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 سمٞم٤مٌن ذم ؿم٠من أظمالق اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم ُمع اعم١مُمٜملم وديٜمٝمؿ.

 .ٓم اًم٘مًؿ، شم٠ميمٞمد 

    أو  ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿش. أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم

 ىم٤مرٍئ. واًمقضمدان هٜم٤م أقمؿ ُمـ اًم٘مٚمٌل واحلز. ّؾ ٙمًم

           .ٟمقن شم٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م  .ُمٗمٕمقل سمف أّول 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف    متٞمٞمز ٟم٦ًٌم   إمم. 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            .   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

              .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من .قم٤مـمٗم٦م 
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   اؾمؿ ُمقصقل، ُمٕمٓمقف قمغم   . 

      .ذيمر اعمنميملم ُمع اًمٞمٝمقد عمٜم٤مؾم٦ٌم اضمتامع اًمٗمري٘ملم »ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف

لم سُمٖمض اإلؾمالم: وم٤مًمٞمٝمقد ًمٚمحًد يمقمغم قمداوة اعمًٚمٛملم، وم٘مد أًّمػ سملم اًمٞمٝمقد واعمنم

قمغم جملء اًمٜمٌقءة ُمـ همػمهؿ، واعمنميمقن ًمٚمحًد قمغم أن ؾمٌ٘مٝمؿ اعمًٚمٛمقن سم٤مٓهتداء 

 .1شاًم٤ٌمـمؾإمم اًمديـ احلّؼ وٟمٌذ 

 .قم٤مـمٗم٦م 

                       اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم

 .2شواعمقدة هل اعمح٦ٌم إذا يم٤من ُمٕمٝم٤م ُمٞمؾ اًمٓم٤ٌمع»اجلٛمٚم٦م اعم٤موٞم٦م وشمٕمرب إقمراهب٤م. 

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

    ظمؼمه. واجلٛمٚم٦م      ُم٘مقل اًم٘مقل. أي إّّنؿ يدقمقن أّنؿ

 أٟمّم٤مر اهلل شمٕم٤ممم يمام ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ:             3. 

            .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ .طمرف ضمّر، ًمٚمًٌٌٞم٦م 

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ 

     ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم ضمع إمم . واًمْمٛمػم ير  . 

    اؾمؿ   اعم١مظمر. مجع ىمًٞمس أو ىَمّس وهق قم٤مِِل ديـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م

 ويمتٌٝم٤م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   مجع راه٥م. وهق اعمٜم٘مٓمع ذم دير أو .

 صقُمٕم٦م ًمٚمٕم٤ٌمدة ذم اًمٜمّم٤مرى.

                                                 
 .5/183 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .3/615 اًمتٌٞم٤من .2

 .14/ اًمّمػ ؾمقرة .3
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 .قم٤مـمٗم٦م 

     .واًمْمٛمػم يرضمع إمم طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف    أو إمم

      .واًمث٤مين أفمٝمر ًمٙمقٟمف أىمرب 

    ٟمّم٥م اؾمؿ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف ذم حمّؾ   . 

ـْ هؿ أىمرب ُمقّدة ًمٚمٛم١مُمٜملم؟  ًمٓمٞمٗم٦ٌم: َُم

ؾمالم ُمـ ديـ هبذه أي٦م قمغم أن ديـ اًمٜمّم٤مرى أىمرب إمم اإلويمثػمًا ُم٤م يًتِمٝمد »

اًمٞمٝمقد... وهذا ظمٓم٠م إن أريد ديـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىمٌؾ اًمتحريػ، ٕن اًمديـ قمٜمد اهلل 

وأٟمٌٞم٤مئف واطمد ُمـ طمٞم٨م اًمٕم٘مٞمدة وأصقهل٤م، وان أريد ديٜمٝمام سمٕمد اًمتحريػ ومٝمام ومٞمف 

ؾمقاء:                                   

            1. 

واًمّمحٞمح ان قمداوة اًمٞمٝمقد واعمنميملم شمتّمؾ اشمّم٤مًٓ وصمٞم٘م٤ًم سم٤مًمتّم٤مدم سملم ـمٌٞمٕم٦م 

اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م، وـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔم٤مم اًّمذي يم٤من ؾم٤مئدًا ذم ضمزيرة اًمٕمرب أّول اًمٌٕمث٦م... 

٤مسمؼ ٓىمتٜم٤مء اعم٤مل واًمٕمٌٞمد قمـ ـمريؼ اًمًٚم٥م يم٤من هذا اًمٜمٔم٤مم ي٘مقم قمغم أؾم٤مس اًمتً

واًمٜمٝم٥م، واًمرسم٤م واًمٖمش، وُم٤م إًمٞمف ُمـ أؾم٤ٌمب اًم٘مٝمر واعمٙمر، وىمد اٟمٕمٙم٧ًم ـمٌٞمٕم٦م هذا 

اًمٜمٔم٤مم قمغم اًمٙم٤ٌمر ُمـ ُمنميمل ُمٙم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يًٞمٓمرون قمغم اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م، يمام 

قم٦م واًمتج٤مرة اٟمٕمٙم٧ًم قمغم زقمامء اًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يًٞمٓمرون قمغم اًمّمٜم٤م

 اًمداظمٚمٞم٦م.

شمٜم٤مدي سم٤مًمٕمدل، وشمرومض اًمٔمٚمؿ وآؾمتٖمالل سمِمتك  واٟمٓمٚم٘م٧م دقمقة حمّٛمد

صقره وأؿمٙم٤مًمف، وشمّمدت ًمٚمٛمًتٖمٚملم ُمـ اًمٞمٝمقد واعمنميملم سم٤مًمذات، وقمغم هذا 

اًمت٘م٧م ُمّمٚمح٦م اًمٓمروملم، وحت٤مًمٗمقا قمغم ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمت٤ٌمقمد ذم اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة، اًمّمٕمٞمد 

                                                 
 .19/ قمٛمران آل ؾمقرة .1
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اًمٕمدو اعمِمؽمك... وهبذا ٟمجد  طمدة قمغم طمرب حمّٛمدحت٤مًمٗمقا وشمٙم٤مشمٗمقا يدًا وا

شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                        . 

وسمتٕمٌػم أووح ان قمداوة اًمٞمٝمقد واعمنميملم ًمٚمٛمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م سمداومع دٟمٞمقي، ٓ 

ٝمقد سم٤مؾمؿ اًمديـ ري٤مًء وٟمٗم٤مىم٤ًم، مت٤مُم٤ًم يمام يٗمٕمؾ اًمٞمقم أصح٤مب سمداومع ديٜمل، وًمٙمـ شمًؽم اًمٞم

 ً ُمـ اًمٞمٝمقد واعمنميملم يِمؽميمقن ذم اًمٕمّمٌٞم٦م  اًمٙم٥ًم همػما عمنموع... هذا، إمم أن يماّل 

اجلٜمًٞم٦م، واحلٛمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م... وًمٙمـ ُمنميمل اًمٕمرب يم٤مٟمقا قمغم ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ أرق ىمٚم٤ًٌم، 

، وُم٤م آُمـ سمف أيمثرهؿ سمرؾمقل اهلل ثر طمري٦م ذم اًمٗمٙمر، وُمـ هٜم٤م آُمـيموأيمرم يدًا، وأ

ّٓ ىمٚمٞمؾ.  ُمـ اًمٞمٝمقد إ

                         يتخذ .

ُمـ هذه أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م ُم٤مدة ًمٚمتٛمقيف سم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يرضمح أطمد  اًمٌٕمض

ذه ـ قمغم اعمٕمًٙمر أظمر... وهذا ُم٤م يدقمقٟم٤م إمم أن اعمٕمًٙمريـ اعمتٓم٤مطمٜملم ـ ذم أي٤مُمٜم٤م ه

ٟمنمح هذه أي٤مت إرسمع، وٟمقوحٝم٤م سمام ٓ يؽمك جم٤مًٓ ٓؾمتٖمالل آٟمتٝم٤مزيلم 

 واعمٜمحروملم.

ان ُمـ شم٠مُمؾ هذه أي٤مت ٓ يٕمؽميف أدين ري٥م سم٠مّن٤م ُمتٙم٤مُمٚم٦م يتٛمؿ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، 

هت٤م، واّن٤م سحي٦م واوح٦م ذم واٟمف ٓ يّمح سمح٤مل أن شُمٗمن واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمًتٚم٘م٦م قمـ أظمقا

ان اهلل ؾمٌح٤مٟمف ِل يٗم٤موؾ سملم اًمٜمّم٤مرى قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، وسملم همػمهؿ ُمـ اًمٓمقائػ ذم 

اًمٌٕمد أو اًم٘مرب ُمـ اعمًٚمٛملم، وإٟمام أراد ؾمٌح٤مٟمف ومئ٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى سمدًمٞمؾ اٟمف 

شمٕم٤ممم ِل يٗمؼ قمٜمد اًم٘مقل:                       

 سمؾ قم٘مٌف سم٘مقًمف:

                               

              1ُمـ  . وُمٕمٜمك هذا ان ُمـ اًمٜمّم٤مرى

                                                 
 .83/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1
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قمرومقا اإلؾمالم، ودظمٚمقا ومٞمف ـمققم٤ًم، وقمـ ىمٜم٤مقم٦م وإيامن، واًمت٤مريخ يث٧ٌم ذًمؽ، يمام ؿمٝمد 

اًمت٤مريخ أيْم٤ًم سم٤مٕطم٘م٤مد اًمّمٚمٞمٌٞم٦م قمغم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وسم٢مسم٤مدهتؿ ُمـ إٟمدًمس، 

وسمٗمٔم٤مئع آيٓم٤مًمٞملم ذم ـمراسمٚمس اًمٖمرب، واًمٗمرٟمًٞملم ذم اجلزائر وشمقٟمس واعمٖمرب 

ذم ُمٍم واًمٕمراق واًمًقدان وهمػمه٤م... واًمٞمقم شمتح٤مًمػ وؾمقري٦م، وسمٗمٔم٤مئع آٟمٙمٚمٞمز 

اًم٘مراصٜم٦م اًمقٓي٤مت اعمتحدة ُمع اًمٞمٝمقد قمغم إسم٤مدة ؿمٕم٥م ومٚمًٓملم، وشمًٚمح ه١مٓء 

سم٠مطمدث إؾمٚمح٦م ومٞمٕمتدون، صمّؿ يزقمٛمقن اّنؿ اعمٕمتدى قمٚمٞمٝمؿ ومتدقمؿ اًمقٓي٤مت اعمتحدة 

ٞمٝمقد هذا اًمزقمؿ، وشمذب قمٜمف سمحامس ذم جمٚمس إُمـ وهٞمئ٦م إُمؿ، وهي٤مضمؿ اًم

ويٌٓمِمقن، صمّؿ يدقمقن اّنؿ ُمٕمروقن ًمٚمٌٓمش واهلجقم، وشم٘مقل اًمقٓي٤مت اعمتحدة: ٟمٕمؿ 

 هذا هق اًمّمدق واًمٕمدل... ومٝمؾ سمٕمد هذا، ويمثػم همػم هذا ي٘م٤مل: ان اًمٜمّم٤مرى، يمّؾ 

ّٓ ضم٤مهؾ  .1شٌؾ ٚمأو ُمٔم اًمٜمّم٤مرى أىمرب اًمٜم٤ّمس ُمقدة ًمٚمٛمًٚمٛملم؟ ان ُمثؾ هذا ٓ يٗمقه سمف إ

 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

 أّٟمف عمـ٤ّم اؿمتّدت ىمريش ذم أذى رؾمقل اهلل ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤مىم٤مل اًم٘مٛمل: يم٤من 

أن خيرضمقا إمم  وأصح٤مسمف اًّمذيـ آُمٜمقا سمف سمٛمّٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة، أُمرهؿ رؾمقل اهلل

أن خيرج ُمٕمٝمؿ، ومخرج ضمٕمٗمر وُمٕمف ؾمٌٕمقن  احلٌِم٦م، وأُمر ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 رضماًل ُمـ اعمًٚمٛملم، طمتّك ريمٌقا اًمٌحر.

إمم ش قمامرة سمـ اًمقًمٞمد»و ش قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص»ا ومٚمٛمـ٤ّم سمٚمغ ىمريش ظمروضمٝمؿ، سمٕمثق

 اًمٜمج٤مر ًمػمّدهؿ إًمٞمٝمؿ، ويم٤من قمٛمرو وقمامرة ُمتٕم٤مديلم، وم٘م٤مًم٧م ىمريش:

يمٞمػ ٟمٌٕم٨م رضمٚملم ُمتٕم٤مديلم؟! ومؼمئ٧م سمٜمق خمزوم ُمـ ضمٜم٤مي٦م قمامرة، وسمرئ٧م سمٜمق 

ؾمٝمؿ ُمـ ضمٜم٤مي٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ومخرج قمامرة ويم٤من طمًـ اًمقضمف ؿم٤مسّم٤ًم ُمؽموم٤ًم، 

 ًمٕم٤مص أهٚمف ُمٕمف، ومٚمّٛمـ٤م ريمٌقا اًمًٗمٞمٜم٦م ذسمقا اخلٛمر:وأظمرج قمٛمرو سمـ ا

                                                 
 .(114ـ116/)3 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1
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ٌّٚمٜمل!  وم٘م٤مل قمامرة ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ىمؾ ٕهٚمؽ شم٘م

وم٘م٤مل قمٛمرو: أجيقز هذا ؾمٌح٤من اهلل؟! ومًٙم٧م قمامرة، ومٚمٛمـ٤ّم اٟمتِمك قمٛمرو، ويم٤من 

قمغم صدر اًمًٗمٞمٜم٦م، دومٕمف قمامرة وأًم٘م٤مه ذم اًمٌحر، ومتِم٨ٌّم قمٛمرو سمّمدر اًمًٗمٞمٜم٦م، وم٠مدريمقه 

 وا قمغم اًمٜمج٤مر:وأظمرضمقه، ومقرد

وىمد يم٤مٟمقا محٚمقا إًمٞمف هداي٤م، وم٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: أهّي٤م اعمٚمؽ، إّن 

 ىمقُم٤ًم ُمٜم٤ّم ظم٤مًمٗمقٟم٤م ذم ديٜمٜم٤م وؾمٌّقا آهلتٜم٤م، وص٤مروا إًمٞمؽ، ومرّدهؿ إًمٞمٜم٤م.

 ومٌٕم٨م اًمٜمج٤مر إمم ضمٕمٗمر ومج٤مء، وم٘م٤مل: ي٤م ضمٕمٗمر! ُم٤م ي٘مقل ه١مٓء؟

 ن؟ ىم٤مل: ي٠ًمًمقن أن أرّديمؿ إًمٞمٝمؿ.: أهّي٤م اعمٚمؽ، وُم٤م ي٘مقًمقوم٘م٤مل ضمٕمٗمر

 ىم٤مل: أهّي٤م اعمٚمؽ، ؾمٚمٝمؿ أقمٌٞمد ٟمحـ هلؿ؟ وم٘م٤مل قمٛمرو: ٓ، سمؾ أطمرار يمرام.

 ىم٤مل: ومًٚمٝمؿ أهلؿ قمٚمٞمٜم٤م ديقن يٓم٤مًمٌقٟمٜم٤م هب٤م؟ وم٘م٤مل: ٓ، ُم٤م ًمٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ ديقن.

 ىم٤مل: ومٚمٙمؿ ذم أقمٜم٤مىمٜم٤م دُم٤مء شمٓم٤مًمٌقٟمٜم٤م سمذطمقل؟ ىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ٓ.

 ٤م؟! آذيتٛمقٟم٤م ومخرضمٜم٤م ُمـ سمالديمؿ.ىم٤مل: ومام شمريدون ُمٜمّ 

وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: أهّي٤م اعمٚمؽ، ظم٤مًمٗمقٟم٤م ذم ديٜمٜم٤م، وؾمٌّقا آهلتٜم٤م، وأومًدوا 

 ؿم٤ٌمسمٜم٤م، وومّرىمقا مج٤مقمتٜم٤م، ومرّدهؿ إًمٞمٜم٤م ًمٜمجٛمع أُمرٟم٤م.

وم٘م٤مل ضمٕمٗمر: ٟمٕمؿ أهّي٤م اعمٚمؽ، ظم٤مًمٗمٜم٤مهؿ سم٠مّٟمف سمٕم٨م اهلل ومٞمٜم٤م ٟمٌٞم٤ًّم أُمر سمخٚمع إٟمداد، 

م اًمٔمٚمؿ واجلقر، وؾمٗمؽ يمزٓم، وأُمرٟم٤م سم٤مًمّمالة واًمزوشمرك اإلؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕ ٤مة، وطمرَّ

اًمدُم٤مء سمٖمػم طمّ٘مٝم٤م، واًمزٟم٤م، واًمرسم٤م، واعمٞمت٦م، واًمدم ]وحلؿ اخلٜمزير[ وأُمرٟم٤م سم٤مًمٕمدل 

 واإلطم٤ًمن، وإيت٤مء ذي اًم٘مرسمك، وّن٤مٟم٤م قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر واًمٌٖمل.

: ي٤م ضمٕمٗمر صمّؿ ىم٤مل اًمٜمج٤مر ،وم٘م٤مل اًمٜمج٤مر: هبذا سمٕم٨م اهلل قمٞمًك سمـ ُمريؿ

هؾ حتٗمظ مم٤ّم أٟمزل اهلل قمغم ٟمٌٞمّؽ ؿمٞمئ٤ًم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وم٘مرأ قمٚمٞمف ؾمقرة ُمريؿ، ومٚمٛمـ٤ّم سمٚمغ إمم 

ىمقًمف:                          *            1. 

                                                 
 .25ـ26/ ُمريؿ ؾمقرة .1
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 دًا، وىم٤مل: هذا ـ واهلل ـ هق احلّؼ. ؾمٛمع اًمٜمج٤مر هبذا سمٙمك سمٙم٤مًء ؿمديومٚماّم 

 وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: أهّي٤م اعمٚمؽ، إّن هذا خم٤مًمٗمٚمٜم٤م ومرّده إًمٞمٜم٤م.

ومرومع اًمٜمج٤مر يده وميب هب٤م وضمف قمٛمرو، صمّؿ ىم٤مل: اؾمٙم٧م، واهلل ي٤م هذا ًمئـ 

 ذيمرشمف سمًقء ٓوُم٘مدّٟمؽ ٟمٗمًؽ.

 وم٘م٤مم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمـ قمٜمده واًمدُم٤مء شمًٞمؾ قمغم وضمٝمف، وهق ي٘مقل:

يم٤من هذا يمام شم٘مقل أهّي٤م اعمٚمؽ وم٢مّٟم٤م ٓ ٟمتٕمّرض ًمف. ويم٤مٟم٧م قمغم رأس اًمٜمج٤مر إن 

ٌّتف!  وصٞمٗم٦م ًمف شمذّب قمٜمف، ومٜمٔمرت إمم قمامرة سمـ اًمقًمٞمد، ويم٤من ومتك مجٞماًل وم٠مطم

ومٚمّٛمـ٤م رضمع قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إمم ُمٜمزًمف، ىم٤مل ًمٕمامرة: ًمق راؾمٚم٧م ضم٤مري٦م اعمٚمؽ! 

 ُمـ ـمٞم٥م اعمٚمؽ ؿمٞمئ٤ًم. ومراؾمٚمٝم٤م وم٠مضم٤مسمتف، وم٘م٤مل قمٛمرو: ىمؾ هل٤م شمٌٕم٨م إًمٞمؽ

وم٘م٤مل هل٤م، ومٌٕمث٧م إًمٞمف، وم٠مظمذ قمٛمرو ُمـ ذًمؽ اًمٓمٞم٥م، ويم٤من اًّمذي ومٕمؾ سمف قمامرة 

 ذم ىمٚمٌف طملم أًم٘م٤مه ذم اًمٌحر، وم٠مدظمؾ اًمٓمٞم٥م قمغم اًمٜمج٤مر، وم٘م٤مل:

أهّي٤م اعمٚمؽ، إّن طمرُم٦م اعمٚمؽ قمٜمدٟم٤م وـم٤مقمتف قمٚمٞمٜم٤م ]قمٔمٞمٛم٦م[ وُم٤م يٚمزُمٜم٤م إذ دظمٚمٜم٤م 

 ٟمريٌف، وإّن ص٤مطمٌل هذا اًّمذي ُمٕمل ىمد راؾمؾ طمرُمتؽ سمالده وٟم٠مُمـ ومٞمٝم٤م أن ٓ ٟمٖمِّمف وٓ

وظمدقمٝم٤م، وسمٕمث٧م إًمٞمف ُمـ ـمٞمٌؽ! صمّؿ ووع اًمٓمٞم٥م سملم يديف. ومٖمْم٥م اًمٜمج٤مر وهّؿ 

 سم٘متؾ قمامرة، صمّؿ ىم٤مل: ٓ جيقز ىمتٚمف وم٢مّّنؿ دظمٚمقا سمالدي سم٠مُم٤من.

 ومدقم٤م اًمٜمج٤مر اًمًحرة، وم٘م٤مل هلؿ: اقمٛمٚمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم أؿمّد قمٚمٞمف ُمـ اًم٘متؾ.

قا ذم إطمٚمٞمٚمف اًمزئٌؼ، ومّم٤مر ُمع اًمقطمش يٖمدو ويروح، ويم٤من ٓ وم٠مظمذوه وٟمٗمخ

ي٠مٟمس سم٤مًمٜم٤مس، ومٌٕمث٧م ىمريش سمٕمد ذًمؽ ]إًمٞمف[ ومٙمٛمٜمقا ًمف ذم ُمقوع طمّتك ورد اعم٤مئ ُمع 

 اًمقطمش وم٠مظمذوه، ومام زال يْمٓمرب ذم أيدهيؿ ويّمٞمح طمّتك ُم٤مت.

ورضمع قمٛمرو إمم ىمريش، وم٠مظمؼمهؿ أّن ضمٕمٗمر ذم أرض احلٌِم٦م ذم أيمرم يمراُم٦م، 

ىمريِم٤ًم وص٤محلٝمؿ، وومتح ظمٞمؼم، ومقارم سمجٛمٞمع ُمـ  ل هب٤م طمّتك ه٤مدن رؾمقل اهللومٚمؿ يز

ووًمد ًمٚمٜمج٤مر ش قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر»ُمٕمف، ووًمد جلٕمٗمر سم٤محلٌِم٦م ُمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس 
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 ش.حمّٛمداً »اسمـ ومًاّمه 

إمم  ويم٤مٟم٧م ُأّم طمٌٞم٥م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من حت٧م قمٌداهلل، ومٙمت٥م رؾمقل اهلل

وم٠مضم٤مسمتف،  إًمٞمٝم٤م اًمٜمج٤مر ومخٓمٌٝم٤م ًمرؾمقل اهللومٌٕم٨م ش أّم طمٌٞم٥م»اًمٜمج٤مر خيٓم٥م 

، وسمٕم٨م إًمٞمٝم٤م سمثٞم٤مب ومزّوضمٝم٤م ُمٜمف وأصدىمٝم٤م أرسمٕمامئ٦م ديٜم٤مر، وؾم٤مىمٝم٤م قمـ رؾمقل اهلل

. وسمٕم٨م إًمٞمف سمامري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦ّم أّم إسمراهٞمؿ، وـمٞم٥م يمثػم، وضمٝمزه٤م وسمٕمثٝم٤م إمم رؾمقل اهلل

 وسمٕم٨م إًمٞمف سمثٞم٤مب وـمٞم٥م وومرس.

ٞمًلم،  ًّ وم٘م٤مل هلؿ: اٟمٔمروا إمم يمالُمف، وإمم ُم٘مٕمده وسمٕم٨م صمالصملم رضماًل ُمـ اًم٘م

إمم اإلؾمالم،  وإمم ُمٓمٕمٛمف وُمنمسمف وُمّماّله. ومٚمّٛمـ٤م واومقا اعمديٜم٦م دقم٤مهؿ رؾمقل اهلل

  وىمرأ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن:                     

إمم ىمقًمف                      1. 

سمٙمقا وآُمٜمقا، ورضمٕمقا إمم اًمٜمج٤مر  ومٚمّٛمـ٤م ؾمٛمٕمقا ذًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل

، وىمرأوا قمٚمٞمف ُم٤م ىمرأ قمٚمٞمٝمؿ، ومٌٙمك اًمٜمج٤مر وسمٙمك وم٠مظمؼموه ظمؼم رؾمقل اهلل

ٞمًقن، وأؾمٚمؿ اًمٜمج٤مر وِل ئمٝمر ًمٚمحٌِم٦م إؾمالُمف، وظم٤مومٝمؿ قمغم ٟمٗمًف. ًّ  اًم٘م

، ومٚمّٛمـ٤م قمؼم اًمٌحر شمقذّم، وم٠مٟمزل اهلل قمغم ج ُمـ سمالد احلٌِم٦م يريد اًمٜمٌّل وظمر

رؾمقًمف:                  2  إمم ىمقًمف    

  3.4 

 رواي٦مٌ 

يمر اًمٜمّم٤مرى ، ىم٤مل: ذقمـ ُمروان، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م، قمـ أيب قمٌداهلل

                                                 
 .111/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .82/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .85/ اعم٤مئدة ؾمقرة .3

 .(259ـ262/)1 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4
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وقمداوهتؿ، وم٘م٤مل: ىمقل اهلل:                     

   . 

 1.ىم٤مل: ُأوًمئؽ يم٤مٟمقا ىمقُم٤ًم سملم قمٞمًك وحمّٛمد، َيٜمْتَٔمِرون جملء حمّٛمد

 

                          

                        

 

ًمٚمذيـ آُمٜمقا ُمـ ه١مٓء اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ ذيمرهؿ اهلل أّنؿ أىمرب  هذا وصػ»

 ُمقدة ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٠مّنؿ      يتغم أٟمزل اهلل ُمـ اًم٘مرآن        

    2شاًمٜمّم٤مرى يٕمٜمل ُمـ آُمـ ُمـ ه١مٓء. 

اًمتقاوع ًمٚمحّؼ وقمدم آؾمتٙم٤ٌمر...، وسمٞم٤من ًمرىّم٦م ىمٚمقهبؿ  ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر»و 

 .3شاحلّؼ وؿمّدة ظمِمٞمتٝمؿ، وُم٤ًمرقمتٝمؿ ًم٘مٌقل 

 .قم٤مـمٗم٦م 

 قاسمف.فمرف زُم٤من ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ظم٤مومض ًمنمـمف ُمتٕمّٚمؼ سمج 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم       

   .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 .ُمقصقًم٦م. ُمٗمٕمقل سمف 

    ش.هق»ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ د سم٤مًمرؾمقل حمّٛمد. واعمرا 

                                                 
 .164ح ،2/67 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .4/3 اًمتٌٞم٤من .2

 .12/139 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3
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ظم٤مشمؿ أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م   .إًمٞمف هق اًم٘مرآن 

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل ش. أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ىم٤مرئ ٟم٤مفمر، ضمقاب اًمنمط، واعمراد سم٤مًمرؤي٦م اًمٌٍمي٦م. أو يمّؾ  إقمٔمؿ

    .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

   شمرضمع إمم ش هل»ػم ُمًتؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛم    ذم ،

ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ  حمّؾ    « . ومٞمض اًمٕملم ُمـ اًمدُمع: اُمتالؤه٤م ُمٜمف ؾمٞمالً وُمٜمف

 .1شومٞمض اًمٜمٝمر ُمـ اعم٤مء وومٞمض اإلٟم٤مء وهق ؾمٞمالٟمف قمـ ؿمّدة اُمتالء

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    :أي    

       ومحرف .  ش ال»ًمإلسمتالء و    ًمٚمجٜمس، وذم أي٦م

 ىمٚم٥م ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يمام ئمٝمر ًمٚمٛمت٠مُمؾ.

   طمرف ضمر و اؾمؿ ُمقصقل. ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  « .ش ُمـ

 ُمّمدري٦م. ًمٚمٜمِمقء واًمًٌٌٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ، ويٛمٙمـ أن يٙمقن 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ  اعمقصقًم٦م. أو ُمتٕمّٚمؼ

سمـ     سمٜم٤مء قمغم يمقن .ُمّمدري٦م 

و    سمٞم٤مٟمٞم٦م ًمِـ  اعمقصقًم٦م، أو شمٌٕمٞمْمٞم٦م سمٜم٤مًء قمغم يمقن  ُمّمدري٦م أي

 .قمرومقه أي قمرومقا اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ واًمٜمٌل اعمققمقد ذم يمتٌٝمؿ 

     ٟمّم٥م طم٤مل أي شمٗمٞمض أقمٞمٜمٝمؿ ذم طم٤مل  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ذم حمّؾ

 ىمقهلؿ هذا أو ىم٤مئٚملم:

   ُمٜم٤مدٰى ُمٜمّمقب سم٠مداة ٟمداء حمذووم٦م وُمْم٤مف إًمٞمف، شم٘مديره: ي٤م  .

 ُم٘مقل اًم٘مقل.

                                                 
 .4/3 اًمتٌٞم٤من .1
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   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي  سمؽ وسمام أٟمزًم٧م قمغم ٟمٌّٞمؽ. 

 قمغم اإليامن. شمٗمريع 

   و ُمٗمٕمقل سمف. أي ش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ذم ُم٘م٤مم ادقم٤مء. ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ًٌٜم٤م أو وم٤مضمٕمٚمٜم٤م.طموم٤م

 ٤من يدّل قمغم آضمتامع واعمّم٤مطم٦ٌم ُمتٕمّٚمؼ سمـ ٙمفمرف ُم   . 

   وصّدىمقه.  ُمْم٤مف إًمٞمف. أي اًمذي ؿمٝمدوا سمٕمث٦م اًمرؾمقل

ّٓ ذم أزُم٤من اسمتداء دقمقة اًمرؾمؾ وٓ حتّمؾ سمٕمد هذه  وهذه ومْمٞمٚم٦م» قمٔمٞمٛم٦م ِل حتُّمؾ إ

اعمّرة. وشمٚمؽ اًمٗمْمٞمٚم٦م أّّن٤م اعم٤ٌمدرة سمتّمديؼ اًمرؾُمؾ قمٜمد سمٕمثتٝمؿ طملم يٙمذهِبؿ اًمٜم٤مس 

سم٤مدىَء إُمر. يمام ىم٤مل ورىم٦م: ي٤م ًمٞمتٜمل أيمقن ضَمذقم٤ًم إْذ خُيرضمؽ ىمقُمؽ. أي شمٙمذي٤ًٌم ُمٜمٝمؿ. 

سمٌٕمث٦م اًمرؾمقل اًمذي جيلء  اًمذيـ أٟم٠ٌمهؿ قمٞمًك أو أرادوا وم٤ميمتٌٜم٤م ُمع اًمِم٤مهديـ

ُمـ  24ف وؿمٝم٤مدة سمّمدق قمٞمًك. ومٗمل إٟمجٞمؾ ُمّتك قمدد ئسمٕمده، ومٞمٙمقٟمقا ؿمٝم٤مدة قمغم جمٞم

وي٘مقُم أٟمٌٞم٤مء يمَذسَم٦م يمثػمون وُيِْمّٚمقن يمثػميـ وًمٙمـ اًمذي يّمؼِم إمم اعمٜمتٝمك »ىمقل قمٞمًك 

وذم إٟمجٞمؾ ُيقطَمٜم٤َّم قمدد  .1شومٝمذا خيٚمص ويٗمقز سمٌِم٤مرة اعمٚمٙمقت هذه ؿمٝم٤مدًة جلٛمٞمع إُمؿ

وُمتل ضم٤مء اعمَُٕمّزى روُح احلّؼ اًمذي ُمـ قمٜمد إِب يٜمٌثُؼ ومٝمق يِمٝمُد »ُمـ ىمقل قمٞمًك  15

. وإّن ًمِٙمٚمٛم٦م 2شزم وشمِمٝمدون أٟمتؿ أيْم٤ًم ّٕٟمٙمؿ ُمٕمل ُمـ آسمتداء     ويمٚمٛم٦م

   ُم٤م ذم سمِم٤مرة  ذم هذه أي٦م ُمقىمٕم٤ًم ٓ شمٖمٜمل ومٞمف همػممه٤م ّّٕنام شمِمػمان إمم

 .قمٞمًك

 

                                                 
 .14 و 13 و 12 أي٤مت ،24 سم٤مب ُمّتك، اٟمجٞمؾ .1

 .11 و 9 و 8 ي٤متأ ،15 سم٤مب يقطمٜم٤ّم، اٟمجٞمؾ .2
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أٟمٗمًٝمؿ »حيتٛمؾ هذه أي٦م طمدي٨م ٟمٗمس جيري سملم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مري و 

ٜمزوع قمـ ديٜمٝمؿ اًم٘مديؿ إمم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم. وذًمؽ قمٜمد ُم٤م خي٤مُمرهؿ اًمؽمّدد ذم أُمر اًم

اًمؽمّدد يٕمرض ًمٚمٛمٕمت٘مد قمٜمد اهلّؿ سم٤مًمرضمقع ذم اقمت٘م٤مده وهق اعمًّٛمك سم٤مًمٜمٔمر: وحيتٛمؾ أّّنؿ 

ي٘مقًمقٟمف عمـ يٕم٤مروٝمؿ ُمـ أهؾ ُمّٚمتٝمؿ أو ُمـ إظمقاّنؿ ويِمّٙمٙمٝمؿ ومٞمام قمزُمقا قمٚمٞمف، 

ؿ سم٠مّّنؿ ِل يتّمّٚمٌقا ذم ديٜمٝمؿ. وم٘مد وحيتٛمؾ أّّنؿ ي٘مقًمقٟمف عمـ يٕمػّمهؿ ُمـ اًمٞمٝمقد أو همػمه

 .1شىمٞمؾ: إّن اًمٞمٝمقد قَمػّموا اًمٜمٗمر اًمذيـ أؾمٚمٛمقا، إذا صّح ظمؼم إؾمالُمٝمؿ

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن قم٤مـمٗم٦م 

  اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، ُمٌتدأ، اؾمتٗمٝم٤مم اٟمٙم٤مر واؾمتٌٕم٤مد سمٛمٕمٜمل: يمٞمػ    . 

           .ضم٤مر وجمروره، ظمؼم ومٞم٦م.ٟم٤م 

     ش. ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم     ٟمّم٥م  ذم حمّؾ

 طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم 
ٍ
واإليامن: هق »ذم طم٤مل شمريمٜم٤م ًمإليامن.  . أي: أيُّ رء

 .2شاًمتّمديؼ قمـ صم٘م٦م ّٕن اًمّمدق راضمع إمم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م سمام صّدق سمف

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمقصقًم٦م، ذم حمّؾ ضمر سم٤مًم٤ٌمء ذم . 

    وُمٗمٕمقل سمف. واعمراد سمـ ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

   .هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو رؾمقل اًم٘مرآن ُمع يمت٤مسمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ  ُمقصقًم٦م، و

                                                 
 .188 و 5/187 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .4/4 اًمتٌٞم٤من .2
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  سمٞم٤مين وشم٘مديره: طم٤مل يمقٟمف    وحيتٛمؾ يمقن .  .ًمٚمتٌٕمٞمض

. ّٕن احلّؼ ٓ يٜمحٍم سمف أو هبام وإوصٞم٤مء اعمٕمّمقُملم  واعمٕم٤مد أيْم٤ًم طمؼٌّ

 .طم٤مًمٞم٦م 

  ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ  ، ذم حمّؾ شٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم   « . اًمٓمٛمع شمٕمّٚمؼ اًمٜمٗمس سمام ي٘مقى أن يٙمقن ُمـ ُمٕمٜمك

ٛمع ذم ٓم. واًم1شاعمحٌقب وٟمٔمػمه إُمؾ واًمرضم٤مء وم٤مًمٓمٛمع يٙمقن ُمٕمف اخلقف أو ٓ يٙمقن

 اخلػم ٓ ُيؽمّدد ومٞمف وٓ ُيالم قمٚمٞمف.

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

     يم٠مّّن٤م ُمْمٛمٜم٦م ُمٕمٜمك »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. و

 .2شجلٕمؾ وًمذًمؽ قمدي سمٛمعا

  .وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف 

  فمرف ُمٙم٤من يدّل قمغم آضمتامع واعمّم٤مطم٦ٌم ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

     .اًمّم٤مًمح: هق اًمذي يٕمٛمؾ اًمّمالح ذم ٟمٗمًف وإذا قمٛمٚمف ذم »ٟمٕم٧م

. 3شف ص٤مًمح ووصػ سم٠مّٟمف ُمّمٚمحهمػمه ومٝمق ُمّمٚمح، ومٚمذًمؽ ِل يقصػ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمّ 

واعمراد:       .ُمٕمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وذم أظمرة اجلٜم٦م 

ّٕن جمرد »اًمٓمٛمع ذم آٟمخراط ُمع اًمّم٤محللم يقضم٥م شمثٌٞم٧م اإليامن وشم١ميمٞمده٤م، 

 4شاًم٘مقل وطمّتك آقمت٘م٤مد ٓ يْمٛمـ اًمٌ٘م٤مء ًمٙمثرة اًمِمقاهمؾ وُم٤م يقضم٥م آٟمٍماف

وآؾمتٛمرار وًمٕمّؾ هذه اًمديٛمقُمٞم٦م شمٙمقن ُمـ أهار وم٤مإليامن حيت٤مج إمم اًمديٛمقُمٞم٦م 

                                                 
 .4/4 اًمتٌٞم٤من .1

 .6/82 اعمٞمزان .2

 .4/5 اًمتٌٞم٤من .3

 .12/141 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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 اًمٕم٤ٌمدات وإذيم٤مر وإدقمٞم٦م واهلل اًمٕم٤مِل.

 

                        

        

 

 سمٞم٤من ضمزاء هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اخل٤مص٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى.شمتٛم٦م ُم٤م ورد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م و

  :شمٗمريع قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم      1 .إمم آظمر إيتلم 

      .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. اإلصم٤مسم٦م: اعمج٤مزاة     ضم٤مزاهؿ :

 وأقمٓم٤مهؿ. واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم ـم٤مئٗم٦م ظم٤مص٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى.

            .وم٤مقمؾ .طمرف ضمر، ًمٚمًٌٌٞم٦م 

  ضمر. اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ُمقصقًم٦م أو ُمّمدري٦م، ذم حمّؾ    . 

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واعمراد سمٛم٘م٤مًمتٝمؿ       

  2. 

   عمٜمقٟم٦م. يمام يٛمٙمـ قمّده٤م ُمٗمٕمقًٓ صم٤مٟمٞم٤ًم متٞمٞمز، ُمٜمّمقب وقمالُمتف اًمٙمنة ا

ًمِـ       ّٕن أصم٤مب يتٕمّدٰى إمم ُمٗمٕمقًملم قمغم ـمري٘م٦م سم٤مب أقمٓمٰك. واعمراد هب٤م ضمٜم٦م

ّّٕن٤م ضمٜم٦ّم ومٞمٝم٤م ضمٜم٤مت أي سم٤ًمشملم وشمذيمر سم٤مجلٛمع ًمتٌلم قمـ اظمتالف »اخلٚمد ودُمٛمع 

ر هق أن يٙمقن صقره٤م وأطمقال أؿمج٤مره٤م وأّن٤مره٤م ووضمقه آؾمتٛمت٤مع هب٤م، ووضمف آظم

 .3شمجٕمٝم٤م ُمْم٤موم٤ًم إًمٞمٝمؿ

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

                                                 
 .83/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .83/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .4/5 اًمتٌٞم٤من .3
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       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أو سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ

   ،  واًمْمٛمػم قم٤مئد إمم . 

     وم٤مقمؾ   واجلٛمٚم٦م .             صٗم٦م

 ـًمِ  . 

   اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمٜمّمقب طم٤مل ُمـ وٛمػم    . 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم .  . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .اؾمؿ اؿم٤مره، ُمٌتدأ، اؿم٤مرة إمم اًمثقاب واجلزاء 

  .ظمؼم 

   واإلطم٤ًمن هق ايّم٤مل اًمٜمٗمع احلًـ إمم اًمٖمػم »٤مف إًمٞمف. ْمُم

 .1شووده اإلؾم٤مءة وهل إيّم٤مل اًمير اًم٘مٌٞمح إًمٞمف

 

                    

 

 ومٞمٝم٤م ذيمر ضمزاء ُمـ ظم٤مًمػ اعم١مُمٜملم قمغم ـمريؼ اعم٘م٤مسمٚم٦م»شمتٛمٞمؿ ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 . وومٞمٝم٤م شمرهٞم٥م واطمؽماس ووقمٞمد سمٕمد ذيمر اًمؽمهمٞم٥م واًمققمد.2شاؾمتٞمٗم٤مًء ًمألىم٤ًمم

أهؾ اًمٙمت٤مب ومري٘ملم أطمدمه٤م آُمٜمقا، واًمث٤مين يمٗمروا، ٤م يم٤من ـّعم»وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: 

وذيمر اًمققمد ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ اىمتيض أن يذيمر اًمققمٞمد عمـ يمٗمر ُمٜمٝمؿ وأـمٚمؼ اًمٚمٗمظ ًمٞمٙمقن 

 .3شجمراهؿُمـ ضمرى  هلؿ وًمٙمّؾ 

 ئٜم٤مومٞم٦م.          اؾمت  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ 

                                                 
 .4/5 اًمتٌٞم٤من .1

 .6/82 اعمٞمزان .2

 .4/6 اًمتٌٞم٤من .3
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     ٤مض ووم٤مقمٚمف.          ُمومٕمؾ .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  . 

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّؾ سمـ   « . وإّٟمام ذط ذم

طمد، ُمٜمٝمام ]ُمـ اًمٙمٗمر وا قمغم اًمٙمٗمر سم٤مًمتٙمذي٥م سم٤مٔي٤مت وإن يم٤من يمّؾ  اًمققمٞمد

واًمتٙمذي٥م[ يًتحؼ سمف اًمٕم٘م٤مب، ٕن صٗم٦م اًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب أّنؿ يٙمذسمقن 

 .1شإُمريـسم٤مٔي٤مت، ومٚمؿ يّمٚمح ـ ه٤مهٜم٤م ـ ًمق يمذسمقا ّٕنؿ ىمد مجٕمقا 

      ُمٌتدأ صم٤من. اؿم٤مرة إمم ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ ٓ ي١مُمٜمقن

 وىمرآٟمف ويٙمذسمقّنام. سمٛمحّٛمد

    .ظمؼم، أي اعمالزُمقن 

      :اًمٜم٤مر اًمٕمٔمٞمٛم٦م دمٕمؾ ذم »ُمْم٤مف إًمٞمف. اؾمؿ ُمـ أؾمامء ضمٝمٜمؿ، وأصٚمٝم٤م

ي٘م٤مل هل٤م  2شطمٗمرة ًمٞمدوم هلٞمٌٝم٤م   « .3شٟم٤مر طَمْجَٛم٦م: ؿمديدة اًمٚمٝم٥م. 

ومجٚم٦م             ظمؼم ُمٌتدأ  . 

 

                              

       

 

هذه أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م آي٤مت قمديدة شمٌلّم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م اعمتٜمققم٦م ذم 

 وهتذيٌف. ُم٤ًمئؾ ؿمتك هل٤م ارشم٤ٌمط شم٤مم سمتٙمٛمٞمؾ اعمٕمٜمقي ًمإلٟم٤ًمن

شمٙمٛمٚم٦م قمغم صقرة اًمتٗمريع ضم٤مءت عمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م شم٘مّدم ُمـ اًمثٜم٤مء »وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: 

                                                 
 .4/6 اًمتٌٞم٤من .1

 .5/189 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .5/189 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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ٞمًلم واًمره٤ٌمن. وإذ ىمد يم٤من ُمـ ؾمٜمّتٝمؿ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمزهد وأطمدصمقا ره٤ٌمٟمٞم٦م ُمـ  ًّ قمغم اًم٘م

ـ وشمرومٞمف احل٤مًم٦م  آٟم٘مٓم٤مع قمـ اًمتزّوج وقمـ أيمؾ اًمٚمحقم ويمثػم ُمـ اًمٓمّٞم٤ٌمت يم٤مًمتدهُّ

ٞمًلم سمام هلؿ ُمـ وطُمًـ اًمٚم٤ٌمس،  ًّ ٌّف اهلل اعم١مُمٜملم قمغم أّن اًمثٜم٤مء قمغم اًمره٤ٌمن واًم٘م ٟم

 .1شاًمٗمْم٤مئؾ ٓ ي٘متيض اـّمراد اًمثٜم٤مء قمغم مجٞمع أطمقاهلؿ اًمره٤ٌمٟمّٞم٦م

         ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم ظم٤مص٦م ّٕن آًمتزام سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

 اًمٗمرقمٞم٦م ُمـ قمالُم٤مت اإليامن.

       .اًمتحريؿ هق اًمٕم٘مد قمغم ُم٤م ٓ جيقز ومٕمٚمف »ومٕمؾ ّنل ووم٤مقمٚمف

شمدّل قمغم اعمٜمع ؾمقاء يم٤من اعم٤مٟمع اًمٕم٘مؾ أم اًمنمع أم اًمٕمرف ش طمرم»ُم٤مدة » . و2شًمٚمٕمٌد

 .4ششمٜمٝمك اعم١مُمٜملم قمـ حتريؿ ُم٤م أطمّؾ اهلل هلؿ. »3شسم٤مٓظمتٞم٤مر أو سم٤مإلجل٤مء وآوٓمرار

     .اًمتل شمِمتٝمٞمٝم٤م اًمٜمٗمقس ومتٞمؾ إًمٞمٝم٤م  اًمٓمٞم٤ٌمت: اًمٚمذيذات»ُمٗمٕمقل سمف

 . ومٔمٝمر أّن اًمٓمٞم٤ٌمت طمالٌل.5شاًم٘مٚمقب

 .ُمقصقًم٦م، ذم حمّؾ ضمر سم٤مٓو٤موم٦م واإلو٤موم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦م 

            .ومٕمؾ ُم٤مض. اًمتحٚمٞمؾ طمّؾ قم٘مد اًمتحريؿ  .وم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           . .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم      آقمتداء: اًمتج٤موز قمـ احلدود .

 اًمنمقمٞم٦م أو اًمٕم٘مٚمٞم٦م. وحتريؿ اًمٓمٞم٤ٌمت اقمتداء قمغم احلدود اإلهلٞم٦م اًمنمقمٞم٦م.

            مجٚم٦م شم٠ميمٞمدي٦م حتذيري٦م ُمـ يمّؾ .
ٍ
 اقمتداء

                                                 
 .5/189 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .4/7 اًمتٌٞم٤من .2

 .12/163 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .6/117 ٞمزاناعم .4

 .4/7 اًمتٌٞم٤من .5
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 اًمرواي٤مت

ىم٤مل: ٟمزًم٧م هذه  قمٌداهلل صحٞمح اسمـ أيب قمٛمػم قمـ سمٕمض رضم٤مًمف قمـ أيب

 وسمالل وقمثامن سمـ ُمٔمٕمقن: أي٦م ذم أُمػماعم١مُمٜملم

ومحٚمػ أن ٓ يٜم٤مم سم٤مًمّٚمٞمؾ أسمدًا! وأُّم٤م سمالل وم٢مّٟمف طمٚمػ أن ٓ  وم٠مُّم٤م أُمػماعم١مُمٜملم

 يٗمٓمر سم٤مًمٜمٝم٤مر أسمدًا! وأُّم٤م قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن وم٢مّٟمف طمٚمػ أن ٓ يٜمٙمح أسمدًا!

 ة مجٞمٚم٦م، وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م:ومدظمٚم٧م اُمرأة قمثامن قمغم قم٤مئِم٦م، ويم٤مٟم٧م اُمرأ

ُم٤م زم أراك ُمتٕمّٓمٚم٦م؟! وم٘م٤مًم٧م: وعمـ أشمزّيـ؟! ومقاهلل ُم٤م ىم٤مرسمٜمل زوضمل ُمٜمذ يمذا 

 ويمذا، وم٢مّٟمف ىمد شمرّه٥م وًمٌس اعمًقح، وزهد ذم اًمدٟمٞم٤م! ومٚمّٛمـ٤م دظمؾ رؾمقل اهلل

أظمؼمشمف قم٤مئِم٦م سمذًمؽ. ومخرج ومٜم٤مدى: اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م، وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤ّمس، ومّمٕمد اعمٜمؼم، 

 ٚمٞمف، صمّؿ ىم٤مل: ُم٤م سم٤مل أىمقام حيّرُمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ اًمٓمّٞم٤ٌمت؟!ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قم

 أٓ إيّن أٟم٤مم سم٤مًمّٚمٞمؾ، وأٟمٙمح وأومٓمر سم٤مًمٜمٝم٤مر، ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمّتل ومٚمٞمس ُمٜمّل.

 وم٘م٤مم ه١مٓء وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل وم٘مد طمٚمٗمٜم٤م قمغم ذًمؽ!

 وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:                           

                                             

                                        1 2.ي٦مٔا 

 احلؼمي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                          

ـُ ي٤مِهٍ  ُر )سم [ َُمْٔمُٕمقٍن، َوقَمامَّ ـُ أي٦م. َٟمَزًَم٧ْم ذم قَمكِمٍّ َوَأْصح٤مٍب ًَمُف، ُِمٜمُْٝمْؿ قُمْثامُن ]سم

ٝمِ  3َوؾَمْٚمامُن( ًِ ُُمقا قَمغم َأْٟمُٗم  طَمرَّ
ِ
ْقا سم٤ِمإلظْمّم٤مء َٝمقاِت، َومَهُّ  4.5ْؿ اًمِمَّ

                                                 
 .89/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .14ح ،1/262 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .وُمراٍت  رواي٦م ُمـ وأظمذٟم٤مه احلؼمي، شمٗمًػم ُمـ اًم٘مديٛم٦م اعمخٓمقـم٦م اًمٜمًخ٦م ذم يرد ِل اًم٘مقؾملم سملم ُم٤م .3

 .ٙم٤ميناحلًَ ُمـ وأصمٌتٜم٤مه٤م احلؼمي، شمٗمًػم ُمـ اًم٘مديٛم٦م اعمخٓمقـم٦م اًمٜمًخ٦م ذم ُمِمقه٦م إظمػمة اًمٙمٚمٛم٦م .4

 .25ح ،264/ احلؼمي شمٗمًػم .5
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، ىم٤مل: ؾم٠مًمُتُف قمـ رضمٍؾ ىم٤مل: اُمرأشمف ـم٤مًمؼ، أو مم٤مًمٞمٙمف ٜم٤منقمـ قمٌداهلل سمـ ؾِم 

سم٧م طمراُم٤ًم وٓ طمالًٓ.  أطمرار، إن َذِ

يمف، وم٤مّٟمف ًمٞمس  وم٘م٤مل: أُّم٤م احلرام ومال َيْ٘مَرسمف طَمَٚمػ أو ِل حَيْٚمِػ، وأُّم٤م احلالل ومال َيؽْمُ

م ُم٤م أطمؾَّ اهلل، ّٕن اهلل ي٘مقل:  ًمف أن حُيَرِّ                     

   1.ومٚمٞمس قمٚمٞمف رٌء ذم يٛمٞمٜمف ُمـ احلالل 

 2، أّّن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكّم وأصح٤مب ًمف.قمـ اسمـ قم٤ٌمس ،اسمـ ُمردويف

ُمٜمٝمؿ قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن  اسمـ ُمردويف، قمـ ىمت٤مدة، أّن قمٚمّٞم٤ًم ومج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف

أرادوا أن يتخّٚمقا قمـ اًمدٟمٞم٤م ويؽميمقا اًمٜم٤ًمء ويؽمّهٌقا ومٜمزًم٧م:          

                .3 

اسمـ ُمردويف، ُمـ ـمريؼ احلًـ اًمٕمدين، يم٤من قمكّم ذم ُاٟم٤مس ممّـ أرادوا أن حيّرُمقا 

 ٧4م.ومٜمزًماًمِمٝمقات 

قمـ أيب سمٙمر حمّٛمد سمـ احلًلم سمـ ص٤مًمح اًمًٌٞمٕمل  وٟم٤مؼمظمأىم٤مل احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين 

]أظمؼمٟم٤م[ قمكم سمـ حمّٛمد اًمده٤من، واحلًلم سمـ إسمراهٞمؿ اجلّم٤مص، ىم٤مٓ ]أظمؼمٟم٤م[ طمًلم 

ص٤مًمح: قمـ  سمـ احلٙمؿ ]قمـ[ طمًـ سمـ طمًلم، قمـ طم٤ٌمن سمـ قمكم، قمـ اًمٙمٚمٌل قمـ أيب

 اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                  ىم٤مل[: ٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ[

أيب ـم٤مًم٥م وأصح٤مب ًمف ُمٜمٝمؿ قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن، وقمامر سمـ ي٤مه طمّرُمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ 

 5اًمِمٝمقات ومهقا سم٤مإلظمّم٤مء.

أظمؼمٟم٤م أسمقؾمٕمد اًمّمٗم٤مر اعمٕم٤مدين ]أظمؼمٟم٤م[ أسمقاحلًلم اًمٙمٝمٞمكم ]أظمؼمٟم٤م[ و

                                                 
 .165ح ،2/68 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .381/ اًمٞم٘ملم ويمِمػ :1/319 اًمٖمّٛم٦م يمِمػ ذم يمام ُمردويف اسمـ ورواه .41/ اًمٜمج٤م ُمٗمت٤مح .2

 .381/ اًمٞم٘ملم ويمِمػ :1/319 اًمٖمّٛم٦م يمِمػ ذم يمام ُمردويف اسمـ ورواه .41/ اًمٜمج٤م ُمٗمت٤مح .3

 .9/85 اًم٤ٌمري ومتح .4

 .(1/259) 194/ يؾاًمتٜمز ؿمقاهد .5
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اًمٕمالء ]قمـ[ زيد سمـ احل٤ٌمب قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة،  أسمقضمٕمٗمر احليُمل ]قمـ[ حمّٛمد سمـ

قمـ حمّٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ احلرث اًمتٞمٛمل: إن قمٚمّٞم٤ًم وقمث٤من سمـ ُمٔمٕمقن وٟمٗمرًا ُمـ أصح٤مب 

شمٕم٤مىمدوا ان يّمقُمقا اًمٜمٝم٤مر وي٘مقُمقا اًمٚمٞمؾ وٓ ي٠مشمقا اًمٜم٤ًمء وٓ ي٠ميمٚمقا  اهلل رؾمقل

وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:  اًمٚمحؿ ومٌٚمغ ]ذًمؽ[ رؾمقل اهلل             

            .1 

أظمؼمٟم٤م ُمٜمّمقر سمـ احلًلم ]أظمؼمٟم٤م[ حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر ]قمـ[ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق و

]قمـ[ احلًلم سمـ قمكم ]قمـ[ قمٛمرو سمـ حمّٛمد، قمـ أؾم٤ٌمط، قمـ اًمًدي ذم ىمقل اهلل 

شمٕم٤ممم:                           ىم٤مل: ضمٚمس رؾمقل اهلل

ذات يقم ومذيّمر ]هؿ[ صمّؿ ىم٤مم وِل يزدهؿ قمغم اًمتخقيػ وم٘م٤مل ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب 

[ وهؿ ضمٚمقس ُمٜمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقمثامن سمـ ُمٔمٕمقن: ُم٤م ظمٗمٜم٤م اهلل ] رؾمقل

وان ي٠ميمؾ سمٜمٝم٤مر، وطمرم قدك، إن ِل حتدث قمٛماًل، ومحرم سمٕمْمٝمؿ ان ي٠ميمؾ اًمٚمحؿ واًم

 سمٕمْمٝمؿ اًمٜمقم وطمرم سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤ًمء وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:               

   [ طمرُمقا اًمٜم٤ًمء واًمٓمٕم٤مم واًمٜمقم، أٓ وىم٤مل رؾمقل اهلل ][: ُم٤م سم٤مل ىمقم ]يمذا

 إين وأىمقم، واومٓمر واصقم وأٟمٙمح اًمٜم٤ًمء، ومٛمـ رهم٥م قمٜمل ومٚمٞمس ُمٜمل.

 2ُمـ ـمقل.]واحلدي٨م[ اظمتٍمشمف 

وىم٤مل ؾمٌط اسمـ اجلقزي: ىم٤مل أهؾ اًمًػم: وًمـاّم ؾمّٚمؿ احلًـ إُمر إمم ُمٕم٤موي٦م 

أىم٤مم يتجّٝمز إمم اعمديٜم٦م، وم٤مضمتٛمع إمم ُمٕم٤موي٦م رهط ُمـ ؿمٞمٕمتف: ُمٜمٝمؿ: قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ىمد ضمٚمده ذم اخلٛمر ـ وقمت٦ٌم،  ٤من قمكميمواًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ـ وهق أظمق قمثامن ُُّٓمف، و

ا: ٟمريد أن حتي احلًـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمزي٤مرة ًمٜمخجٚمف ىمٌؾ ُمًػمه إمم اعمديٜم٦م، ومٜمٝم٤مهؿ وىم٤مًمق

قا قمٚمٞمف، وم٠مرؾمؾ ]إمم[ احلًـ وم٤مؾمتزاره، ومٚماّم ُمٕم٤موي٦م وىم٤مل: إّٟمف أًمًـ سمٜمل ه٤مؿمؿ. وم٠محل

                                                 
 .(1/259) 194/ اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد .1

 .(1/261) 195/ اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد .2
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واحلًـ ؾم٤ميم٧م، ومٚماّم ومرهمقا محد احلًـ اهلل وأصمٜمك  طمي ذقمقا، ومتٜم٤موًمقا قمٚمٞم٤ّمً 

 ]صمّؿ[ ىم٤مل:، قمٚمٞمف وصغّم رؾمقًمف حمّٛمد

إّن اًمذي أذ شمؿ إًمٞمف ىمد صغّم إمم اًم٘مٌٚمتلم، وسم٤ميع اًمٌٞمٕمتلم، وأٟمتؿ سم٤مجلٛمٞمع 

ُمنميمقن، وسمام أٟمزل اهلل قمغم ٟمٌّٞمف يم٤مومرون، وأّٟمف طمّرم قمغم ٟمٗمًف اًمِمٝمقات، واُمتٜمع ُمـ 

اًمٚمّذات طمّتك أٟمزل اهلل ومٞمف:                       .1 

 

                         

 

 شمتٛم٦م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وشم٠ميمٞمٌد هل٤م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم      ٌٞمؾ ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ُمـ ىم

 . واعمراد سم٤مٕيمؾ ُمٓمٚمؼ اًمتٍموم٤مت.ر يٗمٞمد اجلقاز واإلسم٤مطم٦مٔمورود إُمر قم٘مٞم٥م احل

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    شمٌٕمٞمْمٞم٦م.ش ُمـ»ُمقصقًم٦م. و ش ُم٤م»و 

      .اًمرزق: هق ُم٤م ًمٚمحل آٟمتٗم٤مع سمف »ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم

 .2شوًمٞمس ًمٖمػمه ُمٜمٕمف

  .وم٤مقمٚمف 

    ْـ أو صٗم٦م عمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ حمذوف أي رزىم٤ًم  طم٤مل ُِم   وهق .

ّٓ طمالًٓ. ومذيمر  ىمٞمد شمقوٞمحل ٓ اطمؽمازي وُم٤ًمٍو عم٘مٞمده، يٕمٜمل اًمرزق ٓ يٙمقن إ

 احلالل قمغم وضمف اًمت٠ميمٞمد.

    ٟمٕم٧م ًمِـ   ويًتٗم٤مد ُمـ هذا اًمتقصٞمػ أّن يمؾَّ طمالٍل ـمٞم٥ٌم. يمام ،

                                                 
 .211/ اخلقاص شمذيمرة .1

 .4/9 اًمتٌٞم٤من .2
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 طمالٌل.ُمّر يمؾَّ ـمٞم٥ٍم 

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقف قمغم  .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف . 

  .ُمٗمٕمقل سمف 

   اؾمؿ ُمقصقل، ضم٤مء سم٤معمقصقل ًمإليامء إمم قمٚم٦م إُمر سم٤مًمت٘مقى هق

 اإليامن.

             .ُمٌتدأ .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم 

     وم٘مط ظمؼم. أي سم٤مهلل        سمٖمػمه ُمـ أهل٦م ٓ

 اًمٙم٤مذسم٦م واعمّمٜمققم٦م واعمختٚم٘م٦م.

 وإؿمٕم٤مٌر سم٠مّن آؾمتٛمت٤مع ُمـ احلالئؾ يٕمّد ُمـ اًمت٘مقى وٓ يٙمقن ظم٤مرضم٤ًم قمٜمف.

 ؿم٠من ٟمزوهل٤م وؾم٤مسم٘متٝم٤م

هذه أي٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤م قمغم ُم٤م ىم٤مل قمٙمرُم٦م وأسمق ىمالسم٦م ؾم٥ٌم ٟمزول »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

ىمت٤مدة واًمًدي واسمـ قم٤ٌمس واًمْمح٤مك: إن مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأسمق ُم٤مًمؽ وإسمراهٞمؿ و

قا سمّمٞم٤مم اًمدهر  ُمٜمٝمؿ قمكم قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن واسمـ ُمًٕمقد وقمٌداهلل سمـ قمٛمر، مهَّ

 .1شقمٚمٞمٝمؿوىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، واقمتزال اًمٜم٤مس وضُم٥ّم أٟمٗمًٝمؿ وحتريؿ اًمٓمٞم٤ٌمت 

 رواي٦مٌ 

ذن زم وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل إئ ىم٤مل أشمٞم٧م اًمٜمٌل ُروي أّن قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن

ذم اًمؽمه٥م وم٘م٤مل: ٓ إٟمام ره٤ٌمٟمٞم٦م أُمتل اجلٚمقس ذم اعمًجد واٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة. 

وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أشم٠مذن زم ذم اًمًٞم٤مطم٦م ىم٤مل: ؾمٞم٤مطم٦م أُمتل اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. وم٘مٚم٧م: 

إٟمام اظمتّم٤مء  ،٤م ُمـ ظمّم٤م واظمتّم٤مي٤م رؾمقل اهلل أشم٠مذن زم ذم آظمتّم٤مء وم٘م٤مل: ًمٞمس ُمٜمّ 
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 1.أُمتل اًمّمقم

 

                              

                        

                              

                        

 

 اؾمتئٜم٤مف اسمتدائل ٟمِم٠م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ىمقًمف: »              2  ّٕن

اًمتحريؿ ي٘مع ذم هم٤مًم٥م إطمقال سم٠مْيامن ُمٕمزوُم٦م، أو سم٠ميامن دمري قمغم اًمٚم٤ًمن ًم٘مّمد 

 .3ش٥مْمشم٠ميمٞمد اًمٙمالم، يم٠مْن ي٘مقل: واهلل ٓ آيمؾ يمذا، أو دمري سم٥ًٌم هم

 .ٟم٤مومٞم٦م 

     اعمراد سمٕمدم اعم١ماظمذه: قمدم »م و دومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ُم٘م

 .4شاًمٕم٘م٤مب وقمدم اًمٙمٗم٤مرة

  .وم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     « . اًمٚمٖمق: ُم٤م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف أصمر

٥م ُم٤م ٓ يٕمتد سمف وذم إيامن: ُم٤م ٓ قم٘مد قمٚمٞمف وٓ يؽمشم»، وُمـ اًمٙمالم: 5شُمـ إقمامل
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 .87/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .5/193 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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 .1شقمٚمٞمف أصمر ُمـ إقمامل

أو ومٕمٍؾ  وأُّم٤م اًمٚمٖمق: هق يمؾُّ : »شوىمد ىمٚم٧ُم ذم ُمٕمٜمك اًمٚمٖمق ذم يمت٤ميب أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 .2ششسمٞمٝمقده»ِل يؽمشم٥م قمٚمٞمف وم٤مئدة ذم اخل٤مرج وٓ ٟمٗمع. وُيٕمؼمَّ قمٜمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م سمـ  ىمقلٍ 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، وإّوٓن يتٕمٚم٘م٤من سمـ     . 

 إيامن: مجع يٛملم وهق احلٚمػ واًم٘مًؿ.

           .زائدة أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م   .طمرف قمٓمػ ًمالؾمتدرك 

     .ُمّر 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ      ًمٚمًٌٌٞم٦م و .ُمّمدري٦م 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. اًمتٕم٘مٞمد ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٕم٘مد. 

    .وأي٦م شمدّل قمغم أّن ىمًاًم ظم٤مص٤ًم ُمـ »ُمّر ُمٕمٜم٤مه٤م      يٙمقن

سمؽمك اًمقوم٤مء هب٤م ُمقرد اعم١ماظمذة واًمٙمٗم٤مرة، وهق ُم٤م وىمع قمـ ىمّمد ضمديٍّ وٟمّٞم٦ٍم وقمزٍم. وذم 

همػم هذا اًم٘مًؿ ٓ ُم١ماظمذة وٓ قم٘م٤مب ذم شمريمف. وٓسمّد أن ي٘مٞمّد اـمالق أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمام 

اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م ذم سمٞم٤من ذوط اٟمٕم٘م٤مد اًمٞمٛملم اًمتل يٙمقن وم٘مده٤م ُمقضم٤ًٌم إلًمٖم٤مئف  ذمورد 

 .3شأيْم٤مً 

جي٥م اًمقوم٤مء هب٤م، وي١ماظمذ احل٤مًمػ قمغم طمٜمثٝم٤م هل اًمتل اًمٞمٛملم اًمنمقمٞم٦م اًمتل »و 

 حيٚمٗمٝم٤م اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ قمـ ىمّمد وشمّمٛمٞمؿ، وارادة واظمتٞم٤مر.

، أم سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف واشمٗم٘مقا قمغم ان اًمٞمٛملم شمّؿ وشمٜمٕم٘مد إذا يم٤من احلٚمػ سم٤مهلل

٦م: ٓ شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم ٗماحلًٜمك، يم٤مخل٤مًمؼ واًمرازق. وىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وأسمق طمٜمٞم

ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ طم٤مًمٗم٤ًم ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو » سم٤معمّمحػ واًمٜمٌل واًمٙمٕم٦ٌم، وُم٤م إًمٞمٝم٤م، حلدي٨م:

                                                 
 .12/171 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .3/94 اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء .2

 .12/171 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3



 27  .........................................................................  89 / اعم٤مئدة ؾمقرة

٤م وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ واسمـ طمٜمٌؾ: شمٜمٕم٘مد سم٤معمّمحػ. وشمٗمّرد اسمـ طمٜمٌؾ سم٠مّّن ش. ًمٞمذر

 .1شأيْم٤مً ٜمٌل شمٜمٕم٘مد سم٤مًم

سملم ىمقًمف: واًمت٘م٤مسمؾ اًمقاىمع »           :وىمقًمف        

يٕمٓمل أن اعمراد سم٤مًمٚمٖمق ذم إيامن ُم٤م ٓ يٕم٘مد قمٚمٞمف احل٤مًمػ، وإٟمام جيري قمغم ًم٤ًمٟمف ضمري٤ًم 

ـ : ٓ واهلل، سمغم  ٰى ًمٕم٤مدة اقمت٤مده٤م أو ًمٖمػمه٤م وهق ىمقهلؿ ـ وظم٤مص٦م ذم ىمٌٞمؾ اًمٌٞمع واًمنم

َـّ   واهلل، سمخالف ُم٤م قم٘مد قمٚمٞمف قم٘مدًا سم٤مًٓمتزام سمٗمٕمؾ أو شمرك يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: واهلل ٕومٕمٚم

َـّ   يمذا. يمذا، وواهلل ٕشمريم

َـّ   هذا هق اًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م، وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ أن يٕمد ذقم٤ًم ىمقل اًم٘م٤مئؾ: واهلل ٕومٕمٚم

َـّ اعمحرَّ   ٰك ٖم ُمـ ًمٖمق اًمٞمٛملم ًمٙمقن اًمِم٤مرع أًماًمقاضم٥م اًمٗمالين ُمثالً  م اًمٗمالين، واهلل ٕشمريم

 اًمٞمٛملم ومٞمام ٓ رضمح٤من ومٞمف، وم٢مّٟمام هق إحل٤مق ُمـ ضمٝم٦م اًمًٜم٦م، وًمٞمس ُمـ اًمقاضم٥م أن يدلَّ 

 .2شُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمًٜم٦م سمخّمقصف اًم٘مرآن قمغم ظمّمقص يمّؾ 

  ر وهق وُم٤م ش. إذا طمٜمثتؿ أيامٟمٙمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م»واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط اعم٘مدَّ

 سمٕمده٤م ضمقاسمف.

      .ُم٤مدة يمٗمر شمدّل قمغم ؾمؽم اًمٌمء واًمٙمٗم٤مرة ُم٤م »ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف

 .3شيٖمٓمل اإلصمؿ وشمًؽم اًمذٟم٥م... وشمٙمٗمػم اًمٞمٛملم: ومٕمؾ ُم٤م جي٥م سم٤محلٜم٨م ومٞمٝم٤م

             .ظمؼم   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

     ش ُمٗم٤مقمٞمؾ»ُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ّٕٟمف قمغم وزن

  .مجع ُمًٙملم وهق اًمٗم٘مػم اًمذي حتّؾ ًمف اًمزيم٤مة 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  . 
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  ِّضمّر سم٤مإلو٤موم٦م.           ُمقصقًم٦م، ذم حمؾ   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

      ِّواطمد ُمـ ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. أي وضم٦ٌم واطمدة ُمـ اًمٓمٕم٤مم ًمٙمؾ 

ف هق همرام( ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمٖم٤مًم٥م اًمذي ي٤م يمٚمّ  811ًا )دّ اًمٕمنمة وجيقز أن يٕمٓمل اعمًٙملم ُمُ 

 وأهٚمف سمدًٓ ُمـ اًمقضمٌف.

  .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم    وُمْم٤مف إًمٞمف. وجيزي ُم٤م يًٛمل يمًقة ذم

 اًمٕمرف سمنمط قمدم يمقٟمف سم٤مًمٞم٤ًم أو ممزىم٤ًم.

            .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  . 

    .ظمّم٤مل صمالث يدل اًمؽمديد قمغم شمٕمٞملم إطمدامه٤م قمٜمد »ُمْم٤مف إًمٞمف

 .1شاحلٜم٨م ُمـ همػم مجع

  قم٤مـمٗم٦م يرضمع قمغم     .أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه. ٤ماؾمؿ ذط ضم٤مزم. ُمٌتدأ. ومجٚمت 

  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم . 

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط            .ُمٌتدأ   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من            .اؾمؿ اؿم٤مره، ُمٌتدأ    .ظمؼم 

      وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من.ُمْم٤مف إًمٞمف 

 .فمرف زُم٤من، وأداة ذط همػم ضم٤مزُم٦م 

      ضمّر سم٤مإلو٤موم٦م ًمقىمققمٝم٤م سمٕمد اًمٔمرف، ومٕمؾ  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ذم حمّؾ

 سمف حمذوف.ااًمنمط، وضمق

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 
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      .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، شم٠ميمٞمد سمٚمٞمغ ًمٚمتحٗمظ قمغم إيامن 

     ف إًمٞمف. أي ُمـ احلٜم٨م.ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤م 

   .ُمٌتدأ. أي سمٛمثؾ ذًمؽ اًمٌٞم٤من اًمٌديع 

              .ومٕمؾ ُمْم٤مرع  .وم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

            .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف    .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

     .ؿمٙمر إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م هق شمٕمّٚمٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م وُمراقم٤مهت٤م ظمؼمه

 ّٕٟمف شمقضم٥م شمرىمل اًمٜمٗمقس وؾمٕم٤مدة اًمٌنم ذم اًمداريـ.

 اًمرواي٤مت

 ، ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ: ُمٕمتؼمة احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل

                1 ٓ :واهلل، وسمغم واهلل، وٓ ىم٤مل: اًمّٚمٖمق ىمقل اًمّرضمؾ 

 
ٍ
 2.يٕم٘مد قمغم رء

 ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل     

        قن، إّٟمف يٙمقن ذم اًمٌٞم٧م ُمـ ي٠ميمؾ أيمثر ُمـ اعمّد، وُمٜمٝمؿ ٙمىم٤مل: هق يمام ي

وإُدم أدٟم٤مه اعمٚمح،  ُمـ ي٠ميمؾ أىمّؾ ُمـ اعمّد، ومٌلم ذًمؽ، وإن ؿمئ٧م ضمٕمٚم٧م هلؿ ُأدُم٤ًم:

 3.وأوؾمٓمف اخلّؾ واًمّزي٧م، وأرومٕمف اًمّٚمحؿ

قمـ  صحٞمح٦م أيب سمّمػم، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر        

    ؟ 

 وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقشمقن سمف قمٞم٤مًمٙمؿ ُمـ أوؾمط ذًمؽ.

                                                 
 .89/ اعم٤مئدة ؾمقرة :225/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .(7/443) 1ح ،14/733 اًمٙم٤مذم .2

 .(7/453) 7ح ،14/758 اًمٙم٤مذم .3
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 ىمٚم٧م: وُم٤م أوؾمط ذًمؽ؟

 وم٘م٤مل: اخلّؾ واًمّزي٧م واًمّتٛمر واخلٌز شمِمٌٕمٝمؿ سمف ُمّرًة واطمدًة.

 1ٚم٧م: يمًقهتؿ؟ ىم٤مل: صمقٌب واطمٌد.ىم

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ يمٗم٤مرة : قمـ أيب إسمراهٞمؿُمٕمتؼمة أو ُمقصم٘م٦م إؾمح٤مق سمـ قمامر

اًمٞمٛملم ذم ىمقًمف قمزوضمؾ:               2 ُم٤م طمّد ُمـ ِل جيد؟ وإّن :

 اًمرضمؾ ي٠ًمل ذم يمّٗمف وهق جيد؟

 ٤3مًمف، ومٝمق ممّـ ٓ جيد.وم٘م٤مل: إذا ِل يٙمـ قمٜمده ومْمؾ قمـ ىمقت قمٞم

ذم يمّٗم٤مرة اًمٞمٛملم: يٓمٕمؿ قمنمة ُم٤ًميملم  : قمـ أيب قمٌداهللصحٞمح٦م احلٚمٌل

و أ، أو يمًقهتؿ ًمٙمّؾ إٟم٤ًمن صمقسم٤من، ٦مٌ ٜمَ ٗمْ ًمٙمّؾ ُمًٙملم ُمّد ُمـ طمٜمٓم٦م، أو ُمّد ُمـ دىمٞمؼ وطَم 

قمتؼ رىم٦ٌٍم وهق ذم ذًمؽ سم٤مخلٞم٤مر أّي اًمثاّلصم٦م صٜمع: وم٢مْن ِل ي٘مدر قمغم واطمدٍة ُمـ اًمّثالصم٦م، 

 4.ّّمٞم٤مم قمٚمٞمف صمالصم٦م أّي٤مموم٤مًم

 اًمقاو سمٛمٕمٜمك ُمع. واحلٗمٜم٦م: ُمؾء اًمٙمػ ويٗمتح.ش: وطَمْٗمٜم٦َمٌ »

 اًمرواي٤مت ذم هذا اعمج٤مل يمثػمة. اظمتٍمت قمغم مخ٦ًم ُمـ صح٤مطمٝم٤م.

 

                                  

             

 

د إُمر ومٞمٝم٤م وشمدّل قمغم  شمٌّٞمٜم٧م أي٦ُم اًمٙمريٛم٦ُم احلٙمَؿ اإلهللَّ اًمٌتلَّ ذم اخلٛمر وشمِمدِّ

                                                 
 .(7/454) 14ح ،14/762 اًمٙم٤مذم .1

 .89/ اعم٤مئدة ؾمقرة :196/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .(7/452) 2ح ،14/755 اًمٙم٤مذم .3

 .(7/451) 1ح ،14/754 اًمٙم٤مذم .4
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ـْ هتؽ احلٙمؿ ذب اخلٛمر وًمٕم٥م سم٤مًم٘مامر وإزٓم وقمٌد إٟمّم٤مب  شمقسمٞمخ ؿمديد عمَِ

 وإصٜم٤مم.

 ؿ اخلٛمر وىمد ُمّر أّن حتريٛمٝم٤م يم٤من سم٤مًمتدري٩م.وهذه أي٦م آظمر آي٦م ٟمزًم٧م ذم حتري

          .ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٤مًمنميٕم٦م اعمحّٛمدي٦م 

   يم٤موم٦م ُمٙمٗمقوم٦م. أداة طمٍم. ىمٍم ُمقصقف قمغم صٗم٦م. أي هذه إرسمٕم٦م

 ُم٘مّمقرة قمغم آشمّم٤مف سم٤مًمرضمس.

     أهؾ اًمٚمٖم٦م مخرت إٟم٤مء إذا  اًمتٖمٓمٞم٦م ُمـ ىمقل»ُمٌتدأ. اخلٛمر ذم اًمٚمٖم٦م

همٓمٞمتف، وُمٜمف دظمؾ ذم مخ٤مر اًمٜم٤ّمس إذا ظمٗمل ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سمًؽمهؿ ًمف واخلٛمػم اًمٕمجلم اًمذي 

يٖمٓمك طمتل خيتٛمر، ومخ٤مر اعمرأة، ّٕن٤م شمٖمٓمل رأؾمٝم٤م سمف. وظم٤مُمره احلزن إذا ظم٤مًمٓمف 

، صمّؿ ُمٜمتنمًا ذم ىمٚمٌف واؾمتخٛمرت ومالٟم٤ًم أي اؾمتٕمٌدشمف. وإصؾ ومٞمف أُمرشمف أن يتخذ اخلٛمر

 .1شي٠مُمر سمف رء يمثر طمتك ضمرى ذم يمّؾ 

واخلٛمر ذم آصٓمالح يٓمٚمؼ قمغم يمّؾ أٟمقاع اًمٜمٌٞمذ واعمًٙمر قمغم اظمتالف أٟمقاقمف 

 ـ اًمٕمٜم٥م واًمتٛمر وهمػممه٤م، وؾُمّٛمل اخلٛمر مخرًا ًمتٖمٓمٞمتٝم٤م اًمٕم٘مؾ وشمًؽمه.ُماعمتخذة 

: ويٓمٚمؼ قمغم اعمًٙمر اعم٤مئع ويتٕمّدٰى ُمٜمف إمم اجل٤مُمد سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمٜمّمقص اًمٕمّٚم٦م

 اخلٛمر طمرام ّّٕن٤م ُمًٙمر.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم    .   اًم٘مامر. اعم٠مظمقذ أصٚمف ُمـ اًمتٞمًػم :

 واًمُٞمن.

 .قم٤مـمٗم٦م 

  إصٜم٤مم. واطمده٤م ُٟمُّم٥ْم. وىمٞمؾ هل٤م أٟمّم٤مب ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م شمٜمّم٥م :

                                                 
 .4/16 اًمتٌٞم٤من .1
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 1ًمٚمٕم٤ٌمدة وأصٚمف آٟمتّم٤مب: اًم٘مٞم٤مم.

 ـمٗم٦م.قم٤م 

    مجع َزَِل أو ُزَِل، ىمٓمٌع ُمـ اخلِم٥م قمغم هٞمئ٦م اًمًٝم٤مم يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م

يًت٘مًٛمقن هب٤م. يم٤مٟمقا ي٘مًٛمقن اجلزور قمغم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ ضمزًء ويم٤من قمدد اًم٘مٓمع 

اًمٗمذ، واًمتقءم، واًمرىمٞم٥م، واحلٚمس، »احلٔمقظ ُمٜمٝم٤م ؾمٌٕم٦م وأؾمامؤه٤م قمنمة، ذوات 

آهمٗم٤مل اًمتل ٓ طمٔمقظ هل٤م صمالصم٦م أؾمامؤه٤م: اًمًٗمٞمح، واًمٜم٤مومس، واعمًٌؾ، واعمٕمغم. و

٤م قمالُم٤مت )إومٕمؾ، وٓ ٝميم٤مٟمقا جيٞمٚمقّن٤م وجيٕمٚمقن قمٚمٞمهل ؾمٝم٤مم ». أو 2شاًمقهمدواعمٜمٞمح، و

شمٗمٕمؾ( وٟمحق ذًمؽ قمغم ُم٤م خيرج ُمـ ذًمؽ ذم ؾمٗمر أو إىم٤مُم٦م أو همػم ذًمؽ ُمـ إُمقر 

 .3شًمٚم٘مامراعمٝمٛم٦م، ويم٤مٟمقا جيٞمٚمقّن٤م 

  ٨ٌم اًمذي شمتٜمٗمر ُمٜمف اًمٕم٘مقل واًمٓم٤ٌمع، واعمٙمروه ُمـ ظمؼم، أي اًم٘مذر اخل

 إُُمقر اًمٔم٤مهرة واعمذُّم٤مت اًم٤ٌمـمٜم٦م.

و   « اؾمؿ ضمٜمس وم٤مإلظم٤ٌمر سمف يم٤مإلظم٤ٌمر سم٤معمّمدر وم٠موم٤مد اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم

آشّمّم٤مف سمف طمتك يم٤من هذه اعمقصقف قملم اًمرضمس وًمذًمؽ أيْم٤ًم أومرد    ُمع

 .4شعمّمدريمقٟمف ظمؼمًا قمـ ُمتٕمّدد ّٕٟمف يم٤مخلؼم سم٤م

  .  طمرف ضمر سمٞم٤مينٌّ

   جمروره، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ . 

    .إمم قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من وهل أضم٤ًمم عم٤م ي٠مُمر سمف إّٟمام ٟمًٌٝم٤م »ُمْم٤مف إًمٞمف

ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗم٤ًمد ومٞم٠مُمر سم٤مًمًٙمر ًمٞمزيؾ اًمٕم٘مؾ، وي٠مُمر سم٤مًم٘مامر ٓؾمتٕمامل آظمالق اًمدٟمٞمئ٦م 

سمٕم٤ٌمدة إوصم٤من عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ، وي٠مُمر سم٤مٕزٓم عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ وٕمػ وي٠مُمر 

                                                 
 .4/16 اًمتٌٞم٤من راضمع .1

 .4/17 اًمتٌٞم٤من .2

 .4/16 اًمتٌٞم٤من .3

 .5/197 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4
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 .1شقمغم آشمٗم٤مق اًمرأي وآشمٙم٤مل

 .شمٗمريٕمٞم٦م وفمٝمر طمًٜمٝم٤م سمٕمد ُم٤م شم٘مّدم ُم٤م يقضم٥م اًمٜمٗمرة ُمٜمٝم٤م 

      ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم

إمم  واعمٗمٕمقزم يرضمع   اجل٤مُمع ًمألرسمٕم٦م. أي يمقٟمقا ضم٤مٟم٤ًٌم ُمٜمف ذم ٟم٤مطمٞم٦م. واضمتٜم٤مب

اًمتٚمٌس هب٤م ومٞمام شم٘مّمد ًمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد سمح٥ًم اظمتالف أطمقاهل٤م: »هذه إُمقر هق قمدم 

وم٤مضمتٜم٤مب اخلٛمر اضمتٜم٤مب ذهب٤م: واعمٞمن اضمتٜم٤مب اًمت٘م٤مُمر سمف، وإٟمّم٤مب اضمتٜم٤مب اًمذسمح 

واؾمتِم٤مرهت٤م. وٓ يدظمؾ حت٧م هذا آضمتٜم٤مب  قمٚمٞمٝم٤م: وإزٓم اضمتٜم٤مب آؾمت٘م٤ًمم هب٤م

ٝم٤م أو  ًّ ًمٚمٜم٤مس ًمٚمح٤مضم٦م إمم ذًمؽ ُمـ اقمت٤ٌمر سمٌٕمض أطمقاهل٤م ذم إراءهت٤م اضمتٜم٤مب ُم

آؾمت٘مٓم٤مر وٟمحقه، أو عمٕمروم٦م صقره٤م، أو طمٗمٔمٝم٤م يمآصم٤مر ُمـ اًمت٤مريخ: أو شمرك اخلٛمر ذم 

 .2شـمقر اظمتامره٤م عمِـ قَمٍَم اًمٕمٜم٥م ّّٓت٤مذه ظمالً 

      سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف.طمرف ُمِمٌف 

      رومع ظمؼم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ذم حمّؾ     أي رضم٤مء هلؿ أن .

 يٗمٚمحقا قمٜمد اضمتٜم٤مب هذه إرضم٤مس وٓرضم٤مء ًمٗمالح ُمـ ٓ جيتٜمٌٝم٤م.

 اًمرواي٤مت

ذم ىمقًمف:  ، قمـ أيب ضمٕمٗمروذم اًمرواي٦م أيب اجل٤مرود          

        3  إمم ىمقًمف        4. 

                               

                   ُمًٙمر ُمـ اًمنماب مخر، إذا مّخر  أُّم٤م اخلٛمر: ومٙمّؾ

 ومٝمق طمرام، وُم٤م أؾمٙمر يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرام:

                                                 
 .4/17 اًمتٌٞم٤من .1

 .5/198 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .91/ اعم٤مئدة ؾمقرة .3

 .91/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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وذًمؽ أّن أسم٤مسمٙمر ذب ىمٌؾ أن حيّرم اخلٛمر، ومًٙمر ومجٕمؾ ي٘مقل اًمِمٕمر ويٌٙمل 

 وم٘م٤مل: قمغم ىمتغم اعمنميملم ُمـ أهؾ سمدر! ومًٛمع اًمٜمٌّل 

 اًمّٚمٝمؿَّ أُمًؽ قمغم ًم٤ًمٟمف. وم٠مُمًؽ قمغم ًم٤ًمٟمف ومٚمؿ يتٙمّٚمؿ طمّتك ذه٥م قمٜمف اًمًٙمر.

اًمٌن  1وم٠مٟمزل اهلل حتريٛمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ، وإّٟمام يم٤مٟم٧م اخلٛمر يقم طمّرُم٧م سم٤معمديٜم٦م ومْمٞمخ

وم٘مٕمد ذم اعمًجد، صمّؿ دقم٤م سمآٟمٞمتٝمؿ اًّمتل  واًمتٛمر، ومٚمّٛمـ٤م ٟمزل حتريٛمٝم٤م ظمرج رؾمقل اهلل

يم٤مٟمقا يٜمٌذون ومٞمٝم٤م وم٠ميمٗم٠مه٤م يمّٚمٝم٤م، وىم٤مل: هذه يمّٚمٝم٤م مخر! وىمد طمّرُمٝم٤م اهلل. ومٙم٤من أيمثر رء 

يقُمئذ ُمـ إذسم٦م اًمٗمْمٞمخ، وٓ أقمٚمؿ ُايمٗمئ يقُمئذ ُمـ مخر اًمٕمٜم٥م رء ُايمٗمئ ُمـ ذًمؽ 

ّٓ إٟم٤مًء واطمدًا يم٤من ومٞمف زسمٞم٥م ومتر مجٞمٕم٤ًم.  إ

وأُّم٤م قمّمػم اًمٕمٜم٥م ومٚمؿ يٙمـ يقُمئذ سم٤معمديٜم٦م ُمٜمف رء، طمّرم اهلل اخلٛمر ىمٚمٞمٚمٝم٤م 

 ويمثػمه٤م، وسمٞمٕمٝم٤م وذاءه٤م، واإلٟمتٗم٤مع هب٤م.

، وم٢من قم٤مد وم٤مضمٚمدوه، وم٢من قم٤مد : ُمـ ذب اخلٛمر وم٤مضمٚمدوهوىم٤مل رؾمقل اهلل

 وم٤مضمٚمدوه، وم٢من قم٤مد ذم اًمراسمٕم٦م وم٤مىمتٚمقه.

وىم٤مل: طمّؼ قمغم اهلل أن يً٘مل ُمـ ذب اخلٛمر مم٤ّم خيرج ُمـ ومروج اعمقُم٤ًمت. 

ـّ صديد.  واعمقُم٤ًمت: اًمزواين، خيرج ُمـ ومروضمٝم

 واًمّمديد: ىمٞمح ودم همٚمٞمظ خمتٚمط ي١مذي أهؾ اًمٜم٤مر طمّره وٟمتٜمف.

صالة أرسمٕملم ًمٞمٚم٦ًم، وم٢من قم٤مد  2ٛمر ِل شُم٘مٌؾ ًمف: ُمـ ذب اخلوىم٤مل رؾمقل اهلل

وم٠مرسمٕملم ًمٞمٚم٦ًم ُمـ يقم ذهب٤م، وم٢من ُم٤مت ذم شمٚمؽ إرسمٕملم ًمٞمٚم٦م ُمـ همػم شمقسم٦م ؾم٘م٤مه اهلل يقم 

 3اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ـمٞمٜم٦م ظم٤ٌمل.

                                                 
ٌُن، ُمـ ُيتَّخذ يمٜمٌٞمذ اًمٗمْمٞمخ .1  ُمٗمْمقخٍ  سُمٍن  ُمـ يّتخذ وذاب اًمٕمٜم٥م، قمّمػم واًمٗمْمٞمخ: اًم

ٌُن: (،1/267 اعمحٞمط )اًم٘م٤مُمقس  .(4/58 اًمٕمرب )ًم٤ًمن ًمٗمْم٤موتف ُيرـم٥م أن ىمٌؾ ٛمراًمت واًم

 .خ شُمٜمف اهلل ي٘مٌؾ» .2

 )جمٛمع اًمٜم٤مر، أهؾ ومٞمنمسمف ضمٝمٜمّؿ ىمدر ذم ذًمؽ يتجّٛمع اًمزٟم٤مة ومروج ُمـ خيرج وُم٤م اًمٜم٤مر أهؾ صديد .3

 .(1/194 اًمٌحريـ
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يقم ُايمٗمئ٧م إذسم٦م ُمًجد  وؾُمّٛمل اعمًجد اًّمذي ىمٕمد ومٞمف رؾمقل اهلل

 إذسم٦م اًمٗمْمٞمخ. اًمٗمْمٞمخ ُمـ يقُمئذ، ّٕٟمف يم٤من أيمثر رء ُايمٗمئ ُمـ

 وأُّم٤م اعمٞمن: وم٤مًمٜمرد واًمِمٓمرٟم٩م، ويمّؾ ىمامر ُمٞمن.

 وأُّم٤م إٟمّم٤مب: وم٤مٕوصم٤من اًّمتل يم٤من يٕمٌده٤م اعمنميمقن.

وأُّم٤م إزٓم: وم٤مٕىمداح اًّمتل يم٤مٟم٧م يًت٘مًؿ هب٤م ُمنميمقا اًمٕمرب ذم إُُمقر ذم 

هلل وهق رضمس اجل٤مهٚمّٞم٦م، يمّؾ هذا سمٞمٕمف وذاؤه واإلٟمتٗم٤مع سمٌمء ُمـ هذا طمرام حمّرم ُمـ ا

 1.ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من، وم٘مرن اهلل اخلٛمر واعمٞمن ُمع إوصم٤من

قمـ ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ظمؼم ضم٤مسمر قمـ أيب ضمٕمٗمر                

   2؟ 

وم٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ىمريش شم٘م٤مُمر اًمّرضمؾ سم٠مهٚمف وُم٤مًمف، ومٜمٝم٤مهؿ اهلل ـ قمزوضمؾ ـ قمـ 

 3ذًمؽ.

 ـ ؿمٛمر.اًمًٜمد وٕمٞمػ سمٕمٛمرو سم

ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل:  ظمؼم اًمقؿم٤مء قمـ أيب احلًـ   .4هق اًم٘مامر 

 اًمًٜمد وٕمٞمػ سمًٝمؾ سمـ زي٤مد أدُمل اًم٘مٛمل.

، أّٟمف ىمٞمؾ ًمف: ُروي قمٜمٙمؿ أّن قمـ هِم٤مم، قمـ اًمثِّ٘م٦م، رومٕمف، قمـ أيب قمٌداهلل

٘مف سمام ٓ اخلٛمر واعمٞمن وآَٟمّم٤مب وإزٓم رضم٤مٌل؟ وم٘م٤مل: ُم٤م يم٤من اهلل ًمُٞمخ٤مـم٥ِم ظَمٚمْ 

 5.َيْٕمِ٘مٚمقن

قمـ قمٛمرو سمـ محران قمـ ؾمٕمٞمد قمـ ىمت٤مدة قمـ  اسمـ ؿمٝمرآؿمقب قمـ اًم٘مٓم٤من

                                                 
 .264 و 1/263 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .188/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .(5/122) 2ح ،9/672 اًمٙم٤مذم .3

 .(5/124) 9ح ،9/677 ذماًمٙم٤م .4

 .191ح ،2/75 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  ............................................... 36

احلًـ اًمٌٍمي ىم٤مل اضمتٛمع قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن، وأسمقـمٚمح٦م، وأسمققمٌٞمدة، وُمٕم٤مذ سمـ 

ضمٌؾ، وؾمٝمٞمؾ سمـ سمٞمْم٤مء، وأسمقدضم٤مٟم٦م، ذم ُمٜمزل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وم٠ميمٚمقا ؿمٞمئ٤ًم صمّؿ ىمدم 

ًمٕمـ كّم: كّم ومخرج ُمـ سمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل قمثامن ذم ذًمؽ وم٘م٤مل قمإًمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٗمْمٞمخ وم٘م٤مم قم

رآين. وأزّوج يمريٛمتل ُمـ  اهلل اخلٛمر، واهلل ٓ أذب ؿمٞمئ٤ًم يذه٥م سمٕم٘مكم ويْمحؽ يب ُمـ

، وظمرج ُمـ سمٞمٜمٝمؿ وم٠مشمك اعمًجد وهٌط ضمؼمئٞمؾ هبذه أي٦م: ٓ أريد      

  1زل ؾمٕمد ، يٕمٜمل ه١مٓء اًمذيـ اضمتٛمٕمقا ذم ُمٜم          ،)أي٦م(

، ىم٤مل سمٍمي ومٞمٝم٤م ٟم٤مومذًا ُمٜمذ يمٜم٧م صٖمػماً شم٤ًٌم هل٤م واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ًم٘مد يم٤من وم٘م٤مل قمكّم: 

ّٓ هق ُم٤م ذهب٤م ىمٌؾ حتريٛمٝم٤م وٓ ؾم٤مقم٦م ىمط.  2احلًـ: واهلل اًمذي ٓ إًمف إ

ّم٦م ذم ذب مخر أيب سمٙمر ًمٚمديٚمٛمل ىم 4ًمٚمخّمٞمٌل وإرؿم٤مد اًم٘مٚمقب 3وذم اهلداي٦م اًمٙمؼمى

 .5ومراضمٕمٝمام إن ؿمئ٧م وٟم٘مؾ قمٜمٝمام ذم اًمؼمه٤من

 

                               

                       

 

ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م   هذه أي٦م سمٞم٤من ًم٘مقًمف        ووضمقده اًمٗم٤ًمد

 اعمؽمشم٦ٌم قمغم إرضم٤مس إرسمٕم٦م اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م.

            .يم٤موم٦م ُمٙمٗمقوم٦م   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع، وًمٕمّؾ ُمٕمٜم٤مه هٜم٤م حي٥ّم 

             .وم٤مقمٚمف  .ُمّمدري٦م 

                                                 
 .وهمػمه٤م 114/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .2/213 اعمٜم٤مىم٥م .2

 .112/ اًمٙمؼمى اهلداي٦م .3

 .264/ اًم٘مٚمقب إرؿم٤مد .4

 .14ح ،2/356 اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمؼمه٤من .5
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   يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

   سمت٠مويؾ ُمّمدر ُمٗمٕمقل سمف ،  شم٘مديره ،      .اي٘م٤مع 

    .فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم 

     ُمٗمٕمقل سمف ًمِٗمٕمؾ ىم٦م واًمقٓي٦م أصٚمف ُمـ . اًمٕمداوة ود اًمّمدا

 .اًمَٕمْدو سمٛمٕمٜمك اًمتج٤موز وهل ُمـ اًمٗمٕمؾ اجلقارح

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    اًمٌٖمْم٤مء ظمالف اعمح٦ٌم وهل ُمـ صٗم٤مت .

 اًمٜمٗمس وإُُمقر اًم٘مٚمٌٞم٦م وُمـ إومٕم٤مل اجلقاٟمحٞم٦م.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ شمٕم٤مـمٞمٝم٤م.. أي سم٥ًٌم ذب اخلٛمر و 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    أي أّّنام .        يقضم٤ٌمن    

     ومه٤م       و   مه٤م  . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      اجلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم .

يرضمع إمم ش هق»ُمًتؽم    .وُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم

 اًمّمد: اًمٍمف واعمٜمع.

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. وإّوٓن ُمتٕمّٚمؼ سمـ     .

أقمؿ ُمـ اًمذيمر اًمٚم٤ًمين واًم٘مٚمٌل سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ واًمِمٙمر واًمدقم٤مء واًمتقؾمؾ وًمٕمّؾ اعم٘مّمقد ُمٜمف 

 واًمٕمٛمكم وإظمػم هق اعمٝمؿ هٜم٤م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      اجل٤مر واعمجرور ُمٕمٓمقف قمغم      ذيمر اخل٤مص سمٕمد .

 اًمٕم٤مم شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم امهٞمتٝم٤م.
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  :شمٗمريٕمٞم٦م، شمٗمريع قمـ ىمقًمف     .... 

   ـ حت٘مٞمَؼ اؾمتٗمٝم٤مٌم حتذيريٌّ ُمـ اٟمتٗم٤مء وىمقع اعمًتٗمَٝمؿ قمٜمف. واؾمتٗمٝم٤مم ُمْمٛمَّ

اإلؾمٜم٤مد اعمًتٗمَٝمؿ قمٜمف وهق      .1  ّٕٟمف إذا فمٝمر ىمٌح »وسم٤مجلٛمٚم٦م ُمٕمٜم٤مه اًمٜمٝمل

 .2شاًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمخ٤مـم٥م ص٤مر ذم ُمٜمزًم٦م ُمـ ّنل قمٜمف

   .ُمٌتدأ 

    ظمؼم أي شم٤مريمقن. وطمذف ُمتٕمٚمَّؼ   ًمٔمٝمقره وشم٘مديره   

      .قمـ اخلٛمر واعمٞمن سمدًٓم٦م اًمتٗمريع 

واىمتّم٤مر أي٦م قمغم شمٌٞملم ُمٗم٤مؾمد ذب اخلٛمر وشمٕم٤مـمل اعمٞمن دون شمٌٞملم ُم٤م ذم »

قم٤ٌمدة إٟمّم٤مب وآؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓم ُمـ اًمٗم٤ًمد، ّٕن إىمالع اعمًٚمٛملم قمٜمٝمام ىمد شم٘مّرر 

قل ذم اإلؾمالم ّّٕنام ُمـ ُمآصمر قم٘م٤مئد اًمنمك، وّٕٟمف ًمٞمس ىمٞمؾ هذه أي٦م ُمـ طملم اًمدظم

ذم اًمٜمٗمقس ُم٤م يداومع اًمقازع اًمنمقمل قمٜمٝمام سمخالف اخلٛمر واعمٞمن وم٢مّن ُم٤م ومٞمٝمام ُمـ 

اًمٚمذات اًمتل شمزضمل سم٤مًمٜمٗمقس إمم شمٕم٤مـمٞمٝمام ىمد يداومع اًمقزاع اًمنمقمل، ومٚمذًمؽ أيّمد اًمٜمٝمل 

 .3شقمٜمٝمام أؿمّد مم٤ّم أيّمد اًمٜمٝمل قمـ إٟمّم٤مب وإزٓم

 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

ىم٤مل اًمزخمنمي: أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم اخلَْٛمر صمالث آي٤مت          

  4  هَب٤م رضُمؾ، ومدظَمؾ ذم اًمّمالِة ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن سملم ؿم٤مرٍب وشم٤مرٍك إمم أن َذِ

ومَٝمَجر، ومٜمزًم٧م:                       5  ب ـْ َذِ هَب٤م َُم ومنَمِ

                                                 
 .5/211 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .1

 .4/18 اًمتٌٞم٤من .2

 .5/212 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .219/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 .43/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .5
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هَب٤م قُمٛمر، وم٠مظمذ حلك سمٕمػم، ومِم٩ّم رأس قمٌداًمرمحـ سمـ قَمقف، صمَؿ  ـْ ُمِ  اعُمًٚمٛملم، طمّتك َذِ

 :1سَمْدر سمِِمٕمر إؾمقد سمـ َيٕمٗمر ىمَٕمد َيٜمقح قمغم ىمتغم

 ويم٠مئـ سم٤مًمَ٘مٚمِٞم٥ِم ىَمٚمٞم٥م سَمْدرٍ 

 

ـَ اًمِ٘مٞمٜم٤مت  ب اًمٙمِرام 2ُِم ْ  واًمنمَّ

 َ٘مٚمِٞم٥م ىَمٚمٞم٥م سَمْدرٍ ويم٤مِئـ سم٤مًم 

 

ٞمَزى اعُمَٙمٚمَّؾِ   ٜم٤ممُ  3ُِمـ اًمِمِّ ًَّ  سم٤مًم

 أُيققِمدٟم٤م اسمـ يَمٌَِْم٦م أن ؾَمٜمَْحٞم٤َم 

 

 وه٤مِم! 
ٍ
 ويمٞمػ طمٞم٤مُة أصداء

 أيٕمَجز أن َيرّد اعمقَت قمٜمّل 

 

 وَيٜمنُْمين إذا سمٚمَِٞم٧م قِمٔم٤مُمل! 

ٌْٚمِغ اًمرمحـ قمٜمّل   أٓ َُمـ ُُم

 

ٞم٤ممِ    سم٠مين شم٤مِرٌك ؿَمٝمر اًمّمِّ

 َيْٛمٜمَُٕمٜمل َذايب ومُ٘مْؾ هلل 

 

 وىُمْؾ هلل َيْٛمٜمَُٕمٜمل ـَمٕم٤مُمل 

رج ُمٖمِْم٤ًٌم جُيّر رداَءه، ومروَمع ؿمٞمئ٤ًم يم٤من ذم يده خوم ومٌٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل 

سَمف، وم٘م٤مل: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ هَمَْم٥م اهلل وهَمَْم٥م رؾمقًمِف، وم٠مٟمَزل اهلل ؾُمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًمَٞمْيِ

       :إمم ىمقًمف          :4اٟمتٝمٞمٜم٤م.وم٘م٤مل قمٛمر  

 

                         

          

 

ر ذم هذه زٓم أُمٟمّم٤مب وإأُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مضمتٜم٤مب اخلٛمر واعمٞمن وإ»سمٕمد ُم٤م 

                                                 
 .يٖمقث قمٌد سمـ إؾمقد اعمّمدر: ذم .1

 .اًمٗمتٞم٤من اعمّمدر: ذم .2

 شمزّيـ. اًمٕمرب: وًم٤ًمن اًمٜمٝم٤مي٦م، وذم اعمٙم٤مُمؾ، خمٓمقـملم: ٟمًختلم ذم .3

 وُأًم٘مقا سمٌدر وىمتٚمقا ومٞمٝم٤م ُيٓمٕمٛمقن يم٤مٟمقا اًمذيـ أرسم٤مهب٤م سم٤مجِلٗم٤من وأراد ٤من،اجِلٗم ُمٜمف ُيّتخذ ؿمجٌر  واًمِمٞمزى:

 ـ ؿمٞمز ـ اًمٕمرب ًم٤ًمن :2/518 اًمٜمٝم٤مي٦م أصٚمٝم٤م. سم٤مؾمؿ )ؿمٞمزى( اجلٗم٤من وؾمّٛمل يرصمٞمٝمؿ، ومٝمق اًم٘مٚمٞم٥م، ذم

5/362. 

 .13ح ،2/355 اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمؼمه٤من ذم قمٜمف وٟم٘مؾ 4/51 إسمرار رسمٞمع .4
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اًم٤ًمسمؼ سم٤مضمتٜم٤مب هذه  شم٠ميمٞمد ًمألُمر»و  1شأي٦م سمٓم٤مقمتف ذم ذًمؽ وهمػمه ُمـ أواُمر اهلل شمٕم٤ممم

إرضم٤مس أّوًٓ سم٤مُٕمر سمٓم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وسمٞمده أُمر اًمتنميع، وصم٤مٟمٞم٤ًم سم٤مُٕمر سمٓم٤مقم٦م 

 .2شسحي٤مً اًمرؾمقل وإًمٞمف اإلضمراء، وصم٤مًمث٤ًم سم٤مًمتحذير 

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م ُم٤م سمٕمده٤م     قمغم مجٚم٦م         ذم أي٦م

 اًم٤ًمسم٘م٦م وؿم٤مهد آظمر قمغم أّن آؾمتٗمٝم٤مم ومٞمف ُمٕمٜم٤مه اًمٜمٝمل.

     .واًمٓم٤مقم٦م هل اُمتث٤مل إُمر وآٟمتٝم٤مء قمـ اعمٜمٝمل قمٜمف »ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف

 .3شوًمذًمؽ يّمح أن شمٙمقن اًمٓم٤مقم٦م ـم٤مقم٦م إلصمٜملم سم٠من يقاومؼ أُمرمه٤م وإرادهتام

  قل سمف. وإُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل إرؿم٤مدي ّٕٟمف ُمـ اعمًت٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل ُمٗمٕم

حيٙمؿ هب٤م اًمٕم٘مؾ سمٕمد ُمٕمروم٦م اهلل ورسمقسمٞمتف ووٓيتف ذم اًمتنميع واًمتٙمقيـ، وإذا يم٤من ُمـ 

 اعمًت٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٓ يٕم٘مؾ صمٌقت إُمر اعمقًمقي ومٞمف ًمٚمزوم اًمٚمٖمقي٦م.

غم ـم٤مقمتف صمقاب وٓ قمغم وإُمر آرؿم٤مدي، ارؿم٤مد إمم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وٓ يؽمشم٥م قم

 خم٤مًمٗمتف قم٘م٤مب.

وـم٤مقم٦م اهلل هل اإلـم٤مقم٦م ُمـ أطمٙم٤مم اهلل وذائٕمف وهمػم هذه اإلـم٤مقم٦م اًمتل شمٙمقن 

ُمقًمقي٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إطمٙم٤مم واًم٘مقاٟملم اإلهلل، إُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل جمددًا شم٠ميمٞمد إمم ُمراقم٤مة 

إرؿم٤مدي٤ًم إمم ُمراقم٤مهت٤م شمٚمؽ إطمٙم٤مم واًم٘مقاٟملم وًمٞمس أُمرًا ُمقًمقي٤ًم طمديث٤ًم سمؾ يٙمقن أُمرًا 

 واطمؽماُمٝم٤م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

        شم٠ميمٞمد ًمِـ      ومٞمٙمقن إُمر ومٞمف إرؿم٤مدي أيْم٤ًم هم٤مي٦م

 .إُمر اًمتنميع ٟمزل ُمـ قمٜمد اهلل واإلضمراء قمغم قم٤مشمؼ رؾمقًمف

                                                 
 .4/19 اًمتٌٞم٤من .1

 .6/125 اعمٞمزان .2

 .4/19 اًمتٌٞم٤من .3
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وًمٙمـ هذا ظمالف فم٤مهر أي٦م ٕضمؾ شمٙمرار يمٚمٛم٦م    يم٤من  ٕن إُمران إذا

يرضمٕم٤من إمم رء واطمد ٓ حيت٤مج إمم شمٙمرار    وشمٙمراره٤م يِمػم إمم أن اعمراد ،

ـم٤مقمتف ذم وٓيتف وؾمٚمٓمٜمتف وطمٙمقُمتف ويمٞمٗمٞم٦م إضمراء أطمٙم٤مم اهلل  سمٓم٤مقم٦م اًمرؾمقل

قمغم يديف ومحٞمٜمئٍذ يٙمقن ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل همػم ـم٤مقمتف ذم أطمٙم٤مم اهلل وذيٕمتف اًمٜم٤مزًم٦م 

وهذا ّه شمٙمرير يمٚمٛم٦م  إًمٞمف    ويٙمقن إُمر ومٞمف ُمقًمقي٤ًم ّٕن إـم٤مقم٦م اًمرؾمقل

ذم هذه إُُمقر واضم٥ٌم ُمقًمقيٌّ ويؽمشم٥م قمغم ـم٤مقمتف اًمثقاب وقمغم ُمٕمّمٞمتف اًمٕم٘م٤مب. و 

ذم ش ال»   ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم. ًمٚمٕمٝمد واعمراد سمف هق حمّٛمد 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      1شدر ُمـ اًمٌمء عم٤م ومٞمف ُمـ اًميروهق اُمتٜم٤مع اًم٘م٤م»أُمر سم٤محلذر. 

وإُمر سم٤محلذر أيْم٤ًم داّل قمغم أمّهٞم٦م إطمٙم٤مم اإلهلّٞم٦م، وم٢مّن احلذر ي٘مل اإلٟم٤ًمن »

اشّم٘م٤مء ُمًتٛمّر ًمٙمّؾ ؾمٞمئ٦م واًمٕمٚمؿ سمٙمّؾ طمًٜم٦م، ومٞمٙمقن شم٠ميمٞمدًا ؿمديدًا ُمـ اًمنّم، وجيٕمٚمف ذم 

 .2شقمغم اعمراىم٦ٌم ودوام اًمٓم٤مقم٦م

  شمٗمريٕمٞم٦م قمـ                . 

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

      اًمتقزم هٜم٤م »ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط.  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ذم حمّؾ

ٌّف اًمٕمّمٞم٤من سم٤مإلقمراض واًمرضمقع قمـ اعمقوع اًمذي يم٤من سمف  اؾمتٕم٤مرة ًمٚمٕمّمٞم٤من، ؿُم

 .3ش٤مراًمٕم٤ميص، سمج٤مُمع اعم٘م٤مـمٕم٦م واعمٗم٤مرىم٦م، ويمذًمؽ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اإلدسم

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

      ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف ضمقاب اًمنمط. شمٜمٌٞمف قمغم أمهٞم٦م اخلؼم وومٞمف وقمٞمد

                                                 
 .4/19 اًمتٌٞم٤من .1

 .12/214 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .5/212 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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 وهتديد.

   .يم٤موم٦م ُمٙمٗمقوم٦م   وُم٤م سمٕمده٤م ؾمّد ُمًّد ُمٗمٕمقزم     و .

   اعمٙمًقرة.ش إٟمام»شمٗمٞمد احلٍم ّّٕن٤م أظم٧م 

      .وذم او٤موم٦م اًمرؾمقل إمم »ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ظمؼم ُم٘مدم

وٛمػم اجلالًم٦م شمٕمٔمٞمؿ جل٤مٟم٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م وإىم٤مُم٦م عمٕمذرشمف ذم اًمتٌٚمٞمغ سم٠مّٟمف رؾمقل ُمـ 

اًم٘م٤مدر قمغم يمّؾ رء، ومٚمق ؿم٤مء ُُمرؾمٚمف هلََدى اعمرؾَمَؾ إًمٞمٝمؿ وم٢مذا ِل هيتدوا ومٚمٞمس ذًمؽ 

 .1شًمت٘مّمػم ُمـ اًمرؾمقل

    ُم١مظمر. يٕمٜمل آيّم٤مل وإداء. ُمٌتدأ 

    ٟمٕم٧م. يٕمٜمل اًمٔم٤مهر اًمقاوح. وشمقصٞمػ     سمـ   

اؾمت٘مّم٤مء ذم ُمٕمذرة اًمرؾمقل وذم اإلقمذار ًمٚمٛمٕمرولم قمـ آُمتث٤مل سمٕمد ووقح اًمٌالغ »

دًا سم٤محلج٦م اًم٤ًمـمٕم٦م  .2شويمٗم٤ميتف ويمقٟمف ُم١ميَّ

 شمٜمٌٞمفٌ 

ّمقا وٓ شمريمٜمقا إمم اًمِمٝمقات ُمـ اخلٛمر واعمٞمن ي٘مقل: ٓ شمٕم»ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: 

         ـ ي٘مقل: قمّمٞمتؿ ـ                   إذ ىمد سمّٚمغ

 وسملمَّ وم٤مٟمتٝمقا.

: إّٟمف ؾمٞمٙمقن ىمقم يٌٞمتقن وهؿ قمغم ذب اخلٛمر واًمّٚمٝمق وىم٤مل رؾمقل اهلل

 هؿ يمذًمؽ إذ ُمًخقا ُمـ ًمٞمٚمتٝمؿ، وأصٌحقا ىمردة وظمٜم٤مزير!واًمٖمٜم٤مء، ومٌٞمٜمام 

وهق ىمقًمف:      .أن حيّؾ سمٙمؿ ُمثؾ ُم٤م طمّؾ سمٛمـ شمٕمّدى وقمَم 

ومٚمّٛمـ٤م ٟمزل حتريؿ اخلٛمر واعمٞمن واًمتِمديد ذم أُمرمه٤م، ىم٤مل اًمٜم٤ّمس ُمـ اعمٝم٤مضمريـ 

هلل رضم٤ًًم وإٟمّم٤مر: ي٤م رؾمقل اهلل! ىُمتؾ أصح٤مسمٜم٤م وهؿ ينمسمقن اخلٛمر، وىمد ؾماّمه ا

                                                 
 .5/213 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .5/213 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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وضمٕمٚمف ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من، وىمد ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م، أومٞمّي أصح٤مسمٜم٤م ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد ُم٤م 

ُم٤مشمقا؟ وم٠مٟمزل اهلل:                  

   ...1. 

ذهب٤م سمٕمد ومٝمذا عمـ ُم٤مت أو ىُمتِؾ ىمٌؾ حتريؿ اخلٛمر، واجلٜم٤مح: هق اإلصمؿ قمغم ُمـ 

 .2شاًمتحريؿ

 رواي٦مٌ 

( قمـ وذم صحٞمح٦م احلًلم سمـ ُٟمٕمٞمؿ اًمّمح٤مف ىم٤مل: وؾم٠مًمتف )أي أسم٤مقمٌداهلل

قمزوضمؾ:  ىمقًمف                                 

  3. 

ٚمٙمؿ، وُم٤م هٚمؽ ُمـ هٚمؽ طمّتك ي٘مقم وم٘م٤مل: أُم٤م واهلل ُم٤م هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌ

ٜم٤م، وُم٤م ظمرج رؾمقل اهلل ىم٤مئٛمٜم٤م ّٓ ذم شمرك وٓيتٜم٤م وضمحقد طم٘مِّ ُمـ اًمّدٟمٞم٤م طمتّك  إ

أًمزم رىم٤مب هذه إُّم٦م طمّ٘مٜم٤م:              4.5 

 

                       

                           

       

 

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس و...: إٟمف عمـ٤ّم ٟمزل حتريؿ اخلٛمر ىم٤مًم٧م اًمّمح٤مسم٦م يمٞمػ سمٛمـ ُم٤مت »

                                                 
 .93/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .1/265 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .12/ اًمتٖم٤مسمـ ؾمقرة .3

 .46/ اًمٜمقر ؾمقرة :213/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 .(1/426) 74 ح ،2/399 اًمٙم٤مذم .5
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ظمقاٟمٜم٤م وهق ينمهب٤م، وم٠مٟمزل اهلل أي٦م وسملم أٟمف ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ رء إذا يم٤مٟمقا إ ُمـ

 .1شُم١مُمٜملم قم٤مُمٚملم ًمٚمّم٤محل٤مت، صمّؿ يت٘مقن اعمٕم٤ميص ومجٞمع ُم٤م طمرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ

   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص 

     ضم٤مر وجمرور، ذم حمّؾ ٟمّم٥م ظمؼم ُم٘مدم . 

  ٚمف، ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقم   واًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م. سم٤مهلل ورؾمقًمف 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم . 

     ًمٚمجٜمس.ش ال»ُمٗمٕمقل سمف 

   اؾمؿ ُم١مظمر .أي إصمٌؿ . 

   ُمقصقًم٦م أو ُمّمدري٦م ذم حمّؾ ضمر، ُمتٕمٚم٘م٤من سمّمٗم٦م ش ُم٤م»طمرف ضمر و

 .حمذووم٦م ُمـ 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. شم٘مديره قمغم اعمقصقًم٦م      ه ُمـ احلالل

وقمغم اعمّمدري٦م: ذم ـمٕم٤مُمٝمؿ احلالل. اًمُٓمْٕمُؿ واًمٓمٕم٤مم هق اًمتٖمذي يًتٕمٛمؾ ذم إيمؾ 

واًمنمب ُمٕم٤ًم واًمث٤مين ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:                     

 2. 

  ٤ًم ًمٚماميض قمغم أصح فمرومفمرف زُم٤من، وطمٞم٨م ضم٤مء سمٕمد ومٕمؾ ُم٤مض يّمػم

 اًم٘مقًملم.

 .طمرف زائد 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي       ُمـ احلرام ذم إـمٕمٛم٦م ذم

 زُم٤مّنؿ أي ىمٌؾ شمنميع طمٙمؿ طمرُم٦م اًمٜمٌل ًمٚمخٛمر وهمػمه٤م.

 ًُم٤م سمٕمده٤م اعمراد ُمـ اًمت٘مقى.ػمي٦م، ومنَّ قم٤مـمٗم٦م شمٗم  

                                                 
 .4/21 اًمتٌٞم٤من .1

 .249/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2
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   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   .شم٠ميمٞمد ًمإليامن اًم٤ًمسمؼ ، 

           .قم٤مـمٗم٦م       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   . 

  .ًمٚمؽمشمٞم٥م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    ًمٙمـ ٓ اًم٤ًمسمؼ. ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم اؾمتٛمرار اًمت٘مقى و

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م اعمحرُم٦م وم٘مط سمؾ إمم مجٞمع اعمحرُم٤مت واعمٕم٤ميص واًمٕمٛمؾ 

 سمجٛمٞمع اًمقاضم٤ٌمت.

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     وهذه اًمت٘مقى اًمث٤مٟمٞم٦م شمقضم٥م زي٤مدة اإليامن ّٕن

 آؾمتٛمرار قمغم اًمت٘مقى يقضم٥م اًمزي٤مدة ذم اإليامن.

  .ًمٚمؽمشمٞم٥م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     اًمث٤مٟمٞم٦م. صمّؿ زي٤مدة اإليامن يقضم٥م اؾمتحٙم٤مم

 اًمت٘مقى وزي٤مدهت٤م.

واحل٤مصؾ: سملم اإليامن واًمت٘مقى ارشم٤ٌمط شم٘م٤مسمكم سمحٞم٨م اإليامن يقضم٥م اًمت٘مقى 

ويمّٚمام زادت اًمت٘مقى زاد اإليامن ويمّٚمام زاد اإليامن زادت اًمت٘مقى ويمالمه٤م ُم٘مقٓن 

ٙمرير اإليامن واًمت٘مقى ذم أي٦م اًمنميٗم٦م صمالث ُمّرات سمٞم٤من هذا سم٤مًمتِمٙمٞمؽ وًمٕمّؾ ّه شم

 آرشم٤ٌمط اًمت٘م٤مسمكم وشمِمٙمٞمٙمٞمتٝمام واهلل اًمٕم٤مِل سم٠مهار يمالُمف.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. آؾمتٛمرار قمغم اإليامن واًمت٘مقى يقضم٥م زي٤مدهتام

 وإذا زادا يقضم٤ٌمن اإلطم٤ًمن إمم اًمٕم٤ٌمد ًمٚمٛمٕم٤مد أو يمثرشمف.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم . 

     ُمٗمٕمقل سمف. واجلٛمٚم٦م     .ظمؼم 
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 اًمرواي٤مت

: احلّد ذم اخلٛمر إن ذب : ىم٤مل أسمققمٌداهللصحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل

 ًا.ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞماًل أو يمثػم

ذب اخلٛمر، وىم٤مُم٧م قمٚمٞمف  دىم٤مل: صمّؿ ىم٤مل: ُأيت قمٛمر سم٘مداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن، وىم

، وم٠مُمره أن جيٚمده صمامٟملم، وم٘م٤مل ىمداُم٦م: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم، ًمٞمس قمكّم اًمٌّٞمٜم٦م، وم٠ًمل قمٚمّٞم٤مً 

: أٟم٤م ُمـ أهؾ هذه أي٦م  طمدٌّ                 

   1.2 

 .5واًمِمٞمخ ذم اًمتٝمذي٥م 4واًمّمدوق ذم قمٚمؾ اًمنمائع 3رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

، ذم اخلٛمر واًمٜمٌٞمذ، ىم٤مل: إنَّ اًمٜمٌٞمذ ًمٞم٧ًم ، قمـ أيب قمٌداهللقمـ أيب اًمرسمٞمع

م اخلٛمر سمٕمٞمٜمٝم٤م، وم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ويمثػمه٤م طمرام، يمام طمّرم اعمَْٞمَت٦م واًمدم  سمٛمٜمزًم٦م اخلٛمر، إنَّ اهلل طمرَّ

اب ُمـ يُمّؾ ُُمًٙمِر، ومام  ٜمزير، وطمّرم رؾمقل اهللوحلؿ اخل ُمف اًمنمَّ طمرَّ

ُمف اهلل.وم٘مد طم اهلل رؾمقل  رَّ

ب رؾمقل اهلل ذم اخلٛمر؟ وم٘م٤مل: يم٤من يِيب  ىمٚم٧م: ومٙمٞمػ يم٤من َضَ

سم٤مًمٜمَّٕمؾ، وَيزيد وَيٜمِ٘مص، ويم٤من اًمٜم٤مس سمٕمد ذًمؽ َيزيدون وَيٜمِ٘مّمقن ًمٞمس سمحدٍّ حمدود 

ب ذم ؿم٤مر طمّتك وىمػ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ب اخلٛمر قمغم صمامٟملم ضمٚمدة، طمٞم٨م َضَ

 ىُمداُم٦م سمـ َُمْٔمُٕمقن.

ىم٤مل: وم٘م٤مل ىُمداُم٦م: ًمٞمس قمكمَّ ضمٚمٌد، أٟم٤م ُمـ أهؾ هذه أي٦م      

                         وم٘م٤مل ًمف: يَمَذسم٧م، ُم٤م

                                                 
 .93/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .(7/215) 11ح ،14/121 اًمٙم٤مذم .2

 .يًػم فاظمتال ُمع 192 و 191ح ،2/75 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3

 .7ح ،539/ اًمنمائع قمٚمؾ .4

 .361ح ،11/93 اًمتٝمذي٥م .5
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ب ٜمٝمؿ، إن ُأوًمئؽ يم٤مٟمقا ٓ ينمسمقن طمراُم٤ًم. صمّؿ ىم٤مل قمكمّ أٟم٧م ُم : إّن اًمِم٤مرب إذا َذِ

ٙمِر، ِل يدِر ُم٤م ي٘مقل وُم٤م يّمٜمع، ويم٤من رؾمقل اهلل ًَ إذا ُايت سمِم٤مرب اخلٛمر ضسمف،  وم

 وم٢مذا ُأيت سمف صم٤مٟمٞم٦ًم ضسمف، وم٢مذا ُأيت سمف صم٤مًمث٦ًم ضب قُمُٜم٘مف.

ب صمامٟملم ضمٚمدًة، ُمٜمف؟  1ىمٚم٧م: وم٢من ُأظمذ ؿم٤مرب ٟمٌٞمذ ُُمًٙمر ىمد اٟمتِمٰك  ىم٤مل: ُيْيَ

 ن ُأظمذ صم٤مًمث٦ًم ىُمتِؾ يمام ُيْ٘مَتؾ ؿم٤مرب اخلٛمر.٢موم

ىمٚم٧م: إن ُأظمذ ؿم٤مرب اخلٛمر ٟمٌٞمذ ُُمًٙمر ؾَمٙمِر ُمٜمف، أجُيَْٚمد صمامٟملم؟ ىم٤مل: ٓ، دون 

 2.ذًمؽ، يمّؾ ُم٤م أؾمٙمر يمثػمه، وم٘مٚمٞمٚمف طمرام

روي أّن ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن ذب اخلٛمر ذم أي٤مم قمٛمر، وم٠مراد قمٛمر أن ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف 

احلد وم٘م٤مل                      وم٠مراد قمٛمر

أديروه قمغم اًمّمح٤مسم٦م،  أن يدرأ قمٜمف احلد طملم ِل يٕمٚمؿ حتريٛمٝم٤م. وم٘م٤مل أُمػماعم١مُمٜملم

 وم٤من ِل يًٛمع أطمدًا ُمٜمٝمؿ ىمرأ قمٚمٞمف آي٦م اًمتحريؿ، وم٠مدرؤا قمٜمف، وان يم٤من ىمد ؾمٛمع

 .3شوم٤مؾمتتٞمٌقه، وأىمٞمٛمقا قمٚمٞمف احلد، وم٤من ِل يت٥م وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘متؾ

 

                             

                             

 

وردت هذه أي٦م اًمنميٗم٦م شمٌٞمٞمٜم٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم أّول ؾمقرة:         

    4 .ومتٝمٞمدًا ًممي٦م أشمٞم٦م 

                                                 
 .ؾَمٙمِر أي .1

 .193ح ،2/76 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .3/242 اًمٌٞم٤من جمٛمع ،21 و 4/21 اًمتٌٞم٤من .3

 .1/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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         ٓ ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم ّٕن اًمٕمٛمؾ قمغم وومؼ اًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦م

 ّٓ  ُمـ حيّمؾ إ    .وًمذا ظم٤مـمٌٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب ىمًؿ ُم٘مدر 

        ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓشمّم٤مًمف سمٜمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م وُمٗمٕمقل

سمف ُم٘مدم. اًمٌالء: آُمتح٤من وآظمت٤ٌمر. وٓم اًم٘مًؿ وٟمقن اعمِمددة شم٠ميمٞمدان ُمْم٤موم٤ًم إمم 

 ي يدّل قمغم آؾمتٛمرار.اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع اًمذ

ّٓ وهق سمٛمٕمٜمك » وٟمقن اًمت٠ميمٞمد ٓ شمدظمؾ قمغم اعمْم٤مرع ذم ضمقاب اًم٘مًؿ إ

 .1شاعمًت٘مٌؾ

       .ًمِٞمختؼمّٟمٙمؿ وًمِٞمٛمتٜمحٜمّٙمؿ : 

  .وم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ        يٗمٞمد اًمتح٘مػم ًمٞمٙمقن ». واًمتٜمٙمػم

 .2شقٟم٤ًم هلؿ إمم اٟمتٝم٤مئٝمؿشمٚم٘مٞمٜمف ًمٚمٛمخ٤مـمٌلم قم

 4أو ًمٚمتٜمقيع. 3أو يٗمٞمد اًمتٙمثػم.

  .طمرف ضمر، سمٞم٤مٟمّٞم٦م 

    جمروره. ُمتٕمّٚم٘م٤من سمّمٗم٦م حمذووم٦م  ،      ذم طم٤مل

 اإلطمرام أو ذم احلرم.

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، اًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم   ،

ضمر صٗم٦م ًمِـ  ذم حمّؾ     ٟمّم٥م طم٤مل ُمٜمف.  أو ذم حمّؾ   يًٝمؾ أظمذه :

 ويٛمٙمٜمٙمؿ أظمذه سمًٝمقًم٦م وصٞمده سمٞمن.

                                                 
 .5/217 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .واًمتّمٖمػم ًمٚمت٘مٚمٞمؾ أّٟمف ذه٥م طمٞم٨م 1/677 اًمٙمِم٤مف ذم اًمزخمنمي ُمـ وأصٚمف 6/138 اعمٞمزان .2

 .12/231 اًمرمحـ ُمقاه٥م ذم يمام .3

 .5/219 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4
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      .يمام ذم »وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم اعمخ٤مـمٌلم

دي. أو سم٤مٕي 1شومراخ اًمٓمػم وصٖم٤مر اًمقطمش واًمٌٞمض شمٜم٤مهل٤م إيدي ومتّمٓم٤مد سمًٝمقًم٦م

 ـمرح ؿم٤ٌمك أو وصؾ طم٤ٌمٓت أو إرؾم٤مل اجلقارح ّّٕن٤م شم١مول إمم اإلُم٤ًمك سم٤مًمٞمد.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    .ٌِْؾ وهمػممه٤م  ، أي سم٤مًمًالح ُمـ اًمُرُْمِح واًمٜمَ

  طمرف ضمر، ًمٚمتٕمٚمٞمؾ وُم٤م سمٕمده٤م شمٕمٚمٞمؾ ًم٘مقًمف       . 

     ُمٜمّمقب سم٠من ُمْمٛمرة سمٕمد اًمالم.ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

            .وم٤مقمٚمف  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم   وُمٗمٕمقل سمف

واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم   .  .حيّذره : 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  « .ـْ خيِمٰك قم٘م٤مسمف إذا شمقارٰى ي ٕمٜمل َُم

 .2شسمحٞم٨م ٓ ي٘مع قمٚمٞمف احلس

  شمٗمريٕمٞم٦م قمغم        .وُم٤م سمٕمده٤م شمٍميح سم٤مًمتحذير اًم٤ًمسمؼ ُمـ آسمتالء 

  .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ 

   يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ومٕمؾ ،

ضمزم.  اًمنمط ذم حمّؾ  .دم٤موز طمّد اهلل سمٛمخ٤مًمٗم٦م أُمره وارشمٙم٤مب ّنٞمف : 

   .فمرف زُم٤من 

   ظمؼم. أي   .هذا اًمٌٞم٤من اًمّم٤مدر ُمـ آسمتالء واًمتحذير 

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، واجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م سمٕمده٤م ضمقاب اًمنمط ذم حمّؾ 

 ضمزم.

                                                 
 .6/138 اعمٞمزان .1

 .4/22 اًمتٌٞم٤من .2
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             .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم  .ُمٌتدأ، أي قم٘م٤مب 

 .ٟمٕمتف، أي ؿمديد 

 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم همزوة احلديٌّٞم٦م، ىمد مجع اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٞمد، 

 ومدظمؾ سملم رطم٤مئٚمٝمؿ ًمٞمٌٚمقّّنؿ اهلل، أي خيتؼمهؿ.

ىمقًمف:               ومٝمق يٕمٚمؿ ىمٌؾ ذًمؽ، وًمٙمٜمّف   يٕمّذب ٓ

ّٓ سمحّج٦م سمٕمد إفمٝم٤مر اًمٗمٕمؾ  .1شأطمدًا إ

 اًمرواي٤مت

ذم ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  صحٞمح٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر قمـ أيب قمٌداهلل        

                       :ذم قمٛمرة  طمنمت ًمرؾمقل اهلل ىم٤مل

 ٤2مطمٝمؿ.احلديٌٞم٦م اًمقطمقش طمتّك ٟم٤مًمتٝم٤م أيدهيؿ ورُم

قمـ ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل صحٞمح٦م احلٚمٌل ىم٤مل:     

                              ؟ 

 3.ىم٤مل: طمنم قمٚمٞمٝمؿ اًمّّمٞمد ذم يمؾِّ ُمٙم٤مٍن طمّتك دٟم٤م ُمٜمٝمؿ ًمٞمٌٚمقهؿ اهلل سمف

 أمحد سمـ حمّٛمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمرومققم٦م             ىم٤مل: ُم٤م شمٜم٤مًمف ،

 4.ٕيديشمّمؾ إًمٞمف اإيدي اًمٌٞمض واًمٗمراخ، وُم٤م شمٜم٤مًمف اًمّرُم٤مح ومٝمق ُم٤م ٓ 

، ذم ىمقل اهلل: قمـ ؾمامقم٦م، قمـ أيب قمٌداهلل                ،

ؿ ذم قُمٛمرة ٝمِ ُم٤مطمِ اًمقطمقش طمّتك ٟم٤مًمتٝم٤م  أيدهيؿ ورِ  ل اهللىم٤مل: طمنم ًمرؾمق

                                                 
 .1/266 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .(4/396) 1ح ،8/542 اًمٙم٤مذم .2

 .(4/396) 2ح ،8/543 اًمٙم٤مذم .3

 .(4/397) 4ح ،8/544 اًمٙم٤مذم .4
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 1.احلُديٌٞم٦م، ًمٞمٌٚمقهؿ اهلل سمف

ء اعمحرم سمٞمْم٦م ويمنه٤م كىم٤مل: وان وـم صحٞمح٦م طمريز قمـ أيب قمٌداهلل

هذا يتّمدق سمف سمٛمٙم٦م وُمٜمك وهق ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ومٕمٚمٞمف درهؿ يمّؾ          

    2. 

امم ُمـ مح٤مم احلرم وىمتٚمف ذم احلرم وهق طمالل ًمزُمف اًم٘مٞمٛم٦م ٓ همػم، يم٤من احل نْ ٢موم

ذم احلؾ ًمزُمتف اًمٙمٗم٤مرة  وان يم٤من حمرُم٤ًم ذم احلرم ًمزُمتف اًم٘مٞمٛم٦م واًمدم، وان يم٤من حمرُم٤مً 

 3.ومح٥ًم

 

                               

                               

                           

                        

 

سمٞم٤من عم٤م ورد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أطمٙم٤مم اًمّمٞمد ذم طم٤مل اإلطمرام أو 

 ذم احلرام و يمٗم٤مرشمف.

          ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم عم٤م ورد ُمـ سمٕمده ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

ّٓ اعم١مُمٜملم.  اًمٗمرقمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م وٓ يٚمتزم هب٤م إ

    ف.ومٕمؾ ّنل ووم٤مقمٚم 

   .ُمٗمٕمقل سمف. أي ٓ شمّمٓم٤مدوا سمال ومرق سملم ىمتٚمف أو أظمذه 

                                                 
 .195ح ،2/77 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .94/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .115ح ،5/346 إطمٙم٤مم هتذي٥م .3
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 .طم٤مًمٞم٦م، واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م طم٤مل 

   .ُمٌتدأ، اًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم اعمخ٤مـمٌلم 

   ظمؼم، طُمُرم: مجع طمرام صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م سمٛمٕمٜمك حُمِْرم. يمام أّن احلالل ي٠ميت

 ٜمع.سمٛمٕمٜمك اعُمِحّؾ. وأصؾ احلرُم٦م: اعم

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ 

      وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

يرضمع إمم    واعمٗمٕمقزم إمم  . 

   ْـ . أي طم٤مل يمقٟمف ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُِم  .

ـْ » .هٜم٤م سمٞم٤مش ُِم  ينٌّ

     طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم   . 

  ضمزم ضمقاب اًمنمط. واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ذم حمّؾ 

   ُمٌتدأ. وظمؼمه حمذوف أي  قمٚمٞمف  اجلزاء: اًمٕمقض قمـ .

 اًمٕمٛمؾ وهٜم٤م شم٠مدي٥م وقم٘مقسم٦م قمغم صٗم٦م اًمٙمٗم٤مرات.

    صٗم٦م   ٌْف. اعمِم٤مهب٦م هٜم٤م ذم اخلٚم٘م٦م واهلٞمئ٦م دون أو سمدًمف. اعمثؾ: اًمِمِّ

 اًم٘مٞمٛم٦م.

           .ُمقصقًم٦م، ُمْم٤مف إًمٞمف   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ و .   . سمٞم٤مينٌّ    اإلسمؾ :

 واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ.

    ًمـ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع، صٗم٦م . 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     واًمْمٛمػم يرضمع إمم  . 

    سمٛمٕمٜمك ص٤مطم٥م.ش ذو»وم٤مقمؾ، ُمٗمرده 

   ُمْم٤مف إًمٞمف. أي قم٤مدٓن ّٕن اًمت٘مقيؿ اعمٕمتؼم ذم اعمثٚمٞم٦م حيت٤مج إمم اًمٜمٔمر
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 واخلؼموي٦م ومٞمٕمتؼم ومٞمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة.

    ّؼ سمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم . 

    طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم.هدي: ىمرسم٤من . 

   صٗم٦م ًمـ     . .واصؾ : 

     ُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد هب٤م هٜم٤م: احلرم. أي ذسمحف ذم احلرم. وىمد ورد

ىم٤ٌمًم٦م أّن يمٗم٤مرة اًمّمٞمد ان يم٤من ذم إطمرام اًمٕمٛمرة ذسمحٝم٤م سمٛمٙم٦م  1اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ أئٛمتٜم٤م

 اًمٙمٕم٦ٌم وإن يم٤من ذم اطمرام احل٩م ذسمحف سمٛمٜمك ويّمدق قمٚمٞمٝمام احلرم.

            .قم٤مـمٗم٦م ًمٚمتخٞمػم     قمٓمػ قمغم . 

   سمدل ُمـ    وؾمّٛمٰك اإلـمٕم٤مم يمٗم٤مرة ّٕٟمف ًمٞمس سمجزاء، إذ اجلزاء ،

 هق اًمٕمقض واًمٕمقض ُم٠مظمقذ ومٞمف اعمامصمٚم٦م.

              .ُمْم٤مف إًمٞمف  .قم٤مـمٗم٦م ًمٚمتخٞمػم 

   ُمٕمٓمقف قمغم  اًمَٕمْدل: اعم٤ًموي ًمٚمٌمء ىمٞمٛم٦م ُمـ همػم ضمٜمًف ،

 واًمِٕمْدل: اعم٤ًموي ًمف ُمـ ضمٜمًف.

   اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمْم٤مف إًمٞمف، اؿم٤مرة إمم    . 

   متٞمٞمز    ُمًٙملم يقُم٤ًم قمغم ُم٤م هق  . أي يّمقم قمـ يمّؾ

 2ُمٜمّمقص ذم إظم٤ٌمر.

 .طمرف ضمر، شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م قمّٚم٦م اجلزاء ُمٓمٚم٘م٤ًم 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠مْن ُمْمٛمرة سمٕمد ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف وٛمػم

واعمّمدر اعمٜمًٌؽ ُمـ أن ش. هق»ُمًتؽم    جمرور سم٤مًمالم وُمتٕمٚمَّؼ سمـ . 

 سمف. اًمقسم٤مل: اًمث٘مٞمؾ اعمٙمروه. ُمٗمٕمقل 

                                                 
 .اًمّمٞمد يمٗم٤مرات أسمقاب ُمـ 49 اًم٤ٌمب ،13/95 اًمِمٞمٕم٦م وؾم٤مئؾ راضمع .1

 .217ح ،2/81 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم راضمع .2
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     ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. أي    صم٘مؾ ومٕمٚمف وؾمقء قم٤مىم٦ٌم

 هتٙمف حلرُم٦م اإلطمرام.

            .ومٕمؾ ُم٤مض  .وم٤مقمؾ 

  و ش قمـ»طمرف ضمر  ُمقصقًم٦م. ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

   اُمتٜم٤مٌن إهلٌل سم٤مًمٕمٗمق ىمٌؾ ٟمزول ش. هق»ُمًتؽم  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم

 احلٙمؿ ُمـ دون إصمؿ ويمٗم٤مرة.

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم      أي .    ،سمٕمد احلرُم٦م وسمٞم٤من اًمٙمٗم٤مرة

 إمم اًمّمٞمد ُمّرة ُأظمرى سمٕمد ُم٤م شمٕمّٚمؼ سمف اًمٙمٗم٤مرة.  أو 

ّٓ ذم أّول ُمّرة. ّٕن اعمحرم إذا شمٙمرر ُمٜمف اًمّمٞمد قمٛمداً  وإذا  1ِل شمٚمزُمف اًمٙمٗم٤مرة إ

 2شمٙمرر ظمٓم٤مًء ًمزُمف اًمٙمٗم٤مرة.

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

             .ومٕمؾ ُمْم٤مرع. إظم٤ٌمر قمـ اعمًت٘مٌؾ  .وم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعُمٕمٞمد . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

            .ظمؼم  صٗم٦م أو سمدل . 

    ُمْم٤مف إًمٞمف. شم٠ميمٞمد ؿمديد قمغم ُمراقم٤مة إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م. وهق 

   .ممّـ يتٕمدي طمدوده ويٕميص أواُمره وأطمٙم٤مُمف 

و شمٗمّمٞمؾ سمح٨م يمٗم٤مرات اًمّمٞمد ُمقضمقد ذم يمت٤مب احل٩م ُمـ اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 ومراضمٕمف.

                                                 
 .اًمّمٞمد يمٗم٤مرات أسمقاب ُمـ 48 اًم٤ٌمب ،13/93 اًمِمٞمٕم٦م وؾم٤مئؾ راضمع .1

 .اًمّمٞمد يمٗم٤مرات أسمقاب ُمـ 47 اًم٤ٌمب ،13/92 اًمِمٞمٕم٦م وؾم٤مئؾ راضمع .2
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اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مين ٟمِم٤مء ُمـ أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وشمٌٞملم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم       . 

    ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل. وذم اًمقاىمع إسم٘م٤مء طمٚمٞمتف ىمٌؾ اإلطمرام قمغم

. ِ
 ظمالف صٞمد اًمؼمَّ

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم .    . 

   ؿ ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. واعمراد سمف هٜم٤م اعمّمٞمد وآصٓمٞم٤مد أي ُمٕمٜم٤م اعمّمدري واؾم

ذم  1اعمّمدري يمام محٚمف قمغم اعمٕمٜمٞملم اًمِمٞمخ اًمٓمقد    . 

     .ُمْم٤مف إًمٞمف       ذم اعم٤مء ّٓ هق احلٞمقان اًمذي ٓ يٕمٞمش إ

و  2يم٤مٕؾمامك ذات اًمِٗمْٚمس أو احلٞمقان اًمذي يٌٞمض أو يٗمرخ ذم اعم٤مء.   اعم٤مء :

 رًا أو همديرًا أو سمريم٦م أو سمئرًا.اًمٙمثػم سمحرًا يم٤من أو ّن

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم     وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم

   ُمـ  . واعمراد سم٤مًمٓمٕم٤مم هٜم٤م ُم٤م ي١ميمّؾ  .طمٚمٞم٦م أيمٚمف 

حمّمؾ اعمراد ُمـ طمؾ صٞمد اًمٌحر وـمٕم٤مُمف ضمقاز اصٓمٞم٤مد طمٞمقان اًمٌحر وطمّؾ »و 

 ُم٤م. زُم٤منٌ ذم طم٤مل اإلطمرام وهمػمه وذم احلرم ًمق ُوضمد  3شُم٤م ي١مظمذ ُمٜمف أيمؾ

    ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف ًمـ      .أي: متتٞمٕم٤ًم. اعمت٤مع: ُم٤م يتٛمتّع سمف .

 واًمتٛمتع: اٟمتٗم٤مع سمام يّٚمذ ويّن.

                                                 
 .4/29 اًمتٌٞم٤من .1

 .يمٜمد دري٤م در دو هر ضمقضمف ي٤م ّتؿ يمف طمٞمقاٟمی يٕمٜمی: سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م .2

 .6/141 اعمٞمزان .3
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    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

 خ٤مـمٌلم اًمّم٤مئديـ احل٤مضيـ.اعم١مُمٜملم اعم

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ،« اًمًٞم٤مرة: اجلامقم٦م اًم٤ًمئرة ذم

. وم٤مًمًٞم٤مرة: مج٤مقم٦م اعم٤ًمومريـ. أي 1شإرض ًمٚمًٗمر واًمتج٤مرة وشم٠مٟمٞم٨م سم٤مقمت٤ٌمر اجلامقم٦م 

               يـ وسم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م يٙمقن اعمراد ًمٚمح٤مضيـ واعم٤ًمومر

«   2شًمٚمٛمحرُملم وهمػمهؿ. 

  قم٤مـمٗم٦م واجلٛمٚمف سمٕمده٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم مجٚم٦م           . 

           شمٕمرب اقمراب مجٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م إًمٞمٝم٤م. يٕمٜمل: صٞمد اًمؼم ذم

ف ُمٞمت٦م ومال جيقز ًمٚمّم٤مئد وهمػمه أيمٚمف ويمذًمؽ ذم طم٤مل آطمرام طمرام وحيٙمؿ قمٚمٞمف سم٠مٟمّ 

 احلََرم.

           .ُمّمدري٦م فمرومٞم٦م    .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

   .ظمؼمه. أي حمرُملم 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م حتذير قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م ووقمٞمد قمٚمٞمٝم٤م 

     ،٤مصٞمف وجيتٜم٥م مجٞمع أُمر ُمٜمف شمٕم٤ممم سم٠من يت٘مل مجٞمع ُمٕم»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف

 .3شحم٤مرُمف ُمـ اًمّمٞمد ذم آطمرام وهمػمه

            .ُمٗمٕمقل سمف   اؾمؿ ُمقصقل صٗم٦م ًمِـ . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. احلنم: مجع اًمٜم٤ّمس ذم

                                                 
 .5/221 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/141 اعمٞمزان .2

 .4/29 اًمتٌٞم٤من .3
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 .1ش ً سمٕمٛمٚمف: اعمحًـ قمغم إطم٤ًمٟمف واعمًئ قمغم إؾم٤مءشمف يماّل » ُمٙم٤من ُمع ؾمقق. وجي٤مزي اهلل

 روايت٤من

، ىم٤مل: ٓ سم٠مس سم٠من يّمٞمد : قمـ أيب قمٌداهللـ أظمؼمهقمٛمّ  ،صحٞمح٦م طمريز

ٛمؽ، وي٠ميمؾ ُم٤محلف وـمرّيف، ويتزّود وىم٤مل:  ًّ اعمحرم اًم                 

     . 

ي٠ميمٚمقن، وومّمؾ ُم٤م سمٞمٜمٝمام يمّؾ ـمػم يٙمقن ذم أضم٤مم يٌٞمض ذم  ىم٤مل: ُم٤محلف اًّمذي

، وُم٤م يم٤من ُمـ صٞمد اًمؼمِّ يٙمقن ذم اًمؼمِّ ويٌٞمض ذم  ، ومٝمق ُمـ صٞمد اًمؼمِّ اًمؼّم ويٗمرخ ذم اًمؼمِّ

 2.اًمٌحر ويٗمرخ ذم اًمٌحر، ومٝمق ُمـ صٞمد اًمٌحر

 .4ُمرؾمالً واًمِمٞمخ سمًٜمد صحٞمح ذم اًمتٝمذي٥م 3رواه٤م اًمٕمٞم٤مر

، ىم٤مل: ؾم٠مًمُتف قمـ ىمقل اهلل: أيب قمٌداهلل ، قمـ٤ممحّ قمـ زيد اًمِمَّ       

                   دت ُمٜمف ، ىم٤مل: هل احِلٞمت٤من اعم٤مًمح، وُم٤م شمزوَّ

 5وإن ِل يُٙمـ ُم٤محل٤ًم ومٝمق َُمت٤مع. أيْم٤ًم،

 

                                                 
 .4/29 ناًمتٌٞم٤م .1

 .(4/392) 1ح ،8/532 اًمٙم٤مذم .2

 .213ح ،2/81 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3

 .183ح ،5/365 اًمتٝمذي٥م .4

 .214ح ،2/81 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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حيّؾ ومٞمف ُمـ  شمٕمٔمٞمؿ ًمِم٠من اًمٙمٕم٦ٌم اعم٘مّدؾم٦م، وسمٞم٤من طمرُم٦م اًمٌٞم٧م احلرام، وَُمـ»سمٞم٤من 

اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان سم٠مّن هلام إُمـ ُم٤م داُمقا ذم احلرم اإلهلّل، وأّٟمف ؾم٥ٌم حلّمقل اخلػمات 

ٟمٞم٤م وأظمرة. وومٞمف اًمت٠ميمٞمد قمغم ُمراقم٤مة طمرُم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ اإلهلٞم٦ّم  وٟمزول اًمؼميم٤مت ذم اًمدُّ

 .1شذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل سمّٞمٜمٝم٤م 

   .واجلٕمؾ هٜم٤م شمنميٕمٌل وشمٙمقيٜمٌل  ومٕمؾ ُم٤مض، وُمٕمٜمك اجلٕمؾ هٜم٤م اإلجي٤مد

 .2يمام سح سمف اًمًّٞمد اًمًٌزواري

  .وم٤مقمٚمف، اٟمت٤ًمب اجلٕمؾ إمم اهلل يدّل قمغم أمهٞم٦م ؿم٠من اعمجٕمقل 

     .اًمٙمٕم٦ٌم اؾمؿ ًمٚمٌٞم٧م اًمنميػ زاده٤م اهلل ذوم٤ًم ورومٕم٦م، »ُمٗمٕمقل سمف أّول

ًمٜم٤مؿمز، ويمٕم٥م اًمرضمؾ اجلزء شم٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمرومٕم٦م واًمٕمٚمّق، وُمٜمف يمٕم٥م اًمرُمح، أي اًمٓمرف ا

اًمٜم٤مشمئ، ويمٕم٧ٌم اجل٤مري٦م إذا ٟمت٠م صمدي٤مه٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:       34ش. 

     قمٓمػ سمٞم٤من ًمِـ    .أو سمدل هل٤م 

    صٗم٦م ًمِـ    .    إذا ُُمٜمع، ووصػ اًمٌمء ش طَمُرم»ُمّمدر

 قٟمف ممٜمققم٤ًم ُمـ أيدي اجل٤ٌمسمرة ومٝمق حمؽمم قمٔمٞمؿ اعمٝم٤مسم٦م.سمحرام ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم يم

    ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. اًم٘مٞم٤مم واًم٘مقام سمٛمٕمٜمك اًمٕمامد، ىمقام ًمألُمر: ُم٤م يًت٘مٞمؿ سمف

                                                 
 .12/245 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .12/245 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .33/ اًمٜم٠ٌم ؾمقرة .3

 .12/245 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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 .1شاًم٘مٞم٤مم هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمّمالح واًمٜمٗمع»أُمره. و 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   أي ي٘مقم سمف أُمر .

 ّمٚمح ويًت٘مٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.اًمٜم٤ّمس وي

ُم٤مداُم٧م اًمٙمٕم٦ٌم ىم٤مئٛم٦م وحَي٩ُّم اًمٜم٤ّمس إًمٞمٝم٤م ِل هيٚمٙمقا، وم٢مذا ُهّدُم٧م »ىم٤مل اًم٘مٛمل: 

 .2شوشمريمقا احل٩ّم هٚمٙمقا

 .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم    وإؿمٝمر احلُُرم هل: رضم٥م وذي .

 ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ذم اًم٘مٕمدة وذي احلج٦م واعمحرم، وىمد ضمٕمؾ اهلل       أي ذي

احلج٦م. وىمد طمرم اهلل اًم٘مت٤مل ذم        :وىم٤مل شمٕم٤ممم          

                              3« . وىمد طمّرم

ّٓ دوم٤مقم٤ًم قمـ اًمٜمٗمس أو اعم٤مل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ؾمٌح٤مٟم »ف اًم٘مت٤مل ومٞمٝم٤م وذم طمرُمف إ        

                4 :وىم٤مل .                  

                             56ش. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  .   ُم٤م يذسمح ذم احلرم ُمـ إٟمٕم٤مم وهق :

 ُم٤م هيدٰى إمم اًمٌٞم٧م ُمـ إٟمٕم٤مم ومتذسمح وشمقّزع حلقُمٝم٤م سملم اًمٜم٤ّمس ووم٘مرائٝمؿ.

 .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .5/223 ٤مؿمقرقم اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .1/273 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .217/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .3

 .191/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 .194/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .5

 .3/129 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .6
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       ُمٕمٓمقف قمغم   ُمـ ىمٌٞمؾ قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم. أي ذوات

اًم٘مالئد ُمـ إٟمٕم٤مم ّّٕنؿ يم٤مٟمقا ي٘مٚمدون اهلدي سمام يدل قمٚمٞمف أي يْمٕمقن ذم قمٜم٘مف قمالُم٦م 

 .شمدّل قمغم أّٟمف هيدٰى إمم اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ يمل ٓ يتٕمرض أطمد ًمف

  ؿم٤مرة إمم اؾمؿ اؿم٤مره، اؿم٤مرة إمم طمٙمٛم٦م هذا اًمتنميع. ُمٌتدأ، إ   

   ذم أّول أي٦م. أو ظمؼم عمٌتدأ حمذوف ٟمحق: اًمٕمٛمؾ  أو ُمٗمٕمقل ًمٗمٕمؾ ،

حمذوف شم٘مديرة: ومٕمؾ اهلل  . 

 .ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

      اًمتٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف. سمت٠مويؾ ش ٓم»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠من ُمْمٛمرة سمٕمد

ُمٗمٕمقًٓ ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: ومٕمٚمٜم٤م اعمّمدر ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم. ويٛمٙمـ أن يٙمقن 

  .ُمـ أضمؾ إقمالُمٙمؿ 

            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد  .اؾمٛمف 

     يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  رومع  ، ذم حمّؾ

ظمؼم   .         ٟمّم٥م ؾمّد ُمًد ُمٗمٕمقزم سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ     . 

  ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف   . 

              .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف: وضمد .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    .  أي«         شمٗم٤مصٞمؾ

 .1شاًمٜم٤ّمس ذم ديٜمٝمؿ وديٜم٤مهؿ... إُمقر ذم إرض واًمًامء وُمٜمٝم٤م اًمتل شمّمٚمح

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

            .اؾمٛمف    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف   ظمؼم . 

ًمتل اظمتص هب٤م شمٚمؽ إطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م وإُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ا»شم٠ميمٞمد قمغم أن 

                                                 
 .3/131 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1



 61  .........................................................................  97 / اعم٤مئدة ؾمقرة

 .1شاًمٌٞم٧م احلرام ُمـ أووح اًمدٓئؾ قمغم إطم٤مـم٦م قمٚمٛمف إشمؿ وطمٙمٛمتف اًمت٤مُم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م

 اًمرواي٤مت

وذم رواي٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ ىم٤مل اًمؼمىمل: 

 2، ىم٤مل: اًمٜمٔمر إمم اًمٙمٕم٦ٌم طم٤ًٌّم هيدم اخلٓم٤مي٤م هدُم٤ًم.اًمٜمٌّل 

ـ قمكم سمـ طمديد، قمـ ُمرازم، قمـ قمامحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل قمـ أسمٞمف، 

، ىم٤مل: ُمـ أين ُم٤م يٜمٔمر إمم اًمٙمٕم٦ٌم أن يٕمٓمٞمف اهلل سمٙمّؾ ٟمٔمرة رضمؾ، قمـ أيب قمٌداهلل

 3طمًٜم٦م، ويٛمحل قمٜمف ؾمّٞمئ٦م، ويرومع ًمف درضم٦م.

، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م، قمـ احلًـ سمـ امحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل قمـ أسمٞمف

: ُمـ أشمك اًمٙمٕم٦ٌم، ل أسمق قمٌداهللرّي٤م، قمـ قمكم سمـ قمٌداًمٕمزيز، ىم٤مل: ىم٤ميميقؾمػ، قمـ ز

ّٓ وىمد همٗمر  ومٕمرف ]ُمـ طمّ٘مٜم٤م وطمرُمتٜم٤م ُم٤م قمرف[ ُمـ طمّ٘مٝم٤م وطمرُمتٝم٤م، ِل خيرج ُمـ ُمّٙم٦م إ

 4ًمف ذٟمقسمف، ويمٗم٤مه اهلل ُم٤م أمّهف ُمـ أُمر اًمدٟمٞم٤م وآظمرشمف.

، قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن، قمـ قمكم سمـ امحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل قمـ أسمٞمف 

صمف، قمـ أيب ضم ، ىم٤مل: يم٤من ي٘مقل: اًمداظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم يدظمؾ واهلل ٕمٗمرظم٤مًمد، قمّٛمـ طمدَّ

 5قمٜمف راض، وخيرج ُمٜمٝم٤م قمٓمالً ُمـ اًمذٟمقب.

: قمـ أسم٤من سمـ شَمْٖمٚم٥ِم، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ٕيب قمٌداهلل                

    .6، ىم٤مل: ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمديٜمٝمؿ وُمٕم٤ميِمٝمؿ 

  اًمٙمٕم٦ٌم قم٤مروم٤ًم ومٕمرف ُمـ طمّ٘مٜم٤م وطمرُمتٜم٤م ُمثؾ : ُمـ ٟمٔمر إمموىم٤مل اًمّم٤مدق

                                                 
 .12/249 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .149ح ،1/145 اعمح٤مؾمـ .2

 .151ح ،1/145 اعمح٤مؾمـ .3

 .151ح ،1/145 اعمح٤مؾمـ .4

 .152ح ،1/146 اعمح٤مؾمـ .5

 .215ح ،2/81 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .6
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 1اًّمذي قمرف ُمـ طمّ٘مٝم٤م وطمرُمتٝم٤م همٗمر اهلل ًمف ذٟمقسمف يمّٚمٝم٤م ويمٗم٤مه هؿَّ اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة.

أنَّ ُمـ ٟمٔمر إمم اًمٙمٕم٦ٌم ِل يزل شمٙمت٥م ًمف طمًٜم٦م ومتحك قمٜمف ؾمٞمّئ٦م طمّتك »وروي 

 2ش.يٍمف سمٌٍمه قمٜمٝم٤م

ءًا ُمـ اًمٙمؼم رضمع ُمـ : ُمـ أمَّ هذا اًمٌٞم٧م طم٤مضّم٤ًم أو ُموىم٤مل اًمّم٤مدق ٕمتٛمرًا ُمؼمَّ

ذٟمقسمف يمٝمٞمئ٦م يقم وًمدشمف ُأُّمف، واًمٙمؼم هق أن جيٝمؾ احلؼَّ ويٓمٕمـ قمغم أهٚمف، وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ 

 3وم٘مد ٟم٤مزع اهلل رداءه.

: دظمقل اًمٙمٕم٦ٌم دظمقل ذم رمح٦م اهلل، واخلروج ُمٜمٝم٤م ظمروج ُمـ وىم٤مل

ٟمقب، ُمٕمّمقم ومٞمام سم٘مل ُمـ قمٛمره، ُمٖمٗمقر ًمف ُم٤م ؾمٚمػ ُمـ ذٟمقسمف.  4اًمذُّ

: ُمـ دظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم سمًٙمٞمٜم٦م وهق أن يدظمٚمٝم٤م همػم ُمتٙمؼّم وٓ ُمتجؼّم همٗمر وىم٤مل

 5ًمف.

 .6واًمرواي٤مت ذم هذا اعمج٤مل يمثػمة وم٢من ؿمئ٧م راضمع وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م

 

                    

 

أطمٙم٤مم اهلل وشمث٧ٌم هل٤م ذم شم٠ميمٞمد ؿمديد عمراقم٤مة إطمٙم٤مم اعم٤موٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ 

اًمٜمٗمقس ًمئال يتقّهؿ أطمد ذم أّّن٤م أطمٙم٤مم ىمٚمٞمٚم٦م اجلدوٰى ووقمٞمد ؿمديد عمـ يٜمتٝمؽ طمرُم٤مت 

 اهلل ويتقمّمٰ اًمٕمٛمؾ هب٤م.

                                                 
 .2142 ح ،4/214 اًمٗم٘مٞمف حييه ٓ ُمـ .1

 .2143 ح ،4/215 اًمٗم٘مٞمف حييه ٓ ُمـ .2

 .2147 ح ،4/215 اًمٗم٘مٞمف حييه ٓ ُمـ .3

 .2149 ح ،4/216 اًمٗم٘مٞمف حييه ٓ ُمـ .4

 .2151 ح ،4/216 اًمٗم٘مٞمف حييه ٓ ُمـ .5

 اًمٙمٕم٦ٌم اطمؽمام وضمقب سم٤مب اًمٓمقاف، ُم٘مدُم٤مت أسمقاب ُمـ 18 اًم٤ٌمب ،13/236 اًمِمٞمٕم٦م وؾم٤مئؾ .6

 .جم٤مورهي٤م وأذٰى  هدُمٝم٤م وحتريؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م
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     ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف ًمإلهتامم سم٤مخلؼم اًمذي يٚمٞمف، واخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم. و

ًمٌمء قمغم ُم٤م هق سمف ُمع اىمت٣م ؾمٙمقن اًمٜمٗمس، وان ؿمئ٧م ىمٚم٧م هق اقمت٘م٤مد ا اًمٕمٚمؿ ُم٤م»

ؾمٙمقن اًمٜمٗمس إمم ُم٤م اقمت٘مده، وإّول أظمص، وٓ جيقز أن حيد اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف اعمٕمروم٦م، ٕن 

واًمٕمٚمؿ يتٜم٤مول اًمٌمء قمغم ُم٤م هق سمف ويمذًمؽ اعمٕمروم٦م هل اًمٕمٚمؿ، وٓ حيد اًمٌمء سمٜمٗمًف. 

ّٓ تاًمرؤي٦م. واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ان اًمٕمٚمؿ يتٕمّٚمؼ سم٤معمٕمٚمقم قمغم وضمقه، واًمرؤي٦م ٓ شم  قمغم ٕمّٚمؼ إ

ٚمرائل ًمف اًم٘مٚم٥م. واًمرؤي٦م ًمٞم٧ًم ُمٕمٜمك قمغم احل٘مٞم٘م٦م واٟمام شمث٧ٌم وضمف واطمد. واًمٕمٚمؿ حمٚمّ 

 .1شاًمٕملمسمٙمقٟمف رائٞم٤م صٗم٦م. وُمـ ىم٤مل هق ُمٕمٜمك ىم٤مل حمّٚمٝم٤م 

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد سمٕمد شم٠ميمٞمد 

            .اؾمٛمف   .ظمؼمه 

    ُمْم٤مف إًمٞمف، واجلٛمٚم٦م          سمت٠مويؾ ُمّمدر ؾمّد

ُمًّد ُمٗمٕمقزم    .وومٞمٝم٤م وقمٞمد ُمع ؿم٤مئ٦ٌم هتديد ًمٚمٕم٤مصلم . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

           ُمٕمٓمقوم٦م قمغم         . 

 ووقمد ًمٚمٛمٓمٞمٕملم وشمرهمٞم٥م هلؿ.

أن يٜمتٝمل اًمٕم٘م٤مب إمم اًمٕمٗمق   وىمّدم اًمؽمهٞم٥م قمغم اًمؽمهمٞم٥م ّٕن ُمـ ؾمٜمتف»

 .2شواًمٖمٗمران ومال يدوم

هل ؾمؽم اخلٓمٞمئ٦م سمرومع قم٘م٤مهب٤م. وأصٚمٝم٤م اًمًؽم  واعمٖمٗمرة»ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد: 

وُمٜمف اعمٖمٗمرة ووؿ ذيمر اًمرمح٦م إمم اعمٖمٗمرة ًمٌٞم٤من ؾمٌقغ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم، واٟمف إذا أزال 

ن اًمٖمٗمران قمٜمد اًمتقسم٦م اًمٕم٘مقسم٦م سم٤مًمتقسم٦م أوضم٥م اًمرمح٦م اًمتل هل اعمٖمٗمرة. وذًمؽ يدل قمغم أ

                                                 
 .4/33 اًمتٌٞم٤من .1

 .12/249 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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ّٓ ِل يٙمـ يمذًمؽ  .1شهمػم واضم٥م وأٟمف شمٗمْمؾ وإ

وهذا شمٜمٌٞمف قمغم دىمٞم٘م٦م وهل أّن اسمتداء اخلٚمؼ واإلجي٤مد يم٤من »وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي: 

ّٓ قمغم اًمرمح٦م  .2شٕضمؾ اًمرمح٦م واًمٔم٤مهر أّن اخلتؿ ٓ يٙمقن إ

 رواي٦مٌ 

صٚمقات اهلل سم٤مئف طمًٜم٦م ُمٕم٤مذ سمـ صم٤مسم٧م اجلقهري قمـ اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد، قمـ آ

: ُمـ أذٟم٥م ذٟم٤ًٌم صٖمػمًا ، ىم٤مل: ىم٤مل اهلل ، قمـ ضمؼمئٞمؾ، قمـ رؾمقل اهللقمٚمٞمٝمؿ

ٟم٥م أسمدًا،  سمف سمف أو أقمٗمق قمٜمف ٓ همٗمرت ًمف ذًمؽ اًمذَّ أو يمٌػمًا وهق ٓ يٕمٚمؿ أّن زم أْن اقمذِّ

سمف وأْن أقمٗمق قمٜمف قمٗمقت  وُمـ أذٟم٥م ذٟم٤ًٌم صٖمػمًا يم٤من أو يمٌػمًا وهق يٕمٚمؿ أّن زم أْن اقمذِّ

 3قمٜمف.

                         

 

سمٞم٤من ًمقفمٞمٗم٦م اًمرؾمقل اًمٙمريؿ وهق      وأُّم٤م اًم٘مٌقل وآُمتث٤مل وم٢مّٟمف ومٕمؾ

٤مس ؾ هب٤م اًمتٕمريض سم٤مًمققمٞمد واًمققمد. وُمْمٛمقّن٤م إقمذار اًمٜمّ ُمٕمؽمو٦م ذيّ »ٗملم ومجٚم٦م اعمٙمٚمّ 

ٕن اًمرؾمقل ىمد سمّٚمغ إًمٞمٝمؿ ُم٤م أراد اهلل ُمٜمٝمؿ ومال قمذر هلؿ ذم اًمت٘مّمػم، واعمٜم٦ّم هلل وًمرؾمقًمف 

 .4شومٞمام أرؿمدهؿ إًمٞمف ُمـ ظمػم

 .طمرف ٟمٗمل 

      .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم    هق ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ

وٟمحقه٤م ُم١مذن سم٠مّن اعمردود رء ش اًمالم»دون  واإلشمٞم٤من سمحرف »ضم٤مٟم٥م اهلل شمٕم٤ممم 
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 .1شيتقّهؿ أّٟمف ٓزم ًمٚمرؾمقل ُمـ طمٞم٨م إّٟمف يّدقمل اًمرؾم٤مًم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم

  .أداة طمٍم واًم٘مٍم إو٤مذم أي دون إحل٤مئٙمؿ إمم اإليامن 

     .اًمٌالغ: وصقل اعمٕمٜمك إمم همػمه »ُمٌتدأ ُم١مظمر. اؾمؿ ُأىمٞمؿ ُم٘م٤مم اعمّمدر

 .2شٗملممم ٟمٗمقس اعمٙمٚمّ وهق ه٤مهٜم٤م وصقل آٟمذار إ

           .قم٤مـمٗم٦م وُم٤م سمٕمده٤م قمٓمػ قمغم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  .ُمٌتدأ 

     يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم .ظمؼم ، 

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أي     وشمٔمٝمرون ُمـ إىمقال

 إطمقال واعم٘مّمقد ُمٜمف اًمتٕمٛمٞمؿ واًمِمٛمقل.وإومٕم٤مل و

 .قم٤مـمٗم٦م                قمٓمػ قمغم    أي ،  ّتٗمقّن٤م. 

اهلل اًمذي يٕمٚمؿ ُم٤م شمٌدون ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل، وُم٤م شمٙمتٛمقن ُمـ »واحل٤مصؾ: 

ُم٤م اًمٕم٘م٤مئد واًمٜمقاي٤م، ومٞمج٤مزيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمح٥ًم قمٚمٛمف إشمّؿ إيمٛمؾ، ويٕم٤مُمٚمٙمؿ 

شمًحّ٘مقن، ومٞمٙمقن ضمزاؤه طمّ٘م٤ًم وطم٤ًمسمف قمدًٓ، ومال خي٤مف ُمٜمف، وم٢مّٟمف احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ 

ّٓ ُمٜمٝم٤م، ويمّؾ شمٚمؽ اًمت٠ميمٞمدات واًمققمد  اًمٕمدل، سمؾ يٙمقن ُمـ أٟمٗمًٙمؿ، وٓ ّت٤مومقا قمٚمٞمٝم٤م إ

واًمققمٞمد، ًمتثٌٞم٧م شمٚمؽ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦ّم، واًمتنميٕم٤مت اًمرسم٤مٟمّٞم٦م إمم اًمٌٞم٧م احلرام، وًمٌٞم٤من 

غم طم٘م٤مئؼ واىمٕمّٞم٦م، وأؾم٤مس قمٚمٛمّل ُمتلم، وًمٞم٧ًم هل اُمتدادًا عم٤م شمٗمٕمٚمف أّّن٤م ُمٌٜمٞم٦ّم قم

 .3شاجل٤مهٚمٞم٦م واًمقصمٜمٞم٦ّم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمٕمٌقداهتؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م
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ُمثؾ ُميوب ًمٌٞم٤من أن ىمقاقمد اًمديـ ريم٧ٌم قمغم صٗم٤مت شمٙمقيٜمٞم٦م ذم إؿمٞم٤مء ُمـ »

ـمٞم٥م أو ظم٤ٌمصم٦م ُم١مصمرة ذم ؾمٌٞمؾ اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة آٟم٤ًمٟمٞمتلم، وٓ ي١مصمر ومٞمٝم٤م ىمٚم٦م وٓ 

 يمثرة وم٤مًمٓمٞم٥م ـمٞم٥م وإن يم٤من ىمٚمٞماًل، واخلٌٞم٨م ظمٌٞم٨م وإن يم٤من يمثػمًا.

اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م، وي٘ميض سم٠من اًمٓمٞم٥م  ذي ًم٥م يٛمٞمز ومٛمـ اًمقاضم٥م قمغم يمّؾ 

ظمػم ُمـ اخلٌٞم٨م، وأن ُمـ اًمقاضم٥م قمغم آٟم٤ًمن أن جيتٝمد ذم إؾمٕم٤مد طمٞم٤مشمف، وخيت٤مر اخلػم 

قمغم اًمنم أن يت٘مل اهلل رسمف سمًٚمقك ؾمٌٞمٚمف، وٓ يٖمؽم سم٤مٟمٙم٤ٌمب اًمٙمثػميـ ُمـ اًمٜم٤ّمس قمغم 

٤مع احلّؼ ظم٤ٌمئ٨م إقمامل وُمٝمٚمٙم٤مت إظمالق وإطمقال، وٓ يٍمومف إهقاء قمـ اشمٌ

 .1شسمتقًمٞمف أو هتقيؾ ًمٕمٚمف يٗمٚمح سمريمقب اًمًٕم٤مدة آٟم٤ًمٟمٞم٦م

   واخلٓم٤مب خل٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء شأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

وّٕٟمف رؾمقل اهلل  ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م وهق اًمٕم٘مؾ اًمٙمّؾ  ّٕٟمف هق اًمٓمٞم٥م سمٙمّؾ  حمّٛمد

 وواؾمٓم٦م ومٞمْمف واعمراد سمف أُّمتف، واجلٛمٚم٦م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

 .ٟم٤مومٞم٦م 

   ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع    أي ٓ يت٤ًموي واعمراد ٟمٗمل اعمامصمٚم٦م

 واعم٘م٤مرسم٦م واعمِم٤مهب٦م هٜم٤م أُمر سملّم ومٞمٙمقن اًمٙمالم ُمًقىم٤ًم ًمٙمٜم٤مي٦م.

      وم٤مقمؾ وُمٕمٜم٤مه واوح، ىمّدم     ًمٙمثرشمف أو همٚمٌتف ذم سمٕمض

 إزُمٜم٦م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .6/149 اعمٞمزان .1
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   ُمٕمٓمقف قمغم     .وُمٕمٜم٤مه واوح 

وحيٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٕمدم شم٤ًموي اخلٌٞم٨م واًمٓمٞم٥م وسمردأة اخلٌٞم٨م وأظمًٞمتف وًمق يم٤من 

 ذم سمٕمض إزُمٜم٦م أو إُمٙمٜم٦م ًمف ضمقًم٦م أو طمتّك دوًم٦م.

وطمٞم٨م أّن اًمتنميع اإلهلل ُمٌٜمل قمغم ومٓمرة اًمٜم٤ّمس وم٤مٕواُمر اإلهلٞم٦م دمري ذم 

ٕم٤ممم: اًمٓمٞم٤ٌمت واًمٜمقاهل دمري ذم اخل٤ٌمئ٨م يمام ىم٤مل شم                 

    1.ومحٞمٜمئذ اخلٌٞم٨م هق احلرام أو اًمٙم٤مومر واًمٓمٞم٥م هق احلالل أو اعم١مُمـ . 

 .طم٤مًمٞم٦م 

   ل ُم٤م ش أنْ »ًمف ُمـ اإلقمراب وٓ قمٛمؾ ًمف. شمرادف  ٓ حمّؾ »ُمّمدري وي١موَّ

ٓ قمٛمؾ ًمف وٓ ضمقاب ». أو اشمّم٤مًمٞم٦م 2شٛمٚم٦مسمٕمده سمٛمّمدر ُيٕمرب طم٥ًم ُمقىمٕمف ذم اجل

 .3شٟمحق: شمّمدىمقا وًمق سمِمّؼ مترة

              .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم  .وم٤مقمؾ 

      ٓ ُمْم٤مف إًمٞمف، أي يمثرة اخلٌٞم٨م ٓ ي٘مٚمٌِّف إمم اًمٓمٞم٥م ويمذا ىمٚم٦م اًمٓمٞم٥م

 اًمقضمقديلم.ي٘مٚمٌِّف إمم اخلٌٞم٨م ويمالمه٤م سم٤مىمٞم٤من قمغم طم٘مٞم٘متٝمام 

           .شمٗمريٕمّٞم٦م    .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، أي اضمتٜمٌقا 

            .ُمٗمٕمقل سمف            .أداة ٟمداء   .ُمٜم٤مدٰى 

     ُمْم٤مف إًمٞمف. أي اًمٕم٘مقل. و       هؿ اًمذيـ ٓ يٖمؽّمون

 ٖمٗمٚم٦م واجلٝم٤مًم٦م.سم٤مًمٔمقاهر وٓ يٙمقٟمقن ُمـ أهؾ اًم

     .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم     يٕمٜمل إدراك اًمٓمٞم٥م .
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واخلٌٞم٨م وُمٕمروم٦م ُمّم٤مدي٘مٝمام ومتٞمٞمزمه٤م ُمـ أظمر وُمراقم٤مة شم٘مقى اهلل ذم شمرك اخلٌٞم٨م 

 ٦م.واإلشمٞم٤من سم٤مًمٓمٞم٥م يقضم٥م اًمٗمالح واًمٗمقز سم٤مًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي

 ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م. 1ذم ُمقؾمققمتلش اخلٌٞم٨م»ىمد ذيمرُت قمنمًة ُمـ إطم٤مدي٨م طمقل قمٜمقان 

 

                              

                              

 

أي٦م اًمنميٗم٦م شمٌلّم همريزة ُمـ اًمٖمرائز اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، وهل طم٥ّم آؾمتٓمالع »

وآؾمتٗمٝم٤مم قمـ مجٞمع إُُمقر، وِل يٜمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمٝم٤م، سمؾ اقمتؼمه٤م أُمرًا ـمٌٞمٕمّٞم٤ًم، وإّٟمام 

ٌّف اإلٟم٤ًمن إمم أُمٍر هق سم٤مًمغ إمّهٞم٦م ذم طمٞم٤مشمف، وهق حتديد أؾم ئٚمتف ذم ُم٤م يٜمٗمٕمف، أن ٓ ٟم

شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم وىمققمف ذم اًمْمٞمؼ واعمِمّ٘م٦م، وىمد شمٙمّٗمؾ اًمِم٤مرع اعم٘مدس أن يٌلّم أؾم٤ٌمب 

 .2شؾمٕم٤مدشمف وُم٤م يقضم٥م ومالطمف، ومال طم٤مضم٦م إمم زي٤مدة اًمٙمٚمٗم٦م سم٠مؾمئٚم٦م ٓ ُمؼّمر هل٤م

        .ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم 

     .ّنك اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ إؾمئٚم٦م اخل٤مص٦م، واعم١ًمول  ومٕمؾ ّنل ووم٤مقمٚمف

 .هٜم٤م رؾمقل اهلل

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     و .   اؾمؿ ممٜمقع قمـ

إؿمٞم٤مء همػم ُمذيمقرة ذم أي٦م اًمنميٗم٦م وًمٙمٜمٝم٤م هل أؿمٞم٤مء ٟمٔم٤مم احلٞم٤مة قمغم اًمٍمف و

ة واعمُٚمؽ واًمٕم٤مىم٦ٌم ٤م وُم٘مدار اًمٕمٛمر واًمرزق واًمٕمزّ أظمٗم٤مئٝم٤م عمّمٚمح٦م ٟمحق يقم اًمقوم٤مة وؾمٌٌٝم

 و... .

  طمرف ذط ضم٤مزم 

                                                 
 .3/263 اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدي٨م ُمقؾمققم٦م .1

 .12/279 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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    ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط سمـ   سمحذف طمرف اًمٕمٚم٦م، ُمٌٜمك

شمرضمع إمم ش هل»ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  .اإلسمداء: اإلفمٝم٤مر . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم اعمخ٤مـمٌلم . 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمحذف طمرف اًمٕمٚم٦مٕ ، ّف ضمقاب اًمنمط ٟم

شمرضمع إمم ش هل»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    .و ُمٗمٕمقل سمف   .حتزٟمٙمؿ : 

           .قم٤مـمٗم٦م .طمرف ذط ضم٤مزم 

    وم ووم٤مقمٚمف، ومٕمؾ اًمنمط.ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمز 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

            .فمرف زُم٤من .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل 

    ٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. واجلٛمٚم٦م     ِّو٤موم٦م.ضمر سم٤مإل ذم حمؾ 

    طمرف اًمٕمٚم٦م )ٰى( ضمقاب ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل جمزوم سمحذف

 ش.هل»اًمنمط وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

            .ومٕمؾ ُم٤مض .وم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .      « مجٚم٦م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ُمًقىم٦م

إؾمئٚم٦م، أو ُم٤م شمًتتٌع، قمغم أّن اعمراد سم٤مٕؿمٞم٤مء ًمرومع أصم٤مر اًمقوٕمّٞم٦م اعمؽمشّم٦ٌم قمغم شمٚمؽ 

اعمذيمقرة هل اًمراضمٕم٦م إمم اًمنمائع وإطمٙم٤مم، وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌٞمؾ إُمقر اًمٙمقٟمّٞم٦م، 

ًمٙم٤من اعمتٕملّم أن ي٘م٤مل: قمٗم٤مه٤م اهلل، وًمٙمـ قمروم٧م أّن اًمٕمٗمق ىمد يٙمقن سمٚمح٤مظ أصم٤مر 

ن ومٞمف قمّمٞم٤من وؾمقء أدب اًمقوٕمّٞم٦م اعمؽمشّم٦ٌم قمغم اعم٠ًمًم٦م، ُمع أّٟمف ٟمٗمس اًم١ًمال ىمد يٙمق

ـ يمام قمروم٧م آٟمٗم٤ًم ـ شمٕمّٚم٘م٧م طمٙمٛمتف   يًتتٌع اعم١ماظمذة، وم٢مّن اهلل شمٕم٤ممم قمٗم٤م قمٜمٝم٤م، وم٢مّٟمف

سم٢مظمٗم٤مئٝم٤م، إُّم٤م ّٕن فمٝمقره٤م يقضم٥م وىمقع اإلٟم٤ًمن ذم اًمِمّدة واحلرج أو اًمير، أو 

ٕضمؾ اًمتخٗمٞمػ قمغم قم٤ٌمده واًمتًٝمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ، وهق ي٘متيض قمٗمقه يمام ؾمتٕمرف. وقمغم أّي 
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ل ِل يٙمـ اًمًٙمقت قمٜمٝم٤م قمـ ضمٝمؾ، أو قمـ همٗمٚم٦م، أو إمه٤مل. يمّؾ ذًمؽ مم٤ّم يقضم٥م طم٤م

 .1شُمرضمقطمٞم٦م اًم١ًمال واؾمتت٤ٌمقمف ًمٚمحزازة، ورسّمام اعم١ماظمذة، وم٤مهلل ىمد قمٗم٤م قمٜمٝم٤م

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م            .ُمٌتدأ      .ظمؼمان 

 

                   

 

اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مين ضمقاب ؾم١مال يثػمه اًمٜمٝمل قمـ اًم١ًمال صمّؿ اإلذن ومٞمف ذم طملم يٜمزل »

اًم٘مرآن، أن ي٘مقل ؾم٤مئؾ: إن يم٤من اًم١ًمال ذم وىم٧م ٟمزول اًم٘مرآن وأّن سمٕمض إؾمئٚم٦م يًقء 

سم٠مّن أُمث٤مهل٤م ىمد ضمقاسمف ىمقُم٤ًم، ومٝمؾ إْومم شمرك اًم١ًمال أو إًم٘م٤مؤه. وم٠مضمٞم٥م سمتٗمّمٞمؾ أُمره٤م 

 .2شيم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم يمٗمر ىمقٍم ىمٌؾ اعمًٚمٛملم

  .طمرف حت٘مٞمؼ 

   ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم . 

   .وم٤مقمٚمف. واعمراد سمف إُُمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌؾ اإلؾمالم 

      ر ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ضم٤مر وجمرو

ُمـ   وىمقم ص٤مًمح وىمّم٦م  ،يمٌٜمل إهائٞمؾ ذم ىمّمّمٝمؿ يم٘مّم٦م اًمٌ٘مرة وىمّم٦م اعم٤مئدة

 اًمٜم٤مىم٦م.

  .ًمٚمؽمشمٞم٥م اًمرشمٌل 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف، سمٛمٕمٜمك ص٤مروا 

  ؼمضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخ      ،إذا يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمء ًمٚمتٕمدي٦م، وإذا يم٤مٟم٧م

٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م ومتتٕمّٚمؼ سمـ اًم    .أي يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ ؾم٤ًٌٌم ذم يمٗمرهؿ 

                                                 
 .12/284 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .5/234 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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   .ظمؼمه. واجلٛمٚم٦م إظمػمة شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمٜمٝمل قمـ هذه إؾمئٚم٦م 

 اًمرواي٤مت

أّن صٗمّٞم٦م سمٜم٧م قمٌداعمّٓمٚم٥م ُم٤مت اسمـ هل٤م،  ُمٕمتؼمة ؾمدير قمـ أيب ضمٕمٗمر

 وم٠مىمٌٚم٧م، وم٘م٤مل هل٤م قمٛمر:

 ٓ شمٜمٗمٕمؽ ؿمٞمئ٤ًم! ؾمقل اهللهمّٓمل ىمرـمؽ وم٢مّن ىمراسمتؽ ُمـ ر

 وم٘م٤مًم٧م ًمف: هؾ رأي٧م زم ىمرـم٤ًم ي٤مسمـ اًمٚمخٜم٤مء؟!

 وم٠مظمؼمشمف سمذًمؽ وسمٙم٧م، ومخرج رؾمقل اهلل صمّؿ دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل

ومٜم٤مدى: اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م، وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: ُم٤م سم٤مل أىمقام يزقمٛمقن أّن ىمراسمتل ٓ 

ًمٜمل اًمٞمقم أطمد َُمـ شمٜمٗمع؟! ًمق ىمد ىمٛم٧م اعم٘م٤مم اعمحٛمقد ًمِمٗمٕم٧م ذم أطمقضمٙمؿ، ٓ ي٠ًم

ّٓ أظمؼمشمف. وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ، وم٘م٤مل:  أسمقاه إ

 ش.ومالن سمـ ومالن»َُمـ أيب ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل: أسمقك همػم اًّمذي شُمدقمك ًمف، أسمقك 

 وم٘م٤مم آظمر، وم٘م٤مل: َُمـ أيب ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل: أسمقك اًّمذي شُمدقمك ًمف.

 ي٠ًمًمٜمل قمـ ٓ ،: ُم٤م سم٤مل اًّمذي يزقمؿ أّن ىمراسمتل ٓ شمٜمٗمعصمّؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل

 أسمٞمف؟!

وم٘م٤مم إًمٞمف قمٛمر، وم٘م٤مل ًمف: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ همْم٥م اهلل وهمْم٥م رؾمقًمف، اقمػ قمٜمّل، 

قمٗمك اهلل قمٜمؽ! وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:                          

     إمم ىمقًمف          .1 

، ويمت٥م ذم آظمره: أو ِل قمـ أمحد سمـ حمّٛمد، ىم٤مل: يمت٧ٌم إمم أيب احلًـ اًمرو٤م

شُمٜمَْٝمقا قمـ يَمْثرة اعم٤ًمئؾ؟ وم٠مسمٞمتؿ أن شمٜمتٝمقا، أّي٤ميمؿ وذاك، وم٤مٟمَّام َهَٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ سمَٙمْثرة 

ؾم١ماهلؿ، وم٘م٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:                 2  إمم ىمقًمف

                                                 
 .18ح ،1/274 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .111/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2
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  .1 

 طمًٜم٦م إؾمح٤مق سمـ يٕم٘مقب قمـ حمّٛمد سمـ قمثامن اًمٕمٛمري اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين ًمٚمحج٦م

ي٘مقل:  وم٢منَّ اهلل  ٦م ُم٤م وىمع ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم٤م قمٚمّ ذم شمقىمٞمع: ... وأُمّ         

                   2  وىمد وىمٕم٧م ذم ّٓ إّٟمف ِل يٙمـ ٕطمد ُمـ آسم٤مئل : إ

ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ًمٓم٤مهمٞم٦م زُم٤مٟمف، وإيّن أظمرج طملم أظمرج، وٓ سمٞمٕم٦م ٕطمد ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م 

 3قمٜم٘مل، اًمتقىمٞمع.

 

                         

                    

 

، اعمحّرُم٤مت ذم اجل٤مهٚمّٞم٦م ُمـ إٟمٕم٤مم اًمتل ِل ينّمقمٝم٤م اهلل  سمٞم٤من ًمٌٕمض أٟمقاع»

وهل أرسمٕم٦م، وىمد ٟمٕمتقه٤م سم٠مرسمٕم٦م ٟمٕمقت، وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٗمًػمه٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، سمؾ 

ّٓ أّن اعمًتٗم٤مد  ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م أّّن٤م ُمـ اًمتحريرات شمِمخٞمص سمٕمض ظمّمقصٞم٤مهت٤م، إ

اًمتل ّترج قمـ اعمٚمؽ ًمٖمرض ُم٤م، وهذه إٟمٕم٤مم صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ يم٤مًمٌحػمة واًم٤ًمئ٦ٌم 

 .4شاًمقصٞمٚم٦مواحل٤مُمل، وواطمدة ُمـ اًمٖمٜمؿ وهل 

ضم٤مء وم٤مرىم٤ًم سملم ُم٤م أطمدصمف أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ ٟم٘م٤مئض احلٜمٞمٗمٞم٦م  اؾمتئٜم٤مف اسمتدائل»و 

٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ؿمٕم٤مئر احل٩م، وم٢مّٟمف عمـ٤ّم سملّم أّٟمف ضمٕمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ىمٞم٤مُم٤ًم وسملم ُم٤م ٟمّقه اهلل سمف مم٤ّم يم

ًمٚمٜم٤ّمس وضمٕمؾ اهلْدي واًم٘مالئد ىمٞم٤مُم٤ًم هلؿ، سملّم هٜم٤م أّن أُمقرًا ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل وًمٙمـ ضمٕمٚمٝم٤م 

                                                 
 .216ح ،2/82 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .111/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .485/ اًمٜمٕمٛم٦م ومت٤مم اًمديـ يمامل .3

 .12/313 ـاًمرمح ُمقاه٥م .4
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أهؾ اًمْمالًم٦م ًمٞمٛمٞمز اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمّٞم٥م، ومٞمٙمقن يم٤مًمٌٞم٤من ٔي٦م            

   1  ٌَّحػمة وُم٤م قمٓمػ قمٚمٞمٝم٤م هٜم٤م شمِمٌُف اهلدي ذم أّّن٤م حتّرر ُمٜم٤مومٕمٝم٤م وذواهت٤م  وم٢من اًم

طمّٞم٦م ٕصٜم٤مُمٝمؿ يمام هتدي اهلداي٤م ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمذيّم٤مة، ومٙم٤مٟمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يزقمٛمقن أّن اهلل ذع 

هلؿ ذًمؽ وخيٚمٓمقن ذًمؽ سم٤مهلداي٤م، وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:            

           2  :وىم٤مل ذم هذه أي٦م             

   وم٤مًمتّمّدي ًمٚمتٗمرىم٦م سملم اهلدي وسملم اًمٌحػمة واًم٤ًمئ٦ٌم وٟمحقمه٤م، يم٤مًمتّمّدي .

ًمٌٞم٤من قمدم اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٓمقاف وسملم اًمًٕمل ًمٚمّمٗم٤م واعمروة ذم ىمقًمف:         

      3  يمام شم٘مّدم هٜم٤مًمؽ. وىمد ىمّدُمٜم٤م ُم٤م رواه جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أّن ٟم٤مؾم٤ًم

 .4شهذه أي٦م قمـ اًمٌحػمة واًم٤ًمئ٦ٌم وٟمحقمه٤م ومٜمزًم٧م ؾم٠مًمقا رؾمقل اهلل

 .ٟم٤مومٞم٦م 

    .ومٕمؾ ُم٤مض. واعمراد سمف هٜم٤م اجلٕمؾ اًمتنميٕمل ٓ اًمتٙمقيٜمل   أي :

 ذع.

  .وم٤مقمٚمف 

  .طمرف ضمر زائدة شمٗمٞمد أّن اعمراد سمام سمٕمده٤م ٟمٗمل اجلٜمس ٓ ٟمٗمل أومراد ُمٕمٞمٜم٦م 

     ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف  جمروره، ذم حمّؾ   يٕمٜمل: ُم٤م طمّرم اهلل اًمٌحػمة .

 قمغم ُم٤م طمّرُمٝم٤م أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وٓ ّنل قمٜمٝم٤م.

اعمٝمٛمٚم٦م ـ وَمِٕمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م، أي  ـ سمٗمتح اًم٤ٌمء اعمقطّمدة ويمن احل٤مء واًمٌحػمة»

ُمٌحقرة، واًمٌَْحر اًمِمّؼ. ي٘م٤مل: سمحَرؿمّؼ. وذم طمدي٨م طمٗمر زُمزم أّن قمٌداعمٓمٚم٥م سَمَحَره٤م 

سَمْحرًا، أي ؿمّ٘مٝم٤م ووؾّمٕمٝم٤م. وم٤مًمٌحػمة هل اًمٜم٤مىم٦م، يم٤مٟمقا يِمّ٘مقن أذّن٤م سمٜمّمٗملم ـمقًٓ قمالُم٦م 

                                                 
 .111/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .151/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .158/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .3
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وٓ قمـ ُمرقمك وٓ جَيزروّن٤م قمغم ّتٚمٞمتٝم٤م، أي أّّن٤م ٓ شمريم٥م وٓ شمٜمحر وٓ متٜمع قمـ ُم٤مء 

ّٓ وٞمػ، واًمٔم٤مهر أّٟمف  ويٙمقن ًمٌٜمٝم٤م ًمٓمقاهمٞمتٝمؿ، أي أصٜم٤مُمٝمؿ، وٓ ينمب ًمٌٜمٝم٤م إ

٤مٟم٧م وٞم٤موم٦م ًمزي٤مرة اًمّمٜمؿ أو إو٤موم٦م ؾم٤مدٟمف، ومٙمّؾ طمّل ُمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب يمينمسمف إذا 

شمٙمقن سمح٤مئرهؿ ًمّمٜمٛمٝمؿ. وىمد يم٤مٟم٧م ًمٚم٘م٤ٌمئؾ أصٜم٤مم شمديـ يمّؾ ىمٌٞمٚم٦م ًمّمٜمؿ أو أيمثر. 

ٚمقّن٤م سمحػمة إذا ُٟمتج٧م قمنمة أسمٓمـ قمغم ىمقل أيمثر أهؾ اًمٚمٖم٦م. وىمٞمؾ: إذا َٟمتج٧م وإّٟمام جيٕم

مخ٦ًم أسمٓمـ ويم٤من اخل٤مُمس ذيمرًا. وإذا ُم٤مشم٧م طمتػ أٟمٗمٝم٤م طمّؾ أيمؾ حلٛمٝم٤م ًمٚمرضم٤مل وطمرم 

 .1شاًمٜم٤ًمء قمغم

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل 

   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    ،«ويم٤مٟمقا ذم 2اعمخالة وهل اعمًٞم٦ٌم٦ٌم: واًم٤ًمئ .

اجل٤مهٚمٞم٦م إذا ٟمذر إٟم٤ًمن ٟمذرًا ًم٘مدوم ُمـ ؾمٗمر أو سمرء ُمـ ُمرض أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ىم٤مل: 

ٟم٤مىمتل ؾم٤مئ٦ٌم، ومٙم٤مٟم٧م يم٤مًمٌحػمة ذم اًمتخٚمٞم٦م، ويم٤من أقمتؼ اإلٟم٤ًمن قمٌدًا، وم٘م٤مل: هق ؾم٤مئ٦ٌم 

 .3شُمػماثِل يٙمـ سمٞمٜمٝمام قم٘مؾ، وٓ وٓء، وٓ 

  .يم٤مًم٤ًمسم٘متلم 

     ،اًمقصٞمٚم٦م ُمـ اًمٖمٜمؿ يم٤مٟمقا إذا وًمدت اًمِّم٤مة ؾمٌٕم٦م أسمٓمـ وم٢من »ُمٕمٓمقوم٦م

ضمؾ واًمٜم٤ًّمء، وإن يم٤مٟم٧م ُاٟمثك شمريم٧م ذم اًمٖمٜمؿ، وإن اًم٤ًمسمع ذيمرًا ذسمح وم٠ميمؾ ُمٜمف اًمرَّ  يم٤من

ّٓ أن  يم٤من ذيمرًا وُاٟمثك ىم٤مًمقا: وصٚم٧م أظم٤مه٤م ومٚمؿ شمذسمح ويم٤من حلقُمٝم٤م طمراُم٤ًم قمغم اًمٜم٤ًمء إ

 .4شاًمٜم٤ًمءحؾُّ أيمٚمٝم٤م ًمٚمّرضم٤مل ويٙمقن يٛمقت ُمٜمٝم٤م رء ومٞم

     .سمؾ اًمذي ىمد محك فمٝمره ُمـ أن اًمٗمحؾ ُمـ اإل احل٤مم»يم٤مًم٤ًمسم٘م٤مهت٤م

يريم٥م سمتت٤مسمع أوٓد شمٙمقن ُمـ صٚمٌف. ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب إذا أٟمتج٧م ُمـ صٚم٥م اًمٗمحؾ 

                                                 
 .5/237 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .ؾم٤مئ٦ٌم ومٝمل شمِم٤مء طمٞم٨م وشمؿّ  شمًٞم٥م شمريمٝم٤م أي اًمداسم٦م: ؾمٞم٧ٌم .2

 .4/38 ًمتٌٞم٤منا .3

 .148/ إظم٤ٌمر ُمٕم٤مين .4
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 .1شُمرقمك حيٛمؾ قمٚمٞمف رء وٓ يٛمٜمع ُمـ ُم٤مء وٓ قمنمة أسمٓمـ ىم٤مًمقا: محك فمٝمره ومال

ّٓ أن ُمـ اعمحتٛمؾ ىمري٤ًٌم أن يٙمقن ذًمؽ وإ وهذه إؾمامء» ن اظمتٚمٗمقا ذم شمٗمًػمه٤م إ

آظمتالف ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ اظمتالف ؾمالئؼ إىمقام ذم ؾمٜمٜمٝمؿ: وم٢من أُمث٤مل ذًمؽ يمثػمة ذم 

 اًمًٜمـ اًمدائرة سملم إىمقام اهلٛمجٞم٦م.

ويمٞمػ يم٤من وم٤مٔي٦م ٟم٤مفمرة إمم ٟمٗمل إطمٙم٤مم اًمتل يم٤مٟمقا ىمد اظمتٚم٘مقه٤م هلذه 

 ٕم٤مم، ٟم٤مؾمٌلم ذًمؽ إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمدًمٞمؾ ىمقًمف أّوًٓ: إصٜم٤مف إرسمٕم٦م ُمـ إٟم   

   :وصم٤مٟمٞم٤ًم                  2ش. 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    ،اؾمتدراك ًمرومع ُم٤م يتقمّهف اعمنميمقن ُمـ اقمت٘م٤مد »طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ

 .3شًم٘مرونادم اًمٕمٛمؾ هب٤م ُمٜمذ أّّن٤م ُمـ ذع اهلل ًمت٘م٤م

وضمقاب ًم١ًمال ُم٘مّدر وهق: ومام هذا اًمذي يدقمٞمف اًمذيـ يمٗمروا؟ وم٠ُمضمٞم٥م سم٠مّٟمف 

 اومؽماء قمغم اهلل ويمذب قمٚمٞمف.

   اؾمؿ ُمقصقل، اؾمؿ  . 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف واعمراد هبؿ هٜم٤م اعمنميملم 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم  . 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

   .ُمٗمٕمقل سمف. وهق اخلؼم اعمخ٤مًمػ ًمٚمقاىمع 

  طم٤مًمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م طم٤مل ًمِـ    . 

     .ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٙمٗم٤مر اعمٗمؽميـ 

                                                 
 .4/38 اًمتٌٞم٤من .1

 .6/158 اعمٞمزان .2

 .5/238 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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           .ٟم٤مومٞم٦م    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم 

 روايت٤من

 : ذم ىمقل اهلل  صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب قمٌداهلل      

                  ىم٤مل: إنَّ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦ّم يم٤مٟمقا إذا وًمدت اًمٜم٤ّمىم٦م

َذسْمَحٝم٤م وٓ أيمٚمٝم٤م، وإذا وًمدت  َوًَمَديـ ذم سمٓمـ واطمٍد ىم٤مًمقا: َوَصَٚم٧ْم، ومال يًتحّٚمقن

وَمْحُؾ اإلسمؾ ِل يٙمقٟمقا ش احل٤مم»قمنمًا ضمٕمٚمقه٤م ؾم٤مئ٦ٌم، وٓ يًتحّٚمقن فمٝمره٤م وٓ أيمٚمٝم٤م، و 

 1ُمـ ذًمؽ.أّٟمف ِل يٙمـ حيّرم ؿمٞمئ٤ًم  يًتحّٚمقٟمف وم٠مٟمزل اهلل 

 2رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه.

ضمؾ قمـ اًم٤ًمئ٦ٌم وم٘م٤مل: ا أسمققمٌداهلل طمًٜم٦م أيب رسمٞمع اًمِم٤مُمل ىم٤مل: ؾمئؾ ًمرَّ

س قمكّم ُمـ ٞميٕمتؼ همالُمف وي٘مقل: اذه٥م طمٞم٨م ؿمئ٧م ًمٞمس زم ُمـ ُمػماصمؽ رء وًم

 3ضمريرشمؽ رء ]ىم٤مل[ ويِمٝمد ؿم٤مهديـ.

 4رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه.

 

                             

                          

 

إمم ُم٤م أٟمزل اهلل إمم اًمرؾمقل اًمذي ؿم٠مٟمف  طمٙم٤مي٦م دقمقهتؿ»أي٦م اًمنميٗم٦م شمٜم٘مؾ 

اًمٌالغ، وم٘مط وم٤مًمدقمقة دقمقة إمم احلّؼ وهق اًمّمدق اخل٤مزم قمـ اًمٗمري٦م، واًمٕمٚمؿ اعمؼمى ُمـ 

                                                 
 .1ح ،148/ إظم٤ٌمر ُمٕم٤مين .1

 .217ح ،2/82 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .241/ إظم٤ٌمر ُمٕم٤مين .3

 .218ح ،2/82 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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ًم٤ًمسم٘م٦م دمٛمع آومؽماء وقمدم اًمتٕم٘مؾ ذم ضم٤مٟمٌٝمؿ ومال يٌ٘مك عمـ٤ّم يدقمقن اجلٝمؾ وم٢من أي٦م ا

ّٓ اًمّمدق  .1شواًمٕمٚمؿ إًمٞمف ـ أقمٜمل ضم٤مٟم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ـ إ

  :طم٤مًمٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م طم٤مل آظمر ُمـ ىمقًمف      .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

  ّؼ فمرف زُم٤من ًمٚمٛمًت٘مٌؾ، ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط، ظم٤مومض ًمنمـمف ُمتٕمٚم

 سمجقاسمف.

   ضمر سم٤مإلو٤موم٦م ًمقىمققمٝم٤م سمٕمد  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، ذم حمّؾ 

 اًمٔمرومٞم٦م.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًم٘م٤مئٚملم سم٤مجلٕمؾ ذم .

ؿم٠من      و   و     و . 

      رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ  ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، ذم حمّؾ  .     أي هٚمٛمقا

، وذم إصٖم٤مء اًمًٛمع، وٟمٔمر اًمٗمٙمر، وطمْمقر ىم٤ٌملُمًتٕمٛمؾ ذم ـمٚم٥م اإل»إُمر هٜم٤م 

 .2شجم٤مزه، وقمدم اًمّمّد قمٜمف، ومٝمق ُمًتٕمٛمؾ ذم طم٘مٞم٘متف وجمٚمس اًمرؾمقل

  .طمرف ضمر 

  ضمر، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ُمقصقًم٦م، ذم حمّؾ   . 

             .ومٕمؾ ُم٤مض   وم٤مقمٚمف، و     .هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 .قم٤مـمٗم٦م 

   طمرف ضمر، واقم٤مدشمف يٗمٞمد ُمٕمٜمٞم٤من ذم ُمتٕمٚم٘مل    .احل٘مٞم٘مل واعمج٤مزي 

    جمروره، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أي .      ّمديؼ شم

    .وآىمتداء وسم٠مومٕم٤مًمف وشمٌٕمٞم٦م ؾمٜمتف اًمنميٗم٦م 

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ضمقاب اًمنمط همػم ضم٤مزم. واجلٛمٚم٦م ُم٤م سمٕمده ُم٘مقل

                                                 
 .6/158 اعمٞمزان .1
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 ىمقهلؿ.

    ُمٌتدأ أو اؾمؿ ومٕمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف، أي يم٤مومٞمٜم٤م إذا ضُمٕمٚم٧م   اؾماًم

سحي٤ًم، أو يمٗم٤مٟم٤م إذا ضُمٕمٚم٧م   .اؾمَؿ ومٕمؾ 

 .ُمقصقًم٦م 

     .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف       ظمؼم إذا يم٤من   ُمٌتدأ، و

      وم٤مقمؾ إذا يم٤من  .اؾمؿ ومٕمؾ 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم .. 

   ٥م ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. يٕمٜمل ُمذاه   

ي٘مرون سم٠مّنؿ ي٘مٚمدون أؾمالومٝمؿ ذم آقمت٘م٤مد هبذه اعمذاه٥م اًمٗم٤مؾمدة وآقمت٘م٤مدات 

دًٓم٦م قمغم وم٤ًمد اًمت٘مٚمٞمد، ّٕن اهلل شمٕم٤ممم أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ شم٘مٚمٞمد أسم٤مء ومدّل »اًمٙم٤مؾمدة. وومٞمٝم٤م 

ّٓ سمحج٦م  ُمـ أُمر اًمديـ إ
ٍ
 .1شذًمؽ قمغم أّٟمف ٓ جيقز ٕطمٍد أن يٕمٛمؾ قمغم رء

ٚمٞمد وإن يم٤من طمّ٘م٤ًم ذم سمٕمض إطمٞم٤من وقمغم سمٕمض اًمنموط وهق رضمقع اًمت٘م»ٟمٕمؿ، 

 ذم مجٞمع أطمٙم٤مم احلٞم٤مة اًمتل يناجل٤مهؾ إمم اًمٕم٤مِل، وهق مم٤ّم اؾمت٘مر قمٚمٞمف ؾمػم اعمجتٛمع اإلٟم٤ًم

ٓ يتٞمن ومٞمٝم٤م ًمإلٟم٤ًمن أن حيّّمؾ اًمٕمٚمؿ سمام حيت٤مج إمم ؾمٚمقيمف ُمـ اًمٓمريؼ احلٞمقي، ًمٙمـ 

جل٤مهؾ إمم ضم٤مهؾ آظمر ُمثٚمف ُمذُمقم ذم ؾمٜم٦م شم٘مٚمٞمد اجل٤مهؾ ذم ضمٝمٚمف سمٛمٕمٜمك رضمقع ا

اًمٕم٘مالء يمام يذم رضمقع اًمٕم٤مِل إمم قم٤مِل آظمر سمؽمك ُم٤م يًت٘مّؾ سمٕمٛمٚمف ُمـ ٟمٗمًف وإظمذ سمام 

 .2شيٕمٚمؿ همػمه

           .اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مر .طم٤مًمٞم٦م 

   :ىمقا وًمق سمِمّؼ مترةٍ »وصٚمٞم٦م، ٓ قمٛمؾ ًمف وٓ ضمقاب ٟمحق ، وشم٘مديره: ششمَّمدَّ

ىمٙمؿ سمِمؼِّ مترة.وًمق يم٤من شم  ّمدُّ
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            .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص      اؾمؿ  .وُمْم٤مف إًمٞمف 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف 

    .ُمٗمٕمقل سمف         ظمؼم . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم    « . وًمٕمّؾ

إو٤موم٦م ىمقًمف:       :إمم ىمقًمف         ًمتتٛمٞمؿ ىمٞمقد اًمٙمالم سمح٥ًم

احل٘مٞم٘م٦م، وم٢من رضمقع اجل٤مهؾ إمم ُمثٚمف وإن يم٤من ُمذُمقُم٤ًم ًمٙمٜمف إٟمام يذم إذا يم٤من اعم١ًمول 

اعمتٌقع ٟمٗمًف يًٚمؽ  اعمتٌقع ُمثؾ اًم٤ًمئؾ اًمت٤مسمع ذم ضمٝمٚمف ٓ يٛمت٤مز قمٜمف سمٌمء، وأُم٤م إذا يم٤من

اًمٓمريؼ هبداي٦م قم٤مِل ظمٌػم سمف ودًٓمتف ومٝمق ُمٝمتد ذم ؾمٚمقيمف، وٓ ذّم قمغم ُمـ اشمٌٕمف ذم ُمًػمه 

وىمٚمده ذم ؾمٚمقك اًمٓمريؼ، وم٢من إُمر يٜمتٝمل إمم اًمٕمٚمؿ سم٤مٔظمرة يمٛمـ يتٌع قم٤معم٤ًم سم٠مُمر 

 اًمٓمريؼ صمّؿ يتٌٕمف آظمر ضم٤مهؾ سمف.

وُمـ هٜم٤م يتْمح أن ىمقًمف:                   همػم يم٤مف ذم مت٤مم

احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓطمتامل أن يٙمقن آسم٤مؤهؿ اًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٤مًمت٘مٚمٞمد ُمٝمتديـ سمت٘مٚمٞمد اًمٕمٚمامء 

اهلداة ومال جيري ومٞمٝمؿ طمٙمؿ اًمذم، وٓ شمتؿ قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م ومدومع ذًمؽ سم٠مّن آسم٤مءهؿ ٓ 

ـْ هذا طم٤مًمف  .1شيٕمٚمٛمقن ؿمٞمئ٤ًم وٓ هيتدون، وٓ ُمًقغ إلشم٤ٌمع َُم

 

                                  

                

 

قا إًمٞمٝمؿ ذم عمـ٤ّم سملّم اهلل شمٕم٤ممم طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ىمٚمدوا آسم٤مءهؿ واؾمالومٝمؿ وريمٜم»
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أدي٤مّنؿ، ذيمر ذم هذه أي٦م أن اعمٙمّٚمػ اٟمام يٚمزُمف طمٙمؿ ٟمٗمًف وأٟمف ٓ ييه والل ُمـ 

وؾ إذا يم٤من هق ُمٝمتدي٤ًم، طمتّك يٕمٚمؿ سمذًمؽ أٟمف ٓ يٚمزُمٝمؿ ُمـ والل آسم٤مئٝمؿ رء ُمـ 

 .1شاًمذم واًمٕم٘م٤مب

أي٦م شم٠مُمر اعم١مُمٜملم أن يٚمزُمقا أٟمٗمًٝمؿ، ويالزُمقا ؾمٌٞمؾ »وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: 

وٓ يقطمِمٝمؿ والل ُمـ وؾ ُمـ اًمٜم٤ّمس وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اعمرضمع احل٤ميمؿ هدايتٝمؿ 

 .2شقمغم اجلٛمٞمع طم٥ًم أقمامهلؿ، واًمٙمالم ُمع ذًمؽ ٓ خيٚمق قمـ همقر قمٛمٞمؼ

         ظم٤مـم٥م أهؾ اإليامن ّٕن هلؿ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م عمراقم٤مة اعمْمٛمقن

 وآًمتزام سم٤معم٘مّمقد.

     ر سمٛمٕمٜمك اًمزُمقا واطمٗمٔمقا واطمرصقا قمغٰم، أصٚمف: قمٚمٞمؽ اؾمؿ ومٕمؾ أُم

م وُمٌتدأ ُم١مظمر.  أن شمٗمٕمؾ يمذا ومتٙمقن مجٚم٦م ُمـ ظمؼم ُم٘مدَّ

     ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم

يٕمٜمل قمغم يمؾِّ أطمٍد أن يراىم٥م ٟمٗمًف ٓ همػمه. وهذا أّول ُمراشم٥م اًمًٚمقك وهل اعمخ٤مـمٌلم.

 ٤م.ُمراىم٦ٌم اًمٜمٗمس وآظمره

           .ٟم٤مومٞم٦م    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف. أي ٓ ي١مصمريمؿ 

  .اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ 

   ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم     ُمـ اًمٜم٤ّمس، ومال

شمؽميمقا ـمريؼ اهلدى سمْمالًم٦م    . 

 .فمرف زُم٤من، أداة ذط همػم ضم٤مزُمف 

      ض ووم٤مقمٚمف. ذم حمّؾ ضمر سم٤مإلو٤موم٦م ًمقىمققمٝم٤م سمٕمد اًمٔمرف. ومٕمؾ ُم٤م

ْمٚملم ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف حمذوف ًمٔمٝمقره ُمـ ىمٌؾ وهق قمدم اًمتير واًمت٠مصمػم ُمـ اعم
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 ٜمحروملم.اعم

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمْمالل وآهتداء ـ ومه٤م ُمٕمٜمٞم٤من ُمت٘م٤مسمالن ـ إٟمام يتح٘م٘م٤من ذم »

ُم٤م يٜمتٝمل إًمٞمف اًمٓمريؼ، وهق اًمٖم٤مي٦م  ؾمٚمقك اًمٓمريؼ ٓ همػم: وم٤معمالزم عمتـ اًمٓمريؼ يٜمتٝمل إمم

اعمٓمٚمقسم٦م اًمتل ي٘مّمده٤م اإلٟم٤ًمن اًم٤ًمًمؽ ذم ؾمٚمقيمف، أُم٤م إذا اؾمتٝم٤من سمذًمؽ وظمرج قمـ 

ُمًتقى اًمٓمريؼ ومٝمق اًمْمالل اًمذي شمٗمقت سمف اًمٖم٤مي٦م اعم٘مّمقدة وم٤مٔي٦م شم٘مدر ًمإلٟم٤ًمن 

ْمّؾ ـمري٘م٤ًم يًٚمٙمف وُم٘مّمدًا ي٘مّمده همػم أٟمف رسمام ًمزم اًمٓمريؼ وم٤مهتدى إًمٞمف أو ومًؼ قمٜمف وم

ّٓ احلٞم٤مة اًمًٕمٞمدة، واًمٕم٤مىم٦ٌم احلًٜمٰك سمال ري٥م  .1شوًمٞمس هٜم٤مك ُم٘مّمد ي٘مّمده اًم٘م٤مصد إ

     ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم، ىمّدُمف ًمالهتامم سمٛمتٕمٚمَّؼ هذا اًمرضمقع واًم٘م٤مء

 اعمٝم٤مسم٦م ذم ٟمٗمقس اًم٤ًمُمٕملم.

     ُمٌتدأ ُم١مظمر وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمّمدٌر ُمٞمٛمٌل. واًمْمٛمػم يرضمع إمم مجٞمع 

 :س ُمـ اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ واعمٝمتديـ واًمْم٤مًملم سمدًٓم٦م٤ماًمٜمّ 

    طم٤مل ُمـ وٛمػم     د ًمف. واًمتٜمّمٞمص قمغم اًمٕمٛمقم ًمٚمرّد ٞموشم٠ميم

هق اهلل شمٕم٤ممم واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب قمٜمده  قمغم شمقهؿ أّن اًمٙمالم ًمٚمتٖمٚمٞم٥م. ومٛمرضمع اًمٙمّؾ 

 ؾمٌح٤مٟمف.

ؾم٤مئرون إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف ؾمػمًا ٓ ُمٜم٤مص هلؿ  أّن اجلٛمٞمع»سملّم اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م 

قمٜمف، همػم أن ـمريؼ سمٕمْمٝمؿ ىمّمػم وومٞمف اًمرؿمد واًمٗمالح، وـمريؼ آظمريـ ـمقيؾ ٓ يٜمتٝمك 

ّٓ اهلالك واًمٌقار  .2شإمم ؾمٕم٤مدة، وٓ يٕمقد إمم ؾم٤مًمٙمف إ

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

     وُمٗمٕمقل سمف. أي خيؼميمؿ ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

راد سم٤مإلٟم٤ٌمء سمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ إفمٝم٤مر أصمر ذًمؽ ُمـ اًمثقاب ًمٚمٛمٝمتدي اعم»وًمٕمؾ 
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 .1شاًمداقمل إمم اخلػم، واًمٕمذاب ًمٚمْم٤مّل اعمٕمرض قمـ اًمدقمقة

 .طمرف ضمر 

  ضمر. اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚم٘م٤من سمـ  ُمقصقًمف ذم حمّؾ     أو 

 سم٤مًم٤ٌمء وشم٘مديره: سم٠مقمامًمٙمؿ.ضمر  ُمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ٟمّم٥م ظمؼم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمّؾ . 

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مٔي٦م شم٘مدر ًمٚمٛم١مُمٜملم وهمػمهؿ ـمري٘ملم اصمٜملم يٜمتٝمٞم٤من إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، »

ل ُمـ وشم٠مُمر اعم١مُمٜملم سم٠من يِمتٖمٚمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ ويٜمٍمومقا قمـ همػمهؿ وهؿ أهؾ اًمْمال

اًمٜم٤مس وٓ ي٘مٕمقا ومٞمٝمؿ وٓ خي٤مومقا والهلؿ وم٢مٟمام طم٤ًمهبؿ قمغم رهبؿ ٓ قمغم اعم١مُمٜملم 

وًمٞمًقا سمٛم١ًمًملم قمٜمٝمؿ طمّؼ هيٛمٝمؿ أُمرهؿ... ومٕمغم اعم١مُمـ أن يِمتٖمؾ سمام هيؿ ٟمٗمًف ُمـ 

ؾمٚمقك ؾمٌٞمؾ اهلدى، وٓ هيزهزه ُم٤م يِم٤مهده ُمـ والل اًمٜم٤ّمس وؿمٞمقع اعمٕم٤ميص سمٞمٜمٝمؿ 

ؿ وم٤محلّؼ طمّؼ وإن شُمرك واًم٤ٌمـمؾ سم٤مـمؾ وإن ُأظمذ سمف يمام وٓ يِمٖمٚمف ذًمؽ وٓ يِمتٖمؾ هب

ىم٤مل شمٕم٤ممم:                                     

            2. 

 اًمرواي٤مت

٤مس ُمٜمٙمرًا ومٚمؿ يٖمػموه قمٜمٝمؿ قمّٛمٝمؿ اهلل أّٟمف ىم٤مل: إذا رأوا اًمٜمّ  قمـ اًمٜمٌل

 3سم٤مًمٕم٘م٤مب.

قمـ هذه أي٦م وم٘م٤مل: ائتٛمروا سم٤معمٕمروف  وروي أّن أسم٤م صمٕمٚم٦ٌم ؾم٠مل رؾمقل اهلل

وشمٜم٤مهقا قمـ اعمٜمٙمر طمتك إذا رأي٧م دٟمٞم٤م ُم١مصمرة وؿمح٤ًم ُمٓم٤مقم٤ًم وهقى ُمتٌٕم٤ًم وإقمج٤مب يمّؾ 
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 1قمقاُمٝمؿ.ذي رأي سمرأيف ومٕمٚمٞمؽ سمخقيّم٦م ٟمٗمًؽ وذر اًمٜم٤مس و

 2أّٟمف ىم٤مل: ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم اًمت٘مٞم٦م. قوقمـ اًمّم٤مد

 

                            

                       

                          

                       

 

٦م سمٕمض أطمٙم٤مم اًمقصٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل ُمـ آي٤مت شمٌّٞمٜم٧م أي٦م اًمنميٗم

 إطمٙم٤مم واصمٜمت٤من سمٕمده٤م.

        .ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم ّّٕن٤م شمتْمٛمـ طمٙماًم ذقمّٞم٤ًم 

     ُمٌتدأ وظمؼمه  ،وشمًّٛمٰك  ،اًمِمٝم٤مدة ُمـ اًمِمٝمقد وهق احلْمقر

 ٓسمّد أن يٙمقن طم٤مضًا ًمدى اًمِم٤مهد. اًمِمٝم٤مدة ؿمٝم٤مدة ّٕن اعمِمٝمقد سمف

    .ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم 

  فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ     وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمنمط. سمٞم٤من ًمِزُم٤من

 اًمقصٞم٦م وفمرومٝم٤م.

            .ومٕمؾ ُم٤مض    ..ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم وُمْم٤مف إًمٞمف 

             .وم٤مقمٚمف. وطمْمقر اعمقت سمٔمٝمقر أُم٤مراشمف  .فمرف زُم٤من 

     .ُمْم٤مف إًمٞمف«       سمدل ُمـ           
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سَمَدًٓ ُمٓم٤مسم٘م٤ًم، وم٢مّن طملم طمْمقر اعمقت هق احللم اًمذي يقيص ومٞمف اًمٜم٤ّمس هم٤مًم٤ًٌم. ضملء هبذا 

 .1شث٤مين ًمٞمتخّٚمص هبذا اًمٌدل إمم اعم٘مّمقد وهق اًمقصٞم٦ماًمٔمرف اًم

    ظمؼم   أي اًمِمٝم٤مدة قمغم ،         اصمٜملم أي

 ؿم٤مهديـ.

    صٗم٦م ًمِـ . 

   ُمْم٤مف إًمٞمف. أي ص٤مطم٤ٌم اشمّم٤مف سم٤مًمٕمداًم٦م، ّٕن اًمٕمدل واًمٕمداًم٦م

ّول ذم اًمِم٤مهد واًمٕمداًم٦م هل آؾمت٘م٤مُم٦م ذم اًمديـ قمغم ضم٤مدة ُمتحدان. هذا هق اًمنمط إ

 اًمنميٕم٦م ـمقال احلٞم٤مة.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

 اعم١مُمٜملم اعمخ٤مـمٌلم.

   طمرف قمٓمػ ًمٚمت٘مًٞمؿ هٜم٤م ٓ ًمٚمتخػم واًمت٘مًٞمؿ سم٤مظمتالف طم٤مزم احلي

 اعم١مُمـ وقمدُمف.واًمًٗمر أو وضمقد اعمًٚمؿ 

   ُمٕمٓمقف قمغم . 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  .وُمْم٤مف إًمٞمف ،

أي      اعمًٚمٛملم اعم١مُمٜملم. شمدّل قمغم ىمٌقل ؿمٝم٤مدة همػم اعمًٚمٛملم ذم اًمقصٞم٦م وم٘مط

 قمٜمد وم٘مد اعمًٚمٛملم.

          .طمرف ذط ضم٤مزم   .ُمٌتدأ 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ظمؼم. واجلٛمٚم٦م      ضمزم  ذم حمّؾ

 سم٤مًمنمط. واعمراد سم٤مًميب هٜم٤م اًمًٗمر واًمًػم.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

 .قم٤مـمٗم٦م 
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     ًتٕمٛمؾ ذم ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. أي طمّٚم٧م ًمٙمؿ واًمٗمٕمؾ ُم

 ُمٕمٜمك اعمِم٤مروم٦م واعم٘م٤مرسم٦م.

   .  وم٤مقمٚمف. اعمّمٞم٦ٌم هل احل٤مدصم٦م اًمتل حتّؾ سم٤معمرء ُمـ ذٍّ وضٍّ

   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. طم٤مل ُمـ   أو  

هق سم٢ميمراه يمحٌس اجل٤مين ذم سمٞم٧م واحلٌس هق اإلُم٤ًمك أي اعمٜمع ُمـ آٟمٍماف ومٛمٜمف ُم٤م 

ذم أي٦م، أي متًٙمقّنام أو اصم٘م٤مومف ذم ىمٞمد، وُمٜمف ُم٤م يٙمقن سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر وهذا هقا عمراد 

 واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم  1وٓ شمؽميمقّنام يٖم٤مِدَراٟمِٙمؿ طمّتك يتحّٛمال اًمقصٞم٦م.

ذم أّول أي٦م أو إمم  . 

    رور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجم    ،   آسمتدائٞم٦م ًمت٘مري٥م

ٌَٕمدّي٦م أي ىمرب اٟمتٝم٤مء اًمّمالة.  اًم

     ُمْم٤مف إًمٞمف. وهذه هل اًمنمط اًمث٤مين: أن شمٙمقن اًمِمٝم٤مدة ذم جمٛمع ُمـ

اًمٜم٤مس. واعمراد سم٤مًمّمالة هق صالة اعمًٚمٛملم ان يم٤من     طم٤مل ُمـ   

همػمهؿ إن يم٤من وصالة     طم٤مل ُمـ  . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. وهذا هق اًمنمط اًمث٤مًم٨م: حتٚمٞمػ اًمِم٤مهد ُمع

اًمري٦ٌم، وهؾ هذا اًمنمط خمتص سم٤مًمِمٝمقد ُمـ اًمٙمٗم٤مر أو قم٤مم ويِمٛمؾ اعمًٚمٛملم؟ وضمٝم٤من 

 وًمٕمؾ اًمتٕمٛمٞمؿ أفمٝمر.

  ـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم .واًم٤ٌمء ًمٚم٘مًؿ . 

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

      ضمزم واجلقاب حمذوف  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ومٕمؾ اًمنمط ذم حمّؾ
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ُؿ قمٚمٞمف. ًمقوقطمف وهق طمًٌٝمام سمٕمد اًمّمالة. أي  ًِ  ؿمٙمٙمتؿ. وُم٤م سمٕمده هق اعُمْ٘م

   ش.ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم إُمر اًمذي .

 أىمًؿ قمٚمٞمف.

   صمٛمـ. واعمراد  ُمٗمٕمقل سمف. ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمدل قمغم اًمٕمٛمقم. أي يمّؾ

 .1شأي ٓ ٟمٌدل ُم٤م أىمًٛمٜم٤م قمٚمٞمف سمٕمقض يم٤مئٜم٤ًم ُم٤م يم٤من اًمٕمقض»سمف اًمٕمقض. 

 .طم٤مًمٞم٦م 

  هٜم٤م وشمًّٛمك  ذـمٞم٦م يٗمٞمد اعم٤ٌمًمٖم٦م  ٞم٦م.ٚموص 

   يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم . 

  ظمؼم. 

     ُمْم٤مف إًمٞمف. أي     اًمٕمقض     ًمٚم٘م٤مؾمؿ وارو٤مئف ّٕن

ىمٞم٦م، ومٞم٘مًؿ قمغم ذم اجلقاُمع اًم٘م٤ٌمئٚمٞم٦م ٟمٍمة اًم٘مري٥م واحلٛمّٞم٦م ًمف يٕمّد ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ إظمال

 ٟمٗمٞمف.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم ش ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

.شمتٛم٦م اعم٘مًؿ قمٚمٞمف وهق قمدم يمتامن اًمِمٝم٤مدة . 

    .ُمٗمٕمقل سمف 

   .وإو٤موم٦م اًمِمٝم٤مدة إمم اؾمؿ اجلالًم٦م شمٕمٔمٞمؿ خلٓمره٤م قمٜمد »ُمْم٤مف إًمٞمف

ّن اهلل عمـ٤ّم أُمر سم٠مدائٝم٤م يمام هل وطَمّض قمٚمٞمٝم٤م أو٤مومٝم٤م إمم اؾمٛمف طمٗمٔم٤ًم هل٤م اًمِمٝم٤مدة وهمػمه ٕ

 .2شُمـ اًمتٖمٞمػم، وم٤مًمتٍميح سم٤مؾمٛمف شمٕم٤ممم شمذيمػم ًمٚمِم٤مهد سمف طملَم اًم٘مًؿ
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            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف  .طمرف ضمقاب ٓ قمٛمؾ ًمف 

 .ٓم اًمت٠ميمٞمد اعمزطمٚم٘م٦م 

     رومع ظمؼم  رور ذم حمّؾ ضم٤مر وجم  .أصمؿ: ُمرشمٙم٥م اإلصمؿ .

واجلٛمٚم٦م           ُمًت٠مٟمٗم٦م سمٞم٤مٟمّٞم٦م يٕمٜمل   إن ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ـ أي ذاء

اًمقصٞم٦م واًم٘مًؿ قمٚمٞمف واًمٙمتامن ـ ومٜمحـ         .أي اًمٕم٤مصلم 

 شمٜمٌٞمفٌ 

: إذا أوص رضمؾ ُمًٚمؿ ذم اًمًٗمر، وِل يٙمـ أطمد ٦مىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم»

ُمـ اعمًٚمٛملم قمٜمده ومٚمف أن ُيِمٝمد اصمٜملم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، قمغم أن ُيًتحٚمٗم٤م سمٕمد اًمّمالة 

سملم مجع ُمـ اًمٜم٤ّمس إّّنام ُم٤م ظم٤مٟم٤م، وٓ يمتام، وٓ اؿمؽمي٤م سمِمٝم٤مدهتام وٓ سم٘مًٛمٝمام صمٛمٜم٤ًم 

دم٥م قمٚمٞمٝمام اًمٞمٛملم ُمع اًمِمؽ ذم ىمٚمٞماًل، وقمٜمده٤م شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتام يمام شم٘مٌؾ ُمـ اعمًٚمٛملم، و

صدىمٝمام، أُم٤م إُملم ومال يٛملم قمٚمٞمف. ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:      . 

هذا ُم٤م أومتك سمف اإلُم٤مُمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ُمٕمتٛمديـ قمغم هذه أي٦م، وىم٤مل أسمقطمٜمٞمٗم٦م 

ًمقا أي٦م سمٛمٕمٜمك وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل: ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة همػم اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ سمح٤مل، وأوّ 

اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م: ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة همػم اعمًٚمٛملم اـمالىم٤ًم، وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ آظمر، وىم٤مل 

 .2ش1سمٕمضسمٕمْمٝمؿ قمغم 

اًمذُّمّل ظم٤مّص٦ًم ذم اًمقصّٞم٦م، إذا ِل شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة »ذم اًمنمائع:  احلكّم  ىم٤مل اعمحّ٘مؼ

يقضمد ُمـ قمدول اعمًٚمٛملم ُمـ يِمٝمد هب٤م. وٓ يِمؽمط يمقن اعمقيص ذم همرسم٦ٍم. وسم٤مؿمؽماـمف 

 .3ش٦مٌ طَم رَ ٓمَّ ُمُ رواي٦ٌم 

)شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمذُّمل ظم٤مّص٦م ذم اًمقصّٞم٦م( يمذًمؽ »وىم٤مل ص٤مطم٥م اجلقاهر ذم ذيٚمف: 

                                                 
 .اًمِمٝم٤مدات سم٤مب اعمٖمٜمل راضمع: .1

 .3/141 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .4/115 اإلؾمالم ذائع .3
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، 3واإلمج٤مع سم٘مًٛمٞمف 2واًمًٜم٦ّم 1)إذا ِل يقضمد ُمـ قمدول اعمًٚمٛملم ُمـ يِمٝمد هب٤م( ًمٚمٙمت٤مب

 .4يمام ومّّمٚمٜم٤م ذًمؽ ذم يمت٤مب اًمقص٤مي٤م

وفم٤مهر أيمثر  5)وٓ يِمؽمط( ذم ذًمؽ )يمقن اعمقيص ذم همرسم٦م( يمام قمـ اعمت٠مظّمريـ

: )وسم٤مؿمؽماـمف رواي٦م 7، سمؾ ًمٕمّؾ ىمقل ]اعمحّ٘مؼ[ هٜم٤م يم٤معمحٙمل قمـ اًمتحرير6اًم٘مدُم٤مء

 ُمّٓمرطم٦م( ُمِمٕمر سم٤مإلمج٤مع قمٚمٞمف.

اًمٚمذان ُمٜمٙمؿ: ُمًٚمامن، : »وأراد سم٤مًمرواي٦م ظمؼم محزة سمـ محران قمـ اًمّم٤مدق

واًمٚمذان ُمـ همػميمؿ: ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، وإّٟمام ذًمؽ إذا يم٤من اًمرضمؾ اعمًٚمؿ ذم أرض همرسم٦م، 

لم ُمًٚمٛملم ًمٞمِمٝمدمه٤م قمغم وصّٞمتف، ومٚمؿ جيد ُمًٚمٛملم، أؿمٝمد قمغم وصّٞمتف ومٞمٓمٚم٥م رضمٚم

 .9ش8شأصح٤مهبام رضمٚملم ذُّمّٞملم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ُمروّٞملم قمٜمد

أىمقل: ىمد ذهٌٜم٤م ذم أسمح٤مصمٜم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات أّن ؿمٝم٤مدة اًمٙم٤مومر ُمٓمٚم٘م٤ًم ٟم٤مومذ ذم اًمقصٞم٦م 

                                                 
 .116/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 ٝم٤مداتاًمِم يمت٤مب ُمـ 41 وسم٤مب ،19/319 اًمقص٤مي٤م، يمت٤مب ُمـ 21 سم٤مب اٟمٔمر اًمِمٞمٕم٦م: وؾم٤مئؾ .2

27/389. 

 .19 ُم٠ًمًم٦م (،376-377/)3 اًمِمٝم٤مدات اخلالف: شمٚمخٞمص ذم اإلمج٤مع ٟم٘مؾ .3

 :3/153 اًمقصّٞم٦م ذائط سم٤مب / اًمقص٤مي٤م واًمٜمٝم٤مي٦م: :727/ اًمٌّٞمٜم٤مت سم٤مب / اًم٘مْم٤مء اعم٘مٜمٕم٦م: واٟمٔمر

 ،11/316 اًمقصّٞم٦م شمث٧ٌم سمف ومٞمام / اًمقص٤مي٤م اعم٘م٤مصد: وضم٤مُمع :441/ اًم٘مْم٤مء يمت٤مب اًمٜمزوع: وهمٜمٞم٦م

 .22/494 اًمقصّٞم٦م أطمٙم٤مم / اًمقص٤مي٤م اًمٜم٤مضة: دائؼواحل

 .سم٘مؿ اعمدرؾملم مج٤مقم٦م ـمٌٕم٦م ،29/724 اًمٙمالم ضمقاهر .4

 اًمدروس: ذم إّول واًمِمٝمٞمد :3/494 اًمِم٤مهد صٗم٤مت / اًمِمٝم٤مدات اًم٘مقاقمد: ذم يم٤مًمٕماّلُم٦م .5

 .3/128 إّول اًمٗمّمؾ / اًمِمٝم٤مدات اًمروو٦م: ذم اًمث٤مين واًمِمٝمٞمد :2/124 اعم٘مّدُم٦م / اًمِمٝم٤مدات

 ظم٤مًمػ ُمـ / اًمِمٝم٤مدات اًمٜمٝم٤مي٦م: ذم واًمِمٞمخ :727/ اًمٌّٞمٜم٤مت سم٤مب / اًم٘مْم٤مء اعم٘مٜمٕم٦م: ذم يم٤معمٗمٞمد .6

 اإلؿمٝم٤مد / اًمقص٤مي٤م اعمٝمّذب: ذم واًم٘م٤ميض :212/ اًمقصّٞم٦م أطمٙم٤مم اعمراؾمؿ: ذم وؾماّلر :2/62 اإلؾمالم

 .(121-121/)2 قمٚمٞمٝم٤م

 .5/245 اًمِم٤مهد صٗم٤مت / اًمِمٝم٤مدات إطمٙم٤مم: حترير .7

 91 سم٤مب / اًم٘مْم٤مي٤م إطمٙم٤مم: هتذي٥م :8ح ،7/399 اعمٚمؾ أهؾ ؿمٝم٤مدة سم٤مب / اًمِمٝم٤مدات ٙم٤مذم:اًم .8

 .7ح ،19/312 اًمقص٤مي٤م يمت٤مب ُمـ 21 سم٤مب اًمِمٞمٕم٦م: وؾم٤مئؾ :61ح ،6/253 اًمٌّٞمٜم٤مت،

 .سم٘مؿ اعمدرؾملم مج٤مقم٦م ـمٌٕم٦م ،26 و 42/25 اإلؾمالم ذائع ذح ذم اًمٙمالم ضمقاهر .9
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 اًمذُمل وهمػمه ومراضمع ُم٤م طمررٟم٤مه هٜم٤مك واهلل اًمٕم٤مِل. سمال ومرق سملم اًمقصٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م واًمقٓئٞم٦م وسمال ومرق سملم

 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

اًمٜمٍماٟمّٞملم، ويم٤من ش اسمـ أيب ُم٤مري٦م»و ش اسمـ سمٜمدي»ىم٤مل اًم٘مٛمل: وم٢مّّن٤م ٟمزًم٧م ذم 

ُمًٚمؿ ظمرج ُمٕمٝمام ذم ؾمٗمر، ويم٤من ُمع متٞمؿ ظَمْرج وُمت٤مع ش متٞمؿ اًمداري»رضمؾ ُي٘م٤مل ًمف: 

اًمٕمرب ًمٞمٌٞمٕمٝم٤م، ومٚماّم ُمّروا  وآٟمٞم٦م ُمٜم٘مقؿم٦م سم٤مًمذه٥م وىمالدة، أظمرضمٝم٤م إمم سمٕمض أؾمقاق

سم٤معمديٜم٦م اقمتّؾ متٞمؿ، ومٚماّم طميه اعمقت دومع ُم٤م يم٤من ُمٕمف إمم اسمـ سمٜمدي واسمـ أيب ُم٤مري٦م، 

وأُمرمه٤م أن يقصاله إمم ورصمتف. وم٘مدُم٤م اعمديٜم٦م وأوصال ُم٤م يم٤من دومٕمف إًمٞمٝمام متٞمؿ، وطم٤ًٌم 

 أٟمٞم٦م اعمٜم٘مقؿم٦م واًم٘مالدة!

 قيالً أٟمٗمؼ ومٞمف ٟمٗم٘م٦م يمثػمة؟وم٘م٤مل ورصم٦م اعمٞم٧ّم: هؾ ُمرض ص٤مطمٌٜم٤م ُمرو٤ًم ـم

ّٓ أّي٤مُم٤ًم ىمٚمٞمٚم٦م. ىم٤مًمقا: ومٝمؾ ُهق ُمٜمف رء ذم ؾمٗمره ]هذا[؟  وم٘م٤مٓ: ُم٤م ُمرض إ

ر دم٤مرة ظمن ومٞمٝم٤م؟ وم٘م٤مٓ: ٓ.  وم٘م٤مٓ: ٓ. ىم٤مًمقا: ومٝمؾ ادمَّ

 ىم٤مًمقا: وم٘مد اومت٘مدٟم٤م أٟمٌؾ رء يم٤من ُمٕمف: آٟمٞم٦م ُمٜم٘مقؿم٦م سم٤مًمذه٥م ُمٙمّٚمٚم٦م وىمالدة!

، وم٠موضم٥م ٤مه إًمٞمٙمؿ. وم٘مّدُمقمه٤م إمم رؾمقل اهللوم٘م٤مٓ: ُم٤م دومٕمف إًمٞمٜم٤م ىمد أّديٜم

قمٚمٞمٝمام اًمٞمٛملم، ومحٚمٗم٤م! وأـمٚم٘مٝمام. صمّؿ فمٝمرت اًم٘مالدة وأٟمٞم٦م قمٚمٞمٝمام، وم٠مظمؼم ورصم٦م اعمٞم٧ّم 

 سمذًمؽ، وم٤مٟمتٔمر احلٙمؿ ُمـ اهلل، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: رؾمقل اهلل

                                     

               يٕمٜمل ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب           

وم٠مـمٚمؼ اهللّ ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمٙمت٤مب قمغم اًمقصّٞم٦م وم٘مط إذا يم٤من ذم ؾمٗمر وِل جيد اعمًٚمؿ صمّؿ ىم٤مل: 

                          يٕمٜمل ]سمٕمد[ صالة اًمٕمٍم

                                       

        دة إُومم اًّمتل ضمٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهللومٝمذه اًمِمٝم٤م .     

             . 
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 :صمّؿ ىم٤مل              أي طمٚمٗم٤م قمغم يمذب   

       يٕمٜمل ُمـ أوًمٞم٤مء اعمّدقمل                

امِن سم٤ِمهلل أي حيٚمٗم٤من سم٤مهلل  ًِ وَمُٞمْ٘م                            

   .1وأّّنام ىمد يمذسم٤م ومٞمام طمٚمٗم٤م سم٤مهلل 

 اًمرواي٤مت

قمـ ىمقل اهلل شم٤ٌمرك  : ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهللىم٤مل صحٞمح٦م أيب اًمّم٤ٌمح اًمٙمٜم٤مين

وشمٕم٤ممم:                                     

             يم٤مومران. ىمٚم٧م: ىمٚم٧م: ُم٤م آظمران ُمـ همػميمؿ؟ ىم٤مل: مه٤م

 2.ذوا قمدل ُمٜمٙمؿ؟ وم٘م٤مل: ُمًٚمامن

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف: هؾ دمقز : قمـ أيب قمٌداهللصحٞمح٦م احلٚمٌل وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ

 ؿمٝم٤مدة أهؾ ُمّٚم٦م ُمـ همػم أهؾ ُمّٚمتٝمؿ؟

ىم٤مل: ٟمٕمؿ، إذا ِل يقضمد ُمـ أهؾ ُمّٚمتٝمؿ، ضم٤مزت ؿمٝم٤مدة همػمهؿ: إّٟمف ٓ يّمٚمح 

 3ذه٤مب طمؼِّ أطمٍد.

ذم ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  داهللصحٞمح٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ: قمـ أيب قمٌ  

         ىم٤مل: إذا يم٤من اًمّرضمؾ ذم سمٚمٍد ًمٞمس ومٞمف ُمًٚمٌؿ، ضم٤مزت ؿمٝم٤مدة ُمـ ًمٞمس

 4سمٛمًٚمٍؿ قمغم اًمقصّٞم٦م.

ذم ؿمٝم٤مدة اُمرأٍة طميت رضماًل يقيص ًمٞمس  صحٞمح٦م ِرسْمِٕمل: قمـ أيب قمٌداهلل

 5ؿمٝم٤مدهت٤م.ُمٕمٝم٤م رضمٍؾ، وم٘م٤مل: جي٤مز رسمع ُم٤م أوص سمح٤ًمب 

                                                 
 .276 و 1/275 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .(7/4) 1ح ،13/318 اًمٙم٤مذم .2

 .(7/4) 2ح ،13/318 اًمٙم٤مذم .3

 .(7/4) 3ح ،13/319 اًمٙم٤مذم .4

 .(7/4) 4ح ،13/321 اًمٙم٤مذم .5
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ّٓ اُمرأٌة، وم٠مضم٤مز  : قمـ أيب قمٌداهللصحٞمح٦م أسم٤من أّٟمف ىم٤مل ذم وصٞم٦ّم ِل يِمٝمده٤م إ

 1ؿمٝم٤مدة اعمرأة ذم اًمّرسمع ُمـ اًمقصٞم٦ّم سمح٤ًمب ؿمٝم٤مدهت٤م.

 

                         

                           

               

 

سمٞم٤من وشمٗمّمٞمؾ ًمٚمحٙمؿ ذم صقرة فمٝمقر ظمٞم٤مٟم٦م اًمِم٤مهديـ ويمذهبام ذم »

 .2شؿمٝم٤مدهتام

           .شمٗمريٕمٞم٦م أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .طمرف ذط ضم٤مزم 

   ضمر ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط.  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، ذم حمّؾ  قمغم

ٌَلمَّ ذًمؽ. اًمُٕمثقر: هق اًمٔمٝمقر واحلّمقل واًمقضمدان.  أصؾ ومٕمؾ »اًمٌمء: اـمُّٚمِع قمٚمٞمف وشَم

تّؾ سمف ٤ًم ذم إرض ِل يؽمىّمٌف وِل حَيْذر ُمٜمف ومٞمخٞمقَمَثَر أّٟمف ُمّم٤مدوم٦م ِرضْمِؾ اعم٤مر ضمًاًم ٟم٤مئ

اٟمدوم٤مُع َُمِْمٞمف، وم٘مد يً٘مط وىمد يتزًمزل. وُمّمدره اًمِٕمَث٤مر واًمُٕمثقر، صمّؿ اؾمتٕمٛمؾ ذم اًمَٔمَٗمر 

سمٌمء ِل يٙمـ ُمؽمىّم٤ًٌم اًمٔمَٗمر سمف قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕم٤مرة. وؿم٤مع ذًمؽ طمّتك ص٤مر يم٤محل٘مٞم٘م٦م، 

ومخّّمقا ذم آؾمتٕمامل اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل سم٠مطمد اعمّمدريـ وهق اًمِٕمث٤مر، وظمّّمقا اعمٕمٜمك 

 .3ش٤معمّمدر أظمر، وهق اًمٕمثقراعمج٤مزي سم

  .طمرف ضمر 

    طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم   أو

                                                 
 .(7/4) 5ح ،13/321 اًمٙم٤مذم .1

 .6/197 اعمٞمزان .2

 .5/251 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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  .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أي اًمِم٤مهدان 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

   ُمٗمٕمقل سمف. ومجٚم٦م       ظمؼم   ُّمع اؾمٛمٝم٤م  . وأن

ضمر سمـ  وظمؼمه٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ   رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ  ، واجل٤مر واعمجرور ذم حمّؾ

 .     أي صم٧ٌم ارشمٙم٤مهبام :   وهق هٜم٤م اخلٞم٤مٟم٦م ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم

   ظمالف ُم٤م ي٘مًامن قمٚمٞمف ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م                  

               .ومٝمذان أي اًمنماء سم٤مًمثٛمـ أو اًمٙمتامن يٕمدان إصمٛمٝمام هٜم٤م 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

   ظمؼم عمٌتدأ حمذوف أي ؿم٤مهدان  أو وم٤مقمؾ ًمٗمٕمؾ حمذوف ،

أي يِمٝمد  . 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

     ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ وُمْم٤مف إًمٞمف. وُم٘م٤مم اًمِم٤مهديـ هق آشمٞم٤من سم٤مًمِمٝم٤مدة

 قمغم اًمقصٞم٦م وإصم٤ٌمهت٤م.

 .طمرف ضمر شمٌٕمٞمْمٞم٦م أو سمٞم٤مٟمٞم٦م 

   ضمر، اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ  اؾمؿ ُمقصقل ذم حمّؾ

 اًمِم٤مهديـ اجلديديـ.

    ومٕمؾ ُم٤مض ُمٕمٚمقم قمغم ىمرأة قم٤مصؿ ذم رواي٦م طمٗمص وإقمِمك ذم همػم

 ش.اؾمُتِحَؼ »رواي٦م اًمٜمٗم٤مر، جمٝمقل قمغم ىمرأة اجلٛمٝمقر 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم .  وهؿ .

 أوًمٞم٤مء اعمٞم٧م.

     وم٤مقمؾ    .قمغم ىمرأة قم٤مصؿ     شمثٜمٞم٦م إومٰم سمٛمٕمٜمك

 أطمؼ وأضمدر أي إطم٘م٤مِن سم٤معمٞم٧م ومه٤م ُمـ أوًمٞم٤مئف اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ اٟمٗم٤مذ وصٞمتف واضمرائٝم٤م.
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واعمراد سمـ »              أوًمٞم٤مء اعمٞم٧م، وطم٤مصؾ اعمٕمٜمك أٟمف إن

٤مٟم٦م واًمٙمذب ومٞم٘مقم ؿم٤مهدان آظمران قمثر قمغم أن اًمِم٤مهديـ أضمر ُم٤م قمغم أوًمٞم٤مء اعمٞم٧م سم٤مخلٞم

ُمـ أوًمٞم٤مء اعمٞم٧م اًمذيـ أضمرم قمٚمٞمٝمؿ اًمِم٤مهدان إوٓن      سم٤معمقت ىمٌؾ فمٝمقر

 اؾمتح٘م٤مىمٝمام اإلصمؿ.

هذا قمغم ىمراءة     ،سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ وهق ىمراءة قم٤مصؿ قمغم رواي٦م طمٗمص

سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ومٔم٤مهر  سمْمؿ اًمت٤مء ويمن احل٤مءش اؾمتُِحَؼ »وأُم٤م قمغم ىمراءة اجلٛمٝمقر 

اًمًٞم٤مق أن يٙمقن إوًمٞم٤من ُمٌتدءًا ظمؼمه ىمقًمف:       اًمخ، ىمدم قمٚمٞمف ًمتٕمّٚمؼ

اًمٕمٜم٤مي٦م سمف، واعمٕمٜمك إن قمثر قمغم أّنام اؾمتح٘م٤م إصماًم وم٤مٕوًمٞم٤من سم٤معمٞم٧م مه٤م آظمران ي٘مقُم٤من 

 ُم٘م٤مُمٝمام ُمـ أوًمٞم٤مئف اعمجرم قمٚمٞمٝمؿ.

سمٙمر ومحزة وظمٚمػ ويٕم٘مقب  وذم ىمراءة قم٤مصؿ ُمـ ـمريؼ أيب     مجع

إّول ُم٘م٤مسمؾ أظمر، وهق سمٔم٤مهره سمٛمٕمٜمك إوًمٞم٤مء واعم٘مدُملم، وصػ أو سمدل ُمـ ىمقًمف: 

 . 

وىمد ذيمر اعمٗمنون ذم شمريمٞم٥م أضمزاء أي٦م وضمقه٤ًم يمثػمة ضمدًا ًمق ضب سمٕمْمٝم٤م 

ّمقر، وىمد ذيمر اًمزضّم٤مج ذم سمٕمض ًمٚمحّمقل قمغم ُمٕمٜمك مت٤مم أي٦م ارشم٘م٧م إمم ُمئلم ُمـ اًم

 ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜمف: أّن٤م أؿمٙمؾ آي٦م ذم يمت٤مب اهلل ُمـ طمٞم٨م اًمؽميمٞم٥م.

ٕمًػ ذم اًمٗمٝمؿ، شمواًمذي أوردٟم٤مه ُمـ اعمٕمٜمك هق اًمٔم٤مهر ُمـ ؾمٞم٤مق اًمٚمٗمظ ُمـ همػم 

ّٓ إهب٤مُم٤ًم،  وأضسمٜم٤م قمـ اؾمت٘مّم٤مء ُم٤م ذيمروه ُمـ اعمحتٛمالت ٕن شمٙمثػمه٤م ٓ يزيد اًمٚمٗمظ إ

ّٓ طمػمة  .2ش1وٓ اًم٤ٌمطم٨م إ

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم  . 

                                                 
 شمٗمًػم :7/192 اجلٜم٤من روض :3/257 اًمٌٞم٤من جمٛمع يراضمع أن قمٚمٞمٝم٤م آـمالع يزيد ُمـ وقمغم .1

 .اعمٓمقٓت وؾم٤مئر ًممًمقد 7/65 اعمٕم٤مين روح :12/121 اًمرازي

 .6/198 اعمٞمزان .2
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   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           . .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ 

     .ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف، واًمْمٛمػم يرضمع إمم أوًمٞم٤مء اعمٞم٧م 

  .ظمؼم 

      ٞمف. ُمتٕمّٚم٘م٤من سمـ ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًم  واًمْمٛمػم .

 يرضمع إمم اًمِم٤مهديـ إّوًملم.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي       قمغم اًمِم٤مهديـ ذم إهت٤مُمٝمام ذم

 ؿمٝم٤مدهتام أو إظمٗم٤مء سمٕمض اًمقصٞم٦م أو سمٕمض اًمؽميم٦م.

  ؾمٛمف.          طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ وا  .طمرف ضمقاب ٓ قمٛمؾ ًمف 

 .ٓم اًمت٠ميمٞمد اعمزطمٚم٘م٦م 

      رومع ظمؼم  ضم٤مر وجمرور ذم حمّؾ  أي ًمق .     ًمٙمٜم٤م

  . 

 روايت٤من

قمـ ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهللظمؼم حيٞمك سمـ حمّٛمد ىم٤مل:    

                                     

       1؟ 

ىم٤مل: اًمّٚمذان ُمٜمٙمؿ ُمًٚمامن، واًمّٚمذان ُمـ همػميمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، وم٢مْن ِل دمدوا 

ـّ ذم اعمجقس ؾمٜم٦ّم أهؾ اًمٙمت٤مب  : ّٕن رؾمقل اهللُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ومٛمـ اعمجقس ؾم

ذم اجلزي٦م، وذًمؽ إذا ُم٤مت اًمّرضمؾ ذم أرض همرسم٦ٍم، ومٚمؿ جيد ُمًٚمٛملم، أؿمٝمد رضمٚملم ُمـ 

   أهؾ اًمٙمت٤مب، حي٤ًٌمن سمٕمد اًمّّمالة، ومٞم٘مًامن سم٤مهلل قمزوضمؾ       
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                      1. 

ىم٤مل: وذًمؽ إذا ارشم٤مب وزّم اعمٞم٧ّم ذم ؿمٝم٤مدهتام، وم٢مْن قمثر قمغم أّّنام ؿمٝمدا سم٤مًم٤ٌمـمؾ، 

ومٚمٞمس ًمف أْن يٜم٘مض ؿمٝم٤مدهتام طمّتك جيلء سمِم٤مهديـ، ومٞم٘مقُم٤من ُم٘م٤مم اًمِّم٤مهديـ إّوًملم 

                                  وم٢مذا

ومٕمؾ ذًمؽ ٟم٘مض ؿمٝم٤مدة إّوًملم، وضم٤مزت ؿمٝم٤مدة أظمريـ، ي٘مقل اهلل قمزوضمؾ:   

                                   2.3 

قمـ ىمقل اهلل:  ، قمـ رضمؾ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مقمٌداهللقمكم سمـ ؾم٤مِل     

                                     

       4. 

امن، واًمٚمَّذان ُمـ همػميمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، وم٤من ِل دَمُِدوا وم٘م٤مل: اًمٚمذان ُمٜمٙمؿ ُمًٚم

وؾمٜمّقا ذم اعمَُجقس ؾُمٜم٦َّم »ىم٤مل:  ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ومٛمـ اعَمُجقس، ٕنَّ رؾمقل اهلل

 ش.أهؾ اًمٙمت٤مب ذم اجِلزي٦م

ٚمَِٛملم، أؿمٝمد رضمٚملم ُمـ  ًْ ىم٤مل: وذًمؽ إذا ُم٤مت اًمرضمؾ سم٠مرض هَمرسم٦ٍم، ومٚمؿ جَيِد ُُم

٤ًٌَمن ُمـ سمٕم امن سم٤مهلل أهؾ اًمٙمت٤مب، حُيْ ًِ    د اًمّمالة، ومُٞمْ٘م    ًىمٚمٞمال  

                         5. 

ىم٤مل: وذًمؽ إن ارشم٤مب وزّم اعمٞم٧م ذم ؿمٝم٤مدهتام             

: ؿَمِٝمدا سم٤مًم٤ٌمـمؾ، ومٚمٞمس ًمف أن َيٜمُْ٘مض  ؿمٝم٤مدهتام طمّتك جيلء ؿم٤مهدان ومٞم٘مقُم٤من ُم٘م٤مم ي٘مقل

اًمِم٤مهديـ إّوًملم                               
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    1  ؿمٝم٤مدة أظمريـ، ي٘مقل وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ٟم٘مض ؿمٝم٤مدة إّوًملم، وضم٤مزت

اهلل شمٕم٤ممم:                                 

    2.3 

 

                           

                      

 

سمٞم٤من حلٙمٛم٦م اًمتنميع، وىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم أُمريـ ًمٕمّٚمٝمام يرضمٕم٤من إمم طم٤مًمتلم »

 شمٕمرو٤من قمغم اًمِم٤مهديـ، ومه٤م طم٤مًم٦م آرشمٞم٤مب، ومٞمح٤ًٌمن سمٕمد اًمّمالة، وحيٚمٗم٤من يمام

قمروم٧م. وطم٤مًم٦م فمٝمقر اإلصمؿ واخلٞم٤مٟم٦م واًمٙمذب ذم ؿمٝم٤مدهتام وطمٚمٗمٝمام، ومؽمّد ويٕمٛمؾ 

سم٤مًمؽمشمٞم٥م اعمذيمقر، أىمرب اًمقؾم٤مئؾ  سمِمٝم٤مدة آظمريـ، أي أّن ذًمؽ احلٙمؿ اًمذي ىمّرره 

واًمٓمرق إمم شم٠مدي٦م اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمقضمف اعمٓمٚمقب، وسم٤مًمٙمٞمٗمّٞم٦م اًمتل محٚمقه٤م، ُمـ همػم حتريػ 

 .4شوظمٞم٤مٟم٦م ومٞمٝم٤م

  ؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ. اؿم٤مرة إمم إمم احل٤مًمتلم ُمّرشم٤م ذم أيتلم اًم٤ًمسم٘متلم ومه٤م اؾم

 وطم٤مًم٦م فمٝمقر اخلٞم٤مٟم٦م. بطم٤مًم٦م آرشمٞم٤م

    .ظمؼم   سمٛمٕمٜمك أىمرب، واًم٘مرب هٜم٤م جم٤مز ذم ىمرب اًمٕمٚمؿ وهق

 اًمٔمـ، أي أىمقى إمم اًمٔمـ سم٤مًمّمدق واٟمٙمِم٤مف اًمقاىمع.

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 
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   ٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم قم٤مئد إمم اًمِمٝمداء وم

وهؿ                 1  ،وأظمران اًمٚمذان ي٘مقُم٤من ُم٘م٤مُمٝمام

 ومجع اًمْمٛمػم قمغم إرادة اًمتقزيع.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ة قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمٝم٤م . أن ي١مدوا اًمِمٝم٤مد

 ُمـ واىمٕمٝم٤م.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ   .وُمْم٤مف إًمٞمف ،

واًمْمٛمػم يرضمع إمم    أي . .واىمٕمٝم٤م ومت٤مُمٝم٤م ويمامهل٤م 

   :طمرف قمٓمػ، ًمٚمت٘مًٞمؿ يٗمٞمد شمٗمّمٞمؾ ُم٤م أمجٚمف اإلؿم٤مرة ذم ىمقًمف  

 .... 

     ُمٕمٓمقف قمغم            .  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُمٜمّمقب، اًمرد هٜم٤م جم٤مز ذم آٟمت٘م٤مل 

    .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. مجع يٛملم، ومجٕمف سم٤مقمت٤ٌمر قمٛمقم طمٙمؿ أي٦م ًمٚمقص٤مي٤م 

    فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

      ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمِمٝمداء. صمّؿ

ُم٤م يًٕمف اًمتٛمتع سمف واًم٘مٌض قمغم  إّن اإلٟم٤ًمن ذو هقى يدقمقه إمم اًمتٛمتع سمٙمّؾ »ومٚمٞمٕمٚمؿ 

ُم٤م يتٝمقؾمف إذا ِل يٙمـ هٜم٤مك ُم٤مٟمع يٍمومف قمٜمف ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ُمٜمف قمـ طمّؼ يًتح٘مف  يمّؾ 

همػمه سم٢مسمٓم٤مل طمّ٘مف واًمٖمٚم٦ٌم قمٚمٞمف، وإّٟمام يٜمٍمف  فمٚماًم وشمٕمدي٤ًم قمغم وأو ضمقرًا، قمدًٓ أ

اإلٟم٤ًمن قمـ هذا اًمتٕمدي واًمتج٤موز إُم٤م عم٤مٟمع يٛمٜمٕمف ُمـ ظم٤مرج سمًٞم٤مؾم٦م أو قم٘مقسم٦م أو 

ومْمٞمح٦م، وإُم٤م ًمرادع يردقمف ُمـ ٟمٗمًف: وأىمقى رادع ٟمٗم٤ًمين هق آقمت٘م٤مد سم٤مهلل اًمذي إًمٞمف 

 ُمرضمع اًمٕم٤ٌمد وطم٤ًمب إقمامل واًم٘مْم٤مء اًمٗمّمؾ واجلزاء اعمًتقرم.

وإذا يم٤من اًمقاىمع ُمـ أُمر اًمقصٞم٦م سمح٥ًم ومرض اعم٘م٤مم جمٝمقًٓ ٓ ـمريؼ إمم يمِمٗمف 
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ّٓ ؿمٝم٤مدة ُمـ أؿمٝمدمه٤م اعمٞم٧م ُمـ اًمِم٤مهديـ وم٠مىمقى ُم٤م ي٘مرب ؿمٝم٤مدهتام ُمـ اًمّمدق أن  إ

ي١مظمذ ذم ذًمؽ سم٢ميامّنام سم٤مهلل شمٕم٤ممم وهق اًمٞمٛملم، وأن يرد اًمٞمٛملم إمم اًمقرصم٦م إوًمٞم٤مء ُمع 

ذهبام وظمٞم٤مٟمتٝمام قمٜمد اًمقرصم٦م، ومٝمذان أقمٜمل يٛمٞمٜمٝمام أّوًٓ صمّؿ يٛمٞمٜمٝمام قمغم شم٘مدير اٟمٙمِم٤مف يم

رّد اًمٞمٛملم إمم اًمقرصم٦م أىمرب وؾمٞمٚم٦م إمم صدىمٝمام ذم ؿمٝم٤مدهتام وظمقومٝمام ومْمٞمح٦م رد اًمٞمٛملم، 

 واًمرادقم٤من أىمقى ُم٤م يردقمٝمام ُمـ اإلٟمحراف.

 .1شوم٘م٤ملصمّؿ قم٘م٥م شمٕم٤ممم اًم٘مقل سم٤معمققمٔم٦م واإلٟمذار 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م    .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف 

            .ُمٗمٕمقل سمف .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    وإُمر سم٤مًمًٛمع ُمًتٕمٛمؾ ذم اًمٓم٤مقم٦م جم٤مزًا يمام ،

 ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:           2. 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م            .ُمٌتدأ .ٟم٤مومٞم٦م 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم . 

   .ُمٗمٕمقل سمف 

      ٟمٕم٧م ًمـ   ومجٚم٦م .             ظمؼم. إٟمذار

 هلؿ ذم أّن شمرك اًمت٘مقى واًمًٛمع يقضم٥م اًمٗمًؼ.

 ثسمٕمض أهؿ إطمٙم٤مم اعمًتخرضم٦م ُمـ أي٤مت اًمثال

 أهؿ إطمٙم٤مم صمالصم٦م:

اؾمتِمٝم٤مد همػم اعمًٚمٛملم ذم طم٘مقق اعمًٚمٛملم، قمغم رأي ُمـ ضمٕمٚمف اعمراد  أطمده٤م:»

 ُمـ ىمقًمف         .:حتٚمٞمػ اًمِم٤مهد قمغم أّٟمف ص٤مدق ذم ؿمٝم٤مدشمف.  وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 شمٖمٚمٞمظ اًمٞمٛملم سم٤مًمزُم٤من. وصم٤مًمثٝم٤م:
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 وم٘مد دّل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: وم٠مُّم٤م احلٙمؿ إّول:          وىمد سمّٞمٜم٤م .

أّن إفمٝمر أّن اًمٖمػمي٦م همػمي٦م ذم اًمديـ. وىمد اظمتٚمػ ذم ىمٌقل ؿمٝم٤مدة همػم اعمًٚمٛملم ذم 

اًم٘مْم٤مي٤م اجل٤مري٦م سملم اعمًٚمٛملم: ومذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أّن طمٙمؿ هذه أي٦م ُمٜمًقخ سم٘مقًمف 

شمٕم٤ممم:           1  :وىمقًمف           2  وهذا ىمقل

وأيب طمٜمٞمٗم٦م، واًمِم٤مومٕمل. وذه٥م مج٤مقم٦م إمم أّن أي٦م حمٙمٛم٦م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م ُم٤مًمؽ، 

ظم٤مّص٦م سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اًمقصٞم٦م ذم اًمًٗمر إذا ِل يٙمـ ُمع اعمقيص ُمًٚمٛمقن. وهق ىمقل أيب 

ٞم٦م ُمثؾ هذه، ُمقؾمك إؿمٕمري، واسمـ قم٤ٌمس، وىم٣م سمذًمؽ أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ذم وص

. وهق أي٤مم ىمْم٤مئف سم٤مًمٙمقوم٦م، وىم٤مل: هذا أُمر ِل يٙمـ سمٕمَد اًمذي يم٤من ذم قمٝمد رؾمقل اهلل

ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥ّم، واسمـ ضمٌػم، وذيح، واسمـ ؾمػميـ، وجم٤مهد، وىمت٤مدة، واًمًّدي، 

وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ومج٤مقم٦م، وهق ي٘مقًمقن: ٓ ُمٜمًقخ ذم ؾمقرة اعم٤مئدة، شمٌٕم٤ًم ٓسمـ قم٤ٌمس. 

 ل ىمقًمف وُمٜمٝمؿ ُمـ شم٠موّ      ،قمغم أّٟمف ُمـ همػم ىمٌٞمٚمتٙمؿ، وهق ىمقل اًمزهري

 واحلًـ، وقمٙمرُم٦م.

وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ سم٘مٞم٤مس سم٘مٞم٦م اًمٕم٘مقد اعمِمٝمقد ومٞمٝم٤م ذم اًمًٗمر قمغم ؿمٝم٤مدة 

اًمقصٞم٦م، وم٘م٤مل سم٠مّن ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمذُّم٦م قمغم اعمًٚمٛملم ذم اًمًٗمر ُم٤موٞم٦م، وزاد ومجٕمٚمٝم٤م 

ٙمؿ أي٦م همػم ُمٜمًقخ، وأّن ىمٌقل ؿمٝم٤مدة همػم سمدون يٛملم. وإفمٝمر قمٜمدي أّن طم

اعمًٚمٛملم ظم٤مّص سم٤مًمقصٞم٦م ذم اًمًٗمر طمٞم٨م ٓ يقضمد ُمًٚمٛمقن ًمٚميورة، وأّن وضمف 

اظمتّم٤مص اًمقصٞم٦م هبذا احلٙمؿ أّّن٤م شمٕمرض ذم طم٤مًم٦م ٓ يًتٕمّد هل٤م اعمرء ُمـ ىمٌُؾ ومٙم٤من 

 ُمٕمذورًا ذم إؿمٝم٤مد همػم اعمًٚمٛملم ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ظمِمٞم٦م اًمٗمقات، سمخالف همػمه٤م ُمـ

 اًمٕم٘مقد ومٞمٛمٙمـ آؾمتٕمداد هل٤م ُمـ ىمٌؾ واًمتقصّمؼ هل٤م سمٖمػم ذًمؽ: ومٙم٤من هذا احلٙمؿ رظمّم٦م.

ّٓ ذم  واحلٙمٛم٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ِل شم٘مٌؾ ذم ذيٕم٦م اإلؾمالم ؿمٝم٤مدة همػم اعمًٚمٛملم إ

                                                 
 .2/ اًمٓمالق ؾمقرة .1

 .282/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2
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اًميورة، قمٜمد ُمـ رأى إقمامهل٤م ذم اًميورة، أّن ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة شمزيمٞم٦م وشمٕمديؾ ًمٚمِم٤مهد 

َُم٘مَٓمٕم٤ًم ًمٚمح٘مقق. وم٘مد يم٤من سمٕمض اًم٘مْم٤مة ُمـ اًمًٚمػ  وشمرومٞمع عم٘مداره إذ ضمٕمؾ ظمؼمه

ىمد  ي٘مقل ًمٚمِمٝمقد: اشّم٘مقا اهلل ومٞمٜم٤م وم٠مٟمتؿ اًم٘مْم٤مة وٟمحـ اعمٜمّٗمذون. وعمـ٤ّم يم٤من رؾمقًمٜم٤م

دقم٤م اًمٜم٤ّمس إمم اشّم٤ٌمع ديٜمف وم٠مقمرض قمٜمف أهؾ اًمٙمت٤مب ِل يٙمقٟمقا أهاًل ٕن شمزيّمٞمٝمؿ أُّمتف 

ـ ديٜمف ديٜمٜم٤م ٓ ٟمٙمقن قم٤معملم وشمًٛمٝمؿ سم٤مًمّمدق وهق يمّذسمقا رؾمقًمٜم٤م، وّٕن ُمـ ِل يٙم

سمحدود ُم٤م يزقمف قمـ اًمٙمذب ذم ظمؼمه، وٓ عمج٤مل اًمتْمٞمٞمؼ واًمتقؾّمع ذم أقمامًمف اًمٜم٤مؿمئ٦م 

قمـ ُمٕمت٘مداشمف، إذ ًمٕمّؾ ذم ديٜمف ُم٤م يٌٞمح ًمف اًمٙمذب، وسمخ٤مّص٦م إذا يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدشمف ذم طمّؼ عمـ 

ُمـ ِل يٙمـ ُمـ خي٤مًمٗمف ذم اًمديـ، وم٢مّٟمٜم٤م قمٝمدٟم٤م ُمٜمٝمؿ أّّنؿ ٓ يتقظّمقن آطمتٞم٤مط ذم طم٘مقق 

 :أهؾ ديٜمٝمؿ. ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمٜمٝمؿ                    أي(

اعمًٚمٛملم(   1  ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ ِل يٙمـ ُمٔمٜم٦ّم ًمٚمٕمداًم٦م وٓ يم٤من ُم٘مداره٤م ومٞمف

ُمْمٌقـم٤ًم. وهذا طم٤مل اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمٝمؿ، وومٞمٝمؿ ُمـ ىم٤مل اهلل ذم ؿم٠مٟمف         

     2 .وًمٙمـ احلٙمؿ ًمٚمٖم٤مًم٥م 

ّٓ ذم هذا  وأُّم٤م طمٙمؿ حتٚمٞمػ اًمِم٤مهد قمغم صدىمف ذم ؿمٝم٤مدشمف: ومٚمؿ يرد ذم اعم٠مصمقر إ

اعمقوع: وم٠مُّم٤م اًمذيـ ىم٤مًمقا سمٜمًخ ىمٌقل ؿمٝم٤مدة اًمٙم٤مومر ومتحٚمٞمػ ؿم٤مهدي اًمقصٞم٦م 

قا، ٗمضمٕمٚمقه حمَٙماًم وم٘مد اظمتٚماًمٙم٤مومريـ ُمٜمًقخ شمٌٕم٤ًم، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر. وأُّم٤م اًمذيـ 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ظمّص اًمٞمٛملم سمِم٤مهدي اًمقصٞم٦م ُمـ همػم اعمًٚمٛملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ اقمتؼم سمٕمّٚم٦م 

ُمنموقمٞم٦م حتٚمٞمػ اًمِم٤مهديـ ُمـ همػم اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مس قمٚمٞمف حتٚمٞمػ اًمِم٤مهديـ إذا 

شمٓمّرىم٧م إًمٞمٝمام اًمري٦ٌم وًمق يم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم. وهذا ٓ وضمف ًمف إذ ىمد ذط اهلل ومٞمٝمام اًمٕمداًم٦م 

٤مذم اًمري٦ٌم، ٟمٕمؿ ىمد ي٘م٤مل: هذا إذا شمٕمّذرت اًمٕمداًم٦م أو وٕمٗم٧م ذم سمٕمض إوىم٤مت وهل شمٜم

ووىمع آوٓمرار إمم اؾمتِمٝم٤مد همػم اًمٕمدول يمام هل طم٤مًم٦م ُمٕمٔمؿ سمالد اإلؾمالم اًمٞمقَم، ومال 

                                                 
 .75/ قمٛمران آل ؾمقرة .1

 .75/ قمٛمران آل ؾمقرة .2
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يٌٕمد أن يٙمقن ًمتحٞمٚمػ اًمِم٤مهد اعمًتقر احل٤مل وضمٌف ذم اًم٘مْم٤مء. واعم٠ًمًم٦م ُمًٌقـم٦م ذم 

 يمت٥م اًمٗم٘مف.

وم٘مد أظمذ ُمـ أي٦م أّن اًمٞمٛملم شم٘مع سمٕمد اًمّمالة، ومٙم٤من  ٞمٛملم:وأُّم٤م طمٙمؿ شمٖمٚمٞمظ اًم

ذًمؽ أصاًل ذم شمٖمٚمٞمظ اًمٞمٛملم ذم ٟمٔمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ، وجيلء ذم شمٖمٚمٞمظ اًمٞمٛملم أن يٙمقن 

ؽ سمف  ًّ سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من واًمٚمٗمظ. وذم مجٞمٕمٝم٤م اظمتالف سملم اًمٕمٚمامء. وًمٞمس ذم أي٦م ُم٤م يتٛم

ّٓ ىمقًمف:  سمقاطمد ُمـ هذه اًمثالصم٦م إ         وىمد سمّٞمٜم٧ُم أّن إفمٝمر أّٟمف ظم٤مّص

 .1شسم٤مًمقصٞم٦م، وأُّم٤م اًمتٖمٚمٞمظ سم٤معمٙم٤من وسم٤مًمٚمٗمظ ومتٗمّمٞمٚمف ذم يمت٥م اخلالف

 

                             

    

 

ٜم٤مومّٞم٦م شمٌلّم ذف اًمرؾمؾ وقمٔمٞمؿ ُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ذم يقم يٙمقن مجٚم٦م اؾمتئ»

قمٔمٞماًم ذم إهقال وإطمقال، ُم٤م ٓ يٛمٙمـ وصٗمف سمٚم٤ًمن اعم٘م٤مم، ُمع أّٟمف يقم جمٛمقٌع ًمف 

اًمٜم٤ّمس، ومٞمٙمقن ذم ذيمر اًمرؾمؾ سم٤مخلّمقص ُمزّي٦م ظم٤مّص٦م، ُمع أّن ذيمرهؿ ُيٖمٜمل قمـ ذيمر 

 .2شٝمداء قمٚمٞمٝمؿ، وهؿ أشم٤ٌمع هلؿهمػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر أومراد اًمٜم٤ّمس: ّّٕنؿ اًمِم

وهل٤م صٚم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:                          3 

قمغم اعمقرد ّنل قمـ اإلٟمحراف واجلقر ذم اًمِمٝم٤مدة وآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٠مُمر سمح٥ًم آٟمٓم٤ٌمق »

ف ؾمٌح٤مٟمف وسملم رؾمٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهؿ اًمٞمٛملم سم٤مهلل ومٜم٤مؾم٥م أن يذيمر ذم اعم٘م٤مم سمام جيري سمٞمٜم

 ؿمٝمداء قمغم أممٝمؿ وأومْمؾ اًمِمٝمداء، طمٞم٨م ُمـ قمٜمد اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومٞمجٞمٌقٟمف سم٘مقهلؿ: 

                                                 
 .(255-257/)5 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف ٜمقيرواًمت اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .12/377 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .118/ اعم٤مئدة ؾمقرة .3
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               1. 

رء طمّؼ  وم٢مذا يم٤من إُمر قمغم هذه اًمقشمػمة، ويم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمٕم٤مِل سمٙمؾِّ 

خي٤مومقا ُم٘م٤مم رهبؿ: وٓ يٜمحرومقا قمـ احلّؼ اًمذي رزىمٝمؿ اهلل  اًمٕمٚمؿ ومجدير سم٤مًمِمٝمقد أن

 .2شاًمٕمٚمؿ سمف، وٓ يٙمتٛمقا ؿمٝم٤مدة اهلل ومٞمٙمقٟمقا ُمـ أصمٛملم واًمٔم٤معملم واًمٗم٤مؾم٘ملم

    أو ش اذيمروا»أو ش اشم٘مقا»فمرف زُم٤من، ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق

 ش.اطمذروا»

            .ومٕمؾ ُمْم٤مرع  .وم٤مقمٚمف 

    ُمِمٝمد رهٞم٥م، حينم ومٞمف اخلالئؼ ًمٚمح٤ًمب »ُمٗمٕمقل سمف. وهذا

وىم٤مل شمٕم٤ممم:  3شٛم٦م ىمٌؾ صدور احلٙمؿ سم٤مًمٕمٗمق أو اإلداٟم٦م...يمواعمح٤م      * 

      4 هؿ إُُمؿ. واًمِمٝمداء هٜم٤م اًمرؾمؾ واعمِمٝمقد 

 .طمرف قمٓمػ 

   ًيرضمع إمم ش هق»تؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُم   ،شمٕم٤ممم

ُمٕمٓمقف قمغم  . 

  ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف سم٤مٟمتّم٤مب ُمّمدر قمغم ُمٕمٜمك: أّي  اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ذم حمّؾ

 إضم٤مسم٦م أضمٌتؿ.

   5  .ُمًتٕمٛمؾ ذم آؾمتِمٝم٤مد. »ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف

ذم طمٞم٤مهتؿ أو سمّدًمقا وارشمدوا سمٕمد  يٜمت٘مؾ ُمٜمف إمم ٓزُمف، وهق شمقسمٞمخ اًمذيـ يمّذسمقا اًمرؾمؾ

                                                 
 .119/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .211 و 6/199 اعمٞمزان .2

 .3/143 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .3

 .3 و 2/ اًمؼموج ؾمقرة .4

 .ؿمد داده ؿمام سمف پ٤مؾمخ سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: .5
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 .1شمم٤مهتؿ

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي أضم٤مب أٟمٌٞم٤مُء اهلل ذم ضمقاسمف ؾمٌح٤مٟمف. واًمٗمٕمؾ

اعمٗمٞمد ًمٚمٛميض ُمع أّن اجلقاب ِل ي٘مع، ًمٚمدًٓم٦م قمغم حت٘مٞمؼ أّٟمف ؾمٞم٘مع طمتّك ص٤مر اعمًت٘مٌؾ »

حتٙمك سمف اعمح٤مورات ٓ  ُمـ ىمقة اًمتحّ٘مؼ سمٛمٜمزًم٦م اعم٤ميض ذم اًمتحّ٘مؼ. قمغم أّن اًم٘مقل اًمذي

يٚمتزم ومٞمف ُمراقم٤مة صٞمٖمتف ًمزُم٤من وىمققمف ّٕن زُم٤من اًمقىمقع يٙمقن ىمد شمٕملّم سم٘مريٜم٦م ؾمٞم٤مق 

 .2شاعمح٤مورة

           .ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس    اؾمؿ. 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم ومجٚم٦م .      ٟمّم٥م  ذم حمّؾ

 ُمـ ىمقهلؿ  ُم٘مقل اًم٘مقل. وًمٞمس اعمراد     « ٟمٗمل اًمٕمٚمؿ إـمالىم٤ًم، سمؾ اعمراد أّن

قمٚمٛمٝمؿ ًمٞمس سمٌمء ذم ضم٤مٟم٥م قمٚمٛمف شمٕم٤ممم، ّّٕنؿ يٕمٚمٛمقن ُمـ أُمتٝمؿ ُم٤م أفمٝمروا وهق 

، أو أّن اعمراد سمف أّن طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ طمّؼ اًمٕمٚمؿ ٓ يقضمد قمٜمد 3شيٕمٚمؿ ُم٤م أفمٝمروا وأوٛمروا

ء وإؿمخ٤مص سمح٘مٞم٘متٝمؿ وُم٤مهٞمتٝمؿ اًمقاىمٕمٞم٦م، همػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ّٕٟمف شمٕم٤ممم يٕمرف إؿمٞم٤م

أو أّن          4  و             5 

وأّٟمف         6                 7  و   

                   8  واٟمف                 

                                                 
 .5/259 قم٤مؿمقر اسمـ ػمسمتٗمً اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .5/259 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .3/143 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .3

 .123/ هقد :77 اًمٜمحؾ ؾمقر .4

 .38/ وم٤مـمر ؾمقرة .5

 .18/ اًمتٖم٤مسمـ :22/ احلنم :46/ اًمزُمر :92/ اعم١مُمٜمقن :6/ اًمًجدة ؾمقر .6

 .59/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .7

 .65/ اًمٜمٛمؾ ؾمقرة .8
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              2. 

 ويًتٗم٤مد ُمـ هذا اجلقاب ُأُمقر:»

إّول: ّن٤مي٦م اخلْمقع ُمٜمٝمؿ عمٕمدن اًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء، وهم٤مي٦م إدب ُمع قماّلم 

 اًمٖمٞمقم يمام قمروم٧م.

اًمث٤مين: آقمؽماف سمح٤مضمتٝمؿ اًمذاشمّٞم٦م ًمٚمرقم٤مي٦م، وإصم٤ٌمت اًمٕمدم اعمحض ٕٟمٗمًٝمؿ 

 ُم٘م٤مسمؾ ُمقٓهؿ احلّؼ.

 فمٝم٤مر طم٘مٞم٘م٦م إُمر سم٠مّن قمٚمٛمٝمؿ إوم٤ميض، وأّّنؿ أطمقج ُم٤م يٙمقن إًمٞمف اًمث٤مًم٨م: إ

 ُمـ ؾم٤مئر اخلٚمؼ.

، وم٢مّّنؿ قم٤ٌمده، وهق اًمرّب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ؾمٌ٘م٧م اًمراسمع: إيٙم٤مل أُمر اخلٚمؼ إًمٞمف 

 : رمحتف همْمٌف، ومٞمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقل قمٞمًك سمـ ُمريؿ يمام طمٙم٤مه           

  3يمام ؾمٞم٠ميت ،. 

وم٢مّن ًمف إُمر واعمٚمؽ يقُمئٍذ، ومح٤مهلؿ ُمٕمٚمقم، وهؿ سمح٤مضم٦م إمم قمٜم٤مي٦م اًم٤ٌمري 

 اًمٙمريؿ، ومٚمؿ يث٧ٌم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ قمٜم٤مدهؿ واقمؽماوٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ.

اخل٤مُمس: اؾمتٖمراىمٝمؿ ذم سمح٤مر اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل، وفمٝمقر آصم٤مر اًمتجكّم، ومٚمؿ يٙمـ 

ع ذًمؽ اًمٞمقم ذهقهلؿ قمـ ظمقف ذًمؽ اًمٞمقم وطمزن واىمع ومٞمف، ومٝمؿ أُمٜمقن ُمـ ومز

 اًمرهٞم٥م، وىمد يٙمقن ُمـ قمٔمٛم٦م يقم اجلٛمع، يمام قمروم٧م آٟمٗم٤ًم.

واعمًتٗم٤مد ُمـ مجٞمع ذًمؽ أّّنؿ ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ِل يٜمٗمقا طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ اعمٓمٚمؼ 

قمٜمٝمؿ، سمؾ اًمٕمٚمؿ اإلطم٤مـمّل اًمذي خيتّص سمف اهلل شمٕم٤ممم اًمذي يٛمٚمؽ اًمٕمٚمؿ سمذاشمف. ويدّل 

                                                 
 .27 و 26/ اجلـ ؾمقرة .1

 .255/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .118/ اعم٤مئدة ؾمقرة .3
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ٞم٤مء واعمرؾمٚملم هلؿ ؿم٠من ذم ذًمؽ اًمٞمقم أصمٌتف ًمٓم٤مئٗم٦م ظم٤مّص٦م ُمـ إٟمٌ قمغم ذًمؽ أّٟمف 

 .1شاًمٕمٔمٞمؿ

    طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف، شم٠ميمٞمد، واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم  

 شمٕم٤ممم.

  .شم٠ميمٞمد آظمر ًمْمٛمػم اخلٓم٤مب إّول 

    ظمؼم ٦م وطمٞم٨م ٓ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم قمٚمؿ اًمرّب وم٤معمراد سمف ٖم، صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًم

 اىمٕمٞمتف.طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ ويمامًمف وو

    .ُمْم٤مف إًمٞمف. مجع همٞم٥م، مُجع سم٤مقمت٤ٌمر أٟمقاقمف وأىم٤ًمُمف واصٜم٤مومف 

ومجٚم٦م          « ،اصم٤ٌمت اًمٕمٚمؿ اعمٓمٚمؼ اإلطم٤مـمل ًمٚمذات اعم٘مدؾم٦م

 اًمذي يٗم٤مض ُمٜمف قمغم إومراد طم٥ًم اًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت وآؾمتٕمدادات يمام ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م 

         23ش. 

 اًمرواي٤مت

ىم٤مل: ُم٤مذا ُأضمٌتؿ ذم أوصٞم٤مئٙمؿ؟  صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب ضمٕمٗمر

 4ي٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘مقًمقن: ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م سمام ومٕمٚمقا سمٕمدٟم٤م هبؿ.

قمـ ىمقل اهلل قمزوضمؾ:  ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمرطمًٜم٦م يزيد اًمُٙمٜم٤مد ىم٤مل:   

                       ؟ 

ىم٤مل: وم٘م٤مل: إّن هلذا شم٠مويالً ي٘مقل: ُم٤م ذا أضمٌتؿ ذم أوصٞم٤مئٙمؿ اًّمذيـ ظمّٚمٗمتٛمقهؿ 

                                                 
 .12/381 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .32/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .12/383 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .19ح ،1/277 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4
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 1.قمغم أممٙمؿ؟ ىم٤مل: ومٞم٘مقًمقن: ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م سمام ومٕمٚمقا ُمـ سمٕمدٟم٤م

 2رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه.

ذم  اًمّم٤مدق ىم٤مل ىم٤مل: ظمؼم أيب يزيد سمـ احلًـ قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

 :ىمقل اهلل                            :ىم٤مل: ي٘مقًمقن

 ٓقمٚمؿ ًمٜم٤م سمًقاك.

 : اًم٘مرآن يمّٚمف شم٘مريع وسم٤مـمٜمف شم٘مري٥م.ىم٤مل: وىم٤مل اًمّم٤مدق

اًمّرمح٦م  : يٕمٜمل سمذًمؽ أّٟمف ُمـ وراء آي٤مت اًمتقسمٞمخ واًمققمٞمد آي٤متىم٤مل اًمّمدوق

 3واًمٖمٗمران.

 4ُورّد قمغم اًمّمدوق سم٠مّن اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ همػم اًم٤ًمسمؼ واًمالطمؼ.

ف ف شم٘مريع ويمٚمّ اًم٘مرآن يمٚمّ  إّن اًمٙمالم فم٤مهر ذم أنَّ »وىم٤مل اًمراّد ذم شمٗمًػمه أظمر: 

شم٘مري٥م، وإٟمام خيتٚمػ إُمر سمح٥ًم اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر وم٤ٌمـمٜمف شم٘مري٥م وفم٤مهره شم٘مريع، ٓ 

وم٘مًؿ ُمٜمف آي٤مت اًمت٘مريع ووراءه اًم٘مًؿ أظمر وهق آي٤مت  أن اًم٘مرآن ُمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم

 اًمت٘مري٥م.

ُمـ  ُمع ُمالطمٔم٦م صدر اًمرواي٦م يٕمٓمل أن ُمراده واًمت٠مُمؾ ذم يمالُمف

اًمت٘مريع سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمت٘مري٥م ٓزم ُمٕمٜم٤مه وهق اًمتٌٕمٞمد اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمت٘مري٥م، واًم٘مرآن 

ٞمؾ أضمزائٝم٤م، ف ُمٕم٤مرف وطم٘م٤مئؼ ومٔم٤مهره شمٌٕمٞمد احل٘م٤مئؼ سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض وشمٗمّميمٚمّ 

وسم٤مـمٜمف شم٘مري٥م اًمٌٕمض ُمـ اًمٌٕمض وإطمٙم٤مُمٝم٤م وشمقطمٞمده٤م، ويٕمقد حمّمؾ اعمراد إمم أن 

اًم٘مرآن سمح٥ًم فم٤مهره يٕمٓمل طم٘م٤مئؼ ُمـ اعمٕم٤مرف خمتٚمٗم٦م سمٕمْمٝم٤م سم٤مئـ ُمٜمٗمّمؾ ُمـ سمٕمض 

ًمٙمٜمٝم٤م قمغم يمثرهت٤م وسمٞمٜمقٟمتٝم٤م واسمتٕم٤مد سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض سمح٥ًم اًم٤ٌمـمـ ي٘مؽمب سمٕمْمٝم٤م ُمـ 

                                                 
 .(8/338) 535ح ،15/751 اًمٙم٤مذم .1

 .225ح ،2/85 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .231/ إظم٤ٌمر ُمٕم٤مين .3

 .3/355 واًم٘مرآن احلدي٨م سملم ُمقاوم٘مف ذم اًمٌٞم٤من شمٗمًػمه ذم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمٕماّلُم٦م هق ٞمفقمٚم واًمراد .4
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شمتحد طم٘مٞم٘م٦م واطمدة يم٤مًمروح اًم٤ًمري ذم اجلٛمٞمع،  سمٕمض وشمٚمتئؿ ؿمتك ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م طمتك

ّٓ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   وًمٞم٧ًم إ                 

     1.2 

أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ خيتٚمػ قمـ ؾم٤مئر اًمٙمالم اعمراد ُمٜمف »وىم٤مل ؾمّٞمد اعمقاه٥م: 

قمغم ُمٓمٚم٥م، وسم٤مـمٜمف يريد ُمٓمٚم٤ًٌم آظمر، وشمدّل يمٚمامشمف دٓٓت اًمٗمّمٞمح، وم٢مّن فم٤مهره يدّل 

ُمتٕمّددة. وقمغم هذا إؾم٤مس أومردٟم٤م سمحث٤ًم دًٓمّٞم٤ًم، وم٘مد يًتٗم٤مد ُمـ آي٦م واطمدة وضمقه 

ُمتٕمّددة، وم٤مٔي٦م اًمتل شم٘مّدم شمٗمًػمه٤م فم٤مهره٤م شمقسمٞمخ إُُمؿ ًمٕمدم إضم٤مسمتٝمؿ إٟمٌٞم٤مء 

ًمرؾمؾ ُاممٝمؿ إمم قمٚمٛمف إشمّؿ، اًمذي ا اعمرؾمٚملم، وًمٙمـ سم٤مـمٜمٝم٤م ـمٚم٥م اًمرمح٦م هلؿ، إذ أويمّؾ 

قن شمٗمًػم ٙمهق قملم ذاشمف اعم٘مّدؾم٦م، اًمتل شمٗمٞمض اًمرمح٦م اًمرمح٤مٟمّٞم٦م واًمرطمٞمٛمّٞم٦م ُمٜمٝم٤م، ومٞم

 ًمٚمرواي٦م شمٗمًػمًا سم٤معمّمداق، وهذا هق ّه إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. اًمّمدوق

ذم شمقضمٞمف اًمرواي٦م إن أُمٙمـ إرضم٤مقمف إمم ُم٤م  3وأُّم٤م ُم٤م ذيمره سمٕمض اًم٤ًمدة اعمٗمّنيـ

ّٓ ومال دًمٞمؾ قمٚمٞمف. يمام أّن ُم٤م ذيمره سمٕمض آظمرون ُمـ أّن اعمراد ذ يمرٟم٤مه ومال سم٠مس سمف. وإ

اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم آي٤مت اًمتققمٞمد واًمت٘مريع وآي٤مت اًمت٘مري٥م. وم٢مّن احلدي٨م يٜمٔمر إمم ٟمٗمس 

 .4شأي٦م اًمقاطمدة ٓ إمم أي٤مت إظُمرى

صَمٜم٤َم أسمقا اعمٖمػمة سمـ اًمٜمّٕمامن ًمقًمٞمد طمّدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم أظمؼمٟم٤م وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري: طَمدَّ

 ظمٓم٥م رؾمقل اهلل :ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمامؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس  :ىم٤مل

  :صمّؿ ىم٤مل ًٓ رْ ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إّٟمٙمؿ حمِمقرون إمم اهلل طمٗم٤مة قمراة همُ  :وم٘م٤مل      

                     5 َآ وإن أّول  :صمّؿ ىم٤مل ،إمم آظمر أي٦م

                                                 
 .1/ هقد ؾمقرة .1

 .6/217 اعمٞمزان .2

 .اعمٞمزان ص٤مطم٥م  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل حمّٛمدطمًلم اًمًّٞمد اًمٕماّلُم٦م وهق .3

 .12/398 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .114/ إٟمٌٞم٤مء ؾمقرة .5
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اخلالئؼ يٙمًك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إسمراهٞمؿ أٓ وإّٟمف جي٤مء سمرضم٤مل ُمـ ُأُّمتل ومٞم١مظمذ هبؿ ذات 

اًمِّمامل، وم٠مىمقل: ي٤م رّب ُأصٞمح٤ميب؟ ومٞم٘م٤مل: إّٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدك، وم٠مىمقل يمام 

ىم٤مل اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح:                              

   1 .2ومٞم٘م٤مل: إّن ه١مٓء ِل يزاًمقا ُمرشمّديـ قمغم أقم٘م٤مهبؿ ُمٜمذ وم٤مرىمتٝمؿ 

 

                          

                            

                            

                             

                          

             

 

ُم٤م ضمرى سمٞمٜمف وسملم ومرد واطمد ُمـ اًمرؾمؾ، أصمر ُم٤م ضمرى سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ  ىمد ذيمر »

ـّ سمف  قمٚمٞمف ُمـ أي٤مت اًم٤ٌمهرات وقمغم  ُمـ اعمح٤مورة اإلمج٤مًمّٞم٦م أّوًٓ: ًمٌٞم٤من ُم٤م اُمت

 قمٚمٞمف ذم ؾمقرة آل قمٛمران ُمـ دون شمٗم٤موت يذيمر ذًمؽ. واًمدشمف، وىمد هده٤م 

 شمٕم٤ممم. أّوًٓ: شمٕمٔمٞماًم ًمِم٠من قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٜمد اهلل

صم٤مٟمٞم٤ًم: ًمٌٞم٤من أّن ُم٤م ضمرى ًمٗمرد واطمد ُمـ اًمرؾمؾ، إّٟمام جيري ًم٤ًمئر اإلٟمٌٞم٤مء 

 واعمرؾمٚملم، وأّٟمف ُمث٤مل ًمٚمٌ٘مّٞم٦م.

                                                 
 .117/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 شمٗمًػم ذيؾ ذم 5/4 اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم وٟمحقه٤م سمػموت داراًمٗمٙمر ـمٌٕم٦م 5/191 ياًمٌخ٤مر صحٞمح .2

 .إٟمٌٞم٤مء ؾمقرة
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صم٤مًمث٤ًم: آطمتج٤مج قمغم ُمٕم٤مٟمديف سمتٗمْمٞمؾ اًمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمٙمقن أضمٚم٥م حلنهتؿ 

سم٤مًمٜمٕمؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم ٕضمؾ  وأقمٔمؿ قمٚمٞمٝمؿ، وًمٕمّٚمف ٕضمؾ هذا ِل يٙمـ شمذيمػم قمٞمًك

ٟمٞم٤م، سمؾ إلفمٝم٤مر أُمره وإمت٤مم احلّج٦م قمغم  اًمِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مّٟمف ظمرج قمـ قمٝمدشمف ذم دار اًمدُّ

ىمّّمتٝمؿ ذم هذه  ُاُّمتف اًمذيـ اٟم٘مًٛمقا إمم ـم٤مئٗمتلم اًمٖمالة واًمٙمٗمرة، يمام هد 

 .1شاًمًقرة

  ٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق: ُأذيمر.ًمِ ، ُمٗمٕمقل سمف شطملم»فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك 

   قمّٚم٦م اًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ذم أي٦م  رّ ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. وىمد ُم

اًم٤ًمسم٘م٦م ذيؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  . 

             .اداة ٟمداء وُمٜم٤مدى  سمدل ُمـ . 

   .ُمْم٤مف إًمٞمف. ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٠مٟمٞم٨م 

   ُم٘مقل اًم٘مقل.شأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ، 

  .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ُهّد ًمٚمٜمٕمؿ اًمتل أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمغم .

 .قمٞمًك اًمٜمٌل

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمٕمٓمقوم٤من قمغم    ّٕن ،

ُمٕم٤ًم ُمٜمٕمامن سم٤مًمٜمٕمؿ اإلهلٞم٦م شمٙمقن ًمقاًمدشمف أيْم٤ًم، ومٝمام  اًمٙمراُم٤مت اًمتل شمٙمقن ًمٕمٞمًك

يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:              2. 

  فمرف ُمتٕمّٚمؼ سمـ   عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك اعمّمدر، أي اًمٜمٕمٛم٦م احل٤مصٚم٦م ذم

 ذًمؽ اًمقىم٧م.

                                                 
 .12/384 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .91/ إٟمٌٞم٤مء ؾمقرة .2



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 111

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف 

      ر وُمْم٤مف إًمٞمف. ضم٤مر وجمرو      ضمؼمئٞمؾ اًمذي هق

 واؾمٓم٦م وطمل اإلهلل.

     ش.          أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم .ُمٗمٕمقل سمف 

      ِّٟمّم٥م طم٤مل ُمـ  ضم٤مر وجمرور ذم حمؾ   أي ذم اًمٓمٗمقًم٦م .

 واًمرو٤مقم٦م.

   ٓمٗم٤ًم قمغم حمّؾ طمرف قمٓمػ وُمٕمٓمقومف قم      أي طملم .

 د فمٝمقره.سمٕم ي ظمٚمػ اإلُم٤مم اعمٝمد اًمٙمٝمقًم٦م وٟمزوًمف

           .طمرف قمٓمػ      ُمٕمٓمقف قمغم    . 

    .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. قم٤مم يِمٛمؾ مجٞمع اعمذيمقرات سمٕمده 

     ُمٕمٓمقف قمغم  هل احل٘م٤مئؼ اًمتل شمٙمقن ٟم٤مومٕم٦م ًمإلٟم٤ًمن . و

 اقمت٘م٤مدًا وقمٛمالً وهل٤م دظمؾ ذم ؾمٕم٤مدة اًمداريـ وُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م إؿمٞم٤مء.

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  ُمع  . ّٕن ذيٕمتف ُمقؾمك اًمٜمٌل

 اصالطم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م.

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  .وهق يمت٤مسمف اخل٤مص اعُمٜمَْزل إًمٞمف . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم    « . اخلٚمؼ سمٛمٕمٜمك اإلجي٤مد قمـ شم٘مدير، ؾمقاء

يم٤من سمال ؾمٌؼ ُم٤مّدة أصالً يمخٚمؼ إرواح، أم ُمع ؾمٌ٘مٝم٤م يمخٚمؼ قمٞمًك اًمٓمػم. واعمراد سمف 

ذم اعم٘م٤مم هق اًمث٤مين. واًمتٕمٌػم سم٤معمْم٤مرع قمـ ومٕمؾ ُم٣م ًمتّمقير اًمقاىمٕم٦م ومتثٞمٚمٝم٤م ذم اًمذهـ 

 .1شّّن٤م واىمٕم٦م ذم اخل٤مرجيم٠م

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 
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  ٟمّم٥م صٗم٦م عمٗمٕمقل  اؾمؿ سمٛمٕمٜمك ُمثؾ ذم حمّؾ    أو عمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ أي

ظَمْٚم٘م٤ًم     . 

             .ُمْم٤مف إًمٞمف. اهلٞمئ٦م: اًمِمٙمؾ واًمّمقرة  .ُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من 

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ   أي سم٠مُمري ورظمّمتل .

 ذم ذًمؽ. وىمدريت وهدايتل وىمقيت وطمقزم وُمـ دون اؾمت٘مالل قمٞمًك

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم   . 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           . .قم٤مـمٗم٦م 

   ش.هل»ٟم٤مىمص واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

     ظمؼم           .     ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم   .أي شمِمٗمل . 

 ـْ وًمد أقمٛم  قم٤مـمٗم٦م. .          ٰك ُمٗمٕمقل سمف. وهق َُم

     ُمٕمٓمقف قمغم .اًمؼمص: ُمرض ضمٚمدي ُمٕمروف .

٤مء ًمِمٗم٤مئٝمام طمتك أن سمٕمد ُميض ىمرون ُمتامدي٦م ضمّتّمٞمّمٝمام سم٤مًمذيمر ّّٕنام داءان ٓر

 م قمٚمؿ اًمٓم٥م.وشم٘مدّ 

    يًت٘مؾ قمٞمًكت مجٞمٕمٝم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وإذٟمف ٓشم٠ميمٞمد قمغم أّن اعمٕمجزا 

 ومٞمٝم٤م وأّٟمف يدقمق اهلل وؿم٤موم٤ممه٤م اهلل شمٕم٤ممم وهق اًمِم٤مذم.

 ٤مـمٗم٦م.          قم      ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    ًمٚمٕمٝمد.ش ال»ُمٗمٕمقل سمف. مجع ُمٞم٧م. و 

    .أي أّن قمٞمًك يدقمق اهلل وأطمٞم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم ّٕٟمف هق اعمحٞمل 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم    ىمتٚمؽا . أي طمٗمٔمتؽ طملم أرادو. 

    .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف 
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  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

    فمرف وومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. أي طملم ضم٤مء قمٞمًك 

 إًمٞمٝمؿ.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   أي اًمدٓئؾ اًمقاوح٤مت .

 اًم٤ٌمهرات. زواعمٕم٤مضم

 ؾمتئٜم٤مومٞم٦م.          ا   .ومٕمؾ ووم٤مقمؾ 

    .ومٕمؾ ووم٤مقمٚمف، صٚم٦م اعمقصقل 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ . 

  .طمرف ٟمٗمل سمٛمٕمٜمك ُم٤م 

  .ُمٌتدأ. اؿم٤مرة إمم جمٛمقع ُمِم٤مهداهتؿ ُمـ اًمٌٞمٜم٤مت 

            .أداة احلٍم             .ظمؼم   .ٟمٕم٧م 

 روايت٤من

، ىم٤مل: إّن قمٞمًك سمـ ُمريؿ : قمـ أيب قمٌداهللظمؼم قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٕم٤مُمري

، ويم٤من ؾم٠مل رسّمف أْن حيٞمٞمف ًمف، ومدقم٤مه، وم٠مضم٤مسمف، وظمرج إًمٞمف ضم٤مء إمم ىمؼم حيٞمك سمـ زيمرّي٤م

ذم اًمّدٟمٞم٤م، وم٘م٤مل ًمف: ُمـ اًم٘مؼم، وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م شمريد ُمٜمّل؟ وم٘م٤مل ًمف: أريد أْن شم١مٟمًٜمل يمام يمٜم٧م 

ي٤م قمٞمًك، ُم٤م ؾمٙمٜم٧م قمٜمّل طمرارة اعمقت وأٟم٧م شمريد أْن شمٕمٞمدين إمم اًمّدٟمٞم٤م، وشمٕمقد قمكّم 

 1.طمرارة اعمقت؟ ومؽميمف ومٕم٤مد إمم ىمؼمه.

أّٟمف ؾمئؾ: هؾ يم٤من قمٞمًك سمـ  طمًٜم٦م أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م وهمػمه: قمـ أيب قمٌداهلل

 ووًمد؟ُمريؿ أطمٞم٤م أطمدًا سمٕمد ُمقشمف طمتّك يم٤من ًمف أيْمٌؾ ورزق وُمّدة 

 وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، إّٟمف يم٤من ًمف صديؼ ُمقاخ ًمف ذم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ويم٤من قمٞمًك
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يٛمّر سمف ويٜمزل قمٚمٞمف، وإّن قمٞمًك هم٤مب قمٜمف طمٞمٜم٤ًم، صمّؿ ُمر سمف ًمٞمًّٚمؿ قمٚمٞمف، ومخرضم٧م إًمٞمف أُّمف 

وم٠ًمهل٤م قمٜمف، وم٘م٤مل: ُم٤مت ي٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل: أومتحٌّلم أْن شمريف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل هل٤م: وم٢مذا 

ٞمٞمف ًمؽ سم٢مذن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، ومٚماّم يم٤من ُمـ اًمٖمد أشم٤مه٤م، وم٘م٤مل هل٤م: طمشمٞمؽ طمتّك أُ يم٤من همدًا آ

، صمّؿ دقم٤م اهلل اٟمٓمٚم٘مل ُمٕمل إمم ىمؼمه، وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م طمّتك أشمٞم٤م ىمؼمه، ومقىمػ قمٚمٞمف قمٞمًك

، ، وم٤مٟمٗمرج اًم٘مؼم وظمرج اسمٜمٝم٤م طمّٞم٤ًم، ومٚماّم رأشمف أُّمف ورآه٤م سمٙمٞم٤م، ومرمحٝمام قمٞمًكقمزوضمؾ

شمٌ٘مك ُمع أُمؽ ذم اًمّدٟمٞم٤م؟ وم٘م٤مل: ي٤م ٟمٌّل اهلل، سم٠ميمؾ ورزق وُمّدة،  وم٘م٤مل ًمف قمٞمًك: أحت٥ّم أنْ 

: سم٠ميمؾ ورزق وُمّدة، وشمٕمّٛمر قمنميـ أم سمٖمػم أيمؾ وٓ رزق وٓ ُمّدة؟ وم٘م٤مل ًمف قمٞمًك

 ؾمٜم٦م، وشمزّوج ويقًمد ًمؽ، ىم٤مل: ٟمٕمؿ إذا.

 1ىم٤مل: ومدومٕمف قمٞمًك إمم أُّمف، ومٕم٤مش قمنميـ ؾمٜم٦م، وشمزّوج ووًمد ًمف.

 

                             

    

 

أي٦م ُمًقىم٦م ٕظمذ اعمٞمث٤مق ُمـ احلقاريلم ذم ىمّم٦م ٟمزول اعم٤مئدة قمٚمٞمٝمؿ وشمٌّٞمٜم٧م 

 صمّؿ يمٗمرهؿ سمذًمؽ. ؾم٥ٌم اؾمتًالُمٝمؿ وإذقم٤مّنؿ ًمدقمقة قمٞمًك اًمٜمٌل

 .قم٤مـمٗم٦م 

  ُمٕمٓمقف قمغم ش. اذيمر»فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ حمذوف    

 ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم   شمٕم٤ممم. واعمراد

أو اًمقطمل إًمٞمٝمؿ ُمـ دون  سم٤مًمقطمل هٜم٤م إُّم٤م اًمقطمل إًمٞمٝمؿ سمقاؾمٓمف ٟمٌٞمٝمؿ قمٞمًك
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 اًمقاؾمٓم٦م سم٢مهل٤مُمٝمؿ.

        ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     .     مجع :

ـْ أظمٚمص ذم اعمقّدة، يٓمٚمؼ إمم أٟمّم٤مر قمٞمًك اًمٜمٌل ٌّٞمف اخل٤مص. احلقاري وهق َُم  وحم

   ًمٚمقطمل اًمذي أًم٘م٤مه اهلل إًمٞمٝمؿ.شأي»طمرف شمٗمًػم سمٛمٕمٜمك ، 

   .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف 

  ور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمر    واًمْمٛمػم يرضمع إمم  .شمٕم٤ممم 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ُمٕمٓمقف قمغم ،. 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. وُم٤م سمٕمده ضمقاب ُم٤م ُأوطمل إًمٞمٝمؿ، وهذا ومّمؾ سملم

 ُم٤م ُأوطمل إًمٞمٝمؿ وضمقاهبؿ.

   .ُم٘مقل اًم٘مقل: أي ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف  .سم٤مهلل ورؾمقًمف 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    يرضمع إمم اهلل، ومٝمؿ ش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر سمٛمٕمٜمك دقم٤م وشميع ووم٤مقمٚمف وٛمػم

 يِمٝمدون اهلل قمغم إيامّنؿ.

           .طمرف ضمر   .طمرف ُمِمٌٝمف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد واؾمٛمف 

    ضمر  ؼمه سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ ظمؼمه. طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف وظم

سم٤مًم٤ٌمء، واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   شم٘مديره: اؿمٝمد ي٤م رّب سمٙمقٟمٜم٤م ُمًٚمٛملم أو ،

سم٤مؾمالُمٜم٤م. ؾمّٛمك إيامّنؿ إؾمالُم٤ًم ًمِـ          1. 

 روايت٤من

ًمف قمـ ىمق قمـ حمّٛمد سمـ يقؾمػ اًمّمٜمٕم٤مين، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مضمٕمٗمر
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 شمٕم٤ممم:          ُٛمقا.، ىم٤مل  1: ُأهْلِ

: ِل ؾمّٛمل ُمٕمتؼمة احلًـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب احلًـ اًمرو٤م

 احلقارّيقن احلقارّيلم؟

ؿ ؾمّٛمقا طمقارّيلم: ّّٕنؿ يم٤مٟمقا ىمّّم٤مريـ، خيٚمّمقن »ىم٤مل:  أُّم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس وم٢مّنَّ

، وهق اؾمؿ ُمِمتّؼ ُمـ اخلٌز احلقار، وأُّم٤م قمٜمدٟم٤م ومًّٛمل اًمثٞم٤مب ُمـ اًمقؾمخ سم٤مًمٖمًؾ

احلقارّيقن احلقارّيلم: ّّٕنؿ يم٤مٟمقا خمٚمّملم ذم أٟمٗمًٝمؿ، وخمٚمّملم ًمٖمػمهؿ ُمـ أوؾم٤مخ 

 ش.اًمذٟمقب سم٤مًمققمظ واًمتذيمػم

 ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: ومٚمَِؿ ؾِمّٛمل اًمٜمّم٤مرى ٟمّم٤مرى؟

 و قمٞمًكّّٕنؿ ُمـ ىمري٦م اؾمٛمٝم٤م: ٟم٤مسة ُمـ سمالد اًمِم٤مم، ٟمزًمتٝم٤م ُمريؿ »ىم٤مل: 

 2ش.سمٕمد رضمققمٝمام ُمـ ُمٍم

 أيْم٤ًم. 3ورواه٤م اًمّمدوق ذم قمٚمؾ اًمنمائع

اَرى» ش اخلٌز احلقاري»اًمدىمٞمؼ إسمٞمض وهق ًم٤ٌمب اًمدىمٞمؼ وأضمقده وأظمٚمّمف ويمذًمؽ ش: احلُقَّ

 إسمٞمض اخل٤مًمص.

 

                         

                   

 

قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف  شمٌّٞمٜم٧م ُمٜمزًم٦م احلقاريلم سمٕمد إيامّنؿ قمٜمد اعمًٞمح وُمٜمزًمتف

 وشمٕم٤ممم.
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 .اًمٌٞم٧م آل ـمٌٕم٦م 11ح ،2/173 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .2

 .1ح ،81/ اًمنمائع قمٚمؾ .3



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 116

  ش.اذيمر»فمرف زُم٤من، ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ حمذوف 

       ،وئمٝمر ُمـ ُم٘م٤مًمتٝمؿ أّنؿ ٓيروون ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف

 قمٞمًك اًمرّب أو اسمٜمف سمؾ يرووٟمف قمٌدًا واسمـ أُم٦م ورؾمقًٓ يمٖمػمه ُمـ اًمرؾمؾ.

            .طمرف ٟمداء            .ُمٜم٤مدى .سمدًمف 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف          .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

  اًمٜمٗم٤مر »٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف. وم ّٓ ىمرأ اًمٙم٤ًمئل وإقمِمك إ  

   سم٤مًمت٤مء   سمٜمّم٥م اًم٤ٌمء. اًم٤ٌمىمقن سم٤مًمٞم٤مء ووؿ اًم٤ٌمء. وأدهمؿ اًمٙم٤ًمئل

 . يمام وردت ذم اًمرواي٦م أشمٞم٦م.1شاًمالم ذم اًمت٤مء

اّن احلقاريلم اىمؽمطمقا قمغم ٟمٌّٞمٝمؿ أن يرهيؿ آي٦م ظم٤مص٦م سمحٞم٨م ّتتّص هبؿ 

 هؿ قمـ همػمهؿ. وًمٞمس هذا آىمؽماح ؾمقء أدب وٓ يمٗمر وٓ همػممه٤م ُمٜمٝمؿ.وشمًت٠مصمر

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

   ش.هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ .  وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ 

ٟمّم٥م  . 

    سمف، ُمٗمٕمقل  .اخلقان اعمقوقع قمٚمٞمف ـمٕم٤مم : 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ. 

  يرضمع إمم ٟمٌٞمٝمؿ قمٞمًكش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ُمًتؽم. 

              .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، ُم٘مقل اًم٘مقل  .ُمٗمٕمقل سمف 

            .طمرف ذط ضم٤مزم   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ظمؼم   :وضمقاب اًمنمط حمذوف شم٘مديره .     

     ومـ      .واشمريمقا هذا اًمدقم٤مء 
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 رواي٦مٌ 

قمـ حيٞمك احلٚمٌل، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:        ىم٤مل: ىمراءهت٤م )هؾ ،

 1ن شمدقمق رسمَّؽ.شمًتٓمٞمُع رسمَّؽ( يٕمٜمل: هؾ شمًتٓمٞمع أ

 

                                

      

 

 اقمتذار ُمٜمٝمؿ ًمٚمتخّٚمص ُمـ اًمتقسمٞمخ وقمّدوا ُمـ إهمراض أرسمٕم٦م:

ـ اًمِمٝم٤مدة هب٤م قمٜمد 4دق ٟمٌٞمٝمؿ ـ اًمٕمٚمؿ سمّم3ـ اـمٛمئٜم٤من اًم٘مٚم٥م 2ـ إيمؾ ُمٜمٝم٤م 1

 اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم     أضم٤مسمقا .

: سمف ذم ُم٘م٤مسمؾ ىمقل قمٞمًك               . 

    ُم٘مقل اًم٘مقل. سمٞم٤من ش. ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 تذاراهتؿ.ٓقم

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

   ش.ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم .   أي .

    أيمؾ ُمـ اعم٤مئدة اعمٜمزًم٦م ُمـ اًمًامء. وًمٞمس همروٝمؿ إيمؾ ًمدومع اجلقع سمؾ

 ٟم٤مزل 
ٍ
ُمـ اًمًامء طمتك يًتٕمدوا ًمٚمٗمٞمقو٤مت اًمرسم٤مٟمّٞم٦م واعمدارج اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتنمف سم٠ميمؾ رء

 اعمٕمٜمقي٦م. وهذا هق اًمٖمرض إّول ُمٜمٝمؿ إلرادة ٟمزول اعم٤مئدة.
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           .قم٤مـمٗم٦م    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب، ُمٕمٓمقف قمغم . 

     وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف واـمٛمئٜم٤من اًم٘مٚم٥م وؾمٙمقٟمف ُمـ أهؿ ُمقضم٤ٌمت ـمل

 اعمدارج اعمٕمٜمقي٦م وسمٚمقغ اعمراطمؾ اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م. وهذا هق اًمٖمرض اًمث٤مين.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم ش. ٟمحـ»ومٕمؾ ُم٤مض ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .واعمراد سم٤مًمٕمٚمؿ هٜم٤م اًمٞم٘ملم واإليامن اًم٘مٓمٕمل . 

  .خمٗمٗم٦م ُمـ اعمث٘مٚم٦م. طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف وٛمػم ؿم٠من 

  حت٘مٞمؼ. طمرف 

     رومع ظمؼم  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل سمف ذم حمّؾ  واًمْمٛمػم .

واعمٗمٕمقزم إمم احلقاريلم. وهذا اًمٞم٘ملم واإليامن  اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم ٟمٌٞمٝمؿ قمٞمًك

 اًم٘مٓمٕمل هق اًمٖمرض اًمث٤مًم٨م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم ش. ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم

 . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذوف، شم٘مديره: قم٤ميمٗملم  . 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم   أي ٟمِمٝمد هب٤م ًمٖمػمٟم٤م ُمـ .

 اعم١مُمٜملم أو اعمٜمٙمريـ أو اًمِمٝم٤مدة قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 وهذه اًمِمٝم٤مدة هل اًمٖمرض اًمراسمع. واهلل اًمٕم٤مِل سمٙمت٤مسمف.

 ٜمٌٞمفٌ شم

يم٤من » وطمقاري اًمٜمٌل قمٞمًك اًمٗمرق سملم طمقاري ٟمٌٞمٜم٤م حمّٛمد

، وٕي ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وًمٙمـ صح٤مسم٦م طمقاريقن، يمام يم٤من ًمٕمٞمًك عمحّٛمد

حمّٛمد ُم٤م ؾم٠مًمقه أن يٓمٕمٛمٝمؿ ُمـ ضمقع سمآي٤مشمف وُمٕمجزاشمف يمام ومٕمؾ أصح٤مب قمٞمًك اًمذيـ 
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أصح٤مب ُمقؾمك، سمؾ ىم٤مًمقا ًمف: ٟمريد أن ٟم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م، وٓ أن ي١مُمٜمٝمؿ ُمـ ظمقف يمام ومٕمؾ 

اُمِض ي٤م رؾمقل اهلل عمـ٤ّم أرادك اهلل، »ىم٤مًمقا ًمف ذم سمٕمض ُمٕم٤مريمف سمٚم٤ًمن اعم٘مداد سمـ إؾمقد: 

ومٜمحـ ُمٕمؽ، وٓ ٟم٘مقل ًمؽ ُم٤م ىم٤مل سمٜمق إهائٞمؾ عمقؾمك:               

     1٘م٤مشمٚمقن، ومق ، وًمٙمـ ٟم٘مقل: اذه٥م أٟم٧م ورسمؽ وم٘م٤مشمال اّٟم٤م ُمٕمٙمام ُم

 ش.اًمذي سمٕمثؽ سم٤محلّؼ، ًمق هت سمٜم٤م إمم سمرك اًمٖمامد جل٤مًمدٟم٤م ُمٕمؽ ُمـ دوٟمف، طمتل شمٌٚمٖمف

ويم٤مٟمقا يت٤ًمىمٓمقن ؿمٝمداء سملم يديف، وهؿ ي٘مقًمقن: ومزٟم٤م ورب اًمٙمٕم٦ٌم، وروى 

قمٜمٝمؿ اًمت٤مريخ ذم ذًمؽ ُم٤م يِمٌف إؾم٤مـمػم. ىم٤مشمؾ قمامرة سمـ يزيد يقم ُأطمد، طمتك أصمخٜمتف 

قت رُمك سمرأؾمف قمغم ىمدُمل رؾمقل اهلل، وِل يرومٕمف، طمتك وم٤مرق اجلراح، وعمـ٤ّم أي٘مـ سم٤معم

 احلٞم٤مة ؾمٕمٞمدًا هبذه اخل٤ممت٦م.

دًا ذم ُأطمد، وم٘م٤مل ٕطمد أصح٤مسمف: ىمؾ ًمرؾمقل اهلل ٞموؾم٘مط ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع ؿمٝم

ي٘مقل ًمؽ ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع: ضمزاك قمٜم٤م ظمػم ُم٤م ضمزى ٟمٌٞم٤ًم قمـ أُمتف، واسمٚمغ ىمقُمؽ قمٜمل 

ًمٙمؿ: اٟمف ٓ قمذر ًمٙمؿ قمٜمد اهلل إن ظمٚمص إمم  اًمًالم، وىمؾ هلؿ: ان اسمـ اًمرسمٞمع ي٘مقل

 ٟمٌٞمٙمؿ، وُمٜمٙمؿ قملم شمٓمرف.

ويم٤من قمٛمرو سمـ اجلٛمقح أقمرج، وأراد اخلروج ُمع اًمٜمٌل إمم طمرب ُأطمد، ومح٤مول 

أوٓده أن يٛمٜمٕمقه ُمـ اخلروج، وم٤مؿمتٙمك ًمرؾمقل اهلل، وىم٤مل: اين أرضمق أن أقمرج اًمٚمٞمٚم٦م 

ٕرسمٕم٦م، وؿم٘مٞمؼ زوضمتف، ومج٤مءت إمم اجلٜم٦م، وم٠مذن رؾمقل اهلل ًمف، وىمتؾ هق وأوٓده ا

مجؾ، وذه٧ٌم هبؿ  أرُمٚمتف سمٕمد اعمٕمريم٦م، ومحٚم٧م زوضمٝم٤م وأظم٤مه٤م وأوٓده٤م إرسمٕم٦م قمغمٰ 

 إمم اعمديٜم٦م، وم٘م٤مسمٚمتٝم٤م اًمٜم٤ًمء ي٠ًمًمٜمٝم٤م قمـ إظم٤ٌمر. ىم٤مًم٧م: أُم٤م رؾمقل اهلل ومٌخػم، ويمّؾ 

ُمّمٞم٦ٌم سمٕمده هتقن. وم٠ًمًمتٝم٤م: وُم٤م هذه اجلث٨م؟ ىم٤مًم٧م: ه١مٓء أوٓدي وزوضمل وأظمل 

 يمرُمٝمؿ اهلل سم٤مًمِمٝم٤مدة، وأمحٚمٝمؿ ٕدومٜمٝمؿ.أ

همػمه  ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمدى اًمٗمرق سملم طمقاري حمّٛمد، وطمقاري هذه أُمثٚم٦م ٟم٘مدُمٝم٤م
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ُمـ إٟمٌٞم٤مء. وٓ ٟم٤ٌمًمغ إذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م: ان ُم٤م ُمـ ٟمٌل قمغم آـمالق فمٗمر سمام فمٗمر حمّٛمد 

ذم ؿمخّمٞمتف، ومٞمٙمٛمـ ُمـ أصح٤مب صدىمقا ُم٤م قم٤مهدوه قمٚمٞمف. أُم٤م اًمن  اهلل رؾمقل

 .1شٔمٛم٦م رؾم٤مًمتفوقم

 

                            

                           

 

 ٤مي٦م قمٌقديتف وأدسمف وقم٘مالٟمٞمتف.ئمٝمر ُمٜمف هم دقم٤مٌء ُمـ اًمٜمٌل قمٞمًك

           .ومٕمؾ ُم٤مض، وُم٘مقٌل ىمقًمف دقم٤مُءُه  .وم٤مقمٚمف 

   ٟمٕم٧م أو سمدل ُمـ           .   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

    ٟمّم٥م،  ًمٗمظ اجلالًم٦م، ُمٜم٤مدى سم٠مداة ٟمداء حمذووم٦م ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمّؾ

دة ذم آظمره  قمقض قمـ أداة اًمٜمداء اعمحذووم٦م وهذا خيتص سمٚمٗمظ اجلالًمف وم٘مط. واعمٞمؿ اعمِمدَّ

اهلل ُمرشملم: أطمدمه٤م سم٢مؾمؿ اجلالًم٦م وهق اؾمؿ ًمذات اجل٤مُمع جلٛمٞمع  دقم٤م قمٞمًك

 اًمٙمامٓت ُمـ اإلًمقهٞم٦م واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واحلٞم٤مة.

   .ُمٜم٤مدى صم٤من سم٠مداة ٟمداء حمذووم٦م وُمْم٤مف إًمٞمف 

قمـ ىمٞمقُمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم وأدارشمف قمغم اًمٕمقاِل، وهذا دقم٤مء اًمث٤مين سمقصػ اًمرّب اعمٜمٌئ 

 وأدظمؾ ٟمٗمًف ومٞمٝمؿ ودقم٤م سمٚم٤ًمن اجلٛمع.

د هذه أي٦م ُمـ اجلٛمع سملم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم وشمّمديره٤م سمـ  ش. اًمّٚمٝمؿ رسّمٜم٤م»وشمقطمَّ

 وشمٍميح سم٤مؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء ُمع اؾمتٕمامهلام إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

   .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف ذم ُم٘م٤مم اًمدقم٤مء 
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     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           .  .ُمٗمٕمقل سمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   واعمراد سم٤معم٤مئدة .

 اًمًاموي٦م هل اًمتل شمٜمزل ُمـ اجلٜم٦م.

 واظمتٚمٗمقا ذم اًمٓمٕم٤مم اًمٜم٤مزًم٦م قمغم اعم٤مئدة واعمروي قمـ أيب ضمٕمٗمر وأيب قمٌداهلل

 1أّٟمف ظمٌز وؾمٛمؽ.

    شمرضمع إمم ش هل»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم  . 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم  .أي ًمف و ُُّٕمتف ، 

    ظمؼم . 

اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م          ذم حمّؾ ٟمّم٥م صٗم٦م   قمغم ٟمحق اعمج٤مز ،

ك أّن اًمٞمقم اعمقاومؼ ًمٞمقم ٟمزول اعم٤مئدة ُمـ يمؾِّ ؾمٜم٦ٍم يٙمقن قمٞمدًا هلؿ وم٢مؾمٜم٤مد اًمٕمٞمد إمم سمٛمٕمٜم

 اعم٤مئدة جم٤مزي.

واًمٕمٞمد ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٕمقد، وهق ]أضمقف[ واوّي، ومجٕمف أقمٞم٤مد، وإن يم٤من »

ّٓ أّن يمراه٦م آؿمت٤ٌمه  اًم٘مٞم٤مس أن شمٙمقن أقمقاد: ّٕن اجلٛمقع شمرّد إؿمٞم٤مء إمم أصقهل٤م، إ

تف قمغم ظمالومف. وإّٟمام اىمتٍم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف قمغم ذيمر اًمٕمٞمد دون همػمه سمجٛمع قمقد ضمٕمٚم

ُمع إّن ومٞمف ُمـ اًمّٚمٓم٤موم٦م ـ يمام قمروم٧م ـ وم٢مّن اًمٕمٌد يٌٕم٨م اًمنور ذم اًمٜمٗمقس ويٜمِّمٓمٝم٤م، 

وجيٛمع اًمٙمٚمٛم٦م ويٌلّم قمٔمٛم٦م اًمديـ يمّٚمام قم٤مد، وجيّدد طمٞم٤مة اعمّٚم٦م، ومٙم٤من ومٞمف ُم٤م ذيمره 

 .2شةاحلقارّيقن ذم شمقضمٞمف ؾم١ماهلؿ وزي٤مد

    ضم٤مر وجمرور سمدل ُمـ  أي أّول هذه إُُّم٦م.ُمـ يمّؾ  . سمدل يمّؾ . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   وآظمر هذه إُُّم٦م. واجلٛمٚم٦م شمدل قمغم أّن هذا .

                                                 
 .4/61 اًمتٌٞم٤من .1

 .12/416 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 اًمٕمٞمد يٙمقن ُمـ اظمتّم٤مص٤مت اًمٜمّم٤مرى.

رى وًمٙمٜمّٝمؿ ذيمروا وهذا اًمٕمٞمد اًمذي ذيمر ذم هذه أي٦م همػم ُمٕمروف قمٜمد اًمٜمّم٤م»

أيمؾ ُمع احلقارّيلم قمغم ُم٤مئدة ًمٞمٚم٦م قمٞمد اًمِٗمّمح، وهل اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل  أّن قمٞمًك

صػّمت يقم اًمٗمّمح قمٞمدًا يٕمت٘مدون أّٟمف صٚم٥م ُمـ ص٤ٌمطمٝم٤م. ومٚمٕمّؾ ُمٕمٜمك يمقّن٤م قمٞمدًا أّّن٤م 

ذم اعمًٞمحٞم٦م يمام يم٤من قمٞمدًا ذم اًمٞمٝمقدي٦م، ومٞمٙمقن ذًمؽ ىمد ص٤مر قمٞمدًا سم٤مظمتالف آقمت٤ٌمر 

ٞمقم واطمدًا ّٕن اعمًٞمحٞملم ووّم٘مقا ٕقمٞم٤مد اًمٞمٝمقد ُمٜم٤مؾم٤ٌمت أظمرى ٓئ٘م٦م وإن يم٤من اًم

 .1شسم٤معمًٞمحٞم٦م إقمٗم٤مء قمغم آصم٤مر اًمٞمٝمقدي٦م

وئمٝمر ُمـ هذا اًمدقم٤مء أن ضمٕمؾ اًمٕمٞمد يٙمقن سمٞمد أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وُأممٝمؿ وٓ 

 .يٙمقن شمقىمٞمٗمٞم٤ًم ُمـ اًمرّب 

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  . 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ .    قمغم

 شمقطمٞمدك ورؾم٤مًم٦م ٟمٌٞمّؽ وشمّمديؼ ديٜمؽ.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم  ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف، ذم ش أٟم٧م». ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف

ُم٘م٤مم اًمدقم٤مء واًمتيع. شم٠ميمٞمد عم٤م ؾم٠مًمف احلقاريقن ُمـ ىمقهلؿ:         2 .

 طمتّك صح إرداومف سم٘مقًمف:ش اًمرزق»سمـ ش إيمؾ»وًمٙمـ سمدل يمٚمٛم٦م 

         .طم٤مًمٞم٦م          .ُمٌتدأ          .ظمؼمه   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

ف، وىمس يمالُمف إمم يمالُمٝمؿ ـ اًم٤ٌمرع اجلٛمٞمؾ ُمع رسمّ  وم٤مٟمٔمر إمم أدسمف»وسم٤مجلٛمٚم٦م: 

ًمٗمظ ؾم١ماهلؿ وم٠مو٤مف  ُملم ي١مُم٤من ٟمزول اعم٤مئدة ـ شمرى قمج٤ٌم وم٘مد أظمد اًمٙمالويماّل 

وطمذف، وىمدم وأظمر، وسمدل وطمٗمظ طمّتك قم٤مد اًمٙمالم اًمذي ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل أن يقضمف سمف 
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إمم طمية اًمٕمزة وؾم٤مطم٦م اًمٕمٔمٛم٦م أمجؾ يمالم يِمتٛمؾ قمغم أدب اًمٕمٌقدي٦م، ومتدسمر ذم ىمٞمقد 

 .1ششمرى قمج٤ٌمً  يمالُمف

 اًمرواي٤مت

، ىم٤مل: اعم٤مئدة اًمتل ٟمزًم٧م قمغم أسمٞمف، قمـ أيب ضمٕمٗمرقمـ قمٞمًك اًمٕمٚمقي، قمـ 

ة سمًالؾمؾ ُمـ َذَه٥ٍم، قمٚمٞمٝم٤م شمًٕم٦م أظْمِقَٟم٦م ّٓ  3، وشمًٕم٦م أرهمٗم٦م.2سمٜمل إهائٞمؾ ُُمد

شمًٕم٦م أطمقات وشمًٕم٦م أْرهُمٍػ »رواه٤م اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء سمًٜمده اعمتّمؾ وومٞمف: 

 .4شومح٥ًم

 ٜم٤مزير ُمـ ىمقم قمٞمًك، ىم٤مل: إن اخلقمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر، قمـ أيب احلًـ

 5ؾم٠مًمقا ُٟمُزول اعم٤مئدة، ومٚمؿ ُي١مُمٜمقا هب٤م، ومٛمًخٝمؿ اهللّ ظَمٜم٤َمِزير.

ي٘مقل: يم٤مٟم٧م اخلٜم٤مزير  قمـ قمٌداًمّمٛمد سمـ سُمٜمدار، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤ماحلًـ

خقا ظَمٜم٤َمِزير. ًِ  6ىمقٌم ُمـ اًمَ٘مّّم٤مريـ، يَمّذسمقا سم٤معم٤مئدة، ومُٛم

 

                              

             

 

 وقمد سيح سم٤مؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء وإٟمزال اعم٤مئدة.

           .ومٕمؾ ُم٤مض  .وم٤مقمٚمف 
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   اًمدقم٤مء. طمرف ُمِمٌٝمف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. شم٠ميمٞمد ًمتحّ٘مؼ اًمققمد واؾمتج٤مسم٦م 

    وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم ش ان»اؾمؿ وم٤مقمؾ، اؾمؿ  .

ىمرأ »  1شسم٤مًمتِمديد أهؾ اعمديٜم٦م واسمـ قم٤مُمر وقم٤مصؿ واًم٤ٌمىمقن سم٤مًمتخٗمٞمػ .

واًمتخٗمٞمػ أوومؼ ّٕن اإلٟمزال هق اًمدال قمغم اًمٜمزول اًمدومٕمل، ويمذًمؽ ٟمزًم٧م اعم٤مئدة، »

 .2شؾمتٕمامًمف اًمِم٤مئع إٟمام هق ذم اًمٜمزول اًمتدرجيلوأُّم٤م اًمتٜمزيؾ وم٤م

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم٤مؾمؿ وم٤مقمؾ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

 احلقاريلم.

 « شمٗمريع قمـ إضم٤مسم٦م رهمٌتٝمؿ وحتذير هلؿ ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٙمٗمر سمٕمد اإليامن

 .3شإقمالُم٤ًم سم٠ممهٞم٦م اإليامن قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

  ٤مزم، ُمتٌدأ. ومجٚم٧م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه.اؾمؿ ذط ضم 

     ش.هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط. ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ٟمّم٥م ُمتٕمّٚمؼ سمـ  فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ ذم حمّؾ   . 

   ْـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُِم   أي طم٤مل يمقٟمف  .

 سمٞم٤ميّن.ش ُمـ»و 

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط   .طمرف ُمِمٌٝمف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

     ش. ان»وُمٗمٕمقل سمف، ظمؼم ش اٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ومجٚم٦م        ضمزم. ضمقاب اًمنمط ذم حمّؾ 

            .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ .ٟم٤مومٞم٦م 

    .أّن وٛمػمه يرضمع إمم اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ وًمٞمس ُمٗمٕمقًٓ سمف ّٓ  ُمّر إ
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    .ُمٗمٕمقل سمف 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   . 

أي: ٓ أقمّذب          .ذًمؽ اًمٕمذاب، يٕمٜمل ُمثؾ ذًمؽ اًمٕمذاب 

 وُمـ هٜم٤مك ئمٝمر أيْم٤ًم ان ىمقًمف»                     

    إمم يمقن اًمٕمذاب  وإن يم٤من وقمٞمدًا ؿمديدًا سمٕمذاب سمئٞمس ًمٙمـ اًمٙمالم همػم ٟم٤مفمر

ومقق مجٞمع اًمٕمذاسم٤مت واًمٕم٘مقسم٤مت ذم اًمِمدة وإِل، وإٟمام هق ُمًقق ًمٌٞم٤من اٟمٗمراد اًمٕمذاب 

 .1شُمؿ سمفذم سم٤مسمف، واظمتّم٤مصٝمؿ ُمـ سملم إ

اظمتٚمػ اعمٗمّنون ذم أّن اعم٤مئدة هؾ ٟمزًم٧م ُمـ اًمًامء أو ِل شمٜمزل. ومٕمـ جم٤مهد »

واحلًـ أّّنؿ عمـ٤ّم ؾمٛمٕمقا ىمقًمف شمٕم٤ممم:             أي٦م ظم٤مومقا وم٤مؾمتٕمٗمقا ُمـ

ـمٚم٥م ٟمزوهل٤م ومٚمؿ شمٜمزل. وىم٤مل اجلٛمٝمقر: ٟمزًم٧م. وهق اًمٔم٤مهر ّٕن ىمقًمف شمٕم٤ممم:      

      وقمد ٓ خيٚمػ، وًمٞمس ُمنموـم٤ًم سمنمط وًمٙمٜمف ُمٕمّ٘م٥م سمتحذير ُمـ اًمٙمٗمر، وذًمؽ

طم٤مصؾ أصمره قمٜمد احلقارّيلم وًمٞمًقا ممّـ خيِمك اًمٕمقد إمم اًمٙمٗمر ؾمقاء ٟمزًم٧م اعم٤مئدة أم ِل 

 .2ششمٜمزل

  ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل:                      

            ىم٤مل قمٞمًك              3  وم٘م٤مًُمقا يمام

طمٙمك اهلل:                                        

   *                                 

                      *   4  :إطمتج٤مضم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ
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   1. 

ومٙم٤مٟم٧م شمٜمزل اعم٤مئدة قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمجتٛمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م وي٠ميمٚمقن طمتّك يِمٌٕمقا، صمّؿ شمرومع، 

خقا ىمردًة وم٘م٤مل يمؼماؤهؿ وُمؽمومقهؿ: ٓ ٟمدع ؾمٗمٚمتٜم٤م ي٠ميمٚمقن ُمٜمٝم٤م!  ًِ ومرومع اهلل اعم٤مئدة، وُُم

 .2شوظمٜم٤مزير!

 رواي٦مٌ 

ي٘مقل: عّمـ٤م ُأٟمزًم٧م اعم٤مئدة قمغم  قمـ اًمَٗمٞمض اعمخت٤مر، ىم٤مل ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌداهلل

ىم٤مل ًمٚمَحقارّيلم: ٓ شم٠ميُمٚمقا ُمٜمٝم٤م طمّتك آَذن ًمٙمؿ. وم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م رضمٌؾ ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل  قمٞمًك

: أيمٚم٧م ُمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل ٤مل ًمف قمٞمًكسمٕمض احلَقارّيلم: ي٤م ُروح اهلل، أيمؾ ُمٜمٝم٤م ومالن. وم٘م

: ًمف: ٓ. وم٘م٤مل احلَقاريُّقن: سمغم واهلل ي٤م ُروح اهلل، ًم٘مد أيمؾ ُمٜمٝم٤م. وم٘م٤مل ًمف قمٞمًك

ب سَمٍَمك.  3َصّدق أظم٤مك، ويمذِّ

 

                              

                              

                       

 

، ذم أُمٍر هق سم٤مًمغ ُمريؿوسملم رؾمقًمف قمٞمًك سمـ  طمقار قمجٞم٥م سملم اهلل »

إمّهٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف وأشم٤ٌمقمف، وهق يِمتٛمؾ قمغم دىم٤مئؼ ورُمقز هل ذم هم٤مي٦م اًمدىّم٦م 

واًمٕمٔمٛم٦م. وخيتٚمػ هذا إؾُمٚمقب اعمح٤مورّي قمـ ؾم٤مئر اعمح٤مورات، وم٢مّٟمف يٕمتٛمد قمغم 
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 احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع وٓ خيرج قمٜمٝمام أسمدًا.

ذم ٟمٌٞمّٝمؿ، وىمد شم٘مّدم ذًمؽ وُمْمٛمقن هذه اعمح٤مورة يدور طمقل ُم٤م ىم٤مًمتف اًمٜمّم٤مرى 

ّٓ أّّن٤م يم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م اًمتٛمٝمٞمد ٕظمذ آقمؽماف ُمـ ٟمٗمس اًمرؾمقل  ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، إ

اًمٙمريؿ: ًمتتّؿ احلّج٦م ذم طمّ٘مٝمؿ سم٤مٟمْمامم آقمؽماف ممّـ ي٘مقًمقن ذم طمّ٘مف ُم٤م ًمٞمس يٕمؽمف 

اًمٙمريؿ سمف، ُمع اًمؼمه٤من قمغم سمٓمالٟمف، يمام ورد ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وىمد ص٤مغ هذا اًمرؾمقل 

اعمٕمروف سم٤مٕدب اًم٤ٌمرع ُمع رسّمف اًمٙمريؿ، اقمؽماومف سم٤ُمؾمٚمقب هق ذم ُمٜمتٝمك اًمروقم٦م 

واًمؼماقم٦م، ووّٛمٜمتف دٓئؾ وسمراهلم قمغم صّح٦م اقمؽماومف، وهق ذم ٟمٗمس احل٤مل ٓ يٜمًك 

 .1شُاُّمتف اجل٤مهٚم٦م، واؾمتٓمٛمع هدايتٝمؿ واًمٕمٗمق هلؿ ُمـ رّب هق أرطمؿ اًمرامحلم

  :قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم                   

   ...2. 

  واعمراد سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ش. اذيمر»فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق

 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:               3 ٦م وُم٤م ٟم٘مٚمف اهلل قمـ ُم٘م٤مًم

 : قمٞمًك                             4. 

             .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف  .أداة ٟمداء 

            .ُمٜم٤مدى  سمدل           .   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

  ،شم٘مريع ذم صقرة آؾمتٗمٝم٤مم واعمراد سمذًمؽ شم٘مريع وهتديد »طمرف اؾمتٗمٝم٤مم

 .5شُمـ ادقمك ذًمؽ

   ُمٌتدأ. شم٘مديؿ اعمًٜمد إًمٞمف قمغم اخلؼم اًمٗمٕمكم يدّل قمغم أّن آؾمتٗمٝم٤مم ُمتقضّمف
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 إمم ّتّمٞمّمف سم٤مخلؼم دون همػمه.

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ٚم٦م ومج      ظمؼم. وُم٤م سمٕمده٤م

 ُم٘مقل اًم٘مقل.

     .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٟمقن اًمقىم٤مي٦م وُمٗمٕمقل سمف أّول 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم وٛمػم اعمتٙمٚمؿ ذم     .وُمْم٤مف إًمٞمف 

   .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. شمٖمٚمٞم٤ًٌم ًمٚمذيمر قمغم إُٟمثك 

     ٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ ضم   .

 ش.ؾمقى اهلل»أي 

ًمٗمظ ىمد اؾمتٕمٛمؾ »      يمثػمًا ذم اًم٘مرآن ذم ُمٕمٜمك اإلذاك دون

آؾمت٘مالل سمٛمٕمٜمك أن اعمراد ُمـ اّت٤مذ إًمف أو إهللم أو آهل٦م ُمـ دون اهلل هق أن يتخذ همػم 

 ًمقهٞم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٢منَّ أُ هٞمتف ٓ أن يتخذ همػم اهلل إهل٤ًم وشمٜمٗمل ًمقأُ اهلل ذيٙم٤ًم هلل ؾمٌح٤مٟمف ذم 

 .1شذًمؽ ُمـ ًمٖمق اًم٘مقل اًمذي ٓ يرضمع إمم حمّمؾ

  وُم٤م سمٕمده يرضمع إمم قمٞمًك ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

 ُم٘مقل اًم٘مقل.

      ٌّح»ٗمٕمؾ حمذوف سمُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ شمٜمزيف ش. ُأؾم

 ؾمٌح٤مٟمف قمـ ُمْمٛمقن شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م اًمٗم٤مؾمدة. هلل

 .ٟم٤مومٞم٦م 

    :ويٛمٙمـ شيقضمد»، شيّمّح »، شيٜمٌٖمل»ومٕمؾ ُمْم٤مرع شم٤مم ّٕن ُمٕمٜم٤مه هٜم٤م ،

 ضمٕمٚمف ٟم٤مىمّم٤ًم.
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إن يم٤من ًمٗمظ »   :ٟم٤مىمّم٦م وم٤مؾمٛمٝم٤م ىمقًمف      :وظمؼمه٤م ىمقًمف  

ًمٞمس ُمـ طم٘مل اًم٘مقل سمٖمػم طمّؼ، وإن واًمالم ًمٚمٛمٚمؽ، واعمٕمٜمك: ُم٤م أُمٚمؽ ُم٤م ِل ُأُمٚمٙمف و

يم٤مٟم٧م شم٤مُم٦م ومٚمٗمظ    :ُمتٕمّٚمؼ هب٤م وىمقًمف     وم٤مقمٚمٝم٤م، واعمٕمٜمك: ُم٤م ي٘مع زم  اًمخ

 .1شاًم٘مقل سمٖمػم طمّؼ 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمالم ًمالؾمتح٘م٤مق. أي ُم٤م يقضمد طمّؼ .

 أن أىمقل.

  .طمرف ُمّمدري ٟم٤مص٥م 

   ش.أٟم٤م»رع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ ُمْم٤م 

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

    ش.هق»ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم 

   ضم٤مر وجمرور، ظمؼم . 

    ضم٤مر وجمرور، ظمؼم  اًم٤ٌمء زائدة ضم٤مءت ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل اًمذي دًّم٧م .

قمٚمٞمف  ًمٗمٕمؾ سمٜمٗمل ؾمٌٌف، يٕمٜمل إًمقهٞم٦م ًمٞم٧ًم . وقمغم أي طم٤مٍل يٗمٞمد اًمٙمالم ٟمٗمل ا

 طمّؼ ًمف وأّٟمف ٓ ي٘مقل ُم٤م ًمٞمس طمّؼ ًمف وهذا شم٠ميمٞمد ذم هم٤مي٦م اًمٌالهم٦م وإدب.

 صمّؿ ارشم٘مٰك ذم اًمتؼمي وم٘م٤مل:

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

  ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ  ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمتّمؾ ُمتٙمٚمؿ. ذم حمّؾ

 اًمنمط.

     ٟمّم٥م ظمؼم  قل سمف. ذم حمّؾ ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕم واًمْمٛمػم .

 اعمٗمٕمقزم قم٤مئد إمم اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ.

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط  .طمرف حت٘مٞمؼ 
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   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. ضمقاب اًمنمط 

ٟمٗمك سمٜمٗمل ٓزُمف، وم٢مّن ٓزم وىمقع هذا اًم٘مقل أن يٕمٚمؿ سمف اهلل ّٕٟمف ٓ خيٗمك قمٚمٞمف 

ء وم٤مجلٛمٚم٦م ر             ُمًت٠مٟمٗم٦م ّّٕن٤م دًمٞمؾ وطمج٦م عمْمٛمقن اجلٛمٚم٦م

 اًمتل ىمٌٚمٝم٤م سمٌٞم٤من آظمر.

     ذوع ذم سمٞم٤من اًمنمط ذم ش. أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

  اًمنمـمٞم٦م اعم٤موٞم٦م          ٞمط سمٜم٤م.. ّٕن اهلل شمٕم٤ممم حم 

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

      .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف أظمٗمل أو أيمتؿ

أي       .أقمت٘مده وأقمٚمٛمف ّٕن اًمٜمٗمس ُم٘مّر اعمٕمٚمقُم٤مت وآقمت٘م٤مدات 

           .قم٤مـمٗم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

    ِم أطم٤مـم٦م اعمخٚمقىم٤مت سم٤مهلل ًمَِٕمدَ ش. أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 شمٕم٤ممم.

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

   .طمرف ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. شم٠ميمٞمد 

   شم٠ميمٞمد ًمْمٛمػم          .   .ظمؼمه 

     ُمْم٤مف إًمٞمف. واجلٛمٚم٦م             ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من قمٚم٦م

ىمقًمف                      وُمٕمٜم٤مه: أّن اًمٕمٚمؿ اًمت٤مم سمجٛمٞمع اًمٖمٞمقب .

 رء. ُمٜمحٍم سمف شمٕم٤ممم واهلل اًمٕم٤مِل سمٙمّؾ 

 اًمرواي٤مت

ل اهلل شم٤ٌمرك ، ذم ىمققمـ صَمْٕمَٚم٦ٌم سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م، قمـ أيب ضمٕمٗمر

: وشمٕم٤ممم ًمٕمٞمًك                         ىم٤مل: ِل َيُ٘مٚمف ،
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 1وؾمٞم٘مقًمف، إنَّ اهلل إذا قَمٚمِؿ أنَّ ؿمٞمئ٤ًم يم٤مئـ، أظمؼم قمٜمف ظمؼم ُم٤م ىمد يم٤من.

: : ىمقل اهلل ًمٕمٞمًكقمـ ؾُمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ٕيب قمٌداهلل   

                      ىم٤مل اهلل هبذا اًمٙمالم؟ وم٘م٤مل: إن اهلل إذا ،

 2أراد أُمرًا أن يٙمقن، ىمّّمف ىمٌؾ أن يٙمقن، يم٠من ىمد يم٤من.

ذم شمٗمًػم هذه أي٦م  قمـ ضم٤مسمر اجلُٕمٗمل، قمـ أيب ضمٕمٗمر             

                     . 

ىم٤مل: إنَّ آؾمؿ إيمؼم صَمالصَم٦م وؾمٌٕمقن طمروم٤ًم، وم٤مطمتج٥م اًمربُّ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م 

، أقمٓمك آدم اصمٜملم وؾمٌٕملم طمروم٤ًم، سمحرف، ومٛمـ صمّؿ ٓ يٕمٚمؿ أطمٌد ُم٤م ذم ٟمٗمًف 

 ، ومذًمؽ ىمقل قمٞمًكومتقارصمتٝم٤م إٟمٌٞم٤مء طمّتك ص٤مرت إمم قمٞمًك       

    ،ْٛمتَٜمٞمٝم٤م، وم٠مٟم٧م ييٕمٜمل اصمٜملم وؾمٌٕملم طمروم٤ًم ُمـ آؾمؿ إيمؼم ٘مقل: أٟم٧م قمٚمَّ

شَمْٕمَٚمٛمٝم٤م             ي٘مقل: ٕٟمَّؽ اطمتج٧ٌم ُمـ ظمٚم٘مؽ سمذًمؽ احلرف، ومال

 3يٕمٚمؿ أطمٌد ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ.

طمروم٤من  ًك، ىم٤مل: يم٤من ُمع قمٞمقمـ قمٌداهلل سمـ سمِمػم، قمـ أيب قمٌداهلل

يٕمٛمؾ هبام، ويم٤من ُمع ُمقؾمك أرسمٕم٦م، ويم٤من ُمع إسمراهٞمؿ ؾمت٦َّم، ويم٤من ُمع ُٟمقح صمامٟمٞم٦م، ويم٤من 

، إّن اؾمؿ اهلل صَمالصم٦م وؾمٌٕمقن ُمع آدم مخ٦ًم وقمنمون، ومجع ذًمؽ يمّٚمف ًمرؾمقل اهلل

 4اصمٜم٤من وؾمٌٕمقن طمروم٤ًم، وطُمِج٥م قمٜمف واطمد. طمروم٤ًم، يم٤من ُمع رؾمقل اهلل
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شمٌٚمٞمغ ُم٤م أُمره اهلل ـ اًمتل ِل سمٌٞم٤من وفمٞمٗمتف ـ وهل  ٟمٗمك آظمر ُمـ اًمٜمٌل قمٞمًك

 يتٕمده٤م. واؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمزًم٦م اجلقاب إّول وإظم٤ٌمر قمـ ُم٘م٤مًمتف.

           .ٟم٤مومٞم٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   اًمت٤مسمٕملم ش اًمٜم٤ّمس». واًمْمٛمػم يرضمع إمم

 .ًمٚمٜمٌل قمٞمًك

   .أداة طمٍم  و   قمغم احلٍم. يدّل 

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف، ُم٘مقل اًم٘مقل 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٟمقن اًمقىم٤مي٦م وُمٗمٕمقل سمف. ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم إدب ّٕٟمف

سمـ ش ىمٚم٧َم زم»سمّدل مجٚم٦م   . 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

   ًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.ويمن آظمره٤م إلش وهق»أو ش أْي »شمٗمًػمي٦م سمٛمٕمٜمك 

              .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف  .ُمٗمٕمقل سمف 

    سمدل أو ٟمٕم٧م ُمـ   يٌ٘مٰك أدٟمك »وُمْم٤مف إًمٞمف. وهذه إو٤موم٦م ٓ

ؿم٤مئ٦ٌم ُمـ اًمقهؿ أّٟمف قمٌد ورؾمقل يدقمق إمم اهلل رسمِّف وربِّ مجٞمع اًمٜم٤ّمس وطمده ٓ ذيؽ 

 .1شًمف

 .قم٤مـمٗم٦م 

   قف قمغم ُمٕمٓم   اًمت٤مسمٕملم ش اًمٜم٤ّمس». واًمْمٛمػم يرضمع إمم
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 أو هؿ وهمػمهؿ ُمـ اًمٜم٤ّمس. ًمٕمٞمًك

ىم٤مل قمٞمًك: ... »واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع ُمـ إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م: 

 2. وهق سيح ذم اًمتقطمٞمد.1ش٤مه وطمده وم٠مقمٌدؽ وإيّ رسمّ  أؾمجد هللُمٙمتقب أن 

 ث٤مٟمٞم٦م وهق اًمِمٝم٤مدة قمغم أقمامل ُأُمتف يمام قم٤مـمٗم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م شمذيمػم ًمقفمٞمٗمتف اًم

ىم٤مل اهلل:                 3. 

 .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم. 

     ظمؼم أي .  ُمِم٤مهدًا هلؿ ورىمٞم٤ًٌم يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ أن ي٘مقًمقا

ذه اعم٘م٤مًم٦م اًمِمٜمٕم٤مء وهل: ُمثؾ ه                4. 

           .ُمّمدري٦م فمرومٞم٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض شم٤مُم٦م 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .   أي سمٞمٜمٝمؿ. يٕمٜمل يمٜم٧ُم ذم اًمدٟمٞم٤م

 سمٞمٜمٝمؿ.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  زم، ُمٜمّمقب قمغم اًمٔمرومٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلقاب. اؾمؿ ذط همػم ضم٤م

 ش.طملم»سمٛمٕمٜمك 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٟمقن اًمقىم٤مي٦م وُمٗمٕمقل سمف. أي طملم ىمْمٞم٧َم

 سمقوم٤ميت.

  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

   شم٠ميمٞمد ًمْمٛمػم اًم٤ًمسمؼ ذم  .ويدّل قمغم اًم٘مٍم 

                                                 
 .4/71 شمٌٞم٤مٟمف ذم اًمِمٞمخ قمٜمف وٟم٘مؾ .9 أي٦م اًمراسمع، اًمٗمّمؾ ًمقىم٤م، اٟمجٞمؾ ُم٘مدس، يمت٤مب .1

 .اعمٓمٌققم٦م شاعمًٞمحٞم٦م ٟم٘مد» درود ذم اعم٘مدس اًمٙمت٤مب ذم اًمقاردة اًمتقطمٞمدي٦م اًمٜمّمقص اوردٟم٤م وىمد .2

 .159/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .3

 .116/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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    ظمؼم ٗمظ واعمراد سمف ذم اعم٘م٤مم هق احلٗمظ قمغم اًمرىم٤مسم٦م: احل

 إقمامل ووٌٓمف.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو اقمؽماوٞم٦م  .ُمٌتدأ 

     .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم 

   .ظمؼم. أي ؿم٤مهد 

 

                           

 

قمغم ُمٖمٗمرة ُأُّمتف وقمدم شمريمٝمؿ ذم قمرص٤مت  شمٌٞمٜم٧م أي٦م طمرص اًمٜمٌل قمٞمًك

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٝمق يدقمق اهلل ًمٖمٗمراّنؿ وقمٗمقهؿ ُمع قمٚمٛمف سم٠مظمٓم٤مئٝمؿ آقمت٘م٤مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م 

 ودقم٤مهلؿ وومّقض أُمرهؿ إمم اهلل وىم٤مل:وًمذا ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم 

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

       وُمٗمٕمقل سمف. ومٕمؾ ش أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 اًمنمط. وهؿ يًتح٘مقن اًمٕمذاب إلذايمٝمؿ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف.

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، وُم٤م سمٕمده٤م ضمقاب اًمنمط 

    واؾمٛمف. طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

     .ظمؼمه وُمْم٤مف إًمٞمف. وصٗمٝمؿ سم٤مًمٕمٌقدي٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م اؾمؽمطم٤مُم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ

 وؿم٠من اعمقمم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمٌد اعمٖمٗمرة واًمٙمراُم٦م.

           .قم٤مـمٗم٦م .طمرف ذط ضم٤مزم 

     ش.أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ومٕمؾ اًمنمط ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ّؼ سمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم             . .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 
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   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد واؾمٛمف 

   شم٠ميمٞمد ٓؾمؿ   .ودال قمغم اًم٘مٍم 

     ظمؼمه. يمٜم٤مي٦م قمـ يمقٟمف شمٕم٤ممم يٖمٗمر قمـ ُم٘مدرة وّٕٟمف يرٰى ؾمٓمقع آي٤مت

ّٓ إمم ُم٘م٤مم اًمٕمزة ءاًمٕمٔمٛم٦م اإلهلٞم٦م ومال يٚمتجك  واحلٙمٛم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م. إ

     .ظمؼم صم٤من أو ٟمٕم٧م 

 

                         

                       

 

قمغم ـمريؼ اًمتٙمٜمٞم٦م وم٢مّٟمف ِل يٍمح سمِمخّمف  شم٘مرير ًمّمدق قمٞمًك سمـ ُمريؿ»

سمٞم٤من حل٘مٞم٘م٦ٍم ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتل يٌتٜمل قمٚمٞمٝم٤م »و  1شوإّٟمام اعم٘م٤مم هق اًمذي يٗمٞمد ذًمؽ

 .2شاجلزاء اًمٕمدل وومٞمٝم٤م ُمـ احل٨م قمغم ُمالزُم٦م اًمّمدق يمام ٓ خيٗمك

   اهلل ذم ىم٤ٌمل ُم٘م٤مًم٦م اًمٜمٌل قمٞمًك ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ضمقاب ُمـ. 

  .ُمٌتدأ، إؿم٤مرة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق طم٤مض طملم دمري هذه اعم٘م٤موًم٦م 

   .ظمؼمه، واجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٕمده يْم٤مف إًمٞمف 

 .ومٕمؾ ُمْم٤مرع، يٕمٜمل آٟمتٗم٤مع سم٤محل٘م٤ميؼ وشم٠مصمػمه٤م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

    ذيـ يم٤من اًمّمدق ؿمٕم٤مرهؿ وِل يٜمٍمومقا ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، وهؿ اًم

 قمٜمف.

      .طمذف اعمتٕمٚمَّؼ يًتٗم٤مد قمٛمقم اًمّمدق ذم  ـْ وُمِ »وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف

إىمقال وإومٕم٤مل وآقمت٘م٤مد، وٓ ري٥م أّن اًمّمدق اًمذي يؽمشّم٥م قمٚمٞمف اجلزاء اًمٕمٔمٞمؿ، 

                                                 
 .6/251 اعمٞمزان .1

 .12/446 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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ٟمٞم٤م يمام هق ُمٕمٚمق ـّ هلذه اًمّمٗم٦م اًمذي أقمّده اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمّم٤مدىملم، إّٟمام اًمّمدق ذم اًمدُّ م. وًمٙم

ؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ، مم٤ّم جيٕمؾ  ًّ اًمٙمريٛم٦م آصم٤مرًا ظم٤مّص٦ًم شمٔمٝمر ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وشمتج

اًمّم٤مدىملم ُمتٛمٞمزيـ يٜمتٗمٕمقن سمّمدىمٝمؿ، مم٤ّم ي٘متيض شمٕمّٚمؼ هذا اًمٜمداء اًمرسمقيّب اًمرىمٞمؼ هبؿ، 

 .1شومتّٞمزهؿ سمخٓم٤مب ومٞمف ُمـ اًمرو٤م هبؿ وىمٌقل أقمامهلؿ واًمدظمقل ذم روقاٟمف

يًتٗم٤مد صدىمف وشمٜمزهيف قمـ  شمٓمٌٞمؼ أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم قمٞمًك سمـ ُمريؿوُمـ »

 .2شيمّؾ ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف، وىمٌقل أىمقاًمف ذم ُم٘م٤مم سمراءشمف قماّم اؾمتٗمٝمؿ قمٜمف

اطم٦م وشمٜمزه اًمٕمٛمؾ قمـ ؾمٛم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٍم»وصدق اًم٘مقل يًتٚمزم صدق اًمٗمٕمؾ 

ويٜمتٝمل سمف إمم اًمّمالح، وىمد روي أن رضماًل ُمـ أهؾ اًمٌدو اؾمتقص اًمٜمٗم٤مق. 

ومقص٤مه أن ٓ يٙمذب صمّؿ ذيمر اًمرضمؾ أن رقم٤مي٦م ُم٤م وص سمف يمٗمف قمـ قم٤مُم٦م  ٌلاًمٜم

ّٓ ذيمر أٟمف ًمق اىمؽمطمٝم٤م صمّؿ ؾمئؾ قمٜمٝم٤م وضم٥م قمٚمٞمف أن  اعمٕم٤ميص إذ ُم٤م ُمـ ُمٕمّمٞم٦م قمرو٧م إ

 .3شيٕمؽمف هب٤م قمغم ٟمٗمًف وخيؼم هب٤م اًمٜم٤ّمس ومٚمؿ ي٘مؽمومٝم٤م خم٤موم٦م ذًمؽ

    ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم. واًمْمٛمػم يرضمع إمم  . 

    ؿ ًّ ُمٌتدأ ُم١مظمر. وهل دم    .ذم أظمرة 

              صٗم٦م ًمِـ  . 

   طم٤مل. أي أّن   .ٟمٕمٞماًم دائاًم ٓ اٟم٘مٓم٤مع ًمف أسمدًا 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم  . 

    فمرف زُم٤من ٟم٤مب قمـ اعمّمدر أي    ظمٚمقدًا   . 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ .ّّٕنؿ ىمّدُمقا إًمٞمف سم٤مًمّمدق ، 

                                                 
 .12/446 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .12/447 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .6/251 اعمٞمزان .3
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           .قم٤مـمٗم٦م    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم . 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .ّٕٟمف شمٕم٤ممم آشم٤مهؿ اًمثقاب . 

   ،اؾمؿ اؿم٤مرة إمم اًمٌٕمٞمد ًمتٕمٔمٞمؿ ُمِم٤مر إًمٞمف، إؿم٤مرة إمم اجلٜم٤مت واعمرو٤مة

 ُمٌتدأ.

              .ظمؼمه   .ٟمٕم٧م 

 رواي٦مٌ 

ذم ىمقًمف:  قمـ أيب ضمٕمٗمر صحٞمح٦م ضيس قمـ أيب ضمٕمٗمر    

          ىم٤مل: إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وطمنم اًمٜم٤ّمس ًمٚمح٤ًمب، ومٞمٛمّرون

طمّتك جيٝمدوا ضمٝمدًا ؿمديدًا. ىم٤مل: ومٞم٘مٗمقن  ٦مصسم٠مهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومال يٜمتٝمقن إمم اًمٕمر

٤ٌّمر قمٚمٞمٝمؿ وهق قمغم قمرؿمف، وم٠مّول ُمـ ُيدقمك سمٜمداء يًٛمع  سمٗمٜم٤مء اًمٕمرص٦م وينمف اجل

 أن هيتػ سم٤مؾمؿ حمّٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٜمٌّل اًم٘مرّر اًمٕمريّب. اخلالئؼ أمجٕملم

قمكّم  2يٛملم اًمٕمرش، ىم٤مل: صمّؿ ُيدقمك سم٤مؾمؿ وصّٞمف 1ىم٤مل: ومٞمت٘مّدم طمتّك ي٘مػ قمغم

 ،، ومٞم٘مّدم طمتّك ي٘مػ قمغم ي٤ًمر رؾمقل اهللسمـ أيب ـم٤مًم٥ما

 ُمٕمف 3صمّؿ ُيدقمك سمٜمٌّل ٟمٌّل وُاُّمتف صمّؿ ُيدقمك سم٤ُمُّم٦م حمّٛمد ومٞم٘مٗمقن قمغم ي٤ًمر قمكمّ 

 ُمـ أّول اًمٜمٌّٞملم إمم آظمرهؿ وُاُّمتٝمؿ ُمٕمٝمؿ، ومٞم٘مٗمقن قمغم ي٤ًمر اًمٕمرش.

ىم٤مل: صمّؿ أّول ُمـ ُيدقمك ًمٚمٛم٤ًمءًم٦م اًم٘مٚمؿ، ىم٤مل: ومٞمت٘مّدم، ومٞم٘مػ سملم يدي اهلل ذم 

صقرة أدُمّٞملم، ومٞم٘مقل اهلل: هؾ ؾمّٓمرت ذم اًمٚمقح ُم٤م أهلٛمتؽ وأُمرشمؽ سمف ُمـ اًمقطمل؟ 

ؾمّٓمرت ذم اًمٚمقح ُم٤م أُمرشمٜمل وأهلٛمتٜمل سمف  ومٞم٘مقل اًم٘مٚمؿ: ٟمٕمؿ ي٤م رّب، ىمد قمٚمٛم٧م أيّن ىمد

ُمـ وطمٞمؽ. ومٞم٘مقل اهلل: ومٛمـ يِمٝمد ًمؽ سمذًمؽ؟ ومٞم٘مقل: ي٤م رّب، وهؾ اـّمٚمع قمغم ُمٙمٜمقن 

                                                 
 .ٟمًخ٦م شقمـ» .1

 .شٟمًخ٦م» سمّم٤مطمٌٙمؿ .2

 .ٟمًخ٦م شووصّٞمف» .3
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 طمّجتؽ. 1ّهك ظمٚمؼ همػمك؟! ىم٤مل:  ومٞم٘مقل اهلل ًمف: أومٚمج٧م

ىم٤مل: صمّؿ ُيدقمك سم٤مًمٚمقح ومٞمت٘مّدم ذم صقرة أدُمٞمّلم طمتّك ي٘مػ ُمع اًم٘مٚمؿ، ومٞم٘مقل 

 ؿ ُم٤م أهلٛمتف وأُمرشمف سمف ُمـ وطمل؟ ومٞم٘مقل اًمٚمقح:ًمف: هؾ ؾمّٓمر ومٞمؽ اًم٘مٚم

ٟمٕمؿ ي٤م رّب، وسمّٚمٖمتف إهاومٞمؾ. ومٞمدقمٰك سم٢مهاومٞمؾ ومٞمت٘مّدم ُمع اًم٘مٚمؿ واًمٚمقح ذم 

 صقرة أدُمّٞملم، ومٞم٘مقل اهلل ًمف: هؾ سمّٚمٖمؽ اًمٚمقح ُم٤م ؾمّٓمر ومٞمف اًم٘مٚمؿ ُمـ وطمٞمل؟

 ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ ي٤م رّب، وسمّٚمٖمتف ضمؼمئٞمؾ.

ُمع إهاومٞمؾ، ومٞم٘مقل اهلل ًمف: هؾ سمّٚمٖمؽ ومُٞمدقمك سمجؼمئٞمؾ، ومٞمت٘مّدم طمتّك ي٘مػ 

ُم٤م إهاومٞمؾ ُم٤م سُمّٚمغ؟ ومٞم٘مقل: ٟمٕمؿ ي٤م رّب، وسمّٚمٖمتف مجٞمع أٟمٌٞم٤مئؽ، وأٟمٗمذت إًمٞمٝمؿ مجٞمع 

ي٧م رؾم٤مٓشمؽ إمم ٟمٌّل ٟمٌّل، ورؾمقل رؾمقل، وسمّٚمٖمتٝمؿ يمّؾ اٟمتٝمك إزمَّ ُمـ أُمرك، وأدّ 

ؽ وطمٞمؽ، وطمٙمٛمتؽ، ويمتٌؽ، وإّن آظمر ُمـ سمّٚمٖمتف رؾم٤مًمتؽ ووطمٞمؽ وطمٙمٛمتؽ وقمٚمٛم

 .ويمت٤مسمؽ ويمالُمؽ حمّٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٕمريّب اًم٘مرّر احلرُمل طمٌٞمٌؽ

حمّٛمد سمـ »: وم٠مّول ُمـ ُيدقمك ُمـ وًمد آدم ًمٚمٛم٤ًمءًم٦م ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر

 اهلل طمتّك ٓ يٙمقن ظمٚمؼ أىمرب إمم اهلل يقُمئذ ُمٜمف، ومٞم٘مقل اهلل: 2ومٞمدٟمٞمفش قمٌداهلل

ُمـ يمت٤ميب  ي٤م حمّٛمد، هؾ سمّٚمٖمؽ ضمؼمئٞمؾ ُم٤م أوطمٞم٧م إًمٞمؽ وأرؾمٚمتف سمف إًمٞمؽ

 وطمٙمٛمتل وقمٚمٛمل؟ وهؾ أوطمك ذًمؽ إًمٞمؽ؟

أوطمٞمتف إًمٞمف : ٟمٕمؿ ي٤م رّب، ىمد سمّٚمٖمٜمل ضمؼمئٞمؾ مجٞمع ُم٤م ومٞم٘مقل رؾمقل اهلل

 وأرؾمٚمتف سمف ُمـ يمت٤مسمؽ، وطمٙمٛمتؽ، وقمٚمٛمؽ، وأوطم٤مه إزّم.

ومٞم٘مقل اهلل عمحّٛمد: هؾ سمّٚمٖم٧م ُاُّمتؽ ُم٤م سمّٚمٖمؽ ضمؼمئٞمؾ ُمـ يمت٤ميب وطمٙمٛمتل 

أوطمٞم٧م إزّم ُمـ ٤م رّب، ىمد سمّٚمٖم٧م ُاُمّتل مجٞمٛمع ُم٤م : ٟمٕمؿ يوقمٚمٛمل؟ ومٞم٘مقل رؾمقل اهلل

                                                 
 .وم٤مزت أي: .1

  شمٕم٤ممم: ىمقًمف ٟمحق ُمٕمٜمقي وىمرب دّٟمق هق .2     *         اًمٜمجؿ )ؾمقرة 

 .(9 و 8/
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 يمت٤مسمؽ، وطمٙمٛمتؽ، وقمٚمٛمؽ، وضم٤مهدت ذم ؾمٌٞمٚمؽ.

: ي٤م رّب، أٟم٧م ومٞم٘مقل اهلل عمحّٛمد: ومٛمـ يِمٝمد ًمؽ سمذًمؽ؟ ومٞم٘مقل حمّٛمد

 اًمِم٤مهد زم سمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وُمالئٙمتؽ وإسمرار ُمـ ُاُّمتل، ويمٗمك سمؽ ؿمٝمٞمدًا.

 ٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م.سمتٌٚم ومُٞمدقمك سم٤معمالئٙم٦م ومٞمِمٝمدون عمحّٛمد

صمّؿ ُيدقمك سم٤ُمُّم٦م حمّٛمد ومٞم٠ًمًمقن: هؾ سمّٚمٖمٙمؿ حمّٛمد رؾم٤مًمتل، ويمت٤ميب وطمٙمٛمتل، 

 سمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م، واحلٙمٛم٦م واًمٕمٚمؿ. وقمٚمٛمل، وقمّٚمٛمٙمؿ ذًمؽ؟ ومٞمِمٝمدون عمحّٛمد

: ومٝمؾ اؾمتخٚمٗم٧م ذم ُاُّمتؽ ُمـ سمٕمدك ُمـ ي٘مقم ومٞمٝمؿ ومٞم٘مقل اهلل عمحّٛمد

ُم٤م خيتٚمٗمقن ومٞمف ُمـ سمٕمدك، وطمّج٦م زم  سمحٙمٛمتل وقمٚمٛمل، ويٗمّن هلؿ يمت٤ميب، ويٌلّم هلؿ

 وظمٚمٞمٗم٦م ذم إرض؟

أظمل  : ٟمٕمؿ ي٤م رّب، ىمد ظمّٚمٗم٧م ومٞمٝمؿ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥مومٞم٘مقل حمّٛمد

ووزيري ووصّٞمتل وظمػم ُاُّمتل، وٟمّمٌتف هلؿ قمٚماًم ذم طمٞم٤ميت ودقمقهتؿ إمم ـم٤مقمتف، وضمٕمٚمتف 

 ُم٦م.ظمٚمٞمٗمتل ذم ُاُّمتل، إُم٤مُم٤ًم شم٘متدي سمف آُُّم٦م ُمـ سمٕمدي إمم يقم اًم٘مٞم٤م

 ًمف: ي٤م قمكّم! ومٞم٘مقل اهلل  ومٞمدقمك سمٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

واؾمتخٚمٗمؽ ذم ُاُّمتف، وٟمّمٌؽ قمٚماًم ُُّٓمتف ذم طمٞم٤مشمف،  هؾ أوص إًمٞمؽ حمّٛمد

 وهؾ ىمٛم٧م ومٞمٝمؿ ُمـ سمٕمده ُم٘م٤مُمف؟

، وظمٚمَّٗمٜمل ذم ُاُّمتف، : ٟمٕمؿ ي٤م رّب، ىمد أوص إزمَّ حمّٛمدومٞم٘مقل ًمف قمكمّ 

إًمٞمؽ، ضمحدشمٜمل ُاُّمتف، وُمٙمروا يب  ىمٌْم٧م حمّٛمداً وٟمّمٌٜمل هلؿ قمٚماًم ذم طمٞم٤مشمف، ومٚماّم 

واؾمتْمٕمٗمقين ويم٤مدوا ي٘متٚمقٟمٜمل، وىمّدُمقا ىمّداُمل ُمـ أظّمرت، وأظّمروا ُمـ ىمّدُم٧م وِل 

 يًٛمٕمقا ُمٜمّل، وِل يٓمٞمٕمقا أُمري! وم٘م٤مشمٚمتٝمؿ ذم ؾمٌٞمٚمؽ طمّتك ىمتٚمقين.

وظمٚمٞمٗم٦م ذم  : ومٝمؾ ظمّٚمٗم٧م ُمـ سمٕمدك ذم ُاُّم٦م حمّٛمد طمّج٦مًمٕمكمّ  ومٞم٘مقل اهلل 

 دقمق قم٤ٌمدي إمم ديٜمل وإمم ؾمٌٞمكم؟إرض ي

 : ٟمٕمؿ ي٤م رّب، ىمد ظمّٚمٗم٧م ومٞمٝمؿ احلًـ اسمٜمل واسمـ سمٜم٧م ٟمٌٞمّؽ.ومٞم٘مقل قمكمّ 
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 .ومُٞمًئؾ قماّم ؾُمئؾ قمٜمف قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومُٞمدقمك سم٤محلًـ سمـ قمكمّ 

ىم٤مل: صمّؿ ُيدقمك سم٢مُم٤مم إُم٤مم وسم٠مهؾ قم٤معمف، ومٞمحتّجقن سمحّجتٝمؿ، ومٞم٘مٌؾ اهلل قمذرهؿ 

ي٘مقل اهلل:  وجيٞمز طمّجتٝمؿ. ىم٤مل: صمؿّ             . 

 1.قمٚمٞمف وقمغم آسم٤مئف اًمًالمىم٤مل: صمّؿ اٟم٘مٓمع طمدي٨م أيب ضمٕمٗمر 

 

                         

 

اعمٓمٚمؼ، واعمٜم٤مؾم٦ٌم فم٤مهرة، وم٢من هبذه أي٦م اًمداًم٦م قمغم اعمٚمؽ اظمتتٛم٧م اًمًقرة »

همرض اًمًقرة هق طم٨م اًمٕم٤ٌمد وشمرهمٞمٌٝمؿ قمغم اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ اعم٠مظمقذة قمٚمٞمٝمؿ 

ّٓ أّنؿ قم٤ٌمد ممٚمقُمـ ضم٤مٟم٥م رهبؿ، وهق اعمٚمؽ قمغم اإلـمالق وم يمقن قمغم ال يٌ٘مك هلؿ إ

ّٓ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، وٓ ومٞمام ي٠م ظمذ ُمٜمٝمؿ اإلـمالق ًمٞمس هلؿ ومٞمام ي٠مُمرهؿ سمف ويٜمٝم٤مهؿ قمٜمف إ

ّٓ اًمقوم٤مء هب٤م ُمـ همػم   .2شٟم٘مضُمـ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ إ

 .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم، وشم٘مديؿ اعمجرور سم٤مًمالم يٗمٞمد اًم٘مٍم 

    .٦م إؿمٞم٤مء وأصمره ٌؾمٚمٓم٦م ظم٤مص٦م قمغم رىمٚمؽ ـ سم٤مًمٙمن ـ اعمِ »ُمٌتدأ ُم١مظمر

ْمؿ ـ ؾمٚمٓم٦م ظم٤مص٦م ٚمؽ ـ سم٤مًمٟمٗمقذ اإلرادة ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف اعم٤مًمؽ ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م، واعمُ 

قمغم اًمٜمٔم٤مم اعمقضمقد سملم إؿمٞم٤مء وأصمره ٟمٗمقذ اإلرادة ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف، وسمٕم٤ٌمرة ؾم٤مذضم٦م: 

 .3شسم٤مجلامقم٦مٚمؽ ـ سم٤مًمْمؿ ـ ُمتٕمّٚمؼ ؽ ـ سم٤مًمٙمن ـ ُمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٗمرد، واعمُ ٚماعمِ 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم      .      .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .21ح ،1/278 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .6/253 اعمٞمزان .2

 .6/252 اعمٞمزان .3
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  ُمقصقًم٦م، ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  . 

  .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف: اؾمت٘مّر أو ُوضمد 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

    .رادة سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٘مٞمدًا أو ُمت٘مقُم٤ًم ٚمؽ ذم ٟمٗمقذ اإلاعمُ وطمٞم٨م يم٤من »ظمؼم

ٚمٙم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم همػم ُم٘مٞمد سمٌمء دون رء ٚمؽ ُمُ سم٤مًم٘مدرة وم٢مذا مت٧م اًم٘مدرة وُأـمٚم٘م٧م يم٤من اعمُ 

 وطم٤مل دون طم٤مل، وًمٌٞم٤من هذه اًمٜمٙمت٦م قم٘م٥م شمٕم٤ممم ىمقًمف:           

   :سم٘مقًمف        1ش. 

 و   2  اًمذي ًمف                   

  . 

 

                                                 
 .6/253 اعمٞمزان .1

 .2/ احلٛمد ؾمقرة .2



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ومْمؾ ؾمقرة إٟمٕم٤مم

مجٚم٦م ش إٟمٕم٤مم»ىم٤مل: ٟمزًم٧م  صحٞمح٦م احلًلم سمـ ظم٤مًمد قمـ أيب احلًـ اًمرو٤م

سم٤مًمتًٌٞمح ]واًمت٘مديس[ واًمتٝمٚمٞمؾ  1ن أًمػ ُمٚمؽ، هلؿ زضمؾواطمدة، يِمّٞمٕمٝم٤م ؾمٌٕمق

ٌّحقا ًمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.  2واًمتٙمٌػم، ومٛمـ ىمرأه٤م ؾم

: ىم٤مل ُمرومققم٦م احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب محزة رومٕمف ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌداهلل

: إّن ؾمقرة إٟمٕم٤مم ٟمزًم٧م مجٚم٦م، ؿمّٞمٕمٝم٤م ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمٍؽ طمتّك أٟمزًم٧م أسمققمٌداهلل

ومٞمٝم٤م ذم ؾمٌٕملم ُمقوٕم٤ًم، وًمق يٕمٚمؿ  وسمّجٚمقه٤م: وم٢مّن اؾمؿ اهلل  ، ومٕمّٔمٛمقه٤مقمغم حمّٛمدٍ 

 3.اًمٜم٤ّمس ُم٤م ذم ىمراءهت٤م ُم٤م شمريمقه٤م

 .6واًمِمٞمخ ذم اًمتٌٞم٤من 5واًمّمدوق ذم صمقاب إقمامل 4رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

ي٘مقل: إنَّ ؾمقرة إٟمٕم٤مم َٟمَزًَم٧م مُجٚم٦ًم  قمـ أيب سمّمػم، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌداهلل

، وَمَٕمّٔمٛمقه٤م ٌٕمقن أًمػ َُمَٚمٍؽ طملم َأٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهللواطمدًة، وؿمّٞمٕمٝم٤م ؾم

                                                 
ضَمُؾ  .1 يم٦مً  ـ اًمزَّ ٦ٌَمُ  : ـ حمرَّ ْقِت  وروْمعُ  واًمتَّْٓمري٥ُم  اجلََٚم  .(3/388 اعمحٞمط )اًم٘م٤مُمقس اًمّمَّ

 .1ح ،1/282 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .(2/622) 12ح ،4/647 اًمٙم٤مذم .3

 .3ح ،2/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .132/ إقمامل صمقاب .5

 .4/76 اًمتٌٞم٤من .6
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وسَمّجٚمقه٤م، وم٤منَّ اؾمؿ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م ذم ؾمٌٕملم َُمقِوٕم٤ًم، وًمق يٕمٚمؿ اًمٜم٤ّمس سمام ذم 

 ىمراءهت٤م ُمـ اًمَٗمْْمؾ ُم٤م شَمَريُمقه٤م.

: َُمـ يم٤من ًمف إمم اهلل طم٤مضم٦ٌم ُيريد ىمْم٤مءه٤م، ومٚمُٞمّمّؾ أرسمع صمّؿ ىم٤مل أسمق قمٌداهلل

ي٤م يَمِريُؿ، ي٤م »سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وإٟمٕم٤مم، ومٚمٞم٘مؾ ذم صالشمف إذا ومرغ ُمـ اًم٘مراءة َريَمٕم٤مت 

قم٤مء،  يَمِريُؿ، ي٤م يَمِريُؿ، ي٤م قَمٔمِٞمُؿ، ي٤م قَمٔمِٞمُؿ، ي٤م قَمٔمِٞمُؿ، ي٤م أقْمَٔمَؿ ُِمـ يُمّؾ قَمٔمٞمؿ، ي٤م ؾَمِٛمٞمع اًمدُّ

ْٕمٗمل ووَمْ٘مري، ي٤م َُمـ ٓ شُمَٖمػّمه إي٤مم واًمٚمٞم٤مزم، َصؾِّ قمغم حُمّٛمٍد وآًمف حُمّٛمد، واْرطَمْؿ َو 

َٙمٜمَتل، وم٤مّٟمؽ أقمٚمُؿ هب٤م ُمٜمّل، وأٟم٧م أقمٚمُؿ سمح٤مضَمتل، ي٤م َُمـ َرطِمؿ اًمِمٞمَخ  ًْ ووَم٤مىَمتل وَُم

ة قَمٞمٜمِف، ي٤م َُمـ َرطِمؿ أّيقَب سَمْٕمد طُمُٚمقلِ  سَمالئف، ي٤م َُمـ َرطِمَؿ  َيْٕمُ٘مقَب طِملم َرّد قمٚمٞمف ُيقؾُمَػ ىُمرَّ

٤ٌَمسمِرةِ حُمّٛمداً  ىُمريش وـَمَقاهِمٞمتٝم٤م وأُْمَٙمٜمَُف ُمٜمٝمؿ، ي٤م  ، وُِمـ اًمُٞمتِْؿ آواه، وَٟمٍَمُه قمغم ضَم

 ي٘مقًمف ُمرارًا. ش، ي٤م ُُمِٖمٞم٨ُم، ي٤م ُُمِٖمٞم٨ُم ِٖمٞم٨ُم ُمُ 

ومق اًمَّذي ٟمٗمز سمٞمده، ًمق َدقَمقت هب٤م سمٕمد ُم٤م شُمّمكّم هذه اًمّمالة ذم ُدسمر هذه اًمًقرة 

 1صمّؿ ؾم٠مًم٧َم اهلل مجٞمع طمقائجؽ ُم٤م سَمِخؾ قمٚمٞمؽ، وٕقمٓم٤مَك ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل.

ىمرأ ؾمقرة إٟمٕم٤مم ذم يمؾِّ ًمٞمٚم٦م يم٤من ُمـ أُمٜملم يقم ُمـ ظمؼم اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: 

 2أسمدًا.اًم٘مٞم٤مُم٦م، وِل ير اًمٜم٤مر سمٕمٞمٜمف 

 .3رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

٤م ّّن ٢مآي٤مت ُمٜمٝم٤م ومروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّٟمف ىم٤مل ؾمقرة إٟمٕم٤مم ُمٙمٞم٦م همػمؾم٧م 

ُمدٟمٞم٤مت.         4  وآيت٤من سمٕمده٤م وىمقًمف             5  إمم

آظمره٤م وأي٦م اًمتل سمٕمده٤م ]إمم مت٤مم صمالث آي٤مت[                  

                                                 
 .1ح ،2/89 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .132/ إقمامل صمقاب .2

 .2ح ،2/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3

 .151/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4

 .91/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5
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   ...1 .2إمم آظمره٤م 

ـْ ىمرأه٤م قمـ اًمٜمٌل هِل٤م إمم ىمقًمف: : َُم ُمـ أوَّ   3  ويمّؾ اهلل سمف أرسمٕملم

 قم٤ٌمدهتؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. أًمػ ُمٚمؽ، يٙمتٌقن ًمف ُمثؾ

أّٟمف ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ إذا صغّم اًمَٗمْجر ٟمَزل إًمٞمف ش: إومراد واًمٖمرائ٥م»ىم٤مل: وذم يمت٤مب 

 أرسمٕمقن ُمٚمٙم٤ًم، ويمت٥م ًمف ُِمثؾ قِم٤ٌمَدهتؿ.

ؾ اهلل شمٕم٤ممم سمف ش: اًمقؾمٞمط»صمّؿ ىم٤مل: وذم يمت٤مب  أّٟمف ُمـ ومَٕمؾ ذًمؽ طملم َيّمٌح، ويمَّ

 4يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.قمامهِلؿ إمم أًمػ َُمَٚمؽ حَيَْٗمُٔمقٟمف، ويمَت٥م ًمف ُِمثَؾ أ

را ش ؾمقرٔه ُم٤ٌمريمٔف اٟمٕم٤مم»ومرُمقدٟمد:  هريمس سم٤م ايامن  طميت رؾمقل ايمرم

مت٤مم ش ؾمقرٔه ُم٤ٌمريمٔف اٟمٕم٤مم»سم٤م اظمالص يم٤مُمؾ و سم٤م شمقضّمف سمف ُمٕم٤مٟمی آي٤مت سمخقاٟمد، و شم٤م 

 5ٟمِمده ؾمخـ ٟمگقيد، ظمداوٟمد ُمتٕم٤مل مهٔف گٜم٤مه٤من گذؿمتٔف او را سمٞم٤مُمرزد.

ُمٜم٘مقل اؾم٧م: اگر يمًی را طم٤مضمتی سم٤مؿمد،  از طميت اُم٤مم ضمٕمٗمر ص٤مدق

را ش ؾمقرٔه ُم٤ٌمريمٔف اٟمٕم٤مم»چٝمؾ و يک ُمرشمٌف سم٤م ٟمّٞم٧م ظم٤مًمص و شمقضّمِف سمف ظمدا و ُمٕمٜمِی آن 

 6سمخقاٟمد، طم٤مضمتش روا گردد. و اگر سمر يمًی سماليی ُمتقضّمف سم٤مؿمد، دومع ؿمقد.

ش ؾمقرٔه ُم٤ٌمريمٔف اٟمٕم٤مم»ُمٜم٘مقل اؾم٧م: چقن يمًی  مهچٜملم از طميت ص٤مدق

زقمٗمران سم٤م ٟمّٞم٧م ظم٤مًمص و شمقضّمِف سمف ظمدا و ُمٕمٜمِی آن سمٜمقيًد و سمِمقيد و را سمف ُمِمؽ و 

 7ؿمش روز ُمتقاًمی سمخقرد، از مهٔف اورام و اوضم٤مع و اُمراض ؿمٗم٤م ي٤مسمد.

را سم٤م ٟمٞم٧ّم ظم٤مًمص و شمقضّمِف ش ؾمقرٔه ُم٤ٌمريمٔف اٟمٕم٤مم»در ظمؼم اؾم٧م هر يمس سم٤م ايامن 

                                                 
 .93/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .4/75 اًمتٌٞم٤من .2

 .3/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3

 .439/ اًمٙمٗمٕمٛمل ُمّم٤ٌمح .4

 .52/ أي٤مت ظمقاص .5

 .52/ أي٤مت ظمقاص .6

 .53/ أي٤مت ظمقاص .7
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ص سمخقاٟمد، پٞمش از آن يمف سمف ظمدا و ُمٕمٜمِی آن سمخقاٟمد و سمٕمد از امت٤مم ايـ دقم٤م را سمف اظمال

 ؾمخـ سمگقيد، ظمداوٟمد ُمتٕم٤مل او را سمٞم٤مُمرزد و طم٤مضمتش را سمرآورد، دقم٤م ايـ اؾم٧م:

، ي٤م »
ٍ
ء ٤ًمِب، ي٤م ؿَمديَد اًْمِٕم٘م٤مِب، ي٤م هَمُٗمقُر ي٤م َرطمٞمُؿ، ي٤م ظم٤مًمَِؼ يُمؾِّ َرْ ي٤م َهيُع احْلِ

ْرِض، ي٤م وم٤مًمَِؼ احْل٥َمِّ َواًمٜمَّقى، ي٤م وم٤مًمَِؼ  ْٕ ٛمقاِت َوا ًَّ ٥ٌَِّم وم٤مـمَِر اًم ًَ َْص٤ٌمِح، ي٤م ُُم ْٕ ا

َُْمقاِت،  ْٕ سَْمقاِب، ي٤م ىم٤ميِضَ احْل٤مضم٤مِت، ي٤م ُُم٘مٞمَؾ اًْمَٕمَثراِت، ي٤م حُمْٞمَِل ا ْٕ ؾَْم٤ٌمِب، ي٤م ُُمَٗمتََّح ا ْٕ ا

ٌَٚمّٞم٤مِت،  ٛمقاِت، ي٤م هم٤مومَِر اخْلَٓمٞمئ٤مِت، ي٤م ؾم٤مشمَِر اًْمَٕمقراِت، ي٤م ُُمداومَِع اًْم ًَّ َْرِض واًم ْٕ ي٤م ُٟمقَر ا

ٛمقاِت اىِْمِض طم٤مضَمتل ذم هذِ  ًّ ، ي٤م سَمديَع اًم ـَ ظِمري ْٔ ًملَم َوا َوَّ ْٕ ٤مقم٤مِت، ي٤م إًمَف ا ًّ ِه اًم

 1ش.ي٤م َذا اجْلاَلِل َواإْليْمراِم، ي٤م أْرطَمَؿ اًمّرامِحلمَ  َوإْرِض،

 همرض اًمًقرة

هق شمقطمٞمده شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜم٤مه إقمؿ أقمٜمل أن ًمإلٟم٤ًمن رسم٤ًم هق رب  همرض اًمًقرة»

رء، أرؾمؾ رؾماًل ُمٌنميـ  ٜمتٝمل ويٕمقد يمّؾ رء وإًمٞمف ي اًمٕم٤معملم مجٞمٕم٤ًم ُمٜمف يٌدأ يمّؾ 

وُمٜمذريـ هيدي هبؿ قم٤ٌمده اعمرسمقسملم إمم ديٜمف احلّؼ، وًمذًمؽ ٟمزًم٧م ُمٕمٔمؿ آي٤مهت٤م ذم صقرة 

احلج٤مج قمغم اعمنميملم ذم اًمتقطمٞمد واعمٕم٤مد واًمٜمٌقة، واؿمتٛمٚم٧م قمغم إمج٤مل اًمقفم٤مئػ 

 اًمنمقمٞم٦م واعمحرُم٤مت اًمديٜمٞم٦م.

واطمد ُمتّمؾ ٓ دًمٞمؾ ومٞمف قمغم ومّمؾ وؾمٞم٤مىمٝم٤م ـ قمغم ُم٤م يٕمٓمٞمف اًمتدسمر ـ ؾمٞم٤مق 

 ي١مدي إمم ٟمزوهل٤م ٟمجقُم٤ًم.

وهذا يدل قمغم ٟمزوهل٤م مجٚم٦م واطمدة، وأّن٤م ُمٙمٞم٦م وم٢من ذًمؽ فم٤مهر ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمذي 

 .2شاعمنميملموضّمف اًمٙمالم ذم ضمٚمٝم٤م أو يمّٚمٝم٤م إمم 

٤مب، وإٟمٕم٤مم، تشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـ وهل: وم٤محت٦م اًمٙماًمًقر اعمٗمتح٦م سمحٛمد اهلل »و 

                                                 
 .53/ أي٤مت ظمقاص .1

 .7/5 اعمٞمزان .2
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ُمـ صقر ، يمام يٕمٓمٞمف اًمتدسمر ـ شمنمك مجٞمٕم٤ًم سمٌٞم٤من صقر 1الئٙم٦مواًمٙمٝمػ، وؾم٠ٌم، واعم

اعمقضمقدات اجلٛمٞمٚم٦م اعمحٛمقدة، ومػمضمع محده إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وهق اعمحٛمقد سمٙمّؾ 

 محد.

وؾمقرة إٟمٕم٤مم ّتتّص ُمـ سمٞمٜمٝم٤م أّّن٤م شمٌلّم سمدء قم٤مِل اًمقضمقد قمغم يمثرهت٤م ُمـ ُمٌدأ 

وم٤مًمٖمرض ُمٜمٝم٤م سمٞم٤من اًمتقطمٞمد، وًمذًمؽ أقمٓم٧م  ،قمّز اؾمٛمفواطمد ورضمققمٝم٤م إمم واطمد هق اهلل 

طم٘مٞم٘م٦م اإلجي٤مد وطم٘مٞم٘م٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واعمقت واًم٘مٞم٤مُم٦م وطم٘مٞم٘م٦م اهلداي٦م واإلوالل 

سم٠مىم٤ًمُمٝم٤م وًمذًمؽ اومتتح٧م سم٤مًمتقطمٞمد واظمتتٛم٧م سمف أيْم٤ًم، يم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:      

           2 :وىمقًمف ،                 3 ،

وىمقًمف:                45ش. 

 وضمف اًمتًٛمٞم٦م

عم٤م شمٙمّرر ومٞمٝم٤م ُمـ ذيمر ًمٗمظ إٟمٕم٤مم ؾم٧ّم ُمرات ُمـ ىمقًمف:  ٞم٧م ؾمقرة إٟمٕم٤ممؾمٛمّ »

                     إمم ىمقًمف      

  67ش. 
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 ُمّر شمٗمًػمه٤م ذم أّول احلٛمد.

 

                             

        

 

 اومتتح٧م اًمًقرة سم٤محلٛمد عم٤م شمْمّٛمٜمتف ُمـ ذيمر ٟمٕمؿ اهلل اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م.

    «ذم ش ال    .ًمٚمجٜمس أو آؾمتٖمراق 

 «ذم ش ال  ًمالظمتّم٤مص وشمٗمٞمد اؾمتح٘م٤مق اهلل شمٕم٤ممم جلٜمس   

 دون همػمه ّّٕن٤م شمدل قمغم احلٍم.

وىمد ُمّر شمقوٞمح     .ذم أّول ؾمقرة احلٛمد ومال ٟمٕمٞمد 

   اؾمؿ ُمقصقل، صٗم٦م. 

    شمٕم٤ممم.ش اهلل»يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

            .ُمٗمٕمقل سمف، أشمك سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ّّٕن٤م قمقاِل يمثػمة .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم امل . واؾمتٕم    ُمٗمرٌد ذم اًم٘مرآن

 اًمٙمريؿ ّّٕن٤م قم٤مِل واطمٌد.

إؿم٤مرة إمم ٟمٔم٤مم اًمٙمقن اًمٕم٤مم اًمذي ظمٚم٘مف اهلل وسمٞم٤مٌن ًمقضمف اؾمتح٘م٤مق احلٛمد ُمـ 

 وضمف آظمر.

 .قم٤مـمٗم٦م 



 151  ........................................................................  1 / إٟمٕم٤مم ؾمقرة

    ُمٕمٓمقف قمغم   واعمراد سمف هٜم٤م اجلٕمؾ اًمتٙمقيٜمل وهق اخلٚمؼ .

 واإلجي٤مد واإلطمداث.

   ل سمف. ىمدم اًمٔمٚمٛم٦م ّّٕن٤م ؾم٤مسم٘م٦م اًمٜمقر ومجٕمٝم٤م ّّٕن٤م ُمتٕمددة ُمٗمٕمق

 ش.ام ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدمدٓ َُمْٞمَز ذم إقم»وُمتٙمثرة ُم٤مدي٦م وُمٕمٜمقي٦م وإن يم٤مٟم٧م قمدُمٞم٦م و 

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم   أومرد .   ّٕٟمف أُمر وضمقدي واطمد وإن

 يم٤من ُم٘مقًٓ سم٤مًمتِمٙمٞمؽ.

  ظمل اًمزُم٤مين واًمرشمٌل. قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م ُم٤م سمٕمده٤م قمغم أّول أي٦م.ًمٚمؽما 

   اؾمؿ ُمقصقل، ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

    .شم٘مقل:  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أي: ُيًّقون، اًمَٕمْدل: اًمتًقي٦م

واًمتٕمديؾ اًمذي يم٤من ذم اًمٕمرب . قمدًم٧م ومالٟم٤ًم سمٗمالن، إذا ؾمّقيتف ودمٕمؾ ًمف ُِمثاْلً وٟمٔمػماً 

اجل٤مهكم ذم اًمرسمقسمٞم٦م وم٘مط دون اخل٤مًم٘مٞم٦م وآًمقهٞم٦م وًمذا ىم٤مل    . 

سمٚمقم أي إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمخٚم٘مف  ًمٚمتٕمج٥م اعمِمقب»واجلٛمٚم٦م إظمػمة ُمًقىم٦م 

ًمقهٞم٦م ُمتٗمرد سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ٓ يامصمٚمف واًمٜمقر ُمتقطمد سم٤مُٕ  اًمًاموات وإرض وضمٕمٚمف اًمٔمٚمامت

ف، وُمـ اًمٕمج٥م أن اًمذيـ يمٗمروا ُمع اقمؽماومٝمؿ سم٠من اخلٚمؼ واًمتدسمػم هلل يمرء وٓ يِم٤مر

سمح٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜمك اعمٚمؽ دون إصٜم٤مم اًمتل اّتذوه٤م آهل٦م يٕمدًمقن سم٤مهلل همػمه ُمـ أصٜم٤مُمٝمؿ 

 .1شقمغم ذًمؽ ومٝمؿ ُمٚمقُمقن٤مدًمف سمزقمٛمٝمؿ ٕم٤مّنؿ ومٞمجٕمٚمقن ًمف أٟمدادًا شمصمويًّقون سمف أو

                                                 
 .7/7 اعمٞمزان .1
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 روايت٤من

ضمٕمٗمر سمـ أمحد، قمـ اًمَٕمْٛمَريمل سمـ قمكم، قمـ اًمٕمٌٞمدي، قمـ يقٟمس سمـ قمٌداًمرمحـ، 

، ىم٤مل: ًمُٙمّؾ صالة وىمت٤من، وىم٧م يقم اجلٛمٕم٦م قمـ قمكّم سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أيب إسمراهٞمؿ 

زوال اًمِمٛمس، صمّؿ شمال هذه أي٦م                    

                      ،ىم٤مل: َيْٕمِدًُمقن سملم اًمٔمُّٚمامت واًمٜمُقر

 1وسملم اجلَقر واًمَٕمدل.

أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم : ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم             

                         ومٙم٤من ذم هذه أي٦م ردٌّ قمغم

صمالصَم٦م أصٜم٤مٍف: عمـ٤ّم ىم٤مل:                 ومٙم٤من رّدًا قمغم

هرّي٦م، اًمذيـ ىم٤مًمقا: إنَّ إؿمٞم٤مء ٓ سَمدء هل٤م، وهل داِئَٛم٦م.  صمّؿ ىم٤مل: اًمدَّ      

   :ومٙم٤من رّدًا قمغم اًمثَّٜمَقَي٦م، اًمذيـ ىم٤مًمقا: إّن اًمٜمّقر واًمُٔمْٚمَٛم٦م مه٤م اعُمدسمِّران. صمّؿ ىم٤مل

                 ومٙم٤من رّدًا قمغم ُُمنميمل اًمٕمَرب، اًمذيـ ىم٤مًمقا: إّن

  2.أوصم٤مَٟمٜم٤م آهِل٦َم

 

                           

    

 

اؾمتئٜم٤مف آظمر ًمٌٞم٤من ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن واًمتٕمجٞم٥م ُمـ طم٤مل اعمنميملم اًمذيـ يٜمٙمرون 

 اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر سمتٝمٛم٦م قمجز اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.

  ل إؾمٜم٤مد، أي هق ٜمف يٗمٞمد اًم٘مٍم ذم ريمُمٌتدأ، شمٕمريػ اعمًٜمد واعمًٜمد إًمٞم

                                                 
 .4ح ،2/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .324ح ،542/ اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم إمم اعمٜمًقب شمٗمًػم .2
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 همػمه.ُمـ ظم٤مًم٘مٙمؿ ٓ همػمه وُمـ ـملم ٓ 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ظمؼم 

      وُمٗمٕمقل سمف. ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم     أي :

ظمؽمقمٙمؿ واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب ُمقضمف إمم اأٟمِم٠ميمؿ و       .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

 اًمٖمٞم٦ٌم إمم اخلٓم٤مب ًم٘مّمد اًمتقسمٞمخ. اًمتٗم٤مت ُمـ

  .طمرف ضمر سمٞم٤مين 

   جمروره. ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذوف ُمـ اًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم ذم     .

 وُمٕمٜم٤مه ظمٚمؼ آدم أيب اًمٌنم    « ومٚمام يم٤من أصٚمٜم٤م     :ضم٤مز أن ي٘مقل

        1ش. 

د اؾمتدٓل اًمٙم٤مومريـ اعمٜمٙمريـ ًمٚمٌٕم٨م واًمٜمِمقر وذيمر ُم٤مدة اًمٓملم إلفمٝم٤مر وم٤ًم

ّّٕنؿ يًتٜمٙمرون إقم٤مدة ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن سمٕمد أن ص٤مر شمراسم٤ًم، واًم٘مرآن يذيّمرهؿ ظمٚم٘متٝمؿ 

 إّوًمٞم٦م.

  .طمرف قمٓمػ ًمٚمؽمشمٞم٥م 

   ُمٕمٓمقف قمغم شهق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،     .

واعمراد سمـ    أي طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف.هٜم٤م اًم٘مْم٤مء اًمتٙمقيٜمل 

   ًمألوطمدي ّٓ ُمٗمٕمقل سمف، وشمٜمٙمػمه يدّل قمغم يمقٟمف جمٝمقًٓ ًمإلٟم٤ًمن هم٤مًم٤ًٌم إ

 ُمـ اًمٜم٤ّمس.

وىمْم٤مء إضمؾ حتديده وشمٕمٞمٜمف، وم٤مإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م حمدود سمخٚم٘متف اًمدٟمٞمقي٦م 

ي٘مقل: وإضمؾ اعم٘ميض قمٚمٞمف وهق ُمّدة طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن وًمٌثف ذم اًمدٟمٞم٤م ّٕن اهلل شمٕم٤ممم   

                2. 

                                                 
 .4/77 اًمتٌٞم٤من .1

 .57/ اًمٕمٜمٙمٌقت ؾمقرة .2
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           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م مجٚم٦م ُمٕمؽمو٦م  .ُمٌتدأ 

    ٟمٕم٧م ًمِـ  .   ُمٕملم، واعمراد سمـ :     آظمر اعمّدة

 اعُمَٕمٞمَّٜم٦َم.

   رومع ظمؼم واًمْمٛمػم ُمْم٤مف  ٜمّمقب قمغم اًمٔمرومٞم٦م ذم حمّؾ فمرف زُم٤من ُم

 إًمٞمف.

ووم٤مئدة اجلٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م          سمٞم٤من اًمٗمرق سملم إضمٚملم يمام ي٠ميت

 ذم اًمرواي٤مت ورّدًا قمغم اعمنميملم ذم ىمقهلؿ          1. 

   إمم أقمج٥م ُمٜمف. واجلٛمٚم٦م طمرف قمٓمػ، ًمٚمؽماظمل اًمرشمٌل ٟٓمت٘م٤مل ُمـ ظمؼم

سمٕمده ُمٕمٓمقف قمغم         . 

    ُمٌتدأ، ظمٓم٤مب ًمِـ      ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ضملء سم٤معمًٜمد إًمٞمف

 وٛمػمًا سم٤مرزًا ًمٚمتقسمٞمخ.

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم. آُمؽماء: اًمِمؽ واًمؽمديد ذم إُمر

 اعمري٦م: اًمِمؽ.

ذف ُمتٕمّٚمؼ وطم  .وهق إُمٙم٤من اًمٌٕم٨م وإقم٤مدة اخلَْٚمؼ 

 اًمرواي٤مت

ىم٤مل: إضمؾ اعم٘ميّض: هق  صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ُمًٙم٤من قمـ أيب قمٌداهلل

اعمحتقم اًّمذي ىمْم٤مه اهلل وطمتٛمف، واعمًّٛمك: هق اًّمذي ومٞمف اًمٌداء، ي٘مّدم ُم٤م يِم٤مء وي١مظّمر ُم٤م 

 يِم٤مء.

 2واعمحتقم ًمٞمس ومٞمف شم٘مديؿ وٓ شم٠مظمػم.

ّٓ سمتحريؿ اخلٛمر، وأن ي٘مّر ًمف  ٜم٦م ي٤مه قمـ اًمرو٤مطمً ىم٤مل: ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌّٞم٤ًم إ

                                                 
 .24/ اجل٤مصمٞم٦م ؾمقرة .1

 .2ح ،1/282 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2
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 1.2سم٤مًمٌداء أن يٗمٕمؾ اهلل ُم٤م يِم٤مء، وأن يٙمقن ذم شمراصمف اًمُٙمٜمُدر

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ ىمقل اهلل قمزوضمؾ: ُمٕمتؼمة مُحْران قمـ أيب ضمٕمٗمر  

            3.خمتقٌم، وأضمٌؾ ُمقىمقٌف  ىم٤مل: مه٤م أضمالن: أضمٌؾ 

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  طمًٜم٦م محران سمـ أقملم قمـ أيب ضمٕمٗمر           

     ،«.وم٘م٤مل: إّّنام أضمالن: أضمؾ حمتقم، وأضمؾ ُمقىمقف 

 وم٘م٤مل ًمف محران: ُم٤م اعمحتقم؟

 ىم٤مل: اًّمذي هلل ذم اعمِمٞمئ٦م.

 ٗمٞم٤مين ُمـ اعمقىمقف.ىم٤مل محران: إيّن ٕرضمق أن يٙمقن أضمؾ اًمً

 4: ٓ واهلل إّٟمف عمـ اعمحتقم.وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر

َٕمدة سمـ َصَدىم٦م، قمـ أيب قمٌداهلل ًْ ، ذم ىمقًمف: قمـ َُم          

    . 

ىم٤مل: إضمؾ اًمذي همػم ُُمًّٛمك ُمقىمقٌف، ُي٘مّدم ُمٜمف ُم٤م ؿم٤مء، وي١مظّمر ُمٜمف ُم٤م ؿم٤مء، 

ق اًمذي يٜمزل مم٤ّم ُيريد أن يٙمقن ُمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إمم ُمثٚمٝم٤م ُمـ ىم٤مسمؾ، وأُّم٤م إضمؾ اعمًّٛمل ومٝم

 ومذًمؽ ىمقل اهلل:           5.6 

 ، ىم٤مل: ؾم٠مًمُتُف قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ مُحران، قمـ أيب قمٌداهلل     

        . 

 ك ُم٤م ؾُمّٛمل عمَٚمؽ اعمقت ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، وهق اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل: اعمًٛمّ 

                                                 
 .(2/129 اعمحٞمط )اًم٘م٤مُمقس اًمٌٚمٖمؿ ًم٘مٓمع ٟم٤مومع اًمٕمٚمؽ ُمـ بض .1

 .3ح ،1/283 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .(1/147) 5ح ،1/358 اًمٙم٤مذم .3

 .ًمٚمٜمٕمامين 5ح ،312/ اًمٖمٞم٦ٌم .4

 .61/ اًمٜمحؾ وؾمقرة 34/ إقمراف ؾمقرة .5

 .5ح ،2/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .6
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                   1  وهق اًمذي ؾُمّٛمل عمَٚمَؽ اعمَقت ذم

 2ًمٞمٚم٦م اًمَ٘مْدر، وأظَمر ًمف ومٞمف اعمِمٞم٦ّم، إن ؿم٤مء ىمّدُمف وإن ؿم٤مء أظّمره.

قمـ ىمقل اهلل:  ٠مًم٧ُم أسم٤مقمٌداهللـ مُحران، ىم٤مل: ؾمقم        

 ، .3ىم٤مل: وم٘م٤مل: مه٤م أضمالن: أضمٌؾ َُمقىمقٌف يّمٜمع اهلل ُم٤م يِم٤مء، وأضمٌؾ حمتقم 

وذم رواي٦م مُحران قمٜمف: أُّم٤م إضمؾ اًمذي همػم ُُمًّٛمك قمٜمده، ومٝمق أضمؾ ُمقىمقف، 

عمًّٛمك، ومٝمق اًمذي ُيًّٛمك ذم ًمٞمٚم٦م ُي٘مّدم ومٞمف ُم٤م يِم٤مء، وي١مظّمر ومٞمف ُم٤ميِم٤مء، وأُّم٤م إضمؾ ا

 4اًمَ٘مْدر.

، ذم ىمقًمف: قمـ طُمّملم، قمـ أيب قمٌداهلل              ،

ؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء، وإضمؾ اعمًّٛمك قمٜمده هق  ىم٤مل: إضمؾ إّول هق ُم٤م ٟمٌذه إمم اعمالئٙم٦م واًمرُّ

 .5اًمذي ؾمؽمه اهلل قمـ اخلالئؼ.

اعمٜمّمقر إمم أيب قمٌداهلل ضمٕمٗمر سمـ  ؿ ىم٤مل: سمٕم٨م أسمقضمٕمٗمرظمؼم حمّٛمد سمـ إسمراهٞم

وأُمر سمٗمرش ومُٓمرطم٧م إمم ضم٤مٟمٌف وم٠مضمٚمًف قمٚمٞمٝم٤م، صمّؿ ىم٤مل: قمكّم  حمّٛمد اًمّم٤مدق

سمٛمحّٛمد، قمكّم سم٤معمٝمدي: ي٘مقل ذًمؽ ُمرارًا، وم٘مٞمؾ ًمف: اًم٤ًمقم٦م ي٠ميت ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم، ُم٤م 

ّٓ أّٟمف يتٌّخر.  حيًٌف إ

، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ، وم٠مىمٌؾ اعمٜمّمقر قمغم ضمٕمٗمرومام ًم٨ٌم أن وارم وىمد ؾمٌ٘متف رائحتف

قمٌداهلل، طمدي٨م طمّدصمٜمٞمف ذم صٚم٦م اًمرطمؿ اذيمره يًٛمٕمف اعمٝمدي، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، طمّدصمٜمل أيب، 

: إّن اًمرضمؾ ًمٞمّمؾ رمحف وىمد ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللقمـ أسمٞمف، قمـ ضمّده، قمـ قمكمّ 

ُمـ قمٛمره  صمالصملم ؾمٜم٦م، وي٘مٓمٕمٝم٤م وىمد سم٘مل سم٘مل ُمـ قمٛمره صمالث ؾمٜملم، ومٞمّمػّمه٤م اهلل 

                                                 
 .61/ اًمٜمحؾ وؾمقرة 34/ إقمراف ؾمقرة .1

 .6ح ،1/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .7ح ،1/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3

 .8ح ،1/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .9ح ،1/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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: صمالث ؾمٜملم، صمّؿ شمال صمالصمقن ؾمٜم٦م ومٞمّمػّمه٤م                 

 1 .أي٦م. ىم٤مل: هذا طمًـ ـ ي٤م أسم٤م قمٌداهلل ـ وًمٞمس إّي٤مه أردت 

، ىم٤مل: ىم٤مل ىم٤مل أسمق قمٌداهلل: ٟمٕمؿ، طمّدصمٜمل أيب، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمّده، قمـ قمكمّ 

: صٚم٦م اًمرطمؿ شمٕمٛمر اًمدي٤مر، وشمزيد ذم إقمامر، وإن يم٤من أهٚمٝم٤م همػم اهللرؾمقل 

 أظمٞم٤مر. ىم٤مل: هذا طمًـ ـ ي٤م أسم٤م قمٌداهلل ـ وًمٞمس هذا أردت.

ىم٤مل:  : ٟمٕمؿ، طمّدصمٜمل أيب، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمّده، قمـ قمكمّ وم٘م٤مل أسمق قمٌداهلل

: ٟمٕمؿ، : صٚم٦م اًمرطمؿ هتّقن احل٤ًمب، وشم٘مل ُمٞمت٦م اًمًقء. ىم٤مل اعمٜمّمقرىم٤مل رؾمقل اهلل

 2.إّي٤مه أردت

 

                     

 

إٟمت٤مج ُمـ أيتلم اًم٤ًمسم٘متلم سم٠مّن اهلل اخل٤مًمؼ واًم٘م٤ميض ًممضم٤مل ومٝمق اًمقاطمد إطمد 

 ُمنميمل اًمٕمرب اًم٘م٤مئٚملم سمرسمقسمّٞم٦م اعمتٗمرد سم٤مًمرسمقسمٞم٦م واًم٘مٞمٛمقُمٞم٦م قمغم ظمٚم٘مف، رّدًا قمغم

 إصٜم٤مم.

 .قم٤مـمٗم٦م 

   :ُمٌتدأ، ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف             .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

  .ظمؼمه 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٙمقن اعمًتٗم٤مد ُمـ مجٚم٦م اًم٘مٍم. أو ذم حمّؾ 

رومع ظمؼم سمٕمد ظمؼم. أي أّٟمف    وأٟمف    يٕمٜمل أّٟمف اعمتٗمرد سم٤مًُٕمقهٞم٦م .

                                                 
 .39/ اًمرقمد ؾمقرة .1

 أطم٤مدي٨م ُمقؾمققم٦م ذم قمٜمف وٟم٘مٚم٧ُم  ،1149 رىمؿ ،18/481 ح قمنم، اًم٤ًمسمع اعمجٚمس اًمٓمقد، أُم٤مزم .2

 .15ح ،11/179 اًمٌٞم٧م أهؾ
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واًم٘مٞمٛمقُمٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م    . 

           .قم٤مـمٗم٦م      ُمٕمٓمقف قمغم   . 

     ُمٌتدأ.شهق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ، 

       .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف        .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم    اًمن واجلٝمر صٗمت٤من ُمتْم٤مدشم٤من ُمتٕمٚم٘مٝمام .

 إقمامل ُمٓمٚم٘م٤ًم.

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم    .اًم٤ًمسمؼ 

 .ُمقصقًم٦م. ُمٗمٕمقل سمف 

     د ُمٗمٕمقل سمف حمذوف أي ئومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٕم٤م 

  .ـف ُمـ ظمػم وذ 

 رواي٦مٌ 

قمـ ىمقل  أسم٤مقمٌداهلل ُمٕمتؼمة أيب ضمٕمٗمر ـ أفمٜمف حمّٛمد سمـ اًمٜمٕمامن ـ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م

 اهلل                ىم٤مل: يمذًمؽ هق ذم يمؾِّ ُمٙم٤من، ىمٚم٧م: سمذاشمف؟

ًمزُمؽ أْن شم٘مقل ذم أىمدار وهمػم  ىم٤مل: وحيؽ إّن إُم٤ميمـ أىمدار، وم٢مذا ىمٚم٧م: ذم ُمٙم٤مٍن سمذاشمف

، ٤مً ٙموُمٚم وىمدرة وإطم٤مـم٦م وؾمٚمٓم٤مٟم٤مً  ذًمؽ وًمٙمـ هق سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف، حمٞمط سمام ظمٚمؼ قمٚمامً 

امء، ٓ يٌٕمد ُمٜمف رء، وإؿمٞم٤مء ًمف ؾمقاء قمٚماًم  ًّ وًمٞمس قمٚمٛمف سمام ذم إرض سم٠مىمّؾ مم٤ّم ذم اًم

 1وىمدرًة وؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم وُمٚمٙم٤ًم وإطم٤مـم٦م.

 

                                                 
 .15ح ،132/ اًمتقطمٞمد .1
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سمٕمد أن ُأىمٞمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م  رّد قمغم اعمنميملم اًمٙم٤مومريـ قمغم رؾم٤مًم٦م حمّٛمد

سمٌٓمالن ذيمٝمؿ ذم اًمرسمقسمٞم٦م وإٟمٙم٤مرهؿ اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر، وصٚم٧م اًمٜمٌقة إمم ُمٝمٛم٦م 

 اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة ذم هذه أي٦م وقمّدة ُمـ أي٤مت سمٕمده٤م.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. أشمك سمٗمٕمؾ ُمْم٤مرع ًمٚمدًٓم٦م قمغم

اًمتجدُد واؾمتٛمرار اًمٕمٜم٤مد واًمتٙمذي٥م سمحٞم٨م ص٤مر ؾمجٞم٦م هلؿ، واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع 

إمم             1 ٤م سمٚمقهمٝم٤م إًمٞمٝمؿ وحتّدهيؿ أي اعمنميملم، واعمراد سم٢مشمٞم٤مّن

هب٤م، وذم صٜمٕم٦م آًمتٗم٤مت ُمـ اخلٓم٤مب ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م إمم اًمٖمٞم٤مب ذم هذه أي٦م دًٓم٦م 

 قمغم ؾمقء طم٤مهلؿ وشمِمٝمػمهؿ قمٚمٞمف وإقمراو٤ًم قمٜمٝمؿ واظمتّم٤مص ظمٓم٤مب اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم.

  .طمرف ضمر، زائد ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل واؾمتٖمراىمف 

   وم٤مقمؾ رومع ّٕٟمف  جمروره، ذم حمّؾ   . 

  ٦مشمٌٕمٞمْمٞم          .  .جمروره 

    اعمٕمجزات اًمتل ُئمٝمره٤م قمغم »ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. واعمراد هب٤م

أو ٓ شمٜمحٍم هبام سمؾ شمِمٛمؾ . 2شرؾمقًمف وآي٤مت اًم٘مرآن اًمتل يم٤من يٜمزهل٤م قمغم ٟمٌٞمف

ٙمقٟمٞم٦م قمغم إًُمقهٞم٦م واًمرسمقسمّٞم٦م، إّول أفمٝمر مجٞمع أي٤مت إٟمٗمًٞم٦م وأوم٤مىمٞم٦م واًمدٓئؾ اًم

 ّٕن اًمٌح٨م طمقل إصم٤ٌمت اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة.

   وآؾمتثٜم٤مء دّل قمغم أّّنؿ ِل »أداة طمٍم، واجلٛمٚم٦م ُم٤مسمٕمده٤م ذم ُمقوع احل٤مل

                                                 
 .1/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .4/79 اًمتٌٞم٤من .2



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 161

ّٓ اإلقمراض  .1شيٙمـ هلؿ طم٤مل إ

   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  « . وشم٘مديؿ اعمجرور ًمٚمرقم٤مي٦م قمغم

 .2شاًمٗم٤مصٚم٦م

      ظمؼم   سمّمٞمٖم٦م إؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم أّن هذا ». أشمك

اإلقمراض ُمتحّ٘مؼ ُمـ دًٓم٦م ومٕمؾ اًمٙمقن وُمتجّدد ُمـ دًٓم٦م صٞمٖم٦م إؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ّٕن 

 .3شاعمِمت٘م٤مت ذم ىمقة اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع

اًمٌمء وهق هٜم٤م جم٤مز ذم إسم٤مء وأصؾ اإلقمراض سف اًمقضمف قمـ اًمٜمٔمر ذم »

اعمٕمروم٦م، ومٞمِمٛمؾ اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أي٤مت اعمٌٍمات يم٤مٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر، ويِمٛمؾ 

شمرك آؾمتامع ًمٚم٘مرآن، ويِمٛمؾ اعمٙم٤مسمرة قمـ آقمؽماف سم٢مقمج٤مزه ويمقٟمف طمّ٘م٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ًمٚمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مرآن ويٙم٤مسمروٟمف، يمام جيلء ذم ىمقًمف:          45ش. 

 

                           

 

سمقا سم٤محلّؼ اًمذي أشم٤مهؿ سمف  ظم٤ٌمر ُمٜمف شمٕم٤ممم أنّ إذم هذه أي٦م » اًمٙمٗم٤مر ىمد يمذَّ

ف ؾمقف ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼم اًمٕمذاب ٟمّ أيـ، وعمـ٤ّم ضم٤مءهؿ سم٤مًم٘مرآن، وؾم٤مئر أُمقر اًمد حمّٛمد

اًمذي يٜمزًمف هبؿ قم٘مقسم٦م قمغم يمٗمرهؿ، وهذا اًمٕمذاب هق اًمذي يم٤مٟمقا سمف يًتٝمزؤن: سم٠مظم٤ٌمر 

 رؾمقل اهلل إي٤مهؿ سمف وسمٜمزوًمف هبؿ.

                                                 
 .6/17 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/17 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .6/17 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .16/ حمّٛمد وؾمقرة 25/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4

 .6/17 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم عمٕمروفا واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .5
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ؿ يم٤مٟمقا هبؿ وؾمٞم٘مٗمقن قمغم صحتف. ودّل ذًمؽ قمغم أّّن   أن ذًمؽ ؾمٞمحّؾ ومٌلّم 

 .1شيًتٝمزؤن

  ،قمـ ىمقًمف: أومّمح٧م قمـ يمالم ُم٘مّدر ٟمِم٠م »ومّمٞمح٦م       

    ،أي إذا شم٘مّرر هذا اإلقمراض صم٧ٌم أّّنؿ يمّذسمقا سم٤محلّؼ عمـ٤ّم ضم٤مءهؿ ُمـ قمٜمد اهلل ،

وم٢مّن اإلقمراض قمالُم٦م قمغم اًمتٙمذي٥م، يمام ىمّدُمتف آٟمٗم٤ًم، ومام سمٕمد وم٤مء اًمٗمّمٞمح٦م هق اجلزاء. 

يت ُمـ قمٜمد اهلل ومٚماّم شم٘مّرر ذم وُمٕمٜم٤مه أّن ُمـ اعمٕمٚمقم ؾمقء قمقاىم٥م اًمذيـ يمّذسمقا سم٤محلّؼ أ

 .2شأي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أّّنؿ أقمروقا آي٤مت اهلل وم٘مد صم٧ٌم أّّنؿ يمّذسمقا سم٤محلّؼ اًمقارد ُمـ اهلل

  .طمرف حت٘مٞمؼ 

     ،ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف      .هق اجلزاء ًمنمط ُم٘مّدر 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واعمراد .    هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

جمٛمقع أي٤مت واًمؼماهلم واحلج٩م اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم هق »أو     اًمذي

 .3شٓسمّد ُمـ اشم٤ٌمقمف

   وضمقاب اًمنمط حمذوف ًمت٘مّدم شطملم»اؾمؿ ذط همػم ضم٤مزم سمٛمٕمٜمك ،

 ُمٕمٜم٤مه.

     يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    وُمٗمٕمقل

 سمف.

 .اًمًٌٌٞم٦م شمدّل قمغم أّن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ؾم٥ٌم عم٤م سمٕمده٤م 

   .طمرف اؾمت٘م٤ٌمل وشمًقيػ ًمت٠ميمٞمد طمّمقل ذًمؽ ذم اعمًت٘مٌؾ 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم 

                                                 
 .4/81 اًمتٌٞم٤من .1

 .6/18 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .13/49 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3
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      .وم٤مقمؾ. إٟم٤ٌمء: مجع ٟم٠ٌم وهق اخلؼم اًمذي سمف أمهٞم٦ّم 

          .ُمقصقًم٦م    .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أو سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم  . « وقمٞمد ًمٚمٛمًتٝمزئلم اًمٙم٤مومريـ

ًمٚمٛم١مُمٜملم سمٜمٍم اهلل شمٕم٤ممم اًمذيـ ؾمقف جيدون آصم٤مر اؾمتٝمزاءهؿ وقم٤مىم٦ٌم يمٗمرهؿ ووقمد 

 .1شهلؿ

وجيدوّن٤م طملم ٟمزول اًمٕمذاب هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أو قمٜمد همٚم٦ٌم اإلؾمالم 

 وارشمٗم٤مع أُمره واهلل اًمٕم٤مِل.

 

                               

                                  

                   

 

أي٦م اًمنميٗم٦م سمٞم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:                       ذم

 أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم ـمري٘م٦م آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري.

           .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف، اًمرؤي٦م أقمؿ ُمـ اًمٌٍمي٦م واًمٜمٔمري٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م

 واًمٕمٚمٛمٞم٦م.

  قل سمف ُمٌٝمؿ ومالسمّد سمٕمده ُمـ شمٗمًػم، ظمؼمي٦م، ُمٗمٕم داؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم قمـ قمد

                                                 
 .13/51 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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ُم٘مّدم    . 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمٚمَّؼ سمـ    و ، .سمٞم٤ميّن 

   زائدة ضم٤مرة عمٛمّٞمز   اخلؼمي٦م ًمقىمقع اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام وإّن ذًمؽ يقضم٥م

 ضمّره.

    سمـ جمروره. اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ   .  أو سمدل      .

اًم٘مرن: أصٚمف اًمزُمـ اًمٓمقيؾ ويمثر إـمالىمف قمغم إُُّم٦م اًمتل داُم٧م ـمقياًل أو اًم٘مقم 

 اعم٘مؽمٟمقن ذم زُمـ واطمد، ومجٕمف ىمرون.

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. صٗم٦م ًمِـ   أصٚمف ُمِمتؼ ُمـ .

اعمٙم٤من، ُمّٙمٜمف أي ووع ًمف ُمٙم٤مٟم٤ًم.    .صمٌتٜم٤مهؿ وُمّٚمٙمٜم٤مهؿ : 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

  ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ٟمققمل     ُمٕمٜم٤مه٤م: اًمتٛمٙملم ومٝمل ٟم٤مئ٦ٌم ،

ٜمف ًمٙمؿ.  قمـ ُمّمدر حمذوف أي: متٙمٞمٜم٤ًم ِل ٟمٛمٙمَّ

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ  ش.ٟمحـ» ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمذيـ يمٗمروا .

 وومٞمف اًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞم٤مب إمم اخلٓم٤مب.

ٜم٤مهؿ ذم إرض، وأقمٓمٞمٜم٤مهؿ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمتٛمّٙمـ ومٞمٝم٤م واإلؾمت٘مالل ٙمّ إٟم٤م ُم»أي: 

 ذم اًمتٍّمف، ومٚمؿ يقضمد ُمـ َيٕم٤مروٝمؿ ذم ؾمٚمٓم٤مّنؿ، ُم٤م ِل يٙمـ ًمٙمؿ ذًمؽ ومٙم٠منّ 

ؾمٚمٓم٤مٟمٙمؿ أوٕمػ، وأي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمع هم٤مي٦م إجي٤مزه٤م، شمٗمٞمد اعمٕمٜمٞملم قمغم ٟمحق 

 .1شاإلطمت٤ٌمك

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقف قمغم   .أي أٟمزًمٜم٤م . 

                                                 
 .13/54 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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 .ُمٗمٕمقل سمف، واعمراد سمف هٜم٤م اًمٖمامُم٦م واًمٖمٞم٨م 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمذيـ يمٗمروا

 وومٞمف اًمتٗم٤مت ُمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞم٤مب.

     طم٤مل أو ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمٗمٕمؾ حمذوف يٗمنه اعمٕمٜمك. أي همزيرًا دائاًم

 يمثػمًا طم٤مّدًا. قمغم وزان ُمٗمٕم٤مل صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ٓ ي١مٟم٨م.

          .قم٤مـمٗم٦م       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    .أي اوضمدٟم٤م ، 

    شمرضمع إمم ش هل»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    ذم حمّؾ . 

ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ    . 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

 .ًمٚمتٕم٘مٞم٥م 

       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    ومٜم٤مء.. اإلهالك: اإل 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، إّوٓن ُمتٕمّٚمؼ سمـ       واًم٤ٌمء .

ًمٚمًٌٌٞم٦م يٕمٜمل سم٥ًٌم ذٟمقهبؿ       شم٘مديره: اذٟمٌقا .           . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

          ُمٕمٓمقوم٦م قمغم          .       ُمتٕمّٚمؼ

سمح٤مل ُم٘مّدم ُمـ   .اإلٟمِم٤مء: اإلجي٤مد . 

              .ُمٗمٕمقل سمف،أي ىمقُم٤ًم  .ٟمٕم٧م 

 

                               

      

 

ذم هذه أي٦م أٟمف ًمق ٟمزل قمغم ٟمٌٞمف أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم »    يٕمٜمل صحٞمٗم٦م ُمٙمتقسم٦م
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     أن  طمّتك يٚمٛمًقه سم٠ميدهيؿ ويدريمقه سمحقاؾمٝمؿ، ّّٕنؿ ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل

ي٠مشمٞمٝمؿ سمٙمت٤مب ي٘مرؤوٟمف ُمـ اهلل إمم ومالن سمـ ومالن أن آُمـ سمٛمحّٛمد، وأّٟمف أو أضم٤مهبؿ إمم 

ًمؽ عمـ٤ّم آُمٜمقا، وٟمًٌقه إمم اًمًحر ًمٕمٔمؿ قمٜم٤مدهؿ وىم٤ًموة ىمٚمقهبؿ ووقمزُمٝمؿ قمغم أن ٓ ذ

طم٤مل. وقمرومف أن اًمتامؾمٝمؿ هذه أي٤مت ضب ُمـ اًمٕمٜم٧م وُمتك ومٕمٚمقا  ي١مُمٜمقن قمغم يمّؾ 

ذًمؽ أصٓمٚمٛمٝمؿ واؾمت٠مصٚمٝمؿ، وًمٞمس شم٘مت٣م اعمّمٚمح٦م ذًمؽ، عمـ٤ّم قمٚمؿ ذم سم٘م٤مئٝمؿ ُمـ 

ـْ  ـْ خيرج ُِم ـْ ي١مُمـ ومٞمام  ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم، وقمٚمٛمف سمَٛم ـْ اعم١مُمٜملم أّن ومٞمٝمؿ َُم أصالهبؿ ُِم

ـْ هذه صٗمتف ـ قمٜمد أيب قمكم   .1شواًمٌٚمخلسمٕمد، ومال جيقز أظمؽمام َُم

  :قم٤مـمٗم٦م، واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم         

...2  ويٛمٙمـ أن شمٙمقن طم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم     :ذم ىمقًمف   

           3. 

            .طمرف ذط همػم ضم٤مزم  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم ظم٤مشمؿ أٟمٌٞم٤مء اهلل ،

 .ورؾمٚمف حمّٛمد اعمّمٓمٗمك

    يم٤من ؾِمْٗمرًا أم رؾم٤مًم٦ًم.ُمٗمٕمقل سمف. أي اًمٌمء اعمٙمتقب ؾمقاًء 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُِمـ  أي .  

ـ سمٙمن اًم٘م٤مف، وشُمٗمتح وشمْمّؿ قمغم ًمٖم٦م ـ هق اًمقرق رـم٤مس واًم٘مِ »ُمٙمتقسم٤ًم قمغم ورق. 

اًمذي يٙمت٥م ومٞمف، وذم اًم٘م٤مُمقس: ـ ُمثّٚمث٦م اًم٘م٤مف يمجٕمٗمر، ودرهؿ ـ اًمٙم٤مهمذ، وىمٞمؾ: إّٟمف 

 .4شهمػم قمريبسم٤معمٙمتقب ُمٜمف، وىمد ٟمّص سمٕمض أهؾ اًمّٚمٖم٦م قمغم أّٟمف ُمٜمّمقص 

 .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .4/82 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .5/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3

 .13/58 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اًمٙم٤مومريـ

اعمنميملم واعمٗمٕمقزم يرضمع إمم   ُمٕمٓمقف قمغم . . 

 .واًمٚمٛمس: ووع اًمٞمد قمغم اًمٌمء عمٕمرومتف وُمٕمروم٦م ظمّمقصٞم٤مشمف

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمٚمَّؼ سمـ « . شم٠ميمٞمد عمٕمٜمك

 .1شاًمٚمٛمس ًمرومع اطمتامل أن يٙمقن جم٤مزًا ذم اًمت٠مُمؾ

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب           .   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

      أن داومٕمٝمؿ ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، افمٝم٤مر ذم ُم٘م٤مم اإلوامر ًم٘مّمد شمًجٞمؾ

 إمم هذا اًمتٕمٜم٧ّم هق اًمٙمٗمر.

   ٟم٤مومٞم٦م.          ش ُم٤م»طمرف ٟمٗمل سمٛمٕمٜمك  .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ 

            .أداة طمٍم   .ظمؼم 

    ومجٚم٦م ش سم٤من»ُمرادف ش أسم٤من»ٟمٕم٧م، اًمٌلّم: اًمقاوح. ُمِمتؼ ُمـ    

        أٟمٗمًٝمؿ ويٖم٤مًمٓمقن ىمقُمٝمؿ ًمًؽم ٖم٤مًمٓمقن يأّنؿ »وُمٕمٜم٤مه ُم٘مقل اًم٘مقل

ُمٙم٤مسمرهتؿ وًمدومع ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمٖمٚم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ. وهذا ؿم٠من اعمٖمٚمقب اعمحجقج أن يتٕمّٚمؼ 

 .2شاًمٙم٤مذسم٦مسم٤معمٕم٤مذير 

 

                          

 

ُمـ اىمؽماطم٤مهتؿ اًمًخٞمٗم٦م، اًمتل شمدّل قمغم اؾمتٙم٤ٌمرهؿ وإسارهؿ ىمؽماح آظمر إ»

 قمغم اًمٕمٜم٤مد واًمٙمٗمر، وذيمره سم٤مخلّمقص إُّم٤م رّدًا ُمٜمٝمؿ قمغم ُم٤م يم٤من اًمٜمٌّل اًمٙمريؿ

سمف:  خيؼمهؿ سم٠مّن اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف ُمٚمؽ أُملم يمريؿ خيؼم قمـ اهلل شمٕم٤ممم، يمام أظمؼم    

                                                 
 .6/23 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/24 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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        *             *      1.

 ، عمٕمرومتٝمؿ أّن اعمٚمؽ ٓ يٌ٘مك قمغم ُم٤م هق إذا ٟمزل.أو ٕضمؾ شمٕمجٞمز اًمٜمٌل

ٌّٓمٝمؿ ذم اًمٙمٗمر، ووىمققمٝمؿ ذم اًمتٜم٤مىم واًمتْم٤مّد ذم  ضواىمؽماطمٝمؿ هذا يٌلمِّ ّت

قمٍم و زُم٤من، يمام طمٙمك  احلٙمؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ وهل٤م، وهق اعمٕمٝمقد ُمـ اًمٙمّٗم٤مر ذم يمّؾ 

ذم ُمقاوع قمديدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:   قمٜمٝمؿ           

                      2. 

ؾمؾ سم٠مّّنؿ سمنٌم ي٠ميمٚمقن وينمسمقن، وأظمر ى ومت٤مرًة شمراهؿ حيٙمٛمقن إٟمٌٞم٤مء واًمرُّ

ؾمؾ واؾمتث٘م٤مهلؿ ذًمؽ واؾمتّمٕم٤مهبؿ اإلشّم٤ٌمع   .3شهلؿحيٙمٛمقن سمتٗمْمٞمؾ اًمرُّ

 .قم٤مـمٗم٦م 

   :ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف          4  وُم٤م

 سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

    ش.          هاّل »طمرف قمرض ُمٕمٜم٤مه  .ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم رؾمقل اهلل .

 .حمّٛمد

   ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ، طمتّك يِم٤مهده اعمنميمقن وخيؼمهؿ سمّمدق اًمٜمٌل. 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .طمرف ذط همػم ضم٤مزم 

            .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف    .ُمٗمٕمقل سمف 

  اًمنمط.          واىمٕم٦م ذم ضمقاب  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمك ًمٚمٛمجٝمقل 

  .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. أي: أشمّؿ إهاليمٝمؿ 

                                                 
 .19-21/ اًمتٙمقير ؾمقرة .1

 .91/ إقمراف ؾمقرة .2

 .13/59 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .7/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4
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            .طمرف قمٓمػ ًمٚمؽمشمٞم٥م .ٟم٤مومٞم٦م 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمك ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. أي ٓ يٛمٝمٚمقن. يٕمٜمل

«     قمٚمٞمٝمؿ   ا سمف، واىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اؾمتئّم٤مهلؿ قمغم ُم٤م اومؽمطمقه عمـ٤ّم آُمٜمق

وأٓ يٜمٔمرهؿ وٓ يٛمٝمٚمٝمؿ. وذًمؽ سمخالف ُم٤م قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اعمّمٚمح٦م قمغم ُم٤م 

 .2ش1سمٞمٜم٤مه

٦ٌّم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م ومٛمٕمٜمك أي٦م » ٓ أّن ُم٤م اىمؽمطمقه ًمق وىمع ًمٙم٤من دء اعمٖم

 .3شيِمٕمرون

 شمٜمٌٞمٝم٤من

ُمـ ىم٤مل هذا  أّن هذا اًم٘مقل واىمع، وأّن ُمـ مجٚم٦مذم ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق » إّول:

زُمٕم٦م سمـ إؾمقد، واًمٜمي سمـ احل٤مرث سمـ يَمٚمدة، وقمٌدة سمـ قمٌد يٖمقث: وأيَب اسمـ 

ظمٚمػ، واًمٕم٤مص سمـ وائؾ، واًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، وقمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م، وؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م، وُمـ 

: ؾمؾ رسّمؽ أن يٌٕم٨م ُمٕمؽ ُمٚمٙم٤ًم يّمّدىمؽ سمام شم٘مقل ُمٕمٝمؿ، أرؾمٚمقا إمم اًمٜمٌل

 .4شقمٜمؽ ويراضمٕمٜم٤م

 اًمتٛمًؽ هبذه أي٦م وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م ذم اطمتج٤مج اًمٜمٌلورد  اًمث٤مين:

ذم يمت٤مب  قمغم مج٤مقم٦م اعمنميملم اعمروي٦م قمـ أيب حمّٛمد احلًـ اًمٕمًٙمري

 ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م. ٕيب ُمٜمّمقر اًمٓمؼمد 5شآطمتج٤مج»

 

                                                 
 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م أّول ذم .1

 .4/83 اًمتٌٞم٤من .2

 .6/26 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير يراًمتحر شمٗمًػم .3

 .8/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4

 .(29-38/)1 اإلطمتج٤مج .5
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هذا ضمقاب قمـ اىمؽماطمٝمؿ )أي اىمؽماح اًمٙم٤مومريـ( سمٜمزول اعمٚمؽ قمغم رؾمقل اهلل 

ويم٤من ُمٕمف قمغم  سمحٞم٨م يروٟمف، وم٠مضم٤مهبؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مّن اعمٚمؽ ًمق ٟمزل قمغم اًمرؾمقل

ـْ رؾمقل اهلل اًمذي يم٤من سمنمًا، ٓسمّد سم٠من اًمدوام أو يم٤من اعمٚمؽ رؾمقًٓ سمدًٓ  جُيٕمؾ ذم ُِم

ي٦م اعمٚمؽ وؾمامع يمالُمف وُمقاضمٝمتف سمٜمحق اًمٕم٤مم ًمٓم٤مئٗم٦م صقرة اًمٌنم، ًمٕمدم إُمٙم٤من رؤ

اإلٟمس، وم٢مذا ًمٌس اعمٚمؽ اًمثقب اًمٌنمي وفمٝمر ذم صقرة اإلٟم٤ًمن يرضمع اىمؽماطمٝمؿ 

 جمددًا ويٕمت٘مدون أّٟمف سمنم ُمثٚمٝمؿ ومّم٤مرت اًم٘مْمٞم٦م يم٤مّٕول.

  ،قمٓمػ قمغم مجٚم٦م: »قم٤مـمٗم٦م             1 ذم  ًمٌٞم٤من شمٗمٜمّٜمٝمؿ

اعمٙم٤مسمرة واًمٕمٜم٤مد شمّمّٚم٤ًٌم ذم ذيمٝمؿ وإسارًا قمٚمٞمف، ومال يؽميمقن وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتٜمٗمػم 

ّٓ شمقؾّمٚمقا هب٤م. وُمٜم٤مؾم٦ٌم قمٓمػ هذا اًمٙمالم قمغم ىمقًمف:  ُمـ ىمٌقل دقمقة اإلؾمالم إ   

           ٤ًم، أّّنؿ يم٤مٟمقا ذم ىمقهلؿ ذًمؽ ىم٤مصديـ اًمتٕمجٞمز وآؾمتٝمزاء ُمٕم

ّٓ قمـ ي٘ملم ُمٜمٝمؿ أّن ذًمؽ ٓ يٙمقن، وم٤مسمتدىء اًمرّد قمٚمٞمٝمؿ سم٢مسمٓم٤مل فم٤مهر  ّّٕنؿ ُم٤م ىم٤مًمقه أ

يمالُمٝمؿ سم٘مقًمف:            2 صمّؿ صمٜمّك سمتٝمديدهؿ قمغم ُم٤م أرادوه ُمـ .

اهلل آؾمتٝمزاء، واعم٘مّمقد ُمع ذًمؽ هتديدهؿ سم٠مّّنؿ ؾمٞمحٞمؼ هبؿ اًمٕمذاب وأّن ذًمؽ ؾمٜم٦م 

 .3شًمفذم يمّؾ أُّم٦م اؾمتٝمزأت سمرؾمقل 

  .طمرف ذط همػم ضم٤مزم 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول. واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم

 اعم٤موٞم٦م ذم اعمٕمٜمك. واعمراد سم٤مجلٕمؾ هٜم٤م اجلٕمؾ اًمتٙمقيٜمل أقمٜمل اخلٚم٘م٦م.ش اًمرؾمقل»

                                                 
 .6/27 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/27 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .6/27 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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   .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من 

 واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ضمقاب اًمنمط.واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط ، 

     رّ ُم. 

    ًمق أٟمزل اهلل إًمٞمٝمؿ ُمٚمٙم٤ًم رؾمقًٓ ًمٙم٤من »ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. واعمٕمٜمك إمم هٜم٤م

ُمـ واضم٥م احلٙمٛم٦م أن جيٕمٚمف رضماًل ُمثٚمٝمؿ... وم٢مٟمزال اعمٚمؽ رؾمقًٓ ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ 

. وإيامٌء 1شن طمٞمٜمئذ ًمٖمقاً ل اًمرؾمقل اًمٌنمي ويٙمقؾم٤ماًمٜمٗمع وإصمر أيمثر مم٤ّم يؽمب قمغم إر

 ّٓ سم٠مّن اًمرؾمقل ٓ يٙمقن إ . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    اًمٚمٌس سم٤مًمٗمتح: اًمًؽم وسم٤مًمْمؿ اًمتٖمٓمٞم٦م قمغم .

احلؼِّ ويم٠مّن اعمٕمٜمك اًمث٤مين يًتٕمػم ُمـ اعمٕمٜمك إّول اعمذيمقر هٜم٤م اًمث٤مين. وٟم٦ًٌم اًمتٖمٓمٞم٦م 

 إوالًٓ اسمتدائٞم٤ًم سمؾ اهمٓم٤مء وإوالل اظمتٞم٤مري ُمـ ىمٌؾ اًمٙم٤مومريـ. واإلوالل إمم اهلل ًمٞمس

ٞم٤ًم، يمام ذم  (ًمٌس)ُم٤مدة »وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى:  ًّ شمدّل قمغم اًمًؽم واًمتٖمٓمٞم٦م، ؾمقاء يم٤من طم

ًمٌس اًمثقب، أو ُمٕمٜمقي٤ًم يمام ذم ًمٌس احلّؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، سمٛمٕمٜمك ؾمؽمه سمف، وُمٜمف ًُم٧ًٌم قمٚمٞمف 

يٕمرومف، يمام أّن ُمٜمف ُمـ إُمر ًم٦ًٌم، أي  أُمره، أي ضمٕمٚمتف ُمِمٙمالً سمحٞم٨م يٚمتٌس قمٚمٞمف ومال

إًمت٤ٌمس. ٟمٕمؿ يٗمؽمىم٤من ذم أّن هٞمئ٦م اًمٗمٕمؾ ذم إّول سمٙمن اًم٤ٌمء ذم اعم٤ميض، وومتحٝم٤م ذم 

 .2شاعمْم٤مرع ُمـ اًمّٚمٌس )ومتح اًمالم(، وذم اًمث٤مين شمٙمقن سمٗمتح سم٤مء إّول، ويمن سم٤مء اًمث٤مين

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضمع إمم اًمٙم٤مومريـ.واًمْمٛمػم ير 

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، وُمتٕمّٚم٘مف حمذوف يدّل قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ 

                                                 
 .7/22 اعمٞمزان .1

 .13/67 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 شمٜمٌٞمفٌ 

 ىمد فمٝمر ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م أُمقٌر:

سملم ضمٕمؾ اًمرؾمقل ُمٚمٙم٤ًم وضمٕمٚمف رضمالً إٟمام هل ُمـ ضمٝم٦م  أّن اعمالزُم٦م»إّول: 

قة اًمديٜمٞم٦م اإلهلٞم٦م إذ ًمق أٟمزل اعمٚمؽ قمغم إجي٤مب احلٙمٛم٦م طمٗمظ آظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمين ذم اًمدقم

صقرشمف اًمًاموي٦م وسمدل اًمٖمٞم٥م ؿمٝم٤مدة يم٤من ُمـ اإلجل٤مء اًمذي ٓ شمًت٘مٞمؿ ُمٕمف اًمدقمقة 

 آظمتٞم٤مري٦م.

واًمث٤مين: أن اًمذي شمدل قمٚمٞمف أي٦م هق صػمورة اعمٚمؽ رضمالً ُمع اًمًٙمقت قمـ 

ام حيٞمٚمف قمدة ُمـ يمقن ذًمؽ هؾ هق سم٘مٚم٥م ُم٤مهٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م إمم اعم٤مهٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ـ اًمذي رسم

اًم٤ٌمطمثلم ـ أو سمتٛمثٞمٚمف ُمث٤مًٓ إٟم٤ًمٟمٞم٤ًم يمتٛمثؾ اًمروح عمريؿ سمنمًا ؾمقي٤ًم، ومتثؾ اعمالئٙم٦م اًمٙمرام 

 ذم صقرة اًمْمٞمٗم٤من ُمـ أدُمٞملم. إلسمراهٞمؿ وًمقط

وضمّؾ أي٤مت اًمقاردة ذم ُمقرد اعمالئٙم٦م وإن يم٤من ي١ميد اًمث٤مين ُمـ اًمقضمٝملم ًمٙمـ 

ىمقًمف شمٕم٤ممم:                       1  خيٚمق قمـ دًٓم٦م ُم٤م قمغم ٓ

 آظمر. اًمقضمف إّول، وًمٚمٌح٨م ذيؾ يٜمٌٖمل أن يٓمٚم٥م ُمـ حمّؾ 

واًمث٤مًم٨م: أن ىمقًمف شمٕم٤ممم:              :ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

             2  ومٝمق إوالل إهلل هلؿ سمٕمد ُم٤م اؾمتحٌقا اًمْمالل ٕٟمٗمًٝمؿ

 ُمـ همػم أن يٙمقن إوالًٓ اسمتدائٞم٤ًم همػم ٓئؼ سم٤ًمطم٦م ىمدؾمف ؾمٌح٤مٟمف.

واًمراسمع: أن ُمتٕمّٚمؼ      اعمحذوف أقمؿ يِمٛمؾ ًمًٌٝمؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ

 وًمٌس سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض.

ٚمٞمٝمؿ ُمٚمؽ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ِل واخل٤مُمس: أّن حمّمؾ أي٦م اطمتج٤مج قمٚمٞمٝمؿ سم٠مٟمف ًمق ُأٟمزل قم

يٜمٗمٕمٝمؿ ذًمؽ ذم رومع طمػمهتؿ وم٢من اهلل ضم٤مقمؾ اعمٚمؽ قمٜمدئذ رضماًل يامصمؾ اًمرؾمقل اًمٌنمي 

                                                 
 .61/ اًمزظمرف ؾمقرة .1

 .5/ اًمّمػ ؾمقرة .2
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ّٓ أن  وهؿ ٓسمًقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ ُمٕمف ُمتِمٙمٙمقن وم٢مّّنؿ ٓ يريدون هبذه اعم٠ًمًم٦م إ

يتخٚمّمقا ُمـ اًمرؾمقل اًمٌنمي اًمذي هق ذم صقرة رضمؾ ًمٞمٌّدًمقا سمذًمؽ ؿمٙمٝمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم 

 قمغم هذا اًمٜمٕم٧م ـ وٓ حم٤مًم٦م ـ ومٝمؿ ٓ يٜمتٗمٕمقن سمذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم.وإذا ص٤مرا عمٚمؽ 

واًم٤ًمدس: أن ذم اًمتٕمٌػم:        وِل ي٘مؾ: جلٕمٚمٜم٤مه سمنمًا ًمٞمِمٛمؾ

ّٓ رضماًل يمام أن اًمتٕمٌػم ٓ  اًمرضمؾ واعمرأة مجٞمٕم٤ًم إؿمٕم٤مرًا ـ يمام ىمٞمؾ ـ سم٠من اًمرؾمقل ٓ يٙمقن إ

سمتٛمثؾ اعمٚمؽ ذم صقرة اإلٟم٤ًمن دون اٟم٘مالب خيٚمق ُمـ إؿمٕم٤مر سم٠من هذا اجلٕمؾ إٟمام هق 

 .1شيمام ىمٞمؾهقيتف إمم هقي٦م اإلٟم٤ًمن 

 رواي٦مٌ 

قا قمٚمٞمٝمؿ ًَمٌَس اهلل قمـ قمٌداهلل سمـ أيب يٕمٗمقر، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌداهلل ًُ : ًَمٌَ

قمٚمٞمٝمؿ، وم٤منَّ اهلل ي٘مقل:             .2 

 

                      

     

 

إجي٤مزًا، شم٘مديره٤م: واؾمتٝمزأوا سمؽ وًم٘مد قمغم مجٚم٦م ُمٓمقي٦م »شمدّل أي٦م اًمنميٗم٦م 

اؾمتٝمزأ أُمؿ سمرؾمؾ ُمـ ىمٌٚمؽ، ّٕن ىمقًمف ُمـ     ي١مذن سم٠مّٟمف ىمد اؾمتٝمزىء سمف هق ،

ّٓ ِل  .3ششمٙمـ وم٤مئدة ذم وصػ اًمرؾمؾ سم٠مّّنؿ ُمـ ىمٌٚمف ّٕن ذًمؽ ُمٕمٚمقم أيْم٤ًم وإ

قماّم يٚم٘م٤مه ُمـ ىمقُمف، وإٟمذار ًمٚمٛمنميملم  وقمٞمٌد ًمٚمٛمًتٝمزئلم سم٤مًمرؾمقل»و 

                                                 
 .7/23 اعمٞمزان .1

 .11ح ،2/91 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .6/28 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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اعمًتٝمزئلم اًمذيـ طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم ُمٔم٤مهر اؾمتٝمزائٝمؿ سمرؾمٚمف وأٟمٌٞم٤مئف ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف، ُمٜمٝم٤م 

 .1شاؾمتٝمزاؤهؿ سم٤مًمٕمذاب اًمذي يم٤مٟمقا يٜمذروّنؿ سمٜمزوًمف

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .ًمٚم٘مًؿ، شم٠ميمٞمد 

   ًمٚمتح٘مٞمؼ، شم٠ميمٞمد آظمر، ويمن داًمف ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم. واًمت٠ميمٞمدان يدٓن

 قمغم أّن آؾمتٝمزاء ؾمػمة ُمًتٛمرة اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم ُمع أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف.

     ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، ّٕن اعم٘مّمقد هٜم٤م هق شمرشم٥م أصمر

 . آؾمتٝمزاء: اًمًخري٦م.2شاء ٓ شمٕمٞملم اعمًتٝمزئلمآؾمتٝمز

     رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. واًمتٜمقيـ ًمٚمتٗمخٞمؿ واًمتٙمثػم. ضم٤مر وجمرور ذم حمّؾ 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ    أو ذم

إمم  واًمْمٛمػم يرضمعش. رؾمٚمقاأُ »ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ ومٕمؾ حمذوف شم٘مديره:  حمّؾ 

 .اًمرؾمقل إقمٔمؿ

           .ًمٚمًٌٌٞم٦م  ش.أطم٤مط»ومٕمؾ ُم٤مض. سمٛمٕمٜمك 

    ُمتٕمّٚمؼ سمـ ، . وضملء طمرف ضمر واؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾِّ ضمرٍّ

 سم٤معمقصقل ًمإليامء إمم شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ.

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    ّٚمؼ سمـ طمرف ضمر سمٞم٤مين واًمْمٛمػم ذم حمؾِّ ضمرٍّ ُمتٕم    واًمْمٛمػم

يرضمع إمم    3شًمزي٤مدة شم٘مرير يمقن اًمٕم٘م٤مب ٕضمٚمٝمؿ شمرومٞمٕم٤ًم ًمِم٠مّنؿ. 

  رومع وم٤مقمؾ  ُمقصقًم٦م، ذم حمّؾ. 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

                                                 
 .13/73 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .6/28 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .6/29 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًم٤ٌمء ًمتٕمدي٦م ومٕمؾ آؾمتٝمزاء وُم٤مٟمع .

 همػم ُمقصقًم٦م. ُمـ ضمٕمؾ 

     ٟمّم٥م ظمؼم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمّؾ « . أي ٟمزل هبؿ

 .1شاًمٕمذاب

اؾمتٝمزاؤهؿ سم٤مًمرؾمؾ سم٤مٓؾمتٝمزاء سم٤مًمٕمذاب اًمذي يم٤مٟمقا يٜمذروّنؿ  وىمد يم٤من»

 .2شسمفسمٜمزوًمف وطمٚمقًمف ومح٤مق هبؿ قملم ُم٤م اؾمتٝمزؤا 

 

                       

 

ان ي٠مُمر ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر ان يًػموا ذم إرض  ذم هذه أي٦م ٟمٌٞمفأُمر اهلل شمٕم٤ممم »

٤م ُمِمٝمقرة وُمتقاشمر ظمؼمه٤م ُمٕمٚمقم ُم٤ًميمٜمٝم٤م واراد سمذًمؽ ّّن ٢مًمٞمٜمٔمروا إمم آصم٤مر شمٚمؽ إُمؿ وم

ل هبؿ ُمـ اًمٕمذاب واًمتحذير هلؿ ُمـ ان يٜمز زضمر ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر قمـ شمٙمذي٥م حمّٛمد

 .3شُم٤م ٟمزل سم٤معمٙمذسملم ًمٚمرؾمؾ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ

   سم٢مٟمذار » ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ىمقُمف وشمذيمػمهؿ سم٠مطمقال إُُمؿ اخل٤مًمٞم٦م اًمتل ُمْم٧م ؾمٜم٦ّم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ، سمٕمد اؾمتٝمزائٝمؿ 

ؾمؾ، وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمّف ؼ اًمذي يقصٚمٝمؿ إمم اًمٕمٚمؿ سم٠من يدهّلؿ قمغم اًمٓمري سم٤مًمرُّ

سمذًمؽ، ومال يرشم٤مب اعمٌٓمٚمقن، وم٢مّن ضمزاء اإلؾمتٝمزاء مم٤ّم يقضم٥م اإلؾمت٘مرار وزوال 

ردود وأضمقسم٦م قمغم ُم٘م٤مٓت اًمٙم٤مومريـ اعمنميملم ُمٗمتح٦م سمٙمٚمٛم٦م . وسمداي٦م 4شاًمِمّؽ  . 
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    .واًمًػم ذم إرض، هق آٟمت٘م٤مل ذم »ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. ُم٘مقل اًم٘مقل

اهل٤مًمٙملم، اًمذي ُمّٙمٜمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم إرض، صمّؿ اًمٜمٔمر ذم آصم٤مر ُم٤م طمؾَّ هبؿ ُمـ  دي٤مر اًم٘مقم

سملم، وإن ِل يٙمقٟمقا هؿ اعمًتٝمزءون، وم٢مّن اًم٥ًٌم ذم  اهلالك، واًمتٗمّٙمر ذم ؾمقء قم٤مىم٦ٌم اعمٙمذِّ

اهلالك هق اؾمتٝمزاء اعمًتٝمزئلم اعم٘مؽمطملم اًّمذيـ طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم أطمقاهلؿ ذم أي٤مت 

ّٓ أّّنؿ روقا سمٗمٕمٚمٝمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، واعمٙمذ سملم وإن ِل ينميمقا ذم آؾمتٝمزاء واًمًخري٦م، إ

سملم يمذًمؽ، ومٙمٞمػ طم٤مل ُمـ  ؾمؾ، وُمـ ذًمؽ يٕمرف إّٟمف إذا يم٤من طم٤مل اعمٙمذِّ ويمّذسمقا اًمرُّ

 مجع سمٞمٜمٝمام، وومٞمف اإلؿم٤مرة إمم ومْم٤مقم٦م ُم٤م ٟم٤مهلؿ.

وحيتٛمؾ أن يٙمقن ًمٌٞم٤من أّن آؾمتٝمزاء واًمًخري٦م يرضمع إمم اًمتٙمذي٥م، ومٝمق 

ومٞمٝمام، وم٢مذا حتّ٘مؼ اإلسار قمغم اًمتٙمذي٥م وآؾمتٙم٤ٌمر قمـ ىمٌقل احلّؼ، سمٚمغ ُمرشم٦ٌم  اًم٥ًٌم

 .1شاإلؾمتٝمزاء واًمًخري٦م

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            .  .ًمٚمؽماظمل اًمرشمٌل 

                دي٤ًم واًمٜمٔمر يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم٤م

يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٕمٜمقي٤ًم سم٤مًمٜمٔمر ذم اًم٘مرآن وأظم٤ٌمر إٟمٌٞم٤مء ذم اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة وُمٓم٤مًمٕم٦م 

 137ىمّمّمٝمؿ وطمٙم٤مي٤مهتؿ وشمقارخيٝمؿ وىمد ُمّرت شمتٛم٦م أي٦م ذم ؾمقرة آل قمٛمران أي٦م 

 ُمـ اجلزء اًمراسمع ومال ٟمٕمٞمد.

 

                      

                          

 

هذه أي٦م وُم٤م شمٚمٞمٝم٤م حتت٩م قمغم اعمنميملم ذم أُمر اعمٕم٤مد وشمتْمٛمٜم٤من اًمؼمه٤من قمٚمٞمف 
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 ٥م أيت:سمت٘مريش. اًمرمح٦م»ويٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سمؼمه٤من 

   شمّمدير هذا اًمٙمالم سم٤مُٕمر يدّل قمغم أّن اعم٘مّمقد هق آهتامم سمام سمٕمد

 .إُمر. واخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ

 .طمرف ضمر 

   اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم. وآؾمتٗمٝم٤مم ُمًتٕمٛمؾ جم٤مزًا ذم

 اًمت٘مرير واإلجل٤مء إمم اإلىمرار.

 .ُمقصقًم٦م، ُمٌتدأ ُم١مظمر 

     ش.اؾمت٘مر»أو ش وضمد»ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف 

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم . 

   طمٞم٨م ٓ  خم٤مـم٤ًٌم ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 :ؾمٌٞمؾ إمم اعمًئقل إمم اجلحد واعمٖم٤مًمٓم٦م سم٤مدر سم٤مجلقاب قمٜمف سمٜمٗمًف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .ًمٚمٛمٚمؽ 

  اصم٤ٌمت اعمٚمٙمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م   ًمِـام      . 

 وهذه اعمٚمٙمٞم٦م اًمٓمٚم٘م٦م إطمدى ُم٘مدُمتل اًمؼمه٤من قمغم اعمٕم٤مد وهل:

هق اعم٤مًمؽ قمغم اإلـمالق ومٚمف اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام ؿم٤مء ُمـ إطمٞم٤مء  أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف»

 .1شُم٤مٟمعٜمٕمف ُمـ ذًمؽ ورزق وإُم٤مشم٦م وسمٕم٨م سمٕمد اعمقت ُمـ همػم أن يٛم

   اًمٙمت٤مسم٦م: ش. اهلل»يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

اإلصم٤ٌمت واًم٘مْم٤مء احلتؿ.   .أي أوضم٥م 

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمٚمَّؼ سمـ . 

   :اًمٌمء اًمٜمٕمٛم٦م قمغم ُمًتح٘مٝم٤م وإيّم٤مل  هل إوم٤مو٦م»ُمٗمٕمقل سمف. اًمرمح٦م

ُمـ صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم اًمٗمٕمٚمٞم٦م صح أن يٜم٥ًم إمم يمت٤مسمتف شمٕم٤ممم،  ،إمم ؾمٕم٤مدشمف اًمتل شمٚمٞمؼ سمف
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 .1شيًتح٘مفواعمٕمٜمك: أوضم٥م قمغم ٟمٗمًف اًمرمح٦م وإوم٤مو٦م اًمٜمٕمؿ وإٟمزال اخلػم عمـ 

سمجٛمٕمٝمؿ ًمٞمقم ـ يمام شم٘مدم ـ أن يتؿ ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمف اًمرمح٦م قمغم ٟمٗمًف  وٓزم يمت٤مسم٦م»

وهذه هل  2شهمػمهؿؿ ومٞمٗمقز سمف اعم١مُمٜمقن وخين اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمجزهيؿ سم٠مىمقاهلؿ وأقمامهل

اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمؼمه٤من سمؾ هل أؾم٤مؾمف ويٛمٙمـ شمًٛمٞم٦م هذا اًمؼمه٤من سمـ   .يمام ُمّر 

وٓ شمّمح ٟم٦ًٌم صٗم٤مت اًمذات يم٤محلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واًمٖمٜمك إمم اًمٙمت٤مسم٦م 

سمخالف صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ وم٢مّّن٤م شمّمح ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمٙمت٤مسم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:      

         3. 

 .ٓم اًم٘مًؿ 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م وُمٗمٕمقل

 سمف. وهذه هل ٟمتٞمج٦م اًمؼمه٤من.

        .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف 

           .ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس    اؾمؿ. 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم أو ُمقضمقٌد. ومجٚم٦م  ئـاعمحذوف: يم٤م 

      ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ  ذم حمّؾ       وأسمٚمغ شم٠ميمٞمد سمٕمد اًمت٠ميمٞمديـ اعم٤مولم

 ومه٤م اًم٘مًؿ وٟمقن اًمت٠ميمٞمد.

            .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

 .واىمٕم٦م ذم ُمٕمٜمك اجلزاء ّٕن اعمقصقل شمْمّٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط 

            .ُمٌتدأ           .ٟم٤مومٞم٦م    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم 
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وهذه أي٦م يم٠مطمدى ُم٘مدُم٤مت اًمؼمه٤من اًمقارد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ّٕن سم٤مًمٜمٔمر 

آسمتدائل اًم٤ًمذج رسمام همٗمؾ قمـ يمقن ُمٚمٙمف شمٕم٤ممم ًمإلؿمٞم٤مء ُمًتٚمزُم٤ًم ًمٕمٚمٛمف هب٤م وؾمٛمٕمف سمام 

 يًٛمع ُمٜمٝم٤م وًمذًمؽ ٟمٌف قمٚمٞمف سمتٙمرار ُمٚمٙمف قمغم            وشمٗمريع اًمًٛمع

 ف.واًمٕمٚمؿ قمٚمٞم

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم، وشم٘مريٌف يدل قمغم احلٍم، ُمٕمٓمقف قمغم 

 ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

 .ُمقصقًم٦م، ُمٌتدأ ُم١مظمر 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ؾمٛمتؽم. 

ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر هق اًمقىمقع ذم فمرف هذا اًمٕم٤مِل اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي يدسمر  اًمًٙمقن»

ره سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وجيري ٟمٔم٤مُمف سمٖمِمٞم٤من اًمٜمقر اًم٤ًميم٥م ُمـ ؿمٛمس ُمْمٞمئ٦م، وقمٛمؾ أُم

اًمتحقٓت اًمٜمقري٦م ومٞمف سم٤مًم٘مرب واًمٌٕمد واًمٙمثرة واًم٘مٚم٦م واحلْمقر واًمٖمٞم٦ٌم واعم٤ًمُمت٦م 

 وهمػمه٤م.

وم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر مه٤م اعمٝمد اًمٕم٤مم يريب ومٞمف اًمٕمٜم٤مس اًمٙمٚمٞم٦م وُمقاًمٞمده٤م شمرسمٞم٦م شمًقق 

ص ُمـ أؿمخ٤مصٝم٤م إمم هم٤ميتف اًمتل ىمدرت ًمف، وشمٙمٛمٚمٝم٤م ؿمخ ضمزء ُمـ أضمزائٝم٤م ويمّؾ  يمّؾ 

 .1شروطم٤ًم وضمًامً 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .  .ًمٚمٔمرومٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم  . 
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           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

     ن ومه٤م ُمـ أًمٗم٤مظ اعم٤ٌمًمٖم٦م. أي أّٟمف شمٕم٤ممم ؾمٛمٞمع سم٠مىمقال ظمؼما

 اعمخٚمقىم٤مت وقمٚمٞمؿ سم٠مقمامهلؿ.

 

                                 

                       

 

شمْمٛمٜم٧م أي٦م اًمنميٗم٦م سمره٤مٟم٤ًم قمغم اًمتقطمٞمد وٟمٗمل اًمنمك، ّٕن اعمنميملم يٕمٌدون 

آهلتٝمؿ رضم٤مًء وـمٛمٕم٤ًم ذم ٟمزول اخلػمات واًمؼميم٤مت وإرزاق قمٚمٞمٝمؿ، وأي٦م شمًتٗمٞمد ُمـ 

هذا اًمرضم٤مء واًمٓمٛمع وًمٙمـ يرضمٕمٝمام إمم ُمٙم٤مٟم٦م إصكم واًمقاىمٕمل وهق اًمرضم٤مء ُمـ اهلل 

 مم واًمٓمٛمع إًمٞمف شمٕم٤ممم.شمٕم٤م

  ُأقمٞمد إُمر جلٝم٦م آهتامم سم٤معم٘مقل، واخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ. 

           . اؾمتٗمٝم٤مٌم إٟمٙم٤مريٌّ  .ُمٗمٕمقل سمف أّول ُم٘مدم 

   ،ُمْم٤مف إًمٞمف     ُم٤مقمدا اهلل. قم٤مم يِمٛمؾ يمّؾ 

     ش.أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ُمٗمٕمقل سمف صم٤من، واعمراد سمف هٜم٤م اعمدسمِّر واحل٤ميمؿ واعمٕمٌقد واإلًمف، وهق اًمقزم

 ًمٚمٜمٕمٛم٦م اًمتل يتٜمٕمؿ هب٤م اإلٟم٤ًمن وهمػمه.

   صٗم٦م ًمِـ  .  .ظم٤مًمؼ وُمٌدع وأصٚمف ُمـ اًمٗمٓمر وهق اًمِمّؼ :

وطمٞم٨م أّن    شمٕم٤ممم هق اخل٤مًمؼ ًمٚمٕم٤مَِل ومٞمج٥م أن يتخذه   أن خيْمع ًمف.و 

         .ُمْم٤مف إًمٞمف    .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم .           .طم٤مًمٞم٦م 

   ُمٌتدأ، يرضمع إمم . 
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    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ُمًتؽم  أي ُيٕمٓمل اًمٜم٤ّمس .

ُمـ سملم ٟمٕمٛمف شمٕم٤ممم قمغم يمثرهت٤م  اظمتّم٤مص اإلـمٕم٤مم»و ُم٤م ي٠ميمٚمقٟمف مم٤ّم أظمرج هلؿ إرض. 

سم٤مًمذيمر إٟمام اًمٕمٜم٤مي٦م ومٞمف يمقن اإلـمٕم٤مم سمح٥ًم اًمٜمٔمر اًم٤ًمذج أووح طمقائ٩م احلٞمقان 

 . وطمذف اعمٗمٕمقل يدّل قمغم اًمٕمٛمقم.1شاإلٟم٤ًمناًمٕم٤مئش وُمٜمف 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل ُمٜمٗمل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .ُمـ اّتذوهؿ آهل٦م حمت٤مضملم إمم اًمٓمٕم٤مم يمٕمٞمًك وأُّمف شمٕمريض سمٌٕمض

  .اؾمتئٜم٤مف ُمٙمرر ٕؾمٚمقب آؾمتئٜم٤مف اًمذي ىمٌٚمف 

   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف، ظمؼم  . 

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

   ُم٘مقل شأٟم٤م»ُمًتؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمٜمّمقب واؾمٛمف وٛمػم ،

 اًم٘مقل.

    ظمؼم            .  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمْم٤مف إًمٞمف 

     ُمٕمٜم٤مه أن أيمقن أّول ُمـ ش. »هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

. و 2شظمْمع، وآُمـ وقمرف احلّؼ ُمـ ىمقُمل، وأن أشمرك ُم٤مهؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمنمك

اهلل سمف، ومٝمق اإلؾمالم اخل٤مص اًمذي ضم٤مء أّول ُمـ يتّّمػ سم٤مإلؾمالم اًمذي سمٕمثف  أّٟمف»

 .واًمٜمٌل حمّٛمد 3شسمف اًم٘مرآن

 .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .7/32 اعمٞمزان .1

 .4/89 اًمتٌٞم٤من .2

 .6/39 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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    ومٕمؾ ّنل ٟم٤مىمص وٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم

 ش.أٟم٧م»

       ضم٤مر وجمرور ُمتٚمّٕمؼ سمخؼم   ّنٌل »ٟمّم٥م.  ذم حمّؾ

إلًمتح٤مق سم٤معمنميملم ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمؾ، ومٞمٙمقن صدر قمـ ّتّٓمل اًمتقطمٞمد إمم اًمنمك، وا

أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٌٞم٤من أصؾ اًمٕم٘مٞمدة، وذيٚمٝم٤م ًمٌٞم٤من اًمٕمٛمؾ، ومٞمٙمقن اًمٜمٝمل قمـ اًمتٚمٌس 

 .1شسم٠مقمامل اعمنميملم وأومٕم٤مهلؿ

 شمٜمٌٞمٝم٤من

: أن ىمقًمف: أطمدمه٤م»         إن يم٤من اعمراد أّول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ سمٞمٜمٙمؿ ومٝمق

ف، وإن يم٤من اعمراد سمف أّول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد يمام هق ىمٌؾ اُمت فم٤مهر وم٘مد أؾمٚمؿ

 ـمالق يم٤مٟم٧م أوًمٞمتف ذم ذًمؽ سمح٥ًم اًمرشم٦ٌم دون اًمزُم٤من.إلفم٤مهر ا

وصم٤مٟمٞمٝمام: أن ٟمتٞمج٦م احلج٦م عم٤م يم٤مٟم٧م هل اًمٕمٌقدي٦م وهل ٟمقع ظمْمقع وشمًٚمٞمؿ يم٤من 

رض اؾمتٕمامل ًمٗمٔم٦م اإلؾمالم ذم اعم٘م٤مم أومم ُمـ ًمٗمٔم٦م اإليامن عم٤م ومٞمف ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم هم

 .2شاخلْمقعاًمٕم٤ٌمدة، وهق 

 

                   

 

سمره٤من آظمر قمغم اصم٤ٌمت اًمتقطمٞمد وٟمٗمل اًمنمك، ّٕن اعمنميملم يٕمٌدون أصٜم٤مُمٝمؿ 

دومٕم٤ًم ًمٚمنمور واعمٙم٤مره واًمٌالي٤م وظمقومٝمؿ ُمٜمٝم٤م، واؾمتٗم٤مدت أي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ هذا 

 ضمٕمف إمم ُمٙم٤مٟمف اًمقاىمٕمل وهق اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وقمذاسمف.اخلقف وًمٙمـ شمر

   ظمٓم٤مسم٤ًم. ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿشأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ، ،

                                                 
 .13/118 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .7/33 اعمٞمزان .2
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 اؾمتئٜم٤مف ُمٙمرٌر عم٤م ىمٌٚمف. وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

    طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. شم٠ميمٞمد. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٜمٌل

 .إقمٔمؿ

  ظمؼم شأٟم٤م»٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم ،   واخلقف هق .

اًمريمـ هلذا اًمؼمه٤من قمغم اًمتقطمٞمد وٟمٗمل اًمنمك وهق أّن اخلقف ٓسمّد وأن يٙمقن ُمـ 

 ، وىمدم اخلقف قمغم ذـمف ّٕٟمف اعم٘مّمقد إهؿ سم٤مًمذيمر. اهلل

  .ذـمٞم٦م أو وصٞمٚم٦م وقمغم اًمث٤مين ٓ يتقىمػ اخلقف قمغم اًمٕمّمٞم٤من 

    ٤مض و وم٤مقمٚمف. ومٕمؾ اًمنمط قمغم اًم٘مقل سمـ ومٕمؾ ُم   اًمنمـمٞم٦م. و

     إمم ُم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م:  إؿم٤مرةش »أذيم٧م»سمدًٓ ُمـ  

        قمـ اًمنمك وم٠مدت أي٦م أن ُمـ اًمقاضم٥م قمكّم  ُمـ ّنٞمف

ذاب يقم قمٔمٞمؿ، وهذا اًمذي دل قمٚمٞمف قم٘ماًل أن أقمٌد اهلل وطمده ٕوُمـ مم٤ّم أظم٤مف ُمـ قم

 اًمٕم٘مؾ دًمٜمل قمٚمٞمف ًمٚمقطمل ُمـ ريّب.

وهبذا شمٜم٤مفمر هذه أي٦م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ ضمٝم٦م إىم٤مُم٦م احلج٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م أوًٓ صمّؿ شم٠ميٞمده 

سم٤مًمقطمل ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٤مومٝمؿ ذًمؽ، وهذا ُمـ ًمٓم٤مئػ إجي٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مد ايمتٗمل 

وع ىمقًمف: ذم إوم٤مدة هذا اعمٕمٜمك قمغم ؾمٕمتف سمٛمجرد و     1شأذيم٧مُمقوع. 

    .وذم اًمٕمدول قمـ اؾمؿ اجلالًم٦م إمم ىمقًمف: »ُمٗمٕمقل سمف ُمْم٤مف إًمٞمف   

 .2شإيامء إمم أّن قمّمٞم٤مٟمف أُمر ىمٌٞمح ّٕٟمف رسّمف ومٙمٞمػ يٕمّمٞمف

   ُمٗمٕمقل سمف ومٕمؾ           .  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

    ُأوٞمػ اًمٕمذاب إمم 3شًمٕم٤ٌمد وقمٔمٞمؿ ذم ىمٚمقهبؿؿمديد قمغم ا»ٟمٕم٧م. أي .

                                                 
 .7/33 اعمٞمزان .1

 .6/41 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .4/91 اًمتٌٞم٤من .3
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     .هتقيالً ًمٚمٛمخ٤مـم٥م واعمراد سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ٟمٞم٤م اًمذي خي٤مومف اعمنميمقن، » واظمتّم٤مص قمذاب اًم٤ًمقم٦م سم٤مًمذيمر دون قمذاب اًمدُّ

ًمٌٞم٤من أّن اًمذي يٜمٌٖمل أن خي٤مف ُمٜمف، هق ذًمؽ اًمٕمذاب اًمذي ٓ طمدَّ ًمف، دون إدٟمك 

، ورسّمام يّمٞم٥م اعم١مُمـ أيْم٤ًم سمخالف ذًمؽ اًمٕمذاب اًمذي خيّص اًمذي هق حمدود

 .1ش ُم٤م يٜمٌٖمل أن خي٤مف ُمٜمفٜمّٝم٤م شمٌلمَّ اًمٕم٤مصلم وُمٜمف اعمنميمقن، وم٤مٔي٦م شم٘مّرر اخلقف، وًمٙم

 

                         

 

قمغم أّن اًمٕمذاب قم٤ممٌّ ينمف قمغم »٤ًمسم٘ملم وشمدّل هذه أي٦م شمتٛمٞمؿ ًمٚمؼمه٤مٟملم اًم

اجلٛمٞمع، وحيٞمط سم٤مًمٙمّؾ، ومال خيتّص سم٠مطمد ُمـ اًمٕم٤ٌمد، ومٕمغم يمّؾ إٟم٤ًمن أن خي٤مف ُمٜمف ُمثؾ 

ّٓ سمرمحتف، واحلّج٦م ُمع يمقّن٤م قم٘مٚمٞم٦م وهل شم٘متيض ُم٤م خي٤مومف اًمٜمٌل ، وٓ خمٚمص ُمٜمف إ

اجلٛمٞمع أن خي٤مومف، اًمتٕمٛمٞمؿ، يمذًمؽ يٙمقن اًمٕمذاب قم٤مُّم٤ًم ٓ خيتّص سم٠مطمد، ومٞمج٥م قمغم 

وًمٕمّٚمف ٕضمؾ ذًمؽ ؾمٞم٘م٧م هذه أي٦م ُم٤ًمق اًمتٕمٛمٞمؿ، ًمٜمٗمل آظمتّم٤مص سمٛمـ أضمرى قمغم 

 . سمؾ احلج٦م قم٤مُم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم مجٞمع اًمٜم٤ّمس.2شٟمٗمًف احلّج٦م

  ؼماؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ، ومجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظم. 

   ئ٥م وم٤مقمٚمف ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط وٟم٤م

 حمذوف يٗمنه اًمًٞم٤مق وهق اًمٕمذاب.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

     فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ    ُمْم٤مف إًمٞمف. أي ش إذ»و  

                                                 
 .13/119 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .13/111 محـاًمر ُمقاه٥م .2
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  1. 

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط  .طمرف حت٘مٞمؼ 

   ضمقاب اًمنمط.ش. اهلل»ذوف وهق ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ووم٤مقمٚمف حم 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   ُمٌتدأ. اؿم٤مرة إمم اًمٍمف قمـ اًمٕمذاب واًمرمح٦م اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف ومٝمام

 ُمتالزُم٤من.

              .ظمؼم  .ٟمٕم٧م 

واعمراد سمـ        « :هق اًمدظمقل ذم اجلٜم٦ّم، يمام ذيمر ذم ُمقوع آظمر  

                 2.ش 

 

                           

      

 

مم٤ّم يرضمقه  قرشم٤من ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُأظمذشم٤م أٟمٛمقذضم٤مً يماحلجت٤من اعمذىمد يم٤مٟم٧م »

اإلٟم٤ًمن وهق اإلـمٕم٤مم واٟمٛمقذضم٤ًم مم٤م خي٤مومف وهق قمذاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومتٛمت٤م هبام اًمٌٞم٤من، 

 وِل شمتٕمرو٤م ًم٤ًمئر أٟمقاع اًمي وأىم٤ًمم اخلػم اًمتل يٛمس اهلل ؾمٌح٤مٟمف هبام اإلٟم٤ًمن، واًمٙمّؾ 

 .قمز اؾمٛمفُمـ اهلل 

٦م يٛمس وم٤مٔي٦م شمقوح سم٤مًمتٍميح أن هٜم٤مك ُمـ اًمي ُم٤م هق همػم قمذاب يقم اًم٘مٞم٤مُم

اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمف اإلٟم٤ًمن جي٥م أن يتقضمف إًمٞمف شمٕم٤ممم ذم يمِمٗمف، وأن ُمـ اخلػم ُم٤م يٛمس اهلل سمف 

رء، ورضم٤مء اخلػم  اإلٟم٤ًمن وٓ راد ًمٗمْمٚمف وٓ ُم٤مٟمع يٛمٜمع ُمـ إوم٤موتف ًم٘مدرشمف قمغم يمّؾ 

                                                 
 .15/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .185/ قمٛمران آل ؾمقرة .2
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 .1شُمٕمٌقداً يقضم٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن يتخذه ؾمٌح٤مٟمف إهل٤ًم 

 ٕمؾ قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم اجلٛمؾ اعمٗمتتح٦م سمٗم 2             .ذـمٞم٦م 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم واًمْمٛمػم

اعمراد سم٤معمّس هٜم٤م ُمٓمٚمؼ اإلص٤مسم٦م دون اعمٕمٜمك ». و اخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ

. واًمتٕمٌػم سم٤معمّس داّل قمغم احل٘م٤مرة ذم ىم٤ٌمل ىمدرة اهلل 3شاخل٤مص وهق شمالىمل اجلًٛملم

 شمٕم٤ممم.

  .وم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ « . واًمّيّ ـ سمْمؿ اًمْم٤مد ـ هق احل٤مل

 .4شاًمذي ي١مِل اإلٟم٤ًمن، وهق ُمـ اًمنّم، وهق اعمٜم٤مومر ًمإلٟم٤ًمن

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط .ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس 

   اؾمؿ          .   سمخؼم  ضم٤مر وجمرور، ُمتٕمّٚمؼ. 

  .أداة اؾمتثٜم٤مء 

   وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ذم ُمقوع رومع ّٕٟمف سمدل ُمـ ُمقوع    وهق

ّٓ هق إن ؿم٤مء »آسمتداء. يٕمٜمل:  إْن ىمّدر اهلل ًمؽ اًمّي ومٝمالً يًتٓمٞمع أطمد يمِمٗمف قمٜمؽ إ

ّٓ ىمدرة  ذًمؽ، ّٕن ُم٘مّدراشمف ُمرسمقـم٦م وحمقـم٦م سمٜمقاُمٞمس وٟمٔمؿ ٓ شمّمؾ إمم حتقيٚمٝم٤م إ

 .5شًم٘مٝم٤مظم٤م

 .قم٤مـمٗم٦م 

        ُمٕمٓمقوم٦م قمغم       واخلػم: ُم٤م يالئؿ .

                                                 
 .7/34 اعمٞمزان .1

 .15/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .13/111 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .6/42 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4
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 ـمٌع اإلٟم٤ًمن وُم٤م يٜمٗمٕمف.

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، وُم٤م سمٕمده٤م ضمقاب اًمنمط  .ُمٌتدأ 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

    ظمؼم. واجلٛمٚم٦م إظمػمة          « ضمٕمؾ ضمقاسم٤ًم ًمٚمنمط

ّٕٟمف قمّٚم٦م اجلقاب اعمحذوف واجلقاِب اعمذيمقر ىمٌٚمف، إذ اًمت٘مدير: وإن يٛمًًؽ سمخػم ومال 

ُم٤مٟمع ًمف ّٕٟمف قمغم يمّؾ رء ىمدير ذم اًمّي واًمٜمٗمع. وىمد ضمٕمؾ هذا اًمٕمٛمقم متٝمٞمدًا ًم٘مقًمف 

سمٕمده            12ش. 

 

                

 

أن يمقٟمف شمٕم٤ممم يٛمس اإلٟم٤ًمن سمي أو سمخػم إٟمام ي٘متيض أن  يتقهؿ»ضمقاب عمـ٤ّم 

دي٦م ومٞمف شمٕم٤ممم ومال ٕن يتخذ ُمٕمٌقدًا، واخلّمؿ ٓ يٜمٙمر ذًمؽ. وأُم٤م ىمٍم إًمقهٞم٦م واعمٕمٌق

ُم٤م اّتذوه ُمـ أهل٦م هل أؾم٤ٌمب ُمتقؾمٓم٦م وؿمٗمٕم٤مء أىمقي٤مء هل٤م شم٠مصمػمات ذم اًمٙمقن ُمـ ذ 

 أو ظمػم يقضم٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن يت٘مرب إًمٞمٝم٤م ظمقوم٤ًم ُمـ ذه٤م أو رضم٤مء خلػمه٤م.

دومٕمف سم٠من اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًم٘م٤مهر ومقق قم٤ٌمده ٓ يٗمقىمف ُمٜمٝمؿ أطمد وٓ يٕم٤مدًمف ومٝمؿ 

ّٓ سم٢مذٟمف أٟمٗمًٝمؿ حت٧م ىمٝمر ه، ويمذا أومٕم٤مهلؿ وآصم٤مرهؿ ٓ يٕمٛمٚمقن قمٛمالً ُمـ ظمػم أو ذ إ

وُمِمٞمتف همػم ُمًت٘مٚملم سم٠مُمر اًمٌت٦م وٓ يٛمٚمٙمقن ٕٟمٗمًٝمؿ ضًا وٓ ٟمٗمٕم٤ًم وٓ همػم ذًمؽ، ومام 

يٜمتٝمل إمم أُمره وُمِمٞمتف وإذٟمف يًتٜمد إًمٞمف قمغم  ػمًا أو ذاً ُأومؼ ذواهتؿ ُمـ أصمر ظميٓمٚمع ُمـ 

 .3شآؾمتٜم٤مد ُم٤م يٚمٞمؼ سم٤ًمطم٦م ىمدؾمف وقمزشمف ُمـ
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  قم٤مـمٗم٦م، واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم         ذم أي٦م

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

  .ُمٌتدأ 

    اًم٘مٝمر هق »ـمالق و ظمؼم، اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مهر سم٤مًمتٗمقق واإلطم٤مـم٦م قمغم اإل

ٖم٤مًم٥م ٟمقع ُمـ اًمٖمٚم٦ٌم، وهق أن ئمٝمر رء قمغم رء ومٞمْمٓمره إمم ُمٓم٤موقم٦م أصمر ُمـ اًم

خي٤مًمػ ُم٤م ًمٚمٛمٖمٚمقب ُمـ إصمر ـمٌٕم٤ًم أو سمٜمحقه ُمـ آومؽماض يم٤معم٤مء ئمٝمر قمغم اًمٜم٤مر 

ومٞم٘مٝمره٤م قمغم اخلٛمقد، واًمٜم٤مر شم٘مٝمر اعم٤مء ومتٌخره أو دمٗمػ رـمقسمتف. وإذ يم٤مٟم٧م إؾم٤ٌمب 

اًمٙمقٟمٞم٦م إٟمام أفمٝمره٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمتٙمقن وؾم٤مئط ذم طمدوث احلقادث ومتْمع آصم٤مره٤م ذم 

يم٤مٟم٧م ُمْمٓمرة إمم ُمٓم٤موقم٦م ُم٤م يريده اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٞمٝم٤م وهب٤م، ُم٤ًٌٌمهت٤م، وهل يم٤مئٜم٦م ُم٤م 

 .1شقمٚمٞمٝم٤ميّمدق قمٚمٞمٝم٤م قم٤مُم٦م أّن٤م ُم٘مٝمقرة هلل ؾمٌح٤مٟمف وم٤مهلل ىم٤مهر 

    فمرف ُمتٕمّٚمؼ سمـ  « . اؾمتٕم٤مرة متثٞمٚمٞم٦م حل٤مًم٦م اًم٘م٤مهر سم٠مٟمَّف يم٤مًمذي

ع وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ي٠مظمذ اعمٖمٚمقب ُمـ أقماله ومال جيد ُمٕم٤مجل٦م وٓ طمرايم٤ًم. وهق متثٞمؾ سمدي

طمٙم٤مي٦م قمـ ومرقمقن          23ش. 

    وهؿ اعمخٚمقىمقن ُمـ  ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. اًمٕم٤ٌمد: مجع اًمٕمٌد

 اًمٕم٘مالء.

           .قم٤مـمٗم٦م  .ُمٌتدأ 

         ظمؼما  .    ٚمٛمّمٜمققم٤مت.: اعمحٙمؿ اعمت٘مـ ًم     :

ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ )ظَمؼَم( اعمتٕمّدي، سمٛمٕمٜمك )قمٚمؿ(، ي٘م٤مل: ظمؼم إُمر، إذا قمٚمٛمف »

 .4شوضمّرسمف. وىمد ىمٞمؾ: إّٟمف ُمِمتّؼ ُمـ اخلَؼم ّٕن اًمٌمء إذا قمٚمؿ أُمٙمـ اإلظم٤ٌمر سمف
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، ذم أيتلم إًمٞمف اعمس سم٤مًمي واخلػم، وىمد يٜم٤ًٌمن إمم همػمه عم٤م ٟم٥ًم»واحل٤مصؾ: 

ز ُم٘م٤مُمف ُمـ ُم٘م٤مم همػمه سم٘مقًمف ذم ذيؾ أي٦م: ُمٞمَّ              ومٝمق احلٙمٞمؿ ٓ يٗمٕمؾ

 .1شيمٖمػمهُم٤م يٗمٕمؾ ضمزاوم٤ًم وضمٝمالً، اخلٌػم ٓ خيٓملء وٓ يٖمٚمط 

 

                              

                            

                             

 

ف ٜماإلًمف واٟمتٗم٤مء اًمنميؽ قم ُمـ ـمريؼ اًمقطمل وم٢من وطمدة اطمتج٤مج قمغم اًمقطمداٟمٞم٦م»

وإن يم٤مٟم٧م مم٤ّم يٜم٤مًمف اًمٕم٘مؾ سمقضمقه ُمـ اًمٜمٞمؾ ومال ُم٤مٟمع ُمـ إصم٤ٌمشمف ُمـ ـمريؼ اًمقطمل 

ف شمٕم٤ممم إًمف واطمد ٓ ذيؽ ًمف، وإذا اًمٍميح اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمف، وم٤معمٓمٚمقب هق اًمٞم٘ملم سم٠مٟمّ 

ومرض طمّمقًمف ُمـ ـمريؼ اًمقطمل اًمذي ٓ يداظمٚمف ري٥م ذم يمقٟمف وطمٞم٤ًم إهلٞم٤ًم يم٤مًم٘مرآن 

 .2شإًمٞمفتٙملء قمغم اًمتحدي ومال ُم٤مٟمع ُمـ آؾمتٜم٤مد اعم

   وُم٤م ، ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل اخل٤مشمؿشأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم .

 سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

 .اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم. ُمٌتدأ 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد سمف سم٘مريٜم٦م ُم٤م سمٕمده اًمِمٝم٤مدة 

    أصدق.ظمؼم. واعمراد سمف أىمقى وأصح وأقمدل و 

     .وم٤معمٕمٜمك: أّي٦م ؿمٝم٤مدة هل أصدق »متٞمٞمز ًمٜم٦ًٌم إيمؼمي٦م إمم اًمٌمء
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ومرد ُمـ أومراد اًمِمٝم٤مدات يٓمٚم٥م قِمٚمؿ أٟمَّف أصدق  اًمِمٝم٤مدات، وم٤معمًتٗمٝمؿ قمٜمف سمِـ 

 .1شأومراد ضمٜمًف

واًمِمٝم٤مدة هل حتّٛمؾ واىمٕم٦م وظمؼم قمـ طمٍس صمّؿ أدائف سم٤مإلظم٤ٌمر واإلٟم٤ٌمء إمم اًمٖمػم 

ٚملم ا وإذا يم٤من» ًمتحّٛمؾ وإداء ـ وظم٤مص٦م اًمتحّٛمؾ ـ مم٤ّم خيتٚمػ سمح٥ًم إدراك اعمتحٛمِّ

ؾ، وسمح٥ًم ىمقة اعم١مدي سمٞم٤مٟم٤ًم ووٕمٗمف  وسمح٥ًم ووقح اخلؼم اًمذي حتّٛمٚمف اعمتحٛمِّ

 .2شوم٤مطمِم٤مً اظمتالوم٤ًم 

  .ضمقاب ًمٚم١ًمال 

   ُمٌتدأ، وُمٕمٚمقم أّن   هق        ُمـ يمّؾ ٤ممم ّٕٟمف شمٕم

.
ٍ
 وحمٞمٌط سمٙمؾِّ رء

ٍ
 وربُّ يمؾُّ رء

ٍ
 ظم٤مًمُؼ يمؾُّ رء

    ظمؼم. واعمراد سمف أّٟمف     قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اعمحّٛمدي٦م واًمٜمٌقة

 إمحدي٦م يمام ئمٝمر ُمـ اًمٔمرف أيت.

              .فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم   ط سملم اًمٓمروملم ومه٤م ُمدقمل ، أي أّٟمف شمٕم٤ممم يتقؾمَّ

 اًمٜمٌقة وُمٜمٙمرهي٤م ويِمٝمد اهلل سمٜمٌقشمف سم٢مقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتحدي سمف.

 .قمٓمػ شمٗمًػم 

  .ًٓومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، وطُمِذف وم٤مقمٚمف شمٕمٔمٞماًم وشمٙمرياًم وإضمال 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            .  ٤مرة، ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ.اؾمؿ اؿم 

    سمدل ُمـ            .وسمٞم٤من ُمٜمف .شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م 

      ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ تٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف اًم

اإلٟمذار هم٤مي٦م ًمٜمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أظمذ  وضمٕمؾ»وُمٗمٕمقل سمف، ش أٟم٤م»وٛمػم ُمًتؽم 
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 .1شاًمٜم٤ّمسٕوىمع ذم أومٝم٤مم قم٤مُم٦م سمٛمًٚمؽ اخلقف ذم اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م، وهق ا

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًم٘مرآن ، 

           .قم٤مـمٗم٦م  اؾمؿ ُمقصقل، ُمٕمٓمقف قمغم وٛمػم . 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم   أي . 

 ًم٘مرون وإقمّم٤مر.سمٚمٖمف اًم٘مرآن قمغم ُمدى ا

           .اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري    .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

           .ُمزطمٚم٘م٦م، شم٠ميمٞمد    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، أي شمّدقمقن 

            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد .فمرف ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف   ظمؼم . 

             .ٟمٕم٧م  .ضمقاب ًمالؾمتٗمٝم٤مم 

    ش.أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

   سمٞم٤مٌن ًمِـ   .وشم٠ميمٞمد ًمف 

  .يم٤موم٦م، ُمٙمٗمقوم٦م، شمدّل قمغم احلٍم 

   ُمٌتدأ، يرضمع إمم            .شمٕم٤ممم       .ظمؼم       .شم٠ميمٞمد 

 .قم٤مـمٗم٦م وُم٤م سمٕمده٤م ىمٓمع ًمٚمٛمج٤مدًم٦م ُمٕمٝمؿ قمغم ـمريؼ اًمتؼمي 

              .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ وٟمقن اًمقىم٤مي٦م واؾمٛمف   ظمؼم  . 

   ُمقصقًم٦م، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ ش ُم٤م»طمرف ضمر و ش ُمـ»ُمريم٦ٌم ُمـ يمٚمٛمتل

سمـ  ُمّمدري٦م أي ُمـ إذايمٙمؿ وإّول أفمٝمر.ش ُم٤م» . ويٛمٙمـ أن يٙمقن 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف 

 وطم٤مصؾ أي٦م: إىم٤مُم٦م اًمؼمه٤من قمغم اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة.
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 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

ذم ىمقًمف:  ىم٤مل اًم٘مٛمل: وذم رواي٦م أيب اجل٤مرود، قمـ أيب ضمٕمٗمر    

                       :وذًمؽ أّن ُمنميمل أهؾ ُمّٙم٦م ىم٤مًمقا 

ي٤م حمّٛمد! ُم٤م وضمد اهلل رؾمقًٓ ُيرؾمٚمف همػمك؟ ُم٤م ٟمرى أطمدًا ُيّمَدىمؽ سم٤مًّمذي شم٘مقل! 

وذًمؽ ذم أّول ُم٤م دقم٤مهؿ وهق يقُمئذ سمٛمّٙم٦م، ىم٤مًمقا: وًم٘مد ؾم٠مًمٜم٤م قمٜمؽ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، 

 ومزقمٛمقا أّٟمف ًمٞمس ًمؽ ذيمر قمٜمدهؿ، وم٠مشمٜم٤م ُمـ يِمٝمد أّٟمؽ رؾمقل اهلل!

: ىم٤مل رؾمقل اهلل              .1أي٦م 

 اًمرواي٤مت

اّٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ُمٕمتؼمة قمٛمران احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل

                     .2ىم٤مل: سمٙمّؾ ًم٤ًمن 

 .3ائعورواه٤م اًمّمدوق ذم قمٚمؾ اًمنم

: ، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهللطمًٜم٦م ُم٤مًمؽ اجلٝمٜمل          

           ؟ ىم٤مل: ُمـ سمٚمغ أن يٙمقن إُم٤مُم٤ًم ُمـ آل حمّٛمد يٜمذر سم٤مًم٘مرآن، يمام

 4.يٜمذر سمف رؾمقل اهلل

أيب ظم٤مًمد اًمٙم٤مسمكم ويمام رواه٤م  قمـ 6سمًٜمد آظمر وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5ورواه٤م أيْم٤ًم اًمٙمٚمٞمٜمل

 8واًمِمٞمخ احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلكم ذم خمتٍم اًمٌّم٤مئر 7حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت

                                                 
 .4ح ،1/285 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .2ح ،1/412 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .2

 .3ح ،125/ اًمنمائع قمٚمؾ .3

 .(1/424) 61ح ،2/393 اًمٙم٤مذم .4

 .(1/416) 21ح ،2/372 اًمٙم٤مذم .5

 .13ح ،2/93 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .6

 .18ح ،2/918 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .7

 .17ح ،196/ اًمٌّم٤مئر خمتٍم .8
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 ًمًٕمد سمـ قمٌداهلل إؿمٕمري اًم٘مٛمل.

، ذم ىمقًمف: قمـ زرارة ومحران، قمـ أيب ضمٕمٗمر وأيب قمٌداهلل       

              .1يٕمٜمل إئّٛم٦م ُمـ سمٕمده، وهؿ ُيٜمِْذرون سمف اًمٜم٤ّمس 

، ذم ىمقل اهلل: قمـ قمٌداهلل سمـ سُمٙمػم، قمـ حمّٛمد، قمـ أيب ضمٕمٗمر      

     ّ2ممّـ سَمَٚمغ. ، ىم٤مل: قمكم 

: ُم٤م شم٘مقل إذا ىمٞمؾ أسمقاحلًـ ُمٕمتؼمة حمّٛمد سمـ قمٞمًك سمـ قمٌٞمد ىم٤مل: ىم٤مل زم

ٟمٗمًف ؿمٞمئ٤ًم  رء هق أم ٓ؟ ىم٤مل وم٘مٚم٧م ًمف: ىمد أصم٧ٌم اهلل   قمـ اهلل ًمؽ: أظمؼمين

طمٞم٨م ي٘مقل:                              ٓ وم٠مىمقل: إّٟمف رء

ذم ٟمٗمل اًمِمٞمئّٞم٦م قمٜمف إسمٓم٤مًمف وٟمٗمٞمف، ىم٤مل زم: صدىم٧م وأص٧ٌم، صمّؿ ىم٤مل زم  يم٤مٕؿمٞم٤مء، إذ

: ًمٚمٜم٤ّمس ذم اًمتّقطمٞمد صمالصم٦م ُمذاه٥م: ٟمٗمل، وشمِمٌٞمف، وإصم٤ٌمت سمٖمػم شمِمٌٞمف، و٤ماًمرّ 

ومٛمذه٥م اًمٜمّٗمل ٓ جيقز، وُمذه٥م اًمتِّمٌٞمف ٓ جيقز ّٕن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٓ يِمٌٝمف رء، 

ٌٞمؾ ذم اًمّٓمري٘م٦م اًمث٤مًمث٦م إصم٤ٌمت سمال شمِمٌٞمف. ًّ  3واًم

 

                             

         

 

وإظم٤ٌمر قماّم ؿمٝمد سمف  رّد قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب اعمٜمٙمريـ ًمٜمٌقة اًمرؾمقل إقمٔمؿ

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اعمٜمّزًم٦م قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب.

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ 

                                                 
 .12ح ،2/92 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .14ح ،2/92 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .8ح ،117/ اًمتقطمٞمد .3
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      ،ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول، وطمّرك اعمٞمؿ إلًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم

واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرٰى ًمٙمـ ٓ مجٞمٕمٝمؿ سمؾ 

 قمٚمامؤهؿ.

    ُمٗمٕمقل سمف صم٤من، واعمراد سمف ضمٜمس    ًمٞمِمٛمؾ اًمتقراة

 واإلٟمجٞمؾ.

      ْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف، ظمؼم، واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم قم٤مئد إمم ومٕمؾ ُم

 اًمذي ُمّر ذيمره ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ دون شمٍميح. اًمرؾمقل إقمٔمؿ

: قم٤مئد إمم 1وىمٞمؾ   .اعمذيمقرة ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 .طمرف ضمر، ًمٚمتِمٌٞمف سملم اعمٕمرومتلم، ووضمف اًمِمٌف هق اًم٘مٓمع واًمٕمٚمؿ واجلزم 

 ُمّمدري٦م .  :ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٛمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ حمذوف وشم٘مديره

يٕمرومقن ُمٕمروم٦م يمٛمٕمرومتٝمؿ    . 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

      اًمذيـ قمرومقا اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ومٕمرومقا »ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف، سمؾ

ودٓئٚمف اعمقضمقدة ذم سمام يم٤مٟمقا قمرومقه ُمـ صٗم٤مشمف اعمذيمقرة،  صح٦م ٟمٌقة حمّٛمد

ُمري٦م ومٞمٝم٤م وِل يرد أّنؿ قمرومقا  هذيـ اًمٙمت٤مسملم يمام قمرومقا أسمٜم٤مءهؿ ذم أّن٤م صحٞمح٦م ٓ

وًمد قمغم  ـْ سمٜمٌقشمف اوٓمرارًا، يمام قمرومقا أسمٜم٤مءهؿ ضورة قمغم أن أطمدًا ٓ يٕمرف أن ُمَ 

ومراؿمف اسمٜمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م، ٟٓمف جيقز ان يٙمقن ُمـ همػمه، وان طمٙمؿ سم٠مٟمف وًمده ًمٙمقٟمف 

آيمد ُمـ ُمٕمرومتٝمؿ سم٠مسمٜم٤مئٝمؿ هلذا  ًا قمغم ومراؿمف، ومّم٤مر ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مًمٜمٌلُمقًمقد

 .2شاعمٕمٜمك

  .ُمٌتدأ. سمٞم٤من آظمر هلؿ أو اؾمتئٜم٤مف ًمزي٤مدة إيْم٤مح يمٗمرهؿ وشمّمّٚمٌٝمؿ قمٚمٞمف 

                                                 
 .6/49 شمٗمًػمه ذم قم٤مؿمقر اسمـ هق واًم٘م٤مئؾ .1

 .4/95 اًمتٌٞم٤من .2



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 194

     .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف       سمدل ُمـ      

  . 

     ،وظمنان اًمٜمٗمس هق ظمنان ُمّمدر يمّؾ »ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف

يمامل، ووم٘مد ُمٜمٌع يمّؾ ظمػم، ومٞمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٙمّؾ وم٤ًمد، واًمٕمّٚم٦م ًمٚمٕمٜم٤مد واًمّٚمج٤مج وآؾمتٙم٤ٌمر 

ٌُٕمد قمـ رمح٦م اهلل  قمغم احلؼ، ومٞمٙمقن اخلنان ُمـ أقمٔمؿ آوم٤مت اًمٜمٗمس اًمتل شمقضم٥م اًم

وآدّم٤مه إمم رذائؾ إظمالق، ومٞمٙمقن ُمـ  شمٕم٤ممم، وآسمتٕم٤مد قمـ يم٥ًم ُم٤م يقضم٥م اًمٙمامل،

ٟمٞم٤م وٟمٕمٞمؿ  أيمؼم اًمٔمٚمؿ اًمذي ئمٚمٛمف قمغم اًمٜمٗمس، وم٘مد طَمّرم اًمذيـ ظمنوا أٟمٗمًٝمؿ ظمػم اًمدُّ

 .1شأظمرة

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط ّٕن  .يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط

            .ُمٌتدأ .ٟم٤مومٞم٦م 

    ،ظمؼم،  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف       ظمؼم  .

ـْ ضمٕمؾ ٟمٗمًف سمحٞم٨م ٓ يٜمتٗمع هب٤م وم٘مد »وظمنان اًمٜمٗمس قمّٚم٦م ًمٕمدم اإليامن واًمٙمٗمر.  وَُم

 .2شظمن ٟمٗمًف

 رواي٦مٌ 

ضم٤مء رضمؾ ُمـ  ، ىم٤مل: عمـ٤ّم وًمد اًمٜمٌّّل أيب سمّمػم قمـ أيب ضمٕمٗمر ٦مصحٞمح

واًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة واًمٕم٤مص سمـ أهؾ اًمٙمت٤مب إمم َُمإَلِ ُمـ ىمريش ومٞمٝمؿ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة 

هِم٤مم وأسمقوضمزة سمـ أيب قمٛمرو سمـ أُمّٞم٦م وقمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م، وم٘م٤مل: أ وًمد ومٞمٙمؿ ُمقًمقد 

اًمّٚمٞمٚم٦م؟ وم٘م٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: ومقًمد إذًا سمٗمٚمًٓملم همالم اؾمٛمف أمحد سمف ؿم٤مُم٦م يمٚمقن اخلّز 

إديمـ، ويٙمقن هالك أهؾ اًمٙمت٤مب واًمٞمٝمقد قمغم يديف، ىمد أظمٓم٠ميمؿ واهلل ي٤م ُمٕمنم 

 ش.ىمري

                                                 
 .13/145 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .4/96 اًمتٌٞم٤من .2
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ّرىمقا وؾم٠مًمقا وم٠مظمؼموا أّٟمف وًمد ًمٕمٌداهلل سمـ قمٌداعمٓمّٚم٥م همالم، ومٓمٚمٌقا اًمّرضمؾ ٗمومت

ومٚم٘مقه، وم٘م٤مًمقا: إّٟمف ىمد وًمد ومٞمٜم٤م واهلل همالم، ىم٤مل: ىمٌؾ أن أىمقل ًمٙمؿ، أو سمٕمد ُم٤م ىمٚم٧م 

 ًمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: ىمٌؾ أْن شم٘مقل ًمٜم٤م، ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚم٘مقا سمٜم٤م إًمٞمف طمّتك ٟمٜمٔمر إًمٞمف.

٤مًمقا: أظمرضمل اسمٜمؽ طمتّك ٟمٜمٔمر إًمٞمف، وم٘م٤مًم٧م: إّن اسمٜمل وم٤مٟمٓمٚم٘مقا طمتّك أشمقا أُّمف، وم٘م

واهلل ًم٘مد ؾم٘مط، وُم٤م ؾم٘مط يمام يً٘مط اًمّمٌٞم٤من، ًم٘مد اشّم٘مك إرض سمٞمديف، ورومع رأؾمف إمم 

امء، ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، صمّؿ ظمرج ُمٜمف ٟمقر طمتّك ٟمٔمرت إمم ىمّمقر سمٍمى، وؾمٛمٕم٧م ه٤مشمٗم٤ًم ذم  ًّ اًم

قزم: أقمٞمذه سم٤مًمقاطمد ُمـ ّذ يمّؾ اجلّق ي٘مقل: ًم٘مد وًمدشمٞمف ؾمّٞمد إُّم٦م، وم٢مذا ووٕمتٞمف، وم٘م

 طم٤مؾمد، وؾمّٛمٞمف حمّٛمدًا.

ىم٤مل اًمّرضمؾ: وم٠مظمرضمٞمف، وم٠مظمرضمتف ومٜمٔمر إًمٞمف، صمّؿ ىمّٚمٌف، وٟمٔمر إمم اًمِّم٤مُم٦م سملم 

يمٞمٗمٞمف، ومخّر ُمٖمِمّٞم٤ًم قمٚمٞمف، وم٠مظمذوا اًمٖمالم، وم٠مدظمٚمقه إمم أُّمف، وىم٤مًمقا: سم٤مرك اهلل ًمؽ ومٞمف، 

ه٧ٌم ٟمٌّقة سمٜمل إهائٞمؾ إمم يقم ومٚماّم ظمرضمقا أوم٤مق، وم٘م٤مًمقا ًمف: ُم٤م ًمؽ ويٚمؽ؟ ىم٤مل: ذ

ـْ يٌػمهؿ.  اًم٘مٞم٤مُم٦م، هذا واهلل َُم

ومٗمرطم٧م ىمريش سمذًمؽ، ومٚماّم رآهؿ ىمد ومرطمقا، ىم٤مل: ىمد ومرطمتؿ، أُم٤م واهلل ًمٞمًٓمقّن 

سمٙمؿ ؾمٓمقًة يتحّدث هب٤م أهؾ اعمنمق واًمٖمرب، ويم٤من أسمقؾمٗمٞم٤من ي٘مقل: يًٓمق 

 1سمٛمٍمه؟!

 

                            

     

 

ذيمر ُمٔم٤مِل اعمنميملم ذم سمٕمض إُصقل اًمٕم٘م٤مئدي٦م وهل اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة واعمٕم٤مد، 

                                                 
 .(8/311) 459ح ،15/673 اًمٙم٤مذم .1
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أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم ان ُمـ أومؽمى قمغم اهلل اًمٙمذب »وذم هذه أي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمتقطمٞمد و 

ٗمًف وقمـ أومٕم٤مًمف، أٟمف ٓ أطمد أفمٚمؿ ًمٜمٗمًف ُمٜمف إذ يم٤من ومقصٗمف سمخالف ُم٤م أظمؼم سمف قمـ ٟم

 .1شهبذا اًمٗمٕمؾ ىمد أهٚمؽ ٟمٗمًف وأوىمٕمٝم٤م ذم اًمٕمذاب اًمدائؿ ذم اًمٜم٤مر

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم                  ذم آظمر أي٦م

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

  .اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، ُمٌتدأ 

   سمؾ اًمتحٚمٞمؾ اًمدىمٞمؼ  ُمـ أؿمٜمع اًمذٟمقب»ؿ: ود اًمٕمدل وهق ظمؼم، اًمٔمٚم

. و 2شاًمٔمٚمؿ ي٘ميض أن ؾم٤مئر اًمذٟمقب إّٟمام هل ؿمٜمٞمٕم٦م ُمذُمقُم٦م سمٛم٘مدار ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك

سم٤مًمٙمؼم واًمّمٖمر ُمـ ضمٝم٦م ُمـ وىمع قمٚمٞمف اًمٔمٚمؿ أو ُأريد إي٘م٤مقمف قمٚمٞمف ومٙمٚمام  خيتٚمػ طم٤مًمف»

ًا وأيمرم ؾم٤مطم٦م ُمـ اهلل ضمؾ ُمقىمٕمف وقمٔمؿ ؿم٠مٟمف يم٤من اًمٔمٚمؿ أيمؼم وأقمٔمؿ، وٓ أقمز ىمدر

ؾمٌح٤مٟمف وٓ ُمـ آي٤مشمف اًمداًم٦م قمٚمٞمف، ومال أفمٚمؿ ممّـ فمٚمؿ هذه اًم٤ًمطم٦م اعمٜمزه٦م أو ُم٤م يٜمت٥ًم 

 ّٓ  .3شٟمٗمًفإًمٞمٝم٤م سمقضمف، وٓ ئمٚمؿ إ

   ـْ »ُمٙمقٟم٦م ُمـ ـْ »طمرف ضمر و ش ُِم ضمر ّٕٟمف ُمٌٜمل  اؾمؿ ُمقصقل ذم حمّؾ ش َُم

سمـ قمغم اًمًٙمقن واحلريم٦م آًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم، ُمتٕمّٚمؼ   . 

    ـْ »يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم آومؽماء: ش. َُم

د.  اًمٙمذب اعمتٕمٛمِّ

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  و .      سم٢مصم٤ٌمت »يتؿ

اقم٤ًم، وأُم٤م اًمنميؽ ًمف، وٓ ذيؽ ًمف، أو دقمقى اًمٜمٌقة أو ٟم٦ًٌم طمٙمؿ إًمٞمف يمذسم٤ًم واسمتد

شمٙمذي٥م آي٤مشمف اًمداًم٦م قمٚمٞمف ومٙمتٙمذي٥م اًمٜمٌل اًمّم٤مدق ذم دقمقاه اعم٘م٤مرٟم٦م ًممي٤مت اإلهلٞم٦م أو 

                                                 
 .4/96 اًمتٌٞم٤من .1

 .7/44 اعمٞمزان .2

 .7/44 اعمٞمزان .3
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 .1شأصالً إٟمٙم٤مر اًمديـ احلّؼ، وُمٜمف إٟمٙم٤مر اًمّم٤مٟمع 

   ٓؽماء وًمٙمـ يٛمٙمـ ومُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ. شم٠ميمٞمد ًمإلومؽماء واًمٙمذب أقمؿ ُمـ ا

 طمّمقل اًمت٠ميمٞمد سم٤مٕقمؿ.

  .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم شهق»ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ ،  .

 واًمتٙمذي٥م يمٗمٌر.

    ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ   وهل أي٤مت

اًمقاوح٤مت واًمؼماهلم اًمّم٤مدىم٤مت قمغم رسمقسمٞم٦م ذات احلّؼ وشمقطمٞمده ضمؾ وقمال، وقمغم 

 ـم٤مًم٥م ١مُمٜملم قمكم سمـ أيبرؾم٤مًم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء حمّٛمد ، ووص٤مي٦م وظمالوم٦م أُمػماعم

 وقمغم وىمقع اعمٕم٤مد اجلًامين، وسم٤مجلٛمٚم٦م قمغم اًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م. ًمف

    ،أي إذا حتّ٘مؼ أّّنؿ »طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. شم٠ميمٞمد وشمٕمٚمٞمؾ وشمذيٞمؾ

ًمِـ  2شٓ أفمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ومٝمؿ همػم ُمٗمٚمحلم            3  و      

   4. 

يٗمٞمد ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ... وُمقىمع وٛمػم اًمِم٠من ُمٕمٝم٤م أوم٤مد اإلهتامم ش إنّ »وُمقىمع »

 .5شهبذا اخلؼم

 .ٟم٤مومٞم٦م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع. اًمٗمالح واًمٗمقز واًمٜمج٤مح واًمٔمٗمر واًمًٕم٤مدة أًمٗم٤مظ ىمري٦ٌم

 اعمٕمٜمك. واًمٗمالح ضسم٤من: دٟمٞمقي وأظمروي.

                                                 
 .7/45 اعمٞمزان .1

 .6/51 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .17/ يقٟمس ؾمقرة .3

 .117/ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة .4

 .6/51 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .5
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    وم٤مقمٚمف. واجلٛمٚم٦م        ظمؼم   اًمٔم٤مِل أّن ». يٕمٜمل

ٓ يٗمٚمح أي ٓيٗمقز سمرمح٦م اهلل وصمقاسمف وروقاٟمف، وٓ سم٤مًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر، ٓن اًمٔمٚمؿ 

 .1شسمال ظمالفوذًمؽ ٓ يٖمٗمر  ه٤مهٜم٤م ـ هق اًمٙمٗمر سمٜمٌقة حمّٛمد ـ

تٗم٤مد ُمـ ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: أّن اعمراد سم٤مًمٔمٚمؿ هٜم٤م هق اًمنمك سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ يمام يً

 أي٦م أشمٞم٦م أومه٤م ُمٕم٤ًم وُمع همػممه٤م واهلل اًمٕم٤مِل.

 

                            

     

 

شمرهٞم٥م قمٔمٞمؿ »سمٞم٤من ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل دًّم٧م قمغم أّن اًمٔم٤معملم ٓ يٗمٚمحقن و 

 .2شهتقيؾ عم٤م يٗمٕمؾ سم٤مًمٔم٤معملم يقم احلنم إيمؼمو

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم مجٚم٦م                 ذم أي٦م

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

    واعم٘مّمقد سمف اًمتٝمقيؾ ش اذيمر»فمرف زُم٤من وقم٤مُمٚمف حمذوف شم٘مديره

 م اًم٘مٞم٤مُم٦م.واًمؽمهٞم٥م واإلهب٤مم أوىمع ذم اًمتٝمديد. واعمراد سمف يق

      وُمٗمٕمقل سمف، واًمْمٛمػم ش ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم  3  شمٕم٤ممم واعمٗمٕمقزم يرضمع إمم  4. 

 ٤مء سمٕمد اعمقت ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.طمٞمواحلنم: هق اإل

                                                 
 .4/96 اًمتٌٞم٤من .1

 .13/152 اًمرمحـ قاه٥مُم .2

 .21/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3

 .21/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4
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    طم٤مل ُمـ سمقسمٞم٦م اهلل . شم٠ميمٞمد قمغم طمنم مجٞمع اًمٔم٤معملم ُمـ ُمٜمٙمري ر

 وإُم٤مُم٦م وزم اهلل. ورؾم٤مًم٦م ٟمٌل اهلل

            .قم٤مـمٗم٦م، ًمٚمؽمشمٞم٥م    ُمٕمٓمقف قمغم  . 

    ضمّر، ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضم٤مر واؾمؿ ُمقصقل ذم حمّؾ  . 

       .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف      سم٤مهلل وقمٌدوا ُمٕمف إهل٤ًم همػمه. وُم٤م سمٕمده

 قل اًم٘مقل.ُم٘م

 .اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، ظمؼم ُم٘مّدم، اؾمتٗمٝم٤مٌم شمقسمٞمخٌل 

       ُمٌتدأ ُم١مظمر وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم اًمٔم٤معملم

هٜم٤م قمـ اًمنميم٤مء اعمزقمقُملم وهؿ طم٤مضون يمام دًّم٧م  اًم١ًمال سمـ »اعمنميملم. و 

قمٚمٞمف آي٤مت أظمرى. ىم٤مل شمٕم٤ممم:                         *   

  1. 

وآؾمتٗمٝم٤مم شمقسمٞمخل قماّم يمام اعمنميمقن يزقمٛمقٟمف ُمـ أّّن٤م شمِمٗمع هلؿ قمٜمد اهلل، أو 

أّّن٤م شمٜمٍمهؿ قمٜمد احل٤مضم٦م، ومٚماّم رأوه٤م ٓ همٜم٤مء هل٤م ىمٞمؾ هلؿ: أيـ ذيم٤مؤيمؿ، أي أيـ 

 قمٛمٚمٝمؿ ومٙم٠مّّنؿ هُمٞم٥ّم قمٜمٝمؿ.

وأوٞمػ اًمنميم٤مء إمم وٛمػم اعمخ٤مـمٌلم إو٤موم٦م اظمتّم٤مص ّّٕنؿ اًمذيـ زقمٛمقا 

ّٓ ذم اقمت٘م٤مد اعمنميملم، ومٚمذًمؽ ىمٞمؾ  هلؿ اًمنميم٦م ُمع اهلل ذم اإلهلٞم٦م ومٚمؿ يٙمقٟمقا ذيم٤مء إ

     2ش. 

   اؾمؿ ُمقصقل، ٟمٕم٧م ووصػ ًمِـ     . 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

    :شمزقمٛمقّنؿ ذيم٤مَء »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. وطمذف ُمٗمٕمقًمٞمف ومه٤م

                                                 
 .23 و 22/ اًمّم٤موم٤مت ؾمقرة .1

 .6/52 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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ًمـ  وطمذف اعمٗمٕمقل اًمث٤مينش. »اهللِ    ًمٞمٕمّؿ يمّؾ ُم٤م يم٤مٟمقا يزقمٛمقٟمف هلؿ ُمـ اإلهلٞم٦م

 واًمٜمٍم واًمِمٗم٤مقم٦م: أُّم٤م اعمٗمٕمقل إّول ومحذف قمغم ـمري٘م٦م طمذف قم٤مئد اًمّمٚم٦م اعمٜمّمقب.

ـّ يٛمٞمؾ إمم اًمٙمذب أ و اخلٓم٠م أو ًمٖمراسمتف يتّٝمؿ ص٤مطمٌف، ومٞم٘م٤مل: زقمؿ، واًمزقمؿ: فم

 .1شاًمٜم٤مىمؾسمٛمٕمٜمك أّن قمٝمدة اخلؼم قمٚمٞمف ٓ قمغم 

 

                      

 

رأو احل٘م٤مئؼ، وارشمٗمٕم٧م اًمدواقمل، ذًمؽ اعمقىمػ اًمٕمٔمٞمؿ ]ذم يقم احلنم[ اًمذي »

اًمدقم٤موي، هل ٟمٗمس اعمٕمذرة اًمتل شمٕمّذروا هب٤م... ومٝمؿ يتٕمّذرون سمٙمّؾ ُم٤م وسمٓمٚم٧م 

يتقمّهقن، ًمٚمتخّٚمص ُمـ اًمٕمذاب اًمذي ًمزُمٝمؿ ُمـ ؾمقء اقمت٘م٤مدهؿ سم٤مًمنميم٤مء، وقمٔمٞمؿ 

 .2شسمفإُمؾ هب٤م، وإقمج٤مهبؿ سمٙمٗمرهؿ واومتخ٤مرهؿ 

   قمٓمػ قمغم مجٚم٦م     .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

  طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م. 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص جمزوم سمـ . 

      اؾمؿ    وُمْم٤مف إًمٞمف. أصؾ اًمٗمتٜم٦م: آظمت٤ٌمر وًمف ُمٕم٤من ُأظمرى

يم٤مًمٕمذاب واًمٌٚمٞم٦م واعمّمٞم٦ٌم واًمٙمٗمر واإلصمؿ واعمٕمذرة واحل٥ّم واإلقمج٤مب وًمٙمـ اجلٛمٞمع 

 أىمرب إمم اًمدواقمل ُمـ يمقّن٤م ُمٕم٤مين ًمف.

            .أداة طمٍم  .ُمّمدري٦م 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف     سمت٠مويؾ ُمّمدر ظمؼم    أي  

    ُمّمٞمٌتٝمؿ واوٓمراب رأهيؿ سمجٝم٦م اخلقف ُمـ اعمحنم ويمذهبؿ  .ىمقهلؿ 

                                                 
 .6/53 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .13/154 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 .واو اًم٘مًؿ وهل طمرف ضمر سمدل ُمـ اًم٤ٌمء. اسمتداء ُم٘مقل اًم٘مقل 

  ّٚمؼ سمٗمٕمؾ اًم٘مًؿ اعمحذوف.ُم٘مًؿ سمف. جمرور. ضم٤مر وجمرور ُمتٕم 

    ٟمٕم٧م ًمِـ            .أو سمدل ُمٜمف .ٟم٤مومٞم٦م 

            .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف     ظمؼم. 

ٟمٞم٤م، شمٔمٝمر  وأي٦م» شمِمػم إمم طم٘مٞم٘م٦م واىمٕمٞم٦م وهل أّن طم٘مٞم٘م٦م اومتت٤مّنؿ سمنميمٝمؿ ذم اًمدُّ

 ؼ، ومٞمتٌّدل احل٥ّم إمم اًمتؼّمي، وآٟمتٗم٤مء ُمـ اًمنمك.ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طملم يرون احل٘م٤مئ

وُمـ ذًمؽ ئمٝمر اًمقضمف ذم احلٚمػ قمـ دقمقاهؿ، عمـ٤ّم قم٤ميٜمقا هقل ذًمؽ اًمٞمقم، 

٤ٌّمر هلؿ، وًمٓمٗمف سم٤معم١مُمٜملم، ومت٤مهقا وحتػّموا ومٙمذسمقا وطمٚمٗمقا ذم  .1شيمالُمٝمؿ ودمكّم اجل

 اًمرواي٤مت

ذم ىمقًمف:  ظمؼم أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌداهلل            سمقٓي٦م :

 2.قمكم

ذم ذيؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ظمؼم أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر           

 3.ىم٤مل: يٕمٜمقن سمقٓي٦م قمكم

،  ىم٤مل: إنَّ اهلل يٕمٗمق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٗمقًا ٓ قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤مِل، قمـ أيب قمٌداهلل

ي٘مقل أهُؾ اًمنّمك: خَيْٓمِر قمغم سم٤مل أطمٍد، طمتّك           .4 

اًمٓمؼمد ىم٤مل: ِل شمٙمـ ُمٕمذرهتؿ        قمـ اسمـ قم٤ٌمس وىمت٤مدة وهق

 5.اعمروي قمـ أيب قمٌداهلل

                                                 
 .13/155 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .9ح ،1/292 اًم٘مٛمل ػمشمٗمً .2

 .(8/287) 432ح ،15/651 اًمٙم٤مذم .3

 .15ح ،2/93 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .3/284 اًمٌٞم٤من جمٛمع .5
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ومٞمام ىمص ُمـ طم٤مهلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، واعمراد أّنؿ ؾمٞمٙمذسمقن  آؾمتِمٝم٤مد عمحّؾ سمٞم٤من »

قمغم أٟمٗمًٝمؿ ويٗم٘مدون ُم٤م اومؽموا سمف، وًمق أومٚمحقا ذم فمٚمٛمٝمؿ وؾمٕمدوا ومٞمام ـمٚمٌقا ِل يٜمجر 

 .1شأٟمٗمًٝمؿأُمرهؿ إمم وم٘مد ذًمؽ وإٟمٙم٤مره قمغم 

    ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. 

   .سمٞم٤من عمجرد احل٤مل همػم دال قمغم آؾمتٗمٝم٤مم 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .

  ؿ سم٤مهلل أّّن  ىمًٛمقاأؿ عم٤م ّّن ٕ»   2  أٟمٙمروا ُم٤م ادقمقه ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ أن هلل

طمج٦م واوح٦م وآي٦م  ٤مء، وهؿ يم٤مٟمقا يٍمون قمٚمٞمف ويٕمروقن ومٞمف قمـ يمّؾ ؾمٌح٤مٟمف ذيم

 .3شأٟمٗمًٝمؿسمٞمٜم٦م فمٚماًم وقمتقًا، وهذا يمذب ُمٜمٝمؿ قمغم 

           .قم٤مـمٗم٦م  .ومٕمؾ ُم٤مض، سمٛمٕمٜمك هم٤مب وشم٤مه 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           . .اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ 

   ؾمٛمف.ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص وا 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم  « .يقم يٜمجكم ومٞمف قمٞم٤مٟم٤ًم  ّٕن اًمٞمقم

ّٓ ذًم٦م اًمٕمٌقدي٦م، واًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م  أن إُمر واعمٚمؽ واًم٘مقة هلل مجٞمٕم٤ًم ًمٞمس ًمٖمػمه ُمـ رء إ

ُمـ همػم أي اؾمت٘مالل ىم٤مل شمٕم٤ممم:                          

                                                 
 .7/49 اعمٞمزان .1

 .23/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .7/49 اعمٞمزان .3
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           1 :وىم٤مل ،               2 

وىم٤مل:                       3. 

٦م هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وئمٝمر هلؿ ًمقهٞمومٞمِم٤مهدون قمٜمدئذ ُمِم٤مهدة قمٞم٤من أن إُ 

أوصم٤مّنؿ وذيم٤مؤهؿ وهؿ ٓ يٛمٚمٙمقن ضًا وٓ ٟمٗمٕم٤ًم وم٠مٟمٗمًٝمؿ وٓ ًمٖمػمهؿ، ووضمدوا 

إوص٤مف اًمتل أصمٌتقه٤م هلؿ ُمـ اًمرسمقسمٞم٦م واًمِمٗم٤مقم٦م وهمػممه٤م اٟمام هل هلل وطمده، وىمد يم٤من 

اؿمتٌف قمٚمٞمٝمؿ إُمر ومتقمهقه٤م ًمٖمػمه            4ش. 

 

                                   

                             

           

 

ٟمٌٞمف هبذه أي٦م سمٕمد ُم٤م أُمره أن ي٘مقل ًمٚمٛمٕم٤مٟمديـ ُم٤م شم٘مقم سمف احلج٦م  ظم٤مـم٥م اهلل»

قمٚمٞمٝمؿ، وسمٕمد أن حتدث قمـ أطمقاهلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، واعمٕمٜمك ان ومري٘م٤ًم ُمـ ه١مٓء 

اجل٤مطمديـ يًتٛمٕمقن إمم اًمٜمٌل، وهق يتٚمق اًم٘مرآن، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٜمتٗمٕمقن سمف وٓ سمٖمػمه ُمـ 

ٜمذ اًمٌداي٦م قمغم اًمٕمٜم٤مد واعمٙم٤مسمرة، طمتك أقمٛمك هذا اًمدٓئؾ واًمٌٞمٜم٤مت، ّّٕنؿ صٛمٛمقا ُم

 .5شؾمامقمفاًمتّمٛمٞمؿ قم٘مقهلؿ قمـ رؤي٦م احلّؼ، وأصؿ آذاّنؿ قمـ 

  :قم٤مـمٗم٦م. قمٓمٗم٧م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم                 6. 

                                                 
 .156/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .16/ اعم١مُمـ ؾمقرة .2

 .19/ اإلٟمٗمٓم٤مر ؾمقرة .3

 .7/49 اعمٞمزان .4

 .3/176 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .5

 .21/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .6



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 214

    ،اعمنميملم ٕمٞمْمٞم٦م، واًمْمٛمػم قم٤مئد إمم ٌشمش ُمـ»ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مّدم

 اًمذيـ احلدي٨م ُمٕمٝمؿ وقمٜمٝمؿ.

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ ُم١مظمر 

  آؾمتامع هق اإلصٖم٤مء ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ويتٕمّدٰى سم٤مًماّلم وإمم. وشمقطمٞمد اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم محالً قمغم ًمٗمظ  . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ًمٚمرؾمقل واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب

 .إقمٔمؿ

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي ضسمٜم٤م وووٕمٜم٤م وأًم٘مٞمٜم٤م. وإؾمٜم٤مد اجلٕمؾ إمم اهلل

ذم اعم٘م٤مم ًمـ وٓ ري٥م أّن اجلٕمؾ »شمٕم٤ممم ُمـ سم٤مب اعمج٤مزاة قمغم قمٜم٤مدهؿ وًمٞمس اسمتدائل 

مم٤ّم يّمؾ إمم طمّد اإلجل٤مء، سمؾ هق طم٤مصؾ ُمـ اقمت٘م٤مداهتؿ اًمٗم٤مؾمدة وأقمامهلؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م 

أدظمٚمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم همٞم٤مه٥م اًمٔمٚمامت، وصػّموا ىمٚمقهبؿ ذم طُمج٥م يمثػمة ُمتٕمّدد، 

 .1شيم٤مًمٕمّمٌٞم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م، واإلؾمتٙم٤ٌمر قمغم احلّؼ واًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك وهمػم ذًمؽ

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع ،

 إمم اعمنميملم اعمٕم٤مٟمديـ وهؿ مج٤مقم٦م.

    ـّ اًمٌمء أي يًؽمه. ويٛمٜمع ُمٗمٕمقل سمف. مجع يمِٜم٤من سمٛمٕمٜمك اًمٖمٓم٤مء ّٕٟمف يٙم

 ُمـ أن يٗمٝمٛمقا.

        طمرف ُمّمدري ٟم٤مص٥م وومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل

سمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اعمنميملم اعمٕم٤مٟمديـ واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 اعمٗمٝمقم ُمـ ىمقًمف:   « .اعمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ُمٗمٕمقل ش أن

ٕضمٚمف ًمٗمٕمؾ     أي يمراه٦م     . 

                                                 
 .13/177 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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 واعمراد سم٤مًمٗم٘مف هٜم٤م ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي وهق اًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ.

 .قم٤مـمٗم٦م 

          ُمٕمٓمقف قمغم       ؾ اًمًٛمع واًمّمٛمؿ . اًمَقىْمر: صم٘م

 اًمِمديد.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م. أو طم٤مًمٞم٦م  .طمرف ذط ضم٤مزم 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف. ومٕمؾ اًمنمط 

  .ُمٗمٕمقل سمف، ُمًتٕمٛمؾ ذم اًمٙمثرة جم٤مزًا ًمتٕمّذر احل٘مٞم٘م٦م 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد هب٤م يمّؾ طمج٦ٍم ودًمٞمٍؾ 

     ع ُمٜمٗمل جمزوم ووم٤مقمٚمف. ّٕٟمف ضمقاب اًمنمط.ومٕمؾ ُمْم٤مر 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

  .اسمتدائٞم٦م ّٕن ُم٤م سمٕمده٤م طمٙمؿ يمالم ُمًت٠مٟمػ 

  ذـمٞم٦م فمرومٞم٦م وُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. ذط 

    ٕمقل سمف. طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗم

    أي   .جم٤مدًملم وُم٘مّدريـ اعمج٤مدًم٦م ُمٕمؽ 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ضمقاب          .  .وم٤مقمٚمف 

      .قمدل قمـ اإلوامر إمم اإلفمٝم٤مر ذم ىمقًمف: »ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف   

       اًمتًجٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر، وأّّنؿ ُم٤م ضم٤مءوا ـم٤مًمٌلم احلّؼ يمام يّدقمقن  ًمزي٤مدة

. وُمـ اعمٕمٚمقم ُم٘مقل ىمقهلؿ هق يمٗمٌر حمض 1شوًمٙمٜمّٝمؿ ىمد دظمٚمقا سم٤مًمٙمٗمر وظمرضمقا سمف

 .2شوًمٕمّؾ اإلفمٝم٤مر ًمإلؿمٕم٤مر سم٤مًم٥ًٌم ذم هذا اًمرُمل وهق اًمٙمٗمر»

                                                 
 .6/58 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .7/51 اعمٞمزان .2
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   ش.          ُم٤م»ٟم٤مومٞم٦م سمٛمٕمٜمك  .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ 

  .أداة احلٍم 

     ظمؼم، مجع ُأؾمٓمقرة أي اًمٌمء اعمًٓمقر ذم اًمٙمت٥م وٓ دًمٞمؾ قمغم

 صحتف.

   .ُمْم٤مف إًمٞمف. أي اعم٤مولم 

 

                          

 

اعمٕم٤مٟمديـ ومٝمؿ يٜمٝمقن اًمٜم٤ّمس قمـ اشّم٤ٌمع اًمرؾمقل وؾمامع سمٞم٤من ًمٗمٕمؾ اعمنميملم 

 اًم٘مرآن ويٌٕمدون قمٜمف وُم٤م ضم٤مَء سمف.

  :قم٤مـمٗم٦م. قمٓمػ ُم٤م سمٕمده٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم            ذم أي٦م

 اًمٙم٤مومريـ اعمذيمقريـ ذم اًمٙمريٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. ـاًم٤ًمسم٘م٦م. أو طم٤مًمٞم٦م واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م طم٤مل ُم

  دأ. يرضمع إمم اعمنميملم اعمٕم٤مٟمديـ ذم قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م أو ذم مجٞمع ُمٌت

 إقمّم٤مر.

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمرؾمقل ،

أو اًم٘مرآن اعمِم٤مر إًمٞمف سم٤مؾمؿ آؿم٤مرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اخل٤مشمؿ          

   .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم       :ٟم٠مٰى قمٜمف: سَمُٕمَد وأقمرض، اًمٜم٠مي .

ٌَْٕمد ويتٕمّدٰى سمـ  يمام ذم أي٦م ش قمـ»اًم    اؾمتامع  ـ: يت٤ٌمقمدون اًمٜم٤ّمس قمٜمف وقم

 آي٤مت اًم٘مرآن.
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وسملم ىمقًمف:           .صٜمٕم٦م اجلٜم٤مس اًم٘مري٥م ُمـ قمٚمؿ اًمٌديع 

سملّم اهلل شمٕم٤ممم أن ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ذيمرهؿ يم٤مٟمقا يٜمٝمقن قمـ اشم٤ٌمع اًم٘مرآن، »

وىمٌقًمف واًمتّمديؼ سمٜمٌقة ٟمٌٞمف، ويٌٕمدون قمٜمف، ٓن ُمٕمٜمك      يٌٕمدون إمم طمٞم٨م

 .1شؿ سمّمحتفٓ يًٛمٕمقٟمف ظمقوم٤ًم ُمـ أن يًٌؼ إمم ىمٚمقهبؿ اإليامن سمف واًمٕمٚم

 ُمع اًمرؾمقل» يم٤مٟم٧م ؾمػمة اعمٕم٤مٟمديـ ُمـ اًمّمدر إّول إمم يقُمٜم٤م هذا 

اعمج٤مدًم٦م واعمخ٤مصٛم٦م، وُمع اًم٘مرآن إّٟمف إؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت، وُمع أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت 

اإلقمراض وقمدم اإليامن، وُمع اًمٜم٤ّمس إسمٕم٤مدهؿ قمـ احلّؼ وؾمامقمف، وىمد سم٤مًمٖمقا ذم إظمٗم٤مئف 

شمٕم٤ممم، ومٙم٤من ذم ومٕمٚمٝمؿ هذا سملم إظمٗم٤مء احلّؼ طمّتك ٓ ي٘مػ  وإـمٗم٤مء اًمٜمقر اًمذي أٟمزًمف اهلل

قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمٜم٤ّمس سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف، وسملم إفمٝم٤مر هم٤مي٦م ٟمٗمقرهؿ، وًمٕمّٚمف ٕضمؾ ذًمؽ أظّمر 

ؾمٌح٤مٟمف اًمٜم٠مي قمـ اًمٜمٝمل. وأي٦م شمٙمِمػ قمـ ؾمقء هيرهتؿ، وٟمقاي٤مهؿ اًمًّٞمئ٦م، 

 .2شوأومٕم٤مهلؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م وّد احلّؼ، سمجٛمٞمع ُمٔم٤مهره

 ٦م.          اؾمتئٜم٤مومٞم  ش.ُم٤م»ٟم٤مومٞم٦م سمٛمٕمٜمل 

      .أصؾ اهلالك اعمقت. ويٓمٚمؼ قمغم اعمّية »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

اًمِمديدة ّٕن اًمِم٤مئع سملم اًمٜم٤ّمس أّن اعمقت أؿمّد اًمّي. وم٤معمراد سم٤مهلالك هٜم٤م ُم٤م يٚم٘مقٟمف ذم 

 .3شاًمدٟمٞم٤م ُمـ اًم٘متؾ واعمذًّم٦م قمٜمد ٟمٍم اإلؾمالم وذم أظمرة ُمـ اًمٕمذاب

  .أداة احلٍم 

     ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. طمٍم ؾمٌح٤مٟمف هبذه إومٕم٤مل أّنؿ أهٚمٙمقا

اًمٜمٝمل قمٜمف واًمٜم٠مي قمٜمف  ؿ يم٤مٟمقا حيًٌقن أنّ وم٢مّّن  ىمٍم اًم٘مٚم٥م»أٟمٗمًٝمؿ وم٘مط واًم٘مٍم قمٚمٞمف، 

ّٓ أن يتؿ ٟمقره ومٝمؿ هؿ اهل٤مًمٙمقن ُمـ طمٞم٨م  إهالك ًمف وإسمٓم٤مل اًمدقمقة اإلهلٞم٦م، وي٠مسمك اهلل إ

                                                 
 .4/117 اًمتٌٞم٤من .1

 .13/181 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .6/61 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 218

 .1شيِمٕمرونٓ 

ىمٍم إو٤مذم يٗمٞمد ىمٚم٥م اقمت٘م٤مدهؿ ّّٕنؿ ئمٜمّقن سم٤مًمٜمٝمل واًمٜم٠مي »سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: 

ًمئاّل يّتٌٕمقه وٓ يّتٌٕمف اًمٜم٤ّمس، وهؿ إّٟمام هُيٚمٙمقن  قمـ اًم٘مرآن أّّنؿ يّيون اًمٜمٌل

أٟمٗمًٝمؿ سمدواُمٝمؿ قمغم اًمْمالل وسمتْمٚمٞمؾ اًمٜم٤ّمس، ومٞمحٛمٚمقن أوزارهؿ وأوزار اًمٜم٤ّمس، 

وأن ُم٤م أرادوا سمف ٟمٙم٤ميتف إّٟمام يّيون سمف  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمًمٚمرؾمقل وذم هذه اجلٛمٚم٦م شمًٚمٞم٦م 

 .2شأٟمٗمًٝمؿ

           .قم٤مـمٗم٦م أو طم٤مًمٞم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

    زي٤مدة ذم حت٘مٞمؼ اخلٓم٠م ذم اقمت٘م٤مدهؿ، »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. يٗمٞمد

ًمذًمؽ وم٤مًمقضمف وإفمٝم٤مرًا ًمْمٕمػ قم٘مقهلؿ ُمع أّّنؿ يم٤مٟمقا يٕمّدون أٟمٗمًٝمؿ ىم٤مدة ًمٚمٜم٤ّمس، و

أن شمٙمقن اًمقاو ذم ىمقًمف:       ًمٚمٕمٓمػ ٓ ًمٚمح٤مل ًمٞمٗمٞمد ذًمؽ يمقن ُم٤م سمٕمده٤م

 .3شُم٘مّمقدًا سمف اإلظم٤ٌمر اعمًت٘مّؾ ّٕن اًمٜم٤ّمس يُٕمّدوّنؿ أقمٔمؿ قم٘مالئٝمؿ

وُمـ اًمٕمجٞم٥م ُم٤م ورد ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: ىم٤مل: سمٜمقه٤مؿمؿ يم٤مٟمقا يٜمٍمون 

ؿ ويٛمٜمٕمقن ىمريِم٤ًم قمٜمف ويّمّدوّن اهلل رؾمقل       ،أي ي٤ٌمقمدون قمٜمف

 .4شوي٤ًمقمدوٟمف وٓ ي١مُمٜمقن ]سمف[!

 

                                                 
 .7/52 اعمٞمزان .1

 .6/59 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير راًمتحري شمٗمًػم .2

 .6/61 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .1/287 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4
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دهؿ ًمٚمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م وإٟمٙم٤مر آي٤مت اهلل سمٞم٤من ًمٕم٤مىم٦ٌم إسارهؿ قمغم اًمٙمٗمر وضمحق

 شمٕم٤ممم وسمٞم٤من طم٤مهلؿ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ذـمٞم٦م 

   اخل٤مشمؿظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل  ش.أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

ًمقىمققمف سمٕمد شمًٚمٞمتف ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ويِمؽمك ُمٕمف يمّؾ ُمـ يًٛمع أو ي٘مرأ. وُمٗمٕمقل 

   حمذوف اظمتّم٤مرًا دّل قمٚمٞمف وٛمػم    أي ،    .ٝمؿ 

  فمرومٞم٦م زُم٤مٟمٞم٦م ُمتٕمٚمَّؼ سمـ  ش.طملم»، سمٛمٕمٜمك 

     ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. ضملء سمّمٞمٖم٦م اعم٤ميض ًمٌٞم٤من ىمٓمٕمٞم٦م

 وىمققمف.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ٜم٤م جم٤مزي ُمٕمٜم٤مه ىمّقة . وآؾمتٕمالء ه

 يم٤من ُمـ أقماله٤م.  آشمّم٤مل سم٤معمٙم٤من ومال شمدّل قمغم أّن وىمقومٝمؿ 

           .قم٤مـمٗم٦م شمٗمريٕمٞم٦م، ضمزاًء ًمتٙمذيٌٝمؿ  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

  .طمرف ٟمداء واعمٜم٤مدٰى حمذوف، وُمًتٕمٛمؾ ذم اًمتحّن 

    د اًمتٛمٜمّك.طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. يٗمٞم 

    ظمؼم شٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،    ذم

رومع  حمّؾ   .سمٛمٕمٜمك ٟمرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م 

           .قم٤مـمٗم٦م أو طم٤مًمٞم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

    ُمْمٛمرة ضمقاسم٤ًم وضمزاًء ًمٚمتٛمٜمل ووم٤مقمٚمف ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ

طم٤مًمٞم٦م واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م طم٤مل ُمـ  يٛمٙمـ أن شمٙمقن وش ٟمحـ»وٛمػم ُمًتؽم  . 
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وىُمِرأ     سم٤مًمرومع قمٓمٗم٤ًم قمغم .ومٞمٙمقن ُمـ مجٚم٦م ُم٤م متٜمّقه . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

   إًمٞمف صم٤من.           ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف .قم٤مـمٗم٦م 

    وٟمّمٌف عم٤م ش ٟمحـ»ُمٜمّمقب واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص

ُمّر ذم   .  وىمد ىُمرأ سم٤مًمرومع قمٓمٗم٤ًم قمغم . 

واسمـ قم٤مُمر ٟمّم٥م    ورومع    سم٤مًمٗمرق سمٞمٜمٝمام واًمٜمّم٥م ضمزاًء

 ًمٚمتٛمٜمك وضمقاسم٤ًم ًمف واًمرومع ًمٚمٕمٓمػ.

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم  . 

 ًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م، اعمثػمة ًمٚمخقف ذم ٟمٗمقس اعمنميملم اًمٙم٤مومريـ ُأُمقر:وي»

وقمٔمٞمؿ ُمٜمزًمتف، وم٘مد يم٤من اعمنميمقن ذم دار  إّول: إفمٝم٤مر ضمالل رؾمقًمف

ٟمٞم٤م ىمد سم٤مًمٖمقا ذم أذيتف، ومٝمق ينمف ذم أظمرة قمٚمٞمٝمؿ، ويراهؿ ذم اًمٜم٤مر يالىمقن ضمزاء  اًمدُّ

 أقمامهلؿ وذيمٝمؿ.

قمغم اًمٜم٤مر إمم شمٙمقن حتتٝمؿ، وطمًٌٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وُمٕم٤ميٜمتٝمؿ اًمث٤مين: وىمقف اعمنميملم 

 هل٤م، وم٢مّن هذه احل٤مًم٦م أدقمك إمم اًمذًّم٦م واعمًٙمٜم٦م.

اًمث٤مًم٨م: قمٔمٞمؿ طم٤مهلؿ، طمٞم٨م إّّنؿ يٜمٔمرون إمم اًمٜم٤مر، ومٞمٕمرومقن ُم٘مدار قمذاهب٤م سمام ٓ 

 يًع ٟمٓم٤مق اًمتٕمٌػم.

ؿ إقمامل، وم٢مّّنؿ أرادوا ُمـ اًمٙمٗمر ؾمؽم احلّؼ واًمتٖمٓمٞم٦م قم ًّ ٚمٞمف، ومٝم٤مهؿ اًمراسمع: دم

اًمذي يم٤مٟمقا ذم دار أظمرة ىمد يمِمٗم٧م هلؿ اًمٜم٤مر طم٘مٞم٘متٝم٤م، وفمٝمرت أقمامهلؿ اًمرديئ٦م، وأّن 

ٟمٞم٤م ىمد فمٝمر سم٤معمٕم٤ميٜم٦م، يمام أؿم٤مر إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  خيٗمقٟمف ذم اًمدُّ              

                 1. 
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وىمقًمف شمٕم٤ممم:           1. 

اخل٤مُمس: حتّ٘مؼ وقمد اهلل شمٕم٤ممم اًمذي يم٤مٟمقا يًتٝمزئقن سمف، يمام يِمٕمر سمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                 

           *                        

   2. 

اًم٤ًمدس: إّن إؾمٚمقب اًمذي اطمتقشمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م يدّل قمغم حتّ٘مؼ وىمققمف، وإن 

ذم أي٦م سمّمٞمٖم٦م اعم٤ميض، يم٤من اًمقىمقف قمغم اًمٜم٤مر، وُم٤م يؽمشّم٥م قمٚمٞمف ذم اعمًت٘مٌؾ، ىمد طمٙمك 

يمام شم٘مّدم ٟمٔمػمه ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م. وم٤مًمتٕمٌػم قمـ اعمًت٘مٌؾ سم٤مًمٚمٗمظ اعمقوقع ًمٚماميض يٗمٞمد 

 .3شواًمتقيمٞمدآقمت٤ٌمر وإزاًم٦م اًمِمٌٝم٦م 

 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

 4ىم٤مل اًم٘مٛمل: ٟمزًم٧م ذم سمٜمل ُأُمّٞم٦م.

 

                           

    

 

 شمتٛم٦م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وسمٞم٤من طم٤مل اعمنميملم واًمٙم٤مومريـ اعمٕم٤مٟمديـ.

            .طمرف إضاب  .ومٕمؾ ُم٤مض سمٛمٕمٜمك فَمَٝمَر 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           . .وم٤مقمؾ 

                                                 
 .48/ اًمزُمر ؾمقرة .1

 .33/ اجل٤مصمٞم٦م ؾمقرة .2

 .13/181 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .1/287 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4
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   ٤مىمص واؾمٛمف.ومٕمؾ ُم٤مض ٟم 

     ٟمّم٥م ظمؼم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمّؾ   وُمٗمٕمقًمف حمذوف .

 أي       .ـف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    اعمراد سمـ .    هق اًمدٟمٞم٤م ومٞمٙمقن

اعمٕمٜمك: فمٝمر هل١مٓء اعمنميملم وطملم               ـف ذم اًمدٟمٞم٤م

 ُمـ إقمامل اًمٗم٤مؾمدة واًمّمٗم٤مت اًمرذيٚم٦م و... .

واًم٤ٌمقم٨م ًمٚمٔمٝمقر هق اًمقىمقف قمغٰم اًمٜم٤مر ورؤيتٝم٤م سم٠ُمّم اًمٕملم يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                              1. 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو قم٤مـمٗم٦م  .ذـمٞم٦م 

   :ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. واعمراد اًمرّد إمم اًمدٟمٞم٤م يمام متٜمّقا. يٕمٜمل

 ًمق ُأضمٞم٧ٌم ُأُمٜمٞمتٝمؿ ُمـ اًمرضمقع إمم اًمدٟمٞم٤م.

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب           .  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

  صقًم٦م، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ُمقش ُم٤م»طمرف ضمر و . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ُمـ إٟمٙم٤مر اًمٕم٘م٤مئد احل٘م٦م وشمٙمذي٥م آي٤مت .

ُم٤م شم٘مرر ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ  شمذيمػم ًمٗمٕمؾ»اهلل واإلشمٞم٤من سمٗم٤مؾمد إقمامل واًمٕمٛمؾ سمٛمٕم٤ميص اهلل. 

اًمدٟمٞم٤م وم٢من اًمذي سمٕمثٝمؿ إمم متٜمل اًمرضمقع إمم اًمدٟمٞم٤م واإليامن ومٞمٝم٤م  اعمٚمٙم٤مت اًمرذيٚم٦م ذم ٟمِم٠مة

سمآي٤مت اهلل واًمدظمقل ذم مج٤مقم٦م اعم١مُمٜملم إٟمام هق فمٝمقر احلّؼ اعمؽموك سمجٛمٞمع ُم٤م يًتتٌٕمف 

ُمـ اًمٕمذاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهق ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت ٟمِم٠مة أظمرة اعمًتٚمزُم٦م ًمٔمٝمقر احل٘م٤مئؼ 

 اًمٖمٞمٌٞم٦م فمٝمقر قمٞم٤من.

ٞم٤م ًمزُمٝمؿ طمٙمؿ اًمٜمِم٠مة، وُأؾمدًم٧م قمٚمٞمٝمؿ طمج٥م اًمٖمٞم٥م، وًمق قم٤مدوا إمم اًمدٟم
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ورضمٕمقا إمم اظمتٞم٤مرهؿ، وُمٕمف هقى اًمٜمٗمس ووؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من وىمرائح اًمٕم٤ٌمد 

وآؾمتٙم٤ٌمر واًمٓمٖمٞم٤من ومٕم٤مدوا إمم ؾم٤مسمؼ ذيمٝمؿ وقمٜم٤مدهؿ ُمع احلّؼ وم٢من اًمذي دقم٤مهؿ 

ومرض ردهؿ  وهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م إمم خم٤مًمٗم٦م احلّؼ واًمتٙمذي٥م سمآي٤مت اهلل شمٕم٤ممم هق قمغم طم٤مًمف ُمع

 .1شومرقإمم اًمدٟمٞم٤م سمٕمد اًمٌٕم٨م، ومحٙمٛمف طمٙمٛمف ُمـ همػم 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

 .ٓم اعمزطمٚم٘م٦م ًمٚمت٠ميمٞمد 

     ظمؼم    أي ذم ىمقهلؿ .                 

   2آؾمٛمٞم٦م اًمداًّم٦م قمغم اًمدوام واًمث٤ٌمت، أي أّن اًمٙمذب ؾمجّٞم٦م  سم٤مجلٛمٚم٦م لءضم». و

ٌّٕمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومال قمج٥م أن يتٛمٜمّقا اًمرضمقع ًمٞم١مُمٜمقا ومٚمق رضمٕمقا ًمٕم٤مدوا  هلؿ ىمد شمٓم

 .3شتٝمؿؾمجٞمّ عمـ٤ّم يم٤مٟمقا قمٚمٞمف وم٢مّن اًمٙمذب 

 ؾم١مال وضمقاب

وشمقؾمٚمقا  ، وىمد ؿم٤مهدوا اهلقل إيمؼم، وقُمروقا قمٚمٞمف،يمٞمػ يٜمٙمرون»ؾم١مال: 

 ًمٚمخالص ُمٜمف، وىمٓمٕمقا قمٝمدًا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ان ٓ يٕمقدوا إمم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف.

ضمقاب: اّنؿ يٕمرومقن ضمٞمدًا ان احل٤ًمب واًمٕمذاب واىمع ٓ حم٤مًم٦م، وًمٙمٜمٝمؿ 

يٕمرومقن أيْم٤ًم أّنؿ ًمق أقمٚمٜمقا احلّؼ وظمْمٕمقا ًمف ًمٗم٤مشمتٝمؿ اعمٖم٤مٟمؿ واعمٙم٤مؾم٥م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                     45ش. 

 دراي٦مٌ 

ىم٤مل اًم٘مٛمل:                     ىم٤مل: ُمـ قمدواة
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 1.أُمػماعم١مُمٜملم

 روايت٤من

ىم٤مل:  قمـ ظم٤مًمد قمـ أيب قمٌداهلل             أّّنؿ

 2ُمٚمٕمقٟمقن ذم إصؾ.

، ىم٤مل: رأي٧ُم أُمػماعم١مُمٜملم قمكّم سمـ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهللد ٞمٟم٤مي سمحذف اإلؾمُرو

٤ٌَّمٟم٦م اًمٞمٝمقد  أيب ـم٤مًم٥م ـْ َورائف طمّتك إذا ص٤مر إمم ضَم وهق ظم٤مرٌج ُمـ اًمٙمقوم٦م، ومَتٌِْٕمُتف ُِم

ٌَّٞمؽ ًمٌَّٞمؽ ش ي٤م هيقد، ي٤م هيقد»ومقىَمػ ذم وؾَمٓمِٝم٤م، وٟم٤مدى:  وم٠مضم٤مسمقه ُمـ ضَمْقِف اًمُ٘مٌقر: ًم

ذًمؽ ي٤م ؾمٞمّدٟم٤م. ىم٤مل: يمٞمػ شَمَرْوَن اًمٕمذاب؟ وم٘م٤مًمقا: سمِٕمّْمٞم٤مٟمِٜم٤م ًمؽ ُمٓمالع. َيٕمٜمقن سم

ـْ قَمّم٤مك ذم اًمٕمذاب إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.  يمٝم٤مرون، ومٜمحـ وَُم

اموات يَ  ًّ ـْ َهقل ٌْ ٚمِّ ٜمْ٘مَ صمّؿ ص٤مح َصْٞمَح٦ًم يم٤مَدِت اًم ، وَمَقىَمْٕم٧ُم َُمْٖمِِمٞم٤ًَّم قمغم وضمٝمل ُِم ـَ

يٍر ُمـ ي٤مىمقشَم٦ٍم مَحْراء، قمغم رأؾِمف قمغم َه  ُم٤م رأي٧م. ومٚماّم أوَمْ٘م٧ُم رأي٧َم أُمػماعم١مُمٜملم

إيمٚمٞمٌؾ ُمـ ضَمْقَهٍر، وقَمَٚمْٞمف طُمَٚمٌؾ ظُمْيٌ وُصْٗمر، وَوضْمُٝمف يمداِئَرِة اًمَ٘مَٛمر، وم٘مٚم٧ُم: ي٤م ؾمّٞمدي، 

هذا ُُمٚمٌؽ قمٔمٞمؿ! ىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م ضم٤مسمر، إّن ُُمٚمَٙمٜم٤م أقمَٔمُؿ ُمـ ُُمْٚمِؽ ؾُمٚمٞمامن سمـ داود، 

 وؾُمْٚمٓم٤مُٟمٜم٤م أقمٔمؿ ُمـ ؾُمٚمٓم٤مٟمف.

ِجد، ومجَٕمؾ خَيْٓمق ظُمُٓمقات صمّؿ رضَمع، ودظَمٚمْ  ًْ ٜم٤م اًمٙمقوَم٦َم، ودظَمْٚم٧ُم ظَمْٚمَٗمف إمم اعمَ

ـْ شُمٙمٚمِّؿ، ، وهق ي٘مقل: ٓ واهلل ٓ وَمَٕمْٚم٧ُم، ٓ واهلل ٓ يم٤من ذًمؽ أسمداً  وم٘مٚم٧م: ي٤م ُمقٓي عمَِ

ـْ ُّت٤مـم٥ِم وًمٞمس أرى أطَمدًا!  وعمَِ

ٌْؽَمًا، ٞمٜم: ي٤م ضم٤مسمر، يُمِِمَػ زم قمـ سَمَرُهقت ومرأي٧ُم ؿَم وم٘م٤مل سم٤من ٌقيف وطَم ومه٤م ُيَٕمذَّ

ٟم٤م إمم اًمدٟمٞم٤م ُٟمِ٘مّر ينذم ضَمْقف شم٤مسمقت، ذم سَمَرهقت، ومٜم٤مَدي٤م : ي٤م أسم٤ماحلًـ، ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم، ُردَّ

 سمَٗمْْمٚمِؽ، وُٟمِ٘مّر سم٤مًمقٓي٦م ًمؽ. وم٘مٚم٧ُم: ٓ واهلل ٓ ومَٕمٚم٧ُم، ٓ واهلل ٓ يم٤من ذًمؽ أسمدًا.

                                                 
 .1/287 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .19ح ،2/97 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2
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صمّؿ ىمرأ هذه أي٦م:                       ي٤م ضم٤مسمر، وُم٤م

ـْ أطَمٍد ظم٤مًَمَػ َويِصّ  ّٓ طَمنَمه اهلل أقمٛمك يتٙمٌٙمُِم  ٥1م ذم قَمَرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦مٟمٌّل إ

 

                 

 

ذيمرهؿ ذم أي٦م إومم، وسملم  ذم هذه أي٦م قمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم»

إمم اإليامن واإلىمرار سم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر وظمقومٝمؿ ُمـ  أّنؿ ىم٤مًمقا عمـ٤ّم دقم٤مهؿ اًمٜمٌل

اًمٕم٘م٤مب ذم ظمالومف، وطمذرهؿ قمذاب أظمرة واحلنم واحل٤ًمب قمغم ؾمٌٞمؾ آٟمٙم٤مر 

  ًم٘مقًمف واًمتٙمذي٥م ًمف       2 ٔظمرة قمغم ُم٤م وقمٜمقا أٟمف ٓ طمٞم٤مة ًمٜم٤م ذم ا

ذيمرت، واٟمام هل هذه طمٞم٤مشمٜم٤م اًمتل طمٞمٞمٜم٤م هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م واٟم٤م ًمًٜم٤م سمٛمٌٕمقصملم إمم أظمرة سمٕمد 

. وىمد طمٙمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف إٟمٙم٤مرهؿ اًمٍميح وشمٙمذيٌٝمؿ ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واحلنم 3شاعمقت

 وهذه هل ُم٘م٤مًم٦م اًمدهريلم إمم يقُمٜم٤م هذا.

 « جيقز أن يٙمقن قمٓمٗم٤ًم قمغم ىمقًمف        4  ومٞمٙمقن ضمقاب

  .أي ًمق رّدوا ًمٙمّذسمقا سم٤مًم٘مرآن أيْم٤ًم، وًمٙمّذسمقا سم٤مًمٌٕم٨م يمام يم٤مٟمقا ُمّدة احلٞم٤مة إومم ،

وجيقز أن شمٙمقن اجلٛمٚم٦م قمٓمٗم٧م قمغم مجٚم٦م                     

  5 وجيقز ان يٙمقن 6شاو٤ًم يتٕمّٚمؼ سم٤مًمتٙمذي٥م ًمٚم٘مرآنويٙمقن ُم٤م سملم اجلٛمٚمتلم اقمؽم .

ٟمٞم٤م  ؿم٠من آظمر ُمـ ؿم١مون اًمٙمٗم٤مر اعمٙمّذسملم سمآي٤مت اهلل ًمٌٞم٤من »اؾمتئٜم٤موم٤ًم  وهمرورهؿ سم٤مًمدُّ

                                                 
 .2ح ،1/163 اًم٤ٌمهرة أي٤مت شم٠مويؾ .1

 .24/ اجل٤مصمٞم٦م ؾمقرة .2

 .4/113 اًمتٌٞم٤من .3

 .28/ ٕم٤ممإٟم ؾمقرة .4

 .25/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5

 .6/63 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .6
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 .1شوآومتٜم٤من سمٛمت٤مقمٝم٤م، وإٟمٙم٤مر اًمٌٕم٨م واجلزاء، وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٌلم ذًمؽ سحي٤مً 

         .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. طمٙم٤مي٦م إٟمٙم٤مرهؿ ويمٗمرهؿ   .ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس 

   ُمٌتدأ أو اؾمؿ  يٗمنه ُم٤م سمٕمد آؾمتثٜم٤مء اعمٗمّرغ. ىمّمد ». إهب٤مم اًمْمٛمػم

ُمـ إهب٤مُمف اإلجي٤مز اقمتامدًا قمغم ُمٗمّنه، واًمْمٛمػم عمـ٤ّم يم٤من ُمٗمّنًا سمٜمٙمرة ومٝمق ذم طمٙمؿ 

إْن  اًمٜمٙمرة، وًمٞمس هق وٛمػم ىمّّم٦م وؿم٠من، ّٕٟمف ٓ يًت٘مٞمؿ ُمٕمف ُمٕمٜمك آؾمتثٜم٤مء، واعمٕمٜمك

ّٓ طمٞم٤مشُمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م، أي اٟمحٍم ضمٜمس طمٞم٤مشمٜم٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م ومال طمٞم٤مة ًمٜم٤م همػمه٤م  احلٞم٤مُة ًمٜم٤م إ

ٟمٞم٤م، وٓ  اًمْمٛمػم اعمٜمٗمّمؾ ». ومـ 2شومٌٓمٚم٧م طمٞم٤مة سمٕمد اعمقت يرضمع إمم احلٞم٤مة اًمدُّ

ٟمٞم٤م ومال طمٞم٤مة سم ّٓ احلٞم٤مة اًمدُّ  .3شٕمده٤مسم٠مس سم٤مًمرضمقع إمم اعمت٠مظّمر ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك، أي ُم٤م احلٞم٤مة إ

  .أداة احلٍم 

     ظمؼم أو ظمؼم  وذم طمٙمؿ اًمٌدل ُمـ اًمْمٛمػم. 

    ٟمٕم٧م ًمِـ            . .قم٤مـمٗم٦م 

  ٟم٤مومٞم٦م قمٓمٗم٧م قمغم           .  .ُمٌتدأ 

      .شم٠ميمٞمد ٟمٗمل احلٞم٤مة  ٟمٗمل ًمٚمٌٕم٨م، وهق يًتٚمزم»ضم٤مر وجمرور، ظمؼم

ّٓ ُمع طمٞم٤مة. وإّٟمام قمٓمٗم٧م وِل شمٗمّمؾ ومتٙمقَن  همػم طمٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ّٕن اًمٌٕم٨م ٓ يٙمقن إ

أّّنؿ حْيٞمقن طمٞم٤مة صم٤مٟمٞم٦م،  ُمقيّمدة ًمٚمجٛمٚم٦م ىمٌٚمٝم٤م ّٕن ىمّمدهؿ إسمٓم٤مل ىمقل اًمّرؾمقل

 .4شوىمقًَمف شم٤مرة أّّنؿ ُمٌٕمقصمقن سمٕمد اعمقت، وم٘مّمدوا إسمٓم٤مل يمّؾ سم٤مؾمت٘مالًمف

 

                                                 
 .13/188 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .6/63 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .13/188 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3
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ضمقاب قمـ ُم٘م٤مًم٦م اًمدهريـ ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيـ اٟمٙمروا اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر ومذيمر 

ورّد قمٚمٞمٝمؿ سم٠مطمًـ ُأؾمٚمقب ويٌلّم سم٠مّن ضمزاء هذا آقمت٘م٤مد  اهلل أطمقاهلؿ ذم يقم اًمٌٕم٨م

ومال يًع »اًمٗم٤مؾمد هق اًمقىمقف قمغم رهبؿ وفمٝمقر احلّؼ هلؿ وُمٕم٤ميٜم٦م احل٘مٞم٘م٦م سم٠ُمم أقمٞم٤مّنؿ 

هلؿ اإلٟمٙم٤مر طمٞمٜمئٍذ، ومٞمّمّدىمقن ُم٤م ضمحدوه، ويٕمؽمومقن سمام أٟمٙمروه ُمـ اًمٌٕم٨م واجلزاء، 

ٟمٞم ٤م، وم٢مّن هٜم٤مك طمٞم٤مة ُأظمرى يٌٕمثقن ومٞمٝم٤م وي٘مّرون سم٠مّٟمف ًمٞم٧ًم احلٞم٤مة ُم٘متٍمة قمغم اًمدُّ

 .1شويٚم٘مقن ضمزاءهؿ ُمـ رهّبؿ

  :اؾمتئٜم٤مومٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م شمٗمًػم ًمٚمٌٕم٨م سمٚم٘م٤مء اهلل وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم    

          2. 

  .ذـمٞم٦م 

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل ش أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

وًمٕمّؾ يِمؽمك ُمٕمف يمّؾ ُمـ يًٛمع أوي٘مرأ يمام ُمّر ذم أي٦م اًم٤ًمسمٕم٦م  إقمٔمؿ

 واًمٕمنميـ ُمـ ؾمقرة إٟمٕم٤مم آٟمٗم٤ًم.

  ش.طملم»فمرومٞم٦م زُم٤مٟمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك 

     ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. ًمٌٞم٤من ىمٓمٕمٞم٦م وىمققمف. واًمقىمقف ُيراد

 سمف آـمالع قمغم اًمٌمء.

     إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف    متثٞمؾ حلْمقرهؿ »و

ٌّٝم٧م طم٤مهلؿ ذم احلْمقر ًمٚمح٤ًمب سمح٤مل قمٌد ضمٜمك ومُ٘مٌض قمٚمٞمف  اعمحنم قمٜمد اًمٌٕم٨م. ؿم

                                                 
 .13/189 اًمرمحـ ٥مُمقاه .1

 .31/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2
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ومُقىمػ سملم يدي رسّمف. وسمذًمؽ شمٔمٝمر ُمزي٦م اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ    1شدون اؾمؿ اجلالًم٦م. 

 وم٤مًمقىمقف    ٚمٓمتف وىمٞم٤مدشمف ٓ سمٛمٕمٜمك ُمٕم٤ميٜم٦م آصم٤مر ىمٝمره وطمٙمقُمتف وؾم

 يتف شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػمًا.ؤُمِم٤مهدشمف ور

  يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل

 اًم٘مقل.

        .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمت٘مرير واًمت٘مريع واًمتقسمٞمخ  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص 

   اؾمؿ  قم٤مٟمٞمقه وؿم٤مهدوه واٟمٙمروه ذم ، اؿم٤مرة إمم اًمٌٕم٨م اًمذي

اًمدٟمٞم٤م              . 

    ضم٤مر وجمرور ظمؼم  واًم٤ٌمء طمرف زائد ضم٤مء ًمٚمت٠ميمٞمد ذم اًمت٘مريع .

واًمتقسمٞمخ. أي     .اًمٌٕم٨م يم٤مئٜم٤ًم ُمقضمقدًا ُمِم٤مهدًا طمّ٘م٤ًم 

  سملم اًمٙم٤مومريـ سم٤مًمٌٕم٨م.ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وهؿ اعم  ٙمذِّ

   طمرف ضمقاب ُيٌْٓمؾ اًمٜمٗمل ومٝمق إىمرار سمقىمقع اًمٌٕم٨م، أي  .هق طمّؼ 

 .طمرف اًم٘مًؿ وضمر 

   اؾمؿ ُم٘مًؿ سمف، جمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. أيّمدوا ضمقاهبؿ سم٤مًم٘مًؿ حت٘مٞم٘م٤ًم

 2ٓقمؽماومٝمؿ ًمٚمٛمٕمؽمف سمف أي ُٟمِ٘مّر وٓ ٟمِمؽ ومٞمف ومٚمذًمؽ ٟم٘مًؿ قمٚمٞمف.

  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ومّمؾ قمغم ـمري٘م٦م اعمح٤مورات أي إذا يم٤من إُمر

 يمذًمؽ... .

  شمٗمريٕمٞم٦م قمغم يمالُمٝمؿ أو وم٤مء ومّمحٞم٦م أي إذا يم٤من هذا احلّؼ ومذوىمقا اًمٕمذاب

 قمغم يمٗمريمؿ سم٤مًمٌٕم٨م.

    ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، اؾمتٕم٤مرة إلطم٤ًمس  . 

                                                 
 .6/63 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/64 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .2
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             .ُمٗمٕمقل سمف .ًمٚمًٌٌٞم٦م أو ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م 

           .ُمّمدري٦م  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم  أي .       سم٥ًٌم

 يمٗمريمؿ سمف وشمٙمذسمٞمٙمؿ وؾمؽميمؿ ًمف.

 

                                 

                      

 

هذه أي٦م ٟمتٞمج٦م أيتلم اًم٤ًمسم٘متلم ُمـ شمرشم٥م اخلنان واًمٕمذاب قمغم إٟمٙم٤مر اعمٕم٤مد 

 زاء.وشمٙمذي٥م اًمٌٕم٨م واجل

  .طمرف حت٘مٞمؼ 

   ومٕمؾ ُم٤مض. اخلنان هق وٞم٤مع رأس ُم٤مل اًمت٤مضمر. اؾمتٕم٤مرة ذم طمرُم٤من

 ظمػمات أظمرة وٟمٕمٞمٛمٝم٤م اًمتل هل احلٞمقان.

   ًٓاؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ، وىمد طمذف ُمٗمٕمقل اظمتّم٤مرًا وووقطم٤ًم وؿمٛمق

 وهق ٟمٕمٞمؿ أظمرة يمام ُمّر وضمٜمّتٝم٤م.

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     سمام وقمد اهلل سمف »وُمْم٤مف إًمٞمف. أي

. أو أنَّ ًم٘م٤مء اهلل يًتتٌع 1شُمـ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب وضمٕمؾ ًم٘م٤مءهؿ ًمذًمؽ ًم٘م٤مء ًمف شمٕم٤ممم جم٤مزاً 

 اًم٘مرب واًمزًمٗمٰك وٟمٕمٞمؿ أظمرة.

  .اسمتدائٞم٦م وهل شمٗمٞمد اًمًٌٌٞم٦م 

                                                 
 .4/114 اًمتٌٞم٤من .1
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  ذط همػم ضم٤مزُم٦م.فمرف زُم٤من، أداة 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م وُمٗمٕمقل سمف 

 .وم٤مقمؾ، قَمَٚمؿ سم٤مًمٖمٚم٦ٌم قمغم ؾم٤مقم٦م اًمٌٕم٨م واحلنم واًم٘مٞم٤مُم٦م 

    طم٤مل ُمـ  أشمك ومج٠مة وم٘مد سمٖم٧م يمّؾ »أي ومج٠مًة و 
ٍ
 .1شرء

ٓ فمٝمقر اًمٌٖم٧م: ُمّمدر سمٖمَتف إُمر إذا ٟمزل سمف ومج٠مة ُمـ همػم شمرىّم٥م وٓ إقمالم و»

 .2شؿمٌح أو ٟمحقه

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ضمقاب. 

  .ٟمداء ُم٘مّمقد سمف اًمتٕمّج٥م واًمتٜمّدم واحلنة واًمتٜمٌٞمف ًمٚمٛمخ٤مـمٌلم 

     ُمٜم٤مدى وُمْم٤مف إًمٞمف. احلنة: اًمٜمدم اًمِمديد. وإو٤موم٦م احلنة يدّل

 .3شقمٚمٞمٝمؿحتّنهؿ ٕضمؾ أٟمٗمًٝمؿ، ومٝمؿ اعمتحّنون واعمتحنَّ »قمغم 

  .طمرف ضمر، داظمٚم٦م قمغم إُمر اًمذي يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم اًمتحّن 

  ضمر. اجل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ُمقصقًم٦م، ذم حمّؾ   . 

   وِل حي 
ٍ
ٗمٔمف، ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ومّرط ذم إُمر: إذا هت٤مون سمٌمء

  .ُْمٜم٤م  : أفمٕمٜم٤م وىَمدَّ

   ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمرور   واًمْمٛمػم يرضمع إمم . .

هق شمرك اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وآؾمتٕمداد ًمٚمٛمقت وُم٤م سمٕمده ٕضمؾ  واًمتٗمريط 

ٟمٗمع هذه    سمت٘مدير ُمْم٤مف إمم اًمْمٛمػم أي ذم ًمٚمتٕمدي٦م ش ذم»شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م. أو ش ذم»و

 ًمٚمٔمرومٞم٦م.ش ذم»ٟمٞم٤م و ظمػماهت٤م. ويٛمٙمـ ارضم٤مع اًمْمٛمػم إمم احلٞم٤مة اًمد

           .طم٤مًمٞم٦م واجلٛمٚمف سمٕمده٤م طم٤مل  .ُمٌتدأ 

                                                 
 .4/114 اًمتٌٞم٤من .1

 .6/65 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .6/66 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير ػمشمٗمً .3
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    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

       ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. إوزار: مجع ِوزر وهق احلٛمؾ اًمث٘مٞمؾ

 واعمراد سمف اًمذٟم٥م واإلصمؿ.

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ     ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم .

 .1شاحلٛمؾ قمغم اًمٔمٝمر ُم١مذن سمٜمٝم٤مي٦م صم٘مؾ اعمحٛمقل قمغم احل٤مُمؾ»متثٞمؾ احل٤مًم٦م، ّٕن 

  «2شطمرف اؾمتٗمت٤مح يٗمٞمد اًمتٜمٌٞمف ًمٚمٕمٜم٤مي٦م سم٤مخلؼم. 

 .ومٕمؾ ُم٤مض إلٟمِم٤مء اًمذم. واعمخّمقص سم٤مًمذم حمذوف شم٘مديره: مَحُْٚمٝمؿ 

 .ُمقصقًم٦م، وم٤مقمؾ 

     ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أي ومٕمؾ .حيٛمٚمقٟمف ُمـ اًمذٟمقب وأصم٤مم 

 روايت٤من

ذم هذه أي٦م ىم٤مل:  روٰى إقمٛمش قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب ؾمٕمٞمد قمـ اًمٜمٌل

يرٰى أهؾ اًمٜم٤ّمر ُمٜم٤مزهلؿ ُمـ اجلٜم٦م ومٞم٘مقًمقن:     .3 

 4: ّتٗمٗمقا شمٚمح٘مقا وم٢مّٟمام يٜمتٔمر سم٠مّوًمٙمؿ آظمريمؿ.قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 

                           

    

 

سمٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م وىمٞم٤مؾمٝم٤م ُمع احلٞم٤مة إظُمروي٦م وُم٤م يٌٜمل قمٚمٞمف احلٞم٤مة 

                                                 
 .6/67 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/67 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .3/292 اًمٌٞم٤من جمٛمع .3

 .3/293 اًمٌٞم٤من جمٛمع .4
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 ذم هذه أي٦م أن ُم٤م يتٛمتع سمف ذم سملّم اهلل شمٕم٤ممم»إظُمروي٦م ُمـ شم٘مقى اهلل ذم اًمّن واًمٕمٚمـ، و 

اًمدٟمٞم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق، اًمٚمذيـ ٓ قم٤مىم٦ٌم هلام ذم اعمٜمٗمٕم٦م وي٘متيض زواهلام قمـ أهٚمٝم٤م ذم 

٤م إقمامل اًمّم٤محل٤مت، ومٝمل ُمـ أدٟمك ُمدة وأهع زُم٤من، ٟٓمف ٓصم٤ٌمت هلام وٓ سم٘م٤مء، وم٠مُمّ 

٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أٟمقاع اًمٜمٕمٞمؿ اًمدار أظمرة وُم نّ أأقمامل أظمرة وًمٞم٧ًم سمٚمٝمق وٓ ًمٕم٥م. وسملم 

وٓ ٤م سم٤مىمٞم٦م دائٛم٦م ٓ يزول قمٜمٝمؿ ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ّّن واجلٜم٤من ظمػم ًمٚمذيـ يت٘مقن ُمٕم٤ميص اهلل، ٕ

 .1شهوره٤ميذه٥م قمٜمٝمؿ 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م           .ٟم٤مومٞم٦م               .ُمٌتدأ    .ٟمٕم٧م 

   ّمد سمف اعم٤ٌمًمٖم٦م، ّٕن إقمامل احل٤مصٚم٦م ذم اًم٘مٍم ادقم٤مئل ي٘م»أداة احلٍم. و

احلٞم٤مة يمثػمة، ُمٜمٝم٤م اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م، وُمٜمٝم٤م همػممه٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:             

                         23ش. 

   آظمتٞم٤مري٦م سمحٞم٨م ٓ ُمـ إومٕم٤مل »يػ اًمٚمٕم٥م واٟمف ظمؼم، ىمد ُمّر ُمٜم٤ّم شمٕمر

، واًمٖمرض ُمٜمف ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ وٓ ي٘مّمد سمف ُم٘مّمدًا وإن يم٤من يٛمٙمـ أن يؽمشم٥م  يٙمقن سمجدٍّ

قمٚمٞمف ُأُمقر اشمٗم٤مىم٤ًم أو هم٤مًم٤ًٌم وًمٙمـ ٓ ُي٘مّمد، وهق اًمذي ُيٕمؼمَّ قمٜمف ذم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م 

 .4ششسم٤مزی يمردن»أو ش هگرُمی» سمـ

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم    ُمـ إومٕم٤مل ». وىمد ىمٚمٜم٤م ذم شمٕمريػ اًمٚمٝمق أّٟمف

ُف، ظمتٞم٤مري٦م اإل ويقضم٥م شمروي٩م ٟمٗمًف وًمّذشمف، وهذان ًمإلٟم٤ًمن يِمٖمٚمف قماّم يٕمٜمٞمف وهَيِٛمُّ

يمٞمػ »هم٤ميت٤من ًمف. وًمذا ُيٓمٚمؼ قمغم اًمٚمذائذ اًمِمٝمقي٦م أيْم٤ًم. وىمد ُيٕمؼمَّ قمٜمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م سمـ 

                                                 
 .4/117 اًمتٌٞم٤من .1

 .21/ احلديد ؾمقرة .2

 .6/69 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .ًمٚمٛم١مًمِّػ 3/94 ـ اعمحرُم٦م اعمٙم٤مؾم٥م ىمًؿ ـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء .4
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 .1ششيمردن

هلق ًمٕم٥ٌم وًمٙمـ ًمٞمس  ٓمٚمؼ، وم٢مّن يمّؾ قمٛمقم وظمّمقص ُم»واًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام قمٜمدي 

 ًمٕم٥م سمٚمٝمٍق. يمّؾ 

أّٟمف ىم٤مل: أّول اًمٚمٝمق ًمٕم٥ٌم وآظمره  وي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م روي قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 .3ش2طمرٌب 

           .قم٤مـمٗم٦م .ٓم اًمت٠ميمٞمد 

   ُمٕمٓمقف قمغم     .إىم٤مُم٦م اًمٜم٤ّمس، وهل إرض  اًمدار: حمّؾ »ُمٌتدأ

 .4شٞمقت اًمٜم٤ّمس ُمـ سمٜم٤مء أو ظمٞم٤مم أو ىم٤ٌمباًمتل ومٞمٝم٤م سم

     إىم٤مُم٦م اًمٜم٤ّمس إظمػم اًمذي ٓ حتّقل سمٕمده. ٟمٕم٧م. يٕمٜمل حمّؾ 

   .ٞمؾ قمغم اًمدٟمٞم٤م سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ٟمٕمٞمؿ قم٤مضمؾ زائؾ يٚمحؼ ْمشمٗم»ظمؼم

أـمٚمؼ اخلػم ًمٞمِمٛمؾ مجٞمع ُم٤م يٛمٙمـ شمّمقيره ومٞمف، ومٝمل ظمػم . »5شُمٕمٔمٛمف ُم١ماظمذٌة وقمذاب

ًمدواُمٝم٤م وظمٚمقد ُمٜم٤مومٕمٝم٤م، وظمّٚمقه٤م قمـ اعمٜمّٖمّم٤مت اًمدٟمٞمقّي٦م، ويمقّن٤م ُم٘مّمقدة ًمٚمٕم٤مىمؾ، 

 .6شوشمٕمّدده٤م واؿمتامهل٤م قمغم اًمٜمّٕمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م واعم٤مّدي٦م

    ضمر، ومه٤م ُمتٕمّٚمؼ سمـ  طمرف ضمر واؾمؿ ُمقصقل ذم حمّؾ . 

   اًمذيـ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أي يٜم٤مل ظمػم أظمرة    رهبؿ ذم

 طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞمقي٦م قمغم ٟمحق اًمدوام وآؾمتٛمرار وٓ يٜم٤مل سم٤مًمٙم٤مومريـ اعمنميملم اًمٗم٤مؾم٘ملم.

           .  ٟم٤مومٞم٦م. شمٗمريٕمٞمٞم٦م.           اؾمتٗمٝم٤مم شمقسمٞمخّل أو حتذيريٌّ

                                                 
 .ًمٚمٛم١مًمِّػ 3/94 ـ اعمحرُم٦م اعمٙم٤مؾم٥م ىمًؿ ـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء .1

 .22ح ،11/81 اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدي٨م ُمقؾمققم٦م ذم قمٜمف وٟم٘مٚم٧م 3132ح احلٙمؿ، همرر .2

 .ًمٚمٛم١مًمِّػ 3/94 ـ اعمحرُم٦م اعمٙم٤مؾم٥م ىمًؿ ـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء .3

 .6/71 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4

 .6/71 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .5

 .13/211 اًمرمحـ ُمقاه٥م .6
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      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. يٕمٞم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمٝمؿ قمدم شمٕم٘مٚمٝمؿ ذم

خمتّم٤مت اًمداريـ واوص٤مومٝمام وٟمٕمٞمٛمٝمام ووىمقع اخلٓم٤مء ُمٜمٝمؿ ُمـ شم٘مديؿ اًمدٟمٞم٤م قمغم 

 أظمرة.

 ٦مٌ رواي

اٟمف ىم٤مل ذم طمدي٨م: ... ي٤م  ُمرومققم٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر 

ٌَُٝمْؿ ذم أظمرِة وم٘م٤مل:  ِهَِم٤مُم، صمّؿ وقمظ أهؾ اًمٕم٘مؾ ورهمَّ                    

                      .1 

 

                             

       

 

ذم أُمر دقمقشمف، وشمٓمٞمٞم٥م ًمٜمٗمًف سمققمد  قمـ هٗمقات اعمنميملم شمًٚمٞم٦م ًمٚمٜمٌل»

اًمٜمٍم احلتٛمل، وسمٞم٤من أن اًمدقمقة اًمديٜمٞم٦م إٟمام فمرومٝم٤م آظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمين ومٛمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١مُمـ 

وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمٙمٗمر وم٤مًم٘مدرة واعمِمّٞم٦م اإلهلٞم٦م احل٤ممتت٤من ٓ شمداظمالن ذًمؽ طمتّك دمؼماهؿ قمغم 

اًم٘مٌقل،             23ش. 

   ش إنّ »هق ذم حت٘مٞمؼ اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م »طمرف حت٘مٞمؼ ًمٚمخؼم اًمٗمٕمكم، و

 .4شذم حت٘مٞمؼ اجلٛمٚم٦م اإلؾمٛمٞم٦م

     يرضمع إمم ش ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

                                                 
 .(1/14) 12ح ،1/32 اًمٙم٤مذم .1

 .35/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .7/61 اعمٞمزان .3

 .6/71 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف ًمتٜمقيروا اًمتحرير شمٗمًػم .4
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 شمٕم٤ممم.ش اهلل»

   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف وٛمػم اًمِم٠من شم٠ميمٞمد 

 اعمزطمٚم٘م٦م، شم٠ميمٞمد. 

     احلزن: أِلٌ حيدث ذم اًمٜمٗمس ُمـ »٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. ومٕمؾ ُمْم

وم٘مدان حمٌقب، أو اُمتٜم٤مع ُمرهمقب، أم طمدوث ُمٙمروه، وطَمَزٟمف وأطمزٟمف سمٛمٕمٜمك واطمد، 

 وىُمرئ سمٙمال اًمقضمٝملم ذم أي٦م.

 .1شُمـ أىمقاهلؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م وأي٦م حتٙمل طمزن اًمرؾمقل

  .اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أي    سم٤مًمٙمٗمر ذم اهلل ورؾمقًمف .

ومجٚم٦م              ظمؼم . 

  :جيقز أن شمٙمقن ًمٚمتٕمٚمٞمؾ، واعمٕمّٚمؾ حمذوف دّل قمٚمٞمف ىمقًمف: »ومٞمف صمالصم٦م وضمقه

     قٟمؽ. وجيقز يمقّن٤م ، أي ومال حتزْن وم٢مّّنؿ ٓ ُيٙمذسمقٟمؽ، أي ّّٕنؿ ٓ يٙمذسم

ًمٚمٗمّمٞمح٦م، واًمت٘مدير: وم٢من يم٤من حيزٟمؽ ذًمؽ ٕضمؾ اًمتٙمذي٥م وم٢مّّنؿ ٓ يٙمذسمقٟمؽ، وم٤مهلل 

ىمد ؾمغّم رؾمقًمف ـ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ـ سم٠من أظمؼمه سم٠مّن اعمنميملم ٓ يٙمذسمقٟمف وًمٙمٜمّٝمؿ 

أهؾ ضمحقد وُمٙم٤مسمرة. ويمٗمك سمذًمؽ شمًٚمٞم٦م. وجيقز أن شمٙمقن ًمٚمتٗمريع قمغم       ،

٧ٌّم وم١مادك وٟمنمح صدرك سم٢مقمالُمؽ أّّنؿ ٓ أي ومٕم ٚمٛمٜم٤م سمذًمؽ يتٗمّرع قمٚمٞمف أّٟم٤م ٟمث

رك سمًٜم٦م اًمرؾمؾ ُمـ ىمٌٚمؽ، وٟمذيّمرك سم٠مّن اًمٕم٤مىم٦ٌم هل ٟمٍمك يمام  يٙمذسمقٟمؽ، وإن ٟمذيمِّ

 .2شؾمٌؼ ذم قمٚمؿ اهلل

              .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف .ٟم٤مومٞم٦م 

       سمف. ظمؼم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل    ىُمرأ سمًٙمقن .

                                                 
 .13/225 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .6/71 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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يٕمٜمل ي٘مرؤوٟمف  1.وقمـ أيب قمٌداهلل اًمٙم٤مف وّتٗمٞمػ اًمذال وهق اعمروي قمـ قمكم

وىمد ىم٤مل سمٕمض أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م إّن أيمذب ويمّذب سمٛمٕمٜمك »ُمـ سم٤مب اإلومٕم٤مل دون اًمتٗمٕمٞمؾ. 

. ووامئر اًمٖمٞم٦ٌم شمرضمع إمم 2شواطمد أي ٟمًٌف إمم اًمٙمذب    3  ووٛمػم

 .٤مب إمم اًمرؾمقل إقمٔمؿاخلٓم

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، اؾمتدراك 

     اؾمؿ   ًمٚمدًٓم٦م قمغم أّن اجلحد ُمٜمٝمؿ ». قمدل إمم اؾمؿ اًمٔم٤مهر

 .4شإّٟمام هق قمـ فمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ٓ قمـ ىمّمقر وضمٝمؾ

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ     وىمع ». و

آًمتٗم٤مت ذم اًمٙمالم ُمـ اًمتٙمٚمؿ إمم اًمٖمٞم٦ٌم وم٘مٞمؾ:       وِل ي٘مؾ: سمآي٤مشمٜم٤م، ًمٚمدًٓم٦م

ًمقهٞم٦م واؾمتٕمالء قمٚمٞمف وهق اعم٘م٤مم اًمذي ٓ ي٘مقم قمغم أن ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ُمٕم٤مرو٦م ُمع ُم٘م٤مم إُ 

 .5شًمف رء

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم  « .ٗمل ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م اجلحد هق ٟم

صم٤ٌمشمف أو سم٤مًمٕمٙمس، يتٕمّدى سمٜمٗمًف أو سم٤مًم٤ٌمء. وىم٤مل اًمراهم٥م: إّن اًم٤ٌمء هٜم٤م ًمتْمّٛمٜمف ُمٕمٜمك 

 .6شاًمتٙمذي٥م، واًمت٘مديؿ ًمٚم٘مٍم

 اًمرواي٤مت

وصٞمّف ذيمرًا، ومقىمع اًمٜمّٗم٤مق ذم ظمؼم قمٌداحلٛمٞمد سمـ أيب اًمديٚمؿ: ... ومذيمر ُمـ ومْمؾ 

 ضمّؾ ذيمره: ي٤م حمّٛمد، ذًمؽ وُم٤م ي٘مقًمقن، وم٘م٤مل اهلل ذم ىمٚمقهبؿ، ومٕمٚمؿ رؾمقل اهلل

                                                 
 .4/119 اًمتٌٞم٤من ذم يمام .1

 .6/73 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .1/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3

 .7/62 اعمٞمزان .4

 .7/62 اعمٞمزان .5

 .13/227 اًمرمحـ ُمقاه٥م .6
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                     1 ،                  

         2هلؿ. ًمٙمٜمّٝمؿ جيحدون سمٖمػم طمّج٦م 

: اعم١مُمٜملم، ىم٤مل: ىمرأ رضمؾ قمغم أُمػمظمؼم قمٛمران سمـ ُمٞمثؿ قمـ أيب قمٌداهلل

: ىمرأ رضمؾ قمغم أُمػماعم١مُمٜملم                        

     ش: ٓ يٙمذسمقٟمؽ»وم٘م٤مل: سمغم واهلل ًم٘مد يمّذسمقه أؿمّد اًمّتٙمذي٥م، وًمٙمٜمّٝم٤م خمّٗمٗم٦م ٓ

 3.ي٠مشمقن سم٤ٌمـمؾ يٙمّذسمقن سمف طمّ٘مؽ

 4رواه اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه.

، ذم ىمقًمف: ًلم سمـ اعمٜمذر، قمـ أيب قمٌداهللقمـ احل           ،

 5ىم٤مل: ٓ يًتٓمٞمٕمقن إسمٓم٤مل ىمقًمؽ.

ًم٘مل أسم٤مضمٝمؾ  رؾمقل اهلل نّ أقمـ أيب يزيد اعمدين  روى ؾمالم سمـ ُمًٙملم

 ٤م شمٌٕم٤مً ٤م ُمتك يمٜمّ ف ص٤مدق وًمٙمٜمّ ٟمّ أواهلل اين ٕقمٚمؿ  :ومّم٤مومحف أسمقضمٝمؾ وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل

 6أي٦م.ف وم٠مٟمزل اهلل هذه ًمٕمٌدُمٜم٤م

 

                             

                         

 

وشمٍميح سم٠مّٟمف يم٤ًمئر أٟمٌٞم٤مء اهلل   شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمّفشمٙمريؿ وهتقيـ وشمتٛم٦م شمًٚمٞم٦م اهلل

                                                 
 .97/ احلجر ؾمقرة .1

 .(1/294) 3ح ،2/24 اًمٙم٤مذم .2

 .(8/211) 242ح ،15/467 اًمٙم٤مذم .3

 .21ح ،2/97 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .21ح ،2/97 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5

 .3/294 اًمٌٞم٤من جمٛمع .6
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ذم شمٙمذي٥م أىمقاُمٝمؿ هلؿ وّٕنؿ يٕم٤مودن قمغم شمٙمذي٥م اعمرؾمٚملم. يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:   

                    1  وىم٤مل :                  

   2. 

 ـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م ُم٤م سمٕمده٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم: قم٤م             ذم أي٦م

اًم٤ًمسم٘م٦م. أو طم٤مًمٞم٦م طم٤مل ُمـ يمالم حمذوف ىمٌؾ اًمٗم٤مء أي ومال حتزن أو إن أطمزٟمؽ ذًمؽ 

             واحل٤مل               . 

 د.          آسمتداء أو اًم٘مًؿ، شم٠ميمٞم  .طمرف حت٘مٞمؼ، شم٠ميمٞمد آظمر 

     ٓ ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، عم٤ًميرة ًمٗمظ ٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ

 ُمٕمٜم٤مه.

   .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف 

      .وصػ يم٤مؿمػ ًمِـ »ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف    ضملء سمف

 .3شًمت٘مرير ُمٕمٜمك اًمت٠مد سم٠مّن ذًمؽ ؾمٜم٦م اًمرؾمؾ

 ٦م.شمٗمريٕمٞم 

   إمم آىمتداء سم٤مٕٟمٌٞم٤مء ذم اًمّمؼم  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. إرؿم٤مد ًمف

 قمغم اًمتٙمذي٥م وإذٰى.

            .طمرف ضمر  ُمّمدري٦م، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

     ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. أي    

 اًمتٙمذي٥م.

 قم٤مـمٗم٦م          .   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     :ش.ُأوذي»وُمٗمرده 

                                                 
 .4/ وم٤مـمر ؾمقرة .1

 .42/ احل٩م ؾمقرة .2

 .6/75 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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        .طمرف هم٤مي٦م واسمتداء سمٛمٕمٜمك: إمم أن    .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف 

    وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف. سمٞم٤من هم٤مي٦م صؼمهؿ ووىمقع اًمٜمٍم سمٕمد اٟمتٔم٤مره وذم

 إلهلل سم٤مًمٜمٍم واقمتٜم٤مئف شمٕم٤ممم سمِم٠مٟمف.إؿم٤مرة إمم اًمققمد اش ٟم٤م»إو٤موم٦م اًمٜمٍم إمم وٛمػم 

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م ُم٤م سمٕمده٤م قمغم      . 

  ش.إنَّ »ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس شمٕمٛمؾ قمٛمؾ 

             .ل ّٓ سمٛمٌدِّ  طمرف ضمر. اؾمؿ ٓ، أي ٓ شمٌديؾ ّٕٟمف ٓ يٙمقن إ

   ظم٤مرضم٦م قمـ »واًمٌدا وهل  جمروره. واعمراد هب٤م أُمقر ٓ شم٘مٌؾ اًمتٌديؾ

ًمقح اعمحق واإلصم٤ٌمت، ومٙمٚمٛم٦م اهلل وىمقًمف ويمذا وقمده ذم قمرف اًم٘مرآن هق اًم٘مْم٤مء احلتؿ 

يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  1ششمٌديٚمفاًمذي ٓ ُمٓمٛمع ذم شمٖمٞمػمه و             

     *          2  وىم٤مل :             3 

وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف        4  :وىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ      5. 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف  :قم٤مـمٗم٦م، قمغم ىمقًمف               . 

             .أقمرسم٧م   .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف 

  .طمرف ضمر، شمٌٕمٞمض 

    جمروره، وم٤مقمؾ    ةرومع قمغم ىمقل إظمٗمش ُمـ زي٤مد ذم حمّؾ 

أو ش ُمـ»طمرف ضمر       ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف هق صٗم٦م ًمٚمٗم٤مقمؾ ٟم٤مسم٧م ُمٜم٤مسمف أو

ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ اًمٗم٤مقمؾ اعمًتؽم ذم    قمٔمٞمؿ.. اًمٜم٠ٌم: اخلؼم قمـ أُمر 

      :ُمْم٤مف إًمٞمف. واجلٛمٚم٦م                

                                                 
 .7/63 اعمٞمزان .1

 .172 و 171/ اًمّم٤موم٤مت ؾمقرة .2

 .21/ اعمج٤مدًم٦م ؾمقرة .3

 .55/ يقٟمس ؾمقرة .4

 .21/ اًمزُمر ؾمقرة .5
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شم٠ميمٞمد ُمٙمرر قمغم اشمٞم٤من اًمٜمٍم سمٕمد اًمّمؼم                  1. 

 روايت٤من

ُمـ صؼم : ي٤م طمٗمص، إّن ـ ُمٕمتؼمة طمٗمص سمـ همٞم٤مث ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌداهلل

صؼم ىمٚمٞماًل، وإّن ُمـ ضمزع ضمزع ىمٚمٞماًل، صمّؿ ىم٤مل: قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمؼم ذم مجٞمع ُأُمقرك، وم٢مّن اهلل 

وأُمره سم٤مًمّمؼم واًمرومؼ، وم٘م٤مل:  شمٕم٤ممم سمٕم٨م حمّٛمداً                

     2.3 

٧ُم ًمف: ي٤مسمـ ، وىمد ىمٚمىم٤مل اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمدىم٤مل:  ،٘مٛم٦مٚمْ ظمؼم قمَ 

ٌَؾ ؿمٝم٤مدشمف. وم٘م٤مل: ي٤م قَمْٚم٘مٛم٦م، يُمّؾ ُمـ  رؾمقل اهلل، أظمؼمين ُمـ شُمْ٘مٌَؾ ؿمٝم٤مدشمف وُمـ ٓ شُمْ٘م

 يم٤من قمغم ومِٓمرة اإلؾمالم ضم٤مزت ؿمٝم٤مدشمف.

ٌَؾ ؿمٝم٤مدة اعُمْ٘مؽَمف ًمٚمُذُٟمقب؟ وم٘م٤مل: ي٤م قَمْٚم٘مٛم٦م، ًمق ِل شُمْ٘مٌَؾ  ىم٤مل: وم٘مٚم٧ُم ًمف: شُمْ٘م

ّٓ ؿمٝم٤مدات إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء ؿمٝم٤مدة اعُمْ٘مؽَموملم ًمٚمُذُٟمقب عَمـ٤َم ىُمٌِٚم٧م   صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿإ

ّّٕنؿ هؿ اعمٕمّمقُمقن دون ؾم٤مئر اخلٚمؼ، ومٛمـ ِل شمَره سمٕمٞمٜمؽ َيْرشَمٙم٥ِم ذٟم٤ًٌم أو ِل َيِْمَٝمد قمٚمٞمف 

ؽم، وؿمٝم٤مدشمف ُم٘مٌقًم٦ٌم، وإن يم٤من ذم ٟمٗمًف  ًِّ سمذًمؽ ؿم٤مهدان، ومٝمق ُمـ أهؾ اًمٕمداًم٦م واًم

 داظمٌؾ ذم وٓي٦م اًمِمٞمٓم٤من. ٓي٦م اهلل ُُمْذٟم٤ًٌِم، وُمـ اهمت٤مسمف سمام ومٞمف ومٝمق ظم٤مرٌج قمـ و

ىم٤مل: ُمـ اهمت٤مب  : أّن رؾمقل اهللوًم٘مد طمّدصمٜمل أيب، قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف

ُم١مُمٜم٤ًم سمام ومٞمف، ِل جيٛمع اهلل سمٞمٜمٝمام ذم اجلٜم٦ّم أسمدًا، وُمـ اهمت٤مب ُم١مُمٜم٤ًم سمام ًمٞمس ومٞمف، وم٘مد 

 ّمػم.اٟم٘مٓمٕم٧م اًمِٕمّمٛم٦م سمٞمٜمٝمام، ويم٤من اعُمٖمَت٤مب ذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمدًا ومٞمٝم٤م وسمئس اعم

ٌقٟمٜم٤م إمم قمٔم٤مئؿ ىم٤مل قَمْٚم٘مٛم٦م: وم٘مٚم٧ُم ًمٚمّم٤مدق ًُ : ي٤مسمـ رؾمقل اهلل، إّن اًمٜم٤مس َيٜمْ

: ي٤م قَمْٚم٘مٛم٦م، إّن رو٤م اًمٜم٤مس ٓ ُيْٛمَٚمؽ، إُُمقر، وىمد و٤مىم٧م سمذًمؽ ُصُدورٟم٤م. وم٘م٤مل
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َٚمؿ ُمٜمف أٟمٌٞم٤مء اهلل وُرؾُمٚمف وطُمججف ًْ َٚمٛمقن مم٤ّم ِل َي ًْ ؟ وأًمًٜمتٝمؿ ٓ شُمْْمٌَط، ومٙمٞمػ شَم

ٌق ًُ قمغم  ه يقم سمدر إمم أّٟمف أظمذ ًمٜمٗمًف ُمـ اعَمْٖمٜمَؿ ىَمٓمِٞمٗم٦ًم محراء؟ طمتّك أفمٝمره اهلل أِل َيٜمْ

ُمـ اخِلٞم٤مٟم٦م، وأٟمزل سمذًمؽ ذم يمت٤مسمف:  اًمَ٘مٓمِٞمٗم٦م وسّمرأ ٟمٌّٞمف                

              1ٌقه إمم أّٟمف ًُ ٜمْٓمِؼ قمـ اهلقى ذم اسمـ قمّٛمف يَ  ، أِل َيٜمَ

، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ؟ طمّتك يمّذهبؿ اهلل قمكمّ          *        

 2  قه إمم اًمَٙمِذب ذم ىمقًمف: إّٟمف رؾمقل ُمـ اهلل إًمٞمٝمؿ؟ طمّتك أٟمزل اهلل ًُ  أِل َيٜمْ

قمٚمٞمف:                                    3 ،

 وًم٘مد ىم٤مل يقُم٤ًم: قُمرج يب اًم٤ٌمرطم٦م إمم اًمًامء. وم٘مٞمؾ: واهلل ُم٤م وم٤مرق ومِراؿمف ـُمقل ًمٞمٚمتف.

ٌقا ؾمّٞمد إوصٞم٤مء وُم٤م ىم٤مًمقا ذم إوصٞم٤مء ًُ إمم أّٟمف  أيمثر ُمـ ذًمؽ، أِل َيٜمْ

ِٗمؽ دُم٤مء يم٤من َيْٓمُٚم٥م اًمدٟمٞم٤م واعمُٚم ًْ ٙمقن، وأّٟمف َي ًُّ ؽ، وأّٟمف يم٤من ُي١مصمِر اًمِٗمتٜم٦م قمغم اًم

أِل اعمًٚمٛملم سمٖمػم طِمّٚمٝم٤م، وأّٟمف ًمق يم٤من ومٞمف ظمػٌم ُم٤م ُأُمر ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سميب قُمٜم٘مف؟ 

ٌقه إمم أّٟمف ًُ  ، وأّن رؾمقل اهللأراد أن يتزّوج اسمٜم٦م أيب ضمٝمؾ قمغم وم٤مـمٛم٦م َيٜمْ

ل: إّن قمٚمّٞم٤ًم ُيريد أن يتزّوج اسمٜم٦م قمدّو اهلل قمغم اسمٜم٦م ؿمٙم٤مه قمغم اعمِٜمْؼَم إمم اعمًٚمٛملم، وم٘م٤م

ين، وُمـ  ٟمٌّل  اهلل، أٓ إّن وم٤مـمٛم٦م سَمْْمٕم٦م ُمٜمّل، ومٛمـ آذاه٤م وم٘مد آذاين، وُمـ ّهه٤م وم٘مد َهّ

 هم٤مفمٝم٤م وم٘مد هم٤مفمٜمل؟

! يمؿ سملم : ي٤م قَمْٚم٘مٛم٦م، ُم٤م أقمج٥م أىم٤مويؾ اًمٜم٤مس ذم قمكمّ صمّؿ ىم٤مل اًمّم٤مدق

ٌد قم٤مٍص ًمٚمٛمٕمٌقد! وًم٘مد يم٤من ىمقل َُمـ ٌي٘مقل: إّٟمف قم ُمٕمٌقد، وسملم ُمـ ُمـ ي٘مقل: إّٟمف ربٌّ 

ٌف إمم اًمرسمقسمّٞم٦م. ًُ ٌف إمم اًمٕمّمٞم٤من أهقن قمٚمٞمف ُِمـ ىمقل َُمـ َيٜمْ ًُ  َيٜمْ

: إّٟمف صم٤مًم٨م صمالصم٦م؟ أِل َيِمٌّٝمقه سمَخْٚم٘مف؟ أِل ي٘مقًمقا: إّٟمف ي٤م قَمْٚم٘مٛم٦م، أِل ي٘مقًمقا هلل 
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أِل ي٘مقًمقا: إّٟمف ُصقرة؟ شمٕم٤ممم اهلل اًمدهر؟ أِل ي٘مقًمقا: إّٟمف اًمَٗمَٚمؽ؟ أِل ي٘مقًمقا: إّٟمف ضمًؿ؟ 

 قمـ ذًمؽ قمٚمّقًا يمٌػمًا.

ي٤م قَمْٚم٘مٛم٦م، إّن إًمًٜم٦م اًمتل شمتٜم٤مول ذات اهلل شمٕم٤ممم ذيمره سمام ٓ يٚمٞمؼ سمذاشمف، يمٞمػ 

ٌَس قمـ شمٜم٤موًمٙمؿ سمام شَمْٙمَرُهقٟمف! وم٤مؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل واصؼموا، إّن إرض هلل ُيقرصمٝم٤م ُمـ  حُتْ

: ّن سمٜمل إهائٞمؾ ىم٤مًمقا عمقؾمكيِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم، وم٢م        

               وم٘م٤مل اهلل ، :ىمؾ هلؿ ي٤م ُمقؾمك :           

                    1 2 

 

                              

                              

      

 

أشم٤مهؿ سمف ُمـ اًمقطمل اإلهلل واًم٘مرآن قمـ شمٙمذي٥م اًمٙمٗم٤مر ُم٤م  شمًٚمٞم٦م اًمٜمٌل

 اًمٙمريؿ.

  :قم٤مـمٗم٦م. قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم                 

   ...3. 

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

   زيدت ش. »هق»ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم   سمٕمد

  ط ذم اعمٕمٜمك ًمٞمٌ٘مك ومٕمؾ اًمنمط قمغم ُمٕمٜمك اًمنمـمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م هق ومٕمؾ اًمنم
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اعميض ومال ُّتّٚمّمف    اًمنمـمّٞم٦ُم إمم آؾمت٘م٤ٌمل، يمام هق ؿم٠من أومٕم٤مل اًمنموط سمٕمد

  وم٢مّن ، 1شًم٘مّقة دًٓمتف قمغم اعميض ٓ شم٘مٚمٌف أداة اًمنمط إمم آؾمت٘م٤ٌمل. 

   ًا ذم صمّؿ اؾمتٕمٛمؾ جم٤مز»ومٕمؾ ُم٤مض، ومٕمؾ اًمنمط، سمٛمٕمٜمك قمٔمٛم٧م ضمثتف

إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمث٘مٞمٚم٦م ّٕن قمٔمؿ اجلّث٦م يًتٚمزم اًمث٘مؾ، صمّؿ اؾمتٕمٛمؾ جم٤مزًا ذم ُمٕمٜمك )ؿمّؼ( 

 .2شّٕن اًمث٘مٞمؾ يِمؼ محٚمف. ومٝمق جم٤مز ُمرؾمؾ سمٚمزوُملم

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ واًمْمٛمػم يرضمع إمم رؾمقل اهلل .. 

    راض اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف واعمراد سمف اإلقم

                         3 واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

 اًمٙمٗم٤مر.

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط وُم٤م سمٕمده٤م ضمقاب    . 

  ذـمٞم٦م، وهق ذط صم٤مٍن وىمع ضمقاسم٤ًم ًمٚمنمط إّول. 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، آؾمتٓم٤مقم٦م: اًم٘مدرة 

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

   ش. أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    

سمت٠مويؾ ُمّمدر ُمٗمٕمقل سمف    .آسمتٖم٤مء: اًمٓمٚم٥م . 

    ُمٗمٕمقل سمف اًمٜمٗمؼ: هب قمٛمٞمؼ وـمريؼ ٟم٤مومذ ،. 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .وصٗم٦م ًمف أي قمٛمٞم٘م٤ًم 

            .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم  .ٚمَّؿ: اعمِْرىم٤مة واعمِْدَرضم٦م ًُّ  . اًم

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   وصٗم٦م ًمف. أي يم٤مئٜم٤ًم ذم اًمًامء

                                                 
 .6/78 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1
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 وواصاًل إًمٞمٝم٤م.

ذم  ًمنمطوضمقاب ا»       حمذوف اظمتّم٤مرًا ًمقضمقد دًمٞمؾ دل قمٞمف

واؾمتٖمٜمك قمٜمف سم٤مًمنمط سمٛمٕمٜمك:        ...  وم٤مومٕمؾ واجلٛمٚم٦م اًمنمـمٞم٦م  

    ...  إّول ش إنْ »ضمزم ضمقاب اًمنمط  ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ذط وضمقاب ذم حمّؾ

وهق             1ش. 

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم   . 

      وُمٗمٕمقل سمف.ش أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   « . يٕمٜمل   شمٚمجئٝمؿ إمم اإليامن

اًمٙمالم قمٚمٞمف، يمام  ودمٛمٕمٝمؿ قمٚمٞمف وقمغم شمرك اًمٙمٗمر وم٤مومٕمؾ ذًمؽ. وطمذف وم٤مومٕمؾ ًمدًٓم٦م

اًمنمط وضمقاسمف ُمًتٕمٛمالن جم٤مزًا ذم اًمت٠ميٞمس . »2شوم٘مؿشم٘مقل: ان رأي٧م ان شم٘مقم وُمٕمٜم٤مه 

 .3شُمـ إيامّنؿ وإىمٜم٤مقمٝمؿ

اعمراد »صمّؿ   :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم        أي٦م اًمتل شمْمٓمرهؿ إمم اإليامن

 وم٢من اخلٓم٤مب أقمٜمل ىمقًمف:            اًمخ، إٟمام ُأًم٘مل إمم اًمٜمٌل 

ُمـ ـمريؼ اًم٘مرآن اًمذي هق أومْمؾ آي٦م إهلٞم٦م شمدل قمغم طم٘مّٞم٦م دقمقشمف، وي٘مرب إقمج٤مزه ُمـ 

ومٝمٛمٝمؿ وهؿ سمٚمٖم٤مء قم٘مالء وم٤معمراد أٟمف ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمؼم ويِمؼ قمٚمٞمؽ إقمراوٝمؿ وم٢من اًمدار 

آظمتٞم٤مر، وإٟمؽ ٓ شم٘مدر  دار آظمتٞم٤مر، واًمدقمقة إمم احلّؼ وىمٌقهل٤م ضم٤مري٤من قمغم جمري

قمغم احلّمقل قمغم آي٦م شمقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اإليامن وشمٚمزُمٝمؿ قمغم ذًمؽ وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ِل يرد 

ّٓ قمغم اظمتٞم٤مر ُمٜمٝمؿ ومٚمؿ خيٚمؼ آي٦م دمؼم اًمٜم٤مس قمغم اإليامن واًمٓم٤مقم٦م، وًمق  ُمٜمٝمؿ اإليامن إ

وٓ دمزع ؿم٤مء اهلل ُٔمـ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم وم٤مًمتحؼ ه١مٓء اًمٙم٤مومرون سم٤معم١مُمٜملم سمؽ ومال شمٌتئس 
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 .1شسم٤مقمراوٝمؿ

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  .طمرف ذط همػم ضم٤مزم، ذط اُمتٜم٤مقمل دّل قمغم أّن اهلل ِل يِم٠م ذًمؽ 

 .ومٕمؾ ُم٤مض، ومٕمؾ اًمنمط 

  .وم٤مقمٚمف. وطمذف ُمٗمٕمقًمف وهق هدايتٝمؿ وإيامّنؿ 

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب . 

     ل سمف.وُمٗمٕمقش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            . .شمٗمريع قمغم ُم٤م ؾمٌؼ 

     وٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م.ش أٟم٧م»ومٕمؾ ّنل ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم 

        ٟمّم٥م ظمؼم  ضم٤مر وجمرور ذم حمّؾ    اجلٝمؾ ود اًمٕمٚمؿ .

 .سمف هٜم٤م ود احلٚمؿ ًمٕمدم إُمٙم٤من اٟمت٤ًمب إّول إمم رؾمقل اهللوًمٙمـ اعمراد 

واعمٕمٜمك:      .طمريّم٤ًم قمغم إيامّنؿ. ّٕن اًمدٟمٞم٤م دار اظمتٞم٤مر واظمت٤ٌمر 

 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذم رواي٦م أيب اجل٤مرود، قمـ أيب ضمٕمٗمر          

   حي٥ّم إؾمالم احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد  ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل

وضمٝمد سمف أن يًٚمؿ، ومٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمِم٘م٤مء، ومِمّؼ ذًمؽ قمغم  ُمٜم٤مف، دقم٤مه رؾمقل اهلل

وم٠مٟمزل اهلل:  رؾمقل اهلل           ....2 

 

                                                 
 .7/64 اعمٞمزان .1

 .6ح ،1/291 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2
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سمٞم٤مٌن ًم٥ًٌم إقمراض اًمذيـ يمٗمروا ّّٕنؿ سمٛمٜمزًم٦م اعمقشمك ومال ىم٤مسمٚمّٞم٦م هلؿ ٓؾمتامع 

 اًمدقمقة.

يم٠مّٟمف يٜم٘مًؿ اًمٜم٤ّمس إمم صٜمٗملم: صٜمػ ُمٜمٝمؿ أطمٞم٤مء يًٛمٕمقن ويًتجٞمٌقن دقمقة 

٤من وصٜمػ ُمٜمٝمؿ أُمقات ٓ يًٛمٕمقن وُمـ صَمؿَّ ٓ يًتجٞمٌقن، وإن يم رؾمقل اهلل

اًمّمٜمػ اًمث٤مين ذم فم٤مهر هذه اًمدٟمٞم٤م أطمٞم٤مًء وًمٙمـ ذم واىمٕمٝم٤م هؿ أُمقاٌت ويتقىمػ ؾمامقمٝمؿ 

قمغم سمٕمثٝمؿ وٟمِمقرهؿ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وؾمقف يٌٕمثٝمؿ اهلل ومٞمًٛمٕمقن ُم٤م ِل يًتٓمٞمٕمقا 

ؾمٛمٕمف ذم اًمدٟمٞم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:                     

                     1. 

  .أداة طمٍم 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع، هٜم٤م سمٛمٕمٜمك جيٞم٥م وطمذف ُمتٕمٚمَّ٘مف ًمٔمٝمقره ذم ُم٤م ؾمٌؼ

 ُمـ اًمٙمالم وهق اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م.

  .وم٤مقمؾ 

   وىمٌقٍل وومٝمٍؿ ومٕم 
ٍ
ؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. واعمراد سم٤مًمًامع هٜم٤م ؾمامع اصٖم٤مء

 وشمدسّمٍر ٟم٤مش ُمـ احلٞم٤مة ذم اًم٤ًمُمع صمّؿ اإلضم٤مسم٦م سمٕمده.

 .قم٤مـمٗم٦م، ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م 

    ُمٌتدأ. واعمراد هبؿ اًمٙم٤مومرون اًمذيـ يٕمروقن قمـ دقمقة

اًمٜمٌقة ومٝمؿ ُمثؾ وإمم اًمتقطمٞمد  اهلل رؾمقل   ًٛمٕمقن وٓ يًتجٞمٌقن.ٓ ي 

     .م  ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدَّ

                                                 
 .12/ اًمًجدة ؾمقرة .1
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   وم٤مقمٚمف. ومجٚم٦م       .ظمؼم 

يٕمٜمل            ذم دار أظمرة صمّؿ سمٕمد سمٕمثٝمؿ وٟمِمقرهؿ يًٛمٕمقن

٤مسمتٝمؿ يمالم داقمل اهلل ويًتجٞمٌقن ًمف وًمٙمـ طمٞمٜمئذ ٓ يؽمشم٥م وم٤مئدة قمغم ؾمامقمٝمؿ وإضم

 عميض زُم٤من اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم دار اًمدٟمٞم٤م.

            .قم٤مـمٗم٦م، ًمٚمؽمشمٞم٥م   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. ُمٕمٓمقف قمغم

    ل اهلل. يٕمٜمل سمٕمد سمٕمثٝمؿ وإرضم٤مقمٝمؿ إمم اهلل يًٛمٕمقن يمالم رؾمق 

إؾمامقم٤ًم وإضم٤مسم٦م وإيامٟم٤ًم قمٛمٚمّٞم٤ًم ىمٝمرّي٤ًم ّّٕنؿ  ويًتجٞمٌقن وي١مُمٜمقن سم٤مهلل ورؾمقًمف

يِم٤مهدون         1. 

وسم٤مجلٛمٚم٦م: ُمٗم٤مد هذه أي٦م اًمنميٗم٦م ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:           

              *                        

               2 . :وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف            

             3. 

وىمد شمٙمرر ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم شمقصٞمػ اعم١مُمٜملم سم٤محلٞم٤مة واًمًٛمع وذم ُم٘م٤مسمٚمٝمؿ 

شمقصٞمػ اًمٙمٗم٤مر سم٤معمقت واًمّمٛمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:                  

                          4. 

 

                                                 
 .44/ اًمٙمٝمػ ؾمقرة .1

 .81 و 81/ اًمٜمٛمؾ ؾمقرة .2

 .52/ اًمروم ؾمقرة .3

 .122/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4
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ريؿ ـ ّّٕنؿ يم٤مٟمقا ٙمشمرهمٞم٥م ُمـ اعمنميملم اًمٙم٤مومريـ قمغم شمٜمزيؾ آي٦م همػم اًم٘مرآن اًم

 .ي٦م شم٘مٜمٕمٝمؿ وشمرشمْمٞمف ٟمٗمقؾمٝمؿ ـ سمداقمل شمٕمجٞمز اًمٜمٌلٓ يٕمّدوٟمف آ

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم         ...1. 

   ،ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اعمنميملم اًمٙم٤مومريـ

 إظم٤ٌمر قماّم ىم٤مًمف اًمٙمٗم٤مر.

    واًمتحْمٞمض واًمؽمهمٞم٥م هٜم٤م ًم٘مٓمع ش. هاّل »طمرف حتْمٞمض سمٛمٕمٜمك

 اخلّمقُم٦م وشمٕمجٞمز اخلّمؿ.

    .ضمّرد »ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل   ُمـ قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨م ّٕن

اعم١مّٟم٨م اًمذي شم٠مٟمٞمثف ًمٗمٔمل سمح٧م جيقز دمريد ومٕمٚمف ُمـ قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨م: وم٢مذا وىمع سملم 

٨م، وم٢مّن اًمٗمّمؾ اًمٗمٕمؾ وُمرومققمف وم٤مصؾ اضمتٛمع ُمًّقهم٤من ًمتجريد اًمٗمٕمؾ ُمـ قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم

سم٠مّن دمريد اًمٗمٕمؾ  2شاًمٙمِم٤مف»سمقطمده ُمًّقغ ًمتجريد اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمٕمالُم٦م. وىمد ّسح ذم 

 .3شقمـ قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨م طمٞمٜمئٍذ طمًـ

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ واًمْمٛمػم يرضمع إمم رؾمقل اهلل ،. 

  ُمث٤مل إطمٞم٤مء اعمقشمك ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. ىمد ُمّر أّن اعمراد هب٤م همػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أ

 واسمراء إيمٛمف وإسمرص وظمٚمؼ اعمقضمقدات واًمٕمّم٤م واًمٞمد اًمٌٞمْم٤مء وومٚمؼ اًمٌحر.

     ضم٤مر وجمرور و ُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ  قمؼّموا قمـ اهلل شمٕم٤ممم

                                                 
 .35/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .2/21 ٤مفاًمٙمِم .2

 .6/82 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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 . سمـ

   .إلّّنؿ ٓ ي٘مرون سمرسمقسمّٞمتف ؾمٌح٤مٟمف 

  وشمرك اهلل ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌلش أٟم٧م»ًتؽم ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُم ،

 ؾمٌح٤مٟمف ُمٙم٤معمتٝمؿ ًمٕمدم آقمت٤مء هبؿ وحت٘مػمًا هلؿ.

            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد   اؾمؿ . 

   ظمؼم « . ذيمر      قمغم أن يٜمّزل أّي آي٦م ؿم٤مء، ويمٞمػ

يٛمٙمـ أن يٗمرض ُمـ هق ُمًٛمك سم٤مؾمؿ    وٓ شمٙمقن ًمف اًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م، وىمد سمّدل ذم

إمم اؾمؿ ش اًمرب»اجلقاب ًمٗمٔم٦م    ًُٕمقهٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم سمره٤من احلٙمؿ، وم٢من ا

ومٚمٝم٤م اًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م، واجلٝمؾ سم٤معم٘م٤مم  شم٘مٞمد سم٘مٞمدٍ  وأ يمامل ُمـ همػم أن حتّد سمحدٍّ  دمٛمع يمّؾ 

 .1شجٞمزًمقهل هق اًمذي سمٕمثٝمؿ إمم اىمؽماح أي٦م سمداقمل اًمتٕمإُ 

            .طمرف ضمر  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

   ش.هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

   ُمٗمٕمقل سمف. ُمـ أي٤مت اعم٘مؽمطم٤مت اًمتل شمريدوّن٤م وًمٙمـ ٓ يٚمزم قمغم

إفمٝم٤مر اعمٕمجزات سمح٥ًم اىمؽماح اعم٘مؽمطملم، ٟٓمف ًمق ًمزم ذًمؽ ًمقضم٥م إفمٝم٤مره٤م »اًمٜمٌل 

 .2شػ وذًمؽ وم٤مؾمدُمٙمٚمّ  طم٤مل وًمٙمّؾ  ذم يمّؾ 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، اؾمتدراك 

    اؾمؿ   .وُمْم٤مف إًمٞمف 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف، ظمؼم   وأّنؿ .     

، وأن اضمؽماءهؿ قمغم اىمؽماطمٝم٤م أّن ٟمزول ُم٤م اىمؽمطمقه ُمـ أي٦م ٓ يقاومؼ ُمّمٚمحتٝمؿ»

شمٕمّرض ُمٜمٝمؿ هلالك مجٕمٝمؿ وىمٓمع داسمرهؿ، واًمدًمٞمؾ قمغم أن هذا اعمٕمٜمك ُمٜمٔمقر إًمٞمف سمقضمف 

                                                 
 .7/71 اعمٞمزان .1

 .4/127 اًمتٌٞم٤من .2
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ذم اًمٙمالم، ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ذيؾ هذه آطمتج٤مضم٤مت:              

                     12ش. 

 رواي٦م

ذم ىمقًمف:  ذم رواي٦م أيب اجل٤مرود، قمـ أيب ضمٕمٗمر         

  وؾمػميٙمؿ ذم آظمر اًمزُم٤من آي٤مت، ُمٜمٝم٤م: داسّم٦م إرض واًمدضّم٤مل وٟمزول قمٞمًك سمـ

 .3شوـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م ُمريؿ

 

                               

                  

 

طم٘مٞم٘م٦م ُأظمرى ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمقاىمٕمّٞم٦م، ىمد يمِمػ قمٜمٝم٤م شمْمّٛمٜم٧م أي٦م اًمنميٗم٦م »

أروٞم٦م شمدّب قمٚمٞمٝم٤م، أ ذم اجلّق شمٓمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهل أّن احلٞمقاٟم٤مت ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

سمجٜم٤مطملم ذم اهلقاء، هل ُأُمٌؿ أُمث٤مل اًمٜم٤ّمس، هل٤م جمتٛمٕم٤مت، ومٚمٝم٤م اًمِمٕمقر واإلدراك 

واًمتٗمّٙمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ؿم١موّن٤م، وُم٤م يرشمٌط سمحٞم٤مهت٤م، وُم٤م يقضم٥م هل٤م اخلػم واًمًٕم٤مدة أو 

زم سمٞمٜمٝمام، وم٢مّن ُمـ اًمِم٘م٤مء واًمنّم، وأّن أهّؿ ُم٤م شمًتِمٕمر سمف إّٟمام هق ظم٤مًم٘مٝم٤م وُمٕم٤مده٤م ًمٚمتال

يًتِمٕمر سم٤معمٌدأ ٓسمّد أن يًتِمٕمر سم٤معمٕم٤مد... وحيٙمؿ سملم أومراده٤م ىم٤مٟمقن اًمٗمٓمرة يمام حتٙمؿ 

سملم اإلٟم٤ًمن، وشمٜمّٔمٛمٝم٤م إدي٤من اإلهلٞم٦ّم، ًمٞمٕمرف اجلٛمٞمع ؾُمٌؾ احلٞم٤مة واًمتٛمٝمٞمد ًمٚمحنم 

 .4شاجلزاءو

                                                 
 .58/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .7/71 اعمٞمزان .2

 .7ح ،1/291 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .3

 .13/261 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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شمٌلّم ؿمٛمقل قمٚمٛمف ويمامل ىمدرشمف وؾمٕم٦م شمدسمػمه وقمٔمٞمؿ  مجٚم٦م ُمًتٗم٠مٟمٗم٦م»و 

، مم٤ّم ضمٝمٚمف اعمنميمقن، ومٌٕمثٝمؿ قمغم اضمؽماءهؿ قمغم اىمؽماح أي٤مت، يمام أّن  طمٙمٛمتف

ىم٤مدر قمغم يمّؾ رء، وٕضمؾ ذًمؽ يم٤من اخلٓم٤مب  قمغم إّٟمف  أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمره٤مٟم٤ًم ىمقيامً 

 .1شاًمٜم٤ّمسقم٤مُّم٤ًم جلٛمٞمع 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م           .ٟم٤مومٞم٦م  .طمرف ضمر زائد ًمالؾمتٖمراق 

    اًمداسم٦م: يمّؾ ُم٤م يدّب قمغم إرض ُمـ إٟم٤ًمن »رومع ُمٌتدأ.  جمروره. ذم حمّؾ

 .2شوطمٞمقان وطمنمة

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   أي شمدّب  

  . 

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل 

    ُمٕمٓمقف قمغم ٓم٤مئر: ُم٤م يًٌح ذم اهلقاء سمجٜم٤مطمٞمف.. اًم 

  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم

  . 

، ُمع ُم٤م ذم هذا طمٞمقان أريض وٓ هقائل  »واحل٤مصؾ إمم هٜم٤م: 

ًا ُم٤م يًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك هقم٦م احلريم٦م اًمتقصٞمػ ُمـ ٟمٗمل ؿمٌٝم٦م اًمتجّقز وم٢من اًمٓمػمان يمثػم

اًمدسمٞم٥م هق احلريم٦م اخلٗمٞمٗم٦م ومٙم٤من ُمـ اعمحتٛمؾ أن يراد سم٤مًمٓمػمان طمٞم٨م ذيمر ُمع  نَّ يمام أ

سمجٜم٤مطمٞمفاًمدسمٞم٥م احلريم٦م اًمنيٕم٦م ومدومع ذًمؽ سم٘مقًمف:      3ش. 

  .أداة طمٍم 

                                                 
 .13/261 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .3/184 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .7/72 اعمٞمزان .3
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   .ظمؼم، مجع ُأُّم٦م وهل يمّؾ مج٤مقم٦م ذات ظمّم٤مئص واطمدة 

       صٗم٦م ًمِـ    وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم اًمٜم٤ّمس

سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمدواب واًمٓمٞمقر  نّ أذم هذه أي٦م سملّم ؾمٌح٤مٟمف »، 1شيٕمٜمل ظَمْٚمٌؼ ُمثٚمٙمؿ»يم٤موم٦م. 

٤م خمٚمقىم٦م ف ِل يٍمح هبذا اًمٜمقع: هؾ شمِمٌٝمٜم٤م اًمدواب واًمٓمٞمقر ذم أّّن ٟمققم٤ًم ُمـ اًمِمٌف، وًمٙمٜمّ 

٤م سمف، وشمًٌٞمحٝم٤م سمحٛمده، أو ذم أّن٤م أصٜم٤مف ُمّمٜمٗم٦م شمٕمرف سم٠مؾمامئٝم٤م، يمام هلل، أو ذم إيامّن

 .2شعمّم٤محلٝم٤م؟شمٕمرف إه واًم٘م٤ٌمئؾ، أو ذم شمدسمػم ُمٕم٤مؿمٝم٤م، وشمٍميػ إُمقر ووم٘م٤ًم 

 .ٟم٤مومٞم٦م 

    ،ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، اًمتٗمريط: اًمت٘مّمػم واًمتْمٞمٞمع   : .شمريمٜم٤م 

      ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمرور   واعمراد سمـ .    إُّم٤م اًمٚمقح

اعمحٗمقظ أو اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:                3. 

    .ضم٤مر وجمرور   زائدة و  ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمِـ   

 أي: ُم٤م شمريمٜم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب ؿمٞمئ٤ًم. اعمّمدر وهق اًمتٗمريط.ّّٕن٤م واىمٕم٦م ُمقىمع 

  .قم٤مـمٗم٦م 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

     ٟمّم٥م طم٤مل  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. ذم حمّؾ

ُمـ   . 

ر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، مت٤مُم٤ًم يمام يدل قمغم ان اهلل حينم اًمدواب واًمٓمٞمقفم٤مهر اًمٙمالم »

 ُمـ اًمتٙمقير:  5حينم اًمٜم٤مس، ويمذًمؽ أي٦م       4 وىم٤مل يمثػم ُمـ .

ان اهلل ي٘متص همدًا ًمٚمجامء ُمـ »سمذًمؽ اؾمتٜم٤مدًا إمم فم٤مهر أيتلم، وإمم طمدي٨م:  ءاًمٕمٚمام

                                                 
 .1/291 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .3/185 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .89/ اًمٜمحؾ ؾمقرة .3

 .5/ اًمتٙمقير ؾمقرة .4
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 ش.اًم٘مرٟم٤مء

 ورد ذم طمدي٨م: وٟمحـ ُمع اسمـ قم٤ٌمس اًمذي ىم٤مل: اعمراد سمحنم اًمٌٝم٤مئؿ ُمقهت٤م، يمام

ٕن احل٤ًمب واًمٕم٘م٤مب إٟمام يٙمقن سمٕمد اًمتٙمٚمٞمػ وخم٤مًمٗمتف، ش ُمـ ُم٤مت وم٘مد ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُمتف»

ّٓ ُمع اًمٕم٘مؾ، وٓ قم٘مؾ ًمٚمدواب واًمٓمٞمقر ومال شمٙمٚمٞمػ، وسم٤مًمت٤مزم ومال طمنم  وٓ شمٙمٚمٞمػ إ

 ًمٚمح٤ًمب، وًمق طمقؾم٥م اًمدواب حلقؾم٥م إـمٗم٤مل سمٓمريؼ أومم.

ل اهلل شمٕم٤ممم، واٟمف ٓ يٖم٤مدر يمٌػمة ومٝمق يمٜم٤مي٦م قمـ قمدش ي٘متص ًمٚمجامء»أُم٤م طمدي٨م: 

ّٓ أطمّم٤مه٤م... وإذا يم٤من اهلل يٕم٤مىم٥م اًم٘مرٟم٤مء إذا ٟمٓمح٧م اجلامء وم٤ٌمٕومم أن  وٓ صٖمػمة إ

حيرم قمٚمٞمٜم٤م ذسمح احلٞمقان... أُم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل: ان اهلل يٕمقض همدًا احلٞمقان قمـ آُٓمف ومٝمق 

 .1شقمٚمؿىمقل قمغم اهلل سمٖمػم 

 رواي٦مٌ 

سمٛمرو، وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م ذم اجل٤مُمع يقم  ٜم٤ّم ُمع اًمرو٤ميمظمؼم قمٌداًمٕمزيز سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: 

اجلٛمٕم٦م ذم سمدء ُم٘مدُمٜم٤م، وم٠مداروا أُمر اإلُم٤مُم٦م، وذيمروا يمثرة اظمتالف اًمٜم٤ّمس ومٞمٝم٤م، 

ؿومدظمٚم٧م قمغم ؾمّٞمدي ًّ  ، صمّؿ ىم٤مل:، وم٠مقمٚمٛمتف ظمقض اًمٜم٤مس ومٞمف، ومتٌ

ـ ِل ي٘مٌض  ي٤م قمٌداًمٕمزيز، ضمٝمؾ اًم٘مقم، وظمدقمقا قمـ آرائٝمؿ: إّن اهلل ـ 

يمٛمؾ ًمف اًمّديـ، وأٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن، ومٞمف شمٌٞم٤من يمّؾ رء، سملّم ومٞمف احلالل طمّتك أ ٟمٌّٞمف

 : واحلرام، واحلدود وإطمٙم٤مم، ومجٞمع ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس يمٛماًل، وم٘م٤مل    

      .2، احلدي٨م 

 3.رواه اًمّمدوق ذم قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م

 

                                                 
 .3/186 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .(1/198) 1ح ،1/489 اًمٙم٤مذم .2

 .168ح ،1/283 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .3
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أصمر ُمـ أصم٤مر اعمؽمشّم٦ٌم قمغم اًمتٙمذي٥م سمآي٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وم٘مد طمرم سمٞم٤من ٕهؿ »

سمقن أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أقمٔمؿ اًمٜمِّٕمؿ اإلهلّٞم٦م، اًمتل يًتٗمٞمد  ُمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ذم ـمريؼ اعمٙمذِّ

اؾمتٙمامًمف، وشمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٜمٞمؾ اًمٗمٞمقو٤مت اًمرسّم٤مٟمٞم٦م، وم٘مد أطم٤مـم٧م اًمٔمٚمامت هبؿ ُمـ ضمٝم٤مت 

ُمتٕمّددة، ووىمٕمقا ذم أٟمقاع ُمتٕمّددة ُمـ احلُج٥م ومٝمؿ ذم فمٚمامت اًمنمك واًمقصمٜمٞم٦م، وفمٚمٛم٦م 

اجلٝمؾ، وفمٚمٛم٦م اًمٕمٜم٤مد، واًمٕمّمٌٞم٦م واًمٙمؼمي٤مء، وفمٚمٛم٦م اعمٚمٙم٤مت اًمًّٞمئ٦م، ومٝمل فمٚمامت 

ومقق سمٕمض وأطم٤مـم٧م هبؿ، ٓ يٜمٗمذ ٟمقر احلّؼ واهلداي٦م ذم ىمٚمقهبؿ، وم٠مصٌحقا صاّمً سمٕمْمٝم٤م 

ٓ يًٛمٕمقن آي٤مت اهلل اًمٜم٤مـم٘م٦م سم٤محلّؼ، وسُمٙماًم ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمٜمٓمؼ سمف، واًمتِمّٝمد سمِمٝم٤مدة 

اإليامن واإلىمرار سم٤مًمٓم٤مقم٦م، وِل يٌٍموا ُمٜمٝم٤مج احلؼ وساط اهلداي٦م، ومٜمٌذوا احلّؼ ُمع 

سم٤مٔي٤مت اًمٌٞمِّٜم٤مت، ومٚمؿ يًٕمٝمؿ اإليامن هب٤م، ًمٙمقّنؿ ذم  ووقح أقمالُمف، وِل يت٠مصّمروا

 .1شاًمٔمٚمامت

  :قم٤مـمٗم٦م واعمٕمٓمقف قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم        2 ،

 ويٛمٙمـ أن شمٙمقن اؾمتئٜم٤مومٞم٦م.

            .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

   ٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم   . 

  ظمؼم، ّّٕنؿ ٓ يًٛمٕمقن دقمقة احلّؼ ويمالم رؾمقل اهلل. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم .ّّٕنؿ ٓ يٜمٓم٘مقن سم٤محلّؼ اًمذي قمرومقه ، 

                                                 
 .13/278 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .36/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2
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      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم صم٤من. هؿ ذم فمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر

 نمك وفمٚمٛم٦م اًمٗمًؼ وفمٚمٛم٦م اًمٔمٚمؿ و... .وفمٚمٛم٦م اًم

  .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ. ومجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط، وطمّرك سم٤مًمٙمن إلًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم

 واعمراد سم٤معمِمٞمئ٦م هل اًمتنميٕمّٞم٦م ٓ اًمتٙمقيٜمٞم٦م.

  .وم٤مقمٚمف 

     اب اًمنمط ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف. ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم، ضمق

، سمؾ اوالل اهلل ًمٞمس طمتّك  اوالل اهلل ضمزائل وايمت٤ًميب ٓ اسمتدائل وٓ ذايت وٓ أّوزمٌّ

ضمزائل وايمت٤ًميب سمؾ طملم شمرك اهلل هداي٦م اًمٙم٤مومر اًمٗم٤مؾمؼ يْمؾ هق سمٜمٗمًف وٓ حيت٤مج إمم 

 اوالل همػمه، وم٢موالل اهلل هٜم٤م شمرك اهلداي٦م وٓ همػم.

 ٦م.قم٤مـمٗم 

        ُمٕمٓمقف قمغم           واعمراد سم٤معمِمٞمئ٦م شمنميٕمّٞم٦م ،

 واعمراد سم٤مجلٕمؾ أيْم٤ًم ضمزائل ايمت٤ًميب اٟمٗمٕم٤مزم.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ             .  .ٟمٕم٧م 

 روايت٤من

 ىمقًمف: ذم ، قمـ أيب ضمٕمٗمرظمؼم أيب اجل٤مرود                 

ـ ي٘مقل: صّؿ قمـ اهلدى، وسُمٙمؿ ٓ يتٙمّٚمٛمقن سمخػم ـ       ـ يٕمٜمل فمٚمامت

اًمٙمٗمر                      .1 

قمـ ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف:  ر: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمظمؼم أيب محزة ىم٤مل      

                                       

                                                 
 .8ح ،1/291 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1
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ٟمزًم٧م ذم اًّمذيـ يمّذسمقا سم٠موصٞم٤مئٝمؿ  :وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر      :يمام ىم٤مل اهلل  

  . 

ُمـ يم٤من ُمـ وًمد إسمٚمٞمس وم٢مّٟمف ٓ ُيّمّدق سم٤مٕوصٞم٤مء وٓ ُي١مُمـ هبؿ أسمدًا، وهؿ 

 اًّمذيـ أفمّٚمٝمؿ اهلل، وُمـ يم٤من ُمـ وًمد آدم آُمـ سم٤مٕوصٞم٤مء ومٝمؿ      

 1.وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: يمّذسمقا سمآي٤مشمٜم٤م يمّٚمٝم٤م ذم سمٓمـ اًم٘مرآن أن يمّذسمقا سم٤مٕوصٞم٤مء يمّٚمٝمؿ ىم٤مل:

 

                                 

    

 

قمغم اعمنميملم، وإىم٤مُم٦م طمج٦م قمغم سمٓمالن ذيمٝمؿ ُمـ ذم أي٦م دمديد اطمتج٤مج »

ٞمٝمؿ صمّؿ شمٗمرض أّنؿ وضمف، وهق أّن٤م شمٗمرض قمذاسم٤ًم آشمٞم٤ًم ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل أو إشمٞم٤من اًم٤ًمقم٦م إًم

 سم٤معم٠ًمًم٦م إذا سمٚمٖم٧م سمف اًمِمدة ٟمحق ُمـ ي٘من أن يٙمِمٗمٝم٤م قمٜمف.

صمّؿ شم٠ًمهلؿ أٟمف ُمـ اًمذي شمدقمقٟمف وشمتقضمٝمقن إًمٞمف سم٤معم٠ًمًم٦م إن يمٜمتؿ ص٤مدىملم؟ أهمػم 

اهلل شمدقمقن ُمـ أصٜم٤مُمٙمؿ وأوصم٤مٟمٙمؿ اًمتل ؾمٛمٞمتٛمقه٤م ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٙمؿ آهل٦م أم إي٤مه 

دون طمٞمٜمئذ أّن٤م حمٙمقُم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم شمدقمقن؟ وهٞمٝم٤مت أن شمدقمقا همػمه وأٟمتؿ شمِم٤مه

 . وأي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ سمراهلم اًمتقطمٞمد.2شؿمٞمئ٤مً اًمٙمقٟمٞم٦م ُمثٚمٙمؿ ٓ يٜمٗمٕمٙمؿ دقم٤مؤه٤م 

   اومتتح هذا اًمتجديد سم٤مُٕمر سم٤مًم٘مقل ش. أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

اهتامُم٤ًم سمف وىمد شمت٤مسمع إُمر سمـ    :ذم أي٤مت سمٕمده٤م إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم      

                                                 
 .11ح ،1/292 ٛملاًم٘م شمٗمًػم .1

 .7/85 اعمٞمزان .2

 .67/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3
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 واجلٛمٚم٦م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل. 1اصمٜمتك قمنمة ُمّرة. يمام ورد ٟمٔمػمه٤م ذم ؾمقرة يقٟمس.

 .مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمت٘مرير 

      ىم٤مل شأظمؼموين»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف، ُمّمٓمٚمٌح سمٛمٕمٜمك ،

ُك اًمت٤مُء ومٞمدظمؾ قمٚمٞمف اًمٙم٤مف ش أظمؼمين»جمرٰى ش أرأي٧م»جيري »اًمراهم٥م اإلصٗمٝم٤مين:  وَيؽْمِ

ٚمَُّط اًمتٖمٞمػم قمغم اًمٙم٤مف دون اًمت٤مء ًَ  .2شقمغم طم٤مًمتف ذم اًمتثٜمٞم٦م واجلٛمع واًمت٠مٟمٞم٨م وُي

شمريمٞم٥م ؿمٝمػم اؾمتٕمامل يٗمتتح سمٛمثٚمف اًمٙمالم اًمذي يراد حت٘مٞم٘مف »وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: 

 .3ششاًمٔمـ»ومٞمف سمٛمٕمٜمك ش رأٰى »وآهتامم سمف... و

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

    حمؾِّ ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط وُمٗمٕمقل سمف.ومٕمؾ ُم٤مض ذم 

  .وم٤مقمٚمف 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف. واإلو٤موم٦م ًمٚمتٝمقيؾ ّٕٟمف صدر ُمـ رّب اًمٕم٤معملم 

  .طمرف قمٓمػ 

     ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف، ُمٕمٓمقف قمغم   . 

 .وم٤مقمٚمف. وهل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ـْ شمدقمقن؟»٦م أي٦م وهق وضمقاب اًمنمط حمذوف يًتٗم٤مد ُمـ شمتٛم أو ٟمٗمس ش َُم

ىمقًمف شمٕم٤ممم:       . 

 .اؾمتٗمٝم٤مم شمقسمٞمخ وشم٘مرير واٟمذار وشمٕمّج٥م 

   .ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، وشم٘مديٛمف يٗمٞمد احلٍم واًم٘مٍم 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

                                                 
 .6/93 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .1

 .188/ اعمٗمردات .2

 .6/93 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .3
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            .طمرف ذط ضم٤مزم   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ظمؼم  وضمقاب اًمنمط حمذوف وهق ُاًمقهٞم٦م إصٜم٤مم ويمّؾ .

٤ًم هلل ٙمُمـ جيٕمٚمقٟمف ذي                      1. 

ومٛمٕمٜمك أي٦م »   ي٤م حمّٛمد       أظمؼموين               

  ومرض إشمٞم٤من قمذاب ُمـ اهلل وٓ يٜمٙمروٟمف، وومرض إشمٞم٤من اًم٤ًمقم٦م وِل يٕم٤ًٌم

سم٢مٟمٙم٤مرهؿ ًمٔمٝمقره         ًمٙمِمٗمف، وىمد طمٙمك اهلل ذم يمالُمف قمٜمٝمؿ ؾم١مال

يمِمػ اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م مجٞمٕم٤ًم عمـ٤ّم أن ذًمؽ ُمـ ومٓمري٤مت آٟم٤ًمن     

     2شسم٤مًمٜمّمٗم٦موضمئتؿ. 

 

                         

 

 هذه أي٦م ذم طمٙمؿ ٟمتٞمج٦م آؾمتدٓل اًمذي ورد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

   واجي٤مب سمٕمد اًمٜمٗمل.طمرف اضاب إلسمٓم٤مل دقمقة همػم اهلل، ّٕٟمف اؾمتدراك 

  .وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ، ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم وشم٘مديٛمف يدّل قمغم اًم٘مٍم 

    .اهلل. أي وم٠مٟم٤م »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ّٓ أضمٞم٥م قمٜمٙمؿ سم٠مّٟمٙمؿ ٓ شمدقمقن إ

ف أّن هذا اجلقاب عمـ٤ّم يم٤من ٓ يًع اعم١ًمول  ًِ ووضمف شمقزّم اجلقاب قمٜمٝمؿ ُمـ اًم٤ًمئؾ ٟمٗم

ّٓ إىمراُره صّح أن يتق مّم اًم٤ًمئؾ اجلقاَب قمٜمف، يمام شم٘مّدم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: إ       

         3. 

وشم٘مديؿ اعمٗمٕمقل قمغم     ًمٚم٘مٍم وهق ىمٍم إومراد ًمٚمرّد قمغم اعمنميملم ذم

                                                 
 .43/ اإلهاء ؾمقرة .1

 .7/86 اعمٞمزان .2

 .12/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3
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ُم٤م زقمٛمٝمؿ أّّنؿ يدقمقن اهلل ويدقمقن أصٜم٤مُمٝمؿ، وُهؿ وإن يم٤مٟمقا ِل يزقمٛمقا ذًمؽ ذم طم٤مِل 

ّٓ أّّنؿ عمـ٤ّم اّدقمقه ذم همػم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ٟمّزًمقا ُمٜمزًم٦م  إذا أشم٤مهؿ قمذاب اهلل أو أشمتٝمؿ اًم٤ًمقم٦م إ

 .1شأيْم٤مً ُمـ يًتّمح٥م هذا اًمزقمؿ ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم شهق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،  . 

           .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف   .ُمّر 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            . .طمرف ذط ضم٤مزم 

  ضمزم ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف  ذم حمّؾ ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

وإّٟمام ىم٤مل »حمذوف ًمقوقطمف مم٤ّم ُمّر.     ّام يدقمقن ًمٙمِمٗمف يٙمِمٗمف ٟٓمف ًمٞمس يمٚم

ـ ذًمؽ مم٤ّم شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م وصقاب اًمتدسمر، وشمقضمٌف قمٜمٝمؿ سمؾ يٙمِمػ ُم٤م ؿم٤مء ُم

 .2شقمٜمٝم٤م٤م ٓ شمٙمِمػ وٓ حمٞمص ّّن احلٙمٛم٦م وآؾمتثٜم٤مء راضمع إمم اًمٕمذاب دون اًم٤ًمقم٦م، ٕ

أو أّن اعمراد سم٤مًمٙمِمػ قمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م رومع أهقاهل٤م وقمذاهب٤م قمٜمٝمؿ سم٢ميامّنؿ ذم 

 اًمدٟمٞم٤م وُمٖمٗمرة اهلل ذم اًمٕم٘مٌٰك.

ػ اًمي اًمذي شمدقمقن إمم يمٗمف إن ؿم٤مء يمِمٗمف يمام اًمت٤مُّم٦م قمغم يمِم سمٞم٤من ًم٘مدرشمف»

يمِمػ قمـ أىمقام ؾم٤مسم٘ملم، يم٘مقم يقٟمس، ومٝمق اًم٘م٤مدر اعمتٕم٤مل ٓ ي٘مٝمره أطمد إن ؿم٤مء ومٕمؾ 

وإن ؿم٤مء شمرك، سمٕمد ُم٤م اؾمتحّ٘مقا اًمٕمذاب سمًقء اظمتٞم٤مرهؿ، ومٝمق اعمتٗمّْمؾ اعمٜم٤ّمن، وإن 

قم٤مء شم٤مسمع عمِمٞمئتف   .3شؾمٌح٤مٟمفىمٌقل اًمدُّ

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم      ومجٚم٦م           

 لم.ومُمٕمؽمو٦م سملم اعمٕمٓمق 

                                                 
 .6/96 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .4/135 اًمتٌٞم٤من .2

 .13/282 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3
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     ُمٕمٜمك »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف    :حيتٛمؾ أُمريـ 

 ن يٙمقن سمٛمٕمٜمك ُم٤م شمنميمقن سم٤مهلل.أطمدمه٤م: أ

 .1شٟمًٞمٝمؿاًمث٤مين: أٟمٙمؿ ذم شمريمٙمؿ دقم٤مءهؿ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ 

 ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. 

      .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف    .ُمـ إصٜم٤مم وهمػمه 

اًمٜمًٞم٤من قمغم طم٘مٞم٘متف، أي شمذهٚمقن قمـ إصٜم٤مم عمِـ٤َم شمرون ُمـ جيقز أن يٙمقن »

هقل اًمٕمذاب وُم٤م ي٘مع ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ أّٟمف ُمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اهلل ومتٜمِمٖمؾ أذه٤مّنؿ سم٤مًمذي 

 أن يًتِمٗمٕمقا هب٤م. أرؾمؾ اًمٕمذاب ويٜمًقن إصٜم٤مم اًمتل اقمت٤مدوا

وجيقز أن يٙمقن جم٤مزًا ذم اًمؽمك واإلقمراض، أي وشمٕمروقن قمـ إصٜم٤مم، إذ 

ًمٕمٚمَّٝمؿ يٚمٝمٛمقن أن يًتدًّمقن ذم شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م قمغم أّن همػم اهلل ٓ يٙمِمػ قمٜمٝمؿ ُمـ ذًمؽ 

اًمٕمذاب ؿمٞمئ٤ًم، وإـمالق اًمٜمًٞم٤من قمغم اًمؽمك ؿم٤مئع ذم يمالم اًمٕمرب، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                    2ٛمٚمٙمؿ يمام أٟمٙمرشمؿ ًم٘م٤مء اهلل ، أي ّن

هذا اًمٞمقم. وُمـ ىمٌٞمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:             34ش. 

 رواي٦مٌ 

ىم٤مل ذم طمدي٨م: وىم٤مم رضمؾ  اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مده إمم اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري

؟ ىم٤مل: هق اًمذي يت٠مًّمف شاهلل»ىمقًمف:  ... وم٘م٤مل اًمرضمؾ ومام شمٗمًػم إمم قمكم سمـ احلًلم

إًمٞمف قمٜمد احلقائ٩م واًمِّمدائد يمّؾ خمٚمقق قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع اًمّرضم٤مء ُمـ مجٞمع ُمـ هق دوٟمف، 

وشم٘مٓمع إؾم٤ٌمب ُمـ يمّؾ ُمـ ؾمقاه وذًمؽ أّن يمّؾ ُمؽمئس ذم هذه اًمّدٟمٞم٤م وُمتٕمٔمؿ ومٞمٝم٤م 

                                                 
 .4/135 اًمتٌٞم٤من .1

 .34/ اجل٤مصمٞم٦م ؾمقرة .2

 .5/ اعم٤مقمقن ؾمقرة .3

 .6/97 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4
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إًمٞمف وم٢مّّنؿ ؾمٞمحت٤مضمقن طمقائ٩م ٓ وإن قمٔمؿ همٜم٤مؤه وـمٖمٞم٤مٟمف ويمثرت طمقائ٩م ُمـ دوٟمف 

ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م هذا اعمتٕم٤مفمؿ، ويمذًمؽ هذا اعمتٕم٤مفمؿ حيت٤مج طمقائ٩م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمٜم٘مٓمع 

ي٘مقل:  وم٤مىمتف طمّتك إذا يمٗمك مّهف قم٤مد إمم ذيمف، أُم٤م شمًٛمع اهلل  إمم اهلل قمٜمد ضورشمف و

                                     * 

                            1.2، احلدي٨م 

 

                                  

      

 

ّٓ سمٕمد أن يرؾمؾ إًمٞمٝمؿ رؾمقًٓ يرؿمدهؿ إمم إّن اهلل » ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٕم٤مىم٥م قم٤ٌمده إ

ـمريؼ اهلداي٦م، وم٢من ِل هيتدوا ُمٜمحٝمؿ اًمٗمرص٦م ًمػماضمٕمقا أٟمٗمًٝمؿ، واُمتحٜمٝمؿ سم٤مًمٌالء 

 .3شويتقسمقاًمٞمتيقمقا 

اًمرؾمؾ ىمٌٚمف إمم أىمقام سمٚمٖمقا  هبذه أي٦م اٟمف ىمد ارؾمؾ شمٕم٤ممم ٟمٌٞمفأقمٚمؿ اهلل »و 

 نّ ُمـ اًم٘مًقة إمم ان أظمذوا سم٤مًمِمدة ذم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ًمٞمخْمٕمقا ويذًمقا ُٕمر اهلل ٕ

 .4شاًمياءاًم٘مٚمقب ّتِمع واًمٜمٗمقس شميع قمٜمد ُم٤م يٙمقن ُمـ أُمر اهلل اًم٠ٌمؾم٤مء 

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م ُم٤م سمٕمده٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم       5. 

 .ًمإلسمتداء واًمت٠ميمٞمد، أو ًمٚم٘مًؿ إلفمٝم٤مر ُمزيد آهتامم سمٛمْمٛمقّن٤م 

                                                 
 .41 و 41/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .5ح ،231/ اًمتقطمٞمد .2

 .3/189 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .3

 .4/136 اًمتٌٞم٤من .4

 .41/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5
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  .طمرف حت٘مٞمؼ. شم٠ميمٞمد آظمر 

     :ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ُمٗمٕمقل سمف حمذوف اظمتّم٤مرًا وشم٘مديره    

 رؾماًل.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    وشمٜمقيـ .   الم ًمٚمتٙمثػم، واًمٙم

 ُمًقق ًمٌٞم٤من طم٤مل اعمرؾَمؾ إًمٞمٝمؿ ٓ اعمرؾَمٚملم.

   1شسمٛمٕمٜمك ذم أو اسمتدائٞم٦م واطمتامل اًمزي٤مدة سمٕمٞمد»طمرف ضمر. 

    جمروره وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم رؾمقل اهلل 

 أي إمم إُُمؿ اعم٤موٞم٦م.

  ٜمك أّن اًمٗم٤مء ومّمٞمح٦م سمٛمٕم»وي٘م٤مل هل٤م ش ومٙمّذسمقا»شمٗمريع قمغم حمذوف وهق

 .2شاًمٙمالم ُمٌٜمل قمغم احلذف

      .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف     أصٌٜم٤مهؿ إص٤مسم٦م »أي

 .3شمتٙمـ

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .  اؾمؿ يٓمٚمؼ قمغم اًمِمّدة :

 واًم٘محط وٟمحقه٤م. 4ع واجلدبقواعمٙمروه يم٤مًمٗم٘مر واجل

 ـمٗم٦م.قم٤م 

   ُمٕمٓمقف قمغم  .   ؾمقء احل٤مل ذم ُم٤م يرضمع إمم

اًمٜمٗمس يمٖمّؿ وضمٝمؾ أو ُم٤م يرضمع إمم اًمٌدن يمٛمرض وٟم٘مص سمدين أو يرضمع إمم همػممه٤م 

 يم٤مًمٜم٘مص ذم إُمقال أو اجل٤مه.

ُمـ اجلٛمع سملم اًم٠ٌمؾم٤مء واًمياء اًمدًٓم٦م قمغم حت٘مؼ اًمِمدائد ذم وًمٕمؾ اعم٘مّمقد »

                                                 
 .13/283 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .13/284 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .6/98 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .ظمِمٙم٤ًمًمی سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: .4
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دب واًمًٞمؾ واًمزًمزًم٦م، وُم٤م يٕمقد إمم اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌٚمٝم٤م ُمـ ؾمقء احل٤مل جل٤مرج يم٤ماخل

 .2شاحل٤مل 1رصم٤مصم٦ميم٤مخلقف واًمٗم٘مر و

     هٜم٤م ًمٚمٕم٤ٌمد. واعمراد  لطمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. ُمٕمٜم٤مه: ًمٙمل، واًمؽمضم

 سمف اًمٖمرص.

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم     .    : يتذًمٚمقن

 .3شي٘م٤مل: ضع ومالٌن ًمٗمالٍن إذا سمخع ًمف وؾم٠مًمف أن يٕمٓمٞمف»

اًمتذًمؾ واعمراد سمف اًمتذًمؾ إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٙمِمػ  :واًمتيع اًمياقم٦م هل اعمذًّم٦م»

 .4شاًمرزي٦مة وُم٤م ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ٟمقازل اًمِمدّ 

واًمتيع طم٤مًم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ اًمتذًمؾ واًمتخِمع ذم اًمرضمقع إمم اهلل شمٕم٤ممم واًمتقسم٦م ُمـ 

إمم اًمًامء يمام ورد ذم صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ش ديـٞمرومع اًم»واًمٗمًؼ وُمـ ؿمقاهده٤م  اًمٙمٗمر

 5ُمًٚمؿ.

 رواي٦مٌ 

ُم٤م يم٤من ىمقٌم ىمطُّ أّٟمف ىم٤مل ذم ظمٓم٦ٌم: ... وأيؿ اهلل  اًمريض رومٕمف إمم أُمػماعم١مُمٜملم

ّٓ سمذٟمقٍب اضمؽمطمقه٤م، ّٕن اهلل ًمٞمس سمٔماّلم ًمٚمٕمٌٞمد.  ذم همّض ٟمٕمٛم٦ٍم ُمـ قمٞمش ومزال قمٜمٝمؿ إ

س ـ طملم شمٜمزل هبؿ اًمٜم٘مؿ وشمزول قمٜمٝمؿ اًمٜمّٕمؿ ـ ومزقمقا إمم رهّبؿ سمّمدِق ُمـ وًمق أّن اًمٜم٤ّم

 6وم٤مؾمد، اخلٓم٦ٌم. يمّؾ ّؾ ؿم٤مرٍد، وأصٚمح هلؿ يمٟمٞم٤مهتؿ ووًمٍف ُمـ ىمٚمقهبؿ ًمرّد قمٚمٞمٝمؿ 

 

                                                 
 .ىمٌحف أي .1

 .7/89 اعمٞمزان .2

 .4/137 اًمتٌٞم٤من .3

 .7/89 اعمٞمزان .4

 .(2/481) 6ح ،4/327 اًمٙم٤مذم .5

 .178 ظمٓم٦ٌم اًمٌالهم٦م، ّن٩م .6
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ِل »قمت٤مب قمغم شمرك اًمدقم٤مء واًمتيع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وإظم٤ٌمر قمٜمٝمؿ سم٠مّّنؿ 

ؿ سم٤مًمتذًمؾ سمؾ أسم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ أن شمت٠مصمر قمٜمف، جملء اًم٠ٌمس وِل يرضمٕمقا إمم رهبِّ يتيقمقا طملم 

وشمٚمٝمقا سم٠مقمامهلؿ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمّم٤مروم٦م هلؿ قمـ ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وأظمٚمدوا إمم إؾم٤ٌمب 

وم٘مد سمٚمٖمقا ذم اًمٓمٖمٞم٤من واًمنمك . 1شؿم٠مّنؿة اًمتل يم٤مٟمقا يرون اؾمت٘مالهل٤م ذم إصالح اًمٔم٤مهر

 طملم شمريمقا اًمياقم٦م طملم رؤوا اًمٕمذاب.

  :اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو شمٗمريٕمٞم٦م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم            ذم

 أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

   ومٚمٞم٧ًم  2شُمٕمٜم٤مه هاّل »٤ميض. طمرف شمقسمٞمخ ًمدظمقهل٤م قمغم اًمٗمٕمؾ اعم   

 .3ششمٗمٞمد ذم اعم٘م٤مم وم٤مئدة اًمٜمٗمل»آُمتٜم٤مقمٞم٦م، و 

إّٟمام يٚمٞمؼ سم٤محل٤مضيـ دون اعمٜم٘مرولم ًمٗمقات اعم٘مّمقد. ومٗمل هذا اًمتٜمزيؾ اًمتقسمٞمخ »

إيامء إمم ُم٤ًمواة احل٤مًملم وشمقسمٞمخ ًمٚمح٤مضيـ سم٤معمٝمّؿ ُمـ اًمٕمؼمة ًمٌ٘م٤مء زُمـ اًمتدارك ىمٓمٕم٤ًم 

 عمٕمذرهؿ.

دمٕمؾ وجيقز أن     هٜم٤م ًمٚمّتٛمٜمّل قمغم ـمري٘م٦م اعمج٤مز اعمرؾمؾ، ويٙمقن اًمّتٛمٜمّل

٦ٌّم اهلل إُمر اعمتٛمٜمّك ومٞمٙمقن ُمـ سمٜم٤مء اعمج٤مز قمغم اعمج٤مز، ومتٙمقن  يمٜم٤مي٦م قمـ اإلظم٤ٌمر سمٛمح

٦ٌّم هل ُم٤م قمؼّم قمٜمف سم٤مًمٗمرح ذم احلدي٨م:   .4شاحلدي٨م، شاهلل أومرح سمتقسم٦م قمٌده»هذه اعمح

                                                 
 .7/91 اعمٞمزان .1

 .4/136 اًمتٌٞم٤من .2

 .7/91 اعمٞمزان .3

 .6/99 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4
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  شم٘مديؿ اًمٔمرف ُمع مجٚمتف قمغم قم٤مُمٚمف شطملم»فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك .

   .ًمالهتامم سمٛمْمٛمقن اجلٛمٚم٦م 

     ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. واعمجلء ُمًتٕم٤مر ًمٚمحدوث

 واحلّمقل.

   وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف. اًم٠ٌمس: اًمِمّدة واعمراد سمف هٜم٤م اًمٕمذاب. وجملء

 اًم٠ٌمس: جملء أصمره.

   ف. ىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚم 

وطم٤مصؾ اعمٕمٜمك إمم هٜم٤م: أّٟمف زُمـ حيّؼ أن يٙمقن سم٤مقمث٤ًم قمغم اإلهاع سم٤مًمتيع إمم 

 اهلل شمٕم٤ممم مم٤ّم طمّمؾ ومٞمف ُمـ اًمِمّدة واًمٕمذاب.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    .اًمتقسمٞمخ أو اًمتٛمٜمّل قمغم اٟمتٗم٤مء وىمقع اًمٌمء دّل  ٤مـّوعم»طمرف اؾمتدراك

قمٓمػ قمٚمٞمف سمـ     قمٓمٗم٤ًم قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمالم، ّٕن اًمتّيع يٜمِم٠م قمـ ًملم اًم٘مٚم٥م ومٙم٤من

ٟمٗمٞمف اعمٗم٤مد سمحرف اًمتقسمٞمخ ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ وّد اًمٚملم وهق اًم٘م٤ًموة، ومٕمٓمػ سمـ   1ش. 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م. اًم٘مًقة: اًمّمالسم٦م 

      .ُم٘م٤مسمؾ ًمٞمٜمف، وهق يمقن اإلٟم٤ًمنىمًقة اًم٘مٚم٥م »وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف  ٓ

 .2شاًمت٠مصمػميت٠مصمر قمـ ُمِم٤مهدة ُم٤م ي١مصمر ومٞمف قم٤مدة أو قمـ اؾمتامع يمالم ؿم٠مٟمف 

  قم٤مـمٗم٦م قمٓمػ قمغم   .أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    .اًمتزيلم إُّم٤م إجي٤مد اًمٌمء طمًٜم٤ًم ُمزّيٜم٤ًم ذم اًمقاىمع، أو ضمٕمٚمف »ومٕمؾ ُم٤مض

 .3شيمذًمؽ ُمزّيٜم٤ًم ُمـ همػم إجي٤مد، أو ضمٕمٚمف حمٌقسم٤ًم ًمٚمٜمٗمس ُمِمتٝمك اًمٓمٌع وإن ِل يٙمـ

                                                 
 .6/99 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .7/91 اعمٞمزان .2

 .13/287 ـاًمرمح ُمقاه٥م .3
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    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    .وم٤مقمؾ    هق اًمذي يزيـ اًمٙمٗمر ًمٚمٙم٤مومر واًمٗمًؼ ًمٚمٗم٤مؾمؼ

سمقؾمقؾمتف وإهمرائف وشم٠مصمر ُمِم٤مقمرهؿ هبام يقضم٥م اخلٚمؾ ذم اًمٗمٙمر واإلرادة واًمتدسمػم ومال 

ًمٗمٝمؿ واًمدرك اًمّمحٞمح ومال يرضمك ُمٜمف اخلػم سمٕمد هذا اخلٚمؾ، ّٕٟمف يًٚم٥م ُمٜمف اًمِمٕمقر وا

يٜمتٗمع سم٤مًمناء واًمياء اًمذي اسمتاله اهلل سمف ٕضمؾ أصالح ٟمٗمًف واًمتيع واًمتذًمؾ إًمٞمف 

 شمٕم٤ممم.

  ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف. أو ُمّمدري٦م واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ 

ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف     :ؾمقء أقمامهلؿ.شم٘مديره 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم . 

 

                      

                    

 

 دراج ذم أهؾ اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص.سمٞم٤من ًمًٜم٦م ُمـ اًمًٜمـ اإلهلٞم٦ّم وهل آؾمت

  :شمٗمريع قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم                   

   . 

   يدل قمغم اىمؽمان وضمقد ضمقاسمف سمقضمقد ذـمف ش طملم»اؾمؿ ذط سمٛمٕمٜمك

 وًمٞمس ومٞمف ُمٕمٜمك اًمًٌٌٞم٦م ُمثؾ سم٘مٞم٦م أداوت اًمنمط.

  ض ووم٤مقمٚمف، ومٕمؾ اًمنمط اًمٜمًٞم٤من هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمؽمك واإلقمراض، ومٕمؾ ُم٤م

 ّّٕنام ذم طمٙمؿ اًمٜمًٞم٤من.

           .ُمقصقًم٦م. ُمٗمٕمقل سمف   .ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف 
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  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .      هق اإليامن سم٤مهلل

أو إظمذ  واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ورؾمقًمف         1  يرضمٕمقن إمم اهلل

 شمٕم٤ممم ويتيقمقن إًمٞمف.

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ضمقاب اًمنمط. اًمٗمتح: ود اًمٖمٚمؼ. وهق هٜم٤م

اؾمتٕم٤مرة إلزاًم٦م ُم٤م ي١مِل ويٖمّؿ. وىمرأه اسمـ قم٤مُمر وأسمقضمٕمٗمر وُرويس قمـ يٕم٘مقب سمتِمديد 

وُمـ صم٘مؾ أراد اًمتٙمثػم وُمـ ظمٗمػ أراد اًمٗمٕمؾ ُمّرة »ٗمتح سمٙمثرشمف. ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمش اًمت٤مء»

 .2شواطمدة

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٜم٤مؾملم ، 

   . 

   .ُمٗمٕمقل سمف 

    ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. اعم٘مّمقد هق اًمتٙمثػم ٓ اًمٕمٛمقم

اعمراد سمـ و             « : ٟمٕمٛم٦م ُمـ اًمٜمٕمؿ  إيت٤مؤهؿ ُمـ يمّؾ

اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل يتٜم٤مومس ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ًمٚمتٛمتع ُمـ ُمزاي٤م احلٞم٤مة ُمـ اعم٤مل واًمٌٜملم وصح٦م 

ذًمؽ شمقومػمًا ُمـ همػم شم٘متػم  إسمدان واًمروم٤مهٞم٦م واخلّم٥م وإُمـ واًمٓمقل واًم٘مقة، يمّؾ 

٦م اعم٤مل إذا ُأقمٓمل ُمٜمٝم٤م أطمد سم٘مدر وُمٞمزان ومتح سم٤مهب٤م وم٤مقمٓمل ُم٤م ُأريد صمّؿ وُمٜمع يمام أن ظمزاٟم

سم٤مجلٛمٚم٦م ح سم٤مهب٤م وِل يًد قمغم وضمف ىم٤مصده، وؾمد، وأُم٤م إذا ُأريد اإلقمٓم٤مء ُمـ همػم شم٘مدير ومت

 .3شيمٜم٤مي٦م قمـ إيت٤مئٝمؿ أٟمقاع اًمٜمٕمؿ ُمـ همػم شم٘مدير

  .طمرف هم٤مي٦م ًمإلسمتداء 

 ُم٤من، ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط وُمتٕمٚمؼ سمجقاسمف.فمرومٞم٦م عمـ٤ّم يًت٘مٌؾ ُمـ اًمز 

                                                 
 .42/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .4/137 اًمتٌٞم٤من .2

 .7/91 اعمٞمزان .3
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     .أي سمٓمروا وأذوا وأقمجٌقا وفمٜمقا »ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ومٕمؾ اًمنمط

 .1شقمٜمٝمؿ أّٟمف دال قمغم رو٤م اهلل 

   طمرف ضمر و  ُمقصقًم٦م. ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

     وم٤مقمٚمف ًمٚمجالًم٦م.ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. طمذف 

     .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. ضمقاب اًمنمط 

   طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ      أي ُم٤ٌمهمتلم هلؿ وجيقز ُمـ اعمٗمٕمقل سمٛمٕمٜمك

ُمٌٖمقشملم.  .وُمْج٠مًة. وهل طمّمقل اًمٌمء قمغم همػم شمرىم٥م : 

           .قم٤مـمٗم٦م           .ومج٤مئٞم٦م  ٌتدأ.ُم 

      ،ظمؼمه. أي ي٤مئًقن ُمـ اخلػم وُمتحػمون ظم٤مُمدون ُمٜم٘مٓمٕمق احلج٦م

 2اإلسمالس: اًمقضمقم واًمًٙمقت قمٜمد ـمٚم٥م اًمٕمٗمق ي٠مؾم٤ًم ُمـ آؾمتج٤مسم٦م.

أّوًٓ سم٤مًم٘مقل قمغم ًم٤ًمن إٟمٌٞم٤مء وصم٤مٟمٞم٤ًم سم٤مًمٗمٕمؾ، طمٞم٨م أٟمذرهؿ »واحل٤مصؾ: 

٤مد ومتح قمٚمٞمٝمؿ أسمقاب اًمرزق اُمتحٜمٝمؿ سم٤مًمٌالء واًمياء، وعمـ٤ّم أسوا قمغم اًمٙمٗمر واًمٕمٜم

ًم٘م٤مء احلج٦م وآؾمتدراج سم٤مًمٜمٕمؿ سمٕمد آُمتح٤من سم٤مًمٜم٘مؿ، وعمـ٤ّم ومرطمقا سم٤مًمرظم٤مء، واًمرظم٤مء إل

وازدادوا سمٓمرًا ويمؼمًا، وِل ي٠موسمقا إمم رؿمد أظمذهؿ اهلل سم٤مًمٕمذاب، ُمـ طمٞم٨م ٓ حيتًٌقن، 

 ومتحنوا قمغم اًمتٗمريط، وآيًقا ُمـ اًمٜمج٤مة.

٤ًم هبدايتٝمؿ ؿ سم٤مًمياء شم٤مرة، وسم٤مًمناء أظمرى طمٌّ واخلالص٦م ان اهلل ؾمٌح٤مٟمف قم٤مُمٚمٝم

مت٤مُم٤ًم يمام يٗمٕمؾ اًمقاًمد اًمِمٗمقق سمقًمده ـمٚم٤ًٌم ًمّمالطمف... وًمٙمٜمٝمؿ ِل يِمٙمروا اًمرظم٤مء، وِل 

 .3شيتٕمٔمقا سم٤مًمٌالء

ٟمٕمٛم٦م  ُمٕمٜمك أي٦م أّنؿ عمـ٤ّم ٟمًقا ُم٤م ذيمروا سمف أو أقمروقا قمٜمف آشمٞمٜم٤مهؿ ُمـ يمّؾ »

                                                 
 .13/288 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .6/112 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .2

 .3/189 اًمٙم٤مؿمػ شمٗمًػم .3
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سمام اوشمقا ُمٜمٝم٤م أظمذٟم٤مهؿ ومج٠مة وم٤مٟمخٛمدت  اؾمتدراضم٤ًم طمتك إذا مت٧م هلؿ اًمٜمٕمؿ وومرطمقا

 .1شأٟمٗم٤مؾمٝمؿ وٓ طمج٦م هلؿ ٓؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ذًمؽ

 اًمرواي٤مت

ذم طمدي٨م: ... وأُّم٤م ىمقًمف  صحٞمح٦م أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر   

        ّذم قمكم( )       2 وٓي٦م قمكمّ  إّٟمؽ قمغم ،

 هق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ.وقمكمٌّ 

وأُّم٤م ىمقًمف          ،يٕمٜمل ومٚماّم شمريمقا وٓي٦م قمكّم وىمد ُاُمروا هب٤م

             .يٕمٜمل ُمع دوًمتٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م سمًط هلؿ ومٞمٝم٤م 

  وأُّم٤م ىمقًمف:                         يٕمٜمل ىمٞم٤مم

 .3شاًم٘م٤مئؿ

 .4وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل

ىم٤مل: يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مضم٤مة اهلل شمٕم٤ممم  أيب قمٌداهللُمٕمتؼمة طمٗمص سمـ همٞم٤مث قمـ 

وإذا ش ُمرطم٤ًٌم سمِمٕم٤مر اًمّم٤محللم»ي٤م ُمقؾمك! إذا رأي٧م اًمٗم٘مر ُم٘مٌالً، وم٘مؾ:  :عمقؾمك

ّٓ ش قُمّجٚم٧م قم٘مقسمتف ذٟم٥م»رأي٧م اًمٖمٜمك ُم٘مٌالً، وم٘مؾ:  ومام ومتح اهلل قمغم أطمد هذه اًمدٟمٞم٤م إ

 5ًمذٟمقسمف.سمذٟم٥م ًمٞمٜمًٞمف ذًمؽ اًمذٟم٥م ومال يتقب، ومٞمٙمقن إىم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمف قم٘مقسم٦م 

، ذم ىمقل اهلل: ، قمـ رضمٍؾ، قمـ أيب قمٌداهللقمـ ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس    

     :إمم ىمقًمف      ،  ىم٤مل: أظَمَذ سمٜمل أُمٞم٦ّم سَمْٖمَت٦ًم، وُي١مظَمُذ سمٜمق

                                                 
 .7/92 اعمٞمزان .1

 .43/ اًمزظمرف ؾمقرة .2

 .5ح ،1/158 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .3

 .12ح ،1/294 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4

 .11ح ،1/293 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .5
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 1.اًمٕم٤ٌمس ضَمْٝمَرةً 

أّٟمف ىم٤مل: إذا رأي٧م اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمل قمغم اعمٕم٤ميص وم٢من ذًمؽ  ُروي قمـ اًمٜمٌل

 2اؾمتدراج ُمٜمف، صمّؿ شمالهذه أي٦م.

أّٟمف ىم٤مل: ي٤م اسمـ آدم إذا رأي٧م رسّمؽ يت٤مسمع قمٚمٞمؽ  ُروي قمـ أُمػماعم١مُمٜملم قمكم

 3ٟمٕمٛمف وم٤مطمذره.

ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م »يمرت قمنمة ُمـ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم آؾمتدراج ذم يمت٤ميب وىمد ذ

 ومراضمٕمٝم٤م وم٢مّّن٤م شمٗمٞمدك ذم اعم٘م٤مم. 4شاًمٌٞم٧م أهؾ

 

                           

 

ـْ اًمقصػ ُمِمٕمر سم٤مًمٕمّٚمّٞم٦م وم٤مًمٔمٚمؿ يقضم٥م اؾمتئّم٤مل اًمٔم٤مِل ُمِ  ـْ أيِّ أطمٍد صدر، ُِم

ـْ احل٤ميمؿ أو اًمرقمٞم٦م، ُمـ اًمٖمٜمل أو اًمٗم٘مػم، ُمـ إُُمراء أو أرسم٤مب  اًمرضمؾ أو اعمرأة، ُِم

 .5شاعمٚمؽ يٌ٘مك ُمع اًمٙمٗمر وٓ يٌ٘مك ُمع اًمٔمٚمؿ»اًمٕمامئؿ و... 

  :ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم     .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل 

                                                 
 .24ح ،2/98 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .3/312 اًمٌٞم٤من جمٛمع .2

 .3/312 اًمٌٞم٤من جمٛمع .3

 .1/218 اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدي٨م ُمقؾمققم٦م .4

 ذم شإصمر» ُمـ أّّن٤م اًمرازي اًمٗمخر ّسح ٟمٕمؿ يث٧ٌم، ِل وًمٙمٜمّٝم٤م ٟمٌقّي٤مً  يمقّن٤م اؿمتٝمر ىمد اجلٛمٚم٦م هذه .5

 ذح قمغم شمٕم٤مًمٞم٘مف ذم اًمِمٕمراين أسمقاحلًـ اًمِمٞمخ اًمٜمٌل إمم ورومٕمٝم٤م 18/76 اًمٙمٌػم شمٗمًػمه

 ظم٤ممت٦م ذم اًمٜم٤مئٞمٜمل اعمحّ٘مؼ وقمّده٤م (،1181)م اعم٤مزٟمدراين ص٤مًمح ًمٚمٛمقمم 386 و 9/311 اًمٙم٤مذم أصقل

 واحلّس. اًمٕمٞم٤من ذم ويِم٤مهد فم٤مهر سمره٤مٟمف اًمذي شجمرسم٤مً  ٟمّم٤مً » 128/ شاعمّٚم٦م وشمٜمزيف إُّم٦م شمٜمٌٞمف» يمت٤مسمف

 .وطمّ٘م٦م وُمٕم٘مقًم٦م صحٞمح٦م طمٙمٛم٦م وًمٙمٜمّٝم٤م إقمٔمؿ اًمٜمٌل إمم اٟمت٤ًمهب٤م قمدم اًمّمحٞمح ٙمـوًم
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   سمٛمٕمٜمك ُم٤م ي٘مع »ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ َدسَمَر إذا ُمِمٰك ُمـ ورائف

. ىمٓمع اًمداسمر يمٜم٤مي٦م قمـ ذه٤مب اجلٛمٞمع وآؾمتئّم٤مل 1شظمٚمػ اًمٌمء ويٚمٞمف ُمـ ورائف

ُمٕمٜم٤مه أظمذهؿ اًمذي يدسمُّرهؿ ويدسمِّرهؿ ًمٖمت٤من »وهالك ٟمًٚمٝمؿ وآصم٤مرهؿ، سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: 

 .2شأقم٘م٤مهبؿسمْمؿ اًم٤ٌمء ويمنه٤م ـ وهق اًمذي يٙمقن ذم  ـ

             .ُمْم٤مف إًمٞمف   اؾمؿ ُمقصقل، صٗم٦م ًمِـ   . 

    .وذم ووع اًمٔم٤مهر اعمقصقف سم٤معمقصقل ُمقوع »ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف

اعمْمٛمر           إؿمٕم٤مر سمٕمّٚم٦م احلٙمؿ، أي أّن هاليمٝمؿ يم٤من سم٥ًٌم

اعمراد سم٤مًمٔمٚمؿ هق اًمٔمٚمؿ قمغم اًمٖمػم ٓ اًمٔمٚمؿ قمغم اًمٜمٗمس اعمًٛمك  . واًمٔم٤مهر أنّ 3شفمٚمٛمٝمؿ

 سم٤مإلصمؿ واعمٕمّمٞم٦م. ويٛمّٝمد اًمًٌٞمؾ إمم احلٛمد أيت.

           .اقمؽماوٞم٦م أي شمذيٚمٞم٦م    .ُمٌتدأ 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم شم٘مديره: خمتص. 

 .صٗم٦م ًمٗمظ اجلالًم٦م 

     إًمٞمف. وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه ذم أّول ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ومال ٟمٕمٞمد. ُمْم٤مف 

محد اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗمًف سم٠من اؾمت٠مصؾ ؾم٤مىمتٝمؿ »    4شوىمٓمع داسمرهؿ. 

شمٜمٌٞمف قمغم أّٟمف حيّؼ احلٛمد هلل قمٜمد هالك اًمٔمٚمٛم٦م، ّٕن هاليمٝمؿ وذم ذًمؽ يمٚمِّف »

ؿمٙمر ّٕٟمف  صالح ًمٚمٜم٤مس، واًمّمالح أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ، وؿمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م واضم٥م. وهذا احلٛمد

ُم٘م٤مسمؾ ٟمٕمٛم٦م. وإّٟمام يم٤من هاليمٝمؿ صالطم٤ًم ّٕن اًمٔمٚمؿ شمٖمٞمػم ًمٚمح٘مقق وإسمٓم٤مل ًمٚمٕمٛمؾ 

واومتتـ اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ وم٢مذا   احلّؼ واًمّمالح ضم٤مء اًمدُم٤مر واًمٗمقيضسم٤مًمنميٕم٦م، وم٢مذا شمٖمػّم 

                                                 
 .7/92 اعمٞمزان .1

 .4/138 اًمتٌٞم٤من .2

 .13/289 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .4/139 اًمتٌٞم٤من .4



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 262

 .1شاًمٕم٤مِلهٚمؽ اًمٔم٤معمقن قم٤مد اًمٕمدل، وهق ُمٞمزان ىمقام 

وقمغم محده شمٕم٤ممم سمرسمقسمٞمتف  سمام شمِمٛمؾ قمغم وصٗمٝمؿ سم٤مًمٔمٚمؿ وُمـ هذه أي٦م»

هبؿ ُمـ قمذاب آؾمتئّم٤مل يرضمع  شمتحّمؾ اًمدًٓم٦م قمغم أن اًمٚمقم واًمًقء ذم مجٞمع ُم٤م طمؾَّ 

إًمٞمٝمؿ ّٕنؿ          ّاًمثٜم٤مء اجلٛمٞمؾ ٕٟم ّٓ ف ِل ي٠مت وأٟمف ٓ يٕمقد إًمٞمف شمٕم٤ممم إ

ّٓ سمام شم٘متْمٞمف احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م، وِل ي ّٓ إمم ذم شمدسمػم أُمرهؿ إ ً٘مٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ ُم٤م اٟمتٝمقا إًمٞمف إ

ُم٤م ارشمْمقه سمًقء اظمتٞم٤مرهؿ وم٘مد حت٘مؼ أن اخلزي واًمًقء قمغم اًمٙم٤مومريـ، وأن     

     2ش. 

 اًمرواي٤مت

ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اًمقرع، وم٘م٤مل:  أيب قمٌداهلل ُمٕمتؼمة ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض قمـ

ت، وإذا ِل يتّؼ اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرام وهق اًمذي يتقّرع قمـ حم٤مرم اهلل، وجيتٜم٥م اًمِمٌٝم٤م

ٓ يٕمرومف وإذا رأى اعمٜمٙمر وِل يٜمٙمره وهق ي٘مدر قمٚمٞمف، وم٘مد أطم٥ّم أن ُيٕمَم اهلل، وَُمـ 

أطم٥ّم أن ُيٕمَم اهلل وم٘مد سم٤مرز اهلل سم٤مًمٕمداوة، وُمـ أطم٥ّم سم٘م٤مء اًمٔم٤معملم، وم٘مد أطم٥ّم أن 

ٔم٤معملم، وم٘م٤مل: ُيٕمَم اهلل! إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم مَحِد ٟمٗمًف قمغم هالك اًم       

                .3 

 .6واًمّمدوق 5واًمٙمٚمٞمٜمل 4رواه٤م اًمٕمٞم٤مر

ُادظمؾ قمغم  : أّن ىَمٜمْؼَمًا ُمقمم أُمػماعم١مُمٜملمقمـ أيب احلًـ قمكم سمـ حمّٛمد

أُمر قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟ ىم٤مل: يمٜم٧ُم  احلّج٤مج سمـ يقؾمػ، وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م اًمذي يمٜم٧َم شمكم ُمـ

                                                 
 .6/113 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .7/92 اعمٞمزان .2

 .13ح ،1/294 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .3

 .25ح ،2/98 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .(5/118) 11ح ،9/628 اًمٙم٤مذم .5

 .1ح ،252/ إظم٤ٌمر ُمٕم٤مين .6
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 ُاوّوٞمف.

وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م يم٤من ي٘مقل إذا ومرغ ُمـ ُوُوقئف؟ ىم٤مل: يم٤من يتٚمق هذه أي٦م     

                                  

        *                        . 

سم٧ُم  وم٘م٤مل احلّج٤مج: يم٤من يت٠مّوهل٤م قمٚمٞمٜم٤م؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ. وم٘م٤مل: ُم٤م أٟم٧م ص٤مٟمع إذا َضَ

 1قِمالوشمؽ؟ ىم٤مل: إذًا أؾمَٕمُد وشَمِْمَ٘مك، وم٠مُمر سمف.

، ذم ىمقل اهلل: أيب ضمٕمٗمر قمـ أيب محزة اًمثُّامزم، قمـ       

 ّوىمد ُأُمروا هب٤م  ، ىم٤مل: عمـ٤ّم شمريمقا وٓي٦م قمكم               * 

                          2ذم وًمد اًمٕم٤ٌمس.ىم٤مل: ٟمزًم٧م 

خيُٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م قمغم اعمِٜمْؼَم، ومج٤مء  قمـ إصٌغ سمـ ُٟم٤ٌمشم٦م، ىم٤مل: سمٞمٜمام قمكمّ 

سمٞمٜمل  3إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس يتخّٓمك ِرىم٤مب اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم، طم٤مًم٧م احلٛمراء

ٞم٤مـمِرةوسملم وضمٝمؽ. ىم٤مل: وم٘م٤مل قمكمّ  ، أـمُرد ىمقُم٤ًم هَمَدوا أّول اًمٜمٝم٤مر 4: ُم٤مزم وُم٤م ًمٚمْمَّ

 ٌُ  5قن رزق اهلل، وآظمر اًمٜمٝم٤مر َذيَمُروا اهلل، أوم٠مـمُردهؿ وم٠ميمقن ُمـ اًمٔم٤معملم.َيْٓمُٚم

ّٓ ُدسُمرّي٤ًم. ُروي قمـ أيب قمٌداهلل  6أّٟمف ىم٤مل: ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ ي٠ميت اًمّمالة إ

 ٤مً: سمْمؿ اًمدال يٕمٜمل ذم آظمر اًمقىم٧م.ريّ سمُ دُ 

 اضمٕمٝم٤م.ومر 7ذم يمت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧مش اًمٔمٚمؿ»ىمد ذيمرُت مخًلم رواي٦م طمقل 

 

                                                 
 .22ح ،2/97 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .23ح ،2/98 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .اًمٕمجؿ يٕمٜمل احلٛمراء: .3

ٞم٤مـمِرة: .4 خؿ وهق َوْٞمَٓم٤مر، مجع اًمْمَّ  .قمٜمده هَمٜم٤َمء ٓ اًمذي اًمْمَّ

 .26ح ،2/98 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5

 .4/138 اًمتٌٞم٤من .6

 .6/349 اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدي٨م ُمقؾمققم٦م .7
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يم٤مء هلل يًتٚمزم اًم٘مقل ذأّن اًم٘مقل سمثٌقت »سمره٤من قمغم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وُمٚمخّمف 

جٚم٥م ت اًمِمٗم٤مقم٦م، وهل أن شمِمٗمع وشمتقؾمط ومسمٌٓمالٟمف وذًمؽ أن اًم٘مقل سم٤مًمنميم٤مء إلصم٤ٌم

اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر، وإذ يم٤مٟم٧م اًمنميم٤مء ؿمٗمٕم٤مء قمغم اًمٗمرض يم٤من هلل ؾمٌح٤مٟمف أن يٗمٕمؾ 

ذم ُمٚمٙمف ُم٤م يِم٤مء ُمـ همػم ُمّم٤مدوم٦م ُم٤مٟمع يامٟمٕمف أو ود يْم٤مده ومٚمق ؾمٚم٥م اهلل قمٜمٙمؿ 

٤م وظمتؿ قمغم ىمٚمقسمٙمؿ ومٕمؾ ذًمؽ وِل يٕم٤مروف أطمد ُمـ ذيم٤مئٙمؿ ّّٕن  ؾمٛمٕمٙمؿ وأسمّم٤مريمؿ

ؿمٗمٕم٤مء ُمتقؾمٓم٦م ٓ أوداد ُمٕم٤مرو٦م، وًمق ومٕمؾ ذًمؽ وؾمٚم٥م ُم٤م ؾمٚم٥م ِل ي٘مدر أطمد ُمٜمٝم٤م 

 ٤م ؿمٗمٕم٤مء وؾم٤مئط ٓ ُمّم٤مدر ًمٚمخٚمؼ واإلجي٤مد.أن ي٠مشمٞمٙمؿ سمف ّّٕن 

ّٓ ُمـ ًمقهٞمتٝم٤م ومٚمٞمس اإلًمف أُ ومام ُمٕمٜمك  وإذا ِل ي٘مدر قمغم إيت٤مء ٟمٗمع أو إذه٤مب ّض  إ

ام اوٓمرت اًمٗمٓمرة آٟم٤ًمٟمٞم٦م إمم يقضمد ويٕمدم ويتٍمف ذم اًمٙمقن يمٞمػ ؿم٤مء، وإٟمّ 

اإلىمرار سم٠من ًمٚمٕم٤مِل إهل٤ًم ُمـ ضمٝم٦م احلّمقل قمغم ُمٌدأ طمقادث اخلػم واًمنم اًمتل شمِم٤مهده٤م 

ذم اًمقضمقد، وإذ يم٤من رء ٓ يي وٓ يٜمٗمع ذم ضمٜم٥م احلقادث ؿمٞمئ٤ًم ومٚمٞمس شمًٛمٞمتف إهل٤ًم 

ّٓ ًمٖمقًا ُمـ اًم٘مقل.  إ

وًمٞمس إلٟم٤ًمن صحٞمح اًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز أن جيّقز يمقن صقرة طمجري٦م أو ظمِمٌٞم٦م 

أو ومٚمزي٦م قمٛمٚمتف يد آٟم٤ًمن وصٜمٕمتف ومٙمرشمف ظم٤مًم٘م٤ًم ًمٚمٕم٤مِل أو ُمتٍموم٤ًم ومٞمف سم٤مإلجي٤مد 

٤ًم ُمٕمٌقدًا أسمدع اًمٕم٤مِل قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ُمع واإلقمدام ويمذا يمقن رب اًمّمٜمؿ رسمّ 

 آقمؽماف سمٙمقٟمف قمٌدًا ُمرسمقسم٤ًم.

٠ميب قمـ اًمّمدق قمغم اًمنميؽ يًمقهٞم٦م د سمت٘مرير آظمر إمم أن ُمٕمٜمك إُ واحلج٦م شمٕمق

سمٛمٕمٜمك اًمِمٗمٞمع اعمتقؾمط وم٢من ُمٌدئٞم٦م اًمّمٜمع واإلجي٤مد ٓزم ُمٕمٜم٤مه٤م آؾمت٘مالل ذم اًمتٍمف 

 ذم اؾمتح٘م٤مق ظمْمقع اعمّمٜمقع اعمرسمقب، واًمقاؾمٓم٦م اعمٗمروو٦م إن يم٤من هل٤م واًمتٕملّم 
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ٞمٕم٤ًم وإن ِل يٙمـ ًمف طمظ ُمـ اؾمت٘مالل ذم اًمٕمٛمؾ يم٤مٟم٧م أصاًل وُمٌدء ٓ واؾمٓم٦م وؿمٗم

 آؾمت٘مالل يم٤مٟم٧م أداة آًم٦م هل٤م ُمٌدء وإهل٤ًم.

ّٓ ُمٕمٜمك أًم٦م وإداة وًمذا يم٤مٟم٧م إؾم٤ٌمب اًمٙمقٟمٞم٦م أيّ  ٤ًم ُم٤م ومرو٧م ًمٞمس هل٤م إ

يمًٌٌٞم٦م إيمؾ ًمٚمِمٌع واًمنمب ًمٚمري واًمقاًمديـ ًمٚمقًمد واًم٘مٚمؿ ًمٚمٙمت٤مسم٦م واعمٌم ٟٓمٓمقاء 

 .1شهٙمذااعم٤ًموم٦م و

  اؾمتئٜم٤مف اسمتدائل قم٤مد سمف إمم اجلدال ش. أٟم٧م»ػم ُمًتؽم ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛم

 ُمٕمٝمؿ ذم إذايمٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم.

           .اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مريري    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. سمٛمٕمٜمك أظمؼموين 

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

   .إظمذ: اٟمتزاع اًمٌمء وشمٜم٤موًمف ُمـ ُم٘مّره، وهق »ومٕمؾ ُم٤مض. ومٕمؾ اًمنمط

 اًمًٚم٥م واإلقمدام، ّٕن اًمًٚم٥م ُمـ ًمقازم إظمذ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعم٠مظمقذ ُمٜمف ومٝمق هٜم٤م جم٤مز ذم

 .2شجم٤مز ُمرؾمؾ

  .وم٤مقمٚمف 

      ُمٗمٕمقل سمف، وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم ُمنميمل

أو اعمنميملم ذم مجٞمع إزُمٜم٦م. أظمذ اًمًٛمع: اإلصامم.  اًمٕمرب ذم زُمـ رؾمقل اهلل

غم اجلٜمس ومٙم٤من ذم ىمقة اجلٛمع، ومٕمّؿ سم٢مو٤مومتف إمم وٛمػم واًمًٛمع: ُمّمدر دال قم»

 .3شاعمخ٤مـمٌلم وٓ طم٤مضم٦م إمم مجٕمف

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم    « . إسمّم٤مر: مجع سمٍم وهق ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕملم

                                                 
 .7/93 اعمٞمزان .1

 .6/114 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .6/114 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3
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 .ء. وأظمذ إسمّم٤مر: اإلقمام1شقمغم اًمتح٘مٞمؼ

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  :اًمتٖمٓمٞم٦م واإلهمالق.. اخلتؿ 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ وىمد ُمّر ُمرارًا أّن .

اًم٘مٚم٥م ذم ُمّمٓمٚمح اًم٘مرآن هق حمّؾ آدريم٤مت واًمٗمٝمؿ واًمتٕم٘مؾ واًمتٗمٙمر ومتٞمز اخلػم ُمـ 

 واحلّؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ. اًمنّم 

درايمف وم٠مظمذمه٤م وذم اًمٖم٤مًم٥م اًمًٛمع واًمٌٍم ـمري٘م٤من ًمٚم٘مٚم٥م ذم شمٗمٙمره وشمٕم٘مٚمف وإ

 2ؾم٥ٌم إلهمالق سم٤مب اًم٘مٚم٥م، ومٞمٙمقن شم٘مديٛمٝمام ُمـ سم٤مب شم٘مديؿ اًمٕمّٚم٦م قمغم اعمٕمٚمقل.

اًم٘مقل ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وٓ يٌٍمون  اعمنميمقن ٓ يًٛمٕمقن طمّؼ وإذا يم٤من ه١مٓء »

ف واطمد ٓ ذيؽ ًمف ومّم٤مرت ىمٚمقهبؿ ٓ يدظمٚمٝم٤م رء ُمـ واردات آي٤مشمف اًمداًم٦م قمغم أٟمّ 

ًمؽ احلّؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ أىم٤مم احلج٦م سمذًمؽ قمغم إسمٓم٤مل ك شمٕمرف سمذاًمًٛمع واًمٌٍم طمتّ 

 .3شووطمدشمفُمذهٌٝمؿ ذم أُمر اإلًمف شمٕم٤ممم 

ـْ شمدقمقن»وضمقاب اًمنمط حمذوف شم٘مديره:  أو يٙمقن اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ش. َُم

 أشمٞم٦م.

            .اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم. ُمٌتدأ  .ظمؼم 

    صٗم٦م أو سمدل           .  ًمٞمف.ُمْم٤مف إ 

     وُمٗمٕمقل سمف، صٗم٦م ُأظمرى ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ًمـ   أو ظمؼم صم٤من عمٌتدأ . 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .إرضم٤مع إمم إصؾ أشمك سمف أو ضم٤مء سمف .

                                                 
 .6/114 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .13/321 اًمرمحـ ٥مُمقاه ذم يمام .2

 .7/93 اعمٞمزان .3
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 ي٘مؾ قم٤مئد إمم اًمًٛمع وإسمّم٤مر واًم٘مٚمقب قمغم شم٠مويٚمٝم٤م سم٤معمذيمقر ومٚمذًمؽ ِل»واًمْمٛمػم 

 .1شوهذا اؾمتٕمامل ىمٚمٞمؾ ذم اًمْمٛمػم وًمٙمٜمّف ومّمٞمحش هب٤م»

    .أي يرّده قمٚمٞمٙمؿ : 

    شمٜمزيؾ ًمألُمر اعمٕم٘مقل ُمٜمزًم٦م ش. »أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .2شاعمِم٤مَهد

   اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم. طم٤مل ُمـ وٛمػم  . 

   ش.ٟمحـ»ؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًت 

    ُمٗمٕمقل سمف واًمتٕمريػ ًمٚمٕمٝمد شمٍميػ    حتقيٚمٝم٤م إمم أومٝم٤مُمٝمؿ

 وشمقضمٞمٝمٝم٤م ذم اجلٝم٤مت اًمتل شمٔمٝمره أشمؿ اإلفمٝم٤مر.

   ًمٚمؽمشمٞم٥م اًمرشمٌل وهق هٜم٤م ًمٚمتٕمجٞم٥م ُمـ ىمقة    وُمـ اؾمتٛمرار

 اإلقمراض واعمٙم٤مسمرة.

   .3شؼم اًمِٗمْٕمكم ًمِتََ٘مّقي احلُٙمؿوشم٘مديؿ اعمًٜمد إًمٞمف قمغم اخل»ُمٌتدأ. 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم. اًمّمدوف: آقمراض اًمِمديد

 واًمتٙمذي٥م، وومٕمؾ ُمْم٤مرع يدّل قمغم اًمتجدد وآؾمتٛمرار.

 روايت٤من

 ذم ىمقًمف:  ذم رواي٦م أيب اجل٤مرود، قمـ أيب ضمٕمٗمر               

          ي٘مقل: إن أظمذ اهلل ُمٜمٙمؿ اهلدى                 

                 4.ي٘مقل: يٕمروقن 

                                                 
 .6/115 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/115 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .6/116 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .14ح ،1/295 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4
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وذم ظمٓم٦ٌم اًمزهراء ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمديمٞم٦م: ... يماّل سمؾ ران قمغم ىمٚمقسمٙمؿ ُم٤م 

 1ؿ وأسمّم٤مريمؿ، اخلٓم٦ٌم.أؾم٠مشمؿ ُمـ أقمامًمٙمؿ وم٠مظمذ سمًٛمٕمٙم

 

                            

    

 

اؾمتئٜم٤مف ًمٚمتٝمديد واًمتققّمد وشمٌٙمٞم٧م آظمر هلؿ ٕظمذ آقمؽماف ُمٜمٝمؿ وسمٞم٤من سم٠مّن 

ّٓ قمٚمٞمٝمؿ وٓ يّي  سمٖمػمهؿ. وهتديد هلؿ عمّرة صم٤مٟمٞم٦م سم٢مشمٞم٤من  إقمراوٝمؿ ٓ يرضمع سم٤مًمًقء إ

 اًمٕمذاب اًمذي ٓ يًتٓمٞمٕمقن دومٕمف وأّّنؿ قمغم ظمٓمر ُمـ قمذاب اهلل اًمذي ٓ يتخٓم٤مهؿ.

                  ىمد ُمّر شمٗمًػمه ذم أي٦م إرسمٕملم ُمـ هذه

 اًمًقرة.

   طم٤مل ُمـ وٛمػم    :إشمٞم٤من اًمٌمء ومج٠مة ٓ ئمٝمر قمغم ُمـ »، اًمٌٖمت٦م

ّٓ سمٕمد إشمٞم٤مٟمف وهمِمٞم٤مٟمف ومال يؽمك ًمف جم٤مل اًمتحذر  .2شأشم٤مه إ

اًمٌٖمت٦م: اعمٗم٤مضم٠مة وهق أن ي٠مشمٞمٝمؿ اًمٕمذاب وهؿ هم٤مومٚمقن همػم »سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: 

 .3شُمتقىمٕملم ًمذًمؽ

  .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم « .اجلَْٝمَرة: اًمٔمٝمقر اًمت٤مم اًمذي ٓ ي٘مٌؾ 

هٜم٤م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٌٖمت٦م ويم٤من ود اخلٗمٞم٦م وود اًمّن... وىمد أوىمع اجلٝمرة »و  4شاإلرشمٞم٤مب

                                                 
 .1/116 آطمتج٤مج .1

 .7/94 اعمٞمزان .2

 .4/141 اًمتٌٞم٤من .3

 .7/94 اعمٞمزان .4
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ّٓ أّن اًمٌٖمت٦م عمـ٤ّم يم٤مٟم٧م  اًمٔم٤مهر أن شم٘م٤مسمؾ اًمٌٖمت٦م سم٤مًمٜمّٔمرة أو أن شم٘م٤مسمؾ اجلٝمرة سم٤مخلٗمٞم٦م، إ

ًـ ُم٘م٤مسمٚمتف سم٤مجلٝمرة، وم٤مًمٕمذاب حوىمقع اًمٌمء ُمـ همػم ؿمٕمقر سمف يم٤من طمّمقهل٤م ظمٗمّٞم٤ًم وم

هق اًمذي ٓ شمًٌ٘مف قمالُم٦م وٓ إقمالم سمف. واًمذي جيلء ضمٝمرة هق اًمذي اًمذي جيلء سمٖمت٦م 

ػ اعمحٙمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ
شمًٌ٘مف قمالُم٦م ُمثؾ اًمٙمِ                   

          1  :أو ؾمٌ٘مف إقمالم سمف يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم           

       2 وم٢مـمالق اجلٝمرة قمغم ؾمٌؼ ُم٤م يِمٕمر سمحّمقل اًمٌمء إـمالق .

 .3شجم٤مزي

   اًمٜم٤مومٞمتلم.ش ٓ»أو ش ُم٤م»اؾمتٗمٝم٤مم اٟمٙم٤مر ذم ُمٕمٜمك 

     .سم٤مهلالك ًمٌٞم٤من اًمتٝمديد وًمٕمّؾ اًمتٕمٌػم »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل

قمٚمٞمف احلي أيْم٤ًم، وم٢مّٟمف ىمد  قمـ ؾمخط إهلل، ويدّل اًمِمديد، ويمقن اًمٕمذاب طم٤مصؾ 

ام يٙمقن رمح٦م هبؿ ًمٙمقٟمف ؾم٤ًٌٌم ًمٜمٞمؾ اجلزاء هيٚمؽ همػم اًمٔم٤مِل، ًمٙمـ ٓ هبالك اًمتٕمذي٥م، ورسمّ 

 .4شإورم

  .أداة آؾمتثٜم٤مء. يٗمٞمد ُمع ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل اًم٤ًمسمؼ احلٍم 

   .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ 

    ٝم٤م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم أن اًمٔم٤معملم قمغم ومٞمهذه طمج٦م سملّم »ٟمٕم٧م

ظمٓمر ُمـ قمذاب اهلل قمذاسم٤ًم ٓ يتخٓم٤مهؿ، وٓ يٖمٚمط ذم إص٤مسمتٝمؿ سم٢مص٤مسم٦م ُمـ ؾمقاهؿ، صمّؿ 

 ؿ هؿ اًمٔم٤معمقن ًمٗمً٘مٝمؿ قمـ اًمدقمقة اإلهلٞم٦م وشمٙمذيٌٝمؿ سمآي٤مت اهلل شمٕم٤ممم.سملّم أّّن 

ّٓ إص٤مسم٦م اعمجرم سمام يًقؤه ويدُّمره ُمـ ضمزاء  وذًمؽ أن ُمٕمٜمك اًمٕمذاب ًمٞمس إ

ّٓ إضم ّٓ ُمع فمٚمؿ، ومٚمق أشم٤مهؿ ُمـ ىمٌؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمذاب ِل هيٚمؽ سمف إ راُمف وٓ إضمرام إ

                                                 
 .24/ إطم٘م٤مف ؾمقرة .1

 .65/ هقد ؾمقرة .2

 .6/117 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .13/325 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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 .1شاًمٔم٤معمقنقمٚمٞمف أي٦م صمّؿ سملّم أيتلم اًمت٤مًمٞمتلم أّنؿ هؿ  اًمٔم٤معمقن، ومٝمذا ُم٤م يدّل 

 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

إمم اعمديٜم٦م وأص٤مب أصح٤مسمف  رؾمقل اهلل عمـ٤ّم ه٤مضمرىم٤مل اًم٘مٛمل: وم٢مّّن٤م ٟمزًم٧م 

 :وم٠مٟمزل اهلل  رض، ومِمٙمقا ذًمؽ إمم رؾمقل اهللاجلٝمد واًمٕمٚمؾ واعم   هلؿ ي٤م

حمّٛمد                                    . 

ّٓ اجلٝمد واًمير ذم اًمدٟمٞم٤م.  أي إّّنؿ ٓ يّمٞمٌٝمؿ إ

ّٓ اًم٘مقموم٠مُّم٤م اًمٕمذاب إًمٞمؿ اًّمذي ومٞمف ا  2اًمٔم٤معملم. هلالك، ومال يّمٞم٥م إ

 

                           

           

 

ؾمؾ وإًم٘م٤مسمٞم٤من ًمًٜم٦م إهلٞم٦م » ّٓ سمٕمد إرؾم٤مل اًمرُّ ء ذم أن إهالك اعمٙمذسملم ٓ يٙمقن إ

 .3شقمٚمٞمٝمؿاحلّج٦م 

  :قم٤مـمٗم٦م. قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم               

   4. 

           .ٟم٤مومٞم٦م     ش.ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     .ُمٗمٕمقل سمف 

   ؾمؾ اًمرؾمقل ىمٍم ىمٚم٥م أي ِل ٟمر»أداة طمٍم. واًم٘مٍم إو٤مذم و

                                                 
 .7/94 اعمٞمزان .1

 .1/295 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .13/326 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .46/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4
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 .1شًمإلقمج٤مب سم٢مفمٝم٤مر ظمقارق اًمٕم٤مدات

   طم٤مل ُمـ             . .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم . 

اًمنميٗم٦م اعمِمتٛمؾ قمغم صٞمٖم٦م اعمْم٤مرع واعمتٕم٤مـمٗملم، يدّل قمغم أّن ؾمٚمقب أي٦م أُ »

ؾمؾ، وأّن وفمٞمٗمتٝمؿ هق شمٌِمػم ُمْمٛمقّن٤م ُمًتٛمّر وأّٟمف ؾمٜم٦ّم إهلٞم٦م، وومٞمٝم٤م  اًمٌٞم٤من ٕقمامل اًمرُّ

اعم١مُمٜملم اعمٓمٞمٕملم سم٤مًمثقاب، وإٟمذار اعمٕمرولم واًمٕم٤مصلم سم٤مًمٕم٘م٤مب، ومٚمؿ يرؾمٚمٝمؿ ًمُٞم٘مؽمح 

قمٚمٞمٝمؿ أو ُيتٚمٝمك هبؿ أو ُيًخر ُمٜمٝمؿ، وم٢مّّنؿ رؾمؾ اهلل، هلؿ يمراُمتٝمؿ قمٜمد اهلل، وإّٟمام ي١مشمقن 

قاهؿ، واًمتٌِمػم هق اإلظم٤ٌمر سم٤مخلؼم ُمـ أي٤مت واًمؼماهلم سمام ئمٝمر صدىمٝمؿ وطمّ٘مٞم٦م دقم

 .2شآٟمذاراًم٤ًمّر، وي٘م٤مسمٚمف 

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

   اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ، ومجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه. وًمٙمـ

إفمٝمر أّّن٤م »   ُمقصقًم٦م يمام يرضّمحف قمٓمػ     3 أن جيقز قمٚمٞمف. و

ٞمؾ ًم٘مقًمف: شمٙمقن ذـمٞم٦م ٓ ؾمٞمام وهل ذم ُمٕمٜمك اًمتٗمّم      وم٢من يم٤مٟم٧م .

ذـمٞم٦م وم٤مىمؽمان       وإن ضمٕمٚم٧م ُمقصقًم٦م وم٤مًمٗم٤مء عمٕم٤مُمٚم٦م اعمقصقل ، سم٤مًمٗم٤مء سملمِّ

 .4شُمت٘م٤مرسم٤منُمٕم٤مُمٚم٦م اًمنمط، وآؾمتٕمامٓت 

   أي ش. هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم     ُمـ اعمرؾَمؾ

 ات احلّ٘م٦م.إًمٞمٝمؿ سم٤مٓقمت٘م٤مد

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  .    أي وَمَٕمؾ اًمّمالح ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم

                                                 
 .6/118 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .13/326 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .49/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3
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 وّنك قمٜمف. إـمالىمف يِمٛمؾ إقمامل اًمّم٤محل٤مت وآظمالق اًمٗم٤موٚم٦م. ذم ُم٤م أُمر 

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط سمٜم٤مًء قمغم ذـمٞم٦م .وسمٜم٤مًء قمغم همػمه٤م شمٗمريٕمّٞم٦م ، 

 ٟم٤مومٞم٦م          .   .ُمٌتدأ 

     .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم. سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمًت٘مٌؾ واًمٕم٤مَِل أظمرة 

           .قم٤مـمٗم٦م           .ٟم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم. سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ُم٣م قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م 

 

                       

 

سمٞم٤من حل٤مل اعمٙمذسملم سمآي٤مت اهلل ورؾمٚمف وُم٤م ضم٤مؤوا سمف ُمـ اعمٕم٤مرف واًمٕم٘م٤مئد 

 وإطمٙم٤مم واًمنميٕم٦م.

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف    .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

           .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ     .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

    .اعمّس: طم٘مٞم٘متف ُم٤ٌمذة اجلًؿ سم٤مًمٞمد وهق »ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف

وهٜم٤م اؾمتٗم٤مرة إلدراك  1شُمرادف اًمٚمٛمس  . 

    وم٤مقمٚمف. واجلٛمٚم٦م      .ظمؼم 

           .ًمٚمًٌٌٞم٦م           .ُمّمدري٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص و اؾمٛمف 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم   .        سمت٠مويؾ

ُمّمدر شم٘مديره: سم٥ًٌم ومً٘مٝمؿ، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمٗمًؼ ظمروج قمـ .

                                                 
 .6/119 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1
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وضملء سمخؼم »د اًمنمقمٞم٦م احلدو   مجٚم٦م ُمْم٤مرقمٞم٦م ًمإلؿم٤مرة إمم أّن ومً٘مٝمؿ يم٤من

ُمتجّددًا ُمتٙمّررًا، قمغم أّن اإلشمٞم٤من سمـ    أيْم٤ًم ًمٚمدًٓم٦م قمغم آؾمتٛمرار ّٕن   إذا

ِل ي٘مّمد هب٤م اٟم٘مْم٤مء ظمؼمه٤م ومٞمام ُم٣م دًم٧َّم قمغم اؾمتٛمرار اخلؼم سم٤مًم٘مريٜم٦م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

           12ش. 

 

                         

                      

 

أن خيؼمهؿ سم٤مًمٖمٞم٥م ويٗمجر اًمٞمٜم٤مسمٞمع، وي٠ميت  ُمـ اًمٜمٌلن ـمٚم٥م اعمنميمق»

ذًمؽ مم٤ّم ٓ يٛم٨م إمم ُمقوقع سم٤معمالئٙم٦م، ويرىمك إمم اًمًامء، ويً٘مٓمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وُم٤م إمم 

وأُمره اًمٜمٌل أن ي٘مقل هلؿ: اٟمف ًمٞمس سم٢مًمف، وٓ اًمرؾم٤مًم٦م سمّمٚم٦م وم٠مٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف هذه أي٦م 

 ُمٚمؽ، وإٟمام هق سمنم يقطمك إًمٞمف ويمٗمك.

 رء، قم٤مِل سمٙمؾِّ  ف ىم٤مدر قمغم يمؾِّ ٤من ان ًمإلًمف صٗم٤مت ّتّمف، وُمٜمٝم٤م اٟمّ وسمتٕمٌػم صم

ؽ صٗم٤مت ّتّمف، وُمٜمٝم٤م اٟمف يرىمك إمم اًمًامء، وٓ ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم، وٓ ٚمَ رء، وأيْم٤ًم ًمٚمٛم

يٛمت٤مز قمٜمٝمؿ سمٜمزول اًمقطمل يٛمٌم ذم إؾمقاق، أُم٤م اًمرؾمقل ومٝمق سمنم يم٤ًمئر اًمٜم٤مس، وإٟمام 

وُمٜمذرًا ُمـ أقمرض سمًقء ًـ اًمثقاب، قمٚمٞمف ُمـ رسّمف، ُمٌنمًا ُمـ اؾمتج٤مب ًمف سمح

اًمٕم٘م٤مب، وًمٞمس ُمـ ُمقوقع اًمرؾم٤مًم٦م واظمتّم٤مصٝم٤م أن يتٜم٠ٌم سم٤مًمٖمٞم٥م، وي٠ميت سم٤مخلقارق، 

 .3شكضمٝمؾ وقمٛموم٤مخلٚمط سملم صٗم٤مت اهلل وصٗم٤مت ُمالئٙمتف ورؾمٚمف 

   وُم٤م ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل إيمرمش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم .

                                                 
 .14/ اًمٗمتح :73 و 59 و 51 و 5/ إطمزاب :71/ اًمٗمرىم٤من :152 و 111 و 96/ اًمٜم٤ًمء ؾمقر .1

 .6/119 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .3/193 اًمٙم٤مؿمػ شمٗمًػم .3
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 سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

 .ٟم٤مومٞم٦م 

    أي: ٓ أدقمل.ش. أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم اعمنميمقن .

وهل ُمٗمٞمدة شم٘مقي٦م ومٕمؾ اًم٘مقل قمٜمدُم٤م ٓ شمٙمقن طم٤مضم٦م ًمذيمر »اًمٙم٤مومريـ. واًمالم ًمٚمتٌٚمٞمغ 

 .1شاعمٙمّذسمقناعمقاضَمف سم٤مًم٘مقل يمام هٜم٤م ًمٔمٝمقر أّن اعمقاضَمف سم٤مًم٘مقل هؿ 

 .فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. ظمؼم ُم٘مدم 

     .اخلزائـ: مجع ظِمزاٟم٦م ـ سمٙمن اخل٤مء ـ »ُمٌتدأ ُم١مظمر وُمْم٤مف إًمٞمف

وهل اًمٌٞم٧م أو اًمّمٜمدوق اًمذي حيتقي ُم٤م شمتقق إًمٞمف اًمٜمٗمقس وُم٤م يٜمٗمع قمٜمد اًمِمّدة 

 .2شواحل٤مضم٦م

راد ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمتل هل٤م ارشم٤ٌمط ظمزن اًمٌمء إطمرازه سمحٞم٨م ٓ شمٜم٤مًمف إيدي، واعم»

ذم  سمِم١مون ظمٚم٘مف ُمـ اًمٜمٕمؿ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٔم٤مهري٦م، يم٤معمٕم٤مرف واًمرزق وٟمحقه، وىمد سملم 

ُمقاوع ُمتٕمّددة ُمـ يمت٤مسمف اعمجٞمد يمثػم ُمـ ُمّم٤مدي٘مٝم٤م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:            

                3 وهق يدل قمغم اًمرزق، وُمـ آصم٤مر ُم٤م ورد ،

 ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                            

 4 :وأن ُمّمدره٤م )يمـ( اًمذي ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم .                

       5 وم٢مّٟمف اعمٌدأ اًمٗمّٞم٤مض اًم٘م٤مدر قمغم يمّؾ رء، وإّٟمام يت٘مّدر طم٥ًم ،

ٌّف إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  آؾمتٕمدادات واًم٘م٤مسمٚمّٞم٤مت، يمام ٟم              

                                                 
 .6/111 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/111 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .111/ اإلهاء ؾمقرة .3

 .2/ وم٤مـمر ؾمقرة .4

 .82/ يس ؾمقرة .5
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             1ف، شمّتّمػ سم٤معمالء ومال ٟم٘مص ، ومتٙمقن ظمزائٜمف ؾمٌح٤مٟمف ُم٘مدوراشم

ومٞمٝم٤م، واًمٌ٘م٤مء واًمدوام دون ٟمٗم٤مذ، واًمِمٛمقل سمدون شم٘مٞمٞمد وحتديد، ومٝمل اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمت٤مُّم٦م 

سمٖمػم شمٜم٤مه، وُمـ دون اطمتٞم٤مج إمم اًمٖمػم، وٓ يٕمجزه سمذل وؾمامطم٦م، ومٝمل اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمت٤مُّم٦م 

ء سمٖمػم شمٜم٤مه، وُمـ دون اطمتٞم٤مج إمم اًمٖمػم، وٓ يٕمجزه سمذل وؾمامطم٦م، وٓ شمٜمٗمذ سم٢مقمٓم٤م

. سمؾ 2شوضمقد        3. 

           .قم٤مـمٗم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

    واعمراد سمٜمٗمل اًمٕمٚمؿ هٜم٤م ش. أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

اًمذي اإلو٤مذم ». وهٙمذا اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ دون 4شلطمقسمآؾمت٘مالل سمف ُمـ همػم شمٕمٚمٞمؿ »

اًمٜمٗمس قمـ اعم٤مّدة، ومتٕمٚمؿ ُم٤م وراءه٤م سم٘مدر اإلُمٙم٤مٟم٤مت اعمت٤مطم٦م  يٛمٙمـ اًمِمخّمٞم٦ّم اًمتل دمّرد

 .5شإًمٞمفهل٤م، أو شمٕمٚمؿ ُم٤م ي١مّدي 

     .اًمٖمٞم٥م ظمالف احلْمقر واًمِمٝمقد، ومٙمّٚمام ِل يٙمـ طم٤مضًا »ُمٗمٕمقل سمف

ذم اعمدارك اجلًامٟمّٞم٦م وُمِمٝمقداهت٤م، يٙمقن ذم اًمٖمٞم٥م، وًمٙمٜمّف صم٤مسم٧م ذم اًمقاىمع سمتامم ُمٕمٜمك 

. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 6شؼاًمثٌقت واًمتح٘مّ                 7  :وىم٤مل

         8  :وىم٤مل           9  :وىم٤مل  

                                                 
 .21/ احلجر ؾمقرة .1

 .329 و 13/328 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .7/ اعمٜم٤موم٘ملم ؾمقرة .3

 .7/95 اعمٞمزان .4

 .13/332 اًمرمحـ ُمقاه٥م .5

 .13/331 اًمرمحـ ُمقاه٥م .6

 .18/ اًمتٖم٤مسمـ ؾمقرة .7

 .123/ هقد ؾمقرة .8

 .78/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .9
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                 *            1. 

           .قم٤مـمٗم٦م       .ؾمٌؼ إقمراهب٤م وُمٕمٜم٤مه٤م 

   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

    ظمؼمه. أي ٓ أدقمل       يتقمهقن أّن اًمرؾم٤مًم٦م »ُمـ اعمالئٙم٦م ّّٕنؿ

 شم٘متيض أن يٙمقن اًمرؾمقل ُمـ همػم ضمٜمس اًمٌنم ومٚمذًمؽ ىم٤مًمقا:      

          2 وم٤معمٕمٜمك ٟمٗمل ُم٤مهٞم٦م اعَمَٚمٙمٞم٦م قمٜمف ّٕن جلٜمس .

 .3شاعمٚمؽ ظمّم٤مئص أظمرى ُمٖم٤ميرة خلّم٤مئص اًمٌنم

   ش.ُم٤م»ٟم٤مومٞم٦م سمٛمٕمٜمك 

     اإلشم٤ٌمع احل٘مٞم٘مل هق اعمٌم ش. أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ٌَع وهٜم  ٤م جم٤مز ُمرؾمؾ ذم آىمتّم٤مر قمغم اًمٌمء ّٕٟمف ُمـ ًمقازم آشم٤ٌمع احل٘مٞم٘مل.ظمٚمػ اعمّت

   أداة طمٍم. أي: ًمٞم٧ًم اًمرؾم٤مًم٦م  أي دون ». واحلٍم هٜم٤م إو٤مذم

آؿمتٖم٤مل سم٢مفمٝم٤مر ُم٤م شم٘مؽمطمقٟمف ُمـ اخلقارق ًمٚمٕم٤مدة. واًمٖمرض ُمـ اًم٘مٍم ىمٚم٥م 

 .4شاعم١ًموًم٦ماقمت٘م٤مدهؿ أّن اًمرؾمقل ٓ يٙمقن رؾمقًٓ طمّتك ي٠مشمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمج٤مئ٥م 

 .ُمقصقًم٦م. ُمٗمٕمقل سمف 

   ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 واًمقطمل: هق اًمٙمالم اخلٗمل.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

  .ظمت٤مم ًمٚمٛمج٤مدًم٦م ُمٕمٝمؿ وشمذيٞمؾ عمـ٤ّم ورد صدر أي٦م 

            .اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

                                                 
 .27 و 26/ اجلـ ؾمقرة .1

 .7/ اًمٗمرىم٤من ؾمقرة .2

 .6/111 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .6/112 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4
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  وم٤مقمؾ، ؿمٌّف اًمٙم٤مومر سمـ. 

     ُمٕمٓمقف سم٤مًمقاو قمغم ٌّف اعم١مُمـ سمـ . وؿم   . 

           .اؾمتٗمٝم٤مم شمقسمٞمخل           .شمٗمريٕمٞم٦م قمغم قمدم اًمت٤ًموي .ٟم٤مومٞم٦م 

     اًمتٗمٙمر: ضمقٓن اًمٕم٘مؾ ذم ـمريؼ اؾمتٗم٤مدة »ف. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚم

 .1شقمٚمؿ صحٞمح

 

                         

        

 

ـ هق ُم٘مرٌّ سم٤مًمٌٕم٨م أن يٜمذر هبذه أي٤مت أي خيقف هب٤م ُم ٟمٌٞمفأُمر اهلل شمٕم٤ممم »

واًمٜمِمقر ُمـ اعم١مُمٜملم، وُمـ ي٘مّر سمذًمؽ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ويٕمت٘مد أّٟمف ٓ ُمٕمقٟم٦م، قمٜمد اًمنميم٤مء 

يقُمئذ، ّٕن إُمر هٜم٤مك ًمف شمٕم٤ممم وطمده. وىمد يم٤من ظمٚمؼ ُمـ ُمنميمل اًمٕمرب يٕمت٘مدون 

ًمزم وان يم٤مٟم٧م ٓزُم٦م أذًمؽ، وم٠مُمر اهلل أن خيص ه١مٓء سم٤مإلٟمذار، ّٕن احلج٦م هلؿ 

 .2شًمٚمجٛمٞمع

ُمـ ؿم٤مهد  قمغم إٟمذار يمّؾ  اًمٜمٌل إّٟمام حترض»٤ٌمرة ُأظمرى: أي٦م اًمنميٗم٦م وسمٕم

ذم ؾمٞمامه قمالئؿ اخلقف ُمـ أي ـم٤مئٗم٦م يم٤من ٕن سمٜم٤مء اًمدقمقة اًمديٜمٞم٦م قمغم أؾم٤مس احلنم 

وإىم٤مُم٦م اعمح٤مؾم٦ٌم قمغم اًمًٞمئ٦م واحلًٜم٦م واعمج٤مزاة قمٚمٞمٝمام، وأدٟمك ُم٤م يرضمك ُمـ شم٠مصمػم اًمدقمقة 

ام ازداد اطمتامل وىمققمف ازداد اخلقف وىمقي ف، ويمٚمّ اًمديٜمٞم٦م ذم واطمد أن جيقزه ومٞمخ٤موم

 .3شاًمت٤مم ٞم٦م، ومٝمٜم٤مك اًمت٠مصمػماًمت٠مصمػم طمتك يتٚمٌس سم٤مًمٞم٘ملم ويٜمتٗمل اطمتامل اخلالف سم٤مًمٙمٚمّ 

                                                 
 .6/112 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .4/143 اًمتٌٞم٤من .2

 .7/99 اعمٞمزان .3
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  :قم٤مـمٗم٦م. قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم            ذم

 أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿش أٟم٧م»ؽم ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًت. 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم راضمع إمم اًم٘مرآن سمدًٓم٦م ىمقًمف .

شمٕم٤ممم             .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف 

   قف ُمٕمٜم٤مه اعمٕمروف وهق ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. اًمٔم٤مهر اّن اعمراد سم٤مخل

صٗم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م حتّمٞمؾ ُمـ جمرد آطمتامل اًمذي جيتٛمع ُمع اًمٔمـ واًمِمؽ وهمػممه٤م، دون 

 اًمٕمٚمؿ وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه إذ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف.

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

       ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف، سمت٠مويؾ اعمّمدر

ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف  أي احلنم ذم حمّؾ   . 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع .

إمم      .احلنم 

سم٢مٟمذار ظمّمقص وإُمر »                 يٜم٤مذم قمٛمقم ٓ

أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م: اإلٟمذار هلؿ وًمٖمػمهؿ يمام يدل قمٚمٞمف ىمقًمف ذم           

         1  سمؾ عمـ٤ّم يم٤من ظمقف احلنم إمم اهلل ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمٜمٗمقؾمٝمؿ قمغم اًم٘مٌقل

وُم٘مّرسم٤ًم ًمٚمدقمقة إمم أومٝم٤مُمٝمؿ أوم٤مد ّتّمٞمص إُمر سم٤مإلٟمذار هبؿ ووصٗمٝمؿ هذا اًمقصػ 

٤ًمُمح ذم أُمرهؿ وٓ يْمٕمٝمؿ ُمقوع همػمهؿ سمؾ ًمدقمقهتؿ وحتريْم٤ًم ًمف أن ٓ ي شم٠ميمٞمداً 

ُمقىمٗمٝمؿ أىمرب ُمـ احلؼِّ وإيامّنؿ أرضمك وم٤مٔي٦م  خيّمٝمؿ سمٛمزيد قمٜم٤مي٦م سمدقمقهتؿ ٕنّ 

سمْمٛمٞمٛم٦م ؾم٤مئر آي٤مت إُمر سم٤مإلٟمذار اًمٕم٤مم شمٗمٞمد ُمـ اعمٕمٜمك: أن أٟمذر اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م وٓ ؾمٞماّم 

                                                 
 .19/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1
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               1ش. 

             .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص    ضم٤مر وجمرور، ظمؼم   .اعم٘مدم 

     ٟمّم٥م طم٤مل ُم٘مّدم ُمـ  ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ذم حمّؾ    و

     واًمٕم٤مُمؾ ذم احل٤مل ومٕمؾ    أي ًمٞمس هلؿ        اهلل  

      .اهلل 

    اؾمؿ            .اعم١مظمر .قم٤مـمٗم٦م 

 .زائدة ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل              ُمٕمٓمقف قمغم  . 

واجلٛمٚم٦م                   طم٤مل ُمـ وٛمػم       أي

     ُمٓمٚم٘م٤ًم قمـ سمٞم٤من ًمٜمٗمل اًمقٓي٦م »اظمٚم٦م ذم طمٞمّز اخلقف، و ذم هذه احل٤مًم٦م وهل د

ّٓ إذا أذن اهلل عمـ اصٓمٗم٤مه  همػمه ؾمٌح٤مٟمف ممّـ يدقمٞمف اعمنميملم وهمػمهؿ ُمـ اًمٙم٤مومريـ، إ

سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:               2. 

وىم٤مل شمٕم٤ممم:                           

      3 وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمتل هب٤م ي٘مّٞمد إـمالق اًمٜمٗمل ذم آيف ،

 اعم٘م٤مم... .

، وشمٌلّم وأي٦م شمٌلمِّ طم٘مٞم٘م٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ اإلهلّٞم٦م، وهل اٟمحّم٤مر اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمف 

وصم٤من وإٟمداد، سم٢مصم٤ٌمت اًمقٓي٦م هل٤م وؿمٗم٤مقمتٝم٤م قمغم ٟمحق سمٓمالن ُم٤م يٕمت٘مده اعمنميمقن ذم إ

آؾمت٘مالل، ُمـ دون ضمٕمٍؾ وإذن، ّٕن آؾمت٘مالل ومٞمٝمام يتٌع اًمٕمٚمؿ واًمتقطمٞمد واًمٜمٌّقة، 

وهؿ يٜمٗمقّن٤م وٓ يٕمت٘مدون هبام، وىمد قمروم٧م... أّن اعمنميملم أصمٌتقا ًمٚمنميم٤مء وإٟمداد 

ام شمٚمؽ اًمتل شمث٧ٌم اؾمت٘مالهل٤م ذم صٗم٤مت ُمٕمّٞمٜم٦م، شمْم٤مهل سمٕمض صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، ٓ ؾمٞمّ 

                                                 
 .7/98 ٞمزاناعم .1

 .255/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .86/ اًمزظمرف ؾمقرة .3
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اًمتٍّمف، واًم٘مدرة مم٤ّم دقم٤مهؿ إمم اقمت٘م٤مد اًمقٓي٦م واًمِمٗم٤مقم٦م هل٤م وإن يم٤مٟم٧م خمٚمقىم٦م. وإّن 

 إجي٤مده٤م يًتٚمزم اإلذن ذم اًمقٓي٦م سم٤مًمتٍمف واًمِمٗم٤مقم٦م اوٓمرارًا طم٥ًم اقمت٘م٤مدهؿ.

م وُمـ هٜم٤م ئمٝمر اًمقضمف ذم قمدم ذيمر آؾمتثٜم٤مء ذم اعم٘م٤مم، ّٕن اًمًٞم٤مق ذم اعم٘م٤م

، إسمٓم٤مًٓ ٓقمت٘م٤مدهؿ ذم اًمنميم٤مء ي٘متيض اًمٜمٗمل اعمٓمٚمؼ ًمٚمقٓي٦م واًمِمٗم٤مقم٦م قمـ همػمه 

، وم٤مٓؾمتثٜم٤مء ذم همػم هذا ٤م أوًمٞم٤مء وؿمٗمٕم٤مء، ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد سم٤مإلذن ُمٜمف ّّن ٠مسم نوإوصم٤م

 .1شاعمقوع وإن يم٤من يًتدقمٞمف اًمًٞم٤مق، وهق ذم اعم٘م٤مم ي٘متيض قمدُمف

     .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم    . 

       « ،شمٕمٚمٞمؾ ًمألُمر سم٤مإلٟمذار، أي ًمٙمل يت٘مقا اهلل سم٤مخلقف ُمـ ُم٘م٤مُمف

وآٟمتٝم٤مء قمـ اًمٙمٗمر واًمت٘مّقل قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ همػم قمٚمؿ، واًمث٤ٌمت قمغم اإليامن، 

ويتحّّمؾ قمغم وّتّمٞمص اًمت٘مقى سم٤مًمذيمر، ّٕن يتخّٚمص قمـ اعمٚمٙم٤مت اًمًّٞمئ٦م 

 .2شاًمٙمامٓت

 رواي٦مٌ 

أّٟمف ىم٤مل: أٟمذر سم٤مًم٘مرآن ُمـ يرضمقن اًمقصقل إمم  اًمٓمؼمد رومٕمف إمم اًمّم٤مدق

 3رهّبؿ شمرهمٌٝمؿ ومٞمام قمٜمده وم٢مّن اًم٘مرآن ؿم٤مومع ُمِمٗمع هلؿ.

 

                                                 
 .339 و 13/338 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .13/339 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .3/314 اًمٌٞم٤من جمٛمع .3
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قمـ ـمرد اًمٓمٌ٘م٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م وقَمّد ـمرده٤م ُمـ  ّنك اهلل ٟمٌّٞمف

ٚمٞمغ، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أصؾ اًمتٌ»آؾمتقاء سملم اًمٜم٤مس  اًمٔمٚمؿ ومتٙمقن وفمٞمٗم٦م اًمٜمٌل

وُمٕمروم٦م اًمنميٕم٦م وإطمٙم٤مم اإلهلّٞم٦م، ُمـ دون ومرق سمٞمٜمٝمؿ ٓ ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقة واًمْمٕمػ، 

وٓ اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر، وٓ اًمًٞم٤مدة واًمٕمٌقدي٦م، وٓ اًمرئ٤مؾم٦م وهمػمه٤م مم٤ّم هق دائر  ذم اعمجتٛمع 

اإلٟم٤ًمين، ومٝمق يٌّٚمغ ديـ اهلل وُم٤م أوطمل اًمذي يًتقي ومٞمف اجلٛمٞمع قمغم اظمتالف ـمٌ٘م٤مهتؿ 

 .1شرمح٦ًم ًمٚمٕم٤معملم ػ وىمد أرؾمؾوُمراشمٌٝمؿ، يمٞم

  :قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم                      ذم

 أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

   ظمٓم٤مسم٤ًم. ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ ّنل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم .

 .2شـَمَرْدُت اًمرضمؾ ـَمْردًا إذا أسْمَٕمْدشَمفُ »

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. اعمراد سم٤مًمدقم٤مء هٜم٤م اًمّمالة ذم اًمقىمتلم يمام قمـ

وصٗمٝمؿ سم٠مّّنؿ أهؾ اًمذيمر أو اًمتحٛمٞمد واًمتًٌٞمح  4أو اًمذيمر يمام قمـ إسمراهٞمؿ 3اًمْمح٤مك

                                                 
 .13/341 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .2/445 اًمٕمرب ًم٤ًمن ُمـ اًمذه٥م شمٚمخٞمص .2

 .4/144 اًمتٌٞم٤من ذم اًمٓمقد اًمِمٞمخ قمٜمٝمؿ ٟم٘مؾ .3

 .4/144 اًمتٌٞم٤من ذم اًمٓمقد اًمِمٞمخ قمٜمٝمؿ ٟم٘مؾ .4
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 اًمٔم٤مهر.أو اعمٕمٜمك اًمٖمقي ُمـ اًمدقم٤م وهق اجل٤مُمع سملم إىمقال اًمثالصم٦م وهق  1يمام قمـ ىمقم

   .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  « . اًمٖمداة واًمٖمدوة ُم٤م سملم ـمٚمقع

 ًمٚمجٜمس.ش ال». واًم٤ٌمء ًمٚمٔمرومٞم٦م. و 2شاًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   « .ُمـ »أو . 3شواًمٕمٌم ُمـ اعمٖمرب إمم اًمٕمِم٤مء

. ىمّمد 4شاًمزوال إمم اًمّم٤ٌمح       اؾمتٞمٕم٤مب اًمزُم٤من، يمام ي٘مّمد سم٤معمنمق

 5واعمٖمرب اؾمتٞمٕم٤مب إُمٙمٜم٦م.

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ  أي ،   

خمٚمّملم   . 

    ضمع إمم ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. اًمْمٛمػم ير   « . واًمقضمف هٜم٤م

أّّنؿ يريدون سمٕم٤ٌمدهتؿ ». أي 6شاهلل ُمًتٕم٤مر ًمٚمذات قمغم اقمت٤ٌمر اعمْم٤مف أي يريدون رى

و  7شاهلل ظم٤مًمّم٤مً      .سم٤مإلظمالص 

 .ٟم٤مومٞم٦م 

    ظمؼم ُم٘مدم.ضم٤مر وجمرور واخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ ، 

  طمرف ضمر، شمٌٕمٞمْمٞم٦م أو سمٞم٤مٟمٞم٦م. 

     جمروره وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم         .

                                                 
 .4/144 اًمتٌٞم٤من ذم اًمٓمقد اًمِمٞمخ قمٜمٝمؿ ٟم٘مؾ .1

 .3/192 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .3/192 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .3

 .6/115 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4

 .6/115 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .5

 .6/116 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف يرواًمتٜمق اًمتحرير شمٗمًػم .6

 .4/144 اًمتٌٞم٤من .7
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ُمّمدر طم٤مؾم٥م واعمراد سمف شمتٌع إقمامل وإطمقال واًمٜمٔمر ومٞمام »احل٤ًمب:  .ُمٌتدأ ُم١مظمر

 .1ششم٘م٤مسمؾ سمف ضمزاء

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            . .قم٤مـمٗم٦م 

 ٟم٤مومٞم٦م          .  .زائدة ًمٚمت١ميمٞمد 

    جمرور سمـ   وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمٌتدأ. ُمٕمٓمقف قمغم  . 

     .ضم٤مر وجمرور. ظمؼم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م،  وىمد اضمتٛمع ذم هذا اًمٙمالم مخ٦ًم ُم١ميّمدات. وهل »  

 وشم٘مديؿ اعمٕمٛمقل، وصٞمٖم٦م احلٍم ذم ىمقًمف  اًمزائدة،           ،

واًمت٠ميمٞمُد سم٤مًمتَّتٛمٞمؿ سمٜمٗمل اعم٘م٤مسمؾ ذم ىمقًمف:               وم٢مٟمَّف ؿمٌٞمف ،

سم٤مًمت١ميمٞمد اًمٚمٗمٔمل. ويمّؾ ذًمؽ ًمٚمتٜمّمٞمص قمغم ُمٜمتٝمك اًمتؼمئ٦م ُمـ حم٤موًم٦م إضم٤مسمتٝمؿ 

 .2شاطمٝمؿٓىمؽم

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

     ُمْمٛمرة سمٕمد اًمٗم٤مء ووم٤مقمٚمف وٛمػم ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ

 وُمٗمٕمقل سمف.ش أٟم٧م»ُمًتؽم 

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمٜمٝمل  . 

    ُمْمٛمرة واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمٜمّمقب سمـ

 ش.أٟم٧م»

     ؼم ضم٤مر وجمرور، ظم   اًمدظمقل ذم مج٤مقم٦م .

    ُمتٗمرع قمغم ـمرد        . 

                                                 
 .6/116 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/118 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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 ؿم٠من ٟمزوهل٤م

ىم٤مل اًم٘مٛمل: يم٤من ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م أّٟمف يم٤من سم٤معمديٜم٦م ىمقم وم٘مراء ُم١مُمٜمقن، ُيًّٛمقن 

أُمرهؿ أن يٙمقٟمقا ذم صّٗم٦م ي٠موون إًمٞمٝم٤م، ويم٤من  أصح٤مب اًمُّمّٗم٦م، ويم٤من رؾمقل اهلل

يتٕم٤مهدهؿ سمٜمٗمًف، ورسّمام محؾ إًمٞمٝمؿ ُم٤م ي٠ميمٚمقن، ويم٤مٟمقا خيتٚمٗمقن إمم  رؾمقل اهلل

ومُٞم٘مّرهبؿ، وي٘مٕمد ُمٕمٝمؿ، وي١مٟمًٝمؿ، ويم٤من إذا ضم٤مء إهمٜمٞم٤مء واعمؽمومقن ُمـ  رؾمقل اهلل

 أصح٤مسمف أٟمٙمروا قمٚمٞمف ذًمؽ، وي٘مقًمقن ًمف: اـمردهؿ قمٜمؽ!

وقمٜمده رضمؾ ُمـ أصح٤مب  ومج٤مء يقُم٤ًم رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر إمم رؾمقل اهلل

 :: شم٘مّدم. ومٚمؿ يٗمٕمؾ! وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهللىمد ًمزق سمرؾمقل اهلل اًمُّمّٗم٦م

 ًمٕمّٚمؽ ظمٗم٧م أن يٚمزق وم٘مره سمؽ؟! وم٘م٤مل إٟمّم٤مري: اـمرد ه١مٓء قمٜمؽ!

وم٠مٟمزل اهلل:                         ... 

 1أي٦م.

هذه أي٦م ُم٤م رواه اسمـ ُمًٕمقد وهمػمه: ان ُمأل ُمـ  وىم٤مل اًمٓمقد: ؾم٥ٌم ٟمزول

ىمريش ـ وىم٤مل اًمٗمراء: ُمـ اًمٙمٗم٤مر، ُمٜمٝمؿ قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّملم اًمٖمزاي ـ دظمٚمقا قمغم 

وقمٜمده سمالل وؾمٚمامن وصٝمٞم٥م وقمامر، وهمػمهؿ، وم٘م٤مل قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّملم ي٤م  اًمٜمٌل

أذاف ىمقُمؽ، وأؾمٚمٛمقا، ويم٤من ذًمؽ ظمديٕم٦م  شم٤مكرؾمقل اهلل ًمق ٟمحٞم٧م ه١مٓء قمٜمؽ، ٕ

ن أف ٝمؿ ًمف ويم٤من اهلل شمٕم٤ممم قم٤معم٤م سمٌقاـمٜمٝمؿ. وم٠مُمر اهلل ٟمٌٞمّ ُمٜم             

       وضمف ؾمالُمٝمؿ ودقم٤مئٝمؿ ٢مؿ يريدون سمّّن ف ّن٤مه قمـ ـمردهؿ ٕٟمّ أيٕمٜمل

 2اهلل.

 

                                                 
 .1/296 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .4/144 اًمتٌٞم٤من .2
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ظمٚمؼ اهلل آٟم٤ًمن سم٤مًمتٗم٤موت وآظمتالف ذم ضمٝم٤مت ُمتٕمددة سمحٙمٛمتف وىمدرشمف 

اًمتٗم٤موت وآظمتالف اًمٖمػم ُمتٜم٤مهٞم٦م ٓؾمت٘مرار اًمٜمٔم٤مم اًمٌنمي قمغم ىمقائٛمف وُأؾمًف، وهذا 

هب٤م وخيتؼم هب٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ، وذم هذه إهلل واسمتالء رسم٤مين يٛمتحـ اإلٟم٤ًمن  إّٟمام هق اُمتح٤من

اًمٗم٘مراء سم٤مٕهمٜمٞم٤مء وإهمٜمٞم٤مء سم٤مًمٗم٘مراء ومٞمختؼم صؼم أّٟمف يٛمتحـ »اًمٙمريٛم٦م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم 

اًمٗم٘مراء قمغم ُم٤م يرون ُمـ طم٤مل إهمٜمٞم٤مء وإقمراوٝمؿ قمٜمٝمؿ إمم ـم٤مقم٦م اًمرؾمؾ وخيتؼم ؿمٙمر 

إمم اإليامن سم٤مًمري٤مؾم٦م ذم اًمٗم٘مراء، واعمقازم واًمٕمٌٞمد  إهمٜمٞم٤مء وإىمرارهؿ عمـ يًٌ٘مٝمؿ ُمـ

 .1شواًمت٘مدم ومٞمفاًمديـ 

 .اؾمئٜم٤مومٞم٦م 

   «ٟمّم٥م صٗم٦م عمّمدر حمذوف  ذم حمّؾ ش ُمثؾ»سمٛمٕمٜمك ش اًمٙم٤مف

ًمٚمٌٕمد و ش اًمالم»ضمر سم٤مٓو٤موم٦م  اؾمؿ اؿم٤مرة ذم حمّؾ ش ذا»ُمثؾ ذًمؽ. ش ومتٜم٤ّم ومتٜم٤مً »سمٛمٕمٜمك 

طمرف ظمٓم٤مب. ش اًمٙم٤مف»    ٌّف سم٠مّٟمف سمٚمغ ُمٌتدأ. واًمتِمٌٞمف ًمٚمتٕمجٞم٥م ُمـ اعمِم

اعم٠مظمقذ ُمـ ش اًمٗمتقن»اًمٖم٤مي٦م ذم اًمُٕمج٥م. واؾمؿ آؿم٤مرة قم٤مئد إمم    أي 

       .ومتقٟم٤ًم. وضملء سم٤مؾمؿ آؿم٤مرة ًمٚمٌٕمٞمد سمجٝم٦م اًمدًٓم٦م قمغم قمٔمؿ اعمِم٤مر إًمٞمف 

   آُمتح٤من وآظمت٤ٌمر وآسمتالء،  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ظمؼم. اًمٗمتٜم٦م هٜم٤م

واظمت٤ٌمر اهلل ًمٕمٌده أن ئمٝمره ًمٜمٗمًف أو ًمٖمػمه قمغم ُم٤م ذم وٛمػمه وطم٘مٞم٘متف سمٓمريؼ أقمامًمف 

 وأومٕم٤مًمف وأىمقاًمف.

      واعمراد هبذا اًمٌٕمض اعمنميمقن اعمؽمومقن إًمٞمفُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف .

                                                 
 .4/145 اًمتٌٞم٤من .1
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 اعمٗمتقٟمقن أو مجٞمع اًمٜم٤مس واًمث٤مين أفمٝمر.

 .ًمٚمًٌٌٞم٦م 

    جمرور سمف طمرف ضمر.واعمراد سمف اعم١مُمٜمقن اًمٗم٘مراء . 

 .طمرف ضمر ًمٚمتٕمٚمٞمؾ أو اًمٕم٤مىم٦ٌم 

      ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ  .اًمتٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف

ش أن»      يت٠مول إمم اعمّمدر ُمع  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ ش ًم٘مقهلؿ»اًمتٕمٚمٞمؾ

 سمـ . 

 .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم ُمًتٕمٛمؾ ذم اًمتٕمّج٥م وآٟمٙم٤مر 

    .اؾمؿ اؿم٤مرة. ُمٌتدأ. ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًمتح٘مػم واًمتٕمجٞم٥م 

 .ومٕمؾ ُم٤مض 

   وم٤مقمٚمف. وُمٜم٦م اهلل هٜم٤م اإليامن واًمتٗمْمٞمؾ واًمت٘مدم سمف إمم اهلل ورؾمقًمف. 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ واجلٛمٚم٦م .        .ظمؼم 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ .   .اسمتدائٞم٦م

    .أي »فمرف يدّل قمغم اًمتقؾمط         خمت٤مرًا هلؿ   وؾمٓمٜم٤م أي

      وسمف مت٧م ُم٘م٤مًمتٝمؿ.1شوشمريمٜم٤م، ومٞم١مول إمم ُمٕمٜمك ُمـ دوٟمٜم٤م . 

 شم٘مريري. سمٞم٤من عمالك اًمتٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ واعمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ. اؾمتٗمٝم٤مم 

             .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص  .اؾمٛمف 

  .قمدّي »طمرف ضمر    ًأي  2شسم٤مًم٤ٌمء ّٕٟمف سمّمٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ ص٤مر ىم٤مسا

 ٓزُم٤ًم.

    اؾمؿ جمرور سمحرف ضمر  وًمٙمٜمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمتٗمْمٞمؾ وّٕٟمف

                                                 
 .6/123 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم ٕمروفاعم واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/123 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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ٟمّم٥م ظمؼم  ذم حمّؾ سمقزن اًمٗمٕمؾ،  . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واعمراد هبؿ اعم١مُمٜمقن اًمذيـ .

: أهمٚمٌٝمؿ يم٤مٟمقا ُمـ اًمٗم٘مراء واًمْمٕمٗم٤مء سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ يقؾمػ اًمٜمٌل

                                

      1  ،طمٞم٨م ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم شمقطمٞمده وٟمٗمل اًمنميؽ قمٜمف ؿمٙمرًا

وهٜم٤م ؾمٛمك اإليامن ؿمٙمرًا، ّٕٟمف ؿمٙمٌر قمٛمكٌم قمغم مجٞمع ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م ي٘مّر أّن يمّٚمٝم٤م 

 ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

ة قمغم اًمت٘مدم ذم زظم٤مرف اًمدٟمٞم٤م اُم٦م واًمٕمزّ ؿ سمجٝم٤مًمتٝمؿ يٌٜمقن اًمٙمرأّّن وم٤مٔي٦م شمٌلّم »

ام إُمر يدور ُمدار صٗم٦م ُمـ ُم٤مل وسمٜملم وضم٤مه، وٓ ىمدر هل٤م قمٜمد اهلل وٓ يمراُم٦م، وإٟمّ 

 .2شاإلهلٞم٦ماًمِمٙمر واًمٜمٕمٛم٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م هل اًمقٓي٦م 

 شمٜمٌٞمفٌ 

وذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ومّن أي٦م قمغم قمٙمس ُم٤م ذيمرٟم٤م وٓ سم٠مس سمف، ىم٤مل: 

              أي اظمتؼمٟم٤م إهمٜمٞم٤مء سم٤مًمٖمٜمٰك، ًمٜمٜمٔمر يمٞمػ ُُمقاؾم٤مهتؿ

ًمٚمٗم٘مراء، ويمٞمػ خُيرضمقن ُم٤م ومرض اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم أُمقاهلؿ، واظمتؼمٟم٤م اًمٗم٘مراء ًمٜمٜمٔمر يمٞمػ 

صؼمهؿ قمغم اًمٗم٘مر وقماّم ذم أيدي إهمٜمٞم٤مء        أي اًمٗم٘مراء      إهمٜمٞم٤مء ىمد

                       .3 

وىمد ُمّر ُمٜم٤ّم أن ارضم٤مع وٛمػم      ٕفمٝمر قمٜمدي واهلل إمم مجٞمع اًمٜم٤مس هق ا

 اًمٕم٤مِل.

                                                 
 .38/ يقؾمػ ؾمقرة .1

 .7/114 اعمٞمزان .2

 .1/297 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .3
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 رواي٦مٌ 

إُُمؿ ذم اخلٓم٦ٌم اًم٘م٤مصٕم٦م: ... وم٤مقمتؼموا سمام أص٤مب  ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم

قٓشمف، ووىم٤مئٕمف وُمثالشمف، واشّمٕمٔمقا سمٛمث٤موي اعمًتٙمؼميـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ُمـ سم٠مس اهلل وص

ظمدودهؿ، وُمّم٤مرع ضمٜمقهبؿ، واؾمتٕمٞمذوا سم٤مهلل ُمـ ًمقاىمح اًمٙمؼم، يمام اشمًتٕمٞمذوٟمف ُمـ 

ـمقارق اًمّدهر، ومٚمق رظّمص اهلل ذم اًمٙمؼم ٕطمٍد ُمـ قم٤ٌمده ًمرظّمص ومٞمف خل٤مّص٦م أٟمٌٞم٤مئف، 

رض ظمدودهؿ، وًمٙمٜمّف ؾمٌح٤مٟمف يمّره إًمٞمٝمؿ اًمّتٙم٤مسمر، وريض هلؿ اًمّتقاوع، وم٠مًمّم٘مقا سم٤مٕ

وقمّٗمروا ذم اًمؽّماب وضمقهٝمؿ، وظمٗمْمقا أضمٜمحتٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم، ويم٤مٟمقا ىمقُم٤ًم ُمًتْمٕمٗملم، 

ىمد اظمتؼمهؿ اهلل سم٤معمخٛمّم٦م، واسمتالهؿ سم٤معمجٝمدة، واُمتحٜمٝمؿ سم٤معمخ٤موف، وخمْمٝمؿ 

خط سم٤معم٤مل واًمقًمد ضمٝماًل سمٛمقاىمع اًمٗمتٜم٦م، واإلظمت٤ٌمر ذم  ًّ سم٤معمٙم٤مره، ومال شمٕمتؼموا اًمّرو٤م واًم

آومت٘م٤مر، وم٘مد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ُمقاوع اًمٖمٜمك و               * 

                 تؼم قم٤ٌمده اعمًتٙمؼميـ ذم ، وم٢مّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف خي

 1ذم أقمٞمٜمٝمؿ.أٟمٗمًٝمؿ سم٠موًمٞم٤مئف اعمًتْمٕمٗملم 

 

                              

                            

       

 

ًمقارد قمـ ـمرد اعم١مُمٜملم، أُمر اهلل شمٙمريؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم وشمٚمّٓمػ هبؿ، سمٕمد اًمٜمٝمل ا

ـْ شم٤مب ُمٜمٝمؿ قمـ ؾمٞمئ٦م سمٛمٖمٗمرة ُمـ اهلل ورمحتف  رؾمقًمف أن يًّٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ويٌنم َُم

                                                 
 .192 ظمٓمٌف اًمٌالهم٦م، ّن٩م .1
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 ٟمٗمقؾمٝمؿ. 1طمّتك يًٙمـ ـمٞمش

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم            2. 

 ب سمجقاسمف.فمرف زُم٤من، ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط، ظم٤مومض ًمنمـمف ُمٜمّمق 

   ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. واخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ. 

            .وم٤مقمؾ    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. يدّل قمغم آؾمتٛمرار 

   واًم٘مرآن  ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. وأي٤مت يِمٛمؾ اًمرؾمقل

 اعمجٞمد وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتٕمٌدي٦م وهمػمه٤م.

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

   ي٤م رؾمقل اهللش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. 

   .ُمٌتدأ. اًمًالم: اؾمؿ ُمّمدر سمٛمٕمٜمك إُم٤من 

      هٜم٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم متّٙمـ اًمتٚمٌس سم٤مُٕم٤من ش قمغم»ضم٤مر وجمرور، ظمؼم. و

 أي إُم٤من ُمًت٘مر ُمٜمٙمؿ ُمتٚمٌس سمٙمؿ، أي ٓ ّتػ.

  .ومٕمؾ ُم٤مض. واعمراد سم٤مًمٙمت٤مسم٦م هٜم٤م: اإلجي٤مب وقمدم آٟمٗمٙم٤مك 

   .وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

  .ُمٗمٕمقل سمف 

    .ٟم٤مومع، واسمـ قم٤مُمر، وقم٤مصؿ، ويٕم٘مقب  هىمرأ»طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف

 أّٟمف سمدل ُمـ ـ سمٗمتح اهلٛمزة ـ قمغم   ٦م شمِمتٛمؾ قمغم سمدُل اؿمتامل، ّٕن اًمرمح٦م اًمٕم٤مُمَّ

همٗمران ذٟم٥م ُمـ قمٛمؾ ذٟم٤ًٌم صمّؿ شم٤مب وأصٚمح. وىمرأه اًم٤ٌمىمقن ـ سمٙمن اهلٛمزة ـ قمغم أن 

                                                 
 .واًمٖمّم٦م آوٓمراب .1

 .52/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2
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 .1شيٙمقن اؾمتئٜم٤موم٤ًم سمٞم٤مٟمٞم٤ًم جلقاب ؾم١مال ُمتقىّمع قمـ َُمٌٚمغ اًمرمح٦م

  ف ظمؼمه.تدأ ومجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمٌاؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُم 

   ومٕمؾ اًمنمط.شهق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ، 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذوف ٓؾمؿ ذط  واًمْمٛمػم .

يرضمع إمم         . 

   .ُمٗمٕمقل سمف. اًمًقء: اًمٕمٛمؾ اًمذي شمًقء قم٤مىمٌتف، اخلٓمٞمئ٦م 

 .ًمٚمٛمالسم٦ًم 

     جمرور  يتٕمٚم٘م٤من سمـ « . ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اجلحقد اعمراد سم٤مجلٝم٤مًم٦م

ف سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌم يريد ُمـ يدقمق رسمّ  واًمٕمٜم٤مد اًمٚمذيـ مه٤م ُمـ اًمتٕمٛمد اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمجٝم٤مًم٦م وم٢منّ 

وضمٝمف وهق ُم١مُمـ سمآي٤مت اهلل ٓ يٕمّمٞمف شمٕم٤ممم اؾمتٙم٤ٌمرًا واؾمتٕمالء قمٚمٞمف سمؾ جلٝم٤مًم٦م همِمٞمتف 

 .2ش٥مْمهمسم٤مشم٤ٌمع هقى ذم ؿمٝمقة أو 

  .طمرف قمٓمػ ًمٚمؽمشمٞم٥م 

  ُمٕمٓمقف قمغم .اًمتقسم٦م: اًمٜمدم قمغم اًمذٟم٥م واًمرضمقع قمٜمف . 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٚمّٕمؼ سمـ واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

  . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغمالح . أي اصالح اًمٗمٕمؾ إن يم٤من حيت٤مج إمم اص

ّٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم طم٘مقق اهلل يٙمٗمك اًمتقسم٦م واًمٜمدم قمغم اًمذٟم٥م  ويرضمع إمم طم٘مقق اًمٜم٤مس وإ

 وم٘مط.

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

                                                 
 .6/125 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .7/115 اعمٞمزان .2
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       ظمؼما   ومه٤م ُمـ صٗم٤مت اهلل وئمٝمر أصمره اًمت٤مم سمٕمد شمقسمف .

 تف قمٚمٞمف.اًمٕمٌد سمٖمٗمراٟمف وٟمزول رمح

وأي٦م اًمنميٗم٦م شمتٕمرض ًمٚمتقسمف قمـ اعمٕم٤ميص دون اًمٙمٗمر واًمنمك سمدًمٞمؾ ىمقًمف: 

       .أي اعم١مُمٜملم سمآي٤مت اهلل 

 روايت٤من

 ذم شمٗمًػم احلؼمي سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس:             

                      ومحزة وضمٕمٗمر  أي٦م ٟمزًم٧م ذم قمكم

 1وزيد.

، ىم٤مل: رطِمَؿ اهلل قمٌدًا شم٤مب إمم اهلل وقمـ أيب قمٛمرو اًمزسمػمي، قمـ أيب قمٌداهلل

ىمٌؾ اعمقت، وم٢مّن اًمتقسم٦م ُُمٓمّٝمرة ُمـ َدَٟمس اخلٓمٞمئ٦م، وُُمٜمِ٘مذة ُمـ ؿَمَٗم٤م اهلََٚمٙم٦م، ومرض اهلل هب٤م 

اًمّم٤محللم، وم٘م٤مل: قمغم ٟمٗمًف ًمٕم٤ٌمده                      

                           2                

                     3.4 

                    

 

ذم يمت٤مسمف صٗم٤مت اًمّم٤محللم، وأيْم٤ًم ذيمر صٗم٤مت اعمجرُملم، ًمٞمٔمٝمر ذيمر ؾمٌح٤مٟمف »

ومئ٦م سمًامهت٤م... هذا، إمم أن ُمٕمروم٦م إطمدى اًمٗمئتلم شمًتدقمل ُمٕمروم٦م إظمرى، مت٤مُم٤ًم  يمّؾ 

                                                 
 .26ح ،265/ احلؼمي شمٗمًػم .1

 .54/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .111/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .3

 .27ح ،2/99 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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 .1شالًم٦مَْم اًماي٦م ويم٤مهلد

  :اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو قم٤مـمٗم٦م قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم         

   2. 

   .ُمّر اقمراسمف ذم آي٦م ُم٤مىمٌؾ اًم٤ًمسم٘م٦م. ُمٌتدأ 

     اًمتٗمّمٞمؾ: اًمتٌٞملم ش. »ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

. وهق هٜم٤م ّتٚمٞمص 3شًمٌمء قمـ اًمٌمءواًمتقوٞمح ُمِمتّؼ ُمـ اًمٗمّمؾ وهق شمٗمّرق ا

 اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م ُمـ اإلهب٤مم وآٟمدُم٤مج وإيْم٤مطمٝم٤م.

   .ُمٗمٕمقل سمف 

  :قم٤مـمٗم٦م. قمٓمػ قمغم قمّٚم٦م ُم٘مدرة دّل قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف          . 

 .ًمٚمٖم٤مي٦م 

     ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ. 

 آؾمت٤ٌمٟم٦م: سم٤من اًمٌمُء واؾمت٤ٌمن: َوَوَح وفَمَٝمَر.

   .وم٤مقمٚمف. شم٠مٟمٞم٨م اًمًٌٞمؾ وشمذيمػمه ًمٖمت٤من ُمِمٝمقرشم٤من، أي اًمٓمريؼ واًمًػمة 

      ُمْم٤مف إًمٞمف. اًمٔم٤مهر أّن اعمراد هبؿ هٜم٤م اعمنميمقن سم٘مريٜم٦م    

         4. 

 

                                                 
 .3/197 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .53/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .6/126 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .54/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4
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وأُمر ًمف سم٠من ي٘مقل ًمٚمٙم٤مومريـ: ان اهلل ىمد  ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٌلهذه أي٦م ومٞمٝم٤م »

سمٙمؿ إمم ٤م شم٘مرّ ًمتل شمٕمٌدوّن٤م ُمـ دون اهلل وشمدقمقّن٤م آهل٦م وأّّن قمٌد هذه إوصم٤من اأّن٤مين أن 

 ًمق ومٕمٚم٧م ذًمؽ يّن أ ٓ أشمٌع أهقاءيمؿ ذم قم٤ٌمدة إوصم٤من، ويّن أاهلل زًمٗمك، وأن ي٘مقل هلؿ 

ًمٙمٜم٧م ىمدفمٚمٚم٧م قمـ اًمّمقاب، وسمٕمدت قمـ اًمرؿمد وِل أيمـ ُمـ اعمٝمتديـ إمم اخلػم 

 .1شواًمّمالح

وشمٌٞملم ًمِـ         أي٦م اًم٤ًمسم٘مف.ذم  

   واخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿش. أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

 واجلٛمٚم٦م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

    ًٓومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. وطُمذف اًمٗم٤مقمؾ وهق اهلل شمٕم٤ممم إضمال

 ًمف. اًمٜمٝمل هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمزضمر واًمٍمف.

  ٦م ٟم٤مص٦ٌم.ُمّمدري 

    ش.أٟم٤م»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ 

   .أضمري قمغم إصٜم٤مم اؾمؿ اعمقصقل »اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف

اعمقوقع ًمٚمٕم٘مالء ّّٕنؿ قم٤مُمٚمقهؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕم٘مالء وم٠مشمك هلؿ سمام حيٙمل اقمت٘م٤مدهؿ، أو 

ـّ وسمٕمض اًمٌنم ومُٖمٚم٥ِّم اًمُٕم٘مالء ؿ قمٌدوا اجل  .2شُمـ ُمٕمٌقداهتؿ ّٕنَّ

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أي شمٕمٌدوّنؿ 

                                                 
 .4/152 اًمتٌٞم٤من .1

 .6/128 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمٚمَّؼ سمـ  . 

   اؾمتئٜم٤مف آظمر اسمتدائل، وىمد قمدل »وٛمػم ُمًتؽم. ش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف

زي٤مدة ذم قمـ اًمٕمٓمػ إمم آؾمتئٜم٤مف ًمٞمٙمقن همرو٤ًم ُمًت٘ماًل. وأقمٞمد إُمر سم٤مًم٘مقل 

آهتامم سم٤مٓؾمتئٜم٤مف واؾمت٘مالًمف ًمٞمٙمقن هذا اًمٜمٗمل ؿم٤مُماًل ًمالشم٤ٌِّمع ذم قم٤ٌمدة إصٜم٤مم وذم 

. وُم٤م سمٕمد 1شهمػمه٤م ُمـ والًمتٝمؿ يمٓمٚم٥م ـمرد اعم١مُمٜملم قمـ جمٚمًف   سمٞم٤من ُمالك

 اًمٜمٝمل قمـ قم٤ٌمدة إوصم٤من وذيم٤مئٝمؿ.

           .ٟم٤مومٞم٦م   ش.أٟم٤م» ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف   اعمح٦ٌَّم اعمٗمرـم٦م. ىمجع هق :

واًمْمٛمػم يرضمع إمم           . 

            .طمرف حت٘مٞمؼ    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

   ر، أي طمرف ضمقاب ًمنمط ُم٘مدَّ                

أشمٌٕم٧م           . 

 .طمرف قمٓمػ 

  ٟم٤مومٞم٦م، قمٓمػ قمغم      .ًمٚمدًٓم٦م قمغم أّٟمف ضمزاء آظمر ًمٚمنمط اعم٘مّدر 

  .ُمٌتدأ 

      .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم 

إّن اًمٕمدول إمم اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م »           ًمٚمدًٓم٦م قمغم

آؾمتٛمرار واًمدوام، أي دوام اًمٜمٗمل، وًمٌٞم٤من ؾمٚم٥م اًمتقومٞمؼ قمٜمف. واعمراد وُم٤م أٟم٤م إذًا ذم 

 .2شقِمداد اعمٝمتديـ، وومٞمف اًمتٕمريض سم٠مّّنؿ يمذًمؽرء ُمـ اهلدى طمتّك ُأقمدَّ ذم 

ة أصٜم٤مُمٝمؿ، وهق ُمٕمٚمؾ ًمٚمٜمٝمل أو اإلٟمتٝم٤مء قمـ قم٤ٌمدسمٞم٤من شم٤مم »واحل٤مصؾ هذه أي٦م 

                                                 
 .6/128 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .13/377 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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ذم قم٤ٌمدهت٤م اشم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٝمقى، وذم اشم٤ٌمع اهلقى اًمْمالل واخلروج قمـ صػ اعمٝمتديـ  أنّ 

 .1شاإلهلٞم٦مسم٤مهلداي٦م 

ىمرأ هذه أي٦م قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم وأفمٝمر هلؿ  أن اًمٜمٌلأسمقاًمٕم٤مًمٞم٦م  ىرو»وًمذا 

 .2ش٤مرىم٦مٗماعم

 

                           

                      

 

شمٜمٌٞمٌف قمغم ُم٤م جي٥م اشّم٤ٌمقمف سمٕمد ُم٤م سملّم ُم٤م ٓ جيقز اشّم٤ٌمقمف، وأُمٌر ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٜمٌّٞمف 

أن ي٘مقل ًمٚمٙمٗم٤مر:           . 

   وُم٤م ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿش. أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم .

 سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

    طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ شم٠ميمٞمد واؾمٛمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٜمٌل

 .إقمٔمؿ

     ضم٤مر وجمرور، ظمؼم   ،اًمٌٞمٜم٦م هق اًمدًٓم٦م واحلج٦م اًمقاوح٦م .

ذم ُمٕمٜمك هذه اعم٤مدة هق اٟمٕمزال رء وإصؾ » وهق اًمقوقح. 3شاًمٌٞمٜم٦م واًمٌٞم٤من واطمد»

 واًمٌقن واًمٌٞمٜمقٟم٦م قمـ رء واٟمٗمّم٤مًمف قمٜمف سمحٞم٨م ٓ يتّمالن وٓ خيتٚمٓم٤من، وُمٜمف اًمٌلّم 

وهمػم ذًمؽ، ىمد ؾمٛمٞم٧م اًمٌٞمٜم٦م سمٞمٜم٦م ٕن احلّؼ يٌلم هب٤م قمـ اًم٤ٌمـمؾ ومٞمتْمح ويًٝمؾ اًمقىمقف 

                                                 
 .7/114 اعمٞمزان .1

 .4/152 اًمتٌٞم٤من .2

 .4/153 اًمتٌٞم٤من .3
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 .1شُم١مٟم٦مقمٚمٞمف ُمـ همػم شمٕم٥م و

     ور، صٗم٦م ًمِـ ضم٤مر وجمر .يٗمٞمد شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ويمامهل٤م . 

  طم٤مًمٞم٦م، واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م طم٤مل ُمـ .أو قم٤مـمٗم٦م ، 

     .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اًمٙمٗم٤مر اعمنميملم 

  ضم٤مر وجمرور. ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .

 ٛمؾ أي٤مت واًمؼماهلم واًمٌٞمٜم٤مت.وّٕٟمف يِم

واًم٤ٌمء اًمتل قمّدي هب٤م ومٕمؾ »     هل ًمت٠ميمٞمد ًمّمقق ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ

سمٛمٗمٕمقًمف، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:        2 ومٚمذًمؽ يدّل ومٕمؾ اًمتٙمذي٥م إذا .

 .3شقمّدي سم٤مًم٤ٌمء قمغم ُمٕمٜمك اإلٟمٙم٤مر، أي اًمتٙمذي٥م اًم٘مقّي 

  ش.ًمٞمس»ٟم٤مومٞم٦م سمٛمٕمٜمك 

  .فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم ُم٘مدم وُمْم٤مف إًمٞمف   أي

 هل٤ًم وًمٙمٜمّل قمٌد ُمرؾمؾ.إًمٞمس ذم ُم٘مدريت ٕيّن ًم٧ًم 

 .ُمقصقًم٦م، ُمٌتدأ ُم١مظمر 

     .آؾمتٕمج٤مل ـمٚم٥م اًمتٕمجٞمؾ سمٌمء، ومٝمق »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

وم٢مذا أريد ذيمر إُمر اعمٕمّجؾ يتٕمّدى إمم ُمٗمٕمقل واطمد، وهق اعمٓمٚمقب ُمٜمف شمٕمجٞمؾ رء. 

 قمّدي إًمٞمف سم٤مًم٤ٌمء. واًم٤ٌمء ومٞمف ًمٚمتٕمدي٦م. واعمٗمٕمقل هٜم٤م حمذوف دّل قمٚمٞمف ىمقًمف: 

4ش. واًمت٘مدير: شمًتٕمجٚمقٟمٜمل سمف. 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   « . سمف حيتٛمؾ واًمذي اؾمتٕمجٚمقا

 أُمريـ:

                                                 
 .7/114 اعمٞمزان .1

 .6/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .6/132 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .6/132 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4
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أطمدمه٤م: اًمٕمذاب، يمام ىم٤مل          1. 

 .2شقمٚمٞمفواًمث٤مين: أن يٙمقٟمقا اؾمتٕمجٚمقا أي٤مت اًمتل أومؽمطمقه٤م 

            .اًمٜم٤مومٞم٦م             .ُمٌتدأ  .أداة طمٍم 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم. شمٍميح سم٤مًم٘مٍم وأّن إُمر سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وم٘مط

وًمذًمؽ  ،سمٞم٤من ًم٥ًٌم اًمٜمٗمل»اب أو سم٤مٔي٤مت اعم٘مؽمطم٦م. ُمـ دون ومرق سملم آشمٞم٤من سم٤مًمٕمذ

ضملء ومٞمف سم٤مًمٜمٗمل وآؾمتثٜم٤مء اعمٗمٞمد ًمٚمحٍم ًمٞمدل سمقىمقع اًمٜمٗمل قمغم اجلٜمس قمغم أن ًمٞمس 

 .3شومح٥ًمًمٖمػمه شمٕم٤ممم ُمـ ؾمٜمخ احلٙمؿ رء ىمط وأٟمف إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  طم٤مل ُمـ ،

  .أّٟمف سمٛمٕمٜمك شمتٌّع احلّؼ ذم »و ش شمدّل قمغم اًمتتٌع ذم إصمرش ىمّمص»ُم٤مدة »أو اؾمتئٜم٤مف

 ّٓ مجٞمع أدواره وأـمقاره وقمقاعمف وؾم٤مئر ظمّمقصّٞم٤مشمف، وسمٞم٤من مجٞمع أطمٙم٤مُمف، ومال حيٙمؿ إ

سمام هق طمّؼ، ومٞمٙمقن دًمٞماًل ًمثٌقت احلٙمؿ، ُمٜمحٍمًا سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ّٕٟمف احلّؼ، يٌّٞمٜمف ويثٌتف ذم 

 .4شطمّؼ ُمٓمٚم٘م٤ًم. وهمػمه يتٌٕمف ذم احلّؼ  ٗمٕمؾ. ومٝمق اًم٘مقل واًم

             .ُمٗمٕمقل سمف .قم٤مـمٗم٦م أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

            .ُمٌتدأ  .ظمؼم 

     .اًمٗمّمؾ: إسم٤مٟم٦م أطمد 5شيٗمّمؾ سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ»ُمْم٤مف إًمٞمف .

إهلٞم٦م ذم ومٕمؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أومٕم٤مل اهلل  وأي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٌلّم طم٘مٞم٘م٦م»اًمِمٞمئلم ُمـ أظمر. 

شمٕم٤ممم، اًمذي ًمف ُمٔم٤مهر خمتٚمٗم٦م ذم مجٞمع اًمٕمقاِل، وهق اًمٗمّمؾ سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ، ومتٞمٞمزه 

                                                 
 .53-54/ اًمٕمٜمٙمٌقت ؾمقرة :47/ احل٩م ؾمقرة .1

 .4/153 اًمتٌٞم٤من .2

 .7/114 اعمٞمزان .3

 .13/383 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .1/298 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .5
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 .1شسمامهّٞمتف وآصم٤مره وُمٔم٤مهره

 رواي٦مٌ 

: ذم طمدي٨م: وىم٤مل اهلل عمحّٛمد ظمؼم ضم٤مسمر قمـ أيب ضمٕمٗمر      

                     2  ىم٤مل: ًمق أيّن ُأُمرت أْن أقمٚمٛمٙمؿ

ُمـ سمٕمدي، اًمذي أظمٗمٞمتؿ ذم صدوريمؿ ُمـ اؾمتٕمج٤مًمٙمؿ سمٛمقيت ًمتٔمٚمٛمقا أهؾ سمٞمتل 

 3احلدي٨م.

 

                            

     

 

اؾمتئٜم٤مٌف سمٞم٤ميٌن عمـ٤ّم ورد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ آؾمتٕمج٤مل سم٤مًمٕمذاب أو سمٜمزول 

 أي٤مت اعم٘مؽمطم٦م.

  ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ          .  .ذـمٞم٦م 

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

  فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. ظمؼم ُم٘مدم . 

 اؾمؿ  ُمقصقًم٦م، ذم حمّؾ ٟمّم٥م  .اعم١مظمر 

               .ُمّر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  واىمٕم٦م ذم ضمقاب . 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل. أي شمّؿ وإٟمتٝمك 

                                                 
 .13/386 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .58/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .(8/381) 575ح ،15/832 اًمٙم٤مذم .3
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    .ٟم٤مئ٥م  وم٤مقمٚمف  .هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٜمزاع واخلالف 

    اًمرؾمقل إقمٔمؿ فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. اًمْمٛمػم يرضمع إمم. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمٕمٓمقف قمغم   واًمْمٛمػم يرضمع .

 اعمنميملم. يـإمم اًمٙم٤مومر

٤م سمحٞم٨م إذا ُمـ أي٦م واحل٤مل أّّن  قمغم ُم٤م شم٘مؽمطمقٟمف قمكمَّ ًمق ىمدرُت »واحل٤مصؾ: 

سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ، ُمتف ًم٘ميض إُمر أُ ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل ِل شمٜمٗمؽ قمـ احلٙمؿ اًمٗمّمؾ سمٞمٜمف وسملم 

وٟمجل سمذًمؽ أطمد اعمتخ٤مصٛملم اعمختٚمٗملم وقمذب أظمر وأهٚمؽ، وِل يٕمّذب سمذًمؽ وٓ 

ّٓ أٟمتؿ ٕٟمّ  ام ي٠مظمذ اًمٔم٤معملم سمٔمٚمٛمٝمؿ، وهق ٙمؿ فم٤معمقن، واًمٕمذاب اإلهلل إٟمّ هيٚمؽ إ

ُمـ أن يِمتٌف قمٚمٞمف إُمر وٓ يٛمٞمز اًمٔم٤معملم ُمـ همػمهؿ ومٞمٕمذسمٜمل  تفؾمٌح٤مٟمف أٟمزه ؾم٤مطم

 .1شدوٟمٙمؿ

 ٜم٤مومٞم٦م ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمٞمؾ.          اؾمتئ            .ُمٌتدأ   .ظمؼم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ٙمؿ ٟمّ ٠م. شمذيٞمؾ وشمٙمٜمٞم٦م وشمٕمٚمٞمؾ سم

ّٓ اًمٔم٤معملم. اؿم٤مرة إمم ُم٤م شم٘مدم  فم٤معمقن وم٠مٟمتؿ اعمٕمذسمقن، ّٕن اًمٕمذاب إهلل ٓ يِمٛمؾ إ

ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:                                      

  2. 

 

                                                 
 .7/123 اعمٞمزان .1

 .47/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2
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اًمّمٗم٤مت اإلهلّٞم٦م اًمتل »شمتْمٛمـ هذه أي٦م اًمنميٗم٦م واصمٜمت٤من ُمـ سمٕمده٤م سمٕمض ُمـ 

ًمقهّٞم٦م واًمرسمقسمّٞم٦م اًمٕمٔمٛمك، وم٘مد أصمٌت٧م ؾمٕم٦م شمٗمرد هب٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مؾمتحّؼ هب٤م إُ 

ف اًمذي شمٕمّٚمؼ سمام ؾمقاه ُمـ اًمٙمّٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت، ومٝمق يٛمٚمؽ ُمٗم٤مشمح اًمٖمٞم٥م، ويٕمٚمؿ قمٚمٛم

اًمٖمٞم٥م واًمِمٝمقد، يتٍّمف ذم اخلٚمؼ سمام يِم٤مء، وهق اًم٘م٤مهر ومقق قم٤ٌمده، ٓ يِم٤مريمف أطمٌد 

ُمٜمٝمؿ ومٞمام اشّمّمػ سمف، وأّن ُمرضمع اخلٚمؼ يمّٚمٝمؿ إًمٞمف، ومٞمح٤مؾمٌٝمؿ قمغم ُم٤م قمٛمٚمقا صمّؿ جي٤مزهيؿ 

عمنميملم يٙمقن يمذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م أي٤مت طمّج٦م ُأظمرى داُمٖم٦م قمغم قمٚمٞمف، وٓ أطمد ُمـ آهل٦م ا

سمٓمالن قم٘مٞمدة اعمنميملم ووم٤ًمد قم٤ٌمدهتؿ، وُمٜمف ئمٝمر وضمف آرشم٤ٌمط سمام ؾمٌؼ ُمـ أي٤مت 

احلٙمؿ اًمٗمّمؾ واًم٘مْم٤مء احلّؼ، وأّن ذًمؽ يًتٚمزم أن يٙمقن قم٤معم٤ًم  اًمتل أصمٌت٧م ًمف 

تًّٚمٓم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ شمًّٚمط ىمدرٍة سم٤مًمٖمٞم٥م، ومجٞمع ُم٤م يرشمٌط سمِم١مون ظمٚم٘مف، ُم٤مًمٙم٤ًم ًمزُم٤مُمٝمؿ، ُم

 .1شوىمٝم٤مري٦م

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف، ظمؼم ُم٘مدم وشم٘مديؿ ُم٤م طمّ٘مف اًمت٠مظمػم يٗمٞمد

 احلٍم.

    .ُمٌتدأ ُم١مظمر   ،مجع َُمْٗمَتح وهق اخلزيٜم٦م .اخلزائـ : 

     .ُمْم٤مف إًمٞمف   ٌاًمتل هل حمجقسم٦م قمـ اخلٚمؼ وهل »٤مت : اعمٖمٞم

                                                 
 .13/417 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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 .1شقمٜمد اهلل اًمٕم٤مِل هب٤م ؿمٝمقد حمض يتٍّمف ومٞمٝم٤م سمام يِم٤مء

      وُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم ش هق»ومٕمؾ ٟمٗمل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

يرضمع إمم  . 

  .أداة طمٍم 

   سمدل ُمـ وم٤مقمؾ      :أو وم٤مقمٚمف وشم٘مديره      أطمد  

 . 

 ومجٚم٦م          يدّل قمغم شم٠ميمٞمد احلٍم اعمًتٗم٤مد ُمـ     

  . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم شهق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،    . 

           .ُمٗمٕمقل سمف    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  يًتٗم٤مد ُمـ قمٓمٗمٝمام اًمٕمٚمؿ وآطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع ُم٤م .

 ٞم٦م.طمقشمف هذه اًمٙمرة إروٞم٦م ُمـ إُُمقر اًمٙمٚمّ 

           .قم٤مـمٗم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

             .ومٕمؾ ُمْم٤مرع  ٠ميمٞمد.طمرف ضمر زائدة، شم 

    رومع وم٤مقمؾ  جمروره، ذم حمّؾ            .  .أداة احلٍم 

     وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم    ًمٕمّؾ هذه اجلٛمٚم٦م .                 اؿم٤مرة إمم

 سمجٛمٞمع إؿمٞم٤مء طمتّك إُُمقر اجلزئٞم٦م واًمِمخّمٞم٦م واًمٗمردي٦م.قمٚمٛمف 

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة، شم٠ميمٞمد 

                                                 
 .13/419 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   .  ٤مت.ٌ: سمذرة ُمـ سمذور اًمٜم 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ

   :شم٘مديره  ٜم٦م يم٤مئ       . 

           .قم٤مـمٗم٦م           .زائدة، شم٠ميمٞمد    ُمٕمٓمقف قمغم  . 

           .قم٤مـمٗم٦م           .زائدة، شم٠ميمٞمد  ُمٕمٓمقف قمغم  . 

            .أداة طمٍم   ف.ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُمٌتدأ حمذو 

    صٗم٦م ًمِـ  وهق .  1  و      2  و  

  3.يمّٚمٝم٤م أؾمامء ًمٌمء واطمد ، 

 اًمرواي٤مت

 : ضمّؾ وقمّز قمـ ىمقل اهلل  قمـ احلًلم سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤ماحلًـ

                                        

   ُ٘مُط ُمـ سموم٘م٤مل: ا ًْ ٘مط، َي ًِّ  .4ٓمـ ُأُّمف ُمـ ىمٌؾ أن هُيِؾَّ اًمقًمدًمَقَرىم٦م: اًم

ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: وىمقًمف:     وُيًِ٘مط ، ؟ ىم٤مل: يٕمٜمل اًمقًمد ذم سمٓمـ ُأُّمف إذا أهؾَّ

 ُمـ ىمٌؾ اًمقٓدة.

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىمقًمف:     طمؿ، ىمٌؾ ا؟ ىم٤مل: يٕمٜمل عُمْْمَٖم٦م إذا ُاؾمٙمٜم٧م ذم اًمرَّ

 أن َيتِّؿ ظَمْٚمُ٘مٝم٤م، ىمٌؾ أن يٜمت٘مؾ.

ىم٤مل: ىمٚم٧م ىمقًمف:    :؟ ىم٤مل: اًمقًمد اًمت٤مّم. ىم٤مل: ىمٚم٧م       ؟

                                                 
 .39/ اًمرقمد ؾمقرة .1

 .22/ اًمؼموج ؾمقرة .2

 .4/ ق ؾمقرة .3

 .اًمقٓدة طملم سم٤مًمٌٙم٤مء صقشمف رومع اًمقًمد: أهّؾ  .4
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 1ىم٤مل: ذم إُم٤مٍم ُمٌلم.

 :صحٞمح٦م أيب سمّمػم ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ ىمقل اهلل                 

                             ىم٤مل: وم٘م٤مل: اًمقرىم٦م

ـم٥م ُم٤م حيٞمٰك  ٦ٌّم اًمقًمد، وفمٚمامت إرض إرطم٤مم، واًمرَّ ، وإًمٞم٤مسمس ُم٤م اًمً٘مط، واحل

 3. ويمّؾ ذًمؽ ذم يمت٤مب ُمٌلم.2يٖمٞمض

 .6واًمٕمٞم٤مر ٤5م اًمٙمٚمٞمٜملورواه 4ىم٤مهل٤م اًم٘مٛمل

ّٓ  أن رؾمقل اهللروي قمـ اسمـ قمٛمر  ىم٤مل: ُمٗم٤مشمح اًمٖمٞم٥م مخس ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إ

اهلل قمٜمده قمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م، ويٜمزل اًمٖمٞم٨م، ويٕمٚمؿ ُم٤م ذم إرطم٤مم، وُم٤م شمدري ٟمٗمس  نّ إاهلل: 

 7متقت.أرض  وُم٤م شمدري ٟمٗمس سم٠ميِّ  ُم٤مذا شمٙم٥ًم همداً 

ًمٞمد اًمًامن ىم٤مل: ىم٤مل قمـ قمٌداهلل سمـ اًمققمـ حمّٛمد سمـ أيب قمٛمػم اًمٙمقذم 

؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: : ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس ذم أوزم اًمٕمزم وص٤مطمٌٙمؿ أُمػماعم١مُمٜملمأسمققمٌداهلل

 ُم٤م ي٘مدُمقن قمغم أوزم اًمٕمزم أطمدًا.

: إّن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ىم٤مل عمقؾمك: ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمققمٌداهلل       

         8 رء ُمققمٔم٦م. وىم٤مل ًمٕمٞمًك:  ّؾ وِل ي٘مؾ يم      

           9  وىم٤مل رء وىم٤مل ًمّم٤مطمٌٙمؿ أُمػماعم١مُمٜملم وِل ي٘مؾ يمّؾ :

                                                 
 .29ح ،2/99 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .واًم٘مٚمٞمؾ ظمٚم٘مف، يتؿ ِل اًمذي اًمً٘مط اًمٖمٞمض: .2

 .1ح ،215/ إظم٤ٌمر ُمٕم٤مين .3

 .1/298 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4

 .(8/249) 349ح ،15/566 اًمٙم٤مذم .5

 .28ح ،2/99 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .6

 .4/155 اًمتٌٞم٤من .7

 .145/ إقمراف ؾمقرة .8

 .63/ اًمزظمرف ؾمقرة .9
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 :اهلل                            1  وىم٤مل اهلل :

                  2قمٜمده.وقمٚمؿ هذا اًمٙمت٤مب 

 .3ورواه٤م اسمـ قم٤مؿمقر وىم٤مل: وذم اًمّمحٞمح قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر

 

                          

                            

 

سمٞم٤مٌن ٕفمٝمر ُمّم٤مديؼ قمٚمٛمف شمٕم٤ممم أو اٟمت٘م٤مٌل ُمـ سمٞم٤من ؾمٕم٦م قمٚمٛمف إمم سمٞم٤من قمٔمٞمؿ 

 ىمدرشمف اًمٚمذان شمٌتٜمٞم٤من قمغم طمٙمٛمتف اعمتٕم٤مًمٞم٦م.

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقل شمٕم٤ممم                 ذم أي٦م

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

   .4شيمٜم٤مي٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم»ُمٌتدأ. 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ظمؼم، أو صٗم٦م ًمف شمٕم٤ممم 

      اًمتقذّم: »وُمٗمٕمقل سمف. ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

، ويًتٕمٛمٚمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم يمالُمف سمٛمٕمٜمك أظمذ اًمروح احلٞم٦م يمام ذم طم٤مل أظمذ اًمٌمء سمتامُمف

  يمام ذم ىمقًمف ذم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م: اعمقت                 56ش .

قمغم أن اًمروح مت٤مم طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن اًمذي يٕمؼم قمٜمف سم٠مٟم٤م ٓ يمام رسمام يتخٞمؾ ًمٜم٤م دًٓم٦م »وومٞمف 

                                                 
 .43/ اًمرقمد ؾمقرة .1

 .2/375 آطمتج٤مج .2

 .6/136 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .3

 .4/156 اًمتٌٞم٤من .4

 .61/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5

 .7/131 اعمٞمزان .6
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ُمٜمف  ٤م هٞمئ٦م أو صٗم٦م قم٤مرو٦م ًمف، وأووحاإلٟم٤ًمن ٓ مت٤مُمف أو أّّن  أن اًمروح أطمد ضمزئل

دًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:                                  

   *                                 1  وم٢من

ٌٜمل قمغم أن طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن هق اًمٌدن اًمذي يتالر ويٗمًد سم٤مٟمحالل اؾمتٌٕم٤مد اًمٙمٗم٤مر ُم

اًمؽميمٞم٥م سم٤معمقت ومٞمْمؾ ذم إرض، واجلقاب ُمٌٜمل قمغم يمقن طم٘مٞم٘متف هق اًمروح 

 .2شرءوإذ يم٤من ُمٚمؽ اعمقت يتقوم٤مه وي٘مٌْمف ومال يٗمقت ُمٜمف  (اًمٜمٗمس)

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    اًمٚمٞمؾ ضمري٤ًم  . واعمراد سمف اًمٜمقم ذم

قمغم  يمام قمد اإلُم٤مشم٦م شمقومٞم٤مً  اإلٟم٤مُم٦م شمقومٞم٤مً ىمد قمّد » و قمغم اًمٖم٤مًم٥م ّٕن اًمٜم٤مس يٜم٤مُمقن ومٞمف.

طمد ىمقًمف:                       3  ٓؿمؽمايمٝمام ذم

سمٕمد اًمٜمقم يِم٤مرك اًمٌٕم٨م  اًمٌٕم٨م سمٛمٕمٜمك اإلي٘م٤مظ اٟم٘مٓم٤مع شمٍمف اًمٜمٗمس ذم اًمٌدن يمام أنّ 

 .4ش٤معٓم٘مآٟمسمٛمٕمٜمك اإلطمٞم٤مء سمٕمد اعمقت ذم قمقد اًمٜمٗمس إمم شمٍمومٝم٤م ذم اًمٌدن سمٕمد 

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم    . 

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

     .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف    شم٘مقل ومالن ضم٤مرطم٦م أهٚمف »: يمًٌتؿ

 .5شأي يم٤مؾمٌٝمؿ

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ             .  .ًمٚمؽمشمٞم٥م 

      ُمٕمٓمقف قمغم     ضمٕمؾ آي٘م٤مظ سمٕمث٤ًم ُم٘م٤مسمٚم٦م سمجٕمؾ .

 اإلٟم٤مُم٦م شمقومّٞم٤ًم وإُم٤مشم٦م.

                                                 
 .11 و 11/ اًمًجدة ؾمقرة .1

 .7/131 اعمٞمزان .2

 .7/131 اعمٞمزان .3

 .7/131 اعمٞمزان .4

 .4/157 اًمتٌٞم٤من .5
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   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ      ذم ًمٚمٔمرومٞم٦م واًمْمٛمػم ًمِـ ، . 

 .ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

    ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل ُمٜمّمقب سمـ. 

 ىمْم٤مء إضمؾ: اٟمتٝم٤مؤه.

   .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف .اًمقىم٧م، اعمّدة : 

    صٗم٦م ًمِـ  . .ٌد ُمٕمٚمقٌم ٌ حمدَّ  : أي ُمٕملمَّ

            .ًمٚمؽمشمٞم٥م  ٘مدم.ضم٤مر وجمرور. ظمؼم ُم 

      ُمٌتدأ ُم١مظمر وُمْم٤مف إًمٞمف. اعمرضمع: ُمّمدر ُمٞمٛمل واعمراد سمف اًمرضمقع

 سم٤معمقت أو سم٤محلنم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

  .ًمٚمؽمشمٞم٥م 

      .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف    خيؼميمؿ :

 اإلٟم٤ٌمء: اإلظم٤ٌمر. ويٕمٚمٛمٙمؿ.

  ـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم    .  ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل صم٤من أو

 ضمّر شم٘مديره: خيؼميمؿ سم٠مقمامًمٙمؿ. وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ  ُمّمدري٦م ومتٙمقن 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم  ذم اًمدٟمٞم٤م وجي٤مزيٙمؿ قمغم أقمامًمٙمؿ .

 ومٞمٝم٤م.

 رواي٦مٌ 

ذم ىمقًمف:  اجل٤مرود قمـ أيب ضمٕمٗمر ذم رواي٦م أيب         :ىم٤مل

 1هق اعمقت.

                                                 
 .1/299 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1
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 .هلل اعمختّم٦م سمف شمتٛم٦م سمٞم٤من صٗم٤مت ا

 .قم٤مـمٗم٦م 

            :ُمٕمٓمقف قمغم طمقًمف           ذم أي٦م

 ُمـ هذه اًمًقرة ومال ٟمٕمٞمد. 18اًم٤ًمسم٘م٦م. وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه ذم أي٦م 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم   ٤مقمٚمف وٛمػم ويدل قمغم اًم٘مٍم. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم

 ُمًتؽم.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    و ، .هٜم٤م ًمالؾمتٕمالء اعمج٤مزي 

    حيٗمٔمقن أقمامًمٙمؿ وحيّمقّن٤م قمٚمٞمٙمؿ ويٙمتٌقّن٤م ُمالئٙم٦م »ُمٗمٕمقل سمف. أي

قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٜمزضمروا قمـ اعمٕم٤ميص. وسملم  ُمـ قمٜمد اهلل وحمّمٞم٤مً  ًمٞمٕمٚمٛمقا سمذًمؽ أن قمٚمٞمٝمؿ رىمٞم٤ٌمً 

 .1شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦مٓء احلٗمٔم٦م هؿ ؿمٝمداء قمٚمٞمٙمؿ هبذه إقمامل ه١م نّ أ

            .طمرف هم٤مي٦م ًمإلسمتداء .فمرف زُم٤من، ومٞمف ُمٕمٜمك اًمنمط 

            .ومٕمؾ ُم٤مض     .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

   .أي يٜمتٝمك وىم٧م اإلطمّم٤مء واحلٗمظ 2شيٕمٜمل وىم٧م اعمقت»وم٤مقمٚمف .

 قت.سم٤معم

     ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقل يرضمع إمم      اًمذي

 هق ذم ُمٕمٜمك اًمذات.

                                                 
 .4/158 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/158 اًمتٌٞم٤من .2
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    ُمٚمؽ اعمقت وأقمقاٟمف وأّّنؿ ٓ »وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد هبؿ

 .1شيٕمٚمٛمقن آضم٤مل اًمٕم٤ٌمد طمتّك ي٠مشمٞمٝمؿ قمٚمؿ ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ اهلل سم٘مٌض أرواح اًمٕم٤ٌمد

     .طم٤مًمٞم٦م         ُمٌتدأ. يرضمع إمم            . .ٟم٤مومٞم٦م 

      .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم      ي٘مٍمون وٓ يٖمٗمٚمقن ٓ :

اًمٔم٤مهر أّن اعمراد »وٓ يتقاٟمقن. اًمتٗمريط: اًمت٘مّمػم ذم اًمٕمٛمؾ واإلو٤مقم٦م ذم اًمذوات. و 

ٟمٗم٤مذ إُمر اإلهلل سم٤مًمتقذم وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًمتٗمريط هق اًمت٤ًمهؾ واًمت٤ًمُمح ذم إ

ُأُم٦م رهـ أضمٚمٝمؿ وم٢مذا ضم٤مء  ؿ يٗمٕمٚمقن ُم٤م ي١مُمرون، وذيمر أن يمّؾ وصػ ُمالئٙمتف سم٠مّّن 

أضمٚمٝمؿ ٓ يًت٠مظمرون ؾم٤مقم٦م وٓ يًت٘مدُمقن وم٤معمالئٙم٦م اعمتّمدون ُٕمر اًمتقذم ٓ 

٦م ي٘مٍمون قمـ احلد اًمقاضم٥م اعمحدود اعمٙمِمقف هلؿ ُمـ ُمقت ومالن ذم اًم٤ًمقم٦م اًمٗمالٟمٞم

ـْ ُأُمروا سمتقومّٞمف وٓ ُم٘مدار ذرة ومٝمؿ ٓ  قمغم اًمنمائط اًمٙمذائٞم٦م ومٝمؿ ٓ ي٤ًمحمقن ذم شمقذم َُم

 يٗمّرـمقن.

وهؾ هذه اًمرؾمؾ هؿ اًمرؾمؾ اعمذيمقرون أوًٓ طمّتك شمٙمقن احلٗمٔم٦م هؿ اعمقيمٚملم 

ّٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إؿمٕم٤مر وٕمٞمػ سم٤مًمقطمدة همػم أن ه١مٓء  قمغم اًمتقذم؟ أي٦م ؾم٤ميمت٦م قمـ ذًمؽ إ

يـ سم٤مًمتقذم يم٤مئٜملم ُمـ يم٤مٟمقا هؿ ُمـ أقمقان ُمٚمؽ اعمقت ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًمرؾمؾ اعم٠مُمقر  

                  2. 

وٟم٦ًٌم اًمتقذم إمم ه١مٓء اًمرؾمؾ صمّؿ إمم ُمٚمؽ اعمقت ذم أي٦م اعمحٙمٞم٦م آٟمٗم٤ًم صمّؿ إمم اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف ذم ىمقًمف:       3 ٌٞمؾ اًمتٗمٜمـ ذم ُمراشم٥م اًمٜم٥ًم وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ىم

أُمر وهق اعم٤مًمؽ اعمتٍمف قمغم اإلـمالق، وعمٚمؽ اعمقت اًمتقؾمؾ إمم ُم٤م  يٜمتٝمل إًمٞمف يمّؾ 

يٗمٕمٚمف ُمـ ىمٌض إرواح سم٠مقمقاٟمف اًمذيـ هؿ أؾم٤ٌمب اًمٗمٕمؾ ووؾم٤مئٚمف وأدواشمف يم٤مخلط 

                                                 
 .4/158 اًمتٌٞم٤من .1

 .11/ اًمًجدة ؾمقرة .2

 .42/ اًمزُمر ؾمقرة .3
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 .1شاًمٙم٤مشم٥مف اًمٞمد ووراءمه٤م اإلٟم٤ًمن ئاًمذي خيٓمف اًم٘مٚمؿ وورا

 

                              

 

إؿم٤مرة إمم رضمققمٝمؿ إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت، وشمقصٞمٗمف شمٕم٤ممم سم٠مٟمف »

٦م مجٞمع ُم٤م شم٘مدم ُمـ شمٍموم٤مشمف شمٕم٤ممم سم٤مإلٟم٤مُم٦م واإلي٘م٤مظ ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٚمّ  ُمقٓهؿ احلّؼ 

٦م واًمٌٕم٨م، وومٞمف حتٚمٞمؾ عمٕمٜمك اعمقمم صمّؿ إصم٤ٌمت طمّؼ اعمقًمقي٦م ًمف شمٕم٤ممم، شمواإلُم٤مواًمتدسمػم 

ُم٤مؿم٤مء، وإذ  ف ضمقاز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م يمٞمػوم٤معمقمم هق اًمذي يٛمٚمؽ اًمرىم٦ٌم ومٞمٙمقن ُمـ طم٘مّ 

يم٤من ًمف شمٕم٤ممم طم٘مٞم٘م٦م اعمٚمؽ، ويم٤من هق اعمتٍمف سم٤مإلجي٤مد واًمتدسمػم واإلرضم٤مع ومٝمق اعمقمم 

 .2شًمقي٦م صمٌقشم٤ًم ٓ زوال ًمف سمقضمف اًمٌت٦ماحلّؼ اًمذي يث٧ٌم ًمف ُمٕمٜمك اعمق

  .ًمٚمؽمشمٞم٥م 

    ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم

      أطمد. ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مقمت٤ٌمر شمٜمٙمػمه اًمّم٤مدق سمٙمّؾ 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

      سمدل أو ٟمٕم٧م ًمِـ  .وُمْم٤مف إًمٞمف. ىمد ُمّر ُمٕمٜمك اعمقمم آٟمٗم٤ًم 

    ٟمٕم٧م ًمِـ   ُمـ أؾمامء اهلل احلًٜمك ًمثٌقشمف شمٕم٤ممم سمذاشمف ». وهق

 .3شوصٗم٤مشمف صمٌقشم٤ًم ٓ ي٘مٌؾ اًمزوال ويٛمتٜمع قمـ اًمتٖمػّم وآٟمت٘م٤مل

  .طمرف اؾمتٗمت٤مح اعم١مذٟم٦م سم٤مًمتٜمٌٞمف إمم أمهٞم٦م اخلؼم 

  ُم٘مدم، واًمالم ًمالظمتّم٤مص. ضم٤مر وجمرور، ظمؼم 

                                                 
 .7/132 اعمٞمزان .1

 .7/132 اعمٞمزان .2

 .7/132 اعمٞمزان .3
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      ُمٌتدأ ُم١مظمر، شمٜمٌٞمف قمغم ىمٍم       شمٕم٤ممم. واظمتّم٤مص

      سمف  خيتص سمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمؾ جيري ذم مجٞمع اًمٕمقاِل وًمٙمـ فمٝمقره ومٞمٝم٤م ٓ

 واوح سمحٞم٨م ٓ يٜمٙمره أطمٌد.

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم     .ُمٌتدأ         .ظمؼم 

       ُمْم٤مف إًمٞمف. واجلٛمٚم٦م آظمػمة           «ٕ فمٝمر سمٞم٤من

اًمث٤مسمت٦م اًمذي ٓ يتٓمرق إًمٞمف اًمٔمٚمؿ  ُمّم٤مديؼ اًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦م وقمٚمٛمف إشمّؿ، وطمّ٘مٞمتف 

رهؿ ًمٚمقىم ٧م اعمٕمٚمقم. وأُّم٤م واًمٌٓمالن، ومٝمق أهع احل٤مؾمٌلم إطمّم٤مًء وحم٤مؾم٦ًٌم، إّٟمام ي١مظمِّ

يتْمّٛمـ وقمدًا ووقمٞمدًا ٕٟمَّف »و  1شيمٞمٗمّٞم٦م ذًمؽ احل٤ًمب، ومال يٛمٙمـ أن حتٞمط هب٤م اًمٕم٘مقل

ريؼ ص٤مًمح وومريؼ ومعمـ٤ّم أيت سمحرف اعمٝمٚم٦م ذم اجلٛمؾ اعمت٘مّدُم٦م ويم٤من اعمخ٤مـمٌقن ومري٘ملم: 

ؿ إًمٞمف يرضمٕمقن يم٤من اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم ـمامقمٞم٦م وخم٤مًمٗم٦م: وم٤مًمّم٤محلقن ٓ حيٌّ ذيميم٤مومر، و قن ر أّنَّ

ٚم٧م اعمّنة ًمٚمّم٤محللم واعم٤ًمءة ًمٚمٛمنميملم سم٘مقًمف: اعمٝمٚم٦م واًمٙم٤مومرون سمٕمٙمس طم٤مهلؿ، ومُٕمجِّ 

          2ش. 

 اًمرواي٤مت

، ىم٤مل: دظمؾ َُمروان سمـ احلََٙمؿ اعمديٜم٦م، قمـ داود سمـ وَمرىمد، قمـ أيب قمٌداهلل

: وم٘م٤مل: ىم٤مل: وم٤مؾمتٚم٘مك قمغم اًمنير، وصمّؿ ُمقمم ًمٚمحًلم             

                      .3 

أٟمف ىمٞمؾ ًمف: يمٞمػ حي٤مؾم٥م اهلل اخلٚمؼ وهؿ ٓ يروٟمف؟  وروي قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 4ىم٤مل: يمام يرزىمٝمؿ وٓ يروٟمف.

                                                 
 .13/424 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .6/144 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .31ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3

 .3/313 اًمٌٞم٤من جمٛمع :4/195 اًمتٌٞم٤من .4
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 1وروي أّٟمف ؾمٌح٤مٟمف حي٤مؾم٥م مجٞمع قم٤ٌمده قمغم ُم٘مدار طمٚم٥م ؿم٤مة.

 

                              

          

 

اطمتج٤مج آظمر قمغم اعمنميملم ٕضمؾ إي٘م٤مفمٝمؿ وشمٓمٝمػم ومٓمرهتؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ 

ٙمؿ ذم اًمِمدائد اًمٜم٤مزًم٦م سمٙمؿ ذم اعمراد سم٤مٔي٦م أٟمّ  ُمٚمخص»اًمنمك اًمذي هق اًمٔمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ و 

فمٚمامت اًمؼم واًمٌحر وهمػمه٤م إذا اٟم٘مٓمٕمتؿ قمـ إؾم٤ٌمب اًمٔم٤مهرة وأقمٞم٧م سمٙمؿ احلٞمؾ 

ؾمقاه  شمِم٤مهدون سم٤مًمرضمقع إمم ومٓمرشمٙمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق رسمٙمؿ ٓ ربَّ 

طمٞمٜمئذ شميقم٤ًم ٙمؿ شمدقمقٟمف قم٤ٌمدشمٙمؿ ًمٖمػمه فمٚمؿ وإصمؿ واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ أٟمّ  ودمزُمقن أنّ 

ٙمؿ سمٕمد اإلٟمج٤مء وظمٗمٞم٦م، وشمٕمدوٟمف أن شمِمٙمروه سمٕمد ذًمؽ وٓ شمٙمٗمروا سمف إن أٟمج٤ميمؿ ًمٙمٜمّ 

شمٜم٘مْمقن ُمٞمث٤مىمٙمؿ اًمذي واصم٘متٛمقه سمف وشمًتٛمرون قمغم ؾم٤مسمؼ يمٗمريمؿ، ومٗمل أيتلم 

 .2شاطمتج٤مج قمغم اعمنميملم وشمقسمٞمخ هلؿ قمغم طمٜم٨م اًمٞمٛملم وظمٚمػ اًمققمد

  ُمر . وإقم٤مدة إظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿ  .ًمالهتامم سم٤معم٘م٤مل 

  .  اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، ُمٌتدأ، اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مريريٌّ وشم٘مريٕملٌّ

    وُمٗمٕمقل سمف، ظمؼم، ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 واخلٓم٤مب ًمٚمٛمنميملم سم٤مًمنمك اجلكم واخلٗمل ومٞمٕمّؿ اعمًٚمٛملم أيْم٤ًم. اًمتٜمجٞم٦م: اًمتخٚمص.

و »  ٞم٦م، وىُمرئ سم٤مًمتخٗمٞمػ ُمـ اإلٟمج٤مء، واعمٕمٜمك سم٤مًمتِمديد ُمـ اًمتٜمج

ّٓ أن ذم اًمتِمديد ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م واًمدًٓم٦م قمغم اًمتٙمرار ُم٤م ِل يٙمـ  وإن يم٤من واطمدًا ذم يمٚمٞمٝمام، إ

                                                 
 .3/313 اًمٌٞم٤من جمٛمع .1

 .7/135 اعمٞمزان .2
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 .1شػ. وذم اخلٓم٤مب ُمـ اًمت٠مصمػم ذم اًمٜمٗمس ُم٤م ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مرهٞمذم اًمتخٗم

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  اًمِمدائد وإهقال . واعمراد هب٤م

 واعمِمّ٘م٤مت واعمّم٤مئ٥م.

             .ُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  ّٕن اًمِمدائد واعمّم٤مئ٥م شمّمؾ إمم اإلٟم٤ًمن ذم .

     .ومه٤م فمروم٤مه٤م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقًمف. طم٤مل ُمـ ُمٗمٕمقل   يٕمٜمل .

تؿ شمدقمقن اهلل شمٕم٤ممم قمغم ومٓمرشمٙمؿ اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٓم٤مهرة ُمـ ٟمذم طملم اًمقىمقع ذم اًمِمدائد وم٤م

 دون ومّمؾ.

     ُمّمدر ذم ُمقوع طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم   إي .

 فمٝم٤مرمه٤م.إُمتيقملم. اًمتّيع: اًمتذًّمؾ واخلْمقع أو 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم    أي اخلٗم٤مء وآؾمتت٤مر يٕمٜمل .     

   «2شخمٗملم أصقاشمٙمؿ ظمِمٞم٦م اٟمت٤ٌمه اًمٕمدّو ُمـ اًمٜم٤مس أو اًمقطمقش. 

           .ُم١مـمئ٦م ًمٚم٘مًؿ .طمرف ذط ضم٤مزم 

  وُمٗمٕمقل سمف، ومٕمؾ اًمنمط ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم   :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم     . 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ و .    إؿم٤مرة إمم اًمٔمٚمٛم٦م أو

 ة.اًمِمدّ 

  ٓم ضمقاب اًم٘مًؿ، واجلٛمٚم٦م سمٕمده ضمقاب اًم٘مًؿ وضمقاب اًمنمط حمذوف

                                                 
 .13/442 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .6/145 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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 دّل قمٚمٞمف ضمقاب اًم٘مًؿ.

   وٟمقن اًمت١ميمٞمد ش ٟمحـ»ٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص واؾمٛمف و

 اًمث٘مٞمٚم٦م.

      ضم٤مر وجمرور . ظمؼم   وٓزم اًمِمٙمر هق اًمرضمقع إمم .

واًمِم٤ميمر هق اًمذي »اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر وآقمؽماف سم٠ُمًمقهٞمتف ورسمقسمّٞمتف وإٟمٕم٤مُمف وإيمراُمف. 

يم٤من اًمٕمرب يرون يراقمل ٟمٕمٛم٦م اعمٜمٕمؿ ومٞمحًـ ُمٕم٤مُمٚمتف يمّٚمام وضمد ًمذًمؽ ؾمٌٞماًل وىمد 

 .1شاًمِمٙمر طمّ٘م٤ًم قمٔمٞماًم ويٕمػّمون ُمـ يٙمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م

 

                       

 

شمٚم٘ملم جلقاب آؾمتٗمٝم٤مم ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م    . 

  سمؼ.وضمقاب قمـ آؾمتٗمٝم٤مم اًم٤ًم ظمٓم٤مب آظمر ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ 

  اًمٗمٕمكم إلوم٤مدة آظمتّم٤مص.ؼمُمٌتدأ، شم٘مديؿ اعمًٜمد إًمٞمف قمغم اخل  

     وُمٗمٕمقل سمف. ظمؼم.ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم ،   أو

 ة أو احل٤مدصم٦م.اًمِمدّ 

 .قم٤مـمٗم٦م 

       ومٞمٙمقن ش ه٤م»ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمٕمٓمقف قمغم وٛمػم

ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمـ   .اًمٙمرب: اًمٖمؿ اًمِمديد. واًمٙمرسم٦م: اًمٖمّٛم٦م ، 

            .ًمٚمؽمشمٞم٥م   .ُمٌتدأ 

                                                 
 .6/145 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1
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      .ضمل سم٤معمًٜمد ومٕماًل ُمْم٤مرقم٤ًم إلوم٤مدة دمّدد »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم

 .1شّدد واًمدوام قمٚمٞمف أقمج٥مذيمٝمؿ وأّن ذًمؽ اًمتج

 

                             

                       

    

 

ًمٚمٛمنميملم وإقمالٌم هلؿ سم٠مّن ٟم٘مْمٝمؿ اعمٞمث٤مق وطمٜمثٝمؿ اًمٕمٝمد واًمٞمٛملم  :شمذيمػم

 ورضمققمٝمؿ إمم ؾم٤مسمؼ ذيمٝمؿ وأقمامهلؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمـ أىمقى ُمقضم٤ٌمت اًمٕمذاب.

  .اؾمتئٜم٤مف اسمتدائل سمذيمر اًم٘مدرة قمغم آٟمت٘م٤مم ّتقيٗم٤ًم وهتديدًا ًمٚمٛمنميملم 

  .ُمٌتدأ 

     .ف يٗمٞمد اًم٘مٍم.ٞمًمإ شمٕمريػ اعمًٜمد واعمًٜمدًمٚمجٜمس وش ال»ظمؼم 

            .طمرف ضمر  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

    ُمٕمٜمك »وومٞمف ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

اًمتقضمٞمف إمم طم٤مضم٦م  اإلىم٤مُم٦م واإلّن٤مض وهبذه اًمٕمٜم٤مي٦م يًتٕمٛمؾ ذم اًمتقضمٞمف واإلرؾم٤مل ٕنّ 

ومخقد هم٤مًم٤ًٌم، وقمغم هذا ومٌٕم٨م اًمٕمذاب ٓ خيٚمق  واإلرؾم٤مل ٟمحق ىمقم يٙمقن سمٕمد ؾمٙمقن

ف قمذاب ُمـ ؿم٠مٟمف أن يتقضمف إًمٞمٝمؿ وي٘مع هبؿ، وإٟمام يٛمٜمع قمـ هذا ُمـ إؿمٕم٤مر قمغم أٟمّ 

 .2شاإلىمتْم٤مء ُم٤مٟمع يم٤مإليامن واًمٓم٤مقم٦م

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    وذم شم٘مديٛمٝمام أي     قمغم

                                                 
 .6/146 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .7/135 اعمٞمزان .2
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 اعم١مظمر.اعمٗمٕمقل اًمٍميح ًمتٝمقيؾ أُمر 

  .ُمٗمٕمقل سمف. واًمتٜمقيـ ًمٚمتٗمخٞمؿ 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م خمدووم٦م ُمـ  .

واًمٕمذاب اًمذي ُمـ ومقق ُمثؾ: اًمًٞمؾ واًمّم٤مقم٘م٦م واًمريح واًمٓمقوم٤من ويمث٤موم٦م اجلق أو 

 طمرارشمف أو قمدم ٟمزوٓت اًمًاموي٦م وهمػمه٤م.

  .قم٤مـمٗم٦م 

            ُمٕمٓمقف قمغم      .ٟمحق: اخلًػ أو اًمزًمزال . 

  .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف ُمًتؽم ،

ف أي ظمٚمٓمف.ش هق» ًَ ٌَ  وُمٗمٕمقل سمف. ُمْم٤مرع ًَم     يٕمٜمل اظمتالط أُمريمؿ :

 .2واعَمْرج 1ظمتالل إُمقر واًمٗمقيض واهلَْرجواوٓمراسمف وَُمَرضمف اًمذي يٕمدي إمم ا

  . طم٤مل ُمـ ُمٗمٕمقل     ْٞمَٕم٦م وهل اجلامقم٦م . اًمِمٞمع: اًمِٗمَرْق، مجع ؿِم

 ّده.طماعمتحدة ذم همرض أو قم٘مٞمدة أو هقى ومٝمؿ ُمتّٗم٘مقن قمٚمٞمف. ويمّؾ ومرىم٦ٍم ؿمٞمٕم٦م قمغم 

وؿمٞمٕم٦م اًمرضمؾ: أشم٤ٌمقمف واعم٘متدون سمف ىم٤مل شمٕم٤ممم:          3. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

 ة واًمٕمن.اإلذاىم٦م: اؾمتٕم٤مرة هٜم٤م ًمألِل واًمِمدّ ش. هق»

    .ُمٗمٕمقل سمف أّول وُمْم٤مف إًمٞمف 

      ّة واحلرب ُمٗمٕمقل سمف صم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. اًم٠ٌمس: هق اًمٗمتٜم٦م واًمِمد

                                                 
 .اًم٘متؾ اهلرج: .1

 .اهلَْرج ُمع ًمٚمٛمزواضم٦م ومٞمف اًمراء وؾمٙمقن اخلٚمط اعمرج: .2

 .83/ اًمّم٤موم٤مت ؾمقرة .3
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واًم٘متؾ واًمنّم ىم٤مل شمٕم٤ممم:           1. 

    ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿشأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ، .

 .2ششمٜمزيؾ ًمٚمٛمٕم٘مقل ُمٜمزًم٦م اعمحًقس ًم٘مّمد اًمتٕمجٞم٥م ُمٜمف»

    اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، طم٤مل ُمـ  . 

   اًمتحقيؾ ُمـ »اًمتٍميػ: ش. ٟمحـ»وٛمػم ُمًتؽم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

ٟمقع إمم ٟمقع آظمر، أي حتقيؾ اًمدٓئؾ واًمؼماهلم وأي٤مت اًمتدويٜمّٞم٦م، وٟمجٕمٚمٝم٤م قمغم 

 .3شـمرائؼ ؿمتّك، ُمـ وقمد ووقمٞمد وهمػمه٤م. وُمٜمٝم٤م ُم٤م يرضمع إمم احلّس أو إمم اًمٕم٘مؾ

    ُمٗمٕمقل سمف واعمراد هب٤م    اًم٘مرآين. أو زأوم٤مىمل أو إٟمٗم 

      طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. أي ًمٙمل ورضم٤مء طمّمقل ومٝمٛمٝمؿ ّٕن

 قمٜم٤مدهؿ وؿمٝمقهتؿ وهقاهؿ يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ.

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼمه. اًمٗم٘مف: ومٝمؿ اًمٌمء سمدًمٞمٚمف 

٤مومٝمؿ سم٤مجلٛمٚم٦م ُمٕمٜمك أي٦م: ىمؾ ي٤م رؾمقل اهلل خم٤مـم٤ًٌم هلؿ ُمٜمذرًا هلؿ قم٤مىم٦ٌم اؾمتٜمٙم»و 

ًمِم٠مٟمٙمؿ هذا قم٤مىم٦ٌم ؾمٞمئ٦م ذم  قمـ اإلضمتامع حت٧م ًمقاء اًمتقطمٞمد واؾمتامع دقمقة احلّؼ إنّ 

ُمٗمر ًمٙمؿ ُمٜمف وٓ ُمالذ  هب٤م وهق أن يٌٕم٨م قمٚمٞمٙمؿ قمذاسم٤ًم ٓىمدرة اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن  ي٠مظمذيمؿ 

شمٚمقذون سمف وهق اًمٕمذاب ُمـ ومقىمٙمؿ أو ُمـ حت٧م أرضمٚمٙمؿ، أو أن ييب سمٕمْمٙمؿ 

تٚمٗملم ُمتٜم٤مزقملم وُمتح٤مرسملم ومٞمذيؼ سمٕمْمٙمؿ سم٠مس سمٌٕمض ومتٙمقٟمقا ؿمٞمٕم٤ًم وومرىم٤ًم خم

 .4شسمٕمض

                                                 
 .81/ اًمٜمحؾ ؾمقرة .1

 .6/148 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .13/451 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .7/137 اعمٞمزان .4



 317  ......................................................................  65 / إٟمٕم٤مم ؾمقرة

 اًمرواي٤مت

ذم ىمقًمف:  ذم رواي٦م أيب اجل٤مرود، قمـ أيب ضمٕمٗمر             

              ىم٤مل: هق اًمدظم٤من واًمّمٞمح٦م             وهق

اخلًػ            وهق إظمتالف ذم اًمديـ، وـمٕمـ سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض    

          :وهق أن ي٘متؾ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم، ويمّؾ هذا ذم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م، ي٘مقل اهلل

                     *        1  :وهؿ ىمريش. ىمقًمف

         ي٘مقل: ًمٙمّؾ ٟم٠ٌم طم٘مٞم٘م٦م       2  :صمّؿ ىم٤مل     

                .3يٕمٜمل يمل يٗم٘مٝمقا 

أٟمف ىم٤مل ُمٕمٜمك  روي قمـ أيب قمٌداهلل          اًمًٚمٓم٤من اجل٤مئر  

            اًمًٗمٚم٦م، وُمـ ٓ ظمػم ومٞمف         ىم٤مل: اًمٕمّمٌٞم٦م   

         .4ىم٤مل ؾمقء اجلقار 

ٓ ئمٝمر قمغم أُمتل أهؾ ديـ همػمهؿ  نْ أ ؾم٠مًم٧م ريّب : ىم٤مل رؾمقل اهلل

 والًم٦م ٓ جيٛمٕمٝمؿ قمغم نْ أوؾم٠مًمتف  ،وم٠مقمٓم٤مين ٓ هيٚمٙمٝمؿ ضمققم٤مً  نْ أوؾم٠مًمتف  ،وم٠مقمٓم٤مين

 5ٓ يٚمًٌٝمؿ ؿمٞمٕم٤ًم ومٛمٜمٕمٜمل. نْ أوؾم٠مًمتف  ،وم٠مقمٓم٤مين

ومتقو٠م واؾمٌغ ووقءه  ذم شمٗمًػم اًمٙمٚمٌل اٟمف عمـ٤ّم ٟمزًم٧م هذه أي٦م ىم٤مم اًمٜمٌل

ٓ يٌٕم٨م قمغم أُمتف قمذاسم٤ًم ُمـ  نْ أصمّؿ ىم٤مم وصغم وم٠مطمًـ صالشمف صمّؿ ؾم٠مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

٠مس سمٕمض أضم٤مرهؿ ومقىمٝمؿ وٓ ُمـ حت٧م أرضمٚمٝمؿ وٓ يٚمًٌٝمؿ ؿمٞمٕم٤ًم وٓ يذيؼ سمٕمْمٝمؿ سم

ُمـ ان يٌٕم٨م قمٚمٞمٝمؿ قمذاسم٤ًم ُمـ ومقىمٝمؿ أو ُمـ حت٧م أرضمٚمٝمؿ وِل جيرهؿ ُمـ اخلّمٚمتلم 

                                                 
 .66 و 65/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .67/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .16ح ،1/311 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .3

 .4/163 اًمتٌٞم٤من .4

 .3/315 اًمٌٞم٤من جمٛمع .5
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ي٤م ضمؼمائٞمؾ ُم٤م سم٘م٤مء أُّمتل ُمع ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وم٘م٤مم وقم٤مد إمم  أظمريلم وم٘م٤مل

اًمدقم٤مء ومٜمزل                          1  أيتلم وم٘م٤مل

اًمقطمل اٟم٘مٓمع   اًمّم٤مدق ُمـ اًمٙم٤مذب ٕنّ ٝم٤م ًمٞمتٌلّم ٓسمّد ُمـ ومتٜم٦م شمٌتكم هب٤م إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمّ 

 2وسم٘مل اًمًٞمػ واومؽماق اًمٙمٚمٛم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 3ىم٤مل إذا ووع اًمًٞمػ ذم أُمتل ِل يرومع قمٜمٝم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.: فٟمّ أوذم اخلؼم 

 

                        

 

ي٤م أيتٝم٤م إُم٦م  :ًمتح٘مٞمؼ اًمٜم٠ٌم اًمذي يتْمٛمٜمف اإلٟمذار اًم٤ًمسمؼ يم٠مٟمف ىمٞمؾ»متٝمٞمٌد 

ّٓ ومال ُم١مُّمـ ي١مُّمٜمٙمؿ قمذاسم٤ًم اضمتٛمٕمقا ذم شمقطمٞمد رسمّ  ٙمؿ واشمٗم٘مقا ذم اشم٤ٌمع يمٚمٛم٦م احلّؼ وإ

ـ سمٕمْمٙمؿ ُم ي٠مشمٞمٙمؿ ُمـ ومقق أو ُمـ حت٧م أو ُمـ اظمتالف وحتزب يًتتٌع ؾمٞمٗم٤ًم وؾمقـم٤مً 

ىمقُمؽ يمّذسمقا سمذًمؽ ومٚمٞمًتٕمدوا ًمٕمذاب  وم٘مٞمؾ: إنّ  قمغم سمٕمض، صمّؿ ظمقـم٥م اًمٜمٌل

 .4شسمئٞمس أو سم٠مس ؿمديد يذوىمقٟمف

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م قمغم ىمقًمف            ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أو

قمغم ىمقًمف:                   5. 

  .ومٕمؾ ُم٤مض. شمٙمذي٥م ؿمديد ُمـ اًمٙم٤مومريـ 

 ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو .

إمم اًمٕمذاب أو اًمٜم٤ٌمء اعمققمقدان. ويرضمع إظمػمان إمم شمٙمذي٥م اًم٘مرآن سم٤معمآل ومال شمٜم٤مذم 

                                                 
 .2/ اًمٕمٜمٙمٌقت ؾمقرة .1

 .3/315 اًمٌٞم٤من جمٛمع .2

 .3/315 اًمٌٞم٤من جمٛمع .3

 .7/137 اعمٞمزان .4

 .57/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5
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ّدي سم٤مًم٤ٌمء قمغم ُمٕمٜمك اإلٟمٙم٤مر يدّل ومٕمؾ اًمتٙمذي٥م إذا قم»سملم إىمقال وإّول أفمٝمر. و 

 .2. يمام ُمرّ 1شأي: اًمتٙمذي٥م اًم٘مقي

    وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم اًمرؾمقل 

 3وىمقُمف هؿ ىمريش. إقمٔمؿ

 .طم٤مًمٞم٦م 

   ُمٌتدأ، واًمْمٛمػم يرضمع إمم ُمرضمع .ُمـ اًم٘مرآن أو اًمٕمذاب أو اًمٜم٤ٌمء 

   اىمٌع وصحٞمٌح.ظمؼم، أي صم٤مسم٧ٌم وو 

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿشأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،. 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  و ،  َـّ ُمٕمٜمك اًمٖمٚم٦ٌم شمْمٛم

 واًمًٚمٓم٦م، واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٙم٤مومريـ.

     ضم٤مر وجمرور، ظمؼم « .واًمقيمٞمؾ هٜم٤م »زائد ًمٚمتقيمٞمد، ش ءاًم٤ٌم

 .4شسمٛمٕمٜمك اعمداومع اًمٜم٤مس وهق احلٗمٞمظ

             « ُّمًقق ؾمقق اًمٙمٜم٤مي٦م أي أقمرض قمٜمٝمؿ وىمؾ: إن 

وٓ حمٛمقل قمكّم طمتّك أُمٜمٕمٙمؿ ُمـ هذا اًمتٙمذي٥م ٟمّمٞمح٦م ًمٙمؿ،  أُمريمؿ همػم ُمٗمقض إزمَّ 

 .5شؿمديدًا هق يمٛملم ًمٙمؿ ٟمذريمؿ قمذاسم٤مً أسمح٥ًم ُم٘م٤مُمل أن  ام اًمذي إزمَّ وإٟمّ 
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ًم٘مقُمف أو مجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م اؾمتئٜم٤موم٤ًم سمٞم٤مٟمٞم٤ًم، وقمغم اًم٘مقًملم  شمتٛم٦م عم٘مقل ىمقل اًمٜمٌل

 شمٍميح سم٤مًمتٝمديد قمـ وىمقع اًمٕمذاب قمغم اًمٙم٤مومريـ.

   .ضم٤مر وجمرور. ظمؼم ُم٘مدم 

    .اًمٜم٤ٌمء: اخلؼم اعمٝمؿ.ُمْم٤مف إًمٞمف 

     ُمٌتدأ ُم١مظمر. آؾمت٘مرار سمٛمٕمٜمك احلّمقل واعمًت٘مّر: وىم٧م أو ُمٙم٤من

آؾمت٘مرار أي اؾمؿ ُمٙم٤من أو زُم٤مٟمِِف قمغم وزن ُمٗمٕمقل، واعمٕمٜمٰك:     ُمققمقد سمف وىم٧م

 حيّمؾ ومٞمف.

  قم٤مـمٗم٦م، ُمٕمٓمقف قمغم       . 

   يٗمٞمد اًمت٠ميمٞمد هٜم٤م. طمرف اؾمت٘م٤ٌمل 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقًمف حمذوومف يرضمع إمم   واخلٓم٤مب .

سملم.  ًمٚمٙم٤مومريـ اعمٙمذِّ

       وقمٞمد اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م. فم٤مهر ذم 

 

                         

                            

 

سمتٕم٤مد قمـ جم٤مًمًٝمؿ وقمدم قمراض قمـ اًمٙم٤مومريـ اعمٙمذسملم واإلأُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مإل

 آؾمتامع عم٘م٤مٓهتؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م.

 ًمف: قم٤مـمٗم٦م. قمٓمػ قمغم ىمق       1.

                                                 
 .66/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1
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 .فمرف زُم٤من وأداة ذط همػم ضم٤مزُم٦م ظم٤مومض ًمنمـمف ُمتٕمّٚمؼ سمجقاسمف 

    ويِمؽمك اعمًٚمٛملم  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿ

 ُمٕمف ذم احلٙمؿ.

   ُمٗمٕمقل سمف. وذم اًمٕمدول قمـ اًمْمٛمػم سم٤مٓؾمؿ اعمقصقل ىمريٜم٦م قمغم أّن

        .أي٤مت ومريؼ ظم٤مص ُمـ اًمٙم٤مومريـ اعمٙمذسملم 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. اخلقض هٜم٤م اًمدظمقل ذم سم٤مـمؾ احلدي٨م

 واًمتقهمؾ ومٞمف يمذيمر أي٤مت وآؾمتٝمزاء هب٤م.

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚم٘م٤من سمـ   . 

 .راسمٓم٦م جلقاب اًمنمط 

    قمراض هٜم٤م شمرك جم٤مًمًٝمؿ.واإلش. أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

  .طمرف هم٤مي٦م، هم٤مي٦م ًمالقمراض 

     ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ .ووم٤مقمٚمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

     صٗمف ًمـ    وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اخلقض سم٤مقمت٤ٌمر

  . 

           .قم٤مـمٗم٦م   زائدة.ش ُم٤م»ذـمٞم٦م و ش إنْ »ُمريم٦ٌم ُمـ 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط وٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م وُمٗمٕمقل

٤مقمت٤ٌمر ٟمًٞم٤من ىمقُمف ًمٕمدم ضمقاز ـمرو اًمٜمًٞم٤من سم سمف ُم٘مدم. وٟم٦ًٌم اًمٜمًٞم٤من إمم اًمٜمٌل

هذا اًمٜمقع ُمـ »وهؿ احلج٩م اإلهلٞم٦م، ُمْم٤موم٤ًم إمم  عمٕمّمقُملم قمغم اوٓ فٞمٚمقم

 .قمٜمد اًمٙمؾ وهق ممٜمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إٟمٌٞم٤مءش اًمٜمًٞم٤من هق ٟمًٞم٤من طمٙمؿ اهلل

   ٤من قمغم قم٤ٌمد اهلل اعمخَٚمّملم ؾمٌٞمؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٓموم٤مقمؾ. ًمٞمس ًمٚمِمٞم
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         *           1  :وىمقًمف قمز ُمـ ىم٤مئؾ 

              *             2. 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

      ش.    أٟم٧م»ومٕمؾ ّنل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم         .فمرف ُمٙم٤من 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف، أي اًمتذيمر وهق ود اًمٜمًٞم٤من 

 .فمرف ُمٙم٤من يدّل قمغم اعمّم٤مطم٦ٌم وآضمتامع 

             .ُمْم٤مف إًمٞمف    .ٟمٕم٧م 

 اًمرواي٤مت

: ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل صحٞمح٦م قمٌدإقمغم سمـ أقملم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ٔظمر، ومال جيٚمس ذم جمٚمس ُي٥ًّم ومٞمف إُم٤مم، أو ُيٖمت٤مب ومٞمف ُمًٚمؿ، إّن اهلل ي٘مقل ذم واًمٞمقم ا

يمت٤مسمف:                                     

                           .3 

، ىم٤مل: وقمّٛمل: قمـ أيب قمٌداهلل 4ظمؼم إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمّدصمٜمل أظمل

: 6اهلل، ويرؾمؾ ٟم٘مٛمتف قمغم أهٚمٝم٤م: ومال شم٘م٤مقمدوهؿ وٓ دم٤مًمًقهؿ 5صمالصم٦م جم٤مًمس يٛم٘متٝم٤م

                                                 
 .41 و 39/ احلجر ؾمقرة .1

 .83 و 82/ ص ؾمقرة .2

 .17ح ،1/311 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .3

 أصح٤مسمف ُمـ إؾمح٤مق قمدّ  اًمِمٞمخ ٕنّ  :اًمرو٤م سم٤مٕخ: داعمرا يم٠منّ » :11/92 اًمٕم٘مقل ُمرآة ذم .4

ـّ  ،قمٌداهلل أيب قمـ يم٤من: ويم٠مّٟمف ضمٕمٗمر، سمـ قمكمّ  وسم٤مًمٕمّؿ:  أُمٙمـ وإن وم٠مؾم٘مٓمقه، زائد أّٟمف اًمرواة ومٔم

 .شاًمرواي٦م ذم اًمقاؾمٓم٦م إمم حيت٤مج ٓ واًمرو٤م أسمٞمف قمـ ضمٕمٗمر سمـ قمكمّ  رواي٦م

 .)ُم٘م٧م( 4/346 اًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌٖمض. أؿمدّ  إصؾ: ذم شاعم٘م٧م» .5

 ُمٓمٚمؼ سم٤معم٘م٤مقمدة اعمراد أو شم٘م٤مقمدوهؿ: ومال ًم٘مقًمف: شم٠ميمٞمد إُّم٤م دم٤مًمًقهؿ، وٓ ىمقًمف:» اًمٕم٘مقل: ُمرآة ذم .6

 اًمٕمٙمس وحيتٛمؾ واعم١ماٟم٦ًم... واعمّم٤مطم٦ٌم اعمقاّدة وضمف قمغم ُمٕمف اجلٚمقس وسم٤معمج٤مًم٦ًم اعمرء، ُمع اًم٘مٕمقد

 اعم٘م٤مقمدة، طم٘مٞم٘م٦م سم٠مطمدمه٤م اعمراد يٙمقن أو اًمٕم٘مقد... يالزم ُمـ سم٤معم٘م٤مقمدة اعمراد يٙمقن سم٠من أيْم٤ًم،

 .ش.اعمّم٤مطم٦ٌم ُمٓمٚمؼ وسم٤مٕظُمرى
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وذيمرٟم٤م ومٞمف  جمٚم٤ًًم ومٞمف ُمـ يّمػ ًم٤ًمٟمف يمذسم٤ًم ذم ومتٞم٤مه: وجمٚم٤ًًم ذيمر أقمدائٜم٤م ومٞمف ضمديد،

 : وجمٚم٤ًًم ومٞمف ُمـ يّمّد قمٜم٤ّم وأٟم٧م شمٕمٚمؿ.1رّث 

ـّ ذم ومٞمف ـ أو ىم٤مل:  ىم٤مل: صمّؿ شمال أسمق قمٌداهلل صمالث آي٤مت ُمـ يمت٤مب اهلل يم٠مّٟمام يم

ذم يمّٗمف ـ :                              2 : 

                                :  

                             

  3.4 

 ، ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ره، قمـ أيب ضمٕمٗمرقمٌداهلل، قمّٛمـ ذيمقمـ رسمٕمل سمـ 

              ىم٤مل: اًمٙمالم ذم اهلل، واجِلدال ذم اًم٘مرآن ،      

            .5، ىم٤مل: ُمٜمف اًمّ٘مّّم٤مص 

احلٜمٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمف: ... صمّؿ ظمّص ٜمف حمّٛمد سمـ سمٓ وذم وصٞم٦م أُمػماعم١مُمٜملم

ٛمع أن ٓ شمّمٖمل  يمّؾ  ًّ سمف إمم ضم٤مرطم٦م ُمـ ضمقارطمؽ سمٗمرض وٟمصَّ قمٚمٞمٝم٤م، ومٗمرض قمغم اًم

 :اعمٕم٤ميص وم٘م٤مل                                    

                                   6  وىم٤مل : 

                                                 
 :1/282 اًمّمح٤مح وه٤مٟم٧م. وٕمٗم٧م وأرصّم٧م: اًمِمخص هٞمئ٦م ورصّم٧م اًم٤ٌمزم. اًمٌمء ش:اًمرّث » .1

 .)رصم٧م( 218/ اعمٜمٞمز اعمّم٤ٌمح

 .118/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 اًمٗمتٞم٤م: ذم ًمٚمٙمذب ٦ماًمث٤مًمث وم٤مٔي٦م اعمٓم٤مًم٥م: شمرشمٞم٥م ظمالف قمغم أي٤مت وشمرشمٞم٥م .116/ اًمٜمحؾ ؾمقرة .3

 اًمث٤مًم٨م، ًمٚمٛمٓمٚم٥م اًمث٤مٟمٞم٦م وأي٦م اهلل: أوًمٞم٤مء ؾم٥ّم  اهلل سم٥ًّم  اعمراد أنّ  إظم٤ٌمر ذم ورد ىمد إذ ًمٚمث٤مين، وإومم

 اًمٕم٘مقل ُمرآة :3565 ح ،5/1147 اًمقاذم راضمع: إئٛم٦م. سم٤مٔي٤مت اعمراد أنّ  إظم٤ٌمر ذم ورد ىمد إذ

11/92. 

 .(2/378) 12ح ،4/129 اًمٙم٤مذم .4

 .31ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر ػمشمٗمً .5

 .141/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .6
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                                صمّؿ ،

ُمقوع اًمٜمًٞم٤من وم٘م٤مل:   اؾمتثٜمك                  

        وىم٤مل :     *                 

                          1  وىم٤مل :        

 2  وىم٤مل :          3  ومٝمذا ُم٤م ومرض اهلل  قمغم

 4اًمًٛمع وهق قمٛمٚمف، اًمقصٞم٦م.

طمدصمٜمل قمكم سمـ ضمٕمٗمر قمـ أظمٞمف ُمٕمتؼمة قمٌداًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌداهلل احلًٜمل ىم٤مل: 

شم٘مٕمد ُمع ُمـ  نْ أًمٞمس ًمؽ  ٤مل قمكم سمـ احلًلمىم٤مل: ىم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف

 ؿمئ٧م ٕن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل:                    

                                     

     اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل:  نّ شمتٙمٚمؿ سمام ؿمئ٧م ٕ نْ أوًمٞمس ًمؽ          

  5 ٕىم٤مل: رطمؿ اهلل قمٌدًا ىم٤مل ظمػمًا ومٖمٜمؿ أو صٛم٧م ومًٚمؿ وًمٞمس  رؾمقل اهلل نّ و

اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  نّ شمًٛمع ُم٤م ؿمئ٧م ٕ نْ أًمؽ                   

    6.7 

                                                 
 .18 و 17/ اًمزُمر ؾمقرة .1

 .72/ اًمٗمرىم٤من ؾمقرة .2

 .55/ اًم٘مّمص ؾمقرة .3

 .3215ح ،2/626 اًمٗم٘مٞمف حييه ٓ ُمـ .4

 .36/ آهاء ؾمقرة .5

 .36/ آهاء ؾمقرة .6

 .81ح ،615/ اًمنمائع قمٚمؾ .7
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ّٓ قمغم أٟمٗمًٝمؿ  يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م أّن ُم٤م يٙمتًٌف اخل٤مئْمقن ذم اإلصمؿ ٓ حيٛمؾ إ

وًمٞمس قمغم اعم١مُمٜملم اعمت٘ملم رٌء ُمـ شمٌٕم٦م اًمٙم٤مومريـ اًمذيـ »همػمهؿ  وٓيتٕمداهؿ إمم

روّنؿ ويٜمٝمقّنؿ ًمٕمّٚمٝمؿ جيتٜمٌقن اخلقض ذم آي٤مشمف  خيقوقن ذم آي٤مت اهلل وًمٙمـ يذيمِّ

 .1ششمٕم٤ممم

         .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م         .ٟم٤مومٞم٦م   .ضم٤مر وجمروره، ظمؼم ُم٘مدم 

    ٚمف، وهؿ اعم١مُمٜمقن اعمت٘مقن.ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل ُمـ  .ّٕٟمف صٗم٦م ُم٘مدُم٦م ًمف

 واًمْمٛمػم يْم٤مف إًمٞمف يرضمع إمم اًمٙم٤مومريـ اخل٤مئْملم اعمًتٝمزئلم سمآي٤مت اهلل.

  .طمرف ضمر، زائد ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل 

            .جمروره ذم حمؾِّ رومع ُمٌتدأ ُم١مظمر .قم٤مـمٗم٦م 

    طمرف اؾمتدراك، قمٓمٗم٧م قمغم اًمٜمٗمل أي ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ رء 

       قمٚمٞمٝمؿ اًمـ . 

   :ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ أيت سمدًٓ ُمـ ومٕمٚمف وشم٘مديره    يذيمروّنؿ

  ويمام جيقز أن يٙمقن .  ره: ُمرومققم٤ًم قمغم آسمتداء اعم١مظمر وشم٘مدي

    قمٚمٞمٝمؿ .2  ظمؼمه اعم٘مدم.ش قمٚمٞمٝمؿ»قمغم أن 

      طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم ُمرضمع وٛمػم

  . 

                                                 
 .3/217 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .6/155 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير يراًمتحر شمٗمًػم راضمع .2
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     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم   . 

 ويًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م أُمران:

ع اخل٤مئْملم قمـ اًمذيـ يت٘مقن ومح٥ًم أّن ٟمٗمل آؿمؽماك ذم احل٤ًمب ُم»إّول: 

ُمـ ؿم٤مريمٝمؿ ذم  ام هق ًمإليامء إمم أنَّ ِم٤مرك اًمٕم٤مُمؾ ذم ضمزاء قمٛمٚمف إٟمّ اًمٕم٤مُمؾ ٓ يُمع أن همػم 

جمٚمًٝمؿ وىمٕمد إًمٞمٝمؿ ٓ ي١مُمـ ُمـ ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم ضمزاء قمٛمٚمٝمؿ واعم١ماظمذة سمام ي١ماظمذون 

إذا يم٤مٟمقا سمف، وم٤مًمٙمالم ذم شم٘مدير ىمقًمٜم٤م: وُم٤م قمغم همػم اخل٤مئْملم ُمـ طم٤ًمهبؿ ُمـ رء 

يت٘مقن اخلقض ُمٕمٝمؿ وًمٙمـ إٟمام ٟمٜمٝم٤مهؿ قمـ اًم٘مٕمقد ُمٕمٝمؿ ًمٞمًتٛمروا قمغم شم٘مقاهؿ ُمـ 

 اخلقض أوًمٞمتؿ هلؿ اًمت٘مقى واًمقرع قمـ حم٤مرم اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

واًمث٤مين: أن اعمراد سم٤مًمت٘مقى ذم ىمقًمف:           اًمت٘مقى اًمٕم٤مم

ٞمف اهلل شمٕم٤ممم، وذم ىمقًمف: يرشمْمآضمتٜم٤مب واًمتقىمل قمـ ُمٓمٚمؼ ُم٤م ٓ وهق     

     اًمت٘مقى ُمـ ظمّمقص ُمٕمّمٞم٦م اخلقض ذم آي٤مت اهلل، أو اعمراد سم٤مًمت٘مقى إّول

أصؾ اًمت٘مقى وسم٤مًمث٤مين مت٤مُمف، أو إّول إمج٤مل اًمت٘مقى واًمث٤مين شمٗمّمٞمٚمف سمٗمٕمٚمٞم٦م آٟمٓم٤ٌمق 

هق أن يٙمقن اعمراد ُمقرد وُمٜمٝم٤م ُمقرد اخلقض ذم آي٤مت اهلل، وهٞمٝمٜم٤م ُمٕمٜمك آظمر و قمغم يمّؾ 

سم٤مّٕول شم٘مقى اعم١مُمٜملم وسم٤مًمت٘مقى اًمث٤مين شم٘مقى اخل٤مئْملم وشم٘مدير اًمٙمالم وًمٙمـ ذيمروا 

 .1شاخل٤مئْملم ذيمرى ًمٕمٚمٝمؿ يت٘مقن اخلقض

 رواي٦مٌ 

: عمـ٤ّم ٟمزًم٧م ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر                  ىم٤مل

ُم٤م اؾمتٝمزء اعمنميمقن سم٤مًم٘مرآن ىمٛمٜم٤م وشمريمٜم٤مهؿ ومال  ن يمّؾ اعمًٚمٛمقن: يمٞمػ شمّمٜمع إن يم٤م

ٟمدظمؾ إذا اعمًجد احلرام وٓ ٟمٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م احلرام؟ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:       

            .2وأُمرهؿ سمتذيمػمهؿ وشمٌّمػمهؿ ُم٤م أؾمتٓم٤مقمقا 

                                                 
 .7/141 اعمٞمزان .1

 .4/167 اًمتٌٞم٤من .2
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سمٞم٤مٌن ذم صمٛمرة اخلقض ذم آي٤مت اهلل هل آؾمتخٗم٤مف سم٤مًمديـ واًمتقضمف إمم احلٞم٤مة 

 اًمدٟمٞمقي٦م وُمٔم٤مهره٤م.

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم    1  :أو ىمقًمف   

     2. 

   ش. أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم   أي َدْع، ُأشمرك واخلٓم٤مب

 ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ ذم أو ًمٙمؾِّ اعم١مُمٜملم سمف.

            .ُمٗمٕمقل سمف    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     واعمذه٥م.ُمٗمٕمقل سمف أّول وُمْم٤مف إًمٞمف. اًمديـ هٜم٤م: اعمّٚم٦م واًمٜمحٚم٦م 

              .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    :وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤ممه٤م ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم       

          3. 

           .قم٤مـمٗم٦م    .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف. أي ظمدقمتٝمؿ 

     .وم٤مقمؾ 

    ٟمٕم٧م     وضمف شمٖمريرهؿ ّّٕنؿ ئمٜمقن اٟمحّم٤مر احلٞم٤مة هب٤م وًمذا .

                                                 
 .68/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .69/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .32/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3
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 اهتّٛمقا هب٤م وسمٚمّذاهت٤م وٟمٕمٛمٞمٝم٤م.

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمٕمٓمقف قمغم . 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، 

  ٦ٌم.ُمّمدري٦م ٟم٤مص 

     ٌَُس وشم ؾ: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل. أي حُتْ ًْ ْرهَتِـ. اًمٌَ

 احلٌس واًمرهـ واعمٜمع واحلرام.

    .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف        سمت٠مويؾ ُمّمدر ٟم٤مئ٥م قمـ ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف

شم٘مديره    سم٤مًم٘مرآن ًمئال      .وحتٌس وحترم 

  .ًمٚمًٌٌٞم٦م          .ُمّمدري٦م 

     شمرضمع إمم ش هل»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم  .اعمحذوف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل ُمـ            .  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

    اؾمؿ ُم١مظمر  .  .ص٤مطم٥م أُمر : 

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة ًمٚمت٠ميمٞمد 

    ُمٕمٓمقف قمغم  « . اًمِمٗمٞمع: اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٕمٗمق قمـ اجل٤مين عمٙم٤مٟم٦م ًمف

 .1شقمٜمد ُمـ سمٞمده اًمٕم٘م٤مب

ُمـ   إمم     ذم ُمقوع احل٤مل ُمـ . 

           .قم٤مـمٗم٦م .ذـمٞم٦م 

    ومٕمؾ اًمنمط. اًمٕمدلش أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم :

 اًمٗمداء.

                                                 
 .6/159 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1
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            .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ            .ُمْم٤مف إًمٞمف .ٟم٤مومٞم٦م 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، ضمقاب اًمنمط 

    ضم٤مر وجمرور، ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. واًمْمٛمػم يرضمع إمم . 

     .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، واؾمتئٜم٤مف 

   اؾمؿ ُمقصقل سمدل ُمـ   . 

     ًٌقا وُرهٜمقا وطُمرُمقا.ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. أي طم 

           .ًمٚمًٌٌٞم٦م           .ُمّمدري٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

       .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم       .ُمٌتدأ ُم١مظمر 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م.احلٛمٞمؿ: اعم٤مء اًمِمديد احلرارة . 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم. 

   ٟمٕم٧م           .           .ًمٚمًٌٌٞم٦م .ُمّمدري٦م 

   اؾمٛمف.ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص و 

      .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم  . 

 

                            

                          

                             

     

 

دقم٤مهؿ إمم اًمتقطمٞمد ومدقمقه إمم  اطمتج٤مٌج قمغم قمٌدة إُوصم٤من ّٕن اًمرؾمقل

 أصٜم٤مُمٝمؿ، وم٤مطمت٩م اهلل هبؿ أي٦م اًمنميٗم٦م.
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  أو  ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿش أٟم٧م»ًتؽم وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمومٕمؾ أُمر و

 اعم١مُمٜملم.

 .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم، إٟمٙم٤مري هٜم٤م 

    ش.ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

 ٕٝمؿ.صٜم٤مم ُمٜمُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف، يًتٕمٛمؾ ًمٖمػم ذوي اًمٕم٘مقل وا 

    وُمٗمٕمقل سمف.ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    إّٟمام ذيمر ُمـ أوص٤مف إُوصم٤من وإصٜم٤مم .

يمقّن٤م ٓ شمٜمٗمع وٓ شمي ّٕن اّت٤مذ أهل٦م ُمٌٜمّٞم٤ًم قمغم هذيـ إؾم٤مؾملم: اًمرضم٤مء واخلقف 

 1ب إًمٞمٝم٤م.ٗمع وٓ شمّي ومال ُمقضم٥م ًمدقم٤مئٝم٤م وقم٤ٌمدهت٤م واًمت٘مرّ وإذا يم٤مٟم٧م ٓ شمٜم

 .قم٤مـمٗم٦م 

    شٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

ُمٕمٓمقف قمغم     وداظمؾ ذم طمّٞمز اإلٟمٙم٤مر سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم. اًمرد: اإلرضم٤مع إمم اعمٙم٤من

 اًمذي ي١ميت ُمٜمف.

     ر وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمرو  أقم٘م٤مب: مجع قم٘م٥م .

وهق ُم١مظّمر اًم٘مدم واعمراد سمف اًمرضمقع إمم اعمٙم٤من اًمذي ضم٤مء ُمٜمف وهٜم٤م يمٜم٤مي٦م قمـ شمرك 

 اًمتقطمٞمد واهلدى واًمرضمقع إمم اًمْمالل واًمنمك.

   .فمرف زُم٤من 

  ِّضمر سم٤مإلو٤موم٦م. اؾمؿ زُم٤من. ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ 

    ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم.ومٕمؾ 

                                                 
 .7/143 اعمٞمزان راضمع .1
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   وم٤مقمؾ ُم١مظمر. ىمّٞمد اًمرد واًمرضمقع سمٙمقٟمف سمٕمد اهلداي٦م اإلهلٞم٦م إمم اًمتقطمٞمد

 واًمٜمٌقة واًمنموع ذم اًمًػم إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ سمؾ ومٞمف.

  ٟمّم٥م صٗم٦م عمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ حمذوف  ذم حمّؾ ش ُمثؾ»طمرف شمِمٌٞمف سمٛمٕمٜمك

شم٘مديره:    ردًا ُمثؾ رد . 

  .اؾمؿ ُمقصقل ذم حمّؾ ضمّر سم٤مإلو٤موم٦م 

       :ـمٚم٥م هقى اعمرء »ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. آؾمتٝمقاء

 حي٤موًمف اعمًتجٚم٥م... واًمٕمرب ي٘مقًمقن: 
ٍ
وحمٌتف أي اؾمتجالب هقى اعمرء إمم رء

شْمف يمام شمريد. وذًمؽ ىمري٥م ُمـ ىمقهلؿ: ـّ قم٘مٚمف ومًػمَّ  اؾمتٝمقشمف اًمِمٞم٤مـملم، إذا اظمتٓمٗم٧م اجل

ك اًمًٕم٤مزم أيْم٤ًم، واطمدهُت٤م  ، وشمًٛمَّ ـْ ؾَمَحرشْمف، وهؿ يٕمت٘مدون أّن اًمٖمٞمالن هل ؾمحرة اجل

ـّ إذا ـمٚم٧ٌم ُهٞم٤مُمف سمٓم٤مقمتٝم٤م  .1شؾَمْٕمالة، وي٘مقًمقن أيْم٤ًم: اؾمتٝم٤مُمتف اجل

    .وم٤مقمؾ 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ       ّٕٟمف يتْمٛمـ ُمٕمٜمك ذه٧ٌم سمف

سمف ووّؾ  واؾمتامًم٧م    . 

   طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم ذم      ٓ احلػمان: اًمت٤مئف اًمذي .

 يدري ُم٤م يّمٜمع، وقمدم آهتداء إمم اًمًٌٞمؾ.

   .ظمؼم ُم٘مدم 

     ،ُمٌتدأ ُم١مظمر       صٗم٦م ًمِـ   أو طم٤مل صم٤مٟمٞم٦م أي ًمف

 لم حتػمه.روم٘م٦م ُمٕمف طم

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. اًمدقم٤مء: اًم٘مقل اًمدال قمغم ـمٚم٥م

 قمٛمؾ ُمـ اعمخ٤مـم٥م.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    وإمم اًمديـ احلّؼ واًمٍماط ،

                                                 
 .6/162 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم فاعمٕمرو واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1
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 اعمًت٘مٞمؿ.

     ح٤مسمف وُمٗمٕمقل سمف. أي ي٘مقًمقن أصش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

    سمٞم٤من ًمِـ ،         1شٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ وٓ يّمػم إًمٞمٝمؿ»، وًمٙمٜمّف. 

  ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ          .  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

   اؾمؿ           .  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

      ُمٌتدأ وظمؼم واجلٛمٚم٦م ظمؼم  أي .        

   .احل٘مٞم٘مل اًمذي جي٥م أن ي١مظمذ سمف دون اًمدقمقة اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م 

 .قم٤مـمٗم٦م. قمٓمػ شمٗمًػم 

             .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ  ش.يمل»سمٛمٕمٜمك 

    ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽمش ًمِـ»ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ 

أي  ش.ٟمحـ»    هق شمًٚمٞمؿ قم٤مُم٦م إُُمقر إًمٞمف شمٕم٤ممم ٓ جمرد اًمتِمٝمد »ًمإلؾمالم و

 .2شسم٤مًمِمٝم٤مدشملم

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            .    .3ُمْم٤مف إًمٞمف 

 

                     

 

شمتٛم٦م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وُمٕمٜم٤مه    ٕ ْٟمًٚمؿ وٕن ٟم٘مٞمؿ اًمّمالة أو  ن   

ىم٤مُم٦م اًمّمالة واظمت٤مره٤م سم٤مًمذيمر ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ُمع اًمت٘مقى واًمتذيمر إسم٤مإلؾمالم و

                                                 
 .4/169 اًمتٌٞم٤من .1

 .7/145 اعمٞمزان .2

 طمٞم٨م اعم٘مدس واعمِمٝمد اصٗمٝم٤من ُمديٜمتل ذم ش1398 ٟمقروز أي٤مم ذم هٜم٤م إمم اجلزء هذا صحح٧ُم  ىمد .3

 رضم٥م 27 اعمّمٓمٗمك حمّٛمد ضمّده ُمٌٕم٨م يقم وآظمره٤م اًمرو٤م ُمقؾمك سمـ قمكم عمقٓي زائراً  يمٜم٧م

 .وآٔئف ٟمٕمٛمف ٞمعمج قمغم هلل واحلٛمد 1441 اعمرضم٥م
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. ـّ  سم٤معمٕم٤مد ٕضمؾ امهٞمتٝم

           .قم٤مـمٗم٦م .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

     ووم٤مقمٚمف.          ومٕمؾ أُمر              .ُمٗمٕمقل سمف .قم٤مـمٗم٦م 

     ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف، ُمٕمٓمقف قمغم   . 

  قم٤مـمٗم٦م، واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ُمٕمٓمقف قمغم    .قمٓمػ اخلؼم قمغم اإلٟمِم٤مء 

         .ُمٌتدأ         .ظمؼم  ور ُمتٕمّٚمؼ ضم٤مر وجمر   . 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف 

 

                        

                             

     

 

سمٞم٤من أؾمامء وصٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم شمتٛمٞماًم وشمٙمٛمٞمالً ًمالطمتج٤مج اًمقارد ذم أي٦م ُم٤مىمٌؾ 

 اًم٤ًمسم٘م٦م رّدًا قمغم قمٌدة إصٜم٤مم، ًمق اٟمتٗمك واطمد ُمٜمٝم٤م ِل يتؿ آطمتج٤مج.

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م ُم٤م سمٕمده٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم          . 

  .ُمٌتدأ، ىمٍم طم٘مٞم٘مل يٕمؽمف سمف اعمنميمقن ُمـ اًمٕمرب 

  .ظمؼم 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم . 

            .ُمٗمٕمقل سمف .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  ّل اعمٕمؽمف سمف ُمـ . إمم هٜم٤م اًمقصػ إو

 اهلل شمٕم٤ممم هق اخل٤مًمؼ. نَّ ىمٌؾ اعمنميملم سم٠م
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    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًم٤ٌمء ًمٚمٛمالسم٦ًم أي    ظمٚم٘م٤ًم

ُمتٚم٤ًًٌم    أو ًمٚمٛمٕمٞم٦م أي وُمٕمف احلّؼ. وهذا هق اًمقصػ اًمث٤مين يدّل قمغم أّن ظمٚم٘مف ،

ؾمٌح٤مٟمف إّٟمام هق     ٓ ،واًمٗمٕمؾ إذا ِل يٙمـ سم٤مـماًل ِل يٙمـ ُمٜمدوطم٦م ُمـ »سم٤مًم٤ٌمـمؾ

، وىمد قمؼّم ؾمٌح٤مٟمف سمٕمدم يمقن 1شصمٌقت اًمٖم٤مي٦م ًمف ومٚمٚمخٚم٘م٦م هم٤مي٦م وهق اًمرضمقع إًمٞمف شمٕم٤ممم

اخلٚم٘م٦م سم٤مـمٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                      

    2. 

 .قم٤مـمٗم٦م أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    قمغم أّن  3ُمٜمّمقب قمغم اًمٔمرومٞم٦م. ذه٥م مجعش طملم»فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك

اعمراد سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٌٕم٨م وًمٙمـ اًمٔم٤مهر أٟمف أقمؿ ُمـ يقم اخلٚمؼ ويقم اًمٌٕم٨م وٓ 

 خيتص سم٤مٕظمػم.

    ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم     م.ظمؼم ُم٘مد 

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت، واعمراد سمف شأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

 شمٕمّٚمؼ ارادة اخل٤مًمؼ سمخٚم٘مٝم٤م.

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

    يرضمع إمم اعمخٚمقق. وم٢مذا ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 رادة اهلل شمٕم٤ممم.إشمٕمٚمؼ إرادة اخل٤مًمؼ سمخٚم٘مٝم٤م يتح٘مؼ ذم اًمٕم٤مِل اًمقضمقد قمغم ٟمحق 

    .ُمٌتدأ ُم١مظمر وُمْم٤مف إًمٞمف، واعمراد سم٤مًم٘مقل هٜم٤م اخلٚمؼ 

    ٟمٕم٧م ًمِـ     ذم اًمٙمالم طمذف وشم٘مديؿ وشم٠مظمػم »ويٗمٞمد اًم٘مٍم. و

                                                 
 .7/146 اعمٞمزان .1

 .27/ ص ؾمقرة .2

 ُمقاه٥م :7/146 اعمٞمزان :6/167 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .3

 .13/514 اًمرمحـ
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وأصٚمف هٙمذا: و              ًمٚمٌمء   1ش. 

ٕرض وم٘مط سمؾ جيري ٦م ٓ خيتص سمخٚمؼ اًمًٛمقات واواعمراد سمف أّن وصػ احل٘مٞمّ 

 ذم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت واًمٕمقاِل وهذا هق اًمقصػ اًمث٤مًم٨م.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م اًمقصػ اًمراسمع 

  .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

    ُمٌتدأ ُم١مظمر، ىمٍم     شمٕم٤ممم، ذم مجٞمع اًمٕمقاِل وًمٙمـ

 سمروزه٤م وفمٝمقره٤م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

   ُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ فمرف ز    . 

  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمٜمٗمخ .   « يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ذم ُمقوٕملم:

أطمدمه٤م: قمٜمد ارادشمف ؾمٌح٤مٟمف صٕمؼ اعمخٚمقىم٤مت، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:         

                        2. 

واًمث٤مين: قمٜمد اًمٌٕم٨م واًمٜمنم ًمٚمح٤ًمب وا جلزاء، ىم٤مل شمٕم٤ممم:           

       3. 

وىم٤مل شمٕم٤ممم:                          45ش. 

 ذم اًم٘مٌقر. ـْ واًمٔم٤مهر أّن اعمراد سمف هٜم٤م اًمث٤مين ويمٜم٤مي٦م قمـ سمٕم٨م ُمَ 

    ش هق»ظمؼم عمٌتدأ حمذوف وشم٘مديره  . 

                                                 
 .3/211 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .68/ اًمزُمر ؾمقرة .2

 .68/ اًمزُمر ؾمقرة .3

 .51/ يس ؾمقرة .4

 .13/516 اًمرمحـ ُمقاه٥م .5
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     .ُمْم٤مف إًمٞمف  .اًمٌمء اخلٗمل اعمًتقر :           .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  .واعمراد هب٤م ُم٤م يم٤من فم٤مهرًا واوح٤ًم . 

          .هق اًمقصػ اخل٤مُمس 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٌتدأ، ُمٕمٓمقف قمغم      . 

          ظمؼمان. شمٕمٚمٞمؾ عمـ٤ّم ؾمٌؼ وشمٚمخٞمص عمـ٤ّم ورد ذم أي٦م اًمنميٗم٦م

آطمتج٤مج و احلٛمد هلل اعمقصقف هبذه  شمؿَّ  اًم٤ًمدس واًم٤ًمسمع. وهبامومه٤م اًمقصٗم٤من 

 وص٤مف واعمًٛمك هبذه إؾمامء.إُ 

 رواي٦مٌ 

: ذم ىمقًمف  اًمّمدوق سمًٜمده اعمقصمؼ قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ أيب قمٌداهلل

         .1، وم٘م٤مل: اًمٖمٞم٥م ُم٤م ِل يٙمـ واًمِمٝم٤مدة ُم٤م ىمد يم٤من 

 د وهلام ُمّم٤مديؼ ُمتٕمددة أظُمرى.ق٦م أطمد ُمّم٤مديؼ اًمٖمٞم٥م واًمِمٝميمرت ذم اًمروايذُ 

 

                                 

   

 

يم٤مُمؾ ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمديـ اًمٗمٓمرة سمٞم٤من عمّمداق »هذه أي٦م وشمًٕم٦م ُمـ سمٕمده٤م 

تٝم٤مض ًمٜمنم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد واًمتٜمزيف قمـ ذك اًمقصمٜمٞم٦م وهق اًمذي اٟمتٝمض ًمف وآٟم

وطم٤مل ًمف قمغم اًمقصمٜمٞم٦م طمٞمٜمام أـمٌ٘م٧م اًمدٟمٞم٤م قمغم اًمقصمٜمٞم٦م فم٤مهرًا، وٟمًقا ُم٤م ؾمٜمف  إسمراهٞمؿ

 .2شاًمتقطمٞمد واًمت٤مسمٕمقن ًمف ُمـ ذريتف إٟمٌٞم٤مء ُمـ ـمري٘م٦م ٟمقح

                                                 
 .1ح ،146/ إظم٤ٌمر ٕم٤مينُم .1

 .7/155 اعمٞمزان .2
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           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  ش.اذيمر»ُمٗمٕمقل سمف ومٕمؾ حمذوف 

           .ومٕمؾ ُم٤مض    .وم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   وُمْم٤مف إًمٞمف. وإب ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 ُأُمقر اًمِمخص ويمّؾ شمقممَّ  ـْ وزوج أّم اإلٟم٤ًمن سمٕمد أسمٞمف ويمّؾ ُمَ  اجلد واًمٕمؿّ »يٓمٚمؼ قمغم 

 إب اًمقاىمٕمل وهق اًمقاًمد.واعمراد سمف هٜم٤م أطمد إظمػميـ ٓ  1شيمٌػٍم ُمٓم٤معٍ 

 .2شششم٤مرخ»وىم٤مل اًمزضم٤مج: ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمٜم٥ًم أّن اؾمؿ أيب إسمراهٞمؿ »

   سمدل أو قمٓمػ سمٞم٤من    اًمٗمٕمؾ ش ًمقزن»وهق ممٜمقع ُمـ اًمٍمف

 واًمٕمجٛم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 .اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مر وشمقسمٞمخ، وسمداي٦م ُم٘م٤مًم٦م إسمراهٞمؿ 

   ش أٟم٧م»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ش إظمذ»ٕم٤مل ُمـ ومٕمؾ ُمْم٤مرع سم٤مب اومت

 وىمٚم٧ٌم اهلٛمزة إصٚمٞم٦م شم٤مًء ًم٘مّمد آدهم٤مم ويتٕمدى عمٗمٕمقًملم.

   ُمٗمٕمقل سمف أّول، مجع صٜمؿ وهل صقرة متثّؾ ؿمٙمؾ اٟم٤ًمن أو طمٞمقان

 واًمٔم٤مهر أن اقمت٤ٌمر يمقّن٤م ُمٕمٌقدًا داظمؾ ذم اؾمؿ صٜمؿ.

            .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف، شم٠ميمٞمد 

    وُمٗمٕمقل سمف، ظمؼم ش أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    ذم

 رومع. واعمراد سم٤مًمروي٦م هٜم٤م اًمرؤي٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م. حمّؾ 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم اًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم ذم   .وُمْم٤مف إًمٞمف 

      ّيٕمٜمل »ٟمّم٥م طم٤مل شم٘مديره: و٤مًملم.  ؼ سمح٤مل حمذوف أو ذم حمّؾ ُمتٕمٚم

                                                 
 .7/165 اعمٞمزان .1

 .4/175 اًمتٌٞم٤من .2
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 .1شذم والل قمـ اًمّمقاب

    ٟمٕم٧م ًمِـ   .  « :2شاًمٌلّم اًمٔم٤مهر. 

 اًمرواي٤مت

أّٟمف ىم٤مل: ٟم٘مٚمٜمل اهلل ُمـ أصالب اًمٓم٤مهريـ إمم أرطم٤مم  روي قمـ اًمٜمٌل

 3اًمٓم٤مهرات ِل يدٟمًٜمل سمدٟمس اجل٤مهٚمٞم٦م.

أن اهلل ٟم٘مٚمف ُمـ  ٓظمالف ذم صحتف، ومٌلم اًمٜمٌلهذا ظمؼم : »وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد

ؿ اهلل وصػ اعمنميملم سم٠مّّن  نّ ؿ ـم٤مهرون، ٕأصالب اًمٓم٤مهريـ ومٚمق يم٤من ومٞمٝمؿ يم٤مومر عمـ٤ّم ضم٤مز وصٗمٝمؿ سم٠مّّن 

أٟمج٤مس، وم٘م٤مل        4  وهلؿ ذم ذًمؽ أدًم٦م ٓ ٟمٓمقل سمذيمره٤م اًمٙمت٤مب ًمئال خيرج قمـ

 .5شاًمٖمرض

 6أّٟمف ىم٤مل: أّن آزر يم٤من أسم٤م إسمراهٞمؿ ذم اًمؽمسمٞم٦م. روي قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 7ش.شم٤مرخ»أّٟمف ىم٤مل: إّن اؾمَؿ أيب إسمراهٞمؿ  وروي ذم طمدي٨م قمـ اًمّم٤مدق

سمؾ ضمّدًا  ذيمر أصح٤مسمٜم٤م أّن آزر ُم٤م يم٤من واًمد إسمراهٞمؿوُمـ أضمؾ ذًمؽ  :أىمقل»

، وقمٚمٞمف حيٛمؾ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: فُّٕمف، أو قمٛمّ      وم٢مّن ًمٗمظ إٔب أقمّؿ ،

 إـمالىم٤ًم ُمـ ًمقاًمد يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                      

                               8 وم٘مد ،

قمّد إسمراهٞمؿ أسم٤ًم ًمٞمٕم٘مقب وهق ضمّده، وإؾمامقمٞمؾ أسم٤ًم ًمف وهق قمّٛمف، وًمٞمس اإلـمالق ُمـ 

                                                 
 .4/176 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/176 اًمتٌٞم٤من .2

 .57/ ـم٤مًم٥م أيب إيامن :139/ آقمت٘م٤مد شمّمحٞمح :46/ اعم٘م٤مٓت أوائؾ :4/175 اًمتٌٞم٤من .3

 .28/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .4

 .4/175 اًمتٌٞم٤من .5

 .2/443 اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمؼمه٤من .6

 .31ح ،12/42 سمح٤مرإٟمقار :2/433 اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمؼمه٤من .7

 .133/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .8
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سم٤مب اًمتٖمٚمٞم٥م ًمٕمدم ضمقاز شمٖمٚمٞم٥م اًمقاطمد قمغم اإلصمٜملم، وٟمٔمػم إب واًمقاًمد ذم اًمٜم٦ًٌم: 

 إم واًمقاًمدة.

٤مسملم اظمتالف أّن اؾمؿ أيب إسمراهٞمؿ شم٤مرخ. ًّ  1وقمـ اًمزضّم٤مج ىم٤مل: إّٟمف ًمٞمس سملم اًمٜم

 ق ي١مّيد ذًمؽ، قمغم أّن يمالُمف ؾمٌح٤مٟمف يِمٝمد سمذًمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: وه   

                         2 ،وهذا ذم أّول ُم٤م يٙمّٚمؿ أسم٤مه ويِم٤مضمره ،

صمّؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:               *                :إمم أن ىم٤مل

                :إمم أن ىم٤مل             

 3  :أي٤مت، وهذا ذم أواظمر طم٤مًمف ُمع ىمقُمف، صمّؿ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف    

                                       4 

  صمّؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:                 :إمم أن ىم٤مل    

                             *          

                   *                    

 5. 

ر قمٝمده، وىمد دقم٤م ًمقاًمديف سم٤معمٖمٗمرة ُمع ٟمٗمًف وهذا ُمـ دقم٤مء إسمراهٞمؿ ذم أواظم

واعم١مُمٜملم ومٝمام همػم أسمٞمف اًمذي شمؼمأ ُمٜمف وهق فم٤مهر، وُم٤م أًمٓمػ ىمقًمف:      :وِل ي٘مؾ

ٓ يٜمٌٖمل  ُمـ ـمرىمٜم٤م أّن آزر يم٤من واًمد إسمراهٞمؿ 6ٕسمقّي، ومام وىمع ذم سمٕمض اًمرواي٤مت

                                                 
 .13/47 سمح٤مرإٟمقار :118/ ًمٚمجزائري اًم٘مّمص .1

 .47/ ُمريؿ ؾمقرة .2

 .(69-86/) اًمِمٕمراء ؾمقرة .3

 .114/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .4

 .(35-41/) إسمراهٞمؿ ؾمقرة .5

 شمٗمًػم ذم اعمروي٦م سمّمػم أيب وُمرؾمٚم٦م 21ح ،1/314 اًم٘مٛمل شمٗمًػم ذم اعمروي ُمًٙم٤من اسمـ يمّمحٞمح .6

 .32ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر
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 .1شواهلل أقمٚمؿأن يريمـ إًمٞمف 

مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕم٤مُم٦م: ُمٜمٝمؿ أًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ىم٤مل: وواوم٘مٜم٤م قمغم هذا اًمٌٞم٤من 

اًمذي هٚمؽ ىمٌؾ  ف طمٞم٨م سح ذم إصمر إّول أنّ هق قمٛمّ اعمذيمقر ذم اًم٘مرآن سم٤مًمٙمٗمر »... 

ة إصمر اًمث٤مين قمغم أن آؾمتٖمٗم٤مر ًمقاًمديف يم٤من سمٕمد هالك أسمٞمف سمٛمدّ  ف ودّل اهلجرة هق قمٛمّ 

هذا آؾمتٖمٗم٤مر ًمف أصالً:  ٜمفُمديدة ومٚمق يم٤من اهل٤مًمؽ هق أسمقه احل٘مٞم٘مل ِل يّمح ُم

وم٤مًمذي ئمٝمر أن اهل٤مًمؽ هق اًمٕمؿ اًمٙم٤مومر اعمٕمؼم قمٜمف سم٤مٕب جم٤مزًا وذًمؽ ِل يًتٖمٗمر ًمف سمٕمد 

ذم اًمتٕمٌػم سم٤مًمقاًمد ذم آي٦م  ام هق إب احل٘مٞم٘مل وًمٞمس سمآزر، ويم٠منّ اعمًتٖمٗمر ًمف إٟمّ  اعمقت وأنّ 

 .2شاعمٖم٤ميرةآؾمتٖمٗم٤مر وسم٤مٕب ذم همػمه٤م إؿم٤مرة إمم 

٤مقم٦م ُأظمرٰى ُمٜمٝمؿ: اًمٗمخر اًمرازي وشمٌٕمف ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر وىم٤مل إّول وظم٤مًمٗمٜم٤م مج

 وأضمداده ُم٤م يم٤من يم٤مومراً  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمُمـ آسم٤مء اًمرؾمقل  أطمداً  إنّ  ىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م:»ُمٜمٝمام: 

. وُم٤م وأٟمٙمروا أن ي٘م٤مل أن واًمد إسمراهٞمؿ يم٤من يم٤مومرا وذيمروا أن آزر يم٤من قمؿ إسمراهٞمؿ

واًمد  وم٘مد زقمٛمقا أنَّ ... وأُّم٤م أصح٤مسمٜم٤م 3سمقضمقه ًمف واطمتجقا قمغم ىمقهلؿ يم٤من واًمداً 

 آزر يم٤من يم٤مومراً  قمغم أنّ  وذيمروا أن ٟمص اًمٙمت٤مب ذم هذه أي٦م يدّل  اهلل يم٤من يم٤مومراً  رؾمقل

. وأيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم ويم٤من واًمد إسمراهٞمؿ                إمم ىمقًمف

               4  قمغم ىمقًمٜم٤م، وأُم٤م ىمقًمف  وذًمؽ يدّل        

  5  ّهذه أي٦م حتتٛمؾ ؾم٤مئر اًمقضمقه ىمقًمف حتٛمؾ هذه أي٦م قمغم  ىمٚمٜم٤م: ىمد سمٞمٜم٤م أن

محؾ اًمٚمٗمظ اعمِمؽمك قمغم مجٞمع ُمٕم٤مٟمٞمف ٓ جيقز، وأيْم٤ًم محؾ  ، ىمٚمٜم٤م هذا حم٤مل ٕنّ اًمٙمّؾ 

                                                 
 اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل حمّٛمدطمًلم اًمًّٞمد ًمٚمٕماّلُم٦م ،87 و 4/86 واًم٘مرآن احلدي٨م سملم اعمقاوم٘م٦م ذم اًمٌٞم٤من شمٗمًػم .1

 .اعمٞمزان ص٤مطم٥م

 .7/254 اعمٕم٤مين روح .2

 .13/38 اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم .3

 .114/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .4

 .219/ اًمِمٕمراء ؾمقرة .5
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ِل أزل أٟم٘مؾ ُمـ أصالب » ٞم٘متف وجم٤مزه ُمٕم٤م ٓ جيقز، وأُم٤م ىمقًمفاًمٚمٗمظ قمغم طم٘م

، ف ُم٤م وىمع ذم ٟمًٌف ُم٤م يم٤من ؾمٗم٤مطم٤مً ومذًمؽ حمٛمقل قمغم أٟمّ ش اًمٓم٤مهريـ إمم أرطم٤مم اًمٓم٤مهرات

قمغم يمٗمره ومألضمؾ  ف أسَّ . ىمٚمٜم٤م: ًمٕمٚمّ أُم٤م ىمقًمف اًمتٖمٚمٞمظ ُمع إب ٓ يٚمٞمؼ سم٢مسمراهٞمؿ

 .1شواهلل أقمٚمؿآسار اؾمتحؼ ذًمؽ اًمتٖمٚمٞمظ. 

 

                    

 

إسمراهٞمؿ ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض ومٌٕمثف ذًمؽ أن طم٤مج أسم٤مه إّٟم٤م أريٜم٤م »ُمٕمٜم٤مه٤م: 

ة وىمقُمف ذم أُمر إصٜم٤مم ويمِمػ ًمف والهلؿ، ويمٜم٤م ٟمٛمده هبذه اًمٕمٜم٤مي٦م واعمقه٦ٌم وهل إراد

 .2شاعمٚمٙمقت

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م ُم٤م سمٕمده٤م قمغم ىمقًمف :              

     .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

    أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ إمم ُم٤م شمْمّٛمٜمتف »اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، اؿم٤مرة

، وقمغم هذا اًمٜمحق يريف اهلل والل ُمٌلم ًمٚمحّؼ، وهق أّن قم٤ٌمدة همػم اهلل  اهتدائف

شمٕم٤ممم          وم٢مّن مجٞمع ذًمؽ ُمـ احلّؼ وسم٤محلّؼ اًمذي شم٘مّدم ذيمره ،

حُم٤مٌط هبذه  ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م. ومٞمٙمقن اًمتٕمٌػم سمّمٞمٖم٦م اعمًت٘مٌؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم أّٟمف

ن، وم٢مّٟمف ُمع ىمقُمف قمغم ضمٝم٤مد ٟم٤ًم ومآآاًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلّٞم٦م قمغم اًمدوام وآؾمتٛمرار، ودمّدده٤م ًمف 

 .3شُمٗم٤مو٦مُمًتٛمّر، وقمغم ؾُمّٚمؿ اًمٙمامل ىمد اؾمت٘مّر، ومالسمّد ُمـ قمٜم٤مي٦م 

   ظمؼم، وومٕمؾ اعمْم٤مرع يدل شٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

                                                 
 .13/41 اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم .1

 .7/171 اعمٞمزان .2

 .14/21 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3
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وإن يم٤من  1شحلٙم٤مي٦م احل٤مل اعم٤موٞم٦م»قمغم اًمدوام وآؾمتٛمرار هلذه اإلراة وٓ خيتص 

 يِمٛمٚمٝم٤م.

    ل سمف أّول.ُمٗمٕمق 

     .هق وضمقد إؿمٞم٤مء ُمـ ضمٝم٦م اعمراد ُمـ اعمٚمٙمقت »ُمٗمٕمقل سمف صم٤من

اٟمت٤ًمهب٤م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وَذيَمَر ]سمٕمض اًمٕمٚمامء[ أّن هذا هق اًمذي يٗمّن سمف ُمٕمٜمك اعمٚمٙمقت 

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                          *          

             2 وم٢مّن هذه أي٦م شمٌلمِّ أّن ُمٚمٙمقت يمّؾ رء هق يمٚمٛم٦م ،

  .اًمذي ي٘مقل هل٤م احلّؼ ؾمٌح٤مٟمف ًمف، وىمقًمف ومٕمٚمف، وهق إجي٤مده ًمف 

٦م وًمذًمؽ يم٤من اًمٜمٔمر ذم ُمٚمٙمقت إؿمٞم٤مء، هيدي اإلٟم٤ًمن إمم اًمتقطمٞمد هداي

ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض، هق شمقضمٞمٝمف  ىمٓمٕمٞم٦م، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك إرادة إسمراهٞمؿ

شمٕم٤ممم إمم ُمِم٤مهدة إؿمٞم٤مء ُمـ ضمٝم٦م اؾمتٜم٤مد وضمقده٤م إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف، ٓ يٚم٨ٌم أن حيٙمؿ 

 قمٚمٞمٝم٤م سم٠مّٟمف ًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م رّب يتقمّم شمدسمػم اًمٜمٔم٤مم وأداء إُُمقر.

ـ وهل أرسمع آي٤مت ـ وًمٙمـ اًمتٛمّٕمـ ذم أي٤مت اًمتل وردت ومٞمٝم٤م هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

اًمتل شم٘مّدم ذيمره٤م شمدّل قمغم أّن   ٦ميًتٗم٤مد أّن هل٤م ُمٕمٜمك أدّق مم٤ّم ذيمره، وم٢مّن آي

اعمٚمٙمقت همػم اخلٚمؼ واإلجي٤مد، سمؾ هق طم٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء وسمقاـمٜمٝم٤م وؾمٚمٓم٤مٟمف شمٕم٤ممم اًم٘م٤مهر 

 قمغم ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض، وهق خمتّص سمٛمٚمؽ اهلل شمٕم٤ممم.

ديـ، اًم وٓ ري٥م أّن أصؾ ُمٚمٙمف  ٕمٔمٞمؿ دًمٞمؾ اًمرسمقسمّٞم٦م، يمام يٕمرومف مجٞمع اعمقطمِّ

ّٓ أّن اإلـّمالع قمغم آصم٤مر طمٙمٛم٦م اهلل ذم يمّؾ واطمد ُمـ اعمخٚمقىم٤مت هلق رء آظمر، وِل  إ

ّٓ ًمٌٕمض أٟمٌٞم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف يم٢مسمراهٞمؿ ي٘مقل  ، وهلذا يم٤من ٟمٌّٞمٜم٤م إقمٔمؿحيّمؾ إ

 ش.أرٟم٤م إؿمٞم٤مء يمام هل»ذم دقم٤مئف: 

                                                 
 .7/169 اعمٞمزان .1

 .82-83/ يس ؾمقرة .2
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ٞمف، ؾمٌح٤مٟمف همػم آهتداء سم٤معمٚمؽ قمٚمٞمف وم٢مّن اًمث٤مين دًمٞمؾ وآهتداء سم٤معمٚمٙمقت قمٚم

إّول، وإّن ىمٞم٤مم اعمٚمؽ سم٤معمٚمٙمقت وىمٞم٤مم اعمٚمٙمقت سم٘مدرة اخلٚمؼ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:     

                  1وم٢مّٟمف ، وهبذه اإلوم٤مو٦م قمغم ظمٚمٞمٚمف ،

رأى ُم٤م رأى            2. 

قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة يس، وم٢مّن اعُمٚمؽ اًمذي  وهذا اعمٕمٜمك هق اًمذي يدّل 

سمٛمٕمٜمك اخلٚمؼ واإلجي٤مد ىمد دلَّ قمٚمٞمف صدر أي٦م:                     

     3 اعمُٚمؽ، وهل أي٤مت اعمقدقم٦م ومٞمٝم٤م اًمداًّم٦م قمغم ، وًمٙمـ ذيٚمٝم٤م يٌلمِّ طم٘مٞم٘م٦م

وهل أي٤مت اعمقدقم٦م ومٞمٝم٤م اًمداًم٦م قمغم اًمتقطمٞمد اًمتقطمٞمد وقمٔمٛم٦م ظم٤مًمؼ قم٤مِل اعمٚمؽ، 

 ، اًمذي شمٜمّزه قمـ جم٤مٟم٦ًم خمٚمقىم٤مشمف.ًمتل شمٙمقن سمٞمده اووقمٔمٛم٦م ظم٤مًمؼ قم٤مِل اعمٚمؽ، 

يـ ُمـ أّن ُمٚمٙمقت يمّؾ رء هق يمٚمٛم٦م  4ومام ذيمره سمٕمض اًم٤ًمدة اعمٗمنِّ  ،

 قًمف احلّؼ ؾمٌح٤مٟمف ًمف، وىمقًمف ومٕمٚمف وهق إجي٤مده ًمف.٘ماًمذي ي

ظمالف فم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م، ويدّل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:             

               5 وم٢مّن ُم٤م سمٞمده ُمـ ُمٚمٙمقت يمّؾ رء ًمٞمس اخلٚمؼ ،

وأي٤مت اعمقدقم٦م ومٞمٝم٤م، ويمّؾ ؿم١موّن٤م يم٤مًم٘مدر واًم٘مْم٤مء،  وم٘مط، سمؾ يِمٛمٚمف ومجٞمع إهار

ومٙم٤مٟم٧م آي٤مت سم٤مهرات شمدّل قمغم إًُمقهّٞم٦م اًمٕمٔمٛمك واًمقطمداٟمٞم٦م اًمٙمؼمى، واًمرسمقسمّٞم٦م 

 اًمت٤مُّم٦م، وطمٙمٛمتف اعمتٕم٤مًمٞم٦م، وصٗم٤مشمف اعم٘مّدؾم٦م، وٓ ري٥م أّن ُمثؾ هذا آٟمت٤ًمب إًمٞمف 

اًمٕمٚمٞم٤م، وٓ ينميمف همػمه ومٞمٝم٤م يٙمقن ُمـ اًمدٓٓت اًمقاىمٕمٞم٦م قمغم شمقطمٞمده شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف 

 أسمدًا.

                                                 
 .83/ يس ؾمقرة .1

 .9/ اًمٜمجؿ ؾمقرة .2

 .82/ يس ؾمقرة .3

 .7/171 اعمٞمزان ذم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل حمّٛمدطمًلم اًمًّٞمد اًمٕماّلُم٦م هق .4

 .88/ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة .5
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وًمذا يٙمقن اًمٜمٔمر ذم ُمٚمٙمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤مزم هيدي إمم اًمتقطمٞمد اًمذي يِمؽمك ومٞمف مجٞمع 

اعمقطمديـ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:                           

                              1. 

وأُّم٤م اًمٜمٔمر ذم اعمٚمٙمقت، وم٢مّٟمف هيدي إمم اًمتقطمٞمد احل٘مٞم٘مل اًمقاىمٕمل، ُمـ طمٞم٨م 

إمم ُمِم٤مهدة  اًمذات واًمّمٗم٤مت، وؾم٤مئر ؿم١موٟمف اعم٘مّدؾم٦م، ومٙم٤من شمقضمٞمف إسمراهٞمؿ

ومّم٤مر هق ُمّمداىم٤ًم  إؿمٞم٤مء سمح٘م٤مئ٘مٝم٤م وسمقاـمٜمٝم٤م، ىمد ايمت٥ًم اًمتقطمٞمد احل٘مٞم٘مل،

، وم٠مٟم٤مر اهلل شمٕم٤ممم ىمٚمٌف، وأذقمـ سم٠مّن مجٞمع إؿمٞم٤مء ُمٔم٤مهر شمقطمٞمده وصٗم٤مشمف  عمٚمٙمقشمف

اًمٕمٚمٞم٤م، واجلٛمٞمع ُمرسمقٌب ًمرسمقسمٞم٦ّم اًمت٤مُّم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، وهداه إمم اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد، وأهلٛمف 

 مجٞمع ُم٤م شم٘متْمٞمف اًمدقمقة ُمـ احلج٩م واًمؼماهلم اًمداًّم٦م قمغم وطمداٟمّٞمتف شمٕم٤ممم وىمدرشمف

 إُمريـ أي٦م اًماّلطم٘م٦م، وسمّٞمٜم٧م وم٤ًمد اًمنمك وقمٚمٛمف وطمٙمٛمتف، يمام شمدّل قمغم يماّل 

يتقمّم أُمره٤م،  وسمٓمالٟمف ومال إًمف همػمه وٓ رّب ؾمقاه، وأّن ظمٚم٘مف ُمرسمقب وُمّمٜمقع ًمف 

واعمّمٜمقع اعمرسمقب ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن رسّم٤ًم، ّٕٟمف ًمٞمس هل٤م اعمٚمؽ واًمتدسمػم، وٓ طمّؼ هل٤م أن 

 هل٤م، هذا يمّٚمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٚمٙمقت قمغم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمتدسّمر ذمّٟمف ٓ ىمدرة شمّدقمل اًمرسمقسمّٞم٦م، ٕ

 .2شأي٤مت

            .ُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم . 

           .قم٤مـمٗم٦م .طمرف شمٕمٚمٞمؾ 

    ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم     ُمٕمٓمقف

قمغم    . 

  .شمٌٕمٞمْمٞم٦م 

                                                 
 .185/ إقمراف رةؾمق .1

 .(21-24/)14 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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     جمرور سمحرف ضمر  ضم٤مر وجمرور ظمؼم .   :اعمقىمـ .

اًمٕم٤مِل اًمذي يت٘ملم اًمٌمء سمٕمد أن ِل يٙمـ ُمثٌت٤ًم وهلذا ٓ يقصػ شمٕم٤ممم سم٠مّٟمف ُمتٞم٘مـ يمام 

 .1شيقصػ سم٠مّٟمف قم٤مِل، ّٕٟمف قم٤مِل هب٤م ومٞمام ِل يزل

 ي٤متاًمروا

ُمـ أراد اًمتٗمّمٞمؾ ومراضمع وأذيمر ذم هذا اعمج٤مل قمّدة ُمـ اًمرواي٤مت اًمّمح٤مح وم٘مط 

 اًمٙمت٥م اًمروائٞم٦م اًمتٗمًػمي٦م.

 :صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ُمًٙم٤من، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌداهلل          

                  . 

إلسمراهٞمؿ ]ُمٚمٙمقت[ اًمًاموات اًمًٌع طمتّك ٟمٔمر إمم ُم٤مومقق اًمٕمرش  2ِِمطَ ىم٤مل: يمُ 

ُمثؾ ذًمؽ، وإيّن ٕرى  ويمِمط ًمف إرض طمتّك رأى ُم٤م ذم اهلقاء، وومٕمؾ سمٛمحّٛمد

 3ُمـ سمٕمده ىمد ومٕمؾ هبؿ ُمثؾ ذًمؽ. ص٤مطمٌٙمؿ وإئّٛم٦م

ُمٚمٙمقت  : هؾ رأى حمّٛمدصحٞمح٦م أيب سمّمػم ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل

 4 رأى إسمراهٞمؿ؟ ىم٤مل: ]ٟمٕمؿ[ وص٤مطمٌٙمؿ.اًمًاموات وإرض يمام

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف:  صحٞمح٦م ُأظمرى ٕيب سمّمػم قمـ أطمدمه٤م      

              ىم٤مل: يمِمٗم٧م ًمف اًمًاموات وإرض طمّتك رآه٤م

 ورأى ُم٤م ومٞمٝم٤م واًمٕمرض وُمـ قمٚمٞمف ]ىم٤مل[: ىمٚم٧م ]ًمف[:

 5ُأويت إسمراهٞمؿ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وص٤مطمٌٙمؿ هذا ]أيْم٤ًم[. وم٠مويت حمّٛمد ]ُمثؾ[ ُم٤م

                                                 
 .4/177 اًمتٌٞم٤من .1

 .يُمِِمَػ  أي .2

 .414ح ،1/216 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .3

 .416ح ،1/218 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .4

 .417ح ،1/218 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .5
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 : سمٚمغ رؾمقل اهللىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل صحٞمح٦م صم٤مًمث٦م ٕيب سمّمػم ىم٤مل:

 ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض ورآه٤م يمام رأى إسمراهٞمؿ؟

 1ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وص٤مطمٌٙمؿ أيْم٤ًم.

: قمٌداًمرطمٞمؿ اًم٘مّمػم ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ ىمقل اهلل           

                  . 

ىم٤مل: يمِمط ًمف قمـ اًمًاموات وإرض طمتّك رآه٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، وطمّتك رأى اًمٕمرش 

 2.وُمـ قمٚمٞمف، وومٕمؾ ذًمؽ سمرؾمقل اهلل

 :ذم ىمقل اهلل  :طمًٜم٦م ُأظمرى ًمٕمٌداًمرطمٞمؿ اًم٘مّمػم قمـ أيب ضمٕمٗمر

                  .... 

ىم٤مل: يمِمط ًمف اًمًاموات اًمًٌع طمتّك ٟمٔمر إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وُم٤م ومٞمٝم٤م، 

، وومٕمؾ سمٛمحّٛمد يمام ومٕمؾ  ـّ وإروقن اًمًٌع طمتّك ٟمٔمر إمم إرولم اًمًٌع وُمـ ومٞمٝم

 3سم٢مسمراهٞمؿ، وإيّن ٕرى ص٤مطمٌٙمؿ ىمد ومٕمؾ سمف ُمثؾ ذًمؽ.

ىم٤مل: يُمِمط ًمف قمـ إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م وقمـ  صحٞمح٦م هِم٤مم قمـ أيب قمٌداهلل

اًمًامء وُمـ ومٞمٝم٤م، واعمٚمؽ اًّمذي حيٛمٚمٝم٤م، واًمٕمرض وُمـ قمٚمٞمف، وومٕمؾ ذًمؽ 

 4.صٚمقات اهلل قمٚمٞمفوأُمػماعم١مُمٜملم  اهلل سمرؾمقل

 ىم٤مل: عمـ٤ّم رأى إسمراهٞمؿ صحٞمح٦م راسمٕم٦م ٕيب سمّمػم قمـ أيب قمٌداهلل

قمٚمٞمف ومامت! صمّؿ رأى آظمر، ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض اًمتٗم٧م ومرأى رضمالً يزين ومدقم٤م 

ومدقم٤م قمٚمٞمف ومامت! طمّتٰك رأى صمالصم٦م ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومامشمقا! وم٠موطمك اهلل قمّز ذيمره إًمٞمف: ي٤م 

إسمراهٞمؿ، إّن دقمقشمؽ ُمًتج٤مسم٦م ومال شمدع قمغم قم٤ٌمدي، وم٢ميّن ًمق ؿمئ٧م ِل أظمٚم٘مٝمؿ، إيّن 

                                                 
 .421ح ،1/219 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .1

 .422ح ،1/219 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .2

 .424ح ،1/211 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .3

 .18ح ،1/312 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4
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 قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف: ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘مل

ػمي ومٚمٞمس يٗمقشمٜمل، صٜمػ يٕمٌدين وٓ ينمك يب ؿمٞمئ٤ًم وم٠ُمصمٞمٌف، وصٜمػ يٕمٌد هم

 1وصٜمػ يٕمٌد همػمي وم٠ُمظمرج ُمـ صٚمٌف ُمـ يٕمٌدين.

 2رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمده اًمّمحٞمح ذم اًمٙم٤مذم ُمع زي٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م.

: ُمـ أـمٕمؿ صمالصم٦م ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل:  صحٞمح٦م أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر

اموات: اًمٗمردوس، وضمٜم٦ّم  ًّ ٟمٗمٍر ُمـ اعمًٚمٛملم، أـمٕمٛمف اهلل ُمـ صمالث ضمٜم٤مٍن ذم ُمٚمٙمقت اًم

ٜم٤م سمٞمدهقمد  3.ٍن، وـمقسمٰك، وؿمجرٍة ّترج ذم ضمٜم٦ّم قمدٍن همرؾمٝم٤م رسمُّ

: ـمقسمٰك ًمٚمٛم٤ًميملم ىم٤مل اًمٜمٌّّل ىم٤مل:  ُمٕمتؼمة اًمًٙمقين قمـ أيب قمٌداهلل

اموات وإرضؼمسم٤مًمّّم  ًّ  4.، وهؿ اًّمذيـ يرون ُمٚمٙمقت اًم

 شمٚمؽ قمنمة يم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اعمٕمتؼمة.

 

                                

    

 

اًمٙمقايم٥م ُمـ دون اهلل، وم٠مراد أن يٕمٌدون »ٟم٘مؾ سمره٤من إسمراهٞمؿ قمغم ىمقُمف اًمذيـ 

َـّ   يًتدرضمٝمؿ إمم احلّؼ، ويٚمٗمتٝمؿ إمم ُمٜمٓمؼ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة سمرومؼ وًملم، وم٤مٟمتٔمر طمتّك ضم

، ورأى يمقيم٤ًٌم مم٤ّم يٕمٌدون، وم٘م٤مل حم٤ميم٤مة ًمزقمٛمٝمؿ: هذا قمٚمٞمف اًمٚمٞمؾ، وؾمؽم إرض سمٔمالُمف

. وم٤مـمٛم٠مٟمقا إًمٞمف، وًمـاّم أومؾ اًمٙمقيم٥م وهم٤مب حت٧م إومؼ أي٘مظ قم٘مقهلؿ، وًمٗم٧م ريّب 

                                                 
 .19ح ،1/313 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .(8/315) 473ح ،15/684 اًمٙم٤مذم .2

 .(2/211) 3ح ،3/512 اًمٙم٤مذم .3

 .(2/263) 13ح ،3/657 اًمٙم٤مذم .4
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 .1شرءٟمٔمرهؿ إمم أن أهل٦م ٓ شمت٘مٚم٥م وشمتٖمػم، وٓ حيجٌٝم٤م 

  :شمٗمريع قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم                

  . 

   ش.طملم»اؾمؿ ذط همػم ضم٤مزم ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن، فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك 

  .وهٜم٤م أفمٚمؿ ،  ومٕمؾ ُم٤مض، أي ؾَمؽَمَ

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم   . 

    وم٤مقمؾ، أي أفمٚمؿ   ف فمٚمٛم٦م قمغم إسمراهٞمؿ إفمالُم٤ًم، وأطم٤مـمت . 

   ش.هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ٕمهٞم٦م ًمتٕمٞمٞمٜمف. واًمٙمقايم٥م: اًمٜمجؿ، ومجٚم٦م ُمٗمٕمقل سمف، وشمٜمٙمػمه ًمٕمدم ا

      ضمقاب ذط وىمد ي٘م٤مل: سم٠مّٟمف اًمزهرة ُم١ميدًا سم٢مظمتٞم٤مر أيمثر .

 .4واًمرواي٦م 3وآقمت٤ٌمر 2اعمٗمنيـ

 ي٦م مجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م وهل طمٙم٤مي٦م زقمؿ قمٌدة اًمٜمجقم، وصدر ُمـ سمدا

 ٝمؿ هبذه اعم٘م٤مًم٦م.ٌقمغم آٟمٙم٤مر وآؾمتخ٤ٌمر وأّٟمف ظم٤مـم إسمراهٞمؿ

  .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، اؿم٤مرة إمم اًمٙمقيم٥م ًم٘مّمد متٞمٞمزه ُمـ سملم اًمٙمقايم٥م 

    ظمؼم وُمْم٤مف إًمٞمف. وشمٕمريػ اجلزأيـ يٗمٞمد اًم٘مٍم     .   

 يت ضمرّي٤ًم قمغم ُمٕمت٘مد هذا اًم٘مقم.دأي ُمدسمِّري واعمًتحؼ ًمٕم٤ٌم

           .شمٗمريٕمّٞم٦م .ُمّر ذم أّول أي٦م 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    ،   :

 هم٤مب. وإومقل ظم٤مص سمٖمٞم٤مب اًمٜمػمات اًمًاموي٦م.

                                                 
 .3/214 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .14/26 اًمرمحـ ُمقاه٥م ذم يمام .2

 .7/173 اعمٞمزان ذم يمام .3

 .اًمٌٞم٧م آل ـمٌٕم٦م ُمـ اجلٝمؿ، سمـ حمّٛمد سمـ قمكم ظمؼم 1ح ،1/255 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .4
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  ضمقاب          . .ٟم٤مومٞم٦م 

    ش.أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     .يدّل قمغم ٟمٗمل رسمقسمٞم٦ّم ُم٤م ؾمقاه سمره٤من قمٔمٞمؿ »ُمٗمٕمقل سمف  ُمٝمام

يم٤من، وشم٠ميت قمٔمٛمتف ُمـ أّٟمف ًمف ،وضمٝم٤ًم ُمتٕمّددة يٙمٗمل واطمٌد ُمٜمٝم٤م قمغم اعمٓمٚمقب، يًتٗمٞمد 

 ُمٜمف اًمٕمقاّم واخلقاص وأظمّص اخلقاّص.

ف، وٓ يًت٘مٞمؿ سميًتٚمزم آٟم٘مٓم٤مع قمـ ُمرسمق إّن إصم٤ٌمت إومقل ًمٚمربِّ  اًمقضمف إّول:

شمدسمػم اًمٙمقن ُمع همٞم٤مب اًمرّب، وهق دًمٞمؾ ىمقيٌؿ يٗمٝمٛمف قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم 

: وُمـ هٜم٤م اىمتٍم قمغم إومقل دون ذيمر ومٙمر قمٛمٞمؼ، وهق ُمـ ؾمامت طمج٩م إسمراهٞمؿ

ٌّدل ُمع اطمتج٤مب  اًمٌزوغ وٟمحقه، ُمع أّن يمّٚمٝم٤م ُمـ شمٌّدل إطمقال، ٕنّ  إوُمقل شم

 واٟم٘مٓم٤مع، يمام قمروم٧م، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمرّب ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمـ ُمرسمقسمف.

إّن إوُمقل ُمـ صٗم٤مت اجلًامٟمّٞم٤مت، ّٕٟمف اًمتٖمػّم ذم إطمقال، يم٤معمٜمت٘مؾ ذم  اًمث٤مين:

اعمٙم٤من ومه٤م ُمـ صٗم٤مت احلدوث واإلُمٙم٤من اعمًتحٞمٚملم قمغم اًمرّب اًم٘مديؿ إززم 

 ٚمٛمل إمم ُمـ قمٜمده ٟمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م.إسمدي. وهذا سمره٤من قم

إّن ٟمٗمل احل٥ّم قمـ أومٚملم يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم قم٤ٌمدة أومٚملم، ّٕن ٟمٗمل اعمح٦ٌّم  اًمث٤مًم٨م:

 شمًتٚمزم ٟمٗمل اًمٕم٤ٌمدة سم٤مٕومم.

إّن اًمرسمقسمّٞم٦م واعمرسمقسمّٞم٦م شم٘متيض آرشم٤ٌمط سملم اًمرّب واعمرسمقب، وهق ي٘متيض  اًمراسمع:

احل٥ّم ًمٌٞم٤من تحّ٘مؼ احل٥ّم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمتٖمػّم اًمٗم٤مين، ومٜمٗمل اًمتٌٕمّٞم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م سمٞمٜمٝمام، وٓ ي

 هذه اجلٝم٦م اًمتل شمٜم٤مذم ضمٕمؾ اعمتٖمػّم اًمٗم٤مين رسّم٤ًم.

إّن اعمح٦ٌّم إّٟمام شم٠ميت ُمـ اجلامل اًمذي يٙمقن ذم اًمٓمرف أظمر، ومٞمٜمٌٝمر سمف  اخل٤مُمس:

ف ذم طمٌّف، وخيٚم٥م ىمٚمٌف، واعمح٥ّم ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يٚمتٗم٧م إمم اًمٗمٜم٤مء اعمٕمّجؾ ًمف ٓؾمتٖمراىم

وم٢مّن ىمقام احل٥ّم إّٟمام هق اًمدوام، وًمق يم٤من ذم إُُمقر اعم٤مدّي٦م اًمتل شمٕمتٛمد قمغم اًمزوال 

واًمٗمٜم٤مء، ومْماًل قمـ طم٥ّم اجلامل اعمٓمٚمؼ، ومالسمد أن يٙمقن اًمرب اعمحٌقب صم٤مسم٧م اًمقضمقد 
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 همػم ُمتٖمػّم إطمقال، وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمؼمه٤من أىمرب إمم اخلٓم٤ميب ُمٜمف.

ّٓ سم٤محل٥ّم، يمام ورد  إّن اعمرسمقسمّٞم٦م اًم٤ًمدس: واًمٕمٌقدي٦م ُمت٘مّقُم٦م سم٤محل٥ّم، ومال قم٤ٌمدة إ

ّٓ احل٥ّم » ذم احلدي٨م اعمٕمروف اعمروي قمـ اًمّم٤مدق يـ إ أّن  ]ي٘م٤مل[:، وىمد 1شهؾ اًمدِّ

ّٓ يم٤مٟم٧م قُمرو٦م ًمٚمٗمٜم٤مء واًمزوال، وىمد  اعمقضمقدات ىم٤مئٛم٦م سمٕمِم٘مٝم٤م ًمٚمجامل اعمٓمٚمؼ، وإ

٦ٌّم، أّن ُأومقل اًمٙمقيم٥م يًتٚمزم ومٜم٤مء اعمرسمقب اًم سملّم  ٕم٤مسمد ًمف، وهق دًمٞمؾ قمغم ٟمٗمل اعمح

اًمًٚمقب، ومٕمدم قمـ اعمتٖمػّمات و ومالسمّد أن يٙمقن اًمرّب أزًمّٞم٤ًم أسمدّي٤ًم دائؿ اجلامل ُمٜمّزه٤مً 

٦ٌّم دًمٞمؾ قمغم ٟم ٗمل اًمرسمقسمّٞم٦م وإًُمقهّٞم٦م، ًمٗم٘مدان اجلامل إززم إسمدي، وُمثؾ هذا اعمح

هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م أٟمقاٌع اًمؼمه٤من يرضمع إمم اًمِمٝمقد، وهق دًمٞمؾ اًمّمدي٘ملم، وم٤مضمتٛمع ذم 

 .2شىم٤مسمٚمٞمتفُمٜمٝم٤م طم٥ًم اؾمتٕمداده و واطمدٍ  ُمـ احلج٩م ًمٞمًتٗمٞمد يمؾُّ 

 اًمرواي٤مت

، إذ رأى يمقيم٤ًٌم، ، ىم٤مل ذم إسمراهٞمؿقمـ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أطمدمه٤م

ر ُمـ اًمٜم٤مس ذم ُمثؾ ذًمؽ وم٤مٟمَّف  ٌُْٚمغ يُمٗمرًا، وإّٟمف ُمـ وَمٙمَّ ىم٤مل: إٟمَّام يم٤من ـم٤مًم٤ًٌم ًمرسّمف وِل َي

 3سمٛمٜمزًمتف.

قمـ ىمقل  قمـ طُمجر، ىم٤مل أرؾمؾ اًمٕمالء سمـ ؾَمَٞم٤مسم٦م ي٠ًمل أسم٤م قمٌداهلل

: إسمراهٞمؿ     وىم٤مل: إٟمَّف ُمـ ىم٤مل هذا اًمٞمقم ومٝمق قمٜمدٟم٤م ُمنمك؟ 

: ِل َيُٙمـ ُمـ إسمراهٞمؿ ِذٌك، إّٟمام يم٤من ذم ـَمَٚم٥م رسّمف وهق ُمـ همػمه وم٘م٤مل

 4ِذٌك.

ـ ىمقل اهلل ومٞمام أظمؼم قمـ قم قمـ حمّٛمد سمـ مُحران، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤م قمٌداهلل

                                                 
 .(8/81) 35ح ،15/199 اًمٙم٤مذم .1

 .14/31 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .38ح ،2/112 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3

 .41ح ،2/113 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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: إسمراهٞمؿ     .ٌُْٚمغ سمف ؿمٞمئ٤ًم، أراد همػم اًمذي ىم٤مل  1، ىم٤مل: ِل َي

 

                               

        

 

 .ٛمف سمره٤من إسمراهٞمؿشمت

   ُمٕمٓمقف قمغم         2. 

     .ومٕمؾ ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل 

  طم٤مل ُمـ   .سمزوغ اًمٌمء: اسمتداء ـمٚمققمف ،.ـم٤مًمٕم٤ًم : 

      ًٚمٞمؿ.قمغم ؾمٌٞمؾ آومؽماض أو اعمج٤مراة واعمامؿم٤مة واًمت 

                .ُمّر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م .ُمقـمئ٦م ًمٚم٘مًؿ 

           .طمرف ذط ضم٤مزم  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمحذف طمرف اًمٕمٚم٦م وٟمقن اًمقىم٤مي٦م وُمٗمٕمقل سمف

 ُم٘مدم، ومٕمؾ اًمنمط.

             .وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ اعم٘مدر 

   وٟمقن اًمت٠ميمٞمد ش أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم

 اًمث٘مٞمٚم٦م.

      ضم٤مر وجمرور، ظمؼم . 

   ٟمٕم٧م ًمِـ  . 

واجلٛمٚم٦م                           « سمٞم٤من

                                                 
 .42ح ،2/114 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .76/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2
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اهلداي٦م شمقومٞمؼ رسّم٤مين وُمـ ؿم١مون اًمرسمقسمٞم٦ّم اًمٕمٔمٛمك، ومتٙمقن اهلداي٦م إمم اًمرّب شمٕم٤ممم هل أّن 

احلّؼ اًمذي ٓ حي٤مد قمٜمف، وشمٜمٌٞمٌف ًم٘مقُمف قمغم أّن ُمـ اّّتذ اًم٘مٛمر وهمػمه رسّم٤ًم وإهل٤ًم، اًمذي هق 

قمٜمف، ًمإلقمالم سم٠مّن ُم٤م وصػ  ٦ميمٜم٤مي ٟمٔمػم اًمٙمقيم٥م ذم إوُمقل، ومٝمق و٤مٌل، ومتٙمقن اجلٛمٚم٦م

سمف اًمٙمقيم٥م ُمـ إوُمقل ٓ خيتّص سمف، سمؾ يّمدق قمغم يمّؾ ُم٤م يِم٤مهبف، ومٞمٙمقن اإلقمت٘م٤مد سمف 

 والًٓ، ومَٛمـ أسَّ قمٚمٞمف يٙمقن واطمدًا ُمـ اًمْم٤مًّملم.

ُمع اًم٘مقم اًمْم٤مًّملم، إّٟمام هق ُمـ يمامل اًمٜمََّمٗم٦م ُمٜمف، وومٞمف  وإدراج ٟمٗمًف

اًمتٍميح، وُمٜمف ئمٝمر اًمقضمف ذم رضم٤مئف ًمٚمٝمداي٦م  اًمتٕمريض سمْمالهلؿ، وهق أسمٚمغ ُمـ

٤ًٌم عمـ٤ّم يٗمٞمض رسّمف قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح واًمرأي اًمٞم٘ملم، ؾمقاًء اإل هلٞم٦م، ٓ ًمٙمقٟمف ُمؽمىمِّ

يـ، وم٢مّٟمف ٓ يتالءم ُم٤م  يم٤من سمح٥ًم احل٘مٞم٘م٦م أو سمح٥ًم اًمٔم٤مهر، يمام ذيمره سمٕمض اعمٗمنِّ

ّٓ  ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ أّٟمف  سمٕمد ُم٤م أوم٤مض اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ِل يدظمؾ ذم احلج٤مج ُمع ىمقُمف إ

 ُمـ اًمٞم٘ملم.

٦ٌّم يدّل قمغم سمٓمالن رسمقسمّٞم٦م  ٦ٌّم إمم اًمْمالًم٦م، ّٕن ٟمٗمل اعمح وإّٟمام شمدّرج ُمـ قمدم اعمح

ٌّٝمٝمؿ إًمٞمف، ومٞمٙمقن إسارهؿ قمغم اّّت٤مذ همػمه ؾمٌح٤مٟمف  همػم اهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٚم٘م٤ًم، وسمٕمد شمٜم

 والًٓ.

سمؾ يم٤من حم٤مضّم٦م ًم٘مقُمف، يمام ًمٞمس ًمٜمٗمًف  وذم أي٦م اًمدًٓم٦م قمغم أّن اؾمتدًٓمف

يـ ُمـ أّٟمف يم٤من قمغم ي٘ملم سم٠مّن ًمف رسم٤ًم إًمٞمف  1قمروم٧م ؾم٤مسم٘م٤ًم. ومام ذيمر سمٕمض اًم٤ًمدة اعمٗمنِّ

شمدسمػم هدايتف وؾم٤مئر ُأُمقره، وإّٟمام يم٤من يٌح٨م واىمٕم٤ًم أو فم٤مهرًا ًمٞمٕمرومف أهق اًمذي ومٓمر 

ٛمر ٓ اًمًاموات وإرض سمٕمٞمٜمف، أو سمٕمض ُمـ ظمٚم٘مف، ومٚماّم سم٤مَن ًمف أّن اًمٙمقيم٥م واًم٘م

 يّمٚمح٤من ًمٚمرسمقسمّٞم٦م ٕوُمقهلام، شمقىّمع أن هيديف رسّمف إمم ٟمٗمًف، وخيّٚمّمف ُمـ والل اًمْم٤مًّملم.

ويرّد قمٚمٞمف: إّٟمف ٓ يتالءم ُمع فم٤مهر أي٤مت اًمقاردة ذم اعم٘م٤مم، وم٢مّٟمف يم٤من قمغم ي٘ملم 

ذم أصؾ اًمٕم٘مٞمدة وظمّمقصّٞم٤مهت٤م، وُمّمداق ُم٤م يٕمت٘مده ُمـ أّٟمف اهلل اًمقاطمد إطمد اًمرّب 

                                                 
 .7/179 اعمٞمزان ذم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمٕماّلُم٦م وهق .1
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يٜم٤مزقمف رء، اعمٜمّزه قمـ يمّؾ ٟم٘مص، وىمد قمرف احلّج٦م وآؾمتدٓل، ومال يّمّح اًمذي ٓ 

أن يٙمقن سم٤مطمث٤ًم قمـ ُمّمداق ُم٤م يٕمت٘مده، ومٙمّؾ ُم٤م ورد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م إّٟمام هق قمغم ؾمٌٞمؾ 

 .1شذًمؽاًمتًٚمٞمؿ، وُمـ اعمٕمٚمقم أن طمّمقل اًمٞم٘ملم ٓ يٜم٤مذم 

 رواي٦مٌ 

ت اهلل قمٚمٞمف: ، ذم ىمقل إسمراهٞمؿ صٚمقاقمـ أيب قمٌٞمدة، قمـ أيب ضمٕمٗمر    

                 .2أي ٟم٤مٍس ًمٚمِٛمٞمث٤مق 

 

                              

           

 

 ىمد يم٤من همرب طمٞمٜمام رأىأّن اًم٘مٛمر »وومٞمف دًٓم٦م  ٞمؾ سمره٤من إسمراهٞمؿشمٙمٛم

اًمِمٛمس سم٤مزهم٦م، وهذا إٟمام يٙمقن ذم اخلريػ أو اًمِمت٤مء ذم اًمٕمرض اًمِماممم اًمذي يم٤مٟم٧م 

ومٞمف سمالد يمٚمدان طملم يٓمقل اًمٚمٞم٤مزم وظم٤مص٦م إذا يم٤من اًم٘مٛمر ذم رء ُمـ اًمؼموج اجلٜمقسمٞم٦م 

أن يٖمرب اًم٘مٛمر ذم اًمٜمّمػ إظمػم  ومٕمٜمد ذًمؽ جيٞمز اًمقوع اًمًاموي ييم٤مًم٘مقس واجلد

 .3شاًمِمٛمسُمـ اًمِمٝمر اًم٘مٛمري ىمٌؾ ـمٚمقع 

   ُمٕمٓمقف قمغم      .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

           ُمّرت إقمراهب٤م ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وىمد ذيمروا ذم

 :ػم اؾمؿ آؿم٤مرة سمقضمقه ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤مذيمشم

                                                 
 .35 و 14/34 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .39ح ،2/113 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .7/183 اعمٞمزان .3
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 ـ قمغم ًمٖم٦م همػم ُمِمٝمقرة شُمذيّمر وشُم١مٟم٨م اًمِمٛمس.

 ـ سم٤مقمت٤ٌمر اخلؼم أشمك سم٤معمٌتدأ ُمذيمرًا.

 ـ أو أّّنام )اعمٌتدأ واخلؼم( قم٤ٌمرة قمـ رء واطمد.

ـ سمت٠مويؾ اجلرم اعمِم٤مهد ُمـ طمٞم٨م هق اعمًّٛمك أو سمت٠مويؾ اًمذي أؿمػم إًمٞمف ريّب أو 

 هذا اًمذي أرى ريّب.

 واعم١مٟم٨م ذم اًمْمامئر وأؾمامء آؿم٤مرة. ـ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمجؿ ٓ ومرق سملم اعمذيمر

 ـ شمذيمػم آؿم٤مرة ًمتٕمٔمٞمؿ اًمِمٛمس.

 ـ إّن ىمقم إسمراهٞمؿ يٕمدون اًمِمٛمس ُمذيمرًا.

 ـ شمذيمػم سم٠مّن إسمراهٞمؿ ٓ يٕمرف اًمِمٛمس.

اًمْمامئر وقمٚمٞمف شمٙمقن »ـ اًمريمـ إصكم ذم سمره٤من إسمراهٞمؿ ٟمٗمل يمقن اًمِمٛمس رسّم٤ًم 

امئر وأؾمامء اإلؿم٤مرة يم٤مٟم٧م ُم١مٟمث٦م، واؾمؿ اإلؿم٤مرة ىمد ضمرت قمغم ـمٌؼ اًم٘م٤مقمدة، ومٗمل اًمْم

و  يمام ذم    اعمرضمع ُم١مّٟمث٤ًم، وذم ُم٘م٤مم إصم٤ٌمت اعمقوقع اًمذي أراد  نًمٙمق

إصم٤ٌمشمف وهق ٟمٗمل اًمرسمقسمّٞم٦م، أؿم٤مر سم٤معمذيمر وم٘م٤مل       ويرؿمد إًمٞمف ىمقًمف أيت  

 1ش. 

    ٤من شمٗم٤موؾ اًمِمٛمس قمغم همػمه٤م ُمـ إضمرام ُمٌتدأ وظمؼمه. سمٞم

 .اًمًاموي٦م اًمتل يٕمٌدوّن٤م ىمقم إسمراهٞمؿ

       ٤مسم٘م٦م.          ًُمّر ذم أي٦م ُم٤مىمٌؾ اًم  .أداة ٟمداء 

    طمذف اًمْمٛمػم جلٝم٦م صم٘مؾ اًمتٚمٗمظ قمغم شىمقُمل»اؾمؿ ُمٜم٤مدٰى. أصٚمف ،

َل اًمٜمّم٥م شي»ووٛمػم ش ىمقم»ٟمّم٥م   اعمحذووم٦م.ش ي»سم٤مجلر ًمٚمدًٓم٦م قمغم ، وسُمدِّ

   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

   ظمؼم   ،  أ وُمٕمٜم٤مه اًمتٜمّحل : ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ُمـ سَمِرَئ َيؼْمَ

                                                 
 .14/39 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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 قمـ اًمٌمء ٓؾمت٘م٤ٌمطمف واًمتٗميص واًمتٜمّزه قمٜمف وٟمٗمل اعمخ٤مًمٓم٦م سمٞمٜمٝمام.

  «سمـ ُمقصقًم٦م، ُمتٕمّٚمؼ ش ُم٤م»طمرف ضمر و ش ُمـ  وجيقز أن شمٙمقن .

 .ُمّمدري٦م أي ُمـ إذايمٙمؿ 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، صٚم٦م اعمقصقل واًمٕم٤مئد حمذوف 

 

                         

     

 

٩م ذم ـمريؼ اًمؼماءة ُمـ اًمنمك وذيم٤مء اعمزقمقُملم سم٤مًمتدري ؾمٚمؽ إسمراهٞمؿ

 ًٓ أفمٝمر قمدم شمٕمّٚمؼ ىمٚمٌف سم٤مًمنميؽ طمٞم٨م ىم٤مل: وم٠موّ        « اإليامء إمم صمّؿ

يمقن قم٤ٌمدة اًمنميؽ والًٓ طمٞم٨م ىم٤مل:                    

 1 ًمؽ سم٘مقًمف: صمّؿ اًمتؼمي اًمٍميح ُمـ ذ            2  رضمع

إمم شمقطمٞمده اًمت٤مم ذم اًمرسمقسمٞم٦م، وهق إصم٤ٌمت اًمرسمقسمٞم٦م واعمٕمٌقدي٦م ًمٚمذي ومٓمر اًمًاموات 

وإرض، وٟمٗمل اًمنمك قمـ ٟمٗمًف وم٘م٤مل:               

    3ش. 

             .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ظمؼم 

    ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. وشمقضمٞمف اًمقضمف يمٜم٤مي٦م قمـ آىم٤ٌمل سم٤مًمٕم٤ٌمدة

ٓزم اًمٕمٌقدي٦م واعمرسمقسمٞم٦م أن يتٕمٚمؼ اًمٕمٌد اعمرسمقب سمرسّمف »واًمٓم٤مقم٦م واخلٚمقص ذم اًمديـ، و 

ّٓ ، ويدقمقه ويرضمع إًمٞمف وىمقشمف وإرادشمف ذم مجع أقمامًمف، وٓ يٙمقن دقم٤مء وٓ رضمقع إ

                                                 
 .77/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .78/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .7/191 اعمٞمزان .3
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 .1شرضمقعسمتقضمٞمف اًمقضمف واإلىم٤ٌمل إًمٞمف ومٙمٜمّل سمتقضمٞمف اًمقضمف قمـ اًمٕم٤ٌمدة اًمتل هل دقم٤مء و

    طمرف ضمر واؾمؿ ُمقصقل، ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمالم ًمٚمٖم٤مي٦م وشمٗمٞمد .

 ش.إمم»ُمٕمٜمك 

   ش. هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم : :ظَمَٚمَؼ، وأصؾ اًمَٗمْٓمر

 اًمِمّؼ.

            .ُمٗمٕمقل سمف .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم . 

    طم٤مل ُمـ وٛمػم     ، « : ُم٤مئاًل إًمٞمف قمـ همػمه

 .2شٟم٤مومٞم٤ًم ًمٚمنميؽ قمٜمف

 .قم٤مـمٗم٦م وُم٤م سمٕمده٤م شم٠ميمٞمد عمـ٤ّم ىمٌٚمٝم٤م 

  وشمٕمٛمؾ قمٛمٚمٝم٤م وشمًّٛمك ش ًمٞمس»طمرف ٟمٗمل سمٛمٜمزًم٦م  احلج٤مزي٦م وهل

 قمٜمد سمٜمل متٞمؿ ُمٝمٛمٚم٦م ٓ قمٛمؾ هل٤م.

   اؾمؿ .أو ُمٌتدأ 

      ضم٤مر وجمرور، ظمؼم  أو ظمؼم ُمٌتدأ. ٟمٗمل ًمٚمنمك سمٙمّؾ 

دة واًمٜمٔمري واًمٕمٛمكم أٟمقاقمف وأىم٤ًمُمف ُمـ اًمنمك ذم اًمذات واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل واًمٕم٤ٌم

 واخلٗمل واجلكم.

ّٓ اهلل»وسم٤مجلٛمٚم٦م شمٗمٞمد أي٦م ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم:   ش.ٓ إًمف إ

 رواي٦مٌ 

ذم ظمؼم قمكم سمـ حمّٛمد سمـ ضمٝمؿ ىم٤مل: طميت جمٚمس اعم٠مُمقن وقمٜمده اًمرو٤م قمكم 

أّٟمؽ اسمـ رؾمقل اهلل طمّ٘م٤ًم، وم٘م٤مل ًمف اعم٠مُمقن... وم٘م٤مل اعم٠مُمقن: أؿمٝمد  سمـ ُمقؾمك

                                                 
 .7/191 اعمٞمزان .1
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: ذم إسمراهٞمؿ هلل وم٠مظمؼمين قمـ ىمقل ا                   

  1. 

وىمع إمم أصٜم٤مف: صٜمػ يٕمٌد اًمزهرة،  إّن إسمراهٞمؿ: »وم٘م٤مل اًمرو٤م

ب اًمذي  2وصٜمػ يٕمٌد اًم٘مٛمر، وصٜمػ يٕمٌد اًمِمٛمس، وذًمؽ طملم ظمرج ُمـ اًمَنَ

ُاظمٗمل ومٞمف           اًمزهرة،  ىومرأ       قمغٰم اإلٟمٙم٤مر

وآؾمتخ٤ٌمر،       اًمٙمقيم٥م        3  ّٕن إومقل ُمـ صٗم٤مت

اعمحَدث، ٓ ُمـ صٗم٤مت اًم٘مديؿ               قمغم اإلٟمٙم٤مر

وآؾمتخ٤ٌمر                            4  :ي٘مقل

 ًمق ِل هيدين ريّب ًمٙمٜم٧م ُمـ اًم٘مقم اًمّْم٤مًّملم.

   أصٌح و              ُمـ اًمزهرة

قمغم اإلظم٤ٌمر واإلىمرار واًم٘مٛمر قمغم اإلٟمٙم٤مر وآؾمتخ٤ٌمر، ٓ       5 

ًمألصٜم٤مف اًمثالصم٦م ُمـ قمٌدة اًمزهرة واًم٘مٛمر واًمِمٛمس:              * 

                         

   6 سمام ىم٤مل أن يٌلّم هلؿ سمٓمالن ديٜمٝمؿ، ويث٧ٌم قمٜمدهؿ  إّٟمام أراد إسمراهٞمؿو

أّن اًمٕم٤ٌمدة ٓ حتّؼ عمـ٤ّم يم٤من سمّمٗم٦م اًمُزهرة واًم٘مٛمر واًمِمٛمس، وإّٟمام حتّؼ اًمٕم٤ٌمدة خل٤مًم٘مٝم٤م 

 وظم٤مًمؼ اًمًاموات وإرض.

 :ويم٤من ُم٤م اطمت٩ّم سمف قمغم ىمقُمف مم٤ّم أهلٛمف اهلل شمٕم٤ممم وأشم٤مه يمام ىم٤مل اهلل     

                                                 
 .76/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

ب: .2  .8/485 إقمٔمؿ واعمحٞمط اعمحٙمؿ إرض. حت٧م طمٗمػم اًمَنَ

 .76/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3

 .77/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4

 .78/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5

 .78-79/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .6



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 358

              1.2، احلدي٨م 

 

                           

                            

 

ُمٕمف ذم إرضم٤مع  هذه أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م سمٞم٤من اطمتج٤مضم٤مت ىمقم إسمراهٞمؿ

إمم اًمنمك وآهلتؿ واهلل شمٕم٤ممم ِل يذيمر ُم٤م أوردوه قمٚمٞمف ُمـ آطمتج٤مج ًمٙمٜمف  إسمراهٞمؿ

 .يٚمقح ُمـ إضم٤مسم٤مت إسمراهٞمؿ

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    ٦م ُمـ احلج٦م ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مّدم ُمـ صٞمٖم٦م ُمٗم٤مقمٚم٦م ُمتٍموم

 وهل اًمدًمٞمؾ اعم١مّيد ًمٚمدقمقى وٓ يٕمرف هل٤م ومٕمؾ جمرد سمٛمٕمٜمك اؾمتدّل سمحج٦م.

     وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف. ِل يذيمر اهلل شمٕم٤ممم طمّجتٝمؿ وًمٙمـ ئمٝمر ُمـ ضمقاب

 ُم٘م٤مًمتٝمؿ. إسمراهٞمؿ

 وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل. سمداي٦م ضمقاب إسمراهٞمؿ 

 ُمٕمت٘مدهؿ. اؾمتٗمٝم٤مم اٟمٙم٤مر وشم٠ميٞمس ُمـ رضمققمف إمم 

        ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٟمقن اًمقىم٤مي٦م وُمٗمٕمقل سمف وادهمٛم٧م ٟمقن اًمٗمٕمؾ

 ُمع ٟمقن اًمقىم٤مي٦م.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ      . 

           .طم٤مًمٞم٦م  .طمرف حت٘مٞمؼ 

    ش ي»وٟمقن اًمقىم٤مي٦م ووٞمٛمر ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

                                                 
 .83/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .اًمٌٞم٧م آل ـمٌٕم٦م ،1ح ،1/255 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .2
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ذم أُمر ُمٗمروغ قمٜمف إيّن واىمع : »ذووم٦م ُمٗمٕمقل سمف واًمٙمنة شمدّل قمٚمٞمٝم٤م. ُمراد إسمراهٞمؿحم

 طمٞم٨م آشم٤مين اًمٕمٚمؿ سمام أراين ُمـ ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض وأهلٛمٜمل وُمٝمتد هبداي٦م ريّب 

  ٓ أؾمتٖمٜمل قمـ ربٍّ سمذًمؽ طمج٦م أٟمٗمل هب٤م رسمقسمٞم٦م همػمه ُمـ إصٜم٤مم واًمٙمقايم٥م، وأيّن 

وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وإذ هداين إًمٞمف وم٠مٟم٤م ذم همٜمك قمـ  هق اًمرّب ف رًا أُمري وم٠مٟمت٩م زم أٟمّ يدسمّ 

ام يٜمٗمع اًمٓم٤مًم٥م وٓ اًمٌح٨م إٟمّ  اإلصٖم٤مء إمم طمجتٙمؿ واًمٌح٨م قمـ اًمرسمقسمٞم٦م صم٤مٟمٞم٤ًم وم٢منّ 

 ـمٚم٥م سمٕمد اًمقصقل إمم اًمٖم٤مي٦م.

هذا ُم٤م يٕمٓمٞمف فم٤مهر أي٦م سم٤مًمت٤ٌمدر إمم اًمذهـ ًمٙمـ هٜم٤مك ُمٕمٜمك أدق ُمـ ذًمؽ 

ئمٝمر سم٤مًمتدسمر وهق أن ىمقًمف:        اؾمتدٓل سمٜمٗمس اهلداي٦م ٓ اؾمتٖمٜم٤مء سم٤مهلداي٦م

ٛمٜمل ُمـ احلج٦م قمغم ٟمٗمل رسمقسمٞم٦م همػمه ٚمقمـ آؾمتدٓل وشم٘مريره: أن اهلل هداين سمام قم

 اهلداي٦م إمم اًمرّب  همػمه وم٢منّ  وٓ رّب  ف رّب وإصم٤ٌمت رسمقسمٞمتف، وٟمٗمس هدايتف دًمٞمؾ قمغم أٟمّ 

 ِل يٙمـ ًمٞمٝمديٜمل ٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق ريّب ، وًمق ِل يُمـ مجٚم٦م اًمتدسمػم ومٝمل ؿم٠من ُمـ هق رّب 

ـّ  وٓ ىم٤مم هب٤م إمم اًمذي هق اًمرّب   .1شيّب ر ومٝمقاهلل هق هداين  ًمٙم

           .قم٤مـمٗم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

   ش.أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

           .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

 جمرور، ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر و    وُمـ هذه اجلٛمٚم٦م ئمٝمر أّّنؿ .

ف ؾمقًء سم٥ًٌم شمرك قم٤ٌمدهتؿ وٟمٗمل اًم٘مقل  أظم٤مومقا إسمراهٞمؿ ًّ ـْ آهلتؿ وأن مت ُِم

 سمرسمقسمٞمتٝمؿ.

   ِّأي ظمقٍف  اؾمتئثٜم٤مء ُمـ يمؾ ،          وٓ ؿمٞمئ٤ًم آظمر

  :ُمـ 

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 
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   ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب، أي إذا شمٕمٚمؼ ُمِمٞم٦م   .
ٍ
 سمٌمء

   .وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف 

    ُمٗمٕمقل سمف. وطم٤مصؾ رّده قمٚمٞمٝمؿ: أيّن أظم٤مف ُمـ ريّب   

       وآؾمتدٓل سم٤مإلظم٤موم٦م جيري ذم ؿم٠من ريّب ٓ ذم طمّؼ ذيم٤مئف ؾمٌح٤مٟمف

 شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف.

   ٕمؾ ُم٤مض.          وم   .وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف 

            .ُمٗمٕمقل سمف .ُمْم٤مف إًمٞمف 

   متٞمٞمز. ومجٚم٦م           شمٕمٚمٞمؾ ًمٕمٛمقم ٟمٗمل اخلقف

 ومٕمٌده  ُمـ ذيم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ّٕن اخلقف ٟمِم٤مء ُمـ اجلٝمؾ وإذا يم٤من اًمرّب يٕمٚمؿ يمّؾ 
ٍ
رء

ّٓ ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.ٓ خي  ٤مف إ

 .مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمتقسمٞمخ واإلٟمٙم٤مر 

           .شمٗمريٕمٞم٦م، ىُمّدُم٧م مهزة آؾمتٗمٝم٤مم قمغم وم٤مء اًمٕمٓمػ .ٟم٤مومٞم٦م 

      .همٗمٚمتٝمؿ، إذ قمٌدوا ُم٤م ٓ يّيهؿ شمٜمٌٞمف قمغم »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

سم٤مًمدٓئؾ اًمقاوح٦م  ، وىمد طم٤مضمٝمؿوٓ يٜمٗمٕمٝمؿ، وشمقسمٞمٌخ هلؿ قمغم ذيمٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

اعمقاوم٘م٦م ًمٚمٗمٓمرة واعمرشمٙمزة ذم اًمٕم٘مقل، وًمٕمّٚمف ُمـ أضمؾ ذًمؽ أومرد اًمتذيّمر دون اًمتٗمّٙمر 

 .1شاًمٖمٗمٚم٦مًمٚمتٜمٌٞمف قمغم 
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سمٞم٤من طمج٦م ُأظمرى شمٌٞمّٜم٧م اعمٜم٤مىمْم٦م سملم أومٕم٤مل ىمقم إسمراهٞمؿ وأىمقاهلؿ سمحٞم٨م ومٕمٚمٝمؿ 

أن خي٤مف ُمـ آهلتؿ وهل مم٤ّم ٓ جي٥م  يٙمّذب ُم٘م٤مهلؿ، سمت٘مري٥م: أّنؿ ي٠مُمرون إسمراهٞمؿ

قمغم يمقّن٤م شمّي أو شمٜمٗمع ٓ قمغم وضمف آؾمت٘مالل وٓ سم٤مًمتٌع أن خُي٤مف ُمٜمف ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ 

 واًمَٕمَرض.

وًمٙمٜمّٝمؿ ٓ خي٤مومقن ُمـ اًمذي جي٥م أن خي٤مف ُمٜمف ّّٕنؿ ي٘مّرون سم٠مّن اًمّمٜمع 

هٙمذا ؿم٠مٟمف ٓسمّد أن خي٤مف ُمٜمف وحيذر  ـْ جي٤مد يمّٚمف هلل ؾمٌح٤مٟمف وًمف اعمُٚمؽ واحلٙمؿ وُمَ واإل

 وًمذا ىم٤مل ذم ظمت٤مم سمره٤مٟمف:                   . 

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م مجٚم٦م     قمغم مجٚم٦م         

 .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

  .اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، إٟمٙم٤مري 

   ش.أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

  سمف.ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، واًمٕم٤مئد حمذوف أي    .سمف 

           .قم٤مـمٗم٦م أو طم٤مًمٞم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

    ُمع ش أنّ »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف ُمّمدر ُم١مول سمٕمده ُمـ

ُمـ اذيمٙمؿ »اؾمٛمٝم٤م وظمؼمه٤م أي:  .ش 

    طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف          .    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

  ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف             .  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 
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   ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ   ش.هق»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ.واًم٤ٌمء ًمٚمٛمٕمٞم٦م أو اًمًٌٌٞم٦م ، 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ.أيْم٤ًم ، 

    صٚم٦م اعمقصقل، ٓ حمّؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. اًمًٚمٓم٤من: احلج٦م ّّٕن٤م

اهلل قمغم ذًمؽ دًمٞمالً، واًمٙمالم سمح٥ًم اًمتحٚمٞمؾ ُم٤م أٟمزل »أي شمتًّٚمط قمغم ٟمٗمس اعمخ٤مصؿ، 

ج ٟم٘مٞمض ٤ماؾمتئٜم٤مئل اؾمتثٜمل ومٞمٝم٤م ٟم٘مٞمض اعم٘مدم ذم اًمنمـمٞم٦م إلٟمت اعمٜمٓم٘مل ي١مول إمم ىمٞم٤مس

قمغم ىمدرهتؿ قمغم اًمي  اًمت٤مزم ٟمحقًا ُمـ ىمقًمٜم٤م: ًمق يم٤من اهلل ٟمزل هب٤م قمٚمٞمٙمؿ ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم يدّل 

ف ِل يٜمزل ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم ومٚمٞمس اّت٤مذيمؿ اًمنميم٤مء ف ًمٙمٜمّ ًمٙم٤من اّت٤مذيمؿ اًمنميم٤مء ظمقوم٤ًم ُمٜمٝم٤م ذم حمٚمِّ 

٦م إظمػمة ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: . ويّمػم ُمٕمٜمك هذه اجلٛمٚم1شذم حمّٚمف           

       2. 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو شمٗمريٕمٞم٦م قمغم اإلٟمٙم٤مر .اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، ُمٌتدأ 

      ُمْم٤مف إًمٞمف. اًمٗمريؼ: اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٙمثػمة ُمـ اًمٜم٤مس اعمتٛمٞمِّزة قمـ همػمه٤م

 ظم٤مص سمٌم
ٍ
ري٘ملم وِل ي٘مؾ: أٟم٤م وأٟمتؿ أو ُم٤م يِم٤مسمف ٗمقمٜمٝمؿ وقمـ ٟمٗمًف سم٤مًم كوىمد يمٜمّ »ء

٦م يمام ىمٞمؾ، وًمٞمدل قمغم شمٗمرىمٝمام ٦م وهتٞمٞم٩م اًمٕمّمٌٞمّ ذًمؽ ًمٞمٙمقن أسمٕمد ُمـ حتريؽ احلٛمٞمّ 

٦م سمحٞم٨م ٓ صقل وُأم اعمٕم٤مرف احل٘مٞم٘مٞمّ وؿم٘م٤مق سمٞمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م اإلظمتالف ذم أصؾ إُ 

 ي٠مشمٚمٗم٤من سمٕمد ذًمؽ 
ٍ
 .3شذم رء

  .ظمؼم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ًمٚمجٜمس. وإُمـ: ود ش ال». و

 اخلقف.

                                                 
 .7/199 اعمٞمزان .1

 .117/ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة .2

 .7/199 عمٞمزانا .3
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  .طمرف ذط ضم٤مزم 

   ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط واؾمٛمف. ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ذم حمّؾ 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم  أي .«    شمًتٕمٛمٚمقن

 .1شأٟمٗمًٙمؿٛمقّن٤م قمغم ُم٤م هتقوٟمف ومتٞمؾ إًمٞمف وحتٙمِّ قم٘مقًمٙمؿ وقمٚمقُمٙمؿ 

وومٞمف »وضمقاب اًمنمط حمذوف دّل قمٚمٞمف آؾمتٗمٝم٤مم وشم٘مديره: وم٠مضمٞمٌقين، 

 .2شاؾمتحث٤مث قمغم اجلقاب

 شمٜمٌٞمفٌ 

 نّ دًٓم٦م قمغم وم٤ًمد ىمقل ُمـ ي٘مقل سم٤مًمت٘مٚمٞمد وحتريؿ اًمٜمٔمر واحلج٤مج، ٕوذم أي٦م »

سم٤مٓىمتداء سمف ذم ذًمؽ وم٘م٤مل ف اهلل شمٕم٤ممم ُمدح إسمراهٞمؿ عمح٤مضمتف ًم٘مقُمف وأُمر ٟمٌٞمّ     

              3 :صمّؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ .            

         4  5شاىمتدهأي سم٠مدًمتٝمؿ. 

 

                         

 

 ضمقاب ُمٜمف قمـ ىمقًمف:  أي٦م اًمنميٗم٦م طمٙم٤مي٦م يمالم إسمراهٞمؿ     

   6 « ضمقاب اؾمتٗمٝم٤مُمف سمٜمٗمًف وِل يٜمتٔمر ضمقاهبؿ ًمٙمقن اجلقاب مم٤ّم ٰ طمٞم٨م شمقممَّ

                                                 
 .4/189 اًمتٌٞم٤من .1

 .6/187 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .83/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3

 .91/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4

 .4/189 اًمتٌٞم٤من .5

 .81/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .6
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ّٓ أن جيٞم٥م سمٛمثٚمف و  .1شهق شمٌٙمٞم٧م هلؿٓ يًٛمع اعم١ًمول إ

ًمٙمقن اجلقاب واوح٤ًم ٓ قماّم ؾم٠مهلؿ » وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرٰى: أضم٤مب إسمراهٞمؿ

اًم٤ًمئؾ إمم خيتٚمػ ومٞمف اًمٗمري٘م٤من اعمتخ٤مصامن واجلقاب اًمذي هذا ؿم٠مٟمف ٓ سم٠مس سم٠من ي٤ٌمدر 

اعم١ًمول ٓ خي٤مًمػ اًم٤ًمئؾ ذم ذًمؽ طمّتك خي٤مف ُمٜمف  إيراده ُمـ همػم ان يٜمتٔمر اعم١ًمول وم٢منّ 

 هلل شمٕم٤ممم اقمؽماومٝمؿ سمذًمؽ ذم ىمّم٦م يمن إصٜم٤مم: اًمرد، وىمد طمٙمك ا      

                   *                       

   *                         23ش. 

  ُمٌتدأ، ظمؼمه مجٚم٦م  ،اؾمؿ ُمقصقل         . 

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. صٚم٦م اعمقصقل، اـمالق اإليامن يت٘ميض اإليامن سم٤مهلل

 ورؾمٚمف وأوصٞم٤مء رؾمٚمف ويقم اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر، وٓ خيتص سم٠مطمده٤م وم٘مط.

           .قم٤مـمٗم٦م  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

       ؽْم. وذم هذا اًمتٕمٌػم إؿم٤مرة إمم ًَ ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف. اًمَٚمٌْس: اًم

ام يٖمٓمل ٟمّ إف ومٓمري ٓ ي٘مٌؾ اًمٌٓمالن ُمـ رأس، وأصؾ اإليامن وم٢مٟمّ اًمٔمٚمؿ ٓ يٌٓمؾ »أّن 

 .4شاًمّمحٞمحقمٚمٞمف ويٗمًد أصمره وٓ يدقمف ي١مصمر أصمره 

     ُمْم٤مف إًمٞمف. او٤موم٦م إيامن إًمٞمٝمؿ شمدّل قمغم أّن اإليامن ُمٗمٕمقل سمف و

 ُم٘مقل سم٤مًمتِمٙمٞمؽ وًمٙمؾِّ أطمٍد ُمـ اعم١مُمٜملم ُمرشم٦ٌم ظم٤مص٦م ُمٜمف.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ       ٟمٙمرة واىمٕم٦م ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ،

 يًتٚمزم اًمٕمٛمقم وٟمٗمل مجٞمع أٟمقاع اًمٔمٚمؿ اًمثالث وهؿ:

هلل شمٕم٤ممم، وأقمٔمٛمف اًمٙمٗمر واًمنمك، واًمٙمذب قمغم وسملم ا فمٚمؿ سملم اإلٟم٤ًمن»ـ 1

                                                 
 .6/187 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .(63-65/) إٟمٌٞم٤مء ؾمقرة .2

 .7/199 اعمٞمزان .3

 .7/211 اعمٞمزان .4
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 اهلل شمٕم٤ممم.

 ـ فمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مس.2

ـ فمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمًف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 3                1. 

ويمّؾ هذه اًمثالصم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م فمٚمؿ ًمٚمٜمٗمس، وم٢مّن اإلٟم٤ًمن ذم أّول ُم٤م هيّؿ سم٤مًمٔمٚمؿ 

وم٤مًمٔم٤مِل أسمدًا ُمٌتدئ سمٜمٗمًف ذم اًمٔمٚمؿ، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم همػم ُمقوع: وم٘مدفمٚمؿ ٟمٗمًف، 

                 23ش. 

ذم أي٦م هق اًمنمك قمٜمد أيمثر اعمٗمنيـ: اسمـ قم٤ٌمس  اًمٔمٚمؿ اعمذيمقر»وإن يم٤من 

ىم٤مل  رمح٦م اهلل قمٚمٞمفٚمامن وؾمٕمٞمد اسمـ اعمًٞم٥م وىمت٤مدة وجم٤مهد ومح٤مد سمـ زيد وأيبُّ سمـ يمٕم٥م وؾم

أيبُّ أِل شمًٛمع ىمقًمف           4 5شوهق ىمقل طمذيٗم٦م. 

     .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ 

    .أؿم٤مرت اًمالم إمم أّن إُمـ خمتص هبؿ »ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم

 .6شوصم٤مسم٧م

    ُمٌتدأ ُم١مظمر. ومجٚم٦م     ُمٌتدأ  ظمؼم    « .ًمٚمجٜمس ش ال

واعمراد سمف هق    :اًمقارد ذم ىمقًمف          .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 .قم٤مـمٗم٦م 

   :ُمٌتدأ، ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف     واًمْمٛمػم اًمٗمّمؾ هٜم٤م يٗمٞمد .

 ء ُم٘مّمقر قمٚمٞمٝمؿ.ىمٍم اعمًٜمد قمغم اعمًٜمد إًمٞمف أي آهتدا

                                                 
 .231/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .117/ قمٛمران آل ؾمقرة .2

 .14/62 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .13/ ًم٘مامن ؾمقرة .4

 .4/191 اًمتٌٞم٤من .5

 .6/189 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .6
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    .ظمؼمه 

سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وأىمّروا سمرسمقسمّٞمتف، واقمؽمومقا سمٓم٤مقمتف، اًمذيـ آُمٜمقا »وطم٤مصؾ اعمٕمٜمك: 

وم٢مّن اإليامن سم٤مهلل هق آقمت٘م٤مد سم٤مجلٜم٤من واًمٕمٛمؾ سم٤مٕريم٤من، وِل يًؽموا إيامّنؿ سمٔمٚمؿ ُمـ 

قب وؾمؽم آصم٤مره قمغم اًمنمك وهمػمه ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل هل٤م إصمر ذم إوٕم٤مف اإليامن ذم اًم٘مٚم

اًمٜمٗمقس: ُأوًمئؽ هلؿ إُمـ ُمـ يمّؾ ُم٤م خي٤مف ُمٜمف اعم١مُمـ يم٤مًمٕمذاب واًمِم٘م٤مء واًمِمّؽ، 

وُمقاوع اًمْمٕمػ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، ًمٞمٗمقزوا سمٙمراُمتف،  ُأوًمئؽ هّؿ اعمٝمتدون إمم ـم٤مقمتف 

 .1شاًمنمكويتخٚمّمقا ُمـ اًمْمالل و

 اًمرواي٤مت

 :قمـ ىمقل اهلل  ؾم٠مًم٧ُم أسم٤م قمٌداهللصحٞمح٦م أيب سمّمػم ىم٤مل:     

                 :2شسمَِِمؽٍّ »ىم٤مل 

 3رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه.

 :ذم ىمقل اهلل  ظمؼم قمٌداًمرمحـ سمـ يمثػم: قمـ أيب قمٌداهلل       

              ي٦م، وِل خيٚمٓمقه٤م سمقٓي٦م ومالٍن ُمـ اًمقٓ ىم٤مل: سمام ضم٤مء سمف حمّٛمد

ٌِّس سم٤مًمّٔمٚمؿ.  4وومالٍن، ومٝمق اعمٚم

 ُمع زي٤مدة. 5رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

ذم طمدي٨م: ...  ظمؼم أيب قمٛمرو اًمزسمػمي قمـ أيب قمٌداهلل  

يٚمٌس   ـف    .6وهق اًمنمك، احلدي٨م 

                                                 
 .14/68 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .(2/399) 4ح ،4/169 اًمٙم٤مذم .2

 .48ح ،2/115 اًمٕمٞم٤مر ػمشمٗمً .3

 .(1/413) 3ح ،2/364 اًمٙم٤مذم .4

 .49ح ،2/115 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5

 .(5/14) 1ح ،9/381 اًمٙم٤مذم .6
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 قمٜمد يمؼَِم ؾِمٜمّل ُيَ٘مٜمّٓمٜمل. قمـ أيب سمّمػم، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ًمف: إٟمَّف ىمد أًمّح قمكّم اًمِمٞمٓم٤من

ـَ سمِريّب، وُاصكّم ًمف، وأصقم، وُاصمٜمل  ىم٤مل: ىمؾ: يَمَذسم٧م ي٤م يم٤مومر ي٤م ُُمنِمك، إيّن ُاؤُِم

 1قمٚمٞمف، وٓ ُاًْمٌُِس إيامين سمُٔمٚمٍؿ.

ـ طمّدصمف، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ذم ُمًػٍم ًمف إذ رأى  قمـ ضم٤مسمر اجلُٕمٗمل، قمٛمَّ

ًمف سم٠مٟمٞمس، ومٚماّم دٟم٤م ؾمّٚمؿ، وم٘م٤مل ًمف ؾمقادًا ُمـ سمٕمٞمد، وم٘م٤مل: هذا ؾمقاٌد ٓ قَمْٝمد 

: أيـ أراد اًمرضمؾ؟ ىم٤مل: أراد يثرب. ىم٤مل: وُم٤م أردت هب٤م؟ ىم٤مل: أردُت اهلل رؾمقل

حمّٛمدًا. ىم٤مل: وم٠مٟم٤م حمّٛمد. ىم٤مل: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلّؼ، ُم٤م رأي٧م إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمذ ؾمٌٕم٦م أّي٤مم، وٓ 

ّٓ ُم٤م شمٜم٤مول ُمٜمف داسّمتل.  ـمٕمٛم٧ُم ـمٕم٤مُم٤ًم إ

ؾ ويُمّٗمـ، ىم٤مل: وَمَٕمَرض قمٚمٞمف آؾمال ًِّ م وم٠مؾمٚمؿ، ومٕمّْمتف راطمٚمتف ومامت، وأُمر سمف ومُٖم

، ىم٤مل: ومٚماّم ُوِوع ذم اًمٚمَّْحد ىم٤مل: هذا ُمـ صمّؿ صغّم قمٚمٞمف اًمٜمٌّل       

            .2 

، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ًمف: قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب قمٌداهلل           

          اًمزٟم٤م ُمٜمف؟ ىم٤مل: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ ُاوًمئؽ، ٓ وًمٙمٜمَّف ذٟم٥ٌم، إذا شم٤مب شم٤مب اهلل

 قمٚمٞمف.

ىم٦م وؿم٤مرب اخلٛمر يمٕم٤مسمد اًمقصمـ. ٟم٤م واًمنَّ  3وىم٤مل: ُُمدُمـ اًمزِّ

، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: يٕم٘مقب سمـ ؿُمٕمٞم٥م، قمٜمف                :ىم٤مل ،

الل ومام ومقىمف.ا  4ًمْمَّ

قمـ ىمقل اهلل:  قمـ أيب سمّمػم، ىم٤مل: ؾم٠مًمُتفُ                 

    ٌَس إيامٟمف سمُٔمٚمؿ، صمؿَّ ىم٤مل: ُاوًمئؽ ، ىم٤مل: َٟمٕمقُذ سم٤مهلل ي٤م أسم٤مسمّمػم أن شمٙمقن ممَـّ ًَم
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 1اخلقارج وأصح٤مهبؿ.

قمغم اًمٜم٤مس،  عمـ٤ّم ٟمزًم٧م هذه أي٦م ؿمؼَّ  ف ىم٤ملٟمّ أوروي قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد 

وم٘م٤مل: اٟمف ًمٞمس اًمذي شمٕمٜمقن أِل شمًٛمٕمقا إمم ُم٤م  ؟!ٜم٤م ٓ ئمٚمؿ ٟمٗمًفوىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل وأيُّ 

ىم٤مل اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح                     2.3 

 4أّن أي٦م خمّمقص٦م سم٢مسمراهٞمؿ. وروي قمـ قمكم

قمـ  إمم اإلُم٤مم حمّٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر سم٢مؾمٜم٤مده اًمٓمؼمدّمقر أسمقُمٜم

 سمٕمد أن ذيمر قمٚمٞم٤مً  طمدي٨م ـمقيؾ وومٞمف ظمٓم٦ٌم اًمٖمدير وومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمٜمٌّل

وم٘م٤مل:  أوًمٞم٤مءهؿ اًمذيـ وصٗمٝمؿ اهلل  أٓ إنّ »وأوٓده:            

                        .5 

يم٤من يًػم ذم سمٕمض ُمًػمه وم٘م٤مل  رؾمقل اهلل ىم٤مل: إنّ  ىم٤مل أسمق قمٌداهلل

يٓمٚمع قمٚمٞمٙمؿ ُمـ سمٕمض هذه اًمٗمج٤مج ؿمخص ًمٞمس ًمف قمٝمد سم٠مٟمٞمس ُمٜمذ »ٕصح٤مسمف: 

، ومام ًمٌثقا أن أىمٌؾ أقمرايب ىمد يٌس ضمٚمده قمغم قمٔمٛمف وهم٤مرت قمٞمٜم٤مه سمرأؾمف شصمالصم٦م أي٤مم

ٌ٘مؾ، وم٠ًمل قمـ اًمٜمٌّل ذم اًمزىم٤مق طمّتك ًم٘مٞمف وم٘م٤مل ًمف: اقمرض واظميت ؿمٗمت٤مه ُمـ أيمؾ اًم

ّٓ اهلل وأيّن »قمكمَّ اإلؾمالم، وم٘م٤مل:  ، ىم٤مل: أىمررت، ش حمّٛمد رؾمقل اهللىمؾ أؿمٝمد أن ٓ إًمف إ

حت٩م اًمٌٞم٧م وشم١مدي »، ىم٤مل: أىمررت ىم٤مل: ششمّمكم اخلَٛمس وشمّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من»ىم٤مل: 

 ػم إقمرايب ووىمػ اًمٜمٌّل، ىم٤مل: اىمررت، ومتخٚمػ سمٕمشاًمزيم٤مة وشمٖمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م

وم٠ًمل قمٜمف ومرضمع اًمٜم٤مس ذم ـمٚمٌف ومقضمدوه ذم آظمر اًمٕمًٙمر ىمد ؾم٘مط سمٕمػمه ذم طمٗمرة ُمـ 

 طمٗمر اجلردان ومً٘مط وم٤مٟم٘مذوم٧م قمٜمؼ إقمرايب وقمٜمؼ اًمٌٕمػم ومه٤م ُمٞمت٤من، وم٠مُمر اًمٜمٌّل
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ومٙمٗمٜمف ومًٛمٕمقا ًمٚمٜمٌل طمريم٦م، ومخرج  وميسم٧م ظمٞمٛم٦م ومٖمًؾ ومٞمٝم٤م صمّؿ دظمؾ اًمٜمٌّل

إّن هذا إقمرايب ُم٤مت وهق ضم٤مئع، وهق ممّـ آُمـ وِل »٤ًم. وىم٤مل: وضمٌٞمٜمف يرؿمح قمرىم

وهذه ش يٚمًٌقا إيامّنؿ سمٔمٚمؿ، وم٤مسمتدره احلقر اًمٕملم سمثامن ُمـ اجلٜم٦م خيِمقن هب٤م ؿمدىمف

 1.شم٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل اضمٕمٚمٜمل ذم أزواضمف

سمـ احلًلم ]أظمؼمٟم٤م[ قمكم سمـ احلًلم  ظمؼمٟم٤م قم٘مٞمؾأىم٤مل احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين: 

سمـ أيب اًمٓمٞم٥م اًم٤ًمُمري ]أظمؼمٟم٤م[ سمنم ـ قمٌٞمداهلل ]أظمؼمٟم٤م[ حمّٛمد سمـ ]أظمؼمٟم٤م[ حمّٛمد سم

 ُمقؾمك ]قمـ[ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، ]قمـ[ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ جم٤مهد:

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:      يٕمٜمل صّدىمقا سم٤مًمتقطمٞمد هق قمكم

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ا       قا، ٟمٔمػمه٤م: يٕمٜمل ِل خيٚمٓم            2 

يٕمٜمل ِل ّت٤مًمٓمقن. وِل خيٚمٓمقا إيامّنؿ      يٕمٜمل اًمنمك، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: واهلل ُم٤م آُمـ

ّٓ سمٕمد ذك ُم٤م ظمال قمٚمٞم٤ًم وم٢مٟمف آُمـ سم٤مهلل ُمـ همػم  طمدٌ أ اذك سمف ]يمذا[ ـمروم٦م قملم.  نْ أإ

           اًمٜم٤مر واًمٕمذاب ُمـ       يٕمٜمل ُمرؿمدون إمم اجلٜم٦م يقم

 3.شسمٜم٤مء ؾمٌع ؾمٜملمأُمـ سمف وهق ُمـ آ ـْ أّول ُمَ  اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٖمػم طم٤ًمب، ومٙم٤من قمكمّ 

 

                            

    

 

ذم أي٦م دًٓم٦م واوح٦م أن احلج٩م اًمتل أومحؿ هب٤م إسمراهٞمؿ وىمقُمف أقمٓم٤مه٤م اهلل إّي٤مه 

وآشم٤مه اهلل إي٤مه٤م، سمٛمٕمٜمك أّٟمف شمٕم٤ممم هداه هل٤م وأهلٛمٝم٤م إّي٤مه، وشمدّل قمغم أّن أٟمٌٞم٤مء اهلل هؿ ًم٤ًمن 

                                                 
 .145ح ،1/88 واجلرائح اخلرائ٩م .1

 .71 / قمٛمران آل ؾمقرة .2

 .255ح ،1/197 اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد .3
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 اهلل وسمٞم٤مٟمف، وُمـ صَمؿَّ اًمراّد قمٚمٞمٝمؿ راّد قمغم اهلل شمٕم٤ممم.

 قمٓمػ قمغم مجٚم٦م          1. 

    اؾمؿ إؿم٤مرة، ُمٌتدأ. إؿم٤مرة إمم طمج٦م إسمراهٞمؿ قمغم ىمقُمف. وأؿم٤مر هب٤م سمٚمٗمظ

 اًمٌٕمٞمد إمم شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م وشمٗمخٞمٛمٝم٤م.

    ظمؼم وُمْم٤مف إًمٞمف وذم إو٤موم٦م احلج٦م إًمٞمف شمٕم٤ممم شمٜمقيف سمّمحتٝم٤م

 وُمٙم٤مٟمتٝم٤م.

     ،طم٤مل ُمـ ُمٌتدأ أو اخلؼم. آيت٤مء: ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول

 .2شًم٘م٤مء ُم٤م يٕمؼمِّ قمٜمٝم٤م ذم ٟمٗمًفإ٤مه٤م وهل٤مُمف إيّ إايت٤مء احلج٦م »اإلقمٓم٤مء. و 

    .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أو    .

 ٥م سم٤معمًتٕمكم واعمٖمٚمقب سم٤معمًتٕمغٰم قمٚمٞمف.وقمغم ًمالؾمتٕمالء وهٜم٤م جم٤مز ًمٚمتِمٌٞمف اًمٖم٤مًم

     طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم ش. ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

    يت٤مء.أو مجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م ًمٌٞم٤من شمٗمْمٞمؾ هذا اإل 

     ٤مزل ٜمف قمٚمق اعموذم أصؾ اًمٚمٖم٦م هل اعمراىمل ومِمٌّ »متٞمٞمز. أي: ُمراشم٥م

ٞم٤مق آجي٤مب ُمٝمٛمٚم٦م همػم ُمٓمٚم٘م٦م وًمٙمـ أّن اعمتٞم٘مـ ُمـ ُمٕمٜمك . ٟمٙمرة ذم ؾم3شهب٤م   

هبدايتف وإراءشمف ُمٚمٙمقت  اًمٕمٚمؿ واهلداي٦م وم٘مد رومع اهلل إسمراهٞمؿهق درضم٤مت »هٜم٤م 

اًمًاموات وإرض وإيت٤مئف اًمٞم٘ملم واحلج٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م، واجلٛمٞمع ُمـ اًمٕمٚمؿ، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ذم درضم٤مت اًمٕمٚمؿ:                       45ش. 
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   ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف  . 

   أي هذا آقمٓم٤مء واًمرومع ٓ ش. ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 يٙمقن ًمٙمؾِّ أطمٍد سمؾ عمـ يِم٤مء اهلل هذا ذم طمّ٘مف وؿم٠مٟمف.

  طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد .  .وُم٤م سمٕمده٤م مجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م اؾمتئٜم٤موم٤ًم سمٞم٤مٟمٞم٤ًم 

   اؾمؿ  ىمٚم٥م  وُمْم٤مف إًمٞمف. اًمتٗم٤مت ُمـ اًمتٙمٚمؿ إمم اًمٖمٞم٦ٌم ًمتٓمٞم٥م

ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ  وًمتثٌٞم٧م أن احلج٩م اًمتل آشم٤مه٤م رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل

 وصدرت ُمـ طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم وقمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف اًمٚمذان ٓ شمٜم٤مهل هلام.

       ظمؼم  وشمٌٞملم أّٟمف شمٕم٤ممم طمٙمٞمؿ ومٞمام يدسّمره ُمـ ُأُمقر قم٤ٌمده .

 وقمٚمٞمؿ هبؿ وسم٠مقمامهلؿ.

 

                          

                       

     

 

هذه أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م شمدّل قمغم سمٕمض ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم وُِمٜمَٜمِف ؾمٌح٤مٟمف قمغم 

قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد حمٗمقفم٦م سملم اًمٜم٤مس ذم  ُمْم٤موم٤ًم إمم سمٞم٤من اًمتقطمٞمد سمٞم٤من أنّ » إسمراهٞمؿ

٦م طمٗمظ ظم٤مص٦م رسم٤مٟمٞمّ ؾمٚمًٚم٦م ُمتّمٚم٦م ريم٧ٌم طمٚم٘م٤مهت٤م سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض هبداي٦م إهلٞم٦م وقمٜم٤مي٦م 

اهلل هب٤م اًمٗمٓمرة اإلهلٞم٦م ُمـ أن شمْمٞمع سم٤مٕهقاء اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، وشمً٘مط رأؾم٤ًم ُمـ اًمٗمٕمٚمٞم٦م ومٞمٌٓمؾ 

 .1شؾمّدىسمذًمؽ همرض اخلٚم٘م٦م ويذه٥م 

                                                 
 .7/242 اعمٞمزان .1
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           .قم٤مـمٗم٦م    قمٓمػ قمغم   1.ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف . 

    ضم٤مر وجمرور، ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ػم يرضمع إمم اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ، واًمْمٛم. 

    ُمٗمٕمقل سمف، وهق ٟمجؾ إسمراهٞمؿ. 

 .قم٤مـمٗم٦م، واًمقاوات يمّٚمٝم٤م قم٤مـمٗم٦م ذم أي٦م اًمنميٗم٦م 

    وهق اسمـ إؾمح٤مق وطمٗمٞمد إسمراهٞمؿ. 

   ُمـ  واطمدٍ  أّن اهلداي٦م اإلهلٞم٦م شمٕمٚم٘م٧م سمٙمؾِّ »ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، دال قمغم

 .2شوسمٖمػمه سمتٌٕمف ٤م شمٕمٚم٘م٧م سمٕمْمٝمؿ اؾمت٘مالًٓ يم٢مسمراهٞمؿأّّن اعمٕمدوديـ اؾمت٘مالًٓ ٓ 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

           يٕمٜمل ؾمٚمًٚم٦م اهلداي٦م همػم أي ُمـ ىمٌؾ إسمراهٞمؿ ،

 وهمػم ُمٜمتٝمٞم٦م سمف. ُمٌتدأة سم٢مسمراهٞمؿ

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .  واًمْمٛمػم يرضمع

٦م ٟمقح ٝمؿ ُمـ ذريّ إمم ٟمقع ّٕٟمف أىمرب ُمذيمقر ومال إؿمٙم٤مل ذم ذيمر ه١مٓء ّّٕنؿ يمٚمّ 

 ٦م ٟمقح أيْم٤ًم.وإسمراهٞمؿ ُمـ ذريّ 

ًمٞمس ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ ش ًمقط»ويٛمٙمـ ارضم٤مقمف إمم إسمراهٞمؿ سمٜم٤مًء قمغم اًمتٖمٚمٞم٥م ّٕن 

: 5اهٞمؿ، وان ىمٞمؾؾ. ويمذا إًمٞم٤مس ًمٞمس ُمـ ذري٦م إسمرٞميمام ىم 4أو اسمـ أظمٞمف 3سمؾ هق اسمـ ُأظمتف

 اٟمف اسمـ أظمل ُمقؾمك، ومٙم٤من ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ.

 وإّول أفمٝمر واًمث٤مين أىمقى.

                     ّٝمؿ ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ.يمٚم 

                                                 
 .83/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .7/242 اعمٞمزان .2

 .14/112 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .6/195 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4

 .4/194 اًمتٌٞم٤من ذم يمام إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مًمف .5
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 .طم٤مًمٞم٦م 

   .ُمٌتدأ، اؾمؿ اؿم٤مرة ًمٚمٌٕمٞمد سمجٝم٦م شمٗمخٞمؿ وشمٕمٔمٞمؿ هذا اجلزاء 

    واًمٔم٤مهر اعمراد سم٤مجلزاء هق شٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

 اهلداي٦م اإلهلٞم٦م.

   .ُمٗمٕمقل سمف 

واحل٤مصؾ: هداهؿ اهلل إمم اهلداي٦م سم٥ًٌم أّنؿ يم٤مٟمقا ُمـ      إمم ظمٚمؼ

 اهلل اًمذيـ يٕمدون قمٞم٤مل اهلل.

 رواي٦مٌ 

، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، قمـ أيب ضمٕمٗمرقمـ حمّٛمد سمـ اًمُٗمْمٞمؾ، قمـ اًمثُّامزم    

                    ًمٜمَْجَٕمَٚمٝم٤م ذم أهؾ سمٞمتف           

ًمٜمَْجَٕمٚمٝم٤م ذم أهؾ سمٞمتف، ومآُمـ اًمَٕمِ٘م٥م ُمـ ُذري٦َّم إٟمٌٞم٤مء ُمـ يم٤من ىمٌؾ إسمراهٞمؿ 

 1.إلسمراهٞمؿ

 

                   

 

 .اًمقاوات يمّٚمٝم٤م قم٤مـمٗم٦م 

             ىمد ُمّر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ان إًمٞم٤مس ًمٞمس ُمـ ٟمًؾ

 إسمراهٞمؿ.

  .ُمٌتدأ 

      ٛمؾ سمام يٜمٌٖمل ضم٤مر وجمرور، ظمؼم. واعمراد سم٤مًمّمالح اًمٕم

                                                 
 .51ح ،2/116 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1
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ؿ أظمذوا سم٤مهلداي٦م اإلهلٞم٦م ذم واًمتحّرز قماّم ٓ يٜمٌٖمل وهذا وصػ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء. أي أّّن 

 ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ وقمٛمٚمقا قمغم ُم٤م أوطمك اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمنمائع اعم٘مدؾم٦م.

 ، ٕنّ ُمـ وًمد رؾمقل اهلل قمغم أن احلًـ واحلًلموذم أي٦م دًٓم٦م »

 .1شذريتٝمامف ُمـ ام يم٤مٟم٧م أُمّ أو ٟمقح، وإٟمّ قمٞمًك ضمٕمٚمف اهلل ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ 

 اًمرواي٤مت

: إّن هذه اعمرضمئ٦م، وهذه اًم٘مدرّي٦م، ظمؼم سمِمػم اًمدّه٤من ىم٤مل: زم أسمق قمٌداهلل

ّٓ وهق يرٰى أّٟمف قمغم احلّؼ، وإّٟمٙمؿ إّٟمام أطمٌٌتٛمقٟم٤م ذم  وهذه اخلقارج، ًمٞمس ُمٜمٝمؿ أطمد إ

اهلل، صمّؿ شمال                    2          

             3              4       

                          5 اهلل ًم٘مد ٟم٥ًم اهلل قمٞمًك سمـ صمّؿ ىم٤مل: و

ُمريؿ ذم اًم٘مرآن إمم إسمراهٞمؿ ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء، صمّؿ ىم٤مل:             6  إمم

ىمقًمف      .7 

: ي٤م أسم٤م اجل٤مرود ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق ضمٕمٗمر ُمٕمتؼمة أيب اجل٤مرود قمـ أيب ضمٕمٗمر

 !اهلل ٚم٧م: يٜمٙمرون قمٚمٞمٜم٤م أّّنام اسمٜم٤م رؾمقل؟ ىمُم٤م ي٘مقًمقن ذم احلًـ واحلًلم

ذم  ىم٤مل: وم٠ٌمّي رء اطمتججتؿ قمٚمٞمٝمؿ؟ ىمٚم٧م: اطمتججٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقل اهلل 

: قمٞمًك سمـ ُمريؿ              إمم ىمقًمف       

                                                 
 .4/194 اًمتٌٞم٤من .1

 .59/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .2

 .7/ احلنم ؾمقرة .3

 .81/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .4

 .31/ قمٛمران آل ؾمقرة .5

 .84/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .6

 .91ح ،1/255 اعمح٤مؾمـ .7
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  1  

 وم٠ٌمّي رء ىم٤مًمقا ًمٙمؿ؟. ىم٤مل: ومجٕمؾ قمٞمًك سمـ ُمريؿ ُمـ ذّرّي٦م إسمراهٞمؿ

 ىمٚم٧م: ىم٤مًمقا: ىمد يٙمقن واًمد اًمٌٜم٧م ُمـ اًمقًمد، وٓ يٙمقن ُمـ اًمّمٚم٥م!

ىم٤مل: وم٠ٌمّي رء اطمتججتؿ قمٚمٞمٝمؿ؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: اطمتججٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقل اهلل 

شمٕم٤ممم:                                 2. 

ىم٤مل: وم٠مّي رء ىم٤مًمقا ًمٙمؿ؟ ىمٚم٧م: ىم٤مًمقا: ىمد يٙمقن ذم يمالم اًمٕمرب أسمٜم٤مء رضمؾ، 

: واهلل ي٤م أسم٤م اجل٤مرود ٓقُمٓمٞمٜمّٙمٝم٤م ُمـ وأظمر ي٘مقل: أسمٜم٤مؤٟم٤م. ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمر

ّٓ يم٤مومر. يمت٤مب اهلل أّّنام ُمـ صٚم٥م رؾمقل اهلل  وٓ يرّده٤م إ

ىم٤مل اهلل:  ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك وأيـ؟ ىم٤مل: ُمـ طمٞم٨م        

                 أي٦م، إمم أن يٜمتٝمل إمم ىمقًمف            

    3. 

ٚمٝمؿ ي٤م أسم٤م اجل٤مرود هؾ طمّؾ ًمرؾمقل اهلل ًَ  ٟمٙم٤مح طمٚمٞمٚمتٞمٝمام؟ وم

 ـ وومجروا:وم٢من ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ومٙمذسمقا ـ واهلل 

ّٓ ًمٚمّمٚم٥م.  4وإن ىم٤مًمقا: ٓ، ومٝمام واهلل أسمٜم٤مؤه ومّمٚمٌف، وُم٤م طمرُمت٤م قمٚمٞمف إ

٥م اهلل قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمـ سمِمػم اًمدّه٤من، قمـ أيب قمٌداهلل ًَ ، ىم٤مل: واهلل ًم٘مد َٟم

٤مء، صمّؿ شمال ذم اًم٘مرآن إمم إسمراهٞمؿ  ُمـ ىمٌؾ اًمٜمًِّ            5 

 6.يتلم، وَذيَمر قمٞمًكإمم آظمر أ

                                                 
 .84/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .61/ قمٛمران آل ؾمقرة .2

 .23/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .3

 .21ح ،1/317 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4

 .84/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5

 .52ح ،2/116 راًمٕمٞم٤م شمٗمًػم .6
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قمـ أيب طَمْرب سمـ أيب إؾمقد، ىم٤مل: أرؾمؾ احلّج٤مج إمم حيٞمك سمـ َُمْٕمَٛمر، ىم٤مل: 

٦م اًمٜمٌّل، دَمِده ذم يمت٤مب اهلل؟ وىمد ىمرأُت  سمٚمٖمٜمل أّٟمؽ شَمْزقُمؿ أّن احلًـ واحلًلم ُمـ ُذريَّ

ًمف إمم آظمره ومٚمؿ أضمده.  يمت٤مب اهلل ُمـ أوَّ

ىم٤مل: أًمٞمس شم٘مرأ ؾمقرة إٟمٕم٤مم             1  طمّتك سمٚمغ   

 ٦م إسمراهٞمؿ  2، وًمٞمس ًمف أب؟ ىم٤مل: صدىم٧م.، ىم٤مل: أًمٞمس قمٞمًك ُمـ ُذريَّ

ـِ قَمكمّ قم٤مصؿ سمـ هبدًم٦م ىم٤مل:  لم سم ًَ ٤مج، وَمُذيمر احل وَم٘م٤مَل  إضمتٛمٕمقا قِمٜمَد احلَجَّ

٦م اًمٜمٌَّلِّ  يَّ ـْ ُذرِّ ـْ ُِم ٤مج: ِل َيُٙم ٤م إُمػم، ، وقمٜماحلجَّ دُه حيٞمك سمـ َيْٕمُٛمر، ىم٤مل ًمُف: يَمِذسْم٧َم َأهيُّ

ّٓ ىمتٚمُتَؽ، ىم٤مل:  ـْ يمت٤مِب اهلل شمٕم٤ممم وإ ٌَٞمِّٜم٦ٍَم وُِمّْمداٍق ُِم وم٘م٤مل: َأشم٠ْمشمِٞمَٜمل قَمغم ُم٤م ىُمٚم٧َم سمِ  

                       إمم ىمقًمف           

ـِ قمكمٍّ  وَم٠َمظمؼم اهلُل  لم سم ًَ ِف، واحل ٦ِم آدم سم٠ُِمُمِّ ـْ ُذريَّ ـُ َُمريؿ ُِم ٦ِم  أنَّ قِمٞمًك سم يَّ ـْ ُذرِّ ُِم

دٍ  . ىم٤مل: َصَدىْم٧َم، وَمام مَحََٚمَؽ قَمغم شَمٙمِذيٌل ذم جمٚمز؟ ىم٤مل: ُم٤م َأظَمَذ اهلُل قمغم حمٛمَّ

إٟمٌٞم٤مء             3  ُىم٤مل اهلل :             

      4  5ظمراؾم٤من.ىم٤مل: ومٜمٗم٤مُه إمم 
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 يمت٤مب 6/166 ًمٚمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمٰى  اًمًٜمـ :6/212 دُمِمؼ شم٤مريخ خمتٍم :12/152 دُمِمؼ شم٤مريخ .5

 ح ،2/213 و 397ح ،2/72 اًمًٛمٓملم ومرائد :3/311 اعمٜمثقر اًمدرّ  :3/164 اعمًتدرك اًمقىمػ:

 اًمٕم٘مديـ ضمقاهر احلًٜملم: ومْم٤مئؾ ،6 ومّمؾ ،1/89 ًمٚمخقارزُمل احلًلم ُم٘متؾ :483 و 482
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    ه٤مضمر. ـْ اهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ُمِ اسمـ إيمؼم إلسمر 

  « اؾمٛمف سم٤مًمٕمؼماٟمّٞم٦م إًمٞمِمع ـ هبٛمزة ىمٓمع ُمٙمًقرة وٓم سمٕمده٤م حتتّٞم٦م صمّؿ

ؿملم ُمٕمجٛم٦م وقملم ـ وشمٕمريٌف ذم اًمٕمرسمّٞم٦م اًمٞمًع ـ هبٛمزة وصؾ وٓم ؾم٤ميمٜم٦م ذم أّوًمف 

 سمٕمده٤م حتتّٞم٦م ُمٗمتقطم٦م ـ ذم ىمراءة اجلٛمٝمقر.

ع»وىمرأه محزة، واًمٙم٤ًمئل، وظمٚمػ  ًَ ْٞم ـ هبٛمزة وصؾ وومتح اًماّلم ُمِمّددة ش اًمٚمَّ

سمٕمده٤م حتتّٞم٦م ؾم٤ميمٜم٦م ـ سمقزن َوٞمَْٖمؿ، ومٝمام ًمٖمت٤من ومٞمف... وإًمػ واًماّلم ذم اًمٞمًع ُمـ أصؾ 

اًمٙمٚمٛم٦م، وًمٙمـ اهلٛمزة قمقُمٚم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م مهزة اًمقصؾ ًمٚمتّخٗمٞمػ وم٠مؿمٌف آؾمؿ اًّمذي 

٤ٌّمس، وُم٤م هل ُمٜمٝم٤م  .1ششمدظمؾ قمٚمٞمف اًماّلم اًّمتل ًمٚمْٛمِح إصِؾ ُمثؾ اًمٕم

   .سمـ ُمتّٰك وهق ص٤مطم٥م احلقت 

   سمـ ه٤مران سمـ شم٤مرح ]شم٤مرخ[ ومٝمق اسمـ أظمل إسمراهٞمؿ، وىمٞمؾ: اسمـ اظمتف يمام

 .ُمّر وًمٞمس ُمـ ٟمًؾ إسمراهٞمؿ

            .ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    قم٤معَمل زُم٤مّنؿ ّّٕنؿ أظمذوا ، أي

 اهلداي٦م اإلهلٞم٦م سمال واؾمٓم٦م أطمٍد.

 

                               

 

اًمٌٜمّقة أو ٤م ُمًتٛمرة ذم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إومراد سمٞمٜمٝمؿ راسمٓم٦م ّم٤مل اهلداي٦م، وأّّن سمٞم٤من ٓشمّ »

                                                 
 .6/195 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1
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 .1شةإظمقّ إسمّقة أو 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      :ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف     2  و   شمٌٕمٞمْمٞم٦م

 واًمْمٛمػم يرضمع إمم إٟمٌٞم٤مء اعم٤مولم ذيمرهؿ.

            ٜملم واًمٌٜم٤مت.ٌوٓد اًمأذري٤مت: مجع ذرّي٦م يِمٛمؾ 

      .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. آضمت٤ٌمء: آصٓمٗم٤مء وآظمتٞم٤مر 

        ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف، ُمٕمٓمقف قمغم     . 

       شمقردهؿ ساـم٤ًم هبداي٦م واطمدة »جمتٛمٕمقن  يٕمٜمل: اًمٙمّؾ

ٚمػ سمح٥ًم إطمقال، وٓ سمح٥ًم واطمدًا ُمًت٘مٞماًم ٓ اظمتالف ومٞمف أصالً ومال خيت

إزُم٤من، وٓ سمح٥ًم إضمزاء، وٓ سمح٥ًم إؿمخ٤مص اًم٤ًمئريـ ومٞمف، وٓ سمح٥ًم 

 اعم٘مّمد.

وذًمؽ أن ساـمٝمؿ اًمذي هداهؿ اهلل إًمٞمف وإن يم٤من خيتٚمػ سمح٥ًم فم٤مهر 

ّٓ أن ذًمؽ إٟمام هق سمح٥ًم اإلمج٤مل واًمتٗمّمٞمؾ وىمٚمّ  ٦م اؾمتٕمداد اًمنمائع ؾمٕم٦م ووٞم٘م٤ًم إ

 .3شاًمٕمٌقدي٦مٞمع ُمتٗمؼ ذم طم٘مٞم٘م٦م واطمدة وهق اًمتقطمٞمد اًمٗمٓمري وُمؿ ويمثرشمف، واجلٛمإُ 

 

                         

       

 

هل اهلداي٦م اخل٤مص٦م اًمتل  اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مين قمغم أّن هداي٦م أٟمٌٞم٤مء اهلل    هب٤م

                                                 
 .14/121 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .84/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .7/247 اعمٞمزان .3
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      . 

   اؾمؿ اؿم٤مرة ًمٚمٌٕمٞمد، ُمٌتدأ. اؿم٤مر إمم هذه اهلداي٦م سم٤مًمٌٕمٞمد ًمٌٞم٤من قمٚمق

 ُمرشمٌتٝم٤م وشمٗمْمٞمٚمٝم٤م.

  .ُمّمدر ُم٠مظمقذ ُمـ أومٕم٤مل اهلداي٦م اًمثالصم٦م ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، ظمؼم 

   .ـ إذا يم٤من ُمـ اهلل هدى ـ طمّؼ اهلدى ٟمام يٙمقن إاهلدٰى »ُمْم٤مف إًمٞمف

ؾمٌح٤مٟمف، واهلدى إٟمام يٙمقن هدى اهلل إذا أورد اعمتٚمٌس سمف ساـم٤ًم ُمًت٘مٞماًم اشمٗمؼ قمغم 

، واشمٗمؼ أضمزاء ذًمؽ اًمٍماط ذم اًمقرود ومٞمف أصح٤مب اهلدى وهؿ إٟمٌٞم٤مء اعمٙمرُمقن

 .1شاًمت٘مقىاًمدقمقة إمم يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد وإىم٤مُم٦م دقمقة احلّؼ وآشم٤ًمم سمًٛم٦م اًمٕمٌقدي٦م و

    واجلٛمٚم٦م وُم٤م سمٕمده٤م طم٤مل ُمـ شهق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

   . 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم ،   . 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف 

   واعمِمٞم٦م آهلٞم٦م ٓ شمٙمقن ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ّٓ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمدل واحلٙمٛم٦م وهٜم٤م طمٞم٨م يم٤مٟمقا صمامٟمٞم٦م قمنم ُمـ إضمزاوم٤ًم سمؾ ٓ دمر ٟمٌٞم٤مء ى إ

اعمذيمقريـ ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ    2  و       3    4 

 هؿ    5 .ورزىمٝمؿ اهلل اهلداي٦م اخل٤مص٦م 

      .ـْ ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذوف ُِم  .

إهب٤مم يٌٕم٨م اًمٜمٗمقس قمغم شمٓمٚم٥م     .واًمتّٕمّرض ًمٜمٗمح٤مشمف 
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           .طم٤مًمٞم٦م  .أداة ذط همػم ضم٤مزُم٦م 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم إٟمٌٞم٤مء اعمذيمقريـ

 طمّتك يٕمٚمؿ اًم٤ٌمىمل طمٙمٛمٝمؿ.

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب . 

    ومٕمؾ ُم٤مض. ُمٕمٜم٤مه: شمٚمػ أي سمٓمؾ صمقاسمف. وشمرشم٥م احلٌط قمغم اًمنمك

 شمرشم٥م اعمٕمٚمقل قمغم قمّٚمتف اًمت٤مُم٦م.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمذيـ ،   . 

  ُمقصقًم٦م، وم٤مقمؾ            .   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم  . 

اًمذي يؽمشّم٥م قمغم اًمنمك سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف، وهق ًمٕمٔمٞمؿ إصمر  سمٞم٤منٌ »واجلٛمٚم٦م إظمػمة 

طمٌط إقمامل اًمذي يرضمق يمّؾ قم٤مُمؾ أن يٜم٤مل اجلزاء قمٚمٞمف، وأّن اًمنمك يقضم٥م ؾمٚم٥م 

اعم٥ًٌم قمغم اًمٙمراُم٦م قمـ اًمٗمرد قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمٙمقن شمرشّم٥م احلٌط قمغم اًمنمك شمرشّم٥م 

اًم٥ًٌم اًمت٤مّم، وإّٟمام اىمتٍم ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمنمك دون همػمه، ُمع أّٟمف ٓ يمراُم٦م ٕطمد قمٚمٞمف 

ّٓ سم٤مًمٕمٌقدي٦م اعمحْم٦م اجل٤مُمٕم٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ، ٕضمؾ أّن اًمٕمٌقدي٦م  شمٕم٤ممم، وٓ أُمـ ًمف إ

يمذًمؽ شمتْمّٛمـ اًمتقطمٞمد وٟمٗمل اًمنمك، وأّن اًمٕمٛمؾ ُمع اًمنمك ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف وٓ وزن عمثٚمف، 

 هق ُمٕمٜمك احلٌط. وهذا

وإّٟمام ظمّص إٟمٌٞم٤مء سم٤مخلٓم٤مب ًمالهتامم هبذا اعمقوقع، وم٢مّن إصٗمٞم٤مء إذا أذيمقا 

ٖمػمهؿ، وًمٌٞم٤من أن سموم٢مّٟمف يقضم٥م احلٌط، وهؿ ذم أقمغم درضم٤مت اًمٙمراُم٦م واعمٜمزًم٦م ومٙمٞمػ 

اًمنمك يقضم٥م ؾمٚم٥م آهتداء قمـ أقمامل اعمٝمتديـ اًمذيـ هبؿ هيتدي قم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم، 

 .1شهٞم٥م واًمتقسمٞمخ ًمئال ي٠مُمٜمقا ُمٙمر اهلل وومٞمف هم٤مي٦م اًمؽم

ام شم٘مقم قمغم ذيٓم٦م اًمتقطمٞمد واًمٕمٌقدي٦م ومال يمراُم٦م ٕطمد إٟمّ سمؾ هذه اًمٕمٓمٞم٦م اإلهلٞم٦م »
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ّٓ سم٤مًمٕمٌقدي٦م حمْم٤ًم، وًمذًمؽ ذيَّ  قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وٓ أُمـ ًمف ُمٜمف ؾ اًمٙمالم سم٘مقًمف: إ      

              1شاًمتقطمٞمدام هق حمط اًمٌٞم٤من إٟمّ  إٟمام ذيمر اإلذاك ٕنَّ و. 

 

                                    

               

 

ء ورومٞمع ُم٘م٤مُمٝمؿ وأّّنؿ ُمتّمٗمقن سم٤مهلداي٦م اإلهلٞم٦م سمٞم٤من قمٚمق ُمٜمزًم٦م إٟمٌٞم٤م

وُمّمٓمٗمقن عم٘م٤مم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م وجمتٌقن هلداي٦م اًمٜم٤مس وُمٜمتخٌقن ٕداء اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م 

 وسمٞم٤من اًمديـ احلّؼ اعمقدي ًمّمالح اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

      ُمٌتدأ، اؾمؿ اؿم٤مرة ًمٚمٌٕمٞمد يدل قمغم رومٕم٦م ُم٘م٤مُم٤مت إٟمٌٞم٤مء وقمٚمق

 ؿم١موّنؿ.

  .ظمؼم 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول. واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم

 سمٕمض إٟمٌٞم٤مء ٓ مجٞمٕمٝمؿ.

    ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. واعمراد سمف اًمٙمت٥م اًمًاموي اًمٜم٤مزًم٦م قمغم إٟمٌٞم٤مء

 اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اعمٕم٤مرف واًمنمائع وإظمالىمٞم٤مت وهمػمه٤م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم   واعمراد سمف اًم٘مْم٤مء سملم اًمٜم٤مس سمامهل٤م ُمـ ُمٕمٜمك .

 اًمٕم٤مم اًمذي يِمٛمؾ اإلومت٤مء وإُُمقر احلًٌٞم٦م واًم٘مْم٤مء ذم اعمراومٕم٤مت.

 .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .7/251 اعمٞمزان .1



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 382

     واعمراد هب٤م اًمقصقل سم٠مٟم٤ٌمء اًمٖمٞم٥م سمٕمٜم٤مي٦م رسم٤مٟمّٞم٦م وهل إٟم٤ٌمء اعمتٕمٚمِّ٘م٦م سمام

 يمقطمداٟمٞم٦م اهلل أو اًمٞمقم أظمر.وراء احلس واعمحًقس 

اًمثالث اًمتل ظمّص اهلل شمٕم٤ممم هب٤م أٟمٌٞم٤مءه واًمٔم٤مهر أّن هذه اًمٙمراُم٤مت »

، ُمـ آصم٤مر اصٓمٗم٤مئٝمؿ واضمت٤ٌمئٝمؿ ًمٜمٞمؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٙمؼمى، وهل اهلداي٦م اإلهلّٞم٦م ورؾمٚمف

ٟمٞم٤م وأظمرة، ُمٜمٝم٤م طمّمقل اًمٞم٘ملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وآي٤مشمف،  اًمتل هل٤م آصم٤مر يمٌػمة فم٤مهرة ذم اًمدُّ

وُمٜمٝم٤م ُمٕمروم٦م اًمٖمٞم٥م ُمـ اًمتنميٕم٤مت واعمٕم٤مرف اإلهلّٞم٦م، وجمٛمقع اًمديـ احلّؼ. وُمٜمٝم٤م 

اًمتًديد هلؿ، وٟمّمٌٝمؿ ظمٚمٗم٤مء ذم إرض ًمٞمحٙمٛمقا سملم اًمٜم٤مس ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف، وُمٜمٝم٤م 

شمٗمْمٞمٚمٝمؿ قمغم اًمٕم٤معملم، وُمٜمٝم٤م هداي٦م اًمٜم٤مس إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ سمٕمد ُم٤م أصٌحقا هؿ 

سمام سمٕمثقا سمف ُمـ اًمٙمت٤مب واحلٙمؿ، وُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م  اًمٍماط إىمقم، وُمٜمٝم٤م قمٚمٛمٝمؿ

 واًمِمٝم٤مدة ذم أظمرة، وُمٜمٝم٤م يمقّنؿ ُمٞمزان إقمامل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 ومٙم٤مٟم٧م هذه أي٤مت ُمـ ضمالئٚمٝم٤م اًمتل شمٌلمِّ ُم٘م٤مم إٟمٌٞم٤مء وإصٗمٞم٤مء

ٟمٞم٤م و  .1شأظمرةووفم٤مئٗمٝمؿ، واًمثٛمرات اًمٓمّٞم٦ٌم اعمؽمشّم٦ٌم قمغم وضمقدهؿ اعم٤ٌمرك ذم اًمدُّ

  قم٤مـمٗم٦م أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، وقمغم إّول ُمٕمٓمقف قمغم           

  . 

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط، واًمٙمٗمر هٜم٤م يِمٛمؾ إو٤مقم٦م

 احلدود.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    ات: واًمْمٛمػم قم٤مئد إمم اعمذيمقر  

       . 

     وم٤مقمؾ   . 

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط  .طمرف حت٘مٞمؼ 
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     ووّمْ٘مٜم٤م ًمإليامن هب٤م وُمراقم٤مهت٤م »ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ضمقاب اًمنمط، أي

ّتقيمٞمؾ إؾمٜم٤مد ص٤مطم٥م اًمٌمء شمدسمػَم واًم٘مٞم٤مِم سمحّ٘مٝم٤م. وم٤مًمتّقيمٞمؾ هٜم٤م اؾمتٕم٤مرة، ّٕن طم٘مٞم٘م٦م اًم

ؿمٞمئف إمم ُمـ يتقمّم شمدسمػمه ويٙمٗمٞمف يمٚمٗم٦َم طمٗمٔمف ورقم٤مي٦م ُم٤م سمف سم٘م٤مُؤه وصالطُمف وٟمامُؤه. 

ٚمتف سم٤مًمٌمء ومٞمتٕمّدى سمٕمغم وسم٤مًم٤ٌمء. وىمد اؾمتٕمػم ذم هذه أي٦م  ٚمتف قمغم اًمٌمء وويمَّ ي٘م٤مل: ويمَّ

٤م شمدقمق إًمٞمف ورقم٤ميتف شمِمٌٞمٝم٤ًم ًمٚمّتقومٞمؼ إمم اإليامن سم٤مًمٜمٌّقءة واًمٙمت٤مب واحلٙمؿ واًمٜمّٔمر ذم ُم

ًمتٚمؽ اًمّرقم٤مي٦م سمرقم٤مي٦م اًمقيمٞمؾ، وشمِمٌٞمٝم٤ًم ًمٚمتّقومٞمؼ إًمٞمٝم٤م سم٢مؾمٜم٤مد اًمٜمّٔمر إمم اًمقيمٞمؾ، ّٕن 

اًمقيم٤مًم٦م شم٘متيض ُوضمقد اًمٌمء اعمقيّمؾ سمٞمد اًمقيمٞمؾ ُمع طمٗمٔمف ورقم٤ميتف، ومٙم٤مٟم٧م اؾمتٕم٤مرُة 

    هب٤م ُمـ إٟمٙم٤مره٤م اًّمذي ومٞمف هلذا اعمٕمٜمك إجي٤مزًا سمديٕم٤ًم ي٘م٤مسمؾ ُم٤م يتْمّٛمٜمف ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر

 .1شإو٤مقم٦م طمدوده٤م

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ  . 

    ُمـ دظمؾ  ُمٗمٕمقل سمف، أي مج٤مقم٦م آظمريـ ُمـ دون شمٕمٞملم يِمٛمؾ يمّؾ

 سمقصٗمل اًمٕمٚمؿ واًمت٘مقٰى.

    .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

 زائد ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل. طمرف ضمر 

    جمرور سمحرف ضمر، ذم حمّؾ ٟمّم٥م ظمؼم  . 

 شمٓمٌٞمٌؼ 

ىم٤مل اًم٘مٛمل:                                    

 يٕمٜمل أصح٤مسمف، وىمريِم٤ًم، وُمـ أٟمٙمر سمٞمٕم٦م أُمػماعم١مُمٜملم                

    2.يٕمٜمل ؿمٞمٕم٦م أُمػماعم١مُمٜملم 

                                                 
 .6/214 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .1/319 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2
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 اًمرواي٤مت

ومج٤مءه رضمٌؾ، وىم٤مل ًمف: ي٤م  قمـ حمّٛمد سمـ مُحران، ىم٤مل: يمٜم٧ُم قمٜمد أيب قمٌداهلل

٥م ُمـ قمٞمًك سمـ زيد سمـ قمكمّ  ّٓ  ، َيْزقُمؿ أٟمَّف ُم٤م يتقمّم قمٚمّٞم٤مً 1أسم٤م قمٌداهلل، ُم٤م ُيتٕمجَّ قمغم  إ

ٌُد ؾمٌٕملم إهل٤ًم ُمـ دون اهلل!  اًمٔم٤مهر، وُم٤م يدري ًمٕمٚمَّف يم٤من َيْٕم

ىم٤مل: وم٘م٤مل: وُم٤م أصٜمع؟ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:                         

         .2وأوُم٠م سمٞمده إًمٞمٜم٤م. وم٘مٚم٧م: َٟمْٕمِ٘مٚمٝم٤م واهلل 

ؾمٚمٞمامن سمـ ه٤مرون، ىم٤مل: واهلل ًمق أنَّ أهؾ اًمًامء وإرض قمـ اسمـ ؾِمٜم٤من، قمـ 

ّقًمقا هذا إُمر ُمـ ُمقوٕمف اًمذي ووٕمف اهلل ومٞمف ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا، وًمق  اضمتٛمٕمقا قمغم أن حُيَ

ُٕمر سم٠مهؾ يٙمقٟمقن هؿ أهٚمف، أنَّ اًمٜم٤مس يَمَٗمُروا مجٞمٕم٤ًم طمّتك ٓ يٌ٘مك أطمٌد، جل٤مء ]اهلل[ هلذا ا

٤مل: أُم٤م شمًٛمع اهلل ي٘مقل: صمّؿ ىم                  3  ،أي٦م

وىم٤مل ذم آي٦م ُأظمرى:                                 ؟ صمّؿ

 4ىم٤مل: أُم٤م إنَّ أهؾ هذه أي٦م هؿ أهؾ شمٚمؽ أي٦م.

، ىم٤مل: ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مزم ذم يمت٤مسمف: أيب ضمٕمٗمرقمـ اًمثُّامزم، قمـ    

                 5  :إمم ىمقًمف                   

     :إمم ىمقًمف      ؾ سم٤مًمٗمْمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتف وآظمقان  وم٢مّٟمف ُمـ ُويمِّ

                                                 
 سمٛم١مشمؿ ويٚم٘م٥م حيٞمك، أسمق يمٜمٞمتف اًمٓم٤مًمٌٞملم، يم٤ٌمر ُمـ صم٤مئر، ،احلًلم سمـ قمكم سمـ زيد سمـ كقمٞمً هق .1

 وٟمِم٠م وًمد ًمف. ًم٘م٤ٌمً  ومٙم٤من إؿم٤ٌمل، ُم١مشمؿ أٟم٤م  ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل: أؿم٤ٌمهل٤م، أيتٛم٧م ًمف: وم٘مٞمؾ ًمٌقة ىمتؾ إؿم٤ٌمل.

 صم٤مئراً  اعمٜمّمقر أي٤مم ذم حمّٛمد ظمرج وعم٤ّم إسمراهٞمؿ، وأظم٤مه اًمزيمٞم٦م( )اًمٜمٗمس قمٌداهلل سمـ حمّٛمد وصح٥م سم٤معمديٜم٦م،

 هـ.168 ؾمٜم٦م اًمٕم٤ٌمد اعمٝمدي أي٤مم ذم شمقذّم  أن إمم اًمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ىمتؾ سمٕمد واظمتٗمٰك  قمٞمًك، ُمٕمف صم٤مر سم٤معمديٜم٦م

 .5/112 ًمٚمزريمكم إقمالم

 .54ح ،1/117 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .54/ اعم٤مئدة ؾمقرة .3

 .56ح ،1/118 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .84/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5
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ٚم٧م أهؾ سمٞمتؽ سم٤مإليامن اًمذي  ٦م، وهق ىمقل اهلل: إن َيْٙمُٗمر سمف ُاُّمتؽ، ي٘مقل: وم٘مد ويمَّ ريَّ واًمذُّ

أرؾمٚمتؽ سمف ومال َيْٙمُٗمرون سمف أسمدًا، وٓ ُاوّٞمع اإليامن اًمذي أرؾمٚمتؽ سمف ُمـ أهؾ سمٞمتؽ 

يـ تؽ، ووٓة أُمري سمٕمدك، وأهؾ اؾمتٜم٤ٌمِط قِمْٚمِؿ اًمدِّ ، ًمٞمس ومٞمف يَمِذٌب، سمٕمدك، قُمٚمامء ُاُمَّ

 1وٓ إصمٌؿ، وٓ ِوزٌر، وٓ سَمَٓمٌر، وٓ ِري٤مٌء.

 

                             

         

 

شمٜمقيف ُأظمرى سمٕمٔمؿ ؿم٠من إٟمٌٞم٤مء وأّن    2  خيتص هبؿ وأُمر ٟمٌٞمّف

اعمّمٓمٗمك سم٤مشم٤ٌمع هذه اهلُدٰى اًمتل     .هبؿ 

      قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتٗمخٞمؿ. اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، وسُمٕمده٤م يدّل 

            .اؾمؿ ُمقصقل، ظمؼم  .ومٕمؾ ُم٤مض 

   وم٤مقمٚمف، يٕمٜمل    ٤مل إمم اعمٓمٚمقب، سم٤مهلداي٦م اخل٤مص٦م وهل اإليّم

ّتتص سمـ                  3  ّٕن شمٕمريػ اعمًٜمد واعمًٜمد إًمٞمف يٗمٞمد

اًم٘مٍم وم٤مًمذيـ    هبؿ  .هؿ إٟمٌٞم٤مء وم٘مط وٓ همػم 

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ    ىُمّدم قمغم ُمتٕمّٚم٘مف ،

ّٓ ذم اًمقاىمع هق  ًمالهتامم سمف. وٟم٦ًٌم اهلُدى إمم إٟمٌٞم٤مء ٟم٦ًٌم شمنميٗمٞم٦م وإ   . 

ٟم٤مؾمخ٦م جلٛمٞمع اًمنمائع اعم٤موٞم٦م ويمت٤مسمف  ّٕن ذيٕمتفش هبؿ»وٓ ي٘مقل 

                                                 
 .57ح ،1/118 ٞم٤مراًمٕم شمٗمًػم .1

 .88/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .89/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 386

ـْ ٌيم٤من ُمتٕم قمغم أّن اًمرؾمقل إقمٔمؿ ُمٝمٞمٛمـ قمغم يمتٌٝمؿ، وٓ يدّل  دًا سمنميٕم٦م َُم

ّٓ ُم٤م ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمًخف، ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٘مقل ىمٌٚمف ُمـ إٟمٌٞم  سمؾ ي٘مقل ش هبؿ»٤مء إ

      واهلدى ،   . 

      ومٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م ـ اًمٞم٤مء ـ ُمـ آظمره وسم٘مٞم٧م

ش اًمتل»واهل٤مء ًمٚمقىمػ ـ اًمًٙم٧م وهل ش أٟم٧م»اًمٙمنة داًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

٥م قمٜمد اًمقىمػ قمغم اًمٗمٕمؾ اعمٕمتّؾ اًمالم إذا طمذوم٧م ُٓمف ًمٚمج٤مزم وهل شمث٧ٌم ذم دُمٚم

اًمقىمػ وحتذف ذم اًمقصؾ، وىمد صمٌت٧م ذم اعمّمحػ ّّٕنؿ يم٤مٟمقا يٙمتٌقن أواظمر اًمٙمٚمؿ 

قمغم ُمراقم٤مة طم٤مل اًمقىمػ. وىمد أصمٌتٝم٤م مجٝمقر اًم٘مّراء ذم اًمقصؾ، وذًمؽ ُمـ إضمراء اًمقصؾ 

وإطمًـ ًمٚم٘م٤مرىء أن ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ضمري٤ًم  جمرى اًمقىمػ وهق وارد ذم اًمٙمالم اًمٗمّمٞمح.

قمغم إومّمح، ومجٛمٝمقر اًم٘مّراء أصمٌتقه٤م ؾم٤ميمٜم٦م ُم٤م قمدا رواي٦م هِم٤مم قمـ اسمـ قم٤مُمر وم٘مد 

ف أسمق قمكّم اًمٗم٤مرد هذه اًم٘مراءة سم٠مّّن٤م دمٕمؾ اهل٤مء وٛمػم ُمّمدر  طمّريمٝم٤م سم٤مًمٙمن، ووضمَّ

مم: ، أي اىمتد آىمتداء، وًمٞم٧ًم ه٤مء اًمًٙم٧م، ومٝمل يم٤مهل٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤مشاىْمتد»   

            1  ،أي ٓ أقمّذب ذًمؽ اًمٕمذاب أطمدًا. وىمرأ محزة، واًمٙم٤ًمئل

 .2شوظَمٚمػ، سمحذف اهل٤مء ذم طم٤مًم٦م اًمقصؾ قمغم اًم٘مٞم٤مس اًمٖم٤مًم٥م

 آىمتداء: اإلشم٤ٌمع.

   واخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

  أمهٞم٦م ُم٤م ي٘م٤مل، وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم

 .ٟم٤مومٞم٦م 

       وُمٗمٕمقل سمف أّول.ش أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ       واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًم٘مرآن ّٕٟمف أقمٔمؿ

                                                 
 .115/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .6/218 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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وأومْمؾ ُمّمداق ًمِـ    1 أو إمم .    ٝم٤م.أو شمٌٚمٞمٖم 

    ُمٗمٕمقل سمف صم٤من، ّٕن اهلل ضمٕمؾ اًمٜمٌقة أُمرًا جم٤مٟمٞم٤ًم ُمـ دون إضُمرة ًمٕمدم

شمٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمع إضُمرة ًم٘مداؾمتٝم٤م وٟمزاهتٝم٤م وًمٞمٙمقن أٟمجح ًمدقمقة إٟمٌٞم٤مء وأسمٕمد ُمـ ُمٔم٤من 

 اإلهت٤مم وًمتٓمٞم٥م ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم وأـمٛمئٜمقا سم٠مّن إٟمٌٞم٤مء ٓ يريدون اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م.

  .ٟم٤مومٞم٦م 

   ُمٌتداء، يرضمع إمم    .أو اًم٘مرآن ّٕٟمف أفمٝمر ُمّم٤مدي٘مف 

            .أداة طمٍم   .ظمؼم، ُمّمدر اًمتذيمػم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ  يدّل قمغم قمٛمقم ٟمٌقشمف . 

 جلٛمٞمع اًمٕم٤معملم.

 رواي٦مٌ 

وهق  2أشمك قمٌداهلل سمـ احلًـ : أنَّ رضمالً قمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ هالل، قمـ اًمرو٤م

٤ٌَمًم٦م ًَّ ، وم٠ًمًمف قمـ احل٩ّم، وم٘م٤مل ًمف: هذاك ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد، ىمد ٟمّم٥م ٟمٗمًف هلذا 3سم٤مًم

وم٠ًمًمف، وم٘م٤مل ًمف: ىمد رأيتؽ واىمٗم٤ًم قمغم قمٌداهلل سمـ  وم٤مؾم٠مًمف، وم٠مىمٌؾ اًمرضمؾ إمم ضمٕمٗمر

 احلًـ، ومام ىم٤مل ًمؽ.

 َّم٥م ٟمٗمًف هلذا.ىم٤مل: ؾم٠مًمتف وم٠مُمرين أن آشمٞمؽ، وىم٤مل: هذاك ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد، ىمد ٟمَ 

: ٟمٕمؿ، أٟم٤م ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: وم٘م٤مل ضمٕمٗمر         

             .4ؾَمؾ قماّم ؿِمئ٧م، وم٠ًمًمف اًمرضمؾ، وم٠مٟم٠ٌمه قمـ مجٞمع ُم٤مؾم٠مًمف 

                                                 
 .88/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 وذف، وًم٤ًمن وهٞم٦ٌم قم٤مرو٦م ذا يم٤من حمّٛمد، أسمق ،اًمًٌط احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمٌداهلل هق .2

 )اًمٜمٗمس حمّٛمد اسمٜمٞمف أضمؾ ُمـ ؾمٜمقات قمّدة اعمٜمّمقر طمًٌف قمٌداًمٕمزيز، سمـ قمٛمر قمٜمد ُمٜمزًم٦م ًمف ويم٤مٟم٧م

 .4/78 ًمٚمزريمكم إقمالم ومٞمٝم٤م. ؾمجٞمٜم٤مً  ومامت اًمٙمقوم٦م، إمم وٟم٘مٚمف وإسمراهٞمؿ اًمزيمٞم٦م(

 .ش2/688 اإلـمالع ُمراصد» واعمديٜم٦م. اًمٌٍمة سملم ُمقوع ؾِم٤ٌمل: اعمراصد: وذم اعمّمدر، ذم يمذا .3

 .55ح ،2/117 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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 اسمٓم٤مل ُمزاقمؿ اجل٤مطمديـ واعمٙم٤مسمريـ ًمٜمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم           ...1. 

           .ٟم٤مومٞم٦م              .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف  .ُمٗمٕمقل سمف 

  ُمٓمٚمؼ، أو صٗم٦م عمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ حمذوف أي:  ُمٗمٕمقل        

 ىمدرًا    . 

     ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. واًمْمٛمػم يرضمع إمم  وطم٤مصؾ .

سمام يٚمٞمؼ سم٤ًمطمتف ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م أو ُم٤م وصٗمقه طمّؼ وصٗمف أو ُم٤م ُم٤م قمٔمٛمقه »ُمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م: 

 ً ُمـ اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م أو مجٞمٕمٝم٤م  ح٥ًم ٟمٗمًٝم٤م حتتٛمؾ يماّل قمرومقه طمّؼ ُمٕمرومتف. وم٤مٔي٦م سم

سمٓمريؼ اإلًمتزام ًمٙمـ إٟم٥ًم سم٤مًمٜمٔمر إمم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمقاصٗم٦م هلدايتف شمٕم٤ممم أٟمٌٞم٤مءه 

اعمًتٕم٘م٦ٌم إليت٤مئٝمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمؿ واًمٜمٌقة، وقمٜم٤ميتف اًمٙم٤مُمٚم٦م سمحٗمظ يمٚمٛم٦م احلّؼ وٟمٕمٛم٦م 

ذم  ٕمد ضمٞمؾ أن حتٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك إّول وم٢منّ اهلداي٦م سملم اًمٜم٤مس زُم٤مٟم٤ًم سمٕمد زُم٤من وضمٞماًل سم

إٟمٙم٤مر إٟمزال اًمقطمل طمٓم٤ًم ًم٘مدره شمٕم٤ممم وإظمراضم٤ًم ًمف ُمـ ُمٜمزًم٦م اًمرسمقسمٞم٦م اعمٕمتٜمٞم٦م سمِم١مون 

 .2شاًمٗمالحقم٤ٌمده وهدايتٝمؿ إمم هدومٝمؿ ُمـ اًمًٕم٤مدة و

  ُمتٕمٚمَّؼ سمـ ش طملم»فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك   . 

                                                 
 .89/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .7/268 اعمٞمزان .2
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  ،ضمر سم٤مإلو٤موم٦م ًمقىمققمٝم٤م سمٕمد اًمٔمرف. وُم٤م  ذم حمّؾ  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف

 سمٕمده٤م ُم٘مقل اًم٘مقل.

           .ٟم٤مومٞم٦م            .ومٕمؾ ُم٤مض  .وم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

   طمرف ضمر زائد، و  .ذم طمٞمز اًمٜمٗمل يدّل قمغم اؾمتٖمراق اجلٜمس 

   ف ُمٗمٕمقل سمف ًمِـ ٟمّم٥م ٕٟمّ  ذم حمّؾ  واعمراد سمـ .  ،هٜم٤م اًمقطمل

واعمراد ٟمٗمل إٟمٙم٤مر ٟمزول اًمقطمل قمغم ضمٜمس اًمٌنم ّٕن اًمٜمٙمرة    ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل يدّل 

ـْ ًمٗمظ  قمغم اًمٕمٛمقم ُمْم٤موم٤ًم إمم اؾمتٗم٤مدة اؾمتٖمراق اجلٜمس أيْم٤ًم ُِم   ومٞمدّل قمغم ٟمٗمل

ًمقهٞم٦م وظمّم٤مئص إُ أّن ُمـ ًمقازم »م، ُمع اٟمزال اًمقطمل قمغم اًمٌنم قمغم ٟمحق اًمٕمٛمق

٦م أن يٜمزل اًمقطمل واًمٙمت٤مب ًمٖمرض هداي٦م اًمٜم٤مس إمم ُمًت٘مٞمؿ اًمٍماط واًمٗمقز اًمرسمقسمٞمّ 

 .1شاًمدقمقىسمًٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ومٝمك 

   وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل وضمقاب ش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 اجل٤مطمديـ ًمٚمقطمل واًمٜمٌقة.

   ،ُمٌتدأ.       اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم   ش.هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ُمٗمٕمقل سمف. واعمراد سمف اًمٙمت٤مب اًمًاموي اعمِمتٛمؾ قمغم اًمقطمل اإلهلل

 وهق اًمتقراة. قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك

   اؾمؿ ُمقصقل، صٗم٦م ًمِـ            .  .ومٕمؾ ُم٤مض 

  سمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ           .  .وم٤مقمؾ 

    طم٤مل ُمـ    ،اًمٜمقر: اؾمتٕم٤مرة ًمٚمقوقح واحلّؼ وم٢منّ »أي ُمٜمػمًا 

ٌّف اًم٤ٌمـمؾ سم٤مًمٔمٚمٛم٦م ٌّف اًمٜمقر يمام يِم  .2شاحلّؼ يِم

                                                 
 .7/269 اعمٞمزان .1

 .6/212 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم  . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ    :واعمراد سم٤مًمٜم٤مس هٜم٤م

اًمتٕمريػ ومٞمف ًمالؾمتٖمراق اًمٕمرذم أي اًمٜم٤مس اًمذيـ ش ال»إهائٞمؾ ٓ مجٞمع اًمٜم٤مس. و  سمٜمل

 ُمـ ىمقم سمٜمل إهائٞمؾ.

وهذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة اطمتج٤مج قمغم ُمٜمٙمري اًمقطمل سمٜمزول اًمقطمل قمغم اًمٜمٌل 

ّّنؿ ويمت٤مسمف، إُّم٤م إ وضمقاب ٟم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ واًمٔم٤مهر أّّنؿ يٕمؽمومقن سمٛمقؾمك ُمقؾمك

وذيٕم٦م اًمٞمٝمقد ؾمٝمٌؾ ّّٕنؿ ٓ  ُمـ اًمٞمٝمقد أو ُمـ اعمٕمؽموملم سمف، وآقمؽماف سمٛمقؾمك

ّٓ ىمقم سمٜمل إهائٞمؾ.  يدقمقن إمم ٟمٌٞمّٝمؿ وإمم يمت٤مسمف إ

       ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم

اًمٞمٝمقد واعمٗمٕمقزم إمم   ُمـ  ، ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل   .أو صٗم٦م ًمف 

    ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. مجع ىمرـم٤مس، و    ُيٙمت٥م قمغم ىمرـم٤مس

 ًمٚمحٗمظ وقمدم اًمْمٞم٤مع، وطمٞم٨م ضم٤مء قمغم اًم٘مرـم٤مس ومٞمٛمٙمـ شم٘مٓمٞمٕمف سمام ي٠ميت.

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اًمٞمٝمقد

واعمٗمٕمقزم إمم    ٟمّم٥م صٗم٦م ًمِـ  . ذم حمّؾ  .أي شمٌدون سمٕمْمٝم٤م . 

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم    . 

     ُمٗمٕمقل سمف. أي         ُمٜمٝم٤م. ومُٗمٝمؿ أّنؿ دمٕمٚمقٟمف   

ويمت٤ًٌم ُمتٗمرىم٦م وصحٗم٤ًم ُمتٕمددة طمّتك شمٌدوا سمٕمْمٝم٤م وّتٗمقا     .ُمٜمٝم٤م 

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف    .... 

     ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف، واًمٗم٤مقمؾ حمذوف ًمتٕمٔمٞمٛمف

 وفمٝمقره وُم٤م ي٠ميت آٟمٗم٤م.

           .ُمقصقًم٦م. ُمٗمٕمقل سمف  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف 



 391  ......................................................................  91 / إٟمٕم٤مم ؾمقرة

    وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ شم٠ميمٞمد ًمٗمٔمل ًمٚمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم    . 

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة، شم٠ميمٞمد ًمٚمٜمٗمل 

      ُمٕمٓمقف قمغم  . 

وهذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة              اطمتج٤مج سمقضمقد اعمٕم٤مرف

 وإطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ.

  ضمقاب اؾمتٗمٝم٤مم ش. أٟم٧م»ؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ومٕم    

  . 

   .ُمٌتدأ   شمٕم٤ممم هق ُُمٜمِْزل اًمٙمت٤مب وُُمَٕمٚمِّؿ       . 

  .ًمٚمؽمشمٞم٥م اًمرشمٌل 

     وُمٗمٕمقل سمف. أي ُأشْمُريمٝمؿ، ّٕن ش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ٓ شمٜمٗمع هلؿ. آطمتج٤مج

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ظم٤مض ذم إُمر ،

ّٓ ذم اًم٤ٌمـمؾ.  وظم٤مض ذم احلدي٨م إذا دظمؾ ومٞمف وٓ شمًتٕمٛمؾ إ

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

 اًمرواي٤مت

ي٘مقل: إّن اهلل ٓ  صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌداهلل

يقصػ وىمد ىم٤مل ذم يمت٤مسمف:  يقصػ، ويمٞمػ              ؟! ومال يقصػ

ّٓ يم٤من أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ.  1سم٘مدٍر إ

 2وورد ٟمحقه٤م ذم اول صحٞمح٦م زرارة.

قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  قمـ قمٌداهلل سمـ ؾِمٜم٤من، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤م قمٌداهلل    

                                                 
 .(1/113) 11ح ،1/253 اًمٙم٤مذم .1

 .(2/182) 16ح ،3/466 اًمٙم٤مذم .2
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                                  :ىم٤مل ،

 1يم٤مٟمقا َيْٙمُتٛمقن ُم٤م ؿم٤مءوا وُيٌُدون ُم٤م ؿم٤مءوا.

س، صمّؿ ُيٌدون ُم٤م ٞم، ىم٤مل: يم٤مٟمقا َيْٙمُتٌقٟمف ذم اًمَ٘مراـمِ وذم رواي٦م ُأظمرى قمٜمف

 2ًمٕمٚمؿ.ؿم٤مءوا، وخُيٗمقن ُم٤م ؿم٤مءوا، وىم٤مل: يُمّؾ يمت٤مٍب ُأٟمزل، ومٝمق قمٜمد أهؾ ا

 

                             

                      

 

وأّٟمف ُُمٜمَْزًٓ ُمـ قمٜمد اهلل و  آي٦م ذم ؿم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ          

   .ُمـ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م احلّ٘م٦م اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم 

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف         ...3. 

   ف حمّٛمدٟمٌٞمّ ُمٌتدأ. إؿم٤مرة إمم اًم٘مرآن اًمذي أٟمزًمف اهلل قمغم. 

   ّوهق  ٤ًم يم٤مًمتقراة اًمتل ضم٤مء هب٤م ُمقؾمكظمؼم، أي أّن هٜم٤مك يمت٤مسم٤ًم طم٘م

 هذا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. ذم حمّؾ رومع صٗم٦م أومم ًمِـ  أو

 ٟمّم٥م طم٤مل ُمٜمف. ذم حمؾِّ 

     صٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمِـعم٤ٌمرك: اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ سم٤مريمف، ، أو ظمؼم صم٤من. ا

واًمؼميم٦م: يمثرة اخلػم وٟمامؤه، أي اًم٘مرآن يمثػم اًمٜمٗمع واًمٗم٤مئدة عمـ ىمرأه وقمٚمؿ أطمٙم٤مُمف 

 وأهاره وقمٛمؾ سمف.

                                                 
 .58ح ،2/119 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .59ح ،2/119 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .91/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3
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 .1شيمقن اًمٌمء ُمِمتٛماًل قمغم اخلػم اعمٓمٚمقب»وىمد ىمٞمؾ ذم شمٕمريػ اًمؼميم٦م: هل 

     صٗم٦م صم٤مًمث٦م ًمِـ .أو ظمؼم صم٤مًم٨م ، 

  ضمّر سم٤مٓو٤موم٦م.           ُمقصقل ذم حمّؾ  اؾمؿ  .فمرف ُمٙم٤من 

   ٦م ٘مف ُمـ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م احل٘مّ ٌُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. أي: ُم٤م ؾم

 .اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل قمغم أٟمٌٞم٤مئف اًمٙمرام

           .قم٤مـمٗم٦م .طمرف ضمر ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

   اًمتٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف وٛمػم ش مٓ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠من ُمْمٛمرة سمٕمد

 .، ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿشأٟم٧م»ُمًتؽم 

     ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. أي: أهؾ     واعمراد هب٤م ُمٙم٦م

اعمٙمرُم٦م ّٕن ومٞمٝم٤م           2  وّٕن اًمٜم٤مس ي٘مّمدوّن٤م سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة

هب٤م سمدأ دقمقة اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م، ٓ أّن دقمقشمف خمتّم٦م هب٤م أو ُمـ مجٞمع أوم٤مق، واعمراد 

ُمٌٕمقث إمم اًمٕمرب ظم٤مص٦م، ّٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ي٘مقل:  أّٟمف           

                  3  وىم٤مل :          

        4. 

           .قم٤مـمٗم٦م  اؾمؿ ُمقصقل، ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    :وُمْم٤مف إًمٞمف، واًمْمٛمػم شُوضمد»فمرف ُمٙم٤من ًمٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق ،

 يرضمع إمم   . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو قم٤مـمٗم٦م  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

                                                 
 .7/281 اعمٞمزان .1

 .96/ قمٛمران آل ؾمقرة .2

 .28/ ؾم٠ٌم ؾمقرة .3

 .117/ إٟمٌٞم٤مء ؾمقرة .4



 ٤ًمسمعاًم اجلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 394

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ             .   .ُمّرت إقمراسمف 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ومجٚم٦م ،      ظمؼم ُمٌتدأ

  ،«ب اًمذي أٟمزًمف أي عمـ٤ّم يم٠مّٟمف شمٗمريع عمـ٤ّم قمده اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ أوص٤مف هذا اًمٙمت٤م

يم٤من هذا اًمٙمت٤مب اًمذي أٟمزًمٜم٤مه ُم٤ٌمريم٤ًم وُمّمدىم٤ًم عمـ٤ّم سملم يديف ٟم٤مزًٓ ًمٖم٤مي٦م إٟمذار أهؾ 

ف يدقمق إمم أُمـ ُأظمروي دائؿ وحيذرهؿ ُمـ إرض وم٤معم١مُمٜمقن سم٤مٔظمرة ي١مُمٜمقن سمف ٕٟمّ 

 .1شقمذاب ظم٤مًمد

 .قم٤مـمٗم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م أهؿ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم 

  ُمٌتدأ، يرضمع إمم           . 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

     ،سمٛمٕمٜمك يراقمقن أوىم٤مهت٤م ًمٞم١مّدوه٤م ذم »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم

 .2شإوىم٤مت وي٘مقُمقا سم٢ممت٤مم ريمققمٝم٤م وؾمجقده٤م ومجٞمع ومرائْمٝم٤م

يمر» ّّٕن٤م قمامد اًمديـ وقَمَٚمؿ اإليامن وهل اًمتل شمدقمق إمم  وظمّص اًمّمالة سم٤مًمذِّ

 .3شاًمٓم٤مقم٦م، سمؾ هل اًمتل شمٜمٝمٰك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر

 اًمرواي٤مت

ىم٤مل:   صحٞمح قمكم سمـ طم٤ًمن وقمكم سمـ أؾم٤ٌمط وهمػمه رومٕمف قمـ أيب ضمٕمٗمر

ِل يٙمت٥م وٓ ي٘مرأ وم٘م٤مل يمذسمقا ًمٕمٜمٝمؿ اهلل  رؾمقل اهلل نّ أىمٚم٧م: إّن اًمٜم٤مس يزقمٛمقن 

 ًمؽ وىمد ىم٤مل اهلل يٙمقن ذ كأٟمّ                         

                                       4  ومٙمٞمػ

                                                 
 .7/281 اعمٞمزان .1

 .4/211 اًمتٌٞم٤من .2
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ىمٚم٧م ومٚمؿ ؾمٛمل اًمٜمٌل  :ىم٤مل ؟!ي٘مرأ ويٙمتٌفيٕمٚمٛمٝمؿ اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م وًمٞمس حيًـ ان 

 ف ٟم٥ًم إمم ُمٙم٦م وذًمؽ ىمقل اهلل ٕٟمّ  :ىم٤مل ؟إُمل             وم٠مم

 1ًمذًمؽ. ُملٌّ اًم٘مرٰى ُمٙم٦م وم٘مٞمؾ: أُ 

 اًمرواي٦م ُمرومققم٦م.

أّٟمف ىم٤مل: وإّن اًم٘مرآن فم٤مهره أٟمٞمٌؼ، وسم٤مـمٜمف  اًمريض رومٕمف إمم أُمػماعم١مُمٜملم

ّٓ سمف قمٛمٞمٌؼ،  .2ٓ شَمْٗمٜمَك قمج٤مئٌف، وٓ شمٜم٘ميض همرائٌف، وٓ شمٙمِمػ اًمّٔمٚمامت إ

: وشمٕمّٚمٛمقا اًم٘مرآن ]وم٢مّٟمف أطمًـ احلدي٨م، وشمٗمّ٘مٝمقا ومٞمف[ وم٢مّٟمف رسمٞمع وىم٤مل

 3ًم٘مٚمقب، واؾمتِمٗمقا سمٜمقره وم٢مّٟمف ؿمٗم٤مء اًمّّمدور، وأطمًٜمقا شمالوشمف وم٢مّٟمف أٟمٗمع اًم٘مّمص.ا

ي ٓ يٖمّش، واهل٤مدي اًّمذي ٓ : واقمٚمٛمقا أّن هذا اًم٘مرآن هق اًمٜم٤ّمصح اًّمذوىم٤مل

ّٓ ىم٤مم قمٜمف سمزي٤مدٍة أِْم يُ  ث اًّمذي ٓ يٙمذب، وُم٤م ضم٤مًمس هذا اًم٘مرآن أطمٌد إ  وّؾ، واعمحدِّ

 ٟم٘مّم٤مٍن: زي٤مدٍة ذم هًدى، أو ٟم٘مّم٤من ُمـ قمًٛمك.

طمٍد ىمٌؾ اًم٘مرآن ُمـ همٜمًك:  ِٕ واقمٚمٛمقا أّٟمف ًمٞمس قمغم أطمٍد سمٕمد اًم٘مرآن ُمـ وم٤مىم٦ٍم، وٓ 

ـْ أدوائٙمؿ، واؾموم٤مؾمتِمٗمقه  أيمؼم اًمّدواء،  ـْ ومٞمف ؿمٗم٤مًء ُمِ تٕمٞمٜمقا سمف قمغم ٕوائٙمؿ، وم٢مّن ُِم

وهق اًمٙمٗمر واًمٜمّٗم٤مق، واًمٖمّل واًمّْمالل، وم٤مؾم٠مًمقا اهلل سمف، وشمقضّمٝمقا إًمٞمف سمحٌّف، وٓ شم٠ًمًمقا 

 سمف ظمٚم٘مف، إّٟمف ُم٤م شمقضّمف اًمٕم٤ٌمد إمم اهلل سمٛمثٚمف.

م اًم٘مٞم٤مُم٦م واقمٚمٛمقا أّٟمف ؿم٤مومٌع ُمِمّٗمٌع، وىم٤مئٌؾ ُمّمّدٌق، وأّٟمف ُمـ ؿمٗمع ًمف اًم٘مرآن يق

ٜم٤مد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: أٓ ٜم٤مدي ُمُ ّدق قمٚمٞمف، وم٢مّٟمف يُ سمف اًم٘مرآن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُص  ؾَّ حَمَ  ـْ ؿمّٗمع ومٞمف، وُمَ 

اًم٘مرآن: ومٙمقٟمقا ُمـ طمرصمتف  ٦مِ صمَ رَ طَم  ٌتغًم ذم طمرصمف وقم٤مىم٦ٌم قمٛمٚمف، همػمَ إّن يمّؾ طم٤مرٍث ُمُ 

ؿ، وأشم٤ٌمقمف، واؾمتدًّمقه قمغم رسّمٙمؿ، واؾمتٜمّمحقه قمغم أٟمٗمًٙمؿ، واهّتٛمقا قمٚمٞمف آراءيم

                                                 
 .2ح ،125/ اًمنمائع قمٚمؾ .1

 .18 اخلٓم٦ٌم اًمٌالهم٦م، ّن٩م .2

 .119 اخلٓم٦ٌم اًمٌالهم٦م، ّن٩م .3
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 1واؾمتٖمِمقا ومٞمف أهقاءيمؿ.

وإّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ِل يٕمظ أطمدًا سمٛمثؾ هذا اًم٘مرآن، وم٢مّٟمف طمٌؾ اهلل اعمتلم، : وىم٤مل

وؾمٌٌف إُملم، وومٞمف رسمٞمع اًم٘مٚم٥م، ويٜم٤مسمٞمع اًمٕمٚمؿ، وُم٤م ًمٚم٘مٚم٥م ضمالٌء همػمه، ُمع أّٟمف ىمد 

 2ذه٥م اعمتذيّمرون، وسم٘مل اًمٜم٤ّمؾمقن أو اعمتٜم٤مؾمقن.

ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤ميب ُمقؾمققم٦م  65رآن وؿم٠مٟمف يمثػمة وىمد ذيمرت اًمرواي٤مت اًمقاردة طمقل قمٔمٛم٦م اًم٘م

 ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م. 3أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م

 

                             

                              

                          

                          

 

اًمدقمقة إمم اًمٜمزول قمغم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ وإظمذ »اًمٖمرض ُمـ هذه أي٦م 

ف ي٘مقل: ىمؾ هلؿ: جي٥م قمكّم وقمٚمٞمٙمؿ أن ٓ ومٙم٠مٟمّ  سم٤مًمٜمّمٗم٦م وظمٗمض اجلٜم٤مح ًمٍميح احلّؼ 

ـْ أؿمد اًمٔمٚمؿ وأؿمٜمٕمف  ٟمًتٙمؼم قمـ احلؼِّ  وٓ ٟمًتٕمكم قمغم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مرشمٙم٤مب ُم٤م هق ُِم

أن شمٗمؽموا قمغم اهلل يمذسم٤ًم وشمدقمقا ًمف ذيم٤مء  وهق اًمٔمٚمؿ ذم ضمٜم٥م اهلل ومٙمٞمػ يّمح ًمٙمؿ

شمتخذوّن٤م ؿمٗمٕم٤مء؟ ويمٞمػ يًقغ زم أن أدقمل اًمٜمٌّقة وأىمقل:     ومٞمًخر سمحٙمؿ ،

 اهلل ويًتٝمزء سمآي٤مشمف؟

ؿ إذا اضمتٜمٌقا آومؽماء قمغم اهلل وٟمتٞمج٦م هذه اًمدقمقة أن يٜم٘م٤مدوا حلٙمؿ اًمٜمٌقة وم٢مّّن 
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سم٤مًمنمك، ويمػ اًم٘م٤مئؾ           يٍم  قمـ ُم٘م٤مًمف، واًمٜمٌل

 .1شقمغم اًمقطمل سم٘مٞم٧م ٟمٌقشمف سمال ُمٕم٤مرض

  :اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو قم٤مـمٗم٦م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم             

2. 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ 

   ل أي ٓ أطمد ٗمٜمك اًمٜمأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ، ظمؼم، اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري ذم ُمٕم

  . 

   ْـ ـْ »ُمٙمقٟم٦م ُِم ـْ »و ش ُِم ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ ش َُم   ،« ْـ ُمٌٜمل ش َُم

 قمغم اًمًٙمقن وطمّرك سم٤مًمٙمن إلًمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم.

    ش.هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

    ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ٟمحق ضمٚم٧ًُم ىمٕمقدًا ومٝمذا أّول اعمٔم٤مِل اعمٕمدودة وهق إقمؿ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤ميٚمٞمف ُمـ دقمقى اًمقطمل اإلهلل يمذسم٤ًم.

  .قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُم٤م سمٕمده٤م إمم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م 

  قمٓمػ قمغم .وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل ، 

     .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل         .ضم٤مر وجمرور، ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ 

           .قم٤مـمٗم٦م  أو طم٤مًمٞم٦م  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل جمزوم سمـ   وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف

 طمرف اًمٕمّٚم٦م ُمـ آظمره.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

                                                 
 .7/282 اعمٞمزان .1
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  ين اعمٔم٤مِل اعمٕمدودة واعمراد سمف ادقم٤مء اًمٜمٌقة يمذسم٤ًم ٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. وهذا هق صم٤م

 واعمدقمل ًمٚمٜمٌقة يمذسم٤ًم ذم يمؾِّ قمٍٍم وًمٕمّؾ ذم يمؾِّ ُمٍٍم ُمقضمقٌد.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  .وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل ، 

 .طمرف شمًقيػ ًمٚمٛمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م 

   ش.أٟم٤م» ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

             .ُمٗمٕمقل سمف .ُمقصقًم٦م 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. وهذا إظمػم صم٤مًم٨م اعمٔم٤مِل اعمٕمدودة، وهق ٟمقع

 اؾمتٙم٤ٌمر قمـ آي٤مشمف واؾمتٕمالء قمٚمٞمف شمٕم٤ممم واؾمتٝمزاء سمـ   ـف، وادقم٤مء يمذب قمغم

 أّٟمف ؾمٞمٜمزل ُمثؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو ي٠ميت سمٛمثٚمف.

ق سملم إّوًملم واًمث٤مًم٨م: ذم إّول واًمث٤مين اًمٔم٤مِل ي٘مٌؾ اهلل ذم فم٤مهر يمالُمف واًمٗمر

وًمٙمٜمف يدقمل قمغم اهلل ُم٤م ًمٞمس سمحؼٍّ وًمٙمـ ذم اًمث٤مًم٨م يردف ٟمٗمًف ُمع اهلل شمٕم٤ممم اؾمتٙم٤ٌمرًا 

 واؾمتٕمالًء وادقم٤مًء.

  :قمٓمػ ُم٤م سمٕمده٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم               . 

  .طمرف ذط همػم ضم٤مزم 

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل ش أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 أو ًمٙمؾِّ ىم٤مرئ. إقمٔمؿ

  فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ش.طملم»سمٛمٕمٜمك 

   .ُمٌتدأ، واعمراد هبؿ ه١مٓء اًمثالصم٦م أو إقمؿ ُمٜمٝم٤م يمام هق اًمٔم٤مهر 

       .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمٚمَّؼ سمخؼم اعمٌتدأ 

  اًمٖمٛمرات مجع همٛمرة، وهمٛمرة يمؾُّ »
ٍ
يمثرشمف وُمٕمٔمٛمف، وأصٚمف اًمٌمء اًمذي  رء
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. اًمٖمٛمرات: 1شيٖمٛمر إؿمٞم٤مء ومٞمٖمٓمٞمٝم٤م. وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس همٛمرات اعمقت ؾمٙمراشمف

 اًمِمدائد.

           .قم٤مـمٗم٦م أو طم٤مًمٞم٦م    .ُمٌتدأ 

    ،اًمًٌط: اًميب، ييسمقن وضمقهٝمؿ وأدسم٤مرهؿ وُمٚمؽ اعمقت »ظمؼم

. وم٤معمراد ُمـ اًمًٌط هٜم٤م: ذوع اعمالئٙم٦م سمتٕمذي٥م اًمٔم٤معملم ّٕن سمًط يد اعم٠مُمقر 2شيتقوم٤مهؿ

يذاؤه سميب وضمرح وزضمر وؿمتؿ إاًمٖمٚمٞمظ اًمِمديد قمغم اعمجرم اعم٠مظمقذ سمف هق قمذاسمف و

 وٟمحقه٤م.

     ف إًمٞمف صم٤من.ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤م 

       ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. ُم٘مقل ىمقل حمذوف أي ي٘مقل     :

      وهذا أُمر شمٙمقيٜمل ّٕن اعمقت واحلٞم٤مة ًمٞم٤ًم حت٧م اظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمن .      

    3. 

   ذسمقن اًمٔم٤معملم ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد أّن اعمالئٙم٦م يٕم

 سم٘مٌض أرواطمٝمؿ ويمٞمٗمٞم٦م ُمقهتؿ.

    فمرف زُم٤من ُمتٕمٚمَّؼ سمـ    .واعمراد سمف يقم اعمقت وطمٞمٜمف . 

      .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. أي شُمْٕمَٓمْقن ضمزاًء

 واجلزاء هق قمقض اًمٕمٛمؾ.

      .اب اًمذي ي٘مع سمف اهلقان أي اًمٕمذ»ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف

. 4شاًمِمديد  .ّل  : اهلََقان وهق اًمذُّ

   طمرف و  ُمقصقًم٦م أو ُمّمدري٦م ُمتٕمّٚمؼ سمـ     واًم٤ٌمء .

                                                 
 .4/213 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/213 اًمتٌٞم٤من .2

 .44/ اًمٜمجؿ ؾمقرة .3

 .4/213 اًمتٌٞم٤من .4
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 ًمٚمًٌٌٞم٦ّم.

  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمؾِّ ٟمّم٥م ظمؼم .سمٛمٕمٜمك شَمْٙمِذسمقن ، 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

        ُمٗمٕمقل سمف أو طم٤مل ُمـ  ُمقصقًم٦م أو صٗم٦م عمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ

وُمْم٤مف إًمٞمف.     .هق اًم٤ٌمـمؾ : 

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم   .اًم٤ًمسمؼ 

    ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف    . 

      ٟمّم٥م ظمؼم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمّؾ  . 

 اًمرواي٤مت

ىم٤مل: إّن قمٌداهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب هح  صحٞمح٦م أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌداهلل

، ويم٤من إذا ـٌ م اعمديٜم٦م وأؾمٚمؿ، ويم٤من ًمف ظمّط طمًأظمق قمثامن ]سمـ قمّٗم٤من[ ُمـ اًمرو٤مقم٦م ىمد

 ُمـ اًمقطمل. دقم٤مه ومٙمت٥م ُم٤م يٛمٚمٞمف قمٚمٞمف رؾمقل اهلل غم رؾمقل اهللٟمزل اًمقطمل قم

وإذا ش! ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ»يٙمت٥م ش ؾمٛمٞمع سمّمػم: »ومٙم٤من إذا ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل

ىم٤مل:          1 !يٙمت٥م: سمّمػم، ويٗمّرق سملم اًمت٤مء واًمٞم٤مء 

 ٦م!ي٘مقل: هق واطمد. وم٤مرشمّد يم٤مومرًا ورضمع إمم ُمٙمّ  ويم٤من رؾمقل اهلل

وىم٤مل ًم٘مريش: واهلل ُم٤م يدري حمّٛمد ُم٤م ي٘مقل، أٟم٤م أىمقل ُمثؾ ُم٤مي٘مقل، ومال يٜمٙمر قمكمَّ 

ذم ذًمؽ  ذًمؽ، وم٠مٟم٤م ُأٟمزل ُمثؾ ُم٤م َأٟمزل اهلل! وم٠مٟمزل اهلل قمغم ٟمٌّٞمف      

                                  

 . 

                                                 
 .8/ اًمتٖم٤مسمـ ،11 و 3/ اعمج٤مدًمف ،11/ احلديد ،181/ قمٛمران آل ،271 و 234/ اًمٌ٘مرة ؾمقر: .1
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ُمّٙم٦م أُمر سم٘متٚمف، ومج٤مء سمف قمثامن ىمد أظمذ سمٞمده  ومٚمـاّم ومتح رؾمقل اهلل

 ذم اعمًجد، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل! اقمػ قمٜمف. اهلل ورؾمقل

 صمّؿ أقم٤مد، ومًٙم٧م، صمّؿ أقم٤مد، وم٘م٤مل: هق ًمؽ. ومًٙم٧م رؾمقل اهلل

 أىمؾ ُمـ رآه ومٚمٞم٘متٚمف؟! ٕصح٤مسمف: أِل ومٚمـاّم ُمّر ىم٤مل رؾمقل اهلل

 وم٘م٤مل رضمؾ: يم٤مٟم٧م قمٞمٜمل إًمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل أن شمِمػم إزمَّ وم٠مىمتٚمف.

 1.ُمـ اًمٓمٚم٘م٤مء: إنَّ إٟمٌٞم٤مء ٓ ي٘متٚمقن سم٤مإلؿم٤مرة. ومٙم٤من وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ ىمقل وُمثٚمٝم٤م صحٞمح٦م ُأظمرى ٕيب سمّمػم قمـ أطمدمه٤م

 : اهلل                            ؟ 

ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم اسمـ أيب هٍح اًّمذي يم٤من قمثامن اؾمتٕمٛمٚمف قمغم ُمٍم، وهق ممّـ يم٤من 

، وم٢مذا َأٟمزل يقم ومتح ُمّٙم٦م هدر دُمف، ويم٤من يٙمت٥م ًمرؾمقل اهلل رؾمقل اهلل

 : اهلل        2  ّاهلل قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ، ومٞم٘مقل ًمف رؾمقل اهلل يمت٥م: إن :

دقمٝم٤م، وم٢مّن اهلل قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ، ويم٤من أيب هٍح ي٘مقل ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم: إيّن ٕىمقل ُمـ ٟمٗمز ُمثؾ 

، وم٠مٟمزل اهلل ـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـ ومٞمف اًّمذي أٟمزل.  3ُم٤م جيلء سمف، ومام يٖمػمِّ قمكمَّ

 قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد. 4ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر

 قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب ضمٕمٗمر                  

                         ىم٤مل: ُمـ اّدقمك اإلُم٤مُم٦م .

 5.دون اإلُم٤مم

، ذم ىمقًمف: قمـ ؾماّلم، قمـ أيب ضمٕمٗمر              :ىم٤مل

                                                 
 .22ح ،1/319 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .ُاظمر وُمقاوع ،11/ إٟمٗم٤مل :221/ اًمٌ٘مرة ؾمقر .2

 .(8/211) 243ح ،15/468 اًمٙم٤مذم .3

 .61ح ،2/119 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .61ح ،2/119 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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 1اًمَٕمَٓمش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمـ اًمٗمْمٞمؾ، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌداهلل          

            .2. ىم٤مل: اًمَٕمَٓمش 

 .ُمرؾمالً قمـ أيب ضمٕمٗمر 3رواه٤م اًمٓمقد

 

                                

                              

                   

 

: 4ًمتل شم٘مّٓمع هب٤م إؾم٤ٌمب ويمّؾ ُم٤م يرضمق اًمٜمج٤مة سمف. وىمد ي٘م٤ملشمٌلّم طم٤مًم٦م اعمقت ا

 قمٜمد اعمقت. هذه طم٤مًم٦م أقمداء آل حمّٛمد

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م ُم٤م سمٕمده٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم        . 

           .شم٠ميمٞمد  .شم٠ميمٞمد آظمر 

    قمـ اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. قمؼّم سم٤معم٤ميض

ؼ وضمقده ومٞمف ىمٓمٕم٤ًم.  اعمح٘مَّ

   طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم   .  « ٓ أي وطمداٟم٤ًم

 .5شُم٤مل ًمٙمؿ وٓ أصم٤مث وٓ رومٞمؼ وٓ رء مم٤ّم يمّقن اهلل طمقًمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م

                                                 
 .62ح ،2/119 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .63ح ،2/119 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .4/214 اًمتٌٞم٤من .3

 .1/311 شمٗمًػمه ذم اًم٘مٛمل هق اًم٘م٤مئؾ .4

 .4/217 اًمتٌٞم٤من .5
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  ُمثؾ  ذم حمؾِّ ٟمّم٥م صٗم٦م عمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ حمذوف، أي جمٞمئ٤مً ش ُمثؾ»سمٛمٕمٜمك

 جمٞمئٙمؿ أّول ُمّرة.

  ُمّمدري٦م، جمرورة سمـ      .      .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف 

    :ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ٟم٤مئ٥م قمـ اعمّمدر شم٘مديره      ظَمْٚم٘م٤ًم . 

             .ُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم  . 

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

      :ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف، أي: أٟمٕمٛمٜم٤م سمف قمٚمٞمٙمؿ. اًمتخقيؾ

 اًمتٗمْمؾ سم٤مًمٕمٓم٤مء.

   فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

              .ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

         .ٟم٤مومٞم٦م     ش.ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     أي طم٤مضيـ شاًمِمٗمٕم٤مء»فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ ،

   . 

      ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف، واإلو٤موم٦م شمدّل قمغم أّن هلؿ ؿمٗمٕم٤مء

 ُمٕمٝمقدون وهؿ آهلتٝمؿ اًمتل يٕمٌدوّن٤م.

   اؾمؿ ُمقصقل صٗم٦م ًمِـ  . 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، اًمزقمؿ: اًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾ 

    .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     . 

      ظمؼم            .           .شم٠ميمٞمد  .شم٠ميمٞمد آظمر 

  أي شهق»ؽم ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًت ،    وىمع اًمت٘مّٓمع
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 سمٞمٜمٙمؿ، قمغم اؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم ُمّمدره ّٕن اعم٘مّمقد طمّمقل اًمت٘مّٓمع.

      فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. يٕمٜمل: شمِمّت٧م      وسملم ُم٤م يٕمٌدون

 ُمـ دون اهلل ُمـ آهلتٙمؿ.

           .قم٤مـمٗم٦م   ومٕمؾ ُم٤مض، ُمٕمٓمقف قمغم . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ           .  وم٤مقمؾ . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمؾِّ ٟمّم٥م ظمؼم   وطُمذف ُمٗمٕمقل .

   .ًمقوقطمف ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م واًمنمك وأراء واًمٕم٘م٤مئد اًم٤ٌمـمٚم٦م 

 روايت٤من

أّٟمف  ـ أسمٞمف، قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م، قمـ أيب قمٌداهللىم٤مل اًم٘مٛمل: طمدصمٜمل أيب، قم

 1ىم٤مل: ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم ُمٕم٤موي٦م وسمٜمل ُأُمّٞم٦م وذيم٤مئٝمؿ وأئّٛمتٝمؿ.

 .2اٟمف ىم٤مل: حينمون طمٗم٤مة قمراة قمزًٓ  قمـ اًمٜمٌلُروي 

وا ؾمق أشم٤مه يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ  :ان قم٤ميِم٦م ىم٤مًم٧م ًمرؾمقل اهلل طملم ؾمٛمٕم٧م ذًمؽوُروي 

٘م٤مل رؾمقل اهلل: إمم ؾمقءة سمٕمض ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، وم              

  3 .4ومٞمِمٖمؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض 

 

                                                 
 .23ح ،1/311 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .ظمت٤من دون ُمـ أي اًمٖمٚمػ اًمٕمزل: .2

 .37/ قمٌس ؾمقرة .3

 .4/217 اًمتٌٞم٤من .4
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سمٕمد ُم٤م ُم٣م ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م سمحقث طمقل اعمٌدأ واعمٕم٤مد واًمٜمٌقة اٟمت٘مؾ اًمٌح٨م 

إمم قمٔمٞمؿ ظَمْٚمؼ اهلل وسمديع ُصٜمْٕمف وقمج٤مئٌف مم٤ّم يدّل قمغم أّٟمف شمٕم٤ممم هق اًمذي يٜمٗمرد 

 سم٤مًٕمقهّٞم٦م واًمرسمقسمّٞم٦م وٓ إًمف وٓ رّب وٓ ُمٕمٌقد ؾمقاه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

   ،ضملء سم٤مجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم صم٤ٌمت »طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد

 .1شهذا اًمقصػ ودواُمف

            .اؾمٛمف  .ظمؼمه، وَمَٚمؼ: أي ؿَمؼَّ وأسم٤من 

     ٦ٌَّم مجٕمٝم٤م احلٌقب يدّل قمغم ُم٤م يٙمقن ُمْم٤مف إًمٞمف، اؾمؿ ضمٜمس واطمده طَم

 ذم اًمًٜمٌؾ وإيمامم.

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم    مجع ٟمقاة يٓمٚمؼ قمغم يمؾِّ ُم٤م يٖمرس وخيرج ُمٜمف .

٥َم اإلٟم٤ٌمت واإلظمراج إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف. ًَ  اًمِمجر يم٤مًمٕمٜم٥م واًمزيتقن واًمتٛمر وٟمحقه٤م. َٟم

     ش.          هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم   .ُمٗمٕمقل سمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ومجٚم٦م .             

ظمؼم صم٤من قمـ    اؾمؿ  ُمـ ؾمقرة  27وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه٤م ُمٜم٤ّم ذم شمٗمًػم أي٦م

 .2قمٛمران ومراضمٕمف آل

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم . 

             .ُمْم٤مف إًمٞمف    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

                                                 
 .6/231 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .3/245 اًمٌٞم٤من أضمقد .2
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   .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، اؿم٤مرة إمم هذا اًمٗم٤مًمؼ واعمخرج 

   ظمؼم، أي ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اًمٗم٤مقمؾ همػم . 

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

    وهق اؾمتٗمٝم٤مم شمٕمجٞمٌل إٟمٙم٤مري.شأيـ»اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم سمٛمٕمٜمك ، 

      :إذا سومف قمـ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف، إومؽ

 ُمٙم٤من أو قمٛمؾ وهٜم٤م يٕمٜمل ومٙمٞمػ شمٍمومقن قمـ اًمتقطمٞمد؟!

 اًمرواي٤مت

سمٕم٨م  عمـ٤ّم أراد أن خيٚمؼ آدم ، ىم٤مل: إّن اهلل ظمؼم إسمراهٞمؿ قمـ أيب قمٌداهلل

امء  ضمؼمئٞمؾ ًّ ذم أّول ؾم٤مقم٦ٍم ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م، وم٘مٌض سمٞمٛمٞمٜمف ىمٌْم٦ًم سمٚمٖم٧م ىمٌْمتف ُمـ اًم

امء اًمُدٟمٞم٤م، وأظمذ ُمـ  ًّ ٤مسمٕم٦م إمم اًم ًّ  شمرسم٦ًم، وىمٌض ىمٌْم٦ًم ُأظمرٰى ُمـ إرض اًم
ٍ
يمؾِّ ؾمامء

٤مسمٕم٦م اًم٘مّمقٰى، وم٠مُمر اهلل  ًّ ٤مسمٕم٦م اًمٕمٚمٞم٤م إمم إرض اًم ًّ يمٚمٛمتف، وم٠مُمًؽ اًم٘مٌْم٦م  اًم

ُمـ إرض ذروًا،  2اًمّٓملم ومٚم٘متلم، ومذرا 1إومم سمٞمٛمٞمٜمف، واًم٘مٌْم٦م إظمرى سمِمامًمف، ومٗمٚمؼ

اموات ذروًا، وم٘م٤مل ًمّٚمذي سمٞمٛمٞمٜمف: ُمٜمؽ اًمُرؾمؾ وإ ًّ ٟمٌٞم٤مء، وإوصٞم٤مء وُمـ اًم

ٕمداء وُمـ أريد يمراُمتف، ومقضم٥م هلؿ ُم٤م ىم٤مل يمام ىم٤مل، وىم٤مل  ًّ واًمّمّدي٘مقن واعم١مُمٜمقن واًم

٤ٌّمرون واعمنميمقن واًمٙم٤مومرون واًمّٓمقاهمٞم٧م وُمَ  أريد هقاٟمف  ـْ ًمّٚمذي سمِمامًمف: ُمٜمؽ اجل

 وؿم٘مقشمف، ومقضم٥م هلؿ ُم٤م ىم٤مل يمام ىم٤مل.

 :صمّؿ إّن اًمّٓمٞمٜمتلم ظمٚمٓمت٤م مجٞمٕم٤ًم، وذًمؽ ىمقل اهلل          

                                                 
 راضمع: وُمٕمٜمك. وزٟم٤مً  واًمِٗمْٚمَ٘م٦م وم٤مٟمٗمٚمؼ. ومٚم٘مُتف ي٘م٤مل: سمٕمض، قمـ سمٕمْمف ٟم٦موإسم٤م اًمٌمء ؿمّؼ  اًمَٗمْٚمؼ: .1

 )ومٚمؼ(. 481/ اعمٜمػم اعمّم٤ٌمح :645/ ًمٚمراهم٥م اعمٗمردات

 واًمتٗمريؼ اإلذه٤مب سمٛمٕمٜمك اًمَذْرو ُمـ ومٝمق شذرا» وأُّم٤م وسمذر. ويمّثر ظمٚمؼ سمٛمٕمٜمك وهق سم٤مهلٛمزة. شومذرأ» .2

 وسمٛمٕمٜمك اعمجٚمز. اًمٕماّلُم٦م واظمت٤مره ضمؼمئٞمؾ. أو ٤مممشمٕم اهلل إمم راضمع وٛمػم وم٤مًمٗم٤مقمؾ وقمٚمٞمف واإلـم٤مرة،

 اًمٕماّلُم٦م واظمت٤مره هيٕم٤ًم. وشمٗمّرق حتّرز واعمٕمٜمك: اًمٓملم، إمم راضمع واًمْمٛمػم واًمٓمػمان، اًمذه٤مب

 )ذرا(. 2/1686 اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس :14/282 اًمٕمرب ًم٤ًمن راضمع: اعم٤مزٟمدراين.
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  ٌّتف، واًمٜمّقى ـمٞمٜم٦م اًمٙم٤مومريـ ، وم٤محل٥ّم ـمٞمٜم٦م اعم١مُمٜملم اًّمتل أًم٘مك اهلل قمٚمٞمٝم٤م حم

 اًّمذيـ ٟم٠موا قمـ يمؾِّ ظمػٍم، وإّٟمام ؾمّٛمل اًمٜمّقى ُمـ أضمؾ أّٟمف ٟم٠مٰى قمـ يمّؾ ظمػٍم وشم٤ٌمقمد قمٜمف.

 :وىم٤مل اهلل                        وم٤محْلّل: اعم١مُمـ

اًّمذي ّترج ـمٞمٜمتف ُمـ ـمٞمٜم٦م اًمٙم٤مومر، واعمّٞم٧م ـ اًّمذي خيرج ُمـ احلّل ـ هق اًمٙم٤مومر اًّمذي 

 خيرج ُمـ ـمٞمٜم٦م اعم١مُمـ، وم٤محلّل: اعم١مُمـ، واعمّٞم٧م: اًمٙم٤مومر.

 :وذًمؽ ىمقًمف             1 ٜمتف ُمع ـمٞمٜم٦م ومٙم٤من ُمقشمف اظمتالط ـمٞم

اعم١مُمـ ذم  : يمذًمؽ خيرج اهلل 2سمٞمٜمٝمام سمٙمٚمٛمتف اًمٙم٤مومر، ويم٤من طمٞم٤مشمف طملم ومرق اهلل 

اًمٙم٤مومر ُمـ اًمٜمّقر إمم اًمّٔمٚمٛم٦م سمٕمد  3اعمٞمالد ُمـ اًمّٔمٚمٛم٦م سمٕمد دظمقًمف ومٞمٝم٤م إمم اًمٜمّقر، وخيرج

 :دظمقًمف إمم اًمٜمّقر، وذًمؽ ىمقًمف                 

   4.5 

، ذم ىمقًمف اهلل: قمـ ص٤مًمح سمـ ؾمٝمؾ، رومٕمف إمم أيب قمٌداهلل      

   ٌَّف، واًمٜمَّقى: ُم٤م : ُم٤م أطم  ٠6مى قمـ احلّؼ ومٚمؿ َيْ٘مٌَٚمف.ٟماحل٥مُّ

 قمـ ىمقًمف:  قمـ اعُمَٗمّْمؾ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤م قمٌداهلل      ،

٥ّم: اعم١مُمـ، وذًمؽ ىمقًمف: ىم٤مل: احل            7 واًمٜمَّقى: هق اًمٙم٤مومر ،

 8اًمذي ٟم٠مى قمـ احلّؼ ومٚمؿ َيْ٘مٌَٚمف.

 

                                                 
 .122/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 ش.ًمٚم٘مٌْمتلم اًم٘م٤مسمض هق إذ ضمؼمئٞمؾ: سم٤مًمٙمٚمٛم٦م واعمراد» اًمقاذم: ذم .2

 ش.اعمجٝمقل سمٜم٤مء قمغم أو اعمٕمٚمقم، اعمجّرد سمٜم٤مء قمغم ـ خيرج أي ـ ي٘مرأ أن يٛمٙمـ» اًمٕم٘مقل: ُمرآة ذم .3

 .71/ يس ؾمقرة .4

 .(2/5) 7ح ،3/17 اًمٙم٤مذم .5

 .64ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .6

 .39/ ـمف ؾمقرة .7

 .65ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .8
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ي٦م شمتْمٛمـ شمدسمػمات اهلل وأومٕم٤مًمف ذم قم٤مَِل اًمٙمقن اًمدآن قمغم ىمدرشمف وطمٙمٛمتف آ

 ٦م.٦م واًمرسمقسمٞمّ قمغم اًمتقطمٞمد ذم اخل٤مًم٘مٞمّ  وقمٚمٛمف وسم٤معمآل شمدّل 

   ظمؼم عمٌتدأ حمذوف وشم٘مديره: هق  أو ظمؼم راسمع اؾمؿ ،  ذم

ؿم٤مرة أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أو صٗم٦م آؾمؿ اجلالًم٦م اعمخؼم سمف قمـ اؾمؿ آ    . 

  اؾمتٕم٤مرة ًمٔمٝمقر اًمْمٞم٤مء ذم »ٕمٛمقد اًمّمٌح، سم: هق اًمذي ؿمّؼ فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ

 .1شفمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ

    2شأصٌح يمّؾ يقم»ُمْم٤مف إًمٞمف، ُمّمدر أصٌح إص٤ٌمطم٤ًم سمٛمٕمٜمك. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم.ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

   .ُمٗمٕمقل سمف أّول 

   َٙمـ: اعمًٙمقن ومٞمف يم٤مًمٌٞم٧م، أو اًمًٙمقن وُم٤م ؾمٙمـ ًَ ُمٗمٕمقل سمف صم٤من، واًم

 إًمٞمف ويًت٠مٟمس سمف ًمالؾمؽماطم٦م.

وُمٕمٜم٤مه: هق اًمذي           ،شمًٙمٜمقن ومٞمف ُمـ اًمتٕم٥م واًمٙمٚمؾ واعمٚمؾ

 وشمًت٠مٟمًقن سمف ًمالؾمؽماطم٦م وشمتقدقمقن ومٞمف.

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمٕمٓمقف قمغم  .أو ُمٗمٕمقل ًمٗمٕمؾ حمذوف . 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم. 

    ،ُمٗمٕمقل سمف صم٤من   ُم٤م يٕمّد سمف إؿمٞم٤مء أو آوىم٤مت. أي

                                                 
 .6/232 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير راًمتحري شمٗمًػم .1

 .4/211 اًمتٌٞم٤من .2
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 ضمٕمٚمٝمام طم٤ًمسم٤ًم أو قمالُم٦م طم٤ًمب ًمٚمٜم٤مس.

   اجلٕمؾ اعم٠مظمقذ ُمـ اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، اؿم٤مرة إمم  . 

    .ظمؼم، وهق ووع إؿمٞم٤مء قمغم ىمدٍر ُمٕمٚمقٍم 

     ،ُمْم٤مف إًمٞمف  .اًمٖم٤مًم٥م اًم٘م٤مهر اًمذي ٓ يٖمٚم٥م وٓ ي٘مٝمر : 

     صٗم٦م ًمِـ   ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٕمٚمؿ، ّٕن ووع إؿمٞم٤مء قمغم هذا اًمٜمٔم٤مم .

ّٓ قمـ اًمٌديع ٓ يّمدر إ      . 

 اًمرواي٤مت

ـ رومٕمف إمم أيب ضمٕمٗمر ، ىم٤مل: إذا ـَمَٚمٌتؿ قمـ قمٌداهلل سمـ اًمٗمْمؾ اًمٜمَّقومكم، قمٛمَّ

ضمقا  ضمتؿ ومتزوَّ احلقائ٩م وم٤مـمٚمٌقه٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر، وم٤منَّ اهلل ضمٕمؾ احلٞم٤مء ذم اًمٕمٞمٜملم، وإذا شمزوَّ

 1سم٤مًمٚمٞمؾ، وم٠من اهلل ضَمٕمؾ اًمّٚمٞمؾ ؾَمٙمٜم٤ًم.

ي٘مقل:  سمـ سمٜم٧م إًمٞم٤مس، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤م احلًـ اًمرو٤مقمـ احلًـ سمـ قمكم ا

ٜم٦ّم اًمتزوي٩م سم٤مًمٚمٞمؾ، وإـمٕم٤مم  ًُّ إّن اهلل ضمٕمؾ اًمّٚمٞمَؾ ؾَمَٙمٜم٤ًم، وضمٕمؾ اًمٜم٤ًمَء ؾَمَٙمٜم٤ًم، وُمـ اًم

 2اًمٓمٕم٤مم.

ضمقا سم٤مًمٚمٞمؾ، ومقمـ قمكّم سمـ قُم٘م٦ٌم، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب قمٌداهلل نَّ اهلل ٢م، ىم٤مل: شمزوَّ

 3ٚمِؿ.ائ٩م سم٤مًمٚمٞمؾ، وم٤مٟمَّف ُُمٔمْ ضمٕمٚمف ؾَمَٙمٜم٤ًم، وٓ شَمْٓمُٚمٌقا احلق

 

                                                 
 .66ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .67ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .68ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3
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آي٦م ُأظمرى شمتٕمّٚمؼ سم٤مًمتٙمقيـ واًمٖمرض ُمٜمٝم٤م آؾمتدٓل قمغم اًمتقطمٞمد ذم اًمرسمقسمٞم٦م 

واًمٕم٤ٌمدة وىمد ذيمر ؾمٌح٤مٟمف إطمدى اًمٖم٤مي٤مت ُمـ ظمٚمؼ     وهل اإلهتداء هب٤م وهذه

اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًم٘مديؿ يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن         . 

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمٗم٧م قمغم مجٚم٦م         .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

            .ُمٌتدأ  .ظمؼم، شمٕمريػ اعمًٜمد واعمًٜمد إًمٞمف يٗمٞمد اًم٘مٍم 

    يرضمع إمم شهق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،  واعمراد .

 ى إمم ُمٗمٕمقل واطمد.دّ سم٤مجلٕمؾ هٜم٤م اجلٕمؾ اًمتٙمقيٜمل يٕمٜمل اخلٚم٘م٦م واإلجي٤مد واإلسمداع. ومٞمتٕم

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  مم اًمٜم٤مس ، واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إ

 يمٚمِّٝمؿ واًمالم ًمٚمتٕمٚمٞمؾ داّل قمغم اإلُمتٜم٤من.

    .مجع ٟمجؿ وهق اًمٙمقيم٥م أي اجلًؿ اًمٙمروي اعمْمٞمئ ذم »ُمٗمٕمقل سمف

 واًم٘مٛمر ًمٞمس سمٜمجؿ ويمذا اًمِمٛمس سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م ومخروج اًمٗمرىمديـ فم٤مهر. 1شإوُمؼ

  ّ٥ٌم ٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمٚمجٕمؾ، اًمداًم٦م قمغم طمٙمٛم٦م اجلٕمؾ وؾمًمٚمتٕمٚمٞمؾ أيْم٤ًم ومٝمذه قمٚم

 آُمتٜم٤من.

     اًمتٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف. أي ش ٓم»ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ

 ًمإلهتداء.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

  . 

                                                 
 .6/235 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1



 411  ......................................................................  97 / إٟمٕم٤مم ؾمقرة

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  « .:اًمٔمٚمٛم٦م  واعمراد سم٤مًمٔمٚمامت

 .1شاًمِمديدة وصٞمٖم٦م اجلٛمع ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم اًم٘مقة

    ًمٚمٛمالسم٦ًم ش اًمالم»أو قمغم ُمٕمٜمك ش ذم»ُمْم٤مف إًمٞمف. واإلو٤موم٦م قمغم ُمٕمٜمٰك

 احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م شمتح٘مؼ قمٜمد ذًمؽ أو اؾمتٕم٤مرة أي ذم ُمِمتٌٝم٤مت اًمٓمرق. ٕنّ 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم . 

   حت٘مٞمؼ، وُم٤م سمٕمده مجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م.         طمرف   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    ًمالؾمتٖمراق ومٞمِمٛمؾ ظمٚمؼ ش ال»ُمٗمٕمقل سمف. و   .وهمػمه٤م 

 .طمرف ضمر، ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

    جمروره، واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    ر صٗم٦م ًمِـ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ذم حمؾِّ ضم  أي اًمذيـ .

     يٜمتٗمٕمقن ويًتٗمٞمدون ُمـ هذه   ذم أُمر دٟمٞم٤مهؿ ش قمٚمٛمٝمؿ»قمغم ىمدر

وآظمرهتؿ، وإّول فم٤مهر واًمث٤مين أفمٝمر ٕن هذه     قمغم شمقطمٞمد اخل٤مًم٘مٞم٦م  شمدّل

 ي يٗمٞمدٟم٤م ذم أظمرة.ذواًمرسمقسمٞم٦م واًمٕم٤ٌمدة اًم

 شم٠مويٌؾ 

 2.قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالمٜمجقم آل حمّٛمد ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: اًم

 روايت٤من

يمّؾ اًمٜم٤ّمس يٌٍم ذم وصٞم٦م اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ إمم هِم٤مم سمـ احلٙمؿ: ... ي٤م هِم٤مم إّن 

ـْ يٕمرف جم٤مرهي٤م وُمٜم٤مزهل٤م. ويمذًمؽ أٟمتؿ شمدرؾمقن  ّٓ َُم اًمٜمّجقم وًمٙمـ ٓ هيتدي هب٤م إ
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ـْ  ّٓ َُم  1قمٛمؾ هب٤م، احلدي٨م.احلٙمٛم٦م وًمٙمـ ٓ هيتدي هب٤م ُمٜمٙمؿ إ

امء: إذا ظمقى : ... أٓ إّن ُمثؾ آل حمّٛمدعم١مُمٜملمأُمػما ًّ ، يمٛمثؾ ٟمجقم اًم

 2ٟمجٌؿ ـمٚمع ٟمجٌؿ، ومٙم٠مّٟمٙمؿ ىمد شمٙم٤مُمٚم٧م ُمـ اهلل ومٞمٙمؿ اًمّّمٜم٤مئع، وأشم٤ميمؿ ُم٤م يمٜمتؿ شم٠مُمٚمقن.

 

                             

      

 

شمذيمػم سمآي٤مت إٟمٗمس سمٕمد اًمتذيمػم سمآي٤مت اًمتٙمقيـ، وشمذيمػم سمخٚمؼ اإلٟم٤ًمن 

ويمٞمٗمٞم٦م ٟمِم٠م اًمذري٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمغم يمثرهت٤م واٟمتِم٤مره٤م ُمـ ٟمٗمس واطمدة وهل آدم اًمذي 

ٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ هق يٕمّده اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٌدء ًمٚمٜمًؾ اإلٟم٤ًمين احل٤مض، وم٤مًمذي أٟمِم٤م هذا اخل

 ٞم٦م واًمٕم٤ٌمدة دون همػمه مم٤ّم ينميمقن.احل٘مٞمؼ سم٤مًمرسمقسم

 .قم٤مـمٗم٦م 

     قمٓمػ قمغم     ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. ُمٌتدأ وظمؼم وشمٕمريٗمٝمام

 يٗمٞمد اًم٘مٍم يمام ُمّر وشمٕمريض سم٤معمنميملم ذم ذيمٝمؿ ذم اًمرسمقسمٞم٦م واًمٕم٤ٌمدة.

     وُمٗمٕمقل سمف.ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

ش اهلل»هق اإلطمداث واإلجي٤مد سم٤مًمتدرج. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم آٟمِم٤مء: 

 شمٕم٤ممم واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم سمٜمل آدم يمٚمِّٝمؿ.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واعمراد سم٤مًمٜمٗمس هٜم٤م آدم .

 .أسمقاًمٌنم

    ٟمٕم٧م ًمِـ  :يٕمٜمل .    ُمٕم٤مذ سمٜمل آدم  ٤مضمديمؿ أهّي أو
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       واعمراد هب٤م ضمدٟم٤م آدم. 

 .شمٗمريع قمغم اإلٟمِم٤مء وآجي٤مد 

    « سمٙمن اًم٘م٤مف واًم٤ٌمىمقن ش ُمًتِ٘مرّ »ىمرأ اسمـ يمثػم وأسمققمٛمرو وروح

 .1شسمٗمتحٝم٤م

ُمٜمٙمؿ أىمررٟم٤مه ش ُمًتِ٘مرّ »سمٙمن اًم٘م٤مف يّمػم اؾمؿ وم٤مقمؾ أي ش ُمًتِ٘مرّ »وقمغم ىمراءة 

وآؾمت٘مرار هق اًم٘مرار واًمًلم واًمت٤مء ومٞمف ًمٚمت٠ميمٞمد ُمثؾ اؾمتج٤مب. ي٘م٤مل: »ِ٘مّر ومٝمق ُمًت

 .2شاؾمت٘مّر ذم اعمٙم٤من سمٛمٕمٜمك ىمرّ 

وقمغم ىمراءة    ُمّمدر  وسمٗمتح اًم٘م٤مف اؾمؿ ُمٙم٤من سمٛمٕمٜمك  آؾمت٘مرار أ

 ُمٞمٛمل واًمقصػ سم٤معمّمدر ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم احل٤مصؾ سمف.

ه شم٘مديره: ومٛمٜمٝم٤م ورومٕمف قمغم اًم٘مراءشملم قمغم أّٟمف ُمٌتدأ طُمذف ظمؼم   أو ،

ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره: وم٠مٟمتؿ   . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم   سم٤مًمٙمن ش ُمًتِ٘مرّ ». وقمغم ىمراءة    

وُمٜمٙمؿ ش ُمًتِ٘مرّ »يٙمقن اؾمَؿ ُمٗمٕمقٍل ُمـ اؾمتقدقَمف سمٛمٕمٜمل أودقمف وشم٘مديره: ومٛمٜمٙمؿ 

    .ِل يًت٘مر سمٕمد 

وقمغم ىمراءة     سم٤مًمٗمتح، يٙمقن     أيْم٤ًم اؾمؿ ُمٙم٤من سمٛمٕمٜمك حمّؾ

 آؾمتٞمداع وهق اعمٙم٤من اًمذي شمقوع ومٞمف اًمقديٕم٦م أو ُمّمدرًا ُمٞمٛمٞم٤ًم يمذًمؽ.

واظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ىمقًمف »         :وم٘م٤مل قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد

 طمؿ، واعمًتقدع طمٞم٨م يٛمقت، وسمف ىم٤مل إسمراهٞمؿ وجم٤مهد.اعمًت٘مر ُم٤م ذم اًمر

وىم٤مل ؾمٕمٞمد اسمـ ضمٌػم: ُمًتقع ُم٤م يم٤من ذم أصالب اًمرضم٤مل، وم٢مذا ىمروا ذم أرطم٤مم 
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 اًمٜم٤ًمء وقمغم فمٝمر إرض وذم سمٓمقّن٤م، وم٘مد اؾمت٘مروا سمف.

وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس، وروي قمـ جم٤مهد ـ ذم رواي٦م أظمرى ـ اعمًت٘مر إرض، 

 واعمًتقع قمٜمد رسمؽ.

سمـ ُمًٕمقد ـ ذم رواي٦م ـ ان ُمًت٘مره٤م ذم أظمرة وُمًتقدقمٝم٤م ذم وروي قمـ ا

 اًمّمٚم٥م.

وىم٤مل قمٙمرُم٦م: ُمًت٘مر ذم أظمرة وُمًتقدع ذم صٚم٥م ِل خيٚمؼ ؾمٞمخٚمؼ. وسمف ىم٤مل 

 ًُّ  ي واسمـ زيد.دّ ىمت٤مدة واًمْمح٤مك واًم

 وىم٤مل احلًـ: اعمًت٘مر ذم اًم٘مؼم واعمًتقدع ذم اًمدٟمٞم٤م.

ؼ اسمتداء ُمـ ٤ممم هق اًمذي أٟمِم٠م اخلٚماهلل شمٕم و ]ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد[ ُمٕمٜمك أي٦م أنّ 

 ف يتٜم٤مول يمّؾ ٟمّ ٢مٗمس واطمدة يٕمٜمل آدم، ُمٜمٝمؿ ُمًت٘مر وُمًتقدع، وإذا محؾ قمغم اًمٕمٛمقم، ومٟم

قمغم شم٠مويؾ ُمـ ىم٤مل اعمًت٘مر ذم اًم٘مؼم واعمًتقدع ذم احلنم، وقمغم شم٠مويؾ ُمـ ىم٤مل  أطمدٍ 

ئؼ داظمٚمقن اخلال يمّؾ  نّ اعمًتقدع ُمـ يم٤من ذم آصالب واعمًت٘مر ُمـ يم٤من ذم آرطم٤مم، ٕ

 .1شومٞمف، وم٤مٕومم محؾ أي٦م قمغم قمٛمقُمٝم٤م وهق اظمتٞم٤مر اًمٓمؼمي

وهق اًمذي أوضمديمؿ ُمٕمنم إٟم٤مد ُمـ ٟمٗمس واطمدة »واظمت٤مر ص٤مطم٥م اعمٞمزان: 

سمٙمؿ إرض إمم طملم ومٝمل ُمِمٖمقًم٦م سمٙمؿ ُم٤م ِل شمٜم٘مروقا ومال يزال سمٕمْمٙمؿ ُمًت٘مرًا  رَ ٛمَّ وقمَ 

صالب وم٘مط ذم ـمريؼ ومٞمٝم٤م وسمٕمْمٙمؿ ُمًتقدع ذم إصالب وإرطم٤مم أو ذم إ

 .2شآؾمت٘مرار ومٞمٝم٤م

ًمٕمّؾ اعمٕمٜمك: أىمقل:      اوضمديمؿ        وضمٕمٚمٙمؿ قمغم

إرض ومال يزال سمٕمْمٙمؿ    ومٞمٝم٤م وسمٕمْمٙمؿ    .ُمٜمٝم٤م إمم قم٤مِل أظمرة 

اؾمتٞمداع، سمال ومرق أو أّن احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمين ذم مجٞمع ُمراطمٚمٝم٤م ٓ يزال سملم اؾمت٘مرار و
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سملم ُم٤م ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م وذم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م سمٕمد اًمدٟمٞم٤م إمم أن يّمؾ آٟم٤ًمن إمم اًمٌ٘م٤مء اًمدائٛمل 

ـْ يدظمؾ ومٞمٝم٤م وذم اًمٜم٤مر ًمٌٕمض ُمـ يدظمؾ ومٞمٝم٤م ّٕن  وآؾمت٘مرار إسمدي ذم اجلٜم٦م ًمـَٛم

 اًمٌٕمض خيرج ُمٜمٝم٤م ويدظمؾ اجلٜم٦م سم٢مذن اهلل وقمٗمقه وُمٖمٗمرشمف.

ؾمتٞمداقمل شمٙمقيٜمل وًمٞمس سم٤مظمتٞم٤مري وًمٙمـ يمٞمٗمٞم٦م وهذه اعمًػمة آؾمت٘مراري وآ

ف قمغم هذا ٌّ ٟم آؾمت٘مرار اًمدائٛمل أي اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر اظمتٞم٤مري٤ًم يمام اًمًػم ومٞمٝم٤م واٟمتخ٤مب حمّؾ 

 .1إظمػم اًمًٞمد اًمًٌزواري

                 ُمّر إقمراسمف وُمٕمٜم٤مه ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وقمدل

قمـ    2  إمم      ّٕن ُمٕمروم٦م هذه اعمًػمة ويمٞمٗمٞم٦م اًمًػم ومٞمٝم٤م حتت٤مج

 إمم ومٝمؿ قمٛمٞمؼ وٟمٔمر دىمٞمؼ وومٓم٤مٟم٦م يم٤مُمٚم٦م وومٙمرة ُمتٕم٤مًمٞم٦م وٟمٔمرة ُمتٗم٘مٝم٦م.

 اًمرواي٤مت

، ىم٤مل: إّن اهلل صٚمقات اهلل قمٚمٞمفُمٕمتؼمة يقٟمس قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ أيب احلًـ 

 ّٓ أٟمٌٞم٤مء، وظمٚمؼ اعم١مُمٜملم قمغم اإليامن، ومال يٙمقٟمقن ظمٚمؼ اًمٜمٌّلّم قمغم اًمٜمٌّّقة: ومال يٙمقٟمقن إ

ّٓ ُم١مُمٜملم، وأقم٤مر ىمقُم٤ًم إيامٟم٤ًم: وم٢مْن ؿم٤مء  وومٞمٝمؿ متّٛمف هلؿ، وإْن ؿم٤مء ؾمٚمٌٝمؿ إّي٤مه، ىم٤مل: إ

ضمرت          ،  وىم٤مل زم: إّن ومالٟم٤ًم يم٤من ُمًتقدقم٤ًم إيامٟمف، ومٚماّم يمذب قمٚمٞمٜم٤م

 3ؾمٚم٥م إيامٟمف ذًمؽ.

 اًمرواي٦م ُمرؾمٚم٦م.

إّن اهلل  ظمٚمؼ »، ىم٤مل ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أطمدمه٤م

ظمٚم٘م٤ًم ًمإليامن ٓ زوال ًمف، وظمٚمؼ ظمٚم٘م٤ًم ًمٚمٙمٗمر ٓ زوال ًمف، وظمٚمؼ ظمٚم٘م٤ًم سملم ذًمؽ، 

واؾمتقدع سمٕمْمٝمؿ اإليامن: وم٢مْن يِم٠ْم أْن يتّٛمف هلؿ أمتّف، وإْن يِم٠م أْن يًٚمٌٝمؿ إّي٤مه ؾمٚمٌٝمؿ: 
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 1ش.٤مراً ٕمَ ويم٤من ومالن ُمٜمٝمؿ ُمُ 

 .2اه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمهورو

، ىم٤مل: ىمٚم٧م: قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب ضمٕمٗمر            

          ؟ 

تََ٘مرٌّ ذم ًْ طم ىم٤مل: ُم٤م ي٘مقل أهؾ سمٚمدك اًمذي أٟم٧م ومٞمف؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٘مقًمقن: ُُم ؿ، اًمرَّ

ْٚم٥م. تَقَدع ذم اًمّمُّ ًْ  وُُم

تَقَدع:  وم٘م٤مل: يَمَذسمقا، ًْ تَ٘مّر: ُم٤م اؾمت٘مّر اإليامن ذم ىمٚمٌف، ومال ُيٜمَْزع ُمٜمف أسمدًا، واعُم ًْ اعُم

َٚمٌف، وىمد يم٤من اًمزسمػم ُمٜمٝمؿ. ًْ َتقَدع اإليامن زُم٤مٟم٤ًم، صمّؿ ُي ًْ  3اًمذي ُي

وىم٤مل:  قمـ ضمٕمٗمر سمـ َُمروان، ىم٤مل: إّن اًمزسمػم اظمؽمط ؾمٞمٗمف يقم ىُمٌِض اًمٜمٌّل 

، ومٙم٤من ممَـّ ُاقمػم ط ؾمٞمٗمف ومْم٤مرب قمٚمّٞم٤ًم ، صُمّؿ اظمؽمٓ أهْمِٛمده طمتّك ُأسم٤ميع ًمٕمكمّ 

 4اإليامن، ومٛمِمك ذم وقء ُٟمقره، صمّؿ ؾَمَٚمٌف اهلل إّي٤مه.

َتَ٘مّر  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب إصٌغ، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤م قمٌداهلل ًْ وهق ي٠ًمل قمـ ُُم

تَقَدع اإليام ًْ ْٚم٥م، وىمد يٙمقن َُم َتقَدع ذم اًمّمُّ ًْ طِمؿ، وُُم تَ٘مّر ذم اًمرَّ ًْ تَقَدع، ىم٤مل: ُُم ًْ ن وُُم

 صُمّؿ ُيٜمَْزع ُمٜمف، وًم٘مد ُمِمك اًمزسمػم ذم وقء اإليامن وُٟمقره طملم ىُمٌِض رؾمقل اهلل

ّٓ قمٚمّٞم٤ًم.  5طمّتك ُمِمك سم٤مًمًٞمػ وهق ي٘مقل: ٓ ُٟم٤ٌميع إ

: قمـ حمّٛمد سمـ اًمُٗمْمٞمؾ، قمـ أيب احلًـ               

         َت٘مّر إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أو أسمدًا، ، ىم٤مل: ُم٤م يم٤من ًْ َت٘مّر وَمُٛم ًْ ُمـ اإليامن اعُم

                                                 
 .(2/417) 1ح ،4/211 اًمٙم٤مذم .1

 .76ح ،2/113 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .69ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3

 .71ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .71ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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َتقَدقم٤ًم ؾَمَٚمٌف اهلل ىمٌؾ اعمامت. ًْ  1وُم٤م يم٤من ُُم

 وحمّٛمد سمـ ظَمَٚمػ ضم٤مًمٌس، وم٘م٤مل زم: قمـ ّصٗمقان، ىم٤مل: ؾم٠مًمٜمل أسمقاحلًـ

 ت حيٞمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ احلّذاء؟ وم٘مٚم٧م ًمف: ٟمٕمؿ، وُم٤مت ُزرقم٦م. وم٘م٤مل: يم٤من ضمٕمٗمر٤مُم

ي٘مقل:          ،َتِ٘مّر ذم ىُمُٚمقهبؿ ًْ َت٘مّر: ىمقٌم ُيْٕمَٓمقن اإليامن وَي ًْ وم٤معُم

ٌُقٟمف. َٚم ًْ َتقَدع: ىمقٌم ُيْٕمَٓمقن اإليامن صمّؿ ُي ًْ  2واعُم

، ىم٤مل: ؾم٠مًمُتُف قمـ ىمقل اهلل: قمـ أيب احلًـ إّول        :ىم٤مل ،

َتَ٘مّر: اإليامن اًمث٤مسم٧م، واعمُ  ًْ تَْقَدع: اعُمَٕم٤مر.اعُم ًْ3 

ذم سمٜمل ُزريؼ، وم٘م٤مل زم  قمـ أمحد سمـ حمّٛمد، ىم٤مل: وىمػ قمكمَّ أسمقاحلًـ اًمث٤مين

ٌّٞمؽ. ىم٤مل إّٟمف عمـ٤ّم ىُمٌِض رؾمقل اهلل ضَمَٝمد اًمٜم٤مس  وهق راومٌع صقشمف: ي٤م أمحد. ىمٚم٧م: ًم

ّٓ أن ُيتِّؿ ُٟمقره سم٠مُمػماعم١مُمٜملم  أسمقاحلًـ، ومٚماّم شُمقذّم قمغم إـمٗم٤مء ُٟمقر اهلل،وم٠مسمك اهلل إ

ّٓ أن ُيتِؿَّ ُٟمقره. سمفوأصح٤م 4ضَمَٝمد اسمـ أيب محزة  قمغم إـمٗم٤مء ُٟمقر اهلل، وم٠مسمك اهلل إ

وا سمف، وإذا ظَمَرج ُمٜمٝمؿ ظم٤مرٌج ِل جَيَْزقُمقا  وإنَّ  أهؾ احلّؼ إذا َدظمؾ ومٞمٝمؿ داظمٌؾ ُهُّ

وا  ؿ قمغم ي٘ملٍم ُمـ أُمرهؿ وإّن أهؾ اًم٤ٌمـمؾ إذا دظمؾ ومٞمٝمؿ داظمٌؾ ُهُّ سمف، قمٚمٞمف، وذًمؽ أّنَّ

وإذا ظمرج ُمٜمٝمؿ ظم٤مرٌج ضَمِزقمقا قمٚمٞمف، وذًمؽ أّّنؿ قمغم ؿمؽٍّ ُمـ أُمرهؿ، إنَّ اهلل ي٘مقل: 

        تََ٘مّر: اعمَُٕم٤مر.ىم٤مل: صمّؿ ىم٤مل أسمق قمٌداهلل ًْ  5: اعُم

وم٘مٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م  ظمؼم حمّٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمديٚمٛمل ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهلل

 اؾمتٙمٛمٚم٧ُم  تفٛمٜمل ؿمٞمئ٤ًم إذا أٟم٤م ىمٚميامن ُمًت٘مر وُمًتقدع ومٕمٚمّ ومداك أن ؿمٞمٕمتؽ شم٘مقل إن اإل

                                                 
 .72ح ،2/111 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .73ح ،2/112 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .74ح ،2/112 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3

 ،اًمٙم٤مفمؿ احلًـ أيب اإلُم٤مم وقمـ اًمّم٤مدق اإلُم٤مم قمـ روى اًمٌٓم٤مئٜمل، زةمح أيب سمـ قمكم هق .4

 يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٙمثػمة سم٤مُٕمقال ـمٛمٕم٤مً  ،اًمرو٤م احلًـ أيب سم٢مُم٤مُم٦م ي٘مؾ وِل ،ؿمٝم٤مدشمف سمٕمد قمٚمٞمف ووىمػ

 .6/344 اًمرضم٤مل ىم٤مُمقس راضمع: ،اًمٙم٤مفمؿ اإلُم٤مم ىمّقام أطمد يم٤من طمٞم٨م سمحقزشمف

 .75ح ،2/112 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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 اإليامن.

 وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤مً  ٤مً وسمٛمحّٛمد ٟمٌٞمّ  ٤مً روٞم٧م سم٤مهلل رسمّ »صالة ومريْم٦م  ىم٤مل: ىمؾ ذم دسمر يمّؾ 

صٚمقات اهلل وإُم٤مُم٤ًم وسم٤محلًـ واحلًلم وإئٛم٦م  ٤مً وًمٞمّ  وسمٕمكمٍّ  وسم٤مًمٙمٕم٦ٌم ىمٌٚم٦مً  وسم٤مًم٘مرآن يمت٤مسم٤مً 

  ؽ قمغم يمؾِّ ٟمّ إ٦م وم٤مروٜمل هلؿ ؿ أئٛمّ هب اًمّٚمٝمؿ إين روٞم٧ُم  قمٚمٞمٝمؿ
ٍ
 1.شىمديرٍ  رء

 

                               

                          

                                 

                 

 

٦م واًمٕم٤ٌمدة وظمٚمع إٟمداد ذم أي٦م  اًمنميٗم٦م دٓٓت قمغم شمقطمٞمد اخل٤مًم٘مٞم٦م واًمرسمقسمٞمّ 

دوٟمف وأّٟمف ٓ يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة ؾمقاه، وومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ يًتٗمٞمد ُمٜمف اعم١مُمٜمقن عمـ٤ّم ورد ُمـ 

 اًمٜمٕمؿ اعمتقاردة اًمتل شمدّل قمغم قمٔمٞمؿ ومْمٚمف واطم٤ًمٟمف وطمًـ شمدسمػمه، وهمػمه٤م.

           .قم٤مـمٗم٦م    .ُمٌتدأ وظمؼمه، يٗمٞمد اًم٘مٍم عمـ٤ّم ُمّر 

   ش.هق»ٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  اًمًامء هل ضمٝم٦م اًمٕمٚمق »، واعمراد سمـ

 .3شوٕضمؾ ذًمؽ يٓمٚمؼ قمغم اًمًح٤مب» 2شومٙمّٚمام قمالك وأفمٚمؽ ومٝمق ؾمامء

 .ُمٗمٕمقل سمف، واعمراد سمف اعمٜمزوٓت اًمًاموي٦م ُمـ اعمٓمر واًمثٚم٩م 

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

                                                 
 .181ح ،2/119 ٝمذي٥ماًمت .1

 .7/289 اعمٞمزان .2

 .14/216 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3
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     ّؿ.ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. اًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اعمتٙمٚم 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

. 

          .٧ٌََم، واؾمؿ عمـ٤ّم َيٜم٧ٌُِْم ُمٗمٕمقل سمف، اؾمؿ ُمّمدر َٟم  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

   ُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. أي«     سم٤معم٤مء اًمذي أٟمزًمٜم٤مه   

اًمٜم٤ٌمت واًمٜمٛمق اًمذي ذم     ُمـ  1شًمؼموزا إممٟم٤مم ]و[ ًمف ىمقة اًمٜم٤ٌمت ُمـ اًمٙمٛمقن

اًمٜم٧ٌم واًمِمجر واحلٞمقان واإلٟم٤ًمن واًمِم٤مهد قمٚمٞمف   . 

           .ًمٚمتٗمّمٞمؾ، وُم٤م سمٕمده٤م شمٗمّمٞمؾ عم٤م ىمٌٚمٝم٤م    .ُمّر 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    « .ًمالسمتداء أو اًمتٌٕمٞمض، واًمْمٛمػم ش ُمـ

يرضمع إمم  . 

    ُمٗمٕمقل سمف. وهق اًمٌمء اًمذي ًمقٟمف أظمي ويٓمٚمؼ قمغم اًمٜم٧ٌم اًمرـم٥م

 .3واًم٘مْم٥م 2اًمذي ًمٞمس سمِمجر يم٤مًم٘مّمٞمؾ

     شٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  « .اشمّم٤مًمٞم٦م أو اسمتدائٞم٦م واًمْمٛمػم ش ُمـ

يرضمع إمم   . 

   .5شيمّٚمٝم٤م 4احل٥ّم: هق صمٛمر اًمٜم٤ٌمت يم٤مًمؼُمّ واًمِمٕمػم واًمزراريع»ُمٗمٕمقل سمف .

 .6شواحل٥ّم خيرج ُمـ اًمٜم٧ٌم اًمرـم٥م»

                                                 
 .7/289 اعمٞمزان .1

 .ؿمده سمريده چٞمز ؿمقد، ُمی چٞمده ؾمتقران و دام ظمقراک سمرای يمف ؾمٌز و ٟم٤مرس ضمق سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: .2

 .ـمري٦م سم٘مقل أو ُم٘مٓمققم٦م أهمّم٤من اًم٘مْم٥م: .3

 .ه٤م داٟمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: .4

 .6/241 قم٤مؿمقر اسمـ تٗمًػمسم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .5

 .6/241 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .6
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    ٟمٕم٧م ًمِـ « .ٕمْمف قمغم سمٕمض ذم اًمًٜمٌٚم٦م اعمؽمايم٥م: اعمٚمتّمؼ سم

سمٕمْمف ومقق ». يٕمٜمل: 1شسمٕمْم٤مً  فُمثؾ اًم٘مٛمح وهمػمه واًمتٗم٤مقمؾ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم ريمقب سمٕمْم

٤م[   ] سمٕمض ُم٠مظمقذ ُمـ اًمريمقب يمؽمايم٥م طمٌقب اًم٘مٛمح واًمِمٕمػم ]وإُرز[ ذم ؾمٜم٤مسمٚمٝم

 .2شامره٤مصموطمٌقب اًمرُم٤من واًمّمٜمقسمر ذم 

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم        . 

      ،ش ال»ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم   .ًمٚمٕمٝمد اجلٜمز 

       سمدل سمٕمض      .اًمٓمٚمع: أّول ُم٤م خيرج »سم٢مقم٤مدة اخل٤مومض

 .3شُمـ اًمٜمخٚم٦م ذم أيمامُمف

٦م » اًمٓمَّْٚمع: وقم٤مء قمرضمقن اًمتّٛمر اًّمذي يٌدو ذم أّول ظمروضمف يٙمقن يمِمٙمؾ إٟمُرضمُّ

قمغم اًمٕمرضمقن، صمّؿ يٜمٗمتح يمّمقرة ٟمٕمٚملم ومٞمخرج ُمٜمف اًمٕمٜم٘مقد جمتٛمٕم٤ًم،  اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمٖمٚم٘م٤مً 

 .4شويًّٛمك طمٞمٜمئٍذ اإلهمريض، صمّؿ يّمػم ىِمٜمقا

إٟمام ظمص اًمٓمٚمع سم٤مًمذيمر عمـ٤ّم ومٞمف ُمـ اعمٜم٤مومع اًمٕمجٞم٦ٌم وإهمذي٦م اًمنميٗم٦م اًمتل »و 

 ُمـ يمامم اًمثامر
ٍ
 .5شًمٞم٧ًم ذم رء

   اًمتٛمر يم٤مًمٕمٜم٘مقد ًمٚمٕمٜم٥م ويًّٛمٰك  قمرضمقن»ُمٌتدأ ُم١مظمر. مجع ىِمٜمْق: وهق

٤ٌَمؾم٦م ـ سمٙمن اًمٙم٤مف ـ
هق ». واحل٤مصؾ: ىِمٜمق: 6شاًمِٕمذق ـ سمٙمن اًمٕملم ـ ويًّٛمٰك اًمٙمِ

 .7شاًمٕمٜم٘مقد ُمـ اًمثٛمر

                                                 
 .6/241 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .3/231 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .3/231 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .3

 .6/241 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4

 .4/216 ناًمتٌٞم٤م .5

 .6/241 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .6

 .3/231 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .7
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   ٟمٕم٧م ًمِـ  هل اًمتل شمٙمقن ». يٕمٜمل: 1شىمري٦ٌم ؾمٝمٚم٦م اًمتٜم٤مول». أي

 .2شٟمخٚمتٝم٤م ىمّمػمة ِل شمتج٤موز ـمقل ىم٤مُم٦م اعمتٜم٤مول

 ٤مـمٗم٦م.قم 

    ُمٕمٓمقف قمغم  . .سم٤ًمشملم : 

     متٞمٞمز جمرور سمـ   سمٞم٤مٟمٞم٦م، أو ُمتٕمٚمَّؼ سمٛمحذوف صٗم٦م ًمِـ

   .  .مجع قِمٜم٥َم وهق صمٛمر ؿمجر اًمَٙمْرم 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  هسمف ؿمجر. واًمتٕمريػ ًمٚمجٜمس واعمراد. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم   .واًمتٕمريػ ًمٚمجٜمس واعمراد سمف ؿمجره 

      ُِّم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٜم٤ٌمت. واعمِمتٌف واعمتِم٤مسمف واًمتِم٤مسمف سمٛمٕمٜمك  طم٤مل ُمـ يمؾ

 واطمد، واعمراد أن سمٕمض اًمٜم٤ٌمت يِمٌف سمٕمْم٤ًم ذم اًمٚمقن واًمٓمٕمؿ واًمّمقرة.

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    .ُمْم٤مف إًمٞمف. أي سمٕمض اًمٜم٤ٌمت همػم ُمتِم٤مسمف يمام أّن سمٕمْمف ُمتِم٤مسمف 

      ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. أي     .سمٜمٔمر آقمت٤ٌمر وآؾمتٌّم٤مر 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ    اًمثٛمر: مجع صمٛمرة .

 وهق ُم٤م اٟمٕم٘مد قمغم اًمِمجر. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٜم٤ٌمت.

  أي طملم اسمتداء أصمامره.ش. طملم»فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك 

    ش.          هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم   اًمَٞمٜمُْع: اًمٜمْم٩م، ي٘م٤مل: أيٜمٕم٧م اًمثٛمرة إذا .

                                                 
 .3/231 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .6/241 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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 أدريم٧م وٟمْمج٧م.

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

      ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم  إؿم٤مرة إمم اعمذيمقرات اًم٤ًمسم٘م٦م .

 يمٚمِّٝم٤م.

           .ٓم اًمت١ميمٞمد اعمزطمٚم٘م٦م   اؾمؿ ُم١مظمر . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ .واًمالم ًمٚمتٕمٚمٞمؾ . 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. صٗم٦م ًمِـ  ظمص اعم١مُمٜملم سم٤مًمذيمر ّّٕنؿ .

همػم اعم١مُمٜملم هؿ همػم اًمٕم٤معملم وهمػم  اعمٜمتٗمٕمقن سمذًمؽ واعمٕمتؼمون سمف، وشمٕمريض سم٠منّ 

 اًمٗم٤مىمٝملم ُمع حل٤مظ أيتلم اًم٤ًمسم٘متلم.

 

                                 

         

 

ىمًؿ ُمـ اعمنميملم هؿ اًمذيـ             شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف

وأي٦م اًمنميٗم٦م شمٜمٗمٰك مجٞمع أىم٤ًمم اًمنمك سم٠ممجٕمٝم٤م ويمذا شمٜمٗمك وضمقد اًمٌٜملم واًمٌٜم٤مت هلل 

 قمـ ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػمًا. ؾمٌح٤مٟمف، وشمٕم٤ممم اهلل

 .قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم اجلٛمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واعمراد سم٤مجلٕمؾ هٜم٤م ضَمْٕمٌؾ ومهٌل ّتٞمّكمٌّ همػم ُمٜمٓمٌٍؼ

 قمغم واىمع صحٞمح وطم٘مٞم٘م٦م واوح.

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ  « . :وشم٘مديؿ اعمجرور قمغم اعمٗمٕمقل ذم ىمقًمف

     ًمالهتامم واًمتٕمجٞم٥م ُمـ ظمٓمؾ قم٘مقهلؿ إذ جيٕمٚمقن هلل ذيم٤مء ُمـ خمٚمقىم٤مشمف

، ومٝمذا اًمتّ٘مديؿ ضمرى قمغم ظمالف ُم٘مت٣م  ـّ ّٕن اعمنميملم يٕمؽمومقن سم٠مّن اهلل هق ظم٤مًمؼ اجل
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 .1شالومفاًمّٔم٤مهر ٕضمؾ ُم٤م اىمت٣م ظم

    ُمٗمٕمقل صم٤من ًمِـ   . 

     ُمٗمٕمقل أّول ًمِـ   ، « ىمّدم اعمٗمٕمقل اًمث٤مين قمغم إّول ّٕٟمف حمّؾ

 .2ششمٕمجٞم٥م وإٟمٙم٤مر ومّم٤مر ًمذًمؽ أهّؿ وذيمره أؾمٌؼ

ومٞمّمػم ُمٕمٜمك أي٦م           .وىمد ُمّر وضمف اًمت٘مديٛملم . 

واعمراد ُمـ     ـم٤مئٗم٦م همػم اإلٟم٤ًمن واعمالئٙم٦م، يذيمره٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم

ؿ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ُٟم٥ًم إمم ىمريش أّّن »ٞمس واًمِمٞم٤مـملم ُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م. وىمد آي٤مشمف، وإسمٚم

إن اهلل ىمد ص٤مهر اجلـ ومحدث سمٞمٜمٝمام اعمالئٙم٦م، وهذا أٟم٥ًم سمًٞم٤مق ىمقًمف:      

                               3ش. 

 .طم٤مًمٞم٦م 

      يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم وُمٗمٕمقل ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

سمف، واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم جيقز أن يرضمع إمم اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم      أي اعمنميملم يمام

جيقز أن يرضمع إمم     .ويمذًمؽ جيقز أن يرضمع إًمٞمٝمام وهذا إظمػم هق اعمخت٤مر 

ُمـ والل ه١مٓء اعمنميملم اًمذيـ جيٕمٚمقن وُمقوع هذا احل٤مل هق اًمتٕمجٞم٥م 

 خمٚمقىم٤مت اهلل ؾمٌح٤مٟمف أٟمدادًا ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قماّم ي٘مقل اعمنميمقن.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    .   اسمتدقمقا وّترصقا واظمؽمقمقا :

 واظمتٚم٘مقا يمذسم٤ًم وزورًا وسم٤مـماًل وضمٝماًل ووالًٓ.

   َّؼ سمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم   .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم ، 

                                                 
 .6/244 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .6/244 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف يرواًمتٜمق اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .7/291 اعمٞمزان .3
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   :ُمٗمٕمقل سمف، ٟمحق ىمقل اًمٞمٝمقد      1  :وىمقل اًمٜمّم٤مرٰى

     2. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  ،« ُمنميمق اًمٕمرب يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: إّن اعمالئٙم٦م سمٜم٤مت

 .3شاهلل

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مًٓ ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم    .

 واًم٤ٌمء ًمٚمٛمالسم٦ًم.

   .ُمْم٤مف إًمٞمف. أي احلج٦م واًمؼمه٤من 

      ،ٌُِّح اهلل ؾمٌح٤مٟم٤ًم ُمّمدر ُمٜمّمقب قمغم أّٟمف سمدل ُمـ ومٕمٚمف وشم٘مديره: أؾَم

 صكم. واًمْمٛمػم يْم٤مف إًمٞمف.سم٢مو٤موم٦م إمم ُمٗمٕمقًمف إش ؾمٌح٤مَن اهللِ»قُمّقض قمـ ومٕمٚمف ص٤مر 

ٟم٘مص  شمٜمزيف ًمف شمٕم٤ممم قمـ اًمنمك وقمـ مجٞمع هذه اعم٘م٤مٓت اًمٗم٤مؾمدة وقمـ يمّؾ 

 وقمٞم٥م، شمٕم٤ممم اهلل قمٜمٝم٤م قمٚمقًا يمٌػمًا.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ش. هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  « : ارشمٗمع، وهق شمٗم٤مقمؾ

ّم٤مف. واًمٕمٚمّق هٜم٤م جم٤مز، أي يمقُٟمف ٓ يٜم٘مّمف ُم٤م ُمـ اًمٕمٚمّق. واًمّتٗم٤مقمؾ ومٞمف ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم آشمّ 

وصٗمقه سمف، أي ٓ يقصػ سمذًمؽ ّٕن آشّمّم٤مف سمٛمثؾ ذًمؽ ٟم٘مص وهق ٓ يٚمح٘مف 

اًمٜمّ٘مص ومِمٌّف اًمّتح٤مر قمـ اًمٜمّ٘م٤مئص سم٤مٓرشمٗم٤مع، ّٕن اًمٌّمء اعمرشمٗمع ٓ شمٚمتّمؼ سمف 

ٌّف اًمٜمّ٘مص سم٤مًمًٗم٤م ًم٦م ؿمٌّف إوؾم٤مخ اًّمتل ؿم٠مّن٤م أن شمٙمقن ُمٓمروطم٦م قمغم إرض، ومٙمام ؿم

 .4شاًمٙمامُل سم٤مًمُٕمٚمّق، ومٛمٕمٜمك )شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ( أّٟمف ٓ يتٓمّرق إًمٞمف ذًمؽ

                                                 
 .31/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .1

 .31/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .2

 .7/291 اعمٞمزان .3

 .6/247 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .4
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  ْـ ُمقصقًم٦م أو ُمّمدري٦م، ش ُم٤م»ضم٤مر وجمروره ش ُم٤م»و ش قمـ»ُمريم٦ٌم ُِم

يتٕمّٚمؼ سمـ    . 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. اًمقصػ: إظم٤ٌمٌر قمـ اًمٌمء واوص٤مومف وُم٤م

َهُف قمـ اًمذي يّمٗمقٟمفش ُم٤م»قًمٞم٦م يتٛمٞمَّز سمف. سمٜم٤مء قمغم ُمقص ش ُم٤م»وسمٜم٤مًء قمغم ُمّمدري٦م  ،أي ُأَٟمزِّ

َهُف قمـ وصٗمٝمؿ. يٕمٜمل قمـ شمقصٞمٗم٤مت اعمنميملم واوص٤مف اًمتل وصٗمقا اهلل هب٤م.  ُأَٟمزِّ

 

                              

           

 

شمٕمٚمٞمؾ عمـ٤ّم ورد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ اًمتًٌٞمح واًمتٜمزيف سم٤مإلظم٤ٌمر سمٕمٔمٞمؿ ىُمْدَرِة اهللِ 

 وُصٜمْٕمف وسمديع ظَمْٚم٘مف.

    :ش هق»ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره   صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م قمغم وزن ومٕمٞمؾ .

 .1شوٓ زُم٤من وٓ آًم٦م وٓ اىمتداء سم٤معمثؾ واًمٜمٔمػمهق قم٤ٌمرة قمـ إٟمِم٤مء اًمٌمء سمال ُم٤مّدة »و 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  وٓ يقصػ هبذا اًمقصػ همػم اهلل ّٕٟمف .

 ظم٤مًم٘مٝمام قمغم همػم ُمث٤مل ؾمٌؼ.

    ـْ أيـ»أو ش يمٞمػ»أداة اؾمتٗمٝم٤مم سمٛمٕمٜمك  ٛمقن اًمتٜمزيف.شمٕمٚمٞمؾ آظمر عمْمش. ُِم

             .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص   ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مّدم . 

  اؾمؿ            .           .طم٤مًمٞم٦م  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص جمزوم 

                                                 
 .14/225 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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    ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مّدم    . 

   ؾمؿ ا     اًمّم٤مطم٥م: اًم٘مريـ اًمالزم وهق هٜم٤م اًمزوضم٦م ّّٕن٤م .

شمّم٤مطم٥م اًمزوج ذم ُمٕمٔمؿ أطمقاًمف. يم٠مّٟمف ي٘مقل: إذا ِل يٙمـ هلل شمٕم٤ممم زوضم٦م ومٛمـ أيـ 

طمّمؾ ًمف إوٓد؟! سمٜم٤مًء قمغم أّن اًمقٓدة حيت٤مج إمم إب وإّم ذم اًمٕمرف أي اًمزوج 

 واًمزوضم٦م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم ش. هق»ٚمف وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقم     

  . 

  .ُمٗمٕمقل سمف 

   ُمْم٤مف إًمٞمف. يٕمٜمل أّٟمف شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ    وُمٜمف ُم٤م يٜم٥ًم إًمٞمف ُمـ

اًمٌٜملم واًمٌٜم٤مت، ومٝمق شمٕم٤ممم ظم٤مًم٘مٝمؿ وٓ أسمقهؿ ًمٕمدم اعمج٤مٟم٦ًم سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق 

 اًمقًمد.ووضمقده٤م سملم اًمقاًمد و

           .قم٤مـمٗم٦م            .ُمٌتدأ    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ . 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف  .ظمؼم، سمٞم٤من ًمٕمٔمٞمؿ قمٚمٛمف وقمٛمقُمّٞمتف 

 واعمًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م سمٓمالن اّّت٤مذ اًمقًمد ُمـ وضمقه قمديدة:»

إمم شمٙمثػم اًمٜمقع، وٓ يٕم٘مؾ احل٤مضم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم  إّن اًمقًمد ُمٜم٤مط احل٤مضم٦م إّول:

، ومٞمًتحٞمؾ ًمف اًمقًمد، ّٕٟمف سمديع اًمًاموات وإرض سم٠مضمزائٝم٤م وضمزئٞم٤ّمهت٤م، ومال إًمٞمف 

 يٌ٘مك ُمقوقع ًمٚمقٓدة احل٘مٞم٘مّٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشم٘مّدس.

إّن اًمقٓدة ُمـ صٗم٤مت إضم٤ًمم، وُمٌدع اًمًاموات وإرض ًمٞمس  اًمث٤مين:

رء يامصمٚمف ُمـ أضمزائٝمام، طمّتك يٙمقن واًمدًا. ويمٞمػ يٙمقن ًمف ص٤مطم٦ٌم أو  سمجًؿ، وٓ

 سمٜمقن وسمٜم٤مت.

ُمتٕم٤مل قمـ  إّن اًمقٓدة إّٟمام شمٙمقن سملم زوضملم ُمـ ضمٜمس واطمد، وهق  اًمث٤مًم٨م:
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 جم٤مٟمس، ومال شمٙمقن ًمف ؾمٌح٤مٟمف ص٤مطم٦ٌم، ومال شمّمّح اًمقٓدة.

ّٓ وهق شمٕم٤ممم ظم٤مًم٘مف ووم٤مـمره، واًمقًمد  اًمراسمع: هق ضمزء ُمـ إّٟمف ُم٤م ُمـ رء إ

 اًمٌمء، واعمامصمؾ ًمف ٓ يٙمقن خمٚمقىم٤ًم ًمف اًمٌت٦م.

إّٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم خيؼم سم٠مّٟمف ٓ ص٤مطم٦ٌم ًمف وٓ وًمد، وُمثؾ هذا اخلؼم ٓ  اخل٤مُمس:

 رء قمٚمٞمؿ. ؾمٌٞمؾ ًمٚمجٝمؾ إًمٞمف، ّٕٟمف سمٙمؾِّ 

إّٟمف شمٕم٤ممم همٜملٌّ سم٤مًمذات قمـ يمّؾ رء، واًمقًمد إّٟمام يٓمٚمٌف اعمحت٤مج وهق  اًم٤ًمدس:

 .1ش٤مضم٦مُمٜمّزه قمـ احل

 رواي٦مٌ 

قمـ  ُمٕمتؼمة ؾمدير اًمّمػمذم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م مُحران سمـ أقملم ي٠ًمل أسم٤م ضمٕمٗمر

 :ىمقل اهلل         إّن اهلل : »ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر  اسمتدع إؿمٞم٤مء

ـّ  اموات وإرولم، وِل يٙمـ ىمٌٚمٝم ًّ يمّٚمٝم٤م سمٕمٚمٛمف قمغم همػم ُمث٤مٍل يم٤من ىمٌٚمف، وم٤مسمتدع اًم

روقن، أ ُم٤م شمًٛمع ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ؾمامواٌت وٓ أ       2؟ 

وم٘م٤مل ًمف مُحران: أ رأي٧م ىمقًمف ضمّؾ ذيمره:                

   3؟ 

: وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر            4 .ويم٤من واهلل حمّٛمٌد ممّـ ارشمْم٤مه 

ىمقًمف:  وأُّم٤م     5  وم٢مّن اهلل  ر ُمـ قم٤مِلٌ سمام هم٤مب قمـ ظمٚم٘مف ـ ومٞمام ي٘مدِّ

رء، وي٘مْمٞمف ذم قمٚمٛمف ـ ىمٌؾ أْن خيٚم٘مف وىمٌؾ أن ي٘مْمٞمف إمم اعمالئٙم٦م: ومذًمؽ ي٤م مُحران، 
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اليٛمْمٞمف: وم٠مُّم٤م ومقمٚمٌؿ ُمقىمقف قمٜمده، إًمٞمف ومٞمف اعمِمٞمئ٦م، ومٞم٘مْمٞمف إذا أراد، ويٌدو ًمف ومٞمف، 

ره اهلل اًمٕمٚمؿ اًّمذي ي٘م  وي٘مْمٞمف ويٛمْمٞمف، ومٝمق اًمٕمٚمؿ اًّمذي اٟمتٝمٰك إمم رؾمقل اهلل دِّ

 .1شصمّؿ إًمٞمٜم٤م

 خمتٍمًا. 3واًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه 2رواه٤م اًمّمٗم٤مر ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت

 

                            

      

 

هذه أي٦م اًمنميٗم٦م يم٤مًمٜمتٞمج٦م ًممي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وهل إذا يم٤من إُمر قمغم ُم٤م ورد ذم 

أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وم٤مهلل اًمذي وصٗمٜم٤مه هق رسمٙمؿ ٓ اًمٖمػم، شمٍميح سم٤مًمتقطمٞمد اًمْمٛمٜمل 

هق اًمرّب ًمٞمس دوٟمف رّب »اًمقارد ذم اًم٤ًمسم٘م٤مت وهق ُمع ذًمؽ ذم ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ سمت٘مري٥م: 

 .4شس دوٟمف إًمف ويمٞمػ يٙمقن همػمه رسّم٤ًم وًمٞمس سم٢مًمفّٕٟمف اهلل اًمذي ًمٞم

    اؾمؿ إؿم٤مرة، ُمٌتدأ، وىمقع اؾمؿ اإلؿم٤مرة سمٕمد إظم٤ٌمر اعمت٘مدُم٦م

واًمّمٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م يدّل قمغم أّن اعمِم٤مر إًمٞمف طم٘مٞمؼ سم٤مٕظم٤ٌمر وإُوص٤مف اًمتل شمرد سمٕمد 

 اؾمؿ اإلؿم٤مرة.

واؾمؿ اإلؿم٤مرة   هلل شمٕم٤ممم سم٠مّٟمف إؿم٤مرة إمم ُم٤م شم٘مّدم ُمـ وصػ ا   

     5  ّٕٟمف ظمٓم٤مب ش اعمٞمؿ»ُأدظمؾ ومٞمف »وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف، و
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 .1شجلٛمٞمع اخلٚمؼ

            .ُمٌتدأ صم٤من    ظمؼم  ،       ظمؼم . 

  ش.إنّ »أداة ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس شمٕمٛمؾ قمٛمؾ 

  ؾمؿ ا ش.ُمقضمقد»، وظمؼمه حمذوف شم٘مديره 

            .أداة اؾمتثٜم٤مء   سمدل ُمـ حمّؾ .ُمع اؾمٛمٝم٤م 

 ٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م اجلو       طم٤مل ُمـ    ٓ أو صٗم٦م. وإظم٤ٌمر سم٠مّٟمف

ال يٙمقن رسّم٤ًم، ُمٕمٌقد ؾمقاه حتّؼ ًمف اًمٕم٤ٌمدة وىمد ُمّر ذم شم٘مري٥م أّول أي٦م سم٠مّن ُمـ ًمٞمس سم٢مًمٍف وم

 واًمرسمقسمّٞم٦م يًتحؼ عمـ ًمف إًُمقهٞم٦م.

    صٗم٦م ًمِـ    أو ًمِـ . 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف .ُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من 

ومجٚم٦م         :شمٕمٚمٞمؾ ًم٘مقًمف       « أي إّٟمام اٟمحٍمت

إًُمقهٞم٦م ومٞمف ّٕٟمف       ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء ومال ظم٤مًمؼ همػمه ًمٌمء ُمـ

رء خمٚمقق ًمف، ظم٤موع ًمف سم٤مًمٕمٌقدي٦م ومال يٕم٤مدًمف  إؿمٞم٤مء طمتّك يِم٤مريمف ذم إًُمقهٞم٦م، ويمّؾ 

 .2شومٞمٝم٤م

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

     :ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. شمٗمريع وٟمتٞمج٦م قمغم ىمقًمف    

   «اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق رسمٙمؿ ٓ همػم  أي إذا يم٤من   3ش. 

سمٕم٤ٌمرة ُأظمرٰى: إًُمقهٞم٦م شم٘متيض اًمرسمقسمٞم٦م وُمـ يٜمٗمرد سم٤مّٕول ومٝمق يٜمٗمرد سم٤مًمث٤مين 

ـْ يٜمٗمرد سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ومٝمق خيتص سم٤مًمٕم٤ٌمدة ٓ همػمه.  وَُم

                                                 
 .4/222 اًمتٌٞم٤من .1
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           .قم٤مـمٗم٦م  .ُمٌتدأ 

     ّؼ سمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم    .        .ُمْم٤مف إًمٞمف 

   .ظمؼم ،واًمقيمٞمؾ قمغم اًمٌمء هق احل٤مومظ اًمذي »: طم٤مومظ

 .1شحيقـمف ويدومع اًمير قمٜمف

واجلٛمٚم٦م اإلؾمٛمٞم٦م         ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    « سمٜم٤مًء

غم وضمف شمٙمٛمٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم ضمقاز قمٓمػ اخلؼم قمغم اإلٟمِم٤مء واًمٕمٙمس ـ وهق احلّؼ ـ قم

 .2شًمألُمر سمٕم٤ٌمدشمف دون همػمه

 و»وسمت٘مري٥م آظمر:         ِّأي هق اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ ،  
ٍ
 رء

ر ُٕمره اًمٜم٤مفمؿ ٟمٔم٤مم وضمقده وطمٞم٤مشمف وإذا يم٤من يمذًمؽ يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م أن يت٘مك ومال اعمدسمِّ 

يتخذ ًمف ذيؽ سمٖمػم قمٚمؿ وم٤مجلٛمٚم٦م يم٤مًمت٠ميمٞمد ًم٘مقًمف:     أي ٓ شمًتٜمٙمٗمقا قمـ

 .3شف ويمٞمؾ قمٚمٞمٙمؿ همػم هم٤مومؾ قمـ ٟمٔم٤مم أقمامًمٙمؿقم٤ٌمدشمف ٕٟمّ 

 

                     

 

واعمحًقس ومرّد اهلل ذم  ّس اعمنميمقن اقمت٤مدوا سم٤مًمتٗمٙمر اعم٤مدي وأظمٚمدوا إمم احلً

ٔي٦م شمقمهٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة سم٠مّن اهلل شمٕم٤ممم أُمر ضمًامين يم٤ًمئر اجلًامٟمٞم٤مت ومرّد قمٚمٞمٝمؿ هذه ا

 سم٘مقًمف:         وإذا ارشمٗمع قمـ شمٕمّٚمؼ إسمّم٤مر سمف ُأظمرج قمـ طمٞمٓم٦م احلّس 

 واعمحًقس.

 .ٟم٤مومٞم٦م 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم

                                                 
 .4/222 اًمتٌٞم٤من .1

 .7/291 اعمٞمزان .2

3. . 
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      ...1 اإلدراك إذا أوٞمػ إمم واطمد ُمـ احلقاس أوم٤مد ُم٤م شمٚمؽ ». و

وم٤معمراد سمف هٜم٤م اًمروي٦م. وإن يم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإلدراك هل اًمقصقل إمم  2شاحل٤مؾم٦م آًم٦م ومٞمف

 اعمٓمٚمقب.

    .وم٤مقمؾ، مجع سَمٍَم وهق اؾمؿ ًمٚم٘مقة اًمتل هب٤م اًمٜمٔمر واًمروي٦م 

         شمٍميح سمٕمدم إُمٙم٤من روي٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٚم٘م٤ًم أي ذم اًمدٟمٞم٤م

ّٓ إضم٤ًمم، واهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمس  وأظمرة ّٕٟمف شمٕم٤ممم قمـ اجلًٛمٞم٦م وًمقازُمٝم٤م، وٓ ُيرٰى إ

 سمجًؿ ومال ُيرٰى أسمدًا.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م   ُمٌتدأ. يرضمع إمم 3. 

     ش.          هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    .ُمٗمٕمقل سمف 

ـْ زقمؿ  أّٟمف شمٕم٤ممم إذا ارشمٗمع قمـ شمٕمّٚمؼ إسمّم٤مر سمف، ظمرج قمـ طمٞمٓم٦م »رّد قمغم َُم

احلس واعمحًقس وسمٓمؾ ٟمقع آشمّم٤مل اًمقضمقدي اًمذي هق ُمٜم٤مط اًمِمٕمقر واًمٕمٚمؿ 

واٟم٘مٓمع قمـ خمٚمقىم٤مشمف ومال يٕمٚمؿ سمٌمء يمام ٓ يٕمٚمؿ سمف رء وٓ يٌٍم ؿمٞمئ٤ًم يمام ٓ يٌٍمه 

ء وم٠مضم٤مب شمٕم٤ممم قمٜمف سم٘مقًمف: ر          4ش. 

           .قم٤مـمٗم٦م  .ُمٌتدأ 

       .اًمٚمٓمٞمػ هق اًمرىمٞمؼ »صٗمت٤م ُمِمٌّٝم٦م ُمـ ًُمْٓمِػ وظُمؼْمِ ظمؼمان

رء سمح٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜمك  اًمٜم٤مومذ ذم اًمٌمء، واخلٌػم ُمـ ًمف اخلؼمة، وم٢مذا يم٤من شمٕم٤ممم حمٞمٓم٤ًم سمٙمّؾ 

  إلطم٤مـم٦م يم٤من ؿم٤مهدًا قمغم يمؾِّ ا
ٍ
ٓ يٗم٘مده فم٤مهر رء ُمـ إؿمٞم٤مء وٓ سم٤مـمٜمف، وهق ُمع  رء

ذًمؽ ذو قمٚمؿ وظمؼمة يم٤من قم٤معم٤ًم سمٔمقاهر إؿمٞم٤مء وسمقاـمٜمٝم٤م ُمـ همػم أن يِمٖمٚمف رء قمـ 

 .5شرء أو حيتج٥م قمٜمف رء سمٌمء
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ُمـ ؾمٓمقح اًمٌٞم٤من وؾمٝمقًم٦م اًمٓمريؼ وإجي٤مز اًم٘مقل ُم٤م »وذم هذه أي٦م وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م 

 .1ش اًمٚم٥م ومه٤م ُمع ذًمؽ هتدي٤من اعمتدسمر ومٞمٝمام إمم أهار دوّن٤م أؾمت٤مرحيػم

 اًمرواي٤مت

 ذم ىمقًمف:  صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب قمٌداهلل      

ىم٤مل: إطم٤مـم٦م اًمقهؿ: أ ٓ شمرٰى إمم ىمقًمف:               ؟ ًمٞمس يٕمٜمل سمٍم

اًمٕمٞمقن        ًمٞمس يٕمٜمل ُمـ اًمٌٍم سمٕمٞمٜمف :        2 ًمٞمس :

يٕمٜمل قمٛمك اًمٕمٞمقن، إّٟمام قمٜمٰك إطم٤مـم٦م اًمقهؿ، يمام ي٘م٤مل: ومالٌن سمّمػٌم سم٤مًمِّمٕمر، وومالٌن سمّمػٌم 

 3سم٤مًمٗم٘مف، وومالن سمّمػٌم سم٤مًمّدراهؿ، وومالن سمّمػٌم سم٤مًمّثٞم٤مب، اهلل أقمٔمؿ ُمـ أْن يرٰى سم٤مًمٕملم.

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اهلل: ٞمح٦م أيب ه٤مؿمؿ اجلٕمٗمري قمـ أيب احلًـ اًمرو٤مصح

 ؟ وم٘م٤مل: أ ُم٤م شم٘مرُأ اًم٘مرآن؟ ىمٚم٧م: سمغٰم، ىم٤مل: أ ُم٤م شم٘مرُأ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُػ قَص هؾ يُ 

                 ،؟ ىمٚم٧م: سمغٰم، ىم٤مل: ومتٕمرومقن إسمّم٤مر؟ ىمٚم٧م: سمغٰم

أسمّم٤مر اًمٕمٞمقن، وم٘م٤مل: إّن أوه٤مم اًم٘مٚمقب أيمؼم ُمـ أسمّم٤مر اًمٕمٞمقن، هل؟ ىمٚم٧م:  ُم٤مىم٤مل: 

 4ومٝمق ٓ شمدريمف إوه٤مم، وهق يدرك إوه٤مم.

 : ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمرظمؼم أيب ه٤مؿمؿ اجلٕمٗمري،ىم٤مل:           

        ىمد ؟ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ه٤مؿمؿ، أوه٤مم اًم٘مٚمقب أدق ُمـ أسمّم٤مر اًمٕمٞمقن: أٟم٧م

ٜمَْد واهلٜمد واًمٌٚمدان اًّمتل ِل شمدظمٚمٝم٤م وٓ شمدريمٝم٤م سمٌٍمك، وأوه٤مم  ًِّ شمدرك سمقمهؽ اًم

 5اًم٘مٚمقب ٓ شمدريمف، ومٙمٞمػ أسمّم٤مر اًمٕمٞمقن؟!

                                                 
 .7/292 اعمٞمزان .1

 .114/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .(1/98) 9ح ،1/244 اًمٙم٤مذم .3

 .(1/98) 11ح ،1/244 اًمٙم٤مذم .4

 .(1/99) 11ح ،1/245 اًمٙم٤مذم .5
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ث أْن ُأدظمٚمف قمغٰم  صحٞمح٦م صٗمقان سمـ حيٞمك ىم٤مل: ؾم٠مًمٜمل أسمق ىمّرة اعمحدِّ

 ، وم٤مؾمت٠ْمذٟمتف ذم ذًمؽ، وم٠مذن زم ومدظمؾ قمٚمٞمف، وم٠ًمًمف قمـ احلاللاحلًـ اًمّرو٤م أيب

يٜم٤م أّن اهلل ىمًؿ  واحلرام وإطمٙم٤مم طمتّٰك سمٚمغ ؾم١ماًمف إمم اًمّتقطمٞمد، وم٘م٤مل أسمق ىمّرة: إّٟم٤م روِّ

 اًمّرؤي٦م واًمٙمالم سملم ٟمٌّٞملم، وم٘مًؿ اًمٙمالم عمقؾمٰك، وعمحّٛمٍد اًمّرؤي٦م.

ـّ واإلْٟمس وم٘م٤مل أسمقاحلًـ  : ومٛمـ اعمٌٚمِّغ قمـ اهلل إمم اًمثّ٘مٚملم ُمـ اجل

       ،          و      1 ؟ أ ًمٞمس

حمّٛمد؟ ىم٤مل: سمغٰم، ىم٤مل: يمٞمػ جيلء رضمؾ إمم اخلٚمؼ مجٞمٕم٤ًم، ومٞمخؼمهؿ أّٟمف ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل، 

 وأّٟمف يدقمقهؿ إمم اهلل سم٠مُمر اهلل، ومٞم٘مقل:        ،       

   و       صمّؿ ي٘مقل: أٟم٤م رأيتف سمٕمٞمٜمل، وأطمٓم٧م سمف قمٚماًم، وهق قمغم

صقرة اًمٌنم؟ً أُم٤م شمًتحقن؟ ُم٤م ىمدرت اًمّزٟم٤مدىم٦م أْن شمرُمٞمف هبذا أْن يٙمقن ي٠ميت ُمـ قمٜمد اهلل 

، صمّؿ ي٠ْميت سمخالومف ُمـ وضمٍف آظمر.
ٍ
 سمٌمء

ىم٤مل أسمق ىمّرة: وم٢مّٟمف ي٘مقل:           2؟ 

 : إّن سمٕمد هذه أي٦م ُم٤م يدّل قمغم ُم٤م رأٰى: طمٞم٨م ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمق احلًـ

       3  ،ي٘مقل: ُم٤م يمذب وم١ماد حمّٛمٍد ُم٤م رَأْت قمٞمٜم٤مه، صمّؿ أظمؼم سمام رأٰى

وم٘م٤مل:            4 ومآي٤مت اهلل همػم اهلل، وىمد ىم٤مل اهلل :  

       5 .6وم٢مذا رأشْمف إسمّم٤مر، وم٘مد أطم٤مـم٧م سمف اًمٕمٚمؿ، ووىمٕم٧م اعمٕمروم٦م 

، ىم٤مل: صحٞمح٦م أمحد سمـ حمّٛمد سمـ أيب ٟمٍم اًمٌزٟمٓمل قمـ أيب احلًـ اًمرو٤م

                                                 
 .11/ ؿمقرٰى  ؾمقرة .1

 .13/ اًمٜمجؿ ؾمقرة .2

 .11/ اًمٜمجؿ ؾمقرة .3

 .18/ اًمٜمجؿ ؾمقرة .4

 .111/ ـمف ؾمقرة .5

 .(1/95) 2ح ،1/238 اًمٙم٤مذم .6
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امء، سمٚمغ يب ضمؼمئٞمؾ ُمٙم٤مٟم٤ًم ِل يٓم٠مه ىمطُّ ضمؼمئٞمؾ، ىم٤مل رؾمقل اهلل ًّ : عمـ٤ّم ُأهَي يب إمم اًم

 1ش.وم٠مراه اهلل ُمـ ٟمقر قمٔمٛمتف ُم٤م أطم٥ّم  ًمف، َػ ِِم ومٙمُ 

، ومدظمؾ قمٚمٞمف رضمؾ ُمـ اخلقارج، وم٘م٤مل ظمؼم ؾمٜم٤من ىم٤مل: طميت أسم٤م ضمٕمٗمر

 شمَ 
ٍ
سمغٰم، ِل شمره اًمٕمٞمقن »ىم٤مل: رأيتف؟ ىم٤مل: ش اهلل شمٕم٤ممم»؟ ىم٤مل: دُ ٌَ ٕمْ ًمف: ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر، أّي رء

وٓ يدرك سمٛمِم٤مهدة إسمّم٤مر، وًمٙمـ رأشمف اًم٘مٚمقب سمح٘م٤مئؼ اإليامن، ٓ يٕمرف سم٤مًم٘مٞم٤مس، 

سم٤محلقاّس، وٓ يِمٌّف سم٤مًمٜم٤ّمس، ُمقصقف سم٤مٔي٤مت، ُمٕمروف سم٤مًمٕمالُم٤مت، ٓ جيقر ذم 

 ش.طمٙمٛمف، ذًمؽ اهلل ٓ إًمف ٓ هق

 2ىم٤مل: ومخرج اًمّرضمؾ وهق ي٘مقل: اهلل أقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مًمتف.

ضم٤مء طمؼٌم إمم »، ىم٤مل: ظمؼم أيب احلًـ اعمقصكم قمـ أيب قمٌداهلل

 شُمٜملم، هؾ رأي٧م رسّمؽ طملم قمٌدشمف؟، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػماعم١مأُمػماعم١مُمٜملم

ىم٤مل: وم٘م٤مل: ويٚمؽ، ُم٤م يمٜم٧م أقمٌد رسّم٤ًم ِل أره، ىم٤مل: ويمٞمػ رأيتف؟ ىم٤مل: ويٚمؽ، ٓ 

 3ش.شمدريمف اًمٕمٞمقن ذم ُمِم٤مهدة إسمّم٤مر، وًمٙمـ رَأشْمف اًم٘مٚمقب سمح٘م٤مئؼ اإليامن

، ىم٤مل ؾَمِٛمٕمتف ي٘مقل: ٓ ُيقَصػ اهلل أيب محزة اًمثُّامزم، قمـ قمكّم سمـ احلًلم

! وهق ُيدِرك إسمّم٤مر، سمُٛمحٙمؿ وَ  ٗم٦م، يمٞمػ ُيقصػ ُمـ ٓ حُيَدُّ ٜم٤م قمـ اًمّمِّ طْمٞمف، قَمُٔمؿ رسمُّ

 4وٓ شُمدِرك إسمّم٤مر، وٓ شُمدِريمف إسمّم٤مر، وهق اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم.

: : ىمٚم٧م ٕيب احلًـ اًمرو٤م5اًمري٤مؾمتلم وذقمـ إؿمٕم٨م سمـ طم٤مشمؿ، ىم٤مل: ىم٤مل 

                                                 
 .(1/98) 8ح ،1/243 اًمٙم٤مذم .1

 .(1/97) 5ح ،1/241 اًمٙم٤مذم .2

 .(1/97) 6ح ،1/242 اًمٙم٤مذم .3

 .78ح ،2/113 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 أٟمٞمكم ىمٌؾ اًمٕم٤ٌمد اعم٠مُمقن صح٥م ، هـ212 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  أسمقاًمٕم٤ٌمس، اًمنظمز، ؾمٝمؾ سمـ اًمٗمْمؾ هق .5

 واًمًٞم٤مؾم٦م( )احلرب اًمري٤مؾمتلم سمذي يٚمّ٘م٥م ومٙم٤من اجلٞمش، وىمٞم٤مدة اًمقزارة ًمف ضمٕمؾ وًمٞمٝم٤م ومٚماّم  اخلالوم٦م،

 أُمره، قمٚمٞمف صم٘مؾ وىمد ًمف دؾّمٝمؿ اعم٠مُمقن إنّ  ىمٞمؾ: احلامم، ذم يم٤من سمٞمٜمام مج٤مقم٦م ىمتٚمف هظمس، ذم شمفوووم٤م ُمقًمده

 .5/149 ًمٚمزريمكم إقمالم ومّمٞمح٤ًم. قم٤مىمالً  طم٤مزُم٤مً  ويم٤من
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 وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٓ ُيرٰى. ضُمِٕمٚم٧م ومداك، أظمؼمين قماّم اظمتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمُرؤي٦م،

وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م اًمٕم٤ٌمس، ُمـ َوَصػ اهلل سمخالف ُم٤م َوَصػ سمف ٟمٗمًف وم٘مد أقمٔمؿ 

 اًمِٗمري٦م قمغم اهلل، ىم٤مل اهلل:                               

ل ذم اًم٘مٚمقب، ٓ ي٘مع قمٚمٞمف هذه إسمّم٤مر ًمٞم٧ًم هل إقْملُم، إّٟمام هل إسمّم٤مر اًمت

 1إوه٤مم، وٓ ُيْدَرك يمٞمػ هق.

طمًٜم٦م سمؾ صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ سمزيع ىم٤مل: ىم٤مل أسمقاحلًـ قمكم سمـ 

 : ذم ىمقل اهلل  ُمقؾمك اًمرو٤م                  ٓ :ىم٤مل

 2ٞمقن؟!شُمْدِريمف أوه٤مم اًم٘مٚمقب، ومٙمٞمػ شُمْدِريمف أسمّم٤مر اًمٕم

 

                                 

      

 

أُْمٌر ُمـ اهلل ًمٜمٌٞمف أن ي٘مقل هل١مٓء اًمٙمٗم٤مر: ىمد ضم٤مءيمؿ طمج٩م ُمـ اهلل وهق ُم٤م ذيمره »

ذم ىمقًمف         3  إمم ه٤مهٜم٤م. وُم٤م يٌٍمون سمف اهلدى ُمـ اًمْمالل، ومٛمـ

. وًم٧ًم أُمٜمٕمٙمؿ ُمٜمف وٓ أطمقل  ٟمٔمر وقمٚمؿ ومٚمٜمٗمًف ٟمٗمع، وُمـ ضمٝمؾ وقمٛمل ومٚمٜمٗمًف ضَّ

 .4شسمٞمٜمٙمؿ وُم٤م حتت٤مضمقن

  .طمرف حت٘مٞمؼ 

    .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، أي ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٤مت 

                                                 
 .79ح ،2/113 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .673 رىمؿ ،2/494ح واًمًتقن اًمراسمع اعمجٚمس اًمّمدوق، أُم٤مزم .2

 .95/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3

 .4/227 اًمتٌٞم٤من .4
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    .ّمػمة وهل اًمدًٓم٦م اًمتل شمقضم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي يٌٍم سمف مجع سم»وم٤مقمؾ

. 1شٟمٗمس اًمٌمء قمغم ُم٤م هق سمف واعمراد هٝمٜم٤م ىمد ضم٤مءيمؿ اًم٘مرآن اًمذي ومٞمف احلج٩م واًمؼماهلم

 .2شوٟمٕمٜمل سم٤مًمٌّمػمة: احلج٦م اًمٌّٞمٜم٦م اًمٔم٤مهرة»

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ     أو ىمد ضم٤مءشمٙمؿ ُمـ

 .٤مًمقطمل إمم رؾمقًمفضم٤مٟم٥م اهلل سم

           .شمٗمريٕمٞم٦م .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ 

   يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ضمزم  ، ذم حمّؾ

 ومٕمؾ اًمنمط.

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

   ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ    حمذوف، ضمقاب

 اًمنمط.

 هب٤م، أوضم٧ٌم ًمف اًمٕمٚمؿ وشمٌلّم  كٜمل ُمـ شمٌلّم هبذه احلج٩م سم٠من ٟمٔمر ومٞمٝم٤م طمتّ يٕم»

 .3شومٛمٜمٗمٕم٦م ذًمؽ شمٕمقد قمٚمٞمف وًمٜمٗمًف سمام ٟمٔمر

 .قم٤مـمٗم٦م 

         ُمٕمٓمقوم٦م قمغم       يٕمٜمل .«     ومٚمؿ

قم٘م٤مب شمٗمريٓمف ٓزم ًمف وطم٤مل سمف،  نّ ضمٝمؾ ومٕمغم ٟمٗمًف ٕ كيٜمٔمر ومٞمٝم٤م وصدف قمٜمٝم٤م طمتّ 

. وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم شمقؾمٕم٤مً  كومًٛمل اًمٕمٚمؿ واًمتٌٞملم إسمّم٤مرا جم٤مزًا، وؾمٛمل اجلٝمؾ قمٛم

 .4شاخلٚمؼ همػم جمؼميـ سمؾ هؿ خمػمون ذم أومٕم٤مهلؿ نّ أ

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ي٘مقهل٤م اهلل ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل إقمٔمؿ. 

                                                 
 .4/226 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/227 اًمتٌٞم٤من .2

 .4/227 اًمتٌٞم٤من .3

 .4/227 اًمتٌٞم٤من .4
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  ش.ًمٞمس»ٟم٤مومٞم٦م شمٕمٛمؾ قمٛمؾ 

   اؾمؿواًمْمٛمػم يرضمع إمم رؾمقل اهلل ،. 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

 .طمرف ضمر زائد ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل 

    ظمؼم  صٗم٦م ُمِمٌٝم٦م. جمرور ًمٗمٔم٤ًم، ُمٜمّمقب حماّل .ً  

احلٗمٞمظ: احل٤مرس واًمرىمٞم٥م، يٕمٜمل: أٟم٤م ٟم٤مصح ًمٙمؿ وًم٧ًُم سمرىمٞم٥م وطم٤مرس 

ًمٜم٦ًٌم إمم أقمامًمٙمؿ سمؾ أٟمتؿ خمت٤مرون ذم قم٘م٤مئديمؿ وأقمامًمٙمؿ ودمزون قمٚمٞمٙمؿ شمٙمقيٜم٤ًم سم٤م

 قمٚمٞمٝمام واهلل اًمٕم٤مِل.

 

                        

 

: إّن يم٤مٟم٧م ىمريش شم٘مقل ًمرؾمقل اهلل»ردٌّ قمغم ُم٘م٤مًم٦م ُمنميمل ىمريش طمٞم٨م 

 .1شؼمٟم٤م سمف ُمـ إظم٤ٌمر شمتٕمّٚمٛمف ُمـ قمٚمامء اًمٞمٝمقد وشمدرؾمفاًمذي ّت

 .اقمؽماوٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م مجٚم٦م ُمٕمؽمو٦م شمذيٞمالً عمـ٤ّم ىمٌٚمٝم٤م 

    ُمٌتدأ. إؿم٤مرة إمم اًمتٍميػ اعم٠مظمقذ ُمـ      أي: قمغم .

 هذا اعمث٤مل.

    ػ: هق إضمراء اًمتٍميش. »ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .2شدةئاعمٕمٜمك اًمدائر ذم اعمٕم٤مين اعمتٕم٤مىم٦ٌم ًمٞمجتٛمع ومٞمف وضمقه اًمٗم٤م

             .ُمٗمٕمقل سمف، اؿم٤مرة إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .1/313 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 اًمرمحـ وُمقاه٥م 7/313 اعمٞمزان ذم اٟمت٤ًمب دون وُمـ ،4/229 اًمتٌٞم٤من ذم يمام اًمرُم٤مين ىم٤مًمف .2

14/237. 
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  :طمرف ضمر، ًمٚمتٕمٚمٞمؾ، ُمًتٕم٤مرة عمٕمٜمك اًمٕم٤مىم٦ٌم واًمّمػمورة. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

                    1. 

     ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ .ووم٤مقمٚمف 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ُم٘مقل اًم٘مقل. اًمدراؾم٦م: اًم٘مراءة سمتٛمّٝمؾ ًمٚمحٗمظ

 .2أو اًمٗمٝمؿ، أو اًمتٕمّٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ ـمري٘مٝم٤م

           .قم٤مـمٗم٦م .ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

    وُمٗمٕمقل سمف. ش ٟمحـ»٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ ُمْم

 واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم قم٤مئٌد إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ّٕٟمف جمٛمع أي٤مت.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ؿ اًمذيـ آُمٜمقا واهتدوا، يمام هب. واعمراد

ُمّر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:               3. 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، صٗم٦م ًمِـ . 

 

                             

 

 ـْ ف ُمِ رسمِّ  ـْ سم٤مشم٤ٌمع ُم٤م أوطمل إًمٞمف ُمِ »وأُمره  اؾمتئٜم٤مف ذم ظمٓم٤مب رؾمقل اهلل

ع اًمديـ ُمـ همػم أن يّمده ُم٤م يِم٤مهده ُمـ اؾمتٙم٤ٌمر اعمنميملم أُمر اًمتقطمٞمد وُأصقل ذائ

 .4شقمـ اخلْمقع ًمٙمٚمٛم٦م احلّؼ واإلقمراض قمـ دقمقة اًمديـ

    وآشم٤ٌمع . »، ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌلشأٟم٧م»وٛمػم ُمًتؽم  ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف

                                                 
 .8/ اًم٘مّمص ؾمقرة .1

 .اًم٘مراءة إمم يرضمع واًمْمٛمػم .2

 .97/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .3

 .7/312 اعمٞمزان .4
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يم٤من يتٍمف ذم اًمديـ سمتٍميػ  ف اًمث٤مين سمتٍميػ إّول، واًمٜمٌلهق أن يٜمٍم

 .1شُمتدسمر سمتدسمػم همػمه ومٝمق ُمتٌع ًمف ، ويمذًمؽ يمّؾ ٌٕم٤مً اًمقطمل ومذًمؽ يم٤من ُمت

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

   ش. هق»ومٕمؾ ُم٤مٍض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ـْ ضمٝم٦م خيٗمك»  .2شاإلحي٤مء: هق اًم٘م٤مء اعمٕمٜمٰك إمم اًمٜمٗمس ُِم

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

     وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ آؾمؿ  ضم٤مر وجمرور

شم٘مديره: طم٤مل يمقٟمف  اعمقصقل      وُمِمٕمر سمٛمزيد آظمتّم٤مص وشمٚمقيح .

 إمم ؿمٛمقل اًمٕمٜم٤مي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اخل٤مص٦م.

        مجٚم٦م اقمؽماوٞم٦م، وصػ ًمِـ    ومتٝمٞمٌد عمـ٤ّم ي٠ميت ُمـ إُمر

 قمراض قمـ اعمنميملم ٓ يدّل قمغم صح٦م ُُمْٕمتَ٘مِدهؿ ذم اًمنمك.سم٤مٕقمراض وسمٞم٤من ّٕن آ

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  واعمراد سم٤مإلقمراض يٕمٜمل اًمرؾمقل ، 

قمراض هق آٟمٍماف وأصؾ اإل»يِمتٖمؾ سم٠مُمره وٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ وٓ يِمتٖمؾ هبؿ، 

 .4شؾ اعمٌٓمٚمقنُمٝمام ومٕم ّٕن احلّؼ هق اًمذي يٕمٚمق. »3شسم٤مًمقضمف إمم ضمٝم٦م اًمٕمرض

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

 

                                                 
 .4/231 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/231 اًمتٌٞم٤من .2

 .4/231 اًمتٌٞم٤من .3

 .14/241 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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أقمامًمف، وًمق أراد ؾمٜم٦م اهلل أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن خمت٤مرًا ذم طمٞم٤مشمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اقمت٘م٤مداشمف و

ؿ وًمٙمٜمّ اهلل سم٤مإلرادة اًمتٙمقيٜمٞم٦م ٓ يٌ٘مك قمغم وضمف إرض ُمنمك ويمٚمّ  ٝم٤م ِل ٝمؿ آُمٜمقا سمرهبِّ

ّٓ ُمع   إ
ٍ
شمتٕمٚمؼ سم٤مإليامن واًمّمالح، واإلرادة اًمتنميٕمٞم٦م شمتٕمٚمؼ هبام وهل ٓ شمتٕمٚمؼ سمٌمء

 آظمتٞم٤مر.

           .قم٤مـمٗم٦م  .طمرف ذط همػم ضم٤مزم 

 ٕمٓمقف قمغم ومٕمؾ ُم٤مض، ُم        1.ومٕمؾ اًمنمط . 

            .وم٤مقمٚمف .ٟم٤مومٞم٦م 

      اؾمتٙمؼموا ذم »ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ضمقاب اًمنمط. واعمنميمقن طمٞم٨م

اهلل ُمٙمرهؿ إًمٞمٝمؿ  إرض واؾمتٕمٚمقا قمغم اهلل وُمٙمروا سمف وىمد أهٚمٙمقا سمذًمؽ أٟمٗمًٝمؿ ومردَّ 

اًمًٜم٦م ذم ٟمٔم٤مم اًمتنميع واهلداي٦م هل ؾمٜم٦م »و  2شًمإليامن وآهتداءُمٝمؿ اًمتقومٞمؼ وطمرّ 

إؾم٤ٌمب ومٛمـ اؾمؽمطمؿ اهلل رمحف وُمـ أقمرض قمـ رمحتف طمرُمف، واهلداي٦م سمٛمٕمٜمك إراءة 

اًمٓمريؼ شمٕمؿ اجلٛمٞمع ومٛمـ شمٕمرض هلذه اًمٜمٗمح٦م اإلهلٞم٦م وِل ي٘مٓمع ـمريؼ وصقهل٤م إًمٞمف 

وُمـ اشمٌع هقاه وقم٤مٟمد احلّؼ  سم٤مًمٗمًؼ واًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد ؿمٛمٚمتف وأطمٞمتف سم٠مـمٞم٥م احلٞم٤مة،

واؾمتٕمغم قمغم اهلل وأظمذ يٛمٙمر سم٤مهلل، ويًتٝمزئ سمآي٤مشمف طمرُمف اهلل اًمًٕم٤مدة وأٟمزل اهلل قمٚمٞمف 

 .3شف قمغم قمٚمؿ وـمٌع قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر ومال يٜمجق أسمدااًمِم٘مقة وأوٚمّ 

اقمرض قمٜمٝمؿ وٓ ي٠مظمذك ُمـ ضمٝم٦م ذيمٝمؿ وضمد وٓ طمزن »وطم٤مصؾ اعمٕمٜمك: 

ؽ يامن ومٞم١مُمٜمقا يمام ؿم٤مء ذًمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم ومآُمٜمقا. قمغم أٟمّ اهلل ىم٤مدر أن يِم٤مء ُمٜمٝمؿ اإل وم٢منّ 

                                                 
 .116/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .7/312 اعمٞمزان .2

 .7/313 اعمٞمزان .3
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 .1شًم٧ًم سمٛم١ًمل قمـ أُمرهؿ ٓ شمٙمقيٜم٤ًم وٓ همػمه ومٚمتٓم٥م ٟمٗمًؽ

           .قم٤مـمٗم٦م .ٟم٤مومٞم٦م 

     .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ  . 

   ٤من. احلٗمٞمظ: اًم٘مٞمّؿ اًمرىمٞم٥م، واًم٘م٤مئؿ قمغم إدارة ؿم١من ُمٗمٕمقل سمف صم

 وضمقد ؿمخص يم٤محلٞم٤مة واًمٜمِمقء واًمرزق وٟمحقه٤م.

           .قم٤مـمٗم٦م  ش.          ًمٞمس»ٟم٤مومٞم٦م سمٛمٜمزًم٦م   اؾمؿ. 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            . .طمرف ضمر زائد ًمٚمت٠ميمٞمد 

   ؼم ظم اًمقيمٞمؾ: اًم٘م٤مئؿ قمغم إدارة أقمامل ؿمخص ًمٞمجٚم٥م إًمٞمف اعمٜم٤مومع .

احلٗمٞمظ  واًمٗمرق سملم احلٗمٞمظ واًمقيمٞمؾ هق أنّ »ويدومع قمٜمف اعمْم٤مر اعمتقضمٝم٦م إمم اعمقيمؾ. 

حيٗمٔمٝمؿ ُمـ أن يزًمقا سمٛمٜمٕمف هلؿ، واًمقيمٞمؾ اًم٘مٞمؿ سم٠مُمقرهؿ ذم ُمّم٤محلٝمؿ ًمديٜمٝمؿ أو 

ٞمٝمؿ، ومٚمٞمس سمحٗمٞمظ ذم ذاك وٓ ويمٞمؾ ذم ك يٚمٓمػ هلؿ ذم شمٜم٤مول ُم٤م جي٥م قمٚمدٟمٞم٤مهؿ طمتّ 

قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ اهلل شمٕم٤ممم هق  وٓ ضمٕمٚمف ويمٞمالً  ف طمٗمٞمٔم٤مً ف ِل جيٕمؾ ٟمٌٞمّ هذا، ومذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم: اٟمّ 

 .2شٌف وخمقِّ  ُمٜمذرٌ  غٌ ُمٌٚمِّ  ام اًمٜمٌلٟمّ إاًمرىمٞم٥م احل٤مومظ قمٚمٞمٝمؿ واعمتٙمٗمؾ سم٠مرزاىمٝمؿ. و

 

                           

                                 

 

طمٙمؿ شمنميٕمل اضمتامقمل، يتْمّٛمـ اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥ّم اعمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م ورُمقز 

ٞمف قمغم ؾم٥ّم اعمٕمٌقدات اًمتل يدقمقّن٤م ُمـ دون اهلل وًمٙمـ قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس، وىمد اىمتٍم وم

                                                 
 .7/313 اعمٞمزان .1

 .4/231 اًمتٌٞم٤من .2
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 1احلٙمؿ قم٤مّم يِمٛمؾ همػمه٤م... .

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم        2. 

     .اعمراد سم٤مًم٥ًّم هق اًمِمتؿ، سمال ومرق سملم أن يٙمقن »ومٕمؾ ّنل ووم٤مقمٚمف

هم٤مئ٤ًٌم، وسملم أن يٙمقن اًم٤ًمّب ىم٤مصدًا  ظمؼمًا أو إٟمِم٤مًء، وسملم أن يٙمقن اعمًٌقب طم٤مضًا أو

اإله٤مٟم٦م واًمتٜم٘مٞمص واًمتح٘مػم أو ِل ي٘مّمد. ومٕمغٰم هذا اًمٜم٦ًٌم سملم اًم٥ًم واًمٖمٞم٦ٌم وىمّمد 

اإله٤مٟم٦م واإلؾمتخٗم٤مف قمٛمقم ُمـ وضمف... وطمٞم٨م أّن اعمرضمع ومٞمف هق اًمٕمرف ٓ حم٤مًم٦م 

٤ًٌّم قمٜم د ىمقٍم خيتٚمػ اًم٥ًّم سم٤مظمتالف إؿمخ٤مص وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م، ومرسّمام يٙمقن ًمٗمظ ؾم

٤ًٌّم قمٜمد آظمريـ، ومٞمٚمحؼ يماّل   .3ش ً ُمـ اعمّم٤مديؼ طمٙمٛمف وٓ يٙمقن ؾم

            .ُمٗمٕمقل سمف   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ ُمٗمٕمقل

  . 

 .ًمٚمًٌٌٞم٦م 

    ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ .ووم٤مقمٚمف 

  .ُمٗمٕمقل سمف 

     ُمٗمٕمقل ُمـ أضمٚمف ًمِـ   ،أو ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٜمققمف ،    :

 فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم.

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم

   .     .قمـ ضمٝم٤مًم٦م : 

 .سمٛمٕمٜمك ُمثؾ صٗم٦م عمّمدر حمذوف 

                                                 
 .14/286 اًمرمحـ ُمقاه٥م راضمع .1

 .116/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2
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  .اؾمؿ إؿم٤مرة، اعمِم٤مر إًمٞمف هق اًمتزئلم أيت 

     ومرٍد وأُّم٦م يرى أقمامهلؿ  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، واعمراد سم٤مًمتزئلم هٜم٤م أّن يمّؾ

صحٞمح٦م وحمٌقسم٦م هلؿ وهذه اًمرؤي٦م ضمٌكم اإلٟم٤ًمن وُمٜمِم٠مه طم٥ّم اًمذات اًمٖمريزي ومٚمذا 

 ٟمًٌف اهلل إمم ٟمٗمًف.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ             .  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

      قمٛمٚمٝمؿ 
ِ
ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. أي: يمتزيٞمٜمٜم٤م هل١مٓء ؾُمقء      

      . 

 ُمـ اعم٘مدؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م ديٗمٞمد قمٛمقم اًمٜمٝمل ًمٙمؾِّ ىمقل »و 
ٍ
 ي١مدي إمم ذيمر رء

ٍ
ء

 .1شضمف أّدٰى سم٤مًمًقء سم٠ميِّ و

  .ًمٚمؽمشمٞم٥م اًمرشمٌل هٜم٤م 

     .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ظمؼم ُم٘مدم 

               .ُمٌتدأ ُم١مظمر وُمْم٤مف إًمٞمف .ًمٚمتٗمريع 

      يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم     وُمٗمٕمقل

 سمف. اإلٟم٤ٌمء: اإلقمالم.

   ضم٤مر وجمروره  ُمقصقًم٦م ُمتٕمّٚمؼ سمـ     . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم  . 

 اًمرواي٤مت

ىم٤مل: إّٟمف ؾمئؾ قمـ ىمقل  ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م، قمـ أيب قمٌداهللُمٕمتؼمة 

ٚم٦م فمٚمامء! وم٘م٤مل: : إّن اًمنمك أظمٗمك ُمـ دسمٞم٥م اًمٜمٛمؾ قمغم صٗم٤مة ؾمقداء ذم ًمٞماًمٜمٌّل 

                                                 
 .7/314 اعمٞمزان .1
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ٌّقن ُم٤م يٕمٌد اعمنميمقن ُمـ دون اهلل، ومٙم٤من اعمنميمقن يًٌّقن ُم٤م يٕمٌد  يم٤من اعم١مُمٜمقن يً

اعم١مُمٜمقن، ومٜمٝمك اهلل اعم١مُمٜملم قمـ ؾم٥ّم آهلتٝمؿ، ًمٙمٞمال ي٥ًّم اًمٙمّٗم٤مر إًمف اعم١مُمٜملم، ومٞمٙمقن 

 اعم١مُمٜمقن ىمد أذيمقا سم٤مهلل ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن.

وم٘م٤مل:                              

 1أي٦م.

، ىم٤مل: ذم اًمّتقراة ُمٙمتقب ـ ومٞمام طمًٜم٦م طمٌٞم٥م اًمًجًت٤مين قمـ أيب ضمٕمٗمر

ـ : ي٤م ُمقؾمك، ايمتؿ ُمٙمتقم ّهي ذم هيرشمؽ،  سمف ُمقؾمك سمـ قمٛمران ٟم٤مضمك اهلل 

زم قمٜمدهؿ  ٥2مَّ ًِ تَ ًْ وٓ شمَ ٘مل، وأفمٝمر ذم قمالٟمٞمتؽ اعمداراة قمٜمّل ًمٕمدّوي وقمدّوك ُمـ ظمٚم

 3سم٢مفمٝم٤مر ُمٙمتقم ّهي: ومتنمك قمدّوك وقمدّوي ذم ؾمٌّل.

ىم٤مل: ... وإّي٤ميمؿ وؾم٥ّم أقمداء اهلل  ُمٕمتؼمة إؾمامقمٞمؾ سمـ ضم٤مسمر قمـ أيب قمٌداهلل

طمٞم٨م يًٛمٕمقٟمٙمؿ،              ٌّٝمؿ ، وىمد يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أْن شمٕمٚمٛمقا طمّد ؾم

اهلل، وُمـ أفمٚمؿ قمٜمد اهلل ممّـ  ٥مَّ ّٟمف ُمـ ؾم٥ّم أوًمٞم٤مء اهلل وم٘مد اْٟمتٝمؽ ؾَم هلل يمٞمػ هق، إ

ّٓ سم٤مهلل.  4اؾمت٥ًّم هلل وٕوًمٞم٤مئف، ومٛمٝمالً ُمٝماًل، وم٤مشّمٌٕمقا أُمر اهلل، وٓ طمقل وٓ ىمّقة إ

، ىم٤مل: ؾم٠مًمُتُف قمـ ىمقل اهلل: قمـ قمٛمر اًمٓمٞم٤مًمز، قمـ أيب قمٌداهلل     

                         . 

٥ّم اهلل؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك،  ًُ ىم٤مل: وم٘م٤مل: ي٤م قمٛمر، هؾ رأي٧م أطمدًا َي

 5اهلل. اهلل وم٘مد ؾَم٥مَّ ومٙمٞمػ؟ ىم٤مل: ُمـ ؾَم٥ّم وزّم 

                                                 
 .24ح ،1/314 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

ْوف ٓ أي ًمف، شمًت٥ًّم  وٓ .2 ٥ّم  شُمٕمرِّ ًَّ ه ًمٚم ٌّل، شمٓمٚم٥م ٓ واعمراد: إًمٞمف. ودمرُّ  اًمّن  يٗمٝمؿ ِل ُمـ وم٢منّ  ؾم

 :4/458 اًمقاذم راضمع: ٞمف.قمٚم ًمف اًم٤ٌمقم٨م أٟم٧م ّٕٟمؽ ًمف: ذيٙم٤مً  شمٙمقن أي ومتنمك، سمف. شمٙمّٚمؿ ُمـ ي٥ًّم 

 .)ؾم٥ٌم( 2/331 اًمٜمٝم٤مي٦م

 .(2/117) 3ح ،3/313 اًمٙم٤مذم .3

 .(8/7) 1ح ،15/22 اًمٙم٤مذم .4

 .81ح ،2/114 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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: ... ي٤مسمـ أيب حمٛمقد، إّن خم٤مًمٗمٞمٜم٤م ظمؼم إسمراهٞمؿ سمـ أيب حمٛمقد قمـ اًمرو٤م

 ومْم٤مئٚمٜم٤م، وضمٕمٚمقه٤م قمغم أىم٤ًمم صمالصمف: أطمده٤م اًمٖمٚمّق، وصم٤مٟمٞمٝم٤م اًمت٘مّمػم ووٕمقا أظم٤ٌمرًا ذم

ذم أُمرٟم٤م، وصم٤مًمثٝم٤م اًمتٍميح سمٛمث٤مًم٥م أقمدائٜم٤م، وم٢مذا ؾمٛمع اًمٜم٤مس اًمٖمٚمّق ومٞمٜم٤م يمّٗمروا ؿمٞمٕمتٜم٤م 

وٟمًٌقهؿ إمم اًم٘مقل سمرسمقسمّٞمتٜم٤م، وإذا ؾمٛمٕمقا اًمت٘مّمػم اقمت٘مدوه ومٞمٜم٤م، وإذا ؾمٛمٕمقا ُمث٤مًم٥م 

 :ؾمامئٜم٤م وىمد ىم٤مل اهلل سم٠م 1أقمدائٜم٤م سم٠مؾمامئٝمؿ صمٚمٌقٟم٤م              

                .2 

ذم طمرب  ميم٤مٟمقا يًٌّقن أهؾ اًمِم٤م إّن مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب أُمػماعم١مُمٜملم

ُمـ  صٗملم وهؿ: طُمجر سمـ قُمَدي وقمٛمرو سمـ احُلْٛمؼ وأُمث٤مهلؿ صمّؿ ّن٤مهؿ إُمػم

 3سمام ؾم٠مذيمره صمّؿ ىم٤مٓ: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم ٟم٘مٌؾ قمٔمتؽ وٟمت٠مدب سم٠مدسمؽ. اًم٥ًّم 

ٌّقن أهؾ اًمِم٤مم أيّ  أُمػماعم١مُمٜملم ٤مم طمرهبؿ طملم ؾمٛمع ىمقُم٤ًم ُمـ أصح٤مسمف يً

٤ٌّمسملم وًمٙمٜمٙمؿ ًمق وصٗمتؿ أقمامهلؿ وذيمرشمؿ  سمّمٗملم. ىم٤مل هلؿ: إيّن أيمره أن شمٙمقٟمقا ؾم

ٌّٙمؿ إّي٤مهؿ: اًمٚمٝمؿ اطم٘مـ طم٤مهلؿ يم٤من أصقب ذم اًم٘مقل وأسمٚمغ ذم اًمٕمذر وىمٚمتؿ ُمٙم٤من  ؾم

ـْ  دُم٤مَءٟم٤م ودُم٤مَءهؿ وأصٚمح ذات سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ واهدهؿ ُمـ والًمتٝمؿ طمتّٰك يٕمرف احلّؼ َُم

 4.5ضمٝمٚمف ويرقمقي قمـ اًمٖمل واًمٕمدوان ُمـ هل٩م سمف

: ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م  6ىمد ذيمرُت اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اًمٜمٝمل قمـ اًم٥ًّم ذم يمت٤ميبَّ

                                                 
ٌّقن، ٟمًخ٦م: ذم .1  ؾمٌّقٟم٤م، ٟمًخ٦م: ذم ٟمًخ٦م طم٤مؿمٞم٦م وذم يٙمٜمقٟم٤م، ٟمًخ٦م: وذم سمٙمتقٟم٤م، ٟمًخ٦م: وذم يً

 صمٚمٌقٟم٤م سم٠مؾمامئٝمؿ سمدل:

 سمّٙم٧م ـ 11/153 اًمٚمٖم٦م هتذي٥م شم٘مريٕم٤ًم. سم٤مًمٕمذل ىمَرقمف ذاإ شمٌٙمٞمت٤ًم: وسمّٙمتف

 .15/91 اًمٚمٖم٦م هتذي٥م سم٤مًمٚم٤ًمن، وإظمذ اًمٚمقم ؿمّدة واًمثٚم٥م:

 .62ح ،1/416 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .2

 .17ح ،5/27 اعمقؾمققم٦م ذم قمٜمف وٟم٘مٚم٧م ُمزاطمؿ سمـ ًمٜمٍم 112/ صٗملم وىمٕم٦م ذم يمام .3

 .17ح ،5/27 قم٦ماعمقؾمق ذم قمٜمف وٟم٘مٚم٧م 216 اخلٓم٦ٌم اًمٌالهم٦م، ّن٩م .4

 .2/194 اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء .5

 .5/23 اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدي٨م ُمقؾمققم٦م .6
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ـ ىمًؿ  2ا سمحث٧م قمـ طمرُم٦م اًم٥ًّم وُمًتثٜمٞم٤مشمف ذم يمت٤ميب أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وهٙمذ1وأًمػ طمدي٨م ذم اعم١مُمـ

 اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م ـ ومراضمٕمف.

 

                              

                     

 

سم٤مٕدًم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م  قمغم ٟمٌقشمف سمام ٓ يدع جم٤مًٓ  أّيد اهلل ؾمٌح٤مٟمف رؾمقًمف حمّٛمداً »

ًمٚمِمؽ قمٜمد ُمـ يٓمٚم٥م احلّؼ ًمقضمف احلّؼ، وًمٙمـ ُمنميمل ىمريش اىمؽمطمقا قمغم 

ُمٕمجزات ظم٤مص٦م، وضمٕمٚمقه٤م ذـم٤ًم إليامّنؿ سمف، وأىمًٛمقا أهمٚمظ اإليامن أن  حمّٛمد

 .3شا اؾمتج٤مب ٓىمؽماطمٝمؿيّمدىمقا حمّٛمدًا إذ

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم            4. 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم قم٤مئد إمم اًم٘مقم ذم ىمقًمف :

             5 .ويمذًمؽ اًمْمامئر اًمتل ضم٤مءت سمٕمده 

  ٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ ضم  . 

    ُمّمدر، ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمِـ   .ّٕٟمف ُمْم٤مف إمم إيامن 

اجلَْٝمد: اعمِم٘م٦م واًمٓم٤مىم٦م واعمراد سمف اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًم٘مًؿ واًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف، أي أهمٚمظ 

 إيامن وأؿمّده٤م.

     لم أي اًم٘مًؿ، ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. إيامن: مجع اًمٞمٛم

                                                 
 .213/ اعم١مُمـ ذم طمدي٨م أًمػ .1

 .(185-212/)2 اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء .2

 .116/ اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .3

 .116/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4

 .66/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .5
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 واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًم٘مقم يمام ُمّر.

           .ُمقـّمئ٦م ًمٚم٘مًؿ .طمرف ذط 

    .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، ومٕمؾ اًمنمط 

   وم٤مقمؾ، واعمراد هب٤م اعمٕمجزة اعم٘مؽمطم٦م ٓ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهمػمه٤م ُمـ

 .اعمٕم٤مضمز اًمتل هب٤م رؾمقل اهلل

 ضمقاب اًم٘مًؿ.واىمٕم٦م ذم  

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ضمقاب اًم٘مًؿ سمدًٓ ُمـ ضمقاب اًمنمط

 اجلامقم٦م حمذوف ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم ُمع ٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م.ش واو»ووم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ     واًمْمٛمػم يرضمع إمم .. 

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ وإقمراو٤ًم ش ٧مأٟم»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 قمٜمٝمؿ. وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

   أداة طمٍم، رّد قمغم اعمنميملم ّّٕنؿ ئمٜمقن أّن أي٤مت ذم ُم٘مدور

 .اًمٜمٌل

   .ُمٌتدأ، واعمراد هب٤م هٜم٤م اعمٕمجزات واخلقارق اًمٕم٤مدات 

  ٛم٦م يمٚم»فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم حمذوف شم٘مديره: اؾمت٘مرت، و 

هٜم٤م جم٤مز. اؾمتٕمٛمؾ اؾمؿ اعمٙم٤من اًمِّمديد اًمُ٘مرب ذم ُمٕمٜمك آؾمتٌداد وآؾمتئث٤مر جم٤مزًا 

 ٘مقًمف شمٕم٤ممم:يمُمرؾماًل، ّٕن آؾمتئث٤مر ُمـ ًمقازم طم٤مًم٦م اعمٙم٤من اًمِّمديد اًم٘مرب قمروم٤ًم، 

       12ش. 

   :ُمْم٤مف إًمٞمف. واعمٕمٜمل  هق اًمذي يٛمٚمؽ أي٤مت هلؿ ي٤م رؾمقل اهلل :

                                                 
 .59/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .6/268 قم٤مؿمقر اسمـ ٗمًػمسمت اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2
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 .1شوحيٞمط هب٤م وًمٞمس إزمَّ ُمـ أُمره٤م رٌء طمتّك ُاضمٞمٌٙمؿ إًمٞمٝم٤م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمز»واعمٕمجزات 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م اًمتٗم٤مت ُمـ اعمنميملم إمم اعم١مُمٜملم 

 .اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م، ُمٌتدأ 

      وُمٗمٕمقل سمف، واًمْمٛمػم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .2شواإلؿمٕم٤مر: اإلقمالم سمٛمٕمٚمقم ُمـ ؿم٠مٟمف أن خيٗمٰك وَيِدّق »ٗمٕمقزم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم. اعم

     وهذا ُمٕمٜمك ش. »ًمٕمّؾ »طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف وىمٞمؾ: هق هٜم٤م سمٛمٕمٜمك

 .. واًمْمٛمػم يرضمع إمم 3شؿم٤مذ ٓ حيٛمؾ قمغم ُمثٚمف يمالم اهلل ًمق صم٧ٌم ًمٖم٦م

 ٦م٤مزُمفمرف زُم٤من، أداة ذط همػم ضم. 

    قم٤مئد إمم ش هل»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ذم حمّؾ ضمّر ،

 و٤موم٦م ًمقىمققمٝم٤م سمٕمد اًمٔمرف.سم٤مإل

           .ٟم٤مومٞم٦م   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ضمقاب اًمنمط 

 

                                  

    

 

 شمٕمٚمٞمؾ عمـ٤ّم ورد ُمـ قمدم إيامن اعمنميملم.

  :قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم          4 وجيقز أن .

 شمٙمقن ُمًت٠مٟمٗم٦م.

                                                 
 .7/319 اعمٞمزان .1

 .6/269 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .7/319 اعمٞمزان .3

 .119/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4
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     ىمّٚم٥م  اًمت٘مٚمٞم٥م: ُمّمدرش. »ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .1شاًمدال قمغم ؿمّدة ىمٚم٥م اًمٌمء قمـ طم٤مًمف إصٚمٞم٦م

       ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمذيـ   

 ... .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. واعمراد سم٤مًمٗم١ماد: حمّؾ إدراك أدُمل 

           .قم٤مـمٗم٦م      ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     اًمٌٍم: اًمٕملم.. و 

           .طمرف ضمّر ًمٚمتِمٌٞمف أو ًمٚمتٕمٚمٞمؾ .ُمّمدري٦م 

  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف  ُمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر

 ذم حمّؾ ضمر شم٘مديره: ُمثؾ ُم٤م ٓ ي١مُمٜمقن، أو ومال ي١مُمٜمقن.

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ      واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .

 .أو إمم ص٤مطمٌف واعُمرؾَمؾ سمف وهق حمّٛمد رؾمقل اهلل

    فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ     . 

   اًمدقمقة إومم ىمٌؾ ٟمزول أي٤مت ىم٤ٌمل ُم٤م يتّمقر ًمف ُمـ »ُمْم٤مف إًمٞمف. أي

 ي٤مت.اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل هل اًمدقمقة ُمع ٟمزول أ

واعمٕمٜمك أّنؿ ٓ ي١مُمٜمقن ًمق ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ أي٤مت، وذًمؽ أٟم٤م ٟم٘مٚم٥م أومئدهتؿ ومال 

يٕم٘مٚمقن هب٤م يمام يٜمٌٖمل أن يٕم٘مٚمقه، وأسمّم٤مرهؿ ومال يٌٍمون هب٤م ُم٤م ُمـ طمّ٘مٝمؿ أن يٌٍموه 

ومال ي١مُمٜمقن هب٤م يمام ِل ي١مُمٜمقا سم٤مًم٘مرآن أّول ُمّرة ُمـ اًمدقمقة ىمٌؾ ٟمزول هذه أي٤مت 

 هب٤م قم٤مِل اًمذر واعمٞمث٤مق يمام ورد ذم اًمرواي٤مت. . أو أّن اعمراد2شاعمٗمروو٦م

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم    واًمْمٛمػم اعمتّمؾ ُمٗمٕمقل سمف. أي ٟمدقمٝمؿ

                                                 
 .6/273 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1

 .7/321 اعمٞمزان .2
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 وؿم٠مّنؿ.

         ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أي ذم يمٗمرهؿ .

 سمآي٤مت اهلل.

    .طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم ذم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف    .

 اًمَٕمَٛمف: اًمؽمدد واحلػمة، اًمٕمٛمف هٜم٤م ٟم٤مش قمـ اًمٓمٖمٞم٤من واًمٙمٗمر.

 اًمرواي٤مت

ذم ىمقًمف:  وذم رواي٦م أيب اجل٤مرود، قمـ أيب ضمٕمٗمر                

رهؿ، ومال يٌٍمون ي٘مقل: ُٟمٜمّٙمس ىمٚمقهبؿ، ومٞمٙمقن أؾمٗمؾ ىمٚمقهبؿ أقماله٤م، وُٟمٕمٛمل أسمّم٤م

 1اهلدى.

: إّن أّول ُم٤م شمٖمٚمٌقن قمٚمٞمف ُمـ اجلٝم٤مد: اجلٝم٤مد وىم٤مل قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

سم٠ميديٙمؿ، صمّؿ اجلٝم٤مد سم٠مًمًٜمتٙمؿ، صمّؿ اجلٝم٤مد سم٘مٚمقسمٙمؿ، ومٛمـ ِل يٕمرف ىمٚمٌف ُمٕمرووم٤ًم وِل يٜمٙمر 

 دًا! سمُمٜمٙمرًا ٟمٙمس ىمٚمٌف، ومجٕمؾ أؾمٗمٚمف أقماله، ومال ي٘مٌؾ ظمػمًا أ         

   يٕمٜمل ذم اًمذّر واعمٞمث٤مق                  .2أي يْمّٚمقن 

، قمـ ىمقًمف قمـ ُزرارة ومُحران وحمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب ضمٕمٗمر وأيب قمٌداهلل

اهلل شمٕم٤ممم:                  :إمم آظمر أي٦م: أُّم٤م ىمقًمف          

  .3وم٤مّٟمف طملم أظمذ قمٚمٞمٝمؿ اعمٞمث٤مق 

  

                                                 
 .25ح ،1/315 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .26ح ،1/315 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .81ح ،2/114 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .3



 451  ....................................................................  111 / إٟمٕم٤مم ؾمقرة

ٗمف اًمٗم٤مين اًمٕمٌد  أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنإمم هٜم٤م شمؿ اجلزء اًم٤ًمسمع ُمـ  سمٞمد ُم١مًمِّ

 1441ذم ص٤ٌمح يقم اخلٛمٞمس احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إّول  ه٤مدي اًمٜمجٗمل

 .قمـ احلدصم٤من ص٤مّن٤م اهلل شمٕم٤مممسمٛمديٜم٦م إصٗمٝم٤من 

واحلٛمد هلل أّوًٓ وآظمرًا وفم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم وصغم اهلل قمغم حمّٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم 

 1اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم.

 

                                                 
 واًمدي ُمٙمت٦ٌم ذم ش25/2/1398=1441 اهلل ؿمٝمر ُمـ اًمت٤مؾمع ذم إوراق هذه شمّمحٞمح شمؿّ  .1

 اًمٓم٤مهر روطمف إمم اجلزء هذا صمقاب أهدي٧م وًمذا ارحت٤مًمف قمـ قم٤مُم٤مً  18 ُم٣م أّي٤مم وذم ىمؼمه وضمقار

 .اًمٕم٤معملم رّب  واحلٛمدهلل
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 33  .......................... اًمرواي٤مت

 36  ........................... ( 91أي٦م )

 38  ........................ ؿم٠من ٟمزوهل٤م 

 39  ........................... ( 92أي٦م )
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 76  ........................... روايت٤من 

 76  .......................... ( 114أي٦م )
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 235  ...................... ؿم٠من ٟمزوهل٤م 

 236  .......................... ( 36أي٦م )
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 248  .......................... ( 41أي٦م )
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 291  ......................... روايت٤من 

 291  ......................... ( 55أي٦م )
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 319  .......................... ( 62أي٦م )
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 333  .......................... ( 73أي٦م )
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 371  ......................... ( 84أي٦م )
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 378  ......................... ( 88أي٦م )
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