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 آًمف وقمغم اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ قمغم واًمًالم واًمّمالة ًمٚمٛمت٘ملم واًمٕم٤مىم٦ٌم اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد

 ،ُم٤م سمٕمدأ، اًمديـ يقم إمم سم٢مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕملم أمجٕملم سمٞمتف وأهؾ وصحٌف

 ورصمقا وإٟمام ديٜم٤مرا وٓ درمه٤م يقرصمقا مل وم٢مهنؿ إٟمٌٞم٤مء ُمػماث هق اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ وم٢من

 سمٕمد ضمٞمال ويتٜم٤مىمٚمقٟمفملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  قمـ اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ يتقارصمقن اعمًٚمٛمقن زال وٓ، اًمٕمٚمؿ

 أصقًمف ًمت٠مصٞمؾ اًمٜم٘م٤مد وأقمالم اًمٗم٘مٝم٤مء وأؾم٤مـملم اًمٕمٚمامء ضمٝم٤مسمذة ًمف اٟمؼمى وىمد، ضمٞمؾ

 وٓ وىمت٤م ذًمؽ ؾمٌٞمؾ ذم ادظمروا ومام قمٜمف اًمٙمذب وٟمٗمل ىمقاقمده وعوو ومروقمف وشمٗمريع

 .اجلزاء ظمػم قمٜم٤م اهلل ومجزاهؿ وًمًدا وٓ أهالً ظمدُمتف قمغم ىمدُمقا وُم٤م  ُم٤مٓ

ٓ : إن اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل أذف ُمٓمٚمقب يٓمٚمٌف اعمًٚمؿ وأرومع هم٤مي٦م يًٕمك إًمٞمٝم٤م اًم٤ًمقمل ٕٟمف 

اًمٕمٚمؿ أذف  أن اقمٚمؿ": ىم٤مل اًماموردي: وٓ ؾمٕم٤مدة ذم اًمداريـ إٓ عمـ ؾمٚمؽ ـمري٘مف، ٟمج٤مة إٓ سمف

ٕن : وأٟمٗمع ُم٤م يمًٌف واىمتٜم٤مه اًمٙم٤مؾم٥م، ومٞمف اًمٓم٤مًم٥م ٚم٥م وضمد  ـمُ  رهم٥م ومٞمف اًمراهم٥م وأومْمؾ ُم٤م ُم٤م

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  }: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، وومْمٚمف َيٜمْٛمل قمٜمد ـم٤مًمٌف، ذومف يثٛمر قمغم ص٤مطمٌف

ام ىمد ظمص سمف ؾ ًمِ [ ومٛمٜمع ؾمٌح٤مٟمف اعم٤ًمواة سملم اًمٕم٤ممل واجل٤مه9: ]ؾمقرة اًمزُمر {ېئ ىئ ىئىئ 

: ]ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت {ہ ہ ھ ھ  }اًمٕم٤ممل ُمـ ومْمٞمٚم٦م اًمٕمٚمؿ  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

. ايٗمٝمؿ قمٜمف زضمرً  ا أوومٜمٗمك أن يٙمقن همػم اًمٕم٤ممل يٕم٘مؾ قمٜمف أُمرً  [43
(1)

 

 ثرٍ ًتٙمْ وُمُ  وُم٘مؾ   ضٍ ٕمرِ سملم ُمُ  ومٝمؿ ُم٤م ٦موإن طمٔمقظ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمتٗم٤موشم

ڤ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ }: ىم٤مل شمٕم٤ممم
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: ]ؾمقرة وم٤مـمر { ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

إمم ـمٚم٥م  شمِمتد ومٞمف احل٤مضم٦م ٟمٕمٞمش واىمٕم٤مٟمٜم٤م وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٞمٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمَؿ أ، [32

قمـ ؾمٌٞمؾ اًمٕمٚمامء  -إٓ ىمٚمٞمال -أقمرض اًمٜم٤مس ٓؾمٞمام وٟمحـ ذم زُمـاًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف 

، هلل سمٖمػم قمٚمؿ وٓ سمّمػمةويمثَُر اعمتٙمٚمٛمقن ذم ديـ ا، ىمٚم٦م ذم اًمٜم٤مسوص٤مر اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚمقن 

وإن هذا ًمٞمٚم٘مل سم٤معمًئقًمٞم٦م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يتحغم سمقؾم٤مم اًمٕمٚمؿ وجيد ذم ـمٚمٌف وأن يرومع 

 .قمـ ٟمٗمًف قم٤مر اجلٝمؾ ًمٞمٕمٌد اهلل قمغم سمّمػمة

٤م وعمـ رهم٥م ومٞمف أن يٙمقن ًمف ومٞمٜمٌٖمل عمـ زهد ذم اًمٕمٚمؿ أن يٙمقن ومٞمف راهمًٌ : ىم٤مل اًماموردي

 وٓ يٓمٚم٥م ا وعمـ اؾمتٙمثر ُمٜمف أن يٙمقن سمف قم٤مُمالًًتٙمثرً ٤م  وعمـ ـمٚمٌف أن يٙمقن ُمٜمف ُمـم٤مًمًٌ 

ٞمٝم٤م سم٤مٟم٘مٓم٤مع ٛمٜم  ف ٟمٗمًف سم٤معمقاقمٞمد اًمٙم٤مذسم٦م ًمٞمُ وٓ يًق  : ا٤م وٓ ًمٚمت٘مّمػم ومٞمف قمذرً ًمؽميمف اطمتج٤مضًم 

 :ا وىمد ىم٤مل اًمِم٤مقمرآؿمٖم٤مل اعمتّمٚم٦م وم٢من ًمٙمؾ وىم٧م ؿمٖمال وًمٙمؾ زُم٤من قمذرً 

 قم٤مش ٓ شمٜم٘ميضوطم٤مضم٦م ُمـ           ٤مشمٜم٤مـــــدو حل٤مضمــروح وٟمٖمــــٟم

لــــــسم٘م ٤مــ٦م ُمـــ٤مضمــــــك ًمف طمـ٘مــــوشمٌ          متقت ُمع اعمراء طم٤مضم٤مشمف 
(1)

 

ه ػمٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وشمًٝمٞمٚمف وشمٞمً ًمتًٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم اعم٤ٌمريم٦م وشم٠ميت هذه اعم٤ًمسم٘م٦م

٤م سمًٌٞمؾ اعم١مُمٜملم اًمذي شمريمٜم٤م قمٚمٞمف واؾمتٛم٤ًميمً ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمٜم٤م وأداء ًمقصٞم٦م  رسمٜم٤مإمم  ُمٕمذرةً 

قاُمف إٟمف ؾمٌٞمؾ ىمِ ، ُملم وؾم٤مر قمٚمٞمف اًمّمح٥م اًمٙمريؿ وؾمٚمٙمف أهؾ احلؼ واًمديـاًمٜمٌل إ

 .اًم٘مرآن واًمًٜم٦م سمٗمٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م

ًمٜمٕمٚمؿ أن ـمريؼ  |وٟمٕم٤ميش ذم هذه احلٚم٘م٦م وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ طمٚم٘م٤مت ؾمقرة يقؾمػ 

ف آسمتالءات وًمٙمـ  احلؼ ًمٞمس ُمٗمروؿم٤م سم٤مًمقرود إٟمام هق ـمريؼ شمٕمؽميف اًمٕم٘م٤ٌمت وحتٗمُّ

 .{ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  } ل رسمٜم٤مطمًٌٜم٤م ُمـ هن٤ميتف ىمق
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ًمٜم١ميمد قمغم أن  اإليامن سم٤مًمثقاب واًمٕم٘م٤مب واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ومرع  صمؿ ٟمٜمت٘مؾ إمم سم٤مب اًمٕم٘مٞمدة

قمـ اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر وأٟمف ُم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٜمًك ُمِمٝمد ٟمٕمٞمؿ أهؾ اجلٜم٦م وقمذاب أهؾ 

ًمٞمٗمرز ذًمؽ وهق ُمِمٝمد رسمام هم٤مب قمـ أذه٤من يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم زمح٦م آٟمِمٖم٤مٓت ، اًمٜم٤مر

ومٞم٠ميت طمديثٜم٤م قمـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ًمػمىمؼ شمٚمؽ ، ضمرأة قمغم اعمحرُم٤مت وشمٙم٤مؾمال قمـ اًمٓم٤مقم٤مت

اًم٘مٚمقب وجيدد إيامن اًمٜم٤مس سم٤مًمٞمقم أظمر ويزيد ُمـ ي٘مٞمٜمٝمؿ سمام أقمده اهلل ًمٚمٓم٤مئٕملم وُم٤م 

ہ ھ ھ ھ ھ  }: أٟمذر سمف اًمٕم٤مصلم اعمٕمرولم وًمٞمتٛمثؾ اًمٜم٤مس ىمقًمف شمٕم٤ممم

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷   [185: ة آل قمٛمران]ؾمقر {ے ے ۓۓ ﮲ 

ذًمؽ أن اعمرء إذا زاد ي٘مٞمٜمف سم٤مًمثقاب واًمٕم٘م٤مب واجلٜم٦م  صمؿ ي٠ميت طمديثٜم٤م ذم سم٤مب اًمزيم٤مة

ومٚمَْٞمٕمٚمؿ أن اًمامل ُمـ أوؾمع إسمقاب اًمتل شمقصؾ اًمٜم٤مس إمم اجلٜم٦م إن هؿ ضمٕمٚمقه ، واًمٜم٤مر

وهق يمذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب ورود  اًمٜم٤مر إن مل ، وؾمٞمٚم٦م ًمذًمؽ ومل جيٕمٚمقه هدوم٤م ًمذاشمف

، اإلؾمالم أريم٤من ُمـ ريمـ وإن اًمزيم٤مة أقمٔمؿ طم٘مقق اًمامل و هل، طمؼ اهلل ومٞمف ي١مدوا

ة واؾمتح٘م٤مق ومٞمف اًمدظمقل قمغم وقمٜمقان ڳ ڳ ڱ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل اعمًٚمٛملم أظمق 

 [11: ]ؾمقرة اًمتقسم٦م {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ 

وًمذا ، وإذا يمٜم٤م ٟمدقمقا اًمٜم٤مس إمم اؾمت٤ٌمق اخلػمات وم٢من اًمزيم٤مة أطمد أهؿ جمالت اخلػمات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }:   ا٤م أٟمٌٞم٤مءه ورؾمٚمف وم٘م٤ملوم٘مد أوىص اهلل

 [73: ]ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء {پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

 رمحف اهلل وهق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م صمؿ ٟمختؿ اًمٙمالم سمَٕمَٚمؿ ُمـ إقمالم وؿمٞمخ ُمـ ؿمٞمقخ اإلؾمالم

ق ُي٤ًمسمؼ ىمٚمؿٍ  ذا يم٤من ، إُمث٤مل شُمَيب  ا٤م يم٤من ذا ؿمج٤مقم٦م، مَهع إذا واًمقدَق ، عمع إذا اًمؼَمْ

"أٟم٤م ضمٜمتل وسمًت٤مين ذم : وؿمك سمف أقمداؤه ومٜمٗمقه وم٘م٤مل، إسمٓم٤مل أيم٤مسمرُ  تِمٌفي وسمٌٕمِْمٝم٤م

، " خي٤مًمٗمٜمل عمـ صدر ؾمٕم٦م ذم " وأٟم٤م: اومؽموا قمٚمٞمف ورُمقه سم٤مًمٙمٗمر واًمٗمًؼ  وم٘م٤مل، صدري"

 وٟمدُم٧م ": ؾمجٜمقه ووٞم٘مقا قمٚمٞمف ذم هن٤مي٦م طمٞم٤مشمف وم٠مىمٌؾ قمغم اًم٘مرآن ُمتدسمرا وُمٗمنا وم٘م٤مل
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ؾ  وأن يرطمؾ قمـ  ٤مينُمٕم همػم ذم أوىم٤ميت أيمثر شمْمٞمٞمع قمغم  اًم٘مرآن" صمؿ آن ًمٚمٗم٤مرس أن يؽمضم 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: هذه اًمدٟمٞم٤م وىمد وىمػ ذم ظمتٛمتف إظمػمة قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم

 [55-54: ]سورة القمر {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

وأن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م ص٤مًمح اًم٘مقل ، وٟم٠ًمل اهلل أن يرزىمٜم٤م اإلظمالص ذم اًمن واًمٕمٚمـ

ن جيزي ظمػَم اجلزاء يمؾ  ُمـ ؾم٤مهؿ ذم إقمداد هذه واًمزًمؾ وأ، وأن يٖمٗمر ًمٜم٤م اخلٓم٠م، واًمٕمٛمؾ

إٟمف ؾمٌح٤مٟمف قمغم يمؾ رء ، اعم٤ًمسم٘م٦م أو ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م أو دقمٛمٝم٤م سم٠مي ضمٝمد أو ُه  سمٜمج٤مطمٝم٤م

 .ىمدير وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير

 

 ٚنتب٘                                                    

أمحد/ حممد حسين سالمة أبو                                                 
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 |تفغـٝــــــض عــــــٛص٠ ٜــٛعــف       

ؿِ   ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اّلل  مْح طِمٞمؿِ  اًمر   اًمر 

ـُ ( 2) شمَٕمْ٘مِٚمُقنَ  ًَمَٕمٚم ُٙمؿْ  قَمَرسمِٞم٤ًّم ىمُْرآٟم٤مً  أَٟمَْزًمْٜم٤مهُ  إِٟم ٤م( 1) اعْمٌُلِمِ  اًمِْٙمت٤مِب  آي٤مُت  شمِٚمَْؽ  آًمر))  ٟمَُ٘مصُّ  ٟمَْح

ـَ  قَمٚمَٞمَْؽ  ًَ ـْ  يُمٜم٧َْم  َوإِنْ  اًمُْ٘مْرآنَ  هَذا إًَِمٞمَْؽ  أَْوطَمٞمْٜم٤م سماِم اًمَْ٘مَّمصِ  أطَْم ـَ  ىَمٌْٚمِفِ  ُِم
ِ
 .((3) اًمْٖم٤مومِٚملِمَ  عَم

 

 :َعاْٞ ايهًُات
 

 ُمٕمٜمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤مهــــــــــــــــ٤م اًمٙمــٚمـــٛمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦م

 . واًمٕمالُم٦م اًمٔم٤مهرة، واًمٕمؼم اعمختٚمٗم٦م، إُمقر ـــــــــ٤متآيـــــــــــــــــــــــــــ

 اًم٘مرآن اًمٙمــــــــــــتــــــــــــــ٤مب

 

 اعمٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

 ًمٚمحـــــــــالل ُمقوـــــــــح وأٟمـــــــــف، ًمألؿمـــــــــٞم٤مء اعمقوـــــــــح اعمٔمٝمـــــــــر

، ًمٚمٕمٌـــــ٤مدات وُمٌـــــلم، آقمت٘مـــــ٤مدات ُٕمـــــقر وُمٌـــــلم، واحلـــــرام

 . سمٕمدٟم٤م ُمـ ؾمٞم٠ميت ُمـ وٟم٠ٌم، ٜم٤مىمٌٚم يم٤من ُمـ ٕظم٤ٌمر وُمٌلم

 

 اًم٘مــــــّمـــــــــــــص

ٌ ٕمــــف أي، أصمــــَره ىَمــــص   ــــ٦مُ . شمت : وىمٞمــــؾ. واحلــــدي٨م إُمــــرُ : واًمِ٘مّم 

 ىمّمــ٤م اخلــؼم قمٚمٞمــف وىمــص، رء سمٕمــد ؿمــٞمئ٤م إصمــر شمتٌــع: اًم٘مــص

 . (1)اًمٌٞم٤من: اًم٘مص: وىمٞمؾ. وأظمؼمه، سمف أقمٚمٛمف: وىمّمّم٤م

 

 :((آًمر)): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

، أٟمف ومنه٤م ملسو هيلع هللا ىلصومل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل : حلروف اعم٘مٓمٕم٦م مجع ُمـ اًمٕمٚمامءشمقىمػ ذم شمٗمًػم ا

 قمغمأهنؿ سمٞمٜمقا شمٗمًػمه٤م واظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م  همػمهؿوصم٧ٌم قمـ سمٕمض اعمٗمنيـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م و

 أهن٤م ومقاشمح يٗمتح اهلل  ا٤م: وُمٜمٝم٤م. أهن٤م ىمًؿ أىمًؿ اهلل سمف وهق ُمـ أؾمامئف: ُمٜمٝم٤م: أوضمف
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 .(1)أهن٤م اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل: وُمٜمٝم٤م. نأهن٤م اؾمؿ ُمـ أؾمامء اًم٘مرآ: وُمٜمٝم٤م. اًم٘مرآن 

 .(2)إفمٝم٤مر إقمج٤مز اًم٘مرآن: اًم٘مقل أن اعمراد  ا٤مورضمح اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

  ً اًمًٙمقت قمـ اًمتٕمرض عمٕمٜم٤مه٤م ُمـ همػم ُمًتٜمد ، إؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م: ٕمديوىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم

 .(3)ُمع اجلزم سم٠من اهلل شمٕم٤ممم مل يٜمزهل٤م قمٌث٤م سمؾ حلٙمٛم٦م ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م، ذقمل

ف اعمذيمقرة ذم أوائؾ اًمًقر سمحذف اعمٙمرر ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم طمروم٤م جمٛمقع احلرو

 .ذم شمًع وقمنميـ ؾمقرة ُمـ اًمٌ٘مرة طمتك اًم٘مٚمؿ. (4)ٟمص طمٙمٞمؿ ىم٤مـمع ًمف ه: جيٛمٕمٝم٤م

ـِ َأِِب َوىم ٤مٍص  قمـ: اًمٜمزول ؾم٥ٌم   َرؾُمقلِ  قَمغَم  اًْمُ٘مْرآنُ  ُأٟمِْزَل : ىَم٤مَل  ؾَمْٕمِد سم
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصاّلل 

  َرؾُمقَل  َي٤م: ٤مًُمقاوَم٘مَ ، َزَُم٤مًٟم٤م قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  وَمَتالَ
ِ
ُ  وَم٠َمٟمَْزَل ، قَمَٚمٞمْٜم٤َم ىَمَّمّْم٧َم  ًَمقْ  اّلل   آَي٤مُت  شمِٚمَْؽ  آًمر)): اّلل 

ـُ )): ىَمـــْقًمِفِ  إًَِمــــــــــك[ 1: يقؾمػ] ((اعْمٌُلِمَ  اًْمِٙمَت٤مِب  ـَ  قَمَٚمٞمَْؽ  َٟمُ٘مصُّ  َٟمْح ًَ  ((اًْمَ٘مَّمصِ  َأطْم

  َرؾُمقُل  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  وَمَتالََه٤م[ 3: يقؾمػ]
ِ
 .(5)ًٟم٤مَزَُم٤م اّلل 

 :ٚايبٝــــإ ايتفغٝــــض

 سم٤معمٌلم وهٜم٤مك هٜم٤م اًم٘مرآن وصػ ًمٙمـ، يقٟمس ؾمقرة وم٤محت٦م اًمًقرة هذه وم٤محت٦م شمِمٌف

 صٌقر يمريؿ ٟمٌل  ا٤م ُمرّ  ضم٤ًمم أطمداث قمـ شمٕمؼم يقؾمػ ؾمقرة أن واًم٥ًٌم، سم٤محلٙمٞمؿ

 شمقطمٞمد ُمـ اًمديـ أصقل إصم٤ٌمت ومٛمقوققمٝم٤م يقٟمس ؾمقرة وأُم٤م، سم٤مًمٌٞم٤من اًمقصػ ومٜم٤مؾمٌٝم٤م

 .سم٤محلٙمٛم٦م اًمقصػ يٜم٤مؾمٌٝم٤م وهذه، واجلزاء واًمٌٕم٨م، واًمٜمٌقة اًمقطمل صم٤ٌمتوإ، اهلل

                                                                                              

(، 1/205ر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )(. واٟمٔم94/ 1( اًمّمحٞمح اعمًٌقر ُمـ اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر حلٙمٛم٧م سمـ سمِمػم )1)

 (.1/242(، وحم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ًمٚم٘م٤مؾمٛمل )1/250(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم )24/ 1وزاد اعمًػم ٓسمـ اجلقزي )

 (.5/ 3(، اًمٕمذب اًمٜمٛمػم ُمـ جم٤مًمس اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم اًمتٗمًػم )2/167( أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )2)

 (.40( شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي )3)

 (.1/24(، زاد اعمًػم ٓسمـ اجلقزي )205/ 1( شمٗمًػم اًمٓمؼمي )4)

 ( وىم٤مل إرٟم١موط رمحف اهلل: إؾمٜم٤مده ىمقي.6209(، واسمـ طم٤ٌمن )3377و 3319( اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ )5)
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 أُمره٤م اًمٔم٤مهر اًمًقرة آي٤مت اًمًقرة هذه ذم إًمٞمؽ أٟمزًم٧م اًمتل أي٤مت شمٚمؽ: واعمٕمٜمك

، ٟمٗمًف ذم اًمٌلّم  إُم٤م واعْمٌُلِمِ ، اًم٘مرآن: سم٤مًمٙمت٤مب اعمراد أن واًمٔم٤مهر، اًمٕمرب إقمج٤مز ذم

 واحلدود، واحلرام احلالل اعمٌلم وإُم٤م، ؿوشمٌٙمٞمتٝم اًمٕمرب إقمج٤مز ذم أُمره اًمٔم٤مهر

 .واًمؼميم٦م واًمرؿمد اهلدى اعمٌلم أو، اًمديـ أُمر ُمـ إًمٞمف حيت٤مج وُم٤م، وإطمٙم٤مم

 وشمٗمن شمٌلم وآي٤مهت٤م، ُمٌٝمٛم٦م أؿمٞم٤مء قمـ شمٗمّمح ضمٚمٞم٦م آي٤مت اًم٘مرآن واوح٦م وم٢من، طم٤مل أي وقمغم

ُمقر همقاُمض  .أظمرةو اًمدٟمٞم٤م ذم ظمػم هق ُم٤م إمم وشمرؿمد، اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم وشمقوح، ٕا

ــ٤م ًَمَٕمٚم ُٙمــْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمــقنَ )): ىمــ٤مل اهلل شمٕمــ٤ممم ــ٤م َأٟمَْزًْمٜمــ٤مُه ىُمْرآٟمــ٤ًم قَمَرسمِٞمًّ  قمــغم اًم٘مــرآن هــذا أٟمزًمٜمــ٤م إٟمــ٤م أي ((إِٟم 

 ًمٚمٛمٕمـ٤مين شم٠مديـ٦م وأيمثرهـ٤م وأوؾمـٕمٝم٤م وأسمٞمٜمٝمـ٤م اًمٚمٖمـ٤مت أومّمـح اًمٕمرب سمٚمٖم٦م، اًمٕمرِب ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد اًمٜمٌل

، وأظمــالق وآداب، وأظمٌــ٤مر صىمّمــ ُمـــ شمٕمٚمٛمــقن شمٙمقٟمــقا مل ُمــ٤م ًمتتٕمٚمٛمــقا، سمــ٤مًمٜمٗمقس شم٘مــقم اًمتــل

 وؿمـــــ١مون وآىمتّمــــ٤مد وآضمــــتامع اًمًٞم٤مؾمـــــ٦م ذم ؾمــــٚمٞمٛم٦م طمٞمــــ٤مة وُمٜمـــــ٤مه٩م، وشمِمـــــريٕم٤مت وأطمٙمــــ٤مم

 .إؾمس أىمقم قمغم واجلامقم٦م اًمٗمرد شمٌٜمل، وأهداف ُمٕم٤من ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م وًمتتدسمروا، اًمدوًم٦م

، اًمرؾمؾ أذف قمغم، اًمٚمٖم٤مت سم٠مذف، اًمٙمت٥م أذف أٟمزل ومٚمٝمذا: يمثػم اسمـ ىم٤مل

 أذف ذم إٟمزاًمف واسمتدئ، إرض سم٘م٤مع أذف ذم ذًمؽ ويم٤من، الئٙم٦ماعم أذف سمًٗم٤مرة

 .(1)اًمقضمقه يمؾ ُمـ ومٙمٛمؾ، اًمًٜم٦م ؿمٝمقر

ـَ اًمَْ٘مَّمِص سماِم أَْوطَمٞمْٜم٤م إًَِمٞمَْؽ هَذا اًمُْ٘مْرآَن َوإِْن يُمٜم٧َْم )): شمٕم٤ممم ىم٤مل وهلذا ًَ ـُ ٟمَُ٘مصُّ قَمٚمَٞمَْؽ أطَْم ٟمَْح

ـَ اًمْٖم٤مومِٚملِمَ 
ِ
ـْ ىمٌَْٚمِِف عَم ٥ٌم، إظم٤ٌمر سم٠مطمًـ كٟمخؼم ٟمحـ أي ((ُِم  اًمذي، اًم٘مرآن هذا إًمٞمؽ إحي٤مئٜم٤م سًم

 ؾم٤مُمٞم٦م أهداف ذات ُمٗمّمٚم٦م شم٤مُم٦م يم٤مُمٚم٦م يقؾمػ ىمّم٦م وضم٤مءت، رء يمؾ ُمٗمّمال يم٤مُمال شم٤مُم٤م ضم٤مء

 ومال، سمف اجل٤مهٚملم ُمـ أي، سمف قمرومٜم٤مك قمام اًمٖم٤مومٚملم ُمـ إًمٞمؽ إحي٤مئٜم٤م ىمٌؾ ُمـ يمٜم٧م وإن. يمثػمة وقمؼم

 .ؿمٞمئ٤م وأظم٤ٌمرهؿ اًمامولم ىمّمص ُمـ قنيٕمٚمٛم ٓ، ىمقُمؽ ؿم٠من ؿم٠مٟمؽ، ىمط سمف ًمؽ قمٚمؿ

                                                                                              

 (.8/6شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (1)



 

9 

 
 :األحهــاّ أٚ اذتٝـــا٠ فكــ٘

 :يكم ُم٤م قمغم أي٤مت دًم٧م

 واًمنمائع، وإطمٙم٤مم واحلدود، واحلرام احلالل أووح، ُمٌلم يمت٤مب اًمٙمريؿ اًم٘مرآن -1

 .ملسو هيلع هللا ىلصعمحٛمد  سمٞمّٜم٦م ُمٕمجزة ومٝمق، أمجٕملم ًمٚمٜم٤مس وظمػما وسمريم٦م، ًمٚمٕم٤معملم هدى ًمٞمٙمقن، وإظمالق

 اًمٕمرب ُمٕمنم ومٙم٤من، اًمٕمرب سمٚمٖم٦م ي٘مرأ، ُمٌلم قمرِب سمٚم٤ًمن ٟمزل ٔمٞمؿاًمٕم اًم٘مرآن -2

 .ُمٕم٤مٟمٞمف وشمٕمٚمؿ، ومٞمف ُم٤م وومٝمؿ، سمف سم٤مإليامن اًمٜم٤مس أومم

 وشمقاريخ أصم٤مر وأضمدى، إظم٤ٌمر وأصم٧ٌم، اًم٘مّمص أطمًـ ُمتْمٛمـ ضمكم سمٞم٤من اًم٘مرآن -3

ُمؿ  إن يأ، أؾمٚمقب وأقمج٥م ـمري٘م٦م أسمدع قمغم اىمتص أٟمف: اًم٘مّمص سم٠مطمًـ واعمراد. اًماموٞم٦م ٕا

ـِ  ُمـ اعمراد ًْ ًمٗم٤مظ ويمقن اًمٌٞم٤من طُمًـ احلُ  .اإلقمج٤مز طمد سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م سم٤مًمٖم٦م ٕا

 إطم٤مدي٨م ُمـ ـمقيال يم٤من ُم٤م اًم٘مّمص أن: واحلدي٨م اًم٘مّمص سملم اًمٗمرق -4

، يٓمقل طمتك سمٕمْم٤م يتٌع سمٕمْمف ٕن: ىمّمّم٤م اًمٓمقيؾ اخلؼم وؾمٛمل. ؾمٚمػ قمـ سمف ُمتحدصم٤م

 .ىمّمص هذا ىم٤مل احلدي٨م اًم٤ًمُمع اؾمتٓم٤مل وإذا

 ي٘م٤مل أن وجيقز، وىمّمػما ـمقيال ويٙمقن، طمي وقمٛمـ ؾمٚمػ قمٛمـ يٙمقن واحلدي٨م

 وقمـ ذًمؽ قمـ يٙمقن واحلدي٨م، سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م يتٚمق اًمتل إُمقر قمـ اخلؼم هق اًم٘مّمص

 سمٕمْمٝم٤م يتٌع ٕهن٤م ىمّم٦م وؾمٛمٞم٧م، أُمره جمٛمقع قمـ اخلؼم يٕمٜمل اًمرضمؾ ىمّم٦م وهذه، همػمه

 .(1)أُمره مجٞمع قمغم حتتقي طمتك سمٕمْم٤م

 أطمًـ هذه اًمًقرة شمًٛمٞم٦م ذم واًم٥ًٌم، ٘مّمصاًم أطمًـ | يقؾمػ ىمّم٦م -5

 وُم٤م، واحلٙمؿ اًمٕمؼم ُمـ اًم٘مّم٦م هذه شمْمٛمٜمتف ُم٤م هق إىم٤مصٞمص ؾم٤مئر سملم ُمـ اًم٘مّمص

ػم واًمٗم٘مف اًمتقطمٞمد ُمـ قمٚمٞمف اؿمتٛمٚم٧م ًّ  وشمدسمػم واعمٕم٤مذة واًمًٞم٤مؾم٦م، اًمرؤي٤م وشمٕمٌػم واًم

                                                                                              

 .430( ُمٕمجؿ اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٕمًٙمري 1)
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 واعمالئٙم٦م، واًمّم٤محللم إٟمٌٞم٤مء وذيمر، واًمدٟمٞم٤م ًمٚمديـ شمّمٚمح اًمتل اًمٗمقائد ومجٞمؾ، اعمٕم٤مش

ـّ ، واًمِمٞم٤مـملم  واًمتج٤مر، واعمامًمؽ اعمٚمقك وأظم٤ٌمر، واًمٓمػم وإٟمٕم٤مم، واإلٟمس واجل

 .وُمٙمرهـ وطمٞمٚمٝمـ واًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل، واجلّٝم٤مل واًمٕمٚمامء

 واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م آضمتامقمٞم٦م واحلٞم٤مة واًمدٟمٞم٤م ًمٚمديـ ؿم٤مُمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ىمّم٦م ومٝمل

 .اعم٘مدرة قمٜمد واًمٕمٗمق إذى قمغم اًمّمؼم ٝم٤مأمه ُمـ وًمٕمؾ، واًمٕمٔم٤مت سم٤مًمٕمؼم اعمألى وإدسمٞم٦م
 

 

 | ٜٛعف قض١ َٔ األٍٚ ايفضٌ

 ايضؤٜا |ٜعكٛب  ٚتعبري ٜٛعف صؤٜا

 

سَمِٞمفِ  ُيقؾُمُػ  ىم٤مَل  إِذْ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ْٛمَس  يَمْقيَم٤ٌمً  قَمنَمَ  َأطَمدَ  َرَأي٧ُْم  إيِن   َأسَم٧ِم  ي٤م ِٕ  َواًمِم 

ـَ  زِم  َرَأْيتُُٝمؿْ  َواًْمَ٘مَٛمرَ   ًَمَؽ  وَمٞمَِٙمٞمُدوا إظِْمَقشمَِؽ  قَمغم ُرْؤي٤مكَ  شَمْ٘مُّمْص  ٓ سُمٜمَل   ي٤م ىم٤مَل ( 4) ؾم٤مضِمِدي

ٞمْٓم٤منَ  إِن   يَمٞمْداً  تٌَِٞمَؽ  َويَمذًمَِؽ ( 5) ُُمٌلِمٌ  قَمُدو   ًمِْلِْٟم٤ًْمنِ  اًمِم  ـْ  َوُيَٕمٚم ُٛمَؽ  َرسمَُّؽ  جَيْ  شَم٠مِْويؾِ  ُِم

طَم٤مِدي٨ِم  ْٕ ـْ  َأسَمَقيَْؽ  قَمغم ٝم٤مَأمَت   يَمام َيْٕمُ٘مقَب  آلِ  َوقَمغم قَمَٚمٞمَْؽ  ٟمِْٕمَٛمتَفُ  َوُيتِؿُّ  ا  إسِمْراِهٞمؿَ  ىَمٌُْؾ  ُِم

 ((.6) طَمِٙمٞمؿٌ  قَمٚمِٞمؿٌ  َرسم َؽ  إِن   َوإؾِْمح٤مَق 

 :َعاْٞ ايهًُات

 

 َعٓاٖا ايه١ًُ

 

 يٙمٞمدوا

. اعمٙمر: واًمَٙمٞمْدُ . وآضمتٝم٤مد آطمتٞم٤مل: اًمٙمٞمد

ٓ   يٙمقن َٓ  َأٟمف ذِم  اًمٙمٞمد ُمثؾ واعْمَْٙمر  شمدسمر َُمعَ  إِ

ٓ   وومٙمر  . (1)اعْمَْٙمر ُمـ قىأىم اًمٙمٞمد أَن إِ

 . (2)وَيّْمَٓمِٗمٞمَؽ  خَيت٤مُرك جيتٌٞمؽ

                                                                                              

 (.9/123وس ًمٚمزسمٞمدي )(، شم٤مج اًمٕمر259(، اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م ًمٚمٕمًٙمري )2/533اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري ) (1)

 (.11/146( هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزهري )2)
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 شم٠مويؾ إطم٤مدي٨م

 ختتٚمػ اًمذي اًمٙمالم شمٗمًػم: اًمَت٠مْويؾ

ّٓ  يّمّح  وٓ، ُمٕم٤مٟمٞمف  . (1)ًمٗمٔمف همػم سمٌٞم٤من إ

 :املٓـاعبــ١

 ُم٤م ًمتٕمرف واًم٤ًمُمع اًم٘م٤مريء ذهـ دمتذب، |يقؾمػ  ىمّم٦م ذم جمٛمٚم٦م ُمثػمة سمداي٦م هذه

 أسمٞمف قمغم اًمٖمري٦ٌم رؤي٤مه |يقؾمػ  سم٘مّص  اعمٌدوء اعمٌٝمؿ اًمٚمٖمز ؾطم يتؿ ويمٞمػ، اعمّمػم هق

 .ًمف ويٙمٞمدوا حيًدوه ٓ طمتك إظمقشمف قمغم اًمرؤي٤م إظمٗم٤مء ُمـ، سمف أضم٤مسمف وُم٤م، صٖمػم وهق

 صمؿ، ُمثػم ٟم٠ٌم أو سمٚمٖمز اًم٘مّم٦م يٌدءون إذ، اًم٘مّمص واوٕمق حيتذيف وهذا إؾمٚمقب

 .وطم٘مٞم٘متف اًمٜم٠ٌم أسمٕم٤مد وسمٞم٤من اًمٚمٖمز طمؾ ذم يتدرضمقن

 ؟أْبٝـاء ٜعكــٛب بٓــاءأ ٖـٌ

  ىُمقًُمقا آَُمٜم ٤م )): ىمقًمف ذم أن اعمراد سم٤مٕؾم٤ٌمط اعمٗمنيـ سمٕمض ذيمر
ِ
 إًَِمٞمْٜم٤م َوُم٤م ُأٟمِْزَل  َوُم٤م سم٤ِمّلل 

ؾَْم٤ٌمطِ  َوَيْٕمُ٘مقَب  َوإؾِْمح٤مَق  َوإؾِْمامقِمٞمَؾ  إسِمْراِهٞمؿَ  إمِم ُأٟمِْزَل  ْٕ  إظمقة أهنؿ. [136 اًمٌ٘مرة] ((َوا

 .أٟمٌٞم٤مء وأهنؿ يقؾمػ

٤مط أن -يمثػم اسـم ذيمر يمام- واًمّمحٞمح ؾم قا ٕا ٤مئؾ هؿ وإٟمام، يٕم٘مقب أوٓد ًمًٞم  ذري٦م ُمـ اًم٘م

٤مط: هلؿ ي٘م٤مل إهائٞمؾ سمٜمل سمٓمقن ٕن يٕم٘مقب ؾم ٤مئؾ ًمٚمٕمرب ي٘م٤مل يمام، ٕا  .(2)ؿمٕمقب وًمٚمٕمجؿ، ىم

 احلًد ُمـ ُمٕمّمقُمقن إٟمٌٞم٤مء ٕن أٟمٌٞم٤مء همػم يم٤مٟمقا أهنؿ قمغم سمٞمقؾمػ ومٕمٚمٝمؿ ويدل

 .ىمتٚمف قمغم وشمآُمر، ًمٚمٝمالك ُم١مُمـ وشمٕمريض ،أسم٤مء قم٘مقق وُمـ، اًمدٟمٞمقي

 :ٚايبٝــإ ايتفغــري

ْٛمَس )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم سَمِٞمِف ي٤م َأسَم٧ِم إيِن  َرَأي٧ُْم َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيَم٤ًٌم َواًمِم  ِٕ إِْذ ىم٤مَل ُيقؾُمُػ 

ـَ   .((َواًْمَ٘مَٛمَر َرَأْيتُُٝمْؿ زِم ؾم٤مضِمِدي

                                                                                              

 .11/33ًم٤ًمن اًمٕمرب  (1)

 470 -469/ 2شمٗمًػم اسمـ يمثػم:  (2)
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 إين: |يٕم٘مقب  ٕسمٞمف ىم٤مل طملم | يقؾمػ ىمّم٦م ًم٘مقُمؽملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد  ي٤م اذيمر: اعمٕمٜمك

 واٟمحٜم٤مء اطمؽمام ؾمجقد، زم شمًجد واًم٘مٛمر واًمِمٛمس يمقيم٤ٌم قمنم أطمد أن ُمٜم٤مُمل ذم رأي٧م 

 همػم ومٕمؾ وصػ وىمد، ويم٤من هذا ضم٤مئزا ذم ذيٕمتٝمؿ، قم٤ٌمدة ؾمجقد ٓ، وشمقاوع وظمْمقع

. أطمالم أوٖم٤مث جمرد ٓ، إهل٤مم رؤي٤م أهن٤م قمغم ًمٚمدًٓم٦م، اًمًجقد وهق اًمٕم٤مىمؾ سمقصػ اًمٕم٤مىمؾ

 قم٤ممل وشم٠موهل٤م ص٤مًمح رآه٤م إذا سم٤مًمٖمٞم٥م اإلظم٤ٌمر ُمـ وٟمقع، اًمٜمٌقة ُمـ ضمزء ًمّم٤محل٦ما واًمرؤي٤م

 .اًمٜمٗمس حلدي٨م ُمقاوم٘م٦م هم٤مًم٤ٌم وشمٔمٝمر، اًمّم٤مومٞم٦م اًمروح قمغم اًمقىم٤مئع سم٤مرشم٤ًمم وشمٙمقن، ص٤مًمح

 واًمِمٛمس، اإلظمقة هؿ واًمٙمقايم٥م، ٟمٗمرا قمنم إطمد إظمقشمف هؿ يمقيم٤ٌم قمنم وإطمد

، احل٘مٞم٘م٦م ذم شمًجد ٓ اًمٙمقايم٥م ٕن اعمٗمنيـ ُمـ مج٤مقم٦م رأي وهذا. وأُمف أسمقه واًم٘مٛمر

 .((إظِْمَقشمَِؽ  قَمغم ُرْؤي٤مكَ  شَمْ٘مُّمْص  ٓ)): | يٕم٘مقب وًم٘مقل، اًمرؤي٤م قمغم اًمٙمالم ومٞمحٛمؾ

ٞمْٓم٤مَن  )): ىم٤مل اهلل  ي٤م سُمٜمَل  ٓ شَمْ٘مُّمْص ُرْؤي٤مَك قَمغم إظِْمَقشمَِؽ وَمٞمَِٙمٞمُدوا ًَمَؽ يَمٞمْدًا إِن  اًمِم 

 .(( ًمِْلِْٟم٤ًْمِن قَمُدو  ُُمٌلِمٌ 

 ظمْمقع اعمتْمٛمٜم٦م اًمرؤي٤م هذه ُمـ رأى ُم٤م قمٚمٞمف ىمص طملم يقؾمػ ٓسمٜمف يٕم٘مقب ىم٤مل

 ٓ طمتك، رأي٧م سمام إظمقشمؽ ختؼم ٓ: وإيمراُم٤م واطمؽماُم٤م إضمالٓ إي٤مه وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمف إظمقشمف

 وُمـ، وسمٜمٞمف ٔدم قمدو اًمِمٞمٓم٤من وم٢من، ُمٙمروه ذم شمقىمٕمؽ طمٞمٚم٦م ًمؽ وحيت٤مًمقا، حيًدوك

ـْ )): ٟمٗمًف يقؾمػ ىم٤مل اميم، اًمٜم٤مس سملم اًمٗمتٜم٦م إي٘م٤مع دأسمف ٞمْٓم٤منُ  َٟمَزغَ  َأنْ  سَمْٕمدِ  ُِم  َوسَملْمَ  سَمٞمْٜمِل اًمِم 

 .[100 يقؾمػ] ((إظِْمَقيِت 

ْؤَي٤م)): ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص   اهلل أِب ؾمٚمٛم٦م أن رؾمقل قمـ اًمًٜم٦م ذم وصم٧ٌم ٤محِل٦َمُ  اًمرُّ ـَ  اًمّم    ُِم
ِ
 وَم٢ِمَذا، اهلل

ْث  وَمالَ ، حُي٥ِمُّ  َُم٤م َأطَمُديُمؿْ  َرَأى ٓ    ِا٤َم حُيَد  ـْ  إِ ـْ  وَمٚمْٞمَتُْٗمْؾ  َيْٙمَرهُ  َُم٤م َرَأى َوإِنْ ، ٥مُّ حُيِ  َُم ٤مِرهِ  قَم ًَ  َي

ذْ  صَمالصًَم٤م   َوًْمٞمَتََٕمق 
ِ
ـْ  سم٤ِمّلل ٞمَْٓم٤منِ  َذ   ُِم َه٤م اًمِم  َٓ ، َوَذ  ْث  َو ٤َم َأطَمًدا  ِا٤َم حُيَد  ـْ  وَم٢ِمهن  هُ  ًَم  .(1) (( شَمُي 

 

                                                                                              

 (.2261( وُمًٚمؿ )7044رواه اًمٌخ٤مري ) (1)
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َتٌِٞمَؽ َرسمَُّؽ َوُيَٕمٚم ٛمُ  )): ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف  طَم٤مدِي٨ِم َويَمذًمَِؽ جَيْ ْٕ ـْ شَم٠مِْويِؾ ا  .((َؽ ُِم

، ًمؽ ؾم٤مضمدة واًم٘مٛمر اًمِمٛمس ُمع اًمٙمقايم٥م هذه وأراك، رسمؽ اظمت٤مرك يمام: أي

 .اًمرؤي٤م شمٕمٌػم ويٕمٚمٛمؽ، وهمػمهؿ آًمؽ قمغم ًمٜمٌقشمف ويّمٓمٗمٞمؽ ًمٜمٗمًف خيت٤مرك

 إهل٤مُمف: اًمت٠مويؾ يقؾمػ اهلل وشمٕمٚمٞمؿ. اًمقضمقد ذم إًمٞمف شم١مول سمام اإلظم٤ٌمر: اًمرؤي٤م وشمٕمٌػم

ـْ  ُرْءي٤مَي  شَم٠مِْويُؾ  َهَذا)): ٕسمٞمف يقؾمػ ىم٤مل يمام، اًمٗمراؾم٦م صدق أو ،ومٞمٝم٤م اًمّمقاب ، ىَمٌُْؾ  ُِم

٤م َرِب   ضَمَٕمَٚمٝم٤م ىَمدْ   شُمْرَزىم٤مٟمِفِ  ـَمَٕم٤ممٌ  َي٠مشْمِٞمُْٙماَم  َٓ )): اًمًجـ ًمّم٤مطمٌل وىم٤مل[ 100 يقؾمػ] ((طَم٘مًّ

  ٓ  .[37 يقؾمػ] ((َرِب   ٚم َٛمٜمِلقمَ  ِِم ٤م َي٠مشْمِٞمَُٙماَم ذًمُِٙماَم  َأنْ  ىَمٌَْؾ  سمِت٠َمِْويٚمِفِ  َٟمٌ ٠مشُْمُٙمام إِ
 

ـْ )): ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم َوُيتِؿُّ ٟمِْٕمَٛمتَُف قَمَٚمٞمَْؽ َوقَمغم آِل َيْٕمُ٘مقَب يَمام َأمَت ٝم٤م قَمغم َأسَمَقيَْؽ ُِم

 .((ىَمٌُْؾ إسِمْراِهٞمَؿ َوإؾِْمح٤مَق إِن  َرسم َؽ قَمٚمِٞمٌؿ طَمِٙمٞمؿٌ 

 وإظمقشمؽ أسمٞمؽ أي، يٕم٘مقب آل وقمغم، إًمٞمؽ واإلحي٤مء يتؿ ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمؽ سم٢مرؾم٤مًمؽ: أي

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمآل، وذف جمد هلؿ سمٛمـ ظم٤مص وهق، أهٚمف: اإلٟم٤ًمن وآل، وذريتٝمؿ

، إسمراهٞمؿ أسمٞمؽ وضمد، إؾمح٤مق ضمدك قمغم اًمقىم٧م هذا ىمٌؾ ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م شمٚمؽ يم٢ممت٤مم

، وآصٓمٗم٤مء آضمت٤ٌمء يًتحؼ وسمٛمـ سمخٚم٘مف قمٚمٞمؿ رسمؽ إن، إذف ٕٟمف إسمراهٞمؿ وىمدم

 .يٜمٌٖمل ُم٤م قمغم إؿمٞم٤مء يٗمٕمؾ، وشمدسمػمه صٜمٕمف ذم طمٙمٞمؿ، رؾم٤مًمتف جيٕمؾ طمٞم٨م أقمٚمؿ ومٝمق

 :األحـهــــاّ أٚ ايـخٝــــا٠ فـكــ٘

 :يكم ُم٤م قمغم أي٤مت دًم٧م

 ومٚمؿ، أُمٝم٤مشمٜم٤م ُمع أيْم٤م، آسم٤مئٜم٤م ُمع خت٤مـمٌٜم٤م ذم أدسم٤م ٟمٚمتٛمس ((أسم٧م ي٤م)): ىمقًمف ُمـ -1

 ًمٖم٦م ٟمحٞمل نأ سمٜم٤م ومجدير! أسم٧م ي٤م: ىم٤مل وًمٙمٜمف، يمقيم٤ٌم قمنم أطمد رأي٧م إين سم٤مسم٤م( )ي٤م: ي٘مؾ

 .واحلٞم٤مرى اهلٚمٙمك ؾمٜمـ ٟمتٌع وٓ، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م وًمٖم٦م، رسمٜم٤م يمت٤مب



 

14 

 
 أن رِب اؾمت٠مذٟم٧م: ي٘مؾ ومل، ((أُمل ىمؼم أزور أن رِب اؾمت٠مذٟم٧م)): ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىم٤مل وىمد

ـَ  ضَم٤مَءيِن  ىَمدْ  إيِن   َأسَم٧ِم  َي٤م)): ملسو هيلع هللا ىلص إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ىم٤مل ويمذًمؽ، )ُم٤مُم٤م( ىمؼم أزور  مَلْ  َُم٤م اًمِْٕمٚمْؿِ  ُِم

 .(1)[43ُمريؿ ] ((َي٠مشْمَِؽ 

 إظمــــقة هــــل واًمٙمقايمــــ٥م، اًمٜمٌــــقة ُمـــــ ضمــــزء اًمّمــــ٤محللم ورؤيــــ٤م، طمــــؼ إٟمٌٞمــــ٤مء رؤيــــ٤م -2

 .إصح هق وهذا، وأُمف أسمقه واًم٘مٛمر واًمِمٛمس، يقؾمػ

 َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  هريرة  أِب ومٗمل طمدي٨م، رومٞمٕم٦م وُمٜمزًم٦م ذيٗم٦م طم٤مًم٦م واًمرؤي٤م

ـَ  َيٌَْؼ  مَلْ )): َيُ٘مقُل ملسو هيلع هللا ىلص  ةِ  ُِم ُق  ٓ   اًمٜمٌُّ اُت  إِ َ ٌَنم  اُت  َوَُم٤م: ىَم٤مًُمقا ((اعمُ َ ٌَنم  ْؤَي٤م)): ىَم٤مَل ؟ اعمُ  اًمرُّ

٤محِل٦َمُ  ـْ ، اًمٜمٌقة ُمـ ضمزءا وأرسمٕملم ؾمت٦م ُمـ ضمزء أهن٤مملسو هيلع هللا ىلص وأظمؼم . (2)((اًمّم  ـِ  َأَٟمسِ  وَمَٕم  سمْ

  َرؾُمقَل  َأن  ، َُم٤مًمٍِؽ 
ِ
ْؤَي٤م)): ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص اّلل  ٜم٦َمُ  اًمرُّ ًَ ـَ ، احلَ ضُمؾِ  ُِم ٤مًمِِح  اًمر  ـْ  ــــــْزءٌ ضُمــ، اًمّم   ُِمــــــــ

ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت ٦مٍ  ةِ  ُِم ٌُق   .(3)((اًمٜمُّ

 وىمٚم٥م، يم٤مًمٓمػمان، ويٛمتٜمع يٕمجز ُم٤م ومٞمٝم٤م ٕن اًمٜمٌقة ُمـ ضمزءا اًمرؤي٤م يم٤مٟم٧م وإٟمام

 اًمتل وهل، اهلل ُمـ اًمّم٤مدىم٦م واًمرؤي٤م. اًمٖمٞم٥م قمٚمؿ ُمـ رء قمغم وآـمالع، إقمٞم٤من

 .إوه٤مم ُمـ ظمٚمّم٧م

 شمٙمقن ٓ إوىم٤مت سمٕمض ذم رؤي٤مهؿ صدىم٧م وإن، وأُمث٤مهلؿ واًمٗم٤مضمر راًمٙم٤موم رؤي٤م أُم٤م

 ذًمؽ ظمؼمه يٙمقن، همٞم٥م قمـ طمدي٨م ذم صدق ُمـ يمؾ ًمٞمس إذ اًمٜمٌقة ُمـ وٓ اًمقطمل ُمـ

 ٟم٤مدر ذًمؽ ًمٙمـ، ومٞمّمدق احلؼ سمٙمٚمٛم٦م خيؼم ىمد وهمػمه اًمٙم٤مهـ أن اعمٕمٚمقم وُمـ. ٟمٌقة

 .ه١مٓء رؤي٤م ومٙمذًمؽ، وىمٚمٞمؾ

 .ومٞمٝم٤م اًمت٠مويؾ حيًـ ٓ ُمـ قمغم وٓ، ٟم٤مصح وٓ حم٥م وٓ ملقم٤م همػم قمغم اًمرؤي٤م شُمَ٘مص ٓ -3

                                                                                              

 شمٗمًػم ؾمقرة يقؾمػ ًمٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي. (1)

 (.6990اًمٌخ٤مري ) (2)

 (.8، وُمًٚمؿ )(6983)اًمٌخ٤مري (  3)
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 .وشمٔمٝمر شمقضمد طمتك، ويمٞمدا طمًدا هم٤مئٚمتف ختِمك ُمـ أُم٤مم اًمٜمٕمٛم٦م يمتامن يٓمٚم٥م -4 

 اًمٖمٞم٦ٌم ُمٕمٜمك ذم داظمال يٙمقن وٓ، قمٚمٞمف خي٤مومف ِمـ اعمًٚمؿ أظم٤مه اعمًٚمؿ حيّذر أن ي٤ٌمح -5

 .يمٞمدا ًمف ومٞمٙمٞمدوا، إظمقشمف قمغم رؤي٤مه ي٘مص أن | يقؾمػ طمّذر ىمد | يٕم٘مقب ٕن

 أن قمرف وم٢مٟمف، اًمرؤي٤م سمت٠مويؾ | يٕم٘مقب ُمٕمروم٦م قمغم واوح دًمٞمؾ أي٦م ذم -6

 قمغم ُمٌٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمف حمٌتف أن قمغم ودل ذًمؽ ومّنه، إظمقشمف قمغم ؾمٞمٔمٝمر | يقؾمػ

 .ٕظمٞمف هم٤مًم٤ٌم ذًمؽ يقدّ  ومال إخ أُم٤م، ُمٜمف ظمػما وًمده يٙمقن أن يقدّ  واًمرضمؾ، ومٞمف ُم٘مقُم٤مت

 اهلل أيمرُمف يمام أٟمف وم٠مظمؼمه، سمِم٤مئر قمدة قمغم يقؾمػ اسمٜمف عُم يٕم٘مقب يمالم اؿمتٛمؾ -7

 .ًمف سم٤مًمًجقد، اًمرؤي٤م سمتح٘مٞمؼ إًمٞمف وحيًـ جيتٌٞمف اهلل وم٢من، سم٤مًمرؤي٤م

 وشم٠مويؾ اًمرؤي٤م شمٕمٌػم يمٞمٗمٞم٦م ويٕمٚمٛمف، ًمٚمٛمجتٌك إُمقر ُمٕم٤مزم اظمتٞم٤مر: وآضمت٤ٌمء

 قمٚمٞمف فٟمٕمٛمت ويتؿ، اًمٜمٌقة إمم إؿم٤مرة وهل، اًمتقطمٞمد ودٓئؾ واًمٙمت٥م إُمؿ أطم٤مدي٨م

 إٓ ًمٞم٧ًم اًمٌنم طمؼ ذم اًمت٤مُم٦م اًمٜمٕمٛم٦م ٕن، أضمداده قمغم اًمٜمٕمٛم٦م شمٚمؽ أشمؿ يمام، سم٤مًمٜمٌقة

 سمدرضم٤مت يقؾمػ وقمد يٕم٘مقب وإن. إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٤مىمّم٦م ومٝمل ؾمقاه٤م ُم٤م ويمؾ، اًمٜمٌقة

 .واًمٜمٌقة، شم٠مويٚمٝم٤م أو اًمرؤي٤م وشمٕمٌػم، آصٓمٗم٤مء أو آضمت٤ٌمء هل: صمالث
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 ٛت٘ٚإخ | ٜٛعف قض١ َٔ: ايجاْٞ ايفضٌ

 ايبئـــــض فـــٞ إيكائـ٘ عًــ٢ ( اتفاقٗــ1ِ)
 

٤مئِٚملِمَ  آي٤مٌت  َوإظِْمَقشمِفِ  ُيقؾُمَػ  ذِم  يم٤منَ  ًَمَ٘مدْ )): ىم٤مل رسمٜم٤م قمز وضمؾ  ً  ًَمٞمُقؾُمُػ  ىم٤مًُمقا إِذْ ( 7) ًمِٚم

ـُ  ُِمٜم ٤م َأسمِٞمٜم٤م إمِم َأطَم٥مُّ  َوَأظُمقهُ   َأوِ  ُيقؾُمَػ  اىمْتُُٚمقا( 8) ُُمٌلِمٍ  َواللٍ  ًَمِٗمل َأسم٤مٟم٤م إِن   قُمّْم٦ٌَمٌ  َوَٟمْح

ـْ  َوشَمُٙمقُٟمقا َأسمِٞمُٙمؿْ  َوضْمفُ  ًَمُٙمؿْ  خَيُْؾ  َأْرو٤مً  اـمَْرطُمقهُ   ُِمٜمُْٝمؿْ  ىم٤مئٌِؾ  ىم٤مَل ( 9) ص٤محِلِلمَ  ىَمْقُم٤مً  سَمْٕمِدهِ  ُِم

ٞم ٤مَرةِ  سَمْٕمُض  َيٚمْتَِ٘مٓمْفُ  اجْل٥ُم   هَمٞم٤مسَم٧ِم  ذِم  َوَأًمُْ٘مقهُ  ُيقؾُمَػ  شَمْ٘متُُٚمقا ٓ  ً  .10) وم٤مقِمٚملِمَ  يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًم

 ٞ ايهًُاتَعاْ

 

 ُمٕمــٜمــــــــــــــــــــــــ٤مهــــــــــــ٤م اًمٙمــٚمـــٛمـــــــــــــــــــ٦م

 . (1)ُمـ ؾم٠مل قمـ ٟم٠ٌمهؿ وظمؼمهؿ سمٚم٤ًمن احل٤مل أو اعم٘م٤مل ًمٚمًـــ٤مئٚمــــــلم

 . (2)مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس قمّمٌــــــــــــــــــ٦م

 

 وــــــالل ُمٌــــــــــلم

 إدراك قمـ ذه٤مب ذم زقمٛمٝمؿ ذم أسم٤مهؿ أن ُمرادهؿ

 . (3)سمف اًمالئ٘م٦م ُمٜمزًمتف إُمر وإٟمزال، احل٘مٞم٘م٦م

 

 اـمـــــــــــرطمـــــقه أرو٤م

 ذم سمف ومػمُمك رء ي١مظمذ أن: أو اًمٓمرح، اًميح

، اًمقصػ ُمـ وإظمالؤه٤م( أرو٤م) وشمٜمٙمػم. (4)ٟم٤مطمٞم٦م

 وٓ، إب يٕمرومٝم٤م ٓ، جمٝمقًم٦م أرض ذم أي، ًمْل ا٤مم

 . (5)إًمٞمف اًمقصقل ـمريؼ يٕمرف أن ًمٞمقؾمػ يٛمٙمـ

                                                                                              

 (.394ًمرمحـ ًمٚمًٕمدي )شمٗمًػم اًمٙمريؿ ا (1)

 (.394شمٗمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ًمٚمًٕمدي ) (2)

 (.2/203( أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )3)

 .2/525( ًم٤ًمن اًمٕمرب 4)

 (.6/155( حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ًمٚم٘م٤مؾمٛمل )5)
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 . (2)وهمٞم٤مسم٦م يمؾ رء ُم٤م ؾمؽمك ُمٜمف. (1)ىمٕمره همٞمــــــ٤مسمــ٧م اجلـــــــــ٥م 

يًػمون اًم٘مقم: واًمًٞم٤مرة. اًم٘م٤مومٚم٦م اًمًٞمـــــــــ٤مرة
(3) . 

 

 :املـٓــاعبــ١

 :ت اًم٘مّم٦م سمٕمرض ُم٠ًمًمتلمواسمتدأ ،إظمقشمف ُمع يقؾمػ ىمّم٦م سمداي٦م هذه

 رؾم٤مًم٦م قمغم دال، ُمٌلم قمرِب ٤ًمنسمٚم اهلل قمٜمد ُمـ يؾشمٜمز وأٟمف، اًم٘مرآن وصػ: إومم

ـْ  ذًمَِؽ )): قمٚمٞمف ورشم٥م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   ُِم
ِ
 .((اًْمَٖمٞم٥ِْم  َأٟم٤ٌْمء

 اًمٕمؼمة قمٚمٞمٝم٤م وشمرشم٥م، يٕم٘مقب  ٟمٗمس ذم وشم٠مصمػمه٤م يقؾمػ رؤي٤م قمغم اًمٙمالم: واًمث٤مٟمٞم٦م

ـْ  ُرْءي٤مَي  شَم٠مِْويُؾ  هذا َأسَم٧ِم  ي٤م)) وهل ُمٜمٝم٤م ٤م َرِب   ضَمَٕمَٚمٝم٤م ىَمٌُْؾ ىَمدْ  ُِم  .((طَم٘مًّ

 :بٝإٚاي ايتفغري

 ؾم٠مًمقا اًمذيـ ًمٚم٤ًمئٚملم وُمقاقمظ قمؼمة ٕسمٞمف إظمقشمف ُمع يقؾمػ ىمّم٦م ذم يم٤من ًم٘مد، شم٤مهلل

، اًم٘مّم٦م أطمداث قمـ ؾم٤مئؾ ًمٙمؾ رء يمؾ ذم وطمٙمٛمتف شمٕم٤ممم اهلل ىمدرة قمغم داًم٦م، قمٜمٝمؿ

 قمقاىم٥م ُمـ يقؾمػ ىمّم٦م ذم اهلل أفمٝمر ُم٤م وقمغم، وهمػمه يقؾمػ اًمرؾمقل صدق قمغم وداًم٦م

 سمحؼ ىم٤مم طمتك، وىمٝمره٤م ٟمٗمًف ووٌط، ٠مويٚمفشم وصح٦م، رؤي٤مه وصدق، قمٚمٞمف اًمٌٖمل

 .قمٜمف خيؼم أن يًتحؼ قمجٞم٥م ظمؼم ومذًمؽ. (4) إُم٤مٟم٦م

 ومٝمق، ُمٜم٤م أسمٞمٜم٤م إمم أطم٥م ؿم٘مٞم٘مف سمٜمٞم٤مُملم وأظمقه ًمٞمقؾمػ واهلل: ىم٤مًمقا طملم ًمٕمؼمة إٟمف

 .ئمٜمقن ومٞمام طمٚمٗمقا، رضم٤مل قمنمة مج٤مقم٦م وٟمحـ، صٖمػمان ومه٤م، احل٥م ذم قمٚمٞمٜم٤م يٗمْمٚمٝمام

 .اًمٕمنمة إمم اًمقاطمد سملم ُم٤م: واًمٕمّم٦ٌم. ُمٜم٤م طم٤ٌم أيمثر يأ شمٗمْمٞمؾ أومٕمؾ وَأطَم٥مُّ 

                                                                                              

 .231خمت٤مر اًمّمح٤مح ًمٚمرازي  (1)

 .121اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي  (2)

 .4/389ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر  (3)

 282/ 5حر اعمحٞمط: اًمٌ (4)
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 قمٚمٞمٜم٤م وأظمٞمف يقؾمػ سم٢ميث٤مر، ذًمؽ ذم اًمّمقاب جم٤مف واوح ظمٓم٠م ًمٗمل أسم٤مٟم٤م إن

 يمٗم٤مي٦م ٓ وٕمٞمٗملم صٖمػميـ يٗمّْمؾ ومٙمٞمػ، اعمح٦ٌم ذم واعم٤ًمواة اًمٕمدل وشمريمف، سم٤معمح٦ٌم

، ودوم٤مقمٞم٦م ُمٕم٤مؿمٞم٦م عُمٜم٤موم ُمـ إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م سمٙمؾ ٟم٘مقم، أؿمداء رضم٤مل قمغم، ُمٜمٗمٕم٦م وٓ ومٞمٝمام

 ٕن أسمٞمٝمؿ ُمـ ٓ ُمٜمٝمؿ ظمٓم٠م احل٘مٞم٘م٦م ذم وهذا؟! اجلامقم٦م ُمـ أيمثر آصمٜملم حي٥م ويمٞمػ

 اًمٜمٌقة إره٤مص٤مت يقؾمػ ذم يرى يم٤من وٕٟمف، أُمٝمام ُم٤مشم٧م يتٞمامن صٖمػمان وأظم٤مه يقؾمػ

 .رؤي٤مه ُمـ ومٝمؿ سمام شمقىمٕمف وشم٠ميمد، واحلٙمٛم٦م واًمٕم٘مؾ

وٓد ُمٕم٤مُمٚم٦م ذم آطمتٞم٤مط يٓمٚم٥م ذًمؽ وُمع  ذم وًمق واعمٕم٤مُمٚم٦م اعمح٦ٌم ذم سمٞمٜمٝمؿ ًمتًقي٦موا ٕا

ـَ  يمام ذم طمدي٨م اًمٜمُّْٕماَمنَ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   يمام أوىص، سمٞمٜمٝمؿ واًمت٤ٌمهمض اًمتح٤مؾمد يثػم ُم٤م ودمٜم٥م، اًم٘مٌٚم٦م  سمْ

  أَن  َرؾُمقَل  ~ سَمِِمػمٍ 
ِ
َ  وَم٤مشم ُ٘مقا)): ىَم٤مَل ًمٌَِِِمػْمٍ ملسو هيلع هللا ىلص  اّلل   .(1)((َأْوَٓديُِمؿْ  سَملْمَ  َواقْمِدًُمقا اّلل 

اىمْتُُٚمقا ُيقؾُمَػ َأِو اـمَْرطُمقُه َأْرو٤ًم خَيُْؾ ًَمُٙمْؿ َوضْمُف )): سم٘مقًمف ُم١ماُمرهتؿ ٕم٤مممشم اهلل ذيمر

لَم ) ـْ سَمْٕمِدِه ىَمْقُم٤ًم ص٤محِلِ ( ىم٤مَل ىم٤مئٌِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ٓ شَمْ٘متُُٚمقا ُيقؾُمَػ َوَأًْمُ٘مقُه ذِم 9َأسمِٞمُٙمْؿ َوشَمُٙمقُٟمقا ُِم

ٞم ٤مَرِة إِ   ً  .10ْن يُمٜمْتُْؿ وم٤مقِمٚملَِم )هَمٞم٤مسَم٧ِم اجْل٥ُم  َيٚمْتَِ٘مٓمُْف سَمْٕمُض اًم

 ًمٌٕمض اىمتٚمقا يقؾمػ يقؾمػ إظمقة سمٕمض وهذا ُم٤م ىم٤مل. اىمتٚمقا: ُمٜمٝمؿ ىم٤مئؾ ىم٤مل: أي

 وم٢من، أسمٞمف إمم اًمرضمقع يًتٓمٞمع ومال، اًمٕمٛمران قمـ جمٝمقًم٦م أرض ذم اٟمٌذوه أو، ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م طمًام

 ؾمالُم٦م واعمراد، أسمٞمٙمؿ ُمع أٟمتؿ وختٚمقا، أسمٞمٙمؿ وضمف ًمٙمؿ وَيّْمُػ ، ُمٜمف شمًؽمحيقا ذًمؽ ومٕمٚمتؿ

 ـمرطمف أو ىمتٚمف سمٕمد أو يقؾمػ سمٕمد ُمـ وشمٙمقٟمقا، إي٤مه٤م ويٜم٤مزقمٝمؿ ومٞمٝم٤م يِم٤مريمٝمؿ ِمـ هلؿ حمٌتف

 أو، متٝمدوٟمف سمٕمذر أسمٞمٙمؿ وسملم سمٞمٜمٙمؿ ُم٤م يّمٚمح أو، قمٚمٞمف ضمٜمٞمتؿ ِم٤م اهلل إمم شم٤مئٌلم ىمقُم٤م أرو٤م

 .وأسمقيمؿ رسمٙمؿ قمٜمٙمؿ ومػمى، أسمٞمٙمؿ وضمف سمخٚمقّ ، سمٕمده أُمقريمؿ وشمٜمتٔمؿ دٟمٞم٤ميمؿ شمّمٚمح

                                                                                              

 (.2587اًمٌخ٤مري ) (1)
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ٞم ٤مَرِة إِْن يُمٜمْتُْؿ  ٤مَل ىمَ ))   ً ىم٤مئٌِؾ ُِمٜمُْٝمْؿٓ  شَمْ٘متُُٚمقا ُيقؾُمَػ َوَأًمُْ٘مقُه ذِم هَمٞم٤مسَم٧ِم اجْل٥ُم  َيٚمْتَِ٘مٓمُْف سَمْٕمُض اًم

 .((وم٤مقِمٚملِمَ 

 ضمريٛم٦م اًم٘متؾ وم٢من، ىمتٚمف قمغم شم٘مدُمقا ٓ: روسمٞمؾ: وىمٞمؾ، هيقذا وهق أيمؼمهؿ ىم٤مل: أي

 اًمذيـ اعم٤ًمومريـ سمٕمض ت٘مٓمفيٚم، اًمٌئر أؾمٗمؾ ذم أًم٘مقه وًمٙمـ، أظمقيمؿ وهق، قمٔمٞمٛم٦م

 قمـ إسمٕم٤مده وهق همروٙمؿ ويتح٘مؼ،  اذا ُمٜمف ومتًؽمحيقا، ًمٚمتج٤مرة إرض ذم يًػمون

 هق ُم٤م ووم٤مقمٚملم، شم٘مقًمقن ُم٤م قمغم قم٤مزُملم أي، وم٤مقمٚملم يمٜمتؿ إن، ىمتٚمف إمم طم٤مضم٦م وٓ، أسمٞمف

 .اًمرأي هق ومٝمذا، اًمّمقاب

 :األحهاّ أٚ اذتٝا٠ بًؼ فك٘

 :ي٠ميت ُم٤م إمم أي٤مت أرؿمدت

 قمٜمٝم٤م وهل متخْم٧م وقمؼمة، اًمرؾمؾ صدق قمغم دًٓم٦م وإظمقشمف يقؾمػ ىمّم٦م ذم -1

 وصح٦م اًمرؤي٤م سمتٕمٌػم واًمتّمديؼ، اًمٜمٗمس وٌط وومْمٞمٚم٦م، واحلًد اًمٌٖمل قم٤مىم٦ٌم قمغم اًمتٜمٌٞمف

 .ٟم٤مصح قم٤ممل أو ٟمٌل ُمـ يم٤مٟم٧م إن شم٠مويٚمٝم٤م

 أو ًم٘متٚمف ُم١ماُمرة شمدسمػم قمغم يقؾمػ إظمقة واًمٖمػمة واًمتح٤مؾمد اًمت٤ٌمهمض دومع ًم٘مد -2

 اعم٤ًمومريـ اًمتج٤مر سمٕمض ي٠مظمذه أو، هيٚمؽ طمتك اًمٜم٤مس قمـ سمٕمٞمدة سم٤مدي٦م ذم إًم٘م٤مئف

 ُمـ اًمِمديدة اًمٖمػمة عمجرد أو، يمٞمده قمغم ومتآُمروا، سمٚمٖمٝمؿ اعمٜم٤مم ظمؼم ٕن ويتٛمٚمٙمقٟمف

 .وأظمٞمف يقؾمػ ٟمحق أسمٞمٝمؿ قم٤مـمٗم٦م

، أوم٤مت ويقرث، واحلًد احل٘مد يقرث سمٕمض قمغم إوٓد سمٕمض شمٗمْمٞمؾ إن -3

الم قمٚمٞمف يٕم٘مقب ًمٙمـ ًّ ، اعمح٦ٌم ذم إٓ وأظمٞمف يقؾمػ وًمديف يٗمْمؾ مل سمذًمؽ اًمٕم٤ممل اًم

 .قمٚمٞمف ًمقم وٓ، ومٞمف ُمٕمذورا ومٙم٤من، اًمٌنم وؾمع ذم ًمٞم٧ًم واعمح٦ٌم

ـْ  َوشَمُٙمقُٟمقا: ىمقًمف دل -4 لمَ  ىَمْقُم٤مً  سَمْٕمِدهِ  ُِم  ،سمٕمدئذ شمقسم٦م حتدصمقا سم٠من، شم٤مئٌلم أي ص٤محِلِ
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 هذا يٜمٙمر مل شمٕم٤ممم اهلل نٕ ُم٘مٌقًم٦م اًم٘م٤مشمؾ شمقسم٦م أن قمغم دًمٞمؾ وهق، ُمٜمٙمؿ اهلل ومٞم٘مٌٚمٝم٤م 

 (1). اًم٘مرـمٌل ذيمر يمام، ُمٜمٝمؿ اًم٘مقل

 ومٞمام وم٘م٤مل يقؾمػ أظمٞمٝمؿ قمغم يٕم٘مقب أوٓد ُم١ماُمرة قمغم إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمٚمؼ -5

 وىمٚم٦م، اًمقاًمد وقم٘مقق، اًمرطمؿ ىمٓمٞمٕم٦م ُمـ قمٔمٞمؿ أُمر قمغم اضمتٛمٕمقا ًم٘مد: طم٤مشمؿ أِب اسمـ رواه

، واًمٗمْمؾ واحلرُم٦م احلؼ ذي ٤ميناًمٗم وسم٤مًمٙمٌػم، ًمف ذٟم٥م ٓ اًمذي اًميع سم٤مًمّمٖمػم اًمرأوم٦م

، ؾمٜمف يمؼم قمغم، وطمٌٞمٌف أسمٞمف وسملم سمٞمٜمف ًمٞمٗمرىمقا، وًمده قمغم اًمقاًمد طمؼ ُمع، اهلل قمٜمد وظمٓمره

 وٕمػ قمغم واسمٜمف إب وسملم، صٖمػما ـمٗمال أطمٌف ِمـ، اهلل ُمـ ُمٙم٤مٟمف ُمع، قمٔمٛمف ورىم٦م

 رطمؿأ وهق، هلؿ اهلل يٖمٗمر، إًمٞمف وؾمٙمقٟمف، واًمده ًمٓمػ إمم وطم٤مضمتف، ؾمٜمف وصٖمر، ىمقشمف

 (2). قمٔمٞمام أُمرا اطمتٛمٚمقا وم٘مد، اًمرامحلم

 أوٓ ٓ، أٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا ُم٤م يقؾمػ إظمقة أن قمغم شمدل اعمت٘مدُم٦م يقؾمػ إظمقة أومٕم٤مل -6

 صمؿ ُمٕمّمٞم٦م وم٤مرشمٙمٌقا، ُمًٚمٛملم يم٤مٟمقا سمؾ، ُمًٚمؿ ىمتؾ ذم يدسمرون ٓ إٟمٌٞم٤مء ٕن آظمرا وٓ

 ُم٤م: وىمٞمؾ. اًمٙم٤ٌمئر ُمـ ُمٕمّمقُمقن إٟمٌٞم٤مء أن: أٟمٌٞم٤مء إهنؿ ىم٤مل ُمـ ىمقل يرد وِم٤م. شم٤مسمقا

 (3) اهلل ٟم٠ٌمهؿ صمؿ، أٟمٌٞم٤مء اًمقىم٧م ذًمؽ ذم يم٤مٟمقا

 .وهمػمه يمثػم اسمـ قمـ هذا ذم إصح اًمرأي سمٞم٤من ؾمٌؼ وىمد

 :االيتكاط حهِ

 :اًمٚم٘مٞمط أُم٤م. واًمّٚم٘مٓم٦م اًمٚم٘مٞمط وُمٜمف، اًمٓمريؼ ُمـ اًمٌمء شمٜم٤مول: آًمت٘م٤مط

 أظمذا ُمًٚمؿ وهق، ٤مًم٥مسم٤مًمٖم ىمْم٤مء ومٝمق، اًمٕمٌٞمد قمغم إطمرار ًمٖمٚم٦ٌم، احلري٦م ومٞمف وم٤مٕصؾ

 حيٙمؿ، اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ىم٤مل، وُمًٚمٛمقن ٟمّم٤مرى ومٞمٝم٤م ىمري٦م ذم يم٤من وم٢من، أيْم٤م سم٤مًمٖم٤مًم٥م

                                                                                              

 131/ 9شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل:  (1)

 470/ 2شمٗمًػم اسمـ يمثػم:  (2)

 133/ 9شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل:  (3)
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 ومٝمق اًمٜمّم٤مرى زّي  قمٚمٞمف وضمد وإن، هيقدي ومٝمق اًمٞمٝمقد زّي  قمٚمٞمف وضمد وم٢من سم٤مٕهمٚم٥م 

 .اإلؾمالم همػم قمغم اًم٘مري٦م أهؾ أيمثر يٙمقن أن إٓ، ُمًٚمؿ ومٝمق وإٓ، ٟمٍماين

، سم٤مإلؾمالم ًمٚم٘مٞمط ىميض، واطمد ُمًٚمؿ إٓ اًم٘مري٦م ذم يٙمـ مل ًمق: اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ همػم وىم٤مل

 .قمٚمٞمف يٕمغم وٓ، يٕمٚمق اًمذي اإلؾمالم حلٙمؿ شمٖمٚمٞم٤ٌم

 أن إٓ، ُمتٓمقع ومٝمق اًمٚم٘مٞمط قمغم اعمٚمت٘مط أٟمٗمؼ إذا: طمٜمٞمٗم٦م أسمق وم٘م٤مل: قمٚمٞمف اًمٜمٗم٘م٦م أُم٤م

 .احل٤ميمؿ ي٠مُمره

 يرضمع اعمٚمت٘مط وم٢من، اسمٜمف أٟمف اًمٌٞمٜم٦م رضمؾ أىم٤مم صمؿ، اعمٚمت٘مط قمٚمٞمف أٟمٗمؼ إذا: ُم٤مًمؽ وىم٤مل

 قمغم رء ومال ُمٜمف وؾ وًمٙمٜمف، ـمرطمف يٙمـ مل وإن، ُمتٕمٛمدا ـمرطمف يم٤من إن، إب قمغم

 .سم٤مًمٜمٗم٘م٦م ُمتٓمقع واعمٚمت٘مط، إب

 ومٗمٞمف مل يٙمـ وم٢من، اًمامل سمٞم٧م ذم ٟمٗم٘متف وضم٧ٌم ُم٤مل ًمٚم٘مٞمط يٙمـ مل إن: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 .قمقض همػم ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم ي٘مًط -واًمث٤مين. ذُمتف ذم ًمف يًت٘مرض -أطمدمه٤م: ىمقٓن

، قمٚمٞمف سم٤مإلٟمٗم٤مق اعمٚمت٘مط شمؼمع ؿم٤مء إن: ُم٤مل ًمٚم٘مٞمط يٙمـ مل إذا أٟمف قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ: واخلالص٦م

 وإن. اعمًٚمٛملم حلقائ٩م اعمٕمدّ  اًمامل سمٞم٧م طم٤ًمب قمغم ُمٜمف ًمٞمٜمٗمؼ، احل٤ميمؿ إمم إُمر رومع ؿم٤مء وإن

 .إًمٞمف حمت٤مج همػم ٕٟمف اًمٚم٘مٞمط ُم٤مل ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م ومتٙمقن، ُم٤مل ُمٕمف وضمد سم٠من، ُم٤مل ًمٚم٘مٞمط يم٤من

 اعمٚمت٘مط قمغم يرضمع أن ومٚمف، اًم٘م٤ميض سم٢مذن أٟمٗمؼ وم٢من: ٟمٗمًف ُم٤مل ُمـ اعمٚمت٘مط قمٚمٞمف أٟمٗمؼ وًمق

 .سمٌمء اًمٚم٘مٞمط قمغم يرضمع وٓ، ُمتؼمقم٤م يٙمقن، اًم٘م٤ميض إذن سمٖمػم أٟمٗمؼ وإن، سمٚمقهمف سمٕمد

 أهن٤م قمغم اًمٕمٚمامء وم٠ممجع - (1) إصح قمغم واطمد سمٛمٕمٜمك ومه٤م -واًمّْمقال اًمٚم٘مٓم٦م وأُم٤م

 ص٤مطمٌٝم٤م أن وأمجٕمقا، يم٤مُمال طمقٓ شمٕمّرف وم٢مهن٤م، هل٤م سم٘م٤مء ٓ ؿمٞمئ٤م أو، يًػما شم٤مومٝم٤م شمٙمـ مل ُم٤م

 أيمٚمٝم٤م إن ُمٚمت٘مٓمٝم٤م أن وأمجٕمقا، ص٤مطمٌٝم٤م أٟمف ًمف صم٧ٌم إذا ُمٚمت٘مٓمٝم٤م ُمـ  ا٤م أطمؼ ومٝمق ضم٤مء إن

                                                                                              

 وىمٞمؾ: إن اًمْم٤مًم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ذم احلٞمقان، واًمٚم٘مٓم٦م ذم همػم احلٞمقان، وأٟمٙمر أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالّم ذًمؽ. (1)
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 سملم خمػّم  ومّم٤مطمٌٝم٤م  ا٤م شمّمدق وإن، ًمف ذًمؽ وم٢من، يْمّٛمٜمف أن ص٤مطمٌٝم٤م وأراد، احلقل سمٕمد

  ا٤م اًمتّمدق عمٚمت٘مٓمٝم٤م وًمٞمس،  ا٤م اًمتّمدق قمغم إضمر أو سم٤مًمثقاب اًمرو٤م وسملم اًمتْمٛملم

 .أيمٚمٝم٤م ًمف، قمٚمٞمٝم٤م اعمخقف اًمٖمٜمؿ و٤مًّم٦م أن وأمجٕمقا. احلقل ىمٌؾ اًمتٍمف أو

 وإن أظمذه٤م ؿم٤مء إن: اًمامًمٙمٞم٦م وم٘م٤مل، أظمذه٤م أو اًمٚم٘مٓم٦م شمرك ُمـ إومْمؾ ذم آراء وًمٚمٕمٚمامء

 اًمٙمت٥م أصح٤مب طمدي٨م ودًمٞمٚمٝمؿ، آًمت٘م٤مط يمراه٦م وأمحد ُم٤مًمؽ قمـ وٟم٘مؾ، شمريمٝم٤م ؿم٤مء

 شمٚمزم وٓ ((ًمٚمذئ٥م أو، أو ٕظمٞمؽ ًمؽ هل)): اًمِم٤مة ذم اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ اًمًت٦م

 .ُمثال وويم٤مء وقم٤مء ُمـ، قمالُم٤مهت٤م سمٞم٤من ويٙمٗمل، احلٜم٤مسمٚم٦م وقمٜمد قمٜمدهؿ سمٞمّٜم٦م ص٤مطمٌٝم٤م

، ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمٚم٘مٓم٦م حلٗمظ، آًمت٘م٤مط جيقز أٟمف إمم إصح ذم واًمِم٤مومٕمٞم٦م، احلٜمٗمٞم٦م وذه٥م

 .ظم٤مئٜم٦م يد ذم ووىمققمٝم٤م وٞم٤مقمٝم٤م ُمـ وُمٜمٕم٤م، ٜم٤مساًم ُٕمقال صٞم٤مٟم٦م

 .ًمف أهن٤م اًمٌٞمٜم٦م أىم٤مم إذا إٓ ًمّم٤مطمٌٝم٤م شمدومع ٓ وًمٙمـ

 أن ًمف جيز مل، همٜمٞم٤م اعمٚمت٘مط يم٤من إذا: احلٜمٗمٞم٦م وم٘م٤مل، ؾمٜم٦م شمٕمريٗمٝم٤م سمٕمد اًمٚم٘مٓم٦م متٚمؽ وأُم٤م

  ا٤م آٟمتٗم٤مع ًمف ومٞمجقز وم٘مػما يم٤من وإذا، اًمٗم٘مراء قمغم  ا٤م يتّمدق وإٟمام، سم٤مًمٚم٘مٓم٦م يٜمتٗمع

 أِب قمـ واًمدارىمٓمٜمل اًمٌزار أظمرضمف ومٞمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف، اًمتّمدق سمٓمريؼ

 .((سمف ومٚمٞمتّمدق)): هريرة

 أيم٤من ؾمقاء، أُمقاًمف يم٤ًمئر وشمٙمقن، اًمٚم٘مٓم٦م يتٛمٚمؽ أن ًمٚمٛمٚمت٘مط جيقز: اجلٛمٝمقر وىم٤مل

 .ًمف وٛمٜمٝم٤م اعمًت٘مٌؾ ذم ص٤مطمٌٝم٤م قمرف وم٢من، وم٘مػما أم همٜمٞم٤م

 أبِٝٗ ع٢ً األَض تزيٝغِٗٚ َؤاَضتِٗ ٜٛعف إخ٠ٛ تٓفٝش (2 )

 د18 اىل 11 اآلٜات: (12) ٜٛعف عٛص٠ر

 َيْرشَمعْ  هَمداً  َُمَٕمٜم٤م أَْرؾِمٚمْفُ ( 11) ًَمٜم٤مِصُحقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم ٤م ُيقؾُمَػ  قَمغم شَم٠مَُْمٜم ٤م ٓ ًَمَؽ  ُم٤م َأسم٤مٟم٤م ي٤م ىم٤مًُمقا

ئ٥ُْم  َي٠ميُْمَٚمفُ  َأنْ  َوأظَم٤مُف  سمِفِ  قاشَمْذَهٌُ  أَنْ  ًَمٞمَْحُزُٟمٜمِل إيِن   ىم٤مَل ( 12) حَل٤مومُِٔمقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم ٤م َوَيٚمَْٕم٥ْم   َوَأٟمْتُؿْ  اًمذ 

ـْ  ىم٤مًُمقا( 13) هم٤مومُِٚمقنَ  قَمٜمْفُ  ئ٥ُْم  َأيَمَٚمفُ  ًَمئِ ـُ  اًمذ  ونَ  إِذاً  إِٟم ٤م قُمّْم٦ٌَمٌ  َوَٟمْح  سمِفِ  َذَهٌُقا وَمَٚمام  ( 14) خَل٤مِهُ

 (15) َيِْمُٕمُرونَ  ٓ َوُهؿْ  هذا سم٠ِمَُْمِرِهؿْ  تُٜمٌَ ئَٜم ُٝمؿْ ًمَ  إًَِمٞمْفِ  َوَأْوطَمٞمْٜم٤م اجْل٥ُم   هَمٞم٤مسَم٧ِم  ذِم  جَيَْٕمُٚمقهُ  َأنْ  َوَأمْجَُٕمقا
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تٌَُِؼ  َذَهٌْٜم٤م إِٟم ٤م َأسم٤مٟم٤م ي٤م ىم٤مًُمقا( 16) َيٌُْٙمقنَ  قِمِم٤مءً  َأسم٤مُهؿْ  َوضم٤مؤُ   ًْ  وَم٠ميََمٚمَفُ  َُمت٤مقِمٜم٤م قِمٜمْدَ  ُيقؾُمَػ  َوشَمَريْمٜم٤م َٟم

ئ٥ُْم  ـٍ  َأٟم٧َْم  َوُم٤م اًمذ   سمَْؾ  ىم٤مَل  يَمِذٍب  سمَِدمٍ  ىَمِٛمٞمِّمفِ  قَمغم َوضم٤مؤُ ( 17) ص٤مدىِملِمَ  يُمٜم ٤م َوًَمقْ  ًَمٜم٤م سمُِٛم١ْمُِم

ًَم٧ْم  ُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ؾَمق  ًُ ُ  مَجِٞمٌؾ  وَمَّمؼْمٌ  َأُْمراً  َأٟمُْٗم تَٕم٤منُ  َواّلل  ًْ ُ  ًَمَؽ  َُم٤م َي٤مَأسَم٤مَٟم٤م ىَم٤مًُمقا (18) شَمِّمُٗمقنَ  ُم٤م قَمغم اعْم

 حَل٤َمومُِٔمقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم ٤م َوَيٚمَْٕم٥ْم  َيْرشَمعْ  هَمًدا َُمَٕمٜم٤َم َأْرؾِمٚمْفُ ( 11) ًَمٜم٤َمِصُحقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم ٤م ُيقؾُمَػ  قَمغَم  شَم٠مَُْمٜم ٤م َٓ 

ئ٥ُْم  َي٠ميُْمَٚمفُ  أَنْ  َوأظََم٤مُف  سمِفِ  شَمْذَهٌُقا َأنْ  ًَمٞمَْحُزُٟمٜمِل إيِن   ىَم٤مَل ( 12)  ىَم٤مًُمقا( 13) هَم٤مومُِٚمقنَ  قَمٜمْفُ  َوَأٟمْتُؿْ  اًمذ 

ـْ  ئ٥ُْم  َأيَمَٚمفُ  ًَمئِ ـُ  اًمذ  ونَ  إًِذا إِٟم ٤م قُمّْم٦ٌَمٌ  َوَٟمْح  ذِم  جَيَْٕمُٚمقهُ  أَنْ  َوَأمْجَُٕمقا سمِفِ  َذَهٌُقا وَمَٚمام  ( 14) خَل٤َمِهُ

 قِمَِم٤مءً  َأسَم٤مُهؿْ  َوضَم٤مُءوا( 15) َيِْمُٕمُرونَ  َٓ  َوُهؿْ  َهَذا سم٠ِمَُْمِرِهؿْ  ًَمتُٜمٌَ ئَٜم ُٝمؿْ  إًَِمٞمْفِ  َوَأْوطَمٞمْٜم٤َم اجْل٥ُم   هَمٞم٤َمسَم٧ِم 

تٌَِ  َذَهٌْٜم٤َم إِٟم ٤م َي٤مَأسَم٤مَٟم٤م ىَم٤مًُمقا( 16) َيٌُْٙمقنَ  ًْ ئ٥ُْم  وَم٠ميََمَٚمفُ  َُمت٤َمقِمٜم٤َم قِمٜمْدَ  ُيقؾُمَػ  َوشَمَريْمٜم٤َم ُؼ َٟم  َأٟم٧َْم  َوَُم٤م اًمذ 

ـٍ  ًَم٧ْم  سَمْؾ  ىَم٤مَل  يَمِذٍب  سمَِدمٍ  ىَمِٛمٞمِّمفِ  قَمغَم  َوضَم٤مُءوا( 17) َص٤مدىِملِمَ  يُمٜم ٤م َوًَمقْ  ًَمٜم٤َم سمُِٛم١ْمُِم  ًَمُٙمؿْ  ؾَمق 

ُٙمؿْ  ًُ ُ  مَجِٞمٌؾ  وَمَّمؼْمٌ  َأُْمًرا َأٟمُْٗم تََٕم٤منُ  َواّلل  ًْ ُ  (18) شَمِّمُٗمقنَ  َُم٤م غَم قمَ  اعْم

 :املٓاعب١

 وإفمٝم٤مرهؿ، أسم٤مهؿ وظمداقمٝمؿ، ًمف يقؾمػ إظمقة ُمٙمٞمدة ُمٌلم، ىمٌٚمف سمام ُمرشمٌط اًمٙمالم

 يقؾمػ حي٥م يم٤من أسم٤مهؿ أن يٕمٚمٛمقن وهؿ، قمٚمٞمف واًمِمٗم٘م٦م ًمٞمقؾمػ اعمح٦ٌم هم٤مي٦م ذم أهنؿ

 ُم٘متٜمع همػم وهق، ُمٕمٝمؿ وم٠مرؾمٚمف، ىمٚمٌف شمٓمٞمٞم٥م وحي٥م، قمٚمٞمف وحيرص، ؿمديدة حم٦ٌم

 .قمٚمٞمف ٤مومٝمؿوخي سمٙمالُمٝمؿ

 :ٚايبٝإ ايتفغري

 هيقذ أظمقهؿ قمٚمٞمٝمؿ سمف أؿم٤مر يمام، اًمٌئر ذم وـمرطمف أظمذه قمغم يقؾمػ إظمقة شمقاـم٠م ًمام

الم قمٚمٞمف يٕم٘مقب أسم٤مهؿ ضم٤مؤوا، روسمٞمؾ أو ًّ ، يقؾمػ قمغم شم٠ممتٜم٤م ٓ سم٤مًمؽ ُم٤م: وم٘م٤مًمقا، اًم

 ًمف وٟمخٚمص، ًمف اخلػم وٟمريد، قمٚمٞمف وٟمِمٗمؼ، ٟمحٌف أي، ٟم٤مصحقن ًمف وٟمحـ، قمٚمٞمف وخت٤مومٜم٤م

، يقؾمػ رؤي٤م ُمـ قمٚمٛمقا ُم٤م سمٕمد، ًمف حلًدهؿ، ذًمؽ ظمالف يريدون وهؿ؟ اًمٜمّمح

 .اًمٜمٌقة وؿمامئؾ اًمٕمٔمٞمؿ اخلػم ُمـ ومٞمف يتقؾمؿ ًمام، ًمف أسمٞمف طم٥م وأدريمقا
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 أي يرشمع، اًمّمحراء ذم اعمرقمك إمم يمٕم٤مدشمٜم٤م ٟمخرج طملم اًمٖمد ذم ُمٕمٜم٤م اسمٕمثف أي، ُمٕمٜم٤م أرؾمٚمف

 اًم٤ًٌمق ذم ويِم٤مريمٜم٤م ويٜمِمط ويًٕمك أي ويٚمٕم٥م، واًمٌ٘مقل اًمٗم٤ميمٝم٦م ُمـ ًمف يٓمٞم٥م ُم٤م ي٠ميمؾ

 وم٠مضم٤م اؿ. أضمٚمؽ ُمـ وٟمحٗمٔمف، يّمٞمٌف وُمٙمروه أذى أي ُمـ حل٤مومٔمقن ًمف وإٟم٤م، سم٤مًمًٝم٤مم

 أن وأظمِمك، ٟمحق أي قمغم زم وومراىمف سمف ذه٤مسمٙمؿ وي١معمٜمل ًمٞمحزٟمٜمل إين: سم٘مقًمف يٕم٘مقب

 .سمف حتًقن ٓ قمٜمف هم٤مومٚمقن وأٟمتؿ ومٞم٠ميمٚمف، ذئ٥م ومٞم٠مشمٞمف، ورقمٞمٙمؿ سمرُمٞمٙمؿ قمٜمف شمِمتٖمٚمقا

 همٗمٚمقا إذا اًمذئ٥م قمٚمٞمف ُمـ وظمقومف، حيزٟمف ِم٤م إي٤مه ومراىمف أن: سمِمٞمئلم إًمٞمٝمؿ اقمتذر أٟمف يتٌلم وسمف

 .ذًمؽ ًم٘مقل دومٕمتف احلذر وؿمدة، احلج٦م ًم٘مٜمٝمؿ ويم٠مٟمف، سمف اهتامُمٝمؿ ًم٘مٚم٦م، ًمٕمٌٝمؿ أو سمرقمٞمٝمؿ قمٜمف

، احلرُم٤مت قمـ ٟمداومع أؿمداء مج٤مقم٦م وٟمحـ، اًمذئ٥م أيمٚمف ًمئـ واهلل: احل٤مل ذم وم٠مضم٤مسمقه

 .ٟمٗمع وٓ ومٞمٜم٤م ظمػم ٓ قم٤مضمزيـ ه٤مًمٙملم أي، ٤مهيـظم ًمٙمٜم٤م

 ذم ًمف ُمراضمٕمتٝمؿ سمٕمد أسمٞمف قمٜمد ُمـ سمف ذهٌقا ومٚمام، سم٤مًمٗمٕمؾ اعم١ماُمرة شمٜمٗمٞمذ سمدؤوا صمؿ

، وأؾمٗمٚمف سمئر ىمٕمر ذم إًم٘م٤مئف قمغم ومٞمف شمردد ٓ قمزُم٤م وقمزُمقا، ُمرادهؿ قمغم صٛمٛمقا، ذًمؽ

 .ُمٜمف اومٞمًؽمحيق، هيٚمؽ أو، ؿم٤مء طمٞم٨م ًمٞمذه٥م، ًمدهيؿ اعمٕمروف اًمٌئر وهق

ـّ   وإٟمزاًمف، واًمٚمٓمػ واًمرمح٦م، اًمٜم٤مومذة واإلرادة، اًمِم٤مُمٚم٦م اًم٘مدرة ذا شمٕم٤ممم اهلل وًمٙم

: ىمقًمف ُمثؾ، إفمٝمر قمغم إهل٤مم وطمل إًمٞمف أوطمك، اًمٙمرب سمٕمد واًمٗمرج، اًمٕمن سمٕمد اًمٞمن

َؽ  َوَأْوطمك  :وىمقًمف[ 68/ 16 اًمٜمحؾ] اًمٜم ْحؾِ  إمَِم  َرسمُّ

 أٟم٧م ِم٤م حتزن أٓ ًمف وشمثٌٞمت٤م ًم٘مٚمٌف شمٓمٛمٞمٜم٤م[ 7/ 28 اًم٘مّمص] ُُمقؾمك ُأم   إمِم َوَأْوطَمٞمْٜم٤م

 هذا ُمـ ُمٕمؽ ومٕمٚمقا سمام وؾمتخؼمهؿ، قمٚمٞمٝمؿ اهلل وؾمٞمٜمٍمك، وخمرضم٤م ومرضم٤م ًمؽ وم٢من، ومٞمف

 ُمـ سم٤مخلالص وقمد وهق. يقؾمػ سم٠مٟمؽ يِمٕمرون وٓ يٕمرومقن ٓ وهؿ، اًمزء اًمّمٜمٞمع

 .ؾمٚمٓم٤مٟمف حت٧م وصػمورهتؿ، قمٚمٞمٝمؿ واًمٜمٍم، اعمحٜم٦م هذه

الم قمٚمٞمف يٕم٘مقب ٕسمٞمٝمؿ اًمٙم٤مذسم٦م سم٤مٕقمذار رآقمتذا دور ضم٤مء صمؿ ًّ  رضمٕمقا ومحٞمٜمام، اًم

 إؾمػ وئمٝمرون يت٤ٌميمقن أظمذوا، اًمٚمٞمؾ فمٚمٛم٦م ذم اًمٕمِم٤مء وىم٧م اًمٞمقم آظمر ذم إًمٞمف

، سم٤مًمٜم٤ٌمل وٟمؽماُمك ٟمت٤ًمسمؼ ذهٌٜم٤م إٟم٤م: زقمٛمقا قمام ُمٕمتذريـ وىم٤مًمقا، يقؾمػ قمغم واجلزع
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 ضمزع ىمد يم٤من اًمذي وهذا، اًمذئ٥م فوم٠ميمٚم، هل٤م طم٤مرؾم٤م، وأُمتٕمتٜم٤م صمٞم٤مسمٜم٤م قمٜمد يقؾمػ وشمريمٜم٤م 

 ُمقصمقىملم ص٤مدىملم يمٜم٤م ًمق -هذه واحل٤مًم٦م -شمّمدىمٜم٤م ٓ أٟمؽ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ، قمٚمٞمف وطمذر ُمٜمف

 ُم٤م وقمجٞم٥م، وىمع ُم٤م ًمٖمراسم٦م هذا ذم ُمٕمذور وأٟم٧م؟! ذًمؽ ذم شمتٝمٛمٜم٤م وأٟم٧م ومٙمٞمػ، قمٜمدك

 ًمِمدة، يقؾمػ ذم شمتٝمٛمٜم٤م ٕٟمؽ شمّمدىمٜم٤م ٓ ًمٙمٜمؽ، ص٤مدىملم يمٜم٤م أٟم٤م وإن واحل٤مصؾ. طمدث

 .يمذسمٜم٤م ىمد أٟم٤م وًمٔمٜمؽ، إي٤مه تؽحمٌ

 .وٛمٜم٤م سم٤مًمٙمذب وإطم٤ًمؾمٝمؿ، ي٘مقًمقن سمام ىمٜم٤مقمتٝمؿ سمٕمدم إيامء وهذا

، ُمٗمؽمى ُمٙمذوب سمدم ُمٚمّٓمخ٤م سم٘مٛمٞمّمف ضم٤مؤوا أهنؿ واًمتدًمٞمس اًمتٚمٌٞمس ذم وزاد

 ىمٛمٞمّمف هذا أن ُمقمهلم، سمدُمٝم٤م يقؾمػ صمقب وًمٓمخقا، ذسمحقه٤م ؾمخٚم٦م دم ُمـ أظمذوه

 آصم٤مر ئمٝمر أن إٓ أسم٧م اهلل إرادة وًمٙمـ ىَمِٛمٞمِّمفِ  قَمغم: ىم٤مل ًمذا، اًمذئ٥م ومٞمف أيمٚمف اًمذي

 ًمتٛمزق اًمذئ٥م اومؽماس ُمـ يم٤من ًمق إذ ويِمّ٘مقه اًمثقب خيرىمقا أن ومٜمًقا، ضمريٛمتٝمؿ

 ُمـ ٟمٗمًف ذم وىمع ُم٤م إمم يمالُمٝمؿ وقمـ قمٜمٝمؿ وأقمرض يٕم٘مقب يّمدىمٝمؿ ومٚمؿ، اًم٘مٛمٞمص

ًَم٧ْم  سَمْؾ : وم٘م٤مل، قمٚمٞمف ًمًٌٝمؿ  أٟمٗمًٙمؿ ًمٙمؿ وهقٟم٧م ؾمٝمٚم٧م أو زيٜم٧م سمؾ أي ًَمُٙمؿْ  ؾَمق 

 اًمذي إُمر هذا قمغم مجٞمال صؼما وم٠ًمصؼم، وشمذيمرون شمّمٗمقن ُم٤م همػم ُمٜمٙمرا أُمرا اًمًٞمئ٦م

 ،ِب أومم اجلٛمٞمؾ وم٤مًمّمؼم، وًمٓمٗمف سمٕمقٟمف اًمٙمرب يٗمرج طمتك سم٤مهلل وأؾمتٕملم، قمٚمٞمف اشمٗم٘متؿ

 ُمـ شمّمٗمقن ُم٤م ذ قمغم اعمٕملم وهق، اًمٙمذب ُمـ شمذيمرون ُم٤م قمغم اعمًتٕم٤من واهلل

 .إًمٞمؿ احلدث

 :األحهاّ أٚ اذتٝا٠ فك٘

 :ي٠ميت ُم٤م إمم أي٤مت أرؿمدت

 وشمٚمؽ، يمريؿ همر واعم١مُمـ، أسمٞمٝمؿ وظمداع، اعم١ماُمرة طمٌؽ ذم يقؾمػ إظمقة ٟمجح -1

 ؾمٞمام ٓ، ومٞمف ُمرهمقب وشمٜمِمٞمٓمٝمؿ اعم٤ٌمح اًمّمٌٞم٤من ًمٕم٥م ٕن قم٤مدة إوٓد إًمٞمٝم٤م يٚمج٠م طمٞمٚم٦م

 .اعمخ٤موف ُمـ ورقم٤ميتف سمحٗمٔمف وشمٕمٝمدوا، ًمف وطمٌٝمؿ قمٚمٞمف ؿمٗم٘متٝمؿ أفمٝمروا وىمد
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 ُمـ حتذيرا اعم٠مًمقوم٦م إسمقي٦م اًمٕم٤مـمٗم٦م سمحٙمؿ ُمتْمٛمٜم٦م ٕوٓده يٕم٘مقب إضم٤مسم٦م يم٤مٟم٧م -2

 حتٛمٚمف وقمدم يقؾمػ اسمٜمف سمح٥م وإؿمٕم٤مرا، واحلٗمظ اًمّمقن ؿمدة قمغم وشمٜمٌٞمٝم٤م، اًمت٘مّمػم

 .ـمٌٞمٕمل أُمر وهذا، ومراىمف قمغم اًمّمؼم

 يّمقٟمقن مح٤مة أهنؿ يم٤مذسملم وأفمٝمروا، احل٘مٞم٘م٦م أسمٞمٝمؿ قمغم يقؾمػ إظمقة ُمّقه -3

 قمغم ي٘مدرون أومال، سم٠مؾمٝمؿ اًمٜم٤مس خيِمك، أؿمداء ومج٤مقم٦م، أىمقي٤مء قمّم٦ٌم ٝمؿوم، أظم٤مهؿ

 .هلؿ أظم٤م هي٤مضمؿ ذئ٥م ُمٓم٤مردة

، اًمٌئر ذم ومرُمقه، أسمٞمٝمؿ ُمـ هلؿ أخ قمغم وؿمدة ىمًقة يٙمقٟمقن ُم٤م أؿمد ذم يقؾمػ إظمقة يم٤من -4

 .أظمر قمٜمد ِم٤م أؿمد واًمٔمٚمؿ واحلًد اًمٖمٞمظ ُمـ واطمد يمؾ قمٜمد ووضمد، ىمٛمٞمّمف قمٜمف وٟمزقمقا

، يٜمٍمه طمتك ُمٔمٚمقُم٤م ؾمٌح٤مٟمف يدع ومال، اعمحًٜملم ُمـ ىمري٥م وًمٓمٗمف اهلل ٦مرمح إن -5

 ِم٤م ؾمٞمٜمجق أٟمف يقؾمػ وم٠مهلؿ، سم٤مًمًالُم٦م ويٌنمه، ويٓمٛمئٜمف ىمٚمٌف يًكم طمتك ُمٗمجققم٤م وٓ

 ُم٤م قمغم ويقسمخٝمؿ سمف يّمٜمٕمقن ُم٤م سمًقء ؾمٞمخؼمهؿ وأٟمف، قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمٜمٍمه وأٟمف، ومٞمف هق

 .يقؾمػ أٟمف دروني ٓ وهؿ، وؾمٚمٓم٤مٟمف ىمٝمره حت٧م وؾمٞمٙمقٟمقن، صٜمٕمقا

ِمػما، ًم٘مٚمٌف شم٘مقي٦م يم٤من اجل٥م ذم إًم٘م٤مئف سمٕمد ًمٞمقؾمػ اًمقطمل أن قمغم يدل وهذا الُم٦م ًمف وشٌم  .سم٤مًًم

 شمٓمٚم٥م ٓ: ىمٞمؾ وًمذا، اًمٔمٚمٛم٦م ذم آقمتذار قمغم أىمدر ًمٞمٙمقٟمقا ًمٞمال أي، قمِم٤مء ضم٤مؤوا إٟمام -6

قمتذار ذم ومتتٚمجٚم٩م ذٟم٥م ُمـ سم٤مًمٜمٝم٤مر شمٕمتذر وٓ، اًمٕمٞمٜملم ذم احلٞم٤مء وم٢من، سم٤مًمٚمٞمؾ احل٤مضم٦م  .ٓا

، شمّمٜمّٕم٤م يٙمقن أن ٓطمتامل ُم٘م٤مًمف صدق قمغم يدل ٓ اعمرء سمٙم٤مء أن قمغم َيٌُْٙمقنَ  آي٦م ودًم٧م -7

 .خيٗمك ٓ اعمّمٜمقع اًمدم إن: ىمٞمؾ وىمد، ي٘مدر ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ، ذًمؽ قمغم ي٘مدر ُمـ اخلٚمؼ ومٛمـ

 ُمـ واًمٖمرض إىمدام وقمغم، اًمٗمرس وقمغم، اًمرُمل أو اًمًٝم٤مم ذم ُم٤ٌمح آؾمت٤ٌمق -8

، إقمداء ىمت٤مل ذم وم٤مئدة ُمـ ًمف ًمام اًمٕمدو قمغم اًمٜمٗمس شمدري٥م إىمدام قمغم اعم٤ًمسم٘م٦م

، سمديٕم٦م وظمّمٚم٦م، اًمنميٕم٦م ذم ذقم٦م اعم٤ًمسم٘م٦م إن: اًمٕمرِب اسمـ ىم٤مل. اًمذئ٤مب وُمٓم٤مردة

 وسمخٞمٚمف سمٜمٗمًفملسو هيلع هللا ىلص   اًمٜمٌل ومٕمٚمٝم٤م وىمد، احلرب قمغم وقمقن
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: هل٤م ٤ملوم٘م، ومًٌ٘متف ؾم٤مسم٘مٝم٤مملسو هيلع هللا ىلص   اهلل رؾمقل يمؼم ومٚمام، ومًٌ٘مٝم٤م قم٤مئِم٦م ؾم٤مسمؼ أٟمف ومروي 

 .ومًٌ٘مٝمام، قمٜمٝمام اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر أِب ُمع أيْم٤م اًمٜمٌل وشم٤ًمسمؼ. سمتٚمؽ هذه

 إمم ((ىمرد ذي)) ُمـ رضمٕمقا ًمام رضمال -ُمًٚمؿ رواه ومٞمام -إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م وؾم٤مسمؼ

 .ؾمٚمٛم٦م ومًٌ٘مف، اعمديٜم٦م

، أوٛمرت ىمد اًمتل اخلٞمؾ سملم ؾم٤مسمؼملسو هيلع هللا ىلص   اهلل رؾمقل أن قمٛمر اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ وروى

 شمْمّٛمر مل ًمتلا اخلٞمؾ سملم وؾم٤مسمؼ(1)

 . ا٤م ؾم٤مسمؼ ِمـ يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وأن، 

ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل رؾمقل أن هريرة أِب قمـ اًمٜم٤ًمئل أظمرج ،واإلسمؾ سم٤مًمٜمّّم٤مل اعم٤ًمسم٘م٦م ويمذًمؽ

 .((طم٤مومر أو ظمّػ  أو ٟمّمؾ ذم إٓ (2) ؾمٌؼ ٓ)): ىم٤مل

 ومج٤مء، شمًٌؼ ٓ، اًمٕمْم٤ٌمء شمًٛمك ٟم٤مىم٦مملسو هيلع هللا ىلص   ًمٚمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل أٟمس قمـ اًمٌخ٤مري وروى

 أٓ اهلل قمغم طمؼ)): وم٘م٤مل قمرومف طمتك اعمًٚمٛملم قمغم ذًمؽ ومِمّؼ ، ومًٌ٘مٝم٤م ىمٕمقد قمغم أقمراِب

 .((ووٕمف إٓ اًمدٟمٞم٤م ُمـ رء يرشمٗمع

ٌؼ أن قمغم اعمًٚمٛمقن وأمجع ًّ  ذم إٓ جيقز ٓ سمٞم٤مٟمف أيت اعم٤ٌمح اًمره٤من وضمف قمغم اًم

ٌؼ اًمثالصم٦م هذه قمدا ُم٤م: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل. واًمٜمّمؾ واحل٤مومر اخلػ ًّ  .ىمامر ومٞمٝم٤م وم٤مًم

، اًمرؿمٞمد إلرو٤مء ((ضمٜم٤مح أو)): اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًم٘م٤ميض اًمٌخؽمي أسمق دزا وىمد

 .سمح٤مل طمديثف اًمٕمٚمامء يٙمت٥م ومال ُمقوققم٤مشمف ُمـ وًمٖمػمه ًمذًمؽ طمديثف اًمٕمٚمامء ومؽمك

ٌؼ جيقز وٓ ًّ  ٓ اًمرُمل ويمذًمؽ، ُمٕمٚمقم وأُمد ُمٕمٚمقُم٦م هم٤مي٦م ذم إٓ واإلسمؾ اخلٞمؾ ذم اًم

ٌؼ جيقز ًّ  .اإلص٤مسم٦م ُمـ وٟمقع، ٕمٚمقمُم ورؿمؼ، ُمٕمٚمقُم٦م سمٖم٤مي٦م إٓ ومٞمف اًم

                                                                                              

 ًٛمـ، صمؿ ٓ شمٕمٚمػ إٓ ىمقشم٤م ًمتخػ.شمْمٛمػم اخلٞمؾ: هق قمٚمػ اخلٞمؾ طمتك شم (1)

ٌؼ  (2) ًّ اًمًٌؼ: ُم٤م جيٕمؾ ًمٚم٤ًمسمؼ قمغم ؾمٌ٘مف ُمـ اًمامل، أي ٓ حيؾ أظمذ اًمامل سم٤معم٤ًمسم٘م٦م إٓ ذم هذه اًمثالصم٦م. واًم

 سم٤مًمًٙمقن: ُمّمدر. واًمّمحٞمح رواي٦م اًمٗمتح.
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 أطمد خيرضمف وُم٤م، شمٓمققم٤م ُم٤مًمف ُمـ همػمه أو اًمقازم خيّمّمف ُم٤م: اصمٜم٤من اجل٤مئز واًمًٌؼ

 .ًمف سم٘مل وإٓ، أظمذه ص٤مطمٌف ؾمٌ٘مف وم٢من، ص٤مطمٌف دون اعمت٤ًمسم٘ملم

 يمؾ خيرج سم٠من، اعمت٤ًمسم٘ملم اًمٓمروملم ُمـ يٙمقن ُم٤م هق: احلرام أو اجل٤مئر همػم واًمًٌؼ

 .ص٤مطمٌف وؾمٌؼ ؾمٌ٘مف أطمرز ؾمٌؼ وم٠مهيام، ص٤مطمٌف خيرضمف ُم٤م ُمثؾ ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمام واطمد

 أطمرز اعمحّٚمؾ ؾمٌؼ وم٢من، يًٌ٘مٝمام أن ي٠مُمٜم٤من ٓ سمٛمحّٚمؾ إٓ اًمقضمف هذا جيقز وٓ

ٌ٘ملم ًّ  ؾمٌؼ وأظمذ ؾمٌ٘مف أطمرز، اعمت٤ًمسم٘ملم أطمد ؾمٌؼ وإن، وطمده وأظمذمه٤م مجٞمٕم٤م اًم

 يمٛمـ يم٤من اًمث٤مًم٨م ُمٜمٝمام اًمث٤مين ؾمٌؼ وإن. قمٚمٞمف رء وٓ، ومٞمف ًمٚمٛمحّٚمؾ رء وٓ، ص٤مطمٌف

 .ُمٜمٝمام واطمد يًٌؼ مل

ٌؼ حيٚمؾ ٕٟمف حمّٚمال وؾمٛمل ًّ  .ًمف: أو ًمٚمٛمت٤ًمسم٘ملم اًم

 إن أٟمف اعمت٤ًمسم٘ملم ُمـ واطمد يمؾ واؿمؽمط، حمّٚمؾ سمٞمٜمٝمام يٙمـ مل إن أٟمف قمغم اًمٕمٚمامء واشمٗمؼ

 .جيقز وٓ، ىمامر أٟمف، ص٤مطمٌف وؾمٌؼ ؾمٌ٘مف أظمذ ؾمٌؼ

، ومرؾملم سملم ومرؾم٤م دظمؾأ ُمـ)): ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص   اًمٜمٌل قمـ هريرة أِب قمـ داود أِب ؾمٜمـ وذم

 ((ىمامر ومٝمق يًٌؼ أن ي٠مُمـ وهق أدظمٚمف وُمـ، سم٘مامر ومٚمٞمس، يًٌؼ أن ي٠مُمـ ٓ وهق

، حمّٚمؾ ومٞمٝم٤م دظمؾ إذا سم٠مس اخلٞمؾ سمره٤من ًمٞمس: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اعمقـم٠م وذم

ٌؼ أظمذ ؾمٌؼ وم٢من ًّ  .اجلٛمٝمقر ىمقل وهذا. رء قمٚمٞمف يٙمـ مل ؾمٌؼ وإن، اًم

 .أومم وهق، ٕرسم٤م ا٤م أو، عمحتٚمؿ ٓإ واإلسمؾ اخلٞمؾ ؾم٤ٌمق يٙمقن وٓ

ْئ٥ُم  َي٠ميُْمَٚمفُ  َأنْ  َوَأظم٤مُف : أسمٞمٝمؿ ىمقل ُمـ احلج٦م يٕم٘مقب أوٓد اؾمتٗم٤مد -9  يم٤من ٕٟمف اًمذ 

 .قمٚمٞمف اعمخ٤موف أفمٝمر

 ظمالف قمغم إدًم٦م ويمثرة اًمتٝمٛم٦م ىمقة ُمـ ُمٜمٝمؿ ًمف فمٝمر ًمام، يٕم٘مقب يّمدىمٝمؿ مل -10

 .ىم٤مًمقه ُم٤م

قا ًّ  ُمـ قمٜمدك يمٜم٤م وًمق أي ص٤مِدىِملمَ  يُمٜم ٤م َوًَمقْ  :ىم٤مًمقا طمٞمٜمام طمجتٝمؿ سمْمٕمػ هؿ وأطم

 .ًمٞمقؾمػ حمٌتؽ ًمِمدة اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم شمتٝمٛمٜم٤م وٓ، صدىمتٜم٤م ُم٤م واًمّمدق اًمث٘م٦م أهؾ
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 أرادوا وًمام، ىمت٤مدة ىم٤مل يمام، فمٌٞم٦م دم ومٝمق، ومٞمف اعمٙمذوب سم٤مًمدم أسمٞمٝمؿ قمغم دًمًقا -11 

 وهل، ٤مروٝم٤مشمٕم قمالُم٦م اًمٕمالُم٦م  اذه اهلل ىمرن، صدىمٝمؿ قمغم قمالُم٦م اًمدم جيٕمٚمقا أن

 ًمام: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. إٟم٤ًمن قمغم اًمذئ٥م اقمتداء قمٜمد اعمٕمت٤مد اًمتٛمزيؼ ُمـ اًم٘مٛمٞمص ؾمالُم٦م

 .اًم٘مٛمٞمص خلرق أيمٚمف اًمذئ٥م يم٤من ًمق يمذسمتؿ: ىم٤مل، إًمٞمف ٟمٔمر

 سمدم قمٚمٞمف ضم٤مؤوا طملم: آي٤مت صمالث -ضمٜمًف ذم أي -اًم٘مٛمٞمص ذم أن اًماموردي طمٙمك

 .سمّمػما وم٤مرشمد، أسمٞمف وضمف قمغم أًم٘مل وطملم، دسمر ُمـ ىمٛمٞمّمف ىمدّ  وطملم، يمذب

 قمغم آقمتامد ضمقاز قمغم سم٤مًمدم اعمٚمقث اًم٘مٛمٞمص سم٘مّم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اؾمتدل -12

 اًمًالم قمٚمٞمف يٕم٘مقب أن قمغم وأمجٕمقا، وهمػمه٤م يم٤مًم٘م٤ًمُم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٤ًمئؾ ذم، إُم٤مرات

 ُمالطمٔم٦م اًمٜم٤مفمر قمغم وهٙمذا. اًمتخرق ُمـ وؾمالُمتف اًم٘مٛمٞمص سمّمح٦م يمذ اؿ قمغم اؾمتدل

 .ُمٜمٝم٤م سم٤مًمراضمح وي٘ميض، واًمٕمالُم٤مت إُم٤مرات

 واعمّمٞم٦ٌم واًمٙمذب واًمٔمٚمؿ اًمتزوير قمغم، سم٤مهلل وآؾمتٕم٤مٟم٦م، سم٤مًمّمؼم آقمتّم٤مم -13

 دًمٞمؾ وهق، اًمٕمن سمٕمد وسم٤مًمٞمن، اًمٙمرب سمٕمد سم٤مًمٗمرج ُم١مذن ومذًمؽ، واًمِمدة اعمحٜم٦م وذم

 .يِم٤مء ُم٤م ومٞمف يٗمٕمؾ رسم٤م ًمٙمقن هلذا سم٠من اإليامن

 اًمٌالء هق ُمٜمزل أن فيٕمر أن وهق، ُمٕمف ؿمٙمقى ٓ اًمذي هق: اجلٛمٞمؾ اًمّمؼم -14

 يتٍمف أن ذم اًمامًمؽ قمغم اقمؽماض وٓ، اعمٚمؽ ُم٤مًمؽ ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن يٕمٚمؿ صمؿ، شمٕم٤ممم اهلل

 .ٟمٗمًف ُمٚمؽ ذم

 .وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء رو٤م ومٞمف يٙمـ مل ُم٤م مجٞمال اًمّمؼم يٙمقن وٓ

 اهلل قمٌقدي٦م ًمٓمٚم٥م يم٤من ُم٤م يمؾ أن: وآقمت٘م٤مدات وإىمقال إومٕم٤مل مجٞمع ذم واًمْم٤مسمط

 .ومال وإٓ، طمًٜم٤م نيم٤م، شمٕم٤ممم

 ٓ اًمّمؼم قمغم إىمداُمف أن قمغم دال يٕم٘مقب يمالم ذم وآؾمتٕم٤مٟم٦م اًمّمؼم سملم واجلٛمع

 .إًمٞمف اًم٘مقي٦م اًمدواقمل سم٥ًٌم احلزن أو اجلزع قمغم ًمٚمتٖمٚم٥م، شمٕم٤ممم اهلل سمٛمٕمقٟم٦م إٓ يٛمٙمـ

 ايعظٜظ بٝت يف ٚإنضاَ٘ ٜٛعف ذا٠ـْ ٜٛعف قض١ َٔ ايجايح ايفضٌ
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 ايغٝاص٠ َع َٚغريٙ بايزيٛ ٜٛعف تعًل ( 1)

 [20 امم 19 أي٤مت: (12) يقؾمػ ؾمقرة]

وهُ  هُمالمٌ  هذا سُمنْمى ي٤م ىم٤مَل  َدًمَْقهُ  وَم٠َمدمْم واِرَدُهؿْ  وَم٠مَْرؾَمُٚمقا ؾَمٞم ٤مَرةٌ  َوضم٤مَءْت  ُ  سمِْم٤مقَم٦مً  َوأََهُّ  َواّلل 

ْوهُ ( 19) َيْٕمَٛمُٚمقنَ  سماِم قَمٚمِٞمؿٌ  ـٍ  َوَذَ ـَ  ٞمفِ ومِ  َويم٤مُٟمقا َُمْٕمُدوَدةٍ  َدراِهؿَ  سَمْخسٍ  سمِثََٛم ـَ  ُِم اِهِدي  (20) اًمز 

 :املٓاعب١

 ـمريؼ هٜم٤م ذيمر (اًمٌئر) اجل٥م أقمامق ذم سم٢مًم٘م٤مئف يقؾمػ إظمقة ومٕمٚمف ُم٤م شمٕم٤ممم اهلل سملّم  أن سمٕمد

 .ومٞمٝم٤م وسم٤مقمقه وم٠مظمذوه، ُمٍم إمم ذاه٦ٌم دم٤مر ىم٤مومٚم٦م ـمريؼ قمـ اعمحٜم٦م شمٚمؽ ُمـ ظمالصف

 :ٚايبٝإ ايتفغري

 اًمٕمرب ُمـ أهنؿ روي، ُمٍم إمم ُمديـ ُمـ ُم٤مّرون ُم٤ًمومرون مج٤مقم٦م سم٤مًمٌئر وُمرّ 

 أظمقه سم٤مًمٓمٕم٤مم قمٚمٞمف يؽمدد يم٤من، أي٤مم صمالصم٦م اًمٌئر ذم يقؾمػ ُمٙم٨م أن سمٕمد، اإلؾمامقمٞمٚمٞملم

 شمٚمؽ ُمـ ىمري٤ٌم ضمٚمًقا، اجل٥م ذم إًم٘م٤مئف سمٕمد إظمقشمف أن إؾمح٤مق سمـ حمٛمد وذيمر، هيقذا

 اًم٘مقم ًمٞمً٘مل اًمامء قمـ يٌح٨م اًمذي وهق) واردهؿ وم٠مرؾمٚمقا، ؾمٞم٤مرة ًمف اهلل وم٤ًمق، اًمٌئر

٨ٌّم، ومٞمٝم٤م دًمقه وأدمم، اًمٌئر إمم ضم٤مء ومٚمام الم قمٚمٞمف يقؾمػ شمِم ًّ  .اًمٌئر ُمـ وظمرج،  ا٤م اًم

 هذا، وم٤مطميي اًمٌنمى أوان هذه أي، همالم هذا سمنمى ي٤م: اًمًٞم٤مرة مج٤مقمتف ُمٌنما وم٘م٤مل

 .ي٤ٌمع همالم ومٝمق سمف وم٤مؾمتٌنموا. طمنشم٤م وي٤م، أؾمٗم٤م ي٤م: شم٘مقل يمام، فمريػ صٌقح مجٞمؾ وؾمٞمؿ همالم

 واهلل، ُمٍم ٕهؾ ويٌٞمٕمقٟمف ومٞمف يت٤مضمرون هلؿ سمْم٤مقم٦م ًمٞمٙمقن، اًمٜم٤مس قمـ وأظمٗمقه

 إظمقة يٗمٕمٚمف سمام وقمٚمٞمؿ، وهمػمهؿ ه١مٓء أومٕم٤مل ُمـ رء قمٚمٞمف خيٗمك ٓ يٕمٛمٚمقن سمام قمٚمٞمؿ

، ؾم٤مسمؼ وىمدر طمٙمٛم٦م ًمف وًمٙمـ، ودومٕمف اًمقاىمع شمٖمٞمػم قمغم ىم٤مدر وهق، وُمِمؽموه يقؾمػ

َُْمرُ  اخْلَٚمُْؼ  ًَمفُ  َأٓ: ىمْم٤مه وُم٤م ىمدره ُم٤م ًمٞمٛميض إُمر ومؽمك ْٕ ُ  شَم٤ٌمَركَ ، َوا لمَ  َربُّ  اّلل 
ِ
 اًْمٕم٤معَم

 .[54/ 7 إقمراف]
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 اؿمؽموه اًمذيـ هؿ واًمتج٤مر، قم٤ٌمس اسمـ قمـ روي يمام، يقؾمػ إظمقة إُم٤م: واًم٤ٌمئع 

 هؿ اًم٤ٌمئع أن وإُم٤م. اجل٥ّم  ُمـ اؾمتخرج ًمام، يقؾمػ إظمقة هؿ سمْم٤مقم٦م أّهوه واًمذيـ

ٞم٤مرة ًّ  .ُمٍم أهؾ ُمـ واطمد: واعمِمؽمي، اًم

 اهلل سم٠من ًمف وإقمالم، اعمنميملم ىمقُمف أذى ُمـ يٚم٘م٤مه يم٤من قمامملسو هيلع هللا ىلص   اهلل ًمرؾمقل ًٚمٞم٦مشم هذا وذم

 إظمقشمف يمٞمد قمغم يقؾمػ صؼم يمام وًمٙمـ اصؼم، إذى شمٖمٞمػم قمغم ىم٤مدر وم٢مٟمف، ًمؽ ىمقُمؽ سم٠مذى قم٤ممل

 .قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمدا وضمٕمٚمتف، إظمقشمف قمغم يقؾمػ ٟمٍمت يمام، قمٚمٞمٝمؿ وؾم٠مٟمٍمك، وأذاهؿ

ْوهُ   ذم اًم٘م٤مومٚم٦م اًمًٞم٤مرة سم٤مقمتف أو، إىمقى وهق: يمثػم اسمـ لىم٤م، يقؾمػ إظمقة سم٤مقمف أي َوَذَ

 يزٟمقن ٓ ويم٤مٟمقا، وزٟم٤م ٓ، قمدا اعمٕمدودة اًمدراهؿ ُمـ اعمثؾ صمٛمـ قمـ ٟم٤مىمص ىمٚمٞمؾ سمثٛمـ ُمٍم

، درمه٤م وقمنميـ سم٤مصمٜملم أو سمٕمنميـ وم٤ٌمقمقه، ومقىمٝم٤م ومام( درمه٤م أرسمٕملم) إوىمٞم٦م سمٚمغ ُم٤م إٓ

 سمف اعمراد: وىمٞمؾ. إصمامن سم٠مٟم٘مص سم٤مقمقه أي، يمالمه٤م أو اعمٕمٞم٥م أو اًمٜم٤مىمص هٜم٤م سم٤مًمٌخس وم٤معمراد

 احلرام ٕن يمثػم اسمـ ذيمر يمام، إول اعمٕمٜمك هق واًمراضمح، طمر سمٞمع ًمٙمقٟمف، احلرام أو اًمٔمٚمؿ

 اسمـ، ٟمٌل اسمـ ٟمٌل ٕٟمف أطمد يمؾ وقمغم، طم٤مل يمؾ قمغم طمرام صمٛمٜمف ٕن أطمد يمؾ يٕمرومف ُمٕمٚمقم

 .اًمٙمريؿ اسمـ اًمٙمريؿ سمـا اًمٙمريؿ اسمـ اًمٙمريؿ ومٝمق، اًمرمحـ ظمٚمٞمؾ اسمـ، ٟمٌل

 ُمٜمف اًمتخٚمص يقدون اًمذيـ قمٜمف اًمراهمٌلم أي اًمزاهديـ ُمـ وسمٞمٕمف يقؾمػ ذم ويم٤مٟمقا

 اًمنمـم٦م رئٞمس ُمٍم قمزيز اؿمؽماه وىمد. شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد ُمٜمزًمتف يٕمٚمٛمقا أن دون طم٤مل سم٠مي

 .طمٞم٤مشمف ذم وُم٤مت سمٞمقؾمػ آُمـ ُمًٚمام سمٕمد ومٞمام وص٤مر

 وسمدراهؿ، سمخ٤ًم يمقٟمف: صمالث سمّمٗم٤مت اًمثٛمـ ذًمؽ وصػ شمٕم٤ممم أٟمف: واخلالص٦م

 .اًمزاهديـ ُمـ ومٞمف ويم٤مٟمقا، ُمٕمدودة

 :األحهاّ أٚ اذتٝا٠ فك٘

 :ي٠ميت ُم٤م أي٤مت ُمـ يٗمٝمؿ
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 وًمٓمػ وشمٞمًػم، اهلل ُمـ ظمٗمل شمدسمػم اًمٌئر ذم اًمدًمق وإرؾم٤مل اًمًٞم٤مرة جملء إن -1

 هذا ذم رء سمٙمؾ قمٚمٞمؿ اهلل ٕن اًمٌئر ذم اهلالك أو اعمقت ُمـ إلٟم٘م٤مذه، يقؾمػ سمٕمٌده

 .وإرادشمف طمٙمٛمتف وومؼ قمغم ظمػما يراه ُم٤م وُمدسمر، قناًمٙم

 قمنمون درمه٤م هل ُمٕمدودة سمدراهؿ، اعمثؾ صمٛمـ قمـ ٟم٤مىمص سمثٛمـ يقؾمػ سمٞمع يم٤من -2

 إظمقشمف ٕن سم٤مًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘مل صمٛمٜمف يًتقف ومٚمؿ، وهمػممه٤م قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل يمام

 ُم٤م هؿىمّمد يم٤من وإٟمام، صمٛمٜمف ُمـ يًتٗمٞمدون ُم٤م ىمّمدهؿ يٙمـ ومٚمؿ سم٤مقمقه يم٤مٟمقا إن

 وم٢مهنؿ، اًمقاردة اًمًٞم٤مرة هؿ سم٤مقمقه اًمذيـ يم٤من وإن قمٜمف أسمٞمٝمؿ وضمف ظمٚمق ُمـ يًتٗمٞمدون

 .يمٚمف رسمح ومٞمف ي٠مظمذوٟمف ومام، إؾمٕم٤مر سم٠مرظمص سم٤مقمف، صمٛمـ سمال ؿمٞمئ٤م أظمذ وُمـ، اًمت٘مٓمقه

ٔي٦م ذم -3  .ٓزُم٤م اًمٌٞمع ويٙمقن، اًمٞمًػم سم٤مًمثٛمـ اخلٓمػم اًمٌمء ذاء ضمقاز قمغم واوح دًمٞمؾ ا

 .قمٚمٞمٝم٤م وؾمٞمج٤مزهيؿ، ُمٜمٝم٤م رء قمٚمٞمف خيٗمك ٓ، وأىمقاهلؿ اخلالئؼ سم٠مومٕم٤مل ٚمٞمؿقم شمٕم٤ممم اهلل -4

 ومٞمامملسو هيلع هللا ىلص   ًم٘مقًمف، اًمقزن اًمٜم٘مديـ أصؾ: اًمٕمٚمامء ىم٤مل، اًمدراهؿ قمـ اًمٙمالم وسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

، سمٛمثؾ ُمثال سمقزن وزٟم٤م سم٤مًمٗمْم٦م اًمٗمْم٦م سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م)): هريرة أِب قمـ ُمًٚمؿ رواه

 ((رسم٤م ومٝمق اؾمتزاد أو زاد ومٛمـ

 .اًمقزن وُمِم٘م٦م، اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمٙمثرة، اخلٚمؼ قمـ ختٗمٞمٗم٤م اًمٕمدّ  اًمٜم٘مقد ذم ضمرى وًمٙمـ

 ُمـ اًمٔم٤مهر ذم وُم٤مًمؽ، طمٜمٞمٗم٦م أسمق ىم٤مل: رأي٤من؟ ٓ أو واًمدٟم٤مٟمػم اًمدراهؿ شمتٕملم وهؾ

: ىم٤مل إذا ومٞمام شمٔمٝمر اخلالف ووم٤مئدة. شمتٕملم إهن٤م: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل. سم٤مًمتٕمٞملم شمتٕملم ٓ: ىمقًمف

 :إول اًمرأي ومٕمغم، اًمدراهؿ  اذه اًمدٟم٤مٟمػم هذه سمٕمتؽ

 اًمٌٞمع فمؾ، شمٚمٗم٧م ومٚمق، ص٤مطمٌٝم٤م سمذُمف واًمدراهؿ، ص٤مطمٌٝم٤م سمذُمف اًمدٟم٤مٟمػم شمٕمٚم٘م٧م

 .يتٚمػ ٓ اًمذُم٦م ُم٤مل ٕن اًمٕمقولم ُمـ رء سمتٚمػ يت٠مصمر ومل صحٞمح٤م

 وسمٓمؾ، رء ص٤مطمٌٝمام سمذُم٦م يتٕمٚمؼ مل، واًمدٟم٤مٟمػم اًمدراهؿ شمٚمٗم٧م ًمق: اًمث٤مين اًمرأي وقمغم

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهمػمه٤م اًمٕمروض ُمـ إقمٞم٤من يمٌٞمع اًمٕم٘مد
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 العقيدة: ثانيا

 

 :اإليمان بالجنة والنار

 

 ؟اسنض ايزيٌٝ ع٢ً ٚدٛب اإلميإ بادت١ٓ ٚايٓاص: َغأي١

ـَ * . . . . . . . ): ىم٤مل شمٕم٤ممم َج٤مَرُة ُأقِمّدْت ًمِٚمَْٙم٤مومِِري وَم٤مشّمُ٘مقاْ اًمٜم٤ّمَر اًّمتِل َوىُمقُدَه٤م اًمٜم٤ّمُس َواحْلِ

َأّن هَلُْؿ ضَمٜم٤ّمٍت دَمِْري ُِمـ حَتْتَِٝم٤م إهْن٤َمُر يُمّٚماَم ُرِزىُمقاْ َوسَمنّمِ اًّمِذيـ آَُمٜمُقاْ َوقَمِٛمُٚمقاْ اًمّّم٤محِل٤َمِت 

َأْزَواٌج ُّمَٓمّٝمَرٌة  ٤مُِمٜمَْٝم٤م ُِمـ صَمَٛمَرةٍ ّرْزىم٤ًم ىَم٤مًُمقاْ َهَذا اًّمِذي ُرِزىمْٜم٤َم ُِمـ ىَمٌُْؾ َوُأشُمقاْ سمِِف ُُمتََِم٤م ِا٤ًم َوهَلُْؿ ومِٞمٝمَ 

 [25، 24 -( ]اًمٌ٘مرة َوُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدونَ 

ـْ و ُ قَمٜمْفُ  سمـ اًمّم٤مُم٧م قُم٤ٌَمَدةَ  قَم ِل  ، َريِضَ اّلل  ـِ اًمٜمٌ  ُ : ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلصقَم ٓ  اّلل  َ إِ َٓ لِِإَ ـْ ؿَمِٝمَد َأْن  ))َُم

يَؽ ًَمفُ  َٓ َذِ ًدا قَمٌُْدُه َوَرؾُمقًُمفُ ، َوطْمَدُه   َوَرؾُمقًُمفُ ، َوَأن  حُمَٛم 
ِ
ك قَمٌُْد اّلل  ًَ َويَمٚمَِٛمُتُف َأًْمَ٘م٤مَه٤م ، َوَأن  قِمٞم

ـَ اًمَٕمَٛمِؾ((، َواًمٜم ٤مُر طَمؼ  ، َواجلَٜم ٦ُم طَمؼ  ، َُمْرَيَؿ َوُروٌح ُِمٜمْفُ  إمَِم  ُ اجلَٜم ٦َم قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن ُِم  (1). َأْدظَمَٚمُف اّلل 

 ؟إ اآلٕتٌٖ ادت١ٓ ٚايٓاص َٛدٛر: َغأي١

اَمَواُت : شمٕم٤ممم قًمفىمواًمدًمٞمؾ ، أن٤من شمٟمٕمؿ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ُمقضمقد ًّ )َوضَمٜم٦ٍّم قَمْرُوَٝم٤م اًم

 [133: أي٦م -آل قمٛمران : ْرُض ُأقِمّدْت ًمِٚمُْٛمّتِ٘ملَم( ]ؾمقرةَوإ

َج٤مَرُة  و ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمٜم٤مر )وَم٢ِمن مّلْ شَمْٗمَٕمُٚمقاْ َوًَمـ شَمْٗمَٕمُٚمقاْ وَم٤مشّمُ٘مقاْ اًمٜم٤ّمَر اًّمتِل َوىُمقُدَه٤م اًمٜم٤ّمُس َواحْلِ

( ]ؾمقرة ـَ  [24: أي٦م -اًمٌ٘مرة : ُأقِمّدْت ًمِٚمَْٙم٤موِمِري

 و
ِ
ـْ قَمٌِْد اّلل  ُ قَمٜمُْٝماَم قَم ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اّلل   : سمْ

ِ
إِن  َأطَمَديُمْؿ إَِذا َُم٤مَت  )): ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلل 

ـْ َأْهِؾ اجلَٜم ٦مِ ، قُمِرَض قَمَٚمٞمِْف َُمْ٘مَٕمُدُه سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًمَٕمٌِم   ـْ َأْهِؾ اجلَٜم ٦ِم وَمِٛم ـْ ، إِْن يَم٤مَن ُِم َوإِْن يَم٤مَن ُِم

ـْ َأهْ  ُ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم : وَمٞمَُ٘م٤مُل ، ِؾ اًمٜم ٤مرِ َأْهِؾ اًمٜم ٤مِر وَمِٛم  (2). ((َهَذا َُمْ٘مَٕمُدَك طَمت ك َيٌَْٕمَثَؽ اّلل 

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)
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ـِ طُمَّملْمٍ و ـْ قِمْٛمَراَن سمْ ِل  ، ÷ قَم ـِ اًمٜمٌ  ))اـم َٚمْٕم٧ُم ذِم اجلَٜم ٦ِم وَمَرَأْي٧ُم َأيْمَثَر َأْهٚمَِٝم٤م : ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلصقَم

َٚمْٕم٧ُم ذِم اًمٜم ٤مِر وَمَرأَ ، اًمُٗمَ٘مَراءَ  ٤مَء((َواـم  ًَ  (1). ْي٧ُم َأيْمَثَر َأْهٚمَِٝم٤م اًمٜم 

ٜم ٦ِم قَمغَم َأن  اجْلَٜم ٦َم َواًمٜم ٤مَر خَمُْٚمقىَمَت٤مِن َُمْقضُمقَدشَم٤مِن : ‘ىم٤مل اسمـ أِب اًمٕمز احلٜمٗمل  ًُّ َٗمَؼ َأْهُؾ اًم اشم 

نَ  ْٔ ٜم ٦مِ ، ا ًُّ ـَ اعْمُْٕمَتزِ ، َومَلْ َيَزْل قَمغَم َذًمَِؽ َأْهُؾ اًم ٌََٖم٧ْم َٟم٤مسمَِٖم٦ٌم ُِم ٦مِ طَمت ك َٟم وَم٠َمٟمَْٙمَرْت ، ًَم٦ِم َواًْمَ٘مَدِري 

ُ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  سَمْؾ : َوىَم٤مًَم٧ْم ، َذًمَِؽ   (2)! !. ُيٜمِِْمُئُٝماَم اّلل 

 ؟ٌٖ ادت١ٓ ٚايٓاص ٜفٓٝإ: َغأي١

ـَ : ىم٤مل شمٕم٤ممم، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽاجلٜم٦م واًمٜم٤مر ٓ يٗمٜمٞم٤من أسمدًا  ٤مسمُِ٘مقَن إّوًُمقَن ُِم ًّ )َواًم

ـَ َوإٟمَّْم٤م ٤مٍن ّريِضَ اّلّلُ قَمٜمُْٝمْؿ َوَرُوقاْ قَمٜمُْف َوَأقَمّد هَلُْؿ اعْمَُٝم٤مضِمِري ًَ ٌَُٕمقُهؿ سم٢ِِمطْم ـَ اشّم ِر َواًّمِذي

ـَ وِمٞمٝمَ   [100: أي٦م -َأسَمدًا َذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ( ]اًمتقسم٦م  ٤مضَمٜم٤ّمٍت دَمِْري حَتَْتَٝم٤م إهْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي

ـَ يَمَٗمُرواْ َوفَمَٚمُٛمقاْ : وىم٤مل شمٕم٤ممم َٓ ًمَِٞمْٝمِدهَيُْؿ ـَمِري٘م٤ًم * إِّٓ  )إِّن اًّمِذي ـِ اّلّلُ ًمَِٞمْٖمِٗمَر هَلُْؿ َو مَلْ َيُٙم

ـَ وِمٞمٝمَ  ػمًا( ]اًمٜم٤ًمء  ٤مـَمِريَؼ ضَمَٝمٜمَّؿ ظَم٤مًمِِدي ًِ  َي
ِ
 [169، 168َأسَمدًا َويَم٤مَن َذًمَِؽ قَمغَم اّلّل

ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمدٍ و  : ىَم٤مَل ، ÷اخلدري  قَم
ِ
٤مُء سم٤ِمعْمَْقِت )) : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ، َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  جُيَ

ُف يَمٌٌْش َأُْمَٚمُح وَمُٞمقىَمُػ سَملْمَ اجْلَٜم ٦ِم َواًمٜم ٤مرِ  ؟ َي٤م َأْهَؾ اجْلَٜم ٦ِم َهْؾ شَمْٕمِروُمقَن َهَذا: وَمُٞمَ٘م٤مُل ، يَم٠َمٟم 

ٌُّقَن َوَيٜمُْٔمُروَن َوَيُ٘مقًُمقنَ  ِئ ْؾ شَمْٕمِروُمقَن َي٤م َأْهَؾ اًمٜم ٤مِر هَ : َوُيَ٘م٤مُل : ىَم٤مَل ، َهَذا اعْمَْقُت ، َٟمَٕمؿْ : وَمَٞمنْمَ

ٌُّقَن َوَيٜمُْٔمُروَن َوَيُ٘مقًُمقنَ ؟ َهَذا ِئ : ىَم٤مَل ، ىَم٤مَل وَمُٞم١ْمَُمُر سمِِف وَمُٞمْذسَمُح ، َهَذا اعْمَْقُت ، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل وَمَٞمنْمَ

 (3). ((. . . َوَي٤م َأْهَؾ اًمٜم ٤مِر ظُمُٚمقٌد وَمالَ َُمْقَت ، َي٤م َأْهَؾ اجْلَٜم ٦ِم ظُمُٚمقٌد وَمالَ َُمْقَت : صُمؿ  ُيَ٘م٤مُل 

ٓ ري٥م و. قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من ٓ يٗمٜمٞم٤من أسمدا: ‘ل اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم٤م

 أن اًم٘مقل سمٗمٜم٤مئٝمام ىمقل أهؾ اًمٌدع ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وهذا اًم٘مقل مل ي٘مٚمف أطمد

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 (420ذ ح اًمٓمح٤موي٦م )ص:  (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)
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 (1). ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم وٓ أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم  

 :أواًل الجنة دار السالم

ٓ شمٜم٘ميض ًمذاهت٤م . . وٓ أطمزان وٓ سمٙم٤مء، ٓ ومٞمٝم٤م سم٠مس وٓ ؿم٘م٤مء. . . إهن٤م دار ظمٚمقد وسم٘م٤مء

 . .يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م يذهؾ اًمٕم٘مؾ ويًحر اًمٗمٙمر. . وٓ شمٜمتٝمل ُمناهت٤م

 ومٜمٕمٞمٛمٝم٤م سم٤مق وًمٞمس سمٗم٤من       هل ضمٜم٦م ـم٤مسم٧م وـم٤مب ٟمٕمٞمٛمٝم٤م 

وزوضم٦م . . ووم٤ميمٝم٦م ٟمْمٞمج٦م. . وىمٍم ُمِمٞمد وهنر ُمٓمرد. ورحي٤مٟم٦م هتتز، هل ٟمقر يتألٕ

ذم دور قم٤مًمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م  اٞم٦م ، ذم طمؼمة وٟمية، وطمٚمؾ يمثػمة ذم ُم٘م٤مم أسمداً . . ٞمٚم٦مطمًٜم٤مء مج

 .شمؽماءى ٕهٚمٝم٤م يمام يؽماءى اًمٙمقيم٥م اًمدري اًمٖم٤مئر ذم إومؼ

 ْعِٝ ادت١ٓ مل خيطض ع٢ً قًب بؾض

ـْ َأِِب ُهَريَْرَة    ÷قَم
ِ
ـْ َرؾُمقِل اّلل  ُ شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  )): ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم َدْدُت ًمِِٕم٤ٌَمِدي َأقمْ : ىَم٤مَل اّلل 

لمَ  ٤محِلِ َٓ قَملْمٌ َرَأْت ، اًمّم  َٓ ُأُذٌن ؾَمِٛمَٕم٧ْم ، َُم٤م  َٓ ظَمَٓمَر قَمغَم ىَمٚم٥ِْم سَمنَمٍ ، َو : ىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرةَ  (( َو

{ ]اًمًجدة: اىمَْرُءوا إِْن ؿِمئْتُؿْ  ِة َأقْملُمٍ ـْ ىُمر   (2). [17: }وَمالَ شَمْٕمَٚمُؿ َٟمْٗمٌس َُم٤م ُأظْمِٗمَل هَلُْؿ ُِم

ٕطم٤ٌمسمف و  ٘مراً سمٞمده وضمٕمٚمٝم٤م ُمَ  ٝم٤م اهللُ همرؾَم  دارٍ  ىمدرَ  رُ دُ ويمٞمػ ي٘مْ : ‘اًم٘مٞمؿ ىم٤مل اسمـ 

ٝم٤م سم٤معمُٚمؽ ٝم٤م سم٤مًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ َوُُمٚمْٙمَ ُمأله٤م ُمـ رمحتف و يمراُم٤مشمف وروقاٟمف ووصػ ٟمٕمٞمٛمَ 

 (3). وٟم٘مصٍ  وآوم٦مٍ  قمٞم٥ٍم  ه٤م ُمـ يمؾ  رَ سمحذاومػمه وـمٝم   اخلػمِ  وأودقمٝم٤م مجٞمعَ ، اًمٙمٌػم

 ا َٚا فٝٗاؽرب يف ادت١ٓ خري َٔ ايزْٝ

٤مقِمِدي    ً ـِ ؾَمْٕمٍد اًم ـْ ؾَمْٝمِؾ سمْ  : ÷قَم
ِ
َُمْقِوُع ؾَمْقِط َأطَمِديُمْؿ  )): ىَم٤مَل ، ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلل 

ٟمَْٞم٤م َوَُم٤م قَمَٚمٞمَْٝم٤م(( ـَ اًمدُّ ـَ اجلَٜم ٦ِم ظَمػْمٌ ُِم  (4). ُِم

                                                                                              

 (364( طم٤مدي إرواح)ص: 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف2)

 (280( طم٤مدي إرواح )ص: 3)

 ( رواه اًمٌخ٤مري4)
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 .بٌ زتضر إٔ ٜظحظح ايعبز عٔ ايٓاص ٜٚزخٌ ادت١ٓ فٗشا ٖٛ ايفٛط ايععِٝ 

ـْ ىم٤مل شمٕم٤ممم ـِ اًمٜم ٤مِر َوُأدظِْمَؾ اجْلَٜم ٦َم وَمَ٘مْد وَم٤مَز { }وَمَٛم  [185: ]آل قمٛمران ُزطْمِزَح قَم

 ْعِٝ ادت١ٓ ٜٓغٞ اإلْغإ نٌ بؤؼ ايزْٝا َُٖٚٛٗا

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ َأَٟمِس سْم  : ىَم٤مَل ، قَم
ِ
ٟمَْٞم٤م)) : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ ، ُي١ْمشَمك سم٠َِمؿَمد  اًمٜم ٤مِس سُم١ْمؾًم٤م ذِم اًمدُّ ُِم

ٌَُغ َصٌَْٖم٦ًم ذِم اجْلَٜم ٦مِ ، َأْهِؾ اجْلَٜم ٦مِ  ـَ آَدَم َهْؾ َرَأْي٧َم سُم١ْمؾًم٤م ىَمطُّ : وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمفُ ، وَمٞمُّْم َهْؾ َُمر  سمَِؽ ؟ َي٤م اسْم

ٌة ىَمطُّ   َي٤م َرب  َُم٤م َُمر  ِِب سُم١ْمٌس ىَمطُّ ، َٓ : وَمَٞمُ٘مقُل ؟ ؿِمد 
ِ
ًة ىَمطُّ ، َواّلل َٓ َرَأْي٧ُم ؿِمد   (1). ((َو

 :أؽٗض أمساء ادت١ٓ -

 :وُمـ أؿمٝمر أؾمامئٝم٤م، ُمتٕمددة اًمّمٗم٤مت، اطمدة ذم اًمذاتاجلٜم٦م و

هَْن٤َمُر : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اجلٜم٦م - 1 ْٕ ـْ حَتْتَِٝم٤م ا َ َوَرؾُمقًَمُف ُيْدظِمٚمُْف ضَمٜم ٤مٍت دَمِْري ُِم ـْ ُيٓمِِع اّلل  }َوَُم

ـَ وِمٞمَٝم٤م َوَذًمَِؽ اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ { ]اًمٜم٤ًمء/  .[13ظَم٤مًمِِدي

٤محِل٤َمِت يَم٤مَٟم٧ْم هَلُْؿ : ٕم٤مممىم٤مل اهلل شم: ضمٜم٤مت اًمٗمردوس -2 ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّم  ِذي }إِن  اًم 

ًٓ { ]اًمٙمٝمػ/  .[107ضَمٜم ٤مُت اًْمِٗمْرَدْوِس ُٟمُز

ـَ َُمآٍب ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ضمٜم٦م قمدن - 3 ًْ ( ضَمٜم ٤مِت قَمْدٍن 49}َهَذا ِذيْمٌر َوإِن  ًمِٚمُْٛمت ِ٘ملَم حَلُ

سَْمَقاُب{ ]ص/ ْٕ  .[50 - 49ُُمَٗمت َح٦ًم هَلُُؿ ا

تِل ُوقِمَد اعْمُت ُ٘مقَن يَم٤مَٟم٧ْم : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ضمٜم٦م اخلٚمد - 4 }ىُمْؾ َأَذًمَِؽ ظَمػْمٌ َأْم ضَمٜم ٦ُم اخْلُٚمِْد اًم 

 .[15هَلُْؿ ضَمَزاًء َوَُمِّمػًما { ]اًمٗمرىم٤من/

٤محِل٤َمِت هَلُْؿ ضَم : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ - 5 ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّم  ِذي ٜم ٤مُت اًمٜم ِٕمٞمِؿ }إِن  اًم 

 .[8({ ]ًم٘مامن/8)

٤محِل٤َمِت وَمَٚمُٝمْؿ ضَمٜم ٤مُت : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ضمٜم٦م اعم٠موى - 6 ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّم  ِذي ٤م اًم  }َأُم 

ًٓ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن{ ]اًمًجدة/  .[19اعْم٠َمَْوى ُٟمُز

                                                                                              

 (2807( رواه ُمًٚمؿ )1)
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الَِم قِمٜمْدَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: دار اًمًالم - 7   ً ِْؿ َوُهَق َوًمِٞمُُّٝمْؿ سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن  }هَلُْؿ َداُر اًم َر ا 

 .[127({ ]إٟمٕم٤مم/127)

 :عع١ أبٛاب ادت١ٓ -

ـْ َُمَّم٤مِريِع اجلَٜم ٦ِم : ىم٤مل ÷قمـ قمت٦ٌم سمـ همزوان  - 1 اقَملْمِ ُِم َر ًَمٜم٤َم َأن  َُم٤م سَملْمَ ُِمٍْمَ
ُذيمِ

ُة َأْرسَمِٕملَم ؾَمٜم٦َمً  ػْمَ
ًِ طَم٤ممِ َوًَمَٞم٠مشْملَِم  قَمَٚمٞمَْٝم٤م َيقْ ، َُم ـَ اًمز  ٞمٌْظ ُِم

)اعمٍماقملم ُمـ   (1). ٌم َوُهَق يَمٔمِ

 .)يمٔمٞمظ( أي ِمتٚمئ، . ُمّم٤مريع اجلٜم٦م( اعمٍماقم٤من ضم٤مٟم٤ٌم اًم٤ٌمب

ٍد سمَِٞمِدِه َإن  َُم٤م سَملْمَ : ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل ىم٤مل : ىم٤مل ÷وقمـ أِب هريرة  - 2 ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛم  ))َواًم 

ـْ َُمَّم٤مِريِع اجلَٜم ٦ِم ًمَٙماَم  اقَملْمِ ُِم ى(( اعمٍْمَ ٦َم َوسُمٍْمَ ٦َم َوَهَجٍر َأْو يَماَم سَملْمَ َُمٙم   (2). سَملْمَ َُمٙم 

 :عزر أبٛاب ادت١ٓ -

ضمٜم٦م قم٤مًمٞم٦م هم٤مًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذات أسمقاب واؾمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م شمٚمٞمؼ سمًٕمتٝم٤م وشمدل قمغم قمٚمق  هل

 :وقمدد أسمقا ا٤م صمامٟمٞم٦م، ُمٜمزًمتٝم٤م وىمدره٤م

ُْؿ إِ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 َ٘مْقا َر ا  ـَ اشم  ِذي مَم اجْلَٜم ٦ِم ُزَُمًرا طَمت ك إَِذا ضَم٤مُءوَه٤م َووُمتَِح٧ْم }َوؾِمٞمَؼ اًم 

ـَ ) ٌُْتْؿ وَم٤مْدظُمُٚمقَه٤م ظَم٤مًمِِدي
 .[73({ ]اًمزُمر/73َأسْمَقا ُا٤َم َوىَم٤مَل هَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝم٤م ؾَمالٌَم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ـمِ

ٌب وِمٞمَْٝم٤م سَم٤م، ))ذِم اجلَٜم ٦ِم صَماَمٟمَِٞم٦ُم َأسْمَقاٍب : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷وقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  - 2

٤مِئُٛمقَن(( ٓ  اًمّم  ٤مَن ٓ َيْدظُمُٚمُف إ ي  ك اًمر  ٛم  ًَ  (3). ُي

 أن ، ÷وقمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  - 3
ِ
٠ُم  )): ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقَل اهلل ـْ َأطَمٍد َيَتَقو  َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

ٌُِغ اًْمَقُوقَء صُمؿ  َيُ٘مقُل  ًْ ًدا قَمٌْدُ : وَمُٞم ٓ  اهلُل َوَأن  حُمَٛم  َ إِ َٓ لِِإَ ٓ  وُمتَِح٧ْم  َأؿْمَٝمُد َأْن   َوَرؾُمقًُمُف إِ
ِ
اهلل

٤َم ؿَم٤مَء  ـْ َأهي   (4). ((ًَمُف َأسْمَقاُب اجْلَٜم ٦ِم اًمث اَمٟمِٞم٦َُم َيْدظُمُؾ ُِم

                                                                                              

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)

 رواه ُمًٚمؿ (4)
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 :أبٛاب ادت١ٓ َفتخ١ ألًٖٗا - 

ـَ َُمآٍب ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًْ ( ضَمٜم ٤مِت قَمْدٍن ُُمَٗمت َح٦ًم هَلُُؿ 49}َهَذا ِذيْمٌر َوإِن  ًمِٚمُْٛمت ِ٘ملَم حَلُ

سَمْ  ْٕ  .[50 - 49({ ]ص/50َقاُب )ا

 :األٚقات اييت تفتذ فٝٗا أبٛاب ادت١ٓ يف ايزْٝا -

وَيقَم ، صْمٜملَْمِ ))شُمْٗمَتُح َأسْمَقاُب اجلَٜم ٦ِم َيقَم آ: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل ، ÷قمـ أِب هريرة  - 1

 ؿَمٞمْئ٤ًم إٓ َرضُمالً يَم٤مَٟم٧ْم سمَ 
ِ
ُك سم٤ِمّلل ، ٞمْٜمَُف َوسَملْمَ َأظِمٞمِف ؿَمْحٜم٤َمءُ اخلَِٛمٞمِْس وَمُٞمْٖمَٗمُر ًمُِٙمؾ  قَمٌٍْد ٓ ُينْمِ

ـِ طَمت ك َيّْمَٓمٚمَِح٤م  ُروا َهَذْي
 (1). ((-صَمالصم٤مً -وَمُٞمَ٘م٤مُل َأٟمْٔمِ

))إَذا َدظَمَؾ َرَُمَْم٤مُن وُمت َح٧ْم َأسْمَقاُب : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷وقمـ أِب هريرة  - 2

َٞم٤مـملِمُ ، َوهُمٚم َ٘م٧ْم َأسْمَقاُب ضَمَٝمٜم ؿَ ، اجلَٜم ٦مِ  َٚم٧ِم اًمِم  ًِ  (2). ((َوؾُمٚمْ

 :أٍٚ َٔ ٜزخٌ ادت١ٓ -

وَمَٞمُ٘مقُل ، ))آيِت سَم٤مَب اجلَٜم ٦ِم َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَم٠َمؾْمَتْٗمتُِح : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ أٟمس 

ـْ َأٟم٧َْم : اخل٤َمِزنُ  دٌ : وَم٠َمىُمقُل ؟ ، َُم َٓ َأوْمَتُح ٕطََمٍد ىَمٌَْٚمَؽ((: وَمَٞمُ٘مقُل ، حُمَٛم   (3). سمَِؽ ُأُِمْرُت 

 :١ٓأٍٚ أ١َ تزخٌ ادت -

ًُمقَن َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ أِب هريرة  ـُ أظِمُروَن إو  ، ))َٟمْح

ـْ َيْدظُمُؾ اجلَٜم ٦َم(( ُل َُم ـُ َأو   (4). َوَٟمْح

 :أٍٚ طَض٠ ٜزخًٕٛ ادت١ٓ -

َل ُزُْمَرٍة َيْدظُمُٚمقَن اجلَٜم ٦َم قَمغَم : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ أِب هريرة  - 1  ))إّن َأو 

ٌَْدرِ   إَو٤مَءةً ، ُصقَرِة اًمَ٘مَٛمِر ًَمٞمَْٚم٦َم اًم
ِ
اَمء  ً ي  ذِم اًم ـَ َيُٚمقهَنُْؿ قَمغَم َأؿَمد  يَمْقيَم٥ٍم ُدر  ِذي ٓ ، صُمؿ  اًم 

ٌُقًُمقنَ  ـُمقنَ ، َي َه٥ُم ، َوٓ َيْٛمَتِخُٓمقنَ ، َوٓ َيتِْٗمُٚمقنَ ، َوٓ َيَتَٖمق  َوَرؿْمُحُٝمُؿ ، َأُْمَِم٤مـُمُٝمُؿ اًمذ 

                                                                                              

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (4)
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ُؽ   ًْ
ِ
ةُ َوجَم٤َمُِمرُ ، اعم قَمغَم ظَمٚمِْؼ َرضُمٍؾ ، َوَأْزَواضُمُٝمُؿ احلُقُر اًمِٕملمُ ، ) قمقد اًمٓمٞم٥م(ُهُؿ إًُمق 

((، َواطِمدٍ 
ِ
اَمء  ً  (1). قَمغَم ُصقَرِة َأسمِٞمِْٝمْؿ آَدَم ؾِمتُّقَن ِذَراقم٤ًم ذِم اًم

 :عٔ أٌٖ ادت١ٓ -

ٚملَِم  ))َيْدظُمُؾ َأْهُؾ اجلَٜم ٦ِم اجلَٜم ٦َم ضُمْرداً : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ُُمْردًا ُُمَٙمح 

 (2). َأْو صَمالٍث َوصَمالصملَِم ؾَمٜم٦ًَم((، َأسْمٜم٤َمَء صَمالصملِمَ 

 :صف١ ٚدٛٙ أٌٖ ادت١ٓ -

سَمَْراَر ًَمِٗمل َٟمِٕمٞمٍؿ ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ْٕ ََراِئِؽ َيٜمُْٔمُروَن )22}إِن  ا ْٕ ( شَمْٕمِرُف ذِم 23( قَمغَم ا

َة اًمٜم ِٕمٞمِؿ{ ]اعمٓمٗمٗملم/  .[24 - 22ُوضُمقِهِٝمْؿ َٟمْيَ

ْٕمِٞمَٝم٤م َراِوَٞم٦ٌم )8}ُوضُمقٌه َيْقَُمِئٍذ َٟم٤مقِمَٛم٦ٌم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ًَ
({ 10( ذِم ضَمٜم ٦ٍم قَم٤مًمَِٞم٦ٍم )9( ًمِ

 .[10 - 8]اًمٖم٤مؿمٞم٦م/

ِٗمَرٌة ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ًْ ٌة { ]قمٌس/38}ُوضُمقٌه َيْقَُمِئٍذ ُُم َتٌنِْمَ ًْ  - 38( َو٤مطِمَٙم٦ٌم ُُم

 ةأي ُمنمىم٦م وُمًتٜمػم: ُمًٗمرة. [39

ُل ُزُْمَرٍة شَمْدظُمُؾ اجلَٜم ٦َم قَمغَم ُصقَرِة اًمَ٘مَٛمِر ًَمٞمَْٚم٦َم : ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  ÷وقمـ أِب هريرة  - 4 ))َأو 

ٌَْدرِ   إَو٤مَءةً ، اًم
ِ
اَمء  ً ي  ذِم اًم ـِ يَمْقيَم٥ٍم ُدر  ًَ ـَ قَمغَم آصَم٤مِرِهْؿ يَم٠َمطْم ِذي  (3). ((. . . َواًم 

 :صف١ اعتكباٍ أٌٖ ادت١ٓ -

ُْؿ إمَِم اجْلَٜم ٦ِم ُزَُمًرا طَمت ك إَِذا ضَم٤مُءوَه٤م َووُمتَِح٧ْم }: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 َ٘مْقا َر ا  ـَ اشم  ِذي َوؾِمٞمَؼ اًم 

{ ]اًمزُمر/ ـَ ٌُْتْؿ وَم٤مْدظُمُٚمقَه٤م ظَم٤مًمِِدي
 .[73َأسْمَقا ُا٤َم َوىَم٤مَل هَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝم٤م ؾَمالٌَم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ـمِ

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

( وطمًٜمف إًم٤ٌمين. ضُمردًا ُُمردًا، ىم٤مل اًمًٜمدي: إول مجع أضْمَرد: وهق ُمـ 2545واًمؽمُمذي )أظمرضمف أمحد  (2)

 ٓ ؿَمْٕمر قمغم ضمًده، واًمث٤مين مجع أُمرد: وهق ُمـ ٓ ؿمٕمر قمغم ذىمٜمف.

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)
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ـْ يُمؾ  سَم٤مٍب )}َواعْمَالَِئَٙم٦ُم َيْدظُمُٚمقَن قمَ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ( ؾَمالٌَم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ سماَِم 23َٚمٞمِْٝمْؿ ُِم

ارِ  ٌَك اًمد  شُمْؿ وَمٜمِْٕمَؿ قُمْ٘م  .[24 - 23{ ]اًمرقمد/ َصؼَمْ

ِٔ ٜزخٌ ادت١ٓ بػري حغاب ٚال عشاب - ََ: 

ـِ طُمَّملْمٍ  ـْ قِمْٛمَراَن سمْ  ، ÷ قَم
ِ
تِل ؾَمٌُْٕمقنَ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اهلل ـْ ُأُم   ))َيْدظُمُؾ اجْلَٜم ٦َم ُِم

٤مٍب(( ًَ  : ىَم٤مًُمقا، َأًْمًٗم٤م سمَِٖمػْمِ طِم
ِ
ـْ ُهْؿ َي٤م َرؾُمقَل اهلل ىُمقنَ : ىَم٤مَل ؟ َُم ؽَمْ ًْ َٓ َي ـَ  ِذي َٓ ، ))ُهُؿ اًم  َو

ونَ  ُ َٓ َيْٙمَتُقونَ ، َيَتَٓمػم  ُٚمقَن((، َو ِْؿ َيَتَقيم   (1). َوقَمغَم َر ا 

 ؟ٌٖ نٌ َٔ حكَّل ايتٛحٝز ِٜزُخٌ ادت١ٓ بػرِي حغاب: َغأي١

ؼ - سمٙمقهنؿ ٓ يتٓمػمون ملسو هيلع هللا ىلص اًمتقطمٞمِد واشمّمػ سم٤مًمّمٗم٤مِت إرسمٕم٦ِم اًمتل ذيمره٤م اًمٜمٌل  ُمـ طم٘م 

 .ومٝم١مٓء يدظمٚمقن اجلٜم٦َم سمٖمػِم طم٤ًمب، وٓ يٙمتقون وٓ يًؽمىمقن وقمغم ر اؿ يتقيمٚمقن

 :صف١ أصض ادت١ٓ ٚبٓائٗا -

٤ميمـ وهمرف رضشمقضمد قمغم وضمف هذه ٕا ًمٙمٜمٝم٤م ُمٝمام قمال ىمدره٤م . . أسمٜمٞم٦م ومخٛم٦م وىمّمقر ُمِمٞمدة وُم

ؾمؿ وم٘مط. . ٤مهل٤م وُمٝمام شمٓم٤مول سمٜمٞم٤مهن٤م وقمٚمقه٤مومج ٓ ذم ٓا ـ وسمٜم٤مي٤مت إ ٤ميم ـ ُم  ٓ شمِمٌف ُم٤م ذم اجلٜم٦م ُم

٦مٍ : ىم٤مل؟ اجلٜم٦م ُم٤م سمٜم٤مؤه٤م. . . ىمٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل: ىم٤مل ÷قمـ أِب هريرة  - 1 ـْ وِمْم  ، ))ًَمٌِٜم٦ٌَم ُِم

ـْ َذَه٥ٍم  ُؽ إَْذوَمرُ ، َوًَمٌِٜم٦ٌَم ُِم ًْ قْمَٗمَرانُ ، ٚم١ُّْمًُم١ُم َواًمٞم٤َمىُمقُت َوطَمّْم٤ٌَمُؤَه٤م اًم، َوُِمالـُمَٝم٤م اعم ، َوشُمْرسَمتَُٝم٤م اًمز 

ـْ َدظَمَٚمَٝم٤م َيٜمَْٕمُؿ َوٓ َي٠ٌَْمُس  ٚم ُد َوٓ َيُٛمقُت ، َُم  (2). ٓ شَمٌغَْم صمِٞم٤َم ُاُْؿ َوٓ َيْٗمٜمَك ؿَم٤ٌَم ُاُْؿ((، َوخُيَ

.  . . .صُمؿ  ُأْدظِمٚم٧ُْم . . . )): ًمام قُمرج سمف إمم اًمًامء ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷قمـ أٟمس و - 2

ُؽ(( ًْ
ِ
 (3). َوإَذا شُمَرا ُا٤م اعم

))َدْرَُمَٙم٦ٌم : وم٘م٤مل؟ قمـ شمرسم٦م اجلٜم٦مملسو هيلع هللا ىلص أن اسمـ صٞم٤مد ؾم٠مل اًمٜمٌل ، ÷وقمـ أِب ؾمٕمٞمد  - 3

ٌؽ ظَم٤مًمٌِص((، سَمٞمَْْم٤مءُ  ًْ  (1). ُِم

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي واًمدارُمل وصححف إًم٤ٌمين. (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)
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ُمٕمٜم٤مه أهن٤م ذم اًمٌٞم٤مض درُمٙم٦م وذم اًمٓمٞم٥م ُمًؽ واًمدرُمؽ هق اًمدىمٞمؼ : ىم٤مل اًمٕمٚمامء 

 .احلقاري اخل٤مًمص اًمٌٞم٤مض

 :ادت١ٓ صف١ خٝاّ أٌٖ -

َٞم٤مِم ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1  .[72({ ]اًمرمحـ/72}طُمقٌر َُمْ٘مُّمقَراٌت ذِم اخْلِ

ـْ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل ، ÷وقمـ قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس  - 2 ـِ ذِم اجلَٜم ٦ِم خَلَٞمَْٛم٦ًم ُِم ))إن  ًمِٚمُْٛم١ْمُِم

وَم٦مٍ  ـِ وِمٞمَٝم٤م أَ ، ـُمقهُل٤َم ؾِمتُّقَن ُِمٞمالً، ًُم١ْمًُم١َمٍة َواطِمَدٍة جُمَق  ـُ ، ْهُٚمقنَ ًمِٚمُْٛم١ْمُِم وَمال ، َيُٓمقُف قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اعم١ْمُِم

 (2). َيَرى سَمْٕمُْمُٝمْؿ سَمْٕمْم٤ًم((

 :عٛم ادت١ٓ -

قىم٤ًم َي٠مشُْمقهَن٤َم يُمؾ  مُجَُٕم٦مٍ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل ، ÷ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ًُ ، ))إن  ذِم اجلَٜم ٦ِم ًَم

اَملِ  ًٓ وَمَتْحثُق ذِم ُوضُمقِهِٝمْؿ َوصمَِٞم٤م ِاِْؿ ومَ ، وَمَتُٝم٥مُّ ِريُح اًمِم  ٜم٤ًم َومَج٤َم ًْ ضِمُٕمقَن إمَم ، َٞمْزَداُدوَن طُم وَمػَمْ

 ًٓ ٜم٤ًم َومَج٤َم ًْ ٞمِٝمْؿ َوىَمْد اْزَداُدوا طُم
ٜم٤ًم : وَمَٞمُ٘مقُل هَلُْؿ َأْهُٚمقُهؿْ ، َأْهٚمِ ًْ  ًَمَ٘مِد اْزَدْدشُمْؿ سَمْٕمَدَٟم٤م طُم

ِ
َواّلل

 ًٓ ًْ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ، َومَج٤َم  ًَمَ٘مِد اْزَدْدشُمْؿ سَمْٕمَدَٟم٤م طُم
ِ
ًٓ((َوَأٟمُْتْؿ َواّلل  (3). ٜم٤ًم َومَج٤َم

 :قضٛص ادت١ٓ -

 .ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ داظمؾ ُم٤ًميمـ وىمّمقر اجلٜم٦م ُم٤م شمِمتٝمٞمف إٟمٗمس وشمٚمذ إقملم

ـَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ ـْ حَتْتَِٝم٤م ا ُ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواعْم١ُْمُِمٜم٤َمِت ضَمٜم ٤مٍت دَمِْري ُِم }َوقَمَد اّلل 

٦ًٌَم ذِم  ـَ ـَمٞم 
٤ميمِ ًَ  َأيْمؼَمُ َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ )وِمٞمَٝم٤م َوَُم

ِ
ـَ اّلل  ({ 72 ضَمٜم ٤مِت قَمْدٍن َوِرْوَقاٌن ُِم

 .[72]اًمتقسم٦م/

 :تفاضٌ أٌٖ ادت١ٓ يف ايكضٛص -

 .[20({ ]اإلٟم٤ًمن/20}َوإَِذا َرَأْي٧َم صَمؿ  َرَأْي٧َم َٟمِٕمٞماًم َوُُمٚمًْٙم٤م يَمٌػًِما ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1

                                                                                              

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (1)

 قمٚمٞمف. ُمتٗمؼ (2)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (3)
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اَءْوَن َأْهَؾ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل  ÷ي وقمـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدر - 2 ))إن  َأْهَؾ اجلَٜم ٦ِم ًَمَٞمؽَمَ

ـْ وَمْقىِمِٝمؿْ  ِق َأِو اعمْٖمِرِب ، اًمُٖمَرِف ُِم ـَ اعمنْمِ ـَ إوُُمِؼ ُِم ي  اًمَٖم٤مسمَِر ُِم ر  اَءْوَن اًمَٙمْقيَم٥َم اًمدُّ يَماَم شَمؽَمَ

: ٟمٌٞم٤مء ٓ يٌٚمٖمٝم٤م همػمهؿ ىم٤ملإ شمٚمؽ ُمٜم٤مزل: ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل، ًمَِتَٗم٤مُوِؾ َُم٤م سَمٞمْٜمَُٝمْؿ((

ىُمقا اعمُْرؾَمٚملَِم((، َواًم ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدهِ ، ))سَمغَم   َوَصد 
ِ
 (1). ِرضَم٤مٌل آَُمٜمُقا سم٤ِمّلل

 :صف١ غضف أٌٖ ادت١ٓ -

ـَ اجْلَٜم ٦ِم هُمَروًم٤م دَمْ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 َئٜم ُٝمْؿ ُِم ٌَق  ٤محِل٤َمِت ًَمٜمُ ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّم  ِذي ـْ }َواًم  ِري ُِم

ـَ وِمٞمَٝم٤م ٟمِْٕمَؿ َأضْمُر اًْمَٕم٤مُِمٚملَِم ) هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ  .[58({ ]اًمٕمٜمٙمٌقت/58حَتْتَِٝم٤م ا

ـْ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ـْ وَمْقىِمَٝم٤م هُمَرٌف َُمٌْٜمِٞم ٦ٌم دَمِْري ُِم ُْؿ هَلُْؿ هُمَرٌف ُِم َ٘مْقا َر ا  ـَ اشم  ِذي ـِ اًم  }ًَمِٙم

 
ِ
هَْن٤َمُر َوقْمَد اّلل  ْٕ ٞمَٕم٤مَد ) حَتْتَِٝم٤م ا

ِ
ُ اعْم ٚمُِػ اّلل   .[20({ ]اًمزُمر/20َٓ خُيْ

ـْ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل ، ÷وقمـ قمكم  - 3 ))إن  ذِم اجلَٜم ٦ِم هُمَروم٤ًم شُمَرى فُمُٝمقُرَه٤م ُِم

ـْ فُمُٝمقِرَه٤م(( وَمَ٘م٤مَم َأقْمَراِِب  وَمَ٘م٤مَل ، سُمُٓمقهِن٤َم  : َوسُمُٓمقهُن٤َم ُِم
ِ
ـْ ِهَل َي٤م َرؾُمقَل اهلل َ

ِ
ـْ : ىَم٤مَل ؟ عم َ

ِ
 ))عم

َٞم٤ممَ ، َوَأـمَْٕمَؿ اًمٓم َٕم٤ممَ ، َأـَم٤مَب اًمَٙمالمَ  ٞمِْؾ َواًمٜم ٤مُس ٟمَِٞم٤مٌم((، َوَأَداَم اًمّم   سم٤ِمًمٚم 
ِ
 (2). َوَصغَم هلل

 ؟نٝف حتُضٌ ع٢ً بٝت يف ادت١ٓ

 شمٌٜمل ُمًجدًا هلل وًمق سم٤مًم٘مٚمٞمؾ – 1

٤منَ قمـ    ىم٤مل، ÷ قُمثاَْمَن سمْـ قَمٗم 
ِ
ـْ سَمٜمَك )): َيُ٘مقُل  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل   َُم

ِ
 
ِ

ِجًدا ّلل ًْ َُم

  -شَمَٕم٤ممَم 
ِ
 (3). (( سَمٜمَك اهلُل ًَمُف سَمٞمًْت٤م ذِم اجْلَٜم ٦مِ  -َيٌَْتِٖمل سمِِف َوضْمَف اهلل

 و
ِ
ـِ قَمٌِْد اّلل  ـْ ضَم٤مسمِِر سمْ  ، ^ قَم

ِ
 يَمَٛمْٗمَحِص : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلل 

ِ
 
ِ

ِجًدا ّلل ًْ ـْ سَمٜمَك َُم ))َُم

ُ ، َأْو َأْصَٖمرَ ، ىَمَٓم٤مةٍ   (4). ًَمُف سَمٞمًْت٤م ذِم اجْلَٜم ٦ِم((سَمٜمَك اّلل 

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي وطمًٜمف إًم٤ٌمين. (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (3)

 ( وصححف إًم٤ٌمين738رواه اسمـ ُم٤مضمف ) (4)
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 حت٤مومظ قمغم صالة اًمٜمقاومؾ -2 

٦ٌَمَ  ـْ ُأم  طَمٌِٞم ِل  ، قَم ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم ، ’، ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج اًمٜمٌ   : َأهن 
ِ
))َُم٤م : َيُ٘مقُل ، ملسو هيلع هللا ىلصؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل

قًم٤م َة َريْمَٕم٦ًم شَمَٓمقُّ  يُمؾ  َيْقٍم صمِٜمَْتْل قَمنْمَ
ِ
 
ِ

ٚمٍِؿ ُيَّمكم  ّلل ًْ ـْ قَمٌٍْد ُُم ٓ  سَمٜمَك اهلُل ًَمُف ، هَمػْمَ وَمِريَْم٦مٍ ، ُِم إِ

ٓ  سُمٜمَِل ًَمُف سَمٞم٧ٌْم ذِم اجْلَٜم ٦ِم((، سَمٞمًْت٤م ذِم اجْلَٜم ٦مِ   (1). َأْو إِ

 اًمّمؼم قمٜمد وم٘مد ومٚمذات اًم٘مٚمقب – 3

ـْ َأِِب ُُمقؾَمك إؿَْمَٕمِري    ، ÷ قَم
ِ
ُ  )): ٤مَل ىمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َرؾُمقَل اّلل   إَِذا َُم٤مَت َوًَمُد اًمَٕمٌِْد ىَم٤مَل اّلل 

َالَِئَٙمتِفِ 
ِ
ٌَْْمُتْؿ َوًَمَد قَمٌِْدي: عم ٌَْْمُتْؿ صَمَٛمَرَة وُم١َماِدهِ : وَمَٞمُ٘مقُل ، َٟمَٕمؿْ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ، ىَم : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ، ىَم

ضَمعَ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ؟ َُم٤مَذا ىَم٤مَل قَمٌِْدي: وَمَٞمُ٘مقُل ، َٟمَٕمؿْ  َدَك َواؾْمؽَمْ
ُ ، مَحِ اسْمٜمُقا ًمَِٕمٌِْدي سَمٞمْت٤ًم : وَمَٞمُ٘مقُل اّلل 

قُه سَمٞم٧َْم احلَْٛمدِ ، ٜم ٦مِ ذِم اجلَ   (2). (( َوؾَمٛمُّ

ـْ أظمالىمؽ واشمرك اعمراء وإي٤مك واًمٙمذب وًمق يمٜم٧م متزح – 4  ً  طم

ـْ َأِِب ُأَُم٤مَُم٦مَ   : ىَم٤مَل ، ÷اًم٤ٌمهكم  قَم
ِ
ٌَٞم٧ٍْم ذِم َرسَمِض اجْلَٜم ٦ِم : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلل  ))َأَٟم٤م َزقِمٞمٌؿ سمِ

َراَء َوإِْن يَم٤مَن حُمِ٘مًّ 
ِ
ـْ شَمَرَك اعْم َ

ِ
ـْ شَمَرَك اًْمَٙمِذَب َوإِْن يَم٤مَن َُم٤مِزطًم٤م ، ٤معم َ

ِ
ٌَٞم٧ٍْم ذِم َوؾَمِط اجْلَٜم ٦ِم عم َوسمِ

ـَ ظُمُٚمَ٘مُف((  ً ـْ طَم َ
ِ
ٌَٞم٧ٍْم ذِم َأقْمغَم اجْلَٜم ٦ِم عم  (3). َوسمِ

 :صف١ ُفضش أٌٖ ادت١ٓ -

ٍق{ ]اًمرمحـ/: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـْ إؾِْمَتؼْمَ ق. [54}ُُمت ِٙمِئلَم قَمغَم وُمُرٍش سَمَٓم٤مِئٜمَُٝم٤م ُِم ُهَق : اإلؾْمتؼَْمَ

ـَ احْلَِريرِ   َُم٤م هَمُٚمظ ُِم

 :صف١ ايبغط ٚايُٓاصم -

                                                                                              

 (728رواه ُمًٚمؿ ) (1)

 رواه اًمؽمُمذي وأمحد وطمًٜمف إًم٤ٌمين (2)

 ( وطمًٜمف إًم٤ٌمين4800رواه أسمق داود ) (3)
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. [16 - 15( َوَزَراِِبُّ َُمٌُْثقصَم٦ٌم { ]اًمٖم٤مؿمٞم٦م/15}َوَٟماَمِرُق َُمّْمُٗمقوَم٦ٌم ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1

 .طًُ اًمٌُ : اًمزراِب، اًمقؾم٤مئد: اًمٜمامرق

٤مٍن { ]اًمرمحـ/ }ُُمت ِٙمئلَِم قَمغَم َروْمَرٍف ظُمْيٍ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ًَ  .[76َوقَمٌَْ٘مِري  طِم

أي اًمًٌط واًمقؾم٤مئد اجلٞم٤مد خمتٚمٗم٦م إًمقان وإؿمٙم٤مل ُمـ : اًمرومرف اخلي اًمٕمٌ٘مري

 احلرير وهمػمه

 :أصائو ادت١ٓ -

 .أو اًمٙمراد ذات اًمقؾم٤مئد، وهل إهة قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمٚمؾ

سَمَْراَر ًمَِٗمل ٟمَِٕمٞمٍؿ ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ْٕ َ ( قمَ 22}إِن  ا ْٕ  .[23 - 22{ ]اعمٓمٗمٗملم/َرائِِؽ َيٜمْٔمُُروَن غَم ا

( ُهْؿ َوَأْزَواضُمُٝمْؿ ذِم 55}إِن  َأْصَح٤مَب اجْلَٜم ٦ِم اًْمَٞمْقَم ذِم ؿُمُٖمٍؾ وَم٤ميمُِٝمقَن ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم -2

ََراِئِؽ ُُمت ِٙمُئقَن{ ]يس/ ْٕ  .[56 - 55فماِلٍَل قَمغَم ا

 :صف١ ُعضص أٌٖ ادت١ٓ -

ٍر ُُمَتَ٘م٤مسمِِٚملَم{ }َوٟمَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ـْ هِمؾ  إظِْمَقاًٟم٤م قَمغَم ُهُ َزقْمٜم٤َم َُم٤م ذِم ُصُدوِرِهْؿ ُِم

 .[47]احلجر/

ٌر َُمْروُمققَم٦ٌم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2  .[13({ ]اًمٖم٤مؿمٞم٦م/13}وِمٞمَٝم٤م ُهُ

 :صف١ أٚاْٞ أٌٖ ادت١ٓ -

ـْ ( سم٠َِميمْ 17}َيُٓمقُف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ِوًْمَداٌن خُمَٚم ُدوَن ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 َقاٍب َوَأسَم٤مِريَؼ َويَم٠مٍْس ُِم

 .[18 - 17({ ]اًمقاىمٕم٦م/18َُمِٕملٍم )

ـْ َذَه٥ٍم َوَأيْمَقاٍب َوومِٞمَٝم٤م َُم٤م شَمِْمَتِٝمٞمِف : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 }ُيَٓم٤مُف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ سمِِّمَح٤مٍف ُِم

قَْملُمُ َوَأٟمُْتْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن ) ْٕ َٟمُْٗمُس َوشَمَٚمذُّ ا ْٕ  .[71({ ]اًمزظمرف/71ا
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٦ٍم آٟمَٞمتُُٝماَم : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل ، ÷قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس  وقمـ - 3  ـْ وِمْم  ))ضَمٜم َت٤مِن ُِم

ـْ َذَه٥ٍم آٟمَِٞمُتُٝماَم َوَُم٤م وِمٞمِْٝمَؿ ((، َوَُم٤م وِمٞمِٝماَم   (1). َوضَمٜم َت٤مِن ُِم

 :صف١ حًٞ أٌٖ ادت١ٓ ٚيباعِٗ -

ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ِذي َ ُيْدظِمُؾ اًم  ـْ  }إِن  اّلل  ٤محِل٤َمِت ضَمٜم ٤مٍت دَمِْري ُِم حَتْتَِٝم٤م  اًمّم 

ـْ َذَه٥ٍم َوًُم١ْمًُم١ًما َوًم٤ٌَِمؾُمُٝمْؿ وِمٞمَٝم٤م طَمِريٌر ) ـْ َأؾَم٤مِوَر ُِم ٚم ْقَن ومِٞمَٝم٤م ُِم هَْن٤َمُر حُيَ ْٕ  .[23({ ]احل٩م/23ا

ٌق َوطُمٚمُّقا َأؾَم٤مِورَ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ٦ٍم  }قَم٤مًمَِٞمُٝمْؿ صمَِٞم٤مُب ؾُمٜمُْدٍس ظُمْيٌ َوإؾِْمَتؼْمَ ْم 
ـْ ومِ ُِم

اسًم٤م ـَمُٝمقًرا{ ]اإلٟم٤ًمن/ ُْؿ َذَ  .[21َوؾَمَ٘م٤مُهْؿ َر اُّ

 :أٍٚ َٔ ُٜهغ٢ يف ادت١ٓ -

ك َيقَم . . . )): ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل  ًَ َل اخلاَلِئِؼ ُيْٙم وإن  َأو 

 (2). اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إسْمَراِهٞمُْؿ اخلَٚمِٞمُْؾ((

 :صف١ خزّ أٌٖ ادت١ٓ -

ٌَْتُٝمْؿ ًُم١ْمًُم١ًما َُمٜمُْثقًرا : اهلل شمٕم٤ممموىم٤مل  -1 ًِ }َوَيُٓمقُف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ِوًْمَداٌن خُمَٚم ُدوَن إَِذا َرَأْيَتُٝمْؿ طَم

 .[19({ ]اإلٟم٤ًمن/ 19)

ُْؿ ًُم١ْمًُم١ٌم َُمْٙمٜمُقٌن { ]اًمٓمقر/: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2  .[24}َوَيُٓمقُف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ هِمٚمْاَمٌن هَلُْؿ يَم٠َمهن 

 :ادت١ٓ أٍٚ طعاّ ٜأنً٘ أٌٖ -

ُم٤م أول ـمٕم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص ؾم٠مل اًمٜمٌل ، ÷أن قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ، ÷قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  - 1

 (3). ))ِزَي٤مَدُة يَمٌِِد طُمقٍت((: وم٘م٤مل؟ ي٠ميمٚمف أهؾ اجلٜم٦م

 :صف١ طعاّ أٌٖ ادت١ٓ -

 .[35} ُأيُمُٚمَٝم٤م َداِئٌؿ َوفمِٚمَُّٝم٤م{ ]اًمرقمد/: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 ٌخ٤مري.أظمرضمف اًم (2)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (3)
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وَن )}َووم٤َميمَِٝم٦ٍم ِِم  : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ُ  .[21 - 20( َوحَلِْؿ ـمػَْمٍ ِِم ٤م َيِْمتَُٝمقَن {]اًمقاىمٕم٦م/ ٤20م َيتََخػم 

سُمقنَ ، ))إن  َأْهَؾ اجلَٜم ٦ِم َي٠ميُْمُٚمقَن ومِٞمَْٝم٤م: ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل : ىم٤مل ÷وقمـ ضم٤مسمر  -3 ، َوَينْمَ

ـُمقنَ ، َوٓ َيٌُقًُمقنَ ، َوٓ َيتِْٗمُٚمقنَ  : ىم٤مل؟ ومام سم٤مل اًمٓمٕم٤مم: قاَوٓ َيْٛمَتِخُٓمقن(( ىم٤مًم، َوٓ َيتََٖمق 

ٌِٞمَْح َواًمت ْحِٛمٞمَد يَماَم ُيٚمَْٝمُٛمقَن اًمٜم َٗمَس(( ًْ ِؽ ُيٚمَْٝمُٛمقَن اًمت  ًْ  (1). ))ضُمَِم٤مٌء َوَرؿْمٌح يَمَرؿْمِح اعم

 :صف١ ؽضاب أٌٖ ادت١ٓ -

ـْ يَم٠مٍْس يَم٤مَن ُِمَزاضُمَٝم٤م يَم٤موُمقًرا { ]اإل: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 سُمقَن ُِم سَْمَراَر َينْمَ ْٕ  .[5: ٟم٤ًمن}إِن  ا

ـْ َرطِمٞمٍؼ خَمْتُقٍم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 َ٘مْقَن ُِم ًْ ٌؽ َوذِم َذًمَِؽ وَمٚمْٞمَتَٜم٤َمومَِس 25}ُي ًْ ( ظِمت٤َمُُمُف ُِم

قَن ) ًُ
ٜمِٞمٍؿ )26اعْمُتَٜم٤َمومِ ًْ ـْ شَم سُمقَن { ]اعمٓمٗمٗملم/27( َوُِمَزاضُمُف ُِم ُب  ِا٤َم اعْمَُ٘مر   .[28 - 25( قَمٞمْٜم٤ًم َينْمَ

، ))اًمَٙمْقصَمُر هَنٌْر ذِم اجلَٜم ٦مِ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل :  قمٜمٝمام ىم٤ملوقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل - 3

ـْ َذَه٥ٍم  ر  َواًمَٞم٤مىُمقِت ، طَم٤موَمَت٤مُه ُِم ِؽ ، َوجَمَْراُه قَمغَم اًمدُّ ًْ
ِ
ـَ اعم ـَ ، شُمْرسَمُتُف َأـمَْٞم٥ُم ُِم َوَُم٤مُؤُه َأطْمغَم ُِم

ؾِ  ًَ ـَ اًمث ٚم٩ِْم((، اًمَٕم  (2). َوَأسمَْٞمُض ُِم

 :امثاصٖ صف١ أؽذاص ادت١ٓ ٚ -

َٚم٧ْم ىُمُٓمقوُمَٝم٤م شَمْذًمِٞمالً { ]اإلٟم٤ًمن/: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1  .[14}َوَداٟمِٞم٦ًَم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ فماِلهَُل٤َم َوُذًم 

( َووَمَقايمَِف ِِم ٤م َيِْمَتُٝمقَن 41}إِن  اعْمُت ِ٘ملَم ذِم فماِلٍَل َوقُمُٞمقٍن ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2

 .[42 - 41({]اعمرؾمالت 42)

ـْ يُمؾ  اًمث َٛمَراِت{ ]حمٛمد/}وَ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ٞمَٝم٤م ُِم
 .[15هَلُْؿ ومِ

ايم٥ُِم اجلَقاَد : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷وقمـ أِب ؾمٕمٞمد  - 4 ػْمُ اًمر 
ًِ ))إن  ذِم اجلَٜم ٦ِم ًَمَِمَجَرًة َي

يَع ُم٤مَئ٦َم قَم٤مٍم َُم٤م َيْ٘مَٓمُٕمَٝم٤م(( َر اًمن   (3). َأو اعمَْمٛم 

                                                                                              

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (1)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف وصححف إًم٤ٌمين. (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)
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ـ أِب هريرة  - 5  ـْ َذَه٥ٍم(( ))ُم٤م ذِم : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل   ÷وقم ٓ  َوؾَم٤مىمَُٝم٤م ُِم  (1). اجلَٜم ٦ِم ؿَمَجَرٌة إ

ـْ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1: صف١ أْٗاص ادت١ٓ - تِل ُوقِمَد اعْمُت ُ٘مقَن وِمٞمَٝم٤م َأهْن٤َمٌر ُِم }َُمَثُؾ اجْلَٜم ٦ِم اًم 

ـْ َخْ  ْ ـَمْٕمُٛمُف َوَأهْن٤َمٌر ُِم ـٍ مَلْ َيَتَٖمػم  ٌَ ـْ ًَم ـٍ َوَأهْن٤َمٌر ُِم  هَمػْمِ آؾِم
ٍ
ٍؾ َُم٤مء ًَ ـْ قَم ٤مِرسملَِم َوَأهْن٤َمٌر ُِم ٍة ًمِٚمِم  ٍر ًَمذ 

ِْؿ{ ]حمٛمد/ ـْ َر ا  ـْ يُمؾ  اًمث َٛمَراِت َوَُمْٖمِٗمَرٌة ُِم ٞمَٝم٤م ُِم
ك َوهَلُْؿ ومِ  .[15ُُمَّمٗمًّ

))سَمٞمْٜماََم َأَٟم٤م َأؾمػُم ذِم اجلَٜم ٦ِم إَذا َأَٟم٤م سمِٜمََٝمٍر : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل ، ÷وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  -2

ِف طَم٤موَمَت٤مُه ىِم٤ٌمُب اًم ر  اعمَُجق  يُؾ ، دُّ َهَذا اًمَٙمْقصَمُر اًم ِذي َأقْمَٓم٤مَك : ىَم٤مَل ؟ ىُمٚم٧ُْم َُم٤م َهَذا َي٤م ضِمؼْمِ

ٌُفُ ، َرسمَُّؽ  ٌؽ أْذوَمُر((، وَم٢مَذا ـمٞم ًْ  (2). َأْو ـمٞمٜمُُف ُِم

 :صف١ عٕٝٛ ادت١ٓ -

ـْ يَم٠مٍْس يَم٤مَن ُِمَزاضُمَٝم٤م يَم٤مومُ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 سُمقَن ُِم سَْمَراَر َينْمَ ْٕ ( قَمٞمْٜم٤ًم 5قًرا )}إِن  ا

ُروهَن٤َم شَمْٗمِجػًما{ ]اإلٟم٤ًمن/  ُيَٗمج 
ِ
٤ٌَمُد اّلل  ُب  ِا٤َم قِم  .[6 - 5َينْمَ

٤مظَمَت٤مِن ، ({50}وِمٞمِٝماَم قَمٞمْٜم٤َمِن دَمِْرَي٤مِن ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 }وِمٞمِٝماَم قَمٞمْٜم٤َمِن َٟمْم 

 .[66، 50({]اًمرمحـ 66)

َ٘مْقَن وِمٞمَٝم٤م يَم٠مْ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ًْ ك 17ؾًم٤م يَم٤مَن ُِمَزاضُمَٝم٤م َزٟمَْجٌِٞمالً )}َوُي ٛم  ًَ ( قَمٞمْٜم٤ًم وِمٞمَٝم٤م شُم

ٌِٞمالً { ]اإلٟم٤ًمن/ ًَ  .[18 - 17ؾَمٚمْ

 :صف١ ْغاء أٌٖ ادت١ٓ -

ـَ ومِٞمَٝم٤م : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 هَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ْٕ ـْ حَتْتَِٝم٤م ا ِْؿ ضَمٜم ٤مٌت دَمِْري ُِم َ٘مْقا قِمٜمَْد َر ا  ـَ اشم  ِذي }ًمِٚم 

٤ٌَمِد )َوَأْزَواٌج ُُمٓمَ  ُ سَمِّمػٌم سم٤ِمًْمِٕم  َواّلل 
ِ
ـَ اّلل  َرٌة َوِرْوَقاٌن ُِم  .[15({ ]آل قمٛمران/ 15ٝم 

ـ  إِٟمَِْم٤مًء ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ـ  َأسمَْٙم٤مًرا )35}إِٟم ٤م َأٟمَِْم٠مَْٟم٤مُه ( 37( قُمُرسًم٤م َأشمَْراسًم٤م )36( وَمَجَٕمٚمْٜم٤َمُه

َْصَح٤مِب اًْمٞمَِٛملِم ) ًمِ 38ِٕ َو  ْٕ ـَ ا ـَ { ]اًمقاىمٕم٦م/39لَم )( صُمٚم ٦ٌم ُِم ظِمِري ْٔ ـَ ا  .[40 - 35( َوصُمٚم ٦ٌم ُِم

                                                                                              

 أظمرضمف اًمؽمُمذي وصححف إًم٤ٌمين. (1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. )أذومر( ؿمديد اًمرائح٦م اًمذيمٞم٦م[ (2)
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اُت اًمٓم ْرِف قِملٌم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ـ  سَمٞمٌْض َُمْٙمٜمُقٌن 48}َوقِمٜمَْدُهْؿ ىَم٤مِسَ ُ ( يَم٠َمهن 

 .[49 - 48({ ]اًمّم٤موم٤مت/ 49)

٤مٌن ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 4 ًَ اٌت طِم ـ  ظَمػْمَ  َرسم  70}وِمٞمِٝم
ِ
ء َٓ سَم٤مِن )( وَم٠ٌَِمي  آ ( طُمقٌر 71ُٙماَم شُمَٙمذ 

َٞم٤مِم )  .[72 - 70({ ]اًمرمحـ/72َُمْ٘مُّمقَراٌت ذِم اخْلِ

ـْ َأْهِؾ اجلَٜم ٦ِم . . . )): ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  -5 َوًَمْق َأن  اُْمَرأًة ُِم

َٚمَٕم٧ْم إمَم َأْهِؾ إَْرِض ََٕو٤مَءْت َُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم  ـَ َوًَمٜمَ ، َوعمألشَْمُف ِرحي٤مً ، اـم  ِّمٞمُٗمَٝم٤م قَمغَم َرأؾِْمَٝم٤م ظَمػْمٌ ُِم

ٟمَْٞم٤م َوَُم٤م وِمٞمَٝم٤م((  (1). اًمدُّ

ًمُِٙمؾ  اُْمِرٍئ ُِمٜمُْٝمْؿ َزْوضَمَت٤مِن . . . . )): ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ رؾمقل اهلل  ÷وقمـ أِب هريرة  - 6

 اًمٚم ْحؿِ ، اصْمٜمََت٤منِ 
ِ
ـْ َوَراء  (2). َوَُم٤م ذِم اجلَٜم ٦ِم أقْمَزٌب((، ُيَرى ُُمخُّ ؾُمقىِمِٝماَم ُِم

 :ٚصٚائذ ادت١ٓ عطٛص -

 .ودرضم٤مهتؿ، وشمٗم٤موت ُمٜم٤مزهلؿ، وذًمؽ خيتٚمػ سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص

ُؽ . . . . )): ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ أِب هريرة  - 1 ًْ
ِ
، َوَرؿْمُحُٝمُؿ اعم

ُة   (3). (( -قُمقُد اًمٓم ٞم٥ِم  -َوجَم٤َمُِمُرُهُؿ إًُُمق 

ـْ ىَمَتَؾ ُُمَٕم٤مَهدًا مَلْ ))ُمَ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل  - 2

ػَمِة َأْرسَمِٕملَم قَم٤مُم٤ًم((، َيَرْح َراِئَح٦َم اجلَٜم ٦مِ  ًِ ـْ َُم  (4). َوإن  ِرحَيَٝم٤م ُيقضَمُد ُِم

 :غٓاء أطٚاج أٌٖ ادت١ٓ -

ـ  : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل  ))إن  َأْزَواَج َأْهِؾ اجلَٜم ٦ِم ًَمُٞمَٖمٜم لَم َأْزَواضَمُٝم

 ًَ ٤منِ : إّن ِِم ٤م ُيَٖمٜم لَم سمِفِ ، ـِ َأْصَقاٍت ؾَمِٛمَٕمَٝم٤م َأطَمٌد ىَمطّ سم٠َِمطْم ًَ ـُ ظَمػُم احِل ، َأْزَواُج ىَمقٍم يمَِرامٍ ، َٟمْح

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (4)
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ِة َأقْمَٞم٤منِ   ـُ اخل٤َمًمَِداُت وَمال َيُٛمتْٜمَفْ : َوإن  ِِم ٤م ُيَٖمٜم لَم سمِفِ . َيٜمُْٔمْرَن سمُِ٘مر  ْٗمٜمَفْ ، َٟمْح ـُ أُِمٜم٤َمُت وَمال خَيَ ، َٟمْح

ـُ ا  (1). عم٘مٞماَمُت وَمال َئمَْٕمٜم ْف((َٟمْح

ـُ إَذا: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدري : ايٛيز يف ادت١ٓ -  ))اعم١ْمُِم

 (2). اؿْمَتَٝمك اًمَقًَمَد ذِم اجلَٜم ٦ِم يَم٤مَن مَحُْٚمُف َوَوْوُٕمُف َوؾِمٜمُُّف ذِم ؾَم٤مقَم٦ٍم يَماَم َيِْمَتِٝمل(( 

 :رٚاّ ْعِٝ أٌٖ ادت١ٓ -

وسمنمهتؿ سمام ذم اجلٜم٦م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ واخلٚمقد ، شمٚم٘متٝمؿ اعمالئٙم٦م اجلٜم٦مَ  إذا دظمؾ أهؾ اجلٜم٦مِ 

 .سمنمًى مل يًٛمٕمقا سمٛمثٚمٝم٤م ىمط

قا ومال : ))ُيٜم٤َمِدي ُُمٜم٤َمدٍ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷قمـ أِب هريرة  - 1 إن  ًَمُٙمْؿ َأْن شَمِّمحُّ

َ٘مُٛمقا َأسَمداً  ًْ َٞمْقا ومال مَتُقشُمقا َأسَمداً ، شَم ٌُّقا ومال هَتَْرُُمقا َأسَمداً َوإن  ، َوإّن ًَمُٙمْؿ َأْن حَتْ َوإن  ، ًَمُٙمْؿ َأْن شَمِِم

}َوُٟمقُدوا َأْن شمِٚمُْٙمُؿ اجْلَٜم ٦ُم : وضمؾ ًَمُٙمْؿ َأْن شَمٜمَْٕمُٛمقا وَمال شَم٠ٌَْمؾُمقا َأسَمدًا(( ومذًمؽ ىمقًمف قمز

 (3). ُأوِرصْمُتُٛمقَه٤م سماَِم يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقَن{

 :رصدات ادت١ٓ -

وًمذًمؽ ، ٤محللم وضمٕمٚمٝمؿ ومٞمٝم٤م ُمتٗم٤موٚملم ُمتٗم٤موشملمًم٘مد ظمٚمؼ اهلل اجلٜم٦م وأورصمٝم٤م قم٤ٌمده اًمّم

ًمٞمِمٛمر . . ويمؾ ذًمؽ يم٤من ومْمال ُمـ رسمؽ وقمدٓ، يم٤مٟم٧م اجلٜم٦م درضم٤مت يٗمْمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مَ 

تُف ٕقمغم درضم٤مهت٤م ىم٤مل . ذم ذًمؽ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ، ويث٤مسمر ُمـ اؿمت٤مىم٧م ٟمٗمًف إمم اجلٜم٦م َوقَمٚم ٧م مِهَ

( ]ـمف)َوَُمـ َي٠مشْمِِف ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ىَمْد قَمِٛمَؾ اًمّّم : شمٕم٤ممم  .[75: ٤محِل٤َمِت وَم٠ُمْوَل َئَِؽ هَلُُؿ اًمّدَرضَم٤مُت اًْمُٕمغَمَ

ٚمْٜم٤َم سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض َوًَممظِْمَرُة َأيْمؼَمُ َدَرضَم٤مٍت َوَأيْمؼَمُ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم -  }اٟمُْٔمْر يَمٞمَْػ وَمْم 

 .[21({ ]اإلهاء/21شَمْٗمِْمٞمالً )

                                                                                              

 اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وصححف إًم٤ٌمين.أظمرضمف  (1)

 أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي وصححف إًم٤ٌمين. (2)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (3)
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َه٤م اهلُل ))إن  ذِم ا: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل : ىم٤مل ÷وقمـ أِب هريرة  - جلَٜم ٦ِم ُِم٤مَئ٦َم َدَرضَم٦ٍم َأقَمد 

 
ِ
ـَ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل  َوإَْرِض وَم٢مَذا ؾَم٠َمًْمُتُؿ اهلَل ، ًمِٚمُْٛمَج٤مِهِدي

ِ
اَمء  ً َرضَمَتلِم يَماَم سَملْمَ اًم َُم٤م سَملْمَ اًمد 

ُف َأْوؾَمطُ  ـِ ))َوومَ : أراه ىم٤مل، َوَأقْمغَم اجلَٜم ٦ِم((، اجلَٜم ٦مِ  وَم٤مؾْم٠َمًُمقُه اًمِٗمْرَدوَس وَم٢مٟم  مْحَ ، قىَمُف قَمْرُش اًمر 

ُر َأهْن٤َمُر اجلَٜم ٦ِم((  (1). َوُِمٜمُْف شَمَٗمج 

 :أع٢ً َٓظي١ يف ادت١ٓ -

ٕمـ قمٌد اهلل سمـ وم: ملسو هيلع هللا ىلصوهل سم٢مذن اهلل ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد . . أقمغم ُمٜمزًم٦م ذم اجلٜم٦م هل اًمقؾمٞمٚم٦م

َن ومَ : ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  ُ٘مقًُمقا ))إَذا ؾَمِٛمْٕمُتُؿ اعم١مذ 

ـْ َصغم  قَمكَم  َصالةً ، صُمؿ  َصٚمُّقا قَمكَم  ، ُِمثَْؾ َُم٤م َيُ٘مقُل  ُف َُم صُمؿ  ؾَمُٚمقا ، َصغم  اهلُل قَمَٚمٞمِف  ِا٤َم قَمنْماً ، وَم٢مٟم 

 ، اهلَل زِمَ اًمَقؾِمٞمَٚم٦مَ 
ِ
٤ٌَمِد اهلل ـْ قِم ٓ  ًمَِٕمٌٍْد ُِم ٌَِٖمل إ ٤َم َُمٜمِْزًَم٦ٌم ذِم اجلَٜم ٦ِم ٓ شَمٜمْ ْن َأيُمقَن َأَٟم٤م َوَأْرضُمق أَ ، وَم٢مهن 

َٗم٤مقَم٦ُم((، ُهقَ  ـْ ؾَم٠َمَل زِم اًمَقؾِمٞمَٚم٦َم طَمٚم ٧ْم ًَمُف اًمِم   (2). وَمَٛم

 ؟٤مًمقؾمٞمٚم٦مسم ملسو هيلع هللا ىلص ًمامذا ؾمٛمٞم٧م درضم٦م اًمٜمٌل: ُم٠ًمًم٦م

ؾمٛمٞم٧م درضم٦م اًمٜمٌل اًمقؾمٞمٚم٦م ٕهن٤م أىمرب اًمدرضم٤مت إمم قمرش اًمرمحـ وهل أىمرب 

 .اًمدرضم٤مت إمم اهلل

قدي٦م ًمرسمف وأقمٚمٛمٝمؿ سمف وأؿمدهؿ ًمف وًمام يم٤من رؾمقل أقمٔمؿ اخلٚمؼ قمٌ: ‘ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ظمِمٞم٦م وأقمٔمٛمٝمؿ ًمف حم٦ٌم يم٤مٟم٧م ُمٜمزًمتف أىمرب اعمٜم٤مزل إمم اهلل وهل أقمغم درضم٦م ذم اجلٜم٦م 

وأُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمتف أن ي٠ًمًمقه٤م ًمف ًمٞمٜم٤مًمقا  اذا اًمدقم٤مء زًمٗمك ُمـ اهلل 

ُمتف ًمف  ا٤م سمام ٟم٤مًمقه وأيْم٤م وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمدره٤م ًمف سم٠مؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م دقم٤مء أ، وزي٤مدة اإليامن

 (3). قمغم يده ُمـ اإليامن واهلدى صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف

                                                                                              

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (2)

 (83طم٤مدي إرواح )ص:  (3)
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 :ٚأرْاِٖ َٓظي١، أع٢ً أٌٖ ادت١ٓ َٓظي١ - 

َُم٤م َأْدَٟمك : ))ؾَم٠َمَل ُُمقؾَمك َرسم فُ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل 

اْدظُمِؾ : ُء سَمْٕمَد َُم٤م ُأْدظِمَؾ َأْهُؾ اجلَٜم ٦ِم اجلَٜم ٦َم وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمفُ ُهَق َرضُمٌؾ جَيِل: ىَم٤مَل ؟ َأْهِؾ اجلَٜم ٦ِم َُمٜمِْزًَم٦مً 

: وَمُٞمَ٘م٤مُل ًَمفُ ؟. َأْي َرب  يَمٞمَْػ َوىَمْد َٟمَزَل اًمٜم ٤مُس َُمٜم٤َمِزهَلُْؿ َوَأظَمُذوا َأظَمَذاهِتِؿْ : وَمَٞمُ٘مقُل ، اجلَٜم ٦مَ 

ٟمَْٞم٤مَأشَمْرَى َأْن َيُٙمقَن ًَمَؽ ُِمثُْؾ ُُمٚمِؽ َُمٚمٍِؽ ُِمـ ُُمُٚمقِك اًم : وَمَٞمُ٘مقُل ، َرِوٞم٧ُْم َرب  : وَمَٞمُ٘مقُل ؟ دُّ

٦ِم َرِوٞم٧ُم َرب  ، َوُِمثُْٚمفُ ، َوُِمثُْٚمفُ ، َوُِمثُْٚمفُ ، ًَمَؽ َذًمَِؽ َوُِمثُْٚمفُ  ًَ َهَذا ًَمَؽ : وَمَٞمُ٘مقُل ، وَمَ٘م٤مَل ذِم اخل٤َمُِم

ُة َأُْمَث٤مًمِفِ  َؽ ، َوقَمنَمَ ًُ ْت قَمٞمْٜمَُؽ ، َوًَمَؽ َُم٤م اؿْمتََٝم٧ْم َٟمْٗم َرب  : ىَم٤مَل . ِوٞم٧ُْم َرب  رَ : وَمٞمَُ٘مقُل ، َوًَمذ 

ـَ َأَرْدتُّ : ىَم٤مَل ؟ وَم٠َمقْمالُهْؿ َُمٜمِْزًَم٦مً  ِذي َؽ اًم 
، َوظَمَتْٛم٧ُم قَمَٚمٞمَٝم٤م، هَمَرؾْم٧ُم يَمَراَُمَتُٝمْؿ سمَِٞمِدي، َأْوًَمئِ

َٛمْع ُأُذنٌ ، وَمَٚمْؿ شَمَر قَملْمٌ  ًْ (( ىم٤مل، َومَلْ شَم ُٓمْر قَمغَم ىَمٚم٥ِْم سَمنَمٍ وُمّمداىمف ذم يمت٤مب اهلل قمز : َومَلْ خَيْ

{: وضمؾ ِة َأقْملُمٍ ـْ ىُمر   (1). }وَمالَ شَمْٕمَٚمُؿ َٟمْٗمٌس َُم٤م ُأظْمِٗمَل هَلُْؿ ُِم

َة َأُْمَث٤مهِل٤َم((: ذم سمٞم٤من أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م وذم ًمٗمظ ٟمَْٞم٤م َوقَمنَمَ  (2). ))وَم٢من  ًَمَؽ ُِمثَْؾ اًمدُّ

 :أععِ ْعِٝ أٌٖ ادت١ٓ -

 يقم اعمزيد واًمٜمٔمر إمم وضمف اًمٕمزيز احلٛمٞمد

ًمٖم٤مي٦م اًمتل ؿمٛمر إًمٞمٝم٤م اعمِمٛمرون وشمٜم٤مومس ومٞمٝم٤م اعمتٜم٤مومًقن وشم٤ًمسمؼ وهل ا: ‘ىم٤مل اسـم اًم٘مٞمؿ 

ـ اًمٜمٕمٞمؿ ٤مإًمٞمٝم٤م اعمت٤ًمسم٘مقن وعمثٚمٝم٤م ومٚمٞمٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٚمقن إذا ٟم٤مهل قا ُم٤م هؿ ومٞمف ُم  (3). أهؾ اجلٜم٦م ًٟم

ٌة ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ٤َم َٟم٤مفمَِرٌة )22}ُوضُمقٌه َيْقَُمئٍِذ ٟم٤َمِِضَ  .[23 - 22({ ]اًم٘مٞم٤مُم٦م/23( إمَِم َر ا 

َيُ٘مقُل اهلُل شَم٤ٌَمَرَك ، ))إَذا َدظَمَؾ أَْهُؾ اجلَٜم ٦ِم اجلَٜم ٦مَ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷وقمـ صٝمٞم٥م  - 2

ـَ اًمٜم ٤مرِ ، َأمَلْ شُمْدظِمٚمْٜم٤َم اجلَٜم ٦مَ ؟ أمََلْ شُمٌَٞم ْض ُوضُمقَهٜم٤َم: وَمٞمَُ٘مقًُمقنَ ؟ شُمِريُدوَن ؿَمٞمْئ٤مً َأِزيُْديُمؿْ ، َوشَمَٕم٤ممَم  ٜم٤َم ُِم  ؟َوشُمٜمَج 

                                                                                              

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)
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((، ِِمُػ احِلَج٤مَب وَمٞمَٙمْ : ىَم٤مَل   ِْؿ قَمز  َوضَمؾ  ـَ اًمٜم َٔمِر إمَم َر ا   (1). وَماَم ُأقْمُٓمقا ؿَمٞمْئ٤مً َأطَم٥م  إًَمٞمِْٝمْؿ ُِم

 :يكاء ايضضٛإ -

 َأيْمؼَمُ َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًمَْٕمٔمِٞمُؿ { ]اًمتقسم٦مىم٤مل شمٕم٤ممم
ِ
ـَ اّلل   [72: }َوِرْوَقاٌن ُِم

َي٤م ، ))إن  اهلَل َيُ٘مقُل َْٕهِؾ اجلَٜم ٦مِ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص ل أن اًمٜمٌ قمـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمفو

ٜم٤َم َوؾَمْٕمَدْيَؽ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ، َأْهَؾ اجلَٜم ٦مِ  ٌ ٞمَْؽ َرسم  ؟ َهْؾ َرِوٞمُْتؿْ : وَمَٞمُ٘مقُل ، َواخلػَْمُ ذِم َيَديَؽ ، ًَم

ـْ ظَمٚمِْ٘مَؽ وَمَٞمُ٘مقُل َوَُم٤م ًَمٜم٤َم ٓ َٟمْرَى َي٤م َرب  َوىَمْد َأقْمَٓمٞمَْتٜم٤َم َُم٤م مَلْ شُمْٕمِط أَ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  َٓ : طَمدًا ُِم َأ

ـْ َذًمَِؽ  ٞمُٙمْؿ َأوْمَْمَؾ ُِم
ـْ َذًمَِؽ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ؟ ُأقْمٓمِ  َأوْمَْمُؾ ُِم

ٍ
ء ُأطِمؾُّ : وَمَٞمُ٘مقُل ؟ َي٤م َرب  َوَأيُّ َرْ

 (2). وَمال َأؾْمَخُط قَمَٚمٞمُْٙمْؿ سَمْٕمَدُه َأسَمدًا((، قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ِرْوَقايِن 

 ا اهلُِ ايزْٝئ١ادت١ٓ ستذٛب١ باملهاصٙ حت٢ ال تٓاهل

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ َأَٟمِس سْم  : ىَم٤مَل ، ÷ قَم
ِ
٧ِم اجْلَٜم ٦ُم سم٤ِمعْمََٙم٤مِرهِ : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ٧ِم ، ))طُمٗم  َوطُمٗم 

َٝمَقاِت((  (3). اًمٜم ٤مُر سم٤ِمًمِم 

٧ِم اجْلَٜم ٦ُم سم٤ِمعْمََٙم٤مِرهِ : ُم٠ًمًم٦م  ؟ُم٤م ُمٕمٜمك طُمٗم 

ع ومال، هل إُمقر اًمتل شمٙمرهٝم٤م اًمٜمٗمس عمِم٘متٝم٤م: اعْمََٙم٤مِرهِ   يّمؾ إمم اجلٜم٦م أطمٌد إٓ إذا دمر 

سمؾ هق ـمريؼ وقمٌر ، ؾمٝمالًًمٞمس وم٤مًمٓمريؼ إًمٞمٝم٤م ، ُمـ همّمص هذه اعمٙم٤مره اًمتل حتٞمط  ا٤م

وسمذل يمؾ ُم٤م ذم ، حمٗمقف سم٤معمت٤مقم٥م وأٓم واًمدُمقع واًمٕمرق واًمدم واًمتْمحٞم٤مت

ٞمقـم ـ ومٛمـ أراد اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م ومٚم، ًمٞمس ـمريً٘م٤م ُمٚمٞمًئ٤م سم٤معمتع واًمِمٝمقات واًمٜمزوات، اًمقؾمع

ٟمٗمًف ًمتحٛمؾ هذه اعمٙم٤مره اًمتل طُمٗم٧م  ا٤م اجلٜم٦م واًمتل يٜمٌٖمل قمغم ُمـ يريد اجلٜم٦م أن ي١مدهي٤م 
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واًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٤مت اًمتل ، وي٘مقم  ا٤م ظمػم ىمٞم٤مم يم٤مًمّمؼم قمغم اعمحـ واًمٌالي٤م واعمّم٤مئ٥م 

 (1). شمِمؼ قمغم اًمٜمٗمس يم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وهمػم ذًمؽ

ـْ َأِِب ُهَريَْرةَ و ـْ َرؾُمقلِ ، ÷ قَم   قَم
ِ
يَؾ  )): ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصاّلل  ُ اجلَٜم ٦َم َواًمٜم ٤مَر َأْرؾَمَؾ ضِمؼْمِ ًَمام  ظَمَٚمَؼ اّلل 

َْهٚمَِٝم٤م وِمٞمَٝم٤م: إمَِم اجلَٜم ٦ِم وَمَ٘م٤مَل  ِٕ وَمَج٤مَءَه٤م َوَٟمَٔمَر إًَِمٞمَْٝم٤م َوإمَِم َُم٤م َأقَمد  : ىَم٤مَل ، اٟمُْٔمْر إًَِمٞمَْٝم٤م َوإمَِم َُم٤م َأقْمَدْدُت 

َْهٚمَِٝم٤م ومِٞمَٝم٤م ِٕ  ُ َٛمعُ : ىَم٤مَل ، وَمَرضَمَع إًَِمٞمْفِ : ٤مَل ىمَ ، اّلل  ًْ َٓ َي شمَِؽ  ٓ  َدظَمَٚمَٝم٤م وَمَققِمز  وَم٠َمَُمَر  ِا٤َم ،  ِا٤َم َأطَمٌد إِ

٧ْم سم٤ِمعَمَٙم٤مِرهِ  َْهٚمَِٝم٤م ومِٞمَٝم٤م: وَمَ٘م٤مَل ، وَمُحٗم  ِٕ وَمَرضَمَع إًَِمٞمَْٝم٤م وَم٢ِمَذا : ىَم٤مَل ، اْرضِمْع إًَِمٞمَْٝم٤م وَم٤مٟمُْٔمْر إمَِم َُم٤م َأقْمَدْدُت 

َٓ َيْدظُمَٚمَٝم٤م َأطَمدٌ : وَمَرضَمَع إًَِمٞمِْف وَمَ٘م٤مَل ، ٧ْم سم٤ِمعَمَٙم٤مِرهِ ِهَل ىَمْد طُمٗم   شمَِؽ ًَمَ٘مْد ظِمْٗم٧ُم َأْن   (2). ((. . َوقِمز 

 ادت١ٓ غاي١ٝ ٚيٝغت صخٝض١

 : ىم٤مل، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأَِب قمـ 
ِ
 هَم٤مًمِٞم٦َمٌ : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اّلل 

ِ
َٓ إِن  ؾِمٚمَْٕم٦َم اّلل  َٓ إِن  ؾِمٚمَْٕم٦َم ، )) َأ َأ

 
ِ
 (3).  اجلَٜم ٦ُم((اّلل 

 :ٔ ادت١ٓـمث

 :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف طم٤مدي إرواح

قمرض اًمرب شمٕم٤ممم ؾمٚمٕمتف اجلٜم٦م قمغم قم٤ٌمده وصمٛمٜمٝم٤م اًمذي ـمٚمٌف ُمٜمٝمؿ وقم٘مد اًمت٤ٌميع اًمذي وىمع 

ُٝمؿْ ىم٤مل شمٕم٤ممم: سملم اعم١مُمٜملم وسملم ر اؿ ًَ ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأٟمُْٗم ى ُِم َ اؿْمؽَمَ َوَأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمن  هَلُُؿ  } إِن  اّلل 

ٟمِْجٞم ٤م ذِم اًمت ْقَراِة َواإْلِ  وَمٞمَْ٘متُُٚمقَن َوُيْ٘متَُٚمقَن َوقْمًدا قَمَٚمٞمِْف طَم٘مًّ
ِ
ِؾ َواًمُْ٘مْرآِن اجْلَٜم ٦َم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّلل 

ٌَٞمِْٕمُٙمُؿ اًم ِذي سَم٤مَيٕمْ  وا سمِ  وَم٤مؾْمتٌَنِْمُ
ِ
ـَ اّلل  ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُِم تُْؿ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ{ َوَُم

ومجٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف ه٤م هٜم٤م اجلٜم٦م صمٛمٜم٤م ًمٜمٗمقس اعم١مُمٜملم وأُمقاهلؿ سمحٞم٨م إذا    [111: ]اًمتقسم٦م

 (4). سمذًمقه٤م ومٞمف اؾمتح٘مقا اًمثٛمـ وقم٘مد ُمٕمٝمؿ هذا اًمٕم٘مد وأيمده سم٠مٟمقاع ُمـ اًمت٠ميمٞمد
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ـ واًمديٜم٤م، اًمٚمٝمؿ ارض قمٜم٤م  .دظمٚمٜم٤م سمرمحتؽ ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿوأ، واعمًٚمٛملم أمجٕملم، وأهٚمٞمٜم٤م، وقم
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 صفة النار: ثانًيا 

 .هل دار اًمٕمذاب اًمتل أقمده٤م اهلل ًمٚمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم واًمٕمّم٤مة ذم أظمرة: ايٓاص -

 (1). أقمٔمؿ قَمَذاب أهؾ اًمٜم ٤مر ضمٝمٚمٝمؿ سم٤معمٕمذب: ‘ ىم٤مل اسمـ اجلقزي

ـَ فَمَٚمُٛمقا إِْذ َيَرْوَن اًمَْٕمَذاَب أَ }ىم٤مل شمٕم٤ممم ِذي َ ؿَمِديُد َوًَمْق َيَرى اًم   مَجِٞمًٕم٤م َوَأن  اّلل 
ِ
 
ِ

َة ّلل ن  اًْمُ٘مق 

 [165: { ]اًمٌ٘مرةاًْمَٕمَذاِب 

 عشاب ايٓاص ٜٓغٞ اإلْغإ نٌ ْعِٝ صآٙ يف ايزْٝا

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  ـْ َأَٟمِس سْم  : ىَم٤مَل ، قَم
ِ
ـْ َأْهِؾ اًمٜم ٤مِر : ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ٟمَْٞم٤م ُِم )) ُي١ْمشَمك سم٠َِمٟمَْٕمِؿ َأْهِؾ اًمدُّ

ٌَُغ ذِم اًمٜم ٤مِر َصٌَْٖم٦مً ، ِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ َيْقَم اًمْ  ا ىَمطُّ : صُمؿ  ُيَ٘م٤مُل ، وَمُٞمّْم ـَ آَدَم َهْؾ َرَأْي٧َم ظَمػْمً َهْؾ َُمر  سمَِؽ ؟ َي٤م اسْم

 َي٤م َرب  ، َٓ : وَمَٞمُ٘مقُل ؟ َٟمِٕمٞمٌؿ ىَمطُّ 
ِ
 (2). ((. . . َواّلل

 :أؽٗض أمساء ايٓاص -

 :وُمـ أؿمٝمر أؾمامئٝم٤م، ُمتٕمددة اًمّمٗم٤مت، اًمٜم٤مر واطمدة ذم اًمذات

َ َوَرؾُمقًَمُف َوَيتََٕمد  طُمُدوَدُه ُيْدظِمٚمُْف َٟم٤مًرا ظَم٤مًمًِدا : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اًمٜم٤مر - 1 ـْ َيْٕمِص اّلل  }َوَُم

 .[14وِمٞمَٝم٤م َوًَمُف قَمَذاٌب ُُمِٝملٌم { ]اًمٜم٤ًمء/

َ ضَم٤مُِمُع اعْمُٜم٤َمومِ٘ملَِم َواًمْٙمَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ضمٝمٜمؿ - 2 ـَ ذِم ضَمَٝمٜم َؿ مَجِ }إِن  اّلل  ٤مء/ٞمًٕم٤م٤مومِِري  .[140{ ]اًمٜم

سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم أُوًَمئَِؽ أَْصَح٤مُب اجْلَِحٞمِؿ { ]اًمامئدة/: ىم٤مل شمٕم٤ممم: اجلحٞمؿ - 3 ـَ يَمَٗمُروا َويَمذ   .[10}َواًم ِذي

ـَ َوَأقَمد  هَلُْؿ ؾَمِٕمػًما : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اًمًٕمػم - 4 ـَ اًْمَٙم٤موِمِري َ ًَمَٕم  .[64]إطمزاب/  {}إِن  اّلل 

َحٌُقَن ذِم اًمٜم ٤مِر قَمغَم ُوضُمقِهِٝمْؿ ُذوىُمقا َُمس  ؾَمَ٘مَر { ]اًم٘مٛمر/ : اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: ؾم٘مر - 5 ًْ  .[48}َيْقَم ُي

ٌََذن  ذِم احْلَُٓمَٛم٦ِم ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: احلٓمٛم٦م - 6 ( َٟم٤مُر 5( َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م احْلَُٓمَٛم٦ُم )4}يَمال  ًَمٞمُٜمْ

 اعْمُقىَمَدُة )
ِ
 .[6 - 4({ ]اهلٛمزة/6اّلل 

                                                                                              

 (491اعمدهش )ص:  (1)

 (2807رواه ُمًٚمؿ ) (2)
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٤َم ًَمَٔمك ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ًمٔمك - 7 َقى )15}يَمال  إهِن  اقَم٦ًم ًمِٚمِم  ـْ َأْدسَمَر 16( َٟمز  ( شَمْدقُمق َُم

 .[17 - 15({ ]اعمٕم٤مرج/17َوشَمَقمم  )

 يُمْٗمًرا َوَأطَمٚمُّقا ىَمْقَُمُٝمْؿ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: دار اًمٌقار - 8
ِ
ًُمقا ٟمِْٕمَٛم٧َم اّلل  ـَ سَمد  ِذي }َأمَلْ شَمَر إمَِم اًم 

ٌََقاِر )دَ   .[29 - 28({ ]إسمراهٞمؿ/29( ضَمَٝمٜم َؿ َيّْمَٚمْقهَن٤َم َوسمِئَْس اًْمَ٘مَراُر )28اَر اًْم

 :َهإ ايٓاص -

لٍم ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ٤مِر ًَمِٗمل ؾِمج   .[7({ ]اعمٓمٗمٗملم/7}يَمال  إِن  يمَِت٤مَب اًْمُٗمج 

٤مسمَِٕم٦موؾمجلم ُمٙم٤من وٞمؼ ذم   ً َْرض اًم ْٕ  .٤مرِ َوومِٞمَٝم٤م َأْرَواُح اًْمُٙمٗم  ، ا

٤م اًمَٙم٤موِمُر وَم٢مَذا . . . )): ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص وقمـ أِب هريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل  - 2 َوَأُم 

ُف َوُذِه٥َم  ِا٤َم إمَم سَم٤مِب إَْرِض َيُ٘مقُل ظَمَزَٟم٦ُم إَْرضِ  ًُ ـْ : ىُمٌَِْم٧ْم َٟمْٗم ـَ ُِم َُم٤م َوضَمْدَٟم٤م ِرحي٤ًم َأٟمَْت

ْٗمغَم(، َهِذهِ  ًُّ  (1). (وَمَتٌُْٚمُغ  ِا٤َم إمم إَْرِض اًم

 :خًٛر أٌٖ ايٓاص -

وأُم٤م قمّم٤مة اعمقطمديـ ومٝمؿ حت٧م ُمِمٞمئ٦م ، اًمٙمٗم٤مر واعمنميمقن واعمٜم٤موم٘مقن خمٚمدون ذم اًمٜم٤مر

 .وإن ؿم٤مء قمذ اؿ سم٘مدر ذٟمق اؿ، اهلل قمز وضمؾ إن ؿم٤مء همٗمر هلؿ

٤مَر َٟم٤مَر ضَمَٝمٜم ؿَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ُ اعْمُٜم٤َموِمِ٘ملَم َواعْمُٜم٤َموِمَ٘م٤مِت َواًْمُٙمٗم  ـَ وِمٞمَٝم٤م ِهَل  }َوقَمَد اّلل  ظَم٤مًمِِدي

ُ َوهَلُْؿ قَمَذاٌب ُُمِ٘مٞمٌؿ ) ٌُُٝمْؿ َوًَمَٕمٜمَُٝمُؿ اّلل  ًْ  .[68({ ]اًمتقسم٦م/68طَم

ـْ َيَِم٤مُء{ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 َ
ِ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عم َٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ  َ }إِن  اّلل 

 .[48]اًمٜم٤ًمء/ 

 :صف١ ٚدٛٙ أٌٖ ايٓاص -

ٌة َأًَمٞمَْس ذِم : اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل - 1 َقد  ًْ  ُوضُمقُهُٝمْؿ ُُم
ِ
ـَ يَمَذسُمقا قَمغَم اّلل  ِذي }َوَيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم شَمَرى اًم 

ـَ ) ي ِ  .[60({ ]اًمزُمر/60ضَمَٝمٜم َؿ َُمثًْقى ًمِٚمُْٛمَتَٙمؼم 
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ٌة ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2  ٍذ قَمَٚمٞمَْٝم٤م هَمؼَمَ
ٌة )40}َوُوضُمقٌه َيْقَُمئِ ( ُأوًَمئَِؽ ُهُؿ 41( شَمْرَهُ٘مَٝم٤م ىَمؽَمَ

 .[42 - 40({ ]قمٌس/42اًْمَٙمَٗمَرُة اًْمَٗمَجَرُة )

٦ٌٌَم )2}ُوضُمقٌه َيْقَُمِئٍذ ظَم٤مؿِمَٕم٦ٌم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ( شَمّْمغَم َٟم٤مًرا طَم٤مُِمٞم٦ًَم 3( قَم٤مُِمَٚم٦ٌم َٟم٤مِص

 .[4 - 2({ ]اًمٖم٤مؿمٞم٦م/4)

 :عزر أبٛاب ايٓاص -

( هَل٤َم ؾَمٌَْٕم٦ُم َأسْمَقاٍب ًمُِٙمؾ  سَم٤مٍب ُِمٜمُْٝمْؿ 43ْؿ َأمْجَِٕملَم )}َوإِن  ضَمَٝمٜم َؿ عَمَْققِمُدهُ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

قٌم ) ًُ  .[44 - 43({ ]احلجر/44ضُمْزٌء َُمْ٘م

 :أبٛاب ايٓاص َػًك١ ع٢ً أًٖٗا -

٤َم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُُم١ْمَصَدٌة ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َدٍة )8}إهِن   .[9 - 8({ ]اهلٛمزة/9( ذِم قَمَٛمٍد ُِمَد 

 :ايكٝا١َ زتٞء ايٓاص يف عضصات -

ـَ ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 َزِت اجْلَِحٞمُؿ ًمِٚمَْٖم٤مِوي  .[91({ ]اًمِمٕمراء/91}َوسُمر 

٤م ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ٤م َديمًّ َْرُض َديمًّ ْٕ ٧ِم ا ٤م 21}يَمال  إَِذا ُديم  َؽ َواعْمََٚمُؽ َصٗمًّ ( َوضَم٤مَء َرسمُّ

٤م ) يْمَرى )( َوضِملَء َيْقَُمِئٍذ سمَِجَٝمٜم َؿ َيْقَُمِئٍذ َيَتَذيم  22َصٗمًّ ٤مُن َوَأٟم ك ًَمُف اًمذ  ًَ ٟمْ ({ 23ُر اإْلِ

 .[23 - 21]اًمٗمجر/

))ُي١ْمشَمك سمَِجَٝمٜم َؿ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل - 3

وهَن٤َم((، َيقَُمِئٍذ هَل٤َم ؾَمٌُْٕمقَن َأًْمَػ ِزَُم٤ممٍ  رُّ  (1). َُمَع يُمؾ  ِزَُم٤مٍم ؾَمٌُْٕمقَن َأًْمَػ َُمَٚمٍؽ جَيُ

ٞمؾ أظمل اعمًٚمؿ هذا اًمٕمدد اًمرهٞم٥م ُمـ اعمالئٙم٦م ُمع ىمقهتؿ وقمٔمؿ ظمٚم٘مٝمؿ اًمذيـ ويمٚمٝمؿ خت

 .ؾمْؾ رسمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م وأن يٜمجٞمؽ ُمـ اًمٜم٤مر وُمـ أهقاهل٤م. اهلل سمجٝمٜمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م جيروهن٤م

 :ٚصٚر ايٓاص ٚأٍٚ َٔ ٜعرب ايضضاط -

ٓ  َواِرُدَه٤م يَم٤مَن قَمغَم : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ل 71َرسم َؽ طَمتاًْم َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم )}َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ ( صُمؿ  ُٟمٜمَج 

لَم وِمٞمَٝم٤م ضِمثِٞم٤ًّم )
ِ ِ
َ٘مْقا َوَٟمَذُر اًمٔم ٤معم ـَ اشم  ِذي  .[72 - 71({ ]ُمريؿ/72اًم 
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-. . . ي٤م رؾمقل اهلل هؾ ٟمرى رسمٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: أن ٟم٤مؾم٤ًم ىم٤مًمقا÷وقمـ أِب هريرة  - 2

اُط سَملْمَ فَمْٝمَرْي : وم٘م٤مل -وومٞمف َ ُب اًمٍم  ـْ جُيٞمُز(( ))َوُيْيَ َل َُم تِل َأو   (1). ضَمَٝمٜم َؿ وَم٠َميُمقُن َأَٟم٤م َوُأُم 

 :قعض ايٓاص -

٦ٌَمً ملسو هيلع هللا ىلص يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ أِب هريرة  - 1 : ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمٜمٌل ، إذ ؾمٛمع َوضْم

))َهَذا طَمَجٌر ُرُِمَل سمِِف ذِم اًمٜم ٤مِر : ىم٤مل، ىمٚمٜم٤م اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: (( ىم٤مل؟ ))شَمْدُروَن َُم٤م َهَذا

 (2). ُذ ؾَمٌِْٕملَم ظَمِريٗم٤ًم وَمُٝمَق هَيِْقي ذِم اًمٜم ٤مِر أَن طَمت ك اٟمَْتَٝمك إمَم ىَمْٕمِرَه٤م((ُُمٜمْ 

 :عِ َخًل أٌٖ ايٓاصِع -

ُس اًمَٙم٤موِمِر َأْو َٟم٤مُب اًمَٙم٤موِمِر ُِمثُْؾ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ أِب هريرة  - 1 ))ِِضْ

ػَمُة صَمالٍث((، ُأطُمدٍ  ًِ  (3). َوهِمَٚمُظ ضِمٚمِْدِه َُم

ػَمُة صَمالصَم٦ِم : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷وقمـ أِب هريرة  - 2 ًِ ٌَل اًمَٙم٤مومِِر ذِم اًمٜم ٤مِر َُم ))َُم٤م سَملْمَ َُمٜمِْٙم

ايم٥ِِم اعمُْنِع(( ٤مٍم ًمِٚمر   (4). َأي 

 :ق٠ٛ حضاص٠ ايٓاص -

ُهْؿ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم قَمغَم ُوضُمقِهِٝمْؿ قُمْٛمٞم٤ًم َوسُمْٙماًم َوُصامًّ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1  َُم٠مَْواُهْؿ ضَمَٝمٜم ُؿ }َوَٟمْحنُمُ

ُْؿ يَمَٗمُروا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم{ ]اإلهاء/ 97يُمٚم اَم ظَم٧ٌَْم ِزْدَٟم٤مُهْؿ ؾَمِٕمػًما )  .[98 - 97( َذًمَِؽ ضَمَزاُؤُهْؿ سم٠َِمهن 

ـْ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷وقمـ أِب هريرة  - 2 ـُ آَدَم ضُمْزٌء ُِم تِل ُيقىِمُد اسْم ))َٟم٤مُريُمْؿ َهِذِه اًم 

ـْ  ))وَم٢مهّن٤َم : ىم٤مل، واهلل إن يم٤مٟم٧م ًمٙم٤مومٞم٦م ي٤م رؾمقل اهلل: طَمر  ضَمَٝمٜم َؿ(( ىم٤مًمقا ؾَمٌِْٕملَم ضُمْزءًا ُِم

َه٤م(( َٕم٦ٍم َوؾِمّتلَم ضُمْزءًا يُمٚمُّٝم٤م ُِمثُْؾ طَمر  ًْ
َٚم٧ْم قَمَٚمٞمَْٝم٤م سمِتِ  (5). وُمْم 
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ومام فمٜمؽ سمٜم٤مر ، شم٠مُمؾ أهي٤م اعمًٚمؿ ومٜم٤مر اًمدٟمٞم٤م شمّمٝمر احلديد ودمٕمٚمف جيري ذم جم٤مري يم٤مًمامء 

 .اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ ؾمٚمؿ؟ وؾمتلم وٕمٗم٤مومْمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمًٕم٦م 

٤َم : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : وقمـ أِب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل - 3 ))اؿْمَتَٙم٧ِم اًمٜم ٤مُر إمَم َر ا 

لمِ ، َرب  َأيَمَؾ سَمْٕميِض سَمْٕمْم٤مً : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ًَ ٞمِْػ ، وَم٠َمِذَن هَل٤َم سمِٜمََٗم  َوَٟمَٗمٍس ذِم اًمّم 
ِ
َت٤مء ، َٟمَٗمٍس ذِم اًمِم 

ُْمَٝمِريِر((، ـَ احلَر  وَم٠َمؿَمدُّ َُم٤م دَمُِدوَن ُمِ  ـَ اًمز   (1). َوَأؿَمدُّ َُم٤م دَمُِدوَن ُِم

 :ٚقٛر ايٓاص -

ُٙمْؿ َوَأْهٚمِٞمُٙمْؿ َٟم٤مًرا َوىُمقُدَه٤م اًمٜم ٤مُس  }َي٤م: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ًَ ـَ آَُمٜمُقا ىُمقا َأٟمُْٗم ِذي ٤َم اًم  َأهيُّ

َٓ َيْٕمُّمقَن ا َج٤مَرُة قَمَٚمٞمَْٝم٤م َُمالَِئَٙم٦ٌم هِمالٌَظ ؿِمَداٌد  َ َُم٤م َأَُمَرُهْؿ َوَيْٗمَٕمُٚمقَن َُم٤م ُي١ْمَُمُروَن َواحْلِ ّلل 

 .[6({ ]اًمتحريؿ/6)

ـَ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ْت ًمِٚمَْٙم٤موِمِري َج٤مَرُة ُأقِمد  تِل َوىُمقُدَه٤م اًمٜم ٤مُس َواحْلِ ُ٘مقا اًمٜم ٤مَر اًم  }وَم٤مشم 

 .[24({ ]اًمٌ٘مرة/24)

ـْ دُ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ٌُُدوَن ُِم  طَمَّم٥ُم ضَمَٝمٜم َؿ َأٟمُْتْؿ هَل٤َم َواِرُدوَن }إِٟم ُٙمْؿ َوَُم٤م شَمْٕم
ِ
وِن اّلل 

 .[98({ ]إٟمٌٞم٤مء/98)

 :رصنات ايٓاص -

ًمٖمٚمظ : واعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر، اًمٜم٤مر دريم٤مت سمٕمْمٝم٤م أؾمٗمؾ ُمـ سمٕمض

ؾَْمٗمَ : ومتٙمٜمٝمؿ ُمـ أذى اعم١مُمٜملم يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف، يمٗمرهؿ ْٕ ْرِك ا ـَ }إِن  اعْمُٜم٤َموِمِ٘ملَم ذِم اًمد  ِؾ ُِم

ـْ دَمَِد هَلُْؿ َٟمِّمػًما )  .[145({ ]اًمٜم٤ًمء/145اًمٜم ٤مِر َوًَم

 :صف١ ظٌ ايٓاص -

اَمِل ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 اَمِل َُم٤م َأْصَح٤مُب اًمِم  ( ذِم ؾَمُٛمقٍم َومَحِٞمٍؿ 41}َوَأْصَح٤مُب اًمِم 

ُٛمقٍم { ]اًمقاىمٕم٦م/42) ـْ حَيْ  .[43 - 41( َوفمِؾ  ُِم
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ُ }هَلُ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ُف اّلل  ق  ـْ حَتْتِِٝمْؿ فُمَٚمٌؾ َذًمَِؽ خُيَ ـَ اًمٜم ٤مِر َوُِم ـْ وَمْقىِمِٝمْؿ فُمَٚمٌؾ ُِم ْؿ ُِم

٤ٌَمِد وَم٤مشم ُ٘مقِن { ]اًمزُمر/ ٤ٌَمَدُه َي٤مقِم  .[16سمِِف قِم

ـَ 30}اٟمَْٓمٚمُِ٘مقا إمَِم فمِؾ  ِذي صَمالَِث ؿُمَٕم٥ٍم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 َٓ ُيْٖمٜمِل ُِم ٞمٍؾ َو
َٓ فَمٚمِ  )

 .[31 - 30({ ]اعمرؾمالت/31اًمٚم َٝم٥ِم )

 :خظ١ْ ايٓاص -

َٓ شَمَذُر 27( َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م ؾَمَ٘مُر )26}ؾَم٠ُمْصِٚمٞمِف ؾَمَ٘مَر ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 َٓ شُمٌِْ٘مل َو  )

ٌَنَمِ )28) اطَم٦ٌم ًمِٚمْ َٕم٦َم قَمنَمَ )29( ًَمق  ًْ
ٓ  َُمالَئَِٙم٦ًم 30( قَمَٚمٞمَْٝم٤م شمِ ( َوَُم٤م ضَمَٕمٚمْٜم٤َم َأْصَح٤مَب اًمٜم ٤مِر إِ

ـَ يَمَٗمُروا{ ]اعمدصمر/ تْٜم٦ًَم ًمِٚم ِذي
ٓ  ومِ هَتُْؿ إِ  .[31 - 26َوَُم٤م ضَمَٕمٚمْٜم٤َم قِمد 

َؽ ىَم٤مَل إِٟم ُٙمْؿ  }َوَٟم٤مَدْوا َي٤م: يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف، وُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر - 2 َُم٤مًمُِؽ ًمَِٞمْ٘مِض قَمَٚمٞمْٜم٤َم َرسمُّ

 .[77({ ]اًمزظمرف/77َُم٤ميمُِثقَن )

ََٔ ٜٓذٛ َٓٗا بعح ايٓاص -  :ٚعزر 

ًَمٌ ٞمَؽ : وَمَٞمُ٘مقُل ، َي٤م آَدمُ : ))َي٘مقُل اهلُل شَمَٕم٤ممَم : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷ؾمٕمٞمد اخلدري  قمـ أِب

ـْ : ىَم٤مَل ؟ َوَُم٤م سَمْٕم٨ُم اًمٜم ٤مرِ : ىَم٤مَل ، أظْمِرْج سَمْٕم٨َم اًمٜم ٤مرِ : وَمٞمُ٘مقُل ، َواخلػَْمُ ذِم َيَدْيَؽ ، َوؾَمْٕمَدْيَؽ  ُِم

ِٕملمَ  ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ

ٕماِمَئ٦ٍم َوشمِ ًْ
ِٖمػُم }َوشَمَْمُع يُمؾُّ َذاِت مَحٍْؾ مَحَْٚمَٝم٤م وَمٕمِ ، يُمؾ  َأًْمٍػ شمِ ٜمَْده َيِِمٞم٥ُم اًمّم 

 ؿَمِديٌد{
ِ
ـ  قَمَذاَب اّلل  َٙم٤مَرى َوًَمِٙم ًُ  : ىَم٤مًُمقا. َوشَمَرى اًمٜم ٤مَس ؾُمَٙم٤مَرى َوَُم٤م ُهْؿ سمِ

ِ
، َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ٜم٤َم َذًمَِؽ اًمَقاطِمدُ  وا وَم٢من  ُِمٜمُْٙمْؿ َرضُمالً: ىَم٤مَل ؟ َوَأيُّ ـْ ، ))َأسْمنِمُ  (1). َي٠مضُْمقَج َوَُم٠مضُمقَج َأًْمٌػ(( َوُِم

 :نٝف١ٝ رخٍٛ أٌٖ ايٓاص ايٓاص -

ـَ يَمَٗمُروا إمَِم ضَمَٝمٜم َؿ ُزَُمًرا طَمت ك إَِذا ضَم٤مُءوَه٤م وُمتَِح٧ْم َأسْمَقا ُا٤َم : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ِذي }َوؾِمٞمَؼ اًم 

ُٙمْؿ َوُيٜمِْذُروَٟمُٙمْؿ ًمَِ٘م٤مَء َوىَم٤مَل هَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝم٤م َأمَلْ َي٠مشْمُِٙمْؿ ُرؾُمٌؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َيتُْٚمقَن قمَ  َٚمٞمُْٙمْؿ آَي٤مِت َرسم 
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ـَ )  ٧ْم يَمٚمَِٛم٦ُم اًْمَٕمَذاِب قَمغَم اًْمَٙم٤موِمِري ـْ طَم٘م  ( ىِمٞمَؾ اْدظُمُٚمقا 71َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا ىَم٤مًُمقا سَمغَم َوًَمِٙم

ـَ ) ي ِ ـَ وِمٞمَٝم٤م وَمٌِئَْس َُمثَْقى اعْمَُتَٙمؼم   .[72 - 71({ ]اًمزُمر/ 72َأسْمَقاَب ضَمَٝمٜم َؿ ظَم٤مًمِِدي

ىَمَْداِم{ ]اًمرمحـ/: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ْٕ ٞماَمُهْؿ وَمٞم١ُْمظَمُذ سم٤ِمًمٜم َقاِِص َوا ًِ  .[41}ُيْٕمَرُف اعْمُْجِرُُمقَن سمِ

 5( َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م احْلَُٓمَٛم٦ُم )4}يَمال  ًَمُٞمٜمٌََْذن  ذِم احْلَُٓمَٛم٦ِم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3
ِ
 ( َٟم٤مُر اّلل 

 ({ اهلٛمزة6اعْمُقىَمَدُة )

٤م ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 4 قَن إمَِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜم َؿ َدقمًّ تِل يُمٜمُْتْؿ  ِا٤َم 13}َيْقَم ُيَدقمُّ ( َهِذِه اًمٜم ٤مُر اًم 

سُمقَن )  .[14 - 13({ ]اًمٓمقر/14شُمَٙمذ 

َْصَٗم٤مِد ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 5 ْٕ ٟملَِم ذِم ا اسمِٞمُٚمٝمُ 49}َوشَمَرى اعْمُْجِرُِملَم َيْقَُمِئٍذ ُُمَ٘مر  ـْ ( َهَ ْؿ ُِم

 .[50 - 49ىَمٓمَِراٍن َوشَمْٖمَِمك ُوضُمقَهُٝمُؿ اًمٜم ٤مُر{ ]إسمراهٞمؿ/

ـَ اًمٜم ٤مِر َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷وقمـ أِب هريرة  - 6 ُرُج قُمٜمٌُؼ ُِم ، ))خَتْ

َٛمَٕم٤منِ ، هَل٤َم قَمٞمْٜم٤َمِن شُمٌٍِْمانِ  ًْ ٤مٌن َيٜمْٓمُِؼ َيُ٘مقُل ، َوُأُذَٟم٤مِن شَم ًَ
ٚمْ : َوًمِ ٌ ٤مٍر : ٧ُم سمَِثالصَم٦مٍ إين  ُويم  سمُِٙمؾ  ضَم

 إهَل٤ًم آظَمرَ ، قَمٜمِٞمدٍ 
ِ
ـْ َدقَم٤م َُمَع اهلل ((، َوسمُِٙمؾ  َُم ـَ ِري  (1). َوسم٤ِمعمَّمق 

ِٔ ُتَغعَّض بِٗ ايٓاص - ََ  :أٍٚ 

َل اًمٜم ٤مِس ُيْ٘م٣َم َيقَم : ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ أِب هريرة  ))إن  َأو 

وَمَف ٟمَِٕمَٛمُف وَمَٕمَروَمَٝم٤م، ُتِْمِٝمدَ َرضُمٌؾ اؾْم ، اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمَٚمٞمْفِ  : ىَم٤مَل ؟ ، وَماَم قَمِٛمٚم٧َْم وِمٞمَٝم٤م: ىَم٤مَل ، وَم٠ُميِتَ سمِِف وَمَٕمر 

صُمؿ  ، َوًَمِٙمٜم َؽ ىَم٤مشَمٚم٧َْم َْٕن ُيَ٘م٤مَل ضَمِريٌء وَمَ٘مْد ىِمٞمَؾ ، ىَم٤مَل يَمَذسْم٧َم ، ىَم٤مشَمٚم٧ُْم وِمٞمَؽ طَمت ك اؾْمُتِْمِٝمْدُت 

ِح٥َم قَمغَم َوضْمِٝمِف طَمتّ  ًُ  .ك ُأًْمِ٘مَل ذِم اًمٜم ٤مرِ ُأُِمَر سمِِف وَم

َٛمُف َوىَمَرَأ اًمُ٘مرآنَ  َؿ اًمِٕمٚمَْؿ َوقَمٚم  وَمُف ٟمَِٕمَٛمُف وَمَٕمَروَمَٝم٤م، َوَرضُمٌؾ شَمَٕمٚم  وَماَم قَمِٛمٚم٧َْم : ىَم٤مَل ، وَم٠ُميِتَ سمِِف وَمَٕمر 

ْٛمُتفُ : ىَم٤مَل ؟ وِمٞمَٝم٤م َؽ شَمَٕمٚم ْٛم٧َم يَمَذسْم٧َم َوًَمِٙمٜم  : ىَم٤مَل ، َوىَمَرأُْت وِمٞمَؽ اًمُ٘مرآنَ ، شَمَٕمٚم ْٛم٧ُم اًمِٕمٚمَْؿ َوقَمٚم 
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62 

 
ِح٥َم قَمغَم َوضْمِٝمِف ، َوىَمرأَت اًمُ٘مرآَن ًمُِٞمَ٘م٤مَل ُهَق ىَم٤مِرٌئ وَمَ٘مْد ىِمٞمَؾ ، اًمِٕمٚمَْؿ ًمُِٞمَ٘م٤مَل قَم٤ممِلٌ  ًُ صُمؿ  ُأُِمَر سمِِف وَم

 .طَمت ك ُأًْمِ٘مَل ذِم اًمٜم ٤مرِ 

َع اهلُل قَمَٚمٞمْفِ  ـْ َأْصٜم٤َمِف اًماَمِل يُمٚم فِ ، َوَرضُمٌؾ َوؾم  وَمُف ٟمَِٕمَٛمُف وَمَٕمَروَمَٝم٤م وَم٠ُميِتَ ، َوَأقْمَٓم٤مُه ُِم : ىَم٤مَل ، سمِِف وَمَٕمر 

٥مُّ َأْن ُيٜمَْٗمَؼ وِمٞمَٝم٤م إٓ َأٟمَْٗمْ٘م٧ُم وِمٞمَٝم٤م ًَمَؽ : ىَم٤مَل ؟ وَماَم قَمِٛمٚم٧َْم وِمٞمَٝم٤م
ـْ ؾَمٌِٞمٍؾ حُتِ : ىَم٤مَل ، َُم٤م شَمَريْم٧ُم ُِم

ِح٥َم قَمغَم َوضْمِٝمفِ صُمؿ  ُأُِمَر سمِِف ومَ ، وَمَ٘مْد ىِمٞمَؾ ، َوًَمِٙمٜم َؽ وَمَٕمٚم٧َْم ًمُِٞمَ٘م٤مَل ُهَق ضَمَقادٌ ، يَمَذسْم٧َم  صُمؿ  ، ًُ

 (1). ُأًْمِ٘مَل ذِم اًمٜم ٤مِر((

 :أنجض أٌٖ ايٓاص -

٤مُء ، ))ُأِرْي٧ُم اًمٜم ٤مرَ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل اًمٜمٌل : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل ًَ وَم٢مَذا َأيْمثَُر َأْهٚمَِٝم٤م اًمٜم 

 
ِ
٤منَ ))َيْٙمُٗمرَن اًمَٕمِِمػَم َوَيٙمْ : ىَم٤مَل ؟ ، َيْٙمُٗمْرَن(( ىِمٞمَؾ َأَيْٙمُٗمْرَن سم٤ِمّلل ًَ ٜم٧َْم إمَم ، ُٗمْرَن اإلطْم ًَ ًَمْق َأطْم

ْهَر صُمؿ  َرَأْت ُِمٜمَْؽ ؿَمٞمئ٤مً  ـ  اًمد  ((: ىَم٤مًَم٧ْم ، إطْمَداُه  (2). َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِمٜمَْؽ ظَمػمًا ىَمطُّ

 :أؽز أٌٖ ايٓاص عشابّا -

٤مٍر قَمٜمِٞمٍد ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ( 25ُُمْٕمتٍَد ُُمِري٥ٍم )( َُمٜم ٤مٍع ًمِٚمَْخػْمِ 24}َأًْمِ٘مَٞم٤م ذِم ضَمَٝمٜم َؿ يُمؾ  يَمٗم 

ِديِد )  إهَِل٤ًم آظَمَر وَم٠َمًْمِ٘مَٞم٤مُه ذِم اًْمَٕمَذاِب اًمِم 
ِ
ِذي ضَمَٕمَؾ َُمَع اّلل   .[26 - 24({ ]ق/26اًم 

ا 45}َوطَم٤مَق سمِآِل ومِْرقَمْقَن ؾُمقُء اًمَْٕمَذاِب ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ( اًمٜم ٤مُر ُيْٕمَرُوقَن قَمَٚمٞمَْٝم٤م هُمُدوًّ

٤مقَم٦ُم َأْدظِمُٚمقا آَل ومِْرقَمْقَن َأؿَمد  اًمَْٕمَذاِب )َوقَمِِمٞم٤ًّم َوَيْقَم شَم٘مُ   ً  .[46 - 45]هم٤مومر/. . . ({46قُم اًم

 ِزْدَٟم٤مُهْؿ قَمَذاسًم٤م وَمْقَق اًْمَٕمَذاِب : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3
ِ
ـْ ؾَمٌِٞمِؾ اّلل  وا قَم ـَ يَمَٗمُروا َوَصدُّ ِذي }اًم 

ُدوَن { ]اًمٜمحؾ/ ًِ  .[88سماَِم يَم٤مُٟمقا ُيْٗم

ـْ دَمَِد هَلُْؿ َٟمِّمػًما : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 4 ـَ اًمٜم ٤مِر َوًَم ؾَْمَٗمِؾ ُِم ْٕ ْرِك ا }إِن  اعْمُٜم٤َموِمِ٘ملَم ذِم اًمد 

 .[145({ ]اًمٜم٤ًمء/145)
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قَمَذاسم٤ًم  ))إن  َأؿَمد  اًمٜم ٤مسِ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  -5 

ُروَن((  (1). َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم اعمَّمق 

))َأؿَمدُّ اًمٜم ٤مِس قَمَذاسم٤ًم َيقَم : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل ÷ـ ُمًٕمقد وقمـ قمٌد اهلل سم - 6

ـَ اعمَُٛمث ٚملَِم((، َوإَُم٤مُم َوالًَم٦مٍ ، َأْو ىَمتََؾ َٟمٌِّٞم٤مً ، اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َرضُمٌؾ ىَمَتَٚمُف َٟمٌِل    (2). َوُِمَث ٌؾ ُِم

 :أٖٕٛ أٌٖ ايٓاص عشابّا -

))َأْهَقُن َأْهِؾ اًمٜم ٤مِر قَمَذاسم٤ًم َأسُمق : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل  - 1

 (3). َوُهَق ُُمٜمَْتِٕمٌؾ سمِٜمَْٕمَٚملِم َيْٖمكِم ُِمٜمُْٝماَم ِدَُم٤مهُمُف((، ـَم٤مًم٥ٍِم 

ـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدري  - 2 ٚمَُف : -َوُذيمَِر قمٜمده قمٛمف أسمقـم٤مًم٥م وم٘م٤ململسو هيلع هللا ىلص أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل  ÷وقم ))ًَمٕم 

ـَ اًمٜم ٤مِر َيٌْٚمُُغ يَمْٕمٌَٞمِْف َيْٖمكِم ُِمٜمُْف ُأمُّ دَُِم٤مهِمِف((وَمٞمُْجَٕمُؾ ذِم ، شَمٜمَْٗمُٕمُف ؿَمَٗم٤مقَمتِل َيقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ   (4).  َوْحْم٤مٍح ُِم

 :َا ٜكاٍ ألٖٕٛ أٌٖ ايٓاص عشابّا -

َْرِض مَجِٞمًٕم٤م َوُِمثَْٚمُف َُمَٕمُف ًمَِٞمْٗمَتُدوا سمِِف : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ْٕ ـَ يَمَٗمُروا ًَمْق َأن  هَلُْؿ َُم٤م ذِم ا ِذي }إِن  اًم 

ـْ قَمَذاِب  ٌ َؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َوهَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ) ُِم  .[36({ ]اًمامئدة/ 36َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َُم٤م شُمُ٘م

))َيُ٘مقُل اهلُل شَمَٕم٤ممَم َْٕهَقِن َأْهِؾ اًمٜم ٤مِر قَمَذاسم٤ًم : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  - 2

 َأيمُ : َيقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ 
ٍ
ء ـْ َرْ َأَرْدُت : وَمٞمَُ٘مقُل ، َٟمَٕمؿْ : وَمٞمَُ٘مقُل ؟ ٜم٧َْم شَمْٗمتَِدي سمِفِ ًَمْق َأن  ًَمَؽ َُم٤م ذِم إَْرِض ُِم

ـْ َهَذا َوَأٟم٧َْم ذِم ُصٚم٥ِْم آَدمَ  كَ : ُِمٜمَْؽ َأْهَقَن ُِم ((، ِِب ؿَمٞمْئ٤مً  َأْن ٓ شُمنْمِ َك ِِبْ
ٓ  َأْن شُمنْمِ  (5). وَم٠َمسَمٞم٧َْم إ

 :عالعٌ دِٗٓ ٚأغالهلا -

ًٓ َوؾَمِٕمػًما{ ]اإلٟم٤ًمن/}إِٟم ٤م َأقْمَتْدَٟم٤م ًمِٚمْٙمَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ـَ ؾَمالَؾِمَؾ َوَأهْمالَ  .[٤4موِمِري

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

ـَ اعمَُٛمث ٚملَِم : هق ُمـ يّمقر اًم (2)  تامصمٞمؾأظمرضمف أمحد واًمٓمؼماين وطمًٜمف إًم٤ٌمين. َوُِمَث ٌؾ ُِم

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (4)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (5)



 

64 

 
ْقَف َيْٕمَٚمُٛمقَن : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ًَ سُمقا سم٤ِمًْمِٙمَت٤مِب َوسماَِم َأْرؾَمٚمْٜم٤َم سمِِف ُرؾُمَٚمٜم٤َم وَم ـَ يَمذ  ِذي }اًم 

ٌُقَن )70) َح ًْ الَؾِمُؾ ُي  ً هَْمالَُل ذِم َأقْمٜم٤َمىمِِٝمْؿ َواًم ْٕ صُمؿ  ذِم اًمٜم ٤مِر  ( ذِم احْلَِٛمٞمؿِ 71( إِِذ ا

َجُروَن ) ًْ  .[72 - 70({ ]هم٤مومر/72ُي

ًٓ َوضَمِحٞماًم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ٦ٍم َوقَمَذاسًم٤م َأًمِٞماًم 12}إِن  ًَمَدْيٜم٤َم َأٟمَْٙم٤م ( َوـَمَٕم٤مًُم٤م َذا هُمّم 

 .[13 - 12({ ]اعمزُمؾ/13)

َٚم٦ٍم َذْرقُمَٝم٤م 31) ( صُمؿ  اجْلَِحٞمَؿ َصٚمُّقهُ 30}ظُمُذوُه وَمُٖمٚمُّقُه ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 4 ًِ ( صُمؿ  ذِم ؾِمٚمْ

 اًْمَٕمٔمِٞمِؿ )32ؾَمٌُْٕمقَن ِذَراقًم٤م وَم٤مؾْمُٚمُٙمقُه )
ِ
ـُ سم٤ِمّلل  َٓ ُي١ْمُِم ُف يَم٤مَن  َٓ حَيُضُّ قَمغَم ـَمَٕم٤مِم 33( إِٟم  ( َو

ِٙملِم ) ًْ
ِ
 .[34 - 30({]احل٤مىم٦م/34اعْم

 :صف١ طعاّ أٌٖ ايٓاص -

ىمُّ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 صَمِٞمِؿ )43قِم )}إِن  ؿَمَجَرَت اًمز  ْٕ ( يَم٤معْمُْٝمِؾ َيْٖمكِم ذِم 44( ـَمَٕم٤مُم ا

ٌُُٓمقِن )  .[46 - 43( يَمَٖمكْمِ احْلَِٛمٞمِؿ{ ]اًمدظم٤من/45اًْم

ىمُّقِم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ًٓ َأْم ؿَمَجَرُة اًمز  لَم 62}َأَذًمَِؽ ظَمػْمٌ ُٟمُز
ِ ِ
( إِٟم ٤م ضَمَٕمٚمْٜم٤َمَه٤م وِمتْٜم٦ًَم ًمِٚمٔم ٤معم

٤َم ؿَمَجَرةٌ 63) ُرُج ذِم َأْصِؾ اجْلَِحٞمِؿ ) ( إهِن  َٞم٤مـملِِم )64خَتْ ُف ُرُءوُس اًمِم  ( 65( ـَمٚمُْٕمَٝم٤م يَم٠َمٟم 

ٌُُٓمقَن ) يمُِٚمقَن ُِمٜمَْٝم٤م وَماَمًمُِئقَن ُِمٜمَْٝم٤م اًْم َٔ ُْؿ  ـْ مَحِٞمٍؿ )66وَم٢ِمهن  ( صُمؿ  67( صُمؿ  إِن  هَلُْؿ قَمَٚمٞمَْٝم٤م ًَمَِمْقسًم٤م ُِم

مَم اجْلَِحٞمِؿ )  .[68 - 62({ ]اًمّم٤موم٤مت/68إِن  َُمْرضِمَٕمُٝمْؿ إَلِ

يٍع ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ـْ َِضِ ٓ  ُِم ـْ ضُمقٍع 6}ًَمٞمَْس هَلُْؿ ـَمَٕم٤مٌم إِ َٓ ُيْٖمٜمِل ُِم ـُ َو ِٛم ًْ َٓ ُي  )

 .[7 - 6({ ]اًمٖم٤مؿمٞم٦م/7)

ٚملٍِم )35}وَمَٚمٞمَْس ًَمُف اًْمَٞمْقَم َه٤مُهٜم٤َم مَحِٞمٌؿ ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 4 ًْ ـْ هِم ٓ  ُِم َٓ ـَمَٕم٤مٌم إِ ( 36( َو

ٓ  اخْل٤َمـمُِئقَن{ ]احل٤مىم٦م/  .[37 - 35َٓ َي٠ميُْمُٚمُف إِ

ٌ ٤مٍر قَمٜمِٞمٍد ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1: صف١ ؽضاب أٌٖ ايٓاص - ( 15}َواؾْمَتْٗمَتُحقا َوظَم٤مَب يُمؾُّ ضَم

 َصِديٍد )
ٍ
ـْ َُم٤مء َ٘مك ُِم ًْ ـْ َوَراِئِف ضَمَٝمٜم ُؿ َوُي ٞمُٖمُف َوَي٠مْ 16ُِم ًِ َٓ َيَٙم٤مُد ُي قُمُف َو ـْ ( َيَتَجر  شمِٞمِف اعْمَْقُت ُِم

ـْ َوَراِئِف قَمَذاٌب هَمٚمِٞمٌظ )  .[17 - 15({ ]إسمراهٞمؿ/17يُمؾ  َُمَٙم٤مٍن َوَُم٤م ُهَق سمَِٛمٞم ٧ٍم َوُِم
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َع َأُْمَٕم٤مَءُهْؿ ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2   .[15({ ]حمٛمد/15}َوؾُمُ٘مقا َُم٤مًء مَحِٞماًم وَمَ٘مٓم 

لمَ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3
ِ ِ
َتِٖمٞمُثقا ُيَٖم٤مصُمقا  }إِٟم ٤م َأقْمَتْدَٟم٤م ًمِٚمٔم ٤معم ًْ اِدىُمَٝم٤م َوإِْن َي َٟم٤مًرا َأطَم٤مَط  ِاِْؿ ُهَ

اُب َوؾَم٤مَءْت ُُمْرشَمَٗمً٘م٤م ) َ  يَم٤معْمُْٝمِؾ َيِْمِقي اًْمُقضُمقَه سمِئَْس اًمنم 
ٍ
 .[29({ ]اًمٙمٝمػ/29سماَِمء

َٝم٤مُد ) ( ضَمَٝمٜم َؿ َيّْمَٚمْقهَن٤َم55}َهَذا َوإِن  ًمِٚمٓم ٤مهِملَم ًَمنَم  َُمآٍب ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 4
ِ
( 56وَمٌِئَْس اعْم

٤مٌق )  ً ـْ ؿَمْٙمٚمِِف أَْزَواٌج )57َهَذا وَمٚمْٞمَُذوىُمقُه مَحِٞمٌؿ َوهَم  .[58 - 55({ ]ص/58( َوآظَمُر ُِم

 :صف١ ثٝاب أٌٖ ايٓاص -

ـْ وَمْقِق ُرُءوؾِمِٝمُؿ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ـْ َٟم٤مٍر ُيَّم٥مُّ ُِم ـَ يَمَٗمُروا ىُمٓم َٕم٧ْم هَلُْؿ صمَِٞم٤مٌب ُِم ِذي }وَم٤مًم 

 .[19({ ]احل٩م/19ِٛمٞمُؿ )احْلَ 

َْصَٗم٤مِد ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ْٕ ٟملَِم ذِم ا ـْ 49}َوشَمَرى اعْمُْجِرُِملَم َيْقَُمِئٍذ ُُمَ٘مر  اسمِٞمُٚمُٝمْؿ ُِم ( َهَ

 .[50 - 49ىَمٓمَِراٍن َوشَمْٖمَِمك ُوضُمقَهُٝمُؿ اًمٜم ٤مُر{ ]إسمراهٞمؿ/

 :ُفضش أٌٖ ايٓاص -

ـْ ضَمَٝمٜم َؿ ُمِ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم لَم )}هَلُْؿ ُِم
ِ ِ
ـْ وَمْقىِمِٝمْؿ هَمَقاٍش َويَمَذًمَِؽ َٟمْجِزي اًمٔم ٤معم ({ 41َٝم٤مٌد َوُِم

 .[41]إقمراف/

 :حغض٠ أٌٖ ايٓاص -

ـَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 اٍت قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَُم٤م ُهْؿ سمَِخ٤مِرضِملَم ُِم ُ َأقْماَمهَلُْؿ طَمَنَ }يَمَذًمَِؽ ُيِرهيُِؿ اّلل 

 .[167({ ]اًمٌ٘مرة/167اًمٜم ٤مِر )

ـَ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل : ىم٤مل ÷ هريرة وقمـ أِب - 2 ٓ  ُأِرَي َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم ))ٓ َيْدظُمُؾ َأطَمٌد اجلَٜم ٦َم إ

ـَ ، ًمَِٞمْزَداَد ؿُمْٙمراً ، اًمٜم ٤مِر ًَمْق َأؾَم٤مءَ  ـَ  َوٓ َيْدظُمُؾ اًمٜم ٤مَر َأطَمٌد إٓ ُأِرَي َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم ًَ ، اجلَٜم ٦ِم ًَمق َأطْم

ًة((  (1). ًمَِٞمُٙمقَن قَمَٚمٞمِف طَمْنَ

                                                                                              

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (1)
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ـْ  - 3 ًَمْق أن  : ))إن  اهلَل َيُ٘مقُل ْٕهَقِن أْهِؾ اًمٜم ٤مِر قَمَذاسًم٤م: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷أَٟمٍس  وقَم

 يُمٜم٧َْم شَمْٗمَتِدي سمِفِ 
ٍ
ء ـْ َرْ وَمَ٘مْد ؾَم٠مًْمُتَؽ َُم٤م ُهَق أْهَقُن : ىم٤مل، َٟمَٕمؿْ : ىم٤مل؟ ًَمَؽ َُم٤م ذِم إْرِض ُِم

ـْ َهَذا َوأٟم٧َْم ذِم ُصٚم٥ِْم آَدمَ  َك ِِب : ُِم َك((، أْن ٓ شُمنْمِ ْ ٓ  اًمنم   (1). وَم٠مسَمٞم٧َْم إ

 :نالّ أٌٖ ايٓاص -

ٟمِْس ذِم اًمٜم ٤مِر : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ـ  َواإْلِ ـَ اجْلِ ـْ ىَمٌْٚمُِٙمْؿ ُِم }ىَم٤مَل اْدظُمُٚمقا ذِم ُأَُمٍؿ ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِم

اَريُمقا وِمٞمَٝم٤م مَجِٞمًٕم٤م ىَم٤مًمَ  ٦ٌم ًَمَٕمٜم٧َْم ُأظْمَتَٝم٤م طَمت ك إَِذا اد  اَم َدظَمَٚم٧ْم ُأُم  ٜم٤َم يُمٚم  ُهْؿ َرسم  َٓ ُو ِٕ ٧ْم ُأظْمَراُهْؿ 

َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن ) ـْ  ـَ اًمٜم ٤مِر ىَم٤مَل ًمُِٙمؾ  ِوْٕمٌػ َوًَمِٙم  َأَوٚمُّقَٟم٤م وَمآهِتِْؿ قَمَذاسًم٤م ِوْٕمًٗم٤م ُِم
ِ
ء َٓ ( 38َه١ُم

ـْ وَمْْمٍؾ وَمُذوىُمقا اًْمَٕمَذاَب سماَِم يمُ  ظُْمَراُهْؿ وَماَم يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ قَمَٚمٞمْٜم٤َم ُِم ِٕ ُهْؿ  َٓ ٌُقَن َوىَم٤مًَم٧ْم ُأو
ًِ ٜمُْتْؿ شَمْٙم

 .[39 - 38({ ]إقمراف 39)

ـُ سَمْٕمُْمُٙمْؿ سَمْٕمًْم٤م : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ٌَْٕمٍض َوَيٚمَْٕم }صُمؿ  َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َيْٙمُٗمُر سَمْٕمُْمُٙمْؿ سمِ

ـَ ) ي ـْ َٟم٤مِسِ  .[25({ ]اًمٕمٜمٙمٌقت/ 25َوَُم٠مَْوايُمُؿ اًمٜم ٤مُر َوَُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم

َٓ شَمدْ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ٌُقًرا يَمثػًِما {}  .[14]اًمٗمرىم٤من/  قُمقا اًْمٞمَْقَم صُمٌُقًرا َواطِمًدا َواْدقُمقا صُم

 صور من أصناف المعذبين في النار

 :ايهفاص ٚاملٓافكٕٛ - 1

ـَ وِمٞمَٝم٤م ِهَل : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٤مَر َٟم٤مَر ضَمَٝمٜم َؿ ظَم٤مًمِِدي ُ اعْمُٜم٤َموِمِ٘ملَم َواعْمُٜم٤َموِمَ٘م٤مِت َواًْمُٙمٗم  }َوقَمَد اّلل 

 ٌُ ًْ ُ َوهَلُْؿ قَمَذاٌب ُُمِ٘مٞمٌؿ { ]اًمتقسم٦م/طَم  .[68ُٝمْؿ َوًَمَٕمٜمَُٝمُؿ اّلل 

 :قاتٌ ايٓفػ املعض١َٛ عُزا - 2

ُ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ًدا وَمَجَزاُؤُه ضَمَٝمٜم ُؿ ظَم٤مًمًِدا وِمٞمَٝم٤م َوهَمِْم٥َم اّلل  ـْ َيْ٘مُتْؾ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ُُمَتَٕمٛم  }َوَُم

 .[93قَمٔمِٞماًم{ ]اًمٜم٤ًمء/قَمَٚمٞمِْف َوًَمَٕمٜمَُف َوَأقَمد  ًَمُف قَمَذاسًم٤م 

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)
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ـْ ىَمَتَؾ ُُمَٕم٤مَهدًا مَلْ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل  - 2  ))َُم

ػَمِة َأْرسَمٕملَم قَم٤مُم٤ًم(( ًِ ـْ َُم  (1). َيَرْح َراِئَح٦َم اجلَٜم ٦ِم َوإن  ِرحَيَٝم٤م ُيقضَمُد ُِم

 :ايظْا٠ ٚايظٚاْٞ - 3

: يٕمٜمل ِم٤م يٙمثر أن ي٘مقل ٕصح٤مسمفملسو هيلع هللا ىلص  يم٤من رؾمقل اهلل: ىم٤مل ÷قمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 

ٞمَْٚم٦َم آشمَِٞم٤منِ : أٟمف ىم٤مل ذات همداة -وومٞمف-(( ؟ ))َهْؾ َرَأى َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُمـ ُرْؤَي٤م ُف َأشَم٤ميِن اًمٚم  ، ))إٟم 

ُاَم ىَم٤مٓ زِم اٟمَْٓمٚمِْؼ  ُاَم اسْمَتٕمَث٤ميِن َوإهن  وَم٢مَذا وِمٞمِْف ًَمَٖمٌط ، وَم٤مٟمَْٓمَٚمْ٘مٜم٤َم وَم٠َمشَمٞمْٜم٤َم قَمغَم ُِمثِْؾ اًمت ٜمُّقرِ . . . َوإهن 

َٚمْٕمٜم٤َم وِمٞمْفِ : ىَم٤مَل ، َوَأْصَقاٌت  ٤مٌء قُمَراةٌ ، وَم٤مـم  ًَ
ـْ َأؾْمَٗمَؾ ، وَم٢مَذا ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل َوٟمِ َوإَذا ُهْؿ َي٠مشْمِٞمِٝمْؿ هَل٥ٌَم ُِم

 : ىَم٤مَل ، وَم٢مَذا َأشَم٤مُهْؿ َذًمُِؽ اًمٚمَٝم٥ُم َوْقَوْقا، ُِمٜمُْٝمؿْ 
ِ
: َ٘م٤مٓومَ  -َووِمٞمفِ -؟. . . ىُمٚم٧ُْم هَلاَُم َُم٤م َه١ُمٓء

َوايِن  َٟم٤مُة َواًمز   اًمت ٜمُّقِر وَمُٝمُؿ اًمزُّ
ِ
ـَ ذِم ُِمثِْؾ سمِٜم٤َمء ِذي ٤مُء اًمُٕمَراُة اًم  ًَ ضَم٤مُل َواًمٜم  ٤م اًمر   (2). ((. . . َوَأُم 

 :آنًٛ ايضبا - 4

َأشَمٞمْٜم٤َم قَمغَم هَنٍَر  ))وَم٤مٟمَْٓمَٚمْ٘مٜم٤َم طَمت ك: ملسو هيلع هللا ىلصاًم٤ًمسمؼ ىم٤مل اًمٜمٌل  ÷ذم طمدي٨م ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 

ـْ َدٍم وِمٞم ٌََؾ ، ِف َرضُمٌؾ ىَم٤مِئٌؿ قَمغَم َوؾَمِط اًمٜم ْٝمر وقمغم ؿَمط  اًمٜم ْٝمِر َرضُمٌؾ سَملْمَ َيَدْيِف طِمَج٤مرةٌ ُِم وَم٠َمىْم

ضُمُؾ اًم ِذي ذِم اًمٜم ْٝمرِ  ُه طَمٞم٨ُْم يَم٤منَ ، اًمر  ضُمُؾ سمَِحَجٍر ذِم وِمٞمِْف وَمَرد  ُرَج َرَُمك اًمر  ، وَم٢مَذا َأَراَد َأْن خَيْ

اَم ضَم٤مَء ًمَِٞمخْ  ضِمُع يَماَم يَم٤مَن وَمُ٘مٚم٧ُْم َُم٤م َهَذاوَمَجَٕمَؾ يُمٚم  ىَم٤مَل ؟. . . ُرَج َرَُمك ذِم وِمٞمِف سمَِحَجٍر وَمػَمْ

سَم٤م((  (3). واًم ِذي َرَأْيَتُف ذِم اًمٜم َٝمِر آيمُِٚمق اًمر 

 :املضٛصٕٚ - 5

ٍر ذِم : ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل - 1 ))يُمؾُّ ُُمَّمق 

َٕمُؾ ًمَ  سُمُف ذِم ضَمَٝمٜم َؿ((اًمٜم ٤مِر جَيْ َرَه٤م َٟمْٗم٤ًًم وَمُتَٕمذ   (4). ُف سمُِٙمؾ  ُصقَرٍة َصق 

                                                                                              

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (2)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (3)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (4)
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ُت ؾَمْٝمَقًة زم سمِِ٘مَراٍم ملسو هيلع هللا ىلص دظمؾ قمكم  رؾمقل اهلل : وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م - 2 وىمد ؾَمؽَمْ

ن وضمٝمف وىم٤مل، ومٞمف مت٤مصمٞمؾ  َيقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم : ومٚمام رآه هتٙمف وشمٚمق 
ِ
))َي٤م قَم٤مئَِِم٦ُم َأؿَمدُّ اًمٜم ٤مِس قَمَذاسم٤ًم قِمٜمَْد اهلل

(( ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م
ِ
ـَ ُيَْم٤مُهقَن سمَِخٚمِْؼ اهلل  (1). وم٘مٓمٕمٜم٤مه ومجٕمٚمٜم٤م ُمٜمف وؾم٤مدة أو وؾم٤مدشملم: اًم ِذي

َر : ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  - 3 ـْ َصق  ))َُم

ٟمْ  وَح َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوًَمٞمَس سمِٜم٤َموِمٍخ((ُصقَرًة ذِم اًمدُّ  (2). َٞم٤م يُمٚم َػ َأْن َيٜمُْٗمَخ وِمٞمَٝم٤م اًمرُّ

 :آنٌ َاٍ ايٝتِٝ - 6

اَم َي٠ميُْمُٚمقَن ذِم سُمُٓمقهِنِْؿ َٟم٤مًرا : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـَ َي٠ميُْمُٚمقَن َأُْمَقاَل اًْمٞمََت٤مَُمك فُمٚمْاًم إِٟم  ِذي }إِن  اًم 

 .[10اًمٜم٤ًمء/({ ]10َوؾَمَٞمّْمَٚمْقَن ؾَمِٕمػًما )

 :أٌٖ ايهشب ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ - 7

٤مًم لَم ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 سملَِم اًمْم  ـَ اعْمَُٙمذ  ٤م إِْن يَم٤مَن ُِم ـْ مَحِٞمٍؿ )92}َوَأُم  ( 93( وَمٜمُُزٌل ُِم

 .[94 - 92َوشَمّْمٚمَِٞم٦ُم ضَمِحٞمٍؿ { ]اًمقاىمٕم٦م/

وم٘مٚم٧م  -ٞمفووم-ذم ؾمٗمر ملسو هيلع هللا ىلص يمٜم٧م ُمع اًمٜمٌل : وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل - 2

َؽ َي٤م ُُمَٕم٤مذُ : وم٘م٤مل؟ وإٟم٤م عم١ماظمذون سمام ٟمتٙمٚمؿ سمف، ي٤م ٟمٌل اهلل َوَهْؾ َيُٙم٥مُّ ، ))صَمِٙمَٚمتَْؽ ُأُمُّ

ٜمَتِِٝمْؿ(( ًِ ٓ  طَمَّم٤مِئُد َأًْم  (3). اًمٜم ٤مَس ذِم اًمٜم ٤مِر قَمغَم ُوضُمقِهِٝمْؿ َأْو قَمغَم َُمٜم٤َمظِمِرِهْؿ إ

 :ايشٜٔ ٜهتُٕٛ َا أْظٍ اهلل - 8

وَن سمِِف صَمَٛمٜم٤ًم ىَمٚمِٞمالً }: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـَ اًْمِٙمَت٤مِب َوَيِْمؽَمُ ُ ُِم ـَ َيْٙمُتُٛمقَن َُم٤م َأٟمَْزَل اّلل  ِذي إِن  اًم 

ٞمِٝمْؿ  َٓ ُيَزيم  ُ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َو َٓ ُيَٙمٚم ُٛمُٝمُؿ اّلل  ٓ  اًمٜم ٤مَر َو َوهَلُْؿ ُأوًَمِئَؽ َُم٤م َي٠ميُْمُٚمقَن ذِم سُمُٓمقهِنِْؿ إِ

 .[174{ ]اًمٌ٘مرة/(174قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ )

 :ختاصِ أٌٖ ايٓاص -

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)

 أظمرضمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف وصححف إًم٤ٌمين. (3)
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، يٛم٘متقن أٟمٗمًٝمؿ، ويٕم٤مٟمقن شمٚمؽ إهقال، طمٞمٜمام يرى اًمٙمٗم٤مر ُم٤م أقمد اهلل هلؿ ُمـ اًمٕمذاب 

وقمٜمد ذًمؽ ، وشمٜم٘مٚم٥م يمؾ حم٦ٌم سمٞمٜمٝمؿ إمم قمداوة، ويٛم٘متقن أطم٤ٌم اؿ وظمالهنؿ ذم اًمدٟمٞم٤م

 .وحي٤مج سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم قمغم اظمتالف ـمٌ٘م٤مهتؿ، خي٤مصؿ أهؾ اًمٜم٤مر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

تَِّمُٛمقَن ): خم٤مصٛم٦م اًمٕم٤مسمديـ عمٕمٌقدهيؿ - 1  إِْن يُمٜم ٤م ًَمِٗمل 96}ىَم٤مًُمقا َوُهْؿ وِمٞمَٝم٤م خَيْ
ِ
( شَم٤مّلل 

لَم )97َوالٍَل ُُمٌلٍِم )
ِ
يُٙمْؿ سمَِرب  اًْمَٕم٤معَم ق  ًَ ٓ  اعْمُْجِرُُمقَن 98( إِْذ ُٟم ٜم٤َم إِ ( َوَُم٤م َأَوٚم 

 .[99 - 96({]اًمِمٕمراء/ 99)

َٕمَٗم٤مُء : دة اعمًتٙمؼميـخم٤مصٛم٦م اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚم٤ًم - 2 قَن ذِم اًمٜم ٤مِر وَمَٞمُ٘مقُل اًمْمُّ }َوإِْذ َيَتَح٤مضمُّ

٤ًٌم ًٌَٕم٤م وَمَٝمْؾ َأٟمُْتْؿ ُُمْٖمٜمُقَن قَمٜم ٤م َٟمِّمٞم وا إِٟم ٤م يُمٜم ٤م ًَمُٙمْؿ شَم ـَ اؾْمَتْٙمؼَمُ ِذي ـَ اًمٜم ٤مِر ) ًمِٚم  ـَ 47ُِم ِذي ( ىَم٤مَل اًم 

َ ىَمدْ  وا إِٟم ٤م يُمؾ  وِمٞمَٝم٤م إِن  اّلل  ٤ٌَمِد ) اؾْمَتْٙمؼَمُ  .[48 - 47({ ]هم٤مومر/48طَمَٙمَؿ سَملْمَ اًْمِٕم

٤مَءًُمقَن ): خت٤مصؿ إشم٤ٌمع ُمع ىم٤مدة اًمْمالل - 3 ًَ ( ىَم٤مًُمقا 27}َوَأىمٌََْؾ سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض َيَت

ـِ اًْمٞمَِٛملِم ) ـْ ( َوَُم٤م يَم٤مَن 29( ىَم٤مًُمقا سَمْؾ مَلْ شَمُٙمقُٟمقا ُُم١ْمُِمٜملَِم )28إِٟم ُٙمْؿ يُمٜمُْتْؿ شَم٠مشُْمقَٟمٜم٤َم قَم ًَمٜم٤َم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ُِم

( وَم٠َمهْمَقْيٜم٤َميُمْؿ إِٟم ٤م 31( وَمَحؼ  قَمَٚمٞمْٜم٤َم ىَمْقُل َرسم ٜم٤َم إِٟم ٤م ًَمَذائُِ٘مقَن )30ؾُمٚمَْٓم٤مٍن سَمْؾ يُمٜمُْتْؿ ىَمْقًُم٤م ـَم٤مهِملَم )

ـَ ) ُْؿ َيْقَُمئٍِذ ذِم اًمَْٕمَذا32يُمٜم ٤م هَم٤مِوي يُمقَن ( وَم٢ِمهن   .[33 - 27{ ]اًمّم٤موم٤مت/ِب ُُمِْمؽَمِ

ـْ يَم٤مَن ذِم َوالٍَل سَمِٕمٞمٍد : اًمٙم٤مومر وىمريٜمف اًمِمٞمٓم٤منخت٤مصؿ  - 4 ٜم٤َم َُم٤م َأـمَْٖمٞمُْتُف َوًَمِٙم }ىَم٤مَل ىَمِريٜمُُف َرسم 

ُْم٧ُم إًَِمٞمُْٙمْؿ سم٤ِمًْمَققِمٞمِد )27) َتِّمُٛمقا ًَمَدي  َوىَمْد ىَمد  َٓ خَتْ ُل اًْمَ٘مْقُل ًَمَدي  َوَُم٤م 28( ىَم٤مَل  ٌَد  ( َُم٤م ُي

 .[29 - 27]ق/({ 29َأَٟم٤م سمَِٔمال ٍم ًمِٚمَْٕمٌِٞمِد )

 إمَِم اًمٜم ٤مِر : ويٌٚمغ إُمر أؿمده قمٜمدُم٤م خي٤مصؿ اإلٟم٤ًمن أقمْم٤مءه - 5
ِ
نَمُ َأقْمَداُء اّلل  }َوَيْقَم حُيْ

( طَمت ك إَِذا َُم٤م ضَم٤مُءوَه٤م ؿَمِٝمَد قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ؾَمْٛمُٕمُٝمْؿ َوَأسْمَّم٤مُرُهْؿ َوضُمُٚمقُدُهْؿ سماَِم 19وَمُٝمْؿ ُيقَزقُمقَن )

ُ اًم ِذي َأٟمَْٓمَؼ يُمؾ  ( وَ 20يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن ) ىَم٤مًُمقا جِلُُٚمقِدِهْؿ مِلَ ؿَمِٝمْدشُمْؿ قَمَٚمٞمْٜم٤َم ىَم٤مًُمقا َأٟمَْٓمَ٘مٜم٤َم اّلل 

ٍة َوإًَِمٞمِْف شُمْرضَمُٕمقَن ) َل َُمر   َوُهَق ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ َأو 
ٍ
ء  .[21 - 19({ ]ومّمٚم٧م/21َرْ

ِٔ أضًِٖٛ ٚتضعٝف ايعشاب عًِٝٗ - ََ  :طًب أٌٖ ايٓاص َٔ صبِٗ صؤ١ٜ 
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ٟمِْس : هلل شمٕم٤مممىم٤مل ا - 1 ـ  َواإْلِ ـَ اجْلِ ـِ َأَوال َٟم٤م ُِم َذْي ٜم٤َم َأِرَٟم٤م اًمٚم  ـَ يَمَٗمُروا َرسم  ِذي }َوىَم٤مَل اًم 

ؾَْمَٗمٚملَِم ) ْٕ ـَ ا  .[29({ ]ومّمٚم٧م/29َٟمْجَٕمٚمُْٝماَم حَت٧َْم َأىْمَداُِمٜم٤َم ًمَِٞمُٙمقَٟم٤م ُِم

َ َوَأـَمْٕمٜم٤َم  قًُمقَن َي٤م}َيْقَم شُمَ٘مٚم ٥ُم ُوضُمقُهُٝمْؿ ذِم اًمٜم ٤مِر َي٘مُ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ًَمٞمَْتٜم٤َم َأـَمْٕمٜم٤َم اّلل 

( َٓ ؾُمق ٌِٞمالَ )66اًمر   ً اَءَٟم٤م وَم٠َمَوٚمُّقَٟم٤م اًم ٜم٤َم إِٟم ٤م َأـَمْٕمٜم٤َم ؾَم٤مَدشَمٜم٤َم َويُمؼَمَ ٜم٤َم آهِتِْؿ 67( َوىَم٤مًُمقا َرسم  ( َرسم 

ـَ اًْمَٕمَذاِب َواًْمَٕمٜمُْٝمْؿ ًَمْٕمٜم٤ًم يَمٌػًِما )  .[68 - 66({ ]إطمزاب/68ِوْٕمَٗملْمِ ُِم

 :خطب١ إبًٝػ يف أٌٖ ايٓاص -

ًمٞمزيد ُمـ يمر اؿ : ظمٓم٥م إسمٚمٞمس ذم أهؾ اًمٜم٤مر، وومّمؾ سملم اًمٕم٤ٌمد، إذا ىم٣م اهلل إُمر

 .وٟمداُمتٝمؿ وطمنهتؿ

َ َوقَمَديُمْؿ َوقْمَد احْلَؼ  : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َُْمُر إِن  اّلل  ْٕ ٞمَْٓم٤مُن ًَمام  ىُميِضَ ا َوَوقَمْدشُمُٙمْؿ  }َوىَم٤مَل اًمِم 

ٓ  َأْن َدقَمْقشُمُٙمْؿ وَم٤مؾْمَتَجٌُْتْؿ زِم وَمالَ شَمُٚمقُُمقيِن وَم٠َمظْمَٚمْٗمتُ  ـْ ؾُمٚمَْٓم٤مٍن إِ ُٙمْؿ َوَُم٤م يَم٤مَن زِمَ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ُِم

ـْ ىَمٌُْؾ  يْمُتُٛمقِن ُِم ظِمل  إيِن  يَمَٗمْرُت سماَِم َأْذَ ظِمُٙمْؿ َوَُم٤م َأٟمُْتْؿ سمُِٛمٍْمِ ُٙمْؿ َُم٤م َأَٟم٤م سمُِٛمٍْمِ ًَ  َوًُمقُُمقا َأٟمُْٗم

لمَ 
ِ ِ
 .[22({ ]إسمراهٞمؿ/22هَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ ) إِن  اًمٔم ٤معم

 :طًب املظٜزٚ دِٗٓ -

ـْ َُمِزيٍد { ]ق/: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1  .[30}َيْقَم َٟمُ٘مقُل جِلََٝمٜم َؿ َهِؾ اُْمتَألَِْت َوشَمُ٘مقُل َهْؾ ُِم

))ٓ شَمَزاُل ضَمَٝمٜم ُؿ ُيٚمَْ٘مك وِمٞمَٝم٤م : أٟمف ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  - 2

ـْ َُمِزيدٍ : َوشَمُ٘مقُل  ِة وِمٞمَْٝم٤م ىَمَدَُمفُ ، َهْؾ ُِم وَمٞمَٜمَْزِوي سَمْٕمُْمَٝم٤م إمَم سَمْٕمٍض ، طَمت ك َيَْمَع َربُّ اًمِٕمز 

شمَِؽ َويَمَرُِمَؽ : َوشَمُ٘مقُل  ، َوٓ َيَزاُل ذِم اجلَٜم ٦ِم وَمْْمٌؾ طَمت ك ُيٜمِِْمَئ اهلُل هَل٤َم ظَمْٚم٘م٤مً ، ىَمْط ىَمْط سمِِٕمز 

ِٙمٜمَُٝمْؿ وَمْْمَؾ اجلَٜم ٦ِم(( ًْ  (1). وَمُٞم

 صٛص َٔ أحٛاٍ أٌٖ ايٓاص

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)
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اَم َٟمِْمَج٧ْم ضُمُٚمقُدُهْؿ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم -  ـَ يَمَٗمُروا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم ؾَمْقَف ُٟمّْمٚمِٞمِٝمْؿ َٟم٤مًرا يُمٚم  ِذي }إِن  اًم 

َ يَم٤مَن قَمِزيًزا طَمِٙمٞماًم ) َه٤م ًمِٞمَُذوىُمقا اًْمَٕمَذاَب إِن  اّلل  ًْمٜم٤َمُهْؿ ضُمُٚمقًدا هَمػْمَ  .[56({ ]اًمٜم٤ًمء/56سَمد 

ـَ َوَأقَمد  هَلُْؿ ؾَمِٕمػًما ): ٤مل اهلل شمٕم٤ممموىم - ـَ اًْمَٙم٤موِمِري َ ًَمَٕم َٓ 64}إِن  اّلل  ـَ وِمٞمَٝم٤م َأسَمًدا  ( ظَم٤مًمِِدي

َٓ َٟمِّمػًما ) َ 65جَيُِدوَن َوًمِٞم٤ًّم َو ( َيْقَم شُمَ٘مٚم ٥ُم ُوضُمقُهُٝمْؿ ذِم اًمٜم ٤مِر َيُ٘مقًُمقَن َي٤مًَمٞمَْتٜم٤َم َأـَمْٕمٜم٤َم اّلل 

 َٓ ؾُمق  .[66 - 64({ ]إطمزاب/66 )َوَأـَمْٕمٜم٤َم اًمر 

ُْؿ طَمْقَل ضَمَٝمٜم َؿ ضِمثِٞم٤ًّم : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - هن  َٞم٤مـملَِم صُمؿ  ًَمٜمُْحِيَ ُْؿ َواًمِم  هن  َؽ ًَمٜمَْحنُمَ }وَمَقَرسم 

ـِ قِمتِٞم٤ًّم )68) مْحَ ُْؿ َأؿَمدُّ قَمغَم اًمر  ـْ يُمؾ  ؿِمٞمَٕم٦ٍم َأهيُّ ـ  ُِم ـُ َأقمْ 69( صُمؿ  ًَمٜمَٜمِْزقَم ـَ ( صُمؿ  ًَمٜمَْح ِذي َٚمُؿ سم٤ِمًم 

ٞم٤ًّم )
 .[70 - 68({ ]ُمريؿ/70ُهْؿ َأْومَم  ِا٤َم ِصٚمِ

سمِثلَِم وِمٞمَٝم٤م 22( ًمِٚمٓم ٤مهِملَم َُمآسًم٤م )21}إِن  ضَمَٝمٜم َؿ يَم٤مَٟم٧ْم ُِمْرَص٤مًدا ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - َٓ  )

اسًم٤م )23َأطْمَ٘م٤مسًم٤م ) َٓ َذَ َٓ َيُذوىُمقَن وِمٞمَٝم٤م سَمْرًدا َو ٓ  مَحِٞماًم َوهمَ 24(  ٤مىًم٤م )( إِ ( ضَمَزاًء ِووَم٤مىًم٤م 25ً 

 .[26 - 21({ ]اًمٜم٠ٌم /26)

ِْؿ قَمَذاُب ضَمَٝمٜم َؿ َوسمِئَْس اعْمَِّمػُم ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - ـَ يَمَٗمُروا سمَِر ا  ِذي ( إَِذا ُأًْمُ٘مقا ومِٞمَٝم٤م 6}َوًمِٚم 

ـَ اًْمَٖمٞمِْظ يُمٚم اَم 7ؾَمِٛمُٕمقا هَل٤َم ؿَمِٝمٞمً٘م٤م َوِهَل شَمُٗمقُر )  ُأًْمِ٘مَل وِمٞمَٝم٤م وَمْقٌج ؾَم٠َمهَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝم٤م ( شَمَٙم٤مُد مَتَٞم ُز ُِم

ٓ  8َأمَلْ َي٠مشْمُِٙمْؿ َٟمِذيٌر )  إِْن َأٟمُْتْؿ إِ
ٍ
ء ـْ َرْ ُ ُِم َل اّلل  سْمٜم٤َم َوىُمٚمْٜم٤َم َُم٤م َٟمز  ( ىَم٤مًُمقا سَمغَم ىَمْد ضَم٤مَءَٟم٤م َٟمِذيٌر وَمَٙمذ 

 .[9 - 6({ ]اعمٚمؽ/9ذِم َوالٍَل يَمٌػٍِم )

ٌََذن  ذِم احْلَُٓمَٛم٦ِم ) }يَمال : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - ْ  اعْمُقىَمَدُة 5( َوَُم٤م َأدَْراَك َُم٤م احْلَُٓمَٛم٦ُم )4ًَمٞمُٜم
ِ
( َٟم٤مُر اّلل 

وَمْئَِدِة )6) ْٕ تِل شَمٓم ٚمُِع قَمغَم ا ٤َم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُُم١ْمَصَدٌة )7( اًم  َدٍة { ]اهلٛمزة/8( إهِن   .[9 - 4( ذِم قَمَٛمٍد ُِمَد 

٤مُء : ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ف ىم٤ملأٟم وقمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ريض اهلل قمٜمٝمام - ))جُيَ

ضُمِؾ َيقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم وَمُٞمٚمَْ٘مك ذِم اًمٜم ٤مِر وَمتَٜمَْدًمُِؼ َأىْمَت٤مسُمُف ذِم اًمٜم ٤مرِ  ، وَمَٞمُدوُر يَماَم َيُدوُر احِلاَمُر سمَِرطَم٤مهُ ، سم٤ِمًمر 

 ٞمَس يُمٜم٧َْم شَم٠مُُْمُرَٟم٤م سم٤ِمعمْٕمُروِف َأًمَ ؟ َي٤م وُمالُن َُم٤م ؿَم٠مُٟمَؽ : وَمَٞمْجَتٛمُع َأْهُؾ اًمٜم ٤مِر قَمَٚمٞمِْف وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ 
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ـِ اعمُٜمَْٙمرِ   ـِ اعمٜمَْٙمِر وآشمِٞمِْف((، يُمٜم٧ُْم آُُمُريُمْؿ سم٤ِمعمْٕمُروِف َوٓ آشمِٞمفِ : ىَم٤مَل ؟ َوشَمٜمَْٝم٤مَٟم٤م قَم (1). َوَأهْن٤َميُمْؿ قَم

 

 :ٚؽٗٝكِ ٚطفريِٖ يف ايٓاص بهاء أٌٖ ايٓاص ٚصضاخِٗ -

َٓ شَمٜمِْٗمُرو: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ا ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٗمَ٘مُٝمقَن }َوىَم٤مًُمقا  ا ذِم احْلَر  ىُمْؾ َٟم٤مُر ضَمَٝمٜم َؿ َأؿَمدُّ طَمرًّ

ٌُقَن { ]اًمتقسم٦م/ (81)
ًِ  .[82 - 81وَمٚمَْٞمْْمَحُٙمقا ىَمٚمِٞمالً َوًْمَٞمٌُْٙمقا يَمثػًِما ضَمَزاًء سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٙم

َٛمْؾ َص٤محِل٤ًم هَمػْمَ اًم ِذي يُمٜم ٤م ٟمَٕمَْٛمُؾ أََومَلْ }َوُهْؿ َيّْمٓمَِرظُمقَن ومِٞمَٝم٤م َرسم ٜم٤َم أظَْمِرضْمٜم٤َم ٟمَٕمْ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2

ـْ ٟمَِّم  لَم ُِم
ِ ِ
َر َوضَم٤مَءيُمُؿ اًمٜم ِذيُر ومَُذوىُمقا وَماَم ًمِٚمٔم ٤معم ـْ شَمَذيم  ُر ومِٞمِف َُم ْريُمْؿ َُم٤م َيتََذيم   .[37{ ]وم٤مـمر/ػمٍ ٟمَُٕمٛم 

َٛمُٕمقنَ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 3 ًْ َٓ َي  .[100({ ]إٟمٌٞم٤مء/100) }هَلُْؿ وِمٞمَٝم٤م َزوِمػٌم َوُهْؿ وِمٞمَٝم٤م 

ٌُقًرا ): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 4 ٟملَِم َدقَمْقا ُهٜم٤َمًمَِؽ صُم َٓ 13}َوإَِذا ُأًْمُ٘مقا ُِمٜمَْٝم٤م َُمَٙم٤مًٟم٤م َوٞم ً٘م٤م ُُمَ٘مر   )

ٌُقًرا يَمثػًِما ) ٌُقًرا َواطِمًدا َواْدقُمقا صُم  .[14 - 13({ ]اًمٗمرىم٤من/14شَمْدقُمقا اًْمَٞمْقَم صُم

 عشاب ادتغزٟايعشاب ايٓفغٞ فضال ع٢ً اي -

إذا دظمؾ أهؾ اًمٜم٤مر ومٞمٝم٤م وأص٤م اؿ اًمٕمذاب اًمِمديد اؾمتٖم٤مصمقا وٟم٤مدوا ًمٕمٚمٝمؿ جيدون ُمـ 

، ويٜم٤مدون ر اؿ، وُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر، وظمزٟم٦م اًمٜم٤مر، ومٞمٜم٤مدون أهؾ اجلٜم٦م، يٖمٞمثٝمؿ وجيٞمٌٝمؿ

 .صمؿ يٗم٘مدون إُمؾ وي٠مظمذون ذم اًمزومػم واًمِمٝمٞمؼ، ومال جي٤مسمقن إٓ سمام يزيد طمنهتؿ

 َأْو : شمٕم٤مممىم٤مل اهلل  - 1
ِ
ـَ اًْماَمء ٞمُْمقا قَمَٚمٞمْٜم٤َم ُِم

}َوَٟم٤مَدى َأْصَح٤مُب اًمٜم ٤مِر َأْصَح٤مَب اجْلَٜم ٦ِم َأْن َأومِ

ـَ ) َُمُٝماَم قَمغَم اًْمَٙم٤موِمِري َ طَمر  ُ ىَم٤مًُمقا إِن  اّلل   .[50({ ]إقمراف/50ِِم ٤م َرَزىَمُٙمُؿ اّلل 

ـَ ذِم اًمٜم ٤مِر خِلَ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ِذي ـَ }َوىَم٤مَل اًم  ْػ قَمٜم ٤م َيْقًُم٤م ُِم ٗم  ُٙمْؿ خُيَ َزَٟم٦ِم ضَمَٝمٜم َؿ اْدقُمقا َرسم 

ٌَٞم ٜم٤َمِت ىَم٤مًُمقا سَمغَم ىَم٤مًُمقا وَم٤مْدقُمقا َوَُم٤م ُدقَم٤مءُ 49اًْمَٕمَذاِب )  ( ىَم٤مًُمقا َأَومَلْ شَمُؽ شَم٠مشْمِٞمُٙمْؿ ُرؾُمُٚمُٙمْؿ سم٤ِمًْم

ٓ  ذِم َوالٍَل ) ـَ إِ  .[50 - 49({ ]هم٤مومر/50اًْمَٙم٤موِمِري

َؽ ىَم٤مَل إِٟم ُٙمْؿ َُم٤ميمُِثقَن ) }َوَٟم٤مَدْوا َي٤م: هلل شمٕم٤ممموىم٤مل ا - 3 ( ًَمَ٘مْد 77َُم٤مًمُِؽ ًمَِٞمْ٘مِض قَمَٚمٞمْٜم٤َم َرسمُّ

ـ  َأيْمثََريُمْؿ ًمِٚمَْحؼ  يَم٤مِرُهقَن )  .[78 - 77({ ]اًمزظمرف/78ضِمئْٜم٤َميُمْؿ سم٤ِمحْلَؼ  َوًَمِٙم

                                                                                              

 قمٚمٞمف. ُمتٗمؼ (1)
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٧ٌَْم قَمَٚمٞمْٜم٤َم ؿِمْ٘مقَ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 4  ٜم٤َم هَمَٚم ٜم٤َم 106شُمٜم٤َم َويُمٜم ٤م ىَمْقًُم٤م َو٤مًم لَم )}ىَم٤مًُمقا َرسم  ( َرسم 

ُقَن )
ِ
َٓ شُمَٙمٚم ُٛمقِن )107َأظْمِرضْمٜم٤َم ُِمٜمَْٝم٤م وَم٢ِمْن قُمْدَٟم٤م وَم٢ِمٟم ٤م فَم٤معم ُئقا وِمٞمَٝم٤م َو ًَ ({ 108( ىَم٤مَل اظْم

 .[108 - 106]اعم١مُمٜمقن/

زومػم وم٢مذا وم٘مد أهؾ اًمٜم٤مر إُمؾ ذم اخلروج ُمـ اًمٜم٤مر ويئًقا ُمـ أي ظمػم أظمذوا ذم اًم - 5

ـَ ؿَمُ٘مقا وَمِٗمل اًمٜم ٤مِر هَلُْؿ وِمٞمَٝم٤م َزوِمػٌم َوؿَمِٝمٞمٌؼ ): واًمِمٝمٞمؼ يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ِذي ٤م اًم  ( 106}وَم٠َمُم 

٤مٌل ًماَِم ُيِريُد  َؽ وَمٕم  َؽ إِن  َرسم  ٓ  َُم٤م ؿَم٤مَء َرسمُّ َْرُض إِ ْٕ اَمَواُت َوا  ً ـَ وِمٞمَٝم٤م َُم٤م َداَُم٧ِم اًم ظَم٤مًمِِدي

 .[107 - 106({ ]هقد/107)

. . وأضمرٟم٤م ُمـ اًمٜم٤مر. . اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م اجلٜم٦م، سم٤مهلل ُمـ همْم٥م اهلل وؾمخٓمف وقم٘مقسمتف قمٞم٤مذاً 

 .وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم. . ومٜمٕمؿ اعمقمم. . أٟم٧م ُمقٟٓم٤م

 :خضٚج عضا٠ املٛحزٜٔ َٔ ايٓاص -

ـْ َأْهِؾ اًمت قطِمٞمِد ذِم اًمٜم ٤مِر طَمتّك : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ ضم٤مسمر  - 1 ُب ٟم٤َمٌس ُِم ))ُيَٕمذ 

مْح٦َمُ ، ومِٞمَٝم٤م مُحاَمً َيُٙمقُٟمقا  ))وَمػَمُشُّ : وَمٞمُْخَرضُمقَن َوُيٓمَْرطُمقَن قَمغَم َأسمْقاِب اجلَٜم٦ِّم(( ىم٤مل، صُمؿ  شُمْدِريُمُٝمُؿ اًمر 

ٞمِْؾ صُمؿ  َيْدظُمُٚمقَن اجلَٜم ٦مَ   ً  (1). ((قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َأْهُؾ اجلَٜم ٦ِم اًماَمَء وَمٞمَٜمٌُْتُقَن يَماَم َيٜم٧ٌُُْم اًمُٖمث٤َمُء ذِم مِح٤َمًَم٦ِم اًم

ـْ ىَم٤مَل : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  - 2 ـَ اًمٜم ٤مِر َُم َرُج ُِم ٓ  : ))خُيْ ٓ لَِإَ إ

ةً  ـَ اخلػَْمِ َُم٤م َيِزُن ؿَمِٕمػْمَ ـْ ىَم٤مَل ، اهلُل َويَم٤مَن ذِم ىَمٚمٌِِْف ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر َُم َرُج ُِم ٓ  اهلُل  ٓ: صُمؿ  خُيْ لَِإَ إ

ـَ اخلػَْمِ َُم٤م َيزِ  ةً َويَم٤مَن ذِم ىَمٚمٌِِْف ُِم ـْ ىَم٤مَل ، ُن سُمر  ـَ اًمٜم ٤مِر َُم َرُج ُِم ٓ  اهلُل َويَم٤مَن ذِم : صُمؿ  خُيْ  ٓ لَِإَ إ

ًة(( ـَ اخلػَْمِ َُم٤م َيِزُن َذر   (2). ىَمٚمٌِِْف ُِم

 :خًٛر أٌٖ ادت١ٓ ٚايٓاص -

َْرِض مَجِٞمًٕم٤م َوُمِ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ْٕ ـَ يَمَٗمُروا ًَمْق َأن  هَلُْؿ َُم٤م ذِم ا ِذي  ثَْٚمُف َُمَٕمُف ًمَِٞمْٗمَتُدوا}إِن  اًم 

                                                                                              

 أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي وصححف إًم٤ٌمين. (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)
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ٌ َؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َوهَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ )  ـْ قَمَذاِب َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َُم٤م شُمُ٘م ـَ 36سمِِف ُِم ُرضُمقا ُِم ( ُيِريُدوَن َأْن خَيْ

 .[37 - 36({ ]اًمامئدة/37اًمٜم ٤مِر َوَُم٤م ُهْؿ سمَِخ٤مِرضِملَم ُِمٜمَْٝم٤م َوهَلُْؿ قَمَذاٌب ُُمِ٘مٞمٌؿ )

))إَذا َص٤مَر َأْهُؾ اجلَٜم ٦ِم إمَم : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملوقمـ اسمـ قمٛم - 2

َٕمَؾ سَملَم اجلَٜم ٦ِم َواًمٜم ٤مرِ ، اجلَٜم ٦مِ  صُمؿ  ُيٜم٤َمِدي ، صُمؿ  ُيْذسَمُح ، َوَأْهُؾ اًمٜم ٤مِر إمَم اًمٜم ٤مِر ضِملَء سم٤ِمعمقِت طَمت ك جُيْ

، إمَم وَمَرطِمِٝمؿْ  وَمَٞمْزَداُد َأْهُؾ اجلَٜم ٦ِم وَمَرطم٤مً ، َؾ اًمٜم ٤مِر ٓ َُمْقَت َي٤م َأهْ ، َي٤م َأْهَؾ اجلَٜم ٦ِم ٓ َُمْقَت : ُُمٜم٤َمدٍ 

 (1). َوَيْزَداُد َأْهُؾ اًمٜم ٤مِر طُمْزٟم٤ًم إمَم طُمْزهِنِْؿ((

 :أنجض أٌٖ ادت١ٓ ٚايٓاص -

واحلقر أيمثر ُمـ ، واًمٜم٤ًمء ذم اًمٜم٤مر أيمثر ُمـ اًمرضم٤مل، اًمرضم٤مل ذم اجلٜم٦م أيمثر ُمـ اًمٜم٤ًمء

 .اًمرضم٤مل ذم اجلٜم٦م

٤مُء((: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷قمـ قمٛمران سمـ طمّملم  - 1 ًَ ٜمِل اجلَٜم ٦ِم اًمٜم 
 (2). ))إِن  َأىَمؾ  ؾَم٤ميمِ

))اـم َٚمْٕم٧ُم ذِم اجلَٜم ٦ِم وَمَرَأْي٧ُم َأيْمَثَر َأْهٚمَِٝم٤م اًْمُٗمَ٘مَراَء : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷وقمـ قمٛمران  - 2

َٚمْٕم٧ُم ذِم اًمٜم ٤مِر وَمَرَأْي٧ُم َأيْمَثَر َأْهٚمَِٝم٤م اًمٜم   ٤مَء((َواـم  ًَ .(3) 

))ُأِري٧ُم اًمٜم ٤مَر وَم٢ِمَذا َأيْمثَُر َأْهٚمَِٝم٤م : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل : وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل - 3

٤مُء َيْٙمُٗمْرَن(( ىِمٞمَؾ  ًَ  : اًمٜم 
ِ
٤مَن ًَمْق : ىَم٤مَل ؟ َأَيْٙمُٗمْرَن سم٤ِمّلل  ًَ طْم ))َيْٙمُٗمْرَن اًْمَٕمِِمػَم َوَيْٙمُٗمْرَن اإْلِ

ـ   ٜم٧َْم إمَِم إطِْمَداُه ًَ (( َأطْم ْهَر صُمؿ  َرَأْت ُِمٜمَْؽ ؿَمٞمًْئ٤م ىَم٤مًَم٧ْم َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِمٜمَْؽ ظَمػْمًا ىَمطُّ  (4). اًمد 

َل ُزُْمَرٍة َيْدظُمُٚمقَن اجلَٜم ٦ِم قَمغَم ُصقَرِة : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل  ÷وقمـ أِب هريرة  - 4 ))إِن  َأو 

ٌَْدرِ   (5). (َوَأْزَواضُمُٝمُؿ احْلُقُر اًْمِٕملُم (. . . . اًْمَ٘مَٛمِر ًَمٞمَْٚم٦َم اًْم

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (4)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (5)
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 :حذاب ادت١ٓ ٚايٓاص - 

ـ أِب هريرة  َٝمَقاِت َوطُمِج٧ٌَِم اجْلَٜم ٦ُم سم٤ِمعْمََٙم٤مِرهِ((: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل  ÷قم  (1). ))طُمِج٧ٌَِم اًمٜم ٤مُر سم٤ِمًمِم 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ   ، ÷ وقَم
ِ
ـْ َرؾُمقِل اّلل  ُ اجلَٜم ٦َم َواًمٜم ٤مَر َأْرؾَمَؾ : ىَم٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَم )) ًَمام  ظَمَٚمَؼ اّلل 

َْهٚمَِٝم٤م وِمٞمَٝم٤م: يَؾ إمَِم اجلَٜم ٦ِم وَمَ٘م٤مَل ضِمؼْمِ  ِٕ وَمَج٤مَءَه٤م َوَٟمَٔمَر إًَِمٞمَْٝم٤م : ىَم٤مَل ، اٟمُْٔمْر إًَِمٞمَْٝم٤م َوإمَِم َُم٤م َأقْمَدْدُت 

َْهٚمَِٝم٤م ومِٞمَٝم٤م ِٕ  ُ ٓ  : ىَم٤مَل ، وَمَرضَمَع إًَِمٞمْفِ : ىَم٤مَل ، َوإمَِم َُم٤م َأقَمد  اّلل  َٛمُع  ِا٤َم َأطَمٌد إِ ًْ َٓ َي شمَِؽ   وَمَققِمز 

٧ْم سم٤ِمعَمَٙم٤مِرهِ ، َدظَمَٚمَٝم٤م َْهٚمَِٝم٤م وِمٞمَٝم٤م: وَمَ٘م٤مَل ، وَم٠َمَُمَر  ِا٤َم وَمُحٗم  ِٕ ، اْرضِمْع إًَِمٞمَْٝم٤م وَم٤مْٟمُٔمْر إمَِم َُم٤م َأقْمَدْدُت 

٧ْم سم٤ِمعَمَٙم٤مِرهِ : ىَم٤مَل  شمَِؽ ًَمَ٘مْد ظِمْٗم٧ُم َأْن : وَمَرضَمَع إًَِمٞمِْف وَمَ٘م٤مَل ، وَمَرضَمَع إًَِمٞمَْٝم٤م وَم٢ِمَذا ِهَل ىَمْد طُمٗم  َٓ َوقِمز 

َْهٚمَِٝم٤م وِمٞمَٝم٤م: ىَم٤مَل ، َيْدظُمَٚمَٝم٤م َأطَمدٌ  ِٕ وَم٢ِمَذا ِهَل ، اْذَه٥ْم إمَِم اًمٜم ٤مِر وَم٤مٟمُْٔمْر إًَِمٞمَْٝم٤م َوإمَِم َُم٤م َأقْمَدْدُت 

َٛمُع  ِا٤َم َأطَمٌد وَمَٞمْدظُمَٚمَٝم٤م: وَمَرضَمَع إًَِمٞمِْف وَمَ٘م٤مَل ، َيْريَم٥ُم سَمْٕمُْمَٝم٤م سَمْٕمًْم٤م ًْ َٓ َي شمَِؽ  وَم٠َمَُمَر  ِا٤َم ، َوقِمز 

َٝمَقاِت وَمحُ  ٧ْم سم٤ِمًمِم  َٓ : وَمَرضَمَع إًَِمٞمَْٝم٤م وَمَ٘م٤مَل ، اْرضِمْع إًَِمٞمَْٝم٤م: وَمَ٘م٤مَل ، ٗم  شمَِؽ ًَمَ٘مْد ظَمِِمٞم٧ُم َأْن  َوقِمز 

ٓ  َدظَمَٚمَٝم٤م ((  (2). َيٜمُْجَق ُِمٜمَْٝم٤م َأطَمٌد إِ

 :قضب ادت١ٓ ٚايٓاص -

اِك ))اجلَٜم ٦ُم َأىمَْرُب إمَم َأطَمدِ : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل : ىم٤مل ÷قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  ـْ ِذَ يُمْؿ ُِم

 (3). َواًمٜم ٤مُر ُِمثُْؾ َذًمَِؽ((، َٟمْٕمٚمِفِ 

 :احتذاج ادت١ٓ ٚايٓاص ٚحهِ اهلل بُٝٓٗا -

٧ِم اًمٜم ٤مُر َواجلَٜم ٦مُ : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل  ÷قمـ أِب هريرة  ُأوصمِْرُت : وَمَ٘م٤مًَم٧ِم اًمٜم ٤مرُ ، ))حَت٤َمضم 

ـَ  ي ِ ـَ َواعمَُتَجؼم  ي ِ ٓ  ُوَٕمَٗم٤مُء اًمٜم ٤مِس َوؾَمَ٘مُٓمُٝمْؿ  :َوىَم٤مًَم٧ِم اجلَٜم ٦مُ ، سم٤ِمعمُتََٙمؼم  وَماَمزِم ٓ َيْدظُمُٚمٜمِل إ

ـْ قِم٤ٌَمِدي، َأٟم٧ِْم َرمْحَتِل: وَمَ٘م٤مَل اهلُل ًمِٚمَْجٜم ٦مِ ، َوقَمَجُزُهؿْ  ـْ َأؿَم٤مُء ُِم َأٟم٧ِْم : َوىَم٤مَل ًمِٚمٜم ٤مرِ ، َأْرطَمُؿ سمَِؽ َُم

ـْ قِم٤ٌَمِدي، قَمَذاِب ـْ َأؿَم٤مُء ُِم ُب سمِِؽ َُم  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ((. . َدٍة ُِمٜمُْٙمْؿ ُِمٚم١ُْمَه٤مَوًمُِٙمؾ  َواطمِ ، ُأقَمذ 

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 ( وصححف إًم٤ٌمين2560رواه اًمؽمُمذي ) (2)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (3)
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 :اتكاء ايٓاص ٚطًب ادت١ٓ - 

ـَ ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ْت ًمِٚمَْٙم٤موِمِري تِل ُأقِمد  ُ٘مقا اًمٜم ٤مَر اًم  ؾُمقَل 131}َواشم  َ َواًمر  ( َوَأـمِٞمُٕمقا اّلل 

 .[132 - 131({ ]آل قمٛمران/132ًَمَٕمٚم ُٙمْؿ شُمْرمَحُقَن )

َذ ُِمٜمَْٝم٤مملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل : ÷وقمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ  - 2 صُمؿ  ، َذيَمَر اًمٜم ٤مَر وَم٠َمؿَم٤مَح سمَِقضْمِٝمِف وَمَتَٕمق 

ذ ُِمٜمَْٝم٤م ُ٘مقا اًمٜم ٤مَر َوًَمق سمِِِمؼ  مَتَْرةٍ : صُمؿ  ىَم٤مَل ، َذيَمَر اًمٜم ٤مَر وَم٠َمؿَم٤مَح سمَِقضْمِٝمِف وَمتََٕمق  ـْ مَلْ جَيِْد ، ))اشم  وَمَٛم

٦ٌٍَم((  (1). وَمٌَِٙمٚمَِٛم٦ٍم ـَمٞم 

ٓ  : ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل  ÷ة وقمـ أِب هرير - 3 تِل َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم ٦َم إِ ـْ َأسَمك(( ))يُمؾُّ ُأُم  . َُم

ـْ َي٠مسَْمك  َوَُم
ِ
ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد َأسَمك((: ىَم٤مَل ؟ ىَم٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل اّلل  ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل َدظَمَؾ اجْلَٜم ٦َم َوَُم  (2). ))َُم

وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر وُم٤م ىمرب ، قمٛمؾاًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ اجلٜم٦م وُم٤م ىمرب إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو  -

 .إًمٞمٝم٤م ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ

والحمد هلل رب العالمين

                                                                                              

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)
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 ٘ــــــــايفك: ثايجا 

 

 نتاب ايظنا٠

 :ويِمتٛمؾ قمغم ُم٤م يكم

 ُمٕمٜمك اًمزيم٤مة وطمٙمٛمٝم٤م وومْمٚمٝم٤م - 1

 زيم٤مة اًمٜم٘مديـ - 2

 زيم٤مة  اٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم - 3

 زيم٤مة اخل٤مرج ُمـ إرض - 4

 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة - 5

 ٗمٓمرزيم٤مة اًم - 6

 إظمراج اًمزيم٤مة - 7

 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة - 8

 صدىم٦م اًمتٓمقع - 9

 َع٢ٓ ايظنا٠ ٚحهُٗا ٚفضًٗا - 1

 أْٛاع ايظنا٠

 :ايظنا٠ اييت ؽضعٗا اهلل ثالث١ أْٛاع

 :ٚجتب يف أصبع١ أَٛاٍ ٖٞ، ايظنا٠ ايٛادب١ يف األَٛاٍ: األٍٚ

 .وإوراق اًمامًمٞم٦م، اًمذه٥م واًمٗمْم٦م - 1

 .٘مر واًمٖمٜمؿ( اٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم )اإلسمؾ واًمٌ - 2

 .اخل٤مرج ُمـ إرض ُمـ طمٌقب وصمامر وُمٕم٤مدن - 3

 .قمروض اًمتج٤مرة - 4

 ايظنا٠ ايٛادب١ يف ايش١َ: ايجاْٞ

 .وهل زيم٤مة اًمٗمٓمر اًمتل دم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ذم هن٤مي٦م ؿمٝمر رُمْم٤من 

 صزق١ ايتطٛع: ايجايح
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 .ـمٚم٤ٌم ًمزي٤مدة إضمر ُمـ اهلل: وهل ُم٤م خيرضمف اعمًٚمؿ إطم٤ًمٟم٤م إمم همػمه 

 .ٕهن٤م شمدل قمغم صدق إيامن خُمِرضمٝم٤م: ىم٦م قمغم اًمزيم٤مةوشمٓمٚمؼ اًمّمد

 حه١ُ تٓٛع ايعبارات

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٌذل ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن يم٤مًمّمالة، ذع اهلل ًمٕم٤ٌمده قم٤ٌمدات ُمتٜمققم٦م

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن وسمذل اًمامل يم٤محل٩م ، واًمّمدىم٦م، اًمامل اعمحٌقب إمم اًمٜمٗمس يم٤مًمزيم٤مة

ع اهلل ، يم٤مًمّمٞم٤مم، ػ اًمٜمٗمس قمـ حمٌقسم٤مهت٤م وُم٤م شمِمتٝمٞمفوُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙم، واجلٝم٤مد َوَٟمق 

م ـم٤مقم٦م رسمف قمغم هقى ٟمٗمًف، اًمٕم٤ٌمدات ًمٞمختؼم اًمٕم٤ٌمد وًمٞم٘مقم يمؾ واطمد سمام يًٝمؾ ، ُمـ ي٘مد 

 .قمٚمٞمف ويٜم٤مؾمٌف ُمٜمٝم٤م

 ؽضٚط املاٍ ايشٟ ٜٓفع صاحب٘

ًٓ : اًمامل ٓ يٜمٗمع ص٤مطمٌف إٓ إذا شمقومرت ومٞمف صمالصم٦م ذوط ّٓ ي، أن يٙمقن طمال ِمٖمؾ وأ

 .وأن ي١مدي طمؼ اهلل ومٞمف، ص٤مطمٌف قمـ ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف

 ايظنا٠تعضٜف 

 .هل اًمٜمامء واًمزي٤مدة: ًمٖم٦م

ذم ، ًمٓم٤مئٗم٦م خمّمقص٦م، ذم ُم٤مل ظم٤مص، هل اًمتٕمٌد هلل سم٢مظمراج طمؼ واضم٥م: اصٓمالطم٤م

 .وىم٧م ظم٤مص

 ٚقت فضض ايظنا٠ 

ُمّم٤مرومٝم٤م وسمٞم٤من ، وسمٞم٤من إُمقال اًمتل شُمزيمك، أُم٤م شم٘مدير ٟمّم٤م ا٤م، وُمرو٧م اًمزيم٤مة ذم ُمٙم٦م

 .ومٙم٤من ذم اعمديٜم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة

 حهِ ايظنا٠

وهل اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ أريم٤من ، اًمزيم٤مة أهؿ أريم٤من اإلؾمالم سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم واًمّمالة

 .اإلؾمالم

ٞمِٝمْؿ  ِا٤َم َوَصؾ  قَمَٚمٞمِْٝمْؿ إِ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ُرُهْؿ َوشُمَزيم  ـْ َأُْمَقاهِلِْؿ َصَدىَم٦ًم شُمَٓمٝم  ن  ظُمْذ ُِم

ُ ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمٌؿ  ـٌ هَلُْؿ َواّلل   .[103]اًمتقسم٦م/ ((َصالشََمَؽ ؾَمَٙم



 

79 

إِن  اإِلؾْمالََم سُمٜمَِل قَمغَم َخٍْس ؿَمَٝم٤مَدِة )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ^وقمـ اسمـ قمٛمر  - 2 

يَم٤مِة َوِصَٞم٤مِم َرَُمَْم٤مَن وَ   اًمز 
ِ
الَِة َوإِيَت٤مء ٓ  اهلُل َوإىَِم٤مِم اًمّم  َ إِ َٓ لِِإَ ٌَٞم٧ِْم َأْن   (1). ((طَم٩م  اًم

 حه١ُ َؾضٚع١ٝ ايظنا٠

سمؾ ، ًمٞمس اهلدف ُمـ أظمذ اًمزيم٤مة مجع اًمامل وإٟمٗم٤مىمف قمغم اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم ومح٥ًم - 1

وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت ، ًمٞمٙمقن ؾمٞمدا ًمف ٓ قمٌدا ًمف، اهلدف إول أن يٕمٚمق سم٤مإلٟم٤ًمن قمـ اًمامل

 .اًمزيم٤مة ًمتزيمل اعمٕمٓمل وأظمذ وشمٓمٝمرمه٤م

وزي٤مدة ، ذم فم٤مهره٤م ٟم٘مص ُمـ يمٛمٞم٦م اًمامل ًمٙمـ آصم٤مره٤م زي٤مدة اًمامل سمريم٦ماًمزيم٤مة وإن يم٤مٟم٧م  - 2

، ومٝمل سمذل وقمٓم٤مء، وزي٤مدة ذم ظُمٚم٘مف اًمٙمريؿ، وزي٤مدة اإليامن ذم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م، اًمامل يمٛمٞم٦م

 .واًمٗمقز سمجٜمتف، وهق إرو٤مء رسمف ؾمٌح٤مٟمف، وسمذل حمٌقب إمم اًمٜمٗمس ُمـ أضمؾ حمٌقب أقمغم ُمٜمف

 َٔ ميًو املاٍ

ؾمالم ي٘مقم قمغم أؾم٤مس آقمؽماف سم٠من اهلل وطمده هق اًمامًمؽ إصٞمؾ ٟمٔم٤مم اًمامل ذم اإل

، وإجي٤مب احل٘مقق ذم اًمامل، وًمف ؾمٌح٤مٟمف وطمده احلؼ ذم شمٜمٔمٞمؿ ىمْمٞم٦م اًمتٛمٚمؽ، ًمٚمامل

 .وـمرق إٟمٗم٤مىمٝم٤م، وـمرق ايمت٤ًم ا٤م، وسمٞم٤من ُمّم٤مرومٝم٤م، وحتديده٤م وشم٘مديره٤م

 .٤مرواًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم، وهل ؾم٥ٌم ًمدظمقل اجلٜم٦م، اًمزيم٤مة شمٙمٗمر اخلٓم٤مي٤م - 3

ذع اهلل اًمزيم٤مة وطم٨م قمغم أدائٝم٤م ًمام ومٞمٝم٤م ُمـ شمٓمٝمػم اًمٜمٗمس ُمـ رذيٚم٦م اًمِمح  - 4

وشمٓمٞم٥م ، ومتّمٗمق اًمٜمٗمقس، وهل ضمن ىمقي يرسمط سملم إهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء، واًمٌخؾ

 .وإظمقة، واعمح٦ٌم، ويٜمٕمؿ اجلٛمٞمع سم٤مُٕمـ، وشمٜمنمح اًمّمدور، اًم٘مٚمقب

، وشمٜمٛمٞمف وشمزيده، وشمثٛمره، أوم٤مت وشم٘مل اًمامل ُمـ، واًمزيم٤مة شمزيد ذم طمًٜم٤مت ُم١مد هي٤م - 5

 .واًمًٓمق، واًمٜمٝم٥م، ومتٜمع اجلرائؿ اًمامًمٞم٦م يم٤مًمنىم٤مت، وشمًد طم٤مضم٦م اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم

                                                                                              

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.16(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف،   (1)

  



 

81 

 َكارٜض ايظنا٠ 

 :ضمٕمؾ اهلل ىمدر اًمزيم٤مة قمغم طم٥ًم اًمتٕم٥م ذم اًمامل اًمذي خُتْرج ُمٜمف

 .%20وم٠موضم٥م ذم اًمريم٤مز وهق ُم٤م وضمد ُمـ دومـ اجل٤مهٚمٞم٦م سمال شمٕم٥م )اخلٛمس( =  - 1

وُم٤م ومٞمف اًمتٕم٥م ُمـ ـمروملم )اًمٌذر واًمً٘مل( وهق ُم٤م ؾُم٘مل سمٛم١مٟم٦م )رسمع اخلٛمس( أي  - 2

 .% 5ٟمّمػ اًمٕمنم = 

وقمروض اًمتج٤مرة )صمٛمـ ، يم٤مًمٜم٘مقد، وومٞمام يٙمثر ومٞمف اًمتٕم٥م واًمت٘مٚم٥م ـمقل اًمٕم٤مم - 3 

 .%5. 2اخلٛمس( أي رسمع اًمٕمنم = 

 فضٌ أراء ايظنا٠

ـَ آَُمٜمُقا َوقمَ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ِذي يَم٤مَة إِن  اًم  الََة َوآشَمُقا اًمز  ٤محِل٤َمِت َوَأىَم٤مُُمقا اًمّم  ِٛمُٚمقا اًمّم 

َزُٟمقَن ) َٓ ُهْؿ حَيْ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َو ِْؿ َو  .[277]اًمٌ٘مرة/ 277هَلُْؿ َأضْمُرُهْؿ قِمٜمَْد َر ا 

ا)): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2 ٞمِْؾ َواًمٜم َٝم٤مِر ِهًّ ـَ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن َأُْمَقاهَلُْؿ سم٤ِمًمٚم  ِذي َوقَمالَٟمَِٞم٦ًم وَمَٚمُٝمْؿ َأضْمُرُهْؿ  اًم 

َزُٟمقَن ) َٓ ُهْؿ حَيْ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َو ِْؿ َو  .[274]اًمٌ٘مرة/  274قِمٜمَْد َر ا 

 ؽضٚط ايظنا٠

واعمٕمتقه واعمجٜمقن إذا يم٤من ، واًمذيمر وإٟمثك، دم٥م اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم - 1

 .طمرا، ٤من اًمامًمؽ ُمًٚمامويم، وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل، وسمٚمغ ٟمّم٤مسم٤م، اًمامل ُمًت٘مرا

، ًمٙمٜمف حي٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، اًمٙم٤مومر ٓ دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة ويمذا ؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات - 2

 .ٕهن٤م قم٤ٌمدة: وٓ شُم٘مٌؾ ُمٜمف طمتك يًٚمؿ، أُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ومال ُيٚمزم  ا٤م

 َا ال ٜؾرتط ي٘ اذتٍٛ

ٖم٧م اًمٜمّم٤مب ورسمح اًمتج٤مرة دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة إذا سمٚم، وٟمت٤مج اًم٤ًمئٛم٦م، اخل٤مرج ُمـ إرض

وٓ يِمؽمط ًمف ، أُم٤م اًمريم٤مز ومتج٥م اًمزيم٤مة ذم ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه، وٓ يِمؽمط هل٤م مت٤مم احلقل

 .ٟمّم٤مب وٓ طمقل

 .ورسمح اًمتج٤مرة طمقهلام طمقل أصٚمٝمام إن يم٤من ٟمّم٤مسم٤م، ٟمت٤مج اًم٤ًمئٛم٦م

 حهِ طنا٠ ايٛقف
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واًمرسمط وٟمحقه٤م ًمٞمس ، واعمدارس، إوىم٤مف اًمتل قمغم ضمٝم٤مت ظمػمي٦م قم٤مُم٦م يم٤معم٤ًمضمد 

ودم٥م ، ٓ زيم٤مة ومٞمف، ويمؾ ُم٤م ُأقمد ًمْلٟمٗم٤مق ذم وضمقه اًمؼم اًمٕم٤مُم٦م ومٝمق يم٤مًمقىمػ، ةومٞمٝم٤م زيم٤م

 .اًمزيم٤مة ذم اًمقىمػ قمغم ُمٕملم يم٠موٓده ُمثالً

 ؟ٌٖ جتب ايظنا٠ ع٢ً َٔ عًٝ٘ رٜٔ

ل قمٚمٞمف ديـ يٜم٘مص اًمٜمّم٤مب إٓ ديٜم٤م وضم٥م ىمٌؾ ، اًمزيم٤مة واضم٦ٌم ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق يم٤من اعمزيم 

 .وسمذًمؽ شمؼمأ اًمذُم٦م، ل سمٕمدهطمٚمقل اًمزيم٤مة ومٞمج٥م أداؤه صمؿ يزيمل ُم٤م سم٘م

 األَٛاٍ اييت ُتدضج َٓٗا ايظنا٠

واًمٜم٘مقد ُمـ اًمٜم٘مقد ، واًمِم٤مة ُمـ اًمٖمٜمؿ، احل٥م ُمـ احل٥م، دم٥م اًمزيم٤مة ذم قملم اًمامل

 .وٓ يٕمدل قمـ ذًمؽ إٓ حل٤مضم٦م وُمّمٚمح٦م، وهٙمذا

 األَٛاٍ اييت ال جتب فٝٗا ايظنا٠

وأصم٤مث ، واًمثٞم٤مب، يمدور اًمًٙمٜمك ٦م وآؾمتٕمامل ومال زيم٤مة ومٞمفٞمَ ٜمْ ُم٤م ُأقمد ُمـ إُمقال ًمٚم٘مِ 

 .واًمًٞم٤مرات وٟمحقه٤م، واًمدواب، اعمٜمزل

ـْ أِِب ُهَريَْرَة  ٓ وَمَرؾِمِف َصَدىم٦َمٌ )): ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص   أن  َرؾُمقَل اهلل  ÷قَم ٚمِِؿ ذِم قَمٌِْدهِ َو ًْ  (1). ((ًَمٞمَْس قَمغَم اعمُ

اء ومٗمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ؾمق، وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل، إذا اضمتٛمع قمٜمد اإلٟم٤ًمن ٟم٘مقد شمٌٚمغ اًمٜمّم٤مب

 .أو همػم ذًمؽ، أو ًم٘مْم٤مء ديـ، أو ذاء قم٘م٤مر، أو اًمزواج، أقمده٤م ًمٚمٜمٗم٘م٦م

 .إذا ُم٤مت ُمـ قمٚمٞمف اًمزيم٤مة ومل خيرضمٝم٤م أظمرضمٝم٤م اًمقارث ُمـ اًمؽميم٦م ىمٌؾ اًمقصٞم٦م وىمًٛم٦م اًمؽميم٦م

وإن أسمدًمف ، أو سم٤مقمف ٓ ومرارًا ُمـ اًمزيم٤مة اٟم٘مٓمع احلقل، إذا ٟم٘مص اًمٜمّم٤مب ذم سمٕمض احلقل

 .سمجٜمًف سمٜمك قمغم طمقًمف

                                                                                              

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.982(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1463ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (1)
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ًٓ ٓ يٗمل  اام أظمرج اًمزيم٤مةإذا ُم ٕن اًمزيم٤مة طمؼ : ٤مت اعمًٚمؿ وقمٚمٞمف زيم٤مة وديـ وظمٚم ػ ُم٤م

 .واهلل أطمؼ سم٤مًمقوم٤مء، اهلل اًمتل أوضمٌٝم٤م ٕهؾ اًمزيم٤مة

 طنا٠ ايٓكزٜٔ - 2

 حهِ طنا٠ ايشٖب ٚايفض١

إذا ، (1)أو شمؼِْما، أو طمٚمٞم٤مً ، أو ؾم٤ٌمئؽ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ٟم٘مقداً ، دم٥م اًمزيم٤مة ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م

 .وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل، ًمٜمّم٤مبسمٚمٖم٧م ا

 )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1
ِ
َٓ ُيٜمِْٗمُ٘مقهَن٤َم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّلل  ٦َم َو َه٥َم َواًْمِٗمْم  ـَ َيْٙمٜمُِزوَن اًمذ  ِذي َواًم 

ُهْؿ سمَِٕمَذاٍب َأًمِٞمٍؿ ) ْ ٌَنم  ٤ٌَمُهُٝمْؿ َوضُمٜمُق ُاُ 34وَم َٛمك قَمَٚمٞمَْٝم٤م ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜم َؿ وَمُتْٙمَقى  ِا٤َم ضِم ْؿ ( َيْقَم حُيْ

ُٙمْؿ وَمُذوىُمقا َُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَمْٙمٜمُِزوَن  ًِ َٟمُْٗم ِٕ  .[35 – 34اًمتقسم٦م/]  ((َوفُمُٝمقُرُهْؿ َهَذا َُم٤م يَمٜمَْزشُمْؿ 

ِلُّ  ÷وقمـ َأِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلدري  - 2 ًَمٞمَْس وِمٞماَم ُدوَن َخِْس َأَواٍق )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل ىَم٤مَل اًمٜمٌ 

 (2). ((َوًَمٞمَْس وِمٞماَم ُدوَن َخِْس َأْوؾُمٍؼ َصَدىَم٦مٌ َصَدىَم٦ٌم َوًَمٞمَْس ومِٞماَم ُدوَن َخِْس َذْوٍد َصَدىَم٦ٌم 

 َكزاص ْضاب ايشٖب

 .جي٥م ذم اًمذه٥م إذا سمٚمغ قمنميـ ديٜم٤مرًا وم٠ميمثر رسمع اًمٕمنم

 ًٓ  .( همرام25. 4واعمث٘م٤مل يزن سم٤معمٞمزان اعمٕم٤مس )، اًمديٜم٤مر ي٤ًموي ُمـ اًمذه٥م ُمث٘م٤م

 .( ضمراُم٤م ُمـ اًمذه٥م85قمنمون ديٜم٤مرًا شم٤ًموي سم٤مًمقزن )

 .هل أىمؾ ٟمّم٤مب اًمذه٥م، ضمراُم٤ًم ُمـ اًمذه٥م 85=  4٬25   20

 َكزاص ْضاب ايفض١

 .جي٥م ذم اًمٗمْم٦م إذا سمٚمٖم٧م سم٤مًمٕمدد )ُم٤مئتل درهؿ وم٠ميمثر( أو سم٤مًمقزن )خس أواق وم٠ميمثر( رسمع اًمٕمنم

 .( ضمراُم٤م595ُم٤مئتل درهؿ شم٤ًموي سم٤مًمقزن )

                                                                                              

اًمتؼم: اًمذه٥م. وىم٤مل ىمقم: هق اًمذه٥م اعمًتخرج ُمـ اعمٕم٤مدن ىمٌؾ أن يّم٤مغ. وىم٤مل ىمقم: سمؾ اًمذه٥م يمٚمف شمؼم.   (1)

 (.253/ 1مجٝمرة اًمٚمٖم٦م )

 (.979(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1405ٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )ُمتٗمؼ قم (2)
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 :تضٓٝع ايشٖب ٚايفض١ ي٘ ثالخ حاالت 

ٕٟمف : زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة رسمع اًمٕمنم إن يم٤من اًم٘مّمد ُمـ اًمتّمٜمٞمع اًمتج٤مرة ومٗمٞمف - 1

 .ص٤مر ؾمٚمٕم٦م دم٤مري٦م وَمُٞمَ٘مّقم سمٜم٘مد سمٚمده صمؿ يزيمك

وإن يم٤من اًم٘مّمد ُمـ اًمتّمٜمٞمع اخت٤مذه حتٗم٤ًم يم٤مٕواين ُمـ ؾمٙم٤ميملم وُمالقمؼ وأسم٤مريؼ  - 2

 .ًمٙمـ دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة إذا سمٚمغ ٟمّم٤مسم٤م رسمع اًمٕمنم، وٟمحقه٤م ومٝمذا حمرم

أو اإلقم٤مرة ومٗمٞمف رسمع اًمٕمنم إذا سمٚمغ ، اعم٤ٌمح وإن يم٤من اًم٘مّمد ُمـ اًمتّمٜمٞمع آؾمتٕمامل - 3

 .وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل، ٟمّم٤مسم٤م

 طنا٠ األٚصام املاي١ٝ

م ، إوراق اًمامًمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م يم٤مًمري٤مل واًمدوٓر وٟمحقه٤م طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وَمت٘مق 

وُم٘مداره٤م رسمع ، وم٢مذا سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مب أطمد اًمٜم٘مديـ وضم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة، قمغم أؾم٤مس اًم٘مٞمٛم٦م

 .ل قمٚمٞمٝم٤م احلقلاًمٕمنم إذا طم٤م

 نٝف١ٝ إخضاج ْضاب األٚصام املاي١ٝ

م سمٜمّم٤مب أطمد اًمٜم٘مديـ  .( ضمراُم٤م85وم٢مذا يم٤من أىمؾ ٟمّم٤مب اًمذه٥م )، شُم٘مق 

 إلخضاج َكزاص طنا٠ األٚصام املاي١ٝ عز٠ طضم

وهق اًمقاضم٥م ذم زيم٤مة اًمٜم٘مديـ وُم٤م ، ( ومٞمخرج رسمع اًمٕمنم40ُي٘مًؿ اًمامل قمغم ) - 1

( هل ُم٘مدار زيم٤مة 2000=  40/ 80000صمامٟمقن أًمػ )ًمق يم٤من قمٜمده : ومٛمثال، يٚمحؼ  اام

 .وهل رسمع اًمٕمنم وهٙمذا، ذًمؽ اعمٌٚمغ

( واحل٤مصؾ هق ُم٘مدار اًمزيم٤مة 4( واًمٜم٤مشم٩م ُي٘مًؿ قمغم )10أو ٟم٘مًؿ اًمامل قمغم ) - 2 

=  4/  10000): صمؿ ٟم٘مًؿ، (10000=  10/  100000ومٚمق يم٤من اًمامل )، اًمقاضم٦ٌم

 .ع اًمٕمنم وهٙمذاوهل رسم، ( هق ُم٘مدار اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم2500

 حهِ طنا٠ اذتًٞ املعز يالعتعُاٍ

وقمٚمٞمٝمـ ، ي٤ٌمح ًمٚمٜم٤ًمء ًمٌس ُم٤م ضمرت قم٤مدهتـ سمٚمًٌف ُمـ همػم إهاف ذه٤ٌم يم٤من أو ومْم٦م

ـْ ضمٝمؾ احلٙمؿ يٚمزُمف إظمراج اًمزيم٤مة ، زيم٤مشمف يمؾ قم٤مم إذا سمٚمغ ٟمّم٤مسم٤م وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل وَُم
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ٕن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م : وُم٤م ُم٣م ُمـ إقمقام ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ ومٚمٞمس ومٞمف زيم٤مة، ُمـ طملم قَمٚمِؿ

 .إٟمام شمٚمزم سمٕمد اًمٕمٚمؿ  ا٤م

 حهِ طنا٠ األملاؼ ٚايًؤيؤ

ًمامس واًمٚم١مًم١م وإطمج٤مر اًمثٛمٞمٜم٦م وٟمحقه٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمٌُّس ٓ زيم٤مة ومٞمٝم٤م أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمتج٤مرة ، ٕا

م ىمٞمٛمتٝم٤م سمٜمّم٤مب أطمد اًمٜم٘مديـ  .وم٢من سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسم٤مً وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل ومٗمٞمٝم٤م رسمع اًمٕمنم، ومت٘مق 

 .وشمْمؿ ىمٞمٛم٦م اًمٕمروض إمم يمؾ ُمٜمٝمام، ٥م إمم اًمٗمْم٦م ذم شمٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مبٓ ُيْمؿ اًمذه

 طنا٠ ب١ُٝٗ األْعاّ - 3

 .واًمٖمٜمؿ(، واًمٌ٘مر،  اٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم هل )اإلسمؾ

 حهِ طنا٠ ب١ُٝٗ األْعاّ

 :زيم٤مة  اٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم هل٤م طم٤مًمت٤من

دم٥م اًمزيم٤مة ذم اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ إذا يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٛم٦م شمرقمك احلقل أو أيمثره ذم  - 1

 .ًمّمح٤مري واًم٘مٗم٤مر اعم٤ٌمطم٦ما

، أو اًمٜمًؾ، روم٢مذا سمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل وضم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ؾمقاء يم٤مٟم٧م ًمٚمد  

ِرج ُمـ يمؾ ضمٜمس سمحًٌف، أو اًمتًٛملم  .وخُيْ

 .سمؾ ي١مظمذ أوؾمٓمٝم٤م، وٓ ي١مظمذ ذم اًمزيم٤مة ظمٞم٤مر أُمقال اًمٜم٤مس وٓ ذاره٤م

ـ احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر يٕمٚمٗمٝم٤م أو أو همػمه٤م ُم، أو اًمٖمٜمؿ، أو اًمٌ٘مر، وإذا يم٤مٟم٧م اإلسمؾ - 2

أو جيٛمع هل٤م ُم٤م شم٠ميمٚمف ومٝمذه إن يم٤مٟم٧م ًمٚمتج٤مرة ، أو يِمؽمي هل٤م، يٓمٕمٛمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ سمًت٤مٟمف

م ىمٞمٛمتٝم٤م وإن مل شمٙمـ ، وم٢من سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسم٤ًم ومٗمٞمٝم٤م رسمع اًمٕمنم، وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل شُم٘مق 

 .ًمٚمتج٤مرة يمام ًمق اختذه٤م ًمٚمدر واًمٜمًؾ وقمٚمٗمٝم٤م ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م

 ألْعاّْضاب ب١ُٝٗ ا

٘مر )، ( ؿم٤مة40أىمؾ ٟمّم٤مب اًمٖمٜمؿ ) ـ اإلسمؾ5وأىمؾ ٟمّم٤مب اإلسمؾ )، ( سم٘مرة30وأىمؾ ٟمّم٤مب اًٌم  .( ُم

 :يمت٥م ًمف هذا اًمٙمت٤مب ًمام وضمٝمف إمم اًمٌحريـ ÷أن أسم٤م سمٙمر  ÷قمـ أٟمس  - 1
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قمغم  ملسو هيلع هللا ىلص  سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ هذه ومريْم٦م اًمّمدىم٦م اًمتل ومرض رؾمقل اهلل  

، ومٛمـ ؾم٠مهل٤م ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم وضمٝمٝم٤م ومٚمٞمٕمٓمٝم٤م، واًمتل أُمر اهلل  ا٤م رؾمقًمف، اعمًٚمٛملم

ُمـ يمؾ ، ُمـ اًمٖمٜمؿ، )ذم أرسمع وقمنميـ ُمـ اإلسمؾ ومام دوهن٤م: وُمـ ؾمئؾ ومقىمٝم٤م ومال يٕمط

وم٢مذا ، سمٜم٧م خم٤مض أٟمثك وم٢مذا سمٚمٖم٧م خ٤ًم وقمنميـ إمم خس وصمالصملم ومٗمٞمٝم٤م، خس ؿم٤مة

ت٤م وأرسمٕملم إمم وم٢مذا سمٚمٖم٧م ؾم، سمٚمٖم٧م ؾمت٤م وصمالصملم إمم خس وأرسمٕملم ومٗمٞمٝم٤م سمٜم٧م ًمٌقن أٟمثك

وم٢مذا سمٚمٖم٧م واطمدة وؾمتلم إمم خس وؾمٌٕملم ومٗمٞمٝم٤م ، ؾمتلم ومٗمٞمٝم٤م طم٘م٦م ـمروىم٦م اجلٛمؾ

وم٢مذا سمٚمٖم٧م إطمدى ، ؾمت٤م وؾمٌٕملم إمم شمًٕملم ومٗمٞمٝم٤م سمٜمت٤م ًمٌقن -يٕمٜمل  -وم٢مذا سمٚمٖم٧م ، ضمذقم٦م

وم٢مذا زادت قمغم قمنميـ وُم٤مئ٦م ، وشمًٕملم إمم قمنميـ وُم٤مئ٦م ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من ـمروىمت٤م اجلٛمؾ

وُمـ مل يٙمـ ُمٕمف إٓ أرسمع ُمـ اإلسمؾ ، وذم يمؾ خًلم طم٘م٦م، ًمٌقن ومٗمل يمؾ أرسمٕملم سمٜم٧م

 .وم٢مذا سمٚمٖم٧م خ٤ًم ُمـ اإلسمؾ ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة، إٓ أن يِم٤مء ر ا٤م، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م صدىم٦م

وم٢مذا زادت قمغم ، ذم ؾم٤مئٛمتٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م أرسمٕملم إمم قمنميـ وُم٤مئ٦م ؿم٤مة: وذم صدىم٦م اًمٖمٜمؿ

، إمم صمالصمامئ٦م ومٗمٞمٝم٤م صمالث ؿمٞم٤مهوم٢مذا زادت قمغم ُم٤مئتلم ، قمنميـ وُم٤مئ٦م إمم ُم٤مئتلم ؿم٤مشم٤من

وم٢مذا يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٛم٦م اًمرضمؾ ٟم٤مىمّم٦م ُمـ أرسمٕملم ، وم٢مذا زادت قمغم صمالصمامئ٦م ومٗمل يمؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤مة

 (1). ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م صدىم٦م إٓ أن يِم٤مء ر ا٤م، ؿم٤مة واطمدة

ٌََ٘مِر ُمِ  ملسو هيلع هللا ىلص  أن اًمٜمٌل  ÷وقمـ ُمٕم٤مذ  - 2 ـَ اًْم ـِ َأَُمَرُه َأْن َي٠مظُْمَذ ُِم َٝمُف إمَِم اًْمَٞمَٛم ـْ يُمؾ  ًَمام  َوضم 

ٜم ٦مً  ًِ ـْ يُمؾ  َأْرسَمِٕملَم ُُم  (2). صَمالصَملَِم شَمٌِٞمٕم٤ًم َأْو شَمٌِٞمَٕم٦ًم َوُِم

 أْضب١ ايػِٓ - 1

 ُم٘مدار اًمزيم٤مة. . . إمم. . . ُمـ

                                                                                              

  (.1454أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (1)

 (.623(، وهذا ًمٗمٔمف، واًمؽمُمذي سمرىمؿ )1576صحٞمح/ أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ ) (2)
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 سمٜمت٤م ًمٌقن. . . 90      76 

 طم٘مت٤من. . . 120      91

ومٗمل ، طم٘م٦م: (50وذم يمؾ )، سمٜم٧م ًمٌقن: (40ذم يمؾ )( وم٤مًمقاضم٥م 120وم٢مذا زادت قمـ )

، صمالث طم٘م٤مئؼ: (150وذم )، طم٘م٦م وسمٜمت٤م ًمٌقن: (130وذم )، ( صمالث سمٜم٤مت ًمٌقن121)

خس : (200وذم )، طم٘مت٤من وسمٜمت٤م ًمٌقن: (180وذم )، أرسمع سمٜم٤مت ًمٌقن: (160وذم )

 .أو أرسمع طم٘م٤مئؼ وهٙمذا، سمٜم٤مت ًمٌقن

ـْ وضم٧ٌم قمٚمٞمف سمٜم٧م ًمٌقن وقَمِدَُمٝم٤م ومٚمف : واجلؼمان، أن خُيرج سمٜم٧م خم٤مض ويدومع ضمؼماٟم٤مً  َُم

 .واجلؼمان ظم٤مص ذم اإلسمؾ وم٘مط، أو يدومع طِم٘م٦م وي٠مظمذ اجلؼمان، )ؿم٤مشم٤من أو قمنمون درمه٤ًم(

 َا ٜؤخش يف طنا٠ ب١ُٝٗ األْعاّ

، أو اًمثٜمٞم٦م ُمـ اعمٕمز، وهق ُم٤م ًمف ؾمت٦م أؿمٝمر، ي١مظمذ ذم زيم٤مة اًمٖمٜمؿ اجلذع ُمـ اًمْم٠من - 1

 .وهل ُم٤م هل٤م ؾمٜم٦م

واسمـ اًمٚمٌقن أو ، وٓ جيزئ اًمذيمر إٓ ذم زيم٤مة اًمٌ٘مر، ي١مظمذ ذم اًمزيم٤مة إٓ إٟمثكٓ  - 2

 .أو إذا يم٤من اًمٜمّم٤مب يمٚمف ذيمقراً ، احِلؼ أو اجلََذع ُمٙم٤من سمٜم٧م خم٤مض ُمـ اإلسمؾ

 حهِ ادتُع ٚايتفضٜل خؾ١ٝ ايضزق١

ه ومٛمـ يم٤من قمٜمد، ٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق وٓ يٗمرق سملم جمتٛمع ظمِمٞم٦م اًمّمدىم٦م ذم  اٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم

أو يٙمقن ، أرسمٕمقن ؿم٤مة ٓ جيقز ًمف أن يٗمرىمٝم٤م ذم ُمٙم٤مٟملم وم٢مذا ضم٤مء اًمٕم٤مُمؾ مل جيد اًمٜمّم٤مب

ومٞمجٛمٕمقهن٤م طمتك ٓي١مظمذ ، وقمٜمد اًمث٤مًم٨م ُمثٚمٝم٤م، وقمٜمد أظمر ُمثٚمٝم٤م، قمٜمده أرسمٕمقن ؿم٤مة

ىمقه٤م ًمقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ صمالث ؿمٞم٤مه، ُمٜمٝمؿ إٓ ؿم٤مة  .ومٝمذا يمٚمف ُمـ احلٞمٚم٦م اًمتل ٓ دمقز، وًمق وَمر 

ومال ي٠مظمذ احل٤مُمؾ وٓ اًمٗمحؾ وٓ اًمتل شمرِب وًمده٤م وٓ ، يمرائؿ إُمقالٓ ي٠مظمذ اًم٤ًمقمل 

 .وإٟمام ي٠مظمذ ُمـ اًمقؾمط وهٙمذا ذم سم٘مٞم٦م إصٜم٤مف، اًمًٛمٞمٜم٦م اعمٕمدة ًمأليمؾ

 طنا٠ ارتاصج َٔ األصض - 4 

 :أٟمقاع اخل٤مرج ُمـ إرض

 .واًمريم٤مز وٟمحقه٤م، واعمٕم٤مدن، واًمثامر، احلٌقب: اخل٤مرج ُمـ إرض
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 ايجُاصحهِ طنا٠ اذتبٛب ٚ 

ظَمر يمتٛمر وزسمٞم٥م، دم٥م اًمزيم٤مة ذم احلٌقب يمٚمٝم٤م  .وذم يمؾ صمٛمر يٙم٤مل َوُيد 

َوُهَق اًم ِذي َأٟمَِْم٠َم ضَمٜم ٤مٍت َُمْٕمُروؿَم٤مٍت َوهَمػْمَ َُمْٕمُروؿَم٤مٍت َواًمٜم ْخَؾ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1

٤مَن ُُمَتَِم٤م ِا٤ًم َوهَمػْمَ  ُم  ْيُتقَن َواًمرُّ ْرَع خُمَْتٚمًِٗم٤م ُأيُمُٚمُف َواًمز  ـْ صَمَٛمِرِه إَِذا َأصْمَٛمَر َوآشُمقا َواًمز   ُُمَتَِم٤مسمٍِف يُمُٚمقا ُِم

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدهِ   .] 141[ إٟمٕم٤مم/. . . ((طَم٘م 

ًَمٞمَْس ومِٞماَم ُدوَن َخِْس َأَواٍق )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷وقمـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدري  - 2

 (1). ((َس ومِٞماَم ُدوَن َخِْس َأْوؾُمٍؼ َصَدىَم٦مٌ َوًَمٞمْ ، َوًَمٞمَْس ومِٞماَم ُدوَن َخِْس َذْوٍد َصَدىَم٦مٌ ، َصَدىَم٦مٌ 

 ؽضٚط طنا٠ اذتبٛب ٚايجُاص

وُم٘مداره ، وسمٚمقغ اًمٜمّم٤مب، يِمؽمط أن يٙمقن اخل٤مرج ُمـ إرض ِمٚمقيم٤ًم ًمف وىم٧م وضمقب اًمزيم٤مة

 .( يمٞمٚمق ضمراُم٤مً ُمـ اًمؼم شم٘مري٤ٌمً 612أي ُم٤م يٕم٤مدل )، وهل صمالصمامئ٦م ص٤مع ٟمٌقي، )خ٦ًم أوؾمؼ(

وم٤مإلٟم٤مء اًمذي يتًع ، ( يمٞمٚمق ضمراُم٤ًم ُمـ اًمؼم شم٘مري٤ٌمً 40. 2ي٤ًموي )اًمّم٤مع اًمٜمٌقي سم٤مًمقزن 

 .وهق ُم٤م يٕم٤مدل أرسمٕم٦م أُمداد ُمتقؾمٓم٦م، هلذا يٕم٤مدل اًمّم٤مع اًمٜمٌقي

 .شُمْمؿ صمٛمرة اًمٕم٤مم اًمقاطمد ذم شمٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب إذا يم٤مٟم٧م ضمٜم٤ًًم واطمدًا يم٠مٟمقاع اًمتٛمر ُمثال

 ايٛادب يف طنا٠ اذتبٛب ٚايجُاص

ُمٓم٤مرومٞمام ؾم٘مل سم، %10اًمٕمنم =  - 1 ـ ُمٞم٤مه ٕا  .أو اًمٕمٞمقن وٟمحقه٤م، ال ُم١مٟم٦م يم٤مًمذي ينمب ُم

 .ومٞمام ؾم٘مل سمٛم١مٟم٦م يمٛمٞم٤مه أسم٤مر اًمتل خترج سم٤مٔٓت أو همػمه٤م، %5ٟمّمػ اًمٕمنم =  - 2

اَمُء َواًمُٕمُٞمقُن َأْو يَم٤مَن قَمَثِرّي٤ًم )): أٟمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  قمـ اًمٜمٌل  ^قمـ اسمـ قمٛمر   ً وِمٞماَم ؾَمَ٘م٧ِم اًم

 (2). ((ْْمِح ٟمِّْمُػ اًمُٕمنْمِ َوَُم٤م ؾُمِ٘مَل سم٤ِمًمٜم  ، اًمُٕمنْمُ 

 .وشمً٘مٞمف إُمٓم٤مر شم٤مرة، سمامء أسم٤مر شم٤مرة، ًمام ؾم٘مل  اام ُمٕم٤مً ، %5. 7صمالصم٦م أرسم٤مع اًمٕمنم =  - 3

 ٚقت ٚدٛب ايظنا٠

                                                                                              

  (.979(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1405ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (1)

  (.1483ىمؿ )أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمر (2)
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وصالح ، وسمدأ صالح اًمثٛمرة، وىم٧م وضمقب اًمزيم٤مة ذم احلٌقب واًمثامر إذا اؿمتد احل٥م 

َٛمر  أو َيّْمَٗمر  : اًمثٛمر  .سمٕمد ذًمؽ ومزيم٤مشمف قمٚمٞمف ٓ قمغم اعمِمؽميوم٢مذا سم٤مقمف ص٤مطمٌف ، أن حَيْ

 .إذا شمٚمٗم٧م احلٌقب واًمثامر سمٖمػم شمٕمد وٓ شمٗمريط ُمـ اًمامًمؽ ؾم٘مٓم٧م اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم ومٞمٝم٤م

ومٞمخرج ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م رسمع اًمٕمنم ، ٓ زيم٤مة ذم اخليوات واًمٗمقايمف إٓ إذا أقمدت ًمٚمتج٤مرة

 .وسمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب، إذا طم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل

 :حهِ طنا٠ ايبغاتني املؤدض٠

٥م اًمزيم٤مة اًمٕمنم أو ٟمّمػ اًمٕمنم قمغم ُمًت٠مضمر إرض أو اًمًٌت٤من دون ُم٤مًمٙمٝم٤م ذم دم

وقمغم اعم١مضمر زيم٤مة ، أو همػمه٤م، مجٞمع ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمٙمٞمؾ وُمدظمر ُمـ احلٌقب واًمثامر

 .وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل ُمـ شم٤مريخ قم٘مد اإلضم٤مرة، ُم٤م أظمذ ُمـ أضمرهت٤م ُمـ اًمٜم٘مقد إذا يم٤من ٟمّم٤مسم٤مً 

 :حهِ طنا٠ َا خيضج َٔ ايبخض

وم٢من يم٤من ، وإؾمامك وٟمحق ذًمؽ ٓ زيم٤مة ومٞمف، واعمرضم٤من، يمؾ ُم٤م خيرج ُمـ اًمٌحر يم٤مًمٚم١مًم١م

 .وطم٤مل قمٚمٞمف احلقل، ًمٚمتج٤مرة ومُٞمخرج ُمـ ىمٞمٛمتف رسمع اًمٕمنم إذا سمٚمغ ٟمّم٤مسم٤مً 

 :َكزاص طنا٠ املعارٕ

يمؾ ظم٤مرج ُمـ إرض همػم اًمٜم٤ٌمت ُمـ اعمٕم٤مدن وٟمحقه٤م ومزيم٤مشمف إذا سمٚمغ ٟمّم٤مب أطمد 

 .أو رسمع قمنم قمٞمٜمف إن يم٤من أصمامٟم٤ًم يم٤مًمٜم٘مديـ، اًمٜم٘مديـ رسمع قمنم ىمٞمٛمتف

ٕهن٤م : وجي٥م إظمراج زيم٤مة اعمٕم٤مدن رسمع اًمٕمنم ُمـ طملم احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م إذا سمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب

 .ُم٤مل ُمًتٗم٤مد ٓ يٕمتؼم ًمف احلقل

 :َكزاص طنا٠ ايضناط

وٓ يِمؽمط ًمف ، ىَمؾ  أو يمثر، واًمقاضم٥م ومٞمف اخلٛمس، هق ُم٤م ُوضِمد ُمـ دومـ اجل٤مهٚمٞم٦م: اًمريم٤مز

 .واًم٤ٌمىمل أرسمٕم٦م أخ٤مس ًمقاضمده، ويٍمف ُمٍمف اًمٗملء، وٓ طمقل يمام شم٘مدم ٟمّم٤مب

 طنا٠ عضٚض ايتذاص٠ - 5

، وـمٕم٤مم، وطمٞمقان، هل ُم٤م ُأقمد ًمٌٞمع وذاء ٕضمؾ اًمرسمح ُمـ قم٘م٤مر: قمروض اًمتج٤مرة -

 .وآٓت وٟمحقه٤م، وذاب

 :حهِ طنا٠ عضٚض ايتذاص٠
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م قمٜمد ، ٞمٝم٤م احلقل وضم٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مةوطم٤مل قمٚم، وسمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسم٤مً ، قمروض اًمتج٤مرة إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمتج٤مرة وشم٘مق 

٤مً أو ومْم٦م هؾ اًمزيم٤مة ذه طمظٕ  ـ يم٤مُمؾ اًم٘مٞمٛم٦م، احلقل سم٤ٕم ٝم٤م، وخيرج رسمع اًمٕمنم ُم ـ اًمٕمروض ٟمٗم  .أو ُم

 :أحٛاٍ األَٛاٍ

وأٓت وٟمحقه٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمدة ًمٚمًٙمٜمك أو ، واًمًٞم٤مرات، واًمٕم٘م٤مرات، اًمٌٞمقت - 1

 .آؾمتٕمامل ٓ ًمٚمتج٤مرة ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م

، وإن يم٤مٟم٧م ُمٕمدة ًممضم٤مر وم٤مًمزيم٤مة قمغم إضمرة ُمـ طملم اًمٕم٘مد إذا سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسم٤مً  - 2

 .وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل ىمٌؾ أن ُيٜمٗم٘مٝم٤م

، وإن يم٤مٟم٧م ُمٕمدة ًمٚمتج٤مرة وضم٧ٌم اًمزيم٤مة ذم ىمٞمٛمتٝم٤م رسمع اًمٕمنم إذا سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسم٤مً  - 3

 .وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل

سمؾ ، ٕهن٤م مل شمٕمد ًمٚمٌٞمع: آٓت اعمزارع واعمّم٤مٟمع واعمت٤مضمر وٟمحقه٤م ٓ زيم٤مة ذم ىمٞمٛمتٝم٤م -

 .أقمدت ًمالؾمتٕمامل

 :إخضاج طنا٠ األعِٗ يف ايؾضنات

ظمر : اًمنميم٤مت اًمزراقمٞم٦م - 1 إن يم٤من اؾمتثامره٤م ذم احلٌقب واًمثامر وٟمحقمه٤م ِم٤م يٙم٤مل وُيد 

وإن يم٤من ذم  اٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم ومٗمٞمٝم٤م زيم٤مة  اٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم ، ومٗمٞمٝم٤م زيم٤مة احلٌقب واًمثامر سمنموـمٝم٤م

 .هل٤م ُم٤مل ؾم٤مئؾ ومٗمٞمف زيم٤مة اًمٜم٘مقد رسمع اًمٕمنم سمنموـمٝم٤موإن يم٤من ، سمنموـمٝم٤م

 ُمثؾ ذيم٤مت إدوي٦م واًمٙمٝمرسم٤مء واإلؾمٛمٜم٧م واحلديد: اًمنميم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م - 2

وٟمحقه٤م ومٝمذه دم٥م اًمزيم٤مة ذم ص٤مذم أرسم٤مطمٝم٤م رسمع اًمٕمنم إذا سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسم٤ًم وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م  

 .احلقل ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمٕم٘م٤مرات اعمٕمدة ًمٚمٙمراء

يم٤مٓؾمتػماد واًمتّمدير واًمٌٞمع واًمنماء واعمْم٤مرسم٤مت : اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م - 3

ومٝمذه دم٥م ومٞمٝم٤م زيم٤مة قمروض ، واًمتحقيالت اًمامًمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ ِم٤م جيقز اًمتٕم٤مُمؾ سمف ذقم٤مً 

وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م ، اًمتج٤مرة ذم رأس اًمامل وص٤مذم إرسم٤مح رسمع اًمٕمنم إذا سمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب

 .احلقل

 :طنا٠ األعِٗ هلا حايتإ
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تٛمرار ذم اًمتٛمٚمؽ وأظمذ قم٤مئده٤م اًمًٜمقي ومٗمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة إن يم٤من ص٤مطمٌٝم٤م ىمّمده آؾم - 1 

 .قمغم إرسم٤مح وم٘مط رسمع اًمٕمنم يمام ؾمٌؼ

وإن يم٤من ىمّمده اعمت٤مضمرة ومٞمٝم٤م سمٞمٕم٤ًم وذاء يٌٞمع هذا ويِمؽمي هذا ـمٚم٤ًٌم ًمٚمرسمح وم٤مًمزيم٤مة  - 2

، وزيم٤مهت٤م زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة رسمع اًمٕمنم، واضم٦ٌم ذم مجٞمع ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ أؾمٝمؿ وأرسم٤مطمٝم٤م

 .إظمراج اًمزيم٤مة ىمٞمٛمتٝم٤م اًمًقىمٞم٦م وىم٧م وضمق ا٤م يم٤مًمًٜمداتواعمٕمتؼم قمٜمد 

 :حهِ طنا٠ األَٛاٍ احملض١َ

 :إُمقال اعمحرُم٦م ىمًامن

وًمٞمس ، إن يم٤من اًمامل طمراُم٤ًم سم٠مصٚمف يم٤مخلٛمر واخلٜمزير وٟمحقمه٤م ومٝمذا ٓ جيقز متّٚمٙمف - 1

ًٓ زيمقي٤مً   .ومٞمج٥م إشمالومف واًمتخٚمص ُمٜمف، ُم٤م

ًمٙمٜمف ُم٠مظمقذ سمٖمػم طمؼ وٓ قم٘مد يم٤معمٖمّمقب  وإن يم٤من اًمامل طمراُم٤ًم سمقصٗمف ٓ سمذاشمف - 2

 :أو ُم٘مٌقض سمٕم٘مد وم٤مؾمد يم٤مًمرسم٤م واًم٘مامر ومٝمذا اًمٜمقع ًمف طم٤مًمت٤من، واعمنوق

 .وهؿ خُيرضمقن زيم٤مشمف سمٕمد ىمٌْمف ًمٕم٤مم واطمد، إن قَمرف أهٚمف رده قمٚمٞمٝمؿ - 1

وإن أسم٘م٤مه ، وإٓ وٛمٜمف هلؿ، وم٢من فمٝمروا وأضم٤مزوا، وإن ضَمِٝمؾ أهٚمف شمّمدق سمف قمٜمٝمؿ - 2

 .وقمٚمٞمف زيم٤مشمف، آصمؿ ذم يده ومٝمق

 طنا٠ ايفطض - 6 

 .هل اًمّمدىم٦م اًمتل دم٥م قمغم اعمًٚمؿ سم٤مًمٗمٓمر ُمـ رُمْم٤من: زيم٤مة اًمٗمٓمر -

 :طمٙمٛم٦م ُمنموقمٞم٦م زيم٤مة اًمٗمٓمر -

وـمٕمٛم٦م ًمٚمٛم٤ًميملم ًمٞمًتٖمٜمقا  ا٤م ، ذع اهلل زيم٤مة اًمٗمٓمر ـمٝمرة ًمٚمّم٤مئؿ ُمـ اًمٚمٖمق واًمروم٨م

 .ويِمؽميمقا ُمع إهمٜمٞم٤مء ذم ومرطم٦م اًمٕمٞمد، قمـ اًم١ًمال يقم اًمٕمٞمد
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ـَ اًمٚم ْٖمِق  ملسو هيلع هللا ىلص  وَمَرَض َرؾُمقُل اهلل : ىم٤مل ^قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ٤مِئِؿ ُِم َزيَم٤مَة اًمِٗمٓمِْر ـُمْٝمَرًة ًمِٚمّم 

وَم٨ِم  ٤ميمِلمِ ، َواًمر  ًَ ٌُقًَم٦مٌ ، َوـُمْٕمَٛم٦ًم ًمِٚمَْٛم الِة وَمِٝمَل َزيَم٤مٌة َُمْ٘م اَه٤م ىَمٌَْؾ اًمّم  ـْ َأد  اَه٤م سَمْٕمَد ، َُم ـْ َأد  َوَُم

ـَ اًمّم   الِة وَمِٝمَل َصَدىَم٦ٌم ُِم  (1). َدىَم٤مِت اًمّم 

 :حهِ طنا٠ ايفطض

، صٖمػمًا أو يمٌػماً ، طمرًا أو قمٌداً ، ذيمرًا يم٤من أو أٟمثك، زيم٤مة اًمٗمٓمر واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ

ـْ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف ُمـ اعمًٚمٛملم، َُمَٚمَؽ ص٤مقم٤ًم ُمـ ـمٕم٤مم ويًتح٥م ، وم٤موالً قمـ ىمقشمف وىمقت َُم

 .إظمراضمٝم٤م قمـ اجلٜملم

ـْ يُمٜم ٤م ُٟمْخِرُج َزيمَ : ىم٤مل ÷قمـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدري  ـْ ـَمَٕم٤مٍم َأْو َص٤مقًم٤م ُِم ٤مَة اًْمِٗمٓمِْر َص٤مقًم٤م ُِم

ـْ َزسمِٞم٥ٍم  ٍط َأْو َص٤مقًم٤م ُِم
ـْ َأىمِ ـْ مَتٍْر َأْو َص٤مقًم٤م ُِم  (2). ؿَمِٕمػٍم َأْو َص٤مقًم٤م ُِم

 :ٚقت ٚدٛب طنا٠ ايفطض

وإذا ، دم٥م زيم٤مة اًمٗمٓمر سمٖمروب اًمِمٛمس ُمـ آظمر يقم ُمـ رُمْم٤من قمغم يمؾ ؿمخص سمٜمٗمًف

 .وهق ُم٠مضمقر، ؿ سم٢مذهنؿ ورو٤مهؿ ضم٤مزأظمرضمٝم٤م إب قمـ أهشمف أو همػمه

 :ٚقت إخضاج طنا٠ ايفطض

: وإومْمؾ، يٌدأ اًمقىم٧م ُمـ همروب اًمِمٛمس ًمٞمٚم٦م قمٞمد اًمٗمٓمر إمم ُم٤م ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد

 .إظمراضمٝم٤م يقم اًمٕمٞمد ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد

 .وجيقز إظمراضمٝم٤م ىمٌؾ اًمٕمٞمد سمٞمقم أو يقُملم

وإن ، يم٤من ُمٕمذوراً  وُمـ أداه٤م سمٕمد صالة اًمٕمٞمد ومٝمل صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٤مت وي٠مصمؿ إٓ إن

 .وإن يم٤من ُمٕمذورًا ىمْم٤مه٤م وٓ إصمؿ قمٚمٞمف، أظمره٤م قمـ يقم اًمٕمٞمد ُمـ همػم قمذر ومٝمق آصمؿ

 :َكزاص طنا٠ ايفطض

                                                                                              

 (.1827(، وهذا ًمٗمٔمف، وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )1609طمًـ/ أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ ) (1)

  (.985(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1506ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)
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، واًمتٛمر، واًمِمٕمػم، جيقز إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر ُمـ يمؾ ُم٤م يم٤من ىمقشم٤ًم ٕهؾ اًمٌٚمد يم٤مًمؼم 

 .وأومْمٚمٝم٤م ُم٤م يم٤من أٟمٗمع ًمٚمٗم٘مػم، واًمذرة وهمػمه٤م، وإرز، وإىمط، واًمزسمٞم٥م

يٕمٓمٞمف وم٘مراء ، ( يمٞمٚمق ضمراُم٤مً 40. 2ُم٘مداره٤م قمـ يمؾ ؿمخص ص٤مع ي٤ًموي سم٤مًمقزن )و

واًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم ، وٓ جيقز إظمراج اًم٘مٞمٛم٦م سمدل اًمٓمٕم٤مم، اًمٌٚمد اًمذي وضم٧ٌم قمٚمٞمف ومٞمف

 .أظمص  ا٤م ُمـ همػمهؿ

ـْ مَتْرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص  وَمَرَض َرؾُمقُل اهلل : ىم٤مل ^قمـ اسمـ قمٛمر  ـْ َأْو َص٤مقم٤ًم ، َزيَم٤مَة اًمِٗمٓمِْر َص٤مقم٤ًم ُِم ُِم

يَمِر َوإُٟمْثَك، قَمغَم اًمَٕمٌِْد َواحلُر  ، ؿَمِٕمػمٍ  ٚمِِٛملمَ ، َواًمذ  ًْ ـَ اعمُ ِٖمػِم َواًمَٙمٌػِِم ُِم َوَأَُمَر  ِا٤َم َأْن ، َواًمّم 

الةِ  َى ىَمٌَْؾ ظُمُروِج اًمٜم ٤مِس إمَم اًمّم   (1). شُم١َمد 

 إخضاج ايظنا٠ - 7

 :أْٛاع أَٛاٍ ايظنا٠

 :إُمقال اًمتل دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ٟمققم٤من

 .أو همػم ٟم٤مم يم٤معمٕم٤مدن، ُم٤م هق ٟم٤مم ذم ٟمٗمًف يم٤محلٌقب واًمثامر: إول

 .وٓ يِمؽمط هل٤م طمقل، ومٝمذه دم٥م اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م قمٜمد احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م إذا سمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب

، واعمقار، وإوراق اًمٜم٘مدي٦م، ُم٤م ُيرصد ًمٚمٜمامء واًمتج٤مرة يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م: اًمث٤مين

 .وقمروض اًمتج٤مرة وٟمحقه٤م

 .وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل، ا سمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مبومٝمذه خُترج زيم٤مهت٤م إذ

 :آراب إخضاج ايظنا٠

وأن يتّمدق ُمـ أـمٞم٥م ُم٤مًمف ، وأن خيرضمٝم٤م ـمٞم٦ٌم  ا٤م ٟمٗمًف، إظمراضمٝم٤م وىم٧م وضمق ا٤م

ق، وأىمرسمف ُمـ احلالل، وأطمٌف إًمٞمف، وأضمقده : وأن يًتّمٖمر قمٓمٞمتف، وأن ُيريض اعمَُّمد 

                                                                                              

 (. 986( )984(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1503ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (1)
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إطمٞم٤مء هلذا : ٞم٤مٟم٤مً وئمٝمره٤م أطم، ًمٞمًٚمؿ ُمـ اًمري٤مء: وأن خُيٗمٞمٝم٤م، ًمٞمًٚمؿ ُمـ اًمُٕمج٥م

ّٓ يٌٓمٚمٝم٤م سم٤معمـ وإذى، وشمرهمٞم٤ًٌم ًمألهمٜمٞم٤مء ًمالىمتداء سمف، اًمقاضم٥م  .وأ

 :أفضٌ أٌٖ ايظنا٠

ويٓمٚم٥م ًمّمدىمتف ُمـ ، وإطمقج، وإىمرب، إومْمؾ أن يٌتٖمل اعمزيمل ًمّمدىمتف إشم٘مك

وإه ، واًمٗم٘مراء اعمتٕمٗمٗملم، وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وإشم٘مٞم٤مء، شمزيمق سمف اًمّمدىم٦م ُمـ إىم٤مرب

وإظمراج ُم٤م قمٜمده ُمـ زيم٤مة أو صدىم٦م وٟمحقمه٤م ىمٌؾ طمّمقل ، ة اعمحت٤مضم٦م وٟمحقهؿاًمٙمٌػم

 ويمٚمام يمثرت صٗم٤مت آؾمتح٘م٤مق ذم، اعمقاٟمع

 .وهٙمذا. . . ووم٘مػم ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، يمٗم٘مػم ىمري٥م، ؿمخص يم٤من أطمؼ سم٤مًمزيم٤مة 

ـْ ىَمٌِْؾ َأْن َي٠ميِْتَ َأطَمَديُمؿُ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـْ َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم َٓ  َوَأٟمِْٗمُ٘مقا ُِم اعْمَْقُت وَمَٞمُ٘مقَل َرب  ًَمْق

لَم ) ٤محِلِ ـَ اًمّم  ـْ ُِم َق َوَأيُم د  ْرشَمٜمِل إمَِم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم وَم٠َمص   .[10]اعمٜم٤موم٘مقن/ 10َأظم 

 :ٚقت إخضاج ايظنا٠

 .جي٥م إظمراج اًمزيم٤مة قمغم اًمٗمقر إذا طَمؾ  وىم٧م وضمق ا٤م إٓ ًميورة - 1

ومٞمجقز شمٕمجٞمؾ زيم٤مة اًمامؿمٞم٦م ، قضمقبجيقز شمٕمجٞمؾ اًمزيم٤مة ىمٌؾ وضمق ا٤م سمٕمد ؾم٥ٌم اًم - 2

 .واًمٜم٘مديـ وقمروض اًمتج٤مرة إذا ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مب

وسومٝم٤م ًمٚمٗم٘مراء قمغم ؿمٙمؾ رواشم٥م ؿمٝمري٦م ، جيقز إظمراج اًمزيم٤مة ىمٌؾ ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم - 3

 .إذا اىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م ذًمؽ

ًٓ ُمتٗم٤موشم٦م ذم اًمزُمـ يم٤مًمرواشم٥م - 4 أظمرج ، واإلرث، وأضمقر اًمٕم٘م٤مرات، ُمـ ُمٚمؽ أُمقا

وإن ـم٤مسم٧م ٟمٗمًف وآصمر ضم٤مٟم٥م اًمٗم٘مراء وهمػمهؿ ضمٕمؾ ، ٕمد مت٤مم طمقًمفزيم٤مة يمؾ ُم٤مل سم

 .إلظمراج زيم٤مشمف ؿمٝمرًا واطمدًا ُمـ ؿمٝمقر اًمًٜم٦م يمرُمْم٤من ومٝمذا أقمٔمؿ ٕضمره

 :حهِ تفضٜل ايظنا٠

وإومْمؾ أن يٗمرق اًمزيم٤مة ، جيقز أن ُيٕمٓمك اجلامقم٦م ُمـ اًمزيم٤مة ُم٤م يٚمزم اًمقاطمد وقمٙمًف

 .هق إصؾ إٓ عمّمٚمح٦م واإلهار، سمٜمٗمًف هًا وقمالٟمٞم٦م طم٥ًم اعمّمٚمح٦م

 :حهِ رفع ايظنا٠ يًخانِ
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ًٓ أُمٞمٜم٤ًم قمغم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم أن ي٠مظمذ اًمزيم٤مة ُمـ إهمٜمٞم٤مء  - 1  جيقز ًمٚمح٤ميمؿ إذا يم٤من قم٤مد

وجي٥م قمٚمٞمف سمٕم٨م اًمًٕم٤مة ًم٘مٌض زيم٤مة إُمقال اًمٔم٤مهرة ، ويٍمومٝم٤م ذم ُمّم٤مرومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م

ـ اًمٜم٤مس ُمـ جيٝمؾ وضمقب ٕن ُم: واًمثامر وٟمحقه٤م، واًمزروع، يم٤ًمئٛم٦م  اٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم

 .أو يٜمًك، وُمٜمٝمؿ ُمـ يتٙم٤مؾمؾ، اًمزيم٤مة

وهلؿ ، وشمؼمأ اًمذُم٦م سمذًمؽ، إذا ـمٚم٥م وزم إُمر اًمزيم٤مة ُمـ إهمٜمٞم٤مء وضم٥م دومٕمٝم٤م إًمٞمف - 2

هل٤م، أضمره٤م  .واإلصمؿ قمغم َُمـ سَمد 

 :حهِ ضُإ ايظنا٠ 

وإن مل ، وم٢من شمٕمدى أو ومّرط وٛمـ: وم٢مذا شمٚمٗم٧م، اًمزيم٤مة سمٕمد وضمق ا٤م أُم٤مٟم٦م ذم يد اعمزيمل

 .يتٕمد ومل يٗمرط مل يْمٛمـ

 ؟:أٜٔ ُتدضج ايظنا٠

أو ، وجيقز ٟم٘مٚمٝم٤م إمم سمٚمد آظمر عمّمٚمح٦م، إومْمؾ إظمراج زيم٤مة يمؾ ُم٤مل ذم وم٘مراء سمٚمده

ؾ ُمـ خيرضمٝم٤م قمٜمف، وإومْمؾ أن خيرضمٝم٤م سمٜمٗمًف، أو ؿمدة طم٤مضم٦م، ىمراسم٦م  .وجيقز أن يقيم 

 :صف١ إخضاج طنا٠ ايزٜٔ -

وإومْمؾ أن يزيمٞمف ىمٌؾ ، زيم٤مشمف إذا ىمٌْمف ًمام ُم٣م ُمـ يم٤من ًمف ديـ قمغم ُمكمء ومٞمخرج - 1

ْيـ قمغم ُمٕمن أو ِم٤مـمؾ ومٞمزيمٞمف إذا ىمٌْمف ًمًٜم٦م واطمدة، ىمٌْمف  .وإن يم٤من اًمد 

 .ٓ جيقز عمـ ًمف ُم٤مل قمغم أطمد ٓ يًتٓمٞمع ؾمداده أن يً٘مٓمف قمٜمف سمٜمٞم٦م اًمزيم٤مة - 2

 :حهِ املاٍ غري املكزٚص عًٝ٘

ومٛمـ ًمف ُم٤مل مل يتٛمٙمـ ُمـ ىمٌْمف سم٥ًٌم ، ٘مٌْمفاًمامل همػم اعم٘مدور قمٚمٞمف ٓ زيم٤مة ومٞمف طمتك ي

ويٌتدئ ًمف طمقًٓ ، أو إرث ومال زيم٤مة ومٞمف طمتك ي٘مٌْمف، همػم قم٤مئٍد إًمٞمف يمٜمّمٞمٌف ُمـ قم٘م٤مر

 .ٕٟمف ىمٌؾ ذًمؽ ٓ يٛمٚمؽ اًمتٍمف ومٞمف: ضمديدًا شمٌدأ اًمزيم٤مة ُمٜمف

وزيم٤مة اًمٗمٓمر شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌدن ومٞمخرضمٝم٤م ، ومٞمخرضمٝم٤م ذم سمٚمده، زيم٤مة اًمامل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمامل -

 .ؿ طمٞمثام وضمداعمًٚم

 :عكٛب١ َاْع ايظنا٠
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وىُمتؾ إن مل ، وُأظمذت ُمٜمف، َُمـ ُمٜمع اًمزيم٤مة ضم٤مطمدًا ًمقضمق ا٤م وهق قم٤مرٌف سم٤محلٙمؿ يمٗمر - 1

ر سم٠مظمذ ؿمٓمر ُم٤مًمف، وُأظمذت ُمٜمف، وإن ُمٜمٕمٝم٤م سمخالً مل يٙمٗمر، ٕٟمف ُمرشمد: يت٥م  .وقُمز 

إًمٞمؿ وىمد شمققمد اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمٕمذاب ، جي٥م قمغم ُمـ ُمٚمؽ ٟمّم٤مسم٤ًم إظمراج زيم٤مشمف - 2

 .يمؾ ُمـ ُمٜمع إظمراضمٝم٤م

 )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1
ِ
َٓ ُيٜمِْٗمُ٘مقهَن٤َم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّلل  ٦َم َو َه٥َم َواًْمِٗمْم  ـَ َيْٙمٜمُِزوَن اًمذ  ِذي َواًم 

ُهْؿ سمَِٕمَذاٍب َأًمِٞمٍؿ ) ْ ٌَنم  ٤ٌَمُهُٝمْؿ 34وَم َٛمك قَمَٚمٞمَْٝم٤م ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜم َؿ وَمُتْٙمَقى  ِا٤َم ضِم ( َيْقَم حُيْ

ُٙمْؿ وَمُذوىُمقا َُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَمْٙمٜمُِزوَن )َوفُمُٝمقُرهُ  ًِ َٟمُْٗم ِٕ  .[35 - 34]اًمتقسم٦م/ 35ْؿ َهَذا َُم٤م يَمٜمَْزشُمْؿ 

ًٓ وَمَٚمْؿ ُي١َمد  َزيَم٤مشَمُف )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷وقمـ أِب هريرة  - 2 ـْ آشَم٤مُه اهلل َُم٤م َُم

ٌََت٤من ىُمُف َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ ، ُُمث َؾ ًَمُف َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ؿُمَج٤مقم٤ًم َأىمَْرَع ًَمُف َزسمِٞم َيْٕمٜمِل -صُمؿ  َي٠مظُْمُذ سمِٚمِْٝمِزَُمَتٞمِْف ، ُيَٓمق 

ـَ َيٌَْخُٚمقنَ ))صُمؿ  شَمال ، ((َأَٟم٤م يَمٜمُْزكَ ، َأَٟم٤م َُم٤مًُمَؽ : صُمؿ  َيُ٘مقُل ، -سمِِِمْدىَمٞمْفِ  ِذي ـ  اًم  ٌَ ًَ َٓ حَيْ  ((. . . َو

 (1). أي٦م

ـْ أِِب ُهَرْيَرَة  - 3 ـْ َص٤مطِم٥ِم يَمٜمٍْز ٓ ُي١َمد ي )) ملسو هيلع هللا ىلص   ىم٤مل َرؾُمقُل اهلل: ىم٤مل ÷وقَم َُم٤م ُِم

٤ٌَمُه َوضَمٌِٞمٜمُفُ ، وَمُٞمْجَٕمُؾ َصَٗم٤مِئَح ، َزيَم٤مشَمُف إٓ ُأمْحَِل قَمَٚمٞمِْف ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜم ؿَ  طَمت ك ، وَمُٞمْٙمَقى  ِا٤َم ضَمٜمْ

٤ٌَمِدهِ  ُٙمَؿ اهلل سَملْمَ قِم لَم أًْمَػ ؾَمٜم٦َمٍ ، حَيْ ًِ  (2). ((ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه َخْ

ُه : أوْ ، َواًم ِذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدهِ )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل اًمٜمٌل : ىم٤مل ÷وقمـ أِب ذر  - 4 َٓ لَِإَ هَمػْمُ َواًم ِذي 

ـْ َرضُمٍؾ شَمُٙمقُن ًَمُف إسمٌِؾ  -أْو يَماَم طَمَٚمَػ - َٝم٤م، أْو هَمٜمَؿٌ ، أْو سَمَ٘مرٌ ، َُم٤م ُِم إٓ ُأيِتَ  ِا٤َم ، ٓ ُي١َمد ي طَم٘م 

اَم ضَم٤مَزْت ، َوشَمٜمَْٓمُحُف سمُِ٘مُروهِن٤َم، شَمَٓم١ُمُه سم٠ِمظْمَٗم٤موِمَٝم٤م، َوأؾْمَٛمٜمَفُ  َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم أقْمَٔمَؿ َُم٤م شَمُٙمقنُ  يُمٚم 

ْت قَمَٚمٞمِْف ُأوَٓه٤م  (3). ((طَمت ك ُيْ٘م٣َم سَملْمَ اًمٜم ٤مسِ ، ُأظْمَراَه٤م ُرد 

                                                                                              

 (.1403سمرىمؿ )أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (1)

 (.987أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (2)

 (. 990(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1460ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (3)
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 َضاصف ايظنا٠ - 8 

 :أٌٖ ايظنا٠

اَم )): ٤مٟمفأهؾ اًمزيم٤مة اًمذيـ جيقز سومٝم٤م هلؿ صمامٟمٞم٦م وهؿ اعمذيمقرون ذم ىمقل اهلل ؾمٌح إِٟم 

ىَم٤مِب َواًْمَٖم٤مرِ  َٗم٦ِم ىُمُٚمق ُاُْؿ َوذِم اًمر  ٤ميملِِم َواًْمَٕم٤مُِمٚملَِم قَمَٚمٞمَْٝم٤م َواعْم١َُمًم  ًَ  َواعْمَ
ِ
َدىَم٤مُت ًمِٚمُْٗمَ٘مَراء ُِملَم اًمّم 

ُ قَمٚمِٞمٌؿ طَمِٙمٞمٌؿ )  َواّلل 
ِ
ـَ اّلل  ٌِٞمِؾ وَمِريَْم٦ًم ُِم  ً ـِ اًم  َواسْم

ِ
 .[60]اًمتقسم٦م/ 60َوذِم ؾَمٌِٞمِؾ اّلل 

تِح٘مف : ات صضف ايظنا٠دٗ ًْ َتِحؼ وىمدر ُم٤م َي ًْ اهلل قمز وضمؾ سمحٙمٛمتف ىمد ُيٕملم  اعم

ُمثؾ يمٗم٤مرة ، وىمد ُيٕملم  ُم٤م ُيًتحؼ دون ُمـ َيًتح٘مف يم٤مًمٙمٗم٤مرات، يم٤مًمٗمرائض وأهٚمٝم٤م

وهؿ ، وىمد يٕملم اعمًَتِحؼ دون ىمدر ُم٤م َيًتح٘مف يم٠مهؾ اًمزيم٤مة، واًمٞمٛملم وٟمحقمه٤م، اًمٔمٝم٤مر

 :صمامٟمٞم٦م

 .أو جيدون سمٕمض اًمٙمٗم٤مي٦م، ذيـ ٓ جيدون ؿمٞمئ٤مً وهؿ اًم: اًمٗم٘مراء - 1

 .أو ٟمّمٗمٝم٤م، وهؿ اًمذيـ جيدون أيمثر اًمٙمٗم٤مي٦م: اعم٤ًميملم - 2

٤مفمٝم٤م، وهؿ ضم٤ٌمهت٤م: اًمٕم٤مُمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م - 3 وم٢من يم٤من هلؿ ُمرشم٥م ُمـ ، واًم٘م٤مؾمٛمقن هل٤م، وطُمٗم 

 .اإلُم٤مم ومال يٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة

أو يمػ ، ِمـ يرضمك إؾمالُمف، وهؿ رؤؾم٤مء ىمقُمٝمؿ، ُمًٚمٛمقن أو يمٗم٤مر: اعم١مًمٗم٦م ىمٚمق اؿ - 4

ُيٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة سم٘مدر ، أو إؾمالم ٟمٔمػمه، أو إؾمالُمف، أو يرضمك سمٕمٓمٞمتف ىمقة إيامٟمف، ذه

 .ُم٤م يتح٘مؼ سمف اعم٘مّمقد

ومٞمٕمت٘مقن ، اًمذيـ اؿمؽموا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أؾمٞم٤مدهؿ، وهؿ إرىم٤مء واعمٙم٤مشمٌقن: ذم اًمرىم٤مب - 5

 .ًٚمٛملمويدظمؾ ومٞمٝمؿ ومداء أهى احلروب ُمـ اعم، ويٕم٤مٟمقن ُمـ اًمزيم٤مة

ـْ قمٚمٞمف ديـ: اًمٖم٤مرم: اًمٖم٤مرُمقن - 6  :وهؿ ٟمققم٤من، َُم

 .ومُٞمٕمٓمك سم٘مدر ُم٤م همرم وًمق يم٤من همٜمٞم٤مً ، هم٤مرم إلصالح ذات اًمٌلم  أ(

ؾ ديقٟم٤مً ، هم٤مرم ًمٜمٗمًف ب(  .ومل يٙمـ قمٜمده ووم٤مء، سم٠من حَتٛم 
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وهؿ اًمٖمزاة اعمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم : ذم ؾمٌٞمؾ اهلل - 7 

أو هلؿ ُمرشم٥م ، ومٝم١مٓء ُيٕمٓمقن ُمـ اًمزيم٤مة إذا مل يٙمـ هلؿ ُمرشم٥م، ًمدقم٤مة إمم اهللوٟمحقهؿ يم٤م

 .ٓ يٙمٗمٞمٝمؿ

ومٞمٕمٓمك ُم٤م ، وهق اعم٤ًمومر اعمٜم٘مٓمع سمف ؾمٗمره وًمٞمس ُمٕمف ُم٤م يقصٚمف إمم سمٚمده: اسمـ اًمًٌٞمؾ - 8

 .يًد طم٤مضمتف ذم ؾمٗمره وًمق يم٤من همٜمٞم٤مً 

 .سمٛمـ طم٤مضمتف أؿمدَوَيٌدأ ، ٓ جيقز سف اًمزيم٤مة ًمٖمػم ه١مٓء إصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م -

وجيقز دومٕمٝم٤م إمم ؿمخص واطمد ، جيقز سف اًمزيم٤مة إمم صٜمػ واطمد ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة -

وإن يم٤مٟم٧م يمثػمة ومٞمًتح٥م شمٗمري٘مٝم٤م قمغم شمٚمؽ ، ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة ذم طمدود طم٤مضمتف

 .إصٜم٤مف

ُمـ راشمٌف اًمِمٝمري أًمٗمل ري٤مل ًمٙمٜمف حيت٤مج إمم صمالصم٦م آٓف ري٤مل ؿمٝمري٤ًم ًمتٖمٓمٞم٦م ٟمٗم٘م٤مشمف  -

 .وم٢مٟمف يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة سم٘مدر طم٤مضمتف وٟمٗم٘م٤مت ُمـ يٕمقل

وم٤ٌمن أٟمف همػم أهؾ ًمٚمزيم٤مة ، إذا دومع اًمزيم٤مة إمم ُمـ ئمٜمف أهالً ُمع آضمتٝم٤مد واًمتحري -

 .ومزيم٤مشمف جمزئ٦م

 :طمٙمؿ شمٜمٛمٞم٦م أُمقال اًمزيم٤مة -

، وٓ جيقز شم٠مظمػمه ُمـ أضمؾ شمٜمٛمٞمتف، ُم٤م وضم٥م ُمـ اًمزيم٤مة ُيٍمف ومقرًا ٕهؾ اًمزيم٤مة

وإن يم٤من اًمامل ُمـ همػم اًمزيم٤مة ومال ُم٤مٟمع ُمـ ، ٞم٦م وٟمحقمه٤مأو مجٕم، واًمتج٤مرة ومٞمف ًمّم٤مًمح ومرد

 .وسومف ذم أسمقاب اًمؼم، اًمتج٤مرة ومٞمف

 :صٛص ممٔ جيٛط رفع ايظنا٠ إيِٝٗ

وجيقز ، جيقز سف اًمزيم٤مة عمـ أراد أن ي١مدي ومريْم٦م احل٩م وًمٞمس قمٜمده ُم٤م يٙمٗمٞمف - 1

، قمٗم٤مف ٟمٗمًفوسومٝم٤م عمًٚمؿ أراد اًمزواج وهق وم٘مػم يريد إ، سومٝم٤م ًمٗمؽ إؾمػم اعمًٚمؿ

 .وجيقز ؾمداد ديـ اعمٞم٧م ُمـ اًمزيم٤مة
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جيقز عمـ ًمف ديـ قمغم وم٘مػم أن يٕمٓمل اًمٗم٘مػم ُمـ زيم٤مشمف إذا مل يٙمـ قمـ شمقاـم١ٍم سمٞمٜمٝمام سم٠من  - 2 

 .وٓ جيقز إؾم٘م٤مط اًمديـ واقمت٤ٌمره ُمـ اًمزيم٤مة، يٕمٓمٞمف ًمٞمًدد ًمف

ًمٕمٚمؿ ٕن ـمٚم٥م ا: إذا شمٗمرغ ىم٤مدر قمغم اًمتٙم٥ًم ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمف يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة - 3 

 .وٟمٗمٕمف ُمتٕمد  ، ٟمقع ُمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

، يًـ دومع اًمزيم٤مة إمم اًمٗم٘مراء إىم٤مرب اًمذيـ ٓ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متٝمؿ يم٤مإلظمقة وإظمقات - 4

 .وإظمقال واخل٤مٓت وٟمحقهؿ، وإقمامم واًمٕمامت

 .وقمغم ذي اًمرطمؿ صدىم٦م وصٚم٦م، اًمّمدىم٦م قمغم اعمًٙملم صدىم٦م -

 :ايظٚجحهِ رفع ايظنا٠ يًٛايز أٚ ايٛيز أٚ 

وإمم إوٓد وإن ؾمٗمٚمقا إذا يم٤مٟمقا وم٘مراء ، جيقز سف اًمزيم٤مة إمم اًمقاًمديـ وإن قمٚمقا - 1

ويمذا ًمق حتٛمٚمقا ديٜم٤ًم أو دي٦م ومٞمجقز ، وهق قم٤مضمز قمـ ٟمٗم٘متٝمؿ ُم٤م مل يدومع سمذًمؽ واضم٤ًٌم قمٚمٞمف

 .وهؿ أطمؼ سمف، أن ي٘ميض قمٜمٝمؿ ذًمؽ

ٚم٧م ديٜم٤مً  - 2 أُم٤م اًمزوضم٦م ومٞمجقز أن ، و يمٗم٤مرةأ، جيقز ًمٚمزوج دومع زيم٤مشمف إمم زوضمتف إذا حتٛم 

 .شمدومع زيم٤مهت٤م ًمزوضمٝم٤م إن يم٤من ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة

ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري   ُٕمقٍد ىَم٤مًَم٧ْم  ÷قَم ًْ ـِ َُم َي٤م َٟمٌِل  اهلل إِٟم َؽ َأَُمْرَت : أن َزْيٜم٥ََم اُْمَرَأة اسْم

َدىَم٦ِم َويَم٤مَن قِمٜمِْدي طُمكِم  زِم وَم٠َمَرْدُت َأْن َأشمَ  ُف َوَوًَمَدُه اًْمَٞمْقَم سم٤ِمًمّم  ُٕمقٍد َأٟم  ًْ ـُ َُم َق سمِِف وَمَزقَمَؿ اسْم َّمد 

ىْم٧ُم سمِِف قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ـْ شَمَّمد  ِلُّ ، َأطَمؼُّ َُم ُٕمقٍد َزْوضُمِؽ َوَوًَمُدِك َأطَمؼُّ )) ملسو هيلع هللا ىلص  وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌ  ًْ ـُ َُم َصَدَق اسْم

ىْم٧ِم سمِِف قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ـْ شَمَّمد   (1). ((َُم

 :ايشٜٔ ال جيٛط صضف ايظنا٠ هلِ

 .ٕهن٤م أوؾم٤مخ اًمٜم٤مس: إيمراُم٤ًم هلؿ: دومع اًمزيم٤مة ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ وُمقاًمٞمٝمؿ ٓ جيقز - 1

                                                                                              

  (.80(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1462ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (1)
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َٓ )): ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  أن اًمٜمٌل  ^قمـ قمٌد اعْمٓم ٚم٥ِم سمـ رسمِٞمٕم٦م واًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس  َدىَم٦َم  إِن  اًمّم 

دٍ  ِل حَمٛم 
ِٔ ٌَِٖمل  اَم ِهَل َأْوؾَم٤مُخ اًمٜم ٤مس، شَمٜمْ  (1). ((إٟم 

ٗم٤مً ٓ جيقز أن شمدومع اًمزيم٤مة ًمٙم٤مومر إٓ إن يم - 2  .وٓ إمم قمٌد إٓ إن يم٤من ُمٙم٤مشم٤ٌمً ، ٤من ُم١مًم 

 أو ُمـ اعم١مًمٗم٦م، ٓ جيقز أن شُمدومع اًمزيم٤مة إمم همٜمل إٓ إذا يم٤من ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم قمٚمٞمٝم٤م - 3

 .أو اسمـ ؾمٌٞمؾ ُمٜم٘مٓمع، أو ُمـ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ىمٚمق اؿ

ـْ ُم٤مل ُمقضمقد، ُمـ جيد يمٗم٤مف قمٞمِمف وقمٞمش ُمـ يٕمقهلؿ ـمقل اًمٕم٤مم: اًمٖمٜمل - و أ، إُم٤م ُِم

 .أو صٜمٕم٦م وٟمحق ذًمؽ، دم٤مرة

 :َا ٜكٛي٘ َٔ أخش ايظنا٠

 (2). ((اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ )): يًـ عمـ ُأقمٓمل اًمزيم٤مة أن يدقمق عمـ أقمٓم٤مه ىم٤مئالً

 (3). ((اًمٚم ُٝمؿ  َصؾ  قَمغَم آِل وُمالنٍ )): أو ي٘مقل

 (4). ((اًمٚم ُٝمؿ  سَم٤مِرْك وِمٞمِف َوذِم إسمِٚمِفِ )): أو ي٘مقل

 :بايظنا٠حهِ اإلخباص 

ـْ خُيرج اًمزيم٤مة إذا يم٤من يٕمٚمؿ أن ومالٟم٤ًم ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة وأٟمف ي٘مٌؾ اًمزيم٤مة ومٞمٕمٓمٞمف وٓ خيؼمه  َُم

 .أو يم٤من ٓ ي٘مٌؾ اًمزيم٤مة ومٝمٜم٤م خيؼمه أهن٤م زيم٤مة، وإن يم٤من ٓ َيدري قمٜمف، أهن٤م زيم٤مة

 صزق١ ايتطٛع - 9

 :حه١ُ َؾضٚع١ٝ ايضزق١

إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م ومٞمف ، وُمقاؾم٤مة ًمٚمٗم٘مراء، دقم٤م اإلؾمالم إمم اًمٌذل وطمض قمٚمٞمف رمح٦م سم٤مًمْمٕمٗم٤مء

 .ُمـ اًمٌذل واإلطم٤ًمن، واًمتخٚمؼ سم٠مظمالق إٟمٌٞم٤مء، وُمْم٤مقمٗمتف، ُمـ يم٥ًم إضمر

 :حهِ ايضزق١

                                                                                              

 (.1072أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (1)

 (.1078ٚمؿ سمرىمؿ )(، وُم4166ًُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)

 (.1078(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1497ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (3)

 (.2458صحٞمح/أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ ) (4)
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واًمّمدىم٦م شمٓمٗمئ اخلٓمٞمئ٦م يمام ، شمًـ صدىم٦م اًمتٓمقع سم٤مًمٗم٤موؾ قمـ يمٗم٤ميتف ويمٗم٤مي٦م ُمـ يٛمقٟمف 

 .يٓمٗمئ اًمامء اًمٜم٤مر

 :ٚتتأنز يف طَإ ٚأحٛاٍ، ٚايضزق١ ع١ٓ نٌ ٚقت

 .وقمنم ذي احلج٦م، يمرُمْم٤من: وم٤مًمزُم٤من - 1

أو ـم٤مرئ٦م يم٠من حتدث ، دائٛم٦م يمٗمّمؾ اًمِمت٤مء: أوىم٤مت احل٤مضم٦م أومْمؾ: واحل٤مٓت - 2

 .أو ضمدب وٟمحق ذًمؽ، جم٤مقم٦م

 .ُمـ يْمٛمر اًمٕمداوة: واًمٙم٤مؿمح، وأومْمؾ اًمّمدىم٦م قمغم ذي اًمرطمؿ اًمٙم٤مؿمح

 :فضٌ ايضزق١

ـَ ُيٜمِْٗمُ٘مقَن َأُْمَقاهَلُْؿ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ِذي ا َوقَمالَٟمَِٞم٦ًم وَمَٚمُٝمْؿ َأضْمُرُهْؿ اًم  ٞمِْؾ َواًمٜم َٝم٤مِر ِهًّ سم٤ِمًمٚم 

َزُٟمقَن  َٓ ُهْؿ حَيْ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َو ِْؿ َو  .[274]اًمٌ٘مرة/  ((قِمٜمَْد َر ا 

٥ٍم )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷وقمـ أِب هريرة  - 2 ًْ ـْ يَم َق سمَِٕمْدِل مَتَْرٍة ُِم ـْ شَمَّمد  َُم

ٞم ٥َم َوٓ َي٘مْ ، ـَمٞم ٥ٍم  ٌ ُٚمَٝم٤م سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ ، ٌَُؾ اهلل إٓ اًمٓم  ٞمَٝم٤م، َوإن  اهلل َيَتَ٘م ًمَِّم٤مطِمٌِِف يَماَم ُيَرِب   صُمؿ  ُيَرسم 

هُ  ٌَؾِ ، َأطَمُديُمْؿ وَمُٚمق   (1). ((طَمت ك شَمُٙمقَن ُِمثَْؾ اجلَ

 :أٚىل ايٓاؼ بايضزق١

دىم٦م شمّمدق وظمػم ص، وضمػماٟمف، وأىم٤مرسمف، وأهٚمف، أومم اًمٜم٤مس سم٤مًمّمدىم٦م أوٓد اعمتّمدق

 .ويث٧ٌم أضمر اًمّمدىم٦م وإن وىمٕم٧م ذم يد همػم أهٚمٝم٤م،  ا٤م اعمرء قمغم ٟمٗمًف وأهٚمف

وهق ُم٤م زاد قمـ ، وضمٝمد اعم٘مؾ أومْمؾ صدىم٦م، ظمػم اًمّمدىم٦م ُم٤م يم٤من قمـ فمٝمر همٜمك -

 .يمٗم٤ميتف ويمٗم٤مي٦م ُمـ يٛمقٟمف

 :حهِ صزق١ املضأ٠ َٔ بٝت طٚدٗا

وحيرم ، ٟمّمػ إضمروهل٤م ، جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمتّمدق ُمـ سمٞم٧م زوضمٝم٤م إذا قمٚمٛم٧م رو٤مه -

 .وم٢من أذن هل٤م ومٚمٝم٤م ُمثؾ أضمره، إذا قمٚمٛم٧م أٟمف ٓ يرى

                                                                                              

  (.1014(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1410أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (1)
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 :أفضٌ أٚقات ايضزق١ 

وذم طم٤مل اًمِمدة أومْمؾ ُمٜمٝم٤م ذم ، اًمّمدىم٦م ذم طم٤مل اًمّمح٦م أومْمؾ ُمٜمٝم٤م ذم طم٤مل اعمرض

 .طم٤مل اًمرظم٤مء إذا ىمّمد  ا٤م وضمف اهلل قمز وضمؾ

ًْ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٌ ِف ُِم اَم ُٟمٓمِْٕمُٛمُٙمْؿ 8ِٙمٞمٜم٤ًم َوَيتِٞماًم َوَأؾِمػًما )َوُيٓمِْٕمُٛمقَن اًمٓم َٕم٤مَم قَمغَم طُم ( إِٟم 

َٓ ؿُمُٙمقًرا ) َٓ ُٟمِريُد ُِمٜمُْٙمْؿ ضَمَزاًء َو  
ِ
 .[9 - 8]اإلٟم٤ًمن/ 9ًمَِقضْمِف اّلل 

وسمٜمق ه٤مؿمؿ وُمقاًمٞمٝمؿ ٓ حتؾ ، ٓ حتؾ ًمف اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم وٓ صدىم٦م اًمتٓمقع ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل 

 .وحتؾ هلؿ صدىم٦م اًمتٓمقع، هلؿ اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم

 :حهِ ايضزق١ ع٢ً ايهفاص

ويث٤مب قمٚمٞمٝم٤م ، وؾمدًا جلققمتف، دمقز صدىم٦م اًمتٓمقع قمغم اًمٙم٤مومر همػم اعمح٤مرب شم٠مًمٞمٗم٤ًم ًم٘مٚمٌف

 .وذم يمؾ يمٌد رـم٦ٌم أضمر، اعمًٚمؿ

 :حهِ إعطاء ايغائٌ

 .يًـ إقمٓم٤مء اًم٤ًمئؾ وإن صٖمرت اًمٕمٓمٞم٦م

،  سم٤مِبًمٞم٘مقم قمغم إن اعمًٙملم، صغم اهلل قمٚمٞمؽ، ي٤م رؾمقل اهلل: ىم٤مًم٧م ’قمـ أم سُمَجٞمْد 

٤مُه  إْن مَلْ )) ملسو هيلع هللا ىلص  وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل ، ومام أضمد ًمف ؿمٞمئ٤ًم أقمٓمٞمف إي٤مه ٞمٜمَُف إي 
دَمِِدي ًَمُف ؿَمٞمْئ٤ًم شُمْٕمٓمِ

ٓ  فمِٚمْٗم٤ًم حُمَْرىم٤مً   (1). ((وَم٤مْدوَمٕمٞمِف إًَمٞمِْف ذِم َيِدهِ ، إ

 :عكٛب١ ايغؤاٍ َٔ غري حاد١

٠مُل اًمٜم ٤مَس طَمت ك  َُم٤م َيَزاُل )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل َرؾُمقُل اهلل : ىم٤مل^قمـ اسمـ قمٛمر  - 1 ًْ ضُمُؾ َي اًمر 

 (2). ((َي٠ميِْتَ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوًَمٞمَْس ذِم َوضْمِٝمِف ُُمْزقَم٦ُم حَلْؿٍ 

ـْ أِِب ُهَرْيَرَة  - 2 ـْ ؾَم٠مَل اًمٜم ٤مَس أُْمَقاهَلُْؿ شَمَٙمثُّراً )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل َرؾُمقُل اهلل : ىم٤مل ÷وقَم ، َُم

٠مُل مَجْراً  ًْ اَم َي َتِ٘مؾ  أْو ، وَم٢مٟم  ًْ َتْٙمثِرْ وَمٚمَْٞم ًْ  (1). ((ًمَِٞم

                                                                                              

 (.665(، وهذا ًمٗمٔمف، وأظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ )1667صحٞمح أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ ) (1)

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.1040(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1474ٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )ُمت (2)
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 ؟:َٔ حتٌ ي٘ املغأي١ 

أو ، ضم٤مئح٦م أو شمّمٞمٌف، أو ذم أُمر ٓ سمد ُمٜمف يم٠من يتحٛمؾ مح٤مًم٦م، حترم اعم٠ًمًم٦م إٓ ُمـ ؾمٚمٓم٤من

 .وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٝمق ؾمح٧م، أص٤مسمتف وم٤مىم٦م وًمٞمس قمٜمده ُم٤م يٙمٗمل ًمذًمؽ

٤مِئُؾ يُمُدوٌح َيْٙمدُح  ِا٤َم اًمّرضُمُؾ وَ )): ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  قمـ اًمٜمٌل  ÷قمـ ؾمٛمرة  ًَ ـْ ، ضْمَٝمفُ اعَم وَمَٛم

ـْ ؿَم٤مَء شَمَركَ ، ؿَم٤مَء َأسْمَ٘مك قَمغَم َوضْمِٝمفِ  ضُمُؾ َذا ؾُمٚمَْٓم٤منٍ ، َوَُم ٠َمَل اًمر  ًْ ٓ  َأْن َي َأْو ذِم َأُْمٍر ٓ جَيُِد ، إ

 (2). ((ُِمٜمُْف سُمّداً 

 .ٚسيو عبب ذتفغ َاي٘ ٚنجضت٘، ٜغٔ اإلنجاص َٔ اإلْفام يف ٚدٛٙ ايرب

٤ٌَمُد وِمٞمِف إٓ َُمَٚمَٙم٤مِن َيٜمِْزِٓن )): ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  أن اًمٜمٌل  ÷قمـ أِب هريرة  ـْ َيقٍم ُيّْمٌُِح اًمِٕم َُم٤م ُِم

٤م ٙم٤ًم شَمَٚمٗم٤مً : َوَيُ٘مقُل أظَمرُ ، اًمٚم ُٝمؿ  َأقْمِط ُُمٜمِْٗم٘م٤ًم ظَمَٚمٗم٤مً : وَمَٞمُ٘مقُل َأطَمُدمُهَ ًِ  (3). ((اًمٚم ُٝمؿ  َأقْمِط ُِمْ

 :إسا أعًِ املؾضى فً٘ أدض صزقت٘ قبٌ اإلعالّ

أرأي٧م أؿمٞم٤مء يمٜم٧م أحَتَٜم ٨ُم  ا٤م ذم ! ي٤م رؾمقل اهلل: ٚم٧مىم: ىم٤مل ÷قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام 

 ملسو هيلع هللا ىلص  وم٘م٤مل اًمٜمٌل ؟ ومٝمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ أضمر، أو صٚم٦م رطمؿ، اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ صدىم٦م أو قمت٤مىم٦م

ـْ ظَمػْمٍ ))  (4). ((َأؾْمَٚمْٛم٧َم قَمغَم َُم٤م ؾَمَٚمَػ ُِم

 آراب ايضزق١

 :وهل٤م آداب وذوط أمهٝم٤م، اًمّمدىم٦م قم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمدات

 .وٓ ؾمٛمٕم٦م، وٓ يِمق ا٤م ري٤مء، ٓ يٕمؽمهي٤م، ٦م ًمقضمف اهلل قمز وضمؾأن شمٙمقن اًمّمدىم٦م ظم٤مًمّم - 1

اَم )): ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص  ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مل ÷قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ، إقَْماَمُل سم٤ِمًمٜم ٞم ٤مِت  إٟم 

اَم ًمُِٙمؾ  اُْمِرٍئ َُم٤م َٟمَقى  (5). ((َوإٟم 

                                                                                              

  (.1041أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (1)

  (، وهذا ًمٗمٔمف.1639(، وأظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ )20529صحٞمح أظمرضمف أمحد سمرىمؿ ) (2)

 (.1010(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1442ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (3)

 (.123(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1436ري سمرىمؿ )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  أظمرضمف اًمٌخ٤م (4)

  (.1907(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )1ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (5)
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 .وم٤مهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ٌمً ، أن شمٙمقن اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙم٥ًم احلالل اًمٓمٞم٥م - 2

ـَ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٌْتُْؿ َوِِم ٤م َأظْمَرضْمٜم٤َم ًَمُٙمْؿ ُِم ًَ ٤َمِت َُم٤م يَم ـْ ـَمٞمٌ  ـَ آَُمٜمُقا َأٟمِْٗمُ٘مقا ُِم ِذي ٤َم اًم  َي٤مَأهيُّ

ٓ  َأْن شُمْٖمِٛمُْمقا ومِٞمِف َواقْمَٚمُٛمقا َأن   تُْؿ سمِآظِمِذيِف إِ ًْ ُٛمقا اخْلٌَِٞم٨َم ُِمٜمُْف شُمٜمِْٗمُ٘مقَن َوًَم َٓ شَمٞمَٛم  َْرِض َو ْٕ  ا

 َ  .[267]اًمٌ٘مرة/ (( هَمٜمِل  مَحِٞمدٌ اّلل 

 .أن شمٙمقن اًمّمدىم٦م ُمـ ضمٞمد ُم٤مًمف وأطمٌف إًمٞمف - 3

َ سمِِف )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  وَم٢ِمن  اّلل 
ٍ
ء ـْ َرْ ٌُّقَن َوَُم٤م شُمٜمِْٗمُ٘مقا ُِم

ـْ شَمٜم٤َمًُمقا اًمؼِْم  طَمت ك شُمٜمِْٗمُ٘مقا ِِم ٤م حُتِ ًَم

 .[92]آل قمٛمران/ ((قَمٚمِٞمؿٌ 

ّٓ يًتٙمثر ُم٤م شمّمدق - 4  .ويتجٜم٥م اًمزهق واإلقمج٤مب، سمف أ

َتْٙمثِرُ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًْ ـْ شَم َٓ مَتْٜمُ  .[6]اعمدصمر/ ((َو

 .أن حيذر ِم٤م يٌٓمؾ اًمّمدىم٦م يم٤معمـ وإذى - 5

ََذى يَم٤مًم ِذي ُيٜمِْٗمُؼ َُم٤مًَمُف )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ْٕ ـ  َوا َٓ شُمٌْٓمُِٚمقا َصَدىَم٤مشمُِٙمْؿ سم٤ِمعْمَ ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًم  َي٤مَأهيُّ

ظِمِر وَمَٛمثَُٚمُف يَمَٛمثَِؾ َصْٗمَقاٍن قَمَٚمٞمِْف شُمَراٌب وَم٠مََص٤مسَمُف َوا ْٔ  َواًْمٞمَْقِم ا
ِ
ـُ سم٤ِمّلل  َٓ ُي١ْمُِم سمٌِؾ ِرَئ٤مَء اًمٜم ٤مِس َو

ـَ  َٓ هَيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًمَْٙم٤مومِِري  ُ ٌُقا َواّلل  ًَ  ِِم ٤م يَم
ٍ
ء َٓ َيْ٘مِدُروَن قَمغَم َرْ يَمُف َصٚمًْدا   ((وَمؽَمَ

 .[264]اًمٌ٘مرة/

 .وقمدم اجلٝمر  ا٤م إٓ عمّمٚمح٦م، اإلهار سم٤مًمّمدىم٦م - 6

َدىَم٤مِت وَمٜمِِٕمام  ِهَل َوإِْن خُتُْٗمقَه٤م َوشُم١ْمشُمقَه٤م اًمُْٗمَ٘مَراَء وَمُٝمَق ظَمػْمٌ )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم إِْن شُمٌُْدوا اًمّم 

ُ سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌػِمٌ  ـْ ؾَمٞم ئ٤َمشمُِٙمْؿ َواّلل  ُر قَمٜمُْٙمْؿ ُِم  .[271ٌ٘مرة/]اًم ((ًَمُٙمْؿ َوُيَٙمٗم 

 .ويريض اًمًٕم٤مة سمٌذل اًمقاضم٥م، وٟمٗمس ـمٞم٦ٌم، أن يٕمٓمل اًمّمدىم٦م ُمٌتًاًم سمقضمف سمِمقش - 7
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ـِ قَمٌِْداًمٚمف   ـْ ضَمِريِر سْم  : ىَم٤مَل  ÷قَم
ِ
ُق وَمٚمَْٞمّْمُدْر )) ملسو هيلع هللا ىلص  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل إَِذا َأشَم٤ميُمُؿ اعْمَُّمد 

 (1). ((قَمٜمُْٙمْؿ َوُهَق قَمٜمُْٙمْؿ َراضٍ 

واًم٘مري٥م اعمحت٤مج أومم ُمـ ، وأن يدومٕمٝم٤م ًمألطمقج، طمٞم٤مشمف أن ي٤ًمرع سمّمدىمتف ذم طم٤مل - 8

 .وهل قمٚمٞمف صدىم٦م وصٚم٦م، همػمه

ـْ ىَمٌِْؾ َأْن َي٠ميِْتَ َأطَمَديُمُؿ اعْمَْقُت وَمٞمَُ٘مقَل َرب  )): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 1 ـْ َُم٤م َرَزىمْٜم٤َميُمْؿ ُِم َوَأٟمِْٗمُ٘مقا ُِم

َق َوأَ  د  ْرشَمٜمِل إمَِم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم وَم٠َمص  َٓ َأظم  ٤محِلِلمَ ًَمْق ـَ اًمّم  ـْ ُِم  .[10]اعمٜم٤موم٘مقن/ ((يُم

َ سمُِٙمؾ  )): وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم - 2  إِن  اّلل 
ِ
ٌَْٕمٍض ذِم يمَِت٤مِب اّلل  َْرطَم٤مِم سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْومَم سمِ ْٕ َوُأوًُمق ا

 قَمٚمِٞمٌؿ 
ٍ
ء  .[75]إٟمٗم٤مل/ ((َرْ

 والحمد هلل رب العالمين

                                                                                              

 ( ذم سم٤مب إرو٤مء اًم٤ًمقمل ُم٤م مل يٓمٚم٥م طمراُم٤ًم.989أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرىمؿ )  (1)
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 َكز١َ

 ويم٤من، وومروقمف اًمديـ هذا أصقل قمغم احلرب ذم واهلقى اًمزيغ أهؾ زُم٤مٟمٜم٤م ذم اضمتٝمد ًم٘مد

 ًمٕمٚمٝمؿ اإلؾمالم ؿمٞمخ أُمث٤مل ُمـ اإلؾمالم أقمالم ؾمػم ذم اًمتٗمتٞمش ذًمؽ ذم ـمرائ٘مٝمؿ ُمـ

 ذم وهؿ ُمٓم٤مر يمؾ يٓمػموه٤م صمؿ يمذسم٦م ُم٤مئ٦م ُمٕمٝم٤م ومٞمٙمذسمقن زًم٦م أو سمخٓم٠م هلؿ ئمٗمرون

 همػم قمغم اًمًٚمػ يمالم ومٞمٗمنون اًمٗمٝمؿ وؾمقء اًمٓمقي٦م ؾمقء سملم جيٛمٕمقن اهذ ُمًٕم٤مهؿ

 اًمٜم٤مس ٟمٗمقس ذم اًمديـ هيدُمقا أن أضمؾ ُمـ ذًمؽ ويمؾ ُمقاوٕمف همػم ذم ويٜمزًمقٟمف وضمٝمف

 ذًمؽ ذم ومٞمًتٖمٚمقن، اًمرسم٤مٟمٞملم اًمٕمٚمامء ُمـ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس يدًمقن ومٞمٛمـ اًمٓمٕمـ ظمالل ُمـ

 ذم اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ ًمٞم٘مٓمٕمقا حاًمّم٤مًم سمًٚمٗمٝمؿ قمٚمٛمٝمؿ وىمٚم٦م اًمنمقمل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ضمٝمؾ

 ذم ًمٚمٜمٔمر أهال ٟمٗمًف ُمـ ضم٤مهؾ يمؾ ًمٞمجٕمؾ، سمٖمرزهؿ وآؾمتٛم٤ًمك آصم٤مرهؿ اىمتٗم٤مء

 وهؿ رضم٤مل اًمًٚمػ أن اقمت٤ٌمر قمغم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم اؾمتٜم٤ٌمط و واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ٟمّمقص

 .ؾمقاء وٓ، رضم٤مل

 ُمٜمٌٝملم ٟم٘مػ أٟمٜم٤م إٓ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٝم٤م سمٕمد إُم٦م ُمـ ٕطمد اًمٕمّمٛم٦م ٟٓمدقمك يمٜم٤م إن وإٟمٜم٤م

 .اًمٜم٤مس آطم٤مد قمغم شمٜمٓمغم ٓ طمتك اًماميمرة واحلٞمؾ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اعمٙم٤مئد هذه ُمـ وحمذريـ

 ا اذ وم٤مؾمتٛمًٙمقا اًمٓمريؼ هٜم٤م ُمـ ًمٚمٜم٤مس ٟم٘مقل اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ؾمػم ٟمٕمرض إذ وإٟمٜم٤م

 ًمٜمٗمل ضم٤مهديـ ٟمًٕمك يمٜم٤م وإذا، إصمر هذا واىمتٗمقا اًمًٛم٧م هذا قمغم وؾمػموا اًمٖمرز

 أقمراوٝمؿ قمـ ًمٚمذب ذًمؽ وراء ُمـ ٟمًٕمك ٓ وم٢مٟمٜم٤م إُم٦م هذه ًمًٚمػ حت٤مك اًمتل إسم٤مـمٞمؾ

 اًمديـ هذا طمٞم٤مض قمـ ًمٚمذب أص٤مًم٦مً  ٟمًٕمك سمؾ – قمٚمٞمٜم٤م طم٘مٝمؿ  أىمؾ هذا يم٤من وإن - وم٘مط

 .ومٞمف ُم٤ٌمذ ـمٕمـ هق إٟمام ٟم٘مٚمتف ذم اًمٓمٕمـ إذ

 :واًمًٜم٦م ًمٚم٘مرآن إَُول اًمٜم٘مٚم٦م وهؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ طمديث٦م ؾمٞم٤مق ذم زرقم٦م أسمق ىم٤مل
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 وذًمؽ: زٟمديؼ أٟمف وم٤مقمٚمؿملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ أطمدا يٜمت٘مص اًمرضمؾ رأي٧م إذا"  

 أصح٤مب واًمًٜمـ اًم٘مرآن هذا إًمٞمٜم٤م أدى وإٟمام، طمؼ واًم٘مرآن طمؼ قمٜمدٟم٤مملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل أن

  اؿ واجلرح، واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ًمٞمٌٓمٚمقا ؿمٝمقدٟم٤م جيرطمقا أن يريدون وإٟمام، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 (1)" زٟم٤مدىم٦م وهؿ أومم

 اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمـ داومٕمقا اًمذيـ امءاًمٕمٚم أقمٞم٤من أطمد  شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وإن

 ومـ يقضمد وىمٚمام، اهلقى و اًمزيغ أهؾ قمغم احلج٦م وأىم٤مم اعمٌتدقم٦م طمّمقن ومدك، اًمّم٤مًمح

 .واومر طمظ ومٞمف وًمف إٓ اًمنمقمك اًمٕمٚمؿ ومٜمقن ُمـ

 وم٘مد. . وؿم٤مٟمئقه وطم٤ًمده أقمداؤه يٙمثر أن ؿم٠مٟمف هذا رضمال أن ويم٤من ُمـ ـمٌٞم٦م إؿمٞم٤مء

 ذم أطمدا يداهـ ومل، اهلل ذات ذم ُمٜمحرف يمؾ وظم٤مصؿ هقى ص٤مطم٥م يمؾ ‘قم٤مدى 

 إٓ حمٜم٦م ُمـ خيٚمص ومال وحمٜمف اسمتالءاشمف يمثرت وًمذًمؽ، يم٤من طمٞم٨م سمف صدع سمؾ احلؼ

 ذم يٜمتٍم وٓ، آظمر ؾمجـ ذم سمف يزج طمتك ؾمجـ ُمـ يٜمتٝمل وٓ، أظمرى ذم ودظمؾ

 أهؾ أو٤مًمٞمؾ ُمٗمٜمدا  قمٚمٛمف سمحر ُمـ ُمٖمؽموم٤م ًم٤ًمٟمف ًمٞمٜمٓمٚمؼ أظمرى ًمف شمٕم٘مد طمتك ُمٜم٤مفمرة

 .ُمًتٌنم ومرح سمؾ، حمت٥ًم ص٤مسمر ذًمؽ يمؾ ذم وهق واًمزٟمدىم٦م دقم٦مواًمٌ اًمٙمالم

 ُمـ قمٚمؿ يمؾ ذم إُم٦م ضمٝم٤مسمذة ُمـ يمثػم شمالُمٞمذه ُمـ يم٤من أن اإلُم٤مم هذا سمريم٤مت ُمـ ويم٤من

 قمٚمؿ واًمذهٌل، واعمٗمنيـ اعم١مرظملم إُم٤مم يمثػم اسمـ شمالُمٞمذه ومٛمـ اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم

 قمٌداهل٤مدي واسمـ واحلدي٨م واًمرضم٤مل اًمٜم٘مؾ أئٛم٦م أيم٤مسمر أطمد، اعمزي واحل٤مومظ اعمح٘م٘ملم

. . يمثػمون وظمٚمؼ. . اإلؾمالم وروطم٤مين، ووم٤مرؾمٝم٤م إُم٦م إُم٤مم اًم٘مٞمؿ واسمـ، اًمتح٘مٞمؼ قمٚمؿ

 اعمٚمًٌقن ًمٌس أن سمٕمد، واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قم٘مٞمدة قمـ يم٤مؿمٗم٦م سمٕمده ُمـ يمتٌف أصٌح٧م صمؿ

 .إُم٦م ذم اًم٤ٌمـمٚم٦م قم٘م٤مئدهؿ وٟمنموا، اًمٜم٤مس قمغم واًمزٟمدىم٦م اًمٙمالم أهؾ ُمـ

                                                                                              

 (49اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م" )ص  (1)
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: اعمزي احل٤مومظ شمٚمٛمٞمذه قمٜمف ىم٤مل اًمذي إؿمؿ واجلٌؾ اًمٕمٚمؿ اإلُم٤مم هذا ُمع نأ وُمققمدٟم٤م

، رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل سمٙمت٤مب أقمٚمؿ أطمداً  رأي٧م وُم٤م، ٟمٗمًف ُمثؾ هق رأى وٓ، ُمثٚمف رأي٧م ُم٤م"

 "ُمٜمف هلام أشمٌع وٓ

 :ْٚغب٘ امس٘

 أِب سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمًالم قمٌد سمـ احلٚمٞمؿ قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس أسمق اًمديـ شم٘مل أمحد هق

 .احلراين شمٞمٛمٞم٦م سمـ اهلل قمٌد سمـ قمكم سمـ اخلي سمـ حمٛمد سمـ اخلي اًم٘م٤مؾمؿ

ًٓ  ُمؽممجقه وذيمر  اهل٤مدي قمٌد اسمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م ُمٜمٝم٤م( شمٞمٛمٞم٦م) سمآل اًمٕم٤مئٚم٦م شمٚم٘مٞم٥م ؾم٥ٌم ذم أىمقا

، إًمٞمٝم٤م ومٜم٥ًم، واقمٔم٦م ويم٤مٟم٧م، (شمٞمٛمٞم٦م) شمًٛمك أُمف يم٤مٟم٧م حمٛمداً  ضمده أن): اهلل رمحف

 . ا٤م وقمرف

 وضمد رضمع ومٚمام، ـمٗمٚم٦م هٜم٤مك ومرأى، شمٞمامء درب قمغم طم٩م ياخل سمـ حمٛمد ضمده إن: وىمٞمؾ

 .(سمذًمؽ ومٚم٘م٥م، شمٞمٛمٞم٦م ي٤م، شمٞمٛمٞم٦م ي٤م: وم٘م٤مل ًمف سمٜمت٤مً  وًمدت ىمد اُمرأشمف

 :ْٚؾأت٘ حٝات٘

 اًمٕمٚمؿ ُمٝمد آٟمذاك ويم٤مٟم٧م. شمريمٞم٤م ذم أن وهل، اًمٕمراق ُمدن إطمدى"  طمّران"  سمٛمديٜم٦م وًمد

 إطمدى ؾمٜم٦م ُمـ إول رسمٞمع ؿمٝمر ُمـ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم اعمقاومؼ آصمٜملم يقم ذم وًمد، واًمٕمٚمامء

 ُمديٜم٦م إمم ؾمٜمقات ؾمٌع وقمٛمره أسمٞمف ُمع ه٤مضمر. اًمٜمٌقي٦م ًمٚمٝمجرة (661ُم٤مئ٦م) وؾم٧م وؾمتلم

 يم٤مٟمقا. اًمٓمريؼ ذم أهشمف ُمع اًمّمٕم٤مب ودمِمؿ. طمران قمغم اًمتت٤مر أهم٤مر أن سمٕمد دُمِمؼ

، قمجٚم٦م قمغم اًمٙمت٥م وهق اًمثٛملم ُمت٤مقمٝمؿ حيٛمٚمقن وهؿ، اًمٕمدو ُمـ ظمقوًم٤م ًمٞمالً يًػمون

 .ورمحتف اهلل ومْمؾ ًمقٓ، يٚمح٘مٝمؿ اًمٕمدو ويٙم٤مد. اًمدواب شمقاومر ًمٕمدم

 اإلسالم شيخ صفة
ًِك١ٝ )ادتغز١ٜ(: أٚال  :صفات٘ ارَت

 ىمٚمٞمؾ. . واًمٚمحٞم٦م اًمرأس أؾمقد. . أقْملَم . . أسمٞمض يم٤من: أٟمف اخلٚم٘مٞم٦م صٗمتف ذم ذيمروا

 شمِمٕمر ٟمٔمرشمف ذم يٕمٜمل، ٟم٤مـمؼ ًم٤ًمن قمٞمٜمٞمف ويم٠من. . أذٟمٞمف ؿمحٛم٦م إمم ؿمٕمره. . اًمِمٞم٥م
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. . ومّمٞمًح٤م. . اًمّمقت ضمٝمقري. . اعمٜمٙمٌلم سملم ُم٤م سمٕمٞمد، واًمِمج٤مقم٦م واًم٘مقة ٤مًمرضمقًم٦مسم 

 .ًمف وهمٗمر اهلل رمحف سم٤محلٚمؿ ي٘مٝمره٤م وًمٙمٜمف، ؿمدة: أي، طمدة شمٕمؽميف. .  اًم٘مراءة هيع

 صفات٘ ارُتًُك١ٝ: ثاْٝا

 :( عبارت1٘

 ُمٕمٔماًم ، ًمّمٞم٤مموا اًمّمالة قمغم حم٤مومًٔم٤م يم٤من: اخلٚم٘مٞم٦م صٗم٤مشمف ذم اهلل رمحف اًمذهٌل اإلُم٤مم ىم٤مل

، سمف ي٘مدح ِم٤م رء ومٞمف يذيمر ٓ: أي، ؾمقء قمغم ي١مشمك ٓ، وسم٤مـمٜم٤ًم فم٤مهًرا اهلل ًمِمٕم٤مئر

 .واهتٛمقه أٟم٤مس قمٚمٞمف ادقمك! اهلل ؾمٌح٤من

 شمِمٝمد شمٞمٛمٞمف اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومٞمٝم٤م قم٤مش اًمتل وإطمقال"  اهل٤مدي قمٌد اسمـ قمٜمف ي٘مقل

 واًمٕمٌقدي٦م وآوٓمرار آومت٘م٤مر صٗم٦م ومٞمف سمٕمث٧م اًمتل واعمِم٤مهدة سم٤مًمٞم٘ملم ُمتحٚمًٞم٤م يم٤من سم٠مٟمف

 ذم ضم٤مُمع إمم اًمتج٠م آي٦م ومٝمؿ صٕم٥م أو ُم٠ًمًم٦م قمٚمٞمف أؿمٙمٚم٧م إذا أٟمف ُروي وىمد واإلٟم٤مسم٦م

 (1)"  ومٝمٛمٜمل إسمراهٞمؿ ُمٕمٚمؿ ي٤م: ىمقًمف ردد و اًمؽماب قمغم ضمٌٝمتف وووع ُمقطمش ُمٙم٤من

 " شمقضمٝمف ويمثرة واؾمتٖم٤مصمتف اسمتٝم٤مًمف ذم ُمثٚمف أر مل" : اًمذهٌل وي٘مقل

 وم٤مؾمتٖمٗمر قمغمّ  شمِمٙمؾ اًمتل احل٤مًم٦م أو اًمٌمء أو اعم٠ًمًم٦م ذم ظم٤مـمري ًمٞم٘مػ إٟمف"   شمٞمٛمٞم٦م اسـم ي٘مقل و

 ." ُأؿمٙمؾ ُم٤م إؿمٙم٤مل ويٜمجكم اًمّمدر يٜمنمح طمتك أىمؾ أو أيمثر أو ُمرة أًمػ شمٕم٤ممم اهلل

 و" : ي٘مقل إؾمقاق وصخ٥م واعمج٤مًمس اجلٚمقة ُمـ ٟمقع احل٤مًم٦م هذه دون حيقل وٓ

 اًمذيمر ُمـ ذًمؽ يٛمٜمٕمٜمل ٓ اعمدرؾم٦م أو باًمدرو أو اعمًجد أو اًمًقق ذم ذاك إذ أيمقن

 (2)" ُمٓمٚمقِب أٟم٤مل أن إمم وآؾمتٖمٗم٤مر

 قمـ ُمٜمٗمرًدا ًمٞمٚمف ذم يم٤من"  قمٜمف ىمٞمؾ، واخلٚمقة واعمٜم٤مضم٤مة اًمٕم٤ٌمدة ذم ظم٤مص ذوق ًمف ويم٤من

 ُمٙمرًرا اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن شمالوة قمغم ُمقافم٤ٌمً ، إًمٞمف و٤مرقًم٤م وضمؾ قمز سمرسمف ظم٤مًمٞم٤م يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس

                                                                                              

 ( 6اًمٕم٘مقد اًمدري٦م ص ) (1)

 ( 145ًمدري٦م ص )اًمٙمقايم٥م ا (2)
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 وأقمْم٤مؤه ومرائّمف شمرشمٕمد اًمّمالة ذم دظمؾ إذا ويم٤من اًمٜمٝم٤مري٦مو اًمٚمٞمٚمٞم٦م اًمتٕمٌدات ٕٟمقاع

 (1)"  وينة يٛمٜم٦م يٛمٞمؾ طمتك

 مل ًمق همدويت هذه ي٘مقل ضمًدا اًمٜمٝم٤مر يتٕم٤ممم طمتك ُمٙم٤مٟمف ذم جيٚمس اًمٗمجر صغم إذا ويم٤من" 

 يدُمٜمٝم٤م أذيم٤مر و أوراد ًمف"  اًمذهٌل قمٜمف وي٘مقل. (2)"ىمقاي ؾم٘مٓم٧م اًمٖمدوة هذه أشمٖمد

 (3)" ومجٕمٞم٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م

 :ٚتٛاضع٘ طٖزٙ

 يم٤من"  اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل ًمذاشمف ُمٜمٙمراً  ًمٜمٗمًف ه٤مواًم  ُمتقاوًٕم٤م يم٤من اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٙم٤مٟمتف قم٤ٌمدشمف وُمع

 واهلل"  ىم٤مل وضمٝمف ذم أطمد ُمدطمف وان"  رء ذمّ  وٓ رء ُمٜمل وٓ رء زم ُم٤م ي٘مقل ُم٤م يمثػًما

 :يٜمِمد ويم٤من. " ضمٞمًدا إؾمالُم٤م سمٕمد أؾمٚمٛم٧م وُم٤م وىم٧م يمؾ إؾمالُمل أضمدد أن إمم إين

 ضمدي و أِب يم٤من وهٙمذا              اعمٙمدي واسمـ اعمٙمدي أٟم٤م

 يرى ٓ اًمٕم٤مرف: ي٘مقل – روطمف اهلل ىمدس – شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ؾمٛمٕم٧م"  اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل

 (4)" يْم٤مرب وٓ يٓم٤مًم٥م وٓ يٕم٤مشم٥م ٓ وًمذًمؽ ومْمالً  همػمه قمغم ًمف يِمٝمد وٓ، طمً٘م٤م أطمد قمغم ًمف

 ذم زُمٞمٚمف ي٘مقل أظمرة قمغم ُم٘مٌالً اًمدٟمٞم٤م ذم زاهًدا شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يم٤من يمام

 اظمتٞم٤مر ُمـ واطمدة ـمري٘م٦م قمغم ضمرى و"  اًمؼماززم اًمديـ قمٚمؿ اًمِمٞمخ وُمٕم٤مسه اًمدراؾم٦م

 (5)" قمٚمٞمف يٗمتح ُم٤م ورد اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمت٘مٚمؾ و اًمٗم٘مر

 ذم شمٗمٙمر وأٟم٧م أـم٤مقمقك اًمٜم٤مس أن ؾمٛمٕم٧م" : ُمرة ذات ًمف ىم٤مل اًمٜم٤مس اعمٚمؽ أن ُرِوى و

 :يمٚمٝمؿ احل٤مِضون اًمٜم٤مس ؾمٛمٕمف قم٤ملٍ  سمّمقت ىم٤مئالً اًمِمٞمخ قمٚمٞمف ومرد، اعمٚمؽ قمغم احلّمقل

                                                                                              

 (156اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م ص ) (1)

 ( 36اًمرد اًمقاذم ص ) (2)

 (18( اًمرد اًمقاذم ص )3)

 (1/519( ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )4)

 . 65اًمرد اًمقاذم ص  (5)
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٤م قمٜمدي ي٤ًموي ٓ اعمٖمؾ ُمٚمؽ و ُمٚمٙمؽ إن واهلل؟ ذًمؽ أومٕمؾ أٟم٤م"   ًً  (1)"  ومٚم

 :دٛرٙ ٚنضَ٘

 إؾمخٞم٤مء إضمقاد أطمد وهق"  قمٜمف ىمٞمؾ طمتك واًمًخ٤مء اجلقد  اًمدٟمٞم٤م ذم وىمد أوصمف زهده

 واخلٞمؾ واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ُمـ اعم٘مٜمٓمرة اًم٘مٜم٤مـمر شم٠مشمٞمف ويم٤مٟم٧م، (2)"اعمثؾ  اؿ ييب اًمذيـ

 ٓ ُمقوٕمف ذم احل٤مضم٦م أهؾ قمٜمد ويْمٕمف سم٠ممجٕمف ذًمؽ ومٞمٝم٥م واحلرث إٟمٕم٤مم و اعمًقُم٦م

 (3)" ًمٞمذهٌف إٓ حيٗمٔمف وٓ ًمٞمٝمٌف إٓ ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف ي٠مظمذ

 صمٞم٤مسمف سمٕمض ٟمزع ؿمٞمًئ٤م جيد مل إذا طمتك يتّمدق يم٤من"  اهلل ومْمؾ اسمـ احل٤مومظ قمٜمف وي٘مقل

 ." ءاًمٗم٘مرا سمف ومٞمّمؾ

 :شمٞمٛمٞمف اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ قم٤مس ِمـ وهق اًمٕمٛمري اهلل ومْمؾ سمـ احل٤مومظ اإلُم٤مم قمٜمف ىم٤مل

، واحلرث وإٟمٕم٤مم اعمًقُم٦م واخلٞمؾ، واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ُمـ اعم٘مٜمٓمرة اًم٘مٜم٤مـمػم شم٠مشمٞمف "يم٤مٟم٧م

، ًمٞمٝمٌف إٓ ؿمٞمئ٤مً  ُمـ ي٠مظمذ ٓ، ُمقوٕمف ذم احل٤مضم٦م أهؾ قمٜمد ويْمٕمف، سم٠ممجٕمف ذًمؽ ومٞمٝم٥م

 .(فًمٞمذهٌ إٓ حيٗمٔمف وٓ

 سمذًمؽ ومٞم١مصمر، واًمرهمٞمٗملم اًمرهمٞمػ ىمقشمف ُمـ يتٗمْمؾ يم٤من ": قم٤مسه ُمـ أطمد قمٜمف وىم٤مل

 !ٟمٗمًف" قمغم

 :ْفغ٘ ٚطُأ١ْٓٝ باهلل أْغ٘ -

 اسمـ اإلُم٤مم يم٤من اًمِمٝمقات ىمٞمقد ُمـ واًمتحرر اًمث٤مسم٧م واًمٞم٘ملم اًمّمحٞمح ًمْليامن وٟمتٞمج٦م

  سمَِٗمْْمؾِ  ىُمْؾ )، اًمّمدر ُمٜمنمح، اًمٜمٗمس ُمٓمٛمئـ شمٞمٛمٞم٦م
ِ
 ظَمػْمٌ  ُهقَ  وَمٚمْٞمَْٗمَرطُمقا وَمٌَِذًمَِؽ  تِفِ َوسمَِرمْحَ  اّلل 

 .(جَيَْٛمُٕمقنَ  ِِم ٤م

                                                                                              

 . 65اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م ص  (1)

 . 146اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م ص  (2)

 . 158اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م ص  (3)
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 يدظمؾ مل يدظمٚمٝم٤م مل ُمـ ضمٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم إن" : ُمرة ىم٤مل اإلؾمالم ؿمٞمخ أن اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل 

 رطم٧م أّٟمك صدري ذم وسمًت٤مين ضمٜمتل إن؟ ِب أقمدائل يّمٜمع ُم٤م"  وىم٤مل، (1)" أظمرة ضمٜم٦م

 ذيمرت و اًمرؤي٤م ذم ًمٞمٚم٦م ذات زرشمف"  اًم٘مٞمؿ اسمـ ُم٤مماإل ي٘مقل و. (2)" شمٗم٤مرىمٜمل ٓ ُمٕمل ومٝمل

 (3)" سمف واًمنور اًمٗمرح ومٓمري٘مل أٟم٤م أُم٤م: وم٘م٤مل اًم٘مٚمٌٞم٦م إقمامل سمٕمض ًمف

 قمـ إًمٞمٙمؿ "يمت٤مِب: وم٘م٤مل، ومٞمٝم٤م هق اًمتل اًمٓمٞم٦ٌم احل٤مًم٦م يٌلم يمثػمة رؾم٤مئؾ ؾمجٜمف ذم ويمت٥م

 و، ومْمٚمف ُمـ زيداعم ٟم٠ًمًمف و قمٚمٞمٝم٤م اهلل ٟمِمٙمر، ضمًٞمٛم٦م آٓء و يمريٛم٦م ُمٜمـ و قمٔمٞمٛم٦م ٟمٕمؿ

 اًمتٕمداد" قمـ ضمٚم٧م أي٤مديف و ازدي٤مد و ٟمٛمق ذم ضم٤مءت يمٚمام اهلل ٟمِٕمؿ

 قمغم خيٓمر يٙمـ ُم٤ممل اًمؼميم٦م و اهلداي٦م و اًمرمح٦م و اخلػم أسمقاب ُمـ اهلل ومتح وم٘مد ": وىم٤مل 

 " ظمٞم٤مل ذم يدور ٓ و سم٤مل

 أي٤مدٍ  و ُمتٙم٤مصمرة آٓء و ضمًٞمٛم٦م ُمٜمـ و قمٔمٞمٛم٦م ٟمٕمؿ ذم – اهلل سمحٛمد-أٟم٤م شمٕمٚمٛمقن ": ىم٤مل و

 " ظمٞم٤مل ذم هلؿ شمدور ٓ و سم٤ٌمل اخلٚمؼ ٕيمثر ختٓمر شمٙمـ مل ُمتٔم٤مهرة

 حفع٘ ٚقٛت٘ ايع١ًُٝ

 يمتٌف وسملم سمٞمٜمف وطمٞمؾ وؾمجـ أظمذ ًمام سمٛمٍم إومم حمٜمتف ذم أٟمف ذًمؽ ذم إؿمٞم٤مء أقمج٥م "ُمـ

 وأىمقال وأصم٤مر إطم٤مدي٨م ُمـ ذيمره إمم اطمت٤مج ُم٤م ومٞمٝم٤م وذيمر ويم٤ٌمرا صٖم٤مرا يمت٥م قمدة صٜمػ

 وىم٤مئٚمٞمف ٟم٤مىمٚمٞمف إمم ذًمؽ ُمـ رء يمؾ وقمزا وُم١مًمٗم٤مهتؿ واعم١مًمٗملم اعمحدصملم وأؾمامء اًمٕمٚمامء

 طمٗمٔمف ُمـ سمدهي٦م ذًمؽ يمؾ ُمٜمٝم٤م هق ُمقوع وأي ومٞمٝم٤م ذيمر اًمتل اًمٙمت٥م أؾمامء وذيمر سم٠مؾمامئٝمؿ

                                                                                              

 . 36اًمرد اًمقاذم ص  (1)

 ٗم٤مناهم٤مصم٦م اًمٚمٝم (2)

 . 66اًمقاسمؾ اًمٓمٞم٥م ص  (3)
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 اهلل سمحٛمد ومٞمٝم٤م يقضمد ومٚمؿ واقمتؼمت واظمتؼمت وٟم٘م٧ٌم يٓم٤مًمٕمف يمت٤مب طمٞمٜمئذ قمٜمده يٙمـ مل ٕٟمف 

 (1). اًمرؾمقل ؿم٤مشمؿ قمغم اعمًٚمقل اًمّم٤مرم يمت٤مب ٤ممجٚمتٝم وُمـ شمٖمػم وٓ ظمٚمؾ

 يٕمرف ٓ أٟمف واًم٤ًمُمع اًمرائل فمـ اًمٕمٚمؿ ُمـ ومـ قمـ ؾمئؾ إذا يم٤من": اًمزُمٚمٙم٤مين اسمـ ىم٤مل

 إذا اًمٓمقائػ ؾم٤مئر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ويم٤من، ُمثٚمف يٕمرومف ٓ أطمًدا أن وطمٙمؿ، اًمٗمـ ذًمؽ همػم

 ٟم٤مفمر أٟمف يٕمرف وٓ، ذًمؽ ىمٌؾ قمرومقه يٙمقٟمقا مل ُم٤م ُمٜمف ُمذاهٌٝمؿ ذم اؾمتٗم٤مدوا ُمٕمف ضمٚمًقا

 إٓ همػمه٤م أم اًمنمع قمٚمقم ُمـ أيم٤من ؾمقاء اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمؿ ذم شمٙمٚمؿ وٓ ُمٕمف وم٤مٟم٘مٓمع أطمًدا

 اًمٕم٤ٌمرة وضمقدة، اًمتّمٜمٞمػ طمًـ ذم اًمٓمقمم اًمٞمد ًمف ويم٤مٟم٧م، إًمٞمف واعمٜمًقسملم أهٚمف ومٞمف وم٤مق

 (2)"واًمتٌٞملم واًمت٘مًٞمؿ واًمؽمشمٞم٥م

 :اًمٌدهي٦م عهي، احلج٦م ىمقي، آؾمتٜم٤ٌمط طمًـ اهلل رمحف ويم٤من

 ُمـ اعمٕم٤مين اؾمتٜم٤ٌمط ُمـ وُمٜمحف شمٕم٤ممم اهلل وهٌف ُم٤م وأُم٤م": اهلل رمحف اًمٌزار قمٜمف ىم٤مل 

 ُمٗمٝمقم وشمٌٞملم، اعم٤ًمئؾ قمغم ُمٜمٝم٤م اًمدٓئؾ وإسمراز، اعمروي٦م وإظم٤ٌمر اًمٜمٌقي٦م إًمٗم٤مظ

، ًمٚمٛمٜمًقخ واًمٜم٤مؾمخ، ًمٚمٛمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد، ًمٚمٕم٤مم اعمخّمص وإيْم٤مح، وُمٜمٓمقىمف اًمٚمٗمظ

 إذا طمتك، إًمٞمٝم٤م ومٞمف حيت٤مج وُم٤م، قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م، وُمٚمزوُم٤مهت٤م وًمقازُمٝم٤م، وقاسمٓمٝم٤م وشمٌٞملم

، اؾمتٜم٤ٌمـمف طمًـ ُمـ اًمٗمٓمـ اًمٕم٤ممل يٕمج٥م، ومٞمف أريد وُم٤م، ُمٕم٤مٟمٞمف وسملم، طمديًث٤م أو آي٦م ذيمر

 (3)"ُمٜمف قمٚمٞمف وىمػ أو ؾمٛمٕمف ُم٤م ويدهِمف

 ايتغاَذ ٚاإلْضاف  يف حٝا٠  ؽٝذ اإلعالّ

 اًم٘م٤مقمدة هذه شمتٚمخص، واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م طمٞم٤مشمف ذم ًمٚمت٤ًمُمح ىم٤مقمدة شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ووع ًم٘مد

: ىم٤مل اًمٗمت٤موى جمٛمقع ذم ضم٤مء ُم٤م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م( زم إيذائف قمـ ُمًٚمؿ يمؾ أطمٚمٚم٧م): ىمقًمف ذم

                                                                                              

 (22إقمالم اًمٕمٚمٞم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص ) (1)

 (10 – 9اًمٕم٘مقد اًمدري٦م، ٓسمـ قمٌداهل٤مدي، ص )  (2)

 (32 – 31إقمالم اًمٕمٚمٞم٦م، ًمٚمح٤مومظ اًمٌّزار، ص ) (3)
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 يمؾ أطمٚمٚم٧م ىمد وم٢مين وقمدواٟمف فمٚمٛمف أو قمكم يمذسمف سم٥ًٌم أطمد ُمـ يٜمتٍم أن أطم٥م "ومال

. ًمٜمٗمز فأطمٌ ُم٤م اخلػم ُمـ ُم١مُمـ ًمٙمؾ وأريد اعمًٚمٛملم ًمٙمؾ اخلػم أطم٥م وأٟم٤م. ُمًٚمؿ

 (1). ضمٝمتل" ُمـ طمؾ ذم ومٝمؿ وفمٚمٛمقا يمذسمقا واًمذيـ

 :ت١ُٝٝ ابٔ اإلعالّ ؽٝذ تغاَذ َٔ أَج١ً

 

 ايبهضٟ ايضٛيف ٜعكٛب بٔ عًٞ خضُ٘ َٔ ت١ُٝٝ ابٔ َٛقف  (1

 سم٤مٕدًم٦م قمٚمٛمٞم٦م رؾم٤مًم٦م وهل( آؾمتٖم٤مصم٦م)  سمٕمٜمقان خمتٍمة شمٞمٛمٞم٦م رؾم٤مًم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أًمػ

 اإلؾمالم ؿمٞمخ قمغم سم٤محلٙمؿ هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمغم اًمٌٙمري ٙم٤من رد وم، طمٙمؿ آؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمنمقمٞم٦م

 سم٤مًمغ سمؾ اًمتٙمٗمػم  سمٛمجرد يٙمتػ ومل، ! اإلؾمالم ُمٚم٦م قمـ واخلروج واًمزٟمدىم٦م سم٤مًمٙمٗمر شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اجلٜمد وطمرض اًمِمٞمخ قمغم اًمٕمقام سم٤مؾمتٕمداء ىم٤مم وم٘مد، واًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مقل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ إيذاء ذم

 .طم٘مف ذم اًمِمتٞمٛم٦م ذعوأىم سمف وؿمٝمر اإلؾمالم ؿمٞمخ قمغم اًمدوًم٦م وأصح٤مب

ؿمٞمخ  حمٜم٦م ومٗمل، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ قمغم اًمّمقومٞم٦م أؿمد ُمـ اًمٌٙمري اًمّمقذم ويم٤من

 ؿمٞمخ سمتٕمزير سمٕمْمٝمؿ ـم٤مًم٥م آؾمتٖم٤مصم٦م ىمْمٞم٦م طمقل هـ707 ؾمٜم٦م اًمّمقومٞم٦م ُمع اإلؾمالم 

 !دُمف وؾمٗمؽ سم٘متٚمف ـم٤مًم٥م اًمٌٙمري أن إٓ، اإلؾمالم

 ؿمٞمخ وشم٤مسمٕمقا اًمٌٙمري سمزقم٤مُم٦م اًمّمقومٞم٦م ُمـ اًمٖمقهم٤مء سمٕمض دمٛمٝمر هـ711 ؾمٜم٦م وذم

 شمٞمٛمٞم٦م سم٤مسمـ اًمٌٙمري شمٗمرد أظمرى طم٤مدصم٦م وذم، وِضسمقه سمف شمٗمردوا طمتك شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 !شمٞمٛمٞم٦م اسمـ إيذاء ذم وسم٤مًمغ، وـمٞمٚم٤ًمٟمف أـمقاىمف وٟمتش قمٚمٞمف ووصم٥م

 ُمٜم٤مؾم٤ًٌم يراه سمام قمٚمٞمٝمؿ يِمػم وأن، سمٜمٍمشمف يٓم٤مًمٌقن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمغم واًمٜم٤مس اجلٜمد دمٛمع وطمٞمٜمام

 !(ًمٜمٗمز أٟمتٍم ٓ أٟم٤م): يكم سمام اإلؾمالم ؿمٞمخ أضم٤م اؿ: اًمّمقذم اًمٌٙمري ّمٛمفظم ُمـ ًمالٟمت٘م٤مم

                                                                                              

 (55/ 28جمٛمقع اًمٗمت٤موى) (1)
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 سمٞم٧م ذم واظمتٗمك هرب رطم٧ٌم سمام إرض قمٚمٞمف وو٤مىم٧م ًمٚمٌٙمري اًمدوًم٦م ـمٚم٥م اؿمتد وًمام 

 قمٜمد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومٞمف ؿمٗمع طمتك، ُمٍم ذم ُم٘مٞماًم  يم٤من ًمام اإلؾمالم ؿمٞمخ وقمٜمد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 (1)! ! قمٜمف وقمٗم٤م اًمًٚمٓم٤من

 وآقمتداء واًمتٙمٗمػم سم٤مًمٔمٚمؿ ىم٤مسمٚمف وم٤مًمٌٙمري، قمغم شم٤ًمُمح ؿمٞمخ اإلؾمالمطمل  ُمث٤مل ومٝمذا

 قمٔمٞمٛم٦م آي٦م ذًمؽ ذم إن، واًمٙمرم واإلطم٤ًمن سم٤مًمٕمٗمق ىم٤مسمٚمف شمٞمٛمٞم٦م واسمـ، واًمٌٝمت٤من واًمٕمدوان

 .اًم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ ُمٜمّمػ ًمٙمؾ

 ومحٚمقا، واًمِم٤مم سمٛمٍم واًم٘مْم٤مة اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض اإلؾمالم ؿمٞمخ قمغم جيتٛمع أظمرى وُمرة (2

 إمم سمف وؿَمقا أومٚمًقا ومٚمام، احلج٩م وأًمزُمٝمؿ، سم٤محلؼ اجلٛمٞمع ٠مومحؿوم، ؾمٞمئ٦م محٚم٦م قمٚمٞمف

 قمٚمٞمف وإُمراء احلٙم٤مم وأًّمٌقا قمٚمٞمف ويمذسمقا اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف وؿمك أن وسمٕمد. احلٙم٤مم

 اًمّمقذم اًمِمٞمخ اجلُرم ذًمؽ يمؼِم وشمقمم، وقمذب ؾُمجـ: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذم اًمٙمؼماء ًمدى وشمزًمٗمقا

 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ومج٤مقم٦م، اعمٜمٌجل شمٚمٛمٞمذ ؿمٜمٙمػماجل٤م سمٞمؼمس اًمديـ ريمـ وإُمػم، اعمٜمٌجل ٟمٍم

 .ىمالوون اسمـ ٟم٤مس اًمًٚمٓم٤من ود اٟم٘مالسمف ذم سمٞمؼمس احل٤ميمؿ ٟم٤مسوا اًمذيـ، واًمٕمٚمامء

 وُمٍم دُمِمؼ ىمالوون سمـ ٟم٤مس اًمًٚمٓم٤من ويْمؿ سمٞمؼمس إُم٤مرة شمزول أن اهلل ؿم٤مء وًمٙمـ

. وزوًرا فمٚماًم  اعمًجقن اإلؾمالم ؿمٞمخ قمـ اإلومراج إٓ اًمًٚمٓم٤من هؿّ  يٙمـ ومل، طمٙمٛمف إمم

 اًمًٚمٓم٤من ًمف ومٞم٘مقم اعمٚمٙمل اًمٌالط إمم اًمِمٞمخ ويّمؾ، ُمٌجالً ُمٙمرًُم٤م ُمٕمزًزا وم٠مظمرضمف

 . . . !واًمِم٤مم ُمٍم قمٚمامء يم٤ٌمر قمغم ويدظمالن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٞمد يده ويْمع واطمؽماُم٤مً  شمٙمريامً 

 ىمتؾ ذم رهمٌتف قمـ وحيدصمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم سمِمٞمخ ىمالوون ٟم٤مس سمـ اًمًٚمٓم٤من وخيتكم

 ومت٤موى ُمـ سمٕمْمٝمؿ أظمرضمف وُم٤م، اًمًٚمٓم٤من ود قمٛمٚمقه ُم٤م سم٥ًٌم ًم٘مْم٤مةوا اًمٕمٚمامء سمٕمض

 سمجقاز ومتقى إصدار قمغم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ حي٨م اًمًٚمٓم٤من وأظمذ، سمٞمؼمس وُم٤ٌميٕم٦م اًمًٚمٓم٤من سمٕمزل

                                                                                              

 (1/305اٟمٔمر اًمٕم٘مقد اًمدري٦م )(1)
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، واوٓمٝمدوه وفمٚمٛمقه ؾمجٜمقه اًمذيـ هؿ اًمٕمٚمامء ه١مٓء سم٠من ويذيمره، اًمٕمٚمامء ه١مٓء ىمتؾ

 ُمـ ـمٚمٌف قمغم ىمالوون سمـ ٟم٤مس اًمًٚمٓم٤من وأس  ! ُمٜمٝمؿ ًمالٟمت٘م٤مم اًم٤ًمقم٦م طم٤مٟم٧م وأهن٤م

 !ىمتٚمٝمؿ ضمقاز ذم ومت٤موى خيرج يمل اإلؾمالم ؿمٞمخ

 وأظمذ، سمًقء ُمٜمٝمؿ أطمد ُيٜم٤مل أن وأٟمٙمر، واًم٘مْم٤مة اًمٕمٚمامء ه١مٓء سمتٕمٔمٞمؿ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وم٘م٤مم

 ُمـ وُمٜمٕمف قمٜمٝمؿ واًمّمٗمح سم٤مًمٕمٗمق هلؿ وؿمٗمع اًمًٚمٓم٤من أُم٤مم قمٚمٞمٝمؿ ويثٜمل يٛمدطمٝمؿ

( ! إوم٤موؾ اًمٕمٚمامء ُمـ ُمثٚمٝمؿ سمٕمدهؿ دمد ٓ ه١مٓء ىمتٚم٧م إذا): ًمٚمًٚمٓم٤من وم٘م٤مل، ىمتٚمٝمؿ

: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وم٘م٤مل؟! ُمراراً  ىمتٚمؽ وأرادوا آذوك ًمٙمٜمٝمؿ: ُمتحػماً  ُمتٕمج٤ٌم اًمًٚمٓم٤من قمٚمٞمف ومػمد

 وُم٤م! ًمٜمٗمز أٟمتٍم ٓ وأٟم٤م، ُمٜمف يٜمت٘مؿ وم٤مهلل ورؾمقًمف اهلل آذى وُمـ، طمؾ ذم ومٝمق آذاين ُمـ

 اًمًٚمٓم٤من ًمف اؾمتج٤مب كطمت، ويّمٗمح قمٜمٝمؿ يٕمٗمق أن ي٘مٜمٕمف سم٤مًمًٚمٓم٤من شمٞمٛمٞم٦م اسمـ زال

 (1)! ! ؾمٌٞمٚمٝمؿ وظمغم   قمٜمٝمؿ قمٗمقه وم٠مصدر

 :وُمـ أىمقاًمف رمحف اهلل اًمتك شمدل قمغم شم٤ًمحمف

 أو شمٗمًٞمؼ أو سمتٙمٗمػم ذم   اهلل طمدود شمٕمدى وإن - وم٢مٟمف خي٤مًمٗمٜمل عمـ صدر ؾمٕم٦م ذم أ (  وأٟم٤م

 (2) ومٞمف اهلل طمدود أشمٕمدى ٓ وم٠مٟم٤م -ضم٤مهٚمٞم٦م قمّمٌٞم٦م أو اومؽماء

٤ًٌم اعمًٚمٛملم ًم٘مٚمقب شم٠مًمٞمٗم٤م اًمٜم٤مس ٔمؿأقم ُمـ يمٜم٧م ب(  وأٟم٤م  واشم٤ٌمقًم٤م يمٚمٛمتٝمؿ ٓشمٗم٤مق وـمٚم

 (3)  اًمقطمِم٦م ُمـ اًمٜمٗمقس ذم يم٤من ُم٤م قم٤مُم٦م وأزًم٧م، اهلل سمحٌؾ آقمتّم٤مم ُمـ سمف ُأُمرٟم٤م ًمام

 :أقمدائف أطمد ُم٤مت ًمام ُمقاىمٗمف ضمـ(  ُمـ

 ٕقمدائف ُمثٚمف ٕصح٤مِب أين وددت: ي٘مقل إيم٤مسمر أصح٤مسمف سمٕمض ويم٤من": اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 ًمف ُمٌنما يقُم٤م وضمئ٧م هلؿ يدقمق ويم٤من ىمط ُمٜمٝمؿ أطمد قمغم يدقمق رأيتف وُم٤م، ُمفوظمّمق

                                                                                              

 (1/160)ُمقىمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ إؿم٤مقمرة:  (1)

 (3/245)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (2)

 (227/ 3)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (3)
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 ومقره ُمـ ىم٤مم صمؿ واؾمؽمضمع زم وشمٜمٙمر ومٜمٝمرين ًمف وأذى قمداوة وأؿمدهؿ أقمدائف أيمؼم سمٛمقت 

 ُم٤ًمقمدة إمم ومٞمف حتت٤مضمقن أُمر ًمٙمؿ يٙمقن وٓ ُمٙم٤مٟمف ًمٙمؿ إين: وىم٤مل ومٕمزاهؿ أهٚمف سمٞم٧م إمم

 ُمٜمف احل٤مل هذه وقمٔمٛمقا ًمف ودقمقا سمف ومنوا ٙمالماًم ُمـ هذا وٟمحق ومٞمف وؾم٤مقمدشمٙمؿ إٓ

 (1)" قمٜمف ورى اهلل ومرمحف

 ابٔ ت١ُٝٝ َضبٝا

 وهق، وأىمقاًمف سمًٚمقيمف اعمرِب وهق، احلًٜم٦م اًم٘مدوة ومٝمق، شمالُمٞمذه ذم قمٔمٞماًم  أصمره ًم٘مد يم٤من

 أُمقرهؿ طم٘م٤مئؼ ذم اًمٜم٤مس إًمٞمف يٗمزع اًمذي وهق، اعمتٞم٘مـ اًمٕم٤ممل وهق، اًمٕم٤مسمد اًمزاهد

 .ؿم١موهنؿ وظمقاص

 :اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ شمٚمٛمٞمذه قمٜمف ي٘مقل

 أن إٓ هق ومام، أشمٞمٜم٤مه: إرض سمٜم٤م وو٤مىم٧م، اًمٔمٜمقن سمٜم٤م وؾم٤مءت اخلقف سمٜم٤م اؿمتد إَِذا "ويمٜم٤م

 (2)". وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وي٘مٞمٜم٤م وىمقة اٟمنماطم٤م ويٜم٘مٚم٥م، يمٚمف ذًمؽ قمٜم٤م ومٞمذه٥م، يمالُمف وٟمًٛمع، ٟمراه

 ضٙـــعضـ

 :ايٓاح١ٝ ايغٝاع١ٝ: أٚاّل

ٞم٤مؾمٞم٦م ًمٕمٍم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل أن حيدد ُمٕم٤معمٝم٤م سمثالصم٦م يًتٓمٞمع اًمقاصػ ًمٚمح٤مًم٦م اًمً

 :أُمقر رئٞم٦ًم

 .همزو اًمتت٤مر ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل -أ 

 .هجقم اًمٗمرٟمج٦م قمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل -ب 

 .وظم٤مص٦م سملم اعمامًمٞمؽ واًمتت٤مر واعمًٚمٛملم، اًمٗمتـ اًمداظمٚمٞم٦م -ضمـ 

 :أهٚمفوهق ُمـ ، ٤م ًمذًمؽ اًمٕمٍم٤م دىمٞم٘مً وىمد ذيمر اسمـ إصمػم رمحف اهلل وصٗمً 

                                                                                              

 (345/  2ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (1)

 (4/520ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ) (2)
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ُمٜمٝم٤م : )ًم٘مد سمكم اإلؾمالم واعمًٚمٛمقن ذم هذه اعمدة سمٛمّم٤مئ٥م مل يٌتؾ  ا٤م أطمد ُمـ إُمؿ: وم٘م٤مل

 .ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أىمٌٚمقا ُمـ اًمنمق ومٗمٕمٚمقا إومٕم٤مل اًمتل يًتٕمٔمٛمٝم٤م يمؾ ُمـ ؾمٛمع  ا٤م: ه١مٓء اًمتؽم

ُمـ اًمٖمرب إمم اًمِم٤مم وىمّمدهؿ دي٤مر ُمٍم  -ًمٕمٜمٝمؿ اهلل  -ظمروج اًمٗمرٟم٩م : وُمٜمٝم٤م

وأذوم٧م دي٤مر ُمٍم وهمػمه٤م قمغم أن يٛمٚمٙمقه٤م ًمقٓ ، -أي دُمٞم٤مط  - واُمتاليمٝمؿ صمٖمره٤م

 .ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم وٟمٍمه قمٚمٞمٝمؿ

 .واًمٗمتٜم٦م ىم٤مئٛم٦م(، أن اًمًٞمػ سمٞمٜمٝمؿ ُمًٚمقل: وُمٜمٝم٤م

ذم ؾم٘مقط ، وم٘مد يم٤مٟمقا وم٤مضمٕم٦م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري: فأَا ايتتاصأ( 

، هـ( وُم٤م ىمٌؾ ؾم٘مقط سمٖمداد سمًٜمقات656ؾمٜم٦م ) -و ا٤م ؾم٘مٓم٧م اخلالوم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م  -سمٖمداد 

وُم٤م سمٕمد ؾم٘مقط سمٖمداد طمٞم٨م يم٤مٟم٧م هذه إطمداث ىمري٦ٌم ُمـ وٓدة ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وؾمٛمع شمٗم٤مصٞمٚمف اعم١معم٦م ، )وٓ سمد أن يٙمقن ىمد ؿم٤مهد آصم٤مر هذا اخلراب واًمدُم٤مر سم٠مم قمٞمٜمٞمف

اعمرهػ سمٜمٙم٦ٌم  ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يت٠مصمر ىمٚمٌف اًمٖمٞمقر، قمٛمـ رأوا ُمٜم٤مفمره وؿمٝمدوه٤م وؿم٤مهدوه٤م

 .ومتتٚمئ ٟمٗمًف همٞمٔم٤ًم ويمراهٞم٦م ٕوًمئؽ اًمقطمقش اًمْمقاري، اعمًٚمٛملم هذه وذًمتٝمؿ

وم٘مد يم٤مٟم٧م وٓدة اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم : ١ أٚ )اذتضٚب ايضًٝب١ٝ(ْـذٚأَا ظٗٛص ايفضب( 

، سمداي٦م اًمدور اًمراسمع هلذه احلروب اًمذي يٛمثؾ دور اًمْمٕمػ اًمٗمرٟمجل ودمدد ىمقة اعمًٚمٛملم

 .وإيمامل ُمًػمة ـمرد اًمٗمرٟم٩م ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم، ػم ُمـ اعمدن اًمِم٤مُمٞم٦م اًمٙمؼمىسم٤مؾمؽمداد يمث

ومام يم٤من حيّمؾ سملم اعمامًمٞمؽ وشمٜم٤مزقمٝمؿ قمغم اًمًٚمٓم٦م وُم٤م يم٤من : ٚأَا ايفنت ايزاخ١ًٝدـ( 

وىمد يم٤من ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ُمِم٤مريم٦م ذم إصالح ، حيّمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمتؽم اعمًٚمٛملم

ٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يذيمر اعم١مرظمقن ىمّمتف ُمع آظمر أُمراء وذم ُم٘مدُم٦م ُمقاىمػ اسمـ شم، سمٕمض هذا

 .ومح٤مي٦م ذرارهيؿ وصقن طمرُم٤مهتؿ، اعمامًمٞمؽ وذًمؽ سمتذيمػمه سمح٘مـ دُم٤مء اعمًٚمٛملم

 :ايٓاح١ٝ االدتُاع١ٝ: ثاّْٝا

وقمٜم٤مس ُمت٤ٌميٜم٦م سم٥ًٌم ، ٤م ُمـ أضمٜم٤مس خمتٚمٗم٦ميم٤مٟم٧م جمتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛملم ظمٚمٞمٓمً 

 .آوٓمراب اًمًٞم٤مد ذم سمالدهؿ
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اًم٘م٤مدُمقن ُمـ أىمَم اًمنمق طم٤مُمٚملم ُمٕمٝمؿ قم٤مداهتؿ وأظمالىمٝمؿ وـم٤ٌمقمٝمؿ  -إذ اظمتٚمط اًمتت٤مر  

 .٤م ُمـ اًمتؽمسم٤معمًٚمٛملم ذم دي٤مر اإلؾمالم اًمذيـ هؿ أىمرب إمم اإلؾمالم قم٘مٞمدة وظمٚم٘مً  -اخل٤مص٦م 

أٓ وهل أهى طمروب اًمٗمرٟمج٦م واًمؽمك إذ يم٤من هلؿ ؿم٠من ذم ومرض سمٕمض اًمٜمٔمؿ : وٟمققمٞم٦م صم٤مًمث٦م

 .واًمت٠مصمػم اًمٚمٖمقي اًمٕم٤مم قمغم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، اًمًٞمئ٦موشمثٌٞم٧م سمٕمض اًمٕمقائد ، آضمتامقمٞم٦م

إو٤موم٦م إمم اُمتزاج أهؾ إُمّم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م سملم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض سم٥ًٌم احلروب اًمٓم٤مطمٜم٦م ُمـ 

 .وأهؾ دُمِمؼ إمم ُمٍم واعمٖمرب وهٙمذا، وم٠مهؾ اًمٕمراق يٗمرون إمم اًمِم٤مم، اًمتت٤مر وهمػمهؿ

وأوضمد قمقائد سملم ، ُمؽماسمٓم٦ميمؾ هذا ؾم٤مقمد ذم شمٙمقيـ سمٞمئ٦م اضمتامقمٞم٦م همػم ُمٜمتٔمٛم٦م وهمػم 

٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م يم٤من ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل وأطمدث سمدقمً ، اعمًٚمٛملم ٓ ي٘مره٤م اإلؾمالم

 .وُم٘م٤موُم٦م اعمٌتدقم٦م، أيمؼم إصمر ذم سمٞم٤من اخلٓم٠م واًمٜمّمح ًمألُم٦م

 :ايٓاح١ٝ ايع١ًُٝ: ثايجّا

 وأىمٗمؾ سم٤مب، وريمدت إذه٤من، ذم قمٍم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ىمؾ اإلٟمت٤مج اًمٕمٚمٛمل

وأصٌح ىمّم٤مرى ضمٝمد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء هق ، آضمتٝم٤مد وؾمٞمٓمرت ٟمزقم٦م اًمت٘مٚمٞمد واجلٛمقد

، وم٠مًمٗم٧م اًمٙمت٥م اعمٓمقًم٦م واعمختٍمة، مجع وومٝمؿ إىمقال ُمـ همػم سمح٨م وٓ ُمٜم٤مىمِم٦م

وهٙمذا قمّمقر اًمْمٕمػ متت٤مز سمٙمثرة اجلٛمع ، وًمٙمـ ٓ أصمر ومٞمٝم٤م ًمالسمتٙم٤مر واًمتجديد

 .جوهمزارة اًمامدة ُمع ٟمْمقب ذم اًمٌح٨م وآؾمتٜمت٤م

ؾمٞم٤مدة إشمراك واعمامًمٞمؽ ِم٤م ؾم٥ٌم اؾمتٕمج٤مم : وحيٞمؾ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ذًمؽ اًمْمٕمػ إمم

ومٚمؿ يٙمـ ًمدهيؿ ، إو٤موم٦م إمم اضمتامع اعمّم٤مئ٥م قمغم اعمًٚمٛملم، إٟمٗمس واًمٕم٘مقل وإًمًـ

 .ُمـ آؾمت٘مرار ُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٌح٨م واًمتٗمٙمػم

وًمٙمـ أوًمئؽ ىمٚم٦م ٓ شمٜمخرم  اؿ ، وٓ يٜمٙمر وضمقد أومراد ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٜم٤م الم أهؾ اًمٜمٌقغ

ايمتامل اعمٙمت٦ٌم : وصمٛم٦م أُمر آظمر ذم قمٍم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أصمر ذم قمٚمٛمف أٓ وهق. اًم٘م٤مقمدة

، واحلدي٨م، ُمـ اًمتٗمًػم: اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمثػم ُمـ اعمقؾمققم٤مت اًمٙمؼمى ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م

 .وهمػمه٤م، واًمٗم٘مف
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اًمتل ىمرأه٤م وشم٠مصمر  ومل يٕمد ُمـ اًمًٝمؾ حتديد اًمٙمت٥م، واعمذاه٥م ُمدوٟم٦م، وم٤مًمًٜم٦م ُمًٌقـم٦م

 .وٓ ُمٕمروم٦م شم٠مصمػم ؿمٞمقظمف قمٚمٞمف سمدىم٦م،  ا٤م

 ت١ُٝٝ ابٔ اإلعالّ ؽٝذ فٝٗا أعِٗ اييت ايع١ًُٝ اجملاالت

ًٓ  اًمِمٞمخ يؽمك مل  إٓ اإلؾمالم وختدم، إُم٦م شمٜمٗمع اًمتل واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ جم٤مٓت ُمـ جم٤م

 .يخاًمت٤مر ذم اًمٜمقادر اًمٕم٤ٌمىمرة قمٜمد إٓ شمقضمد ىمٚم ام ظمّمٚم٦م وشمٚمؽ، ومٞمف يمت٥م

 وم٢مذا، اًمٕمٚمؿ وهمزارة، آـمالع سمًٕم٦م وظمّمقُمف وشمالُمٞمذه وأؾم٤مشمذشمف أىمراٟمف ًمف ؿمٝمد ومٚم٘مد

ـ   أو اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمؿ ذم شمٙمٚمؿ ـ   اًمٗمٜمقن ُمـ وم  وذًمؽ: همػمه يت٘مـ ٓ أٟمف اًم٤ًمُمع فم

 ذم يٕمٛمٚمف يم٤من سمام واًمٕم٤مرف، وإٟمت٤مضمف ُم١مًمٗم٤مشمف قمغم اعمٓمٚمع وإن. ومٞمف وشمٌحره ًمف إلطمٙم٤مُمف

 يمؾ ًمٞمٕمج٥م، واًمذيمر واًمٕم٤ٌمدة، اًمديـ قمـ واًمذب  ، واًمٚم٤ًمن دسم٤مًمٞم اجلٝم٤مد ُمـ طمٞم٤مشمف

 .اعمقاه٥م شمٚمؽ ُمٜمحف ُمـ ومًٌح٤من، وضمٚمده حتٛمٚمف وىمقة، وىمتف سمريم٦م ُمـ اًمٕمج٥م

 ايعًُٞ ت١ُٝٝ ابٔ إْتاج

 يزال ٓ، صمٛمٞمٜم٤ًم وخاًم  شمراصًم٤م ًمألُم٦م اًمِمٞمخ شمرك وم٘مد، اًمٕمٚمٛمل واإلٟمت٤مج اًمت٠مًمٞمػ جم٤مل وذم

 اعمجٚمدات أن ُمٜمف إُم٦م ًمدى شمقومرت وىمد. ص٤مومًٞم٤م ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمٜمف يٜمٝمٚمقن واًم٤ٌمطمثقن اًمٕمٚمامء

 سم٘مل وُم٤م، اعمٓمٌقع ُمـ ذًمؽ وهمػم واعم٤ًمئؾ واًمٗمت٤موى واًمرؾم٤مئؾ اعم١مًمٗم٤مت ُمـ، اًمٙمثػمة

 ًٓ  .ومٙمثػم اعمخٓمقـم٤مت قم٤ممل ذم وُمٙمٜمقًزا جمٝمق

 قٛت٘ ايع١ًُٝ

 يمٚمٝم٤م ٕمٚمقماًم رضمالً رأي٧م شمٞمٛمٞم٦م سم٤مسمـ اضمتٛمٕم٧م "ًمام: (1) اهلل رمحف اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل

 (2). يريد" ُم٤م ويدع، يريد ُم٤م ُمٜمٝم٤م ي٠مظمذ، قمٞمٜمٞمف سملم

                                                                                              

اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: حمٛمد سمـ قمكم سمـ وه٥م اًم٘مِمػمي اعمٜمٗمٚمقـمل، أسمق اًمٗمتح اعمٕمروف سم٤مسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد،  (1)

 ـ.ه702اًمتّم٤مٟمٞمػ، وزم اًم٘مْم٤مء سمٛمٍم، ت ؾمٜم٦م 

 .111اٟمٔمر: اًمرد اًمقاومر ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ اًمدُمِم٘مل ص (2)
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 طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ؾمٛمع): أٟمف صٖمره ذم قمٜمف اهلل رمحف اهل٤مدي قمٌد اسمـ ذيمره ِم٤م 

 .اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ُمًٛمققم٤مشمف وُمـ، وإضمزاء اًمٙم٤ٌمر اًمًت٦م اًمٙمت٥م وؾمٛمع، ُمرات

 وأىمٌؾ، اًم٘مرآن وطمٗمظ، اعمٙمت٥م ذم بواحل٤ًم اخلط وشمٕمٚمؿ، وٟمًخ وىمرأ سم٤محلدي٨م وقمٜمل

 طمتك ؾمٞمٌقيف يمت٤مب يت٠مُمؾ وأظمذ، ومٝمٛمٝم٤م صمؿ، اًم٘مقي قمٌد اسمـ قمغم اًمٕمرسمٞم٦م وىمرأ، اًمٗم٘مف قمغم

 وأطمٙمؿ، اًمًٌؼ ىمّم٥م ومٞمف طم٤مز طمتك، يمٚمًٞم٤م إىم٤ٌمًٓ  اًمتٗمًػم قمغم وأىمٌؾ، اًمٜمحق ذم ومٝمؿ

 .ذًمؽ وهمػم اًمٗم٘مف أصقل

 وؾمٞمالن، ذيم٤مئف وُمرط ُمـ ِمؼدُم أهؾ وم٤مٟمٌٝمر، ؾمٜم٦م قمنمة سمْمع اسمـ سمٕمد وهق يمٚمف هذا

 .(إدرايمف وهقم٦م، طم٤مومٔمتف وىمقة، ذهٜمف

 ُمـ اعمٕم٤مين اؾمتٜم٤ٌمط ُمـ وُمٜمحف شمٕم٤ممم اهلل وهٌف ُم٤م "وأُم٤م (1)اهلل رمحف  اًمٌزار قمٜمف وىم٤مل

 ُمٗمٝمقم وشمٌٞملم، اعم٤ًمئؾ قمغم ُمٜمٝم٤م اًمدٓئؾ وإسمراز، اعمروي٦م وإظم٤ٌمر اًمٜمٌقي٦م إًمٗم٤مظ

، ًمٚمٛمٜمًقخ واًمٜم٤مؾمخ، ًمٚمٛمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد، ًمٚمٕم٤مم اعمخّمص وإيْم٤مح، وُمٜمٓمقىمف اًمٚمٗمظ

 إذا طمتك، إًمٞمٝم٤م ومٞمف حيت٤مج وُم٤م، قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م، وُمٚمزوُم٤مهت٤م وًمقازُمٝم٤م، وقاسمٓمٝم٤م وشمٌٞملم

، اؾمتٜم٤ٌمـمف طمًـ ُمـ اًمٗمٓمـ اًمٕم٤ممل يٕمج٥م، ومٞمف أريد وُم٤م، ُمٕم٤مٟمٞمف وسملم، طمديث٤مً  أو آي٦م ذيمر

 .ُمٜمف" قمٚمٞمف وىمػ أو ؾمٛمٕمف ُم٤م ويدهِمف

 ؽٝذ اإلعالّ ستٔ

 اًمِم٤مم إمم ُمٍم وُمـ ٔظمر ظمّمؿ ُمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ قمغم اعمحـ ٧ٌمشمٕم٤مىم ًم٘مد

 اإلؾمالم ؿمٞمخ هل٤م شمٕمرض اًمتل اعمحـ حمٓم٤مت سمٕمض وهذه، وهٙمذا ؾمجـ إمم ضم٥م وُمـ

 اعمٌتدقم٦م ُمـ ظمّمقُمف ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف يتح٤مًمػ يم٤من ُم٤م يمثػًما واًمتل، اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 .واجلٝمٚم٦م واعمتٕمّم٦ٌم

                                                                                              

اًمٌزار: هق قمٛمر سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمٌٖمدادي إزضمل اًمٌزار، قمٜمل سم٤مًم٘مرآن واحلدي٨م، وىمرأ اًمٙمثػم، ورطمؾ  (1)

 ه749إمم دُمِمؼ، وأظمذ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمرضمؿ ًمف، وطم٩م ُمراًرا، يم٤من طمًـ اًم٘مراءة، ذا قم٤ٌمدة، ت ؾمٜم٦م 
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 ؿمٞمخ ُمٜمزًم٦م يم٤مٟم٧م وًمام، وطمًدهؿ إىمران ٟمٙم٤مي٦م ٥ٌمسمً قمدة ُمرات اًمِمٞمخ ًم٘مد اُمتحـ

 ذم اًمقٓة قمٜمد اًمٜمٗمقس وٕم٤مف سمف وؿمك اًمرقمٞم٦م وقمٜمد اًمقٓة قمٜمد قم٤مًمٞم٦م اًمِم٤مم ذم اإلؾمالم

. هـ705 ؾمٜم٦م إًمٞمٝم٤م وشمقضمف، ُمٍم إمم ومٓمٚم٥م، قم٘مٞمدشمف ذم اًم٘مدح همػم جيدوا ومل، ُمٍم

 ُمٍم إمم وصؾ نأ وسمٕمد، طمج٦م ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمخ٤مًمػ يٙمـ مل دُمِمؼ ذم جم٤مًمس ًمف قم٘مدت سمٕمدُم٤م

 قمـ وم٤مُمتٜمع، ُمٜم٤مفمرة أهن٤م اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ئمـ يم٤من حم٤ميمٛم٦م ًمف قم٘مدوا سمٞمقم

 .واطمد واحلٙمؿ اخلّمؿ أن قمٚمؿ طملم اإلضم٤مسم٦م

 خيرج سم٠من اًمِم٤مم ُمـ وومد ُمٜمف ـمٚم٥م طمٞم٨م، هـ707 ؾمٜم٦م صٗمر ؿمٝمر إمم اًمًجـ ذم واؾمتٛمر

 .دُمِمؼ إمم ُمٕمٝمؿ اًمذه٤مب رهمٌتٝمؿ قمغم ُمٍم ذم اًمٌ٘م٤مء وآصمر ومخرج، اًمًجـ ُمـ

 وُمٓم٤مًم٤ٌمهتؿ، ُمٍم ذم اًمّمقومٞم٦م صٞمح٤مت شمٕم٤مًم٧م اًمًجـ ُمـ ومٞمٝم٤م أظمرج اًمتل اًمًٜم٦م آظمر وذم

 إمم يذه٥م أن سملم اإلؾمالم ؿمٞمخ ظُمػم أن ومٙم٤من اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ صقت إؾمٙم٤مت ذم

 أسوا وحمٌٞمف ـمالسمف أن إٓ، احلٌس وم٤مظمت٤مر، احلٌس خيت٤مر أن أو اإلؾمٙمٜمدري٦م إمم أو دُمِمؼ

ًٓ  ومٗمٕمؾ، دُمِمؼ إمم اًمذه٤مب ؾي٘مٌ أن قمٚمٞمف  .وإحل٤مطمٝمؿ رهمٌتٝمؿ قمٜمد ٟمزو

 ُمـ وومد سمف حلؼ طمتك، دُمِمؼ إمم ُمتقضمٝم٤مً  اًم٘م٤مهرة ُمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمقيم٥م ظمرج إن وُم٤م

 .احلٌس إٓ شمرى ٓ اًمدوًم٦م سم٠من وخيؼموه ُمٍم إمم ًمػمدوه اًمًٚمٓم٤من

 فقمٚمٞم اًمٜم٤مس وايم٥م، دروؾمف إمم وقم٤مد اًمًجـ ُمـ ظمرج طمتك ىمٚمٞمٚم٦م ُمدة إٓ هل وُم٤م

 .قمٚمٛمف ُمـ يٜمٝمٚمقن

 ٕهؾ اخلػم ُمـ هذا ويم٤من، اإلؾمٙمٜمدري٦م إمم اًم٘م٤مهرة ُمـ ٟمٗمل هـ709 ؾمٜم٦م وذم

 يدم مل ًمٙمـ، ُمٜمٝمجف ويت٘مٌٚمقا، ُمقاقمٔمف ُمـ ويت٠مصمروا، يديف قمغم اًمٕمٚمؿ ًمٞمٓمٚمٌقا اإلؾمٙمٜمدري٦م

 قم٤مدت أن سمٕمد ىمالوون اًمٜم٤مس اًم٘م٤مهرة إمم ـمٚمٌف أؿمٝمر ؾمٌٕم٦م ومٌٕمد، هلؿ ـمقيالً إُمر

 وقم٤مد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمٜم٤مسي ُمـ يم٤من وم٘مد، يديف سملم إُمقر واؾمت٘مرت ،إًمٞمف إُمقر

 .اًم٘م٤مهرة ذم اًمٕم٤مُمرة دورؾمف إمم اًمِمٞمخ
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 اإلومت٤مء قمـ يٛمتٜمع أن ُمٜمف وـُمٚم٥م، اًمٓمالق ُم٠ًمًم٦م ذم ومتقاه سم٥ًٌم اإلؾمالم ؿمٞمخ واُمتحـ 

 إمم هـ720 ؾمٜم٦م اًمًٚمٓمٜم٦م ٟم٤مئ٥م ُمـ سم٠مُمر دُمِمؼ ُمـ اًم٘مٚمٕم٦م ذم ؾمجـ طمتك يٛمتٜمع ومٚمؿ  ا٤م

 .أي٤مم وسمْمٕم٦م أؿمٝمر خ٦ًم عمدة هـ721 ؾمٜم٦م

 وىم٤مًمقا، اًم٘مٌقر زي٤مرة طمقل ًمف يمالُم٤مً  ومزوروا اًمقٓة قمٜمد سمف ًمٚمقؿم٤مي٦م رء قمـ طم٤ًمده وسمح٨م

 اًمًٚمٓمٜم٦م ٟم٤مئ٥م ومٙمت٥م، وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغّم  حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م ىمؼم طمتك اًم٘مٌقر زي٤مرة ُمـ يٛمٜمع سم٠مٟمف

 صحتٝم٤م قمـ ص٤مطمٌٝم٤م ؾم١مال وند اًمٗمتقى ذم وٟمٔمروا، سمذًمؽ ُمٍم ذم اًمًٚمٓم٤من إمم دُمِمؼ ذم

 ويٕمت٘مؾ دُمِمؼ ىمٚمٕم٦م إمم يٜم٘مؾ سم٠من هـ726 ؾمٜم٦م ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ذم سمح٘مف احلٙمؿ ومّمدر، ومٞمٝم٤م ورأيف

 ُمـ اًمِمٞمخ قمٜمد يم٤من ُم٤م ُأظمرج طملم هـ728 ؾمٜم٦م حمٜمتف واؿمتدت أشم٤ٌمقمف وسمٕمض هق ومٞمٝم٤م

 .واًمت٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مسم٦م وُمـ، اًمٜم٤مس ُمالىم٤مة ُمـ وُمٜمع، وإىمالم وإوراق اًمٙمت٥م

 :َٔ ؽٝٛخ٘

 سمـ اًمًالم قمٌد سمـ احلٚمٞمؿ قمٌد واًمده أسمرزهؿ ُمـ، ؿمٞمخ ُم٤مئتل ُمـ أيمثر ؿمٞمقظمف قمدد سمٚمغ

 أِب واسمـ، (668ت) اًمدائؿ قمٌد اسمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق واعمحدث، (682 ت) شمٞمٛمٞم٦م

 اًمٔم٤مهري واسمـ، (689ت) احلٜمٌكم اعم٘مدد اًمرمحـ قمٌد اًمديـ ؿمٛمس واًمِمٞمخ، اًمٞمن

 .(690ت) احلٜمٗمل احلٚمٌل اًمٕم٤ٌمس أسمق احل٤مومظ

 َٔ تالَٝشٙ

٤م  :واعمؼمزيـ اًم٤ٌمرزيـ شمالُمٞمذه ومٛمـ، يمثرة حيّمقن ومال شمالُمٞمذه َأُم 

 .(751) ؾمٜم٦م اعمتقرم اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اًمزرقمل سمٙمر أِب سمـ حمٛمد اهلل أسمققمٌد اًمديـ ؿمٛمس - 1

 .(744 ت)  اهل٤مدي قمٌد سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق واحل٤مومظ - 2

 .(742) اعمتقرم اعمزي اًمرمحـ قمٌد ًمزيملا سمـ يقؾمػ احلج٤مج أسمق واحل٤مومظ - 3

 .(748ت) اًمذهٌل قمثامن سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اعم١مرخ واحل٤مومظ - 4

 .(734ت) اعمٍمي اًمٞمٕمٛمري حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ اًمٗمتح وأسمق – 5

 .(739ت) اًمؼمزازم حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمديـ قمٚمؿ واحل٤مومظ - 6

 َٔ أقٛاٍ ؽٝذ اإلعالّ
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 )ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم(        ٕم٤مدة إسمدي٦م ومٚمٞمٚمزم قمت٦ٌم اًمٕمٌقدي٦مُمـ أراد اًمً*      

 أٟمف: يٕمٜمل، ؿمٙمقر شمٕم٤ممم اًمرب   وم٢من وم٤مهتٛمف واٟمنماطًم٤م ىمٚمٌؽ ذم طمالوة ًمٚمٕمٛمؾ دمد مل إذا *  

 وىمرة اٟمنماح وىمقة ىمٚمٌف ذم جيده٤م طمالوة ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم قمٛمٚمف قمغم اًمٕم٤مُمؾ يثٞم٥م أن ٓسمد

 (اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج)                          " ُمدظمقل ومٕمٛمٚمف ذًمؽ جيد مل ومحٞم٨م، قملم

 (اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج)                          " اًمديـ ذم اإلُم٤مُم٦م شمٜم٤مل واًمٞم٘ملم سم٤مًمّمؼم *  

 اًمذي: اجلٛمٞمؾ وم٤مًمّمؼم: اجلٛمٞمؾ واهلجر، اجلٛمٞمؾ واًمّمٗمح، اجلٛمٞمؾ اًمّمؼم اهلل *    ذيمر

 قمت٤مب ٓ اًمذي: اجلٛمٞمؾ حواًمّمٗم. ُمٕمف أذى ٓ اًمذي: اجلٛمٞمؾ واهلجر. ُمٕمف ؿمٙمقى ٓ

 (اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج)" ُمٕمف

 (اًمًٕم٤مدة دار ُمٗمت٤مح) اًمرؾمقل         سمف ضم٤مء سمام إٓ دًمٞمؾ وٓ اًمًٌٞمؾ وؾ اًمدًمٞمؾ وم٤مرق *   ُمـ

 ي٘م٤مسمؾ وٓ، سمٌدقم٦م سمدقم٦م يرد أن ٕطمد وًمٞمس، ىم٤مئؾ يمؾ ُمـ ٟم٘مٌٚمف أن ومٕمٚمٞمٜم٤م احلؼ *  وأُم٤م

 (77/ 3) اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج. سم٤ٌمـمؾ سم٤مـمال

 اًمٗمت٤موي جمٛمقع" اًمٙمذب يتٕمٛمد ٓ يم٤من وإن، يم٤مذسم٤م يم٤من قمٚمؿ سمال اًمديـ ذم ٙمٚمؿشم *     ُمـ

(10  /449) 

 (158/ 5)اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج. ًمٚمٜم٤مس اًمٜم٤مس ظمػم ومٝمؿ، اعمًٚمٛملم ٟم٘م٤موة اًمًٜم٦م *    أهؾ

 يٖمْم٥م مل ُمٜمٝمام سمد ٓ أٟمف اًمٕمٌد قمٚمؿ وم٢مذا واًمؼمد يم٤محلر هل واعمحـ اًمٕمقارض *  

 (اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج)                           " زنحي ومل ًمذًمؽ يٖمتؿ ومل ًمقرودمه٤م

 (اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج)                 "اًمٙمؼمي٤مء شمدومع ٟمًتٕملم وإي٤مك، اًمري٤مء شمدومع ٟمٕمٌد *  إي٤مك

 (222/  8جمٛمقع اًمٗمت٤موى ). اًمِمٞمٓم٤من شمًّٚمط ُمـ يٛمٜمع اإلظمالص *  

 يريد ومٝمذا اهلل ُمع يٓم٤مع أن ـمٚم٥م وُمـ، ومرقمقن طم٤مل ومٝمذا اهلل دون يٓم٤مع أن ـمٚم٥م *  ُمـ

 (220/  8 جمٛمقع اًمٗمت٤موى )     "اهلل يمح٥م حيٌقهنؿ أٟمدادا اهلل دون ُمـ يتخذوا أن اًمٜم٤مس ُمـ

 (108/  8 جمٛمقع اًمٗمت٤موى )       إسمٚمٞمس أؿمٌف سم٤مًم٘مدر واطمت٩م   أس   وُمـ، آدم أسم٤مه أؿمٌف شم٤مَب  *  ُمـ

 (13/  2 ) جمٛمقع اًمٗمت٤موى. صمٛمر سمال يم٤مًمِمجر قمٛمؾ سمال *  اًمٕمٚمؿ



 

125 

ه ُمـ *    (55/  1 جمٛمقع اًمٗمت٤موى )                   اهلل قمغم ومٚمٞمتقيمؾ اًمٜم ٤مس أىمقى يٙمقن أن ه 

، اهلل ذم شمرضمقهؿ وٓ ومٞمٝمؿ اهلل ومؽمضمق، هلل شمٕم٤مُمٚمٝمؿ أن: اخلٚمؼ ُمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمًٕم٤مدة * 

 (51/ 10) جمٛمقع اًمٗمت٤موى                                           اهلل ذم خت٤مومٝمؿ وٓ ومٞمٝمؿ وخت٤مومف

 هذا وم٢من، واًمنماب اًمٓمٕم٤مم إمم ُمٜمٝم٤م واشم٤ٌمقمف-اًمٜمٌل-سمف ضم٤مء ُم٤م ُمٕمروم٦م إمم أطمقج *  اًمٜمٗمقس

 (5/  1جمٛمقع اًمٗمت٤موى )     اًمٕمذاب     طمّمؾ وم٤مت إذا وذاك، اًمدٟمٞم٤م ذم اعمقت طمّمؾ وم٤مت إذا

   ىاًمٗمت٤مو جمٛمقع. اؾمتٖمٗم٤مر إمم حيت٤مج ذٟم٥م وذم، ؿمٙمًرا شم٘متيض رسمف ُمـ ٟمٕمٛم٦م ذم دائام *   وم٤معم١مُمـ

(16 /187) 

 

 َؤيفات٘ ٚآثاصٙ ايع١ًُٝ

 :اهلل رمحف  اًمٌزار احل٤مومظ ىم٤مل

. أؾمامئٝم٤م مجٚم٦م حييين أو إطمّم٤مئٝم٤م قمغم أىمدر أن ُمـ أيمثر وم٢مهن٤م، وُمّمٜمٗم٤مشمف ُم١مًمٗم٤مشمف وأُم٤م)

 ذم ُمٜمِمقرة هل أو، وصٖم٤مراً  يم٤ٌمراً ، ضمداً  يمثػمة ٕهن٤م: أطمد هم٤مًم٤ٌمً  قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ هذا سمؾ

 .(شمّم٤مٟمٞمٗمف ُمـ ومٞمف ورأي٧م ٓإ ٟمزًمتف سمٚمد وم٘مؾ اًمٌٚمدان

 ُمـ وُمٜمٝمؿ، اًمٌٚمدان ذم وشمٗمرىمقا، يمتٌف إفمٝم٤مر ُمـ أصح٤مسمف ظم٤مف اإلؾمالم ؿمٞمخ طمٌس وًمام

 .ختٚمٞمّمٝم٤م قمغم دري٘م أو يٓمٚمٌٝم٤م أن يًتٓمٞمع ومال يمتٌف شمنق

 َٚٔ َضٓفاتت٘

 اًمقاؾمٓمٞم٦م اًمٗمتقى                                                                               اًمٕم٘مٞمدة جمٛمقع

 اًم٘مدري٦م                        آؾمت٘م٤مُم٦م اًمِمٞمٕم٦م يمالم ٟم٘مض ذم اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج

 اًمّمٗمدي٦م                      جلحٞمؿا أصح٤مب عمخ٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مء

 .اًمتدُمري٦م اًمرؾم٤مًم٦م                             اعمًٞمح              ديـ سمدل عمـ اًمّمحٞمح اجلقاب

 اًمٕمٌقدي٦م                                                . اًمرؾمقل ًمِم٤مشمؿ اعمًٚمقل اًمّم٤مرم 

 اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ                                         واًمٜم٘مؾ                     اًمٕم٘مؾ شمٕم٤مرض درء

 اًمٜمٌقات          واًمرقمٞم٦م                           اًمراقمل صالحإل اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م
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 اًمٜمقراٟمٞم٦م اًم٘مقاقمد                                 . اًمِمٞمٓم٤من وأوًمٞم٤مء اًمرمحـ أوًمٞم٤مء سملم اًمٗمرىم٤من

 اًمتٗمًػم ذم ُم٘مدُم٦م                                                         إقمالم إئٛم٦م قمـ اعمالم رومع

 اًمٙمؼمى اًمٗمت٤موى                               اًمٜمزول                                         طمدي٨م ذح

 اًمقاؾمٓمٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة

 يمٌػمة جم٤مُمٞمع ذم وسمٕمْمف، ُمًت٘مالً سمٕمْمف ـمٌع ِم٤م ضمدا اًمٙمثػم واًمرؾم٤مئؾ اًمٙمت٥م ُمـ وًمف

 .اعمٗم٘مقد قمداد ذم أو ُمقضمقًدا يم٤من ؾمقاء خمٓمقـم٤مً  يزال ٓ ُمٜمف واًمٙمثػم، وصٖمػمة

 ثٓاء ايعًُاء عًٝ٘

 :" ؿمٞمقظمف ُمٕمجؿ"  ذم - اهلل رمحف – اًمذهٌل اإلُم٤مم ىم٤مل. 1

،  ً إهلٞم٤ّمً  وشمٜمقيراً ، وذيم٤مء، وؿمج٤مقم٦م، وُمٕمروم٦م، قمٚمامً ، اًمٕمٍم وومريد، اإلؾمالم وؿمٞمخ، ؿمٞمخٜم٤م هق

٦م ّمح٤مً وٟم، ويمرُم٤مً   ُمـ سمٜمٗمًف وأيمثر، احلدي٨م ؾمٛمع، اعمٜمٙمر قمـ وهنٞم٤مً ، سم٤معمٕمروف وأُمراً ، ًمألُم 

ؾ، واًمٓمٌ٘م٤مت، اًمرضم٤مل ذم وٟمٔمر، وظمرج، ويمت٤مسمتف ـمٚمٌف  .همػمه حيّمٚمف مل ُم٤م وطمّم 

 اإِلؿمٙم٤مل ُمقاىمع إمم وظم٤مـمر، ؾمٞم ٤مل سمٓمٌع، ُمٕم٤مٟمٞمف دىمٞمؼ ذم وهم٤مص، اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم سمَرع

 ُم٤م حيٗمظ ُمـ وم٘مؾ  ، وطمِٗمٔمف، احلدي٨م ذم وسمرع، إًمٞمٝم٤م يًٌؼ مل أؿمٞم٤مء ُمٜمف واؾمتٜمٌط، ُمٞم ٤مل

 إىم٤مُم٦م وىم٧م ًمف اؾمتحْم٤مره ؿمدة ُمع، وصح٤مسمتف أصقًمف إمم ُمٕمزّواً ، احلدي٨م ُمـ حيٗمٔمف

، واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م وومت٤موى، اعمذاه٥م واظمتالف، اًمٗم٘مف ُمٕمروم٦م ذم اًمٜم٤مس ووم٤مق، اًمدًمٞمؾ

 أصقًٓ  اًمٕمرسمٞم ٦م وأشم٘مـ، قمٜمده دًمٞمٚمف سمام ي٘مقم سمؾ، سمٛمذه٥م يٚمتزم مل أومتك إذا إٟمف سمحٞم٨م

، قمٚمٞمٝمؿ َوَرد  ، اعمتٙمٚمٛملم أىمقال وقمرف، اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ذم وٟمٔمر، واظمتالوم٤مً  وشمٕمٚمٞمالً، وومروقم٤مً 

ٌ ف ر، ظمٓمئٝمؿ قمغم َوٟم  ذم وُأوذي، سمراهلم وأ ار طمج٩م سم٠مووح اًمًٜم ٦م وٟمٍم، ُمٜمٝمؿ وطمذ 

 ومجع، ُمٜم٤مره اهلل أقمغم طمتك، اعمحْم٦م اًمًٜم ٦م ٟمٍم ذم وُأظمٞمػ، اعمخ٤مًمٗملم ُمـ اّلّل  ذات

٧ٌََم ، ًمف واًمدقم٤مء حمٌتف قمغم اًمت٘مقى أهؾ ىمٚمقب ًٓ  سمف وهدى، أقمداءه َويَم  أهؾ ُمـ رضم٤م

 أطمٞمك، ـم٤مقمتف وقمغم، هم٤مًم٤ٌمً  ًمف آٟم٘مٞم٤مد قمغم وإُمراء اعمٚمقك ىمٚمقب وضمٌؾ، واًمٜمحؾ اعمٚمؾ
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 ٖملواًمٌ اًمتؽم طمزب أىمٌؾ ًمام إُمر أومم سمتثٌٞم٧م يٜمثٚمؿ يم٤مد أن سمٕمد، واإلؾمالم سمؾ، اًمِم٤مم سمف 

َأب، اعم١مُمٜمقن وزًمزل، اًمٔمٜمقن سم٤مهلل ومُٔمٜم٧م، ظمٞمالئٝمؿ ذم  .صٗمحتف وأسمدى اًمٜمٗم٤مق واْذَ

 واعم٘م٤مم اًمريمـ سملم طمٚمٗم٧م ومٚمق، ُمثكم ؾمػمشمف قمغم يٜمٌف أن ُمـ أيمؼم وهق، يمثػمة وحم٤مؾمٜمف

 (1). ٟمٗمًف ُمثؾ رأى ُم٤م وأٟمف، ُمثٚمف سمٕمٞمٜمل رأي٧م ُم٤م إين: حلٚمٗم٧م

 :- اهلل رمحف – اًمقاؾمٓمل اًمديـ قمامد احل٤مومظ وىم٤مل. 2

، وطم٤مًٓ ، وقمٛمالً، قمٚمامً ، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ؿمٞمخٙمؿ ُمثؾ اًمًامء أديؿ حت٧م ُيرَ  مل، واهلل صمؿ، واهلل

٤ٌمقم٤مً ، وظمُٚم٘م٤مً   أصدق، طمرُم٤مشمف اٟمتٝم٤مك قمٜمد شمٕم٤ممم اهلل طمؼ ذم وىمٞم٤مُم٤مً ، وطمٚمْامً ، ويمرُم٤مً ، واشم 

، ٦مً مه وىمٞم٤مُمف احلؼ اٟمتّم٤مر ذم وأقمالهؿ وأٟمٗمذهؿ، وقمزُم٤مً  قمٚمامً  وأصحٝمؿ، قم٘مداً  اًمٜم ٤مس

 هذا قمٍمٟم٤م ذم رأيٜم٤م ُم٤م، وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ًمًٜم ٦م اشم٤ٌمقم٤مً  وأيمٛمٚمٝمؿ، يمّٗم٤مً  وأؾمخ٤مهؿ

 اًم٘مٚم٥م يِمٝمد اًمرضمؾ هذا إٓ وأومٕم٤مًمف أىمقاًمف ُمـ وؾمٜمٜمٝم٤م اعمحٛمدي٦م اًمٜمٌقة شمًتجكم َُمـ

 (2). ". طم٘مٞم٘م٦م آشم٤ٌمع هق هذا أن اًمّمحٞمح

 رمحف اهلل اًمًٞمقـمل وىم٤مل. 3

، اًم٤ٌمرع اعمٗمن، اعمجتٝمد، اًمٗم٘مٞمف، اًمٜم٤مىمد، احل٤مومظ، اًمٕمالُم٦م، ماإلُم٤م، اًمِمٞمخ، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 ؿمٝم٤مب اعمٗمتل أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق اًمديـ شم٘مل، اًمٕمٍم ٟم٤مدرة، اًمزه٤مد قمَٚمؿ، اإلؾمالم ؿمٞمخ

 اهلل قمٌد سمـ اًمًالم قمٌد اًمديـ جمد اإلؾمالم ؿمٞمخ اعمجتٝمد اإلُم٤مم سمـ احلٚمٞمؿ قمٌد اًمديـ

 .احلراين اًم٘م٤مؾمؿ أِب سمـا

، اًمٞمن أِب اسمـ وؾمٛمع، وؾمتامئ٦م وؾمتلم إطمدى ؾمٜم٦م إول رسمٞمع ذم وًمد، إقمالم أطمد

 .وقمّدة، اًمدائؿ قمٌد واسمـ

                                                                                              

 ( . 390/  4ٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م " ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ) اٟمٔمر " ذيؾ ـم (1)

 ( 311اًمٕم٘مقد اًمدري٦م " ) ص  (2)
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ج، سم٤محلدي٨م وقمٜمل  قمٚمقم وذم، ووم٘مٝمف، احلدي٨م وقمٚمؾ، اًمرضم٤مل ذم وسمرع، واٟمت٘مك، وظمر 

 .ذًمؽ وهمػم، اًمٙمالم وقمٚمؿ، اإلؾمالم

 صمالصمامئ٦م ػأًم  ، وإومراد، واًمزه٤مد، اعمٕمدوديـ إذيمٞم٤مء وُمـ، اًمٕمٚمؿ سمحقر ُمـ ويم٤من

 .ُمراراً  وأوذي واُمتحـ، جمٚمدة

 (1). وؾمٌٕمامئ٦م وقمنميـ صمامن ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي ُمـ اًمٕمنميـ ذم ُم٤مت

، احلؼ سمٌٞم٤من اًم٘م٤مئؿ، واعمًٚمٛملم اإلؾمالم ؿمٞمخ": ًمف شمرضمؿ طملم اًم٘مٞمؿ اسمـ شمٚمٛمٞمذه  وىم٤مل

 ُمـ سمف اهلل أوحؽ اًمذي، ؾمٌٞمٚمف ذم اعمج٤مهد، ورؾمقًمف اهلل إمم اًمداقمل، اًمديـ وٟمٍمة

 اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ قمٜمف وىم٤مل". . . دارؾم٤مً  يم٤من ُم٤م اًمًٜم٦م ُمـ وأطمٞم٤م، قم٤مسم٤ًمً  يم٤من ُم٤م يـاًمد

: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ قمٜمف وىم٤مل"ٟمٗمًف ُمثؾ قمٞمٜمف رأت وٓ ُمثٚمف رآه ُمـ قملم شمر ومل": اًمٞمٕمٛمري

 اًمٕمٚمقم مجع رضمالً رأي٧م": أيْم٤مً  قمٜمف وىم٤مل" ُمثٚمف خيٚمؼ سم٘مل شمٕم٤ممم اهلل أن أفمـ يمٜم٧م ُم٤م" 

 سمؾ اًمِم٤مم سمف وأطمٞم٤م" : اًمذهٌل قمٜمف وىم٤مل" يريد ُم٤م ويدع يريد ُم٤م ُمٜمٝم٤م ي٠مظمذ قمٞمٜمٞمف سملم

 ومٚمق ٟمٕمقشمف قمغم ُمثكم يٜمٌف ُمـ أيمؼم وهق": أيْم٤مً  قمٜمف وىم٤مل" يٜمثٚمؿ يم٤مد أن سمٕمد واإلؾمالم

 ذم ٟمٗمًف ُمثؾ هق رأى وٓ ُمثٚمف سمٕمٞمٜمل رأي٧م ُم٤م أين حلٚمٗم٧م واعم٘م٤مم اًمريمـ سملم طمٚمٗم٧م

 ؾمٜم٦م خًامئ٦م ُمـ ير ومل": ـمٌ٘م٤مشمف ذم رضم٥م سمـ ٟم٘مؾ يمام اًمزُمٚمٙم٤مين اسمـ قمٜمف وىم٤مل " اًمٕمٚمؿ

 اًمًامء أديؿ حت٧م ير مل، واهلل صمؿ اهلل ومق": اًمقاؾمٓمل اًمديـ قمامد قمٜمف وىم٤مل" ُمٜمف أطمٗمظ

 وًم٘مد. 1"شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يد قمغم إٓ ُمٕم٤مرومٜم٤م أؾمٚمٛم٧م ُم٤م": أيْم٤مً  وىم٤مل"شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ؿمٞمخٙمؿ ُمثؾ

 ـمراز ُمـ رضم٤مل ًمقٓو": ىم٤مل طمٞم٨م ٟمقر ُمـ يمٚمامت شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ يمت٤مسمف ذم اعمراهمل ؾمجؾ

 سمرأي ُمِمقسم٤مً  إٓ احلؼ ًمٜمٕمرف يمٜم٤م وُم٤م، احل٘م٦م اًمًٚمػ ُم٤ٌمدئ ٟمًتنمف يمٜم٤م ُم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 ". . . ُمٚم٤ًٌمً  أو ُمٌتدع و٤مل

 ثٓاء خضَٛ٘ عًٝ٘

                                                                                              

 ( . 517،  516" ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ " ) ص  (1)
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٘م٤مء أسمق ىم٤مل*     ٌٙمل اًٌم ، هقى ص٤مطم٥م أو ضم٤مهؾ إٓ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يٌٖمض ُم٤م ومالن ي٤م واهلل): (1) اًًم

 (2)( سمف ُمٕمرومتف سمٕمد احلؼ قمـ هقاه يّمده اهلقى وص٤مطم٥م، ي٘مقل ُم٤م يدري ٓ وم٤مجل٤مهؾ

 ُمٌٞمٜم٤ًم ُمٕمتذًرا يمت٥م (3) اًمًٌٙمل اإلُم٤مم( هـ748 - ت) اًمذهٌل اإلُم٤مم قم٤مشم٥م وطملم *  

 :سم٘مقًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذم رأيف

 ذم وشمقؾمٕمف، سمحره وزظم٤مره، ىمدره يمؼم يتح٘مؼ وم٤معمٛمٚمقك، اًمِمٞمخ ذم ؾمٞمدي ىمقل أُم٤م)

 اًمذي اعمٌٚمغ ذًمؽ ُمـ يمؾ ذم وسمٚمقهمف، واضمتٝم٤مده ذيم٤مئف رطووم، واًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمقم

، وأضمؾ ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ ٟمٗمز ذم وىمدره، دائاًم  ذًمؽ ي٘مقل واعمٛمٚمقك، اًمقصػ يتج٤موز

 ًمٖمرض ٓ، ومٞمف واًم٘مٞم٤مم احلؼ وٟمٍمة، واًمدي٤مٟم٦م واًمقرع اًمزه٤مدة ُمـ ًمف اهلل مجع ُم٤م ُمع

 هذا ذم ُمثٚمف وهمراسم٦م ،إورم سم٤معم٠مظمذ ذًمؽ ُمـ وأظمذه، اًمًٚمػ ؾمٜمـ قمغم وضمريف، ؾمقاه

 (4). (أزُم٤من ُمـ سمؾ اًمزُم٤من

 ىمدر وًمام، ومٞمف اًمًٕمل ذم ِمٙمٜم٤مً  ٟمٌؼ ومل، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمـ أشم٘مك رأيٜم٤م ُم٤م": خمٚمقف اسمـ وىم٤مل *

 "قمٜم٤م قمٗم٤م قمٚمٞمٜم٤م

 :ٚفات٘

                                                                                              

أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمًٌٙمل: حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم سمـ حيٞمك سمـ قمكم اًمًٌٙمل،  ا٤مء اًمديـ، أظمذ قمـ اًم٘مقٟمقي وأِب طمٞم٤من،  (1)

 هـ.777ٗمًػم، سم٤مذ اًم٘مْم٤مء ُمرارًا، ت ؾمٜم٦م ومٛمٝمر ذم اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٘مف وأصقل اًمٗم٘مف واًمت

 .153 - 1/152، سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ًمٚمًٞمقـمل 110 - 4/109اٟمٔمر ذم شمرمجتف: اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ٓسمـ طمجر 

 .99اٟمٔمر: اًمرد اًمقاومر ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ اًمدُمِم٘مل ص (2)

حلٗم٤مظ اعمٗمنيـ، وواًمد هق قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم سمـ قمكم سمـ مت٤مم اًمًٌٙمل إٟمّم٤مري اخلزرضمل، أسمق احلًـ، أطمد ا (3)

اًمت٤مج اًمًٌٙمل ص٤مطم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت، وزم اًم٘مْم٤مء ذم اًمِم٤مم، صمؿ قم٤مد إمم اًم٘م٤مهرة، وشمقذم ومٞمٝم٤م، ًمف ردود قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 هـ.756ذم ُم٤ًمئؾ يمثػمة يمٛم٠ًمًم٦م ؿمد اًمرطمؾ )اًمزي٤مرة( ، وومٜم٤مء اًمٜم٤مر، وُم٠ًمًم٦م اًمٓمالق وهمػمه٤م، ت ؾمٜم٦م 

 .100ًمدُمِم٘مل صاٟمٔمر: اًمرد اًمقاومر ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ ا (4)
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 اًمًجـ  يدظمؾ، ُمتت٤مًمٞم٦م واسمتالءات حمـ ذم طمٞم٤مشمف ُمٕمٔمؿ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٣م* 

 ومٞمٝم٤م دظمؾ اًمتل اًمٚمحٔم٦م ضم٤مءت طمتك، وظمروج دظمقل، ٍمُم وذم اًمِم٤مم ذم، ُمٜمف خيرج صمؿ

 سمًجـ هـ726 ؾمٜم٦م ُمرة ؤظمر اقمت٘مٚمقه قمٜمدُم٤م وذًمؽ، اًمٓمٞم٦ٌم سمروطمف ظمرج صمؿ سمجًده

 ًمزي٤مرة اًمرطم٤مل ؿمد سمحرُم٦م اًمِمٝمػمة ًمٗمتقاه قمٚمٞمف اًمّمقومٞم٦م شم٠مًمٞم٥م سم٥ًٌم، سمدُمِمؼ اًم٘مٚمٕم٦م

 وًمٙمٜمف، سمِمدة ٚمٞمفقم وٞم٘مقا وىمد، قم٤مُملم ُمـ ٕيمثر اعمرة هذه اعمٕمت٘مؾ ذم فمؾ طمتك، اًم٘مٌقر

 حمٜم٦م ُمـ ؾمجٜمف طمّقل وىمد، قمٚمٛمف وشمدويـ وومٙمره قم٘مٚمف إقمامل قمـ يٙمػ مل اهلل رمحف

 ُمنموقمف خلدُم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م وإسمداقم٤مشمف اًمٗمٙمري٦م ًمًٞم٤مطم٤مشمف ُمٜمح٦م إمم وضمًده حلريتف

 .إُم٦م ًمٜمٝمْم٦م اًمٙمٌػم اإلصالطمل

 ذم ِمثٚم٦م روإؾمقا اجلدران ظمٚمػ ُمـ خترج اًمٜمػم قم٘مٚمف ومٞمقو٤مت ظمّمقُمف رأى وًمام

 ومّم٤مدروا، اًمٕمٚمؿ ٟمقر ويٓمٗمئقا، احلؼ صقت يًٙمتقا أن أرادوا، اًمٗم٤مئ٘م٦م وُم١مًمٗم٤مشمف رؾم٤مئٚمف

 وشمالُمٞمذه ٕهٚمف اًمرؾم٤مئؾ يٙمت٥م ٕن اوٓمر أٟمف طمتك، اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ عمٜمٕمف وأوراىمف أىمالُمف

ًٓ  إًمٞمف أرؾمٚمقه٤م اًمتل اًمرؾم٤مئؾ قمغم سم٤مًمٗمحؿ اًمًجـ ظم٤مرج  سم٤مًمامء همًٚمٝم٤م أن سمٕمد أو

 ُمٔمٚمٛم٦م زٟمزاٟم٦م إمم وٟم٘مٚمقه، أذيتف ذم سم٤مًمٖمقا ىمد إهنؿ إٓ أقمدائف ُمـ نيم٤م ومام، وضمٗمٗمٝم٤م

 .ؿمٝمقر سمخٛم٦ًم ووم٤مشمف ىمٌؾ وذًمؽ، سم٤مًمٗمحؿ يٙمت٥م أن يًتٓمع ومٚمؿ سمٌٍمه وم٠مِضت

 وًمٙمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م وروطمف ُمٕمٜمقي٤مشمف ُمـ ٟم٤مًمقا ىمد شمٚمؽ سمجرائٛمٝمؿ أن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ظمّمقم فمـ

 إُمر شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اٟمتٝمز ومٚم٘مد، اًمراؾمٞم٦م اجل٤ٌمل ُمـ شمٜم٤مل أن اًمٕم٤مشمٞم٦م سم٤مًمريح أٟم ٤م، هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت

 أؾمٕمد ذم وهق، وُمٜم٤مضم٤مة وصالة وشمٌتالً ودقم٤مءً  وشمدسمًرا ىمراءة وضمؾ قمز اهلل يمت٤مب قمغم وأىمٌؾ

 ذم ضمٜمتل أٟم٤م، ِب أقمدائل يٗمٕمؾ ُم٤مذا أٟم٤م): اًمٜمػمات اًمٙمٚمامت هذه وي٘مقل، ىمٚم٥م وأـمٞم٥م قمٞمش

 ظمتؿ وىمد. (ؿمٝم٤مدة وىمتكم، ؾمٞم٤مطم٦م وٟمٗمٞمل، ظمٚمقة طمٌز أٟم٤م، ُمٕمل ومٝمل رطم٧م أٟمك، صدري

 .ُمرة صمامٟملم ُمـ أيمثر اًم٘مرآن طمٞم٤مشمف ُمـ إظمػمة اًمِمٝمقر ظمالل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمِمٞمخ

 أن ًمٚمرايم٥م وآن ًم٤ٌمرئٝم٤م شمّمٕمد ًمروطمف أن أن أن هـ728 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي ُمـ 20 وذم

 ووم٤مشمف ٟم٠ٌم ويم٤من، يؽمك هذه اًمدٟمٞم٤م أن واعمٛمتحـ وًمٚمٛمٌتغم، يًت٘مر أن وًمٚمٛم٤ًمومر، يؽمضمؾ
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 إِن  }: وضمؾ قمز ىمقًمف ىمرأ أن اًمرطمٞمؾ ىمٌؾ يمٚمامشمف آظمر ويم٤مٟم٧م، ٜم٤مساًم قمغم اًمقىمع ؿمديد 

، [55، 54: اًم٘مٛمر{ ]ُُمْ٘متَِدرٍ  َُمٚمِٞمٍؽ  قِمٜمْدَ  ِصْدٍق  َُمْ٘مَٕمدِ  ذِم ( 54) َوهَنَرٍ  ضَمٜم ٤مٍت  ذِم  اعْمُت ِ٘ملمَ 

، أٓف سمٕمنمات اًمٜم٤مس وم٠مىمٌؾ، ووم٤مشمف سمٜم٠ٌم اجلقاُمع ُمٜم٤مرات قمغم اعم١مذٟمقن شمٜم٤مدى وىمد

ًٓ  يمٚمٝمؿ دُمِمؼ أهؾ أن طمتك، ًمِمٝمقد ٤ًٌم وٟم٤ًمءً  رضم٤م  وىمد، اجلٜم٤مزة ؿمٝمدوا ىمد شم٘مري

 يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس شم٠مؾمػ وىمد، اعمٖمرب ذم إٓ اًمٚمحد ذم اجلًد يقوع ومل، ص٤ٌمطًم٤م أظمرضم٧م

 (1). رطمٞمٚمف قمغم وظمّمقُمف حمٌقه

 :خامت١

 اًمّمالح وأصح٤مب اًمٕمٚمؿ رضم٤مل جيد مل، اًمٔم٤مهرة واًمٗمْم٤مئؾ، اًم٤ٌمهرة اعمح٤مؾمـ هذه إزاء

 حمٌتف قمغم وآضمتامع طمقًمف وآًمتٗم٤مف قمٚمٞمف اًمثٜم٤مء ُمـ سمًدا شمٚمٞمٝم٤م اًمتل رواًمٕمّمق قمٍمه ذم

 شمٕم٤ممم اهلل أقمغم طمتك اعمحٗمقفم٦م اًمًٜم٦م ٟمٍم ذم وأظمٞمػ"  اًمذهٌل اإلُم٤مم ي٘مقل ًمف واًمدقم٤مء

 يمؾ ذم اعمٜمّمٗمقن زال ومال. (2)" ًمف واًمدقم٤مء حمٌتف قمغم اًمت٘مقى أهؾ ىمٚمقب ومجع ُمٜم٤مره

 زاهد قم٤مسمد  قم٤ممل ُمـ ًمف  اهلل همٗمر، ُمٜمزًمتف يٜمزًمقٟمف و، ىمدره ًمٚمِمٞمخ يٕمرومقن وُمٙم٤من زُم٤من

 .اجلزاء ظمػم اعمًٚمٛملم قمـ وضمزاه، جم٤مهد

 والحمد هلل رب العالمين
 

 
                                                                                              

 حمٜم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  ذيػ قمٌد اًمٕمزيز (1)

 . 7ضمالء اًمٕمٞمٜملم ص  (2)
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