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وِر أكُػِسـَو إن  ـح ُُشُ ِػُرُه َوَكُعقُذ ٕمِوّلِل  ِم َتغح َتِعقـُُف  َوَكسح َؿُدُه َوَكسح ُد ّلِلِهِ َكحح ؿح اْلحَ

ؾِؾح ٪َمال َهوِدَي ٭َمُف  ـح ُيضح ِدِه اّلِل  ٪َمال ُمِضؾه ٭َمُف َوَم ـح ََيح ََم٭مِـَو َم ـح ٠َمقَِّئوِت َأ٤مح َوِم

ًدا ٤َم حُدُه َوَر٠ُمق٭ُمفُ  يَؽ ٭َمُف َوأن ُِمَؿه َدُه   َُشِ َفُد أن   إ٭َِمَف إِ  اّلِل  َوٙمح . َوَأ١مح

 :٭مؼوء ٘مديد كستؽؿؾ ٪مقف ُشح ٬متوب

 (حذنرة اىٍؤحسٖ)
و٬مـهو ٫مد اكتفقـو ْم ا٭مؾؼوء ا٭مسوٕمؼ مـ اْلديٌ ٤مـ اٛمقزان و٤مؼقدة أهؾ ا٭مسـي 

أمو ا٭مققم ٪مسقف كتؽؾؿ ٤مـ مسل٭مي ٘مديدة مـ مسوئؾ اإليَمن ،واجلَم٤مي ٪مقف

: أ  وهل 

 :اإليَمن ٫مقل و٤مؿؾ وكقي يزيد ٕمو٭مطو٤مي ويـؼص ٕموٛمعصقي

 :_ رمحف اّلِل_يؼقل اٛمصـػ

واإليَمن ٕملن اإليَمن ٫مقل و٤مؿؾ وكقي، يزيد ٕمو٭مطو٤مي ويـؼص ٕموٛمعصقي، )

وَن }:٫مول ٖمعو٧م َت ح٨ِمُ ُؿح إِيََمًكو َوُهؿح َيسح ـَ آَمـُقا ٪َمَزاَدْتح و ا٭مهِذي ، {(124) ٪َمَلمه

َداُدوا إِيََمًكو َمَع إِيََمِ ِؿح }:و٫مول ٤مز و٘مؾ ـَ }:و٫مول ٤مز و٘مؾ،{٭مَِقزح َداَد ا٭مهِذي  َوَيزح

( {آَمـُقا إِيََمًكو
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ذ٬مر اٛمصـػ مجؾي مـ اآليوت ٖمدل ٤مٜم أن اإليَمن يزيد، ٪م دأ أوً  ◘

 ...يذ٬مرأن اإليَمن ٫مقل و٤مؿؾ وكقي، يزيد ٕمو٭مطو٤مي ويـؼص ٕموٛمعصقي

 أن اإليَمن ٫مقٌل و٤مؿؾ: (أهؾ اْلؼ)اٖمػؼ أهؾ ا٭مسـي واجلَم٤مي ٫مو٢م ًي _

: و٫مد ٚمو٭مػفؿ ْم ٫مقهلؿ هذا ٢موئػتون

وهؿ ا٭مذيـ أٚمر٘مقا األ٤مَمل مـ مسؿك اإليَمن،٪منيَم ؿ :٢موئػي اٛمر٘مئي_1

هق ٫مقٌل ٕمال ٤مؿؾ،٪منذا ٫مول اإلكسون   إ٭مف إ  اّلِل ِمؿد ر٠مقل اّلِل ٪منن هذا 

د ا٭مؼقل جيعؾ إيَمكف ٬منيَمن  يؽػل ٕمو٭مـس ي ٭مؼضقي اإليَمن،و٤مؾقف ٪منن ُُمره

٘مٞميؾ وإذا ٪معؾ أي معصقي ٪مسقغػرهو اّلِل ٭مف،وهذه ا٭مطوئػي ختتؾػ ٪مقَم 

 .ٕمقـفو ٪مقَم خيص ا٤متؼودهو ٕمو٭مـس ي ٭مإليَمن ٪مفؿ ٪مقف در٘موت 

ألن ا٭مؽثٝم مـ اٛمسؾؿ٦م يعتؼد هذا ا ٤متؼود ٪مقؼق٭مقن أن ا٭مؼقل ٕمال إ٭مف :فيِِختّ 

 (ألن اّلِل ٩مػقر رٙمقؿ)إ  اّلِل ِمؿد ر٠مقل اّلِل يؽػل و  إ١مؽول ٕمو٭مـس ي ٭مؾعؿؾ

هم ء امتألت ٫مؾقهبؿ ٕموإلر٘موء وهؿ   يشعرون، ٭مؼد ٖمؾ هسً ا٭معؼقل هبذا 

 .ا٭مِػؽر كتقجي ا٭مُ عد ٤مـ اْلؼ وا٭مديـ

وهذه ا٭مطوئػي ٤مٜم ا٭مـؼقض مـ ٠موٕمؼتفو ٙمقٌ أ ؿ :  ٢موئػي اخلقارج واٛمعتز٭مي _2

٫مقل و٤مؿؾ وكقي وا٤متؼود وا٭مُؽؾ يشء واٙمد ٪منذا ذهى ٕمعضف :يؼق٭مقن أن اإليَمن

ذهى ٬مؾف،وٕمـوًء ٤مٜم هذا ا ٤متؼود ا٭مػو٠مد ا٭مذي ٘معؾ اإليَمن ١مقًئو واٙمًدا   يتجزأ 

٪مؼد أدى ذ٭مؽ إ٧م ٘مزئقي أٚمرى وهل أكف   يزيد و  يـؼص ٪مفق ُمر٬مى واٙمد ٪منذا 
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مو ارٖمؽ ً ٬م ٝمة مـ ا٭مؽ وئر ٬مون ُمرٖمؽ فو ٬مو٪مر ٚمورج مـ اٛمؾي ٙمسى ا٤متؼودهؿ 

هذا هق ا٤متؼود اخلقارج واٛمعتز٭مي مع و٘مقد ٚمالف ٕمسقط ٕمقـفَم وهق أن 

اخلقارج يؼق٭مقن أن مرٖمؽى ا٭مؽ ٝمة ٬مو٪مر ُّمؾهد ْم ا٭مـور أمو اٛمعتز٭مي ٪من ؿ 

يؼق٭مقن أكف ْم مـز٭مي ٕم٦م مـز٭مت٦م و٭مؽـف ُّمؾهد ْم ا٭مـور أيًضو،هذه ا٭مطوئػي ُٖمؾِزم 

أوامر _ أ٪معول _أ٫مقال)ا٭مع د ٕمق٘مقب اإلٖمقون ٕمؽؾ ٘مزئقي ٘موءت ْم ا٭م٨مع

 .٪منذا و٫مع ْم ٬م ٝمة مـ ا٭مؽ وئر ٪منكف ٬مو٪مر ّمؾد ْم ا٭مـور إذا موت ٤مٜم هذا (اّلِل

٪من ؿ   ي ـقن ا٤متؼودهؿ ٤مٜم أراء ١مخصقي أو :أمو أهؾ ا٭مسـي واجلَم٤مي_3

ا٘متفودات و٭مؽـفؿ يلٚمذون ا٤متؼودهؿ مـ ا٭مؽتوب وا٭مسـي،٫مول اّلِل و٫مول 

 .ر٠مق٭مف ٕمػفؿ ٠مؾػ األمي

 :فاإلٍٗان كٔل وعٍو ٗزٗد ةاىػاعث وِٗلص ةاىٍعص٘ث

 :ٌَ األدىث عيٕ زٗادة اإلٍٗان وُلصاُّ 

َقِد _1 ٠َمح ـِ األح َداِد ٕمح ـِ اٛمحِؼح ًُ َر٠ُمقَل اّلِلهِ : ٫َموَل ، ٤َم  :َيُؼقُل ٠َمِؿعح

ً و» ـِ آَدَم َأ١َمدُّ َٖمَؼؾُّ ًقو٭َمَؼؾحُى إمح َتَؿَع ٩َمؾح ِر إَِذا ا٘مح ـَ ا٭محِؼدح  «ِم

( 385)ا٭مؼضوء وا٭مؼدر ٭مؾ قفؼل

،٫َموَل _2 ٠َُمقِِّديِّ ـح َٙمـحَظَؾَي األح ـح ٬ُمتهوِب َر٠ُمقِل اّلِلِ : ٤َم ٭َمِؼَقـِل َإُٔمق :٫َموَل َو٬َموَن ِم

ٍر،٪َمَؼوَل  ًَ  َيو َٙمـحَظَؾُي ٫َموَل :َٕمؽح ًُ : ٬َمقحَػ َأكح ٠ُم حَحوَن اّلِلِ َمو : َكو٪َمَؼ َٙمـحَظَؾُي،٫َموَل : ٫ُمؾح

ًُ : َٖمُؼقُل  ٫َموَل  و َكُؽقُن ٤ِمـحَد َر٠ُمقِل اّلِلِ: ٫ُمؾح ـهِي، َٙمتهك ٬َمَلكه ُرَكو ٕمِو٭مـهوِر َواجلحَ ، ُيَذ٬مِّ
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ـح ٤ِمـحِد َر٠ُمقِل اّلِلِ ـَو ِم ، ٪َمنَِذا َٚمَر٘مح ٍ َ َد َرأحُي ٤َم٦مح َوح َواَج َواألح َزح ـَو األح ،٤َمو٪َمسح

رٍ  قحَعوِت، ٪َمـَِسقـَو ٬َمثًِٝما،٫َموَل َإُٔمق َٕمؽح ًُ َأَكو :َوا٭مضه َطَؾؼح و ٭َمـَؾحَؼك ِمثحَؾ َهَذا، ٪َموكح ٪َمَقاّلِلِ إِكه

ـَو ٤َمَٜم َر٠ُمقِل اّلِلِ ٍر،َٙمتهك َدَٚمؾح ًُ َوَإُٔمق َٕمؽح َكو٪َمَؼ َٙمـحَظَؾُي،َيو َر٠ُمقَل اّلِلِ : ،٫ُمؾح

ًُ « َوَمو َذاَك »:٪َمَؼوَل َر٠ُمقُل اّلِلِ  ُرَكو : ٫ُمؾح َيو َر٠ُمقَل اّلِلِ َكُؽقُن ٤ِمـحَدَك، ُٖمَذ٬مِّ

َواَج  َزح ـَو األح ـح ٤ِمـحِدَك، ٤َمو٪َمسح ـَو ِم ،٪َمنَِذا َٚمَر٘مح ٍ و َرأحُي ٤َم٦مح ـهِي،َٙمتهك ٬َمَلكه ٕمِو٭مـهوِر َواجلحَ

قحَعوِت، َ َد َوا٭مضه َوح ِِس ٕمَِقِدِه »:  َكِسقـَو ٬َمثًِٝما ٪َمَؼوَل َر٠ُمقُل اّلِلِ َواألح َوا٭مهِذي َكػح

ِر، ٭َمَصو٪َمَحتحُؽُؿ اٛمحَاَلئَِؽُي ٤َمَٜم  ٬مح إِنح ٭َمقح َٖمُدوُمقَن ٤َمَٜم َمو َٖمُؽقُكقَن ٤ِمـحِدي، َوِْم ا٭مذِّ

ـح َيو َٙمـحَظَؾيُ 
، َو٭َمؽِ ُؽؿح

اٍت « ٠َمو٤َمًي َو٠َمو٤َميً ٪ُمُر١ِمُؽؿح َوِْم ٢ُمُر٫مِ  َٗماَلَث َمره

( 2750)أٚمر٘مف مسؾؿ

هذه أٙموديٌ ٖمقضح ٬مقػ أن اإليَمن يزيد ٕمو٭مطو٤موت ويـؼص ٕموٛمعويص 

أن اإليَمن يزيد ٕمو٭مطو٤مي ويـؼص ٕموٛمعصقي   : ٪مَم معـك

 أ٘مرى _٫مرأ ٘مزء مـ ا٭مؼرآن)٭مق أن ١مخًصو ٫موم ٕملداء ٢مو٤مي معقـي:يعـل

ؾ ٕم٦م ُمتشوٙمـ٦م ٪ملصؾح _صوم يقم_مؽوٛمي ٖمؾقػقكقي يصؾ ٪مقفو رمحف  ٖمدٚمه

ْم ٬مؾ ٤مؿؾ مـ األ٤مَمل ا٭مسوٕمؼي و٭مق مل (و٩مٝم ذ٭مؽ مـ أ٤مَمل اخلٝم_ٕمقـفَم

يؽـ ٤م ودة إ  أكف متك ا٠مُتحرضت ٪مقف ا٭مـقي وأكف ُيؼوم إمتغوء مرضوت اّلِل 

٪منن اإليَمن يزيد،كؼقل هذا ٙمتك   يتصقر أٙمد أن زيودة اإليَمن ٖمـحٯِم 
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 و٭مؽـ (٤م ودة اجلقارح_ا٭مذ٬مر_ا٭مؼقوم_ا٭مصقوم_٫مراءة ا٭مؼرآن )٪مؼط ْم 

 يؿؽـ أن يؼقم ا٭مشخص ٕمل٤مَمل ُمتعديي

٬مؾ (إ٬مرام ضقػ_اإلٙمسون إ٧م يتقؿ _إصالح ٕم٦م اٗمـ٦م_صؾي أرٙموم)

هذه أ٤مَمل يؿؽـ أن ٖمؽقن ٤م ودة ٪مقزيد هبو اإليَمن 

ذ٬مركو اآليوت ا٭مدا٭مي ٤مٜم زيودة اإليَمن ٕمو٭مطو٤مي ٬مَم أوردهو اٛمصـػ _

 :وأٖم عـوهو ٕمذ٬مر ٕمعض األد٭مي مـ ا٭مسـي

٪منذا مو ٫موم ١مخص ٕمو٭مصالة ٗمؿ ٕمعد ذ٭مؽ : ٬مَم أن اإليَمن يـؼص ٕموٛمعويص 

و٫مع ْم ٩مق ي ٪مقـُؼص اإليَمن،ا٫مٟمض م ؾغ مـ آٚمر و  يريد أن يرد اْلؼ إ٧م 

 .صوٙم ف مع و٘مقد ا٭مؼدرة ٤مٜم رده و٭مؽـف ُيَم٢مؾ ٪مقـؼص أيًضو وهؽذا

 د٭مهً اآليوت ا٭مؼرآكقي واألٙموديٌ ا٭مـ قيي ٤مٜم أن اإليَمن يزيد ٕمو٭مطو٤مي _

ويـؼص ٕموٛمعصقي وهذا ا٤متؼود ٘موزم   ٘مدال ٪مقف و٫مد أوردكو ٕمعض األد٭مي 

و٠مـستؽؿؾ مو ٬مـهو ٫مد ٕمدأكوه ٙمتك يؽقن ْم ذ٭مؽ رد ٤مٜم أهؾ ا٭م و٢مؾ ٪مال 

اٛمر٘مئي ا٭مذيـ )ي ؼك هلؿ ٙمجي يستـدون إ٭مقفو ْم اد٤موءاْتؿ ا٭م و٢مؾي٠مقاء 

اخلقارج ا٭مذيـ ُيؽػرون اٛمسؾؿ٦م )أو (خُير٘مقن األ٤مَمل مـ مسؿك اإليَمن

 .و٬مؾ مـفَم ضول ويدُٚمؾ حتً ٫مقل ا٭مـ ل  (ٕمورٖمؽوب ا٭مؽ ٝمة

 :٫َموَل إِنه َر٠ُمقَل اّلِلهِ 

َي " ُمه ًي، َوإِنه َهِذِه األح ِ َو٠َم حِع٦َم ِمؾه ٫ُمقا ِْم ِديـِِفؿح ٤َمَٜم ٗمِـحَت٦مح َٟمَ  ا٪مح
ِ َؾ ا٭محؽَِتوَٕم٦مح  إِنه َأهح

ُ  ٤َمَٜم َٗماَلٍث  َٟمِ ًي ٠َمَتػح ـِل- َو٠َم حِع٦َم ِمؾه َقاَء : َيعح َهح َفو ِْم ا٭مـهوِر إِ ه ،-األح اِٙمَدًة، وَ ٬ُمؾُّ
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ََم٤َمُي، َقاُء ٬َمََم َوِهَل اجلحَ َهح وَرى هِبِؿح ٖمِؾحَؽ األح َقاٌم ََتَ تِل َأ٫مح ُرُج ِْم ُأمه ُف ٠َمَقخح َوإِكه

ِصٌؾ إِ ه َدَٚمَؾُف  ٌ  َوَ  َمػح  "َيَتَجوَرى ا٭محَؽؾحُى ٕمَِصوِٙم ِِف، َ  َي حَؼك ِمـحُف ٤ِمرح

ح َٖمُؼقُمقا ٕمََِم َ٘موَء ٕمِِف َك ِقُُّؽؿح  ـح مَل
٨َمَ ا٭محَعَرِب ٭َمئِ ـَ ا٭مـهوِس َواّلِلهِ َيو َمعح ٬ُمؿح ِم ُ ، ٭َمَغٝمح

َرى َأنح َ  َيُؼقَم ٕمِفِ   "َأٙمح

( 16937)مسـد أمحد

َفو ِْم ا٭مـهوِر إِ ه َواِٙمَدًة، هذا ز٘مر وو٤مقد ١مديد مـ :ا٭مشوهد   ٬ُمؾُّ

 .هلم ء ا٭مذيـ أدٚمؾقا ٤مؼقهلؿ ْم اْلؽؿ ٤مٜم ا٭م٨مع ٪مضؾقا وأضؾقاا٭مـ ل

: ةاإلٍٗان حح٘ا اىلئب 
: ٫مول ٖمعو٧م

ـح } َققحـَوهُ  َأَوَم ـح َمَثُؾُف ِْم ٬َموَن َمقحًتو ٪َمَلٙمح ٮِم ٕمِِف ِْم ا٭مـهوِس ٬َمَؿ ـَو ٭َمُف ُكقًرا َيؿح  َوَ٘مَعؾح

َؿُؾقَن  ـَ َمو ٬َموُكقا َيعح َؽو٪مِِري ـَ ٭مِؾح ا٭مظُُّؾََمِت ٭َمقحَس ٕمَِخوِرٍج ِمـحَفو ٬َمَذ٭مَِؽ ُزيِّ

[ األكعوم]{(122)

ا٭مؼؾى ا٭مذي يؿأله اإليَمن هق ٫مؾى ٙمل و٫مد ا٠متؿد ٙمقوٖمف مـ كقر اإليَمن 

٪مفق يؿٮم ٕم٦م ا٭مـوس ٤مٜم ٕمصٝمة ٪مقعرف اْلؼ، ويلمر ٕموٛمعروف ويـفك ٤مـ 

اٛمـؽر ٕمو٭مػفؿ ا٭مصحقح،أمو ا٭مؼؾى ا٭مذي خيؾق مـ اإليَمن ٪مفق ٫مؾٌى مقً، 

و٭مذ٭مؽ ٪منن ا٭مشعقب ا٭مغرٕمقي إذا مو كظركو إ٭مقفؿ كظري ٠مطحقي ٕمعقدة ٤مـ 

ا٭مػفؿ ا٭مصحقح ْلؼقؼي األمقر ٭متصقركو أ ؿ   يـؼصفؿ يشء ٪مفؿ ُمـعهؿقن 
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٪مال إمتالءات و  أزموت ٕمؾ أ ؿ يعقشقن ْم اجلـي ٪مؽؾ يشء ُمفقل ٭مؾحقوة إ  

 .أكف ٕمو٭مر٩مؿ مـ ذ٭مؽ ٪منكـو كسؿع أن أ٬مٞم كس ي ٭مالكتحور ٖمؼع ْم هذه ا٭م الد

٪مَم هق ا٭مس ى ا٭مذي د٪معفؿ إ٧م اٚمتقور هذه ا٭مـفويي ٕمو٭مر٩مؿ مـ أ ؿ   

يـؼصفؿ أي يشء مـ األ١مقوء ا٭متل يسعك ا٭مؽثٝم مـ اٛمسؾؿ٦م ٙمتك 

يؿتؾؽقهو ويؿؽـ أن ي قع ٕمعضفؿ ديـف ٭مؽل ُُيؼؼ ٤مرض زائؾ مـ هذه 

األ١مقوء ا٭متل يؿؾؽفو ا٭مؽو٪مريـ  

٫مد يرٖمٮم اٛمسؾؿ ويرس  ويٟمك ا٭مصالة ويؼع ٪مقَم ُيغِضى اّلِل ٙمتك :يعـل

يصؾ ْم آٚمر األمر إ٧م امتالك ٤مَرض مـ ٤مروض ا٭مدكقو اْلؼٝمة و٩مػؾ هذا 

ا٭مشخص ٤مـ ٙمول هم ء ا٭مؽػور ا٭مذيـ يؿؾؽقن أضعوف أضعوف مو 

يؿؾؽ هق وٙمتك ٭مق امتؾؽ اٛمسؾؿ اٛمول ٪مؽقػ يـصؾح ٙمول ا٭م الد وٖمزول 

األزموت وا ٕمتالءات ا٭متل ٖمسقد ٕمالد اٛمسؿ٦م، ٤مؾقـو أن ُكػؽر ْم أٙمقال 

هم ء ا٭مؽػور ا٭مذيـ ٖمق٪مر ٭مدَيؿ اٛمول واجلَمل و٬مؾ يشء ٗمؿ ٕمعد ٬مؾ 

ِدم ةعظًٓ عيٕ االُخحار فٍا ْٔ اىستب اىٍؤدي إىٕ ذىم؟ 
ْ

ل
ُ

ذىم ٗ

ِدم ٕمعضفؿ ٤مٜم ا كتحور ألن ا٭مؼؾقب مقتي، و٫مد روي ٔم ممـ حتدٗمتؿعفؿ  ُيؼح

أ ؿ   يستطقعقن ا٭معقش ٕمدون ُمسؽـوت واٛمؼصقد هل اٛمسؽـوت اٛموديي 

٪مفؿ ٤م ورة ٤مـ آ ت ٖمعؿؾ ٕمو٠متؿرار و٤مـد ْلظي ا٭متق٫مػ ُيصوب هذا 

ا٭مشخص ٕمحو٭مي ا٬متئوب وهلذا ٪منن ا٭مؽثٝم مـفؿ يٟمددون ٤مٜم األ٢م وء 
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ا٭مـػسق٦م و٬مؾ هذا يعقد إ٧م ٚمؾق ا٭مؼؾقب مـ اإليَمن، ٪محقوة ا٭مؼؾى   

 .ٖمؽقن إ  ْم اٖمصو٭مف ٕمرٕمف وإيَمكف ٕمف واٖم وع ك قف

 :مقزان ٘معؾف اّلِل كقًرا َيتدي ٕمف َمـ أراد أن يصؾ إ٧م اْلؼ◘

ـح ٬مون ْم ٕمدايي  ٠ممال يؿؽـ أن يطرأ ٤مٜم ذهـ ٢مو٭مى ا٭معؾؿ وٚموصي َم

٠مٝمه ٤مٜم ا٭مطريؼ،٫مؾتؿ أن هـوك ٪مر٫مي اخلقارج ا٭متل ٖمؼقل أن اإليَمن مر٬مى 

مـ مل ُيؽؿ ٕمَم أكزل اّلِل ٪مفق )واٙمد   يتجزأ وَمـ يرٖمؽى ا٭مؽ ٝمة ٬مو٪مر

،و٪مر٫مي (اٛمتٞم٘مي ٬مو٪مرة_ٙمؾقؼ ا٭مؾحقي ٬مو٪مر_١مورب اخلؿر ٬مو٪مر_٬مو٪مر 

اٛمر٘مئي ا٭متل ٖمؽتػل ٕمؽؾؿي   إ٭مف إ  اّلِل ِمؿد ر٠مقل اّلِل وٖمؼقل أن ا٭مذي 

ُيؽؿ ٤مٜم ا٭مؼؾقب هق اّلِل أمو ٩مٝم ذ٭مؽ ٪مفق ٖمشدد ٩مٝم مؼ قل،وهـوك ٪مريؼ 

 . (أهؾ ا٭مسـي واجلَم٤مي)أٚمر اٖم ع ٢مريؼ ّمتؾػ متوًمو 

٪مؽقػ ٔم أن أ٤مرف َمـ هق صوٙمى اٛمـفٍ ا٭مصحقح   

ٚمؾؼ اّلِل ا٭مع ود ومل يٟم٬مفؿ ٠مدى ومو أمرهؿ ٕملمٍر إ  و٫مد ٕم٦مه هلؿ ٬مقػقي 

ٖمط قؼفؽَم أكف ٠م حوكف يرسه هلؿ ٖمـػقذه، و٠مقاء ٬مون األمر مـ اّلِل ٤مز و٘مؾ ْم 

 ْم ا٭مسـي ٪مؼد صوٙمى هذه األوامر ٕمقون ٭مؽقػقي ا٭متؿسؽ ا٭مؼرآن أو ا٭مـ ل

وا ٤متصوم هبو وٖمـػقذهو ٤مٜم ٕمصٝمة، واٛمقزان ا٭مذي ُيؽؿ ٬مؾ ذ٭مؽ هق 

ِر  }:٫مق٭مف ٖمعو٧م َمح ٠ُمقَل َوُأؤِم األح ـَ آَمـُقا َأ٢مِقُعقا اّلِلهَ َوَأ٢مِقُعقا ا٭مره و ا٭مهِذي َ َيو َأَيُّ

ِمـُقَن ٕمِوّلِلهِِمـحُؽؿح  ٠ُمقِل إِنح ٬ُمـحُتؿح ُٖممح وُه إ٧َِم اّلِلهِ َوا٭مره ٍء ٪َمُردُّ ُتؿح ِْم يَشح  ٪َمنِنح َٖمـَوَز٤مح

ـُ َٖملحِوياًل  َس ٌ َوَأٙمح ِٚمِر َذ٭مَِؽ َٚمٝمح ِم اآلح  [ا٭مـسوء]{(59)َوا٭محَققح
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ا٭مذي كقا٘مف ٕمف َمـ يد٤مل أن أهؾ ا٭مسـي ُمتشدديـ ويؽتػل هذا هق اٛمقزان،

ٕمؼقل ٬مؾؿي ا٭متقٙمقد ٙمتك يؽقن مممـ،و٬مذ٭مؽ َمـ يتفؿفؿ ٕمو٭مؽػرأل ؿ 

يرٖمؽ قن ا٭مؽ وئر، وٙمتك يصؾ ا٭مسوئؾ إ٧م اإل٘موٕمي ا٭مصحقحي٪معؾقف أن يؼقم 

 .ٕمعرض ٬مالم ٬مؾ ٪مر٫مي ٤مٜم ا٭م٨مع أي ا٭مؽتوب وا٭مسـي

فٓو ٗيزم أن ُلٔم ةاألعٍال واألواٌر اىيت أٌرُا اهلل ةٓا أم أُّ 

ػق ةهيٍث اىخٔح٘د أو اإلكرار ةٔجٔد اهلل فلع ؟ 
ُ

ٗهفٖ اىِ
: مع ا٭معؾؿ أن ا٭مشقطون ٬مون ُيِؼر ٕمق٘مقد اّلِل ٤مز و٘مؾ ٙمقٌ أكف ٫مول_

ٖمَِؽ ٫َموَل } َِع٦َم  ٪َم ِِعزه ِقَيـهُفؿح َأمجح [ ص]{(82)أَل٩ُمح

ر اٛمسؾؿ٦م ٪مقؽقن ا٭مرد ٤مؾقفؿ ٕموألد٭مي ا٭مقاردة ٕمعدم ٖمؽػٝم  أمو َمـ ُيؽػِّ

 .مرٖمؽى ا٭مؽ ٝمة ويؽػقـو ٫مقل ر٠مقل اّلِل 

ـِ ا٭مـه ِلِّ _ ـِ َمو٭مٍِؽ، ٤َم ـح َأَكِس ٕمح : ٫َموَل ٤َم

تِل» ـح ُأمه ِؾ ا٭محَؽَ وئِِر ِم « ١َمَػو٤َمتِل أِلَهح

، (2436)صحقح،٠مــ ا٭مٟممذي:، ٙمؽؿ األ٭م وين(4739)٠مــ أيب داود 

 .(228)اٛمستدرك ٤مٜم ا٭مصحقح٦م ٭مؾحو٬مؿ

 

 

ر مرٖمؽى ا٭مؽ ٝمة وُيؽؿ ٤مؾقف ٪مؽقػ يؼقل ا٭مـ ل  هذا ٗمؿ يليت َمـ ُيؽػِّ

ٕموخلؾقد ْم ا٭مـور  
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 ٪منكـو كتل٬مد مـ صحي ا٭مؽالم أو ٤مدم صحتف ٕمو٭معرض ٤مٜم مقزان ا٭م٨مع نإذ

وهؾ هـوك أد٭مي ُٖمد٤مؿ مو ُيؼول أم أكف ُمرد إ٤مَمل ٭مؾعؼقل ٪مقَم   جيى إ٤مَمهلو ٪مقف 

  

ا٭مؽالم ٤مـ هذه ا٭مػر  ا٭مضو٭مي ٭مقس ِِمؾف ا٭مؽتى ٪مؼط ٕمؾ أن هـوك ُأكوس _

يعقشقن معـو ويتؾ سقن ٕمل٪مؽور هذه ا٭مػر  ويعتؼدون مو يعتؼده هم ء، 

 .و٫مد كرى مـ هم ء َمـ يظفرون ْم ا٭مػضوئقوت

 :ٖمػصقؾ ا٭مرد ٤مٜم ٬مؾ ٪مر٫مي ٕموألد٭مي◘

 :ا٭مرد ٤مٜم اٛمر٘مئي وا٭مد٭مقؾ ٤مٜم أن اإليَمن ٫مقٌل و٤مؿؾ:أوً  

 :ا٭مد٭مقؾ ٤مٜم أن اإليَمن ٫مقل_أ

: ٫مول ٖمعو٧م_1

َحوَ  ٫ُمق٭ُمقا آَمـهو ٕمِوّلِلهِ} ََم٤ِمقَؾ َوإ٠ِمح َراِهقَؿ َوإ٠ِمح ِزَل إ٧َِم إِٕمح ِزَل إ٭َِمقحـَو َوَمو ُأكح  َوَمو ُأكح

ِؿح َ   ـح َرهبِّ َ وِط َوَمو ُأويِتَ ُمق٠َمك َو٤ِمقَسك َوَمو ُأويِتَ ا٭مـه ِقُّقَن ِم ٠َمح ُؼقَب َواألح َوَيعح

ؾُِؿقَن  ـُ ٭َمُف ُمسح َ َأَٙمٍد ِمـحُفؿح َوَكحح ُ  َٕم٦مح  [ا٭م ؼرة]{(136)ُكَػرِّ

: ٫مول ٠م حوكف_2

َحوَ  ٫ُمؾح آَمـهو ٕمِوّلِلهِ} ََم٤ِمقَؾ َوإ٠ِمح َراِهقَؿ َوإ٠ِمح ِزَل ٤َمَٜم إِٕمح ِزَل ٤َمَؾقحـَو َوَمو ُأكح  َوَمو ُأكح

  ُ ِؿح َ  ُكَػرِّ ـح َرهبِّ َ وِط َوَمو ُأويِتَ ُمق٠َمك َو٤ِمقَسك َوا٭مـه ِقُّقَن ِم ٠َمح ُؼقَب َواألح َوَيعح

ؾُِؿقَن  ـُ ٭َمُف ُمسح َ َأَٙمٍد ِمـحُفؿح َوَكحح  [آل ٤مؿران]{(84)َٕم٦مح
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اإل٫مرار )و٫مقل ا٭مؼؾى ٪مفق (٫مقل ا٭مؾسون)ٕمو٭مد٭مقؾ كجد أن اإليَمن ٫مقل _

، ٪موإليَمن ٬مؼقل ٕمو٭مؾسون  ٕمد أن يت عف ا٭متصديؼ وإ  ٪مسقؽقن (وا٭متصديؼ

ب  .كػو٫ًمو ألن ا٭مؼؾى ُمؽذِّ

ـح َإٔمِقِف، ٫َموَل -3 َقوَن، ٤َم ـِ ٠ُمػح ـح ٤َم حِد اّلِلهِ ٕمح ٍر ِْم :  ٤َم يِن ٕمَِلمح ِٞمح َيو َر٠ُمقَل اّلِلهِ، َأٚمح

َدَك، ٫َموَل  َلُل ٤َمـحُف َأَٙمًدا َٕمعح اَلِم َ  َأ٠مح ٠مح ِ َتِؼؿح :  ٫ُمؾح ":اإلح ًُ ٕمِوّلِلهِ، ُٗمؿه ا٠مح  "آَمـح

ٍء َأٖمهِؼل  ٫َموَل : ٫َموَل   «٪َمَل١َموَر ٕمَِقِدِه إ٧َِم ٭مَِسوكِفِ »: َيو َر٠ُمقَل اّلِلهِ ٪َمَليه يَشح

( 15417)مسـد أمحد

 :أمو ٫مقل ا٭مؼؾى◘

: ٫مول ٖمعو٧م_1

٠ُمقُل } َو ا٭مره ـَ َيو َأَيُّ ُزكحَؽ ا٭مهِذي ـَ ٫َمو٭ُمقا آَمـهو َ  َُيح ـَ ا٭مهِذي ِر ِم  ُيَسوِر٤ُمقَن ِْم ا٭محُؽػح

٤ُمقَن  َؽِذِب ٠َمَمه ٤ُمقَن ٭مِؾح ـَ َهوُدوا ٠َمَمه ـَ ا٭مهِذي ـح ٫ُمُؾقهُبُؿح َوِم ِم ح ُٖممح َقاِهِفؿح َومَل ٕمَِل٪مح

ِد َمَقاِضِعِف َيُؼق٭ُمقَن إِنح ُأوٖمِقُتؿح  ـح َٕمعح ٪ُمقَن ا٭محَؽؾَِؿ ِم ح َيلحُٖمقَك ُُيَرِّ ـَ مَل ٍم آَٚمِري ٭مَِؼقح

ـَ اّلِلهِ  حؾَِؽ ٭َمُف ِم ـح مَت ـح ُيِرِد اّلِلهُ ٪مِتحـََتُف ٪َمَؾ َذُروا َوَم ُه ٪َموٙمح َٖمقح ح ُٖممح َهَذا ٪َمُخُذوُه َوإِنح مَل

ؿح ِْم  ٌي َوهَلُ َقو ِٚمزح كح ؿح ِْم ا٭مدُّ َر ٫ُمُؾقهَبُؿح هَلُ ح ُيِرِد اّلِلهُ َأنح ُيَطفِّ ـَ مَل ١َمقحًئو ُأو٭َمئَِؽ ا٭مهِذي

ِٚمَرِة ٤َمَذاٌب ٤َمظِقٌؿ   [اٛموئدة]{(41)اآلح

َؾُؿقا َأنه ٪مِقُؽؿح َر٠ُمقَل اّلِلهِ ٭َمقح ُيطِقُعُؽؿح ِْم ٬َمثٍِٝم }:٫مول ٠م حوكف وٖمعو٧م_2  َوا٤مح

ـه اّلِلهَ 
ِر ٭َمَعـِتُّؿح َو٭َمؽِ َمح ـَ األح ـَُف ِْم ٫ُمُؾقٕمُِؽؿح ِم يََمَن َوَزيه ِ َه َٙم هَى إ٭َِمقحُؽُؿ اإلح  َو٬َمره

ا١ِمُدوَن  َقوَن ُأو٭َمئَِؽ ُهُؿ ا٭مره َر َوا٭محُػُسقَ  َوا٭محِعصح  [اْلجرات]{(7)إ٭َِمقحُؽُؿ ا٭محُؽػح
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ـح ٫َمَتوَدَة، ٫َموَل _3 ـُ َمو٭مٍِؽ َأنه ا٭مـه ِله :  ٤َم َٗمـَو َأَكُس ٕمح ،َوُمعوٌذ َرِديُػُف ٤َمَٜم َٙمده

ِؾ، ٫َموَل  ٙمح ـَ َ٘مَ ؾٍ »: ا٭مره َديحَؽ،٫َموَل :،٫َموَل «َيو ُمَعوَذ ٕمح : ٭َم هقحَؽ َيو َر٠ُمقَل اّلِلهِ َو٠َمعح

َؽ َٗماَلًٗمو،٫َموَل : ، ٫َموَل «َيو ُمَعوذُ » َديح : ٭َم هقحَؽ َيو َر٠ُمقَل اّلِلهِ َو٠َمعح

ـح ٫َمؾح ِِف، » ٫ًمو ِم ًدا َر٠ُمقُل اّلِلهِ، ِصدح َفُد َأنح  َ إ٭َِمَف إِ ه اّلِلهُ َوَأنه ُِمَؿه ـح َأَٙمٍد َيشح َمو ِم

َمُف اّلِلهُ ٤َمَٜم ا٭مـهورِ  ِٞمُ ٕمِِف ا٭مـهوَس :  ٫َموَل َيو َر٠ُمقَل اّلِلهِ،«إِ ه َٙمره َأ٪َماَل ُأٚمح

وا  ٫َموَل  َت ح٨ِمُ ًَم « إًِذا َيتهؽُِؾقا»: ٪َمَقسح ٖمِِف َٖمَلٗمُّ و ُمَعوٌذ ٤ِمـحَد َمقح َٞمَ هِبَ  َوَأٚمح

( 128)أٚمر٘مف ا٭م خوري

 :د٭مقؾ أن ا٭معؿؾ يدٚمؾ ْم مسؿك اإليَمن◘

: ٫مول اّلِل ٤مز و٘مؾ_1

٠ُمقُل } ًي َو٠َمًطو ٭مَِتُؽقُكقا ١ُمَفَداَء ٤َمَٜم ا٭مـهوِس َوَيُؽقَن ا٭مره ـَو٬ُمؿح ُأمه  َو٬َمَذ٭مَِؽ َ٘مَعؾح

٠ُمقَل  ـح َيته ُِع ا٭مره َؾَؿ َم ًَ ٤َمَؾقحَفو إِ ه ٭مِـَعح ـَو ا٭محِؼ حَؾَي ا٭مهتِل ٬ُمـح ٤َمَؾقحُؽؿح ١َمِفقًدا َوَمو َ٘مَعؾح

ـَ َهَدى اّلِلهُ َوَمو ٬َموَن اّلِلهُ  ًح ٭َمَؽ َِٝمًة إِ ه ٤َمَٜم ا٭مهِذي ـح َيـحَؼؾُِى ٤َمَٜم ٤َمِؼَ قحِف َوإِنح ٬َموَك ه مِم

 {( 143) إِنه اّلِلهَ ٕمِو٭مـهوِس ٭َمَرُءوٌف َرِٙمقٌؿ ٭مُِقِضقَع إِيََمَكُؽؿح 

 [ا٭م ؼرة]

٭مؼد ٬موكً ٫م ؾي اٛمسؾؿ٦م ْم ا٭مصالة ْم ٕمدايي األمر إ٧م ٕمقً اٛمؼدس و ٬مون _

 يتؿـل أن ٖمتحقل إ٧م ا٭م قً اْلرام ٪مل٘موٕمف رٕمف وٙمؼؼ ٭مف مو متـوه وكزل ا٭مـ ل 

األمر ٕمتحقيؾ ا٭مؼ ؾي إ٧م ا٭م قً اْلرام و٭مؽـ ٫م ؾ حتقيؾ ا٭مؼ ؾي ٬مون هـوك 
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أكوس ٫مد موٖمقا ٪محزن ٕمعض ا٭مصحوٕمي ٤مٜم إٚمقا ؿ ا٭مذيـ موٖمقا ٫م ؾ حتقيؾ 

 ٤مـ صالة هم ء ا٭مذيـ موٖمقا ٪ملكزل اّلِل ٤مز و٘مؾ ا٭مؼ ؾي ٪مسل٭مقا ا٭مـ ل 

 { َوَمو ٬َموَن اّلِلهُ ٭مُِقِضقَع إِيََمَكُؽؿح }

صالٖمؽؿ، ٪مدل ذ٭مؽ ٤مٜم أن ا٭مصالة :و٤مـد مجوهٝم ا٭معؾَمء إيَمكؽؿ يعـل_

 .وهل ٤مؿؾ ٖمدٚمؾ ْم مسؿك اإليَمن

 :د٭مقؾ ٤موم يشؿؾ ا٭مؼقل وا٭معؿؾ

َرَة، ٫َموَل  ـح َأيِب مَجح يِرِه ٪َمَؼوَل : ٤َم ـِ ٤َم هوٍس جُيحؾُِسـِل ٤َمَٜم َ ِ ُعُد َمَع إمح ًُ َأ٫مح َأ٫مِؿح : ٬ُمـح

، ُٗمؿه ٫َموَل  ـِ َريح ًُ َمَعُف ١َمفح ـح َمؤِم ٪َمَل٫َمؿح ًَم ِم َعَؾ ٭َمَؽ ٠َمفح َد ٤َم حِد إِنه : ٤ِمـحِدي َٙمتهك َأ٘مح َو٪مح

ُم  »:٫َموَل  ٛمَهو َأَٖمُقا ا٭مـه ِله ا٭مَؼقحسِ  ـِ ا٭مَؼقح ُد  - َم ـِ ا٭مَق٪مح : ٫َموَل . َرٕمِقَعيُ : ٫َمو٭ُمقا«-َأوح َم

َ َٚمَزاَيو َو َ َكَداَمك» ِد، ٩َمٝمح ِم، َأوح ٕمِو٭مَق٪مح َٙمً و ٕمِو٭مَؼقح َيو َر٠ُمقَل اّلِلهِ إِكهو  َ : ، ٪َمَؼو٭ُمقا«َمرح

 ، وِر ُمرَضَ ـح ٬ُمػه ِر اَْلَراِم، َوَٕمقحـَـَو َوَٕمقحـََؽ َهَذا اَْللُّ ِم فح ٖمِقَؽ إِ ه ِْم ا٭مشه
َتطِقُع َأنح َكلح َكسح

ـِ  ُٚمؾح ٕمِِف اجَلـهَي، َو٠َمَل٭ُمقُه ٤َم ـح َوَراَءَكو، َوَكدح ِٞمح ٕمِِف َم ٍؾ، ُكخح ٍر ٪َمصح َكو ٕمَِلمح ٪َمُؿرح

َٕميِ  ِ َٕمٍع،َأَمَرُهؿح :األَُشح ـح َأرح َٕمٍع، َوَ َوُهؿح ٤َم َدُه،٫َموَل : ٪َمَلَمَرُهؿح ٕمَِلرح : ٕمِوإِليََمِن ٕمِوّلِلهِ َوٙمح

ُروَن َمو اإِليََمُن ٕمِوّلِلهِ» َدهُ َأَٖمدح َؾُؿ،٫َموَل :٫َمو٭ُمقا«َوٙمح ١َمَفوَدُة َأنح  َ إ٭َِمَف »:اّلِلهُ َوَر٠ُمق٭ُمُف َأ٤مح

٬َموِة، َوِصَقوُم َرَمَضوَن،َوَأنح  اَلِة، َوإِيَتوُء ا٭مزه ًدا َر٠ُمقُل اّلِلهِ، َوإ٫َِموُم ا٭مصه إِ ه اّلِلهُ َوَأنه ُِمَؿه

ـَِؿ اخُلُؿَس  ـَ اٛمَغح ُطقا ِم َٕمعٍ « ُٖمعح ـح َأرح وِء َوا٭مـهِؼِٝم : َوَ َوُهؿح ٤َم ٕمه ـِ اَْلـحَتِؿ َوا٭مدُّ ٤َم

 ًِ ََم ٫َموَل "َواٛمَُز٪مه ِ »:،َوُرٕمه ـح َوَراَء٬ُمؿح »: َو٫َموَل « اٛمَُؼٝمه ـه َم وا هِبِ ِٞمُ ـه َوَأٚمح َػُظقُه  «اٙمح

( 17)، أٚمر٘مف مسؾؿ(53،87،523،1398)أٚمر٘مف ا٭م خوري
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 :هق أكف ٤مـدمو أراد أن ُي ٦م هلؿ معـك اإليَمن ٫مول:ا٭مشوهد

ًدا َر٠ُمقُل اّلِلهِ»_ « ١َمَفوَدُة َأنح  َ إ٭َِمَف إِ ه اّلِلهُ َوَأنه ُِمَؿه

ٖمؽقن ٕمو٭مؾسون أي أ و ٫مقل وهذه ا٭مشفودة 

اَلِة وهل مـ ٫م قؾ األ٤مَمل: ٗمؿ ٫مول_  َوإ٫َِموُم ا٭مصه

٬َموِة وهل مـ األ٤مَمل أيًضو و٬مذ٭مؽ ا٭مصقوم وإ٤مطوء اخلؿس :ٗمؿ_ َوإِيَتوُء ا٭مزه

مـ اٛمغـؿ 

 ا٭مق٪مد ٕمخؿسي أوامر، أوهلو ا٭مشفودة وهل ٫مقل،واألرٕمعي أمر ا٭مـ ل _

 .ا٭م و٫م٦م هل أ٤مَمل،٪مجؿع ْم ٖمعريػف ٭مإليَمن ٕم٦م ا٭مؼقل وا٭معؿؾ

َرَة، ٫َموَل _ ـح َأيِب ُهَريح : ٫َموَل َر٠ُمقُل اّلِلِ :  ٤َم

ٌع َو٠َم حُعقَن » يََمُن ٕمِضح ِ ٌع َو٠ِمتُّقَن - اإلح ُل َ  إ٭َِمَف - َأوح ٕمِضح َضُؾَفو ٫َمقح َ ًي، ٪َمَل٪مح ١ُمعح

ََذى َكوَهو إَِمو٢َمُي األح ـِ ا٭مطهِريِؼ، إِ ه اّلِلُ، َوَأدح َ يٌ ٤َم َقوُء ١ُمعح يََمنِ َواْلحَ ِ ـَ اإلح  « ِم

( 9)وا٭مؾػظ ٭مف، أٚمر٘مف ا٭م خوري(35)أٚمر٘مف مسؾؿ

 ،(٫مقل)أ٪مضؾفو ٫مقل   إ٭مف إ  اّلِل : ا٭مشوهد_

 ، (٤مؿؾ ٘مقارح)وأدكوهو إمو٢مي األذى ٤مـ ا٭مطريؼ_

 وا٭مؽؾ يدٚمؾ حتً (وهذا مـ أ٤مَمل ا٭مؼؾقب)واْلقوء ١مع ي مـ اإليَمن

اْلقوء و٫مد ٠م ؼ ذ٬مره ْم )أ٤مَمل ا٭مؼؾقب ٬مثٝمة مـفو،ومسؿك اإليَمن

 اإلٚم وت _اإلكوٕمي_ا٭مر٘موء_اخلشقي _اخلقف_ٙمى اّلِل ور٠مق٭مف_ْلديٌا

 .(و٩مٝم ذ٭مؽ مـ أ٤مَمل ا٭مؼؾقب_ا٭مصٞم_ا٭مرضو _
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 ء٪مؽقػ هلذا اٛمر٘مئ٬مؾ هذه أد٭مي ٤مٜم أن األ٤مَمل ٖمدٚمؾ ْم مسؿك اإليَمن،

أن خُيرج األ٤مَمل مـ مسؿك اإليَمن  

وهـوك ا٭مؽثٝم مـ األد٭مي ا٭متل ُٖمد٤مؿ ا٭مؼقل ٕملن اإليَمن يشؿؾ ا٭مؼقل وا٭معؿؾ 

و٭مؽـ كؽتػل ٕمَم ٠م ؼ ذ٬مره 

 :_رمحف اّلِل_يؼقل ١مقخ اإل٠مالم إمـ ٖمقؿقي

ٖمصديؼ و٫مدر زائد ٤مؾقف، وهق : أمو ا٭متصديؼ ٪مؾقس مراد٪ًمو ٭مإليَمن، ٕمؾ اإليَمن

 .اإلذ٤مون واكؼقود ا٭مؼؾى، ٪منن ا٭مع د ٫مد يؽقن مصد٫ًمو و  يؽقن مؼًرا و  مممـًو

اإليَمن   يسووي ا٭متصديؼ و٭مؽـف يسووي ا٭متصديؼ ٕموإلضو٪مي إ٧م :أي أن_

 ٪مَم هق ا٭مؼدر ا٭مزائد ٤مٜم ا٭متصديؼ يشء زائد،

ا٭مؼدر ا٭مزائد هق ا٠متجوٕمي ا٭مشخص ألوامر اّلِل ٤مز و٘مؾ، اكؼقود ا٭مؼؾى 

 ..كػسف ألوامر اّلِل،ألن ا٭مع د ٫مد يؽقن مصد  و٭مؽـف ٭مقس ُمِؼًرا و  مممـًو

: مثول ٭مؾتقضقح

صد  ا٭مـ ل وصد  ر٠مو٭متف وأكف ر٠مقل مـ ٤مـد  ٬مون يعؾؿ إٔمق ٢مو٭مى ٤مؿ ا٭مـ ل 

 (هذا هق ا٭متصديؼ)اّلِل ٙمًؼو ٕمد٭مقؾ أكف ٠موكده ٬مثًٝما ْم د٤مقٖمف إ٧م رٕمف ودا٪مع ٤مـف،

ومل يـطؼ ٕمو٭مشفودة ومل ٭مؽـ كظًرا ٭معدم ا٠متجوٕمتف ألوامر اّلِل ٠م حوكف و٭مر٠مق٭مف 

 .يـؼود ٕمجقارٙمف و  ٕمؼؾ ف ٭م٨مع اّلِل ٪منكف   ُيؼول ٤مـف أكف مممـ
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 :مثول آٚمر◘

: ٫مول ٖمعو٧م

ـَ آَٖمقحـَوُهُؿ ا٭محؽَِتوَب } ِر٪ُمقنَ ا٭مهِذي ِر٪ُمقَكُف ٬َمََم َيعح ـَوَءُهؿح َوإِنه ٪َمِريًؼو ِمـحُفؿح َيعح  َإٔمح

َؾُؿقَن  ؼه َوُهؿح َيعح ُتُؿقَن اْلحَ  [ا٭م ؼرة]{(146)٭َمَقؽح

٤مٜم أٙمد ا٭متػسٝمات )  أي أن أهؾ ا٭مؽتوب ٬موكقا يعر٪مقن ا٭مـ ل:ا٭مشوهد

 .٪مؽوكقا ُمصد٫م٦م و٭مؽـفؿ ٭مقسقا مممـ٦م(هلذه اآليي

 اإليَمن هق ا٭متصديؼ وزيودة،و٤مؾقـو أن كـت ف ألن هذا وا٫مع وٙمول ا٭مؽثٝم نإذ

ويؽػقـو أن كعؾؿ أن كس ي ٬م ٝمة ٘مًدا مـ  (٪مئي   ُيستفون هبو)مـ اٛمسؾؿ٦م

م اٛمحرموت ا٭متل ُٖمرٖمؽى  ٕموإلضو٪مي إ٧م كا٭مر٘مول وا٭مـسوء   ُيصؾقن

 ..ٕمو٭مر٩مؿ مـ ٤مؾؿفؿ ٕمؿدى ٙمرمتفو

: ا٭مسمال اآلن 

ر ُمرٖمؽ فو   هؾ مع ٬مؾ هذه اٛمصوئى ا٭متل ُٖمرٖمؽى يؿؽـ أن ُكؽػِّ

 هق يشفد أن   إ٭مف إ  اّلِل ِمؿد ر٠مقل اّلِل ٙمًؼو ٪م َمذا ُكَصـِػح هذا ( )

ا٭مشخص ا٭مذي يـطؼ ٕمو٭مشفودة ومع ذ٭مؽ يؼع ْم اٛمقٕمؼوت  

 مصد  و٭مقس مممـ،هق يـطؼ ٕمو٭مشفودة ويعؾؿ أن اّلِل ا٭مشخص مسؾؿهذا 

أٚمر ا٭مـ ق٦م و٭مؽـ أيـ ا كؼقود واخلضقع وا ٠متسالم واٙمد وأن ِمؿد 

ألوامر اّلِل  
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 :٪مؾـحذر ألن ٤ُمصوة اٛمسؾؿ٦م ٤مٜم ٚمطر ٤مظقؿ_

٪منن مل يعُػ اّلِل ٤مـفؿ ويتقٕمقا وُيؼؾعقا ٤مـ اٛمحرموت ا٭متل يؼعقن ٪مقفو، 

٪مو٭مؽثٝم ُُيؼؼ ا٭متصديؼ و٭مؽـف ٩مٝم مممـ و٠م ى ا٭مـجوة ْم اآلٚمرة ودٚمقل 

 .اجلـي ٕمغٝم ٙمسوب و  ٠موٕمؼي ٤مذاب هق اإليَمن   ا٭متصديؼ

٪موإل٠مالم خُيرج صوٙم ف مـ ا٭مـور ٪مال خُيؾهد ٪مقفو إذا موت و٫مؾ ف ٚمو٭مًقو مـ 

ا٭مـػو  ا٭معؼدي، أمو ُيرسح اْلسوب واألمون مـ ا٭معذاب ٪مقؽقن ٕمعؾق اإليَمن 

و٬مؾَم ٫مؾه اإليَمن ٬مؾَم ٢مول ا٭مق٫مقف ٕم٦م يدي اّلِل ٤مز و٘مؾ ٭مؾحسوب، ويظؾ 

اإليَمن ْم ا٭مـُؼصون إ٧م اْلد ا٭مذي يؽتػل ٪مقف ٕمؼقل   إ٭مف إ  اّلِل و٬مؾؿي 

 .ا٭متقٙمقد ٭مـ ٖمـػعف إ  ْم ٤مدم ٚمؾقده ْم ا٭مـور،وهذا ٪مقف رد ٤مٜم اخلقارج

 :٫َموَل ا٭مـه ِلُّ 

ـح ٫َموَل " ـَ ا٭مـهوِر َم ُرُج ِم ِ َمو َيِزُن ١َمِعَٝمًة، : خَيح ـَ اخَلٝمح  َ إ٭َِمَف إِ ه اّلِلهُ َو٬َموَن ِْم ٫َمؾح ِِف ِم

ـح ٫َموَل  ـَ ا٭مـهوِر َم ُرُج ِم ًة، : ُٗمؿه خَيح ِ َمو َيِزُن ُٕمره ـَ اخَلٝمح  َ إ٭َِمَف إِ ه اّلِلهُ َو٬َموَن ِْم ٫َمؾح ِِف ِم

ـح ٫َموَل  ـَ ا٭مـهوِر َم ُرُج ِم ًة : ُٗمؿه خَيح ِ َذره ـَ اخَلٝمح  " َ إ٭َِمَف إِ ه اّلِلهُ َو٬َموَن ِْم ٫َمؾح ِِف َمو َيِزُن ِم

( 193)، أٚمر٘مف مسؾؿ(7410)أٚمر٘مف ا٭م خوري

ؾ ٤مذاب اّلِل ٠م حوكف و٭مق :أ٘مؾ  ٠مقف خيرج مـ ا٭مـور و٭مؽـ َمـ مـهو يتحؿه

َدُه  }:٫مول ٖمعو٧م؛يقًمو واٙمًدا  ـح خُيحؾَِػ اّلِلهُ َو٤مح ِجُؾقَكَؽ ٕمِو٭محَعَذاِب َو٭َم َتعح َوَيسح

ونَ  هو َٖمُعدُّ ًمو ٤ِمـحَد َرٕمَِّؽ ٬َمَل٭محِػ ٠َمـٍَي مِم  [اْلٍ]{(47 )َوإِنه َيقح
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يسٝمون ٖموئف٦م ْم )و٭مــُظر إ٧م ٙمول أٙمد ا٭معصوة مـ ا٭مذيـ كراهؿ ا٭مققم

ُمؾحؽ اّلِل يتؼؾه قن ْم اٛمعويص ٕمو٭مؾقؾ وا٭مـفور و٭مقس ّلِل ٤مـدهؿ ٙمسوب و٬ملن 

ويسخرون ويستفزءون ممـ يد٤مقهؿ إ٧م ٠مَمع (ديـ اّلِل ٭مقس ُش٤ًمو هلؿ

درس ٤مؾؿ ٙمتك يعر٪مقا ١مقًئو ٤مـ رهبؿ، هم ء ٠مقـدمقن كدًمو ١مديًدا يقم 

ا٭مؼقومي ألكف ٭مق ٫ُمِدَر ٤مؾقفؿ ا٭معذاب و٭مق ٭مققٍم واٙمٍد ْم ا٭مـور ٪منكف ٠مقؽقن 

ٕمل٭مػ ٠مـي، كعؿ ٠مقخرج ٕمعد ذ٭مؽ ا٠متـوًدا إ٧م مو معف مـ ا٭متقٙمقد و٭مؽـ 

متك ٠مقخرج  

و٬مقػ ٠مقخرج  

ؾ ٤مذاٍب ٬مفذا   وَمـ يتحؿه

 :أمقر ٖمتعؾؼ ٕموإليَمن ٙمتك   كؼع ْم اإل٪مراط أو ا٭متػريط◘

فٍا ْٖ ْذه األٌٔر؟ 
 _:يـؼسؿ اإليَمن إ٧م ٫مسؿ٦م 

 :ا٭مؼسؿ األول_1

٫مسؿ يزول اإليَمن )أ٤مَمل إذا مل يليت هبو اإلكسون ٪منكف خيرج مـ اٛمؾي 

واٛمؼصقد هبذا ا٭مؼسؿ هق أصقل اإليَمن وا٭متل وردت ْم ٙمديٌ (ٕمزوا٭مف

٘مٞميؾ ٤مؾقف ا٭مسالم 

يََمِن، ٫َموَل : ٫َموَل  ِ ـِ اإلح يِن ٤َم ِٞمح ـَ ٕمِوّلِلِ، َوَماَلئَِؽتِِف، َو٬ُمُت ِِف، َوُر٠ُمؾِِف، »: ٪َمَلٚمح ِم َأنح ُٖممح

هِ  ِه َوَُشِّ
ِ ـَ ٕمِو٭محَؼَدِر َٚمٝمح ِم ِٚمِر، َوُٖممح ِم اآلح  (8)أٚمر٘مف مسؾؿ«َوا٭محَققح
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٘محد ا٭مصالة أو _أو٘محدهو  أكؽر ر٠مو٭مي ا٭مـ ل _إذا ٬مػر ١مخٌص ٕموّلِل 

أو جيحد يشء ممو هق معؾقم مـ ا٭مديـ ٕمو٭مرضورة ٪مؾقس ُش٢ًمو أن _اٛمالئؽي 

ب و٭مؽـ ٫مد ٘موٙمد ألمر اّلِل ٪مقعؾؿ أن ا٭مصالة ٪ُمِرضً ٕملمر مـ ٗهٔنُيؽذِّ

٤مـد اّلِل و٭مؽـف جيحدهو و  يـؼود ٭مألمر، ٪مو٭مؽػر أكقاع وا٭متؽذيى ُمرد 

٠م ى مـ ضؿـ األ٠م وب ا٭مؽثٝمة ا٭متل ٖممدي إ٧م ٚمروج اٛمسؾؿ مـ اٛمؾي 

ِرج مـ دائرة اإليَمن  و٭مقس ا٭مس ى ا٭مقٙمقد ٭مُؽػره، هـوك أ٠م وب ٬مثٝمة خُتح

 .إ٧م ا٭مؽػر م وُشةً 

: ا٭مد٭مقؾ ٤مٜم ذ٭مؽ ٫مق٭مف ٖمعو٧م

ـَ ُأوُٖمقا ا٭محؽَِتوَب ِٙمؾٌّ ٭َمُؽؿح َو٢َمَعوُمُؽؿح ِٙمؾٌّ } َم ُأِٙمؾه ٭َمُؽُؿ ا٭مطهقَِّ وُت َو٢َمَعوُم ا٭مهِذي ا٭محَققح

ـح ٫َم حؾُِؽؿح  ـَ ُأوُٖمقا ا٭محؽَِتوَب ِم ـَ ا٭مهِذي َصـَوُت ِم ِمـَوِت َواٛمحُحح ـَ اٛمحُمح َصـَوُت ِم ؿح َواٛمحُحح هَلُ

َداٍن  َ ُمَسو٪مِِح٦َم َوَ  ُمتهِخِذي َأٚمح ـه ُِمحِصـ٦َِم ٩َمٝمح ـه ُأُ٘مقَرُه ُػرح إَِذا آَٖمقحُتُؿقُه ـح َيؽح َوَم

يََمنِ  ِ ـَ ٕمِوإلح ي وِ ِ ـَ اخلحَ ِٚمَرِة ِم  [اٛموئدة]{(5) ٪َمَؼدح َٙم َِط ٤َمَؿُؾُف َوُهَق ِْم اآلح

ر اجلحقد)٪مس ى إٙم وط ا٭معؿؾ هق اجلحقد أي أكف ٬مػر  ٬مَم ورد ٤مـ  (٬ُمػح

 .ا٭مطٞمي إموم اٛمُػرسيـ

 :ا٭مؼسؿ ا٭مثوين _2

 ...معويص وذكقب يؼع ٪مقفو اٛمسؾؿ و٭مؽـفو   خُتر٘مف مـ اٛمؾي 
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 :وٕم٦م أهؾ ا٭مسـي واجلَم٤مي و٪مر٫مي اخلقارج ٚمالف ْم هذه اجلزئقي_

وهؿ يستـدون إ٧م د٭مقؾ ٫مقي ٘مًدا 

َرَة َرِ َ اّلِلهُ ٤َمـحُف، ٫َموَل  ـح َأيِب ُهَريح : ٫َموَل ا٭مـه ِلُّ : ٤َم

ُب َوُهَق » َ َر ِٙم٦َم َي٨مح ُب اخَلؿح َ ، َو َ َي٨مح ـٌ ِم يِن َوُهَق ُممح ايِن ِٙم٦َم َيزح يِن ا٭مزه  َ َيزح

ُ  َوُهقَ  ِ ُ  ِٙم٦َم َيرسح ِ ، َو َ َيرسح ـٌ ِم ٪َمُع ا٭مـهوُس ُممح ، َو َ َيـحَتِفُى ُ حَ ًي، َيرح ـٌ ِم ُممح

ـٌ  ِم ـح «إ٭َِمقحِف ٪مِقَفو َإٔمحَصوَرُهؿح ِٙم٦َم َيـحَتِفُ َفو َوُهَق ُممح ـح ٠َمِعقٍد، َوَأيِب ٠َمَؾَؿَي، ٤َم ، َو٤َم

ـِ ا٭مـه ِلِّ  َرَة، ٤َم َ يَ » ِمثحَؾُف َأيِب ُهَريح « إِ ه ا٭مـُّفح

( 57)، أٚمر٘مف مسؾؿ(2475،5578،6772)أٚمر٘مف ا٭م خوري

٭مؼد أٚمذ اخلقارج هذا اْلديٌ وا٠متد٭مقا ٕمف ٤مٜم أن اٛمممـ خيرج مـ _

ـٌ )اإليَمن ٕمورٖمؽوٕمف ٭مؾؽ ٝمة ِم يِن َوُهَق ُممح ايِن ِٙم٦َم َيزح يِن ا٭مزه ٪مـػقا ٤مـف ( َ َيزح

. اإليَمن ٕمو٭مؽؾقي

هق ٖمش قف ٙمول هذا ا٭معويص أن معـك ٬مالم ا٭مـ ل: يؼقل ١مقخ اإل٠مالم _

ـح زال إيَمكف و٭مؽـ ٭مقس ٕمو٭مؽؾقي ٪مفق زوال  ْم هذا ا٭مق٫مً ٕمحول َم

 ٪م ٦مه أن و٫مً و٫مقع اٛمعصقي مل يؽـ مممـًو و٭مؽـف مل "ٙم٦م"و٫متل،٭مؼق٭مف 

 .خيرج إ٧م دائرة ا٭مؽػر

: أمثؾي ٤مٜم ذ٭مؽ

و٭مذ٭مؽ ٪منذا و٫مع مـف يؿ٦م ا٭مطال  ٪منكف   ُيعتد )ا٭مسؽران يزول ٤مؼؾف _1

وكحـ كعؾؿ أكف مـ األمقر ا٭متل ٖمق٘مى ا٭متؽؾقػ ٤مٜم ا٭مع د أن يؽقن (ٕمف
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٤مو٫ماًل، وا٭مسؽران ٤مـدمو زال ٤مؼؾف ٕمو٭مُسؽر ٪منن األٙمؽوم   ٖمث ً ْم ٙمؼف، 

وٕمـوًء ٤مٜم ذ٭مؽ هؾ زال ٤مؼؾ هذا ا٭مسؽران ٕمُسؽره دائؿ أم أكف ٭مػٟمة معقـي 

ٗمؿ ٖمـتفل ٙمو٭مي ا٭مسؽر وٕمعد ذ٭مؽ يعقد إ٧م ٙمو٭متف ا٭مط قعقي ٪مقعل مو يؼقل 

وُيدرك َمـ ٙمق٭مف ويؽقن ُمطو٭مى ٕملٙمؽوم ا٭م٨مع ا٭مثوٕمتي ْم ٙمؼف  

هره  . ..غتًعا
ُ

ٗعٔد إىٕ حاىخّ اىيت نان عي٘ٓا كتو س
 ..٣مرف زمون ُي ٦م أن زوال اإليَمن يؽقن و٫متًقو  (ٙم٦م) إًذا ٫مق٭مف _

 ُير٪مع ٤مـف ا٭متؽؾقػ وٕمو٭متؤم ٪مؾق أن ١مخًصو كوم كقًمو ٤مؿقًؼو : ا٭مـوئؿ_2

و٪موٖمتف ا٭مصالة ٪منن اّلِل ٠م حوكف   ُُيو٠م ف و  يلٗمؿ إذا ٪موٖمتف هذه ا٭مصالة، هق 

ط،٪مو٭مـوئؿ يؽقن ٤مؼؾف ْم ٙمو٭مي زوال و٭مؽـفو مم٫متي و٭مقسً مستؿرة   .مل ُيػرِّ

 :يؼقل أيًضو 

ِٔجد ُٔع ٌَ اىخيو يف االعخلاد واطػراب يف 
ُ

أن طعف اإلٍٗان ٗ

. اىعل٘دة
 (ا٭مـور_ا٭مق٤مقد_ا٭معذاب) ٭مق ذ٬مرت هلؿ كصقص :يعـل اٛمر٘مئي مثاًل _

٪من ؿ يؼق٭مقن هذه اآليوت ٪مقفو ز٘مر ٭مؾعويص أمو كحـ ٪منكـو كؼقل   إ٭مف إ  

اّلِل و٠مـدٚمؾ اجلـي، هذا اخلؾؾ اٛمق٘مقد ٤مـد اٛمر٘مئ يؽقن كتقجي رؤيتف 

٭مؾـوس وهؿ يتجرؤون ٤مٜم رهبؿ ٕمورٖمؽوب اٛمعويص،و٭مقس ُش٢ًمو أن يؽقن 

ُمعتؼد هذا ا ٤متؼود مـتؿل ٭مػر٫مي اٛمر٘مئي و٭مؽـف ٫مد يؽقن ا٤متؼد هذا 

 .ا ٤متؼود ٬مل٪مؽور ٖمقارٗمتفو األ٘مقول
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٪مـشل ٤مٜم مو رأى ا٭مـوس يػعؾقكف (٪موألب يعيص و٬مذا األم واٛمحقط٦م)

وٕمو٭متؤم ٖمق٭مد ٭مديف اضطراب ْم ا٭معؼقدة، ٪مفق يعتؼد أن كصقص ا٭مق٤مقد 

ا٭متل ُيذ٬مر ٪مقفو ا٭مـور وا٭معذاب ٭مؾؿذكى وا٭معويص هل ٤م ورة ٤مـ ز٘مر 

٭مؾـوس ٙمتك خيو٪مقا مـ ا٭معو٫م ي و٭مؽـفؿ ٭مـ يدٚمؾقا ا٭مـور ٤مٜم اْلؼقؼي ، هذا 

ا٭مضعػ اإليَمين واضطراب ا٭معؼقدة يؿؽـ أن ُيسفؾ ٤مؾقف ا٭مق٫مقع ْم 

ا٭مؽ وئر ٕمعد ذ٭مؽ وهذا هق ٙمول ا٭مؽثٝم مـ اٛمسؾؿ٦م، ٪مو٭مؽثٝم مـ ٤مقام 

 :اٛمسؾؿ٦م ا٭مذيـ كراهؿ ٫موئؿ٦م ٤مٜم اٛمعويص مـ

إذا (٠مَمع األ٩موين_٬مذب_ا٭مرٕمو_أ٬مؾ أمقال ا٭مـوس ٕمو٭م و٢مؾ_كؿقؿي_٩مق ي)

م أ٪معوهلؿ  ٫مقؾ هلؿ أن مو يػعؾقكف ٙمرام وُذ٬مرت هلؿ األد٭مي ا٭م٨م٤مقي ا٭متل حُترِّ

 ٛموذا ٪من ؿ يسؿعقن و  يتغٝم يشء 

: هذا األمر ير٘مع إ٧م ٠م  ٦م

و٭مؽـ اإليَمن ٩مٝم مق٘مقد واإليَمن  (ن٫مقهؿ ُمصد)٬مَم ٠م ؼ أن ٫مؾـو _1

٫مدٌر زائد ٤مٜم ا٭متصديؼ، و٭مذ٭مؽ ٪من ؿ مل يستجق قا ألوامر اّلِل ومل خيو٪مقا مـ 

 .وهذا ا٭مشخص ٤مٜم ٚمطر ٤مظقؿ كصقص ا٭مق٤مقد

ٕملن  هذا اإلكسون يؿؽـ أن يؽقن ٭مديف ٚمؾؾ أو اضطراب ْم ا ٤متؼود _2

هل وإكَم  أن كصقص ا٭مق٤مقد ٭مقسً ٭مف ٪مفق يرى كػسف   خُيطئ، يعتؼد

٭مؾُعصوة ا٭مؼوئؿ٦م ٤مٜم ا٭مذكقب ٕمو٭مؾقؾ وا٭مـفور 
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و٫مد   يؽقن ٭مديف ٚمؾؾ ْم ا ٤متؼود و٭مؽـ ٤مـده مو ُيسؿك ٕمػرط ا٭مشفقة، _

 .ويمدي ٪مرط ا٭مشفقة هذا إ٧م ٫مفر اإليَمن وا٭مسقطرة ٤مؾقف ٪مُقغطقف

٭مق أن ١مجوًرا ٙمدث ٕم٦م اٗمـ٦م أٙمدمهو ٫مقي ٘مًدا و١مديد واآلٚمر : مثول

ضعقػ ٪مَم ا٭مذي ٠مقحدث  

ا٭مؼقي ٠مقؼفر ا٭مضعقػ وُيسقطر ٤مؾقف ويؿؽـ أن يضعف حتً ٫مدمقف، 

ا٭مضعقػ مل يُؿً و٭مؽـف   يستطقع اخلالص أو ا٭مػؽوك مـ ٠مقطرٖمف ٬مَم أكف 

  يستطقع أن يد٪مع ٤مـ كػسف إيذاء هذا ا٭مر٘مؾ ا٭مؼقي، و٬مذ٭مؽ صوٙمى 

ا٭مشفقة ٘معؾتف ا٭مشفقة مطقي ٪مسقطرت ٤مؾقف و٠متؼقده إ٧م ٘مفـؿ وهق   

 .يستطقع أن ُيؼوومفو

هذا اإلكسون مل يؿً إيَمكف ٪مفق موزال مسؾؿ مل يؽػر و٭مؽـف ٭مقس مممـ _

ـٌ )وهلذا ٫مول ا٭مـ ل  ِم يِن َوُهَق ُممح ايِن ِٙم٦َم َيزح يِن ا٭مزه أي ْم هذا ا٭مق٫مً ( َ َيزح

 .٪مؼط ٖمتخٜم ٤مـف صػي اإليَمن

 اإلكسون ا٭مذي يؼقل   إ٭مف إ  اّلِل وأن ِمؿد :كخُؾص مـ ذ٭مؽ إ٧م أن_

ويـطؼ هبو ٭مسوكف  (و٭مقس كػو٫ًمو)ر٠مقل اّلِل ويعتؼد هذا ا٤متؼوًدا ٘موزًمو ٕمؼؾ ف

٭مؽـف و٫مع ْم ارٖمؽوب ا٭مؽ وئر واٛمحرموت ٭مقس ٚمورً٘مو مـ دائرة اإليَمن إ٧م 

 .دائرة ا٭مؽػر و٭مؽـف خيرج مـ دائرة اإليَمن إ٧م دائرة اإل٠مالم
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 :و٭مؼد ٕم٦مه ٭مـو ٤م د اّلِل ٕمـ اإلموم أمحد _

أن هـوك ٗمالٗمي دوائر أضقؼفو دائرة اإلٙمسون وأو٠معفو دائرة اإل٠مالم 

 .وأو٠مطفو دائرة اإليَمن

٪مو٭مع د يؽقن مـ اٛمحسـ٦م ٪منن مل يؽـ ٬مذ٭مؽ ٪منكف يسؼط ْم دائرة 

٪منن مل يؽـ مممـًو ٪منكف ٠مقسؼط ْم  (ألن اإلٙمسون أ٤مٜم مـ اإليَمن)اإليَمن

 .دائرة اإل٠مالم، أمو ٠مؼق٢مف مـ اإل٠مالم ٪مؾـ يؽقن إ  إ٧م ا٭مؽػر

خرجًُٔٓ ٌَ دائرة _
ُ

هفرون اىٍسيٍَ٘ وال ٗ
ُ

أْو اىسِث واىجٍاعث ال ٗ

 ...اإلسالم إال إذا أحٕ اىشخص ةِٔاكض اإلسالم

اآليوت ا٭مدا٭مي ٤مٜم زيودة اإليَمن ْم ا٭مؼرآن ٬مثٝمة،٬مَم أن هـوك مـ اآليوت مو 

يُدل ٤مٜم و٘مقد ٖمػوضؾ ٕم٦م أهؾ اإليَمن 

َؿُؾقَن ُهؿح َدَرَ٘موٌت ٤ِمـحَد اّلِلهِ}:٫مول ٠م حوكف  {(163) َواّلِلهُ َٕمِصٌٝم ٕمََِم َيعح

 [آل ٤مؿران]

: ىزٗادة اإلٍٗان أستاب ْٖ
 مع ا٠متحضور ا٭مؼؾى ٤مـد ا٭مؼقوم هبو وهذا مـ أهؿ :٤مؿؾ ا٭مطو٤مي_1

األ٠م وب ا٭متل ٖممدي إ٧م زيودة اإليَمن ٪مال يـ غل أن يؽقن ا٭مؾسون ُمـطؾؼ 

 .ٕمو٭مذ٬مر ْم ٙم٦م أن ا٭مؼؾى ٠موٍه ٩مو٪مؾ
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 : ا٭متدٕمر ٭مؽتوب اّلِل ٤مز و٘مؾ_2

: وهذا ا٭متدٕمر يؽقن ٤مٜم ٫مسؿ٦م

هق ٖمدٕمر آيوت اّلِل ٠م حوكف ٕمو٭مصقرة ا٭متل ٪ُمرضً ٤مٜم :ا٭مؼسؿ األول _1

آنَ  }:اجلؿقع ٫مول ٖمعو٧م ُروَن ا٭محُؼرح و َأ٪َماَل َيَتَدٕمه َػوهُلَ  {(24) َأمح ٤َمَٜم ٫ُمُؾقٍب َأ٫مح

 [ِمؿد]

وىهَ ن٘ف ٗهٔن اىخدةر؟ 
يؽقن هذإمو٭متق٫مػ ٤مـد اآليي واإلٖمقون ٕمؽتوب ٖمػسٝم ُمعتٞم وُمعتؿد ٤مـد 

أهؾ ا٭مسـي وِموو٭مي ا٭مٟم٬مقز ٭مؾقصقل إ٧م ا٭مػفؿ واٛمعر٪مي وا متثول ٭مؽؾ مو 

 .٘موء ْم ا٭مؼرآن

: مثول 

اآليوت ا٭متل ُيـودي ٪مقفو رب ا٭معوٛم٦م ٤م وده اٛمممـ٦م موذا ٤مؾقفؿ أن يػعؾقا إذا 

 ٤مؾقفؿ أن يـت فقا إذا ٘موء هذا ا٭مـداء ألن اّلِل ٤مز و٘مؾ ٠مؿعقا هذا ا٭مـداء 

إذا ٫مول يو أَيو ا٭مذيـ أمـقا ٪مالٕمد أكف ٠مقلمر ٕمٮمء و٤مؾقفؿ أن يؿتثؾقا ٭مذ٭مؽ 

 أيـ هق مـ هذه ا٭مـداءات  وي حٌ ٬مؾ واٙمد ْم ٙمول كػسف 

هؾ يؼقم ٕمو٭متـػقذ أم     

و٭مق ٫موم ٕمو٭متـػقذ هؾ ٫موم ٕمف ٤مٜم ا٭مق٘مف ا٭مذي ُير  اّلِل   

وإذا مل يؼؿ ٕمتـػقذ األمر ٪مسقؽقن ٤مٜم ٚمطر ٤مظقؿ ٛموذا  
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ألن األمر ٘موء مـ ٤مـد اّلِل ٠م حوكف و ٕمد مـ ا٭مؼقوم ٕمف،وٖمدٕمر ا٭مؼرآن ومعر٪مي 

اّلِل ٤مز و٘مؾ ٕمل٠مَمئف وصػوٖمف مـ أ٫مقى األ٠م وب ا٭متل ٖممدي إ٧م زيودة اإليَمن 

 وهذا يؽقن ٕمو٭مـس ي ٭مؾعؾَمء ومـ يتجرأ ٤مؾقف يؽقن ٤مٜم : ا٭مؼسؿ ا٭مثوين_ب

ٚمطر ٤مظقؿ ٙمقٌ أن هذا ا٭متدٕمر ٭مف ٢ُمر  وأصقل و٫مقا٤مد   يصؾ إ٭مقف أي 

 .١مخص مـ ا٭معقام

 : و٠مـتفمعر٪مي ٠مٝمة ا٭مـ ل _3

و٬مقػ أكف ٘موهد ْم اّلِل ٙمؼ ٘مفوده ٙمتك يصؾ هذا ا٭مديـ إ٧م مشور  

األرض ومغورهبو،معر٪مي ذ٭مؽ   ٖمؽقن إ  ٤مـ ٢مريؼ ٫مراءة ٠مٝمٖمف 

واألٙموديٌ ا٭مقاردة ٤مـف ألن ذ٭مؽ ُيقِ٘مد رٕموط ٕم٦م ا٭مع د وٕم٦م ر٠مق٭مف وك قف 

 .٪مقزداد ٙمً و ٭مف وارٖم و٢ًمو ٕمف ٕموإلضو٪مي إ٧م معر٪مي ا٭مسـي واٖم و٤مفو

٫مراءة ٠مٝم ا٭مصحوٕمي األٕمرار وا٭مسؾػ األٚمقور _4

ومعر٪مي ٬مقػ أ ؿ ٬موكقا ٕم٨ًما مثؾـو و٭مؽـ اّلِل ٠م حوكف أ٤مٜم ١مل ؿ أل ؿ 

٬موكقا أ٬مثر ا٭مـوس ٖمؼقى و٢مفورة وإيَمن وِم ي ّلِل ور٠مق٭مف و٬مقػ أ ؿ 

 .ضحقا ٕمؽؾ يشء مـ أ٘مؾ إ٤مالء ١ملن ا٭مديـ وإمتغوء مرضوت اّلِل ٤مز و٘مؾ

ا٭م عد ٤مـ اٛمعويص، واجلد ْم ٪معؾ ا٭مطو٤موت _5

مـ أ٬مٞم األ٠م وب ا٭متل ٖممدي إ٧م زيودة اإليَمن ا٭م عد ٤مـ اٛمعويص وصح ي 

ا٭مسقء ٪مفل ٚمطٝمة ٘مًدا،٪مو٭مصوٙمى ٠موٙمى إمو إ٧م األرض وإمو إ٧م ا٭مسَمء 

و١مخص واٙمد ٬مػقؾ أن ُُيقل ا٭مـو٠مؽ ا٭معوٕمد إ٧م ضول ٪مو٠مؼ، ٪منذا أراد 
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١مخص صو٭مح أن يـصح ٩مٝمه ٪مؾقؽتػل ٕمـصحف ٪مؼط و  ُُيوول مالزمتف 

٬مَم أكف يـ غل ا٭م حٌ ٤مٜم ..ٕمحجي أكف يريد هدايتف ألكف   يلمـ ٤مٜم كػسف

 .ا٭مصح ي ا٭مصوْلي ا٭متل ُٖمع٦م ا٭مشخص ٤مٜم ٢مو٤مي اّلِل وٖمـػقذ أوامره

يـتؼؾ اٛمصـػ ٕمعد ذ٭مؽ إ٧م اْلديٌ ٤مـ _

 (ا٭مػر  ٕم٦م اإليَمن واإل٠مالم)

: اإليَمن هق اإل٠مالم وزيودة، ٫مول اّلِل ٤مز و٘مؾ :٫مول اٛمصـػ

يََمُن ِْم ٫ُمُؾقٕمُِؽؿح } ِ ُٚمِؾ اإلح ـَو َوٛمَهو َيدح َؾؿح ـح ٫ُمق٭ُمقا َأ٠مح
ِمـُقا َو٭َمؽِ ح ُٖممح َراُب آَمـهو ٫ُمؾح مَل ٤َمح  األح

ًِ  ٫َمو٭َم

ََم٭مُِؽؿح ١َمقحًئو إِنه اّلِلهَ ٩َمُػقٌر َرِٙمقٌؿ  ـح َأ٤مح  {(14)َوإِنح ُٖمطِقُعقا اّلِلهَ َوَر٠ُمق٭َمُف َ  َيؾِتحُؽؿح ِم

 [اْلجرات]

 :٫مول ٖمعو٧م،ٕم٦مه اٛمصـػ أن اإليَمن خيتؾػ ٤مـ اإل٠مالم، ٪مفق اإل٠مالم وزيودة

ـَ إَِذا  } ِمـُقَن ا٭مهِذي ََم اٛمحُمح ًح إِكه ُؿح ُذ٬مَِر اّلِلهُ َوِ٘مَؾ ًح ٤َمَؾقحِفؿح آَيوُٖمُف َزاَدْتح  ٫ُمُؾقهُبُؿح َوإَِذا ُٖمؾَِق

ُؾقنَ  ِؿح َيَتَق٬مه ـَوُهؿح ُيـحِػُؼقنَ (2)إِيََمًكو َو٤َمَٜم َرهبِّ هو َرَز٫مح اَلَة َومِم ـَ ُيِؼقُؿقَن ا٭مصه ( 3)ا٭مهِذي

ٌ  ٬َمِريٌؿ  ِػَرٌة َوِرزح ِؿح َوَمغح ؿح َدَرَ٘موٌت ٤ِمـحَد َرهبِّ و هَلُ ِمـُقَن َٙمؼًّ ُأو٭َمئَِؽ ُهُؿ اٛمحُمح

 [األكػول]{(4)

طهوِب ٫َموَل  ـُ اخلحَ َٗمـِل َأيِب ٤ُمَؿُر ٕمح ـُ ٤ِمـحَد َر٠ُمقِل اّلِلِ : َٙمده ٍم، إِذح َٕمقحـَََم َكحح َذاَت َيقح

َعِر، َ  ُيَرى ٤َمَؾقحِف َأَٗمُر َرُ٘مٌؾ ١َمِديُد َٕمَقوِض ا٭مثَِّقوِب ٢َمَؾَع ٤َمَؾقحـَو  ، ١َمِديُد ٠َمَقاِد ا٭مشه

ِر٪ُمُف ِمـهو َأَٙمٌد، َٙمتهك َ٘مَؾَس إ٧َِم ا٭مـه ِلِّ  َػِر، َوَ  َيعح َ َتقحِف إ٧َِم ا٭مسه ـََد ُر٬مح ، ٪َمَل٠مح

ِف، َو٫َموَل  قحِف ٤َمَٜم ٪َمِخَذيح َ َتقحِف، َوَوَضَع ٬َمػه اَلِم، : ُر٬مح ٠مح ِ ـِ اإلح يِن ٤َم ِٞمح ُد َأٚمح َيو ُِمَؿه
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ًدا َر٠ُمقُل »: ٪َمَؼوَل َر٠ُمقُل اّلِلِ  َفَد َأنح َ  إ٭َِمَف إِ ه اّلِلُ َوَأنه ُِمَؿه اَلُم َأنح َٖمشح ٠مح ِ اإلح

ًَ إِِن اّلِلِ  ٍه ا٭محَ قح ٬َموَة، َوَٖمُصقَم َرَمَضوَن، َوحَتُ يِتَ ا٭مزه اَلَة، َوُٖممح َوُٖمِؼقَؿ ا٭مصه

ًَ إ٭َِمقحِف ٠َم ِقاًل  َتَطعح ، ٫َموَل : ، ٫َموَل «ا٠مح ًَ ٫ُمُف، : َصَد٫مح َل٭ُمُف، َوُيَصدِّ ٪َمَعِج حـَو ٭َمُف َيسح

يََمِن، ٫َموَل : ٫َموَل  ِ ـِ اإلح يِن ٤َم ِٞمح ـَ ٕمِوّلِلِ، َوَماَلئَِؽتِِف، َو٬ُمُت ِِف، َوُر٠ُمؾِِف، »: ٪َمَلٚمح ِم َأنح ُٖممح

هِ  ِه َوَُشِّ
ِ ـَ ٕمِو٭محَؼَدِر َٚمٝمح ِم ِٚمِر، َوُٖممح ِم اآلح ، ٫َموَل : ٫َموَل ،«َوا٭محَققح ًَ يِن : َصَد٫مح ِٞمح ٪َمَلٚمح

َسوِن، ٫َموَل  ِٙمح ـِ اإلح ُف َيَراكَ »: ٤َم ـح َٖمَراُه ٪َمنِكه ح َٖمُؽ ُ َد اّلِلَ ٬َمَلكهَؽ َٖمَراُه، ٪َمنِنح مَل ، «َأنح َٖمعح

و٤َمِي، ٫َموَل : ٫َموَل  ـِ ا٭مسه يِن ٤َم ِٞمح وئِؾِ »: ٪َمَلٚمح ـَ ا٭مسه َؾَؿ ِم ُئقُل ٤َمـحَفو ٕمَِل٤مح : ٫َموَل « َمو اٛمحَسح

و، ٫َموَل  ـح َأَموَرِْتَ يِن ٤َم ِٞمح َػوَة ا٭محُعَراَة »: ٪َمَلٚمح َتَفو، َوَأنح َٖمَرى اْلحُ ََمُي َرٕمه َأنح َٖمؾَِد األح

وِء َيَتَطوَو٭ُمقَن ِْم ا٭محُ ـحَقونِ  ًُ َمؾِقًّو، ُٗمؿه : ، ٫َموَل «ا٭محَعو٭َمَي ِر٤َموَء ا٭مشه َطَؾَؼ ٪َمَؾ ِثح ُٗمؿه اكح

وئُِؾ »: ٫َموَل ِٔم  ـِ ا٭مسه ِري َم ًُ « َيو ٤ُمَؿُر َأَٖمدح َؾُؿ، ٫َموَل : ٫ُمؾح ُف »: اّلِلُ َوَر٠ُمق٭ُمُف َأ٤مح ٪َمنِكه

يُؾ َأَٖمو٬ُمؿح ُيَعؾُِّؿُؽؿح ِديـَُؽؿح  ِ « ِ٘مٞمح

( 8)أٚمر٘مف مسؾؿ

٪مدله ذ٭مؽ ٤مٜم أن اإليَمن هق اإل٠مالم ويشء زائد و٭مؽـ إذا ُأ٢مؾؼ ا٭مؾػظ ٪منكف 

: يشؿؾ ا٭مديـ ٬مؾف،٪منذا ٫مقؾ اإل٠مالم ٪منكف يتضؿـ ا٭مديـ ٬مؾف ٫مول ٖمعو٧م

ـَ  } ي اَلمُ إِنه ا٭مدِّ ٠مح ِ ِد َمو ٤ِمـحَد اّلِلهِ اإلح ـح َٕمعح ـَ ُأوُٖمقا ا٭محؽَِتوَب إِ ه ِم َتَؾَػ ا٭مهِذي  َوَمو اٚمح

يُع  ُػرح ٕمِآَيوِت اّلِلهِ ٪َمنِنه اّلِلهَ َ ِ ـح َيؽح ًقو َٕمقحـَُفؿح َوَم ُؿ َٕمغح َ٘موَءُهُؿ ا٭محِعؾح

َسوِب  ِ  [آل ٤مؿران]{(19)اْلح
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: ٫مول ٠م حوكف

ـح َي حَتِغ } اَلِم ِديـًو َوَم ٠مح ِ َ اإلح ـَ ٩َمٝمح ي وِ ِ ـَ اخلحَ ِٚمَرِة ِم َ َؾ ِمـحُف َوُهَق ِْم اآلح ـح ُيؼح  ٪َمَؾ

 [آل ٤مؿران]{(85)

و٬مذا ٭مػظ اإليَمن أو اإلٙمسون إذا أ٢مؾؼ أٙمدمهو ٪منكف يشؿؾ ا٭مديـ ٬مؾف، _

 ..أمو إذا ا٘متؿعً هذه األ٭مػوظ ْم كص ٪من و ختتؾػ ْم مد٭مقهلو

 يـتؼؾ اٛمصـػ إ٧م مسل٭مي ٖمليت ْم آٚمر ا٭مزمون _

 (اإليَمن ٕملُشاط ا٭مسو٤مي)

و٫مد ٖمؽؾؿ اٛمصـػ ٤مـ ا٭معالموت ا٭متل ٖمليت ٫ُمرب  ويي ا٭مزمون وهل 

ا٭معالموت ا٭مؽٞمى، وإذا كظركو إ٧م األٙموديٌ ا٭مـ قيي ومو ٘موء ْم ٠مـي 

 ا٭مقاردة ٕمل٠موكقد صحقحي ٗموٕمتي ٤مـف ٪مسـجد أن هـوك ٤مالموت ا٭مـ ل

ؿفو ا٭معؾَمء  ..٬مٞمى و٤مالموت صغرى ٬مَم ٫مسه

 :٪مقَم خيص ا٭معالموت ا٭مصغرى او األُشاط ا٭مصغرى_

هذه ا٭معالموت مـفو مو ٙمدث ٕمو٭مػعؾ وكعقش ٪مقفو اآلن ومـفو مو مل يؼع 

ذان مـ اّلِل ٤مز و٘مؾ ٕمـفويي آٙمتك اآلن، أمو ا٭معالموت ا٭مؽٞمى ٪من و ٠متؽقن 

 ..ا٭مؽقن واكؼضوء ا٭مدكقو و٫مقوم ا٭مسو٤مي
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، َصوِٙمِى َر٠ُمقِل اّلِلهِ : ٫َموَل َإُٔمق َٙموِزمٍ  و٤ِمِديِّ ٍد ا٭مسه ـِ ٠َمعح ِؾ ٕمح ـح ٠َمفح ُتُف ِم ، ٠َمِؿعح

 :٫َموَل َر٠ُمقُل اّلِلهِ : َيُؼقُل 

و٤َميَ " ًُ َأَكو َوا٭مسه ـح َهِذِه، َأوح  ُٕمِعثح ِ : ٬َمَفِذِه ِم  "٬َمَفوَٖم٦مح

َطك  َ ا٭مسه هوَٕمِي َوا٭مُق٠مح َو٫َمَرَن َٕم٦مح

( 867)، أٚمر٘مف مسؾؿ(5301)أٚمر٘مف ا٭م خوري

 ..٪مدله ذ٭مؽ ٤مٜم ٫ُمرب ٫مقوم ا٭مسو٤مي

 :مـ أُشاط ا٭مسو٤مي ا٭مصغرى◘

 :كؼض ٤ُمرى اإل٠مالم ٤مروة ٤مروة_1

ـح َر٠ُمقِل اّلِلِ  : ٫َموَل ٤َم

َوًة، " َوًة ٤ُمرح اَلِم ٤ُمرح ٠مح ِ ـه ٤ُمَرى اإلح ٌَ ا٭مـهوُس ٭َمُتـحَؼَض َوٌة َٖمَش ه ًح ٤ُمرح َتَؼَض ََم اكح  ٪َمُؽؾه

اَلُة  ـه ا٭مصه ُؿ َوآِٚمُرُه ؽح ًضو اْلحُ ـه َكؼح هُلُ  "ٕمِو٭مهتِل َٖمؾِقَفو، َوَأوه

 (22160)مسـد أمحد

هدم، ٪مُقؼول كؼض ا٭م ـوء أي هدم ا٭م ـوء : و٬مؾؿي كؼض ٖمعـل_

 .ا٭مٮمء ا٭مؼقي : ا٭معروة ٖمعـل _
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 :أو هـ كؼًضو اْلؽؿ_

٬مؿ ٕمؾد مـ ٕمالد اٛمسؾؿ٦م ا٭مققم ُيؽؿ ٕمَم أكزل اّلِل ٤مز و٘مؾ  

  يق٘مد ٕمؾد اآلن ُيؽؿ ٕمَم أكزل اّلِل ٤مٜم ا٭مق٘مف األ٬مؿؾ،ا٭مؽثٝم مـ (ا٭مؼؾقؾ)

ا٭مدول كحقا ُشع اّلِل ٘موكً و ْم ا٭مؽثٝم مـ األمقر وٙمؽؿقا ٕمو٭مؼقاك٦م ا٭مقضعقي 

وهذا ٚمطر ٘مسقؿ و٤مظقؿ ألن اْلؽؿ ٕمَم  وٙمؽؿ اّلِل   يؽقن إ  ْم أ٫مؾ ا٭مؼؾقؾ

 .أكزل اّلِل أمر وا٘مى و٪مرض ٠مُقسلل ٤مؾقف ٬مؾ ٙمو٬مؿ

ٖمسؿقي األ١مقوء ٕمغٝم ُمسؿقوْتو _2

ـح َر٠ُمقِل اّلِلِ  ، ٤َم َعِريِّ ١َمح ـح َأيِب َمو٭مٍِؽ األح ُف ٫َموَل ٤َم : َأكه

َر " ؿح تِل اخلحَ ـح ُأمه ـه ُأَكوٌس ِم َٕم َ ِؿَفو ، ٭َمَق٨مح ِ ا٠مح قَ َوٕمَِغٝمح ُب ٤َمَٜم ، ُيَسؿُّ َ َوُٖمرضح

َض خَيحِسُػ اّلِلُ، ُرُءو٠ِمِفُؿ اٛمحََعوِزُف  َرح ُؿ األح َوجَيحَعُؾ ِمـحُفؿح ٫مَِرَدًة ، هِبُ

، اٛمعجؿ ا٭مؽ ٝم (17383)ا٭مســ ا٭مؽٞمى ٭مؾ قفؼل"َوَٚمـَوِزيرَ 

 (3419)٭مؾطٞماين

 ألن هذا هق مو ُيدث اآلن، اخلؿقر ٖمسؿك ا٭مققم صد  ر٠مقل اّلِل 

 .م٨موٕموت روٙمقي

 ٤مـد األصو٩مر  ا٭معؾؿأن ُيؾتؿس_3

َؿِحلِّ _ ـح َأيِب ُأَمقهَي اجلحُ و٤َمِي َأنح إِنه »٫َموَل َر٠ُمقُل اّلِلهِ : ٫َموَل ، ٤َم اِط ا٭مسه َ ـح َأُشح ِم

ََصو٩ِمرِ  ُؿ ٤ِمـحَد األح َتَؿَس ا٭محِعؾح ـُ اٛمحَُ وَركِ :   ٫َموَل ُمق٠َمك«ُيؾح ـح : ٫َموَل إمح ََصو٩ِمُر ِم األح

ِؾ ا٭مح َِدعِ  ( 102)ُشح أصقل ا٤متؼود أهؾ ا٭مسـي واجلَم٤مي"َأهح
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فٍاذا ٗعين ْذا اىلٔل؟ 
أي أن ُيطؾى ا٭معؾؿ ممـ   يعؾؿ ٤مـ ا٭معؾؿ يشء وهذا أمر واضح ٘مًدا، 

ا٭مققم كجد ٕمعض ا٭مصحػق٦م ا٭مذيـ ٭مقس هلؿ ٤مال٫مي ٕمو٭مديـ يؽت قن 

مؼو ت ديـقي،وا٭مؽثٝم يظفر ٤مٜم ا٭مػضوئقوت ويتؽؾؿقن ْم ا٭مديـ ٕمدون 

٤مؾؿ و٭مأل٠مػ هـوك مـ يسؿع هلؿ ويممـ ٕمؽالمفؿ،أو أن ٢مو٭مى ٤مؾؿ 

ٙمديٌ ا٭مطؾى يتصدر اٛمجو٭مس ٛمجرد أكف ٫مرأ ٬متوٕم٦م أو ٙمرض ُمؾِس 

٤مؾؿ،هذه ٢مومي ٬مٞمى ا٭متصدر ٫م ؾ ا٭متلهؾ،وهذا أيًضو مـ ٤مالموت 

 .ا٭مسو٤مي أن ُيستػتك ضعقػ ا٭معؾؿ ويمٚمذ ٕمػتقاه

 مل يلٚمذ أٙمًدا ا٭معؾؿ إ  مـف ٪مؼد هذه األٙموديٌ مـ أ٤مالم ا٭مـ قة ٪مػل زمـ ا٭مـ ل 

٬مون اإلموم واٛمعؾؿ ا٭مذي ٤مؾؿ ا٭مدكقو ٬مؾفو اخلٝم ألكف يلٚمذ ٤مؾؿف مـ رب ا٭معوٛم٦م 

 :مـ ٤مالموت ا٭مسو٤مي اٛمجوهرة ٕمو٭مػوٙمشي_4

ـِ ٤َم حِد اّلِلهِ، ٫َموَل  ـح ٠َمومِلِ ٕمح َرَة، َيُؼقُل : ٤َم ًُ َإَٔمو ُهَريح ًُ َر٠ُمقَل اّلِلهِ : ٠َمِؿعح  :َيُؼقُل ٠َمِؿعح

قحِؾ " ُ٘مُؾ ٕمِو٭مؾه َؿَؾ ا٭مره ـَ اٛمَُجوَهَرِة َأنح َيعح ، َوإِنه ِم ـَ تِل ُمَعوًٓم إِ ه اٛمَُجوِهِري  ٬ُمؾُّ ُأمه

ُه اّلِلهُ ٤َمَؾقحِف، ٪َمَقُؼقَل ٤َمَؿاًل، ُٗمؿه ُيصح َِح َو٫َمدح  ًُ ا٭مَ وِرَٙمَي ٬َمَذا : ٠َمَٟمَ َيو ٪ُماَلُن، ٤َمِؿؾح

َ اّلِلهِ ٤َمـحُف  ِشُػ ٠ِمٟمح ُف، َوُيصح ُِح َيؽح ُه َرٕمُّ ُٟمُ  "َو٬َمَذا، َو٫َمدح َٕموَت َيسح

( 6069)أٚمر٘مف ا٭م خوري



34 

 

واٛمجوهرة ٕمو٭مػوٙمشي   حتتوج إ٧م د٭مقؾ ٪مو٭مؽؾ يرى مو ُيدث ْم ا٭مشقارع 

ا٭مـسوء يرسن ١م ف ٤موريوت ٙمقٌ )مـ ٕمعض كسوء اٛمسؾؿ٦م و٬مذا ا٭مر٘مول 

أمو ا٭مش وب ٪من ؿ جيؾسقن ٤مٜم اٛمؼوهل _اٛمالٕمس ا٭متل ُٖمظفر أ٬مثر ممو خُتػل

٠مَمع األ٩موين ٕمصقت _يتـوو٭مقن اٛمخدرات وا٭مدٚمون و٬ملن هذا يشء ٤مودي

مشوهدة ا٭متؾػوز ٕمَم ُيقيف مـ ٪مجقر ومعويص و٬م وئر ُٖمرٖمؽى ٤مٜم _مرٖمػع

 .٪موٛمجوهرة ٕمو٭مػقاٙمش واضحي ٘مًدا(مأل

 :(إ٠مـود األمر إ٧م ٩مٝم أهؾف)ٖمغقٝم أٙمقال ا٭مـوس مـ ضؿـ ا٭معالموت_5

َرَة ٫َموَل _ ـح َأيِب ُهَريح َرايِبٌّ َٕمقحـَََم ا٭مـه ِلُّ : ٤َم َم، َ٘موَءُه َأ٤مح ُث ا٭مَؼقح ِْم َُمحؾٍِس ُُيَدِّ

و٤َمُي  ٪َمَؿَه َر٠ُمقُل اّلِلهِ ص: ٪َمَؼوَل  مِ َمَتك ا٭مسه ُث، ٪َمَؼوَل َٕمعحُض ا٭مَؼقح : ُُيَدِّ

ُضُفؿح . ٠َمِؿَع َمو ٫َموَل ٪َمَؽِرَه َمو ٫َموَل  ، َٙمتهك إَِذا ٫َمَه : َو٫َموَل َٕمعح َؿعح ح َيسح َٕمؾح مَل

ـَ »: َٙمِديَثُف ٫َموَل  و٤َميِ - ُأَراُه - َأيح ـِ ا٭مسه وئُِؾ ٤َم َهو َأَكو َيو َر٠ُمقَل اّلِلهِ، : ٫َموَل « ا٭مسه

و٤َميَ »: ٫َموَل  َتظِِر ا٭مسه  األََموَكُي ٪َموكح
ًِ : ٬َمقحَػ إَِضو٤َمُتَفو  ٫َموَل : ، ٫َموَل «٪َمنَِذا ُضقَِّع

و٤َميَ » َتظِِر ا٭مسه ؾِِف ٪َموكح ِ َأهح ُر إ٧َِم ٩َمٝمح َد األَمح  «إَِذا ُو٠مِّ

 (59)أٚمر٘مف ا٭م خوري

ا٭مشخص ا٭مذي   يعؾؿ أي يشء ٤مـ ا٭مديـ ومع ذ٭مؽ :ومـ صقر ذ٭مؽ

ُيسـد إ٭مقف أمر ا٭مػتقى ٪مقفرف ٕمَم   يعرف، و٫مد يؽقن ٤مٜم ٤مؾؿ و٭مؽـف 

صوٙمى ٤مؼقدة ٪مو٠مدة ٪مقد٤مق إ٭مقفو وُيػِسد ا٭مؼؾقب وا٭معؼقل، أو ُيطؾى مـف 
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أن يتؽؾؿ ْم ٪مـ مـ ا٭مػـقن ٪مقتؽؾؿ ٪مقف وهق   يدري مـ أمره يشء 

 .(واٛمؼصقد ٕمو٭مػـ هق ٤مؾؿ مـ ا٭معؾقم )

 

 :مـ ٤مالموْتو ٤مدم إ٪مشوء ا٭مسالم إ  ٕم٦م اٛمعورف_6

ُعقٍد، ٫َموَل  ـِ َمسح ـِ إمح  : ٫َموَل َر٠ُمقُل اّلِلهِ :  ٤َم

ِر٪َميِ » َؿعح ُؿ ٤َمَؾقحِف إِ ه ٭مِؾح ُ٘مِؾ، َ  ُيَسؾِّ ُ٘مُؾ ٤َمَٜم ا٭مره َؿ ا٭مره و٤َمِي َأنح ُيَسؾِّ اِط ا٭مسه َ ـح َأُشح  «إِنه ِم

( 3848)مسـد اإلموم أمحد

٪مقؿر ا٭مر٘مؾ ٤مٜم ا٭مـوس ٪مال ُيؾؼل ٤مؾقفؿ ا٭مسالم ألكف   يعرف مـفؿ أٙمد، 

وا٭معؽس إذا مر ا٭مر٘مؾ ٤مٜم كوس وأ٭مؼك ٤مؾقفؿ ا٭مسالم ٪من ؿ   يردون، 

و٫مد يستحل ا٭م عض ٪مٝمدون ا٭مسالم و٭مؽـفؿ   ي دؤون ٕمن٭مؼوئف، واٛمرأة   

 .جيقز هلو أن ُٖمؾؼل ا٭مسالم ٤مٜم ا٭مر٘مول

 :(ٖمؼورب األ٠مقا ) مـ هذه ا٭معالموت أيًضو _7

َرَة، َأنه َر٠ُمقَل اّلِلِ  ـح َأيِب ُهَريح : ٫َموَل ٤َم

َقاُ ، " ٠َمح ُثَر ا٭محَؽِذُب، َوَٖمَتَؼوَرَب األح ، َوَيؽح ـُ و٤َمُي َٙمتهك َٖمظحَفَر ا٭محِػَت  َ  َٖمُؼقُم ا٭مسه

ُج  رح ُثَر اهلحَ َموُن، َوَيؽح ُج  ٫َموَل :  ٫مِقَؾ "َوَيَتَؼوَرَب ا٭مزه رح  " ا٭محَؼتحُؾ ": َوَمو اهلحَ

( 10724)مسـد أمحد

ت ا٭مـوس وٚموصي ٫م ؾ ٣مفقر ١م ؽوت  ٬مؾؿي ٖمؼورب األ٠مقا  ٙمٝمه

ا٭متقاصؾ ا ٘متَم٤مل ٪مؽوكقا ي حثقن ٤مـ معـوهو،٬مون ا٭مؼورئ ٭مؾحديٌ 
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ُيسؾِّؿ ٕمف ر٩مؿ ٙمٝمٖمف مـ ٤مدم إدرا٬مف ٛمعـوه ألكف ٕمو٭مـس ي ألرض ا٭مقا٫مع يشء 

 (٪مؽون يتفؿ كػسف ٭معدم ٪مفؿف ٭مؾػظ اْلديٌ و  يشؽ ٪مقف)ُمستغرب 

اٖمضح اٛمعـك اآلن ومو كراه مـ ٢مر  ا٭م٨ماء وا٭م قع ٤مٜم ١م ؽوت ا٭متقاصؾ 

هق ٚمٝم د٭مقؾ ٤مٜم صد  َمـ   يـطؼ ٤مـ اهلقى،٪منذا أراد ١مخص ُشاء 

يشء مع٦م معروض ْم أٙمد األ٠مقا  ْم أمريؽو ٪منكف يدٚمؾ ٤مٜم هذه 

ا٭مش ؽي ٪مقشٟمَيو وٖمصؾ إ٭مقف ْم مؽوكف، و٬مذا ا٭مص٦م أو ا٭مسعقديي أو ٩مٝم 

ذ٭مؽ مـ ا٭مدول ٪مَم هل إ  ضغطي ِزر ويليت إ٭مقؽ مو ٖمريده و٭مق ٬مون ْم إٔمعد 

 .مؽون ْم ا٭معومل وٖمـتؼؾ مـ ٕمؾد إ٧م ٕمؾد وأكً ْم مؽوكؽ

٪مال ُيتوج إ٧م ٕمقون ٪مو٭مؽؾ يشُعر ٕمعدم ا٭مٞم٬مي ْم ا٭مق٫مً،  :أمو ٖمؼورب ا٭مزمون

 .أص ح ا٭معوم ٬مو٭مشفر وا٭مشفر ٬موأل٠م قع، واأل٠م قع ٬مو٭مققم

َر َواٛمََعوِزَف _8  :ا٠متحالل اخَلؿح

، ٫َموَل  َعِريُّ ـُ ٩َمـحٍؿ األ١َمح ـِ ٕمح َ محح َٗمـَو ٤َم حُد ا٭مره َٗمـِل َإُٔمق ٤َموِمٍر َأوح َإُٔمق َمو٭مٍِؽ : َٙمده َٙمده

، َواّلِلهِ َمو ٬َمَذَٕمـِل َعِريُّ ١َمح  :َيُؼقُل ٠َمِؿَع ا٭مـه ِله : األح

َر َواٛمََعوِزَف، " َتِحؾُّقَن اِْلَر َواَْلِريَر، َواخَلؿح َقاٌم، َيسح تِل َأ٫مح ـح ُأمه ـه ِم  ٭َمَقُؽقَك

َقاٌم إ٧َِم َ٘مـحِى ٤َمَؾؿٍ  ـه َأ٫مح ، َيلحٖمِقِفؿح َو٭َمَقـحِز٭َم ؿح ـِل - ، َيُروُح ٤َمَؾقحِفؿح ٕمَِسوِرَٙمٍي هَلُ َيعح

وَ٘مٍي ٪َمَقُؼق٭ُمقنَ - ا٭مَػِؼَٝم  ِ٘معح إ٭َِمقحـَو ٩َمًدا، ٪َمُقَ قُِّتُفُؿ اّلِلهُ، َوَيَضُع ا٭مَعَؾَؿ، : ِْلَ ارح

ِم ا٭مِؼَقوَمِي  َرَدًة َوَٚمـَوِزيَر إ٧َِم َيقح
ـَ ٫مِ َسُخ آَٚمِري  "َوَيؿح

( 5590) أٚمر٘مف ا٭م خوري
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 _:أن ٕمعًضو مـ أمتف يستحؾقن األيتُي ٦مه ا٭مـ ل 

ا٭مػرج وأصؾف اْلرح واٛمعـك أ ؿ يستحؾقن ا٭مزكو :اِْلَر 

مي ٤مٜم ا٭مر٘مول وحتؾ ٭مؾـسوء :اْلرير   هق كقع مـ األ٫مؿشي ُِمره

مي ٕموإلمجوع :اخلؿر   وهل ُِمره

 اآل ت اٛمق٠مقؼقي، وٖمـزل ا٭معؼقٕمي ٕمآٚمريـ ٪مقؿسخفؿ ٫مردة :اٛمعوزف 

 .وٚمـوزير إ٧م يقم ا٭مؼقومي

م ا٭مـ ل _ اٛمعوزف وا٭مغـوء وا٭مشعر   ٛموذا ٙمره

ـِ ا٭مـه ِلِّ ٛمو ـِ ٤ُمَؿَر َرِ َ اّلِلهُ ٤َمـحُفََم، ٤َم :  ٫َموَل  إمح

ًرا» َتؾَِئ ١ِمعح ـح َأنح َيؿح ٌ ٭َمُف ِم ُف َأَٙمِد٬ُمؿح ٫َمقحًحو َٚمٝمح َتؾَِئ َ٘مقح « أَلَنح َيؿح

( 2258)، أٚمر٘مف مسؾؿ(6154)أٚمر٘مف ا٭م خوري

 ا٭مصديد، ٪مؾـتخقؾ ٕمشو٤مي هذا ا٭مٮمء وٕمو٭مر٩مؿ مـ ذ٭مؽ هق :ا٭مؼقح هق

أ٪مضؾ مـ ا٭مشعر، ٪مليـ ا٭مش وب مـ هذا اْلديٌ وهؿ يؼقمقن ويـومقن ٤مٜم 

 ٛموذا ذ٬مر ا٭مـ ل هذا اٛمعـك ا٭معظقؿ و ا٭متش قف ا٭مشـقع ٭مسومع األ٩موين األ٩موين،

 :٬مَم ٫مول اإلموم أمحد 

ا٭مغـوء يـ ً ا٭مـػو  ْم ا٭مؼؾى، ألن ا٭مغـوء هق ٬مالم ا٭مشقطون، وا٭مؼرآن هق 

 .٬مالم ا٭مرمحـ، ومـ اٛمستحقؾ أن جيتؿع ا ٗمـ٦م ْم ٫مؾى واٙمد
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ِ  }:٫مول ٖمعو٧م ـح ٫َمؾحَ ٦مح َواَ٘مُؽُؿ َمو َ٘مَعَؾ اّلِلهُ ٭مَِرُ٘مٍؾ ِم ٪مِِف َوَمو َ٘مَعَؾ َأزح  ِْم َ٘مقح

٭ُمُؽؿح  ـَوَء٬ُمؿح َذ٭مُِؽؿح ٫َمقح ٤ِمَقوَء٬ُمؿح َإٔمح َفوٖمُِؽؿح َوَمو َ٘مَعَؾ َأدح ـه ُأمه ئِل ُٖمَظوِهُروَن ِمـحُف ا٭ماله

ؼه َوُهَق ََيحِدي ا٭مسه ِقَؾ  َقاِهُؽؿح َواّلِلهُ َيُؼقُل اْلحَ  [األٙمزاب]{(4)ٕمَِل٪مح

٪منمو أن يؽقن ا٭مؼؾى مع اّلِل وإمو أن يؽقن مع ا٭مشقطون، مـ اٛمستحقؾ أن 

جيؿع اإلكسون ٕم٦م ٠مَمع األ٩موين وا ٠متؿتوع هبو وٕم٦م ٠مَمع ا٭مؼرآن وٙمػظف 

وٖمدٕمره، و٭مق ٙمػظف ٪مسقـسوه و٭مـ يػفؿ معوكقف ٕموإلضو٪مي إ٧م أن ٫مؾ ف ٭مـ 

يعرف اخلشقي مـ اّلِل 

 فٍاذا ٗلصد اإلٌام أحٍد ةلٔىّ ْذا؟ 
ْم ا٭مؼؾى ألن ا٭مشخص   يعرف إ٧م أي ا٭مػريؼ٦م يـتؿل، ا٭مـػو   ا٭مغـوء يـ ً 

هؾ هق مممـ يؼرأ ا٭مؼرآن وخيشك اّلِل ٤مز و٘مؾ، أم أكف يـتؿل إ٧م أهؾ ا٭مضالل 

وا٭مضقوع 

 :ويؽػل ٛمعر٪مي مدى ٪مداٙمي هذا األمر أن كر٘مع إ٧م ٫مقل ا٭مـ ل _

ِم ا٭مِؼَقوَميِ " َرَدًة َوَٚمـَوِزيَر إ٧َِم َيقح
ـَ ٫مِ َسُخ آَٚمِري  ٪متؽػل هذه ا٭معؼقٕمي" َوَيؿح

 _: ٬مؾؿي يستحؾقن حتؿؾ معـق٦م _

 ٕمؿعـك أن ا٭مشخص يـؽر وجيحد ويؼقل هذا  : ا ٠متحالل_1

 .ألكف مستحؾا٭مٮمءٙمالل و٭مقس ٙمرام، هذا ا٭مشخص خيرج مـ اٛمؾي 

٫مول ا٭معؾَمء أ و ٖمعـل أن اٛمعصقي إذا ٬مُثَر ا٭مق٫مقع ٪مقفو ٪منن :ا ٠متحالل_2

( وهذا هق اٛمعـك اٛمؼصقد ْم اْلديٌ)مرٖمؽ فو يعتؼد ٬مل و أص حً ٙمالل
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 أوردكوه ْم ٕمدايي ا٭مدرس اٛمسؾؿ ا٭مذي يليت ٤مؾقف رمضون ٪مقصقمف :مثول 

هذا ا٭مشخص ٭مقس ُمستحاًل ٭مٟمك ا٭مصالة و٭مؽـف رأى أن )و٭مؽـف   يص٥م

أٙمقوًكو ٤مـدمو يرى  (ا٭مؽثٝم ممـ ٙمق٭مف   يصؾقن ٪معؿؾ ٬مَم ٤مؿؾقا ومل يصؾِ 

 .اإلكسون أن اٛمعصقي ُٖمرٖمؽى ٕمؽثرة يتخقؾ ٬مل و أص حً م وٙمي

ا ٚمتالط ، ا ٚمتالط ٕم٦م ا٭مـسوء وا٭مر٘مول، ا٭مـوس أص حقا يستحؾقن:مثول 

 (ا٭مزيورات_ا٭معؿؾ)ٕمؾ أكف أص ح ٬ملكف أص ح مـ ا٭معودات، ٪مػل

 :ا٭متٞمج وا٭مسػقر_9

َرَة، ٫َموَل *  ـح َأيِب ُهَريح و، : »٫َموَل َر٠ُمقُل اّلِلِ : ٤َم ح َأَرمُهَ ِؾ ا٭مـهوِر مَل ـح َأهح ِصـحَػوِن ِم

و ا٭مـهوَس، َوكَِسوٌء ٬َمو٠ِمَقوٌت  ُٕمقَن هِبَ ِ َكوِب ا٭محَ َؼِر َيرضح ٌم َمَعُفؿح ٠ِمَقوٌط ٬َمَلذح ٤َموِرَيوٌت ٫َمقح

ـهَي، َوَ   ـَ اجلحَ ُٚمؾح  اٛمحَوئَِؾِي، َ  َيدح
ًِ ـَِؿِي ا٭محُ خح ـه ٬َمَل٠مح مُمِقاَلٌت َموئاَِلٌت، ُرُءو٠ُمُف

ـح َمِسَٝمِة ٬َمَذا َو٬َمَذا َن ِرَُيَفو، َوإِنه ِرَُيَفو ٭َمُققَ٘مُد ِم « جَيِدح

 (2128)أٚمر٘مف مسؾؿ

و : صد٫مً يو ر٠مقل اّلِل ٫مول  ح َأَرمُهَ ِؾ ا٭مـهوِر مَل ـح َأهح أي أ َم مل يؽقكو ٤مٜم :ِصـحَػوِن ِم

و ا٭مـهوَس ،٤مفده  ُٕمقَن هِبَ ِ َكوِب ا٭محَ َؼِر َيرضح ٌم َمَعُفؿح ٠ِمَقوٌط ٬َمَلذح  وهم ء كوس :٫َمقح

 (ر٘مول ا٭م٨م٢مي ٫مديًَم ٬موكقا يػعؾقن هذا)يؿسؽقن ٕمو٭مسقوط ٪مقرضٕمقن هبو آٚمريـ 

 : َوكَِسوٌء ٬َمو٠ِمَقوٌت ٤َموِرَيوٌت مُمِقاَلٌت َموئاَِلٌت ◘

٪مؽقػ ٖمؽقن هذه ا٭مؽو٠مقي ا٭معوريي  ٪مقَم مه ٬مون ا٭معؾَمء يػرسون ذ٭مؽ 

ٕموٛمالٕمس اخلػقػي، أم اآلن ٪منكـو كرى حتؼؼ هذه ا٭مؽؾَمت ْم ا٭مشقارع ومـ 
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اٛمالٕمس اٛمؾتصؼي ٕموجلسد ٪مٟم٠مؿ ٬مؾ )ٕمعض كسوء اٛمسؾؿ٦م ٕمصقرة مزريي

ٖمػصقؾي ْم اجلسؿ و٬مل و   ٖمرٖمدي إ  ٭مقن ٫مَمش ٕمقـَم اجلسد ِمدد اٛمعومل 

ـه (وهذا وا٫مع مـ ا٭مؽثٝم مـ اٛمسؾَمت اٛمحج وت ٭مأل٠مػ ٪مفم ء ه

 .ا٭مؽو٠مقوت ا٭معوريوت

 :ا٠متـ ط ا٭معؾَمء مـ اآليوت ومـ هذا اْلديٌ مقاصػوت ا٭مزي ا٭م٨م٤مل◘

 . أن يؽقن مستق٤م ًو جلؿقع ٕمد و_1

أ  يؽقن زيـي ْم كػسف ٕمؿعـك أ  يؽقن مزيـًو ٕمحقٌ يؾػً إ٭مقف أكظور _2

 .ا٭مر٘مول

أن يؽقن صػقؼًو   يشػ ، ألن اٛمؼصقد مـ ا٭مؾ وس هق ا٭مسٟم ، وا٭مسٟم _3

 ٕمؾ ا٭مشػوف يزيد اٛمرأة زيـي و٪متـي. يتحؼؼ ٕمو٭مشػوف   

أن يؽقن ٪مضػوضًو ٩مٝم ضقؼ ، ٪منن ا٭مضقؼ يػصؾ ٙمجؿ األ٤مضوء  _4

  .ذ٭مؽ مـ ا٭مػسود مو  خيػك  واجلسؿ ، وْم 

أ  يؽقن م خرًا أو مطق ًو، ألن اٛمرأة   جيقز هلو أن خترج متطق ي ٭مقرود _5

  .ٕمو٭مـفل ٤مـ ذ٭مؽ  اخلٞم 

 .أ  يش ف ٭م وس ا٭مر٘مول_6

 . أ  يش ف ٭م وس كسوء ا٭مؽػور _7

 .أ  يؽقن ٭م وس ١مفرة وهق ٬مؾ ٗمقب يؼصد ٕمف ا ١متفور ٕم٦م ا٭مـوس_8
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هذه هل ا٭م٨موط ا٭متل حتؽؿ ا٭مزي ا٭م٨م٤مل ٭مؾؿرأة اٛمسؾؿي ٙمتك   ٖمسٝم ْم 

هـوك أٙموديٌ ٬مثٝمة ورد ٪مقفو .......ا٭مشورع ٪متؽقن مصدر ٭مػتـي ا٭مر٘مول

و٫مد ا٬متػل اٛمصـػ ٕمذ٬مر ،ذ٬مر أُشاط ا٭مسو٤مي، كؽتػل ٕمَم ٖمؿ ِذ٬مره

 .ا٭معالموت ا٭مؽٞمى ْم هذا ا٭م وب

ستحاُم اىيًٓ وةحٍدك، أشٓد أن ال إىّ إال أُج، أسخغفرك وأحٔب إى٘م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


