) (910(، وأحؿد يف الزهد )2788) والجؿاوة

 الؿ مـقن والشة ڤ. ( من حد ث أم2311السؾسؾة الصيقية )

 (.1/271مدارج السالؽقن ) (1)
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ومٛمـ شم٤مب ُمنـ  ،يٕمت٘مد أن شمقسمتف شمٙمتٛمؾ سم٠من يتقب ُمـ ذٟم٥ٍم وٓ يتقب ُمـ آظمر

قمٚمٞمنف  ،إـمال  اًمٜمٔمروُمـ شم٤مب ُمـ  ،قمٚمٞمف أن يتقب ُمـ وُمحش اًم٘مقل ،اًمٙمذب

ويندظمؾ  ،: ًمٙمل يٙمقن ممـ شم٤مب شمقسم٦م ٟمّمقطًم٤معمحرمآظمتالط اأن يتقب ُمـ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿طمنلم ىمن٤مل   ۵اهلل  ومٞمٛمـ أذقمـ وأـم٤مع أُمنر

 .[8ا٭متحريؿ: ] ﴾ پ پ

ومنرسمام  ،اًمٜمّمقح سمٖمػم إمج٤مع اًمٕمزم وصد  اإلرادة واًم٘مّمدوٓ شمتح٘مؼ اًمتقسم٦م 

اهلل  ناًل أُمنر رؾمنقلتمم ،ااحلؼ ومت٤مب ُمـ مجٞمع ذٟمقسمف ذم وىم٧م ىمّمػم ضمدّ  اعمرءقمٚمؿ 

ـْ َأٱْمِر اجَلچمِوټمڀِم ڈِم ََتْډَم ٫َمةَدٱَمل  ٱَمْقُضةقعٌ »طملم ىم٤مل   ط ٍء ٱِم ًمٙمنـ  ،(1)«َأٓ إِن  ٬ُمؾ  َرْ

ويتحقل ُمـ و٤مهندة اًمنٜمٗمس  ،اًم٘مقة وٕمًٗم٤م وشمتحقل ،سمٕمد ومؽمة يٜمٙمص قمغم قم٘مٌٞمف

وذًمؽ اًمتحقل: ٕٟمنف قمٚمنؿ احلنؼ  -وهذا ُمتٙمرر وُُمِم٤مهد- ًمٕم٤ٌمدهت٤م وآٟم٘مٞم٤مد د٤م

ومل يّمد  قمزُمنف ذم اًمتقسمن٦م اًمٜمّمنقح ُمنـ  ،سمتقسمتف ًمٙمٜمف شمردد ۵اهلل  وىمّمد وضمف

اًمتقومٞمؼ واًمنٌن٤مت. ومٛمنـ اهلل  ومل ي٤ٌمدر ذم ؾم١مال ،ومل جيٛمع ىمٚمٌف قمٚمٞمٝم٤م ،مجٞمع ذٟمقسمف

صمؿ شمٕمرض ًمف ومتٜم٦م ُمنـ ومنتـ اًمندٟمٞم٤م ومٞمٜمجنر  ،أن يتقب ُمرةاهلل  ؿ احلؼ صمؿ ي٠ًمليٕمٚم

ومٝمذا ُمنؽمدد ُمذسمنذب ٓ  ،صمؿ يتذيمر اًمتقسم٦م ومٞمح٤مول أن يٕمقد ُمرة أظمرى ،إًمٞمٝم٤م ُمرة

                                                
 1218رواه مسؾم ) صحق : (1)

ِّ
ةه الـَّبهي جَّ  ڤ.من حد ث جابر بن وبد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص( ب اُب ح 
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ومٝمذا ٓ حي٘مؼ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح إٓ إذا قمزم أُمنره ومجٕمنف،  ،إمم ه١مٓء وٓ إمم ه١مٓء

ومال يٜمِمنٖمؾ إٓ سمجٚمند  ،قم وي٘مؾ اًمٕمٛمؾومٞمزداد اًمٚم ،وُمـ شمِمتد قمٚمٞمف ٟمٗمًف ذم اًمٚمقم

ومٝمذا أيًْم٤م ٓ حي٘مؼ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح، وُمنـ ي١مضمنؾ شمقسمتنف  ،ٟمٗمًف ًمت٘مّمػمه٤م وزًمٚمٝم٤م

أو ؾم٠مٟمّمنٚم  سمٕمند  ،يمٛمـ ي٘مقل ؾمن٠مشمقب ذم رُمْمن٤من ،ًمقىم٧ٍم ُم٤م أو سمٕمد طمدٍث ُم٤م

وم٘مند أظمٓمن٠م سمنؾ أضمنرم ذم طمنؼ  ،أو ؾم٠مهمض سمٍمي سمٕمد زواضمل ،اٟمتٝم٤مء دراؾمتل

  !ؾمٞمٛمٝمٚمفومٛمـ يدريف أن اعمقت  ،ٟمٗمًف

ٓ يتنقرع وٓ  ،ؾمً٘م٤م زاٟمًٞم٤م ٓ يؽم  اُمرأة إٓ وأراد اًمٜمٞمنؾ ُمٜمٝمن٤م٤ميمٛمـ يم٤من وم

اقماًم اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م: أومٕم٤مًمف اعمِمٞمٜم٦م ز ومؽم  ،وٓ خيِم٤مه وي٘مػ قمٜمد طمدودهاهلل  خي٤مف

طمٗمًٔم٤م عم٤مء وضمٝمف وهٞمٌتف أُم٤مم أوٓده سمٕمد أن ؿمٌقا وٟمْمجقا وشمٕمٚمٛمنقا احلنالل 

 واحلرام. 

صمؿ شمر   ،اقمت٤مد اًمرؿمقة واًمرسم٤م واًمنىم٦م وأيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويمٛمـ

شمٚمؽ إومٕم٤مل ظمقوًم٤م ُمـ رئٞمًف ذم اًمٕمٛمؾ اًمذي هدد سم٤مًمتخٚمص ُمنـ اًمٗم٤مؾمنديـ 

 اعمٜمحروملم.

٤مت واعمخدرات طمٗم٤مفًم٤م قمغم صنحتف وُم٤مًمنف وجلٚمن٥م ويمٛمـ شمر  اًمٙمحقًمٞم

ومٝمذا مل يؽم  شمٚمؽ اعمحرُمن٤مت هلل وًمٙمنـ شمريمٝمن٤م  ،اعمدح ًمٜمٗمًف ودومع اًمذم قمٜمٝم٤م
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ومٙمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ أُمنٚم٦م هل مم٤م يِمقب اًمتقسمن٦م وي٘مندح ذم  -وم٘مط- حلظ ٟمٗمًف

وُم٤م يٜمٌٖمل أن يٗمٕمؾ اًمٕمٌد هذا وىمند ىمن٤مل ذم  ،إظمالص ص٤مطمٌٝم٤م هلل ضمؾ ضمالًمف

َك ٪مڀِمةِف »احلدي٨م اًم٘مدد   ـْ ٤َمٽِمةَؾ ٤َمٽَمةاًل َأْذَ ِك، ٱَمة ْ ـِ ا٭م٨م  ٬َمچمِء ٤َم َ َأځَمچم َأ٩ْمپمَك ا٭م٨م 

٬َمفُ  ي، َٖمَر٬ْمُتُف َوِذْ  .(1)« ٱَمٷِمل ٩َمْٝمِ

 ًمٜمّم  ذم اًمتقسم٦م.ومتٚمؽ صمالصم٦م أؿمٞم٤مء يتْمٛمٜمٝم٤م ا

 

حي٘منؼ اًمتقسمن٦م  يمؾ ُمنـ أراد أنذيمرٟم٤م أن ُمـ إُمقر اًمتل يٜمٌٖمل أن يٕمٚمٛمٝم٤م 

 أرسمٕم٦م وهل  ح مخ٦ًم  ذيمرٟم٤م ُمٜمٝم٤ماًمٜمّمق

 ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مم اًمتقسم٦م. -1

 طم٘مٞم٘م٦م اًمتقسم٦م. -8

 ذوط اًمتقسم٦م. -1

 آضمتٝم٤مد ذم حت٘مٞمؼ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح. -1

 وٟمذيمر هٜم٤م اخل٤مُم٦ًم وإظمػمة أٓ وهل ومْمؾ اًمتقسم٦م.

ـْ  هللُ» :ملسو هيلع هللا ىلص اي ٫مچمل ر٠مقل َأَٙمةِد٬ُمْؿ َأ١َمد  ٪َمَرًٙمچم ٕمَِتْقَٕمڈِم ٤َمْبِدِه ِٙم٦َم َيُتقُب إ٭َِمڀْمِف، ٱِم

إُمُف، ٪َمةڂَميَِس ٱِمپمْٿَمةچم،  ٬َمچمَن ٤َمَٜم َراِٙمټَمتِِف ٕمڂَِمْرِض ٪َماَلٍة، ٪َمچمځْمٹَمټَمَتډْم ٱِمپمُْف َو٤َمټَمڀْمٿَمچم ٢َمٷَمچمٱُمُف َوَذَ

ـْ َراِٙمټَمتِِف، ٪َمَبڀْمپمچَم ُوةَق ٬َمةَذ٭مَِؽ إَِذا ُوةَق  ٿَمچم، ٫َمْد َأيَِس ٱِم ٪َمڂَمَٖمك ١َمَجَرًة، ٪َمچمْضٵَمَجَع ِْم ٣مټِم 

چم، ٫َمچمئٽَِمڈًم ٤ِمپمْ  ِة ا٭ْمٹَمَرِح: ا٭مټمٿُمؿ  َأځْمډَم ٤َمْبِدي َوَأځَمچم ِ َ ـْ ١ِمد  َدُه، ٪َمڂَمَٚمَذ ٕمِِخٵَمچمٱِمٿَمچم، ُٗمؿ  ٫َمچمَل ٱِم

                                                
َ  ذِم قَمَٛمٚمِِف هَمػْمَ اهللِ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 2984رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ـْ َأْذَ  .ڤ( سَم٤مُب َُم
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ِة ا٭ْمٹَمَرِح  ـْ ١ِمد  طمتنك  ،قمٔمٞمٛمن٦ماهلل  . اقمٚمؿ أن ُمٜمزًم٦م اًمتقسم٦م قمٜمند(1)«َرٕم َؽ، َأْٚمٵَمڂَم ٱِم

 أٟمف ؾمٌح٤مٟمف يٗمرح هب٤م يمام ُذيمر ذم احلدي٨م. 

ُمن٤م -غم راطمتٚمف اعمزودة سم٤معم٤مء واًمٓمٕمن٤مم وذم احلدي٨م ُذيمر أن اًمرضمؾ يم٤من قم

س أن يٜمجنق تومٗم٘مده٤م وضمٝمده اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م طمتنك ين -يٛمٚمؽ همػمه٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 ،ومرآهن٤م ىم٤مئٛمن٦م قمٜمنده ذم ُمٙم٤مٟمنف ،ومجٚمس حت٧م فمؾ ؿمجرة وهق ُمقىمـ سم٤مدال 

اًمٚمٝمنؿ أٟمن٧م »وم٠مظمٓمن٠م ذم اًمٚمٗمنظ وم٘من٤مل  ،ند رسمنف ومٗمرح ومرطًم٤م ؿمديًدا طمتك أٟمف

ًٓ ُمـ أن ي٘م شقمٌدي وأٟم٤م رسمؽ وذًمؽ ُمنـ  شاًمٚمٝمؿ أٟم٧م ريب وأٟم٤م قمٌد »  قلسمد

ومرطم٦م هنذا اًمرضمنؾ ًمٞمٌنلم ًمٜمن٤م أن  طذيمر اًمٜمٌل  ،ؿمدة ومرطمتف سمراطمٚمتف وٟمج٤مشمف

 وًمف اعمنؾ إقمغم.. ،ومرطم٦م رسمٜم٤م ضمؾ ذم قماله أؿمد ُمـ ومرطمتف

 

ومرطًم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف ويمامًمف ٓ يمٗمرح اًمٌنم، ىم٤مل شمٕمن٤ممم   ۵اهلل  يٗمرح ،ٟمٕمؿ

وهنذه قم٘مٞمندشمٜم٤م يمنام ذيمرٟمن٤م ذم أول  ،[11 ا٭مٲمقرى:] ﴾ ٿٿٺ ٿ  ﴿

 صٗم٤مت يمٞمٗمٞم٦مًٛمك وم٘مط ٓ ذم اعموم٤مٓؿمؽما  سملم اًمٕمٌد ورسمف يٙمقن ذم  ،اًمٙمت٤مب

ّٓ اًمتل اهلل  سمال متنٞمؾ  وٟمن٧ٌم اعمٕمٜمك، ومٜمن٧ٌم اًمّمٗم٤مت ًمف ؾمٌح٤مٟمف ،اهلل ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إ

ًمٗمنرح وهذا احلدي٨م هق دًمٞمؾ ىمقي قمغم إصم٤ٌمت صٗم٦م ا ،وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ

ًٓ ًمت٘مرين٥م اًمٗمٝمنؿ ٓ ًمٚمتٛمنٞمنؾ يمنام هنق  طوىمد ضب اًمٜمٌنل  ،تعالىهلل  ُمنن٤م

 ُمٕمٚمقم.

                                                
ذِم احْلَضِّ قَمغَم اًمتنْقسَم٦ِم َواًْمَٗمَرِح هِب٤َم ُمـ طمدي٨م أٟمس سمنـ ( سَم٤مٌب 2757رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

 .ڤُم٤مًمؽ 
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 أطمٌؽ .. وهذا ُمققمقده ؾمٌح٤مٟمف. ،سمتقسمتؽاهلل  إن ومرح

 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

حين٥م  ،أشمدري ُمٕمٜمك أن حيٌؽ ُمٚمؽ اعمٚمق   !! يمٚمٛم٦م شمتّمدع د٤م اًم٘مٚمنقب

حيٌف وي٘مرسمف سمؾ  ،ت٤مئ٥م اًمْمٕمٞمػ اًمذًمٞمؾ اًمذي ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقةاعمٚمؽ قمٌده اًم

إن أطمٌؽ حتقل اؾمٛمؽ ُمنـ قمٌنٍد  -ٖمٜملوهق اعمٚمؽ اًم٘مقي اًم-ويٙمره ُم٤ًمءشمف 

قمٜمد  ،ُم٘مٌقل ،ُمًت٘مٞمؿ ،ًمٕمٌٍد ص٤مًم ،مم٘مقت سم٥ًٌم ُمٕم٤مصٞمف وذٟمقسمف ،ُمٌٖمقض

 رسمف حمٌقب.

ٷَمُف ا٭م ةِذي َيْسةٽَمُع ٕمِةِف، ٪َمڄمَِذا َأْٙمَبْبُتُف: ٬ُمپمډُْم ٠َمٽمْ » ٫مچمل ٖمٷمچم٧م ْم احلديڊم ا٭مٺمدد:

چم، َوإِْن ٠َمڂَم٭َمپمِل  چم، َوِرْ٘مټَمُف ا٭م تِل َيٽْمٮِم ِ َ ُه ا٭م ِذي ُيْبٯِمُ ٕمِِف، َوَيَدُه ا٭م تِل َيْبٵمُِش ِ َ َوَٕمٯَمَ

ٍء َأځَمچم ٪َمچم٤ِمټُمةُف َٖمةَرد   ـْ َرْ ْدُت ٤َم ُف، َوٱَمچم َٖمَرد  ٤ُِمڀمَذځم  َٕ ـِ ا٠ْمَتٷَمچمَذِّن  ٤ُْمٵمڀَِمپم ُف، َو٭َمئِ ـْ َٕ ِدي ٤َمة

، َيٻْمَرُه اٛمَْقَت َوَأځَمچم َأ٬ْمَرُه ٱَمَسچمَءَٖمفُ  ـِ  .(1)«ځَمٹْمِس اٛمُڃْمٱِم

ٓ شمًٛمع  ،ٓ شمرى إٓ ُم٤م يروٞمف ،إن أطمٌؽ ضمٕمؾ ضمقارطمؽ يمٚمٝم٤م ًمف قم٤مسمدة

 ،ٓ متٌم إٓ ذم ـمريؼ ادداي٦م إن أطمٌؽ ضمٕمٚمؽ ُمًندًدا ُمقومً٘من٤م ،إٓ ُم٤م ومٞمف ظمػم

يٙمره ُم٤ًمءشمؽ ذم  ،ت سمفقمذأقم٤مذ  إن  ،إن أطمٌؽ اؾمتج٤مب ًمدقم٤م  إن دقمقت

!! يمٞمػ عمـ ـ سمٜمل اًمٌنميًقء  ُم ومام سم٤مًمؽ سمٛمـ -طمتك قمٜمد ُمقشمؽ-يمؾ رء 

  أ هذا احلدي٨م أن يتخٚمػ قمـ اًمتقسم٦مىمر

                                                
 .ڤ( سَم٤مُب اًمتنَقاُوِع ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 6402رواه اًمٌخ٤مري ) صحڀمح: (1)
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واًمٗمقز سمرون٤مهؿ،  ،ورسمام جيتٝمد اًمٙمنػم ُمـ اًمٌنم ذم اًمقصقل ًم٘مٚمقب اخلٚمؼ

 أٓ يًتحؼ ذًمؽ ُمٜمن٤م ضمند واضمتٝمن٤مد وسمنذل ،ومٞمٙمػ سم٤مًمٗمقز سمٛمح٦ٌم رب اًمٕم٤معملم

ًٓ ُمـ اًمتٜم٤مومس قمنغم  ،٤مت اًمٜمٕمٞمؿومزٟم٤م سمجٜم  ومٝمالن شمٌٜم٤م ًمف وومزٟم٤م سمٛمحٌتف! ضمٝم٤مدو سمد

واهلل ُمنـ ظمنن هنذا  ،وًمق داُم٧م ٕطمد ًمداُم٧م ًمٚمٛمرؾمٚملم ،دٟمٞم٤م زائٚم٦م ٓ شمدوم

قمنغم اًمًنٕم٤مدة  اإلٟمًن٤منومحّمنقل ، اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ دق ذم ؿم٘م٤مء وظمناٍن ُمٌلم

ىم٤مل شمٕمن٤ممم   ،تقسم٦مأٓ وهق اًم ،واًمٗمالح ُمذيمقر ذم آي٦م ضمٚمٞمٚم٦م ًمٙمـ ُمنموط سمنمط

 .[ا٭مپمقر] ﴾ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿

صح٤ميب يم٤من أو شمن٤مسمٕمل أو ُمنـ اًمٕمّمنقر  ،ًمذًمؽ اًمتقسم٦م واضم٦ٌم قمغم اجلٛمٞمع

واضمٌن٦م قمنغم اًمٕمن٤ممل  ،واضم٦ٌم قمغم اعمٚمتحل واعمٜمت٘م٦ٌم واحلٚمٞمؼ واًم٤ًمومرة ،اًمالطم٘م٦م

شمٕمن٤ممم اهلل  اًمتقسم٦م أُمنر ُمنـ ،قمغم اًمؼم واًمٗم٤مضمر ،قمغم اًمٓم٤مئع واًمٕم٤مِص ،واجل٤مهؾ

 .ٜم٤مس أمجٕملمًمٚم

ا يمنن٤من ذم زُمننـ دننقه ذم داره، وقمٜمننده روم٘منن٤مؤه ينمننسمقن روي أن سمنًمنن»

وم٤مضمت٤مز هبؿ رضمؾ ُمـ اًمّم٤محللم، ومد  اًم٤ٌمب، ومخرضم٧م إًمٞمف ضم٤مري٦م، ، ويٓمٞمٌقن

وم٘م٤مل  ص٤مطم٥م هذه اًمدار طمر أو قمٌد  وم٘م٤مًم٧م  سمؾ طمر، وم٘م٤مل  صدىم٧م ًمق يم٤من 

ق واًمٓمرب، ومًٛمع سمنمن حمن٤مورهتام، ا ٓؾمتٕمٛمؾ أدب اًمٕمٌقدي٦م، وشمر  اًمٚمٝمقمٌدً 

ا، وىمد ومم اًمرضمؾ، وم٘م٤مل ًمٚمج٤مري٦م  وحيؽ، ُمـ ٤م طم٤مًه وم٤ًمرع إمم اًم٤ٌمب، طم٤مومٞمً 

يمٚمٛمؽ قمغم اًم٤ٌمب  وم٠مظمؼمشمف سمام طمدث، وم٘م٤مل  أي ٟم٤مطمٞم٦م أظمذ اًمرضمؾ  وم٘م٤مًم٧م  
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يمذا ومتٌٕمف سمنم طمتك حل٘مف، وم٘م٤مل ًمف  ي٤م ؾمنٞمدي، أٟمن٧م اًمنذي وىمٗمن٧م سم٤مًمٌن٤مب، 

ىم٤مل  أقمد قمكم اًمٙمالم، وم٠مقم٤مده قمٚمٞمف، ومٛمرغ سمنم وظم٤مـم٧ٌم اجل٤مري٦م  ىم٤مل  ٟمٕمؿ، 

ا طمتك ٤م طم٤مًه ظمديف قمغم إرض، وىم٤مل  سمؾ قمٌد قمٌد، صمؿ ه٤مم قمغم وضمٝمف طم٤مومٞمً 

 قمرف سم٤محلٗم٤مء...

وهنذا  ،وص٤مر سمنم احل٤مذم ُمـ أئٛم٦م اًمزاهديـ اًمٕم٤مسمديـ سم٤مًمذل وآٟمٙمًن٤مر

ب وهمػمه ممـ اٟمتٙمًقا أو قمغم أسمنقا ،آٟمٙم٤ًمر هق اًمٗمٞمّمؾ سملم اًمٕمٌد اًمّم٤مًم 

 .(1)شآٟمتٙم٤مس

  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :٫مچمل ٖمٷمچم٧م

 .]إٙمزاب[ ﴾ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

٤م ومٚمٞمس ًمنؽ طم٘مّ  ُم١مُمٜم٤ًموم٢من يمٜم٧م  ،اًمٓم٤مقم٦م اعم١مُمـومٕمغم  ،إذا أُمر ُمٚمؽ اعمٚمق 

ومٞمٕمٚمٛمف  ،ُمـ آي٦م أو طمدي٨م صحٞم اهلل  ُمـ ئمٝمر ًمف أُمر ،اخلػمة شمٗمٕمؾ وٓ شمٗمٕمؾ

أو هنذا أرينده  ،أو ؾمآظمذ هذا وأشمر  ذا  ،ويتٕمٚمٛمف صمؿ ي٘مقل مل ي٘متٜمع سمف قم٘مكم

ومٝمذا وُمـ ُمنٚمف ومٚمٞمحذروا ٕهؿ ىمد خيرضمقا ُمـ ُمٔمٚم٦م اًمٕمٌقدي٦م،  ،وهذا أرومْمف

٤م اًمٕمٌد ومٕمٚمٞمف ـم٤مقم٦م أُمر ؾمٞمده وُمقٓه ،ومٛمـ خيت٤مر هق اًمًٞمد وًمٞمس اًمٕمٌد ومام  ،أُمن

 وظم٤مًم٘مف! سم٤مًمٜم٤م إن يم٤من هذا اًمًٞمد هق رب اًمٙمقن

                                                
 .(828/ 8اٟمٔمر  اًمتقاسملم ٓسمـ ىمداُم٦م ) (1)
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 اًمٜمدم قمغم ُم٤م اىمؽموم٧م هب٤م قمغم ىمدراهلل  اجلؼم واًمٗمْمؾ واًمٕمٓم٤مي٤م يٜمٕمؿ قمٚمٞمؽ

اًمنذي ي٘منقل أٟمن٤م  ،ومال شمٙمنـ يم٤معمٜمن٤من ،وقمغم ىمدر اطمتٞم٤مضمؽ ًمٚمتقسم٦م ،ُمـ ذٟمقب

دٟمٞم٤م  ُمتنك ؾمنتزال أيـ ضمزائنل ذم اًمن  وم٠ميـ اًمٕمٓم٤مي٤م ،وومٕمٚم٧م يمذا ويمذا ،شم٧ٌم

يٛمنـ  ،هذه آسمتالءات واعمحـ اًمتل أواضمف ضمزاء شمنقسمتل  ومٝمنذه شمقسمن٦م اعمٜمن٤من

ُيريد إضمر سم٠من شم٠م  ًمف اًمدٟمٞم٤م حت٧م ىمدُمٞمف: ٕٟمف شم٤مب ُمنـ  ،سمٗمٕمٚمف ًمٞم٠مظمذ اعم٘م٤مسمؾ

ی ی جئ حئ مئ ىئ  ﴿ومٕمغم ُمـ متـ ي٤مُمًٙملم  ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،ضُمرُمف إول

هق ُمـ وه٥م ًمنؽ : وم٤مهلل هق اًمٖمٜمل و[احلجةرات] ﴾ يئ جب حب خب مب

وم٠مٟم٧م اعمًتٗمٞمد ُمنـ  ،وًمٞمس ذم طم٤مضم٦م ًمتقسمتؽ أو شمقسم٦م همػم  ،اًمتقسم٦م وووم٘مؽ د٤م

ٓن  ومٞمجن٥م أن يؽمؾمنخ هنذا اعمٕمٜمنك ذم ذهٜمنؽ: ًمتنتحٓمؿ شمٚمنؽ  ،شمقسمتؽ ًمٞمس إ

اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمت٦م اًمتل ُمألت اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل واًمتل طم٤مًم٧م سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمتقسمن٦م 

ي٤ٌمقمد سملم اًمٕمٌند وسمنلم اًمٜمّمن   وم٤مٟمتٔم٤مر اًمٕمٓم٤مي٤م واًمٗمْمؾ سمٕمد اًمتقسم٦م ،اًمٜمّمقح

اًمذي هق واضم٥م  -اًمٕمٓم٤مي٤م وادداي٤م سمٕمد إٟمج٤مز قمٛمٚمف يم٤مخل٤مدم اًمذي يٜمتٔمر ،ومٞمٝم٤م

وهق ٓ طمؼ ًمف ذم ذًمؽ إذ أٟمف ُم٤م ومٕمؾ ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ ُمٜم٦ًّم وٓ ًمف قمٚمٞمنف  -قمٚمٞمف

 وهلل اعمنؾ إقمغم. ،سمؾ وًمّم٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ احلؼ أن ي٘مٌٚمف أو ٓ ي٘مٌٚمف ،ومْمؾ

 

ومٝمذا أُمر ذم صٛمٞمؿ اًمٕم٘مٞمندة  -شمتح٘مؼ سمتقسمتلم اهلل  اقمٚمؿ أن شمقسم٦م اًمٕمٌد إمم»
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 ،شمقسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م وشمقسم٦م ٓطم٘م٦م  ومٝمام شمقسمت٤من -ووّؾ ومٞمف يمنػم ُم٤م سملم إومراٍط وشمٗمريط

وإد٤مُمف ًمف سم٠من يقوم٘منف ًمٚمتقسمن٦م اهلل  ومٛمـ أراد اًمتقسم٦م ٓ شمٙمقن شمقسمتف إٓ سمٕمد إيذان

قمٚمٞمنف سمن٤مًم٘مٌقل اهلل  يتنقب ،وسمٕمد شمقسمتف سم٤مًمٗمٕمنؾ ،ؾمٌح٤مٟمفسمٕمد شميع وشمذًمؾ ًمف 

 . (1)شواإلصم٤مسم٦م

يقومؼ قمٌنده ًمٚمتقسمن٦م  رسمٜم٤م شم٤ٌمر  وشمٕم٤مممإذ أن  ،وهذا ٓ قمالىم٦م ًمف سمٗمٙمر اجلؼم

واًمٜمٞمن٦م  ،وصد  اًمٕمزم قمنغم قمندم اًمٕمنقد ،عم٤م يرى ُمـ ىمٚمٌف اخلػم وإرادة اًمتقسم٦م

 اًمّم٤مدىم٦م واإلظمالص ومٞمٝم٤م.

ووم٘منؽ  ،سمٙم٤مًء وشم٘مٓمع ىمٚمٌؽ ُمـ أصمر اًمذٟم٥موم٢من رأى ُمٜمؽ ظمػًما وإساًرا و

 صمؿ ىمٌٚمٝم٤م ُمٜمؽ وأصم٤مسمؽ قمٚمٞمٝم٤م. ،ًمٚمتقسم٦م وهدا  د٤م

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ ٫مةةةةچمل ٖمٷمةةةةچم٧م:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ذم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمنؽ  ٟمزًم٧م أي٦م ،[ا٭متقٕمڈم] ﴾ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ،اجلٞمش وأُمر اعمًٚمٛملم سمن٤مخلروج ًمٖمنزوة شمٌنق  طومٚماّم ضمّٝمز اًمٜمٌل  ،وص٤مطمٌٞمف

  َوهَمنَزا َرؾُمنقُل   »(8)صحٞم  ُمًٚمؿوىمد وردت اًم٘مّم٦م ذم 
ه
شمِْٚمنَؽ اًمَٖمنْزَوَة  طاهلل

َز َرؾُمقُل اَل طِملَم ـَم٤مسَم٧ِم اًمنِّاَمُر َواًمٔمِّ  ٝمن   ُل، َودَمَ
ه
نٚمُِٛمقَن َُمَٕمنُف، وَمَٓمِٗمْ٘من٧ُم  طاهلل ًْ َواعُم

َز َُمَٕمُٝمؿْ  ٝمن ، وَم٠َمْرضِمُع َومَلْ َأىْمِض ؿَمْٞمًت٤م، وَم٠َمىُمقُل ذِم َٟمْٗمِز  َأَٟم٤م ىَم٤مِدٌر قَمَٚمْٞمِف، َأهْمُدو ًمَِٙمْل َأدَمَ

                                                
 .( سمتٍمف280/ 8ُمٚمت٘مط ُمـ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمدارج ) (1)

 .(2769ؿ )ُمًٚم أظمرضمف :صحڀمح (8)
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ٌََ  َرؾُمقُل  ، وَم٠َمْص   وَمَٚمْؿ َيَزْل َيَتاَمَدى يِب طَمتنك اؿْمَتدن سم٤ِمًمٜمن٤مِس اجِلدُّ
ه
نٚمُِٛمقَن  طاهلل ًْ َواعُم

ٝمن  ـْ ضَمَٝم٤مِزي ؿَمْٞمًت٤م، وَمُ٘مْٚم٧ُم َأدَمَ ، صُمؿن َأحْلَُ٘مُٝمْؿ، َُمَٕمُف، َومَلْ َأىْمِض ُِم
ُز سَمْٕمَدُه سمَِٞمْقٍم َأْو َيْقَُملْمِ

نَز، وَمَرضَمْٕمن٧ُم َومَلْ َأىْمنِض ؿَمنْٞمًت٤م، صُمنؿن هَمنَدْوُت، صُمنؿن َٕ وَمَٖمَدْوُت سَمْٕمَد َأْن وَمَّمُٚمقا  ٝمن دَمَ

قُمقا، َوشَمَٗم٤مَرَط اًمَٖمْزُو، َومَهَ  ْٛمن٧ُم َأْن َرضَمْٕم٧ُم َومَلْ َأىْمِض ؿَمْٞمًت٤م، وَمَٚمْؿ َيَزْل يِب طَمتنك َأْهَ

ْر زِم َذًمِنؽ شمنردد يمٕمن٥م ذم اخلنروج  ،شَأْرحَتَِؾ وَم٠ُمْدِريَمُٝمْؿ، َوًَمْٞمَتٜمِل وَمَٕمْٚم٧ُم، وَمَٚمْؿ ُيَ٘مدن

ٚمف ىمٚمٞماًل طمتك جيٜمل صمامر أروف ى ذم ذًمنؽ طمتنك اسمتٕمند وًمٙمـ مت٤مد ،ًمٚمٖمزوة وأضمن

صمؿ رضمع اًمٜمٌنل  ،س أن يٌٚمٖمف وي٘مقل ًمٞمتٜمل طم٤موًم٧م وومٕمٚم٧متومٞم ،ااجلٞمش قمٜمف ضمدّ 

وؾم٠مل قمـ اًمذيـ ختٚمٗمقا وم٠مظمذوا يندون ًمف إقمنذار وهنق ي٘مٌنؾ  ًمٚمٛمديٜم٦م ط

أُم٤م يمٕم٥م ومٚمؿ يًتٓمع أن جين٤مدل  ،ًمٚمٕمٚمٞمؿ اخلٌػمُمٜمٝمؿ فم٤مهرهؿ ويٙمؾ هائرهؿ 

  ىُمْٚم٧ُم  َي٤م َرؾُمنقَل »ومٗمل احلدي٨م   ،وٓ يٕمتذر ًمف سمٕمذر
ه
ن٧ُم اهلل ًْ ، َواهللِ ًَمنْق ضَمَٚم إيِنِّ

ْٟمَٞم٤م، ًَمَرأَ  ـْ َأْهِؾ اًمدُّ َ  ُِم ـْ ؾَمَخٓمِِف سمُِٕمْذٍر، َوًَمَ٘مْد ُأقْمٓمِٞمن٧ُم قِمٜمَْد هَمػْمِ ْي٧ُم َأينِّ ؾَم٠َمظْمُرُج ُِم

صْمُتَؽ اًْمَٞمْقَم طَمنِدي٨َم يَمنِذٍب شَمنْرَى سمِنِف  ـْ طَمدن ، َوًَمٙمِٜمِّل َواهللِ ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛم٧ُم، ًَمِت ًٓ ضَمَد

ـن  صْمُتَؽ طَمِدي٨َم ِصْدٍ  دَمِ اهلُل  قَمٜمِّل ًَمُٞمقؿِمَٙم ـْ طَمدن ِخَٓمَؽ قَمكَمن َوًَمِت ًْ ُد قَمكَمن ومِٞمنِف، َأْن ُي

ٌَكَٕ إيِنِّ  ، ْرضُمق ومِٞمِف قُمْ٘م
ه
َٓ َأْيَنَ  اهلل َواهللِ َُم٤م يَم٤مَن زِم قُمْذٌر، َواهللِ َُم٤م يُمٜم٧ُْم ىَمطُّ َأىْمَقى َو

  ُِمٜمِّل طِملَم خَتَٚمنْٗم٧ُم قَمٜمَْؽ، ىَم٤مَل َرؾُمقُل 
ه
٤م َهَذا، وَمَ٘مْد َصَدَ ، وَمُ٘منْؿ طَمتننك   »طاهلل َأُمن

 .(1)شوَمُ٘مْٛم٧ُم  ومِٞمَؽ اهلُل  َيْ٘مِِضَ 

يمقٟمف ًمديف ىمندرة قم٤مًمٞمن٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ - عم٤م اقمؽمف ًمف سمذٟمٌف طومّمدىمف اًمٜمٌل 

                                                
كتااب التوباة مان  (2769مسؾم )و ( كتاب الؿغازي،4418رواه البخاري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤحد ث كعب بن مالك 
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يٕمٚمؿ أن رسمنف  ،وإيامن راؾمخ يم٤مجل٤ٌمل ،اهلل ويم٤من ذو ي٘ملم يمٌػم ذم -قمغم اجلدال

ومٞمنف وذم اهلل  طمتنك ي٘مِضن طومؽميمف اًمٜمٌل  ،قمٚمٞمؿ سمذات اًمّمدور ،ُمٓمٚمع قمٚمٞمف

ويمن٤من  ،ن يٕمتزًمنقا أزواضمٝمنؿصمؿ أُمر أٓ يٙمٚمٛمف وصن٤مطمٌٞمف أطمند وأ ،ص٤مطمٌٞمف

يمٕم٥م يٜمزل ًمألؾمقا  حي٤مول خم٤مًمٓم٦م اعمًٚمٛملم ويّمكم ذم ُمًجدهؿ طمٞم٨م ىم٤مل  

اَلَة َوَأـُمقُف ذِم ا» ُٛمٜمِنل َأطَمنٌد، َوآِ  َٓ وَمُٙمٜم٧ُْم َأظْمُرُج وَم٠َمؿْمَٝمُد اًمّمن َٓ ُيَٙمٚمِّ ؾْمَقاِ  َو

  َرؾُمقَل 
ه
ِف سَمْٕمَد  طاهلل ًِ ُؿ قَمَٚمْٞمِف، َوُهَق ذِم َوْٚمِ اَلِة، وَم٠َمىُمقُل ذِم َٟمْٗمِز  َهْؾ وَم٠ُمؾَمٚمِّ اًمّمن

ٌَْٚم٧ُم  ٤ًٌم ُِمٜمُْف َوُأؾَم٤مِرىُمُف اًمٜمنَٔمَر، وَم٢مَِذا َأىْم َٓ  صُمؿن ُأَصكمِّ ىَمِري اَلِم، َأْم  ًن َ  ؿَمَٗمَتْٞمِف سمَِردِّ اًم طَمرن

أن هذا  وٓ ئمٜمـ أطمدٌ  ،(1)شقَمغَم َصاَلِ  َٟمَٔمَر إزَِمن َوإَِذا اًْمَتَٗم٧مُّ َٟمْحَقُه َأقْمَرَض قَمٜمِّل

واحلنزم ٓ  ،ُمٓمٚمنقب اًمتقؾمط ذم إُمنقر يمٚمٝمن٤مجي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أن  ،يٜم٤مذم اًمرومؼ

 ،طاهلل  وم٘مد يٙمقن اًمرضمؾ طم٤مزًُم٤م ورومٞمً٘م٤م يمام يم٤من رؾمقل ،يٜم٤مذم اًمرومؼ ذم رء

 طاهلل  ومام ىمٞمٛم٦م احلٞم٤مة وظمٚمٞمنؾ ،اؾمؽما  اعمح٥م ،ويم٤من يمٕم٥م يًؽم  اًمٜمٔمر ًمف

يمن٠من إرض ون٤مىم٧م قمٚمٞمنف إُمر يم٤من ؿمديًدا قمغم ىمٚمٌف طمتك و! هم٤مو٥م قمٚمٞمف

 وقمغم ص٤مطمٌٞمف سمام رطم٧ٌم.

ڤ 

إيامٟمف طملم ضم٤مءه رؾمنقل ُمنـ ُمٚمنؽ  ورؾمقخ ،صد  شمقسم٦م يمٕم٥م ٧مصمؿ دمٚم

                                                

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب طمندي٨م شمقسمن٦م يمٕمن٥م سمنـ ُم٤مًمنؽ  صحڀمح: (1)

 (.2769) (5/2820وص٤مطمٌٞمف )
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ـْ َينُدلُّ » وم٘م٤مل ذًمؽ اًمرؾمقل  ،هم٤ًمن حي٤مول ضمذسمف ٟمحقه عم٤م قمٚمؿ سمام طمدث ًمف َُم

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ىَم٤مَل  وَمَٓمِٗمَؼ اًمٜمن٤مُس ُيِِمػُموَن ًَمفُ  ، طَمتنك ضَم٤مَءيِن وَمَدوَمَع إزَِمن  قَمغَم يَمْٕم٥ِم سْم إزَِمن

ُف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜمَن٤م َأنن  ٤م سَمْٕمُد، وَم٢مِٟمن ٤ًٌم، وَمَ٘مَرْأشُمُف وَم٢مَِذا ومِٞمِف  َأُمن
٤مَن، َويُمٜم٧ُْم يَم٤مشمِ ًن ِؽ هَم

ـْ َُمٚمِ يمَِت٤مسًم٤م ُِم

َٕمْٚمَؽ  ٌََؽ ىَمْد ضَمَٗم٤مَ ، َومَلْ جَيْ َٓ َُمْْمَٞمَٕم٦ٍم، وَم٤محْلَ اهلُل  َص٤مطِم ْؼ سمِٜم٤َم ُٟمَقاؾِمَؽ، سمَِداِر َهَقاٍن َو

٤م  نَجْرهُتَ ًَ ٤م اًمتنٜمُّنقَر وَم  وَمَتَٞم٤ممَم٧ُْم هِبَ
ِ
ٌَاَلء ـَ اًْم ىَم٤مَل وَمُ٘مْٚم٧ُم  طِملَم ىَمَرْأهُت٤َم  َوَهِذِه َأْيَْم٤م ُِم

٤م شهِبَ
(1).  

وهنق اعمن١مُمـ اعمّمنكم  -وهمْمنٌقا قمٚمٞمنف ،رضمؾ هجنره إظمقاٟمنف! ؾمٌح٤من اهلل

يًتٖمٗمر ويٌٙمنل سمنلم و ،ويّمكم ُمٕمٝمؿ ،وطم٤مول ىمدر اعمًتٓم٤مع أن يٙمٚمٛمٝمؿ -اًمت٘مل

 ،اهلل وأص٤مسمف ُمـ احلزن وادؿ ُمن٤م ٓ يٕمٚمنؿ ىمندره إٓ ،ًمٙمـ مل ي٠مشمف اًمٗمرج ،اهلل يدي

ومج٤مءه ظمٓم٤مب ُمٚمؽ ُمـ ُمٚمق  اًمدٟمٞم٤م يٕمرض قمٚمٞمف اعم٤ًمقمدة: ًمٞمٙمرُمف ويٕمكم ؿمن٠مٟمف 

ك هذا اًمٕمرض سمنالًء  ،ومرومض سمدون شمردد ،سمٕمد أن هجره اعمًٚمٛمقن وًمنق -سمؾ ؾمٛمن

ًمـ ٟم٘منػ قمٜمند ُمًن٠مًم٦م رومْمنف ًمنذًمؽ  -ًٌف ُمـ اًمٜمٕمؿُمـ اعمٜم٤موم٘ملم حل ااطمدً يم٤من و

مل ينذه٥م ًمٚمٜمٌنل  ،ڤًمٙمـ ؾمٜم٘مػ قمغم ردة ومٕمؾ يمٕم٥م  ،ااًمٕمرض اخلٌٞم٨م يمنػمً 

ٕٟمف يٕمٚمؿ ي٘مٞمٜمًن٤م أن  ،وٓ ًمٞمجد ؾمٌٞماًل ًمٚمٙمالم أو ًمٚمٕمٗمق قمٜمف ،ويٛمـ قمٚمٞمف سمٗمٕمٚمف ط

يم٤من يمؾ  ،ٓ هيٛمف وزير وٓ ُمٚمؽ ُمـ ُمٚمق  اًمدٟمٞم٤م ،رسمف يرى ُم٤م يّمٜمع وقمٚمٞمف ُمٓمٚمع

وم٠مظمنذ اًمرؾمن٤مًم٦م  ،قمٚمٞمنف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورون٤م رؾمنقل ،شمٕم٤ممم وُم٘م٤مُمف قمٜمدهاهلل  رو٤ممهف 

ث هب٤م هذا وٓ ذا  ،وأطمرىمٝم٤م ُم٤ٌمذةً   ،وم٘مند يم٤مٟمن٧م ىمٚمنقهبؿ ٟم٘مٞمن٦م ـمن٤مهرة ،مل حيدِّ

                                                
 .شم٘مدم خترجيف صحڀمح: (1)
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 . طاهلل  وطُمؼ دؿ أن يٜمٕمٛمقا سمّمح٦ٌم رؾمقل

بَْح ٪َمټَمَم  َصټَمڀمډُْم َصاَلَة ا٭مٹَْمْجِر َص »ي٘مقل   ،سمتقسم٦م يمٕم٥م وأصح٤مسمفاهلل  طمتك ضم٤مء أُمر

ـْ ُٕمڀمُقٖمپِمچَم،  ٫َمْد  ايّ، ٪َمبڀَمپْمچَم َأځَمچم َ٘مچم٭مٌِس ٤َمَٜم احَلچمِل ا٭م تِل َذ٬َمرَ َمِْس٦َم ٭َمڀمټَْمڈم َوَأځَمچم ٤َمَٜم ٣َمٿْمِر َٕمڀمډٍْم ٱِم

ْرُض ٕمََِم َرُٙمبډَْم، ٠َمٽِمٷْمډُم َصْقَت َصچمِرٍخ، َأْوَٓم َٓ َضچم٫َمډْم ٤َم٥َم  ځَمٹْمِز، َوَضچم٫َمډْم ٤َم٥َم  ا

، ٫َمچمَل: ٪َمَخَرْرُت ٠َمچمِ٘مًدا، َو٤َمَر٪ْمډُم ٤َمَٜم َ٘مبَِؾ ٠َمټْمٍع  ـَ ٱَمچم٭مٍِؽ إَْٔم٨ِمْ ٕمڂِم٤َْمَٜم َصْقٖمِِف: َيچم ٬َمٷْمڇُم ْٕم

صمؿ أذن دؿ سم٤مًم٘مٌقل  ،وم٠مذن دؿ اسمتداًء سم٤مًمتقسم٦م ،سمتقسم٦م يمٕم٥ماهلل  أذن (1)«أَْن ٫َمْد َ٘مچمَء ٪َمَرٌج 

ۆ ۆ ۈ ۈ   ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ومٜمزًم٧م أي٤مت اعمٌنمات ،واًمتقومٞمؼ سمٕمد أن شم٤مسمقا

ې ٴۇ ۋ   ې  ۉ ې  ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ ەئ  ائ ەئ  ائ  ى  ى  ې 

ڀ   ۈئ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

ڦ  ڦ ڦ  ڃ   ڦ  ڃ  ڄ ڃ ڃ  ڄ  ڄ ڄ 

 .(8) ]ا٭متقٕمڈم[ ﴾ چ

وشمّمٕم٥م  ،سمٕمض اخلٚمؼ شمًُٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمتقسم٦م ُمـ ذٟمقب وُمٕم٤مِص اجلقارح

                                                
ت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب طمدي٨م يمٕمن٥م سمنـ ُم٤مًمنؽ، وىمنقل اهلل أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يم :ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف (1)

(، وُمًننٚمؿ، يمتنن٤مب 5588()6/2) [118]ا٭متقٕمةةڈم: ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ   ﴿۵

 (2769()5/2820اًمتقسم٦م، سم٤مب طمدي٨م شمقسم٦م يمٕم٥م اسمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمف )

 (.5588اٟمٔمر ؾم٥ٌم ٟمزول أي٤مت، صحٞم  اًمٌخ٤مري ) (8)
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يّمنٕم٥م قمٚمٞمنف يمٚمنٞمٝمام أو  واًمنٌٕمض ،قمٚمٞمٝمؿ ُمنـ ذٟمنقب وأُمنراض اًم٘مٚمنقب

 وؾم٥ٌم ذًمؽ أُمريـ  ،أطمدمه٤م

 إُم٤م ضمٝمؾ اًمٕم٤مِص سمجٜم٤ميتف. إول:

 اؾمتّمٖم٤مر اعمٕمّمٞم٦م. ا٭مثچمّن:

 

وهذا ٓ ُيٕمٗمك قمٜمنف دوًُمن٤م قمنغم  ،وم٤مًمٕم٤مِص ىمد جيٝمؾ ىمدر اجلٜم٤مي٦م اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م

ؿ ُمنرة ومنٞمٕمٚم ،اهلل وًمٙمـ اجل٤مهؾ سمٛمٕمّمٞمتف إُم٤م يًنػم ذم ـمرينؼ ُمرون٤مة ،اإلـمال 

ُمـ ىمٚمٌف أٟمف ُم٤م اشمٌنع هنقاه وًمٙمنـ اهلل  ًمٙمـ جيتٝمد ذم اًمتٕمٚمؿ ويٕمٚمؿ ،وجيٝمؾ أظمرى

ويٞمن ًمنف ـمرينؼ  ،رنتفًمف ضمٝمٚمف سم رب اًمٕم٤معملمومٝمذا خمٓملء ومٞمٖمٗمر  ،اهلل ضمٝمؾ أُمر

ًمديف اًم٘مدرة قمغم شمٕمٚمنؿ  ،همػم ُمٙمؽمث ٕواُمر اًمنمع وإُم٤م قم٤مصٍ  ،اًمٕمٚمؿ إن صد 

اإلقمنراض قمنـ  ،ضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف ُمّمٞمٌت٤منومٝمذا ىمد ا ،أُمر ديٜمف ويت٤ًمهؾ ويتٙم٤مؾمؾ

ومٝمنذا ٓ يٕمن٤مرم ُمنـ اعم١ماظمنذة إٓ أن  ،اًمٕمٚمؿ ويمذًمؽ اىمؽماف اًمذٟمقب واعمٕمن٤مِص

ومٛمـ اُمتأل ىمٚمٌف سم٤مُٕمراض وًمف اًم٘مدرة قمغم اًمتٕمٚمؿ ويٕمرف اًمًنٌٞمؾ  ،ؿمٞمت٤ًم اهلل يِم٤مء

 ًمذًمؽ وشمٙم٤مؾمؾ أو اؾمتّمٖمر ذٟمٌف ومٝمذا قمغم ظمٓمٍر قمٔمٞمؿ.

٤م إمم و٤مًمس اًمٕمٚمؿ رومْمقا سمِمدة فمٜمّاهلل  إمم سمٕمض اًمٕمقام إن ددؿ داعٍ  وٟمرى

وهنذا  ،ُمٜمٝمؿ أهؿ سمذًمؽ يت٘مقن ذٟم٥م إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ وقمدم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ

 ،وم٤مهلل ُمٓمٚمع قمغم ُمـ ًمف ؾمٌٞمؾ ًمٚمتٕمٚمؿ وُمـ وم٘مد ذًمؽ اًمًٌٞمؾ ،ُمـ شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس

وُمـ ضمٝمؾ ُرهمناًم قمٜمنف  ،ُمٓمٚمع قمغم ُمـ شمٙم٤مؾمؾ وم٠مصٌ  ضم٤مهاًل سم٢مرادشمف وىمّمده

 عمٕمروم٦م أُمر رسمف.وىمد ومٕمؾ ُم٤م سمقؾمٕمف 
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ٵَمةڂَم، َوا٭مپم ْسةڀَمچمَن، َوٱَمةچم ا٠ْمةُتٻْمِرُوقا ايِ  إِن  » أٱمچم ٙمديڊم: تِل اخْلَ ـْ ُأٱم  چمَوَز ٤َم ٫َمْد ََتَ

احلٙمؿ، أي ٓ يٕمٚمؿ هؾ هذا اًمٕمٛمؾ أو ومٝمذا احلٙمؿ ذم طمؼ ُمـ ضمٝمؾ  ،(1)«٤َمټَمڀْمفِ 

 أو ُمـ ذم ـمري٘مف ذم اًمتٕمٚمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ ومٞمخٓملء ُمنرة اًم٘مقل طمرام أم ًمٞمس سمحرام 

سمٖمْم٥م رسمنف ُمنـ  وٓ يٜمٓمٌؼ قمغم ُمـ أقمرض وقمّم٤مه همػم ُمٝمتؿ ،ويّمٞم٥م ُمرة

 .رو٤مه

سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ٓ يً٘مط احلد إن يم٤من قم٤معًم٤م سم٤مًمتحريؿ،  اجلٝمؾ :$٫مچمل إمـ ا٭مٺمڀمؿ 

 .(1)مل يٕمٚمؿ أن قم٘مقسمتف اًم٘متؾ، ومل يً٘مط هذا اجلٝمؾ احلد قمٜمف (8)شاُم٤مقمزً »وم٢من 

ؾمن٠مًمف قمنـ  طٟمنف وىم٤مل أيًْم٤م  أن احلد ٓ جي٥م قمغم ضم٤مهؾ سمن٤مًمتحريؿ: ٕ

ًٓ »طمٙمؿ اًمزٟمك، وم٘م٤مل     .(5()1)شأشمٞم٧م ُمٜمٝم٤م طمراًُم٤م ُم٤م ي٠م  اًمرضمؾ طمال

سمٜم٤مء سمٞمن٧م ضمديند ؾمنٞمٌح٨م قمنـ أومْمنؾ  أطمد ُمٜم٤مومٗمل أُمقر اًمدٟمٞم٤م ًمق أراد 

وًمنق  ،ًمّمٜمع رء ه٤مم ذم سمٞمتف ٓهتؿ سمتٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمف صٜمٕمف وًمق اوٓمر ،اعمٝمٜمدؾملم

ات شمٕمٚمٞمٛمٞمن٦م ذم أراد رضمٌؾ أن يٕمٛمؾ ذم ُمٜمّم٥م ُمن٤م واطمتن٤مج ًمِمنٝم٤مدات ودور

                                                
لطيااوي يف معااين اآلثاار (، وا7219(، وابان حباا  )2045رواه ابان ماجاه ) صحڀمح: (1)

(، والبقفؼااي يف 4351( والاادارقطـي يف السااـن )765(، والطاا اين يف الؽبقاار )4649)

(، وصااييه اولباااين يف 19590(، ومعرقااة السااـن واآلثااار )15094السااـن الؽاا ى )

 ڤ.( من حد ث وبد اهلل بن وباس 6293التعؾقؼات اليسا ، والؿشؽاة )

 .(8692ًٚمؿ )صحٞم  ُم -اٟمٔمر  ىمّم٦م ُم٤مقمز  (8)

 .(4/29زاد اعمٕم٤مد ) (1)

(، وأصؾ 7/245(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )5528يِمػم إمم طمدي٨م رواه أسمق داود ) (1)

 .(8698(، وُمًٚمؿ )7867، 6884، 4278احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم، أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

 .(4/20زاد اعمٕم٤مد ) (5)
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أومٞمٙمقن أُمر اًمديـ أهنقن قمٜمند  ،اًمٚمٖم٤مت واحل٤مؾم٥م ٓضمتٝمد ذم احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م

   اعمًٚمؿ ُمـ هذه إُمقر  أومتٙمقن اًمدٟمٞم٤م أهمغم قمٜمده ُمـ اجلٜم٦م

ـْ َأسمِٞمِف،  :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ر٠مقل وٱمـ أد٤مڀمڈم ـِ َأيِب ُُمقؾَمك، قَم ـِ اسْم ـْ َأيِب إؾِْمَح٤مَ ، قَم قَم

ِلِّ  ـِ اًمٜمٌن ُف يَم٤مَن َيندْ  طقَم  َأٟمن
ِ
قَم٤مء نَذا اًمندُّ َرب  ا٩ْمٹِمةْر ِٔم َٚمٵمڀِمَئتِةل َوَ٘مٿْمة٥ِم، » قُمق هِبَ

ٿُمؿ  ا٩ْمٹِمْر ِٔم َٚمٵَمچمَيچمَي، َو٤َمٽْمةِدي  ِف، َوٱَمچم َأځْمډَم َأ٤ْمټَمُؿ ٕمِِف ٱِمپم ل، ا٭مټم  اِْم ِْم َأٱْمِري ٬ُمټم  َوإرِْسَ

ٿُمؿ  ا٩ْمٹِمْر ِٔم ٱَمةچم ٫َمةد   ةْرُت، َوٱَمةچم َوَ٘مٿْم٥ِم َوَوْزِٔم، َو٬ُمؾ  َذ٭مَِؽ ٤ِمپمِْدي، ا٭مټم  ٱْمډُم َوٱَمةچم َأٚم 

ٍء ٫َمةِديرٌ  ُر، َوَأځْمډَم ٤َمَٜم ٬ُمةؾ  َرْ ُم َوَأځْمډَم اٛمُڃَمٚم  ْرُت َوٱَمچم َأ٤ْمټَمپمډُْم، َأځْمډَم اٛمُٺَمد  ، (1)«َأرْسَ

وَمَدلن ذًمؽ قمغم أنن اجلٝمنؾ ىمند  :«َرب  ا٩ْمٹِمْر ِٔم َ٘مٿْم٥ِم »  طؿم٤مهد احلدي٨م ىمقًمف 

  طمدي٨م أيب هريرة  َأنن َرؾُمنقَل  ويمذًمؽ ،قمغم ُم٤م ومّمٚمٜم٤م ُي١َماظَمُذ سمف اًمٕمٌد
ه
 طاهلل

٭َمةُف، َوآِٚمةَرُه، » يَم٤مَن َيُ٘مقُل ذِم ؾُمُجقِدِه  ةُف، َوَأو  ُف، َوِ٘مټم  ُف: ِد٫م  ا٭مټمٿُمؿ  ا٩ْمٹِمْر ِٔم َذځْمبِل ٬ُمټم 

هُ  وُيٕمٚمنؿ اًمّمنح٤مسم٦م أن يًن٠مًمقه  ،اهلل يم٤من ي٠ًمل ط. وم٤مًمٜمٌل (8)«َو٤َماَلځمڀَِمَتُف، َورِس 

 ٤م. ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب اًمتل جيٝمٚمقه

 

وي٘مع ومٞمف ـم٤مئٗم٦م ٓ يًنتٝم٤من هبن٤م  ،وهذا إُمر أؿمد ُمـ ضمٝمؾ اًمٕم٤مِص سمذٟمٌف

ُمـ اعمًنٚمٛملم، ومًن٥ٌم اًمت٘مّمنػم ذم اًمتقسمن٦م قمٜمند سمٕمنض ُمنـ ؾمنٚمٙمقا ـمرينؼ 

رد وهت٤مون ذم  ،يمٛمـ اًمتزم سم٤مًمّمالة واًمّمقم ،آؾمت٘م٤مُم٦م هق اًمتٝم٤مون سم٤مًمذٟمقب

                                                
يمتن٤مب اًمنذيمر  (2789وُمًنٚمؿ )، يمت٤مب اًمندقمقات (6298) اًمٌخ٤مري رواه  ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر

 .يمت٤مب اًمّمالة (582ُمًٚمؿ ) رواه صحڀمح: (8)
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 ﴾ ڭ ڭڭۓ ڭ  ﴿شمٕمنن٤ممم  اهلل  وحيننت٩م سم٘مننقل ،طم٘مننق  اًمٕمٌنن٤مد

وهنذه زٓت  ،رضمنؾ صن٤مًم : ومٞمٚمٌس قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ومٞم٘مقل  أٟم٧م [111وقد:]

وأن  ،وهق ٓ يٕمٚمؿ أن ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مر ُمنـ ُمًتّمنٖمر اًمنمنرِ  ،قمٜمٝم٤ماهلل  وعمؿ يٕمٗمق

  ًمف ًمٚمٜم٤مر. اًل رسمام يم٤مٟم٧م ؾمٌٞم -وىمد شمٙمقن يم٤ٌمئر-شمٚمؽ اًمّمٖم٤مئر 

وم٤مؾمتّمنٖم٤مر اعمٕمّمنٞم٦م  ،وم٤مؾمتّمٖم٤مر اعمٕمّمنٞم٦م ذٟمن٥م جين٥م آؾمنتٖمٗم٤مر ُمٜمنف

 ،ومال شمٜمٔمر حلجؿ اعمٕمّمٞم٦م وًمٙمـ اٟمٔمر ًمٕمٔمٛم٦م ُمنـ قمّمنٞم٧م ،ٔم٤مم اًمٓم٤مقم٦ميم٤مؾمتٕم

 .[91: إځمٷمچمم] ﴾ ې ې ى ى ائ ﴿  شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿاهلل  ىم٤ملوٓ شمٙمـ يمٛمـ 

﮷   ﴿شمٕم٤ممم  اهلل  عم٤م ٟمزل ىمقل ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ےے ۓ ۓ

﮾  ﮿ ﯀ ﯁       ﮼  ﮽ ﮻  ﮹  ﮺ ﮸

 .﴾     

ٌَٜمَن٤مَُم٤م يَمن٤مَن  ٫مچمل إمـ ٱمسٷمقد: َين٦ِم  اهلُل  سَمنلْمَ إؾِْمناَلُِمٜم٤َم َوسَمنلْمَ َأْن قَم٤مشَم ْٔ نِذِه ا هِبَ

ٓن َأْرسَمنننُع  [16احلديةةةد: ] ﴾ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴿ إِ

 . (1)ؾِمٜملِمَ 

ٟمزًم٧م شمٕمن٤مشمٌٝمؿ  -أومْمؾ اًمٌنم سمٕمد إٟمٌٞم٤مء-ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م 

ذم دوا ومنامذا قمنـ ُمنـ وًمن ،ذم اًمت٘مّمػم! سمٕمد أرسمع ؾمٜمقات وم٘مط ُمـ إؾمنالُمٝمؿ

ُم٤مذا قمٜم٤ّم     ُمـ شمٜمٕمؿ ذم فمؾ هذا اًمديـ ًمٕمنمة وقمنميـ ومخًلم ؾمٜم٦ماإلؾمالم

  ٟمحـ أن

                                                
 .يمت٤مب اًمتٗمًػم (2027ُمًٚمؿ ) رواه صحڀمح: (1)
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أينـ ! أينـ اخلنقف ُمنـ اهلل! أيـ اخلِمقع واخلْمقع! ُم٤م سم٤مل ىمٚمقسمٜم٤م ىم٤مؾمٞم٦م

وضمٚمن٧م اهلل  أينـ اعم١مُمٜمنقن اًمنذيـ إذا ُذيمنر! أيـ شمذيمر اًمٜم٤مر وطمرهن٤م! اًمت٘مقى

 ! ىمٚمقهبؿ

ا صمنؿ ئ٥م ًمٚمرضمؾ أن يٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف شم٘مّمػمً ُمـ أقمٔمؿ اعمّم٤م ٫مچمل إمـ اٛمبچمرك:

 .(1)قمٚمٞمف ٓ ُي٤ٌمزم وٓ حيزن

 ،ذيمرٟم٤م ُم٤م يّمٞم٥م اًمٕمٌد ُمـ سمالء إن يم٤من ضم٤مهاًل سمٛمٕمّمٞمتف أو ُمًتّمٖمًرا د٤م

يٕمٚمؿ شم٘مّمػمه وشمٗمريٓمف وٓ  ،أُم٤م اًمٌالء إقمٔمؿ أن يٕمٚمؿ اًمٕمٌد ُمّمٞمٌتف وىمدره٤م

سمرنن٦ٍم ُمٜمنف اهلل  هإن مل يتٖمٛمند -ي٤ٌمزم وٓ حيزن ٕضمؾ طم٤مًمف وُمآًمف اًمذي يٕمٚمٛمنف

وإن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ وم٤معمّمنٞم٦ٌُم  ،ويمام ىمٞمؾ  وم٢من يمٜم٧م ٓ شمٕمٚمؿ ومتٚمؽ ُمّمٞم٦ٌمٌ  -وومْمؾ

 أقمٔمُؿ..

اهلل  ومت٥م واسمؽ قمغم ظمٓمٞمتتؽ وٓ شمٚمتٗم٧م ٕطمد وشمٚمذذ سمٕم٤ٌمداشمنؽ واؾمن٠مل

 .أن يرزىمؽ إٟمس سمف وطمده ۵

أٟمٞمًنف اهلل  ـمقسمك عمـ اؾمتقطمش ُمـ اًمٜم٤مس ويمن٤من ٫مچمل ا٭مٹمٴمڀمؾ ٕمـ ٤مڀمچمض:

 .(8)ف وسمٙمك قمغم ظمٓمٞمتت

 

   

                                                
 .(2/278اجل٤مُمع ًمِمٕم٥م اإليامن ) (1)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (8)
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ذم  ،وىمد ورد ذم اًمٜمص ُمٓمٚمً٘م٤م ،اعمٝمٞمٛمـ ذم اًم٘مرآن ُمرًة واطمدةاهلل  ضم٤مء اؾمؿ

﮷   ﴿شمٕم٤ممم  اهلل  ىمقل ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ

 ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁
 . وهق ُمـ إؾمامء اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقمتٜمقا سمجٛمع أؾمامء[احل٨م]

 احلًٜمك.اهلل 

 

 هق اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٌمء سم٤مًمتدسمػم.

ىمٗم٤مًٟمنن٤م، واًم٘مٗمنن٤من   أي .[18اٛمچمئةةدة:] ﴾ ڈ ژژ ﴿ ٫مةةچمل إصةةٽمٷمل:

 وم٤مرد ُمٕمرب. 

أي   ،صمؿ أيمقن قمغم ىمٗم٤مٟمف ،إين ٕؾمتٕملم سم٤مًمرضمؾ ومٞمف قمٞم٥م :ڤو٫مچمل ٤مٽمر 

 .(1)واًم٘مٗم٤من سمٛمٕمٜمك اعمنمف ،قمغم حتٗمظ أظم٤ٌمره

وىمٞمنؾ   ،ق اًمرىمٞمن٥موه شاعمٝمٞمٛمـ»شمٕم٤ممم اهلل  ُمـ أؾمامء :$٫مچمل إمـ إٗمٝم 

 ،وىمٞمنؾ  أصنٚمف ُمن١ميٛمـ ،وىمٞمؾ  اعم١ممتـ، وىمٞمؾ  اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمقر اخلٚمنؼ اًمِم٤مهد.

وؿمنٕمر اسمنـ  ،وُُمٗمْٞمِٕمنؾ ُمنـ إُم٤مٟمن٦م ،وم٠مسمدًم٧م اد٤مء ُمـ ادٛمزة وم٠مصٌ  ُمٝمٞمٛمـ

 قم٤ٌمس 

 ٙمتك اٙمتةقى ٕمڀمُتةؽ اٛمٿمةڀمٽمـ ٱمةـ

 

 ِٚمپمةةةِدف ٤مټمڀمةةةچمء َتتٿمةةةچم ا٭مپمّٵْمةةةُؼ 

                                                 
 .(8/260ُمٕمجؿ اًمٗمرو  اًمٚمٖمقي٦م، ٕيب هالل اًمٕمًٙمري ) (1)
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ٟمٗمًف: ٕن اًمٌٞم٧م إذا طمنؾ وىمٞمؾ  أراد سم٤مًمٌٞم٧م  ،سمٞمتؽ اًمِم٤مهد سمنمومِؽ أي:

 .(1)وم٘مد طمؾ سمف ص٤مطمٌف 

 وذم اعمٝمٞمٛمـ مخ٦ًم أىمقال  :$٫مچمل إٔمق ٕمٻمر إځمبچمري 

 اعمٝمٞمٛمـ  اعم١مُمـ ٫مچمل إمـ ٤مبچمس:

 اعمٝمٞمٛمـ  اًمِمٝمٞمد و٫مچمل ا٭مٻمسچمئل:

وي٘م٤مل  ىمد هنٞمٛمـ اًمرضمنؾ هينٞمٛمـ  ،ي٘م٤مل اعمٝمٞمٛمـ  اًمرىمٞم٥م و٫مچمل إٔمق ٤مبڀمد:

٤ًٌم قمغم اًمٌمء.  هٞمٛمٜم٦م  إذا يم٤من رىمٞم

ٌنٜم٤ًم قمغم اًمٙمت٤مب ،﴾ ڈ ژژ ﴿ ق ٱَمٷْم٨َم:و٫مچمل إٔم  .ُمٕمٜم٤مه  وىم

ٌن٤من ٓ أصؾ ًمف ذم و٫مچمل أوؾ ا٭مټمٸمڈم:  .(8)اٟمتٝمك إٟمام هق اًم٘مّٗم٤من. ، يمالم اًمٕمرباًم٘م

 

وًمٙمـ يمنؾ هنذه  ،ذيمرٟم٤م أن ُمـ ُمٕم٤مين اعمٝمٞمٛمـ  اًمرىمٞم٥م واًمِم٤مهد واحلٗمٞمظ

ومٙمؾ  ،٤مين ُمؽمادوم٦م  ٓومٝمؾ شم٠م  أؾمامؤه ؾمٌح٤مٟمف سمٛمٕم ،اعمٕم٤مين هل أؾمامء هلل شمٕم٤ممم

ومن٤معمٝمٞمٛمـ ُمنـ ونٛمـ  ،اؾمؿ ًمف ُمٕمٜمك، وٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمٕمٜمك اؾمؿ آظمر

ّٓ ومنام اًمٗم٤مئندة ُمنـ  ،ُمٕم٤مٟمٞمف شمٚمؽ إؾمامء اًمتل ذيمرٟم٤م، وٓ سمند ُمنـ ظمنالف وإ

٤م ؾمدى أو سمال طمٙمٛم٦م، وم٤مهلل سمحٙمٛمتف اظمتالف إؾمامء! وطم٤مؿم٤م هلل أن يٗمٕمؾ ؿمٞمتً 

وًمٙمـ سمال شمنرادف وشمًن٤مٍو  ،ؿمؽما  ذم اعمٕمٜمكؾمٛمك ٟمٗمًف هبذه إؾمامء وسمٞمٜمٝمام ا

 وم٤معمٕم٤مين ُمتٕمددة.  ،شم٤مم

                                                
( وؿم٠من اًمندقم٤مء 82/526(، واٟمٔمر اًمٚم٤ًمن )4/274احلدي٨م وإصمر )اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  (1)

 (.4/482( واًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي )880-809ًمٚمخٓم٤ميب )ص  

 (.8/87اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس ٓسمـ إٟم٤ٌمري ) (8)
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ال ينٞمنٌٝمؿ ومن٤م وُمٕمٜم٤مه ٓ يٜم٘مص اعمٓمٞمٕملم يقم احل٤ًمب ُمـ ـم٤مقمن٤مهتؿ ؿمنٞمتً »

وٓ هق ُمًتٙمره قمٚمٞمف ومٞمْمٓمر إمم يمنتامن سمٕمنض  ،قمٚمٞمف: ٕن اًمنقاب ٓ يٕمجزه

ٛمٚمنف اؾمنتٙمن٤مر اًمننقاب إذا يمننرت وًمنٞمس سمٌخٞمنؾ ومٞمح ،إقمامل أو ضمحنده٤م

ٕٟمنف  ،وٓ يٚمح٘مف ٟم٘مص سمام ينٞمن٥م ومٞمحنٌس سمٕمْمنف ،إقمامل قمغم يمتامن سمٕمْمٝم٤م

ويمنام ٓ  ،٤م سمٛمٚمٙمف طمتك إذا ٟمٗمع همنػمه سمنف زال اٟمتٗم٤مقمنف قمٜمنف سمٜمٗمًنفًمٞمس ُمٜمتٗمٕمً 

٤م ٓ يزيد اًمٕمّم٤مة قمغم ُم٤م اضمؽمطمقه ُمـ اًمًنٞمت٤مت يٜم٘مص اعمٓمٞمع ُمـ طمًٜم٤مشمف ؿمٞمتً 

ا ُمـ اًمٙمذب واًمٔمٚمنؿ همنػم  ُم٤م اؾمتح٘مقه ٕن واطمدً ٤م قمغمقم٘م٤مسمً  ،ومٞمزيدهؿ ،٤مؿمٞمتً 

ًٌن ،وىمد ؾمٛمك قم٘مقسم٦م أهؾ اًمٜم٤مر ضمزاءً  ،ضم٤مئز قمٚمٞمف ٤م مل يٙمنـ ومام مل ي٘م٤مسمنؾ ُمٜمٝمن٤م ذٟم

 .(1)ش٤مومل يٙمـ ووم٤مىمً  ،ضمزاءً 

 ،ٓ ي٠مظمذ أطمٌد ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًت٤م قمغم اإلـمال  ،يم٤مُمٚم٦م اعمرءومٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شم٠م  أقمامل 

أو قمدم  ،قمـ شمْمٞمٞمع طمًٜم٤مت اًمٕم٤ٌمد ٜم٤م همٜمٌل ومرسمُّ  ،وٓ ُيٜم٘مص ُمٜمٝم٤م ُمن٘م٤مل ذرة

رسمٜم٤م جي٤مزي قمغم احلًٜم٦م  ،ومٕمغم اًمٕمٙمس ،ومال حتزن وٓ خت٤مف ،إصم٤مسمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م

ڇ  چ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،إمم أوٕم٤مٍف يمنػمة ،سمٕمنم أُمن٤مد٤م إمم ؾمٌٕمامئ٦م وٕمػ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[ا٭مبٺمرة] ﴾ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ
وُمٝمنام  ،ؿمٙمقًرا ٓ ُئمٚمؿ قمٜمده أطمنٌد ىمنط ٤م يمرياًم وشمذيمر دوًُم٤م أٟمؽ شمٕمٌد رسمّ 

ٓ ُيٜم٘مص ذًمؽ ُمنـ ُمٚمٙمنف  ،وُمٝمام أصم٤مسمؽ قمغم ـم٤مقم٤مشمؽ وأومٕم٤مًمؽ ،أٟمٕمؿ قمٚمٞمؽ

إُمن٤م  ،أو خيٗمل قمٜمف سمٕمْمف ،وم٤مإلٟم٤ًمن اًمذي جيحد طمؼ أظمٞمف وهيْمٛمف ،ؿمٞمًت٤م ىمط

                                                
 .(807اٟمٔمر  إؾمامء واًمّمٗم٤مت، ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ص   (1)
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أُم٤م رب اًمٕمن٤معملم ومتٕمن٤ممم وشم٘مندس قمنـ هنذه  ،سمخٞمؾ وإُم٤م حيٛمؾ ٕظمٞم٦م قمداوة

 ؾمامء واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل .ومٚمف اًمٙمامل ذم إ ،اًمّمٗم٤مت

ڀْمةَؾ  َٓ ى َْلَ ٱَمةايْ  إِن  َيٽِمة٦مَ » :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫َمچمَل َر٠ُمقل چمُء ا٭مټم  َيٸِمڀمٴُمةٿَمچم ځَمٹَمٺَمةڈٌم، ٠َمةح 

ٽَمَقاِت َوا ُف ََلْ َيپمْٺُمْص ٱَمچم ِْم َيٽِمڀمپمِِف، َٓ َوا٭مپم ٿَمچمَر، َأَرَأْيُتْؿ ٱَمچم َأځْمٹَمَؼ ٱُمپمُْذ َٚمټَمَؼ ا٭مس  ْرَض، ٪َمڄمځِم 

 .(1)شَيْر٪َمُع َوَُيْٹِمُض  -َأِو ا٭مٺَمْبُض - َٜم اٛمچَمِء، َوٕمڀَِمِدِه إُْٚمَرى ا٭مٹَمڀْمُض َو٤َمْر١ُمُف ٤مَ 

وحي٤مؾمٌٝمؿ قمغم ُم٤م اضمؽمطمقه ُمـ اًمًنٞمت٤مت  ،ويٕمدل رسمٜم٤م يمذًمؽ ُمع اًمٕمّم٤مة

وإُمن٤م يٙمتٌٝمن٤م  ،وم٢مُم٤م يٕمٗمق قمـ اًمًنٞمت٦م ،طمٙمؿ قمدل ،سمال ضمقر وٓ فمٚمؿ ،إن أراد

ومٚمنـ  ،﴾ ىئ ىئ ییېئ ىئ  ﴿  وشمٕمن٤ممم ؾمنٌح٤مٟمف ىمن٤مل ،واطمدة يمام وُمٕمٚمن٧م

هٜم٤م سمٛمٕمٜمك  وم٤معمٝمٞمٛمـ ،وًمـ ي١مظمذ قمٌٌد سمجرم همػمه ،حي٤مؾَم٥م أطمٌد قمغم ومٕمؾ أطمدٍ 

 ،وٓ هيْمنؿ طمنؼ ،وٓ ُيْم٤مقمػ اًمًنٞمت٤مت ،إُملم اًمذي ٓ يٜم٘مص احلًٜم٤مت

 وٓ ُئمٚمؿ قمٜمده أطمد. ،وٓ يٌخؾ سمٕمٓم٤مء

ڇ ڇ ڇ  ﴿أٟمف اًمِم٤مهد  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم   وٱمـ ٱمٷمچمځمڀمف إٚمرى:

: [18 اٛمچمئةةةةةةدة:] ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

ُمٝمٞمٛمـ قمغم ؾم٤مئر اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م أي  ؿم٤مهد سمّمند  ُمن٤م  -اًم٘مرآن-وم٤مًمٙمت٤مب 

وقمٚمٞمٜمن٤م أن ٟمن١مُمـ هبن٤م  ،ي٘مٞمٜمًن٤ماهلل  ضم٤مءت سمف هذه اًمٙمت٥م، وم٘مد أٟمزًم٧م ُمـ قمٜمند

وًمٙمٜمٝم٤م طُمّروم٧م ُمـ ىِمٌؾ  ،سمؾ اإليامن هب٤م ُمـ أريم٤من اإليامن اًم٧ًم ذم ديٜمٜم٤م ،يمٚمٝم٤م

يّمد  ٟمٗمًف ويّمد  اًمٜمٌنل  -يمالم اهلل-ن واًمٙمت٤مب اخل٤مشمؿ وهق اًم٘مرآ ،اًمٌنم

 ويِمٝمد قمغم سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م.

                                                
كتااب الزكااة مان  (993، ومساؾم )دكتااب التوحقا (7419البخااري ) رواه متػق عؾقه: (1)

 .ڤحد ث أبي هر رة 
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ڈ  ﴿ذم شمٗمًػم آي٦م اعم٤مئدة اعمنذيمقر هٜمن٤م  :$٫مچمل إٔمق ٘مٷمٹمر ا٭مٵمٞمي 

ي٘مقل  أٟمزًمٜم٤م اًمٙمت٤مب اًمذي أٟمزًمٜم٤مه إًمٞمؽ ي٤م حمٛمد ُمّمدىًم٤م ًمٚمٙمت٥م ىمٌٚمنف،  ﴾ژژ

 أُمٞمٜم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م طم٤مومًٔم٤م د٤م. اهلل، وؿمٝمٞمًدا قمٚمٞمٝم٤م أه٤م ُمـ قمٜمد

احلٗمنظ وآرشم٘من٤مب، ي٘من٤مل  إذا رىمن٥م اًمرضمنؾ اًمٌمنء ش ٦مادٛمٞمٜمن»وأصؾ 

ىمد هنٞمٛمـ ومنالن قمٚمٞمنف، ومٝمنق هينٞمٛمـ هٞمٛمٜمن٦م، وهنق قمٚمٞمنف »وطمٗمٔمف وؿمٝمده  

 .(1)شُمٝمٞمٛمـ

ىم٤مل اسمـ ضمري٩م  اًم٘مرآن أُملم قمغم اًمٙمتن٥م، ومنام واوم٘منف  :$٫مچمل إمـ ٬مثٝم 

 ُمٜمٝم٤م ومٝمق طمؼ، وُم٤م ظم٤مًمٗمف ُمٜمٝم٤م ومٝمق سم٤مـمؾ.

اًم قمغم ُم٤م ىمٌٚمنف ُمنـ أي  طم٤ميم ﴾ ڈ ﴿وقمـ اًمقاًمٌل، قمـ اسمـ قم٤ٌمس  

 اًمٙمت٥م.

يتْمٛمـ هذا يمٚمف، ش اعمٝمٞمٛمـ»وهذه إىمقال يمٚمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمك، وم٢من اؾمؿ 

 .(8)ومٝمق أُملم وؿم٤مهد وطم٤ميمؿ قمغم يمؾ يمت٤مب ىمٌٚمف

ومٝمنذا  -اًمِمن٤مهد قمنغم أىمقاًمنف وأومٕم٤مًمنف-هق اعمٝمٞمٛمـ اهلل  إذا قَمٚمِؿ اًمٕمٌد أن

ومٞمٙمقن اعمٝمنٞمٛمـ قمنغم هنذا  ،شمٕم٤ممم ذم اًمن واًمٕمٚمـاهلل   طمًـ ُمراىم٦ٌمحيٛمٚمف قمغم

ومال يٕمزب قمنـ قمٚمٛمنف ُمن٘من٤مل ذرٍة ذم  ،اًمت٘مدير سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤ممل سمجٛمٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت

ويندور  ،وُم٤مجيقل ذم ظم٤مـمر  ،ومام شمٌديف وُم٤م ختٗمٞمف ،اًمًٛمقات وٓ ذم إرض

أن إسمقاب  دٌ ومال يتّمقرنن أطم ،ومٝمق قمٚمٞمؿ سمذات اًمّمدور ،اهلل ذم وم١ماد  يٕمٚمٛمف

                                                
 .(268-8/260ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ) (1)

 .(2/827شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (8)
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سمؾ هق قمٚمنٞمؿ سمنام شمٗمٕمٚمنف مجٞمنع خمٚمقىم٤مشمنف ذم  ،وأىمٗم٤مد٤م طم٤مئٚم٦م سمٞمٜمف وسملم قمٚمؿ رسمف

قمٚمنٞمؿ  ،وأقم٤مزم اجل٤ٌمل ،وذم أقمام  اًمٌح٤مر ،وحت٧م اًمنرى ،اًمًاموات وإرض

ٓ خيٗمك قمٜمنف  ،ُمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ٓ حم٤مًم٦م ،سم٤مٕومٙم٤مر واخلقاـمر اًمتل شمدور ذم رؤؾمٝمؿ

يٕمٚمؿ ُمنـ أؾمن٤مء  ،ُمـ ضم٤مر قمغم طم٘مؽو ،يٕمٚمؿ ُمـ فمٚمٛمؽ ،رء قمغم اإلـمال 

يٕمٚمؿ ُمـ  ،يٕمٚمؿ ُمـ ظمدقمؽ ،إًمٞمؽ سمٗمٕمٍؾ أو ىمقٍل أو إؿم٤مرة أو طمتك ظم٤مئٜم٦م قملم

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم   ،يمننن ىمٚمٌننؽ وأطمزٟمننؽ

 .[٢مف] ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ وىم٤مل  ،[٩مچم٪مر] ﴾ڃ

  شمٕم٤ممم حيتٛمؾ وضمٝملماهلل  اعمٝمٞمٛمـ  اعمّمد ، وذم طمؼ ٫مچمل احلسـ ا٭مبٯمي:

أن يٙمقن ذًمؽ اًمتّمديؼ سم٤مًمٙمالم ومُٞمّمّد  أٟمٌٞم٤مءه سم٢مظمٌن٤مره شمٕمن٤ممم  أٙمدمهچم:

 قمـ يمقهؿ ص٤مدىملم.

أن يٙمنقن ُمٕمٜمنك شمّمندي٘مف دنؿ هنق أٟمنف ئمٝمنر اعمٕمجنزات قمنغم  وا٭مثچمځمك:

 .(1)أيدهيؿ

رأى أن ُمٕمٜمك اعمٝمٞمٛمـ ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اعم١مُمـ ٕن اعم١مُمـ ُمـ  $ومٙم٠مٟمف 

 .(8)ُمٕم٤مٟمٞمف اعمّمد 

 

يٕمٓمٞمٝمؿ احلُج٩م واًمؼماهلم وأي٤مت واعمٕمجزات اًمتنل هنل يّمدىمٝمؿ سم٠من 

ويّمند  اهلل  ومٞمذقمـ اًمٓم٤مئع ُمٜمٝمؿ ٕواُمنر ،طُمج٦م قمغم اًمٌنم وآي٦م وسمره٤من دؿ

  ومٞم٘منقل ومتٙمقن طمج٦م قمغم اًمٕم٤مِص واًمٙمن٤مومر هبن٤م ومنال ينتحج٩م ،أه٤م ُمـ ًمدٟمف
                                                

 .(889ًمقاُمع اًمٌٞمٜم٤مت )ص   (1)

 .ؾمٞم٠م  ذم شمٗمًػم اؾمؿ اعم١مُمـ (8)
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 . [111 ٢مف:] ﴾ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿

، وًمٙمـ سمٕمنض ٚم٦مضمٚمٞمويمؾ اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ًمالؾمؿ هل شمٕمريٗم٤مت 

 سمتٕمريػ آظمر يرىمؼ اًم٘مٚمقب وم٘م٤مًمقا  اًمًٚمػ قمّرف هذا آؾمؿ

ًٌنُمـ يم٤من قمغم إهار رىمٞمًٌ » اٛمٿمڀمٽمـ: ٤م، ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  ٤م، وُمنـ إرواح ىمري

 .[78 ا٭متقٕمڈم:] ﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

هق اًمذي ي٘مٌؾ ُمـ رضمع إًمٞمف سمّمند  اًمٓمقين٦م، ويندومع قمنـ ٟمٗمًنف  و٫مڀمؾ:

ويًنٛمع اًمِمنٙمر  ،ؿ اًمنن واًمٜمجنقىيٕمٚمن چم:وٱمپمف ٫مڀمةؾ أيٴًمةاًمٖمْم٥م واًمٌٚمٞم٦م، 

 .(1)شويدومع اًمي واًمٌٚمقى ،واًمِمٙمقى

 ٌُ ىمرين٥م ُمنـ روطمنؽ ُمنع  ،ومٝمق رىمٞم٥م قمغم أهار  سُمحن٧م هبن٤م أم مل شمن

 ،قمٚمنٞمؿ سمح٤مًمنؽ ،ىمري٥م ُمٜمنؽ سمٕمٚمٛمنف وإطم٤مـمتنف ،اؾمتقائف قمغم قمرؿمف ؾمٌح٤مٟمف

ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،يًٛمع ؿمٙمقا  وٟمجقا 

 ،٘مقل أسمًدا سمٕم٘م٤مئند اًمْمن٤مًملموٓ ٟم ،[186 ا٭مبٺمرة:] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ

 شمٕمن٤ممم ،أو خيتٚمط هب٤م أو أٟمف ذم يمؾ ُمٙم٤من ،حيؾ ذم إؿمٞم٤مءاهلل  اًمذيـ اقمت٘مدوا أن

 .اا يمٌػمً قمام ي٘مقل ه١مٓء قمٚمقّ اهلل 

 ،وىمندر شمٗمريٓمنف وشم٘مّمنػمه ،وقمٚمؿ ؾمقء ومٕمٚمف وقم٤مىمٌتنف ،وًمق صد  اًمٕمٌد

ؾ وقمنزم قمنغم ومٕمن ،وقمن٤مد إمم رسمنفومتن٤مب  ،وشمر  اًمذٟم٥م وؾمد سم٤مسمف سمال رضمٕمن٦م

 ،عم٤م حي٥م ويرى وووم٘مفاهلل  ٕيمرُمف ،وأقمٓمك واشم٘مك ،اخلػمات وشمر  اعمٜمٙمرات

وم٢من قمٚمؿ أن رسمف ُمنع  ،ن ًمف ؾمٚمق  ـمريؼ اددى واًمٗمالحوي ،وذح ًمف صدره

ومٞمٗمت  ًمف  ،يٕم٤مُمٚمف سمتٚمؽ اًمرن٦م وهبذا اًمٙمرم ،ىمقشمف وقمزشمف وىمدرشمف وهٞمٛمٜمتف قمٚمٞمف
                                                

 .( سمتٍمف889-888ًمقاُمع اًمٌٞمٜم٤مت ) (1)
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واؾمنتحك  ،قيتنفٕصٚم  هيرشمف وصدىم٧م ـم ،ويٕمٗمق ويّمٗم  ،اًمٜمج٤مةأسمقاب 

وهنذا هنق  ،ومٙمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م ذط ًمف صد  اًمٓمقي٦م واًمٕمنزم ،ممـ ظمٚم٘مف ويمّرُمف

اًمذي ُيٛمٞمز ُمـ يٕمٚمق ويرشمٗمع ممـ يريد اًمٕمٚمنق وآرشمٗمن٤مع وئمنؾ ذم ُمٙم٤مٟمنف ٓ 

 ،صندىم٧م قمنزائٛمٝمؿٓ حُيًـ رء إٓ احل٘مد واحلًد قمغم ُمـ  ،يتحر  ظمٓمقة

ٞمٛمٜمتف هذه يٕمٚمؿ ُم٤م يٙمٛمنـ وهب ،اهلل ىمٚمقسمٜم٤م هق وم٢من قمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ وأن اعمٝمٞمٛمـ قمغم

 ًمّمدىمٜم٤م اًمٜمٞم٦م واًمٕمزم.. ،ذم صدورٟم٤م وجيقل ذم قم٘مقًمٜم٤م

ومٝمنق  ،قمٜمن٤م اعمّمن٤مئ٥م ًمٍمنف ،ُمٜم٤ّم اًمّمد  واإلىمٌن٤مل قمٚمٞمنفاهلل  وًمق قمٚمؿ

 ،اًم٘م٤مدر قمغم دومٕمٝم٤م قمـ ُمـ يريد ُمـ قم٤ٌمده ،اعمٝمٞمٛمـ طمتك قمغم اعمّم٤مئ٥م واًمٌالي٤م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿ىمننن٤مل شمٕمننن٤ممم  

٤م ٤م ٟم٘مّٞمن، ومتٙمنقن سمنذًمؽ شم٘مّٞمن[ځمسيق] ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 قم٤مسمًدا هلل ُمزيمك ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

 

وم٢من يم٤من رسمؽ يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك ومٚمَؿ شمِمٙمق  ،ؿمٙمقا اهلل  ٓ خُتؼم همػم

وع سملم يديف ؾمٌح٤مٟمف  ،ا وٓ ٟمٗمًٕم٤موشمريمـ ًمٕمٌٍد ُمنٚمؽ  وهق ٓ يٛمٚمؽ ًمؽ ّض 

 ،ومٝمق يًٛمٕمؽ ،سمؽ وٓ شمٗمؽم أو متؾ أو شمًتٕمجؾوادع ر ،ٓحتزن ،ٟمجقا 

قمٜمدُم٤م ٟمزل  ڠيٕم٘مقب اهلل  اٟمٔمر إمم طم٤مل اًمٕمٌد اًمّم٤مًم  ٟمٌل ،يًٛمع يمؾ رء

ىئ   ﴿ُم٤مذا ىم٤مل  وعمـ ؿمٙم٤م  ىم٤مل   ،سمف اًمٙمرب ًمٗمرا  اسمٜمف ىئ  ىئ  ېئ 

جب  يئ  مئ ىئ  ی ی جئ حئ  ی  ومٚمؿ يِمؽ  ،[ يق٠مػ]   ﴾  ی 

أن يرومع اًمٙمرب   طمزٟمف ومهف إمم همػم اهلل: ٕٟمف يٕمٚمؿ أن اًمٕمٌد وٕمٞمػ ٓ يٛمٚمؽ

يًٛمع يمالُمف اهلل  ُمع ي٘مٞمٜمف اًمٙم٤مُمؾ سم٠من ،قمـ ٟمٗمًف ومْماًل قمـ أن يرومٕمف قمـ همػمه
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ويرى ُمٙم٤مٟمف وهق اعمٝمٞمٛمـ قمغم ىمٚمٌف وضمقارطمف وهق وطمده اًم٘م٤مدر قمغم رومع ُم٤م 

ؾمػمد أوٓده اهلل  ومٝمق يٕمٚمؿ أن ،وأظمٞمف ڠأملّ سمف ُمـ همؿ سمٗمرا  اسمٜمف يقؾمػ 

 قمٚمٞمف .

إذا ىمدر قمغم يمتؿ ُم٤م ٟمزل سمف ُمـ اعمّم٤مئ٥م  وىمد ذيمر اعمٗمنون أن اإلٟم٤ًمن» 

يم٤من ذًمؽ طمزًٟم٤م، وإن مل ي٘مدر قمغم يمتٛمف يم٤من ذًمؽ سمّن٤م، وم٤مًم٨ٌم قمغم هذا أقمٔمؿ 

احلزن وأصٕمٌف، وىمٞمؾ  اًم٨ٌم ادؿ، وىمٞمؾ  هق احل٤مضم٦م، وقمغم هذا اًم٘مقل يٙمقن 

 قمٓمػ احلزن قمغم اًم٨ٌم واو  اعمٕمٜمك.

ٙمق طمزين اًمٕمٔمٞمؿ وُم٤م أُم٤م شمٗمًػم اًم٨ٌم سم٤محلزن اًمٕمٔمٞمؿ، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل  إٟمام أؿم

 .(1)شٓ إمم همػمه ُمـ اًمٜم٤مساهلل  دوٟمف ُمـ احلزن إمم

م، سمنؾ رظمنص ًمٚمٛمنريض أن ي٘منقل  إين اوٓ يٕمٜمل هذا أن اًمِمٙمقى طمنر

ؿمٙمقى اًمٕمٌند رسمنف  وضمع، أو إين أؿمٕمر سم٠ممل ذم ضمًدي وٟمحق ذًمؽ، ُم٤م مل يٙمـ

ًمٚمٜم٤مس أو قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتًخط واًمتْمجر، أُم٤م ؿمٙمقى اًمٚم٤ًمن ُمع رو٤م اًم٘مٚمن٥م 

رأؾمن٤مه، وم٘من٤مل  ، أهن٤م ىم٤مًمن٧م  واڤومج٤مئز، عم٤م روى قمنـ قم٤مئِمن٦م اهلل  ءسم٘مْم٤م

 وَمَ٘م٤مًَمن٧ْم قَم٤مِئَِمن٦ُم  ش َوَأْد٤ُمَق ٭َمِؽ  ٠متٸمٹمر ٭مؽڂمذاك ٭مق ٬مچمن وأځمچم ٙمل ٪م  »طاهلل  رؾمقل

٥مُّ َُمْقِ ، َوًَمْق يَمن٤مَن َذاَ ، ًَمَٔمٚمِْٚمن٧َم آظِمنَر َيْقُِمنَؽ 
فَُمٜمَُّؽ حُتِ َٕ َوا صُمْٙمٚمَِٞم٤مْه، َواهللنِ إيِنِّ 

ِلُّ ُُمٕمَ  ٌَْٕمِض َأْزَواضِمَؽ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌن ؾًم٤م سمِ  .(8)شرأ٠مچمه ٕمؾ أځمچم وا...  طرِّ

                                                
 .(2/49ومت  اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين ) (1)

يمتن٤مب  (2287، وُمًنٚمؿ )يمتن٤مب اعمنرى (7287، 4666ري )اًمٌخ٤م رواه ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

 .ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م
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  َدظَمْٚم٧ُم قَمغَم َرؾُمقلِ  ٫مچمل: ڤو٤مـ إمـ ٱمسٷمقد 
ه
َوُهَق ُيققَمُؽ َوقْمًٙم٤م  طاهلل

ُتُف سمَِٞمِدي وَمُ٘مْٚم٧ُم  َي٤م َرؾُمقَل  ًْ
ًِ ، ؿَمِديًدا، وَمَٛم

ه
إِٟمننَؽ ًَمُتققَمنُؽ َوقْمًٙمن٤م ؿَمنِديًدا   اهلل

  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل 
ه
 .(1)شَأَ٘مْؾ، إِّن  ُأو٤َمُؽ ٬َمََم ُيق٤َمُؽ َرُ٘ماَلِن ٱِمپمْٻُمؿْ   »طاهلل

واًمتح٘مٞمؼ أن إمل ٓ ي٘مدر أطمد قمغم رومٕمف، واًمٜمٗمنقس : $ ٫مچمل ا٭مٺمر٢مبل

ومال يًتٓم٤مع شمٖمٞمػمه٤م قمام ضمٌٚمن٧م قمٚمٞمنف، وإٟمنام يمٚمنػ  وٌقًم٦م قمغم وضمدان ذًمؽ

 شمريمنف، يم٤معم٤ٌمًمٖمن٦م ذم اًمتن٠موه اًمٕمٌد أن ٓ ي٘مع ُمٜمف طم٤مل اعمّمٞم٦ٌم ُمن٤م ًمنف ؾمنٌٞمؾ إمم

 واجلزع اًمزائد، يم٠من ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ظمرج قمـ ُمٕم٤مين أهؾ اًمّمؼم.

 .(8)شوأُم٤م ورد اًمتِمٙمل ومٚمٞمس ُمذُمقًُم٤م طمتك حيّمؾ اًمتًخط ًمٚمٛم٘مدور

 اعمٝمٞمٛمـ هق اعمقصقف سمٛمجٛمقع صٗم٤مت صمالث »

 اًمٕمٚمؿ سم٠مطمقال اًمٌمء.  أوهلچم:

 اًم٘مدرة اًمت٤مُم٦م قمغم حتّمٞمؾ ُمّم٤مًم  ذًمؽ اًمٌمء. ا٭مثچمّن:

وم٤مجل٤مُمع دذه اًمّمنٗم٤مت يمٚمٝمن٤م  ،اعمقافم٦ٌم قمغم حتّمٞمؾ شمٚمؽ اعمّم٤مًم  ا٭مثچم٭مڊم:

 .(1)شؾمٌح٤مٟمفاهلل  اؾمٛمف اعمٝمٞمٛمـ، وًمـ جيتٛمع قمغم اًمٙمامل إٓ

ىم٤مدًرا ىمندرة شم٤مُمن٦م قمنغم  ،وم٤معمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٌمء جي٥م أن يٙمقن قم٤معًم٤م سم٠مطمقاًمف

ىمن٤مدًرا يمنذًمؽ قمنغم شمٙمنرار حتّمنٞمؾ شمٚمنؽ  ،وضمٚم٥م اًمٜمٗمع ًمف حتّمٞمؾ اعمّمٚمح٦م

                                                
يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م  (2478، وُمًٚمؿ )يمت٤مب اعمرى (4667اًمٌخ٤مري ) رواه ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمةف: (1)

 .وأداب

 (.80/829(، وومت  اًم٤ٌمري )2/477اعمٗمٝمؿ ٕيب اًمٕم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل ) (8)

 .(889ًمقاُمع اًمٌٞمٜم٤مت )ص   (1)
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 وإٓ ومٙمٞمػ ؾمٞمٝمٞمٛمـ إن مل يٙمـ ًمديف شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ! ،ت ٕضمٚمفاخلػما

 ،اسمـ قم٤ٌمس وهمػم واطمد  اعمٝمٞمٛمـ  أي اًمِم٤مهد قمنغم ظمٚم٘منف سمن٠مقمامدؿ ىم٤مل»

  شمٕم٤ممم اهلل  أي  هق رىمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ، يم٘مقل

 .[اٛمجچمد٭مڈم] ﴾ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿

 .[يقځمس] ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ و٫مق٭مف:

، [11 د:ا٭مر٤مة] ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ﴿ و٫مق٭مف ٘مةؾ ذ٬مةره:

 .(1)شسمٛمٕمٜمك أٟمف رىمٞم٥م قمغم يمؾ ٟمٗمس

وسم٤مـمٜمف، سمحٞمن٨م  سمّم٤مر ًمٙمٚمٞم٦م فم٤مهر إُمرإادٞمٛمٜم٦م ؿمٝم٤مدة ظمؼمة وإطم٤مـم٦م و»

وٓ سم٤مدي٦م فم٤مهر، إلطم٤مـم٦م ُمٕمٜمن٤مه ٓ يٙمن٤مد ي٘منع ًمنف ذم  ٓ خيٗمك ُمٜمف ظم٤مومٞم٦م هقي٦م

اخلٚمؼ ُمًّقغ إـمال  إٓ ُمًن٤محم٦م: ٕن اخلٚمنؼ ٓ يِمنٝمدون إٓ اًمٔمنقاهر، وٓ 

 .(8)شيِمٝمدون اًم٤ٌمـمـ

  

اهلل  شمٕم٤ممم يدل قمغم صٗم٦م، وآؿمنؽما  ُمنعاهلل  اقمٚمؿ أن يمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمامء

أُم٤م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ومال، ًمذًمؽ رسمام يم٤من  ،ذم إؾمامء أو اًمّمٗم٤مت يٙمقن ذم اعمًٛمك وم٘مط

ٕٟمٜم٤م ذيمرٟم٤م أٟمف يمنل يتّمنػ أطمند : ٤م وًمٙمـ هٞمٛمٜمتف وٕمٞمٗم٦م ىم٤مسةاًمٕمٌد ُمٝمٞمٛمٜمً

ىمند  وم٤مإلٟم٤ًمنأن يٙمقن قمٜمده ىمقة وىمدرة وقمٚمؿ وطمٗمظ وُمقافم٦ٌم،  سم٤مدٞمٛمٜم٦م ٓسمد
                                                

 (.5/589سمـ يمنػم )اٟمٔمر  شمٗمًػم ا (1)

 .(89/578ٟمٔمؿ اًمدرر ًمٚمٌ٘م٤مقمل ) (8)
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 ،يٙمقن ًمديف اًم٘مدرة ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم ؿمخص أو رء ُم٤م وًمٙمـ قمٚمٛمنف قمٜمنف ىمن٤مس

أو ىمدرشمنف وصنؼمه ذم اعمقافمٌن٦م قمنغم  ،وىمد يٙمقن ًمديف اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ ىمقشمف ىم٤مسة

وىمد يٛمتٚمؽ هذه اًمّمٗم٤مت يمٚمٝمن٤م ًمٙمنـ ىمند شمٙمنقن ًمنف  ،إيّم٤مل اعمّم٤مًم  ىم٤مس

ومن٢من اؾمنتٓم٤مع  ،درة قمغم ؿمخٍص أورء واطمد أو اصمٜمنلم أو صمالصمن٦مؾمٞمٓمرة أو ىم

٤م أن هيٞمٛمـ قمغم اًمٙمنقن يمٚمنف وًمنق يمن٤من أهنؾ إرض ومٚمـ يًتٓمٞمع ي٘مٞمٜمً ،ذًمؽ

 ،وم٤مإلٟم٤ًمن يٕمؽميف اًمٜم٘مص واًمْمنٕمػ وأومن٤مت ،يمٚمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمٍض فمٝمػًما

ٓ يًنٌ٘مٝم٤م قمندم  ،أُم٤م اًمرب ضمؾ ذم قماله ومّمٗم٤مشمف يم٤مُمٚم٦م سمٙمؾ وضمف ُمـ اًمقضمقه

ٺ ٿ  ﴿ وٓ يٕمؽمهي٤م ٟم٘مص ذم أي وىم٧م ُمـ إوىمن٤مت ،٤م ومٜم٤مءوٓ يٚمح٘مٝم

 .[]ا٭مٲمقرى ﴾ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

واًمٗمر  سملم اعمٝمٞمٛمـ واًمرىمٞم٥م  أن اًمرىمٞم٥م هنق » ٫مچمل إٔمق والل ا٭مٷمسٻمري:

أن اهلل  وهذا ذم طمؼ اًمٌنم وٓ جينقز ذم طمنؼ-٤م قمـ أُمقر اًمذي يرىمٌؽ ُمٗمتًِم 

ك اًمٕمن٤ممل ٕن شمٕمن٤ممم سمٛمٕمٜمنك احلٗمنٞمظ وسمٛمٕمٜمناهلل  وهق ُمـ صنٗم٤مت -ٟم٘مقل هذا

اًمّمننٗم٦م سمنن٤مًمتٗمتٞمش ٓ دمننقز قمٚمٞمننف شمٕمنن٤ممم، واعمٝمننٞمٛمـ هننق اًم٘منن٤مئؿ قمننغم اًمٌمننء 

 .(1)شسم٤مًمتدسمػم

شمٕم٤ممم: ٕن اًمتٗمتٞمش قمنـ اًمٌمنء يٕمٜمنل ونٞم٤مع اهلل  اًمتٗمتٞمش ُمٜمتٍػ ذم طمؼ

وهذا ي٘متِض ٟم٘مص اًمٕمٚمؿ أو اجلٝمنؾ  ،صمؿ حم٤موًم٦م إجي٤مده ،ذًمؽ اًمٌمء ذم اًمٌداي٦م

ومٝمنق  ، أن يٙمقن قمٚمٛمف أو ىمدرشمف ٟم٤مىمّمن٦موطم٤مؿم٤م هلل ،طمتك وًمق يم٤من ًمقىم٧ٍم يًػم

                                                
 (.8/288اًمٗمرو  اًمٚمٖمقي٦م ) (1)
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 ،وًمٗمظ اًمتٗمتٞمش ىمد حيتٛمؾ ُمٕمٜمنك اًمتجًنس ،اًمٕمٚمٞمؿ اًمذي يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك

اهلل  وهذا أيًْم٤م ُمٜمتٍػ قمنـ طمنؼ ،وم٘مد يٙمقن ُمٗمتًِم٤م قمامن ٓ حيؼ ًمف اًمتٗمتٞمش قمٜمف

ٓ يّمٚم  إٓ سمام ٓ ٟم٘منص ومٞمنف اهلل  وسم٤مب اإلظم٤ٌمر قمـ ،شمٕم٤ممم: ٕٟمف ُمٚمؽ اعمٚمق 

 وشمٕم٤ممم. ذم طم٘مف شم٤ٌمر 

 إذا ىمرأت ىمّمص اًم٘مرآن رأي٧م دمكّم اؾمٛمف اعمٝمٞمٛمـ ومٞمٝم٤م  

ڠ 

ًمٙمٜمٝمؿ أسمنْقا إٓ  ،وطمدهاهلل  ىمٜم٤مقمٝمؿ ودقمقهتؿ ًمٕم٤ٌمدةإسُمٕم٨م ًم٘مقُمف وطم٤مول 

وهنق ُمنـ أوزم اًمٕمنزم ُمنـ -اًمٙمٗمر وقم٤ٌمدة إصٜم٤مم، ومٛمنـ ذيم٤مئنف وطمٙمٛمتنف 

ومن٢مذا  ،ًمٞمٌٓمنؾ طمجنتٝمؿيم٤مد ٕصٜم٤مُمٝمؿ ويمّنه٤م مجٞمًٕمن٤م إٓ أيمنؼمهؿ:  -اًمرؾمؾ

  ،رضمٕمننقا إًمٞمننف ىمنن٤مل اؾمنن٠مًمقا يمٌننػمهؿ هننذا اًمننذي ادقمٞمننتؿ أٟمننف يٜمٗمننع ويينن

وم٤مإلًمنف ٓ  ،وم٢من يم٤من إد٤ًم ًمٕمٚمؿ ُمـ ومٕمؾ هبنؿ هنذا ،وًمف شمًجدون وإي٤مه شمٕمٌدون

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم   ،جيٝمننؾ ىمننط

 ، [إځمبڀمةةچمء] ﴾ ڌ  ڍ   ڍ  ڇ    ڇ  ڇ    ڇ   چ  چ 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺   ﮳  ﮲   ۓ   ۓ    ے ے  ﴿

 ،، وهذا طم٤مل ُمتٌٕمل إهقاء ذم يمؾ وىم٧ٍم وطمنلم[إځمبڀمچمء] ﴾ ﮻ ﮼ ﮽

وأىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف احلجن٦م  ،وم٢من ُٟمقفمِر أطمدهؿ ،أهؾ اًمٌدعٍ  ؾمقاء ُمـ اًمٙمٗم٤مر أو ُمـ

وًمق اؾمنتٓم٤مع اًمتٜمٙمٞمنؾ  ،٤م وؿمتاًم ُمٜمف إٓ ؾمٌّ  تُم٤م وضمد ،واًمدًمٞمؾ اًمٌلم اًمقاو 

 وهنذا  ،يتٌٕمقٟمنف ًمٗمٕمنؾ ذم احلن٤ملسمٛمخ٤مًمٗمف وإحل٤م  اًمٕم٘مقسم٦م سمف أو سم٠مهٚمنف وُمنـ 

وًمٙمنـ قمٛمنقا  ،مل يٚمزُمقهن٤م ،عم٤م أىم٤مم قمٚمٞمٝمؿ احلجن٦م ،ڠُم٤م ومٕمٚمف ىمقم إسمراهٞمؿ 
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ل  ۵اهلل  هٞمٛمـ ،وعمن٤م أرادوا إطمراىمف ،وصّٛمقا واشمٌٕمقا أهقائٝمؿ قمغم اًمٜم٤مر وطمنقن

 مل ي٠مُمرهنن٤م وم٘مننط سمنن٤مًمتقىمػ  ،ـمٌٞمٕمتٝمنن٤م ُمننـ ُمنن٤مدة إطمننرا  عمنن٤مدة سمننرد وؾمننالم

 ُمن٤مدة -تٝم٤م مت٤مًُمن٤م وضمٕمٚمٝمن٤م قمنغم ظمنالف ظمٚم٘متٝمن٤م قمـ اإلطمرا  ًمٙمـ همػم ـمٌٞمٕم

وذًمؽ سمٕمٚمٛمف وىمدرشمف وطمٗمٔمف ورقم٤ميتف ًمٕمٌده اًمّمن٤مًم . وٟمٚمحنظ  -سمرد وؾمالم

 ٝمؿ إيمنؼم ذم ٜمٛممل يٙمنن صن ،ڠإسمنراهٞمؿ اهلل  أيًْم٤م ذم اًم٘مّمن٦م ذيمن٤مء ٟمٌنل

ويمذًمؽ جي٥م قمنغم يمنؾ ُُمٜمن٤مفمر ذم يمنؾ  ،-ًمٚمحٙمٛم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م-حلٔم٦م نٞم٦م 

ويٕمٚمنؿ ُمن٤م  ،يٕمٚمؿ طم٤مل ُمنـ يٜمن٤مفمره ويندقمقه ،٤م عمن٤مطًم٤م٤م ومٓمِٜمًقمٍم أن يٙمقن ذيمٞمّ 

 .اًمًٌٞمؾ إلىمٜم٤مقمف

ڠ 

ذم ُمقؾمك وم٘مند ضمن٤مءت ىمّم٦م أُم٤م ٟمرى ومٞمٝم٤م اًمٕمج٥م اًمُٕمج٤مب،  ،ىمّم٦م رائٕم٦م

 ،فٟمذيمر هٜمن٤م اجلنزء ُمنـ اًم٘مّمن٦م اخلن٤مص سم٠مُمن ،قمدة ُمقاوع ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ومتًنتٞم٘مظ ُمنـ  ،ف اًم٘مٚمنقبوشمٜمتٌن ،وًمٞمٜمتٗمع هبن٤م اًمٕمٌن٤مد ،وٓخت٤مذ اًمٕمؼمة واًمٕمٔم٦م

 ،ومنال شمٙمنرر ٟمٗمنس إظمٓمن٤مء واعمٕمن٤مِص ،وشمتٕمظ ُمـ طم٤مل اًمًن٤مسم٘ملم ،همٗمٚمتٝم٤م

 ٟمٗمس اًمٕم٘مقسم٤مت. اهلل  ومتتٙمرر دؿ ُمـ

سمٜمل إهائٞمؾ قمغم قم٤معمل زُم٤مهؿ وم٘م٤مل  اهلل  ومّْمؾ ې   ﴿شمٕم٤ممم  ې 

، ومْمٚمٝمؿ قمغم [ا٭مبٺمرة] ﴾ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ُمـ اًمٜمٕمؿ واًمٕمٓم٤مي٤م اًمٙمنػم  ووه٥م دؿ ،ويم٤مٟمقا ذوي ُمٙم٤مٟم٦م ،يمنػم ممـ ظمٚمؼ

ـن   ومل ،ًمٙمٜمٝمؿ مل يِمٙمروا ،واًمٙمنػم  ،وشمٗمْمؾ سمف قمٚمٞمٝمؿ  يٕمٚمٛمقا ىمدر رهبؿ وُم٤م ُم

ؾ هب٤م قمغم همػمه  ذم إرض أٟمف ُمـ وُمتِ اهلل  وُمـ ؾمٜمـ  ،قمٚمٞمف ُمـ ٟمٕمؿ رسمف ووُمْمِّ
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ص٤مرت   وأ ؾُمٚم٧ٌم ُمٜمف واؾمتٌدًم٧م ،٦م طم٘مٝم٤م قمٚمٞمفومتخٚمػ قمـ ؿمٙمره٤م وقمـ شم٠مدي

وم٠مومْمٚمٞمتٝمؿ  ،ذا ُمـ اًمٕمؼم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمًتٗم٤مدة ُمـ ىمّمتٝمؿوه ،٤موأعمً  ٤مٟم٘مٛم٦م وقمذاسمً 

 وم٤مٟمتٌف. ،وقمّمقا رؾمقًمفاهلل  أٟمٕمؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ إومم مل شمِمٗمع دؿ طملم يمٗمروا

 

ووصؾ ُمـ قمتقه وـمٖمٞم٤مٟمف  ،سمٖمك ومرقمقن اًمٓم٤مهمٞم٦م ذم إرض ودمؼم وشمٙمؼم

چ   ﴿    أن ىم٤مل چ  وظم٤مف ُمـ  ،وأطم٥م ًمٜمٗمًف اًمٕمٚمق ذم إرض ﴾  ڃ چ 

وم٠مُمر سمت٘متٞمؾ إسمٜم٤مء  ،وم٠مراد أٓ يٜم٤مزقمف ومٞمف أطمٌد ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ،ٚمٙمفوم٘مدان ُم

واؾمتحٞم٤مء اًمٜم٤ًمء طمتك ٓ شمٙمقن دؿ ؿمقيم٦م يٜم٤مزقمقه هب٤م ُمٚمٙمف. وًمٙمـ  ،اًمذيمقر

إمم  ( 1) وم٠موطمك ،أن أفمٝمر قمٔمٛمتف وهٞمٛمٜمتف قمغم ىمٚمقب قم٤ٌمده ۵اهلل  ُمـ طمٙمٛم٦م

٤ًٌم ذم إٟم٘م٤مذ ،أم ُمقؾمك أن شمٚم٘مل وًمٞمده٤م ذم اًمٞمؿ سمؾ  ،ه ُمـ اًم٘متؾويم٤من هذا ؾمٌ

ر قمدو دا شمرسمٞم٦م ُمقؾمك ذم قم٘مر  ٤ًٌم ذم  اعمتجؼماهلل  وؾمٌ عمتٙمؼم  ىم٤مل  -ومرقمقن-ا

ڤ   ﴿شمٕم٤ممم   ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ  . [ ا٭مٺمٳمص]   ﴾  ڤ 

                                                
اًمقطمل هٜم٤م اعمراد سمف اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ٓ اًمنمقمل، واًمقطمل ًمٖم٦ًم  إًم٘من٤مء اعمٕمٜمنك ذم اًمنٜمٗمس ذم  (1)

ظمٗم٤مء، ىم٤مل اًمراهم٥م  أصؾ اًمقطمل اإلؿم٤مرة اًمنيٕم٦م، وًمتْمٛمـ اًمنقم٦م ىمٞمؾ  أُمٌر وطمٌل ... 

إلدٞم٦م اًمتل شمٚم٘مك إمم أٟمٌٞم٤مئف وأوًمٞم٤مئف وطمل ... وذًمؽ إُمن٤م سمرؾمنقل ُمِمن٤مهد وي٘م٤مل ًمٚمٙمٚمٛم٦م ا

ذم صقرة ُمٕمٞمٜم٦م، وإُم٤م سمًامع  طشمرى ذاشمف وُيًٛمُع يمالُمف يمتٌٚمٞمغ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمٜمٌل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  يمالم ُمـ همػم ُمٕم٤ميٜم٦م يمًامع ُمقؾمك يمالم اهلل ... وإُم٤م سم٢مد٤مم ٟمحنق  

  (.478 -470﴾ اعمٗمردات )ص   ٿٿ



                                                                                            186 
 

186 

 

 (486أسود ) أحؿر

إٓ أه٤م  ،سم٤مًمرهمؿ ُمـ اًمرقم٥م اًمِمديد اًمذي ُمأل ىمٚم٥م أم ُمقؾمك قمغم وًمٞمده٤م

ومٛمـ ُمٜمن٤م ًمف  ،ويمٚم٧م أُمره٤م إًمٞمفو ،واـمٛم٠مٟم٧م عمققمقده ،أـم٤مقم٧م أُمر رهب٤م ووطمٞمف

اًم٘مدرة أن يٚم٘مل وًمده ذم اًمٞمؿ إن ظم٤مف قمٚمٞمف ُمـ اعمقت  إٓ رضمؾ سمٚمغ اًمٞم٘ملم ذم 

ىمٚمٌف ُمٌٚمٖمف!

 : (1)ٖمٷمچم٧م ْم آيڈم واٙمدة ٕم٦م أٱمريـ وَنڀم٦م وٚمٞميـ وٕمٲمچمرٖم٦ماي  َجع

 إ ﴾ ٹ ٹ ڤ ﴿واًمن٤مين   ،﴾ ٿ ٿٿ ﴿ومٝمام ىمقًمف   :٪مڂمٱمچم إٱمران

 إ﴾ ڤ ڦڦ ﴿واًمن٤مين   ،﴾ڤ ڤ  ﴿ًمف  ومٗمل ىمق :وأٱمچم ا٭مپمٿمڀمچمن

 مم٤م هق آت.  واخلقف: ،يٙمقن مم٤م وم٤مت ٪مچمحلزن:

ُمٖمٚمنؼ  ،رهمؿ أٟمف ـمٗمنؾ رونٞمع ،ومٜمٝم٤مه٤م رهب٤م أن حتزن إلًم٘م٤مئٝم٤م إي٤مه ذم اًمٜمٞمؾ

رسمام أيمٚمتف  ،رسمام وصؾ ًم٘مٍم ومرقمقن ،أو همر  ،رسمام اظمتٜمؼ ،قمٚمٞمف شم٤مسمقت صٖمػم

ًمٙمـ ه٤مهن٤م قمنـ اخلنقف  ،ديـرسمام شمٚم٘م٤مه ُمـ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف وٓ  ،داسم٦م ُمـ اًمدواب

 قمام هق آٍت أيًْم٤م ومٝمق طمًٌٝم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

 إ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿و ،﴾ڦ ڦ ڄ  ﴿ وأٱمچم ا٭مبٲمچمرٖمچمن مهچم:

سمنؾ  ،أسمنًدااهلل  يْمنٞمٕمٝم٤م ومٌنمه٤م إن هل أـم٤مقم٧م وشمٖمٚم٧ٌم قمغم خم٤موومٝم٤م ومٚمـ

 ،سمؾ ٟمجن٤مة ،ًمـ شمٙمقن اًمٜمج٤مة ومح٥ًم ،ؾمتٙمقن اعمنقسم٦م أقمغم ُمـ مجٞمع اًمتقىمٕم٤مت

 ،٤م ُمرؾمناًل واًمٌنمنى اًمٙمنؼمى أٟمنف ؾمنٞمٙمقن ٟمٌّٞمن ،ر قمٞمٜمٞمٝمن٤مرضمقع إًمٞمٝم٤م وىمراو

ًمٙمنـ اعمٝمنٞمٛمـ  ،ُمع ظمقومٝم٤م اجلٌكم قمغم وًمده٤م طمتك يم٤مدت شمٌدي سمنف ،وم٠مـم٤مقم٧م

                                                
  .(2/226واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي ) ٧م(، واًمٜمٙم82/268اٟمٔمر  اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (1)
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ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ومّمؼمت. ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،هٞمٛمـ قمغم ىمٚمٌٝم٤م ومرسمط قمٚمٞمف

ہ ﴿، [ا٭مٺمٳمص] ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 وطمده. ۵اهلل  سم٘مدرة: ﴾ ھ ھ ھ

 

وأًم٘م٧م  ،وم٠مـم٤مقم٧م  ،قمغم ىمٚم٥م إم ورزىمٝم٤م صؼًما وؾمٙمٞمٜم٦م ۵اهلل  هٞمٛمـ

 ،صمؿ رسمط قمغم ىمٚمٌٝم٤م يمل ٓ يٗمتْم  إُمر ،اًمٓمٗمؾ ذم اًمت٤مسمقت وُمـ صمؿن ذم اًمٞمؿ

 ،ومٚمامن أراد احلرس ىمتؾ اًمٓمٗمؾ ،صمؿ سم٘مدرشمف اؾمت٘مر اًمت٤مسمقت قمٜمد ىمٍم ومرقمقن

وم٘م٤مًم٧م   ،قؾمك حم٦ًٌم ُمٜمفُماهلل  هٞمٛمـ قمغم ىمٚم٥م اُمرأة ومرقمقن وأًم٘مك قمغم ٟمٌل

ڳ ﴿ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ 

يِمٕمروا أن قمذاب وهال  هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م ؾمٞمٙمقن ُمـ ىِمٌؾ  ، ومل[ا٭مٺمٳمص] ﴾ڳ

اًمذي دمؼم ذم -صمؿ هٞمٛمـ قمغم ىمٚم٥م وقم٘مؾ ومرقمقن  ،ههذا اًمٓمٗمؾ اًمذي أطمٌق

اًمذي هق ُمـ -وم٠مـم٤مع أُمر زوضمتف ورهمٌتٝم٤م ذم آطمتٗم٤مظ هبذا اًمٓمٗمؾ  -رضإ

أن   ذم سمٞمتٝم٤م ًمػُمسمك ويٜمِم٠م ذم سمٞم٧م ُم٤م يم٤من يتّمقر خمٚمق  - ئمـٟمًؾ قمدوه يمام

ُيرسمك ومٞمف ٟمٌل. وهٞمٛمـ ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمٓمٗمؾ ومرومض اًمرو٤مع ُمـ مجٞمع اًمٜم٤ًمء إٓ 

ف طملم دًمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م أظمتف ﮴   ﴿  ،ُمـ أُمِّ ۓ ﮲ ﮳  ھ ے ےۓ 

﮸  ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﮵ ﮶ ﮷ 

            : ًمػمده إًمٞمٝم٤م يمام [ ا٭مٺمٳمص]   ﴾   

   ﴿  ،وُمـ أصد  ُمٜمف ىمٞماًل  ،ٟمفوقمده٤م ؾمٌح٤م            
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴾   

وم٘مد يم٤من ي٘متِّؾ ذيمقر سمٜمل  ،ومرقمقن سمٜم٘مٞمض ىمّمده ۵اهلل  . وقم٤مُمؾ[ ا٭مٺمٳمص] 

 وأسمك ،ومٝمٞمٛمـ رسمٜم٤م قمٚمٞمف وقمغم زوضمف وقمغم طمرؾمف ،إهائٞمؾ ًمٞمح٤مومظ قمغم ُمٚمٙمف

ف ويؽمىم٥م ومجٕمؾ ُمـ يتخقف ُمٜم ،اًمٓم٤مهمٞم٦م ممـ قمّده ُمـ أقمدائف  إٓ أن ُيذلاهلل 

اعمٝمٞمٛمـ ٓ ؾمٞمٓمرة ًمف   ومٝمق أُم٤مم ىمدرة اجل٤ٌمر ،فمٝمقره يٜمِم٠م حت٧م قمٞمٜمٞمف وذم سمٞمتف

وئ ﴿  ،وٓ هٞمٛمٜم٦م طمتك قمغم ىمٚمٌف وقم٘مٚمف وزوضمف وسمٞمتف ەئ ەئ وئ  ائ 

 .[يق٠مػ] ﴾ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 ،أو إينذاء هنذا ،وإىم٤مُم٦م ُمٚمؽ أظمنر ،أطمدإزاًم٦م ُمٚمؽ  اًمٌنمومٛمٝمام طم٤مول 

 ،يٕمدو يمقٟمف شمدسمػم قمٌٍد قمن٤مضمز وم٘منػم وم٢من شمدسمػمه وختٓمٞمٓمف ويمٞمده ٓ ،وٟمٗمع ذا 

 ،يٕمز ُمنـ يِمن٤مء وينذل ُمنـ يِمن٤مء ،وم٤مًمٜمٗمع واًمي سمٞمديف ،وم٤مهلل هم٤مًم٥ٌم قمغم أُمره

ومٚمنق قمٚمٛمٜمن٤م ذًمنؽ ًمتٜمٕمٛمٜمن٤م سم٤مًمًنٙمٞمٜم٦م  ،هذه اعمٕم٤مين شمٜمنزل قمنغم اًم٘مٚمنقبومٚمٞم٧م 

 واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م.



 

 ،أؾم٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م: ًمٞمٝمٞمٛمـ قمغم ىمٚم٥م آظمر ُمن٤م اؾمنتٓم٤مع إٟم٤ًمنوم٢من ُمٚمؽ 

 ،ومال جُيٝمدن اعمرء ٟمٗمًف ذم يم٥ًم ود اخلٚمؼ ،وم٘مٚمقب اًمٕم٤ٌمد ُمٚمؽ ًمرهب٤م وظم٤مًم٘مٝم٤م

وم٢من يمن٤من ؾمنٚمٞمؿ  ،وٓ يًٕمك ويٌذل اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس: ًمتٕمٚمقا ُمٙم٤مٟمتف ذم ىمٚمقهبؿ
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 ،اهلل وُمـ ُيٚم٘مل اًم٘مٌنقل هنق ،اهلل وخيٗمْمف هقاعمٕمت٘مد ًمٕمٚمؿ أن ُمـ يرومع اًمذيمر 

 ضمؾ ذم قماله..اهلل  ويٌٖمْمٝمؿ ذم آظمر هق إٟم٤ًمنوُمـ حُي٥ٌم اخلٚمؼ ذم 

 

يتٓمٚمع سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ ىمقة ٓيمت٤ًمب رو٤م اًمٜمن٤مس  ،ُمـ اٟمتٙمس ىمٚمٌف وومًد

ًمٚمتٚمذذ ومٞمتخذ إؾم٤ٌمب اعمحرُم٦م  ،سمحراٍم أو طماللٍ  ،وُودهؿ وقمٚمق ُمٜمزًمتف ًمدهيؿ

اهلل  ويتٜم٤مؾمنك أٟمنف إن مل ينرض،ُمًٞمٓمًرا قمغم ىمٚمقب اخلٚمؼ ،سمِمٝمقِة يمقٟمف حمٌقسًم٤م

وًمـ يذًمٚمٝم٤م حلٌف وىمٌقًمف خمٚمنق   ،ويًخر ًمف اًم٘مٚمقب ومٚمـ يًخره٤م ًمف أطمٌد ىمط

وًمـ ُيرى هذا اًمّمٜمػ إٓ وم٤مؿماًل ُمٌٖمقًو٤م ُمـ اجلٛمٞمنع طمتنك ُمنـ أىمنرب  ،ىمط

أو ؿمخص ًمف ُمٙم٤مٟمن٦م  ،اهلل إممطمتك وإن يم٤من داقمٞم٦ًم  ،قم٤مضماًل أو آضماًل  ،إىمرسملم

وإن سمندا ًمنف  ،ووفمٞمٗم٦م ُمرُمقىم٦م يًٕمك ومٞمٝم٤م ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م قمنغم ُمرءوؾمنٞمف يمنام ذيمرٟمن٤م

حمٜم٦م  ،ٟم٘مٛم٦م ٓ ٟمٕمٛم٦م ،ومٚمٞمٕمٚمؿ أن ذًمؽ ًمف ومتٜم٦م واؾمتدراج ،أطمٞم٤مًٟم٤م اًمقصقل عمٌتٖم٤مه

ٓ  ،وطمقًمف وىمقشمنف ،ُم٤مًمفو ،وطمًـ ُمٔمٝمره وهٜمداُمف ،وًم٤ٌمىمتف ،ومذيم٤مؤه ،ٓ هٜم٤مء

وًمق ومٝمؿ اعمًٚمٛمقن هذا اعمٕمٜمك ضمٞمنًدا: عمن٤م  ،يٜمٗمٕمقٟمف سمٌمء وٓ ،يٖمٜمقن قمٜمف ؿمٞمًت٤م

 ،حي٤مول ادٞمٛمٜم٦م قمنغم ىمٚمنقب ُمنـ يندقمقهؿ ومٞمنداهـ اخلٚمنؼ اهلل رأيٜم٤م داقمًٞم٤م إمم

وىمدرشمنف قمنغم  ،وـمالىم٦م ًمًن٤مٟمف ،وئمـ أن ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد شمٚمتػ طمقًمف ًم٘مقة سمٞم٤مٟمف

ًمٙمـ هل  ،يمؾ هذه أؾم٤ٌمب ٓ ٟمٜمٙمر أمهٞمتٝم٤م ،حتْمػم اًمدرس واؾمتحْم٤مر إدًم٦م

ع اًمٜم٤مس طمقًمف هق ،ورد أؾم٤ٌمب وُمنـ  ،اهلل ومٛمـ ؾمٞمْمع ًمٚمداقمل اًم٘مٌقل وجُيٛمِّ

وُمـ ؾمٞمقوم٘مٝمؿ  ،اهلل ؾمٞمنمح صدورهؿ ًمالؾمتامع إًمٞمف وآؾمتٛمرار ذم ذًمؽ هق
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دن٤م اهلل  ومٙمٚمٝم٤م أؾم٤ٌمب ٓ شمٕمٛمؾ إٓ سمٕمد أن ي٠مذن ،اهلل ًمٚمٕمٛمؾ سمام ىم٤مًمف اًمداقمل هق

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿أن شمٕمٛمننؾ .. وم٤مٟمتٌننف. ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم  

ن ،إٓ سم٢مذٟمنفاهلل  وم٤مًمداقمل ًمنـ يندقمق إمم ،[إٙمزاب] ؾ صمنامر دقمقشمنف وًمنـ حُيّمِّ

وًمـ يٜمتٗمع اخلٚمؼ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ دقمقشمف إٓ سم٢مذٟمف ؾمنٌح٤مٟمف.  ،وسمريمتٝم٤م إٓ سم٢مذٟمف

وُمن٤م أمجٚمٝمن٤م وأضمٚمٝمن٤م ُمنـ وم٤مئندة  ،وهذا اعمٕمٜمك ي٘مقي اإلظمالص ذم اًم٘مٚمنقب

 ختٚمّمٜم٤م ُمـ يمنػم ُمـ اعمِم٘م٦م واًمٕمٜم٧م.. ،وهم٤مي٦م

تٌٝمٜم٤م دذا اعمٕمٜمك عم٤م رأيٜم٤م اُمرأة شمريد ادٞمٛمٜم٦م قمغم ىمٚم٥م زوضمٝم٤م ومتٗمٕمنؾ وًمق اٟم

ومتتؼمج وشمتٜمٛمص وشمٖمػم ظمٚم٘متٝم٤م سمٕمٛمٚمٞم٤مت  ،إوم٤مقمٞمؾ سمٜمٗمًٝم٤م وضمًده٤م ًمؽموٞمف

ورسمنام شمٗمقىمن٧م  ،وشمِم٤مهد اًمٕم٤مري٤مت: ًمت٘متدي هبنـ -هٙمذا يًٛمقه٤م-اًمتجٛمٞمؾ

وشمٔمـ اعمًنٙمٞمٜم٦م أن ىمٚمن٥م زوضمٝمن٤م سمٞمند ـمٌٞمن٥م  ،قمٚمٞمٝمـ وشمِمٌٝم٧م سم٤مًمٙم٤مومرات

أن يٍمنف ىمٚمن٥م اهلل  أو إٟمنف ُمٕمٚمً٘من٤م سمن٠مدوات اًمتجٛمٞمنؾ. ومٚمنق أراد ،اًمتجٛمٞمؾ

 ،ًمٚمتنؼمج اعمحنرم وأؾمن٤ٌمب ،ُمٝمنام أوشمٞمن٧م ُمنـ أُمنقال ،زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ًمٍمنومف

ومٚمق أراد شمٕم٤ممم أن ي١مًمنػ  ،وُمٔم٤مهر ًمٚمجامل طمتك وإن يم٤مٟم٧م ُمٚمٙم٦م مج٤مل اًمٙمقن

وهذا  ،لطمتك وًمق يم٤مٟم٧م اعمرأة قمغم ىمدٍر يًػم ُمـ اجلام ،سملم ىمٚمٌل زوضملم ًمٗمٕمؾ

ُم٧م قمنغم  ،د٤ماهلل  ومٙمؿ ُمـ أظم٧م وم٤موٚم٦م دمٛمٚم٧م سمام أطمٚمف ،اٟمراه يمنػًما ضمدّ  وطمرن

ُمف قمٚمٞمٝم٤م وهل ذم قمٞمٜمل زوضمٝمن٤م أمجنؾ ُمنـ ُمتؼمضمن٤مت إرض  ،ٟمٗمًٝم٤م ُم٤م طمرن

أن ىمٚم٥م ُمـ أطمٌن٧م سمٞمند ُمنـ  ،وًمتٕمٚمؿ ُمـ شمتقدد ًمزوضمٝم٤م سم٤معمحرُم٤مت ،أمجٕملم

 وهق رهب٤م وُمٚمٞمٙمٝم٤م... قمّم٧م
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ذيمرٟم٤م أن ُمـ ًمقازم هنذا آؾمنؿ اًمٕمٚمنؿ واًمرىم٤مسمن٦م واحلٗمنظ واًم٘مٞمن٤مم قمنغم 

 ،ومٝمق قمٚمٞمٌؿ ُمٓمٚمٌع قمغم ُم٤م ذم ىمٚمٌنؽ وصندر  ،ٕٟمف اعمٝمٞمٛمـ تعالىوم٤مهلل  ،اًمٌمء

وشمنتخٚمص ُمنـ  ،ًمذًمؽ قمٚمٞمؽ أن شمٓمٝمر شمٚمؽ اًمٜمٗمس ،ظمٌػم سمام يدور ذم ٟمٗمًؽ

اؾمتٓم٤مع يمن احلن٤مضمز  ،ؾم٥ٌم وٕمٗمٝم٤م اعمرءوم٢من قمٚمؿ  ،ىمدر اؾمتٓم٤مقمتؽ رقمقٟمتٝم٤م

واؾمتٓم٤مع ىمٓمع اجلن اًمذي يرسمٓمنف سم٤معمٕمن٤مِص  ،اًمذي حيقل سمٞمٜمف وسملم اًمٓم٤مقم٤مت

مل يًنتٓمع أن  ،وأن يٕمٚمؿ ُم٤م اًمذي أوىمٗمف ذم درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ،واًمذٟمقب

 ا..ويٕمٚمقا ويرشم٘مل ُمع ُمـ قمٚمقً  ،يًػم سمٕمده٤م ذم ريم٥م ُمـ ؾم٤مروا

 

ٝمن٤م ظمنػم ًمنؽ ومقاضمف ٟمٗمًؽ سمام أقمٚمن  ،سمداظمٚمؽ ُم٤ماًمرب شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم يٕمٚمؿ 

 ،ُمٝمنٞمٛمـرب ين٤م وم٘مؾ ين٤م  ،يمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؾأن يٓمٝمر  اهلل  واؾم٠مل ،ُمـ ادروب

زده ي٘مٞمٜم٤ًم وإيامًٟم٤م وظمِمققًم٤م ًمنؽ  ،ىمٚمٌل سمٛمحٌتؽ واخلقف ُمٜمؽ وُمراىمٌتؽ اُمأل

 .واسف قمٜمل اًمذٟمقب واًمزًمؾ واًمٕمٚمؾوظمْمققًم٤م...

ويمن٤من ُمن١مصمًرا ومنٞمٛمـ  ،ورء ُمنـ ادٞمٛمٜمن٦م ،ىمقة ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمنًمق ُرز  

 ،طُمتًٌٕمن٤م ًمٜمٌٞمنف  ،قم٤مسمًدا ًمف ،ـم٤مئًٕم٤م ًمرسمف ،وم٢من يم٤من قمغم اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ ،طمقًمف

أُمن٤م إن ُرز  شمٚمنؽ  ،قمغم ومْمنٚمفاهلل  ومٚمٞمحٛمد ،ومٝمققمغم ظمػٍم يمٌػم وٟمٕمٛم٦ٍم قمٔمٞمٛم٦م

 ،ومف قمـ ضم٤مدة اًمٓمرينؼ اعمًنت٘مٞمؿواٟمحرا ،ُمع ىمٞم٤مُمف قمغم اعمٕم٤مِص وأصم٤مم اًم٘مدرة
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 ومتٚمؽ هل اعمحٜم٦م واًمٌٚمّٞم٦م.. وم٤مطمذر واٟمتٌف.

ومن٢مذا يمن٤من  ،ُي٘متدى سمنف ٤م٤مًمِمخص اًمذي يٛمتٚمؽ شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ؾمٞمٙمقن رأؾًم وم

ومٚمق قمٚمؿ اعمنرء قمنـ ٟمٗمًنف  ،ومًُٞم٘مٚمند ممـ طمقًمف ،يمذًمؽ وهق ُم٘مٞمؿ قمغم ُمٕمّمٞم٦م

حلٌٝمؿ  :ومٕمٚمٞمف أن حيذر ًمتال ي٘مٚمده ُمـ طمقًمف ذم أومٕم٤مًمف صٖمرت أو يمؼمت ،ذًمؽ

ٝم٤م ئ٤ٌمهت٤م ذم ـمري٘من٦م ارشمنداحيومٚمتحذر اعمرأة أن شُم٘مٚمنده٤م صنق ،وًمت٠مصمػمه قمٚمٞمٝمؿ ،ًمف

وم٢من ىُمٚمدت ذم  ،أو اظمتالـمٝم٤م وهمػمه ،أو أؾمٚمقب يمالُمٝم٤م ُمع اًمرضم٤مل ،ُمالسمًٝم٤م

 ذًمؽ ص٤مرت يمٛمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمت٦م..

٠ْماَلِم ٠ُمپم ڈًم َٙمَسپمڈًَم، ٪َمټَمُف َأْ٘مُرَوچم،»  اهلل  ىم٤مل رؾمقل ـ  ِْم اإْلِ ـْ ٠َم ـْ  ٱَم َوَأْ٘مُر ٱَمة

٠ْماَلِم ٠ُمةپم ڈًم  ـ  ِْم اإْلِ ـْ ٠َم ٌء، َوٱَم ـْ ُأُ٘مقِرِوْؿ َرْ ـْ ٩َمْٝمِ َأْن َيپمْٺُمَص ٱِم چم َٕمٷْمَدُه، ٱِم ٤َمٽِمَؾ ِ َ

ـْ  ـْ ٩َمةْٝمِ َأْن َيةپمْٺُمَص ٱِمة ـْ َٕمٷْمةِدِه، ٱِمة چم ٱِمة ـْ ٤َمٽِمَؾ ِ َ ٠َمڀم َئڈًم، ٬َمچمَن ٤َمټَمڀْمِف ِوْزُرَوچم َوِوْزُر ٱَم

ءٌ  شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ويم٤من قمغم  اعم١مُمـإن رز   ،وقمغم اًمٕمٙمس أيًْم٤م، (1)«َأْوَزاِرِوْؿ َرْ

ويًنـ اًمًنٜمـ  ،٤م ذم اخلنػمذًمنؽ ويّمنػم ُمٝمٞمٛمٜمًن يًتٗمٞمد ُمـأن  ،اجل٤مدة ومٕمٚمٞمف

ؾمنٌح٤مٟمف اهلل  ومٜمًن٠مل ،احلًٜمف ًمٚمٛمًٚمٛملم ومتّمػم ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمف قمغم اًمنداوم

ن ويٜمٗمٕمٜم٤م سمن٤مًمٕمٚمؿ وجيٕمٚمٜمن٤م ممنـ يًنتٛمٕمقن اًم٘منقل ومٞمتٌٕمنق ،وشمٕم٤ممم أن يٕمٚمٛمٜم٤م

  أطمًٜمف.
 

   
                                                

 .ڤكتاب العؾم من حد ث جر ر بن وبد اهلل البجؾي  (1017مسؾم ) رواه صحڀمح: (1)
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 شمٕم٤ممم. اهلل  اؾمامن ُمـ أؾمامء ا٭مٸمٹمقر وا٭مٸمٹمچمر:

احلًنٜمك اهلل  وم٘مد قمّده مجٞمع اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقمتٜمقا سمجٛمع أؾمنامء أٱمچم ا٭مٸمٹمةقر:

وم٘منط هنق  شاسمـ اًمٕمنريب»ومٚمٞمس هٜم٤م  ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ إٓ  اهلل، ُمـ أؾمامء

إؾمنامء ُورودا ذم اًمذي أؾم٘مٓمف ُمـ مجٕمف ًمألؾمنامء احلًنٜمك، وهنق ُمنـ أيمننر 

 اهلل. ٤م ُمـ يمت٤مبومُذيمر ذم أيمنر ُمـ شمًٕملم ُمقوٕمً  شاهلل»اًم٘مرآن سمٕمد اؾمؿ اجلالًم٦م 

 .(1)ضمّؾ ذم قمالهاهلل  وم٘مد قمّده مج٤مهػم اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف ُمـ أؾمامء وأٱمچم ا٭مٸمٹمچمر:

ىمقًمنف  

.[يق٠مػ] ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿شمٕم٤ممم  

 .[58 ا٭مٻمٿمػ:] ﴾ ھ ھ ھ ےے ﴿ل شمٕم٤ممم ذيمره  وىم٤م

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿وىم٤مل ضمّؾ ذم قمناله  

 .[احلجر] ﴾ ی ی ی جئ

 .[ا٭مٲمقرى] ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  

 .[اإلرساء] ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم  

 .[٪مچم٢مر] ﴾ ې ې ې ى ى ﴿وىم٤مل ضمؾ ضمالًمف  

 ٦م وهذه مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م.وأي٤مت ذم ذًمؽ يمنػمة ومٙمام ذيمرت أيمنر ُمـ شمًٕملم آي

                                                
 .مجع إؾمامء احلًٜمك أول اًمٙمت٤مب -إن ؿمت٧م-راضمع  (1)
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چم ا٭مٸمٹمةچمر: ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿وم٘مد ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕمن٤ممم أٱم 

 .]ا٭مزٱمر[ ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف  [ص] ﴾ چ ڇ

 .[ځمقح] ﴾ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿وىمقًمف ضمؾ ذيمره  

 ُمنـ طمندي٨م  ،٤منوم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًنٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمٛمنوأٱمچم ا٭مسپمڈم:

  ُف ىَم٤مَل ًمَِرؾُمقلِ َأٟمن  ڤقمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ  ،سمـ قمٛمرواهلل  قمٌد
ه
  قَمٚمِّْٛمٜمِل طاهلل

ٿُمؿ  إِّن  ٣َمټَمٽْمةډُم ځَمٹْمِزة ٣ُمټْمةًَم ٬َمثِةًٝما، وَ » ِ . ىَم٤مَل اَل ُدقَم٤مًء َأْدقُمق سمِِف ذِم َص   َٓ ٫ُمْؾ: ا٭مټم 

پمِل إځِم ةَؽ َأځْمةډَم ا٭مٸمَ  ـْ ٤ِمپمِْدَك، َواْرمَحْ ٓ  َأځْمډَم، ٪َمچم٩ْمٹِمْر ِٔم ٱَمٸْمٹِمَرًة ٱِم ځُمقَب إِ ٹُمةقُر َيٸْمٹِمُر ا٭مذ 

ِٙمڀمؿُ   إ(1)« ا٭مر 

 .ڤٕيب سمٙمر  طاهلل  ومٝمذا دقم٤مء قمٔمٞمؿ ضم٤مُمع ؿم٤مُمؾ قمٚمٛمف رؾمقل

 

ٕمٚمتنف ذم ضموهمٗمنرُت اعمتن٤مع   ،واًمَٖمْٗمنُر  اًمُٖمٗمنَران ،اًمتٖمٓمٞمن٦م ٩مٹمر: ا٭مٸَمٹْمةر:»

ٌُْغ صمقسمؽ وم٢مٟمف أهْمَٗمُر ًمٚمقؾمخ أي أنُؾ ًمف ،اًمققم٤مء  .(8)شي٘م٤مل  اْص

ُمٜمننف اعمٖمٗمننرة واًمَٖمٗمننػمة واًمٖمٗمننران ويمننؾ رء قمٓمٞمتننف وم٘منند همٗمرشمننف، و»

 .(1)شواًمٖمٗمر

                                                
اًمنذيمر يمتن٤مب  (2704) (، وُمًنٚمؿ7288-6226-825اًمٌخن٤مري ) رواه ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمةف: (1)

 .واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر

( ُمن٤مدة 6/656(، واًمٚمًن٤من )507(، واٟمٔمر  اًم٘من٤مُمقس اعمحنٞمط )778اًمّمح٤مح )ص   (8)

 .(4/599، واعمحٙمؿ ٓسمـ ؾمٞمده ))همٗمر(

 .(2/778مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ) (1)
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اًمذي يٚمًٌف اًمٗمن٤مرس أو اجلٜمندي قمنغم  شاعمٖمٗمر» ا٭مٸمٹمر ٱمـ ا٭متٸمٵمڀمڈم، ٪مپمٺمقل:

رأؾمف ومٞمٖمٓمٞمٝم٤م، واًمٖمٗمر واًمٖمٗمران وهمٗمرت اعمت٤مع  أي ضمٕمٚمتف ذم وقمن٤مء، وم٠مصنؾ 

وي٘م٤مل  اصٌغ صمقسمؽ وم٢مٟمف أهمٗمنر  ،شاًمتٖمٓمٞم٦م واًمًؽم»اًمٙمٚمٛم٦م شمدور طمقل ُمٕمٜمك  

ؾ ًمف، أي همٓمِِف سمٚمقن طمتك ٓ يتًخ، ومٛمـ يٚمٌس صمٞمن٤مب سمٞمْمن٤مء ًمٚمقؾمخ  أي أن

٤م، وًمٙمـ ًمق صٌٖمٝم٤م سمٚمقن دايمـ أو صمٞم٤مب زاهٞم٦م اًمٚمقن ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م اًمقؾمخ هيٕمً 

 ٓ ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م هذا، وم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي يدور طمقل اًمًؽم واًمتٖمٓمٞم٦م.



واًمٖمٗمنقر  يمننػم  اهلل. ٤مر ُمنـ صنٗم٤متاًمٖمٗمنقر واًمٖمٗمن»  يٜمٌٖمل أن ٟمٕمٚمؿ أن

ُمنـ  ،سم٤مًمتج٤موز قمـ ذٟمقسمف ،وهل صٞم٤مٟم٦م اًمٕمٌد قمام اؾمتح٘مف ُمـ اًمٕم٘م٤مب ،اعمٖمٗمرة

 وهق إًم٤ٌمس اًمٌمء ُم٤م يّمقٟمف ُمـ اًمدٟمس.  ،اًمٖمٗمر

، واًمٖمٗمران  ي٘متِضن إؾمن٘م٤مط اًمٕم٘من٤مب وٟمٞمنؾ واًمٖمٗم٤مر أسمٚمغ ُمٜمف ًمزي٤مدة سمٜم٤مئف

 . (1)شًم٤ٌمرئ شمٕم٤ممماًمنقاب، وٓ يًتح٘مف إٓ ُم١مُمـ، وٓ يًتٕمٛمؾ إٓ ذم ا

وٓ  ،ويٕمٓمٞمف اًمنقاب إذا شم٤مب إًمٞمف وقم٤مد اعمٙمٚمػوم٤مهلل يً٘مط اًمٕم٘م٤مب قمـ 

ومال أطمد ًمف  ،اهلل  إٓ ذم طمؼ  وٓ يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ اًمٖمٗمقر ،يًتحؼ ذًمؽ إٓ اعم١مُمـ

أُم٤م  ،واعم٘مّمقد سم٤معمٖمٗمرة أي ُمٖمٗمرة ذٟمقب اًمٕم٤ٌمد ،اًمرباًم٘مدرة أن يٖمٗمر إٓ 

ُمـ إؾم٤مءة ذم طم٘مف ُمٜمف  ًمٕمٗمق قمـ ُم٤م صدرُمٖمٗمرة اعم١مُمـ ٕظمٞمف سمٛمٕمٜمك اًمّمٗم  وا

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم  ، ومج٤مئز سمؾ يًتح٥م

                                                
 (.462)ص   ، ًمٚمٙمٗمقياًمٙمٚمٞم٤مت (1)
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک 

 .[88]ا٭مپمقر:  ﴾ک کک 

٤ٌّمد سمنـ  وُمًٓم  ڤٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم أيب سمٙمر اًمّمديؼ » سمـ أصم٤مصم٦م سمـ قم

٤مًم٦م اعمٓمٚم٥م، ويم٤من ُمًٓم  اعمذيمقر ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وهق وم٘مػم، ويم٤مٟم٧م أُم٦م اسمٜم٦م ظم

ويم٤من أسمق سمٙمر يٜمٗمؼ قمٚمٞمف ًمٗم٘مره وىمراسمتنف وهجرشمنف، ويمن٤من ممنـ  ڤأيب سمٙمر 

ٱ ٻ ٻ  ﴿سم٤مإلومؽ اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم   ڤشمٙمٚمؿ ذم أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

، وهق ُمن٤م رُمقهن٤م سمنف ُمنـ أهن٤م ومجنرت ُمنع [11]ا٭مپمقر:  ﴾ٻ ٻ پپ 

 .ڤصٗمقان اسمـ اعمٕمٓمؾ اًمًٚمٛمل 

ت ُمنـ هنذه اًمًنقرة وىمّم٦م اإلومؽ ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة صم٤مسمتن٦م ذم قمنمن آين٤م

ذم أي٤مت  ڤ، ومٚمام ٟمزًم٧م سمراءة قم٤مئِم٦م (1)اًمٙمريٛم٦م، وذم إطم٤مدي٨م اًمّمح٤مح

، طمٚمػ أسمق سمٙمر أٓ يٜمٗمؼ قمغم ُمًٓم  وٓ يٜمٗمٕمف سمٜم٤مومٕمن٦م سمٕمندُم٤م رُمنك ةاعمذيمقر

ڃ ڃ چ چ چ  ﴿ذم ذًمنؽ  اهلل  قم٤مئِم٦م سم٤مإلومؽ فمٚماًم واومؽماًء، وم٠مٟمزل

 .(8)﴾...چ 

ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ژ  ﴿ومٚمام ٟمزًم٧م هذه أي٦م إمم ىمقًمف  »

أي٦م، وم٢من اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، ومٙمام شمٖمٗمر ذٟم٥م ُمـ أذٟمن٥م إًمٞمنؽ،  ﴾گ

ًمؽ، ويمام شمّمٗم  يّمٗم  قمٜمؽ، ومٕمٜمد ذًمؽ ىمن٤مل اًمّمنديؼ  سمنغم واهلل اهلل  يٖمٗمر

                                                
 .(2770(، وُمًٚمؿ )5740اٟمٔمر  صحٞم  اًمٌخ٤مري ) (1)

(، وُمٕمنن٤ممل 88/802(، وضمنن٤مُمع اًمٌٞمنن٤من )860-6/849ًمٌٞمنن٤من ًمٚمِمنٜم٘مٞمٓمل )اٟمٔمنر  أوننقاء ا (8)

 .(82/8207(، واجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )2/8247(، وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن )2/225اًمتٜمزيؾ )
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ع إمم ُمًٓم  ُم٤م يم٤من يّمٚمف ُمنـ اًمٜمٗم٘من٦م، وىمن٤مل   ٟمح٥م أن يٖمٗمر ًمٜم٤م رسمٜم٤م، صمؿ رضمن

 ، ىم٤مل  واهلل ٓ أٟمٗمٕمف سمٜم٤مومٕم٦م أسمًدا، ومٚمٝمذاذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م يم٤من واهلل ٓ أٟمزقمٝم٤م ُمٜمف أسمًدا

 .(1)وقمـ سمٜمتف ڤيم٤من اًمّمديؼ هق اًمّمديؼ 

أي ُمٖمٗمنرة ذٟمن٥م اعمزنء إًمٞمنف تجقز اعمٖمٗمرة ُمـ اًمٕمٌد قمغم ُم٤م يٚمٞمنؼ سمنف، وم

أو اًمٗمٕمنؾ ُمنـ  وم٢من شمر  آٟمتّم٤مر ًمٚمنٜمٗمس سمن٤مًم٘مقل»ومٞم٤ًمحمف قمغم ُم٤م صدر ُمٜمف.

رشمنف، وُم٘م٤مسمٚمتنف أؿمؼ رء قمٚمٞمٝم٤م، واًمّمنؼم قمنغم إذى، واًمّمنٗم  قمٜمنف وُمٖمٗم

قمٚمٞمف وضم٤مهد ٟمٗمًف قمغم اهلل  سم٤مإلطم٤ًمن، أؿمؼ وأؿمؼ، وًمٙمٜمف يًػم قمغم ُمـ ينه

قمغم ذًمؽ، صمؿ إذا ذا  اًمٕمٌد طمالوشمف، ووضمد آصمن٤مره اهلل  آشمّم٤مف سمف، واؾمتٕم٤من

 .(8)شيٚم٘م٤مه سمرطم٥م اًمّمدر، وؾمٕم٦م اخلٚمؼ، واًمتٚمذذ ومٞمف

 .[]ا٭مٲمقرى ﴾ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿  ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

ر اًمذٟم٥م ويٛمحقه ُمـ صحٞمٗم٦م اًمًنٞمت٤مت ويٕمٗمنق ويتنقب وًمٙمـ اًمذي يٖمٗم

 .قمٚمٞمٜم٤ماهلل  وهذا ُمـ ٟمٕمؿ ،طمد همػمه، وٓ أ۵اهلل  قمغم اًمٕم٤ٌمد هق

ومٞمندظمؾ  ،.. يٕمت٘مندون أن اًم٘منس يٖمٗمنر ويٕمٗمنقوم٤مٟمٔمر حل٤مل اًمٜمّمن٤مرى ُمنناًل 

أين٤م  ىمتٚمن٧م... ،هىمن٧م ،ومٞم٘مقل ىمد زٟمٞم٧م ،اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ اًمٙمٜمٞم٦ًم ويٕمؽمف سمذٟمقسمف

قمقن أٟمف أسم٤مهؿ ٤م يم٤مٟم٧م اًمٗم٤مطمِم٦م يٕمؽمف هب ومٞمٕمٓمٞمنف صنؽ  -اًم٘منس-دذا اًمذي يدن

ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ آقمؽماف وُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل قمغم طم٥ًم اعمًتقى اعمن٤مدي دنذا  اًمٖمٗمران

                                                
 .(2/272شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (1)

 .(465شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص   (8)
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أُمن٤مم  اًمذي سملم اًمٕمٌد ورسمف اؾمتٖمالل وهتؽ ًمٚمًؽم اعمذٟم٥م وهذا ُمٕمٚمقٌم ذم ديٜمٝمؿ،

ٜم٤م وقمنغم وم٤محلٛمد هلل أن رسمٜم٤م أُمرٟم٤م سم٤مًمًنؽم قمنغم أٟمٗمًن ،سمنم ٓ يٛمٚمؽ ٟمٗمًٕم٤م وٓ ًضا

ومن٤معمٖمٗمرة  ،همػمٟم٤م ُمـ اعمًٚمٛملم سمؾ يمره ًمٜم٤م اعمج٤مهرة سم٤مًمذٟم٥م يمام ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر

 وم٘مد يمٗمر. ۵اهلل  ُمـ ادقمك أٟمف يٖمٗمر اًمذٟمقب ًمٚمٌنم ُمـ دونو صٗمتف ؾمٌح٤مٟمف

ٕٟمف يٗمٕمؾ وم٤مهلل قمز وضمؾ همٗمقر: ُمـ أسمٜمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م: يمام ذيمرت ًمؽ وهمٗمقر »

ومج٤مءت هنذه اًمّمنٗم٦م قمنغم أسمٜمٞمن٦م  ،ذًمؽ سمٕم٤ٌمده ُمرة سمٕمد أظمرى إمم ُم٤م ٓ حُيَم

ٕٟمنف ٓ ي٘منع اًمًنؽم إٓ سمٛمًنتقر يًنؽم  اعم٤ٌمًمٖم٦م ًمذًمؽ، وهق ُمتٕمٚمؼ سم٤معمٗمٕمقل،

 .(1)شويٖمٓمل

ومٝمق اًمذي يٙمنر ُمٜمف اًمًؽم قمغم اعمنذٟمٌلم ُمنـ قمٌن٤مده، ويزيند قمٗمنقه قمنغم »

 . (8)شُم١ماظمذشمف

ومنال يٕم٤مضمنؾ  ،وم٠مصؾ اعمٖمٗمرة اًمًؽم يمنام ؾمنٚمػ ،يًؽم قمٌده اعمذٟم٥م اسمتداءً 

ًٓ  ،أُمن٤مم اخلٚمنؼ ٗمْم  ؾمؽمه سمام يِمٞمٜمف ُمـ اعمٕم٤مين٥م واًم٘مٌن٤مئ قمٌده سم  ومٞمًنؽم أو

 ،قمٚمٞمنف وهمٗمنر ًمنف ذٟمٌنف سمٛمٜمنف ويمرُمنفاهلل  وم٢من شم٤مب شمن٤مب ،سمٕمد اًمذٟم٥م هويًؽم

ـ اًمنذٟمقب اًمتنل شم١ماظمنذ ُموم٤مًمذٟمقب اًمتل شُمٖمٗمر ًمؽ وٓ شم١ماظمذ هب٤م أيمنر سمٙمنػم 

 ﴾ يئ جب حب خب ﴿ًم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم   :وشمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م وهنذا ُمّمنداىًم٤م ،هب٤م

 ؾمٌح٤مٟمف قمٗمق همٗمقر يمريؿ. ،[ٲمقرىا٭م]

                                                
 .(95اؿمت٘م٤م  أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمٚمزضم٤مج )ص  اٟمٔمر   (1)

 .(99ت )ص  إؾمامء واًمّمٗم٤م (8)
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٤ًٌم ٤ًٌم ،يمنػم ُمـ اعمًٚمٛملم أن ٓ يرى ًمٜمٗمًف قمٞم وم٢من  ،وٓ ئمـ أٟمف قم٤مصًٞم٤م ُمذٟم

ووح٧م ًمف أن اعمّم٤مئ٥م ىمد شمٙمقن قم٘مقسم٤مت وسمام يمًن٧ٌم أينديٜم٤م ٕٟمٙمنر ذًمنؽ 

 ،أٟمن٤م ٓ أومٕمنؾ رء! ٕمؾوًم٤ًمن طم٤مًمف ي٘مقل أي ذٟمقب أوم ،وشمٕمج٥م ُمـ اًمٙمالم

 ومٚمذًمؽ ٓسمد أن ٟمزيؾ هذا اجلٝمؾ اعمريم٥م.

ومٞم٘منقم سمٛمت٤مسمٕمن٦م أطمنقال  ،يذه٥م ًمٚمٕمٛمؾ ص٤ٌمطًم٤م ويٕمقد ُم٤ًمءً  اًمذيوم٤مٕخ 

٤ًٌم أصناًل  ،أسمٜم٤مئف صمؿ جيٚمس عمِم٤مهدة إومالم واعمًٚمًالت  ،هذا ٓ يرى ًمٜمٗمًف ذٟم

ع وٓ ؾمنام ،ٓ رؤي٦م وضمقه ُمـ حيٌنقن أن شمِمنٞمع اًمٗم٤مطمِمن٦م ذم دين٤مر اعمًنٚمٛملم

 ،إهم٤مٟمك واعمٕم٤مزف، أوػ إمم ذًمنؽ اًمتٗمنريط ذم أداء اًمقاضمٌن٤مت أو سمٕمْمنٝم٤م

ٟمف ُمٕم٤مىم٥م وهنق ٓ ينرى ًمٜمٗمًنف ضمريٛمن٦م ُمنـ إصنؾ!! ئمنـ أومٙمٞمػ يٕمٚمؿ 

ڤ ڤ ڤ  ﴿وٓ يٕمٚمؿ أٟمف  ،اعمًٙملم أن اًمذٟمقب هل اًم٘متؾ واًمنىم٦م واًمزٟم٤م وم٘مط

ٟمٕمٛم٦م جين٥م قمٚمٞمٜمن٤م مجٞمًٕمن٤م أن اهلل  وم٤مًمٕمٚمؿ قمـ ،[ق] ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 ه ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمٝم٤م.ٟمِمٙمر

 

واعمًدل قمٚمنٞمٝمؿ صمنقب قمٓمٗمنف ورأومتنف،  ،وم٤مًمٖمٗم٤مر  اًمًت٤مر ًمذٟمقب قم٤ٌمده»

وُمٕمٜمك اًمًؽم ذم هذا  أٟمف ٓ يٙمِمػ أُمر اًمٕمٌد خلٚم٘مف وٓ هيتؽ ؾمؽمه سم٤مًمٕم٘مقسمن٦م 

 .(1)شاًمتل شمِمٝمره ذم قمٞمقهؿ

ڇ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ ْم آيڈم احلرإمڈم ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌ ڎ  ڌ  ڍ  ڍ 

                                                
 (.888-887ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص  (1)
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ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ  ڱ ں ں ڻ 

ے  ، ًمٙمـ ٟمذيمر أي٦م أن ، ومٝمذه قم٘مقسم٦م اعمح٤مرب[ اٛمچمئدة]   ﴾  ھ ھ 

ضمٚمٞمٚم٦م ئدة  ومٕمؾ  ،ًمٗم٤م ا  ذ ا   وم٢م ًمٕم٘مقسم٦م هذ ا يًتحؼ ٕضمٚمف  ُم٤م  ًمٕم٤مِص  ي٘مٓمع -ا

يٓمٌ٘مٝم٤م قمٚمٞمف وزم  ، أي٦مومٕم٘مقسمتف يمام ُذيمر ذم -أو ُم٤م ؿم٤مسمف ،ي١مذي اًمٜم٤مس ،اًمٓمريؼ

 .تٓم٤مع وؾمٞمٓمر قمٚمٞمف وصم٧ٌم قمٚمٞمف اًمٗمٕمؾإُمر إذا اؾم

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ﴿ ٫مق٭مةةف ٖمٷمةةچم٧م:ا٭مٲمةةچمود 

سمف وينرى : ومتٗمًػمه أن اًمذي يتقب ويرضمع ًمر﴾ ھ ھ ھ ھ ے

ُمـ ىمٌؾ أن يٕمٚمؿ سم٠مُمره وزم إُمر وي٘مدر قمٚمٞمنف وهنق -ـمري٘مف اعمًت٘مٞمؿ ويٚمزُمف 

وهنذا هنق  ،ومال شمٜمٗمنذ ومٞمنف اًمٕم٘مقسمن٦م -ف هق هب٤مس سمتٚمؽ اعمٕمّمٞم٦م ومل يٕمؽمُمتٚمٌ

 يتقب ويٖمٗمر ويًؽم قمغم قم٤ٌمده .اهلل  ومًٌح٤من ،اًمِم٤مهد

قمٜمف ُمن٤م يمن٤من هلل، ُمنـ حتنتؿ اًم٘متنؾ واًمّمنٚم٥م  ومٞمً٘مط :$٫مچمل ا٭مسٷمدي 

واًم٘مٓمع واًمٜمٗمل، وُمـ طمؼ أدُمل أيًْم٤م إن يم٤من اعمح٤مرب يم٤مومًرا صمؿ أؾمٚمؿ ومن٢من 

قمٜمف ُمنـ اًم٘متنؾ وأظمنذ اعمن٤مل، يم٤من اعمح٤مرب ُمًٚماًم وم٢من طمؼ أدُمل ٓ يً٘مط 

أه٤م ٓ شمً٘مط قمٜمف  -سمٕمد اًم٘مدرة قمٚمٞمف- ودل ُمٗمٝمقم أي٦م قمغم أن شمقسم٦م اعمح٤مرب

ؿمٞمًت٤م، واحلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ فم٤مهرة، وإذا يم٤مٟم٧م اًمتقسم٦م ىمٌؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمنف متٜمنع ُمنـ 

ىمٌنؾ اًم٘مندرة  -إذا شم٤مب ُمـ ومٕمٚمٝمن٤م-ٖمػمه٤م ُمـ احلدود إىم٤مُم٦م احلد ذم احلراسم٦م، وم
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 .(1)ُمـ سم٤مب أومم -قمٚمٞمف

 

هق اًمذى أفمٝمر اجلٛمٞمؾ وؾمؽم اًم٘مٌٞم ، واًمذٟمقب ُمـ مجٚم٦م  رسمٜم٤م شم٤ٌمر  اؾمٛمف

اًم٘م٤ٌمئ  اًمتك ؾمؽمه٤م سم٢مؾم٤ٌمل اًمًؽم قمٚمٞمٝم٤م رم اًمدٟمٞم٤م واًمتجن٤موز قمنـ قم٘مقسمتٝمن٤م رم 

 أظمرة، وم٠مٟمقاع ؾمؽمه ؾمٌح٤مٟمف 

ُمٖمٓمن٤مة  ،أن ضمٕمؾ أقمْم٤مء سمدٟمف اًمتل شم٠مٟمػ ُمٜمٝم٤م إقملم ُمًنتقرة ذم سم٤مـمٜمنف

وفم٤مهره ذم اًمٜمٔم٤موم٦م واًمٜمْم٤مرة وذم اًم٘مٌ  واجلامل  فومٙمؿ سملم سم٤مـمٜم ،سمجامل فم٤مهره

سمنلم ضمٜمٌٞمنف اًمٕمنذرة  طمن٤مُماًل ُمـ ومن٤مرٍ  يمٌنػم، وم٤مإلٟمًن٤من يًنػم قمنغم إرض 

وم٢مذا ٟمٔمرت إمم شمنمي  اجلًد وم٤مًمِمٙمؾ اًمداظمكم همنػم  ،واًم٘م٤مذورات ذم إُمٕم٤مء

 ٕمجزات واًمٕمٔمٛمن٦م ُمن٤مؿمٙماًل وم٘مط ًمٙمـ ومٞمف ُمـ أي٤مت واعم- مَجٞمؾ يم٤مخل٤مرضمل

ؿمنٞم٤مء اًمتنل ىمند شمِمنٛمتز ُمٜمٝمن٤م ؾمؽم شمٚمنؽ إ -سمف قمٚمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف ظمٚمؼ وم٠مسمدعاهلل 

 وأفمٝمر ُمٜمؽ اجلٛمٞمؾ. -اًمدم وإُمٕم٤مء واًمٖم٤مئط وهمػمه-إقملم 

 َء ودُم٤مَء قمٌنٍد آظمنرومٚمق رأى قمٌٌد أُمٕم٤م ،وهذا اًمٜمقع أقمٔمؿ وأهؿ ُمـ إول

                                                
 .(229شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرنـ )ص   (1)
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ٟمٕمنؿ اًمِمنٙمؾ اًمٕمن٤مم همنػم  ،ومٚمٞمس ذًمؽ سم٢مه٤مٟم٦ٍم ًمف وٓ ُمذًم٦م وٓ ظمزي وٓ قم٤مر

اهلل  يمٚمٜم٤م حيٛمؾ ُمنؾ شمٚمؽ إؿمٞم٤مء وهل ٟمٕمٛمن٦م ُمنـ ُم٠مًمقف وٓ ُمًتحًـ ًمٙمـ

 وإن أص٤مسمٜم٤م سمٕمض آؿمٛمتزاز ُمـ ؿمٙمٚمٝم٤م.

 اًمنٜمٗمسهٜمن٤م ؾمنؽم اخلنقاـمر اعمذُمقُمن٦م واإلرادات اًم٘مٌٞمحن٦م ذم  وًمٙمـ اًمًؽم

يمؿ ُمرة ومٙمنرت ذم   ومٙمؿ ُمرة وردت قمٚمٞمؽ ظم٤مـمرة ؾمٞمت٦م ،يراه٤م همػمهواًمتل ٓ 

! يمؿ ُمرة دسمنرت وظمٓمٓم٧م ًمٗمٕمؾ ؾمقء سمج٤مر  أو أىمرسم٤مئؽ! ومٕمؾ وم٤مطمِم٦م وؾمؽم 

! ومٚمؿ يًٚمؿ ُمـ فمٜمنؽ ىمن٤مٍص وٓ دانٍ  ،اعمًٚمٛملماهلل  يمؿ ُمرة فمٜمٜم٧م اًمًقء سمٕم٤ٌمد

هنذا  ،ٖمّل هذه شمرضمع سمٞمتٝم٤م ُمت٠مظمرة إًذا ومٝمل سم ،ا ومٝمق ؾم٤مر رزىمف إذً اهلل  هذا وؾمع

نَقدُّ  ،هم٤مب قمـ زوضمتف إذا ومٝمق ظم٤مئـ ًْ وهمػمه٤م اًمٙمنػم واًمٙمنػم ُمـ اًمٔمٜمقن اًمتل ي

 ...اًمٖمْم٥م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ قمالم اًمٖمٞمقبد٤م أٟم٘مك اًم٘مٚمقب ودمٚم٥م 

وئمٝمر ُمٜمؽ يمنؾ اهلل  وسم٤مًمرهمؿ ُمـ هذه اخلقاـمر وإومٙم٤مر اًمذُمٞمٛم٦م يًؽم 

 ،هٞم٦ٌٍم واطمؽمام مجٞمؾ ادٜمدام ذو ،وجيٕمٚمؽ ذم أقملم اًمٜم٤مس طمًـ اًمِمٙمؾ ،مجٞمؾ

 ومت٠مُمؾ واٟمتٌف ًمٜمٕمٛمف ًمتتٕمٌد ًمف سمٕم٤ٌمدة اًمِمٙمر واحلٛمد.

 

ويٜمٓمنقي  ،ويٕمرض قمغم ىمٚمٌنف ،اًمٕم٤مِصومٚمق اٟمٙمِمػ ًمٚمخٚمؼ ُم٤م خيٓمر سم٤ٌمل 

ومٙمنؿ ُمنـ  ،عم٘متقه وأسمٖمْمقه واسمتٕمدوا قمٜمف وهجروه ورسمام ىمتٚمقه ،قمٚمٞمف وٛمػمه

ويمؿ ُمـ طم٘مقد ! ٟم٤ًمن ئمٝمر ُمٜمف اًمّمالح شمٜمٓمقي هيرشمف قمغم ُم٤م هق ُمًت٘مٌ إ

 ىمٌ  ىمٚمٌف وأُمٝمٚمف ًمٞمتقب وٓ يٜمٗمْم ! تعالىاهلل  طمًقد ؾمؽم
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ومٚمنق  ،آومتْمن٤مح اًمٕمن٤مِص ًتحؼ هب٤مُيٖمٓمل ويٖمٗمر اًمذٟمقب اًمتل ي اًمٖمٗمقر

همؿ ُمنـ سمٕمدًمف ًمٗمْمحف، وم٤معمذٟم٥م إُم٤م قَمٚمؿ أن رسمف ُمٓمٚمع قمٚمٞمنف وسمن٤مًمراهلل  قم٤مُمٚمف

وإُم٤م أٟمف ٓ يٕمت٘مد أن رسمنف  ،هذا دمرأ قمٚمٞمف سمٛمٕمّمٞمتف ًمْمٕمٍػ ذم ٟمٗمًف أو ُم٤م ؿم٤مسمف

وسمنام أن اجلنزاء ُمنـ  -ًمٙمٜمف سمٕمٞمد قمـ ُمقوققمٜم٤م أن -ُمٓمٚمع قمٚمٞمف وهذا يمٗمر 

ذم اًمن واـمٛمتـ ىمٚمٌف أن أطمنًدا ُمنـ اخلٚمنؼ مل اهلل  ومٝمق دمرأ قمغم ،ضمٜمس اًمٕمٛمؾ

اًمٖمٗمقر ٓ يٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕمٝمؿ  ًمٙمـ ،أُم٤مم اًمٜم٤مساهلل  ومجزاؤه أن يٗمْمحف ،يره

ومٛمٕمٚمقم أٟمف ًمق قمن٤مُمٚمٝمؿ سمنام  ،سمٗمْمٚمف وسمام هق أهؾ ًمف عم٤م هؿ أهؾ ًمف سمؾ يٕم٤مُمٚمٝمؿ

 يًتح٘مقن ُم٤م شمر  قمغم فمٝمره٤م ُمـ داسم٦م.

۵ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ ٫مةةچمل ٖمٷمةةچم٧م:

ُمننع  ،ٞمت٤مت طمًننٜم٤متومنن٤مهلل يٌنندل اًمًنن: [71 ا٭مٹمر٫مةةچمن:] ﴾ چ چڇ

ومٝمؾ اعمٕمٜمنك أن اجل٤مرطمن٦م اًمتنل يم٤مٟمن٧م شُمًنتٕمٛمؾ ذم  ،اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ

  اعم٘مّمننقد أن اًمًنٞمت٤مت شُمٙمتنن٥م طمًننٜم٤مت أم اعمٕمن٤مِص شُمًننتٕمٛمؾ ذم اًمٓم٤مقمن٦م 

ومٙمننام اؾمننتٕمٛمٚم٧م أذٟمٞمننؽ ذم ؾمننامع إهمنن٤مين  ،(1)واًمننراضم  هننق اعمٕمٜمننك إول

ٛمنؾ شمٚمنؽ اجل٤مرطمن٦م ًمؽ ويٌندل قم ۵اهلل  يٖمٗمر ،واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م ،واعمٕم٤مزف

                                                
(، واًمِمنقيم٤مين ذم ومنت  اًم٘مندير 28/68رضم  هنذا اًم٘منقل  اًمٓمنؼمي ذم ضمن٤مُمع اًمٌٞمن٤من ) (1)

 .(487(، واًمًٕمدي )ص  5/802-807)
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 ُم٤م ُم٣م.اهلل  سمٕمٛمؾ آظمر ص٤مًم  يمًامع اًم٘مرآن واًمذيمر ودروس اًمٕمٚمؿ، ويٖمٗمر

قمٚمٞمنؽ اهلل  ويمام اؾمتٕمٛمٚم٧م قمٞمٜمٞمؽ ذم رؤي٦م اًمٗمقاطمش واعمحرُم٤مت يتنقب

وشمٜمٔمر  ،اهلل ويٖمٗمر ًمؽ ويٌدل قمٛمؾ شمٚمؽ اجل٤مرطم٦م سمآظمر ص٤مًم  ومتٜمٔمر ذم يمت٤مب

 ٤مت.وشُمقومؼ ًمٚمّم٤محل ،وشمٜمٔمر ًمقضمقه اًمّم٤محللم ،ذم يمت٥م اًمٕمٚمؿ

وًمٞمس أن اًمًٞمت٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م شمّمػم طمًٜم٦م، وًمٙمنـ اًمت٠موينؾ أن اًمًنٞمت٦م متحنك »

قمٚمٞمننف اهلل  قمٛمٚمننف وينٌنن٧ماهلُل  سم٤مًمتقسمنن٦م وشمٙمتنن٥م ُمننع اًمتقسمنن٦م، واًمٙمنن٤مومر حيننٌطُ 

 .(1)شاًمًٞمت٤مت

 

 يمٚمام اٟمّمنٚم  ا وقمٛماًل  وشمدسمرً ىمراءة وومٝماًم اهلل  ُمـ يمت٤مب اعم١مُمـ ويمٚمام اىمؽمب

٤م وىمرسًم٤م سم٤مهلل ادوازد ًً قمٚمٞمٜم٤م اهلل  ًمٜمٜمٕمؿ سمام يٗمت  شمٕم٤ممماهلل  ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتدسمر يمالم ،أٟم

 آي٤مت قمٔمٞمٛم٦م. سمتدسمرُمـ ُمٕم٤مين ضمٚمٞمٚم٦م 

 شاًمٖمٗمنقر»اهلل  ومًٜمذيمر سمٕمض أي٤مت اًمتل اؾمتقىمٗمتٜمل وىمد ُذيمر ومٞمٝم٤م اؾمنؿ

ة وًمٙمنـ ٟمنذيمر يمننػم ُمع اًمٕمٚمؿ أن أي٤مت ذم ذًمؽ ،ُم٘مروًٟم٤م سم٤مؾمؿ آظمر هلل شمٕم٤ممم

 .سمٕمًْم٤م ُمٜمٝم٤م وم٘مط

 

 . [ا٭مٲمقرى] ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

                                                
 .(5/76ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ٕيب إؾمح٤م  اًمزضم٤مج ) (1)
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يٖمٗمر اًمذٟمقب اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمٜمد اًمتقسم٦م وًمق سمٚمٖم٧م ُم٤م سمٚمٖم٧م، ومٚمق سمٚمٖم٧م ذٟمنقب 

احلندي٨م  شمٌن٤مَرَ  وشمٕمن٤ممم ذماهلُل  قمٚمٞمف، ىم٤مَل اهلل  شم٤مب ،اًمٕمٌد قمٜم٤من اًمًامء صمؿ شم٤مب

َٓ »اًم٘مدد   َؽ ٱَمچم َد٤َمْقَٖمپمِل َوَرَ٘مْقَٖمپمِل ٩َمٹَمْرُت ٭َمَؽ ٤َمَٜم ٱَمچم ٬َمچمَن ٪مڀِمَؽ َو ـَ آَدَم إځِم  َيچم إْم

 َٓ ََمِء ُٗمؿ  ا٠ْمةَتٸْمٹَمْرَٖمپمِل ٩َمٹَمةْرُت ٭َمةَؽ، َو ـَ آَدَم ٭َمْق َٕمټَمٸَمډْم ُذځُمقُٕمَؽ ٤َمپمچَمَن ا٭مس  ُإَٔمچمِٔم، َيچم إْم

ـَ آَدَم إځِم   ةُك يِب َٓ َؽ ٭َمْق َأَٖمڀْمَتپمِل ٕمٺُِمةَراِب اُإَٔمچمِٔم، َيچم إْم َٓ ُٖم٨ْمِ ْرِض َٚمٵَمچمَيةچم ُٗمةؿ  ٭َمٺِمڀمَتپمِةل 

چم ٱَمٸْمٹِمَرةً َٕ ١َمڀْمًئچم،    إ(1)«َٖمڀْمُتَؽ ٕمٺُِمَراِ َ

ي٘مٌؾ اًمٖمٗمنقر ُمٜمنف  ،وم٘مػًما ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ؿمٞمت٤م ،اًمٕم٤مِصوم٤ٌمًمرهمؿ ُمـ يمقن 

 تحؼ ًمٚمٗمْمنٞمح٦ممل يٗمْمحف وهق اعمًن ،شمقسمتف ويٖمٗمر ًمف زًمتف ويًؽم قمٚمٞمف ظمٓمٞمتتف

ؿمنٙمر سمن٠من ضمن٤مزاه سمن٤مًمٙمنػم قمنغم و ومٖمٗمر ًمنف ،ومل يٕمذسمف وهق اعمًتحؼ ًمٚمٕمذاب

 وأشمك سمنموط اًمتقسمن٦م اعمٕمروومن٦م ًمرسمفاًم٘مٚمٞمؾ، ومٚمق أذٟم٥م ٕقمقاٍم قمديدة صمؿ شم٤مب 

وًمٜمن٤م ذم  ،اجلٜمن٦ماهلل  وإن ُم٤مت ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م أدظمٚمف ،قمٚمٞمف وىمٌؾ ُمٜمفاهلل  ًمت٤مب

ن٤م طمنرمإذ  ،ىمّم٦م ىم٤مشمؾ اعم٤مئ٦م ٟمٗمس قمؼمة سمؾ قمؼم ًً ىمتٚمٝمن٤م إٓ اهلل  ىمتؾ اًمرضمنؾ أٟمٗم

صمؿ شم٤مب وصد  ذم شمقسمتف وُم٤مت ُمـ ومقِره ىمٌنؾ أن يّمنؾ  ،سم٤محلؼ وـمٖمك ودمؼم

وم٤مًمرضمنؾ  -واًم٘مّم٦م ُمٕمرووم٦م  -ٕرض اًمّم٤محللم اًمتل ٟمّمحف هب٤م اًمرضمؾ اًمٕم٤ممل 

 ،وقمزُمنف قمنغم اًمٕمٛمنؾ اًمّمن٤مًم  ،قمٜمد ُمقشمف مل يٕمٛمنؾ قمٛمناًل صن٤محل٤ًم إٓ شمقسمتنف

ٜم٦م دون قمٛمؾ اجلوم٠مدظمٚمف  ،وؿمٙمر ًمف أيًْم٤م ،ًمفاهلل  وسم٤مًمرهمؿ ُمـ قِمٔمؿ ضُمرُمف همٗمر

                                                
(، وابن 4305الدووات، والط اين يف اووس  )كتاب  (3540الرتمذي ) رواه :صحق  (1)

 (، وأباااااو كعاااااقم يف 179) كلاااااك وثاااااواب اووؿاااااا: قضاااااالل يف الرتغقااااابشااااااهقن 

( مان حاد ث أكاس بان 127(، وحسـه اولباين يف السؾسؾة الصايقية )2/231اليؾقة )

 .ڤمالك 
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ومًنٌح٤مٟمف  ،(1)وقمزُمنف قمنغم اًمٕمٛمنؾ اًمّمن٤مًم  ،ُمٜمف ؾمقى شمقسمتف قمغم ذٟمٌف إول

 همٗمقر ؿمٙمقر.

وم٢من يمٜم٧م ُمـ ُم٘مؽمذم اعمٕم٤مِص واًمنذٟمقب وومٕمٚمن٧م ُمن٤م ومٕمٚمن٧م ومٚمنؿ شمنؽم  

وشم٧ٌم أن وأٟمٌن٧م وسمٙمٞمن٧م سمنلم  ،ؿم٤مردة وٓ واردة ُمـ اًمٗمقاطمش إٓ ومٕمٚمتٝم٤م

وهمٗمنر ًمنؽ  ُمٜمنؽاهلل  ًَمت٘مٌنؾ ،وقمال وٟمقين٧م ومٕمنؾ اخلنػمات يدي اعمٚمؽ ضمؾ

ًٓ وأُمٝمٚمؽ  ،وومْمٚمف قمٚمٞمؽ وإطم٤ًمٟمفوأدظمٚمؽ اجلٜم٦م سمٙمرُمف  ومًٌح٤مٟمف ؾمؽم  أو

ل ؾمٞمت٤مشمؽ طمًٜم٤مت صمؿ  ،صم٤مٟمًٞم٤م ورزىمؽ اًمتقسم٦م ومت٤مب قمٚمٞمؽ وهمٗمر ًمؽ ذٟمٌؽ وسمدن

وم٤ٌمؾمٛمف اًمٖمٗمقر همٗمر ًمؽ وسم٤مؾمٛمف اًمِمٙمقر ضم٤مزا  قمنغم اًم٘مٚمٞمنؾ  ،أدظمٚمؽ اجلٜم٦م

ُم٤م هق إيمنر ُمـ ضمٜم٦م ومٞمٝمن٤م ُمن٤م ٓ قمنلم رأت وٓ أذن ؾمنٛمٕم٧م وٓ و ،سم٤مًمٙمنػم

 ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم.

 

وإن ه٤مديتف  ،وم٢من سمذًم٧م إلٟم٤ًمن يمريؿ إصؾ ُمٕمرووًم٤م يِمٙمر ًمؽ ُمٕمروومؽ

 ،تُمرة أـمٛمٕمؽ ُمنرا وإن أـمٕمٛمتف ،٤م ُمْم٤مقمٗم٦مهبدي٦م يرده٤م سمٛمنٚمٝم٤م ورسمام أوٕم٤مومً 

وًمٙمـ إن أه٤مٟمف أطمٌد أو فمٚمٛمف أو ضم٤مر قمغم طم٘منف أطمند  ،ومٙمؾ هذا يًٛمك ؿمٙمًرا

أن  وٟمٗمًف قمزيز ي٠مسمكسمحج٦م أن يمراُمتف هم٤مًمٞم٦م  ،اخلٚمؼ ىمٚمام يٖمٗمر ًمف ظمٓم٠مه وضمقره

 ومٝمذه ًمٗمت٦م ًمٗمت٧م ٟمٔمري ذم ه٤مشملم اًمّمٗمتلم. ،هي٤من أو ي١مظمذ طم٘مف

                                                
 ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمرومققًم٤م.2776(، وُمًٚمؿ )2570اٟمٔمر  اًمٌخ٤مري ) (1)
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ومال  ،اًمزٓت وًمٙمـ ىمد ٓ يِمٙمروم٘مد يٖمٗمر إلظمقاٟمف ادٗمقات ويتٖم٤مى قمـ 

 عم٤مذا  ،عمٕمروف صٜمع ًمفا رادّ  ،ؾم٤مقمًٞم٤م ذم طمقائجٝمؿ ،ٟمراه ظم٤مدًُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم

سمام يٚمٞمنؼ -اًمٖم٤مًم٥م إُم٤م ؿمٙمقًرا وإُم٤م همٗمقًرا  ومٗمل ،ىم٤مسة اًمٌنمٕن صٗم٤مت 

وًمق اضمتٛمٕم٧م ومٞمف اًمّمنٗمت٤من دمند ومنٞمٝمام ٟم٘منص: ٕن يمنام هنق  ،سمٜم٘مّمف اًمٌنمي

ػم ُمقضمقديـ ؾمن٤مسمً٘م٤م يمٜم٤م مجٞمًٕم٤م هم-ٝم٤م اًمٗمٜم٤مء صٗم٤مشمف يم٤مٟم٧م قمدًُم٤م وؾمٞمٚمح٘م ُمٕمٚمقم

أُم٤م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٚمف صٗم٤مت اًمٙمامل واجلامل ومّمٗم٤مشمف  -وؾمٜمٗمٜمك ٓطمً٘م٤م

ٓ يًٌ٘مٝم٤م قمدم وٓ يٚمح٘مٝم٤م ومٜم٤مء، َوؾِمع اخلالئؼ سمٛمٖمٗمرشمف ومٝمق اًمٖمٗمنقر وأؾمنٌغ 

 ﴾ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ ،قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕمٛمف ومٝمق اًمِمٙمقر

 .[ا٭مٲمقرى]

 

کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿ ٫مةةةةچمل ٖمٷمةةةةچم٧م:

 .[٪مچم٢مر] ﴾ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 ﴾ گ گ ﴿أي اًمذي ًمف مجٞمع صنٗم٤مت اًمٙمنامل  ﴾ کک گ ﴿»

-أي قمغم ؾمٕمتٝم٤م وسمٕمده٤م قمـ اًمتامؾمنؽ  ﴾ گ ﴿أي  قمغم يمؼمه٤م وقمٚمقه٤م 

أي  سمرضم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وزًمزًمن٦م  ﴾ ڳ ڳڳ ﴿ُمـ  إُم٤ًميًم٤م ُم٤مٟمًٕم٤م -قمغم ُم٤م يِم٤مهدون

ًٓ ٓ مت٤مؾمؽ ُمٕمف: ٕن صم٤ٌمهتام قمغم ُم٤م مه٤م قمٚمٞمف قمغم همػم اًم٘مٞمن٤مس،  يمٌػمة، أو زوا

قمنغم أهنام  ًمقٓ ؿم٤مُمخ ىمدرشمف وسم٤مهر قمزشمف وقمٔمٛمتنف ... وعمن٤م يمن٤من هنذا دًمنٞماًل 

ڳ  ﴿ -سمن٠مداة اإلُمٙمن٤من اُمٕمؼمً -ائٚمت٤من أشمٌٕمف ُم٤م هق أسملم ُمٜمف، وم٘م٤مل طم٤مدصمت٤من ز
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وأيمد اؾمنتٖمرا   ﴾ ڱ ﴿أي  ُم٤م  ﴾ ڱ ﴿  أي  سمزًمزًم٦م أو ظمراب ﴾ ڱ

ٓ ي٘مندر قمنغم  -ؾمنٌح٤مٟمف-وعم٤م يمن٤من اعمنراد أن همنػمه  ﴾ ڱ ں﴿اًمٜمٗمل سم٘مقًمف  

أي   ﴾ ں ڻڻ ﴿إُم٤ًميمٝمام ذم زُمـ ُمـ إزُم٤من، وإن ىمؾ، أصم٧ٌم اجل٤مرن وم٘من٤مل  

 سمٕمد إزاًمتف دام ...

وعمنن٤م يمنن٤من اًمًننٞم٤م  إمم اًمؽمهمٞمنن٥م ذم اإلىمٌنن٤مل قمٚمٞمننف وطمننده أُمٞمننؾ ُمٜمننف إمم 

ًٓ وأسمًدا  ﴾ ڻ ڻ ﴿دير سم٠من يزيٚمٝمام .. اًمؽمهمٞم٥م، ويم٤من يم٠مٟمف ىمٞمؾ  هق ضم أي  أز

٤مضمٚم٦م سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ًمٚمٕمّم٤مة: ٕٟمف ٓ يًتٕمجؾ إٓ ٕمأي  ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف اعم ﴾ ۀ ﴿

ُمِمنػًما إمم أٟمنف ًمنٞمس -ُمـ خي٤مف اًمٗمقت، ومٞمٜمتٝمز اًمٗمرص، ورهم٥م ذم اإلىمالع 

همْمٌقا سمٕمد ـمقل  اقمٜمده ُم٤م قمٜمد طمٚمامء اًمٌنم ُمـ اًمْمٞمؼ احل٤مُمؾ دؿ قمغم أهؿ إذ

أي  حم٤مء ًمذٟمقب ُمنـ رضمنع إًمٞمنف،  ﴾ ۀ ہ ﴿سم٘مقًمف  -يٖمٗمرون  إٟم٤مة ٓ

 .(1)شوأىمٌؾ سم٤مٓقمؽماف قمٞمٚمف، ومال يٕم٤مىمٌف وٓ يٕم٤مشمٌف

  ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿  تٛم٧م أي٦م سمنظم وًمذًمؽ

وطمُٚمنؿ ومل هُيٚمنؽ قمٌن٤مده  ،ومام أمجؾ ؾمؽمه وؾمؽم ،ٕٟمف أٟمذر وم٠مرؾمؾ اًمرؾمؾ

 ٗمر.وقمٗم٤م وهم ،وأقمٓمك اًمٗمرص ،اعمًتح٘ملم ًمٚمٝمال  سم٠مٟمقاع اعمٝمٚمٙم٤مت

طمندي٨م  قمٚمٞمٜمن٤ماهلل  وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم قمٔمٛم٦م وضمنالل وىمندرة

َٓ َيپمَةچمُم،  ۵ايِ  إِن  »  طاهلل    ىم٤مل رؾمقلڤورد قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

ڀْمةِؾ ٫َمْبةَؾ ٤َمٽَمةِؾ  َٓ َيپمَْبٸِمل ٭َمُف َأْن َيپمچَمَم، َُيْٹِمُض ا٭ْمٺِمْسَط َوَيْر٪َمٷُمُف، ُيْر٪َمُع إ٭َِمڀْمِف ٤َمٽَمُؾ ا٭مټم  َو

                                                
 .(72-86/78ٟمٔمؿ اًمدرر ًمٚمٌ٘م٤مقمل ) (1)
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ڀمْ ا٭مپم    -ا٭مپم چمرُ  َأيِب سَمْٙمٍر  َواَي٦مِ َوذِم رِ -ِؾ، ِٙمَجچمُٕمُف ا٭مپم قُر ٿَمچمِر، َو٤َمٽَمُؾ ا٭مپم ٿَمچمِر ٫َمْبَؾ ٤َمٽَمِؾ ا٭مټم 

ـْ َٚمټْمٺِمفِ َٕ ٭َمْق ٬َمٲَمٹَمُف  ُه ٱِم  . (1)«ْٙمَر٫َمډْم ٠ُمُبَحچمُت َوْ٘مٿِمِف ٱَمچم اځْمَتٿَمك إ٭َِمڀْمِف َٕمٯَمُ

ومٝمنذا قمٛمٚمنف صم٘مٞمنؾ  ،قزناعمٞمزان واعم٘مّمقد أن أقمامل اًمٕم٤ٌمد شمُ   اًم٘مًط :٫مڀمؾ

ويمذًمؽ إقمنامل ُمرومققمن٦م  ،يرومٕمف وهذا قمٛمٚمف ظمٗمٞمػ خيٗمْمف، وىمٞمؾ إرزا 

 ،ؾمنٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممماهلل  ُمرومققمن٦م إمم ،إًمٞمف سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤ًموئ وحت٤ميؾ وُمٕم٤مِص

 واعم٘مّمقد سمًٌح٤مت وضمٝمف  أي هب٤مؤه ووٞم٤مؤه. وُمع يمؾ هذا هق طمٚمٞمؿ همٗمقر.

 

وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف   ،ومٝمل ُمـ صٗم٤مت اجلالل ،اًمٕمزة صٗم٦م ىمٝمر واؾمتٕمالء وىمقة

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿وىم٤مل أيًْمن٤م   ،[ا٭مزٱمر] ﴾ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿

شمٕمٚمٞمؾ » ي٘مقل اًمٕمٚمامء ذم هذه أي٦م  [٪مچم٢مر] ﴾ ۉې ې ې ې ى ى

ًمقضمقب اخلِمٞم٦م ًمدًٓمتف قمغم قم٘مقسمن٦م اًمٕمّمن٤مة وىمٝمنرهؿ وإصم٤مسمن٦م أهنؾ اًمٓم٤مقمن٦م 

 . (8)شعمٕم٤مىم٥م واعمنٞم٥م طمؼ أن خُيِمكواًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ وا

 وُمنـ ًمف، يٕمٜمل سم٤مًميورة أٟمف ىمد همٗمر قمٚمٞمف وطمٚمؿ اهلل ومٚمٞمس يمؾ ُمـ ؾمؽمه

وُمٕمٚمنقم أن  ،ومرسمف همٗمقر ًمٙمٜمف قمزيز أيًْم٤م ،فمـ ذًمؽ وم٘مد ضمٝمؾ صٗم٤مت ظم٤مًم٘مف

وم٢من قمٚمؿ أن رسمنف قمزينز وومٝمنؿ ُمٕمٜمنك اًمٕمنزة  ،اًمٕمزة صٗم٦م ىمٝمر وىمقة واؾمتٕمالء

وضماًل ُمـ أن ي١مظمذ أظمذ قمزيٍز  ،ل اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمفوشمٞم٘مـ ُمٜمٝم٤م دمده ظم٤مئًٗم٤م ُمـ إٟمزا

.ُم٘متدر وهق مل يت٥م سمٕمد
                                                

 .كتاب اإل ؿا  (179مسؾم ) رواه صحق : (1)

 (.85/2229اٟمٔمر  اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (8)
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ۀ ﴿٤ممم  ن٤مل شمٕمنٛمٞمًٕم٤م: ىمنقب ضمنيٖمٗمر اًمذٟماهلل  ؼ ىم٤مـم٦ًٌم أننقم٘مٞمدة أهؾ احل

﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

 .[ا٭مزٱمر] ﴾ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ٟمف إذا دظمؾ قمنغم ٟمنص ؿمنٛمؾ مجٞمنع أي أ  ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم شمجٞمع»ًمٗمظ 

طمتنك اًمنمن  اهلل  : أي  ٓ يقضمد ذٟمن٥م إٓ ويٖمٗمنره﴾ ﮴﮵ ﴿أومراده وم٘مقًمف  

قمٚمٞمف وشم٘مٌؾ ُمٜمف سمؾ اهلل  واًمٙمٗمر إن شم٤مب اًمٙم٤مومر ُمـ يمٗمره وأؾمٚمؿ وضمٝمف هلل شم٤مب

وًمٙمنـ إن ُمن٤مت يمن٤مومًرا  ،ٚمنٗمف وراءه ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤مِصَوضَم٥من إؾمالُمف ُم٤م ظم

 ضمنؾ اهلل  يمام ىمن٤مل ظم٤مًمًدا ومٞمٝم٤م، ومٝمق ذم اًمٜم٤مر :ا قمٚمٞمف سمفُمًتٙمؼمً اهلل  ضم٤مطمًدا ًمديـ

ڎ  ڌڌ    ڍ  ڍ    ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  چ     چ    چ  چ  ﴿ذم قمنننناله  

 .[اٛمچمئدة] ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ

هنذه أين٦م اًمٙمريٛمن٦م  ْم ٖمٹمسٝم آيڈم ٠مقرة ا٭مزٱمر اٛمتٺمدٱمڈم: $٫مچمل إمـ ٬مثٝم 

 ٦م، وإظمٌن٤مر سمن٠منإمم اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم -ُمـ اًمٙمٗمرة وهمػمهؿ-دقمقة جلٛمٞمع اًمٕمّم٤مة 

ام يم٤مٟم٧م وإن يٖمٗمر اًمذٟمقب مجٞمًٕم٤م، عمـ شم٤مب ُمٜمٝم٤م ورضمع قمٜمٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م ُمٝماهلل 

يمنرت ويم٤مٟم٧م ُمنؾ زسمد اًمٌحر، وٓ يّم  نؾ هذه أي٦م قمغم همنػم شمقسمن٦م: ٕن 

 .(1)اًمنم  ٓ يٖمٗمر عمـ مل يت٥م ُمٜمف

٤م، ُمـ أهؾ اًمنم  يم٤مٟمقا ىمد ىمتٚمنقا وأيمننروا، أن ٟم٤مؾًم   ڤوقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

                                                
 .(5/42شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (1)
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وم٘م٤مًمقا  إن اًمذي شم٘مقل وشمدقمق إًمٞمف حلًـ، ًمنق ، طيمنروا، وم٠مشمقا حمٛمدا وزٟمقا وأ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ختؼمٟم٤م أن عم٤م قمٛمٚمٜم٤م يمٗم٤مرة ومٜمزل  

ڻۀ ﴿وٟمزًمننن٧م  ،[68]ا٭مٹمر٫مةةةچمن:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 

 .(1) [51]ا٭مزٱمر:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 



 

 ًٓ ٤ًٌم ُم٘مًٍما ُمٗمرـًم٤م فمٚمقًُم٤م ضمٝمق وأٟمؽ ذم  ،إن مل شمٕمؽمف سمٙمقٟمؽ قم٤مصًٞم٤م ُمذٟم

ومٚمنـ شمًنتٗمٞمد ؿمنٞمًت٤م ُمنـ  ،أؿمد احل٤مضم٦م ًمٖمٗمران رسمؽ وشمقسمتف قمٚمٞمنؽ ورونقاٟمف

٤م اؾمت٘مر واقمٚمؿ أن هذه اعمٕمروم٦م سمٞمٜمؽ وسملم رسمؽ ومٝمل مم ،ُمٕمروم٦م هذيـ آؾمٛملم

 وهق اًمٕمٚمٞمؿ سمذات اًمّمدور. ،ذم اًم٘مٚم٥م

 ،[ ا٤ٕمراف]   ﴾  ٻ ٻ ٻ   ﴿ضمّؾ صمٜم٤مؤه طمٙم٤مي٦م قمـ آدم  اهلل  وشم٠مُمؾ ىمقل

وهذا هق  ﴾  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿ومٝمذا آقمؽماف 

ې ې ې ﴿وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف طمٙم٤مي٦م قمـ قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم   ،ؾم١مال اعمٖمٗمرة واًمرن٦م

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ، ومٜمحـ ذم [ آل ٤مٽمران]   ﴾  ې 

 حل٤مضم٦م ًمتٙمٗمػم اًمذٟمقب واًمًٞمت٤مت.أُمّس ا

                                                
ؾمقرة اًمزُمر، سم٤مب  ي٤م قم٤ٌمدي اًمذيـ أهومنقا  -( يمت٤مب اًمتٗمًػم 5880أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

 .قمغم أٟمٗمًٝمؿ ٓ شم٘مٜمٓمقا
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 ،وم٤مإلٟمًنن٤من ٓ هيننتؿ سمٌمننء إٓ إذا قمٚمننؿ أمهٞمتننف وُمٜم٤مومٕمننف اًمٕم٤مئنندة قمٚمٞمننف

واًمٙمنالم ذم  ،وًمألؾمػ هذا اعمقوقع مم٤م همٗمؾ قمٜمف يمننػٌم ُمنـ اعمًنٚمٛملم أن

اؾمنتٖمٗمر »هؾ ىمقل اًمٕمٌند سمٚمًن٤مٟمف ،ذًمؽ يٓمقل ًمٙمـ ٟمقضمز اًم٘مقل هبذا اًم١ًمال

ومٜم٘منقل أن آؾمنتٖمٗم٤مر   يٙمٗمل ًمٞمٙمت٥م قمٜمد رسمنف ُمنـ قمٌن٤مده اعمًنتٖمٗمريـ شاهلل

وم٤مًمًلم إذا دظمٚمن٧م  ،ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ اًمتقسم٦م ُمٕمف أيًْم٤م ،سم٤مًمٚم٤ًمن وطمده ٓ يٙمٗمل

ومنال  ،اهلل ومٛمٕمٜمك آؾمتٖمٗم٤مر أٟمؽ شمٓمٚم٥م اعمٖمٗمرة ُمنـ ،قمغم ومٕمؾ أوم٤مدت اًمٓمٚم٥م

ومٙمٞمػ شمٙمنقن ُمًنتٖمٗمًرا سمٚمًن٤مٟمؽ وىمٚمٌنؽ  ،جيتٛمع ـمٚم٥م اًمٌمء وومٕمؾ ٟم٘مٞمْمف

 يمٛمـ خيٓمط ويٕمزم أُمره قمغم اًمذه٤مب عمٙم٤من ٓ ير،! قم٤مزم قمغم شمٙمرار اًمذٟم٥م

وهنق حينر  ًمًن٤مٟمف  ،ومػمشم٥م اعمقاقمٞمد. واطمتٞم٤مضم٤مشمف ًمٚمنذه٤مب دنذا اعمٙمن٤من ،اهلل

ويمٛمـ دمٝمز ُمالسمًنٝم٤م اًمٕم٤مرين٦م وشمٜمٔمنر ًمٜمٗمًنٝم٤م ذم اعمنرآة  شأؾمتٖمٗمر اهلل»سم٘مقًمف  

وهنذا ُمن٤م ؾمنامه  ،وُم٤م أيمنر إُمنٚم٦م ذم ذًمؽ ،ُمـ اًمتؼمج هللا وهل شم٘مقل اؾمتٖمٗمر

 ش.اؾمتٖمٗم٤مر اًمٙمذاسملم»أهؾ اًمٕمٚمؿ 

يمام ىم٤مل طمٙم٤مي٦ًم قمـ ٟمٌٞمنف ؿمنٕمٞم٥م   ،آؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمتقسم٦م -ضمؾ ذيمره-اهلل  وىمرن

وم٘منننرن  [وةةةقد] ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

ن ، ومن٢م-ضمنؾ وقمنال-اًمقد ُمـ اًمرب و آؾمتٖمٗم٤مر هٜم٤م سم٤مًمتقسم٦م ُمـ اًمٕمٌد صمؿ سم٤مًمرن٦م

 .همٗمقراؾمتٖمٗمرت وشم٧ٌم وم٤مقمٚمؿ أٟمف رطمٞمؿ ودود 



                    

 (315أسود ) أحؿر

115 
 

115 

 
ط 

ؾمٞمد اخلٚمؼ أومْمؾ اًمٕم٤ٌمد اًمذي هُمٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م  طاهلل  رؾمقل

ُف ٭َمڀُمٸَمچمُن ٤َمَٜم ٫َمټْمبِل، َوإِّن  »شم٠مظمر ي٘مقل   ةٍ  ِْم ا٭ْمڀَمْقِم ٱِمچمَئڈمَ  ايِ، ٠ْمَتٸْمٹِمرُ َٕ إځِم   إ (1)«ٱَمر 

واًمَٖملم همِمن٤موة ظمٗمٞمٗمن٦م شمن٠م  قمنغم اًم٘مٚمن٥م، وىمٞمنؾ ذم ُمٕمٜمنك احلندي٨م أن 

ذم  طأن اًمٜمٌنل  اعم٘مّمقد ُمٜمف ًمٞمس شمٚمٌس ىمٚم٥م اًمٜمٌل سم٤مًمذٟم٥م، ًمٙمنـ اعم٘مّمنقد

ٓ يذيمره سم٤مًمٙمامل اًمٌنمي اًمذي يرضمقه هنق  ۵اهلل  سمٕمض إطمٞم٤من طملم يذيمر

 -لم وطم٤مضمن٤مهتؿسم٥ًٌم اٟمِمٖم٤مًمف سمح٤مل إُم٦م وسم٠مُمقر اًمدوًم٦م وُمٓم٤مًمن٥م اعمًنٚمٛم

وسمن٤مًمرهمؿ  -وًمٞمتٜم٤م هتؿ سم٠مُمقر اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ومٝمل ُمـ أومْمؾ إقمامل وأضمّٚمٝمن٤م

درضمتنف، وقمنـ اًمٙمنامل اًمٌنمني  ومٝمل ٟمزول قمـ قم٤مزم ُمـ يمقٟمف قمٛماًل ص٤محل٤ًم،

ُمـ أضمؾ ـمٌ٘م٦م رىمٞم٘من٦م  ،ومٙم٤من يًتٖمٗمر رسمف ًمذًمؽ ذم اًمٞمقم ُم٤مئ٦م ُمرة ،اًمذي يريده

ٟمقب اًمٔمن٤مهر واًمٌن٤مـمـ ًمٞمنؾ ومٙمٞمػ سمٛمـ يٗمٕمؾ ذ ،همِم٧م ىمٚمٌف سم٥ًٌم ُم٤م ذيمرٟم٤م

 ريـ ىمٚمٌف !!و يمؿ ُمرة جي٥م قمٚمٞمف أن يًتٖمٗمر يمل يزول هملم سمؾ! ه٤مر

 

أم   هؾ جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن آؾمتٖمٗم٤مر ذم طم٤مل يمقٟمف شمٚمنٌس سمنذٟم٥م ُمٕمنلم

  ُمٜمف آؾمتٖمٗم٤مر ُمع قمدم وضمقد اًمذٟم٥ميّم  



 ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤مِص.قمٚمٞمؽ اهلل  ًمٞمتقباهلل  أن شمًتٖمٗمر إول:

                                                
ؾْمنتِْٙمَن٤مِر ُِمٜمْنُف ُمنـ طمندي٨م 2702ه ُمًٚمؿ )روا صحڀمح: (1) ِٓ ؾْمتِْٖمَٗم٤مِر َوا ِٓ ٤ٌَمِب ا ( سَم٤مُب اؾْمتِْح

 .ڤإهمر اعمزين 
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 ًمٗمقائد أظمر أٓ وهل اهلل  أن شمًتٖمٗمر وا٭مثچمّن:

 إوٓد وطمّمقل اًمؼميم٤مت واخلػمات.يزيد ذم إُمقال و -1

 ويزيد اًم٘مقة ذم اًمٌدن. -8

 ًـ ذم اًمدٟمٞم٤م.ؾم٥ٌم ذم اعمت٤مع احل -1

 وؾم٥ٌم ذم ٟمزول اًمرن٤مت ورومع اًمٕم٘مقسم٤مت. -1

مئ   ﴿  ٫مچمل ٖمٷمچم٧م: حئ  جئ  ی  ی  ی  ٻ   ی  ٻ  ٱ 

 .[ځمقح] ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿ و٫مق٭مةةةف ٠مةةةبحچمځمف:

 ،[وةةقد] ﴾ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

وم٤مٕم اًمتل هل ذم سمٞمتٝم٤م دائٛم٦م اًمِمٙمقى ُمـ زي٤مدة إقمامل ووٕمػ اًمٌدن قمٚمٞمٝم٤م 

ويمؾ ُمـ يٕم٤مين ُمـ ُمِمن٘م٦م ذم قمٛمٚمنف أو  ،سم٘مقة ُمـ قمٜمدهاهلل  سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ًمٞمٛمده٤م

 طمٞم٤مشمف ومٕمٚمٞمف سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر.

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ﴿ل: و٫مچم

 وم٤معمت٤مع ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٗمْمؾ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر.: [وقد] ﴾ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼

 .[ا٭مپمٽمؾ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ و٫مق٭مف ٖمٷمچم٧م:

 ،ًمفاهلل  إطم٤ًمس رن٦م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت أٟمف يٗمت٘مد اعمح٥مرسمام يِمٕمر 

 ،ومٞمّمٌ  يم٤مًمٕمٌد اًمذي أسمؼ ُمـ ؾمٞمده ومْم٤مع قمٜمف أُم٤مٟمف ورنتف وسم٤مء سمٖمْمٌف

ومٞمحزن ًمذًمؽ ويْمٞمؼ صدره ويٗمت٘مد  ،شمٗمريٓمف وأشم٘مّمػمه وذًمؽ سم٥ًٌم 
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، ومٛمـ ويٖمٞم٥م قمٜمف إٟمس اًمذي ٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٞمش إٓ سمف ،اًمتٞمًػم ذم أُمقره

شمٕم٤ممم ىمري٥م ُمـ اهلل  وم٢من رن٦م»ويت٥م  ومال يٞم٠مس وًمُٞمٌنم ويًتٖمٗمرؿمٕمر سمذًمؽ 

ويمذًمؽ ُمـ أٟمزًم٧م  .(1)شاعمحًٜملم، واًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟمقب هق ُمـ اعمحًٜملم

ائ ﴿ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف   ،ذٟمٌف أو ظمِمك ٟمزود٤م ومٕمٚمٞمف سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مرقمٚمٞمف قم٘مقسم٦م 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 .﴾ېئ

وُم٤م أُمس طم٤مضمتٜم٤م أن ًمالؾمتٖمٗم٤مر ومام أيمنر اًمذٟمقب واعمٕم٤مِص اًمتل متأل 

وإذا أٟمزًم٧م اًمٕم٘مقب ومرسمام شمٙمقن قم٤مُم٦م ومُٞمٕم٤مىم٥م  ،ؿمقارع وسمٞمقت اعمًٚمٛملم

 اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م.اهلل  ٟم٠ًمل ،اجلٛمٞمع

هنذا وقمند رسمنؽ اًمنذي ٓ  ،... شُمرطمؿاؾمتٖمٗمر ،ٓم٦م وواوح٦موم٤معمٕم٤مدًم٦م سمًٞم

أرأينتؿ اخلنػم اًمنذي ٟمٛمٜمٕمنف قمنـ أٟمٗمًنٜم٤م سمنؽم   ،خُيٚمػ وقمده ُمع قم٤ٌمده أسمنًدا

 آؾمتٖمٗم٤مر.

 

قمٚمٞمف أن يٖمٜمؿ ُمنـ شمٗمًنػممه٤م   شاًمٖمٗمقر واًمٖمٗم٤مر»وم٤مًمذي قَمٚمِؿ ُمٕمٜمك اؾمٛمل 

ؿ شمٗمًػممه٤م، ووىمر ُمٕمٜم٤ممهن٤م ذم ىمٚمٌنف اعم١مُمٜملم، ومٛمـ قمٚم طمرصف قمغم ؾمؽم إظمقاٟمف

ـُ َأَٙمةُد٬ُمْؿ،  َٓ »  طاهلل  ٓ يٛمٙمـ أن هيتؽ ؾمؽم ُمًٚمؿ أسمًدا، ىمن٤مل رؾمنقل ُيةڃْمٱِم

َ َٙمت ك حُيڇِم    .(8)شِٚمڀمِف ٱَمچم حُيڇِم  ٭مپِمَٹْمِسفِ َٕ
                                                

 .(602شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص  اٟمٔمر   (1)

( يمت٤مب اإليامن سمن٤مب اًمندًمٞمؾ قمنغم أن ُمنـ 54(، وُمًٚمؿ )82رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)
= 
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هُ » :ملسو هيلع هللا ىلصو٫مچمل  ـْ ٠َمَٟمَ ٱُمْسټمًَِم، ٠َمَٟمَ ومٝمنؾ حُتن٥م أن هيتنؽ إ (1)«َيةْقَم ا٭مٺِمڀمچَمٱَمةڈمِ ايّ  ٱَم

   ويٗمْم  ٟم٘مّمؽ  ويٙمِمػ ًمٚمٜم٤مس قمقراشمؽ وُمٕم٤ميٌؽ  يمٞمػ ًمنق أظمق  ؾمؽم

ومٙمؾ شمٚمنؽ اًمّمنٗم٤مت  وهمػمه٤مىم٤مل أطمدهؿ قمٜمؽ أٟمؽ ُمٝمٛمؾ أو سمخٞمؾ أو صم٘مٞمؾ .. 

وهنق اهلل  وم٢من يمن٤من ،ًمٜمٗمًف ومال يّم  أن يٓمٚم٘مٝم٤م قمغم همػمه أطمدُمذُمقُم٦م وٓ حيٌٝم٤م 

ىمد ؾمؽم قمٚمٞمنؽ  ،اًم٘م٤مدر قمٚمٞمؽ واعمٓمٚمع قمغم ُم٤م ذم ىمٚمٌؽ ويٕمٚمؿ طم٤مًمؽ ذم ظمٚمقاشمؽ

أومتٗمْم  أٟم٧م ؾمؽم أظمٞمؽ اًمنذي ٓ شمٕمٚمنؿ قمٜمنف إٓ اًم٘مٚمٞمنؾ!  ،همدراشمؽ وومجراشمؽ

 هالن قم٤مُمٚم٧م اخلٚمؼ سم٢مطم٤ًمن يمام أطمًـ إًمٞمؽ اًمٙمريؿ اعمٜم٤من  

أن ٓ شم٘منع أقمٞمنٜمٝمؿ إٓ قمنغم اًم٘مٌنٞم  ُمنـ  اًمٜم٤مسواًمٕمجٞم٥م أن يمنػًما ُمـ 

وئمٝمنر ًمنف ُمٜمنف  ،وم٘مد ٓ يرى ُمـ أظمٞمف يمؾ اًمّمٗم٤مت اًمتل حيٛمد قمٚمٞمٝمن٤م ،اخلٚمؼ

 ،ومال يٜمٓمٌع ذم ذهٜمف إٓ ذا  اخلٚمنؼ وٓ حُيندث إٓ سمنف ،ظُمٚمؼ واطمٌد دء ُمناًل 

 وىمنن٤مل   ،[158 :إځمٷمةةچمم] ﴾ ٹ ٹ ڤ ﴿ اًمننذي ىمنن٤مل اهلل  وؾمننٌح٤من

 ﴾ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ   ڭ ڭ   ڭ  ۓ ڭ  ﴿

ُيبٯِمة َأٙمةُد٬ُمؿ ا٭مٺَمةذاَة ِْم ٤َمة٦م َأٚمڀمةِف وَيپمَسةك »  ط اهلل وىم٤مل رؾمقل، [8اٛمچمئدة: ]

ِ  -اجَلذعَأِو - اجلذَل  حينذر أن يٙمنقن  ،ٚمٞمحذر اعمًٚمؿ ُمنـ اًمٕم٘مقسمن٦موم. (8)شفِْم ٤َمڀمپم
                                                                        

=      

 .ڤأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف ُمـ طمدي٨م ظمّم٤مل اإليامن أن حي٥م ٕظمٞمف

اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب سم٤مب يمت٤مب  (2480(، وُمًٚمؿ )2552رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤحتريؿ اًمٔمٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

واباان (، 4/99(، وأبااو كعااقم يف اليؾقااة )1848رواه اباان حبااا  يف صاايقيه ) صةةحڀمح: (8)

(، والبقفؼاي يف شاعب 592د )والبخااري يف اودب الؿػار (،1/165) الؿبار  يف الزهد
= 



                    

 (319أسود ) أحؿر

119 
 

119 

 
سمذٟمقسمنف أُمن٤مم اخلٚمنؼ اهلل  ويٗمْمنحف ،اًمًؽم اًمذي يتٜمٕمؿ ومٞمف ُمـ رسمف ؾمؽًما ُم١مىمًت٤م

ذم ؾمنؽم  قمنغم  وٓ شمنٜمس أن حتتًن٥م إضمنر ،ضمزاًء ووم٤مىًمن٤م ، أو قم٤مضماًل آضماًل 

 إظمقاٟمؽ.

قمذر  ؾ ًمٕمؾ دؿوم٢من مل دمد دؿ أقمذار وم٘م ،٤م إقمذار إلظمقاٟمؽوم٤مًمتٛمس دوُمً 

وهذه مل هتتؿ سمٜمٔم٤مومن٦م سمٞمتٝمن٤م  ،ٓ أقمٚمٛمف. ومٝمذا مل يٚمؼ قمٚمٞمؽ اًمًالم ومٚمٕمٚمف مل ير 

وهذا ىمد رومع صقشمف ذم وضمٝمؽ ومٚمٕمٚمنف ذم ونٞمؼ أو سمنالء  ،اًمٞمقم ًمٕمٚمٝم٤م ُمريْم٦م

يمـ هٞمٜمًن٤م ًمٞمٜمًن٤م ُمنع إظمقاٟمنؽ يمنام ىمن٤مل رسمنؽ ذم  ،نٚمف قمغم رومع صقشمف وهٙمذا

 .[51 :ئدةاٛمچم] ﴾ ھ ھ ھ ﴿صٗم٤مت ُمـ حيٌٝمؿ وحيٌقٟمف  

ٜم٤م ذم أي٦م قمـ صٗم٦م ُمـ حيٌٝمؿ هق ؾمٌح٤مٟمف أهؿ أذًم٦م قمنغم  ۵ اهلل ٪مچمځمتبف: دًمن

واهلل ٓ حي٥م اًمٜمٗمس اخلٌٞمن٦م ومال شمٜمٔمنر وم٘منط ًمٚمٛمٖمٗمنرة ًمٙمنـ اضمتٝمند  ،اعم١مُمٜملم

 ،وٓ شمْمٞمع هنذا اًمٗمْمنؾ اًمٕمٔمنٞمؿ ،شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممماهلل  ًمتٙمقن ذم زُمرة ُمـ حي٥م

 اًمٜمٗمس. ومٝمذا ُمـ ظم٨ٌماهلل  وأُم٤م شمّمٞمد إظمٓم٤مء ًمٕم٤ٌمد

 

يِمٝمد ُمـ ظمٓم٤مسمف قمت٤مسمنف ٕطم٤ٌمسمنف أًمنػ قمتن٤مب، وأٟمنف ُمنع ذًمنؽ ُم٘مٞمنؾ »

 .(1)شقمنراهتؿ، وهم٤مومر زٓهتؿ، وُم٘مٞمؿ أقمذارهؿ وُمّمٚم  وم٤ًمدهؿ

                                                                        
=      

(، وأحؿااد يف الزهاااد 57(، واباان أبااي الاادكقا يف كم الغقبااة والـؿقؿااة )6337اإل ؿااا  )

 ڤ.( من حد ث أبي هر رة 33وصييه اولباين يف السؾسؾة الصيقية ) (،995)

 .(74اًمٗمقائد )ص   (1)
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 ا٭مةپمجؿ:] ﴾ۀ ہ ہ ہہ﴿ىمن٤مل ضمنّؾ ذيمنره   ،ال شمٞم٠مس ُمـ ذٟمقسمنؽوم

 اًمِٕمٔمنؿ واجلنالل واًمًنٕم٦م، ومٛمٖمٗمرشمف وصٗم٤مشمف قمٛمقُم٤م ًمٞمس يمٛمنٚمٝم٤م رء ذم: [18

وأىمٌؾ قمٚمٞمف وؾمٞمٖمٗمر ًمنؽ ذٟمٌنؽ ويًنؽم قمٞمٌنؽ ىمن٤مل اهلل  ا ُمـ رن٦مومال شمٞم٠مس أسمدً 

ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿شمٕم٤ممم  

ومًنٌح٤مٟمف همن٤مومر »: [٩مچم٪مر] ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ

 ،وؿمديد اًمٕم٘م٤مب قمنغم اًمٙمن٤مومريـ واعمٜمن٤موم٘ملم ،٤موىم٤مسمؾ اًمتقب إٟمٕم٤مُمً  ،٤ماًمذٟم٥م إيمراُمً 

 .(1)شضمؾ ضمالًمف وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤه ،١مُمٜملماًمٓمقل ًمٚم٤ًمسم٘ملم اعموذي 

 

 

   

 

                                                
 .( سم٤مظمتالف280ُمٚمت٘مط ُمـ ذح إؾمامء احلًٜمك )ص   (1)
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ضمّؾ ضمالًمف وشم٘مدؾم٧م أؾمامؤه ُذيمر ذم اًم٘مرآن ذم آي٦م واطمدة وهل   اٛمتٻمٞم:

﮷   ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

 ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

تٜمقا سمجٛمع ، وهق ُمـ إؾمامء اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقم[ احل٨م] 

 .(1)$احلًٜمك إٓ إصٌٝم٤مين اهلل  أؾمامء

ومٝمل ذم طم٘مٝمؿ ُمـ اًمّمٗم٤مت  اًمٌنمقمغم  -اًمٙمؼم-وإذا أـمٚم٘م٧م هذه اًمّمٗم٦م 

قمنغم اهلل  ًمٙمنـ ٓ يٛمٙمنـ أن شم٘من٤مس صنٗم٤مت ،اعمذُمقُم٦م اًمتل يٌٖمْمنٝم٤م اًمٜمن٤مس

 يمام ووحٜم٤م ذم سمداي٦م اًمٙمت٤مب. - صٗم٤مت اًمٌنم

٤م ذم طم٘مٝمؿ، واًمٕمٙمس ومٌٕمض صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم إذا اشمّمػ هب٤م اًمٌنم شمٙمقن ٟم٘مًّم 

اهلل  وًمٙمـ هل صنٗم٦م ٟم٘منص ذم طمنؼ ،وم٘مد يتّمػ اًمٌنم سمّمٗم٦م ذم طم٘مٝمؿ يمامل

وم٤مإلٟمًن٤من اًمنذي ٓ يٜمن٤مم يقصنػ  ،وم٤مًمٜمقم ذم طمؼ اًمٌنمن صنٗم٦م يمنامل ،شمٕم٤ممم

ُمٜمزٌه رسمٜم٤م قمٜمٝم٤م سمنؾ  ،ومٝمل صٗم٦م ٟم٘مصاهلل  أُم٤م ذم طمؼ ،سم٤معمرض وُيٜمّم  سم٤مًمٕمالج

واإلٟمجن٤مب ذم طمنؼ  ، ٟمنقمُمٜمزه قمـ ُم٤م هق أىمؾ ُمـ اًمٜمقم ومال شم٠مظمنذه ؾمنٜم٦ٌم وٓ

مل يٚمد ومل يقًمد  ومرسمٜم٤م صٛمدٌ  ،هل صٗم٦م ٟم٘مص ۵اهلل  وذم طمؼ ،اًمٌنم صٗم٦م يمامل

ٓ إًمنف  واطمند أطمند ،وًمٞمس ذم طم٤مضم٦م ًمقًمٍد وٓ زوج وطم٤مؿم٤مه شمٌن٤مر  وشمٕمن٤ممم

 .همػمه
                                                

 .سم٤مب  اًمتٛمٝمٞمد -ع إؾمامء احلًٜمك ُمـ أول اًمٙمت٤مبمج-راضمع إن ؿمت٧م  (1)
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٤م  ُمٕمٔمٛمنف. اًمٕمٔمٛم٦م، ويمذًمؽ اًمٙمؼمي٤مء. ويمؼم اًمِمنئ أيًْمن وا٭مٻمِٞم ٕمچم٭مٻمُس:

 .(1) [11ا٭مپمقر:] ﴾ ڤ ڤ ڤ ﴿٤ممم  شمٕماهلل  ىم٤مل

شمٕمن٤ممم... اهلل  واًمٙمؼمي٤مء  قمٔمٛم٦م ،اًمذي شمٙمؼم قمـ فمٚمؿ قم٤ٌمده» و٫مڀمؾ اٛمتٻمٞم:

، وىمٞمؾ  اعمتٙمؼم قمغم قمت٤مة ظمٚم٘منف، واًمتن٤مء ومٞمنف وىمٞمؾ  اعمتٕم٤مزم قمـ صٗم٤مت اخلٚمؼ

 .(8)شًمٚمتٗمرد واًمتخّمص، ٓ شم٤مء اًمتٕم٤مـمل واًمتٙمٚمػ

ومن٤معمتٙمؼم سمامًمنف  ،ف وٓ ًمنفوم٤معمتٙمؼم ُمـ اًمٌنم ىمد شمٕم٤مـمك وشمٙمٚمػ ُم٤م ًمٞمس ومٞم

 ،اهلل ومن٤مًمرز  يمٚمنف ُمنـ ،هق ُمت٤ٌمٍه سمام ٓ يد ًمف ومٞمف ،وٟمًٌف وضم٤مهف ومج٤مل ظمٚم٘متف

سمؾ هق خمٚمنق   ،وٓ يٛمٚمٙمف وىمد يٙمقن ُمتٙمؼًما ويمذاسًم٤م ومٞمتٙمؼم سمام ًمٞمس ًمف أصاًل 

ومٛمـ اهمؽم ورأى ٟمٗمًف يمٌنػًما قمٔمنٞماًم قمنغم اخلٚمنؼ  ،وٕمٞمػ ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة

ومنال حينؼ اًمتٙمنؼم إٓ عمنـ ًمنف  ،ضمؾ وقمالاهلل  اًل أُم٤مم ىمدرةُم٤مهق إٓ وٕمٞمًٗم٤م ذًمٞم

اًم٘مقة واًم٘مدرة واًمٕمٔمٛم٦م اًمت٤مُم٦م واًمٖمٜمك اًمٙم٤مُمؾ قمـ همػمه وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ ذم 

ومل ينزل وٓ  ،وم٤مهلل ُمتٗمرٌد سم٤مًمٙمؼِم سم٤مًمٗمٕمنؾ ٓ شمٕم٤مـمًٞمن٤م وٓ شمٙمٚمًٗمن٤م ،شمٕم٤ممماهلل  طمؼ

 يزال ُمتٙمؼًما.

ويمنامل  ،ة قمنـ يمنامل اًمنذاتاًمٕمٔمٛم٦م واعمٚمؽ، وىمٞمؾ هل قم٤ٌمر» وا٭مٻمٞميچمء:

ومه٤م ُمـ  ،وىمد شمٙمرر ذيمرمه٤م ذم احلدي٨م ،شمٕم٤ممماهلل  اًمقضمقد وٓ يقصػ هب٤م إٓ

                                                
 (، ُم٤مدة )  ب ر(.226(، وخمت٤مر اًمّمح٤مح )ص  898اٟمٔمر  اًمّمح٤مح )ص (1)

 .(477 – 7/476اًمٚم٤ًمن )  (8)
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 .(1)شوهق اًمٕمٔمٛم٦م ،اًمٙمؼِم  سم٤مًمٙمن

شمت٘من٤مرب، ومن٤مًمٙمؼم   ،واًمتٙمنؼمُّ وآؾمنتٙم٤ٌمر ،اًمٙمنؼمُ  :$٫مچمل إصٹمٿمچمّن 

احل٤مًم٦م اًمتل يتخّمص هب٤م آٟم٤ًمن ُمـ إقمج٤مسمف سمٜمٗمًف وذًمؽ أن ينرى اإلٟمًن٤من 

 .(8)ٗمًف أيمؼم ُمـ همػمهٟم

۵

 . (1)قُمٜمل سمف أٟمف شمٙمؼم قمـ يمؾ ذ اعمتٙمؼم  ٫مچمل ٕمٷمض ا٭مٷمټمَمء:

اعمتٙمؼم  هق اعمتٕمن٤مزم قمنـ صنٗم٤مت  ،ومٞمام أظمؼمت قمٜمف: $٫مچمل إٔمق ٠مټمڀمَمن 

 ،اخلٚمؼ، وي٘م٤مل  هق اًمذي يتٙمؼم قمغم قمت٤مة ظمٚم٘مف إذا ٟم٤مزقمقه اًمٕمٔمٛم٦م ومٞم٘مّمنٛمٝمؿ

 اًمتٗمرد واًمتخّمٞمص سم٤مًمٙمؼم، ٓ شم٤مء اًمتٕم٤مـمل واًمتٙمٚمػ.واًمت٤مء ذم اعمتٙمؼم شم٤مء 

واًمٙمننؼم ٓ يٚمٞمننؼ سم٠مطمنند ُمننـ اعمخٚمننقىملم، وإٟمننام ؾمننٛم٦م اًمٕمٌٞمنند اخلِمننقع، 

 اٟمتٝمك. .(1)واًمتذًمؾ

 ،واًمنمن ،يم٤مًمٙمنذب-ومٝمق ُمتٕم٤مٍل قمـ صٗم٤مت اًمٜم٘مص اًمتل شمٚمحنؼ اخلٚمنؼ 

طمتنك  ،ويمذًمؽ ُمتٙمؼم قمغم مت٤مصمؾ صٗم٤مشمف ُمع صٗم٤مت ظمٚم٘منف -اجلٝمؾو ،واحل٘مد

 ،رء ومّمٗم٤مشمف ًمٞمس يمٛمنٚمٝمن٤م ،ؽ اًمّمٗم٤مت نٞمدة يم٤مًمٙمرم واًمرن٦موًمق يم٤مٟم٧م شمٚم

وإن يمن٤من هٜمن٤م   ومتٛمتٜمع شمٚمؽ اعم٘م٤مرٟم٦م اًمتل سملم صنٗم٤مت اًمٕمٌند وصنٗم٤مت رسمنف

                                                
 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (1)

 .(564اعمٗمردات )ص   (8)

 (.85/72اٟمٔمر  شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (1)

 (.882-882ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص  (1)
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 اؿمؽما  ذم اعمًٛمك.

ويمذًمؽ ىم٤مًمقا أٟمف ُمـ ُمٕم٤مين اؾمؿ اعمتٙمؼم أٟمف يتٙمؼم قمغم يمؾ ُمـ ينرى ٟمٗمًنف 

سمٜم٘منٞمض اهلل  ومٛمنـ شمٙمنؼم سمٌمنء ذم اًمندٟمٞم٤م قم٤مُمٚمنف ،أقمغم وأقمٔمؿ ُمـ سم٘مٞم٦م اخلٚمؼ

 وهذا ُمالطمٌظ وُمٕمروف. ،وأذًمف ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة ،ىمّمده

ومٙمنػم ُم٤م رأيٜم٤م رضماًل ذو أُمال  وأُمقال وٟمٗمقذ ىمد اقمت٤مد قمغم اًمٙمؼم واًمٖمٚمٔم٦م 

وم٠مصنٌ  ٓ  ،سمٛمرٍض أو وسمن٤مء ٓ ىمندر ًمنف وٓ وزناهلل  ىمد أذًمف ،وإذٓل اًمٌنم

 وضمٝمنف ٓ يًٞمٓمر قمغم طمريم٦م يديف وٓ ُمِمٞمتف وًمنق دومٕمنف ـمٗمنؾ ٟٓمٙمن٥م قمنغم

اهلل  ومٛمـ يٜمن٤مزع ،وهق اًمٕمزيز ذم ىمقُمف ذو ادٞم٦ٌم واًمًٚمٓم٤من! يًتٓمٞمع ن٤مي٦م ٟمٗمًف

 وُمآل أظمرة أؿمد وأصٕم٥م. ،ذم صٗم٦م ظم٤مص٦م سمف يٙمقن هذا ُمآًمف

 

ومنال يّمن  ًمٚمٕمٌند  ،مجٞمع اًمٌنم سمؾ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت قمٌٞمد هلل ضمؾ ذم قماله

د ٓ ٞمنوم٤مًمٕمٌ ،وًمٞمٕمرف يمٌؾ ىمدَر ٟمٗمًف ،ًمٚمٜمد اعمٛمٚمق  أن يٕم٤مُمؾ ؾمٞمده ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمد

اهلل  ومام ًمدهيؿ ُمـ صٗم٤مت وٟمٕمؿ ُم٤مهل إٓ حمض ومْمؾ ُمـ ،حيؼ دؿ آؾمتٙم٤ٌمر

 ،وم٤مًمٕمٌد ذًمٞمٌؾ ًمرسمنف ،إٓ آٟمٙم٤ًمر سملم يدي اًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر ؿهبومال يٚمٞمؼ  ،ويمرم

ومن٢من اومت٘مند  ،ُم٤م زاده ذًمف هلل إٓ قمزة سملم اخلٚمنؼ ،قمزيز سمديٜمف وأظمالىمف اًمٙمريٛم٦م

وأصنٚمٝم٤م اخلْمنقع ، ؾم٥ٌم ظمٚم٘منف إول وهنق اًمٕمٌن٤مدةوم٘مد ظم٤مًمػ  ،ا اًمذلهذ

 .ُمع احل٥م واًمتٕمٔمٞمؿ ًمف واًمذل هلل
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. وىمٞمنؾ  إن (1)شومٛمـ ٟم٤مزقمنف رداءه ىمّمنٛمف اهلل، اًمٙمؼمي٤مء رداء» و٫مد ُروي:

ٓ ُمنـ اًمٙمنؼم اًمنذي هنق ُمنذُمقم ذم  اهلل، اعمتٙمؼم ُمـ اًمٙمؼمي٤مء اًمذي هق قمٔمٛم٦م

 .(8)شاخلٚمؼ

َيةچمُء »شمٕمن٤ممم  اهلل  ىمن٤مل  ىمن٤مل، طاهلل  رؾمقل وورد ذم هذا اعمٕمٜمك قمـ ا٭ْمٻمِْٞمِ

ـْ ځَمچمَز٤َمپمِل َواِٙمًدا ٱِمپمْٿُمََم، ٫َمَذ٪ْمُتُف ِْم ا٭مپم چمرِ  واعمٜم٤مزقم٦م  ،(1)«ِرَدائِل، َوا٭ْمٷَمٶَمٽَمڈُم إَِزاِري، ٪َمٽَم

اعم٘مّمقدة ذم احلدي٨م هنل اًمتٙمنؼم واًمتٕمن٤مزم واإلقمجن٤مب سمن٤مًمٜمٗمس واعمٌمن ذم 

ـن  ُمـ قمٚمؿ أو مج٤مل أو ُم٤مل  هذا اعمتٙمؼمسمف قمغم اهلل  إرض ُمرطًم٤م واًمتٗم٤مظمر سمام ُم

وًمٙمـ يٖمٗمؾ أٟمف ُم٤م  ،ومٝمذه يمٚمٝم٤م أؾم٤ٌمب ًمٚمٕمز ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ ،أو ضم٤مه وُم٤م ؿم٤مسمف

ُمٚمؽ شمٚمؽ إؾم٤ٌمب سمحقًمف وىمقشمف وًمٞمس ًمف اًم٘مدرة قمنغم احلٗمن٤مظ قمٚمٞمٝمن٤م دون 

 شمٕم٤ممم.اهلل  إرادة

قمنام ٓ اعمتٙمؼم  أي اًمذي شمٙمؼم قمـ يمؾ ٟم٘مص وشمٕمّٔمؿ  :$٫مچمل ا٭مٲمق٬مچمّن 

 . (1)يٚمٞمؼ سمف، وأصؾ اًمتٙمؼم آُمتٜم٤مع وقمدم آٟم٘مٞم٤مد

واعمتٙمؼم ُمنـ  ،ُمـ يرد ذقمف ويٕم٤مديف ويرومض آٟم٘مٞم٤مد ًمفاهلل  قمغم وم٤معمتٙمؼم

                                                
٤ًٌمؾمٞم٠م  خترجيف  (1)  .ىمري

 .(882-882ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص   (8)

 (،7382وأحؿاد يف الؿساـد ) (،4174(، وابان ماجاه )4090رواه أبو داود ) صحڀمح: (1)

(، والبقفؼاي يف شاعب اإل ؿاا  266وابن بطاة يف اإلباكاة الؽا ى ) (،5671وابن حبا  )

وصااييه اولباااين يف صاايقح الجااامع  (،20846(، ومعرقااة السااـن واآلثااار )7809)

 ڤ.( من حد ث أبي هر رة 4311)

 (.4/298ومت  اًم٘مدير) (1)
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زقمناًم ُمٜمنف أٟمنف ٓ حيتن٤مج  ـ ـمٚمن٥م اًمٕمٚمنؿاجلٝم٤مل ُمـ يرومض اًمٜمّم  ويٛمتٜمع قم

 ًمٚمتٕمٚمٞمؿ وئمـ أن ًمديف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٙمنػم.

ومٝمق  ،ُيٜم٤مل ضمٜم٤مسمف وٓ ،ع قمٚمٞمف أطمد ُمـ ظمٚم٘مفومٝمق ٓ يٛمتٜم أٱمچم ْم ٙمؼ اخلچم٭مؼ:

ًمنٞمس ًمنف صن٤مطم٦ٌم  ،ًمٞمس ًمف وًمد ومتْمٕمػ ٟمٗمًف أُم٤مُمنف ،ٓ يٜم٘م٤مد ٕطمد ،اًمٕمزيز

واطمٌد أطمنٌد صنٛمد، ومٜمًن٥م  ،ًمٞمس ًمف ذيؽ ذم اعمٚمؽ ومٞمٜم٤مزقمف ومٞمف ،شم١مصمر قمٚمٞمف

 .واخلنان اعمٌلمإيمؼم  اًمقًمد واًمزوضم٦م واًمنميؽ هلل ُمـ اًمٙمٗمر

اًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م، اعمتٜمزه قمنـ مجٞمنع اًمٕمٞمنقب  اعمتٙمؼم هق اًمذي ًمف» و٫مڀمؾ:

، ومٛمـ ُمٕم٤مين اًمتٙمؼم ذم طمؼ اهلل  اًمتٜمزه قمـ مجٞمنع اًمٜم٘من٤مئص (1)شواًمٔمٚمؿ واجلقر

 ويمذًمؽ هق ُمٜمزٌه قمـ اًمٔمٚمؿ واجلقر. ،ومّمٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م يمامل ،واعمٕم٤مي٥م

 .(8)اعمتٙمؼم هق اعمتٙمؼم قمـ يمؾ ؾمقء :$٫مچمل ٫متچمدة 

ا سم٤مإلون٤موم٦م إمم ذاشمنف، وٓ ينرى هق اًمذي يرى اًمٙمؾ طم٘منػمً » و٫مڀمؾ اٛمتٻمٞم:

وم٢من يم٤مٟمن٧م  ،اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء إٓ ًمٜمٗمًف ومٞمٜمٔمر إمم همػمه ٟمٔمر اعمٚمق  إمم اًمٕمٌٞمد

وٓ يتّمنقر  ،٤ما طم٘مّ ويم٤من ص٤مطمٌٝم٤م ُمتٙمؼمً  ،٤مهذه اًمرؤي٦م ص٤مدىم٦م يم٤من اًمتٙمؼم طم٘مّ 

 ومل وإن يم٤من ذًمؽ اًمتٙمنؼم وآؾمنتٕمٔم٤مم سمن٤مـماًل  ،۵ذًمؽ قمغم اإلـمال  إٓ هلل 

 .(1)ش٤م وُمذُمقُمً ـ اًمتٗمرد سم٤مًمٕمٔمٛم٦م يمام يراه يم٤من اًمتٙمؼم سم٤مـماًل يٙمـ ُم٤م يراه ُم

وم٢من ىمقرن يمُؾ رء ذم اًمٙمقن سم٤مًمٜمًن٦ٌم إمم ذاشمنف ؾمنٌح٤مٟمف ًمٙمن٤من يمنؾ رء 

                                                
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)

 (.5/520اٟمٔمر  شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (8)

 (.42اعم٘مّمد إؾمٜمك )ص  (1)
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هنق  ،ومٝمق اعمٚمؽ اًمذي شُمذل ًمف ضمٌن٤مه ُمٚمنق  اًمندٟمٞم٤م ،طم٘مػًما ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ وزن

 ،ٞمندويمؾ اًمذيـ دوٟمف هنؿ قمٌ ،اًمٕمٔمٞمؿ احلؼ إذ ٓ أقمٔمؿ ُمٜمف وٓ أيمؼم وٓ أضمؾ

ٓ شم٤ًموي  ۵اهلل  ومٝمل ذم ُمٚمؽ ،طمتك وًمق وؾمٕم٧م مم٤مًمٙمٝمؿ إرض وُم٤م ومٞمٝم٤م

 -أي ٟمٔمرة اعمٚمنق  ًمٚمٕمٌٞمند-ؿمٞمًت٤م. واعمتٙمؼم ؾمٌح٤مٟمف إن ٟمٔمر ًمٜمٗمًف شمٚمؽ اًمٜمٔمرة 

: ٕٟمنف ۵اهلل  وصد  إذ ٓ شمّمٚم  شمٚمؽ اًمٜمٔمرة ٕطمنٍد ؾمنقى ومٝمل ٟمٔمرة طمؼٍّ 

 اعمٜمٗمرد سم٤مًمٙمامل اعمًتحؼ ًمٚمتٙمؼم واًمٕمٔمٛم٦م واجلؼموت.

ُمـ يٜمٔمر شمٚمؽ اًمٜمٔمرة ُمـ اعمخٚمقىملم وم٘مد اؾمتٕمٔمؿ وشمٙمؼم شمٙمنؼًما سمن٤مـماًل أُم٤م 

ومٝمنق ًمنٞمس  ،ُمذُمقًُم٤م مل وًمـ يًتح٘مف: ًمٚم٘مّمقر واًمٕمجز واًمٜم٘مص اًمذي يٕمؽميف

وإن قمالهنؿ  ،وٓ يٕمٚمقهؿ سمّمٗم٦ٍم ُمـ اًمّمنٗم٤مت ،وٓ راز  دؿ ،سمامًمٍؽ ًمٚمخٚمؼ

ؼ سمؾ صٗم٤مشمف ىم٤مسة حمدودة ومنال يًنتح ،سمّمٗم٦م ومٚمـ يٕمٚمقهؿ ذم مجٞمع اًمّمٗم٤مت

ضمنؾ اهلل  ومال يٛمٚمؽ أطمٌد اعمٚمؽ يمٚمف واًمٕمٚمنؿ يمٚمنف واًمًنٚمٓم٤من يمٚمنف إٓ ،اًمتٙمؼم

 ذيمره.

ويمؾ ُمـ رأى اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء ًمٜمٗمًف قمغم اخلّمقص دون همػمه يم٤مٟم٧م »

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.اهلل   إٓرؤيتف يم٤مذسم٦م وٟمٔمره سم٤مـماًل 

 وم٤مؾمد اًمتّمقر. ،ومٝمق ُمٜمتٙمس اًمٗمٙمر وُمـ رأى ذم ٟمٗمًف هذا

ِمتؼ ُمـ اًمٙمؼمي٤مء، واًمٙمؼمي٤مء ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمل اعمٚمؽ، واًمتٙمؼم ُم چم:و٫مڀمؾ أيٴًم 

، يٕمٜمل اعمٚمؽ، [78 يقځمس:] ﴾ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤مزم  

هذا اعمتٙمؼم هق اعمٚمؽ اًمذي ٓ يزول ؾمٚمٓم٤مٟمف، واًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ جيري ذم  ومٕمغم

 .(1)شاًمقاطمد اًم٘مٝم٤مراهلل  ُمٚمٙمف إٓ ُم٤م يريد، وهق
                                                

 (.894اٟمٔمر  إؾمامء احلًٜمك ًمٚمرازي )ص  (1)
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جح مح جخ حخ  ﴿وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،ومرسمٜم٤م شمٕم٤مفمؿ قمـ اًمٔمٚمؿ واجلقر

أي  ٓ يٕم٤مىم٥م أطمًدا إٓ سمذٟم٥م، وٓ يٕمذب أطمنًدا إٓ سمٕمند » ،[٪مٳمټمډم] ﴾ مخ

َيةچم »وىم٤مل ذم احلندي٨م اًم٘مندد   ،(1)شىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمف، وإرؾم٤مل اًمرؾمقل إًمٞمف

ٱًمةچم، ٪َمةاَل َٖمٶَمةچمٛمَُقا٤ِمبَ  ٱْمډُم ا٭مٶم ټْمَؿ ٤َمَٜم ځَمٹْمِزة، َوَ٘مٷَمټْمُتةُف َٕمڀْمةپمَٻُمْؿ ُِمَر  . (8)شچمِدي إِّن  َٙمر 

ًٌن٤م ُمن٤م شمٙمنقن إُمن٤م سمًن٥ٌم همنٞمظ  وم٤مًمٔمٚمؿ ُمـ صٗم٤مت اًمٌنم اعمذُمقُم٦م واًمتل هم٤مًم

وإُم٤م سم٥ًٌم اًمٓمٛمع ذم ُم٤م ٓيًتحؼ اًمٔم٤ممل أو ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ُمـ ُمٚمنٍؽ أو  ،اًم٘مٚم٥م

ؾمٌح٤مٟمف: ٕن إُمر أُمره واعمٚمؽ اهلل  هذا سم٤مًمت٠ميمٞمد ُمٜمتٍػ قمـو ،ُم٤مٍل أو ؾمٚمٓم٤من

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿سمؾ وهق ُمـ ي١م  اعمٚمؽ ويٜمزقمف   ،ُمٚمٙمف

قمٚمٞمنف  ،سم٤مسمتالء اعمرءوم٢مذا اسمتكم  ،[86 :آل ٤مٽمران] ﴾ ک ک ک ک گ

م  وٓ ـمٛمًٕمن٤م ومنٞمام قمٜمنده  ،وُم٤م اسمتاله ضمقًرا قمٚمٞمنف ،أن يٕمٚمؿ أن رسمف ًمٞمس ًمف سمٔمالن

 .(1)وًمٙمـ اسمتاله حلٙمٛم٦م -ٛمٞمدل احلاًمٖمٜم ومٝمق-

 اعم١مُمٜملماًمتل شمّمٞم٥م  اعمّم٤مئ٥موم٤مطمذر أن شمٔمـ سمرسمؽ فمـ اًمًقء ومتٕمت٘مد أن 

 ًمٙمنـ أىمنداره ،رسمٜم٤م ٓ خينذل ُم١مُمٜمًن٤م أسمنًدا ،ٓ واهلل ،هل ُمـ ظمذٓن اعمقمم دؿ
                                                

 .(7/869شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (1)

ْٚمِؿ ُمـ طمد2477رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8) ِريِؿ اًمٔمُّ  .ڤي٨م أيب ذر اًمٖمٗم٤مري ( سَم٤مُب حَتْ

 .شاًمرنـ اًمرطمٞمؿ»اؾمؿ اهلل  -راضمع آسمتالء وأىم٤ًمُمف  (1)
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دٟمٞم٤م : ًمرومٕم٦م وقمٚمق ؿم٠من قمٌن٤مده اعمن١مُمٜملم ذم اًمنطمٙمٛمتفو سمٛم٘مت٣م ىمدرشمف ُم٤موٞم٦م

ُمتٙمؼم أن خيذل ُم١مُمٜم٤ًم، ومٝمق ُمـ أوضم٥م  ،ومٝمق ُمتٙمؼم أن خيٚمػ وقمده ،وأظمرة

ًمٞمس ًمٌنٍم احلنؼ  -ح٤مٟمفؾمٌ-قمغم ٟمٗمًف ذًمؽ وهذا حمض إطم٤ًمن وشمٗمْمؾ ُمٜمف 

 ومٞمف وٓ اًم١ًمال قمٜمف. 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم  

 .[]٩مچم٪مر ﴾ ڦ ڦ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿ ي٘مقل اًم٘م٤مئنؾ  وُمن٤م ُمٕمٜمنك »

أن ُمٜمٝمؿ ُمـ ىمتٚمف أقمداؤه، وُمننٚمقا سمف، يمِمنٕمٞم٤مء وحيٞمنك سمنـ وىمد قمٚمٛمٜم٤م  ﴾ڤ 

زيمري٤م وأؿم٤ٌمهٝمام. وُمٜمٝمؿ ُمـ هّؿ سم٘متٚمف ىمقُمف، ومٙم٤من أطمًـ أطمقاًمف أن خيٚمنص 

٤م سمٜمٗمًف، يم٢مسمراهٞمؿ اًمذي ه٤مضمر إمم اًمِمن٤مم ُمنـ أرونف ُمٜمٝمؿ طمتك وم٤مرىمٝمؿ ٟم٤مضمٞمً 

ة ٤م ًم٘مقُمف، وقمٞمًك اًمذي رومع إمم اًمًامء إذ أراد ىمقُمف ىمتٚمف، ومن٠ميـ اًمٜمٍمنُمٗم٤مرىمً 

اًمتل أظمؼمٟم٤م أٟمف يٜمٍمه٤م رؾمٚمف، و اعم١مُمٜملم سمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وهن١مٓء أٟمٌٞمن٤مؤه 

ىمد ٟم٤مدؿ ُمـ ىمقُمٝمؿ ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م، وُم٤م ٟمٍموا قمغم ُمـ ٟم٤مدؿ سمام ٟم٤مدؿ سمف  ىمٞمؾ  

وضمٝملم يمالمه٤م  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿إن ًم٘مقًمف 

ذم صحٞم  ُمٕمٜم٤مه. أطمدمه٤م أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه  إٟمن٤م ًمٜمٜمٍمن رؾمنٚمٜم٤م واًمنذيـ آُمٜمنقا 

ؿ قمغم ُمـ يمنّذسمٜم٤م وإفمٗم٤مرٟمن٤م هبنؿ، طمتنك ي٘مٝمنروهؿ د احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م إُم٤م سم٢مقمالئٜم٤م

همٚم٦ٌم، ويذًمقهؿ سم٤مًمٔمٗمر ذًم٦م، يم٤مًمذي ومٕمؾ ُمـ ذًمؽ سمداود وؾمٚمٞمامن، وم٠مقمٓم٤ممهن٤م 

سم٢مفمٝمن٤مره  طُمـ اعُمْٚمؽ واًمًٚمٓم٤من ُم٤م ىمٝمرا سمف يمؾ يم٤مومر، ويم٤مًمذي ومٕمؾ سمٛمحٛمد 
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وؿم٤مىمٝمؿ سم٢مهاليمٝمؿ وإٟمج٤مء قمغم ُمـ يمّذسمف ُمـ ىمقُمف، وإُم٤م سم٤مٟمت٘م٤مُمٜم٤م ممـ طم٤مّدهؿ 

شمٕمن٤ممم ذيمنره سمٜمنقح وىمقُمنف، ُمنـ  اًمرؾمؾ ممـ يمّذهبؿ وقم٤مداهؿ، يم٤مًمذي ومٕمنؾ

شمٖمريؼ ىمقُمف وإٟمج٤مئنف ُمنٜمٝمؿ، ويم٤مًمنذي ومٕمنؾ سمٛمقؾمنك وومرقمنقن وىمقُمنف، إذ 

٤م، وٟمجك ُمقؾمك وُمـ آُمـ سمف ُمـ سمٜمل إهائٞمنؾ وهمنػمهؿ وٟمحنق أهٚمٙمٝمؿ همرىمً 

وومن٤مة رؾمنقًمٜم٤م ُمنـ سمٕمند  ذًمؽ، أو سم٤مٟمت٘م٤مُمٜم٤م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمـ ُمٙمنّذسمٞمٝمؿ سمٕمند

ُمٝمٚمٙمٝمؿ، يم٤مًمذي ومٕمٚمٜم٤م ُمـ ٟمٍمشمٜم٤م ؿمٕمٞم٤مء سمٕمد ُمٝمٚمٙمف، سمتًٚمٞمٓمٜم٤م قمغم ىمتٚمنف ُمنـ 

ويمٗمٕمٚمٜم٤م سم٘متٚم٦م حيٞمك، ُمـ شمًٚمٞمٓمٜم٤م سمختٜمٍمن ، ؾمٚمٓمٜم٤م طمتك اٟمتٍمٟم٤م هبؿ ُمـ ىمتٚمتف

قمٚمٞمٝمؿ طمتك اٟمتٍمٟم٤م سمف ُمـ ىمتٚمف ًمف ويم٤مٟمتّم٤مرٟم٤م ًمٕمٞمًك ُمـ ُمريدي ىمتٚمف سم٤مًمروم 

 .(1)شطمتك أهٚمٙمٜم٤مهؿ هبؿ

ن ًمٚمٛمحًٜملم ُمـ صٗم٤مت اًمٕم٤ٌمد اعمذُمقُم٦م اًمتل شمٙمنؼم اًمنرب اًمٕمنكّم وم٤مخلذٓ

وٓ  ،وٓ يِمنٙمر  قمٚمٞمنف ،ومٛمـ شمًدي ًمف مجٞماًل ُمـ اًمٌنم صمؿ جيحده ًمؽ ،قمٜمٝم٤م

ومٝمذا إٟم٤ًمن ُمذُمقم ممنـ  ،سمؾ وخيذًمؽ ذم طم٤مل اطمتٞم٤مضمؽ ًمف ،يرده إن اؾمتٓم٤مع

  يٌخس اًمٜم٤مس أؿمٞم٤مءه٤م وُمٙمروه قمٜمد اًمٌنم.

ڻ ڻ  ﴿ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   ع ذٟمقهبؿ دٚمٙمقاقم٤ٌمده قمغم مجٞماهلل  ًمق طم٤مؾم٥مو

ر ؾمٌح٤مٟمف أن احلًٜم٤مت  ،[15]٪مچم٢مر:  ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ وىمدن

ذم طمٞم٤مشمف ُم٤م  ًمإلٟم٤ًمنويمذًمؽ شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م اًمتل ىمد شمٕمرض  ،يذهٌـ اًمًٞمت٤مت

يٕمٗمق قمنـ اهلل  ٓ شمّمٞمٌف ضمزاًء قمـ مجٞمع ذٟمقسمف: ٕن ،هل إٓ سمٌٕمض ذٟمقسمف وم٘مط

                                                
 .(95-25/92شمٗمًػم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ) (1)
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ومتنذيمر ، ت٤مت ورومٕم٦م ًمٚمدرضم٤مت يمام ذيمرٟمن٤ميمنػم، ويٕم٤مىم٥م سمٌٕمْمٝم٤م شمٙمٗمػًما ًمٚمًٞم

 دوًُم٤م أن رسمؽ ُمتٙمؼم قمـ فمٚمؿ قم٤ٌمده أمجٕملم سمرهؿ ووم٤مضمرهؿ...

 وجي٤مهنده٤م ًمالًمتنزام سمٓمرينؼ ،يمٞمد اًمِمٞمٓم٤منًمدومع  ٟمٗمًف وم٤معم١مُمـ اًمٓم٤مئع جي٤مهد

شمٕمن٤ممم  اهلل  وٟمنذيمر ىمنقل ،صم٤ٌمشًمن٤م هنقويمٚمام زاد اًمِمٞمٓم٤من ذم يمٞمده زاد  ،اعمًت٘مٞمؿاهلل 

ومًٌننن٥ٌم شمٚمنننؽ اًمقؾمننن٤موس  ،دة[]اٛمچمئةةة ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

ائ ائ ەئ  ﴿ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   ،اؾمتخرضم٧م قم٤ٌمدة اخلقف ُمـ ىمٚم٥م اعمن١مُمـ اًمٓمن٤مئع

ومٌذًمؽ ، [ا٭مپمچمز٤مچمت] ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 وسم٤مٓسمتٕم٤مد قمـ ادقى يم٤من اعم٠موى ذم أظمرة هق ضمٜم٤مت قمدن.  ،اخلقف

أن  ا إمماًمٍماع سملم اخلػم واًمنم ُم٤مٍض وؾمٜم٦م يمقٟمٞم٦م ٓ شمٜم٘مٓمع أسمدً اقمٚمؿ أن و

 شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م.

ذم قمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف ىمّمنٛمف  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-اهلل  ٜم٤مزقم٦مومٛمـ أراد ُمٜمٝمؿ ُم

ودُمنر  ،ويمنن إيمن٤مهة ،وًمٜمت٠مُمؾ يمٞمنػ هنزم اجلٌن٤مسمرة ،وأذًمف وأزال ُُمٚمٙمف

 فمٜمقا أهؿ ُمٚمٙمقا ضمٞمقؿًم٤م وسمالًدا ٓ هُتزم.. ،أىمقاًُم٤م ُمـ اًمٓمٖم٤مة اًمٕمت٤مه إسم٤مـمرة

 

اهلل  ومٚمنام يمنذسمقا ٟمٌنل ،ىمقم قم٤مد يم٤مٟمقا ضم٤ٌمريـ ذم إرض ُمٙمذسملم سم٤مًمٌٕم٨م

 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿شمٕم٤ممم إذ ىمن٤مل  اهلل  هقد أهٚمٙمٝمؿ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿ىم٤مل ؾمنٌح٤مٟمف   ،ويمذًمؽ ىمقم ص٤مًم  ،[ا٭مٲمةٷمراء]

ومٙمن٤مٟمقا يًنتخدُمقن  ،سم٘مقهتؿ وشم٘مدُمٝمؿ ، أي ظمرىمقا اًمّمخقر[ا٭مٹمجر] ﴾ چ
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وسم٤مًمرهمؿ  ،اًمّمخقر سمٛمٝم٤مرة ويٜمحتقه٤م ويتخذون اًمٌٞمقت واًم٘مّمقر ُمٜمٝم٤م وومٞمٝم٤م

وأزال ُمٚمٙمٝمؿ وأظمذهؿ اًمٕمذاب  ،اهلل ُمـ شمٚمؽ اًم٘مقة واًم٠ٌمس واحلْم٤مرة أذدؿ

ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب  ﴿ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   ،طملم يمنذسمقا ٟمٌنٞمٝمؿ

ويمذًمؽ ىمقم ًمقط عمن٤م شمٙمنؼموا قمنغم أُمنر  ،[ا٭مٲمٷمراء] ﴾ مب ىب يب

 ،طمش واعمٜمٙمرات وهددوه سمن٤مإلظمراج ُمنـ ىمنريتٝمؿٟمٌٞمٝمؿ وٟمّمحف سمؽم  اًمٗمقا

 ،[ا٭مٲمٷمراء] ﴾ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ﴿وم٘م٤مل   ،۵اهلل  دُمرهؿ

 ڠأن ضمؼمينؾ »وومٞمنف   ،أصمًرا قمـ ىمرى ىمقم ًمقط $وأورد اإلُم٤مم اًمٓمؼمي 

أظمذ سمٕمروهت٤م اًمقؾمٓمك، صمؿ أًمقى هب٤م إمم ضَمنّق اًمًنامء طمتنك ؾمنٛمٕم٧م اعمالئٙمن٦م 

. ويمذًمؽ ىمّم٦م همنر  ومرقمنقن (1)شَوقاهمل يمالهبؿ، صمؿ دُمر سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض

وص٤مر قمنؼمة عمنـ  ،ذ ذًم٦ماهلل  اعمٕمرووم٦م سمٕمدُم٤م دمؼم وىم٤مل  أٟم٤م رسمٙمؿ إقمغم أذًمف

ومتٙمؼموا قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ وشمٙمؼموا قمغم أُمنر  ،ٓ يٕمتؼم.. ومتٚمؽ إُمؿ ختٚم٘مقا سم٤مًمٙمؼم

ويم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتٝمؿ اًمذل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمنرة يمنام  ،ومل يٗمٚمتٝمؿاهلل  وم٠مظمذهؿ ،رهبؿ

 قمٜمٝمؿ. ۵اهلل  أظمؼمٟم٤م

 

ہ ﴿وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمف   ،شمٕم٤مفمؿ ذم ٟمٗمًف وفمـ أٟمف أو  اعم٤مل قمغم قمٚمؿ قمٜمده

﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

          ﯁  ﯀  ﮿ ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ﴾  ﮷ 

 اهلل  ز  ُمـ اخلػمات ُم٤م ىمدرومرُ  ،قمٚمٞمف ۵اهلل  ، ومامًمف يم٤من ُمٜم٦ّم ُمـ[ ا٭مٺمٳمص] 

                                                
 (.82(، سم٤مب  )84شمٗمًػم اًمٓمؼمي، اجلزء  ) (1)
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ًٓ وضم٤مًه٤م وىمّمقًرا-ًمف  أن ُمٗم٤مشم  ظمزائٜمف يم٤مٟم٧م ٓ شمًتٓمٞمع اًمٕمّم٦ٌم  طمتك -ُم٤م

اهمؽم  ،ومٚمام أو  ُم٤م أو !  ومٙمٞمػ سم٤مخلزائـ وُم٤م ومٞمٝم٤م ،ُمـ اًمرضم٤مل إىمقي٤مء نٚمٝم٤م

ئٜمف سم٠مُمقاًمف وظمزا زيٜمتف  ،وشمٙمؼم وشمٗم٤مظمر  سمٙم٤مُمؾ  أومخؿ  –وظمرج ذم طم٤مؿمٞمتف 

وم٠مراد  ،يتٌخؽم أُم٤مم اخلٚمؼ ومِرطًم٤م سمٜمٗمًف ،ؿم٤مُمخ إٟمػ  -اًمنٞم٤مب وأهمغم اجلقاهر 

 ،سم٠من ئمٝمر أُم٤مم اخلٚمؼ ويم٠مٟمف هق اعمٚمؽ وهؿ اًمٕمٌٞمد  ،اًمرب ذم رسمقسمٞمتف ُمٜم٤مزقم٦م

 ،هق اًمٕمزيز وهؿ إذٓء ،هق اًم٘مقي وهؿ اًمْمٕمٗم٤مء ،وأٟمف اًمٖمٜمل وهؿ اًمٗم٘مراء

ڱ   ﴿وم٘م٤مل شمٕم٤ممم    ،ومٙم٤من اجلزاء قمغم ٟم٘مٞمض اًم٘مّمد ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

، [ ٺمٳمصا٭م]   ﴾  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

مل يٛم٧م سم٤معمرض وٓ  ،ومامت ذ ُمٞمت٦م ،قن قمٜمفومٚمؿ يٜمٗمٕمف ُم٤مًمف وٓ طم٤مؿمٞمتف اعمداومٕم

 ،سمف وسمداره ويمٜمقزه إرضاهلل  ظمًػ ،ًمٙمـ ُم٤مت سم٤مخلًػ ،طمتك سم٤مًم٘متؾ

اًمٕم٤ٌمد. وم٤مطمذر ُمـ  أقمٜم٤م   اًمٕمٚمق ومق   د  أرا سمٕمدُم٤م  وم٠مصٌ  ذم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم 

 ومتٙمقن قم٤مىمٌتؽ يمٕم٤مىمٌتٝمؿ... ،آشمّم٤مف سمٛمنؾ صٗم٤مهتؿ

ىم٤مل ضمّؾ صمٜمن٤مءه   ،قم٤ٌمدهومٕم٤مل عم٤م يريد ويمٚمٜم٤م  ،ر يمٚمف وسمٞمده اعمٚمؽ يمٚمفهلل إُم

، ٓ خيرج [ٱمريؿ] ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿

 ،مجٞمنع ظمٚم٘منف ُم٘مٝمنقرون قمنغم قم٤ٌمدشمنف اًمٙمقٟمٞمن٦م ،قمـ ُمٔمٚم٦م قمٌقديتف أطمٌد ىمنط

ي٘مدر اعمرض قمغم اًمٌٕمض وي٘مدر اًمِمٗم٤مء قمغم  ،ومٞمٛمٞم٧م ُمـ يِم٤مء وحيٞمل ُمـ يِم٤مء

 ،ذًمنؽاهلل  يدومع قمـ ٟمٗمًف اعمقت أو اعمنرض إن مل ينردًمٞمس ٕطمد أن  ،آظمريـ

واًمٙمالم هٜم٤م قمـ  ،وًمق أو  ظمزائـ إرض يمٚمٝم٤م وأو  أؾم٤ٌمب اًمِمٗم٤مء مجٞمٕمٝم٤م
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 ،قمٌقدي٦م اًم٘مٝمر وهل اًمٕمٌقدي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل ٓ شمًتٓمٞمع اعمخٚمقىم٤مت اًمٗمٙم٤م  ُمٜمٝم٤م

 ،ٝم٤مأُم٤م قمٌقدي٦م آظمتٞم٤مر وومٞمٝم٤م ومٕمؾ اإلٟم٤ًمن ًمٚمخػمات أو شمريمف د٤م وإقمراوف قمٜم

 حم٤مـمن٦م سمٛمِمنٞمت٦م وهل ،وإن ؿم٤مء شمر  ومٝمذه شمٙمقن سمٛمِمٞمت٦م اإلٟم٤ًمن إن ؿم٤مء ومٕمؾ

 .ضمؾ وقمالاهلل 

ومٛمنٜمٝمؿ ُمنـ إن  ،اًمٙمؼم صٗم٦م ؾمٞمت٦م ُمذُمقُم٦م ُمٜمتنمنة ذم أوؾمن٤مط اعمًنٚمٛملم

ئنف وىمنقة قمٚمٞمف سمٜمٕمٛم٦م ُمـ اًمٜمٕمؿ فمـ أٟمف ىمند طمّمنؾ قمٚمٞمٝمن٤م سمذيم٤م ۵اهلل  شمٗمْمؾ

طمتك وًمق يم٤من ًمديف ٟم٘منص  ،ومٞمتٙمؼم قمغم سم٘مٞم٦م اخلٚمؼ ويزدرهيؿ ،حتّمٞمٚمف وىمدرشمف

ًمٙمـ ُمـ أصٞم٥م سمداء اًمٙمؼم شمٙمنؼم وًمنق سم٤مًم٘مٚمٞمنؾ. وىمند  ،وىمّمقر ذم أُمقر أظمر

سمن٤مًمرهمؿ ُمنـ  ،وطمٗمٔمف وىمراءاشمف ودروؾمف وطمٚم٘م٤مشمف يتٗم٤مظمر ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ سمٕمٚمٛمف

ٌنس هبنذا  ،أن يمنػًما ُمـ اخلٚمؼ أقمغم ُمٜمف ذم اعم٤مل واجلن٤مه واًمٕمٚمنؿ ًمٙمنـ ُمنـ شمٚمن

اعمرض اًم٘مٚمٌل اخلٓمػم ٓ يٜمٔمر إٓ عمـ هق دوٟمنف ًمٞمِمنٌع رهمٌن٦م ٟمٗمًنف ذم اًمٙمنؼم 

 واًمٕمٚمق قمغم همػمه.

 

ًمٞمٕمٚمؿ ىمدر رسمف وىمدر اهلل  ويتٗمٙمر ذم خمٚمقىم٤مت ،أن يت٠مُمؾ اًمٙمقن اًمٕم٤مىمؾقمغم 

وم٤مإلٟم٤ًمن ُم٤مهق إٓ ٟمٓمٗم٦م  ،ًمؽويٕمٚمؿ قمغم ُمـ يتٙمؼم وسم٠مي رء طُمؼ ًمف ذ ،ٟمٗمًف

ومام ىمدر ووزن هذا احلٞمقان  ،ظمرضم٧م ُمـ ُماليلم احلٞمقاٟم٤مت اعمٜمقي٦م ًمٚمرضمؾ
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أو ُم٤م طمجٛمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمقيم٥م ! د اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤مٌٚماعمٜمقي اًمْمٕمٞمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم

 ،وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمنػٍم ُمـ اًمٙمقايم٥م ،إرض اًمتل هل ٓ رء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٛمس

وُم٤م طمجؿ شمٚمؽ اًمٜمجقم  ،اًمٜمجقم ًمٌٕمض وُم٤مطمجؿ شمٚمؽ اًمٙمقايم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ،وُم٤م طمجؿ اعمجرة اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌ٘مٞم٦م اعمجرات! ... ،سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمجرة

 ،ومتٗمٙمر ،وهمػم ذًمؽ اًمٙمنػم. وهذا ُم٤م قمٚمٛمف اإلٟم٤ًمن أُم٤م ُم٤م مل يٕمٚمٛمف وم٠ميمنر سمٙمنػم

سم٤مًمتٗمٙمر ذم آٓئف ذم  وم٘مد أُمر قم٤ٌمده ،واٟمٔمر جلٛمٞمؾ صٜمٕمف شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم ،وشم٠مُمؾ

ـ يمنػم ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿ىم٤مل  اهلل  إذ ،ة ذم يمت٤مسمفُمقاـم

﮼   ﮹  ﮺ ﮻ ﮷  ﮸ ﮶  ﮳  ﮴ ﮵ ﮲  ے ۓ ۓ

  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ڻ ڻۀ ۀ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم  [ا٭مٸمچم١مڀمڈم] ﴾ ﮽

 .[ا٭مذاريچمت] ﴾ ہ ہ

وًمألؾمػ ذم هذا اًمزُم٤من ىمد اٟمِمنٖمٚمٜم٤م قمنـ هنذا إُمنر اإلدنل سمن٤مًمٜمٔمر ذم 

اد٤مشمػ واًمتٚمٗم٤مز واحل٤مؾم٥م أزم ومٗمًدت اًم٘مٚمنقب وزاهمن٧م ووصنؾ سمٕمنض 

. طًٚمٛملم عم٤م ٟمراه أن ُمـ شمِمٙمؽ ذم أُمر ديٜمٝمؿ ورهبؿ ضمؾ ذيمره وٟمٌنٞمٝمؿ اعم

وسمن٠مي رء طُمنؼ ًمنؽ   وم٢مذا شمٗمٙمرت ذم شمٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت ومٕمغم أي رء شمتٙمؼم

ومجدير سمؽ أن شمٕمٚمؿ ىمدرشمنف  ،هذا !! وإن قمٚمٛم٧م ىمدرشمف قمغم اخلٚمؼ واًمتٙمقيـ

ٕمؾ ٟمٌٞمؽ ويمام وم ومتٕمٌد ًمف سم٤مخلقف واخلِمٞم٦م يمام أُمر  ،قمغم اًمٌٓمش وإظمذ سمٖمت٦م

 وصح٤مسمتف اًمٙمرام..

 ،ومًٌح٤مٟمف اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ذو اجلؼموت واعمٚمٙمقت واًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م
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يٜم٥ًم ًمف صٗم٤مت اًمٜم٘مص  ويمٞمػ عمقطمد! يمٞمػ ًمٕم٤مىمؾ أن يٜمٙمر وضمقده

 ويمٞمػ عم١مُمـ يتٙمؼم قمغم ظمٚمؼ! وأوم٤مت! ويمٞمػ عمًٚمؿ يتٙمؼم قمغم أُمره وهٞمف

ومٚمٜمٗمؼ ُمـ ! قمٚمٞمفاهلل  درةويٕمٚمؿ ىماهلل  وهق يٕمٚمؿ طمجٛمف سم٤مًمٜم٦ًٌم عمخٚمقىم٤متاهلل 

ومٙمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م  ،ومام ذيمرٟم٤مه واهلل ًمٞمس سمٌمء ُم٘م٤مرٟم٦ًم سمُٛمٚمؽ ُمٚمؽ اعمٚمق  ،همٗمٚمتٜم٤م

! هق ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٙمٞمػ هل اًمًامء اًمن٤مٟمٞم٦م واًمن٤مًمن٦م .. ويمٞمػ هل اعمالئٙم٦م

ويمٞمػ هق اًمٙمرد ويمٞمػ هق اًمٕمرش!! اًمٕم٘مؾ ي٘مػ وىمقف اًمٕم٤مضمز أُم٤مم شمٚمؽ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ،اعمخٚمقىم٤مت

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ومٚمق ومّٙمر اعمٚمحد أو اًمٙم٤مومر واعمٕمرض قمـ أُمر رسمف ٓؾمتٖمٗمر  ،[٤مبس] ﴾ۓۓ

 وشم٤مب ويمّٗمر قمـ ضمرُمف وُم٤م اقمت٘مده وٟمًٌف هلل ُمـ ٟم٘مص وىمّمقر ..

 

ُمتحدًي٤م وشمتٙمؼم قمغم ومال شمٙمـ ًمف  ،ذم ظمٚم٘مف رب اًمٕم٤معملم اًمٙمؼم صٗم٦م يٌٖمْمٝم٤م

واقمٚمؿ أن اعمتٙمنؼم ُمٌٖمنقض مم٘منقت  ،اًمٕم٤ٌمد سمام ٓ متٚمٙمف وُم٤م ًمٞمس ُمـ يمًٌؽ

ومٚمنامذا اًمتٙمنؼم  ،ىم٤مدرُمـ اعمٚمؽ اًمذي ظمٚمؼ شمٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت وهق قمٚمٞمٝم٤م وقمٚمٞمف 

وٕمٞمػ  واًمٕمٌد ٓ يٙم٤مد يٜمٗمذ أُمر رسمف  وإن ٟمٗمذه ومام زال يٜمٗمذ إُمر وهق ُمؽمدد

ٞمع ُمرة ويٕمِص ُمنرات! يًنػم قمنغم اًمٓمرينؼ يٓم ،ادٛم٦م! عم٤مذا يتٙمؼم وهق ُم٘مٍم

سمٓملء اخلٓم٤م ٟمحق رسمف! يمٞمػ يتٙمؼم ُمنـ وصنٗمف رسمنف  ،اعمًت٘مٞمؿ ُمرة ويٙمٌق ُمرة

ن شمٙمقن أٓ يتٙمؼم إٓ ُمـ ـمٛم٧ًم سمّمػمشمف... وم٤مطمذر ! سم٤مًمٔمٚمقم اًمٙمٜمقد اجلٝمقل
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ٿ ٿ  ﴿وم٘مد ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   ،ممـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ؿمٞمًت٤م ُمـ اًمٙمؼم قمغم قم٤ٌمدة رسمف

، أي أذًمنن٦م [ر٩مةةچم٪م] ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

صنن٤مهمريـ ومُجٛمننع دننؿ سمننلم اًمٕمننذاب واإله٤مٟمنن٦م ٕهننؿ شمٙمننؼّموا قمننـ اًمٕمٌنن٤مدة 

ومن٠مدظمٚمٝمؿ ضمٝمنٜمؿ وهنؿ أذًمن٦م  ،ورومْمقه٤م ومٙم٤من ضمزاؤهؿ ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمٝمنؿ

 وم٤مضمتٛمع قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب اعمٕمٜمقي واًمٕمذاب اجلًدي. ،ُمٝم٤مٟملم

«»

 

 ،وم٢من وضمد اإلٟم٤ًمن ُمـ ٟمٗمًف ؿمٞمًت٤م ُمـ اًمٙمؼم قمنغم اخلٚمنؼ ،اًمٙمؼمي٤مء يمٚمف هلل

وذًمؽ سم٤مًمتقاوع ومج  اًمٜمٗمس وُمٜمٕمٝم٤م ُمنـ  ،ومٕمٚمٞمف أن جي٤مهد ذم شمٓمٝمػم ىمٚمٌف ُمٜمف

ن ٟمٗمًف قمغم آؾمنتامع ٔراء اًمٖمنػم وإظمنذ هبن٤م إن  ،آؾمتٕمالء وقمٚمٞمف أن يٛمرِّ

أيًْم٤م أن يٜمٔمر  وقمٚمٞمفجرد اعمخ٤مًمٗم٦م وطم٥م اًمٔمٝمقر، يم٤مٟم٧م صقاسًم٤م وقمدم رده٤م عم

أن شمٚمنؽ  ؿٕمٚمٚمنٞموم ،طمتنك وإن يم٤مٟمن٧م صنٗم٤مشمف شمٕمٚمنقهؿ ،ًمٖمػمه أهؿ ظمنػم ُمٜمنف

 ،ًمٞم٧ًم ُمـ يمٞمًنف وٓ سمٛمٝم٤مرشمنف ،اهلل اًمّمٗم٤مت واعم٘مقُم٤مت هل ه٦ٌم وومْمؾ ُمـ

وُمٝمام أو  ُمـ ُمزاين٤م وصنٗم٤مت  ،واهلل ىم٤مدر قمغم ٟمزقمٝم٤م ُمٜمف ذم أي وىم٧م وطملم

ويم٤من حمنؾ  ،وم٢من قمٚمؿ هذا ،ؾ ر، قمٜمف اعمٚمؽ وىمٌٚمف أم ٓـمٞم٦ٌم ومٝمق ٓ يٕمٚمؿ ه

وؾمنٕمك ذم شمٓمٝمنػم ىمٚمٌنف واعمًن٤مرقم٦م ذم  ،ٟمٔمره رو٤م اًمرنـ شمقاونع واٟمٙمنن
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ٚمٛمنف وُم٤م اؾمتٓم٤مع اًمٜمٔمر ًمٚمٕم٤ٌمد سمٜمٔمرات آؾمتٕمالء وآؾمنتٙم٤ٌمر ًمٕماهلل  روقان

 سمح٤مًمف وقمٚمٛمف سم٘مدرة رسمف قمٚمٞمف.

 

٤ًٌم ذم ظمروضمف ُمنـ رنن٦م ،اهلل وهق إُم٤مم اعمتٙمؼميـ ًمٕمٜمف  اهلل، وشمٙمؼمه يم٤من ؾمٌ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىم٤مل  

وم٤مطمنذر أن شمتٚمنٌس سمّمنٗم٦م ُمنـ  [ا٭مبٺمرة] ﴾ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ُمٓمروًدا ُمنـ اًمرنن٦م ذًمنٞماًل  ،ومٞمٙمقن ُمّمػم  ؿمٌٞمًٝم٤م سمٛمّمػمه ،صٗم٤مت اًمِمٞمٓم٤من

 وذم أظمرة ذم ضمٝمٜمؿ وسمتس اعمّمػم. ،ُمردوًدا

 

 .[٩مچم٪مر] ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   ﴿  و٫مچمل:

ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈ ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍ ڌ  ڍ  ڇ 

 ﴾ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[ا٤ٕمراف]

 ؾم٠مُمٜمع ومٝمؿ احلج٩م وإدًم٦م قمنغم قمٔمٛمتنل وذيٕمتنل :$٫مچمل إمـ ٬مثٝم 

وأطمٙم٤مُمل ىمٚمقب اعمتٙمؼميـ قمـ ـم٤مقمتل، ويتٙمؼمن قمغم اًمٜم٤مس سمٖمػم طمنؼ، أي  
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جئ حئ  ﴿سم٤مجلٝمنؾ، يمنام ىمن٤مل شمٕمن٤ممم  اهلل  يمام اؾمتٙمؼموا سمٖمػم طمؼ أذدؿ

ى ائ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم  [111]إځمٷمچمم:  ﴾ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 .[5ا٭مٳمػ: ] ﴾ائ ەئ ەئوئ 

 وىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ  ٓ يٜم٤مل اًمٕمٚمؿ طمٞملٌّ وٓ ُمتٙمؼم.

 ـ مل يّمؼم قمغم ذل اًمتٕمٚمؿ ؾم٤مقم٦م، سم٘مل ذم ذل اجلٝمؾ أسمًدا.وىم٤مل آظمرون  ُم

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ؾمٗمٞم٤من سمنـ قمٞمٞمٜمن٦م ذم ىمقًمنف  وىم٤مل 

 .(1)ش، وأسومٝمؿ قمـ آي٤م نىم٤مل  أٟمزع قمٜمٝمؿ ومٝمؿ اًم٘مرآ ﴾ چ چ ڇ

ورسمنام يمن٤من  ،ىمٚمقب اعمتٙمؼميـ قمـ آي٤مشمف وأطمٙم٤مُمنفربـا جل وواة  يٍمف

٤م طمٙمٛم٦م ًمٙمـ ٓ يرى احلؼ طم٘مّ ُمـ أذيمك اًمٜم٤مس وأُمٝمرهؿ وأيمنرهؿ  هذا اعمتٙمؼم

سم٤مًمرهمؿ ُمـ ؿمدة ووقح أين٤مت وإطم٤مدين٨م ووونقح  ،وٓ اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـماًل 

ذم ىمٚمٌف ُمنـ اهلل   عم٤م قمٚمٛمفٌلمومذًمؽ اًمذي ُسف قمـ احلؼ اًمقاو  اعم ،دًٓمتٝم٤م

 وُم٤م أيمنرهؿ سمٞمٜمٜم٤م اًمٞمقم. ،شمٙمؼم ووالل

يمنؿ ُمنـ ُمنرة  ،ًمٙمـ ٓ يٗم٘مٝمنقن ،قمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ آي٤مت اإلقمذار واإلٟمذار

يٜم٤م قم٤مصًٞم٤م يدومـ قم٤مصًٞم٤م و٤مهًرا سمٛمٕمّمٞمتف صمؿ يرضمع يرشمٙم٥م اًمٙمٌن٤مئر ذم ٟمٗمنس رأ

 يمنؿ ُمنـ ُمنرة رأى اعمتٙمنؼمون ! اًمٚمٞمٚم٦م ويم٠من اعمقت ُمن٤م قمن٤مد واقمًٔمن٤م ًمٚمنٌٕمض

ُمـ أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر اعمقت سمن٠مقمٞمٜمٝمؿ ذم طمنقادث وأُمنراض وُمّمن٤مرع ؾمنقء 

                                                
 (.2/527شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (1)
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يمؿ ُمنـ  ،ًمٙمـ ٓ ُمًتٛمع وٓ سمّمػم ،ُمٜمٝم٤م: ًمٞمٕمقدوا إًمٞمف ويٜمٞمٌقا ًمفاهلل  وٟمج٤مهؿ

وومروا ُمـ ـمريؼ اًمرؿمد  ،آذاهؿ ًمٙمـ روقا سمٓمريؼ اًمٖملاهلل  ُمرة ىمرقم٧م آي٤مت

ومنذو  ،ومقاهلل ُمن٤م هنذا إٓ اٟمتٙمن٤مس ًمٚمٗمٓمنر ،وقمٛمقا وصٛمقا صمؿ قمٛمقا وصٛمقا

ويٕم٘مٚمٝمن٤م وٓ يًنٕمف أن يردهن٤م أو اهلل  اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م يٜمنمنح صندره سمآين٤مت

 أُم٤م اعمٜمتٙمس ومُختؿ قمغم ىمٚمٌف سمام طمقاه ُمـ يمؼٍم. ،يٕم٤مروٝم٤م

 

، ومًٌح٤مٟمف ُمع يمامل [ا٭مپمحؾ] ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

ھ  ﴿  وٓطمظ ُمٕمل ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ومٝمق ٓ حي٥م اعمًتٙمؼميـ ،رأومتف ورنتف وقمٗمقه

ومٚمٕمنؾ  ،وًمٙمٜمٝم٤م أظمػ وأًمٓمنػ شيٙمره»سم٤مًمرهمؿ ُمـ يمقه٤م ٟمٗمس ُمٕمٜمك  ﴾ ھ

قدود ومٞم٘مٚمنع قمنـ اًمتٙمنؼم آُمناًل ىم٤مرئٝم٤م ممـ شمٚمٌس هبذا اعمرض خيجؾ ُمـ ود اًم

 ۵اهلل  ومقاهلل إن مل يٙمـ ذم اًمتٙمؼم ُمينة إٓ اٟمتٗمن٤مء حمٌن٦م ،حم٦ٌم ورن٦م اًمرطمٞمؿ

 ،ومٚمق قمٚمؿ أن واطمًدا ُمنـ أهنؾ اًمندٟمٞم٤م يٙمرهنف ،٤م وُمٜم٘مّم٦مًمٙمٗمك سمف ضًرا وذُمّ 

طمتك وإن يم٤من هذا اًمقاطمد ممـ ٓ ىمٞمٛم٦م دنؿ قمٜمنده  ،حلزٟم٧م ٟمٗمًف واؾمت٤مء ىمٚمٌف

ُمٚمنق  اًمندٟمٞم٤م! ٠من يٙمرهف وزير ُمـ اًمقزراء! أو ُمٚمنؽ ُمنـ ومام سم٤مًمف سم ،وٓ وزن

ُم٠ميمنؾ أو ُمنمنب أو ُمٌٞمن٧م!  ًمنفُمٚمؽ اعمٚمق  !! يمٞمػ هيٜمن٠م اهلل  ومٙمٞمػ سمٙمراهٞم٦م

 اًمٕمٞمش يمٚمف! يمٞمػ هيٜم٠م ًمف وحؽ أو دق وًمٕم٥م! سمؾ ىمؾ يمٞمػ هيٜم٠م ًمف

ڃ   ﴿ٖمٷمچم٧م: اي  ٫مچمل ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڃ چ چ چ

ڳ  ڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

 .]ا٭مبٺمرة[ ﴾ ڳ ڳ ڱ

ر شمٕم٤ممم ُمٜم٤مفمرة ظمٚمٞمٚمف ُمع هذا اعمٚمؽ اجل٤ٌمر اعمتٛمرد اًمذي ادقمك ًمٜمٗمًف يذيم»

جلٛمنف اًمرسمقسمٞم٦م وم٠مسمٓمؾ اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم دًمٞمٚمف وسملم يمنرة ضمٝمٚمف وىمٚم٦م قم٘مٚمف وأ

 .احلجف وأوو  ًمف ـمريؼ اعمحج٦م

وهذا اعمٚمؽ هق ُمٚمؽ   ػمهؿ ُمـ قمٚمامء اًمٜم٥ًم وإظم٤ٌمرىم٤مل اعمٗمنون وهم 

وىمن٤مل  ،ىم٤مًمف و٤مهد ،سم٤مسمؾ واؾمٛمف اًمٜمٛمرود اسمـ يمٜمٕم٤من سمـ يمقش سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح

ىمن٤مل  ،ٟمٛمرود سمـ وم٤مًم  سمـ قم٤مسمر سمـ ص٤مًم  سمـ أرومخِمذ سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمنقح  همػمه

وم٢مٟمف ىمد ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م ومنٞمام ذيمنروا أرسمٕمن٦م  ،ويم٤من أطمد ُمٚمق  اًمدٟمٞم٤م  و٤مهد وهمػمه

اًمٜمٛمننرود   واًمٙمنن٤مومران ،ذو اًم٘مننرٟملم وؾمننٚمٞمامن  وم٤معم١مُمٜمنن٤من ،٤من ويمنن٤مومرانُم١مُمٜمنن

وذيمروا أن ٟمٛمرود هذا اؾمتٛمر ذم ُمٚمٙمف أرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م ويم٤من ىمد ـمٖمن٤م  ،وسمختٜمٍم

اهلل  وعمن٤م دقمن٤مه إسمنراهٞمؿ اخلٚمٞمنؾ إمم قمٌن٤مدة ،وسمٖم٤م ودمؼم وقمت٤م وآصمر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

 ،إٟمٙمن٤مر اًمّمن٤مٟمع وطمده ٓ ذيؽ ًمف نٚمف اجلٝمؾ واًمْمالل وـمقل أُم٤مل قمغم

چ  ﴿  ومٚمام ىم٤مل اخلٚمٞمؾ ،ومح٤مج إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ذم ذًمؽ وادقمك ًمٜمٗمًف اًمرسمقسمٞم٦م

 .﴾ڇ ڍ ڍڌ  ﴿  ىم٤مل ﴾چ ڇ ڇ 

يٕمٜمل أٟمف إذا أشمك سم٤مًمرضمٚملم ىمد حتتؿ   ىم٤مل ىمت٤مدة واًمًدي وحمٛمد سمـ إؾمحؼ 

وم٢مذا أُمر سم٘متؾ أطمدمه٤م وقمٗم٤م قمـ أظمر ومٙم٠مٟمنف ىمند أطمٞمن٤م هنذا وأُمن٤مت  ،ىمتٚمٝمام
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ًمٞمس سمٛمٕم٤مرو٦م ًمٚمخٚمٞمؾ سمؾ هق يمالم ظم٤مرضمل قمـ ُم٘م٤مم اعمٜمن٤مفمرة وهذا  ،أظمر

ومن٢من  ،سمؾ هق شمِمٖمٞم٥م حمض وهق اٟم٘مٓم٤مع ذم احل٘مٞم٘م٦م ،ًمٞمس سمٛمٜمع وٓ سمٛمٕم٤مرو٦م

اخلٚمٞمؾ اؾمتدل قمنغم وضمنقد اًمّمن٤مٟمع سمحندوث هنذه اعمِمن٤مهدات ُمنـ إطمٞمن٤مء 

ٟم٤مت وُمقهت٤م قمغم وضمقد وم٤مقمؾ ذًمؽ اًمذي ٓ سمد ُمـ اؾمتٜم٤مده٤م إمم وضمنقده ااحلٞمق

وٓ سمد ُمـ وم٤مقمؾ دنذه احلنقادث اعمِمن٤مهدة ُمنـ  ،٤مُمٝم٤م سمٜمٗمًٝم٤مضورة قمدم ىمٞم

ظمٚم٘مٝم٤م وشمًخػمه٤م وشمًٞمػم هذه اًمٙمقايم٥م واًمري٤مح واًمًح٤مب واعمٓمنر وظمٚمنؼ 

چ چ چ  ﴿ودنذا  ،صمنؿ إُم٤مشمتٝمن٤م ،هذه احلٞمقٟم٤مت اًمتنل شمقضمند ُمِمن٤مهدة

إن قمٜمك أٟمف  ،أٟم٤م أطمل وأُمٞم٧م  وم٘مقل هذا اعمٚمؽ اجل٤مهؾ ﴾چ ڇ ڇ 

وإن قمٜمك ُم٤م ذيمنره ىمتن٤مدة واًمًندي  ،٤مسمر وقم٤مٟمدوم٘مد يم تاًمٗم٤مقمؾ دذه اعمِم٤مهدا

إذ مل يٛمٜمنع ُم٘مدُمن٦م وٓ  ،٤م يتٕمٚمؼ سمٙمالم اخلٚمٞمنؾوحمٛمد سمـ إؾمحؼ ومٚمؿ ي٘مؾ ؿمٞمتً 

 .قم٤مرض اًمدًمٞمؾ

وعم٤م يم٤من اٟم٘مٓم٤مع ُمٜم٤مفمرة هذا اعمٚمؽ ىمد ختٗمك قمنغم يمننػم ُمنـ اًمٜمن٤مس ممنـ  

 آظمر سملم وضمقد اًمّم٤مٟمع وسمٓمالن ُم٤م ادقم٤مه اًمٜمٛمنرود طميه وهمػمهؿ ذيمر دًمٞماًل 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿٘مٓم٤مقمننف ضمٝمنننرة واٟم

هذه اًمِمٛمس ُمًخرة يمؾ يقم شمٓمٚمع ُمـ اعمنم  يمنام ؾمنخره٤م   أي ﴾ ک

ومن٢من  ،اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ظم٤مًمؼ يمؾ رءاهلل  وهق ،ظم٤مًم٘مٝم٤م وُمًػمه٤م وىم٤مهره٤م

 ،٧م هبذه اًمِمٛمس ُمنـ اعمٖمنربئيمٜم٧م يمام زقمٛم٧م ُمـ أٟمؽ اًمذي حتل ومتٞم٧م وم٤م
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يِم٤مء وٓ يامٟمع وٓ يٖم٤مًمن٥م سمنؾ ىمند  وم٢من اًمذي حيل ويٛمٞم٧م هق اًمذي يٗمٕمؾ ُم٤م

وم٢من مل شمٗمٕمٚمنف  ،وم٢من يمٜم٧م يمام شمزقمؿ وم٤مومٕمؾ هذا ،ىمٝمر يمؾ رء ودان ًمف يمؾ رء

وأٟم٧م شمٕمٚمؿ ويمؾ أطمد أٟمؽ ٓ شم٘مدر قمغم رء ُمـ هذا سمنؾ  ،ومٚم٧ًم يمام زقمٛم٧م

ومٌنلم ونالًمف وضمٝمٚمنف  ،ٍم ُمٜمٝمن٤متأٟم٧م أقمجز وأىمؾ ُمـ أن ختٚمؼ سمٕمقو٦م أو شمٜم

ومل يٌنؼ ًمنف  ،ف وشمٌج  سمف قمٜمند ضمٝمٚمن٦م ىمقُمنفويمذسمف ومٞمام ادقم٤مه وسمٓمالن ُم٤م ؾمٚمٙم

ک گ گگ گ ڳ ڳ  ﴿  ودذا ىم٤مل ،سمف سمؾ وؾمٙم٧م يمالم جيٞم٥م اخلٚمٞمؾ

 .(1)ش﴾ ڳ ڳ ڱ

اٍظ ٱُمْسَتٻْمِٞمٍ  َٓ أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫مچمل ر٠مقل ، َ٘مق  ٬ُمْؿ ٕمڂَِمْوِؾ ا٭مپم چمِر: ٬ُمؾ  ٤ُمُتؾ   .(8)شُأْٚمِٞمُ

عمٗمًد اخلٌٞم٨م واًمُٕمتؾ هق  اًمنمير ا ،ًمٚمتِمقيؼ طومٝمذا اؾمتٗمٝم٤مم ُمـ اًمٜمٌل 

واجلقاظ  ،ويٙمقن ذم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء قمغم طمٍد ؾمقاء ،(1)وىمٞمؾ اًم٘مقى اًمنمس

 ،أظمؼمٟمن٤م أن ُمنـ صنٗم٤مت أهنؾ اًمٜمن٤مر اًمٙمنؼم طوم٤مًمٜمٌل  ،شم٠م  سمٛمٕمٜمك اعمًتٙمؼم

 وم٤مطمذر..

ـْ ٬مِْٞمٍ ٫َمچمَل َرُ٘مٌؾ: إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصو٫مچمل  ٍة ٱِم ـْ ٬َمچمَن ِْم ٫َمټْمبِِف ٱِمْثٺَمچمُل َذر  پم ڈَم ٱَم ن  َٓ َيْدُٚمُؾ اجْلَ

ُ٘مَؾ حُيڇِم  َأْن َيٻُمقَن َٗمْقُٕمُف َٙمَسپمچًم َوځَمٷْمټُمُف َٙمَسپمڈًَم، ٫َمچمَل:  ةََمَل، ايِ  إِن  »ا٭مر  ََجڀِمٌؾ حُيڇِم  اجْلَ

                                                

 .(252-8/252اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (1)

اجلٜمن٦م وصنٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝمن٤م  (2842، وُمًنٚمؿ )(6078-5988رواه اًمٌخن٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

ـَ َوْه٥ٍم اخلَُزاقِملن   .ڤوأهٚمٝم٤م سم٤مب اًمٜم٤مر يدظمٚمٝم٤م اجل٤ٌمرون ُمـ طمدي٨م طَم٤مِرصَم٦َم سْم

 (.9/207اٟمٔمر  ذح صحٞم  ُمًٚمؿ، ًمٚمٜمقوي ) (1)
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، َو٩َمٽْمُط ا٭مپم چمسِ  ؼ   .(1)شا٭ْمٻمِْٞمُ َٕمٵَمُر احْلَ

سُمنم ُمـ ظم٤مًمط ىمٚمٌف ُم٘مدار ذرٍة ُمـ يمؼٍم قمغم أواُمنر رسمنف أو قمنغم ظمٚم٘منف سمٕمندم 

قمٜمنف، وهنذا سم٤مًمت٠ميمٞمند ٓ يٕمٜمنل اًمٜمٝمنل قمنـ اهلل  إٓ إذا قمٗم٤م -ءً اسمتدا-دظمقل اجلٜم٦م 

ومٝمنذا  ،آقمتٜم٤مء سم٤معمٔمٝمر أو ذاء اًمًٞم٤مرات واعمالسمس وآهنتامم سم٤مًمٜمٔم٤مومن٦م وهمنػمه

 ،ًمٙمـ اًمٙمؼم هق رد احلؼ واطمت٘من٤مر اًمٜمن٤مس ،هًمٞمس سم٤مًمٙمؼم ـم٤معم٤م مل يتٙمؼم سمف قمغم همػم

وهق اًمتٕم٤مزم قمغم اخلٚمؼ  وهم٤مًم٥م ُمـ يٕمٚمٛمقن ُمٕمٜمك اًمٙمؼم ي٘مّمدون سمف اعمٕمٜمك اًمن٤مين

 ،ًمٙمنـ هٜمن٤م  ُمٕمٜمنك آظمنر وظمٓمنػم  وهنق رد احلنؼ -وهذا طمنؼ-واطمت٘م٤مرهؿ 

ومٛمنـ يٕمنؽمف أن سمخٓمن٠م أو  ،سملم اعمًٚمٛملم أن وًمألؾمػ هذا ُمقضمقد وسمٙمنرة

! ضُمرم ومٕمٚمف! ُمـ ُي٘مر ويٕمتذر قمـ شم٘مّمػم أو وم٤ًمد صدر قمٜمف سم٘مّمند أو دون ىمّمند

وومٝمٛمٝمن٤م أصناًل ومْمناًل قمنـ  أصٌ  رد اًمتٝمؿ وٟمٗمٞمٝم٤م أهع ًمٚمًن٤من ُمنـ ؾمنامقمٝم٤م

سمنؾ يٙمنقن اًمنرد سمٛمٜمتٝمنك اًمِمندة  ،ُمٜمٝمن٤ماهلل  آقمتذار وآقمؽماف هب٤م واًمتقسم٦م إمم

 صن٤مطمٌفومٝمذا آٟمدوم٤مع يندل قمنغم أن  ،طمتك وًمق اومؽموٜم٤م أن احلؼ ُمٕمف ،واإلٟمٙم٤مر

ومٝمق ٓ يتخٞمؾ أٟمف ىمند خُيٓمنلء وٓ يتحٛمنؾ أن يتٝمٛمنف أطمند  ،يمؼٍم ظمٗمل يٕم٤مين ُمـ

٤م ىمند اٟمتٗمن٧م قمٜمنف اخلٓم٤مين٤م ويم٠مٟمنف رسّمن ، اخلٓمن٠م أو صنُٖمرسم٤مخلٓم٠م واًمزًمؾ ؾمقاء يمؼُم 

 ،ومن٢من أردت ُمراىمٌن٦م ذًمنؽ ومراىمن٥م ضمندال إزواج أن ،واًمٜمًٞم٤من واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

 –إٓ ُمنـ رطمنؿ ريب  –واًمٓمالب ُمع ُمدرؾمٞمٝمؿ  ،وراىم٥م ضمدال إسمٜم٤مء ُمع أسم٤مء

                                                

ِريِؿ اًْمٙمِؼْمِ َوسَمَٞم٤مٟمِِف ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 98رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)  .ڤ( سَم٤مُب حَتْ
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٦م واًمِمد واجلذب هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م ٟمجند أؾم٤مؾمنف اًمٙمنؼم وقمندم ٜميمؾ هذا اجلدال واعمِم٤مطم

 أو آقمؽماف سمف ًمٙمـ سمال ُم٤ٌمٓة سم٤مٓقمتذار وشمّمحٞم  اخلٓم٠م. ،ٓقمؽماف سم٤مخلٓم٠ما

 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ :ٖمٷمةةةچم٧ماي  ٫مةةةچمل

، وم٘مٌننؾ اًمًننخري٦م [11احلجةةرات:] ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی

قمغم اًمٕمٌند أن يتنذيمر  ،وقمدم ًم٤ٌمىم٦م هذه ووم٘مر شمٚمؽ ،ُمـ ؿمٙمؾ هذا وصمقب ذا 

ُمـ ُمنؾء اهلل  وم٘مد يٙمقن هذا اًمٗم٘مػم أو رىمٞمؼ احل٤مل هق ظمػم قمٜمد ،۵اهلل  حتذير

سمؾ وىمد يٙمقن هذا اًمْمنٕمٞمػ  ،إرض ُمـ ُمنؾ هذا اعمتٙمؼم اًم٤ًمظمر ُمـ اخلٚمؼ

٤ًٌم ذم ٟمٍمة اعمًٚمٛملم وطمٚمقل اًمرن٦م هبؿ َوةْؾ »  طاهلل  وم٘مند ىمن٤مل رؾمنقل ،ؾمٌ

ٓ  ٕمٴُِمٷَمٹَمچمئٻُِمؿْ  وَن َوُٖمْرَز٫ُمقَن إِ  .(1)«ُٖمپمْٯَمُ

هُ َٕ ايْ  ْٕمَقاِب ٭َمةْق َأ٫ْمَسةَؿ ٤َمةَٜم َٕ ُرب  َأ١ْمٷَمڊَم ٱَمْد٪ُمقٍع ٕمِةچم» و٫مچمل أيٴًمچم: . (8)شٕمةر 

وم٘مؾ زم سمرسمؽ  ،وىمد شُمٗمٝمؿ وٓ ُيٚمتٗم٧م د٤م ،ومٝمذه اًمٜمّمقص ىمد شُم٘مرأ ًمٙمـ ٓ شُمٗمٝمؿ

يمؿ ُمرة رأي٧م واطمًدا ُمـ ذوي إُمقال واًمٜمٗمقذ إن اىمنؽمب ُمٜمنف وم٘منػٌم شمِمنٛمتز 

ُمنرة رأين٧م  ُمؾ ُمٕمف أو ُمالُمًتف واجلٚمنقس إًمٞمنف! يمنؿٟمٗمًف وي٠مٟمػ ُمـ اًمتٕم٤م

وٕمٞمًٗم٤م ٓ طمقل وٓ ىمقة ًمف دومٕمف طمراس وزير أو ذي ُم٤مل! طمتك أٟمف ىمد يٙمنقن 

                                                

لَم ذِم احلَنْرِب ُمنـ 2896واه اًمٌخ٤مري )ر صحڀمح: (1)
٤محِلِ  َواًمّمن

ِ
َٕمَٗم٤مء ـِ اؾْمَتَٕم٤مَن سم٤ِمًمْمُّ ( سَم٤مُب َُم

ـِ ؾَمْٕمٍد طمدي٨م   .ڤُُمّْمَٕم٥ِم سْم

 َواخْل٤َمُِمٚملَِم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 2845رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)
ِ
َٕمَٗم٤مء  .ڤ( سَم٤مُب وَمْْمِؾ اًمْمُّ
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ن٤م ذم سمٞمن٧ماًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُمّمٚمًٞم٤م ص٤مئاًم طم٤مضّمن ًً احلنرام ُمٜمتٔمنر اًمٕمٗمنق اهلل  ٤م ضم٤مًم

وهق حيت٘مر ُمـ طمقًمف ُمـ اًمْمنٕمٗم٤مء اًمٗم٘منراء ويٜمٔمنر  ،اًمٕم٤معملمُمـ رب  واًمرن٦م

اًمرن٦م واعمٖمٗمرة  سمدقمقة ُمٜمف وذًمؽ اعمًٙملم ٓ يٕمٚمؿ أٟمف ىمد ُيرز  ،٤مزدراءإًمٞمٝمؿ سم

ومٚمٕمؾ إؿمٕم٨م إهمؼم ىمٚمٞمنؾ  ،واًمٕمٗمق سم٥ًٌم ذًمؽ اًمٗم٘مػم اًمذي ضمٚمس سمجقاره

اعم٤مل وٕمٞمػ اًمّمح٦م اعمدومقع سم٤مٕسمقاب هق ظمػم ُمنـ ُمٚمنئ إرض ممنـ هنق 

 ىمقي اًمٌدن ويمنػم اعم٤مل ىمقي اًمٗمٝمؿ ... وم٤مهلل أقمٚمؿ سمٕم٤ٌمده. 

 ،وم٥ًٌٌم رؤي٦م اعمتٙمؼم ًمٜمٗمًف وقمجٌف هبن٤م وإطم٤ًمؾمنف سم٤مًمٕمٔمٛمن٦م واًمٙمؼمين٤مء

ؾمٞمح٤مول سمٙمؾ ُم٤م أو  ُمـ ىمقة أن حي٤مومظ قمغم شمٚمنؽ اًمٕمٔمٛمن٦م اًمتنل شمٌندو أُمن٤مم 

وأن حي٤مومظ دوًُم٤م قمغم أن يٙمنقن إول قمٜمند اخلٚمنؼ ذم يمنؾ رء وًمنق  ،اًمٜم٤مس

 .وٓ سُمد اعمٕم٤مي٥مـ اضمتٝمد ذم ذًمؽ ؾمٞم٘مع ذم يمنػٍم ُمـ وُم ،سمدون وضمف طمؼ
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 ضمؾ وقمال.اهلل  ُمـ إؾمامء اًمتل اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم إصم٤ٌمهت٤م ذم طمؼ

 

، وىمقًمنف  [ا٭مبٺمةرة] ﴾ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ﴿ ٫مق٭مف ٖمٷمچم٧م:

ىمقًمف ضمؾ ، و[ا٭مٲمقرى] ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿

 .[ا٭مقا٫مٷمڈم] ﴾ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ذيمره  

 

٬َمټمٽَِمَتةچمِن َٚمٹِمڀمٹَمَتةچمِن   »طاهلل  ىم٤مل رؾمنقل ٫مچمل: ڤٱمچم ُروي ٤مـ أيب وريرة 

، ٠ُمةْبَحچمنَ  ـِ مْحَ َسةچمِن، َٗمٺِمڀمټَمَتةچمِن ِْم اٛمڀِمةَزاِن، َٙمبڀِمَبَتةچمِن إ٧َِم ا٭مةر   َوٕمَِحٽْمةِدِه،ايْ  ٤َمَٜم ا٭مټم 

 . (1)شا٭مٷَمٶمڀِمؿِ ايْ  ٠ُمْبَحچمنَ 

أٟمنف يمن٤من  طسمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمـ اًمٜمٌل اهلل  ٤م ُم٤م ُروي قمـ قمٌدوأيًْم 

ا٭ْمٷَمٶمڀِمِؿ، َوٕمَِقْ٘مٿِمِف ا٭ْمٻَمِريِؿ، َو٠ُمټْمٵَمچمځمِِف ا٭ْمٺَمةِديِؿ،  بْايْ َأ٤ُمقُذ »إذا دظمؾ اعمًجد ىم٤مل  

ِ٘مڀمؿِ  ڀْمٵَمچمِن ا٭مر  ـَ ا٭مٲم   .(8)شٱِم

                                                
( يمتن٤مب اًمنذيمر واًمندقم٤مء 2695(، وُمًنٚمؿ)6682، 6506رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤومْمؾ اًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞم  واًمدقم٤مء ُمـ طمدي٨م أيب هريرة   واًمتقسم٦م سم٤مب

كتاااب الصااةة باااب ققؿااا  ؼولااه الرجاال وـااد دخولااه  (466رواه أبااو داود ) صةةحڀمح: (8)

وصااييه اولباااين يف صاايقح الجااامع  (،68والبقفؼااي يف الاادووات الؽبقاار ) الؿسااجد،

(4715.) 
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يمن٤من ي٘منقل قمٜمند  طاهلل  أن رؾمنقل ڤقم٤ٌمس ٤م ُم٤م ُروي قمـ اسمـ وأيًْم 

ٓ   َٓ »اًمٙمرب   ٓ   َٓ ا٭مٷَمٶمڀِمُؿ احَلټمڀِمُؿ، ايّ  إ٭َِمَف إِ إ٭َِمةَف  َٓ َرب  ا٭مٷَمْرِش ا٭مٷَمٶمڀِمِؿ، ايّ  إ٭َِمَف إِ

  ٓ ٽَمَقاِت َوَرب  اايّ  إِ  .(1)شْرِض، َوَرب  ا٭مٷَمْرِش ا٭مٻَمِريؿِ َٓ َرب  ا٭مس 

 

 أصٌؾ واطمٌد صحٞم  يدل قمغم يمؼم وىمقة. ،واعمٞمؿ ،واًمٔم٤مء ،قمٔمؿ  اًمٕملم»

وقمٔمٛمتنف أٟمن٤م، ، قمٔمؿ يٕمٔمؿ قِمٔماًم   ُمّمدر اًمٌمء اًمٕمٔمٞمؿ، شم٘مقل ٪مچم٭مٷمٶمڀمؿ:

 .(8)شوم٢مذا قَمَٔمؿ ذم قمٞمٜمٞمؽ ىمٚم٧م  أقمٔمٛمُتف واؾمتٕمٔمٛمُتف، وُمٕمٔمؿ اًمٌمء  أيمنره

  واًمٕمٔمٛم٦م واًمٕمٔمٛمنقت ،واًمٜمخقة هق اًمٙمؼم واًمزهق ا٭مپمٹمس: ْم وا٭متٷمٶّمؿ»

 . (1)شاًمٙمؼم

وشمٕمٔمؿ ٟمٗمًف ذم قمٞمٜمف طملم يٜمٔمر عم٤م يٛمٚمٙمنف  ،أي يرى ٟمٗمًف أومْمؾ ُمـ همػمه

 وهق هبذا اعمٕمٜمك صٗم٦م ُمذُمقُم٦م. ،ُمـ ٟمٕمؿ وظمػمات



ومِمن٠مٟمف  -ذو اًمٕمٔمٛمن٦م واجلنالل واًمٙمنامل-اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمٕمٔمٞمؿ 

 وأىمقاًمف وأومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م قمٔمٛم٦م.

                                                
( يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م سم٤مب 2720(، وُمًٚمؿ )6256اه اًمٌخ٤مري )رو ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤدقم٤مء اًمٙمرب ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

 .(5/244ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ) (8)

 .(6/222اٟمٔمر  اًمٚم٤ًمن ) (1)
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إؿمٞم٤مء اًمدٟمٞمقي٦م سمٓمقد٤م أو سمٕمرونٝم٤م أو سمٕمٛم٘مٝمن٤م، ومٕمنغم  ىمد ُيٕمٔمِّؿ اإلٟم٤ًمن

 ،ويمنذًمؽ اًم٘مٛمنر ،ٕه٤م قمٔمٞمٛم٦م احلجنؿ ،ؾمٌٞمؾ اعمن٤مل  ٟمِّمُػ اًمِمٛمس سم٤مًمٕمٔمؿ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  اهلل  ويمذًمؽ اًمٕمرش يمام ىم٤مل ،ويمذًمؽ اًمٜم٤مر

، ومننرسمام ٟمّمننُػ يمنننػًما ُمننـ اعمخٚمقىمنن٤مت [ا٭مپمٽمةةؾ] ﴾ ڍ ڌ ڌڎ ڎ

شمٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت ُمـ اًمٕمٔمؿ واًمٙمؼِم ومٝمنل ٓ رء وًمٙمـ ُمٝمام سمٚمٖم٧م  ،سم٤مًمٕمٔمٛم٦م

اهلل  ومٛمٝمام شمٕم٤مفمٛم٧م إؿمٞم٤مء أو اًمّمٗم٤مت ومٕمٔمٛم٦م ،ضمؾ وقمالاهلل  ُم٘م٤مرٟم٦ًم سمٕمٔمٛم٦م

 أقمغم وأيمؼم وأضمؾ.

ب  » :ملسو هيلع هللا ىلصو٫مچمل  ٬ُمةقُع ٪َمٷَمٶم ٽُمةقا ٪مڀِمةِف ا٭مةر  چم ا٭مر   ومتٕمٔمنٞمؿ اًمنرب ذمإ (1)«۵٪َمڂَمٱم 

واًمٕمٌد  ،اًمٙمٌػم ،اًمٕمٔمٞمؿ ،داعمٕمٌق ،اإلًمف ومٝمق ،اًمريمقع ُيِمٕمر اًمٕمٌد سمٕمٔمٛم٦م ظم٤مًم٘مف

 اًمْمٕمٞمػ. ،هق اعمٜمٙمن

 -أو اؾمنتٌٕم٤مد وصنٗمف-أي شمٜمزهيف قمـ وصٗمف  ،وُم٘مّمقد شمًٌٞم  اًمٕمٌد ًمرسمف

ومٚمنف اًمٙمنامل  ،أو اؾمتٌٕم٤مد يمؾ مم٤مصمٚم٦م ًمف سمخٚم٘منف ،سم٠مي صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمٜم٘مص

 . اجلاملوواجلالل 

ٓ يٛمٙمـ آُمتٜمن٤مع قمٚمٞمنف سمن٤مإلـمال ، ٕن قمٔمنٞمؿ » وُمـ ُمٕم٤مين اًمٕمٔمٞمؿ أٟمف

قم إٟمام يٙمقن ُم٤مًمؽ أُمقرهؿ، اًمذي ٓ ي٘مدرون قمغم ُم٘م٤موُمتف وخم٤مًمٗم٦م أُمقره، اًم٘م

إٓ أٟمف وإن يم٤من يمذًمؽ، وم٘مد يٚمح٘مف اًمٕمجز سمآوم٤مت شمدظمؾ قمٚمٞمف ومٞمام سمٞمده ومتقهٜمف 
                                                

نُجقِد ُمن579رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ًُّ يُمنقِع َواًم ـْ ىِمنَراَءِة اًْمُ٘منْرآِن ذِم اًمرُّ ـ ( سَم٤مُب اًمٜمنْٝمنِل قَمن

 .ڤطمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 
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وشمْمٕمٗمف، طمتك يًتٓم٤مع ُم٘م٤موُمتف، سمؾ ىمٝمره وإسمٓم٤مًمف، واهلل ضمنؾ صمٜمن٤مؤه ىمن٤مدر ٓ 

ا، ومٝمق اًمٕمٔمٞمؿ إًذا ىمٝمرً يٕمجزه رء، وٓ يٛمٙمـ أن يٕمَم يمرًه٤م، أو خي٤مًمػ أُمره 

 .(1)٤م، ويم٤من آؾمؿ عمـ دوٟمف و٤مًزا٤م وصدىمً طم٘مّ 

وم٘مقشمف وقمٔمٛمتنف  ،ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اعمٚمؽ واًم٘مقة واًمٌٓمش واجلؼموت وم٤مإلٟم٤ًمن

ومٛمٝمام قمال وىمقي رسمام ضم٤مءت حلٔم٦م يٜمٙمن ومٞمٝمن٤م قمنغم يند ُمنـ  ،شمٚمؽ د٤م طمدود

٤مًَمػ أو وم٢من يم٤من ذًمنؽ اًمٕمٔمنٞمؿ ٓ ُيًنتٓم٤مع أن خُين ،يٌٓمش هبؿ ويتجؼم قمٚمٞمٝمؿ

ومتٚمنؽ اًمٕمٔمٛمن٦م  -سم٥ًٌم ىمقشمف وُم٤مًمف وضم٤مهنف وؾمنٚمٓم٤مٟمف-ُي٘م٤موم أو ي٤ٌمرز أن 

وإُمن٤م  ،إُم٤م سمذه٤مب شمٚمؽ اعم٘مقُمن٤مت مجٞمًٕمن٤م ،شمٕمؽمهي٤م أوم٤مت سمح٤مٍل ُمـ إطمقال

وإُمن٤م  ،وإُم٤م سم٢مصن٤مسمتف سمٛمنرض قمْمن٤مل ،سمتًٚمط ُمـ هق أىمقى وأقمتك ُمٜمف قمٚمٞمف

قمٔمٛمتنف وُمٚمٙمقشمنف وٓ ينٜم٘مص ُمنـ  ،ومنال شمٕمؽمينف آومن٦م ،اًمٕمٔمٞمؿاهلل  أُم٤م ،سمٛمقشمف

 ٓ يٕمجزه رء وٓ أطمٌد ىمط. ،وهق طمل ٓ يٛمقت ،وضمؼموشمف رء

ٓ  ،اهلل وٓ يٛمٙمـ عمخٚمق  أن يٗمٕمؾ ؿمٞمًت٤م ُمٝمام يمنؼُم أو صنُٖمر دون ُمِمنٞمت٦م

وٓ خي٤مًمػ أطمٌد أُمره همٚم٦ًٌم دون ُمِمٞمتتف وإرادشمف  ،يٕمّمٞمف أطمٌد يمرًه٤م دون قمٚمٛمف

ٕمَمن سمٕمٚمٛمنف وأُمنره وًمق ؾم٠مل ؾم٤مئٌؾ إًذا ومٙمٞمنػ ُيٕمَمن  ومٜم٘منقل  يُ  ،اًمٙمقٟمٞم٦م

وٓ حين٥م  ، ٓ سم٠مُمره اًمنمقمل: ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمن٤ممم ٓ ين٠مُمر سمٛمٕمّمنٞم٦ميناًمٙمق

قمغم ُمٜمع شمٚمؽ اعمٕم٤مِص ًمٙمٜمف ضمٕمٚمٝمن٤م  اًم٘م٤مدروهق  ،اًمٗم٤ًمد وٓ اًمٙمٗمر واًمْمالل

                                                
 (.68إؾمامء واًمّمٗم٤مت )ص (1)
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ـ وشمٙمؼم اًمٓمٖم٤مة هق ومتٜم٦م دؿ وعمـ طمقدؿ ُمـ ي ودمؼم اعمتجؼملمؿ اًمٔم٤معمٚمْ ومٔمُ  ،ومتٜم٦م

 ،اًمنؼم ُمنـ اًمٗمن٤مضمرو ،اعم١مُمـ ُمـ اعمٜمن٤مومؼو ،ّدقملاعم ًمٞمٕمٚمؿ اًمّم٤مد  ُمـ ،اًمٕم٤ٌمد

ف اًمٕمٌن٤مد ـمرينؼ ادداين٦م وـمرينؼ  وأقمٓمن٤مهؿ اًم٘مندرة  ،اًمْمناللومًٌح٤مٟمف قمرن

وشمٚمؽ اًمٓم٤مقم٤مت  ،مل جُيؼم أطمًدا قمغم رء ىمط ،ًمٞمخت٤مروا ُم٤م ؿم٤مءوا ُمـ اًمٓمري٘ملم

ومٝمق اًمٕمٔمٞمؿ احلؼ وُم٤م دوٟمف ، وحي٥م ُمـ يٗمٕمٚمٝم٤م ويٚمزُمٝم٤م ،هل مم٤م حيٌف وي٠مُمر سمف

 ومتٜم٦ًم ومتحٞمًّم٤م واسمتالًء.. وم٤مٟمتٌف. ٤مء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعمٕم٤مِص يمقهؿم٤م ،سم٤مـمؾ

 (1)

ومٞم٘م٤مل هذا احلٞمقان وخؿ وقمٔمٞمؿ  ،إن أـمٚم٘م٧م صٗم٦م اًمٕمٔمٛم٦م قمغم إضم٤ًمم

وٟم٘مقل قمغم اًمٌحػمة قمٔمٞمٛمن٦م  ،صمؿ ٟمرى طمٞمقاًٟم٤م أقمٔمؿ طمجاًم وضمًاًم ُمٜمف ،اجلًؿ

واعمحٞمط أقمٔمؿ ُمـ  ،صمؿ ٟمّمػ اًمٌحر أٟمف أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ،٤مًمٕمٛم٘مٝم٤م وـمقد٤م وقمروٝم

ومٙمؾ خمٚمق  قمٔمٞمؿ هٜم٤م  خمٚمق  آظمر أقمٔمنؿ ُمٜمنف سمّمنقرة ُمنـ  ،اًمٌحر وهٙمذا

 إمم  شاًمٕمٔمٛم٦م» إًذا يٜم٘مًؿ اعمقصقف سمّمٗم٦م ،اًمّمقر

 ا.قمٔمٞمؿ يٛمأل اًمٕملم وي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٠مظمذً  -1

 وقمٔمٞمؿ ٓ يتّمقر أن حيٞمط سمف اًمٌٍم سمجٛمٞمع أـمراومف. -8

لم وي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٠مظمًذا وذًمؽ سم٠من دمٚمف وشمت٠مُمؾ ومٞمف وشمٜمٌٝمر وم٤مًمٕمٔمٞمؿ يٌٝمر اًمٕم

ًمٙمـ رسمام رأي٧م قمٔمٞماًم آظمنر  ،ُمـ قمٔمٛمتف سمٕمد أن حتٞمط سمف قمٞمٜم٤م  وإدرايمؽ قمٚماًم 

                                                
 .(77اؾمتٗمدت ذم هذه اًمٗم٘مرة ُمـ يمالم اًمٖمزازم ذم اعم٘مّمد إؾمٜمك )ص   (1)
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 ٓ يًتٓمٞمع سمٍم  أن حيٞمط سمجٛمٞمع أـمراومف.

ًٓ وقمرًو٤م وأظمنذ ُمنـ قمٞمٜمٞمنؽ  ومٚمق شم٠مُمٚم٧م ضمٌاًل قمٔمٞماًم رسمام أطمٓم٧م سمف ـمق

قمٔمٞمؿ آرشمٗم٤مع رسمنام ُمن٤م اؾمنتٓم٤مع سمٍمن  أن  أُم٤م ًمق شم٠مُمٚم٧م سمرضًم٤م قم٤مًمًٞم٤م ،ُم٠مظمًذا

ٟمٕمٚمؿ قمٔمٛمتنف ُمنـ ـمنقل  ،ويم٤معمحٞمط ،ُمـ ؿمدة ارشمٗم٤مقمف -ىمٛمتف  –حيٞمط سمٓمرومف 

 ،ويمنذًمؽ إرض واًمًنامء ،وقمرض وقمٛمؼ ًمٙمـ ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمنراه يمن٤مُماًل 

  اعمخٚمقىم٦م. وهمػمه٤م.. وم٤مًمٕملم ًمٞمس د٤م اًم٘مدرة قمغم اإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع إؿمٞم٤مء

وىمد  ،ًمٙمـ يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم إدرايمٝم٤م ،ًمٌّمػمةوهٜم٤م  أيًْم٤م أؿمٞم٤مء شمدر  سم٤م

وُمٜمٝمن٤م ُمن٤م ي٘مٍمن اًمٕم٘منؾ قمنـ إدرايمنف، يمٛمنـ يًنت٘مرأ  ،حتٞمط اًمٕم٘مقل سمٙمٜمٝمٝم٤م

ظمٓمقات سمٜم٤مء ُمٌٜمك ُمٕملم سمٛمٕمرومتف اًمٕم٤مُم٦م ومٞم٘مقل سم٤مًمت٠ميمٞمد يم٤مٟمن٧م هنذه إرض 

ُمٝمٜمدٌس شمّمٛمٞماًم صمؿ ٟمٗمذه ُم٘م٤مول وضم٤مء اًمٕمامل وومٕمٚمقا يمذا ويمنذا  ومْم٤مء ومّمٛمؿ

 اإلٟمًن٤من سمٌّمنػمشمف ًمٙمـ هٜم٤م  أؿمنٞم٤مء ٓ يًنتٓمٞمع ،ُمقر... وهٙمذا ذم مجٞمع إ

  إدرايمٝم٤م أو إدرا  طم٘مٞم٘متٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م اًمًٚمٞمؿ.

 ويپمٺمسؿ ذ٭مؽ اإلدراك إ٧م ٫مسٽم٦م: 

 .ىمًؿ يًتٓمٞمع اًمٌٕمض أن يّمؾ إًمٞمف -1

 ىمًؿ ٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يّمؾ إًمٞمف.  -8

ُمف احل٤مؾم٥م أزم اًمذي سملم أيديٜم٤م أن ذم اًمٖم٤مًم٥م جيٚمس اإلٟم٤ًمن أُم٤م :ٱمثچمل

ومنرسمام  ،ويًتخدُمف ًمٙمـ دون دراي٦م سمح٘مٞم٘م٦م شمّمٜمٞمٕمف وشمٙمقيٜمف وسمروتف وشمِمٖمٞمٚمف
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ف قمٚمٞمننف ُمننـ وضمننف ومل يٕمٚمٛمننف ُمننـ وضمننٍف آظمننر وًمٙمننـ هٜمنن٤م  آظمننرون  ،شمٕمننرن

 ،ومٙمؾ اعمخٚمقىم٤مت هبذا اًمِمٙمؾ ،ُمتخّمّمقن يٕمٚمٛمقن شمِمٖمٞمٚمف وسمروتف سمًٝمقًم٦م

 وىمند حينٞمط هبن٤م اًمنٌٕمض قمٚمناًم  ،ُمٜمٝمن٤م اوىمد يٕمٚمؿ ضمنزءً  ،ىمد ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م اًمٌٕمض

 ،وًمٞمس يمٛمنٚمف رء ،سمٙمٚمٞمتٝم٤م، أُم٤م ُمـ ٓ شمدريمف إسمّم٤مر وٓ حيٞمط سمف أطمد قمٚماًم 

 ضمؾ وقمال.اهلل  وٓ يٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م صٗم٤مشمف خمٚمق  هق

اهلل  ومٞمجٕمٚمقن ُمـ صنٗم٤مت -يم٤معمجًٛم٦م-أُم٤م ُم٤م شمٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٗمر  اًمْم٤مًم٦م 

أظمؼمٟمن٤م  ؾمنٌح٤مٟمفضمًاًم يتخٞمٚمقٟمف يم٤معمخٚمق  وهذا ُمـ اًمٙمٗمر سم٤مًمت٠ميمٞمد: ٕن  ۵

 ،وأيًْم٤م ٕٟمٜم٤م سمّٞمٜم٤م أن ٟمٔمر اإلٟم٤ًمن حمندود يمٌ٘مٞمن٦م صنٗم٤مشمف ،يمٛمنٚمف رء أٟمف ًمٞمس

ومٙمذًمؽ أيًْم٤م  ،وطم٤مؾم٦م اًمتذو  ،وطم٤مؾم٦م اًمٚمٛمس ،ومح٤مؾم٦م اًمًٛمع قمٜمده حمدودة

 ،هٙمنذا ظُمٚم٘مٜمن٤م ،اًم٘مدرة قمغم اإلدرا  حمدودة سمحند ٓ يتجن٤موزه خمٚمنق  أسمنًدا

 اعمٌلم.  ومٚمٞمس سمٕمده٤م إٓ اإلحل٤مد واًمْمالل ،وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مػ قمٜمد شمٚمؽ احلدود

 

ُمٝمام أو  ُمـ قمٚمؿ ومٝمنق سمنف ُمنـ  ،قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن يريب قم٘مٚمف قمغم أٟمف خمٚمق 

وم٢من يم٤من ذا  اًمٕم٘مؾ ٓ  ،يٙمٗمل أن ٟمّمٗمف سم٤مًم٘مّمقر واإلص٤مسم٦م سم٤مٔوم٤مت اجلٝمؾ ُم٤م

ومٙمٞمػ ًمف أن يٕمرف يمٜمف ويمٞمٗمٞمن٦م  ،يًتٓمٞمع ومٝمؿ يمٜمف سمٕمض اعمخٚمقىم٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م

ب قم٘مٚمنف ويٕمرومنف ىمندرهصٗم٤مت اخل٤مًمؼ  قمٚم ومٝمنق خمٚمنق  ونٕمٞمػ  ،ٞمف أن هيذِّ

ظُمٚمنؼ وًمنف اًم٘مندرة قمنغم  ،ظُمٚمؼ ًمٗمٝمؿ اًمنمع ٓ ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞمنف ،ىمدراشمف حمدودة
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ويٕمٚمنؿ أٟمنف ٓ  ،وصٗم٤مشمف وأه٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٓ و٤مز ومٞمٝمن٤ماهلل  ؾمامءأُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين 

وًمنٞمس ًمنف اًم٘مندرة قمنغم إدرا  يمٞمٗمٞمن٦م  ،ىمدرة ًمف قمغم شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م أو ُمٕمروم٦م يمٜمٝمٝمن٤م

 ّمٗم٤مت يمام ذيمرٟم٤م.اًم

 

ؾ أن يقصػ ذا  اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٕمٔمٞمؿ يم٤من ـمٗماًل صٖمػًما وٕمٞمًٗم٤م ٓ ي٘منقى ٌىم

 ،سمؾ ٓ ي٘مقى قمغم ؾمنؽم قمقرشمنف وىمْمن٤مء طم٤مضمتنف ،قمغم اًمقىمقف دون ُم٤ًمقمدة

وم٘مٌؾ أن يّمٌ  هذا إُمػم أُمػًما وهذا اًمقزير وزيًرا يم٤من خمٚمقىًم٤م ٓ يٛمٚمؽ ُمنـ 

وسمٕمد زوال ُمٚمٙمنف أو  ،وٕمػو ومًٌ٘م٧م قمٔمٛمتف احل٤مًمٞم٦م قمدمٌ إًذا  ،اًمٕمٔمٛم٦م رء

وهٙمنذا مجٞمنع  ،وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمٚمح٘مٝم٤م اًمٗمٜم٤مء ،وٕمٗمف ؾمتزول شمٚمؽ اًمٕمٔمٛم٦م سم٤مًمت٠ميمٞمد

 اعمخٚمقىم٤مت..

مل ينزل وٓ ينزال قمٔمنٞمام ذم صنٗم٤مشمف وأؾمنامئف وأطمٙم٤مُمنف  ،أُم٤م رب اًمٕم٤معملم

ٜمن٤م ىمندر قمٚمٛم ،وأىمقاًمف وأومٕم٤مًمف، وم٢من شمٞم٘مٜم٤م ُمـ ذًمؽ وشمٕمٚمٛمٜم٤م ُمٕمٜمك اؾمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ

 ومٜمٕمٌده طمؼ قم٤ٌمدشمف.  ،ُمـ ٟمٕمٌد

قمنغم أظمنر ذم ذًمنؽ  اصمؿ يم٤من أطمدمه٤م زائدً  اًمِمٞمت٤من إذا اؿمؽميم٤م ذم ُمٕمٜمك»

، ؾمنقاء يم٤مٟمن٧م شمٚمنؽ اًمزين٤مدة ذم ا واًمٜمن٤مىمص طم٘منػمً اعمٕمٜمك، ؾمٛمل اًمزائد قمٔمٞماًم 

 اعم٘مدار أو ذم ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين.

إول ًم٘مٚمٜمن٤م  ا صمؿ رأيٜم٤م ضمٌاًل آظمر أوٕم٤مف طمجؿ اجلٌؾومٚمق رأيٜم٤م ضمٌاًل يمٌػمً 
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ويمنذًمؽ ٟم٘منقل قمنغم  -ُم٘م٤مرٟمن٦ًم سم٤مًمنن٤مين-قمٜمف قمٔمٞمؿ احلجؿ أُمن٤م إول طم٘منػم 

ؿمخص قمٔمٞمؿ اعم٤مل واجل٤مه واًمًٚمٓم٤من ُم٘م٤مرٟم٦ًم سمٛمـ هؿ أىمؾ ُمٜمف وهٙمذا ذم يمنؾ 

 .(1)شا واًمٜم٤مىمص يًٛمك طم٘مػمً وم٤مًمزائد يًٛمك قمٔمٞماًم  ،٤م ذم ُمٕمٜمكؿمٞمتلم اؿمؽمايمً 

، [احلجر] ﴾ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ ٫مچمل ٖمٷمچم٧م:

ومٝمق  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًم٘مرآن قمٔمٞماًم: ٕٟمف أقمٔمؿ يمالم ىمٞمؾ قمغم اإلـمال ،ومًٛمك 

ٍد َر٠ُمةقلِ »يمت٥م درىمؾ وم٘م٤مل   طوورد أيًْم٤م أن اًمٜمٌل  يمالم اعمٚمؽ، ـْ ُِمَٽم  ايْ  ٱِم

ومِ  ، ومًامه قمٔمٞماًم: ًمديف ُمـ اعمٚمؽ واجل٤مه واعم٤مل ُم٤م ُيًٛمك (8)شإ٧َِم ِوَر٫ْمَؾ ٤َمٶمڀِمِؿ ا٭مر 

ومٞمجقز أن ٟمٓمٚمؼ هذه اًمّمنٗم٦م قمنغم خمٚمنق  ًمٙمنـ ُمنع  ،هسمف قمٔمٞماًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػم

 اًمٕمٚمؿ أه٤م قمٔمٛم٦م شمٚمٞمؼ سم٘مدر سمنميتف.

، اهلل  اهلل شمٕم٤ممم أقمٔمؿ ُمـ يمؾ قمٔمنٞمؿ ذم وضمنقده: ٕن وضمنقد» ًٓ أسمنًدا وأز

 .(1)شوأقمٔمؿ ُمـ يمؾ قمٔمٞمؿ ذم قمٚمٛمف وىمدرشمف وىمٝمره وؾمٚمٓم٤مٟمف وٟمٗم٤مذ طمٙمٛمف

 قمٔمنٞمؿ اًمٕمٚمنؿ: ٕٟمنف ٕمد طم٘مػًما سمج٤مٟمن٥م قمٔمٛمن٦م وضمنالل اهللومٙمؾ قمٔمٞمؿ يُ 

 ومٝمق اًمٕمٔمٞمؿ احلؼ وُم٤م دوٟمف هق اًم٤ٌمـمؾ. ،واًم٘مقة وٟمٗم٤مذ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدرة

ومٛمـ يم٤من قمٔمٞماًم ذم اًمٕمٚمؿ ىمد يٙمقن وم٘مػًما  ،وقمٔمٛم٦م اعمخٚمق  ىم٤مسة حمدودة

                                                
 ( سم٤مظمتّم٤مر وشمٍمف.255ُمٚمت٘مط ُمـ ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمٚمرازي )ص  (1)

ًمًنػم( سمن٤مب اعمٖم٤مزي )اجلٝم٤مد وا( يمت٤مب 8772(، وُمًٚمؿ )7رواه  اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

 .ڤُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس  إمم هرىمؾ طيمت٤مب اًمٜمٌل 

 ( سم٤مظمتّم٤مر وشمٍمف.255ذح أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمٚمرازي )ص ُمٚمت٘مط ُمـ  (1)
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يمؾ صٗم٦م ًمٚمٛمخٚمنق   ،وقمٔمٞمؿ اعم٤مل ىمد يٙمقن وم٘مػم اًمّمح٦م... وهٙمذا ،ذم اعم٤مل

اًمٙمنامل اًمتن٤مم وذم مجٞمنع  إذ ،ًمف ومٞمٝم٤م قمٔمٛم٦م شم٘م٤مسمٚمٝم٤م صٗم٦م ًمف ومٞمٝم٤م ٟم٘منص وٓ سمند

 ،وقمٔمٛم٦م اعمخٚمق  يمنام وونحٜم٤م دن٤م ُمٜمتٝمنك ،اًمّمٗم٤مت هلل شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم وطمده

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم   ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومال ُمٜمتٝمك د٤ماهلل  وأُم٤م قمٔمٛم٦م

 .[88: ا٭مٺمٳمص] ﴾ ڱڱ

قمٔمٞمؿ ٕن اًمٕم٘مقل ٓ شمّمؾ إمم يمٜمف صٛمديتف، وإسمّم٤مر ٓ حتٞمط اهلل  و٫مڀمؾ:

 سمنادىم٤مت قمزشمف. 

وشمًن٠مًمف قمنغم  ،هق اًمّمٛمد اًمذي شمٚمج٠م إًمٞمف اخلالئؼ ذم طمقائجٝمن٤م ۵هلل وم٤م

اًمدوام ؾمقاء ؾم١مال طم٤مل أو ُم٘م٤مل، وهق يٕمٓمل اجلٛمٞمع وٓ يٜم٘مص قمٓم٤مؤه ُمنـ 

وهق قمٔمنٞمؿ ذم قمزشمنف وذم صنٛمديتف  ،ُمٚمٙمف رء، وم٤مًمٙمؾ ذم اطمتٞم٤مٍج إًمٞمف ووم٘مػم

 ؾمامئف وصٗم٤مشمف. أيمٕمٔمٛمتف ذم يمؾ 

 

سمح٤مر  ،ؾماموات وأرولم ،يمؾ ُم٤م ٟمٕمٚمٛمف ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ُمـ خمٚمقىم٤مت قمٔمٞمٛم٦م

ًمقح حمٗمقظ وقمنرش  ،أرواح ًمإلٟم٤ًمن واًمٓمػم واحلٞمقان ،فمالم وأٟمقار ،وأه٤مر

يمؾ هذه إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتنل ٓ يًنتٓمٞمع اًمٕم٘منؾ أن حينٞمط هبن٤م إذا  ،ويمرد

طمتك أه٤م يم٤مًمنذرة ُم٘م٤مرٟمن٦ًم  وٓ ٟم٘مقل ،شمٕم٤ممم هل ٓ رءاهلل  ىمٞم٧ًم سمٛم٘مدورات

ومٙمنؾ اعمخٚمقىمن٤مت دن٤م سمداين٦م  ،سم٤مًمٌحر إقمٔمؿ، ومحتك اًمٌحر إقمٔمؿ ًمف ه٤مين٦م

 ًمٙمـ طمجٛمٝم٤م ُمٕمٚمقم. ،وه٤مي٦م وطمجؿ قمٚمٛمٜم٤مه سم٤مًمتحديد أم مل ٟمٕمٚمٛمف
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ومنام سم٤مًمنؽ  ،أن يمرؾمنٞمف َوؾِمنع اًمًنٛمقات وإرضاهلل  قمٚمٛمٜم٤م ُمنـ يمنالم

ومٙمٞمػ حينٞمط سمّمن٤مطم٥م ٤مًمٕمرش إذا يم٤من اًمٕم٘مؾ ٓ يًتٓمٞمع أن حيٞمط سم! سم٤مًمٕمرش

 اًمٕمرش !!

 ٤م قمٔمٛم٦م شمٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت: ًمتٕمٚمؿ ىمندر  وىمندر سم٘مٞمن٦م خمٚمقىمن٤متومتذيمر دوُمّ 

وُم٤م اؾمتٓم٤مع  ،ىمدره ًمتزًمزل ىمٚمٌف اعمخٚمق وم٢من قمٚمؿ  ،وشمٕمٚمؿ ىمدر ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ ،اهلل

ٟم٤م ،أن يٍم قمغم ُمٕمّمٞم٦م وهق يٕمٚمؿ أن رسمف يراه وُمٝمام أوشمٞمٜمن٤م  ،وُمٝمام ىمٚمٜم٤م أو قمؼمن

 ٜمحـ قمجزة سمْمٕمٗمٜم٤م اًمٌنمي قمـ اًمتٕمٌػم قمـ ىمدرةوم ،ُمـ ىمقة قمٚمؿ وطمًـ سمٞم٤من

 وٓ ٟمقومٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م ذم اًمقصػ ُمٝمام سمذًمٜم٤م ُمـ ضمٝمد. ،وقمٔمٛمتف شمٕم٤ممم ذيمرهاهلل 

 

قمغم ومٕمنؾ ُمن٤م  ٦مًمف اًم٘مدرة اعمٓمٚم٘مٓ شمٔمـ يقًُم٤م أن يمٌػًما أو قمٔمٞماًم ذم إرض 

ٟم٤م ُمـ ضم٤ٌمل وأه٤مر وسمح٤مر شمدُمػم يمؾ ُم٤م ذيمر اًمرب شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم ومٚمق أراد ،يِم٤مء

ومٚمف  ومٛمـ ظمٚم٘مٝمؿ وُم٤م ُمًف ُمـ ًمٖمقب ،وات وأرولم ومٝمق قمغم ذًمؽ ىم٤مدروؾمام

ومٙمؾ ُم٤م ٟمرى ٓ يٕمدل قمٜمنده  ،أن يٗمٜمٞمٝمؿ وٓ يٛمًف ًمٖمقب أيًْم٤م اًم٘مدرة واًم٘مقة

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ ضمٜمنن٤مح سمٕمقونن٦م

ٓ حيتنن٤مج ٕؾمنن٤ٌمب أو  اًم٘مننقي اًمٕمزيننز. واهلل [ق] ﴾ ڃ ڃ چ چ چ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿يريد، ومٝمنق اًم٘م٤مئنؾ   أوىم٤مت ًمٞمٗمٕمؾ ُم٤م

تخدُمقن اًمقؾم٤مئؾ ًمتٜمٗمٞمذ ُم٤م سمخالف اًمٌنم اًمذيـ يً- [ا٭مپمحؾ] ﴾ وئ وئ

 ومٝمق اًمٕمٔمٞمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م. ،ومٌٙمـ يٗمٜمل هذا وحيٞمل هذا -يريدون

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ   ﴿  : ٖمبچمرك وٖمٷمچم٧م ٫مچمل
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ! هؾ شمتخٞمؾ  ،[ إځمبڀمچمء]   ﴾  ڦ 

 ،٦م اًمتل ٓ حتٞمط قمٞمٜمٞمؽ هب٤م رؤي٦ًم وٓ حيٞمط قم٘مٚمؽ هب٤م ومٝماًم شمٚمؽ اًمًاموات اًمٕمٔمٞمٛم

ختٞمؾ ُمٕمل شمٚمؽ !  شُمٓمقى يمام ٟمٓمقي اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل ٓ وزن د٤م سم٤مًمٜم٦ًٌِم ًمٜم٤م وٓ ىمٞمٛم٦م

وم٥ًٌٌم وٕمػ ُمٕمروم٦م اعمًٚمٛملم سم٘مدر ظم٤مًم٘مٝمؿ  ،اعمِم٤مهد يمل شمٕمٚمؿ ىمدر ُمـ شمٕمٌد

ًم٧م اخلِمٞم٦م وزا ،وومرـمقا وضمٝمٚمقا ،وُم٤م قمٔمٛمقه طمؼ اًمتٕمٔمٞمؿ ،سم٤معمٕم٤مِص اؾمتٝم٤مٟمقا

ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف    اهلل، إٓ ُمـ رطمؿ ٝمذا طم٤مل أيمنر اًمٜم٤مس،وم  ،ُمـ ىمٚمقهبؿ ؿمٞمت٤ًم ومِمٞمت٤ًم

ۇئ ﴿ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 .[ا٭مزٱمر] ﴾ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ



 

اهلل  ، ؾم١مال إٟمٙم٤مر ُمنـ[ځمقح] ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: ٖمٷمچم٧ماي  يٺمقل

 أقمٔمنؿ اقمٚمؿ أنوقمغم ُمـ ٓ يٕمٔمٛمف، يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف، 

سمتندسمر، وظم٤مصن٦م اًم٘منرآن شمنالوة  اعمنرءذم ىمٚمن٥م  ۵اهلل  رء يزيد ُمـ شمٕمٔمنٞمؿ

.اًم٤ٌمرئ اعمّمقرأي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل يتٕمرف هب٤م اعمرء قمغم قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ 

 ٓ شمرضمقن هلل قمٔمٛم٦م. ٫مچمل إمـ ٤مبچمس وُمچمود:

 إطمؼ قمٔمٛمتفاهلل  ُم٤م ًمٙمؿ ٓ شمٕمٔمٛمقن بٝم:٫مچمل ٠مٷمڀمد ٕمـ ٘م

 .(1)ٓ خت٤مومقن هلل قمٔمٛم٦م :و٫مچمل ا٭مٻمټمبل

                                                
 (.4/846شمٗمًػم اًمٌٖمقي ) (1)
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ٛمن٦م، ىم٤مل اًمرضم٤مء سمٛمٕمٜمك اخلقف، واًمقىم٤مر  اًمٕمٔم ﴾ ٿ ٿ ﴿ ٫مچمل ا٭مبٸمةقي:

 .(1)اؾمؿ ُمـ اًمتقىمػم، وهق اًمتٕمٔمٞمؿ

 شمٕمٔمٞمؿو اعمح٦ٌم هل اعمح٦ٌم واإلضمالل، وًمق ظمٚم٧م اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ٪مروح ا٭مٷمبچمدة:

وُمٕمرومن٦م اهلل  وسمدون شمٕمٔمٞمؿ: سمؾ شمٙمقن صقرة ،وٓ ىمٞمٛم٦م شمٕم٤ممم ومال ُمٕمٜمك د٤ماهلل 

 ،ىمدر اًمٜمٗمس واًمذل سملم يديف، وم٤مًمٕم٤ٌمدة ورد صقرة ٓ روح ومٞمٝم٤م وٓ ُمٕمٜمك دن٤م

 .ٓ طم٘مٞم٘متٝم٤م وأيمنر اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ُمٕمٝمؿ صقرة اًمٕم٤ٌمدة

وٓ  ،ومال ظمِمقع حت٘مؼ ذم شمٚمؽ اًمّمالة اًمتل ٓ شمتٕمندى اًمندىم٤مئؼ اعمٕمندودة

وٓ أٟمنس سمن٤مهلل سمٕمند  ،وٓ طمٞم٤مة ًمٚم٘مٚم٥م سمٕمد اًمذيمر ،شم٘مقى حت٘م٘م٧م سمٕمد اًمّمٞم٤مم

اًمنرب وم٤مٟمٕمدُم٧م روح اًمٕم٤ٌمدة ًمدهيؿ ٟٓمٕمدام شمٕمٔمنٞمؿ  ،شمالوة اًم٘مرآن.. وهٙمذا

 ،٤م قمٌقديتنؽ ًمنفذم اًم٘مٚمنقب. وم٤مؾمتِمنٕمر دوًُمن -طمؼ اًمتٕمٔمنٞمؿ- شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم

وإرهمن٤مم  ،  ًمنف ومنرحءوسمٙمن٤م ،اقمٚمؿ أن ؾمجقد  ًمف رومٕمن٦مو ،واٟمٙمن سملم يديف

 ،اجلٌن٤مر ،اًمٕمزينز ،ؾمنامئف  اعمٚمنؽأاُمأل ىمٚمٌؽ سمٛمٕم٤مين  ،ه قمزأٟمٗمؽ ًمف قمز ُم٤م سمٕمد

ومٚمق شمِمٌع ىمٚمٌؽ سمتٚمؽ اعمٕمن٤مين قمنز ؾمنٌح٤مٟمف ذم ىمٚمٌنؽ  ،اًم٘مٝم٤مر ،اًم٘مقي ،اعمتٙمؼم

 .احل٘مٞم٘مٞم٦م ودمد ُمٕمٝم٤م اًمًٕم٤مدة ،ومتجد سمٕمده٤م روح اًمٕم٤ٌمدة ،٧م ًمفوذًمٚمْ 

 

 ،وُمٕمرومتٝمؿ أهؿ آُمٜمقن ُمـ اًمٕمذاب ،ًمألٟمٌٞم٤مء ضمؾ وقمالاهلل  ءسمرهمؿ اصٓمٗم٤م

                                                
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)
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ويمذًمؽ اعمالئٙمن٦م ظمٚم٘منقا سمنال  ،وأن ُمّمػمهؿ اجلٜم٦م سمؾ هؿ أول ُمـ يدظمٚمقه٤م

ظمقف شمٕمٔمٞمؿ وإضمالل، اهلل  وًمٙمٜمٝمؿ خي٤مومقن ،ُم٤م أُمرهؿاهلل  ٓ يٕمّمقن ،ؿمٝمقة

ٓ ظمقف ُمٕمّمٞم٦م، ومٚمق أن ُمٚمًٙم٤م ذا هٞم٦ٌم ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م ُمر أُم٤مم ممٚمق  وٕمٞمػ 

ومٝمنق مل  ،ٓردمػ ىمٚم٥م اعمٛمٚمق  ظمقوًم٤م ُمـ اعمٚمؽ وًمق يم٤من أقمندل اًمٜمن٤مس ،وم٘مػم

ومٝمذا طم٤مل إٟمٌٞمن٤مء واعمالئٙمن٦م اًمنذيـ  ،خيػ سمٓمِمف وضمؼموشمف ًمٙمـ ه٤مسمف وأضمٚمنف

ُمنـ ٟم٘منػ سمنلم يدينف ذم اًمّمنٚمقات  ٟمن٧م أومٙمٞمػ سمح٤مزم أٟم٤م و ،أُمٜمقا اًمٕمذاب

سمٜم٤م خم٤مومن٦ًم ًمنف ٤مئلم ُمذٟمٌلم ُم٘مٍميـ ُمٗمرـملم  ومٝمالن قمُٔمؿ ىمدر اًمرب ذم ىمٚمقظمٓمن 

ًٓ ًمٕمٔمٛمتف ويمامًمف وضمالًمف!!  ُمـ ذٟمقسمٜم٤م وإضمال

ُمـ أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿ واجلٝمؾ أن شمٓمٚم٥م اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتنقىمػم ًمنؽ ُمنـ اًمٜمن٤مس »

 .(1)شوشمقىمػمهاهلل  ُمـ شمٕمٔمٞمؿ وىمٚمٌؽ ظم٤ملٍ 

 اهلل  وٓ شمٕمٔمؿ ُمٜمزًمتف ذم أقملم اًمٜمن٤مس إٓ إن يمتن٥م ٕطمدال حتّمؾ ادَٞم٦ٌم وم

 اعمرءومٙمٞمػ يٜمتٔمر  ،ذم ىمٚمٌفاهلل  ُٔمؿ ىمدروٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ إن قمال وقم ،ًمف ذًمؽ

وإضمالًمف  وإن طمّمؾ ًمف رء ُمـ اهلل  ُمـ اًمٜم٤مس شمٕمٔمٞمٛمف وىمٚمٌف ظم٤مٍل ُمـ شمقىمػم

 حم٦ٌم.وذًمؽ ؾمٞمٙمقن شمقىمػم أو شمٕمٔمٞمؿ ظمقف ٓ شمقىمػم 

 

وٓ  ،وٓ ذم اخلِمٞم٦م ،أٓ يٕمدل سم٤مهلل ؿمٞمًت٤م ُمـ ظمٚم٘مف ٓ ذم اعمح٦ٌم اعمقطمدقمغم 

                                                
 (.95اًمٗمقائد )ص  (1)
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وٓ ُي٘مّدم أُمر سمنٍم قمغم أُمره، وٓ يت٤ًموى طمٌنف واخلنقف  ،اخلقف واًمرضم٤مءذم 

ومال ختش أطمنًدا  اهلل، وم٢من أىمدُم٧م قمغم ـم٤مقم٦م ،ُمٜمف ُمع حم٦ٌم اًمٌنم واخلقف ُمٜمٝمؿ

ٓ ختنش أطمنًدا  ،وٓ ُمًنتقل ،وٓ زوج ،وٓ واًمد ،ٓ رئٞمس ذم اًمٕمٛمؾ ،همػمه

أٓ شمتًن٤موى اخلِمنٞم٦م وم٢من يمٜمن٧م ُمن٠مُمقًرا  ،ُمٓمٚمً٘م٤م ـم٤معم٤م أن إُمر ُمتٕمٚمؼ سمٓم٤مقمتف

وحمٌتف  اهلل  ومٙمٞمػ شم٘مدُمٝم٤م قمغم ظمِمٞم٦م ،ًمٚمٕم٤ٌمد ذم ىمٚمٌؽ ُمع اخلِمٞم٦م اًمتل هل هلل

. ومٛمننـ اُمننتأل ىمٚمٌننف [165ا٭مبٺمةةرة:] ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم  

 ،ضمن٤مه ،ُمٜمّمن٥م ،ؿمنٝمقة-٤م يم٤من اًمًن٥ٌم سمٕمٔمٛم٦م رسمف ًمـ ي٘مدم قمٚمٞمف أطمًدا ىمط أيّ 

ر ًمف ىمدره اعمٕمٔمؿ هلل ،ومٛمٝمام يم٤مٟم٧م اعمٖمري٤مت ٓ يتٜم٤مزل -ُم٤مل قمـ ٓ يتٜم٤مزل  اعم٘مدن

 أو هي٤مهبؿ يمام هيٌف ؾمٌح٤مٟمف. ،ـم٤مقمتف ٕضمؾ سمنم

 

شمٕم٤ممم أٓ شمٕمّمٞمف ذم اخلٚمقات: ٕٟمؽ سمنذًمؽ دمٕمٚمنف أهنقن اهلل  ومٛمـ شمٕمٔمٞمؿ

 يًنتحل أن ومٙمٞمػ سم٘مٚم٥م اعم١مُمـ اعمت٘مل هلل واًمنذي خيِمن٤مه أن ،اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ

اهلل  يمٛمـ يِم٤مهد ُمن٤م ٓ ينر، -أُم٤مم اًمٜم٤مس: ٕه٤م ىمد شمِمٞمٜمف  ُمِمٞمٜم٤ًم ٗمٕمؾ ومٕماًل ي

وٓ يًنتحٞمل ُمنـ  -أو ُمـ حيدث ُمـ ٓ حتؾ ًمف طمنديًن٤م ٓ يٚمٞمنؼ وهمنػم ذًمنؽ

هنذا واهلل ُيٕمنّد اؾمنتٝم٤مٟم٦م  ،ويٗمٕمٚمٝم٤م ذم اخلٗم٤مء وهق يٕمٚمؿ أٟمف ُمٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرىمٞم٥م

 ،ؾ وُم٤ٌمرزة ًمف سم٤معمٕم٤مِصسم ،يمؽماث سمٕم٘مقسمتف وهمْمٌفآوقمدم  ،اًمٕمٔمٞمؿاهلل  سمٜمٔمر

ومٝم١مٓء ٟمًقا أن ظم٤مًم٘مٝمؿ ورازىمٝمؿ شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ذم إرض 

ىمن٤مل  ،وٟمًقا أن هٜم٤م  ُمالئٙم٦م ُمقيمٚملم سمٙمت٤مسمن٦م أومٕم٤مًمنف ويمالُمنف ،وٓ ذم اًمًامء
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تِل َيڂْمُٖمقَن َيةْقَم ا٭ْمٺِمڀَمچمٱَمةڈِم ٕمَِحَسةپمچَمٍت أَ َٕ »  طاهلل  رؾمقل ـْ ُأٱم  ـ  َأ٫ْمَقاٱًمچم ٱِم ٱْمَثةچمِل ٤ْمټَمٽَم

چمٱَمڈَم ٕمڀِمٴًمچم، ٪َمڀَمْجٷَمټُمٿَمچم   ىَمن٤مَل صَمْقسَمن٤مُن  َين٤م َرؾُمنقَل «إ َوَبچمًء ٱَمپمُْثةقًرا ۵ايّ  ِ٘مَبچمِل ِمَ
ه
اهلل

َٓ َٟمْٕمَٚمنُؿ، ىَمن٤مَل  ـُ  َٓ َٟمُٙمنقَن ُِمنٜمُْٝمْؿ، َوَٟمْحن ِٝمْؿ ًَمٜم٤َم َأْن  ُةْؿ » ِصْٗمُٝمْؿ ًَمٜم٤َم، ضَمٚمِّ َأٱَمةچم إَِن 

ـْ ِ٘مټْمَدٖمٻُِمؿْ  ڀْمِؾ ٬َمََم َٖمڂْمُٚمُذوَن، َو٭َمٻمِةپم ٿُمْؿ َأ٫ْمةَقاٌم إَِذا إِْٚمَقاځُمٻُمْؿ، َوٱِم ـَ ا٭مټم  ، َوَيڂْمُٚمُذوَن ٱِم

 إ(1)«اځْمَتٿَمٻُمقَوچمايْ  َٚمټَمْقا ٕمٽَِمَحچمِرمِ 

واقمٚمنؿ أن  ،ذم ىمٚمنقب قمٌن٤مده اعمٚمؽ احلؼومٙمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾمٌٌف قمدم شمقىمػم 

هنقن وهنق ُمنـ أ ،ذم ظمٚمقاشمف ؾم٤مىمط ادٞم٦ٌم واًم٘مدر قمٜمد اًمٜم٤مساهلل  اعمتجرئ قمغم

 وم٤مجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ. ،شمٕم٤ممماهلل  اخلٚمؼ قمٜمد

 

ف شمذيمر ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م شموم٢من ذيمر ، وذيمر ًمف طم٤مل ـم٤مقمتؽ ؽشمٕمٔمٞمٛم

 ٪َمڄمِْن َذ٬َمَرِّن ِْم ځَمٹْمِسِف، َذ٬َمْرُٖمُف ِْم ځَمٹْمِز، َوإِْن َذ٬َمَرِّن ِْم ٱَمََلٍ، َذ٬َمْرُٖمُف ِْم ٱَمََلٍ »اًم٘مدد  

ومٞمخجنؾ أن ينذيمره  ،. ومٞمٕمٚمؿ أن رسمف ينذيمره ذم ٟمٗمنس اًمتقىمٞمن٧م(8)شَٚمْٝمٍ ٱِمپمْٿُمؿْ 

 .ُمٜمتٌف أو ٍٓه طم٤مل اًمذيمر واًمٓم٤مقم٦ماًمٕمٔمٞمؿ اعمٚمؽ اجل٤ٌمر وهق ُم٘مٍم أو همػم 

                                                

والط اكى  (،651يف مسـده ) الرو اين و ( كتاب الزهد،4245رواه ابن ماجه ) صحڀمح: (1)

وصييه اولبااين يف  (،680(، ومسـد الشامققن )662، والصغقر )(4632ع اووس  )

  ڤ.( من حد ث ثوبا  2346صيقح الرتغقب والرتهقب )

يمتن٤مب اًمنذيمر واًمندقم٤مء واًمتقسمن٦م ( 2674(، وُمًٚمؿ )7504أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) صحڀمح: (8)

 .ڤسم٤مب احل٨م قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 
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صنٗم٤مشمف، وُمنـ  ُمنـ واًمٙمنالم اهلل، اًم٘مرآن: ٕٟمف يمنالم قمٔمنؿاهلل  ُمـ قمٔمنؿ

 .ٔم٤مهر شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآنُم

 

 ،ومال يٚمٞمؼ سمٛمًٚمؿ أن يْمع اعمّمحػ قمغم إرض اًمتل شمقـم٠م سم٤مٕىمدام ُمناًل 

 وٓ حيٚمػ قمٚمٞمف يمذسًم٤م، وهمػم ذًمؽ. ،وٓ جيقز ًمف أن يدظمؾ سمف اخلالء

 

أن يتٕم٤مهده اًمٕمٌد ومال هُيجر: ومٝمجراٟمف دًمٞمؾ قمنغم قمندم اًمتٕمٔمنٞمؿ، ومٚمنق أن 

وي٠ًمل  ،ومٛمـ ُم٘متْمٞم٤مت شمٚمؽ اعمح٦ٌم أن يقده ،إمم ىمٚمٌف إٟم٤ًمًٟم٤م آظمرإٟم٤ًمًٟم٤م طُم٥ٌم 

وًمق ىمٍمن ذم هذه  ،وي٘مدره ىمدره ،وحيؽمُمف ،ويتٗم٘مد أطمقاًمف ،ويٚمٌل دقمقشمف ،قمٜمف

إؿمٞم٤مء ٓهتٛمف اًمن٤مين سم٢ممه٤مًمف وقمدم اطمؽماُمف وسمٜم٘مّم٤من حمٌتف قمٜمنده، وهلل اعمننؾ 

قمل اعمدقملم طمٌف وشمقىمػم يمالُمف وهؿ ذم ،إقمغم إقمنراض قمنـ شمنالوة  يمٞمػ يدن

ْم٤من ورسمام يٜمًنقٟمف ذم ومال يٙم٤مد ُيٗمت  اعمّمحػ قمٜمد اًمٌٕمض إٓ ذم رُم-اًم٘مرآن 

وهنذا  ،وهنؿ أيًْمن٤م ذم إقمنراض قمنـ شمندسمره وومٝمنؿ ُمٕم٤مٟمٞمنف -رُمْم٤من أيًْمن٤م

ومٝمق  ،اًم٘مٚم٥مذم اهلل  اإلقمراض قمغم وضمف اًمتحديد ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب ٟم٘مص شمٕمٔمٞمؿ

ِمٕمر سم٘مدره وُمٙم٤مٟمتف وهنق ٓ ومٙمٞمػ ُيٕمٔمٛمف ويٜمتٗمع سمف وي ،ي٘مرأ يمالًُم٤م ٓ يٗمٝمٛمف

واعم٘مّمقد هبجنر  ،! وُمـ ادجر ًمٚم٘مرآن أيًْم٤م هجر إىم٤مُم٦م طمدودهٞمًت٤ميٕمٚمؿ قمٜمف ؿم

وقمنندم آٟم٘مٞمنن٤مد ٕواُمننره واضمتٜمنن٤مب  ،اهلل احلنندود قمنندم آطمتٙمنن٤مم ٕطمٙمنن٤مم
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ٟمقاهٞمف.. يمؾ هذه إُمقر ُمـ أؿمٙم٤مل اإلقمنراض قمنـ اًم٘منرآن واًمنذي ين١مدي 

 سم٤مًميورة ًمٕمدم شمٕمٔمٞمؿ اًمرب.

 هجر اًم٘مرآن أٟمقاع  ؼقم $:قان ابن ال 

 هجر ؾمامقمف، واإليامن سمف، واإلصٖم٤مء إًمٞمف. أٙمدوچم:

هجر اًمٕمٛمؾ سمف، واًمقىمقف قمٜمد طمالًمف وطمراُمف، وإن ىمنرأه وآُمنـ  وا٭مثچمّن:

 سمف.

هجر حتٙمٞمٛمف واًمتح٤ميمؿ إًمٞمف ذم أصقل اًمديـ وومروقمف، واقمت٘من٤مد  وا٭مثچم٭مڊم:

ؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ يٗمٞمد اًمٞم٘ملم، وأن أدًمتف ًمٗمٔمٞم٦م ٓ حتّمِّ
(1). 

 هجر شمدسمره وشمٗمٝمٛمف وُمٕمروم٦م ُم٤م أراد اعمتٙمٚمؿ سمف ُمٜمف. وا٭مرإمع:

هجنر آؾمتِمننٗم٤مء واًمتنداوي سمنف ذم مجٞمننع أُمنراض اًم٘مٚمننقب  واخلةچمٱمس:

 وأدوائٝم٤م، ومٞمٓمٚم٥م ؿمٗم٤مء دائف ُمـ همػمه، وهيجر اًمتداوي سمف.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ و٬مؾ وذا داٚمؾ ْم ٫مق٭مةف:

 .(8)، وإن يم٤من سمٕمض ادجر أهقن ُمـ سمٕمض]اًمٗمرىم٤من[ ﴾ ۅ ۅ

 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿اهلل شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم ي٘منقل  

 .[11احلڋم:] ﴾ۋ

                                                
 .يمٛمنؾ ُم٤م ي٘مقًمف سمٕمض اًمٗمر  اًمْم٤مًم٦م (1)

 .(882اًمٗمقائد )ص   (8)
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وٓ  ،)قمغم ىمدر اًمتٕمٔمٞمؿ يٙمقن آُمتن٤مل( ومال ؿمنٌٝم٦م شمن١مصمر ،وم٤مطمٗمٔمٝم٤م ضمٞمًدا

 ،وهذا ُمٞمزان واون  وسين  ومراىمن٥م ٟمٗمًنؽ ،ؿمٝمقة شمْمٕمػ اًمٕمزم واجلد

ويمٚمام  ،سم٘مدر يمقٟمؽ ُمٕمٔماًم هلل ف ُمـ ٟمقاهٍ ومٌ٘مدر ُم٤م شمٜم٘م٤مد إًمٞمف ُمـ أواُمر وشمٌتٕمد قمٜم

 .شمريم٧م أُمًرا وومٕمٚم٧م هًٞم٤م وم٤مًمتٕمٔمٞمؿ ذم ىمٚمٌؽ ي٘مؾ ؿمٞمًت٤م ومِمٞمًت٤م...وم٤مطمذر

وُمـ صقر شمٕمٔمٞمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م إسمنرار وُمنـ شمنٌٕمٝمؿ 

ٟمًن٤مء اهلل  ينرطمؿ»، ىم٤مًمن٧م  ڤ، ُمن٤م روشمنف قم٤مئِمن٦م ُٕمر اهلل وهٞمنف سم٢مطم٤ًمن

، [11]ا٭مپمقر:  ﴾ں ڻ ڻ ڻڻ  ﴿اعمٝم٤مضمرات إول، عم٤م أٟمزل اهلل  

 .(1)شُمروـمٝمـ وم٤مظمتٛمرن هب٤م ـؿم٘م٘م

ُب  يُمٜم٧ُْم  ىم٤مل  ڤوقمـ أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري نْقِط، زِم  هُماَلًُمن٤م َأْضِ ًن  سم٤ِمًم

ِٛمْٕم٧ُم  ًَ ـْ  َصْقشًم٤م وَم نْقَت  َأوْمَٝمنؿِ  وَمَٚمنؿْ  ،شٱَمْسةٷُمقدٍ  َإَٔمةچم ا٤ْمټَمةْؿ،» ظَمْٚمِٗمنل، ُِم ـَ  اًمّمن  ُِمن

  َرؾُمقُل  ُهقَ  إَِذا لُِمٜمِّ َدَٟم٤م وَمَٚمامن   ىَم٤مَل  اًْمَٖمَْم٥ِم،
ه
َؿ، قَمَٚمْٞمفِ اهلُل  َصغمن اهلل  ُهنقَ  وَمن٢مَِذا َوؾَمٚمن

ْقطَ  وَم٠َمًْمَ٘مْٞم٧ُم   ىَم٤مَل  ،شٱَمْسٷُمقدٍ  َإَٔمچم ا٤ْمټَمْؿ، ٱَمْسٷُمقٍد، َإَٔمچم ا٤ْمټَمْؿ،»  َيُ٘مقُل  ًن ـْ  اًم  َينِدي، ُِم

  ىَمن٤مَل  ،شا٭ْمٸُمةاَلمِ  َوةَذا ٤َمةَٜم  ٱِمپمْةَؽ  ٤َمټَمڀْمةَؽ  َأ٫ْمةَدرُ ايِ  َأن   ٱَمْسٷُمقٍد، َإَٔمچم ا٤ْمټَمْؿ،»  وَمَ٘م٤مَل 

ُب  َٓ   وَمُ٘مْٚم٧ُم  ، َرؾُمنقَل  َين٤م  وَمُ٘مْٚم٧ُم  »وذم رواي٦م ش َأسَمًدا سَمْٕمَدهُ  مَمُْٚمقيًم٤م َأْضِ
ه
 ُهنقَ  اهلل

، ًمَِقضْمفِ  طُمرٌّ 
ه
ْ  ٭َمقْ  َأٱَمچم»  وَمَ٘م٤مَل  اهلل ْتَؽ » َأوْ  ،«ا٭مپم چمرُ  ٭َمټَمٹَمَحْتَؽ  َٖمٹْمٷَمْؾ  ََل  .(8)«ا٭مپم چمرُ  ٛمََس 

ٓؾمتج٤مسم٦م أُمر اهلل شمٕم٤ممم واخلنقف ُمٜمنف،  -اهلل قمٚمٞمف روقان-شم٠مُمؾ هقمتٝمؿ 

                                                
 .( كتاب التػسقر4759، 4758رواه البخاري ) صحڀمح: (1)

 .( يمت٤مب إيامن8649رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8)
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 وذًمؽ ُمـ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمرهبؿ ضمؾ ذم قماله.

اًمٕمٔمٞمؿ دال قمغم صٗم٦م اًمٕمٔمٛم٦م، واًمٕمٔمٛم٦م هلل شمٕم٤ممم طمؼ ُمٓمٚمؼ ًمنف اهلل  واؾمؿ

 ﴾ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ٓ يامصمٚمننف ومٞمٝمنن٤م خمٚمننق : 

 .[ا٭مٲمقرى]

ًٌن٤مومٖمر  ،ي٥م أُمر إٟم٤ًمن يٕمٔمؿ قمٜمده ىمندر ُُمٕمٚمٛمنف وُمرسمٞمنف ومنال ينرى ًمنف قمٞم

ويٕمٔمؿ قمٜمده ىمندر  ،ويٕمٔمؿ قمٜمده ىمدر أُمػمه أو ؾمٚمٓم٤مٟمف ومٞمٜمٌٝمر سمّمٗم٤مشمف وأىمقاًمف

سم٤مًمرهمؿ ُمـ أهنؿ  ،٤مـمٌٞمٌف ومٞمٔمـ أٟمف ىمد طم٤مز قمٚمؿ إرض يمٚمف ومال يرى ومٞمف ٟم٘مًّم 

٠من ويمن –مجًٞمٕم٤م ذوي ٟم٘مص وحتٛمؾ ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ اًم٘مّمنقر وأومن٤مت ُم٤محتٛمٚمنف 

واًمٖمرين٥م أن ٟمٗمنس  –قمٔمٛم٦م اًمٌمء ذم اًم٘مٚم٥م شمٕمٛمل اًمٕملم قمنـ رؤين٦م ُمٕم٤ميٌنف

ر ه١مٓء وٓ ينقىمره ويٕمٔمٛمنف يمنام  ،طمؼ ىمندرهاهلل  ٓ ي٘مدر ،اإلٟم٤ًمن اًمذي ي٘مدِّ

ٓ شمٕمؽمينف  ،اًمرب اًمذي ٓ ٟم٘مص قمٜمنده وٓ ظمٚمنؾ  وهق ُمـ ،قمٔمنؿ ُمـ ذيمرٟم٤م

 ،واعمٚمٙمنقتذو اًم٘مقة واًمًنٚمٓم٤من  ،ذو اًمٕمزة واجلؼموت ،أوم٤مت وٓ اًم٘مّمقر

ظم٤مًمؼ سمالينلم سمالينلم اعمخٚمقىمن٤مت  ،ظم٤مًمؼ اًمًاموات اًمًٌع وإرولم اًمًٌع

 ،زواطمنػ ،طمٞمقاٟمن٤مت ،ـمٞمنقر- اظمتالف أؿمٙم٤مدؿ وأًمنقاهؿ وصنٗم٤مهتؿقمغم 

 -ظم٤مًمؼ ُم٤م ٓ ٟمٕمٚمٛمف ،ُمالئٙم٦م ،إٟمس ،ضمـ ،ومج٤مدات ،يم٤مئٜم٤مت دىمٞم٘م٦م ،طمنمات

أن  ومٚمق يم٤مٟم٧م هذه صٗم٤مشمف وهذه خمٚمقىم٤مشمنف ومٙمٞمنػ جين٥م -هق ظم٤مًمؼ يمؾ رء

 ..ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمديٙمقن ُم٘مدار قمٔمٛمتف وحمٌتف ذم 
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وُم٤م يمٚمنػ سمنف اًمٕمٌن٤مد  ،قمٚمٛمٝم٤م اإلٟم٤ًمن أم مل يٕمٚمٛمٝم٤م ،أواُمره شمتْمٛمـ احِلَٙمؿ

وهل قمغم ىمندر  ،ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ حتٛمؾ دؿ ُمّم٤مًم  إُم٤م دٟمٞمقي٦م أو أظمروي٦م سم٤مًمت٠ميمٞمد

 ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴿ومٚمنؿ يٙمٚمٗمٝمنؿ ُمن٤م ٓ يٓمٞم٘منقن   ،ـم٤مىم٤مهتؿ

وًمق ٓطمٔم٧م  ،وًمٙمـ أُمره ًمٞمٕمٓمٞمف ،، ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م أُمر قمٌده ًمٞمٕمذسمف[886 بٺمرة:ا٭م]

 شمٕمجنزأواُمر رسمؽ يمٚمٝم٤م شمٕمج٧ٌم! يمٞمػ ٟمٔمٛم٧م إواُمنر هبنذا اًمِمنٙمؾ اًمنذي 

 ومجٛمٞمنع إوُمنر ىمندر اؾمنتٓم٤مقم٦م اإلٟمًن٤من وحتٛمنؾ ًمنف ،قمـ شمّمنقره اًمٕم٘مقل

  وم٤مومٝمؿ ذًمؽ اعمٕمٜمك ومٌف شُمٕمٔمِّؿ رسمؽ. ،وعمجتٛمٕمف ُمـ اعمّم٤مًم  اًمٙمنػم

 

أي ُم٤م هك اًمنمع  !ٞم٦ماًمنمقم لٜم٤مهاعمومت٠مُمؾ  ،ُم٤م ه٤م  إٓ ًمٞمٛمٜمع قمٜمؽ اًمير

إذ ؾمنٌح٤مٟمف ٓ حين٥م  ،ُمٜمٙمراٍت وومقاطمش وومًن٤مد يمٚمٝم٤م قمٜمف قمغم وضمف اًمتحريؿ

وم٤مًمٙمذب واًمٜمٗم٤م  واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واخلٞم٤مٟمن٦م  ،أو سم٤معمجتٛمع سم٤مًمٗمردوم٤ًمًدا يٚمحؼ 

وشمٗمًند ذات سمنلم  ،هؿوحُتط ُمـ ىمدر ٜم٤مساًمشُمٗمًد  واًمنىم٦م واًمزٟم٤م يمٚمٝم٤م أُمقر

وومِمن٧م  ،وُم٤م اسمتكم هب٤م ىمقم إٓ زًمقا وومِمٚمقا ويمُنرت ومنٞمٝمؿ اجلنرائؿ ،اعمًٚمٛملم

 وذه٥م قمٜمٝمؿ إُمـ. ،ومٞمٝمؿ اعمّم٤مئ٥م واًمٌالي٤م

ن ىمٚمٌؽ وقم٘مٚمؽ دوًُم٤م قمغم اًمتٗمٙمر ذم ذًمؽ: وم٘مد ي٠ًمم اًمٕم٘مؾ ُمـ شمٜمٗمٞمنذ ُمرِّ 

قمٛمٞم٧م قمٜمف طمٙمٛم٦م احلٙمنٞمؿ إواُمر إن رآه٤م ورد شمٙم٤مًمٞمػ ومل يدر  ُمٜم٤مومٕمٝم٤م و

ب ،ومٞمٝم٤م ر ٟمٗمًؽ دوًُم٤م أٟمف ُم٤م ُمٜمع ًمٞمٕمذب وًمٙمـ ًمُٞمٝمنذِّ ُمن٤م أُمنر  ًمٞمن٘منؾ  ،وذيمِّ
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ه٤م  قمـ رء وأسم٤مح ًمؽ أؿمنٞم٤مء  ،ًمٙمـ ًمٞمٜمٗمٕمؽ وجيٚم٥م اعمّمٚمح٦م إًمٞمؽ ،قمٚمٞمؽ

وأسمن٤مح ًمنؽ مجٞمنع  -سمنام ومٞمٝمن٤م ُمنـ إصمنؿ وضر  –ومٜمٝم٤م  قمـ اخلٛمنر  ،وأؿمٞم٤مء

وُم٤م ومٞمف ُمنـ  –ـ أيمؾ اخلٜمزير ه٤م  قم ،اعمنموسم٤مت سمٛمختٚمػ صقره٤م وأؿمٙم٤مد٤م

ُمٜمع اًمرسمن٤م وأطمنؾ اًمٌٞمنع  ،وأطمؾ ًمؽ أيمؾ اًمٓمٞم٤ٌمت ُمـ اًمرز  -ظم٨ٌم وىمذارة 

 ،سمْمقاسمط ُمٜمع اًمتؼمج واًمًٗمقر وأسم٤مح اًمزيٜم٦م واحلٚمٞم٦م ًمٚمٛمرأة ،واًمتج٤مرة واًمرسم 

ومجٛمٞمع ٟمقاهٞمف قمغم هذا اًمٜمحق، وم٤محلٛمد هلل أن رسمٜم٤م قمٔمٞمؿ اًمّمٗم  قمٔمٞمؿ اعمٖمٗمرة 

ر وُيٕمٔمنؿ! ،٤م يمٞمػ ُيٕمَموم٢مًمٌف يمٛمـ ذيمرٟم ،واًمٕمٗمق  وٓ يقىمن
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، اًمنذيـ اقمتٜمنقا ُمـ إؾمامء اًمتل ٓ ٟمزاع ذم صمٌقهت٤م هلل شمٕم٤ممم سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ

 سمجٛمع إؾمامء احلًٜمك، ومٝمق قمٜمد اجلٛمٞمع سمال اؾمتنٜم٤مء.

 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ  ﴿ذم ىمقًمف شمٕمن٤ممم  

 .[آل ٤مٽمران] ﴾ ىئ ىئ

 .[ص] ﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وىمقًمف  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿  ڠوىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ؾمٚمٞمامن 

 .[ص] ﴾ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 

ٌَن٦ًم، وآؾمنؿ اعَمْقِهن٥ُم  ٤م، وَوَهًٌ ٤مَوْهًٌ  ٤موه٧ٌُم ًمف ؿمٞمتً  ووڇم: سم٤مًمتحريؽ، وِه

، وآؾمتٞمٝم٤مب  ؾم١مال اد٦ٌم، واعمقه٦ٌم، سمٙمن اد٤مء ومٞمٝمام، وآهت٤مب  ىمٌقل اد٦ٌم

 .(1)وشمقاه٥م اًم٘مقم  إذا وه٥َم سمٕمُْمٝمؿ ًمٌٕمض

 أي أقمٓمٞمتف ؿمٞمًت٤م.  :چمووبډُم ٭مف ١مڀمئً 

 إن وه٥م ًمؽ أطمٌد هدي٦م وىمٌٚمتٝم٤م. وآمچمب:

                                                
 (، ُم٤مدة  )وه٥م(.8862اًمّمح٤مح )ص  (1)
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 هق ـمٚم٥م اددي٦م أو اد٦ٌم. وا٠ٓمتڀمٿمچمب:

شمٕم٤ممم  اًمقه٤مب، اِدٌن٦ُم  اًمٕمٓمٞمن٦م اهلل  َوَه٥َم  ذم أؾمامء :$ ٫مچمل إمـ ٱمپمٶمقر

٤م، وهق ُمـ ٤مسمً ٕقمقاض وإهمراض، وم٢مذا يمُنرت ؾمٛمل ص٤مطمٌٝم٤م وهن اخل٤مًمٞم٦م قمـ ا

 . (1)أسمٜمٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م

ل وه٤مسًم٤م.  وم٢مذا أيمنر اًمِمخص اًمٕمٓم٤مي٤م وادداي٤م ًمٖمػمه ؾُمٛمِّ



 .(8)شهق اًمذي جيقد سم٤مًمٕمٓم٤مء قمـ فمٝمر يد ُمـ همػم اؾمتن٤مسم٦م ا٭مقوچمب:»

ُمـ همػم ـمٚم٥ٍم ًمٚمنقاب أو  ،ن أن يٛمٜمٕمف رءأي أٟمف ُيٕمٓمل سمٙمنرٍة وضمقد دو

وم٠مقمٓم٤مٟمن٤م اسمتنداًء  ،وم٤مًمقه٤مب ُيٕمٓمٞمؽ سمال ُم٘م٤مسمؾ وٓ قِمقض ،قِمقض قمـ قمٓم٤مي٤مه

 سمٖمػم ؾم١مال وٓ اؾمتح٘م٤م . وم٘مد شمقاًم٧م قمٚمٞمٜم٤م قمٓم٤مي٤م وُمٜمـ اًمرب شم٤ٌمر  وشمٕمن٤ممم

 ا ُمٜمذ أن ظُمٚم٘مٜم٤م دون ؾم١مال وٓ اؾمتح٘م٤م  وٓ ُمٕمروم٦م ورهم٦ٌم.شمؽمً  شمتٜمزل

ٞمؽ سمٖمػم قمقض ي٠مظمذه اًمقاه٥م ُمـ اعمقهقب ًمف، ومٙمؾ اًمتٛمٚم وٱمٷمپمك اهلبڈم:»

٤م ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م ًمّم٤مطمٌف، ومٝمق واه٥م، وٓ يًتحؼ أن يًٛمك ُمـ وه٥م ؿمٞمتً 

 .(1)شومٙمنرت ٟمقاومٚمف وداُم٧م ،٤م إٓ ُمـ شمٍموم٧م ُمقاهٌف ذم أٟمقاع اًمٕمٓم٤مي٤موه٤مسمً 

وم٤مًمقهن٤مب   ،ومٛمـ هي٥م ًمٖمػمه ؿمٞمًت٤م ويريد اًمٕمنقض قمٜمنف ٓ يًنٛمك وه٤مسًمن٤م
                                                

 (.9/586ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (1)

 (.889ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص  (8)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (1)
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ومٞمٙمُننر  ،اه ُمًنتٛمرّ ؤؾ وٓ قمقض وٓ همرض ويٙمنقن قمٓمن٤مُيٕمٓمل سمال ُم٘م٤مسم اًمذي

 .ه ُمرة سمٕمد ُمرة سمٕمد ُمرةؤقمٓم٤م

« ًٓ ًٓ واعمخٚمقىمقن إٟمام يٛمٚمٙمقن أن هيٌقا ُم٤م ذم طم٤مل دون طم٤مل، وٓ  ،، أو ٟمقا

ل، وٓ قم٤مومٞم٦م  يٛمٚمٙمقن أن هيٌقا ؿمٗم٤مًء ًمً٘مٞمؿ، وٓ وًمًدا ًمٕم٘مٞمؿ، وٓ هدى ًمْمالن

ع ذًمنؽ، وؾمنع اخلٚمنؼ ضمنقده، ًمذي سمالء، واهلل اًمقه٤مب ؾمٌح٤مٟمف يٛمٚمنؽ مجٞمن

 .(1)شورنتف، ومداُم٧م ُمقاهٌف واشمّمٚم٧م ُمٜمٜمف وقمقائده

ٓ  ،وهذا ُمٕمٚمقم إذ أن اعمخٚمق  ُمٝمنام أو  ُمنـ أُمنقال ويمٜمنقز وظمنػمات

 ،وًمق سمذل يمؾ ُم٤م ًمدينف ًمٜمٗمنذ ،يًتٓمٞمع أن ُيٕمٓمل اجلٛمٞمع سمٛمختٚمػ اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ

أُمن٤م  ،وهنذا سم٤مًمٜمًن٦ٌم ًمألُمنقال واًمٙمٜمنقز ،وًمٙمٜمٝمؿ يٕمٓمقا ذم طمن٤مل دون طمن٤مل

ومال ىِمٌنؾ ٕطمند سمنف إذ أن  ،يم٤مًمِمٗم٤مء ًمٚمً٘مٞمؿ ،سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌ٘مٞم٦م إرزا  أو اًمٕمٓم٤مي٤م

 أُم٤م اًمٓمٌٞم٥م ومٝمق ؾم٥ٌم ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف رء. ،وطمدهاهلل  اًمِمٗم٤مء سمٞمد

ومٙمؾ رء يٛمٚمٙمنف اإلٟمًن٤من  ،وؾمٌح٤مٟمف َوؾِمع يمؾ رء ضمقًدا ورن٦ًم وقمٚماًم 

ُيٕمٓمل  ،قمٚمٞمفاهلل  طمتك اًمٜمٗمس اًمذي يتٜمٗمًف هق ُمـ ومْمؾ ،هق ه٦ٌم ُمـ اًمقه٤مب

 ُمـ يِم٤مء سمٖمػم طم٤ًمب وٓؾم١مال وٓ اؾمتح٘م٤م .

وسمٚمٖمٜمل قمـ أيب قمٛمر اًمزاهد، ص٤مطم٥م أيب اًمٕمٌن٤مس، أن  :$ ٫مچمل اخلٵمچميب

سمٕمض اًمقزراء أرؾمؾ إًمٞمف يًتٕمٚمٛمف ُمٌٚمغ ُمن٤م حيتن٤مج إًمٞمنف ًم٘مقشمنف ذم يمنؾ ؾمنٜم٦م: 

                                                
 اعمّمدر. ٟمٗمس (1)
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ُمنـ إذا همْمن٥م  (1)ًمٞمجريف قمٚمٞمف، وم٘م٤مل ًمٚمرؾمقل  ىمؾ ًمّمن٤مطمٌؽ أٟمن٤م ذم ضمراين٦م

 . (8)رايتف قمٜملقمكّم، مل ي٘مٓمع ضم

 

ويمنؾ ٟمٕمٛمن٦م يتنٜمٕمؿ هبن٤م  ،َٗمس قمٓمن٤مءواًمنٜمن ،واًمًٛمع قمٓمن٤مء ،وم٤مًمٜمٔمر قمٓم٤مء

 ،ومل شمٜم٘مٓمع شمٚمؽ اًمٕمٓم٤مي٤م قمنـ اًمٙمن٤مومر ًمٙمٗمنره ،اإلٟم٤ًمن هل قمٓم٤مء ُمـ اًمقه٤مب

وٓ قمـ ُمـ ىمٍمن ذم ؿمٙمر اًمٕمٓم٤مي٤م، وٓ قمـ اًمٕم٤مِص ًمذٟمٌف وُمٕمّمٞمتف وشمٗمريٓمف: 

ًمؽ ًمٙمقٟمف وه٤مسًم٤م هي٥م ذم يمنؾ وىمن٧ٍم وطمنلم سمنال قمنقض وٓ همنرض يمنام وذ

 ووحٜم٤م.

يدل قمنغم اًمٌنذل اًمِمن٤مُمؾ واًمٕمٓمن٤مء اًمندائؿ سمٖمنػم اهلل  هذا آؾمؿ ذم طمؼ»

ويمؾ ُمـ ُيٕمٓمل ؾمقاه وم٢مٟمام سمٖمنرض أو قمنقض  ،شمٙمٚمػ وٓ همرض وٓ قمقض

إٓ  إذ ٓ ُيتّمقر اد٦ٌم وٓ يّم  اًمقه٤مب ،ذم اًمدٟمٞم٤م أو ذم اًمديـ قم٤مضماًل أو آضماًل 

 . (1)شهلل وطمده

وهنق  ،وٓ شمًتٖمٜمل قمٜمف ـمروم٦م قمنلم ،شمّمٛمد إًمٞمف اخلالئؼ ،وم٤مهلل أطمٌد صٛمد

أُمن٤م اًمٌنمن ومٝمنؿ ٓ يٗمٕمٚمنقن أو هيٌنقن ٓ سمٕمنقض  أمجٕملم،همٜمك قمـ اخلالئؼ 

ومٛمـ يٗمٕمؾ ًمؽ ُمٕمرووًمن٤م إُمن٤م يٜمتٔمنر اعم٘م٤مسمنؾ  ،إُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م أو ذم أظمرة ،وأضمر
                                                

 (.870اًمّمح٤مح )ص -ضمري  اًمقيمٞمؾ واًمرؾمقل، ي٘م٤مل  ضمري سملمِّ اجلَراي٦م واجِلراي٦م (1)

 (.820ؿم٠من اًمدقم٤مء )ص  (8)

 (.298-8/297إؾمٜمك ذم ذح إؾمامء احلًٜمك ) (1)
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وىمتنف  يٌنذل هللقمٛمٚمنف اعمخٚمنص هلل ذم  ١مُمـومن٤معم ،اهلل أو يٜمتٔمر إضمر ُمـ ،ُمٜمؽ

 ًمٙمـ حيت٥ًم إضمر ُمـ ،سمنموٓ يٜمتٔمر اًمٕمٓم٤مء وٓ اعم٘م٤مسمؾ ُمـ  ،ًمفوضمٝمده وُم٤م

، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٜمتٔمر إضمر قمغم سمذًمنف ويٜمتٔمر ُمٜمف وطمده اًمٕمقض ربِّ اًمٌنم

 ًممظمريـ ُمـ وىم٧م وضمٝمد، إُم٤م أضمًرا ُم٤مدّي٤م أو ُمٕمٜمقّي٤م.

ؿ يِمٕمر هبٌن٦م وُمقهنقب ًمنف ُمٗمت٘منر إمم وهذا آؾم ٫مچمل إمـ ا٭مٷمريب اٛمچم٭مٻمل:

 اد٦ٌم وإمم اًمقه٤مب ؾمٌح٤مٟمف...

وٓ شمٙمقن اد٦ٌم ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف واًمٕمٓم٤مء إٓ أن يتٕمٚمؼ سمٜمقع ُم٤م يٙمقن سمنف ُمنٜمٕماًم 

 حمًٜم٤ًم، وذًمؽ سمام ٓ أمل ومٞمف وٓ ضر، وم٢مذا يم٤من ُم٤م خيٚمؼ ضًرا وأعًم٤م مل شمٙمـ ه٦ٌم.

ل ]آ ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿وهذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم  

 .[٤مٽمران

ومٕمٚمٛمٝمؿ وشمٕمٌدهؿ يمٞمػ ي٠ًمًمقٟمف اإلٟمٕم٤مم واإلطم٤ًمن قمغم وضمنف ٓ يٙمنقن 

ومٞمف ُمٙمر وٓ اؾمتدراٌج، يمام ومٕمؾ سم٤مًمٙمٗم٤مر طمنلم ظمٚمنؼ دنؿ وُمٙمنٜمٝمؿ ممن٤م ومٞمنف 

 ضرهؿ وهٚمٙمتٝمؿ.

وم٤معمٓمٚمقب ُمٜمف ه٦ٌم، يٙمقن ُمآد٤م يمح٤مد٤م، ٓ شمٜمٗمّمؾ، وٓ شمتٖمػم، وٓ ي٘منؽمن 

 هب٤م ضر وٓ أمل.

ؾمٌح٤مٟمف هق اعمٜمٗمرد سم٤مدٌن٤مت، وأٟمنف اهلل  ٕمٚمؿ أنومٞمج٥م قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ أن ي

وقمنغم أي  اًمقه٤مب قمغم اإلـمال ، وأن ُم٤م وصؾ إمم اًمٕمٌد ُمـ أي وضمف وصنؾ

اهلل  طم٤مل يم٤من، ُمـ طمالل أو طمرام، أو سم٥ًٌم أو سمٖمنػم ؾمن٥ٌم، ومن٢مٟمام هنق هٌن٦م
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ؾمٌح٤مٟمف، وقمٓمٞمتف وُمٜمحتف، وًمف ؾمٚمٌٝم٤م وإسم٘م٤مؤه٤م، صمؿ هنق ُمٜمندوب ًمالشمّمن٤مف 

ڱ ڱ  ﴿ػ داظمنؾ حتن٧م ىمقًمنف شمٕمن٤ممم  هبذا اًمقصػ، وهذا اًمقصن

٤ًٌم ومٚمٞمساًمٕمٌد  أدنىويمؾ ُم٤م  ،[]احلةڋم ﴾ں ںڻ ڻ هب٦ٌم،  واضم

شمٕمن٤ممم ومٝمنق هٌن٦م اهلل  ويمؾ ُم٤م أومم ُمـ ُمٕمروف مل جي٥م قمٚمٞمنف يٌتٖمنل سمنف وضمنف

 ُمٜمدوب إًمٞمٝم٤م.

ـْ َأَٙمِد٬ُمْؿ َصةَد٫َمڈٌم، ٪َمٻُمةؾ  َٖمْسةبڀِمَحڈٍم » :ملسو هيلع هللا ىلصو٫مد ٫مچمل  ُيٳْمبُِح ٤َمَٜم ٬ُمؾ  ٠ُماَلٱَمك ٱِم

ټمڀِمټَمڈٍم َصةَد٫َمڈٌم، َو٬ُمةؾ  َٖمٻْمبِةَٝمٍة َصةَد٫َمڈٌم، َوَأٱْمةٌر َصَد٫َمڈمٌ  ٽِمڀمَدٍة َصَد٫َمڈٌم، َو٬ُمؾ  َمْ ، َو٬ُمؾ  ََتْ

ـَ  ـْ َذ٭مَِؽ َر٬ْمٷَمَتچمِن َيْر٬َمٷُمٿُمََم ٱِم ِزُئ ٱِم ـِ اٛمُْپمْٻَمِر َصَد٫َمڈٌم، َوَُيْ ٕمچِمٛمَْٷْمُروِف َصَد٫َمڈٌم، َوََنٌْل ٤َم

َحك  .(1)شا٭مٴم 

٤مسًمنن٤م، ومٕمننغم ىمنندر اإليمننن٤مر ُمننـ هننذا وؿمنن ًٌنن٤م ووهقسًمنن٤م، ووهن ٌٝمف يٙمننقن واه

 .(8)شوه٤مسم٦م

شم٤ٌمر  وشمٕمن٤ممم اهلل  وم٘مد ؾم٠مًمقا ،ذم ؾمٞم٤م  يمالم اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ (1)وأي٦م

صمؿ ؾم٠مًمقه أن هيٌٝمؿ رن٦م ُمـ ًمدٟمف: وم٤مًمراؾمخ ذم اًمٕمٚمنؿ يٕمٚمنؿ  ،قمدم زيغ اًم٘مٚم٥م

ومن٢من  ،وُمتنك شمٙمنقن اًمٕمٓمٞمن٦م ًمنف اؾمنتدراج وسمنالء ،ًمف ٟمٗمعاهلل  ُمتك شمٙمقن ه٦ٌم

 اد٦ٌم قمـ ُمدار اًمرن٦م ٓؾمتحؼ سمٕمده٤م اًمير وادال  .ظمرضم٧م 
                                                

 .( وهمػمه720أظمرضمف ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1)

 .سم٤مظمتّم٤مر (500-8/298إؾمٜمك ذم ذح إؾمامء احلًٜمك ) (8)

ى   ﴿ىمقًمف  أؿمػم إمم   ( 1)  ى  ې  ې  ې  ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 .]آل ٤مٽمران[ ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ائ
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وًمٕمؾ ضمٝم٤مل اعمتّمقوم٦م وزٟم٤مدىم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞمن٦م يتِمنٌنقن هبنذه أين٦م وأُمن٤مدن٤م، »

سمتنداًء ُمنـ همنػم يمًن٥م، واًمٜمٔمنر ذم اًمٙمتن٥م ااهلل  ومٞم٘مقًمقن  اًمٕمٚمنؿ ُمن٤م وهٌنف

 .(1)شوإورا  طمج٤مب

 ٚمػ.وهذا ُمردود سم٠مدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إئٛم٦م ُمـ اًمًٚمػ واخل

 

أو ومنٞمام  ،سمنفاهلل  ومل يًتٕمٛمٚمٝم٤م ومٞمام أُمره ،طم٤مرب رسمف سمام وهٌف ُمـ ٟمٕمؿ ومٛمـ

سم٤مًمٙمن٤مومريـ اهلل  ومٛمْٙمنرُ  ،أسم٤مطمف ًمف اٟم٘مٚم٧ٌم قمٚمٞمف شمٚمؽ اًمٜمٕمؿ واًمٕمٓم٤مي٤م ٟم٘مؿ وسمالين٤م

سم٢مزاًمن٦م ُمٚمٙمٝمنؿ يمنام ومٕمنؾ ذم  وأ ،أظمرة أو يمٚمٞمٝمام يٙمقن سمٕمذاهبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م أو

وُمن٤م يّمنٞم٥م  ،ويٙمقن أيًْمن٤م سمن٤مًمزٓزل واًمؼمايمنلم واًمًنٞمقل ،إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م

ف مم٤م ومٝمنؿ ٓ يتٜمٕمٛمنقن  ،ىمد يٓمقًمنف ُمنـ أذى واقمتنداء اًمٙم٤مومر ُمـ شمقشمر وختقُّ

وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم قمٚمنٞمٝمؿ اهلل  سمتٚمؽ اًمٜمٕمؿ يمامل اًمتٜمٕمؿ: ٕهؿ مل يًتٕمٛمٚمقه٤م ذم ُمرو٤مت

 .٤موؿم٘م٤مء وأعمً  ٤مقمذاسمً 

أن يرزىمف ٟمٕمٛم٦م سمرنتف يمٝمٌن٦م سمنال اؾمنتدراج وٓ  ،اهلل ُمـ اعم١مُمـقه ومام يرضم

 وٓ يّم٤مطمٌٝم٤م ضر وٓ أمل.  ،ٓ شمتٌدل وٓ شمتٖمػم ،ُمٙمر

وهنق ظمن٤مًمؼ إؿمنٞم٤مء  ،قمٚمٞمنفاهلل  يمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمف أو حيٞمط سمف هق ُمـ ومْمؾو

                                                
 .(24-5/25اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (1)
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وإن أظمننذ اهلل  سمٛمحننض ومْمننؾ رز ويمننؾ ُمنن٤م حيّّمننٚمف ُمننـ  ،وُمًننخره٤م ًمننف

ومٞمٙمنقن هٌن٦ًم إن  ،اهلل ٥ٌم إؾمن٤ٌمب هنقومخن٤مًمؼ إؾمن٤ٌمب وُمًن ،سم٤مٕؾم٤ٌمب

ويٙمننقن ُمٙمننًرا إن  ،اهلل اؾمننتخداًُم٤م حمٛمننقًدا ذم ُمرونن٤مة اعمٙمٚمننػاؾمننتخدُمٝم٤م 

أن  وًمنف وطمنده ؾمنٌح٤مٟمف احلنؼ ،اؾمتخداًُم٤م ُمنذُمقًُم٤ماهلل  اؾمتخدُمٝم٤م ذم ُمٕمّمٞم٦م

وإن  ،ومن٢من أسم٘م٤مهن٤م ومٚمحٙمٛمن٦م ،يٌ٘مل ه٤ٌمشمف ًمٕم٤ٌمده إن أراد أو يًٚمٌٝم٤م وىمتام يريند

ًٓ  ،ًمؽاهلل  ض وارض سمام ىمدرهومال شمٕمؽم ،ؾمٚمٌٝم٤م ومٚمحٙمٛم٦م  ، وأظمػًما هللوم٤مُٕمر أو

 ويٛمٜمع ُم٤م يِم٤مء قمـ ُمـ يِم٤مء. ،هي٥م ُم٤م يِم٤مء عمـ يِم٤مء

ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿شمٕمنن٤ممم  اهلل  ىمنن٤مل

 .]ا٭مٺمټمؿ[ ﴾ ڦ

يمراُم٦م، وهق ذم ٟمٗمس اهلل  وهؿ ٓ يِمٕمرون، سمؾ يٕمت٘مدون أن ذًمؽ ُمـأي  » 

وئ    ﴿إُمر إه٤مٟم٦م: يمام ىم٤مل   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ۆئ   ۇئ ى  ۆئ  ۇئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   ﴿، وىم٤مل  [ ]اٛمڃمٱمپمقن  ﴾ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

أي   [ ]ا٤ٕمراف  ﴾گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ﴿، ودذا ىم٤مل ه٤مهٜم٤م  [ ]إځمٷمچمم

وأؤظمرهؿ وأٟمٔمرهؿ وأُمدهؿ، وذًمؽ ُمـ يمٞمدي وُمٙمري هبؿ، ودذا ىم٤مل شمٕم٤ممم  

ضمؽمأ أي  قمٔمٞمؿ عمـ ظم٤مًمػ أُمري، ويمذب رؾمكم، وا  ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ   ﴿

 .(1)شقمغم ُمٕمّمٞمتل

                                                
 .(5/270شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (1)
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ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك ىمقًمنف شمٕمن٤ممم  

ٞمتننف ذم طمّمننقل سمومًنن٠مًمقا رهبننؿ وشمقؾمننٚمقا سمرسمق» ﴾ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ويرو٤مه، واًمن٤ٌمت قمغم اهلل  أومْمؾ اًمقؾم٤مئؾ، وهق اؾمت٘م٤مُم٦م اًم٘مٚمقب قمغم ُم٤م حيٌف

اهلل  ذًمؽ، وقمدم زيٖمٝم٤م قمـ هذه ادداي٦م، وأضمؾ اعم٘م٤مصد، وهق طمّمنقل رنن٦م

شمٕم٤ممم اًمتل حيّمؾ ُمٕمٝم٤م ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وظمتٛمنقا دقمن٤مءهؿ سم٤مًمتقؾمنؾ إمم 

رهبؿ سم٤مؾمٛمف اًمقه٤مب أي يمنػم اًمٕمٓم٤مي٤م، واؾمع اًمٙمرم، ومٛمـ يمرُمنؽ ين٤م وهن٤مب 

ٟم٠ًمًمؽ آؾمت٘م٤مُم٦م وقمدم زيغ اًم٘مٚمقب، وأن هت٥م ًمٜمن٤م ُمنـ ًمندٟمؽ رنن٦م: ٕن 

ػمات إٓ اًمرن٦م ُمـ ًمدٟمف ٓ ي٘مدر ىمدره٤م، وٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمؼميمن٤مت واخلن

 .(1)شاًمذي وهٌٝمؿ إي٤مه٤م

 

وُمـ ـمر   ،حي٥م أن يتٕمٌد ظمٚم٘مف إًمٞمف سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمفاهلل  وُمٕمٚمقم أيًْم٤م أن

قمغم اًمقضمف اًمذي  اًمتٕمٌد هب٤م أن يتّمػ اًمٕمٌد سمٌٕمض ُم٘متْمٞم٤مت صٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف

اهلل   أنضمنؾ وقمنال. ومٙمناماهلل  إذ ٓ ُمنٞمنؾ وٓ يمٗمن١م ًمّمنٗم٤مت ،يٜم٤مؾم٥م سمنميتف

ََجڀِمةٌؾ حُيِةڇم  يِ ا إِن  »  طوحي٥م أن يتّمػ قمٌده سم٤مجلامل يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  شمجٞمؾ»

  إ(8)«چمَل ةٽمَ اجلْ 

                                                

 .(48اعمقاه٥م اًمرسم٤مٟمٞم٦م )ص   (1)

ِريِؿ اًْمٙمِؼْمِ َوسَمَٞم٤مٟمِِف ُمـ طمدي٨م قمٌد98رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (8)  .ڤاهلل سمـ ُمًٕمقد  ( سَم٤مُب حَتْ
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وحي٥م أن يتّمنػ قمٌنده سمّمنٗم٦م اإلهين٤مب واإلقمٓمن٤مء  شوه٤مب»ومٝمق أيًْم٤م 

وًمٙمنـ حيتًن٥م  ،واإلٟمٗم٤م  سمح٥ًم ىمدرشمف سمٖمػم قمقض وٓ همرض ُمـ اًمٌنمن

َأْ٘مَقَد ا٭مپم ةچمِس  ط٬َمچمَن ا٭مپم بِل  »يًْم٤م  وأ ،ُمـ رب اًمٌنم ويٜمتٔمر اًمٕمقض وإضمر

  إ(1)«ٕمچِمخَلْٝمِ 

ًٓ وومٕماًل - طومٜمدب  سم٠من يٙمقن اًمٕمٌد  ،إمم اإلهي٤مب واجلقد واإلقمٓم٤مء -ىمق

واطمتًن٤مسًم٤م ذم مجٞمنع  ،ويمٚمام زاد اًمٕمٌد يمرًُم٤م وإٟمٗم٤مىًمن٤م ،ضمقاًدا سمجٛمٞمع أٟمقاع اخلػم

 ،٤م وٓ ؿمٙمره٤م إٓ ُمٜمفوٓ يٓمٚم٥م أضمره ،ؾمٌح٤مٟمفاهلل  أقمامًمف ٓ يريد هب٤م إٓ وضمف

ووهٌف ُمـ اًمٕمٓم٤مي٤م ُم٤م ٓ خيٓمر ًمنف  ،ُمٜمف أيمرم وأيمنر إٟمٗم٤مىًم٤م الوهااب اهلل يم٤منيمٚمام 

  إ(8)«َأځْمٹِمْؼ ُأځْمٹِمْؼ ٤َمټَمڀْمَؽ »  ذم احلدي٨م اإلدل ومٝمق ُمـ ىم٤مل ،قمغم سم٤مل

 ،يٙمقن ضمزيؾ اًمٕمٓم٤مء واًمٜمقال، يمنػم اعمنـ وإومْمن٤مل ُمـ» و٫مڀمؾ ا٭مقوچمب:

وٓ ي٘مٓمع ٟمقاًمف قمـ اًمٕمٌند  ،يٕمٓمل ُمـ همػم ؾم١مالُمـ  ،قمٔمٞمؿ اًمٚمٓمػ واإلىم٤ٌمل

 ذم طم٤مل.

وٓ  ويٜمٕمؿ قمٚمٞمؽ سمال ؾم٥ٌم سمال وؾمٞمٚم٦م، اًمقه٤مب ُمـ يٕمٓمٞمؽ چم:و٫مڀمؾ أيٴًم 

 .(1)شطمٞمؾ

                                                
 .ڤ( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 2208(، وُمًٚمؿ )5997، 6رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

( يمت٤مب اًمزيم٤مة سم٤مب احل٨م قمغم اًمٜمٗم٘م٦م 992(، وُمًٚمؿ )5685اًمٌخ٤مري ) رواه ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (8)

 .ڤوشمٌِمػم اعمٜمٗمؼ سم٤مخلٚمػ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

 (.284ذح إؾمامء احلًٜمك )ص  (1)
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ٚمٝم٤م ،وم٠مُمره ٟم٤مومذ ٓ حم٤مًم٦م ٚمٝمن٤م  ،ؾمقاء ؾم٥ٌم إؾم٤ٌمب وومٕمن أم مل يًنٌٌٝم٤م وُيٗمٕمِّ

 .[يس] ﴾ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم  



 

رسمنف شمٕمن٤ممم  اعمن١مُمـوأقمغم وأهؿ وأضمؾ هذه اد٤ٌمت اًمتنل ٓسمند أن يًن٠مل 

واٟمنتٙمس  ،ذم سمالد اعمًنٚمٛملم اًمن٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤م هل ه٦ٌم اًمديـ، وم٘مد اٟمتنمت اًمٗمتـ

ومٕمغم اعمًٚمؿ  ،ػم وآؾمت٘م٤مُم٦م واًمّمالحيمنػم ُمـ اخلٚمؼ قمـ ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اخل

 وىمقشمف وىمدرشمف.  فأيًْم٤م ًمٞمس سمحقًماهلل  اًمن٤ٌمت اًمذي هق ه٦ٌم ُمـاهلل  ؾم١مال

ـْ َأَصةچمٕمِِع » :ملسو هيلع هللا ىلصاي  و٫مد روي ٤مـ ر٠مقل ٓ  َٕمة٦ْمَ إِْصةَبٷَم٦ْمِ ٱِمة ـْ ٫َمټْمةڇٍم إِ ٱَمچم ٱِم

، إِْن ١َمچمَء َأ٫َمچمٱَمُف، َوإِْن ١َمچمَء َأَزا٩َمفُ  ـِ مْحَ  ،ف وشمٕمن٤ممم ُي٘مٚمن٥م اًم٘مٚمنقبومًٌح٤مٟم إ(1)«ا٭مر 

صمنؿ ُسف ىمٚمٌنف قمنـ  ،ـم٤مقم٦م رسمف واًمتزم ـمري٘مف اعمًت٘مٞمؿ اؾمت٘م٤مم اعمرء قمغمومرسمام 

د: حلٙمٛم٦م وسمٕمدل ٓ سمٔمٚمنؿ وٓ ًم٘مٚمقب اًمٕم٤ٌماهلل  ومٝمذا ُمـ شم٘مٚمٞم٥م ،اًمٓم٤مقم٦م ومج٠مة

 ،وشمْمنٞمٞمٕمف ًمٜمٕمٛمنف ،ذم اًمنن ذٟمقبقمغم اًم اءاضمؽمسمؾ ىمٚمنٌف عم٤م رآه ُمٜمف ُمـ  شمٕمدي

                                                
(، ووباد اهلل بان أحؿاد يف 17630وأحؿد يف الؿسـد ) (،199) هرواه ابن ماج صحڀمح: (1)

(، والياااكم يف 943واباان حبااا  ) (،219(، واباان أبااي واصاام يف السااـة )1224السااـة )

(، والتعؾقؼااات 2091(، وصااييه اولباااين يف السؾسااؾة الصاايقية )1926الؿسااتدر  )

 ڤ.بي من حد ث الـواس بن سؿعا  الؽة (939اليسا  )
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ومٝمٜم٤م  أيًْم٤م ُمنـ  ،وقمغم اًمٕمٙمس ،ف ُم٤م ىمد ُوه٥م ُمـ ىمٌؾومًٚمٌ ،واٟمتٝم٤م  حم٤مرُمف

وُمـ اًمٗمًؼ واًمٕمّمٞم٤من إمم اًمٓم٤مقم٦م وآؾمنت٘م٤مُم٦م  ،يتحقل ُمـ اًمٙمٗمر إمم اإليامن

 ىمٚمٌف إمم ـم٤مقمتف حلٙمٛم٦ٍم. رسمف شمٕم٤مممسمٕمد أن ّسف 

اهلل  وم٤مًمتقومٞمؼ واًمًداد واًمن٤ٌمت قمغم اًمٕمٛمؾ سمام ذم اًمٙمت٥م واًمًنٜم٦م هٌن٦م ُمنـ

قمدل ومٞمٜم٤م  ،ُم٤مٍض ومٞمٜم٤م طمٙمٛمف ،ٟمقاصٞمٜم٤م سمٞمديف ،وٓ أطمد يِم٤مريمف ذم ذًمؽ ،وطمده

 ىمْم٤مؤه.

  

وم٤مًمٕمٛمنؾ  ،قمٚمٞمؽ أن شمٕمٛمنؾ ودمتٝمند ،ُمع ؾم١ماًمؽ هلل شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم اًمن٤ٌمت

ويقوم٘مف  ،صدره ويًددهاهلل  إن مل ينمح ،واًمٓم٤مقم٦م ؾم٥ٌم ذم دظمقل اًمٕمٌد اجلٜم٦م

ـْ وَ »  طويرنف ًمـ يدظمٚمٝم٤م: ًمنذًمؽ ي٘منقل اًمٜمٌنل  ،ويت٘مٌؾ ُمٜمف ا٤ْمټَمٽُمةقا َأْن ٭َمة

 َأْٟم٧َم َي٤م َرؾُمقَل  َٓ ىَم٤مًُمقا  وَ «إ ُيْدِٚمَؾ َأَٙمَد٬ُمْؿ ٤َمٽَمټُمُف اجَلپم ڈمَ 
ه
ٓ   َٓ وَ »  ىَمن٤مَل  اهلل َأځَمةچم، إِ

َدِّن  ڈمٍ ايّ  َأْن َيَتٸَمٽم   ،وطمتك ٓ يتّمقر أطمد أٟمٜمن٤م ٟمندقمق إمم شمنر  اًمٕمٛمنؾ إ(1)«ٕمَِرمْحَ

 ٦م سم٤مًمٕمٛمؾ واحل٨م قمٚمٞمف طمٞمن٨م ىمن٤مل إُم طٟمذيمر هذا احلدي٨م وومٞمف أُمر اًمٜمٌل 

ـَ اجَلپم ةڈمِ » ـَ ا٭مپم چمِر، َوٱَمٺْمٷَمُدُه ٱِم ٓ  َو٫َمْد ٬ُمتڇَِم ٱَمٺْمٷَمُدُه ٱِم ـْ َأَٙمٍد إِ ىَمن٤مًُمقا  َين٤م « ٱَمچم ٱِمپمْٻُمْؿ ٱِم

، َرؾُمقَل 
ه
ة ٛمَِة» َٟمتنٙمُِؾ قَمغَم يمَِت٤مسمِٜم٤َم، َوَٟمَدُع اًمَٕمَٛمَؾ  ىَم٤مَل  اَل َأومَ  اهلل ٌ چم ا٤ْمٽَمټُمقا ٪َمٻُمؾ  ٱُمڀَمُس 

ـْ ٬َمةچمَن  چم ٱَم ٷَمچمَدِة، َوَأٱم  ُ ٭مٷَِمٽَمِؾ َأْوِؾ ا٭مس  ٷَمچمَدِة ٪َمڀُمڀَمُس  ـْ َأْوِؾ ا٭مس  ـْ ٬َمچمَن ٱِم چم ٱَم ُٚمټمَِؼ ٭َمُف، َأٱم 
                                                

صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ سم٤مب  (2888(، وُمًٚمؿ )6562رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)

 .ڤُمـ طمدي٨م أيب هريرة  ًمـ يدظمؾ أطمد اجلٜم٦م سمٕمٛمٚمف
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ةٺَمچمَوةِ  ُ ٭مٷَِمٽَمِؾ َأْوةِؾ ا٭مٲم  ٺَمچمِء ٪َمڀُمڀَمُس  ـْ َأْوِؾ ا٭مٲم  ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿ صُمنؿن ىَمنَرَأ «إ ٱِم

  إ(1)[ا٭مټمڀمؾ] ﴾ ھ ھ ے

 ۵

وأن شمٙمقن  ،ومٞم٠ًمل اإلٟم٤ًمن رسمف أن يرزىمف اًمذري٦م اًمّم٤محل٦م اًمتل شم٘مر هب٤م قمٞمٜمف

 .طوؾمٜم٦م رؾمقًمف  ،اهلل ٤م ذم ٟمٍمة ديـشمٚمؽ اًمذري٦م ؾمًٌٌ 

 

 ،هبن٤ماهلل  ويتٛمٜمك اجلٛمٞمنع أن يرزىمنف ،اًمذري٦م ُمٓمٚم٥م ذقمل يمام هق ُمٕمٚمقم

وُم٤م اًمٜمٞم٦م ذم ذًمؽ  ٟمٕمٚمؿ إضم٤مسم٦م اًم١ًمال  ،رز  سم٤مٕوٓدًمٙمـ مِلَ  عم٤مذا ٟمتٛمٜمك أن ٟمُ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿ُمننـ أينن٦م اًمت٤مًمٞمنن٦م 

 .[ا٭مٹمر٫مچمن] ﴾ ھ ھ ے ے ۓ

أظمؼمٟم٤م أهؿ ي٠ًمًمقٟمف ذرين٦ًم شُم٘منر  ،شمٕم٤ممم صٗم٤مت قم٤ٌمده اًمّم٤محللماهلل  عم٤م ذيمر

ويٜمٌنذون اًم٤ٌمـمنؾ  ،حيٌقن احلؼ ،يدقمقن إمم اًمديـ ،هداة ُمٝمتديـ ،هب٤م أقمٞمٜمٝمؿ

وهل إىم٤مُم٦م هذا اًمديـ واًمدقمقة  ،أرادوا اًمذري٦م ددف وٟمٞم٦م ءومٝم١مٓ ،ٟمفويٌٖمْمق

 ؾمقاًء يم٤مٟم٧م اًمذري٦م ذيمقًرا أم إٟم٤مصًم٤م. ،ًمٕم٤ٌمدة رب اًمٕم٤معملم

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿وشم٠مُمؾ طم٤مل اُمرأة قمٛمران اًمّم٤محل٦م عم٤م ىم٤مًم٧م  

﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ،[ آل ٤مٽمران]   ﴾  ہ 

                                                
 .ڤ( ُمـ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 2657(، وُمًٚمؿ )5959رواه اًمٌخ٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمف: (1)
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 اذيمرً -د خلدُم٦م ديـ رب اًمٕم٤معملماعمقًمق دسمر وهل ذم نٚمٝم٤م أن هت٥م ذًمؽيم٤مٟم٧م شمُ 

أم - ٟمج٤مب اًمذري٦م ُرزىم٧م سم٤مًمّمدي٘م٦م ُمريؿومٚمام أظمٚمّم٧م اًمٜمٞم٦م ذم إ -يم٤من أم أٟمنك

 قمٚمٞمٝمام اًمًالم. -قمٞمًك

ويمنؿ ُمنـ  ،اخلنػموم٢ٌمصالح اًمٜمٞم٦م وسمٕمٚمق ادٛم٦م رزىم٧م اُمرأة قمٛمران يمؾ ذًمنؽ 

ًمٞمن٦م ًمٙمـ سم٤مدٛمن٦م اًمٕم٤م -وىمد يٙمقن ذم أسمٜم٤مئٝم٤م ظمػًما د٤م سم٤مًمٗمٕمؾ-اُمرأة حتٛمؾ وشمٜمج٥م 

واؾمتحْم٤مر اًمٜمقاي٤م احلًٜم٦م يٙمقن اًمرز  أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م عمـ هؿ ذم ُمنؾ طم٤مدن٤م. 

وٟمنؽم  ؾمٗم٤مؾمنػ  ،ًمذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م مجٞمًٕم٤م أن ٟمًتحي اًمٜمٞم٦م ذم اًمزواج وذم اإلٟمج٤مب

 -أٟمنك يم٤مٟم٧م أو ذيمنًرا-ج٥م قمًٌدا هلل تٜمؾمزوضمتف  ٚمؿ أن يٕمٚمؿ أنومٕمغم اعمً ،إُمقر

 ،ي٘منٞمؿ اًمًنٜم٦م وينداومع قمٜمٝمن٤م ، همػمهوي٘مٞمؿ ذقمف ذم ٟمٗمًف وذم ،ويٕمٌده ،اهلل يقطمد

ويٙمقن ٟمقاًة ًمِمٕمقب اعمًٚمٛملم ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمنك قمنـ  ،يرد اًمٌدقم٦م وحي٤مرهب٤م

 أسمٜم٤مًء رسم٤مٟمٞملم...  أن هي٥م ًمف اًمقه٤مبيٜمقي سمزواضمف  ،اعمٜمٙمر

 

ربِّ أوٓد   ،وطم٥م اًمٜمٗمع ًمٚمٖمػم ،قمٚمٛمٝمؿ طم٥م اًمديـ ،قمٚمؿ أوٓد  اخلػم

اصٚم  ٟمٞمتؽ ذم اًمؽمسمٞم٦م واسمذل أىمَم ُم٤م ذم وؾمٕمؽ طمتك حيٛمؾ ًمؽ  ،ٓ ًمٚمدٟمٞم٤مهلل 

واطمذر أن شمرسمٞمف ًمٚمدٟمٞم٤م وٓ هتتؿ إٓ سمدروؾمف وشمٕمٚمٞمٛمف  ،وًمد  اخلػم سمٕمد ُمقشمؽ

يٜمِمٖمؾ قمٜمؽ سمن٠مُمقر دٟمٞمن٤مه، وسمزوضمتنف وسمٞمتنف  ،٤م ًمؽومٞمخرج قم٤مىمّ  ،وو٤مل قمٛمٚمف

أو اًمنٜمن٤مء ويٜمِمٖمؾ قمٜمؽ أيًْم٤م سمٕمد ُمقشمؽ ومٞمٜمًنك طمتنك اًمندقم٤مء ًمنؽ  ،ووًمده
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 ومتٚمؽ طمنة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.. ،قمٚمٞمؽ سمخػم

وُمـ ؿمنٙمر هنذه اًمٜمٕمٛمن٦م أن ي٘منقم  ،وٟمٕمٛم٦م رب اًمٕم٤معملموم٤مٕوٓد ه٦ٌم ُمـ 

 وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أهؿ ىمد ظمٚم٘مقا ًمٕم٤ٌمدة ،أسم٤مء وإُمٝم٤مت سم٤مٓهتامم سمديـ هذه اًمذري٦م

 .الواحد اوحداهلل 

وسمذل يمؾ  ،ه اإليامٟمٞم٦مأُم٤م إن يم٤من اعمرء ىمد ومٕمؾ ُم٤م سمقؾمٕمف واهتؿ سمؽمسمٞم٦م أوٓد

ومل يٙمنـ إوٓد  ،ُم٤م يًتٓمٞمٕمف ًمُٞمخرج ُمـ سمٞمتف ٟمٌت٦م ـمٞم٦ٌم يٜمتٗمنع هبن٤م اعمًنٚمٛمقن

ومٚمٞمحت٥ًم إضمر  ،ويم٤مٟمقا همػم ص٤محللم أو همػمُمًت٘مٞمٛملم ،متٜمك ورهم٥م قمغم ُم٤م

ٓ يد ًمف ومٞمف وٓ ىمدرة ًمف قمغم شمٖمٞمػمه إٓ  ِمديد اًمذيذا ُمـ اًمٌالء اًموه ،اهلل ُمـ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴  ﴿ىمنن٤مل شمٕمنن٤ممم   ،ُمننـ ومْمننٚمفاهلل  أن يًنن٠مل

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ وقمٚمٞمف أن يًكم ٟمٗمًف سم٤مًم٘مراءة  [إځمٹمچمل] ﴾ ﮵ 

يمن٤من  ڠاسمنـ ٟمنقح  ومن٢من قمٚمِنؿ أن ،ذم ىمّمص اًم٘مرءان وؾمػم سمٕمض إٟمٌٞم٤مء

وقمنؿ اًمٜمٌنل  ،ڠويمذًمؽ واًمد إسمراهٞمؿ  ،ڠوزوضمف، وزوج ًمقط  ،يم٤مومًرا

 ھ ﴿وقمٚمٞمنف أن يٕمٚمنؿ  ،وهمػمهؿ..يتًغم سمذًمؽ وٓ يًتقطمش اًمٓمريؼ ،ط

 جال وواةاهلل  ويًتٌنمن سمٗمْمنؾ ،[ا٭متقٕمڈم] ﴾ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 إورنتف

 

واًمٜمٗمس متٞمؾ إمم ادٌنقط  ،إن اًم٘مٚم٥م يٛمٞمؾ إمم اًمريمقن ٫مچمل ٕمٷمض ا٭مسةټمػ:
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 وإٟمام رومٕمٝم٤م ًمألقمغم حيت٤مج إمم شمٙمٚمػ.. ،يم٤معم٤مء اجل٤مري

اًمدٟم ة  ديٜمف وقمغم قمٛمره أٓ يريمـ إمم احلٞم٤م اعمًٚمؿ احلريص قمغم   ،ٞم٤مقمغم 

ًمٞمًٛمق  ،وأوىم٤مشمف ُمع ؿمٝمقاهت٤م وُمٚمذاهت٤م طمتك وإن يم٤مٟم٧م ُم٤ٌمطم٦م  ويْمٞمع طمٞم٤مشمف

وم٤مًمٕمٛمر ىمّمػم ٓ حيتٛمؾ اًمت٘مّمػم، وم٢من  ،ويٕمٚمق وٓ يريمد ذم أوديتٝم٤م ومٞمٝمٚمؽ

وُم٤مذا شمذيمر  ،يمٞمػ ُمر قمٚمٞمؽ قمٛمر  ، قم٤مًُم٤ملمقمًٌدا سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر مخً ؾم٠مًمٜم٤م

 ،قمٚمٞمف يمٚمٛم  اًمٌٍم قم٤مًُم٤م ُمروا لمويم٠من اخلٛمً ،ُمٜمف  ؾمٞمذيمر ُمٜمف حلٔم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م

ں   ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم   ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ 

، ومال يِمٕمر اإلٟم٤ًمن سمٕمدد اًمًٜملم اًمتل ىمْم٤مه٤م [ اٛمڃمٱمپمقن]   ﴾  ڻ ڻ ڻ 

ومٞمٚمٖمتٜمٛمٝم٤م وئمٗمر سم٠موىم٤مشمف  ،متر قمٚمٞمف ويم٠مه٤م حلٔم٤مت ،طمتك وًمق يم٤مٟم٧م ُم٤مئ٦م قم٤مم

 .احلنةوٓ يْمٞمٕمٝم٤م طمتك ٓ يٜمدم قمٚمٞمٝم٤م يقم 

 

  ىم٤مل اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ﴾ ھ ے ے ۓ ﴿ ٤مبچمد ا٭مرمحـ: ٫مچمل

، وهنل هٌن٦م (1)شوىم٤مل آظمرون  هداة ُمٝمتنديـ، أئٛم٦م ُي٘متدى هبؿ ذم اخلػم» أي 

ومٕمٚمٞمنف أٓ يٗمنرط ومٞمٝمن٤م وٓ  ،وإن أقمٓمل اًمٕمٌد هذه اد٦ٌم ،اًمقه٤مب ؾمٌح٤مٟمفُمـ 

طمؼ ؿمٙمره٤م طمتك وأن ي٘مُدره٤م طمؼ ىمدِره٤م وأن يِمٙمره٤م  ،يتٕم٤ممم هب٤م قمغم اخلٚمؼ

 ٓ شمتٗمٚم٧م ُمٜمف.

                                                
 (.2/255اٟمٔمر  شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (1)
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ًمٙمـ ىمد شمٙمقن سم٤مًم٘مدوة  ،واإلُم٤مُم٦م ٓ شمٜمحٍم ذم إًم٘م٤مء اًمدروس ًمٚمٛمًٚمٛملم

وختِمك  ،وهت٤مسمف ،وم٤مٕب ىمد يٙمقن وؾمط أوٓده إُم٤مًُم٤م حتٌف قم٤مئٚمتف ،احلًٜم٦م أيًْم٤م

وم٢من ضمٚمس ُمٕمف إٟم٤ًمن ُم٤م اؾمتٓم٤مع اهمتٞم٤مب وٓ ؾم٥م أطمنٍد  ،أُم٤مُمفاهلل  أن شمٕمِص

وُم٤م ٟم٤مل هذا إٓ  ،ع ذم ومٕمؾ اخلػمات واشم٤ٌمع اًمًٜمـوي٘مٚمده اجلٛمٞم ،ُمـ اعمًٚمٛملم

 .طوحم٦ٌم ٟمٌٞمف  ،وشمٜمٗمٞمذ أُمره واضمتٜم٤مب هٞمف ،ُمٚمؽ اعمٚمق سم٤مشم٘م٤مئف 

  طقمـ ٟمٌٞمٜم٤م  ذم اًمديـ، ىم٤مل شمٕم٤ممم ٦مومٛمـ ٟمٕمؿ اهلل قمغم قمٌده أن هيٌف اإلُم٤مُم 

 .[إٙمزاب] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

وه٤مضًمن٤م، واخلٚمنؼ  شمٕم٤ممم هاضًم٤م ُمٜمػًما، وؾمٛمك اًمِمنٛمس هاضًمن٤ماهلل  ؾمامه»

اعمٜمػم أقمٔمؿ ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم اًمناج اًمقهن٤مج، ومن٢من هنذا  جحيت٤مضمقن إمم اًمنا

ن إًمٞمنف يمنؾ حيت٤مضمقن إًمٞمف ذم وىم٧م دون وىم٧م، وأُم٤م اًمنناج اعمٜمنػم ومٞمحتن٤مضمق

 .(1)شوه٤مًرا، ّها وقمالٟمٞم٦م وىم٧م، وذم يمؾ ُمٙم٤من ًمٞماًل 

ر اًمٜمٌل  ،ه٦ًٌم ُمٜمف وومْماًل  ،اهلل ٓ شمٙمقن إٓ سم٢مذناهلل  وم٤مًمدقمقة إمم  طوىمد ٟمقن

ومٙمنام شمٌحن٨م ذم دٟمٞمن٤م   ،٦م ذم ديٜمؽ أسمًدا٘مف اًمٕمٔمٞمؿ، ومال شمرض سم٤مًمدٟمٞمن ٚمُ اًمدٟمٞم٤م سمخُ 

ٓ  ،ومٙمذًمؽ ذم ديٜمؽ يمـ ذو مه٦ٍم قم٤مًمٞمن٦م ،قمـ يمؾ أًمقان اخلػم وأقماله٤م وأمجٚمٝم٤م

ـم٤معمن٤م يمٜمن٧م خمٚمًّمن٤م  ،شمرض سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمع اؾمتٓم٤مقمتؽ آضمتٝم٤مد ًمتحّمٞمؾ اًمٙمنػم

 مم.شم٤ٌمر  وشمٕم٤ماهلل  شمٌتٖمل ُمرو٤مة

                                                
 .(2/257) ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هداي٦م احلٞم٤مرى (1)
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 ،وُمـ اعمٜمن٤موم٘ملم ،ورؾمقًمفاهلل  ُمـ اًمٙمٗم٤مر أقمداء ،ديٜمٜم٤م حُي٤مرب ذم يمؾ ُمٙم٤من

ومٞمن٤م  ،وممـ اٟمتًٌقا دذا اًمديـ ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜمتٜم٤م ًمٙمـ همٚمٌٝمؿ اجلٝمؾ واًمٕمٛمك

ـن  هٌٙمؿ ٟمٕماًم قمٔمٞمٛمن٦م وو ،وومٙمر ،وقم٘مؾٍ  ،قمٚمٞمٙمؿ سم٘مقةٍ اهلل  ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم ىمد ُم

 ،واطمننذروا اًمتخنن٤مذل واًمتٙم٤مؾمننؾ ،ٟمٍمنن اًمننديـجينن٥م قمٚمننٞمٙمؿ اؾمننتٕمامد٤م ذم 

وًمتٙمـ مهنتٙمؿ يمٝمٛمتنف ومهن٦م  طٟمٌٞمٙمؿ ٞمٜمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم وًمٞمٙمـ ىمدوشمٙمؿ واؾمتٕم

واىمنرأوا ذم اًمًنػم  ،اًمّمن٤محللم ُمنـ ؾمنٚمٗمٜم٤م اًمّمن٤مًم اهلل  أصح٤مسمف ومه٦م قمٌن٤مد

وُم٤م يم٤مٟم٧م أُمٜمٞم٤مهتؿ وـمٛمقطم٤مهتؿ ويمٞمنػ  ،واًمؽماضمؿ ًمتٕمٚمٛمقا ُمـ هؿ أضمداديمؿ

ويمٞمنػ يم٤مٟمن٧م شمٗمنّت  دنؿ اعمٖمن٤مًمٞمؼ  ، اًمٌنم همنػمهؿطم٘م٘مقا ُم٤م مل حي٘م٘مف ُماليلم

ُمٜمٙمؿ اخلنػم وادٛمن٦م وؾمنتجدوا اهلل  وم٘مط أروا ،العؾي العظاقمسم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل 

 اًمٗمت  واًمٕمزة ٓ حم٤مًم٦م..

ـْ » :ملسو هيلع هللا ىلصاي  ٫مچمل ر٠مقل ٓ  ٱِم ـْ َٗماَلَٗمڈٍم: إِ ٓ  ٱِم ځْمَسچمُن اځْمٺَمٵَمَع ٤َمپمُْف ٤َمٽَمټُمُف إِ إَِذا ٱَمچمَت اإْلِ

 . (1)«ْو َو٭َمٍد َصچم٭مٍِح َيْد٤ُمق ٭َمفُ َيڈٍم، َأْو ٤ِمټْمٍؿ ُيپمَْتٹَمُع ٕمِِف، أَ َصَد٫َمڈٍم َ٘مچمرِ 

يمٛمنـ يٜمنمن  ،أو اعم٤ًمقمدة ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ ،يمتّمٜمٞمػ اًمٙمت٥م ،وم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

ويٜمنم اًمدروس اًمٜم٤مومٕم٦م وؾمنٌؾ اًمقصنقل حِلٚمنؼ اًمٕمٚمنؿ.  ،اًمٙمتٞم٤ٌمت اًمّمٖمػمة

 شمٕم٤ممم.اهلل  كومٙمؾ قم٤مُمٍؾ يٕمٛمؾ سمام ٟمنمه ؾمٞمٙمقن ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمف يقم يٚم٘م

                                                
ـَ اًمننَقاِب سَمْٕمَد َووَم٤مشمِِف، ُمـ طمندي٨م 8628رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ٤مَن ُِم ًَ ْٟم ( سَم٤مُب َُم٤م َيْٚمَحُؼ اإْلِ

 .ڤأيب هريرة 
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ويمٌٜمنن٤مء  ،يمًنن٘مل اعمنن٤مء ،واًمّمنندىم٦م اجل٤مرينن٦م ُمٕمٚمقُمنن٦م ودنن٤م أؿمننٙم٤مل يمنننػمة

ويمنماء اًمٙمت٥م وشمقزيٕمٝمن٤م قمنغم  ،ويم٤معم٤ًممه٦م ذم يمٗم٤مًم٦م ـمالب اًمٕمٚمؿ ،اعم٤ًمضمد

.. يمنؾ هنذه وهمػم ذًمؽويم٤مًمّمدىم٤مت ًمٚمٛمٜم٤مومع اًمٕم٤مُم٦م ًمٗم٘مراء اعمًٚمٛملم  ،اًمٜم٤مس

 إُمقر يٜمتٗمع هب٤م اًمٕمٌد سمٕمد ُمقشمف.

ومحتك يٜمتٗمع إب سمن٠مقمامل وًمنده  ،ٞمد ذم احلدي٨م سم٤مًمّمالحأُم٤م اًمقًمد وم٘مد ىمُ 

وم٢من مل يٙمـ ص٤محل٤ًم ًمنـ يتنذيمر أسمقينف ذم  ،سمٕمد ُمقشمف قمٚمٞمف أن يرسمٞمف قمغم اًمّمالح

ومْمناًل قمنـ أن شُمٙمتن٥م ذم  ،وًمـ يٗمٕمؾ ُمـ اًمّم٤محل٤مت ُم٤م يٜمتٗمع هق هبن٤م ،اًمدقم٤مء

 ُمقازيـ طمًٜم٤مت واًمديف.

 

وأومٕم٤مًمنف يمٚمٝمن٤م  ،وُمٜمٕمنف ًمنف قمٓمن٤مء ،يمٚمف ظمنػماهلل  أن ىمدر ٤ًمنًمق قمٚمؿ اإلٟم

أو  ،يم٤مإلٟمج٤مب ،وم٢مذا طُمرم ُمـ رز  ُمٕملم ،اهلل ًمـ يٕمؽمض قمغم أىمدار ،سمحٙمٛم٦م

قمٚمٞمف أٓ يتًخط ٕن ُمٜمٕمف ؾمٌح٤مٟمف  ،هداي٦م إوٓد ُمع أظمذه سمجٛمٞمع إؾم٤ٌمب

ًمتِمٌف سم٢مسمٚمٞمس ذم طمًده وطم٘منده، اهلل  وًمق اقمؽمض قمغم أىمدار ،وشمٕم٤ممم إطم٤ًمن

ٓ شمتحنن وٓ  ،وأٟمن٧م طُمرُمن٧م ،قًرا٤م وذيمنظمقاٟمؽ ىمد ُوهٌقا إٟم٤مصمً إوم٢من رأي٧م 

واقمٚمؿ أن رسمؽ ُمٜمنع قمٜمنؽ ُمن٤م  ،ٕمؽمض: ظمِمٞم٦م أن ي١مدي سمؽ هذا إمم احلًدشم

ومٝمنق احلٙمنٞمؿ اًمنرطمٞمؿ  ،ووه٥م همػم  ذًمؽ اخلنػم حلٙمٛمن٦م ،شمراه ظمػًما حلٙمٛم٦م

ٖمنػم وُم٤م ُمـ خمٚمق  يٛمٚمنؽ أن ي ،ُٓم٤مٟمع عم٤م أقمٓمك وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمع ،اًمقه٤مب

ومٝمق  ،وقمٚمٞمؽ أن شمذقمـ وشمًتًٚمؿ ٕىمداره ،ُمٚمؽ اعمٚمق ؿمٞمًت٤م ذم يمقٟمف ٓ يريده 

 قمٚمٞمؿ سم٤مخلػم..
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ٌنس ىمٚمٌ ذقمٞمن٦م -وأىمنداره اهلل  سم٤مٓقمؽماض واًمتًخط قمغم أواُمنر ؽًمق شمٚم

اهلل  وهل آؾمتًالم اًمتن٤مم ُٕمنر ،ٟم٤مرم ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م -يم٤مٟم٧م أم يمقٟمٞم٦م

 ،ؿمٞمًت٤م إٟمام هل ًمؽ ومتٜم٦م ذم ىمٚمٌؽ ُمٜمٝم٤م واقمٚمؿ أن شمٚمؽ إواُمر اًمتل ىمد دمد .۵

وُمنـ أٟمٗمنع اعمٕمن٤مرف  ،وٓ سمد ًمؽ أن شمّمؼم وحتت٥ًم طمتك ُيٙمت٥م ًمؽ إضمنر

 اهلل، اًمتٛمًنؽ سمٙمتن٤مب اًمتل شمن٧ٌم ىمٚمٌؽ ذم ُمنؾ شمٚمؽ اًمٗمتـ وآسمتالءات هنل

 أن يرزىمؽ اًمٕمٛمؾ سمف.اهلل  وشمالوشمف سمتدسمر آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ، وأـمراف اًمٜمٝم٤مر، ُمع دقم٤مء

 

 ططمًندوا اًمٜمٌنل حمٛمند  ،وىمْم٤مئفاهلل  ومٚمًخٓمٝمؿ واقمؽماوٝمؿ قمغم ىمدر

واحل٤مؾمند ٓ يًنتٓمٞمع  ،اوآذوه أذى ؿمديدً  ،٤م ُمرؾماًل سمٕمدُم٤م شم٠ميمدوا ُمـ يمقٟمف ٟمٌٞمّ 

سمنؾ ئمٝمنر طمًنده وطم٘منده قمنغم صنٗمح٤مت وضمٝمنف  ،أن يٙمتؿ طمًده ذم ىمٚمٌف

ره أو ُمِمنك سم٤مًمٜمٛمٞمٛمن٦م وم٢مُم٤م اهمت٤مب اعمحًقد أو اٟمت٘مص ُمـ ىمند ،وومٚمت٤مت ًم٤ًمٟمف

 ،حمًنقده أو فمٝمر ذًمؽ ذم ٟمٔمرات قمٞمٜمٞمف وشَمٖمّٞمٔمنف ُمنـ ٟمجن٤مح ،سمٞمٜمف وسملم همػمه

 ومٙمؾ إٟم٤مء سمام ومٞمف يٜمْم .

. أهذا [8ص: ] ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴿ ٪مٺمچم٭مقا: ملسو هيلع هللا ىلصٙمسد ا٭مٻمٹمچمر ا٭مپمبل 

اًمذي اظمت٤مره اًمرب ُمـ سمٞمٜمٜم٤م  أهذا أومْمؾ ُمٜم٤م  أهذا أٟمزًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمٌقة ُمـ سملم 

أو ُمٚمٙمنقا  ،ىمد أقمٓم٤مهؿ قمٚمٛمنف اًمرب اًمٕمٚمٞمؿويم٠من  ،ًمقنءأذاومٜم٤م  ومٙم٤مٟمقا يت٤ًم

 ظمزائـ رنتف ًمٞمٕمٓمقا هذا ويٛمٜمٕمقا هذا.
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أهذا ُينرز  اًمٌٜمنلم وأٟمن٤م ٓ  أهنذا  ،وهذا ٟمراه ذم يمنػٍم ُمـ اعمًٚمٛملم أن

يزوج اسمٜمتف وأٟم٤م ٓ  أهنذا يؽمىمنك ذم أقمنغم اعمٜم٤مصن٥م وُينرز  سمن٤مُٕمقال وأٟمن٤م 

٤مب هي٥م عمـ يِم٤مء ويٛمٜمع هٌتف قمنـ وهن طمٙمٞمؿ اهلل  ويم٠مهؿ ٟمًقا أن ،ٓ وهٙمذا

 ُمـ يِم٤مء.

ۉ   ﴿  ٫مچمل ٖمٷمچم٧م ذ٬مره: ۅ  ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ ۆ  ۇ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۇئ   ۉ  وئ  وئ  ەئ ەئ  ائ  ائ 

 .[ا٭مٲمقرى] ﴾ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

أي  قمنغم ؾمنٌٞمؾ  ﴾ ٴۇ ﴿عم٤م أظمؼم سمن٤مٟمٗمراده سم٤معمٚمنؽ، دل قمٚمٞمنف سم٘مقًمنف  »

صمؿ دل  أي  وإن يم٤من قمغم همػم اظمتٞم٤مر اًمٕم٤ٌمد، ﴾ۋ ۋۅ  ﴿اًمتجدد وآؾمتٛمرار 

ُمنـ طمن٤مل اًمٜمن٤مس وم٢مٟمنف عمن٤م اؾمنتقى اًمٌنمن ذم اإلٟمًن٤مٟمٞم٦م  قمغم ذًمؽ سمام يِم٤مهد

واًمٜمٙم٤مح اًمذي هق ؾم٥ٌم اًمقٓدة، اظمتٚمٗم٧م أصٜم٤مف أوٓدهؿ، يم٤من ذًمنؽ أول 

إٓ سمنف، وعمن٤م  د ُمٕمف، وأن إؾم٤ٌمب ٓ شم١مصمر أصناًل دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ اظمتٞم٤مر ٕطم

ا يٕمدوٟمنف ُمنـ اًمنٌالء يم٤مٟم٧م وٓدة اإلٟم٤مث أدل قمغم قمدم اظمتٞم٤مر اًمقًمد، ويمن٤مٟمق

ۉ  ﴿ظمٚمً٘م٤م وُمقًمًدا  ﴾ ۅ ﴿اًمذي ظمتؿ سمف ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ىمدُمٝمـ ذم اًمذيمر، وم٘م٤مل  

أي  وم٘مط ًمٞمس ُمٕمٝمـ ذيمر يمام ذم ًمقط قمٚمٞمف اًمّمنالة  ﴾ ې ﴿أوًٓدا  ﴾ ۉ

واًمًالم، وقمؼم ؾمٌح٤مٟمف ومٞمٝمـ سمٚمٗمظ اد٦ٌم: ٕن إوهن٤مم اًمٕم٤مدين٦م ىمند شمٙمتٜمنػ 

ٞمن٦م، وشمرُمنل سمنف ذم ُمٝمن٤موي اًمٕم٘مؾ ومتحجٌف قمـ شم٠مُمؾ حم٤مؾمنـ اًمتندسمػمات اإلد

إؾم٤ٌمب اًمدٟمٞمقي٦م، ومٞم٘مع اعمًنٚمؿ ُمنع إؾمنالُمف ذم ُمْمن٤مه٤مة اًمٙمٗمن٤مر ذم يمراهن٦م 
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سمتْمٞمٞمٕمٝمـ أو اًمت٘مّمػم ذم طم٘مقىمٝمـ، وشمٜمٌٞمًٝمن٤م قمنغم أن  اًمٌٜم٤مت، وذم وادي اًمقأد

إٟمنك ٟمٕمٛم٦م، وأن ٟمٕمٛمتٝم٤م ٓ شمٜم٘مص قمـ ٟمٕمٛم٦م اًمذيمر ورسمام زادت، وإي٘م٤مفًم٤م ُمنـ 

ن٤م وشمقصنٞم٦م دنـ ؾِمٜم٦َم اًمٖمٗمٚم٦م قمغم اًمت٘مديؿ، و ًً إن يمن٤من عمن٤م ىمدُمتنف ٓ ي٘مندم شم٠مٟمٞم

ذم اإلطمًنن٤من إًمننٞمٝمـ ذم  طواهتامًُمنن٤م سمنن٠مُمرهـ ... وًمننذًمؽ رهمنن٥م اًمٜمٌننل 

 .(8)شيمنػمة، ورشم٥م قمغم ذًمؽ أضمًرا يمٌػًما (1)أطم٤مدي٨م

٭َمٻُمْؿ َوآِٚمَر٬ُمْؿ وَ » ٫مچمل ٠مبحچمځمف ْم احلديڊم ا٭مٺمدد: إځِْمَسٻُمْؿ َيچم ٤ِمَبچمِدي ٭َمْق َأن  َأو 

َوِ٘مپم ٻُمْؿ ٫َمچمٱُمقا ِْم َصٷِمڀمٍد َواِٙمٍد ٪َمَسڂَم٭ُمقِّن ٪َمڂَم٤ْمٵَمڀْمډُم ٬ُمؾ  إځِْمَسچمٍن ٱَمْسةڂَم٭َمَتُف، ٱَمةچم ځَمٺَمةَص 

ٓ  ٬َمََم َيپمْٺُمُص اٛمِْْخڀَمُط إَِذا ُأْدِٚمَؾ ا٭ْمَبْحرَ   .(1)شَذ٭مَِؽ ِِم چم ٤ِمپمِْدي إِ

 ٤مقن ذًمؽ اعمٜمع ُمٗمت٤مطًمنوقمًك أن يٙم ،اهلل ومدقم٤مء اعم٠ًمًم٦م ٓ يٜم٤مذم اًمرو٤م سم٘مْم٤مء

ًم٤ٌمب اًمذل اًمذي ؾمتدظمؾ سمف ًمٚمٛمٚمؽ، ومرسمام شمٕمٚمؼ اعمرء ؿمٞمت٤ًم ُمن٤م سم٤مٕؾمن٤ٌمب وسمنذل 

ومتينع وسمٙمنك  ،إٓ إًمٞمفاهلل  قمٚمؿ أن ٓ ُمٚمج٠م ُمـ ،طمتك إذا اٟم٘مٓمٕم٧م ،ومٞمٝم٤م وؾمٕمف

                                                
، ىم٤مًم٧م  ضم٤مءشمٜمل اُمرأة، وُمٕمٝم٤م اسمٜمت٤من دن٤م، طزوج اًمٜمٌل وُمـ هذه إطم٤مدي٨م، أن قم٤مئِم٦م  (1)

٤م همػم مترة واطمندة، وم٠مقمٓمٞمتٝمن٤م إي٤مهن٤م، وم٠مظمنذهت٤م وم٘مًنٛمتٝم٤م سمنلم د قمٜمدي ؿمٞمتً وم٠ًمًمتٜمل ومٚمؿ دم

ومحدصمتنف  ط٤م، صمؿ ىم٤مُم٧م ومخرضم٧م واسمٜمت٤مه٤م، ومندظمؾ قمنكم اًمٜمٌنل اسمٜمتٞمٝم٤م، ومل شم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمتً 

، شا ٱمـ ا٭مپمةچمرٱمـ إمت٥م ٱمـ ا٭مبپمچمت ٕمٮمء، ٪مڂمٙمسـ إ٭مڀمٿمـ ٬مـ ٭مف ٠مٟمً   »ططمدينٝم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .(2629(، وُمًٚمؿ )2808أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

 .(242-248/ 87ٟمٔمؿ اًمدرر ) (8)

ْٚمِؿ ُمـ طمدي٨م أيب ذر اًمٖمٗم٤مري ( 2477رواه ُمًٚمؿ ) صحڀمح: (1) ِريِؿ اًمٔمُّ  .ڤسَم٤مُب حَتْ
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 ،ومٚمٕمٚمنف ُيٖمٚمنؼ قمٚمٞمنؽ سمن٤مب رز  ُمٕمنلم ،وؾم٠مًمف ُمـ قمٔمٞمؿ ومْمٚمف وواؾمع قمٓم٤مئف

واىمتند  ،اًمٜمٕمنٞمؿهق سم٤مسمؽ جلٜمن٦م  ،ًمف ؾمٌح٤مٟمف وُيٗمت  ًمؽ سم٤مب ذل واٟمٙم٤ًمر وشميع

واؾمنتج٤مب  ،يمام ؾم٠مل إسمراهٞمؿ رسمف اًمقًمد ويم٤من ىمد سمٚمغ ُمـ اًمٙمؼم ُمٌٚمًٖمن٤م ،اهلل سم٠مٟمٌٞم٤مء

 ﴾ ېئ ېئ    ېئ  ۈئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ ﴿رسمننف ًمننف إذ ىمنن٤مل  

 ،وظمِمنع وًمنزم حمراسمنف ۵شمينع هلل  ڠزيمرين٤م اهلل  ويمذًمؽ ٟمٌنل [ا٭مٳمچم٪مچمت]

ٺ ٺ ﴿ًمـ يِم٘مك أسمًدا ـم٤معم٤م ًمزم دقمن٤مء ُمٚمنؽ اعمٚمنق    وقمٚمؿ أٟمف ،وؾم٠مًمف اًمقًمد

ڤ ڤ   ڤ  ڤ   ٹ    ٹ  ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  ٺ 

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

ًمٜمننننتٕمٚمؿ  ،[ٱمةةةةريؿ] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ،ؾمن٠مل زيمرين٤م رسمنف اًمقًمند ،قمٚمٞمٝمؿ اًمًنالم مجٞمًٕمن٤ماهلل  إدب ذم اًمدقم٤مء ُمـ أٟمٌٞم٤مء

ومٙم٤من ىمقًمف يمام ُذيمر  ،١ًمال ىمّدم سملم يدي رسمف ُمًٙمٜمتف ووٕمٗمف وقمٚمتفوًمٙمـ ىمٌؾ اًم

 ،واؿمنتٕمٚم٧م رأد ؿمنٞم٤ًٌم ،وونٕمػ قمٔمٛمنل ،ي٤مرب يمنؼُم ؾمنٜمل ذم أي٦م وُمٕمٜم٤مه 

ُٚمٝم٤م ،واٟم٘مٓمٕم٧م يب إؾم٤ٌمب وًم٘مد ظمٗم٧م أٓ  ،وًمٙمٜمؽ أٟم٧م ُم٥ًٌم إؾم٤ٌمب وُُمٗمٕمِّ

اٟمتٌف ًم٥ًٌم -٤م ّدر زم وًمًدا ص٤محل٤ًم يٙمـ زم وًمٞمّ وم٘م ،حت٤مومظ قمّمٌتل قمغم ُمػماث اًمٜمٌقة

 ،دقم٤مء اعمْمٓمر اًمذًمٞمؾاهلل  ٤موم٘مد دقم ،شمٕم٤ممماهلل  مل يٞم٠مس ُمـ رن٦م -ـمٚم٥م رز  اًمقًمد

ڈ ڈ   ڎ  ڎ ﴿وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا يم٤مٟمن٧م إضم٤مسمن٦م رسمنف سمٕمند هنذا اًمندقم٤مء  

اهلل  ُم٤م أقمجن٥م ي٘منلم ٟمٌنل ،[ٱمريؿ] ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 ، شمن٤ممويدقمق رسمنف سمٞم٘منلم ،واُمرأشمف قم٤مىمر ،رضمؾ سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ُمٌٚمٖمف !ڠزيمري٤م 
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 –ويٕمٚمؿ أٟمف هق اًمرزا  ويّمد  قمزُمف وٓ يتٛمٜمك وًمًدا ًمٞمٗمرح سمف أو ًمٞمحٛمؾ اؾمٛمف 

 ،ومٞمًتجٞم٥م ؾمٞمده وُمنقٓه ،ًمٙمـ ـمٚمٌف دي٤مٟم٦ًم هلل ضمؾ ذم قماله -يمام ي٘م٤مل أن دوًُم٤م

مل جيٕمؾ ًمف ُمـ ىمٌؾ ؾمٛمٞم٤ّم أي مل يتًؿ أطمد سمنذًمؽ آؾمنؿ ُمنـ  وهيٌف حيٞمك واًمذي

رأة قمن٤مىمر ذم هنذا اًمًنـ يمن٤مُمرأة زيمرين٤م وىمٞمؾ  أي ُم٤م طمدث ُمـ إٟمج٤مب اُم ،ىمٌؾ

مل حيدث ُمـ ىمٌؾ. واعم٘مّمقد أن ي٘مٞمٜمؽ وشمقيمٚمؽ وصد  قمزُمؽ يٗمت  ًمنؽ  ڠ

 وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز. ،السؿقع الؿجقب اهلل سم٤مب آؾمتج٤مسم٦م ُمـ

۵

٤م، ومن٠مقمط ممن٤م ومٞمنف ُمًنتخٚمٗمً اهلل  وٓ شمِمن  سمنام ضمٕمٚمنؽ ،اهلل ه٥م مم٤م وهٌؽ

  قمٚمٞمنؽ : ٕن يمؾ ٟمٕمٛم٦م شمتٜمٕمؿ هب٤م أٟم٧م أن ُمنـ ومْمنؾ اهللرب الؽار مال أقمٓم٤م 

أٟمنف  ط أو همػم ذًمؽ. وىمد ُروي قمنـ اًمٜمٌنل ،ىمقة طمٗمظ ،ومٝمؿ ،قمٚمؿ ،صح٦م ،ُم٤مل

ٓ  ٱَمټَمٻَمچمِن َيپمْزِ » ىم٤مل   ـْ َيْقٍم ُيٳْمبُِح ا٭مٷِمَبچمُد ٪مڀِمِف، إِ ٿُمةؿ  َٓ ٱَمچم ٱِم چم: ا٭مټم   ِن، ٪َمڀَمٺُمةقُل َأَٙمةُدمُهَ

ٿُمؿ  َأ٤ْمِط ُِمِْسٻًمچم َٖمټَمٹًمچم  .(1)«َأ٤ْمِط ٱُمپمْٹِمٺًمچم َٚمټَمٹًمچم، َوَيٺُمقُل أَٚمُر: ا٭مټم 

وقمٚمٛم٧م أن همػم  ذم طم٤مضم٦م دذا  -٤م يم٤من ظم٤مص٦ًم اًمٕمٚمؿأيّ - ٢من ُوه٧ٌم ظمػًماوم

وم٠مٟمن٧م  ،قمٚمٞمؽ أٓ شمٙمتٛمف أو ختٗمٞمف قمـ ُمـ ًمف طم٤مضم٦م ومٞمف ،اخلػم وٓ همٜمك ًمف قمٜمف

خٞماًل ؿمحٞمًح٤م سمام ًمٞمس ُمٚمًٙمن٤م ًمنؽ وٓ ُمنـ ومال شمٙمـ سم ،ُمًتخٚمػ ذم هذا اخلػم

                                                

اًمزيمن٤مة سمن٤مب ذم اعمٜمٗمنؼ ( يمتن٤مب 8080(، وُمًنٚمؿ )8552رواه اًمٌخن٤مري ) ٱمتٹمؼ ٤مټمڀمةف: (1)

 .ڤواعمٛمًؽ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 
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سمؾ هق حمض ومْمؾ ًمؽ ُمـ اًمقه٤مب، وُمـ اًمٌخؾ ُمن٤م ٟمنراه أن ُمنـ  ،يمًٌؽ

أو اًمٙمت٥م واعمراضمع:  ،وشمٕمٛمدهؿ يمتامن أُم٤ميمـ دروس اًمٕمٚمؿ سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ

ًمٞمّمنٌ  اًمقاطمند ُمنٜمٝمؿ هنق إومٝمنؿ  ،رهم٦ًٌم ُمٜمٝمؿ ذم آؾمتتن٤مر سمن٤مًمٕمٚمؿ اًمٜمن٤مومع

وُم٤م سمخٚمقا إٓ قمغم أٟمٗمًٝمؿ  ،هذا إٓ وم٤ًمد ذم اًمٜمٞم٦م وواهلل ُم٤م ،وإقمٚمؿ وإقمغم

ًمٙمنـ اعُمقومنؼ  ،ومٛمـ وهٌٝمؿ ذًمؽ اًمٗمْمؾ ىمدير أن هي٥م همػمهؿ ،ٓ قمغم همػمهؿ

ومتّمنػم إًمنقف ذم ُمٞمنزان طمًنٜم٤مشمف  ،اخلنػم قمنغم يدينف خلٚم٘منفاهلل  ُمـ أضمرى

وم٢من يمٜم٧م يمرياًم ُمع اخلٚمنؼ  ،واقمٚمؿ أٟمؽ يمٚمام َوه٧ٌم ُوه٧ٌم ،سمٛمجٝمقد ٓ ُيذيمر

هنق  ،وم٤مهلل ُمٜمنؽ أوؾمنع ومْمناًل  ،٤م ًمٚمخػموإن يمٜم٧م ضمقاًدا حمٌّ  ،أيمرم وم٤مهلل ُمٜمؽ

 يمنػم اًمٜمقال . ،اًمقه٤مب يمنػم اًمٕمٓم٤مء

ومال شمٚم٘منل اًمنُدّر ذم  ،وًمٙمـ جي٥م أن شمٙمقن طمٙمٞماًم يمذًمؽ ُمع يمقٟمؽ ُمٕمٓم٤مءً 

ٓ شمٜمنم قمٚماًم ٓ يٗمٝمٛمف ؾم٤مُمٕمٞمؽ: ومذًمؽ يزيدهؿ ضمٝماًل قمغم  ،يد ُمـ ٓ يًتحؼ

ومٕمٚمٞمؽ أن حتدث اًمٕم٤مُمن٦م سمنام  ،ورؾمقًمفاهلل  سمقاوىمد ي١مدي هبؿ أن يٙمذِّ  ،ضمٝمٚمٝمؿ

وسمذًمف عمـ ٓ يًتحؼ ُمـ اًمًٗمف وونٕمػ  ،يٕمرومقن، ومٙمتؿ اًمٕمٚمؿ فمٚمؿ وضمٝم٤مًم٦م

 احلٙمٛم٦م.

 

وٓ حت٤مول أن شمٜم٤مزقمنف ومٞمنف: وم٤مًمنذي ين١م   ،ٓ شمتٛمٜمك ُُمٚمًٙم٤م ُمٚمنٙمف اهلل همػم 

ِٝمؿ ذًمؽ رؤؾم٤مء اًمدول ُمن٤م شم٘من٤مشمٚمقا قمنغم ، وًمق ومَ رب اًمٕم٤معملماعُمٚمؽ ويٜمزقمف هق 
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 ،وم٘متؾ إخ أظم٤مه ،وىمد رأيٜم٤م هذا اًمت٘م٤مشمؾ قمغم ُمر إزُم٤من ،ُُمٚمؽ وٓ قمغم ؾمٚمٓم٦م

ڎ  ﴿ىم٤مل شمٕمن٤ممم   ،سمؾ ورسمام ىمتؾ اًمرضمؾ وًمده ٕضمؾ اعمٚمؽ ،وؾمجـ اًمقًمد أسم٤مه

گ   گ  گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ 

وم٤معمٚمننؽ  ،[آل ٤مٽمةةران] ﴾ ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ  ڳ 

 ،ا وُمٙم٤مٟم٦ًم ومٚمـ يٜم٤مدؿ ىمط سم٤مًم٘متؾ واًمتٜم٤مطمر٤م وؾمٚمٓم٤مًٟم٤م أو قمزّ ومٛمـ يرد ُُمٚمٙمً  ،سمٞمديف

 ًٓ ٟم٘مٛم٦م قمٚمٞمنف وإن  ،وُمـ وصؾ واُمتٚمؽ هبذه اًمٓمري٘م٦م ومًٞمٙمقن ُمٚمٙمف قمٚمٞمف وسم٤م

ء ذم ؿمن٘م٤م ،سمدا ًمٚمٜم٤مس أٟمف ٟمٕمٛم٦م. وم٤مًمت٘م٤مشمؾ قمغم اعُمٚمؽ ؿم٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة

وؿم٘م٤مء ذم إقمٓم٤مئف طم٘منف  ،وؿم٘م٤مء ذم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف ،احلّمقل قمٚمٞمف واعمٜم٤مزقم٦م ومٞمف

 وًمٞمتجٝمز ص٤مطم٥م اعمٚمؽ ًمٚمح٤ًمب قمغم ُمٚمٙمف ورقمٞمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ڠ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﴿ ٘مةةؾ ذ٬مةةره ٤مپمةةف:اي  ٫مةةچمل

 .[ص] ﴾ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

ُمٚمًٙم٤م ٓ يٙمقن ٕطمد ُمـ سمٕمده  شمٕم٤ممماهلل  أٟمف ؾم٠مل ُمـ»ؾمٞم٤م  أي٦م يدل قمغم 

اًمٌنمن ُمنٚمنف، وهنذا فمن٤مهر اًمًنٞم٤م  ُمنـ أين٦م، وسمنف وردت إطم٤مدين٨م  ُمـ

 .(1)شطاهلل  اًمّمحٞمح٦م ُمـ ـمر  قمـ رؾمقل

طمدصمٜم٤م إؾمنح٤م  سمنـ إسمنراهٞمؿ، ىمن٤مل   ٫مچمل ا٭مبخچمري ٤مپمد ٖمٹمسٝم وذه أيڈم:

                                                
 .(7/68شمٗمًػم اسمـ يمنػم ) (1)
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أظمؼمٟم٤م روح، وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ حمٛمد سمـ زي٤مد، قمـ أيب هريرة، 

ـ  َٖمٹَمټم ډَم ٤َم٥َم  ا٭مَبچمِرَٙمڈمَ »ىم٤مل   طًمٜمٌل قمـ ا ـَ اجِل َأْو يَمٚمَِٛم٦ًم َٟمْحَقَهن٤م  - إِن  ٤ِمٹْمِريًتچم ٱِم

اَلَة، ٪َمڂَمٱْمٻَمپمَپمِل اهللُ ٭مڀَِمٺْمٵَمَع ٤َم٥َم   - ـْ ٠َمةَقاِري ا٭مٳم   ٱِمپمُْف، ٪َمڂَمَرْدُت َأْن َأْرٕمٵَِمُف إ٧َِم ٠َمچمِرَيڈٍم ٱِم

ٻُمْؿ، ٪َمةَذ٬َمْرُت ٫َمةْقَل َأِٚمةل ٠ُمةټَمڀْمََمَن: َرب  اٛمَْسِجِد َٙمت ك ُٖمٳْمبُِحقا َوَٖمپمْٶُمرُ  وا إ٭َِمڀْمِف ٬ُمټم 

ـْ َٕمٷْمِدي ََٙمٍد ٱِم
ِٕ ُه َٚمچم٠ِمًئچم»، ىَم٤مَل َرْوٌح  شَوڇْم ِٔم ٱُمټْمٻًمچم َٓ َيپمَْبٸِمل   .(1)ش٪َمَرد 

ي٘م٤مل  يمٞمػ أىمدم ؾمٚمٞمامن قمغم ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م ُمنع ذُمٝمن٤م » :$٫مچمل ا٭مٺمر٢مبل 

ًمدينف  ومن٤مجلقاب أن ذًمنؽ حمٛمنقل قمٜمند شمٕم٤ممم، وسمٖمْمف د٤م، وطم٘م٤مرهت٤م اهلل  ُمـ

شمٕم٤ممم وؾمٞم٤مؾم٦م ُمٚمٙمف، وشمرشمٞم٥م ُمٜم٤مزل ظمٚم٘مف، وإىم٤مُم٦م اهلل  اًمٕمٚمامء قمغم أداء طم٘مق 

طمدوده، واعمح٤مومٔم٦م قمغم رؾمقُمف، وشمٕمٔمٞمؿ ؿمنٕم٤مئره، وفمٝمنقر قم٤ٌمدشمنف، وًمنزوم 

ـم٤مقمتف، وٟمٔمؿ ىم٤مٟمقن احلٙمؿ اًمٜم٤مومذ قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمف، وحت٘مٞمؼ اًمققمقد ذم أٟمف يٕمٚمنؿ ُمن٤م 

ڤ ڤ ڤ  ﴿ طم٥ًم ُم٤م سح سمذًمؽ عمالئٙمتنف وم٘من٤مل  ٓ يٕمٚمؿ أطمد ُمـ ظمٚم٘مف

ًٌن ٤مؿم٤موطم [رة]ا٭مبٺمة ﴾ ڤ ڦ ڦ ٤م ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم أن يٙمقن ؾمن١ماًمف ـمٚم

ومٞمٝم٤م، وإٟمام ؾم٠مل ممٚمٙمتٝم٤م هلل، يمام اهلل  ًمٜمٗمس اًمدٟمٞم٤م، ٕٟمف هق وإٟمٌٞم٤مء أزهد ظمٚمؼ

ضمٞم٥م ٟمنقح ؾم٠مل ٟمقح دُم٤مره٤م وهاليمٝم٤م هلل، ومٙم٤مٟم٤م حمٛمقديـ و٤مسملم إمم ذًمؽ، وم٠مُ 

 .(8)شؾمٚمٞمامن اعمٛمٚمٙم٦م لقمٓمـ قمٚمٞمٝم٤م، وأُ وم٠مهٚمؽ ُم

                                                
( يمت٤مب اعم٤ًمضمد 458( يمت٤مب اًمّمالة، وُمًٚمؿ )2522، 568رواه اًمٌخ٤مري ) ڀمف:ٱمتٹمؼ ٤مټم (1)

 .وُمقاوع اًمّمالة

 .(5/597(، ومت  اًم٘مدير )84/205اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (8)
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اًمقهن٤مب أن هيٌنؽ ُمن٤م ومٞمنف اهلل  ومال متدن قمٞمٜمؽ إمم ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس، واؾم٠مل

 اخلػم.

وُمـ اًمدٟمٞم٤م ُمن٤م  ،واضمٕمؾ هدومؽ إول هق آظمرشمؽ ،ادع إلظمقاٟمؽ سم٤مًمؼميم٦م

 ويمـ ُمـ ذوي ادٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م. ،إُمقر ًمّمٖم٤مئرٓ شمٜمٔمر  ،يٌٚمٖمؽ ضمٜم٤مت قمدن

 ،ذم صالشمؽ ودقم٤مئؽ وؾمجقد  ،ًمٍماط اعمًت٘مٞمؿأن هيديؽ ااهلل  واؾم٠مل

وهق ُمـ أُمر  سمذًمؽ إذ أُمر  سم٘مراءة اًمٗم٤محتن٦م  ،ؾمٚمف آؾمت٘م٤مُم٦م ذم طمٞم٤مشمؽ يمٚمٝم٤م

ومٚمـ شمٌٚمغ آؾمت٘م٤مُم٦م واًمن٤ٌمت قمنغم احلنؼ ودظمنقل  ،ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمـ صٚمقاشمؽ

ڭ ڭ ڭ  ﴿ىمن٤مل شمٕمن٤ممم   ،ومال شم٠ًمل همػمه ،رب اًمٕم٤معملماجلٜم٦م إٓ إن ؿم٤مء 

 .[18ا٭مپمسچمء: ] ﴾ ۇۇ

سمٜمنمن اخلنػم  ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن جيٕمٚمٜمن٤م ُمنـ اًمقهن٤مسملم ًمٕمٌن٤مدهاهلل  ومٜم٠ًمل

وأن جيٕمٚمٜم٤م هداة ُمٝمتديـ ُمًت٘مٞمٛملم قمنغم  ،ويٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمٌخؾ واًمِم  ،ًمٚمخٚمؼ

  أُمره وهٞمف إٟمف قمغم يمؾ رء ىمدير.

 

 ٖمؿ ٕمحٽمد اهلل

 احلسپمك، ويټمڀمف اٛمجټمد ا٭مثچمّن اي  اٛمجټمد إول ٱمـ ٖمٹمسٝم أ٠مَمء

 «ا٭مټمٵمڀمػ» اي ا٠مؿ وأو٭مف -٧مٖمٷمچماي  ٕمڄمذن-
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 من إصدارات املؤلفة

 (.11881189851ُمٙمت٦ٌم ُمٙم٦م )ت   -أضمزاء(  6اًمٗم٘مف اعمٞمن ) -

ُمٙمت٦ٌم اسمـ  -سمٞم٤من اًمتقطمٞمد اًمّمحٞم  ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  -اًمدرر اًمٌٝمٞم٦م  -

 (.1885161681 -1885161681اجلقزي )ت  

ُمٙمت٦ٌم آل  -سمٞم٤من ىمدر اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ووالل اًمِمٞمٕم٦م اخل٤مهيـ  -

 (.11118158111ي٤مه )ت  

دار  -اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ذم سمٞم٤من أمهٞم٦م اًمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م وسمٞم٤من اًمٌدع وأٟمقاقمٝم٤م  -

 (.1885161681 -1885161681اسمـ اجلقزي اًم٘م٤مهرة )ت  

رًو٤م ُمـ أُمراض اًم٘مٚمقب وـمر  مخس وصمالصمقن ُم -أُمراض اًم٘مٚمقب  -

 (.11881189851ُمٙمت٦ٌم ُمٙم٦م )ت   -قمالضمٝم٤م 

 دار اسمنننـ اجلنننقزي اًم٘مننن٤مهرة  -يم٠مٟمنننؽ شمنننراه  طحمٛمننند رؾمنننقل اهلل  -

 (.1885161681 -1885161681)ت  

ًمإلُمن٤مم اًمًنٗم٤مريٜمل  -اًمتٕمٚمٞم٘من٤مت اًمنجنٚمٞمن٦م قمنٚمنك اًمنٕم٘مٞمندة اًمًٗمن٤مريٜمٞم٦م  -

 حت٧م اًمٓمٌع. -ضمزء( 2)

 دار اسمننـ رضمنن٥م  -٦م وقم٘مٞمنندة اًمٗمرىمنن٦م اًمٜم٤مضمٞمنن٦م قم٘م٤مئنند اًمٗمننر  اًمْمنن٤مًم -

 (.11888168118)ت  

 


