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 فضيلت اإلحسان وُحسه جزائه

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ  ٹ ٹ   
 نب مب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب
 من زن رن مم يلام  ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق ىفيف يث
 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي  ري ٰى ين ىن نن
 جح مج مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب هئ
٢2-٨٨يوسف:  َّ جخ مح  

 

 

 أص٤مسمٜم٤م اجلدب واًم٘محط واعمج٤مقم٦م   ٍّ ٌّ ٰى

 رديئ٦م ُمدومققم٦م ٓ شم٘مٌؾ ِّ

 طم٤ًمهنؿيثٞمٌُٝمؿ قمغم إ مب زب

 ومْمٚمؽ قمٚمٞمٜم٤م   خئ حئ جئ

 ٓ قمت٥م قمٚمٞمٙمؿ وٓ ًمقم   جت هب مب

 

و٤مق أسمٜم٤مء يٕم٘مقب ُمـ سمٙم٤مء أسمٞمٝمؿ، واؿمتد هبؿ اًمٌالء واؿمٗم٘مقا قمغم أسمٞمٝمؿ، وم٠مٟمّمتقا ًمف وأصٖمقا 

 أُمرمؿ أسمقمؿ، وشم٠ممٌقا امآذاهنؿ ًمام يقصٞمٝمؿ سمف ويٓمٚمٌف ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مُمقا ًمٚمتٗمتٞمش قمـ يقؾمػ وأظمٞمف يم

ٚمرطمٞمؾ وأقمدوا قمدهتؿ ُمتجٝملم إمم دي٤مر ُمٍم ًمٚمٛمرة اًمث٤مًمث٦م إمم أن دظمٚمقا قمغم يقؾمػ ومق ذم ًم
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ه  جمٚمس إُم٤مرشمف وذم مت٤مم ُمٚمٙمف وقمزشمف وُمٜمٕمتف وم٘م٤مًمقا: } ٜم٤َم َوَأْمَٚمٜم٤َم اًميه ًَّ ٤َم اًْمَٕمِزيُز َُم ...{ ومِمٙمقا َي٤م َأُّيه

قمتذروا ًمف قمام ذم أيدُّيؿ ُمـ إًمٞمف طم٤مهلؿ وُم٤م ٟمزل هبؿ ُمـ اجلقع واًمٗم٤مىم٦م واًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م، صمؿ ا

{، وإٟمام ىمّدُمقا ذًمؽ ًمٞمٙمقن ذريٕم٦ًم إمم إؾمٕم٤مف َوضِمئْٜم٤َم سمٌَِِْم٤مقَم٦ٍم ُُمْزضَم٤مٍة  سمْم٤مقم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ورديئ٦م وم٘م٤مًمقا: }

{ وَم٠َمْوِف ًَمٜم٤َم اًمٙمٞمؾُمراُمٝمؿ سمٌٕم٨م اًمِمٗم٘م٦ِم ومز اًمٕمٓمُػ واًمرأوم٦م وحتريُؽ ؾمٚمًٚم٦م اعمرمح٦م صمؿ ىم٤مًمقا }

ْق قَمَٚمٞمْ أي أمتْٛمف ًمٜم٤م }  .{ سمرّد أظمٞمٜم٤م إًمٞمٜم٤مٜم٤َمَوشَمَّمدَّ

ىم٤مًمف اًمْمح٤مك واسمـ ضمري٩م ومق إٟم٥ًُم سمح٤مهلؿ ٟمٔمرًا إمم أُمر أسمٞمٝمؿ أو سم٤مإليٗم٤مء أو سم٤معم٤ًمحم٦م وىَمٌقل 

ىملِمَ اعمُزضم٤مة أو سم٤مًمزي٤مدة قمغم ُم٤م ي٤ًموُّي٤م شمٗمْمالً، } َ ََيِْزي اعْمُتََّمدِّ  .1{ سمثقاب اًمدٟمٞم٤م وأظمرةإِنَّ اَّللَّ

ر أسم٤مه يمَّ ؿ ُمـ اجلٝمد واًمْمٞمؼ وىمٚم٦م اًمٓمٕم٤مم وقمٛمقم اجلدب، شمذَ وًمام ذيمر إظمقة يقؾمػ ًمف ُم٤م أص٤مهب

ٚمؽ واًمتٍمف واًمًٕم٦م، ومٕمٜمد ذًمؽ أظمذشمف وُم٤م مق ومٞمف ُمـ احلزن ًمٗم٘مد وًَمديف، ُمع ُم٤م مق ومٞمف ُمـ اعمُ 

َمْؾ قَمٚمِْٛمتُْؿ َُم٤م  رىم٦م ورأوم٦م ورمح٦م وؿمٗم٘م٦م قمغم أسمٞمف وإظمقشمف، وسمدره اًمٌٙم٤مء، ومتٕمرف إًمٞمٝمؿ، وىم٤مل: }

 ؟ يٕمٜمل: يمٞمػ ومرىمقا سمٞمٜمف وسمٞمٜمف،  وآؾمتٗمٝم٤مم مٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمتذيمػم واًمتقسمٞمخ.{َوَأظِمٞمِف  وَمَٕمٚمْتُْؿ سمِٞمُقؾُمَػ 

َق َأٌخ ًَمُف  ْق وَمَ٘مْد َهَ وأُم٤م يقؾمػ ومٔم٤ممر ومٕمٚمٝمؿ ومٞمف، وأُم٤م أظمقه، ومٚمٕمٚمف واهلل أقمٚمؿ ىمقهلؿ: }إِْن َيْنِ

ق سمٞمٜمف وسملم أسمٞمف، مؿ اًم٥ًٌم ومٞمف، وإص ـْ ىَمٌُْؾ{ أو أن احل٤مدث اًمذي ومرَّ  ؾ اعمقضم٥م ًمف.ُِم

يمام { أي: إٟمام محٚمٙمؿ قمغم مذا  اجلٝمؾ سمٛم٘مدار مذا اًمذي ارشمٙمٌتٛمقه، إِْذ َأٟمْتُْؿ ضَم٤مِمُٚمقَن  صمؿ ىم٤مل هلؿ: }

: يمؾ ُمـ قمَم اهلل ومٝمق ضم٤ممؾ، وىمرأ: }صمؿ إن رسمؽ ًمٚمذيـ قمٛمٚمقا اًمًقء ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ

 .2[119سمجٝم٤مًم٦م{ إمم ىمقًمف: }إن رسمؽ ُمـ سمٕمدم٤م ًمٖمٗمقر رطمٞمؿ{ ]اًمٜمحؾ: 

َٟم٧َْم ُيقؾُمُػ  ذًمؽ قمرومقا أن اًمذي ظم٤مـمٌٝمؿ مق يقؾمػ وم٘م٤مًمقا: } ومٕمٜمد َٕ {؟ وآؾمتٗمٝم٤مم يدل َأإِٟمََّؽ 

قمغم آؾمتٕمٔم٤مم، أي: إهنؿ شمٕمجٌقا ُمـ ذًمؽ أهنؿ يؽمددون إًمٞمف ُمـ ؾمٜمتلم وأيمثر، ومؿ ٓ يٕمرومقٟمف، 

َٟمْ  ومق ُمع مذا يٕمرومٝمؿ ويٙمتؿ ٟمٗمًف، ومٚمٝمذا ىم٤مًمقا قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٗمٝم٤مم: } َٕ ٧َم ُيقؾُمُػ ىَم٤مَل َأَٟم٤م َأإِٟمََّؽ 

ُ قَمَٚمٞمْٜم٤َم َـّ اَّللَّ ـْ َيتَِّؼ { أي: سمجٛمٕمف سمٞمٜمٜم٤م سمٕمد اًمتٗمرىم٦م وسمٕمد اعمدة، }ُيقؾُمُػ َوَمَذا َأظِمل ىَمْد َُم إِٟمَُّف َُم

                                                                 
 (. 404اًمًٕمدي )ص:  وشمٗمًػم(، 252/ 9(، و شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )2/448اٟمٔمر ُم١ممتر ؾمقرة يقؾمػ )1
 (.404(، وشمٗمًػم اًمًٕمدي )ص: 255/ 9(، و شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )408/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم)2
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وَم٢ِمنَّ { أي: يت٘مل ومٕمؾ ُم٤م طمرم اهلل، ويّمؼم قمغم أٓم واعمّم٤مئ٥م، وقمغم إواُمر سم٤مُمتث٤مهل٤م }َوَيّْمؼِمْ 

َ ٓ ُيِْمٞمُع أَ  ٜملِمَ اَّللَّ ًِ  { وم٢من مذا ُمـ اإلطم٤ًمن، واهلل ٓ يْمٞمع أضمر ُمـ أطمًـ قمٛمال.ضْمَر اعْمُْح

ُ قَمَٚمٞمْٜم٤َم}  ًَمَ٘مْد آصَمَرَك اَّللَّ
ِ

ٚمؽ قمٚمٞمٜم٤م سمٛمٙم٤مرم إظمالق وحم٤مؾمـ اًمِمٞمؿ، وأؾم٠مٟم٤م إًمٞمؽ { أي: ومْمَّ ىَم٤مًُمقا شَم٤مَّللَّ

 شمٕم٤ممم هم٤مي٦م اإلؾم٤مءة، وطمرصٜم٤م قمغم إيّم٤مل إذى إًمٞمؽ، واًمتٌٕمٞمد ًمؽ قمـ أسمٞمؽ، ومآصمرك اهلل

 { ومذا هم٤مي٦م آقمؽماف ُمٜمٝمؿ سم٤مجلرم احل٤مصؾ ُمٜمٝمؿ قمغم يقؾمػ.َوإِْن يُمٜم٤َّم خَل٤َمـمِئلِمَ ٜمؽ مم٤م شمريد }وُمٙمَّ 

{ أي: ٓ شم٠مٟمٞم٥م قمٚمٞمٙمؿ ٓ شَمثِْري٥َم قَمَٚمٞمُْٙمُؿ اًْمٞمَْقمَ { هلؿ يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم، يمرُم٤م وضمقدا: }ىَم٤مَل ومـ }

ُ ًَمُٙمْؿ َومُ  امِحلَِم{ ومًٛمح هلؿ ؾمامطم٤م شم٤مُم٤م، ُمـ همػم شمٕمٞمػم وٓ قمت٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمٞمقم }َيْٖمِٗمُر اَّللَّ َق َأْرطَمُؿ اًمرَّ

هلؿ قمغم ذيمر اًمذٟم٥م اًم٤ًمسمؼ، ودقم٤م هلؿ سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م، ومذا هن٤مي٦م اإلطم٤ًمن، اًمذي ٓ يت٠مشمك إٓ 

 .1ُمـ ظمقاص اخلٚمؼ وظمٞم٤مر اعمّمٓمٗملم

 هن٤م ُمزضم٤مة؟* ًمامذا وصػ أظمقة يقؾمػ سمْم٤مقمتٝمؿ سم٠م

 إٟمام ىم٤مًمق ُمزضم٤مة ٕهنؿ:

 رسمام قمروقم٤م قمغم اًمتج٤مر  قمٜمدمؿ ذم ومٚمًٓملم ومٚمؿ ي٘مٌٚمقم٤م. -

أو أهنؿ أرادوا أهن٤م ُمزضم٤مة اًمٞمقم ذم ُمٍم ًمرداءهت٤م أو ًمٙمقهن٤م همػم ٓزُم٦م ٕؾمقاق ُمٍم ٕن  -

 اًمٕمروض ىمد شمٙمقن ُم٘مٌقًم٦م ذم سمٚمد دون سمٚمد وذم وىم٧م دون وىم٧م.

{ ومٝمؾ ذم ىمقل أسمٜم٤مئف ُم٤م يدل قمغم ىمد شم٘مدم ىمقل يٕم٘مقب | : }إِٟمَّ * 
ِ

اَم َأؿْمُٙمق سَمثِّل َوطُمْزِِن إمَِم اَّللَّ

 اًمتًخط، وُم٤م يٜم٤مذم اًمتقيمؾ طملم ؿمٙمقا ُم٤م ٟمزل هبؿ ُمـ رض وسم٠مس؟

ه سمؾ ذم ىمقهلؿ: } اجلقاب: ٓ... ٜم٤َم َوَأْمَٚمٜم٤َم اًميه ًَّ ...{ دًمٞمؾ قمغم ضمقاز اًمِمٙمقى قمٜمد اًمي، أي َُم

قمغم ٟمٗمًف اًمي ُمـ اًمٗم٘مر وهمػمه أن يٌدي طم٤مًمتف إمم ُمـ يرضمق ُمٜمف اجلقع، سمؾ واضم٥م قمٚمٞمف إذا ظم٤مف 

اًمٜمٗمع، يمام مق واضم٥م قمٚمٞمف أن يِمٙمق ُم٤م سمف ُمـ إمل إمم اًمٓمٌٞم٥م ًمٞمٕم٤مجلف، وٓ يٙمقن ذًمؽ ىمدطم٤م ذم 

اًمتقيمؾ، ومذا ُم٤م مل يٙمـ اًمتِمٙمل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتًخط، واًمّمؼم واًمتجٚمد ذم اًمٜمقائ٥م أطمًـ، 

اًمٙمالم  ذم اًمِمٙمقى ؾم١مال اعمقمم زوال اًمٌٚمقى، وذًمؽ ىمقل  واًمتٕمٗمػ قمـ اعم٠ًمًم٦م أومْمؾ، وأطمًـ

                                                                 
 (.404(، وشمٗمًػم اًمًٕمدي )ص: 408/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم) 1
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[ أي: ُمـ 86يٕم٘مقب: }إٟمام أؿمٙمقا سمثل وطمزِن إمم اهلل وأقمٚمؿ ُمـ اهلل ُم٤م ٓ شمٕمٚمٛمقن { ]يقؾمػ: 

اًمِمٙمقى قمغم همػم ُُمِمٍؽ ومٝمق اًمًٗمف، إٓ أن  وم٠مُم٤ممجٞمؾ صٜمٕمف، وهمري٥م ًمٓمٗمف، وقم٤مئدشمف قمغم قم٤ٌمده، 

 .1يٙمقن قمغم وضمف اًم٨ٌم واًمتًكم

ضمقاز اًمِمٙمقى إذا يم٤من اعمراد هب٤م اًمٙمِمػ قمـ احل٤مل ًمإلصالح أو اًمٕمالج يم٠من ي٘مقل اعمحت٤مج -1

 إِن ضم٤مئع أو قم٤مر ُمثالً ويم٠من ي٘مقل اعمريض ًمٚمٓمٌٞم٥م أؿمٙمقا أًماًم ذم سمٓمٜمل أو رأد ُمثالً.

ائٕمف ووقمده شم٘مرير ُمٌدأ أن اعمٕم٤ميص ًمـ شمٙمقن إٓ ٟمتٞمج٦م ًمٚمجٝمؾ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وضمالًمف وذ-2

 ووقمٞمده.

 ومْمؾ اًمت٘مقى واًمّمؼم وُم٤م هلام ُمـ طمًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم.-3

 :وهلل در اًم٘م٤مئؾومْمؾ اًمّمٗمح واًمٕمٗمق وشمرك قمت٤مب اًم٘مري٥م إذا أؾم٤مء، -4

سْم٧َم سمُقدِ   ًمٞم٧ًم شُمٜم٤مل ُمقدٌة سم٘مت٤مل                   ه  أىمٚمؾ قمت٤مب ُمـ اؾْمؽَمَ

 عمآرب، وم٢مهن٤م أٟمجح هل٤م.ذم أي٦م إرؿم٤مد إمم أدب ضمٚمٞمؾ، ومق شم٘مديؿ اًمقؾم٤مئؾ أُم٤مم ا-5

ومٙمذا ومٕمؾ م١مٓء: ىمدُمقا ُم٤م ذيمر ُمـ رىم٦م احل٤مل، واًمتٛمًٙمـ، وشمّمٖمػم اًمٕمقض، ومل  يٗمجئقه 

سمح٤مضمتٝمؿ، ًمٞمٙمقن ذريٕم٦م إمم إؾمٕم٤مف ُمراُمٝمؿ، سمٌٕم٨م اًمِمٗم٘م٦م، ومز اًمٕمٓمػ واًمرأوم٦م وحتريؽ 

، رّق هلؿ، وُمٚمٙمتف اًمرمح٦م قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمؿ يتامًمؽ أن قمّرومٝمؿ ٟم  . 2ٗمًفؾمٚمًٚم٦م اًمرمح٦م وُمـ صَمؿَّ

  

                                                                 
 (.252/ 9شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) 1
 (.212/ 6اٟمٔمر حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ًمٚم٘م٤مؾمٛمل ) 2
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 عىدة القافلت بالبشارة 

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٹ ٹ ُّ 
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل يك مكىك لك اك

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حس جس مخ  جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت  جت هب
 مع  جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس
 حل جل مك لك خك حك  جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ
 خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 ٢٨ - ٨٨يوسف:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

   

 

  

 ظمرضم٧م اًمٕمػم مع  جع

سمقنِ  حك ٚمقِن أو شمٙمذِّ ٝمقِن أو دمٝمِّ  شمًٗمِّ

 ؽ اًم٘مديؿ ٓ شمٜم٤ًمهظمٓمئؽ وزًمٚم مل خل

 رضمع وقم٤مَد ُمًٌٍما سمٕمٞمٜمٞمف ىميم مم

  

اٟمتٝم٧م ضِمٚم٦ًم اًمتذيمػم واعمّم٤محل٦م واعم٤ًمحم٦م سملم يقؾمػ وإظمقشمف سم٠من دقم٤م هلؿ واؾمتٖمٗمر هلؿ صمؿ ؾم٠مهلؿ 

قمـ طم٤مل أسمٞمف، ومذيمروا ًمف أٟمف ذم٥م سمٍمه ُمـ يمثرة اًمٌٙم٤مء قمٚمٞمف وم٠مقمٓم٤ممؿ يقؾمػ ىمٛمٞمّمف وىم٤مل هلؿ: 
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{ وٕن يمؾ داء يداوى سمْمده، ومٝمذا سمَِ٘مِٛمٞمِِص َمَذا وَم٠َمًْمُ٘مقُه قَمغَم َوضْمِف َأِِب َي٠مِْت سَمِّمػًما  اْذَمٌُقا }

ًمام يم٤من ومٞمف أصمر ريح يقؾمػ، اًمذي أودع ىمٚم٥م أسمٞمف ُمـ احلزن واًمِمقق ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ  -  1اًم٘مٛمٞمص

 ذم ذًمؽ طمٙمؿ أراد أن يِمٛمف، ومؽمضمع إًمٞمف روطمف، وشمؽماضمع إًمٞمف ٟمٗمًف، ويرضمع إًمٞمف سمٍمه، وهلل -

 وأهار، ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمد، وىمد اـمٚمع يقؾمػ ُمـ ذًمؽ قمغم مذا إُمر. 

 صمؿ دقم٤ممؿ يقؾمػ اًمّمديؼ إمم مَجع اًمِمٛمؾ سم٤معمقدة اًمقاصٚم٦م، سمٕمد أن ومرىمف إظمقشمف سم٤محلًد اًمٖم٤مُمر، 

ذوا ُمٍم داًرا ـ شمرسمٓمٙمؿ هبؿ ىمراسم٦م داٟمٞم٦م، وىمراسم٦م ىم٤مصٞم٦م، ًمتتخ{ ُمَ َوأشُْمقِِن سم٠َِمْمٚمُِٙمْؿ َأمْجَِٕملمَ وىم٤مل:}

 .2وىمراًرا

...{ أي: وًمام ظمرضم٧م قمػم سمٜمل يٕم٘مقب ُمـ قمٜمد يقؾمػ ُمتقضمٝم٦م إمم َوًَمامَّ وَمَّمَٚم٧ِم اًمِْٕمػُم ىَم٤مَل َأسُمقُمؿْ }

ضَِمُد ِريَح ُيقؾُمَػ عمـ طمي ُمـ ىمراسمتف ممـ مل خيرج إمم ُمٍم: }  يٕم٘مقب،  ىم٤مل يٕم٘مقُب  َٕ {ىمٞمؾ: إِِنِّ 

قب ُمع ـمقل اعم٤ًموم٦م، وم٠مظمؼممؿ سمام وضمد. صمؿ إهن٤م م٤مضم٧م ريح ومحٛمٚم٧م ريح اًم٘مٛمٞمص إمم يٕم٘م

َٓ َأْن شُمَٗمٜمُِّدونِ  ىم٤مل:} { أي: شمًخرون ُمٜمل، وشمزقمٛمقن أن مذا اًمٙمالم، صدر ُمٜمل ُمـ همػم  ًَمْق

 . 3ؿمٕمقر، ٕٟمف رأى ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمتٕمج٥م ُمـ طم٤مًمف ُم٤م أوضم٥م ًمف مذا اًم٘مقل

يمر يقؾمػ ٓ شمٜم٤ًمه  وٓ { ُمـ ذشم٤مهلل إِٟمََّؽ ًَمِٗمل والًمؽ اًم٘مديؿ{ أي احل٤مرضون قمٜمده }ىَم٤مًُمقاْ }

شمًاله، ٕٟمف يم٤من قمٜمدمؿ أن يقؾمػ ىمد ُم٤مت ومٚمؽ ويرون أن يٕم٘مقب ىمد هل٩ِم سمذيمره ومٚمذًمؽ ىم٤مًمقا 

 .4شم٤مهلل إٟمؽ ًمٗمل والًمؽ اًم٘مديؿ ُمـ ذيمره واًمْمالل اًمذم٤مب قمـ ـمريؼ اًمّمقاب

ومق اعمٌنّم سمرؾم٤مًم٦م { أي: ومٚمام أن ضم٤مء يٕم٘مقَب اًمٌِمػُم ُمـ قمٜمد اسمٜمف يقؾمػ،  وَمَٚمامَّ َأْن ضَم٤مَء اًْمٌَِِمػمُ } 

 { يٕمٜمل قمغم وضمف يٕم٘مقبَأًْم٘م٤مُه قَمغم َوضْمِٝمفِ يقؾمػ ومدظمؾ قمغم يٕم٘مقب، صمؿ أظمرج اًم٘مٛمٞمص ومـ} 
                                                                 

ؾ حتتٝم٤م وٓ يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م أي قمٛمؾ ومق يمالم ٓ يٕمدو أن يٙمقن ُمـ ختريػ اًم٘مّم٤مص ذم شمٗمًػم ُم٤ممٞم٦م اًم٘مٛمٞمص أىمقال ٓ ـم٤مئ شمٜمٌٞمف ُمٝمؿ: 1

اعمقًمٕملم سمٙمؾ همري٥م، اًمٜم٤مذيـ ًمٙمؾ قمجٞم٥م ومٙمؿ ُمـ يمالم ٓ شمًتًٞمٖمف إومٝم٤مم، ويمؿ ُمـ ُمٜم٘مقل ٓ يقاومؼ اًمٕم٘مقل: ويمت٥م اًمتٗمًػم 

(، وأووح اًمتٗم٤مؾمػم عمحٛمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ 51/ 13ُمألى سمٙمؾ همري٥م وؾم٘مٞمؿ: ومٚمٞمحذره اًمٕم٤مىمؾ احلٙمٞمؿ. واٟمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير )

 (.293/ 1اخلٓمٞم٥م )
(، زمرة اًمتٗم٤مؾمػم ِٕب 4/654(، وشمٗمًػم اًم٘مران اًمٙمريؿ وإقمراسمف وسمٞم٤مٟمف عمحٛمد قمكم ـمف اًمدرة)405اٟمٔمر شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  2

 (.3857/ 7زمرة )
 (.405)ص: (، و شمٗمًػم اًمًٕمدي63/ 3(، وومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مِن )248/ 16اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 3
 (.555/ 2(، و شمٗمًػم اخل٤مزن )305/ 4(، وشمٗمًػم أِب اًمًٕمقد )409/ 4اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم) 4
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{ ومرضمع سمّمػًما سمٕمد ُم٤م يم٤من ىمد قمٛمل وقم٤مدت إًمٞمف ىمقشمف سمٕمد اًمْمٕمػ وهوره سمٕمد  وَم٤مْرشَمدَّ سَمِّمػماً }

ـَ احلزن، وقمٜمدم٤م ىم٤مل هلؿ:}   ُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  َأمَلْ َأىُمْؾ ًَمُٙمْؿ إِِنِّ َأقْمَٚمُؿ ُِم
ِ

{ أي: ىم٤مل يٕم٘مقب عمـ يم٤من  اَّللَّ

سمحيشمف طمٞمٜمئذ ُمـ وًمده: أمل أىمؾ ًمٙمؿ ي٤م سمٜمل إِن أقمٚمؿ ُمـ اهلل أٟمف ؾمػمّد قمكمَّ يقؾمػ، وَيٛمع سمٞمٜمل 

وسمٞمٜمف، ويمٜمتؿ ٓ شمٕمٚمٛمقن أٟمتؿ ُمـ ذًمؽ ُم٤م يمٜم٧م أقمٚمٛمف، ٕن رؤي٤م يقؾمػ يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م، ويم٤من اهلل 

 .1ف ؾمجقًدا، ومٙمٜم٧م ُُمقىمٜم٤ًم سم٘مْم٤مئفىمد ىم٣م أن أظِمرَّ أٟم٤م وأٟمتؿ ًم

{ يٕمٜمل: أسمٜم٤مء يٕم٘مقب سمٚمٝمج٦م آقمتذار واًمتقسم٦م وىمد شمرايمٛم٧م قمغم وضمقمٝمؿ محرة اخلجؾ ىَم٤مًُمقاومــ}

{ ومٞمام ومٕمٚمٜم٤م سمف، وم٘مد اقمؽمومٜم٤م سمذٟمقسمٜم٤م، ومرد َي٤م َأسَم٤مَٟم٤م اؾْمتَْٖمِٗمْر ًَمٜم٤َم ُذُٟمقسَمٜم٤َم إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم ظَم٤مـمِئلِمَ وصٗمرة اًمقضمؾ}

طِمٞمؿُ شمِمٕمر سمٕمٗمقه قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل: } قمٚمٞمٝمؿ أسمقمؿ سمّمٞمٖم٦م {  ؾَمْقَف َأؾْمتَْٖمِٗمُر ًَمُٙمْؿ َرِبِّ إِٟمَُّف ُمَق اًمَْٖمُٗمقُر اًمرَّ

 .2أي: ؾمقف أؾم٠مل رِب أن يٕمٗمق قمٜمٙمؿ ذٟمقسمٙمؿ اًمتل أذٟمٌتٛمقم٤م ذّم ورم يقؾمػ

ـمِئلَِم{ ُم٤م اًمٗمرق سملم ًمٗمٔمتل اخل٤مـمئ * ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ إظمقة يقؾمػ } إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم ظَم٤م

 واعمخٓمئ؟  

د ًمام ٓ يٜمٌٖمل. اجلقاب أن:  اعمخٓمئ ُمـ أراد اًمّمقاب، ومّم٤مر إمم همػمه، واخل٤مـمئ: ُمـ شمٕمٛمَّ

ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إذا أشمك اًمذٟم٥م ُمتٕمٛمًدا، ىمد ظمٓمئ خيٓم٠م ظِمٓم٠ْم ُمٙمًقر اخل٤مء، ؾم٤ميمٜم٦م  ىم٤مل إصٛمٕمل:

 اًمٓم٤مء، ومق ظم٤مـمئ.

اقمؽماف ُمٜمٝمؿ قمغم شمٕمٛمدمؿ اًمٗمٕمؾ اعمج٤مٟم٥م ًمٚمّمقاب قمغم ٤م يُمٜم٤َّم ظَم٤مـمِئلَِم{ } إِٟمَّ وهلذا وم٢من ذم ىمقهلؿ: 

 ُم٤م ُمر ُمـ إطمداث اًمتل ىم٤مُمقا هب٤م ُمـ سمداي٦م اًم٘مّم٦م.

ر يٕم٘مقب | آؾمتٖمٗم٤مر ٕوٓده ومل يًتٖمٗمر هلؿ ذم احل٤مل؟  *ًمامذا أظمَّ

ر اًمدقم٤مء إًمٞمف يٕم٘مقُب ًمقًمده سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر هل  ؿ ُمـ ذٟمٌٝمؿ:اظمتٚمػ أمؾ اًمٕمٚمؿ، ذم اًمقىم٧م اًمذي أظمَّ

َحر أو وىم٧م صالة اًمٚمٞمؾ.  وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ًَّ ر ذًمؽ إمم اًم  أظمَّ

ر اؾمتٖمٗم٤مره هلؿ إمم وىم٧م شمٙمقن اإلضم٤مسم٦م ومٞمف أرضمك. وىمٞمؾ:  إٟمف أظمَّ

                                                                 
 (.555/ 2(، و شمٗمًػم اخل٤مزن )260/ 16اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 1
 (.2/569(، و ُم١ممتر ؾمقرة يقؾمػ )261/ 16اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 2
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ر ذًمؽ إمم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ وىمٞمؾ:  .1أظمَّ

ف قمغم ٟمٗمًف ويٓمٚم٥م اًمّمٗمح ممـ ُمـ ظُمُٚمؼ اعمٕمتذر اًمّم٤مدق أن يٓمٚم٥م اًمتقسم٦م ُمـ اهلل، ويٕمؽم -1

 شمير ُمٜمف.

سمر اًمقاًمديـ وشمٌجٞمٚمٝمام وشمٙمريٛمٝمام واضم٥م، وُمـ ذًمؽ اعم٤ًمرقم٦م سم٤مًمٌِم٤مرة هلام ومٞمام يدظمؾ  -2

 اًمنور قمٚمٞمٝمام.

ؾ اعمرء ُمـ ُمراشم٥م اًمٕمٚمؿ ومٚمٞمٕمٚمؿ أن قمٚمٛمف إٟمام مق ُمـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ، ومذا ُم٤م -3  ُمٝمام حيّمِّ

 ُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  َأمَلْ َأىُمْؾ ًَمُٙمؿْ }  |ومٕمٚمف يٕم٘مقب 
ِ

ـَ اَّللَّ  {.            إِِنِّ َأقْمَٚمُؿ ُِم

 {.ىَم٤مًُمقا َي٤م َأسَم٤مَٟم٤م اؾْمَتْٖمِٗمْر ًَمٜم٤َم ُذُٟمقسَمٜم٤َم إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم ظَم٤مـمِئلِمَ  آقمؽماف سم٤مًمذٟم٥م واًمٜمدم قمٚمٞمف ذط ُمـ ذوط اًمتقسم٦م، } -4

، ٕم٤ممم ٓ شمتٕمٚمؼ سمحؼ آدُمل اهلل شمواًمتقسم٦م واضم٦ٌم ُمـ يمؾ ذٟم٥م، وم٢من يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م سملم اًمٕمٌد وسملم

 ومٚمٝم٤م صمالصم٦م ذوط:

 : أن ي٘مٚمع قمـ اعمٕمّمٞم٦م.أطمدم٤م 

 : أن يٜمدم قمغم ومٕمٚمٝم٤م. واًمث٤مِن 

 : أن يٕمزم أن ٓ يٕمقد إًمٞمٝم٤م أسمدا. وم٢من وم٘مد أطمد اًمثالصم٦م مل شمّمح شمقسمتف. واًمث٤مًم٨م

 وإن يم٤مٟم٧م شمتٕمٚمؼ سمآدُمل ومنموـمٝم٤م أرسمٕم٦م: مذه اًمثالصم٦م، وأن يؼمأ ُمـ طمؼ ص٤مطمٌٝم٤م.

٤مٓ أو ٟمحقه رده إًمٞمف، وإن يم٤مٟم٧م طمد ىمذف وٟمحقه ُمٙمٜمف ُمٜمف أو ـمٚم٥م قمٗمقه، وإن وم٢من يم٤مٟم٧م ُم

 .2يم٤مٟم٧م همٞم٦ٌم اؾمتحٚمف ُمٜمٝم٤م

  

                                                                 
 (.287/ 4سمـ اجلقزي )(، زاد اعمًػم 263ٓ-261/ 16اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 1
 (.33ري٤مض اًمّم٤محللم ًمٚمٜمقوي )ص:  2
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 الرحلت األخيرة إلى مصر واجتماع الشمل

 زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ٹ ٹ ُّ 
 ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث
 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن  رن مم
 جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت هبجت مب خب حب جب
 مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس
 111 - ٢٢يوسف:  َّ حك جك مق حق  مف حفخف جف مغ جغ

    

  

 وؿ إًمٞمف. رت يب

 هير اعمٚمؽ. يف

 ؾمجدوا ًمف حتٞم٦م وشمٕمٔمٞمامً. اكلك يق  ىق

 ُم٤م آًم٧م إًمٞمف رؤي٤مي. ىل مل

 أومًد، وأوىمع. جب

 ظم٤مًم٘مٝمام قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ. جع مظ  حط

 ُُمَتقزم أُمري ذم احلٞم٤مشملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. جغ مع

  

وقم٤مدت إًمٞمف ىمقشمف سمٕمد وٕمٗمف وهوره سمٕمد طمزٟمف، أُمر أسمٜم٤مءه   ًمام ضم٤مءت اًمٌنمى إمم يٕم٘مقب |

سم٤مًمتجٝمز واًمتٝمٞم١م ذم ُمٕمدات اًمًٗمر شمنقًم٤م وؿمقىًم٤م ًمٚم٘م٤مء وًمده يقؾمػ، صمؿ ارحتٚمقا ُمـ سمالد يمٜمٕم٤من 

َدظَمُٚمقا قَمغَم ٚمام ُأظمؼم يقؾمػ سم٤مىمؽماهبؿ ظمرج ًمتٚم٘مٞمٝمؿ، ومٚمام وصٚمقا إًمٞمف، و}ىم٤مصديـ  سمالد ُمٍم، وم

{ أي: وٛمٝمام إًمٞمف، واظمتّمٝمام سم٘مرسمف، وأسمدى هلام ُمـ اًمؼم واإليمرام واًمتٌجٞمؾ ُيقؾُمَػ آَوى إًَِمٞمِْف َأسَمَقْيفِ 

ُ آ{ جلٛمٞمع أمٚمف: }َوىَم٤مَل واإلقمٔم٤مم ؿمٞمئ٤م قمٔمٞمام، } { ُمـ مجٞمع اعمٙم٤مره ُِمٜملِمَ ادظُْمُٚمقا ُِمٍْمَ إِْن ؿَم٤مَء اَّللَّ



11 
 

واعمخ٤موف، ومدظمٚمقا ذم مذه احل٤مل اًم٤ًمرة، وزال قمٜمٝمؿ اًمٜمّم٥م وٟمٙمد اعمٕمٞمِم٦م، وطمّمؾ اًمنور 

 . 1واًمٌٝمج٦م

{ هير اعمٚمؽ قَمغَم اًمَْٕمْرشِ { أُمف وأسم٤مه } َأسَمَقْيفِ { يقؾمػ }  َوَروَمعَ وًمام اٟمتٝمقا إمم اًم٘مٍم ودظمٚمقا }

ًدا} وا ًَمُف ؾُمجَّ  .{ حتٞم٦م وشمنميٗم٤مً  َوظَمره

٤مومٜم٤م ىم٤مل يقؾمػ } ـْ ىَمٌُْؾ ىَمْد ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َرِبِّ طَم٘مًّ { إذ رأى ذم ص٤ٌمه أن َوىَم٤مَل َي٤م َأسَم٧ِم َمَذا شَم٠مِْويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم

٤ًٌم واًمِمٛمس واًم٘مٛمر رآمؿ ًمف ؾم٤مضمديـ  .2أطمد قمنم يمقيم

 .3وإٟمام يم٤من ذًمؽ اًمًجقد ًمنَمومف، يمام ؾمجدت اعمالئٙم٦م ٔدم ًمنمومف، وًمٞمس سمًجقد قم٤ٌمدةٍ 

ـَ ِِب ؾمػ | ذم ذيمر مجٚم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: }صمؿ أظمذ يق ًَ إِْذ { إطم٤ًمٟم٤م ضمًٞمام }َوىَمْد َأطْم

ـَ اًْمٌَْدوِ  ـِ َوضَم٤مَء سمُِٙمْؿ ُِم ْج ًِّ ـَ اًم { ومذا ُمـ ًمٓمٗمف وطمًـ ظمٓم٤مسمف |، طمٞم٨م ذيمر طم٤مًمف َأظْمَرضَمٜمِل ُِم

، وأن ذم اًمًجـ، ومل يذيمر طم٤مًمف ذم اجل٥م، ًمتامم قمٗمقه قمـ إظمقشمف، وأٟمف ٓ يذيمر ذًمؽ اًمذٟم٥م

 إشمٞم٤مٟمٙمؿ ُمـ اًم٤ٌمدي٦م ُمـ إطم٤ًمن اهلل إزم. 

ـَ ِِب ومل ي٘مؾ: ضم٤مء سمٙمؿ ُمـ اجلقع واًمٜمّم٥م، وٓ ىم٤مل: "أطمًـ سمٙمؿ" سمؾ ىم٤مل } ًَ { ضمٕمؾ َأطْم

اإلطم٤ًمن قم٤مئًدا إًمٞمف، ومت٤ٌمرك ُمـ خيتص سمرمحتف ُمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده، وُّي٥م هلؿ ُمـ ًمدٟمف رمح٦م إٟمف مق 

 اًمقم٤مب.

ـْ سَمْٕمِد َأْن ٟمزَغ اًمِمَّ وىمقًمف: }  يٕمٜمل: ُمـ سمٕمد أن أومًد ُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ.  {ٞمَْٓم٤مُن سَمٞمْٜمِل َوسَملْمَ إظِْمَقِت ُِم

{ يقِصؾ سمَره وإطم٤ًمٟمف إمم ًَمٓمِٞمٌػ ًماَِم َيَِم٤مءُ  ومذا ُمـ مت٤مم ًمٓمػ اهلل ضمؾ ضمالًمف سمٕمٌٞمده ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف }

{ اًمذي ٚمِٞمؿُ إِٟمَُّف ُمَق اًمْٕمَ اًمٕمٌد ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر، ويقصٚمف إمم اعمٜم٤مزل اًمرومٞمٕم٦م ُمـ أُمقر يٙمرمٝم٤م، }

{سمٛمّم٤مًمح ظمٚم٘مف ٓ خيٗمك ُمَق اًمَْٕمٚمِٞمؿُ و} يٕمٚمؿ فمقامر إُمقر وسمقاـمٜمٝم٤م، وهائر اًمٕم٤ٌمد ووامئرمؿ،

                                                                 
 (.405شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  1

 (.645/ 2أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمجزائري ) 2
 (.270/ 16شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 3
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ذم شمدسمػمه، وذم ووٕمف إؿمٞم٤مء ُمقاوٕمٝم٤م، وؾمقىمف إُمقر  {احْلَِٙمٞمؿُ قمٚمٞمف ُم٤ٌمدي إُمقر وقمقاىمٌٝم٤م، }

 . 1إمم أوىم٤مهت٤م اعم٘مدرة هل٤م

واًمًالم سم٠مسمٞمف وإظمقشمف وأىمر قمٞمٜمف سمرؤيتٝمؿ، وسمًط قمٚمٞمف وًمام مجع اهلل ؿمٛمؾ يقؾمػ قمٚمٞمف اًمّمالة 

ٜمف ذم إرض، قمٚمِؿ أن ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م زائؾ هيع اًمٗمٜم٤مء ٓ يدوم  ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م سمًط ُمـ اًمٙمراُم٦م، وُمٙمَّ

ـَ اعْمُٚمِْؽ وم٠ًمل اهلل طمًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم واخل٤ممت٦م اًمّم٤محل٦م وم٘م٤مل: } { يٕمٜمل: ُمـ ُمٚمؽ ُمٍم َربِّ ىَمْد آشَمٞمْتَٜمِل ُِم

{ ِ طَم٤مدِي٨ِم َوقَمٚمَّْٛمتَٜم ْٕ ـْ شَم٠مِْويِؾ ا { يٕمٜمل ُمـ قم٤ٌمرة اًمرؤي٤م، شمٕمديًدا ًمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف، وؿمٙمًرا ًمف قمٚمٞمٝم٤م ل ُِم

َْرضِ } ْٕ امواِت َوا ًَّ ٟمْٞم٤م { ي٤م وم٤مـمر اًمًٛمقات وإرض، ي٤م ظم٤مًم٘مٝم٤م وسم٤مرئٝم٤م }وم٤مـمَِر اًم َأٟم٧َْم َوًمِٞمِّل ذِم اًمده

ظِمَرةِ  ْٔ دِن سمًقء سمٜمٍمك، وشمٖمذوِن ومٞمٝم٤م { ي٘مقل: أٟم٧م وًمٞمل ذم دٟمٞم٤مي قمغم ُمـ قم٤مداِن وأراَوا

 سمٜمٕمٛمتؽ، وشمٚمٞمٜمل ذم أظمرة سمٗمْمٚمؽ ورمحتؽ.

ٚماًِم } ًْ ٤محِلِلمَ {  اىمٌْمٜمل إًمٞمؽ ُمًٚماًم } شَمَقومَّٜمِل ُُم ْ٘مٜمِل سم٤ِمًمّمَّ { أي: وأحل٘مٜمل سمّم٤مًمح آسم٤مئل إسمرامٞمؿ  َوَأحْلِ

 .2وإؾمح٤مق وُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ أٟمٌٞم٤مئؽ ورؾمٚمؽ

 ظمروضمف ُمـ اًمًجـ ومل يذيمر ظمروضمف ُمـ اجل٥م؟ | امذا ذيمر يقؾمػ * ًم

ذيمر إظمراضمف ُمـ اًمًجـ وقمدل قمـ إظمراضمف ُمـ اجل٥م صٗمح٤ًم قمـ ذيمر ُم٤م شمٕمٚمؼ سم٘مقل إظمقشمف، 

ُ ًَمُٙمؿْ وشمٜم٤مؾمًٞم٤م ًمام ضمرى ُمٜمٝمؿ إذ ىم٤مل: } { وشمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم ـمٝم٤مرة ٟمٗمًف، َٓ شَمثَْري٥َم قَمَٚمٞمُْٙمُؿ اًْمٞمَْقَم َيْٖمِٗمُر اَّللَّ

 مم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف ُمـ اعمراودة .   وسمراءهت٤م

 وىمد ىمٞمؾ إن وضمف قمدم ذيمر إظمراضمف ُمـ اجل٥م أن اعمٜم٦م يم٤مٟم٧م ذم إظمراضمف ُمـ اًمًجـ 

أيمؼم ُمـ اعمٜم٦م ذم إظمراضمف ُمـ اجل٥م، ٕن دظمقًمف اجل٥م يم٤من سمحًد إظمقشمف ودظمقًمف اًمًجـ سم٥ًٌم 

ؾمٌح٤مٟمف هتٛم٦م اعمرأة وم٢مظمراضمف ُمـ اًمًجـ يم٤من ًمزوال اًمتٝمٛم٦م قمٜمف، ويم٤من ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ ٟمٕمٛمف 

 .3قمٚمٞمف

                                                                 
 (.405(، وشمٗمًػم اًمًٕمدي)ص: 277/ 16شمٗمًػم اًمٓمؼمي )1
 .(557/ 2) (، وشمٗمًػم اخل٤مزن414/ 4(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم)278/ 16واٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 2
 (.404/ 6وومتح اًمٌٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن ًمّمديؼ ظم٤من )(، 343/ 5شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ِٕب طمٞم٤من إٟمدًمز ) 3
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 ؾمجقد أسمٞمف ًمف ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م ضم٤مء ُمـ إيمرام اًمقاًمَديـ؟ |* مؾ ذم ىمٌقل يقؾمػ 

اًمًجقد يم٤من حتٞم٦م اعمٚمقك وأرضاهبؿ آٟمذاك، ومل يٙمـ يقُمئذ ممٜمققم٤م ذم اًمنمائع  ٕناجلقاب: ٓ، 

ال يٕمد وإٟمام ُمٜمٕمف اإلؾمالم ًمٖمػم اهلل حت٘مٞم٘م٤م عمٕمٜمك ُم٤ًمواة اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٌقدي٦م واعمخٚمقىمٞم٦م. وًمذًمؽ وم

 .1ىمٌقًمف اًمًجقد ُمـ أسمٞمف قم٘مقىم٤م ٕٟمف ٓ همْم٤مو٦م قمٚمٞمٝمام ُمٜمف إذ مق قم٤مدهتؿ

 يٙمره اًمتذيمػم سم٤مإلؾم٤مءة سمٕمد اًمٕمٗمق قمـ ص٤مطمٌٝم٤م.-1

اًمتحذير ُمـ ٟمزغ اًمِمٞمٓم٤من، وُمـ اًمذي يًٕمك سم٤مًمقىمٞمٕم٦م سملم إطم٤ٌمب: ًمٞمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ، وإي٘م٤مع  -2

  ومٚمٞمحذر يمؾ ُم١مُمـ ُمـ ذًمؽ. اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء سملم اعم١مُمٜملم

ؾْمالَُم{ ]آل ىم٤مل شمٕم٤ممم: مجٞمٕم٤م مق اإلؾمالم ٝمؿرؤي٤م إٟمٌٞم٤مء طمؼ، وديٜم -3  اإْلِ
ِ

ـَ قِمٜمَْد اَّللَّ ي }إِنَّ اًمدِّ

 [19قمٛمران: 

 دقم٤مء يقؾمػ | ُمـ أمجع اًمدقم٤مء وأطمًٜمف وومٞمف ومقائد قمٔمٞمٛم٦م.-4

ْٔ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ   ٟمَْٞم٤م َوا لَم": مجٕم٧م ذم ىمقًمف: "َأٟم٧َْم َوًمِٞمِّل ذِم اًمده ٤محِلِ ْ٘مٜمِل سم٤ِمًمّمَّ ٚمِاًم َوَأحْلِ ًْ ٜمِل ُُم ظِمَرِة شَمَقومَّ

مذه اًمدقمقة اإلىمرار سم٤مًمتقطمٞمد وآؾمتالم ًمٚمرب وإفمٝم٤مر آومت٘م٤مر إًمٞمف واًمؼماءة ُمـ ُمقآة همػمه 

ؾمٌح٤مٟمف، ويمقن اًمقوم٤مة قمغم اإلؾمالم أضمؾ هم٤مي٤مت اًمٕمٌد وأن ذًمؽ سمٞمد اهلل ٓ سمٞمد اًمٕمٌد وآقمؽماف 

 .2راوم٘م٦م اًمًٕمداءسم٤معمٕم٤مد وـمٚم٥م ُم

ُمٝمام أص٤مب اعمرء ُمـ ِرومٕم٦م ذم أي أُمر ُمـ أُمقره ذم ديٜمف أو دٟمٞم٤مه ومٚمٞمٕمٚمؿ أن ذًمؽ يمٚمف ُمرضمٕمف إمم -5

شمٗمّْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وإٟمٕم٤مُمف قمٚمٞمف، وًمٞمٙمثر ُمـ ؿمٙمر اهلل قمغم اًمدوام، وم٢من اًمِمٙمر ىمٞمد اًمٜمٕمٛم٦م، وُمٗمت٤مح 

اًمزي٤مدة، وصمٛمـ اجلٜم٦م.

  

                                                                 
 (.56/ 13اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر) 1
 (.201اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ )ص:  2
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 رسالت صادقت ودعىة خالصت

 حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل  جل مك لك خك ٹ ٹ ُّ 
 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن
 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ
يوسف:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت

112 - 11٨ 
   

 

  

 أظم٤ٌمر اًمٖمٞم٥م.   جل مك

 ٦م وشمذيمػم.قمٔم يم

 قم٘مقسم٦م أو ٟم٘مٛم٦م ؿمديدة. رئ

 ومج٠مة. زب

 دقمقت وـمري٘متل اًمتل أٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م. مت

 قمغم قمٚمؿ وي٘ملم. مث

  

ُمـ إظم٤ٌمر إٟمام ملسو هيلع هللا ىلص ذم مذه أي٤مت اؾمتخالص عمقاوع اًمٕمؼمة ُمـ اًم٘مّم٦م أن يمؾ ُم٤م أشمك سمف اًمٜمٌل 

اًمذي أظمؼمشمؽ سمف ُمـ ظمؼم يقؾمػ  مل ُمـ وطمل اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمف، ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: مذا اخلؼم

 اًمَْٖمٞم٥ِْم وواًمده يٕم٘مقب وإظمقشمف وؾم٤مئر ُم٤م ذم مذه اًمًقرة } 
ِ
ـْ َأٟم٤ٌَْمء {أي: ُمـ أظم٤ٌمر اًمٖمٞم٥م اًمذي مل  ُِم

٧ٌِّم سمف وم١مادك، وٟمِمجع سمف ىمٚمٌؽ، وشمّمؼم قمغم  شمِم٤ممده، ومل شمٕم٤ميٜمف، وًمٙمٜم٤م ٟمقطمٞمف إًمٞمؽ وٟمٕمّرومٙمف، ًمٜمث

ٕمٚمؿ أن ُمـ ىمٌٚمؽ ُمـ رؾمؾ اهلل إذ صؼموا قمغم ُم٤م ُم٤م ٟم٤مًمؽ ُمـ إذى ُمـ ىمقُمؽ ذم ذات اهلل، وشم

يِّدوا سم٤مًمٜمٍم، ٟم٤مهلؿ ومٞمف، وأظمذوا سم٤مًمٕمٗمق، وأُمروا سم٤مًمُٕمرف، وأقمروقا قمـ اجل٤ممٚملم وم٤مزوا سم٤مًمٔمٗمر، وأُ 
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ٜمقا ذم اًمٌالد، وهمٚمٌقا ُمـ ىَمَّمدوا ُمـ أقمدائٝمؿ وأقمداء ديـ اهلل. ي٘مقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف  وُُمٙمِّ

، وآصم٤مرمؿ ومُ٘مصَّ }ومٞمٝمؿ، ي٤م حمٛمد، ملسو هيلع هللا ىلص: حمٛمد  { طم٤مرًضا قمٜمدمؿ وٓ ُمِم٤ممدا َوَُم٤م يُمٜم٧َْم ًَمَدُّْيِؿْ ومت٠مسَّ

{ سمف، وًمٙمٜم٤م أقمٚمٛمٜم٤مك سمف وطمًٞم٤م َوُمْؿ َيْٛمُٙمُرونَ { أي: قمغم إًم٘م٤مئف ذم اجل٥م، }إِْذ َأمْجَُٕمقا َأُْمَرُمؿْ هلؿ }

 .1إًمٞمؽ، وإٟمزآ قمٚمٞمؽ

ف قمؼمة ًمٚمٜم٤مس وٟمج٤مة هلؿ ذم ديٜمٝمؿ ُمـ أٟم٤ٌمء اًم٤ًمسم٘ملم، مم٤م ومٞمملسو هيلع هللا ىلص  ورهمؿ ُم٤م أـمَٚمع اهلل ٟمٌٞمف حمٛمد 

{ قمغم َوَُم٤م َأيْمثَُر اًمٜم٤َّمِس َوًَمْق طَمَرْص٧َم ودٟمٞم٤ممؿ، وُمع يمؾ مذا ُم٤م آُمـ أيمثر اًمٜم٤مس: وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: }

{ وم٢من ُمداريمٝمؿ وُم٘م٤مصدمؿ ىمد أصٌح٧م وم٤مؾمدة، ومال يٜمٗمٕمٝمؿ طمرص اًمٜم٤مصحلم سمُِٛم١ْمُِمٜملِمَ إيامهنؿ }

ؿ ويدقمقهنؿ إمم ُم٤م ومٞمف اخلػم هلؿ، ودومع اًمنم قمٜمٝمؿ، قمٚمٞمٝمؿ وًمق قمدُم٧م اعمقاٟمع، سم٠من يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقهن

 . 2ُمـ همػم أضمر وٓ قمقض، وًمق أىم٤مُمقا هلؿ ُمـ اًمِمقامد وأي٤مت اًمدآت قمغم صدىمٝمؿ ُم٤م أىم٤مُمقا

ـْ َأضْمرٍ وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: }  ٠مهَُلُْؿ قَمَٚمٞمِْف ُِم ًْ { أي: وٓ شم٠ًمهلؿ ي٤م حمٛمد قمغم مذا اًمٜمّمح واًمدقم٤مء  َوَُم٤م شَم

د ُمـ أضمر، أي: ُمـ ضمٕم٤مًم٦م وٓ أضمرة قمغم ذًمؽ، سمؾ شمٗمٕمٚمف اسمتٖم٤مء وضمف اهلل، وٟمّمح٤م إمم اخلػم واًمرؿم

 خلٚم٘مف.

لمَ }
ِ
َّٓ ذيِْمٌر ًمِٚمَْٕم٤معَم  .3{ أي: يتذيمرون سمف وُّيتدون، ويٜمجقن سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةإِْن ُمَق إِ

٤مل: صمؿ أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ همٗمٚم٦م أيمثر اًمٜم٤مس قمـ اًمتٗمٙمر ذم آي٤مت اهلل ودٓئؾ شمقطمٞمده، وم٘م

وَن قَمَٚمٞمَْٝم٤م َوُمْؿ قَمٜمَْٝم٤م ُُمْٕمِرُوقَن } َْرِض َيُٛمره ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـْ آَي٦ٍم ذِم اًم ـْ ُِم أي: ويمؿ ُمـ آي٦م ذم  {َويَم٠َميِّ

اًمًٛمقات وإرض هلل، وقمؼمٍة وطمج٦ٍم، وذًمؽ يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم وٟمحق ذًمؽ ُمـ آي٤مت 

وَن قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُمـ آي٤مت إرض }اًمًٛمقات، ويم٤مجل٤ٌمل واًمٌح٤مر واًمٜم٤ٌمت وإؿمج٤مر وهمػم ذًمؽ  {، َيُٛمره

ون هب٤م ُمٕمرولم قمٜمٝم٤م، ٓ يٕمتؼمون هب٤م، وٓ يٗمٙمرون ومٞمٝم٤م وومٞمام دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ  ي٘مقل: يٕم٤ميٜمقهن٤م ومٞمٛمره

٤مر اًمذي ظمٚم٘مٝم٤م وظمٚمؼ يمؾَّ رء، ومدسمَّرم٤م ٤م، وأن إًمقم٦َم ٓ شمٜمٌٖمل إٓ ًمٚمقاطمد اًم٘مٝمَّ  .4شمقطمٞمد رهبِّ

                                                                 
 ( سمتٍمف.417/ 4(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم )283/ 16شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 1

 (.2/745(، وُم١ممتر ؾمقرة يقؾمػ )406(، وشمٗمًػم اًمًٕمدي)ص: 417/ 4ػم )اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمث 2
 (.417/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) 3
 (.418/ 4(، شمٗمًػم اسمـ يمثػم )285/ 16شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 4
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يُمقنَ ومال }وُمع مذا إن وضمد ُمٜمٝمؿ سمٕمض اإليامن   إِٓ َوُمْؿ ُُمنْمِ
ِ

ـُ َأيْمثَُرُمْؿ سم٤ِمَّللَّ { ومٝمؿ وإن أىمروا ُي١ْمُِم

سمرسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وأٟمف اخل٤مًمؼ اًمرازق اعمدسمر جلٛمٞمع إُمقر، وم٢مهنؿ ينميمقن ذم أًمقمٞم٦م اهلل 

وشمقطمٞمده، ومٝم١مٓء اًمذيـ وصٚمقا إمم مذه احل٤مل مل يٌؼ قمٚمٞمٝمؿ إٓ أن حيؾ هبؿ اًمٕمذاب، ويٗمج٠ممؿ 

{ أي: اًمٗم٤مقمٚمقن ًمتٚمؽ إومٕم٤مل، اعمٕمروقن قمـ آي٤مت اهلل َأوَم٠َمُِمٜمُقاومؿ آُمٜمقن، وهلذا ىم٤مل: } اًمٕم٘م٤مب

 }أ
ِ

ـْ قَمَذاِب اَّللَّ ٤مقَم٦ُم { أي: قمذاب يٖمِم٤ممؿ ويٕمٛمٝمؿ ويًت٠مصٚمٝمؿ، } َْن شَم٠مشْمِٞمَُٝمْؿ هَم٤مؿِمٞم٦ٌَم ُِم ًَّ َأْو شَم٠مشْمِٞمَُٝمُؿ اًم

د اؾمتقضمٌقا ًمذًمؽ، ومٚمٞمتقسمقا إمم اهلل، ويؽميمقا ُم٤م { أي: وم٢مهنؿ ىمَوُمْؿ ٓ َيِْمُٕمُرونَ { أي: ومج٠مة }سَمْٖمت٦َمً 

 يٙمقن ؾم٤ٌٌم ذم قم٘م٤مهبؿ. 

{ َمِذِه ؾَمٌِٞمكِم { ًمٚمٜم٤مس }ىُمْؾ أن يٌلم ًمٚمٜم٤مس ـمري٘متف ومدَيف وُمٜمٝم٤مضَمف وم٘م٤مل ًمف: }ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ أُمر اهلل ٟمٌٞمف 

ؼ أي: ـمري٘مل اًمتل أدقمق إًمٞمٝم٤م، ومل اًمًٌٞمؾ اعمقصٚم٦م إمم اهلل وإمم دار يمراُمتف، اعمتْمٛمٜم٦م ًمٚمٕمٚمؿ سم٤محل

 واًمٕمٛمؾ سمف وإيث٤مره، وإظمالص اًمديـ هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، }
ِ

{ أي: أطم٨مه اخلٚمؼ َأْدقُمق إمَِم اَّللَّ

ٌٝمؿ مم٤م يٌٕمدمؿ قمٜمف. ٌٝمؿ ذم ذًمؽ وأرمِّ  واًمٕم٤ٌمد إمم اًمقصقل إمم رهبؿ، وأرهمِّ

{ وَ }{ ُمـ ديٜمل، أي: قمغم قمٚمؿ وي٘ملم ُمـ همػم ؿمؽ وٓ اُمؽماء وٓ ُمري٦م. قَمغَم سَمِّمػَمةٍ وُمع مذا وم٠مٟم٤م }

ـِ اشمٌَََّٕمٜمِليمذًمؽ }  { يدقمق إمم اهلل يمام أدقمق قمغم سمّمػمة ُمـ أُمره، }َُم
ِ

{ قمام ٟم٥ًم إًمٞمف مم٤م َوؾُمٌَْح٤مَن اَّللَّ

 ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف، أو يٜم٤مذم يمامًمف.

يملِمَ } ـَ اعْمنُْمِ  .1{ ذم مجٞمع أُمقري، سمؾ أقمٌد اهلل خمٚمّم٤م ًمف اًمديـَوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم

يُمقَن{ يمٞمػ َُيٛمع سملم اإليامن *  َّٓ َوُمْؿ ُُمنْمِ  إِ
ِ

ـُ َأيْمثَُرُمْؿ سم٤ِمَّللَّ ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: }َوَُم٤م ُي١ْمُِم

 واًمنمك ُمع أن سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤موم٤مة؟

ىمقل أيمثر اعمٗمّنيـ ذم مذه أي٦م أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اعمنميملم اًمذيـ آُمٜمقا سمرسمقسمٞم٦م اهلل وأذيمقا ُمٕمف 

[، 106ىمقًمف: }وُم٤م ي١مُمـ أيمثرمؿ سم٤مهلل إٓ ومؿ ُمنميمقن{ ]يقؾمػ: همػمه، ىم٤مل قمٙمرُم٦م ذم 

                                                                 
 (.406شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  1
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[، و }ُمـ ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض ًمٞم٘مقًمـ 87وىمقًمف:}وًمئـ ؾم٠مًمتٝمؿ ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ{ ]اًمزظمرف: 

 .1اهلل{ "ومذًمؽ إيامهنؿ، ومؿ يٕمٌدون همػمه"

 ومٙم٤من ُمـ إيامهنؿ إذا ؾمئٚمقا: ُمـ ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض؟ وُمـ ظمٚمؼ اجل٤ٌمل؟ ىم٤مًمقا: اهلل، وإذا

 ىمٞمؾ هلؿ: ُمـ يٜمزل اًم٘مٓمر؟ ىم٤مًمقا: اهلل، صمؿ ُمع ذًمؽ يٕمٌدون إصٜم٤مم وينميمقن. 

{ أي٦م، ىم٤مل: ًمٞمس أطمٌد يٕمٌد ُمع اهلل همػمه إٓ ومق ُم١مُمـ  } وىم٤مل اسمـ زيد:
ِ

ـُ َأيْمَثُرُمْؿ سم٤ِمَّللَّ َوَُم٤م ُي١ْمُِم

ل سم٤مهلل، ويٕمرف أن اهلل رسمف، وأن اهلل ظم٤مًم٘مف ورازىمف، ومق ينمك سمف. أٓ شمرى يمٞمػ ىم٤م

ُْؿ قَمُدوٌّ زِم إِٓ َربَّ اًْمَٕم٤م لَم{ إسمرامٞمؿ:}َأوَمَرَأْيُتْؿ َُم٤م يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمٌُُدوَن َأٟمُْتْؿ َوآسَم٤مُؤيُمُؿ إىْمَدُُمقَن وَم٢ِمهنَّ
ِ
عَم

[ ؟ ىمد قمرف أهنؿ يٕمٌدون رب اًمٕم٤معملم ُمع ُم٤م يٕمٌدون. ىم٤مل: ومٚمٞمس أطمد 77-75]اًمِمٕمراء: 

ٌِّل شم٘مقل: "ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ ٓ ينمك سمف إٓ ومق ُم١مُمـ سمف. أٓ شمرى يمٞمػ يم٤مٟم٧م  اًمٕمرب شمٚم

 .2ذيؽ ًمؽ، إٓ ذيؽ مق ًمؽ، متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ"؟ اعمنميمقن يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن مذا

، واًمذي ئمٝمر زم واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ أن 3ُمـ ؿمٗمك اًمٖمٚمٞمؾ ذم مذا اإلؿمٙم٤مل "مل أرَ  ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل:و

قمل : ٕن ُمـ يٕمٌد ُمع اهلل همػمه ٓ مذا اإليامن اعم٘مٞمد سمح٤مل اًمنمك إٟمام مق إيامن ًُمٖمقي ٓ ذ

 يّمدق قمٚمٞمف اؾمؿ اإليامن اًمٌت٦م ذقًم٤م.

أُم٤م اإليامن اًمٚمٖمقي ومٝمق يِمٛمؾ يمؾ شمّمديؼ، ومتّمديؼ اًمٙم٤مومر سم٠من اهلل مق اخل٤مًمؼ اًمرازق يّمدق 

 قمٚمٞمف اؾمؿ اإليامن ًمٖم٦م ُمع يمٗمره سم٤مهلل، وٓ يّمدق قمٚمٞمف اؾمؿ اإليامن ذقم٤م.

َي٤مُمع اًمنمك ومال إؿمٙم٤مل ذم شم٘مٞمٞمده سمف، ويمذًمؽ  وإذا طم٘م٘م٧م ذًمؽ قمٚمٛم٧م أن اإليامن اًمٚمٖمقي

ياَمُن  اإلؾمالم اعمقضمقد دون اإليامن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـْ ىُمقًُمقا َأؾْمَٚمْٛمٜم٤َم َوًَمامَّ َيْدظُمِؾ اإْلِ }ىُمْؾ مَلْ شُم١ْمُِمٜمُقا َوًَمِٙم

                                                                 
 [ 22(، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: }ومال دمٕمٚمقا هلل أٟمدادا{ ]اًمٌ٘مرة: 152/ 9صحٞمح اًمٌخ٤مري ) 1

/ 2(، وشمٗمًػم اًمٌٖمقي )285/ 3(، واعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ٓسمـ قمٓمٞم٦م )289-286/ 16ٗمًػم اًمٓمؼمي )شماٟمٔمر  2

  (.262/ 5(، وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل = اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن )517
اًمٕمرب، وإيامهنؿ مق إىمرارمؿ ىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًػمه وم٘م٤مل: "وىم٤مل قمٙمرُم٦م وجم٤ممد وىمت٤مدة واسمـ زيد مل ذم يمٗم٤مر  3

". ومٝمذا اإليامن ًمٖمقي وم٘مط ُمـ طمٞم٨م مق شمّمدي٘مٝم٤م -سم٤مخل٤مًمؼ واًمرازق واعمٛمٞم٧م، ومًامه إيامٟم٤م وإن أقم٘مٌف إذايمٝمؿ سم٤مٕوصم٤من وإصٜم٤مم

 (.285/ 3شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م = اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز )
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[، ومٝمق اإلؾمالم اًمٚمٖمقي : ٕن اإلؾمالم اًمنمقمل ٓ يقضمد ممـ مل 14ذِم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ{ ]احلجرات: 

 .1ظمؾ اإليامن ذم ىمٚمٌف، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممميد

 َوَُم٤م أَ * 
ِ

ـِ اشمٌَََّٕمٜمِل َوؾُمٌَْح٤مَن اَّللَّ  قَمغَم سَمِّمػَمةٍ َأَٟم٤م َوَُم
ِ

ـَ ىمقًمف شمٕم٤ممم: } ىُمْؾ َمِذِه ؾَمٌِٞمكِم َأْدقُمق إمَِم اَّللَّ َٟم٤م ُِم

يملَِم{ ؿمٛمٚم٧م مذه أي٦م سمٕمض أريم٤من اًمدقمقة ومام مل؟  اعْمنُْمِ

{.وضمقد ُمٜمٝم٩م: }اْدقمُ  -أ
ِ
 وي٘مقم اعمٜمٝم٩م قمغم اًمٕمٚمؿ: }قَمغَم سَمِّمػَمٍة{. -ب         َقاْ إمَِم اهلل

ٌََٕمٜمِل{ -د        وضمقد داقمٞم٦م: }َأْدقُمقا{ }َأَٟم٤م{. -ج  ـِ اشمَّ يـ: }َوَُم  .2وضمقد َُمْدقُمقِّ

"وٓ يٙمقن ُمـ أشم٤ٌمع اًمرؾمقل قمغم احل٘مٞم٘م٦م إٓ ُمـ دقم٤م إمم اهلل قمغم سمّمػمة ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

ٞمكم أدقمق إمم اهلل قمغم سمّمػمة أٟم٤م وُمـ اشمٌٕمٜمل{ وم٘مقًمف }أدقمق إمم اهلل{ شمٗمًػم ًمًٌٞمٚمف اًمتل مق }ىمؾ مذه ؾمٌ

 .3قمٚمٞمٝم٤م ومًٌٞمٚمف وؾمٌٞمؾ أشم٤ٌمقمف اًمدقمقة إمم اهلل ومٛمـ مل يدع إمم اهلل ومٚمٞمس قمغم ؾمٌٞمٚمف"

واعم١مُمٜملم اًمذيـ آُمٜمقا سمف ُم٠مُمقرون سم٠من يدقمقا إمم ملسو هيلع هللا ىلص وذم أي٦م دًٓم٦م قمغم أن أصح٤مب اًمٜمٌل 

 .  4ن سمام يًتٓمٞمٕمقناإليام

 اهلداي٦م سمٞمد اهلل وطمده.-1

دأب اًمداقمٞم٦م شمذيمػم اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مرآن شمٜمٌٞمًٝم٤م ًمٚمٖم٤مومٚملم وشمذيمػًما ًمٚمٜم٤مؾملم، وم٢من اًمٜم٤مس إذا شمذيمروا -2

لمَ  وقم٤مدوا إمم ومٓمرهتؿ رأوا آي٤مت اهلل ُمـ طمقهلؿ وشمٗمتح٧م ىمٚمقهبؿ }
ِ
َّٓ ذيِْمٌر ًمِٚمَْٕم٤معَم  {. إِْن ُمَق إِ

 {. َوَُم٤م َأيْمثَُر اًمٜم٤َّمِس َوًَمْق طَمَرْص٧َم سمُِٛم١ْمُِمٜملِمَ اًمٕمؼمة سمٛمقاوم٘م٦م اًمنميٕم٦م ٓ سم٤مًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة } -3

وَن قَمَٚمٞمَْٝم٤م َوُمْؿ قَمٜمَْٝم٤م ُُمْٕمِرُوقنَ  سمٞم٤من ذم اًمٖمٗمٚم٦م  وقمدم اًمتٗمٙمػم ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م }-4  {.َيُٛمره

 قَمغَم سَمِّمػَمةٍ ادْ ديـ اإلؾمالم ىم٤مم سم٤محلج٦م ٓ سم٤مًمًٞمػ واًم٘مقة...} -5
ِ
 {. قُمَقاْ إمَِم اهلل

  

                                                                 
 (.219/ 2أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل) 1

 (.248/ 1اعمختٍم ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) 2
 (.21رؾم٤مًم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ إمم أطمد إظمقاٟمف )ص:  3
 (.65/ 13اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر ) 4
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 َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة

  زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ٹ ٹ ُّ 
 هبجت مب خب حب جب  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت
 حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس
 هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق خفمف
 111-11٢يوسف:  َّ جن مم خم حم جم

  

  

 يئًقا ُمـ إيامن ىمقُمٝمؿ. مج حج

 أي٘مٜمقا. جح

 ٓ يدومع قمذاسمٜم٤م اًمِمديد. حض جض مص

 شمذيمرة.  جف

 طمديث٤ًم خيتٚمؼ ُمٙمذوب. حك جك

  

ٖمٞم٤ٌمت، رّد اهلل قمغم ُمٜمٙمري سمدًمٞمؾ إظم٤ٌمره قمـ اعمملسو هيلع هللا ىلص سمٕمد أن أصم٧ٌم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٌّقة اًمٜمٌّل حمٛمد 

أن اهلل ًمق أراد إرؾم٤مل رؾمقل ًمٌٕم٨م ُمٚمٙم٤م، يمام طمٙمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّقة، وم٘مد يم٤من ُمـ ؿمٌف ُمٜمٙمري ٟمٌّقشمف 

َٟمَْزَل َُمالَِئَٙم٦ًم{ ]ومّمٚم٧م:  َٕ ٜم٤َم   .1[14اًم٘مرآن قمٜمٝمؿ: }ًَمْق ؿَم٤مَء َرسمه

ًٓ وم٘م٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف: }  َّٓ ِرضم٤م ـْ ىَمٌْٚمَِؽ إِ ٜم٤م، ي٤م حمٛمد، ُمـ ىمٌٚمؽ إٓ رضم٤مٓ { أي: وُم٤م أرؾمٚمَوُم٤م َأْرؾَمٚمْٜم٤م ُِم

ـْ َأْمِؾ اًْمُ٘مَرى  { آي٤مشمٜم٤م، سم٤مًمدقم٤مء إمم ـم٤مقمتٜم٤م وإومراد اًمٕم٤ٌمدة ًمٜم٤م }ُٟمقطِمل إًَِمٞمِْٝمؿْ  ٓ ٟم٤ًمًء وٓ ُمالئٙم٦م } { ُِم

 .2يٕمٜمل: ُمـ أمؾ إُمّم٤مر، دون أمؾ اًمٌقادي

                                                                 
 (.86/ 13اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) 1
 (.293/ 16شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 2
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ـْ َأْمِؾ اًْمُ٘مَرى وىمقًمف: } دي، اًمذيـ مؿ أضمٗمك اًمٜم٤مس { اعمراد سم٤مًم٘مرى: اعمدن، ٓ أهنؿ ُمـ أمؾ اًمٌقاُِم

ـم٤ٌمقم٤م وأظمالىم٤م. ومذا مق اعمٕمٝمقد اعمٕمروف أن أمؾ اعمدن أرق ـم٤ٌمقم٤م، وأًمٓمػ ُمـ أمؾ ؾمقادمؿ، 

وأمؾ اًمريػ واًمًقاد أىمرب طم٤مٓ ُمـ اًمذيـ يًٙمٜمقن ذم اًمٌقادي: وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: }إقمراب 

[ . وىم٤مل ىمت٤مدة ذم 97تقسم٦م: أؿمد يمٗمرا وٟمٗم٤مىم٤م وأضمدر أٓ يٕمٚمٛمقا طمدود ُم٤م أٟمزل اهلل قمغم رؾمقًمف{ ]اًم

ـْ َأْمِؾ اًْمُ٘مَرى ىمقًمف: }  .1{ ٕهنؿ أقمٚمؿ وأطمٚمؿ ُمـ أمؾ اًمٕمٛمقدُِم

 .2وىم٤مل احلًـ: مل يٌٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞم٤ًم ُمـ أمؾ اًم٤ٌمدي٦م ىمط ، وٓ ُمـ اًمٜم٤ًمء ، وٓ ُمـ اجلـ

ػُموا ذِم إْرضِ  وم٘م٤مل: }ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ شمقضمف اخلٓم٤مب إمم ُمٜمٙمري سمٕمثتف وٟمٌقشمف  ًِ واعمٕمٜمك: أومٚمؿ  {،َأوَمَٚمْؿ َي

ين م١مٓء اعمنميمقن اًمذيـ يٙمذسمقٟمؽ، ي٤م حمٛمد، وَيحدون ٟمٌّقشمؽ، ويٜمٙمرون ُم٤م ضمئتٝمؿ سمف ُمـ 

ـْ ىَمٌْٚمِِٝمؿْ شمقطمٞمد اهلل وإظمالص اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة ًمف } ـَ ُِم ِذي {، إذ يمذسمقا وَمٞمَٜمُْٔمُروا يَمٞمَْػ يَم٤مَن قَم٤مىم٦ٌَُِم اًمَّ

٩م ُمٜمٝم٤م رؾمٚمٜم٤م وأشم٤ٌمقمٜم٤م، ومٞمتٗمٙمروا ذم ذًمؽ رؾُمٚمٜم٤م؟ أمل ُٟمِحّؾ هبؿ قم٘مقسمتٜم٤م، ومٜمٝمٚمٙمٝمؿ هب٤م، وٟمٜم

 .3ويٕمتؼموا؟

ـَ اشمََّ٘مْقا َأوَمالَ شَمْٕمِ٘مُٚمقَن  وىمقًمف: } ظِمَرةِ ظَمػْمٌ ًمِٚمَِّذي ْٔ {، ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: مذا وِمْٕمُٚمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م َوًَمَداُر ا

وُم٤م ذم سم٠ممؾ وٓيتٜم٤م وـم٤مقمتٜم٤م، َأّن قم٘مقسمتٜم٤م إذا ٟمزًم٧م سم٠ممؾ ُمٕم٤مصٞمٜم٤م واًمنمك سمٜم٤م، أٟمجٞمٜم٤ممؿ ُمٜمٝم٤م، 

 اًمدار أظمرة هلؿ ظمػم.

{، ي٘مقل: أومال يٕم٘مؾ م١مٓء اعمنميمقن سم٤مهلل طم٘مٞم٘م٦َم ُم٤م ٟم٘مقل هلؿ وٟمخؼممؿ سمف، َأوَمالَ شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ وىمقًمف: }

ُمـ ؾمقء قم٤مىم٦ٌم اًمٙمٗمر، وهِم٥ّم ُم٤م يّمػم إًمٞمف طم٤مل أمٚمف، ُمع ُم٤م ىمد قم٤ميٜمقا ورأوا وؾمٛمٕمقا مم٤م طمّؾ سمٛمـ 

 .٤4م؟ىمٌٚمٝمؿ ُمـ إُمؿ اًمٙم٤مومرة اعمٙمذسم٦ِم رؾمَؾ رهّب 

الم قمٜمد وٞمؼ احل٤مل ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ سمنمَّ اهلل ٟمٌٞمّف  ًّ سم٤مًمٜمٍّم سم٢مظم٤ٌمره أن ٟمٍمه شمٕم٤ممم يٜمزل قمغم رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًم

طَمتَّك إَِذا اؾْمتَٞم٠ْمََس واؿمتداد إزُم٦م واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم أطمرج إوىم٤مت إًمٞمف، وم٘م٤مل: }

ؾُمُؾ   شمقطمٞمد اهلل وإظمالص اًمٕم٤ٌمدة ًمف، إٓ يمّذسمقمؿ ...{، ومرهمؿ أهنؿ سمٚمٖمقا أىمقاُمٝمؿ رؾم٤مًمتٝمؿ اًمّداقمٞم٦م إمماًمره

                                                                 
 (.423/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) 1

 (.88/ 3اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي ) 2
 (.293/ 16شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) 3
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ومت٤مدى أىمقاُمٝمؿ ذم اًمٓمٖمٞم٤من واًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد، ومؽماظمك ٟمٍممؿ، طمتك أيس اًمّرؾمؾ ُمـ إيامهنؿ أو ُمـ اًمٜمٍّم 

قمٚمٞمٝمؿ، ٓهناميمٝمؿ ذم اًمٙمٗمر، وفمٜم٧ّم )أي٘مٜم٧م( إُمؿ أن اًمّرؾمؾ أظمٚمٗمقا ومٞمام وقمدومؿ سمف ُمـ اًمٜمٍّم، 

اهلل ُمـ وقمد اًمٜمٍّم، ومج٤مءمؿ ٟمٍمٟم٤م، أي أشم٤ممؿ ٟمٍم اهلل ومج٠مة، ومٜمّجل ُمـ  ويمّذسمقمؿ ومٞمام أظمؼمومؿ سمف قمـ

َٓ ُيَرده سَم٠مؾُْمٜم٤َم ٟمِم٤مء ومؿ اًمٜمٌّل واعم١مُمٜمقن، وطمّؾ اًمٕم٘م٤مب سم٤معمٙمّذسملم اًمٙم٤مومريـ، } {، أي ٓ يٛمٜمع قم٘م٤مب اهلل َو

 .1وسمٓمِمف قمـ اًم٘مقم اًمذيـ أضمرُمقا، ومٙمٗمروا سم٤مهلل ويمّذسمقا رؾمٚمف

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم وقمد اهلل اًمّرؾمؾ سم٤مًمٜمٍّم: }إِٟم٤َّم ًَمٜمَٜمٍُْمُ  وأي٦م هل٤م ٟمٔم٤مئر يمثػمة

ؿَْمَٝم٤مُد { ]هم٤مومر:  ْٕ ٟمَْٞم٤م َوَيْقَم َيُ٘مقُم ا ـَ آَُمٜمُقا ذِم احْلََٞم٤مِة اًمده ِذي ُ 51ُرؾُمَٚمٜم٤َم َواًمَّ [ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: }يَمَت٥َم اَّللَّ

َ ىمَ  َـّ َأَٟم٤م َوُرؾُمكِم إِنَّ اَّللَّ ٌَ
هَْمٚمِ [ وُمٜمٝم٤م اؾمتٜمج٤مز اًمٜمٍّم: }َوُزًْمِزًُمقا طَمتَّك 21ِقيٌّ قَمِزيٌز{ ]اعمج٤مدًم٦م: َٕ

 ىَمِري٥ٌم{ ]اًمٌ٘مرة: 
ِ

َٓ إِنَّ َٟمٍْمَ اَّللَّ  َأ
ِ

ـَ آَُمٜمُقا َُمَٕمُف َُمَتك َٟمٍْمُ اَّللَّ ِذي ؾُمقُل َواًمَّ  [214َيُ٘مقَل اًمرَّ

ًَْم٤ٌَمِب  } ْٕ ُوزِم ا ِٕ ٌة  ذم ىمّمص يقؾمػ وإظمقشمف اقمت٤ٌمر ًمذوي اًمٕم٘مقل  { يٕمٜملًَمَ٘مْد يَم٤مَن ذِم ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِمؼْمَ

سم٠من ُمـ ٟم٘مؾ يقؾمػ ُمـ اجل٥م واًمًجـ وقمـ اًمذل واًمرق إمم أن ضمٕمٚمف ُمٚمٙم٤ًم ُمٓم٤مقم٤ًم وٟمٌٞم٤ًم ُمٌٕمقصم٤ًم، 

 ومٝمق قمغم ٟمٍم رؾمقًمف وإقمزاز ديٜمف وإمالك أقمدائف ىم٤مدر، وإٟمام اإلُمٝم٤مل إٟمذار وإقمذار.

ى }  رآن أن يٗمؽمى ُمـ دون اهلل، أي: يٙمذب وخيتٚمؼ، }{ أي: وُم٤م يم٤من هلذا اًم٘مَُم٤م يَم٤مَن طَمِديث٤ًم ُيْٗمؽَمَ

ـْ شَمّْمِديَؼ اًمَِّذي سَملْمَ َيَدْيِف  { أي: ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ُمـ اًمًامء، ومق يّمدق ُم٤م  ومٞمٝم٤م ُمـ َوًَمِٙم

 اًمّمحٞمح، ويٜمٗمل ُم٤م وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ حتريػ وشمٌديؾ وشمٖمٞمػم، وحيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمًخ أو اًمت٘مرير، }

 
ٍ
ء حتٚمٞمؾ وحتريؿ، وحمٌقب وُمٙمروه، وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمر سم٤مًمٓم٤مقم٤مت { ُمـ َوشَمْٗمِّمٞمَؾ يُمؾِّ َرْ

واًمقاضم٤ٌمت واعمًتح٤ٌمت، واًمٜمٝمل قمـ اعمحرُم٤مت وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ُمـ اعمٙمروم٤مت، واإلظم٤ٌمر قمـ 

إُمقر قمغم اجلٚمٞم٦م، وقمـ اًمٖمٞمقب اعمًت٘مٌٚم٦م اعمجٛمٚم٦م واًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، واإلظم٤ٌمر قمـ اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

{ ُمًدى َوَرمْح٦ًَم ًمَِ٘مْقٍم ُي١ْمُِمٜمُقَن صمٚم٦م اعمخٚمقىم٤مت، ومٚمٝمذا يم٤من: }سم٤مٕؾمامء واًمّمٗم٤مت، وشمٜمزُّيف قمـ مم٤م

هتتدي سمف ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمٖمل إمم اًمرؿم٤مد، وُمـ اًمْمالًم٦م إمم اًمًداد،  ويٌتٖمقن سمف اًمرمح٦م ُمـ رب 

 اًمٕم٤ٌمد، ذم مذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ويقم اعمٕم٤مد. 

                                                                 
 (.88/ 13اًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) 1
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٦م وضمقمٝمؿ اًمٜم٤مرضة، ومٜم٠ًمل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن َيٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، يقم يٗمقز  سم٤مًمرسمح اعمٌَُْٞمْمَّ

ة وضمقمٝمؿ سم٤مًمّمٗم٘م٦م اخل٤مهة  .1ويرضمع اعمًقدَّ

ًَْم٤ٌَمِب{ ُم٤م اًمٕمؼم اعمًتٗم٤مدة ُمـ ىمّم٦م يقؾمػ؟ ْٕ ُوزِم ا ِٕ ٌة   * ىم٤مل شمٕم٤ممم: } ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ذِم ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِمؼْمَ

 ُمـ اًم٘مّمص اًمتل ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمؼم اًمٙمثػم، وًمٞمس صَمؿَّ ىمّم٦م ُمـ ًم٘مد طمقت آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٙمثػم

ىمّمص اًم٘مرآن إٓ وومٞمٝم٤م شمقطمٞمد وقمٚمؿ وُمٙم٤مرم أظمالق و طمج٩م سمٞمٜم٤مت وإرؿم٤مد وٟمّمح وشمٌٍمة وشمذيمرة، 

 :وُمـ ذًمؽوأطمًـ مذه اًم٘مّمص قمغم اإلـمالق ىمّم٦م يقؾمػ | وومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمؼم اًمٙمثػم 

|، وشم٠مُمٞمٜمٝمؿ أطمقال اًمرقمٞم٦م يمام ومٕمؾ  وومٞمٝم٤م قمؼمة ًمٚمٛمٚمقك ذم سمًط اًمٕمدل يمام سمًط يقؾمػ -1

 يقؾمػ طملم أطمًـ إًمٞمٝمؿ، وأقمت٘مٝمؿ طملم ُمٚمٙمٝمؿ.

 وومٞمٝم٤م قمؼمة ٕرسم٤مب اًمت٘مقى وم٢من يقؾمػ ًماّم شمرك مقاه رىّم٤مه اهلل إمم ُم٤م رىّم٤مه. -2

وومٞمٝم٤م قمؼمة ٕمؾ اهلقى سم٠من اشم٤ٌمع اهلقى ُمـ ؿمدة اًمٌالء، يم٤مُمرأة اًمٕمزيز ًماّم شمٌٕم٧م مقام٤م ًم٘مٞم٧م  -3

 اًمّي واًمٗم٘مر.

 وومٞمٝم٤م قمؼمة ذم اًمٕمٗمق قمٜمد اعم٘مدرة، يمٞمقؾمػ | طملم دم٤موز قمـ إظمقشمف. -4

 .وومٞمٝم٤م قمؼمة ذم صمٛمرة اًمّمؼم، ومٞمٕم٘مقب ًمام صؼم قمغم ُم٘م٤مؾم٤مة طمزٟمف فمٗمر يقًُم٤م سمٚم٘م٤مء يقؾمػ | -5

ًمتٛمحٞمص سمٞم٤من ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم شم٠مظمر اًمٜمٍم قمغم رؾمٚمف وقم٤ٌمده اعم١مُمٜملم زي٤مدة ذم اإِلقمداد  وا -1

 صمؿ ي٠مت ٟمٍم اهلل ومٞمٕمزَّ أوًمٞم٤مء اهلل ويذل أقمداءه.

ى ًمٞمس اًم٘مرآن خمؽمقم٤م، وٓ ُمٗمؽمى وًمٞمس ومٞمف ظمراوم٤مت وٓ أؾم٤مـمػم}-2  {. َُم٤م يَم٤مَن طَمِديث٤ًم ُيْٗمؽَمَ

ٗمًف إن واضمٝمف اًمٜم٤مس قمغم اًمداقمٞم٦م أٓ يًتٕمجؾ ذم دقمقشمف، وٓ يًٛمح سمتنب اًمٞم٠مس إمم ٟم-3

 سم٤مإلقمراض أو اعم٘م٤موُم٦م أو اًمًخري٦م، وًمٞمقىمـ أن اًمزُم٤من ُمٝمام ـم٤مل وم٢من ٟمٍم اهلل آت ٓ حم٤مًم٦م.

إُم٦م حتت٤مج إمم شمدسمر ُمٕم٤مِن اًم٘مرآن، وم٤مضمٕمؾ ًمٜمٗمًؽ ِوردا صم٤مسمًت٤م ذم ىمراءة ىمّمص اًم٘مرآن  -4

ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ذِم  }واؾمتخرج اًمٕمؼم واًمٕمٔم٤مت ُمٜمٝم٤م ومٝمذا مق اعم٘مّمقد ومذا مق صٜمٞمع أوزم إًم٤ٌمب 

ًَْم٤ٌَمِب  ْٕ ُوزِم ا ِٕ ٌة   {.ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِمؼْمَ

  
                                                                 

  (.90/ 3(، و اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًمٚماموردي  )427/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم) 1
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 ا: اهعقيدةثاًُي

 اإلمياْ باهقضاء واهقدر

  وىَمْم٤مءُ . واًمَٗمّْمؾ اًمَ٘مٓمْع: أصُٚمف  
ِ
ء ْ  .اخلَٚمْؼ سمَِٛمْٕمٜمَك وَمٞمَُٙمقنُ  ُِمٜمُْف، واًمَٗمراغ وإُْمْم٤مؤه إطْمٙم٤مُمف: اًمٌمَّ

، َأوْ  قَمٛمُٚمف، ُأطمِٙمؿ ٤مُمَ  ويمؾه   وَمَ٘مدْ . ُأُْمَض  َأوْ  ُأٟمِٗمَذ، َأوْ  ُأقْمٚمِؿ، َأوْ  ُأوضِم٥َم، َأوْ  ُأدِّي، َأوْ  ظُمتِؿ، َأوْ  ُأشمِؿَّ

  اًمتْ٘مدير،: سم٤مًمَ٘مَدر َواعْمَُرادُ  سم٤مًمَ٘مَدر اعَمْ٘مرون اًمَ٘مْم٤مء َوُِمٜمْفُ . ىُمِضَ 
ِ
 1اخلَٚمْؼ.: َوسم٤ِمًْمَ٘مَْم٤مء

٘مدير اهلل ًمٚمٙم٤مئٜم٤مت طمًٌام ؾمٌؼ سمف قمٚمٛمف واىمتْمتف طمٙمٛمتف، "شم :ُمٕمٜمك اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ذم آصٓمالح

 .2أو مق قمٚمؿ اهلل ويمت٤مسمتف ًمألؿمٞم٤مء وُمِمٞمئتف وظمٚم٘مف هل٤م"

 قمٜمده ُمٕمٚمقُم٦م أوىم٤مت ذم ؾمت٘مع أهن٤م ؾمٌح٤مٟمف وقمٚمؿ اًم٘مدم ذم إؿمٞم٤مء ىمدر وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن ُمٕمٜم٤مه 

 3وشمٕم٤ممم. ؾمٌح٤مٟمف م٤مىمدر ُم٤م طم٥ًم قمغم شم٘مع ومٝمل خمّمقص٦م صٗم٤مت وقمغم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 :أُمريـ يِمٛمؾ اًم٘مدر أن وُمـ مٜم٤م يتٌلم ًمٜم٤م 

يقضمده. أن ؿم٤مء ُم٤م سمقضمقد ومٞمف طمٙمؿ اًمذي إززم اهلل قمٚمؿ :إول

 اًم٘مٚمؿ. سمف وضمرى قمٚمٛمف ؾمٌؼ اًمذي اًمٜمحق قمغم إَي٤مده اهلل ىمدر ُم٤م إَي٤مد :واًمث٤مِن

 :ىمقٓن واًم٘مدر اًم٘مْم٤مء سملم اًمتٗمرىم٦م ذم وًمٚمٕمٚمامء

 إُمر وزن قمغم اخلٚمؼ وىمقع واًم٘مدر إزل، ذم سمف اهلل طمٙمؿ اًمذي اًم٤ًمسمؼ ٚمؿاًمٕم مق اًم٘مْم٤مء 

 اًم٤ًمسمؼ. اعم٘مض

 4وشمٗم٤مصٞمٚمف. احلٙمؿ ذًمؽ ضمزئٞم٤مت واًم٘مدر إزل، ذم اإلمج٤مزم اًمٙمكم احلٙمؿ مق اًم٘مْم٤مء 

 .اخلٚمؼ مق واًم٘مْم٤مء اًم٤ًمسمؼ، احلٙمؿ مق وم٤مًم٘مدر اًم٤ًمسمؼ، اًم٘مقل قمٙمس 

                                                                 
 (78/ 4) وإصمر احلدي٨م همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م 1

 (.1ؿ اًمتقيمؾ واًم٘مْم٤مء واًم٘مدر )ص: (، ؿمٗم٤مء اًمير سمٗمٝم37رؾم٤مئؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ) 2

3
 (154/ 1) ُمًٚمؿ قمغم اًمٜمقوي ذح 

4
 (477/ 11) طمجر ٓسمـ اًم٤ٌمري ومتح 
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ـِ  أطمُدمه٤م َيٜمَْٗمؽ َٓ  ُُمتاَلِزُم٤من َأُْمَرانِ  واًمَ٘مَدر ٤مءوقمغم مذا وم٤مًمَ٘مْم َنَّ  ،أظَمر قَم  سمَٛمٜمْزًم٦م أطمَدمُه٤م ِٕ

ؾََم٤مسِ  ْٕ ـْ  اًمَ٘مْم٤مء، َوُمقَ  اًمٌِٜم٤مء سمَِٛمٜمِْزًَم٦مِ  وأظَمرَ  اًمَ٘مَدر، َوُمقَ  ا  َمْدم َرامَ  وَمَ٘مدْ  سَمٞمْٜمَُٝماَم، اًْمَٗمّْمَؾ  َرامَ  وَمَٛم

 1.وَٟمْ٘مَْمف اًمٌِٜم٤مء

 

 : وُمـ إدًم٦م قمغم ذًمؽامأريم٤من اإليامن اًمتل ٓ يّمح إيامن اًمٕمٌد إٓ هباًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ُمـ 

 ظَمَٚمْ٘مٜم٤َمُه سمَِ٘مَدٍر ) :ىم٤مل شمٕم٤ممم 
ٍ
ء  [، وىم٤مل شمٕم٤ممم49({]اًم٘مٛمر: 49} إِٟم٤َّم يُمؾَّ َرْ

ِ
: }َويَم٤مَن َأُْمُر اَّللَّ

َرُه شَمْ٘مِديًرا )[ وىم٤مل شمٕم٤ممم38ب: ]إطمزا({ 38ىَمَدًرا َُمْ٘مُدوًرا )  وَمَ٘مدَّ
ٍ
ء ({ 2: }َوظَمَٚمَؼ يُمؾَّ َرْ

 [2]اًمٗمرىم٤من: 

ذم ؾم١مال ضمؼميؾ قمٚمٞمف ÷ ُم٤م أورده ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  

، َوَُمالَئَِٙمتِِف، َويُمتٌُِِف، َوُرؾُمٚمِ  :قمـ اإليامن ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص اًمًالم اًمرؾمقَل 
ِ

ـَ سم٤ِمَّللَّ ظِمِر، "َأْن شُم١ْمُِم ْٔ ِف، َواًْمٞمَْقِم ا

ِه، ىَم٤مَل: َصَدىم٧َْم" ِه َوَذِّ ـَ سم٤ِمًمَْ٘مَدِر ظَمػْمِ  .2َوشُم١ْمُِم

 
ِ
ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلل ـْ ـَم٤مُووٍس، َأٟمَُّف ىَم٤مَل: َأدَْريْم٧ُم َٟم٤مؾًم٤م ُِم  سمَِ٘مَدٍر، ىَم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلصوقَم

ٍ
ء ، َيُ٘مقًُمقَن يُمؾه َرْ

ـَ قُمَٛمَر َيُ٘مقُل:   سْم
ِ
 َوؾَمِٛمْٕم٧ُم قَمٌَْد اهلل

ِ
 سمَِ٘مَدٍر، طَمتَّك اًمَْٕمْجِز َواًمَْٙمٞمِْس، َأِو ملسو هيلع هللا ىلص: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ٍ
ء "يُمؾه َرْ

 .3اًْمَٙمٞمِْس َواًمَْٕمْجِز"

 
ِ
ـْ قَمكِمٍّ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ، َوَأِنِّ ملسو هيلع هللا ىلص: وقَم ُ َ إَِّٓ اَّللَّ ـَ سم٠َِمْرسَمٍع: َيِْمَٝمُد َأْن َٓ لِِإَ ـُ قَمٌٌْد طَمتَّك ُي١ْمُِم َٓ ُي١ْمُِم

ـُ سم٤ِمًمَ٘مَدرِ  َرؾُمقُل  ـُ سم٤ِمعَمْقِت، َوسم٤ِمًمٌَْٕم٨ِم سَمْٕمَد اعْمَْقِت، َوُي١ْمُِم ، َوُي١ْمُِم  سَمَٕمثَٜمِل سم٤ِمحلَؼِّ
ِ
 .4اهلل

واعمراد هبذا احلدي٨م ٟمٗمل أصؾ اإليامن ٓ ٟمٗمل اًمٙمامل، ومٛمـ مل ي١مُمـ سمقاطمد ُمـ مذه إرسمٕم٦م مل يٙمـ 

 .1ُم١مُمٜم٤م

                                                                 
 (78/ 4) وإصمر احلدي٨م همري٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م 1

  (.1صحٞمح ُمًٚمؿ ) 2

ط اًمٕمجز مٜم٤م مق شمرك ُم٤م َي٥م ومٕمٚمف واًمتًقيػ سمف وشم٠مظمػمه قمـ وىمتف واًمٙمٞمس ود اًمٕمجز ومق اًمٜمِم٤م (،2655أظمرضمف ُمًٚمؿ ) 3

 .("205/ 16"ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) واحلذق سم٤مُٕمقر وُمٕمٜم٤مه أن اًمٕم٤مضمز ىمد ىمدر قمجزه واًمٙمٞمس ىمد ىمدر يمٞمًف.

 (.104(، وصححف إًم٤ٌمِن ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )2145أظمرضمف اًمؽمُمذي ) 4
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٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م وأمؾ احلؾ شمٔم٤ممرت إدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٤مت ُمـ اًمٙمت ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 .2واًمٕم٘مد ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ قمغم إصم٤ٌمت ىمدر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ـْ  ُمذم٥م اًمًٚمػ ىم٤مـم٦ٌم أن إُمقر يمٚمٝم٤م سمت٘مدير اهلل شمٕم٤ممم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ىم٤مل اسمـ طمجر: }َوإِْن ُِم

َّٓ سمَِ٘مَدٍر َُمٕمْ  ًُمُف إِ َّٓ قِمٜمَْدَٟم٤م ظَمَزاِئٜمُُف َوَُم٤م ُٟمٜمَزِّ  إِ
ٍ
ء  .3[21ُٚمقٍم { ]احلجر: َرْ

 

 حمض دون واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمتقىمٞمػ اًم٤ٌمب مذا ُمٕمروم٦م ؾمٌٞمؾ اًمًٛمٕم٤مِن: سمـ اعمٔمٗمر أسمق ىم٤مل

 ُم٤م وٓ اًمٕملم ؿمٗم٤مء يٌٚمغ ومل احلػمة سمح٤مر ذم وشم٤مه وؾ ومٞمف اًمتقىمٞمػ قمـ قمدل ومٛمـ واًمٕم٘مؾ اًم٘مٞم٤مس

 إؾمت٤مر دوٟمف ورضب سمف اخلٌػم اًمٕمٚمٞمؿ اظمتص شمٕم٤ممم اهلل أهار ُمـ ه اًم٘مدر ٕن اًم٘مٚم٥م سمف يٓمٛمئـ

 ُمٚمؽ وٓ ُمرؾمؾ ٟمٌل يٕمٚمٛمف ومٚمؿ احلٙمٛم٦م ُمـ قمٚمٛمف ًمام وُمٕم٤مرومٝمؿ اخلٚمؼ قم٘مقل قمـ وطمجٌف

  4ُم٘مرب.

 ويم٤من واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمٞمف دل ُم٤م وهمػمه اًم٤ٌمب مذا ذم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أمؾ ُمذم٥م: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ظم٤مًمؼ اهلل أن ومق: سم٢مطم٤ًمن اشمٌٕمقمؿ واًمذيـ وإٟمّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ ُمـ إوًمقن ناًم٤ًمسم٘مق قمٚمٞمف

 ُمـ هب٤م اًم٘م٤مئٛم٦م وصٗم٤مهت٤م سم٠مٟمٗمًٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م إقمٞم٤من مجٞمع ذًمؽ ذم دظمؾ وىمد وُمٚمٞمٙمف ورسمف رء يمؾ

 اًمقضمقد ذم يٙمقن ومال يٙمـ: مل يِم٠م مل وُم٤م يم٤من ؿم٤مء ُم٤م ؾمٌح٤مٟمف وأٟمف. اًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل وهمػم اًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل

 إٓ ؿمٞمئ٤م يِم٤مء وٓ رء يمؾ قمغم ىم٤مدر مق سمؾ ؿم٤مءه: رء قمٚمٞمف يٛمتٜمع ٓ وىمدرشمف سمٛمِمٞمئتف ٓإ رء

 وأقمامهلؿ وأرزاىمٝمؿ آضم٤مهلؿ ىمدر: خيٚم٘مٝمؿ أن ىمٌؾ اخلالئؼ ُم٘م٤مدير اهلل ىمدر وىمد. قمٚمٞمف ىم٤مدر ومق

وىمدرشمف قمغم  رء ًمٙمؾ سمخٚم٘مف ي١مُمٜمقن ومٝمؿ وؿم٘م٤موة ؾمٕم٤مدة ُمـ إًمٞمف يّمػمون ُم٤م ويمت٥م ذًمؽ ويمت٥م

وُمِمٞمئتف ًمٙمؾ ُم٤م يم٤من وقمٚمٛمف سم٤مٕؿمٞم٤مء ىمٌؾ أن شمٙمقن وشم٘مديره هل٤م ويمت٤مسمتف إي٤مم٤م ىمٌؾ أن  يمؾ رء

 5شمٙمقن.
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 هن٤ممؿ قمام ُمٜمٝمٞمقن سمف اهلل أُمرمؿ سمام ُم٠مُمقرون اًمٕم٤ٌمد أن قمغم أيْم٤م ُمتٗم٘مقن وأئٛمتٝم٤م إُم٦م وؾمٚمػ

 طمج٦م ٓ أٟمف وُمتٗم٘مقن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمف ٟمٓمؼ اًمذي ووقمٞمده سمققمده اإليامن قمغم وُمتٗم٘مقن قمٜمف اهلل

 سم٤مًم٘مدر اطمت٩م وُمـ قم٤ٌمده قمغم اًم٤ٌمًمٖم٦م احلج٦م هلل سمؾ ومٕمٚمف حمرم وٓ شمريمف واضم٥م ذم اهلل قمغم ٕطمد

 أقمٔمؿ ومٝمق واًمققمٞمد اًمققمد ذم اًمٜمّمقص سمف ضم٤مءت ُم٤م دومع أو حمٔمقر ومٕمؾ أو ُم٠مُمقر شمرك قمغم

 1.سم٤معمجقس ُمِمٌٝمقن أوًمئؽ وم٢من اًم٘مدري٦م أوًمئؽ ُمـ اهلل ًمديـ وخم٤مًمٗم٦م اهلل قمغم واومؽماء والٓ

ة ىمقاقمد ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م:  ومذا اًمذي ىمرره أمؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًم٘مدر يْمع ًمٜم٤م قمدَّ

 وضمقب اإليامن سم٤مًم٘مدر. إومم:

: آقمتامد ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مدر قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وشمرك آقمتامد ذم ذًمؽ قمغم ٟمٔمر اًمٕم٘مقل اًمث٤مٟمٞم٦م

 وحمض اًم٘مٞم٤مس. 

٤مِن ُمٝمام يم٤من ٟمٌقهمف يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ اإلٟمً شمرك اًمتٕمٛمؼ ذم اًمٌح٨م ذم اًم٘مدر، ومٌٕمض ضمقاٟمٌف ٓ ًمث٤مًمث٦م:ا

 .أن يًتققمٌٝم٤م

 أقشاَ اهِاض يف اهقدررابًعا: 

 :ـمقائػ صمالث اًم٘مدر ذم اًمٜم٤مس

 وىمدرشمف، اظمتٞم٤مره اًمٕمٌد ؾمٚمٌقا طمتك إصم٤ٌمشمف ذم وهمٚمقا شمٕم٤ممم اهلل ىمدر أصمٌتقا اجلٝمٛمٞم٦م، اجلؼمي٦م 

 وـم٤مقمتف وي٘مٔمتف وٟمقُمف وذسمف وم٠ميمٚمف: يؽميمف أو يٗمٕمٚمف ُم٤م ذم ىمدرة وٓ اظمتٞم٤مر ًمٚمٕمٌد ًمٞمس: وىم٤مًمقا

 ىمدرة. وٓ ُمٜمف اظمتٞم٤مر سمٖمػم يمٚمٝم٤م وُمٕمّمٞمتف

 طمتك ذًمؽ ذم وهمٚمقا قمٛمٚمف ذم وىمدرة اظمتٞم٤مرا ًمٚمٕمٌد أصمٌتقا ،"اًمٜمٗم٤مة" اعمٕمتزًم٦م اًم٘مدري٦م 

 وم٠ميمؾ: وىمققمف ىمٌؾ سمف اهلل قمٚمؿ همالهتؿ وٟمٗمك ظمٚمؼ، أو ُمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد قمٛمؾ ذم شمٕم٤ممم هلل يٙمقن أن ٟمٗمقا

 هلل وًمٞمس اًمت٤مُم٦م وىمدرشمف اًمت٤مم سم٤مظمتٞم٤مره واىمٕم٦م يمٚمٝم٤م وُمٕمّمٞمتف وـم٤مقمتف وي٘مٔمتف وٟمقُمف وذسمف اًمٕمٌد

 .همالهتؿ قمٜمد وىمققمف ىمٌؾ قمٚمؿ وٓ سمؾ ظمٚمؼ، وٓ ُمِمٞمئ٦م ذًمؽ ذم شمٕم٤ممم
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 وُمٗمرط ،هم٤ملٍ  ُمٗمرط سملم ٕهنام احلؼ: ـمريؼقمـ  و٤مًمت٤من -واًم٘مدري٦م اجلؼمي٦م- اًمٓم٤مئٗمت٤من وم٤مشم٤من

 إصم٤ٌمت ذم همٚمقا واًم٘مدري٦م وىمدرشمف، اًمٕمٌد إرادة ذم وىمٍموا اًم٘مدر إصم٤ٌمت ذم همٚمقا وم٤مجلؼمي٦م: ُم٘مٍٍم 

 :مؿ واًمتٕمٚمٞمؾ ًمٚمحٙمٛم٦م وإوومؼ سم٤مًمدًمٞمؾ إؾمٕمد يم٤من وهلذا. اًم٘مدر ذم وىمٍموا وىمدرشمف اًمٕمٌد إرادة

 ـمري٘مٝمؿ ذم وؾمٚمٙمقا إدًم٦م سملم مجٕمقا اًمذيـ اًمقؾمط، اًمٓم٤مئٗم٦م واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م أمؾ 

 طمريم٦م ُمـ اًمٙمقن ذم يم٤من ُم٤م ومٙمؾ: وىمدرة اظمتٞم٤مرا ًمٚمٕمٌد وسم٠من وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء ومآُمٜمقا: ٦مُمٚم ظمػم

 ومٛمخٚمقق اًمٙمقن ذم يم٤من ُم٤م ويمؾ وُمِمٞمئتف، شمٕم٤ممم اهلل سمٕمٚمؿ يم٤مئـ وم٢مٟمف: قمدم أو وضمقد أو ؾمٙمقن أو

 ة،وىمدر ُمِمٞمئ٦م ًمٚمٕمٌد سم٠من وآُمٜمقا وضمؾ، قمز اهلل إٓ ًمٚمخٚمؼ ُمدسمر وٓ اهلل، إٓ ظم٤مًمؼ ٓ شمٕم٤ممم، هلل

ـْ }: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام: شمٕم٤ممم اهلل سمٛمِمٞمئ٦م ُمرسمقـم٦م ُمِمٞمئتف ًمٙمـ َ
ِ

تَِ٘مٞمؿَ  َأنْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  ؿَم٤مءَ  عم ًْ  إَِّٓ  شَمَِم٤مُءونَ  َوَُم٤م َي

ُ  َيَِم٤مءَ  َأنْ  لمَ  اَّللَّ
ِ
 شمٚمؽ ؾمٌ٘م٧م ىمد شمٕم٤ممم اهلل ُمِمٞمئ٦م أن قمٚمٛمٜم٤م: وومٕمٚمف ؿمٞمئ٤م اًمٕمٌد ؿم٤مء وم٢مذا ، {َربه اًمَْٕم٤معَم

 1.اعمِمٞمئ٦م

 

أن اًمٕمٛمؾ وإظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب ملسو هيلع هللا ىلص سملّم اهلُل ذم يمت٤مسمف ورؾمقًُمُف ذم ؾمٜمتف ُمٗمٝمقَم اًم٘مدر، وسملم اًمرؾمقل 

ُمـ اإليامن سم٤مًم٘مدر وطمذر ُمـ اًمذيـ يٙمذسمقن سم٤مًم٘مدر أو يٕم٤مروقن سمف اًمنمع، وًم٘مد همْم٥م رؾمقل 

ضمٝمف طمتك قمٜمدُم٤م ظمرج قمغم اًمّمح٤مسم٦م ومؿ يتٜم٤مزقمقن ذم اًم٘مدر طمتك امحر و همْم٤ٌم ؿمديداً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 
ِ

ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة ىَم٤مَل: ظَمَرَج قَمَٚمٞمْٜم٤َم َرؾُمقُل اَّللَّ ـُ َٟمَتٜم٤َمَزُع ذِم اًمَ٘مَدِر ملسو هيلع هللا ىلص يم٠مٟمام وم٘مئ ذم وضمٜمتٞمف اًمرُم٤من ومَٕم َوَٟمْح

٤مُن، وَمَ٘م٤مَل:  ُمَّ اَم وُمِ٘مَئ ذِم َوضْمٜمَتَٞمِْف اًمره ْم هِبََذا ُأْرؾِمٚم٧ُْم "َأهِبََذا ُأُِمْرشُمْؿ أَ وَمَٖمِْم٥َم طَمتَّك امْحَرَّ َوضْمُٝمُف، طَمتَّك يَم٠َمٟمَّ

َّٓ شَمتَٜم٤َمَزقمُ  ـْ يَم٤مَن ىَمٌَْٚمُٙمْؿ طِملَم شَمٜم٤َمَزقُمقا ذِم َمَذا إَُْمِر، قَمَزُْم٧ُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َأ  .2قا ومِٞمِف"إًَِمٞمُْٙمْؿ؟ إِٟمَّاَم َمَٚمَؽ َُم

: ٕنَّ اًم٘مدر ّه ُمـ أهار اهلل، وـمٚم٥م ه اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝملٌّ قمٜمف، ملسو هيلع هللا ىلصوإٟمام همْم٥م  ىم٤مل اًمًٞمقـمل:

٤م، سمؾ اًمٕم٤ٌمد ُم٠مُُْمقرون سم٘مٌقل ُم٤م أُمرمؿ وٕنَّ  ٤م أو ضمؼميًّ ُمـ يٌح٨ُم ذم اًم٘مدر مل ي٠مُمـ أن يّمػم ىمدريًّ

ه"  .3اًمنمع ُمـ همػم أن يٓمٚمٌقا ِه ُم٤م ٓ َيقز ـمٚم٥م هِّ
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ِٛمِف ومل ُيْٕمَرْف قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أٟمف ٟم٤مزع  ًَ واؾمتج٤مب اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمزيٛم٦م ٟمٌٞمٝمؿ وىَم

وٓ سمٕمد ووم٤مشمف، ومل يرد إًمٞمٜم٤م أن واطمدًا ُمـ اعمًٚمٛملم ٟم٤مزع ذم اًم٘مدر ملسو هيلع هللا ىلص  ذم اًم٘مدر ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل

ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ أِب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن، طمتك يم٤من أول ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًم٘مدر رضمؾ ُمـ أمؾ 

ًٓ، ي٘م٤مل ًمف ؾمقؾمـ، ىم٤مل إوزاقمل ـْ َأْمِؾ  "اًمٌٍمة يم٤من يٕمٛمؾ سم٘م٤م ـْ َٟمَٓمَؼ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر: َرضُمٌؾ ُِم ُل َُم َأوَّ

، وَ ا ، وَم٠َمظَمَذ قَمٜمُْف َُمْٕمٌٌَد اجْلَُٝمٜمِله َ اٟمِٞم٤ًّم وَم٠َمؾْمَٚمَؿ، صُمؿَّ شَمٜمٍَمَّ ، َويَم٤مَن َٟمٍْمَ ـُ َأظَمَذ هَمٞماْلَُن ًْمِٕمَراِق ُيَ٘م٤مُل ًَمُف: ؾَمْقؾَم

ـْ َُمْٕمٌٍَد"  .1قَم

ِة َُمْٕمٌَدٌ  ـْ ىَم٤مَل ذِم اًْمَ٘مَدِر سم٤ِمًْمٌٍَْمَ َل َُم ـِ َيْٕمَٛمَر ىَم٤مَل: يَم٤مَن َأوَّ ٞمَك سمْ ـْ حَيْ ـُ  اجْلَُٝمٜمِله ، وقَم ٞمُْد سْم وَم٤مٟمَْٓمَٚمْ٘م٧ُم َأَٟم٤م َومُحَ

 
ِ
ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلل ـِ وَمُ٘مٚمْٜم٤َم : ًَمْق ًَمِ٘مٞمٜم٤َم َأطَمًدا َُم لْمِ َأْو ُُمْٕمَتِٛمَرْي يه طَم٤مضمَّ ْٛمػَمِ ـِ احْلِ مْحَ ، ملسو هيلع هللا ىلص قَمٌِْد اًمرَّ

َؼ ًَمٜم٤َم قَمٌْ   ذِم اًْمَ٘مَدِر، وَمُقومِّ
ِ
َٓء ٠َمًْمٜم٤َمُه قَمامَّ َيُ٘مقُل َم١ُم ًَ ِجَد ، وَم٤ميْمَتٜمَْٗمُتُف وَم ًْ ـِ اخْلَٓم٤َّمِب َداظِمالً اعْمَ ـُ قُمَٛمَر سْم  سْم

ِ
ُد اهلل

 ، ـْ ؿِماَمًمِِف، وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم َأنَّ َص٤مطِمٌِل ؾَمَٞمِٙمُؾ اًْمَٙمالََم إزَِمَّ ـْ َيِٛمٞمٜمِِف ، َوأظَمُر قَم وَمُ٘مٚم٧ُْم : َأَٟم٤م َوَص٤مطِمٌِل َأطَمُدَٟم٤م قَم

ُف ىَمْد فَمٝمَ  ـِ إِٟمَّ مْحَ ُْؿ َأسَم٤م قَمٌِْد اًمرَّ ـْ ؿَم٠مهِْنِْؿ، َوَأهنَّ ُروَن اًْمِٕمٚمَْؿ، َوَذيَمَر ُِم َر ىمٌََِٚمٜم٤َم َٟم٤مٌس َيْ٘مَرُؤوَن اًْمُ٘مْرآَن، َوَيتََ٘مٗمَّ

ُمْؿ َأِنِّ سَمِريٌء ُِمٜمُْٝمؿْ  َٓ ىَمَدَر، َوَأنَّ إَُْمَر ُأُٟمٌػ، ىَم٤مَل: وَم٢ِمَذا ًَمِ٘مٞم٧َم ُأوًَمئَِؽ وَم٠َمظْمؼِمْ ُْؿ سُمَرآءُ  َيْزقُمُٛمقَن َأْن   ، َوَأهنَّ

ُ ُِمٜمِّل،  ـُ قُمَٛمَر ًَمْق َأنَّ ٕطََمِدِمْؿ ُِمثَْؾ ُأطُمٍد َذَم٤ًٌم، وَم٠َمٟمَْٗمَ٘مُف َُم٤م ىَمٌَِؾ اَّللَّ  سمْ
ِ
 ُِمٜمُْف طَمتَّك َواًمَِّذي حَيْٚمُِػ سمِِف قَمٌُْد اهلل

ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر...احلدي٨م.  ُي١ْمُِم

اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  ىم٤ملسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام فم٤ممر ذم شمٙمٗمػمه اًم٘مدري٦م امذا اًمذى ىم٤مًمف  ىم٤مل اًمٜمقوي:

 .2 مذا ذم اًم٘مدري٦م إول اًمذيـ ٟمٗمقا شم٘مدم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٙم٤مئٜم٤مت ‘

وىمد أصم٤مر اًمّمح٤مسم٦ُم إطمٞم٤مُء ~ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م يمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس وواصمٚم٦م سمـ 

إص٘مع، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وأِب مريرة، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ طمرسم٤ًم قمغم أصح٤مب مذه اعم٘م٤مًم٦م، صمؿ 

                                                                 
 (.959/ 2اًمنميٕم٦م ًممضمري ) 1

ُروَن يٓمٚمٌقٟمف ويتتٌٕمقٟمف، أٟمػ: أي ُمًت٠مٟمػ مل يًٌؼ سمف ىمدر وٓ قمٚمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وإٟمام يٕمٚمٛمف سمٕمد وىمققمف1ضمف ُمًٚمؿ )أظمر 2   (. َيَتَ٘مٗمَّ

 (".155/ 1"ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )
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٥َم قمـ ُمٕمٌد رؤوُس آقمتزال وأئٛمُتف يمقاصؾ سمـ قمٓم٤مء، وقمٛمرو سمـ قمٌٞمد، وهمٞمالن أظمذ مذا اعمذم

 .1اًمدُمِم٘مل

 

وَيٛمع اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر أرسمع ُمراشم٥م إذا آُمـ هب٤م اًمٕمٌد وم٘مد اؾمتٙمٛمؾ اإليامن هبذا إصؾ 

 اًمٕمٔمٞمؿ.

ٕؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ىمٌؾ وضمقدم٤م ، وقمٚمؿ ُم٘م٤مديرم٤م وأزُم٤مهن٤م، وُمراده اإليامن سم٠من اهلل ؾمٌح٤مٟمف، قمٚمؿ ا

وآضم٤مل اًمٕم٤ٌمد وأرزاىمٝمؿ وهمػم ذًمؽ، وم٢من اهلل قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن وُم٤م ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن، 

 قَمٚمِٞمٌؿ )
ٍ
ء َ سمُِٙمؾِّ َرْ َ قَمغَم 62({ ]اًمٕمٜمٙمٌقت: 62ىم٤مل شمٕم٤ممم: }إِنَّ اَّللَّ [، وىم٤مل شمٕم٤ممم: }ًمِتَْٕمَٚمُٛمقا َأنَّ اَّللَّ

 قِمٚماًْم )يُمؾِّ َرْ 
ٍ
ء َ ىَمْد َأطَم٤مَط سمُِٙمؾِّ َرْ  ىَمِديٌر َوَأنَّ اَّللَّ

ٍ
[، وىم٤مل شمٕم٤ممم: }َوقِمٜمَْدُه 12({ ]اًمٓمالق: 12ء

َّٓ يَ  ـْ َوَرىَم٦ٍم إِ ُ٘مُط ُِم ًْ َّٓ ُمَق َوَيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم اًمؼَْمِّ َواًْمٌَْحِر َوَُم٤م شَم َٓ َيْٕمَٚمُٛمَٝم٤م إِ َٓ طَمٌَّ َُمَٗم٤مشمُِح اًمَْٖمٞم٥ِْم  ٦ٍم ذِم ْٕمَٚمُٛمَٝم٤م َو

َّٓ ذِم يمِت٤َمٍب ُُمٌلٍِم ) َٓ َي٤مسمٍِس إِ َٓ َرـم٥ٍْم َو َْرِض َو ْٕ  [.59({ ]إٟمٕم٤مم: 59فُمُٚماَمِت ا

"مذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ُمـ أقمٔمؿ أي٤مت شمٗمّمٞمال ًمٕمٚمٛمف اعمحٞمط، وأٟمف  ي٘مقل أمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٗمًػم:

ف قمـ اعمالئٙم٦م ؿم٤مُمؾ ًمٚمٖمٞمقب يمٚمٝم٤م، اًمتل يٓمٚمع ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف، ويمثػم ُمٜمٝم٤م ـمقى قمٚمٛم

اعم٘مرسملم، وإٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم، ومْمال قمـ همػممؿ ُمـ اًمٕم٤معملم، ومٝمذه أي٦م دًم٧م قمغم قمٚمٛمف اعمحٞمط 

 .2سمجٛمٞمع إؿمٞم٤مء، ويمت٤مسمِِف اعمحٞمط سمجٛمٞمع احلقادث"

 واًمٙمت٤مسم٦م مل اًمت٘مدير، وهل٤م مخ٦ًم أطمقال:

هُل٤َم وأىمدُمٝم٤م وأقماًمٙمت٤مسم٦م إومم:  -1 ُم٘م٤مدير اخلالئؼ ىمٌؾ أن  -قمز وضمؾ  -ٔمٛمٝم٤م يمَِت٤مسَم٦ُم اهلل ومل أوَّ

خيٚمؼ اًمًٛمقات وإرض سمخٛمًلم أًمػ ؾمٜم٦م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ومذه مل اًمٙمت٤مسم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م 

                                                                 
 (.17اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ًمألؿم٘مر )ص:  1

/ 2(، شمٗمًػم اًمٌٖمقي )272/ 7ر ٓسمـ قم٤مؿمقر )(، اًمتحرير واًمتٜمقي259(، شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص: 265/ 3اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) 2

130.) 
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٧ْم اًمّمحػ، ىم٤مل شمٕم٤ممم }َأمَلْ  ىمٌؾ اخلٚمؼ، ومذه اًمٙمت٤مسم٦م ٓ شمتٌدل وٓ شمتٖمػم، ُرومٕم٧م إىمالم وضمٗمَّ

َ َيْٕمَٚمُؿ ُمَ  ػٌم )شَمْٕمَٚمْؿ َأنَّ اَّللَّ ًِ  َي
ِ

َْرِض إِنَّ َذًمَِؽ ذِم يمِت٤َمٍب إِنَّ َذًمَِؽ قَمغَم اَّللَّ ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًَّ ]احل٩م: ({ ٤70م ذِم اًم

70]. 

َّٓ ذِم يمِت٤َمٍب ُُمٌلٍِم )  َْرِض إِ ْٕ  َوا
ِ
اَمء ًَّ ـْ هَم٤مئ٦ٌٍَِم ذِم اًم  [. 75]اًمٜمٛمؾ:  ({75وىم٤مل شمٕم٤ممم }َوَُم٤م ُِم

اًمٕمٚمقي واًمًٗمكم، إِٓ ذِم يمَِت٤مٍب ُُمٌلٍِم، ىمد أطم٤مط  ظمٗمٞم٦م وه ُمـ أهار اًمٕم٤ممل أي: ىم٤مل اًمًٕمدي:

ذًمؽ اًمٙمت٤مب سمجٛمٞمع ُم٤م يم٤من ويٙمقن إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، ومام ُمـ طم٤مدث ضمكم أو ظمٗمل إٓ ومق 

 .1ُمٓم٤مسمؼ ًمام يمت٥م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ

 ُمـ طمٞم٨م اًمِّم٘م٤موة واًمًٕم٤مدة. -اعمٙمٚمٗملم –اًمٙمت٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: يمِت٤َمسَم٦ٌم عم٘م٤مدير اخلٚمؼ  -2

آدم اؾمتخرج ذري٦م آدم ُمـ صٚمٌف ومٜمثرمؿ  -قمز وضمؾ  -ًمامَّ ظمٚمؼ اهلل  -قمز وضمؾ  -اهلل ومل أنَّ 

ٌََض ىمٌْم٦م إمم اجلٜم٦م  ر وأظمذ قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ ينميمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وىَم أُم٤مُمف يمٝمٞمئ٦م اًمذَّ

 وىمٌْم٦م إمم اًمٜم٤مر ويمت٥م أمؾ اجلٜم٦م ويمت٥م أمؾ اًمٜم٤مر.

ًه  ـُ ىَمت٤َمَدَة اًم ـِ سمْ مْحَ ِلِّ  -َٚمِٛمله ومٕمـ قَمٌُْد اًمرَّ ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌَّ   -× َويَم٤مَن ُِم
ِ

ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اَّللَّ

 َيُ٘مقُل:× 

 ذِم اًم
ِ
ء َٓ َٓ ُأسَم٤مزِم َوَم١ُم  ذِم اجْلَٜم٦َِّم َو

ِ
ء َٓ ـْ فَمْٝمِرِه ومَ٘م٤مَل: َم١ُم ُ آَدَم صُمؿَّ َأظَمَذ اخْلَٚمَْؼ ُِم َٓ ُأسَم٤مزِم" "ظَمَٚمَؼ اَّللَّ ٜم٤َّمِر َو

 وَمَٕمغَم َُم٤مَذا َٟمْٕمَٛمُؾ؟ ىَم٤مَل: "قَمغَم َُمَقاىمِِع اًْمَ٘مَدِر"ىَم٤مَل ىَم٤مئٌِؾ: يَ 
ِ

 ٤2م َرؾُمقَل اَّللَّ

ومل اًمت٘مدير اًمٕمٛمري اًمذي يٙمقن واإلٟم٤ًمن ذم سمٓمـ أُمف، وم٢منَّ اًمٜمٓمٗم٦م إذا اًمٙمت٤مسم٦م اًمث٤مًمث٦م:  -3

سمٙمت٥م رزىمف  -قمز وضمؾ  -ص٤مرت ذم اًمرطمؿ وسمٚمٖم٧م صمٜمتلم وأرسمٕملم ًمٞمٚم٦م أشم٤مم٤م ُمٚمؽ، وم٠مُمره اهلل 

 ؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد.وأضمٚمف و

 
ِ

صَمٜم٤َم َرؾُمقُل اَّللَّ ٤مِدُق اعَمّْمُدوُق، ىَم٤مَل: " إِنَّ  ×ومق ُم٤م رواه قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: طَمدَّ َوُمَق اًمّمَّ

ِف َأْرسَمِٕملَم َيْقًُم٤م، صُمؿَّ َيُٙمقُن قَمَٚمَ٘م٦ًم ُِمثَْؾ َذًمَِؽ، صُمؿَّ َيُٙمقُن ُُمْْم  ـِ ُأُمِّ َؾ َذًمَِؽ، َٖم٦ًم ُِمثْ َأطَمَديُمْؿ َُيَْٛمُع ظَمٚمُْ٘مُف ذِم سَمٓمْ

ُ َُمَٚمًٙم٤م وَمٞم١ُْمَُمُر سم٠َِمْرسَمِع يَمٚماَِمٍت، َوُيَ٘م٤مُل ًَمُف: ايْمت٥ُْم قَمَٛمَٚمُف، َوِرْزىَمُف، َوَأضَمَٚمُف، َوؿَم  ِ٘ملٌّ َأْو ؾَمِٕمٞمٌد، صُمؿَّ َيٌَْٕم٨ُم اَّللَّ

                                                                 
 (.609شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  1

 (.339(، وصححف إًم٤ٌمِن ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن )338أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ) 2
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ضُمَؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ًَمٞمَْٕمَٛمُؾ طَمتَّك َُم٤م َيُٙمقُن سَمٞمْٜمَُف وَ  وُح، وَم٢ِمنَّ اًمرَّ ٌُِؼ قَمَٚمٞمِْف صُمؿَّ ُيٜمَْٗمُخ ومِٞمِف اًمره ًْ َّٓ ذَِراٌع، وَمٞمَ سَملْمَ اجلَٜم٦َِّم إِ

َّٓ ذَِراٌع، وَمٞمَ  ٌُِؼ قَمَٚمٞمِْف اًمِٙمت٤َمُب، يمِت٤َمسُمُف، وَمٞمَْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْمِؾ اًمٜم٤َّمِر، َوَيْٕمَٛمُؾ طَمتَّك َُم٤م َيُٙمقُن سَمٞمْٜمَُف َوسَملْمَ اًمٜم٤َّمِر إِ ًْ

 .1وَمٞمَْٕمَٛمُؾ سمَِٕمَٛمِؾ َأْمِؾ اجلَٜم٦َِّم "

سم٦م اًمُٕمٛمري٦م مل شمٗمّمٞمٌؾ ًمام ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ٕنَّ اًمذي ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ؿم٤مُمؾ ومذه اًمٙمت٤م

 ًمٙمؾ اعمخٚمقىم٤مت، ومذا ُُمتٕمٚمٌِؼ هبذا اعمخٚمقق اعمٕملم وطمده.

( 1، ىم٤مل شمٕم٤ممم: }طمؿ )اًمٙمت٤مسم٦م اًمًٜمقي٦م، ومل اًمتل شمٙمقن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدراًمٙمت٤مسم٦م اًمراسمٕم٦م:  -4

ـَ )( إِٟم٤َّم َأٟمْزَ 2َواًمِٙمت٤َمِب اعمٌُلِِم ) ( ومِٞمَٝم٤م ُيْٗمَرُق يُمؾه َأُْمٍر طَمِٙمٞمٍؿ{ 3ًْمٜم٤َمُه ذِم ًَمٞمَْٚم٦ٍم ُُم٤ٌَمَريَم٦ٍم إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم ُُمٜمِْذِري

 . [4-1]اًمدظم٤من:

ٜم٦َْم. ًَّ ٜم٦َْم إمم اًم ًَّ ٜم٦َْم، ُمـ اًم ًَّ  ومذه شُمْٙمَت٥ْم ومٞمٝم٤م اعم٘م٤مدير ذم شمٚمؽ اًم

مم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ يقطمل إمم ُمالئٙمتف سم٠من يٙمتٌقا أؿمٞم٤مء  -قمز وضمؾ  -أنَّ اهلل وُمٕمٜمك ذًمؽ: 

 ومتٙمقن سم٠ميدُّيؿ مم٤م ؾمٞمحّمؾ ًمٚمٜم٤مس.

 مل اًمت٘مدير إظمػم ومل اًمت٘مدير اًمٞمقُمل.اًمٙمت٤مسم٦م اخل٤مُم٦ًم:  -5

 .2 [29]اًمرمحـ:سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف }يُمؾَّ َيْقٍم ُمَق ذِم ؿَم٠مٍْن{  واؾمتدل ًمف أمؾ اًمٕمٚمؿ

ـْ ؿَم٠مْٟمِِف َأْن َيْٖمٗمِ ×قمـ مذه أي٦م وم٘م٤مل × ؾم٠مل اًمّمح٤مسم٦م اًمٜمٌل  َج يَمْرسًم٤م ويرومع : "ُِم َر َذٟم٤ًٌْم َوُيَٗمرِّ

 3ىمقُم٤ًم ويْمع آظمريـ"

وشمٕمٜمل أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ي٘مع ذم ُمٚمٙمف إٓ ُم٤م يريد، ومال ي٘مع رء ذم اًمًامء وإرض إٓ 

  سمٛمِمٞمئتف،

ْح َصْدَرُه ًمِ  ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُ َأْن َُّيِْدَيُف َينْمَ ـْ ُيِرِد اَّللَّ ـْ ُيِردْ َأْن ُيِْمٚمَُّف ََيَْٕمْؾ َصْدَرُه َوٞمًِّ٘م٤م }وَمَٛم إلؾِْْمالَِم َوَُم

 }
ِ
اَمء ًَّ ُد ذِم اًم ٕمَّ  .[125]إٟمٕم٤مم: طَمَرضًم٤م يَم٠َمٟمَّاَم َيّمَّ

                                                                 
 (.111/ 4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) 1

 (.253إحت٤مف اًم٤ًمئؾ سمام ذم اًمٓمح٤موي٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ )ص:  2

 (.689تٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن )(، وصححف إًم٤ٌمِن ذم اًم688أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ) 3
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َ ًَمُٙمْؿ واإلرادة ذم مذه أي٦م إرادة يمقٟمٞم٦م ىمدري٦م، سمخالف اإلرادة ذم  ُ ًمِٞمٌُلَمِّ ىمقًمف شمٕم٤ممم}ُيِريُد اَّللَّ

ـَ  ُ قَمٚمِٞمٌؿ طَمِٙمٞمٌؿ ) َوَُّيِْدَيُٙمْؿ ؾُمٜمَ ـْ ىَمٌْٚمُِٙمْؿ َوَيتُقَب قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َواَّللَّ ـَ ُِم ِذي ُ ُيِريُد َأْن َيتُقَب  (26اًمَّ َواَّللَّ

َٝمَقاِت َأْن مَتِٞمُٚمقا َُمٞماْلً قَمٔمِٞماًم ) ُِٕمقَن اًمِمَّ ـَ َيتٌَّ ِذي َػ قَمٜمُْٙمْؿ{ 27قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َوُيِريُد اًمَّ ُ َأْن خُيَٗمِّ ( ُيِريُد اَّللَّ

 [.28 -26]اًمٜم٤ًمء: 

واًمٗمرق سملم اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م واإلرادة اًمنمقمٞم٦م ُمـ ومٝمل إرادة ذقمٞم٦م أو ديٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اعمح٦ٌم، 

 وضمٝملم:

اإلرادة اًمنمقمٞم٦م ختتص ومٞمام حيٌف اهلل، واًمٙمقٟمٞم٦م قم٤مُم٦م ومٞمام حيٌف وُم٤م ٓ حيٌف، وم٤مإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م  - 1

 أقمؿ ُمـ اإلرادة اًمنمقمٞم٦م.

 راد، واًمنمقمٞم٦م ٓ يٚمزم.اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م يٚمزم ومٞمٝم٤م وىمقع اعم - 2

واعمراد أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مق اخل٤مًمؼ اعمقضمد جلٛمٞمع إؿمٞم٤مء: ُمـ ذوات وصٗم٤مت وأومٕم٤مل، 

 ؾمٌح٤مٟمف، ويمؾ ذًمؽ واىمع سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف، وم٤مًمٕم٤ٌمد وأرزاىمٝمؿ وـم٤مقم٤مهتؿ 
ِ
وم٤مجلٛمٞمع ظَمٚمُْؼ اهلل

ًمٞمٝمؿ، ومٞمًتح٘مقن اًمثقاب قمغم ـمٞمٌٝم٤م، واًمٕم٘م٤مب قمغم وُمٕم٤مصٞمٝمؿ يمٚمٝم٤م ظَمٚمُْؼ اهلل، وأومٕم٤مهلؿ شمٜم٥ًم إ

ظمٌٞمثٝم٤م، واًمٕمٌد وم٤مقمؾ طم٘مٞم٘م٦م، وًمف ُمِمٞمئ٦م، وًمف ىمدرة ىمد أقمٓم٤مه اهلل إي٤مم٤م، واهلل ؾمٌح٤مٟمف مق ظم٤مًم٘مف، 

 .1وظم٤مًمؼ أومٕم٤مًمف وىمدرشمف وُمِمٞمئتف

 َويمِٞمٌؾ )
ٍ
ء  َوُمَق قَمغَم يُمؾِّ َرْ

ٍ
ء ُ ظَم٤مًمُِؼ يُمؾِّ َرْ  [، وىم٤مل شمٕم٤ممم:62({ ]اًمزُمر: 62ىم٤مل شمٕم٤ممم: }اَّللَّ

َرُه شَمْ٘مِديًرا )  وَمَ٘مدَّ
ٍ
ء  .[2]اًمٗمرىم٤من: ({ 2}َوظَمَٚمَؼ يُمؾَّ َرْ

ـْ طُمَذْيَٗم٦َم  ِله  ÷وقَم َ َيّْمٜمَُع يُمؾَّ َص٤مٟمٍِع َوَصٜمَْٕمتَُف" ملسو هيلع هللا ىلصىَم٤مَل اًمٜمٌَّ  َوشَمالَ سَمْٕمُْمُٝمْؿ قِمٜمَْد َذًمَِؽ:: "إِنَّ اَّللَّ

ُ ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ َوَُم٤م شَمْٕمَٛمُٚمقَن{  ٜم٤َمقَم٤مِت َوَأْمَٚمَٝم٤م خَمُْٚمقىَم٦مٌ ، [96 ]اًمّم٤موم٤مت:}َواَّللَّ  .2وَم٠َمظْمؼَمَ َأنَّ اًمّمِّ

 ىمٌؾ ذيمر اًمِمٌٝم٤مت واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ٟمذيمر ُم٘مدُم٤مت ُمٝمٛم٦م طمقل ُم٠ًمًم٦م آطمتج٤مج سم٤مًم٘مدر:

                                                                 
 (.365/ 10ُمقؾمققم٦م ُمقاىمػ اًمًٚمػ ذم اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝم٩م واًمؽمسمٞم٦م ) 1

 (.46ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد ًمٚمٌخ٤مري )ص:  2
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 :ومذه شمتٓمٚم٥م ،إن اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م إيامٟمٞم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمفا: أوًه

ًالم هلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ ُم٤م ي٘مْمٞمف وي٘مدره، وذم يمؾ ُم٤م ينمقمف وي٠مُمر سمف ويٜمٝمك اًمتًٚمٞمؿ وآؾمت -1

 قمٜمف.

 اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م اعمٛمٚمقءة سم٤مإليامن اًمتل شَمُرده ُمثؾ مذه اًمقؾم٤موس ومٞمام ًمق قمرو٧م قمغم اًم٘مٚم٥م. -2

اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ، اًمتل شم١مدي إمم اًمٗمٝمؿ اًمًٚمٞمؿ، واعمقىمػ  -3

٤م، يم٤مٟم٧م شم٘مؾ قمٜمدمؿ  وىمقيً ُم٠ًمًم٦م اًم٘مدر، واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ًمام يم٤من اقمت٘م٤مدمؿ ؾمٚمٞماًم  اًمّمحٞمح ُمـ

ُمثؾ مذه اعمِمٙمالت ذم سم٤مب اًم٘مدر، ٕن ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘مٞمدة واطمدة ُمؽماسمٓم٦م، ي١مصمر سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض 

 ؾمٚم٤ًٌم وإَي٤مسم٤ًم.

٤مرض ؿ اًمتٕممه إن أؾم٤مس اعمِمٙمٚم٦م ذم آطمتج٤مج سم٤مًم٘مدر وإيراد اًمِمٌٝم٤مت قمغم اًم٘مٚم٥م مق شمقَ ثاُيًا: 

واًم٘مدر اعم٘متض ًمٙمامل رسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم  -اعم٘متض ًمٚمتٙمٚمٞمػ صمؿ احل٤ًمب واجلزاء -سملم اًمنمع

 وٟمٗمقذ ُمِمٞمئتف ويمامل ىمدرشمف ذم ظمٚم٘مف.

واًم٘مقل احلؼ أٟمف ٓ شمٕم٤مرض سملم إُمريـ: اًمنمع واًم٘مدر، ومٙمالمه٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، واهلل ُم٘مدر 

 ٙمقن سمٞمٜمٝمام شمٕم٤مرض؟إىمدار مق اًمذي ذع اًمنمائع ويمٚمػ اًمٕم٤ٌمد، ومٙمٞمػ ي

 ثاهجًا: اهشبٔات اهيت تدار حوي اإلمياْ باهقدر يبِى اجلواب عِٔا عوى أربع قواعد:

أن قمٚمؿ اهلل إززمَّ حمٞمٌط سمٙمؾ رء مم٤م يم٤من ومم٤م ؾمٞمٙمقن ومم٤م يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ  

ٞمٕمقن اخلروج قمـ قمٚمؿ إٓ أهنؿ ٓ يًتٓم ،يٙمقن، وم٤مًمٕم٤ٌمد ُمٝمام أقمٓمقا ُمـ إرادة وىمدرة هب٤م يٗمٕمٚمقن

 اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ٓ سمد أن ي٘مع يمؾ أُمر قمغم ووم٘مف.

همٜمك اهلل اًمٙم٤مُمؾ قمـ اًمٕم٤ٌمد، طمٞم٨م ٓ شمٜمٗمٕمف ـم٤مقم٦م اعمٓمٞمع يمام ٓ شميه ُمٕمّمٞم٦م  

اًمٕم٤ميص، ومذا يٗمٞمد ذم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م قمٜمد اعم١مُمـ ذم مذا اًم٤ٌمب، وأن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس سمح٤مضم٦م إمم 

 ؼممؿ أو يٕمذهبؿ سمٖمػم ذٟم٥م يًتح٘مقن اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف.اًمٕم٤ٌمد طمتك َي

 ومل أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ َئمْٚمُِؿ، وىمد طمرم قمغم ٟمٗمًف اًمٔمٚمؿ، وٟمٗم٤مه ذم يمت٤مسمف 

َٓ َئمْٚمُِؿ اًمٜم٤َّمَس ؿَمٞمْئ٤ًم{    َ  .[44]يقٟمس: ىم٤مل شمٕم٤ممم: }إِنَّ اَّللَّ

 قمغم قم٤ٌمده ىم٤مُم٧م سم٠مُمقر:ىمٞم٤مم احلج٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد، وطمج٦م اهلل  
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 أن ٓ يٙمٚمػ إٓ اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ، وم٤مًمّمٖمػم واعمجٜمقن ىمد رومع قمٜمف اًم٘مٚمؿ. -1

وضمقد اإلرادة ًمٚمٕمٌد، ومٗم٤مىمد اإلرادة اًمذي سمٚمغ ُمرطمٚم٦م اًمتٙمٚمٞمػ ٓ يٙمٚمػ وطمّمقل مذه  -2

 اإلرادة ًمٚمٕمٌد مم٤م ٓ يٜمٙمره أي قم٤مىمؾ، وهبذه اإلرادة خيت٤مر سملم اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م.

 وم٤مًمٕم٤مضمز قمـ اًمٌمء اعمٓمٚمقِب ٓ يٙمٚمَّػ، وٓ يٙمٚمِّػ اهلل ٟمٗم٤ًًم إٓ وؾمٕمٝم٤م.اًم٘مدرة،  -3

ؾم٤مًمٞم٦م سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م -4  .1ىمٞم٤مم احلج٦م اًمرِّ

 اًم١ًمال إول: ُم٤م ذٟم٥م اإلٟم٤ًمن وُم٤م طمٞمٚمتف إذا يم٤من اهلل ىمد ىمدر قمٚمٞمف أن يْمؾ وٓ ُّيتدي، وأن -أ

ره قمٚمٞمف؟!  يمؾ ُمـ ارشمٙم٥م ذٟم٤ًٌم أو ؾم٘مط ذم ُمٕمّمٞم٦م اطمت٩م سم٠من اهلل ىمدَّ

صم٧ٌم سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُّيدي ُمـ يم٤من أمال ًمٚمٝمداي٦م ويْمؾ ُمـ اجلقاب: 

 يم٤من أمال ًمٚمْمالًم٦م، وٓ ئمٚمؿ رسمؽ أطمدًا. 

ُ  ىمقًمف شمٕم٤ممم:* ومٛمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب:  }وَمٌاَِم  وىم٤مل شمٕم٤ممم، [5]اًمّمػ: ىُمُٚمقهَبُْؿ{  }وَمَٚمامَّ َزاهُمقا َأَزاَغ اَّللَّ

 .[13]اًمامئدة:  َٟمْ٘مِْمِٝمْؿ ُِمٞمث٤َمىَمُٝمْؿ ًَمَٕمٜم٤َّمُمْؿ َوضَمَٕمٚمْٜم٤َم ىُمُٚمقهَبُْؿ ىَم٤مؾِمٞم٦ًَم{

 َ وًم٘مد ذيمر اهلل اطمتج٤مج اعمنميملم ُمـ اًمٕمرب سم٤مًم٘مدر قمغم ذيمٝمؿ وحتريٛمٝمؿ ُم٤م أطمؾ اهلل، وسَملمَّ

 }ؾَمٞمَُ٘مقُل اًمَّذِ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: وم٤ًمَده،
ٍ
ء ـْ َرْ ُْمٜم٤َم ُِم َٓ طَمرَّ َٓ آسَم٤مُؤَٟم٤م َو يْمٜم٤َم َو ُ َُم٤م َأْذَ يُمقا ًَمْق ؿَم٤مَء اَّللَّ ـَ َأْذَ  ي

ـْ قِمٚمٍْؿ وَمتُْخِرضُمقُه ًَمٜم٤َم إِنْ  ـْ ىَمٌْٚمِِٝمْؿ طَمتَّك َذاىُمقا سَم٠مؾَْمٜم٤َم ىُمْؾ َمْؾ قِمٜمَْديُمْؿ ُِم ـَ ُِم ِذي َب اًمَّ َّٓ  يَمَذًمَِؽ يَمذَّ شَمتٌَُِّٕمقَن إِ

َـّ َوإِنْ  َّٓ خَتُْرُصقَن ) اًمٔمَّ ٦ُم اًْم٤ٌَمًمَِٖم٦ُم وَمَٚمْق ؿَم٤مَء هَلََدايُمْؿ َأمْجَِٕملَم )148َأٟمْتُْؿ إِ ({ 149( ىُمْؾ وَمٚمِٚمَِّف احْلُجَّ

 . [149، 148]إٟمٕم٤مم: 

أظمؼم اهلل أن اعمنميملم ؾمٞمحتجقن قمغم ذيمٝمؿ وحتريٛمٝمؿ ُم٤م أطمؾ اهلل، سم٤مًم٘مْم٤مء  ىم٤مل اًمًٕمدي:

 ًمٙمؾ رء ُمـ اخلػم واًمنم طمج٦م هلؿ ذم دومع اًمٚمقم قمٜمٝمؿ. واًم٘مدر، وَيٕمٚمقن ُمِمٞمئ٦م اهلل اًمِم٤مُمٚم٦م

ومٚمق يم٤مٟم٧م طمج٦م صحٞمح٦م، ًمدومٕم٧م قمٜمٝمؿ اًمٕم٘م٤مب، وًمام أطمؾ اهلل هبؿ اًمٕمذاب، ٕٟمف ٓ حيؾ سم٠مؾمف 

 ُمـ قمدة أوضمف:إٓ سمٛمـ اؾمتح٘مف، ومٕمٚمؿ أهن٤م طمج٦م وم٤مؾمدة، وؿمٌٝم٦م يم٤مؾمدة، 

 ُم٤م ذيمر اهلل ُمـ أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م، مل حتؾ هبؿ اًمٕم٘مقسم٦م.ُمٜمٝم٤م: 

                                                                 
 (.412اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ًمٚمديمتقر قمٌد اًمرمحـ اًمّم٤مًمح اعمحٛمقد ص ) 1
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٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمًتٜمدة إمم أن احلج٦م، ٓ سمد أن شمٙمقن طمج٦م ُمًتٜمدة إمم اًمٕمٚمؿ واًمؼمم٤من، وم٠مُم وُمٜمٝم٤م:

ـْ قِمٚمٍْؿ ، اًمذي ٓ يٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞمئ٤م، وم٢مهن٤م سم٤مـمٚم٦م، وهلذا ىم٤مل: جمرد اًمٔمـ }ىُمْؾ َمْؾ قِمٜمَْديُمْؿ ُِم

ـْ سمٜمك طُمَجَجف قمغم اًمٔمـ، ومٝمق ُمٌٓمؾ ظم٤مه، ومٙمٞمػ إذوَمتُْخِرضُمقُه ًَمٜم٤َم{ ا سمٜم٤مم٤م قمغم اًمٌٖمل واًمٕمٜم٤مد ، وَُم

 واًمنم واًمٗم٤ًمد؟.

أن احلج٦م هلل اًم٤ٌمًمٖم٦م، اًمتل مل شمٌؼ ٕطمد قمذرا، اًمتل اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن،  وُمٜمٝم٤م:

واًمٙمت٥م اإلهلٞم٦م، وأصم٤مر اًمٜمٌقي٦م، واًمٕم٘مقل اًمّمحٞمح٦م، واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛم٦م، وإظمالق اًم٘مقيٛم٦م، 

 ـمٕم٦م سم٤مـمؾ، ٕن ٟم٘مٞمض احلؼ، ٓ يٙمقن إٓ سم٤مـمال.ومٕمٚمؿ سمذًمؽ أن يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ مذه إدًم٦م اًم٘م٤م

أن اهلل شمٕم٤ممم مل َيؼم اًمٕم٤ٌمد قمغم أومٕم٤مهلؿ، سمؾ ضمٕمؾ أومٕم٤مهلؿ شمٌٕم٤م ٓظمتٞم٤مرمؿ، وم٢من ؿم٤مءوا  وُمٜمٝم٤م:

قا، ومذا أُمر ُُمَِم٤مَمٌد ٓ يٜمٙمره إٓ ُمـ يم٤مسمر، وأٟمٙمر اعمحًقؾم٤مت، وم٢من يمؾ  ومٕمٚمقا، وإن ؿم٤مءوا يَمٗمه

واحلريم٦م اًم٘مني٦م، وإن يم٤من اجلٛمٞمع داظمال ذم ُمِمٞمئ٦م اهلل، أطمد يٗمرق سملم احلريم٦م آظمتٞم٤مري٦م 

 وُمٜمدرضم٤م حت٧م إرادشمف.

أن اعمحتجلم قمغم اعمٕم٤ميص سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر يتٜم٤مىمْمقن ذم ذًمؽ، ومٚمق أؾم٤مء إًمٞمٝمؿ ُمزء  وُمٜمٝم٤م:

سميب أو أظمذ ُم٤مل أو ٟمحق ذًمؽ، واطمت٩م سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ًمام ىمٌٚمقا ُمٜمف مذا آطمتج٤مج، وًمٖمْمٌقا 

٥م، ومٞم٤م قمج٤ٌم يمٞمػ حيتجقن سم٤مًم٘مدر قمغم ُمٕم٤ميص اهلل وُم٤ًمظمٓمف، وٓ يروقن ُمـ ذًمؽ أؿمد اًمٖمْم

 .1ُمـ أطمد أن حيت٩م سمف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤ًمظمٓمٝمؿ؟

ـْ قَمكِمٍّ  * وُمـ أدًم٦م اًمًٜم٦م: ِله ÷ ُم٤م ورد قَم ذِم ضَمٜم٤َمَزٍة، وَم٠َمظَمَذ ؿَمٞمًْئ٤م وَمَجَٕمَؾ َيٜمُْٙم٧ُم ملسو هيلع هللا ىلص  ىَم٤مَل: يَم٤مَن اًمٜمٌَّ

ـَ اجلَٜم٦َِّم" "َُم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ سمِِف إَْرَض، وَمَ٘م٤مَل:  ـَ اًمٜم٤َّمِر، َوَُمْ٘مَٕمُدُه ُِم َّٓ َوىَمْد يُمت٥َِم َُمْ٘مَٕمُدُه ُِم ـْ َأطَمٍد إِ ىَم٤مًُمقا: َي٤م  ُِم

، َأوَمالَ َٟمتَِّٙمُؾ قَمغَم يمَِت٤مسمِٜم٤َم، َوَٟمَدُع اًمَٕمَٛمَؾ؟ ىَم٤مَل: 
ِ

ـْ يَم٤مَن َرؾُمقَل اَّللَّ ٤م َُم ٌ ًماَِم ظُمٚمَِؼ ًَمُف، َأُمَّ "اقْمَٛمُٚمقا وَمُٙمؾٌّ ُُمٞمَنَّ

ـْ َأمْ  ُ ًمَِٕمَٛمِؾ َأمْ ُِم  وَمٞمُٞمَنَّ
ِ
َ٘م٤مء ـْ َأْمِؾ اًمِمَّ ـْ يَم٤مَن ُِم ٤م َُم َٕم٤مَدِة، َوَأُمَّ ًَّ ُ ًمَِٕمَٛمِؾ َأْمِؾ اًم َٕم٤مَدِة وَمٞمُٞمَنَّ ًَّ ِؾ ِؾ اًم

ٜمَك{  ًْ َق سم٤ِمحلُ ـْ َأقْمَٓمك َواشمََّ٘مك َوَصدَّ ٤م َُم َ٘م٤مَوِة"، صُمؿَّ ىَمَرَأ: }وَم٠َمُمَّ  .2أَي٦َم" [6]اًمٚمٞمؾ: اًمِمَّ

                                                                 
 (.278شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص:  1

 (.4949أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) 2



36 
 

٦ِم إِنَّ  ىم٤مل اسمـ طمجر: َ٘م٤مِديَر ًمِِ٘مَٞم٤مِم احْلُجَّ ُْمتِث٤َمل َوهَمٞم٥ََّم قَمٜم٤َّم اعْمَ ِٓ َ َأَُمَرَٟم٤م سم٤ِمًْمَٕمَٛمِؾ وَمَقضَم٥َم قَمَٚمٞمْٜم٤َم ا اَّللَّ

ـْ قَمَدَل قَمـ اًْمَٕمَٛمِؾ َوؾَّ َوشَم٤مهَ  ٌََؼ ذِم َُمِِمٞمئَتِِف وَمَٛم قَْماَمَل قَمالََُم٦ًم قَمغَم َُم٤م ؾَم ْٕ  .1َوَٟمَّم٥َم ا

يدري ُم٤م ىمدر اهلل ًمف: ٕٟمف ٓ يٕمٚمؿ سم٤مًم٘مدر إٓ سمٕمد وىمقع اعم٘مدور  أن اًمٕمٌد ٓ* وُمـ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م: 

ًٓ، أم أن يٙمقن ُمٝمتدي٤ًم،  ،  ومام سم٤مًمف يًٚمؽ ـمريؼ اًمْماللومٝمق ٓ يدري مؾ ىمدر اهلل ًمف أن يٙمقن و٤م

صمؿ حيت٩م سم٠من اهلل ىمدر ًمف ذًمؽ، أومال َيدر سمف أن يًٚمؽ ـمريؼ اهلداي٦م صمؿ ي٘مقل: إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد 

 .2عمًت٘مٞمؿمداِن ًمٚمٍماط ا

 -ب

 

إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمدر اعم٤ًٌٌمت سم٠مؾم٤ٌمهب٤م ومٝمق ظم٤مًمؼ اًم٥ًٌم وُم٤م يٜمت٩م قمٜمف وذًمؽ يمٚمف ُمـ ىمدره 

ويتٝم٤م، وطمّمقل اًمرزق سمٓمٚمٌف، ؾمٌح٤مٟمف، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي ىمدر أن يٙمقن اًمِمٗم٤مء ُمـ إُمراض سم٠مد

ودظمقل اجلٜم٦م سم٤مإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وـمقل اًمٕمٛمر سمّمٚم٦م اًمرطمؿ واًمدقم٤مء واعمح٤مومٔم٦م قمغم 

اًمّمح٦م وومٕمؾ اًمؼم وٟمحق ذًمؽ، ومٙمؾ ؾم٥ٌم قمٚمٛمٜم٤م أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمٚمف ؾم٤ٌٌم ًمٌمء ُمـ ظمالل 

وم٢مٟمام يٙمقن ٟمٗمٕمف  ذقمف ذم إُمقر اًمنمقمٞم٦م وُمـ ظمالل اًمتجرسم٦م واحلس ذم إُمقر اًمامدي٦م اًمدٟمٞمقي٦م

وحت٘مؼ ٟمتٞمجتف سم٢مذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وىمدره وم٤مٕظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اعم٤ٌمطم٦م ٓ يٜم٤مذم اًمتقيمؾ قمغم اهلل وٓ 

َدُش إيامُٟمف سم٘مدر اهلل ٕن  ـْ شَمَرَك إظَْمَذ سم٤مٕؾم٤ٌمب مق اًمذي خُيْ يٜم٤مذم اإليامن سم٘مْم٤مئف وىمدره سمؾ َُم

 إؾم٤ٌمب مم٤م ىمدره اهلل وىمْم٤مه.

 -ضمـ

 

اجلقاب يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ يمؾ واطمد ُمٜم٤م أن اهلل أوضمدٟم٤م ذم مذه احلٞم٤مة ًمالظمت٤ٌمر وآسمتالء ٓ ًمٞمتٜمٕمؿ  -

ـُ قَمَٛمالً{ ىم٤مل شمٕم٤ممم: }اًمَِّذي ظَمَٚمَؼ اعْمَْقَت وَ  ويتٚمذذ اإلٟم٤ًمن هب٤م، ًَ ]اعمٚمؽ: احْلَٞم٤َمَة ًمِٞمٌَُْٚمَقيُمْؿ َأيهُٙمْؿ َأطْم

٤مَن ذِم يَمٌٍَد ) وىم٤مل شمٕم٤ممم:[، 2 ًَ ٟمْ  [.4]اًمٌٚمد:  ({4}ًَمَ٘مْد ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اإْلِ

                                                                 
 .(498/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) 1

 (.15رؾم٤مًم٦م ذم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم )ص:  2
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أي: ذم ٟمّم٥م وشمٕم٥م ٓ يٗم٤مرىم٤مٟمف ُمٜمذ ختٚم٘مف ذم سمٓمـ أُمف إمم ووم٤مشمف سم٤مٟم٘مْم٤مء قمٛمره صمؿ يٙم٤مسمد ؿمدائد 

ٕمف وٓ شمٕم٥م، وإُم٤م إمم ضمحٞمؿ ٓ يٗم٤مرىمف ُم٤م مق أؿمد ُمـ اًمٜمّم٥م أظمرة صمؿ إُم٤م إمم ٟمٕمٞمؿ ٓ ٟمّم٥م ُم

 .1واًمتٕم٥م قمذاب اجلحٞمؿ

وم٢مذا قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن أٟمف ذم اظمت٤ٌمر، وأن اظمت٤ٌمر اهلل ًمف إُم٤م ذم ُم٤مدة اًمّمؼم وإُم٤م ذم ُم٤مدة اًمِمٙمر ؾمٙمـ 

واـمٛم٠من وريض سم٘م٤مء اهلل وىمدره ؾمقاء يم٤من آسمتالء ذم ٟمٗمًف أم ذم ٟمٗمس ىمري٥م ًمف، وؾمقاء يم٤من 

 َتغم صٖمػمًا أو يمٌػمًا.اعمٌُْ 

وُمـ طمٙمٛمتف وقمدًمف ؾمٌح٤مٟمف أن يْمع يمؾ إٟم٤ًمن ذم آظمت٤ٌمر اًمذي يٚمٞمؼ سمف ويٜم٤مؾمٌف، واهلل ٓ  -

يٙمٚمػ أطمدًا ومقق ـم٤مىمتف، وم٘مد خيتؼم إٟم٤ًمٟم٤ًم سمًٚم٥م ٟمٕمٛم٦م ًمٞمختؼم صؼمه وآظمر سمزي٤مدة ٟمٕمٛم٦م ًمٞمختؼم 

 ؿمٙمره.

ٔمر يمٞمػ ؿمٙمره أو سمٚمٞم٦م ًمٞمٜمٔمر يمٞمػ ُم٤م ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُمٌتغم سمٕم٤مومٞم٦م ًمٞمٜم ىم٤مل قمٌد اعمٚمؽ سمـ اؾمح٤مق:

 .2صؼمه

ـِ َُم٤مًمٍِؽ واعم١مُمـ يٕمٚمؿ أن اهلل ٓ يًٚمٌف ؿمٞمئ٤ًم إٓ قمقوف ظمػمًا ُمٜمف إذا صؼم واطمت٥ًم،  ـْ َأٟمَِس سمْ ومَٕم

ِلَّ ÷ ْو ملسو هيلع هللا ىلص ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ ، قَمقَّ َ ىَم٤مَل: إَِذا اسمْتََٚمٞم٧ُْم قَمٌِْدي سمَِحٌِٞمٌَتَٞمِْف وَمَّمؼَمَ تُُف ُِمٜمُْٝماَم َيُ٘مقُل: " إِنَّ اَّللَّ

ـْ َأِِب ُُمقؾَمك إؿَْمَٕمِريِّ 3اجلَٜم٦ََّم " ُيِريُد: قَمٞمْٜمَٞمْفِ   ÷ ، وقَم
ِ
ىَم٤مَل: إَِذا َُم٤مَت َوًَمُد اًمَٕمٌِْد ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرؾُمقَل اهلل

َالَئَِٙمتِِف: ىَمٌَْْمتُْؿ َوًَمَد قَمٌِْدي، وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: َٟمَٕمْؿ، وَمٞمَُ٘مقُل: ىَمٌَْْمتُْؿ صَمَٛمَرَة وُم١مَ 
ِ

ُ عم اِدِه، وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل اَّللَّ

: اسمْٜمُقا ًمَِٕمٌِْدي سَمٞمْت٤ًم ذِم اجلَٜمَّ  ُ ضَمَع، وَمٞمَُ٘مقُل اَّللَّ قُه وَمٞمَُ٘مقُل: َُم٤مَذا ىَم٤مَل قَمٌِْدي؟ وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: مَحَِدَك َواؾْمؽَمْ ٦ِم، َوؾَمٛمه

 . وىمس قمغم مذا اعمٜمقال، 4سَمٞم٧َْم احلَْٛمدِ 

ًا ال حيبٕ، مبعِى: كيف يريد اهلفر أو فإذا قاي قائى: كيف يريد اهلل تعاىل كوًُا  -د

اهفشق أو اهعصياْ وٓو ال حيبٕ، وكيف خيوق اهلل ويقع يف ًولٕ ًا ال حيبٕ ًّ اهفشق أو 

 اهعصياْ؟!

                                                                 
 (.572/ 5أين اًمتٗم٤مؾمػم ًمٚمجزائري ) 1

 (.135قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ )ص:  2

 (.5653أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) 3

 (.1408(، وصححف إًم٤ٌمِن ذم اًمّمحٞمح٦م )1021أظمرضمف اًمؽمُمذي ) 4
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 اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمف اخلٚمؼ وإُمر وأُمره ؾمٌح٤مٟمف ٟمققم٤من: أُمر يمقِن ىمدري، وأُمر ديٜملىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

ًمٙمقِن ويمذًمؽ شمتٕمٚمؼ سمام حيٌف وسمام يٙمرمف، يمٚمف ذقمل ومٛمِمٞمئتف ؾمٌح٤مٟمف ُمتٕمٚم٘م٦م سمخٚم٘مف وأُمره ا

داظمؾ حت٧م ُمِمٞمئتف يمام ظمٚمؼ إسمٚمٞمس ومق يٌٖمْمف وظمٚمؼ اًمِمٞم٤مـملم واًمٙمٗم٤مر وإقمٞم٤من وإومٕم٤مل 

اعمًخقـم٦م ًمف ومق يٌٖمْمٝم٤م ومٛمِمٞمئتف ؾمٌح٤مٟمف ؿم٤مُمٚم٦م ًمذًمؽ يمٚمف، وأُم٤م حمٌتف ورو٤مه ومٛمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمره 

قَمف قمغم أًمًٜم٦م رؾمٚمف.  اًمديٜمل وذقُمُف اًمذي َذَ

 ومٕم٤مل اعمقضمقدة ذم مذا اًمٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم عمح٦ٌم اهلل وُمِمٞمئتف أرسمٕم٦م أٟمقاع:وم٤مٕ

ُم٤م وضمد ُمـ ـم٤مقم٤مت اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واعم١مُمٜملم شمٕمٚم٘م٧م سمف اعمح٦ٌم واعمِمٞمئ٦م مجٞمٕم٤م ومٝمق حمٌقب  -1 

 ًمٚمرب واىمع سمٛمِمٞمئتف.

وٓ  وُم٤م وضمد ُمـ اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واعمٕم٤ميص شمٕمٚم٘م٧م سمف ُمِمٞمئتف ومل شمتٕمٚمؼ سمف حمٌتف وٓ رو٤مه -2

 أُمره اًمديٜمل.

وُم٤م مل يقضمد ُمٜمٝم٤م يم٢مؾمالم اًمٙم٤مومر وـم٤مقم٦م اًمٕم٤ميص ومداي٦م اًمٗم٤مؾمؼ، شمٕمٚم٘م٧م سمف حمٌتف وأُمره  -3

 اًمديٜمل ومل شمتٕمٚمؼ سمف ُمِمٞمئتف.

 وُم٤م مل يقضمد ُمٜمٝم٤م مل شمتٕمٚمؼ سمف ُمِمٞمئتف وٓ حمٌتف. -4

٤مد{ف: وىمقًم }َوٓ َيْرَى ًمِِٕم٤ٌَمدِِه اًمُْٙمْٗمَر{وم٢مذا قمروم٧م مذا وم٤مقمٚمؿ أن ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ًَ وىمقًمف:  }ٓ حُي٥ِمه اًمَْٗم

} ـْ ٓ يٜم٤مىمض ىمقًمف شمٕم٤ممم:  }َوٓ ُيِريُد سمُِٙمُؿ اًمُْٕمْنَ ْح َصْدَرُه ًمإِلؾِْْمالَِم َوَُم ُ َأْن َُّيِْدَيُف َينْمَ ـْ ُيِردِ اَّللَّ }وَمَٛم

 
ِ
اَمء ًَّ ُد ذِم اًم ٕمَّ اًمدال قمغم وىمقع ، [125]إٟمٕم٤مم: { ُيِرْد َأْن ُيِْمٚمَُّف ََيَْٕمْؾ َصْدَرُه َوٞمًِّ٘م٤م طَمَرضًم٤م يَم٠َمٟمَّاَم َيّمَّ

 .1ذًمؽ سمٛمِمٞمئتف وىمْم٤مئف وىمدره وم٢من اعمح٦ٌم همػم اعمِمٞمئ٦م

ومال ُم٤مٟمع ُمـ أن يٙمقن اًمٌمء حمٌقسم٤ًم ُمٙمروم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمريـ، ومٝم٤م مق  واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ:

امدة اًمرضمؾ ي٘مدم ـمٗمٚمف اًمذي مق ومٚمذة يمٌده وصمٛمرة وم١ماده، ي٘مدُمف إمم اًمٓمٌٞم٥م ًمٞمِمؼ ضمٚمده وخيرج اًم

اعم١مذي٦م ومٞمف وًمق أشمك أطمد ُمـ اًمٜم٤مس يريد أن يِم٘مف سمٔمٗمره وًمٞمس سم٤معمنمط ًم٘م٤مشمٚمف، ًمٙمـ مق يذم٥م 

 .2إمم اًمٓمٌٞم٥م ًمٞمِم٘مف، ومق يٜمٔمر إًمٞمف، ومق ومرح ُمنور

                                                                 
 (.٦48م واًمتٕمٚمٞمؾ سمتٍمف)ص: ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ذم ُم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واحلٙمٛم 1

 (.223/ 1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٕمثٞمٛملم ) 2
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ذم اًمٚمقح إذا اُمتأل ىمٚم٥م اًمٕمٌد ُمـ اًمٞم٘ملم سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره، وأن يمؾ ُم٤م يّمٞمٌف ُمٙمتقب قمٜمد اهلل 

 اعمحٗمقظ، ؾم٤مقمده ذًمؽ قمغم قمدة أؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م:

 اإلمياْ باهقدر طريق اخلالص ًّ اهشرن: -أ

ًم٘مد زقمؿ يمثػم ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م أن اخلػم ُمـ اهلل، واًمنم ُمـ صٜمع آهل٦م ُمـ دوٟمف، وإٟمام ىم٤مًمقا مذا اًم٘مقل 

ٛم٦م ظم٤مًم٘م٦م اًمنم، ومرارًا ُمـ ٟم٦ًٌم اًمنم إمم اهلل شمٕم٤ممم، واعمجقس زقمٛمقا أن اًمٜمقر ظم٤مًمؼ اخلػم، واًمٔمٚم

واًمذيـ زقمٛمقا ُمـ مذه إُم٦م أن اهلل مل خيٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، أو مل خيٚمؼ اًمْم٤مل ُمٜمٝم٤م أصمٌتقا ظم٤مًمَِ٘ملْمِ ُمـ 

 دون اهلل.

ذم اًمٙمقن، وأن إرادشمف ُم٤موٞم٦م ذم  وٓ يتؿ شمقطمٞمد اهلل إٓ عمـ أىمرَّ أن اهلل وطمده اخل٤مًمؼ ًمٙمؾ رء

 ٙمذسملم سم٤مًم٘مدر مل يقطمدوا رهبؿ، ومل يٕمرومقه طمؼ ُمٕمرومتف،ومٙمؾ اعمظمٚم٘مف ُم٤م ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ، 

واإليامن سم٤مًم٘مدر ُمٗمرق ـمريؼ سملم اًمتقطمٞمد واًمنمك، وم٤معم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ُي٘مره سم٠من مذا اًمٙمقن وُم٤م ومٞمف 

 ص٤مدر قمـ لِإ واطمد وُمٕمٌقد واطمد، وُمـ مل ي١مُمـ مذا اإليامن وم٢مٟمف َيٕمؾ ُمع اهلل آهل٦م وأرسم٤مسم٤ًم.

 هوجوء إهيٕ واالستعاُة بٕ واالفتقار إهيٕ:صدق االعتٌاد عوى اهلل وا -ب

ًمٙمقن اعم١مُمـ سمف يٕمٚمؿ أن اًم٘مٚمقب سملم أصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اهلل ي٘مٚمٌٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء وأٟمف ُّيدي ُمـ  

وَن {يِم٤مء ويْمؾ ُمـ يِم٤مء، واعم١مُمٜمقن سم٤مًم٘مدر دائاًم قمغم طمذر  َّٓ اًمَْ٘مْقُم اخْل٤َمِهُ  إِ
ِ

ـُ َُمْٙمَر اَّللَّ  }وَمالَ َي٠مَُْم

ُف ؾِمَٝم٤مُُمَٝم٤م إمم اًم٘مٚمقب [، 99]إقمراف:  وم٘مٚمقب اًمٕم٤ٌمد دائٛم٦م اًمت٘مٚم٥م واًمتٖمػم، واًمٗمتـ اًمتل شُمَقضمَّ

يمثػمُة، واعم١مُمـ حيذر دائاًم أن ي٠مشمٞمف ُم٤م يْمٚمف يمام خيِمك أن خيتؿ ًمف سمخ٤ممت٦م ؾمٞمئ٦م، ومذا ٓ يدومٕمف إمم 

جم٤مٟم٦ٌم اًمتٙم٤مؾمؾ واخلٛمقل، سمؾ يدومٕمف إمم اعمج٤ممدة اًمدائ٦ٌم ًمالؾمت٘م٤مُم٦م، واإليمث٤مر ُمـ اًمّم٤محل٤مت، و

اعمٕم٤ميص واعمقسم٘م٤مت، يمام يٌ٘مك ىمٚم٥م اًمٕمٌد ُمٕمٚم٘م٤ًم سمخ٤مًم٘مف، يدقمقه ويرضمقه ويًتٕمٞمٜمف، وي٠ًمًمف اًمث٤ٌمت 

ومٕمٜمدم٤م يٕمرف اًمٕمٌد ىمدر ٟمٗمًف ومال يتٕم٤ممم ٕٟمف قم٤مضمز قمـ  قمغم احلؼ، يمام ي٠ًمًمف اًمرؿمد واًمًداد،
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ؾمٌح٤مٟمف  ُمٕمروم٦م اعم٘مدور وُمًت٘مٌؾ ُم٤م مق طم٤مدث، وُمـ صمؿ ي٘مر اإلٟم٤ًمن سمٕمجزه وطم٤مضمتف إمم رسمف

 .1وشمٕم٤ممم

 ًواجٔة اهصعاب واألخطار بقوب ثابت. -جـ

اإلٟم٤ًمن طمريص قمغم طمٞم٤مشمف ؿمحٞمح سمقضمقده قمغم ُم٘مت٣م اًمٗمٓمرة واجِلٌِٚم٦َّم ، ومام اًمذي ُّيّقن قمٚمٞمف 

اىمتح٤مم اعمخ٤مـمر وظمقض اعمٝم٤مًمؽ وُمّم٤مرقم٦م اعمٜم٤مي٤م، إٓ آقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، وريمقن ىمٚمٌف إمم 

ٕمٌد سم٠منَّ يمؾ ُم٤م يّمٞمٌف ُمٙمتقب، وآُمـ أن إرزاق وأضم٤مل سمٞمد اهلل، أن اًم٘مدر يم٤مئـ، وم٢مذا آُمـ اًم

يرِب ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف ي٘متحؿ اًمّمٕم٤مب وإمقال سم٘مٚم٥م صم٤مسم٧م وم٤مُم٦م ُمرومققم٦م، وًمذا يم٤من رؾمقل اهلل 

 
ِ
ُف ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم َرِديَػ َرؾُمقِل اهلل ٤ٌَّمٍس ريض اهلل قمٜمٝمام َأٟمَّ ـِ قَم ـِ اسْم أصح٤مسمف ~ قمغم قم٘مٞمدة اًم٘مدر ومَٕم

؟ " وَمُ٘مٚم٧ُْم: سَمغَم. وَمَ٘م٤مَل: " اطْمَٗمِظ  وَمَ٘م٤مَل:، ملسو هيلع هللا ىلص َـّ " َي٤م هُمالُم، َأْو َي٤م هُمَٚمٞمُِّؿ، َأٓ ُأقَمٚمُِّٛمَؽ يَمٚماَِمٍت َيٜمَْٗمُٕمَؽ اهلُل هِبِ

ِة، َوإَِذا ؾَم٠مَ  دَّ ، َيْٕمِرومَْؽ ذِم اًمِمِّ
ِ
ظَم٤مء ْف إًَِمٞمِْف ذِم اًمرَّ ، وَم٤مؾْم٠َمِل ًم٧َْم اهلَل حَيَْٗمٔمَْؽ، اطْمَٗمِظ اهلَل دَمِْدُه َأَُم٤مَُمَؽ، شَمَٕمرَّ

، وَمَٚمْق َأنَّ اخْلَٚمَْؼ يُمٚمَُّٝمْؿ مَجِ  ـٌ
، ىَمْد ضَمػَّ اًْمَ٘مَٚمُؿ سماَِم ُمَق يَم٤مئِ

ِ
ـْ سم٤ِمَّلل ٞمًٕم٤م َأَراُدوا َأْن اهلَل، َوإَِذا اؾْمتََٕمٜم٧َْم، وَم٤مؾْمتَِٕم

 مَلْ َيْٙمتٌُُْف اهلُل قَمَٚمٞمَْؽ، مَلْ َيْ٘مِدُروا قَمَٚمٞمِْف، َوإِْن َأَراُدوا أَ 
ٍ
ء  مَلْ َيْٙمتٌُُْف اهلُل قَمَٚمٞمَْؽ، َيٜمَْٗمُٕمقَك سمٌَِمْ

ٍ
ء وَك سمٌَِمْ ْن َيُيه

، ؼْمِ ا يَمثػًِما، َوَأنَّ اًمٜمٍَّْمَ َُمَع اًمّمَّ ؼْمِ قَمغَم َُم٤م شَمْٙمَرُه ظَمػْمً َوَأنَّ اًْمَٗمَرَج َُمَع  مَلْ َيْ٘مِدُروا قَمَٚمٞمِْف، َواقْمَٚمْؿ أنَّ ذِم اًمّمَّ

ا "  .2اًمَْٙمْرِب، َوَأنَّ َُمَع اًمُْٕمْنِ ُيْنً

يم٤من مذا اإليامن ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م دومع اعمج٤ممديـ إمم اإلىمدام ذم ُمٞمدان اًمٜمزال همػم مٞم٤مسملم وٓ وىمد  

وضمٚملم، ويم٤من اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يٓمٚم٥م اعمقت ذم ُمٔم٤مٟمف، ويرُمك سمٜمٗمًف ذم ُمْم٤مئؼ ئمـ ومٞمٝم٤م مٚمٙمتف، صمؿ 

شمراه يٛمقت قمغم ومراؿمف، ومٞمٌٙمل أن مل يً٘مط ذم ُمٞمدان اًمٜمزال ؿمٝمٞمدًا، ومق اًمذي يم٤من ي٘متحؿ 

 .3ر وإمقالإظمٓم٤م

 االستقاًة عوى ًِٔج سواء يف اهشراء واهضراء. -د

٤مَن ظُمٚمَِؼ اًمٕم٤ٌمد سمام ومٞمٝمؿ ُمـ ىمّمقر ووٕمػ ٓ يًت٘مٞمٛمقن قمغم ُمٜمٝم٩م ؾمقاء، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَ ٟمْ }إِنَّ اإْلِ

ه ضَمُزوقًم٤م )19َمُٚمققًم٤م ) ُف اًمنمَّ ًَّ ُف اخْلػَْمُ َُمٜمُققًم٤م )20( إَِذا َُم ًَّ  [.21 - 19({ ]اعمٕم٤مرج: 21( َوإَِذا َُم

                                                                 
 .(249/ 34جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ) 1

 (.5302(، وصححف إًم٤ٌمِن ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )2803أظمرضمف أمحد ) 2

 .(265/ 3جمٚم٦م اعمٜم٤مر ) 3
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واإليامن سم٤مًم٘مدر َيٕمؾ اإلٟم٤ًمن يٛمض ذم طمٞم٤مشمف قمغم ُمٜمٝم٩م ؾمقاء، ٓ شمٌٓمره اًمٜمٕمٛم٦م، وٓ شمٞمئًف 

ىم٤مل اعمّمٞم٦ٌم، ومٝمق يٕمٚمؿ أن يمؾ ُم٤م أص٤مسمف ُمـ ٟمٕمؿ وطمًٜم٤مت ُمـ اهلل، ٓ سمذيم٤مئف وطمًـ شمدسمػمه، 

{ شمٕم٤ممم:
ِ

ـَ اَّللَّ ـْ ٟمِْٕمَٛم٦ٍم وَمِٛم طم٤مَل ىم٤مرون اًمذي سمٖمك قمغم  وٓ يٙمقن طم٤مًُمفُ  ،[53]اًمٜمحؾ:  }َوَُم٤م سمُِٙمْؿ ُِم

ـْ ىَمْقِم ُُمقؾَمك  ىم٤مل شمٕم٤ممم:ىمقُمف، واؾمتٓم٤مل قمٚمٞمٝمؿ سمام أقمٓم٤مه اهلل ُمـ يمٜمقز وأُمقال،  }إِنَّ ىَم٤مُروَن يَم٤مَن ُِم

ةِ إِْذ ىَم٤مَل ًمَ  ـَ اًمُْٙمٜمُقِز َُم٤م إِنَّ َُمَٗم٤محِتَُف ًَمتَٜمُقُء سم٤ِمًمُْٕمّْم٦ٌَِم ُأوزِم اًْمُ٘مقَّ َٓ شَمْٗمَرْح إِنَّ ُف وَمٌََٖمك قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوآشَمٞمْٜم٤َمُه ُِم ىَمْقُُمُف 

َٓ حُي٥ِمه اًْمَٗمِرطِملَم )  َ ـْ 76اَّللَّ
ًِ ٟمْٞم٤َم َوَأطْم ـَ اًمده َٓ شَمٜمَْس َٟمِّمٞمٌََؽ ُِم ظِمَرَة َو ْٔ اَر ا ُ اًمدَّ ( َواسمْتَِغ ومِٞماَم آشَم٤مَك اَّللَّ

 َٓ  َ َْرِض إِنَّ اَّللَّ ْٕ ٤مَد ذِم ا ًَ َٓ شَمٌِْغ اًْمَٗم ُ إًَِمٞمَْؽ َو ـَ اَّللَّ ًَ ـَ )يَماَم َأطْم ِدي ًِ ( ىَم٤مَل إِٟمَّاَم ُأوشمِٞمتُُف قَمغَم 77حُي٥ِمه اعْمُْٗم

 [.78-76]اًم٘مّمص: قِمٚمٍْؿ قِمٜمِْدي{ 

وم٢مذا أص٤مب اًمٕمٌد اًمياء واًمٌالء قمٚمؿ أن مذا سمت٘مدير اهلل اسمتالء ُمٜمف، ومال َيزع وٓ يٞم٠مس، سمؾ 

}َُم٤م  مم:ىم٤مل شمٕم٤محيت٥ًم ويّمؼم، ومٞمٙم٥ًم مذا اإليامن ذم ىمٚم٥م اًمٕمٌد اعم١مُمـ اًمرو٤م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، 

َأَم٤م إِنَّ َذًمَِؽ قَمغَم  ـْ ىَمٌِْؾ َأْن َٟمؼْمَ َّٓ ذِم يمِت٤َمٍب ُِم ُٙمْؿ إِ ًِ َٓ ذِم َأٟمُْٗم َْرِض َو ْٕ ـْ ُُمِّمٞم٦ٌٍَم ذِم ا ػٌم َأَص٤مَب ُِم ًِ  َي
ِ

 اَّللَّ

َٓ شَمْٗمَرطُمقا سماَِم آشَم٤ميُمْؿ{ 22)  [ .23، 22]احلديد: ( ًمَِٙمٞماْلَ شَم٠مؾَْمْقا قَمغَم َُم٤م وَم٤مشَمُٙمْؿ َو

 َوإِٟم٤َّم إًَِمٞمِْف َراضِمُٕمقَن )وىمد اُمت
ِ

َّ
ِ

ـَ إَِذا َأَص٤مسَمتُْٝمْؿ ُُمِّمٞم٦ٌٌَم ىَم٤مًُمقا إِٟم٤َّم َّلل ِذي ( 156دح اهلل قم٤ٌمده، ىم٤مل شمٕم٤ممم: }اًمَّ

ِْؿ َوَرمْح٦ٌَم َوُأوًَمئَِؽ ُمُؿ اعْمُْٝمتَُدوَن { ]اًمٌ٘مرة:  ـْ َرهبِّ .1[157، 156ُأوًَمئَِؽ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َصَٚمَقاٌت ُِم  

  

                                                                 
 (.110اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ًمألؿم٘مر )ص:  1
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 اهفقٕ :ثاهجا

 الَ أحلاَ وآداباهش 

، وضمٕمٚمف آظمر إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وم٤مرشم٣م ًمف اإلؾمالم ديٜم٤ًم، ملسو هيلع هللا ىلصإن اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م ٟمٌٞمٜم٤ًم حمٛمًدا 

وضمٕمؾ اًم٘مرآن ًمف ظمٚمً٘م٤م، واُمتـ قمٚمٞمف سم٤مًمّمٗم٤مت اًمٗم٤موٚم٦م وأداب اًم٤ًمُمٞم٦م، صمؿ أصمٜمك قمٚمٞمف ىم٤مئالً 

ٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م وأّدى إُم٤مٟم٦م، وقمٚمؿ أُمتف سمملسو هيلع هللا ىلص [ ، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 4}َوإِٟمََّؽ ًَمَٕمغَم ظُمُٚمٍؼ قَمٔمِٞمٍؿ { ]اًم٘مٚمؿ: 

ُمٙم٤مرم إظمالق، وحم٤مؾمـ أداب، وُمـ أداب اًمتل اقمتٜمك هب٤م ديٜمٜم٤م اإلؾمالم : آداب اًمًالم، 

ذقمف رسمٜم٤م اًمٕمالم، عمّمٚمح٦م إٟم٤مم، يث٧ٌم اعمتح٤مسملم، وي٘مرب اعمتخ٤مصٛملم، ؾم٥ٌم ًمٚمٛمح٦ٌم، 

 واًمًالُم٦م، واًمدظمقل إمم دار اًمٙمراُم٦م.

اًمًٚمٞمؿ اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمٜم٦م اًمٙمريؿ، و يٙمقن سمٜمٌٞمف ُمت٠مؾمًٞم٤م، و ًمثقاب رسمف ًمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمذي اًمٕم٘مؾ 

 راضمًٞم٤م، ؾم٤مئالً رسمف أن يٙمقن ذم أظمرة ٟم٤مضمًٞم٤م.

 ًمذا أردٟم٤م أن شمٙمقن مذه اًمٙمٚمامت طمقل مذا إدب اًمرومٞمع .

 : تعريف اهشالَأوًهأ

ٞمؽ، وُمٕمٜم٤مه اؾمؿ ىمٞمؾ مق اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وم٘مقًمف "اًمًالم قمٚمٞمؽ" أي: اؾمؿ اًمًالم قمٚم ُمٕمٜمك اًمًالم

  1اهلل قمٚمٞمؽ، أي أٟم٧م ذم طمٗمٔمف، يمام ي٘م٤مل اهلل ُمٕمؽ، واهلل يّمحٌؽ.

واًمًالم سمٛمٕمٜمك اًمدقم٤مء سم٤مًمًالُم٦م ُمـ يمؾ آوم٦م، وم٢مذا ىمٚم٧م ًمِمخص: اًمًالم قمٚمٞمؽ ومٝمذا يٕمٜمل أٟمؽ 

شمدقمق ًمف سم٠من اهلل يًٚمٛمف ُمـ يمؾ آوم٦م: يًٚمٛمف ُمـ اعمرض ُمـ اجلٜمقن، يًٚمٛمف ُمـ ذ اًمٜم٤مس، يًٚمٛمف 

 ُمـ اعمٕم٤ميص 

أُمراض اًم٘مٚمقب، يًٚمٛمف ُمـ اًمٜم٤مر ومٝمق ًمٗمظ قم٤مم ُمٕمٜم٤مه اًمدقم٤مء ًمٚمٛمًٚمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمًالُم٦م ُمـ يمؾ و

 2آوم٦م.

 : ًشروعية اهشالَ.ثاًُيا

 اًمًالم ُمنموع سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م

                                                                 
 (13/ 11ح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )(، ومت141/ 14ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 1

 (380/ 4ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ) 2
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 َ وَم٤م إِنَّ اَّللَّ ـَ ُِمٜمَْٝم٤م َأْو ُرده ًَ ٤ًٌم{  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم }َوإَِذا طُمٞمِّٞمُتْؿ سمِتَِحٞم٦ٍَّم وَمَحٞمهقا سم٠َِمطْم ٞم
ًِ  طَم

ٍ
يَم٤مَن قَمغَم يُمؾِّ َرء

 [.86]اًمٜم٤ًمء 

اًمّمحٞمح أن اًمتحٞم٦م مٝمٜم٤م : اًمًالم: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم }وإذا ضم٤مؤوك طمٞمقك سمام مل حيٞمؽ سمف  ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:

 1[.8اهلل{ ]اعمج٤مدًم٦م 

ِلِّ  ـِ اًمٜمٌَّ ُ قَمٜمُْف، قَم ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة َريِضَ اَّللَّ ُ آَدَم َوـمُ ملسو هيلع هللا ىلصوقَم قًُمُف ؾِمتهقَن ِذَراقًم٤م، صُمؿَّ ىَم٤مَل: ، ىَم٤مَل: " ظَمَٚمَؼ اَّللَّ

تَِؽ، وَم٘مَ  يَّ ٞم٦َُّم ُذرِّ
ٞمَُّتَؽ َوحَتِ

ٞمهقَٟمَؽ، حَتِ ـَ اعَمالَِئَٙم٦ِم، وَم٤مؾْمَتِٛمْع َُم٤م حُيَ ٚمِّْؿ قَمغَم ُأوًَمئَِؽ ُِم ًَ الَُم اْذَم٥ْم وَم ًَّ ٤مَل اًم

 ، وَمَزاُدوُه:2قَمَٚمٞمُْٙمؿْ 
ِ

الَُم قَمَٚمٞمَْؽ َوَرمْح٦َُم اَّللَّ ًَّ ـْ َيْدظُمُؾ اجلَٜم٦ََّم قَمغَم ُصقَرِة  ، وَمَ٘م٤مًُمقا: اًم ، وَمُٙمؾه َُم
ِ

َوَرمْح٦َُم اَّللَّ

 3آَدَم، وَمَٚمْؿ َيَزِل اخلَٚمُْؼ َيٜمُْ٘مُص طَمتَّك أَن"

ومٝمذا أول ُمنموقمٞم٦م اًمًالم، وختّمٞمّمف: ٕٟمف ومتح سم٤مب اعمقدة، وشم٠مًمٞمػ ًم٘مٚمقب اإلظمقان اعم١مدي 

 إمم اؾمتٙمامل اإليامن.

 شم٠ميمد طمٙمؿ اًمًالم، وم٢مٟمف مم٤م ذع ويمٚمػ سمف آدم، صمؿ مل يٜمًخ ذم مذا اًمٙمالم دًمٞمؾ قمغم ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:

 4ذيٕم٦م ُمـ اًمنمائع.

 : فضائى اهشالَثاهًجا

إومِم٤مء اًمًالم ُمـ إقمامل اًمتل شم٘مرب اًمٕمٌد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وشمزيد اعمح٦ٌم واعمقدة سملم اًمٕم٤ٌمد، 

 -وشمذم٥م اًمٌٖمْم٤مء واًمِمحٜم٤مء ُمـ ىمٚمقهبؿ، وًمف ومْم٤مئؾ قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م:

ـُ اًْمَٕمزِ  ـُ اعْمَُٝمٞمِْٛم الَُم اعْم١ُْمُِم ًَّ وُس اًم َّٓ ُمَق اعْمَٚمُِؽ اًْمُ٘مده َ إِ َٓ لِِإَ ُ اًمَِّذي  ٤ٌَّمُر ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم }ُمَق اَّللَّ يُز اجْلَ

يُمقَن { ]احلنم:   قَمامَّ ُينْمِ
ِ

ُ ؾُمٌَْح٤مَن اَّللَّ  [ 23اعْمَُتَٙمؼمِّ

                                                                 
 (.6/490اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) 1

ىمقًمف " وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ " ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: حيتٛمؾ أن يٙمقن اهلل قمٚمٛمف يمٞمٗمٞم٦م ذًمؽ شمٜمّمٞمًّم٤م، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ومٝمؿ ذًمؽ ُمـ ىمقًمف  2

، وي١ميده ُم٤م شم٘مدم ذم سم٤مب محد اًمٕم٤مـمس ذم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ًمف: " ومًٚمؿ " ىم٤مل اسمـ طمجر: وحيتٛمؾ أن يٙمقن أهلٛمف ذًمؽ

ُمـ وضمف آظمر قمـ أِب مريرة رومٕمف: "إن آدم ًمام ظمٚم٘مف اهلل قمٓمس وم٠مهلٛمف اهلل أن ىم٤مل احلٛمد هلل.. احلدي٨م"  ومٚمٕمٚمف أهلٛمف أيًْم٤م صٗم٦م 

 . (4/ 11. ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )اًمًالم

 (2841(، ُمًٚمؿ )3326اًمٌخ٤مري) 3

 (184/ 7ٝمؿ )اعمٗم 4
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  1اًمٕمٞمقب واًمٜم٘م٤مئص: سمٙمامًمف ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.}اًمًالم{ أي: ُمـ مجٞمع 

ـْ َأَٟمسٍ    وقَم
ِ
 شَمَٕم٤ممَم، َوَوَٕمُف اهلُل ذِم إَْرِض، ملسو هيلع هللا ىلص:" ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ِ
 اهلل

ِ
ـْ َأؾْماَمء الَم اؾْمٌؿ ُِم ًَّ إِنَّ اًم

الَم سَمٞمْٜمَُٙمْؿ" ًَّ  2وَم٠َموْمُِمقا اًم

 
ِ
ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة ريض اهلل قمٜمف ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َٓ ملسو هيلع هللا ىلص: قَم َٓ شَمْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم طَمتَّك شُم١ْمُِمٜمُقا، َو "

 إَِذا وَمَٕمٚمُْتُٛمقهُ 
ٍ
ء ُٙمْؿ قَمغَم َرْ َٓ َأُدًمه الََم سَمٞمْٜمَُٙمْؿ" شُم١ْمُِمٜمُقا طَمتَّك حَت٤َمسمهقا، َأَو ًَّ  3حَت٤َمسَمٌُْتْؿ؟ َأوْمُِمقا اًم

ومٞمف احل٨م اًمٕمٔمٞمؿ قمغم إومِم٤مء اًمًالم وسمذًمف ًمٚمٛمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ ُمـ قمروم٧م وُمـ مل شمٕمرف واًمًالم 

أول أؾم٤ٌمب اًمت٠مًمػ وُمٗمت٤مح اؾمتجالب اعمقدة وذم إومِم٤مئف متٙمـ أًمٗم٦م اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض 

ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ ري٤مو٦م اًمٜمٗمس وًمزوم اًمتقاوع  وإفمٝم٤مر ؿمٕم٤مرمؿ اعمٛمٞمز هلؿ ُمـ همػممؿ ُمـ أمؾ اعمٚمؾ

وإقمٔم٤مم طمرُم٤مت اعمًٚمٛملم ، وومٞمٝم٤م ًمٓمٞمٗم٦م أظمرى ومل أهن٤م شمتْمٛمـ رومع اًمت٘م٤مـمع واًمتٝم٤مضمر 

واًمِمحٜم٤مء ووم٤ًمد ذات اًمٌلم اًمتل مل احل٤مًم٘م٦م وأن ؾمالُمف هلل ٓ يتٌع ومٞمف مقاه وٓ خيص أصح٤مسمف 

 4وأطم٤ٌمسمف سمف.

ـِ ؾَمالَمٍ   سمْ
ِ

ـْ قَمٌِْد اَّللَّ  قَم
ِ

ِديٜم٦ََم اٟمَْجَٗمَؾ اًمٜم٤َّمُس إًَِمٞمِْف َوىِمٞمَؾ: ىَمِدَم َرؾُمقُل ملسو هيلع هللا ىلص ، ىَم٤مَل: ًَمامَّ ىَمِدَم َرؾُمقُل اَّللَّ اعْمَ

 
ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ
ِ

ٌَٜم٧ُْم َوضْمَف َرؾُمقِل اَّللَّ َٟمُْٔمَر إًَِمٞمِْف، وَمَٚمامَّ اؾْمَت ِٕ قَمَروْم٧ُم َأنَّ َوضْمَٝمُف ًَمٞمَْس ملسو هيلع هللا ىلص  وَمِجئ٧ُْم ذِم اًمٜم٤َّمِس 

الََم، َوَأـمِْٕمُٛمق ًَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس، َأوْمُِمقا اًم َؿ سمِِف َأْن ىَم٤مَل: "َي٤م َأُّيه  شَمَٙمٚمَّ
ٍ
ء َل َرْ اٍب، وَمَٙم٤مَن َأوَّ ا اًمٓمََّٕم٤مَم، سمَِقضْمِف يَمذَّ

الٍَم" ًَ ٞمِْؾ َواًمٜم٤َّمُس ٟمَِٞم٤مٌم، شَمْدظُمُٚمقا اجْلَٜم٦ََّم سمِ  5َوَصٚمهقا سم٤ِمًمٚمَّ

                                                                 
 (80/ 8شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) 1

(، وصحح إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمِن ذم اًمًٚمًٚم٦م 13/ 11(،وطمًـ إؾمٜم٤مده احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )989اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ) 2

 (184اًمّمحٞمح٦م)

 (54) ُمًٚمؿ 3

 ( سم٤مظمتّم٤مر36/ 2ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 4

 (569ًم٤ٌمِن ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م)(، وصححف ا248ٕ(، اسمـ ُم٤مضمف)1334(، اًمؽمُمذي)23784أمحد) 5
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ِ
ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ىَم٤مَل: "طَمؼه ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم أظمٞمف أن يًٚمؿ قمٚمٞمف إذا ًم٘مٞمف. ومَٕم

ٚمِّْؿ  ًَ ؟، ىَم٤مَل: "إَِذا ًَمِ٘مٞمَتُف وَم
ِ
َـّ َي٤م َرؾُمقَل اهلل " ىِمٞمَؾ: َُم٤م ُم ٚمِِؿ ؾِم٧مٌّ ًْ ُ ٚمِِؿ قَمغَم اعْم ًْ ُ قَمَٚمٞمِْف، َوإَِذا َدقَم٤مَك اعْم

تْفُ  ٛمِّ ًَ ، َوإَِذا َُمِرَض وَمُٕمْدُه َوإَِذا َُم٤مَت 1وَم٠َمضِمٌُْف، َوإَِذا اؾْمَتٜمَّْمَحَؽ وَم٤مٟمَّْمْح ًَمُف، َوإَِذا قَمَٓمَس وَمَحِٛمَد اهلَل وَم

ٌِْٕمُف"  2وَم٤مشمَّ

الَِم، َوقِمَٞم٤مَدةُ  ًَّ ٚمِِؿ مَخٌْس: َرده اًم ًْ ٚمِِؿ قَمغَم اعمُ ًْ ٤ٌَمُع اجلَٜم٤َمِئِز، َوإضَِم٤مسَم٦ُم  وذم رواي٦م " طَمؼه اعمُ اعَمِريِض، َواشمِّ

قْمَقِة، َوشَمِْمِٛمٞم٧ُم اًمَٕم٤مـمِِس"  3اًمدَّ

مذه يمٚمٝم٤م ُمـ طمؼ اإلؾمالم يًتقي ومٞمٝم٤م مجٞمع اعمًٚمٛملم سمرمؿ ووم٤مضمرمؿ، همػم أٟمف خيص اًمؼم 

وًمق شمرك اإلضم٤مسم٦م إذا دقمل حلؼ   سم٤مًمٌِم٤مؿم٦م واعم٤ًمءًم٦م واعمّم٤مومح٦م، دون اًمٗم٤مضمر اعمٔمٝمر ًمٚمٗمجقر،

 4يم٤من أومم.اًمديـ 

، ًمٞمٚمتزُمقم٤م ذم طمٞم٤مهتؿ، ًمام ملسو هيلع هللا ىلص  

 ومٞمٝم٤م ُمـ إُمـ وإُم٤من، واًمتقاصؾ سملم اإلظمقان.

 
ِ

ـِ قَم٤مِزٍب ريض اهلل قمٜمف، ىَم٤مَل: " َأَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اَّللَّ  سْم
ِ
اء ـِ اًمؼَمَ  وذيمر ُمٜمٝم٤م"...َوإوِْمَِم٤مملسو هيلع هللا ىلص ومَٕم

ِ
ء

الَِم...." ًَّ  5اًم

ِلِّ  ـِ اًمٜمٌَّ ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، قَم الَِم ملسو هيلع هللا ىلصقَم ًَّ َدشْمُٙمْؿ قَمغَم اًم ًَ ، َُم٤م طَم
ٍ
ء َدشْمُٙمُؿ اًْمَٞمُٝمقُد قَمغَم َرْ ًَ ، ىَم٤مَل: "َُم٤م طَم

  6َواًمت٠َّمُِْملِم"

 "مم٤م أقم 
ٍ
ء َدشْمُٙمُؿ اًْمَٞمُٝمقُد قَمغَم َرْ ًَ ٓمٞمتؿ ُمـ أداب "ُم٤م طمًدشمٙمؿ قمغم اًمًالم" ذم ُم٤م ىمقًمف " َُم٤م طَم

سمٞمٜمٙمؿ وومٞمف أن اًمًالم ُمـ ظمّم٤مئص مذه إُم٦م إٓ أٟمف ضم٤مء ذم طمدي٨م: "ظمٚمؼ آدم أن اهلل ضمٕمؾ 

                                                                 
 (436/ 3ُمٕمٜم٤مه: مداك اهلل إمم اًمًٛم٧م اعمًت٘مٞمؿ. ُمٜم٦م اعمٜمٕمؿ ذم ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ) 1

 (2162) ُمًٚمؿ 2

 (2162(،ُمًٚمؿ )1240اًمٌخ٤مري) 3

 (212/ 5ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي ) 4

 ٚمؿ( وذم سمٕمض أًمٗم٤مظ احلدي٨م :" ورد اًمًالم" قمٜمد اًمٌخ٤مري وُم2066ً(، ُمًٚمؿ )5635اًمٌخ٤مري) 5

 (5613(وصححف إًم٤ٌمِن ذم  صحٞمح اجل٤مُمع )856اسمـ ُم٤مضمف) 6
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اًمًالم حتٞم٦م ٔدم وذريتف"، ىمٚم٧م: يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ىمد يم٤من شمريمف سمٜمق إهائٞمؾ ومٚمام ضم٤مء ُمـ ـمريؼ 

 1اعمًٚمٛملم طمًدومؿ قمٚمٞمف.

(إِْذ َدظَمُٚمقا قَمَٚمٞمِْف وَمَ٘م٤مًُمقا ؾَمالًَُم٤م ىَم٤مَل 24)ِػ إسِْمَراِمٞمَؿ اعْمُْٙمَرُِملمَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم}َمْؾ َأشَم٤مَك طَمِدي٨ُم َوٞمْ 

ٜمَٙمُروَن{ ]اًمذاري٤مت   [.25 – 24ؾَمالٌَم ىَمْقٌم ُمه

٤مُمُؿ اعْمَالَِئَٙم٦ُم ـَمٞمٌِّلِمَ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ شَمَتَقومَّ ِذي  َيُ٘مقًُمقَن ؾَمالٌَم قَمَٚمٞمُْٙمُؿ اْدظُمُٚمقا اجْلَٜم٦ََّم سماَِم يُمٜمتُْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقَن{ }اًمَّ

 [.32]اًمٜمحؾ 

  2ومتٌلم ُمـ مذا أن اًمًالم ُمـ ؾمٜمـ اًمرؾمؾ اًم٤ًمسم٘ملم، و أٟمف أيًْم٤م ُمـ قمٛمؾ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم.

ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمٍد اخلُْدِريِّ  ِ ÷ومَٕم ـِ اًمٜمٌَّ ٤ميُمْؿ َواجلُُٚمقَس قَمغَم اًمٓمهُرىَم٤مِت"، وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم٤م ًَمٜم٤َم ملسو هيلع هللا ىلص لِّ ، قَم ىَم٤مَل: "إِيَّ

َّٓ اعَمَج٤مًمَِس، وَم٠َمقْمُٓمقا اًمٓمَِّريَؼ طَم  ُث ومِٞمَٝم٤م، ىَم٤مَل: "وَم٢ِمَذا َأسَمٞمُْتْؿ إِ ٜم٤َم َٟمَتَحدَّ ًُ
اَم ِمَل جَم٤َمًمِ ، إِٟمَّ َٝم٤م"، ىَم٤مًُمقا: سُمدٌّ ٘مَّ

ِريِؼ؟ ىَم٤مَل: "همَ  ـِ َوَُم٤م طَمؼه اًمٓمَّ الَِم، َوَأُْمٌر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف، َوهَنٌْل قَم ًَّ ، َويَمػه إََذى، َوَرده اًم ٌٍََمِ ضه اًم

  3اعمُٜمَْٙمِر"

 
ِ

ُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة، َريِضَ اَّللَّ ـْ قَمَجَز ذِم ملسو هيلع هللا ىلص: قَم ،  "إِنَّ َأقْمَجَز اًمٜم٤َّمِس َُم
ِ
قَم٤مء اًمده

الَمِ  ًَّ ـْ سَمِخَؾ سم٤ِمًم  .4"َوَأسْمَخَؾ اًمٜم٤َّمِس َُم

أـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمٌخؾ ًمٙمقٟمف ُمٜمع ُم٤م أُمر سمف اًمِم٤مرع ُمـ سمذل اًمًالم وضمٕمٚمف أسمخؾ  ىم٤مل اعمٜم٤موي:

ًمٙمقٟمف ُمـ سمخؾ سم٤مًمامل ُمٕمذور ذم اجلٛمٚم٦م، ٕٟمف حمٌقب ًمٚمٜمٗمقس قمديؾ ًمٚمروح سمح٥ًم اًمٓمٌع 

                                                                 
 .(385/ 9اًمتٜمقير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ) 1

 .(3/120ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ) 2

 .(2121) (، ُمًٚمؿ2465اًمٌخ٤مري) 3

( 20د)(، اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمدقم٤مء ًمٕمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مد 492(، اًمؽمهمٞم٥م ذم ومْم٤مئؾ إقمامل ٓسمـ ؿم٤مملم)60اًمٓمؼماِن ذم اًمدقم٤مء) 4

 (601ًم٤ٌمِن ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م)وصححف إ
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اًمًالم ومٚمٞمس ومٞمف سمذل ُم٤مل ومٛمخ٤مًمػ إُمر ذم سمذًمف عمـ ًم٘مٞمف ىمد واًمٖمريزة ومٗمل سمذًمف ىمٝمر ًمٚمٜمٗمس وأُم٤م 

  1سمخؾ سمٛمجرد اًمٜمٓمؼ ومٝمق أسمخؾ ُمـ يمؾ سمخٞمؾ.

 

 : أحلاَ اهشالَرابًعا

 م أطمٙم٤مم يمثػمة ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:ًمٚمًال

 2رهم٥م ومٞمٝم٤م.وم٘مد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن آسمتداء سم٤مًمًالم ؾمٜم٦م ُم

إذا يم٤من اعمًٚمؿ مج٤مقم٦م ومٝمق ؾمٜم٦م يمٗم٤مي٦م ذم طم٘مٝمؿ إذا ؾمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ طمّمٚم٧م ؾمٜم٦م اًمًالم ذم طمؼ 

 3مجٞمٕمٝمؿ.

 
ِ

ـِ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ قَمكِمِّ سْم ٚمَِّؿ َأطَم ملسو هيلع هللا ىلص: ومَٕم ًَ ْت َأْن ُي ـِ اجْلاََمقَم٦ِم إَِذا َُمرَّ ِزُئ قَم ُدُمْؿ، "َُيْ

ـِ اًْمُ٘مُٕمقِد َأْن َيُردَّ َأطَمُدُمْؿ" ِزُئ قَم   4َوَُيْ

 اهجاُي: حلٍ رد اهشالَ

  5إن يم٤من اعمًٚمؿ قمٚمٞمف واطمدا شمٕملم قمٚمٞمف اًمرد.  وىمد ٟم٘مؾ همػم واطمد اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ.

٤ًٌم ٕن اًمًالم ُمٕمٜم٤مه إُم٤من وم٢مذا اسمتدأ سمف  اعمًٚمؿ أظم٤مه ومٚمؿ َيٌف وم٢مٟمف يتقمؿ ُمٜمف وإٟمام يم٤من اًمرد واضم

  6اًمنم ومٞمج٥م قمٚمٞمف دومع ذًمؽ اًمتقمؿ قمٜمف.

                                                                 
 (556/ 1ومٞمض اًم٘مدير ) 1

 (140/ 14( ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )298/ 5(، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )135/ 27آؾمتذيم٤مر ) 2

 (140/ 14ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 3

 (778ِن سمِمقامده يمام ذم اإلرواء)(، وطمًٜمف إًم٤ٌم534(، واًمٌزار)224(، واًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م)5210أسمق داود) 4

 .(140/ 14(، ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )135/ 27آؾمتذيم٤مر ) 5

 (.7/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) 6
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وًمق ، إن يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م يم٤من اًمرد ومرض يمٗم٤مي٦م ذم طم٘مٝمؿ وم٢مذا رد واطمد ُمٜمٝمؿ ؾم٘مط احلرج قمـ اًم٤ٌمىملم

  ردوا يمٚمٝمؿ يم٤من أومْمؾ يمام مق ؿم٠من ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م يمٚمٝم٤م.

ـْ قَمكِمِّ   ومَٕم
ِ

ـِ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ٚمَِّؿ َأطَمُدُمْؿ، ملسو هيلع هللا ىلص:  سْم ًَ ْت َأْن ُي ـِ اجْلاََمقَم٦ِم إَِذا َُمرَّ ِزُئ قَم "َُيْ

ـِ اًْمُ٘مُٕمقِد َأْن َيُردَّ َأطَمُدُمْؿ" ِزُئ قَم  1َوَُيْ

  2وىمد ٟم٘مؾ همػم واطمد ُمـ أمؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ.

 اهجاهح: صيغ  ابتداء اهشالَ

 ٓسمتداء اًمًالم  واعمِمٝمقر ُمٜمٝم٤م :دت صٞمغ يمثػمة ور

اًمًالم ".    "اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل" ومل أومْمٚمٝم٤م.   "اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف"

 ".قمٚمٞمٙمؿ

ـِ طُمَّملم، ىم٤مل: ضم٤مء رضُمٌؾ إمم اًمٜمٌلَّ  ، وم٘م٤مل: اًمًالُم قمٚمٞمُٙمؿ، ومردَّ قمٚمٞمف، صمؿ ملسو هيلع هللا ىلصومٕمـ قِمٛمراَن سم

"، صُمؿَّ ضم٤مء آظمُر، وم٘م٤مل: اًمًالُم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦ُم اهلل، ومردَّ قمٚمٞمف، "قمنٌم ملسو هيلع هللا ىلص: ضمَٚمَس، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ومجٚمَس، وم٘م٤مل: "قِمنْموَن"، صمؿ ضم٤مء آظمُر، وم٘م٤مل: اًمًالُم قمٚمٞمُٙمؿ ورمح٦ُم اهلل وسمريم٤مشُمف، ومردَّ قمٚمٞمف، 

 3ومجٚمَس، وم٘م٤مل: "صمالصمقَن"

 

 اهرابع: صيغ رد اهشالَ

 م واعمِمٝمقر ُمٜمٝم٤م :وردت صٞمغ يمثػمة ًمرد اًمًال

                                                                 
 ؾمٌؼ خترَيف. 1

ويم٠مهنؿ مل يٕمتؼموا  ُم٤م مق ُمروي قمـ أِب   (2945/ 7(، ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )6/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) 2

د ومرض قملم قمغم يمؾ ومرد .واطمت٩م ًمف سمحدي٨م  رد اعمالئٙم٦م قمغم آدم  ٕن ومٞمف "وم٘م٤مًمقا اًمًالم قمٚمٞمؽ" وشمٕم٘م٥م سمجقاز أن يقؾمػ سم٠من  اًمر

 يٙمقن ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ واعمتٙمٚمؿ سمف سمٕمْمٝمؿ.

واطمت٩م ًمف أيْم٤م سم٤مٓشمٗم٤مق قمغم أن ُمـ ؾمٚمؿ قمغم مج٤مقم٦م ومرد قمٚمٞمف واطمد ُمـ همػممؿ ٓ َيزئ قمٜمٝمؿ. وشمٕم٘م٥م سمٔمٝمقر اًمٗمرق. ومتح اًم٤ٌمري  

 (6/ 11طمجر ) ٓسمـ

 (4644وطمًٜمف إًم٤ٌمِن ذم اعمِمٙم٤مة )(، 19948( أمحد )2689( ، واًمؽمُمذي )5195( ، وأسمق داود )2640اًمدارُمل ) 3
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الَم َوَرمْح٦َم اهلل َوسَمَريَم٤مشمف" ومل أومْمٚمٝم٤مَوقَمَٚمٞمْٙمُ " ًَّ ٤م َُمَع َرؾُمقل اهلل  ؿ اًم ًً
ملسو هيلع هللا ىلص ومَٕمـ أٟمس ىَم٤مَل يمٜم٧م ضَم٤مًمِ

ِل  ِل ملسو هيلع هللا ىلص ذِم احْلٚمَ٘م٦م إِْذ ضَم٤مَء رضمؾ وَمًٚمؿ قمغم اًمٜمٌَّ الَم قَمَٚمٞمُْٙمؿ وَمرد قَمَٚمٞمِْف اًمٜمٌَّ ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص وقَمغم اًْمَ٘مْقم وَمَ٘م٤مَل اًم

الَم َوَرمْح٦َم اهلل َوسمَ  ًَّ  1َريَم٤مشمف..."َوقَمَٚمٞمُْٙمؿ اًم

"
ِ

الَُم َوَرمْح٦َُم اَّللَّ ًَّ ِله  2"َوقَمَٚمٞمَْؽ اًم وَم٤مٟمَْٓمَٚمَؼ إمَِم طُمْجَرِة ملسو هيلع هللا ىلص يمام ذم طمدي٨م أٟمس  وومٞمف" وَمَخَرَج اًمٜمٌَّ

 
ِ

الَُم َوَرمْح٦َُم اَّللَّ ًَّ "، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َوقَمَٚمٞمَْؽ اًم
ِ

ٌَٞم٧ِْم َوَرمْح٦َُم اَّللَّ الَُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َأْمَؾ اًم ًَّ   3"قَم٤مِئَِم٦َم وَمَ٘م٤مَل: "اًم

 "وقمٚمٞمؽ اًمًالم ورمح٦م اهلل" 
ِ

ـْ ىَمٞمَْٚم٦َم سمِٜم٧ِْم خَمَْرَُم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم: ىَمِدُْمٜم٤َم قَمغَم َرؾُمقِل اَّللَّ ، وَمَذيَمَرِت ملسو هيلع هللا ىلصومَٕم

، وَمَ٘م٤م
ِ

الَُم قَمَٚمٞمَْؽ َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ًَّ ْٛمُس وَمَ٘م٤مَل: اًم َل احلَِدي٨َم سمُِٓمقًمِِف، طَمتَّك ضَم٤مَء َرضُمٌؾ َوىَمْد اْرشَمَٗمَٕم٧ِم اًمِمَّ

  َرؾُمقُل 
ِ

"ملسو هيلع هللا ىلص: اَّللَّ
ِ

الَُم َوَرمْح٦َُم اَّللَّ ًَّ   4"َوقَمَٚمٞمَْؽ اًم

الَُم"" ًَّ   َوقَمَٚمٞمَْؽ اًم
ِ

ِجَد، َوَرؾُمقُل اَّللَّ ًْ ُ قَمٜمُْف: َأنَّ َرضُمالً َدظَمَؾ اعَم ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة َريِضَ اَّللَّ ضَم٤مًمٌِس ملسو هيلع هللا ىلص ومَٕم

َؿ قَمَٚمٞمِْف،  ٚمَّ ًَ ِجِد، وَمَّمغمَّ صُمؿَّ ضَم٤مَء وَم ًْ  ذِم َٟم٤مطِمَٞم٦ِم اعَم
ِ

الَُم، اْرضِمْع ملسو هيلع هللا ىلص: وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اَّللَّ ًَّ "َوقَمَٚمٞمَْؽ اًم

"   5وَمَّمؾِّ وَم٢ِمٟمََّؽ مَلْ شُمَّمؾِّ

 

 اخلاًص: حلٍ قوي "عويم اهشالَ" يف ابتداء اهشالَ

ِلَّ  ، ىَم٤مَل: َأشَمٞم٧ُْم اًمٜمٌَّ ـْ َأِِب ضُمَريٍّ اهْلَُجٞمِْٛملِّ َٓ شَمُ٘مْؾ ملسو هيلع هللا ىلص قَم ، ىَم٤مَل: "
ِ

الَُم َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ ًَّ وَمُ٘مٚم٧ُْم: قَمَٚمٞمَْؽ اًم

ٞم٦َُّم اعْمَْقشَمك"
الَُم حَتِ ًَّ الَُم، وَم٢ِمنَّ قَمَٚمٞمَْؽ اًم ًَّ   6قَمَٚمٞمَْؽ اًم

 هبذه اًمّمٞمٖم٦م، ُمـ وضمقه :ذم احلدي٨م دًٓم٦م سحي٦م قمغم اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء اًمًالم 

                                                                 
 (444(، واسمـ اًمًٜمل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م)341اًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م) 1
( قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة 1037ري ذم إدب اعمٗمرد )"  ومٝمل أطمًـ. يِمٝمد ًمذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤موقمٚمٞمٙمؿوإذا يم٤مٟم٧م سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع"  2

ىم٤مل: ىم٤مل زم أِب: ي٤م سمٜمل! إذا ُمر سمؽ اًمرضمؾ وم٘مؾ: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ: ومال شم٘مؾ: وقمٚمٞمؽ، يم٠مٟمؽ ختّمف سمذًمؽ وطمده: وم٢مٟمف ًمٞمس وطمده، 

 وًمٙمـ ىمؾ: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ.

 (563/ 12ًمْمٕمٞمٗم٦م )( . وصحح إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمِن ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م ا5737/  611/  8ورواه اسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم )
 (4793اًمٌخ٤مري) 3
 ( وطمًٜمف إًم٤ٌمِن2814اًمؽمُمذي) 4
 (2841(، ُمًٚمؿ)6251اًمٌخ٤مري ) 5

(، وصححف إًم٤ٌمِن ذم اًمّمحٞمح٦م 317(، واًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم)2721(، اًمؽمُمذي)5209(، أسمق داود )20632أمحد ) 6

 (1109،1403،2846سم٤مٕرىم٤مم اًمت٤مًمٞم٦م)
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 مل يرّد قمٚمٞمف اًمًالم ومقًرا.ملسو هيلع هللا ىلص : أن اًمٜمٌل إول

 أٟمٙمر قمٚمٞمف مذه اًمّمٞمٖم٦م.ملسو هيلع هللا ىلص : أٟمف اًمث٤مِن

 : أٟمف أرؿمده إمم اًمّمٞمٖم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمًالم، ومدل أن شمٚمؽ اًمّمٞمٖم٦م ًمٞم٧ًم ذقمٞم٦م".اًمث٤مًم٨م

اًمٔم٤ممر ُمـ مذا يقمؿ أن اًمًٜم٦م ذم حتٞم٦م اعمٞم٧م أن ي٘م٤مل ًمف "قمٚمٞمؽ اًمًالم" يمام مق  

إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرواي٦م. ًمٙمـ ىمد ضم٤مء ُم٤م خي٤مًمػ ذًمؽ  يمام قمٜمد ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم ظمروج اًمٜمٌل 

ويمذا  1اًمٌ٘مٞمع احلدي٨م وومٞمف: ىمٚم٧م يمٞمػ أىمقل؟، ىم٤مل ىمقزم:  "اًمًالم قمغم أمؾ اًمدي٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم"

دي٤مر ُمـ ىم٤مل: ًمام أشمك اًمٌ٘مٞمع اًمًالم قمغم أمؾ اًمملسو هيلع هللا ىلص أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أِب مريرة أن اًمٜمٌل 

 احلدي٨م. 2اعم١مُمٜملم"

 واجلقاب قمغم ذًمؽ ُمـ قمدة اطمتامٓت:

 ىم٤مل ذًمؽ اًم٘مقل ُمٜمف إؿم٤مرة إمم ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة  ُمٜمٝمؿ ذم حتٞم٦م إُمقات.  إول:  

حيتٛمؾ أن يٙمقن اًمٜمٝمل خمّمقًص٤م سمٛمـ يرى أهن٤م حتٞم٦م اعمقشمك وسمٛمـ يتٓمػم هب٤م ُمـ إطمٞم٤مء وم٢مهن٤م  اًمث٤مِن:

 ٤مء اإلؾمالم سمخالف ذًمؽ. يم٤مٟم٧م قم٤مدة أمؾ اجل٤ممٚمٞم٦م وضم

حيتٛمؾ أن يٙمقن طمدي٨م قم٤مئِم٦م عمـ زار اعم٘مؼمة ومًٚمؿ قمغم مجٞمع ُمـ هب٤م، وطمدي٨م أِب ضمري  اًمث٤مًم٨م:

  3إصم٤ٌمشًم٤م وٟمٗمًٞم٤م ذم اًمًالم قمغم اًمِمخص اًمقاطمد.

 اهشادض: ٓى قوي اهرجى "ًرحبا" يغين عّ رد اهشالَ

 ذم طمدي٨م أم م٤مٟمئ سمٜم٧م أِب ـم٤مًم٥م ىم٤مًم٧م :"َذَم٧ٌُْم إمَِم َرؾُمق
ِ

ُؾ ملسو هيلع هللا ىلص ِل اَّللَّ ًِ قَم٤مَم اًمَٗمتِْح، وَمَقضَمْدشُمُف َيْٖمَت

ـْ َمِذِه"، وَمُ٘مٚم٧ُْم: َأَٟم٤م ُأمه َم٤مٟمٍِئ سمِٜم٧ُْم  ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمٞمِْف، وَمَ٘م٤مَل: "َُم ًَ ُه، ىَم٤مًَم٧ْم: وَم ؽُمُ ًْ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم  َووَم٤مـمَِٛم٦ُم اسْمٜمَُتُف شَم

٤ًٌم سم٠ُِممِّ َم٤مٟمٍِئ"   4وَمَ٘م٤مَل: "َُمْرطَم

                                                                 
 (974ُمًٚمؿ ) 1

 طمدي٨م سمريدة ريض اهلل قمٜمف. ( ُمـ975ُمًٚمؿ ) 2

 (4/ 11(، ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )384/ 2(، زاد اعمٕم٤مد ذم مدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد )194/ 4ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ) 3

 (.336(، ُمًٚمؿ )357اًمٌخ٤مري) 4
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ـْ َأِِب مَجَْرَة، ىمَ  ِلَّ وقَم ٤ٌَّمٍس َوسَملْمَ اًمٜم٤َّمِس، وَمَ٘م٤مَل: إِنَّ َووْمَد قَمٌِْد اًمَ٘مٞمِْس َأشَمُقا اًمٜمٌَّ ـِ قَم ٤مَل: يُمٜم٧ُْم ُأشَمْرضِمُؿ سَملْمَ اسْم

٤ًٌم سم٤ِمًمَ٘مْقِم َأْو سم٤ِمًمَقوْمِد، هَمػْمَ ظَمَزايَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـِ اًمَ٘مْقُم" ىَم٤مًُمقا: َرسمِٞمَٕم٦ُم وَمَ٘م٤مَل: "َُمْرطَم ـِ اًمَقوْمُد َأْو َُم َٓ وَمَ٘م٤مَل: "َُم ٤م َو

 1َٟمَداَُمك"

ىم٤مل اسمـ طمجر: ىمقًمف "ُمرطم٤ٌم" مق ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ ُمْمٛمر أي: ص٤مدوم٧م ُرطم٤ٌم سمْمؿ اًمراء أي: ؾمٕم٦م، 

واًمرطم٥م سم٤مًمٗمتح اًمٌمء اًمقاؾمع وىمد يزيدون ُمٕمٝم٤م "أمال" أي: وضمدت أمالً وم٤مؾمت٠مٟمس، وومٞمف دًمٞمؾ 

ومٗمل طمدي٨م أم م٤مٟمئ "ُمرطم٤ٌم سم٠مم ملسو هيلع هللا ىلص قمغم اؾمتح٤ٌمب شم٠مٟمٞمس اًم٘م٤مدم، وىمد شمٙمرر ذًمؽ ُمـ اًمٜمٌل 

وذم ىمّم٦م وم٤مـمٛم٦م "ُمرطم٤ٌم  2ئ" وذم ىمّم٦م قمٙمرُم٦م سمـ أِب ضمٝمؾ "ُمرطم٤ٌم سم٤مًمرايم٥م اعمٝم٤مضمر"م٤مٟم

ويمٚمٝم٤م صحٞمح٦م وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ُمـ طمدي٨م قم٤مصؿ سمـ سمِمػم احل٤مرصمل قمـ أسمٞمف أن اًمٜمٌل  3سم٤مسمٜمتل"

 4ىم٤مل ًمف ًمام دظمؾ ومًٚمؿ قمٚمٞمف "ُمرطم٤ٌم وقمٚمٞمؽ اًمًالم"ملسو هيلع هللا ىلص 

٤ًٌم مق ُمـ سم٤مب  آؾمتئٜم٤مس واًمؽمطمٞم٥م، وٓ يٖمٜمل وُمـ ذًمؽ ٟمًتٗمٞمد أن ضمقاب اًمرضمؾ سم٘مقًمف ُمرطم

وذًمؽ ٕهن٤م ًمٞم٧ًم سمجقاب ذقمل ًمٚمًالم ، وًمٙمـ ٓ سم٠مس سم٘مقهل٤م ٓ قمغم أهن٤م ذًمؽ قمـ رد اًمًالم  

 رد اًمًالم ، إٟمام يرد اًمًالم ، وي٘مقهل٤م سمٕمد ذًمؽ.

 اهشابع: اهشالَ عوى اهصبياْ

نميٕم٦م، ووم٤مقمٚمف ينمع اًمًالم قمغم اًمّمٌٞم٤من وذًمؽ ًمتٕمقيدمؿ وشمدريٌٝمؿ ُمٜمذ اًمّمٖمر قمغم آداب اًم

 ملسو هيلع هللا ىلص. ُمت٠مؾمًٞم٤م سم٤مًمٜمٌل 
ِ
ـِ َُم٤مًمٍِؽ، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ـْ َأَٟمِس سْم ٚمََّؿ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ"ملسو هيلع هللا ىلص ومَٕم ًَ   5"َُمرَّ قَمغَم هِمٚمْاَمٍن وَم

ٚمََّؿ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ًَ ، وَمَٛمرَّ سمِِّمٌَْٞم٤مٍن وَم ٌُٜم٤َمِِنِّ ـْ ؾَمٞم٤َّمٍر، ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم َأُْمٌِم َُمَع صَم٤مسم٧ٍِم اًْم ، وذم رواي٦م قمٜمد ُمًٚمؿ. قَم

ُف يَم٤مَن يَ وَ  َث َأَٟمٌس َأٟمَّ ٚمََّؿ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ، َوطَمدَّ ًَ ُف يَم٤مَن َيْٛمٌِم َُمَع َأَٟمٍس، وَمَٛمرَّ سمِِّمٌَْٞم٤مٍن وَم َث صَم٤مسم٧ٌِم َأٟمَّ ْٛمٌِم َُمَع طَمدَّ

 
ِ
ٚمََّؿ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ"ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقِل اهلل ًَ   "وَمَٛمرَّ سمِِّمٌَْٞم٤مٍن وَم

  1اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم اؾمتح٤ٌمب اًمًالم قمغم اًمّمٌٞم٤من. ىم٤مل اًمٜمقوي:

                                                                 
 (17(، ُمًٚمؿ )87اًمٌخ٤مري) 1

  (34( ووٕمػ إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمِن ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي)2735اًمؽمُمذي) 2

 (2450(، ُمًٚمؿ )3623اًمٌخ٤مري) 3

 (187/ 1(، واٟمٔمر: ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )131/ 1ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (.313أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م) 4

 واًمٚمٗمظ ًمف (2168ُمًٚمؿ) (، 6247اًمٌخ٤مري) 5
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قمغم اًمّمٌٞم٤من ُمـ ظمٚم٘مف اًمٕمٔمٞمؿ، وأدسمف اًمنميػ وشمقاوٕمف قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص ؾمالم اًمٜمٌل  ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل:

  2اًمًالم.

 ًالم قمغم اًمّمٌٞم٤من أيمثر ُمـ وم٤مئدة:وًمٚم

ـْ ملسو هيلع هللا ىلص  اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م: ؾمٜم٦م اًمٜمٌل  - 1  َ
ِ

ٜم٦ٌَم عم ًَ  ُأؾْمَقٌة طَم
ِ

وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم }ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُمقِل اَّللَّ

َ يَمثػًِما{ ]إطمزاب:  يَم٤مَن َيْرضُمق ظِمَر َوَذيَمَر اَّللَّ ْٔ َ َواًْمٞمَْقَم ا  [21اَّللَّ

اًمتقاوع: طمتك ٓ يذم اإلٟم٤ًمن سمٜمٗمًف ويِمٛمخ سم٠مٟمٗمف ويٕمٚمق سمرأؾمف يتقاوع ويًٚمؿ قمغم  - 2 

 ُم٤م زاد اهلل قمٌدا سمٕمٗمق إٓ قمزا وُم٤م شمقاوع أطمد هلل إٓ رومٕمف. ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمٌٞم٤من وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

ؾمـ إظمالق ٕن اًمّمٌٞم٤من إذا رأوا اًمرضمؾ يٛمر هبؿ ويًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ شمٕمقيد اًمّمٌٞم٤من عمح٤م - 3 

 شمٕمقدوا ذًمؽ واقمت٤مدوا مذه اًمًٜم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمٓمٞم٦ٌم.

أن مذا َيٚم٥م اعمقدة ًمٚمّمٌل يٕمٜمل أن اًمّمٌل حي٥م اًمذي يًٚمؿ قمٚمٞمف ويٗمرح ًمذًمؽ ورسمام ٓ  - 4 

 3يٜم٤ًمم٤م أسمًدا.

 ؾمالم اًمرضمؾ قمغم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م، ُمٜمٕمف سمٕمض أمؾ اًمٕمٚمؿ، وأضم٤مزه اًمٌٕمض، وسمٕمْمٝمؿ ومّمؾ وم٘م٤مل: 

إن يم٤مٟم٧م ؿم٤مسم٦م مجٞمٚم٦م مل َيز، وإن يم٤مٟم٧م قمجقزًا ضم٤مز، وسمٕمْمٝمؿ أـمٚمؼ ومٛمٜمٕمف ذم اًمِم٤مسم٦م، وأضم٤مزه ُمع 

 اًمٙمٌػمة.

  5وإصؾ اجلقاز سم٘مٞمد أُمـ اًمٗمتٜم٦م.

                                                                 
 .(149/ 14ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 1

 .(27/ 9ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ) 2

 (418/ 4ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ) 3
٤مٍر ريض اهلل قمٜمف  ٕن ُمّم٤مومح٦م اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م طمراماًمًالم سم٤مًمٙمالم وم٘مط دون اعمّم٤مومح٦م،  اعم٘مّمقد مٜم٤م 4 ًَ ـَ َي يمام ذم طمدي٨م َُمْٕمِ٘مؾ سْم

 
ِ
َٓ حَتِؾه ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ َأْن َيَٛمسَّ اُْمَرَأًة  ـْ طَمِديٍد ظَمػْمٌ ًَمُف ُِم ـَ ذِم َرأِْس َأطَمِديُمْؿ سمِِٛمْخَٞمٍط ُِم َْن ُيٓمَْٕم َٕ ًَمُف" اًمٓمؼماِن ذم "

 (226(، اٟمٔمر اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )486اعمٕمجؿ)

 (.33/ 11(، ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )54/ 7(، إيمامل اعمٕمٚمؿ سمٗمقائد ُمًٚمؿ )29/ 9اٟمٔمر: ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ) 5
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ـْ ؾَمْٝمٍؾ، ىَم٤مَل: "يُمٜم٤َّم َٟمْٗمَرُح َيْقمَ   -اجلُُٛمَٕم٦ِم" ىُمٚم٧ُْم: َومِلَ؟ ىَم٤مَل: " يَم٤مَٟم٧ْم ًَمٜم٤َم قَمُجقٌز، شُمْرؾِمُؾ إمَِم سُمَْم٤مقَم٦َم  ومَٕم

ِديٜم٦َِم  َٚمَٛم٦َم: َٟمْخٍؾ سم٤ِمعْمَ ًْ ـُ َُم ـْ  -ىَم٤مَل اسْم ٤ٌَّمٍت ُِم ٚمِْؼ، وَمَتٓمَْرطُمُف ذِم ىِمْدٍر، َوشُمَٙمْريمُِر طَم ًِّ ـْ ُأُصقِل اًم وَمَت٠مظُْمُذ ُِم

ٞمْٜم٤َم اجلُ  َٓ ؿَمِٕمػٍم، وَم٢ِمَذا َصٚمَّ ـْ َأضْمٚمِِف، َوَُم٤م يُمٜم٤َّم َٟمِ٘مٞمُؾ َو ُُمُف إًَِمٞمْٜم٤َم، وَمٜمَْٗمَرُح ُِم ٚمُِّؿ قَمَٚمٞمَْٝم٤م وَمُتَ٘مدِّ ًَ وْمٜم٤َم، َوُٟم ُٛمَٕم٦َم اٟمٍَْمَ

َّٓ سَمْٕمَد اجلُُٛمَٕم٦ِم" ى إِ 1َٟمَتَٖمدَّ

 
ِ

ُؾ  قَم٤مَم اًمَٗمتِْح، وَمَقضَمْدشُمفُ ملسو هيلع هللا ىلص وذم طمدي٨م أم م٤مٟمئ سمٜم٧م أِب ـم٤مًم٥م ىم٤مًم٧م: "َذَم٧ٌُْم إمَِم َرؾُمقِل اَّللَّ ًِ َيْٖمَت

ٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمٞمِْف.." ًَ ُه، ىَم٤مًَم٧ْم: وَم ؽُمُ ًْ   2َووَم٤مـمَِٛم٦ُم اسْمٜمَُتُف شَم

  3وإذا ؾمٚمؿ اًمرضمؾ قمغم اعمرأة ومٞمج٥م قمغم اعمرأة رد ؾمالم اًمرضمؾ وٓ شمرومع صقهت٤م.

 وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٗمرىم٦م سملم شمًٚمٞمؿ اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء واًمٕمٙمس، وُم٤م ضم٤مء ذم اعمٜمع ُمٓمٚمً٘م٤م 

أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم قمٛمؾ يقم وًمٞمٚم٦م ُمـ طمدي٨م واصمٚم٦م ُمرومققًم٤م "يًٚمؿ اًمرضم٤مل : وم٘مد ىم٤مل اسمـ طمجر 

 وؾمٜمده واه.  4قمغم اًمٜم٤ًمء وٓ يًٚمؿ اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل"

  5ىم٤مل رسمٞمٕم٦م ٓ يًٚمؿ اًمرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًمء وٓ اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل، ومذا همٚمط. وىم٤مل اًمٜمقوي:

٥م ًمف أن ي٘مدم حتٞم٦م اعمًجد ىمٌؾ حتٞم٦م أمٚمٝم٤م، وذم طمدي٨م اعمزء ذم صالشمف اًمداظمؾ ًمٚمٛمًجد يًتح

ِلَّ  ُم٤م يدل ًمذًمؽ. ٚمََّؿ ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمـ أِب مريرة: َأنَّ اًمٜمٌَّ ًَ ، صُمؿَّ ضَم٤مَء، وَم ِجَد، وَمَدظَمَؾ َرضُمٌؾ، وَمَّمغمَّ ًْ َدظَمَؾ اعَم

ِلِّ قَمغَم اًم ِله ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌَّ َؿ قَمغَم ، وَمَ٘م٤مَل: "اْرضِمْع وَمَّمؾِّ وَم٢ِمٟمَّ ملسو هيلع هللا ىلصوَمَردَّ اًمٜمٌَّ ٚمَّ ًَ ، صُمؿَّ ضَم٤مَء، وَم "، وَمَّمغمَّ َؽ مَلْ شُمَّمؾِّ

ِلِّ  " صَمالصًَم٤م.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌَّ ، وَم٢ِمٟمََّؽ مَلْ شُمَّمؾِّ  6وَمَ٘م٤مَل: "اْرضِمْع وَمَّمؾِّ

ِلِّ  واًمِم٤ممد ُمٜمف ٚمََّؿ قَمغَم اًمٜمٌَّ ًَ ، صُمؿَّ ضَم٤مَء، وَم  ملسو هيلع هللا ىلص"."وَمَدظَمَؾ َرضُمٌؾ، وَمَّمغمَّ

                                                                 
 .(6248اًمٌخ٤مري) 1

 (.336(، ُمًٚمؿ )357اًمٌخ٤مري) 2

 (11/ 8قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ) 3

 (5435( وىم٤مل إًم٤ٌمِن: طمدي٨م ُمقوقع. اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م)244ف اسمـ اًمًٜمل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م)أظمرضم 4

 (149/ 14ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 5

 (397(، ُمًٚمؿ )793اًمٌخ٤مري) 6
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ًمّمح٤مسمتف، طمٞم٨م يم٤مٟمقا يًٚمٛمقن قمٚمٞمف ومق ذم اًمّمالة ومل يٜمٙمر ملسو هيلع هللا ىلص ذا صم٤مسم٧م ُمـ إىمرار اًمٜمٌل وم

 قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ.

 -وُمـ إدًم٦م قمغم  ذًمؽ :

 
ِ
ُف ىَم٤مَل: إِنَّ َرؾُمقَل اهلل ـْ ضَم٤مسمٍِر، َأٟمَّ ػُم ملسو هيلع هللا ىلص قَم ًِ  -ىَم٤مَل ىُمَتٞم٦ٌَُْم: ُيَّمكمِّ  -سَمَٕمَثٜمِل حِل٤َمضَم٦ٍم، صُمؿَّ َأْدَريْمُتُف َوُمَق َي

ٚمَّ  ًَ " َوُمَق ُُمَقضمِّ وَم ، وَمَٚمامَّ وَمَرَغ َدقَم٤مِِن وَمَ٘م٤مَل: "إِٟمََّؽ ؾَمٚمَّْٛم٧َم آٟمًِٗم٤م َوَأَٟم٤م ُأَصكمِّ ٌف طِمٞمٜمَِئٍذ ْٛم٧ُم قَمَٚمٞمِْف، وَم٠َمؿَم٤مَر إزَِمَّ

ِق. ٌََؾ اعْمَنْمِ  1ىِم

، ومق يّمكم، ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف، ومرد إؿم٤مرة. ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف ىم٤مل: ُمررت سمرؾمقل اهلل  طمدي٨م صٝمٞم٥موُمٜمٝم٤م:  

 2ٓ ىم٤مل: إؿم٤مرة سم٠مصٌٕمف.ىم٤مل: وٓ أقمٚمٛمف إ

 ومٗمل مذه إطم٤مدي٨م وهمػمم٤م دًمٞمؾ قمغم ضمقاز إًم٘م٤مء اًمًالم قمغم اعمّمكم، ورده سم٤مإلؿم٤مرة.

ُمتٜمقع، ملسو هيلع هللا ىلص وًمٞم٧ًم مٜم٤مك صٗم٦م حمدد ًمرد اًمًالم سم٤مإلؿم٤مرة ذم اًمّمالة، واًمقارد ذم ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

٤مًمٞمد يمام ذم ومٛمرة يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة سم٤مٕصٌع يمام ذم طمدي٨م صٝمٞم٥م اعمت٘مدم، وُمرة يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة سم

طمدي٨م ضم٤مسمر، وُمرة يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة سم٤مًمٙمػ يمام ذم طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 
ِ

"، ملسو هيلع هللا ىلص "ظَمَرَج َرؾُمقُل اَّللَّ ٚمَُّٛمقا قَمَٚمٞمِْف َوُمَق ُيَّمكمِّ ًَ َٟمَّْم٤مُر، وَم ْٕ ٤ٌَمَء ُيَّمكمِّ وِمٞمِف"، ىَم٤مَل: "وَمَج٤مَءشْمُف ا إمَِم ىُم

  ىَم٤مَل: " وَمُ٘مٚم٧ُْم ًمٌِاِلٍَل: يَمٞمَْػ 
ِ

ٚمُِّٛمقَن قَمَٚمٞمِْف َوُمَق ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْي٧َم َرؾُمقَل اَّللَّ ًَ َيُرده قَمَٚمٞمِْٝمْؿ طِملَم يَم٤مُٟمقا ُي

ُف، َوضَمَٕمَؾ سَمٓمْٜمَُف َأؾْمَٗمَؾ،  ـُ قَمْقٍن يَمٗمَّ َط ضَمْٕمَٗمُر سْم ًَ ُف"، َوسَم َط يَمٗمَّ ًَ ؟"، ىَم٤مَل: "َيُ٘مقُل َمَٙمَذا، َوسَم ُيَّمكمِّ

 3َوضَمَٕمَؾ فَمْٝمَرُه إمَِم وَمْقٍق.

 4ومٕمؾ مذا ُمرة ومٞمٙمقن مجٞمع ذًمؽ ضم٤مئًزا. واهلل أقمٚمؿ.ملسو هيلع هللا ىلص مذه اًمرواي٤مت سم٠مٟمف  وَيٛمع سملم

ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: وأُم٤م طمدي٨م أِب همٓمٗم٤من قمـ أِب مريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

  1ومحدي٨م سم٤مـمؾ. 5"ُمـ أؿم٤مر ذم صالشمف إؿم٤مرة شمٗمٝمؿ قمٜمف ومٚمٞمٕمد صالشمف"

                                                                 
 (540ُمًٚمؿ ) 1
 (858(، وصححف إًم٤ٌمِن ذم صحٞمح أِب داود)925أسمق داود) 2

 .(185اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ) ( وضمقد إؾمٜم٤مده إًم٤ٌمِن يمام ذم927أسمق داود) 3

 .(196/ 3قمقن اعمٕمٌقد ) 4

 (1104(، وىم٤مل أسمق داود :َمَذا احْلَِدي٨ُم َوْمٌؿ. وأٟمٙمره إًم٤ٌمِن يمام ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م)1867(، اًمدارىمٓمٜمل)944أسمق داود) 5
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قمغم اعمِمتٖمؾ سمتالوة اًم٘مرآن ُمٜمٕمف سمٕمض اًمٕمٚمامء وأضم٤مزه سمٕمْمٝمؿ، واًمّمقاب ُمع ُمـ أضم٤مزه،  اًمًالم

ومال دًمٞمؾ قمغم إظمراج شم٤مزم اًم٘مرآن ُمـ قمٛمقُم٤مت اًمٜمّمقص اًمتل حتؼ قمغم إومِم٤مء اًمًالم، وقمغم 

وضمقب رده.، ويمقٟمف ُمِمتٖمالً سم٠مقمغم أٟمقاع اًمذيمر ومق ىمراءة اًم٘مرآن: ٓ يٛمٜمع ُمـ إًم٘م٤مء اًمًالم 

 2٘مط قمٜمف واضم٥م اًمرد.قمٚمٞمف، وٓ يً

 3ىم٤مل اًمٜمقوي: وأُم٤م اعمِمتٖمؾ سم٘مراءة اًم٘مرآن، وم٠مٟمف ينمع اًمًالم قمٚمٞمف وَي٥م قمٚمٞمف اًمرد.

وم٢مٟمف ُمنموع، واحلج٦م ُم٤م شم٘مدم وم٢مٟمف إذا ُم٤م صم٧ٌم اؾمتح٤ٌمب اًمًالم قمغم اعمّمكم، وم٤مًمًالم قمغم اعم١مذن 

  4أومم وأطمرى.

 م سم٤مإلؿم٤مرة؟ ومؾ يرد اًمًالم سم٤مًمٚمٗمظ أ

اًمٔم٤ممر إول، ىم٤مل اًمٜمقوي: وأُم٤م اعم١مذن ومال يٙمره ًمف رد اجلقاب سمٚمٗمٔمف اعمٕمت٤مد ٕن ذًمؽ يًػم، ٓ 

  5يٌٓمؾ إذان وٓ خيؾ سمف.

يٙمره إًم٘م٤مء اًمًالم قمغم ُمـ يم٤من ذم ىمْم٤مء طم٤مضمتف وإذا أًم٘مل قمٚمٞمف اًمًالم ومال يرد اًمًالم سم٤مشمٗم٤مق أمؾ 

  6ؿ،اًمٕمٚم
ِ
ـِ قُمَٛمَر: "َأنَّ َرضُمالً َُمرَّ َوَرؾُمقُل اهلل ـِ اسْم ٚمََّؿ، وَمَٚمْؿ ملسو هيلع هللا ىلص وإصؾ ذم مذا ُم٤م ضم٤مء قَم ًَ ٌُقُل، وَم َي

 7َيُردَّ قَمَٚمٞمِْف"

                                                                 
 (259/ 1زاد اعمٕم٤مد ذم مدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد ) 1

 (361/ 1ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ) 2

 ( سم٤مظمتّم٤مر251إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص:  3

 (361/ 1ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ) 4

 (252إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص:  5

( ويٗمرق سملم ُمـ ي٘مض طم٤مضمتف، وسملم اعمحدث اًمذي قمغم همػم ـمٝم٤مرة وم٢مٟمف يرد اًمًالم طمتك وًمق 65/ 4ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 6

 يم٤من قمغم همػم ووقء.

 (370ُمًٚمؿ ) 7
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ويًتح٥م عمـ ُأًم٘مل قمٚمٞمف اًمًالم ومق ي٘مض طم٤مضمتف أن يرد اًمًالم سمٕمد اًمقوقء شم٠مؾمٞم٤ًم سمرؾمقل اهلل 

ـِ ىُمٜمُْٗمٍذ، َأٟمَّ ملسو هيلع هللا ىلص ـِ اعْمَُٝم٤مضِمِر سْم ِلَّ ، ومَٕم ٠َم، صُمؿَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُف َأشَمك اًمٜمٌَّ ٚمََّؿ قَمَٚمٞمِْف، وَمَٚمْؿ َيُردَّ قَمَٚمٞمِْف طَمتَّك شَمَقوَّ ًَ ٌُقُل وَم َوُمَق َي

َّٓ قَمغَم ـُمْٝمٍر َأْو ىَم٤مَل: قَمغَم ـَمَٝم٤مرَ  َ قَمزَّ َوضَمؾَّ إِ  1ٍة "اقْمَتَذَر إًَِمٞمِْف وَمَ٘م٤مَل " إِِنِّ يَمِرْم٧ُم َأْن َأْذيُمَر اَّللَّ

ـِ  ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ِلِّ  وقَم ، َأنَّ َرضُمالً َُمرَّ قَمغَم اًمٜمٌَّ
ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص قَمٌِْد اَّللَّ
ِ

ٚمََّؿ قَمَٚمٞمِْف، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرؾُمقُل اَّللَّ ًَ َوُمَق َيٌُقُل، وَم

، وَم٢ِمٟمََّؽ إِْن وَمَٕمٚم٧َْم َذًمَِؽ مَلْ َأُردَّ قَمَٚمٞمْ ملسو هيلع هللا ىلص:  ٚمِّْؿ قَمكَمَّ ًَ  2َؽ""إَِذا َرَأْيَتٜمِل قَمغَم ُِمثِْؾ َمِذِه احْل٤َمًَم٦ِم وَمالَ شُم

أُم٤م أمؾ اعمٕم٤ميص ومٝمق يًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ويرد قمٚمٞمٝمؿ ؾمالُمٝمؿ، ىم٤مل اًمٜمقوي: اقمٚمؿ أن اًمرضمؾ اعمًٚمؿ 

  3اًمذي ًمٞمس سمٛمِمٝمقر سمٗمًؼ وٓ سمدقم٦م يًٚمِّؿ ويًٚمَّؿ قمٚمٞمف، ومٞمًـ ًمف اًمًالم وَي٥م اًمرد قمٚمٞمف.

٘م٤مل سمؽمك اًمًالم قمٚمٞمف؟ اجلقاب: إذا يم٤من وًمٙمـ إن يم٤من اًمٕم٤ميص ُمِمٝمقرًا سمٗمً٘مف وُمٕمّمٞمتف، ومٝمؾ ي

ذم شمرك اًمًالم قمٚمٞمف ُمّمٚمح٦م راضمح٦م، يم٠من يرشمدع اًمٕم٤ميص قمـ ُمٕمّمٞمتف إذا مل ُيًٚمؿ قمٚمٞمف أو ٓ يرد 

قمٚمٞمف ؾمالُمف، وم٢من يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م شُمرك اًمًالم قمٚمٞمف ًمٕمٚمف يٜمتٝمل، اُم٤م إن يم٤من اًمٕمٙمس وهمٚم٥م 

قمٚمٞمف ؾمالُمف شم٘مٚمٞمالً ًمٚمٛمٗمًدة ٕٟمف ٓ ُمّمٚمح٦م ُمـ قمغم فمٜمٜم٤م أٟمف ُمٕمّمٞمتف شمزيد: وم٢مٟمٜم٤م ٟمًٚمؿ قمٚمٞمف وٟمرد 

 شمرك اًمًالم قمٚمٞمف.

وأُم٤م أمؾ اًمٌدع: وم٢من ُمـ اًمٌدع ُم٤م يٙمقن ُمٙمٗمرًا، وُمٜمٝم٤م دون ذًمؽ. ومّم٤مطم٥م اًمٌدقم٦م اعمٙمٗمرة ٓ 

 يًٚمؿ قمٚمٞمف سمح٤مل، وص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م همػم اعمٙمٗمرة وم٢مٟمف ي٠مظمذ طمٙمؿ أمؾ اعمٕم٤ميص يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف.

وشمقسم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤مًمؽ اًمٓمقيؾ ذم ختٚمٗمف قمـ اًمٖمزو ُمع رؾمقل اهلل  وإصؾ ذم مذا يمٚمف طمدي٨م يمٕم٥م سمـ

 
ِ

ٚمََّػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قمٚمٞمف  وومٞمف ىم٤مل يمٕم٥م" َوهَنَك َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ خَتَ ـْ سَملْمِ َُم ٤َم اًمثَّالصََم٦ُم ُِم ـْ يَمالَُِمٜم٤َم َأُّيه ٚمِِٛملَم قَم ًْ اعمُ

َرْت ذِم  وا ًَمٜم٤َم طَمتَّك شَمٜمَٙمَّ ُ ٌَٜم٤َم اًمٜم٤َّمُس، َوشَمَٖمػمَّ تِل َأقْمِرُف، وَمَٚمٌِثْٜم٤َم قَمغَم قَمٜمُْف، وَم٤مضْمَتٜمَ  َٟمْٗمِز إَْرُض وَماَم ِمَل اًمَّ

٤م َأَٟم٤م، وَمُٙمٜم٧ُْم  ٤ٌَمَي وَم٤مؾْمَتَٙم٤مَٟم٤م َوىَمَٕمَدا ذِم سُمُٞمقهِتاَِم َيٌِْٙمَٞم٤مِن، َوَأُمَّ ٤م َص٤مطِم لَم ًَمٞمَْٚم٦ًم، وَم٠َمُمَّ ًِ َأؿَم٥مَّ اًمَ٘مْقِم  َذًمَِؽ مَخْ

َٓ ُيَٙمٚمُِّٛمٜمِل َأطَمٌد، َوَأضْمَٚمَدُمْؿ وَمُٙمٜم٧ُْم َأظْمُرُج وَم٠َمؿْمَٝمُد اًمّمَّ  ٚمِِٛملَم، َوَأـُمقُف ذِم إؾَْمَقاِق َو ًْ الََة َُمَع اعمُ

                                                                 
 ( 834( اٟمٔمر اًمّمحٞمح٦م)17(،أسمق داود )19034أمحد) 1

 (197( اٟمٔمر اًمّمحٞمح٦م)352اسمـ ُم٤مضمف) 2

 (252إذيم٤مر )ص:  3
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ِ

َك ؿَمَٗمَتٞمِْف سمَِردِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوآِت َرؾُمقَل اَّللَّ الَِة، وَم٠َمىُمقُل ذِم َٟمْٗمِز: َمْؾ طَمرَّ ِف سَمْٕمَد اًمّمَّ ًِ وَم٠ُمؾَمٚمُِّؿ قَمَٚمٞمِْف َوُمَق ذِم جَمْٚمِ

الَِم قَمكَمَّ َأْم َٓ؟" ًَّ  1اًم

اعم٠مُمقُملم سم٤مإلٟمّم٤مت طم٤مل ظمٓم٦ٌم اإلُم٤مم. ودًمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمر اًمٜمٌل يٙمره اًمًالم طم٤مل ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م 

ىم٤مل: " إَِذا ىُمٚم٧َْم ًمَِّم٤مطِمٌَِؽ َيْقَم اجلُُٛمَٕم٦ِم: ملسو هيلع هللا ىلص مذا طمدي٨م أِب مريرة ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل 

ُٓم٥ُم، وَمَ٘مْد ًمَ    2َٖمْقَت "َأٟمِّْم٧ْم، َواإِلَُم٤مُم خَيْ

 3وأُم٤م اًمًالم طم٤مل اخلٓم٦ٌم ذم اجلٛمٕم٦م ومٞمٙمره ًمألُمر سم٤مإلٟمّم٤مت. ىم٤مل اًمٜمقوي:

ذم مذ احلدي٨م إُمر سم٤مإلٟمّم٤مت ذم طم٤مل اخلٓم٦ٌم ًمٖمقًا، وإن ملسو هيلع هللا ىلص وىمد ضمٕمؾ اًمٜمٌل  ىم٤مل اسمـ رضم٥م:

يم٤من أُمر سمٛمٕمروف وهنٞم٤م قمـ ُمٜمٙمٍر، ومدل قمغم أن يمؾ يمالم يِمٖمؾ قمـ آؾمتامع واإلٟمّم٤مت ومٝمق ذم 

 إٟمام يًٙم٧م اعمتٙمٚمؿ سم٤مإلؿم٤مرة.طمٙمؿ اًمٚمٖمق، و

سملم اًمٕمٚمامء، آ ُم٤م طمٙمل قمـ ـم٤موس وطمده، وٓ يّمح: ٕن  وٓ ظمالف ذم ضمقاز اإلؿم٤مرة إًمٞمف

 4اإلؿم٤مرة ذم اًمّمالة ضم٤مئزٌة، ومٗمل طم٤مل اخلٓم٦ٌم أومم.

٤مء اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ.إصؾ ذم اًمًالم اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن، وأُم٤م اإلؿم٤مرة سم٤مًمٞمد دون ٟمٓمؼ اًمٚم٤ًمن وم٘مد ضم

 
ِ
ِه، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِٞمِف، قَم ـِ ؿُمَٕمٞم٥ٍْم، قَم ـْ قَمْٛمِرو سْم َٓ ملسو هيلع هللا ىلص ومَٕم َٟم٤م،  ٌََّف سمَِٖمػْمِ ـْ شَمَِم ىَم٤مَل:" ًَمٞمَْس ُِمٜم٤َّم َُم

 ًْ ٚمِٞمَؿ اًمَٞمُٝمقِد اإِلؿَم٤مَرُة سم٤ِمََٕص٤مسمِِع، َوشَم ًْ َٓ سم٤ِمًمٜمََّّم٤مَرى، وَم٢ِمنَّ شَم ٌَُّٝمقا سم٤ِمًمَٞمُٝمقِد َو ٚمِٞمَؿ اًمٜمََّّم٤مَرى اإِلؿَم٤مَرُة شَمَِم

"   5سم٤ِمٕيَُمػِّ

                                                                 
 (2769(، ُمًٚمؿ )4418اًمٌخ٤مري) 1

 (851(، ُمًٚمؿ )934اًمٌخ٤مري) 2

 (251إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص:  3

 (275/ 8ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م ) 4

( وطمًٜمف 397عم٘مرئ)(، واسمـ ا7380(، واًمٓمؼماِن ذم إوؾمط)1191(، واًم٘مْم٤مقمل ذم ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب)2695أظمرضمف اًمؽمُمذي) 5

 (2194( واٟمٔمر اًمّمحٞمح٦م)5434اًمٚم٤ٌمِن ذم صحٞمح اجل٤مُمع)
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واعمٕمٜمك: ٓ شمِمٌٝمقا هبؿ مجٞمًٕم٤م ذم مجٞمع أومٕم٤مهلؿ ظمّمقًص٤م ذم م٤مشملم اخلّمٚمتلم، وًمٕمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا 

يٙمتٗمقن ذم اًمًالم أو رده أو ومٞمٝمام سم٤مإلؿم٤مرشملم ُمـ همػم ٟمٓمؼ سمٚمٗمظ اًمًالم اًمذي مق ؾمٜم٦م آدم وذريتف 

  1ُمـ إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء.

ٚمِٞمؿ اًْمَٞمُٝمقد َواًمٜمََّّم٤مَرى وم٢ِمن ملسو هيلع هللا ىلص سمـ قمٌد اهلل َأن َرؾُمقل اهلل وقَمـ ضَم٤مسمر  ًْ َٓ شمًٚمٛمقا شَم ىَم٤مَل:" 

ؿَم٤مَرة"  2شمًٚمٞمٛمٝمؿ سم٤مٕيمػ واًمرؤوس َواإْلِ

٤م وذقًم٤م وإٓ ومٝمل ُمنموقم٦م عمـ يٙمقن  ًًّ واًمٜمٝمل قمـ اًمًالم سم٤مإلؿم٤مرة خمّمقص سمٛمـ ىمدر قمغم اًمٚمٗمظ طم

 . 3 واًمٌٕمٞمد وإظمرس ويمذا اًمًالم قمغم إصؿذم ؿمٖمؾ يٛمٜمٕمف ُمـ اًمتٚمٗمظ سمجقاب اًمًالم يم٤معمّمكم

وأُم٤م احلدي٨م اًمذي رويٜم٤مه ذم يمت٤مب اًمؽمُمذي قمـ أؾمامَء سمٜم٧م يزيد " أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل اًمٜمقوي:

ومٝمذا حمٛمقل قمغم أٟمف  4ُمّر ذم اعمًجد يقُم٤ًم، وقمّم٦ٌٌم ُمـ اًمٜم٤ًمء ىمٕمقد، وم٠مًمقى سمٞمده سم٤مًمتًٚمٞمؿ "ملسو هيلع هللا ىلص 

، وىم٤مل ذم روايتف: " 5أن أسم٤م داود روى مذا احلدي٨م مجع سملم اًمٚمٗمظ واإِلؿم٤مرة، يدّل قمغم مذاملسو هيلع هللا ىلص 

 6ومًٚمؿ قمٚمٞمٜم٤م ".

 
ِ
ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل الَِم، وَم٢ِمَذا ًَمِ٘مٞمُتْؿ ملسو هيلع هللا ىلص قَم ًَّ َٓ اًمٜمََّّم٤مَرى سم٤ِمًم َٓ شَمٌَْدُءوا اًْمَٞمُٝمقَد َو ىَم٤مَل: "

 َأطَمَدُمْؿ ذِم 

                                                                 
 (2946/ 7ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ) 1

( وًمٗمٔمف 4437(، واًمٓمؼماِن ذم إوؾمط)1875( سم٤مًمٚمٗمظ اعمذيمقر .   وأظمرضمف أسمق يٕمغم)340أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم) 2

 ٝمقد"   مجٞمًٕم٤م ُمـ ـمرق قمـ صمقر سمـ يزيد قمـ أِب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر. :"شمًٚمٞمؿ سم٢مصٌع واطمدة شمِمػم هب٤م ومٕمؾ اًمٞم

(،  ويِمٝمد ًمف طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده .واٟمٔمر اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 19/ 11وضمقد  إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر يمام ذم اًمٗمتح )

(1783) 

ٛمٝمؿ إؿم٤مرة سم٤مًمٙمٗمقف و احلقاضم٥م" ( وًمٗمٔمف" ٓ شمًٚمٛمقا شمًٚمٞمؿ اًمٞمٝمقد و اًمٜمّم٤مرى وم٢من شمًٚمٞم8911وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )

 وذيمر احلقاضم٥م ُمٜمٙمر: ومٞمف ـمٚمح٦م سمـ زيد : ُمؽموك.

اًمًالم قمغم إصؿ واًمٌٕمٞمد سمحٞم٨م أٟمف ٓ يًٛمع اًمتًٚمٞمؿ َيقز اًمًالم قمٚمٞمف إؿم٤مرة ويتٚمٗمظ ُمع ذًمؽ سم٤مًمًالم. ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  3

(11 /14،19) 

 (2697(، اًمؽمُمذي)27589أمحد) 4

 (5204أسمق داود) 5

 (194( واٟمٔمر: ضمٚم٤ٌمب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م: ًمألًم٤ٌمِن )ص: ٤246مر ًمٚمٜمقوي )ص: إذيم 6
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وُه إمَِم َأْوَٞمِ٘مِف" ـَمِريٍؼ،    1وَم٤مْوَٓمره

 
ِ
ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ـْ َأَٟمِس سْم   2ىَم٤مَل: "إَِذا ؾَمٚمََّؿ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َأْمُؾ اًْمِٙمَت٤مِب وَمُ٘مقًُمقا َوقَمَٚمٞمُْٙمْؿ"ملسو هيلع هللا ىلص وقَم

 
ِ
ـَ اًْمَٞمُٝمقِد قَمغَم َرؾُمقِل اهلل ـْ قَم٤مِئَِم٦َم، ىَم٤مًَم٧ْم: اؾْمَت٠مَْذَن َرْمٌط ُِم ٤مُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم وَمَ٘م٤مًُمقا: اًمملسو هيلع هللا ىلص وقَم ًَّ

 
ِ
ْٕمٜم٦َُم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ٤مُم َواًمٚمَّ ًَّ َُْمِر ملسو هيلع هللا ىلص: قَم٤مِئَِم٦ُم: سَمْؾ قَمَٚمٞمُْٙمُؿ اًم ْٕ وْمَؼ ذِم ا َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم "إِنَّ اهلَل حُي٥ِمه اًمرِّ

َٛمْع َُم٤م ىَم٤مًُمقا؟ ىَم٤مَل: "ىَمْد ىُمٚم٧ُْم َوقَمَٚمٞمُْٙمْؿ" ًْ   3يُمٚمِِّف" ىَم٤مًَم٧ْم: َأمَلْ شَم

ه اجلٛمٚم٦م ُمـ اهلدي اًمٜمٌقي اظمتٚمػ أمؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ اسمتداء أمؾ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًالم ذم وقء مذ

  واًمرد قمٚمٞمٝمؿ.

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم رد اًمًالم قمغم اًمٙمٗم٤مر واسمتدائٝمؿ سمف ومٛمذمٌٜم٤م حتريؿ اسمتدائٝمؿ سمف  ىم٤مل اًمٜمقوي:

َٓ ملسو هيلع هللا ىلص ووضمقب رده قمٚمٞمٝمؿ سم٠من ي٘مقل "وقمٚمٞمٙمؿ" أو "قمٚمٞمٙمؿ" وم٘مط ،ودًمٞمٚمٜم٤م ذم آسمتداء ىمقًمف  " 

الَِم" ًَّ َٓ اًمٜمََّّم٤مَرى سم٤ِمًم وم٘مقًمقا وقمٚمٞمٙمؿ" وهبذا اًمذي ذيمرٟم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص " وذم اًمرد ىمقًمف  شَمٌَْدُءوا اًْمَٞمُٝمقَد َو

قمـ ُمذمٌٜم٤م ىم٤مل أيمثر اًمٕمٚمامء وقم٤مُم٦م اًمًٚمػ. وذم٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم ضمقاز اسمتدائٜم٤م هلؿ سم٤مًمًالم روي 

٤م طمٙم٤مه اًماموردى ًمٙمٜمف ذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وأِب أُم٤مُم٦م واسمـ أِب حمػميز ومق وضمف ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم

ىم٤مل ي٘مقل "اًمًالم قمٚمٞمؽ" وٓ ي٘مقل "قمٚمٞمٙمؿ" سم٤مجلٛمع واطمت٩م م١مٓء سمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م وسم٢مومِم٤مء 

الَِم" سمحدي٨م  ومل طمج٦م سم٤مـمٚم٦م ٕٟمف قم٤مم خمّمقصاًمًالم،  ًَّ َٓ اًمٜمََّّم٤مَرى سم٤ِمًم َٓ شَمٌَْدُءوا اًْمَٞمُٝمقَد َو " 

ٚمٞمٝمؿ سمٚمٗمظ ي٘متض ظمروضمٝمؿ قمٜمف يم٠من ي٘مقل واعمراد ُمٜمع اسمتدائٝمؿ سم٤مًمًالم اعمنموع وم٠مُم٤م ًمق ؾمٚمؿ قم

إمم مرىمؾ وهمػمه ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع ملسو هيلع هللا ىلص اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم ومٝمق ضم٤مئز يمام يمت٥م 

 4اهلدى.

وإذا ؾمٛمع اعمًٚمؿ اًمٙمت٤مِب ي٘مقل: )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ( ، ومٝمؾ ٟمرد قمٚمٞمف سمـ )وقمٚمٞمٙمؿ( قمٛمالً سمٔم٤ممر 

 اًمًالم(؟ احلدي٨م، أم ٟمرد قمٚمٞمف ؾمالُمف وٟم٘مقل: )وقمٚمٞمٙمؿ

                                                                 
 (2167ُمًٚمؿ) 1

 (2163(، ُمًٚمؿ ) 6258اًمٌخ٤مري) 2

 (2165(،ُمًٚمؿ )6256اًمٌخ٤مري) 3

 (39/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) 4
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 اجلقاب: اًمٔم٤ممر ُمـ احلدي٨م آىمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم "وقمٚمٞمٙمؿ" يمام سطم٧م سمذًمؽ إطم٤مدي٨م

وذم٥م سمٕمض أمؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف إذا حت٘م٘مٜم٤م ُمـ ًمٗمظ اًمًالم ومل ٟمِمؽ ومٞمف وم٢مٟمف يرد قمٚمٞمٝمؿ  سم٘مقًمف 

 "وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم".

ومٞمف، ومٝمؾ ًمف أن ي٘مقل: ومٚمق حت٘مؼ اعم٤ًمُمع أن اًمذي ىم٤مل ًمف: ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ٓ ؿمؽ  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

وقمٚمٞمؽ اًمًالم، أو ي٘متٍم قمغم ىمقًمف وقمٚمٞمؽ؟ وم٤مًمذي شم٘متْمٞمف إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م وىمقاقمد اًمنميٕم٦م أن 

ي٘م٤مل ًمف، وقمٚمٞمؽ اًمًالم. وم٢من مذا ُمـ سم٤مب اًمٕمدل، واهلل شمٕم٤ممم ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل واإلطم٤ًمن، وىمد ىم٤مل 

ـَ ُِمٜمْ  ًَ [. ومٜمدب إمم اًمٗمْمؾ، 86َٝم٤م َأْو ُردهوَم٤م { ]اًمٜم٤ًمء: شمٕم٤ممم: }َوإَِذا طُمٞمِّٞمُتْؿ سمَِتِحٞم٦ٍَّم وَمَحٞمهقا سم٠َِمطْم

إٟمام أُمر سم٤مٓىمتّم٤مر قمغم ملسو هيلع هللا ىلص وأوضم٥م اًمٕمدل وٓ يٜم٤مذم مذا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب سمقضمف ُم٤م وم٢مٟمف 

ىمقل اًمراد )وقمٚمٞمٙمؿ( سمٜم٤مء قمغم اًم٥ًٌم اعمذيمقر اًمذي يم٤مٟمقا يٕمتٛمدوٟمف ذم حتٞمتٝمؿ، وأؿم٤مر إًمٞمف ذم 

٤مم قمٚمٞمؽ( صمؿ وم٘م –ريض اهلل قمٜمٝم٤م  –طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ًّ ٤مل: )أٓ شمريٜمٜمل ىمٚم٧م: وقمٚمٞمٙمؿ، ًمام ىم٤مًمقا: اًم

ىم٤مل: )إذا ؾمٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ أمؾ اًمٙمت٤مب وم٘مقًمقا: وقمٚمٞمٙمؿ(. وآقمت٤ٌمر وإن يم٤من ًمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ وم٢مٟمام 

 ُ ٞمَِّؽ سمِِف اَّللَّ  يٕمتؼم قمٛمقُمف ذم ٟمٔمػم اعمذيمقر ٓ ومٞمام خي٤مًمٗمف. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم }َوإَِذا ضَم٤مُءوَك طَمٞمَّْقَك سماَِم مَلْ حُيَ

ٌُُٝمْؿ ضَمَٝمٜمَُّؿ َيّْمَٚمْقهَن٤َم وَمٌِئَْس اعَمِّمػُم{ ًْ ُ سماَِم َٟمُ٘مقُل طَم سُمٜم٤َم اَّللَّ ِٝمْؿ ًَمْقٓ ُيَٕمذِّ ًِ . وم٢مذا زال َوَيُ٘مقًُمقَن ذِم َأٟمُٗم

  1اًم٥ًٌم، وىم٤مل اًمٙمت٤مِب: )ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل( وم٤مًمٕمدل ذم اًمتحٞم٦م أن يرد قمٚمٞمف ٟمٔمػم ؾمالُمف.

مل يٗمّمؾ ذم اجلقاب يمام ومّمؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص  شمٕم٤ممم ومٞمف ٟمٔمر، ٕن اًمٜمٌل ًمٙمـ مذا اًمٙمالم ُمٜمف رمحف اهلل 

 اًمٌٞم٤من ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

ىم٤مل اًمٜمقوي: وطمٙمك اًماموردي وضمٝم٤ًم أٟمف ي٘مقل ذم اًمرّد قمٚمٞمٝمؿ إذا اسمتدؤوا: وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم، وًمٙمـ 

  2.ٓ ي٘مقل: ورمح٦م اهلل، ومذا اًمقضمف ؿم٤مذ وُمردود

 أمؾ اًمٙمت٤مب، ومٝمؾ َيقز اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ؟ وًمٙمـ ُم٤مذا ًمق دقم٧م احل٤مضم٦م ًمٚمًالم قمغم

                                                                 
 (426/ 1أحكام أهل الذمة ) 1
 (253إذيم٤مر )ص:  2
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اجلقاب: احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ فم٤ممر ذم اعمٜمع، وًمٙمـ إن اطمتٞم٩م ًمذًمؽ، ومٚمٞمٙمـ سمٖمػم اًمًالم، يمٙمٞمػ 

أصٌح٧م، أو يمٞمػ أُمًٞم٧م وٟمحق ذًمؽ. ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ: إن ظم٤مـمٌف سمٙمالٍم 

  1همػم اًمًالم مم٤م ي١مٟمًف سمف، ومال سم٠مس سمذًمؽ.

سمق ؾمٕمد اعمتقزم: ًمق أراد حتٞم٦م ذُمل، ومٕمٚمٝم٤م سمٖمػم اًمًالم، سم٠من ي٘مقل: مداك اهلل، أو ىم٤مل أ ىم٤مل اًمٜمقوي:

 أٟمٕمؿ اهلل ص٤ٌمطمؽ. 

مذا اًمذي ىم٤مًمف أسمق ؾمٕمد ٓ سم٠مس سمف إذا اطمت٤مج إًمٞمف، ومٞم٘مقل: ُصٌح٧م سم٤مخلػم، أو  ىم٤مل اًمٜمقوي:

و ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ. اًمًٕم٤مدة، أو اًمٕم٤مومٞم٦م، أو صٌحؽ اهلل سم٤مًمنور، أو سم٤مًمًٕم٤مدة واًمٜمٕمٛم٦م، أو سم٤معمنة، أ

  2وأُم٤م إذا مل حيت٩م إًمٞمف، وم٤مٓظمتٞم٤مر أن ٓ ي٘مقل ؿمٞمئ٤ًم.

إذا ُمر اعمًٚمؿ قمغم جمٚمس ومٞمف ُمًٚمٛمقن وهمػممؿ، وم٢مٟمف ٓ سم٠مس أن يًٚمؿ وي٘مّمد سمًالُمف اعمًٚمٛملم، 

 ملسو هيلع هللا ىلص.دل قمغم مذا ومٕمؾ اًمرؾمقل إُملم 

ِلَّ ومٕمـ أؾم٤مُم٦م  ٞم٦ٌَّم، َوَأْرَدَف َوَراَءُه ُأؾَم٤مَُم٦َم ملسو هيلع هللا ىلص سمـ زيد َأنَّ اًمٜمٌَّ
َريم٥َِم مِح٤َمًرا، قَمَٚمٞمِْف إيَِم٤مٌف حَتَْتُف ىَمٓمِٞمَٗم٦ٌم وَمَديمِ

ـِ اخلَْزَرِج، َوَذًمَِؽ ىَمٌَْؾ َوىْمَٕم٦ِم سَمْدٍر، طَمتَّ  ٤ٌَمَدَة ذِم سَمٜمِل احل٤َمِرِث سْم ـَ قُم ـَ َزْيٍد، َوُمَق َيُٕمقُد ؾَمْٕمَد سْم ذِم ك َُمرَّ سْم

ـُ أُ   سْم
ِ

ٌََدِة إَْوصَم٤مِن َواًمَٞمُٝمقِد، َووِمٞمِٝمْؿ قَمٌُْد اَّللَّ يملَِم قَم ٚمِِٛملَم َواعمنُْمِ ًْ ـَ اعمُ ـُ جَمْٚمٍِس وِمٞمِف َأظْمالٌَط ُِم َِبٍّ اسْم

٦ِم، مَخَّ  اسمَّ ـُ َرَواطَم٦َم، وَمَٚمامَّ هَمِِمَٞم٧ِم اعَمْجٚمَِس قَمَج٤مضَم٦ُم اًمدَّ  سْم
ِ

ـُ ُأَِبٍّ ؾَمُٚمقَل، َوذِم اعَمْجٚمِِس قَمٌُْد اَّللَّ  سْم
ِ

َر قَمٌُْد اَّللَّ

ِله  ٚمََّؿ قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًمٜمٌَّ ًَ وا قَمَٚمٞمْٜم٤َم، وَم ُ َٓ شُمَٖمؼمِّ ، ملسو هيلع هللا ىلص َأٟمَْٗمُف سمِِرَداِئِف، صُمؿَّ ىَم٤مَل: 
ِ

صُمؿَّ َوىَمَػ، وَمٜمََزَل وَمَدقَم٤مُمْؿ إمَِم اَّللَّ

 3َوىَمَرَأ قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًمُ٘مْرآَن...."

 4قم ومٞمٝمؿ ُمًٚمٛمقن ويمٗم٤مر ومذا جمٛمع قمٚمٞمف.ىم٤مل اًمٜمقوي: ومٞمف ضمقاز آسمتداء سم٤مًمًالم قمغم ىم

ىم٤مل اسمـ اًمٕمرِب: ويمذًمؽ ًمق يم٤من جمٚمس مجع أمؾ اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م ؾمٚمؿ وٟمقى أمؾ اًمًٜم٦م ويمذًمؽ ًمق 

1يم٤من ومٞمف أوًمٞم٤مء وأقمداء وقمدول وفمٚمٛم٦م ظمص إوًمٞم٤مء واًمٕمدول سمًالُمف وشمرك اًم٤ٌمىملم.

                                                                 
 .(369/ 1عمرقمٞم٦م )أداب اًمنمقمٞم٦م واعمٜمح ا 1

 (.254إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص:  2

 (.1798(، ُمًٚمؿ )6254اًمٌخ٤مري) 3

 (.158/ 12ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 4
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  -ًمٚمًالم آداب يمثػمة ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وقمٛمؾ ؾمٚمػ إُم٦م وظمٚمٗمٝم٤م قمغم وومؼ ذًمؽ ُمِمٝمقرة، ومٝمذا مق  ىم٤مل اًمٜمقوي:

  2اعمٕمتٛمد ذم دًمٞمؾ اًمٗمّمؾ.

ًٓ سم٤مًمًالُم٦م،  وًمامذا يم٤من اًمًالم ىمٌؾ اًمٙمالم؟ ٕن ذم آسمتداء سم٤مًمًالم إؿمٕم٤مًرا سم٤مًمًالم، وشمٗم٤مؤ

٤مـمٌف، وشمؼميًم٤م سم٤مٓسمتداء سمذيمر اهللوإيٜم٤مؾًم٤م عمـ خي

الم"ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمـ أِب ُأُم٤مُم٦َم، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ًَّ ـْ سَمَدأُمْؿ سم٤ِمًم  4"إنَّ أومم اًمٜم٤َّمِس سم٤مهلل َُم

إن اًمذي يٌتدئ ُمالىمٞمف سم٤مًمًالم إٟمام يِمٕمره سم٤مُٕمـ وقمدم اخلقف، ذًمؽ أن اًمًالم أُم٤من وإظم٤مء 

 زامواًمت

أي أىمرهبؿ ُمـ اهلل سم٤مًمٓم٤مقم٦م ُمـ سمدأ أظم٤مه اعمًٚمؿ سم٤مًمًالم قمٜمد ُمالىم٤مشمف ٕٟمف اًم٤ًمسمؼ إمم ذيمر اهلل 

  5واًمًالم حتٞم٦م اعمًٚمٛملم وؾمٜم٦م اعمرؾمٚملم.

 طمتك وإن يم٤مٟم٧م ُمتخ٤مصٛملم
ِ
، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َٟمَّْم٤مِريِّ ْٕ ـْ َأِِب َأيهقَب ا ٚمٍِؿ ملسو هيلع هللا ىلص. ومَٕم ًْ ُ

ِ
َٓ حَيِؾه عم ، ىَم٤مَل: "

الََأْن َُّيْ  ًَّ ِذي َيٌَْدُأ سم٤ِمًم ٤م اًمَّ مُهَ  6ِم"ُجَر َأظَم٤مُه وَمْقَق صَمالَِث ًَمَٞم٤مٍل، َيٚمَْتِ٘مَٞم٤مِن وَمُٞمْٕمِرُض َمَذا َوُيْٕمِرُض َمَذا، َوظَمػْمُ

  7ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؾ واطمد ُمـ اعمتالىملم أن حيرص قمغم أن يٌتدئ سم٤مًمًالم.

                                                                 
 (186/ 1قم٤مرو٦م إطمقذي ) 1

 250إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص:  2
ِ
، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ِ
الَُم ىَمٌَْؾ اًمَٙمالَِم". أظمرضمفملسو هيلع هللا ىلص:" ( أُم٤م  طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قَمٌِْد اهلل ًَّ  اًم

 (1736( وىم٤مل: َمَذا طَمِدي٨ٌم ُُمٜمَْٙمٌر. واٟمٔمر اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م)2699اًمؽمُمذي)
 (149/ 4ومٞمض اًم٘مدير ) 3

 .(3382(، وصححف إًم٤ٌمِن ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م)5197أسمق داود) 4

 (.441/ 2ومٞمض اًم٘مدير ) 5

 .(2560(، ُمًٚمؿ )6237اًمٌخ٤مري) 6

فمـ أٟمف إذا ؾمٚمؿ قمٚمٞمف ٓ يرد قمٚمٞمف وم٢مٟمف ينمع ًمف اًمًالم وٓ يؽميمف هلذا  . ويدظمؾ ومٞمف ُمـ ُمر قمغم ُمـ(250إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص:  7

 اًمٔمـ ٕٟمف ىمد خيٓمئ.
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ِلِّ  ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة، قَم ِٖمػُم قَمغَم اًمَٙمٌػِِم، َواًماَمره قَمغَم اًمَ٘م٤مقِمِد، َواًمَ٘مٚمِٞمُؾ قَمغَم ملسو هيلع هللا ىلص ومَٕم ٚمُِّؿ اًمّمَّ ًَ ىَم٤مَل: " ُي

اًمَٙمثػِِم" 

ايم٥ُِم قَمغَم اًماَمِر، َواًماَمِر قَمغَم اًمَ٘م٤مقِمِد، وَ  ٚمُِّؿ اًمرَّ ًَ  1اًمَ٘مٚمِٞمُؾ قَمغَم اًمَٙمثػِِم"وذم ًمٗمظ :" ُي

ومذا اًمذي ضم٤مء سمف احلدي٨م ُمـ شمًٚمٞمؿ اًمرايم٥م قمغم اًمامر، واًم٘م٤مئؿ قمغم اًم٘م٤مقمد، واًم٘مٚمٞمؾ قمغم 

 2اًمٙمثػم، واًمّمٖمػم قمغم اًمٙمٌػم، يمٚمف ًمالؾمتح٤ٌمب، ومٚمق قمٙمًقا ضم٤مز ويم٤من ظمالف إومْمؾ.

تداء وظمػممه٤م اًمذي يٌدأ وإذا شم٤ًموى اعمتالىمٞم٤من ُمـ يمؾ ضمٝم٦م ومٙمؾ ُمٜمٝمام ُم٠مُمقر سم٤مٓسم ىم٤مل اسمـ طمجر:

وأظمرج اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد سمًٜمد صحٞمح ُمـ طمدي٨م 3يمام ذم طمدي٨م اعمتٝم٤مضمريـ. سم٤مًمًالم،

، وأظمرج أسمق قمقاٟم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم  4ضم٤مسمر ىم٤مل "اًمامؿمٞم٤من إذا اضمتٛمٕم٤م وم٠مُّيام سمدأ سم٤مًمًالم ومٝمق أومْمؾ"

 5سم٤مًمزي٤مدة. صحٞمحٞمٝمام واًمٌزار ُمـ وضمف آظمر قمـ اسمـ ضمري٩م احلدي٨م سمتامُمف ُمرومققًم٤م

ـْ َأِِب ُمَرْيَرَة ريض اهلل قمٜمف ىَم٤مَل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٚمِّْؿ قَمٚمَ ملسو هيلع هللا ىلص: ومَٕم ًَ ٞمِْف، وَم٢ِمْن "إَِذا ًَمِ٘مَل َأطَمُديُمْؿ َأظَم٤مُه وَمٚمُْٞم

ٚمِّْؿ قَمَٚمٞمِْف َأْيًْم٤م" ًَ  6طَم٤مًَم٧ْم سَمٞمْٜمَُٝماَم ؿَمَجَرٌة َأْو ضِمَداٌر، َأْو طَمَجٌر صُمؿَّ ًَمِ٘مَٞمُف وَمٚمُْٞم

                                                                 
، وم٢مّن اًمًالَم ُم٠مُمقٌر سمف، واًمذي ُأُِمَر سمف اًمامّر أن ُيًّٚمؿ، ومل ي١مُمر سم٠من حيّمؾ اًمرّد، ُمع :ىم٤مل اًمٜمقوي  ـّ  ومٞمٜمٌٖمل أن ُيًٚمِّؿ وٓ يؽميمف هلذا اًمٔم

ـّ   ومٞمف ويرّد.أن اعمٛمرور قمٚمٞمف ىمد خيٓمئ اًمٔم

وأُم٤م ىمقل َُمـ ٓ حت٘مٞمؼ قمٜمده: إن ؾمالَم اًمامّر ؾم٥ٌم حلّمقل اإِلصمؿ ومحؼ اعمٛمرور قمٚمٞمف، ومٝمق ضمٝم٤مًم٦م فم٤ممرة، وهم٤ٌموة سمٞمِّٜم٦م، وم٢من اعم٠مُمقرات 

يمقٟمف  اًمنمقمٞم٦م ٓ شمً٘مط قمـ اعم٠مُمقر هب٤م سمٛمثؾ مذه اخلٞم٤مٓت، وًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم مذا اخلٞم٤مل اًمٗم٤مؾمد ًمؽميمٜم٤م إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر قمغم َُمـ ومٕمٚمف ضم٤ممالً

ٟمه٤م ٓ ُمٜمٙمرًا، وهمٚم٥م قمغم فمٜمٜم٤م أٟمف ٓ يٜمزضمر سم٘مقًمٜم٤م، وم٢من إٟمٙم٤مرٟم٤م قمٚمٞمف، وشمٕمريٗمٜم٤م ًمف ىمٌحف يٙمقن ؾم٤ًٌٌم إِلصمٛمف إذا مل ي٘مٚمع قمٜمف، وٓ ؿمّؽ ذم أ

ٞمٗم٦م: رده اًمًالم ٟمؽمك اإِلٟمٙم٤مر سمٛمثؾ مذا، وٟمٔم٤مئر مذا يمثػمة ُمٕمرووم٦م، وُيًتح٥ّم عمـ ؾمٚمَّؿ قمغم إٟم٤ًمن ومٚمؿ َيُردَّ قمٚمٞمِف أن ي٘مقل ًمف سمٕم٤ٌمرة ًمٓم

 (20/ 11(، ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )258واضم٥ٌم، ومٞمٜمٌٖمل ًمؽ أن شمرّد قمكّم ًمٞمً٘مَط قمٜمؽ اًمٗمرُض. إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص: 

 (2160(، ُمًٚمؿ )6232، 6231اًمٌخ٤مري) 1

 (141/ 14ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 2

 .ُمـ طمدي٨م أِب أيقب.(2560(، ُمًٚمؿ )6237اًمٌخ٤مري) 3

 (1146صححف إًم٤ٌمِن ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )(، و994إدب اعمٗمرد) 4

 (16/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) 5

 (.186(،وصححف إًم٤ٌمِن ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م)6350(، وأسمق يٕمغم )5200أسمق داود) 6
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ِلَّ  ِجَد، وَمَدظَمَؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويِمٝمد ًمف طمدي٨م اعمزء صالشمف اعمِمٝمقر قمـ أِب مريرة: َأنَّ اًمٜمٌَّ ًْ َدظَمَؾ اعَم

َؿ قمَ  ٚمَّ ًَ ، صُمؿَّ ضَم٤مَء، وَم ِلِّ َرضُمٌؾ، وَمَّمغمَّ ِله ملسو هيلع هللا ىلص غَم اًمٜمٌَّ الََم، وَمَ٘م٤مَل: "اْرضِمْع وَمَّمؾِّ وَم٢ِمٟمََّؽ ملسو هيلع هللا ىلص وَمَردَّ اًمٜمٌَّ ًَّ قَمَٚمٞمِْف اًم

ِلِّ  ٚمََّؿ قَمغَم اًمٜمٌَّ ًَ ، صُمؿَّ ضَم٤مَء، وَم "، وَمَّمغمَّ " صَمالصًَم٤م.ملسو هيلع هللا ىلص مَلْ شُمَّمؾِّ ، وَم٢ِمٟمََّؽ مَلْ شُمَّمؾِّ  1وَمَ٘م٤مَل: "اْرضِمْع وَمَّمؾِّ

 2رر قمٜمد يمؾ شمٖمػم طم٤مل، وًمٙمؾ ضم٤مء وهم٤مد.ومٗمٞمف طم٨م قمغم إومِم٤مء اًمًالم، وأن يٙم

 
ِ

ُ قَمٜمُْف ىَم٤مَل: "يَم٤مَن َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اَّللَّ ـْ َأَٟمٍس، َريِضَ اَّللَّ َيَتاَمؿَمْقَن، ملسو هيلع هللا ىلص وقمغم مذا قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م ومَٕم

ـْ  ، صُمؿَّ اًْمَتَ٘مْقا ُِم ًٓ ىُمقا َيِٛمٞمٜم٤ًم َوؿِماَم ٌََٚمتُْٝمْؿ ؿَمَجَرٌة َأْو َأيَمَٛم٦ٌم، وَمَتَٗمرَّ َوَراِئَٝم٤م، ؾَمٚمََّؿ سَمْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم  وَم٢ِمَذا اؾْمَتْ٘م

 3سَمْٕمٍض"

وم٢من مذا ُمـ ؿم٠مٟمف يقهمر صدور اجل٤مًمًلم، ويزرع  

اًمٌٖمض واحل٘مد. ٕن اًم٘مّمد سمٛمنموقمٞم٦م اًمًالم حتّمٞمؾ إًمٗم٦م، وذم اًمتخّمٞمص إحي٤مش ًمٖمػم ُمـ 

 4ظمص سم٤مًمًالم.

. 

 
ِ

ـِ قَمْٛمٍرو، َأنَّ َرضُمالً ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اَّللَّ  سْم
ِ

ـْ قَمٌِْد اَّللَّ ؟ ىَم٤مَل: " شُمٓمِْٕمُؿ اًمٓمََّٕم٤مَم، ملسو هيلع هللا ىلص: ومَٕم َأيه اإِلؾْمالَِم ظَمػْمٌ

ـْ مَلْ شَمْٕمِرْف" ـْ قَمَروْم٧َم َوَُم الََم قَمغَم َُم ًَّ  5َوشَمْ٘مَرُأ اًم

ٕمرف أي شمًٚمؿ قمغم يمؾ ُمـ ًم٘مٞمتف قمرومتف أم مل شمٕمرومف وُمٕمٜمك شم٘مرأ اًمًالم قمغم ُمـ قمروم٧م وُمـ مل شم

وٓ ختص سمف ُمـ شمٕمرومف يمام يٗمٕمٚمف يمثػمون ُمـ اًمٜم٤مس صمؿ إن مذا اًمٕمٛمقم خمّمقص سم٤معمًٚمٛملم ومال 

 6يًٚمؿ اسمتداء قمغم يم٤مومر .

ومٗمل مذا احلدي٨م احل٨م قمغم إومِم٤مء اًمًالم وٟمنمه سملم اًمٜم٤مس، ًمام ومٞمف ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ًمٕمؾ 

ػ سملم اعمًٚمٛملم، وؾمالُم٦م ىمٚمقهبؿ ًمٌٕمض، ووده اًمًالم قمغم اخل٤مص٦م ومٕمؾ همػم ُمـ أقمٔمٛمٝم٤م: اًمت٠مًمٞم

                                                                 
 (.397(، ُمًٚمؿ )793اًمٌخ٤مري) 1

 (3045/ 10ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل ) 2

 (363/ 1إًم٤ٌمِن ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )( وصحح إؾمٜم٤مده 2456قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ٓسمـ اًمًٜمل ) 3

 (18/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) 4

 (39(، ُمًٚمؿ )28اًمٌخ٤مري) 5

 (10/ 2ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 6
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ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م، ومٗمل طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد أن  –أقمٜمك ؾمالم اخل٤مص٦م  –حمٛمقد، سمؾ إٟمف 

 
ِ
٤مقَم٦ِم، إَِذا يَم٤مَٟم٧ِم اًمتَِّحٞم٦َُّم قَمغَم اعْمَْٕمِروَم٦ِم"ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقَل اهلل ًَّ اِط اًم ـْ َأْذَ   1ىم٤مل : "إِنَّ ُِم

 

ـُ قُمَٛمَر، وَمَ٘م٤مَل: "إَِذا ؾَمٚمَّْٛم٧َم وَم٠َمؾْمِٛمْع،  سْم
ِ

٤م وِمٞمِف قَمٌُْد اَّللَّ ًً
ٌَٞمٍْد ىَم٤مَل: َأشَمٞم٧ُْم جَمْٚمِ ـِ قُم ـْ صَم٤مسم٧ِِم سْم ٞم٦ٌَّم  ومَٕم

٤َم حَتِ وَم٢ِمهنَّ

٦ًٌَم" ٤ٌَمَريَم٦ًم ـَمٞمْ  ُُم
ِ

ـْ قِمٜمِْد اَّللَّ  2ُِم

ومع صقشمف رومٕم٤ًم يًٛمٕمف سمف اعمًٚمَّؿ قمٚمٞمف أو قمٚمٞمٝمؿ ؾمامقم٤ًم حم٘م٘م٤ًم، وإذا واعمًتح٥ّم أن يرىم٤مل اًمٜمقوي: 

شمِمٙمؽ ذم أٟمف يًٛمٕمٝمؿ، زاد ذم رومٕمف، واطمت٤مط واؾمتٔمٝمر، أُم٤م إذا ؾمٚمَّؿ قمغم أي٘م٤مظ قمٜمدمؿ ٟمٞم٤مم، 

 3وم٤مًمًٜم٦ّم أن خيٗمَض صقشَمف سمحٞم٨م حَيّمؾ ؾمامُع إي٘م٤مظ وٓ يًتٞم٘مظ اًمٜمٞم٤مم.

سمحٞم٨م ٓ ُي٘مٚم٘مٝمؿ وٓ يقىمٔمٝمؿ، وذم مذا أدب ٟمٌقٌي رومٞمع، طمٞم٨م ُيراقمك ومٞمف طم٤مل اًمٜم٤مئؿ ومال يٙمدر 

قمٚمٞمف ٟمقُمف، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ شمٗمقت ومْمٞمٚم٦م اًمًالم. يمام ذم طمدي٨م اعم٘مداد ىم٤مل : "وَمَٞمِجلُء  اًمٜمٌل 

َٓ ُيقىِمُظ ٟمَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٚمِٞماًم  ًْ ُؿ شَم ٚمِّ ًَ ٞمِْؾ وَمُٞم ـَ اًمٚمَّ ِٛمُع اًْمَٞمْ٘مَٔم٤مَن.."ُِم ًْ  ٤4مِئاًم، َوُي

مذا ومٞمف آداب اًمًالم قمغم إي٘م٤مظ ذم ُمقوع ومٞمف ٟمٞم٤مم أو ُمـ ذم ُمٕمٜم٤ممؿ وأٟمف يٙمقن ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 5ؾمالًُم٤م ُمتقؾمٓم٤م سملم اًمرومع واعمخ٤مومت٦م سمحٞم٨م يًٛمع آي٘م٤مظ وٓ ُّيقش قمغم همػممؿ.

ِلِّ  ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأَٟمٍس قَم ُف يَم٤مَن "إَِذا ؾَمٚمََّؿ ؾَمٚمََّؿ صَمالصًَم٤م، َوإَِذا شَمَٙمٚمََّؿ سمَِٙمٚمَِٛم٦ٍم َأقَم٤مَدَم٤م صَمالصًَم٤م"ملسو هيلع هللا ىلص ومَٕم  6َأٟمَّ

ومذا إذا يم٤من اجلٛمع يمثػًما ومل يًٛمع سمٕمْمٝمؿ وىمّمد آؾمتٞمٕم٤مب ويمذا ًمق ؾمٚمؿ وفمـ أٟمف مل يًٛمع 

 7ة صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م وٓ يزيد قمغم اًمث٤مًمث٦م.ومتًـ اإلقم٤مدة ومٞمٕمٞمد ُمر

                                                                 
 (11/21( وصحح إؾمٜم٤مده احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )3664(، أمحد )210اسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمًٜمد) 1

 (18/ 11اًمٗمتح )( وصحح إؾمٜم٤مده احل٤مومظ ذم 1005اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد) 2

 (245إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص:  3

 (2055ُمًٚمؿ ) 4

 (14/ 14ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) 5

 (94اًمٌخ٤مري) 6

 (27/ 11(،ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر )245إذيم٤مر ًمٚمٜمقوي )ص:  7
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ِلَّ  ُ قَمٜمَْٝم٤م: َأنَّ اًمٜمٌَّ ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َريِضَ اَّللَّ الََم"، ملسو هيلع هللا ىلصومَٕم ًَّ يُؾ َيْ٘مَرُأ قَمَٚمٞمِْؽ اًم ، ىَم٤مَل هَل٤َم: "َي٤م قَم٤مِئَِم٦ُم َمَذا ضِمؼْمِ

 ًَّ ِلَّ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َوقَمَٚمٞمِْف اًم َٓ َأَرى، شُمِريُد اًمٜمٌَّ  َوسَمَريَم٤مشُمُف، شَمَرى َُم٤م 
ِ

  1ملسو هيلع هللا ىلص.الَُم َوَرمْح٦َُم اَّللَّ

ىم٤مل اًمٜمقوي: ذم مذا احلدي٨م ُمنموقمٞم٦م إرؾم٤مل اًمًالم وَي٥م قمغم اًمرؾمقل شمٌٚمٞمٖمف ىم٤مل اسمـ طمجر: 

٦م ٕٟمف أُم٤مٟم٦م وشمٕم٘م٥م سم٠مٟمف سم٤مًمقديٕم٦م أؿمٌف واًمتح٘مٞمؼ أن اًمرؾمقل إن اًمتزُمف أؿمٌف إُم٤مٟم٦م وإٓ ومقديٕم

واًمقدائع إذا مل شم٘مٌؾ مل يٚمزُمف رء ىم٤مل وومٞمف إذا أشم٤مه ؿمخص سمًالم ُمـ ؿمخص أو ذم ورىم٦م وضم٥م 

 اًمرد قمغم اًمٗمقر ويًتح٥م أن يرد قمغم اعمٌٚمغ.

 2ومدل قمغم أٟمف همػم واضم٥م.ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ومل أر ذم رء ُمـ ـمرق طمدي٨م قم٤مئِم٦م أهن٤م ردت قمغم اًمٜمٌل 

 3سمٚمٖمف. ومٞمًتٗم٤مد ُمٜمف رد اًمًالم قمغم ُمـ أرؾمؾ اًمًالم وقمغم ُمـ

ومٙمام أٟمف يًـ اًمًالم قمٜمد اًم٘مدوم قمغم اعمجٚمس،  

 ومٙمذًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م أن يٚم٘مك اًمًالم قمٜمد ُمٗم٤مرىم٦م ذًمؽ اعمجٚمس.

 
ِ

ـْ َأسمِك ُمَرْيَرَة ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ٚمِّْؿ وَم٢ِمَذا َأَراَد َأْن َيُ٘مقَم إَِذا اٟمَْتَٝمك َأطَمُديُمْؿ إمَِم اعْمَْجٚمِِس وَمٚمْ ملسو هيلع هللا ىلص " ومَٕم ًَ ُٞم

ـَ أظِمَرِة". ٧ِم إُومَم سم٠َِمطَمؼَّ ُِم ًَ ٚمِّْؿ وَمَٚمٞمْ ًَ  4وَمٚمُْٞم

ومٙمام أن اًمتًٚمٞمٛم٦م إومم إظم٤ٌمر قمـ ؾمالُمتٝمؿ ُمـ ذه قمٜمد احلْمقر ومٙمذًمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م  ىم٤مل اًمٓمٞمٌل:

ًمًالُم٦م قمٜمد إظم٤ٌمر قمـ ؾمالُمتٝمؿ ُمـ ذه قمٜمد اًمٖمٞم٦ٌم، وًمٞم٧ًم اًمًالُم٦م قمٜمد احلْمقر أومم ُمـ ا

 5اًمٖمٞم٦ٌم، سمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م أومم.

ٚمُِّٛمقا  ًَ قا َوشُم ًُ
َت٠مْٟمِ ًْ َٓ شَمْدظُمُٚمقا سُمُٞمقشًم٤م هَمػْمَ سُمُٞمقشمُِٙمْؿ طَمتَّك شَم ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمَّ قَمغَم َأْمٚمَِٝم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم }َي٤مَأُّيه

ُروَن{ ]اًمٜمقر: َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ًَمَٕمٚمَّ   [27ُٙمْؿ شَمَذيمَّ

                                                                 
 (3217اًمٌخ٤مري) 1

 (112/ 8( ، واٟمٔمر: ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )38/ 11ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) 2

 (.139/ 7ـ طمجر )ومتح اًم٤ٌمري ٓسم 3

 (.183( وصححف إًم٤ٌمِن ذم اًمّمحٞمح٦م)2706(، اًمؽمُمذي)5208(، أسمق داود)7852أمحد ) 4

 (.3049/ 10ذح اعمِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمٌل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمًٜمـ ) 5
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: مذه آداب ذقمٞم٦م، أدب اهلل هب٤م قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم، وذًمؽ ذم آؾمتئذان أُمر اهلل ىم٤مل اسمـ يمثػم

  1اعم١مُمٜملم أٓ يدظمٚمقا سمٞمقشم٤م همػم سمٞمقهتؿ طمتك يًت٠مٟمًقا، أي: يًت٠مذٟمقا ىمٌؾ اًمدظمقل ويًٚمٛمقا سمٕمده.

ـْ سمَ  صَمٜم٤َم َرضُمٌؾ َُم ، ىَم٤مَل: طَمدَّ ـْ ِرسْمِٕملٍّ ِلِّ وقَم ُف اؾْمَت٠مَْذَن قَمغَم اًمٜمٌَّ َوُمَق ذِم سَمٞم٧ٍْم وَمَ٘م٤مَل: َأًم٩ُِم؟ ملسو هيلع هللا ىلص ٜمِل قَم٤مُِمٍر َأٟمَّ

ِله  الَُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ، َأَأْدظُمُؾ؟ " ملسو هيلع هللا ىلص وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌَّ ًَّ ؾْمتِئَْذاَن، وَمُ٘مْؾ ًَمُف: ىُمِؾ اًم ِٓ ْٛمُف ا خِل٤َمِدُِمِف: " اظْمُرْج إمَِم َمَذا وَمَٕمٚمِّ

ضُمُؾ، وَمَ٘م٤مَل  ِٛمَٕمُف اًمرَّ ًَ ِله وَم الَُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ، َأَأْدظُمُؾ؟ وَم٠َمِذَن ًَمُف اًمٜمٌَّ ًَّ ، وَمَدظَمَؾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم }وَم٢ِمَذا ملسو هيلع هللا ىلص: اًم

 ُ ُ اَّللَّ ٌَلمِّ ٦ًٌَم يَمَذًمَِؽ ُي ٤ٌَمَريَم٦ًم ـَمٞمِّ  ُُم
ِ

ـْ قِمٜمِْد اَّللَّ ٞم٦ًَّم ُِم
ُٙمْؿ حَتِ ًِ ٚمُِّٛمقا قَمغَم َأٟمُْٗم ًَ َي٤مِت َدظَمٚمُْتْؿ سُمُٞمقشًم٤م وَم ْٔ  ًَمُٙمُؿ ا

 2[.61شَمْٕمِ٘مُٚمقَن{ ]اًمٜمقر:  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ 

  

                                                                 
 (.36/ 6شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) 1

 (818ِن ذم اًمّمحٞمح٦م)( وصححف إًم٤ٌم5177(، أسمق داود)25672( واسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم )1084اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد) 2
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 :  اهشرية اهِبويةرابعا
 دروض وعرب غزوة تبون

:توطئة  

، وم٢مذا وىمػ اعمرء قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ ُمٕمروم٦م ؾمػم اًم٤ًمسم٘ملم ًمٗمقائد يمثػمةإن ذم دراؾم٦م اًمت٤مريخ و

ور اًمٕمزة واًم٘مقة سمديٜمٝمؿ، وم٢من مذا ي٨ٌم ذم اًم٘مٚم٥م هورًا قمٔمٞماًم، وأٟم٤ًًم وومرطم٤ًم، ومذا إٟمس واًمن

، وسمذل اجلٝمد ذم ـمٚمٌف، واسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمف، واًمتٚمذذ  يٌٕم٨م اًمٕمٌد قمغم دوام اًمًػم إمم اهلل قمزَّ وضمؾَّ

سمٕم٤ٌمدشمف وـم٤مقمتف، واًمتٛمًؽ سمام يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح طمتك يدومٕمٜم٤م ذًمؽ إمم اًمقصقل إمم ُم٤م 

 وصٚمقا إًمٞمف ُمـ ظمالل دراؾم٦م إؾم٤ٌمب اًمتل أوصٚمتٝمؿ إمم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف.

 .ًمزُم٤من اًمٕمّمٞم٥م ًمٚمتٕمرف قمغم أظم٤ٌمرمؿمذا ا ومام أطمقضمٜم٤م ذم

قَمٞمٌْش ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمَٕمٞمْش ذم ؾمػمشمف ومل همزوة شمٌقك، ، ملسو هيلع هللا ىلصهمزوة همزوات اًمرؾمقل  ُمعواًمٞمقم ُمققمدٟم٤م 

وٟمحـ ذم مذه إي٤مم أن ٟمخؽمق  أطمقضمٜم٤مَرهِمٞمد ؾمٕمٞمد: ومٞمف ِمداي٦م وٟمقر وطمٌقر وسمنِْم وهور، وُم٤م 

ؾم٤مقم٦م ُمـ ؾُمَقْيٕم٤مشمف اًمثٛمٞمٜم٦م: ًمٜم٠مظمذ اًمِٕمؼمة  ، سمؾملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقلأرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم: ًمٜمٕمٞمش يقُم٤ًم ُمـ أي٤مم 

 .1واًمدروس ُمـ شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م

:  

ىمد قمزُمقا قمغم  -سمٚمٖمف أن مرىمؾ ُمٚمؽ اًمروم وُمـ قمٜمده ُمـ ُمتٜمٍِمة اًمٕمرب ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ؾمٌٌٝم٤م أن اًمٜمٌل 

 ،ذاموضُم  ،ؿخلْ  :مجٚم٦م ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب ُمثؾوأضمٚم٧ٌم ُمٕمف  2ىمّمده، وىمد رزق مرىمؾ أصح٤مسمف ًمًٜم٦م

 وزطمٗمقا وىمدُمقا ُم٘مدُم٤مهتؿ إمم اًمٌٚم٘م٤مء وقمًٙمروا هب٤م. وهم٤ًمن ،وقم٤مُمٚم٦م

واعمًٚمٛمقن وؾم٤مروا إمم اًمروم، ويم٤من احلر ؿمديًدا، واًمٌالد جمدسم٦م، واًمٜم٤مس ذم ملسو هيلع هللا ىلص ومتجٝمز اًمٜمٌل 

قمنة، ويم٤مٟم٧م اًمثامر ىمد ـم٤مسم٧م، وم٠مطم٥م اًمٜم٤مس اعم٘م٤مم ذم صمامرمؿ، ومتجٝمزوا قمغم يمره، ومٙم٤من ذًمؽ 

 .3اجلٞمش يًٛمك ضمٞمش اًمٕمنة

 

                                                                 
 (.2/ 22ُم٘متٌس ُمـ دروس ًمٚمِمٞمخ قمكم اًم٘مرِن ) 1

 أي: أقمٓم٤ممؿ ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ عمدة ؾمٜم٦م. 2

 (.145/ 2اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ٓسمـ إصمػم) 3
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مل يٙمـ اخلروج إمم شمٌقك سم٤مُٕمر اًمًٝمؾ سمؾ يم٤من قمًػًما سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م يمام وصػ اهلل مذه اًمٖمزوة 

ِة  ٌَُٕمقُه ذِم ؾَم٤مقَم٦ِم اًْمُٕمْنَ ـَ اشمَّ ِذي َٟمَّْم٤مِر اًمَّ ْٕ ـَ َوا ِلِّ َواعْمَُٝم٤مضِمِري ُ قَمغَم اًمٜمٌَّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م سم٘مقًمف: }ًَمَ٘مْد شَم٤مَب اَّللَّ ُِم

ُف هِبِْؿ َرُءوٌف َرطِمٞمٌؿ{ ]اًمتقسم٦م: يَم٤مَد َيِزيُغ ىُمُٚمقُب ومَ   [ 117ِريٍؼ ُِمٜمُْٝمْؿ صُمؿَّ شَم٤مَب قَمَٚمٞمِْٝمْؿ إِٟمَّ

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ سمـ أِب ـم٤مًم٥م ظمرضمقا ذم همزوة شمٌقك اًمرضمالن ، واًمثالصم٦م قمغم سمٕمػم 

واطمد وظمرضمقا ذم طمر ؿمديد ، وم٠مص٤مهبؿ يقُم٤م قمٓمش ؿمديد طمتك ضمٕمٚمقا يٜمحرون إسمٚمٝمؿ ، 

اؿمٝم٤م ، وينمسمقن ُم٤مءم٤م ، ومٙم٤من ذًمؽ قمنة ُمـ اًمامء ، وقمنة ُمـ اًمٔمٝمر ، وقمنة ومٞمٕمٍمون أيمر

 .1ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م"

 

 ضىل اهحاو واهىاو: -1

يم٤مٟم٧م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة آٟمذاك شمٕمٞمش و٤مئ٘م٦م اىمتّم٤مدي٦م وضمدب ىمد طمؾَّ سم٤مًمٌالد، ومل دمـ اًمثامر ُمٜمذ 

ًمٖمزوة ضمٜمل اًمثامر وُمقؾمؿ احلّم٤مد، واًمٜم٤مس حيٌقن اعمُ٘م٤مم ذم ومؽمة، وىمد واومؼ اخلروج إمم مذه ا

 .2صمامرمؿ وفمالهلؿ ويٙمرمقن اخلروج ذم احل٤مل ُمـ اًمزُم٤من اًمذي مؿ قمٚمٞمف

 شدة اهحر: -2

مــ ُمـ اهلجرة ذم آظمر ؿمٝمقر اًمّمٞمػ وىمد يم٤من احلر ؿمديد 9يم٤مٟم٧م مذه اًمٖمزوة ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م 

، ÷ُمـ ؿمدة احلر واًمٕمٓمش، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  ضمًدا طمتك إن اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ئمـ أن قمٜم٘مف ؾمٞمٜم٘مٓمع

طمدصمٜم٤م ُمـ ؿم٠من اًمٕمنة، ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م إمم شمٌقك ذم ىمٞمظ ؿمديد، ومٜمزًمٜم٤م ÷: ىمٞمؾ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ُمٜمزٓ، أص٤مسمٜم٤م ومٞمف قمٓمش، طمتك فمٜمٜم٤م أن رىم٤مسمٜم٤م ؾمتٜم٘مٓمع، طمتك إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمذم٥م يٚمتٛمس اًمامء، 

 .  3ومال يرضمع طمتك ٟمٔمـ أن رىمٌتف ؾمتٜم٘مٓمع

  فة بىن اهىدىًة وتبون:ُبغد اهىسا -3

                                                                 
 (.169/ 2شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق ) 1

 ( سمتٍمف.146/ 7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم ) 2

 (.1383أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف ) 3
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( يمٞمٚمق ُمؽم سم٤مًم٘مٞم٤مؾم٤مت 700يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م سملم اعمديٜم٦م وشمٌقك شمّمؾ إمم ُم٤م يزيد قمـ ؾمٌٕمامئ٦م )

احلديث٦م، ومل شمٙمـ اًمٓمرق ممٝمدة أو ُمرصقوم٦م يمام مق احل٤مل ذم زُم٤مٟمٜم٤م...ٓ! سمؾ يم٤من إُمر خمتٚمػ، 

٤م ؿمديد ٓ زرع هب٤م وٓ ومٙم٤من ُمًػممؿ قمغم اًمٌٕمػم وإىمدام ذم صحراء ىم٤مطمٚم٦م ُم٘مٗمرة ضمرداء طمرم

 ُم٤مء.  

   قهة اهغدة واهغتاد:-4

يم٤مٟم٧م اًمٕمرب آٟمذاك شمٕمرف اًمروم وىمقهت٤م وضمالدهت٤م ومٝمل أيمؼم دوًم٦م ذم اًمٕم٤ممل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وُم٤م 

يم٤من اًمٕمرب يتخٞمٚمقن رؤيتٝمؿ ومام سم٤مًمؽ سمٛمح٤مرسمتٝمؿ وُم٘م٤مشمٚمٝمؿ ومؿ ُمـ مؿ ذم احلروب واًمٕمدد 

مجع همٗمػم ًم٘مت٤مل ُمـ اًمٕمرب ىمد احتدوا ُمٕمٝمؿ وظمرضمقا ذم أن طمٚمٗم٤مء اًمروم ذًمؽ واًمٕمت٤مد، ويزيد قمغم 

 يقُمئذشم٠مم٥م إًمٞمٝمؿ وظمرج ذم أصح٤مسمف ويم٤من قمددمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، وًمام ضم٤مءت إٟم٤ٌمء ًمٚمٜمٌل اعمًٚمٛملم

 .1يمام أظمؼم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ذم ىمّم٦م ختٚمٗمف طم٤مومظ يمت٤مب َيٛمٕمٝمؿ وٓ يمثػم،

ٕمـ أِب ومقمٓمش ؿمديد، ويزيد قمغم ذًمؽ ىمٚم٦م زادمؿ وـمٕم٤مُمٝمؿ وم٘مد أصٞمٌقا ذم مذه اًمٖمزوة سمٛمج٤مقم٦م و

، ىم٤مل: ًمام يم٤من همزوة شمٌقك أص٤مب اًمٜم٤مس جم٤مقم٦م، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، ًمق أذٟم٧م ًمٜم٤م ÷مريرة 

 .2".. وذيمر احلدي٨ماومٕمٚمقاملسو هيلع هللا ىلص: "ومٜمحرٟم٤م ٟمقاوحٜم٤م، وم٠ميمٚمٜم٤م وادمٜم٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ظهور طائفة ىن اهىًافكىن واهىشممىن:   -5

٤ًٌم ُمـ ُمًجد ىم٤ٌمء وأرادوا أن يّمكم هلؿ سمدأت مذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سمٌٜم٤مء صقرة  ُمًجد ىمري

ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمف: طمتك يروج هلؿ ُم٤م أرادوه ُمـ اًمٗم٤ًمد واًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد، ومٕمّمؿ اهلل رؾمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل 

ُمٙم٤من  -ُمـ اًمّمالة ومٞمف، وذًمؽ أٟمف يم٤من قمغم ضمٜم٤مح ؾمٗمر إمم شمٌقك، ومٚمام رضمع ُمٜمٝم٤م ومٜمزل سمذي أوان

ـَ  ؿم٠من مذا اعمًجد، ومق ىمقًمف شمٕم٤ممم: } ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ذم -سمٞمٜمف وسملم اعمديٜم٦م ؾم٤مقم٦م  ِذي َواًمَّ

َ َوَرؾُمقًَمُف ُمِ  ـْ طَم٤مَرَب اَّللَّ َ
ِ

اًرا َويُمْٗمًرا َوشَمْٗمِريً٘م٤م سَملْمَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َوإِْرَص٤مًدا عم ِجًدا رِضَ ًْ ُذوا َُم َ ـْ ىَمٌُْؾ{ اختَّ

 [ أي٦م.107]اًمتقسم٦م: 

                                                                 
 (.7192(، وُمًٚمؿ)٤4418م أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري)اًم٘مّم٦م سمٙمامهل 1

 (.45أظمرضمف ُمًٚمؿ) 2
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اًراوأُم٤م ىمقًمف: "  " َوشَمْٗمِريً٘م٤م" سم٤مهلل ٓ ًمإليامن سمف، " َويُمْٗمًرا٤مء، " " ومألهنؿ أرادوا ُمْم٤مم٤مة ُمًجد ىمٌ رِضَ

 .1ًمٚمجامقم٦م قمـ ُمًجد ىم٤ٌمء

وىم٤مل ىمقم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: ٓ شمٜمٗمروا ذم احلر، زم٤مدة ذم اجلٝم٤مد، وؿمٙم٤م ذم احلؼ، 

َٓ شَمٜمِْٗمُروا ذِم احْلَرِّ ىُمْؾ  ، وم٠مٟمزل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:ملسو هيلع هللا ىلصوإرضم٤موم٤م سمرؾمقل اهلل  َٟم٤مُر ضَمَٝمٜمََّؿ  }َوىَم٤مًُمقا 

ا ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٗمَ٘مُٝمقَن ) ٌُقَن{ 81َأؿَمده طَمرًّ
ًِ ( وَمٚمَْٞمْْمَحُٙمقا ىَمٚمِٞمالً َوًْمٞمٌَُْٙمقا يَمثػًِما ضَمَزاًء سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٙم

 [82، 81]اًمتقسم٦م: 

واؾمتٛمر اعمٜم٤موم٘مقن واعمِمٙمٙمقن قمغم مذه احل٤مل وـمقال ُمدة اًمٖمزوة طمتك أٟمزل اهلل ُم٤م يٗمْمحٝمؿ 

 . 2ءة ختؼم قمـ يمٞمدمؿ وُمٙمرمؿوم٠مٟمزل ؾمقرة سمرا

 
يريد همزوة إٓ ورى ملسو هيلع هللا ىلص أصح٤مسمف سم٤مًمتٝمٞم١م ًمٖمزو اًمروم، ومل يٙمـ رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أُمر رؾمقل اهلل 

ذم طمر ؿمديد، واؾمت٘مٌؾ ؾمٗمرا سمٕمٞمدا، ملسو هيلع هللا ىلص سمٖمػمم٤م، طمتك يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٖمزوة، همزام٤م رؾمقل اهلل 

زومؿ، وم٠مظمؼممؿ سمقضمٝمف اًمذي يريد، وُمٗم٤مزا وقمدوا يمثػما، ومجغم ًمٚمٛمًٚمٛملم أُمرمؿ ًمٞمت٠ممٌقا أم٦ٌم هم

 يمثػم، وٓ َيٛمٕمٝمؿ يمت٤مب طم٤مومظ، يريد اًمديقان.ملسو هيلع هللا ىلص واعمًٚمٛمقن ُمع رؾمقل اهلل 

ذم ضمٝم٤مزه ىم٤مل ًمٚمجد سمـ ىمٞمس أطمد سمٜمل ؾمٚمٛم٦م: ي٤م ضمد، مؾ ًمؽ اًمٕم٤مم ذم ملسو هيلع هللا ىلص وذات يقم واًمٜمٌل 

أٟمف ُم٤م ُمـ  ضمالد سمٜمل إصٗمر؟ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أو شم٠مذن زم وٓ شمٗمتٜمل؟ ومق اهلل ًم٘مد قمرف ىمقُمل

٤ًٌم سم٤مًمٜم٤ًمء ُمٜمل، وإِن أظمِمك إن رأي٧م ٟم٤ًمء سمٜمل إصٗمر أن ٓ أصؼم، وم٠مقمرض قمٜمف  رضمؾ سم٠مؿمد قمج

ـْ َيُ٘مقُل اْئَذْن ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل  وىم٤مل: ىمد أذٟم٧م ًمؽ. ومٗمل اجلد سمـ ىمٞمس ٟمزًم٧م مذه أي٦م: }َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

َٓ ذِم اًْمِٗمتْٜم٦َِم ؾَمَ٘مُٓمقا َوإِنَّ ضَمَٝمٜمَّ  َٓ شَمْٗمتِٜمِّل َأ { ]اًمتقسم٦م: زِم َو ـَ  [49َؿ عَمُِحٞمَٓم٦ٌم سم٤ِمًْمَٙم٤موِمِري

ضمدَّ ذم ؾمٗمره، وأُمر اًمٜم٤مس سم٤مجلٝم٤مز وآٟمٙمامش، وطمض أمؾ اًمٖمٜمك قمغم ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ إن رؾمقل اهلل 

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ومحٛمؾ رضم٤مل ُمـ أمؾ اًمٖمٜمك واطمتًٌقا، ومج٤مء أسمقسمٙمر سمامًمف يمٚمف  َواحْلُْٛمالنِ اًمٜمٗم٘م٦م 

                                                                 
 (.187/ 7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم) 1

 ( سمتٍمف.517/ 2اٟمٔمر ؾمػمة اسمـ مِم٤مم ) 2
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ؽ ٟمٗم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م، مل يٜمٗمؼ أطمد ُمثٚمٝم٤م، وشمت٤مسمع اًمٜم٤مس ذم وضم٤مء قمٛمر سمٜمّمٗمف وأٟمٗمؼ قمثامن سمـ قمٗم٤من ذم ذًم

 ودقم٤م هلؿ.ملسو هيلع هللا ىلص اإلٟمٗم٤مق وشم٤ًمرقمقا وم٤مؾمتٌنم اًمٜمٌل 

، ومؿ اًمٌٙم٤مءون، ومؿ ؾمٌٕم٦م ٟمٗمر ُمـ إٟمّم٤مر وهمػممؿ، ملسو هيلع هللا ىلصوضم٤مء رضم٤مل ُمـ اعمًٚمٛملم رؾمقل اهلل 

ؿ ، ويم٤مٟمقا أمؾ طم٤مضم٦م، وم٘م٤مل: ٓ أضمد ُم٤م أمحٚمٙمؿ قمٚمٞمف، ومتقًمقا وأقمٞمٜمٝمملسو هيلع هللا ىلصٚمقا رؾمقل اهلل وم٤مؾمتحٛمَ 

 شمٗمٞمض ُمـ اًمدُمع طمزٟم٤م أٓ َيدوا ُم٤م يٜمٗم٘مقن. 

 وضم٤مءه اعمٕمذرون ُمـ إقمراب، وم٤مقمتذروا إًمٞمف، ومٚمؿ يٕمذرمؿ اهلل شمٕم٤ممم. 

ػم، وىمد يم٤من ٟمٗمر ُمـ اعمًٚمٛملم أسمٓم٠مت هبؿ اًمٜمٞم٦م قمـ ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ اؾمتت٥م سمرؾمقل اهلل  ًَ ؾمٗمره، وأمجع اًم

ـ ُم٤مًمؽ وُمرارة سمـ ، طمتك ختٚمٗمقا قمٜمف، قمـ همػم ؿمؽ وٓ ارشمٞم٤مب، ُمٜمٝمؿ: يمٕم٥م سمملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 اًمرسمٞمع، ومالل سمـ أُمٞم٦م، وأسمق ظمٞمثٛم٦م، ويم٤مٟمقا ٟمٗمر صدق، ٓ يتٝمٛمقن ذم إؾمالُمٝمؿ.

رضب قمًٙمره قمغم صمٜمٞم٦م اًمقداع. واؾمتٕمٛمؾ قمغم اعمديٜم٦م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ومٚمام ظمرج رؾمقل اهلل 

 إٟمّم٤مري.

 اًمري٥م. ختٚمػ قمٜمف قمٌد اهلل سمـ أِب، ومٞمٛمـ ختٚمػ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وأمؾملسو هيلع هللا ىلص وًمام ؾم٤مر رؾمقل اهلل 

 قمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م، روقان اهلل قمٚمٞمف، قمغم أمٚمف، وأُمره سم٤مإلىم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ.ملسو هيلع هللا ىلص وظمٚمَّػ رؾمقل اهلل 

أي٤مُم٤م إمم أمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص قمغم ؾمٗمره، صمؿ إن أسم٤م ظمٞمثٛم٦م رضمع سمٕمد أن ؾم٤مر رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وُم٣م رؾمقل اهلل 

 طمتك أدريمف طملم ٟمزل شمٌقك. ملسو هيلع هللا ىلص ذم يقم طم٤مر، صمؿ ظمرج ذم ـمٚم٥م رؾمقل اهلل 

ْخَر سم٤ِمًْمقاِد، أي  -ُمل ذم ـمري٘مف إمم شمٌقك سم٤محلجروُمر اجلٞمش اإلؾمال ـَ ضم٤مسُمقا اًمّمَّ ِذي دي٤مر صمٛمقد اًمَّ

"ٓ شمنمسمقا ُمـ ُم٤مئٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص : وم٤مؾمت٘مك اًمٜم٤مس ُمـ سمئرم٤م، ومٚمام راطمقا ىم٤مل رؾمقل اهلل  -وادي اًمُ٘مرى

وٓ شمتقو٠موا ُمٜمف ًمٚمّمالة. وُم٤م يم٤من ُمـ قمجلم قمجٜمتٛمقه وم٤مقمٚمٗمقه اإلسمؾ، وٓ شم٠ميمٚمقا ُمٜمف ؿمٞمئ٤م، 

 .1أن يًت٘مقا ُمـ اًمٌئر اًمتل يم٤مٟم٧م شمردم٤م ٟم٤مىم٦م ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالم"وأُمرمؿ 

                                                                 
 (.5984احلدي٨م أصٚمف قمٜمد أمحد ذم اعمًٜمد) 1
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سم٤محلجر ىم٤مل: "ٓ شمدظمٚمقا ُم٤ًميمـ اًمذيـ فمٚمٛمقا ملسو هيلع هللا ىلص وذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ًمام ُمر اًمٜمٌل 

أٟمٗمًٝمؿ أن يّمٞمٌٙمؿ ُم٤م أص٤مهبؿ، إٓ أن شمٙمقٟمقا سم٤ميملم، صمؿ ىمٜمع رأؾمف وأهع سم٤مًمًػم طمتك ضم٤مز 

 .1اًمقادي"

ؾم٤مئًرا، ومجٕمؾ يتخٚمػ قمٜمف اًمرضمؾ، ومٞم٘مقًمقن: ي٤م رؾمقل اهلل، ختٚمػ ومالن، ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ ُم٣م رؾمقل اهلل 

ومٞم٘مقل: دقمقه، وم٢من يؽ ومٞمف ظمػم ومًٞمٚمح٘مف اهلل شمٕم٤ممم سمٙمؿ، وإن يؽ همػم ذًمؽ وم٘مد أراطمٙمؿ اهلل ُمٜمف، 

طمتك ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمد ختٚمػ أسمق ذر، وأسمٓم٠م سمف سمٕمػمه، وم٘م٤مل: دقمقه، وم٢من يؽ ومٞمف ظمػم 

يؽ همػم ذًمؽ وم٘مد أراطمٙمؿ اهلل ُمٜمف، وشمٚمقم أسمق ذر قمغم سمٕمػمه، ومٚمام أسمٓم٠م ومًٞمٚمح٘مف اهلل سمٙمؿ، وإن 

ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤مؿمًٞم٤م، وٟمزل رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف، أظمذ ُمت٤مقمف ومحٛمٚمف قمغم فمٝمره، صمؿ ظمرج يتٌع أصمر رؾمقل اهلل 

ذم سمٕمض ُمٜم٤مزًمف، ومٜمٔمر ٟم٤مفمر ُمـ اعمًٚمٛملم وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إن مذا اًمرضمؾ يٛمٌم قمغم اًمٓمريؼ 

يمـ أسم٤م ذر ومٚمام شم٠مُمٚمف اًم٘مقم ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، مق واهلل أسمق ذر، ملسو هيلع هللا ىلص:  وطمده، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

 رطمؿ اهلل أسم٤م ذر، يٛمٌم وطمده، ويٛمقت وطمده، ويٌٕم٨م وطمده.ملسو هيلع هللا ىلص: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

وأصح٤مسمف إمم أن ٟمزًمقا سمتٌقك، ومٕمًٙمر مٜم٤مك، ومق ُمًتٕمد ًمٚم٘م٤مء اًمٕمدو، وىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص وؾم٤مر اًمٜمٌل 

ٚمٞمٖم٦م، أشمك سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ، وطمض قمغم ظمػم اًمدٟمٞم٤م ومٞمٝمؿ ظمٓمٞم٤ٌم، ومخٓم٥م ظمٓم٦ٌم سمملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل 

وأظمرة، وطمذر وأٟمذر، وسمنم وأسمنم، طمتك رومع ُمٕمٜمقي٤مهتؿ، وضمؼم هب٤م ُم٤م يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٘مص 

 واخلٚمؾ ُمـ طمٞم٨م ىمٚم٦م اًمزاد واًمامدة واعم١مٟم٦م. 

أظمذمؿ اًمرقم٥م ومٚمؿ َيؽمئقا قمغم ملسو هيلع هللا ىلص : ومٚمام ؾمٛمٕمقا سمزطمػ رؾمقل اهلل وأُم٤م اًمروُم٤من وطمٚمٗم٤مؤمؿ

ٚم٘م٤مء، سمؾ شمٗمرىمقا ذم اًمٌالد ذم داظمؾ طمدودمؿ، ومٙم٤من ًمذًمؽ أطمًـ أصمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؾمٛمٕم٦م اًمت٘مدم واًم

 اعمًٚمٛملم اًمٕمًٙمري٦م، ذم داظمؾ اجلزيرة وأرضم٤مئٝم٤م اًمٜم٤مئٞم٦م. 

وطمّمؾ اعمًٚمٛمقن قمغم ُمٙم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يمٌػمة ظمٓمػمة، سمام مل يٙمقٟمقا حيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ًمق وىمع مٜم٤مك 

 اصٓمدام سملم اجلٞمِملم.

                                                                 
(، 433اًمٌخ٤مري)(.واحلدي٨م أظمرضمف 398(، اًمرطمٞمؼ اعمختقم ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري)ص: 18/ 4اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم ) 1

 (.2980وُمًٚمؿ)



74 
 

وأمؾ  ضَمْرسَم٤مءَ وأقمٓم٤مه اجلزي٦م، وأشم٤مه أمؾ ملسو هيلع هللا ىلص طم٥م أيٚم٦م، ومّم٤مًمح اًمرؾمقل وضم٤مء حُيٜم٦م سمـ روسم٦م ص٤م

ظم٤مًمد ملسو هيلع هللا ىلص يمت٤مسم٤م ومٝمق قمٜمدمؿ. وسمٕم٨م رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وم٠مقمٓمقه اجلزي٦م، ويمت٥م هلؿ رؾمقل اهلل  َأْذُرَح 

وُم٦م اجلٜمدل ذم أرسمٕمامئ٦م وقمنميـ وم٤مرؾًم٤م، وىم٤مل ًمف: "إٟمؽ ؾمتجده يّمٞمد اًمٌ٘مر" دُ  ُأيَمٞمِْدرَ سمـ اًمقًمٞمد إمم 

، ومح٘مـ دُمف، ملسو هيلع هللا ىلصر ًمّمٞمده، ومتٚم٘م٤مه ظم٤مًمد ذم ظمٚمٞم٦م، وم٠مظمذه وضم٤مء سمف إمم رؾمقل اهلل ومخرج أيمٞمد

وص٤محلف قمغم أًمٗمل سمٕمػم، وصمامٟمامئ٦م رأس، وأرسمٕمامئ٦م درع، وأرسمٕمامئ٦م رُمح، وأىمر سم٢مقمٓم٤مء اجلزي٦م، 

 وم٘م٤مو٤مه ُمع حيٜم٦م قمغم ىمْمٞم٦م دوُم٦م وشمٌقك وأيٚم٦م وشمٞمامء.

تامدم٤م قمغم ؾم٤مدهت٤م إىمدُملم ىمد وم٤مت وأي٘مٜم٧م اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ حل٤ًمب اًمروُم٤من أن اقم

أواٟمف، وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم ًمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم، ومٙمذا شمقؾمٕم٧م طمدود اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، طمتك ٓىم٧م طمدود 

 اًمروُم٤من ُم٤ٌمذة، وؿمٝمد قمٛمالء اًمروُم٤من هن٤ميتٝمؿ إمم طمد يمٌػم.

، ورضمع اجلٞمش اإلؾمالُمل ُمـ شمٌقك ُمٔمٗمريـ ُمٜمّمقريـ، مل يٜم٤مًمقا يمٞمًدا، ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤مل

، وذًمؽ أٟمف طمٞمٜمام يم٤من ملسو هيلع هللا ىلصوذم اًمٓمريؼ قمٜمد قم٘م٦ٌم طم٤مول اصمٜم٤م قمنم رضمال ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمٗمتؽ سم٤مًمٜمٌل 

يٛمر سمتٚمؽ اًمٕم٘م٦ٌم يم٤من ُمٕمف قمامر ي٘مقد سمزُم٤مم ٟم٤مىمتف، وطمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن يًقىمٝم٤م، وأظمذ اًمٜم٤مس سمٌٓمـ 

ؾمٛمٕمقا  وص٤مطم٤ٌمه يًػمان إذملسو هيلع هللا ىلص اًمقادي، وم٤مٟمتٝمز أوًمئؽ اعمٜم٤موم٘مقن مذه اًمٗمرص٦م، ومٌٞمٜمام رؾمقل اهلل 

، ومٌٕم٨م طمذيٗم٦م وميب وضمقه رواطمٚمٝمؿ  ُمتٚمثٛمقنويمزة اًم٘مقم ُمـ ورائٝمؿ، ىمد همِمقه ومؿ 

ملسو هيلع هللا ىلص سمٛمحجـ يم٤من ُمٕمف، وم٠مرقمٌٝمؿ اهلل، وم٠مهقمقا ذم اًمٗمرار طمتك حل٘مقا سم٤مًم٘مقم، وأظمؼم رؾمقل اهلل 

، وذم ذًمؽ ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصسم٠مؾمامئٝمؿ، وسمام مهقا سمف، ومٚمذًمؽ يم٤من طمذيٗم٦م يًٛمك سمّم٤مطم٥م ه رؾمقل اهلل 

قا سماِم مَلْ َيٜم٤مًُمقا{.اهلل شمٕم٤ممم: }  َومَهه

 حيٌٜم٤م وٟمحٌف"ُمٕم٤ممل اعمديٜم٦م ُمـ سمٕمٞمد ىم٤مل: "مذه ـم٤مسم٦م، ومذا أطمد، ضمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص وًمام ٓطم٧م ًمٚمٜمٌل 

 ، ومخرج اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من واًمقٓئد ي٘م٤مسمٚمـ اجلٞمش سمحٗم٤موة سم٤مًمٖم٦م وي٘مٚمـ:فوشم٤ًمُمع اًمٜم٤مس سمٛم٘مدُم

 ـمٚمع اًمٌدر قمٚمٞمٜم٤م                      ُمـ صمٜمٞم٤مت اًمقداع

 ًمِمٙمر قمٚمٞمٜم٤م                       ُم٤م دقم٤م هلل داعوضم٥م ا

 إمم شمٌقك ذم رضم٥م وقمقده ذم رُمْم٤من، واؾمتٖمرىم٧م مذه اًمٖمزوة مخًلم يقُم٤م.ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من ظمروضمف 
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أىم٤مم ُمٜمٝم٤م قمنميـ يقًُم٤م ذم شمٌقك، واًمٌقاىمل ىمْم٤مم٤م ذم اًمٓمريؼ ضمٞمئ٦م وذمقسًم٤م ويم٤مٟم٧م مذه اًمٖمزوة آظمر 

 .1ملسو هيلع هللا ىلصهمزواشمف 

 
٧ٌَّم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم وردَّ ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ذم مذه اًمٖمزوة أيد اهلل قمز وضمؾ ٟمٌٞمف  سمآي٤مت ودٓئؾ يمثػمة، هب٤م صم

  وُمـ مذه اًمدٓئؾ اًمٜمٌقي٦م:يمٞمد اًمٙم٤مئديـ واعمٜم٤موم٘ملم، 

 بهبوب رىح شدىدة: ملسو هيلع هللا ىلصإخباره -

ٙمؿ اًمٚمٞمٚم٦م ؾمتٝم٥م قمٚمٞمملسو هيلع هللا ىلص: قمـ أِب محٞمد اًم٤ًمقمدي ىم٤مل: "اٟمٓمٚم٘مٜم٤م طمتك ىمدُمٜم٤م شمٌقك وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ريح ؿمديدة ، ومال ي٘مؿ ومٞمٝم٤م أطمد ُمٜمٙمؿ ومٛمـ يم٤من ًمف سمٕمػم ومٚمٞمِمد قم٘م٤مًمف ومٝم٧ٌم ريح ؿمديدة، وم٘م٤مم 

 .2رضمؾ ومحٛمٚمتف اًمريح طمتك أًم٘متف سمجٌكم ـمٞمئ"

 خبر ُأمىدر دوىة اهجًدو:-

إٟمؽ ؾمتجده يّمٞمد  ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم أيمٞمدر دوُم٦م اجلٜمدل، وأظمؼمه وم٘م٤مل: "ملسو هيلع هللا ىلص سمٕم٨م اًمٜمٌل 

طمتك إذا يم٤من ُمـ طمّمٜمف ُمٜمٔمر اًمٕملم ذم ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة ص٤مومٞم٦م، ومق قمغم ؾمٓمح "، ومخرج ظم٤مًمد اًمٌ٘مر

وُمٕمف اُمرأشمف، وم٠مشم٧م اًمٌ٘مر حتؽ سم٘مروهن٤م سم٤مب اًم٘مٍم، وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأشمف: مؾ رأي٧م ُمثؾ مذا ىمط؟ 

ىم٤مل: ٓ واهلل، ىم٤مًم٧م: ومٛمـ يؽمك ُمثؾ مذا؟ ىم٤مل: ٓ أطمد، ومٜمزل وم٠مُمر سمٗمرؾمف وم٠مهج ًمف، وريم٥م ُمٕمف 

أخ ًمف ي٘م٤مل ًمف طم٤ًمن، ومخرضمقا ُمٕمٝمؿ سمٛمٓم٤مردمؿ ومتٚم٘متٝمؿ ظمٞمؾ رؾمقل اهلل ٟمٗمر ُمـ أمؾ سمٞمتف ومٞمٝمؿ 

، وم٠مظمذشمف وىمتٚمقا أظم٤مه طم٤ًمن، ويم٤من قمٚمٞمف ىم٤ٌمء دي٤ٌمج خمقص سم٤مًمذم٥م وم٤مؾمتٚمٌف إي٤مه ظم٤مًمد سمـ ملسو هيلع هللا ىلص

ىمٌؾ ىمدوُمف قمٚمٞمف، صمؿ إن ظم٤مًمدا ىمدم سم٤مٕيمٞمدر قمغم رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اًمقًمٞمد، ومٌٕم٨م سمف إمم رؾمقل اهلل 

 . 3 اجلزي٦م، وظمغم ؾمٌٞمٚمف، ومرضمع إمم ىمريتفومح٘مـ ًمف دُمف، وص٤محلف قمغمملسو هيلع هللا ىلص 

 فىها: ملسو هيلع هللا ىلصتفجىر اهىاء ىن عىن تبون بغسو ىدىه ووجهه -

                                                                 
 (.399(، واًمرطمٞمؼ اعمختقم )ص: 181-144/ 7(، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم )527-516/ 2ؾمػمة اسمـ مِم٤مم ) 1
 (.1392أظمرضمف ُمًٚمؿ) 2
 (.120(، و أقمالم اًمٜمٌقة ًمٚماموردي )ص: 526/ 2(، واٟمٔمر ؾمػمة اسمـ مِم٤مم )18642أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ) 3
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قم٤مم همزوة شمٌقك ، ومٙم٤من َيٛمع اًمّمالة، ملسو هيلع هللا ىلص ، ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل ÷قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ 

طمتك إذا يم٤من يقًُم٤م أظمر اًمّمالة، صمؿ ظمرج ومّمغم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٞمٕم٤م، صمؿ دظمؾ، صمؿ ظمرج سمٕمد 

 اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء مجٞمٕم٤م، صمؿ ىم٤مل: إٟمٙمؿ ؾمت٠مشمقن همدا، إن ؿم٤مء اهلل، قملم شمٌقك ، وإٟمٙمؿ ذًمؽ، ومّمغم

ًمـ شم٠مشمقم٤م طمتك يْمحل اًمٜمٝم٤مر، ومٛمـ ضم٤مءم٤م ُمٜمٙمؿ ومال يٛمس ُمـ ُم٤مئٝم٤م ؿمٞمئ٤م طمتك آت ومجئٜم٤مم٤م وىمد 

مؾ ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٌ٘مٜم٤م إًمٞمٝم٤م رضمالن، واًمٕملم ُمثؾ اًمنماك شمٌض سمٌمء ُمـ ُم٤مء، ىم٤مل وم٠ًمهلام رؾمقل اهلل 

، وىم٤مل هلام ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن ي٘مقل. ىم٤مل: صمؿ ملسو هيلع هللا ىلصئٝم٤م ؿمٞمئ٤م؟ ىم٤مٓ: ٟمٕمؿ، ومًٌٝمام اًمٜمٌل ُمًًتام ُمـ ُم٤م

ومٞمف يديف ملسو هيلع هللا ىلص همرومقا سم٠ميدُّيؿ ُمـ اًمٕملم ىمٚمٞمال ىمٚمٞمال، طمتك اضمتٛمع ذم رء، ىم٤مل وهمًؾ رؾمقل اهلل 

ووضمٝمف، صمؿ أقم٤مده ومٞمٝم٤م، ومجرت اًمٕملم سمامء ُمٜمٝمٛمر، أو ىم٤مل: همزير، ؿمؽ أسمق قمكم أُّيام ىم٤مل، طمتك 

 . 1يقؿمؽ، ي٤م ُمٕم٤مذ إن ـم٤مًم٧م سمؽ طمٞم٤مة، أن شمرى ُم٤م م٤ممٜم٤م ىمد ُمٚمئ ضمٜم٤مٟم٤مملسو هيلع هللا ىلص ، صمؿ ىم٤مل اؾمت٘مك اًمٜم٤مس

  :ملسو هيلع هللا ىلصتمثىر اهطغاي اهكهىو بسبب دعائه -

ًمام يم٤من همزوة شمٌقك أص٤مب اًمٜم٤مس جم٤مقم٦م ، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ، ًمق أذٟم٧م ًمٜم٤م ومٜمحرٟم٤م ٟمقاوحٜم٤م، 

٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إن ومٕمٚم٧م ىمؾ اومٕمٚمقا، ىم٤مل : ومج٤مء قمٛمر، ومملسو هيلع هللا ىلص: وم٠ميمٚمٜم٤م وادمٜم٤م ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

اًمٔمٝمر، وًمٙمـ ادقمٝمؿ سمٗمْمؾ أزوادمؿ، صمؿ ادع اهلل هلؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمؼميم٦م ، ًمٕمؾ اهلل أن َيٕمؾ ذم ذًمؽ، 

ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ومدقم٤م سمٜمٓمع، ومًٌٓمف، صمؿ دقم٤م سمٗمْمؾ أزوادمؿ، ىم٤مل: ومجٕمؾ اًمرضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ظمر سمٙمنة طمتك اضمتٛمع قمغم اًمٜمٓمع َيلء سمٙمػ ذرة، ىم٤مل: وَيلء أظمر سمٙمػ متر، ىم٤مل : وَيلء أ

قمٚمٞمف سم٤مًمؼميم٦م، صمؿ ىم٤مل: ظمذوا ذم أوقمٞمتٙمؿ ، ىم٤مل : ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ ذًمؽ رء يًػم، ىم٤مل: ومدقم٤م رؾمقل اهلل 

وم٠مظمذوا ذم أوقمٞمتٝمؿ، طمتك ُم٤م شمريمقا ذم اًمٕمًٙمر وقم٤مء إٓ ُمٚم١موه، ىم٤مل: وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا، 

 رؾمقل اهلل، ٓ يٚم٘مك اهلل هبام أؿمٝمد أن ٓ لِإ إٓ اهلل ، وأِنملسو هيلع هللا ىلص: "وومْمٚم٧م ومْمٚم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

  .2"قمٌد همػم ؿم٤مك، ومٞمحج٥م قمـ اجلٜم٦م

 :ملسو هيلع هللا ىلصظهور سحابة ىطىرة هي تجاوز عسمر اهىسهىىن بتبون بدعائه 

                                                                 
 (.6011ًٚمؿ)أظمرضمف ُم 1
 (.148أظمرضمف ُمًٚمؿ) 2
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قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أٟمف ىمٞمؾ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: طمدصمٜم٤م قمـ ؿم٠من اًمٕمنة. ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م إمم شمٌقك ذم ىمٞمظ 

ك اهلل ذم اًمدقم٤مء ظمػًما، وم٤مدع. ىم٤مل: ؿمديد. وومٞمف وم٘م٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمد قمقد

، ومٚمؿ يرضمٕمٝمام طمتك أفمٚم٧م ؾمح٤مسم٦م، صمؿ ؾمٙم٧ٌم، ملسو هيلع هللا ىلص". ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ومرومع يديف  أحت٥م ذًمؽ؟"

 .1ومٛمٚم١موا ُم٤م ُمٕمٝمؿ، صمؿ ذمٌٜم٤م ٟمٜمٔمر ومٚمؿ ٟمجدم٤م ضم٤موزت اًمٕمًٙمر

 أبزس المواقف في الغشوة والدروص المستفادة:

ؾمالُمل ويم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م اًمٕمديد ُمـ اعمقاىمػ همزوة شمٌقك يم٤مٟم٧م ُمـ أيمؼم اًمٖمزوات ذم اًمت٤مريخ اإل

 : وُمـ أسمرز اعمقاىمػ واًمدروس اعمًتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤مواًمدروس واًمٕمؼم، 

قمغم اإلٟمٗم٤مق واًمّمدىم٦م ومٕمٜمدم٤م شمت٤مسمع اًمّمح٤مسم٦م ذم اإلٟمٗم٤مق، ومٕمـ قمٛمر سمـ ملسو هيلع هللا ىلص طمٞمٜمام طم٨م اًمٜمٌل 

وم٘مٚم٧م: واهلل ٕومْمٚمـ سم٤مًمّمدىم٦م، وم٘م٤مل قمٛمر: وقمٜمدي ُم٤مل يمثػم، ملسو هيلع هللا ىلص اخلٓم٤مب ىم٤مل: أُمر رؾمقل اهلل 

ي٤م قمٛمر: إن مذا ُم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص: " أسم٤م سمٙمر، ىم٤مل: وم٠مظمذت ذًمؽ اًمامل وشمريم٧م ٕمكم ٟمّمٗمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

"ي٤م ملسو هيلع هللا ىلص: يمثػم، ومام شمريم٧م ٕمٚمؽ؟ " ىم٤مل: ىمٚم٧م ٟمّمٗمف، ىم٤مل: وضم٤مء أسمق سمٙمر سمامل يمثػم، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

 .2أسم٤م سمٙمر، إن مذا ُم٤مل يمثػم، ومام شمريم٧م ٕمٚمؽ؟" ىم٤مل: اهلل ورؾمقًمف

سم٠مًمػ ديٜم٤مر، طملم ضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة ومٜمثرم٤م ذم طمجره، ومجٕمؾ اًمٜمٌل ملسو هيلع هللا ىلص ضم٤مء قمثامن إمم اًمٜمٌل  وىمد

 .3ي٘مٚمٌٝم٤م ذم طمجره وي٘مقل: ُم٤م رض قمثامن ُم٤م قمٛمؾ سمٕمد اًمٞمقم ُمرشملمملسو هيلع هللا ىلص 

وشمت٤مسمع اًمٜم٤مس ذم اإلٟمٗم٤مق سمٕمد ذًمؽ وم٠مٟمٗمؼ اًمٕم٤ٌمس، وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف، وـمٚمح٦م، وؾمٕمد سمـ 

 ت يمثػمة.قم٤ٌمدة، وقم٤مصؿ سمـ قَمِدي وهمػممؿ ٟمٗم٘م٤م

 يًتٗم٤مد ُمـ مذا اعمقىمػ: 

 ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.-1

 .قمٜمد اًمِمدائد شمٔمٝمر اًمرضم٤مل-2

                                                                 
إؾمٜم٤مده ضمٞمد، ومل خيرضمقه" اًمٌداي٦م  إؾمٜم٤مده صحٞمح"،  وىم٤مل اسمـ يمثػم: " (، وىم٤مل إرٟم٤مؤوط: "1383أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف) 1

 (.160/ 7واًمٜمٝم٤مي٦م)

 (.527ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ ) 2

 (.3701أظمرضمف اًمؽمُمذي) 3
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ملسو هيلع هللا ىلص مؿ مج٤مقم٦م ُمـ وم٘مراء اعمًٚمٛملم ًمٞمس ُمٕمٝمؿ زاد وٓ راطمٚم٦م ضم٤مءوا إمم رؾمقل اهلل  اًمٌٙم٤مؤون: 

وؾماممؿ حمًٜملم وم٘م٤مل:  ي٠ًمًمقه أن حيٛمٚمٝمؿ ومٚمؿ َيد ومتقًمقا ُمـ قمٜمده زمؿ يٌٙمقن ومخٚمد اهلل ذيمرمؿ

ُ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ ) ـْ ؾَمٌِٞمٍؾ َواَّللَّ ٜملَِم ُِم ًِ َٓ 91}َُم٤م قَمغَم اعْمُْح ـَ إَِذا َُم٤م َأشَمْقَك ًمَِتْحِٛمَٚمُٝمْؿ ىُمٚم٧َْم  ِذي َٓ قَمغَم اًمَّ ( َو

َّٓ ََيِ  ُْمِع طَمَزًٟم٤م َأ ـَ اًمدَّ ْقا َوَأقْمُٞمٜمُُٝمْؿ شَمِٗمٞمُض ُِم ٌِٞمُؾ 92ُدوا َُم٤م ُيٜمِْٗمُ٘مقَن )َأضِمُد َُم٤م َأمْحُِٚمُٙمْؿ قَمَٚمٞمِْف شَمَقًمَّ ًَّ اَم اًم ( إِٟمَّ

ُ قَمغَم ىُمُٚمقهِبِ  ٌََع اَّللَّ َت٠مِْذُٟمقَٟمَؽ َوُمْؿ َأهْمٜمَِٞم٤مُء َرُوقا سم٠َِمْن َيُٙمقُٟمقا َُمَع اخْلََقاًمِِػ َوـَم ًْ ـَ َي ِذي َٓ قَمغَم اًمَّ ْؿ وَمُٝمْؿ 

 [93 - 91َيْٕمَٚمُٛمقَن{ ]اًمتقسم٦م: 

٦ٌَُم ُمـ قمٜمد اًمٜمٌل ويم٤من ُمـ سملم م١مٓء اًمٌٙم٤مئلم صح٤مِب ضمٚم ـُ َزْيٍد، ظمرج قُمٚمْ ٦ٌَُم سْم ، ملسو هيلع هللا ىلصٞمؾ اؾمٛمف: قُمٚمْ

ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٚمٞمؾ ىم٤مم ومّمغم ُمـ ًمٞمٚمتف ُم٤م ؿم٤مء اهلل، صمؿ سمٙمك، وىم٤مل: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ىمد أُمرت سم٤مجلٝم٤مد، 

ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ، ومل دمٕمؾ ذم يد رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصورهم٧ٌم ومٞمف، صمؿ مل دمٕمؾ قمٜمدي ُم٤م أشم٘مقى سمف ُمع رؾمقل اهلل 

دق قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سمٙمؾ ُمٔمٚمٛم٦م أص٤مسمٜمل هب٤م ذم ُم٤مل أو ضمًد أو قمرض صمؿ وإِن أشمّم حيٛمٚمٜمل قمٚمٞمف،

 أيـ اعمتّمدق مذه اًمٚمٞمٚم٦م؟ملسو هيلع هللا ىلص: أصٌح ُمع اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

أسمنم ومق ملسو هيلع هللا ىلص: ومٚمؿ ي٘مؿ أطمد، صمؿ ىم٤مل: أيـ اعمتّمدق؟ ومٚمٞم٘مؿ، وم٘م٤مم إًمٞمف وم٠مظمؼمه، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .1اًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًم٘مد يمت٧ٌم ذم اًمزيم٤مة اعم٘مٌٚم٦م

 ُمـ مذا اعمقىمػ:  يًتٗم٤مد

 ُمـ صدَق اهلل صَدىمف اهلل.-1

 رىم٦م ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م وصٗم٤مء أرواطمٝمؿ ووٓؤمؿ وحمٌتٝمؿ هلل ورؾمقًمف. -2

أي٤مُم٤م إمم أمٚمف ذم يقم طم٤مر، ومقضمد اُمرأشملم ًمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من أسمق ظمٞمثٛم٦م رضمع سمٕمد أن ؾم٤مر رؾمقل اهلل 

قمريِمٝم٤م، وسمردت ًمف ومٞمف ُم٤مء، ومٞم٠مت ًمف ومٞمف قمريِملم هلام ذم طم٤مئٓمف، ىمد رؿم٧م يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام 

 ـمٕم٤مًُم٤م.

                                                                 
 (.9/ 4اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم )(، و219/ 5دٓئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل) 1
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ذم اًمْمح ملسو هيلع هللا ىلص ومٚمام دظمؾ، ىم٤مم قمغم سم٤مب اًمٕمريش، ومٜمٔمر إمم اُمرأشمٞمف وُم٤م صٜمٕمت٤م ًمف، وم٘م٤مل: رؾمقل اهلل 

واًمريح واحلر، وأسمق ظمٞمثٛم٦م ذم فمؾ سم٤مرد، وـمٕم٤مم ُمٝمٞم٠م، واُمرأة طمًٜم٤مء، ذم ُم٤مًمف ُم٘مٞمؿ، ُم٤م مذا 

، ومٝمٞمئ٤م، زم زاًدا، ملسو هيلع هللا ىلصطمدة ُمٜمٙمام طمتك أحلؼ سمرؾمقل اهلل سم٤مًمٜمَّمػ! صمؿ ىم٤مل: واهلل ٓ أدظمؾ قمريش وا

طمتك أدريمف طملم ٟمزل شمٌقك. ملسو هيلع هللا ىلص ومٗمٕمٚمت٤م. صمؿ ىمدم ٟم٤موحف وم٤مرحتٚمف، صمؿ ظمرج ذم ـمٚم٥م رؾمقل اهلل 

، ومؽموم٘م٤م، ملسو هيلع هللا ىلصوىمد يم٤من أدرك أسم٤م ظمٞمثٛم٦م قمٛمػم سمـ وم٥م اجلٛمحل ذم اًمٓمريؼ، يٓمٚم٥م رؾمقل اهلل 

٥م: إن زم ذٟم٤ٌم، ومال قمٚمٞمؽ أن ختٚمػ قمٜمل طمتك طمتك إذا دٟمقا ُمـ شمٌقك. ىم٤مل أسمق ظمٞمثٛم٦م ًمٕمٛمػم سمـ وم

ومق ٟم٤مزل سمتٌقك، ىم٤مل اًمٜم٤مس: مذا ملسو هيلع هللا ىلص ومٗمٕمؾ طمتك إذا دٟم٤م. ُمـ رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آت رؾمقل اهلل 

يمـ أسم٤م ظمٞمثٛم٦م، وم٘م٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل مق واهلل أسمق ملسو هيلع هللا ىلص: رايم٥م قمغم اًمٓمريؼ ُم٘مٌؾ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

أومم ًمؽ ي٤م أسم٤م ظمٞمثٛم٦م صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ًمف رؾمقل اهلل ، وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصظمٞمثٛم٦م. ومٚمام أٟم٤مخ أىمٌؾ ومًٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل 

 .1ظمػًما، ودقم٤م ًمف سمخػمملسو هيلع هللا ىلص اخلؼم، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أظمؼم رؾمقل اهلل 

 يًتٗم٤مد ُمـ مذا اعمقىمػ: 

 ٓ ـمٕمؿ وٓ ًمذة ًمٚمدٟمٞم٤م ذم اًمٌٕمد قمـ ُمٜمٝم٩م اهلل وُمٜمٝم٩م رؾمقًمف.-1

 ملسو هيلع هللا ىلص.ومْمؾ أِب ظمٞمثٛم٦م وؿمدة حمٌتف ًمٚمٜمٌل -2

، وطم٤مًمف ُم٤م ىم٤مل ÷ْمحٞم٦م واًمٗمداء ـمقال اًمٖمزوة، وُمـ أسمرزم٤م ُمقىمػ أِب ذر ٓ شمزال ُمقاىمػ اًمت

 اًم٘م٤مئؾ: 

 وًم٧ًم أسم٤م زم طملم أىمتؾ ُمًٚماًم                 قمغم أي طم٤مل يم٤من ذم اهلل ُمْمجٕمل

شم٠مظمر أسمق ذر ٕن سمٕمػمه مزيؾ، أسمٓم٠م سمف سمٕمػمه، ومؽمك سمٕمػمه وأظمذ ُمت٤مقمف ومحٚمف قمغم فمٝمره، ويٜمزل 

زًمف قمغم اًمٓمريؼ، ويٜمٔمر ٟم٤مفمر اعمًٚمٛملم وي٘مقل: }ي٤م رؾمقل اهلل! رضمٌؾ ذم سمٕمض ُمٜم٤مملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل 

يمـ أسم٤م ذر يمـ أسم٤م ذر ومٞمت٠مُمؾ اًمّمح٤مسم٦م، ملسو هيلع هللا ىلص: يٛمٌم قمغم اًمٓمريؼ وطمده، ُمت٤مقمف قمغم فمٝمره، وم٘م٤مل 

رطمؿ اهلل أسم٤م ذر، يٛمٌم وطمده، ويٛمقت ملسو هيلع هللا ىلص: ومٞم٘مقًمقن: مق واهلل أسمق ذٍر ي٤م رؾمقل اهلل! وم٘م٤مل 

 وطمده، ويٌٕم٨م وطمده{.

                                                                 
 (.520/ 2ؾمػمة اسمـ مِم٤مم ) 1
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٤مم قمغم مذه اعم٘مقًم٦م، ومتض إقمقام، وُيٜمَْٗمك أسمق ذر إمم اًمرسمذة، وحييه اعمقت مٜم٤مك، ومتض إي

اله، ويْمٕم٤مه قمغم اًمٓمريؼ،  ًِّ ٜم٤َمه وُيَٖم وًمٞمس ُمٕمف إٓ اُمرأشمف وهمالُمف، وىمٌؾ ُمقشمف أوص٤ممه٤م: أن ُيَٙمٗمِّ

 وم٠مقمٞمٜمقٟم٤م قمغم دومٜمف.ملسو هيلع هللا ىلص وأول ريم٥م يٛمر هبؿ ي٘مقًمقن: مذا أسمق ذر ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل 

ذًمؽ، وي٠مت قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ذم رمط ُمـ أمؾ اًمٕمراق: ًمٞمٕمتٛمروا، وُم٤م راقمٝمؿ إٓ ويٗمٕمالن 

اجلٜم٤مزة قمغم ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ، يم٤مدت اإلسمؾ أن شمٓم٠مم٤م، قمٜمدم٤م ىم٤مم همالم أِب ذر وىم٤مل: مذا أسمق ذر 

وم٠مقمٞمٜمقٟم٤م قمغم دومٜمف، وم٤مٟمدومع قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سم٤ميمٞم٤ًم ي٘مقل: صدق رؾمقل ملسو هيلع هللا ىلص ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل 

 وطمدك ومتقت وطمدك{ صمؿ ٟمزل مق وأصح٤مسمف ومدومٜمقه، ودُمققمٝمؿ هَتْراق قمغم }متٌمملسو هيلع هللا ىلص: اهلل 

 ظمدودمؿ.

 .1وًمٞمس اًمذي َيري ُمـ اًمٕملم ُم٤مؤم٤م                    وًمٙمٜمٝم٤م روٌح شمًٞمؾ ومَتْ٘مُٓمرُ 

 يًتٗم٤مد ُمـ مذا اعمقىمػ: 

 ملسو هيلع هللا ىلص.وطمرصف قمغم ُمِم٤ممد اخلػم ُمع رؾمقل اهلل ÷  ومْمؾ أِب ذر اًمٖمٗم٤مري   -1

 أظمؼم قمـ رسمف ضمؾ وقمال. ومٞمامملسو هيلع هللا ىلص صدق اًمٜمٌل -2

 * 

 ، وم٘م٤مل : إٟمٙمؿ شمًػمون قمِمٞمتٙمؿ وًمٞمٚمتٙمؿ،ملسو هيلع هللا ىلص، ىم٤مل : ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل ÷قمـ أِب ىمت٤مدة 

ؾمقل وشم٠مشمقن اًمامء إن ؿم٤مء اهلل همدا ، وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمٜم٤مس ٓ يٚمقي أطمد قمغم أطمد ، ىم٤مل أسمق ىمت٤مدة : ومٌٞمٜمام ر 

، ومامل قمـ راطمٚمتف ، ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل : ومٜمٕمس رؾمقل اهلل  ، وأٟم٤م إمم ضمٜمٌف ،2يًػم طمتك اهب٤مر اًمٚمٞمؾملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

، ُم٤مل 3وم٠مشمٞمتف ومدقمٛمتف ُمـ همػم أن أوىمٔمف طمتك اقمتدل قمغم راطمٚمتف ، ىم٤مل : صمؿ ؾم٤مر طمتك هتقر اًمٚمٞمؾ

قمـ راطمٚمتف ، ىم٤مل: ومدقمٛمتف ُمـ همػم أن أوىمٔمف طمتك اقمتدل قمغم راطمٚمتف، ىم٤مل : صمؿ ؾم٤مر طمتك إذا يم٤من 

 إوًمٞملم، طمتك يم٤مد يٜمجٗمؾ ، وم٠مشمٞمتف ومدقمٛمتف، ومرومع ُمـ آظمر اًمًحر، ُم٤مل ُمٞمٚم٦م مل أؿمد ُمـ اعمٞمٚمتلم

                                                                 
 (. 7/ 22(، دروس ًمٚمِمٞمخ قمكم اًم٘مرِن )4373اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ ) 1

 (.48/ 4اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد). اٟمٔمر  أي: اٟمتّمػ اهْب٤مرَّ اًمّٚمٞمُؾ 2

َر اًمٚمٞمُؾ  3  .(259/ 2: أي ُم٣م أيمثره واٟمٙمن فمالُمف. اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م ًمٚمجقمري)هَتَقَّ
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رأؾمف، وم٘م٤مل: ُمـ مذا ؟ ىمٚم٧م: أسمق ىمت٤مدة ، ىم٤مل: ُمتك يم٤من مذا ُمًػمك ُمٜمل؟ ىمٚم٧م: ُم٤م زال مذا 

 .1ُمًػمي ُمٜمذ اًمٚمٞمٚم٦م، ىم٤مل: طمٗمٔمؽ اهلل سمام طمٗمٔم٧م سمف ٟمٌٞمف

 .2ومامت أسمق ىمت٤مدة ومق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م، ويم٠مٟمف اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م

 اعمقىمػ: ويًتٗم٤مد ُمـ مذا 

 وخم٤مومتٝمؿ قمٚمٞمف وومدائٝمؿ ًمف.ملسو هيلع هللا ىلص ؿمدة حم٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل -1

 طمٗمٔمف اهلل.ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ طمِٗمظ اهلل ورؾمقًمف -2

 * 

ٓ يزال اًمٜمٗم٤مق ذم مذه إُم٦م ىمديام وطمديث٤م، واًمٕمجٞم٥م أن ُمقاىمٗمٝمؿ خمزي٦م وخمذًم٦م وًم٘مد يمِمػ اهلل 

ة يم٤مُمٚم٦م شمتحدث قمـ ُمٙم٤ميدمؿ طمتك يٕمتؼم يمٞمدمؿ وومْمح أومٕم٤مهلؿ ذم همزوة شمٌقك طمٞم٨م أٟمزل ؾمقر

 سمذًمؽ اعم١مُمٜمقن وُمـ ُمقاىمٗمٝمؿ اعمخذًم٦م:

 شمِمٙمٞمٙمٝمؿ ذم احلؼ:-

ىم٤مل ىمقم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: ٓ شمٜمٗمروا ذم احلر، زم٤مدة ذم اجلٝم٤مد، وؿمٙم٤م ذم احلؼ، 

َٓ شَمٜمِْٗمُروا ذِم احْلَ ملسو هيلع هللا ىلصوإرضم٤موم٤م سمرؾمقل اهلل  رِّ ىُمْؾ َٟم٤مُر ضَمَٝمٜمََّؿ ، وم٠مٟمزل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ: }َوىَم٤مًُمقا 

ا ًَمْق يَم٤مُٟمقا َيْٗمَ٘مُٝمقَن ) ٌُقَن{ 81َأؿَمده طَمرًّ
ًِ ( وَمٚمَْٞمْْمَحُٙمقا ىَمٚمِٞمالً َوًْمٞمٌَُْٙمقا يَمثػًِما ضَمَزاًء سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٙم

 .3[82، 81]اًمتقسم٦م: 

ومق ُمٜمٓمٚمؼ إمم شمٌقك، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص واٟمٓمٚمؼ رمط ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يِمػمون إمم رؾمقل اهلل 

أحتًٌقن ضمالد سمٜمل إصٗمر يم٘مت٤مل اًمٕمرب سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م! واهلل ًمٙم٠مٟم٤م سمٙمؿ همدا ُم٘مرٟملم ذم ًمٌٕمض: 

 .4احل٤ٌمل، إرضم٤موم٤م وشمرمٞم٤ٌم ًمٚمٛم١مُمٜملم

                                                                 
 (.1507أظمرضمف ُمًٚمؿ ) 1

 (.450/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذمٌل ) 2

 (.517/ 2ؾمػمة اسمـ مِم٤مم ) 3

 (.642/ 2شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذمٌل ) 4
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سمًقق سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ومق ذم رطمؾ ÷ وىم٤مل زيد سمـ اًمٚمهَّمٞم٧ْم، ومق اًمذي ىم٤مشمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ـ ظمؼم اًمًامء، ومق ٓ أًمٞمس حمٛمد يزقمؿ أٟمف ٟمٌل، وخيؼميمؿ قمملسو هيلع هللا ىلص: قمامرة وقمامرة قمٜمد رؾمقل اهلل 

وقمامرة قمٜمده: إن رضمال ىم٤مل: مذا حمٛمد خيؼميمؿ أٟمف ٟمٌل، ملسو هيلع هللا ىلص يدري أيـ ٟم٤مىمتف؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ويزقمؿ أٟمف خيؼميمؿ سم٠مُمر اًمًامء ومق ٓ يدري أيـ ٟم٤مىمتف، وإِن واهلل ُم٤م أقمٚمؿ إٓ ُم٤م قمٚمٛمٜمل اهلل وىمد 

ًتٝم٤م ؿمجرة سمزُم٤مُمٝم٤م، وم٤مٟمٓمٚم٘مقا دًمٜمل اهلل قمٚمٞمٝم٤م، ومل ذم مذا اًمقادي، ذم ؿمٕم٥م يمذا ويمذا، ىمد طمٌ

 طمتك شم٠مشمقِن هب٤م، ومذمٌقا، ومج٤مءوا هب٤م.

آٟمٗم٤م، قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ومرضمع قمامرة سمـ طمزم إمم رطمٚمف، وم٘م٤مل: واهلل ًمٕمج٥م ُمـ رء طمدصمٜم٤مه رؾمقل اهلل 

ُم٘م٤مًم٦م ىم٤مئؾ أظمؼمه اهلل قمٜمف سمٙمذا ويمذا، ًمٚمذي ىم٤مل زيد سمـ ًمّمٞم٧م، وم٘م٤مل رضمؾ ممـ يم٤من ذم رطمؾ 

يد واهلل ىم٤مل مذه اعم٘م٤مًم٦م ىمٌؾ أن شم٠مت. وم٠مىمٌؾ قمامرة قمغم زيد َي٠م ذم زملسو هيلع هللا ىلص: قمامرة ومل حيي رؾمقل اهلل 

قمٜم٘مف وي٘مقل: إزم قم٤ٌمد اهلل، إن ذم رطمكم ًمدامٞم٦م وُم٤م أؿمٕمر، اظمرج أي قمدو اهلل ُمـ رطمكم، ومال 

 .1شمّمحٌٜمل

 :إيذائٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم -

، ÷٥م وٓ شمزال أذيتٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم قمغم ُمر اًمزُم٤من، وئمٝمر ذًمؽ ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ قمكم سمـ أِب ـم٤مًم

ذم أمٚمف ومٞم٠مت اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ٓ يؽميمقن دؾم٤مئًٝمؿ وإرضم٤مومٝمؿ قمغم ُمر ملسو هيلع هللا ىلص طملم ظمٚمٗمف رؾمقل اهلل 

ؾمخر اهلل -ويًخرون  2إي٤مم يالطم٘مقن أمؾ اخلػم وآؾمت٘م٤مُم٦م، يٚمٛمزون وُّيٛمزون ويتٜمدرون

ي٠مشمقن إمم قمكم ريض اهلل قمٜمف وي٘مقًمقن: ُم٤م ظمٚمٗمؽ  -واهلل يًتٝمزئ هبؿ-ويًتٝمزئقن  -ُمٜمٝمؿ

، شم٠مصمَّر ًمذًمؽ، وًمٌس ِدرقمف، ملسو هيلع هللا ىلص   رؾمقل اهلل ًٓ ًمؽ؟ يريد اًمتخٗمػ ُمٜمؽ، وقمكم سَمنَمٌ إٓ اؾمتث٘م٤م

وي٘مقل: }ي٤م ملسو هيلع هللا ىلص ويٕمتٜمؼ رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وؿَمَٝمَر ؾمٞمٗمف يريد اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ويٚمحؼ سمرؾمقل اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل! َزقَمؿ اًمٜم٤مس أٟمؽ اؾمتث٘مٚمتٜمل ومخٚمٗمتٜمل ذم اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟ ومتٝمراق دُمققمف 

                                                                 
 (.523/ 2(، ؾمػمة اسمـ مِم٤مم )106/ 3شم٤مريخ اًمٓمؼمي ) 1
ر قمغم ومالن: ؾمخر ُمٜمف. 2  ي٘م٤مل: شمٜمدَّ
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! وم٤مظمٚمٗمٜمل ذم أمٚمؽ وأمكم، أُم٤م شمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م م٤مرون ُمـ وي٘مقل: يمذ سمقا ي٤م قمكمه

 .  1÷ُمقؾمك؟! إٓ أٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي{ ومٞم٘مقل سمٚم٤ًمن احل٤مل: سمغم روٞم٧م، سمغم روٞم٧م، وقم٤مد قمكم 

 ومٜم٤م ٓ سمد ًمٜم٤م ُمـ وىمٗم٦م ُمع صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم طمتك ٟمحذرم٤م:

 ملسو هيلع هللا ىلص.وشمٙمثر ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل وصٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم متتٚمئ هب٤م صٗمح٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

 وُمـ صٗم٤مهتؿ:

 أهنؿ يٕمت٤مدون قمغم اًمٙمذب ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمة. -1

 إصم٤مرة اًمٗمتـ سملم صٗمقف اعم١مُمٜملم: ًمٞمٜمِم٥م سمٞمٜمٝمؿ اًمٍماع واًمْمٖمٞمٜم٦م. -2

 أهنؿ يٗمرطمقن إذا أص٤مب اعمًٚمٛملم ُمّم٤مب أو أذى، وحيزٟمقن إذا طمّمؾ هلؿ ظمػم. -3

 اًمٗمجر وٓ اًمٕمِم٤مء ذم مج٤مقم٦م. أهنؿ يتٙم٤مؾمٚمقن قمـ اًمّمٚمقات، ومال يّمٚمقن -4

 أهنؿ ٓ يٜمٗم٘مقن إٓ ومؿ يم٤مرمقن. -5

 أهنؿ دائٛمل اًمًخري٦م ُمـ اعمٚمتزُملم سم٤مًمديـ. -6

 ملسو هيلع هللا ىلص.أهنؿ يتحدصمقن سمٖمػم أدب وٓ شمقىمػم قمـ رؾمقل اهلل  -7

 ملسو هيلع هللا ىلص.أصح٤مب اًمرؾمقل  -وأطمٞم٤مٟم٤ًم يًٌقن-أهنؿ يٙمرمقن  -8

اًمٜم٤مس قمـ يمؾ ُمٕمروف، ويثٌٓمقهنؿ قمـ  أهنؿ حيٌقن أن شمِمٞمع اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ آُمٜمقا، ويٜمٝمقن -9

 ومٕمؾ يمؾ ظمػم، وي٠مُمرون اًمٜم٤مس سمٗمٕمؾ اعمٜمٙمر ويِمجٕمقهنؿ قمغم اعمٕم٤ميص.

 أهنؿ خيٚمٗمقن اًمققمد، ويٜم٘مْمقن اعمٞمث٤مق. -10

 أهنؿ يٗمجرون ذم اخلّم٤مم واًمِم٘م٤مق. -11

 أهنؿ خيقٟمقن إُم٤مٟم٦م. -12

 أهنؿ يتح٤مًمٗمقن ُمع أقمداء إُم٦م ود إظمقاهنؿ اعمًٚمٛملم. -13

يتِمٌٝمقن سم٤مًمٙمٗم٤مر، ويٗمخرون سمذًمؽ، ويًتحٞمقن ُمـ آٟمتامء إمم أُم٦م اإلؾمالم  أهنؿ -14

 واعمًٚمٛملم.

                                                                 
(، وُمًٚمؿ 3706(، وأصؾ اًم٘مّم٦م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري )3/ 22(، ودروس ًمٚمِمٞمخ قمكم اًم٘مرِن )520/ 2ؾمػمة اسمـ مِم٤مم ) 1

(2404.) 
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 أهنؿ ي٘مٓمٕمقن أرطم٤مُمٝمؿ، وٓ حيٗمٔمقن طم٘م٤ًم ًمقاًمد وٓ ٕخ وٓ ٓسمـ وٓ ًمٕمِمػمة. -15

أهنؿ يٙمثرون ُمـ احلٚمػ: ٕهنؿ يٕمرومقن أن اًمٜم٤مس ٓ يّمدىمقهنؿ، ومٞم٘مًٛمقن سمًٝمقًم٦م قمغم  -16

 .1اًمٙمذب

ومح٤موًمقا ىمتٚمف ملسو هيلع هللا ىلص إيذائٝمؿ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم طمتك وصٚم٧م أذيتٝمؿ رؾمقل اهلل ومل يًٚمؿ ُمـ 

 وقمّمٛمف ُمٙمر اعمٜم٤موم٘ملم: ملسو هيلع هللا ىلص واهمتٞم٤مًمف قمٜمد قمقدشمف ُمـ اًمٖمزوة، ومحٗمظ اهلل ٟمٌٞمف 

ُمـ همزوة شمٌقك أُمر ُمٜم٤مدي٤م ومٜم٤مدى: إن رؾمقل ملسو هيلع هللا ىلص ، ىم٤مل: ًمام أىمٌؾ رؾمقل اهلل ÷ومٕمـ أِب اًمٓمٗمٞمؾ 

ي٘مقده طمذيٗم٦م ويًقق سمف قمامر إذ أىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل  اهلل أظمذ اًمٕم٘م٦ٌم، ومال ي٠مظمذم٤م أطمد، ومٌٞمٜمام

، وأىمٌؾ قمامر ييب وضمقه ملسو هيلع هللا ىلصرمط ُمتٚمثٛمقن قمغم اًمرواطمؾ، همِمقا قمامرا ومق يًقق سمرؾمقل اهلل 

، ومٚمام مٌط رؾمقل ملسو هيلع هللا ىلصحلذيٗم٦م: " ىُمد، ىُمد " طمتك مٌط رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرواطمؾ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

اًم٘مقم؟ " وم٘م٤مل: ىمد قمروم٧م قم٤مُم٦م اًمرواطمؾ ٟمزل ورضمع قمامر، وم٘م٤مل: " ي٤م قمامر، مؾ قمروم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

واًم٘مقم ُمتٚمثٛمقن ىم٤مل: "مؾ شمدري ُم٤م أرادوا؟" ىم٤مل: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: "أرادوا أن يٜمٗمروا 

وم٘م٤مل: ٟمِمدشمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمٓمرطمقه" ىم٤مل: وم٠ًمل قمامر رضمال ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سمرؾمقل اهلل 

ٜم٧م ومٞمٝمؿ وم٘مد يم٤مٟمقا مخ٦ًم قمنم، سم٤مهلل، يمؿ شمٕمٚمؿ يم٤من أصح٤مب اًمٕم٘م٦ٌم وم٘م٤مل: أرسمٕم٦م قمنم وم٘م٤مل: إن يم

ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م ىم٤مًمقا: واهلل ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜم٤مدي رؾمقل اهلل، وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م أراد ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمذر رؾمقل اهلل 

اًم٘مقم، وم٘م٤مل قمامر: أؿمٝمد أن آصمٜمل قمنم اًم٤ٌمىملم طمرب هلل وًمرؾمقًمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ويقم ي٘مقم 

 . 2إؿمٝم٤مد"

 *  

 ـ همزوة شمٌقك أرسمٕم٦م:أصٜم٤مف اًمذيـ ختٚمٗمقا قم

د سمـ ُمًٚمٛم٦م، وقمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م، وم١مٓء ُم٠مضمقرون.ملسو هيلع هللا ىلصُم٠مُمقرون سم٤مًمتخٚمػ ُمٜمف  - 1  ، ُمثؾ حمٛمَّ

 ُمٕمذورون، ومؿ اًمْمٕمٗم٤مء واعمرى، ومؿ ُم٠مضمقرون أيًْم٤م ٕهنؿ ىمد طمًٌٝمؿ اًمٕمذر. - 2

 قمّم٤مة ُمذٟمٌقن، ُمثؾ اًمثالصم٦م اًمذيـ ظُمٚمُِّٗمقا. - 3

                                                                 
 ( سمتٍمف.15/ 43راهم٥م اًمنضم٤مِن ) -اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م  1
 "إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم ذط ُمًٚمؿ". وىم٤مل آرٟم٤مؤوط:(، 2800(، واًمٌزار)23792أظمرضمف أمحد) 2
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 .  1ٜم٤موم٘مقنُمٚمقُمقن ُمذُمقُمقن، ومؿ إقمراب واعم - 4

 " وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ سمٜملُم٤م ومٕمؾ يمٕم٥مذيمره ومق ضم٤مًمس ذم اًم٘مقم سمتٌقك وم٘م٤مل: "ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من اًمٜمٌل 

ؾمٚمٛم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل، طمًٌف سمرداه، وٟمٔمره ذم قمٓمٗمف، وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ: سمئس ُم٤م ىمٚم٧م، واهلل ي٤م 

 ملسو هيلع هللا ىلص.قمٚمٞمف إٓ ظمػما، ومًٙم٧م رؾمقل اهلل  رؾمقل اهلل ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م

سمدأ سم٤معمًجد، ومريمع ومٞمف ريمٕمتلم، صمؿ ضمٚمس ًمٚمٜم٤مس، ومٚمام ومٕمؾ ذًمؽ ضم٤مءه ملسو هيلع هللا ىلص وًمام قم٤مد اًمٜمٌل 

اعمخٚمٗمقن، ومٓمٗم٘مقا يٕمتذرون إًمٞمف وحيٚمٗمقن ًمف، ويم٤مٟمقا سمْمٕم٦م وصمامٟملم رضمال، وم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل 

وضم٤مء دور يمٕم٥م ومٚمام ؾمٚمؿ قمغم  قمالٟمٞمتٝمؿ، وسم٤ميٕمٝمؿ واؾمتٖمٗمر هلؿ، وويمؾ هائرمؿ إمم اهلل،ملسو هيلع هللا ىلص 

شمًٌؿ شمًٌؿ اعمٖمْم٥م، صمؿ ىم٤مل ًمف: شمٕم٤مل، ُم٤م ظمٚمٗمؽ، أمل شمٙمـ ىمد اسمتٕم٧م فمٝمرك؟. وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل 

سمغم، إِن واهلل ًمق ضمٚم٧ًم قمٜمد همػمك ُمـ أمؾ اًمدٟمٞم٤م، ًمرأي٧م أن ؾم٠مظمرج ُمـ ؾمخٓمف سمٕمذر، وًم٘مد 

ًٓ، وًمٙمٜمل واهلل، ًم٘مد قمٚمٛم٧م ًمئـ طمدصمتؽ اًمٞمقم طمدي٨م يمذب شمرى سم ف قمٜمل، أقمٓمٞم٧م ضمد

ًمٞمقؿمٙمـ اهلل أن يًخٓمؽ قمكم، وًمئـ طمدصمتؽ طمدي٨م صدق، دمد قمكم ومٞمف، إِن ٕرضمق ومٞمف قمٗمق 

اهلل، ٓ واهلل، ُم٤م يم٤من زم ُمـ قمذر، واهلل ُم٤م يمٜم٧م ىمط أىمقى، وٓ أين ُمٜمل طملم ختٚمٗم٧م قمٜمؽ، 

 "أُم٤م مذا وم٘مد صدق، وم٘مؿ طمتك ي٘مض اهلل ومٞمؽ".ملسو هيلع هللا ىلص: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ًمٙمٕم٥م ملسو هيلع هللا ىلص سمٕمد قمقدشمف ُمـ شمٌقك ويم٤من آظمر ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌل ملسو هيلع هللا ىلص ٌل مذا طمقار يمٕم٥م سم٤مظمتّم٤مر ُمع اًمٜم

". فم٤ممر مذه اعم٘م٤مًم٦م أن مٜم٤مك اظمت٤ٌمر وسمالء ي٘مع قمغم يمٕم٥م ىمؿ طمتك ي٘مض اهلل ومٞمؽسمـ ُم٤مًمؽ: "

، ومذا ُم٤م طمدث سم٤مًمٗمٕمؾ، وًمٜمٕمرض أن ُمقاىمػ آظمت٤ٌمر وصؼم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وقمّمٛم٦م ÷

 اهلل شمٕم٤ممم ًمف:

 بًو سهىة ومغب:-

ؾمٚمٛم٦م ومتٌٕمقا يمٕم٥م، وم٘م٤مًمقا ًمف: "واهلل ُم٤م قمٚمٛمٜم٤مك يمٜم٧م أذٟم٧ٌم ذٟم٤ٌم ىمٌؾ مذا، صم٤مر رضم٤مل ُمـ سمٜمل 

سمام اقمتذر إًمٞمف اعمتخٚمٗمقن، ىمد يم٤من يم٤مومٞمؽ ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مد قمجزت أن ٓ شمٙمقن اقمتذرت إمم رؾمقل اهلل 

                                                                 
 (.275)ص: ملسو هيلع هللا ىلص صحٞمح إصمر ومجٞمؾ اًمٕمؼم ُمـ ؾمػمة ظمػم اًمٌنم  1
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ًمؽ"، ىم٤مل يمٕم٥م: " ومقاهلل ُم٤م زاًمقا ي١مٟمٌقِن طمتك أردت أن أرضمع ملسو هيلع هللا ىلص ذٟمٌؽ اؾمتٖمٗم٤مر رؾمقل اهلل 

 وم٠ميمذب ٟمٗمز".

[:اضمتٜم٤مب ا- ـَ ُأَُمٞم٦ََّم اًمَقاىمِِٗملَّ ، َوِمالََل سمْ سمِٞمِع اًمَٕمْٛمِريَّ ـُ اًمرَّ  ًمٜم٤مس ًمٙمٕم٥م وص٤مطمٌٞمف ]ُُمَراَرَة سمْ

اعمًٚمٛملم قمـ يمالُمٜم٤م أُّي٤م اًمثالصم٦م ُمـ سملم ُمـ ختٚمػ قمٜمف، ، وم٤مضمتٜمٌٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص هنك رؾمقل اهلل  ي٘مقل يمٕم٥م:

غم ذًمؽ مخًلم اًمٜم٤مس، وشمٖمػموا ًمٜم٤م طمتك شمٜمٙمرت ذم ٟمٗمز إرض ومام مل اًمتل أقمرف، ومٚمٌثٜم٤م قم

 ًمٞمٚم٦م.

ويم٤من يمٕم٥م يِمٝمد اًمّمالة ُمع اعمًٚمٛملم ويٓمقف ذم إؾمقاق ومال يٙمٚمٛمف أطمد، وي٠مت رؾمقل اهلل 

 ومٞمًٚمؿ قمٚمٞمف ومق ذم جمٚمًف سمٕمد اًمّمالة، ومال يرد قمٚمٞمف.ملسو هيلع هللا ىلص 

طمتك إذا ـم٤مل قمكمَّ ذًمؽ ُمـ ضمٗمقة اًمٜم٤مس، ُمِمٞم٧م طمتك شمًقرت ضمدار طم٤مئط أِب ىمت٤مدة،  ىم٤مل يمٕم٥م:

إزم، ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف، ومق اهلل ُم٤م رد قمكم اًمًالم، وم٘مٚم٧م: ي٤م أسم٤م ىمت٤مدة،  ومق اسمـ قمٛمل وأطم٥م اًمٜم٤مس

أٟمِمدك سم٤مهلل مؾ شمٕمٚمٛمٜمل أطم٥م اهلل ورؾمقًمف؟ ومًٙم٧م، ومٕمدت ًمف ومٜمِمدشمف ومًٙم٧م، ومٕمدت ًمف 

 ومٜمِمدشمف، وم٘م٤مل: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مي، وشمقًمٞم٧م طمتك شمًقرت اجلدار.

 مغب وًبطي اهشاي:-

اعمديٜم٦م، إذا ٟمٌٓمل ُمـ أٟم٤ٌمط أمؾ اًمِم٠مم، ممـ ىمدم سم٤مًمٓمٕم٤مم يٌٞمٕمف ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م أُمٌم سمًقق  ي٘مقل يمٕم٥م:

سم٤معمديٜم٦م، ي٘مقل: ُمـ يدل قمغم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، ومٓمٗمؼ اًمٜم٤مس يِمػمون ًمف، طمتك إذا ضم٤مءِن دومع إزم 

يمت٤مسم٤م ُمـ ُمٚمؽ هم٤ًمن، وم٢مذا ومٞمف: أُم٤م سمٕمد، وم٢مٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل أن ص٤مطمٌؽ ىمد ضمٗم٤مك ومل َيٕمٚمؽ اهلل سمدار 

سمٜم٤م ٟمقاؾمؽ، وم٘مٚم٧م ًمام ىمرأهت٤م: ومذا أيْم٤م ُمـ اًمٌالء، ومتٞمٛمٛم٧م هب٤م اًمتٜمقر مقان، وٓ ُمْمٞمٕم٦م، وم٤محلؼ 

 ومًجرشمف هب٤م.

 ىستفاد ىن ىواقف مغب بن ىاهن: 

 ÷.اؾمتح٤ٌمب رد همٞم٦ٌم اعمًٚمؿ يمام ومٕمؾ ُمٕم٤مذ  -1

2- َ ُ٘مقا اَّللَّ ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ  ُمالزُم٦م اًمّمدق وإن ؿمؼ قمغم اًمٜمٗمس وم٢من قم٤مىمٌتف ظمػم ىم٤مل شمٕم٤مزم: }َي٤م َأُّيه

٤مِدىِملَم{ ]اًمتقسم٦م:   [119َويُمقُٟمقا َُمَع اًمّمَّ

 اؾمتح٤ٌمب ريمٕمتلم ذم اعمًجد قمٜمد اًم٘مدوم ُمـ اًمًٗمر ىمٌؾ يمؾ رء. -3
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يًتح٥م ًمٚم٘م٤مدم ُمـ ؾمٗمر إذا يم٤من ُم٘مّمقدا ان َيٚمس عمـ ي٘مّمده ذم ُمقوع سم٤مرز يم٤معمًجد  -4

 وٟمحقه.

 ضمري٤من أطمٙم٤مم اًمٜم٤مس قمغم اًمٔم٤ممر واهلل يتقمم اًمنائر. -5

 ًمٌدع واعمٕم٤ميص اًمٔم٤ممرة وشمرك اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ حت٘مػما هلؿ وزضمرا.مجران امؾ ا-6

 وُمٜمٝم٤م اؾمتح٤ٌمب اًمٌٙم٤مء قمغم اًمٜمٗمس إذا سمدرت ُمٜمٝم٤م سم٤مدرة ُمٕمّمٞم٦م وطُمؼ هل٤م أن شمٌٙمل.-7

 ملسو هيلع هللا ىلص .هقم٦م اُمتث٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُٕمر اًمٜمٌل -8

 ومْمؾ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ و ص٤مطمٌٞمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ .-9

و اٟمدوم٤مع ٟم٘مٛم٦م فم٤ممرشملم واًمتّمدق قمٜمد ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب ؾمجقد اًمِمٙمر قمٜمد طمّمقل ٟمٕمٛم٦م أ -10

 وُمٜمٝم٤م اؾمتح٤ٌمب اًمتٌِمػم واًمتٝمٜمئ٦م وايمرام اعمٌنميـ سمٙمًقة وٟمحقم٤م.
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