
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 1ؾْمِٛمِف شمَٕم٤مممى ٤مسمِ 

 

ظَِمػْمَ ٱْىُخ َوْوِع )اًمَٚمَٛم٤ًمِت شم٠مرِ  ـَ ٱعمَُْجَٚمِد ٱ( قمغمى ةِ ْٕ ػْمِ ٱًمث٤مًم٨ِِم ُِم ًِ عمَْْقؾُمْقِم ٱًمّتَْٗم

ـْ إوم٤مو٤مِت َىراقَم٦ِم ؾَمامطَم٦ِم آى٦ُماهللِ ٱًْمٌَٞم٤من ذم شمٗمًػم ٱسمِـ )أضَْمَقد   دِ ًْمَٗمِ٘مٞمِْف اعمُْجّتَٝمِ ٱًْمُ٘مْرآن( ُِم

ّ ٱ ٤مدِي آل أيبٱًْمَٕمّّلَُم٦ِم ٱْحِرْىِر وًمٜم  .داَم فمِٚمُفًْمٜمََجِٗمّل ٱعمَْْجِد ٱًمٙمٌػم اًمِّمٞمِْخ هى

 
 

ػْمُ ؾَمٚمِٞمِْؾ أيَِبْ 
ًِ  ًْمـٱعمَْْجِد ٱشَمْٗم

 

ضَْمدادِ ٱـقاِرِث قَمْٚمٞم٤مَء   ْٕ 

 سمٌَِٞم٤مٍن واٍف واوم٤مٟم٤م 

 

 ًْمٖم٤مدِْي ٱًمّرائُح وَ ٱُىْٓمِرْىِف  

 ٤مِريًْمٌٱىَمْد أَْوَوَح آى٤مِت  

 

 ًمْٰم٤مدِ(ٱسمُِِمٕم٤مِع ؾَمٜم٤م )ًُمَٖم٦ِم  

 وَمَٖمَدْت يَم٤مًمَِمْٛمِس ًمِِذْي سَمٍَمٍ  

 

 ًمٰزاظِمِر ًمِٚمّٰم٤مدِْي ٱًْمٌَْحِر ٱوَ  

 ًْمـٱٓ هَمْرَو: وَمِٛمْرىَمُؿ )ه٤مدِْىٜم٤م(  

 

 ًْمَقىّم٤مدِ ٱًْمِٗمْٙمِر ٱـَٛمْقممى ذِْي  

 

                                                
، سم٤مؾْمِٛمفِ  .1  ذم قَمٜمْٝم٤م عْمَُٕمؼَمُ ٱ ًْمَقْصِؾ(ٱ )َأًمُِػ  )سم٤ِمؾْمٛمف(َوِهَل  ذم سم٤ْمًٕمِِػ  يمِّت٤مسَمّتِٝم٤م ذم اًمَّمقاُب  هٙمذا شمٕم٤مممى

ٟم٤م َزةٍ  سمِـ ظَمَٓم٠مً  قَمٍْمِ ـَ  ًْمَقْصِؾ(.ٱ )ََهْ ـْ  ًْمَٗمّت٤موىى ٱ شَمّْمُدرَ  أَنْ  عم١ُْْمؾِمِػ ٱ َوُِم  داَُم٧ْم  عمَْراضِمعِ ٱ سَمْٕمضِ  َُمٙم٤مشم٥ِِم  ُِم

ٌُْقشَم٦مً  ًْمقاِروَم٦مُ ٱ فمِّلُُلُؿُ  ًْ ِٛمفِ  سمِِٕم٤ٌمَرةِ  َُم ًْ ( )سمِ ّٓ  ًْمَقْصؾِ ٱ َأًمُِػ  َذُف ُٓتْ  إذْ  وم٤مطِمٌش: ظَمَٓم٠مٌ  َوُهقَ  شمٕم٤مممى  ذم إ

َٛمَٚم٦مِ ٱ) ًْ داِد.ٱ َُمْٝمَٞمعِ  إمِمى  ُْل٤مِدْي ٱ هلُلٱوَ  .     ًْمٙم٤مُِمَٚم٦ِم(:ٱ ًْمٌِ ًَ  ًم
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 ًْمِٗمْٓمٜم٦َِم ضَمّّله٤مٱسمِِٛمدادِ 

 

 عمُْْٕمّت٤مدِ ٱ 1ًمٜمّْ٘مسِ ٱىى ٓسمِٜمَد 

ػْمٍ   ًِ  َأقْمٔمِْؿ سمَِخّم٤مئِِص شَمْٗم

 

 ؾْمّتِْٓمرادِ ٱُم٤مؿِملْمَ سمَِٕمٞم٥ِْم  

 سَمْؾ ضم٤مَء سَمْٛمٜمَٝمِجِف َوؾَمٓم٤مً  

 

ـْ ؿُمٌَِف    ّ٘م٤مدِ ًمٜمُ ٱَوظَمّل ُِم

 ـًمْ ٱًْمَٙمَِم٤مُف( ِِلِقْمج٤مِز ٱوَمُٝمَق ) 

 

ُْمدادِ ٱـُ٘مْرآِن سمَِٗمٞمِْض    ِْلِ

 ؾْمؿٍ ٱَوسمَِٛمْْمُٛمْقٍن أَّرْخ: وَ  

 

ػْمِ   ًِ  ُْل٤مدٌِي ٱ سُمنْماَك سمِّتَْٗم

 107    523          752            51 

 هـ1433ؾمٜم٦م 

 

 ىُمّؿ اعم٘مّدؾم٦م

 ًمٕمِراىمٞم٦ّمٱٙمّت٥ِم احلقزة اًمِٕمْٚمِٛمٞم٦َِم ُم

 هـ1433/ َرضَم٥م اعمَُرضّم٥م /  15

 إىمّؾ قمٌداًمًّت٤مر احلًٜمل قَمِٗمَل قَمٜمْفُ 

                                                
، اًمٜمّْ٘مُس: .1  اعمِداُد. احِلؼْمُ



 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

ـْ ظمقـم٥م سمف احلٛمدهلل اًمذي أٟمزل قمغم قم ٌده اًمٙمّت٤مب واًمّمّلة واًمًّلم قمغم َُم

واعمرؾمٚملم حمّٛمد اعمّمٓمٗمكى ص٤مطم٥م اًم٘مرآن وقمغم وصٞمّف وظمٚمٞمٗمّتف ـ سمّلومّمٍؾ ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء 

ـْ وًمده إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم اعمٗمنىـ  نَمَ طَمَد قمَ إَ ـم٤مًم٥م وقمكّم سمـ أيب ـ أُمػماعم١مُمٜملم ُِم

 .ٝمدير اعمًمٚم٘مرآن وٓ ؾمٞماّم قمغم ظم٤مشمؿ اوصٞم٤مئف اعمٜمّتٔمَ 

آن اًمٙمرىؿ سمٕمد ٟمزوزم ُمقـمـ آسم٤مئل أصٗمٝم٤من ذم رْ ٘مُ اًمأُّم٤م سمٕمد وم٘مد اسمّتدأُت سمّتٗمًػم 

طمٞم٨م ىمٛم٧ُم ُم٘م٤مُمف ذم ُمًجده وؾم٤مئر  وسمٕمد ووم٤مة واًمدي اًمٕمّّلُم٦م هـ1422 ؾمٜم٦مَ 

وإصدىم٤مء طمٞم٨م أيمٛمٚم٧م ُمقؾمققمّتل  ذهف وسمٕمد آؾمّتِم٤مرة ُمع قمّدة ُمـ إؾم٤مشمٟمِ وْ ١مؿُم 

ىؿ قمغم اًمٜمٝم٩م اًمروائل ومجٕم٧ُم ُمٜمٝم٤م ُم٤م ؿمئ٧م ومنمقم٧ُم سمّتٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمر 1احلدىثٞم٦م

وأردت. وقمغم هذا اًمٜمٝم٩م أًَمٗم٧ُم ومجٕم٧ُم جمٚمدىـ وخٛملم ذم اجلزئلم إّول واًمث٤مين ُمـ 

 اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ ذم صمّلث ؾمٜمقات أو أيمثر.

صمّؿ طم٤مل سمٞمٜمل وسملم ُُمٜمٞمّتل قمقائؼ اًمزُم٤من ويمثرة آؿمّتٖم٤مٓت اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ُمـ 

 ـ ُمـ إيمامل اًمّتٗمًػم ذم ضمزئف اًمث٤مًم٨م.اًمّتدرىس و اًمّت٠مًمٞمػ وهمػمه٤م ومل أمتٙم

هـ . ق سم٤مساٍر ُمـ سمٕمض إصدىم٤مء  1429طمّّتك اسمّتدأت ذم مج٤مدي آوممى ؾمٜم٦م 

يمٜم٧م س إصقل اًمذي رْ سمّتدرىس شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ ذم ىقم إرسمٕم٤مء سمدًٓ ُمـ دَ 

                                                
 سمػموت. ذم اتُمرّ  صمّلث ـمٌٕم٧م جمٚمداً  قمنم كصمٜمٱ ذم اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدى٨م ُمقؾمققم٦م .1
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سمح٨م اخل٤مرج ذم أى٤مم آؾُمٌقع، وسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ دورة يم٤مُمٚم٦م ُمـ  ىُمًّتق ٘مٞمف قمغمى ًمْ أُ 

اًمّتل أًم٘مٞمّتٝم٤م ذم أرسمع ؾمٜمقات ذم ىقم إرسمٕم٤مء وم٘مط أىْم٤ًم سمدًٓ ُمـ  1قاقمد قمٚمؿ اًمرضم٤ملىم

 اًمٌحقث آصقًمٞم٦م.

ويمّت٧ٌُم ُم٤م أًم٘مٞمُّتف ذم جمٚمس اًمدرس واسمّتدأت سم٤مجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ 

 اؾمّتّتامُم٤ًم ًمٚمٛمجٚمدىـ اًم٤ًمسم٘ملم.

ـّ   ىرداعمٜمٝم٩م طمٞم٨م مل سملم اعمجٚمدىـ إّوًملم وسملم هذا اعمجٚمد ذم  ٤مً ىمرْ هٜم٤مك ومَ  وًمٙم

ّٓ اًمرواى٤مت اًمقاردة طمقل أى٤مت وًمٙمـ ذم هذا اعمجٚمد جيد اًم٘م٤مر اًمٙمرىؿ أّوًٓ  ئومٞمٝمام إ

وُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت واِلقمراب وذح عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م شمقوٞمح طمقل أى٦م اًمنمىٗم٦م 

أذيمر سمٕمض اًمرواى٤مت اًمقاردة  سمٕمد ذًمؽوُم٤م هق اعمراد ُمٜمٝم٤م واعمًّتٗم٤مد قمٜمٝم٤م وواًم٘مراءات 

ل هذا اهلل شمٕم٤ممم سم٢ميمام لوأُمكم أن ىقوم٘مٜم ،أى٦م اًمنمىٗم٦م. ومٌلم اعمٜمٝمجلم ومرق ذم ؿم٠من

وشمٓمٌٞمؼ اعمجٚمدىـ إّوًملم ش أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن» اًمّتٗمًػم اًمنمىػ اعمًٛمكى سمـ

ُمع هذا اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ُمـ طمٞم٨م اعمٜمٝم٩م وإيمامًمف إمم ظمّت٤مم اجلزء اًمثّلصملم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم 

 قومٞمؼ.وإرادشمف وهق وزم اًمّت

اهلل شمٕم٤ممم أن ىقوم٘مٜمل ًمٗمٝمؿ يمّت٤مسمف اًمٙمرىؿ وِليمامل هذا اًمّتٗمًػم  ؾم٠ملوذم اخلّت٤مم أ

وأن جيٕمٚمف ذم دىقان طمًٜم٤ميت ذم          *       2 

شمٜم٤م وؾمٞمئ٤مشمٜم٤م سمٛمٜمّف ويمرُمف وم٢مّٟمف اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ ّٓ  وسمٛمحّٛمد وأن ىٖمٗمر ظمٓم٤مى٤مٟم٤م وز

 .اًمٓم٤مهرىـ وآًمف

 

و      

 هـ1433قمٞمداًمٗمٓمر 

 اصٗمٝم٤من ـ ه٤مدي اًمٜمجٗمل

                                                
 شمٕم٤ممم. اهلل سم٢مذن صٗمح٦م أًمػ ُمـ أيمثر ذم ىٓمٌع ؾمقف اًمرضم٤مًمٞم٦م اًمدورة هذه شم٘مرىر .1

 .89 و 88 / اًمِمٕمراء ؾمقرة .2



 

 

 

 

 

b 
 

                         

                                

                            

                               

 

  اؾمؿ اِلؿم٤مرة  َؾ ٛمِ ٕمْ ّتُ ؾْم ٱقمٔمٛمّتٝم٤م طمٞم٨م و مم ُم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦مإاؿم٤مرة شمٗمخٞمٛمٞم٦م

 إمم اًمٌٕمٞمد.

 ىمّمّمٝمؿ ْت رَ يمِ ذُ  ـْ ىمد ى٘م٤مل: ُمو اعمرؾمٚملمو ىِمٛمؾ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء 

 إّول أفمٝمر.و طمٙم٤مى٤مهتؿ ذم أى٤مت اعم٤موٞم٦مو

    ؿ سمّل طمٞم٨م يمٚمّ  اهلل رؾمقل وة إمم ُمقؾمك يمٚمٞمؿ اهلل أرإؿم٤م

 يمٚمٞمٝمام. وهمػمه٤م أو واؾمٓم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج

      طمٞم٨م ىٙمقن  اعمّمٓمٗمكرؾمقل اهلل حمّٛمد قاعمراد هب٤م ه

 اًمّتٌجٞمؾ.و شمٞم٤من سمْمٛمػم اجلٛمع ًمٚمّتٗمخٞمؿاِلو أرومع ُمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ّتفُمٜمزًم

 سمٕمض ٟمحق: درضم٤مت سمٕمض إٟمٌٞم٤مء قمغمى َروْمِع ىٛمٙمـ أن شمٙمقن إؿم٤مرة إمم و

سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اسمراهٞمؿ إمم ؿم٤مرة أو إ اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ، زموْ أُ     

1،  إمم ٟمقح أو  :طمٞم٨م ى٘مقل اهلل شمٕم٤ممم     1،  إممأو 

                                                
 .124/ اًمٌ٘مرة ةؾمقر .1
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ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل:  ادرىس     2،  ؾمػ إمم ىقأو  ًم٘مقل اهلل

شمٕم٤ممم:        3،  إمم داودأو  :ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم ؿم٠مٟمف    

 4 :إّول أفمٝمر.و 

             اًمٕمّلُم٤مت و أي اًمدٓٓت اًمقاوح٤مت

ْٕ و قشمكاًمٔم٤مهرات ٟمحق: إطمٞم٤مء اعم ٟمزول اعم٤مئدة ُمـ و ظمٚمؼ اًمٓمػمو إسمرصو فِ ٛميمْ إسمراء ا

 اًمًامء.

    شم٠مىٞمده سمروح اًم٘مدس همػم و اًمّت٘مقى٦مو اًمٜمٍمةقاًمّت٠مىٞمد ه

ىمد و ظمٚم٘مف ُمـ ٟمٗمخ٦م روح اًم٘مدس ّٕن اًمّت٠مىٞمد ٓ ىّمدق إّٓ سمٕمد اخلروج ُمـ اًمرطمؿ،

 ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ 87ٙمرىؿ صمّلث ُمرات ذم آى٦م ورد شم٠مىٞمده سمروح اًم٘مدس ذم اًم٘مرآن اًم

اًمٞمٝمقد ذم ت٘مػمهؿ  ردًا قمغميَمْقُٟمُف ًمٕمؾ اًمقضمف ذم ذًمؽ و 110ؾمقرة اعم٤مئدة، أى٦م و هٜم٤مو

 .5اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمقهٞمّتف يمام ذه٥م إًمٞمف اًمًٌزواري یاًمٜمّم٤مر ردًا قمغمو ٤مهإىّ 

 هللاعمّلئٙم٦م، اًم٘مدس: ا ُمٚمؽ أقمٔمؿ ُمـ يمّؾ أو  ىؾؼْم روح اًم٘مدس: اًمروح: ضمِ و

: روح اًم٘مدس: آؾمؿ اًمذي يم٤من حيٞمل 6قم٤ٌمس   ىم٤مل اسمٜمو ُمٕمٜم٤مه روح اهلل، ىٙمقنُ قمغم هذا و

سم٠مّّن٤م اًمروح اعم٘مدؾم٦م ّٕٟمف مل شمْمّٛمف : 7ىمد ى٘م٤ملو سمف اعمقشمك أي آؾمؿ إقمٔمؿ هلل شمٕم٤ممم،

 رطم٤مم اًمٓمقاُم٨م.إو إصّلب

     ئُمِمٞم 
ٍ
درشمف شمٕم٤ممم قمغم إجل٤مئٝمؿ ظم٤ٌمر قمـ ىمإ قهو ضمؼمٍ و ْنٍ ىمَ و ٦م إجل٤مء

سمٓمّلن  أى٦م اًمنمىٗم٦م سمٗم٘مرهت٤م شمدل قمغمو سم٠من ىٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ ذًمؽأو  قمغم آُمّتٜم٤مع ُمـ اًم٘مّت٤مل

 ُمذه٥م اجلؼم.

         ؾمّلم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملماعمرؾمٚملم و أي ُمـ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء. 

                                                                                                              
 .79/ اًمّم٤موم٤مت ؾمقرة .1

 .57/ ُمرىؿ ؾمقرة .2

 .76/ ىقؾمػ ؾمقرة .3

 .163/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .4

 .4/186 اًمرمحـ ُمقاه٥م .5

 .2/304 اًمّتٌٞم٤من ذم اًمٓمقد قمٜمف ٟم٘مؾ .6

 .1/61 اجل٤مُمع ضمقاُمع .7
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          ّؿ إٟمٌٞم٤مءأي ضم٤مئ٧م اًمدٓٓت اًمقاوح٦م ُٕم 

 أؿمٞم٤مقمٝمؿ.و أشم٤ٌمقمٝمؿو

   يم٤من اًم٥ًٌم ذم أٟمٗمًٝمؿ ٓ ذم و ذم ُم٤مضم٤مء سمف إٟمٌٞم٤مءو ذم دىـ اهلل

 دىـ اهلل.

     طمًـ اظمّتٞم٤مر و ًمٓمٗمفوشمٕم٤ممم ًٓمّتزاُمف دىـ اهلل سمّتقومٞمؼ ُمٜمف

 اًمٕمٌد.

      سمّتٌٕمٞمّتف هقاه.و ِلقمراوف قمـ دىـ اهلل سمًقء اظمّتٞم٤مره 

 هذه أى٦م شمٌلّم ًمٜم٤م صقرة احلروب اًمّتل وىمٕم٧م ذم دىـ واطمد.و

          ّىمٞمؾ: إّول ُمِمٞمئ٦م و شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمٚمٞمف.و ر ذًمؽ إُّم٤م شم٠ميمٞمداً يمر

اًمث٤مين: ى٠مُمر اعم١مُمٜملم و ُمٕمٝم٤م اًمّتٙمٚمٞمػ، إمم طم٤مل ىرشمٗمع ؿْ هُ رَ ْوٓمَ ٱؿم٤مء اهلل قآيمراه أي ًم

أو  اًمٌ٘م٤مءو سمٞمٜمٝمام سم٤مٓظمّتّلف سمح٥ًم احلدوث ًمّتٗمرىم٦مُ ا 1يمذا ىٛمٙمـو سم٤مًمٙمػ قمـ ىمّت٤مُلؿ،

سمٕمد ضمٕمؾ اًمٗمٓمرة ومػمومع أو  آت٤مد سمح٥ًم دومع آظمّتّلف ىمٌؾ اًمٗمٓمرة سم٠مّن جيؼمهؿ قمغم

 آت٤مد. قمغم ؿْ ئٝمُ جِ ٚمْ ىُ  وأ قمٜمٝمؿ آظمّتّلف

أو  هيٚمؽ اًمٙمٗم٤مر ٚمقا سم٠منّتإّن اهلل إذا ؿم٤مء ُم٤م اىمّتقمغمى حيٛمؾ  : ٓسمّد أنْ 2ىمٞمؾو

ذم و ضم٤مًمقتو ى٘مقهيؿ يمام ومٕمٚمف ذم ىمْمٞم٦م ـم٤مًمقتو ٥م اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝمؿىٖمٚمّ و ىْمّٕمٗمٝمؿ

ٜمٕمٙمس اعمّمٚمح٦م يمام ذم ىمْمٞم٦م شم، وًمٙمـ ذم سمٕمض اعمقارد لْمٍ ٜمَ طُم وَ  دٍ ُأطُم و همزوات سمدر

 ٟمحقه٤م.و يمرسمّلء

       ُمـ اخلذٓنو احلٙمٛم٦م،و ؾ ُم٤م شم٘مّتْمٞمف اعمّمٚمح٦مىٗمٕم 

 اًمٕمّمٛم٦م.و

 اًمرواى٤مت

إمم أُمػماعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وم٘م٤مل: ى٤م رضمٌؾ صٌغ سمـ ٟم٤ٌمشمف ىم٤مل ضم٤مء ظمؼم إ

ـٌ قهو أَن اًمٕمٌد ٓىزينقزقمٛم أُمػماعم١مُمٜملم إّن ٟم٤مؾم٤مً  ـٌ قهو ٓىنقو ُم١مُم ٓىنمب و ُم١مُم

ـٌ قهو اخلٛمر ، وم٘مد صم٘مؾ قهو ٗمؽ اًمَدم احلرامٓىًو ُم١مُمـقهو ٓى٠ميمؾ اًمّرسم٤مو ُم١مُم ـٌ ُم١مُم

                                                
 .4/188 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .3/5 اًمٌٞم٤من أـمٞم٥م .2
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 دقم٤مئلقىدقمو طمرج ُمٜمف صدري طملم أزقمؿ أَن هذا اًمٕمٌد ىّمكّم صّليتو قمكَم هذا

ىمد ظمرج ُمـ اِلىامن ُمـ أضمؾ ذٟم٥م ىًػم و ُاوارصمفو ىقارصمٜملو أٟم٤م يمحفو ىٜم٤ميمحٜملو

 ى٘مقل: رؾمقل اهلل ؾمٛمٕم٧ُم  أص٤مسمف، وم٘م٤مل أُمػماعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف: صدىم٧َم 

 ؾ قمٚمٞمف يمّت٤مب اهلل.اًمَدًمٞمو

ذًمؽ ىمقل و أٟمزُلؿ صمّلث ُمٜم٤مزلو صمّلث ـمٌ٘م٤مت ظمٚمؼ اهلل قمَزوضمَؾ اًمٜم٤مس قمغم

وم٠مُّم٤م ُم٤م ذيمر  ،1اًم٤ًمسم٘مقنو أصح٤مب اعمِم٠مُم٦مو اهلل قمَزوضمَؾ ذم اًمٙمّت٤مب: أصح٤مب اعمٞمٛمٜم٦م

٤مسم٘ملم وم٢مّّنؿ أٟمٌٞم٤مء ُمرؾمٚمقن ًّ همػم ُمرؾمٚملم، ضمٕمؾ اهلل ومٞمٝمؿ مخ٦ًم أرواح: و ُمـ أُمر اًم

روح اًمٌدن، ومؼموح اًم٘مدس و روح اًمِمٝمقةو روح اًم٘مَقةو ح اِلىامنروو روح اًم٘مدس

مل و سمروح اِلىامن قمٌدوا اهللو هب٤م قمٚمٛمقا إؿمٞم٤مءو همػم ُمرؾمٚملمو سمٕمثقا أٟمٌٞم٤مء ُمرؾمٚملم

سمروح اًمِمٝمقة و قم٤مجلقا ُمٕم٤مؿمٝمؿو سمروح اًم٘مَقة ضم٤مهدوا قمدَوهؿو ىنميمقا سمف ؿمٞمئ٤مً 

 2درضمقاو سمروح اًمٌدن دسّمقاو ٜم٤ًمء،ٟمٙمحقا احلّلل ُمـ ؿم٤ٌمب اًمو أص٤مسمقا ًمذىذ اًمّٓمٕم٤مم

  :  صمَؿ ىم٤مل: ىم٤مل اهلل 3ومٝم١مٓء ُمٖمٗمقر ُلؿ ُمّمٗمقح قمـ ذٟمقهبؿ   

                              

           ى٘مقل:  4وأىدهؿ سمروح ُمٜمفصمؿِ َ ىم٤مل: ذم مج٤مقمّتٝمؿ

، ُمـ ؾمقاهؿ، ومٝم١مٓء ُمٖمٗمقٌر ُلؿ ُمّمٗمقٌح قمـ ذٟمقهبؿ یأيمرُمٝمؿ هب٤م ومٗمّْمٚمٝمؿ قمٚم

 5.احلدى٨م

 ىزقمٛمقن ٦م: إّن اًمٕم٤مُمضمٕمٗمر اعم٘مدام قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب سمـ أيب وظمؼم قمٛمرو

ُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٗمّتـ ُاُّم٦م و ٤مس يم٤مٟم٧م رو٤م هلل ضمَؾ ذيمرهاًمٜمّ  سمٙمر طمٞم٨م اضمّتٛمع أَن سمٞمٕم٦م أيب

ًمٞمس اهلل ى٘مقل: أو  ُم٤م ى٘مرؤون يمّت٤مب اهللأو  :ُمـ سمٕمده؟ وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر حمّٛمد

                            

                                                
 اًمقاىمٕم٦م: ةؾمقر ذم ؾمٌح٤مٟمف ىمقًمف إمم اؿم٤مرة .1              .أى٦م 

 سمٛمٕمٜم٤مه. ودرج يم٤محلٞم٦م ُمٌم دب: .2

 يمٜم٤مىّت٤من أؤ إومم شمرك قمغم ُم٤مدل هٜم٤م اًمذٟم٥م يم٠منّ  اًمٙمّت٤مب ذم ُم٤م وقمغم اًمٌّم٤مئر ًمٞمًّت٤مذم اًمٗم٘مرشم٤من ه٤مشم٤من .3

 اًمٖمٗم٤مري[. ايمؼم ]قمكم قمٜمٝمؿ. صدوره٤م قمدم قمـ

 .253/ اًمٌ٘مرة .4

 .16ح ،2/281 اًمٙم٤مذم .5
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                   1  :ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف

ىمٌٚمٝمؿ ُمـ  قمـ اًّمذىـ ُمـ ًمٞمس ىمد أظمؼم اهللأو  إّّنؿ ىٗمّنون قمغم وضمف آظمر، وم٘م٤مل:

آُُمؿ أّّنؿ ىمد اظمّتٚمٗمقا ُمـ سمٕمد ُم٤م ضم٤مءهتؿ اًمٌّٞمٜم٤مت طمٞم٨م ىم٤مل:             

                             

                           

    2 ىمد اظمّتٚمٗمقا ُمـ سمٕمده  ذم هذا ُم٤م ىًّتدُل سمف قمغم أَن أصح٤مب حمّٛمدو

 3ُمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمر.و ومٛمٜمٝمؿ ُمـ آُمـ

ّٓ أَ   صم٤مسم٧م سمـ هرُمز إُم٤مُمل جمٝمقل.قهو اعم٘مدام٤مسمرضم٤مل اًمًٜمد يمٚمّٝمؿ صم٘م٤مت إ

شمٗم٤موؾ ىم٤مل: سم٤مًمزى٤مدة سم٤مٓىامن  قمٌداهلل اًمزسمػمي قمـ أيب وُمرؾمٚم٦م أيب قمٛمرو

ُمٜم٤مزل ىّتٗم٤موؾ هب٤م اعم١مُمٜمقن و إّن ًمإلىامن درضم٤متو ىمٚم٧م:اعم١مُمٜمقن سم٤مًمدرضم٤مت قمٜمداهلل. 

 قمٜمداهلل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ.

 ىمٚم٧م: ِصػ زم ذًمؽ ـ رمحؽ اهلل ـ طمّّتك أومٝمٛمف، ىم٤مل: ُم٤م ومّْمؾ اهلل سمف أوًمٞم٤مءه

  سمٕمْمٝمؿ قمكم سمٕمض، وم٘م٤مل:                

      [253،أى٦م ] ىم٤مل:و        4، 

ىم٤مل: و                  5 ىم٤مل:و   

   6  8.9ًمف قمٜمداهللُمٜم٤مزو درضم٤مت اِلىامن 7ومٝمذا ِذيمُر 

 ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م. 10ُمٗمّمّلً ذم اًمٙم٤مذمو ىمد ورد ُمًٜمداً و

                                                
 ىرشمدد. أي شىٜم٘مٚم٥م» .144/ قمٛمران آل .1

 سمٛمٕمٜمل. واىمّتّتٚمقا شم٘م٤مشمٚمقا اًم٘م٤مُمقس ذم .253/ اًمٌ٘مرة .2

 .398 ح ،8/270 اًمٙم٤مذم .3

 .55/ اِلهاء .4

 .21/ اِلهاء .5

 .163/ قمٛمران آل .6

 اًمٌح٤مر. ُمـ أصمٌّتٜم٤مه وُم٤م اهلل، اًمٜمًخ: ذم زى٤مدة .7

 .171/14 :69 سمح٤مرإٟمقار .8

 .551ح ،1/255 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .9

 اِلىامن. إمم اًمًٌؼ سم٤مب ،1ح ،2/40 اًمٙم٤مذم .10
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 ـم٤مًم٥م سمـ أيب ٤ٌمشم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م واىمٗم٤ًم ُمع أُمػماعم١مُمٜملم قمكمّ صٌغ سمـ ٟمُ ُمرؾمٚم٦م إو

يمؼَمٟم٤م، و سملم ىدىف، وم٘م٤مل: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم، يَمؼَم اًمَ٘مقمُ  ك وىمػىقم اجلٛمؾ ومج٤مء رضمؾ طمّتّ 

 صّٚمٞمٜم٤م، ومٕمّلم ُٟم٘م٤مشمِٚمٝمؿ؟و ماًم٘مق یصٚمّ و َهَٚمٚمٜم٤م،و هَٚمؾ اًم٘مقم

  : قمغم هذه أى٦م: وم٘م٤مل قمكم             

                                

               ومٜمحـ اًمذىـ ُمـ سمٕمدهؿ     

                           

     [253ومٜمحـ اًمذىـ آُمٜم٤ّم ] هؿ اًمذىـ يمٗمروا.و 

 1.2رّب اًمٙمٕم٦ٌم، صمّؿ مَحَؾ وم٘م٤مشمؾ طمّّتك ىُمّتِؾو وم٘م٤مل اًمرضمؾ: يَمَٗمر اًم٘مقم

 .3اًمٓمؼمد ٟمٔمػمه٤م ذم اِلطمّتج٤مجأسمقُمٜمّمقر روى و

ظمؼم آظمر ٕصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م ـ ىٛمٙمـ ات٤مده ُمع ُم٤موٞمف ـ ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم و

اًمرؾمقل و ة واطمدةه١مٓء اًم٘مقم اًمذىـ شم٘م٤مشمٚمٝمؿ اًمدقمق وم٘م٤مل: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم قمكم

ىم٤مل: ؾمّٛمٝمؿ سمام ؾماّمهؿ اهلل )شمٕم٤ممم(  احل٩م واطمد ومٌؿ ٟمًّٛمٞمٝمؿ؟و ةاًمّمّلة واطمدو واطمد

ذم يمّت٤مسمف. وم٘م٤مل: ُم٤م يمّؾ ُم٤م ذم يمّت٤مب اهلل أقمٚمٛمف. ىم٤مل: أُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل )شمٕم٤ممم( ى٘مقل ذم 

  يمّت٤مسمف:                     

                               

                       4 ؟ ومٚماّم

سم٤محلّؼ، ومٜمحـ اًمذىـ و سم٤مًمٙمّت٤مب،و سم٤مًمٜمٌّل و وىمع آظمّتّلف يمٜم٤ّم ٟمحـ أومم سم٤مهلل

 5.إرادشمفو ؿم٤مء اهلل ىمّت٤مُلؿ سمٛمِمٞمئّتفو هؿ اًمذىـ يمٗمروا،و آُمٜمقا

 همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء ٚمیى قمَ  ٜم٤م رؾمقل اهلل حمّٛمد اعمّمٓمٗمكىمد ورد ذم شمٗمْمٞمؾ ٟمٌٞمّ و

ظمؼم  ٦م اعمٕمّمقُملم ُمـ وًمدهإئٛمو أُمػماعم١مُمٜملم ُمـ سمٕمده قمكمّ و اعمرؾمٚملمو

                                                
 .451/40 :29 سمح٤مرإٟمقار .1

 .552ح ،1/256 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .1/398 آطمّتج٤مج .3

 .253/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 .337 اًمرىمؿ ،39/197 ح اًم٤ًمسمع، اعمجٚمس اًمٓمقد، أُم٤مزم .5
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، قمـ قمكمّ ، قمـ آسم٤مئف، قمٌداًمًّلم سمـ ص٤مًمح اُلروي قمـ اًمرو٤مًمَّمْٚم٧ِم ٱأيب

ٓ أيمرم قمٚمٞمف ُمٜمّل، ىم٤مل و أومْمؾ ُمّٜمل ىم٤مل: ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ظمٚم٘م٤مً  قمـ رؾمقل اهلل

 اهلل شم٤ٌمرك نّ إ: ى٤م قمكم : وم٘مٚم٧م: ى٤م رؾمقل اهلل وم٠مٟم٧م أومْمؾ أم ضمؼمئٞمؾ؟ وم٘م٤ملقمكم

 اعمرؾمٚملم،و مجٞمع اًمٜمٌٞملم ٚمٜمل قمغمومّْم و ٞم٤مئف اعمرؾمٚملم قمغم ُمّلئٙم٦م اعم٘مرسملمؾ أٟمٌومّْم  شمٕم٤مممو

ٜم٤م ى٤م حمٌٞمّ  ظمدامو 1اُمٜم٤مداعمّلئٙم٦م خل نّ إو ًمألئٛم٦م ُمـ سمٕمدك،و اًمٗمْمؾ سمٕمدي ًمؽ ى٤م قمكمّ و

ىًّتٖمٗمرون ًمٚمذىـ و طمقًمف ىًٌحقن سمحٛمد رهبؿ ـْ ُمَ و ، اًمذىـ حيٛمٚمقن اًمٕمرشقمكمّ 

ٓ و ٓ اًمٜم٤مرو ٓ اجلٜم٦مو ٓ احلقاءو ظمٚمؼ اهلل آدم ٓ ٟمحـ ُم٤مق، ًمى٤م قمكمّ  .سمقٓىّتٜم٤م 2آُمٜمقا

 ىمد ؾمٌ٘مٜم٤مهؿ إمم ُمٕمروم٦م رسمٜم٤مو ٓ إرض، ومٙمٞمػ ٟٓمٙمقن أومْمؾ ُمـ اعمّلئٙم٦م؟!و اًمًامء

 أرواطمٜم٤م وم٤مٟمٓم٘مٝم٤م سمّتقطمٞمده أّول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل نّ شم٘مدىًف، ٕو هتٚمٞمٚمفو شمًٌٞمحفو

ًا اؾمّتٕمٔمٛم٧م أُمرٟم٤م، واطمد أرواطمٜم٤م ٟمقراً  4صمّؿ ظمٚمؼ اعمّلئٙم٦م، ومٚمام ؿم٤مهدوا 3متجٞمدهو

ف ُمٜمزه قمـ صٗم٤مشمٜم٤م، ومًٌح٧م اعمّلئٙم٦م ٟمّ أو ٤م ظمٚمؼ خمٚمقىمقنؿ اعمّلئٙم٦م أٟمّ ومًٌحٜم٤م ًمّتٕمٚمّ 

ٓ اًمف  نْ أقمٔمؿ ؿم٠مٟمٜم٤م، هٚمٚمٜم٤م ًمّتٕمٚمؿ اعمّلئٙم٦م ٟمزهّتف قمـ صٗم٤مشمٜم٤م، ومٚمام ؿم٤مهدوا و سمّتًٌٞمحٜم٤م

ّٓ اهلل ّٓ أو  جي٥م أن ٟمٕمٌد ُمٕمف 5ًمًٜم٤م سمآُل٦مو ٤م قمٌٞمدأٟمّ و إ اهلل ومٚمام دوٟمف، وم٘م٤مًمقا: ٓ إًمف إ

ّٓ سمف، ومٚمام  اهلل أيمؼم ُمـ أن ىٜم٤مل قمٔمؿ اعمحّؾ  نّ أئٙم٦م ٜم٤م يمؼمٟم٤م ًمّتٕمٚمؿ اعمّلؿم٤مهدوا يمؼم حمٚمّ  إ

ّٓ سم٤مهللو ة وم٘مٚمٜم٤م: ٓ طمقلاًم٘مقّ و 6ةُم٤م ضمٕمٚمف اهلل ًمٜم٤م ُمـ اًمٕمزّ ا وؿم٤مهد ًمّتٕمٚمؿ  7ٓ ىمقة إ

أوضمٌف ًمٜم٤م ُمـ و ٓ ىمقة سم٤مهلل، ومٚمام ؿم٤مهدوا ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمٜم٤مو اعمّلئٙم٦م اٟمف ٓ طمقل ًمٜم٤م

ذيمره قمٚمٞمٜم٤م ُمـ احلٛمد  8ومرض اًمٓم٤مقم٦م، ىمٚمٜم٤م: احلٛمدهلل، ًمّتٕمٚمؿ اعمّلئٙم٦م ُم٤م ىًّتحؼ هلل شمٕم٤ممم

 شمًٌٞمحفو وم٘م٤مًم٧م اعمّلئٙم٦م: احلٛمدهلل، ومٌٜم٤م اهّتدوا إمم ُمٕمروم٦م شمقطمٞمد اهلل قمغم ٟمٕمٛمف،

                                                
 ش.يمخداُمٜم٤م» ٟمًخ٦م: وذم .1

 .7 أى٦م اعم١مُمـ، ؾمقرة ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم اؿم٤مرة .2

 ش.تٛمٞمده» ل خ .3

 سمٕمده. ومٞمام ويمذا شؿمٝمدوا ومٚمام» ل خ .4

 ش.سم٤مُٓل٦م» اجلدىدة: اعمٓمٌققم٦م اًمٜمًخ٦م وذم اًمٜمًخ، أيمثر ذم هٙمذا .5

 ش.اًمٕمزة ُمـ» ل خ .6

 ش.اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم» خ .7

 ش.قمزوضمؾ هلل حيؼ ُم٤م» ل خ .8
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أُمر و شمٕم٤ممم ظمٚمؼ آدم وم٤مودقمٜم٤م صٚمٌفو متجٞمده، صمّؿ ان اهلل شم٤ٌمركو تٛمٞمدهو هتٚمٞمٚمفو

 ٔدم ايمراُم٤مً و قمٌقدى٦م يم٤من ؾمجقدهؿ هللو ايمراُم٤ًم،و ٙم٦م سم٤مًمًجقد ًمف شمٕمٔمٞماًم ًمٜم٤ماعمّلئ

ٝمؿ ىمد ؾمجدوا ٓدم يمٚمّ و ـم٤مقم٦م، ًمٙمقٟمٜم٤م ذم صٚمٌف، ومٙمٞمػ ٓ ٟمٙمقن أومْمؾ ُمـ اعمّلئٙم٦م؟و

٤مل ىم  أىم٤مم ُمثٜمك ُمثٜمك، صمؿّ و ف عم٤م قمرج يب إمم اًمًامء أذن ضمؼمئٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك،ٟمّ أو 1أمجٕمقن

 2شمٕم٤مممو اهلل شم٤ٌمرك نّ ٕ م قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ،٧م ًمف: ضمؼمئٞمؾ أشم٘مدّ م ى٤م حمّٛمد، وم٘مٚمشم٘مدّ  :زم

ٓ و ومّت٘مدُم٧م ومّمٚمٞم٧م هبؿ 3ومْمٚمؽ ظم٤مص٦م، ىم٤مل:و ؾ أٟمٌٞم٤مئف قمكم ُمّلئٙمّتف أمجٕملمومّْم 

ل، وم٘مٚم٧م ػ قمٜمّ ختٚمّ و شم٘مّدم ى٤م حمّٛمد إمم طمج٥م اًمٜمقر ىم٤مل زم ضمؼمئٞمؾ: 4ومخر، ومٚمام اٟمّتٝمٞم٧م

 طمدي اًمذي اٟمّتٝم٤مء نّ ل: ى٤م حمّٛمد إعمقوع شمٗم٤مرىمٜمل؟! وم٘م٤مًمف: ى٤م ضمؼمئٞمؾ ذم ُمثؾ هذا ا

ي طمدود سمّتٕمدّ  5وم٤من دم٤موزشمف اطمؽمىم٧م اضمٜمحّتل ومٞمف إمم هذا اعمٙم٤من، وٕمٜمل اهللو

 7ُمٙم٤مٟمف ومٜمقدى٧م:قُمـ قمٚم طمّّتك اٟمّتٝمٞم٧م إمم ُم٤مؿم٤مء اهلل 6ومزخ يب اًمٜمقر زظم٦م ريّب 

أٟم٤م رسمؽ، و حمّٛمد أٟم٧م قمٌديى٤مشمٕم٤مًمٞم٧م، ومٜمقدى٧م: و ؾمٕمدىؽ شم٤ٌمريم٧مو وم٘مٚم٧م: ًمٌٞمؽ ريّب 

طمجّتل قمغم و رؾمقزم إمم ظمٚم٘ملو ؽ ٟمقري ذم قم٤ٌمديٟمّ ٢م، ومْؾ ومّتقيمَ  قمكمَ و وم٤مقمٌد وم٢مّى٤مي

وصٞم٤مئؽ أوضم٧ٌم ٕو ٧م ٟم٤مري٘معمـ ظم٤مًمٗمؽ ظمٚمو عمـ شمٌٕمؽ ظمٚم٘م٧م ضمٜمّتل،و سمرىّتل ًمؽ

أوصٞم٤مئل؟ ومٜمقدى٧م: ى٤م حمّٛمد  ـْ ُمَ و ًمِمٞمٕمّتٝمؿ أوضم٧ٌم صمقايب، وم٘مٚم٧م: ى٤م رّب و يمراُمّتل،

                                                
 اًمًقر. ُمـ وهمػمه٤م 30 أى٦م احلجر، ؾمقرة ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل يمام .1

 ش.قمزوضمؾ اهلل إنّ » ل خ .2

 ش.ظم٤مص٦م حمّٛمد ى٤م وومْمٚمؽ» ل خ .3

 ش.سمف اٟمّتٝمٞم٧م ومٚمام» ل خ .4

 سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: ىمٞمؾ ُم٤م ًمٜمٕمؿ .5

 پرم سمرشمر ُمقى ه ىؽ اگر

 

 پـرم سمًقزد دمغم ومـروغ 

 * * * 

 پٞمؿ اٟمدر سمپر ضمؼمىّل گٗم٧م

 

 ٟمٞمؿ! شمق طمرىػ ُمـ رو رو گٗم٧م 

 
 

 اًمٜمًخ: سمٕمض وذم قمٜمٞمٗم٤ًم. ؾمػماً  سم٤مِلسمؾ ؾم٤مر احل٤مدي: زخ ؿمدىدًا. سمرق زظم٤موزظمٞمخ٤م: اجلٛمرىزخ زخ .6

 وذم شُمّتٕمد ٓزم» اهّتزوترك هقاي ومرج وهّزه، طمّريمف رضم٤م: ىرضمف اًمٌمء رج ش.رضم٦م اًمٜمقر ذم يب ومرج»

 سمف. رُمل سم٤مًمٌم: زج ش.زضم٦م اًمٜمقر ذم يب ومزج» ٟمًخ٦م:

 ش.ُمٚمٙمف» ل خ .7
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إمم ؾم٤مق اًمٕمرش،  سملم ىدي ريّب  أٟم٤مو ومٜمٔمرت 1أوصٞم٤مئؽ اعمٙمّتقسمقن قمغم ؾم٤مق قمرر

ؾمٓمر أظمي قمٚمٞمف اؾمؿ ويص ُمـ أوصٞم٤مئل سمٕمدي؟  ٟمقرٍ  صمٜم٤مقمنم ٟمقرًا ذم يمّؾ إومرأى٧م 

 سمرىّتل یطمججل سمٕمدك قمٚمو أصٗمٞم٤مئلو أطم٤ٌمئلو دى٧م: ى٤م حمّٛمد ه١مٓء أوصٞم٤مئلقومٜم

 هبؿ دىٜمل، فمٝمرنَ ضمّلزم ٕو يتقمزّ و ظمػم ظمٚم٘مل سمٕمدك،و ظمٚمٗم٤مؤكو هؿ أوصٞم٤مؤكو

ف ُمِم٤مرق ٚمٙمٜمّ ُمٕو أقمدائل، ـْ إرض سمآظمرهؿ ُمِ  ـمٝمرنَ ٕو ّتل،هبؿ يمٚمٛم قمٚملمَ ٕو

ـّ ٕو ًمف اًمرى٤مح، ؾمخرنَ ٕو ُمٖم٤مرهب٤م،و إرض رىمٞمٜمف ذم ًٕمف اًمًح٤مب اًمّمٕم٤مب،  ذًمٚم

 جيٛمع اخلٚمؼ قمغمو ئٙمّتل طمّّتك ىٕمٚمـ دقمقيتف سمٛمّلُمدٟمّ ٕو ف سمجٜمدي،ٟمٍمٟمّ ٕو ؾم٤ٌمب،إ

ـَ شمقطمٞمدي، صمّؿ ٕ  2ًمٞم٤مئل إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.داوًمـ إّى٤مم سملم أوٕو ُمٚمٙمف دىٛم

أّٟمف يم٤من ضم٤مًم٤ًًم سم٤مًمٙمقوم٦م سمٕمد ُمٜمٍمومف ُمـ  ذم ظمؼم ُمرومقع إمم أُمػماعم١مُمٜملمو

ػمٟم٤م إمم ًصمؿ ىم٤مل ًمف: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم أظمؼمٟم٤م قمـ ُم 3صٗملم إذ أىمٌؾ ؿمٞمخ ومجث٤م سملم ىدىف

 ى٤م ؿمٞمخ ُم٤م قمٚمقشمؿ شمٚمٕم٦م أضمؾ وم٘م٤مل: أُمػماعم١مُمٜملم ىمدر؟و أهؾ اًمِم٤مم أسم٘مْم٤مء ُمـ اهلل

ّٓ سم٘مْم٤مء ُمـ اهلل ادٍ و ٓمّتؿ سمٓمـٓ هٌو  4ىمدر، وم٘م٤مل ًمف اًمِمٞمخ: قمٜمداهلل أطمّت٥ًم قمٜم٤مئلو إ

أٟمّتؿ و ومقاهلل ًم٘مد قمّٔمؿ اهلل إضمر ذم ُمًػميمؿ ُمف ى٤م ؿمٞمخ!ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم؟ وم٘م٤مل ًمف: 

مل شمٙمقٟمقا ذم و أٟمّتؿ ُمٜمٍمومقنو ذم ُمٜمٍمومٙمؿو أٟمّتؿ ُم٘مٞمٛمقنو ذم ُم٘م٤مُمٙمؿو ؾم٤مئرون

 ُمْمٓمّرىـ.ٓ إًمٞمف و رء ُمـ طم٤مٓشمٙمؿ ُمٙمرهلم

 ٓ إًمٞمف ُمْمٓمّرىـو يمٞمػ مل ٟمٙمـ ذم رء ُمـ طم٤مٓشمٜم٤م ُمٙمرهلمو وم٘م٤مل ًمف اًمِمٞمخ:

ـُ أّٟمف يم٤من ىمْم٤مء طمّتامً و ُمٜمٍمومٜم٤م؟ وم٘م٤مل ًمف:و ُمٜم٘مٚمٌٜم٤مو اًم٘مدر ُمًػمٟم٤مو يم٤من سم٤مًم٘مْم٤مءو  شمٔم

 اًمزضمر ُمـ اهللو اًمٜمٝملو إُمرو اًمٕم٘م٤مبو يم٤من يمذًمؽ ًمٌٓمؾ اًمثقابقىمدرًا ٓزُم٤ًم؟ إّٟمف ًمو

ٓ حمّٛمدٌة ًمٚمٛمحًـ وًمٙم٤من و ئٛم٦ٌم ًمٚمٛمذٟم٥ماًمققمٞمد ومٚمؿ شمٙمـ ٓو ؾم٘مط ُمٕمٜمل اًمققمدو

اعمذٟم٥م أومم سم٤مِلطم٤ًمن ُمـ اعمحًـ وًمٙم٤من اعمحًـ أومم سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ُمـ اعمذٟم٥م، شمٚمؽ 

                                                
 ش.اًمٕمرش ؾم٤مق قمكم ـ اًمٕمرش هادىؼ قمكم» ٟمًخ٦م: وذم .1

 .22ح ، 1/262اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .2

 ُمـ ارشمٗمع ُم٤م واًمّتٚمٕم٦م أص٤مسمٕمف. أـمراف قمغم وىم٤مم ريمٌّتٞمف قمغم ضمٚمس سمْمٛمٝمام وضمثٞم٤مً  حيثقضمثقاً  ضمث٤م .3

 إرض.

 ُمِم٘مّتل. أضمر أـمٚم٥م ُمٜمف أي .4
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 ىمدرّى٦م هذه آُُّم٦مو طمزب اًمِمٞمٓم٤منو ظمّمامء اًمرمحـو ُم٘م٤مًم٦م إظمقان قمٌدة إوصم٤من

 جمقؾمٝم٤م.و

مل و اًم٘مٚمٞمؾ يمثػماً  قمغم كأقمٓمو اً ّنل تذىرو يمّٚمػ ختٞمػماً  شمٕم٤مممى و إَن اهلل شم٤ٌمرك

ُم٤م سمٞمٜمٝمام و إرضو مل خيٚمؼ اًمًامواتو مل ىٛمّٚمؽ ُمٗمَقو٤مً و مل ىٓمع ُمٙمره٤مً و ُىٕمص ُمٖمٚمقسم٤مً 

ـُ اًّمذىـ يمٗمروا ومقىٌؾ ًمّٚمذىـ و مل ىٌٕم٨م اًمٜمٌّٞملم ُمٌنّمىـو سم٤مـمًّل، ُمٜمذرىـ قمٌث٤ًم، ذًمؽ فم

 وم٠مٟمِم٠م اًمِمٞمخ ى٘مقل: 1يمٗمروا ُمـ اًمٜم٤مر

                                                
 ُم٠ًمًم٦م» اًمنمىػ: اًمٙم٤مذم غمقم شمٕمٚمٞم٘مف ذم اعمٞمزان ص٤مطم٥م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل حمّٛمدطمًلم اًمًّٞمد اًمٕمّّلُم٦م ىم٤مل .1

 اًمدقمقة اٟمّتِم٤مر أوائؾ ذم اعمًٚمٛمقن سمف اؿمّتٖمؾ آؾمّلم، شم٤مرىخ ذم إسمح٤مث أىمدم ُمـ واًم٘مدر اًم٘مْم٤مء

 احلّتؿ اًم٘مْم٤مء شمٕمٚمؼ يم٤من وعم٤م وإدى٤من، اعمٚمؾ قمٚمامء ُمـ اًم٤ٌمطمثلم أٟمٔم٤مر ُمع وشمّم٤مدومٝم٤م آؾمّلُمٞم٦م

 ارشمٗم٤مع اًم٤ًمذضم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م إٟمٔم٤مر سمح٥ًم ضم٥مىق آٟم٤ًمن ُمـ آظمّتٞم٤مرى٦م سم٤مٕومٕم٤مل سمٞمٜمٝمام وُمـ سم٤محلقادث

 ىمٚمٞمؾ )وهؿ اًم٤ٌمطمثلم مج٤مقم٦م شمِمٕم٥م خمّت٤مر، همػم ومٕمٚمف ذم جمٌقراً  آٟم٤ًمن ويمقن اًمٗمٕمؾ ذم اِلرادة شم٠مصمػم

 ومرىمّتلم: قمكم ىقُمئذ( اًمٕمٚمؿ ذم اًمٌْم٤مقم٦م

 وىم٤مًمقا وهقاًم٘مدر إؿمٞم٤مء يم٤ًمئر سم٤مٕومٕم٤مل إُلٞم٦م احلّتٛمٞم٦م اِلرادة شمٕمٚمؼ أصمٌّتقا اعمجؼمة وهؿ أطمدهيام:

 اًمّتٙمقىٜمٞم٦م إؾم٤ٌمب ؾم٤مئر أومٕم٤مل ويمذا شمٕم٤ممم هلل خمٚمقىم٦م وإومٕم٤مل أومٕم٤مًمف ذم خمّت٤مر همػم جمٌقراً  اِلٟم٤ًمن سمٙمقن

 ًمف. خمٚمقىم٦م

 اِلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مٕومٕم٤مل آُلٞم٦م اِلرادة شمٕمٚمؼ وٟمٗمقا إومٕم٤مل اظمّتٞم٤مرى٦م أصمٌّتقا اعمٗمّقو٦م وهؿ وصم٤مٟمٞمّتٝمام:

 طمّّتل ذًمؽ قمغم ىزاًمقا ومل ومروقم٤مً  ىمقُلؿ قمكم اًمٓم٤مئٗمّتلم ُمـ يمّؾ  ومرع صمؿّ  ًمإلٟم٤ًمن، خمٚمقىم٦م يمقّن٤م وم٤مؾمّتٜمّتجقا

 اعمٕم٤ميص وظمٚمؼ إؿمٞم٤مء سملم اًمٕمٚمٞم٦م يم٢مرشمٗم٤مع اًمًٚمٞمؿ، اًمٕم٘مؾ ُمٜمٝم٤م ىِمٛمئز وآراء أىمقال هٜم٤مك شمرايمٛم٧م

 إمم اًمّم٤مٟمع إمم سم٘م٤مئف ذم حمّت٤مج همػم اًمٕم٤ممل ويمقن واِلصم٤ٌمت اًمٜمٗمل سملم اًمقاؾمٓم٦م ووضمقد اجلزاومٞم٦م واِلرادة

 ٤مهتؿ.هقؾم ُمـ ؽذًم همػم

 ـمقىؾ ومٞمف واًمٌح٨م وهمػمه٤م سم٤مٕومٕم٤مل آُلٞم٦م اِلرادة شمٕمٚمؼ ومٝمؿ ذم شمٗم٘مٝمٝمؿ قمدم ذًمؽ مجٞمع ذم وإصؾ

 اًمٗمرىمّتلم ظمٓم٠م إمم سمف وٟمِمػم ٟميسمف سمٛمثؾ اعمٓمٚم٥م ٟمقوح أٟم٤م همػم وٞم٘مف، قمغم اعم٘م٤مم ىًٕمف ٓ اًمذىؾ

 واِلُم٤مء واًمٕمٌٞمد اًمدارو واًمْمٞم٤مع واعمٜم٤مل اعم٤مل ُمـ ؾمٕم٦م أويت إٟم٤ًمٟم٤م ومٚمٜمٗمرض قمٜمف قم٘مدوا اًمذي واًمّمقاب

 اعمٜمزًمٞم٦م طمقائجف ىرومع ُم٤م وإصم٤مث اًمدار ُمـ وأقمٓم٤مه ضمقارىف إطمدىى  وزوضمف قمٌٞمده ُمـ واطمداً  اظمّت٤مر صمؿّ 

 ُمـ ى١مصمر ٓ اِلقمٓم٤مء هذا إن ىمٚمٜم٤م: وم٢من واًمّتٕمٛمػم، سم٤مًمٙم٥ًم طمٞم٤مشمف ذم سمف ىًؽمزق ُم٤م واًمْمٞم٤مع اعم٤مل وُمـ

 ذًمؽ يم٤من اًمًقاء قمغم وسمٕمده إقمٓم٤مه ىمٌؾ أقمٓم٤مه ُم٤م سمجٛمٞمع وُمٚمٙمف اعم٤مًمؽ هق واعمقمم ؿمٞمئ٤م اًمٕمٌد متٚمؽ

 إمم إُمر وإّٟمام اعمقمم ُمٚمؽ سمف وسمٓمؾ إقمٓم٤مء سمٕمد وطمٞمداً  ُم٤مًمٙم٤مً  ص٤مر اًمٕمٌد ان ىمٚمٜم٤م: وإن اعمجؼمة، ىمقل

 ًمف وهٌف ُم٤م ؽىّتٛمٚمّ  اًمٕمٌد إنّ  احلّؼ  هق يمام ىمٚمٜم٤م: وإن اعمٗمّقو٦م، ىمقل ذًمؽ يم٤من ُمٚمٙمف ذم ىِم٤مء ُم٤م ىٕمٛمؾ اًمٕمٌد

 ذم ُمٚمؽ ًمٚمٕمٌد واًمذي إصكم اعم٤مًمؽ هق وم٤معمقمم قمروف ذم ٓ ـمقًمف، وذم اعمقمم ُمٚمؽ فمرف ذم اعمقممى 



 17  ...........................................................................  253ؾمقرة اًمٌ٘مرة / 

 ٤مقمّتفسمٓم قأٟم٧م اِلُم٤مم اًّمذي ٟمرضم

 

 ىقم اًمٜمج٤مة ُمـ اًمرمحـ همٗمراٟم٤م 

 أووح٧م ُمـ أُمرٟم٤م ُم٤م يم٤من ُمٚمّت٤ًٌمً  

 

 1ضمزاك رسُمؽ سم٤مِلطم٤ًمن إطم٤ًمٟم٤م 

                                                                                                               
 اطمدي ىٌٓمؾ ٓ سمحٞم٨م اِلٟم٤ًمن، ٟمٗمس وإمم اِلٟم٤ًمن ىد إمم ُمٜمًقب اظمّتٞم٤مري ومٕمؾ اًمٙمّت٤مسم٦م أنّ  يمام ُمٚمؽ،

، اًمٜمًٌّتلم ُٓظمرىى  اخلؼم. هذا ذم إًمٞمف ىِمػم اًمذي احلّؼ  اًم٘مقل ذًمؽ يم٤من ا

 ًمف اٟمّتٝمك، شيمثػماً  اًم٘مٚمٞمؾ قمغم وأقمٓمل» ىمقًمف: إمم شواًمٕم٘م٤مب اًمثقاب ًمٌٓمؾ يمذًمؽ ًمقيم٤من» :وم٘مقًمف

 اٟمّتٝمك، شُمٖمٚمقسم٤مً  ىٕمص ومل» وىمقًمف: واوح، وُمٕمٜم٤مه٤م ذيمره٤م سمٛمح٤مذىر اجلؼم ُمذه٥م ٟمٗمل إمم اؿم٤مرة

 عم٤م خم٤مًمٗمّتف يم٤من ًمٗمٕمٚمف، ظم٤مًم٘م٤مً  ًمقيم٤من إٟم٤ًمن وم٢من اًمّلزُم٦م سمٛمح٤مذىره٤م اًمّتٗمقىض ُمذه٥م ٟمٗمل إمم اؿم٤مرة

 وُم٘م٤مًم٦ٌم ًمٚمجؼم ٟمٗمل اٟمّتٝمك،شُمٙمره٤م ىٓمع ومل» وىمقًمف: ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمغم ُمٜمف همٚم٦ٌم اًمٗمٕمؾ ُمـ اهلل فيمٚمٗم

 ىٛمٚمؽ ومل» وىمقًمف: اِلـم٤مقم٦م قمغم اًمٕمٌد أيمره وم٘مد وهقاًمٗم٤مقمؾ هلل خمٚمقىم٤مً  اًمٗمٕمؾ ومٚمقيم٤من اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمجٛمٚم٦م

 ُمـ اًمٕمٌد فُمٚمٙم ُم٤م اهلل ىٛمٚمؽ مل أي ًمٚمّتٗمقىض ٟمٗمل اًمٗم٤مقمؾ اؾمؿ وصٞمٖم٦م ًمٚمٗم٤مقمؾ سم٤مًمٌٜم٤مء اٟمّتٝمك، شُمٗمقو٤مً 

 سم٤مـمّلً  سمٞمٜمٝمام وُم٤م وإرض اًمًاموات خيٚمؼ ومل» :وىمقًمف ٟمٗمًف ُمٚمؽ وإسمٓم٤مل إًمٞمف إُمر سمّتٗمقىض اًمٕمٚمؾ

 واًمّتٗمقىض اجلؼم ُمـ يمّؾ  ٟمٗمل إمم هبام ىِم٤مر أن حيّتٛمؾ اجلٛمٚمّت٤من شقمٌث٤مً  وُمٜمذرىـ ُمٌنمىـ اًمٜمٌٞملم ىٌٕم٨م ومل

 ًمٌٓمّلن سم٤مـمّلً  أُمراً  اخلٚم٘م٦م هقهم٤مى٦م اًمذي ٕم٤مداعم يم٤من ؾمٌح٤مٟمف سمف ىم٤مئٛم٦م هلل خمٚمقىم٦م يم٤مٟم٧م إذا إومٕم٤مل وم٢منّ 

 ُمٕمٜمك وٓ قمٌث٤مً  اًم٘مٞم٤مُم٦م وشم٘مدُم٦م احلج٦م ِلىم٤مُم٦م اًمرؾمؾ سمٕم٨م ويم٤من ذيمره ُم٤م آظمر إمم واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب

 شمٙمقن أن ًمزم ومٞمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف هلل شم٠مصمػم وٓ ًمإلٟم٤ًمن خمٚمقىم٦م يم٤مٟم٧م وإذا ٟمٗمًف ومٕمؾ قمغم طمج٦م شمٕم٤ممم ى٘مٞمؿ ٕنّ 

ّٓ  ىٛمٚمٙمٝم٤م ٓ اًمّتل اُلداى٦م ًمٖمرض اًمرؾمؾ وسمٕم٨م وهقاًم٤ٌمـمؾ ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف ٕم٤مممشم اهلل ىٛمٚمؽ ٓ ًمٖم٤مى٦م اخلٚم٘م٦م  إ

 وهقاًمٕم٨ٌم. ؿم٠من ومٞمٝم٤م هلل ًمٞمس اِلٟم٤ًمن

 أصٚمٞم٦م ُم٤ًمئؾ صمّلث تقًم٧م صمؿّ  واطمدة ُم٠ًمًم٦م إُمر أّول ذم يم٤مٟم٧م واًم٘مدر اًم٘مْم٤مء قمـ اًمٌح٨م أن واقمٚمؿ

 ُمر يمام سم٤مِلصم٤ٌمت ومٞمٝم٤م شم٘ميض وإظم٤ٌمر ؿمیء سمٙمّؾ  احلٛمٞم٦م اِلُلٞم٦م آرادة شمٕمٚمؼ وهق اًم٘مْم٤مء ُم٠ًمًم٦م آوًمی:

 ومٞمٝم٤م وشمدّل  وإظم٤ٌمر إومٕم٤مل ذم شمٕم٤مًمی ًمف ُم٤م شم٠مصمػم صمٌقت وهق اًم٘مدر ُم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًم٤ًمسم٘م٦م. آسمقاب ذم

 وشمثٌٞم٧م اًم٘مقًملم يمّل ٟمٗمل إًمی ومٞمٝم٤م شمِمػم وإظم٤ٌمر واًمّتٗمقىض اجلؼم ُم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م: اِلصم٤ٌمت. قمٚمی أىْم٤م

 ذم ُمٚمٙم٤مً  سمؾ سم٤مًمٕمٙمس، وٓ آٟم٤ًمن ُمٚمؽ همػم ُمـ وم٘مط هلل ُمٚمٙم٤مً  ٓ ُمرىـ،إ سملم إُمر وهق صم٤مًمث٤مً  ىمقٓ

 ؾمٚمٓمٜم٦م. فمرف ذم وؾمٚمٓمٜم٦م ُمٚمؽ ـمقل

 ،شآُُّم٦م هذه جمقس اًم٘مدرى٦م أن» اًمٜمٌل قمـ صح مم٤ّم ُم٠مظمقذة سم٤مًم٘مدرى٦م ه١مٓء شمًٛمٞم٦م أن أىْم٤مً  وأقمٚمؿ

 واعمٗمقو٦م قمٚمٞمٝم٤م ّتٙمّٚمٛمقنوى اًم٘مدر ىٜمٙمرون ّّٕنؿ سم٤مًم٘مدرى٦م اعمٗمقو٦م شمًّٛمكى  اعمجؼمة وم٠مظمذت احلدى٨م.

 ىًٛمقن أّّنؿ اًمٌٞم٧م أهؾ أئٛم٦م أظم٤ٌمر ُمـ ىّتحّمؾ واًمذي اًم٘مدر ىثٌّتقن ّّٕنؿ سم٤مًم٘مدرى٦م اعمجؼمة شمًٛمل

 واًمنم اخلػم ىٜمًٌقن ومألّّنؿ اعمجؼمة أُّم٤م قمٚمٞمٝمام، اًمٜمٌقي احلدى٨م وىٓمٌ٘مقن سم٤مًم٘مدرى٦م اًمٗمرىمّتلم يمٚمّت٤م

 همػم مجٞمٕم٤مً  واًمنم اخلػم وم٤مقمؾ سمٙمقن ىم٤مئٚمقن عمجقسا أن يمام اِلٟم٤ًمن، همػم إمم مجٞمٕم٤مً  واعمٕمّمٞم٦م واًمٓم٤مقم٦م

 َه٤م اًمٕم٤ممل ذم سمخ٤مًم٘ملم ىم٤مئٚمقن ومألّّنؿ اعمٗمقو٦م وأُّم٤م اًمٜمٔمر، هذا قمغم ُمٌٜمل اخلؼم هذا ذم وىمقًمف اِلٟم٤ًمن

 اًمنم، واًمف اخلػم سم٢مًمف ىم٤مئٚمقن اعمجقس أن يمام همػمه٤م، إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمٌح٤مٟمف واهلل أومٕم٤مًمف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اِلٟم٤ًمن

 ش.آقمّت٤ٌمر هذا إمم ٟم٤مفمر اٟمّتٝمك شىمدر وٓ ضمؼم ٓ» اًمّت٤مًمٞم٦م: اًمرواى٤مت ذم وىمقًمف

 .6ح ، 9/162اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدى٨م ُمقؾمققم٦م ذم قمٜمف وٟم٘مٚم٧م ،1ح ،1/155 اًمٙم٤مذم .1
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وم٘م٤مل: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم أظمؼمين  قمـ احل٤مرث إقمقر ىم٤مل: ىم٤مم رضمؾ إمم قمكمو

 ، ىم٤مل: ـمرىؼ ُمٔمٚمؿ ٓ شمًٚمٙمف.قمـ اًم٘مدر

 . شمٚمجفىم٤مل: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم أظمؼمين قمـ اًم٘مدر، ىم٤مل: سمحر قمٛمٞمؼ ٓ

 .ىم٤مل: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم أظمؼمين قمـ اًم٘مدر، ىم٤مل: ّه اهلل ىمد ظمٗمل قمٚمٞمؽ ومّل شمٗمِمف

: أهُي٤م اًم٤ًمئؾ إن اهلل ظمٚم٘مؽ ىم٤مل: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم أظمؼمين قمـ اًم٘مدر، وم٘م٤مل قمكمّ 

 وم٘م٤مل: يمام ؿم٤مء. يمام ؿمئ٧م؟أو  يمام ؿم٤مء

 ىم٤مل: يمام ؿم٤مء. يمام ؿمئ٧م؟أو  ىم٤مل: ومٞمٌٕمثؽ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ؿم٤مء

دون اهلل ُمِمٞمئ٦م؟ وم٢من أو  ومقق اهلل ُمِمٞمئ٦مأو  أهّي٤م اًم٤ًمئؾ أًمؽ ُمع اهلل ُمِمٞمئ٦م ىم٤مل:

إن زقمٛم٧م أّن ًمؽ ومقق اهلل و زقمٛم٧م أن ًمؽ دون اهلل ُمِمٞمئ٦م وم٘مد أيمّتٗمٞم٧م قمـ ُمِمٞمئ٦م اهلل،

إن زقمٛم٧م أن ًمؽ ُمع اهلل ُمِمٞمئ٦م و ُمِمٞمئ٦م وم٘مد زقمٛم٧م أن ُمِمٞمئّتؽ هم٤مًم٦ٌم قمغم ُمِمٞمئ٦م اهلل،

 .ىم٤مل: سمغم ؽ اًمٕم٤مومٞم٦م؟وم٘مد أدقمٞم٧م اًمنميم٦م، أًم٧ًم شم٠ًمل رسمّ 

ىم٤مل: ومٛمـ أي رء شم٠ًمًمف، أُمـ اًمٌّلء اًمذي اسمّتّلك سمف، أم ُمـ اًمٌّلء اًمذي اسمّتّلك 

 ىم٤مل: ُمـ اًمٌّلء اًمذي اسمّتّلين سمف. سمف همػمه؟

ّٓ سم٤مهلل؟و ىم٤مل: أًم٧ًم شم٘مقل: ٓ طمقل  ىم٤مل: سمغم. ٓ ىمّقة إ

 ىم٤مل: ومّتٕمّٚمؿ شمٗمًػمه٤م؟

ىم٤مل: شمٗمًػمه٤م: أن اًمٕمٌد ٓى٘مدر  هلل.ىم٤مل: ٓ، قمّٚمٛمٜمل ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم مم٤ّم قمٚمٛمؽ ا

ّٓ سم٤مهلل، أهّي٤م اًم٤ًمئؾ و ـم٤مقم٦م اهلل قمغم ٓىٙمقن ًمف ىمّقة قمكم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ذم إُمرىـ مجٞمٕم٤ًم إ

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ.؟ ُمٜمف اًمدواء[ أقم٘مٚم٧م قمـ اهلل أُمرهو ىّمح وىداوي، ُمٜمف اًمداء إن اهلل]

 : أن أؾمٚمؿ أظمقيمؿ ىمقُمقا ومّم٤مومحقه.ىم٤مل قمكم

ضمًّل ُمـ اًم٘مدرى٦م ٕظمذت سمرىمٌّتف ومّلأزال أـم٠م قمٜم٘مف طمّّتك وضمدت رقصمّؿ ىم٤مل: ًم

 2جمقؾمٝم٤م.و ٟمّم٤مراه٤مو وم٢مّّنؿ هيقد هذه إُّم٦م 1أيمنه٤م

                                                
 .َوُى١َمَٟم٨ُم  ُىَذيَمرُ  اًمُٕمٜمُُؼ  .1

 .2/225 اًمثٕمٚمٌل سمّتٗمًػم اعمٕمروف واًمٌٞم٤من اًمٙمِمػ .2
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        اخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم ّّٕنؿ اعم١مهٚمقن ًم٘مٌقل اًمقاضم٤ٌمت

 اعم٤مًمٞم٦م.

       ىًّتٗم٤مد ُمـ ٟم٦ًٌم و اعمٜمدوبو ىِمٛمؾ اًمقاضم٥م ٟمٗم٤مقاِل

ذا اٟمٗم٘مقا، هؿ اٟمٗم٘مقا ُمـ ُم٤مل اهلل إو ٟمٗم٤مق.إمم اهلل صمّؿ إًمٞمٝمؿ اًمؽمهمٞم٥م قمكم اِل ًٓ وّ أاًمرزق 

 ٟمٗم٘مقا ُمـ ُم٤مُلؿ.عم٤م شمقَّهف اًمٌٕمض سم٠مّّنؿ أاًمذي رزىمٝمؿ. ظمّلوم٤ًم 

         1يمام ىم٤مًمف اًمِمٞمخ. ٦مِ ُمَ ٤مٞم٘مِ ًمْ ٱاعمراد سمف ىقم و 

      ُش. روظمّتـوم»سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م  2ّت٤معسم٤معمَْ عمَّْت٤مِع ٱ وِ أَ  ـِ ٛمَ ًمثَ ٱ ؾمّتٌداُل ٱ قَ اًمٌٞمع ه

 اًمّتٗمدى٦م سمف. وأي ٓ سمٞمع ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕضمؾ طمٗمظ ٟمٗمًف أ

   ،سمحٞم٨م ختٚمؾ ذم مجٞمع أو  أي ظم٤مًمص اعمقّدة، ًمّتخٚمؾ إهار سمٞمٜمٝمام

اجلًد يمّتخٚمؾ اًمروح ومٞمف. أي ٓشمٜمٗمع اًمّمداىم٦م ذم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟٓم٘مٓم٤مع إؾم٤ٌمب 

اًمٔم٤مهرى٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:               3. 

    ُٕصم٤ٌمت إ٦م اضمّتٛمٕم٧م قمغم ُمّ قم٤مم ىراد سمف اخل٤مص سمّلظمّلف ّٕن ا

 4ان اظمّتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞمّتٝم٤م يمام ىم٤مًمف اًمٓمؼمد.و اًمِمٗم٤مقم٦م ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ّن ٕإن يم٤من قمغم ًمٗمظ اًمٕمٛمقم وم٤معمراد سمف اخلّمقص سمّلظمّلف، و»ىم٤مل اًمِمٞمخ: و

قمٜمد خم٤مًمٗمٞمٜم٤م ذم اًمققمٞمد ىمد ىٙمقن ذم زى٤مدة و ،قن اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اؾم٘م٤مط اًميرقمٜمدٟم٤م ىمد شمٙم

 إّٟمام شمٜمٗمل ٟمحـ اًمِمٗم٤مقم٦م ىمٓمٕم٤ًم قمـ اًمٙمٗم٤مر.و مجٕمٜم٤م قمغم صمٌقت اًمِمٗم٤مقم٦م،أاعمٜم٤مومع وم٘مد 

                                                
 .2/305 اًمّتٌٞم٤من .1

ّٓ  شَمْدظُمُؾ  ٓ لٓؾمّتٌداا ومی اًم٤ٌمء .2 ٌَْدًْم٧ُم ٱ شم٘مقُل: اعمؽموك، قمٚمیى  إِ  اجلدىدَ  َأظَمْذُت  أي سم٤مًم٘مدىؿ اجلدىدَ  ؾْمَّت

... شمٕم٤مًمی: ىم٤مل اًم٘مدىَؿ. وأقمٓمٞم٧ُم             ؾمقرة[ 

 .[61/ اًمٌ٘مرة

 .67/ اًمزظمرف ؾمقرة .3

 .1/139 اجل٤مُمع ضمقاُمع .4
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 .1شُمرشمٙم٥م يمٌػمة إذا مل ىّت٥م ُمٜمٝم٤م خم٤مًمٗمقٟم٤م قمـ يمّؾ و

ُم٦م ًمٕمدم ورود اًم٘مٞم٤مو اًمؼمزخو : اًمدٟمٞم٤م٦ماًمِمٗم٤مقم٦م قمٜمدي ضم٤مرى٦م ذم اًمٕمقامل اًمثّلصمو

 2اعمخّمص.

ٟمٔم٤مئره٤م ؿمٗم٤مقم٦م سمٕمض أهؾ اًمدٟمٞم٤م و اعمراد ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م اعمٜمٗمٞم٦م ذم هذه أى٦مو

 3.ًمٌٕمْمٝمؿ أظمر ٕهمراوٝمؿ اًمدٟمٞمقى٦م يمام ىم٤مًمف اًمًٌزواري

      هم٤مى٦م قذم اًمٙم٤مومرىـ ّٕن اًمٙمٗمر ه نَ قاٟمحٍم اًمٔم٤معم

ومٞمٝم٤م شمرهٞم٥م إمم و ضمٜمّتف،و طمرُم٤من صمقاب اهللو قد ذم اًمٜم٤مررّض ٟمٗمًف سم٤مخلٚمأاًمٔمٚمؿ، ّٕٟمف 

اهلل اًمّت٤مريملم سم٤مًمٙم٤مومرىـ احل٘مٞم٘مٞملم طمٞم٨م مل ىٕمٛمٚمقا سمام أُمرهؿ  یى ٛمّ ٟمٗم٤مق طمٞم٨م ؾَم شمرك اِل

 4اهلل سمف يمام ورد ذم آى٦م احل٩م.

 اًمرواى٦م

ضمٕمٗمر  يبإمم وًمده أ احلًـ اًمرو٤م أيبىمد ورد ذم صحٞمح٦م اًمٌزٟمٓمل ذم يمّت٤مب و

 5ٓ ختػ ُمـ ذي اًمٕمرش إىمّت٤مرًا.و ؼ... وم٤مٟمٗم: اجلقاد

 إن ؿمئ٧م. فُ ٕمْ راضمِ ومَ سمح٨م ضمٞمد ذم اًمِمٗم٤مقم٦م  6ذم ُمقاه٥م اًمرمحـو

                                                
 .2/306 ٤مناًمّتٌٞم .1

 خمّمّم٤ًم. ىٙمـ مل 3ح ،3/242 اًمٙم٤مذم ذم اعمروي ىزىد قمٛمروسمـ ظمؼم ُمثؾ ورد وُم٤م .2

 .4/208 اًمرمحـ ُمقاه٥م .3

 .97/ قمٛمران آل ؾمقرة .4

 .8ح ، 9/301اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدى٨م ُمقؾمققم٦م ذم قمٜمف وٟم٘مٚم٧م 5ح ،4/434 اًمٙم٤مذم .5

 (.214-251/)4. ُمقاه٥م اًمرمحـ 6
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  ًُمقاضم٥م اًمقضمقد، اًمذات اعمًّتجٛمع جلٛمٞمع صٗم٤مت  ؿٌ ٚمَ ، قمَ ُمرومقعٌ  ٌَّْتَدأٌ ُم

آؾمؿ إقمٔمؿ ق: إّن هذا هروي قمـ اًمٜمٌلو وه٤ممإو َزه قمـ اًمٜم٘م٤مئصٜمَ عمُْ ٱوَ  اًمٙمامل

 1اًمذي ىّت٠مصمر ُمٜمف اًمٕم٤ممَل.

     ُطمٍمه ذم اهلل شمٕم٤ممم.و ، ٟمٗمل ًمٚمٛمٕمٌقد ُمٓمٚم٘م٤مً ٌَّْتَدأٌ ظمؼم اعم 

   ًاًم٤ٌمىمل ٓ ىّتٓمرق إًمٞمف قهو صٗم٦م ًمٚمخؼم اًمذي ىّمح أن ىٙمقن ىم٤مدرًا قم٤معم٤م

 شمٕم٤ممم. هللِسم٤مطمٍم احلٞم٤مة اًمقاىمٕمٞم٦م اًمدائٛمٞم٦م و اًمٗمٜم٤مء.

   طمٗمٔمٝمؿ، اًم٘م٤مئؿ و ظمرى ًمٚمخؼم اًمدائؿ اًم٘مٞم٤مم سمّتدسمػم اخلٚمؼأُ صٗم٦م

شمدسمػم و سم٠مُمر ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مئؿقهو اعمراىم٦ٌم.و اًمّتدسمػمو سم٤مُٕمر، اعمّتٕمٝمد ًمٚمحٗمظ

 ؿ.ِّن وْ ١مُ ؿُم 

      اًمٜمقم ُمـ اًمٗمّتقر. مُ دَ ٘مَ ّتَ ُم٤م ىَ قهو اًمٜمٕم٤مس 

   ٤مل ذم اًمٜمقم. ث٘مّتؾماعمراد هٜم٤م آو ظمّلف اًمٞم٘مٔم٦م.قهو اًمٜمقم ُمٕمروف

 ظمػمة شم٠ميمٞمد ًمٚم٘مٞمقم ّٕن ُمـ ضم٤مز قمٚمٞمف اًمٜمقماجلٛمٚم٦م إو اًمٜمٕم٤مس.و  ُمع اًمًٜم٦مػّم ٖمطمّّتك ىّت

 ٜم٦م ٓ ىٙمقن ىمٞمقُم٤ًم.اًمًو

            ىٛمٚمؽ شمدسمػم ُم٤م ومٞمٝمام، ّٕٟمف قمٚمیى و ىٛمٚمٙمٝمام 

 ُم٤م ذم إرض.و احلل اًم٘مٞمقم ومٞمٙمقن ًمف يمّؾ ُم٤م ذم اًمًٛمقاتقؾمٌٞمؾ آٟمحّم٤مر ه

هل و إرض.و جٛمٞمع ُم٤م ذم اًمًٛمقاتسمّتف ـمطم٤مإو ُمٚمٙمفو اًم٘مٞمقُمٞم٦م شم٘مّتيض ؾمٕم٦م ىمدرشمفو

ّٓ  شمٙمقنُ ٓأّن اًمًٚمٓمٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م و  اٟمٗمراده سم٤مًم٘مٞمقُمٞم٦مشمدل قمغم  .قَمَزْت ىُمْدَرشُمفُ  فُ ًمَ إ

           ُلؿ ًمٞمس  ءاؾمّتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري أي اًمِمٗمٕم٤م

                                                
 .4/253 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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ّٓ سمٕمد إذٟمف ذم اعمح٤مؾمـ قمـ و أُمره هب٤م ّٕن احلل اًم٘مٞمقم ُمٜمحٍم سمف شمٕم٤ممم.و اًمِمٗم٤مقم٦م إ

  1ىم٤مل: ٟمحـ أوًمئؽ اًمِم٤مومٕمقن. قمٌداهلل أيب

          ُم٤م و اًمْمٛمػم ىرضمع إمم ُم٤م ذم اًمًٛمقاتو

ؾمٕم٦م قمٚمٛمف و ذم إرض ّٕن ومٞمٝمؿ اًمٕم٘مّلء. يمٜم٤مى٦م قمـ يمامل اطم٤مـمّتف سم٤معمقضمقدات

 اعمًّتقر. سمام ظمٚمٗمٝمؿ: اًمٖم٤مئ٥مو اعمراد سمام سملم أىدهيؿ: احل٤مرض اعمِمٝمقد،و سم٤معمخٚمقىم٤مت.

 اعمًّت٘مٌؾ.و اعم٤ميضو ومٞمِمٛمؾ مجٞمع ؾمٚمًٚم٦م اًمزُم٤من احل٤مرض

          ُمٕمٚمقُم٤مشمف، شم٠ميمٞمد و ُمـ قمٚمٛمف أي ُمـ قمٚمقُمف

 سمٕمٚمٛمف.و ٟمٗمل قمٚمؿ ُم٤مؾمقاه سمف شمٕم٤مممو يمامل اطم٤مـمّتفو ًمًٕم٦م قمٚمٛمف

     قمّٚمؿ ُمـ ؿم٤مء سمام و أـمٚمع قمٚمٞمف. أي إذا ؿم٤مء أـمٚمعو أي سمام قمّٚمؿ

 ؿم٤مء.

         قمـ اعمروي قهو قم٤ٌمس: يمرؾمٞمف: قمٚمٛمف ىم٤مل اسمـ

 4اًمّتقطمٞمدو اعمروي ذم اعمٕم٤مينقهو 3ذم اجلقاُمع: روي ذًمؽ قمٜمٝمؿو .2ضمٕمٗمر أيب

ىمد قمؼّم قمـ و .5قمٌداهلل ىمد روي ذًمؽ قمـ أيبو هىر دون اًمٕمرشقىمٞمؾ: هو

قمٚمٛمف ىًع و اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل خيّتص سمف.و اًمٕمٚمؿقؾم٥ٌم ارشمٗم٤مقمف هو ردرشمٗم٤مع سم٤مًمٙمٓا

 إرض.و اًمًٛمقات

     ُإرض.و ٓ ىِمّؼ قمٚمٞمف طمٗمظ اًمًٛمقاتو ،فُ ٚمُ ٘مِ ثْ أي ٓى 

 إمم اًمًٛمقات عُ ضمِ رْ ىَ  (٤مَُه )ذم واًمْمٛمػُم اجلٝمد. و اًمث٘مؾو ٦م٘مَ َِم عمَْ ٱإود: 

 إرض.و

     هذه اجلٛمٚم٦م آظمػمة شمدل قمكم طمٍم مجٞمع اًمٙمامٓت ومٞمف 

 ٟمٗمقذ اًمًٚمٓم٤منو سم٤مٓىمّتدارو صٗم٤مشمف،و مجٞمع ؿمئقٟمفو ذم ذاشمف ،شسمرشمر»: سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م كمُ اًمٕم

                                                
 .184 ح ،183/ ٤مؾمـاعمح .1

 .2/309. اًمّتٌٞم٤من 2

 .1/140اجلقاُمع اجل٤مُمع  3

 .1، ح327: اًمّتقطمٞمد /2، ح30. ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر /4

 .2/309. اًمّتٌٞم٤من 5
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 ٓ إمم اعمٙم٤من. یُمٜم٘مقل إمم ُمٕمٜمقاًمٕمٚمو

قم٤ممل ٓخيٗمك قمٚمٞمف رء و ٓىٕمجزه رءو اًمٕمٔمٞمؿ: ُمٕمٜم٤مه قمٔمٞمؿ اًمِم٠من سم٠مّٟمف ىم٤مدر

 اًمِم٠من، اًمٕمٔمٞمؿ اعمٚمؽ. َٕمكِمُ ًمْ ٱ قهو ُمٕمٚمقُمف.و ٤مى٦م عم٘مدورهومّل ّن

 اًمرواى٤مت

ى٘مقل: ُمـ قهو اعمٜمؼم دِ قاقمْ أَ  ٚمیى أّٟمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ٟمٌٞمٙمؿ قمَ  روي قمـ إُمػم

ّٓ اعمقت، ٓ و ىمراء آى٦م اًمٙمرد ذم دسمر يمّؾ صّلة ُمٙمّتقسم٦م مل ىٛمٜمٕمف ُمـ دظمقل اجلٜم٦م إ

ّٓ صدىؼ  ٟمٗمًف ذا أظمذ ُمْمجٕمف آُمٜمف اهلل قمغمُمـ ىمرأه٤م إو قم٤مسمدأو  ىقافم٥م قمٚمٞمٝم٤م إ

 1إسمٞم٤مت طمقًمف.و ضم٤مر ضم٤مرهو ضم٤مرهو

 2ؾمّٞمد اًمٌ٘مرة آى٦ماًمٙمرد.و : ؾمّٞمد اًم٘مرآن اًمٌ٘مرةروي قمـ قمكمو

اًمٙمرّد، ُم٤م  قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: آى٦م ٟمزل: قمـ أومْمؾ ُم٤م أؾُمئؾ قمـ اًمٜمٌلو

اموات اًمًٌع ًّ ّٓ يمَحٚم٘م٦ٍم ُُمٚم٘م٤مٍة سم٠مرض وَمَّل و اًم إّن و ،3ةٍ إروقن اًمًٌع ذم اًمُٙمرّد إ

 4.5وَمْمٚمف قمكم اًمَٕمرش يمٗمْمؾ اًمَٗمّلة قمغم احلَٚم٘م٦م

ذروة اًم٘مرآن آى٦ماًمٙمرد: ُمـ ىمرأ آى٦ماًمٙمرد و ًمٙمّؾ رء ذروةو قمـ اًمّم٤مدق

َف اهلل قمٜمف أًمػ َُمْٙمروٍه ُمـ ُمٙم٤مره اًمدٟمٞم٤م، أًمػ َُمْٙمروٍه ُمـ ُمٙم٤مره أظمرة، و ُمّرًة َسَ

إيّن ٕؾمّتٕملم هب٤م قمغم و ب اًم٘مؼم،أىن َُمْٙمروه أظمرة قمذاو أىن ُمٙمروه اًمدٟمٞم٤م اًمَٗمْ٘مر،

 6ُصُٕمقد اًمَدّرضّم٦م.

مل ى١مهت٤م ٟمٌٌل يم٤من و : ُاقمٓمٞم٧م آى٦ماًمٙمرد ُمـ يمٜمز ت٧م اًمٕمرشقمـ اًمٜمٌلو

 7طمّّتك أىمرأه٤م. : ومام سم٧ُم ًمٞمٚم٦م ىمط ُمٜمذ ؾمٛمٕمّتٝم٤م ُمـ رؾمقل اهللىمٌكم. ىم٤مل قمكم

                                                
 .1/302: اًمٙمِم٤مف 1/140. ضمقاُمع اجل٤مُمع 1

 . 1/303. اًمٙمِم٤مف 2

ٌَْٚمَ٘مع: إرض اًمَ٘مْٗمر اًمّتل ٓ رء هب٤م. ش ج ، ه». ذم 3  سَمَّلىِمع، واًم

: سمح٤مرإٟمقار 2/17: واًمدر اعمٜمثقر 13/524: واخلّم٤مل شىمٓمٕم٦م ُمٜمف» 1/333ظم٤ٌمر . ُمٕم٤مين ا4ٕ

58 :5/1 . 

 .458، ح1/258ذر  . وذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ أيب5

 .454، ح1/257. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 6

 .1112، اًمرىمؿ 19/508قمنم، ح اعمجٚمس اًمث٤مُمـ . أُم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٓمقد،7
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قم٨ٌم أهؾ ىم٤مل: ؿمٙم٤م إًمٞمف رضمؾ  قمٌداهلل قمثامن قمـ أيبذم طمًٜم٦م أسم٤من سمـ و

سمٕمٞم٤مًمف وم٘م٤مل: يمؿ ؾم٘مػ سمٞمّتؽ؟ وم٘م٤مل: قمنمة أذرع وم٘م٤مل: إذرع صمامٟمٞم٦م و سمٞمّتفسم٠مهؾ رض إ

أذرع صمّؿ ايمّت٥م آى٦ماًمٙمرّد ومٞمام سملم اًمثامٟمٞم٦م إمم اًمٕمنمة يمام شمدور وم٢مّن يمّؾ سمٞم٧م ؾمٛمٙمف أيمثر 

ـُ  تيهحمّتي قُمـ صمامٟمٞم٦م أذرع ومٝم  1ًٙمٜمف.ُمٙمقن ومٞمف ى اجل

 .٤3مل، واًمّمدوق ذم اخلّم2رواه٤م اًمؼمىمل ذم اعمح٤مؾمـ

: أّٟمف ىم٤مم رضمؾ وم٘م٤مل: ى٤م ذم ظمؼم إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـ أُمػماعم١مُمٜملمو

ٓ دىٜم٤مر و ومٝمؾ ُمـ ؿمٗم٤مء؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ سمّل درهؿ 4ُم٤مء أصٗمر إّن ذم سمٓمٜملأُمػماعم١مُمٜملم 

دمٕمٚمٝم٤م ذظمػمة ذم سمٓمٜمؽ ومّتؼمأ و شمنمهب٤مو شمٖمًٚمٝم٤مو وًمٙمـ ايمّت٥م قمكم سمٓمٜمؽ آى٦ماًمٙمرّد 

 5، احلدى٨م.ومٗمٕمؾ اًمّرضمؾ ومؼمأ سم٢مذن اهلل سم٢مذن اهلل

 .6ٟمحقه٤م ذم اًمٗم٘مٞمفو

أطمديمؿ قمٞمٜمف  یإذا اؿمّتٙمو أصح٤مسمف: ذم اخلّم٤مل: ذم ُم٤م قمّٚمؿ أُمػماعم١مُمٜملمو

  7إن ؿم٤مء اهلل. یٕم٤موموم٢مّٟمف ىُ  ًمٞمْمٛمر ذم ٟمٗمًف أّّن٤م شمؼمأو ومٚمٞم٘مراء آى٦ماًمٙمرد

: ُمـ ىمرأ آى٦ماًمٙمرد ُم٤مئ٦م قمـ اًمٜمٌل قمـ قمكم ذم اًمٕمٞمقن قمـ اًمرو٤مو

 8طمٞم٤مشمف. ُمّرة يم٤من يمٛمـ قمٌداهلل ـمقل

ى٘مقل: ُمـ ىمرأ آى٦ماًمٙمرد  ذم صمقاب إقمامل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ رضمؾ ؾمٛمع اًمرو٤مو

 9صّلة مل ىيه ذومح٦م. ُمـ ىمرأه٤م سمٕمد يمّؾ و قمٜمد ُمٜم٤مُمٜمف مل خيػ اًمٗم٤مًم٩م إن ؿم٤مء اهلل

 ذومح٦م: أي ذواًمًؿ.

: إذا ًم٘مٞم٧َم اًمًٌع ُم٤مذا ذم ظمؼم قمٌداهلل سمـ حيٞمك اًمٙم٤مهكم ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهللو

                                                
 راحلدى٨م(.ُمـ ـمٌٕم٦م دا 13/236) 3، ح6/529. اًمٙم٤مذم 1

 .15ح اعمراومؼ، يمّت٤مب ،609/ اعمح٤مؾمـ .2

 .8ح اًمثامٟمٞم٦م، سم٤مب ،408/ اخلّم٤مل .3

 . هقاًمّمٗمراء اًمّتل شمدومع ُمـ اعمث٤مٟم٦م ممزوضم٦م سم٤مًمٌقل.4

 .21، ح2/624. اًمٙم٤مذم 5

 .5762ح ،4/371 اًمٗم٘مٞمف حييه ٓ ُمـ .6

 ، سم٤مب اعم٠مة.10، ح616. اخلّم٤مل /7

 .289، ح 2/65. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م8

 .104قاب إقمامل /. صم9
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 1احلدى٨م. ،وضمٝمف آى٦ماًمٙمرددري، ىم٤مل: إذا ًم٘مّتٞمف وم٤مىمرأ ذم أٓ  :٧ُم ٚمْ شم٘مقل؟ ىمُ 

: اًم٘مرآن أومْمؾ أم اًمّتقراة؟ وم٘م٤مل: إن ذم اًم٘مرآن آى٦م هل أومْمؾ ؾُمئؾ اًمٜمٌلو

 2هل آى٦ماًمٙمرد.و ُمـ مجٞمع يمّت٥م اهلل

 ؿم٘مٞم٤مء،ة حمل اؾمٛمف ُمـ دىقان إآى٦ماًمٙمرد ُمّر ُمـ ىمرأ »: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ات، ؿمٗمع ًمف ُمـ ىمرأه٤م أرسمع ُمرّ و رت ًمف اعمّلئٙم٦م،ات، اؾمّتٖمٗمُمـ ىمرأه٤م صمّلث ُمرّ و

اؾمّتٖمٗمرت ًمف و ات، يمّت٥م اهلل اؾمٛمف ذم دىقان إسمرار،ُمـ ىمرأه٤م مخس ُمرّ و إٟمٌٞم٤مء،

ات، اهمٚم٘م٧م قمٜمف أسمقاب ُمـ ىمرأه٤م ؾمٌع ُمّر و وىمل ذ اًمِمٞمٓم٤من،و احلٞمّت٤من ذم اًمٌح٤مر،

ات، يمٗمل شمًع ُمرّ  ُمـ ىمرأه٤مو ات، ومّتح٧م ًمف أسمقاب اجلٜم٤من،ُمـ ىمرأه٤م صمامين ُمرّ و اًمٜمػمان،

ُمـ ٟمٔمر اهلل إًمٞمف و ات، ٟمٔمر اهلل إًمٞمف سم٤مًمرمح٦م،ُمـ ىمرأه٤م قمنم ُمرّ و أظمرة،و اًمدٟمٞم٤م هؿّ 

 3ش.سمفسم٤مًمرمح٦م، ومّل ىٕمذّ 

عم٤م  :ىم٤مل رؾمقل اهلل»ىم٤مل:  قمـ أُمػماعم١مُمٜملم أسمٞمفقمـ  قمـ اًمّم٤مدق

ّٓ و ، ٟمزًم٧م آى٦م ُمـ يمٜمز اًمٕمرش، ُم٤م ُمـ وصمـ ذم اعمنمقآى٦ماًمٙمرد ٟمزًم٧م  اعمٖمرب، إ

ىم٤مل ًم٘مقُمف: طمدصم٧م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م طم٤مدصم٦م قمٔمٞمٛم٦م، و ؾم٘مط قمغم وضمٝمف، ومخ٤مف إسمٚمٞمسو

اعمٖم٤مرب، وم٤مقمرف احل٤مدصم٦م، ومج٤مب طمّّتك أشمك و وم٤مًمزُمقا ُمٙم٤مٟمٙمؿ، طمّّتك أضمقب اعمِم٤مرق

: اعمدىٜم٦م، ومرأي رضمًّل وم٘م٤مل: هؾ طمدث اًم٤ٌمرطم٦م طم٤مدصم٦م؟ ىم٤مل: ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل

أصٜم٤مم اًمٕم٤ممل ًمقضمٝمٝم٤م، ومرضمع إسمٚمٞمس إمم آى٦م ُمـ يمٜمقز اًمٕمرش، ؾم٘مٓم٧م ًمف  ٟمزًم٧م قمكمَ 

ّٓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللو أظمؼمهؿ سمذًمؽ.و أصح٤مسمف  : ٓ ى٘مرأ هذه أى٦م ذم سمٞم٧م، إ

ضمػماٟمؽ، و ٛمٝم٤م أوٓدكقمٚمّ و ٓحيقم اًمِمٞمٓم٤من طمقًمف صمّلصم٦م أّى٤مم، إمم أن ذيمر صمّلصملم ىقُم٤ًم،و

 4ش.آى٦م أقمٔمؿ ُمـ هذا وم٢مّٟمف مل ىٜمزل قمكمَ 

 .5رواه٤م اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمهو

ىم٤مل: ُمـ ىمرأ آى٦ماًمٙمرد ُمّرة  ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر سمـ اعم٘مدام قمـ أيبوقمٛمر یى ورَ و

                                                
 .607. اخلرائ٩م /1

 ، ٟم٘مًّل ُمـ ًم٥م اًمٚم٤ٌمب ًمٚم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي.21، ح4/334. ُمًّتدرك اًمقؾم٤مئؾ 2

 ، ٟم٘مًّل ُمـ ًم٥م اًمٚم٤ٌمب.25، ح4/335. ُمًّتدرك اًمقؾم٤مئؾ 3

 .3/397اًمٗمّتقح اًمرازي  ، ٟم٘مًّل ُمـ شمٗمًػم أيب26، ح4/335. ُمًّتدرك اًمقؾم٤مئؾ 4

 .2/228 اًمثٕمٚمٌل شمٗمًػم .5
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أًمػ ُمٙمروه ُمـ ُمٙم٤مره أظمرة أىن و سف اهلل قمٜمف أًمػ ُمٙمروه ُمـ ُمٙم٤مره اًمدٟمٞم٤م

 1أىن ُمٙمروه أظمرة قمذاب اًم٘مؼم.و ُمٙمروه اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٘مر

 .2رواه٤م اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمهو

اهلل إقمٔمؿ ًمٗمل ؾمقر ُمـ اًم٘مرآن  اؾمؿ ىم٤مل: إنّ  أُم٤مُم٦م قمـ اًمٜمٌل قمـ أيب

 ـمف.و قمٛمران آلو صمّلث: اًمٌ٘مرة

 ُمـ 
ٍ
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ومٜمٔمرت ذم هذه اًمًقر اًمثّلث ومرأى٧م ومٞمٝم٤م اؾماًم ًمٞمس ذم رء

 اًم٘مرآن.

     ذم آى٦ماًمٙمرد:    . 

    قمٛمران:  ذم آلو     3. 

ذم ـمف: و       4.5 

ىم٤مل: إذا أراد أطمديمؿ  قمـ آسم٤مئف قمـ قمكم ذم اخلّم٤مل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمرو٤مو

 قمٛمران ًمٞم٘مرأ إذا ظمرج ُمـ ُمٜمزًمف آظمر ؾمقرة آلو ٚمٞم٤ٌميمر ذم ـمٚمٌٝم٤م ىقم اخلٛمٞمسوماحل٤مضم٦م 

 6أظمرة.و اًمدٟمٞم٤مطمقائ٩م ومٞمٝم٤م  اًمٙمّت٤مب، وم٢منّ  أمّ و ٤م أٟمزًمٜم٤مهٟمّ إو آى٦ماًمٙمردو

اًمًٞمّد اًمٌحراين ذم  هُ دَ ٘مَ قمَ اًمذي ٤ٌمب اًمذم ومْمؾ آى٦ماًمٙمرد راضمع عمَِزىد اًمقىمقف قمٚمیى ُم٤مضم٤مء و

 .7(اًمؼمه٤من) ـْ شمٗمًػمههذا اعمج٤مل ُمِ 

                                                
 .3/399اًمٗمّتقح اًمرازي  ، ٟم٘مًّل ُمـ أيب29، ح4/337قؾم٤مئؾ . ُمًّتدرك اًم1

 .2/229 اًمثٕمٚمٌل شمٗمًػم .2

 .2قمٛمران / . ؾمقرة آل3

 .111. ؾمقرة ـمف/4

 .2/230. شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 5

 .9، ح1/528وقمٜمف ذم اًمؼمه٤من  10، ح623. اخلّم٤مل /6

 رواى٤مٍت. 9وومٞمف  526/ . اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 7
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    ؾ أُمقر اًمدىـ ضم٤مرى٦م قمكم اًم٘من سمو أي مل جير اهلل أُمر اًمدىـ قمغم اجلؼم

 اًمرهم٦ٌم. وـمٞم٥م اًمٜمٗمس أو ُم٤مدة يُمْره شمدل قمكم زوال اًمرو٤مآظمّتٞم٤مر، 

    اًمٕم٘م٤مئد قآقمّت٘م٤مد اًمّمحٞمح اعمًّتّتٌع ًمٚمٕمٛمؾ سمؾ ه قاًمدىـ ه 

 إظمّلق احلًٜم٦م.و إقماملو

ٟم٘مؾ قمٜمف و 3زاد ذم شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾو 2جمٛمع اًمٌٞم٤منو 1ومٞمف أرسمٕم٦م أىمقال يمام ذم اًمّتٌٞم٤منو

 .4ذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل

         إذا  5قاى٦مهمَ وَ  قي همّٞم٤مً ىٖم ود اًمرؿمد ٟم٘مقل همقي ُل ٖمَ اًم

 ؾمٚمؽ ظمّلف ـمرىؼ اًمرؿمد. أي ىمد متّٞمز اِلىامن ُمـ اًمٙمٗمر سم٤مًمدٓئؾ اًمقاوح٦م.

     ُمـ صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م ىقصػ  ْٗمظُ ٚمَ ًمْ ٱوَ  اًمٓم٤مهمقت ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من

ات ذم ُمرّ  صمامين ْٗمظُ ٚمَ ًمْ ٱىمد ذيمر هذا و ٨ماًمّت٠مٟمٞمو ىًّتقي ومٞمف اًمّتذيمػمو اجلٛمعو سمف اًمقاطمد

 اًم٘مرآن.

 .7اًمٌٞم٤من جمٛمعو 6ومٞمف مخ٦ًم أىمقال: يمام ذم اًمّتٌٞم٤منو

   يمام ورد ذم يمٚمٛم٦م  ،سمٕمد اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت ى٠ميت اِلىامن سم٤مهلل

ّٓ اهلل.  اًمّتقطمٞمد ٓ اًمف إ

        اًمقصمٞمؼ  :احلٌؾ ،إطمٙم٤مُمفو هل ؿمدة اًمّتٛمًؽو

                                                
 .2/311. اًمّتٌٞم٤من 1

 .1/363ٛمع اًمٌٞم٤من . جم2

 .1/136. شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ 3

 .2/235. شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 4

ه٤م ٓ اعمٕمجٛم٦م اًمَٖملْم  سمٗمّتح .5  ظَمَٓم٠ًم. ؿم٤مع يمام سمَٙمْنِ

 .2/312. اًمّتٌٞم٤من 6

 .1/364. جمٛمع اًمٌٞم٤من 7
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 هل ُمث٤مل اعمٕم٘مقل سم٤معمحًقس.و ُمقن اٟمٗمّم٤مُمٝم٤م أي اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م،اعمحٙمؿ اعم٠م

     .أي ٓ اٟم٘مٓم٤مع ُل٤م

    ومٞمف شمرهمٞم٥مو إقماملو ٞم٤مِت ٜمّ ٤مًمقمٚمٞمؿ سمِ  ،ؾمٛمٞمع ًمألىمقال 

 .شمرهٞم٥مو

 اًمرواى٤مت

 ضمٕمٗمر وذم اًمٕمٞم٤مر قمـ زرارة ومحران وحمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب

ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  قمٌداهلل وأيب     .1ىم٤مل: هل اِلىامن سم٤مهلل وطمده 

ىامن، : هل اِلىم٤مل ٤مذم اًمٙم٤مذم سمًٜمد صحٞمح قمـ حمّٛمد سمـ ُمًّٚمؿ قمـ أطمدَِه و

 2احلدى٨م.

ىم٤مل: هل  قمٌداهلل ومٞمف أىْم٤مً سمًٜمد صحٞمح قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيبو

 3.اِلىامن سم٤مهلل وطمده ٓ ذىؽ ًمف، احلدى٨م

ىم٤مل: قمروة اهلل  ضمٕمٗمر ذم اعمح٤مؾمـ سمًٜمد ُمٕمّتؼم قمـ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيبو

 4اًمّمٌٖم٦م: اِلؾمّلم.و اًمقصم٘مك: اًمّتقطمٞمد،

: ُمـ أطم٥م أن ىريم٥م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ذم اًمٕمٞمقن سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمكمو

 ل قمٚمٞم٤مً سمٕمديقاىٕمّتّمؿ سمحٌؾ اهلل اعمّتلم ومٚمٞمو ىًّتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مكو ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

 5ًمٞم٠مشمؿ سم٤مٕئٛم٦م اُلداة ُمـ وًمده.و دوهًمٞمٕم٤مد قمو

: ُمـ أطم٥م أن ذم اعمٕم٤مين سمًٜمده قمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللو

وصٞمل قمكم سمـ و ىًّتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك اًمّتل ٓ اٟمٗمّم٤مم ُل٤م ومٚمٞمًّتٛمًؽ سمقٓى٦م أظمل

ٌّف أيب  6قم٤مداه.و ُمـ أسمٖمْمفقٓىٜمجو شمقٓهو ـم٤مًم٥م وم٢مّٟمف ٓهيٚمؽ ُمـ أطم

ذم ظمٓم٦ٌم:  ىم٤مل: ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب أيبذم اًمّتقطمٞمد قمـ و

                                                
 .462. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، ح1

 .3، ح2/14. اًمٙم٤مذم 2

 .1، ح2/14. اًمٙم٤مذم 3

 .224، ح1/375. اعمح٤مؾمـ 4

 .43، ح 1/192ر اًمرو٤م. قمٞمقن أظم٤ٌم5

 .1، ح368. ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر /6
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 1أٟم٤م قمروة اهلل اًمقصم٘مك.و أٟم٤م طمٌؾ اهلل اعمّتلم

ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ًٌم وم٘م٤مل ذم آظمر  قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مم رؾمقل اهلل ذم اخلّم٤مل قمـ اسمـو

اًمٕمروة و احلج٦م اًمٕمٔمٛمكو اعمثؾ إقمغمو ىؾمٌٞمؾ اُلدو ىظمٓمٌّتف: ٟمحـ يمٚمٛم٦م اًمّت٘مق

 2اًمقصم٘مك.

 ذم طمدى٨م ـمقىؾ: ٟمحـ طمج٩م اهلل ذم أروف اًمدىـ قمـ اًمرو٤م ذم يماملو

 3اًمٕمروة اًمقصم٘مك.و ٟمحـ يمٚمٛم٦م اًمّت٘مقيو

ُمـ  : إئٛم٦م ُمـ وًمد احلًلمىم٤مل رؾمقل اهلل ذم اًمٕمٞمقن قمـ اًمرو٤مو

هؿ اًمقؾمٞمٚم٦م إمم و ُمـ قمّم٤مهؿ وم٘مد قمَم اهلل هؿ اًمٕمروة اًمقصم٘مكو أـم٤مقمٝمؿ وم٘مد أـم٤مع اهلل

 4اهلل شمٕم٤ممم.

 طمٌؾ اهلل اعمّتلمقىم٤مل ذم طمدى٨م: هو ف ذيمر اًم٘مرآن ىقُم٤مً أٟمّ  ومٞمف قمـ اًمرو٤مو

 5ـمرى٘مّتف اعمثغم.و قمروشمف اًمقصم٘مكو

طمًٌّل وصمٞم٘م٤ًم قمروشمف، و اًم٘مرآن:...ذم شمقصٞمػ  ذم اًمٜمٝم٩م قمـ أُمػماعم١مُمٜملمو

 6اخلٓم٦ٌم.

إئٛم٦م و ـم٤مًم٥مأُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيبو رؾمقل اهللو اًم٘مرآنو اِلىامنو أىمقل: اًمّتقطمٞمد

َ ٱ أومْمؾ ُمّم٤مدىؼ اًمٕمروة اًمقصم٘مك. ومّل شمٜم٤مذم سملم اًمرواى٤مت يمام و ٝمؿ ُمـ أقمٔمؿيمٚمّ  ُمـ وًمده نَمَ قمَ  دَ طَم ْٕ

سمؼميم٦م أُمػماعم١مُمٜملم قمكم  ٌ٘مكى شمو رُ ٝمَ ٔمْ شمَ  ٤مٝمٚمُ ُم٦م يمُ ُم٤ماِلو اًمرؾم٤مًم٦مو اًم٘مرآنو اِلىامنو اًمقاوح، سمؾ اًمّتقطمٞمد قه

يمٚمّٝمؿ ٟمقر و ويمذًمؽ أوُٓدُه إئٛم٦م اعمٕمّمقُمقن قمروة اهلل اًمقصم٘مك اًمٕمٔمٛمكقومٝم ـم٤مًم٥مسمـ أيبا

 واطمد.

                                                
 .2ح ،164. اًمّتقطمٞمد /1

 .14ح  ،432. اخلّم٤مل /2

 .202. يمامل اًمدىـ /3

 .217، ح 2/58. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م4

 .9، ح 2/130. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م5

 .198اًمٌّلهمف، اخلٓم٦ٌم  . ّن٩م6
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       هل و طمٞم٨م ُمّر طمدى٨م اِلىامن اشمٌٕمف هبذه اًمٙمراُم٦م 

     . 

ُمٕمٜمل »ىم٤مل اًمِمٞمخ:       ُم٤م هبؿ إًمٞمف  ُمٕمٞمٜمٝمؿ ذم يمّؾ و : ٟمّمػمهؿ

 إّٟمام ىقصػ سم٤مًمقزم ُمـ يم٤من أومم سمٖمػمهو دٟمٞم٤مهؿو ذم دىٜمٝمؿ صّلح ُلؿٞمف مم٤ّم ومو احل٤مضم٦م

ُمـ  1عمُقممى ُمٜمف او اًمٜمٝمل،و إُمر،و ُمٜمف اًمقازم، ّٕٟمف ىكم ًمٚم٘مقم سم٤مًمّتدسمػمو أطمّؼ سمّتدسمػمه.و

ُمٜمف اعمقمم ُمـ أؾمٗمؾ ّٕٟمف ىكم و ُم٤م سمف إًمٞمف احل٤مضم٦م،و ٦م،ٚمّ ومقق، ّٕٟمف ىكم أُمر اًمٕمٌد سمًد اخل

وزم اًمٞمّتٞمؿ و اعمقمم اسمـ اًمٕمؿ ّٕٟمف ىكم أُمره سم٤مًمٜمٍمة ًمّتٚمؽ اًم٘مراسم٦م،و قم٦م،أُمر اعم٤مًمؽ سم٤مًمٓم٤م

 همػمه، ّٕٟمف ىكم أُمره سم٤مًمٜمٍمةو اًمقزم ذم اًمدىـو اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف.و ّٕٟمف ىكم أُمر ُم٤مًمف سم٤محلٗمظ ًمف

 إطمّؼ ُمٚمحقظ ومٞمف.و ًمٚمٕم٤مىمدة جلٛمٞمع هذه اعمقاوع إوممو اعمٕمقٟم٦م عم٤م شمقضمٌف احلٙمٛم٦م،و

اؾمّتقمم قمغم اًمٌمء: إذا اطمّتقي و ـ اًمٌمء ّٕٟمف زال قمـ أن ىٚمٞمف سمقضمٝمفومّم: إذا أدسمر قمو

اهلل شمٕم٤ممم ىّتقمم اعم١مُمٜملم قمكم صمّلصم٦م أوضمف: ىّتقٓهؿ سم٤معمٕمقٟم٦م قمغم و قمٚمٞمف، ّٕٟمف وًمٞمف سم٤مًم٘مٝمر.

قمغم ىّتقٓهؿ سم٤معمثقسم٦م و ّتقٓهؿ سم٤مًمٜمٍمة ُلؿ ذم احلرب طمّّتك ىٖمٚمٌقا،ىو إىم٤مُم٦م احلج٦م،

 .2شاًمٓم٤مقم٦م

          فمٚمامت اًمٙمٗمر إمم ٟمقر اِلىامن ىم٤مل اًمِمٞمخ:ُمـ 

 يم٤مًمٔمٚمٛم٦م ذم اعمٜمع ُمـ إدراك احلّؼ يمام أن اًمٔمٚمٛم٦م ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ إدراك اًمٌٍم. اًمٙمٗمر ٕنّ »

وضمف و هذا ىمرى٥م ُمـ إّول،و ىم٤مل ىمّت٤مدة: خيرضمٝمؿ ُمـ فمٚمٛم٦م اًمْمّلًم٦م إمم ٟمقر اُلدى،و

 اًمْمّلل إمم ٟمقر اِلىامن سم٤مهدائٝمؿ إًمٞمف،و ُمـ فمٚمامت اًمٙمٗمر إظمراج اهلل شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم

ًمٓم٤مف ُم٤م ى٘مّقي دواقمٞمٝمؿ إمم ومٕمٚمف هبؿ ُمـ إو شمرهمٞمٌٝمؿ ومٞمف،و ٟمّم٥م إدًّم٦م ُلؿ،و

                                                
( َأنَ  اًمّتح٘مٞمُؼ  .1 كٌ  )اعمقًمیى يم٤مً  ًمٞمسو َُمْٕمٜمَِقٌي  َُمِْمؽَمَ  ًمٗمٔمِّٞم٤مً. ُُمِْمؽَمَ

 .2/314. اًمّتٌٞم٤من 2
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 .1شومٙم٠مّن اهلل أظمرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اِلىامن، وم٢مذا اظمّت٤مروا هؿ اِلىامن،

ؿم٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م إمم وطمدة ـمرىؼ إاًمٔمٚمامت ُمّتٕمددات و أىمقل: ٟمقر اُلداى٦م واطمدٌ 

 يمثرة ؾمٌؾ اًمْمّلل.و اًمٜمج٤مة

         ؿٝمِ أوًمٞم٤مئِ و اهلل شمٕم٤ممم سمذيمر اًمٙمٗم٤مر أَ صمّؿ اسمّتد 

 ْقنَ ٗمُ ٚمِ ّتَ خُمْ  ْونَ دُ دّ ٕمَ ّتَ سمؾ ُلؿ أوًمٞم٤مء ُمُ  دٌ واطمِ  قم٤مىمٌّتٝمؿ، ًمٞمس ًمٚمٙمٗم٤مر وزمٌ و ؿْ ٝمِ ئِ ومٕمؾ أوًمٞم٤مو

 یى ّٕٟمف ذم ُمٕمٜم»شمّمٖمػمًا ُلؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  ضمٜمسهؿ اًمٓمقاهمٞم٧م أيت سم٤معمٗمرد ّٕٟمف اؾمؿ و

ٓت٤مد قمٛمٚمٝمؿ، ىغم ُلؿ ُم٤مىغم اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛم١مُمٜملم ومٌئس اًمٌدل شمٌدىؾ اهلل و.2شاجلٛمٞمع

 اًمٙمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم.قُم٤م ىقضم٥م هذا اًمّتٌدىؾ هو شمٕم٤ممم هبؿ،

          َي ٟمقر ُمـ اًمٜمقر ـ أ ؿْ ٝمُ إظمراضَم  ٥َم ًَ ٟم

إمم اًمٓم٤مهمقت عم٤م يم٤من ذًمؽ  قاى٦مِ اًمٖمَ و اُلداى٦م ـ إمم فمٚمامت اًمٙمٗمرو اًمٗمٓمرةو اًمٕم٘مؾ

 دقم٤مئٝمؿ.و سم٢مهمقائٝمؿ

َه٤م و اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦مو ّر ُمـ ٟمقر اًمٕم٘مؾُمَ  ُّم٤م ُم٤م٢مِ ومَ إظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٜمقر  ُق دْ أُّم٤م ِص و

قا مل ىٗمٕمٚمقُّم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ دظمقُلؿ ذم ٟمقر اِلىامن وًمإو ٛمٞمع،ُمقضمقدان ذم اجلَ 

ىمقُلؿ: قهبؿ ُم٤م ومٕمٚمقا ًمدظمٚمقا ومٞمف ومٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمداظمٚملم ومٞمف اًمذىـ أظمرضمقا ُمٜمف. ٟمح

 أظمرضمٜمل واًمدي ُمـ ُمػماصمف ـ أي ُمٜمٕمٜمل ُمٜمف.

 إّول ـ أي قمغمو»ىم٤مل اًمِمٞمخ: و ىم٤مل جم٤مهد: إّٟمف ذم ىمقم ارشمدوا قمـ اِلؾمّلم،و

١مُمـ قمغم ًمٞمؼ سمٛمذهٌٜم٤م ّٕن قمٜمدٟم٤م ٓجيقز أن ىرشمد اعمأؾمٌٞمؾ ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ دظمقُلؿ ـ 

 .3شاحل٘مٞم٘م٦م

           ْم٤مى٤م ٘مَ ًمْ ٱهذه اجلٛمٚم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ و

: طمّٗم٧م اًمٜم٤مر اعم١مصمر يم٘مقًمف یى ٚمهب٤م ًمٌٞم٤من شمرشمٞم٥م إصمر قمَ  یى شم١مْ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمّتل ىُ 

َ ىمقًمفو سم٤مًمِمٝمقات ِٕ  ٤.4مٝمٞمْ سمئرًا وىمع ومِ  فِ ظِمٞمْ : ُمـ طمٗمر 

                                                
 .2/314. اًمّتٌٞم٤من 1
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اِلرادة ّٕٟمف و وم٤ًمد ىمقل اعمجؼمة ذم اعمخٚمقق یٔى٦م دًمٞمؾ قمٚمذم او»ىم٤مل اًمِمٞمخ: و

اًمْمّلل إمم اًمٓم٤مهمقت ُمٜمٙمرًا و شمٕم٤ممم ٟم٥ًم اِلظمراج ُمـ ٟمقر اُلدي إمم فمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر

ٓىٖمٞم٥م ؿمٞمئ٤ًم قمٜمف ومٕمٚمف ـ شمٕم٤ممم اهلل قمـ و مل ىٙمـ ًمٞمٜمٙمر ؿمٞمئ٤ًم أرادهو ًمّتٚمؽ احل٤مل،

 .1شـ ذًمؽ

 اًمرواى٤مت

ىم٤مل: ىمٚم٧م  2روى٦م ذم اًمٙم٤مذم اًمنمىػىٕمٗمقر اعم أيبذم ظمؼم قمٌداهلل سمـ و

 ىّتقًّمقن ومّلٟم٤مً و ظم٤مًمط اًمٜم٤ّمس ومٞمٙمثر قمجٌل ُمـ أىمقام ٓ ىّتقًّمقٟمٙمؿأُ : إيّن قمٌداهلل ٕيب

 ٓ اًمقوم٤مءو أىمقام ىّتقًّمقٟمٙمؿ، ًمٞمس ُلؿ شمٚمؽ إُم٤مٟم٦مو ووم٤مٌء،و صدٌق و ومّلٟم٤ًم، ُلؿ أُم٤مٟم٦مٌ و

٤من، صمَؿ ىم٤مل: ٓ دىـ ضم٤مًم٤ًًم وم٠مىمٌؾ قمكَم يم٤مًمٖمْمٌ اًمّمدق؟ ىم٤مل: وم٤مؾمّتقى أسمققمٌداهللو

ٓ قمّت٥م قمغم ُمـ دان سمقٓى٦م إُم٤مم قم٤مدل ُمـ و عمـ دان اهلل سمقٓى٦م إُم٤مم ضم٤مئر ًمٞمس ُمـ اهلل:

ٓ قمّت٥م و ٓ قمّت٥م قمغم ه١مٓء؟! ىم٤مل: ٟمٕمؿ ٓ دىـ ُٓوًمئؽو اهلل، ىمٚم٧م: ٓ دىـ ُٓوًمئؽ

 : قمغم ه١مٓء، صمَؿ ىم٤مل، أٓشمًٛمع ًم٘مقل اهلل        

      اعمٖمٗمرة ًمقٓىّتٝمؿ يمَؾ و ىٕمٜمل ]ُمـ[ فمٚمامت اًمُذٟمقب إمم ٟمقر اًمّّتقسم٦م

ىم٤مل: و إُم٤مم قم٤مدل ُمـ اهلل                  

    ؿ يم٤مٟمقا قمكم ٟمقر اِلؾمّلم ومٚماّم أن شمقًّمقا يمَؾ إُم٤مم ضم٤مئر ًمٞمس إّٟمام قمٜمل هبذا أّّن

ظمرضمقا سمقٓىّتٝمؿ ]إّى٤مه[ ُمـ ٟمقر اِلؾمّلم إمم فمٚمامت اًمٙمٗمر، وم٠مضم٥م اهلل ُلؿ  ُمـ اهلل

اًمٜم٤ّمر ُمع اًمٙمّٗم٤مر، ومـ         . 

ىم٤مل سمٕمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: و وًمٙمـ ذم ٟم٘مؾ اًمٕمٞم٤مر خيّتٚمػ آظمر احلدى٨م   

       3احلدى٨م. ،هب٤م اًمٙمٗم٤مرىم٤مل: أًمٞمس اهلل قمٜمل 

ومٞمف: وم٠مقمداء و صم٤مًم٨م ُمـ رواى٦م حمّٛمد سمـ احلًلمقٟم٘مؾ اًمٕمٞم٤مر ذىؾ احلدى٨م سمٜمحو

 4احلدى٨م. ،هؿ اخل٤مًمدون ذم اًمٜم٤مر قمغم أُمػماعم١مُمٜملم

                                                
 .2/315. اًمّتٌٞم٤من 1

 .3، ح1/375. اًمٙم٤مذم 2
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 ىم٤مل: وم٤مًمٜمقر هؿ آل حمٛمد قمٌداهلل قمـ أيب ذم ُمرؾمٚم٦م ُمًٕمدة سمـ صدىم٦مو

 1قمدوهؿ.اًمٔمٚمامت و

 ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك ى٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهلل :ذم ُمرؾمٚم٦م ُِمْٝمَزم إؾمدي ىم٤ملو

ـّ يمّؾ َرقمّٞم٦ٍم داٟم٧م سم٢مُم٤مٍم ًمٞمس ُمـ اهلل،و  إن يم٤مٟم٧م اًمَرقمّٞم٦م ذم أقمامُل٤م سَمَرًة شم٘مّٞم٦مً و شمٕم٤ممم: ٓقُمّذسم

 إّن يم٤مٟم٧م اًمَرقمّٞم٦م ذم أقمامُل٤م ؾمّٞمئ٦م.و سمُٙمّؾ إُم٤مٍم ُمـ اهلل ٕقْمٗمقّن قمـ يُمّؾ َرقمّٞم٦ٍم داٟم٧مو

 ىٕمّذب ه١مٓء؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، إّن اهلل ى٘مقل: و قمـ ه١مٓء، ق: ومٞمٕمٗم٧مىمٚم  

           .2 

وَمُع ىمٌؾ ىمٞم٤مم ىم٤مل: يمّؾ راى٦ٌم شُمرْ  قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب أيب 3ذم صحٞمح٦مو

ٌَُد ُمـ دون اهلل اًم٘م٤مئؿ  .4ومّم٤مطمٌٝم٤م ـم٤مهمقت ُىْٕم

أٟمف شمّل هذه أى٦م:  قمـ اًمٜمٌل ذم أُم٤مزم اًمِمٞمخ سم٢مؾمٜم٤مده إمم قمكمّ و   

        َىم٤مشمؾ  ـْ أصح٤مب اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل: ُمَ  ـْ ىمٞمؾ: ى٤م رؾمقل اهلل ُم

 ،وم٘مد يمٗمروا سم٤محلّؼ عم٤ّم ضم٤مءهؿأصح٤مب اًمٜم٤مر ُمع اًمٙمٗم٤مر  ٤ًم سمٕمدي وم٤موًمئؽ هؿقمٚمٞمّ 

 5احلدى٨م.

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 81ىمد ُمّر مت٤مُمف ذىؾ أى٦م 

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذم ُمرؾمٚم٦م اًمنوي قمـ اًم٤ٌمىمرو     سمقٓى٦م قمكم

 ـم٤مًم٥م سمـ أيبا     قا اًمٜم٤مس ُمـ ُمـ شمٌٕمٝمؿ أظمرضمو ٟمزًم٧م ذم أقمدائف

 6ـ ومّم٤مروا إمم فمٚمٛم٦م وٓى٦م أقمدائف. اًمٜمقر: وٓى٦م قمكمّ و اًمٜمقر ـ
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   ىّمٜمع،أو  مم ومّلن يمٞمػ ى٘مقلاًمٙمّلم ًمٚمّتٕمج٥م يمام ى٘مقًمقن: أُم٤م شمرى إ 

 سم٤مهلل شمٕم٤ممم. ح٤مّج يمٗمر اعمُ و ٦ماًمّتٕمج٥م ٕضمؾ هذه اعمح٤مضّم و

   رُ دُ ٜمْ ىَ ُم٤م إذا يم٤من  یى ٚمىٓمٚمؼ قمَ و إمم هٜم٤م سمٛمٜمزًم٦م يم٤مف اًمّتِمٌٞمف ُمـ طمروف اجلر 

 ىٌٕمد وىمققمف.و ُمثٚمف

  ٟمٛمرود سمـ يمٜمٕم٤من اعمٚمؽ اعمٕمروف اعمٕم٤مس ِلسمراهٞمؿقه أّول ُمـ قهو

 ًمرسمقسمٞم٦م مل ىٍمح ؾمٌح٤مٟمف سم٤مؾمٛمف ت٘مػمًا ًمف.ا یى قمدَ ٱ

          ُم٤مدة طمج٩م شم٠ميت و اعمح٤مضم٦م هل شم٤ٌمدل احلج٦م ُمع اخلّمؿ

شمٓمٚمؼ احلج٦م قمغم ُم٤م ى٘مّمد سمف إصم٤ٌمت و اعمح٤مضم٦م ًم٘مّمد اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اخلّمؿو اًم٘مّمد ٜمیى ٕمْ ٛمَ سمِ 

 .سمراهٞمؿاًمْمٛمػم ذم رسّمف ىرضمع إمم إو رء. ذم رسّمف ُمّتٕمّٚمؼ سمح٤مّج 

      اًمْمٛمػم ذم آشم٤مه يمٜم٤مى٦م قمـ اعمح٤مج ِلسمراهٞمؿ أي ٟمٛمرود 

َ  ىمٞمؾ: أّٟمف ىرضمع إمم إسمراهٞمؿو  قمغم اجلـو اعمدرو اعمٚمؽ اًمقاىمٕمل قمغم اًمِمجرقه فُ ٟمَ ِٕ

 اِلٟمس.و

اًمرى٤مؾم٦م و اعمٚمؽو وًمٙمـ إصح رضمقع اًمْمٛمػم إمم ٟمٛمرود ّٕن اًمًٚمٓمٜم٦م

 شم٘مقى٦م اًمدىـو ُمـ أٟمٕمؿ اهلل ومّلسمّد ُمـ ؿمٙمره ُمـ إصّلح أُمقر اًمٜم٤ّمساعمّمٓمٚمح٦م ٟمٕمٛم٦م 

قمٚمیى اًمّتٕمدي و اًمٕمدوانو اًمٔمٚمؿ قٝمومأُّم٤م يمٗمره و رومع طم٤مضم٤مت قم٤ٌمداهللو شمروجيفو أهٚمفو

اًمٜمٗم٤مق. ومٞمّمح اٟمّت٤ًمب هذه اًمٜمٕمٛم٦م إمم اهلل، ٓ و شمروى٩م اًمٙمٗمرو ًمدىـ اهلل ٦ماعم٘م٤مسمٚمو ًمٜم٤ّمسٱ

 إظمػم واوح. اسمٓمّلن هذو ٤ًم قمغم قم٤ٌمدهأّٟمف شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ٟمٛمرود طم٤ميماًم ذقمٞم

   اجلٛمٚم٦م و   ذم ُمقوع اًمّتٕمٚمٞمؾ ًمٚمٛمح٤مضم٦م أي أّٟمام طم٤مَج 

قمج٤مسمف سمٜمٗمًف ومحٛمٚمف قمغم إو اعمٚمؽ ىقضم٥م شمٙمؼمهو ٟمٗمًف َُمٚمِٙم٤مً  یى ٟمٛمرود إسمراهٞمؿ ّٕٟمف رأ
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 .فِ سمّ رَ ذم إسمراهٞمؿ  اًمٖمرور ومح٤مَج 

هٞمؿ ذم آشم٤مه ومٞمٙمقن اعمراد اعمٚمؽ اعمٕمٜمقي سم٘مرىٜم٦م ىّمح ارضم٤مع اًمْمٛمػم إمم إسمراو

 ىمقًمف شمٕم٤ممم:                      

           1 ، ْـ ٕمٜمقى٦م طم٤مج ٟمٛمرود هذه اًمًٚمٓمٜم٦م اعم ٦مِ ٝمَ ضمِ ُِم

 ٟمٗمًف ُمٚمٙم٤ًم فم٤مهرّى٤ًم ُم٤مدّى٤ًم. یى رإسمراهٞمؿ ّٕٟمف ىَ 

                ىٛمٞم٧م احلل، و أي حيٞمل اعمٞم٧م

 یى وًمأُ ل احلٞم٤مة هو خيّتص هبام دون ظمٚم٘مف قهو یى َه٤م ُمـ ومٕمؾ اهلل شمٕم٤مًم ٦مُ ُم٤مشمَ ِلِ ٱوَ  اِلطمٞم٤مء

 ًمٔم٤مهر.ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم ا

 اِلُم٤مشم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.أو  اًمقيص اِلطمٞم٤مءو ٟمٕمؿ: قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٕمجزة ىٛمٙمـ ًمٚمٜمٌل

اظمّتّم٤مصٝمام سم٤مهلل شمٕم٤ممم دون ظمٚم٘مف يمام قهبذه احلج٦م ه ّه اؾمّتِمٝم٤مد إسمراهٞمؿو

ٜمَٓم٤مؾِمّٞملْمَ اًمو اعمًّتِمٗمٞم٤مت اًمٙمٌػمةو اًمٕم٤مًمٞم٦م ةِ زَ ٝمِ ضْم َٕ ٱوَ  ُمع هذه اًمّتٜمٛمٞم٦م اعم٤مدّى٦م نَ أو ُمّر.

احلٞم٤مة سمٞمداهلل و واطمدة. وم٤معمقت ٦مً ٔمَ حَلْ  قٓىٛمٙمٜمٝمؿ اًمّت٠مظمػم ذم اعمقت وًم لمِّم ّتَ خَ اعمُ  َرةِ عمَْٝمَ ٱ

 هذا ُمـ أفمٝمر ُمّم٤مدىؼ احلج٦م اًمّتل ىٕمؽمف هب٤م اجلٛمٞمع.و شمٕم٤ممم ظم٤مص٦م

        َإٟم٤مٟمٞم٦م و ىم٤مل أٟم٤مو همرورهو قمغم ومٕمٚمف ًمُٕمجٌف فُ ًَ ٗمْ ٟمَ  مَ دَ ىم

 رئٞمًٝمؿ قهو ٓم٤مئٗم٦م اعمٗمًدة يمام ىم٤مل إسمٚمٞمسُمٕمرووم٦م ذم هذه اًم  2. 

ىمّتؾ أظمر و اِلُم٤مشم٦م قمٜمده اًمّتخٚمٞم٦م عمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًم٘مّتؾ،و ُمراده ُمـ اِلطمٞم٤مءو

ّٓ  مل ى٠مت ٟمٛمرود ذم ُم٘م٤مسمؾ طمج٦م إسمراهٞمؿو يمام ومٕمؾ ذم أقملم اًمٜم٤ّمس. سم٤معمٖم٤مًمٓم٦م إ

ىم٤مل ًمف:  : أن إسمراهٞمؿاًمّم٤مدق ًمذا ورد قمـو ٞم٤مءً طْم إِ  اًمقاوح٦م. ومٚمٞمس هذا اًمٕمٛمُؾ 

ـْ ىمّتٚمَّتُف إن يمٜم٧م ص٤مدىم٤ًم.  شمذيم٤مرًا سمٛمٖم٤مًمٓمّتف. 3أطمٞمل َُم

                       قمدل قمـ

ًمٕمّؾ و ٕومم.اًمرّب سمذيمر اؾمؿ اجلّلًم٦م ّٕن رسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ص٤مرت واوح٦م سم٤محلج٦م ا

ذيمر أّّن٤م ُمًخّرة ت٧م إرادة اهلل و ذيمر اًمِمٛمس ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ أقمٔمؿ اعمٕمٌقدات قمٜمدهؿ

                                                
 .54. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /1

 .76/ ص ؾمقرة .2

 .2/367: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/318. اًمّتٌٞم٤من 3
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 شمٕم٤ممم.

أشمك ذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م عم٤َّم ؾمّتدٓل ّٕن ٟمٛمرود قمدل قمـ احلج٦م اًم٤ًمسم٘م٦م إمم هذا آو

سم٤محلج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  أَ دَ ّتَ سمْ ٱوَ  سم٤معمٖم٤مًمٓم٦م اًمقاوح٦م سملّم إسمراهٞمؿ ُمٖم٤مًمٓمّتف يمام ُمّر قمـ اًمّم٤مدق

أُمره سم٤مِلشمٞم٤من قمغم ظمّلف ُم٤م أُمره٤م اهلل و سمحٞم٨م ٓ ى٘مدر ٟمٛمرود قمغم قمٛمٚمٞم٦م اعمٖم٤مًمٓم٦م.

 عمٖمرب.ًمِمٛمس ُمـ اشمٕم٤ممم أي اِلشمٞم٤من سم٤م

     ٤مم احلج٦م سمحٞم٨م ٓ ى٘مدر قمغم اًمرد، ىمٞماًمّتحػم قمٜمد قاًمٌٝم٧م: ه

 .٘م٤مًم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦ميمّؾ ُمـ ىم٤مل هبذه اعم ول سم٘مقًمف أ٤مىمو ُمـ طمي جمٚمًف واًمذي يمٗمر ٟمٛمرود أ

        اًمدًٓم٦م قمغم اًمٓمرىؼ اعم١مدي إمم اًمٌٖمٞم٦مقاُلدى ه 

اعم١مُمٜملم ذم هداىّتف ُلؿ  َص ظَم وَ  اهلل شمٕم٤ممم ىمد هدى مجٞمع اعمٙمٚمٗملم قمغم ـمرىؼ احلّؼ و

 1سم٤معمٕمقٟم٦م قمغم ؾمٚمقك ـمرىؼ احلّؼ يمام ىم٤مًمف اًمِمٞمخ.

 اًمٔمٚمؿ قمّٚم٦م ًمٕمدم ؾمٚمقيمٝمؿ ـمرىؼ اُلداى٦م.و ٦مِ ٞمَ ٚمّ ٕمِ ٤مًمْ ٕمٌر سمِ ِْم ذيمر اًمقصػ ُمو

 اجلدل ُمع اًمٙم٤مومرىـ.و ذم أى٦م اًمنمىٗم٦م دًٓم٦م فم٤مهرة قمغم ضمقاز اعمح٤مضم٦مو

ىمٌؾ اًم٘م٤مئف ذم اًمٜم٤مر اًمّتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل قمٚمٞمف و وىم٧م هذه اعمح٤مضم٦م قمٜمد يمن إصٜم٤ممو

 .2اعمروي قمـ اًمّم٤مدققؾمّلُم٤ًم يمام هو سمرداً 

 اًمرواى٤مت

 ىم٤مل: ظم٤مًمػ إسمراهٞمؿ ىمقُمف قمٌداهلل ـ زائدة قمـ أيبورد ذم صحٞمح٦م طُمجر سمو

 3ظم٤مصٛمف، احلدى٨م.و قم٤مب آُلّتٝمؿ طمّّتك ُادظمؾ قمغم ٟمٛمرودو

ىم٤مل: ؾمٛمٕمّتف ى٘مقل:  قمٌداهلل ُمٕمّتؼمة طمٜم٤من سمـ ؾمدىر قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب أيب

َٟمٛمرود و اسمـ آدم اًّمذي ىمّتؾ أظم٤مه، ًمًٌٕم٦م ٟمٗمر أّوُلؿإّن أؿمّد اًمٜم٤ّمس قمذاسم٤ًم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ومرقمقن و َٟمٍّماَه٤م،و إهائٞمؾ هَقدا ىمقُمٝمام اصمٜم٤من ذم سمٜملو إسمراهٞمؿ ذم رسّمف، اًّمذي طم٤مَج 

 اًّمذي ىم٤مل:    4، اصمٜم٤من ُمـ هذه إُّم٦م أطمدَه٤م َذَه٤م ذم شم٤مسمقت ُمـ و

                                                
 .2/319اًمّتٌٞم٤من  .1

 .2/367. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .467، ح1/261: شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 559، ح8/368. اًمٙم٤مذم 3

 .24/ اًمٜم٤مزقم٤مت ؾمقرة .4
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 1ىمقارىر ت٧م اًمٗمٚمؼ ذم سمح٤مر ُمـ ٟم٤مر.

ضمٕمٚم٧م ىم٤مل: ىمٚم٧م:  احلًـ اعم٤ميض قمامر اًمّمػمذم قمـ أيبظمؼم إؾمح٤مق سمـ 

قمـ أسمٞمؽ ومٞمٝمام أطم٤مدى٨م قمَدة، ىم٤مل: وم٘م٤مل زم: ى٤م  ؾمٛمٕم٧م دومداك طمدصمٜمل ومٞمٝمام سمحدى٨م وم٘م

اًمث٤مين سمٛمٜمزًم٦م اًم٤ًمُمرّي، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك زدين و إَول سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمجؾ ،إؾمح٤مق

جم٤ًّم، ومّل همٗمراهلل ذًمؽ ُلام، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك و هَقداو اهلل ٟمٍّماو ومٞمٝمام ىم٤مل: َه٤م

 :ُلؿ قمذاب أًمٞمؿ، ىم٤مل: ىمٚم٧مو ٓ ىزيّمٞمٝمؿو ، ىم٤مل: صمّلصم٦م ٓ ىٜمٔمر اهلل إًمٞمٝمؿزدين ومٞمٝمام

آظمر ـمٕمـ ذم إُم٤مم ُمـ و ضمٕمٚم٧م ومداك ومٛمـ هؿ؟ ىم٤مل: رضمؾ اَدقمك إُم٤مُم٤ًم ُمـ همػم اهلل،

آظمر زقمؿ أَن ُلام ذم اِلؾمّلم ٟمّمٞم٤ًٌم، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك زدين ومٞمٝمام، ىم٤مل: ُم٤م و اهلل،

زقمٛم٧م أن أو  اًمٜمٌَقة ضمحدت حمّٛمداً أو  ُمـ يمّت٤مب اهللُاسم٤مزم ى٤م إؾمح٤مق حمقت اعمحٙمؿ 

، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ـم٤مًم٥م سمـ أيب ٘مَدُم٧م قمغم قمكمّ شمأو  ًمٞمس ذم اًمًامء إًمٌف،

زدين، ىم٤مل: وم٘م٤مل زم: ى٤م إؾمح٤مق إَن ذم اًمٜم٤مر ًمقادى٤ًم ى٘م٤مل ًمف: ؾم٘مر مل ىّتٜمّٗمس ُمٜمذ ظمٚم٘مف اهلل، 

إَن أهؾ اًمٜم٤مر و ُمـ قمغم وضمف إرضٕطمرق  2أذن اهلل ًمف ذم اًمّتٜمّٗمس سم٘مدر خمٞمطقًم

إَن ذم ذًمؽ اًمقادي و ُم٤م أقمَد اهلل ومٞمف ٕهٚمف،و ىمذرهو ٟمّتٜمفو ىّتٕمَقذون ُمـ طمّر ذًمؽ اًمقادي

ُم٤م أقمَد اهلل ومٞمف و ىمذرهو ٟمّتٜمفو ؾٌجلًٌّل ىّتٕمَقذ مجٞمع أهؾ ذًمؽ اًمقادي ُمـ طمّر ذًمؽ اجل

 ؽ اجلٌؾ ُمـ طمّر ذًمؽ اًمِمٕم٥مإَن ذم ذًمؽ اجلٌؾ ًمِمٕم٤ٌَم ىّتٕمَقذ مجٞمع أهؾ ذًمو ٕهٚمف،

ذًمؽ إَن ذم ذًمؽ اًمِمٕم٥م ًم٘مٚمٞم٤ًٌم ىّتٕمَقذ أهؾ و ٕهٚمف، فُم٤م أقمَد اهلل ومٞمو ىمذرهو ٟمّتٜمفو

اًمِمٕم٥م ُمـ طمّر ذًمؽ اًم٘مٚمٞم٥م وٟمّتٜمف وىمذره وُم٤م أقمَد اهلل ومٞمف ٕهٚمف، وإّن ذم ذًمؽ اًم٘مٚمٞم٥م 

 ُم٤م أقمَد اهللو ىمذره٤مو ٟمّتٜمٝم٤مو مجٞمع أهؾ ذًمؽ اًم٘مٚمٞم٥م ُمـ ظم٨ٌم شمٚمؽ احلّٞم٦م حلّٞم٦م ىّتٕمَقذ

ظمًٛم٦م ُمـ  ّٞم٦م ًمًٌع صٜم٤مدق ومٞمٝم٤مإَن ذم ضمقف شمٚمؽ احلو ذم أٟمٞم٤مهب٤م ُمـ اًمًّؿ ٕهٚمٝم٤م،

 ْـ ُمَ و اخلٛم٦ًم، ـْ ُمَ و صمٜم٤من ُمـ هذه آُُّم٦م. ىم٤مل: ىمٚم٧م، ضمٕمٚم٧م ومداكإو آُُمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م

ٟمٛمرود اًّمذي طم٤مَج إسمراهٞمؿ ذم رسّمف، و صمٜم٤من؟ ىم٤مل: أُّم٤م اخلٛم٦ًم وم٘م٤مسمٞمؾ اًّمذي ىمّتؾ ه٤مسمٞمؾ،اِل

 ىم٤مل:      ، ومرقمقن اًّمذي ىم٤مل: و      ، هيقدا اًّمذي هَقد و

                                                
 إمم ٟمٛمرود. 468، ح1/261وٟم٘مؾ خمّتٍمه ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  1، ح255. قم٘م٤مب إقمامل /1

 ش.ًمق ـمٚمع ُمٜمف ذارة». ذم سمٕمض اًمٜمًخ 2
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 1ُمـ هذه آُُم٦م أقمراسمّٞم٤من.و سمقًمس اًّمذي ٟمٍّم اًمٜمّم٤مريو اًمٞمٝمقد،

ىم٤مل: َُمٚمَِؽ إرض يمّٚمٝم٤م  قمٌداهلل ه رومٕمف إمم أيبصحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد سم٢مؾمٜم٤مد

اًمٙم٤مومران و ذواًم٘مرٟملم،و وم٠مُّم٤م اعم١مُمٜم٤من ومًٚمٞمامن سمـ داود يم٤مومران،و أرسمٕم٦م ُم١مُمٜم٤من

 2اًم٘مرٟملم قمٌداهلل سمـ وح٤مك سمـ ُمٕمد. اؾمؿ ذيو سمخّتٜمٍم،و ٟمٛمرود

سمّمػم ىم٤مل: عم٤م دظمؾ ىقؾمػ قمكم اعمٚمؽ ىم٤مل ًمف: يمٞمػ أٟم٧م ى٤م  ُمْمٛمرة أيبو ُمرؾمٚم٦م

 أسمراهٞمؿ؟ ىم٤مل: إيّن ًم٧ًم سم٢مسمراهٞمؿ، أٟم٤م ىقؾمػ سمـ ىٕم٘مقب سمـ اؾمح٤مق سمـ اسمراهٞمؿ. ىم٤مل:

 3يم٤من أرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م ؿم٤مسم٤ًم.و ص٤مطم٥م اسمراهٞمؿ اًمذي طم٤مّج اسمراهٞمؿ ذم رسّمف، ىم٤مل:قهو

 

                       

                        

                            

                     

                               

 

  هذه أى٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  ػطمرف قمٓم          

       . 

 ـُمقوع اًمٙم٤مف ٟمّم٥م سم  ُمٕمٜم٤مه اًمّتٕمج٥م ُمٜمف ّٕن يمّٚمام ظمرج ذم سم٤مسمف و

 ىمقًمؽ: هؾ رأى٧م يمزىد اجل٤مهؾ.قىٕمٔمٛمف قمـ طمد ٟمٔم٤مئره مم٤ّم ىّتٕمج٥م ُمٜمف. ٟمح

      قمٌداهلل ُروي ذًمؽ قمـ أيبو قمزىرقه.4 

 .5ضمٕمٗمر اعمروي قمـ أيبقهو رُمٞم٤مأ قىمٞمؾ: هو

                                                
 .3، ح255. قم٘م٤مب إقمامل /1

 .130 ، ح٤1/255مل . اخلّم2

 .466، ح1/261. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .2/370: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/320. اًمّتٌٞم٤من 4

 .2/370: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/320. اًمّتٌٞم٤من 5
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 إؾمح٤مق. ا خلي يمام قمـ اسمـقىمٞمؾ: هو

 سمف سمخ٧م ّٟمٍم.اًم٘مرى٦م: ىمد ى٘م٤مل سم٠مّٟمف سمٞم٧م اعم٘مدس عم٤م ظمرَ و

 ىمٞمؾ: هل إرض اعم٘مدؾم٦م.و

ىمّمّتف ذم أى٦م  ْت رَ ىمٞمؾ: هل اًم٘مرى٦م اًمّتل ظمرج ُمٜمٝم٤م إًمقف طمذر اعمقت يمام ُمَ و

 ُمـ هذه اًمًقرة. 243

ِٓ اًم٘مرى٦م أصٚمٝم٤م ُمـ ىمرو  ٤مٝمٞمْ ضمّتامع اًمٜم٤ّمس ومِ ى٧م اعم٤مء: إذا مجٕمّتف ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ 

 اًمإلىم٤مُم٦م هب٤م.

      أي ظم٤مًمٞم٦م، أصؾ اخلقاء: اخلّلء، اخلقاء: اًمٗمرضم٦م سملم اًمِمٞمئلم

سم٤مدة إِ و ظمٚمقه٤مو ه٤م ُمٜمٝمؿ.ّق ٚمِ خُ سمٞمٜمٝمام، ظمقت اًمدار ومٝمل ظم٤موى٦م: إذا سم٤مد أهٚمٝم٤م سمِ  ُم٤م قسمخٚم

 أهٚمٝم٤م ىًّتٚمزم ظمراهب٤م.

    ،قمرٌش. اًمٕمرش: اًمٌٞم٧مو ىٕمٜمل قمغم اسمٜمٞمّتٝم٤م 
ٍ
، ؾمٛمل يمُؾ سمٜم٤مء

 ِٓ أصؾ و رشمٗم٤مقمف قمغم همػمه. قمرش اًمٌٞم٧م: ؾم٘مٗمف و...ِلرشمٗم٤مقمف. اًمٕمرش: اًمنىر 

 رشمٗم٤مع.ٓٱاًم٤ٌمب: 

           أي يمٞمػ حيٞمل اهلل، هذه اؿم٤مرة إمم إضم٤ًمد

 ه٤مءَ ٞم٤مطمٞم٤مة ؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م شمقضم٥م إطْم  ٧ْم إن يم٤مٟمَ و اًمٕمٔم٤مم اًمرُمٞمٛم٦م، ٓ ظمراب اًم٘مرى٦م،و اًم٤ٌمًمٞم٦م

 ىم٤مل ذًمؽ اؾمّتٕمٔم٤مُم٤ًم ًمإلطمٞم٤مء ٓ اؾمّتٌٕم٤مدًا ُمٜمف ًم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم.و

       ٨م سمٕمد ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م. سُمٕمو ًی أي ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، ُروي أّٟمف ُم٤مت ُوح

 1ىمٌؾ همٞمٌقسم٦م اًمِمٛمس.

    ٦م.شمأي أطمٞم٤مه يمام يم٤من ىمٌؾ اِلُم٤م 

     ذم اًمّتٗمًػم أّٟمف ؾمٛمع ٟمداًء ُمـ اًمًامء يمؿ و»: اعمٙم٨م. ٨ٌُْم ٚمَ ًمْ ا

 .2شُمٜم٤مُمؽو ًمٌث٧م ىٕمٜمل ذم ُمٌٞمّتؽ

           أطمٞم٤مه سمٕمد ُم٤مئ٦م و ف ذم أّول اًمٜمٝم٤مراهلل شمٕم٤ممم أُم٤مشمّٕن

 سمٕمض ىقم.أو  سم٘مٞم٦م ُمـ اًمِمٛمس وم٘م٤مل: یى ٦م ذم آظمر اًمٜمٝم٤مر وم٘م٤مل: ىقُم٤ًم، صمّؿ اًمّتٗم٧م ومرأٜمؾم

                                                
 .1/142. ضمقاُمع اجل٤مُمع 1

 .2/370. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2
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      ،اًمٗمرض ُمـ اًم١ًمال إفمٝم٤مر و أي ُمٙمث٧م ُم٤مئ٦م قم٤مم

 1إطمٞم٤مء اعمقشمك.ٕمٚمف ُمقردًا ًمٚم٘مدرة قمغم ج٦م اِلُلٞم٦م اًمّتل شمٕمٚم٘م٧م سمئَ ٞمْ ِِم عمَْ ٱسمٞم٤من و قمجزه

           ُمّر إزُم٤من.و ُمٕمٜم٤مه مل شمٖمػمه اًمًٜمقن 

 اًمنماب.و إّٟمام ىم٤مل مل ىّتًٜمّف قمغم اًمقاطمد ّٕٟمف إراد سمف ضمٜمس اًمٓمٕم٤ممو

وم٤ًمدًا و هذه اًمثّلصم٦م أهع إؿمٞم٤مء شمٖمػّماً و قمٜم٤ٌمً و شمٞمٜم٤مً و ىمٞمؾ: يم٤من زاده قمّمػماً و

 2.ىّتٖمػما اًمٕمٜم٥م يمام ضمٜمٞم٤م ملو اًمّتلمو اًمٕمّمػم طمٚمقاً  ومقضمد

      ٧ْم ٚمَ سمَ وَ  شم٘مّٓمٕم٧م أوص٤مًمفو اًم شمٗمّرىم٧م قمٔم٤مُمفٞمْ ُمِ رَ ر سم٠من ص٤م 

 أضمزاؤه يمٞمػ حيٞمٞمف اهلل شمٕم٤ممم صحٞمح٤ًم ؾمقى٤ًم ىّمٚمح ًمٚمريمقب قمٚمٞمف.

        ه٤م: أي زُ ِِم ٜمْ ٞمػ ٟمحٞمٞمٝم٤م، ٟمُ أي قمٔم٤مم احلامر يم

 اًمؼموز.و اًمٜمِمز ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٔمٝمقرو ٟمرومع سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ًمٚمؽميمٞم٥م.و تّريمٝم٤م

 .قتُمـ اًمٜمِمقر أي احلٞم٤مة سمٕمد اعمقهو سمٕمض ىمرأه٤م سم٤مًمراءو

      سم٤مًمٚم٤ٌمس. ٟمٖمٓمّٞمٝم٤م سم٤مًمٚمحؿ يمام ُٟمٖمّٓمیى 

     اعمٕمجزة.هذه و ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم 

              هذه اعمٕمجزة فُ ًمَ  ٧ْم ٕمَ ىمَ ىم٤مئٚمف اًمٜمٌل اًمذي َو 

 ُمٜمٝم٤م إطمٞم٤مء اعمقشمك.و قمغم يمّؾ رء ىمدىر َوَأَٟمفُ  ٝم٤مر ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم.فمْ ِِل 

 اًمرواى٤مت

 إهائٞمؾقىم٤مل: عم٤م قمٛمٚم٧م سمٜم قمٌداهلل قمـ أيب 3ه٤مرون سمـ ظم٤مرضم٦م ٦مذم صحٞمحو

ى٘مّتٚمٝمؿ، وم٠موطمك اهلل و ذُلؿىقمّتقا قمـ أُمر رهبؿ أراد اهلل أن ىًٚمط قمٚمٞمٝمؿ ُمـ و سم٤معمٕم٤ميص

همرؾم٧م ومٞمف ُمـ يمرائؿ اًمِمجر وم٠مظمٚمػ و رُمٞم٤م ُم٤م سمٚمد اٟمّتجٌّتف ُمـ سملم اًمٌٚمدانإرُمٞم٤م ى٤م إإمم 

ؽ ًمٞمخؼمٟم٤م ُم٤م ُمٕمٜمك هذا إهائٞمؾ وم٘م٤مًمقا: راضمع رسمّ  وم٠مٟم٧ٌم ظمرٟمقسم٤ًم، وم٠مظمؼم ارُمٞم٤م أطم٤ٌمر سمٜمل

أُّم٤م ُم٤م أٟم٧ٌم و رُمٞم٤م أُم٤م اًمٌٚمد ومٌٞم٧م اعم٘مدس،إإًمٞمف ى٤م  ،رُمٞم٤م ؾمٌٕم٤ًم وم٠موطمل اهللإاعمثؾ، ومّم٤مم 

ًمقا ٟمٕمٛمّتل سمدّ و وا دىٜملهمػّم و ؾمٙمٜمّتٝمؿ ومٞمف ومٕمٛمٚمقا سم٤معمٕم٤ميصأإهائٞمؾ اًمذىـ قومٞمٝم٤م ومٌٜم

                                                
 .4/321. يمام ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ 1

 .2/370. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .1/86. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 3
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ـَ و احلٙمٞمؿ ومٞمٝم٤م طمػماٟم٤ًم، ٝمؿ سمٗمّتٜم٦م ىٔمّؾ ُٕمّتحٜمٜمّ  يمٗمرًا، ومٌل طمٚمٗم٧ُم   قمٚمٞمٝمؿ ّذ  ٕؾُمٚمٓم

ـَ هؿ ـمٕم٤مّذ و قم٤ٌمدي وٓدة، ىًٌل و قمٚمٞمٝمؿ سم٤مجلؼمى٦م ومٞم٘مّتؾ ُم٘م٤مشمٚمٞمٝمؿ، ُم٤ًم ومٚمٞمّتًٚمٓم

ىٚم٘مل طمجرهؿ اًمذي ىٗمّتخرون سمف قمغم و خيرب سمٞمّتٝمؿ اًمذي ىٕمّتزون سمف،و طمرىٛمٝمؿ،

ؽ ُم٤م إهائٞمؾ وم٘م٤مًمقا ًمف، راضمع رسمّ  طم٤ٌمر سمٜملأرُمٞم٤م إاًمٜم٤ّمس ذم اعمزاسمؾ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م، وم٠مظمؼم 

يمؾ أيمٚم٦م ومٚمؿ ىقح إًمٞمف رء، رُمٞم٤م ؾمٌٕم٤ًم صمّؿ أإاًمْمٕمٗم٤مء؟ ومّم٤مم و اعم٤ًميملمو ذٟم٥م اًمٗم٘مراء

ـَ إى٤م  ،صمّؿ ص٤مم ؾمٌٕم٤ًم وم٠موطمك اهلل إًمٞمف  وضمٝمؽ إمم ىمٗم٤مك. ٕردنَ أو  قمـ هذا رُمٞم٤م ًمّتٙمٗم

 إرُمٞم٤م:ىم٤مل: صمّؿ أوطمك اهلل إًمٞمف ىمؾ ُلؿ: ّٕٟمٙمؿ رأىّتؿ اعمٜمٙمر ومٚمؿ شمٜمٙمروه، وم٘م٤مل 

 يمذاأهؾ سمٞمّتل ُمٜمف أُم٤مٟم٤ًم، ىم٤مل: ائ٧م ُمقوع و آظمذ ًمٜمٗمزو طمّّتك آشمٞمفققمٚمٛمٜمل ُمـ هأ رّب 

هؿ همذاًء ّذ و وٕمٗمٝمؿ ضمًاًم،أظمٌثٝمؿ وٓدة، وأو يمذا وم٤مٟمٔمر إمم همّلم أؿمدهؿ زُم٤مٟم٦م،و

سمٖمّلم ذم ظم٤من زُمـ ُمٚم٘مك قمغم ُمزسمٚم٦م وؾمط قرُمٞم٤م ذًمؽ اًمٌٚمد وم٢مذا هإذًمؽ، وم٠ميت قومٝم

تٚم٥م قمٚمٞمف ظمٜمزىرة ُل٤م. و شمٗم٧م اًمٙمن ذم اًم٘مّمٕم٦م،وـ  1سم٤مًمٙمنـ إذا ًمف أم شمزيب و اخل٤من،

هذا. قومٞم٠ميمٚمف. وم٘م٤مل ارُمٞم٤م: إن يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م اًمذي وصٗمف اهلل ومٝمصمّؿ شمدٟمٞمف ُمـ ذًمؽ اًمٖمّلم 

ومدٟم٤م ُمٜمف وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م اؾمٛمؽ؟ وم٘م٤مل: سمخ٧م ٟمٍم. ومٕمرف إّٟمف هق، ومٕم٤مجلف طمّّتك سمريء صمّؿ 

إهائٞمؾ أظمؼمين  ح، ىم٤مل: أٟم٤م ارُمٞم٤م ٟمٌل سمٜملًمىم٤مل ًمف: أشمٕمرومٜمل؟ ىم٤مل: ٓ، أٟم٧م رضمؾ ص٤م

ذم  2شمٗمٕمؾ، ىم٤مل: ومّت٤مهو شمٗمٕمؾ هبؿو ُلؿإهائٞمؾ ومّت٘مّتؾ رضم٤م اهلل أٟمف ؾمٞمًٚمٓمؽ قمغم سمٜمل

يم٤من و ٟمٗمًف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م صمّؿ ىم٤مل ارُمٞم٤م: ايمّت٥م زم يمّت٤مسم٤ًم سم٠مُم٤من ُمٜمؽ، ومٙمّت٥م ًمف يمّت٤مسم٤مً 

يم٤من و إهائٞمؾ ىٌٞمٕمف، ومدقم٤م إمم طمرب سمٜملو ىدظمؾ اعمدىٜم٦مو حيّتٓم٥مو خيرج إمم اجلٌؾ

ٛمع ىمد اضمّتو سمٞم٧م اعم٘مدسق٤مسمف ٟمحضمأىمٌؾ سمخ٧م ٟمٍم ومٞمٛمـ أو ُمًٙمٜمٝمؿ ذم سمٞم٧م اعم٘مدس،

ُمٕمف إُم٤من و سمٞم٧م اعم٘مدس اؾمّت٘مٌٚمف قمغم مح٤مر ًمفقإًمٞمف سمنم يمثػم، ومٚمام سمٚمغ ارُمٞم٤م إىم٤ٌمًمف ٟمح

ٟمٍم، ومٚمؿ ىّمؾ إًمٞمف إرُمٞم٤م ُمـ يمثرة ضمٜمقده وأصح٤مسمف ومّمػم إُم٤من  اًمذي يمّتٌف سمخ٧م

 رومٕمٝم٤م، وم٘م٤مل: ُمـ أٟم٧م؟و ظمِم٦ٌم یقمٚم

هذا و ؾإهائٞم ؽ ؾمٞمًٚمٓمؽ اهلل قمغم سمٜملشمؽ سم٠مٟمّ وم٘م٤مل: أٟم٤م ارُمٞم٤م اًمٜمٌّل اًمذي سمنّم 

                                                
ه ذم اًمزسمٞمف، واًمزسمٞم٦م: طمٗمػمة ىِمّتقى ومٞمام وخيٌز. واًمٙمن يمٕمٜم٥م مجع اًمٙمنة: اخلٌز . زيب اًمٚمحؿ: ٟمثر1

 اعمّتٙمن اًمٞم٤مسمس.

 . شم٤مه: شمٙمؼم، تػم.2
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أُم٤م أهؾ سمٞمّتؽ وم٢مين أرُمل ُمـ ه٤مهٜم٤م إمم سمٞم٧م و وم٘مد أُمٜمّتؽ، أُم٤مٟمؽ زم،ىم٤مل: أُم٤م أٟم٧َم 

إن مل شمّمؾ ومٝمؿ و اعم٘مدس، وم٢من وصٚم٧م رُمٞمّتل إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ومّل أُم٤من ُلؿ قمٜمدي،

طمّّتك قمٚم٘مّتٝم٤م ذم  1سمٞم٧م اعم٘مدس ومحٛمٚم٧م اًمرىح اًمٜمِم٤مسم٦مقرُمل ٟمحو اٟمّتزع ىمقؾمفو آُمٜمقن،

 ضمٌؾ ُمـ شمراب وؾمط اعمدىٜم٦م إًمیٟمٔمر  یام واومٚمومؿ قمٜمدي، عم٘مدس، وم٘م٤مل: ٓ أُم٤من ُلسمٞم٧م ا

وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ وم٘م٤مًمقا: هذا  ىٖمكم، قهو إذا دم ىٖمكم وؾمٓمف، يمٚمام ُاًم٘مل إًمٞمف اًمؽماب ظمرجو

ام أًم٘مٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمؽماب ظمرج ىٖمكم، يمٚمّ وإهائٞمؾ ودُمف ىٖمكم  دم ٟمٌّل يم٤من هلل وم٘مّتٚمف ُمٚمقك سمٜمی

يم٤من ذًمؽ اًمدم دم و دمًمطمّّتك ىًٙمـ هذا اإهائٞمؾ أسمدًا  وم٘م٤مل سمخ٧م ٟمٍم: ٕىمّتٚمـ سمٜمل

سمٞمحٞمك  يم٤من ىٛمرّ و إهائٞمؾ، يم٤من ذم زُم٤مٟمف ُمٚمؽ ضم٤ٌمر ىزين سمٜم٤ًمء سمٜملو حيٞمك سمـ زيمرى٤م

ًمؽ هذا، وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأة ُمـ اًمٚمقايت  سمـ زيمرى٤م وم٘م٤مل ًمف حيٞمك: اشمؼ اهلل أهي٤م اعمٚمؽ ٓ حيّؾ 

ـّ  ك سمرأؾمف وم٤ُمشمك سمرأس  ؾمٙمر: أهّي٤م اعمٚمؽ اىمّتؾ حيٞمك، وم٠مُمر أن ى١مشملمطم يم٤من ىزين هب

ٓ حيؾ ًمؽ هذا، صمّؿ و ى٘مقل ًمف: ى٤م هذا اشمؼ اهللو يم٤من اًمرأس ىٙمٚمٛمفو ذم ـمِم٧م حيٞمك

يم٤من سملم ىمّتؾ و ٓ ىًٙمـ،و همكم اًمدم ذم اًمٓمِم٧م طمّّتك وم٤مض إمم إرض، ومخرج ىٖمكم

يم٤من ىدظمؾ ىمرى٦م ىمرى٦م و ظمروج سمخ٧م ٟمٍم ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ومٚمؿ ىزل سمخ٧م ٟمٍم ى٘مّتٚمٝمؿو حيٞمك

ُمـ  یٓىًٙمـ، طمّّتك اومٜمو اًمدم ىٖمكمو طمٞمقان يمّؾ و اًمّمٌٞم٤منو ءاًمٜم٤ًمو ومٞم٘مّتؾ اًمرضم٤مل

 ٨ميمذا، ومٌٕمو سم٘مل ُمٜمٝمؿ، صمّؿ ىم٤مل: سم٘مل أطمد ذم هذه اًمٌّلد؟ ىم٤مًمقا: قمجقز ذم ُمقوع يمذا

 يم٤مٟم٧م آظمر ُمـ سم٘مل، صمّؿ أيت سم٤مسمؾ ومٌٜمك هب٤م ُمدىٜم٦مو إًمٞمٝم٤م وميب قمٜم٘مٝم٤م قمغم اًمدم ومًٙمـ،

 ومجٕمٚم٧م اًمٚمٌقة شم٠ميمؾ ـملم اًمٌئر 2ًمٚمٌقةأًم٘مك ُمٕمف او طمٗمر سمئرًا وم٠مًم٘مل ومٞمٝم٤م داٟمٞم٤ملو أىم٤ممو

ىنمب داٟمٞم٤مل ًمٌٜمٝم٤م، ومٚم٨ٌم سمذًمؽ زُم٤مٟم٤ًم وم٠موطمك اهلل إمم اًمٜمٌّل اًمذي يم٤من سمٌٞم٧م اعم٘مدس و

ى٤م رب؟ قأىـ هو أىمرئف ُمٜمل اًمًّلم، ىم٤مل:و اًمنماب إمم داٟمٞم٤ملو إن اذه٥م هبذا اًمٓمٕم٤مم

ل: ى٤م داٟمٞم٤مل ىم٤مل: يمذا، ىم٤مل: وم٠مشم٤مه وم٤مـمٚمع ذم اًمٌئر وم٘م٤مو ذم سمئر سم٤مسمؾ ذم ُمقوع يمذا :ىم٤مل

اًمنماب و ىمد سمٕم٨م إًمٞمؽ سم٤مًمٓمٕم٤ممو ًمٌٞمؽ، صقت همرى٥م، ىم٤مل: إن رسمؽ ى٘مرئؽ اًمًّلم

وم٘م٤مل داٟمٞم٤مل: احلٛمدهلل اًمذي ٓىٜمًك ُمـ ذيمره، احلٛمدهلل اًمذي ٓخيٞم٥م ىم٤مل: 3ومدٓه إًمٞمف

                                                
 . اًمٜمِم٤مسم٦م: اًمًٝمؿ.1

 . اًمٚمٌقة: اِلٟمثك ُمـ إؾمد.2

 . دٓ اًمدًمق: أرؾمٚمٝم٤م ذم اًمٌئر.3
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ؾ قمٚمٞمف يمٗم٤مه، احلٛمدهلل اًمذي ُمـ وصمؼ سمف مل ىٙمٚمف إمم ُمـ دقم٤مه، احلٛمدهلل اًمذي ُمـ شمقيمّ 

 ٛمدهلل اًمذي جيزي سم٤مِلطم٤ًمن إطم٤ًمٟم٤ًم، احلٛمدهلل اًمذي جيزي سم٤مًمّمؼم ٟمج٤مةهمػمه، احل

صم٘مّتٜم٤م طملم شمٜم٘مٓمع احلٞمؾ قاحلٛمدهلل اًمذي هو ٟم٤م قمٜمد يمرسمّتٜم٤م،احلٛمدهلل اًمذي ىٙمِمػ رّض و

وم٠ُمري سمخ٧م ٟمٍم ذم ٟمقُمف  ٜم٤م سم٠مقمامًمٜم٤م ىم٤مل: ؾم٤مء فمٜمّ لمرضم٤مؤٟم٤م طم قاحلٛمدهلل اًمذي هو ٤م،ُمٜمّ 

ومدقم٤م اعمٜمجٛملم وم٘م٤مل صدره ُمـ ذه٥م، ىم٤مل:و رضمٚمٞمف ُمـ ٟمح٤مسو يم٠من رأؾمف ُمـ طمدىد

 ُلؿ: ُم٤م رأى٧م؟

أٟم٤م ُأضمري قمٚمٞمٙمؿ و وم٘م٤مل ُلؿ: ،وم٘م٤مًمقا: ُم٤م ٟمدري وًمٙمـ ىمص قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م رأى٧م

يمذا ٓشمدرون ُم٤م رأى٧م ذم اعمٜم٤مم؟ وم٠مُمر هبؿ وم٘مّتٚمقا، ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف و رزاق ُمٜمذ يمذاإ

ة مل شمٕمرض ص٤مطم٥م اجل٥م وم٢من اًمٚمٌق سمٕمض ُمـ يم٤من قمٜمده: إن يم٤من قمٜمد أطمد رء ومٕمٜمد

شمروٕمف، ومٌٕم٨م إمم داٟمٞم٤مل وم٘م٤مل: ُم٤م رأى٧م ذم اعمٜم٤مم؟ وم٘م٤مل: رأى٧م و هل شم٠ميمؾ اًمٓملمو ًمف

صدرك ُمـ يمذا ىم٤مل: هٙمذا رأى٧م ومام ذاك؟ و رضمٚمؽ ُمـ يمذا،و يم٠من رأؾمؽ ُمـ يمذا،

أٟم٧م ُم٘مّتقل ذم صمّلصم٦م أى٤مم، ى٘مّتٚمؽ رضمؾ ُمـ وًمد وم٤مرس، ىم٤مل: و ىم٤مل: ىمد ذه٥م ُمٚمٙمؽ

ُم٤م روٞم٧م سمذًمؽ طمّّتك و ُمدىٜم٦م طمرس، قمغم سم٤مب يمّؾ قمكّم ًمًٌع ُمدائـ  وم٘م٤مل ًمف: إنّ 

ّٓ ص٤مطم٧م قمٚمٞمف طمّّتك  ُمـ ٟمح٤مس قمغم سم٤مب يمّؾ  1ووٕم٧م سمٓم٦م ُمدىٜم٦م، ٓ ىدظمؾ همرى٥م إ

ىم٤مل: ٓشمٚم٘مقن أطمدًا و 2ًمؽ، ىم٤مل: وم٨ٌم اخلٞمؾ ى١مظمذ، ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف: إن إُمر يمام ىمٚم٧ُم 

ّٓ ىمّتٚمّتٛمقه يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من، : ٓشمٗم٤مرىمٜمل هذه ىم٤ملو يم٤من داٟمٞم٤مل ضم٤مًم٤ًًم قمٜمده،و ُمـ اخلٚمؼ إ

اًمثّلصم٦م إى٤مم وم٢من ُمْم٧م ىمّتٚمّتؽ، ومٚمام يم٤من ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ممًٞم٤ًم أظمذه اًمٖمؿ، ومخرج 

ف ُمـ أهؾ وم٤مرس، ومدومع إًمٞمف ٓىٕمٚمؿ أٟمّ قهو ومّتٚم٘م٤مه همّلم يم٤من خيدم اسمٜم٤م ًمف ُمـ أهؾ وم٤مرس

ّٓ و ؾمٞمٗمف ذ إن ًم٘مٞمّتٜمل أٟم٤م وم٤مىمّتٚمٜمل وم٠مظمو ىمّتٚمّتفو ىم٤مل ًمف: ى٤م همّلم ٓ شمٚم٘مك أطمدًا ُمـ اخلٚمؼ إ

ُمٕمف شملم ىمد و رُمٞم٤م قمغم مح٤مرهإظمرج و اًمٖمّلم ؾمٞمٗمف وميب سمف سمخ٧م ٟمٍم رضسم٦م وم٘مّتٚمف،

شم٠ميمؾ شمٚمؽ قؾم٤ٌمع اجلو ؾم٤ٌمع اًمٌحرو رء ُمـ قمّمػم، ومٜمٔمر إمم ؾم٤ٌمع اًمؼمو شمزوده،

وم٠مُم٤مشمف  ىمد أيمٚمّتٝمؿ اًم٤ًٌمع،و 3حيٞمك اهلل ه١مٓء ٟمیى اجلٞمػ، ومٗمٙمر ذم ٟمٗمًف ؾم٤مقم٦م صمّؿ ىم٤مل أ

                                                
 . اًمٌٓم٦م واطمدة اًمٌط: اِلوز.1

 )أين حيٞمل هذه اهلل سمٕمد ُمقهت٤م(: اه. . ُمـ سم٨م اخلؼم: ٟمنمه واذاقمف.ذم اعمّمدر:2

 . ذم اعمّمدر: )أين حيٞمل هذه اهلل سمٕمد ُمقهت٤م(: اه.3
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 أهٚمؽ سمخ٧م ٟمٍم ردّ و إهائٞمؾ أي أطمٞم٤مه ومٚمام رطمؿ اهلل سمٜملاهلل ُمٙم٤مٟمف ُم٤مئ٦م قم٤مم صمّؿ سمٕمثف 

 إهائٞمؾ هرب ٟمٍم قمغم سمٜمل سمخ٧ماهلل يم٤من قمزىر عم٤م ؾمٚمط و إهائٞمؾ إمم اًمدٟمٞم٤م، سمٜمل

سم٘مل ارُمٞم٤م ُمٞمّت٤ًم ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م صمّؿ أطمٞم٤مه اهلل، وم٠مّول ُم٤م أطمٞم٤م ُمٜمف و هم٤مب ومٞمٝم٤م،و دظمؾ ذم قملمو

 قمٞمٜمٞمف ذم ُمثؾ همرىملء اًمٌٞمض ومٜمٔمر وم٠موطمك اهلل إًمٞمف           صمّؿ ٟمٔمر

إمم اًمِمٛمس ىمد ارشمٗمٕم٧م وم٘م٤مل:      شمٕم٤ممم: و وم٘م٤مل اهلل شم٤ٌمرك     

            أي مل ىّتٖمػم        

                 ومجٕمؾ ىٜمٔمر إمم اًمٕمٔم٤مم

إمم اًمٚمحؿ اًمذي ىمد أيمٚمّتف اًم٤ًٌمع ىّت٠مًمػ إمم اًمٕمٔم٤مم ُمـ و اًم٤ٌمًمٞم٦م اعمٜمٗمٓمرة دمّتٛمع إًمٞمف،

ىم٤مم مح٤مره، وم٘م٤مل: و ىٚمّتزق هب٤م طمّّتك ىم٤ممو هٞمٝمٜم٤م،و ه٤مهٜم٤م          

. 

 .ٟم٥ًم اًم٘مْمٞم٦م إمم إْرُمٞم٤ِم اًمٜمٌل ٤مومٞمٝمو

ـ  2ذم ؾمٕمد اًمًٕمقدو ،1سمّمػمٟمحقه٤م خمّتٍماً روت ذم ُمرؾمٚم٦م أيبو ه٤مرون سمـ ظم٤مرضم٦م قم

ـ أهؾأيب  ؾمٜمده صحٞمح.و قم٘مدةرواى٦م اسمـ سمٞم٧م رؾمقل اهللسمّمػم ٟم٘مّلً ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن قم

ىم٤مل: ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أّن اسمـ اًمٙمّقاء ىم٤مل  3ذم ظمؼم إسمراهٞمؿ سمـ حمّٛمدو

: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم، ُم٤م َوًَمٌد أيمؼم ُمـ أسمٞمف ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ُأوًمئؽ ُوًمد ًمٕمكمّ 

 شملٌم، ٝم٤مومٞم 4ُمٕمف ؿَمٜم٦َمو ىمد ضم٤مء ُمـ َوٞمٕم٦ٍم ًمف تّتف مح٤مر،و ،قُمزىر، طمٞم٨م ُمّر قمغم ىمرى٦ٍم ظَمِرسم٦مٍ 

رسم٦ٍم وم٘م٤مل: يُمقز ومٞمف قمّمػٌم، ومٛمّر قمغم ىمرى٦ٍم ظَم و             

   شَمٜم٤َمؾَمُٚمقا، صمّؿ سمٕم٨م اهلل إًمٞمف وم٠مطمٞم٤مه ذم اعمَْقًمِد اًمذي أُم٤مشمف ومٞمف، و ومّتقاًمد ُوًمده

 5ًمئؽ ُوًمده أيمؼم ُمـ أسمٞمٝمؿ.وم٠ُمو

مخًقن ؾمٜم٦م  ًمفو إُمرأشمف طم٤مُمؾو قمزىرًا ظمرج ُمـ أهٚمف أنّ  روي قمـ قمكمو

ًمف اسمـ ًمف ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ومٙم٤من و وم٠مُم٤مشمف اهلل ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م صمّؿ سمٕمثف ومرضمع إمم أهٚمف اسمـ مخًلم ؾمٜم٦م
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 1اسمٜمف أيمؼم ُمٜمف ومذًمؽ ُمـ آى٤مت اهلل.

، ذم طمدى٨م ـمقىؾىم٤مل  قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل 2راومع ذم ُمرؾمٚم٦م اؾمامقمٞمؾ سمـ أيبو

سُمٕم٨م ظمؼم ُمـ و كمسمٙمّت٤مب ومٞمف ظمؼم اعمٚمقك ـ ُمٚمقك إرض ـ ىمٌ ٟمزل قمكمَ  إَن ضمؼمئٞمؾ

طمدى٨م ـمقىؾ أظمذٟم٤م ُمٜمف ُمقوع احل٤مضم٦م إًمٞمف ـ ىم٤مل: عم٤م قهو اًمُرؾمؾ ـو ىمٌكم ُمـ إٟمٌٞم٤مء

ؾمّّتلم و ؾمّّت٤مً و ]يم٤من ىمد[ ُمٚمؽ ُم٤مئّتلمو يم٤من ىًّٛمك اًمٙمّٞمسو 3ُمٚمؽ أؿم٩م سمـ أؿمج٤من

اؾمّتقدقمف و قمٞمًك سمـ ُمرىؿ مخًلم ُمـ ُمٚمٙمف سمٕم٨م اهللو ؾمٜم٦م، ومٗمل ؾمٜم٦م إطمدى

سمٕمثف إمم سمٞم٧م اعم٘مّدس و زاده اِلٟمجٞمؾو ٞمع قمٚمقم إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمفمجو احلٙمٛم٦مو اًمٕمٚمؿو اًمٜمقر

ّٓ و إمم اِلىامن سم٤مهللو طمٙمٛمّتفو إهائٞمؾ ىدقمقهؿ إمم يمّت٤مسمف إمم سمٜمل رؾمقًمف وم٠مسمك أيمثرهؿ إ

قمزم قمٚمٞمف ومٛمًخ ُمٜمٝمؿ ؿمٞم٤مـملم ًمػمهيؿ آى٦م و يمٗمرًا، ومٚماّم مل ى١مُمٜمقا سمف دقم٤م رسّمفو ـمٖمٞم٤مٟم٤مً 

ّٓ ـمٖمٞم٤م  يمٗمرًا، وم٠مشمك سمٞم٧م اعم٘مّدس ومٛمٙم٨م ىدقمقهؿو ٟم٤مً ومٞمٕمّتؼموا، ومٚمؿ ىزدهؿ ذًمؽ إ

ٌّٝمؿ ومٞمام قمٜمداهلل صمّلصم٤مً و دومٜمّتف ذم و اَدقم٧م أّّن٤م قمَذسمّتفو صمّلصملم ؾمٜم٦م طمّّتك ـمٚمٌّتف اًمٞمٝمقدو ىرهم

 ُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمجٕمؾ ُلؿ ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمٚمٞمفو صٚمٌقه،و اَدقمل سمٕمْمٝمؿ أّّنؿ ىمّتٚمقهو إرض طمّٞم٤مً 

ٌّف ُلؿو  :صٚمٌف ًم٘مقًمفو ٓ قمغم ىمّتٚمفو دومٜمفو ُم٤م ىمدروا قمغم قمذاسمفو إّٟمام ؿم     

            4 ىمدروا قصٚمٌف ّّٕنؿ ًمو ومٚمؿ ى٘مدروا قمغم ىمّتٚمف

 وًمٙمـقمغم ذًمؽ يم٤من شمٙمذى٤ًٌم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:     5 أن شمقوّم٤مه سمٕمد  ومٚماّم أراد أن

قمٚمؿ يمّت٤مسمف ؿمٛمٕمقن سمـ محقن اًمّّمٗم٤م و طمٙمٛمّتفو ف أن ىًّتقدع ٟمقراهللىرومٕمف أوطمك إًمٞم

حيّتذي سمجٛمٞمع و ظمٚمٞمٗمّتف قمغم اعم١مُمٜملم ومٗمٕمؾ ذًمؽ ومٚمؿ ىزل ؿمٛمٕمقن ى٘مقم سم٠مُمر اهلل

سمام ضم٤مء و آُمـ سمفو جي٤مهد اًمٙمّٗم٤مر، ومٛمـ أـم٤مقمفو إهائٞمؾ ذم ىمقُمف ُمـ سمٜمل ُم٘م٤مل قمٞمًك

سمٕم٨م و شمٕم٤مممو خٚمص رسّمٜم٤م شم٤ٌمركقمّم٤مه يم٤من يم٤مومرًا طمّّتك اؾمّتو ُمـ ضمحدهو سمف يم٤من ُم١مُمٜم٤مً 

ُمٚمؽ قمٜمد ذًمؽ و صمّؿ ىمٌض ؿمٛمٕمقن 6حيٞمك سمـ زيمرّى٤مقهو ٤مده ٟمٌّٞم٤ًم ُمـ اًمّم٤محللمٌذم قم

                                                
 .2/370. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 ، سم٤مب إشمّم٤مل اًمقصٞم٦م.20، ح224. يمامل اًمدىـ /2

 ش.أؿمؽ سمـ أؿمٙم٤من». ُمٕمرب 3

 .55. ؾمقرة آل قمٛمران /4

 . يمذا ذم مجٞمع اًمٜمًخ. وذم اعمّمحػ 5     / 158اًمٜم٤ًمء. 
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ذم صمامين ؾمٜملم ُمـ ُمٚمٙمف ىمّتٚم٧م اًمٞمٝمقد و قمنمة أؿمٝمرو أردؿمػم سمـ سم٤مسمٙم٤من أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م

أن ى٘مٌْمف أوطمك إًمٞمف أن جيٕمؾ اًمقصّٞم٦م ذم وًمد  ومٚماّم أراد اهلل حيٞمك سمـ زيمرّى٤م

قمٜمده٤م ُمٚمؽ و أصح٤مب قمٞمًك سم٤مًم٘مٞم٤مم ُمٕمف، ومٗمٕمؾ ذًمؽو ى٠مُمر احلقارىلمو ٕمقنؿمٛم

شمٗمّمٞمؾ طمٙمٛمّتف ذم ذّرّى٦م و ٟمقرهو قمٚمؿ اهللو ؾم٤مسمقر سمـ أردؿمػم صمّلصملم ؾمٜم٦م طمّّتك ىمّتٚمف اهلل،

قمٜمد ذًمؽ ُمٚمؽ سمخ٧م و ُمٕمف احلقارّىقن ُمـ أصح٤مب قمٞمًكو ىٕم٘مقب سمـ ؿمٛمٕمقن

قد ؾمٌٕملم أًمػ ُم٘م٤مشمؾ قمغم دم حيٞمك سمـ ىمّتؾ ُمـ اًمٞمٝمو صمامٟملم ؾمٜم٦مو ؾمٌٕم٤مً و ٟمٍّم ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م

أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمـ و ذم ؾمٌعو شمٗمَرىم٧م اًمٞمٝمقد ذم اًمٌٚمدان،و ظمَرب سمٞم٧م اعم٘مّدسو 1زيمرّى٤م

 أهٚمٝم٤م صمّؿ سمٕمثٝمؿ ًمف، اًمٕمزىر ٟمٌّٞم٤ًم إًمی أهؾ اًم٘مریى اًمّتل أُم٤مت اهلل ُمٚمٙمف سمٕم٨م اهلل

 ٤مٟمقا ُم١مُمٜملميمو يم٤مٟمقا ُمـ ىمرى ؿمّّتك ومٝمرسمقا ومرىم٤ًم ُمـ اعمقت ومٜمزًمقا ذم ضمقار قمزىر،و

ٌّٝمؿ قمغم ذًمؽو إىامّنؿو ىًٛمع يمّلُمٝمؿو يم٤من قمزىر خيّتٚمػ إًمٞمٝمؿو واظم٤مهؿ قمٚمٞمف، و أطم

ىم٤مل: و ومٖم٤مب قمٜمٝمؿ ىقُم٤ًم واطمدًا، صمّؿ أشم٤مهؿ ومقضمدهؿ سقمك ُمقشمك ومحزن قمٚمٞمٝمؿ  

      2 ىمدُم٤مشمقا أمجٕملم ذم ىقم واطمد و شمٕمّج٤ًٌم ُمٜمف طمٞم٨م أص٤مهبؿ

يم٤مٟمقا ُم٤مئ٦م و إّى٤مهؿو قمٜمد ذًمؽ ُم٤مئ٦م قم٤مم ومٚم٨ٌم ومٞمٝمؿ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م صمّؿ سمٕمثف اهلل ٤مشمف اهللوم٠مُم

 .، احلدى٨مّتٚمٝمؿ اهلل أمجٕملم مل ىٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ أطمٌد قمغم ىدي سمخ٧م ٟمٍّم ىمأًمػ ُم٘م٤مشمؾ، صمّؿ 

سمـ قمٌداعمٚمؽ أسم٤مضمٕمٗمر حمّٛمد  أظمرج هِم٤ممىم٤مل:  3ذم ظمؼم قمٛمر سمـ قمٌداهلل اًمث٘مٗملو

يم٤من ى٘مٕمد ُمع اًمٜم٤ّمس و ،4يم٤من ىٜمزًمف ُمٕمفو دىٜم٦م إمم اًمِم٤ممُمـ اعم اًمٕم٤مسمدىـ سمـ قمكم زىـ

قمٜمده مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ى٠ًمًمقٟمف إذ ٟمٔمر إمم اًمٜمّم٤مري و ىم٤مقمدقذم جم٤مًمًٝمؿ، ومٌٞمٜم٤م ه

ىدظمٚمقن ذم ضمٌؾ هٜم٤مك، وم٘م٤مل: ُم٤م ُل١مٓء اًم٘مقم أُلؿ قمٞمد اًمٞمقم؟ ىم٤مًمقا: ٓ ى٤مسمـ رؾمقل 

ى٠ًمًمقٟمف و ذم هذا اًمٞمقم ومٞمخرضمقٟمف ؾمٜم٦م جلٌؾ ذم يمّؾ ا عم٤مً ُلؿ ذم هذا٤مٝمؿ ى٠مشمقن قماهلل وًمٙمٜمّ 

ًمف قمٚمؿ؟ ىم٤مًمقا: ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤ّمس ىمد و قمام ىٙمقن ذم قمٚمٛمٝمؿ، ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر:و قمام ىرىدون

                                                
ىمٌؾ اعمٞمّلد وُمٚمؽ أردؿمػم سم٤مسمٙم٤من ذم اعم٤مئ٦م  576. اؾمّتٞمّلء سمخ٧م ٟمٍم قمغم سمٞم٧م اعم٘مدس يم٤من ذم ؾمٜم٦م 1

 اًمث٤مًمث٦م سمٕمد اعمٞمّلد.

 .259. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /2

 (.15/294) 94، ح8/127: اًمٙم٤مذم 1/98. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 3

 ُمٜمف. وم٠مٟمزًمف اًمٙم٤مذم: وذم .4
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ىم٤مل: ومٝمٚمٛمقا ٟمذه٥م إًمٞمف، وم٘م٤مًمقا:  رك أصح٤مب احلقارىلم ُمـ أصح٤مب قمٞمًكدأ

أصح٤مسمف وقُم٣م هو رأؾمف سمثقسمف ذاك إًمٞمؽ ى٤مسمـ رؾمقل اهلل ىم٤مل: وم٘مٜمع أسمقضمٕمٗمر

وؾمط اًمٜمّم٤مری هق  ٤مًمٜم٤ّمس طمّّتك أشمقا اجلٌؾ، ىم٤مل: وم٘مٕمد أسمقضمٕمٗمروم٤مظمّتٚمٓمقا سم

صمّؿ دظمٚمقا وم٠مظمرضمقه صمّؿ رسمٓمقا  دوأصح٤مسمف، وم٠مظمرج اًمٜمّم٤مری سم٤ًمـم٤ًم صمّؿ ووع اًمقؾم٤مئ

وم٘م٤مل: أُمٜم٤ّم أٟم٧م أم ُمـ إُم٦م . قمٞمٜمٞمف وم٘مٚم٥م قمٞمٜمٞمف يم٠مّّنام قمٞمٜم٤م أومٕمل صمّؿ ىمّمد أسم٤مضمٕمٗمر

وم٘م٤مل: أومٛمـ قمٚمامئٝمؿ أٟم٧م أم ُمـ  : ُمـ إُم٦م اعمرطمقُم٦م،اعمرطمقُم٦م؟ وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر

شم٠ًمًمٜمل؟ وم٘م٤مل أو  ؾم٠مًمؽأضمٝم٤مُلؿ؟ ىم٤مل: ًم٧ًم ُمـ ضمٝم٤مُلؿ، ىم٤مل اًمٜمٍماين 

وم٘م٤مل: ى٤م ُمٕمنم اًمٜمّم٤مرى رضمؾ ُمـ أُم٦م حمّٛمد ى٘مقل: ؾمٚمٜمل إن هذا  :: ؾمٚمٜملأسمقضمٕمٗمر

ٓ ُمـ اًمٜمٝم٤مر أي و اًمٕم٤ممل سم٤معم٤ًمئؾ، صمّؿ ىم٤مل: ى٤م قمٌداهلل أظمؼمين قمـ ؾم٤مقم٦م ُم٤م هل ُمـ اًمٚمٞمؾ

: ُم٤م سملم ـمٚمقع اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس، إمم أن ىم٤مل ل؟ ىم٤مل أسمقضمٕمٗمرؾم٤مقم٦م ه

 : ؾمٚمٜمل، وم٘م٤مل: ى٤م ُمٕمنم اًمٜمّم٤مرىشم٠ًمًمٜمل؟ ىم٤مل أسمقضمٕمٗمرأو  اًمٜمٍماين: وم٠مؾم٠مًمؽ

يمام ىرشمٓمؿ احلامر ذم اًمقطمؾ، وم٘م٤مل ًمف: ؾمؾ، ىم٤مل:  1اهلل ٕؾم٠مًمٜمف ُم٠ًمًم٦م ىرشمٓمؿ ومٞمٝم٤مو

 ٚمّتٝمام مجٞمٕم٤ًم ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة،مح 2أظمؼمين قمـ رضمؾ دٟم٤م ُمـ اُمرأشمف ومحٛمٚم٧م ُمٜمف سم٤مصمٜملم

دومٜم٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة ذم ىمؼم واطمد، و ُم٤مشم٤م ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة،و وًمدهتام ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة،و

َه٤م؟ ىم٤مل  ـْ ُمَ  قم٤مش أظمر مخًلم ؾمٜم٦مو ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م،و ومٕم٤مش أطمدَه٤م مخًلم

ووٕمّتٝمام قمغم ُم٤م و صٗم٧م،و قمزرة، يم٤من محؾ أُمٝمام قمغم ُم٤مو : َه٤م قمزىرأسمقضمٕمٗمر

[ ومٕم٤مش 3قمزرة مخًلم ؾمٜم٦م، صمّؿ اُم٤مت اهلل قمزىرًا صمّؿ أطمٞم٤مهو قم٤مش قمزىرووصٗم٧م، ]

سم٘مل قمزرة طمّل صمّؿ سمٕم٨م اهلل و قمزرة ُمع قمزىر صمّلصملم ؾمٜم٦م، صمّؿ أُم٤مت اهلل قمزىرًا ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م،

قمزىرًا ومٕم٤مش ُمع قمزرة قمنمىـ ؾمٜم٦م، ىم٤مل اًمٜمٍماين: ى٤م ُمٕمنم اًمٜمّم٤مرى ُم٤م رأى٧م أطمدًا 

 سم٤مًمِم٤مم، ردوين ومردوه إمم يمٝمٗمف هذاو ىمط أقمٚمؿ ُمـ هذا اًمرضمؾ ٓشم٠ًمًمقين قمـ طمرف

                                                
 . ارشمٓمؿ ذم اًمقطمؾ: وىمع ومٞمف.1

 اًمٔم٤مهر يمام ذم اعمّمدر واًمٌح٤مر )سم٤مسمٜملم( ومّمحػ.. يمذا ذم اًمٜمًخ و2

. ُم٤مسملم اعمٕم٘مقومّتلم همػم ُمقضمقد ذم اعمّمدر وٟمًخ٦م اًمٌح٤مر وُمٕمف ىّمح اعمٕمٜمك أىْم٤ًم ٕن اعمراد ُمـ 3

أّوًٓ صمّؿ ومّمٚمف سم٘مقًمف: )ومٕم٤مش قمزرة  اخلٛمًلم اعمذيمقر ومٞمف هؿ مت٤مم اًمزُم٤مٟملم اًمذي قم٤مؿم٤م ُمٕم٤ًم ومذيمره

هلل... إمم ىمقًمف. صمّؿ سمٕم٨م اهلل قمزىرًا ومٕم٤مش ُمع قمزرة قمنمىـ ؾمٜم٦م( ُمع قمزىر، صمّلصملم ؾمٜم٦م صمّؿ اُم٤مت ا

 ومّم٤مر اعمجٛمقع مخًلم اًمذي ذيمره أّوًٓ قمغم ٟمحقاِلمج٤مل.
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 ضمٕمٗمر صٚمقات اهلل قمٚمٞمف. أيبرضمع اًمٜمّم٤مرى ُمع و

سمٕمدُم٤م أُم٤مشمف ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م طمٞم٤م اهلل قمزىرًا أقم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤م  قمـ اسمـ 1ذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌلو

أٟمٙمر ُمٜم٤مزًمف، وم٤مٟمٓمٚمؼ قمغم وهؿ و أٟمٙمر اًمٜم٤ّمسو ٤مره طمّّتك أشمك حمّٚمّتف وم٠مٟمٙمره اًمٜم٤ّمسمحريم٥م 

قمنمون ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م و سمٕمجقز قمٛمٞم٤مء ُم٘مٕمدة ىمد أشمك قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مئ٦مُمٜمف طمّّتك أشمك ُمٜمزًمف وم٢مذا 

يمٗمٚمّتف ومٚمام أص٤مهب٤م و هل سمٜم٧م قمنمىـ ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م قمرومّتفو أُم٦ًم ُلؿ ومخرج قمٜمٝمؿ قمزىر

 اًمٙمؼم أص٤مهب٤م اًمزُم٤مٟم٦م وم٘م٤مل ُل٤م قمزىر: ى٤م هذه أهذا ُمٜمزل قمزىر؟

يمذا ؾمٜم٦م و ىم٤مًم٧م: ُم٤م رأى٧م أطمدًا ُمـ يمذاو سمٙم٧مو ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ هذا ُمٜمزل قمزىر

 ىمد ٟمًٞمف اًمٜم٤ّمس، ىم٤مل: وم٢ميّن أٟم٤م قمزىر.و ىراً ىذيمر قمز

 ىم٤مًم٧م: ؾمٌح٤من اهلل إّن قمزىرًا ىمد وم٘مدٟم٤مه ُمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ومٚمؿ ٟمًٛمع سمذيمره.

 ٜمل ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م صمّؿ سمٕمثٜمل.شمأُم٤م ىم٤مل: وم٢ميّن أٟم٤م قمزىر يم٤من اهلل

ص٤مطم٥م اًمٌّلء و ًمٚمٛمرىضقىم٤مًم٧م: وم٢مّن قمزىرًا يم٤من ُمًّتج٤مب اًمدقمقة ىدقم

ك ىرّد قمكّم سمٍمي طمّّتك أراك وم٢مّن يمٜم٧م قمزىرًا قمرومّتؽ، اًمِمٗم٤مء، وم٤مدع اهلل طمّتّ و سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م

ىم٤مل: ىمقُمل سم٢مذن اهلل، و أظمذ سمٞمده٤مو ُمًح ىده قمغم قمٞمٜمٞمٝم٤م ومٗمّتح٧مو ىم٤مل: ومدقم٤م رسّمف

رضمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مُم٧م صحٞمح٦م سم٢مذن اهلل يم٠مّّن٤م ٟمِمٓم٧م ُمـ قم٘م٤مل، ومٜمٔمرت  وم٤مـمٚمؼ اهلل

 جم٤مًمًٝمؿ،و ىّتٝمؿهؿ ذم أٟمدو إهائٞمؾ ٦م سمٜملوم٘م٤مًم٧م: أؿمٝمد إّٟمؽ قمزىر، وم٠مٟمٓمٚم٘م٧م إمم حمٚمّ 

سمٜمل سمٜمٞمف ؿمٞمقخ ذم اعمجٚمس ومٜم٤مدت: و صمامٟمٞم٦م قمنم ؾمٜم٦مو اسمـ ًمٕمزىر ؿمٞمخ اسمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦مو

 هذا قمزىر ىمد ضم٤مءيمؿ، ومٙمّذسمقه٤م.

زقمؿ إّن و أـمٚمؼ رضمكمو ومرّد قمكم سمٍمي وم٘م٤مًم٧م: أٟم٤م ومّلٟم٦م ُمقٓشمٙمؿ دقم٤م زم رسّمف

 اهلل شمٕم٤ممم يم٤من أُم٤مشمف ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م صمّؿ سمٕمثف.

إًمٞمف، وم٘م٤مل اسمٜمف: يم٤مٟم٧م ٕيب ؿم٤مُم٦م ؾمقداء ُمثؾ اُلّلل  ىم٤مل: ومٜمٝمض اًمٜم٤ّمس وم٠مىمٌٚمقا

 قمزىر.قسملم يمّتٗمٞمف، ومٙمِمػ قمـ يمّتٗمٞمف وم٢مذا ه

مل ىٙمـ ُمـ اهلل و ىمد أطمرق سمخ٧م ٟمٍّم اًمّتقراةو قمزىراً رضمع إمم ىمرىّتف نّ إ :2ومٞمفو

ومً٘م٤مه ُمـ ذًمؽ  ءشمٕم٤ممم قمٝمد سملم اخلٚمؼ ومٌٙمك قمزىر قمغم اًمّتقراة، وم٠مشم٤مه َُمَٚمؽ سم٠مٟم٤مء ومٞمف ُم٤م

                                                
 .4/25وٟم٘مٚمٝم٤م أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ذم شمٗمًػمه  2/249. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1

 .4/25وٟم٘مٚمٝم٤م أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ذم شمٗمًػمه  2/250. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 2
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سمٕمثف و ىمد قمّٚمٛمف اهلل اًمّتقراةو إهائٞمؾ، ٧م اًمّتقراة ذم صدره، ومرضمع إمم سمٜملاِلٟم٤مء ومٛمثٚم

 ٟمٌّٞم٤ًم.

 .هُ قْ ىمُ دّ َّم مل ىُ و وم٘م٤مل: أٟم٤م قمزىر،

 ٟم٤م إّن قمزىرًا ُم٤مت سم٠مرض سم٤مسمؾ.ؤُ سم٤مآىم٤مل: طمّدصمٜم٤م و

 وم٘م٤مل: أٟم٤م قمزىر سمٕمثٜمل اهلل إًمٞمٙمؿ ٕضمدد ًمٙمؿ شمقراشمٙمؿ.

 1ٞمٝمؿ ُمـ فمٝمر ىمٚمٌف.وم٘م٤مًمقا: أُمٚمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م إن يمٜم٧م ص٤مدىم٤ًم، وم٠مُمّله٤م قمٚم

ىم٤مل رضمؾ ُمٜمٝمؿ: طمّدصمٜمل أيب قمـ ضمّدي أّٟمف دومـ اًمّتقراة ىقم ؾُمٌٞمٜم٤م ذم ظم٤مسمٞم٦م ذم و

يمرم ٕيب، وم٢مّن أرىّتٛمقين يمرم ضمدي أظمرضمّتٝم٤م ًمٙمؿ، وم٠مروه، وم٠مظمرضمٝم٤م ُلؿ، ومٕم٤مروقه٤م 

مل ى٘مرأ اًمّتقراة ُمٜمذ أٟمزًم٧م قمـ فمٝمر ىمٚمٌف إمم هذا و سمام أُمغم قمزىر ومام اظمّتٚمٗم٤م ذم طمرف،

 قمزىر.اًمٞمقم همػم 

را  وا ،ومرّب ظم٤مل ىدل قمغم طم٤مل»ىم٤مل اًمرازي سمٕمد ىمّم٦م ظم٤مل قمزىر ُم٤م ٟمّمف: و

اىـ را سمر روى راؾم٧م سم٤مؿمد ٟم٤مپقؿمٞمده سمف ضم٤مُمف، قمغم  و ضم٤مُمفدر زىر  ُمٞم٤من يمّتػ سمقد

 ...، ظمده إىٛمـ ظم٤مٌل   .2ش 

أومْمؾ قمغم آسم٤مئف اعمٕمّمقُملم و وذم سمٕمض ٟمًخف: ىٕمٜمك سمف ص٤مطم٥م إُمر قمٚمٞمف

 .ذم طم٤مؿمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م: اؿم٤مرة إمم اعمٝمديو اًمًّلم،و اًمّتحٞم٦م

 

                        

                              

                              

 

 اًمٜمِمقر.و طمرف قمٓمػ، قمٓمػ أى٦م قمغم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ إصم٤ٌمت اًمٌٕم٨م 

 اًمٔم٤مهر اًمث٤مين.و ،اعمٕم٤مدو شمث٧ٌم هبام اعمٌداءو قمغم أى٦م ُم٤مىمٌٚمٝم٤مأو 

                                                
 .1/332: وشمٗمًػم اًمدر اعمٜمثقر 40.322ؼ . راضمع شم٤مرىخ دُمِم1

 .4/25 اجلٜم٤من روض .2
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   :اًمٕم٤مُمؾ ذم ىمقًمف »ىم٤مل اًمِمٞمخ  :حيّتٛمؾ أن ىٙمقن أطمد ؿمٞمئلم 

 اذيمر إذ ىم٤مل.و أطمدَه٤م: ُم٤م ىم٤مل اًمزضم٤مج:

  ذ ىم٤مل قمٓمٗم٤ًم قمغم إ اًمث٤مين: أمل شمرو             1ش  

      رسمقسمٞم٦م اهللو ُمـ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ سم٤مًمّتقطمٞمد رٌ ىمراإهذا ًمٚمٙمقن 

 اىمّتداره قمٚمٞمف.و قمٛمقُمٞم٦م ىمدرشمفو اعمخٚمقىم٤متو اًمٕم٤ممل اًمقضمقدو

  3ضمقاُمعو 2سَمٍّمين يمام ذم اًمٙمِم٤مف. 

       زاد و ذم ؾم٥ٌم هذا اًم١ًمال صمّلصم٦م أىمقال 4ذيمر اًمِمٞمخ

ُم٤م ىم٤مًمف  أطمده٤م:»جمٛمع اًمٌٞم٤من:  سمٕم٦م ىم٤مل ذمأر ْت قمٚمٞمٝم٤م ومّم٤مرَ  اً دص٤مطم٥م اعمجٛمع واطمِ 

قمٌداهلل أّٟمف رأى ضمٞمٗم٦م متزىمٝم٤م اًم٤ًٌمع ومٞم٠ميمؾ  اعمروي قمـ أيب قهوىمّت٤مدة واًمْمح٤مك واحلًـ 

ىمد قمٚمٛم٧م  ى٤م رّب  :وم٠ًمل اهلل إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل ،دواب اًمٌحرو. ءؾم٤ٌمع اُلقاوُمٜمٝم٤م ؾم٤ٌمع اًمؼم 

 ػ تٞمٞمٝم٤م ٕقم٤مىـ ذًمؽ.دواب اًمٌحر وم٠مرين يمٞمواًمٓمػم وإّٟمؽ دمٛمٕمٝم٤م ُمـ سمٓمقن اًم٤ًٌمع 

 ي أن اعمٚمؽ سمنّم اًمًدّ وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وقم٤ٌمس  وصم٤مٟمٞمٝم٤م: ُم٤م روي قمـ اسمـ

حيٞمل اعمقيت سمدقم٤مئف وم٠ًمل اهلل وأّٟمف جيٞم٥م دقمقشمف وسم٠من اهلل ىمد اختذه ظمٚمٞمًّل  إسمراهٞمؿ

 اختذه ظمٚمٞمًّل.وشمٕم٤ممم أن ىٗمٕمؾ اهلل ذًمؽ ًمٞمٓمٛمئـ ىمٚمٌٚمف سم٠مٟمف ىمد أضم٤مب دقمقشمف 

أُمٞم٧م وطمل ٤مه ذم اِلطمٞم٤مء إذ ىم٤مل إٟم٤م اُ ال ُمٜم٤مزقم٦م ٟمٛمرود إىّ وصم٤مًمثٝم٤م: أن ؾم٥ٌم اًم١ًم

 ى٤م  :ىم٤ملو ،ًمٞمس هذا سم٢مطمٞم٤مء :وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ ،ىمّتؾ اٟم٤ًمٟم٤مً و ـمٚمؼ حمٌقؾم٤مً أو   

         قمده سم٤مًم٘مّتؾ إن مل حيٞمل اهلل ٟمٛمرود شمّق  وروي إنّ  ،ًمٞمٕمٚمؿ ٟمٛمرود ذًمؽ

 :اعمٞم٧م سمحٞم٨م ىِم٤مهده ومٚمذًمؽ ىم٤مل     ، إي سم٠مّن ٓ ى٘مّتٚمٜمل اجل٤ٌمر قمـ حمّٛمد

 سمـ إؾمح٤مق سمـ ى٤ًمر.

ن ىٕمٚمؿ ذًمؽ قمٚمؿ قمٞم٤من سمٕمد إن يم٤من قم٤معم٤ًم سمف ُمـ ضمٝم٦م أأّٟمف اطم٥م  وراسمٕمٝم٤م:

                                                
 .2/326. اًمّتٌٞم٤من 1

 .1/308. اًمٙمِم٤مف 2

 .1/143. ضمقاُمع اجل٤مُمع 3

 .2/326. اًمّتٌٞم٤من 4
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 .1شهذا أىمقى اًمقضمقهواًمؼمه٤من ًمٜمزول اخلقاـمر ووؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من وآؾمّتدٓل 

طمٞم٤مء إاًمٌٚمخل: إّٟمف ـمٚم٥م رؤى٦م  ظم٤مُم٤ًًم: ٟم٘مًّل قمـ ذيمرًا وضمٝم٤مً  2ذم ؾمٕمد اًمًٕمقدو

 اعمقشمك ًمٞمٙمقن ُمِم٤مهدًا ًمٙمٞمٗمٞم٦م اِلطمٞم٤مء.

       ُمٕمٜم٤مه ىمد آُمٜم٧َم و اِلجي٤مب،و اعمراد اًمّت٘مرىرواُلٛمزة ًمإلؾمّتٗمٝم٤مم

 .3ٓ حم٤مًم٦م، ومٚمَِؿ شم٠ًمل ذا؟ يمام ذم اًمّتٌٞم٤من

   .إجي٤مب عم٤م سمٕمد اًمٜمٗمل ُمٕمٜم٤مه: سمغم آُمٜم٧ُم 

      اـمٛم٠من إًمٞمف: إذا وصمؼ سمف، ًمًٙمقن ٟمٗمًف إًمٞمف. ًمٞمْم٤مف اًمٕمٚمؿ

ذم  اًمّلمو ْم٤مف ُمرشم٦ٌم قملم اًمٞم٘ملم إمم قمٚمؿ اًمٞم٘ملم،شمُ أو  ؾمّتدٓزماًميوري إمم اًمٕمٚمؿ آ

 شم٘مدىره هٙمذا: وًمٙمـ ؾم٠مًم٧ُم ذًمؽ ارادة ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م. ،ًمٞمٓمٛمئـ ىّتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف

       ،احلامم.و اًمٖمراب،و اًمٓم٤مووس،و ىمٞمؾ أّّن٤م: اًمدىؽ 

 ٓهيٛمٜم٤م ٟمقع اًمٓمػم.وَ  روي همػم ذًمؽو

    ُيمنه: ُم٤مّدة سر: ى٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمِمدّ و ٤مداًمّّم  ؿّ َْم سمِ  َئ ومٞمٝم٤مرِ ىم 

ىّمّح أن جيٕمؾ اجل٤مُمع اًمْمؿ. أي و هذه اًمثّلصم٦م ُمّت٘م٤مرسم٦م ُمّتّلزُم٦مو اًم٘مٓمع،و اًمْمؿو

 اٟمْمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض.و ظمّتٚمطٱ

           قمغم يمؾ ضمٌؾ حيٞمط  ضْمَٕمْؾ ٱ ّلطِ ّتِ ظْم ٓٱسمٕمد

ىمٞمؾ: ؾمٌٕم٦م وًمٙمـ اعمروي ذم رواى٤مت و ل٤مٌىمٞمؾ: أرسمٕم٦م ضمِ و ًء ُمـ هذا اعمخّتَٚمط.زْ سمؽ ضُم 

 : قمنمة.أهؾ اًمٌٞم٧م

   ىًّتٕمٛمؾ ذم اًم٘مرى٥مو ُمع ذيمر اؾمٛمفاًمّتٙمّٚمؿ ُمع اًمٖمػم قاًمدقم٤مء ه 

: شمٕم٤مًملم سم٢مذن اهلل.و إسمراهٞمؿ يمّؾ ـمػم سم٤مؾمٛمف اخل٤مص ى٤م ذيمرأُ اًمٌٕمٞمد. أي و ـَ  ىمؾ ُل

     َأو  ـَ ِّنِ اػَم أي ؾم٤مقمٞم٤مت ُمنقم٤مت ذم ـم. ـَ ـَ قمغم أرضمٚمٝم  ذم ُمِمٞمٝم

         ؿ ذم ٞمجزه أُمر. طمٙمٓ ىٕمو قمزىز: ٓ ىٖمٚمٌف رء

ضم٤مء ذم هذه أى٦م ومٕمؾ إُمر و دِ طِم اقًمْ ٱ ؿِ ٚمّ ٙمَ ّتَ ٛمُ ٚمْ ًمِ أومٕم٤مًمف. ضم٤مء ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ومٕمؾ أقمٚمُؿ 

                                                
 .1/372. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .379. ؾمٕمد اًمًٕمقد /2

 .2/327. اًمّتٌٞم٤من 3
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 إقْمَٚمؿ.

 اًمرواى٤مت

قمـ ىمقل اهلل  ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤ماحلًـ اًمرو٤مصٗمقان سمـ حيٞمكذم صحٞمح٦م و

 :ِلسمراهٞمؿ               ،ٓ :أيم٤من ذم ىمٚمٌف ؿمّؽ؟ ىم٤مل

 1يم٤من قمغم ى٘ملم، وًمٙمٜمّف أراد ُمـ اهلل اًمزى٤مدة ذم ى٘مٞمٜمف.

ُمٚمٙمقت  إسمراهٞمؿ یىم٤مل: عم٤م رأ قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب ذم صحٞمح٦م أيبو

صمّؿ رأى آظمر ومدقم٤م قمٚمٞمف  :اًمّتٗم٧م ومرأى رضمًّل ىزين ومدقم٤م قمٚمٞمف ومامت 2إرضو اًمًاموات

ٝمؿ ومامشمقا، وم٠موطمك اهلل قمَز ذيمره إًمٞمف ى٤م إسمراهٞمؿ إَن ومامت طمّّتك رأى صمّلصم٦م ومدقم٤م قمٚمٞم

ؿمئ٧م مل أظمٚم٘مٝمؿ، إيّن ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘مل قمغم صمّلصم٦م قدقمقشمؽ جم٤مسم٦م ومّل شمدع قمغم قم٤ٌمدي وم٢ميّن ًم

قمٌدًا قمٌد و قمٌدًا ىٕمٌد همػمي ومٚمـ ىٗمقشمٜملو أصٜم٤مف قمٌدًا ىٕمٌدين ٓىنمك يب ؿمٞمئ٤ًم وم٤ُمصمٞمٌف

أى ضمٞمٗم٦م قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ٟمّمٗمٝم٤م ذم همػمي وم٤ُمظمرج ُمـ صٚمٌف ُمـ ىٕمٌدين،صمَؿ اًمّتٗم٧م ومر

ؾم٤ٌمع اًمٌحر ومّت٠ميمؾ ُم٤م ذم اعم٤مء، صمّؿ شمرضمع ومٞمِمُد سمٕمْمٝم٤م قمغم  ئٟمّمٗمٝم٤م ذم اًمؼم دمٞمو اعم٤مء

، ؾم٤ٌمع اًمؼّم ومّت٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م ومٞمِمُد سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض ومٞم٠ميمؾ ئدمٞمو سمٕمض ومٞم٠ميمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً 

 ىم٤مل: و مم٤ّم رأى سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ومٕمٜمد ذًمؽ شمٕمّج٥م إسمراهٞمؿ       

    ً؟ ىم٤مل: يمٞمػ خترج ُم٤م شمٜم٤مؾمؾ اًّمّتل أيمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م        

       ىٕمٜمل طمّّتك أرى هذا يمام رأى٧م إؿمٞم٤مء يمّٚمٝم٤م      

                َـ ـَ يمام ٚمظماو وم٘مّٓمٕمٝم ٓمٝم

  اظمّتٚمٓم٧م هذه اجلٞمٗم٦م ذم هذه اًم٤ًٌمع اًمّتل أيمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، ومخّٚمط    

              ـَ أضمٌٜمف  3ة.يم٤مٟم٧م اجل٤ٌمل قمنمو ومٚماّم دقم٤مه

ذم صحٞمح٦م قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٞم٤مسم٦م ىم٤مل: إّن اُمرأة أوص٧م إزّم وم٘م٤مًم٧م: صمٚمثل و

                                                
 .253، ح1/385. اعمح٤مؾمـ 1

. اؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 2                

    واعمٚمٙمقت هقاعمٚمؽ واًمّت٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م يم٤مًمرهمٌقت ُمـ اًمرهم٦ٌم واًمرهٌقت ُمـ اًمره٦ٌم. وأى٦م

 .75ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم /

 .472، ح1/264: شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 473، ح8/305. اًمٙم٤مذم 3
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ًمٞمغم وم٘م٤مل: ُم٤م أرى ُل٤م ؿمٞمئ٤مً ُم٤م  ًمٗمّلٟم٦م وم٠ًمًم٧م قمـ ذًمؽ اسمـ أيب 1ضمزء ُمٜمفو ى٘م٣م سمف دىٜمل

ُم٤م ىم٤مل و ظمؼّمشمف يمٞمػ ىم٤مًم٧م اعمرأةو سمٕمد ذًمؽ أدري ُم٤م اجلزء، وم٠ًمًم٧م قمٜمف أسم٤مقمٌداهلل

وم٘م٤مل:  أُمر إسمراهٞمؿ إّن اهلل ثٚم٨مًمٞمغم ُل٤م قمنم اًم أيبًمٞمغم وم٘م٤مل: يمذب اسمـ  اسمـ أيب

        اًمٕمنم ُمـ قيم٤مٟم٧م اجل٤ٌمل ىقُمئذ قمنمة واجلزء هو

 2.3اًمٌمء

 همػمه٤م.و 5صحٞمح٦م أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥مو 4ٟمحقه٤م ذم ُمقصم٘م٦م ُمٕم٤موى٦م سمـ قمامرو

 :قمٜمده اًمرو٤مو قنُمس اعم٠مذم ظمؼم قمكم سمـ حمّٛمد سمـ اجلٝمؿ ىم٤مل: طميت جمٚمو

ُمـ قم٤ٌمدي ظمٚمٞمًّل إن ؾم٠مًمّتل  6: إيّن ُمّتخذشمٕم٤ممم يم٤من أوطمك إمم إسمراهٞمؿو إن اهلل شم٤ٌمرك

 طمٞم٤مء اعمقشمك أضمٌّتف، ومقىمع ذم ٟمٗمس إسمراهٞمؿ: أٟمف ذًمؽ اخلٚمٞمؾ، وم٘م٤مل: إ    

                      :قمغم اخلٚم٦م، ىم٤مل   

                           

   7 وم٠مظمذ إسمراهٞمؿ  ًـَ و ٓم٤مً سمو ـم٤مووؾم٤مً و ٟمنا ـَ و دىٙم٤ًم، وم٘مٓمٕمٝم ، ظمٚمٓمٝم

ـَ و ضمٌؾ ُمـ اجل٤ٌمل اًمّتل طمقًمف، صمّؿ ضمٕمؾ قمغم يمّؾ  ضمٕمؾ و ضمزء، يم٤مٟم٧م قمنمة ُمٜمٝم

ُم٤مء، ومّتٓم٤مىرت شمٚمؽ و ووع قمٜمده طم٤ٌمً و ُمٜم٤مىمػمهـ سملم أص٤مسمٕمف، صمّؿ دقم٤مهـ سم٠مؾمامئٝمـ

                                                
 اًمْمٛمػم راضمع إمم اًمثٚم٨م ومّل خي٤مًمػ إظم٤ٌمر أشمٞم٦م. )ُمرآة اًمٕم٘مقل(.ش وضمزء ُمٜمف: ». ىمقًمف1

. إقمٚمؿ أّٟمف ذه٥م اعمحّ٘مؼ ومج٤مقم٦م إمم أن اجلزء هقاًمٕمنم اؾمّتٜم٤مدًا إمم شمٚمؽ اًمرواى٤مت يمام اظمّت٤مره 2

وذه٥م أيمثر اعمّت٠مظمرىـ إمم أٟمف اًمًٌع اؾمّتٜم٤مدًا إمم صحٞمح٦م اًمٌزٟمٓمل وهمػمه٤م طمٞم٨م دًم٧م قمٚمٞمف  اًمٙمٚمٞمٜمل

ومجع اًمِمٞمخ سمٞمٜمٝم٤م سمحٛمؾ أظم٤ٌمر  ُل٤م ؾمٌٕم٦م أسمقاب ًمٙمّؾ سم٤مسم٤م ُمٜمٝمؿ ضمزء ُم٘مًقمشمٕم٤ممم:  وقمٚمٚم٧م سم٘مقًمف

اًمًٌع قمغم أّٟمف ىًّتح٥م ًمٚمقرصم٦م أْن ىٕمٓمقا اًمًٌع وىٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم ُم٤م إذا ُم٤مدًم٧م اًم٘مرائـ قمغم ارادشمف. 

 )ُمرآة اًمٕم٘مقل(.

 .477، ح1/267: شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1، ح7/39. اًمٙم٤مذم 3

 .2، ح7/40. اًمٙم٤مذم 4

 .3، ح7/40اًمٙم٤مذم . 5

 ش.خمّت٤مر». ذم سمٕمض اًمٜمًخ اخلٓم٦ٌم: 6

ذم أى٦م اًمنمىٗم٦م سمْمؿ اًمّم٤مد ويمنه٤م، ىم٤مل آظمٗمش ىٕمٜمل  . وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ىمريء ًمٗمٔم٦م 7

ُمـ سم٤مب ٟمٍم ش ىّمقر»وضمٝمٝمـ، ى٘م٤مل: س إمم وس وضمٝمؽ إمم أي أىمٞمؾ قمغم. وص٤مر ضم٤مء ُمْم٤مرقمف 

ْمؿ اًمّم٤مد أظمذه ُمـ شمّمقر سم٤مًمقاو، وُمـ ىمرء س وضم٤مء أىْم٤ًم ىّمػم ُمـ سم٤مب.رضب ومٛمـ ىمراس سم

 سمٙمن اًمّم٤مد أظمذه ُمـ شمّمػم.
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 سمدن طمّّتك اٟمْمؿ إمم رىمٌّتف ضم٤مء يمّؾ و سمدان،ٕاإضمزاء سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض طمّّتك اؾمّتقت 

 قمـ ُمٜم٤مىمػمهـ، ومٓمرن، صمّؿ وىمٕمـ ومنمسمـ ُمـ ذًمؽ اعم٤مء إسمراهٞمؿ یومخٚمرأؾمف، و

ٌل اهلل أطمٞمٞمّتٜم٤م، أطمٞم٤مك اهلل، وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ: سمؾ اهلل ٟمىمٚمـ: ى٤م و .اًمّت٘مٓمـ ُمـ ذًمؽ احل٥ّم و

قمغم يمّؾ رء ىمدىر، ىم٤مل اعم٠مُمقن: سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ى٤م أسم٤ماحلًـ، قهو ىٛمٞم٧مو حيٞمل

 1احلدى٨م.

 2ذم اًمٕمٞمقن. ـ ُمٝمران اعمٚمٕمقن ُمع اًمرو٤مذم هذا اعمج٤مل راضمع ىمّم٦م محٞمد سمو

:  ذم ىمقل اهلل قمٌداهلل ص٤مًمح سمـ ؾمٝمؾ قمـ أيبذم ظمؼم و     

          اًمٓم٤مووسو اًمٍمدو ىم٤مل: أظمذ اُلدهد 

ـَ و ـَ صمَؿ و اًمٖمراب ومذسمحٝم ـَ ذم اعمٜمح٤مزقمزل رؤوؾمٝم ـَ  3ٟمحز أسمداّن َـ و سمرىِمٝم  حلقُمٝم

ـَ قمنمة أضمزاء قمغم قمنمة أضمٌؾ، صمّؿ ووع قمٜمده و ـَ طمّّتك اظمّتٚمٓم٧م صمّؿ ضمَزأه قمٔم٤مُمٝم

ـَ سملم أص٤مسمٕمف، صمّؿ ىم٤مل: آشملم ؾمٕمٞم٤ًم سم٢مذن اهللو ٤مً ٌّ طَم  ، ومّتٓم٤مىر ُم٤مًء، صمّؿ ضمٕمؾ ُمٜم٤مىمػمه

ضم٤مء يمُؾ و سمدان يمام يم٤مٟم٧ماًمٕمٔم٤مم طمّّتك اؾمّتقت إو اًمّرىشو سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض اًمّٚمحقم

ـَ ومقىمٕمـو سمدن طمّّتك اًمّتزق سمرىمٌّتف اًمّتل ومٞمٝم٤م رأؾمف  4اعمٜم٘م٤مر، ومخغّم إسمراهٞمؿ قمـ ُمٜم٤مىمػمه

اًمّت٘مٓمـ ُمـ ذًمؽ احل٥ّم، صمّؿ ىمٚمـ، ى٤م ٟمٌَل اهلل أطمٞمٞمّتٜم٤م أطمٞم٤مك اهلل، و ذسمـ ُمـ ذًمؽ اعم٤مء،و

ه ]ذم[ اًم٤ٌمـمـ شمٗمًػمو ىٛمٞم٧م، ومٝمذا شمٗمًػم اًمٔم٤مهر: ىم٤ملو وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ: سمؾ اهلل حيٞمل

ظمذ أرسمٕم٦م ممّـ حيّتٛمؾ اًمٙمّلم وم٤مؾمّتقدقمٝمؿ قمٚمٛمؽ صمّؿ اسمٕمثٝمؿ ذم أـمراف إرولم 

ؾمٕمٞم٤ًم سم٢مذن  5كَ ْق شمُ ٠مْ ى٠مشمقك دقمقهتؿ سم٤مٓؾمؿ إيمؼم ىَ  أنْ  إذا أردتو طمجج٤ًم ًمؽ قمغم اًمٜم٤ّمس

 .6اهلل

ؿمٞم٤مء ذم أُاُمر سمذسمح أرسمٕم٦م  إسمراهٞمؿ سمٓمٜمٝم٤م )أى٦م( إنّ و»ذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل: و

                                                
 .1، ح 1/198. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م1

 .1، ح.2/172. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م2

 . اًمٜمحز: اًمدق سم٤معمٜمح٤مز وهقاُل٤مون.3

 ش.ومقىمٗمـ». ذم سمٕمض اًمٜمًخ 4

 ش.ى٠مشمقٟمؽ» اعمّمدر: ذم .5

 .14، ح264. اخلّم٤مل /6
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: 1سمًٙملم ]اًمٞم٠مس[ يمام ذسمح ذم اًمٔم٤مهر إرسمٕم٦م إـمٞم٤مر سمًٙملم احلدىد، وم٤مًمٜمنٟمٗمًف 

اًمدىؽ و اًمٖمراب احلرصو هبجّتٝم٤مو اًمٓم٤مووس زىٜم٦م اًمدٟمٞم٤مو ُمثؾ ًمٓمقل اًمٕمٛمر،

 2ش.اًمِمٝمقة

أىمقل: اًمّتٗمًػم اًم٤ٌمـمـ: وهذا ُم٤م ُىّْمٓمَٚمَُح قمٚمٞمف سم٤مًمّتٗمًػم اِِلؿم٤مِرّي وىمد ضمریى قمٚمٞمف اًمًٞمّد 

ق( ذم شمٗمًػم )ُروح 1270ًمقد اًمٌٖمدادي اًمِم٤مومٕمل صمّؿ احلٜمٗمل )تٛمقد أاًمدىـ حماسمقاًمٗمْمؾ ؿمٝم٤مب

 اعمٕم٤مين( سمٕمد شمٗمًػم اًمٔم٤مهر.

 

                           

                      

 

 أى٦م ُمّتّمٚم٦م سم٘مقًمف: هِ ذِ هى »ىم٤مل اًمِمٞمخ:           

                     3 ُم٤مسمٞمٜمٝمام و

...و مم٤ّم أُمر اهلل سم٤محُلَج٩ِم اِلقمؽماض إمم احلّؼ   .4شاًمِٕمؼَمِ

      ٓسمّد ُمـ شم٘مدىر طمذف ُمْم٤مف أي   )ٟمٗم٘م٦ِم(   

 5يمام ذم اجلقاُمع. 

ُمثٚمٝمؿ أو  ٓسمّد ُمـ طمذف ُمْم٤مف: أي ُمثؾ ٟمٗم٘مّتٝمؿ يمٛمثؾ طم٦ٌم،»ذم اًمٙمِم٤مف: و

 .6شيمٛمثؾ سم٤مذر طم٦ٌم

اعمٜم٤مؾم٦ٌم ىم٤مل شمٕم٤ممم: و ٞمئلم سم٤مٔظمر عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اعمِم٤مهب٦ماعمََثؾ: شمٌٞملم أطمد اًمِم

         7 ىم٤مل قمز ؿم٠مٟمف:و      

                                                
 ريمس.. اًمٜمن: سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م يم1

 ُمع زى٤مدة راضمٕمٝم٤م. 4/30وٟمحقه٤م ذم روض اجلٜم٤من  2/257. شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 2

 .245. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /3

 .2/274وٟمحقذم جمٛمع اًمٌٞم٤من  2/331. اًمّتٌٞم٤من 4

 .1/144. ضمقاُمع اجل٤مُمع 5

 .1/310. اًمٙمِم٤مف 6

 .21. ؾمقرة احلنم /7
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 1. 

صّلن صحٞمح٤من ىدل أطمدَه٤م قمغم اٟم٘مٓم٤مع أاًم٘م٤مف و اًمٗم٤مءو اًمٜمقن»اِلٟمٗم٤مق: 

 .2شُمّتك طُمّّمؾ اًمٙمّلم ومٞمٝمام شم٘م٤مرسم٤مو إهماموفو ظمٗم٤مء اًمٌمءإأظمر قمغم و ،ذه٤مسمفو اًمٌمء

 ٚمف: إّول: ـمرىؼ تّمٞمـِ ىْ رَ ُمْ اعمّم٤مرف ّٕن ًمٚمامل أَ و اِلٟمٗم٤مق: أي اعمخ٤مرج

 أىْم٤ًم ىؽمد سملم احلّللقهو ُمٍمومفو احلرام، اًمث٤مين: ـمرىؼ إٟمٗم٤مىمفو ىؽمد سملم احلّللقهو

 احلرام.و

 .3شؽٚمْ عمْ ٱاِلٟمٗم٤مق: إظمراج اًمٌمء قمـ »ىم٤مل ذم اًمّتٌٞم٤من: 

          ُإًمٞمٝمؿ ّّٕنؿ ذم آقمّت٤ٌمر َػ ٞمْ ِو أُمقال مجع ُم٤مل أ 

 اًمٔم٤مهرهؿ اعم٤مًمٙمقن ًمف.و

ؾمٌٞمؾ اهلل ومٞمٛمٙمـ أن ى٘م٤مل ذًمؽ قم٤مم  أسمقاب اًمؼّم يمّٚمٝم٤م ُمـ»: ىم٤مل اًمِمٞمخ: ؾمٌٞمؾ اهلل

 .4شقمٌداهلل اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمروي قمـ أيبو ذم مجٞمع ذًمؽ

اًمّمحٞمح قهو :: أسمقاب اًمؼّم يمّٚمٝم٤مُل ئِ ٤مٌّ جْلُ ٱىم٤مل و .اجلٝم٤مد قزىد: ه ىم٤مل اسمـ»ىم٤مل: و

 .5شقمٌداهلل اعمروي قمـ أيبو قمٜمدٟم٤م

   «:سم٤مًمٗمّتح واطمدة احل٥َْم اؾمؿ ضمٜمس ًمٙمّؾ ُم٤مى٘مّت٤مشمف اِلٟم٤ًمن احل٦ٌَم 

يمام ش. سمذور اًمرى٤مطملمو ٟمحقَه٤م ُمـ اعمٓمٕمقُم٤متو اًمِمٕمػمو ٦مِ ٓمَ ٜمْ حْلِ ٱهمػمَه٤م ُمـ و اًمٓمػمو

 .6ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ

  «،ٟم٤ٌمشم٤مً و يمّؾ ُم٤م ىٜم٧ٌم ُمـ إرض ى٘م٤مل ٟم٧ٌم ٟمٌّت٤مً و اًمٜم٧ٌم: احلِمٞمش

٦ٌّم عم7ٛمعاعمج ، يمذا ذمشوأٟمٌّتف اهلل اٟم٤ٌمشم٤مً  ـّ احل يم٤مٟم٧م ؾم٤ٌٌمً  ٤م. واعمٜم٧ٌِم هق اهلل شمٕم٤مًمی وًمٙم

                                                
 .58. ؾمقرة اًمروم /1

 .5/454. ُمٕمجؿ ُم٘م٤مىٞمس اًمٚمٖم٦م 2

 .2/333. اًمّتٌٞم٤من 3

 .2/332. اًمّتٌٞم٤من 4

 .2/333. اًمّتٌٞم٤من 5

 .4/358. ُمقاه٥م اًمرمحـ 6

 .2/322 واًمّتٌٞم٤من :2/373 اًمٌٞم٤من جمٛمع .7
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 .2يمام ذم اًمٙمِم٤مف 1شإمم اعم٤مءو ٟم٤ٌمت يمام ىًٜمد إمم إرضإًمٞمٝم٤م اِلِ  دَ ٜمِ ؾْم أُ 

   سم٤مًمٕمدد صمّؿ سم٤مجلٛمع  یىٛمٙمـ أن ىراد سمف اًمٙمثرة ّٕٟمف شمٕم٤ممم أشمو اًمٕمدد اعمٕمٚمقم

 صمّؿ سم٤مًمٙمثرة صمّؿ سم٤مًمْمٕمػ.

 اًمًٜمٌٚم٦م »هل ُم٤م قمّل اًمزرع ُمـ احل٥ّم. ىم٤مل ذم اعمجٛمع: و ٦م:مجع: اًمًٜمٌٚم

إصؾ ومٞمف و قمغم وزن وُمٜمْٕمٚم٦م يم٘مقُلؿ أؾمٌؾ اًمزرع سمٛمٕمٜمك ؾمٜمٌؾ إذا ص٤مر ومٞمف اًمًٜمٌؾ

ٟمحقه، ومٙمام ىًؽمؾمؾ اًمًؽم سم٤مِلؾم٤ٌمل، ىًؽمؾمؾ اًمزرع و إرؾم٤مل اًمًؽمقهو اِلؾم٤ٌمل

 .3شّٕٟمف ص٤مر ومٞمف طم٥م ُمًّتقر يمام ىًؽم سم٤مِلؾم٤ٌملو سم٤مًمًٜمٌؾ

ىمقًمف شمٕم٤ممم: ق٦م ذم اًمّتٛمٞمٞمز ٟمح٘م٤مقمدة شم٘مّت٣م اِلشمٞم٤من سمجٛمع اًم٘مٚمّ اًمو     

4  ِ5إصم٤ٌمت اًمٙمثرة. ًمَٙمْثَرِة ـ ُهٜم٤م ـ ًمٌٞم٤منٱ عِ ٛمْ جَ وًمٙمـ أشمك سم 

          :أي اًمٜمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمًٌٕمٛم٠مة وٕمػ. ىم٤مل اًمِمٞمخ

ؾمٜمٌٚم٦م ُم٤مئ٦م طم٦ٌم طمّّتك ىيب اعمثؾ هب٤م؟ ىمٞمؾ قمٜمف صمّلصم٦م أضمقسم٦م:  ذم َل ُرئِ وم٢من ىمٞمؾ هؾ »

ٌّف ًمذاك  :سِ ٞمْ ٘مَ ًمْ ٱ ؤُ رُ ُمْ ٱإن مل ىريمام ىم٤مل و أّوُل٤م: أّن ذًمؽ ُمّتّمقر ومِم

 قالِ همْ أق يم٤مٟمٞم٤مب رْ ُمًٜمقٟم٦م زُ و

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: و      6. 

 7ىى ذًمؽ ذم ؾمٜمٌؾ اًمدظمـ.رُ اًمث٤مين: أّٟمف ىمد

يمام ى٘م٤مل ذم هذه  یوم٘مٞمؾ ومٞمٝم٤م قمغم ذًمؽ اعمٕمٜم ٦مث٤مًم٨م: أّن اًمًٜمٌٚم٦م شمٜم٧ٌم ُم٤مئ٦م طمٌاًم

 .8شاًمقضمفقإّول هو قمغم اًمٙمثرة[ ًمٚمَدًٓم٦مِ احل٦ٌم طم٥م يمثػم ]

      ُمـ ظمٚم٘مف ءُ ِم٤ماهلل ىزىد زى٤مدة يمثػمة ٕطمّد عمـ ىَ و أي 

                                                
ـْ  .1 .ٱ عْمَج٤مزٱ سم٤مب ُِم  ًْمَٕمْ٘مكِمَ

 .1/310. اًمٙمِم٤مف 2

 .2/332واًمّتٌٞم٤من  2/373. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3

 .43. ؾمقرة ىقؾمػ /4

 .4/358. يمام ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ 5

 .65. ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت /6

 .1/310ش. وذم اًمذرة وهمػمَه٤م». وذم اًمٙمِم٤مف 7

 .2/332. اًمّتٌٞم٤من 8
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ًمٞمس ُل٤م طمّد حمدود. أي و َه٤م ُمٕم٤مً أو  اًمٙمٞمٗمٞم٦مو أقمّؿ ُمـ أن شمٙمقن ذم اًمٙمٛمٞم٦م ٦مُ ٗمَ ْم٤مقمَ عمُْ ٱوَ 

 قمغم ؾمٌٕمامئف عمـ ىِم٤مء. زىدُ ىاهلل َأَن 

      شمٙمرار ًمٗمظ اجلّلًم٦م إؿم٤مرة إمم إفمٝم٤مر اًم٘مدرة، واؾمع: ىراد سمف

ـْ ىًّتحؼ و هرمحّتف وضمقدو قمدم احلّد ًم٘مدرشمف همػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م. قمٚمٞمؿ سمَٛم

 ٟمحقه٤م.و سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمزى٤مدةو سم٘مدر إٟمٗم٤مىمفو اًمزى٤مدة

 اًمرواى٤مت

ـَ اعم١مُمـ  ذم صحٞمح٦م قمٛمر سمـ ىزىد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهلل ًَ ى٘مقل: إذا أطم

 قَمَٛمَٚمف و٤مقمػ اهلل ًمف قَمَٛمٚمف سمٙمّؾ طمًٜم٦ٍم ؾمٌٕمامئ٦م ِوٕمػ، ومذًمؽ ىمقل اهلل:    

    .ٜمُقا أقمامًمٙمؿ اًمّتل شَمْٕمَٛمُٚمقّن٤م ًمثقاب اهلل ًِ  وم٠مطْم

إذا و ؾُمُجقدك،و ُريُمققمؽ ـُم٤م اِلطم٤ًمن؟ ىم٤مل: إذا َصّٚمٞم٧م وم٠مطْمًو :فًم ىمٚم٧م

ُرم قمٚمٞمؽ ذم و ُصْٛم٧م وَمَّتقّق يمّؾ ُم٤م ومٞمف وم٤ًمد َصْقُمؽ، إذا طَمَجج٧َم وَمَّتقّق يمّؾ ُم٤م حَيْ

 1َٞمُٙمـ ٟم٘مّٞم٤ًم ُمـ اًمَدَٟمس.يُمّؾ قمٛمٍؾ شَمْٕمَٛمُٚمف وَمٚمْ و قُمٛمرشمؽ. ىم٤مل:و طِمّجّتؽ

 .2شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر وٟمحقه٤م ذم

ىم٤مل: إذا أطمًـ اًمٕمٌد اعم١مُمـ  قمٌداهلل حمّٛمد اًمقاسمٌم قمـ أيب ذم طمًٜم٦م أيبو

 : ذًمؽ ىمقًمفو و٤مقمػ اهلل قمٛمٚمف سمٙمؾ طمًٜم٦ٍم ؾمٌع ُم٤مئ٦م وٕمٍػ،     

 .3 

، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ًمف: أرأى٧م اعم١مُمـ ًمف ومْمٌؾ قمغم ضمٕمٗمر ذم ُمرؾمٚم٦م محران قمـ أيبو

 ُمـ اعمقارى
ٍ
ٚمؿ ذم رء يمثر مم٤ّم ىٙمقن ٙم٤مم طمّّتك ىٙمقن ًمٚمٛم١مُمـ أإطمو اًم٘مْم٤مى٤مو ٨ماعمًُ

 همػم ذًمؽ؟أو  ًمٚمٛمًٚمؿ ذم اعمقارى٨م

ـّ  ًی رَ ىم٤مل: ٓ، َه٤م جيرى٤من ذم ذًمؽ جَمْ  واطمدًا، إذا طمٙمؿ اِلُم٤مم قمٚمٞمٝمام، وًمٙم

ٚمؿ ذم أقمامُلام  ، ىّت٘مّرسم٤من سمف إمم اهلل.4ًمٚمٛم١مُمـ ومْمًّل قمغم اعمًُ

                                                
 ُمـ ـمٌع اىران. 7، ح71/247ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: سمح٤مرإٟمقار  283، ح254. اعمح٤مؾمـ /1

 .481، ح1/270. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

، 1/271وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  388، اًمرىمؿ 38/223. أُم٤مزم اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمث٤مُمـ ح 3

 .484ح

 . زاد ذم اًمٌح٤مر: وُم٤م.4
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 ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: أًمٞمس اهلل ى٘مقل:           1 زقمٛم٧م و ؟

 احل٩ّم ُمع اعم١مُمـ؟و اًمّمقمو اًمزيم٤مةو أّّنؿ جمّتٛمٕمقن قمغم اًمّمّلة

 ىم٤مل: وم٘م٤مل: أًمٞمس اهلل ىمد ىم٤مل:        أوٕم٤موم٤ًم يمثػمة؟

ٜم٦ٍم ؾمٌٕملم ِوٕمٗم٤ًم، ومٝمذا ُمـ  ًَ وم٤معم١مُمٜمقن هؿ اًمذىـ ُىْم٤مقِمُػ اهلل ُلؿ احلًٜم٤مت، ًمُٙمّؾ طَم

 َىزىد اهلل اعم١مُمـ ذم طمًٜم٤مشمف قمغم ىَمدر ِصّح٦م إىامٟمف أوٕم٤موم٤ًم ُمْم٤مقمٗم٦ًم يمثػمًة،و وَمْْمٚمٝمؿ،

 2.َىْٗمَٕمُؾ اهلل سم٤معم١مُمٜملم ُم٤م ىِم٤مءو

 .3ّوًم٧م احل٦ٌم سمٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراءذم رواى٦م أُ و

 4راضمٕمٝم٤م. ٦مٚماًمٗمّتقح رواى٦م ُمٗمّّم  يبذم شمٗمًػم أَ و

 

                     

                  

 

 .ٌَؼ ومٞمام ؾَم  ٜم٤مُه وحوأق اًمذي ٟمحقمٚمیى ىمد ُمّر ُمٕمٜمك اًم٘مًؿ إّول ُمـ أى٦م 

   َسمؾ سمٛمٕمٜمك شمرك اِلٟمٗم٤مق  إذىى و ـُ ًمٚمؽمشمٞم٥م: ىٕمٜمل اِلٟمٗم٤مق اًمذي ٓىّتٌٕمف اعم

ـَ ٤مظمػم ُمٜمف سم  إذى.و ٟمْمامم اعم

   ِِلحْل٤مق ـ ُهٜم٤م ـ أُْمَٚمُؽ سم٤معم٘م٤مِم ُمـ ٱوَ  اِلحل٤مقو آشم٤ٌمع: اًمٚمحقق

 .ُحقِق اًمٚمُ 

   همػمه٤م.أو  ضم٤مهٝمؿأو  قمٚمٛمٝمؿأو  ُمـ أُمقاُلؿ 

   : ـّ  عٌ قْ ٓمُ ٘مْ ٌؾ ُمٜملم أي وٕمٞمػ، ّٕٟمف ُمَ ُمٜمف ىمقُلؿ: طمو اًم٘مٓمع»أصؾ اعم

   ُمٜمف ىمقًمف: وُمٜمٞمّتف أي ىمٓمٕمّتف و 5  ؾمٛمل ُم٤م ىٙمدر وأي همػم ُم٘مٓمقع

                                                
 .160. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /1

 .39، ح68/283: سمح٤مرإٟمقار 482، ح1/270. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .483، ح1/271. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .4/43. روض اجلٜم٤من 4

 .6. ؾمقرة اًمّتلم /5
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اعمٜم٦م: اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واعمٕمروف سم٠مّٟمف ُمٜم٦ّم ّٕٟمف ىمٓمع ٓطمؼ اًمذي جي٥م سمف. واًمٜمٕمٛم٦م 

 ُمٜمف ىمقًمف:وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ّّٕن٤م دمؾ قمـ ىمٓمع ٓطمؼ هب٤م ًمٕمٔمٛمٝم٤م.       

                      1  أٟمٕمؿ

: اًمذي ى٘مع ُمـ اًمًامء، واعمـ اًمذي ىقزن سمف، ّٕٟمف و٦م: اًم٘مقة ذم اًم٘مٚم٥م اعمٜمّ وقمٚمٞمٙمؿ.  ـّ اعم

 .2شخمّمقص ى٘مٓمع قمغم ُم٘مدار

   إذى ىقضم٥م اِلطم٤ٌمط أو  ًمٌٞم٤من أّن يمّؾ واطمد ُمـ اعمـش ٓ»أّٟمام يمرر

 ًمذا ّنل قمٜمٝمام.و قمدم اؾمّتح٘م٤مق إضمر وأ

ُمٕمٜمقي. أو  ُمٙمروه، ضمًامينو إذى: يمّؾ ُم٤م ىّمٞم٥م اِلٟم٤ًمن ُمـ رضرو

ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤ّم و ُمٜمؽ اهلُل َل طمٜمِ راأَ وَ  ُمـ أسمّلين سمؽ،و ىمقُلؿ: أٟم٧م أسمدًا وم٘مػم،قٟمح»

 .3يمام ذم اًمّتٌٞم٤منش. ىمٚم٥م اعمُٕمٓمكى  ْي ذِ ١مْ ىُ 

        اًمٜمٗمع اعمًّتحؼ سم٤مًمٕمٛمؾ.قإضمر: هو 

     وم٤مخلقف ىقىمع اًمير اًمذي ٓى١مُمـ وىمققمف. ٓظمقف

 ٓظمقف قمٚمٞمٝمؿ ٕهقال أظمرة.و قمٚمٞمٝمؿ ًمٗمقت إضمر،

    ي ىٖمٚمظ قمغم اًمٜمٗمس.وم٤محلزن: اًمٖمؿ اًمذ 

 اًمرواى٤مت

 ٓىٜمٔمر إًمٞمفو ٤من: سمام ىٕمٓمل ٓىٙمّٚمٛمف اهللأّٟمف ىم٤مل: اعمٜمّ  روي قمـ اًمٜمٌل

 4ًمف قمذاب أًمٞمؿ.و ٞمفٓىزيمّ و

ىم٤مل: صمّلصم٦م ٓ ىٙمّٚمٛمٝمؿ اهلل: اعمّٜم٤من اًمذي ٓىٕمٓمل  ذر قمـ اًمٜمٌل ذم رواى٦م أيبو

ّٓ سمٛمٜم٦ّم،  ٌؾ إزاه ]أي أرؾمٚمف[ وؿمٞمئ٤ًم إ ًْ  ٤5محلٚمػ اًمٗم٤مضمر.اعمٜمٗمؼ ؾمٚمٕمّتف سمواعُم

: إّن اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل قمـ أيب ،ظمؼم إؾمح٤مق سمـ قمامرو

                                                
 .160. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /1

 .2/334. اًمّتٌٞم٤من 2

 .2/234. اًمّتٌٞم٤من 3

 .2/375ن : جمٛمع اًمٌٞم٤م2/234. اًمّتٌٞم٤من 4

 .253، ح1/184. اخلّم٤مل 5
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أشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ سمٕمدي، ويمرهّتٝم٤م ًمألوصٞم٤مء ُمـ وًمدي وشمٕم٤ممم يمره زم ؾم٧ّم ظمّم٤مل وشم٤ٌمرك 

ـّ سمٕمد اًمّمدىم٦م.  1ُمٜمٝم٤م: اعم

ـّ هيدم رومٕمف ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل،   اًمؼمىمٞمأمحد سمـ أيب قمٌداهلل ظمؼم و : اعم

 2ٕم٦م.اًمّمٜمٞم

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ، قمـ آسم٤مئف، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمدٕمدة سمـ صدىم٦مُمٕمّتؼمة ُمً

آوم٦م اًمٕم٤ٌمدة اًمٗمؽمة وآوم٦م احلٚمؿ اًمًٗمف وآوم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمًٞم٤من و: آوم٦م احلدى٨م اًمٙمذب اهلل

ـّ وآوم٦م اًمِمج٤مقم٦م اًمٌٖمل وآوم٦م اًمٔمرف اًمّمٚمػ و آوم٦م وآوم٦م اجلامل اخلٞمّلء وآوم٦م اًمًخ٤مء اعم

 3احل٥ًم اًمٗمخر.

ىم٤مل: ىم٤مل  ، قمـ آسم٤مئفقمـ اًمّم٤مدق ،سمـ احلًلم سمـ زىدظمؼم قمٌداهلل و

ّن٤ميمؿ وقمنمىـ ظمّمٚم٦م وشمٕم٤ممم يمره ًمٙمؿ أىّتٝم٤م إُّم٦م أرسمٕم٤ًم و: إّن اهلل شم٤ٌمرك رؾمقل اهلل

ـّ ذم اًمّمدىم٦م وقمٜمٝم٤م: يمره ًمٙمؿ اًمٕم٨ٌم ذم اًمّمّلة  يمره ويمره اًمْمحؽ سملم اًم٘مٌقر ويمره اعم

 4اًمّتٓمٚمع ذم اًمدور... اخلؼم.

ـّ واّٟمف ىم٤مل: اجلقد ُمـ يمرم اًمٓمٌٞمٕم٦م  مم أُمػماعم١مُمٜملمرومٕمف إ ،ُمرؾمٚم٦م اعمٗمٞمدو اعم

 5ُمٗمًدة ًمٚمّمٜمٞمٕم٦م.

: اّٟمف ىم٤مل ذم وصٞمّتف ًمٕمكم رومٕمف إمم رؾمقل اهللاحلراين، ُمرؾمٚم٦م اسمـ ؿمٕم٦ٌم و

ـّ وآوم٦م اًمٕم٤ٌمدة اًمٗمؽمة وآوم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمًٞم٤من و... ى٤م قمكم آوم٦م احلدى٨م اًمٙمذب  آوم٦م اًمًامطم٦م اعم

 6آوم٦م احل٥ًم اًمٗمخر، احلدى٨م.ول اخلٞمّلء آوم٦م اجلاموآوم٦م اًمِمج٤مقم٦م اًمٌٖمل و

ـّ قمغم رقمٞمّتؽ سم٢مطم٤ًمٟمؽوإّى٤مك وُمٕمّتؼمة قمٝمد إؿمؽم اًمٜمخٕمل: ... و اًمّتزّىد أو  اعم

ـّ ىٌٓمؾ اِلطم٤ًمن، ـِشمٕمدهؿ ومُّتّْتٌ أنْ  وومٞمام يم٤من ُمـ ومٕمٚمؽ أ ع ُمققمدك سمُخٚمٗمؽ، وم٢مّن اعم

اهلل شمٕم٤ممم: اًمٜم٤ّمس، ىم٤مل واخُلٚمػ ىقضم٥م اعم٘م٧م قمٜمداهلل واًمّتزّىد ىذه٥م سمٜمقر احلّؼ، و

                                                
 .1، ح4/22. اًمٙم٤مذم 1

 .2، ح4/22. اًمٙم٤مذم 2

 .7، ح2/16. اخلّم٤مل 3

 .478، اًمرىمؿ 3/377. أُم٤مزم اًمّمدوق، اعمجٚمس اخلٛمًقن، ح4

 .1/303. اِلرؿم٤مد 5

 .6. تػ اًمٕم٘مقل /6
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             1.2 

اّٟمف ىم٤مل: اًمٕمٗم٤مف زىٜم٦م  ، رومٕمف إمم رؾمقل اهلل٤مرُمرؾمٚم٦م ص٤مطم٥م ضم٤مُمع إظمٌو

اًمًٙمٞمٜم٦م واًمٕمدل زىٜم٦م اِلىامن واًمٗمّم٤مطم٦م زىٜم٦م اًمٙمّلم واًمّتقاوع زىٜم٦م احل٥ًم واًمٌّلء 

طمًـ إدب زىٜم٦م اًمٕم٘مؾ وطمٗمظ احلج٤مج زىٜم٦م اًمٕمٚمؿ واحلٗمظ زىٜم٦م اًمرواى٦م وزىٜم٦م اًمٕم٤ٌمدة 

اًمّت٘مّٚمؾ زىٜم٦م وسمذل اعمقضمقد زىٜم٦م اًمٞم٘ملم واِلىث٤مر زىٜم٦م اًمزهد وسمًط اًمقضمف زىٜم٦م احلٚمؿ و

ـّ زىٜم٦م اعمٕمروف واًم٘مٜم٤مقم٦م   3شمرك ُم٤م ٓ ىٕمٜمك زىٜم٦م اًمقرع.واخلِمقع زىٜم٦م اًمّمّلة وشمرك اعم

: ًمٞم٠مذن : ىم٤مل اهللى٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهللىم٤مل: ِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ذم صحٞمح٦م هِ و

مل ىٙمـ قًمٞم٠مُمـ همْمٌل ُمـ أيمرم قمٌدي اعم١مُمـ، وًموقمٌدي اعم١مُمـ،  یرب ُمٜمّل ُمـ آذسمح

ّٓ ُم١مُمـ واطمد ُمع إُم٤مم قم٤مدل وُمـ ظمٚم٘مل ذم إرض ومٞمام سملم اعمنمق  اعمٖمرب إ

أرولم هبام وًم٘م٤مُم٧م ؾمٌع ؾماموات وٓؾمّتٖمٜمٞم٧م سمٕم٤ٌمدهتام قمـ مجٞمع ُم٤م ظمٚم٘م٧م ذم أريض 

 4ُاٟم٤ًًم ٓ حيّت٤مضم٤من إمم ُاٟمس ؾمقاَه٤م. جلٕمٚم٧م ُلام ُمـ إىامّن٤مو

إذا يم٤من ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟم٤مدي  :ذم ظمؼم اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهللو

ُمٜم٤مٍد: أىـ اًمّمدود ٕوًمٞم٤مئل؟ ومٞم٘مقم ىمقم ًمٞمس قمغم وضمقهٝمؿ حلؿ ومٞم٘م٤مل: ه١مٓء اًمذىـ 

 5.قمٜمّٗمقهؿ ذم دىٜمٝمؿ صمّؿ ى١مُمر هبؿ إمم ضمٝمٜمّؿوقم٤مٟمدوهؿ وٟمّمٌقا ُلؿ وآذوا اعمقُمٜملم 

ذم يمّت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ  ش٦ماعمٜمّ »٦م راضمع قمٜمقان ٤من ُمـ اًمذىـ ٓىدظمٚمقن اجلٜمّ اعمٜمّ و

 .6اًمٌٞم٧م

 

                                                
 .3. ؾمقرة اًمّمػ /1

 .53. ّن٩م اًمٌّلهم٦م، اًمٙمّت٤مب 2

 .1، ح337..ضم٤مُمع إظم٤ٌمر /3

 .1، ح 1/193: ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م٤2/350مذم . اًمٙم4

 .2/351. اًمٙم٤مذم 5

 . 11/90. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م6
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     ٌٌَّْتَدأ هل وٓضمؾ اظمّتّم٤مصف سم٤مًمّمٗم٦م  ُف ُهٜم٤مئُ ٞمْ ؾم٤مَغ جَمِ ٟمٙمرة َوِصَٗمُّتُف  ُُم

 .ُمٕمروٌف 

رّد  َأْي: اًم٘مقل اعمٕمروف: ُمٕمٜم٤مه ُم٤م يم٤من طمًٜم٤ًم مجٞمًّل ٓ وضمف ومٞمف ُمـ وضمقه اًم٘مٌح،

أوؾمع اهلل وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه: دقم٤مء ص٤مًمح ٟمحق: صٜمع اهلل سمؽ ـ واهمٜم٤مك قمـ اعم٠ًمًم٦م ـ ومجٞمؾ 

 .1وسمقرك ومٞمؽ قمٚمٞمؽ اًمرزق

 ىمقل.أو  حًٜمف ُمـ ومٕمؾاًمنمع سم واعمٕمروف: يمّؾ ُم٤م ىٕمؽمف اًمٕم٘مؾ أ

    :ُمـ اًم٤ًمئؾ إذا وضمد ُمٜمف ُم٤مىث٘مؾ قمغم  ققمٗمو»ىم٤مل ذم اًمٙمِم٤مف

ُمـ ضمٝم٦م اًم٤ًمئؾ ّٕٟمف إذا رّده  ققمٗمأو  ٟمٞمؾ ُمٖمٗمرة ُمـ اهلل سم٥ًٌم اًمرّد اجلٛمٞمؾ،أو  اعمًقل،

 .2شردًا مجٞمًّل قمذره

٦م ّٕن ىمٞمؾ ومٞمف أىمقال: أطمده٤م: أن ُمٕمٜم٤مه ؾمّلُم٦م ُمـ اعمٕمّمٞم»ىم٤مل ذم اعمجٛمع: و

ؾم١ماًمف، وصم٤مٟمٞمٝم٤م: أن ُمٕمٜم٤مه ؾمؽم قمغم اًم٤ًمئؾ وطم٤مُل٤م يمح٤مل اعمٖمٗمرة ذم إُم٤من ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م، 

 .3شقمـ فمٚمٛمفقىدظمؾ اًمدار سمٖمػم إذن وم٤مًمٕمٗمأو  إدب سم٠من ىٗمّتح اًم٤ٌمب ئىً وأ

قمـ اًمٕمذاب قاًمٕمٗم یى سمٛمٕمٜمواًمّمقن ُمـ اًمدٟمس  یومٚمٞمٕمٚمؿ أّن ُم٤مدة همٗمر شم٠ميت سمٛمٕمٜم

 .4اعمٖمٗمرة. يمام ذم ُمقاه٥م اًمرمحـو

           َذیى ٱّٕن ص٤مطم٥م اًمّمدىم٦م ْٕ ٌُْققَم٦ِم سم٤ِم ٓحيّمؾ عمَّْْت

ـْ  ٤ٌمهُ ٘مْ ٓ قمغم صمقاسمف ذم قمُ و ٤مهُ ٞمٟمْ قمغم ظمػم ٓقمغم قملم ُم٤مًمف ذم دُ   قاًمٕمٗمواعمٕمروف ذم  وًمٙم

 ـم٤مقمّت٤من ىًّتحؼ اًمثقاب قمٚمٞمٝمام.

                                                
 . وُِمـ إسمٞم٤مت اعمًّتٓمروم٦م ومی هذا اعمج٤مل:1

 َأمَلْ شَمَرين َأسْمَٖمْْم٧ُم ًمٞمٚمیى َوِذيْمَره٤م

 

لْمُ )سُمْقِرَك ومِْٞمٙم٤م(ٱيَمام َأسْمَٖمَض  
ٙمِ ًْ
 عمِ

 ذيمرٟم٤مه ًمٚمَٔمراوم٦م. 

 .1/144وشمٌٕمف ذم اجلقاُمع  1/312ف . اًمٙمِم٤م2

 .2/375. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3

 .4/364. ُمقاه٥م اًمرمحـ 4
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     ُمٕمٜم٤مه ه٤مهٜم٤م همٜمل ُمـ وسمٛمحّت٤مج احلل اًمذي ًمٞمس قوم٤مًمٖمٜمل: ه

 همػمه٤م.ويمّؾ رء ُمـ صدىم٦م 

 .1يمذا ذم اًمّتٌٞم٤من :ٓ ىٕم٤مضمٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦مواحلٚمؿ: اِلُمٝم٤مل سمّت٠مظمػم اًمٕم٘مقسم٦م ًمإلٟم٤مسم٦م، 

إذا أـمٚمؼ وهذا ىٓمٚمؼ ًمٖمػم اهلل وأصؾ احلٚمؿ: وٌط اًمٜمٗمس قمـ هٞمج٤من اًمٖمْم٥م 

 2قمٚمٞمف شمٕم٤ممم ىراد قمدم اًمّتٕمجٞمؾ ذم قم٘مقسم٦م اًمٕمّم٤مة.

 اًمرواى٤مت

ىدظمّلن وطمًـ اًمٌنم ىٙم٤ًٌمن اعمح٦ٌم وومْمٞمؾ ىم٤مل: صٜم٤مئع اعمٕمروف  ُمٕمّتؼمة

 3ىدظمّلن اًمٜم٤مر.وٌٕمدان ُمـ اهلل ىقمٌقس اًمقضمف واًمٌخؾ واجلٜم٦م، 

يمقٟمقا و: شمٜم٤مومًقا ذم اعمٕمروف ِلظمقاٟمٙمؿ سمّمػم ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل ظمؼم أيب

ّٓ ُمـ اصٓمٜمع اعمٕمروُمـ أهٚمف وم٢مّن ًمٚمجٜمّ  ف ذم احلٞم٤مة ٦م سم٤مسم٤ًم ى٘م٤مل ًمف اعمٕمروف، ٓىدظمٚمف إ

سمف ُمٚمٙملم واطمدًا قمـ ىٛمٞمٜمف  اًمدٟمٞم٤م، وم٢مّن اًمٕمٌد ًمٞمٛمٌم ذم طم٤مضم٦م أظمٞمف اعم١مُمـ ومٞمقيمؾ اهلل

اهلل ًمرؾمقل وىدقمقان سم٘مْم٤مء طم٤مضمّتف صمّؿ ىم٤مل: وآظمر قمـ ؿمامًمف ىًّتٖمٗمران ًمف رسّمف و

 4أّه سم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م اعم١مُمـ إذا وصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ص٤مطم٥م احل٤مضم٦م. اهلل

ضمرى اعمٕمروف قمغم صمامٟملم قىم٤مل: ًم قمٌداهلل ّنِمؾ، قمّٛمـ ذيمره قمـ أيب ظمؼم أيب

 5يمّٗم٤ًم ٕضمروا يمّٚمٝمؿ ومٞمف ُمـ همػم أن ىٜم٘مص ص٤مطمٌف ُمـ أضمره ؿمٞمئ٤ًم.

: إّن ُمـ سم٘م٤مء ىم٤مل أسمققمٌداهلل ،ُمٕمّتؼمة إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌداخل٤مًمؼ اجلٕمٗمل ىم٤مل

ىّمٜمع ومٞمٝم٤م وسم٘م٤مء اِلؾمّلم أن شمّمػم إُمقال قمٜمد ُمـ ىٕمرف ومٞمٝم٤م احلّؼ واعمًٚمٛملم 

ومٜم٤مء اعمًٚمٛملم أن شمّمػم إُمقال ذم أىدي ُمـ ٓىٕمرف وُمـ ومٜم٤مء اِلؾمّلم اعمٕمروف، وم٢مّن 

 6ٓىّمٜمع ومٞمٝم٤م اعمٕمروف.وومٞمٝم٤م احلّؼ 

: إّن اهلل ضمٕمؾ ًمٚمٛمٕمروف أهًّل ُمـ ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر ،محزة اًمثامزم ىم٤مل صحٞمح٦م أيب

                                                
 .2/335. اًمّتٌٞم٤من 1

 .4/366. ُمقاه٥م اًمرمحـ 2

 .5، ح2/103. اًمٙم٤مذم 3

 .10، ح2/195. اًمٙم٤مذم 4

 .2، ح4/17. اًمٙم٤مذم 5

 .1، ح4/25. اًمٙم٤مذم 6
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٥ٌّم إًمٞمٝمؿ ومٕم٤مًمف  ىّن ُلؿ ىمْم٤مءه يمام ىّن ووضّمف ًمٓمّلب اعمٕمروف اًمٓمٚم٥م إًمٞمٝمؿ وظمٚم٘مف طم

إّن اهلل ضمٕمؾ ًمٚمٛمٕمروف أقمداء ُمـ وحيٞمل سمف أهٚمٝم٤م، وًمألرض اعمجدسم٦م ًمٞمحٞمٞمٝم٤م اًمٖمٞم٨م 

طمٔمر قمغم ـمّلب اعمٕمروف اًمٓمٚم٥م وظمٚم٘مف سمّٖمض إًمٞمٝمؿ اعمٕمروف سمّٖمض إًمٞمٝمؿ ومٕم٤مًمف 

هيٚمؽ أهٚمٝم٤م وطمٔمر قمٚمٞمٝمؿ ىمْم٤مءه يمام حيرم اًمٖمٞم٨م قمغم إرض اعمجدسم٦م ًمٞمٝمٚمٙمٝم٤م وإًمٞمٝمؿ 

 .1اهلل أيمثرقُم٤م ىٕمٗمو

ى٘مقل: إّن ُمـ أطم٥ّم  اًمثامزم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمرمحزة  يبُاظمرى ٕ صحٞمح٦م

٥ٌّم إًمٞمف اعمٕمروف  ٥ٌّم إًمٞمف ومٕم٤مًمف.وقم٤ٌمد اهلل إمم اهلل عمـ طم  2طم

ًمٞمس رء وىم٤مل: رأى٧م اعمٕمروف يم٤مؾمٛمف  قمٌداهلل ى٘مٔم٤من، قمـ أيب ظمؼم أيب

ّٓ صمقاسمف  ًمٞمس يمّؾ ُمـ حي٥ّم أن ىّمٜمع اعمٕمروف وذًمؽ ىراد ُمٜمف، وأومْمؾ ُمـ اعمٕمروف إ

ٓ يمّؾ ُمـ ى٘مدر قمٚمٞمف ى١مذن ًمف وًمٞمس يمّؾ ُمـ ىرهم٥م ومٞمف ى٘مدر قمٚمٞمف، وٜمٕمف، إمم اًمٜم٤مس ىّم

اعمٓمٚمقب واِلذن ومٝمٜم٤مًمؽ مت٧م اًمًٕم٤مدة ًمٚمٓم٤مًم٥م واًم٘مدرة وومٞمف، وم٢مذا اضمّتٛمٕم٧م اًمرهم٦ٌم 

 3إًمٞمف.

: اعمٕمروف رء ؾمقى اًمزيم٤مة صحٞمح٦م قمٛمر سمـ ىزىد ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل

 4سم٤مًمؼّم وصٚم٦م اًمرطمؿ. ومّت٘مرسمقا إمم اهلل

أهٚمف قىم٤مل: اصٜمع اعمٕمروف إمم ُمـ ه قمٌداهلل ٞمؾ سمـ دراج، قمـ أيبصحٞمح٦م مج

 5ُمـ أهٚمف ومٙمـ أٟم٧م ُمـ أهٚمف.قإمم ُمـ ًمٞمس ُمـ أهٚمف وم٢من مل ىٙمـ هو

 متٞمؿ أشمك اًمٜمٌل ىم٤مل: إّن أقمراسمٞم٤ًم ُمـ سمٜمل ضمٕمٗمر سمّمػم، قمـ أيب صحٞمح٦م أيب

 6ف قمٜمد أهٚمف.وم٘م٤مل: أوصٜمل ومٙم٤من ومٞمام أوص٤مه سمف أن ىم٤مل: ى٤م ومّلن ٓ شمزهدّن ذم اعمٕمرو

أّٟمف ىم٤مل: إذا ؾم٠مل اًم٤ًمئؾ ومّل شم٘مٓمٕمقا قمٚمٞمف  ىمد روي قمـ اًمٜمٌل»وذم اعمجٛمع: 

ُم٠ًمًمّتف طمّّتك ىٗمرغ ُمٜمٝم٤م صمّؿ ردوا قمٚمٞمف سمقىم٤مر وًملم إُّم٤م سمذٌل ىًػٌم أورٌد مجٞمٌؾ وم٢مّٟمف ىمد 

                                                
 .2، ح4/25. اًمٙم٤مذم 1

 .3، ح4/25. اًمٙم٤مذم 2

 .3ح ،4/26. اًمٙم٤مذم 3

 .5، ح4/27. اًمٙم٤مذم 4

 .6، ح4/27. اًمٙم٤مذم 5

 .10، ح4/27. اًمٙم٤مذم 6
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 .1شٓ ضم٤من ىٜمٔمرون يمٞمػ صٜمٞمٕمٙمؿ ومٞمام ظمقًمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممموسم٢مٟمس ى٠مشمٞمٙمؿ ُمـ ًمٞمس 

سمف ٟمزدىؽ ُاؾم٤مُم٦م زىد آُمد وگٗم٧م: ]ُمـ[  یؼم گٗم٧م: زٟمراوى ظم»ذم اًمروض: و

چٜمد در او، ُمرا ره ٟمامى سمف ُمردى يمف رومّتـ وى سمف ضمٝم٤مد سمراى  یدارم شمػم یاضمٕمٌف

ه٤مى ُمردم روٟمد شم٤م از سم٤مغظمداى سمقد ٟمف سمراى رى٤م، يمف اىـ جم٤مهدان سمٞمِمؽم سمراى آن ُمك

ّتؽ آذىّتٝمؿ ىمٌؾ أن ٓ ذم ضمٕمٌوٓ سم٤مرك اهلل ومٞمؽ » ُمٞمقه ظمقرٟمد. اؾم٤مُم٦م سمـ زىد گٗم٧م:

، پٞمش از آن يمف سمدادى اىذا يمردى: ظمداى شمٕم٤ممم طمرام يمرد ُمٜم٧ّم ّن٤مدن سمر شاقمٓمٞمّتٝمؿ

 .2شقمٓم٤م

وظمي سمف هؿ رؾمٞمدٟمد،  راوى ظمؼم گقىد يمف: اُمػماعم١مُمٜملم»ذم اًمروض: و

 اُمػماعم١مُمٜملم ظمي را گٗم٧م: ؾمخٜمك طمٙمٛم٧م سمگقى شم٤م ]از شمق[ ى٤مد گػمم. ظمي

اًمٗم٘مراء[ رهم٦ًٌم ذم صمقاب اهلل، چف ٟمٞمٙمقؾم٧م  طمًـ قمٓمػ إهمٜمٞم٤مء ]قمغمأگٗم٧م: ُم٤م

 ؿمٗم٘م٧م شمقاٟمگران سمر دروىِم٤من رهم٧ٌم صمقاب ظمداى شمٕم٤ممم را.

گٗم٧م: داٟمك يمف از آن ٟمٙمقشمر چٞم٧ًم؟ گٗم٧م: سمگق، ومرُمقد:  ُمػماعم١مُمٜملما

: وٟمٙمقشمر از آن شمٙمؼّم دروىِم٤من سم٤مهللطمًـ ُمـ ذًمؽ شمٞمف اًمٗم٘مراء قمغم إهمٜمٞم٤مء صم٘م٦ًم أو

. ظمي گٗم٧م: اىـ يمٚمٛمف ؾمزاوارشمر آن اؾم٧م يمف ر ظمداى]اؾم٧م[ سمر شمقاٟمگران اقمّتامِد سم

 .3شسمف ىمٚمؿ زّرىـ سمٜمقىًٜمد

 .4وٟمحقَه٤م ذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل

 .5ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م»وذم هذا اعمج٤مل راضمع يمّت٤ميب 

 

                                                
 .2/261: شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 3/309: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 2/375. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .4/50.روض اجلٜم٤من 2

 .4/53.روض اجلٜم٤من 3

 .259و 2/262. شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 4

 . 10/335. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م5
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        َْـ ُمِ طمّذرهؿ ومٞمٝم٤م وإمم اعم١مُمٜملم  ٓم٤مَب خلِ ٱاهلُل شمٕم٤مًمیى  فَ ضَم و 

ـّ   اًمرى٤مء.أو  آذىى وسمٓمّلن صمقاب اًمّمدىم٦م سم٤معم

           ّـ ـْ وإذى وىمد ُمّر ُمٕمٜمك اعم ٌَُٕمٝمام ُِم ُم٤م َىَّت

 ٦م.ىمَ إطم٤ٌمِط صمقاب اًمَّمدَ 

 ذم شمٌٓمٚمقا.وّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ اًمقااًمٙم٤مف ذم ُمقوع ٟم 

        رئ٤مء: ُمّمدر ووع ُمقوع احل٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم ىٜمٗمؼ

 جيقز أن ىٙمقن ُمٗمٕمقًٓ ًمف.وشم٘مدىره ىٜمٗمؼ ُم٤مًمف ُمرائٞم٤ًم 

 ٤مء: أصٚمف ُمـ اًمرؤى٦م، يم٢مّٟمف ىٗمٕمؾ ًمػمىى همػُمه ذًمؽ ُم٤ٌمهٞم٤ًم سمف.ئاًمر

ى٘مع صحٞمح٤ًم صمّؿ ىٕمرض  ياعم١مذو: قمٛمؾ اعم٤مّن ئِل َأنَ ارعمُْ ٱوَ اًمٗمرق سملم قمٛمؾ اعم٤مّن 

اًمٗمرض ذم أى٦م ذم أصؾ ووم٢مّٟمف سم٤مـمؾ ُمـ طمٞمٜمف. عمُْرائِل ٱقمٚمٞمف اًمٌٓمّلن سمخّلف قمٛمؾ 

 اًمٌٓمّلن.قهوشمِمٌٞمف اًمٕمٛمؾ 

         ٓأىمؾ ذم قمٛمؾ اًمذي ىرائك ٓ  عُمرائِلٱشمدل قمغم أّن

 يم٤مومر ذم رى٤مئف.قاًم٘مٞم٤مُم٦م ومٝمو ى١مُمـ سم٤مهلل

  عمُْرائِلٱ أي ُمثؾ. 

  ٱ رِ جَ حْلَ ٱ وأي احلج٤مرة اًمّمٚم٦ٌم. أ َ ُمثؾ اًمّمٗم٤م، مجٕمف  سِ ٚمَ ُمْ ْٕ

 ُصٗمٌل.

      اًمؽمب واطمد ى٘م٤مل: شمرب اًمرضمؾ إذا اومّت٘مر ّٕٟمف ًمّمؼ ووم٤مًمؽماب

 ُمٜمف ىمقًمف: وسم٤مًمؽماب ًمٚمٗم٘مر      1 .ّٕٟمف ىمٕمد قمغم اًمؽماب ًمٚمٗم٘مر 

                                                
 .16. ؾمقرة اًمٌٚمد /1
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      ،اًم٘مٓمر. ؿُ ٞمْ ٔمِ ٕمَ ًمْ ٱأي اعمٓمر اًمِمدىد اًمقىمع 

     َوُهَق َُمَثٌؾ  :اًمّمٚمد: احلجر اًمذي ٓ ىٜم٧ٌم ومٞمف رء ًمّمّلسمّتف

 ٥ُم ضمِ ْق شمُ ٞم٤مة وًمٙمـ صّلسم٦م اًمّمٚمد اعمٓمر قم٤مُمّلن ًمٚمحواًمؽماب  ًمٚمٌخٞمؾ اعُمرائِل. وسمدهيٌل َأنَ 

يمذا طم٤مل اعمرائك ّٕٟمف ُمع إٟمٗم٤مىمف و٤ٌمت رء قمٚمٞمف وم٤مًم٘م٤مسمؾ ًمٞمس ًمف اؾمّتٕمداد ًمٚمحٞم٤مة اٟمقمدم 

رى٤مئف ىٗم٘مد قمقاُمؾ احلٞم٤مة وىامٟمف إاعمجّتٛمع سمقاؾمٓمف قمدم واًمذي ىقضم٥م احلٞم٤مة ذم اًمٗمرد 

 يم٤مًمّمٚمد. ىٙمقنو

         إمم اعمرائك  عُ ضمِ رْ ٛمػم ذم ٓى٘مدرون ىَ اًمْمو

إِْذ صدىم٤مهتؿ ون سم٠مقمامُلؿ وْ ؤُ راعمُْ ٱ عُ ٗمِ ّتَ ٜمْ أي ٓىَ  :اجلٛمع ّّٕنؿ ُمّتٕمددون یّٕٟمف ذم ُمٕمٜم

ٌْ٘میى قمٚمٞمٝمؿ وَ صمقاب أومٕم٤مُلؿ. وىٗم٘مدون أقمٞم٤من أُمقاُلؿ   .اُت َن احلَ شَم

         ٓى٘مٌؾ أقمامُلؿ.  واجلٜم٦م أأي ٓهيدهيؿ إمم ـمرىؼ

 اهلل ٓهيدي اًم٘مقم اًمٙم٤مومرىـ.ويم٤مومر  لرائِ عمُ ٱيم٠مّّن٤م ذم ُمقوع اًمّتٕمٚمٞمؾ أي إّن و

 اِلظمّلص هلل شمٕم٤ممم.قىٔمٝمر ُمـ أى٦م اًمنمىٗم٦م أن ذط ىمٌقل اًمٕمٛمؾ هو

 اًمرواى٤مت

 قمـ اعمٗمْمؾ سمـ ص٤مًمح قمـ سمٕمض أصح٤مسمف قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمدو

 ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ضمٕمٗمر أيبو             

   1أشم٤ٌمقمٝمام.وضمرت ذم ُمٕم٤موى٦م وىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم قمثامن 

، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ضمٕمٗمر ػم قمـ أيبٜمقمـ ؾمّلم سمـ اعمًّتو       

         اًمًّلم، هذا شم٠موىؾ. وآل حمّٛمٍد قمٚمٞمف اًمّمّلة وعمحّٛمٍد

 2ىم٤مل: ُأٟمزًم٧م ذم قُمثامن.

 ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب قمـ أيبو       

 3أؿمٞم٤مقمٝمؿ.وُمٕم٤موى٦م وومّلن وومّلن وومّلن 

                                                
 .485، ح1/271ٗمًػم اًمٕمٞم٤مر . شم1

 .486، ح1/272. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .487، ح1/272. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3
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ل إمّم ُمـ رضمؾ ؾمٚمٗم٧م ُمٜمّ طم٥ّم أ: ُم٤م ُمـ رء »: ىم٤مل أسمققمٌداهلل1وذم اعمجٛمع

واظمر ى٘مٓمع ًم٤ًمن ؿمٙمر أطمًٜم٧ُم رىمٌٝم٤م ًمف ٕيّن رأى٧م ُمٜمع إوإًمٞمف ىد اشمٌٕمُّتُف ُاظمّتٝم٤م 

 .شإوائؾ

ُمٜم٤مٍد ىًٛمع أهؾ  یإذا يم٤من ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟم٤مد»: قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل قمـ اسمـ :ومٞمفو

أىمٌؾ  ـ قمٛمٚمّتؿ ًمف وم٢ميّن ٓضمقريمؿ ممّ اجلٛمع أىـ اًمذىـ يم٤مٟمقا ىٕمٌدون اًمٜم٤مس ىمقُمقا ظمذوا اُ 

 .2شأهٚمٝم٤موُمـ اًمدٟمٞم٤م  قمٛمًّل ظم٤مًمٓمف رءٌ 

ىم٤مل: سمٚمٖمٜمل أن رضمًّل دظمؾ قمغم ُمٕم٤موى٦م ىم٤مل: ُمررت سم٤معمدىٜم٦م  يِنّ زَ عمُْ ٱقمـ قمٌداهلل و

وم٢مذا أسمقهرىرة ضم٤مًمس ذم اعمًجد، طمقًمف طمٚم٘م٦م حيّدصمٝمؿ وم٘م٤مل: طمّدصمٜمل أسمقاًم٘م٤مؾمؿ صمّؿ 

ل: طمّدصمٜمل ظمٚمٞمكم اؾمّتٕمؼم ومٌٙمك وم٘م٤مل: طمّدصمٜمل ظمٚمٞمكم أسمقاًم٘م٤مؾمؿ صمّؿ اؾمّتٕمؼم ومٌٙمك وم٘م٤م

ىمد أردت أن وأسمقاًم٘م٤مؾمؿ صمّؿ سم٤مدره اًمرضمؾ وم٘م٤مل: إيّن رضمؾ همرى٥م ًم٧ًم ُمـ أهؾ اًمٌٚمد 

يمّؾ ذًمؽ ختٜم٘مؽ اًمٕمؼمة وم٠مظمؼمين هذا اًمذي أردت أن تّدث سمف،  تّدث قمـ اًمٜمٌّل 

إذا يم٤من ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ى١مشمك سمرضمؾ ىمد يم٤من ظمّقًمف ُم٤مًٓ »ى٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل

 ظمّقًمٜم٤مك؟ ومٞم٘م٤مل يمٞمػ صٜمٕم٧م ومٞمام

أقمٓمٞم٧م، وم٘م٤مل: أردت أن ى٘م٤مل ومّلن ؾمخل وم٘مد ىمٞمؾ ًمؽ ومامذا ووم٘م٤مل: أٟمٗم٘م٧م 

 ُىٖمٜمل قمٜمؽ.

 صمّؿ ى١مشمك سمرضمؾ ؿمج٤مع ومٞم٘م٤مل ًمف: أمل أؿمّجع ىمٚمٌؽ؟

ىم٤مل: سمغم، ومٞم٘م٤مل: يمٞمػ صٜمٕم٧م؟ ىم٤مل: ىم٤مشمٚم٧م طمّّتك أطمرىم٧م ُمٝمجّتل، ومٞم٘م٤مل ًمف: 

 .ىمد ىمٞمؾ ومامذا ىٖمٜمل قمٜمؽوت أن ى٘م٤مل ومّلن ؿمج٤مع دأر

 ؾ ىمد ُأويت قمٚماًم ومٞم٘م٤مل ًمف: أمل أؾمّتحٗمٔمؽ اًمٕمٚمؿ؟صمّؿ ى١مشمك سمرضم

قمّٚمٛم٧م، ومٞم٘م٤مل: أردت أن وىم٤مل: سمغم، ومٞم٘م٤مل: يمٞمػ صٜمٕم٧م، ومٞم٘مقل: شمٕمّٚمٛم٧م 

 .3شىمد ىمٞمؾ ومامذا ىٖمٜمٞمل قمٜمؽ، صمّؿ ىم٤مل: أذهٌقا هبؿ إمم اًمٜم٤مروى٘م٤مل ومّلن قم٤ممل 

                                                
 ُمـ ـمٌٕم٦م إقمٚمٛمل. 1/99وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل  1/377. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

، 3/485: يمٜمزاًمٕمامل 2/263: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/56: روض اجلٜم٤من 1/377. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .7542ح

 .2/263ًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من : ا4/56. روض اجلٜم٤من 3
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 ٤ٌمد سمـ يمثػم اًمٌٍمي ذم اعمًجد:أّٟمف ىم٤مل ًمٕمُ  قمٌداهلل اسمـ اًم٘مداح، قمـ أيبظمؼم 

 1يمٚمف اهلل إمم ُمـ قمٛمؾ ًمف.واًمرى٤مء وم٠مّٟمف ُمـ قمٛمؾ ًمٖمػم اهلل و٤ٌمد إّى٤مك ىٚمؽ ى٤م قمُ و

: يمّؾ رى٤مء ذك أّٟمف ُمـ قمٛمؾ ًمٚمٜم٤مس ىزىد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهللظمؼم 

 2ُمـ قمٛمؾ هلل يم٤من صمقاسمف قمغم اهلل.ويم٤من صمقاسمف قمغم اًمٜم٤مس 

ٞم٠ميت قمغم اًمٜم٤ّمس : ؾمىم٤مل رؾمقل اهلل ،ىم٤مل قمٌداهلل اًمًٙمقين: قمـ أيبُمٕمّتؼمة 

تًـ ومٞمف قمّلٟمٞمّتٝمؿ ـمٛمٕم٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ ىرىدون سمف ُم٤م قمٜمد وزُم٤من خت٨ٌم ومٞمف هائرهؿ 

ؿ ىٙمقن دىٜمٝمؿ رى٤مء ٓخي٤مًمٓمٝمؿ ظمقف ىٕمّٛمٝمؿ اهلل سمٕم٘م٤مب ومٞمدقمقٟمف دقم٤مء اًمٖمرىؼ رهّب 

 3ومّلىًّتجٞم٥م ُلؿ.

: إّن اعمٚمؽ ًمٞمّمٕمد ىم٤مل اًمٜمٌل :ىم٤مل قمٌداهلل ، قمـ أيبُاظمری ًمفُمٕمّتؼمة وذم 

ؾ اًمٕمٌد ُمٌّتٝمج٤ًم سمف وم٢مذا صٕمد سمحًٜم٤مشمف ى٘مقل اهلل: اضمٕمٚمقه٤م ذم ؾمّجلم أّٟمف ًمٞمس إّى٤مي سمٕمٛم

 4أراد هب٤م.

: صمّلث قمّلُم٤مت ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم ،ىم٤مل قمٌداهلل وذم ُمٕمّتؼمة صم٤مًمث٦م ًمف قمـ أيب

 5حي٥ّم أن حُيٛمد ذم مجٞمع ُاُمقره.وىٙمًؾ إذا يم٤من وطمده وًمٚمٛمرائل: ىٜمِمط إذا رأى اًمٜم٤مس 

سم٤مرز اهلل سمام وىم٤مل: ُمـ أفمٝمر ًمٚمٜم٤ّمس ُم٤م حي٥ّم هلل  قمٌداهلل أيبداود قمـ ُمٕمّتؼمة 

 6ُم٤مىم٧م ًمف.قهواهلل  یيمرهف ًم٘م

ؾمئؾ ذم ُم٤م  أّن رؾمقل اهلل قمـ أسمٞمف اسمـ زى٤مد، قمـ اًمّم٤مدق طمًٜم٦م

اًمٜمج٤مة همدًا؟ وم٘م٤مل: إّٟمام اًمٜمج٤مة ذم أن ٓ خت٤مدقمقا اهلل ومٞمخدقمٙمؿ وم٢مّٟمف ُمـ خي٤مدع اهلل خيدقمف 

يمٞمػ خي٤مدع اهلل؟ ىم٤مل: ىٕمٛمؾ سمام أُمر ووم٘مٞمؾ ًمف:  ،ىِمٕمرقًف خيدع ًمٟمٗموخيٚمع ُمٜمف اِلىامن و

اضمّتٜمٌقا اًمرى٤مء وم٢مّٟمف ذك سم٤مهلل إّن اعمرائل ىدقمل ىقم ووم٤مشم٘مقا اهلل  ،اهلل سمف صمّؿ ىرىد سمف همػمه

سمٓمؾ أضمرك وطمٌط قمٛمٚمؽ  ،ى٤م ظم٤مه ،ى٤م هم٤مدر ،ى٤م وم٤مضمر ،اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٠مرسمٕم٦م أؾمامء ى٤م يم٤مومر

                                                
 .1، ح2/293. اًمٙم٤مذم 1

 .3، ح2/293. اًمٙم٤مذم 2

 .14، ح2/296. اًمٙم٤مذم 3

 .7، ح2/294. اًمٙم٤مذم 4

 .8، ح2/295. اًمٙم٤مذم 5

 .10، ح2/295. اًمٙم٤مذم 6
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 1ـ يمٜم٧م شمٕمٛمؾ ًمف.ممّ  ظمّلق ًمؽ اًمٞمقم وم٤مًمّتٛمس أضمركوٓ

: أن اهلل أٟمزل يمّت٤مسم٤مً ُمـ يمّتٌف ، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمفطمًـ ؾمٜم٤مد٢ماًمّمدوق سمظمؼم 

ومٞمف: أن ىٙمقن ظمٚمؼ ُمـ ظمٚم٘مل خيّتّتٚمقن اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمدىـ ىٚمًٌقن وقمكم ٟمٌّل ُمـ إٟمٌٞم٤مء 

ُمـ  یأًمًٜمّتٝمؿ أطمٚموُمًقك اًمْم٠من قمغم ىمٚمقب يم٘مٚمقب اًمذئ٤مب أؿمّد ُمرارة ُمـ اًمّمؼم 

أم قمكّم  ؟ـمٜم٦م أٟمّتـ ُمـ اجلٞمػ ومٌل ىٖمؽّمون؟ أم إّى٤مي خي٤مدقمقنأقمامُلؿ اًم٤ٌمواًمٕمًؾ 

ـّ قمٚمٞمٝمؿ ومّتٜم٦م شمٓم٠م ذم ظمٓم٤مُمٝم٤م طمّّتك شمٌٚمغ أـمراف إرض جيؽمئقن؟ ومٌٕمزّ  يت طمٚمٗم٧م ٕسمٕمث

ُاذىؼ وطمٙمٛم٦م احلٙمٞمؿ أًمًٌٝمؿ ؿمٞمٕم٤ًم واًمرأي ذي ٟمؽمك احلٙمٞمؿ ُمٜمٝم٤م طمػمان ومٞمٝم٤م رأي 

 2ٓ ُاسم٤مزم[.و ]سمام ُاقمّذهبؿ مجٞمٕم٤ًم سمٕمْمٝمؿ سم٠مس سمٕمض، أٟمّت٘مؿ ُمـ أقمدائل سم٠مقمدائل ومّل ُاسم٤مزم

  أُمدي رومٕمف إمم أُمػماعم١مُمٜملمظمؼم 
ٍ
أّٟمف ىم٤مل: ٓشمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اخلػم رى٤مء

 3ٓشمؽميمف طمٞم٤مء.و

 

                        

                         

                                      

 

  اًمٍمف.و اِلظمراجو ء: اًمٕمٓم٤میى ُمـ اِلٟمٗم٤مق سمٛمٕمٜم 

    .ذم أقمامل اًمؼّم 

    َاِلرادة، و اًمٓمٚم٥م یى هق سمٛمٕمٜمو ـقمغم اعمّمدر ـ ُمٗمٕمقل ًمف  ٌب قْ ُّم ٜمْ ُم

 اعمجرور ُمٗمٕمقل ًمّتثٌٞم٧م.و اجل٤مرو شمثٌٞمّت٤ًم قمٓمػ قمٚمٞمف،

  وضمف اهلل.و أي رو٤م اهلل شمٕم٤ممم 

    هق و ، ُمـ اًمٜمٞم٦م اخل٤مًمّم٦میى ققمغم ُم٤مٟمَ  فِ ًِ ٗمْ ٜمَ ًمِ أي شمثٌٞمّت٤ًم ُمـ اِلٟم٤ًمن

                                                
 .921، اًمرىمؿ 23/677. أُم٤مزم اًمّمدوق، اعمجٚمس اخل٤مُمس واًمثامٟمقن، ح 1

 .304. قم٘م٤مب إقمامل /2

 .10245. همرراحلٙمؿ، ح3
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 اًمٜمٗمس.ُمـ اًمٜمٗمس واىمع قمغم  ٌئ ٟم٤مؿِم  ٧ٌم ٞمْ ٌِ ثْ شمَ 

: إّن اعمراد د ىمٞمؾوم٘مشمثٌٞمّت٤ًم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ و أُّم٤م ىمقًمف»ىم٤مل اًمٕمّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: 

ىمٞمؾ: هق و ىمٞمؾ: هق اًمّتث٧ٌم أي ىّتثٌّتقن أىـ ىْمٕمقن أُمقاُلؿ،و اًمٞم٘ملم.و اًمّتّمدىؼ

ُمًؽ، وىمٞمؾ: أإن يم٤من ظم٤مًمٓمف رء ُمـ اًمرى٤مء و اًمّتث٧ٌم ذم اِلٟمٗم٤مق وم٢من يم٤من هلل أُم٣م،

ىمٞمؾ: هق متٙملم اًمٜمٗمس ذم ُمٜم٤مزل اِلىامن و ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ٞم٧م شمقـملم اًمٜمٗمس قمغماًمّتثٌ

أٟم٧م ظمٌػم سم٠من ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إىمقال ٓىٜمٓمٌؼ قمغم أى٦م و سمّتٕمقىده٤م قمغم سمذل اعم٤مل ًمقضمف اهلل.

ّٓ سمّتٙمٚمّ   ػ.إ

ًم٘مقل ـمٚمؼ اأاهلل ؾمٌح٤مٟمف عم٤م  نَ أَ ـ ذم اعم٘م٤مم، هق  اًمٕم٤مملُ  ـ واهلُل ٘م٤مَل ىُ  نْ أَ و اًمذي ىٜمٌٖمل 

ن اؾمّتثٜمك ُمٜمف أضمر اقمؽموف إّن ًمف قمٜمد اهلل قمٔمٞمؿ إو أّوًٓ ذم ُمدح اِلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل،

َه٤م اِلٟمٗم٤مق و ٓىؽمشم٥م قمٚمٞمٝمام اًمثقاب،و ٟمققملم ُمـ اِلٟمٗم٤مق ٓىرشمْمٞمٝمام اهلل ؾمٌح٤مٟمف،

ـٌ أو أذى وم٢مّٟمف ىٌٓمؾ و رى٤مئ٤ًم اعمقضم٥م ًمٕمدم صح٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ رأس اِلٟمٗم٤مق اًمذي ىّتٌٕمف ُم

ّٓ ُمـ ضمٝم٦م قمدم و اٟمٕم٘مد أّوًٓ صحٞمح٤ًم،إن و هبام ًمٞمس ىٕمرض اًمٌٓمّلن ُلذىـ اًمٜمققملم إ

اسمّتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل ومٞمف ُمـ رأس، أو ًمزوال اًمٜمٗمس قمـ هذه اًمٜمٞم٦م أقمٜمل اسمّتٖم٤مء اعمرو٤مة صم٤مٟمٞم٤مً 

سمٕمد ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م أّوًٓ، وم٠مراد ذم هذه أى٦م سمٞم٤من طم٤مل اخل٤مص٦م ُمـ أهؾ اِلٟمٗم٤مق 

ـّ و لماخل٤مًمّم٦م سمٕمد اؾمّتثٜم٤مء اعمرائ هؿ اًمذىـ ىٜمٗم٘مقن أُمقاُلؿ اسمّتٖم٤مء و إذى،و أهؾ اعم

وضمف اهلل صمّؿ ى٘مرون أٟمٗمًٝمؿ قمغم اًمث٤ٌمت قمغم هذه اًمٜمٞم٦م اًمٓم٤مهرة اًمٜم٤مُمٞم٦م ُمـ همػم أن 

 ىٗمًده.و ىّتٌٕمقه٤م سمام ىٌٓمؾ اًمٕمٛمؾ

٤م ٟمحقه ممّ و سمّتٖم٤مء ُمرو٤مة اهلل أن ٓى٘مّمد سم٤مًمٕمٛمؾ رئ٤مء٤مىٔمٝمر أّن اعمراد سم و ُمـ هٜم٤م

سم٘مقًمف شمثٌٞمّت٤ًم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ شمثٌٞم٧م اِلٟم٤ًمن ٟمٗمًف قمغم ُم٤م و ًمّم٦م ًمقضمف اهلل،جيٕمؾ اًمٜمٞم٦م همػم ظم٤م

 هق شمثٌٞم٧م ٟم٤مش ُمـ اًمٜمٗمس واىمع قمغم اًمٜمٗمس. وم٘مقًمف شمثٌٞمّت٤ًم متٞمزو ًمٜمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م،ا ٟمقاه ُمـ

 ُم٤م ذم ُمٕمٜمك اعمٗمٕمقل ُم٘مدر.و ذم ُمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ، شأٟمٗمًٝمؿ» :ىمقًمفو ٟمِمقى٦م شُمـ»يمٚمٛم٦م و

 .1ششمفدأو ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمٗمٕمؾ ُم٤م، اًمّت٘مدىر شمثٌٞمّت٤ًم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿو

 .2شم٤مسمع هق ذم هذا اعم٘م٤مل ًمٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم اًمّم٤مذمو هق ُمّتلم.وأىمقل: 

                                                
 .2/391اعمٞمزان  .1

 ُمـ اًمٓمٌع احلجري. 78. اًمّم٤مذم /2
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    ؽْم.و اًمِمجر، ّّٕن٤م دمٜمّف، أي شمًؽمه. ػْمُ ثِ ٙمَ ًمْ ٱاًمًٌّت٤من ًَ : اًم ـّ ذم و أصؾ اجلَ

 چقن و ومّراء گٗم٧م: چقن در سمًّت٤من درظم٧م ظمرُم٤م سم٤مؿمد آن را ضمٜم٧م گقىٜمد»اًمروض: 

 .1شز سم٤مؿمد آن را ومردوس ظمقاٟمٜمدر در او

    اًمرسمق: اًمزى٤مدة ى٘م٤مل رسم٤م اًمٌمء ىرسمق إذا زاد، اًمرسمقة ُمـ إرض: اًمٕمٚمق

ٚمق ذم ٟمٛمقه٤م يمام ٕمشمو ُمـ إرض ًمزى٤مدة قمغم همػمه سم٢مرشمٗم٤مقمف أو إرض اجلٞمدة اًمّتل شمزىد

٤مء: أي اًمراء هق ُمثٚم٨م اًمٗمو إول أفمٝمر. وأصؾ اًمٚمٖم٦م: اًمزى٤مدة يمام ُمّر.و 2ذم اعمٞمزان

رىٕمٝم٤م أيمثر ُمـ اعمًّتٖمؾ اًمذي و وإٟمام ظمص اجلٜم٦م سمرسمقة ّٕن ٟمٌّتٝم٤م ىٙمقن أطمًـ»رَ ُ سِمقة. 

 3يمام ذم اعمجٛمع.ش جيّتٛمع ومٞمف ومّل ىٓمٞم٥م رىٕمفو ىًٞمؾ اعم٤مء إًمٞمف

  .أي ُمٓمر ؿمدىد 

      وم٠مقمٓم٧م، ُايُمؾ: سمْمٛمّتلم ُم٤م ى١ميمؾ ُمـ اًمٌمء

 سم٤مًمْمؿ اًمٓمٕم٤مم اًمذي ُى١ميمؾ.و واًمقاطمدة ُايمٚم٦م، إيمؾ ُمّمدر

ذم و 4چٝم٤مر سمراسمر سم٤مؿمد. یُمٕمٜم٤مف سم :وٕمٗملمو وٕمٗملم: وٕمػ اًمٌمء: ُمثّله

: ُمٕمٜم٤مه ىّتْم٤مقمػ أضمر ُمـ أٟمٗمؼ ُم٤مًمف اسمّتٖم٤مء ُمرو٤مة اعمجٛمع: ومٞمام روي ىم٤مل أسمققمٌداهلل

 .5شاهلل

        ٌ٤مرُ ٖمًمّّم ٱٝم٤م واسمؾ ومٓمٌؾ: أي اعمٓمر أي وم٢من ىٙمـ مل ىّم 

 اًم٘مٓمر ىٙمٗمٞمٝم٤م ًمٙمرم ُمٜمٌّتٝم٤م.

 .یى دهق اًمرذاذ ُمثؾ اًمٜمَ و اًمٜم٤ٌمتو وىمٞمؾ: اًمٓمؾ: ُم٤م ى٘مع سم٤مًمٚمٞمؾ قمغم اًمِمجر

        ذم ذًمؽ و ُمٕمٜم٤مه قم٤ممل سم٠مومٕم٤مًمٙمؿ ومٞمج٤مزىٙمؿ سمحًٜمٝم٤م

ُمراشم٥م إٟمٗم٤مىمٝمؿ، سمّمػٌم و دهقم٤ٌم 6ىٕمٚمؿ ٟمٞم٤متو شمرهٞم٥م قمـ اًمرى٤مو شمرهمٞم٥م ذم اِلظمّلص

 اِلظمّلص.و ومرد طم٥ًم ُمراشم٥م اخلٚمقص سم٠مومٕم٤مُلؿ ومٝمق جي٤مزي يمّؾ 

                                                
 .4/59. روض اجلٜم٤من 1

 .2/391. اعمٞمزان 2

 .2/378. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3

 .2/126. ُمٜمٝم٩م اًمّم٤مدىملم 4

 .2/378. جمٛمع اًمٌٞم٤من 5

 . مَجُْع ٟمِّٞم٦م، ٓ ُى٘م٤مُل: َٟمقاى٤م يمام ؿم٤مَع ظَمَٓم٠َم.6
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 اًمروى٤مت

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ضمٕمٗمر وذم اًمٕمٞم٤مر قمـ ؾمّلم سمـ اعمًّتٜمػم قمـ أيب  

          ىم٤مل: ُاٟمزًم٧م ذم قمكم.1 

هق و أومْمٚمٝمؿ أُمػماعم١مُمٜملم :... ىم٤مل: قمكمٌ داهللقمٌ سمّمػم قمـ أيب وقمـ أيب

 2ممّـ ُىٜمِْٗمُؼ ُم٤مًمف اسمّتٖم٤مء ُمرو٤مت اهلل.

ـّ  قمٌداهلل ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران، قمـ أيبُمقصّم٘م٦م  ىم٤مل صمّلث َُمـ أشمك اهلل سمقاطمدة ُمٜمٝم

 3اِلٟمّم٤مف ُمـ ٟمٗمًف.و اًمٌنم جلٛمٞمع اًمٕم٤ممل،و أوضم٥م اهلل ًمف اجلٜم٦م: اِلٟمٗم٤مق ُمـ اىمّت٤مر،

ىم٤مل: ُمـ أظمّلق اعم١مُمـ اِلٟمٗم٤مق قمغم  قمكم سمـ احلًلم محزة، قمـ أيبصحٞمح٦م 

اسمّتداؤه إّى٤مهؿ سم٤مًمًّلم و إٟمّم٤مف اًمٜم٤ّمس،و اًمّتقؾّمع قمغم ىمدر اًمّتقؾّمع،و ىمدر اِلىمّت٤مر،

 4قمٚمٞمٝمؿ.

ىم٤مل: ُمـ ىْمٛمـ زم أرسمٕم٦م أسمٞم٤مت ذم  قمٌداهلل ُمٕمّتؼمة ُمٕم٤موى٦م سمـ وه٥م، قمـ أيب

 إن يمٜم٧م حمّ٘م٤ًم،و رك اعمراءأشمو ش اًمًّلم ذم اًمٕم٤ممل،أومو ٓختػ وم٘مرًا،و اجلٜم٦م؟ أٟمٗمؼ

 5أٟمّمػ اًمٜم٤ّمس ُمـ ٟمٗمًؽ.و

ى٘مقل: ُم٤م ُمـ قمٌد ىٛمٜمع  قمٌٞمد سمـ زرارة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهللصحٞمح٦م 

ّٓ أٟمٗمؼ اصمٜملم ذم همػم طمّ٘مف، ّٓ ـمّقىمف اهللُم٤م رضمؾ ىٛمٜمع طمّ٘م٤مً و درَه٤ًم ذم طمّ٘مف إ  ُمـ ُم٤مًمف إ

 6.سمف طمٞم٦م ُمـ ٟم٤مر ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ىم٤مل: ُمـ ُمٜمع طمّ٘م٤ًم هلل أٟمٗمؼ ذم سم٤مـمؾ  قمٌداهلل هِم٤مم سمـ احلٙمؿ، قمـ أيبصحٞمح٦م 

 7ُمثٚمٞمف.

أى٘مـ سم٤مخلٚمػ و ىم٤مل: ىم٤مل: ى٤م طمًلم أٟمٗمؼ ضمٕمٗمر طمًلم سمـ أىٛمـ، قمـ أيبظمؼم 

                                                
 .488، ح1/272. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .489، ح1/272. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .2/103. اًمٙم٤مذم 3

 .2/241. اًمٙم٤مذم 4

 .2/144. اًمٙم٤مذم 5

 .3/504. اًمٙم٤مذم 6

 .3/506. اًمٙم٤مذم 7
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ّٓ أٟمٗمؼ أوٕم٤مومٝم٤م ومٞمام ىًخط و ُمـ اهلل، وم٢مّٟمف مل ىٌخؾ قمٌد ٓ أُم٦م سمٜمٗم٘م٦م ومٞمام ىريض اهلل إ

 1اهلل.

دظمؾ قمٚمٞمف ُمقمم ًمف  ىم٤مل: احلًـ اًمرو٤م صٗمقان سمـ حيٞمك، قمـ أيبصحٞمح٦م 

: ومٛمـ أىـ خيٚمػ اهلل وم٘م٤مل ًمف: هؾ أٟمٗم٘م٧م اًمٞمقم ؿمٞمئ٤ًم؟ ىم٤مل: ٓ واهلل، وم٘م٤مل أسمقاحلًـ

 2قمٚمٞمٜم٤م، أٟمٗمؼ وًمق درَه٤ًم واطمدًا.

 ى٘مقل: إّٟمام اًمِمحٞمح َُمـ ُمٜمع طمؼ اهلل زرارة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهللظمؼم 

 .3أٟمٗمؼ ذم همػم طمؼ اهللو

ىم٤مل: إّن إٟمٗم٤مق هذا اعم٤مل ذم ـم٤مقم٦م اهلل أقمٔمؿ أّٟمف  أُمدي رومٕمف إمم أُمػماعم١مُمٜملم

 4إّن إٟمٗم٤مىمف ذم ُمٕم٤مصٞمف أقمٔمؿ حمٜم٦م.و ٟمٕمٛم٦م،

إّٟمف ىم٤مل: إّٟمٙمؿ إمم إٟمٗم٤مق ُم٤م ايمّتًٌّتؿ أطمقج  أُمدي رومٕمف إمم أُمػماعم١مُمٜملم

 5ُمٜمٙمؿ إمم ايمّت٤ًمب ُم٤م دمٛمٕمقن.

اًمٓمٝم٤مرة ؾمّلم و ُمـ اًمرواى٤مت اًمقاردة ذم اِلٟمٗم٤مق قمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م ش٦مٚمَ يم٤مُمِ  ةٌ نَمَ شمٚمؽ قمَ »و

 اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

 

                        

                          

                            

 

 .اُلٛمزة ًمإلٟمٙم٤مر 

           ٌّىمد  ةَ دَ قَ اعمَ َأَن  :اًمٗمرق سمٞمٜمٝمامو ٦ماًمقّد: اعمح

                                                
 .4/34. اًمٙم٤مذم 1

 .4/44. اًمٙم٤مذم 2

 .6، ح246. ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر /3

 .3329. همرر احلٙمؿ ح4

 .3827. همرر احلٙمؿ ح5
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 ٓىّتٕمٚمؼ سم٤معم٤ميض. اعم٤ميض وًمٙمـ احل٥ّم و سم٤معمًّت٘مٌؾ ُؼ ٚمَ ٕمَ ّتَ ّتَ ل ومَ ٜمّ اًمّتٛمِ  یى ٜمٕمْ شمٙمقن عمَِ 

 ٌؾ ثَ هق ُمَ  :اًمّت٘مدىر قمغم ُمثؾ رضسمف اهلل ذم احلنة سمًٚم٥م اًمٜمٕمٛم٦م وم٘مٞمؾ»ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

هذا  :شمٜم٘مٓمع قمٜمف آضمّل ذم أطمقج ُم٤م ىٙمقن إًمٞمفو ٛمرائل ذم اًمٜمٗم٘م٦م، ّٕٟمف ىٜمّتٗمع هب٤م قم٤مضمّلً ٚمًم

٦م اهلل سمٛمّلّذ اًمدٟمٞم٤م حيّمؾ ذم أظمرة ٛمٗمرط ذم ـم٤مقمٚمًم ٌؾ ثَ ىم٤مل جم٤مهد: هق ُمَ و ی.ىمقل اًمًدّ 

 ًمٚمذي خيّتؿ قمٛمٚمف سمٗم٤ًمد. ٌؾ ثَ قم٤ٌمس: هق ُمَ  ىم٤مل اسمـو قمغم احلنة اًمٕمٔمٛمك.

وىمقًمف:            وم٠مشمك سمٛمًّت٘مٌؾ صمّؿ قمٓمػ قمٚمٞمف

ذم ىمقًمف  سمامضٍ       ّشمٚمّت٘مل ُمرة سمـ)أن(ّّٕن٤م  ىم٤مل اًمٗمراء جيقز ذًمؽ ذم ىقد 

ظمري، ِلشمٗم٤مق اعمٕمٜمك، ومٙم٠مّٟمف ىم٤مل أىقد طمداَه٤م ُمٙم٤من آُ إُمرة سمـ)ًمق( ومج٤مز أن ى٘مدر و

قمٜمدي أّٟمف ىمد و أص٤مسمف اًمٙمؼم. ىم٤مل اًمرُم٤مين:و أقمٜم٤مبو أطمديمؿ ًمق يم٤مٟم٧م ًمف ضمٜم٦م ُمـ ٟمخٞمؾ

ذًمؽ  أحي٥ّم  :ىمٞمؾ فًمق قمغم اًمّتٛمٜمل، يم٠مٟمّ  یسمّتْمٛملم اًمٙمّلم ُمٕمٜمو سم٠من قمغم آؾمّت٘م٤ٌمل، دّل 

 اعمًّت٘مٌؾ أٓ شمرى أّٟمف ىّمح أن ىّتٛمٜمك أن يم٤من ًمف وًمد.و ٤ًم ًمف. اًمّتٛمٜمل ى٘مع قمغم اعم٤ميضُمّتٛمٜمٞم

اعمح٦ٌم ٓشم٘مع إٓ قمغم اعمًّت٘مٌؾ. ّٕٟمف ٓجيقز أن و ىّمح أن ىّتٛمٜمك أن ىٙمقن ًمف وًمد.و

٦م اعمحٌّ و ةاًمٗمرق سملم اعمقدّ و جيقز أطم٥م أن ىٙمقن زم وًمد.و ،أن يم٤من زم وًمد أطم٥ُم  :ى٘م٤مل

 ًمق ىمدم زىد سمٛمٕمٜمك أمتٜمك ًمق ىمدم،سمٛمٕمٜمك اًمّتٛمٜمل ٟمحق ىمقًمؽ: أودّ  أن اعمقدة ىمد شمٙمقن

 .1شًمق ىمدم جيقز أطم٥ّم ٓو

 : اهلل أقمٚمؿ، ومٖمْم٥مأّٟمف ؾم٠مل قمٜمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م وم٘م٤مًمقا رَ ٛمَ قمـ قمُ : »و ذم اًمٙمِم٤مف

. 2: ذم ٟمٗمز ُمٜمٝم٤م رء ى٤م أُمػماعم١مُمٜملمقم٤ٌمس ىم٤مل: ىمقًمقا ٟمٕمٚمؿ أو ٟٓمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل اسمـو

قمٛمؾ؟ ىم٤مل:  . ىم٤مل: ّٕي ٘مر ٟمٗمًؽ. ىم٤مل: رضسم٧م ُمثًّل ًمٕمٛمؾٍ ٓ تو ىم٤مل: ىمؾ ى٤م اسمـ أظمل

 سمٕم٨م اهلل ًمف اًمِمٞمٓم٤من ومٕمٛمؾ سم٤معمٕم٤ميص طمّّتك أهمرق أقمامًمف ًمرضمؾ همٜمل ىٕمٛمؾ احلًٜم٤مت. صمؿّ 

 3.يمّٚمٝم٤م

: هذا َُمَثٌؾ ىمّؾ واهلل ُمـ ىٕم٘مٚمف ُمـ اًمٜم٤ّمس ؿمٞمخ يمٌػم وٕمػ ًـاحلوقمـ 

هلل أوم٘مر ُم٤م ىٙمقن إًمی قمٛمٚمف ضمًٛمف ويمثر صٌٞم٤مٟمف أوم٘مر ُم٤م يم٤من إًمی ضمٜمّّتف، وإّن أطمديمؿ وا

                                                
 .341و 2/340. اًمّتٌٞم٤من 1

 ن قمٛمر ؾم٠مل... ومذيمره.. أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ طمدى٨م قمٌٞمد سمـ قمٛمػم: أ2

 ذم سمٕمض ٟمًخ اجلّلل: أطمرق، سم٤محل٤مء، ويمذًمؽ قم٤ٌمرة اًمٜمًٗمل.ش أهمرق أقمامًمف يمّٚمٝم٤م». ىمقًمف 3
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 .1شإذا اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمف اًمدٟمٞم٤م

 اًمٕمٜم٥م.و سمٞم٤مٟمٞم٦م، شمٌلّم أّن اًمٖم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م َه٤م اًمٜمخؾ 

  هل ؿمجر اًمّتٛمر.و اًمٜمخٞمؾ مجع ٟمخٚم٦مو اًمٜمخؾو 

     قمٜم٤مب[ سم٤مًمذيمر جلامل ُمٜمٔمرَه٤مإو ٜمخٞمؾاًمإّٟمام ظمّمٝمام ]و .مِ رْ ٙمَ ًمْ ٱصمٛمر 

 ظمّمٝمام سم٤مًمذيمر ،أيمثره٤م ُمٜم٤مومعو عم٤م يم٤مٟم٤م أيمرم اًمِمجر»٤مف: ذم اًمٙمِمو يمثرة ٟمٗمٕمٝمامو

إن يم٤مٟم٧م حمّتقى٦م قمغم ؾم٤مئر إؿمج٤مر ـ شمٖمٚمٞم٤ًٌم ُلام قمغم همػمَه٤م صمّؿ و ٦م ُمٜمٝمام ـضمٕمؾ اجلٜمّ و

 .2شأردومٝمام ذيمر يمّؾ اًمثٛمرات

      یى رجْ هق اعمَ و أي ُمـ ت٧م اجلٜم٦م، إّن٤مر: مجع ّنر 

 هق يمٜم٤مى٦م قمـ وومقر اعمٞم٤مه سمحٞم٨م شمٙمقن اجلٜم٦م ذات هبج٦مو :جم٤مري اعم٤مء اًمقاؾمع ُمـ

 ورَ وَ 
ٍ
 .اء

          ذم اجلٜم٦م ُمـ يمؾ اًمثٛمرات. مجع صمٛمرة: اطمدِ قأي ًمٚم 

 هل ـمٕم٤مم اًمٜم٤ّمس ُمـ اًمِمجر.و

 .اًمقاو ًمٚمح٤مل ٓ ًمٚمٕمٓمػ 

  عم٘مّمقد.اًمٚمحقق سم٤مو أي حل٘مف. إص٤مسم٦م: اًمقىمقع 

  .أي اًمِمٞمخقظم٦م 

       اًمْمٕم٤مف: مجع و اًمقاو ًمٚمح٤مل أىْم٤ًم، إوٓد، اًمْمٕمٗم٤مء

  ى٘مدرون قمغم اًمٙم٥ًم.ٓاًمْمٕمػ ٟم٘مّم٤من اًم٘مقة. أي و وٕمٞمػ،

     شمٜمٌٕم٨م  ةٌ دَ ىْ دِ ؿَم  قمّم٤مر، واِلقمّم٤مر: رىٌح إِ أي وم٠مص٤مب اجلٜم٦م

وًمٙمـ ش گردسم٤مد»سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م و ،شاًمزوسمٕم٦م»اًمٕم٤مُم٦م  فِ ٞمْ ٛمّ ًَ ق اًمًامء قمٛمقدى٤ًم شمُ ُمـ إرض ٟمح

 ذم ُمّمٓمٚمح اًمٕمرب اًمٞمقم أـمٚمؼ قمغم يمّؾ ـمقوم٤من. مجٕمف أقم٤مصػم.

   ،ـمقوم٤من و ةقمّم٤مر، أي رىح ؿمدىداًمٜم٤مر صٗم٦م ًمإلو أي ذم اِلقمّم٤مر ٟم٤مٌر

 ُمع اًمّم٤مقم٘م٦م. نَ قْ ٙمُ شمَ اًمٜم٤مر ىٛمٙمـ أن و ُمع اًمٜم٤مر،

                                                
، ـمٌع داراًمٗمٙمر اًمٌػموشمٞم٦م: واًمدر اعمٜمثقر 5/163واًمرواى٦م روى٧م ذم اًمٌخ٤مري  1/314. اًمٙمِم٤مف 1

1/340. 

 .1/314. اًمٙمِم٤مف 2
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  .اِلطمؽماق: اومؽماق إضمزاء سم٤مًمٜم٤مر 

             اًمٗمٙمر: ضمقٓن اًم٘مٚم٥م

دٓٓشمف اًمّتل تّت٤مضمقن إًمٞمٝم٤م ذم أُمر دىٜمٙمؿ  اهلل ؿسم٤مخلقاـمر. أي هبذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت ىٌلم ًمٙم

 شمرؿمدون.و شمٗمٝمٛمقنو ًمٕمّٚمٙمؿ شمّتٗمٙمرون

ـّ قمغم ُمـ شمّمدق قمٚمٞمف يمٛمـ : »وذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ىم٤مل: اِلقمّم٤مر: اًمرى٤مح ومٛمـ اُمّت

هق ؿمٞمخ وٕمٞمػ ًمف أوٓد صٖم٤مر ومّتجٞمئ رىح أو ٟم٤مر ومّتحرق و يم٤من ًمف ضمٜم٦م يمثػمة اًمثامر

 .1شُم٤مًمف يمّٚمف

 اًمرواى٤مت

 :ضمٕمٗمر قمـ أيب ،سمّمػم وذم اًمٕمٞم٤مر: قمـ أيب     ىم٤مل.2: رىٌح 

سمـ محٞمد قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر: آى٦م ُمـ يمّت٤مب أظمرج قمٌد و وذم اًمدر اعمٜمثقر:

اهلل ُم٤م وضمدت أطمدًا ىِمٗمٞمٜمل قمٜمٝم٤م ىمقًمف:                 

   قم٤ٌمس: ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم إيّن أضمد ذم ٟمٗمز ُمٜمٝم٤م،  طمّّتك ومرغ ُمـ أى٦م، ىم٤مل اسمـ

 ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم هذا ُمثؾ رضسمف اهلل وم٘م٤مل: أحي٥ّم  ومٚمؿ ت٘مر ٟمٗمًؽ، وم٘م٤مل: :وم٘م٤مل ًمف قمٛمر

 أهؾ اًمًٕم٤مدة طمّّتك إذا يمؼمت ؾمٜمفو أطمديمؿ أن ىٙمقن قمٛمره ىٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اخلػم

يم٤من أطمقج ُم٤م ىٙمقن إمم أن خيّتؿ قمٛمٚمف سمخػم قمٛمؾ سمٕمٛمؾ و قمٔمٛمف اىمؽمسم٧م أضمٚمف ورّق و

 3أقمجٌّتف.و أهؾ اًمِم٘م٤مء وم٤مومًد قمٛمٚمف وم٠مطمرىمف، ومقىمٕم٧م قمغم ىمٚم٥م قمٛمر

أى٦م ُمع ووقطمٝم٤م أو ًمٕمّؾ جيد ٟمٗمًف  ههذ یى ٕمج٥م ُمـ ظمٚمٞمٗمّتٝمؿ يمٞمػ ٓىدري ُمٕمٜماًمو أىمقل:

أطمديمؿ أن شمٙمقن ًمف  أىقدّ  ًمذا روي قمٜمف أّٟمف ىم٤مل: ىمرأُت اًمٚمٞمٚم٦م آى٦م أؾمٝمرشمٜملو ُمّمداىم٤مً ُل٤م

 ،أقمٚمؿ اهلل :وم٘م٤مل سمٕمض اًم٘مقم ؟ُم٤م قمٜمل هب٤م :أقمٜم٤مب وم٘مرأه٤م يمّٚمٝم٤م وم٘م٤ملو ٦م ُمـ ٟمخٞمؾضمٜمّ 

ؾمٛمع ومٞمٝم٤م و وًمٙمـ إّٟمام ؾم٠مًم٧م إن يم٤من قمٜمد أطمد ُمٜمٙمؿ قمٚمؿ ؿُ ٚمَ قمْ أَ اهلل إيّن أقمٚمؿ إّن  :وم٘م٤مل

 ،ٓ ت٘مر ٟمٗمًؽو ىمؾ ى٤م اسمـ أظمل :ىم٤مل ،أٟم٤م أَهسو أن خيؼم سمام ؾمٛمع ومًٙمّتقا ومرآين ئ٤مً ٞمْ ؿَم 

 :وم٘مٚمّتف ،رء أًم٘مل ذم روقمل :ىمٚم٧م ؟ُم٤م قمٜمل هب٤م اًمٕمٛمؾو :ىم٤مل ،قمٜمل هب٤م اًمٕمٛمؾ :ىمٚم٧م

                                                
 ُمـ اًمٓمٌع احلجري. 49. شمٗمًػم اًم٘مٛمل /1

 .490، ح1/272اًمٕمٞم٤مر . شمٗمًػم 2

 .1/340. اًمدر اعمٜمثقر 3
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قمٜمل هب٤م اًمٕمٛمؾ اسمـ آدم أوم٘مر ُم٤م ىٙمقن اسمـ أظمل  هق ىٗمنه٤م صدىم٧م ى٤مو أىمٌؾو ،ومؽميمٜمل

اسمـ آدم أوم٘مر ُم٤م ىٙمقن إمم قمٛمٚمف ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م و يمثر قم٤مىٚمفو فإمم ضمٜمّتف إذا يمؼمت ؾمٜمّ 

 1، احلدى٨م.صدىم٧م ى٤م اسمـ أظمل

طمًٜمّف قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: يم٤من و احل٤ميمؿو وؾمطوومٞمف: أظمرج اًمٓمؼماين ذم إ

 2اٟم٘مٓم٤مع قمٛمري.و لؾمٜمّ  قمٜمد يمؼم ىدقمق: اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ أوؾمع رزىمؽ قمكمَ  رؾمقل اهلل

 

                       

                          

                                      

 

       ىم٤مل احلًـو هذا ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم دون ؾم٤مئر اًمٜم٤ّمس 

ى٤م أهي٤م »يمّٚمام ومٞمف و سم٤معمدىٜم٦م َل ٟمزِ أُ وم٢مّٟمام ش ى٤م أهي٤م اًمذىـ آُمٜمقا»: يمّؾ رء ذم اًم٘مرآن ٦مُ قمٚم٘مٛمو

 3ف اًمِمٞمخ.ُاٟمزل سمٛمٙم٦م، يمذا ىم٤مًمش اًمٜم٤ّمس

  ىمٞمؾ: هل ذم اًمّتٓمقعو أي شمّمدىمقا، ىمٞمؾ: هل خمّتّم٦م سم٤مًمزيم٤مة 

 .عُ اًمّتٓمقّ و ٚم٦مُ وماًمٜم٤مو ومٞمف اًمزيم٤مة اًمقاضم٦ٌم ُؾ ظُم دْ شمَ اًمّمحٞمح أّٟمف ُمٓمٚمؼ و

      ُمًٕمقد أي ُمـ طمّلل ُم٤م يمًٌّتؿ سم٤مًمّتج٤مرة قمـ اسمـ 

ُمٙمًقسم٤مشمٙمؿ، ُم٤م يمًٌّتؿ: أي ُم٤مطمّمؾ  جم٤مهد، وىمٞمؾ: ُمـ ظمٞم٤مره وضمٞم٤مده أي ُمـ ضمٞم٤مدو

 همػمه٤م.و ًمٙمؿ ُمـ إُمقال سم٥ًٌم اًمّتج٤مرة

             اعمٕم٤مدن، وُمٕمٜم٤مه ُمـ ـمٞم٤ٌمت و اًمثٛمرو ُمـ احل٥ّم

 ومٞمام ىمٌؾ. ٤مهرِ يمْ ذِ ُم٤م أظمرضمٜم٤م ًمٙمؿ، طمذف اًمٓمٞم٤ٌمت ًمِ 

    اًمّتٞمٛمؿ: هق اًم٘مّمد واًمّتٕمٛمد، ومل ىًّتٕمٛمؾ  ّٓ ذم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ إ

                                                
 .1/340. راضمع مت٤مُمف ذم اًمدر اعمٜمثقر 1

 .1/340. اًمدر اعمٜمثقر 2

 .2/343. اًمّتٌٞم٤من 3
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 اًمٓمٝمقر سم٤مًمّمٕمٞمد. أي ٓشم٘مّمدوا. یى أظمران اؾمّتٕمٛمّل سمٛمٕمٜمو ، هذاعَ قاِو ذم صمّلصم٦م ُمَ 

   اعمٜمٗمقر، وىمٞمؾ: أّٟمف احلرام وًمٙمـ و ود اًمٓمٞم٥م، اًمرديء ُمـ اعم٤مل

 ٓخيّتص سمف.

  .ُمّتٕمّٚمؼ سم٤مخلٌٞم٨م 

   طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ    ٞم٨م سم٤مِلٟمٗم٤مق.ٌختّمقن اخل، أي 

    طم٤مًمٙمؿ أٟمٙمؿ ٓشم٠مظمذوٟمف ذم و طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ شمٜمٗم٘مقن،أي

 اًمٕم٤مُمؾ ومٞمف اًمٗمٕمؾ.و طم٘مقىمٙمؿ،

      ظمر لْمِ ٜمَ ٗمْ جْلَ ٱ: ووع أطمد ُض ٛمْ ٖمَ ًمْ ٱ شمًّتٕمٛمؾ ذم و قمغم ٔا

ٓشم٠مظمذون اخلٌٞم٨م  ٤مء. أي إّٟمٙمؿْ اخلٗم یى أىْم٤ًم، وى٠ميت أصٚمف سمٛمٕمٜم ِح ٤مُمُ َّتًًمٱوَ  اًمّتٖم٤مومؾ

ّٓ أن شمّتٖم٤مومٚمقا قمـ ظمٌثف ووشمّت٤ًمهٚمقا   ف.َءشمِ دارَ ذم وٓشمروقن سمف ٕٟمٗمًٙمؿ إ

        إّٟمام دقم٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م ًمٜمٗمٕمٙمؿ هب٤م. و ؿهمٜمل قمـ صدىم٤مشمٙم

 ىر قمـ اِلٟمٗم٤مق سم٤مخلٌٞم٨م.ذوومٞمف ت

ل: أطمده٤م: أّٟمف ُمًّتحؼ ًمٚمحٛمد قمغم وم٠مُم٤م محٞمد ومٗمٞمف صمّلصم٦م أىمقا»ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

ىم٤مل احلًـ: ُمٕمٜم٤مه ُمًّتحٛمدًا إمم و أومٕم٤مًمف. اًمث٤مين: ُمقضم٥م احلٛمد قمغم ـم٤مقمّتف. اًمث٤مًم٨م:

 ظمٚم٘مف سمام ىٕمٓمقن ُمـ اًمٜمٕمؿ ًمٕم٤ٌمده أي ُمٌّتدع ُلؿ إمم ُم٤م ىقضم٥م احلٛمد...، صمّؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ:

 .1ش٤مزهيؿ قمٚمٞمفُمٕمٜم٤مه أّٟمف جيو أّٟمف حيٛمدهؿ قمغم ُم٤م ىٗمٕمٚمقٟمف إذا ومٕمٚمقه قمغم ُم٤م أُمرهؿ سمفو

٤مُمد ـ يمام ذم حْل ٱ یُمٗمٕمقل وم٤محلٛمٞمد ىٛمٙمـ أن ىٙمقن سمٛمٕمٜمو وم٤مقمؾ یى ومٕمٞمؾ ى٠ميت سمٛمٕمٜم

 يمام ذم اعمٕم٤مين اًمثّلصم٦م. ،دِ قْ ٛمُ حْ عمَْ ٱ یى اًمذي ذيمره اًمِمٞمخ اظمػمًا ـ أو سمٛمٕمٜم یى ٜمٕمْ عمَْ ٱ

 اًمرواى٤مت

، ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمٌداهلل قمـ قمٌداهلل سمـ ؾِمٜم٤من، قمـ أيب     

                         

 . ىّتّمّدىمقن سمنَمّ ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمَّتٛمر  ىم٤مل: يم٤من ُأٟم٤مس قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل

 ًمف: اعمُٕم٤موم٤مرة، ومٗمل ذًمؽ أٟمزل اهلل: اًمرىمٞمؼ اًمِ٘منم، اًمٙمٌػم اًمَٜمقى، ى٘م٤مل    

                                                
 .2/346. اًمّتٌٞم٤من 1
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       1 

 :سمّمػم، ىم٤مل ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مقمٌداهلل قمـ أيب         ؟ 

إذا أُمر سم٤مًمٜمخؾ أن ُىزيّمك، جَيلء ىمقٌم سم٠مًمقاٍن ُمـ اًمّتٛمر،  ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل

اعمُٕم٤موم٤مرة، ىمٚمٞمٚم٦م اًمّٚمح٤مء و ٛمر ُى١مّدوٟمف قمـ زيم٤مهتؿ متراً، ى٘م٤مل: ًمف: اجلُٕمرورهق ُمـ أردأ اًمّت

: قمٔمٞمٛم٦م اًمٜمَقى، ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ جيلء هب٤م قمـ اًمَّتٛمر اجلّٞمد، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

،و ه٤مشملم، 2ٓخَتِْرصقا
ٍ
 ذم ذًمؽ أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:و ٓدمٞمئقا ُمٜمٝم٤م سمٌمء      

         :إمم ىمقًمف      واِلهمامض: أن ى٠مظُمذ

 ُمـ اًمَّتٛمر. ه٤مشملم اًمَّتٛمرشملم

٥ٍم طمرام. ًْ  3و ىم٤مل: ٓ َىِّمؾ إمم اهلل صدىم٦ٌم ُمـ يَم

 .4رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمده اعمٕمّتؼم ذم اًمٙم٤مذم

  ، ذم ىمقل اهلل: قمٌداهلل قمـ ِروم٤مقم٦م، قمـ أيب     وم٘م٤مل: سمٕم٨م ،

يم٤من ُأٟم٤مٌس و ٓ ُُمٕم٤موم٤مرًة:و قمٌداهلل سمـ َرواطم٦م، وم٘م٤مل: ٓ خَتِْرصقا ضُمْٕمُروراً  رؾمقل اهلل

جَيٞمئقن سمّتٛمِر ؾمقء، وم٠مٟمزل اهلل ضمّؾ ذيمره:           ذيمر أّن و

ٓ و : ى٤م قمٌداهلل، ٓخَتِْرص ضُمْٕمُروراً اًمٜمٌّل  قمٌداهلل ظَمَرص قمٚمٞمٝمؿ مَتر ؾمقء، وم٘م٤مل

 5ُُمٕم٤موم٤مرًة.

 ، ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ضمٕمٗمر قمـ ُزرارة، قمـ أيب        

 ]6، ىم٤مل: يم٤مٟم٧م سم٘م٤مى٤م ذم أُمقال اًمٜم٤ّمس أص٤مسمقه٤م ُمـ اًمّرسم٤م أو ُمـ ]اعمٙم٤مؾم٥م 

 7ىّتّمّدق هب٤م، ومٜمٝم٤مهؿ اهلل قمـ ذًمؽ.و ٝم٤م ومٞمٜمٗم٘مٝم٤ماخلٌٞمث٦م ىمٌؾ ذًمؽ، ومٙم٤من أطمدهؿ ىّتٞمَٛمٛم

٤ٌَمح، قمـ أيب قمـ أيب  ، ىم٤مل: ؾم٠مًمُّتف قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ضمٕمٗمر اًمَّم   

                                                
 .491، ح1/273. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 . اخلَْرص: طَمزُر ُم٤م قمغم اًمٜمخَؾ ُمـ اًمُرـم٥م مترًا.2

 .492، ح1/273. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 (.4/48) 9، ح٤7/324مذم . اًمٙم4

 .493، ح1/274. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5

 .7، ح6/328. اًمزى٤مدة ُمـ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 6

 .494، ح1/274. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 7
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     ،ُمـ و . ىم٤مل: يم٤من اًمٜم٤ّمس طملم أؾمٚمٛمقا قمٜمدهؿ ُمٙم٤مؾم٥م ُمـ اًمّرسم٤م

  ُم٤مًمف ومٞمّتّمَدق هب٤م، ومٜمٝم٤مهؿ اهلل قمـ ذًمؽ،أُمقاٍل ظمٌٞمث٦ٍم، ومٙم٤من اًمرضُمؾ ىّتٕمَٛمده٤م ُمـ سملم

ّٓ ُمـ يم٥ًٍم ـمّٞم٥ٍم.و  1إَن اًمَّمدىم٦م ٓ شَمّْمُٚمح إ

، ىم٤مل: يم٤من أهؾ اعمدىٜم٦م ى٠مشمقن قمـ إؾمح٤مق سمـ قماّمر، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد

قِمذق ُىًّٛمك و ومٞمف قِمذق ُىًّٛمك اجلُٕمرور،و سمَّمدىَم٦م اًمِٗمٓمر إمم ُمًجد رؾمقل اهلل

 ، رىمٞم٘م٤ًم حِل٤مؤَه٤م، ذم ـمٕمٛمٝمام ُمرارة، وم٘م٤مل رؾمقل اهللُُمٕم٤موم٤مرة، يم٤مٟم٤م قمٔمٞماًم ٟمقاَه٤م

ًمٚمخ٤مرص: ٓخَتِرص قمٚمٞمٝمؿ هذىـ اًمَٚمقَٟملم، ًمٕمّٚمٝمؿ ىًّتحٞمقن ٓى٠مشمقن هبام، وم٠مٟمزل اهلل 

شمٕم٤ممم:                :إمم ىمقًمف  .2 

ٌّل، ىم٤مل: ُمّر إسمراهٞمؿ اًمٜمََخِٕمّل قمغم اُمرأةٍ قمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًم هل ضم٤مًم٦ًم و د اًمَْم

سمٙمر،  ذم ىده٤م ُِمْٖمَزل شَمْٖمِزل سمف، وم٘م٤مل: ى٤م ُأمّ و سمٙمر، يم٤من ى٘م٤مل ُل٤م: ُأمّ و قمغم سم٤مب داره٤م سُمٙمرًة،

سمـ  يمٞمػ أوٕمف َوؾَمِٛمٕم٧ُم قمكمّ و أُم٤م يَمؼِمت، أمل ى٠من ًمِؽ أن شَمَْمٕمل هذا اعمِْٕمزل؟ وم٘م٤مًم٧م:

٥م. ١مُمٜملمـم٤مًم٥م أُمػماعم أيب ًْ  3ى٘مقل: هق ُمـ ـمّٞم٤ٌمت اًمَٙم

  : ذم ىمقل اهلل قمٌداهلل سمّمػم، قمـ أيب ظمري، قمـ أيبأُ وذم رواى٦م 

      
ٍ
ذم اجل٤مهٚمّٞم٦م ومٚماّم أؾمٚمٛمقا  وم٘م٤مل: يم٤من اًم٘مقم ىمد يمًٌقا ُمٙم٤مؾم٥م ؾمقء

ّٓ أن خُي  ـ شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك ـأرادوا أن خيرضمقه٤م ُمـ أُمقاُلؿ ًمٞمّتّمّدىمقا هب٤م وم٠مسمك اهلل  رضمقا إ

 4قا.ٌُ ًَ ُمـ أـمٞم٥م ُم٤م يمَ 

: أّّن٤م ٟمزًم٧م ّٕن سمٕمْمٝمؿ يم٤من ى٠ميت سم٤محلِمػ وذم اًمّتٌٞم٤من: روي قمـ قمكمّ 

 5ومٞمدظمٚمف ذم متر اًمّمدىم٦م ومٜمزًم٧م ومٞمف أى٦م.

٤م ٟمزًم٧م ذم أىمقام ُلؿ أُمقال ُمـ رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م : أّّن قمٌداهلل وومٞمف: روي قمـ أيب

 6أُمر سم٤مًمّمدىم٦م ُمـ احلّلل.و اهلل قمـ ذًمؽ یق ُمٜمٝم٤م، ومٜمٝميم٤مٟمقا ىّتّمدَ 

                                                
 .495، ح1/274. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .496، ح1/274. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .497، ح 1/275. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 (.4/48) 10، ح7/326. اًمٙم٤مذم 4

 ..2/344. اًمّتٌٞم٤من 5
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وم٘م٤مل: ى٤م  وذم اعمجٛمع: روي قمـ قمٌٞمد سمـ روم٤مقم٦م ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل

ّٓ ُمـ أشم٘مك  1هٙمذا.و سمّر وصدق وىم٤مل سم٤معم٤مل هٙمذاو ُمٕمنم اًمّتج٤مر أٟمّتؿ ومج٤مر إ

سمدل(  فراؾمّتگر )راؾمّتگق ٟمًخ و »...وىم٤مل ذم اًمروض ذم شمرمج٦م آظمر احلدى٨م: 

 .2شاز آن ضم٤مٟم٥م و يمٜمد از اىـ ضم٤مٟم٥م يمف ُم٤مل ظمرج ُمك

 3اجلزء اًم٤ٌمىمل ذم اًم٤ًمسمٞم٤م.و : شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمرزق ذم اًمّتج٤مرةىم٤ملو وومٞمف:

 4اًمقًمد. ٤مٝمٞمْ أصٚمٝم٤م اجلٚمدة اًمّتل خيرج ومِ و ىم٤مل اًمزخمنمي: أي اعمقار

وًمده ُمـ  ٥م ُم٤م أيمؾ اًمرضمؾ ُمـ يمًٌف أنّ ىم٤مل: أـمٞمّ  وومٞمف: روت قم٤مئِم٦م أّٟمف

 5يمًٌف.

 ًمد ُىٕمد ُمـ يم٥ًم واًمده سمؾ ُمـ ـمٞم٤ٌمت يمًٌف.قَ ًمْ ٱًمد ُمـ يمًٌف أو يم٥ًم اًمق نُ قَ ٙمَ ّتَ ىَ أي: 

: أّي يم٥ًم اًمرضمؾ أـمٞم٥م؟ ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قُمٛمػم: ؾُمئؾ اًمٜمٌلو وومٞمف:

 6يمّؾ سمٞمع ُمؼمور.و قمٛمؾ اًمرضمؾ سمٞمده

 7: ُمـ ادمر سمٖمػم قمٚمؿ ارشمٓمؿ ذم اًمرسم٤م صمّؿ ارشمٓمؿ.ىم٤مل قمكمو وومٞمف:

ؿ : إّن اهلل شموذم اًمروض: ىم٤مل رؾمقل اهلل ًّ ؿ سمٞمٜمٙمؿ أظمّلىمٙمؿ يمام ىم ًّ ٕم٤ممم ىم

ّٓ ـمٞم٤ًٌم، ٓىٙم٥ًم قمٌد ُم٤مًٓ ُمـ طمرام ومٞمّتّمّدق  إنّ و سمٞمٜمٙمؿ أرزاىمٙمؿ اهلل ـمٞم٥م ٓى٘مٌؾ إ

ّٓ يم٤من زاده إمم  ٓو ٓىٜمٗمؼ ُمٜمف ومٞم٤ٌمرك ًمف ومٞمف،و ُمٜمف ومٞم٘مٌؾ ُمٜمف، ىؽميمف ظمٚمػ فمٝمره إ

ٓىٛمحق سمف اخلٌٞم٨م و ف ىٛمحق اًمزء سم٤محلًـأن ٓىٛمحق اًمزء سم٤مًمزء وًمٙمٜمّ و اًمٜم٤مر،

 8اخلٌٞم٨م.

سم٤معمدىٜم٦م ُٟمًّٛمك  ٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهللوىم٤مل ىمٞمس سمـ قمروة اًمٖمٗم٤مري: يمٜمّ 

                                                
 .2/380. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .4/36. روض اجلٜم٤من 2

 .2/380. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3

 .2/380. جمٛمع اًمٌٞم٤من 4

 .2/380. جمٛمع اًمٌٞم٤من 5

 .2/380. جمٛمع اًمٌٞم٤من 6

 .202. اؾم٤مس اًمٌّلهم٦م /7

 .2/266: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/62. روض اجلٜم٤من 8
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سم٤مؾمؿ هق أطمًـ ُمـ اؾمٛمٜم٤م وم٘م٤مل: ى٤م ُمٕمنم  رؾمقل اهلل ٟم٤مأٟمٗمًٜم٤م اًمًامهة ومًاّم 

 1اًمٞمٛملم ومِمقسمقه سم٤مًمّمدىم٦م.و اًمٙمذبو اًمّتج٤مر إّن هذا اًمٌٞمع حييه اًمٚمٝمق

أومْمٚمٝم٤م اًمّتج٤مرة إذا  ءخلػم قمنمة أضمزا: اأسم٤مُم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب

 2أقمٓم٤مه.و أظمذ احلؼ

عمقازم ا : ى٤م ُمٕمنم ىمرىش ٓىٖمٚمٌٜمّٙمؿ هذهقم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ اسمـ

ّٓ شم٤مضمر طمّّلف ُمٝملم.و أّن اًمؼميم٦م ذم اًمّتج٤مرةو قمغم اًمّتج٤مرة  3ص٤مطمٌٝم٤م ٓ ىٗمّت٘مر إ

، وم٘م٤مل: ى٤م أّم قمغم أّم ُمٕمٌد طم٤مئٓم٤مً  قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل: دظمؾ رؾمقل اهلل

ُمٕمٌد ُمـ همرس هذا، أُمًٚمؿ أم يم٤مومر؟ ىم٤مًم٧م: سمؾ ُمًٚمؿ، ىم٤مل: ومّل ىٖمرس اعمًٚمؿ همرؾم٤ًم 

ّٓ يم٤مٟم٧م ًمف صدىم٦م إمم ىقم اًم٘مٞم٤مم.و ٓ داسم٦مو ومٞم٠ميمؾ ُمٜمف إٟم٤ًمن  4ٓ ـم٤مئر إ

 5: اـمٚمٌقا اًمرزق ذم ظم٤ٌمى٤م إرض.ىم٤مل رؾمقل اهلل

إّن هلل ذم أُمقاًمٙمؿ » :ىم٤مل ُلؿ قم٤ٌمس ذم هذه أى٦م ىم٤مل: رؾمقل اهلل وقمـ اسمـ

يم٤من اًمٜم٤ّمس ى٠مشمقن أهؾ اًمّمدىم٦م و شاهلل ذم أُمقاًمٙمؿ وم٤مقمٓمقا ُمٜمف طمّ٘م٤ًم وم٢مذا سمٚمغ طمّؼ 

ٛمٝم٤م رؾمقل اهللٕموو سمّمدىم٤مهتؿ ًّ  سمٞمٜمٝمؿ. قّن٤م ذم اعمًجد وم٢مذا اضمّتٛمٕم٧م ىم

شمٗمّرق ه٤مُمٝمؿ. سمٕمذق و َرّق أهؾ اعمًجد ىم٤مل: ومج٤مء رضمؾ ذات ىقم. سمٕمد ُم٤م

ـْ ضم٤مء هبذا »أسمٍمه وم٘م٤مل:  قل اهللطمِمػ ومقوٕمف ذم اًمّمدىم٦م، ومٚمام ظمرج رؾم َُم

 ىم٤مًمقا: ٟٓمدري ى٤م رؾمقل اهلل.ش اًمٕمذق احلِمػ

 6وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أى٦م.ش سمئًام صٜمع ص٤مطم٥م هذا احلِمػ»ىم٤مل: 

ورذاًم٦م أُمقاُلؿ ومٞمٕمزًمقن اجلّٞمد  ىم٤مل: يم٤مٟمقا ىّتّمّدىمقن سمنمار صمامرهؿ وقمـ قمكمّ 

 ٟم٤مطمٞم٦م ٕٟمٗمًٝمؿ، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم      ،ىٕمٜمل اًمردي ُمـ أُمقاًمٙمؿ 

                                                
 .2/267: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/63. روض اجلٜم٤من 1

 .2/267: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/63. روض اجلٜم٤من 2

 .2/267، اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/63. روض اجلٜم٤من 3

 .2/267، اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/64. روض اجلٜم٤من 4

 .2/267، اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/64. روض اجلٜم٤من 5

 .2/268، اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/65. روض اجلٜم٤من 6
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 2اًمدٟم٤مٟمػم.و اًمزىقف ُمـ اًمدراهؿو اًمزوان ُمـ احلٌقب،و اًمٕمٗمـو ُمـ اًمّتٛمر، 1احلِمػو

ّٓ  : ُمٕمٜم٤مهوىم٤مل قمكمّ   ًمق يم٤من ٕطمديمؿ قمغم رضمؾ طمّؼ ومج٤مءه هبذا، مل ى٠مظمذه إ

 3أّٟم٦م ىمد أهمٛمض قمـ سمٕمض طمّ٘مف.  یهق ىرو

سمآظمذي هذا اًمردي ًمق يم٤من ٕطمديمؿ ىم٤مل: وًمًّتؿ  وروي اًمقاًمٌل قمـ قمكمّ 

 4قمغم أظمر طمّؼ سمح٤ًمب اجلّٞمد طمّّتك شمٜم٘مّمقه.

ىم٤مل: إذا رأىّتٛمقين أشمّمّدق ّذ ُم٤م  سمقذىح اًمٙمٕمٌل ص٤مطم٥م رؾمقل اهللأ

 5ين واقمٚمٛمقا أيّن جمٜمقن.وْ قُ يمْ ٤مقمٜمدي وم

 داغ ّنك.و وذم اًمروض: وم٠ميمقوين: ُمرا سمٜمد يمٜمك

 

                         

         

 

  إسمٚمٞمس و أٟمّم٤مره،و أقمقاٟمفو ضمٜمقدهو أوٓدهو اؾمؿ ضمٜمس ِلسمٚمٞمس

 يمٌػمهؿ اًمذي قمٌداهلل شمٕم٤ممم آٓف ؾمٜملم طمّّتك سمٚمغ إمم ُمرشم٦ٌم ُمّلئٙم٦م اهلل اعم٘مرسملم اخل٤مصلم

ٟمزع ُمٜمف و أقمامًمفو يمؼمًا ومحٌط هق طمقل اًمٕمرش ومٕمَم أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمًجقد ٔدم

اؾمّتٛمٝمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم و ٟمًٚمفو أوٓدهو سمٕمّزشمف أن ىٖمقي آدمو درضم٤مشمف، ومحٚمػ سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 ُمقاقمٞمده سمؾو أُم٤مٟمٞمفو ُمّم٤مىدهو وم٤مُمٝمٚمف اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم وًمّتٗمّمٞمؾ ُمٙم٤مىده

 ٗم٤ميت.هق ُمـ ُم١مًمَ و شإسمٚمٞمس اًمٚمٕملميمّت٤مب »ُمقاقمٔمف راضمع و

  مل ىٙمـ  َؼ ٚمِ ـمْ أُ اًمنّم ُمٕم٤ًم سم٤مًم٘مرىٜم٦م، همػم أّٟمف إذا و اًمققمد ىًّتٕمٛمؾ ذم اخلػم

اًمققمٞمد ىًّتٕمٛمؾ ذم اًمنّم وم٘مط، وطمّد اًمققمد: هق اخلؼم سمٗمٕمؾ اخلػم ذم و  ذم اخلػم،ّٓ إ

                                                
 ـ اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم.. طمِمػ اًمّتٛمر: أردُأه ويمذا اًمزوان ُمـ احلٌقب واًمزىقف ُم1

 .2/268، اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/66. روض اجلٜم٤من 2

 .2/269، اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/67. روض اجلٜم٤من 3

 .2/269، اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/67. روض اجلٜم٤من 4

 .2/270، اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/69. روض اجلٜم٤من 5
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إصؾ و سمٗمٕمؾ اًمنّم.اخلؼم سمٗمٕمؾ اًمنم إذا ىمّٞمد سمف، وطمّد اًمققمٞمد: هق اخلؼم و اعمٓمٚمؼ

ّٓ أّٟمف يمثر  ؾمّتٕمامًمف ذم اًمّتٕمدي سمحرف اِلو٤موم٦م طمّّتك ٱشمٕمدى٦م اًمققمد سمٖمػم طمرف اِلو٤موم٦م إ

 ص٤مر أصًّل ًمٙمثرشمف ومٞمف.

  ٔم٤ممٌ قمِ َوِهَل ّٕن اًمٗم٘مر سمٛمٜمزًم٦م يمن اًمٗم٘م٤مر: و ،یى هق ود اًمٖمٜمو احل٤مضم٦م 

 ظمرز اًمٔمٝمر واطمده٤م وم٘مرة. یى ٛمّ ًَ شمُ  عذم اًمٜمخ٤م ُمٜمّتٔمٛم٦مٌ 

ٓم٤من ـ ًمٕمٜمف اهلل ـ ىٕمديمؿ إذا أظمرضمّتؿ ُمـ أُمقاًمٙمؿ اًمّمدىم٦م سم٤مِلٟمٗم٤مق ذم واًمِمٞم

 ـ ُمـ اًمزيمقات ٦مَ ٌَ قاضمِ ًمْ ٱعم٤ْمًمَِٞم٦َم ٱاحل٘مقق  ؿُ ّتُ ىْ دَ وضمقه اًمؼّم أو سم٤مجلٞمد ُمـ اعم٤مل، أو أَ 

 اًمٙمٗم٤مرات ـ ذم أُمقاًمٙمؿ اومّت٘مرشمؿ.و إمخ٤مسو

ذم اًمّمدىم٦م ردئ اعم٤مل ا وْ دُ ١مَ أى٦م أّن اًمِمٞمٓم٤من حيٛمٚمٙمؿ قمغم أن شمُ  یى ٜمٕمْ ومّتٚمخٞمص ُمَ »

ىٕمديمؿ اًمٗم٘مر: ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٗم٘مر و ـ ّت٤منِ ٖمَ ًمُ  رُ ٘مْ ٗمُ ًمْ ٱوَ  رُ قمٓم٤مء اجلٞمد ـ اًمَٗم٘مْ ٢مخيّقومٙمؿ اًمٗم٘مر سم

 2يمذا ذم اًمّتٌٞم٤من. 1شقمّدي اًمٗمٕمؾ ومٜمّم٥مو اًم٤ٌمء ٧ِم ومَ ذِ حُ ومَ 

    إُمر هق ىمقل اًم٘م٤مئؾ عمـ هق دوٟمف: إومٕمؾ ُمع إرادة اعم٠مُمقر سمفو 

اًمِمٞمٓم٤من سم٠مُمره و مل ى٠مت اًمؽمظمٞمص ذم شمريمف،و صدر ُمـ أهٚمفىدل قمغم اِلجي٤مب إن و

 إن ًمف أهٚمٞمّتف. ٤مً سمذِ ٤مىدقمل يم

  ،ٌُخؾيِت ٠مْ شمَ وَ  اعمٕم٤ميص ذم أهمٚم٥م اِلؾمّتٕمامل  :اًمٗم٤مطمشو ، سمٛمٕمٜمك اًم

اًمٗم٤مطمِم٦م ُم٤م و اًمٗمقاطمشو اًمٗمحشو ؾم٤مئٚمٞمف.و اًمٌخٞمؾ ؾمٛمل سمف ّٕٟمف دٌء سمرد وٞمقومف

 ُمٜمع اًمّمدىم٤متو ىٖمرىٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من قمغم اًمٌخؾو قال.إىمو قمٔمؿ ىمٌحف ُمـ إومٕم٤مل

احل٤مضم٤مت ُمـ  ْي وِ ذَ  قمغمى  اِلٟمٗم٤مِق  كَ رْ اِلٟمٗم٤مق ّٕن شمَ و شمرك اًمٓم٤مقم٤متو ى٠مُمريمؿ سم٤معمٕم٤ميصو

 ضمػماٟمف ى١مدي إمم اًمّت٘م٤مـمع.و أىم٤مرسمف

    ّٓ ذم ىم٤ٌمل وقمد اًمِمٞمٓم٤من، اهلل ىٕمديمؿ وًمٙمـ وقمد اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمس إ

 ، اِلٟم٤ًمن اًمِم٘مل اعمٖمرور ى٘مٌؾ وقمد اًمِمٞمٓم٤منطمٌؼ  ٤مٝمٚمُ شمٕم٤ممم يمُ  ُمقاقمٞمد اهللو أسم٤مـمٞمؾ

 !ٓى٘مٌؾ وقمداهلل احلّؼ و

    هللِ ٱهمٗمران و ،اًمقؾمخو ى٠ميت سمٛمٕمٜمك صقن اًمٚم٤ٌمس قمـ اًمدٟمس :همٗمر 

                                                
ّٛمیى سم٤ِمْصٓمِّلِح 1 ًَ ذا ُم٤م ُى  خْل٤مومِِض.ٱًْمٜمُح٤مِة: سم٤ِمًمٜمَّْم٥ِم قَمٚمیى َٟمْزِع ٱ. َوهى

 .2/348. اًمّتٌٞم٤من 2
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 قمٗمقه.و ُمٖمٗمرشمف ًمٚمٕمٌد: صقٟمف قمـ اًمٕمذابو

   سم٤مِلٟمٗم٤مق أي  ؿاًمٗمْمؾ: اًمزى٤مدة، أي ىٕمديمؿ اهلل اًمزى٤مدة ذم أُمقاًمٙم

 إيمثر.و زىدىٕمٓمٞمٙمؿ اخلٚمػ سمؾ إ

     قمٓمٞمّتف ٓشميهو ىٕمٓمل قمـ ؾمٕم٦مو واؾمع ُمـ أؾمامئف احلًٜمكى 

 اًمِمٝم٤مدة،و ىٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥مو ُمٖمٗمرشمفو ومْمٚمفو قمٚمٞمؿ: طمٞم٨م ىْمع ؾمٕمّتفو ٓشمٜم٘مص ظمزائٜمف،و

 ٓ ىًّتح٘مٝم٤م. ـْ ُمَ و ىًّتحؼ اًمٕمٓمٞم٦م ـْ سمٛمَ  قمٚمٞمؿٌ و

 اًمرواى٤مت

أُمره و ًمٚمٛمٚمؽ عم٦م، ومٚمٛم٦م اًمِمٞمٓم٤من وقمده سم٤مًمٗم٘مرو : ًمٚمِمٞمٓم٤من عم٦مداهللقمٌ وقمـ أيب

 1ّنٞمف قمـ اعمٕم٤ميص.و عم٦م اعمٚمؽ أُمره سم٤مِلٟمٗم٤مقو سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م

، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ًمف: إيّن أوْمَرُح ُمـ همػم وَمَرح قمٌداهلل أيبقمـ ه٤مرون سمـ ظم٤مرضمف قمـ 

ٓ ذم و اه ذم ٟمٗمززٍن أرأطْمَزُن ُمـ همػم طُم و ٓ ذم صدى٘مل،و ٓ ذم ُم٤مزم،و أراه ذم ٟمٗمز،

 ٓ ذم صدى٘مل.و ُم٤مزم،

 3، ومٞم٘مقل ًمق يم٤من ًمؽ قمٜمداهلل ظمػم، ُم٤م أداَل 2ىم٤مل: ٟمٕمؿ، إّن اًمِمٞمٓم٤من ُىٚمُِؿ سم٤مًم٘مٚم٥م

ّٓ ُمثؾ اًمذي اٟمّتٔمر اًمذىـ ُمـ و قمٚمٞمؽ قمدّوك، ٓ ضمٕمؾ سمؽ اًمٞمف طم٤مضم٦م، هؾ شمٜمّتٔمر إ

 ىمٌٚمؽ، ومٝمؾ ىم٤مًمقا ؿمٞمئ٤ًم؟ ومذاك اًمذي حُيِْزن ُمـ همػم طُمزن.

 ٢مّن اعمََٚمؽ ُىٚمُِؿ سم٤مًم٘مٚم٥م ومٞم٘مقل: إن يم٤من اهلل أداَل قمٚمٞمؽ قمدَوك،وأُّم٤م اًمٗمرح، وم

هق ىمقل اهلل و وَمْْمٍؾ،و ضمٕمؾ سمؽ اًمٞمف طم٤مضم٦ٌم، وم٢مّٟمام هل أّى٤مٌم ىمّلئؾ، أسْمنِم سمَٛمْٖمِٗمرٍة ُمـ اهللو

شمٕم٤ممم:                        4. 

 .5وٟمحقه٤م ذم قمٚمؾ اًمنمائع

 6شمًّقد وضمٝمف ٟمحق ظمؼم ىقٟمس سمـ فمٌٞم٤منو ىمد ورد ذم رواى٤مشمٜم٤م سم٠مّن اًمّمدىم٦م شمٙمن فمٝمر إسمٚمٞمس

                                                
 .2/381: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/347. اًمّتٌٞم٤من 1

 . َأمَلَ سم٤مًمٌمء: أشم٤مه ومٜمزل سمف.2

 . أدال ومّلٟم٤ًم قمغم ومّلن: ٟمٍمه وهمٚمٌف قمٚمٞمف وأفمٗمرسمف.3

 .498، ح1/275. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

 .1، ح1/93. قمٚمؾ اًمنمائع 5

 .79إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم /وٟم٘مٚم٧ُم قمٜمف ذم يمّت٤مب  58، ح76. ومْم٤مئؾ إؿمٝمر اًمثّلصم٦م /6
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 .1ُمرومققم٦م احلراينو

: يم٤مد اًمٗم٘مر أن ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل اًمًٙمقين، قمـ أيب ةٕمّتؼمُموذم 

 2.يم٤مد احلًد أن ىٖمٚم٥م اًم٘مدرو ىٙمقن يمٗمراً 

 أُمًكو ُمـ أصٌح :ىم٤مل ىٕمٗمقر، قمـ أيب قمٌداهلل قمٌداهلل سمـ أيب صحٞمح٦موذم 

ّٓ ُم٤م و ؿمّّت٧م أُمرهو اًمدٟمٞم٤م أيمؼم َّهف ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمٗم٘مر سملم قمٞمٜمٞمفو مل ىٜمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م إ

ؿ اهلل ًمف ًّ مجع ًمف و أظمرة أيمؼم َّهف ضمٕمؾ اهلل اًمٖمٜمك ذم ىمٚمٌفو أُمًكو ُمـ أصٌحو ىم

 3أُمره.

اًم٘مؼم ظمػّم ُمـ و أّٟمف ىم٤مل:... اخلٓم٦ٌم اًمقؾمٞمٚم٦م ُٕمػماعم١مُمٜملم اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مده إمم

 4اًمٗم٘مر... .

أيمٚم٧م حل٤مء و اًمّمؼم روي قمـ ًم٘مامن أّٟمف ىم٤مل ٓسمٜمف: ى٤م سمٜمل ذىم٧ُم و اًمٙمٚمٞمٜمل ىم٤مل:

ٓشمٔمٝمر اًمٜم٤ّمس قمٚمٞمف و اًمِمجر ومٚمؿ أضمد ؿمٞمئ٤ًم هق أُمّر ُمـ اًمٗم٘مر وم٢من سمٚمٞم٧م سمف ىقُم٤مً 

 ارضمع إمم اًمو ومٞمًّتٝمٞمٜمقك
ٍ
ذي اسمّتّلك سمف ومٝمق أىمدر قمغمى ومرضمؽ وؾمٚمف ُمـ ٓ ىٜمٗمٕمقك سمٌمء

 5ذا اًمذي ؾم٠مًمف ومٚمؿ ىٕمٓمف أو وصمؼ سمف ومٚمؿ ىٜمجف.

اؾمح٤مق سمـ قمٌداهلل اعمقؾمقي، قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف، اًمّمدوق قمـ اًم٘مْم٤مقمل قمـ 

 : أهٚمؽ اًمٜم٤ّمس اصمٜم٤من ظمقف اًمٗم٘مرىم٤مل: ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم قمـ احلًلم سمـ قمكم

 6ـمٚم٥م اًمٗمخر.و

أّٟمف ىم٤مل: قمج٧ٌم ًمٚمٌخٞمؾ ىًّتٕمجؾ اًمٗم٘مر اًمذي  ٜملماًمريض رومٕمف إمم أُمػماعم١مُم

حي٤مؾم٥م ذم و ىٗمقشمف اًمٖمٜمك اًمذي إّى٤مه ـمٚم٥م ومٞمٕمٞمش ذم اًمدٟمٞم٤م قمٞمش اًمٗم٘مراءو ُمٜمف هرب

 7أظمرة طم٤ًمب إهمٜمٞم٤مء، احلدى٨م.

                                                
 .79وٟم٘مٚم٧ُم قمٜمف ذم يمّت٤مب إسمٚمٞمس اًمٕملم / 298. تػ اًمٕم٘مقل /1

 .4، ح2/307. اًمٙم٤مذم 2

 .15، ح2/319. اًمٙم٤مذم 3

 .8/21. اًمٙم٤مذم 4

 .8، ح4/22. اًمٙم٤مذم 5

 .102، ح1/68. اخلّم٤مل 6

 .121اًمٌّلهم٦م، احلٙمٛم٦م  . ّن٩م7
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ِٓ  اًمريض رومٕمف إمم أُمػماعم١مُمٜملم احلٜمٗمٞم٦م: ى٤م سمٜمل إيّن  ـِ سمْ ٱسمٜمف حمّٛمد أّٟمف ىم٤مل 

ُمدهِم٦م ًمٚمٕم٘مؾ داقمٞم٦م و ٚمدىـُمٜمف وم٢مّن اًمٗم٘مر ُمٜم٘مّم٦م ًم أظم٤مف قمٚمٞمؽ اًمٗم٘مر وم٤مؾمّتٕمذ سم٤مهلل

 1ًمٚمٛم٘م٧م.

 د:مل ىّتٕمروقا عمٕم٤ميص اهلل ىٕمقوٝمؿ اهلل اجلٜم٦م يمام ورو ن صؼموا قمغم وم٘مرهؿإواًمٗم٘مراء 

: إّن اهلل ىٚمّتٗم٧م ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إمم وم٘مراء اعم١مُمٜملم ىم٤مل: أسمققمٌداهلل ظمؼم ؾمٕمدان ذم

أوم٘مرشمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ هقان سمٙمؿ قمكَم  ضمّلزم ُم٤مو قمّزيتو ؿمٌٞمٝم٤ًم سم٤معمٕمّتذر إًمٞمٝمؿ ومٞم٘مقل:

ومخذوا سمٞمده  زّود أطمدًا ُمٜمٙمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ُمٕمرووم٤مً  ٛمـوًمؽمون ُم٤م أصٜمع سمٙمؿ اًمٞمقم وم

أهؾ اًمدٟمٞم٤م شمٜم٤مومًقا ذم دٟمٞم٤مهؿ   إنّ  وم٤مدظمٚمقه اجلٜم٦م، ىم٤مل: ومٞم٘مقل رضمؾ ُمٜمٝمؿ: ى٤م رّب 

يمٌقا اعمِمٝمقر ُمـ أيمٚمقا اًمٓمٕم٤مم وؾمٙمٜمقا اًمدور ورو ومٜمٙمحقا اًمٜم٤ًمء وًمًٌقا اًمثٞم٤مب اًمٚمٞمٜم٦م

شمٕم٤ممم: ًمؽ وًمٙمؾ قمٌد ُمٜمٙمؿ ُمثؾ ُم٤م و اًمدواب وم٠مقمٓمٜمل ُمثؾ ُم٤م أقمٓمٞمّتٝمؿ، ومٞم٘مقل شم٤ٌمرك

 2أقمٓمٞم٧م أهؾ اًمدٟمٞم٤م ُمٜمذ يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م إمم أن اٟم٘مْم٧م اًمدٟمٞم٤م ؾمٌٕمقن وٕمٗم٤ًم.

 ىم٤مل: إذا يم٤من ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أُمراهلل شم٤ٌمرك ضمٕمٗمر وظمؼم حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب

ىف: أىـ اًمٗم٘مراء ومٞم٘مقم قمٜمؼ ُمـ اًمٜم٤ّمس يمثػم، ومٞم٘مقل: قم٤ٌمدي، شمٕم٤ممم ُمٜم٤مدى٤ًم ىٜم٤مدي سملم ىدو

ل إّٟمام اظمؽمشمٙمؿ عمثؾ ومٞم٘مقًمقن: ًمٌٞمؽ رسمٜم٤م، ومٞم٘مقل: إيّن مل أوم٘مريمؿ ُلقان سمٙمؿ قمكّم وًمٙمٜمّ 

ّٓ ذَم ومٙم٤مومقه قمٜمّل  هذا اًمٞمقم شمّمٗمحقا وضمقه اًمٜم٤ّمس ومٛمـ صٜمع إًمٞمٙمؿ ُمٕمرووم٤ًم مل ىّمٜمٕمف إ

 3سم٤مجلٜم٦م.

ىم٤مل: إذا يم٤من ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مم قمٜمؼ  قمٌداهلل يبصحٞمح٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ، قمـ أ

٠مشمقا سم٤مب اجلٜم٦م ومٞميسمقا سم٤مب اجلٜم٦م ومٞم٘م٤مل ُلؿ: ُمـ أٟمّتؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: ُمـ اًمٜم٤ّمس طمّّتك ى

ٟمحـ اًمٗم٘مراء؟ ومٞم٘م٤مل ُلؿ: أىمٌؾ احل٤ًمب؟ ومٞم٘مقًمقن: ُم٤م أقمٓمٞمّتٛمقٟم٤م ؿمٞمئ٤مً ت٤مؾمٌقٟم٤م قمٚمٞمف، 

 4: صدىمقا ادظمٚمقا اجلٜم٦م.ومٞم٘مقل اهلل

ىم٤مل: ىم٤مل زم: أُم٤م  قمٌداهلل ًلم سمـ يمثػم اخلزاز، قمـ أيبُمٕمّتؼمة حمّٛمد سمـ احل

                                                
 .319اًمٌّلهم٦م، احلٙمٛم٦م  . ّن٩م1

 .9، ح2/261. اًمٙم٤مذم 2

 .15، ح2/263ٙم٤مذم . اًم3

 .19، ح2/264. اًمٙم٤مذم 4
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، وم٘م٤مل: أُم٤م إّن ٤م شمِمّتٝمٞمف؟ وم٘مٚم٧م: سمٚمیشمدظمؾ اًمًقق؟ أُم٤م شمرى اًمٗم٤ميمٝم٦م شم٤ٌمع؟ واًمٌمء ممّ 

 1.ًمؽ سمٙمّؾ ُم٤م شمراه ومّل شم٘مدر قمغمى ذائف طمًٜم٦م

ىم٤مل: إذا يم٤من ىقم  قمٌداهلل قمـ أيب ،صحٞمح ىٕم٘مقب سمـ ىزىد، قمّٛمـ ذيمره

ُمٜم٤مدى٤ًم ىٜم٤مدي: أىـ اًمٗم٘مراء؟ ومٞم٘مقم قمٜمؼ ُمـ اًمّٜم٤مس ومٞم١مُمر هبؿ إمم اجلٜم٦م،  اًم٘مٞم٤مُم٦م أُمر اهلل

ومٞم٠مشمقن سم٤مب اجلٜم٦م ومٞم٘مقل ُلؿ ظمزٟم٦م اجلٜم٦م: ىمٌؾ احل٤ًمب؟ ومٞم٘مقًمقن: أقمٓمٞمّتٛمقٟم٤م ؿمٞمئ٤ًم 

: صدىمقا قم٤ٌمدي ُم٤م أوم٘مرشمٙمؿ هقاٟم٤ًم سمٙمؿ وًمٙمـ ادظمرت ومّتح٤مؾمٌقٟم٤م قمٚمٞمف؟ ومٞم٘مقل اهلل

شمّمّٗمحقا وضمقه اًمٜم٤ّمس ومٛمـ أشمكى إًمٞمٙمؿ و رواى٘مقل ُلؿ: اٟمٔم هذا ًمٙمؿ ُلذا اًمٞمقم صمؿّ 

 2ادظمٚمقه اجلٜم٦م.و ُمٕمرووم٤ًم ومخذوا سمٞمده

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  قمـ آسم٤مئف ، قمـ أسمٞمفقمٌداهلل ُمٕمّتؼمة اًمًٙمقين، قمـ أيب

أقمٓمقا اًمرى ُمـ ىمٚمقسمٙمؿ ىثٌٙمؿ اهلل قمغمى وم٘مريمؿ و : ى٤م ُمٕمنم اعم٤ًميملم ـمٞمٌقا ٟمٗم٤ًمً اهلل

 3وم٢من مل شمٗمٕمٚمقا ومّل صمقاب ًمٙمؿ.

ؿمٞمٓم٤من در ظمقىِمّتـ »اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح ذم اًمروض ُم٤مٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: وىم٤مل 

ظمداوٟمد ومْمؾ، و شمقاٟمگر اؾم٧م ظمداىو دهد اومّلس ُمك شمق را وقمده  و ُمٗمٚمس اؾم٧م

 .4شدهد ومْمؾ ُمكو شمق را وقمده  ُمٖمٗمرت

ل[: ىم٤مل ٌىم٤مل أسمقشمراب ]اًمٜمخِم»وىم٤مل أسمقٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين ذم طِمْٚمَٞم٦م إوًمٞم٤مء: 

 ّٓ ؟ و طم٤مشمؿ إصّؿ: ُم٤م ُمـ ص٤ٌمح إ ـُ ُٙم ًْ ٌَُس؟ أىـ شَم ى٘مقل زم اًمِمٞمٓم٤من: ُم٤م شم٠ميُمُؾ؟ ُم٤م شَمْٚم

ٌَُس اًمٙمٗمـو وم٠مىمقل ًمف: آيمؾ اعمقت ـُ اًم٘مؼمو أًْم  .5شأؾْمُٙم

                                                
 .17، ح2/264. اًمٙم٤مذم 1

 .218. صمقاب إقمامل /2

 .218. صمقاب إقمامل /3

 .4/72. روض اجلٜم٤من 4

ذم  ، وٟم٘مؾ قمـ احلٚمٞم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمّتًؽمي2/211: وذم اًمزهد اًمٙمٌػم 10/49. طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 5

 .1/149طمقاؿمٞمف قمغم اعمّمحػ 
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    ُآىّت٤مء: اِلقمٓم٤مء. .ل اهلُلٓمِ ٕمْ أي: ى 

    ومٛمٕمٜم٤مه اًمٜمقع ُمـ یى قمغم ٟمقع اعمٕمٜم ٟمقع ىدّل  ءومِْٕمَٚم٦م سمٜم٤مِزَٟم٦ِم قمغم ،

 ٓ ومّتقر.و اِلشم٘م٤من، أو ٟمقع ُمـ إُمر اعمحٙمؿ اعمّت٘مـ اًمذي ٓ ىقضمد ومٞمف صمٚمٛم٦مو اِلطمٙم٤مم

 ٕمقد: هق قمٚمؿ اًم٘مرآن ٟم٤مؾمخفُمً أيبو قم٤ٌمس ىم٤مل اسمـ»وىمد ومن سمٕمّدة اعمٕم٤مين: 

 أُمث٤مًمف.و طمراُمفو طمّلًمفو ُم١مظمرهو ُم٘مدُمفو ُمّتِم٤مهبفو حمٙمٛمفو ُمٜمًقظمفو

 ىم٤مل جم٤مهد: اِلص٤مسم٦م.و ىد: هق قمٚمؿ اًمدىـ. وىم٤مل اًمًدي: هق اًمٜمٌقة.وىم٤مل اسمـ ز

ىم٤مل اًمرسمٞمع: اخلِمٞم٦م. وىم٤مل ىمقم: هق اًمٕمٚمؿ اًمذي شمٕمٔمؿ و ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل: اًمٗمٝمؿ.و

ذم رواى٦م قمـ جم٤مهد: و اًمْمح٤مكو ىم٤مل ىمّت٤مدةو هق مجٞمع ُم٤م ىم٤مًمقه.و دمؾ وم٤مئدشمفو ُمٜمٗمٕمّتف

 ىم٤مل اجل٤ٌمئل: هق ُم٤م آشم٤مه اهلل أٟمٌٞم٤مءهو .قمٌداهلل هق اعمروي قمـ أيبو هق اًم٘مرآن واًمٗم٘مف

ذًمؽ شمٗمْمؾ و سمدىٜمفو ؿ هب٤م قمغم ُمٕمرومّتٝمؿ سمفدٓٓشمف اًمّتل ىدُلّ و آى٤مشمفو ُاممٝمؿ ُمـ يمّتٌفو

 .1شُمٜمف ى١مشمٞمف ُمـ ىِم٤مء

 .2شاًمٗم٘مف ومٞمفو هل قمٚمؿ اًم٘مرآن: »وذم شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ

 .3شاًمٕمٛمؾ سمفو ىقومؼ ًمٚمٕمٚمؿ»وذم اًمٙمِم٤مف: 

٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمقاىمع ُمـ طمٞم٨م اؿمّتامُل٤م سمٜمحق قمغم هل اًم٘مْم٤مى٤م احل٘مّ »وذم اعمٞمزان: 

اعمٕم٤مرف اًمّتل شمنمح طم٘م٤مئؼ و اعمٕم٤مد،و ذم اعمٌداء ؾمٕم٤مدة اِلٟم٤ًمن يم٤معمٕم٤مرف احل٘م٦م اِلُلٞم٦م

دة اِلٟم٤ًمن يم٤محل٘م٤مئؼ اًمٗمٓمرى٦م اًمّتل هل أؾم٤مس اًمٕم٤ممل اًمٓمٌٞمٕمل ُمـ ضمٝم٦م ُم٤ًمؾمٝم٤م سمًٕم٤م

 .4شاًمّتنمىٕم٤مت اًمدىٜمٞم٦م

 اًمرذائؾ اقمّت٘م٤مداً و هل اًمّتل متٜمع ص٤مطمٌٝم٤م قمـ اًم٘م٤ٌمئح»وذم ُمقاه٥م اًمرمحـ: 

                                                
 .349و  2/348ٌٞم٤من . ٟم٘مؾ هذه إىمقال ذم اًمّت1

 .1/146. شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 2

 .1/316. اًمٙمِم٤مف 3

 .2/395. اعمٞمزان 4
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ٓ ومّتقر، هم٤مًم٦ٌم قمغم و قمٛمًّل قمغم ٟمحق شمٙمقن حمٙمٛم٦م ذم اًمٜمٗمس ٓىّمٞمٌٝم٤م وٕمػو ىمقًٓ و

 .1شًٕم٤مدةاًمو اِلرادة، شمقضّمٝمٝم٤م ٟمحق اخلػمو ىمقل اًمٜمٗمس

)احلٙمٞمؿ(، و ، وم٢مّن ُمـ أؾمامئف احلًٜمك )احلٙمؿ(وىقصػ هب٤م اهلل شمٕم٤ممم»٤مل ومٞمف: ىم

اًمٕمٚمٞمؿ أو و وىمد ورد ذم أيمثر ُمـ شمًٕملم ُمقردًا ذم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ، ُم٘مروٟم٤ًم إُّم٤م سم٤مًمٕمزىز

 ٌٞمٞمٜم٤مً شمًمٕمّؾ ذًمؽ عمّلزُم٦م طم٘مٞم٘مّتٝم٤م ومٞمف شمٕم٤ممم ًمّتٚمؽ اًمّّمٗم٤مت، ومجلء هب٤م و اخلٌػم أو اًمٕمكّم،

 ػ هب٤م اِلٟم٤ًمن، ىم٤مل شمٕم٤ممم: إىْم٤مطم٤ًم، يمام ىقصو       2. 

ٌّٕمٜم٤م اعمقارد اًمّتل ذيمر ومٞمٝم٤م احلٙمٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ ٟمرى أّّن٤م شمذيمر:  وإذا شمّت

شم٤مرًة: ُم٘مروٟم٦م ُمع اًمٙمّت٤مب، ىم٤مل شمٕم٤ممم:        3. 

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمّتل ٟمزًم٧م ًمّتٝمذى٥م اِلٟم٤ًمن ظمرى: سمٕمد ورود مجٚم٦م ُمـ أُ و

اًمًٕم٤مدة، يمام ذم ؾمقرة اِلهاء، ىم٤مل شمٕم٤ممم سمٕمد هد مجٚم٦م يمثػمة ُمـ و وؾمقىمف إمم اًمٙمامل

اًمّتٙم٤مًمٞمػ اِلُلٞم٦م وإطمٙم٤مم اًمٗمٓمرى٦م:              4. 

٤مًم٥م احلّ٘م٦م اًمّتل شمرشمًؿ ذم اًمٜمٗمس، وىًّتٗم٤مد ُمـ ذًمؽ: أّن احلٙمٛم٦م هل شمٚمؽ اعمٓم

ًَ وشمقضم٥م اًمّتقومٞمؼ سملم آ إمم اًمٙمامل اعمٜمِمقد ًمإلٟم٤ًمن، ومّتِمٛمؾ  ِق قْ قمّت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ، واًم

اعمٕم٤مد، و اعمٕم٤مرف احلّ٘م٦م اًمّتل شمّتٕمّٚمؼ سم٤معمٌدأو إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦مو مجٞمع احل٘م٤مئؼ اًمٗمٓمرى٦م

اًمّتل و اِلٟم٤ًمن، وشمنمح احل٘م٤مئؼ اعمّتٕمّٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم إطمًـ ُمـ طمٞم٨م ارشم٤ٌمـمف سمًٕم٤مدة

اًمٌٓمّلن، ومّتٙمقن ًمٚمحٙمٛم٦م ُمٔم٤مهر يمثػمة ُمّتٗم٤موشم٦م، ومّت٤مرًة شمّتجغّم ذم و ٓشم٘مٌؾ اًمٙمذب

هل و اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ اًمذي هق ُمّمدر يمّؾ ُم٤م ىٙمقن ذم اًمٕم٤ممَل ُمـ أٟمقاع احلٙمٛم٦م اعمّتٕم٤مًمٞم٦م،

ؿمقارق ذًمؽ اًمٜمػّم اعمٕمٔمؿ، شم٠مظّمر زُم٤من وضمقده٤م أو شم٘مّدم: و ُمـ أؿمّٕم٦م هذا اًمٜمقر اًمٕمٔمٞمؿ

هق حمٞمط هبذا اًمٕم٤ممَل، يمام أّن اًمٙمّت٥م اِلُلٞم٦م ُمـ ُمٔم٤مهر و اًم٘مران ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ٕنّ 

 هذا اًمّتجكّم إقمٔمؿ.

اًمّتٗمّ٘مف ومٞمف وم٢مَن اًمّدىـ هق اًم٘م٤مٟمقن اعمّتٙمّٗمؾ و ُمٕمرومّتفو و ُمـ ُمٔم٤مهره٤م أىْم٤ًم اًمّدىـ

                                                
 .4/381. ُمقاه٥م اًمرمحـ 1

 .12. ؾمقرة ًم٘مامن /2

 .129. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /3

 .39. ؾمقرة اِلهاء /4
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ّن اهلل إ: »قمـ ٟمٌّٞمٜم٤م إقمٔمؿو جلٛمٞمع ُمٓم٤مًم٥م اِلٟم٤ًمن ُمـ طملم ٟمِم٠مشمف إمم ُم٤م سمٕمد مم٤مشمف،

ّٓ يم٤من ظمراسم٤ًم،  آشم٤مين ُمـ احلٙمٛم٦م ُمثؾ اًم٘مرآن، وُم٤م ُمـ سمٞم٧م ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ احلٙمٛم٦م إ

 .1ششمٗمّ٘مٝمقا وٓ متقشمقا ضمٝم٤مًٓ و أٓ ومّتٕمَٚمٛمقا

أقمٔمٛمٝم٤م ؿم٠مٟم٤ًم ُمٕمروم٦م اهلل اًمقاطمد إطمد اعمّتٗمّرد اًمّمٛمد. و وُمـ أضمّؾ أومراد احلٙمٛم٦م

اهلل احلٙمٞمؿ، وسمح٥ًم اًمٖم٤مى٦م  ومٝمل سمح٥ًم اعمٌدأ هق اجلٝمد إيمٞمد ذم اًمّتّمّدي عمرو٤مة

٦م ىمًمّذة روطم٤مٟمٞم٦م ُمٗم٤مو٦م ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمٕمٚمٞمؿ، وىٚمزم اِلطم٤مـم٦م سمح٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء قمغم ىمدر ـم٤م

اِلٟم٤ًمن، وٕضمؾ هذا شمٓمٚمؼ احلٙمٛم٦م قمغم شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت احلّ٘م٦م اًمّم٤مدىم٦م، وىًّٛمك 

 اًمٕم٤مرف هب٤م طمٙمٞماًم إُلّٞم٤ًم أو ُمّت٠مُّل٤ًم.

إّن ذم اجلّٜم٦م دارًا ـ »ذم احلدى٨م: و ،وسم٤مجلٛمٚم٦م: هل اخلػم اًمٙمثػم يمام وصٗمٝم٤م سمف 

ّٓ ٟمٌّل أو صّدىؼ أو ؿمٝمٞمد أو حمّٙمؿ ذم ٟمٗمًف  .2شووصٗمٝم٤م صمّؿ ىم٤مل ـ ٓ ىٜمزُل٤م إ

وُمـ احلٙمٛم٦م ُم٤م شمٙمقن ومٓمرى٦م إوم٤موّٞم٦م ُمـ قم٤ممّل اًمٖمٞم٥م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٙمقن ايمّت٤ًمسمٞم٦م 

 ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمريّم٥م ُمٜمٝمام.و شمٙمّت٥ًم سم٤معمج٤مهدات واًمرى٤مو٤مت اًمنمقمٞم٦م،

ء ُمـ اضمّتٛمع مجٞمع أٟمقاع احلٙمٛم٦م ومٞمف، وهؿ رضم٤مل صدىمقا ُم٤م قم٤مهدوا وُمـ احلٙمام

اهلل قمٚمٞمف سمٙمّؾ ُمٕمٜمك اًمّمدق واًمقوم٤مء، ومنمح اهلل صدورهؿ سمٙمّؾ ُمٕمٜمك اِلٟمنماح، 

 شمِمّت٤مق إًمٞمٝمؿ اجلٜم٤من اًمٕم٤مًمٞم٤مت، وهذه هل إطمدى ُمراشم٥م احلٙمٛم٦م، وىمس قمٚمٞمٝم٤م ؾمقاه٤م.

ّٓ عمـ إومٙم٤مر، و وًمٙمـ، ًمٚمحٙمٛم٦م ُمرشم٦ٌم ظم٤مص٦م حمجقسم٦م قمـ اًمٌّم٤مئر ٓشمٚمٞمؼ إ

ى٘مدر قمغم تّٛمؾ إهار، وىِمٝمد عم٤م ىمٚمٜم٤مه ؿمقاهد ُمـ اًمٕم٘مؾ وأصم٤مر وإظم٤ٌمر، يمام أّّن٤م 

اًمٗمٙمر، وم٘مد تّمؾ ًمٚمٜمٗمقس اعمًّتٕمّدة ُمـ إوم٤مو٤مت و ًمٞم٧ًم ُمٜمحٍمة سم٤مًمٌح٨م واًمٜمٔمر

، وم٤مدٟمقا ُمٜمف وم٢مّٟمف ىٚم٘مل 3إذا رأىّتؿ اعم١مُمـ ؾمٙمقشم٤مً » :اًم٤ٌمري، ومٕمـ ٟمٌّٞمٜم٤م إقمٔمؿ

 .4شاحلٙمٛم٦م

                                                
 .2/382جمٛمع اًمٌٞم٤من . 1

 .12/142ٓسمـ إصمػم، ًم٤ًمن اًمٕمرب  1/420اًمٜمٝم٤مى٦م . 2

 ُٛمقشم٤ًم.وذم اعمّمدر: َص . 3

 .397تػ اًمٕم٘مقل /. 4
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 .1شاشّم٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـ وم٢مّٟمف ىٜمٔمر سمٜمقراهلل: »وقمٜمف

ـّ إصؾ ذم إوم٤مو٦م مجٞمع أومراد احلٙمٛم٦م واًمٕمروم٤من وُمراشمٌٝم٤م هق اِلظمّلص  وًمٙم

ُمـ أظمٚمص هلل أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤ًم ضمرت ىٜم٤مسمٞمع احلٙمٛم٦م ُمـ : »، ومٕمـ ٟمٌّٞمٜم٤م إقمٔمؿهلل

دقمقى اًمّتجرسم٦م ذم قمـ مجع ُمـ أيم٤مسمر قمٚمامء اًمٜمٗمس و ،2شأٟمٓمؼ هب٤م ًم٤ًمٟمفو ىمٚمٌف قمغم ًم٤ًمٟمف

ّـ و ذًمؽ، ومّتٙمقن طم٘مٞم٘م٦م احلٙمٛم٦م ارشم٤ٌمـم٤ًم ظم٤مص٤ًم ُمع قم٤ممل اًمٖمٞم٥م،  أُّم٤م همػمه٤م ومٝمق وم

 احلٙمٛم٦م اًمقاىمٞمٕم٦م رء آظمر.وصٜم٤مقم٦م، وَه٤م رء و

ٚمٞم٦م وّٓن٤مى٦م عمراشمٌٝمام، أُّم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ٛمظمرى قمأُ ٟمٕمؿ، احلٙمٛم٦م شم٤مرًة شمٙمقن قمٚمٛمٞم٦م، و

وم٢مّن هم٤مىّتٝم٤م  ممى وْ واطمد ُمٜمٝمام، وأُّم٤م إُ ومٖم٤مىّتٝم٤م اًمروقان وًم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم وّٓن٤مى٦م ًمٙمّؾ 

آؾمّتٚمٝم٤مم ُمـ اًمٖمٞم٥م وهق همػم حمدود، واًمّتحدىد إّٟمام ىٙمقن ُمـ اعمٛمٙمـ اعمًّتٗمٞمض، ٓ 

 ذم اعمٌدأ اعمٗمٞمض.

إّن هم٤مى٦م ُم٤م ًمإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٙمامل هق » وىم٤مل سمٕمض إقم٤مفمؿ ُمـ احلٙمامء اعمّت٠مُّللم:

 .3شٙمقت، شمًٞمٓمر اًمروح قمغم اجلًداعمٚمو اعمٚمؽآشّمّم٤مل سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٗمٕم٤مل اعمًٞمٓمر قمغم 

اًمنمىٕم٦م إمحدى٦م اعمٜمٌٕمث٦م قمـ و وهذا صحٞمح إذا يم٤من اعمراد سمذًمؽ روح اًم٘مرآن

احل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م إطمدى٦م، ّٕن اِلطم٤مـم٦م سم٤مًمقاىمٕمٞم٤مت صٕم٦ٌم ضمّدًا إن مل شمٙمـ ممّتٜمٕم٦م ُمٝمام 

هار سمٚمٖم٧م ومٓمٜم٦م اًمٕم٘مقل ذم احلدة واًمذيم٤مء واًمدىّم٦م، ٓؾمّٞمام سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمٕم٤مرف وأ

اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، اًمّتل ٓىٛمٙمـ أن حيٞمط هب٤م همػم قمّّلم اًمٖمٞمقب، وىمد ورد اًمّٜمٝمل قمـ 

ّٓ تػّمًا، وم ّٓ ّلاخلقض ذم مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م، وأّٟمف ٓىزىد اخلقض ومٞمٝم٤م إ  ُمٜم٤مص ًمٚمحٙمٞمؿ إ

اًمقىمقف قمغم فمقاهر اًمٙمّت٤مب واًمًٜم٦ّم اعم٘مَدؾم٦م، وهل تّتقي قمغم ُمٕم٤مدن اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م 

ّتٙمٛمٞمؾ اًمٜمٗمقس اًمٜم٤مىمّم٦م وإىّم٤مُل٤م إمم أوج اًمٙمامل واعمٕمروم٦م، واعمٕم٤مرف، وُم٤م ىٙمٗمل ًم

   وهل احلٙمٛم٦م احل٘م٦م اًمّتل شمٗمٞمد جلٛمٞمع اًمٜمِمآت، ىم٤مل شمٕم٤ممم:    

                                                
و  1، ح79: سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت /1، ح 2/200: قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م3، ح1/218اًمٙم٤مذم  .1

 .574، رىمؿ 21/294قمنم ح  : أُم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٓمقد، اعمجٚمس احل٤مدي11، ح357/

 .321، ح 2/69. ٟمحقه٤م ومی قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م2

. ٝم٤ممل أضمده٤م ذم يمّت٥م أهؾ اعمٕم٘مقل وىٛمٙمـ أن ٟم٘مٚم .3  سم٤معمٕمٜمیى
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 1 :أي اًمٙمّت٤مب اعمنموح سم٤مًمًّٜم٦م، أو اًمًّٜم٦م اًمِم٤مرطم٦م ًمٚمٙمّت٤مب، وىم٤مل شمٕم٤ممم ، 

        2، هق ُمّمدر يمّؾ قمٚمؿ وُمٕمروم٦م، هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم و

 احلٙمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

ّٓ و أن شمٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمنمىٕم٦م اعم٘مّدؾم٦م اخلّتٛمٞم٦م، وأُّم٤م احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م: ومّلسمدّ  إ

 يم٤مٟم٧م ًمٖمقًا حمْم٤ًم.

صمّؿ إّٟمف همٚم٥م اؾمّتٕمامل احلٙمٛم٦م قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اعمّتقارصم٦م قمـ اًمٞمقٟم٤من، وىمد اصٓمٚمح 

ٛمقهؿ إمم اِلذاىمٞملم واعمِّم٤مئٞملم واًمّرواىمٞملم، يمام  قمغم ىمدُم٤مء اًمٗمّلؾمٗم٦م ًّ سم٤محلٙمامء، وىم

ٛمقا احلٙمٛم٦م آصٓمّلطمٞم٦م )اًمٗمٚمًٗم٦م( إمم قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م قم٤ٌمرة قمـ  ًّ أّّنؿ ىم

ٛمقا اًمٗم٘مف إمم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمّلت، )أي اًمٕم٘مقد  ًّ قمٚمؿ اًمٗم٘مف وإظمّلق، وىم

واًمٕمٛمؾ هب٤م ىّمؾ اِلٟم٤ًمن إمم  واِلى٘م٤مقم٤مت( وإطمٙم٤مم واًمًٞم٤مؾم٤مت، وأّن سمٛمٕمرومّتٝم٤م

ُم٘م٤مم اِلٟم٤ًمٟمٞم٦م واخلروج قمـ طمدود احلٞمقاٟمٞم٦م اًمٌٝمٞمٛمّٞم٦م، وسمذًمؽ شمّتّؿ اعمدىٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اًمّتل 

 ظمٚمؼ اِلٟم٤ًمن ٕضمؾ وروده٤م وآؾمّتٙمامل ومٞمٝم٤م.

ٛم٧م احلٙمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم ىمًٛملم: اِلُلّٞم٤مت واًمٓمٌٞمٕمّٞم٤مت، وًمٙمّؾ واطمد ُمٜمٝمام  ًّ وىم

ُمـ ومّمقل اًمٓمٌٞمٕمّٞم٤مت ذم اًمٕمٍم احلدى٨م قمٚماًم ومّمقل وأسمقاب، وىمد ضمٕمؾ يمّؾ ومّمؾ 

 ًّل سمرأؾمف.ُمًّت٘م

يمام أّن ُمـ ومّمقل اًمٗمٚمًٗم٦م اِلُلٞم٦م اًمٌح٨م قمـ يمّلم اهلل شمٕم٤ممم، ُمـ طمٞم٨م ىمدُمف 

ُمًّت٘مًّل ًمف أسمقاب يمثػمة  وطمدوصمف ويمثر اًمٜم٘مض واِلسمرام ومٞمف، طمّّتك ضمٕمؾ ذًمؽ قمٚمامً 

 وومّمقل ـمقىٚم٦م.

، وًمق لْمِ جَ قمغم اًمٚمُ  ٤ٌمرٍ أّّن٤م يمٖمُ وًمٙمـ يمّؾ َُمـ ٟمٔمر ذم احلٙمٛم٦م آصٓمّلطمٞم٦م، ىرى 

ومرض ومٞمٝم٤م رء صحٞمح ومٝمق ُمًّتٚمٝمؿ ُمـ اًمقطمل اعمٌلم، أو اًمًٜم٦ّم اعم٘مّدؾم٦م، وهمػمه ًمٞمس 

ّٓ ُمـ إوه٤مم واًمّتخّٞمّلت واعمٖم٤مًمٓم٤مت، ويمّؾ واطمد ُمٜمٝم٤م طمج٤مب قمـ اًمقصقل إمم  إ

ٕمزل قمـ اًمقاىمع، وًمذًمؽ يمثر اخلّلف وىمّؾ اًمقصقل إمم اعمراد، وىمد ذيمرٟم٤م أّن احلٙمٛم٦م سمٛم

ُمٜمّزه٦م قمـ مجٞمع ذًمؽ، وإذا يم٤مٟم٧م احلٙمٛم٦م ُم٤م ذيمروه، ومٚمٞم٧ًم هل و اًمٌٓمّلن واًمّتٙمذى٥م

                                                
 .38. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /1

 .59. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /2
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ـّ ٓشمزىد قمغم ؾم٤مئر  ّٓ اًمٕمٚمؿ سم٤معمّمٓمٚمح٤مت وم٘مط، ومٝمل يمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ُمثًّل، وهل صٜمٕم٦م ووم إ

 .1شعمحًقسااًمّمٜم٤مىع واًمٗمٜمقن، سمؾ رسمام ىٙمقن سمٕمْمٝم٤م أومْمؾ ُمٜمٝم٤م يمام هق 

هذا  واًمٕمٛمؾ قمٚمی ـمٌ٘مٝم٤م طم٘م٤مئ٘مٝم٤مو اًمٕمٚمؿ سمقاىمٕمٞم٤مهت٤مو  هلأىمقل: احلٙمٛم٦م هل ُمٕمروم٦م إؿمٞم٤مء يمام

 إىمقال اًمقاردة ومٞمٝم٤م.و ُم٤م ىٔمٝمر زم ُمـ ُمقارد اؾمّتٕمامُل٤م

   .ـْ ىِم٤مء اهلل  أي َُم

     ـْ »ُمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل جمزوم سم٠مداة اًمنمط. أي  اجلقاب و ،شَُم

     . ٤مً هي٤مُمإُمع ووقطمف ذم اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أّٟمف شمٕم٤ممم،  ىمد أهبؿ اًمٗم٤مقمؾو 

ُمـ ىمرأ و ىقضم٥م اخلػم. ٤مًمٞمٝمإجمرد آٟمّت٤ًمب و اخلػم اًمٙمثػم ٠مسم٠مّن احلٙمٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م ُمٜمِم

 اُل٤مء ذم اًمّمٚم٦م ٧مومَ ذِ إّٟمام طُم و ىقِت يمام قمـ ىٕم٘مقب ذه٥م إمم أّن ُمٕمٜم٤مه ُمـ ى١مشمف احلٙمٛم٦م

ـْ قمغم هذا اعمٕمٜمو  اجلزاء. یى اًمذي ٓ ُمٕمٜم یى ىٙمقن َُم

    ًمٞم١مت. صم٤منٍ  ُمٗمٕمقٌل       .واوح 

          ُ٤ًم ّٕٟمف أٟمٗمس ُم٤م ٌّ : هق اًمٕم٘مؾ ؾمٛمل اًمٕم٘مؾ ًمُ ٥ُم اًمٚم

 .٥ّم ًمُ وْ يمّؾ ُمٙمٚمػ ذُ و ذم اِلٟم٤ًمن،

. اؾمّتٕمامل فِ جِ ّت٤مئِ ء إمم ٟمَ ر: هق آٟمّت٘م٤مل إمم اًمٜمّتٞمج٦م ُمـ ُم٘مدُم٤مهت٤م أو ُمـ اًمٌمواًمّتذيمّ 

 اًمّتذيمر ىّتقىمػ قمغم اًمٕم٘مؾ.و احلٙمٛم٦م ىّتقىمػ قمغم اًمّتذيمر

ّٓ ذَ   اًمٕم٘مقل.وْ وُ وُم٤م ىّتٕمظ سمآى٤مت اهلل إ

 اًمرواى٤مت

 : سمّمػم، ىم٤مل: ؾم٠مًمُّتُف قمـ ىمقل اهلل قمـ أيبوذم اًمٕمٞم٤مر      

        2ٕمروم٦م اِلُم٤مم.ىم٤مل: هل ـم٤مقم٦م اهلل، وُم 

 .3رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمده اًمّمحٞمح ذم اًمٙم٤مذم

 ى٘مقل:  سمّمػم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر قمـ أيبو        

    .4، ىم٤مل: اعمٕمِروَم٦م 

                                                
 (.381-385/)4. ُمقاه٥م اًمرمحـ 1

 .499، ح1/276. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .11، ح1/185. اًمٙم٤مذم 3

 .500، ح1/276. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4
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 ى٘مقل:  سمّمػم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر قمـ أيبو        

    .1، ىم٤مل: ُمٕمروم٦م اِلُم٤مم، واضمّتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر اًمّتل أوضَم٥َم اهلل قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤ّمر 

 .2رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمده اعمقصمؼ ذم اًمٙم٤مذم

قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مقمٌداهللو    

          وم٘م٤مل .اًمّتٗمُ٘مف ذم اًمدىـ، ومٛمـ و ٙمٛم٦م: اعمٕمروم٦م: إّن احل

 3إمم إسمٚمٞمس ُمـ وم٘مٞمف. ُم٤م ُِمـ أطمٍد ىٛمقت ُمـ اعم١مُمٜملم أطم٥ُم و وَمِ٘مف ُمٜمٙمؿ ومٝمق طمٙمٞمٌؿ،

شمٕم٤ممم: و قمـ ىمقل اهلل شم٤ٌمرك سمّمػم ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل وذم صحٞمح٦م أيب

            ٤4مم.ُمُمٕمروم٦م اِلو اهلل وم٘م٤مل: هل ـم٤مقم٦م 

 ش.اِلُم٤مم»سمدل ش اِلؾمّلم»وذم سمٕمض اًمٜمًخ 

 وذم شمٗمًػم قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ىم٤مل: اخلػم اًمٙمثػم ُمٕمروم٦م أُمػماعم١مُمٜملم

 .5إئٛم٦مو

ىم٤مل: ُم٤م أظمٚمص اًمٕمٌد اِلىامن  ضمٕمٗمر وذم اًمٙم٤مذم سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمًٜمدي قمـ أيب

ّٓ زهده اهلل هللأرسمٕملم ىقُم٤ًم ـ أو ىم٤مل: ُم٤م أمجؾ قمٌد ذيمر ا سم٤مهلل ذم  أرسمٕملم ىقُم٤ًم ـ إ

 اًمُدٟمٞم٤م وسمٍّمه داءه٤م ودواءه٤م وم٠مصم٧ٌم احلٙمٛم٦م ذم ىمٚمٌف وأٟمٓمؼ هب٤م ًم٤ًمٟمف، صمَؿ شمّل:   

                             6 

ّٓ ذًمٞمًّل وُمٗمؽمى٤ًم قمغم اهلل وقمكم أهؾ سمٞمّتف  وقمغم رؾمقًمف ومّل شمرى ص٤مطم٥م سمدقم٦م إ

ّٓ ذًمٞمًّل.صٚمقات   7اهلل قمٚمٞمٝمؿ إ

ىم٤مل: ُمـ زهد ذم اًمّدٟمٞم٤م أصم٧ٌم اهلل  قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م اُلٞمثؿ سمـ واىمد قمـ أيب

٤م وأظمرضمف ُمـ ٍّمه قمٞمقب اًمّدٟمٞم٤م داءه٤م ودواءهسمو احلٙمٛم٦م ذم ىمٚمٌف وأٟمٓمؼ هب٤م ًم٤ًمٟمف

                                                
 .501، ح1/276. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .20، ح2/248. اًمٙم٤مذم 2

 .502، ح1/276. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .60، ح٤1/245مؾمـ . اعمح4

 ُمـ ـمٌع احلجري. 49. شمٗمًػم اًم٘مٛمل /5

 .152. إقمراف /6

 .6، ح2/16. اًمٙم٤مذم 7
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ّلم. ًّ  1اًمّدٟمٞم٤م ؾم٤معم٤ًم إمم داراًم

ىم٤مل: احلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعم١مُمـ ومحٞمثام وضمد أطمديمؿ  قمٌداهلل وذم ظمؼم ضم٤مسمر قمـ أيب

 2و٤مًمّتف ومٚمٞم٠مظمذه٤م.

 3أّٟمف ىم٤مل: رأس احلٙمٛم٦م خم٤موم٦م اهلل. وقمـ اًمٜمٌل

رأس و يم٤من آظمر ُم٤م أويص سمف اخلي ُمقؾمك: ... قمـ اًمًج٤مد :وذم اخلّم٤مل

 4شمٕم٤ممم.و شم٤ٌمرك احلٙمٛم٦م خم٤موم٦م اهلل

: ... إّن احلًـ اًمرو٤م ٟمٍم قمـ أيب وذم صحٞمح٦م أمحد سمـ حمّٛمد سمـ أيب

 5اًمّمٛم٧م سم٤مب ُمـ أسمقاب احلٙمٛم٦م، إّن اًمّمٛم٧م ىٙم٥ًم اعمح٦ٌم إّٟمف دًمٞمؾ قمغم يمّؾ ظمػم.

: ذات ىقم ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره إذ : سمٞمٜم٤م رؾمقل اهللضمٕمٗمر وذم اخلّم٤مل قمـ أيب

ل اهلل وم٤مًمّتٗم٧م إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل: ُم٤م أٟمّتؿ؟ ىم٤مًمقا: ًم٘مٞمف ريم٥ٌم وم٘م٤مًمقا: اًمًّلم قمٚمٞمؽ ى٤م رؾمق

 اًمّتًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل،و ُم١مُمٜمقن، ىم٤مل: ومام طم٘مٞم٘م٦م إىامٟمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: اًمّرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل،

: قمٚمامء طمٙمامء يم٤مدوا أن ىٙمقٟمقا ُمـ احلٙمٛم٦م اًمّتٗمقىض إمم اهلل، وم٘م٤مل رؾمقل اهللو

شم٠ميمٚمقن، واشّم٘مقا اهلل ٓدمٛمٕمقا ُم٤م ٓو أٟمٌٞم٤مء، وم٢من يمٜمّتؿ ص٤مدىملم ومّلشمٌٜمقا ُم٤م ٓشمًٙمٜمقن،

 6اًّمذي إًمٞمف شمرضمٕمقن.

يم٤مٟم٧م وم٢مّن احلٙمٛم٦م شمٙمقن ذم  یى أّٟمف ىم٤مل: ظمذ احلٙمٛم٦م أٟمّ  وقمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 7ٝم٤م ذم صدر اعم١مُمـ.طمٌصدر اعمٜم٤مومؼ وَمَّتَٚمْجَٚم٩ُم ذم صدره طمّّتك خترج ومّتًٙمـ إمم صقا

 شمٚمجٚم٩م: شمّتحرك

                                                
 .1، ح2/128. اًمٙم٤مذم 1

 .186،ح8/167. اًمٙم٤مذم 2

 .5766، ح4/376. اًمٗم٘مٞمف 3

 .83، ح1/111. اخلّم٤مل 4

 .202، ح1/158: اخلّم٤مل 1، ح2/113. اًمٙم٤مذم 5

 .1/345: ٟمقراًمث٘مٚملم 175، ح1/146. اخلّم٤مل 6

 .79اًمٌّلهم٦م، احلٙمٛم٦م  . ّن٩م7
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  ٤موٞم٦م ذم اِلٟمٗم٤مق.عمْ ٱى٤مت ْٔ ٱقمٚمیى  ٍػ ٓمْ قمَ  ُف رْ طَم 

 اًمٕم٤مئد إًمٞمٝم٤م وٛمػم اعمٗمٕمقل و ُم٤م سمٕمده٤م صٚمّتٝم٤مو ُمقصقًم٦م سمٛمٕمٜمك اًمذي

 ظمؼمه و داءّتِ سمْ ِٓ ٤مهق ذم ُمقوع رومع سمِ و اعمحذوف ُمـ اٟمٗم٘مّتؿ شم٘مدىره وُم٤م اٟمٗم٘مّتٛمقه

    ذم ىٕمٚمٛمف. ءُمـ اخلؼم اُل٤م ٌَّْتَدأٌ اًمٕم٤مئد إمم اعمُ و 

ومٞمف إمم طمذف  ّت٤مُج ٓحُي و ىٙمقن ُمٜمّمقسم٤ًم سم٠مٟمٗم٘مّتؿو ًمٚمجزاء وجيقز أن ىٙمقن 

 أٟمٗم٘مّتؿ أو ٟمذرشمؿ،
ٍ
اًمٗم٤مء ذم ُمقوع اجلزاء، ُمـ ٟمٗم٘م٦م و اعمٗمٕمقل ومٞمٙمقن اًمّت٘مدىر أّي رء

ـْ اٟمٗم٘مّتؿ،  حمّؾ اعمجرور ذمو اجل٤مر  .1ذواحل٤مل و اًمٜمّم٥م قمغم احل٤مل ُِم

      ىمٚمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م أو يمثػمة، ذم اًمٓم٤مقم٦م أو ذم اعمٕمّمٞم٦م، ُمع

سم٤مجلٛمٚم٦م أى٦م قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ مجٞمع أٟمقاع و اِلظمّلص أو سم٤مًمرى٤مء، واضم٦ٌم يم٤مٟم٧م أو ُمٜمدوسم٦م

 اِلٟمٗم٤مق سم٠مّي ٟمحق يم٤من.

  .طمرف قمٓمػ 

      ُِمـ اًمؼّم سم 
ٍ
، طِ نَمْ اًمٜمذر هق قم٘مد اًمٌمء قمغم اًمٜمٗمس ومٕمؾ رء

ّٓ سم٘مقًمف: هلل قمغَم يمذا  ،أو ُم٤م ىٗمٞمد ُمٕمٜم٤مه ٓ ىث٧ٌم سمٖمػم هذا اًمٚمٗمظو وٓ ىٜمٕم٘مد ذًمؽ إ

 هق اِلقمّلم سمٛمقىمع اًمٕمدّو ًمٚمخقف ُمٜمف.و ُمٜمف اِلٟمذار:و أصٚمف: اخلقفو

ك وًمٙمـ ٓسمّد أن ىٙمقن يمٚمٞمٝمام واًمٜمذر يمام ىّتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ يمذًمؽ ىّتٕمٚمؼ سم٤مًمؽم

 اًمؽمك.و أن ىٙمقن ـم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم سمّلومرق سملم اًمٗمٕمؾو راضمح٦م

سم٤مِلؾمّلم سمؾ يم٤من ذم إدى٤من اًم٤ًمسم٘م٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مى٦م قمـ  ُص ّتَ واًمٜمذر ٓ خَيْ 

ُمرىؿ:              2. 

                                                
 .2/383. يمام ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .26. ؾمقرة ُمرىؿ /2
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 ٝم٤م، إُمرأة قمٛمران: ُمّ أُ  قمـ وىمقًمف شمٕم٤ممم          1. 

     جي٤مزىٙمؿ قمٚمٞمف، واجلٛمٚم٦م إُّم٤م ظمؼم ًم٤ًمسم٘مٝم٤م و وٓ خيٗمك قمٚمٞمف

أو ضمزاء ًمٚمنمط يمام ُمّر. وومٞمٝم٤م دًٓم٦م واوح٦م قمغم احل٨م قمغم اِلٟمٗم٤مق ذم ـم٤مقمف اهلل 

ًمٕمّؾ ضمٝم٦م زضمره٤م و وقمغم اِلٟمٗم٤مق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وشمرك اًمقوم٤مء سم٤معمٜمذور واًمقوم٤مء سم٤معمٜمذور،

 آيمد عم٤م ورد سمٕمده٤م ُمـ اًمّتٝمدىد.

  «ٟم٤مومٞم٦م.ش ُم٤م»و طمرف قمٓمػ، شواو 

    قمّدهؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م ًمؽميمٝمؿ اِلٟمٗم٤مق ذم حمّٚمف واًمقوم٤مء

 هؿ ىٗمٕمٚمقن يمذًمؽ.اًمٔمٚمؿ قم٤ٌمرة قمـ ووع اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمف، وو سم٤مًمٜمذر.

  هق اعمٕملم قمغم اًمٕمدّو، وسم٤مب ومٕمٞمؾ جيٛمع قمغم و أٟمّم٤مر: مجع ٟمّمػم

٤مل ٟمحق: ٟمّمػمو يُمَرُم٤مء،و قُمَٚمامء، يمرىؿو ٟمحق قمٚمٞمؿ ءوُمَٕمّل ٟمِّم٤مر، و ىمد جيٛمع قمغم ومِٕمى

 أٟمّم٤مر، طمٌٞم٥مو أذاف، ٟمّمػمو ذار، وىمد جيٛمع قمغم أومٕم٤مل ٟمحق: ذىػو ذىر

 أقمقان ىدومٕمقن قمذاب اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ.أطم٤ٌمب. أي ًمٞمس ُلؿ و

و ذم هذه اجلٛمٚم٦م أقمٜمل ىمقًمف: »ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٞمزان:       

  :ًٓاعم٤ًميملم ذم اِلُم٤ًمك و قمغم أن اعمراد سم٤مًمٔمٚمؿ هق اًمٔمٚمؿ قمغم اًمٗم٘مراءدًٓم٦م أّو

ٕمّمٞم٦م وم٢من ذم طمٌس طم٘مقىمٝمؿ اعم٤مًمٞم٦م، ٓ اًمٔمٚمؿ سمٛمٕمٜمك ُمٓمٚمؼ اعمو قمـ اِلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ،

ؿمٗمٕم٤مء و اِلضمّتٜم٤مب قمـ اًمٙم٤ٌمئر،و ؿمٗمٕم٤مء يم٤مًمّتقسم٦م،و ُمٙمٗمراتو ُمٓمٚمؼ اعمٕمّمٞم٦م أٟمّم٤مراً 

 ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إذا يم٤من ُمـ طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:          

      :إمم أن ىم٤مل      2، ىم٤مل شمٕم٤ممم:و          

             3، ىم٤مل شمٕم٤ممم: و       4. 

وُمـ هٜم٤م ىٔمٝمر: وضمف اشمٞم٤من إٟمّم٤مر سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع وم٢من ذم ُمقرد ُمٓمٚمؼ اًمٔمٚمؿ 

 أٟمّم٤مرًا.

                                                
 .35قمٛمران / . ؾمقرة آل1

 .54و 53. ؾمقرة اًمزُمر /2

 .31. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /3

 .28. ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء /4
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هق شمرك اِلٟمٗم٤مق ٓى٘مٌؾ اًمّتٙمٗمػم وًمق يم٤من ُمـ اًمّمٖم٤مئر و ؿوصم٤مٟمٞم٤ًم: أن هذا اًمٔمٚم

ىّت٠مىد سمذًمؽ ُم٤م وردت سمف اًمرواى٤مت: أن و ًم٘مٌٚمف ومٝمق ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، وأّٟمف ٓى٘مٌؾ اًمّتقسم٦م،

ّٓ سمرد احلؼ إمم ُمًّتح٘مف، أّٟمف ٓى٘مٌؾ اًمِمٗم٤مقم٦م ىقم و اًمّتقسم٦م ذم طم٘مقق اًمٜم٤مس همػم ُم٘مٌقًم٦م إ

 قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ىدّل               

                   :إمم أن ىم٤مل

    1. 

ّٓ عمـ ارشم٣م اهلل دىٜمف يمام أن هذا اًمٔم٤ممل همػم ُم وصم٤مًمث٤ًم: رشم٣م قمٜمداهلل إذ ٓ ؿمٗم٤مقم٦م إ

ُمـ هٜم٤م شمٔمٝمر اًمٜمٙمّت٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: و سمٞم٤مٟمف ذم سمح٨م اًمِمٗم٤مقم٦م، ُمرّ      

        2مل ى٘مؾ اسمّتٖم٤مء وضمف اهلل.و ، طمٞم٨م أشمك سم٤معمرو٤مة 

اطمّتٞم٤مضمٝمؿ و ق اعم٤مل قمغم اًمٗم٘مراء ُمع وضمقدهؿوراسمٕم٤ًم: أن اِلُمّتٜم٤مع ُمـ أصؾ إٟمٗم٤م

يمٗمرًا و شمٕم٤ممم اِلُمّتٜم٤مع قمـ سمٕمض أىم٤ًمُمف يم٤مًمزيم٤مة ذيم٤ًم سم٤مهلل ىمد قمدَ و ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اعمقسم٘م٦م،

سم٤مٔظمرة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:                   

 34شمل شمٙمـ ذقم٧م اًمزيم٤مة اعمٕمرووم٦م قمٜمد ٟمزوُل٤م، اًمًقرة ُمٙمٞم٦م و. 

وٕمػ ُم٤م ورد قمـ اعمٕمّتزًم٦م سمّتٛمًٙمٝمؿ هبذه أى٦م ًمٜمٗمل اًمِمٗم٤مقم٦م قمـ أهؾ  رُ ٝمَ ٔمْ ىَ  وسمام ذيمره

 ومراضمٕمف. 5اًمٙم٤ٌمئر يمام ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػمه

يمام ىٔمٝمر ويمذًمؽ دمري اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٌٕمض قمغم ٟمحق اعمقضم٦ٌم اجلزئٞم٦م 

 ُمـ رواى٤مهت٤م ومراضمع.

                                                
 .48-39. ؾمقرة اعمدصمر /1

 .265. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /2

 .7و 6. ؾمقرة ومّمٚم٧م /3

 .397و 2/396. اعمٞمزان 4

 .7/70ٗمًػم اًمٙمٌػم . اًمّت5
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     ٜم٤ًم. أي شمٔمٝمروا ٕمٜمك فمٝمقر اًمٌمء فمٝمقرًا سمٞمّ ُم٤مدة سمدأ شم٠ميت سمٛم

 شمٕمٚمٜمقه٤م.و اًمّمدىم٤مت

 .ُم٤م خيرضمف اِلٟم٤ًمن ُمـ ُم٤مًمف قمغم وضمف  هل يمّؾ و .مجع اًمّمدىم٦م

ّن إصؾ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اِلٟمٗم٤مق إِ اًم٘مرسم٦م وهل أقمؿ ُمـ اًمقاضم٥م واعمٜمدوب، ورسمام ى٘م٤مل: 

اًمٗمرق سملم »ىم٤مل اًمِمٞمخ: اعمٜمدوب، يمام أّن إصؾ ذم ُمٕمٜمك اًمزيم٤مة اِلٟمٗم٤مق اًمقاضم٥م. 

ّٓ ومرو٤ًم واًمّمدىم٤مت ىمد شمٙمقن ومرو٤ًم وىمد شمٙمقن  اًمّمدىم٦م واًمزيم٤مة، أّن اًمزيم٤مة ٓشمٙمقن إ

 .1شٟمٗمّلً 

   «ٟمٙمرة همػم ُمقصقًم٦م وٓ ُمقصقوم٦م، أي ومٜمِْٕمؿ ؿمٞمئ٤ًم  شٟمٕماّم »ذم  شُم٤م

 ـ أي إسمداؤ اًمّمدىم٤مت وإفمٝم٤مره٤م ـ . :إسمداؤه٤م

اظمّتٚمػ ذم ىمراءهت٤م، وم٤معمِمٝمقر ىمراءهت٤م سمٙمن  ٟمٕماّم هل: أي ٟمِْٕمَؿ رء هل وىمد

ؾمٙمقن اًمٕملم ]ٟمِْٕمَؿ[ وىمرأ صم٤مًم٨م سمٗمّتح و ٟمِِٕمَؿ[ وىمرأ سمٕمْمٝمؿ سمٙمن اًمٜمقناًمٜمقن واًمٕملم ]

 اًمٜمقن ويمن اًمٕملم ]َٟمِٕمَؿ[.

 ذم ُمقوع ٟمّم٥م.ش ٟمٕماّم »ذم ش ُم٤م»و

اىمٞمؿ و شمٗمًػم ًمٚمٗم٤مقمؾ اعمْمٛمر ىمٌؾ اًمذيمر، وم٤مًمٗم٤مقمؾ هق اِلسمداء صمّؿ طمذفش: هل»

ـ اًمّتٙمّٚمػ. وىٛمٙمـ أن ىٙمقن اًمٗم٤مقمؾ ٟمٗمس ُمدىم٤مت ُمٙم٤مٟمف وًمٙمٜمف ٓخيٚمق وٛمػم اًمّم

 ًمٌمء ذم ذاهت٤م.ا اًمّمدىم٦م، أي اًمّمدىم٦م ٟمٕمؿ

ويمٞمػ ُم٤م يم٤من ومٗمل أى٦م اًمنمىٗم٦م صمٜم٤مء قمغم إسمداء اًمّمدىم٤مت إذا يم٤مٟم٧م ًمقضمف اهلل 

. ـّ وإذىى  2شمٕم٤ممم، ُم٤م مل ىٕمرض قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىٌٓمٚمٝم٤م ٟمحق اًمرى٤مء واعم

    صِ ّلظْم ِْلِ ٱاًمًؽم أىمرب إمم  قَ هُ وَ  ًؽموه٤م ّٕن اِلظمٗم٤مءأي شم 

                                                
 .2/351. اًمّتٌٞم٤من 1

 .4/390ُمقاه٥م اًمرمحـ  :. راضمع2
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 ى٤مًمرّ ٱ وأسمٕمد ُمـ
ِ
 .ء

          شمّمٞمٌقا هب٤م ُمّم٤مرومٝم٤م ُمع و أي شمٕمٓمقه٤م اًمٗم٘مراء

إمم اِلظمّلص وأسمٕمد ُمـ اًمرى٤مء  ُب َر ىمْ شم١مدوه٤م إًمٞمٝمؿ ذم اًمن، ّٕن اِلظمٗم٤مء أَ و اِلظمٗم٤مء

 :وومٞمف طمٗمظ يمراُم٦م اًمٗم٘مػم وقمّزشمف، ومٝمق ـ أي اِلظمٗم٤مء ـ ظمػم ًمٙمؿِذيْمُرُه آٟمِٗم٤ًم  يمام شم٘مّدم

 أومٕمؾ اًمّتٗمْمٞمؾ.ش ظمػم»ويمٚمٛم٦م 

اِلسمداء  یى سمٛمٕمٜمك اًمّتٗمْمٞمؾ، ومٞمّت٤ًمو َس ٞمْ ًمَ وَ  امً ؾْم ٱش ظمػم»وىٛمٙمـ أن ىٙمقن 

 إمم اِلقمٓم٤مء وإداء.ش هق» وٛمػمُ َىْرضِمُع واِلظمٗم٤مء ومحٞمٜمئذ 

    ـ قمٓمٗمف قمغم  صٍ ٗمْ طَم وَ  رٍ قم٤مُمِ  ـِ سمْ ٱ اَءةُ رٗمُر ـ وهل ىمِ ُمـ رومع ىٙم

 قمٓمٗمف قمغم ُمقوع اًمٗم٤مء. سمٕمد اًمٗم٤مء، وُمـ ضمزم ُىَٙمّٗمرْ ش ُم٤م»ُمقوع 

 ر اهلل.سم٤مًمٞم٤مء ومٛمٕمٜم٤مه ىٙمٗمّ  أَ رَ ىمَ  ـْ ُمَ وَ 

اجلزم ـ وهؿ أهؾ اعمدىٜم٦م واًمٙمقوم٦م همػم قم٤مصؿ ـ ٟمٙمٗمْر واًم٤ٌمىمقن و سم٤مًمٜمقن أَ رَ ىمَ  ـْ ُمَ وَ 

 ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم.ش ٟمحـ»ْمٛمػم اعمًّتؽم ذم سم٤مًمٜمقن واًمرومع ٟمٙمّٗمُر واًم

ُم٤مسمٕمد  سم٤مًمٜمقن ُمرومققم٤ًم ]ٟمٙمّٗمُر[ قمٓمٗم٤ًم قمغم حمّؾ  َئ رِ ىمُ  ٟمٙمٗمرْ »وذم اًمٙمِم٤مف: 

ٌَّْتَدأٍ اًمٗم٤مء، أو قمغم أّٟمف ظمؼم  وم٤مقمؾ و أو قمغم أّٟمف مجٚم٦م ُمـ ومٕمؾ :رحمذوف أي وٟمحـ ٟمٙمٗمّ  ُُم

 .ةٌ دأَ ّتَ ٌْ ُمُ 

 َئ رِ ىمُ وَ  ٗم٤مء وُم٤م سمٕمده، ّٕٟمف ضمقاب اًمنمط.قمٓمٗم٤ًم قمغم حمؾ اًمَوجَمُْزْوُم٤ًم ]ٟمٙمّٗمْر[ 

 اًمٗمٕمؾ هلل أو ًمإلظمٗم٤مء.و ُر سم٤مًمٞم٤مء ُمرومققم٤ًم،ىٙمٗم

 جمزوُم٤ًم، واًمٗمٕمؾ ًمٚمّمدىم٤مت.و ُمرومققم٤مً و وشمٙمٗمُر: سم٤مًمّت٤مء

وُمٕمٜم٤مه: إن ختٗمقه٤م ىٙمـ ظمػمًا  :اًمٜمّم٥م ىٙمّٗمَر سم٢موامر أنو وىمرأ احلًـ: سم٤مًمٞم٤مء

 .1شًمٙمؿ، وأن ىٙمٗمَر قمٜمٙمؿ

    ؾم٘م٤مط اًمٕم٘م٤مب إوًمٙمـ  ،ًمٚمّتٌٕمٞمض. واًمًٞمئ٤مت: اًمّمٖم٤مئر ُمـ

ـْ »شمٗمْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٚمف أن ىّتٗمْمؾ سم٢مؾم٘م٤مط سمٕمْمف دون سمٕمض، ومل ىدظمؾ  ٕوم٤مد ش ُِم

ـْ »أّٟمف ىً٘مط مجٞمع اًمٕم٘م٤مب. وًمذا ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سم٠مّن  ـْ  ،زائدةش ُِم ظُمْذ و ـمٕم٤مُملٟمحق: يُمْؾ ُِم

                                                
 .1/316. اًمٙمِم٤مف 1
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ـْ ُم٤مزم ُم٤م ؿمئ٧م ومٞمٙمقن ًمٚمّتٕمٛمٞمؿ.  ُِم

         أي أّٟمف سمام شمٕمٛمٚمقن ذم صدىم٤مشمٙمؿ وهمػمه٤م قمٚمٞمؿ ظمٌػمو

 ٓخيٗمك قمٚمٞمف رء ومٞمج٤مزي قمغم مجٞمٕمف سمحًٌف.

 اًمرواى٤مت

ىم٤مل ذم ذىؾ أى٦م: ًمٞمس ُمـ اًمزيم٤مة،  قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب وذم صحٞمح٦م أيب

 1وصٚمّتؽ ىمراسمّتؽ ًمٞمس ُمـ اًمزيم٤مة.

اًمزيم٤مة إّن  یؾ أى٦م: هل ؾمقذم ذى قمٌداهلل وذم ُمقصم٘م٦م إؾمح٤مق سمـ قمامر قمـ أيب

 2اًمزيم٤مة قمّلٟمٞم٦م همػم ّه.

 :: ىمقل اهلل قمٌداهلل سمّمػم ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب وذم صحٞمح٦م أيب   

   3 و  ،أضمٝمد ُمٜمف :واعمًٙملم ،اًّمذي ٓى٠ًمل اًمٜم٤ّمس :ىم٤مل: اًمٗم٘مػم

ٞمؽ وم٢مقمّلٟمف أومْمؾ ُمـ إهاره و يمْؾُ  ُم٤م قمٚم ومٙمُؾ ُم٤م ومرض اهلل  ،أضمٝمدهؿ :اًم٤ٌمئس

ٛمٝم٤م شميم٤من شمٓمّققم٤ًم وم٢مهاره أومْمؾ ُمـ إقمّلٟمف وًمق أَن رضمًّل حيٛمؾ زيم٤مة ُم٤مًمف قمغم قم٤م ًّ ٘مف وم٘م

 4قمّلٟمٞم٦م يم٤من ذًمؽ طمًٜم٤ًم مجٞمًّل.

 ذم ىمقل اهلل  ضمٕمٗمر وذم ُمقصم٘م٦م اسمـ سمٙمػم قمـ رضمؾ قمـ أيب    

    َزيم٤مة اعمٗمروو٦م ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىم٤مل: ىٕمٜمل اًم        ؟

 5ىم٤مل: ىٕمٜمل اًمٜم٤ّمومٚم٦م إّّنؿ يم٤مٟمقا ىًّتّحٌقن إفمٝم٤مر اًمٗمرائض ويمّتامن اًمٜمّقاومؾ.

: ى٤م قماّمر اًمّمدىم٦م واهلل ذم وذم ظمؼم قمامر اًم٤ًمسم٤مـمل ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمققمٌداهلل

ًمؽ واهلل اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمّن أومْمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اًمّن أومْمؾ ُمـ اًمّّمدىم٦م ذم اًمٕمّلٟمٞم٦م ويمذ

 6اًمٕمّلٟمٞم٦م.

ىم٤مل: ؾم٠مًمّتف قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  قمٌداهلل وذم اًمٕمٞم٤مر قمـ احلٚمٌل قمـ أيب  
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              ىم٤مل: ًمٞمس شمٚمؽ اًمزيم٤مة، وًمٙمٜمف اًمرضمؾ ىّتّمّدق

 1.ًمٜمٗمًف، اًمزيم٤مة قمّلٟمٞم٦ًم ًمٞمس سمّن 

 2: أّن اِلظمٗم٤مء ذم اًمٜمقاومؾ أومْمؾ.قمٌداهلل ىمد روي قمـ أيبو وذم اًمّتٌٞم٤من:

أّٟمف ىم٤مل ٓسمـ اًمٕم٤مص: ٟمٕماّم سم٤معم٤مل اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ  وومٞمف: روي قمـ اًمٜمٌل

 3اًمّم٤مًمح.

 4: صدىم٦م اًمّن شُمْٓمِٗملُء همْم٥م اًمرّب.وذم اًمروض: وذم اخلؼم قمـ اًمٜمٌل

شمدوَمُع و ٦م يمام شمٓمٗملء اعم٤مُء اًمٜم٤مرَ  أظمر: صدىم٦م اًمّن شمٓمٗملُء اخلٓمٞمئؼموذم اخل

 5ؾمٌٕملم سم٤مسم٤ًم ُمـ اًمٌّلء.

أىم٤ًمُمٝم٤م وظمقاصٝم٤م راضمع يمّت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ و ٦مِ ىمَ دَ ًمَّم ٱ ؾِ ْْم ومَ ًمِْٚمُقىُمْقِف قمٚمیى وَ 

 .6اًمٌٞم٧م

 

                    

                       

                                       

 

            :ىمٞمؾ ذم وضمف »ىم٤مل اًمِمٞمخ

 :ّت٤مدةىمو ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمو قم٤ٌمس : ُم٤م ىم٤مًمف اسمـّم٤مل هذه أى٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م ىمقٓن: أطمدَه٤ماشم

ىمرسم٤مء ُمـ اًمّمدىم٦م ًمٞمدظمٚمقا ذم اِلؾمّلم ومٕمغم هذا ًمٞمس قمٚمٞمؽ هداهؿ سمٛمٜمع اعمنميملم إ

 اًمزضم٤مج: و سم٤مطم٦م. اًمث٤مين: ىم٤مل احلًـ، وأسمق قمكم اجل٤ٌمئل،ُمٕمٜم٤مه اِل  

  واًمّت٘مدىر ًمٞمس قمٚمٞمؽ  ،ٜمٗم٘م٦م ذم وضمقه اًمؼّم ومٕمغم هذا ُمٕمٜم٤مه اًمّتًٚمٞم٦مسم٤محلٛمؾ قمغم اًم
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ؿ ام قمٚمٞمؽ أن هتدهيؿ إمم اِلىامن سم٠من شمدُلّ ٦م وإٟمّ أن هتدي اًمٜم٤ّمس إمم ٟمٞمؾ اًمثقاب، واجلٜمّ 

ٛمف سمام ىّمػمون إًمٞمف ُمـ اًمٕم٘م٤مب ٚمومل ى٘مٌٚمقا ُمٜمف ًمٕمؿ إذا مل ى١مُمٜمقا ّتّ يم٤من ىٖم قمٚمٞمف ٕٟمف

ٓىٜمٌٖمل شمرك ُمقاؾم٤مة ذوي اًم٘مرسمك ُمـ أهؾ اًمنمك ًمٞمدظمٚمقا  ومًّّله اهلل هبذا اًم٘مقل. وإّٟمف

اسمـ احلٜمٞمٗم٦م، و قم٤ٌمس، ذم اِلؾمّلم ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمٌٞمح٤ًم ًمٚمّمدىم٦م اعمٜمدوسم٦م قمٚمٞمٝمؿ. وىم٤مل اسمـ

اعمنميملم طمّّتك ٟمزًم٧م  وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ٟمزًم٧م هذه أى٦م ّّٕنؿ يم٤مٟمقا ىّت٘مقن اًمّمدىم٦م قمغم

       وىمقًمف        ٤معمِمٞمئ٦م سمإّٟمام قمٚمؼ اُلداى٦م

أطمد ىّمٚمح سمف ومٚمذًمؽ ضم٤مء  عمـ يم٤من ذم اعمٕمٚمقم أّٟمف ىّمٚمح سم٤مًمٚمٓمػ وًمٞمس يمّؾ 

آظمّتّم٤مص سم٤معمِمٞمئ٦م. وىم٤مل أسمققمكم اجل٤ٌمئل: اُلداى٦م ذم أى٦م هق إمم ـمرىؼ اجلٜم٦م وذًمؽ 

اسمـ آظمِم٤مد واًمزضم٤مج اظمّتٞم٤مر اًمٌٚمخل و خيّتص سم٤معم١مُمٜملم اعمًّتح٘ملم ًمٚمثقاب وإّول

 .1شوأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ

         ذط وضمزاء واًمّتٗم٤مت ظمٓم٤مب إمم اعم١مُمٜملم

همػمه٤م ومٜمٗمٕمٝم٤م قم٤مئد إًمٞمٝمؿ وهق ذظمر ُلؿ وىرضمع إًمٞمٝمؿ وًمذا و ُمـ أُمقاُلؿ ؿْ ٝمُ ٗم٤مىمَ ٟمْ سم٠من إِ 

  وىمرسمّتف.جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ ىّٛمٜمقا سمّمدىم٤مهتؿ وأن ىرىدوا هب٤م وضمف اهلل

ْىٗم٦ُم ُمـ اًمّتٌِمػَم وو ََن اًمَٜمْٗمَع َىُٕمْقُد إًَِمْٞمِٝمْؿ.ٱىمد ظَمَٚم٧ِم أى٦ُم اًمنَمِ ِٕ  ِِلْٟمذاِر 

          .ىمٞمؾ: ًمٗمٔمف ٟمٗمل وُمٕمٜم٤مه اًمٜمٝمل أي ٓشمٜمٗم٘مقا

ٝمدىقن هؿ يمذًمؽ. وىمٞمؾ: هل مجٚم٦م ُمٗمٞمدة سمٜمٗمًٝم٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ـ أي اعم١مُمٜمقن اعم

 واسمّتٖم٤مء ٟمّم٥م ّٕٟمف ُمٗمٕمقل ًمف.

  ذيمر اًمقضمف ىمقٓن:ذموىمٞمؾ »

أطمدَه٤م: ًمّتح٘مٞمؼ اِلو٤موم٦م إًمٞمف، ٕن ذيمره ىزىؾ اِلهب٤مم أّٟمف ًمف ًمٖمػمه، ٕٟمؽ إذا 

إزاًم٦م اِلهب٤مم، و اظمّتّمّم٧م ذيمر اًمقضمف وُمٕمٜم٤مه اًمّتٌٞملم، دل قمغم أٟمؽ أردت آظمّتّم٤مص

 ورومع آؿمؽماك وطم٘م٘م٧م اِلو٤موم٦م.

ٕذف اًمذيمرىـ ذم اًمّمٗم٦م ّٕٟمف إذا ىمٚم٧م: ومٕمٚمّتف ًمقضمف زىد ومٝمق أذف  واًمث٤مين:

ٕن وضمف اًمٌمء ذم إصؾ أذف ُم٤م ومٞمف صمّؿ يمثر طمّّتك ص٤مر  ،ذم اًمذيمر ُمـ ومٕمٚمّتف ]ًمزىد[

                                                
 .354و 2/353. اًمّتٌٞم٤من 1
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ىدل قمغم ذف اًمذيمر ذم اًمّمٗم٦م وم٘مط ُمـ همػم ت٘مٞمؼ وضمف أٓ شمرى أٟمؽ شم٘مقل: وضمف هذا 

إّٟمام ىرىد أذف و ؾ ومّلشمرىد ت٘مٞمؼ اًمقضمفهذا أوضمف اًمرأي وهذا أوضمف اًمدًمٞمو إُمر يمذا

 .1شُم٤م ومٞمف ُمـ أضمؾ ؿمدة فمٝمقره وؿمدة سمٞم٤مٟمف

             ذط يمـ         

يمؾ  ذم اًمقوم٤مء إيمٞمد وإهب٤مم وم٤مقمٚمف ٕضمؾ سمٞم٤من أنّ ش ُىَقّف »شم٠ميمٞمد عم٤م ُمّر ّٕن فمٝمقر ًمٗمظ 

:أّٟمف 2قمغم أّن إٟمٗم٤مىمٝمؿ يم٤مٟم٧م ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم. وىمٞمؾ ءً اخلػم واًمٜمٗمع ىٕمقد إًمٞمٝمؿ. وًمٙمـ سمٜم٤م

 خمّتص سم٤مٔظمرة ّٕن أضمره اًمٙم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م.

    إًمٞمٙمؿ ُمـ  ٌؾ ِص اوٟم٘مّم٤من ضمزائف. واًمثقاب و فذم ُمٜمع صمقاسم

 همػم ٟم٘مٞمّم٦م.

 اًمرواى٤مت

ىم٤مل: إّن  ضمٕمٗمر ضم٤مسمر قمـ أيب قمـصحٞمح إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝمزم قمـ رضمٍؾ وذم 

ؽ ُمٚماًمِمٛمس ًمّتٓمٚمع وُمٕمٝم٤م أرسمٕم٦م أُمّلك: ُمٚمؽ ىٜم٤مدي ى٤م ص٤مطم٥م اخلػم أشمّؿ وأسمنم، و

ىٜم٤مدي ى٤م ص٤مطم٥م اًمنم أٟمزع وأىمٍم، وُمٚمؽ ىٜم٤مدي أقمط ُمٜمٗم٘م٤ًم ظمٚمٗم٤ًم وآت ممًٙم٤ًم شمٚمٗم٤ًم، 

 3وُمٚمؽ ىٜمْمحٝم٤م سم٤معم٤مء وًمق ٓ ذًمؽ اؿمّتٕمٚم٧م إرض.

ّٓ رضمؾ ا صم٘م٦م أم ٓ؟ وأٟم٧م  ٓ أدرى ُمـ هق أو ضم٤مسمر فًمذي ىروي قمٜمرضم٤مل اًمًٜمد يمٚمّٝمؿ صم٘م٤مت إ

، وًمٚمٗمٞمض سمٞم٤من ًمٓمٞمػ ذىؾ 5أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦مو 4دمد ٟمحقه٤م ذم يمّت٥م اًمٕم٤مُم٦م يمٛمًٜمد أمحد

 .6احلدى٨م راضمع اًمقاذم

قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ويم٤مٟم٧م ُمٕمف ذم شمٚمؽ اًمٕمٛمرة  ٌل: اقمّتٛمر رؾمقل اهللٚمىم٤مل اًمٙم

ٝم٤م ىمّتٞمٚم٦م وضمّدهت٤م شم٠ًمّٓن٤م وَه٤م ُمنميمّت٤من، وم٘م٤مًم٧م: ٓ سمٙمر، ومج٤مءهت٤م ُأُمّ  أؾمامء سمٜم٧م أيب

وم٢مٟمٙمام ًمًّتام قمغم دىٜمل، وم٤مؾمّت٠مُمرشمف ذم ذًمؽ  أقمٓمٞمٙمام ؿمٞمئ٤ًم طمّّتك أؾمّت٠مُمر رؾمقل اهلل
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سمٕمد ٟمزول هذه أى٦م أن شمّتّمّدق قمٚمٞمٝمام  وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أى٦م، وم٠مُمره٤م رؾمقل اهلل

 وم٠مقمٓمّتٝمام ووصٚمّتٝمام.

ًمؽ إّن ٟم٤مؾم٤ًم ُمـ اعمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م ُلؿ رو٤مع ذم ىم٤مل اًمٙمٚمٌل: وُل٤م وضمف آظمر وذ

٘مقّنؿ ىمٌؾ أن ىًٚمٛمقا ومٚمام أؾمٚمٛمقا يمرهقا أن ُىٜمٗم٘مقّنؿ وأرادوهؿ أن ٗماًمٞمٝمقد ويم٤مٟمقا ُىٜم

 1ومٜمزًم٧م هذه أى٦م وم٠مقمٓمقهؿ سمٕمد ٟمزوُل٤م. ُىًٚمٛمقا، وم٠مؾمّت٠مُمروا رؾمقل اهلل

 

                  

                         

                     

 

  ٘مَ ٚمٗمُ ا ًمِ وْ دُ ٛمِ قمْ ٱجمرور ُمّتٕمَٚمؼ أي و ضم٤مر 
ِ
ٝمؿ، وجيقز أن قمٚمٞما قْ ٘مُ ٗمِ ٟمْ أَ وَ  راء

 أي صدىم٤مشمٙمؿ ًمٚمٗم٘مراء. حمذوٍف  عمٌّتدأٍ  اً ؼَمَ ىٙمقن ظَم 

 2: ٟمزًم٧م ذم أصح٤مب اًمّمٗم٦م.ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

 3ذم أى٦م هؿ وم٘مراء اعمٝم٤مضمرىـ. نَ وْ رُ قْ يمُ ذْ عمَْ ٱي: اًمٗم٘مراء ىم٤مل جم٤مهد واًمًدّ 

قم٤ٌمس  ٙمٚمٌل قمـ اسمـيمذًمؽ رواه اًم»، ضمٕمٗمر وذم اعمجٛمع سمٕمد ٟم٘مؾ رواى٦م أيب

وهؿ ٟمحق ُمـ أرسمٕمامئ٦م رضمؾ مل ىٙمـ ُلؿ ُم٤ًميمـ سم٤معمدىٜم٦م وٓ قمِم٤مئر ى٠موون إًمٞمٝمؿ 

ومح٨م اهلل  ومجٕمٚمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم اعمًجد وىم٤مًمقا: ٟمخرج ذم يمّؾ هى٦م ىٌٕمثٝم٤م رؾمقل اهلل

 .4شضمؾ إذا أيمؾ وقمٜمده ومْمؾ أشم٤مهؿ سمف إذا أُمًكريم٤من اًمو اًمٜم٤ّمس قمٚمٞمٝمؿ،

ىقُم٤مً  يض اهلل قمٜمٝمام ـ : وىمػ رؾمقل اهللقم٤ٌمس ـ ر قمـ اسمـ»وذم اًمٙمِم٤مف: 

دهؿ وـمٞم٥م ىمٚمقهبؿ وم٘م٤مل: أسمنموا ى٤م أصح٤مب ٝموم٘مرهؿ وضم یقمغم أصح٤مب اًمّمٗم٦م ومرأ

٧م اًمذي أٟمّتؿ قمٚمٞمف راوٞم٤ًم سمام ومٞمف وم٢مّٟمف ُمـ روم٘م٤مئل ذم ٕماًمّمٗم٦م ومٛمـ سم٘مك ُمـ أُمّتل قمغم اًمٜم

                                                
 .2/274: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/81. روض اجلٜم٤من 1
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 .1ش٦ماجلٜمّ 

          س قمـ اًمّتٍمف عمرض أو اِلطمّم٤مر: ُمٜمع اًمٜمٗم

 طم٤مضم٦م أو خم٤موم٦م، واحلٍم هق ُمٜمع اًمٖمػم وًمٞمس يم٤مّٕول ّٕٟمف ُمٜمع اًمٜمٗمس.

       أي ه١مٓء  :اًميب: اعمٌم ذم إرض

أّنؿ أًمزُمقا أٟمٗمًٝمؿ أُمر اجلٝم٤مد ومٛمٜمٕمٝمؿ اؿمّتٖم٤مُلؿ سمف قمـ  یى سمٛمٕمٜم ،اًمٗم٘مراء ٓى٘مدرون

 ّتٙم٥ًم.ذم إرض ًمٚم ٌْمِ عمَْ ٱ

        ىؽمشم٥م قمغم و همٜمٞم٤مءً أأي حيٙمؿ اجل٤مهؾ سمح٤مُلؿ أّّنؿ

 طمٙمٛمف إصمر ُمـ قمدم اِلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ.

   شمٕمٗمػ قمٜمف إذا و اًمّتٕمٗمػ: شمرك اًم١ًمال، ى٘م٤مل: قمّػ قمـ اًمٌمء

 شمريمف، أي أّّنؿ همػم ُمّتٔم٤مهرىـ سم٤مًمٗم٘مر.

      ُم٦م. أي ىٕمرومقّنؿ سم٤مًمٕمّلُم٤مت اًمٔم٤مهرة اًمداًم٦م اًمًٞمامء: اًمٕمّّل

ُمـ  نَ قْ ٜمُ ٙمَ ٛمَ ّتَ شمٕمرومٝمؿ سمام ٓ ىَ َأْن قمغم أطمقاُلؿ. ُمـ صٗمرة اًمقضمف ورصم٤مصم٦م احل٤مل، أي ىٛمٙمـ 

 ؾمؽمه ُمـ قمّلئؿ اًمٗم٘مر واعمًٙمٜم٦م ذم اًمقضمف أو اًمٌدن أو اًمٚم٤ٌمس أو ٟمحقه٤م.

     ٤مف: اًمٚمزوم، أي صٗمّتٝمؿ أّّنؿ اِلحل

ّٓ سمٌمء ىُ  اًمٜم٤مس ُمـ اًمٜم٤ّمس سم٢محل٤مف أي ٓىٗم٤مرىمقن نَ وْ دُ ْج ّتَ ًْ ٓىَ  ُّم٤م إِ . وُمٕمٜم٤مه ؿْ یى َُلُ ٓمٕمْ إ

واًمث٤مين أفمٝمر. يمام  ،ُّم٤م ٟمٗمل اًم١ًمال واِلحل٤مف ُمٕم٤مً إِ ٟمٗمل اًم١ًمال قمغم ٟمحق اِلحل٤مف و

وًمق يم٤مٟمقا » ىم٤مل ذم وضمٝمف:. 3ىمٌٚمف ص٤مطم٥م جمٛمع اًمٌٞم٤منو 2اظمّت٤مره ص٤مطم٥م اعمٞمزان

وىمٌٚمٝمام  ش.ى٠ًمًمقن مل ىٙمـ حيًٌٝمؿ اجل٤مهؾ أهمٜمٞم٤مء ّٕن اًم١ًمال ذم اًمٔم٤مهر ىدل قمغم اًمٗم٘مر

 .4اًمِمٞمخ ذم اًمّتٌٞم٤من

            َوُم٤م ٗم٤مء ًمٱووجي٤مزىٙمؿ قمٚمٞمف. ُم٤م ذط

 .هُ ؤُ زاضَم سَمْٕمَده٤م 
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 اًمرواى٤مت

: ىم٤مل: إّن اهلل ىٌٖمض ضمٕمٗمر سمر اجلٕمٗمل قمـ أيبوذم اًمٕمٞم٤مر: ُمرؾمًّل قمـ ضم٤م

 1اعمٚمحػ.

وذم اعمجٛمع: وذم احلدى٨م: إّن اهلل حي٥م أن ىرى أصمر ٟمٕمٛمّتف قمغم قمٌده وىٙمره 

طمش اًمٌذي اًم٤ًمئؾ ٤ماحلٚمٞمؿ اعمّتٕمٗمػ ُمـ قم٤ٌمده وىٌٖمض اًمٗم ٥ُم واًمّت٤ٌمؤس، وحي اًم١ٌمس

 2اعمٚمحػ.

ويمثرة اًم١ًمال، واو٤مقم٦م : إّن اهلل يمره ًمٙمؿ صمّلصم٤ًم: ىمٞمؾ وىم٤مل، وذم اعمجٛمع: قمٜمف

٤مِت.قمـ قم٘مقق آُُمٝم٤مِت ووى  یاعم٤مل، وّن  3اِد اًمٌٜم٤مِت وقمـ ُمٜمع َوهى

و زٟمده در گقر يمردن »إمم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م سم٘مقًمف: إظمػمىـ شمرضمؿ وذم اًمروض 

 ش.گرومّتـ و ازٟم٤م دادن و دظمؽمان را،

: إىدي صمّلصم٦م: ومٞمداهلل اًمٕمٚمٞم٤م وىد اعمٕمٓمل اًمّتل شمٚمٞمف وىد وذم اعمجٛمع: وىم٤مل

٤ًمئؾ اًمًٗمغم إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ ؾم٠مل وًمف ُم٤م ىٖمٜمٞمف ضم٤مءت ُم٠ًمًمّتف ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًم

يمدوطم٤ًم أو مخقؿم٤ًم أو ظمدوؿم٤ًم ذم وضمٝمف، ىمٞمؾ: وُم٤م همٜم٤مه؟ ىم٤مل: مخًقن درَه٤ًم أو قمدُل٤م 

 4ُمـ اًمذه٥م.

 اًمٙمدح: دون اخلدش واخلدش دون اخلٛمش.

دٟم٤م ٜمأىمؿ قم: »اؾمّتٕمٜمّتف ذم مح٤مًم٦م وم٘م٤مل وقمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ خم٤مرق ىم٤مل: أشمٞم٧م اًمٜمٌّل 

ّٓ إ٤م أن ٟمٕمٞمٜمؽ ومٞمٝم٤م، وأقمٚمؿ إُمّ و ٤م أن ٟمحٛمٚمٝم٤مطمّّتك شم٠مشمٞمٜم٤م اًمّمدىم٦م وم٢مُمّ  ّن اعم٠ًمًم٦م ٓ تؾ إ

ًمثّلصم٦م: ًمرضمؾ حيٛمؾ مح٤مًم٦م قمـ ىمقم وم٠ًمل ومٞمٝم٤م طمّّتك ى١مدهي٤م صمّؿ ىًٛمؽ، ورضمؾ أص٤مسمّتف 

طم٤مضم٦م وم٠مذه٧ٌم ُم٤مًمف وم٠ًمل طمّّتك ىّمٞم٥م ؾمدادًا ُمـ قمٞمش أو ىمقاُم٤ًم ُمـ قمٞمش صمّؿ ُىٛمًؽ، 

وم٠ًمل طمّّتك ىّمٞم٥م  سمّتف وم٤مىم٦م طمّّتك ؿمٝمد ًمف صمّلصم٦م ُمـ ذوي احلج٤م ُمـ ىمقُمفورضمؾ أص٤م

ؾمدادًا أو ىمقاُم٤ًم ُمـ قمٞمش صمّؿ ىٛمًؽ، ومام ؾمقى ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمئؾ ؾمح٧م ى٠ميمٚمف ص٤مطمٌف 
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  1شى٤م ىمٌٞمّم٦م ؾمحّت٤مً 

ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: أقمقزٟم٤م ُمّرة وم٘مٞمؾ  سمـ طمّمـ قمـ أيبوروي ىمّت٤مدة قمـ هّلل 

ُمـ »ٓمٚم٘م٧م إًمٞمف ُمٕمّتٗمٞم٤ًم، وم٘م٤مل أّول ُم٤م واضمٝمٜمل سمف: وم٠ًمًمّتف، وم٠مٟم ًمق أشمٞم٧م رؾمقل اهلل :زم

ـْ اؾمّتٖمٜم  .ـ ؾم٠مًمٜم٤م مل ٟمّدظمر قمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ٟمجدهأهمٜم٤مه اهلل وُم یاؾمّتٕمٗمػ قمّٗمف اهلل وَُم

ىم٤مل: ومرضمٕم٧م إمم ٟمٗمز وم٘مٚم٧م: أٓ اؾمّتٕمٗمػ ومٕمّٗمٜمل اهلل، ومرضمٕم٧م ومام ؾم٠مًم٧م ٟمٌل 

ّٓ  2ّتٜم٤مىمؿمٞمئ٤ًم سمٕمد ذًمؽ ُمـ طم٤مضم٦م طمّّتك ُم٤مًم٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمدٟمٞم٤م ومٖمر اهلل ـْ قمّمٛمف اهلل. إ  3َُم

ٞم٤ًٌم طمزىٜم٤ًم ئسم٠مًمػ درهؿ ومج٤مء يم رؾمؾ إمم ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمرأوروي أّن اسمـ اخلٓم٤مب 

وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأشمف: طمدث أُمر، ىم٤مل: أؿمّد ُمـ ذًمؽ، صمّؿ ىم٤مل: أرىٜمل درقَمِؽ اخلٚمؼ ومِمّ٘مف 

وضمٕمٚمف ُسرًا صمّؿ ىم٤مم ىّمكّم وىٌٙمل إمم اًمٖمداة، ومٚمام أصٌح ىم٤مم سم٤مًمٓمرىؼ ومجٕمؾ ]ىٜمٗمؼ 

جيلء وم٘مراء »ى٘مقل:  ّّتك أشمك قمغم آظمره٤م، صمّؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلليمّؾ[ ّسة طم

اعمٝم٤مضمرىـ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚمح٤ًمب ومٞم٘مقًمقن هؾ أقمٓمٞمّتٛمقٟم٤م ؿمٞمئ٤ًم ومّتح٤مؾمٌقٟمٜم٤م قمٚمٞمف 

ومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦ّم ىمٌؾ إهمٜمٞم٤مء سمخٛمس ُم٤مئ٦م قم٤مم، طمّّتك إّن اًمرضمؾ ُمـ إهمٜمٞم٤مء ًمٞمدظمؾ ذم 

ًمؽ اًمرضمؾ وُم٤م ىّنين إيّن يمٜم٧م همامرهؿ ومٞم١مظمذ ومٞمًّتخرج، وم٠مراد قمٛمر أن جيٕمٚمٜمل ذ

 .4شذًمؽ اًمرضمؾ وإن زم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م

 

                     

            

 

ـْ ُىٕمْ سمٕمد ُم٤م سملّم اهلل شمٕم٤ممم  َ
وصمقاسمف  َأضْمَرهُ  اهلُل لٓمِ يمٞمٗمٞم٦م اِلٟمٗم٤مق واًمّمدىم٦م وأّّن٤م عمِ

قمغم صمقاسمف وقمدم سمٓمّلٟمف ويمّؾ ُم٤م ُم٣م ذم هذا اعمقوقع صمّؿ ُمدح  ٦مويمٞمػ ىٛمٙمـ اعمح٤مومٔم

ـْ ىٜمٗم٘مقن سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م وهل:  اهلل شمٕم٤ممم َُم

                                                
 .4/91: روض اجلٜم٤من 2/278: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 5/60. ُمًٜمد أمحد 1

 ومٗمرىمّتٜم٤م أو قمرومّتٜم٤م. 20/388ذم شم٤مرىخ دُمِمؼ . 2

 .4/92: روض اجلٜم٤من 2/278. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3

 .4/84: روض اجلٜم٤من 2/275: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1/283. زاد اعمًػم 4
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       ه اًمذىـ رومع سم٤مٓسمّتداء، وُم٤م سمٕمده صٚم٦م ًمف وظمؼم

 ومٚمٝمؿ... .

ِ ٱوآٟمٗم٤مق: اظمراج ُم٤م يم٤من ُمـ اعم٤مل قمـ  وُلذا ٓىّمح ذم صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم  ِؽ ٚمْ عمْ

 آٟمٗم٤مق سمؾ هق ُمقصقف سم٤مٓقمٓم٤مء ّٕٟمف: اىّم٤مل اًمٌمء إمم أظمذ ًمف.

   .فمرف آٟمٗم٤مق وُمّتٕمّٚمؼ سمف 

     وُمٕمٚمٜملم، اًمّن: إظمٗم٤مء  وَه٤م طم٤مٓن ُمـ ىٜمٗم٘مقن واًمّت٘مدىر ُمنىـ

 اًمٌمء ذم اًمٜمٗمس وم٠مُم٤م اظمٗم٤مؤه ذم ظم٤ٌمء ومٚمٞمس سمّن ذم احل٘مٞم٘م٦م.

 واًمٕمّلٟمٞم٦م: ٟم٘مٞمض اًمّن وهق إفمٝم٤مر اًمٌمء وإسمرازه ُمـ اًمٜمٗمس.

إُّم٤م أّّن٤م شمدل قمغم مجٞمع آوىم٤مت و واعمراد هب٤م إُّم٤م آٟمٗم٤مق ذم اًمقىمّتلم واحل٤مٓشملم

ف ٓخيّتص قمٜمدهؿ سمقىم٧ٍم أو طم٤مًم٦ٍم، واًمث٤مين أٟمّ و واحل٤مٓت أي أّّنؿ ىًٛمؽمون ذم اٟمٗم٤مىمٝمؿ

 .فمٝمرأ

        أشمك سم٤مًمٗم٤مء ىدل قمغم أّن اجلزاء إّٟمام هق ُمـ أضمؾ

ه دٟمٞمقى٤ًم يم٤من أو ُاظمروى٤مً. ؤ: صمقاب اًمٕمٛمؾ وضمزاةإضمر وآضُمر .آٟمٗم٤مق ذم ـم٤مقم٦م اهلل

ّٓ ذم اًمٜمٗمع دون اًمير، وًمٙمـ اجلزا  ء ىًّتٕمٛمؾ ومٞمٝمام.وٓىًّتٕمٛمؾ إ

 وقمٜمد رهبؿ: مجٚمف شمنمىٗمٞم٦م شمدل قمغم قمدم شمٜم٤مهل هذا إضمر وقمٔمٛمّتف.

      ُمـ احل٤مل واعمًّت٘مٌؾ طمٞم٤مهتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمره وأهقاُل٤م

 وأومزاقمٝم٤م.

    .ُمٜمٝمام ومٞمٝمام 

ٗم٘مقن يمذًمؽ اخلقف واحلزن طم٤مًمّت٤من ـم٤مرئّت٤من قمغم اًمٌنم شمٙمدران قمٞمِمف واعمٜم

 واًمٕم٤مضمؾ. ؾِ ضمِ ْٔ ٱذم  ،سمرىئقن ُمٜمٝمام

 اًمرواى٤مت

 :ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ىمقًمف قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب وذم صحٞمح٦م أيب  

             .1ىم٤مل: ًمٞمس ُمـ اًمزيم٤مة، احلدى٨م 

                                                
 .9، ح3/499. اًمٙم٤مذم 1
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 .1وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  سمـ اًمقًمٞمد اًمقص٤مذم قمـ أيب ضمٕمٗمروذم ظمؼم قمٌداهلل

 2شمٕم٤ممم.و صدىم٦م اًمّن شمٓمٗمئ همْم٥م اًمرّب شم٤ٌمرك

أرسمٕم٦م دراهؿ: مل ىٛمٚمؽ همػمه٤م  ـم٤مًم٥م اؾمح٤مق ىم٤مل: يم٤من ًمٕمكّم سمـ أيب وقمـ أيب

 ومّتّمَدق سمدرهؿ ًمٞمًّل وسمدرهؿ ّن٤مرًا وسمدرهؿ ّهًا وسمدرهؿ قمّلٟمٞم٦م، ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل

ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م صٜمٕم٧م؟ ىم٤مل: اٟمج٤مز ُمققمقد اهلل، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: وم٘م٤مل: ى٤م قمكم 

               .3أى٦م 

 .5ذم قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ورواه٤م قمـ اًمرو٤م 4وٟمحقه٤م ُم٘م٤مًم٦م اًمّمدوق ذم اًمٗم٘مٞمف

٤مل: ى٤م قمكم ُم٤م قَمِٛمْٚم٧َم ذم ًمٞمٚمّتؽ؟ ىم وذم اِلظمّتّم٤مص سم٤مؾمٜم٤مده قمـ رؾمقل اهلل

أُمل، يم٤من ُمٕمل و ىم٤مل: ومل ى٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ٟمزًم٧م ومٞمؽ أرسمٕم٦م ُمٕم٤من، ىم٤مل: سم٠ميب أٟم٧م

أرسمٕم٦م دراهؿ ومّتّمَدىْم٧ُم سمدرهؿ ًمٞمًّل وسمدرهؿ ّن٤مرًا وسمدرهؿ ّهًا وسمدرهؿ قمّلٟمٞم٦م، ىم٤مل: 

وم٢مّن اهلل أٟمزل ومٞمؽ:                   

             .6أى٦م 

واًمٓمؼمد ذم  7اًمِمٞمٕم٦م ٟمحق: ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ْي ّنِ ٗمَ مجٞمع ُمُ  ذم أُمػماعم١مُمٜملم ٤مٜمزوُلِ سمِ واقمؽمف 

 اهللواعمّّل ومّتح 12واعمِمٝمدي 11واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين 10وآؾمؽمآسم٤مدي 9اًمٗمّتقح اًمرازي، وأيب8شمٗمًػمىف

                                                
 .505، ح1/277. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .3، ح4/8. اًمٙم٤مذم 2

 .506، ح1/277. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .2475ذىؾ ح ،2/288. اًمٗم٘مٞمف 4

 .255، ح 2/62. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م5

 .150. اِلظمّتّم٤مص /6

 .2/359. اًمّتٌٞم٤من 7

 .1/150: ضمقاُمع اجل٤مُمع 2/388. جمٛمع اًمٌٞم٤من 8

 .4/95. روض اجلٜم٤من 9

 .٤1/98مهرة ٔم. شم٠موىؾ أى٤مت اًم10

 ُمـ اًمٓمٌع احلجري. 79. اًمّم٤مذم /11

 .1/662. يمٜمزاًمدىم٤مئؼ 12
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 .3واًمًٌزواري 2واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل 1اًمٙم٤مؿم٤مين

ـَ  واقمؽمف سمذًمؽ قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ وُمـ  4يمام ٟم٘مؾ اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ذم ُمٜم٤مىمٌف ٦مِ ٕم٤مُمَ ًمْ ٱمُجْٚم٦ٌَم ُِم

ّدّي وجم٤مهد واًمٙمٚمٌلو قم٤ٌمس قمـ اسمـ اخل٤مص٦م ُم٤مٟمّمف: ًُ ص٤مًمح واًمقاطمدي  أيبو اًم

اًمٓمؼمد واعم٤موردي واًم٘مِمػمي واًمثامزم واًمٜم٘م٤مش واًمٗمّت٤مل واًمٓمقد واًمثٕمٚمٌل و

وقمٌٞمداهلل سمـ احلًلم وقمكم سمـ طمرب اًمٓم٤مئل ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ: أّٟمف يم٤من قمٜمد قمكم سمـ 

أرسمٕم٦م دراهؿ ومْم٦م ومّتّمدق سمقاطمد ًمٞمًّل وسمقاطمد ّن٤مرًا وسمقاطمد ّهًا  ـم٤مًم٥م أيب

 وسمقاطمد قمّلٟمٞم٦م ومٜمزل              

                ومًّٛمك يمّؾ درهؿ ُم٤مًٓ وسمنَمه

 سم٤مًم٘مٌقل.

 ورواه اًمٜمٓمٜمزي ذم اخلّم٤مئص.

وَمُٝمؿ: ٤م ٟمزًم٧م ذم قمكمّ سم٠مَّن  ؿْ ٝمِ ؽماومِ قمْ ٱـْ َوىَمْٗم٧ُم قمٚمیى وأُّم٤م ُمَ 

 .5شُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن ذم قمكم»وىف ذم يمّت٤مسمف اسمـ ُمرد

 6اًمٌٞم٤من.و واًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه: اًمٙمِمػ

 7واًمزخمنمي ذم اًمٙمِّم٤مف.

 8واًمٌٞمْم٤موي ذم أٟمقار اًمّتٜمزىؾ.

 9واًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػمه.

 10اعمٜمثقر. ل ذم اًمدرقـمواًمًٞم

 11يمثػم ذم شمٗمًػمه.واسمـ

                                                
 .1/138. ُمٜمٝم٩م اًمّم٤مدىملم 1

 .2/405زان . اعمٞم2

 .4/418. ُمقاه٥م اًمرمحـ 3

 .2/71. اعمٜم٤مىم٥م 4

 . /224. ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن ذم قمكم5

 .2/279. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 6

 .1/319. اًمٙمِّم٤مف 7

 ُمـ اًمٓمٌع احلجري. 65. أٟمقار اًمّتٜمزىؾ /8

 .7/83. اًمّتٗمًػم اًمٙمٌػم 9

 .1/363. اًمدر اعمٜمثقر 10

 .1/326يمثػم  . شمٗمًػم اسمـ11
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 1اًمقاطمدي اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول.

 2ين ذم ؿمقاهد اًمّتٜمزىؾ.احل٤ميمؿ احلًٙم٤م

 3واخلقارزُمل ذم ُمٜم٤مىمٌف.

 .4واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف ذم شمرمج٦م أُمػماعم١مُمٜملم

 5اسمـ اعمٖم٤مززم ذم ُمٜم٤مىمٌف.

 .8وىٜم٤مسمٞمع اعمقدة 7وومرائد اًمًٛمٓملم 6وأصح٤مب جمٛمع اًمزوائد

 ِ وإُم٤مُمٜم٤م ٟمزًم٧م ذم ؿم٠من ُمقٟٓم٤م ِلُم٤مُمٞم٦ِّم ويمثػٍم ُمـ اًمٕم٤مَُم٦ِم ٱ٤مع مجومٌذًمؽ فمٝمر أّن أى٦م اًمنمىٗم٦م سم٢م

 لم.ّمٚمصٚمقات اعمأومْمؾ قمٚمٞمف  أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 

                     

                                    

                               

                                 

 

أى٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اِلٟمٗم٤مق وومْمٚمف و ُمراشمٌف شمٕمّرض عم٠ًمًم٦م اًمرسم٤م  سمٕمد أن ذيمر اهلل ذم

 ذم ُم٘م٤مسمٚمف.

     ُسم٤مٕيمؾ هٜم٤م أظمذ اًمرسم٤م واٟمّتزاقمف ُمـ ُم٤مًمٙمف. رادُ اعم 

   يمّت٥م سم٤مًمقاو قمغم ًمٖم٦م ُمـ ىٗمّخؿ يمام يمّت٧ٌم اًمّمٚمقة واًمزيمقة سم٤مًمقاو

                                                
 .57. اؾم٤ٌمب اًمٜمزول /1

 .1/114. ؿمقاهد اًمّتٜمزىؾ 2

 (.275، اًمرىمؿ 281) 198. اعمٜم٤مىم٥م /3

ذم طمقاؿمٞمف قمغم اعمّمحػ  يمام ٟم٘مؾ قمٜمف ؿمٞمخٜم٤م اًمّتًؽمي  2/413. شمرمج٦م أُمػماعم١مُمٜملم4

1/151. 

 .280. اعمٜم٤مىم٥م /5

 .6/324. جمٛمع اًمزوائد 6

 .1/356. ومرائد اًمًٛمٓملم 7

 .290. ىٜم٤مسمٞمع اعم١مدة /8
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 وزىدت إًمػ سمٕمده٤م شمِمٌٞمٝم٤ًم سمقاو اجلٛمع.

أصؾ اًمرسم٤م: اًمزى٤مدة ُمـ ىمقُلؿ رسم٤م اًمٌمء ىرسمق رسمقًا إذا زاد. واًمرسم٤م: هق اًمزى٤مدة و

 قمغم رأس اعم٤مل.

واًمرسم٤م ذم اًمنمىٕم٦م اعم٘مدؾم٦م حمّرم إمج٤مقم٤ًم سملم اعمًٚمٛملم يمٌػمة ُمّتققمد قمٚمٞمف وهق قمغم 

: اًم٘مريض واعمٕم٤مُمكم وشمٗمّمٞمؾ أطمٙم٤مُمف اًمٗم٘مٝمل ى١مظمذ ُمـ اًمٙمّت٥م لْمِ ًَ ٞمْ ئِ ىمًٛملم رَ 

 1اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

   ىم٤مًمقا: هؿ اًمذىـ ى٠ميمٚمقن اًمرسم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ٓى٘مقُمقن إذا سُمٕمثقا ُمـ

 ىمٌقرهؿ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

وًمٙمـ اًمٔم٤مهر أّن اعمراد سم٤مًم٘مٞم٤مم هق اًم٘مٞم٤مم ذم أُمقر ُمٕم٤مؿمٝمؿ وطمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞمقى٦م 

إطمٙم٤مم وصٞمٖم٦م اعمْم٤مرع شمدل قمغم اؾمّتٛمرار هذه احل٤مًم٦م و سم٘مرىٜم٦م ُم٤مسمٕمده ُمـ احل٤مٓت

ٛمع سملم اًم٘مقًملم سم٠مّّنؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمذًمؽ وهق إفمٝمر سم٘مرىٜم٦م ىٛمٙمـ اجلو ومٞمٝمؿ

 اًمرواى٤مت اًمقاردة ذم ذىٚمٝم٤م.

  شمدل و اعم٘مروٟم٦م سمّل ٦مَ ٚمَ ٛمْ جْلُ ٱشمدل قمغم طمٍم هذه احل٤مًم٦م أشمٞم٦م ومٞمٝمؿ ّٕن ّٓ إ

 قمغم احلٍم يمام ذم يمّت٥م اعمٕم٤مين.

         اخلٌط: اًميب قمغم همػم اؾمّتقاء، .أصؾ

ٌُِظ: ى٘م٤مل ًمٚمذي ىّتٍمف ذم أُمٍر وٓهيّتدي ومٞمف، اعمس سم٤مجلٜمقن أو اًمّتخٌٞمؾ. اعمُخْ  اًمّتخٌط:

ٌّط: اعمس سم٤مجلٜمقن.  اًمّتخ

    ـ سم ٤منِ ٘مٚمّ ٕمَ ّتَ ُمُ ضم٤مر وجمرور  : أي ٓى٘مقُمقن ُمـ اعمس

ّٓ يمام ى٘مقم اعمٍموع، وجيقز أ أي يمام ى٘مقم اعمٍموع ُمـ  ـ ن ىّتٕمٚمؼ سماًمذي هبؿ إ

 2يمام ذيمره اًمزخمنمي. ،ضمٜمقٟمف

، ورضمؾ ممًقس: أي جمٜمقن.: أي ضُم َس واعمّس: اجلٜمقن، ومّلن ُمُ   ـَ

وختٌط اًمِمٞمٓم٤من ُمـ زقمامت اًمٕمرب ىزقمٛمقن أّن اًمِمٞمٓم٤من خيٌط »وذم اًمٙمِّم٤مف: 

ـ زقمامهتؿ وأّن اجلٜمّل اِلٟم٤ًمن ومٞمٍمع... ومقرد قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا ىٕمّت٘مدون... وهذا أىْم٤ًم ُم

                                                
 وُم٤مسمٕمده. 2/60سمٜم٤م: أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م . راضمع ذم هذا اعمج٤مل يمّت٤م1
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ـّ اًمرضمؾ: ُمٕمٜم٤مه رضسمّتف اجلـ ور ف ومٞمخّتٚمط قم٘مٚمف، ويمذًمؽ ضم ًّ ىُّتٝمؿ ُلؿ ذم اجلـ أىٛم

 .1شىمّمص وأظم٤ٌمر وقمج٤مئ٥م وإٟمٙم٤مر ذًمؽ قمٜمدهؿ يم٢مٟمٙم٤مر اعمِم٤مهدات

قمـ اًم٘مٗم٤مل: أّن اًمٜم٤ّمس ىْمٞمٗمقن اًمٍمع إمم اًمِمٞمٓم٤من وإمم اجلـ  2وطُمٙمل

رادوا شم٘مٌٞمح رء أقم٤مدة اًمٜم٤ّمس أّّنؿ إذا ومخقـمٌقا قمغم ُم٤م شمٕم٤مرومقه ُمـ هذا، وأىْم٤مً ُمـ 

 أن ىْمٞمٗمقه إمم اًمِمٞمٓم٤من يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:     3. 

ومٕمغم هذا اًم٘مقل ىٙمقن هذا اًمّتِمٌٞمف ُمـ ىمٌٞمؾ اعمج٤مزاة ُمع قم٤مُم٦م اًمٜم٤ّمس ذم سمٕمض 

  اعمج٤مٟملم.اقمّت٘م٤مداهتؿ اًمٗم٤مؾمدة طمٞم٨م يم٤من اقمّت٘م٤مدهؿ سمّتٍمف اجلـ أو اًمِمٞمٓم٤من ذم

ومٗمٞمف: أّٟمف شمٕم٤ممم أضمؾ ُمـ أن ىًّتٜمد ذم يمّلُمف »ٟم٤مىمش ذم اعمٞمزان هذا اًم٘مقل سم٘مقًمف: 

ّٓ ُمع سمٞم٤من سمٓمّلٟمف ورّده قمغم  إمم اًم٤ٌمـمؾ وًمٖمق اًم٘مقل سم٠مّي ٟمحق يم٤من ُمـ آؾمّتٜم٤مد إ

 .4شىم٤مئٚمف

أّن أى٦م وإن مل شمدل قمغم أّن يمّؾ ضمٜمقن هق »... وًمذا ذه٥م ص٤مطم٥م اعمٞمزان إمم: 

 .5شٝم٤م ٓختٚمق قمـ اؿمٕم٤مر سم٠مّن ُمـ اجلٜمقن ُم٤م هق سمٛمّس اًمِمٞمٓم٤من...ٞمٓم٤من وًمٙمٜمّ ُمـ ُمس اًمِم

                 َُمـ هذه  ئآنِ َِم ٜمْ أي هذا اًمّتخٌط واعمس ى

رسم٤م سم٤مًمٌٞمع إّٟمام شمدل قمغم أّّنؿ ىٕمّت٘مدون احلٍم ذم شمِمٌٞمٝمؿ اًمٌٞمع سم٤مًمرسم٤م ـ ٓ طمّّتك اًمو اعم٘م٤مًم٦م،

 سم٤م، إّٟمام اًمٌٞمع ُمثؾ اًمرسم٤م وٓ ىرون اًمٗمرق سملم اًمرسم٤م واًمٌٞمع أصّلً ًمرّ ٱ كِم قمٜمدهؿ ـ ومٕمٜمد آيمِ 

هذه  ُرؾُمْقخِ قمغم  ّل دُ ىَ إذا طمٙمؿ أطمد سمٌٓمّلن اًمرسم٤م قمٜمدهؿ ى٤ًموق سمٌٓمّلن اًمٌٞمع. وهذا و

 ؿ.اًمٗمٙمرة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م آومم ىمٌؾ اِلؾمّلم يمام هق يمذًمؽ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م اعمٕم٤مسة قمٜمده

            قمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم سمٛم٘م٤مًمّتٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة طمٙمٛمف سمحٚمٞم٦م

اًمٌٞمع ووٕم٤ًم وشمٙمٚمٞمٗم٤ًم وطمرُمّتف اًمرسم٤م يمذًمؽ ـ أي ووٕم٤ًم وشمٙمٚمٞمٗم٤ًم ـ وسمٕمد هذا احلٙمؿ ُمـ 

 ُُمَٗمَٜمَدًة، فم٤مِهَرةَ اًمٌٞمع وطمرُم٦م اًمرسم٤م ص٤مر ىمٞم٤مؾمٝمؿ سم٤مـمًّل وُم٘م٤مًمّتٝمؿ  ٦ماهلل شمٕم٤ممم سمحٚمٞم
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ٌُْٓمّلنِ ٱ  . ًمقوقح اًمٗمرق سملم اًمٌٞمع واًمرسم٤م.ًْم

           أي ضم٤مءه سمٞم٤من طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم وشمرك قمٛمٚمٞم٦م

ّٕن  ٟم٤مهُ رْ يمَ ٜم٤مذم ُم٤م ذَ ى٤مت سم٠مّن اعمققمٔم٦م هل اًمّتقسم٦م ٓىُ اًمرسم٤م ذم ُمٕم٤مُمّلشمف، وُم٤م ورد ذم اًمروا

  هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل شمريمٝم٤م.اًمٕمٛمدة ذم اًمّتقسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم

      أي سمٕمد شمرك اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمّتقسم٦م ُمٜمٝم٤م ومٚمف ُم٤م ؾمٚمػ ذم اعم٤ميض أي ُم٤م

ًمف طمّلل سمّل ومرق سملم وضمقد اعم٤مل وقمدُمف وُمٕمروم٦م اعم٤مًمؽ وقمدُمف ًمٙمـ ذم ومرض  یى ُمْم

يمّت٤مسمٜم٤م يمام ىّتٗمؼ يمثػمًا ذم اعمٕم٤مُمّلت يمام ُمّر ُمٜم٤ّم ذم  :ِمٛمؾ اًمًٝمق وهمػم اًمٕمٛمدىاجلٝمؾ اًمذي 

ُمـ اعمٕم٤ميص يمام ىٔمٝمر  هُ ػْمَ ٓىِمٛمؾ همَ و ومٕمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه هذا إُمر خيّتص سم٤مًمرسم٤م 1اًمٗم٘مٝمل.

 .2ُمـ ص٤مطم٥م اعمٞمزان

        :ُمٕمٜم٤مه سمٕمد جملء اعمققمٔم٦م واًمّتحرىؿ وسمٕمد اٟمّتٝم٤مء »ىم٤مل اًمِمٞمخ

ٟمّتٝم٤مئف قمٜمف وإن أيمٚمف إمم اهلل شمٕم٤ممم قمّمٛمّتف وشمقومٞم٘مف، إن ؿم٤مء قمّمٛمف قمـ أيمٚمف وصمٌّتف ذم إ

ؿم٤مء ظمذًمف، وحيّتٛمؾ أن ىٙمقن أراد ومٚمف ُم٤م ؾمٚمػ ىٕمٜمل ُمـ اًمرسم٤م اعم٠مظمقذ دون اًمٕم٘م٤مب 

 .3شاًمذي اؾمّتح٘مف

ذم يمّلُمف هق خمّت٤مرٟم٤م اًمذي ُمّر ذم ذىؾ مجٚم٦م  أىمقل: هذا آطمّتامل إظمػم   

.  ّوإن ؿم٤مء  سمف ذم أظمرة سمٕمدًمفأو إن مل ىّت٥م وهق همػم ُمًّتحؾ ًمف إن ؿم٤مء اهلل قمذ

 قمٗم٤م قمٜمف سمٗمْمٚمف.

وحيّتٛمؾ: أّن أُمر إُمقال اعمقضمقدة ُمـ اًمرسم٤م ىٙمقن إمم اهلل شمٕم٤ممم وهق طمٙمؿ سم٠مّن ًمف 

ّٓ ومّل. أقمٜمل مجٚم٦م و ٤مسمًمرّ ٱُم٤م ؾمٚمػ إن شم٤مب وشمرك  شمٕم٤ممم أي أُمر إُمقال ش وأُمره إمم اهلل»إ

٦م شمٕمٚمٞمؾ جلٛمٚم٦م أو أُمر آيمؾ اًمرسم٤م سمٞمداهلل شمٕم٤ممم وهق طمٙمؿ سمحٚمٞمّتٝم٤م سمٕمد اًمّتقسم٦م ومٝمذه اجلٛمٚم

   . 

   كِمّ جْلَ ٱوَُمـ قم٤مد ورضمع إمم اًمرسم٤م وأيمٚمف سمٕمد هذا اًمّتحرىؿ اًمقاوح. 

           ّٕن سمٕمد ووقح اًمّتحرىؿ ٓىٙمقن
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ّٓ أن ىٙمقن ُمًّتحّلً  حًّل ىٙمقن يم٤مومرًا وخيٚمد ذم اًمٜم٤مر. ىم٤مل إذا يم٤من ُمًّتو اًمٕم٤مئد إمم اًمرسم٤م إ

 .1شمج٤مع ومٚمذًمؽ شمققمده سمٕمذاب إسمدّٕن ُمًّتحؾ اًمرسم٤م يم٤مومر سم٤مِل»اًمِمٞمخ: 

دًمٞمًّل سمّٞمٜم٤ًم قمغم  2أى٦م قمغم ظمٚمقد اًمٗم٤ًمق ـ يمام ىراه٤م اًمزخمنمي وقمغم هذا ٓشمدّل 

 ذًمؽ.

واًمرواى٤مت ذم ؿم٠من اًمرسم٤م وشمِمدىد طمرُمّتف يمثػمة ضمدًا وم٤من ؿمئ٧م راضمع وؾم٤مئؾ 

وُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ  4يمّت٤ميَب أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦مو ٤مسمًمرّ ٱوُم٤م سمٕمده٤م ُمـ أسمقاب  3ٕم٦ماًمِمٞم

 .5اًمٌٞم٧م

 

                       

 

      ـِ اًْمَٚمذَ حمؼ اًمرسم٤م وارسم٤مء اًمّمدىم٤مت ىم٤مسمؾ سملم  َٙمَرَر ِذيْمُرَُه٤مشمَ  ْى

 وًمٙمـ قمّده٤م سمجٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م.

ىٜم٘مص اهلل اًمرسم٤م طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل إمم أن  اعمحؼ: ٟم٘مّم٤من اًمٌمء طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل،

هُيٚمؽ اعم٤مَل اًمذي ىدظمؾ اًمرسم٤م ومٞمف. و ّتفىّتٚمػ اعم٤مل يمّٚمف ومل ىٌؼ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم. وىذه٥م اهلل سمؼميم

ذه وم٤مقمٚمف ويمذا ىٔمٝمر ذم آىمّتّم٤مد واًمٔم٤مهر أّن هذا اعمحؼ ىٔمٝمر ذم ُم٤مل اًمرسم٤م اًمذي ى٠مظم

 اًمذي ىٌٜمل قمغم أؾم٤مس اًمرسم٤م ذم اعمجّتٛمع. وومٕمؾ اعمْم٤مرع ىدل قمكم اؾمّتٛمرار هذا اعمحؼ.

      ىد اهلل اًمّمدىم٤مت سمام ىثٛمر اعم٤مل ذم ٟمٗمًف ذم اًمٕم٤مضمؾ زأي ى

 هب٤م وطمًـ اًمٜمٞم٦م ومٞمٝم٤م. ٗم٤معِ ّتِ ٟمْ ِٓ ٱوسم٤مٕضمر قمٚمٞمف ذم أضمؾ وذًمؽ سمح٥ًم 

ظمرى: ىزىد اهلل اعم٤مل اًمذي ُاظمرضم٧م ُمٜمف اًمّمدىم٤مت وى٤ٌمرك ومٞمف ذم أُ ٤ٌمرة وسمٕم

 اًمدٟمٞم٤م وىْم٤مقمػ قمٚمٞمف اًمثقاب ذم أظمرة.
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      :قمغم وزان وَمّٕم٤مل ُمـ اًمٙمٗمر وهق اعم٘مٞمؿ قمٚمٞمف، يَمّٗم٤مر

ٕصمٞمؿ: اعمّتامدي اعمًّتٛمًؽ سمف، اعمٕمّت٤مد ًمف، واهلل ىٌٖمض يمّؾ يمّٗم٤مر ًمٜمٕمٛمّتف سم٤مؾمّتحّلل اًمرسم٤م، ا

 ذم اِلصمؿ واعم٤ٌمًمغ واعمٜمٝمٛمؽ ومٞمف.

ٟمٕمٛمف وقمَم أواُمره ُمرارًا  رَ ٗمَ ٥م سمؾ ىٌٖمض يمّؾ َُمـ يمَ حيواعمٕمٜمك: أّن اهلل شمٕم٤ممم ٓ

وشمٙمرارًا. وقَمَد ذم فم٤مهره٤م آيمؾ اًمرسم٤م ُمٜمٝمؿ. وًمٕمّؾ هذا شمٕمٚمٞمؾ عمحؼ اًمرسم٤م يمام ىٔمٝمر ُمـ 

سم٠مّٟمف ُمـ ومٕمؾ اًمُٙمّٗم٤مر ٓ  ذانِ ىْ ِْلِ ٱًمرسم٤م وَ ذم أُمر ا ظِ ٞمْ ٚمِ ٖمْ ّتَ ًمٱ. أو ٓأىمؾ ُمـ 1ص٤مطم٥م اعمٞمزان

 2يمام ىم٤مل سمف ص٤مطم٥م اًمٙمِّم٤مف. ،ُمـ ومٕمؾ اعمًٚمٛملم

 اًمرواى٤مت

 ىم٤مل: إّن اهلل ى٘مقل قمٌداهلل طمٗمّم٦م قمـ أيب وذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب

ّٓ اًمّّمدىم٦م وم٢ميّن أشمٚم ّٓ ويَمٚم٧ُم سمف ُمـ َىْ٘مٌُِْمف همػمي، إ  إ
ٍ
٤ًم، َ٘مُٗمٝم٤م سمٞمدي شمٚمّ٘مٗمًمٞمس ُمـ رء

مَتْرة، وم٠ُمرسمٞمٝم٤م ًمف يمام ُىريب اًمرضمؾ ومِْٚمَقه  3طمّّتك إّن اًمرضمؾ واعمرأة َىَّتَّمَدق سم٤مًمّّتٛمرة وسمِِمّؼ 

 5.ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهل ُمثؾ ُأطُمد وأقمٔمؿ ُمـ ُأطُمد 4ووَمِّمٞمَٚمف، ومٞمٚم٘م٤مين

٤مَرة.اًمِٗمْٚمق:   اعمُْٝمر: وًمد اًمٗمرس، أّول ُم٤م ُىٜمّْت٩ُم ُمـ اخلٞمؾ واحلُُٛمِر إهٚمٞم٦م وهمػمه٤م مجٕمف ُِمٝمى

ـ أُُّمف  .اًمَٗمِّمٞمُؾ: َوًَمُد اًمٜم٤مىم٦م إذا وُمِّمؾ قم

ـ ضمٕمٗمر ومٞمف.وٟمحقه٤م ُمراؾمٞمؾ حمّٛمد اًم٘مامم وأيب  6محزة وقمكم سم

أّٟمف ىم٤مل: ُمـ شمّمّدق سمّمدىم٦ٍم  وذم طمًٜم٦م احلًـ سمـ زى٤مد اًمّمٞم٘مؾ قمـ اًمّم٤مدق

ذم ؿمٕم٤ٌمن رسّم٤مه٤م اهلل ضمّؾ وقمّز ًمف يمام ىّريب أطمُديمؿ ومّمٞمٚمف، طمّّتك ىقاذم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىمد 

 7ًمف ُمثؾ ُاطمد. ص٤مرت

ى٘مقل  : إيّن ؾمٛمٕم٧م اهللقمٌداهلل وذم ُمقصم٘م٦م ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب

                                                
 .2/421. اعمٞمزان 1

 .1/321. اًمٙمِّم٤مف 2

 . ذم ٟمًخ٦م: وؿمؼ.3

 . ذم ٟمًخّتلم: ومٞمٚم٘مك.4

 .511، ح1/278. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5

 .514و 513و 512، ح 1/278. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 6

 .995، رىمؿ 7/727. أُم٤مزم اًمّمدوق، اعمجٚمس احل٤مدي واًمّتًٕمقن ح7
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ذم يمّت٤مسمف:            يمّؾ ُمـ ى٠ميمؾ اًمرسم٤م ىرسمق ُم٤مًمف،  یوىمد أر

 1وم٘م٤مل: وم٠مي حمؼ أحمؼ ُمـ درهؿ رسم٤ًم ىٛمحؼ اًمدىـ، وإن شم٤مب ذه٥م ُم٤مًمف واومّت٘مر.

يمام ذم ُمقصم٘م٦م ش وم٢من شم٤مب ُمٜمف»ُمرؾمّلً وومٞمف:  3أىْم٤مً وُمثٚمٝم٤م ذم اًمٗم٘مٞمف 2واه٤م ذم ُمقصم٘م٦م زرارةور

 زرارة.

: إّن اهلل ى٘مٌؾ اًمّمدىم٦م وٓى٘مٌؾ وقمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد ىم٤مل: روي قمـ اًمٜمٌل

ّٓ اًمٓمٞم٥م وىرسمٞمٝم٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م يمام ىريب أطمُديمؿ ُُمْٝمَرُه أو ومَ  ٞمَٚمُف، طمّّتك أّن اًمٚم٘مٛم٦م ّمُمٜمٝم٤م إ

 4طمد.ًمّتّمػم ُمثؾ اُ 

: وىمد ىرىى اًمرضمؾ ىريب ومٞمٙمثر ُم٤مًمف، وم٘م٤مل: وقمـ اًمٓمؼمد: ىمٞمؾ ًمٚمّم٤مدق

 5إن يمثر ُم٤مًمف.و ىٛمحؼ اهلل دىٜمف

 .6ورواه٤م ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل

 7وقمٜمف: وذم احلدى٨م: ُم٤م ٟم٘مص ُم٤مٌل ُمـ صدىم٦ٍم.

ّٓ أيمؾ  یأّٟمف ىم٤مل: ى٠ميت قمغم اًمٜم٤ّمس زُم٤من ٓىٌ٘م وقمٜمف: روي قمـ اًمٜمٌل أطمٌد إ

 8ص٤مسمف ُمـ هم٤ٌمره.اًمرسم٤م ومٛمـ مل ى٠ميمٚمف أ

 9أّٟمف ىم٤مل: إّن اًمرسم٤م وإن يمثر وم٢مّن قم٤مىمٌّتف إمم اًم٘مٚم٦م. قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل

٦ٌّم ُمـ اًمّمدىم٦م. ّٓ احل ٦ٌّم شمزن ضم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م إ  10وقمـ حيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ ىم٤مل: ٓأقمرف طم

                                                
 .83، ح7/19. اًمّتٝمذى٥م 1

 .65، ح7/15. اًمّتٝمذى٥م 2

 .4005، ح3/279. اًمٗم٘مٞمف 3

 .2/284: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/107: روض اجلٜم٤من 2/390: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/363. اًمّتٌٞم٤من 4

 .2/390. جمٛمع اًمٌٞم٤من 5

 ري.ُمـ اًمٓمٌع احلج 50. شمٗمًػم اًم٘مٛمل /6

 .1/151. ضمقاُمع اجل٤مُمع 7

 .2/391. جمٛمع اًمٌٞم٤من 8

 .2/283: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/106. روض اجلٜم٤من 9

 .2/284: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/107. روض اجلٜم٤من 10
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اهلل قمٜمف  یى أى٦م اًمنمىٗم٦م شمٕمٚمٞمؾ ىٌلم سمف صمقاب اعمّتّمدىملم اعم٤مولم واعمٜمّتٝملم قمام َّن 

 ىٜمٓمٌؼ قمغم اعمقرد اٟمٓم٤ٌمىم٤ًم.و ُمـ أيمؾ اًمرسم٤م سمقضمف قم٤مم

ٕم٤مُمٚملم... سمجٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م طمّّتك ىٔمٝمر طم٤مل اًمٙمّٗم٤مر أو شمٕمرض طم٤مل اعم١مُمٜملم اًم

 اًمذىـ ى٠ميمٚمقن اًمرسم٤م ومل ىٜمّتٝمقا قمٜمف ُمع هذا اًمٜمٝمل اًمٍمىح اًمذي ُم٣م وى٠ميت. لْمَ ٛمِ صمِ ٔٱ

      ٦م واًمٜم٤مر سم٤مهلل ورؾمقًمف ووصّٞمف واجلٜمّ  نىامذيمر أّوًٓ اِل

وإؾم٤مس ذم اًمدىـ اِلُلل وىٙمقن  واعمٕم٤مد وهمػمه٤م ُمـ اعمٕمّت٘مدات احلّ٘م٦م ّٕٟمف إصؾ

ّٓ ٓ ىَ و اِلىامن ـ أقمٜمل صمقاب إقمامل ذم أظمرة ُمنموط سم٤مٓىامن یاًمثقاب قمٚم  ٥ُم شمَ ؽَمَ إ

اعمٗمّْمؾ قمـ  ؽقمٚمٞمف ذًمؽ اًمثقاب اجلزىؾ يمام ورد ذم ظمؼمْي اًم٘م٤مؾمؿ اًمّمػمذم ذى

 1... واًمثقاب قمغم آىامن.: اًمّم٤مدق

      آىامن هق اًمٕمٛمؾ قمغم ـمٌؼ ُم٤م وصؾ إمم اًمٕمٌد ُمـ  ُم٘مّت٣مى

ُمّمدر آىامن يمّٚمف، أواُمره وٟمقاهٞمف. وًمذا ذيمر أفمٝمر ُمّم٤مدى٘مف وهق اًمٕمٛمؾ سم٤مًمّم٤محل٤مت 

شمٜمِم٠م ُمـ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ  ٦مَ ٞمَ طمِ قارِ جْلَ ٱ هذه إومٕم٤مَل َأَن ذم اًمنمىٕم٦م اعم٘مدؾم٦م. أقمٜمل  هِب٤م رقْ ُمُ ٠مْ عمَْ ٱ

 اجلقاٟمحل.

اًمّم٤ٌمح  ٘مّت٣مى يم٤مذب وًمذا ورد ذم صحٞمح٦م أيبُمدقمل آىامن ُمـ دون هذا اعم

يم٤من ى٘مقل: ًمق يم٤من اِلىامن يمّلُم٤ًم مل ىٜمزل  قمـ أُمػماعم١مُمٜملم ضمٕمٗمر ٤مين قمـ أيبٜماًمٙم

 2ومٞمف صقم وٓ صّلة وٓ طمّلل وٓ طمرام.

وم٤مًمٕمٛمؾ ُمـ  َق ٤مدِ ويمذا ورد ذم صحٞمح٦م مجٞمؾ سمـ دراج طمٞم٨م ؾم٠مل اًمّّم 

 3ًمٕمٛمؾ واًمٕمٛمؾ ُمٜمف. سم٤مّٓ إآىامن؟ ىم٤مل: ٓ ىث٧ٌم ًمف آىامن 

٤م ذيمرٟم٤مه قمدم مت٤مُمٞم٦م اًم٘مقل سم٠مّن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ظم٤مرج قمـ آىامن ومٔمٝمر ممّ 

                                                
 .3و 1، ح 1/496وٟم٘مٚمّتٝمام قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 25و 2/24. اًمٙم٤مذم 1

 .1، ح 1/506ٞم٧موٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌ 2/33. اًمٙم٤مذم 2

 .4، ح 1/507وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 2/38. اًمٙم٤مذم 3
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ُمـ هذه أى٦م اًمنمىٗم٦م ًمٚمٛمٖم٤مىرة سملم اعمٕمٓمقف واعمٕمٓمقف قمٚمٞمف، ويمذا ىٛمٙمـ  دشمفواؾمّتٗم٤م

اجلقاب قمٜمف سم٠مّن اهلل شمٕم٤ممم قمٓمػ اًمّمّلة واًمزيم٤مة سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُمع أّّنام ُمٜمف وىٙمٗمل 

ِٓ  یأدٟمذم صح٦م اًمٕمٓمػ   صمٜمٞمٜمٞم٦م.اعمٖم٤مىرة وا

       سم٤مًمّمّلة ّّٕن٤م أفمٝمر  أذيمر اخل٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم واسمّتدُِمـ سم٤مِب هذا

: ُم٤م أقمٚمؿ قمٌداهلل ُمّم٤مدىؼ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وذم صحٞمح٦م ُمٕم٤موى٦م سمـ وه٥م قمـ أيب

ُمٕمّتؼمة ، وُمثٚمٝم٤م ُمثؾ قمٛمقد اًمٗمًٓم٤مط يمام ذم 1ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد اعمٕمروم٦م أومْمؾ ُمـ هذه اًمّمّلة...

، وُمـ ىمٌؾ ُمٜمف صّلة واطمدة مل ىٕمذسمف يمام ذم ُمٕمّتؼمة طمٗمص سمـ 2قمٌٞمد سمـ زرارة

أّّن٤م ىمرسم٤من يمّؾ و ،4ّتٙمثرؾم، وأّّن٤م ظمػم ُمقوقع ومٛمـ ؿم٤مء اؾمّت٘مَؾ وُمـ ؿم٤مء ا3اًمٌحؽمي

 .6یوأّّن٤م ُمٞمزان ُمـ ورّمى اؾمّتقوم 5شم٘مّل 

     ن ى٘مّتيض أداء اًمزيم٤مة اًمّتل هل ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اعم٤مًمٞم٦م، يم٠مّن اِلىام

اًمّمّلة وم٘مط، وًمذا ومرض اهلل  ٦مِ ىم٤مُمَ سم٢ِمِ وهمػمَه٤م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اعم٤مًمٞم٦م وٓىٙمّتٗمل  سِ ٛمُ خْلُ ٱوَ 

ّٓ سمِ 7اًمزيم٤مة ُمع اًمّمّلة يمام ورد ذم صحٞمح٦م اًمٗمْمّلء ٝم٤م ئِ ٠مدا، وإهمٜمٞم٤مء ٓ حيٛمدون إ

٤م ُمقضم٦ٌم ًم٘مٌقل ، وأّّن 8قا ُمًٚمٛملم يمام ورد ذم ُمقصم٘م٦م ؾمامقم٦مٛمُ وهب٤م ؾُم  ؿْ هُ ءَ ُم٤م٤م دِ طم٘مٜمقا هب

تّملم أُمقال و ،10اًمٗم٘مراء ُت قْ ، وأّّن٤م ىمُ 9اًمّمّلة يمام ذم صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من

                                                
 .1، ح 6/92وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 1، ح3/264. اًمٙم٤مذم 1

 .8، ح 6/94وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 9، ح3/266. اًمٙم٤مذم 2

 .10، ح 6/94أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧موٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م  11، ح3/266. اًمٙم٤مذم 3

: ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ 13، ح2/523: اخلّم٤مل 333: ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر /92. ضم٤مُمع إطم٤مدى٨م /4

 .20، ح 6/96اًمٌٞم٧م

 .5، ح 6/93وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 6، ح3/265. اًمٙم٤مذم 5

، ُمٕمّتؼمة 12، ح 6/94وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 13، ح3/266. اًمٙم٤مذم 6

 اًمًٙمقين.

 .1، ح 4/339وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 5، ح3/497. اًمٙم٤مذم 7

 .2، ح 4/339وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 8، ح3/498. اًمٙم٤مذم 8

 .3، ح 4/339وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 26، ح2/8. اًمٗم٘مٞمف 9

 .5، ح 4/340ف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧موٟم٘مٚم٧م قمٜم 2، ح2/2. اًمٗم٘مٞمف 10
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 .2، وأّّن٤م ُمع اًمّمّلة ضمٕمٚم٧م ىمرسم٤مٟم٤ًم ٕهؾ آؾمّلم1إهمٜمٞم٤مء

، وأّّن٤م إذا ُمٜمٕم٧م، ُمٜمٕم٧م 3وُمـ أىم٤مم اًمّمّلة ومل ى١مت اًمزيم٤مة مل ى٘مؿ اًمّمّلة

ُمٜمع ىمػماـم٤ًم ُمـ اًمزيم٤مة ومٚمٞمٛم٧م إن ؿم٤مء  وُمـ .4محزة إرض سمريم٤مهت٤م يمام ذم صحٞمح٦م أيب

 .6ًمٞمس سمٛم١مُمـ وٓ سمٛمًٚمؿو 5،هيقدى٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤مً 

         :أىمقى ُمـ ىمقًمف قمغم رهبؿ »ىم٤مل اًمٗمخر هذه اجلٛمٚم٦م

أضمرهؿ ّٕن إّول جيري جمري ُم٤م إذا سم٤مع سم٤مًمٜم٘مد...، وىمقًمف: أضمرهؿ قمغم رهّبؿ جيري 

 .7ش٦م ذم اًمذُم٦م وٓ ؿمؽ أّن إّول أومْمؾٞمئسم٤مًمٜمًجمري ُم٤م إذا سم٤مع 

      .سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمًّت٘مٌؾ 

     .سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعم٤ميض 

 

                       

 

        وصػ اعمخ٤مـمٌلم سمّمٗم٦م آىامن ّٕٟمف اًمداقمل إمم

 اًمّتّمدىؼ سم٤مهلل ورؾمقًمف واًمٕمٛمؾ سم٠مواُمره وٟمقاهٞمف واًمّتٌٕمٞم٦م ُلام.

    أُمرهؿ أّوًٓ سمّت٘مقى اهلل ّٕن هب٤م شمّتّؿ طم٘مٞم٘م٦م آىامن وشمقـمئ٦م ُلؿ ُمـ

 إُمر اًمذي ىٚمٞمٝم٤م ُمـ شمرك سم٘م٤مى٤م اًمرسم٤م.

            8ا واشم٘مقا وذم ًمٗمظ ذر ٟمقع ُمـ اًمّتٝمدىدقْ يمُ رُ شمْ ٱذروا: أي 

                                                
 .7، ح 4/341وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 7، ح2/4. اًمٗم٘مٞمف 1

 .9، ح 4/339وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م199اًمٌّلهم٦م، اخلٓم٦ٌم  . ّن٩م2

 .1، ح 4/359وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 23، ح3/506. اًمٙم٤مذم 3

 .3، ح 4/360وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 17، ح3/505اًمٙم٤مذم . 4

 .3، ح 4/362وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 14، ح3/505. اًمٙم٤مذم 5

 .5، ح 4/363، وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م4/257. اًمٗم٘مٞمف 6

 .7/96. اًمّتٗمًػم اًمٙمٌػم 7

ّٓ اعمْم٤مرع وإُمر واًمٜمٝمل يمام ذم شذر ًمٗمُظ هتدىدٍ : »2/285. ىم٤مل اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه8 ، وٓ ى٠ميت ُمٜمف إ

 .4/110روض اجلٜم٤من 
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واىمّتٍموا قمغم رؤوس أُمقاًمٙمؿ وفم٤مهره  فِ وٓشمٓم٤مًمٌقا سمِ  هُ وْ ذُ ظُم ٠مْ ُمـ اًمرسم٤م ومّل شمَ  ُم٤مسم٘مل

ترىؿ ُم٤مسم٘مل دىٜم٤مً ُمـ اًمرسم٤م ووضمقب اظمذ رأس اعم٤مل وم٘مط ُمـ دون اًمزى٤مدة قمغم ضمٝم٦م 

 ٤م.اًمرسم

     .ىمٞمؾ ومٞمف ىمقٓن: أطمدَه٤م: ُمـ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ومٝمذا طمٙمٛمف 

 ىامٟمٙمؿ.إواًمث٤مين: إذ يمٜمّتؿ ُم١مُمٜملم أي إن صح 

ىامن يمام أّن شمرك همػمه٤م ُمـ اعمٕم٤ميص وومٞمف اؿم٤مرة إمم أن شمرك اًمرسم٤م ُمـ ًمقازم اِلِ 

 ُمـ ًمقازم اِلىامن. ُهقَ أىْم٤ًم 

 اًمرواى٤مت

ٟمزًم٧م ذم أرسمٕم٦م إظمقة ُمـ صم٘مٞمػ: ُمًٕمقد وطمٌٞم٥م : »وذم شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن

ورسمٞمٕمف وقمٌدى٤مًمٞمؾ وهؿ سمٜمققمٛمرو سمـ قمٛمػم سمـ قمقف اًمث٘مٗمل، يم٤مٟمقا ىداىٜمقن سمٜمل اعمٖمػمة 

اًمٜمٌَل قمغم  سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ خمزوم، ويم٤مٟمقا ىرسمقن ًمث٘مٞمػ، ومٚماّم أفمٝمر اهللا

ٚمٜم٤ّمس قمٚمٞمٝمؿ ًميمّؾ رسم٤م اًمٓم٤مئػ، اؿمؽمـم٧م صم٘مٞمػ أن يمّؾ رسم٤م ُلؿ قمغم اًمٜم٤ّمس ومٝمق ُلؿ، و

ومٝمق ُمقوقع قمٜمٝمؿ، ومٓمٚمٌقا رسم٤مهؿ إمم سمٜمل اعمٖمػمة، وم٤مظمّتّمٛمقا إمم قمّت٤مب سمـ ُاؾمٞمد سمـ 

اؾمّتٕمٛمٚمؽ قمٚمی أهؾ اؾمّتٕمٛمٚمف قمغم ُمٙم٦م، وىم٤مل ًمف:  اًمٕمٞمص سمـ ُاُمٞم٦م، يم٤من اًمٜمٌل أيب

ووٕمف قمـ اًمٜم٤ّمس؟ وم٘م٤مًم٧م ٤م وىمد سماهلل. وىم٤مًم٧م سمٜمق اعمٖمػمة: أضمٕمٚمٜم٤م أؿم٘می اًمٜم٤ّمس سم٤مًمر

ذم اعمدىٜم٦م سم٘مّم٦م اًمٗمرى٘ملم  أّن ًمٜم٤م رسم٤مٟم٤م، ومٙمّت٥م اًمٜمٌل ص٤محلٜم٤م اًمٜمٌل صم٘مٞمػ: إٟم٤م

 شمٕم٤ممم سم٤معمدىٜم٦م:و وم٠مٟمزل اهلل شم٤ٌمرك      ،ىٕمٜمل صم٘مٞمٗم٤ًم       

       ،أى٦م، ّٕٟمف مل ىٌؼ همػم رسم٤مهؿ    1ش، وم٠مىمروا سمّتحرىٛمف. 

قمٙمرُم٦م: ٟمزًم٧م هذه أى٦م ذم اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمّٚم٥م وقمثامن سمـ و ىم٤مل قمٓم٤مء»

قمٗم٤من ويم٤مٟم٤م ىمد أؾمٚمٗم٤م ذم اًمّتٛمر، ومٚمام طمي اجلداد ىم٤مل ُلام ص٤مطم٥م اًمّتٛمر: ٓىٌ٘مكى ُم٤م 

ٙمام أن شم٠مظمذا اًمٜمّمػ وشم١مظّمرا اًمٜمّمػ ًمىٙمٗمل قمٞم٤مزم إن أٟمّتام أظمذمت٤م طمّ٘مٙمام يمّٚمف ومٝمذا 

 ومٜمٝم٤مَه٤م رؾمقل اهلل  وم٘مٌّل، ومٚماّم ضم٤مء اًمرضمؾ ـمٚم٤ٌم اًمزى٤مدة، ومٌٚمغ ذًمؽ إمموأوٕمػ ًمٙمام

 .2شأٟمزل اهلل هذه أى٦م ومًٛمٕم٤م وأـم٤مقم٤م وأظمذا رؤوس أُمقاُلامو

                                                
 .1/149. شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 1

 .4/109: روض اجلٜم٤من 2/284. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من اعمٕمروف سمّتٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 2
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ّدي: ٟمزًم٧م ذم اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م وظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ويم٤مٟم٤م » ًُ وىم٤مل اًم

ُمـ صم٘مٞمػ ـ وُلام ذىٙم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىًّٚمٗم٤من ذم اًمرسم٤م إمم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمٛمػم ـ ٟم٤مس 

: وإّن يمّؾ رسم٤م ُمـ أُمقال قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمرسم٤م، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أى٦م وم٘م٤مل اًمٜمٌُل 

اجل٤مهٚمٞم٦م ُمقوقع وأّول اًمرسم٤م أوٕمف رسم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداعمٓمّٚم٥م، ويمُؾ دٍم ُمـ دم 

اجل٤مهٚمٞم٦م ُمقوقع وأّول دم أوٕمف دم رسمٞمٕم٦م سمـ احلرث سمـ قمٌداعمٓمّٚم٥م ـ يم٤من ُُمروٕم٤ًم ذم 

 .1شىمّتٚمف هذىؾسمٜمل ًمٞم٨م 

وذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل سمٕمد ٟمزول            

                                

                              

             2 « وم٘م٤مم ظم٤مًمد سمـ وًمٞمد إمم

ذم صم٘مٞمػ وىمد أوص٤مين قمٜمد ُمقشمف سم٠مظمذه أريب أيب  وم٘م٤مل: ى٤م رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل

وم٤مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:                    

   أى٦م، وم٘م٤مل: ُمـ أظمذ اًمرسم٤م وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مّتؾ ويمّؾ ُمـ أريب وضم٥م قمٚمٞمف

 .3شاًم٘مّتؾ

أّن اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة يم٤من ىريب ذم  ضمٕمٗمر أيب وروي قمـ»ىم٤مل اًمٓمقد: 

اجل٤مهٚمٞم٦م ويم٤من سم٘مل ًمف سم٘م٤مى٤م قمغم صم٘مٞمػ وم٠مراد ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد اعمٓم٤مًم٦ٌم هب٤م سمٕمد أن أؾمٚمؿ 

 .4شومٜمزًم٧م هذه أى٦م ذم اعمٜمع ُمـ ذًمؽ

: قمٌداهلل قمٛمػم قمـ مجٞمؾ قمـ أيب قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ أيب

 5ُمـ ؾمٌٕملم زٟمّٞم٦م سمذات حمرم ذم سمٞم٧م اهلل احلرام. درهؿ ُمـ رسم٤م أقمٔمؿ قمٜمداهلل

 اًمرواى٦م صحٞمح٦م اِلؾمٜم٤مد.

قمـ رضمؾ أّٟمف يم٤من ى٠ميمؾ اًمرسم٤م وىًٛمٞمف  سمٙمػم ىم٤مل: سمٚمغ أسم٤مقمٌداهلل وذم ُمقصم٘م٦م اسمـ

                                                
 .4/109: روض اجلٜم٤من 2/284. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من اعمٕمروف سمّتٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 1

 .275ًمٌ٘مرة /. ؾمقرة ا2

 ُمـ اًمٓمٌع احلروذم. 1/93ُمـ اًمٓمٌع احلجري،  50. شمٗمًػم اًم٘مٛمل /3

 اًمٓمٌع احلروذم. 1/392وٟمحقه٤م ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من  2/365. اًمّتٌٞم٤من 4

 ُمـ اًمٓمٌع احلجري. 50. شمٗمًػماًم٘مٛمل /5
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ـَ قمٜم٘مف.  1اًمٚم٤ٌمء، وم٘م٤مل: ًمئـ أُمٙمٜمٜمل اهلل ُمٜمف ٕرضسم

 اًمٚم٤ٌمء: أّول اًمٚمٌـ ُمـ اًمٜمّت٤مج.

: ًمٕمـ ىم٤مل قمـ قمكمّ  ـ قمكم قمـ آسم٤مئفوذم ُمٕمّتؼمة قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد قمـ زىد سم

 2آيمٚمف وسم٤مئٕمف وُمِمؽمىف ويم٤مشمٌف وؿم٤مهدىف.و : اًمرسم٤مرؾمقل اهلل

 

                           

          

 

      أي إن مل شمؽميمقا ُم٤مسم٘مل ُمـ اًمرسم٤م ومل شمّتجٜمٌقا ُمٜمف، وسمٕم٤ٌمرة

 ُاظمرى: وم٢من مل شمذروا ُم٤مسم٘مل ُمـ اًمرسم٤م، ومل شم٘مّروا سمّتحرىٛمف.

        ممدودة ُمـ اًمرسم٤مقمل ش ومآذٟمقا»قم٤مصؿ. و ىمرأ محزة

 م.أي صٞمٖم٦م إُمر ُمـ اِلىذان سمٛمٕمٜمل اِلقمّل

 وممدودة: سمٛمٕمٜمل قمّٚمٛمقا همػميمؿ. أو أقمٚمٛمقا هب٤م همػميمؿ.

ـْ أذٟم٧م سمف آذن إذٟم٤ًم: إذا قمٚمٛم٧م سمف.  وُمـ ىمرأ سم٤مًم٘مٍم: وم٠مذٟمقا: ُِم

 .ًی أذن سم٤مًمٌمء: إذا قمٚمؿ سمف، اِلذن: يم٤مًمِٕمْٚمؿ وزٟم٤ًم وُمٕمٜم

 سم٤مًم٤ٌمء. ّدَي اًمٞم٘ملم قمُ  یى أي: أى٘مٜمقا سمحرب ُمـ اهلل ورؾمقًمف، وًمّتْمّٛمٜمف ُمٕمٜم

قمٚمٜمقا وسم٤مًم٘مٍم: وم٤مقمٚمٛمقا أٟمّتؿ ٱي وم٤مقمٚمٛمقا همػميمؿ أي واحل٤مصؾ: سم٤معمّد: أ

 واؾمٛمٕمقا. أي: أى٘مٜمقا.

 .أي اًم٘مّت٤مل، وأصؾ اًم٤ٌمب: اًمِمّدة 

     قْمّلُن ٱوُ  احلرب ُمع اهلل ورؾمقًمف هل اخلروج قمـ ـم٤مقمّتٝمام ِْلِ

 اًمٙمٗمر.ظمري هل أُ ام، وُمٕمٜم٤مه٤م إظم٤ٌمر سمٕمٔمؿ اعمٕمّمٞم٦م. وسمٕم٤ٌمرة ٝمِ ّتِ ًمٗمَ خُم٤مذم 

وشمٜمٙمػم احلرب ِلوم٤مدة اًمّتٕمٔمٞمؿ أو اًمّتٜمقىع، وٟم٦ًٌم احلرب إمم اهلل »وذم اعمٞمزان: 

                                                
 ُمـ أسمقاب اًمرسم٤م. 2، اًم٤ٌمب 1، ح18/125. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1

 أسمقاب اًمرسم٤م. ُمـ 4، اًم٤ٌمب 2، ح18/127. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2
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 فِ ًمِ قْ ؾُم رَ وًمِ ورؾمقًمف ًمٙمقٟمف ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤محلٙمؿ اًمذي هلل ؾمٌح٤مٟمف ومٞمف ؾمٝمؿ سم٤مجلٕمؾ واًمّتنمىع 

 .1شومٞمف ؾمٝمؿ سم٤مًمّتٌٚمٞمغ...

    ريمقه ذم ىمررشمؿ سمّتحرىٛمف وشمأُمـ اًمرسم٤م وآرشم٤ٌمء واؾمّتحّلل اًمرسم٤م و

 ُم٘م٤مم اًمٕمٛمؾ.

        أي رأس ُم٤مًمٙمؿ أي ٟمٗمًٝم٤م وأصٚمٝم٤م سمّلومرق سملم

 اعمٕم٤مُمٚم٦م واًمدىـ.

   .سم٠مظمذ اًمزى٤مدة ُمـ رأس اعم٤مل 

  .سم٤مًمٜم٘مّم٤من ُمـ رأس اعم٤مل 

 ُءُوس أُمقاًمٙمؿ همػم فم٤معملم وٓ ُمٔمٚمقُملم.أي ومٚمٙمؿ ر

 اًمرواى٤مت

ىم٤مل: ؾُمئؾ قمـ اًمرضمؾ ىٙمقن ًمف دىـ إمم  قمٌداهلل صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيبوذم 

، أو ى٘مقل: أٟم٘مدين فُ ّتَ قمٜمؽ سم٘مٞمَ  عُ ين يمذا ويمذا وأَو دْ أضمؾ ُمًّٛمك ومٞم٠مشمٞمف همرىٛمف ومٞم٘مقل: أٟم٘مُ 

ومٞمام سم٘مل قمٚمٞمؽ، ىم٤مل: ٓ أرى سمف سم٠مؾم٤ًم إّٟمف مل ىزدد قمغم رأس  ُد ًمؽ ذم إضمؾِ سمٕمْمف وأُمُ 

 :  ُم٤مًمف ىم٤مل اهلل         .2 

 .3وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

ىم٤مل: إّن اًمّتقسم٦م ُُمَٓمّٝمرة ُمـ دٟمس  قمٌداهلل قمٛمرو اًمزسمػمي قمـ أيب وقمـ أيب

اخلٓمٞمئ٦م، ىم٤مل:                          

                            

  ومٝمذا ُم٤م َدقم٤م اهلل إًمٞمف قم٤ٌمده ُمـ اًمّتقسم٦م، وَوقَمَد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ صمقاسمف، ومٛمـ ،

 4.يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مر أومم سمف وأطمّؼ و ًمّتقسم٦م ؾَمِخط اهلل قمٚمٞمفهلل سمف اا ظم٤مًمػ ُم٤م أُمر

صمّؿ  أّٟمف ىم٤مل: يمّؾ رسم٤م أيمٚمف اًمٜم٤ّمس سمجٝم٤مًم٦م قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب

                                                
 .2/442. اعمٞمزان 1

 .55، ح3/21: اًمٗم٘مٞمف 475، ح6/207(: اًمّتٝمذى٥م 5/259) 4، ح10/367. اًمٙم٤مذم 2

 .515، ح1/279. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .516، ح1/279. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4
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 شم٤مسمقا وم٢مّٟمف ى٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إذا قمرف ُمٜمٝمؿ اًمّتقسم٦م.

اعم٤مل رسم٤م وًمٙمـ ىمد  وىم٤مل: ًمق أّن رضمًّل ورث ُمـ أسمٞمف ُم٤مًٓ وىمد قمرف أّن ذم ذًمؽ

ـ ذم اًمّتج٤مرة ـ سمٖمػمه طمّلل يم٤من طمّلًٓ ـمٞم٤ًٌم ومٚمٞم٠ميمٚمف، وإن قمرف ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم أّٟمف رسم٤م اظمّتٚمط 

 1زى٤مدة.ومٚمٞم٠مظمذ رأس ُم٤مًمف وًمػمد اًم

وم٘م٤مل: إيّن  ىم٤مل: أشمك رضمؾ أيب قمٌداهلل ظمرى ًمف قمـ أيبأُ وذم صحٞمح٦م 

ىريب، وىمد أقمرف أن ومٞمف  ورصم٧م ُم٤مًٓ وىمد قمٚمٛم٧م أّن ص٤مطمٌف اًّمذي ورصمّتف ُمٜمف ىمد يم٤من

ؾمّتٞم٘مـ ذًمؽ، وًمٞمس ىٓمٞم٥م زم طمّلًمف حل٤مل قمٚمٛمل ومٞمف، وىمد ؾم٠مًم٧م وم٘مٝم٤مء أهؾ رسم٤م وا

: إن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ سم٠مّن ومٞمف اًمٕمراق وأهؾ احلج٤مز وم٘م٤مًمقا: ٓحيّؾ أيمٚمف، وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر

إن يم٤من خمّتٚمٓم٤ًم و رّد ُم٤م ؾمقى ذًمؽ،و ُم٤مًٓ ُمٕمرووم٤ًم رسم٤م وشمٕمرف أهٚمف ومخذ رأس ُم٤مًمؽ

ىمد  ٤من ىّمٜمع ص٤مطمٌف، وم٢مّن رؾمقل اهللومٙمٚمف هٜمٞمئ٤ًم، وم٢مّن اعم٤مل ُم٤مًمؽ، واضمّتٜم٥م ُم٤م يم

ووع ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمرسم٤م وطمرم قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م سم٘مل، ومٛمـ ضمٝمؾ وؾمع ًمف ضمٝمٚمف طمّّتك ىٕمرومف، 

وم٢مذا قمرف ترىٛمف طمرم قمٚمٞمف ووضم٥م قمٚمٞمف ومٞمف اًمٕم٘مقسم٦م إذا ريمٌف يمام جي٥م قمغم ُمـ ى٠ميمؾ 

 2اًمرسم٤م.

 ـ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل اًمرسمٞمع اًمِم٤مُمل ـ وهق ظم٤مًمد سمـ أورم وذم طمًٜم٦م أيب

صمّؿ أراد أن ىؽميمف، ىم٤مل: أُّم٤م ُم٤م ُم٣م ومٚمف، وًمٞمؽميمف ومٞمام ىًّت٘مٌؾ صمّؿ  سمجٝم٤مًم٦م یقمـ رضمؾ أرسم

 3وذيمر احلدى٨م ٟمحقه. ،وم٘م٤مل: إيّن ورصم٧م ُم٤مًٓ  رضمًّل أشمك أسم٤مضمٕمٗمر ىم٤مل: إنّ 

 .4أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦مذم هذا اعمج٤مل راضمع يمّت٤ميب 

هبذه  ٌٕم٨م اًمٜمٌلوم»ؾ ذم اًم٤ٌمىمل ُمـ ؿم٠من ٟمزول أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: ٘م٤مشمِ وذم شمٗمًػم ُمُ 

أى٦م إمم قمّت٤مب سمـ أؾمٞمد سمٛمٙم٦م وم٠مرؾمؾ قمّت٤مب إمم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمٛمػم، وم٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ أى٦م، 

، وٟمذر ُم٤مسم٘مل ُمـ اًمرسم٤م، وم٢مّٟمف ٓىدان ًمٜم٤م سمحرب اهلل ورؾمقًمف، وم٘م٤مًمقا: سمؾ ٟمّتقب إمم اهلل 

 ومٜمزًم٧م أى٦م أشمٞم٦م. 5شس أُمقاُلؿ إمم سمٜمل اعمٖمػمة وم٤مؿمّتٙمقا اًمٕمنة...وُ رءُ ومٓمٚمٌقا 

                                                
 .2، ح18/128. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1

 .3، ح18/129. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2

 .4، ح18/130. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 3

 (.129-136/)2ًمٗم٘مٝمٞم٦م . أراء ا4

 .1/149. شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 5
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آيمؾ اًمرسم٤م ى١مدب سمٕمد اًمٌٞمٜم٦م، وم٢من قم٤مد ُاّدَب وإن : »وذم اعمجٛمع: ىم٤مل اًمّم٤مدق

 .1شقم٤مد ىُمّتؾ

ـْ أه٤من زم وًمٞم٤ًّم وم٘مد أرصد عمح٤مرسمّتل أو سم٤مرزين  وىمد ورد ذم رواى٤مت اًمٗمرى٘ملم: َُم

 2سم٤معمح٤مرسم٦م.

أوًمٞم٤مئل وم٘مد سم٤مرزين  یىم٤مل: ُمـ قم٤مد قمـ اهلل  ،قمـ ضمؼمئٞمؾ ،وقمـ اًمٜمٌل

همػمهؿ وم٘مد طمّؾ قمٚمٞمف  ی٤مرب أهؾ سمٞمّتل وم٘مد طمّؾ قمٚمٞمف قمذايب وُمـ شمقًمّ سم٤معمح٤مرسم٦م، وُمـ طم

 3همْمٌل وُمـ أقمّز همػمهؿ وم٘مد آذاين وُمـ آذاين ومٚمف اًمٜم٤مر.

 4: ُمـ اؾمّتذَل قمٌدي اعم١مُمـ وم٘مد سم٤مرزين سم٤معمح٤مرسم٦م.: ىم٤مل اهلل وقمٜمف

 5وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ومٚمٞم٠مذن سمحرب ُمّٜمل ُمـ آذي قمٌدي اعمقُمـ أو أظم٤مف زم وًمّٞم٤ًم.

ـْ طمٚمػ قمغم ىٛملم وهق ىٕمٚمؿ أّٟمف يمذب وم٘مد سم٤مرز اهلل  وقمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: َُم

 6... .٦مِ سمَ ح٤مرَ عمُْ ٤مسم

واًمٜمٝمل قمـ  ٧م إُمر سم٤معمٕمروفٚمى٘مقل: إذا ُاُمّتل شمقايم قمـ رؾمقل اهلل وقمـ اًمرو٤م

 7اعمٜمٙمر ومٚمٞم٠مذٟمقا سمقىم٤مع ُمـ اهلل.

. ومجٕمٝم٤م ، صدُم٦م احلرب واًم٘مّت٤مل8اًمقىم٤مع: مجع اًمقىمٞمٕم٦م، رسمّام ؾمّٛمل ُمقوع اعمٕمريم٦م اًمقىمٞمٕم٦م

 آظُمري: هل اًمقىم٤مئع.

إمم يمنى سمـ  إمم يمنى ُمٚمؽ اىران: ُمـ حمّٛمد رؾمقل اهلل يمّت٥م اًمٜمٌل

ّٓ وم٠مذن سمحرب ُمـ اهلل ورؾمقًمف، واًمًّلم قمغم ُمـ اسمّتع  َٚمْؿ، وإ ًْ هرُمز أُّم٤م سمٕمد، وم٠مؾمٚمؿ شَم

                                                
 .2/392. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 ذم اًمٙم٤مذم ُمٕمّتؼمة ُمٕمٚمی سمـ ظمٜمٞمسو: 2/351ذم اًمٙم٤مذم  صحٞمح٦م محزة سمـ سمزىعو: 1/144. اًمٙم٤مذم 2

 .3989، ح2/1320ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف و: 6/256ُمًٜمد أمحد و: 2/352

 .27/205. سمح٤مرإٟمقار 3

 .12/207. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 4

 .1/142. إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب 5

 .101/283. سمح٤مرإٟمقار 6

 .16/118. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 7

 .3/609. شمرشمٞم٥م مجٝمرة اًمٚمٖم٦م 8
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 1اُلدى.

: أًمػ طمدى٨م ذم اعم١مُمـ  ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾو 2وٕضمؾ هذه اًمرواى٤مت راضمع يمّت٤ميَبْ

 .3اًمٌٞم٧م

 

                       

    

 

    يم٤من هٜم٤م شم٤مُم٦م وهل اًمّتل شمّتؿ سمٗم٤مقمٚمٝم٤م وىٙمّتٗمل سمف وشم٘مدىره وإن وىمع

 ذوقمنة أو وضمد ذوقمنة.

 وم٦م اخلؼم وشم٘مدىره وإن يم٤من ذوقمنة همرىاًم ًمٙمؿ.وىمٞمؾ: يم٤من شمٙمقن ٟم٤مىمّم٦م، حمذو

    َُف ذَ حُيْ و اؾمؿ يم٤من اًمٜم٤مىمّم٦م اًمّتل ، أَ ٦مِ ؾ يم٤من اًمّت٤مُمَ وم٤مقمِ  ّٟمفُ قمٚمیى أَ  عٌ ْق ومُ رْ ُم 

 ظمؼمه٤م يمام ُمّر.

 اًمٕمن: ظمّلف اًمٞمن وَه٤م ُمـ آُُمقر آو٤مومٞم٦م اعمخّتٚمٗم٦م سم٤مظمّتّلف إومراد.

 ذوقُمنة: أي ذوإقم٤ًمر.

يمام  ،شمل ى٘مدر قمغم ُم٤م ىٗمْمؾ قمـ ىمقشمف وىمقت قمٞم٤مًمف قمغم آىمّتّم٤مد»ـْ واعمُْٕمِن: ُمَ 

ومنه وشمرمجف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م إمم  5وذم شمٗمًػم روض اجلٜم٤من 4قمٌداهلل هق اعمروي قمـ أيب

ؿمف واطمّتٞم٤مضم٤مشمف اعم٤مدى٦م وُاُمقره دم وضمدان ُم٤م ىّمٚمح سمف ُمٕم٤مقم وػمأي اًمٗم٘مش دروىش»

 آىمّتّم٤مدى٦م.

ر اؾمؿ يم٤من اًمٜم٤مىمّم٦م أي: وإن يم٤من اًمذي سم٤مًمٜمّم٥م سمّت٘مدىر اوامش ذاقمنة»وىُمِرئ 

                                                
 .20/381ت٘مٞمؼ د. ىقؾمػ اًمٌ٘م٤مقمل، وٟم٘مؾ قمٜمف ذم سمح٤مرإٟمقار  1/112. اعمٜم٤مىم٥م 1

 .121. أًمػ طمدى٨م ذم اعم١مُمـ /2

 . 1/479. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م3

 .2/393جمٛمع اًمٌٞم٤من و 2/369. اًمّتٌٞم٤من 4

 .4/113. روض اجلٜم٤من 5
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يَبّ سمـ يمٕم٥م وقمٌداهلل سمـ ُمـ أُ  ةُ اءَ ر٘مِ ًمْ ٱ هِ ذِ هى  ٧1ْم ٚمَ ُٟم٘مِ ىـ ]اًمٖمرىؿ[ ذاقمنٍة. وَ دقمٚمٞمف اًم

 .2قم٤ٌمس وقمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد. وأىْم٤ًم قمـ قمثامن

    أي ومٕمٚمٞمٙمؿ ٟمٔمرة أو إٟمٔم٤مر، واًمٗم٤مء ضمقاب ذط وُم٤م سمٕمده ظمؼم ذم

 ٔم٤مر واِلُمٝم٤مل واًمّت٠مظمػم ىٙمقن واضم٤ًٌم.ُمٕمٜمل إُمر، أي اِلٟم

 .٦مىمٞمؾ ومٞمف صمّلصم٦م أىمقال: أّوُل٤م: ىم٤مل ذىح وإسمراهٞمؿ ذم دىـ اًمرسم٤م ظم٤مّص »

 ضمٕمٗمر اًمْمح٤مك واحلًـ: ذم يمّؾ دىـ وهق ىمقل أيبو قم٤ٌمس اًمث٤مين: ىم٤مل اسمـ

 .قمٌداهلل أيبو

 .3شاًمث٤مًم٨م: سم٤مٔى٦م جي٥م ذم دىـ اًمرسم٤م وسم٤مًم٘مٞم٤مس ذم يمّؾ دىـ

     اًمٞمن واًمٞم٤ًمر  یأي إمم أن ىقؾمع قمٚمٞمف. ُمٞمنة: ُمّمدر سمٛمٕمٜم

 ًَ  ٕم٦م.واًمٖمٜمل واًم

ة ة وَُمْ٘مؼَمَ  ،ُمٞمنة: ىمرأ ٟم٤مومع سمْمؿ اًمًلم واًم٤ٌمىمقن سمٗمّتحٝم٤م وَه٤م ًمٖمّت٤من. يمَٛمْ٘مؼُمَ

ىَم٦م. ىَم٦م وَُمنْمَ  وَُمنْمُ

إمم ُمٞمنه سم٤مٓو٤موم٦م إمم اُل٤مء وطمذف اًمّت٤مء قمٜمد اِلو٤موم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َئ رِ ىمُ وَ 

    4.5 

      قمغمى اعمٕمن. وإن شمْمٕمقا اًمدىـ قمـ اعمٕمن وشمّتّمدىمقا 
ـِ ُمـ اًمّدْى

 سمف قمٚمٞمف.

وإّول أًمٞمؼ سمام »وىمٞمؾ: وإن شمّمدىمقا سمجٛمٞمع اعم٤مل قمغم اًمٗم٘مراء. وىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 .6ششم٘مدم

ٟمدب إمم أن ىّتّمدىمقا سمرؤس أُمقاُلؿ قمغم ُمـ أقمن ُمـ »وذم اًمٙمِّم٤مف: 

                                                
 .4/113. ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ذم روض اجلٜم٤من 1

 .1/322. ٟم٘مؾ قمٜمف اًمزخمنمي ذم اًمٙمِّم٤مف 2

 .2/368. اًمّتٌٞم٤من 3

 .37. ؾمقرة اًمٜمقر /4

 .1/152. يمام ذم ضمقاُمع اجل٤مُمع 5

 .2/369. اًمّتٌٞم٤من 6
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أو سمٌٕمْمٝم٤م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  همرُم٤مئٝمؿ      1، ىمٞمؾ: ُارىد و

ّٓ يم٤من ًمف سمٙمّؾ ىقم سم٤مًمّتّمدق اِلٟمٔم٤مر ًم٘مقًمف : ٓحيّؾ دىـ رضمؾ ُمًٚمؿ ومٞم١مظمره إ

 .2شصدىم٦م

وىرد قمغم اًم٘مٞمؾ اعمذيمقر ذم يمّلم ص٤مطم٥م اًمٙمِّم٤مف: سم٠مّن اِلٟمٔم٤مر واضم٥م 

اًمّتّمدق سم٤مِلٟمٔم٤مر واحلدى٨م أضمٜمٌل قمـ  واًمّتّمدق سم٤مِلسمراء ُمًّتح٥م ومّلىٛمٙمـ محؾ

ٞمِد اعم٘م٤مم يمام قمـ  ًّ  .3شاًمٗم٘مٞمف اًمًٌزوارياًم

        ّٕٟمٙمؿ طمٞمٜمئذ ـ سمٕمد اًمّتّمدق ـ ىمد سمدًمّتؿ ُم٤م

شم٘مّمدوٟمف ُمـ اًمزى٤مدة ُمـ ـمرىؼ اًمرسم٤م اعمٛمحقق، ُمـ اًمزى٤مدة ُمـ ـمرىؼ اًمّمدىم٦م اًمراسمٞم٦م 

 .4طمّ٘م٤ًم يمام ذم اعمٞمزان

 اًمرواى٤مت

قمـ اًمًٙمقين قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمػمة قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م 5وذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل قمـ أسمٞمف

قمـ ]قمكم سمـ زىد سمـ[ ضُمْدقم٤من قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ قم٤مىِم٦م أّّن٤م ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م 

ى٘مقل: ُم٤م ُمـ همرىؿ ذه٥م سمٖمرىٛمف إمم واٍل ُمـ وٓة اعمًٚمٛملم واؾمّت٤ٌمن  رؾمقل اهلل

ّٓ سُمرئ هذا اعمٕمن ُمـ دىٜمف وص٤مر دىٜمف قمغم وازم اعمًٚمٛملم ذم ُم٤م ذم ىدىف  ًمٚمقازم قُمنشمف إ

 ُمـ أُمقال اعمًٚمٛملم.

: وُمـ يم٤من ًمف قمغم رضمؾ ُم٤مل أظمذه ومل ىٜمٗم٘مف ذم إهاف أو ذم ُمٕمّمٞم٦م ىم٤مل

ـْ ًمف اعم٤مل أن َىٜمُْٔمَره طمّّتك ىرُزىَمف اهلل وَمَٞمْ٘مِْمٞمف، وإن يم٤من  ومٕمن قمٚمٞمف أن َىْ٘مِْمَٞمف ومٕمغمى َُم

: ُمـ شمرك ُم٤مًٓ أن ى٘ميض قمٜمف دىٜمف، ًم٘مقل رؾمقل اهللاِلُم٤مم اًمٕم٤مدل ىم٤مئاًم ومٕمٚمٞمف 

ومٚمقرصمّتف، وُمـ شمرك دىٜم٤ًم أو وٞم٤مقم٤ًم ومٕمغم اِلُم٤مم ُم٤موٛمٜمف اًمرؾمقل، وإن يم٤من ص٤مطم٥م اعم٤مل 

ُُم١مِهًا وشمّمَدق سمامًَمُف قمٚمٞمف أو شمريمف ومٝمق ظمػٌم ًمف              

                                                
 .237. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /1

 .1/323. اًمٙمِّم٤مف 2

 .4/447. راضمع ُمقاه٥م اًمرمحـ 3

 .2/423. اعمٞمزان 4

 . اًمٔم٤مهر ؾم٘مقط اًمٜمقومكم قمـ اًمًٜمد، ّٕن إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ىٜم٘مؾ قمـ اًمًٙمقين سمقاؾمٓم٦م اًمٜمقومكم هم٤مًم٤ًٌم.5
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.1 

وم٘م٤مل ًمف: ى٤م  قمٌداهلل ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم أيب ٦مضمذاقموذم طمًٜم٦م قم٤مُمر سمـ 

، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ٓ كُ رَ دْ شمُ  ٦مٍ ٚمَ : إمم همَ ، وم٘م٤مل ًمف أسمققمٌداهللإمم ُمٞمنةٍ  أسم٤مقمٌداهلل ىمرٌض 

، وم٘م٤مل: ٓ واهلل، وم٘م٤مل ٤معَ ٌَ شمُ  ةٍ دَ ٘مْ ُب، ىم٤مل: ٓ واهلل، ىم٤مل: وم٢ممم قمُ ١مَ واهلل، ىم٤مل: وم٢ممم دم٤مرة شمُ 

اهلل ًمف ُمـ أُمقاًمٜم٤م طمّ٘م٤ًم، صمّؿ دقم٤م سمٙمٞمس ومٞمف دراهؿ وم٠مدظمؾ  : وم٠مٟم٧م ممّـ ضمٕمؾأسمققمٌداهلل

وًمٙمـ سملم ذًمؽ ىمقاُم٤ًم  ؽُمْ ٘مْ ٓ شمَ و ْف ْنِ ، صمّؿ ىم٤مل ًمف: اشّمؼ اهلل وٓ شمُ ىده ومٞمف ومٜم٤موًمف ُمٜمف ىمٌْم٦مً 

 : هاف ىم٤مل اهلل إّن اًمّتٌذىر ُمـ اِل   2.3 

 وم٤مئدة أرض.ٚم٦م: اًمدظمؾ ُمـ يمراء دار أو أضمر همّلم أو ٖماًم

 شم١مُب: ُمـ أَب: أي ىمّمد، شم٘مّمد.

 اًمٕم٘مدة: اًمْمٞمٕم٦م واًمٕم٘م٤مر اًمذي اقمّت٘مده ص٤مطمٌف ُمٚمٙم٤مً اىمّتٜم٤مه.

 ىقمَ  اهلُل فُ ٚمَ ٔمّ أراد أن ىُ  ـْ ىم٤مل: ُمَ  قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م ُمٕم٤موى٦م سمـ قمامر قمـ أيب

ّٓ فمَٚمف ـ ىم٤مُل٤م صمّلصم٤ًم ـ ومَ فمٓ  ًمف  عْ دَ ٞمَ ًا أو ًمِ ِن ٕمْ ُمُ  رْ ٔمِ ٜمْ ٞمُ ٚمْ أن ى٠ًمًمقه، وم٘م٤مل: ومَ  اًمٜم٤ّمُس  فُ ٤مسمَ ٝمَ َؾ إ

 4.فِ ٘مّ طَم  ـْ ُمِ 

 .5ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

ـ  ىم٤مل ذم ىقم طم٤مرّ  ىم٤مل: إّن رؾمقل اهلل قمٌداهلل صحٞمح٦م قمٌداًمرمحـ سمـ أيب

 ّتَ ًْ ـ ُمـ أطم٥َم أن ىَ  فُ ٗمَ يمَ  یى ٜمّ وطَم 
؟ ـ ىم٤مُل٤م صمّلث ُمّرات ـ وم٘م٤مل اًمٜم٤ّمس ذم ؿَ ضمٝمٜمَ  رِ قْ ومَ  ـْ َؾ ُمِ ٔمِ

 .ِنٍ ٕمْ ٤م رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل: ُمـ أٟمٔمر همرىاًم أو شمرك عمُِ يمّؾ ُمّرة: ٟمحـ ى

: ىم٤مل زم قمٌداهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ: إّن أيب أظمؼمين أّٟمف صمّؿ ىم٤مل زم أسمققمٌداهلل

رج ذم ظمومدظمؾ سمٞمّتف وٟمحـ ضم٤مًم٤ًمن صمّؿ  اهلل رؾمقُل  ًمزم همرىاًم ًمف ذم اعمًجد وم٠مىمٌَؾ 

ًمّتام ضم٤مًمًلم! ىم٤مل: ٟمٕمؿ، سم٠ميب وىم٤مل: ى٤م يمٕم٥م ُم٤مز هُ ؽْمَ ؾِم  ومٙمِمػ رؾمقل اهلل ةِ رَ اُل٤مضمِ 

سم٠ميب وأُّمل، صمّؿ ىم٤مل:  ، ىم٤مل: وم٘مٚم٧ُم اًمٜمّمَػ  ذْ سمٙمّٗمف ظُم  وأُّمل، ىم٤مل: وم٠مؿم٤مر رؾمقل اهلل

                                                
 [.1/94] 50. شمٗمًػم اًم٘مٛمل /1

 .26. ؾمقرة اِلهاء /2

 (.3/501) 15، ح7/18. اًمٙم٤مذم 3

 (.4/35) 1، ح7/290. اًمٙم٤مذم 4

 .517، ح1/279ًمٕمٞم٤مر . شمٗمًػم ا5
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 1.اًمٜمّمَػ  ًمف ٧ُم ٕمْ َو ووَ  اًمٜمّمَػ  ُت ذْ ، ىم٤مل: وم٠مظَم َؽ ٘مّ طَم  ٦مِ سمٌ٘مٞمَ  فُ ٕمْ ٌِ شمْ أَ 

رة: ؿمّدة اُل٤مضم ، ومقر ضمٝمٜمؿ: همٚمٞم٤مّن٤م ووهجٝم٤م.وأُم٤مًمف ف، خمٗم٦م وُمِمددة: ًمقاه وقمٓمٗمفيمٗمّ یى ٜمّ طَم 

 احلر ذم ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر.

يمام ظمّّله  اعمٕمِنِ  ؾمٌٞمَؾ  اقٚمُ ىم٤مل: ظَم  قمٌداهلل ظمؼم ىٕم٘مقب سمـ ؾم٤ممل قمـ أيب

 .2اهلل

 ىم٤مل: صٕمد رؾمقل اهلل قمٌداهلل ظمؼم قمٌداهلل سمـ احلًـ سمـ احلًـ قمـ أيب

: أهي٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ـ صمّؿ ىم٤مل یقمغم أٟمٌٞم٤مئف ـ صٚم یى قمٚمٞمف وصّٚمیى اعمٜمؼم ذات ىقم ومحٛمداهلل وأصمٜم

 ذم يمّؾ ىقمٍ  ًا يم٤من ًمف قمغم اهللِن ٕمْ ُمُ  رَ ٔمَ أٟمْ  ـْ ، أٓ وُمَ ُمٜمٙمؿ اًمٖم٤مئ٥َم  اًمِم٤مهدُ  غْ ٚمّ ٌَ ٞمُ اًمٜم٤ّمس ًمِ 

 قْ ّتَ ًْ سمٛمثؾ ُم٤مًمف طمّّتك ىَ  صدىم٦مٌ 
 :، صمّؿ ىم٤مل أسمققمٌداهللفُ ٞمَ ومِ           

               ٌ3ًمٙمؿ. ومٝمق ظمػم 

وأٟم٤م  رضمٌؾ  حمّٛمد ـ وهق رضمؾ ُمـ أهؾ اجلزىرة ـ ىم٤مل ؾم٠مل اًمرو٤م ظمؼم أيب

ى٘مقل:  ومداك إّن اهلل  أؾمٛمع وم٘م٤مل ًمف: ضمٕمٚم٧ُم               

إذا ص٤مر هذا اعمٕمن  ُف رَ ٕمْ ىُ  ذم يمّت٤مسمف ُل٤م طمدٌ  اًمّتل ذيمره٤م اهلل  أظمؼمين قمـ هذه اًمٜمٔمرة

قمغم قمٞم٤مًمف وًمٞمس ًمف همّٚم٦م  فُ ٘مَ ٗمَ وأٟمْ  هذا اًمرضمؾِ  وىمد أظمذ ُم٤مَل  رَ ٔمَ ّتَ ٜمْ إًمٞمف ٓسمّد ًمف ُمـ أن ىُ 

؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىٜمّتٔمر سم٘مدر فُ ىٜمّتٔمر ىمدوُمُ  هم٤مئ٥ٌم  وٓ ُم٤مٌل  فُ ٚمُ ٝم٤م وٓ دىـ ىٜمّتٔمر حَمِ إدرايمُ  رُ ٔمَ ّتَ ٜمْ ىُ 

ٟمٗم٘مف ذم ـم٤مقم٦م أقمٚمٞمف ُمـ ؾمٝمؿ اًمٖم٤مرُملم إذا يم٤من  ُم٤مم ومٞم٘ميض قمٜمف ُم٤مإمم اِل هُ ؼَمُ ُم٤م ىٜمّتٝمل ظَم 

 4ٟمٗم٘مف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ومّل رء ًمف قمغم اِلُم٤مم، احلدى٨م.أوم٢من يم٤من ىمد  اهلل 

 .5ٟمحقه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه یورو

ه ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ضمٕمٗمر أيباجل٤مرود قمـ  أيبوذم اًمٕمٞم٤مر قمـ  : ُمـ َهَ

 6أو ًمٞمدع ًمف ُمـ طمّ٘مف. أن ى٘مٞمف اهلل ُمـ ٟمٗمح٤مت ضمٝمٜمؿ ومٚمٞمٜمٔمر ُمٕمناً 

                                                
 (.4/35) 2، ح7/291. اًمٙم٤مذم 1

 (.4/35) 2، ح7/291. اًمٙم٤مذم 2

 (.4/35) 4، ح7/292. اًمٙم٤مذم 3

 (.5/93) 5، ح9/581. اًمٙم٤مذم 4

 .524، ح1/281. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5

 .518، ح1/280. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 6
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ٌُْٚمَغ ُمـ همرىٛمف؟  قمٌداهلل ٕيب وومٞمف: قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر ىمٚم٧ُم  : ُم٤م ًمٚمرضمؾ أن َى

 1ٓ ىٌٚمغ سمف ؿمٞمئ٤ًم، اهلل أٟمٔمره. :ىم٤مل

ذم ىقم  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل وومٞمف: قمـ أسم٤من قمّٛمـ أظمؼمه قمـ أيب

ّٓ فمُٚمف ه أن ُىٔمَِٚمف اهلل ىقم ٓ فمَؾ إ  2، ومٚمُٞمٜمْٔمِر همرىاًم أو ًمَِٞمَدع عمُِْٕمِن.طم٤مّر: ُمـ َهَ

ىم٤مل: ىٌٕم٨م اهلل ىمقُم٤ًم ُمـ  ضمٕمٗمر وومٞمف: قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدىر قمـ أسمٞمف قمـ أيب

ت٧م اًمٕمرش ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ووضمقهٝمؿ ُمـ ٟمقر وًم٤ٌمؾمٝمؿ ُمـ ٟمقر ورى٤مؿمٝمؿ ُمـ ٟمقر 

 ُمـ ٟمقر. ّد ضمٚمقؾم٤ًم قمغم يمرا

 ومٞمٜم٤مدي ُُمٜم٤مٍد ُمـ ت٧م ىم٤مل ومُٞمنِمف اهلل ُلؿ اخلَْٚمَؼ ومٞم٘مقًمقن: ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء؟

 اًمٕمرش: ًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء.

ىم٤مل: ومٞم٘مقًمقن: هقٓء ؿمٝمداء؟ ىم٤مل: ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ ت٧م اًمٕمرش: ًمٞمس ه١مٓء 

 3ؿمٝمداء، وًمٙمـ ه١مٓء ىمقٌم ُىَٞمّنون قمغم اعم١مُمٜملم، وُىٜمٔمُِرون اعمُْٕمِنَ طمّّتك َىْٞمِن.

م اًم٘مٞم٤مُم٦م ىقم ٓ فمَِؾ ىم٤مل: صمّلصم٦م ُىٔمُِٚمٝمؿ اهلل ىق محزة وومٞمف: قمـ اسمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب

ّٓ فمِ  ـٍ إمم ٟمٗمًٝم٤م ومؽميمٝم٤م، وىم٤مل: إيّن أظم٤مف اهلل رّب  َدقَمّتف اُمرأةٌ  ُٚمف: رضمؾٍ ٌإ ذاُت طُمً

 .ف، ورضُمٌؾ ُُمٕمَٚمٌؼ ىمٚمٌف سمح٥ّم اعم٤ًمضمداًمٕم٤معملم، ورضمٌؾ أٟمٔمر ُُمْٕمِنًا أو شمرك ًمف ُمـ طم٘مّ 

       ٚمٞمف ومٝمق ظمػٌم ًمٙمؿ، وَمْٚمَٞمَدع ُُمْٕمِنًا ىٕمٜمل أن شمّمّدىمقا سمام ًمٙمؿ قم

 أو ًمَِٞمَدع ًمف ُمـ طَمّ٘مف ٟمٔمرًا.

ىقٍم : ُمـ أٟمٔمر ُُمْٕمِنًا يم٤من ًمف قمغم اهلل ذم يمّؾ : ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل أسمققمٌداهلل

 4صدىم٦ٌم سمٛمثؾ ُم٤مًمف قمٚمٞمف، طمّّتك ىًّتقذم طمَ٘مف.

سم٤م ًم٤ٌمسم٦م سمـ قمٌداعمٜمذر أّٟمف ضم٤مء ىّت٘م٤موی أ قمـ أيب قمـ اًم٤ٌمىمر وقمـ اًمّم٤مدق

دىٜم٤ًم ًمف قمٚمٞمف، ومًٛمٕمف ى٘مقل: ىمقًمقا ًمف: ًمٞمس هق هٜم٤م، ومّم٤مح أسمقًم٤ٌمسم٦م: ى٤م أسم٤م اًمٞمن 5اًمَٞمَن 

                                                
 .520، ح1/280. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .521، ح1/280. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .522، ح1/281ٗمًػم اًمٕمٞم٤مر . شم3

 .523، ح1/281. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

ـ 5 ُٚمٛمل، صح٤ميٌب سمدرٌي، وهق اًمذي أه اًمٕم٤ٌمس سم ًَ . اسمقاًمَٞمَن: هق يمٕم٥م سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري اًم

 .2/537راضمع شمرمجّتف ذم ؾمػم أقمّلم اًمٜمٌّلء  :قمٌداعمٓمٚم٥م، وؿمٝمد صٗملم ُمع أُمػماعم١مُمٜملم
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ن ى٤م أسم٤م ًم٤ٌمسم٦م، ىم٤مل: اهلل؟ اظمرج إمَم، ومخرج إًمٞمف، ىم٤مل وم٘م٤مل: ُم٤م محٚمؽ قمغم هذا؟ ىم٤مل: اًمٕمُ 

ومقر  ـْ أطم٥َم أن ىًّتٔمَؾ ُمِ  ـْ ى٘مقل: ُمَ  ىم٤مل: اهلل، ىم٤مل أسمقًم٤ٌمسم٦م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

 1ٜمؿ؟ ىمٚمٜم٤م: يمُٚمٜم٤م ٟمح٥ُم ذًمؽ ى٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: ومٚمٞمٜمٔمر همرىاًم ًمف أو ومٚمٞمدع اعمٕمن.ضمٝم

 .2روي خمّتٍمه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

ىم٤مل: إمم أن ىٌٚمغ ظمؼمه اِلُم٤مم  ضمٕمٗمر اعمٞمنة قمـ أيب یى وذم اًمّتٌٞم٤من ذم ُمٕمٜم

 3روف.ٕمومٞم٘ميض قمٜمف ُمـ ؾمٝمؿ اًمٖم٤مرُملم إذا يم٤من أٟمٗم٘مف ذم ُم

 4ي اًمرسم٤م.آُمـ اًم٘مرآن  ٧مقمٛمر: أّن آظمر ُم٤م ٟمزًمو قم٤ٌمس وومٞمف: روي قمـ اسمـ

 

                      

   

 

ف إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمرضمقع إمم اهلل وىقم اعمٕم٤مد وُمٞمزان عمـ شمقضَم  سم٤مًمِغٌ  فٌ ٞمْ ٌِ ٜمْ شمَ وَ  آى٦م قمٔمٞمٛم٦م

ُمـ صمقاب أو قم٘م٤مب، وىمد  سمٚمقغ يمّؾ اٟم٤ًمن سمام قمٛمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم أو ّذ و لإقمام

 ٟمذار وآًمّتٗم٤مت واًمٞم٘مٔم٦م.ضُمٕمٚم٧م شمذىٞمًّل ٔى٤مت اًمرسم٤م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اِل

ّدي: هذه أى٦م آظمر ُم٤م ٟمَ  ىم٤مل اسمـ ًُ ُمـ اًم٘مرآن، وىم٤مل  َل زَ قم٤ٌمس وقمٓمٞم٦م واًم

 5: وٕمٝم٤م ذم رأس اًمثامٟملم واعم٤مئّتلم ُمـ اًمٌ٘مرة.ضمؼمئٞمؾ

قمنمىـ ىقُم٤ًم وىمٞمؾ: و اً دطَم سمٕمده٤م أَ  قم٤مش رؾمقل اهلل»وقمـ اًمزخمنمي: 

 .6شصمامٟملم وىمٞمؾ: ؾمٌٕم٦م أى٤مم، وىمٞمؾ: صمّلث ؾم٤مقم٤متو إطمدى

 .7شسمٕمده٤م سمّتًع ًمٞم٤مل  اًمٜمٌلشمقرّم : »ؾٍ ٘م٤مشمِ وذم شمٗمًػم ُمُ 

                                                
 .7/415ًمثّلصمقن، ح. أُم٤مزم اعمٗمٞمد، اعمجٚمس اًم٤ًمسمع وا1

 .519، ح1/280. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .394و 2/393: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/369. اًمّتٌٞم٤من 3

 .394و 2/393: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/369. اًمّتٌٞم٤من 4

 .2/394: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/369. اًمّتٌٞم٤من 5

 .1/323. اًمٙمِّم٤مف 6

 .1/150. شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ 7
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  اعمٗمنون عم٤م ٟمزًم٧م هذه أى٦م ىم٤مل: »وقمـ اًمٓمؼمد ىم٤مل    

  1 ىم٤مل رؾمقل اهلل :اًمٜمٍم ةىٙمقن ذًمؽ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ؾمقر یًمٞمّتٜمل أقمٚمؿ ُمّت: 

        2 ومٙم٤من رؾمقل اهلل اًم٘مراءة سمٕمد و ىًٙم٧م سملم اًمّتٙمٌػم

ؽ ٟمّ إ :أشمقب إًمٞمف، وم٘مٞمؾ ًمفو ؾمّتٖمٗمر اهللأسمحٛمده و ؾمٌح٤من اهلل :ومٞم٘مقل ة،ٟمزول هذه اًمًقر

 :سمٙم٤مًء ؿمدىدًا، وم٘مٞمؾ یصمّؿ سمٙم ٞم٧م إزمَ ٕمٟمٗمز ٟم نّ إا؟ وم٘م٤مل أُّم٤م مل شمٙمـ شم٘مقًمف ىمٌؾ هذ

 :ى٤مرؾمقل اهلل أو شمٌٙمل ُمـ اعمقت وىمد همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمر؟ ىم٤مل

إهقال. ومٕم٤مش رؾمقل و فمٚمٛم٦م اًمٚمحد وأىـ اًم٘مٞم٤مُم٦مو أىـ وٞمؼ اًم٘مؼمو ٓمٚمعاعموم٠مىـ هقل 

 زًم٧م قم٤مُم٤ًم شم٤مُم٤ًم صمّؿ ٟم ةسمٕمد ٟمزول هذه اًمًقر اهلل     

     3 يم٤مُمٚم٦م ٟمزًم٧م ُمـ  ةآظمر ؾمقر ةهذه اًمًقرو ةإمم آظمر اًمًقر

إمم  ٤م ظمرج رؾمقل اهللؿمٝمر صمّؿ عمّ أسمٕمده٤م ؾمّت٦م  اًم٘مرآن. ومٕم٤مش رؾمقل اهلل

طمج٦ماًمقداع ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ذم اًمٓمرىؼ             4  إمم

آظمره٤م ومًٛمٞم٧م آى٦م اًمّمٞمػ صمّؿ ٟمزل قمٚمٞمف وهق واىمػ سمٕمروم٦م         5 

صمّؿ ٟمزًم٧م قمٚمٞمف آى٤مت اًمرسم٤م صمّؿ ٟمزًم٧م سمٕمده٤م  وصمامٟملم ىقُم٤مً  طمداً أأى٦م ومٕم٤مش سمٕمده٤م   

        زًم٧م ُمـ اًمًامء ومٕم٤مش رؾمقل اهللوهل آظمر آى٦م ٟم  سمٕمده٤م

وىم٤مل اسمـ ضمرىح شمًع ًمٞم٤مل وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وُم٘م٤مشمؾ ؾمٌع  .وقمنمون ىقُم٤مً  طمداً أ

 یورو ،صمٜملم ًمٚمٞمٚمّتلم ظمٚمّت٤م ُمـ رسمٞمع إّول طملم سمزهم٧م اًمِمٛمسصمّؿ ُم٤مت ىقم اِل ًمٞم٤ملٍ 

طمدي قمنمة ُمـ اُلجرة وًمًٜم٦م واطمدة ُمـ ُمٚمؽ إأصح٤مسمٜم٤م ًمٚمٞمٚمّتلم سم٘مٞمّت٤م ُمـ صٗمر ؾمٜم٦م 

 .6شّت٤مً ٤ًم وُمٞمّ طمٞمّ  سمٜمٗمز هق ،دؿمػم سمـ ؿمػموىف سمـ اسمروىز سمـ هرُمز سمـ اٟمقذوانرا

ُمع طمذف:  2اسمـ ؿمٝمرآؿمقبو ُمٜم٤مىم٥م  1اًمرازي اًمٗمّتقحوأيب 7شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌلٟم٘مٚم٧م اًمرواى٦م ذم 

                                                
 .30. ؾمقرة اًمزُمر /1

 .1. ؾمقرة اًمٜمٍم /2

 .128قسم٦م /. ؾمقرة اًمّت3

 .127. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /4

 .3ؾمقرة اعم٤مئدة /. 5

 .2/394. جمٛمع اًمٌٞم٤من 6

 .2/290. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 7
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 اًمث٤مٟمٞم٦م ذم يمّلم اًمٓمؼمد.ش إًمی ومٕم٤مش رؾمقل اهلل ومٕم٤مش رؾمقل اهلل»

ُمع ووقح أّّن٤م ٟمزًم٧م ذم ىقم  ٦مَ ومَ رَ اِليمامل ذم ىقم قمَ ِل آى٦ِم طِمٙم٤مَى٦ُم ُٟمزووهل قم٤مُمٞم٦ّم، واًمِم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م 

 .3فهمدىر ظمؿ يمام صححٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ذم روو

     ًشم٠مهٌقا عمّمػميمؿ إًمٞمف.و أي واطمذروا ىقُم٤ًم، واظمِمقا ىقُم٤م 

 یى قمغم اًمٔمرف، ٕٟمف ًمٞمس اعمٕمٜم ٞمس َُمٜمُّْمْقسم٤مً ُمٜمّمقب ّٕٟمف ُمٗمٕمقل سمف وًم ىقُم٤مً 

 . ىٕمٜمل اشم٘مقا ُمـ ٟمٗمس اًمٞمقم واطمذروه واظمِمقه.4اشم٘مقا ذم هذا اًمٞمقم يمام ذم اعمجٛمع

، واشم٘م٤مء شمٚمؽ 5ُم٤م حيدث ومٞمف ُمـ اًمِمدة وإهقال یى ٘مّتَ ُمٜمف سمؾ إٟمام ىُ  یى ٘مّتَ واًمٞمقم ٓ ىُ 

ّٓ ذم دار اًمدٟمٞم٤م سمٛمج٤مٟم٦ٌم اعمٕم٤ميص وُمّلزُم٦م اًمقاضم٤ٌمت.  إهقال ٓىٛمٙمـ إ

        :وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه ىمقٓن:»ىم٤مل اًمِمٞمخ 

 أطمدَه٤م: شمرضمٕمقن ومٞمف إمم ضمزاء اهلل.

٤مه ـ يم٤من ُمٚمٙمف إىّ يمؿ دون همػمه ممّ ومٞمف إمم ُمٚمؽ اهلل ًمٜمٗمٕمٙمؿ ورّض  اًمث٤مين: شمرضمٕمقن

 .6شذم دار اًمدٟمٞم٤م

 قمغم اعمٗمٕمقل َل ٜمِ ُٕمقَن: سمُ شُمْرضَم و قمغم اًمٗم٤مقمؾ َل ٜمِ شَمْرضِمُٕمقَن: سمُ 

واًم٤ٌمىمقن سمْمٛمٝم٤م. ومجٚم٦م: ىمرأ أسمققمٛمرو وىٕم٘مقب سمٗمّتح اًمّت٤مء       

  :ذم ُمقوع ٟمّم٥م ًمٙمقّن٤م صٗم٦م ًم٘مقًمف . 

اًمٕمقد  یسمؾ ُم٤مدة رضمع شم٠ميت سمٛمٕمٜم :اًمرضمقع ىِمٛمؾ اًمذه٤مب آسمّتدائل أىْم٤مً  یى وُمٕمٜم

  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  یى إمم ُم٤م يم٤من ُمٜمف ومٞمّمػم اعمٕمٜم     7 شمٕم٤ممم:  ويم٘مقًمف

     8 9اًمًٌزواريًمًّٞمُد ٱ، واًمرضمقع هٜم٤م هق اعمٕم٤مد يمام ىم٤مًمف. 

                                                                                                              
 .4/120. روض اجلٜم٤من 1

 .1/234. اعمٜم٤مىم٥م 2

 .4/120. روض اجلٜم٤من 3

 .2/394. جمٛمع اًمٌٞم٤من 4

 .7/104. يمام ٟم٘مؾ اًمٗمخر قمـ اًم٘م٤ميض ذم شمٗمًػمه 5

 .2/369. اًمّتٌٞم٤من 6

 .156/. ؾمقرة اًمٌ٘مرة 7

 .4. ؾمقرة هقد /8

 .4/448. ُمقاه٥م اًمرمحـ 9
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        :ىمٞمؾ: ومٞمف وضمٝم٤من:»ىم٤مل اًمِمٞمخ 

 ضمزاء ُم٤م يم٧ًٌم ُمـ إقمامل. یى ومّ قَ أطمدَه٤م: شمُ 

قمغم وضمٝملم:  سمام يم٧ًٌم ُمـ اًمثقاب أو اًمٕم٘م٤مب، ّٕن اًمٙم٥ًم یى ومّ قَ اًمث٤مين: شمُ 

 .1شيم٥ًم اًمٕمٌد ًمٗمٕمٚمف، ويمًٌف عم٤م ًمٞمس ُمـ ومٕمٚمف يمٙمًٌف اعم٤مل

وُمقوع »وومٞمف:          یٟمّم٥م سم٠مّٟمف قمٓمػ قمٚم 

ّٓ أّٟمف طمذف ُمٜمف ىقُم٤مً صٗم٦م   .2شًمدًٓم٦م إّول قمٚمٞمفش ومٞمف» إ

 ُم٤م يم٧ًٌم: ُمـ ظمػم أو ذ.

 دُ دَمِ اًمٙم٥ًم: اًمٕمٚمؿ. وذم ذًمؽ اًمٞمقم  .اِلمت٤مم یى : سمٛمٕمٜم٤مءُ ٗمىْ ِْلِ ٱاًمّتقومٞم٦م وَ و اًمقوم٤مء

 يمّؾ ٟمٗمس ُم٤م قمٛمٚم٧م حميًا.

  .أي اًمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ 

   أي ٓىٜم٘مّمقن ُم٤م ىًّتح٘مقٟمف ُمـ اًمثقاب وٓىزداد قمٚمٞمٝمؿ ومٞمام

 ىًّتح٘مقٟمف ُمـ اًمٕم٘م٤مب.

 قَ وومٞمف شم٠ميمٞمد ًمِ 
ِ
 جْلَ ٱ وم٤مء

ِ
 .فِ ٤مُمِ متْ إِ وَ  زاء

ّٓ قمغم اًمٙم٥ًم ّٕٟمف ًمق يم٤من  وأى٦م شمدل قمغم»ىم٤مل اًمِمٞمخ:  أّن اجلزاء ٓىٙمقن إ

يمّؾ ٟمٗمس ُم٤م ىم٤مًم٧م، وًمٞمس ُمٗمٝمقُمف يمذًمؽ ّٕٟمف قم٤مم ومٞمام جي٤مزي  یشمقومّ  یى رجم یظم٤مص٤ًم جلر

 .3شسمف اًمٕمٌد

أّن  هذا هق ُمذه٥م اًمٙم٥ًم اًمذي ىم٤مل سمف ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م سمره٦م ُمـ اًمزُمـ صمّؿ رضمع قمٜمف واحلّؼ 

قاب قمغم اًمٗمْمؾ واجلقد واًمٙمرم ومٚمٞمس اجلزاء قمغم اًمٙم٥ًم اًمٕم٘م٤مب قمغم اًمٕمٗمق واعم٤ًمحم٦م واِلهمامض واًمث

ّٓ ص٤مر ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىقم واوىّله... .  وإ

 

                                                
 .2/370. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2/370. اًمّتٌٞم٤من 2

 .2/370. اًمّتٌٞم٤من 3
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        صّدىمقا اهلل ورؾمقًمف ذم اًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف إن يمٜمّتؿ

 ُم١مُمٜملم.

      ُم٤مًٓ يم٤من أو طمّ٘م٤مً  :اًمَدىـ: اؿمّتٖم٤مل اًمذُم٦م سمام ىّتٕمٚمؼ سم٤مًمٖمػم. 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٤ًم أو ىمرو٤ًم أو إضم٤مرة أو همػمه٤م.  :اًمّتداىـ: اًمّتٕم٤مُمؾ سمٛمٕم٤مُمٚم٦م ومٞمٝم٤م دىـو

 ّّن٤م ُمّت٘مقم سم٤مِلصمٜملم واعمراد هب٤م ُمداىٜم٦م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم.وصٞمٖم٦م اًمّتٗم٤مقمؾ ٕ

      .أي اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم اعمذيمقر اًمذي ٓ ضمٝم٤مًم٦م ومٞمف 

    ّـمّلق إة طمٗمٔم٤ًم ًمٚمح٘مقق، وأُمر سمٙمّت٤مسم٦م اًمدىـ ُمع ذيمر إضمؾ واعمد

يمام  ٦مٌ ٌَ حَ ّتَ ًْ قمغم أّّن٤م ُمُ  ٜم٤مأى٦م ىِمٛمؾ اعم٤ٌمذة واًمّتقيمٞمؾ ذم اًمٙمّت٤مسم٦م. وطمٙمٛم٦م اًمٙمّت٤مسم٦م شمدًمّ 

 مج٤مع إصح٤مب وقمٛمؾ اعمّتنمقم٦م.إقمٚمٞمف 

         َومٚمٞمٙمّت٥م سمٞمٜمٝمام  ٕم٤مُمّلنِ ّتَ اعمُ  ٥ِم ّتُ ٙمْ أي إذا مل ى

 ءيم٤مشم٥م آظمر ىٕمرف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وهق ُمقصقف سم٤مًمٕمداًم٦م أي آؾمّت٘م٤مُم٦م وآؾمّتقا
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 ذم اًمدىـ هلل شمٕم٤ممم.

                  طمٞم٨م أّن اًمٙمّت٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ

هب٤م ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٙم٤مشم٥م ومّلسمّد أن ىٓمٞمع اهلل ذم أُمره شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمّت٤مسم٦م وًمٞمس ًمف 

 اِلسم٤مء ُمـ أُمره شمٕم٤ممم، ومٕمٚمٞمف أن ىٙمّت٥م ؿمٙمرًا ًمٜمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف وطمٗمٔم٤ًم حل٘مقق اًمٜم٤ّمس.

          اِلُمّلل: اِلُمّلء، أي اعمدىـ اًمذي أظمذ اًمّدىـ هق

 اًمذي ىٛمغم قمغم اًمٙم٤مشم٥م طمّّتك ىٙمّت٥م.

               اًمذي قمٚمٞمف احلؼ وهق اعمدىـ ٓسمّد أن

وٓ  ـِ ىْ ت اًمدظمٞمٚم٦م ذم اًمدَ ُمّلئف وىذيمر مجٞمع اخلّمقصٞم٤مإىّلطمظ شم٘مقى اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم 

 ىٜم٘مص ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم.

                               

  أي إذا يم٤من اعمدىـ ؾمٗمٞمٝم٤ًم وهق اًمذي ٓى٘مدر قمغم طمٗمظ ُم٤مًمف وإدارشمف أو وٕمٞمٗم٤ًم

 . أو ٓىًّتٓمٞمع اِلُمّلءَ فٍ ىْ قِ ِْم شمَ أو  رٍ ٖمَ أو ِص  وٕمٞمٗم٤ًم ذم قم٘مٚمف جلٜمقنٍ  ذي ىٙمقنوهق اًم

ىمٌؾ اًمِم٤مرع  خلرس أو ُمرض، ومٚمٞمٛمٚمؾ وًمّٞمف اًمنمقمل ُمـ واًمده أو ضمده أو اعمٜمّمقب ُمـ

 ةِ ُم٘م٤مُمف اًمذي ىّتقمم أُمره وىدىره. وٓسمّد أن ىٙمقن إُمّلء اًمقزم سم٤مًمٕمدل وقمغم ضم٤مدَ 

 اًمنمىٕم٦م.

          ُِمـ  ـِ ىْ دَ ومٚمٞمٓمٚم٤ٌم ـ اًمدائـ واعمدىـ ـ ؿم٤مه

َ ٱ٘م٤مت رضم٤مل اعمًٚمٛملم اًمثّ   .أ. واؾمّتٕمٛمؾ اًمٚمٗمظ ]اًمِم٤مهد[ ىمٌؾ اًمّتٚمٌس سم٤معمٌد٤ٌمِت صمْ ْٕ

                 وم٢من مل ىٙمـ ذم 

اًمٌلم رضمّلن ُمًٚمامن قمدٓن صم٘مّت٤من ومٞمٙمٗمل رضمؾ واطمد يمذًمؽ واُمراشم٤من ُمًٚمٛمّت٤من 

قم٤مدًمّت٤من ُمقصم٘مّت٤من واًمّمٗم٤مت شمًّتٗم٤مد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:         سمؾ

 ىٙمٗمل ؿمٝم٤مدة قمدل واطمد ُمع ىٛملم اعمدقمل ذم اًمدقم٤موي اعم٤مًمٞم٦م.

               ُم٘م٤مم رضمؾ  لْمِ شمَ أَ رَ ُمْ ٱشمٕمٚمٞمؾ ًم٘مٞم٤مم

  یى دطْم إِ سمحٞم٨م إن شمْمؾ  ،واطمد
ِٓ ًّتٗم٤مد أىْم٤ًم طمٙمٛم٦م شمُ وُمٜمف  :ظمرىى ه٤م إُ رُ يمّ ذَ شملم شمُ أُمرا

 أظمذ ؿم٤مهدىـ.

           سمؾ  :أي ٓىٛمّتٜمٕمقا إذا دقمقا إمم تٛمؾ اًمِمٝم٤مدة
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 ٝم٤م سمٕمد تٛمٚمٝم٤م.ئِ أدا

ىمد ى٘م٤مل: سمقضمقب إداء إذا دقُمقا إمم اًمّتحٛمؾ ومّتحٛمّل ومحٞمٜمئذ جي٥م قمٚمٞمٝمام 

 إداء.

                    اًم٠ًمم: اعمّلًم٦م واًمٙم٤ًمًم٦م، أي

اًمدىـ  يمٌػمه وُمـ ذيمر إضمؾ واعمّدة ذمو ٓ متّٚمقا ُمـ يمّت٤مسم٦م اًمّدىـ سمّل ومرق سملم صٖمػمه

 وشمٙمرار إضمؾ واًمٜمٝمل قمـ ُمّلًم٦م اًمٙمّت٤مسم٦م ىدٓن قمغم إَهٞم٦م قمٜمد اًمِم٤مرع.

        يمٚمٛم٦م اًم٘مًط ى٠ميت سمٕمٜمقان اًمٕمدل واجلقر ومٝمق ُمـ

ُمقر اعم٤مًمٞم٦م ىٕمؼم قمٜمف سم٤مًم٘مًط. وم٤مًمٙمّت٤مسم٦م هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م إوداد وسم٤ٌمزم اًمٕمدل إذا يم٤من ذم إُ 

د ؿم٤مهدىـ ىٙمقن أىمرب قمٜمداهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمداًم٦م واًم٘مًط. ُمع ذيمر إضمؾ واؾمّتِمٝم٤م

 وىٙمقن ُمقضم٤ًٌم ِلىّم٤مل يمّؾ ذي طمّؼ إمم طمّ٘مف.

     .ويمذًمؽ ىٙمقن ىمقام اًمِمٝم٤مدة أومْمؾ 

       .ويمذًمؽ ىقضم٥م قمدم اِلرشمٞم٤مب واًمؽمدىد واًمِمؽ 

                      

        ًا ذم اًمٕمقولم ومّل سم٠مس ُمـ أن ٓ دأُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م دم٤مرة وُمٕم٤مُمٚم٦م ٟم٘مو

 ىٔمٝمر ُمٜمف إذا يم٤من أطمد ـمرذم اعمٕم٤مُمٚم٦م همػم ٟم٘مٍد ومّلسمّد ُمـ اًمٙمّت٤مسم٦م.و ىٙمّتٌقا،

ذم ومرض اعمٕم٤مُمّلت اًمٜم٘مدى٦م أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٠مظمذ اًمِم٤مهدىـ ومّل شمٙمرار وًمٙمـ طمّّتك 

 ذم أى٦م ٕن أظمذ اًمِم٤مهدىـ ُمٜمدوب طمّّتك ذم اعمٕم٤مُمّلت اًمٜم٘مدى٦م.

        ُٕومم إن يم٤من جمٝمقًٓ ىْم٤مرَ ُِر: سمٗمّتح اًمراء ا

ير اًمٙم٤مشم٥م واًمِم٤مهد ُمـ وسمٙمنه٤م إن يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم ىٙمقن أصؾ ىْم٤مّر. وُمٕمٜم٤مه٤م قمدم شم

يمّت٤مسمّتٝمؿ وؿمٝم٤مدهتؿ ويمذًمؽ قمدم شمير اعمّتٕم٤مُمٚملم ُمـ اًمٙمّت٤مسم٦م واًمِمٝم٤مدة واعمْم٤مرة: 

 اًمير اعمّت٘م٤مسمؾ سمحٞم٨م يمّؾ ىّتير سم٤مٔظمر.

   .أي سم٤معمْم٤مرة 

      ف ذم اًمٗمًؼ.ّتِ ٓمَ ومًؼ ىٔمٝمر ُمٜمٙمؿ وشمدظمٚمقن سمقاؾِم 

         أي اشم٘مقا اهلل ذم اعم٤ٌمدٓت اعم٤مًمٞم٦م ويمّت٤مسم٤مهت٤م وؿمٝم٤مداهت٤م

قائد اًمدٟمٞمقى٦م ٗمَ ًمْ سم٤ِم وإقِْمّلَُمُٙمؿْ شمٕمٚمٞمؿ اهلل ًمٙمؿ  ٥ُم ضمِ قْ شمُ ويمذًمؽ ذم همػمه٤م وشم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم 



 / اجلزء اًمث٤مًم٨م أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ................................................ 144

 طمٞم٤مشمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. فِ سمِ شَم٘مقُم واًمدىٜمٞم٦م سمؾ ُم٤م 

      هق طم٤مًمٙمؿ وُم٤م هق إٟمٗمع وإصٚمح ًمٙمؿ ذم وُمٜمف

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، واشم٘مقه طمّّتك ىرؿمديمؿ إًمٞمف.

 اًمرواى٤مت

قمـ اخلػمان: ذم اًمٌ٘مرة مخًٛم٠مة طمٙمؿ وذم هذه أى٦م  یوذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: وم٘مد رو

 1مخس قمنم طمٙماًم.

قمغم آدم وًمده  َض رِ ىم٤مل: عم٤م قمُ  قمٌداهلل ظمؼم قمكم سمـ ُمٝمزى٤مر قمٛمـ ذيمره قمـ أيب

ُمـ قمٛمره، ىم٤مل: وٟمزل قمٚمٞمف ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ  داود وم٠مقمجٌف ومزاده مخًلم ؾمٜم٦مً ٟمٔمر إمم 

سم٤مخلٛمًلم ؾمٜم٦م، ومٚمام طميشمف اًمقوم٤مة أٟمزل قمٚمٞمف ُمٚمؽ  2ومٙمّت٥م قمٚمٞمف ُمٚمؽ اعمقت صٙم٤مً 

اعمقت وم٘م٤مل آدم: ىمد سم٘مل ُمـ قمٛمري مخًقن ؾمٜم٦م، ىم٤مل: وم٠مىـ اخلٛمًقن اًمّتل ضمٕمٚمّتٝم٤م 

ومِمٝمدا  ٙمره٤م. ومٜمزل ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾىم٤مل: وم٢مُّم٤م أن ىٙمقن ٟمًٞمٝم٤م أو أٟم ؟ٓسمٜمؽ داود

 3ذم اًمدٟمٞم٤م. ٥َم ّتِ : يم٤من أّول صؽ يمُ قمٚمٞمف وىمٌْمف ُمٚمؽ اعمقت، وم٘م٤مل أسمققمٌداهلل

قمٛمر داود يم٤من أرسمٕملم ؾمٜم٦م ومزاده  نّ إ :وذم طمدى٨م آظمر ـمقىؾ ٟمحقه همػم أن ومٞمف

 4آدم ؾمّتلم مت٤مم اعم٤مئ٦م.

مل  ٦مٍ قمغم همػم سمٞمٜم فُ ىم٤مل: ُمـ ذه٥م طم٘مُ  قمٌداهلل وذم ظمؼم قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب

 5.رْ ضَم ١مُ ىُ 

 : ذم ىمقل اهلل  قمٌداهلل وذم ُمقصم٘م٦م ؾمامقم٦م قمـ أيب       

   ُ6قمل إمم ؿمٝم٤مدة ىِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م أن ى٘مقل ٓ أؿمٝمد ًمٙمؿ.ىم٤مل: ٓ ىٜمٌٖمل ٕطمد إذا د 

 7ُمثٚمف، وىم٤مل: ومذًمؽ ىمٌؾ اًمٙمّت٤مب. قمٌداهلل ل قمـ أيبٚمٌوذم صحٞمح٦م  احل

                                                
 ُمـ اًمٓمٌع احلجري. 50. شمٗمًػم اًم٘مٛمل /1

 . اًمّمؽ: يمّت٤مب آىمرار سم٤معم٤مل أو همػمه.2

 .1191، ح1/357(،: ٟمقراًمث٘مٚملم 7/379) 1، ح14/561. اًمٙم٤مذم 3

 .1191، ح1/357(،: ٟمقراًمث٘مٚملم 7/379) 2، ح14/560. اًمٙم٤مذم 4

 .1197، ح1/359(،: ٟمقراًمث٘مٚملم 5/298) 3، ح10/496. اًمٙم٤مذم 5

 .1199، ح1/359(،: ٟمقراًمث٘مٚملم 7/379) 1، ح14/561. اًمٙم٤مذم 6

 .1200، ح1/360(،: ٟمقراًمث٘مٚملم 7/379) 2، ذىؾ ح14/563. اًمٙم٤مذم 7
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 : ذم ىمقًمف  احلًـ وذم صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ قمـ أيب  

       ـٍ ًمِ وم٘م٤مل: إذا دقم٤مك اًمرضمؾ مل ىٜمٌغ ًمؽ أن  أو طمّؼ  ّتِمٝمد ًمف قمغم دى

 1شمّت٘م٤مقمس قمٜمف.

 : ذم ىمقل اهلل  قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل قمـ أيب  

       .2ىم٤مل: ىمٌؾ اًمِمٝم٤مدة 

 ٞم٥َم أن دُم  اًمِمٝمداءُ  ىم٤مل: ٓ ى٠مَب  قمٌداهلل وذم ظمؼم داود سمـ هطم٤من قمـ أيب

 3.اًمٙمّت٤مِب  ىمٌَؾ  قمكى دْ طملم شمُ 

: ُمّتك ُىدومع إمم قمٌداهلل ؾِمٜم٤من، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ٕيب قمـ اسمـ و ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر:

 ٙمـ ؾمٗمٞمٝم٤ًم أو وٕمٞمٗم٤ًم.ُمٜمف ُرؿمد، ومل ى اًمُٖمّلم ُم٤مًمف؟ ىم٤مل: إذا سمٚمغ وُأوٟمِس

ٌُْٚمغ مخس قمنمة ؾمٜم٦م وؾم٧ّم قمنمة ؾمٜم٦م، ومل ىٌُٚمغ؟  ىم٤مل: ىمٚم٧م: وم٢مّن ُمٜمٝمؿ ُمـ َى

ّٓ أن ىٙمقن ؾمٗمٞمٝم٤ًم أو وٕمٞمٗم٤ًم.  ىم٤مل: إذا سمٚمغ صمّلث قمنمة ؾمٜم٦م ضم٤مز أُمره، إ

ٗمٞمف: ؿم٤مرب اخلٛمر، واًمّْمٕمٞمػ:  ًّ ٗمٞمف واًمّْمٕمٞمػ؟ ىم٤مل: اًم ًّ ىم٤مل: ىمٚم٧ُم: وُم٤م اًم

 4سم٤مصمٜملم. اطمداً اًمذي ى٠مظُمذ و

  ، ىم٤مل: ؾم٠مًمُّتُف قمـ ىمقل اهلل قمٌداهلل ـ ىزىد أيب ُأؾم٤مُم٦م، قمـ أيبقم  

     ىم٤مل ، ىٜمٌٖمل ٕطمد إذا ُم٤م ُدقمل إمم اًمِمٝم٤مدة ًمٞمِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م، أن ٓ :

 5ى٘مقل: ٓ أؿمٝمد ًمٙمؿ.

 ، ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ حمّٛمد سمـ اًمُٗمْمٞمؾ، قمـ أيب احلًـ ُمقؾمك  

     ىم٤مل ،ٓ ىٜمٌٖمل ٕطمٍد : إذا دقم٤مك اًمرضُمؾ ًمّتِمٝمد قمغم َدىـ أو طمّؼ

                                                
 .1201، ح1/360(: ٟمقراًمث٘مٚملم 7/380) 3، ح14/563. اًمٙم٤مذم 1

 .1202، ح1/360(: ٟمقراًمث٘مٚملم 7/380) 4، ح14/563. اًمٙم٤مذم 2

 .1203، ح1/360(: ٟمقراًمث٘مٚملم 7/380) 6، ح14/564. اًمٙم٤مذم 3

 .11، ح103/164: سمح٤مرإٟمقار 525، ح1/282. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

: 751، ح6/275: اًمّتٝمذى٥م 2و 1، ح7/379: اًمٙم٤مذم 526، ح1/282. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5

 .14، ح104/312سمح٤مرإٟمقار 



 / اجلزء اًمث٤مًم٨م أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ................................................ 146

 1أن ىّت٘م٤مقمس قمٜمف.

٤ٌَمح، قمـ أيب قمـ  ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمٌداهلل أيب اًمَّم       

 َىِْمَٝمد قمٚمٞمٝم٤م، أن ى٘مقل: ٓ أؿْمَٝمد  : ٓ ىٜمٌٖمل ٕطمٍد إذا ُم٤م ُدقِمل ًمٚمِمٝم٤مدة أن، ىم٤مل

 2ًمٙمؿ، وذًمؽ ىمٌؾ اًمٙمّت٤مب.

 ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمٌداهلل قمـ ِهِم٤مم، قمـ أيب    ىم٤مل: ىمٌؾ ،

 3اًمِمٝم٤مدة.

قمرض قمغم آدم  إن اهلل اّٟمف ىم٤مل:  ضمٕمٗمر إمم أيباعمٕمّتؼم اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مده 

وم٢مذا قمٛمره ذم اًمٕم٤ممل أرسمٕمقن  ٤مؾمؿ داود اًمٜمٌّلسمأؾمامء إٟمٌٞم٤مء وأقمامرهؿ. ىم٤مل: ومٛمّر آدم 

وم٘م٤مل آدم: ى٤م رَب ُم٤م أىمؾ قمٛمر داود وُم٤م أيمثر قمٛمري؟ ى٤م رَب إن أٟم٤م زدت داود ُمـ  ،ؾمٜم٦م

قمٛمري صمّلصملم ؾمٜم٦م أصم٧ٌم ذًمؽ ًمف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ى٤م آدم، ىم٤مل: وم٢ميّن ىمد زدشمف ُمـ قمٛمري 

: ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر ،صمّلصملم ؾمٜم٦م وم٠مٟمٗمذ ذًمؽ ًمف وأصمٌّتٝم٤م ًمف قمٜمدك واـمرطمٝم٤م ُمـ قمٛمري

: ًمداود ذم قمٛمره صمّلصملم ؾمٜم٦م ويم٤مٟم٧م ًمف قمٜمد اهلل ُمثٌّت٦م ومذًمؽ ىمقًمف  وم٠مصم٧ٌم اهلل 

                4  ىم٤مل: ومٛمحك اهلل ُم٤م يم٤من قمٜمده ُمثٌّت٤ًم

ٌط ُمٚمؽ اعمقت ٔدم وأصم٧ٌم ًمداود ُم٤م مل ىٙمـ قمٜمده ُمثٌّت٤ًم، ىم٤مل: ومٛم٣م قمٛمر آدم ومٝم

ًمٞم٘مٌض روطمف، وم٘م٤مل ًمف آدم: ى٤م ُمٚمؽ اعمقت إّٟمف ىمد سم٘مل ُمـ قمٛمري صمّلصمقن ؾمٜم٦م؟ وم٘م٤مل ًمف 

ُمٚمؽ اعمقت: ى٤م آدم أمل دمٕمٚمٝم٤م ٓ سمٜمؽ داود اًمٜمٌّل وـمرطمّتٝم٤م ُمـ قمٛمرك طملم قمرض 

قمٚمٞمؽ أؾمامء إٟمٌٞم٤مء ُمـ ذرىّتؽ وقمرو٧م قمٚمٞمؽ أقمامرهؿ وأٟم٧م ىقُمئذ سمقادي 

ر هذا، ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف ُمٚمؽ اعمقت: ى٤م آدم ٓدمحد أمل شم٠ًمل ذيمأ؟ وم٘م٤مل ًمف آدم: ُم٤م ءاًمدظمٞم٤م

ًمداود وىٛمحقه٤م ُمـ قمٛمرك وم٠مصمٌّتٝم٤م ًمداود ذم اًمزسمقر، وحم٤مه٤م ُمـ قمٛمرك  ٤مٌّتٝمثأن ى اهلل 

: ويم٤من آدم ص٤مدىم٤ًم مل ىذيمر ومل ذم اًمذيمر؟ ىم٤مل آدم: طمّّتك أقمٚمؿ ذًمؽ، ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

                                                
: 754، ح6/276: اًمّتٝمذى٥م 3، ح7/380: اًمٙم٤مذم 527، ح1/283. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 ، وذم ٟمخًّتلم: ىّت٘م٤مقمس قمٜمٝم٤م.15، ح104/312سمح٤مرإٟمقار 

 .16، ح104/312، سمح٤مرإٟمقار 2، ح7/380اًمٙم٤مذم ؛ 825ح ،1/283. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .18، ح104/312: سمح٤مرإٟمقار 531، ح1/283. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .39. ؾمقرة اًمرقمد /4
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د أن ىٙمّتٌقا سمٞمٜمٝمؿ إذا شمداىٜمقا وشمٕم٤مُمٚمقا جيحد، ومٛمـ ذًمؽ اًمٞمقم أُمر اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمٕم٤ٌم

 1إمم أضمؾ يمذا ًمٜمًٞم٤من آدم وضمحقده ُم٤م ضمٕمؾ قمغم ٟمٗمًف.

ؾم٠مًمف أيب وأٟم٤م طم٤مرض قمـ اًمٞمّتٞمؿ ُمّتك  :ىم٤مل قمٌداهلل قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب

ه؟ ىم٤مل: اطمّتّلُمف. ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىمد ه. ىم٤مل: وُم٤م أؿمدَ جيقز أُمره؟ ىم٤مل: طمّّتك ىٌٚمغ أؿمدَ 

ن قمنمة ؾمٜم٦م أو أىمؾ أو أيمثر ومل حيّتٚمؿ؟ ىم٤مل: إذا سمٚمغ ويمّت٥م قمٚمٞمف ىٙمقن اًمٖمّلم اسمـ صمام

ّٓ أن ىٙمقن ؾمٗمٞمٝم٤ًم أو وٕمٞمٗم٤ًم.  2اًمٌمء ضم٤مز أُمره إ

ىم٤مل: ؾم٠مًمف أيب وأٟم٤م طم٤مرض قمـ ىمقل  قمٌداهلل ذم ظمؼم قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب

 : اهلل    3 ٌع ىم٤مل: آطمّتّلم ىم٤مل: وم٘م٤مل: حيّتٚمؿ ذم ؾم٧م قمنمة وؾم

٧م قمٚمٞمف صمّلث قمنمة ؾمٜم٦م يمّت٧ٌم ًمف احلًٜم٤مت ويمّت٧ٌم شموم٘م٤مل: إذا أ ،قمنمة ؾمٜم٦م وٟمحقه٤م

ّٓ أن ىٙمقن ؾمٗمٞمٝم٤م أو وٕمٞمٗم٤ًم وم٘م٤مل: وُم٤م اًمًٗمٞمف؟ وم٘م٤مل:  قمٚمٞمف اًمًٞمئ٤مت وضم٤مز أُمره، إ

 4اًمذي ىِمؽمي اًمدرهؿ سم٠موٕم٤مومف، وم٘م٤مل: وُم٤م اًمْمٕمٞمػ؟ ىم٤مل: إسمٚمف.

قمـ ؿمٝم٤مدة اًمٜم٤ًمء ذم اًمٜمٙم٤مح  ىم٤مل: ؾم٠مًمّتف قمٌداهلل ظمؼم داود سمـ احلّملم قمـ أيب

ـَ  ويم٤من  ،إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ُمٜمٙمرة، وم٘م٤مل: ٓسم٠مس سمف... إمم ىمقًمف سمّل رضمؾ ُمٕمٝم

ّٓ ؿمٝم٤مدة اُمرأشملم ذم اًمٜمٙم٤مح قمٜمد اِل جيٞمز أُمػماعم١مُمٜملم ٟمٙم٤مر، وٓ جيٞمز ذم اًمٓمّلق إ

  :ىمقًمفوذيمر اهلل شمٕم٤ممم  یى ؿم٤مهدىـ قمدًملم، ىمٚم٧م: وم٠مٟمّ  ذًمؽ ذم  :٤مل؟ وم٘م

اًمدىـ إذا مل ىٙمـ رضمّلن ومرضمؾ واُمرأشم٤من، ورضمؾ واطمد وىٛملم اعمدقمل إذا مل ىٙمـ 

 5سمٕمده قمٜمديمؿ. وأُمػماعم١مُمٜملم اُمرأشم٤من ىم٣م سمذًمؽ رؾمقل اهلل

 

                                                
 .1190، ح1/356: ٟمقراًمث٘مٚملم 1، ح553. قمٚمؾ اًمنمائع /1

 .1194، ح1/358: ٟمقراًمث٘مٚملم 3، سم٤مب اًمثّلصم٦م قمنم، ح2/495. اخلّم٤مل 2

 وذم احلدى٨م: طمّّتی إذا سمٚمغ أؿمّده. 22ؾمقرة ىقؾمػ /و 14. ؾمقرة اًم٘مّمص /3

 .1193، ح1/357: ٟمقراًمث٘مٚملم 6، ح9/182. اًمّتٝمذى٥م 4

 .1198، ح1/359: ٟمقراًمث٘مٚملم 179، ح6/281 . اًمّتٝمذى٥م5
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ذا  إقمذار اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمٙمّت٤مسم٦م ومٞمٙمقن تَر يمِ ذم أى٦م اًمنمىٗم٦م ذُ   اؾمّتثٜم٤مءً  ًمّذيْمُر َُل٤مٱهى

 ُمـ إطمٙم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م.

      رهت٤من رض ختّمٞمص طمٙمؿ اِلٖموًمٞمس اًم»أي ُم٤ًمومرىـ

قمقاز اًمٙمّت٥م واِلؿمٝم٤مد أُمر اعم٤ًمومر سم٠من ى٘مٞمؿ سمح٤مل اًمًٗمر وًمٙمـ اًمًٗمر عم٤م يم٤من ُمٔمٜم٦م ِلِ 

 .1شعم٤ملرهت٤من ُم٘م٤مم اًمٙمّت٤مب واِلؿمٝم٤مد قمغم ؾمٌٞمؾ اِلرؿم٤مد إمم طمٗمظ ااِل

      .ًمٚمٙمّت٤مسم٦م ذم اًمّمؽ وٓ ؿمٝمقدًا شمِمٝمدوّنؿ 

قم٤ٌمس: أرأى٧م إن وضمدت  وىم٤مل اسمـش يمّت٤مسم٤مً »ُايّب: و قم٤ٌمس ىمرأ اسمـ»ذم اًمٙمِّم٤مف: 

اًمٙم٤مشم٥م ومل دمد اًمّمحٞمٗم٦م واًمدواة. وىمرأ أسمقاًمٕم٤مًمٞم٦م: يمّت٤ٌم. وىمرأ احلًـ: يُمّّت٤مسم٤ًم مجع 

 .2شيم٤مشم٥م

      :ِره٤مٌن: مجع رهـ، اًمذي ىًّتقصمؼ سمف، أي ىٕمٓمل اًمقصمٞم٘م٦م رهٜم٤ًم، اًمرهـ

حيّتٌس ُمّمدر رهٜم٧ُم اًمٌمء قمٜمد اًمرضمؾ رهٜم٤ًم أي إذا ووٕمّتف قمٜمده ؿمٞمئ٤ًم. ويمّؾ رء 

 همػمه ومٝمق رهٜمٞم٦م وُمرهتٜم٦م. وأصؾ اًمرهـ: طمٌس اًمٌمء سمام قمٚمٞمف.

. ـِ  واًمرهـ ذم اًمنمىٕم٦م اعم٘مدؾم٦م هق اًمقصمٞم٘م٦م ًمٚمَدْى

 و أُّم٤م     ره٤من ظمؼم ُمٌّتدأ حمذوف وجيقز َأْن َىُٙمْقَن ُمٌّتدًأ خلؼم

 حمذوف سم٠من ىٙمقن اًمّت٘مدىر ره٤من ُم٘مٌقو٦م شَمُ٘مْقُم ُم٘م٤مم اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مًمّمؽ واًمِمٝمقد.

 واًم٘مٌض ذط ذم صح٦م اًمرهـ إمج٤مقم٤ًم.

اؿمؽمیى  وجيقز أظمذ اًمرهـ ذم احلي ُمع وضمقد اًمٙم٤مشم٥م عم٤م روي أّن اًمٜمٌل

                                                
 .1/155. ضمقاُمع اجل٤مُمع 1

 .1/328. اًمٙمِّم٤مف 2
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 2هـ ومٞمف درقم٤ًم.ور 1ـمٕم٤مُم٤ًم َٟم٤ًمءَ 

          أي إن أُمـ ص٤مطم٥ُم احلّؼ اعمدىقَن ومل ى٠مظمذ ُمٜمف

ظمري: إن أُمـ سمٕمض اًمدائٜملم سمٕمض اعمدىقٟملم حلًـ فمٜمف أُ اًمٙمّت٤مب وٓ اًمرهـ، وسمٕم٤ٌمرة 

 ُمقر.و ًمٖمػمه ُمـ إُ سمف أ

 همػمه٤م ًمٞمس سمقاضم٥م ذقم٤مً و ٦مِ ٜمَ ىَ داعمُْ ٱُمٜمف أن اًمٙمّت٤مسم٦م وآؿمٝم٤مد واًمره٤مٟم٦م ذم  رُ ٝمَ ٔمْ وَمٞمَ 

 إّٟمام هق قمغم ضمٝم٦م آطمّتٞم٤مط واًمّتحٗمظ قمغم طمٗمظ إُمقال وقمدم وٞم٤مقمٝم٤م.و

        َأُم٤مٟم٦مً  ـَ ىْ اًمدَ  َل ٛمّ ؾُم وهق اًمذي قمٚمٞمف احلؼ و ِٓ قمٚمٞمف  فِ امٟمِ ّتِ ئْ : 

 3سمؽمك آرهت٤من ُمٜمف.

    ٗمٕمقل، أُمره ؾمٌح٤مٟمف سم٠من ى١مدي اعم ٞم٦مأي ُم٤م اومتـ ومٞمف، ومٝمق ُمّمدر سمٛمٕمٜم

ومتٜمف مت٤مُم٤ًم يم٤مُمًّل واومٞم٤ًم ذم وىمّتف ُمـ همػم ُمٓمؾ وٓ أُ اًمذي  دىٜمف )أُم٤مٟمّتف( إمم ص٤مطم٥م احلّؼ 

 شمًقىػ.

       .شمٕمٚمٞمؾ ٕداء إُم٤مٟم٦م اعم٤موٞم٦م 

     تّٛمٚمٝم٤م، ٓجيقز ًمٚمِم٤مهد و ،سمٕمد اًمدقمقة إمم تّٛمٚمٝم٤م

 ىم٤مُم٦م اًمِمٝم٤مدة.إىم٤مُمّتٝم٤م سمٕمد اًمدقمقة إمم أدائٝم٤م. ومٞمج٥م قمٚمٞمف إٓؾمّتٜمٙم٤مف ُمـ ا

              ومٚمق مل ى٘مؿ اًمِمٝم٤مدة ويمّتٛمٝم٤م وم٢من اًمٙم٤مشمؿ آصمؿ

اًمٙمّتامن وهق رئٞمس إقمْم٤مء، إن صٚمح  ىمٚمٌف، ٟم٥ًم آصمؿ إمم اًم٘مٚم٥م جم٤مزًا، ّٕٟمف حمّؾ 

 أومٕم٤مل اًم٘مٚمقب أهؿ ُمـ أومٕم٤مل اجلقارح. نّ د اجلًد يمّٚمف وٕإن ومًد ومًو صٚمح اجلًد

      واهلل سمام شمٕمٛمٚمقن ُمـ أدا 
ِ
ُم٤مٟم٦م ودىقّنؿ وإىم٤مُم٦م إ ء

 اًمِمٝم٤مدة ومجٞمع أقمامُلؿ قمٚمٞمؿ.

 اًمرواى٤مت

 : ذم ىمقل اهلل  قمٌداهلل ذم صحٞمح٦م هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل قمـ أيب  

                                                
.اًمٜمَ. 1 ْٞمئ٦ِم َوُهَق اًمّت٠مظِمػْمُ

ًِ  ٤ًمُء يَم٤مًمٜمَ

 .2/380. اًمّتٌٞم٤من 2

 .1/155: ضمقاُمع اجل٤مُمع 1/329. اًمٙمِّم٤مف 3
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        .1ىم٤مل: سمٕمد اًمِمٝم٤مدة 

 .2ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

: ُمـ يمّتؿ ؿمٝم٤مدة أو ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ضمٕمٗمر وذم ظمؼم ضم٤مسمر قمـ أيب

 اًم٘مٞم٤مُم٦مِ  ىقمَ  یى أشم ُمًٚمؿٍ  ٍئ أُمر ُم٤مَل  َي وِ زْ ٞمَ أو ًمِ  ُمًٚمؿٍ  ٍئ ُل٤م هب٤م دم أُمر رَ دِ ٝمْ ٞمُ ؿمٝمد هب٤م ًمِ 

ؿمٝمد  ـْ ، وُمَ فِ وٟمًٌِ  فِ سم٤مؾمٛمِ  اخلّلئُؼ  فُ ومُ رِ ٕمْ شمَ  وٌح دُ يمُ  وذم وضمٝمف ،اًمٌٍِم  ُمدَ  وًمقضمٝمف فمٚمٛم٦مٌ 

 فُ ومُ رِ ٕمْ شمَ  اًمٌٍِم  دَ ُمَ  وًمقضمٝمف ٟمقرٌ  ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م یى أشم ُمًٚمؿٍ  ٍئ هب٤م طمؼ أُمر لًمٞمحٞم ؿمٝم٤مدة طمّؼ 

شمٕم٤ممم ى٘مقل: و : أٓ شمرى أّن اهلل شم٤ٌمركٟمًٌف، صمّؿ ىم٤مل أسمقضمٕمٗمرو سم٤مؾمٛمف اخلّلئُؼ 

    3.4 

 زوي: أي ًمٞمٍمف، اًمٙمدوح: اخلدوشًمٞم

: ذم ىمقل اهلل  وىم٤مل            .5ىم٤مل: يم٤مومر ىمٚمٌف 

دة وىم٤مل: ُمـ يمّتٛمٝم٤م قمـ يمّتامن اًمِمٝم٤م ی: وّنوذم طمدى٨م ُمٜم٤مهل اًمٜمٌل

 : ُف رؤوس اخلّلئؼ، وهق ىمقل اهلل ٛمَ أـمٕمٛمف اهلل حَلْ       

         .6 

ّٓ ُم٘مٌقو٤ًم. ضمٕمٗمر وذم صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ىمٞمس قمـ أيب  7ىم٤مل: ٓ رهـ إ

 قمـ حمّٛمد سمـ قمٞمًك. 8رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

أّٟمف ىم٤مل: ٓ ىٜم٘ميض يمّلم ؿم٤مهد زور ُمـ سملم  وذم جمٛمع اًمٌٞم٤من: روی قمـ اًمٜمٌل

ـْ يمّتؿ اًمِمٝم٤مدة.ىدي احل٤ميمؿ طمّّتك ىّتٌقأ ُم٘م  9ٕمده ُمـ اًمٜم٤مر، صمّؿ ىم٤مل: ويمذًمؽ َُم

 

                                                
 .3327، ح3/57(: اًمٗم٘مٞمف 7/381) 2، ح14/565. اًمٙم٤مذم 1

 .530ح ،1/283. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .2. ؾمقرة اًمٓمّلق /3

 .3329، ح3/58(: اًمٗم٘مٞمف 7/380) 1، ح14/564. اًمٙم٤مذم 4

 .3330، ح3/58. اًمٗم٘مٞمف 5

 .707، رىمؿ 1/514، ح66. أُم٤مزم اًمّمدوق، اعمجٚمس 6

 .36، ح7/176. اًمّتٝمذى٥م 7

 .529، ح1/283. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 8

 .2/400. جمٛمع اًمٌٞم٤من 9
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 ِِوشمدسمػمَه٤م ًم٘مدرشمف  وإرضِ  اًمًامواِت  شمٍمىَػ  ٓم اعمٚمؽ وُمٕمٜم٤مه أّن هلل

قمغم ذًمؽ. وشمقـمئ٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:          ... :إّن ًمف ُم٤م ذم  وُمٕمٜم٤مه

اًمًٛمقات وإرض وُمـ مجٚمّتٝم٤م أٟمّتؿ وأقمامًمٙمؿ وُم٤م ايمّتًٌّتٝم٤م ٟمٗمقؾمٙمؿ ومٝمق حمٞمط سمٙمؿ 

 .٦مِ ٞمَ ٗمِ خْلَ ٱوَ  ٤مهرةِ ٞمٛمـ قمغم أقمامًمٙمؿ اًمٔمّ ُمٝم

             شمٍمىح سمٕمٛمقم ُمٚمٙمٞمّتف شمٕم٤ممم عم٤م ومٞمٝمام ُمـ دون

ُمٚمٙمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م  ِهَل . وُمٚمٙمف شمٕم٤ممم ُلام وُم٤م ومٞمٝمام ؿْ ذوي اًمٕم٘مقل وهمػمهِ  ـْ ُمِ  ،اؾمّتثٜم٤مء

 .٦مٌ ىَ ٤ٌمرِ ّتِ قمْ ٱظم٤مًم٘مٞم٦م، ٓ 

        :فمٝم٤مر.ذم اًمٚمٖم٦م اًمٔمٝمقر واِلسمداء: هق اِلاًمٌداء 

ىًّت٘مر ذم أٟمٗمًٙمؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد وُم٤م قم٘مدشمؿ قمٚمٞمف و أي: إن شمٔمٝمروا ُم٤م ىث٧ٌم

 قمٚمٞمف رواى٦م اًمٕمٞم٤مر أشمٞم٦م. ُل دُ شمَ ىمٚمقسمٙمؿ يمام 

   ىٛمٙمـ أن ىٙمقن وُمـ اًمٕم٘م٤مئد وأراء  أي ختٗمقا ُم٤م ذم أٟمٗمًٙمؿ

 ىٔمٝمر ُمـ اًمًقء واًم٘مٌٞمح سملم همػمه ُمـ إقمامل. أو أّّن٤م شمدل قمغم إطمقالظمٗم٤مء ُم٤م إِ 

ُمقضم٦ٌم  شمٙمقنإىمقال وو ذم إومٕم٤مل زَ ؼْمُ شمَ وَ  رَ ٝمَ ٔمْ َأْن شمَ اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م اًمّتل ٓ حم٤مًم٦م  اعمٚمٙم٤متو

٦م أو همػمه٤م. ومٕمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ٟٓمحّت٤مج آقمّت٘م٤مدات احل٘مّ و اعمٕم٤ميص: أو اًمٕم٘م٤مئدو ًمٚمٓم٤مقم٤مت

     إظمػمة ُمٜمًقظم٦م سمـ  إمم اًم٘مقل سم٠مّن هذه 1. 

ويمذا ٟٓمحّت٤مج إمم همػمه٤م ُمـ اًمّت٠موىّلت اًم٤ٌمردة ُمـ أّّن٤م خمّتّم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر أو 

 صمّؿ أّن اعمراد سم٤معمح٤مؾم٦ٌم هق اِلظم٤ٌمر هب٤م ٓ اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمٝم٤م. .ٙمّتامن اًمِمٝم٤مدةسم

 مم٤ّم ٓىّتٕمٚمؼ سم٤مًمّتٙمٚمٞمػ.شمّتحدث سمف اًمٜمٗمس وُمـ اًمقاوح: إّن ُم٤م خيٓمر سم٤مًم٤ٌمل أو 

 وٓ حي٤مؾم٥م اهلل سمف.

           راد اهلل ىٕمذهبؿ سمٕمد اعمح٤مؾم٦ٌم أو ىٕمٗمق أأي إذا

                                                
 .286. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /1
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 قمٜمٝمؿ.

       ٕظمػمة أو يمّؾ أى٦م واًمث٤مين أفمٝمر.شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمجٛمٚم٦م ا 

 اًمرواى٤مت

، ىم٤مل: إّن اهلل ومرض قمٌداهلل ، قمـ أيبقمٛمرو اًمزسمػمي يبوذم اًمٕمٞم٤مر قمـ أ

 ّٓ ٛمف قمٚمٞمٝم٤م وومّرىمف ومٞمٝم٤م، ومٚمٞمس ُمـ ضمقارطمف ضم٤مرطم٦ٌم إ ًّ اِلىامن قمغم ضمقارح سمٜمل آدم وىم

ٌُُف  ؾ وَىْٗمَ٘مف اًمذي سمف َىْٕم٘مِ وىمد ُويّمٚم٧م ُمـ اِلىامن سمٖمػم ُم٤م ُويّمٚم٧م سمف ُاظمّتٝم٤م، ومٛمٜمٝم٤م ىَمْٚم

ّٓ قمـ رأىف وأُمره.َوَىْٗمَٝمؿ، وهق أُمػم سَمَدٟمِِف اًمذي ٓ   شَمِرُد اجلقارح وٓ شَمّْمُدر إ

وم٠مُّم٤م ُم٤م ومرَض قمغم اًم٘مٚم٥م ُمـ اِلىامن: وم٤مِلىمرار واعمٕمروم٦م، واًمٕم٘مد، واًمرو٤م، 

 ّٓ هق وطمده ٓ ذىؽ ًمف إُل٤ًم واطمدًا، مل ىّّتِخذ ص٤مطم٠ًٌم وٓ وًمدًا،  واًمّتًٚمٞمؿ سم٠من ٓ إًمف إ

أو يمّت٤مب، ومذًمؽ ُم٤م   ُمـ ٟمٌّل وأّن حمّٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، واِلىمرار سمامضم٤مء ُمـ قمٜمداهلل

  اعمٕمروم٦ِم وهق قَمَٛمُٚمف، وهق ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: و ومرض اهلل قمغم اًم٘مٚم٥م ُمـ اِلىمرار

                1، ىم٤مل: و    

    2ل: ، وىم٤م             3 :وىم٤مل ،  

                           ومذًمؽ ،

 4ٕمروم٦م، وهق قَمَٛمُٚمف، وهق رأس إىامن.ُم٤م ومرض اهلل قمغم اًم٘مٚم٥م ُمـ اِلىمرار واعم

 .5ورواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم

 ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:قمٌداهلل ، قمـ رضُمٍؾ، قمـ أيبوومٞمف قمـ ؾمٕمدان     

                       ىم٤مل . :

٦ٌٍَم ُمـ ظَمْرَدٍل ُمـ  طم٘مٞمٌؼ قمغم اهلل شمٕم٤ممم أن ُٓىدظِمَؾ اجلٜم٦ّم ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُِمث٘م٤مل طَم

ٌّٝمام.  6طُم

                                                
 .106. ؾمقرة اًمٜمحؾ /1

 .28. ؾمقرة اًمرقمد /2

 .41. ؾمقرة اعم٤مئدة /3

 .533، ح1/284. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

 (.2/34) 1، وٛمـ ح3/91. اًمٙم٤مذم 5

 .532، ح1/284. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 6
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 1أّٟمف ىم٤مل: وسمام ذم اًمّمدور جي٤مزي اًمٕم٤ٌمد. اًمٌّلهم٦م قمـ قمكم وذم ّن٩م

قمـ آؾمّتٓم٤مقم٦م ومٚمؿ جيٌٜمل،  ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهللمحران محزة سمـ  ذم ُمٕمّتؼمةو

وم٘مٚم٧م: أصٚمحؽ اهلل إّٟمف ىمد وىمع ذم ىمٚمٌل ُمٜمٝم٤م رء ٓخيرضمف  ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف دظمٚم٦ًم اظمرىى 

ّٓ رء أؾمٛمٕمف ُمٜمؽ، ىم٤مل: وم٢مّٟمف ٓىَ   ىمٚم٧م: أصٚمحؽ اهلل وم٢ميّن  ك ُم٤م يم٤من ذم ىمٚمٌؽ،ُيُ إ

ّٓ ُم٤م ىًّتٓمٞمٕمقنو أىمقل: إّن اهلل شم٤ٌمرك ّٓ ُم٤م ىٓمٞم٘مقن، وم٢مّّنؿ و شمٕم٤ممم مل ىٙمّٚمػ اًمٕم٤ٌمد إ إ

ّٓ سم٢مرادة ـُ هِ رِ دَ ٤مئف وىمَ ْماهلل وُمِمٞمئّتف وىم ٓىّمٜمٕمقن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ إ  اهللِ  : ىم٤مل: هذا دى

 2اًّمذي أٟم٤م قمٚمٞمف وآسم٤مئل أو يمام ىم٤مل.

 :وقمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد           ،ىٕمٜمل: اِلؾمّلم 

.3: ىٕمٜمل: اِلىامن 

 :وقمـ حمّٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر           ُمـ إقمامل اًمٔم٤مهرة

   قمغم أومٕم٤مًمٙمؿ واًمٕم٤مرف  ملِ ُمـ إطمقال اًم٤ٌمـمٜم٦م، حي٤مؾمٌٙمؿ سمف اهلل اًمٕم٤م

 4سم٠مطمقاًمٙمؿ.

 

                              

                              

                                    

 

يمّتٚمخٞمص ًمٙمّٚمٝم٤م وظمّتؿ سمذيمر شمٕمٔمٞمؿ  َُه٤مهذه أى٦م وأى٦م أشمٞم٦م ذم آظمر اًمًقرة 

 اهلل شمٕم٤ممم وشمّمدىؼ ٟمٌٞمف و... .

   شمّمدىؼ ِلىامن اًمرؾمقل إومراده شمٕمٔمٞمؿ واوح وّٕن اىامن و

ذم  رَ رّ ٙمَ شمَ همػمه  ٚمیى . وشمٕمٔمٞمٛمف وشمنمىٗمف قمىامٟمفإاًمٙمّؾ ٓ ىٌٚمغ إمم ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م 

                                                
 .75اًمٌّلهم٦م، ظمٓم٦ٌم  . ّن٩م1

 .3، ح346. اًمّتقطمٞمد /2

 .4/148: روض اجلٜم٤من 2/301. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3

 .4/149ن : روض اجلٜم٤م2/302. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4
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اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:              

  1. 

           ِؿَ ٙمَ إىمرار وٛمٜمل سم٠مّن اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم واًمًٜمـ واحل 

 .يمّٚمٝم٤م ُمـ قمٜمداهلل شمٕم٤ممم قمغم ـمرىؼ إٟمزال وطمٞمف شمٕم٤ممم إًمٞمف اًمٜم٤مزًم٦م قمغم اًمٜمٌل

   «قم٤مـمٗم٦م سمٕمٓمػ اعمقُمٜملم قمغم اًمرؾمقل  نَ قْ ٙمُ شمَ ىٛمٙمـ أن ش قاواًم

 اؾمّتئٜم٤مومٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م ُمٌّتدأ. نَ قْ ٙمُ شمَ وىٛمٙمـ أن 

 اًمقاو قم٤مـمٗم٦م اًمْمٛمػم اًمذي ٟم٤مئ٥م قمٜمف اًمّتٜمقىـ ذم )يمّؾ( ىرضمع  ٧مإن يم٤مٟم

 واعمقُمٜملم واًم٤ٌمىمل إمم ورؾمٚمف ظمؼم ُلام. إمم اًمرؾمقل

اًمقاو اؾمّتئٜم٤مومٞم٦م واعم١مُمٜمقن ُمٌّتدأ خيّتص اًمْمٛمػم سم٤معم١مُمٜملم وم٘مط ُمـ  ٧موإن يم٤مٟم

 ؿم٠مٟم٤م ُمـ أن ىدظمؾ ومٞمٝمؿ.ّٕٟمف أقمغم وأضمؾ  دون اًمرؾمقل إقمٔمؿ

 ِٓ سمحٞم٨م  راِق ٖمْ ّتِ ؾْم ِٓ ٱؾمّتٞمٕم٤مب وَ ويمام ىٛمٙمـ أن ىٙمقن اًمْمٛمػم ىِمٛمٚمٝمؿ قمغم ٟمحق ا

ام ىٛمٙمـ أن ىٙمقن قمغم ٟمحق يم ّل راىمِ ٖمْ ّتِ ؾْم ِٓ ٱىِمٛمؾ يمّؾ واطمد واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم ٟمحق اًمٕم٤مم 

 اًمٕم٤مم اعمجٛمققمل سمحٞم٨م ىِمٛمٚمٝمؿ دومٕم٦م واطمدة.

  ن اهلل شمٕم٤ممم، ّٕن اِلىامن سم٤مهلل ذع ذم اسمّتداء اخلؼم سم٢مىام  أؾم٤مس

ومٓمري وذايت وم٤مسمّتدأ سمف، وهق ُمـ اعمًٚمامت  ُمـ هذا اِلىامن. وهق ٠ماِلىامن واًمٌ٘مٞم٦م شمٜمِم

ّٓ وأّن ُمٜمٙمره ُمٙم٤مسمر.  اًمقاوح٤مت اًمّتل ٓ شمٜمٙمر إ

      سم٠مّّنؿ ُمٕمّمقُمقن وُم٠مُمقرون وُمقفمٗمقن ُمـ قمٜمداهلل شمٕم٤ممم رّب

ٕم٤ٌمدة رهّبؿ، وُلؿ ُمراشم٥م ودرضم٤مت وهٞمآت وأؿمٙم٤مل و... وًمٞمس اًمٕم٤معملم، ُمِمٖمقًمقن سم

ومٞمٝمؿ اًمزوضمٞم٦م واًمزواج واًمّتذيمػم واًمّت٠مٟمٞم٨م واًمقٓدة واجلًٛمٞم٦م اعم٤مدى٦م واًمٕمّمٞم٤من 

 واًمذٟم٥م واِلصمؿ و... .

     .اًمًاموى٦م، واجلٛمع ىِمٛمؾ مجٞمٕمٝم٤م 

عمراد سمف وطمٞمٜمئذ إُّم٤م أن ىٙمقن اش يمّت٤مسمف»قم٤ٌمس ومحزة واًمٙم٤ًمئل وظمٚمػ  ىمرأ اسمـ

شيمّتٌف»اًم٘مرآن أو ىٙمقن اعمراد سمف ضمٜمس اًمٙمّت٤مب وَمَٞمَّت٤ًمویى ذم اعمٕمٜمیى ُمع مجٕمف، َوىِمراَءُة 

                                                
 .26. ؾمقرة اًمٗمّتح /1
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ًّ سمِ  ُؼ ٞمَ ًمْ سم٤مجلٛمع أَ   .َوَأُْمَٚمُؽ سمِفِ  ٞم٤مِق ٤مًم

    أي هؿ ُم١مُمٜمقن سم٤مهلل واعمّلئٙم٦م واًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م ومجٞمع إٟمٌٞم٤مء

 اهلل شمٕم٤ممم. ؾِ ٌَ ىمِ  ـْ واعمرؾمٚملم ُمِ 

   سم٤مًمٞم٤مء ردًا قمغم اًمرؾمقلش ٓىٗمرق»ىمرأ ىٕم٘مقب  وم٘مط، واًم٤ٌمىمقن

 اعم١مُمٜملم وهذا أًمٞمؼ سم٤مًمًٞم٤مق قمغم اًم٘مقل سم٤مقمّت٤ٌمره.قَمٚمیى  و سم٤مًمٜمقن ردًا قمٚمٞمف

ٓ ٟمٗمرق: طمٙم٤مى٦م قمـ ىمقُلؿ ُمـ دون شمقؾمٞمط ًمٗمظ اًم٘مقل ّٕٟمف أمجؾ، ُمْم٤موم٤ًم إمم 

أن ىٙمقن يمذًمؽ وىدقمقهؿ إمم هذه أّٟمف طمٙم٤مى٦م احل٤مل ٓ اعم٘م٤مل وم٘مط. أي إىامّنؿ ى٘مّتيض 

أى٦م اًمنمىٗم٦م أو ىٕمٓمٗمقن قمٚمٞمٝم٤م سم٤معم٘م٤مًم٦م  ةِ اءَ ر٘مِ اعم٘م٤مًم٦م احل٤مًمٞم٦م وسمٕمْمٝمؿ ىٌدًمقّن٤م سم٤معم٘م٤مًمٞم٦م سمِ 

اًم٘مقًمٞم٦م أشمٞم٦م ذم أى٦م اًمنمىٗم٦م    .... 

      ٤مء اجلٛمع، أي ٟمحـ ٟم١مُمـ سمجٛمٞمع إٟمٌٞم أطمد ذم ُمٕمٜمیى

ُمـ دون ومرق سمٞمٜمٝمؿ ذم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة وسمجٛمٞمع اعمرؾمٚملم ُمـ دون ومرق سملم اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ رّب 

 اًمٕم٤معملم.

ؿ أظمر يمام ومٕمٚمف أهؾ اًمٙمّت٤مب ُمـ اًمٞمٝمقد ٝمِ ِْم ٕمْ ٌَ وٟمحـ ٟٓم١مُمـ سمٌٕمْمٝمؿ وٟمٙمٗمر سمِ 

 واًمٜمّم٤مرى.

٘مؾ ذم اًمٕم ٤مٝمٞمْ ِْم ّتَ ٘مْ ىَ ىمْمٞم٦م  سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  ٦مَ ىمَ رِ ٗمْ ّتَ ًمٱ مُ دَ قمَ واِلىامن هبؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمًّلم وَ 

 ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م وأى٦م اًمنمىٗم٦م إرؿم٤مد إًمٞمٝم٤م.

   ٦م اًم٘مقًمٞم٦م واًمٚم٤ًمٟمٞم٦م اعمحٙمٞم٦م قمـ إىامّنؿ واقمّت٘م٤مدهؿ ٘م٤مًمَ عمَْ ٱِهَل هذه

 .ِخ اؾِم ًمرٰ ٱ

  ٟمًٛمع أواُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُم٘مدُم٦م  نَ قْ ٜمُ ُمِ ١ْم عمُْ ٱ ٤ٌمدُ ٕمِ ًمْ ٱإظم٤ٌمٌر ٓ إٟمِم٤مء سم٠مّٟمٜم٤م

 ِلـم٤مقم٦م اًمقاضم٦ٌم.

    سمٕمد اًمًامع ٟمٓمٞمع أواُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف واِلـم٤مقم٦م  نَ قْ ٜمُ ُمِ ١مْ عمُْ ٱإظم٤ٌمٌر سم٠مٟمٜم٤ّم

 اعمحْم٦م هل هم٤مى٦م اًمٕمٌقدى٦م.

      همٗمراٟمؽ ُمٜمّمقب سم٤موامر ومٕمٚمف أو همػمه: أي رّب اهمٗمر همٗمراٟمؽ

واًمٓم٤مقم٦م  . واعم٘م٤مسمٚم٦م سملم اًمًٛمعؽْمِ ًّ ًمٱ یى ٚم٥م همٗمراٟمؽ، واًمٖمٗمران ُمّمدٌر سمٛمٕمٜمٓمأو رّب ٟم

ًمٚمٕمٌد وهق اًمٖمٗمران.  ٤مً ٘مَ واًمٖمٗمران شمٔمٝمر سم٠مّّنام ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٖمٗمران، ٓ أّّنام ىقضمدان طَم 
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 سمؾ َه٤م جيٕمّلن اًمٕمٌد ذم ـمرىؼ اًمٕمٗمق واًمٖمٗمران ُمـ ضم٤مٟم٥م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم.

ىٓم٤مًم٥م وى٠ًمل وىدقمق اًمٖمٗمران ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  دَ ٌْ ٕمَ ًمْ ٱوآشمٞم٤من سم٤مًمرّب ىدل قمغم أّن 

 خل٤مص سمف، ٓ همػمه.وم٘مط ّٕٟمف ومٕمٚمف ا

       أي إمم ضمزائؽ اعمّمػم وطملم اجلزاء ٟمٓم٤مًمٌؽ سم٤مًمٖمٗمران

 ًٰ اًمَٕمُٗمّق اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اًمٙمرىؿ. وقمدم اًمٖمٗمران سمٕمد  شمِرُ ٤مواًمًؽم واًمٕمٗمق وأٟم٧م اًمٖمٗمقر اًم

 ـمٚمٌف ُمـ اًمٕمٌد ٓىٚمٞمؼ سمِم٠مٟمف شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػمًا.

 اًمرواى٤مت

: قمٌداهلل قمٛمػم قمـ هِم٤مم قمـ أيب ٘مٛمل قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ أيبقمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم

 : اٟمّتٝمٞم٧م إمم حمّؾ عم٤م ُاهي سمف إمم اًمًامء ىم٤مل اًمٜمٌل إّن هذه أى٦م ُمِم٤مومٝم٦م اهلل ًمٜمٌٞمف

إذا اًمقرىم٦م ُمٜمٝم٤م شمٔمؾ أُم٦م ُمـ إُمؿ، ومٙمٜم٧م ُمـ ريب يم٘م٤مب ىمقؾملم أو و ؾمدرة اعمٜمّتٝمل

 : ، ومٜم٤مداين ريب شم٤ٌمرك شمٕم٤مممأدٟمك يمام طمٙمك اهلل            

وم٘مٚم٧م أٟم٤م جمٞمٌف قمٜمل وقمـ أُمّتل:                      

        :وم٘مٚم٧م                 وم٘م٤مل

           :اهلل       :وم٘مٚم٧م   

           :وم٘م٤مل اهلل: ٓ أواظمذك، وم٘مٚم٧م        

              :وم٘م٤مل اهلل: ٓ أمحٚمؽ، وم٘مٚم٧م     

                                

   .وم٘م٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمی: ىمد اقمٓمٞمّتؽ ذًمؽ ًمؽ وُُّٕمّتؽ 

 : ُم٤م وومد إًمی اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مًمی أطمد أيمرم ُمـ رؾمقل اهللوم٘م٤مل اًمّم٤مدق

 1طملم ؾم٠مل ُُّٕمّتف هذه اخلّم٤مل.

 اًمرواى٦م صحٞمح٦م آؾمٜم٤مد.

: عم٤ّم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم قمـ ضم٤مسمر سمـ ىزىد قمـ أيب

  ء ىم٤مل زم اًمٕمزىز: أهي يب إمم اًمًام          :ىمٚم٧م
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    ِـْ ظمّٚمٗم٧م ُٕمّتؽ ُم سمٕمدك؟  ـْ ىم٤مل: صدىم٧م ى٤م حمّٛمد قمٚمٞمؽ اًمًّلم َُم

 ـم٤مًم٥م؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ى٤م رّب. ىمٚم٧م: ظمػمه٤م ٕهٚمٝم٤م، ىم٤مل: قمكم سمـ أيب

قم٦ًم وم٤مظمؽمشمؽ ُمٜمٝم٤م واؿمّت٘م٘م٧م ًمؽ ك أـمٚمٕم٧م إمم إرض إـمّلىم٤مل: ى٤م حمّٛمد إٟمّ 

ّٓ ذيمرت ُمٕمل وم٠مٟم٤م اعمحٛمقد ] : حمٛمقد[ وأٟم٧م ل ناؾماًم ُمـ أؾمامئل، ٓأذيمر ذم ُمٙم٤مٍن إ

إـمّلقم٦م[ وم٤مظمؽمت ُمٜمٝم٤م قمٚمٞم٤ًم واؿمّت٘م٘م٧م ًمف اؾماًم ُمـ ل:  نحمّٛمد، صمّؿ أـمٚمٕم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ]

 .: أٟم٤م[ إقمكمى وهق قمكمٌ ل نأؾمامئل وم٠مٟم٤م ]

احلًلم أؿم٤ٌمح ٟمقر ُمـ ٟمقري، و ـمٛم٦م واحلًـ٤مً ووم٤مى٤م حمّٛمد ظمٚم٘مّتؽ وظمٚم٘م٧م قمٚمٞمّ 

: اًمًامء[ وأهٚمٝم٤م وقمغم ل ن: وٓىّتؽ[ قمغم اًمًاموات ]ل نوٓىّتٙمؿ ] وقمرو٧ُم 

: ل ن: اعم١مُمٜملم. ل نإرولم وُمـ ومٞمٝمـ ومٛمـ ىمٌؾ وٓىّتٙمؿ يم٤من قمٜمدي ُمـ إفمٗمرىـ ]

 اًمْم٤مًملم[.ل:  ناعم٘مرسملم[ وُمـ ضمحده٤م يم٤من قمٜمدي ُمـ اًمٙمٗم٤مر ]

٤مين ضم٤مطمدًا شمقمٌدين طمّّتك ىٜم٘مٓمع أو ىّمػم يم٤مًمِمـ اًم٤ٌمزم صمّؿ أ ى٤م حمّٛمد ًمق أّن قمٌداً 

 1ًمقٓىّتٙمؿ ُم٤م همٗمرت ًمف طمّّتك سمقٓىّتٙمؿ.

: عم٤ّم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم وقمـ ضم٤مسمر سمـ ىزىد قمـ أيب

  :اًمًامء ىم٤مل زم اًمٕمزىز یى ًمإأهي يب            ٚم٧م: ىم

    َسمٕمدك؟  ـْ ظمّٚمٗم٧م ُٕمّتؽ ُمِ  ـْ ىم٤مل: صدىم٧م ى٤م حمّٛمد قمٚمٞمؽ اًمًّلم ُم

 .ـم٤مًم٥م؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ى٤م رّب  قمكم سمـ أيب :ىمٚم٧م: ظمػمه٤م ٕهٚمٝم٤م، ىم٤مل

: إمم[ إرض إـمّلقم٦م وم٤مظمؽمشمؽ ُمٜمٝم٤م ل ن أـمٚمٕم٧م قمغم ]ىم٤مل: ى٤م حمّٛمد إيّن 

ّٓ ذأواؿمّت٘م٘م٧م ًمؽ اؾماًم ُمـ أؾمامئل ٓ  : ل نيمرت ُمٕمل وم٠مٟم٤م حمٛمقد ]ذيمر ذم ُمٙم٤من إ

اـمّلقم٦م[ وم٤مظمؽمت ل:  ن[ ]صم٤مٟمٞم٤مً ل:  ن: أمحد[ وأٟم٧م حمّٛمد،صمّؿ أـمٚمٕم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ]ل نحمٛمقد. 

 .قمٚمٞم٤ًم واؿمّت٘م٘م٧م ًمف اؾماًم ُمـ أؾمامئل وم٠مٟم٤م إقمكمى وهق قمكمٌ 

قمٚمٞم٤مً ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم و[ ل نإين[ ظمٚم٘مّتؽ ]وظمٚم٘م٧م. ل:  نى٤م حمّٛمد ]

قمرو٧م وٓىّتٙمؿ قمغم اًمًاموات وأهٚمٝم٤م و ٟمقٍر ُمـ ٟمقري]وإئٛم٦م ُمـ وًمده[ أؿم٤ٌمح 

: ُمـ[ ىمٌؾ وٓىّتٙمؿ يم٤من قمٜمدي ُمـ اعم٘مرسملم وُمـ ل ن] ـْ ومٞمٝمـ ومٛمَ  ـْ وقمغم إرولم وُمَ 

                                                
 .47، ح73. شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم /1
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 اًمْم٤مًملم[.ل:  نضمحده٤م يم٤من قمٜمدي ُمـ اًمٙمٗم٤مر ]

٤مين ضم٤مطمدًا شمى٤م حمّٛمد ًمق أّن قمٌدًا قمٌدين طمّّتك ىٜم٘مٓمع أو ىّمػم يم٤مًمِمـ اًم٤ٌمزم صمّؿ أ

 رت ًمف طمّّتك ى٘مّر سمقٓىّتٙمؿ.ًمقٓىّتٙمؿ ُم٤م همٗم

، ىم٤مل: اًمّتٗم٧م قمـ ىٛملم اًمٕمرش أن شمراهؿ؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ى٤م رّب  ى٤م حمّٛمد ت٥ُم 

ٝمؿ : سم٠مؿم٤ٌمح[ قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم وإئٛم٦م يمٚمّ ل نؿم٤ٌمح ]وم٤مًمّتٗم٧م وم٢مذا أٟم٤م سم٤مٕ

ُمـ ٟمقر ىمٞم٤مم  1طمّّتك سمٚمغ اعمٝمدي صٚمقات اهلل وؾمّلُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ذم وحْم٤مٍح 

 وم٘م٤مل زم: ى٤م حمّٛمد ه١مٓء احلج٩م ف يمقيم٥ٌم درٌي ذم[ وؾمٓمٝمؿ يم٠مٟمّ ل:  ن]ىّمٚمقن واعمٝمدي 

: طمج٦م[ واضم٦ٌم ٕوًمٞم٤مئل ل نيت وضمّلزم أّٟمف حلج٦م ]ر ُمـ قمؽمشمؽ ومققمزّ ث٤مئ]هذا[ هق اًمو

 2ُمـ[ أقمدائل.ل:  نُمٜمّت٘مؿ ]

 وهق ى٘مٌؾ وم٤مـمٛم٦م قمـ طمذىٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل: دظمٚم٧م قم٤مئِم٦م قمغم اًمٜمٌلو

وهل ذات سمٕمؾ؟! وم٘م٤مل ُل٤م: أُّم٤م واهلل ًمق قمروم٧ِم ودي ُل٤م  وىم٤مًم٧م: ى٤م رؾمقل اهلل أشم٘مٌٚمٝم٤م

وأىم٤مم ُمٞمٙم٤مئٞمؾ صمّؿ ىم٤مل  ٓزددت ُل٤م وّدًا، أّٟمف عم٤م قمرج يب إمم اًمًامء اًمراسمٕم٦م أّذن ضمؼمئٞمؾ

ومّْمؾ  : ادن. ىمٚم٧م: أدن[ وأٟم٧م طم٤مرض؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ إن اهلل ل نزم: أذن. ىمٚم٧م: أؤذن ]

أٟم٧م ظم٤مص٦م ى٤م حمّٛمد. ومدٟمقت ومّمٚمٞم٧م  وُمّْمٚم٧َم أٟمٌٞم٤مءه اعمرؾمٚملم قمغم ُمّلئٙمّتف اعم٘مرسملم و

سم٠مهؾ اًمًامء اًمراسمٕم٦م ومٚمام ست إمم اًمًامء اًم٤ًمدؾم٦م إذا أٟم٤م سمٛمٚمٍؽ ُمـ ٟمقر قمغم هىٍر ُمـ 

وم٠موطمك اهلل  ئقمٚمٞمف ومرّد قمكّم اًمًّلم وهق ُمّّتٙم ٟمقر وطمقًمف صٌػ ُمـ اعمّلئٙم٦م ومًّٚمٛم٧ُم 

وأٟم٧م ُمّتٙمئ؟!  ددتشمٕم٤ممم إًمٞمف: أهي٤م اعمٚمؽ ؾمّٚمؿ قمٚمٞمؽ طمٌٞمٌل وظمػميت ُمـ ظمٚم٘مل ومر

: ًمّتًٚمؿ[ قمٚمٞمف وٓ شم٘مٕمد إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٘م٤مم ل نشمك وضمّلزم ًمّت٘مقُمـ وًمّتًٚمٛمـ ]ومققمزّ 

اًمٕم٤معملم! ومٚماّم ست إمم احلج٥م ٟمقدى٧م:  اعمٚمؽ وقم٤مٟم٘مٜمل صمّؿ ىم٤مل: ُم٤م أيمرُمؽ قمغم رّب 

            :وم٠مُلٛم٧م وىمٚم٧م      

             صمّؿ أظمذ ضمؼمئٞمؾ  سمٞمدي وم٠مدظمٚمٜمل اجلٜم٦م وأٟم٤م ُمنوٌر وم٢مذا أٟم٤م

سمِمجرة ُمـ ٟمقر ُمٙمٚمٚم٦م سم٤مًمٜمقر ذم أصٚمٝم٤م ُمٚمٙم٤من ىٓمقى٤من احلكم واحلٚمؾ إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، صمّؿ 

أقمٔمؿ ُمٜمف وم٠مظمذت واطمدة ومٗمٚم٘مّتٝم٤م  هق[ل:  نشم٘مدُم٧م أُم٤مُمل وم٢مذا أٟم٤م سمّتٗم٤مح مل أرشمٗم٤مطم٤ًم ]

                                                
قق. ]يمّت٤مب اًمٕملم /1 ًُ  [.543. اًمَْمحْم٤مُح: اعم٤مُء إًمی اًمٙمٕمٌلم أو إًمی أٟمّم٤مف اًم

 .48، ح74. شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم /2
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: أطمٗم٤مّن٤م[ ُم٘م٤مدىؿ أضمٜمح٦م ل ن: أضمٜم٤مّن٤م. ل نُمٜمٝم٤م طمقرًا يم٠من  ضمٜم٤مطمٝم٤م ] ومخرضم٧م قمكمَ 

فمٚماًم[ ل:  ن: ٓسمـ سمٜمّتؽ[ اعم٘مّتقل ]ل ناًمٜمًقر وم٘مٚم٧م: عمـ أٟم٧ِم؟ ومٌٙم٧م وىم٤مًم٧م: ٓسمٜمؽ ]

أًملم : قمٚمٞمٝمؿ[ صمّؿ شم٘مدُم٧م أُم٤مُمل وم٢مذا أٟم٤م سمرـم٥م ل ن] ـم٤مًم٥م احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب

ٝم٤م ومّتحقًم٧م اًمرـم٦ٌم ٟمٓمٗم٦م ٞمد وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ وم٠مظمذت رـم٦ٌم وم٠ميمٚمّتٝم٤م وأٟم٤م أؿمّتٝمسمُمـ اًمز

ل:  ن: وم٤مـمٛم٦م[ ]ل نذم صٚمٌل ومٚمام هٌٓم٧م إمم إرض واىمٕم٧م ظمدجي٦م ومحٛمٚم٧م سمٗم٤مـمٛم٦م ]

أٟم٤م[ اؿمّت٘م٧م إمم رائح٦م اجلٜم٦م ؿمٛمٛم٧م رائح٦م اسمٜمّتل ل:  نومٗم٤مـمٛم٦م[ طمقراء إٟمًٞم٦م، وم٢مذا ]

 .1وم٤مـمٛم٦م

 إذا ىمرأ هذه أى٦م  ـ ىمّت٤مدة ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهللشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قموذم 

            ّتِٛمٝم٤م، ىم٤مل: وطمّؼ اهلل، إّن هلل يمّت٤مسم٤ًم ىمٌؾ أن خَيُٚمَؼ طمّّتك خَيْ

اًمًاموات وإرض سم٠مًمٗمل ؾمٜم٦م، ومقوٕمف قمٜمده ومقق اًمٕمرش، وم٠مٟمزل آىّتلم وَمَخَّتؿ هبام 

 2ٞم٧م ىُمرئّت٤م ومٞمف مل َىْدظُمٚمُف ؿمٞمٓم٤من.اًمٌ٘مرة، وم٠مّىام سم

أّّن٤م ٟمزًم٧م ذم ُمٕمراج و قمـ قمٌداًمّمٛمد اًمٌِمػم ذم ؿم٠من ٟمزول أى٦م 3وومٞمف رواىّت٤من ُمٗمّمٚمّت٤من

 ومراضمٕمٝمام. اًمٜمٌل

روى ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف قمـ ُمّرة قمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤ّم أهى رؾمقل 

قاشمٞمؿ ؾمقرة اٟمّتٝمك سمف إمم ؾمدرة اعمٜمّتٝمك، وم٠مقمٓمك ًمٜم٤م اًمّمٚمقات اخلٛمس، وظم اهلل

ّٓ اعم٘محامت.  4اًمٌ٘مرة، وهمٗمر عمـ ٓىنمك ]سم٤مهلل[ ُمـ أُّمّتف ؿمٞمئ٤ًم إ

أٟمزل ىم٤مل:  وقمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٛمرو ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ سم٠مًمٗمل ؾمٜم٦م ُمـ  آىّتلم ُمـ يمٜمقز اًمٕمرش يمّتٌٝمام اًمرمحـ  اهلل 

 ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ:  ٤م قمٜمفزأشم]ى٘مقُل٤م[ سمٕمد اًمٕمِم٤مء أظمرة ُمّرشملم أضم   إمم آظمر

 5اًمًقرة.

                                                
 .49، ح75ومرات اًمٙمقذم / . شمٗمًػم1

 .536، ح1/289. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .535، ح1/287و  534، ح1/285. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

، واعم٘محامت: اًمذٟمقب اًمٕمٔم٤مم اًمّتل شم٘محؿ 2/303: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1/387. ُمًٜمد أمحد 4

 أصح٤مهب٤م ذم اًمٜم٤مر.

 .2/303. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 5
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 وروى أسمقىمّلسم٦م قمـ أيب إؿمٕم٨م اُلٛمداين قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم قمـ اًمٜمٌّل 

اهلل شمٕم٤ممم يمّت٥م يمّت٤مسم٤ًم ىمٌؾ أن خيٚمؼ اًمًاموات وإرض سم٠مًمٗمل قم٤مم أٟمزل ومٞمف آىّتلم  ىم٤مل: إنّ 

 1ش.٤من صمّلث ًمٞم٤ملن ذم دار ومٞم٘مرهب٤م ؿمٞمٓمارَ ٘مْ ومخّتؿ هبام ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ومّل ىُ 

ـْ ىمرأ  وروى قمٌداًمرمحـ قمـ اسمـ زىد قمـ اسمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌّل  ىم٤مل: َُم

 2.أىّتلم ُمـ آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم ًمٞمٚم٦م يمٗمٞم٤مه

ذم »ىم٤مل:  ُمقؾمك سمـ طمذىٗم٦م قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م طمدىث٤ًم رومٕمف إمم اًمٜمٌّل 

ـّ ىمرآن وأّّنـ دقم٤مء وأّّنـ ىرولم اًم  3.شرمحـآظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة آى٤مت أّن

: إن سمٞم٧م صم٤مسم٧م سمـ أوىس سمـ ؿماّمس ىزهر اًمٚمٞمٚم٦م وذم احلدى٨م: أّٟمف ىمٞمؾ ًمٚمٜمٌّل 

 4يم٤معمّم٤مسمٞمح، ىم٤مل: ًمٕمّٚمف ى٘مرأ ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ومًئؾ صم٤مسم٧م وم٘م٤مل: ىمرأت آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة.

 

                          

                                

                            

                                  

 

     اًمّتٙمٚمٞمػ واًمّتنمىع ُمـ إواُمر واًمٜمقاهل وإطمٙم٤مم

اًمّتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اخلٛم٦ًم وإطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م يمُٚمٝم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وهق سمٛم٘مّت٣مى قمٚمٛمف سمح٤مل 

اًمٕم٤ٌمد وُمّم٤محلٝمؿ وُمٗم٤مؾمدهؿ وطمٙمٛمّتف ىنّمع ُلؿ، وُم٘مّت٣م اًمٕمٌقدى٦م هق اًمًٛمع 

 واًمٓم٤مقم٦م اعمحْم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم يمّؾ اًمّتٙم٤مًمٞمػ.

  ُم٤م ىًع اِلٟم٤ًمن وٓىْمٞمؼ قمٚمٞمف وٓحيرج ومٞمف.اًمقؾمع : 

                                                
 .2/303: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/274. ُمًٜمد أمحد 1

 .2/303: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/121. ُمًٜمد أمحد 2

 .2/303: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 2/231. شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من 3

 .2/303. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4
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ّٓ سم٘مدر ُم٤م  رُ دّ ٘مَ شمُ واًمّتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ٓ  ّٕن  :اًمٜمٗمقس وٓحيرج قمٚمٝملمَ  فُ ٕمُ ًَ شمَ إ

 اًمٕمن.ُىِرْىُد سمُِٙمْؿ اهلل شمٕم٤ممم ىرىد سمٙمؿ اًمٞمن وٓ 

     ٓث٤مب سمٓم٤مقمّتٝم٤م همػمه٤م.ىًمٚمٜمٗمس ُم٤م يم٧ًٌم ُمـ ظمػم وصمقاب و 

       واًمٕم٘م٤مب وٓ ى١ماظمذ سمذٟمٌٝم٤م  وقمغم اًمٜمٗمس ُم٤م ايمّت٧ًٌم سم٤مًمنّم

 همػمه٤م.

 ٤مب؟ًسم٤مٓيمّت إن ىمٚم٧م: مل ظمص اخلػم سم٤مًمٙم٥ًم واًمنّم »ىم٤مل اًمزخمنمي: 

اقمّتامل، ومٚماّم يم٤من اًمنّم مم٤ّم شمِمّتٝمٞمف اًمٜمٗمس وهل ُمٜمجذسمف إًمٞمف ىمٚم٧م: ذم آيمّت٤ًمب 

ّد، ومجٕمٚم٧م ًمذًمؽ ُمٙمّت٦ًٌم ومٞمف. وعم٤ّم مل شمٙمـ وأُّم٤مرة سمف يم٤مٟم٧م ذم تّمٞمٚمف أقمٛمؾ وأضم

 1ش.يمذًمؽ ذم سم٤مب اخلػم وصٗم٧م سمام ٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم آقمّتامل

ذم هذه أى٦م دًٓم٦م واوح٦م قمغم سمٓمّلن ُمذه٥م اعمجؼمة ذم دمقىزهؿ »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

ّٓ ُم٤م ىٓمٞم٘مقٟمف ّٕن اًمقؾمع هق  شمٙمٚمٞمػ اهلل اًمٕمٌد ُم٤م ٓىٓمٞم٘مف، ّٕٟمف سىح سم٠مّٟمف ٓىٙمّٚمٗمٝمؿ إ

 .2شىّتًع سمف ىمدرة آٟم٤ًمن...ُم٤م 

٥م ًأىمقل: ويمذا أى٦م إمم هٜم٤م شمدل قمغم سمٓمّلن ُمذهٌٝمؿ سم٠مّن اهلل ٟم٥ًم اًمٙم

 واًمٕم٘مقسم٦م واخلػم واًمنّم إمم اًمٜمٗمس ٓ إًمٞمف شمٕم٤ممم. ٦مِ سمَ قْ ثُ عمَْ ٱوآيمّت٤ًمب سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

             ٞمٝمؿ اًمٜمٌلىدقمق اعم١مُمٜمقن ـ سمام وم  وإن

ام ىٕمّتّمؿ سمٕمّمٛم٦م اهلل ف إٟمّ واًمذٟم٥م قمٜمدٟم٤م وًمٙمٜمّ  ٠مُمٕمّمقُم٤ًم قمـ اًمٜمًٞم٤من واخلٓم يم٤من هق

ٓ ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمًف وًمذا ىدظمؾ ٟمٗمًف ذم اعم١مُمٜملم وُم٘م٤مًمّتٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م ٟمٗمًف، وىٛمٙمـ اًم٘مقل 

قمٜمٝمؿ ّٕٟمف ُمٕمّمقم ُمٜمٝمام ـ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمدم أظمذهؿ سم٤مًمٜمًٞم٤من  سمخروج اًمٜمٌل

 ىٛمٙمـ إظمذ واًمٕم٘مقسم٦م سم٤مًمٜمًٞم٤من وإظمٓم٤مء؟ ْؾ وإظمٓم٤مء، صمّؿ: هَ 

 :لْمِ ٝمَ ضْم قَ أىمقل: ىٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤مٕظمذ سم٤مًمٜمًٞم٤من سمِ 

  اًمؽمك ُمٕمروف، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  یإّول: اًمٜمًٞم٤من سمٛمٕمٜم  3. 

 وُمـ اعمٕمٚمقم ضمقاز اًمٕم٘م٤مب قمغم اًمؽمك.

                                                
 .1/332. اًمٙمِّم٤مف 1

 .2/384. اًمّتٌٞم٤من 2

 .67. ؾمقرة اًمّتقسم٦م /3
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اًمذي ومٞمف ضمٜم٤مى٦م قمغم اًمث٤مين: ّٕن آٟم٤ًمن ىمد ىّتٕمرض ًمٚمٜمًٞم٤من ومٞم٘مع ُمٜمف اًمٗمٕمؾ 

 آقمّتذار. یى جمر  ءُ جيري اًمدقم٤مو اًمٜمٗمس أو اًمٖمػم وحيًـ آقمّتذار سم٤مًمٜمًٞم٤من

 1ويمّلَه٤م ىٔمٝمران ُمـ اًمِمٞمخ.

ُمٕمٜم٤مه ُم٤م عمُْْٕمَّتِزًَم٦ِم[: ٱ]ُمـ ٤مئل ٌّ وىم٤مل اجلُ »٤م أىْم٤ًم، ٓمواًمقضمف اًمث٤مين جيري ذم اخل

اعم٘م٤مًم٦م دمري ذم  وهذه .2شًمّت٠موىؾ واقمّت٘مدٟم٤م صحّتف ًمِمٌٝم٦م وهق وم٤مؾمداشمريمٜم٤مه خلٓم٠م ذم 

 اًمٗمروع وإصقل، أقمٜمل ذم اًمٕمٛمؾ اجلقارطمل واجلقاٟمحل، أي ذم اًمٕمٛمؾ وآقمّت٘م٤مد.

ٓ شمٕم٤مىمٌٜم٤م إن  :ٜم٤مهٕمْ قم٤ٌمس ُمَ  وروي قمـ اسمـ ،وىٛمٙمـ أن حيٛمؾ اخلٓم٠م قمغم اًمذٟم٥م

 3قمّمٞمٜم٤مك ضم٤مهٚملم أو ُمّتٕمٛمدىـ.

ٓم٠م، ىدقمق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم يمّؾ ؿمخص جيري اًمٜمًٞم٤من واخل ٞم٤مةِ احلَ  لِ قْ ـمُ  َأَن َُمعَ وطمٞم٨م 

 ام.هِبِ َُلُْؿ  ٕم٤مممى شمَ  هللِٱ ةِ ذَ ظَم ُُم١مااعم١مُمٜمقن سمٕمدم 

                      ،اِلس: اًمث٘مؾ

 وأصؾ ُمٕمٜم٤مه اًمٕمٓمػ ّٕٟمف ىٕمٓمػ طم٤مُمٚمف سمث٘مٚمف قمٚمٞمف.

٤م: ٓ تٛمؾ قمٚمٞمٜم٤م قمٝمدًا ومٜمٕمجز اِلس ىمقٓن: أطمدَه یىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم»ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 قم٤ٌمس وىمّت٤مدة وجم٤مهد. قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف، ذه٥م إًمٞمف اسمـ

. ىٕمٜمل ٓ شمِمدد إُمر 4شاًمث٤مين: ىم٤مل اًمرسمٞمع وُم٤مًمؽ: ُمٕمٜم٤مه ٓ تٛمؾ قمٚمٞمٜم٤م صم٘مّلً 

 قمٚمٞمٜم٤م.

ف ُمٙم٤مٟمف ٓىًّت٘مؾ سمف ًمث٘مٚمف، ًاًمذي ى٠مس طم٤مُمٚمف أي حيٌ ءُ ٥مٕمِ ًمْ ٱ»وذم اًمٙمِّم٤مف: 

حق ىمّتؾ إٟمٗمس وىمٓمع ُمقوع اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اجلٚمد اؾمّتٕمػم ًمٚمّتٙمٚمٞمػ اًمِم٤مّق ُمـ ٟم

 .5شواًمثقب وهمػم ذًمؽ

ؿ اعم٤موٞم٦م واًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب وظم٤مص٦م اًمٞمٝمقد. ُمّ يمام محٚمّتف قمغم إُ 

                                                
 .2/385. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2/385. اًمّتٌٞم٤من 2

 .1/157. ضمقاُمع اجل٤مُمع 3

 .2/386. اًمّتٌٞم٤من 4

 .1/333ف . اًمٙمِّم٤م5
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يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:                        

                        

     1. 

                ُمـ ضمزاء أقمامًمٜم٤م اًمًٞمئ٦م قمغم ٟمحق آسمّتّلء

 ح٤من وُمثٚمٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م، وقمغم ٟمحق اًمٕمذاب ذم أظمرة.وآُمّت

شمٕم٤ممم  فِ ّتِ ٞمَ سمِ قْ سمُ رُ وإقمّلُم٤ًم ًمِ  اً ذم هذه أى٦م اًمنمىٗم٦م إفمٝم٤مرش رسمٜم٤م»وىمد يمرر ًمٗمظ 

 .وعمرسمقسمٞم٦م اًمٕمٌد ًمف واٟمٌٕم٤مصم٤ًم ًمّمٗم٦م رمح٤مٟمٞمّتف ورطمٞمٛمٞمّتف 

     واعمٕم٤ميص  قمٜم٤ّم آصم٤مر أقمامًمٜم٤م اًمًقء ُح ُمْ ٱاًمٕمٗمق: حمق أصمر اًمٌمء أي

 وأصم٤مم وٓشم١ماظمذٟم٤م هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة.

      َٝم٤م قمٜم٤ّم وٓ شمٕمّذسمٜم٤م هب٤م.ٓمْ ٘مِ ؾْم أَ اعمٖمٗمره: ؾمؽم اًمٌمء، أي اؾمؽمه٤م و 

   واقمػ قمٜم٤ّم ودم٤موز قمٜم٤ّم واهمٗمرٟم٤م وٓشمٕمّذسمٜم٤م، واًمرطمؿ ىٜمٌٖمل ُمٜمؽ

 اهلل. ًمٕمٌدك وًمٞمس ًمٜم٤م همػمك ومٛمـ ىرمحٜم٤م همػمك ى٤م

           ٟٓم٤م وم٤مٟمٍمٟم٤م ى٤م قْ ُمَ  ٧َم ٟمْ أَ  َٟمَؽ وم٢م

 ٟم٤مسٟم٤م قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومرىـ سم٤مًمٖمٚم٦ٌم سم٤محلج٦م قمٚمٞمٝمؿ وسم٤مًم٘مٝمر واًم٘مدرة واًمٜمٍمة.

 وذم هذه أى٦م ىٕمّٚمؿ أدب اًمدقم٤مء ويمٞمٗمٞمّتف.

 اًمرواى٤مت

ى٘مقل: ىم٤مل  ُمروان ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهللوذم اًمٙم٤مذم سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٛمروسمـ 

يمرهقا قمٚمٞمف وُم٤م مل ٤م وُم٤م أُ ه٤م وٟمًٞم٤مُّن ١مُ : ظمٓمَ ظمّم٤ملٍ  ومع قمـ أُمّتل أرسمعُ رُ : رؾمقل اهلل

 :ىٓمٞم٘مقا وذًمؽ ىمقل اهلل        :وىمقًمف          

2.3 

 4ػمه.ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمً

                                                
 .146. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /1

 .106. ؾمقرة اًمٜمحؾ /2

 (.2/462) 1، ح4/289. اًمٙم٤مذم 3

 .538، ح1/289. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4
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: ُرومع ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م طمرىز سمـ قمٌداهلل قمـ أيب

قمـ ُأُّمّتل شمًٕم٦ٌم: اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من وُم٤م ُايمرهقا قمٚمٞمف وُم٤م ٓ ىٕمٚمٛمقن وُم٤م ٓ ىٓمٞم٘مقن وُم٤م 

 1اوٓمُروا إًمٞمف واحلًد واًمٓمػمة واًمّتٗمّٙمر ذم اًمقؾمقؾم٦م ذم اخلٚمؼ ُم٤م مل ىٜمٓمؼ سمِمٗم٦م.

ذم طمدى٨م:  قمٌداهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمّمدوق سم٠مؾمٜم٤مده قمـ ضم٤مسمر سمـ

ظم٤ممت٦م ؾمقرة اًمٌ٘مرة، و قمٓمٞمّتؽ ًمؽ وُُٓمّتؽ يمٜمزًا ُمـ يمٜمقز قمرر وم٤مت٦م اًمٙمّت٤مبأو

 2احلدى٨م.

أّٟمف ىم٤مل: ُاوشمٞم٧ُم ظمقاشمٞمؿ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ يمٜمز ت٧م اًمٕمرش مل  ُروى قمـ اًمٜمٌل

ـَ ٟمٌٌل ىمٌكم.  3ُى١ْمهَتُ

 4ًمٕمرش.: ظمقاشمٞمؿ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ يمٜمز ت٧م اوقمـ قمكم

                                                
 .9، ح2/417. اخلّم٤مل 1

 .3، ح128. قمٚمؾ اًمنماىع /2

 .1/333: اًمٙمِّم٤مف 1/157. ضمقاُمع اجل٤مُمع 3

 .1/334. اًمٙمِّم٤مف 4



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

قم٤ٌمس وىمّت٤مدة وجم٤مهد ومجٞمع  قمـ اسمـ َي وِ يمّٚمٝم٤م يمام رُ  ٦مٌ ٞمَ ٟمِ دَ ُمَ  رانَ ٛمْ قمِ  آلِ  ةُ رَ قْ ؾُم 

 1اعمٗمنىـ.

آى٦م ٟمزًم٧م ذم ىمّم٦م وومد ٟمجران عم٤ّم ضم٤مؤا  2إّن ُمـ أّوُل٤م إمم رأس ٟمٞمػ وؾمّتلم :وىمٞمؾ

 4واًمرسمٞمع. إؾمح٤مق ذم ىمقل اسمـ 3اًمٜمٌل نَ قْ ٤مضُم حُي 

 ّت٤من.ئَ وقمدد آهي٤م ُمِ 

 ومْمٚمٝم٤م

قمـ حمّٛمد سمـ  ،قمـ حمّٛمد سمـ أمحد ،قمـ حمّٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر ،قمـ أسمٞمف ،اًمّمدوق

٤من ًّ قمـ  ،قمـ أسمٞمف ،محزة اًمٌٓم٤مئٜمل قمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ،قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمٝمران ،طم

قمٛمران  آلو ىم٤مل: ُمـ ىمرأ اًمٌ٘مرة قمٌداهلل قمـ أيب ،سمّمػم قمـ أيب ،اًمٕمّلء احلًلم سمـ أيب

 5ٞم٤مسمّتلم.ٖمضم٤مءشم٤م ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٔمّّلٟمف قمغم رأؾمف ُمثؾ اًمٖمامُمّتلم أو ُمثؾ اًم

 : اًمًح٤مب، همٞم٤مسم٦م يمّؾ رء: ُم٤م ؾمؽمه.٦ماًمٖمامُم

 سمّمػم.ُمثٚمٝم٤م قمـ أيب 6روي اًمٕمٞم٤مر

قمٛمران أقمٓمك سمٙمّؾ آى٦م ُمٜمٝم٤م أُم٤مٟم٤ًم قمغم  : ُمـ ىمرأ ؾمقرة آلوقمـ رؾمقل اهلل

                                                
 .2/388. اًمّتٌٞم٤من 1

 .4/167روض اجلٜم٤من يمام ذم  ،. واًمّمحٞمح صمامٟملم2

: واًمدر 4/165: وروض اجلٜم٤من 3/6. راضمع ًمّتٗمّمٞمٚمٝم٤م اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من اعمٕمروف سمّتٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 3

 .2/3اعمٜمثقر 

 .2/388. اًمّتٌٞم٤من 4

 .130. صمقاب إقمامل /5

 .1، ح1/291. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 6
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 1ضمن ضمٝمٜمؿ.

اهلل قمٚمٞمف  یقمٛمران ىقم اجلٛمٕم٦م صٚم ىذيمر ومٞمٝم٤م آل: ُمـ ىمرأ اًمًقرة اًمّتل وقمٜمف

 2وُمّلئٙمّتف طمّّتك تج٥م اًمِمٛمس.

قمٛمران وم٢مّّنام  ىم٤مل: شمٕمّٚمٛمقا ؾمقرة اًمٌ٘مرة وؾمقرة آل روى سمرىدة قمـ اًمٜمٌل

اًمزهراوان وإّّنام شُمٔمِّّلن ص٤مطمٌّتٝمام ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠مّّنام همامُمّت٤من أو همٞم٤مسمّت٤من أو ومرىم٤من ُمـ 

 3صقاّف. ـمػمٍ 

ِٛمْؾ  ٧ٌم ]ؾمقرة آل: إن يمّتقمـ اًمٜمٌل قمٛمران[ سمزقمٗمران وقُمّٚمَ٘م٧ْم قمغم اُمرأة مل َتْ

َىْرُمل صَمٛمَره أو ورىمف، أُمًؽ سم٢مذن  محٚم٧ْم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، وإن قُمّٚم٘م٧م قمغم ٟمخٍؾ أو ؿمجرٍ 

 4اهلل شمٕم٤ممم.

قمٛمران[ سمزقمٗمران وقمّٚم٘م٧م قمغم اُمرأة شمرىد  : إن يمّت٧ٌم ]ؾمقره آلقمـ اًمّم٤مدق

 5قمّٚم٘مٝم٤م ُُمْٕمٍن ىّن اهلل أُمره ورزىمف اهلل شمٕم٤ممم. احلٛمؾ، محٚم٧م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، وإن

 6قمٛمران ومٝمق همٜمٌل. وقمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد: ُمـ ىمرأ آل

 7قمٛمران ى٘مقم هب٤م اًمرضمؾ ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ. ٕمٚمقك ؾمقرة آلّموقمٜمف: ٟمٕمؿ يمٜمزًا ًم

قمٛمران ذم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م  قمٌداهلل اًمِم٤مُمل ىم٤مل: ُمـ ىمرأ ؾمقرة اًمٌ٘مرة وآل وقمـ أيب

 8ضمٜم٤مطم٤من ىٓمػم هبام قمغم اًمٍماط. ٤مُم٦مل ًمف ىقم اًم٘مٞمىٌدّ 

 يمف او گٗم٧م: اًمٌ٘مرة راوى ظمؼم گقىد از رؾمقل»وذم روض اجلٜم٤من: 

قمٛمران سمٞم٤مُمقزى يمف آن دو ؾمّت٤مره شم٤مسم٤من اؾم٧م، ومرداى ىمٞم٤مُم٧م سمٞم٤مىٜمد سمف صقرت دو آلو

                                                
ًمٌٞم٤من : وٟمحقه٤م ذم جمٛمع ا1/158: ضمقاُمع اجل٤مُمع 1/460: اًمٙمِّم٤مف 3/5. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1

 .4/163: وروض اجلٜم٤من 2/405

: روض 2/405: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/2: اًمدر اعمٜمثقر 1/460: اًمٙمِّم٤مف 3/5. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 2

 .4/163اجلٜم٤من 

 .1/158: ضمقاُمع اجل٤مُمع 2/405. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3

 ٟم٘مًّل قمـ جمٛمع اًمٌٞم٤من. 1/593. اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 4

 .1ًّل قمـ ظمقاص اًم٘مرآن /ٟم٘م 1/593. اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 5

 .2/2: واًمدر اعمٜمثقر 4/163: وروض اجلٜم٤من 3/5. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 6

 .2/2. اًمدر اعمٜمثقر 7

 .4/163: وروض اجلٜم٤من 3/5. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 8
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 .1شؿم٤من را شم٤م سمف هبِمّتش سمرٟمدؿمٗم٤مقم٧م يمٜمٜمد ظمقاٟمٜمدهو ومرىِمّتف

قمٛمران ظمؼم اؾم٧م يمف هر يمف ؾمقره  آل و در»ٜم٤م إيمرم: وذم ظمقاص أى٤مت ًمٕمٛمّ 

 .2شرا سمخقاٟمد ظمداى شمٕم٤ممم او را صمقاب هزار ؿمٝمٞمد يمراُم٧م يمٜمد

دىـ  یُمٜم٘مقل اؾم٧م يمف سمف ضمٝم٧م ادا و از طميت اُم٤مم ضمٕمٗمر ص٤مدق»وومٞمف: 

 .3شاىـ ؾمقره ؾمٞمزده سم٤مر سمخقاٟمد اداء ؿمقد

                                                
 .4/163. روض اجلٜم٤من 1

 ٔى٦م اهلل اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل آىم٤ماًمٜمجٗمل. 24. ظمقاص أى٤مت /2

 حمّٛمدشم٘مل آىم٤ماًمٜمجٗمل.ٔى٦م اهلل اًمِمٞمخ  24. ظمقاص أى٤مت /3



 

 

 

 

 

 

 

         

 

 .ؾمقرة احلٛمد ومّل ٟمٕمٞمدهُ  ذم أّول ٤مىمد ُمّر شمٗمًػمه

 

 

 

 ُمّر ذم أّول ؾمقرة اًمٌ٘مرة ومّل ٟمٕمٞمد.

 

                

 

 وٟمْمٞمػ هٜم٤م. 255ُمّر ذم أّول آى٦ماًمٙمرد ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة آى٦م 

  ٌٌَّْتَدأ ح، اًمقاىمٕمل واحل٘مٞم٘مل واًمّمحٞم یى ، هق اًمذي تؼ ًمف اًمٕم٤ٌمدة سم٤معمٕمٜمُُم

 وهق اًمذي ىٚمٞمؼ هب٤م.

     ظمؼم، ٓ تؼ اًمٕم٤ٌمدة ًمًقاه، ّٕن يمّؾ ٟمٕمٛم٦م شمرضمع إًمٞمف شمٕم٤ممم

ّٓ هق.  ويمّؾ محٍد يمذًمؽ، ومّل إًمف إ

ّٓ هق»ىم٤مل:  وىمد روى أّن قمٚمٞم٤مً  قمرض ذًمؽ و شى٤م ُمـ هق، ى٤م ُمـ ًمٞمس هق إ

 1آؾمؿ إقمٔمؿ. ٛم٧َم ٚمّ : قمُ وم٘م٤مل ًمٕمكم قمغم رؾمقل اهلل

                                                
 .5/6. ُمقاه٥م اًمرمحـ 1
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   صٗم٦م ًمٚمخؼم هق احلل احل٘مٞم٘مل اًمقاىمٕمل إززم إسمدي اًمنُمدي اًمذي

 .فِ سمِ  ٦مٌ َّم ّتَ خُمْ  ٦ماحلٞم٤مة سمؾ ظمٚم٘مٝم٤م وهق اًمذي ٓ ىٛمقت أسمدًا، وم٤محلٞم٤مة اًمقاىمٕمٞمّ  ٠مَِم ٟمْ أ

   وىمٞم٤مم وشمرسمٞمّتٝم٤م، ّتدسمػم ؿم١مون اًمٕم٤ممَل سمصٗم٦م أظمرى ًمٚمخؼم هق اًمذي ىم٤مم

ّٓ ًمفوُمٜمف وإًمٞمف  يمّؾ رء سمف وقمٚمٞمف   ذم اعمآل وًمٞم٧ًم هذه اًم٘مٞمقُمٞم٦م إ

اهلل إقمٔمؿ وهق اًمذي دقم٤م سمف آصػ سمـ سمرظمٞم٤م  اؾمؿ ف ىم٤مل:ٟمّ أقم٤ٌمس  وقمـ اسمـ

 1محؾ قمرش سمٚم٘مٞمس ُمـ ؾم٠ٌم إًمی ؾمٚمٞمامن ىمٌؾ أن ىرشمد إًمٞمف ـمرومف. ذم ص٤مطم٥م ؾمٚمٞمامن

 

                                   

 

  ًمُ٘مْرآِن يم٤منَ ٱَأَن ُٟمُزْوَل قمغم اًمّتٙمثػم، أي  ىدّل  ؾِ ٞمْ ٕمِ ٗمْ ّتَ ًمٱومٕمؾ ُم٤مض ُمـ سم٤مب 

: ؾمقرة سمٕمد ؾمقرة وآى٤مت سمٕمد آى٤مت قمغم اًمّتدرى٩م ذم وىم٤مئع قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م، ىم٤مل 

      *                2. 

 : ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يمام ىم٤مل  ٤مً ٞمّ ٕمِ ومْ دَ  ًٓ وْ زُ ًمف ٟمُ  يمام أنَ      3. 

ىم٤مل: و     *                4. 

ويمّلَه٤م ىًّتدقمل صدور اًم٘مرآن وظمروضمف ُمـ اعم٘م٤مم اًمٕم٤مزم واًمرومٞمع إمم ُم٤م هق 

 .دوٟمف أي ُمـ رّب اًمٕم٤معملم إمم ىمٚم٥م ؾمّٞمد إٟمٌٞم٤مء

  أي قمٚمٞمؽ ى٤م حمٛمد  وهق اًمرؾمقل إقمٔمؿ وظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء

 ّتف ذم اًمدارىـ.واعمرؾمٚملم وأومْمٚمٝمؿ ؿم٠مٟم٤ًم وُم٘م٤مُم٤ًم وُمٜمزًم٦م وُمرشم٦ٌم رزىمٜم٤م اهلل ؿمٗم٤مقم

  .أي اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 

   ُاحلَؼ  ٥ُم ّم٤مطمِ اًم٤ٌمء هٜم٤م ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم أي ٟمزل قمٚمٞمؽ اًمٙمّت٤مب شمٜمزىًّل ى 

                                                
 .2/407. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .2و 3. ؾمقرة ومّّمٚم٧م /2

 .1. ؾمقرة اًم٘مدر /3

 .2و 3. ؾمقرة اًمدظم٤من /4
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،.وهذه اعمّم٤مطم٦ٌم ىٚمزم 1واعمراد سم٤محلّؼ: إُمر اًمث٤مسم٧م اًمذي ٓ ى٘مٌؾ اًمٌٓمّلن ،وٓىٗم٤مرىمف

وشمقضمٌف احلٙمٛم٦م أي ىٜمزل قمغم  هُ رُ ٤ٌمظْم إِ  ّمدُق أن ٓخي٤مًمٓمف سم٤مـمؾ وٓىٓمرء قمٚمٞمف. ومحٞمٜمئذ ىَ 

 أؾم٤مس احلٙمٛم٦م.

  .طم٤مٌل عمٗمٕمقل ٟمّزل، أّي هذا اًمٙمّت٤مب ىٙمقن ُمّمّدىم٤ًم 

      عمُْْرؾَمٚمِلْمَ ٱىمٌٚمف ُمـ اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م وإٟمٌٞم٤مء يم٤مَن أي عم٤م شم٘مّدُمف و

ٌَِؾ  ـْ ىِم  .هللِ شَم٤ٌمَرَك َوشَمٕم٤مًمیى ٱُِم

  ـ  اِلٟمجٞمؾو دومٕم٦م واطمدة، ّٕن اًمٙمّت٤مسملم ـ اًمّتقراة یومٞمف ُمٕمٜموزال ُمـ اِلٟم

 أٟمزٓ دومٕم٦م واطمدة ٓ شمدرجي٤ًم.

   وُمٕمٜم٤مه٤م اًمنمىٕم٦م، شمٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٝمد اًم٘مدىؿ اعمّتٙمّقن ُمـ  2ًمٗمظ قمؼمٌي

هل: ؾِمٗمر اًمّتٙمقىـ وؾمٗمر اًمّتثٜمٞم٦م و أؾمٗم٤مر ُمقؾمك اخلٛم٦ًم اًمّتل ُىًّٛمٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد سم٤مًمٜم٤مُمقس

 ٤ٌ3مر وؾمٗمر اًمٕمدد.طموىلم أو إروج وؾمٗمر اًمّّل وؾمٗمر اخل

   ُـْ ىٌنّم سم٤مًمٌمء، أو ش اجلٚمقان»ُمٕمٜم٤مه٤م و ٦مُ ٞمَ ٟم٤مٟمِ قْ يمٚمٛم٦م ى أي ُم٤م ُىٕمٓمكى عمَ

اًمٌنمى سم٤مخلّلص وشمٓمٚمؼ قمٜمد اًمٕمٞمًقىلم قمغم إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وهل: ًمقىم٤م، ُمرىمس، 

ـَ وهُ إظمػمو ومم قمغم ؿم٤ميمٚم٦م واطمدةاًمثّلصم٦م إُ و ، ىقطمٜم٤مكُمّت  ٦مُ ىَ قِ ة شمّتٗم٤موت ُمٕمٝم

ّٓ سمٕمد ومل شمٙمّت٥م  ٦مٌ ًمَ ْق ٝمُ ضم٤مُمٕمٞمٝم٤م جَمْ   .ُمٞمّلد قمٞمًك ُمـؾمٌٕملم ؾمٜم٦م إ

واًمٕمٝمد اجلدىد ىٓمٚمؼ قمغم هذه إرسمٕم٦م اعمّتٙمقٟم٦م ُمـ ؾمٌٕم٦م وقمنمىـ ؾمٗمرًا، 

 وشمٕم٤مًمٞمٛمف وأقمامل احلقارىلم ورؤى٤م ىقطمٜم٤ّم اًمّلهقيت وىمد شمّتْمٛمـ ؾمػمة اعمًٞمح

 اظمّتٚمٗمقا ذم شم٤مرىخ يمّت٤مسمّتٝم٤م.

 ُهقَ وَ  4ًمٙمـ اِلٟمجٞمؾ ذم اًم٘مرآن هق اًمٙمّت٤مب اعمٜمَزل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٞمًكو

 ُمٗمردًا وم٤مٕرسمٕم٦م وإيمثر ٓ اقمّت٤ٌمر هب٤م. َذيَمَرهُ ّٕن اًم٘مرآن  دٌ واطمِ 

                                                
 .3/8. يمام ذم اعمٞمزان 1

إذا فمٝمر سمف اخلؼم يمام ىّت٘مدح سم٤مًمزٟم٤مد اًمٜم٤مر  :ُم٠مظمقذة ُمـ ورى٧م سمؽ زٟم٤مدي». ومّل ىّتؿ ُم٤م ذيمروه ُمـ أّٟمف 2

: 2/391راضمع اًمّتٌٞم٤من ش. ومٝمل شمقرى٦م ًمٔمٝمقر احلؼ وىمٞمؾ ُمـ ورهي٤م أىمقال:... وم٤مٕصؾ اًمٔمٝمقر،

 .4/168وروض اجلٜم٤من 

 .12و 5/11. يمام ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ 3

 .12و 5/11يمام ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ . 4
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 1ؾ وُمٕمٜم٤مه اًمٌِم٤مرة.ص: ًمٗمظ وم٤مرد إوىمٞمؾ

ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜمجؾ وهق إصؾ، وىم٤مل اًمزضم٤مج وزٟمف »ومّل ىّتؿ ُم٤م ىمد ى٘م٤مل سم٠مّٟمف 

 .2شاًمٜمجؾ سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٚمٖم٦م ومًٛمل إٟمجٞمًّل ّٕٟمف أصؾ ُمـ أصقل اًمٕمٚمؿ إومٕمٞمؾ ُمـ

يمّت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان  39قمغم  ُؾ ٛمِ ّتَ ِْم وَمٞمَ  ٜمَّم٤مریى ًمٱقمٜمد  (Beble)وأُّم٤م اًمٙمّت٤مب اعم٘مدس 

دُمّتٛمع ذم و قمٜمد ومرىم٦م سمروشمًّت٤مٟمٞمًؿش اًمٕمٝمد اجلدىد»يمّت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان  27و شاًمٕمٝمد اًمٕمّتٞمؼ»

 12ومرىمّتل يم٤مشمقًمٞمؽ وارشمقديمس ىْم٤مف إًمٞمف وًمٙمـ قمٜمد  سمٕمد ُمٞمّلد اعمًٞمح 397ؾمٜم٦م 

 ش.أسمقيمرىٗم٤م»اًمٙمّت٤مب اعم٘مدس وىًٛمقّن٤م  إممى  رَ يمّت٤مسم٤ًم آظَم  15إمم 

اهلل شمٕم٤ممم سمؾ يمٜم٤مى٦م  اموذم أى٦م اًمنمىٗم٦م دًٓم٦م قمغم أّن اًمٙمّت٤مسملم أصٚمٝمام طمّؼ وأٟمزُل

 ُمـ إصؾ احلّؼ. فُ ُْم ٕمْ قمغم أّن اعمقضمقد سم٠مىدهيؿ ُمٜمٝمام ىٛمٙمـ أن ىٙمقن سمَ 

 اًمرواى٤مت

ىم٤مل: ٟمزل اًم٘مرآن مجٚم٦م واطمدة ذم  قمٌداهلل  ُمٕمّتؼمة طمٗمص سمـ همٞم٤مث قمـ أيبوذم

: قل قمنمىـ ؾمٜم٦م. صمّؿ ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌلـمؿمٝمر رُمْم٤من إمم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر صمّؿ ٟمزل ذم 

َٟمَزًَم٧ْم صحػ إسمراهٞمؿ ذم أّول ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من وُاٟمزًم٧م اًمّتقراة ًم٧ًم ُمْملم ُمـ 

ُاٟمزل اًمزسمقر و ٦م ظمٚم٧م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤منؿمٝمر رُمْم٤من وُاٟمزل اِلٟمجٞمؾ ًمثّلث قمنمة ًمٞمٚم

ًمثامن قمنمة ظمٚمقن ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، وُاٟمزل اًم٘مرآن ذم صمّلث وقمنمىـ ُمـ ؿمٝمر 

 3رُمْم٤من.

ىم٤مل: ٟمزًم٧م اًمّتقراة ذم ؾم٧م ُمْم٧م ُمـ ؿمٝمر  قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب وذم ظمؼم أيب

َٟمَزل اِلٟمجٞمؾ ذم اصمٜمّتك قمنمة ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من وَٟمَزل اًمزسمقر ذم صمامين قمنمة و رُمْم٤من

 4ُمْم٧م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من وٟمزل اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر.

: َاقمٓمٞم٧ُم اًمًقَر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 5وذم طمًٜم٦م سمؾ ُمٕمّتؼمة ؾمٕمد اِلؾمٙم٤مف

                                                
 .3/9. اعمٞمزان 1

 .4/169: روض اجلٜم٤من 2/391اًمّتٌٞم٤من . 2

 (.2/628) 1430ُمـ اًمٓمٌٕم٦م قم٤مم  6، ح4/661. اًمٙم٤مذم 3

 (.4/157) 1430ُمـ اًمٓمٌٕم٦م قم٤مم  5، ح7/624اًمٙم٤مذم . 4

، 1/107وهب٤م ىرشمٗمع اِلرؾم٤مل، راضمع شمٗمًػمه ش ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر». وذم ٟم٘مؾ اًمٕمٞم٤مر زى٤مدة: 5

 .1ح



 / اجلزء اًمث٤مًم٨م أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ................................................ 174

ُاقمٓمٞم٧م اعمث٤مين ُمٙم٤من اًمزسمقر و اًمٓمقال ُمٙم٤من اًمّتقراة واقمٓمٞم٧م اعمِئِلَم ُمٙم٤من اِلٟمجٞمؾ

ـٌ قمغم ؾم٤مئر اًمو ِؾ صمامن وؾمّتقن ؾمقرةَّم ووُمّْمٚم٧ُم سم٤معمُٗمَ  ٙمّت٥م، وم٤مًمّتقراة عمقؾمك هق ُُمَٝمْٞمِٛم

 .1ًمٕمٞمًك واًمزسمقر ًمداودواِلٟمجٞمؾ 

 اًمًقر اًمٓمقال: هل اًمًٌع إّول سمٕمد اًمٗم٤مت٦م، قمغم أن ىٕمّد إٟمٗم٤مل واًمؼمأة واطمدة.

إٟمٌٞم٤مء واحل٩م واعم١مُمٜمقن ّٕن يمّلً ُمٜمٝم٤م قمغم و وأُّم٤م اعمئقن: ومٝمل اِلهاء واًمٙمٝمػ وُمرىؿ وـمف

 ٟمحق ُم٤مئ٦م آى٦م.

، ؾمٛمٞم٧م هب٤م ّّٕن٤م صمٜمّ وأُّم٤م اعمث٤مين: ومٝمل هل اًم  ٝم٤م.ّتًٌع اًمّتل سمٕمد اًمًقر اًمٓمقال أي اًمًٌع آوممى

 إمم آظمر اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ وشمٙمقن صمامن وؾمّتقن ؾمقرة. واعمٗمَّمؾ: هل ُمـ ؾمقرة حمّٛمد

. إّٟمام ؾمّٛمل سمف 2ُمـ ؾمقرة اًمٗمّتح إمم آظمره وشمٙمقن ؾمٌع وؾمّتقن يمام ذم رواى٦م اًمٕمٞم٤مر :وىمٞمؾ

 سملم اًمًقر، وىمٞمؾ: ًم٘مٍم ؾُمَقِرهِ.ًٛمٞم٦م ّتًمٙمثرة ُم٤مى٘مع ومٞمف ُمـ ومّمقل اًم

 

                          

        

   .أي ُمـ ىمٌؾ شمٜمزىؾ اًم٘مرآن 

 ـَ ثَ ٌر وصٗم٦م ًمٚمٙمّت٤مسملم أو اًمٙمّت٥م اًمثّلصم٦م وًمذا مل ىُ أي سمٞم٤مٟم٤ًم ودًٓم٦ًم، ُمّمد 

ْ وَ   ّٕٟمف ُمّمدٌر. عْ ٛمَ جُيْ  مَل

 اؾمؿ وم٤مقمؾ أي ه٤مدى٤ًم، وطم٤مل ُمـ اًمٙمّت٤مب وم٘مط. یوىمٞمؾ: ُمّمدر سمٛمٕمٜم

  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٙمّت٤مسملم ًمٞمٝمّتدي أهؾ يمّؾ يمّت٤مب سمٙمّت٤مسمف، وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم

 اًم٘مرآن جلٛمٞمع اًمٜم٤ّمس.

    واًمٗمرىم٤من: ُم٤م  .اعمراد سمف اًم٘مرآن يمرره َٕهٞمّتف ودمٚمٞمٚمف وطمرُمّتف

 :3ى٠ميت سمٕمٜمقان اعم٤ٌمًمٖم٦م. وىمٞمؾ ؾِ ٗم٤مقمِ ًمْ ٱاؾمؿ  یى ُمّمدٌر سمٛمٕمٜم :اًم٤ٌمـمؾو ىٗمرق سمف سملم احلّؼ 

                                                
 (.2/601) 10، ح4/600. اًمٙم٤مذم 1

 .1، ح1/107. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

ذم قم٘مقد اعمرضم٤من  ئريوشمٌٕمف اًمًٞمد ٟمٕمٛم٦ماهلل اجلزا 1/336. اًم٘م٤مئؾ هق اًمزخمنمي ذم يمِّم٤مومف 3

1/282. 
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 اًمٙمّت٥م اًمًاموىف. سِ ٜمْ جلِِ 

         اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ وطمججف ودٓٓشمف، أو

 .٦مِ ومَ رَ حَ عمُْ ٱ ػْمِ اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م همَ 

   .أوقمدهؿ سمٕمذاسمف اًمِمدىد 

   .أي هم٤مًم٥م ٓ ُىٖمٚم٥م 

   .1اٟمّت٘مؿ ُمٜمف اٟمّت٘م٤مُم٤ًم أي قم٤مىمٌف قم٘م٤مسم٤ًم وأصٚمف: اًمٕم٘مقسم٦م 

[ وشمٜمٙمػمه ًمٚمّتٕمٔمٞمؿ، أي اٟمّت٘م٤مم ٓى٘مدر »  .2شٝمف أطمدٜمْٕمِرُف يمىَ ُمثٚمف أطمٌد، وٓ]قمٚمیى

 اًمرواى٤مت

ذم طمدى٨م ىم٤مل: اًمٗمرىم٤من هق  قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب

 3يمّؾ أُمر حمٙمؿ، واًمٙمّت٤مب هق مجٚم٦م اًم٘مرآن اًمذي ىّمّدىمف ُمـ يم٤من ىمٌٚمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء.

 .4وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

قمـ  هللاسمـ ؾمٜم٤من أو همػمه قمّٛمـ ذيمره ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداإمم  ّمحٞمحاًموذم 

: اًم٘مرآن مجٚم٦ُم اًمٙمّت٤مب واًمٗمرىم٤من اًم٘مرآن واًمٗمرىم٤من أَه٤م ؿمٞمئ٤من أو رٌء واطمد؟ وم٘م٤مل

 5اعمحٙمُؿ اًمقاضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف.

وم٘م٤مل ًمف: مل ؾمٛمل اًمٗمرىم٤من ومرىم٤مٟم٤ًم؟  وذم ظمؼم ىزىد سمـ ؾمّلم أّٟمف ؾم٠مل رؾمقل اهلل

اًمّتقراة ق أى٤مت واًمًقر ُاٟمزًم٧م ذم همػم إًمقاح، وهمػمه ُمـ اًمّمحػ وىم٤مل: ّٕٟمف ُمّتٗمرّ 

 6واِلٟمجٞمؾ واًمزسمقر ٟمزًم٧م يمّٚمٝم٤م مجٚم٦م ذم إًمقاح واًمقرق، احلدى٨م.

ىْم٧َم سمف سملَم رَ قمٜمد ظمّتٛمف اًم٘مرآن: ... وومرىم٤مٟم٤ًم ومَ  وُمـ دقم٤مء قمكم سمـ احلًلم

 7طمّلًمَِؽ وطمراُِمَؽ، اًمدقم٤مء.

                                                
 .2/392. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2/10. يمٜمزاًمدىم٤مئؼ 2

 ُمـ ـمٌع احلجري. 51. شمٗمًػم اًم٘مٛمل /3

 .2، ح1/291. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

 (.2/630) 11، ح4/664. اًمٙم٤مذم 5

 .33، ح470. قمٚمؾ اًمنمائع /6

 .42. اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدى٦م، دقم٤مء 7
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ـّمّلعِ ٱعمَِِزْىِد وَ   .1رواى٤مت آٟمّت٘م٤مم راضمع يمّت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمیى  ِٓ

 

                     

سمٕمد أن ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمِـ            

        خيٗمك قمٚمٞمف يمٗمر  أقم٘مٌف هبذه أى٦م اًمنمىٗم٦م دومٕم٤ًم ًمّتقهؿ أن

 ٌٕمف سمٕمذاب ؿمدىد أو اٟمّت٘م٤مم ُمـ قمزىز.ّتسمٕمض ومّل ى

ويمذًمؽ أى٦م اًمنمىٗم٦م رضمٕم٦م إمم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ذم صدر اًمًقرة وُمٕمٚمقًم٦م 

٦م اعمٓمٚم٘م٦م اخل٤مًمدة ّٕن وطمدة احلّل اًم٘مٞمقم ُاظمرى ًمٚمحٞم٤مة اًمقاىمٕمٞم٦م اعمحْم٦م واًم٘مٞمقُمٞمّ 

 2شمًّتٚمزم اِلطم٤مـم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وُمٕمٚمقل ُلام.

هلل شمٕم٤ممم وهق اًمِم٤مهد قمٚمٞمف  اً قمغم أّن اًمٕم٤ممَل سم٠مهه ىٙمقن حمي ٦م شمدُل وأى٦م اًمنمىٗم

اًمٕمٚمؿ اًمّتٗمّمٞمكم اًمٗمٕمكم آطم٤مـمل هلل »أّن و ىمٞمقُمف.و وظم٤مًم٘مف وُمقضمده وُمدىره وقم٤معمف

 . وأّن قمٚمٛمف ذايت.3ششمٕم٤ممم

 ُ  4اًمقضمقد واًمٙمقن. يمام ومّنَه٤م اًمزخمنمي واعمراد سم٤مٕرض واًمًامء: هق قم٤ممَل

 .سم٤مًمٕم٤مملَ  5واًمٓمؼمد

أُي رء يم٤من ذم اًمٕم٤ممَل يمٚمّٞم٤ًم يم٤من أو ضمزئٞم٤ًم، اىامٟم٤ًم أو يمٗمرًا، ومٕمؼم »وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي: 

إّٟمام ىمّدم إرض شمرىمّٞم٤ًم ُمـ إدٟمكى إمم وقمٜمف سم٤مًمًامء وإرض، إذ احلس ٓىّتج٤موزَه٤م 

                                                
 . 1/459. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م1

ُلام، وؾمٌ٘مف إمم هذه اعم٘م٤مًم٦م ش يم٤مًمٕمّٚم٦م»طمٞم٨م قمّده٤م  ٤5/15ًم ًمّم٤مطم٥م ُمقاه٥م اًمرمحـ . ظمّلوم2

 اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه يمام ى٠ميت يمّلُمف ذم اعمّتـ.

 .5/16. ُمقاه٥م اًمرمحـ 3

 .1/336. اًمٙمِّم٤مف 4

 .1/159. ضمقاُمع اجل٤مُمع 5
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 .1شإقمغم وّٕن اعم٘مّمقد سم٤مًمذيمر ُم٤م اىمؽمف ومٞمٝم٤م وهق يم٤مًمدًمٞمؾ قمغم يمقٟمف طمّٞم٤مً 

 

                                  

 

   أي         . 

      أي خيٚمؼ صقريمؿ ذم إرطم٤مم وىٜمٔمؿ أضمزاء وضمقديمؿ

ٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞم٤مب اعمخٚمقق ذم سمداى٦م ظمٚم٘مّتف، اًمّت    .إمم اخلٓم٤مب 

 ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمّتٕمٛمٞمؿ سمٕمد اًمّتخّمٞمص ذم  . 

اًمّتّمقىر: ضمٕمؾ اًمٌمء قمغم صقرة مل ىٙمـ قمٚمٞمٝم٤م. واًمّمقرة: هٞمئ٦م ىٙمقن قمٚمٞمٝم٤م »

 .2ش[: اعمٞمؾیى اًمٌمء سم٤مًمّت٠مًمٞمػ... وأصٚمٝم٤م ]ذم اعمٕمٜم

    «رمح٦م، وذًمؽ ّّٕن٤م مم٤ّم ىؽماطمؿ سمف وىّتٕم٤مـمػ، مجُع َرطِمؿ وأصٚمف: اًم

 .3شؿٌ طمِ رَ  َؽ ّتْ ٚمَ َص ى٘مقًمقن: وَ 

 جْلَ ٱواًمرطمؿ ذم احلٞمقان هق اًمٕمْمق اخل٤مص اًمذي ىّتٙمّقن ومٞمف 
 ىمٌؾ اًمقٓدة. لْمُ ٜمِ

     ٟمثك، صٌٞمح أو أُ أي قمغم أّي صقرة وؿمٙمؾ ىرىده٤م ُمـ ذيمر أو

 .4شاعمِمٞمئ٦م: هل آرادة»ػمه٤م ىمٌٞمح، أو أسمٞمض أو أؾمقد، أو شم٤مم أو ٟم٤مىمص وهم

واًمٗمرق سملم اعمِمٞمئ٦م وآرادة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م أو احلدوث واًمٌ٘م٤مء، وَه٤م ُمـ 

 5صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ ٓ اًمذات. واعمِمٞمئ٦م هٜم٤م ُمِمٞمئ٦م شم٘مدىر وارادة وطمّتؿ ٓ ُمِمٞمئ٦م إذن.

 ق ذمقسم٠مّٟمف قمٌد ُمرسمقب خمٚم اعمًٞمح ٦مَ ٞمَ ًمقهِ أُ  ؿْ ٝمِ قم٤مئِ دّ ٱوَ  ّم٤مرىى ٤مًمٜمَ سمِ وومٞمف شمٕمرىض 

 رطمؿ ُاُّمف، صّقره اهلل يمام ؿم٤مء.

        يمٚمٛم٦م اًمّتقطمٞمد ذم أّول اًمًقرة. وهق  یى ىمد ُمّر ُمٕمٜم

                                                
 (.1/149ُمـ ـمٌع احلجري ) 68. أٟمقار اًمّتٜمزىؾ /1

 .2/393. اًمّتٌٞم٤من 2

 .2/393. اًمّتٌٞم٤من 3

 .2/394. اًمّتٌٞم٤من 4

 .2/14وقمغم اًمث٤مين ص٤مطم٥م اعمٞمزان  5/23. يمام قمغم إّول ص٤مطم٥م اعمقاه٥م 5
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 ، طمٙمٞمؿ ذم أومٕم٤مًمف.٥ُم ٚمَ ٖمْ اًمٕمزىز ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف أي اًمٖم٤مًم٥م اًمذي ٓ ىُ 

ْت سمِِف أَ دَ سمَ  ُم٤مإمم  عٌ ْق ضُم وهذه اجلٛمٚم٦م يم٤مًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ذم أى٦م اًمنمىٗم٦م. أو رُ 

ى٤مُت ٱ  .1شسمٛمٜمزًم٦م شمٚمخٞمص اًمدًمٞمؾ ًمٚمّت٠ميمٞمد»وهق اًمّتقطمٞمد وىمد ى٘م٤مل: اٟمف  ْٔ

 اًمرواى٤مت

وذم صحٞمح ٟمقح سمـ ؿمٕمٞم٥م رومٕمف قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ سمٕمض أصح٤مسمف قمـ 

وم٘م٤مل: هذه اسمٜم٦م قمّٛمل واُمرايت  ىم٤مل: أشمك رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر رؾمقَل اهلل ضمٕمٗمر أيب

ّٓ ظمػمًا وىمد أشمّتٜمل  سمقًمٍد ؿمدىِد اًمًقاد ُمٜمّتنِم اعمَٜمِْخَرىـ ضَمْٕمٍد ىَمَٓمٍط أومٓمِس ٓ أقمٚمؿ إ

ٌَْٝمُف ذم أظمقازم وٓ ذم أضمدادي.  إٟمػ، ٓ أقْمِرُف ؿِم

وم٘م٤مل ُٓمرأشمف ُم٤م شم٘مقًملم؟ ىم٤مًم٧م: ٓ واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ٟمٌّٞم٤ًم ُم٤م أىمٕمدُت ُم٘مٕمده 

 ُمٜمّل ُمٜمذ ُمٚمٙمٜمل أطمدًا همػَمه.

ه إمم اًمًامء، صمّؿ أىمٌؾ قمغم سمرأؾمف ُمٚمّٞم٤ًم صمّؿ رومع سمٍم ىم٤مل: ومٜمٙمس رؾمقل اهلل

ّٓ سمٞمٜمف وسملم آدم شمًٕم٦م وشمًٕمقن قِمْرىم٤ًم، يمّٚمٝم٤م  اًمرضمؾ، وم٘م٤مل: ى٤م هذا إّٟمف ًمٞمس ُمـ أطمد إ

٠َمُل اهلل  ًَ شميب ذم اًمٜم٥ًم، وم٢مذا وىمٕم٧م اًمٜمٓمٗم٦م ذم اًمرطمؿ، اوٓمرسم٧م شمٚمؽ اًمٕمروق شَم

ٌََف ُل٤م، ومٝمذا ُمـ شمٚمؽ اًمٕمروق اًمّتل مل ىدريمٝم٤م أضمدادك وٓ أضمداد أضمدادك،  ظمذ إًمٞمؽ اًمِم

 3 2اسمٜمؽ، وم٘م٤مًم٧م اعمرأة: ومّرضم٧َم قمٜمّل ى٤م رؾمقل اهلل.

 اًمٗمٓمس: اٟمخٗم٤مض ىمّم٦ٌم إٟمػ واٟمٗمراؿمٝم٤م. واًمرضمؾ أومٓمس.

ى٘مقل: إذا وىمٕم٧م اًمٜمٓمٗم٦م ذم  وذم صحٞمح٦م زرارة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر

اًمرطمؿ اؾمّت٘مرت ومٞمٝم٤م أرسمٕملم ىقُم٤ًم وشمٙمقن قمٚم٘م٦م أرسمٕملم ىقُم٤ًم وشمٙمقن ُمْمٖم٦م أرسمٕملم 

هلل ُمٚمٙملم ظمّّلىملم ومٞم٘م٤مل ُلام: اظمٚم٘م٤م يمام ىرىد اهلل ذيمرًا أو ُاٟمثك، صّقراه ىقُم٤ًم، صمّؿ ىٌٕم٨م ا

وايمّت٤ٌم أضمٚمف ورزىمف وَُمٜمَِٞمَّتُف وؿم٘مّٞم٤ًم أو ؾمٕمٞمدًا وايمّت٤ٌم هلل اعمٞمث٤مق اًمذي أظمذه قمٚمٞمف ذم اًمذر 

سملم قمٞمٜمٞمف وم٢مذا دٟم٤م ظمروضمف ُمـ سمٓمـ أُّمف، سمٕم٨م اهلل إًمٞمف ُمٚمٙم٤ًم ى٘م٤مل ًمف: زاضمر ومٞمزضمره 

                                                
 .2/14. اعمٞمزان 1

 (.5/561) 23، ح11/296. اًمٙم٤مذم 2

ِذِه . 3 ـْ هى ْىَٗم٦ِم َىْٔمَٝمُر َأَن َٟمٌَِٞمٜم٤م أسم٤مٱًمّرواَى٦ِم ٱَوُِم ََوُل ٱًْمقاِوُع ٱُهَق  ًْم٘م٤مؾِمُؿ حُمََٛمداً ٱًمنَمِ قِمْٚمِؿ »ًمِ٘م٤مُٟمْقِن  ْٕ

ذا ٱًمقراصَم٦ِم ٱٓ )ُِمٜمِْدل( قم٤ممِلُ ش ًْمِقراصَم٦مِ ٱ د( ذم هى
ًْم٤ٌمب، وَمْٚمَٞمْٕمَّتؼِمْ ٱًْمَٖمْريِبّ اًمذي َىْزقُمُؿ أوّرسم٤م وهمػُمُهْؿ أَٟمُف )اًمّرائِ

ًَّم٤ٌمب.ٱُأْوًُمقْ  ْٕ 
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 1ٞمٜمًك اعمٞمث٤مق وى٘مع إمم إرض ىٌٙمل ُمـ زضمرة اعمٚمؽ.ومٞمٗمزع ومزقم٤ًم وم

ىم٤مل: إّن ًمٚمرطمؿ أرسمٕم٦م ؾمٌؾ ذم أي  قمٌداهلل وذم ظمؼم ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٘مرىمقذم قمـ أيب

ؾمٌٞمؾ ؾمٚمؽ ومٞمف اعم٤مء يم٤من ُمٜمف اًمقًمد: واطمد واصمٜم٤من وصمّلصم٦م وأرسمٕم٦م وٓىٙمقن إمم ؾمٌٞمؾ 

 2أيمثر ُمـ واطمد.

ظمٚمؼ ًمٚمرطمؿ  : إّن اهلل ىم٤مل قمٌداهلل وذم ُمرومققم٦م حمّٛمد سمـ محران قمـ أيب

ل ومٚمألب، وُم٤م يم٤من ذم اًمث٤مين ومٚمُّلم وُم٤م يم٤من ذم اًمث٤مًم٨م وّ أرسمٕم٦م ُاوقمٞم٦م ومام يم٤من ذم إ

 3ومٚمٚمٕمٛمقُم٦م وُم٤م يم٤من ذم اًمراسمع ومٚمٚمخ١موًم٦م.

: إّن سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمٌداهلل اج ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيبّن وذم صحٞمح٦م ىٕم٘مقب اًم

ذم صقرة أُمرٍد ضَمْٕمٍد ىَمَٓمٍط،  ىزقمؿ أّن هلل صقرة ُمثؾ صقرة اِلٟم٤ًمن، وىم٤مل آظمر: إّٟمف

ؾم٤مضمدًا، صمّؿ رومع رأؾمف وم٘م٤مل: ؾمٌح٤من اهلل اًمذي ًمٞمس يمٛمثٚمف رٌء وٓ  ومخّر أسمققمٌداهلل

شمدريمف إسمّم٤مر وٓ حيٞمط سمف قمٚمؿ، مل ىٚمد ّٕن اًمقًمد ىِمٌف أسم٤مه ومل ىقًمد ومٞمِمٌف ُمـ يم٤من 

 4ػمًا.ىمٌٚمف، ومل ىٙمـ ًمف ُمـ ظمٚم٘مف يمٗمقًا أطمٌد، شمٕم٤ممم قمـ صٗم٦م ُمـ ؾمقاه قمٚمقًا يمٌ

 ىَمَٓمط: ؿمدىد اجلٕمقدة أو طمًٜمٝم٤م.

ظمٚمؼ آدم  قماّم ىروون أّن اهلل  وذم ظمؼم حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر

قمغم صقرشمف وم٘م٤مل: هل صقرة حمَدصَم٦ٌم خمٚمقىم٦ٌم اصٓمٗم٤مه٤م إًمٞمف واظمّت٤مره٤م قمغم ؾم٤مئر اًمّمقر 

 ٤ملاعمخّتٚمٗم٦م، وم٠مو٤مومٝم٤م إمم ٟمٗمًف يمام أو٤مف اًمٙمٕم٦ٌم إمم ٟمٗمًف واًمروح إمم ٟمٗمًف وم٘م  5 

    وىم٤مل:  6.7 

رضمًّل ى٘مقل ًمرضمؾ:  ىم٤مل: ؾمٛمع اًمٜمٌل اًمقرد سمـ صمامُم٦م قمـ قمكم وذم ظمؼم أيب

: ُمف ٓشم٘مؾ هذا، وم٢مّن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم ىمٌح اهلل وضمٝمؽ ووضمف ُمـ ُىِْمٌُِٝمَؽ، وم٘م٤مل

                                                
 (.6/16) 7، ح11/361. اًمٙم٤مذم 1

 (.6/16) 1، ح11/362. اًمٙم٤مذم 2

 (.6/17) 2، ح11/363. اًمٙم٤مذم 3

 .19، ح103. اًمّتقطمٞمد /4

 .125. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /5

 .29. ؾمقرة احلجر /6

 .18، ح103. اًمّتقطمٞمد /7
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 1صقرشمف.

قل اهلل إّن اًمٜم٤ّمس : ى٤م اسمـ رؾموذم ظمؼم احلًلم سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م

ىم٤مل: إّن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشمف، وم٘م٤مل: ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل، ًم٘مد  ىروون أّن رؾمقل اهلل

طمدَه٤م ى٘مقل أُمّر سمرضمٚملم ىّت٤ًمسّم٤من ومًٛمع  طمذومقا أّول احلدى٨م، إّن رؾمقل اهلل

ٌّح اهلل وضمٝمؽ ووضمف ُمـ ىِمٌٝمؽ، وم٘م٤مل : ى٤م قمٌداهلل ٓشم٘مؾ هذا ٕظمٞمؽ ًمّم٤مطمٌف: ىم

 2دم قمغم صقرشمف.ظمٚمؼ آ وم٢مّن اهلل 

، 3سم٤معمِمٝمقرش أّن اهلل ظمٚمؼ آدم قمغم صقرشم٦م»طمدى٨م  أىمقل: وصػ اًمًٞمد ٟمٕمٛم٦ماهلل اجلزائري

واعمراد سمٕمد سمداه٦م اؾمّتح٤مًم٦م اًمّمقرة هلل شمٕم٤ممم ذم اقمّت٘م٤مدٟم٤م يمام ُمّر ُمـ صحٞمح٦م ىٕم٘مقب اًمناج، ُمـ إو٤موم٦م 

سح سمف ذم ظمؼم حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، أو  اًمروح واًمٞمقم إًمٞمف يمامو اًمّمقرة إًمٞمف إُّم٤م شمنمىٗمٞم٦م يمام ذم او٤موم٦م اًمٌٞم٧م

أّن اعمراد هب٤م أٟمّف ظمٚم٘مف وصّقره ُم٤ٌمذة ُمـ دون وؾم٤مـم٦م اعمّلئٙم٦م اعمّمّقرىـ، أو ظمٚم٘مف وصّقره ُمـ دون 

شم٘مٚمٞمد وشمِم٤مسمف سمٞمٜمف وسملم همػمه ُمـ خمٚمقىم٤مشمف، أو أّٟمف ظمٚم٘مف قمغم صٗمّتف سمحٞم٨م ىٙمقن ىم٤مسمّلً سم٤مخلّلوم٦م اِلُلٞم٦م، أو 

ضمًده طمّتّك ىمٌض اهلل شمٕم٤ممم طملم ُمقشمف، أو أٟمّف و ٨م مل ىّتٖمػم صقرشمف وضمًٛمفأّٟمف خمّتص سمآدم أيب اًمٌنم سمحٞم

وٓده ُمـ صقر اعمٜمقى٦م واًمَٕمٚمََ٘م٦م واعمْمٖم٦م وشمٙمًٞم٦م أُ ظمرى يمام ذم أُ ظمٚم٘مف ُمـ دون آٟمّت٘م٤مل ُمـ صقرة إمم 

 أوٚمّقا.و احلدى٨م یى ٜمٕمْ اًمٕمٔم٤مم سم٤مًمٚمحؿ. وًمٙمـ اعمِمٌّٝم٦م ىمد وٚمّقا ذم ُمَ 

 ىم٤مل: إّن اهلل شم٤ٌمرك قمٌداهلل قمـ أيب وذم صحٞمح ضمٕمٗمر سمـ سمِمػم قمـ رضمؾ

سملم أسمٞمف إمم آدم صمّؿ ظمٚم٘مف قمغم صقرة و شمٕم٤ممم إذا أراد أن خيٚمؼ ظمٚم٘م٤ًم مجع يمّؾ صقرة سمٞمٜمفو

ـَ أطمد هذا ٓ ىِمٌٝمٜمل وٓ ىِمٌف ؿمٞمئ٤مً   4ُمـ آسم٤مئل. أطمدهؿ، ومّل ى٘مقًم

ىم٤مل: شمٕمّتٚم٩م اًمٜمٓمٗمّت٤من ذم اًمرطمؿ  وذم ظمؼم ضمد قمكم سمـ قمٌداهلل قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

إن و وم٠مىّتٝمام يم٤مٟم٧م أيمثر ضم٤مءت شمِمٌٝمٝم٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م ٟمٓمٗم٦م اعمرأة أيمثر ضم٤مءت شمِمٌف أظمقاًمف،

يم٤مٟم٧م ٟمٓمٗم٦م اًمرضمؾ أيمثر ضم٤مءت شمِمٌف أقمامُمف، وىم٤مل: تقل اًمٜمٓمٗم٦م ذم اًمرطمؿ أرسمٕملم ىقُم٤ًم 

ومٗمل شمٚمؽ إرسمٕملم ىمٌؾ أن ختٚمؼ صمّؿ ىٌٕم٨م اهلل ُمٚمؽ إرطم٤مم  ومٛمـ أراد أن ىدقمقا اهلل 

 5ومٞم٠مظمذه٤م، احلدى٨م.

                                                
 .10، ح152. اًمّتقطمٞمد /1

 .11، ح153. اًمّتقطمٞمد /2

 .1/283. قم٘مقد اعمرضم٤من 3

 .93، اًم٤ٌمب 1، ح103. قمٚمؾ اًمنمائع /4

 .4، ح95. قمٚمؾ اًمنمائع /5
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 شمٕمّتٚم٩م: أي شمّتّم٤مرع، اقمّتٚم٩م اًم٘مقم: اختذوا ساقم٤مً وىمّت٤مًٓ.

وىمد شم٘مرر ذم قم٘مؾ يمّؾ قم٤مىمؾ إّن اًمٕم٤ممَل ًمق اضمّتٛمٕمقا قمغم أن خيٚم٘مقا »وذم اعمجٛمع: 

ُمـ اعم٤مء سمٕمقو٦م وىّمّقروا ُمٜمف صقرة ذم طم٤مل ُم٤م ىِم٤مهدوٟمف وىٍمومقٟمف مل ى٘مدروا قمغم 

إرطم٤مم ومّت٤ٌمرك اهلل أطمًـ  ذًمؽ، وٓ وضمدوا إًمٞمف ؾمٌٞمًّل ومٙمٞمػ ى٘مدرون قمغم اخلٚمؼ ذم

 .1شلم. وهذا آؾمّتدٓل ُمروي قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد٘ماخل٤مًم

.2شمٗمًػمه عْ راضمِ ومَ يمّلم ًمٓمٞمػ ذم هذا اعمج٤مل  اًمٗمّتقح اًمرازيوًمٚمِمٞمخ أيب

 

                          

                          

                          

                                 

 

  .هق ّٓ  اهلل ٓ إًمف إ

   سمٞم٤من سمٕمض  فِ اِلٟمزال اًمدومٕم٦م اًمقاطمدة ّٕن اعمراد سمِ  یى ىمد ُمّر أّن ذم ُمٕمٜم

اوص٤مف جمٛمقع اًمٙمّت٤مب وظمقاصف، ومٝمق ُم٠مظمقذ هبذا اًمٜمٔمر أُمرًا واطمدًا ُمـ دون اًمٜمٔمر 

 إمم شمٕمدد وشمٙمثر.

  أهي٤م اًمرؾمقل إقمٔمؿ حمّٛمد سمـ قمٌداهلل.   .أي اًم٘مرآن 

  ُمـ اًمّتٌٕمٞمْمٞم٦م واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمٙمّت٤مب و   ظمؼم ُم٘مدم. 

 واجلٛمٚم٦م )ُمٜمف آى٤مت( ذم ُمقوع اًمٜمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ ُم١مظّمر ُمٌّتدأ .

 أٟمزل.

  « :احل٤مء واًمٙم٤مف واعمٞمؿ أصؾ واطمد وهقاعمٜمع وأّول ذًمؽ احلٙمؿ

                                                
 .2/408. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 وُم٤م سمٕمده٤م. 4/170. روض اجلٜم٤من 2
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 .1شوهق اعمٜمع ُمـ اًمٔمٚمؿ

ي ىٛمٜمع ُمـ اِلمج٤مل وآطمّتامل واعمِم٤مهب٦م، ومٝمق ُمٕمٚمقم اًمدًٓم٦م اعمحٙمؿ: هق اًمذ

 وُمٗمٝمقم اعمراد وٓ ى٘مٌؾ اًمّت٠موىؾ واًمّتٗمًػم سم٤مٔراء اًمٗم٤مؾمدة.

هق ُم٤م قمٚمؿ اعمراد سمٔم٤مهره ُمـ همػم ىمرىٜم٦م شم٘مؽمن إًمٞمف وٓ اعمحٙمؿ: »وىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 قمغم اعمراد سمف ًمقوقطمف ٟمحق ىمقًمف:دًٓم٦م شمدل         2  :وىمقًمف

      3  ّف ٓ حيّت٤مج ذم ُمٕمروم٦م اعمراد سمف إمم دًمٞمؾ. واعمّتِم٤مسمف: ُم٤م ٓىٕمٚمؿ ٕٟم

اعمراد سمٔم٤مهره طمّّتك ى٘مؽمن سمف ُم٤م ىدل قمغم اعمراد ُمٜمف. ٟمحق ىمقًمف:       4 

ىٗم٤مرق ىمقًمف: وم٢مّٟمف    5  یى اهلل سمٛمٕمٜم لّلْو إِ اًم٤ًمُمري ىمٌٞمح وَ  ّلَل ْو إِ ٕن 

سمؾ هق طمًـ. واظمّتٚمػ أهؾ اًمّت٠موىؾ ذم اعمحٙمؿ،  ٤مً حٞمْ ٌِ ًمٞمس ىمَ  طمٙمٛمف سم٠من اًمٕمٌد و٤مٌل 

 واعمّتِم٤مسمف قمغم مخ٦ًم أىمقال:

 قم٤ٌمس: اعمحٙمؿ اًمٜم٤مؾمخ، واعمّتِم٤مسمف اعمٜمًقخ. وم٘م٤مل اسمـ

ُم٤م اؿمّتٌٝم٧م ُمٕم٤مٟمٞمف. ٟمحق اًمث٤مين: ىم٤مل جم٤مهد: اعمحٙمؿ ُم٤م ٓىِمّتٌف ُمٕمٜم٤مه، واعمّتِم٤مسمف 

ىمقًمف:         6  :وٟمحق ىمقًمف      7. 

ّٓ  اًمث٤مًم٨م: ىم٤مل حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم، واجل٤ٌمئل: إنّ   اعمحٙمؿ ُم٤م ٓحيّتٛمؾ إ

 وضمٝم٤ًم واطمدًا، واعمّتِم٤مسمف ُم٤م حيّتٛمؾ وضمٝملم ومّم٤مقمدًا.

اعمحٙمؿ: هق اًمذي مل شمّتٙمرر أًمٗم٤مفمف. واعمّتِم٤مسمف هق اًمّتٙمرر  زىد: إنّ  ىم٤مل اسمـ اًمراسمع:

 8إًمٗم٤مظ.

 اخل٤مُمس: ُم٤م روي قمـ ضم٤مسمر أن اعمحٙمؿ: ُم٤م ىٕمٚمؿ شمٕمٞملم شم٠موىٚمف، واعمّتِم٤مسمف ُم٤م ٓ

                                                
 .2/91. ُمٕمجؿ ُم٘م٤مىٞمس اًمٚمٖم٦م 1

 .44ىقٟمس / ة. ؾمقر2

 .40اًمٜم٤ًمء / ة. ؾمقر3

 .23. ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م /4

 .85. ؾمقرة ـمف /5

 .26. ؾمقرة اًمٌ٘مره /6

 .17. ؾمقرة حمّٛمد /7

 . يم٘مّمف ُمقؾمك وهمػم ذًمؽ، اعمجٛمع.8
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ىٕمٚمؿ شمٕمٞملم شم٠موىٚمف. ٟمحق ىمقًمف:         12ش. 

وم٘م٤مل ىمّت٤مدة واًمرسمٞمع  ٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمحٙمؿ واعمّتِم٤مسمف يمٚمٞمٝمامواظمّت»وىم٤مل اًمثٕمٚمٌل: 

 ش.فسماعمحٙمؿ: اًمٜم٤مؾمخ اًمذي ُىٕمٛمؾ »واًمْمح٤مك واًمًدي: 

قمـ  ٦مهل رواى٦م قمٓمٞم ]و[ فِ واعمّتِم٤مسمف: اعمٜمًقخ اًمذي ى١مُمـ سمف وٓ ىٕمٛمؾ سمِ »

 ش.قم٤ٌمس اسمـ

وطمّلًمف وطمراُمف،  فٟم٤مؾمخ :حمٙمامت اًم٘مرآن»ـمٚمح٦م قمٜمف ىم٤مل:  روى قمكم اسمـ أيب

 ش.ه، وومرائْمف، وُم٤م ى١مُمر سمف وىٕمٛمؾ سمفوطمدود

سمف وأُمث٤مًمف وأىم٤ًمُمف وُم٤م ى١مُمـ  وُم١مظمرهُ  وُم٘مدُمفُ  واعمّتِم٤مهب٤مت: ُمٜمًقظمفُ 

 وٓىٕمٛمؾ سمف.

  قم٤ٌمس: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  إؾمح٤مق ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ قمـ أيب وى٦م٤مٕمزهػم سمـ ُمُ 

    ىم٤مل: هل اًمثّلث أى٤مت ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم        

  3  اهائٞمؾ  ٔى٤مت اًمثّلث ٟمٔمػمه٤م ذم ؾمقرة سمٜملاإمم آظمر    

     4 .أى٤مت 

واحلرام وُم٤م ؾمقى ذًمؽ  لاعمحٙمؿ: ُم٤م ومٞمف ُمـ احلّل»وىم٤مل جم٤مهد وقمٙمرُم٦م: 

 ش.ُمّتِم٤مسمف ]ىّمَدق[ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً 

سمـ إؾمح٤مق قمـ حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: اعمحٙمؿ: ُم٤م  ىمد روى حمّٛمد

 ٓحُيّتٛمؾ ُمـ اًمّت٠موىؾ همػم وضمف واطمد.

 واعمّتِم٤مسمف: ُم٤م أطمّتٛمؾ ُمـ اًمّت٠موىؾ أوضمٝم٤ًم.

، : ُمـ اعمحٙمؿ ُم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمّت٤مسمف ُمـ ىمّمص إٟمٌٞم٤مءػْمِ سمَ زُ ًمٱوىم٤مل اسمـ 

وقمنمىـ آى٦م ُمٜمٝم٤م، وىمّم٦م  وأَُمّتف، يمام ذيمر ىمّم٦م ٟمقح ذم أرسمع وومّمٚم٧م وشمٜمّتِف عمحّٛمد

هقد ذم قمنم آى٤مت، وىمّّم٦م ص٤مًمح ذم صمامن آى٤مت، وىمّم٦م إسمراهٞمؿ ذم صمامن آى٤مت، وىمّم٦م 

                                                
 .42: وؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت /187. ؾمقرة إقمراف /1

 .394و 2/395. اًمّتٌٞم٤من 2

 .151رة إٟمٕم٤مم /. ؾمق3

 .23. ؾمقرة اِلهاء /4
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 صمامن آى٤مت، وىمّم٦م ؿمٕمٞم٥م ذم قمنم آى٤مت، وىمّم٦م ُمقؾمك ذم آى٤مت يمثػمة.ًمقط ذم 

 ذم أرسمع وقمنمىـ آى٦م. وذيمر ]آى٤مت[ طمدى٨م رؾمقل اهلل

اًمّتٙمرىر، يمام ىم٤مل ذم  دًمٗم٤مظ ُمـ ىمّمّمٝمؿ قمٜمظمّتٚمػ سمف إٱواعمّتِم٤مسمف: هق ُم٤م 

ُمقوع ُمـ ىمّم٦م ٟمقح:   1  آظمر:وىم٤مل وذم ُمقوع 2. 

وىم٤مل ذم ذيمر قمّم٤م ُمقؾمك:         3 :وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ،

  4 .وٟمحقه٤م 

 ش.ومٝمٛمقا ُمٕمٜم٤مهشم٠موىٚمف، و امءُ ٚمَ ٕمُ ًمْ ٱاعمحٙمؿ: ُم٤م قمرف »ىم٤مل:  :ؿْ ٝمُ ُْم ٕمْ سمَ  ىم٤مَل وَ 

وذًمؽ ٟمحق اخلؼم ش واعمّتِم٤مسمف: ُم٤م ًمٞمس ٕطمد إمم قمٚمٛمف ؾمٌٞمؾ مم٤ّم اؾمّت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمف»

قمـ وىم٧م ظمروج اًمدضّم٤مل، وٟمزول قمٞمًك، وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م، وىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، 

 وومٜم٤مء اًمَدٟمٞم٤م، وحمقه٤م.

ـَ أم اًمٙمّت٤مب ومقاشمح اًمًقر ُمٜمٝم٤م ىًّتخرج »وىم٤مل أسمقوم٤مظمّت٦م:  اعمحٙمامت اًمّتل ه

 * ٘مرآن اًم        5  ،ُمٜمٝم٤م اؾمّتخرضم٧م اًمٌ٘مرة * 6 

 قمٛمران. أؾمّتخرضم٧م آل

اعمحٙمامت طمجّتٝم٤م واوح٦م، ودٓئٚمٝم٤م ٓئح٦م، ٓ طم٤مضم٦م سمٛمـ »وىم٤مل اسمـ يمٞم٤ًمن: 

ؾمٛمٕمٝم٤م إمم ـمٚم٥م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اعمّتِم٤مسمف اًمذي ؿمؽ قمٚمٛمف، سم٤مًمٜمٔمر ومٞمف ىٕمرف اًمٕمَقام شمٗمّمٞمؾ 

 ش.حلّؼ ومٞمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾا

 ش.اعمحٙمؿ ُم٤م أمجع قمغم شم٠موىٚمف، واعمّتِم٤مسمف ُم٤م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه واوح»وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

 وىم٤مل أسمققمثامن: اعمحٙمؿ وم٤مت٦م اًمٙمّت٤مب.

أَن اعمّتِم٤مسمف هق ]ُم٤م ظمٗمل ًمٗمٔمف  7ٕمٌل: رأى٧ُم ذم سمٕمض اًمّتٗم٤مؾمػمِموىم٤مل اًم

                                                
 .40. ؾمقرة هقد /1

 .27. ؾمقرة اعم١مُمٜمقن /2

 .20. ؾمقرة ـمف /3

 .107. ؾمقرة إقمراف /4

 .2و 1. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /5

 .2و 1قمٛمران / . ؾمقرة آل6
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 ُمٕمٜمك حمٙمؿ ُمـ وضمف قمغم 1 واعمحٙمؿ ُم٤م يم٤من ًمٗمٔمف واوح وقمغم هذا اًم٘مرآن يمّٚمف[

، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 2].......[      3. 

 سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ذم احلًـ وىّمدق سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم. فُ ٌِ ِْم ّٟمف ىُ أَ واعمّتِم٤مسمف ُمـ وضمف ومٝمق 

قر،  وىم٤مل اسمـ ًَ قم٤ٌمس ذم رواى٦م ؿم٤مذان: اعمّتِم٤مسمف طمروف اًمّتٝمَجل ذم أوائؾ اًم

يمٕم٥م سمـ إذف وٟمٔمراءَه٤م أشمقا ٓم٥م، وظموذًمؽ سم٠مَن طمٙم٤مم اًمٞمٝمقد هؿ طُمٞمل سمـ أ

ٟمزًم٧م قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٢من يم٤من سمٚمٖمٜم٤م أّٟمف ُأٟمزل قمٚمٞمؽ )آمل( أأُ  وم٘م٤مل ًمف طمَٞمل: اًمٜمٌل

ذًمؽ طمّ٘م٤ًم وم٢ميّن أقمٚمؿ ُمـ هٚمؽ سم٠ُمَُمّتؽ وهق إطمدى وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ومٝمؾ أٟمزًم٧م قمٚمٞمؽ 

 یًمإهمػمه٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ و 4ىم٤مل: هذه أيمؼم ُمـ شمٚمؽ هل إطمدى وؾمّتقن وُم٤مئ٦م ، 

ؾمٜم٦م ومرسمام همػمه٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ  5  ىم٤مل: هذه أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م وًم٘مد ظمٚمٓم٧م

؟ وٟمحـ ممَـ ٓ ى١مُمـ هبذا، وم٠مٟمزل شمٕم٤ممم: فقمٚمٞمٜم٤م ومّل ٟمدري أسمٙمثػمه ٟم٠مظمذ أم سم٘مٚمٞمٚم  

                   .6ش 

 .أي أى٤مت اعمحٙمامت 

    ٌٕيمام ذم  رىى ّم اًم٘مُ أُ إصؾ ٟمحق  یى ّم شم٠ميت سمٛمٕمٜمأي أصؾ اًمٙمّت٤مب. وا

ىمقًمف شمٕم٤ممم:          7. 

ـّ أصؾ اًمٙمّت٤مب ذم  اُمقر ًمٞمٝم٤م سمؾ ذم مجٞمع إِ رضم٤مع اعمّتِم٤مهب٤مت إوم٤معمحٙمامت ه

 ٓسمّد أن ىٙمقن واطمدًا.
ٍ
 اًمدىـ، ذم أٟمٗمًٝم٤م سمؾ هل ُمّتٗم٘م٦م ُم١مشمٚمٗم٦م، وأصؾ يمّؾ رء

 »ىم٤مل اًمثٕمٚمٌل:     قمٚمٞمف ذم إطمٙم٤مم وجيٛمع  أي أصٚمف اًمذي ىٕمٛمؾ

ـَ آى٤مت اًمّتقراة واِلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن، وذم يمّؾ  احلّلل واحلرام وىٗمَرغ ٕهؾ اِلؾمّلم، وه

 ّؾ دىـ، وٓ خيّتٚمػ ومٞمف أهؾ يمّؾ سمٚمد.يمّت٤مب ىرى سمف أهؾ يم

                                                
 ٕمٜمك. . زى٤مدٌة ًمّت٘مقىؿ اعم1

 . يمٚمٛم٦م همػم ُم٘مروءة.2

 .1. ؾمقرة هقد /3

 .1. ؾمقرة إقمراف /4

 .1. ؾمقرة ىقٟمس /5

 (.10-12/)3. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 6

 .7. ؾمقرة اًمِمقرى /7
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واًمٕمرب شمًٛمل يمّؾ رء وم٤موؾ ضم٤مُمع ىٙمقن ُمرضمٕم٤ًم ًم٘مقم، يمام ىمٞمؾ ًمَٚمقح 

اًم٘مرى وًمٚمدُم٤مغ: أُم اًمرأس،  مُ اًمٙمّت٤مب، واًمٗم٤مت٦م: أُم اًم٘مرآن، وعمَٙم٦م: أُ  اعمحٗمقظ: أمّ 

ٜم٤مىم٦م أو وًمٚمقاًمدة: أم، وًمٚمراى٦م: أم، وًمٚمرضمؾ اًمذي ى٘مقم سم٠مُمر اًمٕمٞم٤مل: أم، وًمٚمٌ٘مرة واًم

، وًمٚمخٌز: شًمٚمامء هذا أيب»ى٘مقل:  يم٤من قمٞمًكو أم، :اًمِم٤مة اًمّتل ىٕمٞمش هب٤م أهؾ اًمدار

 .1ش: َٕن ىمقام إسمدان هبامشهذه ُأَُمل»

      َقَ : هُ فسم٤معم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اعمحٙمؿ، وم٤معمّتِم٤مسم فاعمّتِم٤مسم یى ٜمٕمْ ىٔمٝمر ُم 

ِٓ و مج٤ملُمـ اِلِ  ٛمٜمعُ ىُ ي ٓ ذًمٱ اًمدًٓم٦م وهمػم ُمٗمٝمقم  مِ قْ ٚمُ ٕمْ همػم ُمَ  قَ ٝمُ هب٦م، ومَ طمّتامل واعمِم٤ما

ّٓ سم٤مًم٘مرائـ واًمِمقاهد وى٘مٌؾ اًمّت٠موىؾ واًمّتٗمًػم سم٤مٔراء.  اعمراد إ

ؽمن ٘ماعمّتِم٤مسمف: ُم٤م ٓىٕمٚمؿ سمٔم٤مهره طمّّتك ى»ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ ذم شمٕمرىٗمف سم٠مّن:  ْت وىمد ُمرّ 

 .2شقمغم اعمراد ُمٜمف سمف ُم٤م ىدّل 

 ّتِم٤مسمف؟ وهّّل أٟمزًمف يمّٚمف حمٙماًم؟وم٢من ىمٞمؾ: مل أٟمزل ذم اًم٘مرآن اعم»ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

قمغم اخلؼم ُمـ همػم  ٙم٤ملِ شمّ ِٓ ٱاًمذي ىقضم٥م اًمٕمٚمؿ دون  ىمٞمؾ: ًمٚمح٨م قمغم اًمٜمٔمر

مجٞمع ُم٤م ى٠ميت سمف اًمرؾمقل طمؼ جيقز أن ىٙمقن اخلؼم  ٟمٔمر، وذًمؽ أّٟمف ًمق مل ىٕمٚمؿ سم٤مًمٜمٔمر أنّ 

ٜم٤مه، يمذسم٤ًم، وسمٓمٚم٧م دًٓم٦م اًمًٛمع، ووم٤مئدشمف، ومٚمح٤مضم٦م اًمٕم٤ٌمد إمم ذًمؽ ُمـ اًمقضمف اًمذي سمٞمّ 

أٟمزل اهلل ُمّتِم٤مهب٤ًم، وًمقٓ ذًمؽ عم٤م سم٠من ُمٜمزًم٦م اًمٕمٚمامء، وومْمٚمٝمؿ قمغم همػمهؿ، ّٕٟمف ًمق يم٤من 

ؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قم٤معم٤ًم سمف، وٓ يم٤من ىِمّتٌف قمغم أطمد اعمراد سمف ىّتٙمٚمّ  ـْ يمّٚمف حمٙماًم ًمٙم٤من ُمَ 

ومٞمّت٤ًموي اًمٜم٤ّمس ذم قمٚمؿ ذًمؽ، قمغم أن اعمّمٚمح٦م ُمٕمّتؼمة ذم إٟمزال اًم٘مرآن، ومام أٟمزًمف 

وم٤مُمثؾ ذًمؽ. واعمّتِم٤مسمف ذم اًم٘مرآن  ٤مهب٤ًم ٕن اعمّمٚمح٦م اىمّتْم٧م ذًمؽ، وُم٤م أٟمزًمف حمٙمامً ُمّتِم

ى٘مع ومٞمام اظمّتٚمػ اًمٜم٤ّمس ومٞمف ُمـ أُمقر اًمدىـ: ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:        

3  وم٤مطمّتٛمؾ ذم اًمٚمٖم٦م أن ىٙمقن يم٤مؾمّتقاء اجل٤مًمس قمغم اًمنىر واطمّتٛمؾ أن ىٙمقن

 ق ىمقل اًمِم٤مقمر:سمٛمٕمٜمل آؾمّتٞمّلء ٟمح

                                                
 .3/9. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1

 .2/395. اًمّتٌٞم٤من 2

: وؾمقرة 4: ؾمقرة اًمًجدة /59: وؾمقرة اًمٗمرىم٤من /3: وؾمقرة ىقٟمس /54. ؾمقرة إقمراف /3

 .4احلدىد /
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 قمغم اًمٕمراِق  نْمٌ سمِ  صمّؿ اؾمّتقىى 

 

 ُمٝمراِق  ودمٍ  ُمـ همػم ؾمٞمٍػ  

   جيقز قمٚمٞمف شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف:ٓوأطمد اًمقضمٝملم       1  :وىمقًمف  

     . 

. وُمـ ذًمؽ ىمقًمف: وأظمر جيقز قمٚمٞمف، ومٝمذا ُمـ اعمحٙمؿ اًمذي ىرد إًمٞمف اعمّتِم٤مسمف

             2  وم٤مطمّتٛمؾ فم٤مهره شمٙمٚمٞمػ اعمِم٤مق، واطمّتٛمؾ

ومرددٟم٤م       3شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓىٓم٤مق وأطمدَه٤م ٓجيقز قمٚمٞمف شمٕم٤ممم 

ٙمؿ اًمذي هق ومرددٟم٤مه إمم اعمح     4ُمـ ذًمؽ ىمقًمف: و ّتِم٤مسمفإًمٞمف اعم

ىمقًمف:                        

5  :وُمـ ذًمؽ ىمقًمف        6  اعمراد ُمّتِم٤مسمف، وسملّم 

  سم٤معمحٙمؿ اًمذي هق ىمقًمف:     7  وُمـ ذًمؽ اقمؽماض اعمٚمحدىـ

 ذم سم٤مب اًمٜمٌقة سمام ىقهؿ اعمٜم٤مىمْم٦م يم٘مقًمف:               

             *           

                   *               

                  *               

                       8 

هق اًمذي ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض ذم »وم٘م٤مل اًمٞمقُم٤من وإرسمٕم٦م واًمٞمقُم٤من صمامٟمٞم٦م صمّؿ ىم٤مل 

وم٠موَهقا أن ذًمؽ ُمٜم٤مىمْم٦م وًمٞمس إُمر قمغم ُم٤م فمٜمقه ٕن ذًمؽ جيري جمري ش ؾمّت٦م أى٤مم

سمٖمداد ذم قمنمة أى٤مم وهٟم٤م إمم اًمٙمقوم٦م ذم مخ٦ًم قمنم  ىمقل اًم٘م٤مئؾ: هٟم٤م ُمـ اًمٌٍمة إمم

                                                
 .11قرة ؿمقرى /. ؾم1

 .286. ؾمقرة سم٘مرة /2

 7: وؾمقرة اًمٓمّلق /286. .ؾمقرة سم٘مرة /3

 .78. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /4

 .78قمٛمران / . ؾمقرة آل5

 .30: وؾمقرة اًمدهر /29. ؾمقرة اًمّتٙمقىر /6

 .108قمٛمران / . ؾمقرة آل7

 .12-9. ؾمقرة ومّمٚم٧م /8
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ٛم٦ًم قمنم وٓىْم٤مف ومٞم٘م٤مل: قمنمة، ومخ٦ًم قمنم مخ٦ًم وم٤مًمٕمنمة داظمٚم٦م ذم اخل ىقُم٤مً 

وقمنمون ىقُم٤ًم يم٤من ومٞمٝم٤م اًمًػم، ومٙمذًمؽ ظمٚمؼ اهلل إرض ذم ىقُملم وىمْم٤مهـ ؾمٌع 

ؾماموات ذم ىقُملم ومتؿ ظمٚم٘مٝمـ ذم ؾمّت٦م أى٤مم. وشم٘مدىره ظمٚمؼ إرض ذم ىقُملم ُمـ همػم 

ّوٓن يمام ى٘م٤مل: شمؿ سمف ظمٚم٘مٝم٤م ذم أرسمٕم٦م أى٤مم ومٞمٝم٤م اًمٞمقُم٤من إ شمّتٛمٞمؿ وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م رواد وُم٤م

ضمٕمؾ اًمدور ذم ؿمٝمرىـ وومرغ ُمٜمٝمـ ذم أرسمٕم٦م أؿمٝمر. ومٞمٙمقن اعمحٙمؿ ىمد أسم٤من قمـ ُمٕمٜم٤مه 

أّٟمف قمغم ضمٝم٦م ظمٚمؼ إرض ذم ىقُملم ُمـ همػم شمّتٛمٞمؿ، وًمٞمس قمغم وضمف اًمّتْم٤مد قمغم ُم٤م 

 فمٜمقه.

وم٢من ىمٞمؾ: يمٞمػ ىٙمقن اعمحٙمؿ طمج٦م ُمع ضمقاز شم٘مٞمٞمده سمام ذم اًمٕم٘مؾ؟ وذم ذًمؽ 

 قمٞمف ومّتذه٥م وم٤مئدة آطمّتج٤مج سم٤معمحٙمؿ؟ُمٌٓمؾ أن ىد إُمٙم٤من يمّؾ 

ىمٚمٜم٤م: ٓجي٥م ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ أن اًمّت٘مٞمٞمد سمام ذم اًمٕم٘مؾ إٟمام جيقز ومٞمام يم٤من ردًا إمم 

ٓىّتٕم٤مرف ذم اًمٕم٘مقل سمؾ حيّت٤مج إمم ُم٘مدُم٤مت ٓىّتٕم٤مرومٝم٤م  اًمٕم٘مقل دون ُم٤مشمٕم٤مرف ُمـ ضمٝم٦م 

اًمٕم٘مّلء ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م، واعمراقمك ذم ذًمؽ أن ىٙمقن هٜم٤مك شمٕم٤مرف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ 

ُمـ ضمٝم٦م و احلج٦م ذم إّول دون اًمث٤مين، ٞمف احلٙمٛم٦م دون قم٤مدة أو شمٕم٤مرف رء ٕنّ ْمشم٘مّت

 اًمّت٤ٌمس ذًمؽ دظمؾ اًمٖمٚمط قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس.

وم٢من ىمٞمؾ: يمٞمػ قمددشمؿ ُمـ مجٚم٦م اعمحٙمؿ ىمقًمف:          ُمع

س ُمثٚمف رء قمغم ف حمٙمؿ ٕن ُمٗمٝمقُمف ًمٞمٟمّ أَ  :آؿمّت٤ٌمه ومٞمف سمدظمقل اًمٙم٤مف؟ ىمٚمٜم٤م إّٟمام ىمٚمٜم٤م

وضمف ُمـ اًمقضمقه دون أن ىٙمقن قمٜمد أطمد ُمـ أهؾ اًمّت٠موىؾ ًمٞمس ُمثؾ ُمثٚمف رء ومدظمقل 

إن اؿمّتٌف قمغم سمٕمض اًمٜم٤ّمس مل دظمٚم٧م ومٚمؿ ىِمّتٌف قمٚمٞمف اعمٕمٜمك إّول اًمذي ُمـ و اًمٙم٤مف

قمكم سمـ احلًلم اعمقؾمقي أّٟمف  أضمٚمف يم٤من حمٙماًم. وىمد طمٙمٞمٜم٤م ومٞمام ُم٣م قمـ اعمرشم٣م

أن ىٙمقن عمثٚمف ُمثؾ وم٢مذا صم٧ٌم ذًمؽ قمٚمؿ أّٟمف ٓ ُمثؾ  یئدة وإّٟمام ٟمٗمىم٤مل: اًمٙم٤مف ًمٞم٧ًم زا

 ُمثؾٍ  ُمثؾ ًمٙم٤من ًمف أُمث٤مل، ومٙم٤من ىٙمقن عمثٚمف ُمثؾ، وم٢مذا مل ىٙمـ ًمف ُمثُؾ ًمف ًمف، ّٕٟمف ًمق يم٤من 

همػم أن هذا شمدىمٞمؼ ذم اعمٕمٜمك، ومّتّمػم أى٦م قمغم هذا ُمّتِم٤مهب٦م، ٕن  ،قمغم أّٟمف ٓ ُمثؾ ًمف دّل 

ٙمقن اًمٌمء حمٙماًم ُمـ وضمف وُمّتِم٤مهب٤ًم ُمـ وضمف يمام ىٙمقن ذًمؽ ُمٕمٚمقم سم٤مٓدًم٦م. وىمد ى

ُمـ وضمف، ومّتّمح احلج٦م سمف ُمـ وضمف اعمٕمٚمقم دون  ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ وضمف، وجمٝمقًٓ 
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 .1شاعمجٝمقل

             وآؾمّت٘م٤مُم٦م. اًمزىغ هق اعمٞمؾ قمـ احلّؼ 

       ذم سم٤مـمٚمٝمؿ. أي حيّتجقن سمف 

    ُم٤مدة ) ب غ ي(: هق ـمٚم٥م دم٤موز آىمّتّم٤مد يماّمً ويمٞمٗم٤ًم، دم٤موزه أم ٓ؟

وهق حمٛمقد وُمذُمقم وإّول ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:        2 :أو ىمقًمف  

           3 قمـ رؾمقل اهللذم احلدى٨م  أو ُم٤م ورد« : أٓ إّن اهلل

. واًمث٤مين ٟمحق هذه أى٦م اًمنمىٗم٦م. واًمّتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام سم٤معمٓمٚمقب وهٞمئ٦م 4شحي٥ُم سمٖم٤مة اًمٕمٚمؿ

 ٤5مل شمدل قمغم يمثرة آهّتامم.ومّتٕمآ

   ٤مر ذم اًمٚمٖم٦م ى٠مظمذ ُمـ ىمقُلؿ ومّتٜم٧م اًمذه٥م سم٤مًمٜم٤مر أي اظمّتؼمشمف. ٌهق آظمّت

ىٜمٝمؿ وقم٘م٤مئدهؿ وأقمامُلؿ. وـمٚم٥م اًمْمّلل وهٜم٤م اومّتٜم٤من اًمٜم٤ّمس سم٤مًمّتِمٙمٞمؽ ذم د

 .6قمٌداهلل وم٤ًمد اًمدىـ. واعمراد سم٤مًمٗمّتٜم٦م هٜم٤م اًمٙمٗمر وهقاعمروي قمـ أيبإوّلل وواِل

        اًمّت٠موىؾ: اًمّتٗمًػم وأصٚمف اعمرضَمع وُٓمّمػم، ُمـ ىمقُلؿ: آل

ًػم اًم٘مرآن قمغم ظمّلف أُمره إمم يمذا. واعمراد هب٤م: إّن اًمذىـ ذم ىمٚمقهبؿ زىغ ىٓمٚمٌقن شمٗم

 7قمغم ـمٌؼ آراءهؿ اًمٗم٤مؾمدة.و احلّؼ 

          اهلل شمٕم٤ممم اًمذي أٟمزل ّٓ أي ٓىٕمٚمؿ شمٗمًػم اعمّتِم٤مهب٤مت إ

 اًمٙمّت٤مب.

  ،ٕضمؾ هداى٦م  ّت٤مِب ٙمِ ًمٱٟمزال إِ شمٕم٤ممم ّٕن  شاهلل»قمٚمیى  ٌػ ٓمْ قمَ ـ ُهٜم٤م ـ قِمٜمَْدٟم٤م

 ٦م سمٕمض آى٤مشمف قمٜمد اًمٙمؾ ومٝمق ىمٌٞمح قمٜمد اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مّلء.اًمٜم٤ّمس صمّؿ قمدم ُمٕمٚمقُمٞم

 واؾمّتٞمٜم٤مف قمٜمد ىمقم، وىرد قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ذيمرشمف.

                                                
 (.396-398/)2. اًمّتٌٞم٤من 1

 .28. ؾمقرة آهاء /2

 .22. ؾمقرة اًمرقمد /3

 (.1/30) 1، ح1/72. اًمٙم٤مذم 4

 .5/43. يمام ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ 5

 .2/410. جمٛمع اًمٌٞم٤من 6

 .3/27. ًمّتقوٞمح ُمٕمٜمل اًمّت٠موىؾ راضمع اعمٞمزان 7
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     اًمرؾمقخ: هق اًمثٌقت، رؾمخ اًمٌمء رؾمقظم٤ًم إذا صم٧ٌم ذم

هب٤م: اًمٕمٚمامء اًمث٤مسمّتقن اعمًّت٘مرون ذم اًمٕمٚمؿ، وىمد وردت اًمرواى٤مت سم٠مّّنؿ  دُ ار٤معمُْ ُمقوٕمف، ومَ 

 .ئّٛم٦مإ

  ُم٤م ى٠ميت ُم٘م٤مًم٦م قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم قم٤معمٝمؿ وضم٤مهٚمٝمؿ وٓخيّتص و

 سم٤مًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ وم٘مط، وهذا ؿم٤مهد قمغم أّن اًمقاو قمٓمػ.

    .أي اعمًٚمٛمقن ى٘مقًمقن سم٠مّّنؿ ُم١مُمٜمقن سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 

      شم٠ميت ُمـ قمٜمد رسمٜم٤م.أي يمّؾ آى٤مشمف ُمـ اعمحٙمامت واعمّتِم٤مهب٤مت 

           اًمّٚم٥م: اًمٕم٘مؾ اخل٤مًمص. ظمّتؿ اهلل شمٕم٤ممم يمّلُمف سم٠مّن

 سم٤مًمٙمّت٤مب وم٘مط ّٕن اًمٜمٗمل وآصم٤ٌمت ىدل قمغم احلٍم. نَ وْ دُ ٞمْ ٗمِ ّتَ ًْ اًمٕم٘مّلءهؿ اًمذىـ ىَ 

 اًمرواى٤مت

 رؾمقل اهلل ىم٤مل: إنّ  ضمٕمٗمر قمـ أيبًْمِٕمْجكِمّ ٱذم صحٞمح٦م سُمرىد سمـ ُمٕم٤موى٦م 

أومْمؾ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ىمد قمٚمؿ مجٞمع ُم٤م أٟمزل اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمّتٜمزىؾ واًمّت٠موىؾ، وُم٤م 

 1يم٤من اهلل ًمُِٞمٜمِْزَل قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم ملْ ُىَٕمّٚمْٛمُف شم٠موىٚمف، وُاوصٞم٤مؤه، ُمـ سمٕمده ىٕمٚمٛمقٟمف يمّٚمف، احلدى٨م.

شم٠موىٚمف إذا ىم٤مل واًمذىـ ٓىٕمٚمٛمقن »زى٤مدة:  4وسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 3واًمٙم٤مذم 2أىمقل: وذم اًمٕمٞم٤مر

اًمٕم٤ممل ومٞمٝمؿ سمٕمٚمٍؿ وم٠مضم٤مهبؿ اهلل سم٘مقًمف:              قم٤مم، وحمٙمؿ و ، واًم٘مرآن ظم٤مص

 ش.ُمٜمًقخ، وم٤مًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ىٕمٚمٛمقٟمفو وُمّتِم٤مسمٌف، وٟم٤مؾمخ

ٙمؿ أو شم٠موىؾ وسم٤مًمذىـ ٓىٕمٚمٛمقن شم٠موىٚمف اًمِمٞمٕم٦م، سمٕمٚمؿ: أي سمٛمح واعمراد سم٤مًمٕم٤ممل هق اِلُم٤مم

ُمّتِم٤مسمف، وم٠مضم٤مهبؿ اهلل: ىٕمٜمل أضم٤مب اهلل اًمراؾمخلم ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمٕم٦م سم٘مقًمف:      ىٕمٜمل اًمِمٞمٕم٦م   

  اعمّتِم٤مسمفو ُمـ اعمحٙمؿ      5. 

 .7ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 6واًمرواى٦م ُمذيمقرة ذم سمح٤مرإٟمقار

                                                
 ُمـ اًمٓمٌع احلجري. 52. شمٗمًػم اًم٘مٛمل /1

 .7، ح1/293. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 (.1/213) 2، ح1/529. اًمٙم٤مذم 3

 .8، ح204و/ 4، ح203. سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت /4

 .3/532ذم اًمقاذم  . يمام5

 ذم ذىٚمٝم٤م. [ ُمع سمٞم٤من ًمٚمٕمّّلُم٦م اعمجٚمز10/169] 32، ح23/199. سمح٤مرإٟمقار 6

 .33536، ح27/178. وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 7
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ذم ىمقل اهلل  قمٌداهلل ؿمٛمل قمـ أيبوذم اًمٕمٞم٤مر قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ يمثػم اُل٤م

             ىم٤مل: أُمػماعم١مُمٜملم وإئّٛم٦م ،

      ومّلن وومّلن          أصح٤مهبؿ وأهؾ وٓىّتٝمؿ

                   .1 

 ُمًٜمداً. 2ورواه٤م ذم اًمٙم٤مذم

قمـ اعمحٙمؿ واعمّتِم٤مسمف، ىم٤مل: اعمحٙمؿ ُم٤م ُىٕمٛمؾ سمف  وومٞمف: ؾُمئؾ أسمققمٌداهلل

 3واعمّتِم٤مسمف ُم٤م اؿمّتٌف قمغم ضم٤مهٚمف.

ِم٤مسمف، وم٠مُّم٤م ى٘مقل: إّن اًم٘مرآن حمٙمؿ وُمّت قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب وومٞمف: قمـ أيب

اعمحٙمؿ ومٜم١مُمـ سمف وٟمٕمٛمؾ سمف وَٟمدىـ سمف وأُّم٤م اعمّتِم٤مسمف ومٜم١مُمـ سمف وٓ ٟمٕمٛمؾ سمف وهق ىمقل 

 اهلل:           ... واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ هؿ آل حمّٛمد.4 

 .5وٟمحقه٤م ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت

ىم٤مل:  ضمٕمٗمر وومٞمف: قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ى٤ًمر قمـ أيب          

     .6ٟمحـ َٟمْٕمَٚمُٛمف 

ىم٤مل: ٟمحـ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ومٜمحـ  قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب وومٞمف: قمـ أيب

 7ٟمٕمٚمؿ شم٠موىٚمف.

 .9سمًٜمد صحٞمح ويمذًمؽ ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 8ذم اًمٙم٤مذم رواه٤م

اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ: ىم٤مل:  قمٌداهلل وذم ظمؼم قمٌداًمرمحـ سمـ يمثػم قمـ أيب

                                                
 .3، ح1/291. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 (.1/415) 14، ح2/369. اًمٙم٤مذم 2

 .4، ح1/292. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .5، ح1/292. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

 .3، ح203. سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت /5

 .8، ح1/293. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 6

 .9، ح1/293. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 7

 (.1/213) 1، ح1/528. اًمٙم٤مذم 8

 .7، ح204و/ 5، ح203. سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت /9
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 .1أُمػماعم١مُمٜملم وإئّٛم٦م ُمـ سمٕمده

: ٟمحـ ىمقم ومرض اهلل اًمّم٤ٌمح اًمٙمٜم٤مين ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل وذم صحٞمح٦م أيب

  ـم٤مقمّتٜم٤م ًمٜم٤م آٟمٗم٤مل وًمٜم٤م صٗمق اعم٤مل وٟمحـ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ وٟمحـ اعمحًقدون

 اًمذىـ ىم٤مل اهلل:             2.3 

 .٤4مر سمًٜمده اًمّمحٞمح ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤متٗمرواه٤م اًمّم

ذم ضمقاب  قمـ أسمٞمف وذم ظمؼم ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد

٤ًٌّم وُمٕمروم٦م؟ ىم٤مل:  أُمػماعم١مُمٜملم ًمرضمؾ ى٠ًمًمف قمـ شمقصٞمػ اًمرّب ًمٞمزداد ًمف طم

اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ وظمٓم٥م اًمٜم٤ّمس وم٘م٤مل ومٞمام ىم٤مل: ... وأقمٚمؿ ى٤م قمٌداهلل إّن  ومٖمْم٥م

َدد اعميوسم٦م دون اًمٖمٞمقب إىمرارًا سمجٝمؾ ُم٤م  ًُ هؿ اًمذىـ أهمٜم٤مهؿ اهلل قمـ آىمّتح٤مم قمغم اًم

 ضمٝمٚمقا شمٗمًػمه ُمـ اًمٖمٞم٥م اعمحجقب، وم٘م٤مًمقا:          وىمد ُمدح

ّتٕمّٛمؼ ومٞمام مل اهلل اقمؽماومٝمؿ سم٤مًمٕمجز قمـ شمٜم٤مول ُم٤م مل حيٞمٓمقا سمف قمٚماًم وؾمّٛمل شمريمٝمؿ اًم

 5ُىَٙمّٚمٗمٝمؿ اًمٌح٨م قمٜمف رؾمقظم٤ًم.

 .6اًمٌّلهم٦ماحلدىد اعمٕمّتززم ذم ذح ّن٩مذيمره٤م اسمـ أيب

 8إٟمقاروسمح٤مر 7اًمٕمٚمؿ ذم اًمقاذمهؿ اًمراؾمخقن  وأٟم٧م دمد اًمرواى٤مت اًمقاردة ذم أّن إئّٛم٦م

 .10وٟمقراًمث٘مٚملم 9واًمؼمه٤من

                                                
 (.1/213) 3، ح1/530. اًمٙم٤مذم 1

 .54. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /2

 (.1/186) 6، ح1/457. اًمٙم٤مذم 3

 .6، ح204و/ 1، ح202. سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت /4

 .6، ح1/292ٞم٤مر . شمٗمًػم اًمٕم5

 .6/403اًمٌّلهم٦م  . ذح ّن٩م6

 .3/531. اًمقاذم 7

 (.10/160) 23/189. سمح٤مرإٟمقار 8

 .1/597. اًمؼمه٤من 9

 .1/373. ٟمقر اًمث٘مٚملم 10
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أّّنؿ و هذه ُم٘م٤مًم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمٚمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ وهل ُمـ آصم٤مر رؾمقظمٝمؿ ذم اًمٕمٚمؿ

 شمٕم٤ممم سمٚم٤ًمن احل٤مل واعم٘م٤مل هبذه اعم٘م٤مًم٦م اًمنمىٗم٦م. هُ قْ قمَ دَ قمرومقا رهّبؿ وَ 

    َٜم٤م.ًمؽمسمٞمّت ٌل وْ ١مُ ًْ أي ى٘مقًمقن ى٤م ُمـ هق ُم 

  .ىمد ُمّر أّن اًمزىغ هق اعمٞمؾ قمـ احلؼ وآؾمّت٘م٤مُم٦م 

   اًم٘مٚم٥م: أذف إقمْم٤مء وهق رئٞمس اًمٌدن وآٟم٤ًمن ٓ ىٕمٛمؾ قمٛمًّل

ّٓ سم٢مذن اًم٘مٚم٥م وإرادشمف وقمٚمٛمف وهق حمؾ اًمنور واًمٖمؿ ىمد ى٘م٤مل اًم٘مٚم٥م  : ؾمّٛمقهُ 1إ

 ش.دل»سمـ ذم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م  یًٛمّ . واعمراد سمف ُم٤م ىُ 2٘مُٚمٌفشمًمنقم٦م 

       وًمق سمٕمد اُلداى٦م ـ  حلّؼ ُمٙم٤من آٟمحراف قمـ اإهؿ ىٕمٚمٛمقن

ـ سم٤مسم٘م٤مئٝمؿ قمغم ـمرىؼ اُلداى٦م وقمدم  ٤ميمؿ ُمٜمف ـ وًمذا ىدقمقن اهلل وإىّ  أقم٤مذٟم٤م اهلل

 آٟمحراف قمٜمٝم٤م.

  مم اُل٦ٌم: هل متٚمٞمؽ اًمٌمء جم٤مٟم٤ًم وسمّل قمقض. هي٥م اهلل شمٕم٤ممم اًمقضمقد إ

 مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت واعمٛمٙمٜم٤مت واعمقضمقدات.

   ُسمف اهلل شمٕم٤ممم  ةٌ ٍِمَ َح ٜمْ أي ُمـ قمٜمدك، ّٕن اُل٦ٌم اًمقضمقدى٦م واًمرمحّتٞم٦م ُم

 .٤مٝمٌُ واهِ وَ  ٤مٝمٚمُ ْص وهق أَ 

    شمِمٛمؾ مجٞمع اًمٜمٕمؿ اًمدٟمٞمقى٦م وآظُمروى٦م وُمـ أَّهٝم٤م آؾمّت٘م٤مُم٦م ذم ضم٤مدة

 ُلل.اعمًّت٘مٞمؿ إ اًمنمىٕم٦م وسم٘م٤مء اُلداى٦م وـمل اًمٍماط

    ٓ شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ىمٌٚمٝم٤م، واًمقه٤مب صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مقمّت٤ٌمر اعمّتٕمّٚمؼ

 3سم٤مقمّت٤ٌمر اًمذات.

                                                
 .4/190. روض اجلٜم٤من 1

ًمَِؽ َىُ٘مْقُل اًمِّم٤مقِمُر . 2  ًْمَ٘مِدْىُؿ:ٱوذم ذى

ٞمِفِ ٱَوُم٤م ؾُمّٛمَل  ًْ ّٓ ًمِٜمَ ْٟم٤ًمن إِ  ِْلِ

 

ّٓ َأَٟمُف َىَّتَ٘مَٚم٥ُم ًْمَ٘مْٚم٥ُم ٱَوٓ    إِ

 
 

 .5/90. يمام ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ 3
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 اًمرواى٤مت

ذم طمدى٨م ـمقىؾ ىم٤مل: ى٤م  ذم ُمرومققم٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

هِم٤مم إّن اهلل طمٙمك قمـ ىمقم ص٤محللم أّّنؿ ىم٤مًمقا:              

            طملم قمٚمٛمقا أّن اًم٘مٚمقب شمزىغ وشمٕمقد إمم قمامه٤م

إّٟمف مل خيػ اهلل ُمـ مل ىٕم٘مؾ قمـ اهلل، وُمـ مل ىٕم٘مؾ قمـ اهلل مل ىٕم٘مد ىمٚمٌف قمغم  ورداه٤م.

ّٓ ُمـ يم٤من ىمقًمف ُمٕمروم٦م صم٤مسمّت٦م ىٌٍمه٤م وجيد طم٘مٞم٘مّتٝم٤م ذم  ىمٚمٌف، وٓىٙمقن أطمد يمذًمؽ إ

ًمٗمٕمٚمف ُمّمّدىم٤ًم، وّهه ًمٕمّلٟمٞمّتف ُمقاوم٘م٤ًم، ّٕن اهلل شم٤ٌمرك اؾمٛمف مل ىدّل قمغم اًم٤ٌمـمـ اخلٗمّل 

ّٓ سمٔم٤مهر ُمٜمف، وٟم٤مـمؼ قمٜمف.  1ُمـ اًمٕم٘مؾ إ

: أيمثروا ُمـ أن وذم اًمٕمٞم٤مر قمـ ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل

شم٘مقًمقا:              .2وٓ شم٠مَُمٜمُقا اًمَزىغ 

ُمرشمٜم٤م أؽ ٜم٤م إٟمّ : رسمّ قمٌداهلل وذم اًمدقم٤مء سمٕمد صّلة قمٞمد اًمٖمدىر اعمروى٦م قمـ أيب

سمٓم٤مقم٦م وٓة أُمرك وأُمرشمٜم٤م أن ٟمٙمقن ُمع اًمّم٤مدىملم وم٘مٚم٧م:         

     3 وىمٚم٧م:         4  ّٜم٤م ومًٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م رسم

  وًمٞم٤مئؽٜم٤م ُمًٚمٛملم ُمّمدىملم ُٕ ومث٧ٌم أىمداُمٜم٤م وشمقومّ             

        .5 

  ٕم٤ممم وذم شمٗمًػم روض اجلٜم٤من ذىؾ ىمقًمف شم      قمـ

ىم٤مل: ًمزوُم٤مً خلدُمّتؽ. وىم٤مل اًمرازي ذم شمقوٞمحف قمغم وضمف اًمًٜم٦م سمخّلف  اًمّم٤مدق

 6اًمٌدقم٦م.

يم٤من ىٙمثر ذم دقم٤مئف أن ى٘مقل:  ؾمٚمٛم٦م أّن رؾمقل اهلل وذم رواى٦م قم٤مُمٞم٦م قمـ أم

٘مٚم٥م؟ ّتقب ًمّتاًمٚمٝمؿ ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب صم٧ٌم ىمٚمٌل قمغم دىٜمؽ، ىمٚم٧م: ى٤م رؾمقل اهلل وإّن اًم٘مٚم

                                                
 (.1/18) 12، ح1/38. اًمٙم٤مذم 1

 .10، ح1/294. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .59. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /3

 .119. ؾمقرة اًمّتقسم٦م /4

 .317، ح3/147. اًمّتٝمذى٥م 5

 .4/189. روض اجلٜم٤من 6
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ّٓ وىمٚمٌف سملم  صٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اهلل وم٢من إىم٤مل: ٟمٕمؿ، ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ُمـ سمنم ُمـ سمٜمل آدم إ

ٜم٤م أن ٓشمزىغ ىمٚمقسمٜم٤م سمٕمد إذ هداٟم٤م وٟم٠ًمًمف أن أزاهمف ومٜم٠ًمل اهلل رسمّ  اهلل أىم٤مُمف وإن ؿم٤مءَ  ءَ ؿم٤م

 هي٥م ًمٜم٤م ُمـ ًمدٟمف رمح٦م أّٟمف هق اًمقه٤مب.

 هب٤م ًمٜمٗمز؟ىمٚم٧م: ى٤م رؾمقل اهلل أٓ شمٕمّٚمٛمٜمل دقمقة أدقمق 

ىم٤مل: سمغمى ىمقزم: اًمٚمٝمؿ رّب اًمٜمٌل حمّٛمد اهمٗمرزم ذٟمٌل واذه٥م همٞمظ ىمٚمٌل وأضمرين 

 1ُمـ ُمْمّلت اًمٗمّتـ ُم٤م اطمٞمٞمّتٜمل.

أّٟمف ىم٤مل: ُمثؾ اًم٘مٚم٥م يمٛمثؾ رىِمٍف سم٠مرض ومّلٍة ذم  وذم رواى٤مهتؿ قمـ اًمرؾمقل

ٌُٝم٤م اًمرىح فمٝمرًا ًمٌٓمـ.  2ىقم قم٤مصػ شُمَ٘مّٚم

٥م ذم اًمٞمقم ؾمٌع ؾ اًمٕمّمٗمقر ىّت٘مٚمَ : إّن ىمٚم٥م اسمـ آدم ُمثوومٞمٝم٤م قمـ اًمرؾمقل

 3ُمرات.

 4: ًَمَ٘مْٚم٥ُم اسمـ آدَم أهُع شم٘مُٚم٤ًٌم ُمـ اًمِ٘مْدِر إذا اؾْمَّتْجَٛمَٕم٧ْم هَمْٚمٞم٤ًم.وقمـ اًمٜمٌل

أّٟمف ىم٤مل: إّن هذه اًم٘مٚمقب متّؾ يمام متّؾ إسمدان وم٤مسمّتٖمقا ُل٤م  وقمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 5ـمرائػ احلٙمؿ.

ة وإىم٤ٌمًٓ وإدسم٤مرًا وم٠مشمقه٤م ُمـ ىمٌؾ أّٟمف ىم٤مل: إّن ًمٚم٘مٚمقب ؿمٝمق وقمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 6ؿمٝمقهت٤م وإىم٤ٌمُل٤م وم٢مّن اًم٘مٚم٥م إذا ُايمره قَمِٛمل.

 .7رواى٤مت اًم٘مٚم٥م راضمع يمّت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م ٚمقىمقف قمٚمیى وًم

                                                
 .4/189: روض اجلٜم٤من 2/8: اًمدراعمٜمثقر 3/17. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1

 .2/8: واًمدر اعمٜمثقر 3/17: وٟمحقه٤م ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/190. روض اجلٜم٤من 2

 .4/190: روض اجلٜم٤من 2/8: اًمدر اعمٜمثقر 3/17. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3

 .2/9: ٟمحقه٤م ذم اًمدر اعمٜمثقر 4/190. روض اجلٜم٤من 4

 .91اًمٌّلهم٦م، احلٙمٛم٦م  . ّن٩م5

 .193اًمٌّلهم٦م، احلٙمٛم٦م  . ّن٩م6

  9(/188-176.)اًمٌٞم٧م. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ 7
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سمٛمٜمزًم٦م اًمّتٕمٚمٞمؾ عم٠ًمًم٦م اًمرمح٦م ذم اعم٘م٤مًم٦م  ِهَل صم٤مًمث٦م ًمٚمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ وَ هذه ُم٘م٤مًم٦م 

ؿ ٝمِ ٞمْ ٘م٤مًمّتَ ىامّنؿ سم٤معمٕم٤مد وىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ىٔمٝمر ُمـ ُمَ إاًمث٤مٟمٞم٦م ذم أى٦م اعم٤موٞم٦م، وىٔمٝمر ُمٜمٝم٤م 

ـْ ويمّت٤مسمف، ومٝمؿ ُم١مُمٜمقن سم٤مًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م  ىامّنؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمفإ لْمِ ّتَ ٞمَ ٤مِو عمْ ٱ أصقل ُِم

شمدظمؾ ذم اًمٜمٌقة  وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اِلُم٤مُم٦م طمٞم٨م شمٙمقن وص٤مى٦م قمـ اًمٜمٌل اًمدىـ

 واًمٕمداًم٦م شمدظمؾ ذم آىامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ومٝمؿ ُم١مُمٜمقن سم٠مصقل اعمذه٥م اخلٛم٦ًم. ،واًمرؾم٤مًم٦م

 ىامّنؿ سم٤معمٕم٤مد طمٞم٨م وصٗمقه سمٞمقم ٓرى٥م ومٞمف.إوهذه أى٦م شمدل قمغم اقمّت٘م٤مدهؿ و

      ٤مُمٕمٝمؿ. ٞمع اًمٜم٤ّمس حييون اعمحنم واهلل هق ضمّٕن مج

 ّٓ ، ومٝمؿ ى١مُمٜمقن سم٤معمٕم٤مد ةِ ٠مَ ِْم ٜمَ ًمْ ٱسم٠مضم٤ًمدهؿ وأرواطمٝمؿ يمام ذم هذه  واًمٜم٤مس ٓىٙمقن ٟم٤مؾم٤ًم إ

 اجلًامين.

  .أي ذم ىقم 

     اًم٘مٞم٤مُم٦م واضمّتامع اًمٜم٤ّمس ومٞمٝم٤م سمّلؿمؽ  عِ قْ ىمُ قُ سمِ وهؿ ىٕمّت٘مدون

 وشمردىد.

       ،٤مل ُمـ اًمققمد يم٤معمٞم٘م٤مت ُمـ اًمقىم٧م اعمٞمٕم٤مد: اعمِْٗمٕمى

 اًمققمد ىًّتٕمٛمؾ ذم اخلػم واًمنّم إذا اـمٚمؼ.

شمٌدىؾ  ممى وْ ّلخيّتص سم٤مًمراؾمخلم ومٙم٤من إَ ومَ وأُّم٤م آًمّتٗم٤مت ُمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞم٦ٌم 

  آًمقهٞم٦م قم٤مم ؿم٤مُمؾ ًمٙمّؾ ًَمْٗمَظ ٜم٤م إمم ًمٗمٔم٦م اجلّلًم٦م ّٕن ظمٓم٤مب رسمّ 
ٍ
 1.رء

 ٦ماًمرواى

 و٤مع ُمٜمف رّده اهلل قمٚمٞمف  قمـ اًمٜمٌل يرو
ٍ
أّٟمف ىم٤مل: ُمـ ىمرأ هذه أى٦م قمغم رء

صمّؿ ىم٤مل سمٕمد أى٦م ـ اًمٚمٝمؿ ى٤م ضم٤مُمع اًمٜم٤ّمس ًمٞمقم ٓرى٥م ومٞمف امجع سمٞمٜمل وسملم ُم٤مزم اّٟمؽ قمغم ـ 

 ىمدىر.
ٍ
 2يمّؾ رء
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       ُمـ اًمذىـ ذم ىمٚمقهبؿ زىغ وهذا اًمزىغ ىٛمٙمـ أن ىٌٚمٖمٝمؿ إمم

أو قمٛمقم اًمٙمٗم٤مر  ِب رَ ٕمَ ًمْ ٱ قْ يمُ نْمِ ُمُ  ُهؿْ وْ أَ  1اًمٙمٗمر، أو وومد ٟمجران واًمٜمّم٤مرى أو اًمٞمٝمقد

 ٝمر.وإظمػم أقمؿ وأفم

   :ىمرأ قمكمّ »ىم٤مل اًمزخمنمي ٜمْل سمًٙمقن اًمٞم٤مء وهذا ُمـ اجلّد ٖمًمـ شم

قمٜمف ُم٤مًمف ُمـ ومّلن:  یى . واعمراد سمف: ًمـ شمدومع، أهمٜم2شطمروف اًمٚملم یى ذم اؾمّتث٘م٤مل احلريم٦م قمٚم

ش ًمـ» ُمٜمٗمل ذم أى٦م اًمنمىٗم٦م سمـ یى ورومع طم٤مضمّتف ومّلحيّت٤مج إًمٞمف، وهذا اًمٖمٜم یى أي أقمٓم٤مه اًمٖمٜم

 أظمرة وؿمدائده٤م. لِ اقهْ همٜم٤مء قمـ أَ إسمدي، واعمراد سم٤مِل ِل ٗمْ ٜمَ ٚمأشمٞم٦م ًم

  .اًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمذىـ يمٗمروا 

    .ىٜم٥ًم إُمقال إًمٞمٝمؿ ًمٙمثرهت٤م وشمقَهٝمؿ أّّن٤م ُلؿ دواُم٤ًم وأسمدّى٤ًم

ُمٜمٗمّمٚم٦م ٦م اعمٚمٙمّٞم٦م ٘مٚمْ وىمّدُمٝم٤م ّٕن اعم٤مل ُمٕمروف ًمإلٟم٤ًمن سمؾ ىٕمّد ُمـ ُمٕم٤مرومف إوًمّٞم٦م، وقمُ 

ُمٙم٤من اٟمّت٘م٤مًمف إمم أظمرة سمٕمد اعمقت إسم٤معمقت وىٜمّت٘مؾ إُمقال إمم اًمقرصم٦م، ُمْم٤موم٤ًم إمم قمدم 

 هم٤مًم٤ًٌم.

   اًمّتذيمػم. وآوٓد أىْم٤ًم ٓ ىٗمٞمد و يمرر طمرف ٓ اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمّت٠ميمٞمد

 قمٜمٝمؿ ذم أظمرة وؿمدائده٤م.

     ـْ هٜم٤م سمٛمٕمٜم ٜمد، وىم٤مل اعمؼمد: ُمـ ه٤مهٜم٤م قمغم قم یى ىم٤مل أسمققمٌٞمدة: ُِم

إذا ًمـ شمٖمٜمل و 3ٜمل قمٜمٝمؿ اسمّتداء اًمٌمء اًمذي ظمٚم٘مفٖمأصٚمٝم٤م ٓسمّتداء اًمٖم٤مى٦م وشم٘مدىره ًمـ شم

ذم آٟمّتٝم٤مء وأظمرة وأضمؾ أىْم٤ًم  یى قمٜمٝمؿ ذم آسمّتداء واًمدٟمٞم٤م واًمٕم٤مضمؾ ومّلىٗمٞمدهؿ اًمٖمٜم

 .4شًء واٟمّتٝم٤مءً شم٘مدىره ًمـ شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ همٜم٤ًم اسمّتدا»وًمقى٦م وًمذا ىم٤مل اًمٓمؼمد: سمٓمرىؼ إ

                                                
 ش.ىٕمٜمل اًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م ٟمزًم٧م ذم يمٕم٥م سمـ إذف: »1/158. وذم شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 1

 .1/339. اًمٙمِّم٤مف 2

 .2/403. اًمّتٌٞم٤من 3

 .2/412. جمٛمع اًمٌٞم٤من 4
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 ُمـ اهلل: أي ُمـ قمذاب اهلل. وذم أى٦م ٟمقع ُمـ اًمققمٞمد سمؾ شمٍمىح سمف ذم ُم٤م سمٕمد.

    .اًمٙمٗم٤مر 

     واؾمؿ وُمّمدره سمْمؿ اًمقاو  ،اًمَقىمقد: ُم٤م شمقىمد سمف اًمٜم٤مر وشمِمّتٕمؾ

اًمٙمٗم٤مر سم٠مٟمٗمًٝمؿ ٝمقر، أي وقء ًمٚمامء واًمُقوقء ًمٚمٗمٕمؾ واًمَٓمٝمقر واًمٓمُ ُوىمقد ٟمحق اًمقَ 

آشمٞم٤من سم٤مجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م وآسمّتداء سم٤مؾمؿ آؿم٤مرة »ىٙمقٟمقن طمٓم٥م ضمٝمٜمؿ. وذم اعمٞمزان: 

و٤موم٦م اًمقىمقد إمم اًمٜم٤مر يمّؾ ذًمؽ ى١ميمد إويمقٟمف دآً قمغم اًمٌٕمد وشمقؾمٞمط وٛمػم اًمٗمّمؾ و

. وقمغم هذا طمٓم٥م ضمٝمٜمؿ ىٜمحٍم ذم اًمٙمٗم٤مر وهمػمهؿ ُمـ 1شفمٝمقر اًمٙمّلم ذم احلٍم

 ىمقن سمٜم٤مرهؿ.اًمٔمٚمٛم٦م واًمٗمً٘م٦م حيؽم

 اًمرواى٤مت

اّٟمف ىم٤مل: إّن اسمـ آدم إذا يم٤من ذم آظمر  وذم ظمؼم ؾمقىد سمـ هَمَٗمَٚم٦م قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

أّول ىقم ُمـ أى٤مم أظمرة ُُمّثَؾ ًمف ُم٤مًمف ووًمده وقمٛمٚمف ومٞمٚمّتٗم٧م إمم ُم٤مًمف و ىقم ُمـ أى٤مم اًمدٟمٞم٤م

 ل يمٗمٜمؽ.ومٞم٘مقم: واهلل إيّن يمٜم٧ُم قمٚمٞمؽ طمرىّم٤ًم ؿمحٞمح٤ًم، ومامزم قمٜمدك؟ ومٞم٘مقل: ظُمذ ُمٜم

إيّن يمٜم٧م قمٚمٞمٙمؿ حُم٤مُمٞم٤مً و ٤مً ٌّ ىم٤مل: ومٞمٚمّتٗم٧ُم إمم وًمده ومٞم٘مقل: واهلل إيّن يمٜم٧م ًمٙمؿ حم

 ومامذا زم قمٜمديمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: ٟم١مّدىؽ إمم طمٗمرشمؽ ٟمقارىؽ ومٞمٝم٤م.

قمكَم ًمث٘مٞمًّل  ىم٤مل: ومٞمٚمّتٗم٧ُم إمم قمٛمٚمف ومٞم٘مقل. واهلل إيّن يمٜم٧م ومٞمؽ ًمزاهدًا وإن يمٜم٧َم 

ؽ، ؼمك وىقم ٟمنمك طمّّتك ُاقمرض أٟم٤م وأٟم٧م قمغم رسمّ ٜمؽ ذم ىمىومامذا قمٜمدك؟ ومٞم٘مقل: أٟم٤م ىمر

 2احلدى٨م.

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ضمٕمٗمر وذم ظمؼم ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ أيب

ٓ شمًٛمٕمقن ى٤م إظمقشم٤مه إيّن أؿمٙمق إًمٞمٙمؿ أ إذا محؾ قمدُو اهلل إمم ىمؼمه ٟم٤مدى محٚمّتف:: اهلل

صمّؿ مل ىّمدرين وأىمًؿ زم أّٟمف   ظمدقمٜمل وم٠موردينهللدَو اقمُم٤م وىمع ومٞمف أظمقيمؿ اًمِّم٘مل إَن 

ٜمل: وأؿمٙمق إًمٞمٙمؿ دٟمٞم٤م همَرشمٜمل طمّّتك إذا اـمٛم٠مٟمٜم٧م إًمٞمٝم٤م سقمّتٜمل: وأؿمٙمق ٟم٤مصٌح زم ومٖمِّم 

قمٜمٝمؿ  دًا محٞم٧ُم أوٓإًمٞمٙمؿ إًمٞمٙمؿ أظمّّلء اُلقى ُمٜمّقين صمّؿ شمؼَمؤوا ُمٜمّل وظمذًمقين: وأؿمٙمق 

ف طمّؼ اهلل ومٙم٤من آصمرهتؿ قمغم ٟمٗمز وم٠ميمٚمقا ُم٤مزم وأؾمٚمٛمقين: وأؿمٙمق إًمٞمٙمؿ ُم٤مًٓ ُمٜمٕم٧م ُمٜمو

                                                
 .3/90. اعمٞمزان 1

 (.3/231) 1، ح5/572. اًمٙم٤مذم 2
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وسم٤مًمف قمكَم ويم٤من ٟمٗمٕمف ًمٖمػمي وأؿمٙمق إًمٞمٙمؿ دارًا أٟمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م طمرىٌّتل وص٤مر ؾم٤ميمٜمٝم٤م 

سمٞم٧م اًمّٔمٚمٛم٦م  سمٞم٧م اًمُدود أٟم٤م همػمي وأؿمٙمق إًمٞمٙمؿ ـمقل اًمثقاء ذم ىمؼمي ىٜم٤مدي أٟم٤م

واًمقطمِم٦م واًمْمٞمؼ ى٤م إظمقشم٤مه وم٤مطمًٌقين ُم٤م اؾمّتٓمٕمّتؿ واطمذورا ُمثؾ ُم٤م ًم٘مٞم٧م وم٢ميّن ىمد 

٤ٌّمر واطمنشم٤مه قمغم ُم٤م ومَرـم٧ُم سمنّمت سم٤مًمٜم٤ّمر و ذم  سم٤مًمذل واًمّّمٖم٤مر وهمْم٥م اًمٕمزىز اجل

ٓم٤مع وٓصدىؼ ىرمحٜمل ومٚمق أَن زم يمَرة ضمٜم٥م اهلل وى٤م ـمقل قمقًمّت٤مه ومام زم ُمـ ؿمٗمٞمع ىُ 

 1وم٠ميمقن ُمـ اعم١مُمٜملم.

 ُمٜمّقين: أي ضمٕمٚمقين ذم اعمُٜمكى وإُمؾ.

ىدظمؾ ىمؼمه وم٢مذا ٜم٤مدي طمّّتك ىُ  ؽَمُ ٗمْ : ومام ىَ ضمٕمٗمر ظمرى قمـ أيبوزاد ذم رواى٦م اُ 

دظمؾ طمٗمرشمف رَدت اًمُروح ذم ضمًده وضم٤مءه ُمٚمٙم٤م اًم٘مؼم وم٤مُمّتحٜم٤مه: ىم٤مل: ويم٤من 

 2ىٌٙمل إذا ذيمر هذا احلدى٨م. أسمقضمٕمٗمر

: أي ٓىزال ىٜم٤مدي هبذه اعم٘م٤مًم٦م وُم٤م ىْمٕمػ ُمٜمٝم٤م.  ُم٤م َىْٗمؽُمُ

ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ آسم٤مئف قمـ أسمٞمف وذم ُمٕمّتؼمة ُمًٕمدة سمـ زى٤مد قمـ اًمّم٤مدق

اعمًٚمؿ صمّلصم٦م أظمّّل: ومخٚمٞمؾ ى٘مقل ًمف: أٟم٤م ُمٕمؽ طمّٞم٤ًم وُمٞمّت٤مً وهق قمٛمٚمف، : إّن ًمٚمٛمرء قمكم

وظمٚمٞمؾ ى٘مقل ًمف: أٟم٤م ُمٕمؽ طمّّتك متقت وهق ُم٤مًمف، وم٢مذا ُم٤مت ص٤مر ًمٚمقرصم٦م، وظمٚمٞمؾ ى٘مقل 

 3ًمف: أٟم٤م ُمٕمؽ إمم سم٤مب ىمؼمك صمّؿ ُاظمّٚمٞمؽ وهق وًمده.

ُمثؾ إّٟمام »أّٟمف ىم٤مل:  رومع أسمقىٕمغمى اجلٕمٗمري ذم ٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر قمـ رؾمقل اهلل

وأهٚمف وُم٤مًمف وقمٛمٚمف، يمرضمؾ ًمف صمّلصم٦م إظمقة، وم٘م٤مل ٕظمٞمف اًّمذي هق ُم٤مًمف طملم  أطمديمؿ

طميشمف اًمقوم٤مة وٟمزل سمف اعمقت: ُم٤م قمٜمدك وم٘مد شمرى ُم٤م ٟمزل يب؟ وم٘م٤مل ًمف أظمقه اًّمذي هق 

ّٓ ُم٤م دُم٧َم طمّٞم٤ًم، ومخذ ُمٜمّل أن ُم٤م ؿمئ٧م، وم٢مذا  یُم٤مًمؽ قمٜمدي همٜم :ُم٤مًمف وٓ ٟمٗمع إ

إمم  ٥م همػمُمذهٌؽ، وؾمٞم٠مظمذين همػمك، وم٤مًمّتٗم٧م اًمٜمٌّلوم٤مرىمّتؽ ومًٞمذه٥م يب إمم ُم٤م ذه

أصح٤مسمف وم٘م٤مل: هذا اًّمذي هق ُم٤مًمف، وم٠مّي أخ شمرون هذا؟ وم٘م٤مًمقا: أخ ٓ ٟمرى سمف ـم٤مئًّل، صمّؿ 

                                                
 (.3/233) 2، ح5/577 . اًمٙم٤مذم1

 (.3/234) 3، ح5/578. اًمٙم٤مذم 2

: 92، ح114: اخلّم٤مل /167، اًمرىمؿ 3/170. أُم٤مزم اًمّمدوق، اعمجٚمس اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ح3

 .1، ح232ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر /
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ىم٤مل ٕظمٞمف اًّمذي هق أهٚمف وىمد ٟمزل سمف اعمقت: ُم٤م قمٜمدك ذم ٟمٗمٕمل واًمّدومع قمٜمّل، وم٘مد ٟمزل 

ٚمّتؽ صمّؿ يمّٗمٜمّتؽ صمّؿ ُمّروؽ وأىمقم قمٚمٞمؽ، وم٢مأُ يب ُم٤م شمرى؟ وم٘م٤مل: قمٜمدي أن  ًّ ذا ُم٧ّم هم

قمٚمٞمؽ ظمػمًا قمٜمد ُمـ ؾم٠مًمٜمل قمٜمؽ،  یى طمٜمّٓمّتؽ، صمّؿ اشّمٌٕمؽ ُمِمّٞمٕم٤ًم إمم طمٗمرشمؽ، وم٠مصمٜم

: هذا أظمقه اًّمذي هق أهٚمف، وم٠مّي أخ شمرون هذا؟ وأمحٚمؽ ذم احل٤مُمٚملم، وم٘م٤مل اًمٜمٌّل

ٗمٕمل ىم٤مًمقا: أخ همػم ـم٤مئؾ، ى٤م رؾمقل اهلل، صمّؿ ىم٤مل ٕظمٞمف اًّمذي هق قمٛمٚمف: ُم٤مذا قمٜمدك ذم ٟم

واًمّدومع قمٜمّل، وم٘مد شمرى ُم٤م ٟمزل يب؟ وم٘م٤مل ًمف: اؤٟمس وطمِمّتؽ واذه٥م همّٛمؽ، وم٤ُمضم٤مدل 

: هذا أظمقه اًّمذي هق قمٛمٚمف، وم٤مّي أخ قمٜمؽ ذم اًم٘مؼم، وُاوؾّمع قمٚمٞمؽ ضمٝمدي، صمّؿ ىم٤مل

 .1ششمرون هذا؟ ىم٤مًمقا: ظمػم أخ، ى٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: وم٤مُٕمر هٙمذا

 :ى٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر سمّمػم ىم٤مل وذم يمّت٤مب قم٤مصؿ سمـ محٞمد احلٜم٤ّمط قمـ أيب

ّٓ قمٛمؾ يم٤من أسمقذر ى٘مقل ذم قمٔمّتف: ى٤م ُمٌّتٖمل اًمٕمٚمؿ» ، يم٠مّن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمّدٟمٞم٤م مل ىؽ ؿمٞمئ٤ًم، إ

ىٜمٗمع ظمػمه أو ىّي ّذه، ى٤م ُمٌّتٖمل اًمٕمٚمؿ، ٓ ىِمٖمٚمؽ أهؾ وٓ ُم٤مل قمـ ٟمٗمًؽ، أٟم٧م 

ومٞمٝمؿ صمّؿ همدوت ُمـ قمٜمدهؿ إمم همػمهؿ، واًمّدٟمٞم٤م وأظمرة  اًمٞمقم شمٗم٤مرىمٝمؿ، يمْمٞمػ سم٧َم 

ُم٤م سملم اعمقت واًمٌٕم٨م يمٜمقُم٦م ٟمٛمّتٝم٤م صمّؿ اؾمّتٞم٘مٔم٧م و يمٛمٜمزًم٦م تّقًم٧م ُمٜمٝم٤م إمم همػمه٤م،

 .2شُمٜمٝم٤م

 

                       

        

 

  ّومرقمقن  ىره قم٤مدهتؿ ـ أي اًمذىـ يمٗمروا ـ يمٕم٤مدة آلؼ سمٛمحذوف وشم٘مدُمّتٕمٚم

ظمؼم ُمٌّتدأ، وجيقز أن ىٜمّتّم٥م ُمقوٕمف سمٚمـ شمٖمٜمل  فُ ٟمَ أَ ومٞمٙمقن اًمٙم٤مف ذم ُمقوع رومع قَمٚمیى 

 سم٤مًمقىمقد أي ًمـ شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ ُمثؾ ُم٤م مل شمٖمـ قمـ أوًمئؽ أو شمقىمدهبؿ اًمٜم٤مر يمام شمقىمدهبؿ. وأ

                                                
ُمـ أسمقاب ضمٝم٤مد  99، اًم٤ٌمب 1، ح12/160وٟم٘مؾ قمٜمف ذم ُمًّتدرك اًمقؾم٤مئؾ  15. ٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر /1

 اًمٜمٗمس.

 .2، ح12/161وٟم٘مؾ قمٜمف ذم ُمًّتدرك اًمقؾم٤مئؾ  35ٞمد احلٜم٤ّمط /. يمّت٤مب قم٤مصؿ سمـ مح2



 201  ..................................................................... 11/  قمٛمران آلؾمقرة 

  رن قمٚمٞمف، اًمٕم٤مدة، واًمدأب: دأب ىدأب دأسم٤ًم ودئ٤مسم٤ًم: إذا اقمّت٤مد اًمٌمء ومت

آضمّتٝم٤مد، دأسم٤ًم ودؤوسم٤ًم إذا اضمّتٝمد ومٞمف وسم٤مًمغ وٟم٘مؾ ُمـ هذا إمم اًمٕم٤مدة ّٕٟمف سم٤مًمغ ومٞمف طمّّتك 

 ص٤مر قم٤مدة. اًمدأب: آضمّتٝم٤مد إذا ص٤مر قم٤مدة ى٠ميت ذم اًمًػم اعمًّتٛمر.

      ومرقمقن اؾمؿ حلٙم٤مم ُمٍم ذم ُمّده ُمٕمٚمقُم٦م يمام أّن اًم٘مٞمٍم اؾمؿ

 ُمدَ ٘مُ ًمْ ٱظمنو أو ؿم٤مه اؾمؿ حلٙم٤مم اىران و ومرُ ًمٱ٤مم ٙمّ حلُ 
ِ
وآُلؿ: أي أهٚمٝمؿ ىمٌؾ آؾمّلم.  ٤مء

 وْ وُ ىمراسمّتٝمؿ. واًمٗمرق سملم أل واًمذرى٦م أّن آل اًمرضمؾ هؿ ذَ  وْ وُ ذَ وـم٤مئٗمّتٝمؿ ومجٕمٝمؿ وَ 

ًمٞمس يمّؾ آل سمذرى٦م ويمذًمؽ أل خيّتص و ذرى٦م آل ىمراسمّتف وذرىّتف هؿ ٟمًٚمف ومٙمّؾ 

سمخّلف  ٤ممِ جّ حْلَ ٱًمدىـ أو اًمدٟمٞم٤م ومّل ى٘م٤مل: آل ار سمح٥ًم ادسم٤مٕذاف وذوي إىم

 1اًمذرى٦م.

 .طمرف قمٓمػ       ومرقمقن ُمـ اًمذىـ يمٗمروا. ُمـ ىمٌؾ آل 

   اهلل. آى٤مِت سمىـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗمرة ذومرقمقن واًم يمّذب آل 

    ٧ِم ٞمَ ٛمّ ؾُم ذهؿ اهلُل أي قم٤مىمٌٝمؿ، وَ طمٞم٨م إّّنؿ يمذسمقا سمآى٤مت اهلل وم٠مظم 

 اعمٕم٤مىم٦ٌم: ُم١ماظمذة ّّٕن٤م أظمذ سم٤مًمذٟم٥م وإظمذ سم٤مًمذٟم٥م قم٘مقسم٦م.

   ُُم٘مّت٣م »اهلل سم٥ًٌم ذٟمقهبؿ وذم اعمٞمزان:  ؿْ ٝمُ ٌُ ٕم٤مىمِ اًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م، أي ى

اعمح٤مذاة اًمّتل سملم أىّتلم وىمٞم٤مؾمف طم٤مل ه١مٓء اًمذىـ يمٗمروا ذم دأهبؿ أن ىٙمقن اًم٤ٌمء 

 .2شاًمٕمذاب اًمذي طمّؾ سم٤ًمطمّتٝمؿ هق قملم اًمذٟمقب اًمّتل أذٟمٌقه٤م... نّ ٠م... ويمًممًم٦م

واًمذٟم٥م واجلرم واطمد، واًمذٟم٥م: اًمّتٚمق ًمٚمٌمء، ذٟمٌف ىذٟمٌف ذٟم٤ًٌم إذا شمّل، وأصؾ 

ُمـ اؾمّتح٘م٤مق اًمذم يمام ىمٞمؾ اًمٕم٘م٤مب، ّٕٟمف ىًّتحؼ  هُ قْ ٚمُ ّتْ ىَ اًم٤ٌمب: اًمّتٚمق، وم٤مًمذٟم٥م: اجلرم عم٤م 

 قم٘مٞم٥م اًمذٟم٥م.

   .ًمٚمذىـ يمٗمروا وهؿ ُمذٟمٌقن 

 

                                                
 ًمٚمًّٞمد ٟمقراًمدىـ اجلزائري. 46. يمام ىٔمٝمر ذًمؽ ُمـ ومروق اًمٚمٖم٤مت /1

 .3/91. اعمٞمزان 2
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  اهللِ  ى٤م رؾمقَل. 

    .ُمـ ُمنميمل ُمٙم٦م أو اًمٞمٝمقد أو قمٛمقم اًمٙمٗمرة 

    شُم٘مّتٚمقن ذم اًمدٟمٞم٤م وأشمك سمّمٞمٖم٦م اعمجٝمقل ّٕن وهتزُمقن وشمٗمّرون أو

 .ةً هزىٛمّتٝمؿ يم٤مٟم٧م يمٌػم

  ويمذًمؽ أشمك سمّمٞمٖم٦م اعمجٝمقل ًمٕمٔمٛم٦م ٍق قْ احلنم: اجلٛمع ُمع ؾَم ،

 احلنم ذم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

     أي اًمٜم٤مر ىٙمقن ُم٘مّمد طمنمهؿ، وضمٝمٜمؿ: اؾمؿ ُمـ أؾمامء اًمٜم٤مر

 وهل اًمٌئر اًمٌٕمٞمدة اًم٘مٕمر.ُمـ اجلٝمٜم٤مم  ؾْمُٛمٝم٤مٱ ذَ ظِم وىمٞمؾ أُ 

     ِاًم٘مرار وهل اعمقوع اًمذي ىّتٛمّٝمد ومٞمف أي ىٜم٤مم ُمثؾ اًمٗمراش.ٝم٤مدُ اعم : 

 اًمرواى٦م

روى حمّٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ى٤ًمر قمـ رضم٤مًمف ىم٤مل: عم٤ّم أص٤مب رؾمقل »وذم اعمجٛمع: 

نم اًمٞمٝمقد اطمذروا ىمرىِم٤ًم سمٌدر وىمدم اعمدىٜم٦م مجع اًمٞمٝمقد ذم ؾمقق ىمٞمٜم٘م٤مع وم٘م٤مل: ى٤م ُمٕم اهلل

ُمـ اهلل ُمثؾ ُم٤م ٟمزل سم٘مرىش ىقم سمدر وأؾمٚمٛمقا ىمٌؾ أن ىٜمزل سمٙمؿ ُم٤م أٟمزل هبؿ وىمد قمرومّتؿ أيّن 

ٟمٌٌل ُمرؾَمٌؾ دمدون ذًمؽ ذم يمّت٤مسمٙمؿ، وم٘م٤مًمقا: ى٤م حمّٛمد ٓ ىٖمرٟمؽ إّٟمؽ ًم٘مٞم٧َم أهمامرًا ٓ قمٚمؿ ُلؿ 

ًمٜم٤ّمس وم٠مٟمزل اهلل هذه وم٠مص٧ٌَم ُمٜمٝمؿ ومرص٦م، إّٟم٤م واهلل ًمق ىم٤مشمٚمٜم٤مَك ًمٕمروم٧َم إّٟم٤م ٟمحـ ا سم٤محلرب

 .1شقم٤ٌمس ورواه أصح٤مسمٜم٤م أىْم٤مً  أى٦م، وُروي أىْم٤ًم قمـ قمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ

 .5وروض اجلٜم٤من 4واًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3واًمّتٌٞم٤من 2روىى وٟمحقه٤م شمٗمًػم اًم٘مٛمل

                                                
 .2/413. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .1/97. شمٗمًػم اًم٘مٛمل ذم 2

 .2/406. اًمّتٌٞم٤من 3

 .3/20. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4

 .4/198. روض اجلٜم٤من 5
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    ّد رؾمقل اخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم وقمغم رأؾمٝمؿ ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء حمٛم

.واًمٕمج٥م ُمـ ـم٤مًم٥م ذم همزوة سمدر أُمػماعم١مُمٜملم قمغم سمـ أيب فِ ّتِ ىَ اوص٤مطم٥م ر اهلل

ىراه  3ىرى اخلٓم٤مب عمنميمل ىمرىش وص٤مطم٥م اعمٞمزان 2شمٌٕم٤ًم ًمٚمٌٞمْم٤موي 1اًمزخمنمي

ُمع وٛمػم اًمٖمٞم٤مب ُمع أّن هذه أى٦م  یى شمإٟم٥ًم ُمع أّن ذيمرهؿ ذم أى٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أَ 

ُم٘م٤مًم٦م ىمٞمؾ قمٜمد ُُمٗم٤مُد اخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم يمام هق ًمٞم٧ًم ُلؿ سمؾ يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمٙمقن 

 اًمٌٞمْم٤موي وُمـ اعمٛمٙمـ قمٜمد ص٤مطم٥م اعمٞمزان.

  اهلل اًمٕمّلُم٦م واًمدًٓم٦م اًمقاوح٦م، قمغم صدق اًمٜمٌل حمّٛمد رؾمقل 

 وىٙمقن ُمـ ُمٕم٤مضمزه.

      یى اًمٗمئ٦م: اًمٗمرىم٦م واجلامقم٦م واًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمس وأصؾ سم٤مسمف ى٠ميت سمٛمٕمٜم 

 ل: اًمٗمئ٦م ّّٕنؿ ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمس.اًم٘مٓمع وى٘م٤م

 ْق يمُ نْمِ اعمًٚمٛمقن وُمُ  ًْمِٗمَئّت٤مِن ومِْٞمٝم٤مٱوَ  وطمٞم٨م ٟمزًم٧م أى٦م اًمنمىٗم٦م ذم ؿم٠من همزوة سمدر

إمم إًمػ  ٦مٍ ئَ ٛمِ ٕمَ ًْ وسمْمٕم٦م قمنم وقمدد اعمنميملم شمِ  ٦مٍ ئقمدد اعمًٚمٛملم صمّلث ُمِ ويم٤من ىمرىش، 

 .4قمٌداهلل أيبو ضمٕمٗمر يمام هق اعمروي قمـ أيب

    واًمّتّلىمل: آضمّتامع، وزُم٤من آضمّتامع يمام ُمّر ىقم  ٤مءُ ٘مّتًمْ ِٓ ٱاضمّتٛمٕمّت٤م، أي

، ّٕن مل ىٕمٝمد اًمّتٍمف ذم إسمّم٤مر ذم دٍ طُم أُ سمدر، وإن يم٤مٟم٧م اًمًقرة ٟم٤مزًم٦م سمٕمد همزوة 

 همػمه٤م.

          ذم  عُ ٘مَ إَِٟمام ىَ وصػ اهلل ؾمٌح٤مٟمف اعم١مُمٜملم سم٠مّن ىمّت٤مُلؿ

                                                
 .1/341. اًمٙمِّم٤مف 1

 ُمـ اًمٓمٌع احلجري. 69. أٟمقار اًمّتٜمزىؾ /2

 .3/92. اعمٞمزان 3

 .2/408. اًمّتٌٞم٤من 4
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ّٓ اًم٘مرسم٦م هلل شمٕم٤ممم. ؿْ وًمٞمس َُلُ طْمَدُه وَ ؾمٌٞمؾ اهلل   َّه٦م إ

      ُٕـْ ٙمُ ىَ ظمرى سم٠مّّن٤م يم٤مومرة وسم٤مًمٓمٌع مل وصػ ؾمٌح٤مٟمف اًمٗمرىم٦م ا 

 .فِ ٞمْ ًمَ إِ  ٦مً سمَ رْ ىمّت٤مُلؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٓ ىمُ 

    َْٕمَؾ َوَذيَمَر اًمٗمِ  اًمٗمئ٦م اًمٙم٤مومرة اعمًٚمٛملم اعم٘م٤مشمٚملم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل نَ وْ رَ أي ى 

 .عمَْْٕمٜمیى ٱَىَرْوَّنُْؿ سمِٚمِح٤مِظ 

    َؿْ َّنُ وْ ػَمَ اًمٗملم أو ُمثكم قمدد اعمًٚمٛملم ومَ  ؿْ َّنُ وْ ػَمَ أي ُمثكم قمدد اًمٙم٤مومرىـ وم 

 .2واًمٙمِّم٤مف 1وٟمٞمٗم٤ًم وقمنمىـ، ويمّلَه٤م حمّتٛمّلن يمام ذم أٟمقار اًمّتٜمزىؾ ٦مٍ ئَ ٛمِ ّتَ ؾِم 

إٟمٗم٤مل وم٢من ىمٚم٧م: ومٝمذا ُمٜم٤مىمض ًم٘مقًمف ذم ؾمقرة »وذم إظمػم:     

  3. 

ىمٚم٧م: ىمّٚمٚمقا أّوًٓ ذم أقمٞمٜمٝمؿ طمّّتك اضمؽمؤا قمٚمٞمٝمؿ ومٚماّم ٓىمقهؿ يمثروا ذم أقمٞمٜمٝمؿ 

طمّّتك همٚمٌقا ومٙم٤من اًمّت٘مٚمٞمؾ واًمّتٙمثػم ذم طم٤مًملم خمّتٚمٗملم... وشم٘مٚمٞمٚمٝمؿ شم٤مرة وشمٙمثػمهؿ 

 .4شفمٝم٤مر أى٦مإُاظمرى ذم أقمٞمٜمٝمؿ أسمٚمغ ذم اًم٘مدرة و

    .رؤى٦م فم٤مهرة ُمٙمِمقوم٦م واوح٦م ٓ ًمٌس ومٞمٝم٤م وٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمٝم٤م 

        .ُمـ اعم١مُمٜملم اعم٘م٤مشمٚملم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. إىد: اًم٘مقة

 اًمٜمٍم: اعمٕمقٟم٦م قمغم إقمداء. وهق قمغم ىمًٛملم: سم٤مًمٖمٚم٦ٌم وسم٤محلج٦م واًمؼمه٤من.

             إي إّن ذم هذا اًمّت٠مئٞمد اًمرسم٤مين وهمٚم٦ٌم

ٕصح٤مب اًمٌّمػمة واًمٕم٘مقل. واًمٕمؼمة: اعمققمٔم٦م  ةً ؼْمَ ذم سمدر قمِ  يملمَ نْمِ عمُْ ٱ غمى اعمًٚمٛملم قمَ 

 إمم ُم٤م ىٛمٙمـ أن ىًّتٗمٞمد ُمٜمف ذم طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞمقى٦م 
ٍ
واًمدراؾم٦م اعمٗمٞمدة واًمٜمٔمرة اًمٕم٤مسمرة ُمـ رء

 اًمٜمٗمقذ.ظمروى٦م. وهل ُمـ اًمٕمٌقر: أي وإُ 

 اًمرواى٦م

ٟمزًم٧م أى٦م ذم ىمّم٦م سمدر ويم٤من اعمًٚمٛمقن صمّلث ُم٠مة وصمّلصم٦م قمنم »وذم اعمجٛمع: 

                                                
 .69. أٟمقار اًمّتٜمزىؾ /1

 .1/341. اًمٙمِّم٤مف 2

 .44. ؾمقرة إٟمٗم٤مل /3

 .1/341. اًمٙمِّم٤مف 4
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رضمًّل قمغم قمّدة أصح٤مب ـم٤مًمقت اًمذىـ ضم٤موزوا ُمٕمف اًمٜمٝمر، ؾمٌٕم٦م وؾمٌٕمقن رضمًّل ُمـ 

اعمٝم٤مضمرىـ، وُم٠مشم٤من وؾمّت٦م وصمّلصمقن رضمًّل ُمـ إٟمّم٤مر ويم٤من ص٤مطم٥م ًمقاء رؾمقل 

ى٦م إٟمّم٤مر ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة ويم٤مٟم٧م اوص٤مطم٥م ر ًم٥مـم٤م واعمٝم٤مضمرىـ قمكم سمـ أيب اهلل

ؾمٌٕملم سمٕمػمًا واخلٞمؾ ومرؾملم ومرس ًمٚمٛم٘مداد سمـ أؾمقد  اِلسمؾ ذم ضمٞمش رؾمقل اهلل

ُمرصمد ويم٤من ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمًّلح: ؾمّت٦م أدرع وصمامٟمٞم٦م ؾمٞمقف ومجٞمع ُمـ  وومرس عمرصمد سمـ أيب

ذم قمدة اؾمّتِمٝمد ى١مُمئذ أرسمٕم٦م قمنم رضمًّل ُمـ اعمٝم٤مضمرىـ وصمامٟمٞم٦م ُمـ إٟمّم٤مر، واظمّتٚمػ 

واسمـ ُمًٕمقد أّّنؿ يم٤مٟمقا أًمٗم٤ًم، وقمـ ىمّت٤مدة وقمروة سمـ زسمػم  قمـ قمكم ياعمنميملم ومرو

واًمرسمٞمع يم٤مٟمقا سملم شمًٕمٛم٠مة إمم أًمػ، ويم٤مٟم٧م ظمٞمٚمٝمؿ ُم٠مة ومرس ورأؾمٝمؿ قُمّْت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م 

ويم٤من ؾم٥ٌم ذًمؽ قمػم  سمـ قمٌد ؿمٛمس ويم٤من طمرب سمدر أّول ُمِمٝمد ؿمٝمده رؾمقل اهلل

 .1شؾمٗمٞم٤من أيب

 يمّلم ًمٓمٞمػ ذم اعم٘م٤مم ومراضمٕمف. 3ًمٚمثٕمٚمٌل، وذم روض اجلٜم٤من  2واًمٌٞم٤منوٟمحقه٤م ذم اًمٙمِمػ 

 

                     

                            

                                    

 

سمٛمٜمزًم٦م شمقوٞمح وذح طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أى٦م  ِهَل هذه أى٦م اًمنمىٗم٦م 

 اًمٕم٤مذة أي ىمقًمف شمٕم٤ممم:               

             4 ّٕن اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م أّّنؿ ىًّتٖمٜمقن سم٠مُمقاُلؿ وأوٓدهؿ ،

ًمٜم٤م ُم٤م ىقضم٥م هذا اًمّتخّٞمؾ، وأّن اهلل شمٕم٤ممم  ُح ّو قَ ُمـ اهلل قمغم ختّٞمٚمٝمؿ وهذه أى٦م اًمنمىٗم٦م شمُ 

 ًمٜم٤ّمس واؾمّتٛمرار طمٞم٤مهتؿ اًمٜمققمٞم٦م.أودع ذم ومٓمرة اًمٜم٤ّمس هذا احل٥ّم ًمٌ٘م٤مء ا

                                                
 .2/415. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .3/21. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 2

 .4/204. روض اجلٜم٤من 3

 .10قمٛمران / . ؾمقرة آل4
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  ُٕمّم٤مر اًمزىٜم٦م: ُم٤م ىقضم٥م اجلامل قمٜمد اعمزّىـ وهل ختّتٚمػ سم٤مظمّتّلف ا

ُ ٱوَ  ٦مٌ ٞمَ ِو رَ قمَ ٦ٌم ىَ ٤ٌمرِ ّتِ قمْ ٱ٦م وَ ٦م طم٘مٞم٘مٞمّ قمّم٤مر واًمٕم٤مدات. وهل واىمٕمٞمّ وإ ٟمحق: اًمٕمٚمؿ  یى ًموْ ْٕ

اًمٔم٤مهري واعم٤مل ٟمحق: اجلامل  ٦موآقمّت٘م٤مدات اًمّمحٞمح٦م واًمٙمامٓت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م، واًمث٤مٟمٞم

اهلل سمام ضمٕمؾ  ٦مىم٤مل اًمزضم٤مج: أّٟمف زىٜم»واًمٗم٤مقمؾ ُلذا اًمّتزىلم خمّتٚمػ ومٞمف قمٜمد اًم٘مقم  ،ًمٌٜمقنوا

 ذم اًمٓم٤ٌمع ُمـ اعمٜم٤مزقم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:           1 وىم٤مل ،

وىم٤مل أسمققمكم: أّٟمف زىـ اهلل احلًـ: زّىٜمف اًمِمٞمٓم٤من ّٕٟمف ٓ أطمد أؿمّد ذُّم٤ًم ُل٤م ُمـ ظم٤مًم٘مٝم٤م، 

 شم٤ممٌ  ىمقل اًمزضم٤مج قمٜمدٟم٤م أنّ . وىمد ُمّر 2شُم٤م حيًـ ُمٜمف، وزىـ اًمِمٞمٓم٤من ُم٤م ى٘مٌح ُمٜمف. 

ـْ  قَ وهذا اًمّتزّىـ اعمذُمقم هُ   فمٝمقر اًمدٟمٞم٤م ًمّلٟم٤ًمن سمّتخّٞمؾ آؾمّت٘مّلل واًمٖم٤مى٦م، وًمٙم

ذم ُمقاىمػ  ًمٚمّتقؾمؾ سم٤مًمدٟمٞم٤م إمم أظمرة واسمّتٖم٤مء ُمرو٤مشمف اًمَّتْزىلمُ  قَ هُ وَ  ظمرآشمزىـ  كهٜم٤م

ذا اًمَّتْزىلُم احلٞم٤مة   ،ممدوح، وإّول ُمذُمقم وىدظمؾ ومٞمف شمزىلم اًم٘مٚمقب وإضم٤ًمدَوهى

 ه٤م قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم.ؤُ ٤مُلْ إِ وَ 

  وإّول اعمذُمقم ٟمًٌف اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمِمٞمٓم٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   

    3  قمـ إسمٚمٞمس: وىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مى٦م         

          4. 

 إمم ٟمٗمًف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  شمٕم٤مًمیى  ٟمًٌف اهللوَمَ٘مْد وأُّم٤م اًمث٤مين اعمٛمدوح    

       5. :وىم٤مل شمٕم٤ممم            6. 

ضمٕمٚمٝم٤م ذم ومٓمرة اًمٜم٤ّمس ٓؾمّتٛمرار طمٞم٤مهتؿ ىَمْد واحل٤مصؾ: اعمزّىـ هق اهلل شمٕم٤ممم و

 وُمٕم٤مؿمٝمؿ.

  أي جلٛمٞمٕمٝمؿ قمغم خمّتٚمػ ـمٌ٘م٤مهتؿ وصٜمقومٝمؿ وأقمّم٤مرهؿ وأُمّم٤مرهؿ

 وأقمامرهؿ.

                                                
 .7/. ؾمقرة اًمٙمٝمػ 1

 ُمع اظمّتّلف ذم اًمؽمشمٞم٥م. 2/411. اًمّتٌٞم٤من 2

 .43. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /3

 .39. ؾمقرة احلجر /4

 .7. ؾمقرة اًمٙمٝمػ /5

 .32. ؾمقرة إقمراف /6
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     َّتَ ِْم إمم اًمٌمء اعمُ  اًمٜمٗمسِ  ٤منُ ىمَق اًمِمٝمقات مجع ؿمٝمقة وهل شم ، ٝمكى

ٓ ٟمٗمس اًمِمٝمقة اعمقدقم٦م، واًمِم٤مهد قمٚمٞمف ذيمر اعمّم٤مدىؼ  ،واعمراد هب٤م هٜم٤م اعمِمّتٝمٞم٤مت

 اًمقاردة ذم أى٦م.

    ـّ أقمغم ًمّذة اجلٜم٦م واًمدٟمٞم٤م يمام ورد مجع ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف، وه

 ذم اًمرواى٦م اًمّتل شم٠ميت.

  هق ذيمقر آوٓد سمّل واؾمٓم٦م أو ُمٕمٝم٤م.مجع اسمـ و 

    :واظمّتٚمٗمقا ذم ُم٘مدار اًم٘مٜمٓم٤مر وم٘م٤مل ُمٕم٤مذ سمـ »مجع ىمٜمٓم٤مر، ىم٤مل اًمِمٞمخ

قم٤ٌمس  سمـ يمٕم٥م وأسمقهرىرة: هق أًمػ وُم٠مشم٤م أوىمٞم٦م. وىم٤مل اسمـ يبأُ ضمٌؾ واسمـ قمٛمرو 

ر أو قمـ احلًـ أىْم٤ًم أّٟمف أًمػ دىٜم٤م يواحلًـ واًمْمح٤مك: هق أًمػ وُم٠مشم٤م ُمث٘م٤مل. ورو

: صمامٟمقن أًمػ ُمـ اًمدراهؿ أو ُم٤مئ٦م رـمؾ. وىم٤مل جم٤مهد ة٤مدّتاصمٜم٤مقمنم أًمػ درهؿ. وىم٤مل ىم

، وسمف ىم٤مل اًمٗمراء 1وقمٓم٤م: ؾمٌٕمقن أًمػ دىٜم٤مر. وىم٤مل أسمقٟمي: هق ُمٚمئ ُمًؽ صمقر ذه٤ٌمً 

 .3ش. وىم٤مل اًمرسمٞمع واسمـ أٟمس: هق اعم٤مل اًمٙمثػم2ضمٕمٗمر وهق اعمروي قمـ أيب

 « ُمـ اًم٘مٜمٓم٤مر وهق ضم٤مُمد. وهذا دأهبؿ ىٕمّتؼمون اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمِمّتؼ

صمّؿ ىِمّت٘مقن ُمٜمف اعمِمّت٘م٤مت  ٤مً ىّ رِ دَ ّْم ُمَ  ًل ٜمٕمْ ذم اجلقاُمد ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٜم٥ًم ىٙم٥ًم هب٤م ُمَ 

اًمٌمء سم٤مًمقصػ  ِػ ْص واًمّتٛمر واًمٕمٓمر، ووم٤مئدة وَ  ؾِ ٘مْ ٌَ ًمْ ٱيم٤مًم٤ٌمىمؾ واًمّت٤مُمر واًمٕمٓم٤مر ًم٤ٌمئع 

ٕمٜمك ًمٗمٔمف همػم وم٤مىمده يمام ى٘م٤مل: اعم٠مظمقذ ُمـ ًمٗمٔمف شمثٌٞم٧م ُمٕمٜم٤مه، واًمّتٚمٛمٞمح إمم أّٟمف واضمد عم

 ىٔمٝمر ُمـيمام ش دٟم٤مٟمػم ُمدٟمرة ودواوىـ ُمدوٟم٦م، وى٘م٤مل: طمج٤مب حمجقب وؾمؽم ُمًّتقر

 .4اعمٞمزان

ُمٕمٜمك اًم٘مٜمٓمرة: اعمْم٤مقمٗم٦م ـ قمغم ىمقل ىمّت٤مده ـ وىم٤مل اًمٗمراء: »وًمٙمـ ىم٤مل اًمٓمقد: 

هل شمًٕم٦م ىمٜم٤مـمػم، وىمٞمؾ: هل يم٘مقًمؽ دراهؿ ُمدرَه٦م أي جمٕمقًم٦م يمذًمؽ. وىم٤مل اًمًّدي: 

                                                
 .2/417سمّمػم، اًمزى٤مدة ُمـ جمٛمع اًمٌٞم٤من  . قمـ أيب1

 .2/417، اًمزى٤مدة ُمـ جمٛمع اًمٌٞم٤من قمٌداهلل . وأيب2

 .2/411. اًمّتٌٞم٤من 3

 .3/104. اعمٞمزان 4
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 .1شوسم٦م دراهؿ أؤ دٟم٤مٟمػمُمي

، واجلٛمٞمع ىرضمع إمم اًمٙمثرة اعمٞمزان ص٤مطم٥ِم  ُم٘م٤مًم٦مَ  ُف رادِ شمُ أىمقل: ُم٘م٤مًم٦م اًم٘مٞمؾ 

 .2يمام ذم اعمجٛمع

     .سمٞم٤من ًمّتٚمؽ اًم٘مٜم٤مـمػم سم٠مّّن٤م ُمٜمٝمام 

       :ٱاخلٞمؾ َ راقمٞم٦م، اًم، واعمًّقُم٦م: هل اعمرؾمٚم٦م ًمٚمرقمل، راُس ومْ ْٕ

 ُم٦م.أو اعمٕمَٚمٛم٦م أي ذات اًمٕمّل

  ِاِلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ ُمـ اًمْم٤من واعمٕمز. َل مجع َٟمَٕمؿ، وه 

 .أي اًمزرع 

        احلٞم٤مة  3ؿم٤مرة إمم آُُمقر اًمًّت٦م اعمذيمقرة يمّٚمٝم٤م ُمّت٤معإ

ّٓ هب٤م وًمٙمـ يمّٚمٝم٤م شمٌ٘مك ذم هذه اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞم٤م اًمٕم٤مرى٦م، وإن يم٤من ٓىٛمٙم ـ احلٞم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م إ

 واِلٟم٤ًمن ىرطمؾ ُمٜمٝم٤م إمم ضمقار رمح٦م رسّمف، وًمذا قمّ٘مٌف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

         اعمآب: أي اعمرضَمع، إوب: اًمرضمقع. أي قمٜمداهلل

 شمٕم٤ممم أطمًـ ُمـ هذه إُمّتٕم٦م اًمدٟمٞمقى٦م ذم ضمٜم٦م أظمرة ٕنّ       

   4، .وًمذا قمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مٔى٦م أشمٞم٦م 

 اًمرواى٤مت

ىمّت٤مدة قمـ رضمؾ قمـ  احلًـ سمـ أيبقمـ قمـ اًمؼمىمل  قمـ قِمَدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م اًمٙمٚمٞمٜمل

ُلؿ : ُم٤م شمٚمَذذ اًمٜم٤ّمس ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سمَٚمَذٍة أيمثر مجٞمؾ سمـ َدّراج ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل

 :ُمـ ًمذة اًمٜم٤ًمء وهق ىمقل اهلل            إمم

 ُمـ اجلٜم٦م أؿمٝمك قمٜمدهؿ ُمـ 
ٍ
آظمر أى٦م. صمّؿ ىم٤مل: وإّن أهؾ اجلٜم٦م ُم٤م َىَّتَٚمَذُذوَن سمٌمء

 .5شوٓ ذاٍب  اًمٜمٙم٤مح ٓ ـمٕم٤ممٍ 

                                                
 .2/411ًمّتٌٞم٤من . ا1

 .2/417. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .2/412. اعمّت٤مع: ُم٤م ىًّتٜمٗمع سمف ُمّدة صمّؿ ىٗمٜمك. اًمّتٌٞم٤من 3

 .71. ؾمقرة اًمزظمرف /4

 (.5/321) 10، ح10/564. اًمٙم٤مذم 5
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 .1ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

قمكم قمـ أسمٞمف قمـ مح٤مد سمـ قمٞمًك قمـ رسمٕمل سمـ قمٌداهلل قمـ ومْمٞمؾ سمـ اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ 

ىم٤مل: ؾمّلُم٦م اًمدىـ وصح٦م اًمٌدن ظمػٌم ُمـ اعم٤مل، واعم٤مل زىٜم٦ٌم ُِمـ  ضمٕمٗمر ى٤ًمر قمـ أيب

 2زىٜم٦م اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦ٌم.

 اًمرواى٦م صحٞمح٦م آؾمٜم٤مد.

اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ اًمٕمدة قمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد قمـ ٟمقح سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ قمٌٞمداهلل 

: إّن أّول ُم٤م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيباًمده٘م٤من 

سمف ؾم٧م: طم٥ّم اًمدٟمٞم٤م وطم٥ّم اًمرئ٤مؾم٦م وطم٥ّم اًمٓمٕم٤مم وطم٥ّم اًمٜمقم وطم٥ّم  قُمِِصَ اهلُل 

 3اًمراطم٦م وطم٥ّم اًمٜم٤ًمء.

ّٓ قمٌٞمداهلل سمـ قمٌداهلل اًمده٘م٤من. ٘م٤مٌت رضم٤مل اًمًٜمد يمٚمّٝمؿ صمِ   إ

قمـ اًمؼمىمل قمـ أسمٞمف قمـ حمّٛمد سمـ  ًٕمدآسم٤مدياًماًمّمدوق قمـ اسمـ اعمّتقيمؾ قمـ 

ؾمٜم٤من قمـ زى٤مد سمـ اعمٜمذر قمـ ؾمٕمد سمـ ـمرىػ قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشمف ىم٤مل: ىم٤مل 

: اًمٗمّتـ صمّلث: طم٥ّم اًمٜم٤ًمء وهق ؾمٞمػ اًمِمٞمٓم٤من وذب اخلٛمر وهق ومُخ أُمػماعم١مُمٜملم

اًمِمٞمٓم٤من وطم٥ّم اًمدىٜم٤مر واًمدرهؿ وهق ؾمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من، ومٛمـ أطم٥ّم اًمٜم٤ًمء مل ىٜمّتٗمع 

إذسم٦م طمرُم٧م قمٚمٞمف اجلٜم٦ّم، وُمـ أطم٥ّم اًمدىٜم٤مر واًمدرهؿ ومٝمق قمٌد  سمٕمٞمِمف، وُمـ أطم٥ّم 

 اًمدٟمٞم٤م.

: اًمدىٜم٤مر داء اًمدىـ واًمٕم٤ممل ـمٌٞم٥م اًمدىـ وم٢مذا رأىّتؿ وىم٤مل: ىم٤مل قمٞمًك سمـ ُمرىؿ

 4اًمٓمٌٞم٥م جيُر اًمّداء إمم ٟمٗمًف وم٤مهّتٛمقه واقمٚمٛمقا أّٟمف همػم ٟم٤مصح ًمٖمػمه.

اء اًمث٘م٦م ذعمٜمذر هقزى٤مد سمـ قمٞمًك أسمققمٌٞمدة احلاًمرواى٦م ُمٕمّتؼمة آؾمٜم٤مد، ّٕن اعمراد سمزى٤مد سمـ ا

 .5اعمٕمروف. وؾمٕمد صحح اًمِمٞمخ طمدىثف ذم رضم٤مًمف

ّلً ذم اخلٞمؾ ومراضمٕمف ان ؿمئ٧م.ّموم 6ذيمر ذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل

                                                
 .11، ح1/294. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 (.2/216) 3، ح3/546. اًمٙم٤مذم 2

 (.2/289) 3، ح3/710. اًمٙم٤مذم 3

 .91، ح1/113. اخلّم٤مل 4

 .17، رىمؿ 92ل اًمِمٞمخ اًمٓمقد /. رضم٤م5

 .3/26. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 6
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  سمٞم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم       ذم ذىؾ أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وشمٗمّمٞمؾ

 يمام ُمّر. ،فُ ًمَ 

  اهللِ  ى٤م رؾمقَل ًمِمٝمقات.ًمٚمٜم٤ّمس اًمذىـ ُزّىـ ُلؿ طم٥ّم ا 

 ىمرار سمام ىٕمرومف أو ىٕمّرف ًمف ـم٥م قمغم اِلِ ٤ماؾمّتٗمٝم٤مم ًمٚمّت٘مرىر، أي محؾ اعمخ

وآظمره إُّم٤م     وُم٤م سمٕمده مجٚم٦م ُمًّت٤مٟمٗم٦م أو   .وُم٤م سمٕمده مجٚم٦م ُمًّت٠مٟمٗم٦م 

    ظمؼميمؿ.أُ أي 

     ذىؾ ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م  أي أٟمٗمع ًمٙمؿ وأطمًـ مم٤ّم ُمّر ذيمره ذم

ًمإلٟم٤ًمن ُمـ هذه اًمِمٝمقات وىٛمٙمـ أن ىٙمقن  ظمػمٌ ِهَل ُمقر ٠مُ وًمذاهت٤م، أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم سم

قمـ ذيمر اهلل َأْو إقِْمراٍض  ىمٌٍح أو وم٤ًمٍد أو ٟمًٞم٤منٍ  ّي سمٕمْمٝم٤م ُمـ ضمٜمًٝم٤م وًمٙمـ ُمـ دون أَ 

 شمٕم٤ممم.

     َ٦ممُجْٚمَ  ٝم٤ممِ ٗمْ ّتِ ؾْم ِٓ ٱم ٤مظمّت ىٙمقنَ  نْ سمٜم٤مًء قمغم أ      ىٙمقن

ُم٘مدُم٤ًم ومجٚم٦م  اً ظمؼم     .ُمٌّتدأ ُم١مظمر 

حّرُم٤مت وهل أؾم٤مس اعمواًمّت٘مقى: هل اِلشمٞم٤من سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م واضمّتٜم٤مب 

 اعمرؾمٚملم.وَ دقمقة إٟمٌٞم٤مء 

   ،دًٓم٦م قمغم قمٚمّق ُم٘م٤مُمٝمؿ وارشمٗم٤مقمف واؾمّتحٙم٤مُمف وىمٓمٕمٞم٦م وىمققمف

 وىمرب ُمٜمزًمّتٝمؿ.

   .أي شمًّتؽم إرض سمٙمثرة أؿمج٤مره٤م 

       قمغم اًمدوام ىٕمٜمك ضمرى٤من إّن٤مر  ُل دُ ىَ اعمْم٤مرع  ُؾ ٕمْ ٗمِ ًمْ ٱ

 ُل دُ ىَ إمم إسمد وَ  مُ وْ دُ ىَ ، أو هذا اًمقصػ ُمع اجلٜم٤مت ٓم٤معٍ ٘مِ ٟمْ ٱت٧م إؿمج٤مر ىدوم ُمـ دون 

 قمغم ظمٚمقده٤م.

 اًمٗمرح سَمقاقِم٨ِم ُمـ أفمٝمر  ُهقَ اًمٙمثٞمٗم٦م اًمِمدىدة  وضمرى٤من إّن٤مر ُمـ ت٧م إؿمج٤مر
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 واًمنور.

     ذم  ٌل ٗمِ َُمٜمْ  اذهى ه٤م وَ ؤُ ٤مٜمَ ومَ وَ  َق َزواُُل٤ممجٞمع ٟمٕمؿ اًمدٟمٞم٤م هُ  ُُمٜمَِٖمّّم٤مُت

ظمروى٦م، واخلٚمقد ُمـ أّول متٜمّّٞم٤مت اِلٟم٤ًمن. واعمّت٘مقن هؿ اعم٘مٞمٛمقن ذم شمٚمؽ إُ  ؿِ ٕمَ ٜمّ ًمٱ

 ، وٓ خُيرضمقن ُمٜمٝم٤م.دِ سم٤مْٔ ٱ دِ سمَ اجلٜم٤مت إمم أَ 

      ـْ سم٤مِب ِذيْمِر ٟمَِٕمِٛمٝم٤م، و دىى طْم ِِلِ قمٓمػ قمغم اجلٜم٤مت وذيمر هق ُِم

ٝم٤م اًمٜم٤ّمس قمغم خمّتٚمػ ىمُ وَ ذَ ّتَ ىَ امع ُمـ أقمغم اًمٚمذائذ ذم اًمدٟمٞم٤م وَ وّٕن اجلِ  ٕم٤ممّ ًمْ ٱ دَ ٕمْ سمَ  ٤مّص خلٱ

 ٤مسم٘م٦م.قمٜمد قمّد اًمِمٝمقات ذم أى٦م اًمً ٤مٝمُمَ دَ ـمٌ٘م٤مهتؿ وًمذا ىمَ 

ـَ شمٙمقن ُمـ اًمرذائؾ واخل٤ٌمئ٨م اخلَٚمْ  وممى ٟمحق: احلٞمض ٘مٞم٦م، وإُ ٘مٞم٦م واخُلٚمُ وـمٝم٤مرهت

 واًمٜمٗم٤مس وإىمذار وإدٟم٤مس، واًمث٤مٟمٞم٦م ٟمحق: إظمّلق اًمذُمٞمٛم٦م واًمٓم٤ٌمئع اًمٚمئٞمٛم٦م.

     ،أي وراء هذه اًمٜمٕمؿ اًمٔم٤مهرى٦م اًمٙمثػمة ذم ضمٜم٤مت اخلٚمد

ُمٜمٝم٤م وهل  ٟمٕمٛم٦م أومْمؾ وأيمؼمشمقضَمد       :واًمِم٤مهد قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

                 1 وتّمٞمؾ هذا اًمروقان ،

ىٙمقن ُمـ اًمٓمروملم وهق اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:             

  2 :واعمحّمٚمقن ًمف هؿ طمزب اهلل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،      

      3 :وحيّمؾ سم٤مخلِمٞم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،        

        4 ٤ممم: واًمريمقع واًمًجقد ًم٘مقًمف شمٕم         

      5  :واحل٩م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم             

     6  :واجلٝم٤مد ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم               

 7 .وهمػمه٤م ُمـ ص٤مًمح إقمامل 

                                                
 .72. ؾمقرة اًمّتقسم٦م /1

 .119. ؾمقرة اعم٤مئدة /2

 .22. ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م /3

 .8. ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م /4

 .29. ؾمقرة اًمٗمّتح /5

 .2. ؾمقرة اعم٤مئدة /6

 .1. ؾمقرة اعمٛمّتحٜم٦م /7
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     ٌسم٠مومٕم٤مُلؿ وأطمقاُلؿ وىثٞم٥م وىٕم٤مىم٥م قمغم  ػمٌ أي ظم

 آؾمّتح٘م٤مق. وسمّمػم سم٤معمّت٘ملم واًمٗم٤مؾم٘ملم.

 اًمرواى٤مت

٦م قم٤ٌمس ذم ذىؾ هذه أى ق سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ286ذم شمٗمًػم احلؼمي اعمّتقرم قم٤مم 

ـِ احل٤مرث»ٟمزًم٧م ام وأى٦م أشمٞم٦م أّّن  ٌَْٞمَدَة سم  .1شذم قمكّم ومحزًة وقُم

 ٟم٘مؾ قمـ احلؼمي. 2وذم شمٗمًػم اًمٗمرات

ىم٤مل: اجلٜم٦م حمٗمقوم٦م سم٤معمٙم٤مره واًمّمؼم،  قمٌداهلل وذم ُمٕمّتؼمة محزة سمـ محران قمـ أيب

ات واًمِمٝمقات ومٛمـ ومٛمـ صؼم قمغم اعمٙم٤مره ذم اًمدٟمٞم٤م دظمؾ اجلٜم٦م، وضمٝمٜمؿ حمٗمقوم٦م سم٤مًمٚمذّ 

 3ٝمقهت٤م دظمؾ اًمٜم٤مر.هت٤م وؿمأقمٓمك ٟمٗمًف ًمذّ 

: أيمثر ُم٤م شمٚم٩م سمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل وذم ُمٕمّتؼمة اًمًٙمقين قمـ أيب

 4ُاُّمّتل اجلٜم٦م شم٘مقى اهلل وطُمًـ اخلٚمؼ.

 : ذم ىمقل اهلل  قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب وذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ أيب   

 . ـَ ْمـ وٓ حُيِْدصم
 5، ىم٤مل: ٓ حَيِ

 .ُمرؾمّلً قمـ اًمّم٤مدق 6اًمّمدوق ذم اًمٗم٘مٞمف رواه٤م

ٕهؾ اجلٜم٦م: ى٤م أهؾ  ىم٤مل: ى٘مقل اهلل  ؾمٕمٞمد اخلدري أّن رؾمقل اهلل وقمـ أيب

ٜم٤م وؾمٕمدىؽ واخلػم ذم ىدىؽ. ومٞم٘مقل: هؾ روٞمّتؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: اجلٜم٦م ومٞم٘مقًمقن: ًمٌٞمؽ رسمّ 

قمٓمٙمؿ ُم٤مًمٜم٤م ٓ ٟمرى ى٤م رّب وىمد اقمٓمٞمّتٜم٤م ُم٤م مل شمٕمط أطمدًا ُمـ ظَمْٚم٘مؽ. ومٞم٘مقل: أٓ أ

 أومْمؾ ُمـ ذًمؽ؟ ىم٤مل: أضمّؾ قمٚمٞمٙمؿ روقاين ومّل 
ٍ
أومْمؾ ُمـ ذًمؽ؟ ومٞم٘مقًمقن: واّي رء

                                                
 .245. شمٗمًػم احلؼمي /1

 .77. شمٗمًػم اًمٗمرات /2

 (.2/89) 7، ح3/231. اًمٙم٤مذم 3

 (.2/100) 6، ح3/258. اًمٙم٤مذم 4

 .12، ح1/294. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5

 .195، ح1/89. اًمٗم٘مٞمف 6
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 1أؾمخط قمٚمٞمٙمؿ أسمدًا.

 ًمٓمٞمٗم٦مٌ 

اٟمد: در هبِم٧م چٜمد چٞمز اؾم٧م گٗمّتف»ىم٤مل أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ُم٤مٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 

آل و ىٙمك ضمقار حمّٛمدو ىٙمك ظمٚمقد هبِم٧م اؾم٧مو ظمدا اؾم٧م یسمِْف از هبِم٧م: ىٙمك رو٤م

 .2شحمّٛمد اؾم٧م

 

                          

 

 ذيمرهؿ ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. أى٦م اًمنمىٗم٦م شمٌلّم ُم٘م٤مًم٦م اعمّت٘ملم اًمذىـ ُمرّ 

   قمراب، اجلر حيّتٛمؾ صمّلصم٦م اوضمف ُمـ اِلِ »اعمّت٘مقن هؿ اًمذىـ. وُمقوٕمف

قمغم اعمدح  ، واًمٜمّم٥ُم شهؿ اًمذىـ ى٘مقًمقن»، واًمرومع قمغم شم٘مدىر ٤ٌ مع شمًمإلِ 

 .3ششم٘مدىره أقمٜمل

   اعمّت٘مقن ى٘مقًمقن هبذه اعم٘م٤مًم٦م سمٚم٤ًمن اًم٘م٤مل، واًمٗمرق سملم اًم٘مقل واًمٙمّلم

 أّن اًم٘مقل ومٞمف ُمٕمٜمك احلٙم٤مى٦م وًمٞمس يمذًمؽ اًمٙمّلم.

    اًمذي ىٔمٝمر ُمٜمف إّّنؿ ىٕمّت٘مدون أّٟمف شمٕم٤ممم ش ّب ر»ىدقمقن اهلل شمٕم٤ممم سمٚمٗمظ

ىرسمٞمٝمؿ وىدىرهؿ وومٞمف افمٝم٤مر ًمٕمٌقدى٦م أٟمٗمًٝمؿ طمٞم٨م أّّنؿ ى٘مّرون سمرسمقسمٞمّتف شمٕم٤ممم، وهؿ 

ظمروى٦م ُمٜمف وأَهٝم٤م ٦م إًمٞمف، وىًّتدقمقن طمقائجٝمؿ اًمدٟمٞمقى٦م وإُ ضمقمرض احل٤م نَ قْ ِدْىٛمُ ىُ 

 اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر.

     َوى نَ ْق ٜمُ ُمِ ١مْ ُمُ  ؿْ َّنُ ىذيمرون أ ٌُ  نَ إِ اعمٖمٗمرة ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ى٘مقل  نَ قْ ٓمٚمِ

ذم ىمقًمف: سم٤مِلىامن  ٦مٌ اعمٖمٗمرة ُمنموـمَ        4 وهؿ ىرىدون شمّمدىؼ ،

                                                
: روض اجلٜم٤من 3/29: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 8/144: صحٞمح ُمًٚمؿ 8/205. صحٞمح اًمٌخ٤مري 1

4/216. 

 .4/216. روض اجلٜم٤من 2

 .2/414. اًمّتٌٞم٤من 3

 .31. ؾمقرة آطم٘م٤مف /4
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 اهلل شمٕم٤ممم سم٢مىامّنؿ.

  َسم٤مِلىامن ومٞمذيمرون وم٤مء اًمّتٗمرىع سم٠مّٟم٤م ُم١مُمٜمقن  ٦مٌ طمٞم٨م أّن اعمٖمٗمرة ُمنموـم

 وم٤مهمٗمرًمٜم٤م.

    ـمٚم٥م ًمٚمٛمٖمٗمرة وهل اًمًؽم ًمٚمذٟم٥م سمرومع اًمّتٌٕم٦م واًمٕمذاب وـمٚم٥م ًمٚمٕمٗمق

ىدظمؾ اجلٜم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م ى٘مقل:  اً دطَم أَ  ةُ َر ٗمِ ٖمْ عمَْ ٱ ٧ِم ٚمَ ٛمِ إذا ؿَم و ُمـ قمذاب اهلل شمٕم٤ممم.

         1. 

 قمقن جلٛمٞمٕمٝمؿ سم٤معمٖمٗمرة واًمدقمقة اعمّت٘مقن ىدقمقن اهلل سمْمٛمػم اجلٛمع أي ىد

 ٦م.ج٤مسمَ ّتِ ؾْم ِّل ًمِ اًمٕم٤مُم٦م شمٙمقن أىمرب 

   اًمذٟم٥م واجلرم سمٛمٕمٜمك واطمد وإّٟمام اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م إصؾ، ّٕن

واجلرم أصٚمف  ،أصؾ اًمذٟم٥م آشم٤ٌمع، وم٤مًمذٟم٥م ُم٤م ىّتٌع قمٚمٞمف اًمٕمٌد ُمـ ىمٌٞمح قمٛمٚمف يم٤مًمّتٌٕم٦م

 ٥م شمٕم٤ممم.اًم٘مٓمع ومٝمق اًم٘مٌٞمح اًمذي ىٜم٘مٓمع سمف قمـ اًمقاضم

 .طمرف قمٓمػ  . ـْ  اعمّت٘مقن ى٠ًمًمقن اهلل شمٕم٤ممم ـمٚم٥م اًمقىم٤مى٦م واحلٗمظ ُِم

  .واًمٜمج٤مة ُمٜمف هل اًمًٕم٤مدة اًمٕمٔمٛمك واًمٗمقز اًمٙمٌػم 

 اًمرواى٤مت

ىم٤مل:  قمٌداهلل ذم ُمٕمّتؼمة قمٌدإقمغم ـ سمٜم٤مًء قمغم اقمّت٤ٌمر ؾمٝمؾ سمـ زى٤مد ـ قمـ أيب

 2واًمٕم٤مومٞم٦م، وذم أظمرة اعمٖمٗمرة واجلٜم٦م.ؾمٚمقا اهلل اًمٖمٜمكى ذم اًمدٟمٞم٤م 

فمٚمؿ  يُمـ أصٌح ٓىٜمق وذم ُمٕمّتؼمة إؾمح٤مق سمـ قمامر ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل

 3أطمد همٗمراهلل ًمف ُم٤م أذٟم٥م ذًمؽ اًمٞمقم ُم٤م مل ىًٗمؽ دُم٤ًم أو ى٠ميمؾ ُم٤مل ىّتٞمؿ طمراُم٤مً.

: ًم٘مد همٗمراهلل ًمرضمؾ ُمـ وذم ُمٕمّتؼمة قمٌداًمرمحـ سمـ أقملم ىم٤مل: ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

اًمٚمٝمؿ إن شمٕمذسمٜمل وم٠مهؾ ذًمؽ أٟم٤م، وإن شمٖمٗمرزم وم٠مهؾ »٦م سمٙمٚمٛمّتلم دقم٤مهبام ىم٤مل: أهؾ اًم٤ٌمدى

 .4شًمذًمؽ أٟم٧م

                                                
 .12. ؾمقرة اًمّمػ /1

 .6، ح 10/374وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 4، ح5/71. اًمٙم٤مذم 2

 .14، ح 10/377وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 7، ح2/331. اًمٙم٤مذم 3

 .18، ح 10/378وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 8، ح2/579. اًمٙم٤مذم 4
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: إّن اهلل ىٖمٗمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل  قمـ أيباًمًٙمقين وذم ُمٕمّتؼمة 

ّٓ ُمٝمر إُمرأة وُمـ اهمّتّم٥م أضمػمًا أضمره وُمـ سم٤مع طمّرًا.  1يمّؾ ذٟم٥م ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إ

: ُمـ ىم٤مل: اؾمّتٖمٗمر اهلل ُم٤مئ٦م ىم٤مل أسمققمٌداهلل وذم ُمٕمّتؼمة قمامر سمـ ُمروان ىم٤مل:

ًمف ؾمٌٕمامئ٦م ذٟم٥م وٓ ظمػم ذم قمٌد ىذٟم٥م ذم يمّؾ ىقم ؾمٌٕمامئ٦م  ُمّرة ذم يمّؾ ىقم همٗمراهلل 

 2ذٟم٥م.

                    

 

اعمّت٘ملم ىذيمر مخ٦ًم ُمـ ُاوص٤مومٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمدح ُلؿ  َل قْ مم ىمَ سمٕمد أن ذيمر اهلل شمٕم٤م

 واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ، سم٠مّن هذه آوص٤مف راؾمخ٦م ذم وضمقدهؿ ومٝمؿ:

  اعمّت٘مقن هؿ اًمذىـ حيًٌقن أٟمٗمًٝمؿ قماّم طمرم اهلل لم، و٘مٟمٕم٧ٌم ًمٚمٛمّت

قمغم شمرك  نَ وْ رُ ًمّم٤مسمِ ٱشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ واعم٘مٞمٛمقن قمغم ُم٤م ُاوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، ومٝمؿ 

 قمغم اعمّمٞم٦ٌم. نَ وْ رُ ًمّم٤مسمِ ٱسمؾ وهؿ  :اعمٕمّمٞم٦م وومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م

  طمرف قمٓمػ وىّتقؾمط سملم اًمّمٗم٤مت ًمٚمدًٓم٦م قمغم يمامُلؿ ذم يمّؾ واطمدة

 3ُمٜمٝم٤م.

   اًمذىـ ىّمدىمقن أقمامُلؿ أىمقاُلؿ، وفم٤مهرهؿ سم٤مـمٜمٝمؿ. ومٝمؿ

ّول ًمٚم٤ٌمىمل ُمـ سمٓمرىؼ آُومم ىّمدىمقن ذم ًم٤ًمّنؿ وٓىٙمذسمقن. وؿمٛمقل ُمٕمٜمك إ

اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة ٓىقضم٥م آٟمحّم٤مر سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين أقمٜمل اًمّمدق ذم اًمٚم٤ًمن وم٘مط يمام 

 .4قمٚمٞمف ص٤مطم٥م اعمٞمزان

   اًم٘مٜمقت: اخلْمقع هلل شمٕم٤ممم ومٞمٙمقن اًم٘م٤مٟم٧م اعمٓمٞمع ًمف قمغم اًمدوام

 ّٕن إصؾ ومٞمف: اًمدوام.

   ت اعم٤مًمٞم٦م ُمـ آٟمٗم٤مىم٤مت واًمزيمقات هؿ اًمذىـ خيرضمقن اًمقاضم٤ٌم

                                                
 .39، ح٧ 10/384موٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم 17، ح5/382. اًمٙم٤مذم 1

 .17، ح 10/378وٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 10، ح2/439. اًمٙم٤مذم 2

 .1/343. يمام ذم اًمٙمِّم٤مف 3

 .3/112. راضمع اعمٞمزان 4
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وإمخ٤مس واًمٙمٗم٤مرات وهمػمه٤م ُمـ احل٘مقق ُمـ أُمقاُلؿ، صمّؿ آٟمٗم٤مىم٤مت اعمًّتح٦ٌم ذم ُم٤م 

هق سمذل  ٟمٗم٤مَق ّٕن اِلِ  ِف ًمٍَمْ ٱهمػم  ٟمٗم٤مَق رهم٥م اهلل ذم آٟمٗم٤مق ومٞمف. وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اِلِ 

 اعم٤مل عمـ ىًّتحؼ اًمٌذل.

      هؿ ىًّتٖمٗمرون اهلل شمٕم٤ممم ذم وىم٧م اًمًحر ىمٌؾ

ـمٚمقع اًمٗمجر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ، وهق ىًّتٚمزم ىمٞم٤مم آظمر اًمٚمٞمؾ واًمّمّلة ومٞمف وآؾمّتٖمٗم٤مر ذم 

 ىمٜمقت اًمقشمر.

ومم ُمٜمٝم٤م ىٜم٤مل اًم٤ٌمىمل وهذه اخلّم٤مل اخلٛمس شمًّتجٛمع مجٞمع اخلّم٤مل احلٛمٞمدة سم٤مُٕ 

ٕمٚمؼ سم٤مًمٔم٤مهرَه٤م وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٙمرىٛم٦م وسم٤مًمّمدق ىّتحغّم سم٤مًمّمٗم٤مت اًمّتل شمّت

سملم اًمٜم٤ّمس و ّمٚمح سمٞمٜمفىٟمٗم٤مق ف وسم٤مِلّمٚمح ُم٤م سمٞمٜمف وسملم رسمّ ىرضمٕم٤من إمم اًمٜمٗمس وسم٤مًم٘مٜمقت ى

 ٟمٗمًف ُمـ اُلٚمٙم٦م. ْل جِ ٜمْ وسم٤مٓؾمّتٖمٗم٤مر ىُ 

 رواى٤متاًم

وم قمغم صّلة اًمٚمٞمؾ واًمقشمر اد ـْ : ُمَ ضمٕمٗمر وذم ُمرؾمٚم٦م زرارة قمـ أيب

ٜم٦م يُمّت٥م ُمـ اعمًّتٖمٗمرىـ واؾمّتٖمٗمراهلل ذم يمّؾ وشمر ؾمٌٕملم ُمّرة صمّؿ وافم٥م قمغم ذًمؽ ؾم

 1سم٤مٕؾمح٤مر.

: ضمٕمٚم٧م ومداك شمٗمقشمٜمل قمٌداهلل وذم ُمرؾمٚم٦م ُُمَٗمَْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب

صّلُة اًمٚمٞمؾ وم٤ُمصكّم اًمٗمجر، وَمكِمَ أن ُاصكم سمٕمد صّلة اًمٗمجر ُم٤موم٤مشمٜمل ُمـ صّلة وأٟم٤م ذم 

ٌْٓمِؾ صّلٍة ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ وًمٙمـ ٓشُمٕمّٚمؿ سمف أهٚمؽ ومٞمّّتخذوٟمف ؾُمٜم٦ّم، ومٞمُ 

ىمقل اهلل ضمّؾ وقمّز     2. 

ىم٤مل: ُمـ ىم٤مل ذم وشمره إذا أوشمر:  قمٌداهلل ذم صحٞمح٦م قمٛمر سمـ ىزىد قمـ أيب

ؾمٌٕملم ُمّرة وهق ىم٤مئٌؿ ومقافم٥م قمغم ذًمؽ طمّّتك ىٛميض ًمف ؾمٜم٦م ش اؾمّتٖمٗمر اهلل وأشمقب إًمٞمف»

 .3عمٖمٗمرة ُمـ اهلل يمّتٌف اهلل قمٜمده ُمـ اعمًّتٖمٗمرىـ سم٤مٕؾمح٤مر ووضم٧ٌم ًمف ا

                                                
 .13، ح1/294. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .18، ح1/295. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .3، ح581. اخلّم٤مل /3
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 .3سمًٜمد صحٞمح، واًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه 2سمًٜمد صحٞمح، واًمؼمىمل ذم اعمح٤مؾمـ 1ورواه٤م ذم اًمٗم٘مٞمف

سمّمػم ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف:  وذم ُمقصم٘م٦م أيب      ؟ وم٘م٤مل: اؾمّتٖمٗمر

 4ذم وشمره ؾمٌٕملم ُمّرة. رؾمقل اهلل

 .5رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

: أّن َُمـ اؾمّتٖمٗمر اهلل ؾمٌٕملم ُمّرة ذم وىم٧م قمٌداهلل قمـ أيب وروى اًمِمٞمخ ُمرؾمّلً 

 6اًمًحر ومٝمق ُمـ أهؾ هذه أى٦م.

 .7ورواه٤م اًمٓمؼمد ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من

ى٘مقل: إيّن ٕهَؿ سم٠مهؾ إرض  إّٟمف ىم٤مل: إّن اهلل  اٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمٜمٌل

إمم اعمًّتٖمٗمرىـ و إمم اعمّتح٤مسملم ذمَ و إمم اعمّتٝمجدىـو قمذاسم٤ًم وم٢مذا ٟمٔمرت إمم قماّمر سمٞمقيت

 8سم٤مٕؾمح٤مر سومّتف قمٜمٝمؿ.

 .10واًمرازي ذم روض اجلٜم٤من 9رواه٤م اًمٓمؼمد ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من

: إّن هلل ُمٚمٙم٤ًم ىٜم٤مدي: اًمٚمٝمؿ اقمط ُُمٜمِْٗم٘م٤ًم هرىرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب

 11ٗم٤ًم.ٚمَ ٗم٤ًم، واقمِط ممًٙم٤ًم شمَ ٚمَ ظَم 

ّٓ سمجٜمٌٞمٝم٤م اعمٚمٙم٤موًمٙمـ ذم اًمروض قمٜمف ن ى٘مقٓن: : ُم٤م ـمٚمٕم٧م ؿمٛمس ىمّط إ

ٍؽ شَمَٚمٗم٤ًم. ًِ
 12اًمٚمٝمؿ أقمِط يمَؾ ُمٜمٗمٍؼ ظَمَٚمٗم٤ًم ويمَؾ مُمْ

در شمٗمًػم أهؾ اًمٌٞم٧م ه٧ًم »ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ُم٤م ٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 

                                                
 .1405، ح1/489. اًمٗم٘مٞمف 1

 .1/126. اعمح٤مؾمـ 2

 .17وٟمحقه٤م ح 15، ح1/295. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .269، ح2/130. اًمّتٝمذى٥م 4

 .14، ح1/294. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5

 .2/416. اًمّتٌٞم٤من 6

 .2/419. جمٛمع اًمٌٞم٤من 7

 .20343، ح7/579. يمٜمزاًمٕمامل 8

 .2/419. جمٛمع اًمٌٞم٤من 9

 .4/219. روض اجلٜم٤من 10

 .3/30: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3/84. صحٞمح ُمًٚمؿ 11

 .4/218 . روض اجلٜم٤من12
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 .1شاؾم٧م يمف آى٧م در اُمػماعم١مُمٜملم قمغم

 ًمٓمٞمٗم٦م

اهؾ اؿم٤مرت گٗمّتٜمد: اًمّم٤مسمرىـ ذم إهقال واًمّم٤مدىملم ذم »وذم اًمروض: 

 .2ش إطمقال واعمٜمٗم٘ملم ًمألُمقال واعمًّتٖمٗمرىـ سم٤مٕؾمح٤مرإىمقال واًم٘م٤مٟمّتلم ذم

 

                                  

          

 

هؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م وسملّم ٟمٕمٛمٝم٤م صمّؿ سملّم أّن سمٕمد أن ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أطمقال اًمٙمٗم٤مر واهمؽمار

ًمٚمٛمّت٘ملم اًمذىـ ى٘مقًمقن وىدقمقن ِهَل ُلل اجلٜم٤مت واًمٜمٕمؿ أظمروى٦م واًمروقان اِل

واًمذىـ هؿ اًمّم٤مسمرون... صمّؿ ذيمر ذم هذه أى٦م وضمف اِلىامن وأىم٤ًمم اًمِمٝم٤مدة قمغم مت٤مُمٞم٦م 

ـ وىّتٛمٙمّ  يمّلُمف وقمغم شمقطمٞمده ذم اًمذات واًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل وأّٟمف ىم٤مئؿ سم٤مًم٘مًط ومٞم٘مدر

 قمغم ُم٤م ُم٣م.

  اًمِمٝم٤مدة: هل اِلظم٤ٌمر سم٤مًمٌمء قمـ ُمِم٤مهدة أو ُم٤م ى٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م، وأصٚمٝم٤م

ؾ اًمٕمٚمؿ قمـ طمّس وطمْمقر، صمّؿ اؾمّتٕمٛمؾ ذم أدائٝم٤م ومٝمل ى٠ميت سمٕمٜمقان اعمٕم٤مىٜم٦م أي تٛمّ 

 ؾ وإداء سمٕمٜم٤مى٦م واطمدة.يم٤معمِمؽمك سملم اًمّتحٛمّ 

 اشمف ًمذاشمف.وم٤مًمِمٝم٤مدة شمدل قمغم احلْمقر واعمِم٤مهدة وهق طم٤مرض سمذ

واًمِمٝم٤مدة ىٛمٙمـ أن شمٙمقن ذاشمٞم٦م ًمٔمٝمقر اًمذات سم٤مًمذات ذم اًمقاطمداٟمٞم٦م وأّٟمف ٓ إًمف 

همػمه، وىٛمٙمـ أن شمٙمقن ومٕمٚمٞم٦م ومّل ذىؽ ًمف ذم اًمٗمٕمؾ ومّتٙمقن مجٞمع أومٕم٤مًمف آى٤مت داًّم٦م قمغم 

 شمٙمقن ىمقًمٞم٦م يمام شمِمٝمد هب٤م مجٞمع يمّت٥م إٟمٌٞم٤مء.وطمداٟمٞمّتف، وىٛمٙمـ أن 

    وقد هٜم٤م ّٕٟمف شمٕم٤ممم طمّؼ حمض وٓ سم٠مس سم٤مت٤مد اًمِم٤مهد و اعمِمٝم

                                                
 .4/220. روض اجلٜم٤من 1

 .4/220. روض اجلٜم٤من 2



 219  ..................................................................... 18/  قمٛمران آلؾمقرة 

   1. 

  َؿ ًمذاشمف اعم٘مدس، اعمًّتجٛمع ومٞمف مجٞمع صٗم٤مت ٚمَ ىمد ُمّر سم٠مّن هذا اًمٚمٗمظ قم

 اًمٙمامل، ومٝمق ُمٕمٌقد سم٤مٓؾمّتح٘م٤مق.

ّٓ هق، وهق ؿم٤مهد قمدل ىِمٝمد سمذاشمف ًمذاشمف،  وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ىِمٝمد سم٠مّٟمف ٓ إًمف إ

 قمغم أّٟمف واطمد. ٤مسمف، وسمٗمٕمٚمف ذم ظَمْٚم٘مف طمٞم٨م أّن ٟمٔم٤مم اًمقضمقد ىدّل وسم٘مقًمف ذم يمّت

يم٤من اهلل ومل ىٙمـ ُمٕمف رء وم٤مسمّتداء سمِمٝم٤مدشمف ًمٜمٗمًف طمٞم٨م مل ىٙمـ ذم إزل همػمه 

 طمّّتك ىِمٝمد ًمف، ومٝمق اًمِم٤مهد واعمِمٝمقد.

   واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. ،شم٠ميمٞمد ًمٚمِمٝم٤مدة 

   احل٘مٞم٘مل اًمذي ىٕمٌد سم٤مٓؾمّتح٘م٤مق.ٟمٗمل ًمٚمٛمٕمٌقد اًمقاىمٕمل 

   ًمقهٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م سمٜمحق احلٍم اًمقاىمٕمل ًمف شمٕم٤ممم.اصم٤ٌمت ًمأل 

 .طمرف قمٓمػ 

    اًمِم٤مهدىـ أّوُلام و سمٕمد ؿمٝم٤مدشمف ًمٜمٗمًف أشمكى سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ ظمٚم٘مف

 ضمٜمس اعمّلئٙم٦م ومجٕمٝمؿ وهؿ                 

 2  وهؿ     3  ّٓ وشمًٌٞمحٝمؿ اًمّتقطمٞمد وؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إ

ووطمداٟمٞم٦م رهّبؿ اهلل شمٕم٤ممم،  اهلل. وهؿ ىِمٝمدون سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمذات سم٤مًمّتقطمٞمد

 4شمٜمحٍم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًم٘مقل وم٘مط يمام قمٚمٞمف اًمٌٕمض.وٓ

      :وهذا اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٌٞمٜم٦م اعمٙمررة ُمـ ظمٚم٘مف وهؿ ُاوًمقاًمٕمٚمؿ

سمؾ أُمػمهؿ هق أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ  ،سم٤مهلل شمٕم٤ممم وآى٤مشمف وقمغم رأؾمٝمؿ نَ قْ ٜمُ ُمِ ١مْ عمُْ ٱأي اًمٕمٚمامء 

سمؾ ىٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن قمٔمٛم٦م هذه اًمِمٝم٤مدة  ،نَ ْق ُمُ قْ ُّم ٕمْ عمَ ٱ هُ ٓدُ وْ أُ و ـم٤مًم٥م أيب

واعمٕمّمقُملم ُمـ  اهلل وُمّلئٙمّتف ىقضم٥م ختّمٞمّمٝم٤م سم٠مُمػماعم١مُمٜملمواىمؽماّن٤م سمِمٝم٤مدة 

 .وًمده

                                                
 .17.ؾمقرة احل٩م /1

 .27و 26. ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء /2

 .5. ؾمقرة اًمِمقرى /3

 .3/115. يمّم٤مطم٥م اعمٞمزان 4
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     طم٤مل ُم١ميمد ُمـ وم٤مقمؾ ؿمٝمد اهلل، ىٕمٜمل أّٟمف شمٕم٤ممم ذم طم٤مل يمقٟمف

ّٓ هق، واًم٘مًط: هق اًمٕمدل. ىم٤مئامً   سم٤مًم٘مًط ىِمٝمد أن ٓ إًمف إ

سمٞمّتٝمؿ ورزىمٝمؿ واحل٤مصؾ: أّٟمف ىِمٝمد سم٤مًمّتقطمٞمد ذم طم٤مل ىمٞم٤مُمف سمّتدسمػم ظمٚم٘مف ورسمق

 .1سم٤مًمٕمدل، يمذا ىم٤مًمقا أيمثر اعمٗمنىـ

ٕظمػم وم٘مط وهق أوًمقاًمٕمٚمؿ اًمذىـ هؿ ى٘مقُمقن ٱإًمیى وًمٙمـ حيّتٛمؾ رضمققمف 

أوًمقاًمٕمٚمؿ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء وهؿ ىمٞم٤مم »سم٤مًم٘مًط يمام قمٚمٞمف اًمًٞمد اجلزائري وىم٤مل: 

 .2شسم٤مًم٘مًط

ون سم٤مًمّتقطمٞمد ىرى احل٤مل أّٟمف ىرضمع إمم اًمثّلصم٦م واًمٙمؾ ىِمٝمد 3واًمًٞمد اًمًٌزواري

 سم٤مًم٘مًط. لْمَ ٛمِ ذم طم٤مل يمقّنؿ ىم٤مئِ 

روى ذًمؽ ذم شمٗمًػمٟم٤م أّن ذم أى٦م شم٘مدىاًم »ًمٕمّؾ إّول ُاومم عم٤م ورد ذم اًمّتٌٞم٤من: وَ 

 ّٓ  .4شهق ىم٤مئاًم سم٤مًم٘مًط وشم٠مظمػمًا وشم٘مدىره٤م: ؿمٝمد اهلل أّٟمف ٓ إًمف إ

 .5ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من هوٟمحق

     هق»اًمّتقطمٞمد سمجٛمٚم٦م طمٞم٨م ذيمر اًمِمٝم٤مدة قمغم ّٓ يم٤من »، شٓ إًمف إ

ُمـ طمؼ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُمـ حيٙمك وخيؼم قمـ هذه اًمِمٝم٤مدة أقمٜمل اعمّتٙمّٚمؿ ـ وهق ذم أى٦م 

هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف ـ وقمغم ُمـ ىًٛمع ذًمؽ أن ىقطمد اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٗمل اًمنمىؽ قمٜمف ومٞم٘مقل: 

    ٤ممم ٓؾمّتٞمٗم٤مء طمؼ ُمقوع اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف شمٕم»... ومٛمقوع اجلٛمٚم٦م  6ش

 .7ششمٕمٔمٞمٛمف

  .اًمذي ٓىٖم٤مًمٌف همػمه وأّٟمف اعمّتٗمرد سم٤مًمٕمزة 

                                                
: واًمزخمنمي 1/164: واجلقاُمع 2/420: واًمٓمؼمد ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/416. يم٤مًمِمٞمخ ذم اًمّتٌٞم٤من 1

 .3/115ٞمزان : واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم اعم1/343ذم اًمٙمِّم٤مف 

 .1/292. قم٘مقد اعمرضم٤من 2

 .5/165. ُمقاه٥م اًمرمحـ 3

 .2/416. اًمّتٌٞم٤من 4

 .2/420. جمٛمع اًمٌٞم٤من 5

 .3/117. اعمٞمزان 6

 .3/117. اعمٞمزان 7
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   ذم ُمقوٕمف اخل٤مص سمف قمغم ٟمحق 
ٍ
 سمِفِ  ّمػمىاًمذي ىْمع يمّؾ رء

 ُ  قمغم اًمقضمف إطمًـ إيمٛمؾ، وأّٟمف اعمّتقطمد سم٤محلٙمٛم٦م. اًمٕم٤ممَل

 اًمرواى٤مت

إذا ؾمٛمع اًمّمقت  اًمٞمد إئٛم٦مذم ُمق قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب ورد ذم ظمؼم أيب

واوٕم٤ًم ىدىف راومٕم٤ًم »... ٓدشمف سم٠مّٟمف هق اِلُم٤مم واٟم٘م٣م اًمّمقت أضم٤مسمف اِلُم٤مم: و ذم أّول

  رأؾمف إمم اًمًامء ى٘مقل:                   

         ىم٤مل: وم٢مذا ىم٤مل ذًمؽ أقمٓم٤مه اهلل اًمٕمٚمؿ إّول واًمٕمٚمؿ ،

 1، احلدى٨م.شأظمر واؾمّتحؼ زى٤مرة اًمروح ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

  قمـ هذه أى٦م:  : ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مضمٕمٗمروذم ُمرؾمٚم٦م ضم٤مسمر ىم٤مل    

                        ىم٤مل

 :أسمقضمٕمٗمر           شمٕم٤ممم َىِْمَٝمد هب٤م ًمٜمٗمًف. و وم٢مّن اهلل شم٤ٌمرك

 وهق يمام ىم٤مل.

وم٠مُّم٤م ىمقًمف:     وصّدىمقا وؿَمِٝمُدوا وم٢مّٟمف أيمرم اعمّلئٙم٦م سم٤مًمّتًٚمٞمؿ ًمّرهبؿ ،

 يمام ؿَمِٝمَد ًمٜمٗمًف.

وأُّم٤م ىمقًمف:          ،وم٢مّن ُأوزم اًمٕمٚمؿ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء

 .2وهؿ ىمٞم٤مم سم٤مًمِ٘مًط: هق اًمَٕمْدل ذم اًمٔم٤مهر، واًمَٕمْدل ذم اًم٤ٌمـمـ: أُمػماعم١مُمٜملم

 ُمًٜمداً  3وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٗمرات

  :قمـ ىمقل اهلل  ؾم٠مًم٧ُم أسم٤ماحلًـ ىم٤مل: ،٤من اًم٘مٛملوذم ُمرؾمٚم٦م ُمرزسم

                    .4، ىم٤مل: هق اِلُم٤مم 

ٌَػم، ىم٤مل: يم٤من قمغم اًمٙمٕم٦ٌم صَمّلصمامئ٦م  رومٕمف ،وذم ُمرؾمٚم٦م إؾمامقمٞمؾ إمم ؾمٕمٞمد سمـ ضُم

صمٜم٤من، ومٚماّم ٟمزًم٧م هذه أى٦م: اًم، ًمٙمّؾ طمّل ُمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب اًمقاطمد واِلوؾمّّتقن َصٜمَ 

                                                
 .(، سم٤مب ُمقاًمٞمد إئٛم٦م1/386) 1، ح2/290. اًمٙم٤مذم 1

 .19، ح1/295. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .51، ح77. شمٗمًػم اًمٗمرات /3

 .20، ح1/296. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4
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         مم ىمقًمف: إ    ظمَرت إصٜم٤مُم ذم اًمٙمٕم٦ٌم

 1ؾُمَجدًا.

 .4واًمدراعمٜمثقر 3وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 2وٟمحقه٤م ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من

إّن اًمٕمٌد إذا ظمرج ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  اًمٓمقد ىم٤مل رؾمقل اهلل إُم٤مزم ًمٚمِمٞمخوذم 

درضم٦م  ُمٜمزًم٦م شمٓمٚم٥م وأَي  شمدري أَي أسمؽ ى٤م قمٌدي  ُمـ ومقق اًمٕمرش ُمرطم٤ٌمً  ٟم٤مداه اهلل 

شمروم شمْم٤مهل ُمّلئٙمّتل اعم٘مّرسملم ًمّتٙمقن ُلؿ ىمرىٜم٤ًم ٕسمٚمٖمّٜمؽ ُمرادك وٕوصٚمٜمّؽ 

اعم٘مّرسملم ًمٞمٙمقن  هلل ُم٤م ُمٕمٜمك ُمْم٤مه٤مة ُمّلئٙم٦م ا :وم٘مٞمؾ ًمٕمكّم سمـ احلًلم ،سمح٤مضمّتؽ

   :أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل  :ىم٤مل ؟ُلؿ ىمرىٜم٤مً                

              َ٨م ومٌدأ سمٜمٗمًف وصمٜمّك سمٛمّلئٙمّتف وصمٚم

وصم٤مًمثٝمؿ أهٚمف  وصم٤مٟمٞمٝمؿ قمكم ٕمٚمؿ اًّمذىـ هؿ ىمرٟم٤مء ُمّلئٙمّتف وؾمّٞمدهؿ حمّٛمد سم٠موزم اًم

سمٕمٚمٛمٜم٤م  ءُ صمّؿ أٟمّتؿ ُمٕم٤مذ اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمٚمام :ىم٤مل قمكم سمـ احلًلم ،وأطم٘مٝمؿ سمٛمرشمٌّتف سمٕمده

شم٠موًمقن ]شم٤مًمقن ًمٜم٤م[ ُم٘مروٟمقن سمٜم٤م وسمٛمّلئٙم٦م اهلل اعم٘مّرسملم ؿمٝمداء هلل سمّتقطمٞمده وقمدًمف 

ف وقمٌٞمده ومٜمٕمؿ اًمّرأي ٕٟمٗمًٙمؿ رأىّتؿ ئٕم٤مٟمدىـ ُمـ إُم٤مىر اعمذ٤مٕمويمرُمف وضمقده ىم٤مـمٕمقن عم

ٕم٤مدة ؾمٕمدشمؿ طملم سمٛمحّٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم ًّ  وٟمٕمؿ احلظ اجلزىؾ اظمؽمشمؿ وسم٠مذف اًم

ٟمّتؿ وقمدول اهلل ذم أروف ؿم٤مهرىـ سمّتقطمٞمده ومتجٞمده ضمٕمٚمّتؿ وهٜمٞمئ٤ًم ًمٙمؿ إّن حمّٛمدا رِ ىمُ 

حمّٛمد وقمكم صغّم اهلل قمٚمٞمٝمام ًمًّٞمد إّوًملم وأظمرىـ وإّن أصح٤مب حمّٛمد اعمقًملم أوًمٞم٤مء 

ّٓ هبذا  اعمرؾمٚملم وإّن اهلل ٓى٘مٌؾ ُمـ أطمد قمٛمّلً  واعمّتؼمءىـ ُمـ أقمدائٝمام أومْمؾ أُمؿّ  إ

ّٓ سمف.  5آقمّت٘م٤مد وٓىٖمٗمر ًمف ذٟم٤ًٌم وٓى٘مٌؾ ًمف طمًٜم٦م وٓىرومع ًمف درضم٦م إ

 قمـ أُم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٓمقد وًمٙمـ مل أضمده٤م ذم اعمٓمٌقع ُمٜمف. رواه٤م اعمجٚمز

ىم٤مل: ُمـ ىمرأ ؿمٝمد اهلل ُمّرًة  ٟمدي ذم ًم٥م اًمُٚم٤ٌمب، قمـ اًمٜمٌّلاًم٘مٓم٥م اًمروا

واطمدًة طمّرم اهلل صمٚم٨م ضمًده قمغم اًمٜم٤ّمر وُمـ ىمرأه٤م ُمّرشملم طمّرم اهلل صمٚمثل ضمًده قمغم اًمٜم٤ّمر 

                                                
 .21، ح1/296. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .2/421. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .3/31. شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 3

 .2/167. اًمدر اعمٜمثقر 4

 قمٚمٞمف. ، ومرض اًمٕمٚمؿ ووضمقب ـمٚمٌف واحل٨م1، سم٤مب 68، ح1/180. سمح٤مرإٟمقار 5
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هي سمف سم٤مب ًمٞمٚم٦م أُ  یوُمـ ىمرأه٤م صمّلث ُمرأت طمّرم اهلل مجٞمع ضمًده قمغم اًمٜم٤ّمر ورأ

ّٕٟمف ىمرأ ؿمٝمدا اهلل أّٟمف ٓ إًمف  :وم٘مٞمؾ ،وم٠ًمل قمـ ذًمؽ اجلٜم٦ّم ُمٖمٚم٘م٤ًم قمغم قمٌٍد صمّؿ رآه ُمٗمّتقطم٤مً 

ّٓ هق.  1إ

ى٘مقل: ٟمحـ ُاوًمقا اًمذيمر وٟمحـ  وذم ظمؼم اسمـ قمٓم٤مء ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر

 2احلرام.و أوًمقا اًمٕمٚمؿ وقمٜمدٟم٤م احلّلل

وٟم٘مؾ أصح٤مب ٟمقراًمث٘مٚملم واًمؼمه٤من ويمٜمزاًمدىم٤مئؼ قمـ حمّٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر 

 احلًـ د سمـ قمٞمًك قمـ احلًـ سمـ قمكم اًمقؿم٤مء قمـ أيبقمـ قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر قمـ حمٛمّ 

ىم٤مل: قمغم إئٛم٦م ُمـ اًمٗمرائض ُم٤م ًمٞمس قمغم ؿمٞمٕمّتٝمؿ، وقمغم ؿمٞمٕمّتٜم٤م ُم٤م أُمرهؿ اهلل ُم٤م ًمٞمس 

قمٚمٞمٜم٤م، إّن قمٚمٞمٝمؿ أن ى٠ًمًمقٟم٤م         .3اِلُم٤مم 

٤مً هبذا آؾمٜم٤مد ُمع زى٤مدة وُمـ دون أى٦م ذم اعمٓمٌقع ُمـ اًمٌّم٤مئر، وًمٙمٜمف روى طمدىث مل أضمده

 .4اعمذيمقرة ذم يمّت٤مسمف

ّٓ هق، آومم[  روى اًمٕم٤مُم٦م قمـ اًمّم٤مدق أّٟمف ىم٤مل: آومم ]أي مجٚمف ٓ إًمف إ

ّٓ هق اًمٕمزىز احلٙمٞمؿ.  5وصػ وشمقطمٞمد، واًمث٤مٟمٞم٦م رؾمؿ وشمٕمٚمٞمؿ، ىٕمٜمل ىمقًمقا: ٓ إًمف إ

  ىم٤مل: ُمـ ىمرأ  وذم اعمجٛمع: قمـ أٟمس قمـ رؾمقل اهلل      

   أى٦م، قمٜمد ُمٜم٤مُمف ظمٚمؼ اهلل .6ًمف ؾمٌٕملم أًمػ ُمٚمؽ ىًّتٖمٗمرون ًمف إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

وهل قمِمٞم٦م  وومٞمف: قمـ اًمزسمػم ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٕدٟمقّن هذه اًمٕمِمٞم٦م ُمـ رؾمقل اهلل

وٟم٤مىم٦م رضمؾ يم٤من إمم  قمروم٦م طمّّتك أؾمٛمع ُم٤م ى٘مقل: ومح٧ًٌُم ٟم٤مىمّتل ُمـ ٟم٤مىم٦م رؾمقل اهلل

  ضمٜمٌف، ومًٛمٕمّتف ى٘مقل:        .7أى٦م، ومامزال ىرّدده٤م طمّّتك دومع 

                                                
 آن.، سم٤مب اؾمّتح٤ٌمب ىمراءة ؾمقر اًم٘مر44، ح4/338. ًم٥م اًمٚم٤ٌمب، و ٟم٘مؾ قمٜمف ذم ُمًّتدرك اًمقؾم٤مئؾ 1

 .200، ح210. خمّتٍم اًمٌّم٤مئر /2

، واعمذيمقر ذم إّول وإظمػم 3/55: يمٜمزاًمدىم٤مئؼ 1/603: واًمؼمه٤من 1/386. ٟمقراًمث٘مٚملم 3

 اِلؾمٜم٤مد ُمع اًمذىؾ وم٘مط، وذم اًمؼمه٤من يمّٚمف.

 .28، ح43/ اًمدرضم٤مت . سمّم٤مئر4

 .4/235: روض اجلٜم٤من 3/34: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/43. شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 5

: وٟمحقه٤م ذم روض 3/31: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/42: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 2/421 . جمٛمع اًمٌٞم٤من6

 .4/220اجلٜم٤من 

 .3/31: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 2/421. جمٛمع اًمٌٞم٤من 7



 / اجلزء اًمث٤مًم٨م أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ................................................ 224

وومٞمف: قمـ هم٤مًم٥م اًم٘مٓم٤من ىم٤مل: أشمٞم٧ُم اًمٙمقوم٦م ذم دم٤مرة ومٜمزًم٧م ىمرى٤ًٌم ُمـ إقمٛمش 

ردُت أن اٟمحدر إمم اًمٌٍمة،ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ أويمٜم٧م اظمّتٚمػ إًمٞمف. ومٚمام يمٜم٧م ذات ًمٞمٚم٦م 

  أى٦م  ومٛمّر هبذه دىّتٝمجّ         أى٦م، صمّؿ ىم٤مل إقمٛمش: وأٟم٤م أؿمٝمد

سمام ؿمٝمد اهلل سمف واؾمّتقدع اهلل هذه اًمِمٝم٤مدة وهل زم قمٜمداهلل ودىٕم٦م، إّن اًمدىـ قمٜمداهلل 

 اِلؾمّلم ىم٤مُل٤م ُمرارًا.

ده٤م : آى٦م ؾمٛمٕمّتؽ ٟمردّ قمّتف، صمّؿ ىمٚم٧ُم : ًم٘مد ؾمٛمع ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ومّمّٚمٞم٧ُم ُمٕمف وودّ ىمٚم٧ُم 

هب٤م إمم ؾمٜم٦م. ومٚم٨ٌم قمغم سم٤مسمف ذًمؽ اًمٞمقم، وأىمٛم٧م  ُث ومام سمٚمٖمؽ ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: واهلل ٓأطمدّ 

ؾمٜم٦م، ومٚمام ُمْم٧م اًمًٜم٦م، ىمٚم٧م: ى٤م أسم٤محمّٛمد ُمْم٧م اًمًٜم٦م، وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أسمقوائؾ قمـ 

سمّم٤مطمٌٝم٤م ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘مقل اهلل:  : جيٞمئقمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ـْ ووم قمٌدي قمٝمد إمَم، وأٟم٤م أطمّؼ   1سم٤مًمٕمٝمد، أدظمٚمقا قمٌدي اجلٜم٦م. یَُم

ذم ومْمؾ هذه أى٦م اًمنمىٗم٦م،  ٨َم ىْ دِ ٤مطمأَ  2ةَ نَمَ ذيمر اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي قمَ 

 آىد يمف: أوًمقا اًمٕمٚمؿ اُمػماعم١مُمٜملم قمغم [ ُمكدر شمٗمًػم أهؾ اًمٌٞم٧م]»وومٞمف أىْم٤ًم: 

 .3شاؾم٧م

 :ٚم٧م ًمفذم اعمٜم٤مم ىمٌؾ سمدٍر سمٚمٞمٚم٦م وم٘م رأى٧م اخلي :ىم٤مل قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

ّٓ هق :وم٘م٤مل ،قمّٚمٛمٜمل ؿمٞمئ٤ًم أٟمٍم سمف قمغم إقمداء ومٚماّم أصٌح٧م  ،ىمؾ ى٤م هق ى٤م ُمـ ٓ هق إ

ؾمؿ إقمٔمؿ ويم٤من قمغم ًم٤ًمين ٓٛم٧م اٚمّ قمكّم قمُ  : ى٤موم٘م٤مل زم ىمّمّمّتٝم٤م قمغم رؾمقل اهلل

ّٓ  :ىمرأ ىمؾ هق اهلل أطمد ومٚماّم ومرغ ىم٤مل وأّن أُمػماعم١مُمٜملم ،ىقم سمدر ى٤م هق ى٤م ُمـ ٓ هق إ

ى٘مقل ذًمؽ ىقم صّٗملم وهق  ويم٤من قمكمّ  ،زم واٟمٍمين قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومرىـ هق اهمٗمر

اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ  :ل٤مىم ؟ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم ُم٤م هذه اًمٙمٜم٤مى٤مت :وم٘م٤مل ًمف قماّمر سمـ ى٤مه ،ىٓم٤مرد

ّٓ هق ّٓ هق وأواظمر احلنم صمّؿ ٟمزل  ،وقمامد اًمّتقطمٞمد هلل ٓ إًمف إ صمّؿ ىمرأ ؿمٝمد اهلل أّٟمف ٓ إًمف إ

اهلل ُمٕمٜم٤مه اعمٕمٌقد اًمذي : وىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم :ىم٤مل ،٤مت ىمٌؾ اًمّزوالومّمغّم أرسمع ريمٕم

١مًمف إًمٞمف واهلل هق اعمًّتقر قمـ درك إسمّم٤مر اعمحجقب قمـ إوه٤مم ى٠مًمف ومٞمف اخلٚمؼ وىُ 

                                                
 .4/221: روض اجلٜم٤من 6/326: جمٛمع اًمزوائد 3/31: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 2/421. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 وُم٤م سمٕمده. 4/220. روض اجلٜم٤من 2

 .4/230. روض اجلٜم٤من 3
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 1واخلٓمرات.

ّٚمٞمؾ إمم ظمراسم٦م ًمذات ًمٞمٚم٦م أرىد اًمٙمقوم٦م ومآواين ا ظمرضم٧ُم  :قمـ محزة اًمّزّى٤مت ىم٤مل

ـّ  ظمؾ قمكمَ ومدظمٚمّتٝم٤م ومٌٞمٜمام أٟم٤م ومٞمٝم٤م إذ د هذا محزة  :وم٘م٤مل أطمدَه٤م ًمّم٤مطمٌف ،قمٗمرىّت٤من ُمـ اجل

دقمف  :ىم٤مل ،فُ ٜمَ ٚمَ ّتُ واهلل ٕىمْ  ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟ي اًمٜم٤ّمس سم٤مًمٙمقوم٦مرِ ٘مْ سمـ طمٌٞم٥م اًمّزّى٤مت اًمذي ىُ 

     :ىمٚم٧م ،قمغم ىمّتكم عَ ُمَ ومٚماّم أزْ  ،ٕىمّتٚمٜمّف :ىم٤مل ،اعمًٙملم ىٕمٞمش

              إمم ىمقًمف   أٟم٤م قمغم ذًمؽ ُمـ و

 2دوٟمؽ أن وم٤مطمٗمٔمف راهماًم إمم اًمّم٤ٌمح. :وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمٌف ،اًمِم٤مهدىـ

قمغم  ٧ْم ٕمِ ْو وي أّن اًمٜمّج٤مر يم٤من ورث قمـ آسم٤مئف ىمٚمٜمًقة ُمـ أرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م ُم٤م وُ رُ 

ّٓ ؾمٙمـ ومَ    سمًؿ اهلل اعمٚمؽ احلّؼ اعمٌلم  ،وم٢مذا ومٞمٝم٤م هذا اًمّدقم٤مء ٧ْم َِم ّتّ ٗمُ وضمع إ  

                          إّن

ّٓ اًمّدىـ قمٜمداهلل اِلؾمّلم اهلل ٟمقر وطمٙمٛم٦م وطمقل وىمّق  ة وىمدرة وؾمٚمٓم٤من وسمره٤من ٓ إًمف إ

 ّٓ ّٓ اهلل ُمقؾمك يمٚمٞمؿ اهلل ٓ إًمف إ ّٓ اهلل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل ٓ إًمف إ اهلل آدم صٗمّل اهلل ٓ إًمف إ

اًمٕمريّب رؾمقل اهلل وطمٌٞمٌف وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف اؾمٙمـ ى٤م مجٞمع إوضم٤مع وإؾم٘م٤مم  دٌ اهلل حمٛمّ 

سم٤مًّمذي ؾمٙمـ ًمف ُم٤م ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر  َؽ ّتُ ٜمْ ٙمَ ٞم٤مت ؾَم ٛمّ وإُمراض ومجٞمع اًمٕمٚمؾ ومجٞمع احلُ 

ٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ وصغّم اهلل قمغم ظمػم ظمٚم٘مف حمّٛمد وآًمف أمجٞمٕمـ. ًّ  3وهق اًم

 

                               

                               

 

  .طمرف شم٠ميمٞمد 

   :ُمٕمٜمك اًمدىـ ه٤مهٜم٤م اًمٓم٤مقم٦م ومٛمٕمٜم٤مه أّن اًمٓم٤مقم٦م هلل »ىم٤مل اًمِمٞمخ  هل

                                                
 ، اًمّتقطمٞمد وٟمٗمل اًمنمىؽ وُمٕمٜمك... .6، سم٤مب 3/222إٟمقار . سمح٤مر1

 ، طم٘مٞم٘م٦م اجلـ وأطمقاُلؿ.2، سم٤مب 60/113. سمح٤مرإٟمقار 2

 ، اًمدقم٤مء ًمٕمٛمقم إوضم٤مع و... .59، سم٤مب 92/62. سمح٤مرإٟمقار 3
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 .1شاِلؾمّلم

سم٤مًمدىـ هق اًمدىـ اعمّمٓمٚمح أي اًمنمىٕم٦م  وًمٙمـ ىٛمٙمـ أن ى٘م٤مل: سم٠مّن اعمراد

٦م وُم٤م ُىٕمّت٘مد وُىٕمٛمؾ قمٚمٞمف. وهق اًمدؾمّتقر اِلُلل ًمّتّمحٞمح ٟمٔم٤مم اًمدٟمٞم٤م واعمذه٥م واعمٚمّ 

 .أظمرة ًْمَٗمْقِز سمٜمٕمٞمؿِ ٱو

   سمّٞمٜمف ًمٚمٜم٤ّمس وى٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ، وم٤معمراد ُمٜمف احلْمقر و أي أراده اهلل

 اًمّتنمىٕمل.

  :اِلؾمّلم أصٚمف اًمًٚمؿ، وم٠مؾمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه دظمؾ ذم اًمًٚمؿ... »ىم٤مل اًمِمٞمخ

اًمًّلُم٦م ّٕٟمف اٟم٘مٞم٤مد قمغم اًمًّلُم٦م وىّمٚمح أن ىٙمقن أصٚمف اًمّتًٚمٞمؿ، ّٕٟمف  وأصؾ اًمًٚمؿ

شمًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل واًمّتًٚمٞمؿ ُمـ اًمًّلُم٦م... واِلؾمّلم: ىٗمٞمد آٟم٘مٞم٤مد ًمٙمّؾ ُم٤مضم٤مء سمف 

 .2شُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمنمقمٞم٦م وشمرك اًمٜمٙمػم قمٚمٞمف وآؾمّتًّلم ًمف... اًمٜمٌل

آقمّت٘م٤مد وطمّؼ اًمٕمٛمؾ،  هق اًمّتًٚمٞمؿ ًمٚمحّؼ اًمذي هق طمّؼ » :واحل٤مصؾ: اِلؾمّلم

 .3شوًمٚمٌٞم٤من اًمّم٤مدر قمـ ُم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م ذم اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم

ًمدىـ واًمنمىٕم٦م واعمذه٥م قمٜمداهلل هق اِلؾمّلم وم٘مط وهذا ا وًمٕمّؾ اعمراد: أنّ 

خيّتٚمػ يماّم ويمٞمٗم٤ًم ذم اًمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٜم٤مزًم٦م قمغم أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف وإّٟمام آظمّتّلف 

واًمّتٗم٤موؾ سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمدرضم٤مت يمام قمٚمٞمف ص٤مطم٥م  ،اًمّتٜم٤مذمسم٤مًمٙمامل واًمٜم٘مص ٓ سم٤مًمّتْم٤مد و

: قمٞمًك ْل ىّ قارِ اهلل قمـ وطمٞمف إمم طَم  ل. ومٝمق ىِمٛمؾ مجٞمع اًمنمائع، وًمذا حيٙم4اعمٞمزان

                  5 وقمـ شمًٛمٞم٦م إسمراهٞمؿ :

                 6  وقمـ ُمٙم٤معم٦م ُمّلئٙم٦م اًمٕمذاب

 :اًمٜم٤مزًم٦م ذم ىمقم ًمقط ُمع إسمراهٞمؿ           *   

                                                
 .2/418. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2/418. اًمّتٌٞم٤من 2

 .3/120. اعمٞمزان 3

 .3/120. اعمٞمزان 4

 .111. ؾمقرة اعم٤مئدة /5

 .78. ؾمقرة احل٩م /6
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      1. 

    ف ذم اًمدىـ: هق ذه٤مب أطمد اًمٗمردىـ إمم ظمّلف ُم٤م ذه٥م آظمّتّل

 ىٔمٝمر مم٤ّم ى٠ميت أّن آظمّتّلف ذم دىٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ، وذم دىٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٜم٤م.: وإًمٞمف أظمر

        أي أهؾ اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ اًمٞمٝمقد

 واًمٜمّم٤مرى.

         سمٕمد ّٓ أي إّّنؿ مل خيّتٚمٗمقا ذم دىـ اهلل اًمقاطمد إ

ُم٤مضم٤مَءهؿ اًمٕمٚمؿ وهؿ ى٘مٓمٕمقن سمف. ىٕمٜمل سمٕمد ٟمزول آى٤مت اهلل وقمٚمٛمٝمؿ هب٤م هؿ خيّتٚمٗمقن 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ذائٕمٝمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ويمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمنمىٕم٦م اًمٜم٤مزًم٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمرىؿ  ،ومٞمٝم٤م

ّٓ )طمرف آؾمّتثٜم٤مء( ىدٓن قمغم و أقمٜمل اًمنمىٕم٦م اعمحّٛمدى٦م احلّ٘م٦م. وطمرف اًمٜمٗمل )ُم٤م( إ

 احلٍم.

   ُمٜمّمقب إُّم٤م قمغم احل٤مل ُمـ اًمذىـ أو ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف. واًمٌٖمل: ـمٚم٥م

 2.دَ ًَ احلَ  هُ ١ُم َِم ٜمْ آؾمّتٕمّلء سم٤مًمٔمٚمؿ ومٝمق فمٚمؿ وىٛمٙمـ أن ىٙمقن ُمَ 

 .ومٝمؿ خيّتٚمٗمقن ذم طم٤مل اًمٌٖمل واًمٔمٚمؿ أو ٕضمؾ اًمٌٖمل واًمٔمٚمؿ

ل قمغم أّّنؿ يم٤مٟمقا ُمٕم٤مٟمدىـ، ّٕن اًمٌٖمل ىمد : وًمٞمس ذم أى٦م ُم٤م ىد3وُم٤م ىمد ى٘م٤مل

حيٛمؾ قمغم اًمٕمدول قمـ ـمرىؼ اًمٕمٚمؿ، همػم شّم٤مم ّٕن اًمٌٖمل ىرادف ُمع اًمٔمٚمؿ وإن ىٛمٙمـ أن 

 .ذم ُم٤مسمٕمده ىٜمٗمٞمف ى٘م٤مل سم٠مّن يمّؾ قمدول قمـ احلّؼ ومٝمق فمٚمؿ وإن يم٤من اًمّتٕمٌػم سم٤مًمٙمٗمر

   ؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أي خيّتٚمٗمقن سمٞمٜمٝمؿ ذم دىٜمٝمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٜمًقظم٦م وسمٞمٜمٝم

 آًمّتزام واًمّتًٚمٞمؿ سم٤مًمنمىٕم٦م احلدىث٦م اًمٜم٤مؾمخ٦م اعمحّٛمدى٦م وهل اِلؾمّلم.

     ،وُمـ ىٙمٗمر وجيحد ُمـ سملم أهؾ اًمٙمّت٤مب احلؼ ذم دىٜمٝمؿ ودىٜمٜم٤م

 اًمًؽم واعمراد سمف هؿ ىٕمرومقٟمف وىًؽموٟمف. یى ٜمٕمْ ٛمَ ويمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر سمِ 

  ـّ آى٤مت اًمقطمل ذم دىٜمٝمؿ و دىٜمٜم٤م، وذم اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م اعمحّروم٦م وه

 واِلٟمجٞمؾ ـ وهمػمه٤م وهق اًم٘مرآن وم٘مط وٓ همػم. ةأقمٜمل اًمّتقراـ 

                                                
 .36و 35. ؾمقرة اًمذارى٤مت /1

 .2/421. يمام ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .2/419. اًمّتٌٞم٤من 3
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        أي هىع اجلزاء واحل٤ًمب: أن شم٠مظمذ ُم٤مًمؽ وشمٕمٓمل

ُم٤م قمٚمٞمؽ. وأّن اهلل هىع احل٤ًمب ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مؾمّتٞمّلء إقمداء قمٚمٞمٝمؿ وشمٗمرىؼ يمٚمٛمّتٝمؿ، 

 ظمرة سم٠مؿمّد اًمٕمذاب.أو ذم أ

 اًمرواى٤مت

ىم٤مل: ىمٚم٧م  وذم ُمقصم٘م٦م قمٌداهلل سمـ ُمًٙم٤من قمـ سمٕمض أصح٤مسمف قمـ أيب قمٌداهلل

ًمف: ُم٤م اِلؾمّلم؟ وم٘م٤مل: دىـ اهلل اؾمٛمف اِلؾمّلم وهق دىـ اهلل ىمٌؾ أن شمٙمقٟمقا طمٞم٨م يمٜمّتؿ 

 1ـ.سمف ومٝمق ُم١مُم قمٛمؾ سمام أُمر اهلل  ـْ أىمَر سمدىـ اهلل ومٝمق ُمًٚمٌؿ وُمَ  ـْ وسمٕمد أن شمٙمقٟمقا ومٛمَ 

ٛم٦م ثوم٘م٤مل ًمف ؾمّلم: إَن ظمٞم ضمٕمٗمر سمّمػم ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد أيب وذم صحٞمح٦م أيب

ٛم٦م حيّدصمٜم٤م قمٜمؽ أّٟمف ؾم٠مًمؽ قمـ اِلؾمّلم وم٘مٚم٧م ًمف: إّن اِلؾمّلم ُمـ اؾمّت٘مٌؾ ثظمٞم اسمـ أيب

ىمٌٚمّتٜم٤م وؿمٝمد ؿمٝم٤مدشمٜم٤م وٟمًؽ ٟمًٙمٜم٤م ووازم وًمّٞمٜم٤م وقم٤مدي قمدَوٟم٤م ومٝمق ُمًٚمٌؿ وم٘م٤مل: صدق 

وم٘مٚم٧م: اِلىامن سم٤مهلل واًمّتّمدىؼ سمٙمّت٤مب اهلل وأن ٛم٦م، ىمٚم٧م: وؾم٠مًمؽ قمـ اِلىامن ثظمٞم

 2ٛم٦م.ثاهلل، وم٘م٤مل: صدق ظمٞم یٓىٕمّم

 وذم ُمرومققم٦م أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ أُمػماعم١مُمٜملم

ّٓ سمٛمثؾ ذًمؽ: إّن  ىم٤مل: ـَ اِلؾمّلم ٟم٦ًٌم ٓىٜمًٌف أطمٌد ىمٌكم وٓىٜمًٌف أطمٌد سمٕمدي إ ٕٟمًٌ

واًمّّتّمدىؼ هق  ،واًمٞم٘ملم هق اًمّّتّمدىؼ ،ًمٞم٘ملمواًمّتًٚمٞمؿ هق ا ،اِلؾمّلم هق اًمّتًٚمٞمؿ

اِلىمرار، واِلىمرار هق اًمٕمٛمؾ، واًمٕمٛمؾ هق إداء، إّن اعم١مُمـ مل ى٠مظمذ دىٜمف قمـ رأىف وًمٙمـ 

أشم٤مه ُمـ رسّمف وم٠مظمذه، إّن اعم١مُمـ ىرى ى٘مٞمٜمف ذم قمٛمٚمف واًمٙم٤مومر ىرى إٟمٙم٤مره ذم قمٛمٚمف، 

ىـ واعمٜم٤موم٘ملم سم٠مقمامُلؿ ومقاًّمذي ٟمٗمز سمٞمده ُم٤م قمرومقا أُمرهؿ، وم٤مقمّتؼموا إٟمٙم٤مر اًمٙم٤مومر

 3اخلٌٞمث٦م.

: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل وذم ظمؼم ُمدرك سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ أيب

 ،اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وقمامده اًمقرع فُ شمُ وءَ اًمقىم٤مر وُمر فُ اِلؾمّلم قمرى٤من، ومٚم٤ٌمؾمف احلٞم٤مء وزىٜمّتُ 

                                                
 (.2/38) 4، ح3/100. اًمٙم٤مذم 1

 (.2/38) 5، ح3/100. اًمٙم٤مذم 2

 (.2/45) 1، ح3/117. اًمٙم٤مذم 3
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ٌّٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م.  1وًمٙمّؾ رء أؾم٤مٌس: وأؾم٤مس اِلؾمّلم طم

، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمّده ضمٕمٗمر اًمث٤مين ـ أيبوذم صحٞمح٦م قمٌداًمٕمٔمٞمؿ احلًٜمل قم

: إّن اهلل ظمٚمؼ اِلؾمّلم ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم :ىم٤مل صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ

ومجٕمؾ ًمف قمرص٦م وضمٕمؾ ًمف ٟمقرًا وضمٕمؾ ًمف طمّمٜم٤ًم وضمٕمؾ ًمف ٟم٤مسًا وم٠مُّم٤م قمرصّتف 

سمٞمّتل وم٤مًم٘مرآن، وأُّم٤م ٟمقره وم٤محلٙمٛم٦م، وأُّم٤م طمّمٜمف وم٤معمٕمروف، وأُّم٤م أٟمّم٤مره وم٠مٟم٤م وأهؾ 

 ًّ ٌّقا أهؾ سمٞمّتل وؿمٞمٕمّتٝمؿ وأٟمّم٤مرهؿ وم٢مّٟمف عم٤ّم ُاهي ىل إمم اًم ء اًمّدٟمٞم٤م اموؿمٞمٕمّتٜم٤م، وم٠مطم

ٌّل وطم٥ّم أهؾ سمٞمّتل وؿمٞمٕمّتٝمؿ ذم ىمٚمقب  ومٜمًٌٜمل ضمؼمئٞمؾ امء اؾمّتقدع اهلل طم ًّ ٕهؾ اًم

اعمّلئٙم٦م، ومٝمق قمٜمدهؿ ودىٕم٦م إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمّؿ هٌط يب إمم أهؾ إرض ومٜمًٌٜمل إمم أهؾ 

ٌّل وطم٥ّم أهؾ سمٞمّتل وؿمٞمٕمّتٝمؿ ذم ىمٚمقب ُم١مُمٜمل أُّمّتل  دع اهلل إرض وم٤مؾمّتق طم

أٓ ومٚمق أّن اًمّرضمؾ ُمـ أُّمّتل  :ومٛم١مُمٜمق أُّمّتل حيٗمٔمقن ودىٕمّتل ذم أهؾ سمٞمّتل إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ّٓ  قمٛمره أّى٤مم صمّؿ ًم٘مل اهلل  قمٌداهلل  ُمٌٖمْم٤ًم ٕهؾ سمٞمّتل وؿمٞمٕمّتل ُم٤م ومّرج اهلل صدره إ

 2قمـ اًمٜمٗم٤مق.

ذم طمدى٨م: أٓ وإّن ًمٙمّؾ  قمـ أسمٞمف قمٌداهلل م قمـ أيباعم٘مدا وذم صحٞمح٦م أيب

. أٓ وإّن ًمٙمّؾ رء دقم٤مُم٦م ودقم٤مُم٦م اِلؾمّلم اًمِمٞمٕم٦م. أٓ رء قمّزًا وقمّز اِلؾمّلم اًمِمٞمٕم٦م

وإّن ًمٙمّؾ رء ذروة وذروة اِلؾمّلم اًمِمٞمٕم٦م.أٓ وإّن ًمٙمّؾ رء ذوم٤ًم وذف اِلؾمّلم 

 3اًمِمٞمٕم٦م، احلدى٨م.

ىم٤مل:  رضمٕمٗم ُمرؾمٚم٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب        

 4ىٕمٜمل اًمدىـ ومٞمف اِلىامن. :ىم٤مل

ًمٚمٛم٠مُمقن ذم حمض اِلؾمّلم  وذم هذا اعمج٤مل راضمع إمم ُم٤م يمّتٌف اِلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م

 .5قمغم آجي٤مز وآظمّتّم٤مر اعمروي سمًٜمد ُمٕمّتؼم ذم اًمٕمٞمقن

 

                                                
 (.2/46) 2، ح3/118. اًمٙم٤مذم 1

 (.2/46) 3، ح3/118. اًمٙم٤مذم 2

 (.8/212) 260، ح15/490. اًمٙم٤مذم 3

 .23، ح1/297. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

 .1، ح 2/121. قمٞمقن إظم٤ٌمر اًمرو٤م5
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 رف شمٗمرىع، أي سمٕمد شمٌٞملم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ اًمّتقطمٞمد واِلؾمّلم.طم 

   أداة ذط ت٘م٘م٧م ذم اخل٤مرج وضمقاهب٤م. 

   ًُمؽ ى٤م  نَ ْق ٗمُ خ٤مًمِ عمُْ ٱأو  اًمٙمّت٤مِب  أهؾِ  ُؼ ٚمَ ٓمْ وم٤مقمٚمف ٟمّم٤مرى ٟمجران أو ُم

ىّدقمقن أّن  اعمح٤مضّم٦م ذم اًمدىـ وآظمّتّلف ومٞمف، وهؿ نُ قْ ٙمُ ّتَ ذم أُمر دىٜمؽ. ومَ  اهللِ  رؾمقَل 

قم٘مقُلؿ  فِ ٞمْ ًمَ إِ  ؿْ ٝمُ ّتْ ؾم٤مىمَ  ءٌ َرْ  قَ اظمّتّلومٝمؿ ًمٞمس ًمٌٖمل ُمٜمٝمؿ سمٕمد سمٚمقغ اًمٌٞم٤من سمؾ إّٟمام هُ 

وأومٝم٤مُمٝمؿ واضمّتٝم٤مدهؿ ذم تّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سمح٘م٤مئؼ اًمدىـ ُمـ همػم أن ىؽميمقا اًمّتًٚمٞمؿ ًمٚمحّؼ 

 .1يمام ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اعمٞمزان

 ضمقاب ًمٚمنمط وأُمٌر ًمٚمٜمٌل دٓل قمٚمٞمٝمؿ، سم٤معمح٤مضّم٦م ُمٕمٝمؿ، وآؾمّت

 آؾمّتدٓل واعمح٤مضّم٦م واًمؼمه٤من. َُمَع َدوامِ 

 ٚمِؿ هق اًمرؾمقل ًْ وهق اًمذي ىرىدوا ـ اعمخ٤مًمٗمقن ـ  ومٞمٙمقن أّول اعُم

حم٤مضّمّتف، وى٘مقل: أْٟمَ٘مْدُت ُٕمر اهلل ذم إظمّلص اًمّتقطمٞمد ًمف، وهذا هق إُمر اعمِمؽمك 

ـ يمّؾ ُمٕمٌقد دون اهلل قم وسمٞمٜمٝمؿ ـ قمغم ُم٤م ىّدقمقن ـ ، وى٘مقل: أقمرو٧ُم  سمٞمٜمف

 وأظمٚمّم٧ُم ىمّمدي سم٤مًمٕم٤ٌمدة إًمٞمف.

    ٟمٗمز وإّٟمام أو٤مف اِلؾمّلم إمم اًمقضمف ّٕٟمف عّم٤م يم٤من وضمف اًمٌمء »أي

 ذيمر سمدًٓ ُمٜمف ًمٞمدَل قمغم ذف اًمذيمر. وُمثٚمف:  أذف ُم٤م ومٞمف    

 2 هق ّٓ  .3شأي إ

ُمـ اًمقضمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز: اًمٜمّٞم٦م واًم٘مّمد، أقمٜمل ٟمٞمّتل وىٛمٙمـ أن ىٙمقن اعمراد 

                                                
 .3/122. اعمٞمزان 1

 .88. ؾمقرة اًم٘مّمص /2

 .2/420. اًمّتٌٞم٤من 3
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 وىمّمدي هلل شمٕم٤ممم.

وىٛمٙمـ أن ىراد ُمٜمف جم٤مزًا: اجل٤مٟم٥م واجلٝم٦م ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:    1 

 أي ضم٤مٟمٌف سمٛمٕمٜمك رو٤مه.

    « ـْ اهّتدي يب ذم اًمدىـ ُمـ اعمًٚمٛملم وم٘مد أؾمٚمٛمقا أىْم٤م يمام أي وَُم

 .اًمرؾمقل معم٘م٤م ٌػ ىْ نْمِ . وومٞمف شمَ 2شاؾمٚمٛم٧ُم 

ـِ يم٤من ذم إصؾ اشمٌٕمٜمل طُمذِ  سم٤مًمٙمنة ت٧م اًمٜمقن. وطمذف  َل ٗمِ ّتُ يمُ ٱاًمٞم٤مء و ٧ِم ومَ اشمٌٕم

 ضم٤مئز. نٌ ْق ٟمُ  ٝم٤مٚمَ ٌْ اًمٞم٤مء ٓ ؾمّٞمام إذا يم٤من ىمَ 

         ىٔمٝمر ُمٜمٝم٤م أّن اعمح٤مضّملم يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب وهؿ

 .قمٚمی اًم٘مقل اًمراضمح ّم٤مرى وىٚمحؼ هبام اعمجقساًمٞمٝمقد واًمٜم

  َأهؾ اًمٙمّت٤مب  قَمَٓمَػ ُم٤م سمٕمده سمام ىمٌٚمف ًمٙمقن اًمدىـ ُمِمؽميم٤ًم سمٞمٜمٝمؿ. وإن يم٤من

 ـٍ سمْ ٱىّدقمقن اًمّتقطمٞمد وىّتدىٜمقن سم٤مًمنمك ًمقضمقد اًمّتثٚمٞم٨م سملم اًمٜمّم٤مرى، واحلٙمؿ سمقضمقد 

 قمٚمقًا يمٌػمًا. شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ :اًمٜمٌل ـ قمٜمد اًمٞمٝمقد رٌ ىْ زَ شمٕم٤ممم ـ وهق قمُ  هللِ

    ُُّٕمل: هق اًمذي ٓىٙمّت٥م ّٕٟمف ظُمِٚمَؼ وٓىٙمّت٥م، وٓىًّتٗمٞمد ُمـ وا

 .ٗمفِ ٓمْ قمَ  فُ ضْم وَ  رَ ُمَ ىَمْد اًمٕمرب. وَ  اًمٙمّت٤مسم٦م. واعمراد ُمٜمٝمؿ ُمنميمق

   « أُمر ذم صقرة آؾمّتٗمٝم٤مم وإّٟمام يم٤من يمذًمؽ ّٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م ـمٚم٥م

 وومٞمف أُمر سم٤مِلؾمّلم.وم٤مٓؾمّتٗمٝم٤مم ًمٚمّت٘مرىر  .3شاًمٗمٕمؾ

   .أي دظمٚمقا ذم اِلؾمّلم وهق اًمدىـ اًمقطمٞمد قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم 

    دادِ أي اهّتدوا إمم ـمرىؼ احلّؼ واًمّمقاب واًم ًَ. 

     .ومل ى٘مٌٚمقا وأقمروقا قمـ اِلؾمّلم ويمٗمروا سمف 

   ،وأداة طمٍم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م سمٕمده. شمٗمرىع قمغم إقمراوٝمؿ ويمٗمرهؿ 

     أي ُم٤م ىٚمزم قمغم رؾمقل اهلل ومٝمق إسمّلغ اًمدىـ وشمٌٚمٞمٖمف، وًمٞمس

 قمٚمٞمؽ أن ٓىّتقًّمقا.

                                                
 .28. ؾمقرة اًمٙمٝمػ /1

 .2/422. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .2/421. اًمّتٌٞم٤من 3
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    « ٓىٗمقشمف رٌء ُمـ أقمامُلؿ اًمّتل جي٤مزهيؿ هب٤م. ّٕٟمف سمّمػم هبؿ

ٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م. وىمٞمؾ: ىٕمٚمؿ ُم٤م ىٙمقن ختٓأي قم٤ممل هبؿ وسمنائرهؿ وفمقاهر أقمامُلؿ، 

 .1شُمٜمؽ ذم اًمّتٌٚمٞمغ وُمٜمٝمؿ ذم اِلىامن واًمٙمٗمر

: إؿمٕم٤مر سم٤مًمرأوم٦م هبؿ وىٙمقن ذم ُم٘م٤مم اجلٚم٥م واًمّت٠مًمٞمػ  واًمّتٕمٌػم

واجلذب وٓىٙمقن ذم ُم٘م٤مم اًمدومع واًمّتخقىػ واًمرّد، وطمٙمٛمف ٟم٤مومذ ومٞمٝمؿ وإّّنؿ قم٤ٌمده 

، وهق اًمٕم٤ممِل سمٕم٤ٌمده وىٗمٕمؾ ُمٕمٝمؿ سمام ى٘مّتيض ُم٘م٤مُمف وُمرسمقسمقن ًمف أؾمٚمٛمقا أو شمقًّمقا

ّٓ اًمٕمٗمق واًمرمح٦م واعمٖمٗمرة واًمٙمرم واِلطم٤ًمن واجلقد واخلػم  يِضْ ّتَ ٘مْ ىَ ٓ قَ هُ . وَ يبُ قْ سمُ اًمرُ  إ

 و... .

ذم آطمّتج٤مضم٤مت ش سمح٤مرإٟمقار»اعمجّٚمد اًمراسمع ُمـ يمّت٤مسمف  ىمد ضمٕمؾ اًمٕمّّلُم٦م اعمجٚمزو

ّتج٤مج اهلل شمٕم٤ممم قمغم أرسم٤مب اعمٚمؾ اعمخّتٚمٗم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ صمّؿ واعمٜم٤مفمرات وضمٕمؾ ذم أول سم٤مسمف اطم

ُمـ ُاوٓده صمّؿ  صمّؿ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم ،ّؿ اطمّتج٤مضم٤مت أُمػماعم١مُمٜملم، صماطمّتج٤مضم٤مت اًمرؾمقل

. أقمغم اهلل 2اطمّتج٤مضم٤مت قمٚمامئٜم٤م إظمٞم٤مر ـ روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ـ وم٢من ؿمئ٧م راضمع يمّت٤مسمف

 ُم٘م٤مُمف.

 ش.آطمّتج٤مج»مجٕمٝم٤م ذم يمّت٤مسمف  ٞمخ أسمقُمٜمّمقر اًمٓمؼمدويمذًمؽ ىمٌٚمف اًمِم

 

                    

                   

 

     ُقم٤مُم٦م واًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م. اًمٙمّت٤مِب  أهُؾ هٜم٤م  هِبِؿْ  رادُ اعم 

   يمٗمر أي ؾَمؽَمَ ذم اًمٚمٖم٦م وًمذا ىٓمٚمؼ قمغم اًمزارع اًمٙم٤مومر. وًمٙمـ اعمراد

هٜم٤م ؾمؽم اًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م وقمدم آقمّت٘م٤مد هب٤م وضمحقده٤م، وآشمٞم٤من سمّمٞمٖم٦م اعمْم٤مرع ىدل 

 قمغم آؾمّتٛمرار.

   ٚمف ٓؾمّٞمام اًمرؾمقل إقمٔمؿطمججف وسمٞمٜم٤مشمف، ُرؾُم  ويمّت٤مسمف

                                                
 .2/421. اًمّتٌٞم٤من 1
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 اًمًاموي.

      واِلشمٞم٤من   ؾمّلم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملماًمٙم٤مومرون هؿ اًم٘م٤مشمٚمقن ًمألٟمٌٞم٤مء

سمّمٞمٖم٦م اعمْم٤مرع أىْم٤ًم ىدّل قمغم اؾمّتٛمرار ومٕمٚمّتٝمؿ. وىمّتؾ إٟمٌٞم٤مء ُمِمٝمقر ُمـ اًمٞمٝمقد، 

ـَ إمم اًمٞمٝمقد اعمٕم٤مس ٥ُم ًَ ٜمْ ىُ وَ   ؿ ىروقن سم٠مومٕم٤مُلؿ.ّّٕن  ًمٚمٜمٌل ْى

    ّٓ ىمٞمد شمقوٞمحل وٓىٙمقن اطمؽمازى٤ًم، ّٕن ىمّتؾ إٟمٌٞم٤مء ٓىٙمقن إ

 سمٖمػم احلؼ.

   .أي اًمٙمٗم٤مر ُمْم٤موم٤ًم إمم ىمّتٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء ى٘مّتٚمقن 

      ـ  نَ قْ ًمُ قْ ّتُ ٘مْ عمَْ ٱأي ى٘مّتٚمقن ُدقم٤مة إىم٤مُم٦م اًمٕمدل، ومٝمؿ ـ أي

 سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهقن قمـ اعمٜمٙمر.آُمرون 

 .أي سم٤مًمٕمدل 

   ،أُمرون سم٤مًم٘مًط هؿ ُمـ اًمٜم٤ّمس اًمٕم٤مدىلم وًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء

 وومٓمرهتؿ اًمٓم٤مهرة شمدقمقهؿ إمم هذا إُمر.

  ٌََف اجلزاء وم٤معمٌنّم هق.  ّل ٌِ ٜمَ ٚمْ ًمِ واجلقاب. أُمٌر  1دظمٚم٧م اًمٗم٤مء ًمَِِم

ك اِلظم٤ٌمر سمام ىٔمٝمر أصمره ذم سمنمة اًمقضمف. وىِمٛمؾ اِلظم٤ٌمر سم٤مًمنور واًمٖمؿ، وسمنّم: سمٛمٕمٜم

ام ىٔمٝمر أصمره ذم اًمقضمف. ٟمٕمؿ، إذا اـمٚم٘م٧م اظمّتّم٧م سمام ىقضم٥م اًمنور. وىٛمٙمـ ٝمِ ٞمْ ٚمَ ّٕن يمِ 

 أن ى٘م٤مل: سم٠مّن هذا اِلظم٤ٌمر ىقضم٥م هور اعم١مُمٜملم.

 واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمٙم٤مومرىـ اًم٘م٤مشمٚملم.

  ـَ  سمٜمزول اًمٖمْم٥م واًمًخطظم٤ٌمر إ شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ، وفمٝمقر  هللِٱ ُِم

 .َي وِ رَ ظْم اًمٕمذاب إًمٞمؿ ىٙمقن ذم اًمٕمذاب إُ 

 اًمرواى٤مت

: ى٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ٌٞم٤من ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤مقمٌداهللفموذم ظمؼم ىقٟمس سمـ 

ى٘مقل: وىؾ ًمّٚمذىـ خيّتٚمقن اًمّدٟمٞم٤م سم٤مًمّدىـ، ووىؾ ًمّٚمذىـ ى٘مّتٚمقن اًّمذىـ ى٠مُمرون  إّن اهلل 

 كَمَ ًم٘مًط ُمـ اًمٜم٤ّمس، ووىؾ ًمّٚمذىـ ىًػم اعم١مُمـ ومٞمٝمؿ سم٤مًمّت٘مّٞم٦م، أيب ىٖمؽّمون أم قمَ سم٤م

                                                
 .2/423. يمام ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من 1
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ـَ ُلؿ ومّتٜم٦م شمؽمك احلٚمٞمؿ ُمٜمٝمؿ طمػمان.  1جيؽمؤون، ومٌل طمٚمٗم٧م ٓشُمٞمح

ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ى٤م رؾمقل اهلل أُي اًمٜم٤ّمس أؿمُد  روي أسمققمٌٞمدة سمـ اجلراح»اًمّتٌٞم٤من: وذم 

أو رضمًّل أُمر سمٛمٕمروف وّنل قمـ ُمٜمٙمر، صمّؿ ىمرأ  ٤مً قمذاسم٤ًم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مل: رضمؾ ىمّتؾ ٟمٌٞمّ 

رؾمقل اهلل                

صمّؿ ىم٤مل ى٤م أسم٤مقمٌٞمدة، ىمّتٚم٧ْم سمٜمق إهائٞمؾ صمّلصم٦م وأرسمٕملم ٟمٌٞم٤ًم ُمـ أّول اًمٜمٝم٤مر ذم ؾم٤مقم٦م 

٤ٌّمد سمٜملواطمدة، وم٘م٤مم ُم٤مئ٦م رضمؾ وإصمٜم ـْ ىَمَّتَٚمُٝمْؿ  ٤م قمنم رضمًّل ُمـ قُم إهائٞمؾ وم٠مُمروا َُم

ىـ سم٤معمٕمروف، وّنقهؿ قمـ اعمٜمٙمر ومُ٘مّتٚمقا مجٞمٕم٤ًم ذم آظمر اًمٜمٝم٤مر ذم ذًمؽ اًمٞمقم، وهؿ اًمذ

 .2شذيمرهؿ اهلل

أّٟمف ىم٤مل: أومْمُؾ اجلٝم٤مِد يمٚمٛم٦ُم طمّؼ قمٜمَد ؾمٚمٓم٤مِن ضم٤مئٍر َىْ٘مُّتُؾ  قمـ اًمٜمٌل» :وومٞمف

 .3شقمٚمٞمٝم٤م

اًمذىـ  : سمِْئَس اًم٘مقم ىمقٌم ى٘مّتٚمقنٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللوقمـ قمٌداهلل سمـ ُمً

ى٠مُمرون سم٤مًم٘مًط ُمـ اًمٜم٤ّمس، سمئس اًم٘مقم ىمقٌم ٓى٠مُمرون سم٤معمٕمروف وٓىٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر، 

ـُ ومٞمٝمؿ سم٤مًمّت٘مٞم٦م واًمٙمّتامن  .4شوسمئس اًم٘مقم ىمقٌم َىْٛمٌم اعم١مُم

 

                              

 

   و... اًمذىـ ُمّر ذيمرهؿ ذم  اؿم٤مرة إمم اًمذىـ ىٙمٗمرون وى٘مّتٚمقن إٟمٌٞم٤مء

 أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

     :احلٌط: سمٓمّلن اًمٕمٛمؾ وقمدم إضمر سمف. واحلٌط ذم اًمٚمٖم٦م

 اًمٗم٤ًمد.
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أي ىقضم٥م  1ُىّٚمُؿ.ًمرسمٞمُع ُم٤م َىْ٘مُّتُؾ طمٌٓم٤ًم إْذ : إّن مم٤ّم ُىٜم٧ٌُِْم اوُمٜمف ىمقل اًمٜمٌل

 اُلّليم٦م إذا أهف ذم أيمٚمف.

    صٞمٖم٦م اجلٛمع ُمع إو٤مومّتف إمم وٛمػم اجلٛمع شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم: أي طمٌٓم٧م

 مجٞمع أقمامُلؿ وشمٌٓمؾ.

   .أي مل ىٜم٤مًمقا هب٤م اًمثٜم٤مء واعمدح 

  ذم أظمرة. أي مل ىٜم٤مًمقا صمقاهب٤م وأضمره٤م 

       ـْ ىٙمٗمر وى٘مّتؾ َ
أي ؿم٤مومٕملم. ومّلشمِمٛمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م عمِ

ودقم٤مة احلّؼ. وذيمر اجلٛمع ىدل قمغم ٟمٗمل اًمٕمٛمقم أي ًمٞمس ُلؿ أُي ٟم٤مٍس  اًمٜمٌل

 وؿمٗمٞمٍع، ومٝمؿ حمروُمقن ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 .٨2م أهؾ اًمٌٞم٧مراضمع ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى ،رواى٤مت احلٌط َوًمِْٚمقىُمْقِف قمٚمیى 

 

                           

                 

 

دم ىمٌقُلؿ ُم٤م ىقضم٥م اظمّتّلومٝمؿ ذم اًمدىـ وقم لّمُ ٌَ شمُ وأىّت٤من سمٕمده٤م  ٦مهذه أى

ًمَِؽ  ُؾ اِلؾمّلم ويمٗمرهؿ سمآى٤مت اهلل وىمّتٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء، يمُ   ىٜمِم٠م مم٤ّم ى٠ميت ومٞمٝم٤م. ذى

 .اؾمّتٗمٝم٤مم ًمّتقوٞمح ُم٤م خيٗمك قمغم قم٤مُم٦م اًمٜم٤ّمس أو ًمٚمّتِمٝمػم أو ًمٚمّتٕمجٞم٥م 

  .أي مل شمٕمٚمؿ، ومل ىٜمّتف قمٚمٛمؽ 

     .ىرىد أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد أو قمٚمامء أهؾ اًمٙمّت٤مب   .أي أقمٓمقا 

   ِاًمقوع واًمّتٕم٥م واحلّم٦م اًمّتل  یٛمٕمٜمأي طمّٔم٤ًم، ُم٤مّدة َٟمَّم٥َم شم٠ميت سم

رضم٤مع اجلٛمٞمع إمم اًمقوع وىمد اؾمّتٕمٛمٚم٧م ذم إِ شمْم٤مف إمم اًمِمخص أو اًمٕمّلُم٦م وىٛمٙمـ 

 .3اًم٘مرآن هم٤مًم٤ًٌم ذم ُمقارد اًمذم، وهق ُم٘مقل سم٤مًمّتِمٙمٞمؽ، يمام ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ

                                                
 .4/242: روض اجلٜم٤من 3/37: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3/204: يمٜمزاًمٕمامل 8/23طم٤ٌمن  . صحٞمح اسمـ1

 . 3/40أهؾ اًمٌٞم٧م . ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م2

 سمّتٚمخٞمص. 5/192. ُمقاه٥م اًمرمحـ 3
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ّٓ ٟمّمٞم٤ًٌم ُمٜمف ٓ يمّٚمف واعمراد سمف: أّن ُم٤م ذم أىدهيؿ  ُمـ اًمٙمّت٤مب اًمًاموي ًمٞمس إ

 ومجٞمٕمف.

    ّ٤ًم ُمـ اًمٙمّت٤مب، واعمراد ُمـ ًمٚمّتٌٕمٞمض، أي أّّنؿ أقمٓمقا ضمزًء وطمٔم

أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد هؿ اعمخ٤مـمٌلم  سم٤مًمٙمّت٤مب هق اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمثؾ اًمّتقراة إن يم٤منَ 

 ٌلم.هؿ اعمخ٤مـم ٜمَّم٤مریى ًمٱقمٚمامء  اِلٟمجٞمؾ إن يم٤منَ وَ 

   اًمداقمل هق اهلل أو اًمرؾمقل  سم٢مذن ُمٜمف شمٕم٤ممم أو اعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم

أهؾ هؿ قمٚمامء  نَ قْ قمَ دْ عمُْ ٱسم٢مذن ُمٜمٝمام ُتذف شمٕمٔمٞماًم وشمنمىٗم٤ًم وأشمك سمّمٞمٖم٦م اعمجٝمقل، وَ 

 أو أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م.قمٛمقُم٤ًم اًمٙمّت٤مب 

      اًمقاىمٕمل ومل ىدظمؾ ومٞمف وهق اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ ّٕٟمف هق يمّت٤مب اهلل 

 ترىػ.

وىمٞمؾ: اعمراد سمف اًمّتقراة اعمقضمقدة قمٜمدهؿ، ّّٕن٤م ذم إصؾ ُمـ اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م، 

 وًمٙمٜمٝمؿ طمّرومقه٤م.

ّٕن ذم : وهؿ ىدقمقن إمم يمّت٤مب اهلل ًمٞمٗمّمؾ احلّؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ومٞمام اظمّتٚمٗمق ومٞمف

ُهَق ًم٘مرآن ـ إن يم٤من وّٕن ذم ا :اًمّتقراة وردت اًمدٓٓت قمغم ٟمٌقة ٟمٌّٞمٜم٤م اًمٜمٌل إقمٔمؿ

اعمراد سمٙمّت٤مب اهلل ـ ُم٤م ىقاومؼ اًمّتقراة إصٚمٞم٦م ُمـ أصقل اًمدى٤مٟم٦م وأريم٤من اًمنمىٕم٦م 

 .وصٗم٤مت اًمٜمٌل

  .أي ًمٞمٙمقن ذًمؽ اًمٙمّت٤مب هق احلٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ ذم ُم٤م اظمّتٚمٗمقا 

   أي سملم اًمرؾمقل إقمٔمؿ  وأطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد أو قمٚمامء أهؾ اًمٙمّت٤مب، أو

 اًمٞمٝمقد، أو اعم١مُمٜملم وأهؾ اًمٙمّت٤مب.اعم١مُمٜملم و

 .أي سمٕمد دقم٤مئٝمؿ إمم يمّت٤مب اهلل ًمٞمٙمقن طمٙماًم سمٞمٜمٝمؿ ذم اظمّتّلومٝمؿ 

     قمـ سمٖمّل ّٓ هؿ ٓىٙمقن إ ّٓ اًمّتقمّم قمـ اًمٌمء هق اِلقمراض قمٜمف. وشمق

 إًمٞمف. قم٤مد وضمحقدهؿ ًمٚمحّؼ. وهق ُمٕمرض قماّم 

    ّقمـ اًمداقمل. یأي ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ. ىّتقًم 

     قمـ اشم٤ٌمع احلّؼ، وهؿ ىمقم ٓىزال اِلقمراض دىدّنؿ، واجلٛمٚم٦م

 طم٤مل ُمـ ومرىؼ.
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 اًمرواى٤مت

دُي  ًُ : یأووم ذم اًمٞمٝمقد إمم اِلؾمّلم، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٕمامن سمـ أيب : دقم٤م اًمٜمٌل1ىم٤مل اًم

، وم٘م٤مل: : سمؾ إمم يمّت٤مب اهللهَٚمؿ ى٤م حمّٛمد ٟمخ٤مصٛمؽ إمم إطم٤ٌمر، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل

 سمؾ إمم إطم٤ٌمر، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أى٦م.

ُمـ أهؾ ظمٞمؼم زٟمٞم٤م ويم٤مٟم٤م  اُمرأةو قم٤ٌمس إّن رضمّلً  روي قمـ اسمـ»ىم٤مل اًمٓمؼمد: 

ذوي ذف ومٞمٝمؿ ويم٤من ذم يمّت٤مهبؿ اًمرضمؿ ومٙمرهقا رمجٝمام ًمنمومٝم٤م ورضمقا أن ىٙمقن قمٜمد 

قمٚمٞمٝمام  ومحٙمؿ رظمّم٦م ذم أُمرَه٤م ومرومٕمقا أُمرَه٤م إمم رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل

ضُمْرَت قمٚمٞمٝمام ى٤م حمّٛمد ًمٞمس قمٚمٞمٝمام  :سم٤مًمرضمؿ، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٕمامن سمـ ُاوذم وسمحري سمـ قمٛمرو

ومٛمـ  :ىمد أٟمّمٗمّتٜم٤م، ىم٤مل :ىم٤مًمقا ،سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ اًمّتقراة :اًمرضمؿ، وم٘م٤مل ُلؿ رؾمقل اهلل

وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف  ،رضمؾ أقمقر ىًٙمـ ومدك ى٘م٤مل ًمف اسمـ صقرى٤م :ىم٤مًمقا ؟أقمٚمٛمٙمؿ سم٤مًمّتقراة

أٟم٧م اسمـ  :وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل ،٤من ضمؼمائٞمؾ ىمد وصٗمف ًمرؾمقل اهللوم٘مدم اعمدىٜم٦م ويم

ومدقم٤م رؾمقل  :ىم٤مل ،أٟم٧م أقمٚمؿ اًمٞمٝمقد؟ ىم٤مل: يمذًمؽ ىزقمٛمقن :صقرى٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل

ومٚمام أشمك قمغم آى٦م اًمرضمؿ ووع  ،إىمرأ :وم٘م٤مل ًمف ،اهلل سمٌمء ُمـ اًمّتقراة ومٞمٝم٤م اًمرضمؿ ُمٙمّتقب

وىم٤مم إمم اسمـ  ،قل اهلل ىمد ضم٤موزه٤مى٤م رؾم :وم٘م٤مل اسمـ ؾمّلم ،يمٗمف قمٚمٞمٝم٤م وىمرأ ُم٤م سمٕمده٤م

وقمغم اًمٞمٝمقد سم٠مّن اعمحّمـ واعمحّمٜم٦م  صقرى٤م ورومع يمٗمف قمٜمٝم٤م صمّؿ ىمرأ قمغم رؾمقل اهلل

٤م، وإن يم٤مٟم٧م اعمرأة طمٌٚمیى اٟمّتٔمر هب٤م طمّّتی شمْمع ُم٤م ذم زٟمٞم٤م وىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝمام اًمٌٞمٜم٦م ُرمِج إذا 

اهلل شمٕم٤ممم هذه  ومٖمْم٥م اًمٞمٝمقد ًمذًمؽ وم٠مٟمزل ،ومُرمج٤مسم٤مًمٞمٝمقدىلم  سمٓمٜمٝم٤م، وم٠مُمر رؾمقل اهلل

 .2شأى٦م

 .4واًمرازي ذم روض اجلٜم٤من 3ٟمحقه٤م قمٜمف اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من یورو

دظمؾ ُمدارؾمٝمؿ ومدقم٤مهؿ، وم٘م٤مل ًمف: ٟمٕمٞمؿ سمـ  أّن رؾمقل اهلل»وذم اًمٙمِّم٤مف: 

قمٛمرو واحلرث سمـ زىد: قمغم أّي دىـ أٟم٧م؟ ىم٤مل: قمغم ُمّٚم٦م إسمراهٞمؿ. ىم٤مٓ: إّن إسمراهٞمؿ 

                                                
 .4/243: واًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ذم روض اجلٜم٤من 3/38. ٟم٘مؾ قمٜمف اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه 1

 .2/424. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .3/38. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3

 .4/243. روض اجلٜم٤من 4
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 .1شإّن سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ اًمّتقراة ومٝمٚمٛمقا إًمٞمٝم٤م، وم٠مسمٞم٤م يم٤من هيقدى٤ًم. ىم٤مل ُلام:

واًمًٞمقـمل ذم اًمدر  3واًمرازي ذم روض اجلٜم٤من 2ٟمحقه٤م اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من یرو

 .4اعمٜمثقر

 

                         

     

 

   اؿم٤مرة إمم شمقًّمٞمٝمؿ قمـ احلؼ وإقمراوٝمؿ قمٜمف وقمٜم٤مدهؿ ًمف وضمحقدهؿ

 ًمف.

إقمراوٝمؿ وؾم٥ٌم ضمحقدهؿ  ٦مِ ٚمَ ٕمِ ًمِ ظمؼم عمٌّتدأ حمذوف ُمٕمٜم٤مه ؿم٠مّنؿ ذًمؽ، وسمٞم٤من 

 ًمٚمحّؼ وإٟمٙم٤مرهؿ ًمف ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمف.

  .سم٠مّن إطم٤ٌمر ُمـ اًمٞمٝمقد أو قمٚمامء أهؾ اًمٙمّت٤مب 

  .سمٚم٤ًمن احل٤مل واعم٘م٤مل    .أي ًمـ شمّمٞمٌٜم٤م 

 .قمذاب اًمٜم٤مر وضمٝمٜمؿ 

      إّى٤مم اًمّتل قمٌدوا ومٞمف اًمٕمجؾ وهل أرسمٕمقن ىقُم٤ًم، أو ؿمٝمر

 ُمٜم٘مٓمٕم٦م ٟٓم٘مٓم٤مع اًمٕمذاب ومٞمٝم٤م. ٤ممٌ ىٰ واطمد أو ؾمٌٕم٦م أّى٤مم أو أَ 

    ُم٤م ٓىّمح وٓىٜمّت٩م.اًمٖمرور: آـمامع ذم 

    .ذم أّّنؿ أظمٓم١ما ذم دىٜمٝمؿ 

     َقمغم اهلل سم٠مّن  نَ وْ ؽَمُ ٗمْ آومؽماء: اًمٙمذب قمغم اًمٖمػم. وهؿ ى

ُمـ ُمٗمؽمى٤مهتؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم ٟمحق ىمقُلؿ:  ٤مُمٕمدودات وم٘مط، وهمػمه ٤ممٍ ىّ أَ ذم  ؿْ ٝمُ ٌُ ٞمْ ِّم شمُ اًمٜم٤مر 

 .هُ ٤مؤُ ٌّ ٟمحـ أسمٜم٤مء اهلل وأطمِ 

                                                
 .1/348. اًمٙمِّم٤مف 1
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 قمغم اهلل شمٕم٤ممم. ؿْ ٝمِ ئِ شمٗمرىع قمغم اومؽما 

   ُمقوققم٦م ًمٚم١ًمال قمـ احل٤مل. وومٞمف شمٜمٌٞمف سمّمٞمٖم٦م اًم١ًمال قمـ طم٤مل َُمـ

 ومٞمف. ى٤ًمق إمم اًمٜم٤مر ظم٤مًمداً 

    .أي وىم٧م مجٕمٝمؿ وطمنمهؿ 

  ىدل قمغم اجلزاء، أي اجلزاء ىٙمقن ذم ش ّلمُ ًمْ ٱ»ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلزاء. و

 ذًمؽ اًمٞمقم.

   حُم٤مًَم٦مَ  ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ اًمٞمقم وأّٟمف ى٠ميت ٓ. 

   ظَمُذ ُمـ دون ٟم٘مص شمقرّم: هق إظمذ سم٤مًمّتامم واًمٙمامل، ُوومٞم٧م: ُى١م

 وٟم٘مّم٤من ُمـ قمٛمٚمٝمؿ.

  .أي يمّؾ ومرد   .ُمـ قمٛمؾ ظمػم أو ّذ 

     .وٓ ُىٜم٘مص ُمـ أقمامُلؿ رٌء 

وىدرون  نَ وْ رَ ذم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هؿ جيزون سم٠مقمامُلؿ وُٓىٜم٘مص ُمٜمٝم٤م رء، ومٝمؿ ىَ 

ـَ دِ دظمقُلؿ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمِ  ـْ َٟمّت٤مئ٩ِم وَ . ٤مٝمٞمْ ومِ ْى ًمَِؽ ُهَق ُِم ذم ىقم  اهللِ ؿ قمغمى ٝمِ ئِ ومؽماٱ ذى

 اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 

                             

                            

 

 شمٌلّم أى٦م اًمنمىٗم٦م أّن اهلل هق اًم٘م٤مئؿ قمغم ظَمْٚمَؼ اًمٕم٤ممَل وشمدسمػمه.

 ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٌل ّٕٟمف اًمرؾمقل إقمٔمؿ  ذم اًمّتنمىع واًمقاؾمٓم٦م ذم

اًمٗمٞمض ذم اًمّتٙمقىـ، وأُمر سم٤مًٓمّتج٤مء إمم اهلل شمٕم٤ممم اًمذي سمٞمده اخلػم واًم٘مدرة قمغم 
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 آـمّلق.

 ٦ٌَمِ ٱ شى٤م» ـْ قمقض ُمِ ش اًمٚمٝمؿ» اعمٞمؿ ذم وًمذًمؽ ٓجيّتٛمٕم٤من، واظمّتص  عمُْخ٤مـَم

سم٤مًمّت٤مء ًمٚم٘مًؿ وسمدظمقل طمرف اًمٜمداء قمٚمٞمف وومٞمف ٓم اًمّتٕمرىػ، وسم٘مٓمع ش اهلل»ًمٗمظ اجلّلًم٦م 

َهزشمف ذم ى٤م اهلل، وىمٞمؾ: أصٚمف ى٤م اهلل ُاَُمٜم٤م سمخػم أي اىمّمدٟم٤م سمف ومُخٗمػ سمحذف طمرف اًمٜمداء 

 وُمّتٕمٚم٘م٤مت اًمٗمٕمؾ وَهزشمف.

  ُشى٤م ُم٤مًمؽ»ُمْم٤مف وشم٘مدىره  یى ٜم٤مدأيمثر اًمٜمح٤مة قمغم أّٟمف ُمٜمّمقب سم٠مّٟمف ُم ،

 اًمٚمٝمؿ. ٦موىم٤مل اًمزضم٤مج: وحيّتٛمؾ أىْم٤مً أن ىٙمقن صٗم

وأّٟمف شمٕم٤ممم ُم٤مًمؽ جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت سم٤معمٚمٙمّٞم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م اخل٤مًم٘مّٞم٦م. وُم٤مًمٙمٞم٦م همػمه 

 .٦مٌ ٤مزىَ جَم وَ  ٦مٌ ىَ ٤ٌمرِ ّتِ قمْ ٱ

   ِعمَٚمِؽ ُم٤مًمؽ جلٛمٞمع ا ٚمؽ سمٙمن اعمٞمؿ، ٕنّ اعُمٚمؽ سمْمؿ اعمٞمؿ همػم اعم

 ىّتٍمف ومٞمٝم٤م سمام ىِم٤مء، ومٝمق َُمٚمِؽ ًمٚمِٛمْٚمِؽ.و ُم٤مىٛمٚمٙمف رقم٤مى٤مه

ّن اعمراد سم٤معُمٚمؽ هٜم٤م اًمٜمٌقة، وىم٤مل اًمزضم٤مج: ُم٤مًمؽ اًمٕم٤ٌمد وُم٤م ُمٚمٙمقا، إِ : 1ىمد ى٘م٤مل

ّٓ ًمف ُمـ أٟمّ مٌ قْ وىم٤مل ىمَ   ُؽ ف ُم٤مًمِ : ُم٤مًمؽ أُمر اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، واًمراسمع: أّٟمف أوم٤مد صٗم٦م ٓدمقز إ

 .ُِمْٚمٍؽ  ّؾ يمُ 

وسم٤مجلٛمٚم٦م: هق اعمَٚمِؽ احل٘مٞم٘مل اًمقاىمٕمل إصكم وُُمٚمؽ همػمه اقمّت٤ٌمري جم٤مزي ختٞمكّم 

 سمؾ اعُمٚمؽ ًمف شمٕم٤ممم وم٘مط. ٦مً ٘مَ ٞمْ ٘مِ طَم ، ومٝمق َُمٚمِؽ اعمٚمقك واىمٕم٤ًم وَ يِضٌ رَ قمَ 

   .شمٕمٓمل   .اعُمٚمٙمٞم٦م واعمَٚمٙمٞم٦م آقمّت٤ٌمرى٦م واعمج٤مزى٦م 

    َشمٕم٤ممم هبذه  فُ ّتَ ئَ ٞمْ ِِم ، ّٕن ُمَ كَ ْم٤مءَ ىمَ أن شم١مشمٞمف ُمّمٚمحّتؽ وشم٘مدىرك و

 ُمقر.إُ 

  .اًمٜمزع: ىمٚمع اًمٌمء قمـ اًمٌمء. وم٠مٟم٧م ى٤م اهلل شمٜمزع وشم٘مٚمع وشم٠مظمذ 

      .أن شمٜمزقمف وشم٘مٓمٕمف قمٜمف، قمغم ُم٤م شم٘مّتْمٞمف طمٙمٛمّتؽ وشم٘مدىرك 

    اًمٌمء سمحٞم٨م ىّمٕم٥م ُمٜم٤مًمف، أي اعمٜمٞمع اًمذي ٓىٜم٤مل  اًمٕمّز: يمقن

 ة عمـ ؿمئ٧م.ٓىٕمجزه رء. وم٠مٟم٧م اهلل شمٕم٤ممم شمٕمّز ُمـ شمِم٤مء وشمٕمٓمل اًمٕمزّ و وٓىٖم٤مًم٥م
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    واًمذًمٞمؾ هق اعمٖمٚمقب  ،اًمُذل: ى٘م٤مسمؾ اًمٕمّز وهق ؾمٝمقًم٦م اعمٜم٤مل

ّٓ ُمـ أقمّزه اهلل شمٕم٤ممم سمِ  َأطَمدٍ ويمُؾ  :واًمٕم٤مضمز  اًمدائرة طمقل طمٙمٛمّتف. فِ ّتِ ئَ ٞمْ ِِم ٛمَ ذًمٞمٌؾ إ

 ذًمٞمًّل سمٛم٘مّت٣م ٟمٗمًف. ػْمُ ِّم ٞمَ وم٠مٟم٧م اهلل شمٕم٤ممم شمذّل ُمـ شمِم٤مء سم٠مظمذ قمّزشمؽ ومَ 

     ُیشم٠ميت سمٛمٕمٜم َاًْمَٞمد  ِٓ ؾمّتٞمّلء واعمراد هب٤م اًم٘مدرة اًمٙم٤مُمٚم٦م، واخلػم ود ا

شمرهمٞم٥م اًمٕمٌد ّٕن اًمٗمرض  وذيمر اخلػم وم٘مط ُمـ دون اًمنّم  :وُمٕمٜم٤مَه٤م واوح٤من اًمنّم 

. وأى٦م شمدل قمغم اٟمحّم٤مر اخلػم سمٞمده ٓ سمٞمد همػمه ًمّت٘مدىؿ وإّٟمام ىرهم٥م ذم اخلػم دون اًمنّم 

 اخلػم.

        .اجلٛمٚم٦م شمٕمٚمٞمؾ جلٛمٞمع ُم٤م شم٘مدم 

 اًمرواى٤مت

  ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف:  قمٌداهلل ؾم٤مم قمـ أيب ذم ُمقصم٘م٦م قمٌدإقمغم ُمقمم آل

                  اهلل  یأًمٞمس ىمد آشم  سمٜمل

آشم٤مٟم٤م اعُمٚمؽ وأظَمَذشْمُف سمٜمقُاُمّٞم٦م سمٛمٜمزًم٦ِم  أُمٞم٦َم اعُمٚمَؽ؟ ىم٤مل: ًمٞمس طمٞم٨م شمذه٥م إًمٞمف، إّن اهلل 

 1اًمرضمِؾ ىٙمقن ًمف اًمثقب ومٞم٠مظمذه أظمُر، ومٚمٞمس هق ًمٚمذي أظمذه.

 .2وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ قمكم سمـ  یل: روثٕمٚمٌوذم شمٗمًػم اًم

آى٦ماًمٙمرد، و ىم٤مل: عم٤م أراد اهلل أن ىٜمّزل وم٤مت٦م اًمٙمّت٤مب، أّن رؾمقل اهلل ـم٤مًم٥م أيب

  ،     إمم ،  وًمٞمس ، شمٕمٚم٘مـ سم٤مًمٕمرش

ـَ  وإًمیى ُمـ ىٕمّمٞمؽ وٟمحـ  هتٌٓمٜم٤م دار اًمذٟمقب وسملم اهلل طمج٤مب، وىمٚمـ: ى٤م رّب  سمٞمٜمٝم

ـَ ذم دسمر يمّؾ  ُم٤م ُمـ قمٌدٍ  ُمّتٕمٚم٘م٤مت سم٤مًمٓمٞمقر واًمٕمرش. وم٘م٤مل شمٕم٤مًمی: وقمّزيت وضمّلزم ىمرأيم

ّٓ أؾمٙمٜمّتُف طمٔمػمة اًم٘مدس قمغم ُم٤م يم٤من ومٞمف، ّٓ ٟمٔمرُت ًمف سمٕمٞمٜمل ذم يمّؾ و صّلة ُمٙمّتقسم٦م إ إ

ّٓ ىمْمٞم٧م ًمف ذم يمّؾ ىقم ؾمٌٕملم طم٤مضم٦م أدٟم٤مه٤م اعمٖمٗمرة،و ة،ىقم ؾمٌٕملم ُمرّ  ّٓ أقمذشمف ُمـ و إ إ

ّٓ اًمنمك. وٍ يمّؾ قمدّ   3وٟمٍمشمف قمٚمٞمف، وٓىٛمٜمٕمف دظمقل اجلٜم٦م إ
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ىقُم٤ًم مل أصّؾ ُمٕمُف اجلٛمٕم٦م.  وومٞمف: ىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ: اطمّت٧ًٌُم قمـ رؾمقل اهلل

ًمٞمقطمٜم٤م اًمٞمٝمقدي  وم٘م٤مل: ى٤م ُمٕم٤مذ ُم٤م ُمٜمٕمؽ ُمـ صّلة اجلٛمٕم٦م؟ ىمٚم٧م: ى٤م رؾمقل اهلل يم٤من

قمكَم أوىمٞم٦م ]ُمـ شمؼم[، ويم٤من قمغم سم٤ميب ىرصدين، وم٠مؿمٗم٘م٧م أن حيًٌٜمل دوٟمؽ. وم٘م٤مل: 

  ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ى٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: ىمؾ ش. ٜمؽ؟ىأت٥م ى٤م ُمٕم٤مذ أْن ى٘ميض اهلل د»

  :إمم ىمقًمف .   :ٕمٓمل ى٤م رمحـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ورطمٞمٛمٝم٤م شمُ »، وىمؾ

ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمِم٤مء ومتٜمع ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمِم٤مء، أىمِض قمٜمل َدىٜمل. وم٢مّن يم٤من قمٚمٞمؽ ُمغمء إرض ذه٤ًٌم 

 .1شقمٜمؽىمْم٤مُه اهلل 

، ىم٤مل: ظمّط ف قمـ أسمٞمف قمـ ضمّدهقيمثػم سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ قم وومٞمف: روى

اخلٜمدق ذم قم٤مم إطمزاب. صمّؿ ىمٓمع أرسمٕملم ذراقم٤ًم سملم يمّؾ قمنمة، ىم٤مل:  رؾمقل اهلل

ضمرون وإٟمّم٤مر ذم ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد، ويم٤من رضمًّل ىمقى٤ًم، وم٘م٤مل اعمٝم٤مضمرون: وم٤مطمّت٩م اعمٝم٤م

 ؾمٚمامن ُِمٜم٤ّم. وىم٤مل إٟمّم٤مر: ؾمٚمامن ُمٜم٤ّم.

 ش.ؾمٚمامن ُمٜم٤ّم أهؾ اًمٌٞم٧م: »وم٘م٤مل اًمٜمٌل

وؾمّت٦م  يِنّ زَ عمُْ ٱ نٍ رّ ٘مَ ىم٤مل قمٛمرو سمـ قمقف: يمٜم٧ُم أٟم٤م وؾمٚمامن وطمذىٗم٦م واًمٜمٕمامن سمـ ُمُ 

أظمرج اهلل ُمـ سمٓمـ اخلٜمدق  یطمّّتك سمٚمٖمٜم٤م اًمّمد ُمـ إٟمّم٤مر ذم أرسمٕملم ذراقم٤ًم، ومحٗمرٟم٤م

صخرة ُمروة يمنت طمدىدٟم٤م وؿمُ٘م٧م قمٚمٞمٜم٤م. وم٘مٚمٜم٤م ى٤م ؾمٚمامن: آت إمم رؾمقل اهلل وأظمؼمه 

ظمؼم هذه اًمّمخرة. وم٢مُّم٤م أْن شمٕمدل قمٜمٝم٤م وم٢مُن اعمٕمدل ىمرى٥م، وإُم٤م أن ى٠مُمرٟم٤م ومٞمٝم٤م سم٠مُمر، وم٢مّٟم٤م 

 ٟٓمح٥م أن ٟمج٤موز ظمٓم٦م.

٦ٌّم شمريمٞم٦م. وم٘م٤مل: ى٤م  ؾمٚمامن إمم رؾمقل اهلل یىم٤مل: ومرىم وهق و٤مرب قمٚمٞمف ىم

رؾمقل اهلل ظمرضم٧م صخرة سمٞمْم٤مء ُمروة ُمـ سمٓمـ اخلٜمدق، ويمنت طمدىدٟم٤م وؿم٘م٧م 

قمٚمٞمٜم٤م طمّّتك ُم٤م جيلء ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم، ومٛمرٟم٤م ومٞمٝم٤م سم٠مُمرك وم٢مّٟم٤م ٟٓمح٥م أن ٟمج٤موز 

ظمٓمؽ، ىم٤مل: ومٝمٌط رؾمقل اهلل ُمع ؾمٚمامن اخلٜمدق وسم٘مٞمٜم٤م ٟمحـ اًمّتًٕم٦م قمغم ؿمٗم٦م اخلٜمدق. 

اعمٕمقل ُمـ ؾمٚمامن وميهب٤م رضسم٦م صدقمٝم٤م، وسمرق ُمٜمٝم٤م سمرق أو٤مء ُم٤م  رؾمقل اهللوم٠مظمذ 

سملم ٓسمّتٞمٝم٤م، ىٕمٜمل اعمدىٜم٦م، طمّّتك ًمٙم٠من ُمّم٤ٌمطم٤ًم ذم ضمقف سمٞم٧م ُمٔمٚمؿ، ومٙمؼَم رؾمقل 
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ومٙمنه٤م، وسمرق ُمٜمٝم٤م سمرق أو٤مء ُم٤م  شمٙمٌػم وَمّْتح، ويمؼَم اعمًٚمٛمقن، صمّؿ رضهب٤م اهلل

شمٙمٌػم ومّتح،  سمٞم٧ُم ُمٔمٚمؿ، ومٙمؼَم رؾمقل اهللسملم ٓسمّتٞمٝم٤م طمّّتك ًمٙم٠من ُمّم٤ٌمطم٤ًم ذم ضمقف 

ويمؼَم اعمًٚمٛمقن ُمٕمف. وم٠مظمذ سمٞمد ؾمٚمامن ورىمك. وم٘م٤مل ؾمٚمامن: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ى٤م رؾمقل اهلل 

إمم اًم٘مقم وم٘م٤مل: رأىّتؿ ُم٤م ى٘مقل  ًم٘مد رأى٧ُم ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م رأى٧ُم ُمثٚمُف ىمط! وم٤مًمّتٗم٧م رؾمقل اهلل

د رأىٜم٤مك شميب ومٞمخرج سمرق ؾمٚمامن؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ى٤م رؾمقل اهلل ]سم٠مسمٞمٜم٤م أٟم٧م وأُّمٜم٤م وىم

رضسم٧م رضسمّتل إومم، ىم٤مل:  1يم٤معمقج، ومرأىٜم٤مك شمٙمؼّم ومٜمٙمؼّم وٟٓمرى ؿمٞمئ٤ًم همػم ذًمؽ[

٤م أٟمٞم٤مب اًمٙمّلب، ومؼمق اًمذي رأىّتؿ، أو٤مءت زم ُمٜمٝم٤م ىمّمقر احلػمة وُمدائـ يمنى يم٠مّّن 

. أَن أُمّتل فم٤مهرة قمٚمٞمٝم٤م، صمّؿ رضسم٧م رضسمّتل اًمث٤مٟمٞم٦م ومؼمق اًمذي وأظمؼمين ضمؼمائٞمؾ

أو٤مءت زم ُمٜمٝم٤م ىمّمقر ٟمٍمى ُمـ أرض اًمروم يم٠مَّن٤م أٟمٞم٤مب اًمٙمّلب، وأظمؼمين رأىّتؿ 

أَن أُمّتل فم٤مهرة قمٚمٞمٝم٤م. ]صمّؿ رضسم٧م رضسمّتل اًمث٤مًمث٦م ومؼمق اًمذي رأىّتؿ  ضمؼمائٞمؾ

أو٤مءت زم ُمٜمٝم٤م ىمّمقر صٜمٕم٤مء يم٠مّن٤م أٟمٞم٤مب اًمٙمّلب، وأظمؼمين ضمؼمائٞمؾ أَن أُمّتل فم٤مهرة 

ا: احلٛمدهلل ُمققمقد صدق سم٠من وقمدٟم٤م وم٠مسمنموا. وم٤مؾمّتٌنم اعمًٚمٛمقن، وىم٤مًمق 2قمٚمٞمٝم٤م[

  اًمٜمٍُم سمٕمد احلٍم. ]ومٓمٌ٘م٧م إطمزاب وم٘م٤مل: اعمًٚمٛمقن:    

  3 .]أى٦م 

وىم٤مل اعمٜم٤موم٘مقن: أٓ شمٕمجٌقن ُىٛمٜمّٞمٙمؿ وىٕمديمؿ اًم٤ٌمـمؾ، وخيؼميمؿ أّٟمف ىٌٍم ُمـ 

إَٟمام تٗمرون اخلٜمدق ُمـ ىثرب ىمّمقر احلػمة وُمدائـ يمنى، وأَّن٤م شمٗمّتح ًمٙمؿ وأٟمّتؿ 

اًمٗمرق ٓشمًّتٓمٞمٕمقن أْن شمؼمزوا، ىم٤مل: وم٠مٟمزل اًم٘مرآن:          

              4  :وأٟمزل اهلل ذم هذه اًم٘مّم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم

    .5 

ٕصح٤مسمف: ٕٟمّتؿ أهمٜمك ُمـ اعمٚمقك؟ ىم٤مًمقا: يمٞمػ ى٤م روح اهلل  قمٞمًك وومٞمف: ىم٤مل

                                                
 .21/163. قمـ شمٗمًػم اًمٓمؼمي 1

 . همػم ُمقضمقدي ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي.2

 .22. ؾمقرة إطمزاب /3

 .12. ؾمقرة إطمزاب /4

: شمٗمًػم اًمٓمؼمي 4/248: روض اجلٜم٤من 2/427: جمٛمع اًمٌٞم٤من 3/40. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 5

21/163. 
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ؽ ؿمٞمئ٤ًم؟ ىم٤مل: أٟمّتؿ ًمٞمس قمٜمديمؿ رء وٓشمرىدوّن٤م، وقمٜمدهؿ أؿمٞم٤مء ٚمٟمٛم وًمًٜم٤م

 1وٓشمٙمٗمٞمٝمؿ.

 وىم٤مل: اًمرؾمقَل  كوذم روض اجلٜم٤من: ُمدح إقمِم

 ْب رَ ٤من اًمٕمَ ىّ دَ وَ  ِؽ ٚمْ اعمُ  َؽ ى٤م ُم٤مًمِ 

 2وذه٥م.ش ُمف وم٢من اهلل ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ»وىم٤مل:  ومٜمٝم٤مه رؾمقل اهلل

ذم سمدٟمف قمٜمده ىمقت  ًی ُمـ أصٌح آُمٜم٤ًم ذم هسمف ُُمٕم٤مومَ  :وومٞمف: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 3ًمف اًمدٟمٞم٤م سمحذاومػمه٤م. ْت َز ٞمْ طمِ ىقُمف ومٙم٠مّٟمام 

ُّمّتل اًم٘م٤مٟمع ىقُم٤ًم سمٞمقم ومٛمـ ُاويت ذًمؽ ومٚمؿ ى٘مٌٚمف أُ : ُمٚمقك اجلٜم٦م ُمـ وومٞمف قمٜمف

 4ٍُمَ قمٛمُٚمُف وىمّؾ قم٘مُٚمُف.سم٘مٌقًمف ومل ىّمؼم قمٚمٞمف شمِمٙمرًا ىم

ُمـ إقمٓم٤مء اعمُٚمؽ وإىم٤ٌمل  عَ ئِ ىم٤موَ ىمْم٤مى٤م وَ  5ذم طمقاؿمٞمف قمغم اعمّمحػ وذيمر ؿمٞمخٜم٤م اًمّتًؽمي

 اًمدوًم٦م وؾمٚم٥م اعمُٚمؽ وزوال اًمدوًم٦م ومراضمٕمٝم٤م.

 

                              

                         

 

   ُاًمدظمقل، اِلىّلج: اِلدظم٤مل، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُج ْق ًمُ شُمْدظِمُؾ، اًمق :  

       6. 

    اًمزى٤مدة ذم ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ  فُ ٚمَ ٕمَ ٚمٞمؾ ذم اًمٜمٝم٤مر ًمَ واعمراد سمقًمقج اًم

واًمٜم٘مٞمّم٦م ُمـ ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر ذم اًمٞمقم يمام ذم ومّمؾ اًمِمّت٤مء ذم ٟمّمػ اًمٙمرة اًمِمامًمٞم٦م قمغم 

                                                
 .4/260: روض اجلٜم٤من 3/45. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1

 .4/252. روض اجلٜم٤من 2

 .3/43: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/254. روض اجلٜم٤من 3

 .3/43: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 4/254. روض اجلٜم٤من 4

 .1/163. طمقار ُمّمحػ 5

 .40. ؾمقرة إقمراف /6
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 إرض.

      سمف ًمٕمّؾ اًمزى٤مدة ذم ؾم٤مقم٤مت  رادَ عمُْ ٱَوًَمَٕمَؾ سم٘مرىٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م

يمذًمؽ ذم ٟمّمػ اًمٙمرة  ِػ ٞمْ َّم ًمٱؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ يمام ذم ومّمؾ اًمٜمٝم٤مر واًمٞمقم واًمٜم٘مٞمّم٦م ُمـ 

 .اًمِّمامزم

اًمٜمّّْمِػ قمغم قمٙمس  وَمُٝمقَ قمغم إرض،  ٜمقيبّ وأُّم٤م إُمر ذم ٟمّمػ اًمٙمرة اجلَ 

 امزم.ًمِّم ٱ

قم٤ٌمس وجم٤مهد واحلًـ وىمّت٤مدة  ُمًٕمقد واسمـ ُم٤م ُروي قمـ اسمـ ُىِِمػْمُ وًمٕمّؾ إمم هذا 

ّدي واًمْمح٤مك واسمـ ًُ قا: إّٟمف جيٕمؾ ُم٤م ٟم٘مص ُمـ أطمدَه٤م زى٤مدة ذم زىد ُمـ أّّنؿ ىم٤مًم واًم

 1أظمر.

ٟمٕمؿ، شم٤ًموي اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر دائاًم ذم ظمط آؾمّتقاء حمدود سمف وًمٕمّؾ اًمقًمقج هٜم٤م 

 2اشمٞم٤من أطمدَه٤م سمدًٓ ُمـ أظمر ذم ُمٙم٤مٟمف يمام قمـ اجل٤ٌمئل. یى سمٛمٕمٜم

 یى وًمٕمّؾ اًمقًمقج هٜم٤م أىْم٤ًم سمٛمٕمٜم ّس وأُمر اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ذم اًم٘مٓمٌلم سمح٥ًم احلِ 

 .رِ ظَم ْٔ ٱشمٞم٤من أطمدَه٤م سمدًٓ ُمـ ا

 وسم٤مجلٛمٚم٦م طمٙمؿ اِلىّلج واًمّتٖمٞمػم دائؿ وؿم٤مُمؾ ذم مجٞمع اًمٙمرة إرض.

وىٛمٙمـ اؾمّتٗم٤مدة إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمزُم٤من ُمـ أى٦م اًمنمىٗم٦م وأّٟمف جمٕمقل هلل شمٕم٤ممم وت٧م 

، ٌض ٕمْ ىمدرشمف وأّٟمف أدظمؾ اًمّتٖمٞمػم واًمّتٌدىؾ ومٞمف ومّلىٛمٙمـ اًم٘مقل سم٘مدُمف اًمذايت يمام قمٚمٞمف سمَ 

 3ل سمقَهٞمّتف ّٕٟمف ظمّلف فم٤مهر هذه أى٦م واًمقضمدان.وٓ اًم٘مق

         :إظمراج احلّل ُمـ اعمٞم٧م ًمف ُمّم٤مدىؼ 

 : إظمراج اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ إرض اعمٞمّت٦م.اًمػ

 ب: إظمراج احلٞمقان واِلٟم٤ًمن ُمـ اًمٜمٓمٗم٦م اًمّتل ٓىّمدق قمٚمٞمٝم٤م أّّن٤م طمّٞم٦م قمروم٤ًم.

اِلىامن طمٞم٤مًة وٟمقرًا،  یى ٛمّ ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ؾَم  :ج: إظمراج اعم١مُمـ ُمـ صٚم٥م اًمٙم٤مومر

واًمٙمٗمر ُمقشم٤ًم وفمٚمٛم٦م ذم ىمقًمف:                     

                                                
 .2/432: واًمِمٞمخ ذم شمٌٞم٤مٟمف 3/261. يمام ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه 1

 .2/432. ٟم٘مؾ قمٜمف اًمِمٞمخ ذم اًمّتٌٞم٤من 2

 .5/217. ُمقاه٥م اًمرمحـ 3
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             1. 

رسمٕم٦م ُمـ أٟمح٤مء اًمّتٍمف: سمٜمحق اًمّت٘م٤مسمؾ ومقوع ذم وذم هذه أى٦م وؾم٤مسم٘مّتٝم٤م دمد أ

ىّلج اًمٜمٝم٤مر ذم اًمٚمٞمؾ طمٞم٨م ىّتًّٚمط اًمْمقء وشمذه٥م إضمٕمؾ سمحذائٝم٤م وَ ىّت٤مء اعمٚمؽ إآُومم 

 اًمٔمٚمٛم٦م.

ويمذًمؽ ٟمزع اعمٚمؽ ومٞمف ٟمحق طمزازة وُمٜم٘مّم٦م إمم ُمـ ىٜمزع قمٜمف ومٞمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ 

 شمًٚمٞمط اًمٚمٞمؾ قمغم اًمٜمٝم٤مر وإذه٤مب اًمْمقء.

واًمٕمزة ٟمقع ُمـ احلٞم٤مة ذم اعمجّتٛمع،  ،اىّت٤مء اًمٕمّزة عمـ ىِم٤مءوذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذيمر 

وذيمر سمحذائٝم٤م ذم هذه أى٦م إظمراج احلّل ُمـ اعمٞم٧م، ويمذًمؽ ذيمر ذم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذًم٦م 

وضمٕمٚمٝم٤م عمـ ىِم٤مء، واِلذٓل ٟمقٌع ُمـ اعمقت سمؾ هق أؿمّد ُمٜمف. وسمحذائٝم٤م إظمراج اعمٞم٧م 

 ُمـ احلّل.

ىّت٤مء اعمٚمؽ وٟمزقمف إِ ٤ٌمرى٦م آضمّتامقمٞم٦م وهل ُمقر آقمّتوم٠مظمذ اهلل شمٕم٤ممم أرسمٕم٦م ُمـ إُ 

ىّلج اًمٚمٞمؾ ذم اًمٜمٝم٤مر وقمٙمًف، إ٦م وأرسمٕم٦م ُمـ آُُمقر اًمّتٙمقىٜمٞم٦م وهل ًمىّت٤مء اًمٕمّزة واًمذإِ و

ىّت٤مء واًمٜمزع إظمراج احلّل ُمـ اعمٞم٧م وقمٙمًف وضمٕمؾ سمٞمٜمٝم٤م ٟمققم٤مً ُمـ اًمّت٘م٤مسمؾ وٟم٥ًم اِلِ 

شمٕم٤ممم هق اًمقطمٞمد اًمذي ىّتٍمف  ظمراج إمم ٟمٗمًف شمٕم٤ممم طمّّتك ىّتٌلّم سم٠مّٟمف اهللىّلج واِلِ واِلِ 

 ِٓ ضمّتامقمل اًمقوٕمل واعمٚمؽ احل٘مٞم٘مل اًمّتٙمقىٜمل، أقمٜمل أّن سمٞمده ذم اعمٚمؽ آقمّت٤ٌمري ا

 اًمّتٙمقىـ وآقمّت٤ٌمر وآضمّتامع.

        َیٜمٕمْ يم٠مّٟمف شمٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أىّتلم ّٕن اًمرزق ًمف ُم 

نمب واعمٚمٌس واعمًٙمـ واعمٜمٙمح وآُوٓد واًمٕمّزة واعمٚمؽ قم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعم٠ميمؾ واعم

 ؾمّت٤مذ واًمٙمّت٤مب وٟمحقه٤م.طمّّتك اًمٕمٚمؿ وإُ و واًمثروة واحلٞم٤مة واًمًّّلُم٦م وُمّدة اًمٕمٛمر

 شمٕم٤ممم ُمٌٜمّٞم٦م قمغم طمٙمٛمّتف اًم٤ٌمًمٖم٦م. فُ ّتُ ئَ ٞمّْ ِِم ُمَ وَ 

ومٞمف صمّلصم٦م أىمقال: أّوُل٤م: ىم٤مل احلًـ واًمرسمٞمع: سمٖمػم ٟم٘مّم٤من، ّٕٟمف »وسمٖمػم طم٤ًمب 

يمذا و ٤مى٦م عم٤م ذم ُم٘مدوره ومام ىقضمد ُمٜمف ٓىٜم٘مّمف، وٓ هق قمغم طم٤ًمب ضمزء ُمـ يمذآ ّن

 ُمٜمف، ومٝمق سمٖمػم طم٤ًمب اًمّتجزئ٦م. ضمزءٌ 

                                                
 .122. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /1
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اًمث٤مين: سمٖمػم طم٤ًمب اًمّت٘مّتػم، يمام ى٘م٤مل: ومّلن ىٜمٗمؼ سمٖمػم طم٤ًمب، ّٕن ُمـ قم٤مدة 

ّٓ سمح٤ًمب ّٓ ىٜمٗمؼ إ  ذيمره اًمزضم٤مج. :اعم٘مؽم أ

سمٖمػم طم٤ًمب آؾمّتح٘م٤مق ّٕٟمف شمٗمْمؾ وذًمؽ،  : أّن ُمٕمٜم٤مه٤مئُل ٌّ اًمث٤مًم٨م: ُم٤م ىم٤مًمف اجلُ 

 .1شّٕن اًمٜمٕمٞمؿ ُمٜمف سمح٤ًمب وُمٜمف سمٖمػم طم٤ًمب، وم٠مُّم٤م اًمٕم٘م٤مب ومجٛمٞمٕمف سمح٤ًمب

    واًمّتٕمٚمٞمؾ اًمقارد ومٞمٝم٤م ٟمٔمػم ُم٤م ورد ذم ذىؾ أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م:   

    . 

 اًمرواى٤مت

عمٗمن قمـ أمحد سمـ احلًـ احلًٞمٜمل قمـ احلًـ اًمّمدوق قمـ حمّٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ا

هق اًمّتّمدىؼ سمام ٓىٙمقن. طمدصمٜمل أيب قمـ  :قمـ اعمقت ُم٤م هق؟ وم٘م٤مل سمـ قمكم سمـ حمّٛمد

ىم٤مل: إّن اعم١مُمـ إذا ُم٤مت مل ىٙمـ ُمّٞمّت٤ًم وم٢مّن اعمٞم٧م هق  أسمٞمف قمـ ضمّده قمـ اًمّم٤مدق

ى٘مقل:  اًمٙم٤مومر، إّن اهلل                  ىٕمٜمل

 2اعم١مُمـ ُمـ اًمٙم٤مومر واًمٙم٤مومر ُمـ اعم١مُمـ.

أّٟمف إظمراج اعم١مُمـ ُمـ  قمٌداهلل وأيب ضمٕمٗمر اًمٓمقد ُروي ذًمؽ قمـ أيب

 3اًمٙم٤مومر واًمٙم٤مومر ُمـ اعم١مُمـ.

: اؾمؿ اهلل ذم ُمٝم٩م اًمدقمقات قمـ أؾمامء سمٜم٧م زىد ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل

    وم٠مضم٤مب:. إقمٔمؿ اًمذي إذا ُدقمل سمف            

                           * 

                           

       .4 

دظمؾ قمغم سمٕمض ٟم٤ًمئف، وم٢مذا سم٤مُمرأة طمًٜم٦م اًمٜمْٕمٛم٦م،  قمـ اًمزهري: أّن اًمٜمٌل

ّن ظم٤مٓيت هبذه اًمٌٚمدة ًمٖمرائ٥م! وأّي ظم٤مٓشمؽ، ىم٤مل: إ یوم٘م٤مل: ُمـ هذه؟ ىم٤مًم٧م: إطمد

                                                
 .2/432. اًمّتٌٞم٤من 1

 .10، ح290ظم٤ٌمر /. ُمٕم٤مين ا2ٕ

 .2/428: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/432. اًمّتٌٞم٤من 3

 .317. ُمٝم٩م اًمدقمقات /4
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قث، ىم٤مل ؾمٌح٤من اًمذي خيرج احلّل ٖمظم٤مٓيت هذه؟ ىم٤مًم٧م: ظمٚمدة اسمٜم٦م إؾمقد سمـ قمٌد ى

 1قه٤م يم٤مومرًا.سمُمـ اعمٞم٧م، ويم٤مٟم٧م اُمرأة ص٤محل٦م ويم٤من أ

أّٟمف ىم٤مل: اًمرزق رزىم٤من: ـم٤مًم٥م وُمٓمٚمقب، ومٛمـ ـمٚم٥م  وقمـ أُمػماعم١مُمٜملم

ـ ـمٚم٥م أظمرة ـمٚمٌّتف اًمدٟمٞم٤م طمّّتك ىًّتقذم رزىمف اًمدٟمٞم٤م ـمٚمٌف اعمقت طمّّتك خيرضمف قمٜمٝم٤م، وُم

 2ُمٜمٝم٤م.

 .3ٕضمؾ اًمرواى٤مت اًمقاردة طمقل اًمرزق راضمع يمّت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م

 

                        

                           

                                            

 

 شمٕم٤ممم أن ىّتخذ اعم١مُمٜمقن اًمٙم٤مومرىـ أوًمٞم٤مء سمّتٗمّمٞمؾ ى٠ميت. اهلُل یى َّن 

    َاًم٤ًميمٜملم، وًمق رومع ًمٙم٤من  ًٓمّت٘م٤مءن اًمذال يمَ ّنل واًمٗمٕمؾ جمزوم و

 ٓىٜمٌٖمل ُلؿ أن ىّتخذوا. یى ضم٤مئزًا سمٛمٕمٜم

آخت٤مذ هق إظمذ ُمع آقمّتامد واًمث٘م٦م واًمّتٕمّٚمؿ ُمٜمٝمؿ ذم ؾمػمهتؿ وـمرى٘مّتٝمؿ 

 اًمٗمردى٦م وآضمّتامقمٞم٦م وآظمّلىمٞمف.

   ّنٌل ُلؿ، وهؿ اعم١مُمٜمقن سم٤مهلل ورؾمقًمف  ٤مذُ خّت ٱومّلىٜمٌٖمل ُلؿ 

 اًمٙم٤مومرىـ أوًمٞم٤مء.

  .ُمٓمٚم٘م٤ًم وُمٜمٝمؿ أهؾ اًمٙمّت٤مب 

     مجع اًمقزم ُمـ اًمقٓى٦م وهل ُِمْٚمُؽ شمدسمػم أُمر اًمٌمء، ومّلىٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمٜملم

ُمقرهؿ اعم٤مدى٦م واعمٕمٜمقى٦م واًمٗمردى٦م وآضمّتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٙم٤مومرىـ، أُ أن جيٕمؾ ُمٚمؽ 

                                                
: 2/27: اًمدر اعمٜمثقر 4/263، روض اجلٜم٤من 3/46: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3/265. شمٗمًػم اًمٓمؼمي 1

 .1/117: شمٗمًػم قمٌداًمرزاق 2/28شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل 

 .431اًمٌّلهم٦م، احلٙمٛم٦م  . ّن٩م2

 . 4/166. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م3
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 ُمقرهؿ.أُ وىّتخّذهؿ إوًمٞم٤مء ذم 

ُمر وطمٞم٨م مل ىذيمر أّي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمّتًٚمط ومٞمِمٛمؾ اًمقزم ًمف اًمًٚمٓم٦م ذم إ

ؿ هباجلٛمٞمع، واًمًٚمٓم٦م سم٠مّي ٟمحق يم٤مٟم٧م شمًّتٚمزم اعمح٦ٌم واعمقّدة واًمّتٌٕمٞم٦م واعمٓم٤موقم٦م واًمّت٠مصمر 

 مجٞمع ؿم١مون احلٞم٤مة. واًمّت٠مصمر هِبِْؿ ذمذم إظمّلق وآُمّتزاج اًمروطمل 

ًمًٚمٓم٦م أن جيٕمؾ اعم١مُمٜمقن ًمٚمٙم٤مومرىـ اًمقٓى٦م وا یى وًمٙمـ أى٦م اًمنمىٗم٦م شمٜمٝم

قمـ اًمّلزم وم٘مط يمام ىٔمٝمر  یى ٝمٜمْ شمَ  ٤مَّن ذم ؿم١مون احلٞم٤مة، ٓ أَ  ؿْ هِبِ وٓزُمٝم٤م اًمٜمٝمل قمـ اًمّت٠مصمر 

 1.ضٍ ٕمْ سمَ  ـْ ُمِ 

 .ٓسمّتداء اًمٖم٤مى٦م 

 یى ذم إصؾ ىٗمٞمد ُمٕمٜم  ِٓ ٟمخٗم٤مض، وهٜم٤م يم٠مّٟمف فمرف اًمدٟمق ُمع ظمّمقصٞمف ا

 اًمًٗم٤مًم٦م واًم٘مّمقر. یى قمٜمد ُمع ؿمقب ُمـ ُمٕمٜم یى ىٗمٞمد ُمٕمٜم

    اًمذىـ هؿ دون ُمٙم٤من  ـَ ىْ رِ ٙم٤مومِ ٚمْ ًمِ ٓدمٕمٚمقا اًمقٓى٦م اسمّتداًء ُمٜمٙمؿ

 اعم١مُمٜملم ذاوم٦م.

 ومّلسمّد أن دمٕمٚمقا اًمقٓى٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذىـ هؿ أقمغم ذاوم٦م ُمـ اًمٙم٤مومرىـ.

أى٦م ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  یى وىٙمقن ُمٕمٜم            

     2. 

      ،سمّدل سمٚمٗمظ »ُمـ ىّّتخذ اًمٙم٤مومرىـ أوًمٞم٤مء ُمـ دون اعم١مُمٜملم

ّٓ سمٚمٗمظ قم٤مم يم٤مًمّتٙمٜمٞم٦م قم٤مم ]ذًمؽ[ ًمّلؿمٕم٤مر سمٜمٝم٤مى٦م ٟمٗمرة اعمّتٙمّٚمؿ ُمٜمف طمّّتك أّٟمف ٓىّتٚمٗمّ  ظ سمف إ

 .3شقمـ اًم٘م٤ٌمئح وهق ؿم٤مئع ذم اًمٚم٤ًمن

       ـْ ًمّلسمّتداء وىٗمٞمد ذم اعم٘م٤مم سمٛمٕمٜم ب حزُ سمداى٦م اًمّت یى ُِم

 طمّّتك ًمٞمس ُمـ ُمٌّتدئلم هذه اجلامقم٦م.وواجلامقم٦م، أي ًمٞمس ُمـ مج٤مقم٦م اهلل وطمزب اهلل 

وىٛمٙمـ أن ى٘مرر سم٠مّن ًمٞمس ًمف ُمـ وٓى٦م اهلل رء، وُمـ مل ىٙمـ يمذًمؽ مل ىدظمؾ ذم 

طمزب اهلل ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ى٘مقل:                  

                                                
 .5/234: وُمقاه٥م اًمرمحـ 3/151. ٟمحق اًمًّٞمدىـ ذم اعمٞمزان 1

 .51. ؾمقرة اعم٤مئدة /2

 .3/152. اعمٞمزان 3
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 1. 

  ىًّتثٜمك ُمقردًا واطمدًا قمغم ٟمحق آؾمّتثٜم٤مء اعمّتّمؾ ٓ اعمٜم٘مٓمع، وهق أن

ّٓ اًمدم.  إ
ٍ
 جيٕمؾ ُلؿ اًمقٓى٦م ذم ُمقرد اًمّت٘مٞم٦م، ّّٕن٤م قم٤مم شم٠ميت ذم يمّؾ رء

      اًمقىم٤مى٦م ًمٚمخقف وهل اعمٜمع قماّم ىقضم٥م إذى٦م آشم٘م٤مء ذم إصؾ أظمذ

 اخلقف اؾمّتٕمامًٓ ًمٚمٛم٥ًٌم ذم ُمقرد اًم٥ًٌم. یى واحلٗمظ قمٜمٝم٤م صمّؿ اؾمّتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜم

  «اؾمّتث٘م٤مًٓ ُل٤م، ّّٕنؿ ىٗمرون ُمٜمٝم٤م  ءً أصٚمف وىم٤مة وم٤مسمدًم٧م اًمقاو اعمْمٛمقُم٦م شم٤م

ّّن٤م ُمـ طمروف ظمرى وم٠مُّم٤م اًمّت٤مء ومٚم٘مرهب٤م ُمـ اًمقاو ُمع أأُ إمم اًمّت٤مء و إمم اُلٛمزة شم٤مرة

 .2شاًمزى٤مدة...

 ، وأى٦م اًمنمىٗم٦م شمدل قمغم ُمنموقمٞمّتٝم٤م.٠مٌ ٓمَ واًمّت٘مٞم٦م قمٜمدٟم٤م واضم٦ٌم وظمّلومٝم٤م ظَم 

       اًمّتحذىر ُمـ احلذر وهق آطمؽماز قمـ أُمر خمقف

ُمـ  قمٜمف، وم٤مقمؾ اًمّتحذىر هق اهلل، وُمٗمٕمقًمف أىْم٤ًم هق اهلل ٟمٗمًف وم٠مشمك سمٜمٗمًف سمدًٓ  ٕم٤مدُ سْمّتِ ٓٱوَ 

 إّى٤مه.

طمٞم٨م أّن ضمٕمؾ اًمقٓى٦م ًمٚمٙم٤مومرىـ ظمروج قمـ وٓى٦م اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٙمقن ـمٖمٞم٤مٟم٤ًم قمٚمٞمف 

ومٞمًّتقضم٥م قمذاسمف، أو٤مومف إمم ٟمٗمًف قمغم وضمف آظمّتّم٤مص. وومٞمف دًٓم٦م قمغم اًمّتٝمدىد 

 قمغم قمدم طم٤مئؾ حيقل ذم اًمٌلم وٓ قم٤مصؿ ًمف ُمٜمف. سمٕمذاٍب طمّتٛمّل، وإو٤مومّتف إًمٞمف شمدّل 

       .أي ضمزاء اهلل اعمّمػم أي اعمرضمع، وومٞمف شم٠ميمٞمد ًمٚمٕمذاب 

 اًمرواى٤مت

ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ احلًلم سمـ زىد سمـ قمكم قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد قمـ 

ىامن عمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف، وى٘مقل: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: إى٘مقل: ٓ  ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل أسمٞمف

      3. 

 ىْمٓمُر إًمٞمف  ذم يمّؾ  ٦مى٘مقل: اًمّت٘مٞم ضمٕمٗمر ٦م اًمٗمْمّلء قمـ أيبوذم صحٞمح
ٍ
رء

                                                
 .56. ؾمقرة اعم٤مئدة /1

 .2/435. اًمّتٌٞم٤من 2

 .25، ح1/297. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3
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 1اسمـ آدم وم٘مد أطمّٚمف اهلل ًمف.

 2اهلل سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف. ُس ىم٤مل: اًمّت٘مٞم٦م شُمرْ  قمٌداهلل وذم ُمقصم٘م٦م طمرىز قمـ أيب

ىم٤مل: إّٟمام ضمٕمٚم٧م اًمّت٘مٞم٦م ًمٞمح٘مـ هب٤م  ضمٕمٗمر وذم صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب

 3شم٘مٞم٦ٌم.اًمدم وم٢مذا سمٚمغ اًمدم ومٚمٞمس 

ىم٤مل: ظم٤مًمٓمقهؿ سم٤مًمؼماٟمٞم٦م وظم٤مًمٗمقهؿ  ضمٕمٗمر سمّمػم قمـ أيب وذم ظمؼم أيب

 4سم٤مجلقاٟمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م اِلُمرة صٌٞم٤مٟمٞم٦م.

يمّٚمام شم٘م٤مرب هذا إُمر يم٤من  :ىم٤مل قمٌداهلل وذم ُمقصم٘م٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب

 5أؿمَد ًمٚمّت٘مٞم٦م.

 .اعمراد هبذا إُمر ظمروج اًم٘م٤مئؿ

ىم٤مل: اًمّت٘مٞم٦م واضم٦ٌم وإيّن ٕؾمٛمع اًمرضمؾ ذم  روي قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًمّم٤مدق أّٟمف

اعمًجد ىِمّتٛمٜمل وم٠مؾمؽم سم٤مًم٤ًمرى٦م ُمٜمف ًمئّلىراين. وىم٤مل: اًمرى٤مء ُمع اعم١مُمـ ذك وُمع 

 6اعمٜم٤مومؼ ذم داره قم٤ٌمدة.

 ىمّم٦م ـمقىٚم٦م ذم ؿم٠من ٟمزوُل٤م ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م. 7اًمٗمّتقح اًمرازيوذم شمٗمًػم أيب

 

                              

                   

 

هذا آخت٤مذ وًمذا أُمر  نَ قْ ٗمُ ا خُيْ وْ ؤُ دَ وًمٞم٤مء، سمَ أُ اهلل شمٕم٤ممم قمـ اخت٤مذ اًمٙمٗم٤مر  یى عم٤ّم َّن 

 .ْونَ دُ ٌْ ُم٤م شمُ وَ  نَ ْق ٗمُ سمّلهمٝمؿ سم٠مّٟمف شمٕم٤ممم ىٕمٚمؿ ُم٤م خُتْ ٢مؾمٌح٤مٟمف رؾمقًمف سم

                                                
 (.2/220) 18، ح3/557. اًمٙم٤مذم 1

 (.2/220) 19، ح3/558. اًمٙم٤مذم 2

 .(2/220) 16، ح3/557. اًمٙم٤مذم 3

 (.2/220) 20، ح3/558. اًمٙم٤مذم 4

 (.2/220) 17، ح3/557. اًمٙم٤مذم 5

 .3/48. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 6

 .4/265. روض اجلٜم٤من 7
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 سمّلهمٝمؿ ُم٤م ذم سمٕمده.٢مأُمر ُمـ اهلل ًمرؾمقًمف سم 

     ٤مرَ ٗمّ ًمٙمُ ٱعم١ُْْمُمٜملَم ٱسَمْٕمِض  ٤مذَ خّت ٱمجٚم٦م ذـمٞم٦م، إن ختٗمقا أي إن شمًؽموا 

 ٞم٤مء، أو همػمه٤م ُمـ ُمٕم٤ميص اهلل ومم٤ّم ٓىرى اهلل سمف.ًمِ وْ أَ 

    ٦ٌٍّم أو ومٕمٍؾ أو ٟمّٞم٦ٍم أو قم٤ٌمدة  وـ وٓى٦ٍم أأي ُم٤م ذم ىمٚمقسمٙمؿ ُم حم

.هق َُمْٕمروٌف، وهق أقمٚمیى وٍر دْ مَجُْع َص أو ُمٕمّمٞم٦ٍم، واًمّمدور 
ٍ
 ُم٘مّدُم٦م يمّؾ رء

     ظمٗم٤مء.أي شمٔمٝمروا، قمٓمػ قمغم إن ختٗمقا، واِلسمداء: ود اِل 

    ٌشمٕم٤ممم ىٕمٚمؿ  أي ىٕمٚمٛمف يم٤مئٜم٤ًم ُم٤م يم٤من. هق ،ضمقاُب اًمنمط وًمذا جمزوم

 ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وأّٟمف قم٤مملٌ ُم٤م ذم صدوريمؿ ختٗمقه أو شمٌدوه ومّلىّتٛمٙمّ 
ٍ
ٜمقا ُمـ إظمٗم٤مء رء

سمؾ ومقق ُمٕمٜمك  ،طم٤مـمٌل ٓ حم٤مـمٌل إسم٤مجلزئٞم٤مت سم٤مًمٕمٚمؿ احلْمقري ٓ احلّمقزم، وقمٚمٛمف 

 ِٕ ىدسّمره وىرسّمٞمف وى٘مقم سمف ُم٤م وضمده وأَ ٓخيٗمك قمٚمٞمف ُم٤م ظمٚم٘مف و فُ ٟمَ احلْمقر واِلطم٤مـم٦م، 

.ووم٘مر ا ـَ  عمٛمٙمٜم٤مت ذايٌت وٓىؽميمٝم

 وذم أى٦م اًمنمىٗم٦م أسمٚمغ تذىر ُمـ اًمٜمٗم٤مق واعمقاّده ُمع ُمـ طم٤مّد اهلل شمٕم٤ممم.

ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                    1 أو ،

ىمقًمف شمٕم٤ممم:                  *      

       2. 

    ُمرومقع قمغم آؾمّتئٜم٤مف، شم٠ميمٞمد ِلطم٤مـم٦م قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف سمجٛمٞمع

 اعمٛمٙمٜم٤مت وأّٟمف ٓخيّتص سمام ذم اًمّمدور.

     سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اِلٟم٤ًمن  فُ ٚمَ ٕمَ ًمَ وَ ًٓ اًمًٛمقات، ذيمره أوّ ذم مجٞمع ُم٤م

 .َأسْمَٕمد

       .مجٞمٕمٝم٤م 

       شمٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم مجٞمع أى٦م وّٕن اًمٕمٚمؿ ىٜمِم٠م ُمـ

ويمذًمؽ هق ى٘مدر  :طم٤مـمل اخل٤مًم٘ملاًم٘مدرة واهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدر قمغم ذاك اًمٕمٚمؿ احلْمقري اِل

 قمغم جم٤مزاشمٙمؿ.

                                                
 .284. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /1

 .13و 14. ؾمقرة اعمٚمؽ /2
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  :ُمٜمّمقٌب سمقضمقه 

: ُمٜمّمقب سمـ أ     .أيت 

ب: ُمٜمّمقب سم٤معمّمػم اًم٤ًمسمؼ ذم       ىقم دمد، وهق خمّت٤مر

 .1اًمًٌزواري

 2ج: ُمٜمّمقب سمّت٘مدىر ومٕمؾ اذيمر وهذا ُمـ اعمحّتٛمّلت قمٜمد ص٤مطم٥م اعمٞمزان

 3ويمّٚمٝم٤م ُمـ ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ.

 : ُمٜمّمقب سمّتقُد.4د: وًمٙمـ ىم٤مل اًمزخمنمي

أو ُمّتٕمَٚمؼ سم٘مقًمف : »يمّلم ص٤مطم٥م اعمٞمزان هـ : واعمحّتٛمؾ أظمر ذم  

 و  ذم شمٕمٚمٞمؼ قمٚمٛمف شمٕم٤ممم سمام ؾمٜمِم٤مهده ُمـ أطمقال ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٢مَن  وٓ وػم

ٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ت٘م٘مف ُمٜمف شمٕم٤ممم.وذًمؽ  ،ٛمف شمٕم٤ممم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إُمر ًمٜم٤مٕمٚمهذا اًمٞمقم فمرف ًم

 .5شيمٔمٝمقر ُمٚمٙمف وىمدرشمف وىمقشمف ذم اًمٞمقم

 وًمٕمّؾ هذا هق اعمخّت٤مر. :ّٕن ذم ذاك اًمٞمقم دمد ُمٜمّمقب سمـ  :و

 6ي: أو ُمٜمّمقب سمٜمزع اخل٤مومض أي: ذم ىقم.

 ووده اًمٗم٘مدان. :ص٤مسم٦م اًمٌمءإ یى ُمـ اًمقضمداِن واجِلَدة سمٛمٕمٜم 

   ٟمٗمس  وم٤مقمؾ دمد، ويمّؾ ىدل قمغم اًمٕمٛمقم أي مجٞمع اًمٜمٗمقس ويمّؾ

 ُمـ اًمٕم٤ٌمد.

                                                
 .5/246. ُمقاه٥م اًمرمحـ 1

 .3/155. اعمٞمزان 2

 .2/437. اًمّتٌٞم٤من 3

 .1/352. اًمٙمِّم٤مف 4

 .3/155. اعمٞمزان 5

 ذم أطمد حمّتٛمٚمٞمف. 3/49ًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه . يمام قمـ ا6
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  ُم٤م ُمقصقًم٦م شمِمٛمؾ مجٞمع إقمامل واًمٕم٤مئد حمذوف ُم٘مّدر.  ،ذم اًمدٟمٞم٤م

ُمـ صمقاب وقم٘م٤مب أو سمٞم٤مٟمف سمام ذم  هُ ؤُ زاوُم٤م وضمد إُّم٤م ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ يمام هق اًمٔم٤مهر أو ضَم 

 اًمّمح٤مئػ واًمٙمّت٥م.

    سمدأ سم٤مخلػم ّٕن اِلٟم٤ًمن حي٥ّم أن ىراه ذم ذًمؽ اًمٞمقم. وشمٜمٙمػمه ىدل قمغم

 .وىمٚمٞمٚمفِ  خلػمٱإًمیى يمثػم ٜم٦ًٌم شمٕمٛمٞمٛمف طمّّتك سم٤مًم

    سمٜمّم٥م اًمْم٤مد قمغم اعمٗمٕمقل، إقمامل ُمقضمقدة حمٗمقفم٦م حييه٤م اهلل

ْ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وَ  ٤مٚمٝمٗم٤مقمِ شمٕم٤ممم ًمِ  طم٤مرضًا ّٕن اِلطمْم٤مر ىّتؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمقضمقد  ْؾ ٘مُ ىَ  مَل

 اًمٖم٤مئ٥م. وإقمامل مل شمٙمـ هم٤مئ٦ٌم.

ُه ًمٚمجزاء  یى وم٤مقمؾ سمٛمٕمٜموىمرأ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم سمٙمن اًمْم٤مد قمغم أّٟمف  أّن قمٛمٚمف حُيِْيُ

ُه ُمـ احُلْيِ وهق اًمَٕمْدُو.ُْم ُمـ احلُ   قر، أو حُيِْيُ

        ْاهلل شمٕم٤ممم. هُ ِيُ وإن ىمّؾ حُي 

   حمذوف  ٌَّْتَدأٍ . ىٛمٙمـ أن ىٙمقن ظمؼمًا عمُ شمتٜم٤م يمردن»ُمـ اًمَقداَدة سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

وىٛمٙمـ أن ىٙمقن طم٤مًٓ ًمٞمقم دمد قمٛمٚمٝم٤م  :.أو اؾمّتئٜم٤مف،ًمٜمٗمسوهل اًمْمٛمػم اًمراضمع إمم ا

 وىٛمٙمـ أن ىٙمقن جمزوُم٤ًم قمغم اجلزاء. :حميًا ومٞمٙمقن حمًّل ُمٜمّمقسم٤مً 

  .ًمٚمّتٛمٜمل واعمّتٛمٜمّل يمّؾ ٟمٗمس      .أي سملم اًمٜمٗمس 

    وُمٕمّمٞم٦م، قمٛمٚمف أو ضمزائ 
ٍ
 أو سمٞم٤مٟمف يمام ُمّر. فأي ُم٤م قمٛمٚم٧م ُمـ ؾمقء

    َُمـ َُمْٕمٜمیى  ٥ٌم ىرإُمد: إضمؾ واًمٖم٤مى٦م اًمّتل ىٜمّتٝمك إًمٞمٝم٤م، وهق ىم 

َ ٱ طمد حمدود وىٛمٙمـ  فُ طمد حمدود وٓىّت٘مٞمد وًمٙمـ إُمد ًمَ  فُ ُمع أّن إسمد ًمٞمس ًمَ  دِ سمَ ْٕ

ٌُٕمد هٜم٤م هُ دَ دَ ، وم٤معمراد سم٤مُٕمد اًمٗم٤مصٚم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م أو اعم٤ًموم٦م. وىمد طَم هُ دُ ٞمْ ٞمِ ٘مْ شمَ   یٛمٜمّ ّتَ شمَ  إِذْ  ،سم٤مًم

 اًمٜمٗمس قمدم ُمّلىم٤مهت٤م ُمـ أضمؾ هذا إُمد اًمٌٕمٞمد.

        د ىْ دِ ٝمْ ًمّتَ ٱسمّلغ ُمّر اًمٙمّلم ومٞمف. يمرره ِلِ َوىَمْد أي قمذاسمف

واَهٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م، وىٛمٙمـ أن ىٙمقن إّول ذم اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمدٟمٞم٤م، وهذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

.  اًمٕم٘مٌكى

     ًمٕم٤ٌمد ًمّلؾمّتٖمراق ذم اش ال»وُمـ رأومّتف تذىر اًمٕم٤ٌمد و

 ًْمَقظِمْٞمَٛم٦مِ ٱ٤م ٌٝمقاىمِ ٕمَ ذه٤مب اًمٖمٗمٚم٦م، وقم٤ٌمد اهلل ٓسمّد أن ىؽميمقا اعمٕمّمٞم٦م ًمِ ِلش اهلل»وشمٙمرىر 
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 ٤مر اًمٖمٗمقر اًمٕمٗمّق.وُمع ذًمؽ ُلؿ أن ٓىٞم٠مؾمقا ُمـ رأوم٦م رهبؿ اًمٙمرىؿ اًمرطمٞمؿ اًمٖمٗمّ 

 ٦ماًمرواى

ىٕمظ اًمٜم٤ّمس  : يم٤من قمكم سمـ احلًلموذم ُمٕمّتؼمة ؾمٕمٞمد سمـ اعمًّٞم٥م ىم٤مل

ؿ ذم أقمامل أظمرة هبذا اًمٙمّلم ذم يمّؾ مجٕم٦م ذم ُمًجد ٝمُ ٌُ همّ رَ هؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وىُ دُ هّ زَ وىُ 

، يم٤من ى٘مقل: أهي٤م اًمٜم٤ّمس اشم٘مقا اهلل وأقمٚمٛمقا أّٟمٙمؿ إًمٞمف ٥َم ّتِ قمٜمف ويمُ  ظَ ٗمِ وطُم  رؾمقل اهلل

    راضمٕمقن ومـ   ٞم٤م ذم هذه اًمدٟم         

                         وحيؽ ى٤م اسمـ آدم اًمٖم٤مومؾ

 وًمٞمس سمٛمٖمٗمقل قمٜمف.

اسمـ آدم إّن أضمٚمؽ أهع رء إًمٞمؽ، ىمد أىمٌؾ ٟمحقك طمثٞمث٤ًم ىٓمٚمٌؽ وىقؿمؽ أن 

 ومردَ ويم٠مّن ىمد اوومٞم٧م أضمٚمؽ وىمٌض اعمٚمؽ روطمؽ وست إمم ىمؼمك وطمٞمدًا ىدريمؽ 

ًمّتؽ وؿمدىد اُمّتح٤مٟمؽ، أٓ ٠مقمٚمٞمؽ ومٞمف ُمٚمٙم٤من ٟم٤ميمر وٟمٙمػم عمً إًمٞمؽ ومٞمف روطمؽ واىمّتحؿ

وإَن أّول ُم٤م ى٠ًمٟٓمؽ قمـ رسّمؽ اًّمذي يمٜم٧م شمٕمٌده وقمـ ٟمٌّٞمؽ اًّمذي ُارؾمؾ إًمٞمؽ وقمـ 

شمّتٚمقه وقمـ إُم٤مُمؽ اًّمذي يمٜم٧م  دىٜمؽ اًّمذي يمٜم٧م شمدىـ سمف وقمـ يمّت٤مسمؽ اًّمذي يمٜم٧م

ه، صمّؿ قمـ قمٛمرك ومٞمام يمٜم٧م أومٜمٞمّتف وُم٤مًمؽ ُمـ أىـ ايمّتًٌّتف وومٞمام أٟم٧م أٟمٗم٘مّتف، ومَ  ّٓ  ذْ خُ شمّتق

ُم١مُمٜم٤ًم  ُؽ واٟمٔمر ًمٜمٗمًؽ وأقمَد اجلقاب ىمٌؾ آُمّتح٤من واعم٤ًمًم٦م وآظمّت٤ٌمر وم٢من شمَ  كَ رَ ذْ طمِ 

وأٟمٓمؼ ًم٤ًمٟمؽ  َؽ هلل طمّجّتَ ا ٤مكَ ٘مَ قم٤مروم٤ًم سمدىٜمؽ، ُمّّتٌٕم٤ًم ًمٚمّم٤مدىملم، ُمقاًمٞم٤ًم ٓوًمٞم٤مء اهلل ًمَ 

اعمّلئٙم٦م  َؽ واؾمّت٘مٌٚمّتْ  سم٤مًمّّمقاب وأطمًٜم٧م اجلقاب وسمنّمت سم٤مًمروقان واجلٜم٦ّم ُمـ اهلل 

قمـ  ٞم٧َم ٞمِ وقمَ  َؽ ّتُ طمجَ  ٧ْم َْم طَم ودَ  َؽ ًم٤ًمٟمُ  ٩َم ٚمَ جْ ٚمَ شمٙمـ يمذًمؽ شمَ  سم٤مًمَروح واًمَرحي٤من وإن مل

 ٞمؿ.اجلقاب وسمنّمت سم٤مًمٜم٤ّمر واؾمّت٘مٌٚمّتؽ ُمّلئٙم٦م اًمٕمذاب سمٜمزل ُمـ محٞمؿ وشمّمٚمٞم٦م ضمح

واقمٚمؿ ى٤م اسمـ آدم إَن ُمـ وراء هذا أقمٔمؿ وأومٔمع وأوضمع ًمٚم٘مٚمقب ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

ومٞمف إّوًملم وأظمرىـ  ذًمؽ ىقم جمٛمقٌع ًمف اًمٜم٤ّمس وذًمؽ ىقٌم ُمِمٝمقٌد، جيٛمع اهلل 

ومٞمف اًم٘مٌقر وذًمؽ ىقم أزوم٦م إذ اًم٘مٚمقب ًمدي احلٜم٤مضمر  رُ ثَ ٕمْ ٌَ ذًمؽ ىقم ىٜمٗمخ ذم اًمّّمقر وشمُ 

 ةٌ رَ ذِ ٕمْ ُمَ  ُمـ أطمدٍ  ُؾ ٌَ ٘مْ وٓشمُ  ومدى٦مٌ  ُمـ أطمدٍ  ذُ ظَم ١مْ وٓىُ  ةٌ رَ ثْ ومٞمف قمَ  ٤مُل ٘مى يم٤مفمٛملم وذًمؽ ىقٌم ٓشمُ 

ّٓ اجلزاءُ شمقسم٦مٍ  وٓ ٕطمد ومٞمف ُمًّت٘مٌُؾ  ، ومٛمـ يم٤من سم٤مًمًٞمئ٤مِت  سم٤محلًٜم٤مت واجلزاءُ  ، ًمٞمس إ

 َؾ ٛمِ وُمـ يم٤من ُمـ اعمقُمٜملم قمَ  ،هُ دَ ضَم ُمـ ظمػم وَ  ُمـ اعم١مُمٜملم قمٛمؾ ذم هذه اًمُدٟمٞم٤م ُمث٘م٤مل ذّرةٍ 
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 1، احلدى٨م.هُ دَ ضَم وَ  ُمـ ّذ  ّدٟمٞم٤م ُمث٘م٤مل ذّرةٍ ذم هذه اًم

 

                              

     

 

ٟمزًم٧م ذم ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب ىم٤مًمقا: ٟمحـ »وضمف ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مٔى٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م أّّن٤م 

ضمرى٩م. وىم٤مل  رسمٜم٤م ومجٕمؾ اهلل شمّمدىؼ ذًمؽ اشم٤ٌمع رؾمٚمف يمام ىم٤مًمف احلًـ واسمـ اًمذىـ ٟمح٥ّم 

 .2شحمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم: أّّن٤م ٟمزًم٧م ذم وومد ٟمجران ُمـ اًمٜمّم٤مرى

 ى٤م حمّٛمد .ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم 

    مجٚم٦م ذـمٞم٦م وخم٤مـمٌٝم٤م مجٞمع اًمٜم٤ّمس، وأُّم٤م ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب أو

 جران وم٢مّّنؿ ُمٜمٝمؿ.وومد ُمـ ٟم

    ٦ٌّم: هل اجلذسم٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م سملم احلٌٞم٥م واعمحٌقب، أو احل٥ّم واعمح

هل اًمٕمٚم٘م٦م اًمراسمٓم٦م اًمّتل شمرسمط أطمد اًمِمٞمئلم سم٤مٔظمر، وهل ُمـ اعمٕم٤مين اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمّتل ٓسمّد 

 یى سمٛمٕمٜم 3وىدقمقه٤م إمم ٟمٞمؾ ُمٓمٚمقسمف وًمذا ومّنه٤م سمٕمض حأن ىٔمٝمر أصمره٤م قمغم اجلقار

إمم و ـ وهل ٓزُمٝم٤م ٓ ٟمٗمًٝم٤م ـ وهل شمْم٤مف إمم اعمراد ٟمحق ُاطم٥ُم طمًٞمٜم٤مً  ةِ ادَ رِْلِ ٱ

سمؾ طم٥ّم اًمٌمء ى٘مّتيض طم٥ّم مجٞمع ُم٤م ىّتٕمّٚمؼ ، ُمّتٕمَٚمؼ اعمراد ٟمحق: ُاطم٥ّم جم٤مًمس احلًلم

سمف وىقضم٥م اخلْمقع واًمّتًٚمٞمؿ وآطمؽمام ًمٙمّؾ ُم٤م هق ُمـ ضم٤مٟمٌف، هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمٓمٚمؼ 

ّٓ احل٥ّم ٤مملَ اعمح٦ٌم. واحل٥ّم هق أؾم٤مس اًمٕم  وأؾم٤مس اًمدىـ طمّّتك ورد: هؾ اًمدىـ إ

 ؟واًمٌٖمض

أؾم٤مس يمّؾ طم٥ّم، وهق اهلل  َل َوهِ حم٦ٌم طم٘مٞم٘مّٞمف واىمٕمٞم٦م ومٓمرى٦م  َل ٝمِ ومَ وأُّم٤م حم٦ٌم اهلل 

 ٌٞم٥م يمام ى٠ميت.احلحٌقب واعمشمٕم٤ممم 

                                                
: تػ اًمٕم٘مقل 1/503، ح73(: أُم٤مزم اًمّمدوق، اعمجٚمس 8/72) 29، ح15/182. اًمٙم٤مذم 1

 .26/248: اًمقاذم 249/

 .2/438. اًمّتٌٞم٤من 2

 .2/438يم٤مًمِمٞمخ ذم اًمّتٌٞم٤من . 3
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    اشم٤ٌمع ُرؾمؾ اهلل وظم٤ممتٝمؿ  يِضْ ّتَ ٘مْ شمَ ضمقاب ًمٚمنمط، سم٠مّن حم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم

هق  ، ّٕٟمف. وقمغم ُمـ ىدقمل حم٦ٌم اهلل أن ىّتٌع اًمرؾمقلحمّٛمد اعمّمٓمٗمكهق 

 1شمٕم٤ممم. فِ ٚمِ ٌَ ىمِ اعمرؾَمؾ ُمـ 

     َإذا و ُمـ ـمرف واطمد أسمدًا، نُ قْ ٙمُ شمَ وٓ ٤منِ ومى رَ واعمح٦ٌُم أُمٌر ُل٤م ـم

ٌّّتف سم٤مشم٤ٌمقمف ٥َم طَم أ ّٓ حيٌف اهلل، ّٕن اعمح٦ٌم  اًمٕمٌُد اهللَ واشمٌع رؾمقًَمف وأصم٧ٌم حم ٓشمّتحّ٘مُؼ إ

ـْ ـَمَروَملْمِ يَمام َأؾْمَٚمْٗمٜم٤م   .ًْمَ٘مْقَل ومٞمٝم٤مٱُِم

       إذا طمّمٚم٧م اعمح٦ٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌده ىٖمٗمر ذٟمقسمف، ّٕن

ُمع  عُ ٛمِ ّتَ دَمْ ُمـ اًمٕمٌد ٓحل٘مٞم٘مَٞم٦َم ٱُمع اًمٕمذاب ذم اهلل شمٕم٤ممم، يمام أّن اعمح٦ٌم  عُ ٛمِ ّتَ دَمْ اعمح٦ٌم ٓ 

 ِلصمؿ.اًمٕمّمٞم٤من وا

     ْإمم  ٤منِ ّت٤مضمإقمّلن قم٤مم ًمٙمثرة همٗمراٟمف ورمحّتف وأّّنام ُمٜمف ٓحَي

 شمٕمٚمٞمٌؾ ًمّمدر أى٦م اًمنمىٗم٦م.ُهَق اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م، و

 اًمرواى٤مت

ه أن  قمٌداهلل اًمٙمٚمٞمٜمل سم٠مؾمٜم٤مده إمم رؾم٤مًم٦م أيب ـْ َهَ إمم أصح٤مسمف ذم طمدى٨م: وَُم

ٌُُف ومٚمٞمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل
  : ًمٜمٌّٞمف أمل ىًٛمع ىمقل اهلل  ، وًمٞمَّتٌٕمٜم٤مىٕمٚمؿ أّن اهلل حُيِ

                  ّٓ ؟ واهلل ٓىٓمٞمع اهلل قمٌٌد أسمدًا إ

ٌّف اهلل ّٓ أطم ، ٓ واهلل، أدظمَؾ اهلُل قمٚمٞمف ذم ـم٤مقمّتف اشم٤ٌمقمٜم٤م، وٓ واهلل ٓىّّتٌٕمٜم٤م قمٌد أسمدًا إ

ّٓ قمَم اهلل، وُمـ  ّٓ أسمٖمْمٜم٤م، وٓ واهلل ٓىٌٖمْمٜم٤م أطمد أسمدًا إ ٓىدع أطمد اشّم٤ٌمقمٜم٤م أسمدًا إ

ٌّف قمغم وضمٝمف ذم اًمٜم٤مر واحلٛمدهلل رب اًمٕم٤معملم. هُم٤مت قم٤مصٞم٤ًم هلل أظمزا  2اهلل وأيم

 ذم طمدى٨م: وم٘م٤مل شم٤ٌمرك اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مؾمٜم٤مده إمم ظمٓم٦ٌم اًمقؾمٞمٚم٦م ُٕمػماعم١مُمٜملم

ىض قمغم اشم٤ٌمقمف واًمؽمهمٞم٥م ذم شمّمدى٘مف واًم٘مٌقل ًمدقمقشمف: شمٕم٤ممم ذم اًمّتحرو   

              وم٤مشم٤ٌمقمف ،  ٦ٌّم اهلل ورو٤مه همٗمران حم

قمراض حم٤مّدة اهلل وهمْمٌف اًمذٟمقب ويمامل اًمٗمقز ووضمقب اجلٜم٦م وذم اًمّتقمّم قمٜمف واِل

                                                
ْثُٚمٝم٤م ذم وُمِ  مجٚم٦م ًمٓمٞمٗم٦م ذم ٟم٘مد اًمّمقومٞم٦م وطمريم٤مهتؿ اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ ضمٝم٤مًمّتٝمؿ 1/353. وذم اًمٙمِّم٤مف 1

 .سمـ اجلَْقزّي ٱيمّت٤مب )شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس( ًمٚمح٤مومِظ 

 (.8/14، )1، ح15/40. اًمٙم٤مذم 2
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ـُ اًمٜم٤مر، احلدى٨م.وؾمخُٓمُف 
ٙمِ ًْ ٌُٕمد ُمٜمف ُُم  1واًم

ذم طمدى٨م: إيّن ٕرضمق اًمٜمج٤مة عمـ  قمٌداهلل وذم ُمٕمّتؼمة طمٗمص سمـ همٞم٤مث قمـ أيب

ّٓ ٕطمد صمّلصم٦م: ص٤مطم٥م ؾمٚمٓم٤من اجل٤مئر وص٤مطم٥م هقًى  قمرف طمّ٘مٜم٤م ُمـ هذه إُم٦م إ

 واًمٗم٤مؾمؼ اعمٕمٚمـ. صمّؿ شمّل:             صمّؿ ىم٤مل: ى٤م ،

 یصمّؿ ىم٤مل: واهلل ُم٤م أطم٥ّم اهلل ُمـ أطم٥ّم اًمدٟمٞم٤م وواًم ،طمٗمص، احل٥ّم أومْمؾ ُمـ اخلقف

ٌّٜم٤م وم٘مد أطم٥ّم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، احلدى٨م.  2همػمٟم٤م، وَُمـ قمرف طمّ٘مٜم٤م وأطم

، وم٘مٚم٧ُم: ضمٕمٗمر اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ زى٤مد أيب قمٌٞمدة احلّذاء، ىم٤مل: دظمٚم٧ُم قمغم أيب

ٌّل إّى٤ميمؿ، واٟم٘مٓم٤مقمل سم٠ميب أٟم٧م وأُّمل،  ٌَُث٧م ٟمٗمز، صمّؿ ذيمرُت طم ُرسّمام ظمّليب اًمِمٞمٓم٤من ومخ

 إًمٞمٙمؿ ومٓم٤مسم٧م ٟمٗمز؟

ّٓ احُل٥ّم، أٓ شمرى إمم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:    وم٘م٤مل: ى٤م زى٤مد، وحيؽ وُم٤م اًمدىـ إ

        .3 

، ىم٤مل: ىمد قمرومّتؿ ذَم ُمٜمٙمرىـ قمٌداهلل اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ سمِمػم اًمّده٤من، قمـ أيب

٤ًٌّم هلل ذم اهلل ورؾمقًمف، وطُمٌّ  ٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م، ومام يمثػمًا، وأطمٌٌّتؿ ذَم ُمٌٖمْملم يمثػمًا، وىمد ىٙمقن طُم

، صمّؿ ٟمٗمض ىده، صمّؿ 
ٍ
يم٤من ذم اهلل ورؾمقًمف ومثقاسمف قمغم اهلل، وُم٤م يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞمس ذم رء

ّٓ ىرى أّٟمف قمغم ىم٤مل: إّن هذه اعُمرضِمئ٦م، وهذه اًمَ٘مَدرّى٦م ، وهذه اخلقارج ًمٞمس ُمٜمٝمؿ أطمٌد إ

احلّؼ، وإّٟمٙمؿ إّٟمام أطمٌٌّتٛمقٟم٤م ذم اهلل، صمّؿ شمّل:                

4،             5، و     

   6،           .7 

إذ دظمؾ  ضمٕمٗمر اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ سمرىد سمـ ُمٕم٤موى٦م اًمِٕمجكّم، ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد أيب

                                                
 (.8/26، )4، ح15/78. اًمٙم٤مذم 1

 (.8/128، )98، ح15/311. اًمٙم٤مذم 2

 .55، ح27/94: سمح٤مرإٟمقار 26، ح1/297. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .59. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /4

 .7. ؾمقرة احلنم /5

 .80. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /6

 .92، ح1/227: ٟمقراًمث٘مٚملم 56، ح27/94: سمح٤مرإٟمقار 27، ح1/297. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 7
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قمٚمٞمف ىم٤مِدٌم ُمـ ظُمراؾم٤من ُم٤مؿمٞم٤ًم، وم٠مظمرج رضمٚمٞمف وىمد شَمَقّرُمّت٤م، وىم٤مل: أُم٤م واهلل ُم٤م ضم٤مءين ُمـ 

ٌّٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧م.طم ّٓ طُم  ٞم٨م ضِمئ٧ُم إ

ّٓ احُل٥ّم، وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر ٌَٜم٤م طمجّر طمنمه اهلل ُمٕمٜم٤م، وهؾ اًمّدىـ إ : واهلل ًمق أطم

إّن اهلل شمٕم٤ممم ى٘مقل:              :وىم٤مل ،   

 1  ُاحل ّٓ  ٥2ّم.وهؾ اًمّدىـ إ

: ضُمِٕمٚم٧ُم ومِداك، إّٟم٤م قمٌداهلل اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ رسمٕمل سمـ قمٌداهلل، ىم٤مل: ىمٞمؾ ٕيب

 ُٟمًّٛمل سم٠مؾمامئُٙمؿ، وأؾمامء آسم٤مئٙمؿ، ومٞمٜمٗمٕمٜم٤م ذًمؽ؟

ّٓ احُل٥ّم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:    وم٘م٤مل: إي واهلل، وهؾ اًمّدىـ إ   

            .3 

ّٓ احل٥ّم؟ وذم صحٞمح٦م ؾمٕمٞمد سمـ ى٤ًمر ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمققمٌداهلل : هؾ اًمدىـ إ

   ى٘مقل:  إّن اهلل          .4 

: طم٥ّم قمكّم سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ

 5ًٞمئ٤مت يمام شم٠ميمؾ اًمٜم٤مر احلٓم٥م.ـم٤مًم٥م ى٠ميمؾ اًم أيب

ى٘مقل: ُم٤م ُمـ قمٌد  اهللِ  َل قْ ؾُم ؾمٛمٕم٧م رَ  :ُل قْ ٘مُ اًمٓمقد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ طمذىٗم٦م ىَ 

٦ٌّم ظمردل ُمـ طم٥ّم قمكم سمـ أيب ّٓ أدظمٚمف اهلل  ـم٤مًم٥م وٓ أُم٦م ىٛمقت وذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل طم إ

 .6اجلٜم٦م 

ىم٤مل: واهلل  قمٌداهلل ؾمٜم٤مده اعمٕمّتؼم قمـ ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م قمـ أيب٢ماًمٓمقد سم

ّٓ رآه ذم أطم٥ّم اعمقاـمـ إًمٞمف هيٚمؽ ه٤مًمؽ قمغم طم٥ّم قمكمّ ٓ واهلل ٓهيٚمؽ ه٤مًمؽ قمغم  ،إ

                                                
 .9. ؾمقرة احلنم /1

 .57، ح27/95: سمح٤مرإٟمقار 28، ح1/298. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .19، ح104/130و 58، ح27/95: سمح٤مرإٟمقار 29، ح1/298. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .74، ح1/21. اخلّم٤مل 4

، اعمٓمٌققم٦م وٛمـ ُمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمخ اًمّمدوق، ٟمنم ُمٙمّتٌف پ٤مرؾم٤م، 10ح، 199. ومْم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م /5

 ش.1387

 .660، رىمؿ330، ص107. أُم٤مزم اًمٓمقد: اعمجٚمس احل٤مدي قمنم، ح6
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ّٓ رآه ذم أسمٖمض اعمقاـمـ إًمٞمف. سمٖمض قمكمّ   1إ

ىم٤مل: ُم٤م صم٧ٌم اهلل طم٥ّم  ضمٕمٗمر اًمٓمقد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدىر قمـ أيب

ّٓ صمٌّت٧م ًمف ىمدم ُاظمرى.ذم ىمٚم٥م أطمد ومزًّم٧م ًمف  قمكم  2ىمدم إ

وذم ومْمؾ حمٌّل  3دة ذم احل٥ّم راضمع ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧مقاروٕضمؾ اًمرواى٤مت اًم

 ًمٚمٕمّّلُم٦م اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين. 4وؿمٞمٕمّتف وُمقاًمٞمف راضمع هم٤مى٦م اعمرام قمكم

 

                           

 

 أى٦م اًمنمىٗم٦م شم٠ميمٞمد ًم٤ًمسم٘مّتٝم٤م.

 ى٤م حمّٛمد. 

    ومٕمؾ أُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم مجٞمع اعمخ٤مـمٌلم واًمٜم٤مس، اًمٓم٤مقم٦م: إشم٤ٌمع اًمداقمل

 أو إرادشمف. هذم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف سم٠مُمر

   قمٓمػ اـم٤مقم٦م اًمرؾمقل قمغم ٟمحق آـمّلق وسمٗمٕمؾ واطمد قمغم

 ٤من.واًمٜمًٞم٠م ُمـ اِلصمؿ واخلٓم اـم٤مقم٦م اهلل ىدّل سمقوقح قمغم قمّمٛمف اًمٜمٌل

ّٓ سم٤مـم٤مقم٦م رؾمقًمف ُق دُ ّْم شمَ ٓوَ سمؾ  ؿُ ّتُ شمَ وـم٤مقم٦م اهلل ٓ  .إ

     ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف، وهذا اِلقمراض هق اًمٙمٗمر  ـْ قمَ أي أقمروقا

 قم٦م سم٤مًمٗمًؼ.اعمّتنّم  ِف رْ ذم قمُ قَمٜمُْف اًمٕمٛمكم اعمٕمؼم 

       ٔى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أىْم٤ًم شمٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم صدر أى٦م سمؾ ا

يمذًمؽ وم٤مهلل شمٕم٤ممم أىْم٤ًم  يم٤مُٟمْقاإذا و ّٕن اًمذىـ ٓىٓمٞمٕمقن اهلل ورؾمقًمف ٓحيٌقن اهلل،

ٌّٝمؿ ّٕن احل٥ّم  ـْ ىٙمقن إَِٟمام ٓحي  .لْمِ ومَ رَ ـمَ  ُِم

 وومٞمف إؿمٕم٤مر سم٠مّن يمٗمرهؿ اًمٕمٛمكم ىقضم٥م قمدم حمٌقسمٞمّتٝمؿ هلل شمٕم٤ممم.

                                                
 .273، رىمؿ 164، ص25. أُم٤مزم اًمٓمقد: اعمجٚمس اًم٤ًمدس، ح1

 .212، رىمؿ 132، ص25. أُم٤مزم اًمٓمقد: اعمجٚمس اخل٤مُمس، ح2

 . 3/14. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م3

 ، سمٓمٝمران.1429، ـمٌع ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م قم٤مم 2/277. هم٤مى٦م اعمرام 4
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 ّتٛمع ُمع اِلىامن.دمر، وهل ٓاًمٙمٗم َل قمّدة ُمـ اًمرواى٤مت شمدل قمغم أّن اعمٕمّمٞم٦م هِ 

 اًمرواى٤مت

ىامن ُم٤مدام ُمٜمف روح اِلِ  ٥ُم ٚمَ ًْ ىم٤مل: ىُ  قمٌداهلل ذم صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ قمـ أيب

]اًمزاين[ قمغم سمٓمٜمٝم٤م وم٢مذا أٟمزل قم٤مد اِلىامن. ىم٤مل: ىمٚم٧م: أرأى٧م إن َهَؿ؟ ىم٤مل: ٓ، أرأى٧م 

 1إْن هَؿ أن ىنق أشُمْ٘مٓمع ىده؟

وم٘م٤مل ًمف حمّٛمد سمـ قمٌدة  قمٌداهلل يبوذم طمًٜم٦م ص٤ٌمح سمـ ؾمٞم٤مسم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد أ

 ىزين اًمزاين وهق ُم١مُمـ؟ ىم٤مل: ٓ، إذا يم٤من قمغم سمٓمٜمٝم٤م ؾُمٚم٥م اِلىامن ُمٜمف وم٢مذا ىم٤مم ُرّد قمٚمٞمف.

 2ىمٚم٧م: وم٢مّٟمف أراد أن ىٕمقد؟ ىم٤مل: ُم٤م أيمثر ُم٤م هَيُُؿ أن ىٕمقد صمّؿ ٓىٕمقد.

 : اًمٙم٤ٌمئر خترجوذم ُمٕمّتؼمة حمّٛمد سمـ طمٙمٞمؿ ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب احلًـ ]ُمقؾمك[

: ٓىزين اًمزاين وهق ُم١مُمـ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، وُم٤م دون اًمٙم٤ٌمئر، ىم٤مل رؾمقل اهلل ُمـ اِلىامن؟

 3وٓىنق اًم٤ًمرق وهق ُم١مُمـ.

وذم ُمٕمّتؼمة قمٌٞمد سمـ زرارة ىم٤مل: دظمؾ اسمـ ىمٞمس اعم٤مس وقمٛمر سمـ ذّر ـ وأفمـ 

ومّتٙمّٚمؿ اسمـ ىمٞمس اعم٤مس وم٘م٤مل: إّٟم٤م ٟٓمخرج أهؾ  ضمٕمٗمر طمٜمٞمٗم٦م ـ قمغم أيب ُمٕمٝمام أيب

 وأهؾ ُمّٚمّتٜم٤م ُمـ اِلىامن ذم اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب. دقمقشمٜم٤م

وم٘مد ىم٤مل: ٓىزين اًمزاين  : ى٤م اسمـ ىمٞمس أُّم٤م رؾمقلىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف أسمقضمٕمٗمر

 4وهق ُم١مُمـ وٓىنق اًم٤ًمرق وهق ُم١مُمـ، وم٠مذه٥م أٟم٧م وأصح٤مسمؽ طمٞم٨م ؿمئ٧م.

 

                            

 

أىمقال اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد ذم إسمراهٞمؿ وم٠مٟمزل اهلل هذه أى٦م وسملّم سم٠مّٟمف ُمـ  ٧ْم ٗمَ ٚمَ ّتَ ظْم إِ 

 وآدم، وُمـ سمٕمده آًمف. ٌح قْ يمام يم٤من ُمـ ىمٌٚمف ٟمُ  إٟمٌٞم٤مء

                                                
 (.2/281ُمـ سم٤مب اًمٙم٤ٌمئر ) 13، ح3/693. اًمٙم٤مذم 1

 (.2/281) 14، ح3/693. اًمٙم٤مذم 2

 (.2/284) 22، ح3/700. اًمٙم٤مذم 3

 (.2/285) 23، ح3/701. اًمٙم٤مذم 4
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  .٦ٌٌّم سم٤مًمٗمٕمؾ  اؾمؿ إّن.  طمرٌف ُمِم

  اًمّمٗمقة قمغم وزن اومّتٕمؾ،  وأصٚمف ُمـ یى ٌّتَ ضْم ٱظمؼم إّن، وُمٕمٜم٤مه: اظمّت٤مر و

وهذا ُمـ ]أ[طمًـ اًمٌٞم٤من اًمذي ىٛمثؾ ومٞمف اعمٕمٚمقم سم٤معمرئل وذًمؽ أّن اًمّم٤مذم »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

ٓء اًم٘مقم ُمـ اًمٗم٤ًمد عم٤م قمٚمؿ ١مهق اًمٜم٘مل ُمـ ؿم٤مئ٥م اًمٙمدر ومٞمام ىِم٤مهد ومٛمّثؾ سمف ظمٚمقص هى 

 .1شاهلل ذًمؽ ُمـ طم٤مُلؿ ّّٕنؿ يمخٚمقص اًمّم٤مذم ُمـ ؿم٤مئ٥م إدٟم٤مس

ُّم٤م ٕضمؾ دىٜمٝمؿ أو ٓظمّتٞم٤مرهؿ ًمٚمٜمٌقة أو إوَمُٝمَق ؿ واصٓمٗم٤مئٝمؿ وأُّم٤م وضمف اظمّتٞم٤مره

٥ُم  اًمٙمؾ حمّتٛمؾ وإظمػموَ سم٤مًمّتٗمْمٞمؾ قمغم همػمهؿ،  ًَ  .َأْٟم

  ،أّول و ّٕٟمف أّول ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ُمـ هذا اًمٜمقع اِلٟم٤ًمين ضمٕمٚمف اهلل ذم إرض

ـْ ذع ًمف اًمدىـ وومّتح ًمف سم٤مب اًمّتقسم٦م.  َُم

 .طمرف قمٓمػ 

   ٱأّول َ  ٌِ ٟمْ ْٕ
ِ
ُاوزم اًمٕمزم ص٤مطم٥م اًمٙمّت٤مب واًمنمىٕم٦م سمؾ هق ؿمٞمخ إٟمٌٞم٤مء  ٞم٤مء

 وهق إب اًمث٤مين ُلذا اًمٜمقع اِلٟم٤ًمين سمٕمد اًمٓمقوم٤من.

       أّن أل ىًّتٕمٛمؾ ذم ظم٤مص٦م اِلٟم٤ًمن ّٓ أل وإهؾ ؾمّٞم٤من إ

ٜمٙمرات ف ُمـ إقمّلم دون اًماواعمٚمح٘ملم سمف وُمـ ى١مول إًمٞمف أُمره وخيّتص سم٤مٕذ

 سمخّلف إهؾ. 2وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م

ٓ  ،وم٤معمراد سمآل سمٕمض ذرّى٦م اًمرضمؾ اًمنمىػ وهؿ اًمّمٚمح٤مء واًمٜمج٤ٌمء واًمّم٤محلقن

 يمّٚمٝمؿ.

وم٤معمراد سمآل إسمراهٞمؿ سمٕمض ذرّىّتف ُمـ إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق وًمٙمـ طمٞم٨م ىذيمر 

 ّت٤مزَ ٛمْ ىَ قمٛمران وهؿ ُمـ أوٓد إؾمح٤مق وم٤معمراد هبؿ ذرّى٦م إؾمامقمٞمؾ طمّّتك  سم٤مًمٕمٓمػ آل

ّٓ و .نِ ْٓٔ ٱ ظم٤مص ىذيمره اهلل  ًی قمٛمران ذيمر ظم٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم، وٕضمؾ إوم٤مدة ُمٕمٜم آل وَم٢مِنَ  إ

 شمٕم٤ممم.

ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء  وقمغم اًم٘مقًملم ىٙمقن ؾمّٞمدهؿ وأومْمٚمٝمؿ ؾمّٞمدٟم٤م حمّٛمد

 واعمرؾمٚملم.

                                                
 .2/440. اًمّتٌٞم٤من 1

ٌَْٞم٧م، سَمْؾ َأْهُؾ ٱَوًمِذا ُٓى٘م٤مَل: آُل . 2 ٌَْٞم٧ِم َُمَع ٱ ًْم ٦ِم آِل ٱًْم ًَ ١َُمؾَم
قْمّتِذاِر عمِ ٌَْٞم٧ِم.ٱِٓ  ًْم
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أّٟمف حمّٛمد وأهؾ سمٞمّتف سمّل ظمّلف ّّٕنؿ ُمـ أوٓد إسمراهٞمؿ »وذم اًمروض: 

 .1شاخلٚمٞمؾ

      ِسمدًٓم٦م أى٤مت أشمٞم٦م وّٕن ذيمر  2هق أسمقُمرىؿ رانَ ٛمْ واعمراد سمٕم

قمٛمران  مل ىرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ. واعمراد سمآل قمٛمران واًمد ُمقؾمك وه٤مرون اًمٜمٌٞملم

 .قمٞمًك ٤مٝمٜمُ سمْ ٱُمرىؿ وَ 

 ؾمٜم٦م وم٤مصٚم٦م. ٦م: سملم اًمٕمٛمراٟملم أًمػ وصمامٟمامئ3ىمد ى٘م٤ملوَ 

٘م٤مم ّٕن يمّت٤مب اهلل ًمٞمس وقمدم اقمؽماف اًمٜمّم٤مرى سم٤مؾمؿ واًمد ُمرىؿ ٓىّي سم٤معم

 وآرائٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة.ًْمٙم٤مؾِمَدة ٱشم٤مسمٕم٤ًم ٕهقائٝمؿ 

    ىٔمٝمر ُمٜمٝم٤م أّن اعمراد سم٤مظمّتٞم٤مرهؿ هق شمٗمْمٞمٚمٝمؿ ٓ اًم٘مقًملم

 .لْمِ سم٤مًٔمَ  ٤منِ ّٰم ّتَ أظمرىـ. ّٕن اًمٜمٌقة واًمدىـ ٓ خَيْ 

 اًمرواى٤مت

ـِ    ى٘مرأ:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهلل لَمَ قمْ أَ  ذم ظمؼم محران سم    

               وآل حمّٛمد     ىم٤مل: هٙمذا

 4واهلل ٟمزًم٧م.

 .5وٟمحقه٤م ذم أُم٤مزم اًمٓمقد

  وأٟم٤م أىمرأ  وذم ظمؼم أىقب اخلراز ىم٤مل: ؾمٛمٕمٜمل أسمققمٌداهلل   

                وم٘م٤مل: وآل حمّٛمد يم٤من ومٞمٝم٤م ومٛمحقه٤م

 6وشمريمقا ُم٤مؾمقاه٤م.

                                                
 .4/286. روض اجلٜم٤من 1

: ويمذًمؽ أسمقاًمًٕمقد وُمـ داود إمم 3/275. ذيمر اًمٓمؼمي ٟمًٌف إمم ؾمٚمٞمامن سمـ داود راضمع شمٗمًػمه 2

 واؾمٓم٦م. 27. وُمـ قمٛمران إمم ىٕم٘مقب 2/34ىٕم٘مقب ذم شمٗمًػمه 

 .2/34اًمًٕمقد  . يمام ذم شمٗمًػم أيب3

 ٕمحد سمـ حمّٛمد اًمًٞم٤مري. 122، ح27ب اًمّتٜمزىؾ واًمّتحرىػ /. يمّت٤م4

 .592، رىمؿ 39/300. أُم٤مزم اًمٓمقد، اعمجٚمس احل٤مدي قمنم، ح5

 ٕمحد سمـ حمّٛمد اًمًٞم٤مري. 124، ح27. يمّت٤مب اًمّتٜمزىؾ واًمّتحرىػ /6
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 .1وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

وذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ذم ذىؾ أى٦م: ىم٤مل اًمٕم٤ممل:            وآل

حمّٛمد    .2وم٠مؾم٘مٓمقا آل حمّٛمد ُمـ اًمٙمّت٤مب 

قمـ ىمقل اهلل  وذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل

شمٕم٤ممم:         وم٘م٤مل هق آل إسمراهٞمؿ وآل حمّٛمد قمغم اًمٕم٤معملم :

 3.ومقوٕمقا اؾماًم ُمٙم٤من اؾمؿٍ 

 .4ششوآل حمّٛمد قمغم اًمٕم٤معملم»ىمرأة أهؾ اًمٌٞم٧م: وذم »وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد: 

 .5وشمٌٕمف ذم اعم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد

ـ محؾ اًمٙمّؾ قمغم اًمّتحرىػ اعمٕمٜمقي ًمدظمقل آل  إسمراهٞمؿ.ذم آل حمّٛمدأىمقل: ىٛمٙم

... صمّؿ : ُم٤م رواه اًمّمدوق ذم اعمجٚمس اًمثّلصملم ُمـ أُم٤مًمٞمف ذم ُم٘مّتؾ احلًلم واًمِم٤مهد قمٚمٞمف

سمـ ؾمٕمد ى٘م٤مل ًمف حمّٛمد سمـ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس اًمٙمٜمدي أىمٌؾ رضمؾ آظمر ُمـ قمًٙمر قمٛمر 

 وم٘م٤مل: ى٤م طمًلم سمـ وم٤مـمٛم٦م أّى٦م طمرُم٦م ًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل ًمٞم٧ًم ًمٖمػمك؟ ومّتّل احلًلم

هذه أى٦م                        *     

   ـْ آل
ِ ـْ آل حمّٛمد،  أى٦م صمّؿ ىم٤مل: واهلل إّن حمّٛمدًا عمَ

ِ إسمراهٞمؿ وإّن اًمٕمؽمة اُل٤مدى٦م عمَ

 6احلدى٨م.

إّن اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل احلًـ إّول وذم ظمؼم ُمقؾمك سمـ سمٙمر قمـ أيب

  شمٕم٤ممم اظمّت٤مر ُمـ يمّؾ ر أرسمٕم٦م... واظمّت٤مر ُمـ اًمٌٞمقشم٤مت أرسمٕم٦م وم٘م٤مل: و شم٤ٌمرك

                 .7، احلدى٨م 

 در اظم٤ٌمر اهؾ اًمٌٞم٧م اؾم٧م»ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ُم٤م ٟمّمف سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 

                                                
 .35، ح1/301. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 ـمٌع إقمٚمٛمل. 1/108. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 2

 .31، ح1/299. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .2/441. اًمّتٌٞم٤من 4

 .2/433. جمٛمع اًمٌٞم٤من 5

 .239، رىمؿ 1/221ح ،. أُم٤مزم اًمّمدوق، اعمجٚمس اًمثّلصمقن6

 .58، ح1/225. اخلّم٤مل 7
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قمٛمران ٟم٤مم أسمقـم٤مًم٥م و قمٛمران اُمػماعم١مُمٜملم قمغم اؾم٧م شمٗم٤مؾمػم اىِم٤من يمف ُمراد سمف آلو

 .1ش٧ماؾم٧م ذم اًمّتقرىى 

قم٤ٌمس ذم  اًمرازي قمـ ُمٕمروف سمـ ظمّرسمقذ قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّت٤مسمٕملم قمـ اسمـ یى ورو

ـْ قَمَروَمٜمل  ُمقؾمؿ احل٩م قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري أّٟمف ىم٤مل سمٕمد ٟم٘مؾ رواى٤مت: ُمٕم٤مذ اًمٜم٤ّمس َُم

أٟم٤م  ،سم٤مؾمٛمل أٟم٤م ضُمْٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة اًمٌدري اًمٖمٗم٤مري فُ ئُ ٌّ ٟمَ وم٘مد قمرومٜمل وُمـ مل ىٕمرومٜمل وم٠مٟم٤م أُ 

ّٓ صّٛم٧م ُاذٟم٤مي ـ : و ؾمٛمٕمّتف ى٘مقل ذم هذا اعمٙم٤من ـ ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل   إ

                   *           

   ـ إؾمامقمٞمؾ واًمٕمؽمة وم٠مُّم٤م اًمذرى٦م ومٛمـ ٟمقح وأل ُمـ إسمراهٞمؿ واًمًّلًم٦م ُم

ـم٤مًم٥م، وم٠مّىّتٝم٤م آُُّم٦م  ، واًمّمدىؼ إيمؼم قمكم سمـ أيباُل٤مدى٦م واًمذرّى٦م اًمٓم٤مهرة ُمـ حمّٛمد

ـْ أظّمره اهلل ورؾمقًمف عم٤م قم٤مل وزّم اهلل  اعمّتحػمة سمٕمد ٟمٌّٞمٝم٤م ًمق ىَمَدُْمُّتؿ ُم٤م ىمّدُمف اهلل وأظّمرشمؿ َُم

 ّٓ  يم٤من شم٠موىٚمف قمٜمد أهؾ وٓ ـم٤مش ؾمٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٓ اظمّتٚمٗم٧م آُُّم٦م سمٕمد ٟمٌّٞمٝم٤م إ

اًمٌٞم٧م ومذوىمقا ُم٤م يمًٌّتؿ          2.3 

، كمّ طم٤مشمؿ ُمـ ـمرىؼ قمَ  واسمـ اعمٜمذر واسمـ أيب رٍ ىْ رِ أظمرج اسمـ ضَم »وذم اًمدر اعمٜمثقر: 

قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:  قمـ اسمـ            :هؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ آل إسمراهٞمؿ ىم٤مل

 .4شآل حمّٛمدو آل ى٤مؾملمو وآل قمٛمران

 

              

 

    صٓمٗمك أو ، وٟمّمٌٝم٤م إُّم٤م أن ىٙمقن طم٤مًٓ ُٓؾ ًْ واًمٜمَ  ٓدُ وْ إَ اًمُذّرَى٦ُم: ُهُؿ

َئَِٛم٦مُ ٱعمُْراَد هِبِؿ ُهُؿ ٱأََن اى٤مت قمغم ُمـ اًمرو اًمٌدل ُمـ ُمٗمٕمقًمف. وىمد أـمٌ٘م٧م قمّدةٌ  ْٕ 

 .ًْمٕم٤معملَِْمَ ٱقمٚمٞمٝمؿ صٚمقاُت َرّب  نَ ْق ُمُ قْ ُّم ٕمْ عمَْ ٱ

                                                
 .4/284. روض اجلٜم٤من 1

 .227. ؾمقرة اًمِمٕمراء /2

 .4/287. روض اجلٜم٤من 3

 .2/17. اًمدر اعمٜمثقر 4
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      أي ىٜمِم٠م سمٕمض ُمـ هذه اًمذرى٦م ُمـ سمٕمْمٝم٤م أظمر، ذم اًمّتٜم٤مؾمؾ

ّٕٟمف  قمٌداهلل إذ مجٞمٕمٝمؿ ذرّى٦م آدم صمّؿ ذرّى٦م ٟمقح صمّؿ ذرّى٦م إسمراهٞمؿ وهق اعمروي قمـ أيب

 1ىم٤مل: اًمذىـ اصٓمٗم٤مهؿ اهلل سمٕمْمٝمؿ ُمـ ٟمًؾ سمٕمض.

أو ذم آضمّتامع قمغم اًمّمقاب واُلدى واًمدىـ، أو ذم اًمّتٗمْمٞمؾ وصٗم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م 

 وًمٕمّؾ إظمػم هق اعمراد عم٤م ُمّر ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

     أي واهلل ؾمٛمٞمع ًمدقم٤مء اًمداقملم وُمًّتجٞم٥م ُلؿ وىٕمٚمؿ ُم٤م ذم

 امئر ومٝمق أقمٚمؿ طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مًمّتف وىّمٓمٗمك ُمـ قم٤ٌمده.اًم٘مٚمقب واًمْم

 ومٝمذا اًمذىؾ شمٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

 : أو أّٟمف ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ ًمدقم٤مء إسمراهٞمؿ  2  أو    

      3. 

  :اهلل ٘مقلىّتٝم٤م طمٞم٨م ّم ُمرىؿ وٟمٞمّ أُ أو أّٟمف ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ ًمدقم٤مء اُمرأة قمٛمران 

 .ذم أى٦م أشمٞم٦م 

 اًمرواى٤مت

ذم طمدى٨م: ومٚماّم ىم٣م حمّٛمد ٟمٌقشمف  ضمٕمٗمر محزة قمـ أيب ذم اًمٙم٤مذم ذم ظمؼم أيب

شمٕم٤ممم ـ إًمٞمف: ى٤م حمّٛمد ىمد ىمْمٞم٧م ٟمٌقشمؽ و اهلل ـ شم٤ٌمرك یواؾمّتٙمٛمٚم٧م أى٤مُمف اوطم

ٕيمؼم وُمػماث اًمٕمٚمؿ واؾمّتٙمٛمٚم٧م أى٤مُمؽ وم٤مضمٕمؾ اًمٕمٚمؿ اًمذي قمٜمدك واِلىامن وآؾمؿ ا

وم٢ميّن ًمـ أىمٓمع اًمٕمٚمؿ وآىامن  ـم٤مًم٥م وآصم٤مر قمٚمؿ اًمٜمٌقة ذم أهؾ سمٞمّتؽ قمٜمد قمكم سمـ أيب

وآؾمؿ إيمؼم وُمػماث اًمٕمٚمؿ وآصم٤مر قمٚمؿ اًمٜمٌقة ُمـ اًمٕم٘م٥م ُمـ ذّرّىّتؽ يمام مل أىمٓمٕمٝم٤م ُمـ 

  سمٞمقشم٤مت إٟمٌٞم٤مء اًمذىـ يم٤مٟمقا سمٞمٜمؽ وسملم أسمٞمؽ آدم وذًمؽ ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مزم: 

                   *           

  .4، احلدى٨م 

                                                
 .2/442. اًمّتٌٞم٤من 1

 .124. ؾمقرة اًمٌ٘مره /2

 .40/. ؾمقرة إسمراهٞمؿ 3

 (.8/117) 92، ح15/285. اًمٙم٤مذم 4
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 .2ويمامل اًمدىـ 1وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

احلًـ  رى سملم أيبوومٞمف: ذم طمدى٨م سُمَرْىف سمٕمد طمٙم٤مى٦م هِم٤مم اًمٙمّلم اًمذي ضم

 :سملم سمرىف وم٘م٤مل أسمققمٌداهللو ُمقؾمك          ،

 3احلدى٨م.

  ، ىم٤مل: ضمٕمٗمر وذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ طمٜم٤من سمـ ؾمدىر قمـ أسمٞمف قمـ أيب

                  *       ،

 4: ٟمحـ ُمٜمٝمؿ، وٟمحـ سم٘مّٞم٦م شمٚمؽ اًمِٕمؽمة.ىم٤مل

ىم٤مل: ُمـ زقمؿ أّٟمف ىمد وَمَرغ ُمـ إُمر وم٘مد يَمَذب، ّٕن  ضمٕمٗمر وومٞمف: قمـ أيب

اعمِمٞمئ٦م هلل ذم ظَمْٚم٘مف، ُىرىُد ُم٤م ىِم٤مُء، وىٗمٕمُؾ ُم٤م ُىرىد، ىم٤مل اهلل:         

    ٌـ  ُمٜمٝم٤م سمٕمٞمٜمف أّٟمف يم٤مئ
ٍ
آظمره٤م ُمـ أّوُل٤م، وأّوُل٤م ُمـ آظمره٤م، وم٢مذا ُأظمؼمشمؿ سمٌمء

 5ويم٤من ذم همػمه ُمٜمف، وم٘مد وىمع اخلؼم قمغم ُم٤م ُأظمؼمشُمؿ قمٜمف.

: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ضمٕمٗمر يمٚمدة قمـ أيب قمٌداًمرمحـ قمـ أيب وومٞمف: قمـ أيب

ّرو٤م واًمّروقان، واعمَْخَرج ًماًمَرمح٦م واًمٜمٍُمة، واًمُٞمن واًمٞم٤ًمر، وااًمروح واًمراطم٦م، و

٦ٌّم ُمـ اهلل وُمـ رؾمقًمف عمـ أطم٥َم قمٚمّٞم٤ًم وائّتّؿ سم٤مٕوصٞم٤مء ُمـ 6واًمَٗمْٚم٩م ، واًمُ٘مرب واعمَح

سمٕمده، طمٌؼ قمكَم أن ُأدظمٚمٝمؿ ذم ؿَمَٗم٤مقمّتل، وطمّؼ قمغم ريّب أن ىًّتجٞم٥م زم ومٞمٝمؿ، ّّٕنؿ 

ّٟمف ُمّٜمل، َُمَثُؾ إسمراهٞمؿ ضَمرى ذّم، وٓىّتف ُمٜمّل، وأٟم٤م ُمٜمف، دىٜمف دىٜمل، أشم٤ٌمقمل، وُمـ شَمٌِٕمٜمل وم٢م

وومْمكم ًمف  .ودىٜمل دىٜمف، وؾُمٜمّّتف ؾُمٜمّّتل، وؾُمٜمّّتل ؾُمٜمّّتف، وومْمكم ومْمٚمف، وأٟم٤م أومْمؾ ُمٜمف

ومْمؾ، وذًمؽ شمّمدىؼ ىمقل ريّب:          .7 

                                                
 .32، ح1/299. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .213. يمامل اًمدىـ /2

 (.1/227) 1، ح1/562. اًمٙم٤مذم 3

 .30، ح1/299. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

 .33، ح1/300. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5

 . اًمَٗمْٚم٩م: اًمَٔمَٗمر.6

 .34، ح1/300. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 7
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 ًمٚمٜمٕمامين. 3واًمٖمٞم٦ٌم 2وسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 1ؾمـ اًمؼمىملذم حم٤م اً ٜمدًوٟمحقه٤م ُم

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف ُم٤م احلج٦م ذم يمّت٤مب  قمٌداهلل قمٛمرو اًمزسمػمي قمـ أيب وومٞمف: قمـ أيب

 اهلل أّن آل حمّٛمٍد هؿ أهؾ سمٞمّتف؟

  ىم٤مل: ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:              

    وآل حمّٛمٌد، هٙمذا ٟمزًم٧م   *              

ّٓ ٟمًٚمٝمؿ ُمـ أصّلهبؿ.  وٓشمٙمقن اًمُذّرّى٦م ُمـ اًم٘مقم إ

وىم٤مل شمٕم٤ممم:                  4  وآل قِمٛمران

 .5ظم٤مًمد اًمَ٘ماَمط قمٜمف ذم رواى٦م أيبو آل حمّٛمٍد.و

وفمٝمقره: ىم٤مل  ذم ذيمر قمّلُم٤مت اًم٘م٤مئؿ وذم همٞم٦ٌم اًمٜمٕمامين سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًم٤ٌمىمر

ـ ى٤م أهّي٤م اًمٜم٤ّمس إّٟم٤م ٟمًّتٜمٍم اهلل ومٛمـ أضم٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٜم٤ّمس وم٠مّٟم٤م أهؾ سمٞم٧م  ـ ىٕمٜمل اًم٘م٤مئؿ

 ،آدم وم٠مٟم٤م ُأومم اًمٜم٤ّمس سمآدم ومٛمـ طم٤مضّمٜمل ذم ٟمٌّٞمٙمؿ وٟمحـ ُاومم اًمٜم٤ّمس سم٤مهلل وسمٛمحّٛمد

وُمـ طم٤مضّمٜمل ذم إسمراهٞمؿ وم٠مٟم٤م ُأومم اًمٜم٤ّمس  ،وُمـ طم٤مضّمٜمل ذم ٟمقح وم٠مٟم٤م ُاوزم اًمٜم٤ّمس سمٜمقح

وُمـ طم٤مضّمٜمل ذم  ،وم٠مٟم٤م ُأومم اًمٜم٤ّمس سمٛمحّٛمد وُمـ طم٤مضّمٜمل ذم حمّٛمد ،سم٢مسمراهٞمؿ

اًمٜمٌٞملم وم٠مٟم٤م ُأومم اًمٜم٤ّمس سم٤مًمٜمٌٞملم أًمٞمس اهلل ى٘مقل ذم حمٙمؿ يمّت٤مسمف:         

              *              وم٠مٟم٤م

 .6سم٘مٞم٦ٌم ُمـ آدم وذظمػمة ُمـ ٟمقح وُمّمٓمٗمك ُمـ إسمراهٞمؿ وصٗمقة ُمـ حمّٛمد

ُمقن ذم اًمٗمرق سملم اًمٕمؽمة وآُُم٦م ُمع اعم٠م وذم اًمٕمٞمقن ذم ذيمر جمٚمس اًمرو٤م

سمًٜمد ُمٕمّتؼم... وم٘م٤مل اعم٠مُمقن: هؾ ومّْمؾ اهلل اًمٕمؽمة قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤ّمس؟ وم٘م٤مل 

أسم٤من ومْمؾ اًمٕمؽمة قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤ّمس ذم حمٙمؿ يمّت٤مسمف، وم٘م٤مل ًمف  : إّن اهلل أسمقاحلًـ

 :  ذم ىمقل اهلل  اعم٠مُمقن: وأىـ ذًمؽ ُمـ يمّت٤مب اهلل؟ وم٘م٤مل: ًمف اًمرو٤م  

                                                
 .75، ح1/249و 37، ح1/237. اعمح٤مؾمـ 1

 عمحّٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر. 1، ح53. سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت /2

 ، ًمٚمٜمٕمامين.22، ح93اًمٖمٞم٦ٌم /. 3

 .13. ؾمقرة ؾم٠ٌم /4

 .36، ح1/301. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5

 .67، ح289. همٞم٦ٌم اًمٜمٕمامين /6
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                *         

.1 

قمـ  طم٤مشمؿ قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اسمـ أيبو ؾمٕمد وأظمرج اسمـ»وذم اًمدراعمٜمثقر: 

وم٤مظمٓم٥م اًمٜم٤ّمس، ىم٤مل: إيّن أه٤مسمؽ : ىمؿ ىم٤مل ًمٚمحًـ أّن قمٚمّٞم٤مً  قمـ ضمده أسمٞمف

أن أظمٓم٥م وأٟم٤م أراك ومّتٖمّٞم٥م قمٜمف طمٞم٨م ىًٛمع يمّلُمف وٓىراه، وم٘م٤مم احلًـ ومحٛمد اهلل 

 :وأصمٜمك قمٚمٞمف وشمٙمّٚمؿ صمّؿ ٟمزل، وم٘م٤مل قمكم            2ش. 

ِ  ٝم٤مٕماعمج٤مل ومراضمقمّدة ُمـ اًمرواى٤مت ذم هذا  3أىمقل: ذم شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم  ن ؿمئ٧م.إ

 

                             

          

 

 :فِ ٤ٌمسمِ قمٛمران سملّم أطمد أؾْم  آل ٤مءَ ٗمٓمِ ْص ٱعم٤م ذيمر 

   ّـؼ سمشمدل قمغم ُم٤م ُم٣م. وومٞمام ىّتٕمٚم  :أرسمٕم٦م أىمقال 

 ىم٤مًمف إظمٗمش واعمؼمد. ،. اذيمر إذ ىم٤مًم٧م1

 ىم٤مًمف اًمزضم٤مج. ،قمٛمران إذ ىم٤مًم٧م . اصٓمٗمك آل2

 ىم٤مًمف اًمرُم٤مين. ،. ىّتٕمّٚمؼ سمًٛمٞمع قمٚمٞمؿ إذ ىم٤مًم٧م3

ىم٤مًمف أسمققمٌٞمدة، وًمٙمٜمّف ظمٓم٠م قمٜمد  ،. إذ شمٙمقن زائدة ومّل ُمقوع ُل٤م ُمـ اِلقمراب4

 4اًمٌٍمىلم.

 

  ُِم٤مضٍ  ُؾ ٕمْ وم. 

       ّم ُمرىؿ سمٜم٧م قمٛمران، وضمّدة قمٞمًك روح أُ وم٤مقمؾ ىم٤مًم٧م، وهل

                                                
 . 1/230. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م1

 .2/18. اًمدر اعمٜمثقر 2

 (.78-83. شمٗمًػم ومرات /)3

 .2/442. راضمع اًمّتٌٞم٤من 4
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٤م.  اهلل واؾمٛمٝم٤م طَمٜم٦َم أو َُمْرصمى

 .  سمداى٦م ُم٘م٤مًمّتٝم٤م، ُمٜم٤مدىى   ُفِ ٛمِ ؾْم ٱ عَ سم٤مًمٗمٕمؾ ُمَ  فٌ ٌَ َِم طمرف ُم. 

  ظمؼم إّن. واعمراد سم٤مًمٜمذر واوح وهق ىمقل اًم٘م٤مئؾ: هلل قمغَم ، ومٕمؾ ووم٤مقمؾ

 ذا ويمذا.يم

 .ضم٤مر وجمرور ُمّتٕمَٚمؼ سمٜمذرت، طمٞم٨م ىٙمقن اًمٜمذر هلل شمٕم٤ممم 

     َهذه اعم٘م٤مًم٦م وهل طم٤مُمؾ ومحٚمٝم٤م يم٤من ُمـ قمٛمران، وومٞمٝم٤م  ٧ْم ىم٤مًم

ّٓ مل شمٙمـ ُمُ و إؿمٕم٤مر سم٠مّن زوضمٝم٤م قمٛمران مل ىٙمـ طمّٞم٤ًم طملم اًمٜمذر ذم هذا اًمٜمذر  ٦مً ٚمَ ٘مِ ّتَ ًْ إ

 ٞمٜمٝمام.اًمذي ىّتٕمّٚمؼ سم٤مًمقًمد اعمِمؽمك سم

   َّرًا، وُمراده٤م أّن وًمده٤م أي ضمٕمٚمّتف طُم  ٦مِ ىَ رّ ُمـ احلُ َق هُ طم٤مل ًمٚمٜمذر، و

م( ٓشمًّتخدُمٝم٤م ذم سمٞم٧م اعم٘مدس قمٜمده٤م وهل )إُ  قَ هُ اًمٕم٤ٌمدة وَ  ٧ِم ٞمْ سمَ ذم ىًّتخدم 

ذا ىَ خلدُم٦م سمٞم٧م اًمرّب وقم٤ٌمدشمف، وَ  ٌص ٚمَ خُمْ  رٌ رَ طم٤مضم٤مهت٤م. وم٤مًمقًمد حُم  قمغم رواج هذا  ُل دُ هى

 ذم شمٚمؽ إقمّم٤مر وإدى٤من.اًمٜمذر 

دًٓم٦م قمغم أّن٤م يم٤مٟم٧م شمٕمّت٘مد أّن محٚمٝم٤م َذيَمٌر طمٞم٨م مل ىٕمّٚمؼ ٟمذره٤م  ٤مً َأْىْم فِ ٞمْ ومِ وَ 

 قمٚمٞمف اًمرواى٦م. ُل دُ شمَ ُمـ وطمل رسّمف يمام  ٌئ ٟم٤مؿِم  فُ ٚمَ ٕمَ سم٤مؿمؽماط ذيمقرى٦م اًمقًمد. وآقمّت٘م٤مد ًمَ 

أو ـمٚم٧ٌم أن وإّٟمام سمٜم٧م إُمر قمغم اًمّت٘مدىر »ومّل ىّتؿ ُم٤م ذيمره اًمزخمنمي ُمـ ىمقًمف: 

 .1ششمرزق ذيمراً 

 .طمرف رسمط ًمٚمّتٗمرىع 

   ،ٌّؾ: هق أظمذ اًمٌمء قمغم وضمف اًمرو٤م طمٞم٨م ىٕمّد هذا اًمٜمذر و اًمّت٘م

قمٜمدهؿ قم٤ٌمدة ومّت٠ًمل ُمـ رهّب٤م ىمٌقل هذا اًمٜمذر اًمٕم٤ٌمدي، ومٝمذه اجلٛمٚم٦م دقم٤مًء ُمٜمٝم٤م ًم٘مٌقل 

 ٟمذره٤م.

     ٘مد وشم٘مّر سم٠مّن رهّب٤م هق ّتٜمٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم وأّّن٤م شمٕماٟم٘مٓم٤مع ُم

 ، أو ؾمٛمٞمع ًمٚمدقم٤مء وقمٚمٞمؿ سمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد.ْي قِ ٜمْ ام شمَ سمِ ٤م شم٘مقل وقمٚمٞمؿ ؾمٛمٞمع عم

                                                
 .1/355ًمٙمِّم٤مف . ا1
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 اًمرواى٤مت

ذم طمدى٨م: ... أُّم٤م ُاّم ُمرىؿ وم٤مؾمٛمٝم٤م  احلًـ ُمقؾمك ذم اًمٙم٤مذم سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب

٤م وهل وهٞم٦ٌٌم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  1احلدى٨م. ،َُمْرصمى

إمم قمٛمران  كوطمأىم٤مل: إّن اهلل شمٕم٤ممم  قمٌداهلل سمّمػم قمـ أيب وومٞمف: صحٞمح٦م أيب

وحيٞمل اعمقشمك سم٢مذن اهلل،  صإيمٛمف وإسمر ُئ أيّن واه٥ٌم ًمؽ ذيمرًا ؾمقّى٤ًم، ُم٤ٌمريم٤ًم، ىؼم

إهائٞمؾ، ومحَدث قمٛمران اُمرأشمف طمٜم٦ّم سمذًمؽ وهل أٌم ُمرىؿ، ومٚماّم  وضم٤مقمٚمف رؾمقًٓ إمم ٟمٌل

    محٚم٧م يم٤من محٚمٝم٤م هب٤م قمٜمد ٟمٗمًٝم٤م همّلم،      

           2 أي ٓىٙمقن اًمٌٜم٧م رؾمقًٓ ى٘مقل اهلل ،  

    3ومٚماّم وه٥م اهلل شمٕم٤ممم عمرىؿ قمٞمًك يم٤من هق اًّمذي سمنّم سمف قمٛمران ، 

 4وا ذًمؽ.رُ ٙمِ ٜمْ ووقمده إّى٤مه، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ذم اًمَرضمؾ ُمٜم٤ّم ؿمٞمئ٤ًم ويم٤من ذم وًمده أو وًمد وًمده ومّل شمُ 

 ،ًمٚمراوٟمدي سمًٜمد صحٞمح 7وىمّمص إٟمٌٞم٤مء 6، وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر5ورواه٤م ذم شمٗمًػماًم٘مٛمل

 .8وخمّتٍماً ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من

يمقن اؾمؿ اُّم »اًمٕمّّلُم٦م اعمجٚمز:  أّّن٤م َُمْرصمى٤م، ىم٤ملُمّر واعمِمٝمقر ذم اؾمؿ اُمرأة قمٛمران هل طَمٜم٦َم وىمد 

أّن  احلًـ ُمقؾمكُمرىؿ طمٜم٦ّم ُمقاومؼ عم٤م ذيمره أيمثر اعمٗمنىـ وأهؾ اًمٙمّت٤مب. وىمد ُمّر ذم سم٤مب ُمقًمد أيب

اؾمٛمٝم٤م َُمْرصمى٤م وهل وهٞم٦ٌم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ومٞمٛمٙمـ أن ىٙمقن أطمدَه٤م اؾماًم وأظمر ًم٘م٤ٌمً، أو ىٙمقن أطمدَه٤م ُمقاومؼ 

 .9شّت٤مب واًمٕم٤مُم٦مًمٚمقاىمع وأظمر ُل٤م اؿمّتٝمر سملم أهؾ اًمٙم

قمـ قمٛمران أيم٤من ٟمٌّٞم٤ًم؟  سمّمػم ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر وذم صحٞمح٦م ُاظمرى ٕيب

وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ يم٤من ٟمٌّٞم٤ًم ُمرؾمًّل إمم ىمقُمف ويم٤مٟم٧م طمّٜم٦م اُمرأة قمٛمران وطمٜم٤مٟم٦م اُمرأة زيمرّى٤م 

                                                
 (.1/479) 4، ح2/549. اًمٙم٤مذم 1

 .36قمٛمران / ؾمقرة آل. 2

 .36قمٛمران / ؾمقرة آل. 3

 (.1/535) 1، ح2/706. اًمٙم٤مذم 4

 .1/101. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 5

 .40، ح1/303. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 6

 .306، ح2/56. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 7

 .2/435. جمٛمع اًمٌٞم٤من 8

 .6/236. ُمرآة اًمٕم٘مقل 9
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، ووًمدت ُمرىؿ ُأظمّتلم ومقًمد ًمٕمٛمران ُمـ طمٜم٦ّم ُمرىؿ، ووًمد ًمزيمرّى٤م ُمـ طمٜم٤مٟم٦م حيٞمك

ظم٤مًم٦م إُّم و اسمـ ظم٤مًم٦م ُمرىؿ سمٜم٧م ظم٤مًمّتف، ويم٤من حيٞمك، ويم٤من قمٞمًك اسمـ قمٞمًك

 1سمٛمٜمزًم٦م اخل٤مًم٦م.

أى٠ميت اًمرؾمؾ قمـ اهلل  وذم ظمؼم احلًـ سمـ حمّٛمد سمـ ـمٚمح٦م ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م

 صمّؿ شم٠ميت سمخّلومف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، إن ؿمئ٧م طمّدصمّتؽ وإن ؿمئ٧م أشمٞمّتؽ سمف ُمـ يمّت٤مب اهلل، 
ٍ
سمٌمء

ىم٤مل شمٕم٤ممم ضمّٚم٧م قمٔمٛمّتف:             2  أى٦م ومام

 دظمٚمقه٤م ودظمؾ أسمٜم٤مء أسمٜم٤مئٝمؿ.

وىم٤مل قمٛمران: إّن اهلل وقمدين أن هي٥م زم همّلُم٤ًم ٟمٌّٞم٤مً ذم ؾمٜمّتل هذه وؿمٝمري هذا، 

يمّٗمٚمٝم٤م زيمرّى٤م، وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: صدق ٟمٌّل اهلل، وىم٤مًم٧م و صمّؿ هم٤مب ووًمدت اُمرأشمف ُمرىؿ

وم٘م٤مًم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمّتل أىم٤مُم٧م قمغم صدق  ىؿ قمٞمًكأظمرون: يمذب، ومٚماّم وًمدت ُمر

 3قمٛمران: هذا اًمذي وقمدٟم٤م اهلل.

 

                                  

                               

 

 .طمرف اؾمّتئٜم٤مف  .ُمٗمٕمقل ومٞمف، فمرف ذم حمّؾ اًمٜمّم٥م 

  ِاحلّط، ووٕم٧ْم: أي  یى ٜمٕمْ ٛمَ ومٕمؾ ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل سمف، اًمقوع ذم اًمٚمٖم٦م سم

، أو ًمّت٠موىٚمف ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م ُاٟمثك ٨َم ٟمّ َوًَمَدْت. واًمْمٛمػم اعم١مٟم٨م ىرضمع إمم ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م. وأُ 

 سم٤مًمٜمٗمس أو احلٌٚم٦م أو اًمٜمًٛم٦م.

  ً٦ٌَمِ ٟم٤ًم زْ طُم وَ  اُمرأة قمٛمران اًمٜم٤مذرة تّنا وًمٞمس شَم٤ٌمَرَك َوشَمٕم٤مًمیى ٤م هّب رَ  ذم خِم٤مـَم

 سم٢مظم٤ٌمر.

  ُٜم٤مدَ ُم، . أي: ى٤مريّب  یى  .ٌّف سم٤مًمٗمٕمؾ ووٛمػم اًمٞم٤مء اؾمٛمف  طمرف ُمِم

                                                
 .305، ح2/55. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 1

 .21. ؾمقرة اعم٤مئدة /2

 .307، ح2/56. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 3
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 ّن.ومٕمؾ ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل، ظمؼم إ 

   طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم ووٕمّتٝم٤م. وإّٟمام ُاٟم٨م اًمْمٛمػم ّٕن احل٤مل وذااحل٤مل

 رٌء واطمد.

  طمرف اقمؽماض، سمداى٦م اجلٛمٚم٦م اعمٕمؽمو٦م. اًمٔم٤مهر أّّن٤م ُمـ اهلل ٓ ُمـ اُمرأة

 قمٛمران.

 .ُمٌّتدأ   .ظمؼم 

  .ضم٤مر وجمرور، وُم٤م شمرضمع إمم اعمقًمقد 

  وهب٤م شمٙمقن ُم٘م٤مًم٦م اُمرأة قمٛمران.ش وٕم٧ُم وُ » َئ ىُمرِ ووم٤مقمؾ وَ ومٕمؾ 

  ،سملم اجلٛمٚمّتلم اعمٕمؽموّتلم، واًمث٤مٟمٞم٦م أىْم٤ًم ُم٘مقًم٦م اهلل  طٌ اسمِ رطمرف قمٓمػ

 شمٕم٤ممم ٓ اُمرأة قمٛمران.

 ٕومٕم٤مل اًمٜم٤مىمّم٦م.ومٕمؾ ُم٤مض ُمـ ا   .اؾمؿ ًمٞمس، اًمرضمؾ 

  اًمّتحرىر وظمدُم٦م سمٞم٧م اعم٘مدس.  ضم٤مر وجمرور ظمؼم ًمٞمس. يم٤معمرأة ذم

ٟم٤مث عم٤م ىٚمح٘مٝم٤م ُمـ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس وصٞم٤مٟم٦ًم ُمـ اًمذيمقر وم٘مط ٓ اِلِ  نَ وْ رُ رّ وقم٤مدة حُيَ 

 .اجلٜمًلمسملم ًمّتل ٓشُمٜمَْٙمُر ٱاًمّتؼّمج ذم حمٞمط اًمٕم٤ٌمدة. ويمذا ذم اًمقضمقد اًمٗمقارق اًمذاشمٞم٦م سملم 

 .طمرف قمٓمػ أو اؾمّتئٜم٤مف ًمٌداى٦م ُم٘م٤مًم٦م اُمرأة قمٛمران 

   ُسم٤مًمٗمٕمؾ ووٛمػم اًمٞم٤مء اؾمٛمف. فٌ ٌَ َِم طمرف ُم 

  ظمؼم إّن. ،ومٕمؾ ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل سمف 

   ُمرىؿ ذم ًمٖمّتٝمؿ اخل٤مدُم٦م واًمٕم٤مسمدة قمغم ُم٤م  یى ٜمٕمْ صم٤من ًمًٛمٞم٧م وُمَ  ُمٗمٕمقٌل

شمرىد اًمقوم٤مء سمٜمذره٤م ُمع وضمقد يم٤مَٟم٧ْم اُمرأة قمٛمران  نَ أَ  رُ ٝمَ ٔمْ ىَ ىمٞمؾ. وهبذه اًمّتًٛمٞم٦م 

 واًمّتحّن اًمٔم٤مهر ذم ُم٘م٤مًمّتٝم٤م. نِ زْ حْلُ ٱاًمّتٗم٤موت و

 .طمرف قمٓمػ   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واًمْمٛمػم اؾمٛمف 

  ه٤م. ضمػمأُ أي:  :ظمؼم إنّ  ،ومٕمؾ وُمٗمٕمقل سمف، ووم٤مقمٚمٝم٤م أٟم٤م اعمًّتؽم

 ة ُمـ ُمّس اًمِمٞمٓم٤من أو ـمٕمٜمف أو اهمقائف.٤مذَ ٕمّتِ ؾْم ِٓ ٱو

  رهّب٤م.ُهَق ضم٤مر وجمرور أي سم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمذي  .طمرف قمٓمػ 

    أي  :قمٞمذ ذرى٦م ُمرىؿ سم٤مهلل شمٕم٤مممأُ قمٞمذه٤م، أي وأُ ُمٕمٓمقف قمغم اُل٤مء ذم
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 ٟمًٚمٝم٤م.

 .طمرف ضمر   .جمرور 

  أي اعمٓمرود ُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم. :صٗم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من. اًمرضمؿ: اًمرُمل 

 اًمرواى٤مت

 یوإّن اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد رَ  ضمٕمٗمر ذم طمًٜم٦م إؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمل ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب

ٓووّم٘مف اهلل، إّن اُمرأة  ؟أّٟمؽ ىمٚم٧م ًمف: إّن احل٤مئض شم٘ميض اًمّّمّلة؟ وم٘م٤مل: ُم٤مًمفقمٜمؽ 

 قمٛمران ٟمذرت ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م حمَررًا واعمحَرر ًمٚمٛمًجد ىدظمٚمف صمّؿ ٓخيرج ُمٜمف أسمدًا 

                   ومٚماّم ووٕمّتٝم٤م

أدظمٚمّتٝم٤م اعمًجد وم٤ًمَه٧م قمٚمٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء وم٠مص٤مسم٧م اًم٘مرقم٦م زيمرّى٤م ويمّٗمٚمٝم٤م زيمرّى٤م ومٚمؿ 

خترج ُمـ اعمًجد طمّّتك سمٚمٖم٧م ومٚماّم سمٚمٖم٧م ُم٤م شمٌٚمغ اًمٜم٤ًّمء ظمرضم٧م ومٝمؾ يم٤مٟم٧م شم٘مدر قمغم 

 1؟شمٙمقن اًمّدهر ذم اعمًجد أن شم٘ميض شمٚمؽ إى٤مم اًمّتل ظمرضم٧م وهل قمٚمٞمٝم٤م أن

 .2وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

ذم سمٓمٜمٝم٤م ىم٤مل: ٟمذرت ُم٤م  وذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر: وذم رواى٦م طمرىز قمـ أطمدَه٤م

٧ٌَم ويم٤مٟم٧م خَتُْدُمٝمؿ  ٤ٌّمد، وًمٞمس اًمَذيمر يم٤مُٕٟمثك ذم اخِلدُم٦م، ىم٤مل: ومَِم ًمٚمَٙمٜمٞم٦ًم أن خَتُْدم اًمُٕم

٤ٌّمد، ومٙم٤من َىْدظُمؾ قمٚمٞمٝم٤م وشُمٜم٤موُلؿ طمّّتك سَمَٚمَٖم٧م، وم٠مُمر زيمرّى٤م أن ىّّتخذ  ُل٤م طِمج٤مسم٤ًم دون اًمُٕم

ومػمى قمٜمده٤م صَمَٛمرة اًمِمّت٤مء ذم اًمّّمٞمػ، وصمٛمرة اًمّّمٞمػ ذم اًمِِمّت٤مء، وُمٝمٜم٤مًمؽ دقم٤م وؾم٠مل رسّمف 

 .3أن هَي٥ََم ًمف َذيَمرًا، وَمَقه٥م ًمف حيٞمك

 ىم٤مل: ًم٘مل إسمٚمٞمس قمٞمًك سمـ ُمرىؿ ضمٕمٗمر آؾمٙم٤مف قمـ أيب دٍ ٕمْ وومٞمف: قمـ ؾَم 

ئِٚمِؽ رء؟ ضَمّدشُمؽ اًمّتل ىم٤مًم٧م: وم٘م٤مل: هؾ ٟم٤مًمٜمل ُمـ طَم٤ٌم      إمم

  .4 

                                                
 (.3/105) 4، ح5/286. اًمٙم٤مذم 1

 .38، ح1/302و 43، ح1/304. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .39، ح1/302. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

: ىٕمٜمل يمٞمػ ، ىم٤مل اعمجٚمز4، ح14/271سمح٤مرإٟمقار : 41، ح1/303. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

ؽ دقم٧م طملم وًمدت واًمدشمؽ أن ىٕمٞمذه٤م وُذرّىّتٝم٤م ُمـ ّذ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ىٜم٤مًمؽ ُمـ طم٤ٌمئكم وضمّدشم

 .وأٟم٧م ُمـ ُذرّىّتٝم٤م
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ـْ اًمٜم٤ًمء  :ىم٤مل هرىرة أَن رؾمقل اهلل وذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل قمـ أيب ٌَُؽ ُِم طمً

اًمٕم٤معملم أرسمع: ُمرىُؿ سمٜم٧ُم قمٛمران وآؾمٞم٦ُم اُمرأُة ومرقمقن وظمدجي٦ُم سمٜم٧ُم ظمقىٚمد ووم٤مـمٛم٦ُم سمٜم٧ُم 

 .1حمّٛمد

 .4وجمٛمع اًمٌٞم٤من 3وشمٗمًػم أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي 2وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي

: ،ىم٤مل قمكمٌ ُمـ قمكمّ  وذم أُم٤مزم اًمٓمقد ذم طمدى٨م زواج وم٤مـمٛم٦م

قمغم سمريم٦م اهلل »ىمؾ: و سمًؿ اهلل ىمؿصمّؿ أشم٤مين وم٠مظمذ سمٞمدي وم٘م٤مل:  ومزّوضمٜمل رؾمقل اهلل

ّٓ سم٤مهلل شمقيمٚم٧م قمغم اهلل  :صمّؿ ىم٤مل طملم أىمٕمدين قمٜمده٤مصمّؿ ضم٤مئٜمل ش وُم٤مؿم٤مء اهلل ٓ ىمقة إ

ٌّٝمام وسم٤مرك ذم ذرّىّتٝمام واضمٕمؾ قمٚمٞمٝمام ُمٜمؽ طم٤مومٔم٤ًم وإيّن » اًمٚمٝمؿ إّّنام أطم٥ّم ظمٚم٘مؽ إمّم وم٠مطم

 .5شذرّىّتٝمام سمؽ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿو أقمٞمذَه٤م

 

                           

                               

                                  

 

  اُمرأة قمٛمران وٟمذره٤م وومٕمٚمٝم٤م  دقم٤مء غمى قمَ طمرف قمٓمػ، قمٓمػ أى٦م اًمنمىٗم٦م

واًمقوم٤مء سمف، طملم وًمدهت٤م ًمٗمّتٝم٤م ذم ظمرىم٦م وأشم٧م هب٤م إمم اعمًجد وىم٤مًم٧م ًمألطم٤ٌمر: دوٟمٙمؿ 

 اًمٜمذىرة.

  ٌّؾ: اًمرو٤م سم٤مًمٌمء ُمع قمٜم٤مى٦م ظم٤مص٦م  شه٤م»ومٕمؾ ُم٤مض و ُمٗمٕمقل سمف. واًمّت٘م

ىمٌقل اًمّتحرىر  ه٤م سمف طمٞم٨م مل ىًٌؼؤووم٤موسمف يمام شم٘مَدم. وُمٕمٜم٤مه: ىمٌقل اهلل شمٕم٤ممم ٟمذره٤م 

ٟمثك شمدظمؾ حمّررة ذم سمٞم٧م اعم٘مدس ُمـ أّول أُ ٟمثك وُمرىؿ أّول ًمٌٞم٧م اعم٘مدس ىمٌٚمٝم٤م ذم إُ 

                                                
 .3/55. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1

 .3/309. شمٗمًػم اًمٓمؼمي 2

 .4/294. روض اجلٜم٤من 3

 .2/435. جمٛمع اًمٌٞم٤من 4

 .44،رىمؿ 13/40. أُم٤مزم اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمث٤مين ح5
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 وٓدهت٤م أىْم٤ًم.

   ٌّؾ. واًمْمٛمػم إمم ُمرىؿ أو  فُ ىٛمٙمـ ارضم٤مقمُ وَ إًمٞمف  ْم٤مٌف ُمُ وم٤مقمؾ ومٕمؾ شم٘م

 إّول أفمٝمر.و ،واًمدهت٤م

     ٌّؾ وٟمٕم واًم٘مٌقل ىٙمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  :٧مضم٤مر وجمرور ُمّتٕمَٚمؼ سم٤مًمّت٘م

 ٟمذره٤م وووم٤مئٝم٤م.

 .طمرف قمٓمػ 

   ُمٗمٕمقل سمف،  ٤مءُ ُلْ ٱومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف هق ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم و

وم٤مو٦م احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم ذم إاقمٓم٤مء اًمرؿمد ووَ سمام ىّمٚمح احل٤مل،  ٦مُ ٞمَ سمِ ؽَمْ ًمٱوَ  ٟمِم٤مءُ اِلٟم٤ٌمت: اِلِ 

 ٟمٛمقه٤م ورؿمده٤م.

  ٧ٌََم( ٱَوُهَق ُهٜم٤م  ٚمؼُمٗمٕمقل ُمٓم ََن َُمّْمَدَر )َأْٟم
ِٕ ؾْمُؿ َُمّْمَدٍر وًمٞمس َُمّْمَدرًا: 

 ى١ميمد آٟم٤ٌمت أو ىٌلّم ٟمققمف سمٜمٕمّتف أيت.اًمُرسم٤مقِمّل: إِْٟم٤ٌمت ٓ َٟم٤ٌمت. 

  ٟمٕم٧م، أي ضمٕمؾ ُٟمُِمقَءه٤م ٟمِمقًء طمًٜم٤ًم ورسّم٤مه٤م شمرسمٞم٦م طمًٜم٦م وأصٚمح

 أُمره٤م ذم مجٞمع أطمقاُل٤م.

 .طمرف قمٓمػ 

 ُمٗمٕمقل سمف. أي  ءُ ٤مُلْ ٱومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف هق ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم و

 اًمٙمٗمؾ: شمْمٛمـ ُم١مٟم٦م اِلٟم٤ًمن، واًمٙمٗمٞمؾ: اًمْم٤مُمـ. .يمّٗمؾ اهلل إّى٤مه٤م

  اًمٜمٌل  َويم٤من سمٜمق ُم٤مصم٤من »ٝم٤م. ٞمْ سمِ وهق زوج ظم٤مًم٦م ُمرىؿ وقمدىؾ قمٛمران أ

ّم أُ ٤م، قمٜمدي اظمّتٝم٤م )أي أظم٧م إهائٞمؾ وُمٚمقيمٝمؿ وم٘م٤مل زيمرى٤م: أٟم٤م أطمؼ هب رؤوس سمٜمل

ّٓ اًم٘مرقم٦م وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ـ  هؿ ؾمٌٕم٦م وقمنمون ـ إمم ّنر وأًم٘مقا ومٞمف أىمّلُمٝمؿ وُمرىؿ( وم٠مسمقا إ

 زيمرى٤م. 1شومٓمٗم٤م ىمٚمؿ زيمرى٤م ورؾم٧ٌم أىمّلُمٝمؿ ومّتٙمٗمٚمٝم٤م

  .ُمٗمٕمقل ومٞمف  .ومٕمؾ ُم٤مض 

  .ضم٤مر وجمرور   .وم٤مقمؾ 

    سمف، وهق ُم٘م٤مم اِلُم٤مم ذم اعمًجد وأصٚمف أيمرم ُمقوع ذم ُمٗمٕمقل

                                                
 .1/235. اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمزىز 1
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واعمراد اًمٖمروم٦م اًمّتل سمٜم٤مه٤م زيمرى٤م ُل٤م وهل ذم اعمًجد أو أذف  :اعمجٚمس وأذومف

 ُمقاوٕمف. ؾمٛمل سمف ّٕٟمف حمؾ حم٤مرسم٦م اًمِمٞمٓم٤من.

 .ومٕمؾ ُم٤مض، وم٤مقمٚمف هق ىرضمع إمم زيمرى٤م 

  إمم ُمرىؿ.ىرضمع  فِ ٞمْ ًمَ إِ  ْم٤مٌف ُمُ ُمٗمٕمقل ومٞمف واًمْمٛمػم 

  واًمرزق هق ُم٤مًمّلٟم٤ًمن آٟمّتٗم٤مع سمف قمغم وضمف ًمٞمس ٕطمد  ،ُمٗمٕمقل سمف

سمٙمقٟمف رزىم٤ًم همػم ُمٕمٝمقد أو يم٤من ُمـ اًمرزق اعمٕمٝمقد وشمٜمٙمػمه ىدل  إؿمٕم٤مرٌ  هِ ػْمِ ٙمِ ٜمْ شمَ ذم ُمٜمٕمف. و

 وضمقد رزق ُم٤م دائاًم قمٜمده٤م.قَمٚمیى 

 رىؿ.ومٕمؾ ووم٤مقمؾ ُمًّتؽم ومٞمف وهق ىرضمع إمم زيمرى٤م طملم ى٠ًمل ُم 

 .طمرف ٟمداء  .  ُمٜم٤مدىى

  .ُمٗمٕمقل ومٞمف، ظمؼم ُم٘مّدم  .ضم٤مر وجمرور 

  ٌٌَّْتَدأ رزاق أ فُ ٌِ ِْم اًمذي ٓىُ  زُق ِك هذا اًمرّ واعمراد: ُمـ أىـ ضم٤مءَ  :ُم١مظمر ُُم

 اًمدٟمٞم٤م؟ أي ُِمـ أىـ ًمِؽ هذا؟

  ؿَ ىَ رْ ُمَ  قم٤مئٌِد قمٚمیى  ُمًّتؽمٌ  وٛمػمٌ ومٕمؾ ووم٤مقمٚمف. 

  .ُمٌّتدأ   .ضم٤مر وجمرور 

  ْ  هللِ ٱ ُؾ ْْم هق ومَ  ْؾ سمَ  ِق زْ ًمرّ ٱَأطَمٌد هِبىذا  ٜمْل شمِ ٠مْ ىَ  ُمْم٤مف إًمٞمف وظمؼم. واعمراد: أّٟمف مَل

 .ف إزمَ وتٗمّتُ  كمَ قمَ 

    واًمَْمٛمػمُ وم٤مقمؾ و اهلل اؾمٛمف، ىرزق ومٕمؾ ،طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ 

 هلل، ظمؼم إّن.ىرضمع إمم ا ؽِمُ ّتَ ًْ اعمُ 

 .ُمٗمٕمقل سمف   ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. وٛمػمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

  .ضم٤مر وجمرور 

  ٙمقن ىمقل ُمرىؿ شمُمْم٤مف إًمٞمف. ومجٚم٦م إّن اهلل إمم آظمر أى٦م حيّتٛمؾ أن

 ٞمس ُمـ اجلقاب.ّٕٟمف ًم 1ومم قمٜمد اًمِمٞمخأُ ظم٤ٌمرًا ُمـ اهلل واًمث٤مين إِ اؾمّتئٜم٤موم٤ًم و نُ قْ ٙمُ شمَ أو أن 

واعمراد سمٖمػم طم٤ًمب أي سمٖمػم اؾمّتح٘م٤مق قمغم اًمٕمٛمؾ ّٕٟمف ُمـ شمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم، 

                                                
 .2/448. اًمّتٌٞم٤من 1
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 وىٛمٙمـ أن ىٙمقن ُمٕمٜم٤مه سمٖمػم شم٘مّتػم يمام حي٥ًم اًمذي خي٤مف اِلُمّلق.

 اًمرواى٤مت

، ىم٤مل: إّن اُمرأة قِمٛمران ضمٕمٗمر ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ إؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمل قمـ أيب

ىم٤مل: واعمَُحّرر ًمٚمٛمًجد إذا ووٕمّتف أو دظمؾ اعمًجد، ومٚمؿ  عم٤ّم ٟمَذَرت ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م حُمّررًا،

  خَيُْرج ُمـ اعمًجد أسمدًا، ومٚماّم َوًَمدت ُمرىؿ         

                         

 ٤مَهَؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٌّٞمقن ًَ وهق زوج ُأظمّتٝم٤م، ويَمَٗمَٚمٝم٤م  ، وم٠مص٤مسم٧م اًمُ٘مرقم٦م زيمرّى٤موَم

ٌُْٚمغ اًمٜم٤ًِمء ُمـ اًمَٓمٛمدوأ ويم٤مٟم٧م أمجؾ اًمٜم٤ًمء، ويم٤مٟم٧م  ٨مظمٚمٝم٤م اعمًجد، ومٚماّم سَمَٚمَٖم٧ْم ُم٤م شَم

٤م، وم٢مذا قمٜمده٤م وم٤ميمٝم٦ُم اًمِمّت٤مء ذم شُمّمكّم ومٞميضء اعمِحراب ًمٜمُقره٤م، ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م زيمرىّ 

 اًمّمٞمػ، ووم٤ميمٝم٦م اًمّمٞمػ ذم اًمِّمّت٤مء، وم٘م٤مل:         

ومُٝمٜم٤مًمؽ دقم٤م زيمرّى٤م رسّمف ىم٤مل:          1  إمم ُم٤م َذيَمر اهلل ُمـ ىِمّّم٦م

 2زيمرّى٤م وحيٞمك.

 وِٛمٜم٧َم ًمٕمكمّ  ، ىم٤مل إّن وم٤مـمٛم٦مضمٕمٗمر قمـ أيبوومٞمف: قمـ ؾمٞمػ قمـ ٟمجؿ 

ـَ ُل٤م قمكمّ  ُم٤م يم٤من ظمٚمػ اًم٤ٌمب ُمـ  قَمَٛمؾ اًمٌٞم٧م واًمَٕمجلم واخُلٌز وىَمَؿ اًمٌٞم٧م، ووِٛم

َٟمْ٘مؾ احلََٓم٥م، وأن جيلء سم٤مًمٓمٕم٤مم، وم٘م٤مل ُل٤م ىقُم٤ًم: ى٤م وم٤مـمٛم٦م، هؾ قمٜمدك رء؟ ىم٤مًم٧م: ٓ، 

سمف. ىم٤مل: أومّل أظمؼمشمٜمل؟  3ٌء ُٟم٘مرىؽؿ طمَ٘مؽ، ُم٤م يم٤من قمٜمدٟم٤م ُمٜمذ صَمّلصم٦م أّى٤مم رقمٔمَ  ذياًمو

َّن٤مين أن أؾم٠مًمؽ ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل: ٓشم٠ًمزم اسمـ قمَٛمؽ ؿمٞمئ٤ًم، إن  ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل

 قمٗمقًا،
ٍ
ّٓ ومّل شم٠ًمًمٞمف.و ضم٤مءك سمٌمء  إ

ومٚم٘مَل رضُمًّل وم٤مؾمّت٘مرض ُمٜمف دىٜم٤مرًا، صمّؿ أىمٌؾ سمف وىمد  ىم٤مل: وَمَخَرج اِلُم٤مم

ٚمِٛم٘مداد: ُم٤م أظمرضمؽ ذم هذه اًم٤ًمقم٦م؟ ىم٤مل: أُمًك، ومٚم٘مل اعمِ٘مداد سمـ إؾمقد، وم٘م٤مل ًم

 اجلُقع، واًمذي قمَٔمؿ طمّ٘مؽ ى٤م أُمػماعم١مُمٜملم.

 طمّل. طمّل؟ ىم٤مل: ورؾمقل اهلل : ورؾمقل اهللضمٕمٗمر ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب

                                                
 .5. ؾمقرة ُمرىؿ /1

 .37، ح1/301. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 ُمـ ىمری اًمْمٞمػ: أو٤مومف وأيمرُمف.. 3
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ىم٤مل: ومٝمق أظمرضمٜمل، وىمد اؾمّت٘مرو٧ُم دىٜم٤مرًا، وؾم٠موصمِرك سمف: ومدومٕمف إًمٞمف، وم٠مىمٌؾ 

 1رٌء ُُمٖمّٓمّل، ومٚماّم وَمَرهم٧م أضمؽّمت ضم٤مًم٤ًًم، ووم٤مـمٛم٦م شُمّمكّم، وسمٞمٜمٝمام ومقضمد رؾمقل اهلل

ذًمؽ اًمٌمء، وم٢مذا ضَمْٗمَٜم٦م ُمـ ظُمٌٍز وحَلْؿ، ىم٤مل: ى٤م وم٤مـمٛم٦م، أّٟمكى ًمؽ هذا؟ ىم٤مًم٧م:    

          . 

ّى٤م إذ : أٓ ُأطمّدصُمؽ سمٛمثٚمؽ وُمثٚمٝم٤م؟ ىم٤مل: سمغم، ىم٤مل: ُمثؾ زيمروم٘م٤مل: رؾمقل اهلل

        دظمؾ قمغم ُمرىؿ اعمِْحراب، ومقضمد قمٜمده٤م رزىم٤ًم، ىم٤مل: 

               وم٠ميَمُٚمقا ُمٜمٝم٤م ؿمٝمرًا، وهل اجلَْٗمٜم٦َم اًمّتل ى٠ميُمؾ

 2، وهل قمٜمدٟم٤م.ُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مئؿ

: أظمؼمٟم٤م قمٌداهلل سمـ طم٤مُمد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ًمف ٌل وىمّمص إٟمٌٞم٤مءوذم شمٗمًػم اًمثٕمٚم

أىم٤مم أّى٤مُم٤ًم مل ُىٓمٕمؿ ـمٕم٤مُم٤ًم، طمّّتك ؿمّؼ ذًمؽ قمٚمٞمف  ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل: أّن رؾمقل اهلل

ـّ ؿمٞمئ٤ًم، وم٠مشمك وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل  ومٓم٤مف ذم ُمٜم٤مزل أزواضمف، ومٚمؿ ىّم٥م ذم سمٞم٧م أطمد ُمٜمٝم

 شئع؟ى٤م سمٜمّٞم٦م هؾ قمٜمدِك رء آيمُؾ وم٢ميّن ضم٤م»قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل: 

ُمـ قمٜمده٤م، سمٕمث٧م  وم٘م٤مًم٧م: ٓ واهلل سم٠ميب أٟم٧َم وأُّمل، ومٚماّم ظمرج رؾمقل اهلل

إًمٞمٝم٤م ضم٤مرة ُل٤م سمرهمٞمٗملم وسمْمٕم٦م حلؿ، وم٠مظمذشمف ُمٜمٝم٤م وووٕمّتف ذم ضمٗمٜم٦م وهمّٓم٧م قمٚمٞمف 

قمٜمدي، ويم٤مٟمقا مجٞمٕم٤ًم حمّت٤مضملم إمم  ـْ قمغم ٟمٗمز وُمَ  ىم٤مًم٧م: ٕوصمرّن هب٤م رؾمقل اهلل

، ومرضمع إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م: إمم ضمّدَه٤م رؾمقل اهللؿمٌٕم٦م ُمـ ـمٕم٤مم، ومٌٕمث٧م طمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤مً 

٠ٌّمشمف ًمؽ، ىم٤مل: و سم٠ميب أٟم٧م ، وم٠ُميت سمف شومٝمٚمّٛمل سمف»أُّمل ى٤م رؾمقل اهلل ىمد أشم٤مٟم٤م اهلل سمٌمء ومخ

ومٙمِمػ قمـ اجلٗمٜم٦م وم٢مذا هل ممٚمقءة ظمٌزًا وحلاًم، ومٚماّم ٟمٔمرت إًمٞمف هبّت٧م وقمروم٧م أّّن٤م ُمـ 

ش هذا ى٤م سمٜمّٞم٦م؟ ُمـ أىـ ًمِؽ : »لوم٘م٤مسمريم٦م اهلل، ومحٛمدت اهلل شمٕم٤ممم وصّٚم٧م قمغم ٟمٌّٞمف، 

وىم٤مل:  ىم٤مًم٧م: هق ُمـ قمٜمداهلل إّن اهلل ىرزق ُمـ ىِم٤مء سمٖمػم طم٤ًمب، ومحٛمد رؾمقل اهلل

احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمٚمؽ ؿمٌٞمٝم٦م سمًّٞمدة ٟم٤ًمء سمٜمل إهائٞمؾ، وم٢مّّن٤م يم٤مٟم٧م ىرزىمٝم٤م اهلل رزىم٤مً »

ئِٚم٧م قمٜمف  ًُ       طمًٜم٤ًم وم          . 

وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ  ، صمّؿ أيمؾ رؾمقل اهللإمم قمكمّ  ومٌٕم٨م رؾمقل اهلل

                                                
 أضمؽم اًمٌمء: ضَمّره.. 1

 .42، ح1/303. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2
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 وأهؾ سمٞمّتف مجٞمٕم٤ًم طمّّتك ؿمٌٕمقا. واحلًلم ومجٞمع أزواج اًمٜمٌل

ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وسم٘مٞم٧م اجلٗمٜم٦م يمام هل وم٠موؾمٕم٧م ُمٜمٝم٤م قمغم مجٞمع ضمػماين ومجٕمؾ اهلل 

 1ومٞمٝم٤م سمريم٦م وظمػمًا.

وأسمقاًمًٕمقد ذم  3واًمٗمخر اًمرازي ذم اًمّتٗمًػم اًمٙمٌػم 2خمنمي ذم اًمٙمِّم٤مفروي ٟمحقه٤م اًمز

ويمٚمّٝمؿ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م، وُمٜم٤ّم اًمٓمقد ذم  6وأًمقد ذم روح اعمٕم٤مين 5واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر 4شمٗمًػمه

 .9وأسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ذم شمٗمًػمه 8واًمٓمؼمد ذم ضمقاُمع اجل٤مُمع 7اًمّتٌٞم٤من

، قمـ أيب اعمٗمّْمؾ، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م ل: أظمؼمٟم٤م مج٤مقم٦مىم٤م ِدّ ْق ٓمُ ًمٱخ ٞمْ ًمَِم اوذم أُم٤مزم 

قمٌداًمرزاق سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ هم٤مًم٥م إزدي سم٠مرشم٤مح، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م أسمق قمٌداًمٖمٜمل احلًـ سمـ 

قمكّم إزدي اعمٕم٤مين، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م قمٌداًمقه٤مب سمـ َّه٤مم احلٛمػمي، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ 

ه٤مرون اًمٕمٌدي، قمـ رسمٞمٕم٦م  ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل اًمٌٍمي ىمدم قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمٛمـ، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م أسمق

ـم٤مًم٥م ُمـ أرض  اًمًٕمدي،ىم٤مل: طمّدصمٜمل طمذىٗم٦م سمـ اًمٞمامن، ىم٤مل: عم٤ّم ظمرج ضمٕمٗمر سمـ أيب

ُمـ اًمٖم٤مًمٞم٦م  10سم٠مرض ظمٞمؼم، وم٠مشم٤مه سم٤مًمٗمرع اًمٜمٌّل و ىمدم ضمٕمٗمر احلٌِم٦م إمم اًمٜمٌّل 

ٌّف اهلل  واًم٘مٓمٞمٗم٦م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ـّ هذه اًم٘مٓمٞمٗم٦م إمم رضمٍؾ حي٥ّم اهلل ورؾمقًمف، وحي ٕدومٕم

أىـ قمكّم؟ ومقصم٥م قماّمر  أقمٜم٤مىمٝمؿ إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌّل  ًمف: ومٛمّد أصح٤مب اًمٜمٌّل ورؾمق

: ى٤م قمكّم، ظمذ اًم٘مٓمٞمٗم٦م إًمٞمؽ: وم٠مظمذه٤م ، ومٚماّم ضم٤مء ىم٤مل ًمف اًمٜمٌّل سمـ ى٤مه ومدقم٤م قمٚمّٞم٤مً ا

وأُمٝمؾ طمّّتك ىمدم اعمدىٜم٦م، وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم اًمٌ٘مٞمع، وهق ؾمقق اعمدىٜم٦م، وم٠مُمر ص٤مئٖم٤ًم  قمكمّ 

ذم وم٘مراء  ، وم٤ٌمع اًمذه٥م، ويم٤من أًمػ ُمث٤مل، ومٗمّرىمف قمكمّ ومٗمّمؾ اًم٘مٓمٞمٗمف ؾمٚمٙم٤ًم ؾمٚمٙم٤مً 

                                                
 .373: ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ًمٚمثٕمٚمٌل /3/57. شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 1

 .1/358. اًمٙمِّم٤مف 2

 .8/43. اًمّتٗمًػم اًمٙمٌػم 3

 .2/38اًمًٕمقد  شمٗمًػم أيب. 4

 .23و 2/20. اًمدر اعمٜمثقر 5

 .3/187. روح اعمٕم٤مين 6

 .2/451. اًمّتٌٞم٤من 7

 .1/171. ضمقاُمع اجل٤مُمع 8

 .4/299. روض اجلٜم٤من 9

: أقمّله، واعمراد سم٤مًمٜمٗمٞمس اًمٕم٤مزم ُمٜمٝمام.. 10
ٍ
 ومرع يمّؾ رء
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اعمٝم٤مضمرىـ وإٟمّم٤مر، صمّؿ رضمع إمم ُمٜمزًمف، ومل ىؽمك ًمف ُمـ اًمذه٥م ىمٚمٞمًّل وٓ يمثػمًا، ومٚم٘مٞمف 

ى٤م قمكّم، إّٟمؽ أظمذت  :ذم ٟمٗمٍر ُمـ أصح٤مسمف ومٞمٝمؿ طمذىٗم٦م وقماّمر، وم٘م٤مل دٍ ُمـ هم اًمٜمٌّل 

  ه١مٓء قمٜمدك: ومل ىٙمـ قمكمّ سم٤مُٕمس أًمػ ُمث٘م٤مٍل، وم٤مضمٕمؾ همذائل اًمٞمقم وأصح٤ميب

 ُمـ اًمٕمروض ذه٥م أو ومّْم٦م، وم٘م٤مل طمٞم٤مًء ُمٜمف وشمٙمّرُم٤ًم: ٟمٕمؿ ى٤م 
ٍ
ىرضمع ىقُمئٍذ إمم رء

ذم اًمرطم٥م واًمًٕم٦م، ادظمؾ ى٤م ٟمٌّل اهلل أٟم٧م وُمـ ُمٕمؽ. ىم٤مل: ومدظمؾ و رؾمقل اهلل،

 صمّؿ ىم٤مل ًمٜم٤م: ادظمٚمقا. ًمٜمٌّل ا

واعم٘مداد ريض اهلل قمٜمٝمؿ، ىم٤مل طمذىٗم٦م: ويمٜم٤ّم مخ٦ًم ٟمٗمر، أٟم٤م وقماّمر وؾمٚمامن وأسمقذّر 

ىٌّتٖمل قمٜمده٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ زاٍد، ومقضمد ذم وؾمط اًمٌٞم٧م  ومدظمٚمٜم٤م ودظمؾ قمكّم قمغم وم٤مـمٛم٦م

طمّّتك  يمثػم، يم٠مّن رائحّتٝم٤م اعمًؽ، ومحٛمٚمٝم٤م قمكمّ  1ضمٗمٜم٦م ُمـ صمرىٍد شمٗمقر، وقمٚمٞمٝم٤م قُمراق

وُمـ طمي ُمٕمف، وم٠ميمٚمٜم٤م ُمٜمٝم٤م طمّتّك متأّلٟم٤م، وٓىٜم٘مص ُمٜمٝم٤م  ووٕمٝم٤م سملم ىدي اًمٜمٌّل 

هذا اًمٓمٕم٤مم،  ًمِؽ  ی، وىم٤مل: أٟمّ طمّّتك دظمؾ قمغم وم٤مـمٛم٦م  يمثػم، وىم٤مم اًمٜمٌّل ىمٚمٞمؾ وٓ

ى٤م وم٤مـمٛم٦م؟ ومرّدت قمٚمٞمف وٟمحـ ٟمًٛمع ىمقُلام وم٘م٤مًم٧م:            

   . 

رأى٧م إًمٞمٜم٤م ُمًّتٕمؼمًا، وهق ى٘مقل: احلٛمد هلل اًمذي مل ىٛمّتٜمل طمّّتك  ومخرج اًمٜمٌل

يم٤من إذا دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمحراب وضمد قمٜمده٤م رزىم٤ًم ومٞم٘مقل  :عمرىؿ سمٜمّتل ُم٤م رأى زيمرى٤مِل

         ًمؽ هذا؟ ومّت٘مقل:  یى٤م ُمرىؿ أٟمّ  :ُل٤م    

.2 

سمـ ىمٞمس ، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر ؾوومٞمف: ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م مج٤مقم٦م قمـ أيب اعمٗمّْم 

سمـ ُمًٙم٤من أسمققمٛمر اعمّمٞمِص اًمٗم٘مٞمف ُمـ أصؾ يمّت٤مسمف، ىم٤مل: طمّدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ احلًلم سمـ ا

ضم٤مسمر أسمقحمّٛمد إُم٤مم ضم٤مُمع اعمّمٞمّم٦م، ىم٤مل: طمّدصمٜمل قمٌداحلٛمٞمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ سمِمػم 

احلاّمين، ىم٤مل: طمّدصمٜمل قمٌداهلل سمـ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، قمـ أيب ه٤مرون اًمٕمٌدي، قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

  أصٌح قمكمّ اخلدري، ىم٤مل: 
ٍ
ذات ىقم ؾم٤مهم٤ًٌم، وم٘م٤مل: ى٤م وم٤مـمٛم٦م، هؾ قمٜمدك رء

 
ٍ
شمٓمٕمٛمٞمٜمل؟ ىم٤مًم٧م: واًمذي أيمرم أيب سم٤مًمٜمٌّقة، وأيمرُمؽ سم٤مًمقصٞم٦م، ُم٤م أصٌح قمٜمدي رء

                                                
 اًمُٕمراق: اًمٕمٔمؿ ضُمّرد حلٛمف.. 1

 .1271، رىمؿ 7/614ًمٕمنمون ح. أُم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمّت٤مؾمع وا2
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 يمٜم٧م ُاو
ٍ
ّٓ رء  ُاـمٕمٛمؽ ُمٜمذ ىقُملم إ

ٍ
رك سمف قمغم ٟمٗمز صمىٓمٕمٛمف سمنم، وُم٤م يم٤من ُمـ رء

؟ ىم٤مًم٧م: ى٤م وقمغم احلًـ واحلًلم. ىم٤مل: أقمغم اًمّمٌّٞملم! أٓ أقمٚمٛمّت
ٍ
ٜمل ومآشمٞمٙمؿ سمٌمء

 أسم٤ماحلًـ، إيّن ٕؾمّتحل ُمـ إُلل أن ُايمّٚمٗمؽ ُم٤م ٓشم٘مدر.

ـّ سمف، وم٤مؾمّت٘مرض دىٜم٤مرًا، ومٌٞمٜم٤م اًمدىٜم٤مر ذم ىد قمكمّ   ومخرج واصم٘م٤ًم سم٤مهلل طمًـ اًمٔم

ذم ىقم ؿمدىد احلّر، ىمد ًمّقطمّتف اًمِمٛمس ُمـ ومقىمف وتّتف، وم٠مٟمٙمر  إذا قمرض ًمف اعم٘مداد

ُم٤م أزقمجؽ هذه اًم٤ًمقم٦م؟ ىم٤مل: ظمّؾ ؾمٌٞمكم ى٤م أسم٤محلًـ،  ؿم٠مٟمف، وم٘م٤مل: ى٤م ُم٘مداد، قمكمّ 

وٓشمٙمِمٗمٜمل قماّم ورائل. ىم٤مل: إّٟمف ٓىًٕمٜمل أن دم٤موزين طمّّتك أقمٚمؿ قمٚمٛمؽ. ىم٤مل: ى٤م 

: إّٟمف أسم٤ماحلًـ، إمم اهلل صمّؿ إًمٞمؽ أن ختكّم ؾمٌٞمكم، وٓشمٙمِمٗمٜمل قمـ طم٤مزم. وم٘م٤مل قمكمّ 

ّٛمدًا سم٤مًمٜمٌّقة وأيمرُمؽ ٓىًٕمؽ أن شمٙمّتٛمٜمل طم٤مًمؽ. وم٘م٤مل: إذا أسمٞم٧م، ومقاًمذي أيمرم حم

ّٓ اجلٝمد، وًم٘مد شمريم٧م قمٞم٤مزم سمح٤مٍل مل تٛمٚمٜمل ُل٤م إرض،  سم٤مًمقصّٞمف ُم٤م أزقمجٜمل إ

سم٤مًمدُمقع طمّّتك  ومخرضم٧م ُمٝمٛمقُم٤ًم وريم٧ٌم رأد ومٝمذه طم٤مزم. ومٝمٛمٚم٧م قمٞمٜم٤م قمكمّ 

 ّٓ أظمْمٚم٧م دُمققمف حلٞمّتف، صمّؿ ىم٤مل: أطمٚمػ سم٤مًمذي طمٚمٗم٧م سمف، ُم٤م أزقمجٜمل ُمـ أهكم إ

 و٧م دىٜم٤مرًا ومخذه: ومدومع اًمدىٜم٤مر إًمٞمف، وآصمره سمف قمكم ٟمٗمًف.اًمذي أزقمجؽ، وًم٘مد اؾمّت٘مر

ومّمغّم ومٞمف اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب،  واٟمٓمٚمؼ إمم أن دظمؾ ُمًجد رؾمقل اهلل

ذم اًمّمّػ إّول، ومٖمٛمزه  ـم٤مًم٥م وهق اعمٖمرب ُمّر سمٕمكّم سمـ أيب ومٚماّم ىم٣م رؾمقل اهلل

ب ُمـ أسمقاب طمّّتك حل٘مف قمغم سم٤م ُمًّتٕم٘م٤ًٌم ظمٚمػ رؾمقل اهلل سمرضمٚمف، وم٘م٤مم قمكمّ 

 ٟمّتٕمِّم٤مه  اعمًجد، ومًّٚمؿ قمٚمٞمف، ومرّد رؾمقل اهلل
ٍ
وم٘م٤مل: ى٤م أسم٤ماحلًـ، هؾ قمٜمدك رء

وهق ىٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من ُمـ  ومٜمٛمٞمؾ ُمٕمؽ؟ ومٛمٙم٨م ُمٓمرىم٤ًم ٓجيػم ضمقاسم٤ًم طمٞم٤مًء ُمـ رؾمقل اهلل

 ٌّٞمف حمّٛمدٟمأُمر اًمدىٜم٤مر، وُمـ أىـ أظمذه، وأىـ وضَمٝمف، وىمد يم٤من أوطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم 

ى٤م  :، ومٚماّم ٟمٔمر رؾمقل اهلل إمم ؾمٙمقشمف وم٘م٤ملـم٤مًم٥م ٞمٚم٦م قمٜمد قمكّم سمـ أيبأن ىّتٕمِّمك اًمٚم

أسم٤ماحلًـ، ُم٤مًمؽ ٓ شم٘مقل: ٓ: وم٠مٟمٍمف، أو شم٘مقل: ٟمٕمؿ: وم٠مُميض ُمٕمؽ؟ وم٘م٤مل طمٞم٤مًء 

 وشمٙمّرُم٤ًم: وم٤مذه٥م سمٜم٤م.

وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م طمّّتك دظمّل قمغم وم٤مـمٛم٦م  ـم٤مًم٥م ىد قمكم سمـ أيب وم٠مظمذ رؾمقل اهلل

ّلهت٤م، وظمٚمٗمٝم٤م ضمٗمٜم٦م شمٗمقر دظم٤مٟم٤ًم، ومٚماّم وهل ذم ُمّمّّله٤م، ىمد ىمْم٧م ص اًمزهراء

ذم رطمٚمٝم٤م ظمرضم٧م ُمـ ُمّمّّله٤م، ومًّٚمٛم٧م قمٚمٞمف، ويم٤مٟم٧م  ؾمٛمٕم٧م يمّلم رؾمقل اهلل
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أقمّز اًمٜم٤ّمس قمٚمٞمف، ومرّد قمٚمٞمٝم٤م اًمًّلم، وؾمٛمح سمٞمده قمغم رأؾمٝم٤م، وىم٤مل ُل٤م: ى٤م سمٜمّت٤مه، يمٞمػ 

أُمًٞم٧م رمحؽ اهلل. ىم٤مًم٧م: سمخػم، ىم٤مل: همٗمراهلل ًمؽ وىمد ومٕمؾ: وم٠مظمذت اجلٗمٜم٦م، 

إمم اًمٓمٕم٤مم وؿمّؿ رائحّتف،  ـم٤مًم٥م ، ومٚماّم ٟمٔمر قمكّم سمـ أيبقوٕمّتٝم٤م سملم ىدي اًمٜمٌّل وم

: ؾُمٌح٤من اهلل، ُم٤م أؿمّح ٟمٔمرك سمٌٍمه رُمٞم٤ًم ؿمحٞمح٤ًم، وم٘م٤مًم٧م ًمف وم٤مـمٛم٦م رُمك وم٤مـمٛم٦م

وأؿمّده! هؾ أذٟم٧ٌم ومٞمام سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ذٟم٤ًٌم اؾمّتقضم٧ٌم سمف اًمًخٓم٦م؟ ىم٤مل: وأّي ذٟم٥م أقمٔمؿ 

اًمٞمقم اعم٤ميض، وأٟم٧م تٚمٗملم سم٤مهلل جمّتٝمدة، ُم٤م ـمٕمٛم٧م  ُمـ ذٟم٥ٍم أصٌّتِِف؟ أًمٞمس قمٝمدي سمؽ

ـمٕم٤مُم٤ًم ُمذ ىقُملم؟ ىم٤مل: ومٜمٔمرت إمم اًمًامء وم٘م٤مًم٧م: إُلل ىٕمٚمؿ ذم ؾمامئف وىٕمٚمؿ ذم أروف 

ّٓ طمّ٘م٤ًم. وم٘م٤مل ُل٤م: ى٤م وم٤مـمٛم٦م، أٟمّ  ًمؽ هذا اًمٓمٕم٤مم اًمذي مل أٟمٔمر إمم ُمثؾ ًمقٟمف  یأيّن مل أىمؾ إ

 ٞم٥م ُمٜمف ىمّط؟ىمّط، ومل أؿمّؿ ُمثؾ رحيف ىمّط، وُم٤م أيمٚم٧م أـم

، ـم٤مًم٥م يمّٗمف اًمٓمّٞم٦ٌم اعم٤ٌمريم٦م سملم يمّتٗمل قمكّم سمـ أيب ىم٤مل: ومقوع رؾمقل اهلل

دل دىٜم٤مرك، وهذا ضمزاء دىٜم٤مرك ُمـ قمٜمداهلل سمومٖمٛمزه٤م، صمّؿ ىم٤مل: ى٤م قمكّم، هذا     

       صمّؿ اؾمّتٕمؼم اًمٜمٌّل ًمٙمؿ أن  یسمسم٤ميمٞم٤ًم، صمّؿ ىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي أ

خترضم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م طمّّتك جيزىٙمام، وجيزىؽ ى٤م قمكّم سمٛمٜمزًم٦م زيمرى٤م، وجيري وم٤مـمٛم٦م جمرى 

 ٤1م رزىم٤ًم.هُمرىؿ سمٜم٧م قمٛمران، يمٚماّم دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م زيمرى٤م اعمحراب وضمد قمٜمد

 .2ذم شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم ٟمحقه٤م

 

                           

      

 

  أي قمٜمد ذًمؽ وذم ذًمؽ اعمٙم٤من طمٞم٨م هق ىم٤مقمد قمٜمد ُمرىؿ ذم اعمحراب

ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، ُمٗمٕمقل ومٞمف، وإصؾ ومٞمف اًمٓمرف ُمـ اعمٙم٤من ٟمحق هٜم٤م ًمٚم٘مرى٥م  أو

 ٕصؾ ذم زى٤مدةهٜم٤مك عم٤م سمٞمٜمٝمام. وزىدت اًمّلم ًمّت٠ميمٞمد اًمّتٕمرىػ، ّٕن او وهٜم٤مًمؽ ًمٚمٌٕمٞمد

                                                
 .1272، رىمؿ 8/615. أُم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمّت٤مؾمع واًمٕمنمون ح1

 .60، ح83. شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم /2
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ّٓ أّّن٤م يمنت ًٓمّت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم يمام ذم همػمه٤م. وٓجيقز إقمراهب٤م ّٕن ش اًمّلم» اًمّتٕمرىػ إ

 صَمَؿ وطمٞم٨م ًمٚمزُم٤من.و احلرف. وىمد ىًّتٕم٤مر هٜم٤م یى ومٞمٝم٤م ُمٕمٜم

ذم يمراُمّتٝم٤م قمغم اهلل وُمٜمزًمّتٝم٤م وٟمزول  طم٤مل ُمرىؿ یى عم٤ّم رأ أّن زيمرى٤م یى واعمٕمٜم

ومقايمف اًمّمٞمػ ذم اًمِمّت٤مء وومقايمف اًمِمّت٤مء ذم اًمّمٞمػ قمغم رزق اهلل ذم اعم٤مئدة اًمًاموى٦م و

اؾمٛمٝم٤م اىِم٤مع وَ ظمّلف ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة، ـمٛمع ذم رزق اًمقًمد ُمـ اًمٕمجقز اًمٕم٤مىمر 

 ٤مزوضمّتف، ويم٤من هق ؿمٞمخ٤ًم يمام ىمد ى٘م٤مل: سم٠مّن طمٜم٦ّم واًمدة ُمرىؿ يم٤مٟم٧م يمذًمِؽ وواًمده

 قمٛمران.

   اهلل شمٕم٤ممم.، ؾم٠مل وـمٚم٥م ُمـ اً دًمَ وَ  َق زَ رْ َأْن ىُ وطمٞم٨م ـمٛمع ذم 

    ٕمٚمؿ سم٠مّن اهلل خيرق اًمٕم٤مدة إذا اىمّتْم٧م اعمّمٚمح٦م ىوم٤مقمؾ دقم٤م، وهق

وًمٙمـ سمٕمد رؤى٦م يمراُم٦م ُمرىؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ىمقي ذم ٟمٗمًف ُم٤م يم٤من قمٚمٛمف، يمام إن  ،سمذًمؽ

 يم٤من قم٤معم٤ًم سم٢مطمٞم٤مء إُمقات طملم ؾم٠مل ذًمؽ ُمِم٤مهدة. إسمراهٞمؿ

    ؾم٠مل ُمـ رسّمف وم٘مط ٓ همػمه.إًمٞمف،  ْم٤مٌف ُمُ ُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم 

 ُمـ سمٕمده سمٞم٤من ًمٙمٞمٗمٞم٦م دقم٤مئف.و زيمرى٤م ذم دقم٤مئف 

 .ُمٜم٤مدىى ويم٤من ذم إصؾ ريّب ُمع او٤موم٦م اًمْمٛمػم وحيذف 

  ِـّ جَم
ـَ ٞمْ إَْصُؾ ومٞمف أَٟمُف ومِْٕمٌؾ َأُْمٍر ًمٙمِ ِٛمَٞمَّتُف ٱاين إًمیى دٰ ًمٱَئُف ُِم ًْ ّقُغ شَم ًَ ًْمٕم٤مزم ٓ ُى

()ومِْٕمَؾ َأُمْ 
ِ
واًمٓمٚم٥م واًم١ًمال ووم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م ريّب، واُل٦ٌم  ٍر( سَمْؾ ُىّْمَٓمَٚمُح قمٚمٞمف سمِـ )اًمُدقم٤مء

 متٚمٞمؽ اًمٌمء ُمـ همػم صمٛمـ.

  .ضم٤مر وجمرور، أي ُلذا اًمٕمٌد اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اًمٜمٌل 

   ،ـ قمٜمد ٌٌـ ومل ىىأي ُمـ قمٜمدك، وإّٟمام »ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف

روف. وّٕٟمف ٓى٘مع ذم ضمقاب أىـ يمام ى٘مع قمٜمد ٟمحق ىمقًمف: أىـ ّٕٟمف اؾمّتٌٝمؿ اؾمّتٌٝم٤مم احل

 .1شزىد؟ ومّت٘مقل: قمٜمدك وٓشم٘مقل ًمدٟمؽ

طمٞم٨م ى٠ًمل رسّمف وم٘مط وُمـ قمٜمده  واعمراد سمٞم٤من شمقطمٞمد اهلل ذم دقم٤مء زيمرى٤م اًمٜمٌل

 شمٕم٤ممم.

                                                
 .2/449. اًمّتٌٞم٤من 1



 285  ..................................................................... 38/  قمٛمران آلؾمقرة 

   إوٓد واًمٜمًؾ، ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ  یى اؾمؿ ضمٜمس سمٛمٕمٜم شم٘مع قمغم .

 اًمذيمر وإٟمثك.اجلٛمع واًمقاطمد و

    و :ٟمٕم٧م ووصػ ًمذرى٦م وًمذا ُاّٟمث٧م ّٓ ُف ٱ َل ٠مَ ؾَم  ىَمدْ  قَ ٝمُ ومَ إ ٌَ هللَ شمٕم٤مًمیى َأْن هَيَ

 رًا.يمَ ذَ  َوًَمداً 

واًمٓمٞم٥م: ُم٤م ىًّتٓم٤مب ظَمْٚمُ٘مُف وومٕمٚمف سم٤مًمذات أو سمام ىّلئؿ ص٤مطمٌف ذم ُم٤م ىرىده 

هٚمف ُمـ طمٞم٨م اعم٤مء ٕضمٚمف أو سمام ىمّرره اًمٕم٘مؾ واًمنمع، وم٤مًمٌٚمد اًمٓمٞم٥م ُم٤م ىّلئؿ طمٞم٤مة أ

ضمزائٝم٤م سمٕمْم٤ًم أواجلق واًمرزق وُم٤م ىِم٤مؤون واحلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم أو قمٞمِمّتٝم٤م: ُم٤م ىّلئؿ سمٕمض 

وىًٙمـ إًمٞمٝم٤م ىمٚم٥م ص٤مطمٌٝم٤م وىرى هب٤م رو٤مًء ُمـ صٛمٞمؿ ىمٚمٌف أو يم٤مٟم٧م سمام ىمّرره٤م اًمٕم٘مؾ 

 واًمنمع ُمع اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًّلُم٦م واًمروم٤مهٞم٦م واًمٕم٤ٌمدة وظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 ٤مريم٦م.وىمٞمؾ: اًمٓمٞم٦ٌم: اعمٌ

  ىمدم ًمإلضم٤مسم٦م أ، ىمّدم رسّمف ّٕٟمف فُ ٛمُ ؾْم ٱسم٤مًمٗمٕمؾ واًمْمٛمػم  فٌ ٌَ َِم ُمُ  ٌف رْ طَم

 وـمٚم٥م اُل٦ٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.

   ُمٜمف ىمقل و ؾمامء اهلل شمٕم٤ممم، أي جمٞم٥ٌم وؾم٤مُمٌع وىم٤مسمٌؾ ًمٚمدقم٤مء.أظمؼمه وُمـ

ـْ محده وَ  ـْ مَحَِده: أي ىمٌؾ اهلل محد َُم َ
اًمًٛمع إدراك  ُؾ ْص أَ وَ . »هُ ءَ قم٤مدُ اًم٘م٤مئؾ: ؾمٛمع اهلل عمِ

اعمًٛمقع وإّٟمام ىمٞمؾ ًمٚم٘م٤مسمؾ ؾم٤مُمع ّٕن ُمـ يم٤من أهًّل أن ىًٛمع ُمٜمف ومٝمق أهؾ أن ى٘مٌؾ ُمٜمف 

 .1شظمّلف ُمـ ٓىٕمّتد سمٙمّلُمف ومٙمّلُمف سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م مل ىًٛمع

     ًًمدقم٤مء اًمداقملم. ُمْم٤مف. إّٟمؽ يمثػم آضم٤مسم٦م دائام 

 اًمرواى٤مت

: اًمقًمد اًمّم٤مًمح ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل ُمٕمّتؼمة اًمًٙمقين قمـ أيب

َٛمٝم٤م سملم قم٤ٌمده وإّن رحي٤مٟمّتَل ُمـ اًمدٟمٞم٤م احلًـ واحلًلم ًَ ؾمَٛمٞمُّتٝمام  رحي٤مٟم٦ٌم ُِمـ اهلل ىم

 2سم٤مؾمؿ ؾمٌٓملم ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ؿَمؼَمًا وؿَمٌػِمًا.

: إّن اًمقًمَد اًمّم٤مًمَح رحي٤مٟم٦ٌم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل آظُمرى قمٜمف وذم ُمٕمّتؼمشمف

                                                
 .2/450. اًمّتٌٞم٤من 1

 (.6/2) 1، ح11/327. اًمٙم٤مذم 2
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 1ُمـ رى٤مطملم اجلٜم٦م.

: ُمـ ؾمٕم٤مدة اًمرضمؾ اًمقًمد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وذم ُمٕمّتؼمشمف اًمث٤مًمث٦م قمٜمف

 2اًمّم٤مًمح.

: ُِمـ ٟمٕمٛم٦ِم اهللِ قمغم اًمرضمِؾ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وذم ُمٕمّتؼمشمف اًمراسمٕم٦م قمٜمف

 3أن ُىِْمٌَِٝمُف َوًَمُده.

ىم٤مل: ُمـ ؾمٕم٤مدة اًمرضمؾ أن ىٙمقن ًمف اًمقًمُد  ضمٕمٗمر وذم ُمٕمّتؼمة ؾَمِدىٍر قمـ أيب

ئُِٚمُف.ُىْٕمَرُف ومٞم ٌُْٝمُف ظَمْٚمُ٘مُف وظُمْٚمُ٘مُف وؿَمامى  4ف ؿِم

ىم٤مل: عم٤ّم ًم٘مل ىقؾمػ أظم٤مه ىم٤مل  قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب

ؾمّتٓمٕم٧م أن شمّتزّوج اًمٜم٤ًمء سمٕمدي؟ ىم٤مل: إّن أيب أُمرين وىم٤مل: إن إًمف: ى٤م أظمل يمٞمػ 

 5اؾمّتٓمٕم٧م أن شمٙمقن ًمؽ ذّرّى٦م شمث٘مؾ إرض سم٤مًمّتًٌٞمح وم٤مومٕمؾ.

: أيمثروا ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٌداهلل د سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيبوذم ُمٕمّتؼمة حمٛمّ 

 6اًمقًمد أيم٤مصمر سمٙمؿ آُُمؿ همدًا.

ذم أّول ىقم ُمـ اعمحّرم  وذم ُمٕمّتؼمة اًمرى٤من سمـ ؿمٌٞم٥م ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم اًمرو٤م

وم٘م٤مل: ى٤مسمـ ؿمٌٞم٥م أص٤مئؿ أٟم٧م؟ ىمٚم٧م: ٓ، وم٘م٤مل: إّن هذا اًمٞمقم هق اًمٞمقم اًمذي دقم٤م ومٞمف 

  وم٘م٤مل:  رسّمف  زيمرى٤م                 

وم٤مؾمّتج٤مب اهلل ًمف وأُمر اعمّلئٙم٦م ومٜم٤مدت زيمرى٤م               

  7  ومٛمـ ص٤مم هذا اًمٞمقم صمّؿ دقم٤م اهلل ًمزيمرى٤م، اؾمّتج٤مب اهلل ًمف يمام اؾمّتج٤مب اهلل 

 8احلدى٨م.

                                                
 (.6/3) 10، ح11/331. اًمٙم٤مذم 1

 (.6/3) 11، ح11/332. اًمٙم٤مذم 2

 (.6/4) 1، ح11/333. اًمٙم٤مذم 3

 (.6/4) 2، ح11/333. اًمٙم٤مذم 4

 (.6/2) 4، ح11/328. اًمٙم٤مذم 5

 (.6/2) 3، ح11/328. اًمٙم٤مذم 6

 .39قمٛمران / . ؾمقرة آل7

 .58، ح 1/299. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م8
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 1ـ.ىْ رَ يمْ أّٟمف ىم٤مل: اًمقًمد اًمّم٤مًمح أمجؾ اًمذِ  وقمـ أُمػماعم١مُمٜملم

: أّىام َرضُمٍؾ ُم٤مَت وشَمَرك ُذّرَى٦ًم ىمّت٤مدة قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ـْ أضمقِرِهؿ ؿمٞمئ٤ًم. یـمّٞم٦ًٌم أضْمَر   2اهلُل قمٚمٞمف ُِمثَؾ أضمِر قمٛمٚمٝمؿ َٓىٜمِْ٘مُص ُِم

 .3ان اًمقًمد ذم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧مراضمع ذم هذا اعمج٤مل قمٜمق

 

                               

                   

 

  ضم٤مسم٦م ُمـ ـمٚم٥م اًمذرى٦م اًمٓمٞم٦ٌم.قمغم هقم٦م اِلِ طمرف قمٓمػ، ىدل 

  ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م وُمٗمٕمقل سمف، واًمْمٛمػم ىرضمع إمم زيمرى٤م اًمٜمٌل. 

     وم٤مقمؾ، واعمٜم٤مدي إُّم٤م ضمؼمئٞمؾ وطمده أي ٟمقدي ُمـ ضمٜمس اعمّلئٙم٦م

 ومٕمغم هذا ىٙمقن ذه٥م ُمذه٥م اجلٛمع يمام ى٘مقًمقن: ذه٥م ذم اًمًٗمـ وإّٟمام ظمرج ذم ؾمٗمٞمٜم٦م،

وظمرج قمغم اًمٌٖم٤مل وإّٟمام ريم٥م سمٖمًّل واطمدًا. وإُّم٤م مج٤مقم٦ٌم ُمـ اعمّلئٙم٦م يم٠مّٟمف ىمٞمؾ: اًمٜمداء 

ٟمحق ىمقُلؿ: ٟم٤مداه أهؾ اًمٕمًٙمر أو  ٦مِ ىَ ٤مرِ جْل ٱ ةِ ٕم٤مدَ ٚمْ ضم٤مء ُمـ ىِمٌؾ اعمّلئٙم٦م وإّٟمام ضم٤مز ذًمؽ ًمِ 

 4أهؾ اًمٌٚمد.

 طم٤مًمٞم٦م. ومجٚم٦م سمٕمده٤م ذم ُمقوع احل٤مل. 

  ًمٜمٌلُمٌّتدأ، ىرضمع إمم زيمرى٤م ا.   .ظمؼم، أي ىم٤مئاًم ذم اًمّمّلة 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف هق ُمًّتؽم ىرضمع إمم زيمرى٤م. واعمراد سم٤مًمّمّلة: هل

 اًمٕم٤ٌمدة اعمٕمٝمقدة سملم مجٞمع اعمٚمؾ وإدى٤من.

     .ضم٤مر وجمرور ىّتٕمَٚمؼ سمٞمّمكّم. واعمراد سم٤معمحراب اعمًجد أو حمراسمف 

  قمامل اعمٜم٤مداة وشم٘مدىره ٟم٤مدشمف سم٠مّن اهلل، إسم٤مًمٗمّتح قمغم  َئ سم٤مًمٗمٕمؾ، ىُمرِ  طمرف ُمِمٌف

                                                
 .1665. همرراحلٙمؿ، ح1

 .4/302: روض اجلٜم٤من 3/59. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 2

 . 12/238. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م3

 .2/451ع اًمّتٌٞم٤من . راضم4
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 وىمرأ محزة واسمـ قم٤مُمر سم٤مًمٙمن قمغم احلٙم٤مى٦م وإرادة اًم٘مقل.

 .اؾمؿ أّن 

 ش ك»ىرضمع إمم اهلل، واًمْمٛمػم  اًمْمٛمػم اعمًّتؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف

 اِلٟم٤ًمنَ  ُح رِ ٗمْ ٌِمػم: اِلظم٤ٌمر سمام ىُ ُمٗمٕمقل سمف، واجلٛمٚم٦م ظمؼم أّن. واًمٌِم٤مرة واًمٌنمى واًمّت

 هم٤مًم٤ًٌم وؾمّٛمل سمذًمؽ ٕضمؾ فمٝمقر اًمنور ذم سمنمة اًمقضمف.

    ؾمؿ ىمٌؾ ّٓ ضم٤مر وجمرور، ُمّتٕمَٚمؼ سمٞمٌنّم، وىٔمٝمر ُمٜمٝم٤م أّن اهلل ؾمامه هبذه إ

قَمَٚمؿ و ىمٌٚمف أطمٌد هبذا آؾمؿ، وحيٞمك اؾمؿ ؿَ ًَ وٓدشمف وقمٜمد اؾمّتج٤مسمف دقم٤مء واًمده ومل ىُ 

، وإن ضمٕمؾ قمرسمّٞم٤ًم ومٛمٜمع اًمٍمف ومٞمف ًمٚمّتٕمرىػ ووزن اًمٗمٕمؾ. وُمٕمٜم٤مه: ىٕمٞمش قمجٛمٌل 

 ف.ُمّ أُ قم٤ٌمس: ّٕن اهلل أطمٞم٤م سمف قُمْ٘مَر  واظمّتٚمػ ذم وضمف هذه اًمّتًٛمٞم٦م: ىم٤مل اسمـ

 1ىامن وهق خمّت٤مر ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م.وىم٤مل ىمّت٤مدة: أّٟمف شمٕم٤ممم أطمٞم٤مه سم٤مِل

 أّٟمف ىًّتِمٝمد واًمِمٝمداء وىمٞمؾ: ّٕٟمف شمٕم٤ممم أطمٞم٤م ىمٚمٌف سم٤مًمٜمٌقة. وىمٞمؾ: عم٤ّم قمٚمؿ اهلل

ّٛمل سمف. وىمٞمؾ: أّٟمف حيٞم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م أو حُيٞمل سمف اًمٜم٤ّمس  ًُ أطمٞم٤مء قمٜمد رهّبؿ ىرزىمقن وم

 اًمِمٌف اًمّت٤مم. سملم قمٞمًكو وسمٞمٜمف سم٤مُلداى٦م.

ؾ: ىمٌؾ رومع ّتوىم 2قم٤ٌمس: إّن حيٞمك يم٤من أيمؼم ُمـ قمٞمًك سمًّت٦م أؿمٝمر. وقمـ اسمـ

 3قمٞمًك سمٛمّدة ىًػمة.

  وفمٞمٗمّتف آُومم  فُ ٟمَ ٠مَ ىّمّدق. وهذا اًمّتّمدىؼ يمَ  یٞمحيك. أي طم٤مل ُمـ حيٞم

 وًمذا ذيمره اهلل شمٕم٤ممم أّوًٓ.

   ضم٤مر وجمرور، واعمراد سمف قمٞمًك اعمًٞمح  :طمٞم٨م ى٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

                4. 

  .ضم٤مر وجمرور   قمٓمػ.طمرف 

   َسمٛمٕمّمٞم٦مٍ  ؿَ ُمٕمٓمقف قمغم ُمّمّدىم٤ًم، ىًقد ىمقُمف وىمد وم٤مىمٝمؿ ّٕٟمف ُم٤م ه .

                                                
 .2/451. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2/40اًمًٕمقد  . شمٗمًػم أيب2

 .2/40اًمًٕمقد  . شمٗمًػم أيب3

 .45قمٛمران / . ؾمقرة آل4
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ـْ جي٥م قمٚمٞمف ـم٤مقمّتف، وؾمّٞمد اًم٘مقم سمٛمٕمٜم ُؽ ٤مًمِ عمْ ٱ ٤مهُ ٜمٕمْ واًمًّٞمد: ُمَ  ُم٤مًمؽ اًمًقاد إقمٔمؿ.  یى عمَ

أو ذم اًمٗمْم٤مئؾ  ٤مهرِ قْ ُمُ أُ واحل٤مصؾ: اًمًّٞمد هق اًمذي ىًقد همػمه إُّم٤م ذم اًمزقم٤مُم٦م وشمقمّم 

 دة وإظمّلق اًمٙمرىٛم٦م ومٞمٙمقن وم٤مئ٘م٤ًم قمغم همػمه.اعمحٛمق

 .طمرف قمٓمػ 

   ِامع، هق اًمذي ٓ ى٠ميت اًمٜم٤ًمء، واعمراد ُمٕمٓمقف، أي اعمٛمّتٜمع ُمـ اجل

 سمذًمؽ ذم أى٦م اعمٛمّتٜمع قمـ ذًمؽ ًمإلقمراض قمـ ُمِمّتٝمٞم٤مت اًمٜمٗمس زهدًا.

 وأُّم٤م إذا يم٤من آُمّتٜم٤مع قمـ ُمرض أو آوم٦م أو ٟم٘مّم٤من ومٚمٞمس سمٛمٛمدوح قمٜمدهؿ.

وًمٙمـ ذم اًمدىـ  ٦مً ٌَ حَ ّتَ ًْ ُمُ وَ هِب٤م سم٤ًم قْ همُ رْ ُمَ وَ  ٦مً سمَ قْ ٚمُ ٓمْ احلّمقرى٦م ذم دىٜمٝمؿ ُمَ  ٧ميم٤مٟم

اًمٜمٙم٤مح  ٤مٝم. وسمخّلومِ ٦مٌ ل ُمٙمروهَ هو ٤مسمؾ همػم ُمرهمقب ومٞمٝم ٦مٍ سمٛمٓمٚمقسم ٧مًمٞمً اعمحّٛمدي

 ىٌٚمغ ُمرشم٦ٌم آؾمّتح٤ٌمب واًمٗمْمٞمٚم٦م. ومٝمذا احلٙمؿ ذم ذىٕمّتٜم٤م ُمٜمًقخ قمٜمد اًمٙمّؾ.اًّمذي 

  ٕمٓمقف آظمر. ووصػ آظمر ًمٞمحٞمك اًمٜمٌلطمرف قمٓمػ وُم سم٠مّٟمف 

 يم٤من ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

    ضم٤مر وجمرور، وُمـ هٜم٤م ًمّتٌٞملم اًمّمٗم٦م وًمٞمس اعمراد سمف اًمّتٌٕمٞمض

ّٓ ص٤محل٤ًم. وم٤معمراد سمف أّن إٟمٌٞم٤مء ٓسمّد أنْ  ىٙمقٟمقا ص٤محللم ذم أٟمٗمًٝمؿ  ّٕن اًمٜمٌل ٓ ىٙمقن إ

  ُمـ اًمّم٤محللم ّٕٟمف يم٤من ُمـ أصّلب إٟمٌٞم٤مء سم٤مًميورة. أو يم٤من ٟم٤مؿمئ٤مً 

 اًمرواى٤مت

ؾمٛمٕمّتف  :ىم٤مل قمٌداهلل شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ طمًلم سمـ أمحد قمـ أسمٞمف قمـ أيب

ـْ صَمَؿ  ى٘مقل: إّن ـم٤مقم٦م اهلل ظمدُمّتف ذم إرض، ومٚمٞمس رٌء ُِمـ ظمدُمّتف شَمْٕمِدل اًمّمّلة ومِٛم

ٟم٤مدت اعمّلئٙم٦م زيمرى٤م           .1 

 .2ذم اًمٗم٘مٞمف ورواه٤م اًمّمدوق ُمرومققم٤مً قمـ اًمّم٤مدق

 ضمٕمٗمر وومٞمف: قمـ إؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمل قمـ أيب    :واحلّمقر :

اًمذىل ى٠ميب اًمٜم٤ًمء       .3 

                                                
 .47، ح1/306. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .623، ح1/208. اًمٗم٘مٞمف 2

 .46، ح1/306. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3
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 .1قمٌداهلل وذم اًمّتٌٞم٤من: احلّمقر: هق اًمذي ٓ ى٠ميت اًمٜم٤ًمء وهق اعمروي قمـ أيب

ىم٤مل: ُوًمد حيٞمك ُرومع إمم اًمًامء ومُٖمّذي  ضمٕمٗمر محزة قمـ أيب وذم صحٞمح٦م أيب

 2سم٠مصمامر اجلٜم٦م طمّّتك وَمٓمؿ، صمَؿ ُٟمزل إمم أسمٞمف ويم٤من ىيضء اًمٌٞم٧م سمٜمقره.

سمـ زيمرى٤م ىّمكّم وىٌٙمل طمّّتك ذه٥م  ٞمیى وقمـ ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل رومٕمف ىم٤مل: يم٤من حي

قمٚمٞمف، ويم٤من ٓىٜم٤مم وم٘م٤مل ًمف أسمقه:  حلؿ ظمّده وضمٕمؾ ًمٌدًا وأًمزىمف سمخّده طمّّتك دمري اًمدُمقع

 شم٘مّر قمٞمٜمل، ىمؿ ومّمّؾ.و ٜمَل إيّن ؾم٠مًم٧ُم اهلل أن ىرزىمٜمٞمؽ ٕومرح سمؽسمى٤م 

ّٓ  :ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف حيٞمك إّن ضمؼمئٞمؾ طمدصمٜمل أّن أُم٤مم اًمٜم٤مر ُمٗم٤مزة ٓجيقزه٤م إ

 3اًمٌّٙم٤مؤون، وم٘م٤مل: ى٤م سمٜمَل وم٤مسمؽ وطمّؼ ًمؽ أن شمٌٙمل.

ذم طمجرهت٤م طمٞم٨م  أزواج اًمٜمٌل وذم اًمروض قمـ أم ؾمّٚمٛم٦م ذم طمدى٨م ُمٗم٤مظمرة

ـّ طمٞم٨م ىرووّن٤م وىم٤مًم٧م قم٤مىِم٦م: ُم٤م سم٤مًمٙمؿ ى٤م  دظمٚم٧م وم٤مـمٛم٦م ومْم٤مق اًمٙمّلُم قمٚمٞمٝم

ه٤مؿمؿ ىمد طُمْزشمؿ اًمًٞم٤مدة سم٠مهه٤م أُّم٤م أٟم٧ِم ومًٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم وأُّم٤م أسمقِك ومًٞمُد وًمد  سمٜمل

ومًّٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م وأُّم٤م قمّٛمؽ  آدم وأُّم٤م زوضمِؽ ومًّٞمد اًمٕمرب وأُّم٤م أسمٜم٤مِك ومًٞمدا

 اًمِمٝمداء، ومام شمريمّتؿ ٕطمٍد سمٕمَد هذا ؾمٞم٤مدًة.

 وشم٘مقل:  وم٘م٤مُم٧م وم٤مـمٛم٦م          

  4.5 

ـ ضم٤مد ؾم٤مد دَ رَ وىمد وَ  ـ طمٚمؿ ؾم٤مد 7وُمـ يمرم ؾم٤مد 6ذم اًمرواى٤مت سم٠مّن: ُم  .8وُم

 9أّٟمف ىم٤مل: ٓ ذف يم٤مًم١ًمدد. وقمـ أُمػماعم١مُمٜملم

                                                
 .2/452. اًمّتٌٞم٤من 1

 ًمٚم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي. 2، ح2/62. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 2

 .3، ح2/63إٟمٌٞم٤مء . ىمّمص 3

 .54. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /4

 .4/309. روض اجلٜم٤من 5

 ُمـ ـمٌع اًمٖمٗم٤مري. 8/21. اًمٙم٤مذم 6

 .3/391. اًمٗم٘مٞمف 7

 .74/210. سمح٤مرإٟمقار 8

 .10479. همرراحلٙمؿ، ح9
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 زيمرى٤م، هذه اعم٘م٤مًم٦م مجٚم٦م ُمًّت٠مٟمٗم٦م ُمـ زيمرى٤م اًمٜمٌل  شمدل قمغم اؾمّتٗمٝم٤مم

سمؾ هق  :ٚم٥م اًمقًمد. ٓ رّدًا قمغم اهلل شمٕم٤مممشمٕمّج٥م واؾمّتٕمّلم ُمـ يمٞمٗمٞم٦م اؾمّتج٤مسم٦م دقم٤مئف ذم ـم

 اسمّتٝم٤مج إمم ُمٜم٤مضم٤مة احلٌٞم٥م واحلدى٨م ُمٕمف.

 .ُمٜم٤مدى، هذه اعمٜم٤مضم٤مة   .ُمٗمٕمقل ومٞمف 

 ؟أي ُمـ أىـ ىٙمقن أو يمٞمػ ىٙمقن ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

  .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم يم٤من 

  واًمٖمٚمٛم٦م  :ُمـ اًمٜم٤ّمس ِم٤مُب ، أي وًمد واًمٖمّلم هق اًمٙم٤منَ ًمِ اؾمؿ ُم١مظمر

ٙم٤مح وؾمّٛمل اًمٖمّلم همّلُم٤ًم ّٕٟمف ذم طم٤مل ىٓمٚم٥م ذم ُمثٚمٝم٤م وآهمّتّلم: ؿمّدة ـمٚم٥م اًمٜمِ 

 اًمٜمٙم٤مح.

 .طم٤مًمٞم٦م  .طمرف ت٘مٞمؼ 

  ُمٗمٕمقل سمف.ش ي»و ومٕمؾ ُم٤مض وٟمقن اًمقىم٤مى٦م 

   رىده، وومٞمف أُ وىٓم٤مًمٌٜمل ٓ أٟم٤م أـم٤مًمٌف  ؼمَ إمم أّن اًمٙمِ  ؿمٕم٤مرٌ إِ وم٤مقمؾ، ومٞمف

فمٝم٤مر أّٟمف ٓ جيد ُمـ ٟمٗمًف إُمْم٤موم٤ًم إمم ش. سمٚمٖم٧ُم اًمٙمؼم»شمٗم٤موت واوح سمٞمٜمف وسملم مجٚمف 

يم٤مٟم٧م ًمف شمًع وشمًٕمقن »ؿمٝمقة اًمٜمٙم٤مح ًمٌٚمقغ اًمِمٞمخقظم٦م واُلرم ومٞمف وذم زوضمّتف، ىمٞمؾ: 

 .1شؾمٜم٦ًم وىمٞمؾ ُم٤مئ٦ٌم وقمنمون ؾمٜم٦م وُٓمرأشمف صمامن وشمًٕمقن ؾمٜم٦م

 .طمرف قمٓمػ     ووٛمػم ى٤مء ىْم٤مف إًمٞمف.، أُمٌّتد 

   ،أصٚمف. ومٕم٘مر اًمٕم٤مىمر ٟٓم٘مٓم٤مع أصؾ أظمؼم 
ٍ
ي ٓ شمٚمد، وقم٘مر يمّؾ رء

 اًمٜمًؾ. ىًّتٕمٛمؾ ذم اًمذيمر وآُٟمثك.

ُمـ اًمقٓدة وَه٤م: اًمٙمؼم  لْمِ ٕمَ ُمـ قمٓمػ زوضمّتف سم٠مّن ومٞمٝم٤م ُم٤مٟمِ  ىرىد زيمرى٤م

 واًمٕم٘مر.

                                                
 .1/173. ضمقاُمع اجل٤مُمع 1
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  ٝمذا إضم٤مسم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم وم وٛمػمٌ ومٕمؾ ُم٤مض وم٤مقمٚمف

 وًمٙمـ سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،قمـ ُم٘م٤مًمّتف        

 1. 

   ضم٤مر وجمرور، ُمٌّتدأ أو ظمؼم عمٌّتدأ حمذوف واًمّت٘مدىر: إُمر يمذًمؽ

 أي إُمر اًمذي سمنّمت سمف.

 .ظمؼم، أو ُمٌّتدأ وظمؼمه اجلٛمٚم٦م أشمٞم٦م 

  ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل  وٛمػمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ىدل قمغم اًمدوام. ووم٤مقمٚمف

 شمٕم٤ممم.

 .ُمٗمٕمقل سمف 

   ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. وٛمػمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ىدل قمغم اًمدوام. وم٤مقمٚمف 

  واجلٛمٚم٦م:    َذم ُم٘م٤مم اًمّتٕمٚمٞمؾ عمْمٛمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  كِمٌ ٞمْ ِّم ٗمْ يمّلم شم

  . 

 

                           

                  

 

 زيمرى٤م اًمٜمٌل.  ْم٤مف.ُمٜم٤مدى، حيذف ومٞمف وٛمػم اًمٞم٤مء اعم 

 .ومٕمؾ أُمر ذم ُم٘م٤مم اًمٓمٚم٥م واًمدقم٤مء، وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م رّب 

  .ضم٤مر وجمرور 

  ُمٗمٕمقل سمف،  
ٍ
وهق ى٠ًمل رسّمف أن جيٕمؾ ًمف قمّلُم٦م  :أي قمّلُم٦ًم داًم٦م قمغم رء

سملم وطمل رسّمف وهٗمقات اًمِمٞمٓم٤من، ّٕن  ٠مًمقىم٧م احلٛمؾ ًمٚمِمٙمر واًمنور. ٓ أّٟمف أظمٓم

 ىقضم٥م اخلٚمؾ ذم شمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ.ٓم٠م اخلإٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن ُمـ 
ٍ
 ٓ ؾمّٞمام سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم رء

 .أضم٤مسمف اهلل شمٕم٤ممم 

                                                
 .9. ؾمقرة ُمرىؿ /1
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  أي قمّلُمّتؽ اًمّتل شمرىد وشمدقمق هب٤م.إًَِمْٞمفِ  ػْمُ ٛمِ ًمَْم ٱ َػ ٞمْ ِو أُ ُمٌّتدأ و ، 

 .ٓ طمرف ٟمّم٥م سم٤مٟمْمامم طمرف ٟمٗمل، أن 

 ؼم. أي أٟم٧م ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م زيمرى٤م، وذم حمّؾ ظم

 ٓشم٘مدر قمغم اًمّتٙمّٚمؿ ُمع اًمٜم٤ّمس وإن يمٜم٧م ىم٤مدرًا قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم سمٚم٤ًمٟمؽ.

 .ُمٗمٕمقل سمف  .ُمٗمٕمقل ومٞمف 

   ٓ ُمْم٤مف إًمٞمف، أي أٟم٧م ٓشم٘مدر قمغم شمٙمٚمٞمٛمٝمؿ صمّلصم٦م أى٤مم ُمّتقاًمٞم٤مت وم٘مط

 أيمثر.

 .طمرف اؾمّتثٜم٤مء 

  أو همػمَه٤م وأصٚمف اًمّتحرك، ومٞمٙمقن  سٍ أْ رَ  وْ أَ  دٍ ٞمَ أي اؿم٤مرة سمِ  ،ُمًّتثٜمك

رىد سم٤مًمٙمّلم وىٛمٙمـ أن ىٙمقن ُمّتّمًّل إن اُ  :آؾمّتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم ّٕن آؿم٤مرة ًمٞم٧ًم سمٙمّلم

أّن اعمٛمٜمقع ُمٜمف إّٟمام هق اًمّتٙمّٚمؿ ُمع اًمٜم٤ّمس ذم ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م ٓ قمدم »ُم٤مدّل قمغم اًمْمٛمػم أو 

 .1ُمٕمٝمؿ يمام ذم اعمقاه٥مش اًمّتٙمّٚمؿ اعمٓمٚمؼ

 .طمرف قمٓمػ 

    ومٕمؾ أُمر وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م زيمرى٤م، أي أٟم٧م شم٘مدر قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم سمٚم٤ًمٟمؽ

 وم٤مذيمر.

  .ُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم ُمْم٤مف إًمٞمف 

   .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ  .طمرف قمٓمػ 

   :ُمٕمٜم٤مه ه٤مهٜم٤م صّؾ... أصؾ »ومٕمؾ أُمر وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م زيمرى٤م، ىم٤مل اًمِمٞمخ

. ىٛمٙمـ شمٕمٚمٞمؾ يمّلُمف ّٕن إُمر ى٘مٞمد 2ششمٜمزهيف قمام ٓىٚمٞمؼ سمفو اًمّتًٌٞمح اًمّتٕمٔمٞمؿ هلل

 سم٤مًمقىم٧م.

 .3شأراد اًمّتًٌٞمح اعمٕمروف»وىم٤مل اًمٓمؼمد: 

   ضم٤مر وجمرور، اًمٕمِم٤مء: ُمـ ًمدن همروب اًمِمٛمس إمم أن ىقزم صدر

                                                
 .5/310. ُمقاه٥م اًمرمحـ 1

 .2/455. اًمّتٌٞم٤من 2

 .2/440. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3
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 .1اًمٚمٞمؾ وأصٚمف: اًمٔمٚمٛم٦م يمام ذم اًمّتٌٞم٤من

 .2ش أن شمٖمٞم٥ماًمٕمٌم: ُمـ طملم شمزول اًمِمٛمس إمم»وذم اًمٙمِّم٤مف: 

 .طمرف قمٓمػ 

  مجع سمٙمر: ُمـ طملم ـمٚمقع اًمٗمجر إمم وىم٧م اًمْمحك وأصٚمف اًمّتٕمجٞمؾ

 سم٤مًمٌمء.

 واعمراد: اًمّتًٌٞمح أو اًمّمّلة ذم أّول اًمٜمٝم٤مر وآظمره.

ًمٚم٘مٓم٥م  4ورواى٦م ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 3ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر أى٦مِ  ؾِ ىْ ذَ  ذم واىّت٤منِ رِ ت دَ رَ وَ َوىَمْد 

 ٝم٤م ًمٕمٚم٦ّم واهلل اًمٕم٤ممل.اًمراوٟمدي شمريمّت

 

                              

      

 

 .اؾمّتئٜم٤مف أو قمٓمػ 

   ذيمر ّٕن اعمخ٤مـم٥م ذم طم٤مل شمذيمػم ٱُمٗمٕمقل سمف وُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ ُم٘مّدر وهق

ومٛمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ش و»، وأُّم٤م قمغم قمٓمػ شو»قمغم اؾمّتئٜم٤مف  وشمٕمرىػ سمٜم٤مءً   

      5: قمٛمران ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وقمغم اًم٘مقًملم ىٙمقن ذطم٤ًم ٓصٓمٗم٤مء آل

       6. 

 ٞم٤مء ختّتص سم٤مٕٟمٌواًمٙمراُم٦م ٓ ،٦مومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م، وُمٙم٤معم٦م اعمّلئٙم٦م يمراُم

 7شمِمٛمؾ إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم.سَمْؾ وإئٛم٦م 

                                                
 .2/455. اًمّتٌٞم٤من 1

 .1/361. اًمٙمِّم٤مف 2

 .45 و 44، ح1/305. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .1، ح2/61. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 4

 .35قمٛمران / . ؾمقرة آل5

 .33قمٛمران / . ؾمقرة آل6

 .2/457. اًمّتٌٞم٤من 7
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    وم٤مقمٚمف. ىمٞمؾ: ضمؼمئٞمؾ وطمده. يمّٚمٛمقه٤م ؿمٗم٤مه٤ًم يمراُم٦م ُل٤م، وىدّل قمٚمیى

أو ُمٕمجزة ًمزيمرى٤م  وىمٞمؾ: إره٤مص٤ًم ًمٜمٌقة قمٞمًكّّن٤م حُمََدصم٦م سمّتٙمّٚمٛمٝم٤م ُمع اعمّلئٙم٦م. أ

 مم.وْ أَ وسمقاؾمٓمّتف وإّول 

 ىمٌؾ سمٕمثّتف. دة اًمذي فمٝمر ُمـ اًمٜمٌلاِلره٤مص: إُمر اخل٤مرق اًمٕم٤م

 .طمرف ٟمداء   .  ُمٜم٤مدىى

   ُسم٤مًمٗمٕمؾ. فٌ ٌَ َِم طمرف ُم  .اؾمؿ إّن 

  ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل،  وٛمػمٌ ُمٗمٕمقل سمف ووم٤مقمٚمف ش ك»و ومٕمؾ ُم٤مض

وشمرسمٞمّتِؽ ُّمِؽ أُ أي إّن اهلل اصٓمٗم٤مِك سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ُم٣م قمٚمٞمِؽ ُمـ ىمٌقًمِؽ ُمـ  :ظمؼم إنّ 

 سمّتٗمرىٖمِؽ ًمٚمٕم٤ٌمدة. وإيمراُمؽ سمرزق اجلٜم٦م وم٤مصٓمٗم٤مك ُمـ ذرى٦م إٟمٌٞم٤مء

 .طمرف قمٓمػ 

  ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل.  َوِٛمػْمٌ ُمٗمٕمقل سمف ووم٤مقمٚمف ش كِ »و ومٕمؾ ُم٤مض

واًمّتٓمٝمػم مم٤ّم ىًّت٘مذر ُمـ إىمذار اًمٕم٤مرو٦م ًمٚمٜم٤ًمء ُمثؾ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس أو إدٟم٤مس 

 َ ِٕ ـَ ُمـ اًمٙمٗمر واًمنمك واعمٕمّمٞم٦م ـَ ٕم٤مُلِِ ومْ اًمٕم٤مرو٦م  أقمٜمل اًمٓمٝم٤مرة اًمٔم٤مهرى٦م  :أو أومٙم٤مره

 واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وىٛمٙمـ آؾمّتدٓل هب٤م عم٘م٤مم اًمٕمّمٛم٦م ُل٤م.

 .طمرف قمٓمػ 

   آصٓمٗم٤مء اعمّتٕمدي »ظمرى وشم٘مّدُمِؽ قمغم ٟم٤ًمء زُم٤مٟمِؽ ّٕن أُ ُمّرة

 ُمـ همػم أب. ف قمٞمًكوم٤مصٓمٗم٤مِك اهلل ًمقٓدة يمٚمٛمّتف وٟمٌٞمّ  1شاًمّت٘مدم یى سمٕمغمى ىٗمٞمد ُمٕمٜم

    .ضم٤مر وجمرور 

  ِّٕن وم٤مـمٛم٦م ،ُمْم٤مف إًمٞمف. ذم زُم٤مٟمِؽ وقمٍمك  سمٜم٧م رؾمقل

ـَ  ؾمّٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم اهلل ََوًملِْمَ وَ ٱُِم ـَ ٱْٕ ظِمِرْى ُمْم٤موم٤مً  :2ضمٕمٗمر يمام روي قمـ أيب ،ْٔ

َأَّن٤م ٕم٤مرف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذه اًمّتٕمٌػمات ذم أى٦م اًمنمىٗم٦م ّٕن اعمّت 3إمم قمدم وضمقد آـمّلق

ـَ أو  ؿُ ّتُ شمَ إَِٟمام  .أسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٍمه٤م وزُم٤مّن٤م ٟمحق: ومّلٟم٦م أمجؾ اًمٜم٤ًمء أو أقمٚمٛمٝم ـّ  شم٘م٤مه

                                                
 .3/189. يمام ذم اعمٞمزان 1

 .2/440: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/456. اًمّتٌٞم٤من 2

 .3/189. ظمّلوم٤ًم ًمّم٤مطم٥م اعمٞمزان 3
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ُمرىؿ  ٚم٧ْم ّْم ّتل يمام ومُ وُمّْمٚم٧ْم ظمدجي٦م قمغم ٟم٤ًمء أُمّ  :أّٟمف ىم٤مل وروي قمـ اًمٜمٌل

 1اًمٕم٤معملم. ءقمغم ٟم٤ًم

ُمـ ذرى٦م إٟمٌٞم٤مء وـمّٝمره٤م ُمـ : اصٓمٗم٤مه٤م ]ُمرىؿ[ أّوًٓ وىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

 2اًمًٗم٤مح، واًمث٤مين اصٓمٗم٤مه٤م ًمقٓدة قمٞمًك ُمـ همػم ومحؾ.

هل ؾمٞمّدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم ُمـ إّوًملم  ٦م قمغم أّن وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء٤مُمٞمّ ُماِلِ  ٧3مٕمَ مْجَ اَ أىمقل: 

 أي ذم مجٞمع إقمّم٤مر وإُمّم٤مر. ،وأظمرىـ

ـْ ى٘مّر قمغم أّّن٤م ؾمٞمّدة ٟم٤ًمء اًم  .4ٕم٤معملم يم٤مسمـ قمٌداًمؼُمذم اِلؾمّتٞمٕم٤مبوأُّم٤م اًمٕم٤مُم٦م ومٝمؿ سملم َُم

ـْ ى٘مقل سم٠مّّن٤م ؾمٞمّدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم ُم٤مقمدا ُمرىؿ سمٜم٧م قمٛمران يم٤مجلزري ذم ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م  .5وَُم

 .6ُم٦م يم٤مًمذهٌل ذم شم٤مرىخ اِلؾمّلموُمـ ىذه٥م إمم أّّن٤م ؾمٞمّدة ٟم٤ًمء هذه إُ 

 ٱأسمقواقمؽمف سمذًمؽ 
ِ
واًمذي  : »...َل ٤مىمأًمقد اعمّتٕمّم٥م ذم شمًٜمّٜمف ص٤مطم٥م روح اعمٕم٤مين وَ ًمثَٜم٤مء

سمؾ  وم٤مـمٛم٦م اًمٌّتقل أومْمؾ اًمٜم٤ًمء اعمّت٘مدُم٤مت واعمّت٠مظمرات ُمـ طمٞم٨م إّّن٤م سمْمٕم٦م رؾمقل اهلل نَ أأُمٞمؾ إًمٞمف 

.... وسمٕمد هذا يمٚمّف اًمذي ىدور ذم ظمٚمدي أّن أومْمؾ اًمٜم٤ًمء وم٤مـمٛم٦م صمّؿ 7وُمـ طمٞمثٞم٤مت اظُمر أىْم٤مً 

 .8شاُُّمٝم٤م...

ـ إّوًملم وأظمرىـ سمٓمرى٘مٜم٤م ومقق طمّد اًمّتقاشمر رواى٦م أومْمٚمٞم٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء قمغم ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملَم ُم

 سمؾ شمٙمقن ُمـ ُمٕمّت٘مداشمٜم٤م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمجٛمع قمٚمٞمف ويمذًمؽ ُمٔمٚمقُمٞمّتٝم٤م واؾمّتِمٝم٤مده٤م.

ِلسمـ  9ـم٤مًم٥موأُّم٤م سمٓمرىؼ أهؾ اًمًٜم٦م ومٙمذًمؽ إمج٤مًٓ،ٕضمؾ رواىّتٝمؿ راضمع ُمٜم٤مىم٥م آل أيب

ٚمًٞمّد ًم 11ّت٦مًمٚمًٞمقـمل وومْم٤مئؾ اخلٛم٦ًم ُمـ اًمّمح٤مح اًمً 10ؿمٝمرآؿمقب اًمنوي واًمدر اعمٜمثقر

                                                
 .2/440، جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/456ٌٞم٤من . اًمّت1

 .2/440، جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/456. اًمّتٌٞم٤من 2

مج٤مع ذم واسمـ ؿمٝمرآؿمقب سم٤مِل 4/318شمٗم٤مق اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ذم شمٗمًػمه . يمام اقمؽمف سم٤مِل3

 .3/371اعمٜم٤مىم٥م 

 .4057، رىمؿ 4/1893. اِلؾمّتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب 4

 .7175رىمؿ ، 7/220. ُاؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م 5

 .3/43. شم٤مرىخ اِلؾمّلم 6

 .3/206. روح اعمٕم٤مين 7

 .3/207. روح اعمٕم٤مين 8

 .3/369ـم٤مًم٥م  . ُمٜم٤مىم٥م آل أيب9

 .2/23. اًمدر اعمٜمثقر 10

 .3/169. ومْم٤مئؾ اخلٛم٦ًم ُمـ اًمّمح٤مح اًمًّت٦م 11
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 .ّي ًمٗمػموزآسم٤مدِ ا

 

                  

 

 طمرف ٟمداء. 

   :ىم٤مل ذم اعمٞمزان .  ٟمٔمر اعمٜم٤مدىى  ٧1مٗمْ وعم٤ّم يم٤من اًمٜمداء ىقضم٥م ًمَ »ُمٜم٤مدىى

شمٙمرار اًمٜمداء ذم اعم٘م٤مم )اؾمؿ ُمٗمٕمقل( وشمقضمٞمف ومٝمٛمف ٟمحق اعمٜم٤مدي )اؾمؿ وم٤مقمؾ( يم٤من 

سمٛمٜمزًم٦م أن ى٘م٤مل ُل٤م: إن ًمؽ قمٜمدٟم٤م ٟم٠ٌم سمٕمد ٟم٠ٌم وم٤مؾمّتٛمٕمل ُلام وأصٖمل إًمٞمٝمام: أطمدَه٤م ُم٤م 

أيمرُمؽ اهلل سمف ُمـ ُمٜمزًم٦م وهق ُم٤مًمؽ قمٜمداهلل، واًمث٤مين ُم٤م ىٚمزُمؽ ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٕمٌقدى٦م 

ومٞم١مل  سم٤معمح٤مذاة، وهق ُم٤م هلل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمدك، ومٞمٙمقن هذا إىٗم٤مئ٤ًم ًمٚمٕمٌقدى٦م وؿمٙمرًا ًمٚمٛمٜمزًم٦م

ُمٕمٜمك اًمٙمّلم إمم يمقن ىمقًمف:                

سمٛمٜمزًمف اًمّتٗمرىع ًم٘مقًمف:                   

 وٓىٌٕمد أن  ،يمٕمل ُمع اًمرايمٕملمأي إذا يم٤من يمذًمؽ وم٤مىمٜمّتل واؾمجدي وار

ىٙمقن يمّؾ واطمدة ُمـ اخلّم٤مل اًمثّلث اعمذيمقرة ذم هذه أى٦م ومرقم٤ًم ًمقاطمدة ُمـ اخلّم٤مل 

 .2شومٚمٞمّت٠مُمؾ ،اًمثّلث اعمذيمقرة ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وإن مل خيؾ قمـ ظمٗم٤مء

أىمقل: وىٛمٙمـ أن ىٙمقن قمغم قمٙمًف سم٠مّن قمٚم٦م آصٓمٗم٤مء هل اًم٘مٜمقت واًمًجقد 

 .3اًم٘مٞمقم وآٟم٘مٓم٤مع إًمٞمف يمام قمـ ص٤مطم٥م اعمقاه٥م واًمريمقع واخلْمقع ًمٚمحّل 

   .ومٕمؾ أُمر ُم١مٟم٨م ُمٌٜمٌل قمغم طمذف اًمٜمقن 

اًم٘مٜمقت ذم اًمٚمٖم٦م ى٠ميت سمٛمٕم٤مين خمّتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م: اًمدقم٤مء، اًمٓم٤مقم٦م، اًم٘مٞم٤مم واًمًٙمقت ذم 

 4اًمّمّلة وآُم٤ًمك قمـ اًمٙمّلم.

ؾ ذم ُمٕمٜمل ىمقًمف ٞمىم»ىم٤مل اًمِمٞمخ:     :ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ صمّلصمف أىمقال: أطمده٤م

                                                
 ّٕن شمٚمٗمٞم٧م أو إًمٗم٤مت ٟمٔمر ُمـ اًمٖمٚمط اًمٗم٤مطمش.ش. شمٚمٗمٞم٧م»وذم اعمّمدر . 1

 .3/189. اعمٞمزان 2

 .5/336اًمرمحـ  . ُمقاه٥م3

 .1/161. راضمع اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 4
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دىٛمل اًمٓم٤مقم٦م. اًمث٤مًم٨م: أضمٌػم: أّن ُمٕمٜم٤مه أظمٚمِص ًمرسمؽ اًمٕم٤ٌمدة. اًمث٤مين: ىم٤مل ىمّت٤مدة: ُمٕمٜم٤مه 

 .1شـمٞمكم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمّلة. وأصؾ اًم٘مٜمقت: اًمدوام قمغم اًمٌمءأىم٤مل جم٤مهد: 

 .2شاًم٘مٜمقت هق ًمزوم اًمٓم٤مقم٦م قمـ ظمْمقع قمغم ُم٤م ىمٞمؾ»وذم اعمٞمزان: 

اًم٘مٜمقت واًمًجقد ًمٙمقّنام ُمـ هٞمآت وذم اًمٙمِّم٤مف: ُاُِمَرْت سم٤مًمّمّلة سمذيمر 

 .3شاًمّمّلة وأريم٤مّن٤م

وقمـ جم٤مهد عم٤م ىمٞمؾ ُل٤م:         .4ىم٤مُم٧م طمّّتك ورم يمٕم٤ٌمه٤م وىمدُم٤مه٤م 

   ٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة اًموَ ُمْم٤مف إًمٞمف. ش ك»ضم٤مر وجمرور ىّتٕمٚمؼ سم٤مىمٜمّتك، و

ََن ٱوم٤مظْم٧ٌِْم هللِ َوأظَْمٚمِِص ، ٦مً َّم ٚمَ خُمْ  ٦مً ًمٚمرّب ظم٤مًمَِّم  نَ قْ ٙمُ واًمّمّلة ٓسمّد أن شمَ  ِٕ ًمٜم٤ّمىِمَد ٱًْمَٕمَٛمَؾ، 

 .سمّمػمٌ 

 .طمرف قمٓمػ 

  ومٕمؾ أُمر يم٤ًمسم٘مف، وأصٚمف آٟمخٗم٤مض اًمِمدىد ًمٚمخْمقع ويمذًمؽ

ّٓ أّن اًمًجقد أؿمّد اٟمخٗم٤مو٤ًم يمام ذيمره اًمِمٞمخ. واًمًجقد ُمٕمروف.  5اًم٘مقل ذم اًمريمقع إ

 َهٞمّتف.أ وًمٕمّؾ شم٘مدىؿ اًمًجقد قمغم اًمريمقع ٕضمؾ

  طمرف قمٓمػ وًمٞمس ًمٚمؽمشمٞم٥م سمؾ ىدل قمغم اجلٛمع وم٘مط. ُمْم٤موم٤ًم إمم قمدم

 اًمًجقد. یى طمراز أّن صّلهت٤م يم٤مٟم٧م سمؽمشمٞم٥م صّلة اعمًٚمٛملم ُمـ شم٘مدىؿ اًمريمقع قمٚمإ

    ومٕمؾ أُمر يم٤ًمسم٘مٞمف، واًمريمقع هق آٟمحٜم٤مء وآٟمخٗم٤مض أو ُمٓمٚمؼ

 اًمّتذًّمؾ.

   َّلا حَمَ  ٌب قْ ُّم ٜمْ فمرف، ُمٗمٕمقل ومٞمف، ُم. 

  :ومٞمف ىمقٓن: أطمدَه٤م: اومٕمكم ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ، »ُمْم٤مف إًمٞمف ىم٤مل اًمِمٞمخ

                                                
 .2/457. اًمّتٌٞم٤من 1

 .3/189. اعمٞمزان 2

وخمّتٍمًا ذم اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  1/173وٟمحقه٤م ذم ضمقاُمع اجل٤مُمع  1/362. اًمٙمِّم٤مف 3

 .1/237اًمٕمزىز 

 .3/310. شمٗمًػم اًمٓمؼمي 4

 .2/457. اًمّتٌٞم٤من 5
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 .1ش٤مئل: أي ذم صّلة اجلامقم٦مٌّ اًمث٤مين: ىم٤مل اجلُ 

 .2شُمع اعمّمٚملم ذم سمٞم٧م اعم٘مدس»وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ: 

ُمع اعمّمٚملم أي ذم اجلامقم٦م أو اٟمٔمٛمل ٟمٗمًؽ ذم  ِؽ وًمّتٙمـ صّلشمَ »وذم اًمٙمِّم٤مف: 

 .3شُمٕمٝمؿ ذم قمدادهؿ وٓشمٙمقين ذم قمداد همػمهؿ مجٚم٦م اعمّمٚملم ويمقين

أي يمام ىٕمٛمؾ اًم٤ًمضمدون واًمرايمٕمقن »... وًمٙمـ اًمٓمؼمد ٓى٘مٌؾ اجلامقم٦م وىم٤مل: 

 .4شٓ أن ىٙمقن ذًمؽ أُمرًا ُل٤م سم٠من شمٕمٛمؾ اًمًجقد واًمريمقع ُمٕمٝمؿ ذم اجلامقم٦م

إُمر سم٤مًمريمقع ُمع اًمرايمٕملم هق ًمزوم اًمّمّلة... وٓ »وشمٌٕمف اًمًٌزواري وىم٤مل: 

ُمٜمٝم٤م ًمزوم صّلة اجلامقم٦م يمام ذيمره سمٕمض اعمٗمنىـ،سمؾ  یى ُلذه اجلٛمٚم٦م قمغم يمقن اعمٕمٜم دًٓم٦م

 .5شاعمراد ُمٜمٝم٤م هق ًمزوم اعمقاوم٘م٦م ُمع اعمّمٚملم واًمدظمقل ذم زُمرهتؿ

وحيّتٛمؾ أن ىٙمقن ذم زُم٤مّن٤م ُمـ يم٤من ى٘مقم وىًجد ذم صّلشمف »وىم٤مل اًمزخمنمي: 

 .6ششمٙمقن ُمع َُمـ ٓىريمعوٓىريمع وومٞمف ُمـ ىريمع وم٠مُمرت سم٠من شمريمع ُمع اًمرايمٕملم وٓ

ـْ : »احل٤مِرصمِّل  عٍ ضم٤مُمِ  وىم٤مل اسمـ أيب ـْ ىريمع ذم صّلشمف ٓ ُمع َُم ذم اجلامقم٦م أو ُمع َُم

 .7شٓىريمع

 ومّم٤مرت اعمحّتٛمّلت صمّلصم٦م.

: أَن ُمرىؿ ُأُِمَرْت سمَٗمّْمَٚملْمِ وَُمْٕمَٚمَٛملْمِ واًم٘مقل قمٜمدي ذم ذًمؽ»وًمٙمـ ىم٤مل اًمثٕم٤مًمٌل، 

ُجقُد، وظُمَّم٤م سم٤مًمذيْمِر ًمنمومٝمام، وهذاِن ُِمـ َُمَٕم٤ممِل اًمّمّلة، وَه٤م ـُمقُل اًم٘م ًُ ٞم٤مِم، واًم

َّتَّم٤من سمّمّلهت٤م ُمْٗمَردةً  ّٓ ومٛمـ ىّمكّم وراء إُم٤مٍم، ومٚمٞمس ى٘م٤مل ًمف: َأـمِْؾ ىِمَٞم٤مَُمَؽ، صمّؿ و خَيْ إ

أُمرْت سمٕمُد سم٤مًمَّمّلة ذم اجلامقم٦ِم، وم٘مٞمؾ ُل٤م:       وىُمِّمَد هٜم٤م َُمْٕمَٚمٌؿ ،

 اًمّمّلِة ًمئَّل ىّتٙمَرر اًمٚمٗمظ، ومل ىرد ذم أى٦م اًمريمقع واًمًجقد اًمذي هق آظمر ُمـ َُمَٕم٤ممِلِ 

                                                
 .2/458. اًمّتٌٞم٤من 1

 .1/169امن . شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞم2

 .1/173وٟمحقه٤م ذم ضمقاُمع اجل٤مُمع  1/362. اًمٙمِّم٤مف 3

 .2/440. جمٛمع اًمٌٞم٤من 4

 .5/334. ُمقاه٥م اًمرمحـ 5

 .1/362. اًمٙمِّم٤مف 6

 .1/237. اًمقضمٞمز 7
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 .1شواهلل أقمٚمؿُمٜمّتٔمٌؿ ذم ريْمَٕم٦ٍم واطمدٍة، 

 

                         

               

 

  ـْ ىمّم٦م ُمرىؿ وزيمرى٤م وحيٞمك، ىم٤مل ؿم٤مرة إمم اِلإ، أٌ ُمٌّتد ظم٤ٌمر قماّم شم٘مدم ُِم

ّٓ ُمـ أرسمٕم٦م »اًمِمٞمخ:  وضمف، أوومٞمف اطمّتج٤مج قمغم اعمنميملم ُمـ طمٞم٨م أّٟمف ضم٤مء سمام ٓىٕمٚمؿ إ

وىمد سمٓمٚم٧م  ،و سمقطمل ُمـ اهللإُّم٤م ُمِم٤مهدة احل٤مل أو ىمرأة اًمٙمّت٥م، أو شمٕمٚمٞمؿ سمٕمض اًمٕم٤ٌمد أ

ومّمح أّٟمف قمغم اًمقضمف اًمراسمع سمقطمل  إوضمف اًمثّلصم٦م ًمٚمٕمٚمؿ سم٠مّّن٤م مل شمٙمـ طم٤مصٚم٦م ًمٚمٜمٌل

 .2شُمـ اهلل شمٕم٤ممم

ذم اًمٙمّت٥م  دْ رِ شمَ ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن هذه اًم٘مّمص ـ وٟمحقه٤م ٟمحق ىمّم٦م ىقؾمػ ـ مل 

َّتِٗمْٞمَْم٦مِ ٱ اًمًاموى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اعمحّروم٦م هبذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت ًْ  .عمُْ

 رف ضمر، ًمٚمّتٌٕمٞمضطم. 

   .جمروره، مجع ٟم٤ٌمء سمٛمٕمٜمل ظمؼم: إٟم٤ٌمء: إظم٤ٌمر 

  ُم٤م هم٤مب قمـ  ُؾ اًمٖمٞم٥م: هق يمُ  یُمْم٤مف إًمٞمف، جمٛمققمف ظمؼم اعمٌّتدأ. وُمٕمٜم

احلقاس اًمٔم٤مهرى٦م واعمٕمٜمقى٦م. ؾمقاء يم٤من ُمـ ُمقضمقدات هذا اًمٕم٤ممَل ذم ُم٤م ُم٣م وى٠ميت أو 

 ء قمـ اِلدراك.قم٤ممَل آظمر. واًمٖمٞم٥م: ظمٗم٤مء اًمٌم

   .هق إًم٘م٤مء اعمٕمٜمل ٤مءُ حْي ِْلِ ٱومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف، وم٤مقمٚمف ٟمحـ ُمًّتؽم :

ؾ اًمقطمل أو اِلُل٤مم أو ُمإمم ص٤مطمٌف وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إٟمٌٞم٤مء قم٤مدة شمّتحّ٘مؼ سم٢مرؾم٤مل ُمٚمؽ طم٤م

 اًمٜمقم أو همػمه٤م.

  ضم٤مر وجمرور ُمّتٕمَٚمؼ سمٗمٕمؾ ُم٤م ىمٌٚمٝمام. أي إًمٞمؽ ى٤م رؾمقل اهلل. 

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمٗمل 

                                                
 .2/44. شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل 1

 .2/458. اًمّتٌٞم٤من 2
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   ،اؾمؿ يم٤من. خم٤مـَم٤ًٌم ًمرؾمقل اهللُ ش َت »ومٕمؾ ُم٤مض. 

   ،ُمْم٤مف إًمٞمف، جمٛمققمف ظمؼم يم٤من.ش هؿ»ُمٗمٕمقل ومٞمف 

   ْأيت. ؾِ ٕمْ ٗمِ ٤مًمْ ُمٗمٕمقل ومٞمف، ُمّتٕمّٚمؼ سم 

  ،وم٤مقمٚمف وُمٕمٜم٤مه واوح أي ىرُمقن وىٓمرطمقن ش و»ومٕمؾ ُمْم٤مرع

 .ًمّلىمؽماح

   إًمٞمف وىرضمع إمم زيمرى٤م وأصح٤مسمف،  ْم٤مٌف ُمُ ُمٗمٕمقل سمف، واًمْمٛمػم

 ؾمٝماًم أىْم٤ًم وأصٚمف ىرد یٛمّ ًَ واعمراد سم٤مًم٘مٚمؿ ه٤مهٜم٤م اًم٘مدح اًمذي ىيب سمف اًم٘مرقم٦م وىُ 

 ىمٓمع ـمرف اًمٌمء. یى ٜمٕمْ ٛمَ سمِ 

 1هل إىمّلم اًمّتل يم٤مٟمقا ىٙمّتٌقن هب٤م اًمّتقراة اظمّت٤مروه٤م ًمٚم٘مرقم٦م شمؼميم٤ًم هب٤م.: َؾ ٞمْ ىمِ وَ 

 .٤ٌمرِ طْم ْٕ ٱ٧ٌَْم أىمّلم اًم٤ٌمىملم ُمـ َرؾَم ورُمقه٤م ذم اعم٤مء وم٤مرشمٗمع ىمٚمؿ زيمرى٤م ومقق اعم٤مء وَ 

 صمّؿ ى٠ميت ُم٤م سمٕمده٤م.ش ًمٞمٜمٔمروا»وذم أى٦م شم٘مدىر أي 

   ُمٌّتدأ واًمْمٛمػم ىْم٤مف إًمٞمف. أو أهّيؿ ىّتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق: ىٚم٘مقّن٤م

 ًمٞمٕمٚمٛمقا، أو ى٘مقًمقا أهّيؿ.

 َّتَدأٌ . ظمؼم اعمُ ُمًّتؽمٌ  وٛمػمٌ ٤مقمٚمف ومٕمؾ ُمْم٤مرع، وم ، اًمٙمٗم٤مًم٦م: اًمْمامن، ٌْ

 اًمٙم٤مومؾ: اًمذي ىٙمٗمؾ اٟم٤ًمٟم٤ًم َىُٕمقًمف وُىٜمِْٗمُؼ قمٚمٞمف:

   ُمٗمٕمقل سمف،ومٝمؿ ـ أطم٤ٌمر اعمٕمٌد وؾمدٟم٦م سمٞم٧م اعم٘مدس ـ خيّتّمٛمقن

ذم يمٗم٤مًم٦م ُمرىؿ ًمٗمْمٚمٝم٤م وم٘م٤مل زيمرى٤م: أٟم٤م أومم ّٕن ظم٤مًمّتٝم٤م قمٜمدي، وىم٤مل  نَ قْ وىّتِم٤مطُم 

 حـ أومم ّّٕن٤م سمٜم٧م إُم٤مُمٜم٤م ّٕن قمٛمران واًمده٤م ـ يم٤من إُم٤مم اجلامقم٦م.اًم٘مقم: ٟم

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمٗمل 

   ،اؾمٛمف.ش َت »ومٕمؾ ُم٤مض 

   إًمٞمف، جمٛمققمف ظمؼم يم٤من. ْم٤مٌف ُمُ ُمٗمٕمقل ومٞمف واًمْمٛمػم 

   ِأيت. ؾِ ٕمْ ٗمِ ٤مًمْ ُمٗمٕمقل ومٞمف، ُمّتٕمّٚمؼ سم 

    ،وم٤مقمٚمف. وومٞمف دًٓم٦م واوح٦م قمغم أّّنؿ ىمد ش واو»ومٕمؾ ُمْم٤مرع

                                                
 .1/362. يمام ذم اًمٙمِّم٤مف 1
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 قمٚمٞمٝم٤م إمم طمّد اخلّمقُم٦م. ِم٤مّح سمٚمٖمقا ذم اًمّتَ 

٤مه٤م إمم ُّمٝم٤م أىّ أُ ىمقٓن: أطمده٤م: طملم وٓدهت٤م ومحؾ  ِم٤مّح ذم وىم٧م اًمّتَ »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 قا ذم اًمذي خيّّمٝم٤م وحيْمٜمٝم٤م وىٙمٗمؾ سمؽمسمٞمّتٝم٤م وهق إيمثر.اًمٙمٜمٞم٦ًم شمِم٤مطّم 

 .1شيمؼمه٤م وقمجز زيمرى٤م قمـ شمرسمٞمّتٝم٤موىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إّٟمف يم٤من ذًمؽ سمٕمد 

ؿم٤مرك ذم قمٛمٚمٞم٦م اًم٘مرقم٦م وأى٤مت  ّٕن زيمرى٤م اًمٜمٌل :أىمقل: إّول هق إصح

ورّد يمٗم٤مًمّتٝم٤م ٓىٜم٤مؾم٥م هذا ذم زُم٤مّن٤م، اًمٕم٤معملم  ٤مءٟمً ذم ُم٘م٤مم شمٗمّمٞمؾ ُمرىؿ قمغم يم٤مَٟم٧ْم 

 اعم٘م٤مم.

 اًمرواى٤مت

ىمقل اهلل ذم  قمـ ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مضمٕمٗمرذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ احلٙمؿ سمـ قمّتٞم٦ٌم

اًمٙمّت٤مب:                      

 .اصٓمٗم٤مه٤م ُمَرشملم، وآصٓمٗم٤مء إّٟمام هق ُمَرة واطمدة 

 ّنه ًمٜم٤م أسم٘م٤مك اهلل.ىم٤مل: وم٘م٤مل زم: ى٤م طَمَٙمؿ، إّن ُلذا شم٠موىًّل وشمٗمًػمًا. وم٘مٚم٧م ًمف: ومٗم

ىم٤مل: ىٕمٜمل اصٓمٗم٤مه إّى٤مه٤م أّوًٓ ُمـ ُذرَى٦م إٟمٌٞم٤مء اعُمّْمَٓمٗملم اعمرؾمٚملم، وـَمّٝمره٤م ُمـ 

 سم٤مئٝم٤م وُأَُمٝم٤مهت٤م ؾِمٗم٤مٌح، وأصٓمٗم٤مه٤م هبذا ذم اًم٘مرآن آأن ىٙمقن ذم وٓدهت٤م ُمـ    

          .ؿمٙمرًا هلل 

 : ى٤م حمّٛمدقمٞمًكو خُيْؼِمه سمام هم٤مب قمٜمف ُمـ ظَمؼَم ُمرىؿ صمّؿ ىم٤مل ًمٜمٌّٞمف حمّٛمد

             ذم ُمرىؿ واسمٜمٝم٤م، وسمام ظَمَّمٝمام اهلل سمف وومَْمٚمٝمام

وأيْمَرُمٝمام طمٞم٨م ىم٤مل:       رُب اعمّلئٙم٦م ى٤م حمّٛمد، ىٕمٜمل سمذًمؽ اًم  

       .2طملم ُأْىّتَِٛم٧م ُمـ أسمٞمٝم٤م 

  وذم رواى٦م ُأظمرى، قمـ اسمـ ظُمّرزاد    طملم ُأْىّتِٛم٧م ُمـ أسمقهي٤م

       ى٤م حمّٛمد      سمٕمٞمًكذم ُمرىؿ قمٜمد وٓدهت٤م  أهّيؿ

 َىْٙمُٗمٚمٝم٤م وَىْٙمُٗمؾ وًمده٤م.

َٛمع ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم؟ أى٦م. ًْ  ىم٤مل: وم٘مٚم٧ُم ًمف: أسم٘م٤مك اهلل، ومٛمـ يَمَٗمٚمٝم٤م؟ وم٘م٤مل: أُم٤م شَم

                                                
 .2/460. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2، ح14/192. سمح٤مرإٟمقار 2
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    وزاد قمكم سمـ ُمٝمزى٤مر ذم طمدىثف         

                           

  1 :ىم٤مل: ىمٚم٧ُم: أيم٤من ُىّمٞم٥م ُمرىؿ ُم٤م ُىّمٞم٥م اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمَٓمَٛم٨م؟ ىم٤مل ،

ّٓ اُمرأة ُمـ اًمٜم٤ًمء.  ٟمٕمؿ، ُم٤م يم٤مٟم٧م إ

  وذم رواى٦م ُأظمرى         ىم٤مل: اؾْمَّتَٝمُٛمقا ،

 قمٚمٞمٝم٤م، وَمَخَرج ؾَمْٝمؿ زيمرى٤م، ومَٙمَٗمؾ هب٤م.

 سمـ ُريم٤مٟم٦م: اظْمَّتَّمُٛمقا ذم سمٜم٧م محزة، يمام اظْمَّتَّمُٛمقا ذم ُمرىؿ. 2وىم٤مل ىزىد

ٜمـ وإُمث٤مل، يمام اظْم ضُمِٕمٚم٧م ومداك، محزة  :ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ًمف ًُ ـَ اًم َّتَّمُٛمقا ذم ُمرىؿ اؾمّت

 ا ذم سمٜم٧م محزة؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ.اظْمَّتَّمُٛمق

     .ىم٤مل: ٟم٤ًمء قم٤معمََٞمٝم٤م ، 

 3ؾمّٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم. : ويم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦مىم٤مل

. ومّل شمّتؿ أىمقل: ُم٤م ورد ذم زى٤مدة قمكم سمـ ُمٝمزى٤مر شمٜمٗمٞمف ؿمٝم٤مدة أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمّتٓمٝمػم ُمرىؿ

 اًمزى٤مدة قمٜمدٟم٤م.

ؾُمقهؿ قمٚمٞمف ُمرىؿ  ـْ ىم٤مل: أّول ُمَ  ضمٕمٗمر ه قمـ أيبوذم صحٞمح طمرىز قمّٛمـ أظمؼم

  :سمٜم٧م قمٛمران وهق ىمقل اهلل                

 4واًمًٝم٤مم ؾمّت٦م، احلدى٨م.

 5أّّن٤م يم٤مٟم٧م ؾمّت٦م. وذم روح اعمٕم٤مين: وقمـ اًم٤ٌمىمر

قمٚمٞمف ُمرىؿ سمٜم٧م قمٛمران صمّؿ شمّل:  ؾمقهؿ ـْ : أّول ُمَ وومٞمف: ىم٤مل اًم٤ٌمىمر   

       .6 

                                                
 .36قمٛمران / ة آل. ؾمقر1

، وأؾمد 32/122و 9/221شمّمحٞمػ، واًمّمحٞمح ُم٤م أصمٌّتٜم٤مه، اٟمٔمر هتذى٥م اًمٙمامل  ،. ذم اًمٜمًخ: زىد2

 .5/109اًمٖم٤مسم٦م 

 .2، ح14/193: سمح٤مرإٟمقار 48، ح1/306. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .198، ح1/156: اخلّم٤مل 3388، ح3/89. اًمٗم٘مٞمف 4

 .3/210. روح اعمٕم٤مين 5

 .3/211. روح اعمٕم٤مين 6
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 .ذوع ذم ىمّم٦م قمٞمًك اًمٜمٌل

   ُمٗمٕمقل سمف، واًمٕم٤مُمؾ ومٞمف      أو  ،ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

   أو أّٟمف سمدل ُمـ ،ومٞمٝم٤م    ىمٌٚمٝم٤م. ٤مٍت ذم صمّلث آى 

 .ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م 

     هب٤م ضمٜمًٝم٤م ومّل ىٜم٤مذم أن ىٙمقن ضمؼمائٞمؾ وطمده أو هق وم٤مقمٚمف، واعمراد

يمام ىدّل قمغم إّول ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُٝمؿْ ٜمْ ُمع ضمٜمد ُمِ             

 1. 

 .طمرف ٟمداء    .  ُمٜم٤مدىى

   ٌّسم٤مًمٗمٕمؾ. فطمرف ُمِم  .اؾمؿ إّن 

 ُمٗمٕمقل ش ك»ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل، وٛمػم  وٛمػمٕمؾ ُمْم٤مرع، وم٤مقمٚمف وم

 سمف جمٛمققمف ظمؼم إّن.

اًمّتٌِمػم: إظم٤ٌمر اعمرء سمام ىّن ُمـ إُمر ؾمّٛمل سمذًمؽ ًمٔمٝمقر اًمنور ذم سمنمة »

ٌَنَمة وهل فم٤مهر اجلٚمد دَ ٜمْ وضمٝمف قمِ   .2شإظم٤ٌمره سمام ىّنه. ّٕن أصٚمف اًم

 .طمرف ضمر 

    وقمغم  یى اًمٚمٖم٦م: هل اًمٚمٗمظ اًمقاطمد اًمدال قمغم اعمٕمٜمجمروره. اًمٙمٚمٛم٦م ذم

صح اًمًٙمقت قمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ زىد ىم٤مئؿ أو مل ىّمح ُمثؾ إن يم٤من زىد ىم٤مئاًم، وأُّم٤م  اجلٛمٚم٦م ؾمقاء

هب٤م ُم٤م أراده اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أُمر ٟمحق يمٚمٛم٦م اِلجي٤مد  رُ ٝمَ ٔمْ ىَ اًمّتل  َل ٝمِ ومَ اًم٘مرآين  ِح ٚمَ ٓمَ ّْم عمُْ ٱذم 

  فُ ًمُ قْ وهق ىمَ 
ٍ
 .٤ممِ ُلْ ِْلِ ٱٛم٦م اًمقطمل وَ أو يمٚم شمٕم٤ممم ًمٌمء

ّٕن وٓدشمف مل شمٙمـ قمغم اًمٕم٤مدة وتّت٤مج إمم يمٚمٛم٦م اِلجي٤مد  واعمراد هب٤م قمٞمًك

                                                
 .17ؾمقرة ُمرىؿ /. 1

 .2/461. اًمّتٌٞم٤من 2
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 ـ همػم ختٚمؾ سمٕمض إؾم٤ٌمب اًمٕم٤مدى٦م واًمِم٤مهد قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:ُم     

         1. 

اًمٙمراُم٤مت اًمٕمدىدة ٕضمؾ و دىف ُم٤م أراده ُمـ اعمٕم٤مضمزى یى قمٚم رُ ٝمِ ٔمْ أو أّن اهلل شمٕم٤ممم ىُ 

 هداى٦م اًمٜم٤ّمس وُم٤م اىمّتْم٤مه ُمـ طمٙمٛمّتف شمٕم٤ممم.

أو أّن مجٞمع اعمٛمٙمٜم٤مت شمدّل قمغم وضمقد اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم وًمٙمـ دًٓم٦م اِلٟم٤ًمن أشّمؿ 

 أفمٝمر وآيمد. وومٞمٝمؿ دًٓم٦م إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م

  .ضم٤مر وجمرور، واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم 

    ٌٌَّْتَدأ ومل  إًمٞمف وىرضمع إمم اعمًٞمح قمٞمًك سمـ ُمرىؿ ْم٤مٌف ُمُ ، واًمْمٛمػم ُُم

 ى١مّٟم٨م اًمْمٛمػم ّٕن اًمٙمٚمٛم٦م همػم ُم٘مّمقد هب٤م.

   ٦م ذم يمّت٥م اًمٕمٝمدىـ وُمٕمٜم٤مه اٟمٞمّ ِٕمؼْم ظمؼم، وهق ُمٕمّرب ُمِمٞمح٤م سم٤مًم

  :قمٜمف ىم٤مل شمٕم٤مًمی طمٙم٤مى٦ماعم٤ٌمرك. وهذا ًم٘م٥م اقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم وًمذا      

        *        2. 

   سمدل، وهق ُمٕمّرب ُمـ أىِمقع سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م وُمٕمٜم٤مه اًمًّٞمد وومنوه

سم٤معمخٚمِص وهق اعمٜمجل وسمٕمض إظم٤ٌمر شمٗمًػمه سمٞمٕمٞمش وهق أٟم٥ًم ُمـ ضمٝم٦م شمًٛمٞم٦م اسمـ 

 ٝمام.ٜمُم٤م ُمّر ُمـ اعمِم٤مهب٦م اًمّت٤مُم٦م سمٞمزيمرى٤م سمٞمحٞمك قمغم 

  أو اعمراد اؾمٛمف اعمٛمّٞمز  ،ٟمٕم٧م وصٗم٦م ضمٕمٚم٧م ُمـ إؾمامء ّّٕن٤م مُتٞمَز متٞمٞمزه٤م

 ًمف.

   وردًا قمغم َُمـ  ،ُّمف ُمرىؿ ًمٚمّت٠ميمٞمد قمغم أّٟمف خمٚمقق ُمـ همػم أبأُ ٟمًٌف اهلل إمم

 قماّم ى٘مقل اعمنميمقن. شمٕم٤ممموَ ؾمٌح٤من اهلل  :اخلٓم٤مب ُل٤م وٕنّ  ،ىًّٛمٞمف اسمـ اهلل

   ،اًمٙمرىؿ قمغم ُمـ ى٠ًمًمف ّٕٟمف ٓىرّده ًمٙمرم فاًمقضمٞم»طم٤مل ُمـ يمٚمٛم٦م :

وضمٝمف قمٜمده ظمّلف ُمـ ىٌذل وضمٝمف ًمٚمٛم٠ًمًم٦م ومػمد، ى٘م٤مل ُمٜمف وضمف اًمرضمؾ ىقضمف وضم٤مه٦م 

اجل٤مه:  1اعم٘مٌقًمٞم٦ماًمَقضم٤مَه٦م هل  يأأو  3شوًمف ضم٤مه قمٜمد اًمٜم٤ّمس، وضم٤مه٦م: أي ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م

                                                
 .171. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /1

 .31و 30. ؾمقرة ُمرىؿ /2

 .2/461. اًمّتٌٞم٤من 3
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واوه ُمـ أّوًمف إمم ُمقوع اًمٕملم ُمٜمف وم٘مٞمؾ ضم٤مه وإّٟمام هق وضمف. اًمقضمٞمف:  ُم٘مٚمقب ىمٚم٧ٌم

 ذواجل٤مه واًمنمف واًم٘مدر.

    أي أّٟمف ،طمرف ضمر وجمروره  يم٤من وضمٞمٝم٤ًم ذم دٟمٞم٤مه سم٤مًمٜمٌقة وفمٝمقر

 اعمٕمجزات واًمٙمراُم٤مت قمغم ىدىف.

 .طمرف قمٓمػ 

  اًمدرضم٦م ذم اجلٜم٦م. وىٙمقن ُمـ وضمٝم٤مء أظمرة سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م وقمٚمق 

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ضمّر 

   .جمروره. إمم صمقاب اهلل ويمراُمّتف، ّٕٟمف اعمراد ُمـ اًمّت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم 

اًمذي أُمره  ِؼ ىْ رِ ٓمَ ًمٱوطم٘مٞم٘م٦م اًمّت٘مرب: ؾمٌؼ اِلٟم٤ًمن ؾم٤مئر أومراد ٟمققمف ذم ؾمٚمقك 

ىمقًمف شمٕم٤ممم: اهلل شمٕم٤ممم سمف يمام ورد ذم     *     2. 

ـْ ىٙمقن وضمٞمٝم٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ىَ  وىٔمٝمر ُمٜمٝم٤م: أّن يمّؾ  ـَ  نُ قْ ٙمُ َُم اعم٘مّرسملم  ُِم

 وقمٙمًف.

ىٙمقن ذم أظمرة ىَمْد وضمٞمٝم٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ َأطَمٌد ُمـ اًمٜم٤ّمس ٟمٕمؿ، رسّمام مل ىٙمـ 

 وضمٞمٝم٤ًم وُمـ اعم٘مرسملم.

 اًمرواى٤مت

قمٝمدًا،  قمٝمد إمَم ذم قمكمّ  أّٟمف ىم٤مل: إّن اهلل  إظم٤ٌمر سمًٜمده قمـ اًمٜمٌل ذم ُمٕم٤مين

ى٤م رّب سمّٞمٜمف زم، ىم٤مل: اؾمّتٛمع، ىمٚم٧م: ىمد ؾمٛمٕم٧ُم، ىم٤مل: إّن قمٚمّٞم٤ًم رأى٦م اُلدى وإُم٤مم  :ىمٚم٧ُم 

ٌّف أطمٌّ 3أوًمٞم٤مئل وٟمقر ُمـ أـم٤مقمٜمل وهق اًمٙمٚمٛم٦م اًمّتل أًمزُمّتٝم٤م اعمّت٘ملم وُمـ  لٜم، ُمـ أطم

 4أـم٤مقمف أـم٤مقمٜمل.

وشمٗمّمٞمؾ  6إصٗمٝم٤مين ذم طمٚمٞم٦م آُوًمٞم٤مء ؿٍ ٞمْ ٕمَ ورواه٤م أسمقٟمُ  5قه٤م ذم أُم٤مزم اًمٓمقدأىمقل: وٟمح

                                                                                                              
 .3/195. اعمٞمزان 1

 .11و 10. ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م /2

 26. اؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٗمّتح /3      . 

 .126. ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر /4

 .428، رىمؿ 20/245، اعمجٚمس اًمّت٤مؾمع، ح. أُم٤مزم اًمٓمقد5

ُٓوًمٞم٤مء 6  .1/66. طمٚمٞم٦م ا



 307  ..................................................................... 45/  قمٛمران آلؾمقرة 

 .1اًمرواى٦م ُمذيمقرة ذم شم٠موىؾ أى٤مت اًمٔم٤مهرة

ومٌٞمٜم٤مهل  : إّّن٤م سُمنّمت سمٕمٞمًكٚمراوٟمدي، ىم٤مل اًم٤ٌمىمرًمذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء و

 ذات ىقم ذم اعمحراب إذ متّثؾ ُل٤م اًمروح إُملم   *       

      *            2.3، احلدى٨م 

ذم ُمّم٤ٌمح اًمزائر ًمٚمًّٞمد قمكم سمـ ـم٤مووس:  ى٤مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُٕمػماعم١مُمٜملمزّ اًموذم 

 4وم٠مٟم٧م يمٚمٛم٦م اهلل.

 5 اًمِم٤مُمٚم٦م ويمٚمٛمّتف اًم٤ٌمىمٞم٦م.غم ٟمٕمٛم٦م اهللوذم زى٤مرشمف اخل٤مُم٦ًم: اًمًّلم قم

 6: اًمًّلم قمٚمٞمؽ ى٤م يمٚمٛم٦م اهلل.وورد ذم زى٤مرة اِلُم٤مم اجلقاد

 7: وأؿمٝمد أّٟمَؽ... واعمقهقب ًمف يمٚمٛم٦م اهلل.وورد ذم زى٤مرة اِلُم٤مم اُل٤مدي

: اًمًّلم قمغم طمج٦م اعمٕمٌقد ويمٚمٛم٦م اخل٤مُم٦ًم ًمإلُم٤مم احلج٦م ةِ ى٤مرَ زّ اًموورد ذم 

 8اعمحٛمقد.

 ذم أّّنؿ رَ ، وسم٤مسم٤مً آظَم 9يمٚمٛم٦م اهلل ذم سمح٤مرإٟمقار اعمجٚمز سم٤مسم٤مً ذم أّن قمٚمٞم٤ّمً  اًمٕمّّلُم٦مُ  دَ َوىَمْد قَم٘مَ 

 ومراضمٕمٝم٤م. 10يمٚمامت اهلل ومٞمف

 

                                                
 .10، ح2/596. شم٠موىؾ أى٤مت اًمٔم٤مهرة 1

 (.17-19. ؾمقرة ُمرىؿ /)2

 .369، ح2/142. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 3

 .136. ُمّم٤ٌمح اًمزائر /4

 .150. ُمّم٤ٌمح اًمزائر /5

 .395. ُمّم٤ٌمح اًمزائر /6

 .406. ُمّم٤ٌمح اًمزائر /7

 .441. ُمّم٤ٌمح اًمزائر /8

 (.15/320) 36/56. سمح٤مرإٟمقار 9

 (.10/489) 24/173. سمح٤مرإٟمقار 10
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  َ٤مٝمٚمَ ٌْ ُم٤م ىمَ قمٚمیى  ٤مهدَ ٕمْ طمرف قمٓمػ، قمٓمػ أى٦م اًمنمىٗم٦م واجلٛمٚم٦م اعمذيمقرة سم. 

   ُمًّتؽم ىرضمع إمم قمٞمًك اًمٜمٌل َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. 

 .ُمٗمٕمقل سمف  .طمرف ضمّر 

   جمروره، اعمٝمد: ُم٤م ىّٛمٝمد ًمٚمّمٌل ُمـ ُمْمجٕمف ذم رو٤مقمف ؾمّٛمل

  سم٤معمّمدر وُمٜمف اًمّتٛمٝمٞمد. ومجٚم٦م     ّم٥م قمغم احل٤مل ذم حمّؾ اًمٜم

قمٓمٗم٤ًم قمغم    ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وىٕمٜمل ُمٙمّٚماًم، وُمراده ُمـ يمّلُمف ذم اعمٝمد ىمقًمف

:  طِمٙم٤مَى٦ًم قَمٜمْفُ شمٕم٤ممم               *        

             *            

*                  1ّتٙمّٚمؿ . وُمـ اًمقاوح أّن هذا اًم

 ىٙمقن ُمـ آى٤مت اهلل شمٕم٤ممم.ذم َأَوِل وَٓدشمِِف 

  قمٓمػ.طمرف 

  أو قمغم  ،قمٓمػ قمغم اجلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م    وهق فمرف وحمٚمف

 وىمٞمؾ: سمٚمقغ أرسمع»اًمٜمّم٥م. واًمٙمٝمؾ ُمـ اًمٙمٝمقًم٦م وهق ُم٤م سملم اًمِم٤ٌمب واًمِمٞمخقظم٦م 

 .2شوصمّلصملم ؾمٜم٦م... وأصؾ اًم٤ٌمب اًمٕمٚمق وم٤مًمٙمٝمؾ ًمٕمٚمق ؾمٜمّف أو ًمٕمٚمق ُمٜمزًمّتف

ُٙمُٝمقل ُمـ اًمرضم٤مل هؿ اًمذىـ : اًم٦3موذم همرى٥م اسمـ ىمّتٞمٌ»ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمّتًؽمي: 

اًمٜم٤ٌمت  َؾ ٝمَ ّتَ يمْ لم، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقُلؿ: ا: اسمـ اًمثّلصم4ضم٤مزوا اًمثّلصملم. ىم٤مل اعمٗمنون

إذا شمّؿ وىمقي ىمٌؾ أن هيٞم٩م، صمّؿ ٓىزال اًمرضمؾ يمٝمًّل طمّّتك ىٌٚمغ مخًلم وىِمٞمخ وًمٞمس ًمف 

 .5شطمّد...

                                                
 (.30-33. ؾمقرة ُمرىؿ /)1

 .2/463. اًمّتٌٞم٤من 2

 .232و 1/231. همرى٥م اًم٘مرآن 3

 .4/85: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 6/392: شمٗمًػم اًمٓمؼمي 1/213. ُمٕم٤مين اًم٘مرآن 4

 .1/174. طمقار ُمّمحػ 5
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اًمٙمٝمقًم٦م أىْم٤ًم  ذموشمٙمٚمّٛمف  ،ظمرى عمرىؿ سم٠مّٟمف ىٕمٞمش إمم اًمٙمٝمقًم٦مأُ وومٞمٝم٤م سمِم٤مرة 

 ىٙمقن ُمـ آى٤مت اهلل شمٕم٤ممم.

واعمٕمروف أّٟمف ُارؾمؾ إمم اًمٜم٤ّمس وهق اسمـ صمّلصملم ؾمٜم٦م وُرومع إمم اًمًامء سمٕمد صمّلث »

ؾمٜملم وهذا ُم٤م شمدل قمٚمٞمف إٟم٤مضمٞمؾ اعمٕمرووم٦م وًمٙمـ ذيمر مجٝمقر اعمٗمنىـ أّن شمٙمٚمٞمٛمف 

ـّ اًمٙمٝمقًم٦ماًمٜم٤ّمس إّٟمام هق سمٕمد ٟمزوًمف ُمـ اًمًامء وم٢مّٟمف مل ىٛمٙم٨م ذم إرض ُم٤م ىٌ  .1شٚمغ سمف ؾم

وذم أى٦م اًمنمىٗم٦م رّد قمغم اًمٜمّم٤مرى ُمـ يمقن قمٞمًك إُل٤ًم ّٕٟمف ىقضمد ومٞمف اًمّتٖمٞمػم 

ُ ٱواًمّت٘مٚم٥م ذم إطمقال واًمٕمٛمر وهذا ىٜم٤مذم   .٦مَ ٞمَ هِ قْ ًمُ ْٕ

ـْ وىٔمٝمر  أّٟمف مل ىٌٚمغ ؾمـ اًمِمٞمخقظم٦م وإّٟمام ىٜمّتٝمل إمم ؾمـ »ُمٌٚمغ قمٛمره ُِم

 ة واًمٙمٝمقًم٦م.وًمذا أظمذ ذم ـمرذم قمٛمره اًمّم٤ٌمو 2شاًمٙمٝمقًم٦م

وفمٝمقر أى٦م اًمنمىٗم٦م أّن اًمّتٙمّٚمٛملم يمٚمٞمٝمام ُمـ ظمقارق اًمٕم٤مدة وُمـ آى٤مت اهلل 

 ّٓ ـّ اًمٙمٝمقًم٦م ٓىٙمقن يمذًمؽ إ شمٕم٤ممم واًمّتٙمّٚمؿ ذم اعمٝمد ىٙمقن يمذًمؽ وأُّم٤م اًمّتٙمّٚمؿ ذم ؾم

 سمٕمد واىمٕم٦م ُمٝمّٛم٦م وهل رومٕمف إمم اًمًامء وٟمزوًمف ُمٜمف سمٕمد فمٝمقر اِلُم٤مم اعمٜمّتٔمر اعمٝمدي

سمٕمد اًمٔمٝمقر ُمـ اًمًامء  ُل زِ ٜمْ ىَ أّٟمف  3رواى٤مت اًمٗمرى٘ملم لٙمِ َتْ طمٞم٨م  نمقم احلج٦م اًمث٤مين

 وىّمكم ظمٚمٗمف ذم سمٞم٧م اعم٘مدس.

ـْ وَ  ِٛمٞم٦م ُمراطمؾ قُمُٛمِر اِلٟم٤ًمن راضمعٱ ؾِ ضْم أَ ُِم ًْ ًمٚمًّٞمد  4روح اعمٕم٤مين ًمقىمقف قمٚمیى شَم

 أًمقد.

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ضمر 

   ظمرى ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م ذم أى٦م أُ  جمروره ذم حمّؾ اًمٜمّم٥م طم٤مٌل

شمًّتٕمٛمؾ ذم اعمٓم٤مسم٘م٦م ُمع اًمقاىمع اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٌمء ش صٚمح»ُم٤مدة »اًم٤ًمسم٘م٦م. وُىٕمّد ُمٜمٝمؿ. 

ُمرو٤مة اهلل شمٕم٤ممم. وىمد وىمع  ذمومّمّلح اِلٟم٤ًمن ُمٓم٤مسم٘م٦م أقمامًمف اجلقاٟمحٞم٦م واجلقارطمّٞم٦م 

                                                
 .5/347: وُمقاه٥م اًمرمحـ 3/196. يمام ذم اعمٞمزان 1

 .3/196. يمام ذم اعمٞمزان 2

: وومْم٤مئؾ اخلٛم٦ًم 37، ح77إرض ىمًٓم٤ًم وقمدًٓ / أَلُ ٛمْ . راضمع يمّت٤ميب إرسمٕمقن طمدىث٤ًم ذم ُمـ ىَ 3

3/401. 

 .3/217. روح اعمٕم٤مين 4
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ىم٤مل شمٕم٤ممم:  شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ إسمراهٞمؿ جلٛمع ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل ِػ ْص قَ ًمْ ٱهذا        

  1. 

وإؾمح٤مق وىٕم٘مقب: ىم٤مل شمٕم٤ممم:                

2. 

: ىم٤مل شمٕم٤ممم: وحيٞمك     3. 

وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من مجع ُمـ إٟمٌٞم٤مء               

 4. 

وًمقط: ىم٤مل شمٕم٤ممم:               5. 

  وإؾمامقمٞمؾ وإدرىس وذواًمٙمٗمؾ: ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠مّنؿ:   * 

              6. 

وذم ـمٚم٥م ؾمٚمٞمامن اًمذي اؾمّتج٤مسمف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ضمَؾ ؿم٠مٟمف طمٙم٤مى٦م قمٜمف:     

        7. 

وىقٟمس ص٤مطم٥م احلقت: ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠مٟمف:           

 8. 

 وأى٤مت اًمنمىٗم٦م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم احلٍم.

 أّوًٓ: عم٤م صم٧ٌم ذم حمّٚمف ُمـ أّٟمف ٓ ُمٗمٝمقم ًمٚمقصػ.

 وصم٤مٟمٞم٤ًم: أّن يمٚمٛم٦م )ُمـ( ذم سمٕمْمٝم٤م شمدّل قمغم قمٛمقُمّٞم٦م اًمّمٗم٦م ُمـ اعمقصقف.

قٟمقا ىٙم وصم٤مًمث٤ًم: إدًّم٦م اًمٕم٘مٚمّٞم٦م واًمٜم٘مٚمّٞم٦م اًمداًّم٦م قمغم أّن أهؾ اًمّت٘مقى ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق مل

                                                
 .122. ؾمقرة اًمٜمحؾ /1

 .72. ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء /2

 .39قمٛمران / . ؾمقرة آل3

 .85. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /4

 .75. ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء /5

 .86و 85. ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء 6

 .19. ؾمقرة اًمٜمٛمؾ /7

 .50. ؾمقرة اًم٘مٚمؿ /8



 311  ..................................................................... 46/  قمٛمران آلؾمقرة 

 .1شًمّم٤محللمُمـ إٟمٌٞم٤مء هؿ ُمـ ا

ُمـ أّن درضم٦م اًمّم٤محللم  2اًمًٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري َل قْ ٤م ذيمرٟم٤م أّن ىمَ ممّ  رُ ٝمَ ٔمْ ىَ وَ 

 ًْمَٖمراسَم٦ِم.ٱسمؾ ذم هم٤مى٦م  ومقق اًمٜمٌقة وُمـ صَمَؿ ظمّتؿ هب٤م اًمّمٗم٤مت يمام ٓخيٗمك، قمجٞم٥م

 ٦ماًمرواى

: أيم٤من قمٞمًك سمـ ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر :ذم طمًٜم٦م أو صحٞمح٦م ىزىد اًمٙمٜم٤مد ىم٤مل

وم٘م٤مل: يم٤من ىقُمئذ ٟمٌّٞم٤ًم طمّج٦م اهلل ذم اعمٝمد طمج٦م اهلل قمغم أهؾ زُم٤مٟمف؟ طملم شمٙمّٚمؿ  ُمرىؿ

ؾ أُم٤م شمًٛمع ًم٘مقًمف طملم ىم٤مل: ُمرؾَم  همػم           * 

                   3  ىمٚم٧م: ومٙم٤من

هلل قمغم زيمرّى٤م ذم شمٚمؽ احل٤مل وهق ذم اعمٝمد؟ وم٘م٤مل: يم٤من قمٞمًك ذم شمٚمؽ احل٤مل  ٦مىقُمئذ طمجّ 

آى٦م ًمٚمٜم٤ّمس ورمح٦م ُمـ اهلل عمرىؿ طملم شمٙمّٚمؿ ومٕمؼّم قمٜمٝم٤م ويم٤من ٟمٌّٞم٤ًم طمّج٦م قمغم ُمـ ؾمٛمع 

 يمّلُمف ذم شمٚمؽ احل٤مل، صمَؿ صٛم٧م ومٚمؿ ىّتٙمّٚمؿ طمّّتك ُمْم٧م ًمف ؾمٜمّت٤من ويم٤من زيمرّى٤م احلّجف

قمغم اًمٜم٤ّمس سمٕمد صٛم٧م قمٞمًك سمًٜمّتلم صمَؿ ُم٤مت زيمرّى٤م ومقرصمف اسمٜمف حيٞمك اًمٙمّت٤مب  هلل 

 :هق صٌٌل صٖمػٌم أُم٤م شمًٛمع ًم٘مقًمفو واحلٙمٛم٦م            

    4. 

هلل شمٕم٤ممم إًمٞمف، ؾمٌع ؾمٜملم شمٙمّٚمؿ سم٤مًمٜمٌَقة واًمرؾم٤مًم٦م طملم أوطمك ا ومٚماّم سمٚمغ قمٞمًك

وًمٞمس شمٌ٘مك إرض ى٤م أسم٤م ظم٤مًمد ىقُم٤ًم  قمغم اًمٜم٤ّمس أمجٕملمو ومٙم٤من قمٞمًك احلّج٦م قمغم حيٞمك

وأؾمٙمٜمف إرض، وم٘مٚم٧م:  واطمدًا سمٖمػم طمّج٦م هلل قمغم اًمٜم٤ّمس ُمٜمذ ىقم ظمٚمؼ اهلل آدم

طمّج٦م ُمـ اهلل ورؾمقًمف قمغم هذا آُُّم٦م ذم طمٞم٤مة رؾمقل  ضمٕمٚم٧م ومداك أيم٤من قمكمٌ 

ىقم أىم٤مُمف ًمٚمٜم٤ّمس وٟمّمٌف قمٚماًم ودقم٤مهؿ إمم وٓىّتف وأُمرهؿ سمٓم٤مقمّتف،  ،؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿاهلل

وسمٕمد ووم٤مشمف؟  واضم٦ٌم قمغم اًمٜم٤ّمس ذم طمٞم٤مه رؾمقل اهلل ىمٚم٧م: ويم٤مٟم٧م ـم٤مقم٦م قمكمّ 

 ويم٤مٟم٧م اًمٓم٤مقم٦م ًمرؾمقل اهلل وًمٙمٜمّف صٛم٧م ومٚمؿ ىّتٙمّٚمؿ ُمع رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ

                                                
 (.347-349/)5. ُمقاه٥م اًمرمحـ 1

 .1/311. قم٘مقد اعمرضم٤من 2

 .31-30. ؾمقرة ُمرىؿ /3

 .12. ؾمقره ُمرىؿ /4
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٤مقم٦م ُمـ اهلل وُمـ رؾمقًمف قمغم ويم٤مٟم٧م اًمٓم ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل قمغم ُاُّمّتف وقمغم قمكمّ 

 1طمٙمٞماًم قم٤معم٤ًم. ويم٤من قمكمُ  سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل اًمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ ًمٕمكمّ 

 ًمٚمراوٟمدي. 2ىمّمص إٟمٌٞم٤مءُم٤مضم٤مَء ذم وٟمحقه٤م 

 

                         

                     

 

  إمم ُمرىؿ. عُ ضمِ رْ ىَ  ُمًّتؽمٌ  وٛمػمٌ ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م، وم٤مقمٚمف 

  َظم٤مـم٧ٌْم رهَب٤م ُمع شم ، ّٓ  ْقاًُ ٞمْ ًمَ  ؿْ ٠مَّنُ اعمّلئٙم٦م إى٤مه٤م ّّٕن٤م شمٕمٚمؿ سمِ  ؿِ ٞمْ ٚمِ ٙمْ ُمٜم٤مدىى إ

 ٦مِ ٖم٤مصمَ ّتِ ؾْم ِٓ ٱوم٘مط، أو أّن اجلٛمٚم٦م شمٙمقن قمغم ٟمحق  ن يمّلم اهلل إًمٞمٝم٤مقحيٛمٚم ؿْ هُ ط وَ ؾم٤مئِ وَ 

  اعمٕمؽمو٦م ذم اًمٙمّلم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  3:  وىٔمٝمر ُمـ هذا اخلٓم٤مب هم٤مى٦م

 اًمّتذًّمؾ واخلْمقع.

ى٤م  یى سمٛمٕمٜم ٟمداء جلؼمئٞمؾ وُمـ سمدع اًمّتٗم٤مؾمػم أّن ىمقُل٤م »ىم٤مل اًمزخمنمي: 

 .4شؾمّٞمدي

  ُمـ أّّن٤م  ٌي یى يمٞمػ أو شمٕمّج٥م أو اؾمّتٌٕم٤مد قم٤مدِ ؾمّتٗمٝم٤مم سمٛمٕمٜمُمٗمٕمقل ومٞمف أو ا

 ُمـ دون زوج. دٍ ًمَ ص٤مرت ذات وَ 

 .ومٕمؾ ُمْم٤مرع   .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مّدم ًمٙم٤من اًمٜم٤مىمّم٦م 

  .اؾمؿ يم٤من  .طم٤مًمٞم٦م 

    شي»وىم٤مى٦م،  شن»طمرف ضمزم، َوُهَق ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمٚمؿ 

 اعمّس واعمًٞمس يمٜم٤مى٦م فم٤مهرة قمـ اًمقـمل.ُمٗمٕمقل سمف. 

  وم٤مقمٚمف. وىٓمٚمؼ قمغم اًمقاطمد واجلٛمع واًمّتٜمٙمػم ًمٚمٕمٛمقم واجلٛمٚم٦م شمٗمٞمد قمٛمقم

                                                
 (.1/382) 1، ح2/279. اًمٙم٤مذم 1

 .6، ح2/144. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 2

 .99. ؾمقرة ُم١مُمٜمقن /3
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 اًمٜمٗمل ٓ ٟمٗمل اًمٕمٛمقم.

اًمقًمد ُمـ همػم ُمًٞمس ُمع أّن٤م  ِؼ ٚمْ قمـ ظَم  ؾم٠مًم٧م ُمرىؿ :إن ىمٞمؾ»ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

ّن٤م اؾمّتٗمٝمٛم٧م أىٙمقن ٓشمٜمٙمر ذًمؽ ذم ُم٘مدور اهلل شمٕم٤ممم؟ ىمٚمٜم٤م: ومٞمف وضمٝم٤من: أطمدَه٤م: أ

ذًمؽ، وهل قمغم طم٤مًمّتٝم٤م ُمـ همػم سمنم أم قمغم جمري اًمٕم٤مدة ُمـ سمنم، يمام ى٘مقل اًم٘م٤مئؾ: 

ف ىمقي أم هٜم٤مك يمٞمػ شمٌٕم٨م سمٗمّلن ذم هذا اًمًٗمر، وًمٞمس ُمٕمف ُم٤م ىريمٌف ُمٕمٜم٤مه، ٕٟمّ 

ذم اًمٌنمة: اًمّتٕمج٥م مم٤ّم ظمرج قمـ اعمٕمّت٤مد ومّتٕمج٧ٌم ُمـ قمٔمؿ ىمدرة  نّ إُمريمقب؟ اًمث٤مين: 

يمٞمػ هت٥م  :اهلل، ويمام ى٘مقل اًم٘م٤مئؾ ًمٖمػمهًم٘م٤مئؾ قمٜمد أى٦م ىراه٤م: ُم٤م أقمٔمؿ اهلل يمام ى٘مقل ا

 ًمؽ. وًمٞمس ىِمؽ ذم هٌّتف و
ٍ
 .1شإّٟمام ىّتٕمج٥م ُمـ ضمقدهوٞمٕمّتؽ، وهل أضمؾ رء

  ُمًّتؽم ىرضمع إمم اعمٚمؽ اعمّتٙمّٚمؿ ُمع ُمرىؿ وهق  َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُم٤مض، وم٤مقمٚمف

 إُّم٤م ضمؼمئٞمؾ أو اًمروح.

  ٛمٙمـ أن ىٙمقن يمّلُم٤ًم شم٤مُم٤ًم شم٘مدىر إُمر يمذًمؽ ضم٤مر وجمرور، وى

ىدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة و سمف أُمٌر ُم٘ميض ٓ ُمرّد ًمف ِت نّمْ وُمٕمٜم٤مه أّن إُمر اًمذي سمُ 

 ُمرىؿ                      

 2. .ىرومع سمف رومع اوٓمراب ُمرىؿ وشمردد ٟمٗمًٝم٤م 

  ٌٌَّْتَدأ  .ُُم

   ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل  َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ىدل قمغم آؾمّتٛمرار، وم٤مقمٚمف

 شمٕم٤ممم، ظمؼم.

 .ُمٗمٕمقل سمف 

   ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم، إمم هٜم٤م رومع سمف اًمٕمجز َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع، وم٤مقمٚمف

 اًمّتٕمج٥م. اًمذي ىقَهف

   ِْم٘مَ ٚمْ ُمٗمٕمقل ومٞمف، ًم 
ِ
 يت.ْٔ ٱ ٤مء

   ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم أي أراد.َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُم٤مض، وم٤مقمٚمف 

    .ل ؿمٞمئ٤ًم.ٜمِ َىٕمْ ُمٗمٕمقل سمف  .طمرف راسمط 

                                                
 .2/464ن . اًمّتٌٞم٤م1

 .21. ؾمقرة ُمرىؿ /2
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   ٌش ُم٤م»و اعم١ميمدة اًمّتل سمٓمؾ قمٛمٚمٝم٤مش إنّ »٦م أو ُمٙمٗمقوم٦م، ُمريم٦ٌم ُمـ يم٤مومّ  َأداة

 ٙم٤موم٦م.ة اًمدَ ائِ زّ ًمٱ

   ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم.َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف 

   .ضم٤مر وجمرور. واًمْمٛمػم ىرضمع إمم إُمر 

 .ومٕمؾ أُمر. وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م أُمر  .طمرف قمٓمػ 

  ُمًّتؽم ىرضمع إمم إُمر. ٟمٗمل ًمّتقهؿ اًمُٕمْن َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع، وم٤مقمٚمف

وهق إُّم٤م إظم٤ٌمر سمنقم٦م طمّمقل ُمراد اهلل  :ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػماً  ـْ قمَ مم واًمّمٕمقسم٦م قمغم اهلل شمٕم٤م

 أراد أو يمٚمٛم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل قمّلُم٦م ًمٚمٛمّلئٙم٦م ومٞمام ىرىد 
ٍ
 جي٤مده.إِ شمٕم٤ممم ذم يمّؾ رء

 

                

 

  طمرف قمٓمػ قمغم  أو   أو يمّلم ُمٌّتدأ 45ذم أى٦م ،

 ومٞمٙمقن طمرف اؾمّتئٜم٤مف.

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع، ُمٗمٕمقل سمف ىرضمع إمم قمٞمًك سمـ ُمرىؿ َِوِٛمػْمٌ  فُ ٚمُ . وم٤مقم 

 سم٤مًمٜمقن ٟمٕمّٚمٛمف. َئ ىُمرِ ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. وَ 

  .ىدل قمغم اجلٜمس واعمراد سمف ضمٜمس اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م. ش ال»و ُمٗمٕمقل سمف

قمّلُم٤ًم سمٕمٔمؿ ؿم٠من إِ قن ُمـ ىمٌٞمؾ ذيمر اًمٕم٤مم ىمٌؾ اخل٤مص أو اعمجٛمؾ ىمٌؾ اعمٗمّّمؾ وىٙم

ذم قمٚمٛمف  ٦مُلل. أو اًمٕمٚمؿ سمٙمّٚمّٞم٤مت أهار اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر اًمث٤مسمّتاًمٙمّت٤مب اًمًاموي اِل

 اًمٕم٤مُم٦م. ْي ّنِ ٗمَ ُمـ ُمُ  يمام قمٚمٞمف مج٤مقم٦مٌ  طّ خْلَ ٱإززم، ٓ اًمٙمّت٤مسم٦م سم٤مًمٞمد وَ 

 .طمرف قمٓمػ 

     ىدل قمغم اجلٜمس، واعمراد هب٤م احل٘م٤مئؼ اًمّتل شمٙمقن ذم ش ال»ف، ُمٕمٓمق

 .٤ٌمهُ ٘مْ أو قمُ  ٞم٤مهُ ٟمْ قمّت٘م٤مدًا وقمٛمًّل ذم دُ ٱاًمٕم٤ممَل واًمٕمٚمؿ هب٤م ىٜمٗمع اِلٟم٤ًمن 

 .طمرف قمٓمػ 

  هل اًمٙمّت٤مب اعمٜمَزل قمغم ُمقؾمك  ذم اعمٞم٘م٤مت وسم٤مًٕمقاح، وأُّم٤م اًمّتل

ُمٕمؽمومقن سم٤مٟم٘مٓم٤مع اشمّم٤مل اًمًٜمد ُم٤مسملم  ُمقضمقدة قمٜمد اًمٞمٝمقد ُمـ إؾمٗم٤مر ومٝمؿ ِهَل 
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ٟمٍم ُمـ ُمٚمقك سم٤مسمؾ ويمقرش ُمـ ُمٚمقك اىران همػم أّن اًم٘مرآن ىّمّدق أّن اًمّتقراة  سمخ٧م

َ ٱهمػم خم٤مًمٗم٦م ًمٚمّتقراة  اعمقضمقدة سم٠مىدهيؿ ذم زُمـ اًمرؾمقل إقمٔمؿ سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م وإن  َٞم٦مِ ٚمِ ْص ْٕ

 1ًمٕم٧ٌم هب٤م ىد اًمّتحرىػ.

 .طمرف قمٓمػ 

   اعمٜمَزل قمغم قمٞمًكوهق اًمٙمّت٤مب  ٓقمغم سمٕمض ٟمقاؾمخ  ُؾ ٛمِ ّتَ ِْم ىَ و ّٓ إ

ُمـ ىمقًمف:  (قمٛمران آل)ُمـ هذه اًمًقرة  50اًمّتقراة يمام شمدل قمٚمٞمف أى٦م     

        قمٚمٞمف ىمقًمف  وىدّل  ٦مظمّلىمٞمّ وآ ٦موسمٕمض إطمٙم٤مم اِلصم٤ٌمشمٞم

 شمٕم٤ممم                         

  2. 

وأُّم٤م إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم ُمّتك وُمرىمس وًمقىم٤م وىقطمٜم٤م ومٝمل ُمـ اًمٙمّت٥م 

 .ٗم٦م سمٕمد قمٞمًكاعمقًمَ 

ًم٘مقًمف  اخل٤مشمؿٟمجٞمؾ( ُمِمّتٛمّلن قمغم اًمٌِم٤مرة سم٤مًمٜمٌل ويمّلَه٤م )اًمّتقراة واِل

شمٕم٤ممم:                         

 3. 

وىٔمٝمر ُمـ يمٚمٛم٦م   أّن اًمٌِم٤مرة ُمقضمقدة طمّّتك ذم اًمٙمّت٥م اعمقضمقدة

 اعمحّروم٦م ُمـ هذىـ اًمٙمّت٤مسملم اًمًاموىلم.

 رواى٤متاًم

ىم٤مل: عم٤م وًمد قمٞمًك سمـ  ضمٕمٗمر اجل٤مرود زى٤مد سمـ اعمٜمذر قمـ أيب أيبوذم ظمؼم 

اسمـ ىقم يم٠مّٟمف اسمـ ؿمٝمرىـ، ومٚماّم يم٤من اسمـ ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر أظمذت واًمدشمف سمٞمده يم٤من  ُمرىؿ

٤مب. وأىمٕمدشمف سملم ىدي اعم١مّدب وم٘م٤مل ًمف اعم١مدّب: ىمؾ: سمًؿ اهلل وضم٤مءت سمف إمم اًمٙمّتّ 

سمًؿ اهلل اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ، وم٘م٤مل ًمف اعم١مّدب: ىمؾ: أسمجد،  :اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ، وم٘م٤مل قمٞمًك

ُم٤م أسمجد؟ ومٕمّله سم٤مًمَدرة ًمٞميسمف، وم٘م٤مل: ى٤م  رأؾمف وم٘م٤مل: هؾ شمدري ومرومع قمٞمًك

                                                
 .3/197. راضمع اعمٞمزان 1

 .47. ؾمقرة اعم٤مئدة /2

 .157. ؾمقرة إقمراف /3
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ّٓ وم٤مؾم٠مًمٜمل طمّّتك أومّن ًمؽ، ىم٤مل: ومّنه زم، وم٘م٤مل وُم١مّدب ٓشميسمٜمل إن يمٜم٧م شمدري  إ

اهلل، واًمّدال دىـ اهلل. )هّقز( اهلل، واًم٤ٌمء هبج٦م اهلل، واجلٞمؿ مج٤مل  ء: إًمػ آٓقمٞمًك

طمّٓم٧م اخلٓم٤مى٤م ش طمّٓمل»اُل٤مء هقل ضمٝمٜمّؿ، واًمقاو وىٌؾ ٕهؾ اًمٜم٤ّمر، واًمّزاي زومػم ضمٝمٜمّؿ. 

ص٤مع سمّم٤مع واجلزاء ش ؾمٕمٗمص»يمّلم اهلل ٓ ُمٌّدل ًمٙمٚمامشمف. ش يمٚمٛمـ»قمـ اعمًّتٖمٗمرىـ. 

ٞمد اسمٜمؽ ومحنمهؿ. وم٘م٤مل اعم١مّدب: أّىّتٝم٤م اعمرأة ظمذي سمضمٝمٜمّؿ ىمرؿمٝمؿ ش ىمرؿم٧م»سم٤مجلزاء. 

 1اعم١مّدب.وم٘مد قمٚمؿ وٓ طم٤مضم٦م ًمف ذم 

اجلٛمع ُمـ ه٤مهٜم٤م وه٤مهٜم٤م، ُىَْمُؿ  :، اًم٘مرش2ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مءاًمدىـ اًمراوٟمدي ورواه٤م ىمٓم٥م

ًمٌٕمض رواى٤مت اًمٕم٤مُم٦م يمام ىم٤مل أًمقد:  ٦مٌ ٘مَ ٓم٤مسمِ سمٕمُْمف إمم سمٕمض، واًمرواى٦م ُمْم٤موم٤مً إمم وٕمػ ؾمٜمده٤م، ُمُ 

ُّمف إمم أُ قم٤ٌمس عم٤م سمٚمغ ؾمٌع ؾمٜملم ـ أؾمٚمٛمّتف ٤مك قمـ اسمـحّ َْم ًمٱعم٤م شمرقمرع ـ وذم رواى٦م  وىمد صح أّٟمف»

اعمٕمٚمّؿ ًمٙمـ اًمرواى٤مت ُمّتٔم٤مومرة أٟمّف ضمٕمؾ ى٠ًمل اعمٕمٚمؿ يمٚمّام ذيمر ًمف ؿمٞمئ٤مً قمام هق سمٛمٕمزل قمـ أن ىٜمٌض ومٞمف 

 وؿم٠مّن٤م ىٜمٗمٞمٝم٤م وىرّده٤م سمقوقٍح. .وقمٚمق ُم٘م٤مم ُمرىؿ3شسمٌٜم٧م ؿمٗم٦م

 اًم٘مران وُمثٚمٞمف. وشمٞم٧ُم أُ أّٟمف ىم٤مل:  وذم جمٛمع اًمٌٞم٤من: روي قمـ اًمٜمٌل

َه٤م اًمّتقراة  :وُمثٚمٞمف راد سمف اًمًٜمـ، وىمٞمؾ: أراد سمذًمؽ مجٞمع ُم٤م قمٚمّٛمف ُمـ أصقل اًمدىـ.أىم٤مًمقا: 

 واِلٟمجٞمؾ.

 

                          

                          

                           

                          

 

 .طمرف قمٓمػ 

   ًُٓمٜمّمقب سمجٝم٦م ُمٗمٕمقًمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٗمٕمؾ ُم٘مَدر ٟمحق: أرؾمٚمف اهلل رؾمق

                                                
 .1، ح45: ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر /1، ح236. اًمّتقطمٞمد /1

 .7، ح2/145. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 2

 .3/220. روح اعمٕم٤مين 3
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أو ٟمجٕمٚمف رؾمقًٓ، أو ُمٕمٓمقف قمغم   .وىٙمقن ُمـ إطمقال اعمّتٕمددة 

   .طمرف ضمّر 

     سمـ ُمرىؿ جمروره، وأى٦م اًمنمىٗم٦م سحي٦م ذم أّن رؾم٤مًم٦م قمٞمًك

ْ ، وَ خمّتّم٦م سم٘مقم سمٜمل إهائٞمؾ وهؿ أوٓد ىٕم٘مقب اًمٜمٌل ِ  ـْ ٙمُ شم مَل  فُ ّتُ ثَ ٕمْ سمَ ٓ و ٦مً ٞمَ دقمقشمف قم٤معمَ

 .يم٤موَم٦مً  ًمٜم٤ّمسٱ ممى إِ 

ىم٤مم سمحّؾ ُمِمٙمٚم٦م ًمٞمس طمّٚمٝم٤م ُمـ وفم٤مئٗمٜم٤م وهل يمٞمػ  1وًمٙمـ اًمٕمّّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

يمقن  طم٤مل ذم اًمٜمٌل یى رؾمقًٓ إمم سمٜمل إهائٞمؾ وم٘مط يمٛمقؾم ُؾ ؾَم رْ ىُ  قمٞمًك اًمٜمٌل

وزم أُ ُمـ أٟمٌٞم٤مء  لْمَ اعمًٞمحٞم٦م اًمٞمقم شمدقمل اًمٕم٤معمَٞم٦م ويمٞمػ ىٙمقن اًمرؾمقل إمم ىمقم ظم٤مّص 

 اًمٕمزم؟!

ل سملم اًمرؾمقل واًمٜمٌل سم٠مّن اًمث٤مين ىٙمقن ُمٜمّم٤ٌمً ًمٚمٌٕم٨م واًمّتٌٚمٞمغ، وإوّ  وومّرق

اًمًٗم٤مرة اخل٤مص٦م اًمّتل شمًّتّتٌع احلٙمؿ واًم٘مْم٤مء سم٤محلّؼ سملم اًمٜم٤ّمس، ومٚمؿ  ًَمذي ًَمفُ ٱ هق

اًمٌٕمث٦م إًمٞمٝمؿ وُمـ اعمٛمٙمـ أن ىٙمقن رؾمقًٓ إمم ىمقم  لمزم اًمرؾم٤مًم٦م إمم ىمقم ظم٤مّص ىًّتٚم

 يمٌٜمل إهائٞمؾ وًمٙمـ سمٕمثّتف ودقمقشمف يم٤مٟم٧م قم٤مُم٦م. لمظم٤مّص 

 .2اًمًٌزوارياًمًّٞمُد وشمٌٕمف اًمٗم٘مٞمف 

اًمٗمرق سملم اًمٜمٌل واًمرؾمقل واوح ذم قمٚمؿ اًمٙمّلم واًمث٤مين أقمغم رشم٦ًٌم وومٞمف: أىمقل: 

 سمٞم٤مٟمف ىٙمقن قمٙم٤ًًم هذا أّوًٓ. وُم٘م٤مُم٤ًم ُمـ إّول وًمٙمـ ذم

وزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ ىٌٕمثقن إمم يم٤موم٦م اًمٜم٤ّمس؟ ٓ إمم أُ وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أّن 

 ٓ شمدل قمغم ذًمؽ. 3سمٕمْمٝمؿ، وأى٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة

   سم٤مًمٗمٕمؾ واًمْمٛمػم اؾمٛمف ىرضمع إمم قمٞمًك اًمٜمٌل ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ ِف وْ رُ حْلُ ٱإّن ُمـ 

 ًَمُف. وسمذًمؽ ىٙمقُن اًم٘مقُل 

 .طمرف ت٘مٞمؼ 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقًمف، جمٛمققمف ُمع طمرف ت٘مٞم٘مف ىٙمقن ظمؼمًا

                                                
 .3/198. اعمٞمزان 1

 .5/354. ُمقاه٥م اًمرمحـ 2

 .213. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /3
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 ّٕن.

   وشمٜمقىٜمف ىدل قمغم اًمّتٗمخٞمؿ واعمراد هب٤م  ،ضم٤مر وجمرور ُمّتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ ضمئ٧م

 ٟمقع أى٦م ٓ اًمٕمدد.

    سمٜمل إهائٞمؾ،  ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف وهق وٛمػمه اًمراضمع إمم

 وجمكء اًمرؾمقل سم٤مٔى٦م أي سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من واعمٕمجزة.

   سم٤مًمٗمٕمؾ واًمْمٛمػم اؾمٛمف. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ ِف وْ رُ حْلُ ٱُمـ 

  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف أٟم٤م ُمًّتؽم ىرضمع إمم قمٞمًك هق اِلجي٤مد  ُؼ:ٚمْ خْلَ ٱو

 ؾمقاء سمّل ُم٤مدة يمخٚمؼ اًمروح أو ُمٕمٝم٤م يمخٚمؼ اًمٓمػم ُمـ اًمٓملم.

  .ضم٤مر وجمرور  .طمرف ضمر 

  جمرور. واًمٓملم ُمٕمروف. ومجٚم٦م       سمدل

 ُمـ أى٦م اعمذيمقرة   ٌَّْتَدأٍ أو ظمؼم قمـ  حمذوف شم٘مدىره هق أيّن أظمٚمؼ ًمٙمؿ. ُُم

   .ضم٤مر وجمرور. اُلٞمئ٦م: اًمِمٙمؾ واًمّمقرة اخل٤مرضمٞم٦م 

   ُمْم٤مف إًمٞمف. اًمٓمػم ُمٕمروف مجع اًمٓم٤مئر ومل ىًٛمف ُمـ أٌي ٟمقع وًمٙمـ

 .1شوذم اًمّتٗمًػم أّٟمف صٜمع ُمـ اًمٓملم يمٝمٞمئ٦م اخلٗم٤مش»قمٞمٜمّف اًمٓمؼمد سم٤مخلٗم٤مش وىم٤مل: 

 .طمرف قمٓمػ 

  ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف أٟم٤م ُمًّتؽم ىرضمع إمم قمٞمًك ،أي أٟمٗمخ ومٞمف اًمروح ،

 . وًمٙمـ اًمٔم٤مهر أّٟمف هق احلٞم٤مة.2ش٤مةوهق همػم احلٞم»ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

  .ضم٤مر وجمرور  .طمرف قمٓمػ 

  وٛمػم ُمًّتؽمومٕمؾ ُمْم٤مرع واؾمٛمف.  .ظمؼم يم٤من 

   .ضم٤مر وجمرور 

  ِشمومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم وم٘مط وٓ َل ُمْم٤مف إًمٞمف. شمٍمىح سم٠مّن احلٞم٤مة ه ّٓ ّتحّ٘مؼ إ

 ز ُمـ ٟمٌّٞمف هق سم٢مذٟمف شمٕم٤ممم ورظمّمّتف.سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. وصدور هذا اِلقمج٤م

 .طمرف قمٓمػ 
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   ُء: هق اًمِمٗم٤مء واًمٕم٤مومٞم٦م. ٟم٥ًم إمم ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف أٟم٤م ُمًّتؽم. اًمؼُمْ

اًم٥ًٌم ذم فمٝمقر اعمٕمجزة قمغم ىدىف أو أّٟمف جم٤مز ذم و ّٕٟمف اعم٤ٌمذ ذم ذًمؽ قمٞمًك

 اِلؾمٜم٤مد.

    َقمٜمد اًمٕمرب  فُ ٛمَ ٙمَ ًمْ ٱ. وَ یى إقمٛم ، أویى ٛمقمْ ُمٗمٕمقل سمف، هق اًمذي ُىقًمد أ

.ٕمَ ًمْ ٱ  ٛمكى

 .طمرف قمٓمػ 

    ،ُمٕمٓمقف، اًمؼَمَص: ُمرض ُمٕمروف ضمٚمدي شمٔمٝمر ومٞمف عمع سمٞم٤مض

 وى٘م٤مل ًمٚم٘مٛمر أسمرص ًمٌٞم٤موف. وإسمرص: هق اًمذي سمف داء اًمؼمص.

 یى ّٟمام ظمّّمٝمام شمٕم٤ممم سم٤مًمذيمر ّّٕنام داءان ُمٕمْمّلن أقمٞمإو»ىم٤مل ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ: 

اىم٦م طمذ٤مء قمّلضمٝمام ومل ىّتقّصٚمقا حلّد أن ذم إسمرائٝمام وزواُلام ُمع شم٘مّدم اًمٓم٥م وإـمٌ

إـم٤ٌمء ويمثرة ضمٝمقدهؿ اًمٙمٌػمة اعمّتقاصٚم٦م قمغم قمّلضمٝمام، أو ّٕن هذىـ اعمرولم 

ُمٕمرووم٤من ىِم٤مهدَه٤م يمّؾ أطمد وم٢مذا سمرىى اعمرىض سمدقم٤مء اعمًٞمح وسمريمّتف ٓىًع ٕطمد 

 .1شإٟمٙم٤مره ومٞمٙمقن أشمّؿ ذم آطمّتج٤مج

 .طمرف قمٓمػ 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف أٟم٤م ُمًّتؽم، واًمٙمّلم ومٞمف اًمٙمّلم ذم . 

   قمغم اًمّتٕمدد واًمٙمثرة.  شمٞم٤من سم٤مجلٛمع ىدّل ُمٗمٕمقل سمف، مجع ُمٞم٧م واِل

 .2شهؿ ىٜمٔمرونُروي أّٟمف أطمٞم٤م ؾم٤مم سمـ ٟمقح و»

إمم  وم٠مرؾمؾ أظمّتف : قم٤مزر ويم٤من صّدى٘م٤مً ىمٞمؾ أطمٞم٤م أرسمٕم٦م أٟمٗمس»وذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل: 

ف ويم٤من سمٞمٜمف وسملم داره صمّلصم٦م أّى٤مم وم٠مشم٤مه هق وأصح٤مسمف قمٞمًك أّن أظم٤مك قم٤مزر ىٛمقت وم٠مشم

ومقضمدوه ىمد ُم٤مت ُمٜمذ صمّلصم٦م أّى٤مم، وم٘م٤مل ٕظمّتف: اٟمٓمٚم٘مل سمٜم٤م إمم ىمؼمه، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمٝمؿ إمم 

ٌع وإرولم  :ىمؼمه وهق ذم صخرة ُمٓمٌ٘م٦م ًّ وم٘م٤مل قمٞمًك: اًمٚمٝمؿ رّب اًمًٛمقات اًم

ٌع، إّٟمؽ ًّ أرؾمٚمّتٜمل إمم سمٜمل إهائٞمؾ أدقمقهؿ إمم دىٜمؽ وُأظمؼمهؿ أيّن ُأطمٞمل اعمقشمك  اًم

 سم٢مذٟمؽ وم٠مطمٞمل قم٤مزر. ىم٤مل: وم٘م٤مم قم٤مزر ووديمف شم٘مٓمر، ومخرج ُمـ ىمؼمه وسم٘مل ووًمد ًمف.

                                                
 .5/356. ُمقاه٥م اًمرمحـ 1
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 قمغم هىر حيٛمؾ ومدقم٤م اهلل قمٞمًك واسمـ اًمٕمجقز ُُمّر سمف ُمّٞمّت٤ًم قمغم قمٞمًك

ومحؾ اًمنىر قمغم قمٜم٘مف ورضمع س صمٞم٤مسمف ٌومجٚمس قمغم هىره وُٟمّزل قمـ أقمٜم٤مق اًمرضم٤مل وًم

 إمم أهٚمف ومٌ٘مل ووًمد ًمف.

واًمٌٜم٧م اًمٕم٤مىمر ىمٞمؾ ًمف: أُتٞمٞمٝم٤م وىمد ُم٤مشم٧م أُمس؟ ومدقم٤م اهلل ومٕم٤مؿم٧م ومٌ٘مٞم٧م ووًمد 

 ُل٤م.

اهلل إقمٔمؿ ومخرج ُمـ ىمؼمه وىمد ؿم٤مب  ؿِ ؾْم ٤مسمِ  وؾم٤مم سمـ ٟمقح دقم٤م قمٞمًك

ٕقمٔمؿ. ىم٤مل: اهلل ا ؿِ ؾْم ٤مٟمّمػ رأؾمف. وم٘م٤مل: ىمد ىم٤مُم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ ىم٤مل: ٓ وًمٙمٜمل دقمقشمؽ سمِ 

ومل ىٙمقٟمقا ىِمٞمٌقن ذم ذًمؽ اًمّزُم٤من. ويم٤من ؾم٤مم ىمد قم٤مش مخًامئ٦م ؾمٜم٦م وهق ؿم٤مب، صمّؿ 

 ومٗمٕمؾ. ىم٤مل: ُُم٧م. وم٘م٤مل: سمنمط أن ىٕمٞمذين اهلل ُمـ ؾمٙمرات اعمقت. ومدقم٤م اهلل 

 .1شحيٞمل إُمقات سمـ : ى٤م طمّك ى٤م ىمّٞمقم. ىم٤مل اًمٙمٚمٌل: يم٤من قمٞمًك

   جمرور.ضم٤مر و 

 ومٕمؾ اهلل  ٤مىرضمع إمم اًمثّلصم٦م إظمػمة ّٕن اًمِمٗم٤مَء واِلطمٞم٤مَء َه ُمْم٤مف إًمٞمف

 وسم٢مذن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. ج٤مزِ قمْ ِْلِ ٱ ؾمٌٞمؾِ  غمى قمَ  طَمَّمّل ًمِِٕمْٞمًیى شمٕم٤ممم وم٘مط، 

 .طمرف قمٓمػ 

   ،وٛمػم ىرضمع إمم ىمقُمف سمٜمل  شيمؿ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع، وم٤مقمٚمف أٟم٤م ُمًّتؽم

 وهق أظم٤ٌمر سم٤معمٖمٞم٤ٌمت. إهائٞمؾ وُمٗمٕمقل سمف أي أظمؼميمؿ وأقمٚمٛمٙمؿ

   ضم٤مر وجمرور، ُم٤م حيّتٛمؾ أن شمٙمقن ُمقصقًم٦م. وحيّتٛمؾ أن شمٙمقن ُمع ُم٤م

 .2شإّول أضمقد»سمٕمده٤م سمٛمٜمزًم٦م اعمّمدر أي أيمٚمٙمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

   وم٤مقمؾ.و ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

 .طمرف قمٓمػ  .ُمٕمٓمقف 

  ُذظمر وهق ظم٥مء ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمؾ. اِلذظم٤مر: آومّتٕم٤مل ُمـ اًم

ال ُمـ اًمذال ذم شمدظمرون ًمّتٕمدىؾ احلروف أو سمقضمٝملم اجلٝمر دّ سمدًم٧م اًمأُ اًمٌمء ًمّت٠مشمٞمف و
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 ٤مٚمّتٰ واظمّتّلف اعمخرج ّٕن اًمدال ُمقاوم٘م٦م ًمِ 
ِ
 1سم٤معمخرج واًمدال سم٤مجلٝمر. ء

  .طمرف ضمر 

    ُمْم٤مف إًمٞمف ىرضمع إمم ىمقم قمٞمًك اًمٜمٌلش يمؿ»و جمروره  وهؿ

 روره ىّتٕمَٚمؼ سمٗمٕمؾ شمّدظمرون.سمٜمقإهائٞمؾ، ضم٤مر وجم

  .طمرف ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ   .طمرف ضمر 

  ٱ زجمروره، ضم٤مر وجمرور جمٛمققمف ظمؼم إّن، اؿم٤مرة إمم اعمٕم٤مضم َ  عِ سمَ رْ ْٕ

 اعمذيمقرة.

  وآى٦م اؾمؿ إّن.2اًمّلم اعُمَزطْمَٚمَ٘م٦م ،   .ضم٤مر وجمرور 

  .طمرف ذط  ػم اؾمؿ يم٤من.ومٕمؾ ُم٤ميض، واًمْمٛم 

   عمـ ّٓ ظمؼمه. سم٤مهلل شمٕم٤ممم إذ يم٤من ٓىّمح اًمٕمٚمؿ سمٛمدًمقل اعمٕمجزة إ

آُمـ سم٤مهلل ّٕن اًمٕمٚمؿ سم٤معمرؾِمؾ ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرؾمقل. وسمٜمقإهائٞمؾ ىدقمقن أّّنؿ ُم١مُمٜمقن 

 سم٤مهلل شمٕم٤ممم.

ُلؿ: سم٠مّٟمٙمؿ إن يمٜمّتؿ ُم١مُمٜملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ومٝمذه اعمٕم٤مضمز شمدّل قمغم  ومٞم٘مقل اعمًٞمح

 يّن رؾمقل اهلل إًمٞمٙمؿ ومآُمٜمقا يب وسمرؾم٤مًمّتل.أ

 ُمٜمٝم٤م. ئ٤مً ومٞمٙمقن اِلىامن ٟم٤مؿِم  زأو ُمّمّدىملم سم٤معمٕم٤مضم

 اًمرواى٤مت

ىم٤مل: إّن قمٞمًك سمـ ُمرىؿ ضم٤مء  قمٌداهلل ظمؼم قمٌداهلل سمـ ؾُمٚمٞمؿ اًمٕم٤مُمري قمـ أيب

يم٤من ؾم٠مل رسّمف أن حيٞمٞمف ًمف ومدقم٤مه وم٠مضم٤مسمف وظمرج إًمٞمف ُمـ اًم٘مؼم و إمم ىمؼم حيٞمك سمـ زيمرى٤م

وم٘م٤مل ًمف: ُارىد أن شم١مٟمًٜمل يمام يمٜم٧م ذم اًمُدٟمٞم٤م وم٘م٤مل ًمف: ى٤م قمٞمًك  ؟: ُم٤م شمرىد ُمٜمّلوم٘م٤مل ًمف

وأٟم٧م شمرىد أن شمٕمٞمدين إمم اًمُدٟمٞم٤م وشمٕمقد قمكَم طمرارة  3ُم٤م ؾمٙمٜم٧م قمٜمّل طمرارة اعمقت

                                                
 .2/469. راضمع اًمّتٌٞم٤من 1

اجلٛمٚم٦م يمراهٞم٦م . اًمّلم اعُمَزطْمَٚمَ٘م٦م: هل ٓم آسمّتداء أصًّل وًمٙمٜمّٝم٤م شَمَزطْمَٚمَ٘م٧ْم سمٕمد إّن اعمٙمًقرة قمـ صدر 2

ّٛمٞم٧م سمذًمؽ وهل طمرف ًمٚمّتقيمٞمد ُمٌٜمٌل قمغم اًمٗمّتح ٓ حمّؾ ًمف ُمـ إقمراب.  ًُ اسمّتداء اًمٙمّلم سمٛمقيّمدىـ وم

 .560قمراب /ُمقؾمققم٦م اًمٜمحق واًمٍمف واِلِ 

 . ذم سمٕمض اًمٜمًخ ]ُمرارة اعمقت[.3
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 2إمم ىمؼمه. 1اعمقت، ومؽميمف ومٕم٤مد

ٜملم ىمّتؾ وسمٕمد رومٕمف سمً یوًمٙمـ ذم سمٕمض اًمرواى٤مت أٟمّف يم٤من طمٞم٤ّمً ذم زُمـ رومع قمٞمً أىمقل:

 .3اًمٞمٝمقد حيٞمك سمـ زيمرى٤م

أّٟمف ؾمئؾ هؾ يم٤من قمٞمًك سمـ ُمرىؿ  قمٌداهلل ُمٕمّتؼمة أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م وهمػمه قمـ أيب

إّٟمف يم٤من ًمف  ،أطمدًا سمٕمد ُمقشمف طمّّتك يم٤من ًمف أيمٌؾ ورزٌق وُمَدٌة ووًمٌد؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ یأطمٞم

ٞمًك إَن قمو ىٛمُر سمف وىٜمزل قمٚمٞمف شمٕم٤ممم ويم٤من قمٞمًكو صدىؼ ُمقاخ ًمف ذم اهلل شم٤ٌمرك

َر سمف ًمٞمًّٚمؿ قمٚمٞمف ومخرضم٧م إًمٞمف ُاُّمف وم٠ًمُل٤م قمٜمف، وم٘م٤مًم٧م: ُم٤مت ى٤م هم٤مب قمٜمف طمٞمٜم٤ًم صمَؿ ُمَ 

ٌّلم أن شمراه؟ ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل ُل٤م: وم٢مذا يم٤من همدًا ]ومـ[  یى آشمٞمؽ طمّتّ  رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل: أومّتح

ؼمه، ُاطمٞمٞمف ًمؽ سم٢مذن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مزم ومٚماّم يم٤من ُمـ اًمٖمد أشم٤مه٤م وم٘م٤مل ُل٤م: اٟمٓمٚم٘مل ُمٕمل إمم ىم

وم٤مٟمٗمرج اًم٘مؼُم وظمرج اسمٜمٝم٤م  صمّؿ دقم٤م اهلل وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م طمّّتك أشمٞم٤م ىمؼمه ومقىمػ قمٚمٞمف قمٞمًك

وم٘م٤مل ًمف قمٞمًك: أت٥ُم أن شمٌ٘مل ُمع  طمّٞم٤ًم، ومٚماّم رأشْمُف ُأُُمُف وَرآه٤م سمٙمٞم٤م، وَمَرمِحَُٝمام قمٞمًی

َدة؟ ُاُّمؽ ذم اًمُدٟمٞم٤م؟ وم٘م٤مل: ى٤م ٟمٌَل اهلل سم٠ميمؾ ورزق وُمَدة أم سمٖمػم أيمؾ وٓ رزق وٓ ُم

ًمؽ؟ ىم٤مل:  دُ وىقًمَ  وشمزَوُج  قمنمىـ ؾمٜم٦مً  رُ ٛمَ ٕمَ ُمَدة وشمُ و : سم٠ميمؾ ورزقوم٘م٤مل ًمف قمٞمًك

 4ًمف. دَ ًمِ ٟمٕمؿ إذًا، ىم٤مل: ومدومٕمف قمٞمًك إمم ُاُّمف ومٕم٤مش قمنمىـ ؾمٜم٦م وشمزَوج ووُ 

مجٞمٚم٦م وهق ُمٗمْمؾ سمـ ص٤مًمح ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم اًمرواى٦م ُمٕمّتؼمة اِلؾمٜم٤مد قمغم اًم٘مقل سم٤مقمّت٤ٌمر أيب

 .5شمٗمًػمه ُمرؾمّلً 

وم٘مٚم٧م ًمف: أٟمّتؿ ورصم٦م  ضمٕمٗمر سمّمػم ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم أيب وذم صحٞمح٦م أيب

يمّٚمام قمٚمٛمقا؟ ىم٤مل  ؿَ ٚمِ وارث إٟمٌٞم٤مء، قمَ  ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م: رؾمقل اهللرؾمقل اهلل

زم: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م: وم٠مٟمّتؿ شم٘مدرون قمغم أن تٞمقا اعمقشمك وشمؼمؤا إيمٛمف وإسمرص؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ 

ى٤م أسم٤محمّٛمد ومدٟمقت ُمٜمف ومٛمًح قمغم وضمٝمل وقمغم قمٞمٜمل ن ُمٜمّل سم٢مذن اهلل، صمّؿ ىم٤مل زم: ُادْ 

                                                
 . ذم سمٕمض اًمٜمًخ ]وقم٤مد[.1

 (.3/260) 37، ح5/640. اًمٙم٤مذم 2

 .226. يمامل اًمدىـ /3

 (.8/337) 532، ح15/748ذم . اًمٙم٤م4

 .51، ح1/308. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5
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 ذم اًمٌٚمد
ٍ
امء وإرض واًمٌٞمقت ويمَؾ رء ًّ صمّؿ ىم٤مل زم: أت٥َم أن  1وم٠مسمٍمت اًمِمٛمس واًم

شمٙمقن هٙمذا وًمؽ ُم٤مًمٚمٜم٤ّمس وقمٚمٞمؽ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أو شمٕمقد يمام يمٜم٧م وًمؽ اجلٜم٦ّم 

 .ٜم٧ُم يمام يم ، ومٛمًح قمغم قمٞمٜمل ومٕمدُت ظم٤مًمّم٤ًم؟ ىمٚم٧م: أقمقد يمام يمٜم٧ُم 

 3قمٛمػم هبذا، وم٘م٤مل أؿمٝمد أَن هذا طمٌؼ يمام أَن اًمٜمّٝم٤مر طمٌؼ. اسمـ أيب 2ىم٤مل: ومحّدصم٧م

قمٛمػم قمّٛمـ ذيمره رومٕمف ىم٤مل: إّن أصح٤مب  حمّٛمد سمـ أيبوذم ُمرؾمٚم٦م وُمرومققم٦م 

ؾم٠مًمقه أن حُيٞمل ُلؿ ُمٞمّت٤ًم، ىم٤مل: وم٠مشمكى هبؿ إمم ىمؼم ؾم٤مم سمـ ٟمقح، وم٘م٤مل ًمف: ىُمؿ  قمٞمًك

ىم٤مل: وم٤مٟمِمَؼ اًم٘مؼم، صمّؿ أقم٤مد اًمٙمّلم ومّتحَرك، صمّؿ أقم٤مد اًمٙمّلم سم٢مذن اهلل ى٤م ؾم٤مم سمـ ٟمقح. 

 ومخرج ؾم٤مم سمـ ٟمقح.

: أهُيام أطم٥ُم إًمٞمؽ، شمٌ٘مك أو شمٕمقد؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل: ى٤م روح اهلل، سمؾ وم٘م٤مل ًمف قمٞمًك

 4ىقُمل هذا.أقمقد، إيّن ٕضمد طُمْرىم٦م اعمقت ـ أو ىم٤مل: ًَمْذقَم٦م اعمقت ـ ذم ضمقذم إمم 

 .5وٟمحقه٤م ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء

سمٚمغ ؾمٌع ؾمٜملم، أو صمامن طمّّتك  وذم ُمرؾمٚم٦م اُلذزم قمـ رضمؾ ىم٤مل: ُمٙم٨م قمٞمًك

ؾمٜملم، ومجٕمؾ خُيْؼِمهؿ سمام ى٠ميُمُٚمقن وُم٤م َىَدظِمرون ذم سمٞمقهتؿ، وم٠مىم٤مم سملم أفمٝمرهؿ حُيٞمل 

اعمقشمك، وىؼمئ إيمٛمف وإسمرص، وُىَٕمّٚمٛمٝمؿ اًمّتقراة، وأٟمزل اهلل قمٚمٞمف اِلٟمجٞمؾ، عم٤م أراد 

 6اهلل قمٚمٞمٝمؿ طُمَج٦م.

ُمع أهؾ إدى٤من وأصح٤مب اعم٘م٤مٓت:... ىم٤مل  جمٚمس اًمرو٤م ذم رواى٦مو

وم٠ًمًمقه أن حيٞمل ُلؿ ُمقشم٤مهؿ، ومقضّمف  إمم رؾمقل اهلل شىمرى: ًم٘مد اضمّتٛمٕم٧م اًمرو٤م

٤ٌّمٟم٦م ومٜم٤مد سم٠مؾمامء ه١مٓء اًمّرهط اًّمذىـ  ـم٤مًم٥م ُمٕمٝمؿ قمكم سمـ أيب وم٘م٤مل ًمف: اذه٥م إمم اجل

: ٤م ومّلن ى٘مقل ًمٙمؿ حمّٛمد رؾمقل اهللى٠ًمًمقن قمٜمٝمؿ سم٠مقمغمى صقشمؽ ى٤م ومّلن وى٤م ومّلن وى

                                                
 . ذم سمٕمض اًمٜمًخ ]ذم اًمدار[.1

سمّمػم سمقاؾمٓم٦م ُمثٜمّیى احلٜم٤مط  وم٤مقمٚمف قمكم سمـ احلٙمؿ اًميىر اعمذيمقر ذم اًمًٜمد وهق اًمذي ىروي قمـ أيب. 2

 هذه اًمّمحٞمح٦م.

 (.1/470) 3، ح2/523. اًمٙم٤مذم 3

 .2، ح14/233ر : سمح٤مرإٟمقا50، ح1/308. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4

 .9، ح2/148. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 5

 .1، ح14/233: سمح٤مرإٟمقار 49، ح1/308. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 6
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، وم٘م٤مُمقا ىٜمٗمْمقن اًمؽّماب قمـ رؤوؾمٝمؿ، وم٠مىمٌٚم٧م ىمرىش شم٠ًمُلؿ قمـ ىمقُمقا سم٢مذن اهلل 

ُمقرهؿ، صمّؿ أظمؼموهؿ أّن حمّٛمدًا ىمد سمٕم٨م ٟمٌّٞم٤ًم، وىم٤مًمقا: وددٟم٤م أٟم٤م أدريمٜم٤مه ومٜم١مُمـ سمف وًم٘مد أُ 

ـّ و اًمِّمٞم٤مـملم ومل ٟمّّتخذه رسم٤ًم أسمرأ إيمٛمف وإسمرص واعمج٤مٟملم ويمّٚمٛمف اًمٌٝم٤مئؿ واًمٓمػم واجل

 1، احلدى٨م.ُمـ دون اهلل 

ىم٤مل: يم٤من قمكم سمـ  قمـ آسم٤مئف اًمرو٤م وذم ظمؼم أمحد سمـ قم٤مُمر اًمٓم٤مئل قمـ

ذم اجل٤مُمع إذ ىم٤مم إًمٞمف رضمٌؾ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم وم٠ًمًمف قمـ ُم٤ًمئؾ ومٙم٤من  سم٤مًمٙمقوم٦م ـم٤مًم٥م أيب

وطمقاء، ويمٌش  ومٞمام ؾم٠مًمف أن ىم٤مل ًمف: أظمؼمين قمـ ؾمّّت٦م مل ىريمْمقا ذم رطمؿ؟ وم٘م٤مل: آدم،

إسمراهٞمؿ، وقمّم٤م ُمقؾمك، وٟم٤مىم٦م ص٤مًمح، واخلٗم٤مش اًّمذي قمٛمٚمف قمٞمًك سمـ ُمرىؿ ومٓم٤مر سم٢مذن 

 .2اهلل 

 

                      

                     

 

 .طمرف قمٓمػ 

   قمٓمػ قمغمأو ُمٜمّمقب سم٢موامر ومٕمؾ دّل  :ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

أو قمٓمػ قمغم ىمقًمف  :ىمد ضمئّتٙمؿ أي وىمد ضمئّتٙمؿ ُمّمّدىم٤مً  ،قمٚمٞمف ،  أي ضمئّتٙمؿ طم٤مل

 يمقين ُمّمّدىم٤ًم.

ّٓ ومٞم ن ومٞمام  شمؼمهـ قمٜمد ص٤مطمٌف وًمٙمـ اًمّت٘مٚمٞمد ىمد ىٙمقامواًمّتّمدىؼ ٓىٙمقن إ

 ٓىّتؼمهـ.

  .ضم٤مر وجمرور   .فمرف ُمٜمّمقب، ُمٗمٕمقل ومٞمف 

  ُم٤م أٟمزل ومٞمف و أي: أٟمزل ىمٌكم ،ُمْم٤مف إًمٞمف واًمْمٛمػم أىْم٤مً ىْم٤مف إًمٞمف

َ ُمـ اًمٌِم٤مرة يب وَ  ْٕ  ٞم٤مٌِ ٟمْ سم٤م
ِ
 ىمٌكم. ء

                                                
 .423. اًمّتقطمٞمد /1

 .8، ح1/322. اخلّم٤مل 2
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    ضم٤مر وجمرور. وشمّمدى٘مف ًمٚمّتقراة اًمّتل سملم ىدىف إّٟمام هق شمّمدىؼ

 ٞم٦مُمـ هذه اًمًقرة، هق اًمّتقراة إصٚم 48ًمّتقراة يمام ذم أى٦م ا ٤م قمّٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـعم

يمام  شمّمدى٘مف قمغم يمقّن٤م همػم حمّروم٦م ذم زُمـ قمٞمًكذم ، ومّل دًٓم٦م اًمٜم٤مزًم٦م قمغم ُمقؾمك

 .1ذم اعمٞمزان

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمّم٥م 

  آـمّلق ذم واِلطمّلل هق  ،ُمًّتؽم شأٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف

ّٕن اهلل شمٕم٤ممم طمّرم قمغم  ّؾ سمٕمض ُم٤م طمّرم ذم ذىٕم٦م ُمقؾمكطمِ اًمٗمٕمؾ. أي ضمئّتٙمؿ ُٕ 

قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  سمٕمض اًمٓمٞم٤ٌمت ًمٔمٚمٛمٝمؿ يمام ىدّل  ىمقم ُمقؾمك     

            2. 

اًمقاردة ذم اًمّتقراة  ُم٤مِت رَ حَ عمُْ ٱى٦م طمّٚمؾ سمٕمض سمِمٝم٤مدة هذه أ قمٞمًك اًمٜمٌل

 وٟمًخٝم٤م.

  .ضم٤مر وجمرور أي ًمٌٜمل إهائٞمؾ  .ُمٗمٕمقل سمف 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف     ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل  وٛمػمومٕمؾ ُم٤مض، وم٤مقمٚمف

 شمٕم٤ممم.

   أي قمٞمًك طمّٚمؾ ُلؿ سمٕمض حمرُم٤مت ذىٕم٦م ُمقؾمك ،ضم٤مر وجمرور 

إُمٕم٤مء ـ و حلقم اِلسمؾ، واًمثروب ـ وهل اًمِمحقم اًمرىمٞم٘م٦م اًمّتل شمٖمٌم اًمٙمرش ٟمحق:

٦م ؿمقيم٦م يم٤مًمّتل ذم رضمؾ اًمدىؽ ـ ٞمّ ِّم ٞمْ ٦م ًمف ـ اًمِّم ٞمّ ِّم ٞمْ واًمِمحقم وسمٕمض اًمٓمٞمقر مم٤ّم ٓ ِص 

 وسمٕمض احلٞمّت٤من وإؾمامك، وًمٙمـ اظمّتٚمٗمقا ذم إطمّلًمف ُلؿ اًم٧ًٌم.

    ،وُمٗمٕمقًمف.ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وضمئّتٙمؿ واو طمرف قمٓمػ 

   شمثٌٞم٧م ًمٚمحج٦م ومتٝمٞمد عم٤م ؾمٞم٠ميت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: و شم٠ميمٞمد عم٤م ؾمٌؼ  

    . 

    أي يمّؾ ُم٤م أشمك سمف قمٞمًك ،ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف  إّٟمام هق

 ُمـ قمٜمداهلل شمٕم٤ممم دومٕم٤ًم ًمٚمٖمٚمق ومٞمف.

                                                
 .3/201. اعمٞمزان 1

 .160. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /2
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  طمرف قمٓمػ وومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. 

 .ُمٗمٕمقل سمف، وهذه ـ شم٘مقى اهلل ـ هل دقمقة مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم 

 .طمرف قمٓمػ 

   ُاًمٞم٤مء  ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٟمقن اًمقىم٤مى٦م وُمٗمٕمقل سمف وهق اًمْمٛمػم

 ُمـ ُمراشمٌٝم٤م. ِهَل وَ  قمغم شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم ٦مٌ ُمٕمٓمقومَ  ـم٤مقم٦م قمٞمًك اًمٜمٌلإو ،اعمحذوف

 ٦ماًمرواى

 ىم٤مل: يم٤من سملم داود وقمٞمز ٚمٌل قمـ أيب قمٌداهللاحلذم صحٞمح٦م حمّٛمد 

أُمث٤مٌل وطمدوٌد، و أرسمٕمامئ٦م ؾمٜم٦م وصمامٟمقن ؾمٜم٦م، وُأٟمزل قمغم قمٞمًك ذم اِلٟمجٞمؾ ُمقاقمظ

وًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمّم٤مٌص وٓ أطمٙم٤مم طمدود وٓ ومرض ُمقارى٨م، وُأٟمزل قمٚمٞمف ختٗمٞمػ ُم٤م يم٤من 

أّٟمف ىم٤مل ًمٌٜمل إهائٞمؾ:  ٟمزل قمغم ُمقؾمك              

ُمـ ُمٕمف ممّـ شمٌٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم أن ى١مُمٜمقا سمنمىٕم٦م اًمّتقارة وذاىع مجٞمع  وأُمر قمٞمًك

 اًمٜمٌّٞملم واِلٟمجٞمؾ.

طمّّتك سمٚمغ ؾمٌع ؾمٜملم أو صمامٟمٞم٤ًم، ومجٕمؾ خيؼمهؿ سمام ى٠ميمٚمقن  ىم٤مل: وُمٙم٨م قمٞمًك

إسمرص، وُم٤م ىّدظمرون ذم سمٞمقهتؿ، وم٠مىم٤مم سملم أفمٝمرهؿ حيٞمل اعمقشمك، وىؼمئ إيمٛمف و

 وىٕمّٚمٛمٝمؿ اًمّتقراة، وأٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف اِلٟمجٞمؾ عم٤ّم أراد أن ىّّتخذ قمٚمٞمٝمؿ طمّج٦م.

ّٓ سمرئ ُمـ ُمروف، وىؼمئ إيمٛمف  ويم٤من ىٌٕم٨م إمم اًمروم رضمًّل ٓىداوي أطمدًا إ

وإسمرص، طمّّتك ذيمر ذًمؽ عمٚمٙمٝمؿ، وم٠ُمدظمؾ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: أشمؼمئ إيمٛمف وإسمرص؟ 

ٜمخًػ احلدىم٦م مل ىر ؿمٞمئ٤ًم ىمّط، وم٠مظمذ سمٜمدىمّتلم ومٌٜمدىمٝمام، صمّؿ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: وم٠مشمك سمٖمّلم ُم

ُمٕمل وٓخترج ُمـ  ـضمٕمٚمٝمام ذم قمٞمٜمٞمف ودقم٤م وم٢مذا هق سمّمػم، وم٠مىمٕمده اعمٚمؽ ُمٕمف وىم٤مل: يم

 ُمٍمي، وأٟمزًمف ُمٕمف سم٠مومْمؾ اعمٜم٤مزل.

قمّٚمٛمف ُم٤م سمف حيٞمل اعمقشمك، ومدظمؾ اًمروم وىم٤مل: أٟم٤م و سمٕم٨م آظمر صمّؿ إّن اعمًٞمح

٘م٤مًمقا ًمٚمٛمٚمؽ ذًمؽ، ىم٤مل: اىمّتٚمقه، وم٘م٤مل اًمٓمٌٞم٥م: ٓشم٘مّتٚمف أدظمٚمف، أقمٚمؿ ُمـ ـمٌٞم٥م اعمٚمؽ، وم

طمٞمل اعمقشمك، ومريم٥م اعمٚمؽ اُ وم٢من قمروم٧م ظمٓم٠مه ىمّتٚمّتف وًمؽ احلّج٦م، وم٠ُمدظمؾ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: أٟم٤م 

وأُّمـ ـمٌٞم٥م  واًمٜم٤ّمس إمم ىمؼم اسمـ اعمٚمؽ ُم٤مت ذم شمٚمؽ إّى٤مم، ومدقم٤م رؾمقل اعمًٞمح

ضم٤مء صمؿّ  اعمٚمؽ،ٟمِمّؼ اًم٘مؼم ومخرج اسمـ أىْم٤مً إّول، وم٤م اعمٚمؽ اًمذي هق رؾمقل اعمًٞمح
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 ىٛمٌم طمّّتك ضمٚمس ذم طمجر أسمٞمف، وم٘م٤مل: ى٤م سمٜمّل، ُمـ أطمٞم٤مك؟

إًمٞمؽ، وإّٟمؽ  ىم٤مل: ومٜمٔمر وم٘م٤مل: هذا وهذا، وم٘م٤مُم٤م وم٘م٤مٓ: إّٟم٤م رؾمقٓ اعمًٞمح

طمّّتك  يمٜم٧م ٓشمًٛمع ُمـ رؾمٚمف إّٟمام شم٠مُمر سم٘مّتٚمٝمؿ إذا أشمقك ومّت٤مسمع، وأقمٔمٛمقا أُمر اعمًٞمح

 1ىم٤مًمقا، واًمٞمٝمقد ىٙمّذسمقٟمف وىرىدون ىمّتٚمف. ىم٤مل ومٞمف أقمداء اهلل ُم٤م

 .2ذم شمٗمًػمه رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ُمرؾمّلً وخمّتٍماً 

 

                   

 

  .طمرف ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ ويمّلم ُمًّت٠مٟمػ  .اؾمٛمف 

   ٌقدى٦م قمٞمًكإًمٞمف. شمٍمىح سمٕم ْم٤مٌف ُمُ ظمؼمه واًمْمٛمػم  َاًمٖمٚمق  ِل ٗمْ ٜمَ سمِ و

 واحلٚمقل واًمّتثٚمٞم٨م.

 .طمرف قمٓمػ 

    واؿمؽماك سملم قمٞمًك :إًمٞمفُُمْم٤مٌف ُمٕمٓمقف واًمْمٛمػم  وسمٜمل

 اؿم٤مرة إمم اقمّت٘م٤مد احلّؼ. ،إهائٞمؾ ذم اًمٕمٌقدى٦م هلل شمٕم٤ممم

 .طمرف رسمط 

    ًمٚمٜمٌل  دَ سمُ ّلومَ ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقًمف. وإذا يم٤من اهلل هق اًمرّب

 ُمقر اؿم٤مرة إمم اًمٕمٛمؾ.قم٤ٌمدشمف وإـم٤مقمّتف ذم مجٞمع إُ و ،ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ فِ ّتِ ُمَ أُ وَ  قمٞمًك

 أي  ،اهلل شمٕم٤ممم ُلؿ وقم٤ٌمدشمف وإـم٤مقمّتف ٦مِ ٞمَ سمِ قْ سمُ رُ ، إؿم٤مرة إمم اًمٕمٚمؿ سمِ أُمٌّتد

 مجع سملم آقمّت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ.َٕ 

 .ظمؼم، أي اًمٓمرىؼ 

   ذي ٓ أقمقضم٤مج ومٞمف، واًمٍماط اعمًّت٘مٞمؿ هق اًمٕمٚمؿ ٟمٕم٧م، أي اًم

ُمقر وهق دىـ اهلل ـم٤مقمّتف ذم مجٞمع إطمقال وإُ إوشَمٕم٤مًمیى اًمرّب  ةُ ٤ٌمدَ واِلىامن سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وقمِ 

 شمٕم٤ممم.احلَّؼ شم٤ٌمرَك وَ 

                                                
 .43، ح14/251ًمٚمراوٟمدي: سمح٤مرإٟمقار  8، ح2/146. ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 1

 .52ح، 1/309. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2
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ُم٤م سمٕمده٤م و ذع ذم هذه أى٦م سمٕمد ُم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم إمم هٜم٤م ُمـ ىمّم٦م قمٞمًك

 سملم ىمقُمف سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ قمٜم٤مٍد ويمٗمٍر.و سمٌٞم٤من ُم٤م آل إًمٞمف أُمره وُم٤م ضمرى سمٞمٜمف

 .اؾمّتئٜم٤مف  .ُمٗمٕمقل ومٞمف 

 طم٤ًمس، وهق اِلدراك سم٤محلّس ذم ُم٘م٤مسمؾ اِلدراك ومٕمؾ ُم٤مٍض ُمـ اِل

ف  ،فِ قاؾّم حَ قمٞمًك ُمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر سمِ  ؿَ ٚمِ قمَ  ذْ أي إِ  ،سم٤مًمٕم٘مؾ ًّ أي فمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر سمحٞم٨م أطم

 قمٞمًك ُمٜمٝمؿ.

  اًمٜمٌل .وم٤مقمٚمف 

  ؾِ ٕمْ ٗمِ ُمّتٕمَٚمؼ سمِ  ،ضم٤مر وجمرور واًمْمٛمػم ىرضمع إمم ىمقُمف سمٜمل إهائٞمؾ 

 أطمّس.

  ـِ رضمققمٝمؿ ُهَق ُمٗمٕمقل سمف و  اِلىامن.قَم

  ُمًّتؽم ىرضمع إمم قمٞمًك ِٛمػْمٌ َو ومٕمؾ ُم٤مض وم٤مقمٚمف.   ٌٌَّْتَدأ  .ُُم

 إًمٞمف وىرضمع إمم قمٞمًك ْم٤مٌف ُمُ اًمْمٛمػم و ظمؼمه إٟمّم٤مر: مجع .

اف وؿمٝمٞمد اًمٕمقن، ُمثؾ ذىػ وأذ یى وم٤مقمؾ وهق سمٛمٕمٜم یٟمّمػم قمغم وزان ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜم

 و٤مف إٟمّم٤مر إمم ٟمٗمًف ًمٌٞم٤من أن ٟمٍمة اًمرؾمقل ٟمٍمة اهلل.أوأؿمٝم٤مد. و

     :یُمـ صٚم٦م أٟمّم٤مرى ُمْمٛمٜم٤ًم ُمٕمٜم»ضم٤مر وجمرور. ىم٤مل اًمزخمنمي 

اًمذىـ ىْمٞمٗمقن أٟمٗمًٝمؿ إمم اهلل ىٜمٍموٟمٜمل يمام ىٜمٍمين، أو  ـْ ُمَ  :اِلو٤موم٦م، يم٠مّٟمف ىمٞمؾ

 .1شأٟمّم٤مرى ذاه٤ًٌم إمم اهلل ُمٚمّتجئ٤ًم إًمٞمفاًمٞم٤مء، أي ُمـ  ـْ ىّتٕمَٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مًٓ ُمَ 

وهذا اًم٘مٞمد      ىقضم٥م اًمّتحرىض واًمّتِمقىؼ إمم ًم٘م٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ٟمحق ىمقًمف

  شمٕم٤ممم:       2 عُ ومَ رْ شمَ ، وأى٦م اًمقاردة ذم ؾمقرة اًمّمػ 

                                                
 .1/366. اًمٙمِّم٤مف 1

 .245. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /2
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شمٕم٤ممم: مج٤مل قمـ هذه أى٦م ـ قمغم ومرض إمج٤مُل٤م ـ ىم٤مل اِلِ           

                              

                        

      1. 

   ُل دُ ىَ ومٕمؾ ووم٤مقمؾ، احلقارىقن مجع احلقاري وأصؾ اعم٤مدة 

، أو ٟم٘م٤مء اًمثٞم٤مَب  نَ قْ ُْم ٞمّ ٌَ قمغم اًمٌٞم٤مض واًمّتخّٚمص ُمـ يمّؾ قمٞم٥م أو ّّٕنؿ يم٤مٟمقا ىمّّم٤مرىـ ىُ 

.وْ أَ ؿ وظمٚمقصٝمؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ وإظمػم ىمٚمقهب  ممى

إمم سمٜمل إهائٞمؾ ًمٚمققمظ واِلرؿم٤مد. ويم٤مٟمقا  وهؿ اًمذىـ أرؾمٚمٝمؿ قمٞمًك

، وىمٞمؾ: نَمَ قمَ ٤مٜمصمْ ٱاعمِمٝمقر قمغمى أّّنؿ وَ  ُمٌّٚمٖملم ذىٕمّتف ودىٜمف. وذم قمددهؿ ظمّلف،

 ؾمٌٕمقن.

وفمٝمر مم٤ّم ذيمرٟم٤م ُمـ وضمف شمًٛمٞمّتٝمؿ وومٕمٚمٝمؿ أّن احلقاري أظمٌص ُمـ اًمّم٤مطم٥م ومل 

ّٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ظمقاّص   .قمٞمًك ىًّتٕمٛمؾ ذم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ هذا اًمٚمٗمظ إ

     َ٥ُم ٞمْ جِ ّتَ ًْ ُمٌّتدأ وظمؼم وُمْم٤مف إًمٞمف أي ٟمحـ اًمذىـ ٟم  
 ،َؽ شمِ قَ قمْ دَ ًمِ

 وٟمٙمقن ُمـ أٟمّم٤مر ٟمٌل اهلل ودىٜمف.

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، إىمرار سم٢مىامّنؿ ُمـ ىمٌؾ. واِلىامن ُم٘مقل سم٤مًمّتِمٙمٞمؽ

ومٞمٙمقن شمٗمًػمًا ٕٟمّم٤مر  اهللِ ّم٤مرَ ٟمْ أَ ٙمـ سمٚمقهمٝمؿ إمم اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمٜمف سمّمػمورهتؿ وىٛم

ـْ اهلل، أو ٓأىمؾ أّٟمف   ًمقازُمف.ُِم

 .ضم٤مر وجمرور، ُمّتٕمّٚمؼ سمآُمٜم٤ّم  .طمرف قمٓمػ 

   ومٕمؾ أُمر وم٤مقمٚمف أٟم٧م. ـمٚمٌقا ُمـ قمٞمًك اًمِمٝم٤مدة قمغم إىامّنؿ اًمٔم٤مهر ذم

أقمامُلؿ وشمٌٚمٞمٖمٝمؿ ّٕن اًمرؾمؾ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىِمٝمدون ًم٘مقُمٝمؿ أىمقاُلؿ وضمقارطمٝمؿ و

 اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اِلىامن. ٥ِم راشمِ عمَْ ٱوقمٚمٞمٝمؿ. وٟمٗمس ـمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة ُمـ رؾمقل اهلل ىدّل قمغم 

طمج٦م ذم  وحيّتٛمؾ أن ىٙمقن ظمٓم٤مسم٤ًم هلل شمٕم٤ممم يم٘مقًمف»وذم شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل: 

 .2ششاًمٚمٝمؿ أؿمٝمدْ »اًمقداع: 

                                                
 .14. ؾمقرة اًمّمػ /1

 .2/50. شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل 2
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 .طمرف ضمّر زائد   سم٤مًمٗمٕمؾ واًمْمٛمػم اؾمٛمف. فٌ ٌَ َِم ُمُ  ٌف رْ طَم 

   أّن اِلؾمّلم هق اًمدىـ اًمقطمٞمد  رُ ٝمَ ٔمْ ىَ ظمؼمه. هلل شمٕم٤ممم وًمٜمٌّٞمف. وُمٜمف

يمام ٟم٘مؾ قمـ احلقارىلم ذم  ،ٞم٦مُلىِ جلٛمٞمع أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمؾ هق أؾم٤مس مجٞمع إدى٤من اِلِ 

 ، 111ؾمقرة اعم٤مئدة أى٦م 
ِ
ـْ ُدقم٤مء ، 128وإؾمامقمٞمؾ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ؿَ ٞمْ راهِ سمْ إِ  َوُم٤م ضم٤مَء ُِم

 .67قمٛمران أى٦م  ٦م قمـ إسمراهٞمؿ ذم ؾمقرة آلٞمَ ٟمِ اٍْم ًمٜمَ ٱوٟمٗمل اًمٞمٝمقدى٦م وَ 

ذم أى٦م طمج٦م قمغم ُمـ زقمؿ أّن اعمًٞمح واًمذىـ آُمٜمقا سمف يم٤مٟمقا »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 .1...شومٌلّم اهلل شمٕم٤ممم أّّنؿ يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم يمام سملّم ذًمؽ ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ ّم٤مرىى ٟمَ 

 تاًمرواى٤م

ذم ىمقًمف:  قمٌداهلل قمٛمػمقمـ رضمؾ قمـ أيب وذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل:ُروي قمـ اسمـ أيب

      2أّّنؿ ىٙمٗمرون. یأي عم٤ّم ؾمٛمع ورا 

: مل ؾمّٛمل احلقارىقن وذم ُمٕمّتؼمة قمكم سمـ ومْم٤مل ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب احلًـ اًمرو٤م

ؾمّٛمقا طمقارىلم ّّٕنؿ يم٤مٟمقا ىمّم٤مرىـ خيٚمّمقن احلقارىلم؟ ىم٤مل: أُّم٤م قمٜمد اًمٜم٤ّمس وم٢مّّنؿ 

ؾ ـ وهق اؾمؿ ُمِمّتؼ ُمـ اخلٌ ًْ ّٛمل و احلّقار ـ زاًمثٞم٤مب ُمـ اًمقؾمخ سم٤مًمَٖم ًُ أُّم٤م قمٜمدٟم٤م وم

احلقارىقن احلقارىلم ّّٕنؿ يم٤مٟمقا خمٚمّملم ذم أٟمٗمًٝمؿ وخمٚمّملم ًمٖمػمهؿ ُمـ اوؾم٤مخ 

 اًمذٟمقب سم٤مًمققمظ واًمّتذيمػم.

٤مل: ّّٕنؿ ُمـ ىمرى٦م اؾمٛمٝم٤م ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: ومٚمؿ ؾمّٛمل اًمٜمّم٤مري ٟمّم٤مري؟ ىم

 3سمٕمد رضمققمٝمام ُمـ ُمٍم. قمٞمًكو ٟم٤مسة ُمـ سمّلد اًمِم٤مم ٟمزًمّتٝم٤م ُمرىؿ

 ي ىّمٜمع ُمـ اًمدىمٞمؼ إسمٞمض وهق ًم٤ٌمسمف.ذاخلٌز احلُّقاَري: اخلٌز اًم

ُمع أهؾ إدى٤من:... ىم٤مل اجل٤مصمٚمٞمؼ: أظمؼمين قمـ  وذم رواى٦م ذيمر جمٚمس اًمرو٤م

ٚمامء اِلٟمجٞمؾ يمؿ يم٤مٟمقا؟ ىم٤مل طمقاري قمٞمًك سمـ ُمرىؿ يمؿ يم٤من قِمّدهتؿ؟ وقمـ قم

قمنم رضمًّل ويم٤من أومْمٚمٝمؿ  قمغم اخلٌػم ؾم٘مٓم٧م، أُّم٤م احلقارىقن ومٙم٤مٟمقا اصمٜمك: اًمرو٤م

وأقمٚمٛمٝمؿ أًمقىم٤م، وأُّم٤م قُمٚمامُء اًمٜمّم٤مرى ومٙم٤مٟمقا صمّلصم٦م رضم٤مل: ىقطمٜم٤ّم إيمؼم سم٠مج وىقطمٜم٤ّم 

                                                
 .2/474. اًمّتٌٞم٤من 1

 .1/103. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 2

 .10، ح 2/79. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م3
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ّتف وهق وذيمر أهؾ سمٞمّتف وُاُمّ  سم٘مرىمٞمًٞم٤م، وىقطمٜم٤ّم اًمدىٚمٛمل سمزضم٤من وقمٜمده يم٤من ذيمر اًمٜمٌل

 1اًمذي سَمنَم ُاُّم٦م قمٞمًك وسمٜمل إهائٞمؾ سمف، احلدى٨م.

ُمٕمٝمؿ وشمرضمؿ  ىمّمص وطمٙم٤مى٤مت قمـ احلقارىلم ويمٞمٗمٞم٦م شمٕم٤مُمؾ قمٞمًك 2ذم شمٗم٤مؾمػم اًمٕم٤مُم٦موَ 

 ، ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م.3سمٕمْمٝم٤م اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي إمم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم شمٗمًػمه

 

                            

 

    طمرف اًمٜمداء، وهق طمٙم٤مى٦م ىمقل  َف إًمٞمف وطُمذِ  ْم٤مٌف ُمُ ُمٜم٤مدىى واًمْمٛمػم

احلقارىلم وُم٘مقل ىمقُلؿ وطمذف اًم٘مقل ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمّتّيع وًمٌٞم٤من ٟمٗمس احلٙم٤مى٦م وأّن 

 اًمداقمل أَهؾ ٟمٗمًف أُم٤مم اعمدقمق وٓىرى ًمٜمٗمًف ؿم٠مٟم٤ًم.

  ؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، أي صَدىمٜم٤م، ذيمروا إىامّنؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وسمٜمٌّٞمف ومٕم

ىٕمدًمقا قمٜمف، سمٕمد فمٝمقر اًمٙمٗمر ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ يمام ُمّر ذم أى٦م  ، ّّٕنؿ ملقمٞمًك

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

  .ضم٤مر وجمرور، وُم٤م ُمقصقًم٦م شمدل قمغم اًمٕمٛمقم 

 ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ُمـ اًمقطمل قمغم قمٞمًك اًمٜمٌل. 

  قمٓمػ.طمرف 

    ِاِلشم٤ٌمع: ؾمٚمقك ـمرى٘م٦م اًمداقمل قمغم اِلضم٤مسم٦م إمم ُم٤م  .ووم٤مقمٚمف ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 دقم٤م إًمٞمف.

  ٟمٌّٞمف ىًّتٚمزم ُمّت٤ٌمقم٦م اًمرؾمقل واًمٕمٛمؾ سمام و ُمٗمٕمقل سمف، واِلىامن سم٤مهلل

 ضم٤مء سمف.

 .شمٗمرىع قمغم اِلىامن وآشم٤ٌمع 

                                                
 .421. يمّت٤مب اًمّتقطمٞمد /1

ح : ورو2/49اًمًٕمقد. : وشمٗمًػم أيب3/76: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 3/333. راضمع شمٗمًػم اًمٓمؼمي 2

 .3/233اعمٕم٤مين 

 (.338-340/)4. روض اجلٜم٤من 3
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   ٱسمَِٛمْٕمٜمیى  ومٕمؾ أُمر 
ِ
وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م رسمٜم٤م، ٟم٤م ُمٗمٕمقل سمف، أي أصم٧ٌم ، ًمُدقم٤مء

 ؾمامءٟم٤م.أ

     أي ُمع أؾمامء اًمِم٤مهدىـ ًمٜمٗمقز سمٛمثؾ ُم٤موم٤مزوا، وٟمٜم٤مل ُمـ

اًمٙمراُم٦م ُمثؾ ُم٤مٟم٤مًمقا، وٟمًّتٛمّتع سم٤مًمدظمقل ذم مجٚمّتٝمؿ وآٟمْمامم إًمٞمٝمؿ. وطم٘مٞم٘م٦م 

ون سم٤محلّؼ اعمِم٤مهدة: اِلظم٤ٌمر سم٤مًمٌمء قمـ اًمرؤى٦م، واعمراد سم٤مًمِم٤مهدىـ هٜم٤م، اًمِم٤مهد

 ًمٚم٤ٌمـمؾ. اًمِم٤مهدون ٕٟمٌٞم٤مئؽ سم٤محلّؼ واًمّمدق. نَ وْ رُ ٙمِ ٜمْ عمُْ ٱ

 ّت٤منرواى

ىم٤مل: ٟمحـ هؿ  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذم ُمٜم٤مىم٥م اسمـ ؿمٝمرآؿمقب قمـ اِلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

 1ٟمِمَٝمُد ًمٚمُرؾُمؾ قمغم ُامَمِٝم٤م.

ى٤م روح اهلل ضمٕمٜم٤م  :إذا ضم٤مقمقا ىم٤مًمقا روي أّّنؿ اشمٌٕمقا قمٞمًك ويم٤مٟمقاوذم اعمجٛمع: 

إٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ رهمٞمٗملم  ًمٙمّؾ  ُج رِ خْ ومٞمُ  يم٤من أو ضمٌّلً  قمغم إرض ؾمٝمّلً  ومٞميب سمٞمده

يم٤من أو  ٜم٤م ومٞميب سمٞمده قمغم إرض ؾمٝمّلً ِْم ٓمَ ى٤م روح اهلل قمَ  :إذا قمٓمِمقا ىم٤مًمقاو ،امى٠ميمٚمٝم

إذا ؿمئٜم٤م و ـمٕمٛمّتٜم٤مأ٤م إذا ؿمئٜم٤م ى٤م روح اهلل ُمـ أومْمؾ ُمٜمّ  :ىم٤مًمقا ،ومٞمنمسمقن ءٌ ومٞمخرج ُم٤م ضمٌّلً 

أومْمؾ ُمٜمٙمؿ ُمـ ىٕمٛمؾ سمٞمده وى٠ميمؾ ُمـ يمًٌف  :ىم٤مل ؟ٜم٤م٤م سمؽ واشمٌٕمؾم٘مٞمّتٜم٤م وىمد آُمٜمّ 

 2سم٤مًمٙمراء.ومّم٤مروا ىٖمًٚمقن اًمثٞم٤مب 

 

                  

 

 .اؾمّتئٜم٤مف 

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ىرضمع إمم سمٜمل إهائٞمؾ اًمذىـ أطمّس قمٞمًك

ٙمر: آًمّتٗم٤مت، واعمٙمر: آطمّتٞم٤مل قمغم اًمٕمٌد أصؾ اعم ،ُمٜمٝمؿ اًمٙمٗمر واوامرهؿ اًمٙمٗمر

شمقضمف اًمير إًمٞمف. وُمٙمر سمٜمل إهائٞمؾ أّّنؿ ويمٚمقا سمف ُمـ ى٘مّتٚمف و ًٓمّتٗم٤مت اعمٙمروه قمٚمٞمف

                                                
 .4/283. اعمٜم٤مىم٥م 1

 .2/448. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2
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 .٦مً ٚمَ ٞمْ همِ 

 .طمرف قمٓمػ 

   ومٕمؾ ووم٤مقمؾ. واعمٙمر وإن يم٤من ىمٌٞمح٤ًم وم٢مّٟمام أو٤مومف اهلل شمٕم٤ممم إمم ٟمٗمًف

: ٱَىّْمَٓمَٚمُح قمٚمٞمف سمِـ )مِم٤ّم  ُمِم٤مهبّتفو عمزاوضم٦م اًمٙمّلم  عمُِْم٤ميَمَٚم٦ِم( يمام ذم ىَمْقًمِِف شمٕم٤مًمیى

        1  ْوَرِة ٱَُمَع َأّن اجلزاَء قمٚمیى ٞمَِئ٦ِم ًَمْٞمَس ؾَمّٞمَئ٦ًم يمام ُهَق َُمْٕمُٚمْقٌم سم٤ِمًمَيُ ًَ ًم

ََوًمَِٞم٦مِ ٱ  قم٘مقسمّتٝمؿ قمغم ُمٙمرهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م أطمد وضمقه اًمٌّلهم٦م. وُمٙمر اهلل شمٕم٤ممم إُّم٤مَق هُ وَ  ،ْٕ

قمغم ُمـ دّل  أظمرة أو ظمٞم٦ٌم ُمٙمرهؿ وقمقده إًمٞمٝمؿ يمام أًم٘م٤م اهلل شمٕم٤ممم ؿمٌف اعمًٞمحو

 قمٚمٞمف.

 .اؾمّتئٜم٤مف  .ُمٌّتدا 

      أي أّٟمف أىمقاهؿ ُمٙمرًا وأٟمٗمذهؿ يمٞمدًا ذم  ،ُمْم٤مف إًمٞمفو ظمؼمه

 ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمٙمرهؿ.

 ٦ماًمرواى

ذم طمدى٨م:  سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل قمـ أيب احلًـ اًمرو٤موذم طمًٜم٦م احلًـ 

وؾم٠مًمّتف قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم    2  :وقمـ ىمقًمف  3  :وقمـ ىمقًمف

    4  :وقمـ ىمقًمف       5 وم٘م٤مل: إّن اهلل ،

ٓىٛمٙمر وٓخي٤مدع، وًمٙمٜمف شمٕم٤ممم جي٤مزهيؿ ضمزاء اًمًخرى٦م شمٕم٤ممم ٓىًخر وٓىًّتٝمزئ و

 6وضمزاء آؾمّتٝمزاء وضمزاء اعمٙمر ]و[ اخلدىٕم٦م، شمٕم٤ممم اهلل قماّم ى٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقًا يمٌػمًا.

 

                                                
 .40ؾمقرة اًمِمقری /. 1

 .79. ؾمقرة اًمّتقسم٦م /2

 .15. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /3

 .54قمٛمران / . ؾمقرة آل4

 .142. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /5

 .1، ح163: واًمّتقطمٞمد /26، ح 1/129. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م6
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   اىمع ، أو شم٘مدىره: ذاك وشظمػم اعم٤ميمرىـ»أو ش ُمٙمر اهلل»فمرف واًمٕم٤مُمؾ ومٞمف

 ش.إذ ىم٤مل اهلل»

  وم٤مقمؾ.و ومٕمؾ 

   وقمٞمًك ذم ُمقوع اًمرومع ّٕٟمف ُمٜم٤مدىى ُمٗمرد ، طمرف ٟمداء وُمٜم٤مدىى

وقمٞمًك  ًمٜمَّْم٥ُم يمام ُهَق ؿَم٠ْمُن يُمّؾ ُُمٜم٤مدیى ٱَوحَمَُٚمُف  وًمٙمـ ٓىٌلم ومٞمف ّٕٟمف ُمٜم٘مقص،

 .1ٓىٜمٍمف ٓضمّتامع اًمٕمجٛم٦م واًمّتٕمرىػ قمغم ىمقل اًمزضم٤مج و...

   ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. ،سم٤مًمٗمٕمؾ واًمْمٛمػم اؾمٛمف ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ حْلُُرْوِف ٱُمـ 

    إًمٞمف وىرضمع إمم قمٞمًك ْم٤مٌف ُمَ ظمؼمه واًمْمٛمػم وُم٤مّدة شمقرّمى شمدّل .

ّٓ سم٤مًمٕمٜم٤مى٦م وهق إظمذ واحلٗمظ، ّٕن قمغم أظمذ اًمٌمء أظمذًا شم٤مُمّ  ٤ًم. وٓشمدّل قمغم اعمقت إ

قذة وحمٗمقفم٦م طملم اعمقت وسمٕمده وٓشمٜمٕمدم، طمّّتك شمرضمع إمم اجلًد اًمٜمٗمس اِلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُم٠مظم

 سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ذم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمققمقدة.

 .طمرف قمٓمػ 

    ُمٕمٜمقى٤ًم  ،اًمرومع ود اًمقوع وهق ىًّتٕمٛمؾ ذم ُم٤م ىِمّتٛمؾ قمغم اًمٕمّٚمق

ل ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: وّ وإ ،يم٤من أو ُم٤مدّى٤مً               

 2 :واًمث٤مين ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،                3 .

 وىمقًمف   ٜم٤م ُمٕمٜمقٌي وُم٤مّدٌي ّٕن اعمراد سمف اًمرومع إمم اًمًامء وُم٘مرّ هُ ىدل قمغم أّن اًمرومع 

 يمام ىٔمٝمر ُمـ رواى٦م اًمٕمٞم٤مر أشمٞم٦م. ،اعمّلئٙم٦م

                                                
 .2/477. راضمع اًمّتٌٞم٤من 1

 .11. ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م /2

 .127. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /3
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سمروطمف وضمًده وُمع يمقٟمف  نَ ٤مإمم اًمًامء يم اخلٓم٤مب ىدّل قمغم أّن رومٕمف ٛمػمُ َو وَ 

 قم٤مء صٚمٌٝمؿ وىمّتٚمٝمؿ قمٞمًك يمام ىدّل دّ ٱقمغم رّد اًمٞمٝمقد ُمـ  ٦مً ًمَ اأى٦م اًمنمىٗم٦م دطمّٞم٤ًم، ومّتٙمقن 

  ...قمٚمٞمف أىْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم:              ...      *  

    1  ويمذًمؽ رّد قمغم ٟمّم٤مرى ُمـ إىمرارهؿ سم٤مًمّمٚم٥م واًم٘مّتؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م

 سمف إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م. ٧ْم ومَ ؽَمَ قمْ ٱاًمٞمٝمقد يمام 

         هق إسمٕم٤مده ُمٜمٝمؿ وقمدم  اًمّتٓمٝمػم ُمـ اًمٙمٗم٤مر

 خم٤مًمٓمّتٝمؿ وجم٤مًمًّتٝمؿ واحلْمقر ذم جمّتٛمٕمٝمؿ، وم٤معمراد ُمـ اًمٓمٝم٤مرة هل اعمٕمٜمقى٦م ُمٜمٝم٤م وشمدّل 

 ن ضمًامٟمٞم٤ًم وروطم٤مٟمٞم٤مً طمّّتك ىّمدق اًمّتٓمٝمػم.٤مقمغم أّن اًمرومع يم

                  هلل شمٕم٤ممم وقمد ُمـ ا

سم٠مّن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمٚمٝمؿ ومقق اًمذىـ يمٗمروا سمف إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمّتٌٕمل قمٞمًك

سمح٥ًم احلج٦م واًمؼمه٤من وًمٙمـ شمٗمّقق  :2سمح٥ًم اًمًٚمٓم٦م واًمًٞمٓمرة واحلٙمؿ. وىمٞمؾ

 احلج٦م ٓىٙمقن سم٤مجلٕمؾ وٓخيّتص سم٤مًمدٟمٞم٤م.

وصٚمٌف  كىًٕمقن ذم ىمّتؾ قمٞمًيم٤مُٟمْقا واعمراد سم٤مًمذىـ يمٗمروا هؿ اًمٞمٝمقد اًمذىـ 

 وإن مل ىقوم٘مقا.

 نَ ْق ٚمُ ٘م٤مئِ ًمْ ٱطم٘مٞم٘م٦م ٓ اًمٜمّم٤مرى اًمٞمقم  ق قمٞمًكٕمُ ٌِ ّتَ سم٤مًمذىـ اشمٌٕمقك ُمُ  رادُ واعمُ 

ـْ سمنّم سمف قمٞمًك سم٤مًمّتثٚمٞم٨م وىمّتؾ قمٞمًك وهق  وصٚمٌف وشمٕمٓمٞمؾ اًمنمىٕم٦م واًمٙمٗمر سمَٛم

 ًْ عمُْ ٱطم٘مٞم٘م٦ًم هؿ  ، وقمٚمٞمف ىٙمقن ُمّتٌٕمق قمٞمًكٟمٌّٞمٜم٤م رؾمقل اهلل حمّٛمد اعمّمٓمٗمك
 3لْمَ ٛمِ ٚمِ

واًمًّٞمد  6واجلقاُمع 5ّم٤مطم٥م اعمجٛمعيموهمػمه  4ةُ ّت٤مدَ اًمٞمقم ٓ اًمٜمّم٤مرى يمام قمٚمٞمف ىمَ 

                                                
 (.157-158. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /)1

 .2/478راضمع اًمّتٌٞم٤من  ،. ىراه٤م اًمِمٞمخ أىمقى وأفمٝمر2

3 . : ذا ُهَق اِِلقمراُب اًمّراضمح وسمف َٟمَزل اًم٘مرآُن اًمٙمرىؿ ومی ُِمثِؾ ىَمْقًمِف شمٕم٤مًمیى  ... هى      

      ... / [. 177]ؾمقرة اعم٤مئدة      ؾمقرة اًم٘مّمص[

ٙمِٜمَُف قَمػْمُ َوضِمْٞمٍف.58/  [ وًمٚمَروْمِع )أي اعمًٚمٛمقن( َوضْمٌف ًمى

 .2/52اًمًٕمقد  : وشمٗمًػم أيب3/341. راضمع شمٗمًػم اًمٓمؼمي 4

 .2/450. جمٛمع اًمٌٞم٤من 5

 .1/177. مجع اجلقاُمع 6
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 .1اجلزائري

  طمرف قمٓمػ وهٜم٤م ًمٚمؽماظمل اًمرشمٌل واًمؽمىمل ُمـ يمّلم إمم آظمر ٓ قمغم

 اًمؽماظمل ذم اًمزُم٤من.

   .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم، واًمّتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اخلٓم٤مب 

  إًمٞمف، وىرضمع إمم قمٞمًك ْم٤مٌف ُمُ واًمْمٛمػم  ُم١مظمر أُمٌّتد  وشم٤مسمٕمٞمف

 ويم٤مومرىف. واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق ُمرضمٕمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم.

 .طمرف قمٓمػ وشمٗمرىع سم٤مًمرضمقع 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف أٟم٤م ُمًّتؽم، وشمٗمًػم احلٙمؿ ى٠ميت ذم أىّتلم

 .لْمِ ّتَ ٞمَ شمِ ْٔ ٱ

   إًمٞمف ىرضمع إمم ُم٤م ُمرّ  ْم٤مٌف ُمُ اًمْمٛمػم و ُمٗمٕمقل ومٞمف. 

  .ضم٤مر وجمرور  ُمّر. ُم٤م ومٕمؾ ُم٤مض واًمْمٛمػم اؾمؿ يم٤من، ىرضمع إمم 

  شُم٤م»جمرور، واًمْمٛمػم ىرضمع إمم و ضم٤مر. 

  قمٞمًكو ذم أُمر اًمدىـ ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم يم٤من. 

ـَ ىْ رِ ٙم٤مومِ اًمو ىٕمٜمل إّن اهلل شمٕم٤ممم حيٙمؿ ذم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ظمّلوم٤مت شم٤مسمٕمل قمٞمًك

وومٞمف وَمّْمُؾ  ،ًمٚمخّمقُم٦م سمٞمٜمٝمؿ عُ اومِ رّ ًمٱوَ سم٤مًمَّتّْمِدْىؼ طمٙمٛمف شمٕم٤ممم هق احلّؼ احل٘مٞمؼ و سمِفِ 

 اًم٘مْم٤مء سمِّلُمراء.

 اًمرواى٤مت

ًم٘مل قمٚمٞمف ؿمٌح أُ رواى٦م صحٞمح٦م اِلؾمٜم٤مد ذيمر ومٞمٝم٤م أن َُمـ  2ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل

 ىٙمقن ُمـ أصح٤مسمف اعم١مُمٜملم ومراضمٕمٝم٤م. قمٞمًك

سمِٛمْدَرقم٦ٍم صقف  ومع قمٞمًك سمـ ُمرىؿىم٤مل: رُ  ٌداهللقم وذم اًمٕمٞم٤مر قمـ أيب

وُمـ ٟم٩ًم ُمرىؿ وُمـ ظمٞم٤مـم٦م ُمرىؿ ومٚماّم اٟمّتٝمك إمم اًمًامء ُٟمقدي: ى٤م  ُمـ همزل ُمرىؿ

 3قمٞمًك اًمؼ قمٜمؽ زىٜم٦م اًمدٟمٞم٤م.

                                                
 .1/318. قم٘مقد اعمرضم٤من 1

 .1/103. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 2

 .53، ح1/310. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3
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 اعمدرقم٦م: ضم٦ٌم ُمِم٘مقىم٦م اعم٘مدم وهل صمقب ُمـ يمّت٤من يم٤من ىٚمًٌف قمٔمٞمؿ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد.

قمنم ُمقـمٜم٤ًم: ًمٞمٚم٦م : اًمٖمًؾ ذم ؾمٌٕم٦م ضمٕمٗمر ذم صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب

ؾمٌع قمنمة ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من وهل ًمٞمٚم٦م اًمّت٘م٤مء اجلٛمٕملم ًمٞمٚم٦م سمدر، وًمٞمٚم٦م شمًع قمنمة وومٞمٝم٤م 

ىٙمّت٥م اًمقومد وومد اًمًٜم٦م، وًمٞمٚم٦م إطمدي وقمنمىـ وهل اًمٚمٞمٚم٦م اًمّتل ُم٤مت ومٞمٝم٤م أوصٞم٤مء 

 1، احلدى٨م.ىمٌض ُمقؾمكو وومٞمٝم٤م رومع قمٞمًك سمـ ُمرىؿ اًمٜمٌٞملم

 ؼمسمٙمّت٤مب ومٞمف ظم إّن ضمؼمئٞمؾ ٟمزل قمكمَ  :ل رؾمقل اهللراومع ىم٤مل: ىم٤م وذم ظمؼم أيب

ـ ُمٚمقك إرض ـ ىمٌكم وظمؼم ُمـ سُمٕم٨م ىمٌكم ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمُرؾمؾ ـ وهق طمدى٨م اعمٚمقك 

ـمقىؾ أظمذٟم٤م ُمٜمف ُمقوع احل٤مضم٦م إًمٞمف ـ ىم٤مل: عم٤م ُمٚمؽ أؿم٩م سمـ أؿمج٤من ويم٤من ىًّٛمك 

ٚمٙمف اًمٙمٚمّٞمس و]يم٤من ىمد[ ُمٚمؽ ُم٤مئّتلم وؾمّّت٤ًم وؾمّّتلم ؾمٜم٦م، ومٗمل ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم ُمـ ُم

واؾمّتقدقمف اًمٜمقر واًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ومجٞمع قمٚمقم إٟمٌٞم٤مء  قمٞمًك سمـ ُمرىؿ سمٕم٨م اهلل 

 ىمٌٚمف وزاده اِلٟمجٞمؾ وسمٕمثف إمم سمٞم٧م اعم٘مّدس إمم سمٜمل إهائٞمؾ ىدقمقهؿ إمم يمّت٤مسمف وطمٙمٛمّتف

ّٓ ـمٖمٞم٤مٟم٤مً و يمٗمرًا، ومٚماّم مل ى١مُمٜمقا سمف دقم٤م رسّمف وقمزم و إمم اِلىامن سم٤مهلل ورؾمقًمف وم٠مسمك أيمثرهؿ إ

ّٓ ـمٖمٞم٤مٟم٤ًم ويمٗمرًا، وم٠مشمك  قمٚمٞمف ومٛمًخ ُمٜمٝمؿ ؿمٞم٤مـملم ًمػمهيؿ آى٦م ومٞمٕمّتؼموا، ومٚمؿ ىزدهؿ ذًمؽ إ

ٌّٝمؿ ومٞمام قمٜمداهلل صمّلصم٤ًم وصمّلصملم ؾمٜم٦م طمّّتك ـمٚمٌّتف  سمٞم٧م اعم٘مّدس ومٛمٙم٨م ىدقمقهؿ وىرهم

اًمٞمٝمقد واَدقم٧م أّّن٤م قمَذسمّتف ودومٜمّتف ذم إرض طمّٞم٤ًم واَدقمك سمٕمْمٝمؿ أّّنؿ ىمّتٚمقه وصٚمٌقه، 

ٌّف ُلؿ وُم٤م ىمدروا قمغم قمذاسمف ودومٜمف وٓ قمغم وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمج ٕمؾ ُلؿ ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمٚمٞمف وإّٟمام ؿم

 :ىمّتٚمف وصٚمٌف ًم٘مقًمف                   

         2 ّّٕنؿ ًمق ىمدروا قمغم  ومٚمؿ ى٘مدروا قمغم ىمّتٚمف وصٚمٌف

 ذًمؽ يم٤من شمٙمذى٤ًٌم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:      3 سمٕمد أن شمقوّم٤مه  ومٚماّم أراد أن ىرومٕمف

أوطمك إًمٞمف أن ىًّتقدع ٟمقراهلل وطمٙمٛمّتف وقمٚمؿ يمّت٤مسمف ؿمٛمٕمقن سمـ محقن اًمّّمٗم٤م ظمٚمٞمٗمّتف 

٘م٤مل وحيّتذي سمجٛمٞمع ُم ومٗمٕمؾ ذًمؽ ومٚمؿ ىزل ؿمٛمٕمقن ى٘مقم سم٠مُمر اهلل  قمغم اعم١مُمٜملم

سمف  ءذم ىمقُمف ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ وجي٤مهد اًمٙمّٗم٤مر، ومٛمـ أـم٤مقمف وآُمـ سمف وسمام ضم٤م قمٞمًك

                                                
 .1، ح2/508. اخلّم٤مل 1

 .55قمٛمران / . ؾمقرة آل2

 .158. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /3
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 1، احلدى٨م.يم٤من ُمقُمٜم٤ًم وُمـ ضمحده وقمّم٤مه يم٤من يم٤مومراً 

: ومجٞمع إئٛم٦م إطمد قمنم سمٕمد اًمٜمٌل ىمّتٚمقا ذم طمدى٨م وذم اًمٕمٞمقن قمـ اًمرو٤م

ّتؾ يمّؾ واطمد واًم٤ٌمىمقن ىمّتٚمقا سم٤مًمًؿ، ىم هق أُمػماعم١مُمٜملم واحلًلمو ُمٜمٝمؿ سم٤مًمًٞمػ

ُمٜمٝمؿ ـم٤مهمٞم٦م زُم٤مٟمف وضمرى ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م واًمّمح٦م ٓ يمام شم٘مقًمف اًمٖمّلة 

واعمٗمقو٦م ًمٕمٜمٝمؿ اهلل، وم٢مّّنؿ ى٘مقًمقن: أّّنؿ مل ى٘مّتٚمقا قمغم احل٘مٞم٘م٦م وإّٟمف ؿمٌف ًمٚمٜم٤ّمس أُمرهؿ 

ّٓ أُمر طمومٙمذسمقا قمٚمٞمٝمؿ همْم٥م اهلل، وم٢مّٟمف ُم٤م ؿمٌف أُمر أطمد ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل و ججف اًمٜم٤ّمس إ

وطمده، ّٕٟمف رومع ُمـ إرض طمّٞم٤م وىمٌض روطمف سملم اًمًامء  سمـ ُمرىؿقمٞمًك 

وإرض، صمّؿ رومع إمم اًمًامء ورد قمٚمٞمف روطمف، وذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:      

     2  وىم٤ملطمٙم٤مى٦م ًم٘مقل قمٞمًك :  ىقم اًم٘مٞمٛم٦م   

                            3 ،

 4احلدى٨م.

ّن اِلُم٤مم اًمث٤مين قمنم طمٌل ُىرزق وهم٤مئ٥م قمـ إٟمٔم٤مر وهق اعمٝمدي اعمٜمّتٔمَر ذيمر أطمد قمنم ُمٜمٝمؿ ٕ

وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ ؿمٞمٕمّتف وأقمقاٟمف وأٟمّم٤مره ـ قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنمىػ وؾمّٝمؾ خمرضمف وقمّجؾ فمٝمقره 

 واعمًّتِمٝمدىـ سملم ىدىف آُملم ـ .

قم٤ٌمس  ضمٕمٗمر ُمٜمّمقر اًمدواٟمٞم٘مل طمّدث سمًٜمده قمـ اسمـ ذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل: قمـ أيب

اعمٝمدي ُمـ و قمٞمًك ذم آظمره٤مو هتٚمؽ ُاُّم٦م أٟم٤م ذم أّوُل٤م 5: يمٞمػىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 6أهؾ سمٞمّتل ذم أوؾمٓمٝم٤م.

                                                
 .20، ح1/224. يمامل اًمدىـ 1

 .55قمٛمران / . ؾمقرة آل2

 .117. ؾمقرة اعم٤مئدة /3

 .2، ح 1/214. قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م4

ٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين ذم إرسمٕمقن طمدىث٤ًم ذم اعمٝمدي، ٤مومظ أسمقٟمُ حله٤م ا، رواشًمـ هتٚمؽ». وذم سمٕمض اعمّم٤مدر 5

(: واعمّت٘مل اُلٜمدي ذم يمٜمزاًمٕمامل 2/64احلدى٨م إرسمٕمقن: اًمًٞمقـمل ذم اًمٕمرف اًمقردي )احل٤موي 

: واًمثٕمٚمٌل ٟمٗمًف ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء 5/395: واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرىخ دُمِمؼ 38671، ح14/226

 593، ح2/340: واحلٛمقي ذم ومرائد اًمًٛمٓملم 448، ح396: واسمـ اعمٖم٤مززم ذم اعمٜم٤مىم٥م /227/

 .147: واًمًٚمٛمل ذم قم٘مد اًمدرر /592و

 .3/82. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 6
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ًمٚمٞمٝمقد: إّن قمٞمًك مل ىٛم٧م وإّٟمف راضمع  هللذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي: ىم٤مل رؾمقل ا

 1إًمٞمٙمؿ ىمٌؾ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 .2ورواه٤م اًمٓمؼمد ذم اعمجٛمع

أّٟمف ىم٤مل: يمٞمػ أٟمّتؿ إذا ٟمزل اسمـ ُمرىؿ ومٞمٙمؿ  : ىمد صح قمٜمف3وذم جمٛمع اًمٌٞم٤من

 .6ذم اًمّمحٞمح 5وُمًٚمؿ 4رواه اًمٌخ٤مري :وإُم٤مُمٙمؿ ُمٜمٙمؿ

ف احلدى٨م اعمّتقاشمر ُمـ أّن : وأمجٕم٧م آُُّم٦م قمغم ُم٤م شمْمّٛمٜم7وذم شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل

 ذم اًمًامء طمّل وأّٟمف َىٜمِْزُل ذم آظمر اًمزُم٤من... . قمٞمًك

: وًم٘مد رُضسم٧ُم ذم اًمٚمٞمٚم٦م : ذم طمدى٨م ُم٘مّتؾ أُمػماعم١مُمٜملم8وذم روض اجلٜم٤من

 اًمّتل ىمٌض ومٞمٝم٤م ىقؿمع سمـ ٟمقن، وىُمٌْم٧ُم ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمّتل قُمِرج ومٞمف سمٕمٞمًك سمـ ُمرىؿ.

وذيمر  قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م: شمقوٞمح ًمرواى٦م قم٤مُمٞم٦م وشمّمحٞمحٝم٤م 9وومٞمف

 ُم٤مورد ُمـ أظم٤ٌمرهؿ ومراضمٕمف.

 

                                                
 .3/339. شمٗمًػم اًمٓمؼمي 1

 .2/449. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .2/449. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3

 .3449. صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمّت٤مب أطم٤مدى٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ٟمزول قمٞمًك سمـ ُمرىؿ، اًمرىمؿ 4

 ، يمّت٤مب اِلىامن، سم٤مب ٟمزول قمٞمًك سمـ ُمرىؿ طم٤ميماًم سمنمىٕم٦م ٟمٌّٞمٜم٤م.1/136. صحٞمح ُمًٚمؿ 5

روزي ذم يمّت٤مب : وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد اعم20841، رىمؿ 11/400. وأظمرضمف قمٌداًمرزاق ذم اعمّمٜمَػ 6

: وأسمققمقاٟم٦م ذم ُمًٜمده 57: واسمـ اعمٜم٤مدي ذم اعمّلطمؿ /2/336: وأمحد ذم اعمًٜمد 351اًمٗمّتـ /

٤ٌّمن ذم صحٞمحف 1/106 قي ذم ٖم: واًم413ٌ: واسمـ ُمٜمده ذم اِلىامن /6802، ح15/203: واسمـ طم

 .4261، ح3/516ُمّم٤مسمٞمح اًمًٜم٦م 

 .2/51. شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل 7

 .4/349. روض اجلٜم٤من 8

 .4/352. روض اجلٜم٤من 9
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 .شمٗمرىع قمغم ُم٤مشم٘مّدم 

  شمٕم٤ممم سملم سمٜمل شمٗمّمٞمؾ سمٕمد اِلمج٤مل، وهق شمٗمّمٞمؾ طمٙمؿ اهلل  ،طمرف ذط

 ومٞمف سم٤مٔى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وٓخيّتص هبؿ. ْقاٗمُ ٚمَ ّتَ ظْم ٱإهائٞمؾ ومٞمام 

  .ُمٌّتدا   وم٤مقمؾ، ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ وهمػمهؿ.و ومٕمؾ 

 .طمرف رسمط أو شمٗمرىع قمغم اًمٙمٗمر 

   ظمؼم. اًمٕمذاب: هق اؾمّتٛمرار أٓم، ّٕن  ،ومٕمؾ ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل سمف

اًمٕمذاب إمم ٟمٗمًف ًمإلؿم٤مرة إمم ىمٓمٕمٞمّتف طمّّتك ىرضمع  ٥َم ًَ اًمٌمء. ٟمَ  أصٚمف اؾمّتٛمرار

 سمٕمْمٝمؿ.

 .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ  .ٟمٕمّتف 

    وقمذاهبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م هق شمًٚمٞمط وطمٙمؿ اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝمؿ وذًّمّتٝمؿ

سم٤مٕه واًمًٌل واًم٘مّتؾ واخلًػ واجلزى٦م ويمّؾ ُم٤م ومٕمؾ هبؿ قمغم وضمف آؾمّتخٗم٤مف 

 ٦م.واِله٤مٟم

 رف قمٓمػطم.   .واًمٕمذاب ومٞمٝم٤م هق اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر 

 .طم٤مًمٞم٦م  .طمرف ٟمٗمل 

  ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مّدم، واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمذىـ يمٗمروا ُمـ

 إهائٞمؾ وهمػمهؿ. سمٜمل

 .طمرف ضمر 

   اًمٕمذاب أي ًمٞمس ُلؿ أقمقان ىدومٕمقن قمٜمف  ،جمروٌر ًَمْٗمٔم٤مً  ُم١مظمر أُمٌّتد

ذم  اًمٕمدو ظم٤مص٦مقَمٚمیى وومٞمف دًٓم٦م قمغم قمدم وضمقد اًمِمٗم٤مقم٦م ُلؿ. اًمٜمٍمة هل اعمٕمقٟم٦م 

يمام قمٚمٞمف  ،ىمد شمٙمقن قمغم اًمٕمدو وهمػم اًمٕمدوو وًمٙمـ اعمٕمقٟم٦م هل زى٤مدة ذم اًم٘مقة ،ىَمْقلٍ 

 .1اًمِمٞمخ

                                                
 .2/479. اًمّتٌٞم٤من 1
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 .طمرف قمٓمػ، قمٓمػ أى٦م قمغم ؾم٤مسم٘مّتٝم٤م 

  .طمرف ذط   .ُمٌّتدا 

  سمرؾمقل اهلل ـ اًمذي هٜم٤م هق قمٞمًك  ـ واشمٌٕمقه ـ اًمذىـ هؿ اعمًٚمٛمقن

 وّٕن طم٘مٞم٘م٦م اِلشم٤ٌمع هل اِلىامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح. ،ومٕمٚمٞم٤ًم ـ 

 .طمرف قمٓمػ   .ومٕمؾ ووم٤مقمؾ 

  وومٞمٝم٤م: إؿم٤مرة إمم أن اِلىامن ىًّتٚمزم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح. ،ُمٗمٕمقل سمف 

 .شمٗمرىع 

    شهؿ» ُمًّتؽم ـ ىرضمع إمم اهلل ـ ووٛمػم َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

َ ُمٗمٕمقل سمف ويمّٚمف ظمؼم. أشمك سمّمٞمٖم٦م اًمٖمٞم٤مب شمٕمٔمٞماًم ُلؿ وَ  اًمّتقومٞم٦م  یى ٜمٕمْ ُمّر ُمَ . وىمد ؿْ هِ رِ قْ ضُم ِٕ

 سم٠مّٟمف: إظمذ مت٤مُم٤ًم ويمامًٓ.

  أي أضمر قمٛمٚمٝمؿ وصمقاسمف. ،إًمٞمف ْم٤مٌف ُمُ اًمْمٛمػم و ُمٗمٕمقل سمف صم٤من 

ذم أى٦م دًٓم٦م قمغم سمٓمّلن اًم٘مقل سم٤مًمّتح٤مسمط ّٕٟمف شمٕم٤ممم وقمد سمّتقومٞم٦م »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 .1شآضُمقر ومل ىنمط اِلطم٤ٌمط، ومقضم٥م محؾ اًمٙمّلم قمغم فم٤مهره

إظم٤ٌمر اًمقاردة سم٤مِلطم٤ٌمط ُمًّتٗمٞمْم٦م قمغم ُم٤م »اجلزائري:  اهللّٞمد ٟمٕمٛم٦موىم٤مل اًمً

سم٘م٤مء اًمزائد ـ يمام ذه٥م إًمٞمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ إاعمقازٟم٦م و یى ٓخيٗمك قمغم اعمامرس، ٟمٕمؿ، هل سمٛمٕمٜم

اِلطم٤ٌمط اعمّت٠مظّمر ًمٚمٛمّت٘مّدم يمٞمػ يم٤من، عم٤م ىٚمزم ُمـ اًمٔمٚمؿ. وقمغم ُم٤م  یى اعمّتٙمّٚمٛملم ـ ٓ سمٛمٕمٜم

مجٞمع ُاُمقره ّٕن اًمزائد ىمد سم٘مل ًمف واًم٤ًمىمط سمٛمقازٟمّتف ىمد ووم٤مه  ومیى و ُمـ اعمقازٟم٦م ىٙمقن ىمد

ظمػم ُم٤م قمٛمؾ  یإذ ًمق مل ىٜمّتٗمع سمف إؾم٘م٤مط اًمذٟمقب ًمٌ٘مٞم٧م قمٚمٞمف شمٌٕم٤مهت٤م، ومٝمق ىمد رأ ،أىْم٤مً 

 .2شوّذ ُم٤م قمٛمؾ

                                                
 .2/380. اًمّتٌٞم٤من 1

 .1/319. قم٘مقد اعمرضم٤من 2
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سملم أىّتلم أن ىٙمقن اجلزاء قمغم إقمامل ذم داري اًمدٟمٞم٤م  1اعم٘م٤مسمٚم٦م ٣مى ّتَ ٘مْ ُمُ وَ 

٦م إمم اعم١مُمٜملم اًمٖمٚم٦ٌم واًمٜمٍمة واًمًٚمٓم٦م واحلٙمؿ واًمٗمقىمٞم٦م وأظمرة، ومٗمل اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٜمًٌ

واًمِروقاُن  واًمذيمر اجلٛمٞمؾ وذم أظمرة اجلٜم٦م    2. 

 .اؾمّتئٜم٤مف  .ُمٌّتدا 

 .طمرف ٟمٗمل  ٦ٌّم: هل اِلرادة. ،ومٕمؾ ووم٤مقمؾ  ظمؼم. اعمح

  .ُمٗمٕمقل سمف 

ذم أى٦م دًٓم٦م قمغم سمٓمّلن ُمذه٥م اعمجؼمة ذم أّن اهلل شمٕم٤ممم ىرىد » ىم٤مل اًمِمٞمخ:

  اًمٔمٚمؿ، ّٕٟمف ىم٤مل:   إذا مل حي٥م اًمٔم٤ممل، مل حي٥م ومٕمؾ اًمٔمٚمؿ ّٕٟمف إّٟمام مل و

٦ٌّم اًمٔم٤ممل ًمٔمٚمٛمف  .3شجيز حم

 وهذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة شم٠ميمٞمد عمْمٛمقن ُم٤م ورد ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وسمٞم٤من ًمٚمٓم٤مئٗم٦م

سم٤مًم٘مقل وم٘مط، ُمـ دون اِلىامن  أٟمٗمًٝمؿ إمم قمٞمًك نَ ْق ٌُ ًِ ٜمْ ىـ ىَ ذاًمث٤مًمث٦م وهؿ اًم

اًمقاىمٕمل واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعمًّتٚمزم ًمف. وًمٕمّٚمف هق ّه ظمّتؿ أى٦م اًمنمىٗم٦م  ٘م٤مدِ ّتِ قمْ ٓٱو

ـْ اًمقاردة ومٞمٝم٤م سم٤مًمرمح٦م واجلٜمّ  ٦م وهل قمغم اًم٘م٤مقمدة ختّتؿ سم٠مؾمامء اًمرمح٦م واعمٖمٗمرة أو سمٛمدح َُم

 طمّ٘مٝمؿ، سم٤مًمٕمدول إمم قمدم حمٌقسمٞم٦م اًمٔم٤معملم ًمف شمٕم٤ممم.ٟمزًم٧م أى٦م ذم 

 

               

 

  لم واًمٞمٝمقد حيٞمك واحلقارىّ و ظم٤ٌمر قمـ قمٞمًك وزيمرى٤مُمٌّتدأ، إؿم٤مرة إمم اِل

ٞمؿ ُمٜمزًم٦م اعمِم٤مر إًمٞمف ويمراُمّتف قمغم اًمٌٕمد ًمإلؿم٤مرة إمم قمٔم ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ. أشمك سمام ىدّل 

 وذومف.

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ٟمحـ ُمًّتؽم واًمْمٛمػم ُمٗمٕمقل سمف جمٛمققمف ظمؼٌم

 عمٌّتدأ.

                                                
ٌّف قمٚمٞمف ذم ُمقاه٥م اًمرمحـ 1  .5/395. ٟم

 .72ؾمقرة اًمّتقسم٦م /. 2

 .4/357: وٟمحقه٤م ذم روض اجلٜم٤من 2/480. اًمّتٌٞم٤من 3
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 أن ىّتٚمقه قمٚمٞمؽ. 1وٟمٙمٚمٛمؽ سمف. وىمٞمؾ: ٟم٠مُمر ضمؼمئٞمؾ هُ ؤُ رَ ٘مْ ٟمّتٚمقه: أي ٟمَ 

وهٞمئ٦م اعمْم٤مرع شمدل قمغم  ،ٙم٤مى٦مِ احلِ  ٦مِ ٝمَ قمغم ضمِ  اًمٙمّلمِ  إفمٝم٤مرُ  ِهَل واًمّتّلوة: 

 ٛمرار اًمقطمل.اؾمّت

  ؿَ ٔمَ إقمْ  اهللِ ُمّتٕمّٚمؼ سمٜمّتٚمقه. أي قمٚمٞمؽ ى٤م رؾمقَل  ،ضم٤مر وجمرور 

 ًمألٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم. ؿِ اخل٤مشمَ 

  قمغم صدق  ٦مِ أي ُمـ مجٚم٦م أى٤مت واحلج٩م اًمداًمَ  ،ضم٤مر وجمرور

ّٓ ىم٤مرِ  ّٓ امٝمُ ٜمْ يمّت٤مب أو ُمٕمَٚمؿ وًم٧ًَم سمقاطمد ُمِ  ُئ ٟمٌقشمؽ إذا قمٚمٛمّتٝمؿ سمام ٓىٕمٚمٛمف إ  ومٚمؿ ىٌؼ إ

 ّٟمؽ ىمد قمرومّتف ُمـ ـمرىؼ اًمقطمل.أَ 

 .طمرف قمٓمػ    .ُمٕمٓمقف، واعمراد سمف اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ 

   ٟمٔمٛمف  ـُ ٘مَ ّتْ عمُْ ٱسمخٚمقصٝم٤م ُمـ اًم٤ٌمـمؾ وَ  فُ آى٤مشمُ  ٧ْم ٛمَ طمٙمِ أُ ٟمٕم٧م، ّٕٟمف

 اعمِمّتٛمؾ قمغم احلٙمٛم٦م وٓىدظمٚمف اًم٤ٌمـمؾ واُلزل.

 .ىمّم٦م قمٞمًك اًمٜمٌل ّت٤ممِ إمم ظِم وذم أى٦م اًمنمىٗم٦م إؿم٤مرة 

 

                        

   

 

  قمغم اًمّت٠ميمٞمد سمداى٦م. امج٤مل سمٕمد شمٗمّمٞمؾ  ُل دُ شمَ سم٤مًمٗمٕمؾ،  ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ ِف وْ رُ حْلُ ٱُمـ

ردًا قمغم اًمٞمٝمقد اًمذىـ ىّتٝمٛمقن ُاُّمف  ة قمٞمًكأو ومذًمٙم٦م يمّلم اًمقطمل طمقل وٓد

 اًمٕمذراء وقمغم اًمٜمّم٤مرى اًمذىـ زقمٛمقا أّٟمف اسمـ اهلل شمٕم٤ممم.

 ؿُ ؾْم ٱ  .   .ُمْم٤مف إًمٞمف، أي ُمثٚمف ذم اخلٚم٘م٦م 

 .ُمٗمٕمقل ومٞمف  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

 .طمرف ضمر ى٠ميت ًمٚمٛمِم٤مهب٦م  .جمروره 

   إًمٞمف، جمٛمقع ُمْم٤مف  ظمؼم إّن. وأى٦م شمدل قمغم أن ظمٚم٘م٦م :

                                                
ْىُؾ، َوهِب٤م َٟمَزَل . 1 ـَ َأوْمَّمَحٝم٤م: ضِمؼْمِ

 ًْمَٙمِرْىُؿ.ٱًْمُ٘مْرآُن ٱومٞمف قِمَدُة ًُمٖم٤مٍت ًمٙمِ
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ٝم٤م ظم٤مرىم٦م ًمٚمًٜم٦م اجل٤مرى٦م ذم اًمّتقاًمد واًمّتٜم٤مؾمؾ ظمٚم٘م٦م يمقٟمٞم٦م وًمٙمٜمّ  يمخٚم٘م٦م آدم قمٞمًك

 ظم٤مرىم٦م ُل٤م ُمـ رضورة اًمقاًمدىـ. ظمٚم٘م٦م آدمإَِن ُمـ آطمّتٞم٤مج إمم إب يمام 

ُمرشم٦ٌم آًُمقهٞم٦م، ّٕن اعمخٚمقق ًَمُف  َوٓ فُ ٜمَ سمْ ٱوًمٞمس خمٚمقق هلل شمٕم٤ممم  ومٕمٞمًك اًمٜمٌل

 .٤مً ُلٓ ٓىٙمقن إِ 

    ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم، واًمْمٛمػم ُمٗمٕمقل  َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف

 سمف ىرضمع إمم آدم.

   ومخٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم آدم ُمـ شمراب. ،ضم٤مر وجمرور 

 .طمرف قمٓمػ ىدل قمغم اًمؽمشمٞم٥م  .اهلل شمٕم٤ممم 

   ٔدم.  .ومٕمؾ أُمر، وم٤مقمٚمف ذات اًم٤ٌمري ضمؾ ؿم٠مٟمف 

   أي ىقضمد وحيدث وخيٚمؼ سمٕمد إرادة اهلل شمٕم٤ممم سمف وىدل قمغم ٟمٗمل

يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  اًمّتدرى٩م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ظمٚم٘م٦م آدم ومٙمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ظمٚم٘م٦م قمٞمًك

                    1. 

 ٤منرواىّت

ؾُمئؾ  ىم٤مل: إّن أُمػماعم١مُمٜملم قمٌداهلل ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر قمـ طمرىز قمـ أيب

أشم٤مه طَمؼْمان ُمـ  قمـ ومْم٤مئٚمف، ومذيمر سمٕمْمٝم٤م، صمّؿ ىم٤مًمقا سمف ِزدٟم٤م. وم٘م٤مل: إّن رؾمقل اهلل

 ى٦م، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أأطم٤ٌمر اًمٜمّم٤مرى، ُمـ أهؾ ٟمجران، ومّتٙمَٚمام ذم أُمر قمٞمًك

، صمّؿ وم٠مظمذ سمٞمد قمكّم واحلًـ واحلًلم ووم٤مـمٛم٦م إمم آظمر أى٦م، ومدظمؾ رؾمقل اهلل

٤مَهٚم٦م. ٌَ  ظمرج ورومع يَمَٗمف إمم اًمًامء، وومَرج سملم أص٤مسمٕمف، ودقم٤مهؿ إمم اعُم

ٌّؽ ىده ذم ىده ىرومٕمٝمام إمم اًمًامء، ىم٤مل: وىم٤مل أسمقضمٕمٗمر ٤ٌَمَهٚم٦م، ُىَِم ، ويمذًمؽ اعُم

، وإن يم٤من همػم ٟمٌّل وَمَٚماّم رآه احلؼَْمان ىم٤مل أطمدَه ـّ ٙم
٤م ًمّم٤مطمٌف: واهلل ًمئـ يم٤من ٟمٌّٞم٤مً ًمٜمَْٝمٚمِ

وم٤م.ٱيَمَٗم٤مٟم٤م ىمقُمف، ومَٙمّٗم٤م و  2ْٟمٍَمَ

ىمٞمؾ ٟمزًم٧م أى٤مت ذم وومد ٟمجران اًمٕم٤مىم٥م واًمًّٞمد وُمـ ُمٕمٝمام »وذم جمٛمع اًمٌٞم٤من: 

ومٜمزل  ؟ُمـ همػم ذيمر هؾ رأى٧م وًمداً  :ىم٤مًمقا ًمرؾمقل اهلل        

                                                
 .82. ؾمقرة ىس /1

 .8، ح14/341: سمح٤مرإٟمقار 54، ح1/310. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2
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  قم٤ٌمس وىمّت٤مدة واحلًـ ومٚمام دقم٤مهؿ رؾمقل اهلل إمم  أى٤مت وم٘مرأه٤م قمٚمٞمٝمؿ قمـ اسمـ

ىم٤مل ُلؿ  ،ٞمح٦م همد ُمـ ىقُمٝمؿ ذًمؽ ومٚمام رضمٕمقا إمم رضم٤مُلؿٌاعم٤ٌمهٚم٦م اؾمّتٜمٔمروه إمم ص

ا سمقًمده وأهٚمف وم٤مطمذروا ُم٤ٌمهٚمّتف وإن همدا داٟمٔمروا حمّٛمدًا ذم همد وم٢من هم :إؾم٘مػ

 سم٠مصح٤مسمف وم٤ٌمهٚمقه وم٢مّٟمف قمغم همػم
ٍ
سمـ  سمٞمد قمكمَ  آظمذاً  ومٚمام يم٤من اًمٖمد ضم٤مء اًمٜمٌل ، رء

ف وظمرج ٗممتٌم ظمٚم سملم ىدىف ىٛمِمٞم٤من ووم٤مـمٛم٦م واحلًلم واحلًـ ـم٤مًم٥م أيب

 :ىمد أىمٌؾ سمٛمـ ُمٕمف ؾم٠مل قمٜمٝمؿ وم٘مٞمؾ ًمف اًمٜمّم٤مرى ى٘مدُمٝمؿ أؾم٘مٗمٝمؿ ومٚمام رأي اًمٜمٌل

ذه اجل٤مرى٦م وه اخلٚمؼ إًمٞمف وهذان اسمٜم٤م سمٜمّتف ُمـ قمكم هذا اسمـ قمٛمف وزوج اسمٜمّتف وأطم٥ّم 

سمٜمّتف وم٤مـمٛم٦م أقمز اًمٜم٤ّمس قمٚمٞمف وأىمرهبؿ إمم ىمٚمٌف وشم٘مدم رؾمقل اهلل ومجث٤م قمغم ريمٌّتٞمف ىم٤مل 

 ،أسمقطم٤مرصم٦م آؾم٘مػ ضمث٤م واهلل يمام ضمث٤م إٟمٌٞم٤مء ًمٚمٛم٤ٌمهٚم٦م ومرضمع ومل ى٘مدم قمغم اعم٤ٌمهٚم٦م

ضمرىث٤م قمغم اعم٤ٌمهٚم٦م  رضمّلً  یرٓ إين ٕ :وم٘م٤مل ،ادن ى٤م اسم٤م طم٤مرصم٦م ًمٚمٛم٤ٌمهٚم٦م :وم٘م٤مل اًمًّٞمد

وًمئـ يم٤من ص٤مدىم٤م مل حيؾ واهلل قمٚمٞمٜم٤م احلقل وذم اًمدٟمٞم٤م  ظم٤مف أن ىٙمقن ص٤مدىم٤مً أٟم٤م وأ

٤م ٟٓم٤ٌمهٚمؽ وًمٙمـ ٟمّم٤محلؽ ومّم٤محلٜم٤م ى٤م أسم٤ماًم٘م٤مؾمؿ إٟمّ  :وم٘م٤مل إؾم٘مػ ء،ٟمٍماين ىٓمٕمؿ اعم٤م

ٛم٦م يمّؾ ٞمواىمل ىم٦م ُمـ طمٚمؾ إًمٗمل طمٚمّ أقمغم  قمغم ُم٤م ىٜمٝمض سمف ومّم٤محلٝمؿ رؾمقل اهلل

 ٘مص ومٕمغم طم٤ًمب ذًمؽ وقمغم قم٤مرى٦م صمّلصملم درقم٤مً ٟم وأومام زاد  ٦م أرسمٕمقن درَه٤مً طمٚمّ 

ورؾمقل اهلل و٤مُمـ طمّّتك ى١مدهي٤م ويمّت٥م  ،إن يم٤من سم٤مًمٞمٛمـ يمٞمد وصمّلصملم ومرؾم٤مً  وصمّلصملم رحم٤مً 

ًمقؾم٠مًمقا اهلل أن ىزىؾ  وضمقه٤مً  یرإين ٕ :وروي أن آؾم٘مػ ىم٤مل ُلؿ ،ُلؿ سمذًمؽ يمّت٤مسم٤مً 

إرض ٟمٍماين إمم ىقم ٓىٌ٘مك قمغم وضمف و ُمـ ُمٙم٤مٟمف ٕزاًمف ومّلشمٌّتٝمٚمقا ومّتٝمٚمٙمقا ضمٌّلً 

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق ٓ قمٜمقين عمًخقا ىمردة وظمٜم٤مزىر وٓوٓمرم  :وىم٤مل اًمٜمٌل ،اًم٘مٞم٤مُم٦م

ومٚمام رضمع  :ىم٤مًمقا ،ٝمؿوعم٤م طم٤مل احلقل قمغم اًمٜمّم٤مرى طمّّتك هيٚمٙمقا يمٚمّ  اًمقادي قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مراً 

ّٓ ىًػماَ  ًمف  طمّّتك رضمٕم٤م إمم اًمٜمٌل وأهدى اًمٕم٤مىم٥م وومد ٟمجران مل ىٚم٨ٌم اًمًّٞمد واًمٕم٤مىم٥م إ

 .1شؾمٚمامإٔمٚملم وٟمو ٦م وقمّم٤م وىمدطم٤مً طمٚمّ 

 

                                                
 .452و 3/451. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1
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   أو هذه أى٤مت اًمنمىٗم٦م  ُمٌّتدأ. أي هذا اًم٘مقل ذم قمٞمًك وآدم هق احلّؼ

 احلّؼ. َل هِ 

   .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف جمٛمققمف ظمؼم عمٌّتدأ 

   واؾمؿ يم٤من أٟم٧م  ،طمرف رسمط وطمرف ضمزم وومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم

 أو ًمٙمّؾ ؾم٤مُمع. ىٛمٙمـ أن ىرضمع إمم اًمٜمٌل ،ُمًّتؽم

     .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم يم٤من. آُمؽماء: اًمِمؽ 

سمٓم٤مل دقم٤موهيؿ وهتٞمٞم٩ٌم ًمزى٤مدة إذم اعمح٤مضم٦م ُمع اًمٜمّم٤مرى و ومٞمٝم٤م شمِمجٞمع ًمٚمٜمٌل

 ًمقضمٝملم: اء إمم اًمٜمٌلاًمٞم٘ملم واًمث٤ٌمت وإّٟمام َٟم٥ًم آُمؽم

ش إى٤مك قمٜمّل واؾمٛمٕمل ى٤م ضم٤مرة»إّول: أّن اعمخ٤مـم٥م اًمقاىمٕمل همػمه قمغم ٟمحق: 

 وهق ؿم٤مئع ذم اعمح٤مورات.

سمٓم٤مل دقم٤موي اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وقمدم صح٦م اٟمّت٤ًمب هذه اًمدقم٤موي اًمث٤مين: ِِل 

 .إمم رؾمقل اهلل

 

                          

                             

                                          

 

 ٚمٞم٦م اعم٤ٌمهٚم٦م قمغم اًمّتٕمٚمٞمؿ اِلُلل سم٤مًمٌٞم٤من اًمذي ُمّر اًمٗم٤مء ًمٚمّتٗمرىع وهق شمٗمرىع قمٛم

ذم قمٞمًك ُمع ُم٤م أيمده ذم ظمّتٛمف سم٘مقًمف:           . 

 .اًمذي  أي: ظم٤مصٛمؽ وضم٤مدًمؽ ى٤م حمّٛمد. 

   :أي ذم قمٞمًك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم          

              اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أو ذم احلّؼ  
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         . 

 .طمرف ضمر  .جمروره 

 .ُمْم٤مف إًمٞمف 

   قمٚمٞمف أو  َل زِ ٟمْ أُ احلّؼ اًمذي إًِمیى ىرضمع  ُمًّتؽم َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُم٤مض وم٤مقمٚمف

 اًمٕمٚمؿ اًمذي يمذًمؽ.

  شؿِ ٚمْ ٕمِ ًمْ ٱ»سمِـ ؾمّٛمل ُم٤م ضم٤مء إًمٞمف  ،ضم٤مر وجمرور ُمّتٕمَٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ اًم٤ًمسمؼ 

 ىٖمٚم٥م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. شم٠مىٞمدًا ًمٜمٗمًف اًمنمىٗم٦م وشمٓمٞم٤ًٌم سم٠مّٟمف

 .طمرف رسمط  ومٕمؾ أُمر، وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م حمّٛمد. 

   ،صٚمف ُمـ اًمُٕمُٚمق وهق آرشمٗم٤مع، شمٕم٤مًمٞم٧ُم: أي ضمئ٧ُم أومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف

.
ٍ
ّٓ أّٟمف اؾمّتٕمٛمؾ ذم يمّؾ جملء  ُمـ آرشمٗم٤مع إ

 أي اًمرؾمقل إقمٔمؿ ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف ٟمحـ اًمرؾمقل ٓ 

 واًمٜمّم٤مرى.

     ُـ ًَ إًمٞمف. واعمراد سمف اِلُم٤مُم٤من احلَ  ْم٤مٌف ُمُ ُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم 

 .٦مِ واًمٕم٤مُمّ  ٦مِ اخل٤مّص  ـَ ُمِ  ٚمؿِ أهؾ اًمٕمِ  ٗم٤مِق ٤مشمِ سمِ  لْمُ ًَ واحلُ 

 .طمرف قمٓمػ      .أي أٟمّتؿ ى٤م ٟمّم٤مرى شمدقمقن أسمٜم٤مءيمؿ 

 .طمرف قمٓمػ 

   ـَ ؾمّٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم اًمّّم ى٘م٦م دّ أي ٟمحـ ٟمدقمق ٟم٤ًمءٟم٤م واعمراد هب

 اًمٕم٤مُم٦م.و سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اخل٤مص٦م ٝم٤مؾمّلم اهلل قمٚمٞماًمِمٝمٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء 

     هٜم٤م ش اًمٜم٤ًمء»أي وأٟمّتؿ شمدقمقن ٟم٤ًمءيمؿ، وىٛمٙمـ أن تٛمؾ ًمٗمٔم٦م

سم٘مرىٜم٦م ذيمر إسمٜم٤مء ىمٌٚمف قمغم اًمٌٜم٤مت يمام ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٛمؾ ومرقمقن ًمٌٜمل 

إهائٞمؾ:            1. 

 .طمرف قمٓمػ 

  أراد سمف ٟمٗمًف وٟمٗمس قمكم حيي همػمَه٤م ُمـ اًمرضم٤مل  ّٕٟمف مل

                                                
 .4. ؾمقرة اًم٘مّمص /1
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 سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م.

    َى٤م ٟمّم٤مرى ٟمجران سم٠مٟمٗمًٙمؿ.أٟمّتؿ  شَمٕم٤مًَمْقا ْي أ 

 .طمرف قمٓمػ ىدل قمغم اًمؽمشمٞم٥م، أي سمٕمد احلْمقر وآضمّتامع 

   ٌَـُٝمٚم٦م  ٤مومرَ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف ٟمحـ أي ـمَ ومٕمؾ اعم٤ٌمهٚم٦م. آسمّتٝم٤مل أصٚمف ُمـ اًم

 ارٍ ْس ُمع إِ  ٧ْم هل اًمٚمٕمٜم٦م، صمّؿ يمثر اؾمّتٕمامًمف ذم اًمدقم٤مء واعم٠ًمًم٦م إذا يم٤مٟمَ و اًمْمؿو سم٤مًمٗمّتح

 .٤مٍح حْل إِ وَ 

 .طمرف قمٓمػ وشمٗمرىع 

  ؿم٤مرة إمم يمقّن٤م دقمقة إِ ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف ٟمحـ. ومل ى٘مؾ ٟم٠ًمل

 .٤مٝمٞمْ ٚمَ ّن اُمّتٞم٤مز احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ ىّتقىمػ قمَ ُمًّتج٤مسم٦م ٕ

   ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمٚمٕمٜم٦م: هل اعم٤ٌمقمدة ُمـ رمح٦م اهلل قم٘م٤مسم٤ًم

 قمغم اعمٕمّمٞم٦م ومٚمذًمؽ ٓجيقز أن ىٚمٕمـ ُمـ ًمٞمس سمٕم٤مص.

     طمرف ضمّر وجمروره. أي قمغم اًمٙم٤مذسملم ذم أطمد ـمرذم

 اعم٤ٌمهٚم٦م.

 لِ قْ ؾُم رَ  ْل ٜمَ سمْ ٱ لْمَ ًَ واحلُ  ـَ ًَ احلَ  لْمِ ُم٤مُمَ أى٦م اًمنمىٗم٦م قمّدت اِْلِ  إِنَ واحل٤مصؾ: 

 أّن اسمـ اًمٌٜم٧م اسمـ طم٘مٞم٘م٦م. رُ ٝمَ ٔمْ ىَ ُِمٜمْٝم٤م وَ  اهلل

قمّلن: ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم أّن احلًـ واحلًلم يم٤مٟم٤م ُمٙمَٚمٗملم ذم شمٚمؽ  ىم٤مل اسمـ أيب»

ّٓ ُمع اًم٤ٌمًمٖملم  .1شاحل٤مل، ّٕن اعم٤ٌمهٚم٦م ٓ دمقز إ

اعمرأة اًمقطمٞمدة  ؾمّٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم ءؾمقل اهلل وم٤مـمٛم٦م اًمزهراوقمّدت اسمٜم٦م ر

ـْ ُصْٚمٌِِف سمِّلواؾِمَٓم٦ٍم. ل إقمٔمؿقْ ؾُم ٚمرّ ًم ٤مل ىٛمٙمـ اٟمّت٤ًمهُب ّتاًمّ   سمٙمقِّن٤م ُِم

ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف صٚمقات اعمّمٚملم ٟمٗمس رؾمقل  قمكم سمـ أيب وقمّدت أُمػماعم١مُمٜملم

ع سم٠مّن اًمرؾمقل سمؾ إٟمٌٞم٤مء اعم٤مولم ًمٚم٘مٓم ،ومٞمٙمقن أومْمؾ ُمـ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م اهلل

 2ومٜمٗمًف ىٙمقن يمذًمؽ. أومْمؾ إٟمٌٞم٤مء ُهقَ  اخل٤مشمؿ

                                                
 .2/485. اًمّتٌٞم٤من 1

قمـ حمٛمقد سمـ احلًـ احلٛمِص ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ـ ريض اهلل  8/81. يمام ٟم٘مٚمف اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػمه 2

 شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ـ ومل ىّتٛمٙمـ ُمـ رّده ومراضمٕمف.
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ًّ  ،[ أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦موشمدل قمغم أّنام ]احلًـ واحلًلم  لْمَ ٗمِ ًمِ ٤مسمؾ إٟمٌٞم٤مء اًم

 سمٕملم ُم٤م ُمّر ذم أسمٞمٝمام.

وشمدل قمغم أّن أُّمٝمام أومْمؾ ٟم٤ًمء إوًملم وأظمرىـ ذم مجٞمع إقمّم٤مر 

 وإُمّم٤مر.

٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أصح٤مب اًمٙم٤ًمء اخلٛم٦ًم وأهؾ وهذه أى٦م هل ُمـ أومْمؾ اعمٜم٤مىم

 سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة.

أىمقى ُمٜمف قمغم ومْمؾ أصح٤مب وومٞمف دًمٞمؾ ٓ رَء »ي ذم اًمٙمِّم٤مف: ىم٤مل اًمزخمنم

ّٕٟمف مل ىرو أطمد ُمـ ُمقاومؼ وٓ  وومٞمف سمره٤من واوح قمغم صح٦م ٟمٌقة اًمٜمٌل اًمٙم٤ًمء

 .1شخم٤مًمػ أّّنؿ أضم٤مسمقا إمم ذًمؽ

وهق دًمٞمؾ قمغم ٟمٌّقشمف وومْمؾ ُمـ أشمك هبؿ ُمـ »ّتٜمزىؾ: وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي ذم أٟمقار اًم

 .2شأهؾ سمٞمّتف

ّٓ و ذم هذه اًم٘مّم٦م اووح دًمٞمؾ قمغم ٟمٌقشمف»وىم٤مل أًمقد ذم روح اعمٕم٤مين:  إ

مم٤ّم ٓىٛمؽمي ومٞمٝم٤م  عم٤م اُمّتٜمٕمقا قمـ ُم٤ٌمهٚمّتف ودًٓمّتٝم٤م قمغم ومْمؾ آل اهلل ورؾمقًمف

 .3شُم١مُمـ...

ى٦م اًمنمىٗم٦م ِلصم٤ٌمت ظمّلوم٦م ذم يمّتٌٝمؿ اًمٙمّلُمٞم٦م هبذه أ 4واؾمّتدًم٧م اًمِمٞمٕم٦م

سمٜمص أى٦م  ، ّٕٟمفسمٕمد رؾمقل اهلل ـم٤مًم٥م سمّلومّمؾ أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب

ّٓ ٟمٗمس  وإذا وم٘مدٟم٤م اًمٜمٌل اًمنمىٗم٦م ىٙمقن ٟمٗمس اًمٜمٌل ـْ ُأومم سم٤مخلّلوم٦م؟ هؾ هق إ ومَٛم

 ؟! واجلقاب واوح.وهق أُمػماعم١مُمٜملم اًمٜمٌل

 ل سمقضمقه صمّلصم٦م:هذ اآؾمّتدٓ 5وٟم٤مىمش أًمقد ذم روح اعمٕم٤مين

وجيٕمؾ  سمؾ اعمراد ٟمٗمًف اًمنمىٗم٦م ،ٟٓمًٚمؿ أّن اعمراد سم٠مٟمٗمًٜم٤م إُمػم إّول:

                                                
 .1/370. اًمٙمِّم٤مف 1

 ُمـ ـمٌع احلجري. 74. شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي /2

 .3/249. روح اعمٕم٤مين 3

، اعمٓمٌققم٤من 35ش /ؾمف ُم٘م٤مًمف در اصؾ اُم٤مُم٧م»: و82ش /واُم٤مُم٧م وٓى٧م». يمام اؾمّتدًم٧ُم هب٤م ذم يمّت٤ميَب 4

 سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م.

 .250و 3/249. راضمع روح اعمٕم٤مين 5
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 إُمػم داظمًّل ذم إسمٜم٤مء.

، ومٜمٗمًف شأٟمٗمًٜم٤م»ذم  اًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمرؾمقل إقمٔمؿ وىرد قمٚمٞمف:

، وضمٕمؾ إُمػم ذم إسمٜم٤مء داظمؾ ذم اًمْمٛمػم وم٤معمراد سمٜمٗمًف ىٙمقن إُمػم اًمنمىٗم٦م

 ش.أٟمٗمًٜم٤م»ذم  واوح٦م. وًمذا ىمٌؾ ذم دًمٞمٚمف اًمث٤مين دظمقل إُمػم ُمٙم٤مسمرة

وًمٙمـ ٟٓمًّٚمؿ أّن اعمراد ُمـ اًمٜمٗمس  ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م أّن اعمراد سم٠مٟمٗمًٜم٤م إُمػم اًمث٤مين:

ذات اًمِمخص إذ ىمد ضم٤مء ًمٗمظ اًمٜمٗمس سمٛمٕمٜمك اًم٘مرى٥م واًمنمىؽ ذم اًمدىـ واعمّٚم٦م... 

 . .وطمٞمٜمئذ ٓ شمٚمزم اعم٤ًمواة اًمّتل هل قمامد اؾمّتدُٓلؿ..

 ٟمحـ ٓ ٟمدقمل أّن اعمراد سم٤مًمٜمٗمس ذات ؿمخص اًمرؾمقل إقمٔمؿ وىرد قمٚمٞمف:

ًمقوقح أّّنام إصمٜم٤من إسمٜم٤مقمّؿ وظمّتـ وصٝمر وأطمدَه٤م صمّلصملم ؾمٜم٦م أصٖمر ُمـ أظمر. سمؾ 

ٟمدقمل اعم٤ًمواة ذم اًمٗمْمؾ وُأوًمقى٦م اًمّتٍمف واِلُم٤مُم٦م واخلّلوم٦م قمغم اًمٜم٤ّمس وٟٓمدقمل 

سمّل  إمم يم٤مومف اًمٜم٤ّمس، ّٕن اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ هق حمّٛمداعم٤ًمواة ذم اًمٜمٌقة واخل٤ممتٞم٦م واًمٌٕمث٦م 

 رى٥م وإؿمٙم٤مل وسم٤مِلمج٤مع.

وهق سم٤مـمؾ  ًمقدّل قمغم ظمّلوم٦م إُمػم ًمزم يمقن إُمػم إُم٤مُم٤ًم ذم زُمٜمف اًمث٤مًم٨م:

سم٤مٓشمٗم٤مق وإن ىمٞمد سمقىم٧م دون وىم٧م ومٛمع أّن اًمّت٘مٞمٞمد مم٤ّم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ذم اًمٚمٗمظ ٓىٙمقن 

 ف ّٕن أهؾ اًمًٜم٦م ىثٌّتقن إُم٤مُمّتف ذم وىم٧م دون وىم٧م.ُمٗمٞمدًا ًمٚمٛمدقمكى إذ هق همػم ُمّتٜم٤مزع ومٞم

وٓىٚمزم  سمّلومّمؾ سمٕمد اًمٜمٌل أى٦م اًمنمىٗم٦م شمدل قمغم ظمّلومّتف وىرد قمٚمٞمف:

ىٙمقن رؾمقًٓ وإُم٤مُم٤ًم يمام يم٤من ضمده  ، ّٕن اًمٜمٌلُمٜمف يمقن إُمػم إُم٤مُم٤ًم ذم زُمٜمف

وًمٙمـ  خل٤مشمؿوسمٕمد ارت٤مًمف إمم قم٤ممل أظمرة مت٧م اًمٜمٌقه ّٕٟمف هق اًمرؾمقل ا إسمراهٞمؿ

ـْ اِلُم٤مم سمٕمده ـْ همػم ٟمٗمًف اِلُم٤مُم٦م شمٙمقن سم٤مىمٞم٦م إمم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومَٛم ؟ هؾ ىًّتح٘مٝم٤م َُم

 ؟ واًمٕم٘مؾ طم٤ميمؿ واجلقاب واوح.أو ُمـ ىِمٝمد يمّت٤مب اهلل أّٟمف ٟمٗمس اًمٜمٌل

وهذه اًمٓمرطم٤مت ُمٜم٤مىمِم٤مت ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمقضمدان. وإمم اهلل اعمِمّتٙمك ُمـ اًمّتٕمّم٥م 

 ى٦م.واًمٕمٜم٤مد واحلٛمد ًمف ًمٚمٝمداى٦م واًمقٓ
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 اًمرواى٤مت

: ... وأُّم٤م آسمّتٝم٤مل: ومرومع قمٌداهلل قمـ أيب 1سمّمػم أو ظمؼمه ذم صحٞمح٦م أيب

 2ىدىؽ دم٤موز هبام رأؾمؽ، احلدى٨م.

: ... وآسمّتٝم٤مل أن مَتَُد قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ وزرارة قمـ أيب

 3ىدىؽ مجٞمٕم٤ًم.

... وم٘م٤مل زم: إذا  :قمٌداهلل ٝمدي قمـ أيبٜمُمنوق وهق قمٌداهلل اًم وذم ُمٕمّتؼمة أيب

ف يم٤من ذًمؽ وم٤مدقمٝمؿ إمم اعم٤ٌمهٚم٦م،ىمٚم٧م: ويمٞمػ أصٜمع؟ ىم٤مل: أصٚمح ٟمٗمًؽ صمّلصم٤ًم وأفمٜمّ 

ٌّؽ أص٤مسمٕمؽ ُمـ ىدك اًمٞمٛمٜمك ذم  ٤منسمرز أٟم٧م وهق إمم اجلٌّ أواهمّتًؾ و ؿْ ىم٤مل: وُص  ومِم

اموات اًمًٌع ورَب إرولم »سمدًا سمٜمٗمًؽ وىمؾ: أأص٤مسمٕمف، صمَؿ أٟمّمٗمف و ًّ اًمّٚمٝمؿ رَب اًم

قُمنوق ضمحد طمّ٘م٤ًم واَدقمك سماًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة اًمَرمحـ اًمَرطمٞمؿ، إن يم٤من أ اًمًٌع، قم٤ممل

امء أو قمذاسم٤ًم أًمٞمامً  ًّ وإن يم٤من »صمَؿ رَد اًمَدقمقة قمٚمٞمف وم٘مؾ:  4شسم٤مـمًّل وم٠مٟمزل قمٚمٞمف طم٤ًٌمٟم٤ًم ُمـ اًم

امء أو قمذاسم٤ًم أًمٞمامً  ًّ صمّؿ ىم٤مل زم: ش ومّلٌن ضمحد طمّ٘م٤ًم واّدقمك سم٤مـمًّل وم٠مٟمزل قمٚمٞمف طم٤ًٌمٟم٤ًم ُمـ اًم

 5٘م٤ًم جيٞمٌٜمل إًمٞمف.ٚمْ ظَم  ، ومقاهلل ُم٤م وضمدُت شّٟمؽ ٓشمٚم٨ٌم أن شمرى ذًمؽ ومٞمف٢موم»

 ُؽ ٌّ َِم ذم اعم٤ٌمهٚم٦م ىم٤مل: شمُ  قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م أيب اًمٕم٤ٌمس اًمٌ٘م٤ٌمق قمـ أيب

اًمّٚمٝمَؿ إن يم٤من ومّلٌن ضمحد طمّ٘م٤ًم وأىمَر سم٤ٌمـمؾ وم٠مصٌف »ذم أص٤مسمٕمف صمَؿ شم٘مقل:  َؽ أص٤مسمٕمَ 

امء أو سمٕمذاب ُمـ قمٜمدك ًّ  6وشُمّلقمٜمف ؾمٌٕملم ُمَرة. ش.سمح٤ًٌمن ُمـ اًم

ىم٤مل: واًم٤ًمقم٦م اًمّتل شم٤ٌمهؾ ومٞمٝم٤م ُم٤مسملم  ضمٕمٗمر محزة اًمثامزم قمـ أيب وذم ظمؼم أيب

 7ـمٚمقع اًمٗمجر إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس.

، وًمذا ىٔمٝمر ُمـ اًمرواى٤مت أّن قمٛمٚمٞم٦م اعم٤ٌمهٚم٦م شمٙمقن ُمـ اعمٕم٤مضمز اخل٤مًمدة ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ

                                                
 . إذا يم٤من ذم اًمًٜمد أسمٞمف أو همػمه.1

 (.2/481) 5، ح4/326. اًمٙم٤مذم 2

 (.2/481) 7، ح4/327. اًمٙم٤مذم 3

 اًمٌّلء.اًمٕمذاب و :. اجل٤ٌمن ـ سم٤مًمْمؿ واًمّتِمدىد: اًمّمحراء، واحل٤ًٌمن سم٤مًمْمؿ4

 (.2/513، سم٤مب اعم٤ٌمهٚم٦م )1، ح4/400. اًمٙم٤مذم 5

 (.2/514) 2، ح4/402اًمٙم٤مذم . 6

 (.2/514) 4، ح4/402. اًمٙم٤مذم 7
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قُمّدة اًمداقمل »ومّمؾ يمٞمٗمٞم٦م اًمدقم٤مء ذم يمّت٤مسمف  سمِمٞمٕمّتٝمؿ، يمام ذيمره٤م اسمـ ومٝمد احلكم ذم قمّٚمٛمٝم٤م إئٛم٦م

 .1شوٟمج٤مح اًم٤ًمقمل

سم٠مُمر  ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم ذم قمٛمٚمٞم٦م اعم٤ٌمهٚم٦م سمٕمكمّ  واؾمّتٕم٤مٟم٦م اًمٜمٌل

 ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم أى٦م اًمنمىٗم٦م ُمذيمقرة ذم شمٗم٤مؾمػم اًمٕم٤مُم٦م أىْم٤ًم:

 2ُمٜمٝم٤م: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠موىؾ اًم٘مرآن ًمٚمٓمؼمي.

 3ٚمٌل.وُمٜمٝم٤م: اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕم

 4وُمٜمٝم٤م: اًمٙمِّم٤مف ًمٚمزخمنمي.

 5وُمٜمٝم٤م: أٟمقار اًمّتٜمزىؾ ًمٚمٌٞمْم٤موي.

 6 وُمٜمٝم٤م: همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من، ًمٚمٜمٞم٤ًمسمقري.

 7وُمٜمٝم٤م: ًم٤ٌمب اًمّت٠موىؾ ذم ُمٕم٤مين اًمّتٜمزىؾ، ًمٚمخ٤مزن اًمٌٖمدادي.

 8وُمٜمٝم٤م: ُمدارك اًمّتٜمزىؾ، ًمٚمٜمًٗمل.

 9وُمٜمٝم٤م: اًمّتٗمًػم اًمٙمٌػم، ًمٚمٗمخر اًمرازي.

 10قر، ًمٚمًٞمقـمل.وُمٜمٝم٤م: اًمدر اعمٜمث

 11وُمٜمٝم٤م: روح اعمٕم٤مين، ًممًمقد.

                                                
 .248. قمّدة اًمداقمل وٟمج٤مح اًم٤ًمقمل /1

 .352و 3/351. ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠موىؾ اًم٘مرآن 2

 .3/85. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من 3

 .1/368. اًمٙمِّم٤مف 4

 (.٦1/163م احلجرى٦م )ُمـ اًمٓمٌٕم 74. أٟمقار اًمّتٜمزىؾ /5

 .3/213. همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من 6

 .1/265. ًم٤ٌمب اًمّت٠موىؾ ذم ُمٕم٤مين اًمّتٜمزىؾ 7

 .1/264. ُمدارك اًمّتٜمزىؾ 8

 .8/80. اًمّتٗمًػم اًمٙمٌػم 9

 .39و 2/38. اًمدر اعمٜمثقر 10

 .3/249. روح اعمٕم٤مين 11
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 .2وومْم٤مئؾ اخلٛم٦ًم 1وٕضمؾ رواى٤مهتؿ ذم هذا اًمِم٠من راضمع يمّت٤ميب اًمٖمدىر

 

                             

    

 

  ٌسم٤مًمٗمٕمؾ. فطمرف ُمِم 

  ،ؿم٤مرة إمم ىمّمص قمٞمًكإاؾمٛمف  ُمـ ىمٌؾ وٓدشمف إمم طملم رومٕمف ُمـ

 .ضِ رْ َٕ ٱ

   َفِ ٞمْ ٛمّ ًَ ىُ قمراب وَ ؾ ٓ حمّؾ ًمف ُمـ اِلّمَزطْمَٚمَ٘م٦م، ووٛمػم ومـاًمّلم اعم 

واًم٘مّمص ظمؼم  .وُمـ اعمحّتٛمؾ أن ىٙمقن اؾماًم ُمقوٕمف رومع سم٤مٓسمّتداء ،اًمٙمقومٞمقن قمامداً 

هل ٓم آسمّتداء أصًّل ًمٙمٜمٝم٤م »ِلّن. وىمد ُمّر أّن اًمّلم اعمزطمٚم٘مف  صم٤منٍ  ؼَمٌ إّن واجلٛمٚم٦م أىْم٤ًم ظَم 

ّٛمٞم٧م سمشَمَزطْمَٚمَ٘م٧ْم سمٕمد إّن اعمٙمًقرة قمـ صدر اجلٛمٚم٦م يمراهٞم٦م اسمّتداء اًمٙمّلم  ًُ ٛم١ميمدىـ وم

 .3شسمذًمؽ، وهل طمرف ًمٚمّتقيمٞمد ُمٌٜمّل قمغم اًمٗمّتح ٓ حمّؾ ًمف ُمـ اِلقمراب

 ٦م اًمنمىٗم٦م.وٛمػم اًمٗمّمؾ ٟمحق هذه أى شمدظمؾ قمغم أؿمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م:وهل 

وذم شم٠ميمٞمد اجلٛمٚم٦م سم٢مّن واًمّلم ووٛمػم اًمٗمّمؾ دًٓم٦م قمغم أّن هذا هق احلّؼ ٓ همػمه 

 .مم٤ّم شمدقمٞمف اًمٜمّم٤مرى ذم قمٞمًك

   ظمؼم إّن، مجع اًم٘مّم٦م، ى٘م٤مل: اىمّتّمّم٧ُم احلدى٨م وىمّمّمّتف ىمّم٤ًم

وىمّمّم٤ًم: روىُّتف قمغم ضمٝمّتف، وهق ُمـ اىمّتّمّم٧م إصمر أي اشمٌٕمّتف. واًم٘مّمص: اخلؼم 

ومٞمف اعمٕم٤مين وأصٚمف اشم٤ٌمع إصمر وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  عُ ّت٤مسمَ ّتَ شمَ  اًمذي       4 

وىمقًمف شمٕم٤ممم:       5. 

                                                
 (.124-129/)7. اًمٖمدىر 1

 (.290-296/)1. ومْم٤مئؾ اخلٛم٦ًم 2

 .560ًمٜمحق واًمٍمف وإقمراب /. ُمقؾمققم٦م ا3

 .11. ؾمقرة اًم٘مّمص /4

 .64. ؾمقرة اًمٙمٝمػ /5
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  .صٗم٦م ًمٚم٘مّمص  .طمرف اؾمّتئٜم٤مف 

 .طمرف ٟمٗمل  .طمرف ضمّر 

 ظمؼم ُم٘مّدم. ،جمروره  .طمرف اؾمّتثٜم٤مء 

 .ُمٌّتدأ ُم١مظمر 

وم٘مط  اًمٙمّلم ُمِمّتٛمؾ قمغم ىمٍم اًم٘مٚم٥م أي ُم٤م ىمّمّمٜم٤مه هق احلّؼ »وذم اعمٞمزان: 

 .1شدون ُم٤م شمدقمٞمف اًمٜمّم٤مرى ذم أُمر قمٞمًك

 سمٓمرىؼ خمّمقص يمّتخّمٞمص 
ٍ
 سمٌمء

ٍ
وأٟم٧م شمٕمٚمؿ: سم٠مّن اًم٘مٍم هق ختّمٞمص رء

، ومٗمل أى٦م  ّٓ  ختّمص ىمّم٦م قمٞمًكاعمٌّتدأ سم٤مخلؼم سمقاؾمٓم٦م إّٟمام، أو سمقاؾمٓم٦م ٓ وإ

 ن اًمٙمرىؿ هق احلّؼ وًمٙمـ سم٤مًم٘مٚم٥م. وٟمٗمل اًمرسمقسمٞم٦م قمـ قمٞمًكآوى٦م ذم اًم٘مرااًمر

 .سمٓم٤مل اًمّتثٚمٞم٨م واحلٚمقل ذم قمٞمًكإذم اهلل شمٕم٤ممم. وٓزُمف  ٤موطمٍمه

 ًمقهٞم٦م ذم اهلل ٤مت اًمنمىٗم٦م اعمّت٘مدُم٦م وشمٗمٞمد ىمٍم إُ ىٜمّتٞمج٦م ًممًموهذه اجلٛمٚم٦م يم٤م

  اًمٕمٌقدى٦م وذم ُم٘م٤مم اًمذات.وشمدّل قمغم شمقطمٞمد اًمذات وشمٜمٗمل اًمنمك ذم

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ 

 .اؾمٛمف   .اًمّلم اعمزطمٚم٘م٦م ووٛمػم ومّمؾ ٓ حمّؾ ًمف 

  .ظمؼم إّن 

  ظمؼمه صم٤من. ومٞمف شم٠ميمٞمد سمٚمٞمغ وشمِمجٞمع ًمٜمٗمس اًمٜمٌل  سم٠مّن اهلل ٓىٕمجز

 ّٕٟمف قمزىز ُم٘مّتدر وطمٙمٞمؿ ذم أومٕم٤مًمف ، وأّن اهلل ٓىٕمقمـ ٟمٍمشمف وشم٠مىٞمده
ٍ
جزه رء

 وهذه اجلٛمٚم٦م شمٗمٞمد شمقطمٞمد إومٕم٤مل وشمٜمٗمل اًمّتنمىؽ ذم اًمٗمٕمؾ.

 

              

 

 .طمرف اؾمّتئٜم٤مف   .طمرف ذط وضم٤مزم 

   ،هق اقمّت٘م٤مد ظمّلومف سمٕمد  قمـ احلّؼ اًمّتقزّم »ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف

                                                
 .3/227. اعمٞمزان 1
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إًمٞمف... وهق اًمزوال  یى ًمّ قَ قمٜمف ظمّلف شمَ  یى فمٝمقره ّٕٟمف يم٤مِلدسم٤مر قمٜمف سمٕمد اِلىم٤ٌمل. وشمقًمّ 

سم٤مًمقضمف قمـ ضمٝمّتف إمم همػمه، وم٠مصؾ اًمّتقزم يمقن اًمٌمء ىكم همػمه ُمـ همػم ومّمؾ سمٞمٜمف 

 .1شقمٜمف أي زال قمـ ضمٝمّتف ی.وم٘مٞمؾ: شمقًمّ ،وسمٞمٜمف

وشمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمل  قمٞمًك ٞمٝمؿ قمـ احلّؼ وآقمّت٘م٤مد سمف ذم ؿم٠منًمّ قَ شمَ 

ِلفمٝم٤مر احلّؼ وإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ ومٞمٙمقن  ٌؼ ىْ رِ قمـ قمٛمٚمٞم٦م اعم٤ٌمهٚم٦م ّّٕن٤م ـمَ  یى ًمّ اًمّتثٚمٞم٨م أو اًمّتقِ 

 قمٜمٝم٤م شمقًمّٞم٤ًم قمـ احلّؼ وإفمٝم٤مره. اًمّتقمّمى 

 .طمرف رسمط أو شمٗمرىع  .طمرف ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ 

 .اؾمٛمف   .ظمؼمه 

   ى٘م٤مع اًمٌمء قمغم إِ ٤مر وجمرور. اِلوم٤ًمد ود اِلصّلح، وهق ضم

وم٤ًمد قم٘م٤مئد اًمٜم٤ّمس إِ فمٝم٤مر اًم٤ٌمـمؾ وإِ ظمٗم٤مء احلّؼ وإِ ف احلٙمٛم٦م. وٌظمّلف ُم٤م شمقضم

وإوّلُلؿ واِلقمراض قمـ اًمّتقطمٞمد واًم٘مقل سم٤مًمّتثٚمٞم٨م يمّٚمف إوم٤ًمد      

   ًُلؿ وختقىٗم٤ًم ُلؿ، ًمٕمّٚمٝمؿ سمٕمد  وظمص اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٛمف سم٤معمٗمًدىـ هتدىدا

قمٚمٛمٝمؿ سم٠مّن اهلل قمٚمٞمؿ سم٠مقمامُلؿ اِلوم٤ًمدى٦م ىرضمٕمقن إمم احلّؼ يمام ورد ذم ؿم٠من اًمًٞمد 

ّٓ ىًػمًا طمّّتك رضمٕم٤م إمم اًمٜمٌل هدى اًمٕم٤مىم٥م ًمف طمّٚم٦م وقمّم٤م أو واًمٕم٤مىم٥م سم٠مّنام مل ىٚمٌث٤م إ

 2وىمدطم٤ًم وٟمٕمٚملم وأؾمٚمام.

 

                            

                             

                                    

 

  ٤م اًمرؾمقل إقمٔمؿ.هُي أَ ومٕمؾ أُمر، وم٤مقمٚمف أٟم٧م   .طمرف ٟمداء 

   واعمراد هبؿ أُّم٤م ٟمّم٤مرى ٟمجران أو هيقد  ،ُمٜم٤مدىى وُمْم٤مف إًمٞمف

                                                
 .2/487. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2/452. راضمع جمٛمع اًمٌٞم٤من 2
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ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب يمام ىدل  نِ ٤م٘مىْ رِ ٗمَ ًمْ ٱأو  1شوىمد روىى ذًمؽ أصح٤مسمٜم٤م»اعمدىٜم٦م ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 وم٤معمراد هبؿ قم٤مُم٦م أهؾ اًمٙمّت٤مب. قمٚمٞمف فم٤مهر أى٦م وهق إومْمؾ،

   ،اجلٛمع وم٤مقمٚمف، أي أٟمّتؿ ى٤م أهؾ اًمٙمّت٤مب.ش واو»ومٕمؾ أُمر 

     طمرف ضمّر وجمروره،  ِٓ ِٓ واًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م يمٜم٤مى٦م قمـ ا ت٤مد ذم ضمّتامع وا

واًمٙمٚمٛم٦م: يمّلم ومٞمف »وٟمٜمنمه٤م.  ٤موٟمٕمٛمؾ هِب واطِمَدٍة ٟمجّتٛمع قمغم يمٚمٛم٦م  ٨ُم ٞمْ حَ اًمٕمٛمؾ، سمِ 

 2ىم٤مًمف اًمزضم٤مج.ش ىمّم٦م ذح

   ُم٤ًموي اًمٓمروملم أي ُمريض اًمٓمروملم.  یى ُمّمدٌر ىًّتٕمٛمؾ وصٗم٤ًم سمٛمٕمٜم

واعمراد هبذه اًمٙمٚمٛم٦م هل ُم٤م شم٠ميت ُمـ يمٚمٛم٦م اًمّتقطمٞمد وُم٘مّتْم٤مه٤م وهل قمدم قمٌقدى٦م همػم اهلل 

 شمٕم٤ممم.

    3لمعمًٚمٛمٱإًمٞمف. واعمراد سمف ٟمحـ  ْم٤مٌف ُمُ ُمٗمٕمقل ومٞمف واًمْمٛمػم. 

 طمرف قمٓمػ. 

   .ُمٕمٓمقف واًمْمٛمػم ىْم٤مف إًمٞمف. واعمراد سمف أٟمّتؿ ى٤م أهؾ اًمٙمّت٤مب 

 وٟمٗمل، وهذا أوان اًمنموع ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمّتل ىدقمق إًمٞمٝم٤م. ٥مطمرف ٟمّم 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب، وم٤مقمٚمف ٟمحـ ُمًّتؽم، واعمراد سمف شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة

 وٟمٗمل قم٤ٌمدة همػم اهلل شمٕم٤ممم.

 .طمرف اؾمّتثٜم٤مء  .ُمٗمٕمقل سمف 

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمٗمل 

  ٟمٕمٌَد ووم٤مقمٚمف ّٓ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٤مًمٗمّتح٦م اًمٔم٤مهرة ُمٕمٓمقف قمغم أ

 ٟمحـ ُمًّتؽم.

   .ضم٤مر وجمرور واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم 

    ُمٗمٕمقل سمف. واًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمدل قمغم اًمٕمٛمقم. أي ٟمٗمل يمّؾ أٟمقاع

 ًمقهٞم٦م واًمٕمٌقدى٦م واخلَٚمؼ واًمٗمٕمؾ.إُ اًمنمك ذم 

                                                
 .2/488. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2/454. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

ُف اًمٙمثػُم.ٓظمّتّم٤مص( َوُهَق إَْوًمیى هٜم٤م وًمٞمس ظَمؼَمَ اعمٌّتدأ )ٟمحـ( يمام ىمد َىّتَ ٱ)سم٤مًمٜمَّْم٥ِم قمٚمیى . 3  َقََهُ



 357  ..................................................................... 64/  قمٛمران آلؾمقرة 

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمٗمل 

  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب، ُمٕمٓمقف قمغم ٓ ٟمنمَك 

   إًمٞمف. ْم٤مٌف ُمُ وم٤مقمٚمف، واًمْمٛمػم    ُل َو سمف أَ  ُمٗمٕمقٌل. 

   ٍمجع رّب، واًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمدل قمغم اًمٕمٛمقم ُمٗمٕمقل سمف صم٤من .

ٓ اًمنمك ذم اًمذات أو اًمٕم٤ٌمدة سمؾ اًمٓم٤مقم٦م، سم٠مّن ىٓمٞمع إٟم٤ًمٟم٤ًم  ،اعمراد سمف اًمرسمقسمٞم٦م ذم اًمٓم٤مقم٦مو

 ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ّٕٟمف أُمره هب٤م.

   .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف 

ُمـ اقمٓم٤مء اًمؼمه٤من ذم ـمّل اًمدقمقى واًمٌٞم٤من، إذ »ىم٤مل اًمٕمّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: 

 .1شّتٜمع يمقن أطمدَه٤م رسّم٤ًم وأظمر ُمرسمقسم٤مً اعمّت٤ًموى٤من ذم اًمقضمقد ىٛم

 .طمرف اؾمّتئٜم٤مف   .طمرف ذط ضم٤مزم 

   ِظمٓم٤مب ٕهؾ ش. واو»وم٤مقمٚمف  ،اًمٜمقن ِف َحذْ ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سم

 اًمٙمّت٤مب.

 .طمرف رسمط وشمٗمرىع 

  ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم وأُمر سم٢مقمّلن خم٤مًمٗم٦م  ،وم٤مقمٚمف شواو»ومٕمؾ أُمر و

 وشمقسمٞمخ ُلؿ.اعمنميملم وهتدىد 

   وم٤مقمٚمف. وهذا ُم٘مقل اًم٘مقل. اؾمّتِمٝم٤مد سم٠مّن اًمٜمٌل  شواو»ومٕمؾ أُمر و

 واشم٤ٌمقمف قمغم اًمدىـ اعمريض قمٜمداهلل وهق اِلؾمّلم. اخل٤مشمؿ

 .طمرف ضمر  اؾمٛمف. شٟم٤م»طمرف ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ و 

  ِلؾمّلم.وومٞمف اؿم٤مرة إمم أّن اًمّتقطمٞمد ذم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ًمقازم ا ،ظمؼمه 

 اًمرواى٤مت

إّٟمام و أّٟمف ىم٤مل: ُم٤م قمٌدوهؿ ُمـ دون اهلل قمٌداهلل ىم٤مل اًمِمٞمخ: روي قمـ أيب

 .2قا ُلؿ طمراُم٤ًم ومٙم٤من ذًمؽ اخت٤مذ إرسم٤مب ُمـ دون اهللطمّرُمقا ُلؿ طمّلًٓ وأطمٚمّ 

                                                
 .2/239. شمٗمًػم اًمٌٞم٤من 1

 .2/455: جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/488. اًمّتٌٞم٤من 2
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ىم٤مل قمدي سمـ طم٤مشمؿ: ُم٤م  1وىم٤مل اًمٓمؼمد: وىمد روي أىْم٤ًم أّٟمف عم٤م ٟمزًم٧م هذه أى٦م

! وم٘م٤مل أُم٤م يم٤مٟمقا حيّٚمقن ًمٙمؿ وحيّرُمقن ومّت٠مظمذون سم٘مقُلؿ؟ يمٜم٤ّم ٟمٕمٌدهؿ ى٤م رؾمقل اهلل

 2: هق ذاك.وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل

: أّن اًمٙمٚمٛم٦م ه٤مهٜم٤م ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين: روي قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد

ّٓ اهلل و وأّن قمٞمًك قمٌداهلل وأّٟمف خمٚمقق  ّن حمّٛمدًا رؾمقل اهللأهل ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إ

 3يمآدم.

ـْ أَ ىم٤مل اًمِمٞمخ  خمٚمقىم٤ًم ذم ُمٕمّمٞم٦ِم اهلِل  عَ ٤مـمأسمقاًمٗمّتقح اًمرازي: وذم احلدى٨م: َُم

 4ومٙم٠مّٟمام ؾَمَجَد ؾمجدًة ًمٖمػم اهلل.

إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم  ُمًٚمؿ يمّت٥م رؾمقل اهللصحٞمِح ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري و

وومٞمف: سمًؿ اهلل اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ. ُمـ حمّٛمد رؾمقل اهلل إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم، ؾمّلم قمغم 

، أُّم٤م سمٕمد وم٢ميّن ادقمقك سمدقم٤مى٦م اِلؾمّلم أؾمٚمؿ شمًٚمؿ. وأؾمٚمؿ ى١مشمؽ اهلل ُمـ اشمٌع اُلدى

 و قمٚمٞمؽ إصمؿ اِلرىًلم أضمرك ُمّرشملم، وم٢من شمقًّمٞم٧م وم٢منّ         

                                 

             .5 

 :س قمٔمٞمؿ اًم٘مٌطقىمِ ٘مُ إمم اعمُ  وذم ؾمػمة احلٚمٌل يمّت٥م رؾمقل اهلل

سمًؿ اهلل اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ. ُمـ حمّٛمد قمٌداهلل ورؾمقًمف إمم اعمُُ٘مقىِمس قمٔمٞمؿ اًم٘مٌط. 

ٚمِْؿ ى١مشمؽ اهلل  ؾمّلمٌ  ًْ قمغم ُمـ اشمٌع اُلدى. أُّم٤م سمٕمد وم٢ميّن أدقمقك سمدقم٤مى٦م اِلؾمّلم. أؾمٚمْؿ شَم

أضمرك ُمّرشملم وم٢من شمقًّمٞم٧َم ومٕمٚمٞمؽ إصمؿ يمّؾ اًم٘مٌط               

                                                
. سمؾ روي أّٟمف طملم ٟمزًم٧م: 1              / 31ؾمقرة اًمّتقسم٦م .

اًمًٕمقد  : وشمٗمًػم أيب1/323: وقم٘مقد اعمرضم٤من 1/243يمام ذم اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمزىز 

2/55. 

 .2/455. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .1734، ح1/639. ّن٩م اًمٌٞم٤من / خمٓمقط، ٟم٘مؾ قمٜمف ذم اًمؼمه٤من 3

 .4/371. روض اجلٜم٤من 4

: وشمٗمًػم 4/384: يمٜمزاًمٕمامل 1/263: وُمًٜمد أمحد 5/165: وُمًٚمؿ 1/6. صحٞمح اًمٌخ٤مري 5

 .9/178ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل و: 4/372روض اجلٜم٤من و: 3/86اًمثٕمٚمٌل 
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  .طمرف ٟمداء 

   واعمراد هبؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى. ،ُمٜم٤مدىى وُمْم٤مف إًمٞمف 

   آؾمّتٗمٝم٤مُمٞم٦م، ومٞمٙمقن ضم٤مرًا ش ُم٤م»وش اًمّلم»ُمريم٥م ُمـ طمرف اجلر

 وجمرورًا.

  .)احلج٤مج واعمح٤مضّم٦م واطمد وهق »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف )واو

 .2شدال إُّم٤م سمحج٦م أو ؿمٌٝم٦م وىمد ىًّٛمل اجلدال سم٢مهب٤مم احلج٦م طمج٤مسم٤مً اجل

       ضم٤مر وجمرور ُمّتٕمَٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ اًم٤ًمسمؼ، وهؿ ىّدقمقن أّن إسمراهٞمؿ

  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ينٌ اٍْم ٟمَ  وْ أَ هيقدٌي            

                 3؟ 

 .طم٤مًمٞم٦م  .طمرف ٟمٗمل 

 .ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م جمٝمقل   ؾٍ وم٤مقمِ  ٥ُم ئِ ٟم٤م. 

 .طمرف قمٓمػ   .ُمٕمٓمقف 

 ّٞم٤ًم.اٟمِ ٍْم ق هيقدى٤ًم أو ٟمَ اطمّتج٤مج سمّت٠مظمر ٟمزول اًمٙمّت٤مسملم قمـ إسمراهٞمؿ ومٙمٞمػ ىٙمقن ه

 .طمرف اؾمّتثٜم٤مء 

   ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ 

                                                
 .297و 3/296ؾمػمة احلٚمٌل  .1

 .2/490. اًمّتٌٞم٤من 2

 .140. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /3
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وسملم ُمقؾمك أًمػ ؾمٜم٦م وسمٞمٜمف وسملم قمٞمًك أًمٗم٤من، ومٙمٞمػ ىٙمقن إسمراهٞمؿ قمغم دىـ  وسمٞمٜمف

 ّٓ ّٓ سم٠مزُمٜم٦م ُمّتٓم٤موًم٦م؟سممل حيدث إ  1ٕمد قمٝمده إ

 .طمرف اؾمّتٗمٝم٤مم  .طمرف قمٓمػ أو شمٗمرىع 

 .طمرف ٟمٗمل 

  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ى٤م أهؾ اًمٙمّت٤مب، إذا يم٤من ٟمزول اًمٙمّت٤مسملم

ـْ أشم٤ٌمقمٝمام؟ أومّل شمدسّمرون ذم اؾمّتح٤مًم٦م هذا  ومٙمٞمػ ىٛمٙمـ أن ىٙمقن هق سمٕمده ُِم

ّٓ اًمٕمّمٌٞم٦م واًمٚمج٤مج؟  إُمر؟ وهؾ هذا اًم٘مقل إ

 

                      

              

 

 ُمٌٜمٌل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمّؾ ًمف ُمـ  ،طمرف شمٜمٌٞمف ىدظمؾ قمغم وٛمػم اًمرومع

 وقمـ إظمٗمش»اِلقمراب. وم٘مٚم٧ٌم اُلٛمزة ه٤مء.  : هقآ أٟمّتؿ قمغم آؾمّتٗمٝم٤مم

 .2شآؾمّتٗمٝم٤مم اًمّتٕمج٥م ُمـ مح٤مىمّتٝمؿ یى وُمٕمٜم

 ،ٌَّْتَدأ  ظمٓم٤مب ٕهؾ اًمٙمّت٤مب. ُُم   .سمدل، وىٛمٙمـ أن ىٙمقن ظمؼمًا 

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ظمؼم، أٟمّتؿ ى٤م أهؾ اًمٙمّت٤مب، وىٛمٙمـ أن ىٙمقن

، مجٚم٦م ُمًّت٠مٟمٗم٦م ُمٌّٞمٜم٦م ًمٚمجٛمٚم٦م إُ  وسمٞم٤من  یى ٘مٛمْ ء إؿمخ٤مص احلَ ىٕمٜمل أٟمّتؿ ه١مٓ»وممى

 .3شمح٤مىمّتٙمؿ وىمّٚم٦م قم٘مقًمٙمؿ أّٟمٙمؿ ضم٤مدًمّتؿ

  .ضم٤مر وجمرور   .ضم٤مر وجمرور، ظمؼٌم ُم٘مّدٌم. واًمْمٛمػم ىرضمع إًمٞمٝمؿ 

    ش.ُم٤م»ضم٤مر وجمرور واًمْمٛمػم ىرضمع إمم    ٌٌَّْتَدأ  ُم١مظمر. ُُم

٧م سمٞمٜمٝمؿ يم٤مًمٕمٚمؿ سمقضمقده ٓى٘م٤مل: إمم هٜم٤م شمث٧ٌم ُلؿ قمٚماًم ذم اعمح٤مضّم٦م اًمّتل وىمٕم

                                                
 .1/371. اًمٙمِّم٤مف 1

 .1/371. اًمٙمِّم٤مف 2

 .1/371. اًمٙمِّم٤مف 3
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 ٗم٤مده.طمشمف وأوٓده وأوٟمٌقّ 

ُمـ اًمقاوح٤مت وٓشمٕمّد ُمـ اًمٕمٚمؿ، سمؾ أى٦م  ٝم٤مٚمَ ٕمَ ُمقر ًمَ ّٕٟم٤م ٟم٘مقل: هذه إُ 

ىمقاقمد اعمح٤مضّم٦م واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، سم٠مّن اعمٜم٤مفمِر واًم٤ٌمطم٨م  شُمَقّوُح سَمْؾ شُم١َمؾّمُس اًمنمىٗم٦م 

ـْ َأْن ىٙمقنَ  َؾ ىمَ ومٞمٝم٤م، وٓأَ ٓسمّد ًمف ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معم٠ًمًم٦م اعمٌحقث قمٜمٝم٤م واعمٜم٤مفمرة   ًمف سمٕمُض  ُِم

 ُمراشم٥م اًمٕمٚمؿ، ٓ اجلٝمؾ سم٤معم٠ًمًم٦م. وى٠ميت ذم ظمّت٤مم هذه أى٦م يمّلم ذم هذا اًم٤ٌمب وم٤مٟمّتٔمر.

 .طمرف قمٓمػ  .ضم٤مر وجمرور يمام ُمّر ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ى٤م أهؾ اًمٙمّت٤مب  .ضم٤مر وجمرور 

 .ومٕمؾ ُم٤مض ُمـ إومٕم٤مل اًمٜم٤مىمّم٦م  .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

    ش.ُم٤م»ضم٤مر وجمرور، واًمْمٛمػم ىرضمع إمم   .اؾمؿ ًمٞمس 

َى٦ُم ٱوإمم هٜم٤م شمٜمٗمل  واًمٜمٙمرة ذم  :قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ، وشمثٌّتف هلل شمٕم٤ممم ذم ُم٤م سمٕمدًمٙمرىٛم٦ُم ٱْٔ

 اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى. ُمـ ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم وهق قمدم يمقن اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ

 .اؾمّتئٜم٤مف  .ُمٌّتدأ 

  ظمؼم. :ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

 .طمرف قمٓمػ  ى٤م أهؾ اًمٙمّت٤مب. ،ُمٌّتدأ 

 .طمرف ٟمٗمل  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم 

سمف ضمٝمٚمٝمؿ سمٜمزول اًمّتقراة  ًمٞمس اعمراد سمجٝمٚمٝمؿ»٤ٌمئل: ىم٤مل اًمٕمّّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم

ه وهق فم٤مهر، وٓ ذهقُلؿ قمـ أن اًم٤ًمسمؼ ٓىٙمقن شم٤مسمٕم٤ًم ًمٚمّلطمّؼ وم٢مّٟمف واِلٟمجٞمؾ سمٕمد

قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ظمّلف ُم٤م ىدّل    قمغم أن إُمر ىٙمٗمل ومٞمف  ، وم٢مّٟمف ىدّل

ٝمؿ ذاهٚمقن قمـ أدٟمك شمٜمٌٞمف، ومٝمؿ قم٤معمقن سم٠مّٟمف يم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم اًمّتقراة واِلٟمجٞمؾ ًمٙمٜمّ 

سمؾ قمغم دىـ اهلل اًمذي هق  ،ٞمٜمئذ هيقدى٤ًم وٓ ٟمٍماٟمٞم٤مً ُم٘مّت٣م قمٚمٛمٝمؿ وهق أّٟمف ٓىٙمقن طم

 اِلؾمّلم هلل.

ّٓ واطمدًا وهق اًمٞمٝمقدى٦م ومّل  ًمٙمـ اًمٞمٝمقد ُمع ذًمؽ ىم٤مًمقا: إن اًمدىـ احلّؼ ٓىٙمقن إ

حم٤مًم٦م يم٤من إسمراهٞمؿ هيقدى٤ًم، وىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى ُمثؾ ذًمؽ ومٜمٍمت إسمراهٞمؿ، وىمد ضمٝمٚمقا ذم 

اطمد، وهق اِلؾمّلم هلل، وهق واطمد ذًمؽ أُمرًا وًمٞمس سمذهقل، وهق أن دىـ اهلل و

ُمًّتٙمٛمؾ سمح٥ًم ُمرور اًمزُم٤من واؾمّتٕمداد اًمٜم٤ّمس ُمـ طمٞم٨م شمدرضمٝمؿ سم٤مًمٙمامل، 
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واًمٞمٝمقدى٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م ؿمٕمٌّت٤من ُمـ ؿمٕم٥م يمامل اِلؾمّلم اًمذي هق أصؾ اًمدىـ، 

ومٞمام ووٕمف ُمـ إؾم٤مس ومم٤ّم سمٜم٤م  ٦مُمٜمٝمؿ ُمقىمٕم ًمٌٜمٞم٤من، ًمٙمّؾ اسمٛمٜمزًم٦م سمٜم٤مة هذا  وإٟمٌٞم٤مء

 اًمٌٜمٞم٤من اًمرومٞمع.قمٚمٞمف ُمـ هذا 

وم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ضمٚمٝمقا أّٟمف ٓىٚمزم ُمـ يمقن إسمراهٞمؿ ُم١مؾم٤ًًم  :وسم٤مجلٛمٚم٦م

ًمإلؾمّلم وهق اًمدىـ إصٞمؾ احلّؼ صمّؿ فمٝمقر دىـ طمّؼ سم٢مؾمؿ اًمٞمٝمقدى٦م أو اًمٜمٍماٟمٞم٦م، 

وهق اؾمؿ ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م يمامًمف وُمراشم٥م مت٤مُمف أن ىٙمقن إسمراهٞمؿ هيقدى٤ًم وٓ ٟمٍماٟمٞم٤ًم سمؾ 

ُمّتٚم٤ًًٌم سم٤مؾمؿ اِلؾمّلم اًمذي أؾمًف وهق أصؾ اًمٞمٝمقدى٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م  ىٙمقن ُمًٚماًم طمٜمٞمٗم٤مً 

 دون ٟمٗمًٝمام، وإصؾ ٓىٜم٥ًم إمم ومرقمف سمؾ ىٜمٌٖمل أن ىٕمٓمػ اًمٗمرع قمٚمٞمف.

شم٤مسمٕم٤ًم ًمدىـ اًمٜمٌل وذىٕم٦م  هوشمًٛمٞم٦م إسمراهٞمؿ ُمًٚماًم ٓ هيقدى٤ًم وٓ ٟمٍماٟمٞم٤ًم همػم قمدّ 

ًمّتقراة واِلٟمجٞمؾ ومّلىٜمٌٖمل أن ىٕمد اًم٘مرآن ًمػمد اِلؿمٙم٤مل سم٠مّٟمف يمام يم٤من ُمّت٘مدُم٤ًم قمغم ٟمزول ا

هيقدى٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤ًم يمذًمؽ يم٤من ُمّت٘مدُم٤ًم قمغم ٟمزول اًم٘مرآن وفمٝمقر اِلؾمّلم ومّلىٜمٌٖمل أن 

 ىٕمد ُمًٚماًم )طمذو اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ(.

وذًمؽ أن اِلؾمّلم سمٛمٕمٜمل ذىٕم٦م اًم٘مرآن ُمـ آصٓمّلطم٤مت احل٤مدصم٦م سمٕمد ٟمزول 

وصػ سمف إسمراهٞمؿ هق أصؾ  اًم٘مرآن واٟمّتِم٤مر صٞم٧م اًمدىـ اعمحّٛمدي، واِلؾمّلم اًمذي

 قسمٞمّتف وم٤مِلؿمٙم٤مل همػم ُمّتقضمف ُمـ أصٚمف.سماًمّتًٚمٞمؿ هلل ؾمٌح٤مٟمف واخلْمقع عم٘م٤مم ر

اًمدىـ إصٞمؾ، ويمقٟمف طم٘مٞم٘م٦م  یى ذي ذيمرٟم٤مه ُمـ وضمف ضمٝمٚمٝمؿ سمٛمٕمٜماًموًمٕمّؾ هذا 

 ذات ُمراشم٥م خمّتٚمٗم٦م وُمّتدرضم٦م ذم آؾمّتٙمامل هق اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:      

1ش. 

أّن اِلؾمّلم سمٛمٕمٜمل ذىٕم٦م اًم٘مرآن ُمـ آصٓمّلطم٤مت »ُمـ:  ل: ُم٤م ذيمرهأىمق

همػم شم٤مم. عم٤م ورد ُمـ شمًٛمٞم٦م ش اًمدىـ اعمحّٛمدي ٧ماحل٤مدصم٦م سمٕمد ٟمزول اًم٘مرآن واٟمّتِم٤مر صٞم

...هذا اًمدىـ اًمنمىػ ذم اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ سم٤مِلؾمّلم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:        

                           

             2 :أو أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ،

                                                
 .253و 3/252. اعمٞمزان 1

 .78. ؾمقرة احل٩م /2
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      1  :أو ُم٤م ى٠ميت ذم هذه اًمًقرة       

               2. 

ؾمقرة احل٩م وى٠ميت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذميمام ُمّر  ٟمٕمؿ، اًمّتًٛمٞم٦م ُمـ اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ

      3. 

 

                            

    

 

 .طمرف ٟمٗمل   ٱومٕمؾ ُم٤مض ُمـ َ  اًمٜم٤مىمّم٦م. ٕم٤ملِ ومْ ْٕ

   .اؾمٛمف 

  ظمؼمه. اًمٞمٝمقدى٦م: ُمّٚم٦م حمّروم٦م قمـ ذع ُمقؾمك  وىمٞمؾ ذم إـمّلق اًمّمٗم٦م

 . أّٟمف ُم٠مظمقذ ُمـ ه٤مد هيقد، إذا رضمع.2. أّّنؿ وًمد هيقد. 1سمٞمٝمقد ىمقٓن: 

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمٗمل 

   َُمّٚم٦م حمّروم٦م قمـ ذع قمٞمًك ٦مُ ٞمَ اٟمِ ٍْم ُمٕمٓمقف. اًمٜم  وىمٞمؾ ذم إـمّلق

 ًْ ٚمَ ٗمِ . أّٟمف ُم٠مظمقذ ُمـ ٟم٤مسة ىمرى٦م سمِ 1ىمقٓن:  ٤ماًمّمٗم٦م هِب 
ـْ 2اعمحّتّٚم٦م ومٕمٚمّٞم٤ًم.  لْم ٓمِ . أّٟمف ُِم

 .ٟمٍم اعمًٞمح

 ُمّر ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمدم ُمٕم٘مقًمٞم٦م أّن إسمراهٞمؿ يم٤من ُمٜمٝمام.َوىَمْد 

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف اؾمّتدراك 

 ُمًّتؽم ىرضمع إمم اًمٜمٌل  َوِٛمػْمٌ واؾمٛمف  ،ُمـ إومٕم٤مل اًمٜم٤مىمّم٦م

 .إسمراهٞمؿ

   ،قٓن: أطمدَه٤م: اعمًّت٘مٞمؿ اًمدىـ ّٕن احلٜمٞمػ ىم یى ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم»ظمؼمه

                                                
 .64قمٛمران / . ؾمقرة آل1

 .85قمٛمران / . ؾمقرة آل2

 .163. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /3
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احلٜمػ هق آؾمّت٘م٤مُم٦م ذم اًمٚمٖم٦م...، واًمث٤مين: إّن احلٜمٞمػ هق اعم٤مئؾ إمم احلؼ ذم اًمدىـ 

اًمث٤مين، ىٙمقن إسمراهٞمؿ  یى وقمغم اعمٕمٜم 1شومٞمٙمقن ُم٠مظمقذًا ُمـ احلٜمػ ذم اًم٘مدم وهق اعمٞمؾ

 ًّل إمم اًمّتقطمٞمد وٓزُمف ٟمٗمل اًمنمك.ئِ ُم٤م

  ّر يمٞمٗمٞم٦م إـمّلق اِلؾمّلم قمٚمٞمفظمؼمه اًمث٤مين، ُم أو أّٟمف يم٤من قمغم سمٕمض .

 :ذم صدر اِلؾمّلم وىمٌؾ اؾمّتٙمامًمف أصح٤مب اًمٜمٌل ذىٕم٦م اِلؾمّلم، يمام يم٤منَ 

ذم اعمٞمزان.  اًمٕم٤مم يمام ُمّر ُمـ اًمٕمّّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل یى إّول: هق اِلؾمّلم سم٤معمٕمٜمو

 .وهق دىـ ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء حمّٛمد اخل٤مّص  یى واًمث٤مين: اِلؾمّلم سم٤معمٕمٜم

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمٗمل 

  .ىرضمع إمم إسمراهٞمؿ ،ًّتؽم اؾمٛمفاعم وٛمػمهُ ُمـ إومٕم٤مل اًمٜم٤مىمّم٦م. 

     َإدى٤من  يبضم٤مر وجمرور ظمؼمه. ٟمٗمكى اهلل شمٕم٤ممم اًمنمك ُمـ أ

ـْ ىزقمؿ أّن احلٜمٞمٗمٞم٦م هل اًمقصمٜمّٞم٦م طمّّتك أ هؾ، اًمّتقطمٞمدي، ّٕن يم٤من سملم اًمٕمرب اجل٤مهكم َُم

 ه٤م اهلل شمٕم٤ممم.٤مٜمٗماًمٙمّت٤مب ىًّٛمقّنؿ: احلٜمٗم٤مء، ومَ 

ُمـ اعمنميملم ِلذايمٝمؿ سمف  نَ وْ دُ ٕمَ ىُ  ٦مً ٞمَ ٟمِ اٍْم ًمٜمَ ٱاًمٞمٝمقدى٦م وَ َأشْم٤ٌمَع وُمـ اًمقاوح أّن 

 .شمٕم٤ممم قمزىرًا واعمًٞمح

 اًمرواى٤مت

 :ذم ىمقل اهلل  قمٌداهلل وذم صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ُمًٙم٤من قمـ أيب  

  2ًمّم٤ًم خُمْٚمِّم٤ًم ًمٞمس ومٞمف رٌء ُمـ قم٤ٌمدة آُوصم٤من.ىم٤مل: ظم٤م 

: ، ىم٤مل: ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملمقمٌداهلل ذم اًمٕمٞم٤مر قمـ قمٌٞمداهلل احلٚمٌل قمـ أيب

           هيقدّى٤ًم ُىّمكّم إمم اعمٖمرب، وٓ ٟمٍماٟمّٞم٤ًم ُىّمكّم إمم ٓ

  اعمنمق     ى٘مقل: يم٤من قمغم دىـ حمّٛمد.3 

ـ أيب  .4اعمروي ذم اًمٙم٤مذم ضمٕمٗمروٟمحقه٤م ذم ظمؼم ضم٤مسمر قم

                                                
 .2/493. اًمّتٌٞم٤من 1

 (.2/15) 1، ح3/44. اًمٙم٤مذم 2

 .64، ح26/287و 29، ح12/11: سمح٤مرإٟمقار 60، ح1/312. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 (.8/381) 575، ح15/833. اًمٙم٤مذم 4
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: إّن اًمٞمٝمقد ىم٤مًم٧م: يم٤من إسمراهٞمؿ هيقدى٤ًم، وىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى: ضمٕمٗمر وقمـ أيب

 1يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤ًم، وم٠ميمذهبؿ اهلل ذم ذًمؽ سم٢مٟمزال هذه أى٦م.

 

                         

       

 

 .أى٦م اًمنمىٗم٦م ذم ُم٘م٤مم اًمّتٕمٚمٞمؾ سمٜم٦ًٌم إمم إؾمّلم إسمراهٞمؿ

  سم٤مًمٗمٕمؾ. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ روِف احلُمـ 

   ج٦م. ُاومم: أومٕمؾ أطمّؼ اًمٜم٤ّمس سمٜمٍمة إسمراهٞمؿ سم٤معمٕمقٟم٦م أو احل ،اؾمٛمف

أىمرب أي أىمرب اًمٜم٤ّمس إمم إسمراهٞمؿ ذم اًمدظمقل  یى وهق سمٛمٕمٜم ،٤مً ٞمَ ًمْ اًمّتٗمْمٞمؾ ُِمـ وًمٞمف ىٚمٞمف وَ 

 .ذم وٓىّتف ُمـ يم٤من ُمّتٌٕم٤ًم ًمف وُلذا اًمٜمٌل

 .ُمْم٤مف إًمٞمف     .ضم٤مر وجمرور 

  .ٓم ُمزطمٚم٘م٦م وظمؼم إّن 

   ٍوُمٗمٕمقًمف. آشم٤ٌمع: ضمرى٤من اًمث٤مين قمغم ـمرى٘م٦م إّول ووم٤مقمٚمف  ومٕمؾ ُم٤مض

٤مه ذم إؾمّلُمف هلل شمٕم٤ممم اًمٙمّت٤مب ًمٕمدم اشم٤ٌمقمٝمؿ إىّ  ؾِ هْ ٠مَ سمِ شمٕمرىض  ،ُمـ طمٞم٨م هق قمٚمٞمف

٤مًمّتٌٕمٞم٦م ىٚمحؼ اًمّت٤مسمع سم٤معمّتٌقع واًمّتٛمّرد ىٗمّمٚمف ُمٜمف، ومٛمـ أـم٤مع أطمدًا ومٝمق ُمٜمف وُمـ قمّم٤مه سم

 : ومٚمٞمس ُمٜمف يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٟم٘مًّل ُمـ إسمراهٞمؿ           

    2. 

  طمرف قمٓمػ، ىٕمٓمػ ُم٤مسمٕمده قمغم وٛمػم اعمٗمٕمقل ذم  :وىمٞمؾ ،

ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اعمقصقل ىمٌٚمف ومٞمٙمقن ُمـ قمٓمػ اخل٤مص قمغم   اجلٛمٚم٦م وهل: 

 وإّول إفمٝمر. ،راهٞمؿّٟمف ُمٕمٓمقف قمغم إسمإِ اًمٕم٤مم. وىمٞمؾ: 

 .ُمٕمٓمقف 

                                                
 .2/490. اًمّتٌٞم٤من 1

 .36. ؾمقرة إسمراهٞمؿ /2
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  اعمراد سمف اًمٜمٌل إقمٔمؿ اخل٤مشمؿ حمّٛمد ،سمدًمفأومرد اًمٜمٌل .  قمـ

 وصقٟم٤ًم عم٘م٤مُمف أن ىٓمٚمؼ قمٚمٞمف آشم٤ٌمع. اعم١مُمٜملم سمٕمده واشم٤ٌمع إسمراهٞمؿ ىمٌٚمف، إضمّلًٓ ًمف

  .طمرف قمٓمػ وُمٕمٓمقومف 

  آُمٜمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم وهبذا اًمٜمٌلأي  ،ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ومٞمٙمقن ،

 .ّتفُمّ أُ ُمـ  نَ قْ ٜمُ ُمِ ١مْ عمُْ ٱ

 .اؾمّتئٜم٤مف  .ُمٌّتدأ 

   .ظمؼم 

   ُمْم٤مف إًمٞمف. ووٓى٦م إسمراهٞمؿ وهذا اًمٜمٌل  ذم وٓى٦م  ّت٤منِ ٚمَ داظِم

 اهلل شمٕم٤ممم.

 اًمرواى٤مت

ُمـ آل حمّٛمد. وم٘مٚم٧م:  : أٟمّتؿ واهللصحٞمح٦م قمٛمر سمـ ىزىد ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل

واهلل ُمـ أٟمٗمًٝمؿ صمّلصم٤ًم. صمّؿ ٟمٔمر إزَم وٟمٔمرُت إًمٞمف  ،ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ضمٕمٚم٧م ومداك؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ

 وم٘م٤مل: ى٤م قمٛمر إّن اهلل ى٘مقل ذم يمّت٤مسمف:               

          .1 

 .3وأُم٤مزم اًمِمٞمخ اًمٓمقد 2وٟمحقه٤م ُمرؾمّلً قمٜمف ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

 ى٘مقل:  ظمؼم قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اًمّمػمذم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر   

               :غم دىـ أٟمّتؿ واهلل قمصمّؿ ىم٤مل

 4.إسمراهٞمؿ وُمٜمٝم٤مضمف وأٟمّتؿ أومم اًمٜم٤ّمس سمف

ـ أيب اًمّم٤ٌمح اًمٙمٜم٤مين. 5رواه٤م اًمٕمٞم٤مر  ُمرؾمّلً قم

 ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ضمٕمٗمر طمًٜم٦م قمٌداهلل سمـ قمجّلن قمـ أيب    

                                                
 .1/105. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 1

 .61، ح1/312. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .53، رىمؿ22/45. أُم٤مزم اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمث٤مين، ح3

 .57، ح٤1/244مؾمـ . اعمح4

 .63، ح1/313. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 5
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            ٛم٦مىم٤مل: هؿ إئ .1وُمـ اشمٌٕمٝمؿ 

 قمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن. 2روى ٟمحقه٤م اًمٕمٞم٤مر

ذم يمّت٤مسمف إمم ُمٕم٤موى٦م ـ قمٚمٞمف اُل٤موى٦م ـ :...  اًمريض رومٕمف إمم أُمػماعم١مُمٜملم

وم٤مؾمّلُمٜم٤م ىمد ؾُمٛمع وضم٤مهٚمٞمّتٜم٤م ٓ شُمدومع ويمّت٤مب اهلل جيٛمع ًمٜم٤م ُم٤م ؿمَد قمٜم٤ّم وهق ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 

وشمٕم٤مزم:                   3  :وىمقًمف شمٕم٤ممم    

                      ومٜمحـ ُمّرة

 4أومم سم٤مًم٘مراسم٦م وشم٤مرة أومم سم٤مًمٓم٤مقم٦م، اًمٙمّت٤مب.

ذم ظمٓمٌّتف قمغم اًمٜم٤ميمثلم سمٕمد  ومققم٤ًم قمـ أُمػماعم١مُمٜملمأسمقُمٜمّمقر اًمٓمؼمد ُمر

ىمرأة أىّتلم اعم٤موٞمّتلم ذم يمّت٤مسمف ىم٤مل: ومٜمحـ أومم اًمٜم٤ّمس سم٢مسمراهٞمؿ وٟمحـ ورصمٜم٤مه وٟمحـ 

أومم إرطم٤مم اًمذىـ ورصمٜم٤م اًمٙمٕم٦ٌم وٟمحـ آل إسمراهٞمؿ، أومؽمهمٌقن قمـ ُمّٚم٦م إسمراهٞمؿ، وىمد 

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:       5إمم و إمم يمّت٤مسمفو ، ى٤م ىمقم أدقمقيمؿ إمم اهلل ورؾمقًمف

ًمٜم٤م واشمٌٕمقا آل إسمراهٞمؿ واىمّتدوا سمٜم٤م وم٢مّن إمم وصّٞمف ووارصمف ُمـ سمٕمده وم٤مؾمّتجٞمٌقا و وزم أُمره

ذًمؽ ًمٜم٤م آل إسمراهٞمؿ ومرو٤ًم واضم٤ًٌم وإومئدة ُمـ اًمٜم٤ّمس هتقى إًمٞمٜم٤م وذًمؽ دقمقة 

 طمٞم٨م ىم٤مل:  إسمراهٞمؿ       6.7، اخلٓم٦ٌم 

: إّن أومم اًمٜم٤ّمس سم٤مٕٟمٌٞم٤مء أقمٚمٛمٝمؿ سمام اًمزخمنمي ذم رسمٞمع إسمرار: ىم٤مل قمكم

ضم٤مءوا سمف صمّؿ شمّل:                 أى٦م، صمّؿ ىم٤مل: إّن وزم

ُمـ قمَم اهلل وإن ىَمُرسَم٧ْم  ُّتُف، وإّن قمدّو حمّٛمدإن سَمُٕمَدْت حُلْٛمَ و ُمـ اـم٤مع اهلل حمّٛمد

اسَمُّتُف.  8ىَمرى

                                                
 (.1/416) 20، ح2/372. اًمٙم٤مذم 1

 .62، ح1/313. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .75. ؾمقرة إٟمٗم٤مل /3

 .28اًمٌّلهم٦م، اًمٙمّت٤مب  . ّن٩م4

 .36. ؾمقرة إسمراهٞمؿ /5

 .37. ؾمقرة إسمراهٞمؿ /6

 .1/160. آطمّتج٤مج 7

 .3/560. رسمٞمع إسمرار 8
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 .2واًمٓمؼمد ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من 1اًمٌّلهم٦مرواه٤م اًمريض ذم ّن٩م

 

                        

    
 

  اًمّتٛمٜمّل إذا يم٤من  یى اًمقّد هق اعمح٦ٌم. وى٠ميت سمٛمٕمٜم»٨م. ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم

ٌّف ومٞمٙمقن اًمقّد طمٞمٜمئذ أظمص  .4شُمـ اًمّتٛمٜمّك 3اعمح٥ّم ُمِمّتٖمًّل سمٛم٘مدُم٤مت ُم٤م حي

    .اًمٓم٤مئٗم٦م: اجلامقم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمس، ويم٤من إصؾ ومٞمف أّن اًمٜم٤ّمس »وم٤مقمؾ

صٞمٗم٤ًم وؿمّت٤مئ٤مً سم٤ًم وىم٤ٌمئؾ سمدوىلم ىٓمقومقن قْ ٕمُ وظم٤مص٦م اًمٕمرب يم٤مٟمقا أّوًٓ ىٕمٞمِمقن ؿُم 

، ويم٤مٟمقا ىٓمقومقن وهؿ مج٤مقم٦م تّذرًا ُمـ اًمٖمٞمٚم٦م واًمٖم٤مرة أَلِ ذم ـمٚم٥م اعم٤مء واًمٙمَ  ؿْ ٝمِ ٞمْ اؿِم قٛمَ سمِ 

 یى ، صمّؿ اىمّتٍم قمغم ذيمر اًمقصػ )اًمٓم٤مئٗم٦م( ًمٚمدًٓم٦م قمٚمومٙم٤من ى٘م٤مل ُلؿ مج٤مقم٦م ـم٤مئٗم٦مَ 

 ُمـ إطم٤ٌمر واًم٘مًٞمًلم. ؿْ هُ ؤُ ؾم٤مؤَ رُ وَ  ؿْ هُ ؤُ ٝم٤مضَم واعمراد هب٤م هٜم٤م وُ  ،5شاجلامقم٦م

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمـ ىدّل قمغم اجلٜمس، أهؾ

 اًمٙمّت٤مب هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.

   طمرف ُمّمدري واؾمّت٘م٤ٌمل ُمٌٜمٌل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمّؾ ًمف ُمـ اِلقمراب »هٜم٤م

أن وى١مّول ُم٤م سمٕمده٤م سمٛمّمدر ُىٕمرب طم٥ًم ُمقىمٕمف ذم اجلٛمٚم٦م  ُف رادِ ىُ وٓ قمٛمؾ ًمف. 

 .6ششودّ »سمٕمد  فُ قمُ قْ ىمُ وأيمثره وُ 

    .اِلوّلل: اِلهّلك سم٤مًمدظمقل ذم »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقًمف

ُمـ ىمقًمف: وأصؾ اًمْمّلل: اُلّلك  ،اًمْمّلل      7 8شأي هٚمٙمٜم٤م. 

                                                
 .92ٛم٦م اًمٌّلهم٦م، احلٙم . ّن٩م1
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 .طم٤مًمٞم٦م  .طمرف ٟمٗمل 

  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف  .طمرف اؾمّتثٜم٤مء 

   إًمٞمف ىرضمع إمم أهؾ اًمٙمّت٤مب. وطمرف  ْم٤مٌف ُمُ ُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم

أي أّّنؿ ىْمٚمقن أٟمٗمًٝمؿ وم٘مط وٓ همػم، وٓ  ،قمغم احلٍم نِ ّٓ دُ اًمٜمٗمل وآؾمّتثٜم٤مء ىَ 

 ىّتٛمٙمٜمقن وٓ ىقوم٘مقن ُمـ إوّلل اعم١مُمٜملم.

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمٗمل 

 ىْمٚمقن أٟمٗمًٝمؿ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. وهؿ ٓىِمٕمرون سم٠مّنؿ

أّول اًمٗمْم٤مئؾ اِلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمٞمؾ إمم احلّؼ واشم٤ٌمقمف، ومح٥ّم سف اًمٜم٤ّمس قمـ »ّٕن  ،وم٘مط

قمراوٝمؿ قمـ احلّؼ وسُمٕمدهؿ قمـ إِ سمٕمد وّلًمّتٝمؿ و ّٓ إؼ ٓ ىّتح٘مّ . »1شاحلّؼ إمم اًم٤ٌمـمؾ

 .2شاًمٙمامل اًمذي أقمده اهلل شمٕم٤ممم ُلؿ

 

                    

 

    .طمرف ٟمداء وُمٜم٤مدى وُمْم٤مف إًمٞمف 

     ضم٤مر وجمرور وومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. اًمٙمٗمر: اجلحد، اؾمّتٗمٝم٤مم

 ٚمٙمٗمر أىم٤ًمم: اجلكّم واًمٍمىح، واخلٗمل واعمًّتقر.ًماٟمٙم٤مرٌي شمقسمٞمخٌل. و

  واعمراد هب٤م: اعمٕم٤مرف اِلُلٞم٦م سمٕمد ورود  ،ُمْم٤مف إًمٞمفضم٤مر وجمرور و

ّلزم ُمع اًمٙمٗمر سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم ىوهذا اًمٙمٗمر  ،اًمٌٞم٤من وووقح احلّؼ وإطمٙم٤مم اعم٘مدؾم٦م

واعمراد هٜم٤م سمآى٤مت اهلل هل ٟمٌقة اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ  ،ومرض شمقضّمف اجل٤مطمد ُل٤م أّّن٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

 .حمّٛمد

 .طم٤مًمٞم٦م  اًمٙمّت٤مب.ى٤م أهؾ  ُمٌّتدأ 

 اًمِمٝم٤مدة: اخلؼم سم٤مًمٌمء قمـ ُمِم٤مهدة  .ظمؼم ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

                                                
 .3/254. اعمٞمزان 1

 .6/58. ُمقاه٥م اًمرمحـ 2
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ّّٕنؿ ىِم٤مهدون أى٤مت واًمٕمّلئؿ اعمذيمقرة ذم طمّؼ اًمٜمٌل  ،أو احلْمقر واًمٕمٚمؿ قمـ طمسٍ 

اخل٤مشمؿ  ّل ٌِ ٜمَ ًمٱإذا ظمٚمقا ىِمٝمدون سمّمح٦م ٟمٌقة و ُمقضمقدة ذم اًمّتقراة واِلٟمجٞمؾ، حمّٛمد

 .حمّٛمد

 

                                   

 

    قمّت٤مب جلٛمٞمٕمٝمؿ سمٗمٕم٤مل  ،طمرف ٟمداء وُمٜم٤مدى وُمْم٤مف إًمٞمف

وهق يمثػم  ،هبذه إومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م ؿْ و٤مهُ سمٕمْمٝمؿ وهؿ أطم٤ٌمرهؿ وىمًًٝمؿ سمجٝم٦م رِ 

 اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ.اًمقرود ذم 

    .اًمَٚمٌس: سمٗمّتح اًمّلم: اًم٘م٤مء »ضم٤مر وجمرور وومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

 ٟمٙم٤مري شمقسمٞمخل.إاؾمّتٗمٝم٤مم  ،1شاًمِمٌٝم٦م واًمّتٛمقىف: أي شمٔمٝمرون احلؼ ذم صقرة اًم٤ٌمـمؾ

  وهق آى٤مت اهلل، اعمٕم٤مرف اِلُلٞم٦م وإطمٙم٤مم اعم٘مدؾم٦م. وًمٕمّؾ  ،ُمٗمٕمقل سمف

 .قة ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمدهٜم٤م ٟمٌعمُْراَد ٱ

 .ضم٤مر وجمرور  .طمرف قمٓمػ 

     سمًؽمه وقمدم »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. يمّتامن احلؼ

 . ويمّتامن احلّؼ ُمـ أقمٔمؿ اًمٙم٤ٌمئر.2شفمٝم٤مره أو سمّتحرىػ اًمٙمّت٤مب... أو سمّتٛمقىف احلّؼ...إ

 .طم٤مًمٞم٦م  .ُمٌّتدأ 

 ظمؼم. أي شمٕمٚمٛمقن احلؼ وشمٕمرومقٟمف: أي شمٕمٚمٛمقن  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

 ٙمرون.ٜمظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وشمٕمرومقن ذًمؽ وشمٙمّتٛمقن وشم اً دٛمَ أّن اًمٜمٌل حُمَ 

 

                                                
 .3/256. اعمٞمزان 1

 .6/60. ُمقاه٥م اًمرمحـ 2
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 .اؾمّتئٜم٤مف    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، وُمـ سمٞم٤مٟمٞم٦م. وهق ُمـ اًمٞمٝمقد 

ىمٞمؾ: شمقاـم٠م اصمٜم٤مقمنم ُمـ أطم٤ٌمر هيقد ظمٞمؼم وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: »ذم اًمٙمِّم٤مف: 

ّٛمد أّول اًمٜمٝم٤مر ُمـ همػم اقمّت٘م٤مد، وايمٗمروا سمف آظمر اًمٜمٝم٤مر وىمقًمقا: إّٟم٤م ادظمٚمقا ذم دىـ حم

ٟمٔمرٟم٤م ذم يمّتٌٜم٤م وؿم٤مورٟم٤م قمٚمامءٟم٤م ومقضمدٟم٤م حمّٛمدًا ًمٞمس سمذًمؽ اعمٜمٕمقت وفمٝمر ًمٜم٤م يمذسمف 

 وسمٓمّلن دىٜمف، وم٢مذا ومٕمٚمّتؿ ذًمؽ ؿمؽ أصح٤مسمف ذم دىٜمٝمؿ.

وىمٞمؾ: هذا ذم ؿم٠من اًم٘مٌٚم٦م عم٤م سوم٧م إمم اًمٙمٕم٦ٌم ىم٤مل يمٕم٥م سمـ إذف 

صح٤مسمف: آُمٜمقا سمام ُاٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمّمّلة إمم اًمٙمٕم٦ٌم وصٚمقا إًمٞمٝم٤م ذم أّول اًمٜمٝم٤مر، صمّؿ ٕ

ايمٗمروا سمف ذم آظمره وصٚمقا إمم اًمّمخرة، وًمٕمّٚمٝمؿ ى٘مقًمقن: هؿ أقمٚمؿ ُمٜم٤ّم وىمد رضمٕمقا 

 .1شومػمضمٕمقن

  وم٤مقمٚمف وىرضمع إمم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب ـ اًمٞمٝمقد ش قاوُ ًمْ ٱ»ومٕمؾ أُمر و

، ٓ سمداى٦م ُم٘مقل ىمقُلؿ وهق: إفمٝم٤مر اِلىامن سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمٌقة ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمدهٜم٤م ـ وهذه 

 واىمٕمف.

  .ضم٤مر وجمرور 

 شمٕمٌػم ُمٜمٝمؿ ٓجي٤مد اًمِمٌٝم٦م طمٞم٨م هؿ ىٜمٙمرون اٟمزاًمف  ،ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل

 ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.

    .طمرف ضمر وجمروره 

  ة حمّٛمدسمٜمٌق ،ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف  ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وهؿ

 .لماعمًٚمٛم

   أي أّوًمف. ،ُمٗمٕمقل ومٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

                                                
 .1/373. اًمٙمِّم٤مف 1
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 .طمرف قمٓمػ 

     ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. ىرضمع إمم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب ـ وهؿ اًمٞمٝمقد

 هٜم٤مـ.

    إًمٞمف، ىرضمع إمم اًمٜمٝم٤مر. ْم٤مٌف ُمُ ُمٗمٕمقل ومٞمف واًمْمٛمػم 

   سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٚمؽمضمل واًمْمٛمػم اؾمٛمف، ىرضمع إمم  ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ ِف وْ رُ حْلُ ٱُمـ

 ّت٤مٍب اعمًٚمٛملم. أي ًمٕمّؾ اعمًٚمٛملم ىِمٙمقن ذم دىٜمٝمؿ وى٘مقًمقن: ُم٤م رضمٕمقا وهؿ أهؾ يمِ 

ّٓ ُٕمر ىمد شمٌلّم ُلؿ  .ومـ  وقمٚمٍؿ إ

 ظمؼم ًمٕمّؾ. أي ىرضمع اعمًٚمٛمقن سمرضمقع أهؾ  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

اًمِمٌٝم٦م واًمِمؽ ذم دىٜمٝمؿ فمٜم٤ًم سم٠مّن رضمققمٙمؿ خلٚمؾ  ظم٤ملِ دْ دىٜمٝمؿ احلّؼ. ِِلِ  ـْ قمَ ًمٙمّت٤مب ا

 فمٝمر ًمٙمؿ.

ام ًمٚمٛمرشمد اعمكم ـ اًمذي يم٤من يم٤مومرًا وم٠مؾمٚمؿ صمّؿ دوًمٕمّؾ هذا هق طمٙمٛم٦م طمٙمؿ اِلقم

وإن مل  َب قْ ّتُ ىَ صمّلصم٦م أى٤مم طمّّتك  ُؾ ٝمَ ٛمْ ىُ رضمع قمـ دىـ احلّؼ واِلؾمّلم ويَمَٗمَر جمددًاـ طمٞم٨م 

قمٚمٞمٝم٤م ذم  ُؼ ٞمَ َْم ىُ وَ  ُس ٌَ حْ ّتُ ام إذا يم٤من رضمًّل وأُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م اُمرأة ومَ دٚمٞمف سم٤مِلقمىّت٥م حيٙمؿ قم

ّٓ شمٌ٘مو َؼ ٚمَ ٓمْ شمُ وَ  ُّتْقَب احلٌس طمّّتك شمَ   ذم احلٌس ُمدىى طمٞم٤مهت٤م. یى إ

 ٦ماًمرواى

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ضمٕمٗمر ورد ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: وذم رواى٦م أيب اجل٤مرود قمـ أيب

                         

     أّن رؾمقل اهلل :  ،عم٤ّم ىَمِدم اعمدىٜم٦م وهق ُىّمكّم ٟمحق سمٞم٧م اعمَْ٘مِدس

اًمٞمٝمقد  1إمم اًمٌٞم٧م احلرام َوضَمَدتأقمج٥م ذًمؽ اًمٞمٝمقد، ومٚماّم َسوَمف اهلل قمـ سمٞم٧م اعمَْ٘مِدس 

ُف اًم٘مٌٚم٦م صّلَة اًمٔمٝمر، وم٘م٤مًمقا: صغّم حمّٛمد اًمٖمداَة واؾمّت٘مٌؾ ىمٌٚمّتٜم٤م،  ُمـ ذًمؽ، ويم٤من َسْ

ومآُمٜمقا سم٤مًمذي ُاٟمزل قمغم حمّٛمد وضمف اًمٜمٝم٤مر وايمٗمروا آظمره، ىٕمٜمقن اًمِ٘مٌٚم٦م طملم اؾمّت٘مٌؾ 

 2إمم ىمٌٚمّتٜم٤م.  اعمًجد احلرام  رؾمقل اهلل

 

                                                
 . أي همْم٧ٌم.1

 .1/105. شمٗمًػم اًم٘مٛمل 2
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 ٝم٤م وومٞمٝم٤م شمّتٛم٦م ُم٘م٤مًم٦م ٚمَ ٌْ ُم٤م ىمَ قمٚمیى هذه أى٦م  َػ ٓمَ قمَ  ،طمرف قمٓمػ    

   .ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

    دٍ ٛمَ حَ ٛمُ سمِ ومٕمؾ ّنل ووم٤مقمٚمف، أي ٓشم١مُمٜمقا ى٤م أهؾ اًمٙمّت٤مب 

 وٓشمّمّدىمقه.

 ىدٓن قمغم احلٍم.و ثٜم٤مء. واًمٜمٗملطمرف اؾمّت ّٓ  إ   .ضم٤مر وجمرور 

    وٛمػمٌ ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف . ـْ  ُمًّتؽم ىرضمع إمم َُم

   ُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم ُمْم٤مف إًمٞمف. إمم هٜم٤م شمّتٛم٦م ُم٘م٤مًم٦م أهؾ اًمٙمّت٤مب وهؿ

ؿ هق ى٤مّنداعمققمقد سمف ذم أ وهؿ ىٕمرومقن سم٠مّن اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ ،اًمٞمٝمقد ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

ىّمكم أّوًٓ ٟمحق سمٞم٧م اعم٘مدس صمّؿ سمٕمد ُمّدة تقًم٧م ىمٌٚمّتف ٟمحق اعمًجد احلرام  يم٤منَ  يذاًم

وًمٙمـ ىم٤مًمقا: ٓشمّمّدىمقا هذا إُمر ـ أي تقىؾ اًم٘مٌٚم٦م ـ وآُمٜمقا سمف ذم أّول اًمٜمٝم٤مر وايمٗمروا 

آظمره، طمّّتك ٓىٕمرف اعمًٚمٛمقن طم٘مّٞم٦م دىٜمٝمؿ وصح٦م ٟمٌقة ٟمٌٞمٝمؿ، وىٌ٘مك ؾم١مدديمؿ، 

غم اًمٔم٤مهر واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل ـ قمدم شمّمدىؼ أهؾ اًمٙمّت٤مب أُمر تقىؾ اًم٘مٌٚم٦م أى٦م ـ قم یى ومٛمٕمٜم

وصدور إُمر ُمـ أطم٤ٌمرهؿ سمٕمدم ضمقاز اِلىامن واًمّتّمدىؼ  وسم٤معمآل ٟمٌقة اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ

ّٓ ًمٚمّت٤مسمٕملم عمذهٌٝمؿ وم٘مط وٓ همػم.  إ

 صمّؿ أضم٤مهبؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف:

 ومٕمؾ أُمر، وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م حمّٛمد.    سم٤مًمٗمٕمؾ. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱروف حلٱُمـ 

  .اؾمٛمف   .ظمؼمه وُمْم٤مف إًمٞمف 

اُلداى٦م اِلُلٞم٦م دون  َل إًمٞمٝم٤م اعم١مُمٜمقن هِ  ّت٤مُج ُمٕمٜم٤مه ـ قمغم اًمٔم٤مهرـ اُلداى٦م اًمّتل حَيْ 

ّٓ سم٤مُلداى٦م اِلُلٞم٦م واًمرسم٤مٟمّٞم٦م وَ  ؿُ ّتُ شمَ سمؾ اُلداى٦م ٓ ،هداىّتٙمؿ اهلل هق اُلدى ٓ همػمه،  یى دهُ إ

 ١مُمٜمقن ٓحيّت٤مضمقن إمم هداىّتٙمؿ أهي٤م اًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م وأهؾ اًمٙمّت٤مب قم٤مُم٦م.وم٤معم
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     َشمّتٛم٦م  ،وومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٤مًمٗمّتح٦م اعم٘مدرة وجمٝمقل ٥ٍم ّْم طمرف ٟم

 .أي خم٤موم٦م أي ى١مشمكى  ،ًمٜم٘مؾ يمّلم اًمٞمٝمقد وم٢مّّنؿ ىم٤مًمقا سمذًمؽ

 ٝمؿ ٥م وم٤مقمٚمف، أي أطمد ُمـ اعم١مُمٜملم اعمٕمٜمل سمف وهق رؾمقُلؿ وٟمٌٞمّ ئٟم٤م

 .اخل٤مشمؿ

   ُمْم٤مف إًمٞمف.و ٕمقل سمفٗمُم 

    ٍ٥م وم٤مقمٚمف. ُمـ أُمر اًمٙمّت٤مب اًمًاموي ئجمٝمقل، واًمْمٛمػم ٟم٤م ومٕمؾ ُم٤مض

 واًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م واًم٘مٌٚم٦م اخل٤مص٦م سمؾ اًمدىـ اًمٙم٤مُمؾ اًمّت٤مم اًمٕم٤معَمل سمؾ آظمر إدى٤من اِلُلٞم٦م.

  .طمرف قمٓمػ 

  ُمٗمٕمقل ش يمؿ»وم٤مقمٚمف، ش واو»حذف اًمٜمقن، ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم

ـْ شمٌٕمف ُمٕمٙمؿ ذم  ،سمف  سمٓم٤مل دىٜمٙمؿ.إِ أي حُي٤مج هذا اًمٜمٌل اًمذي آشم٤مه اهلل ُمثؾ ُم٤م آشم٤ميمؿ وَُم

 .ُمٗمٕمقل ومٞمف 

   إًمٞمف. إمم هٜم٤م مت٧م ُم٘م٤مًم٦م أهؾ  ْم٤مٌف ُمُ ُمْم٤مف إًمٞمف واًمْمٛمػم أىْم٤ًم

ف ُمـ قمدم اظمّتّم٤مص اُلداى٦م اِلُلٞم٦م اًمٙمّت٤مب واًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م. صمّؿ أضم٤مهبؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًم

 سمؾ هل ومْمؾ اهلل ى١مشمٞمف ُمـ ىِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده اًمذىـ اصٓمٗم٤مهؿ. ،ذم زُمـ طمجٞم٦م دىٜمٝمؿ هبؿ

 ومٕمؾ أُمر وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م حمّٛمد.    سم٤مًمٗمٕمؾ. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱروف حلٱُمـ 

  َْصَٗمٝم٤ميِنُ ٱ اؾمٛمف، ىم٤مل اًمراهم٥م  ٘م٤مُل ٓمل ىُ ٕمْ ىُ  ـْ ُمَ  مُ زَ ٚمْ ٓشمَ  ٦مٍ ٞمَ ٓمِ قمَ  يمُؾ : »ْٕ

 . اًمٗمْمؾ: اًمزى٤مدة.1شُل٤م: ومْمٌؾ 

    شإنّ »ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، وجمٛمققمف ظمؼم. 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع سم٤مًمْمٛم٦م اعم٘مّدرة، وم٤مقمٚمف هق ُم٘مّدر ىرضمع إمم اهلل

 إمم اًمٗمْمؾ. ،شمٕم٤ممم، واًمْمٛمػم )ـف( ُمٗمٕمقل سمف. ىرضمع

 .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من  

   ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. وٛمػمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف 

 .طمرف اؾمّتئٜم٤مف أو قمٓمػ 

                                                
 .396اعمٗمردات /. 1
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      يمثرة ومْمٚمف وقمٛمٞمؿ ذمُمٌّتدأ وظمؼمه وظمؼم صم٤من. واهلل واؾمع 

هق قمٚمٞمؿ سم٠من ى١مشمك اًمٗمْمؾ ًمٙمـ ان همٞمٌف شمٕم٤ممم، وظمزّ  يمرُمف سمحٞم٨م ٓىٕمٚمٛمف أطمٌد طمّّتیى 

 ُمّم٤محلٝمؿ. قمٚمی طم٥ًمرُملم وواُلداى٦م ّٕي ُمـ قم٤ٌمده اعمٙم

قمـ هائر  ظم٤ٌمرٌ إِ وذم هذه أى٤مت ُمٕمجرة سم٤مهرة ًمٜمٌّٞمٜم٤م إذ ومٞمٝم٤م »ىم٤مل اًمٓمؼمد: 

ّٓ قمّّلم اًمٖمٞمقب وومٞمٝم٤م دومع عمَِ  وًمٓمػ ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم اًمث٤ٌمت  ؿْ هِ دِ ىِ ٙم٤ماًم٘مقم اًمّتل ٓىٕمٚمٛمٝم٤م إ

 .1شقمغم قم٘م٤مئدهؿ

 

                      

 

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 105ىمد ُمّر أى٦م اًمنمىٗم٦م ذم ذىؾ آى٦م 

   ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. آظمّتّم٤مص:  وٛمػمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف

ّٓ  ًی اٟمٗمراد سمٕمض إؿمٞم٤مء سمٛمٕمٜم دون همػمه وٟم٘مٞمْمف آؿمؽماك. وآظمّتّم٤مص ٓ ىٙمقن إ

 ذا.قمغم اِلو٤موم٦م ّٕٟمف اظمّتّم٤مص سمٙمذا دون يم

      ٓ ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد سم٤مًمرمح٦م هٜم٤م اعمخّمقص٦م ُمٜمٝم٤م

اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمّتل ىدل قمٚمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:       2. 

... دًٓم٦م قمغم أّن 3ذم شمٌدىؾ اًمٗمْمؾ ]ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م[ سم٤مًمرمح٦م»ىم٤مل ذم اعمٞمزان: 

 .4شاًمقاضم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اًمرمح٦ماًمٗمْمؾ وهق اًمٕمٓمٞم٦م همػم 

أىمقل: سمؾ هق ُمـ اًمرمح٦م اخل٤مص٦م ٓ اًمٕم٤مُم٦م ومٞمّمدق أّّن٤م اًمٜمٌقة يمام ُمّر ذم ؾمقرة 

                                                
 .2/461. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .156. ؾمقرة إقمراف /2

ٌِْدْىِؾ »ًْمَقضْمُف َأْن ُى٘م٤مَل: ٱيَمذا ضم٤مَء ذم )اعمٞمزان( وَ . 3 ََن )شًمَرمْح٦َِم سم٤ِمًْمَٗمْْمِؾ...ٱذم شَم ِٕ ًم٤ٌمَء( إَِٟمام شَمْدظُمُؾ قمٚمیى ٱ: 

ٌَْدِل ُِمٜمُْف ٱ : ٱٓ قمٚمیى عْمُ ٌَْدِل ذم آؾمّتٌدال واِلسمدال يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مًمیى  عْمُ     

       / [ وىمدم شم٘مّدم اًمّتٜمٌٞمُف قمٚمٞمف.61]ؾمقرة اًمٌ٘مرة 

 .3/260. اعمٞمزان 4
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 .1اًمٌ٘مرة

 .ُمٗمٕمقل سمف 

   وٛمػمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ىدل قمغم اؾمّتٛمرار اظمّتّم٤مص هذه اًمرمح٦م ووم٤مقمٚمف 

 ْت رَ يمام ُمَ  ،ى٦مُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل. وسم٤مٓؾمّتٛمرار ىدل قمغم اًمقص٤مى٦م واِلُم٤مُم٦م واًمقٓ

 ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ومّل ٟمٕمٞمده٤م. 105رواى٤مشمف ذم ذىؾ آى٦م 

 .طمرف اؾمّتئٜم٤مف أو قمٓمػ  .ُمٌّتدأ     .ظمؼمه وُمْم٤مف إًمٞمف 

   ٟمٕم٧م. وهذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة سمٛمٜمزًم٦م اًمّتٕمٚمٞمؾ ًمٚمٛمٕم٤مين اًم٤ًمسم٘م٦م سم٠مّن

وسمٞمده اظمّتّم٤مصف عمـ ىِم٤مء  ًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ سمٞمده إقمٓم٤مء اًمٗمْمؾ عمـ ىِم٤مءا ص٤مطم٥م

واظمّتّم٤مص رمحّتف عمـ ىِم٤مء وىٕمٛمؾ قمغم ـمٌؼ قمٚمٛمف سمٛمّم٤مًمح قم٤ٌمده وُم٤م هق اًمّلئؼ 

 سمح٤مُلؿ ُمـ اًمٗمْمؾ واًمرمح٦م.

وُمـ ومْمٚمف اًمٕمٛمٞمؿ واهلل واؾمع قمٚمٞمؿ  ٦مُمـ رمحّتف اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مصعمَِْزْىَد ٱٟم٠ًمل اهلل 

 وذواًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ واحلٛمدهلل رّب اًمٕم٤معملم.

 ٦ماًمرواى

اًم٘م٤مؾمؿ حمّٛمد  ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ أيب ٕيب ًمِمٞمٕم٦م اعمرشم٣م ّمٓمٗمكوذم سمِم٤مرة اعم

ذم  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زىد سمـ أرـم٤مة قمـ يمٛمٞمؾ سمـ زى٤مد قمـ أُمػماعم١مُمٜملماسمـ قمكم اًمٓمؼمي 

زم ىمقًٓ، واعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ُمّتقاومرون  طمدى٨م ىم٤مل: ى٤م يمٛمٞمؾ، ىم٤مل رؾمقل اهلل

ىمدُمٞمف ومقق ُمٜمؼمه: قمكٌم واسمٜم٤مي  ىقُم٤ًم سمٕمد اًمٕمٍم، ىقم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ىم٤مئاًم قمغم

ُمٜمف اًمٓمٞمٌقن ُمٜمّل وأٟم٤م ُمٜمٝمؿ، وهؿ اًمٓمٞمٌقن سمٕمد ُاُّمٝمؿ، وهؿ ؾمٗمٞمٜم٦ٌم ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ 

. ، اًمٜم٤مضمل ذم اجلٜم٦م واُل٤موي ذم ًَمٔمكى  ختَٚمػ قمٜمٝم٤م هقىى

ى٤م يمٛمٞمؾ:                . 

ٕمرومقٟم٤م، أوَمؽماهؿ سمحًدهؿ ى٤م يمٛمٞمؾ: قمّلم حيًدوٟمٜم٤م، واهلل أٟمِم٠مٟم٤م ُمـ ىمٌؾ أن ىَ 

 2ٜم٤م ُىَزْىٚمقَٟمٜم٤م؟!٤مٟم٤م قمـ رسمّ إىّ 

 

                                                
 ُمٜمٝم٤م. 105. ذىؾ أى٦م 1

 . /30ًمِمٞمٕم٦م اعمرشم٣مى  . سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك2
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 ومٞمٝم٤م سمٕمض خمّتّم٤مت أهؾ اًمٙمّت٤مب. رُ يمَ ذْ وأى٦م اًمنمىٗم٦م ىُ 

 .اؾمّتئٜم٤مف 

    ظمؼم ُم٘مدم. ىٛمٙمـ أن ى٠ميت  ،طمرف ضمر وجمروره وُمْم٤مف إًمٞمف

اًمٔم٤مهر سمدًٓ ُمـ  ؿِ ؾْم ٤ٓمسمْمٛمػم ُمٜمٝمؿ ّٕن أى٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ وًمٙمـ أشمك سمِ 

اًمْمٛمػم طمّّتك ىِمٕمر سم٠مّّنؿ سمٕمض ُمٜمٝمؿ ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن اًمقصػ ُمِمٕمر سم٤مًمٕمّٚمّٞم٦م أي أّّنؿ 

ىٗمٕمٚمقا ذم أُمقال همػمهؿ ُم٤م  طمٞم٨م ىروون أٟمٗمًٝمؿ أهؾ اًمٙمّت٤مب جيقزون ٕٟمٗمًٝمؿ أن

 ؿم٤مؤوا وومٞمف ٟمقع شمقسمٞمخ ُلؿ.

  ٌٌَّْتَدأ : هق قمٌداهلل سمـ ؾمّلم اؾمّتقدقمف رضمؾ ُمـ ىمرىش أًمٗم٤ًم 1ُم١مظمر، ىمٞمؾ ُُم

 ذه٤ًٌم وم٠مداه إًمٞمف. 2وُم٠ميت أوىمٞم٦م

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم واًمْمٛمػم ُمٗمٕمقل سمف ووم٤مقمٚمف أٟم٧م 

 ٤ٌمًمْ ٱرور. وُمٕمٜمك ضم٤مر وجم 
ِ
اخلّلف ذم  عَ ىمَ وَ َوىَمْد إُم٤مٟم٦م.  ًمّم٤مُق إ ء

 ْؾ ُمِ أًمٗم٤ًم وُم٠مة رـمؾ وَ  لْمَ ٕمِ ٌْ ؾَم ُمث٘م٤مل وَ  ْل ّتَ ئَ ُمِ وَ  ُم٘مدار اًم٘مٜمٓم٤مر ُمـ أًمٍػ 
ِ
صمقر ذه٤ًٌم،  3ؽًْ ُمَ ء

 واعمراد سمف اعم٤مل اًمٙمثػم.

   ضمقاب اًمنمط. واًمْمٛمػم  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمحذف طمرف اًمٕمّٚم٦م

 ٤مقمٚمف هق أي إُملم ُمٜمٝمؿ.ُمٗمٕمقل سمف ووم

  .ضم٤مر وجمرور ُمّتٕمّٚمؼ سمٞم١مده  .طمرف قمٓمػ 

                                                
 .1/246اًمٕم٤مُمكم ذم اًمقضمٞمز  ضم٤مُمعٍ  واسمـ أيب 1/374. اًم٘م٤مئؾ هق اًمزخمنمي ذم اًمٙمِّم٤مف 1

 وىمٞم٦م: شم٤ًموي ٟمّمػ ؾمدس اًمرـمؾ، ويم٤مٟم٧م ذم اًم٘مدىؿ وزن أرسمٕملم درَه٤ًم.. ا2ٕ

ُؽ: اجِلْٚمُد.. 3 ًْ  اعَم
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  .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مّدم. واًمْمٛمػم ىرضمع إمم أهؾ اًمٙمّت٤مب 

 ٤مص أو ومخ٤مص سمـ قم٤مزوراء اؾمّتقدقمف رضمؾ ح: هق ومّت1ُم١مظمر. ىمٞمؾ أٌ ُمٌّتد

 ُمـ ىمرىش دىٜم٤مرًا ومجحده وظم٤مٟمف.

  .طمرف ذط ضم٤مزم    .يم٤ًمسم٘مف 

 واعمراد سمف اعم٤مل اًم٘مٚمٞمؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ اعم٤مل اًمٙمثػم اًمذي ُمّر  ،ضم٤مر وجمرور

 ٜم٤مت اًمٌدىٕمٞم٦م.ًّ حَ ت٧م قمٜمقان اًم٘مٜمٓم٤مر. واعم٘م٤مسمٚم٦م سمٞمٜمٝمام ُمـ اعمُ 

     ٚمنمط. واًمْمٛمػم ُمٗمٕمقل سمفًمٓ ٟم٤مومٞم٦م وومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم، ضمقاسم٤ًم، 

 .شهق»ووم٤مقمٚمف 

  .ضم٤مر وجمرور 

 اًم٘مٚمٞمؾ ذمواخل٤مئٜمقن  ،قمغم اًمٙمثػم اًمٜمّم٤مرى ًمٖمٚم٦ٌم إُم٤مٟم٦م قمٚمٞمٝمؿ نَ ْق ٟمُ ١مْ ُمُ ٠مْ اعمَْ  :ىمٞمؾ

 اًمٞمٝمقد ًمٖمٚم٦ٌم اخلٞم٤مٟم٦م قمٚمٞمٝمؿ.

 .طمرف اؾمّتثٜم٤مء  .ُمّمدرى٦م 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن واًمْمٛمػم اؾمٛمف 

   .ضم٤مر وجمرور   .ظمؼم دام 

اًم٘مقة واًم٘مدرة واًمٕمٜمػ قمٚمٞمف ذم أظمذ إُم٤مٟم٦م  ُل امٕمْ ّتِ ؾْم ٱاعمراد سم٤مًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف هق وًمٕمّؾ 

 ُمٜمف.

  .ُمٌّتدأ. وُمـ هٜم٤م شمٕمٚمٞمؾ خلٞم٤مٟمّتٝمؿ ذم إُم٤مٟم٤مت 

   ُىرضمع إمم اخل٤مئٜملم. ،سم٤مًمٗمٕمؾ، واًمْمٛمػم اؾمٛمف فٌ ٌَ َِم طمرف ضمّر، طمرف ُم 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ظمؼم إّن   ـ أومٕم٤مل اًمٜم٤مىمّم٦م ىدل قمغم اًمٜمٗمل.ُم 

  .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ًمٞمس ُم٘مّدم 

      ٱضم٤مر وجمرور. ُمرادهؿ ُمـ ُ طمٞم٨م أّّنؿ  ،همػم أهؾ اًمٙمّت٤مب لْمَ ٞمّ ُمّ ْٕ

 .لْمَ ٞمّ ُمّ أُ همػمهؿ  نَ وْ رَ ىَ 

   أي ًمٞمس ُلؿ أن ى٠مظمذوا أُمقاًمف ُمٜم٤ّم. سمؾ ًمٜم٤م أن ٟمٕمٛمؾ ذم  ،اؾمؿ ًمٞمس

                                                
: واًمٓمؼمد ذم 2/26: واًمٌٞمْم٤موي ذم أٟمقار اًمّتٜمزىؾ 1/374. اًم٘م٤مئؾ هق اًمزخمنمي ذم اًمٙمِّم٤مف 1

 .1/246ذم اًمقضمٞمز  ضم٤مُمعٍ  : واسمـ أيب2/462ٛمع اًمٌٞم٤من جم
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 .٦مٌ ُمَ رْ ٟم٤م طُم قِمٜمْدَ ومٚمٞمس ُٕمقاُلؿ  ءُ ِم٤مال همػم أهؾ اًمٙمّت٤مب ُم٤م ٟمَ أُمق

 .اؾمّتئٜم٤مف 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع، ضم٤مر وجمرور، ُمٗمٕمقل سمف، وطمٞم٨م

ُساطم٤ًم  ٤مً سمذِ ىمقُلؿ يمَ  أّّنؿ ىٜمًٌقن اقمّت٘م٤مدهؿ وأومٕم٤مُلؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم، ىٜمٗمٞمف اهلل شمٕم٤ممم وىٕمدّ 

 وىّمٗمف يمذًمؽ.

 .طم٤مًمٞم٦م   .ُمٌّتدأ 

 هذا اًمٙمذب وأّن أي وهؿ ىٕمٚمٛمقن  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼمه

 اهلل شمٕم٤ممم ٓ جيٞمز ُلؿ ذًمؽ.

واعمراد سم٤مٔى٦م اًمنمىٗم٦م أّن اخل٤مئٜمٞملم ذم إُم٤مٟم٤مت ذم أهؾ اًمٙمّت٤مب أيمثر ُمـ همػمهؿ 

هذا  ،همػمهؿ وإن يم٤من اعم١مدون ًمألُم٤مٟم٤مت ومٞمٝمؿ ُمقضمقدىـ أىْم٤ًم قمغم ٟمحق إىمٚمٞم٦م ُمـ

 أّوًٓ.

ـْ َأْهؾِ وصم٤مٟمٞم٤ًم: اخل٤مئٜمقن ُمٜمٝمؿ إذا يم٤من ـمرومٝمؿ  وآؾمّتٞمّلء واًمٕمٜمػ  ةِ رَ دْ ٘مُ ًمْ ٱ ُِم

ّٓ ومّلو ى١مدون إًمٞمف  ًْ ّتَ ًْ ىَ َأَّنُْؿ ىٕمٜمل  :إ
 ًمٚمٕمٜمػ واًمزور وم٘مط. نَ قْ ٛمُ ٚمِ

 اًمرواى٤مت

 يم٤من ذم  قمـ اًمٜمٌل
ٍ
عم٤م ٟمزًم٧م هذه أى٦م ىم٤مل: يمذب أقمداُء اهلل ُم٤م ُمـ رء

ّٓ  اجل٤مهٚمٞم٦م ّٓ إُم٤مٟم٦م وم٢مّّن٤م ُم١مّداة إمم اًمؼّم واًمٗم٤مضِمِر.و إ  1هق ت٧م ىَمَدَُمَل إ

ـّ ومٞمف ومٝمق ُمٜم٤مومؼ وإن صٚموقمٜمف وص٤مم وزقمؿ أّٟمف ُم١مُمـ: ُمـ  ی: صمّلث ُمـ يم

 2إذا ائّتٛمـ ظم٤من.و إذا وقمد أظمٚمػ،و إذا طمدث يمذب،

قر : ُمـ ائّتٛمـ قمغم إُم٤مٟم٦م وم٠مداه٤م ـ وًمق ؿم٤مء مل ى١مده٤مـ زّوضمف اهلل ُمـ احلوقمٜمف

 3اًمٕملم ُم٤م ؿم٤مء.

 4: إُم٤مٟم٦م تُر اًمرزَق واخلٞم٤مٟم٦م دمُر اًمٗم٘مر.وقمٜمف

                                                
 .4/394: روض اجلٜم٤من 2/463: جمٛمع اًمٌٞم٤من 1/375: اًمٙمِّم٤مف 3/371. شمٗمًػم اًمٓمؼمي 1

 .4/394: روض اجلٜم٤من 2/463. جمٛمع اًمٌٞم٤من 2

 .4/394: روض اجلٜم٤من 2/463. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3

 .4/396. روض اجلٜم٤من 4
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 .1رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمد ُمٕمّتؼم ذم اًمٙم٤مذم

ـْ ٓ أُم٤مٟم٦م ًمف. َ
 2وذم اخلؼم: ٓ اىامن عمِ

اًمرواى٤مت اًمقاردة ذم إُم٤مٟم٦م يمثػمة ضمّداً وم٢من ؿمئ٧م راضمع ذم هذا اعمج٤مل يمّت٤ميب ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م 

 .3أهؾ اًمٌٞم٧م

 

                      

 

   طمرف ضمقاب ُمٌٜمٌل قمغم اًمًٙمقن ٓ حمّؾ ًمف ُمـ اِلقمراب ُىًّتٕمٛمؾ سمٕمد

اًمٜمٗمل ومٞمجٕمٚمف إصم٤ٌمشم٤ًم، ومػمد اهلل هبذا احلرف يمّلُمٝمؿ طمٞم٨م ىم٤مًمقا:        

 4 ومٜم ُٓ ، ومٞمجقز ًمٖمػمهؿ أظمذ أُمقاُلؿ ُمـ أهؾ ّلً ٞمْ ٌِ ُمٞملم ؾَم ٗم٤مه وأصمٌّتف سم٠مّن قمٚمٞمٝمؿ ذم ا

 ـ.ىْ اًمٙمّت٤مب سمؾ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أداء إُم٤مٟم٦م واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد واًمدَ 

 .ُمٌّتدأ 

    ورمى »ُمًّتؽم، ظمؼم، أي ورم، ىم٤مل اًمِمٞمخ:  وٛمػمٌ ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف

 .5شٞم٧م وأهؾ ٟمجد ى٘مقًمقن وومٞم٧موُاورمى ًمٖمّت٤من، وم٠مهؾ احلج٤مز ى٘مقًمقن ُاووم

  واعمراد سم٤مًمٕمٝمد: ُم٤م أظمذ اهلل اعمٞمث٤مق قمٚمٞمف  ،ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف

ُمـ قم٤ٌمده أن ى١مُمٜمقا سمف وىٕمٌدوه وىراقمقا أُمره وّنٞمف وأطمٙم٤مُمف. وقمغم هذا اًمْمٛمػم ذم 

 ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. شقمٝمده»

 ذم ش ُمـ»رضم٤مع اًمْمٛمػم إمم إِ وحيّتٛمؾ     أي يمّؾ ُمـ أورمى سمام قم٤مهد قمٚمٞمف

 واشم٘مك اهلل ذم شمرك اخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمدر.

 وإّول أومم وأفمٝمر.

 .طمرف قمٓمػ 

                                                
 .5/133. اًمٙم٤مذم 1

 .4/395 . روض اجلٜم٤من2

 . 1/420. ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م3

 .75قمٛمران / . ؾمقرة آل4

 2/505. اًمّتٌٞم٤من 5
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   أي اشم٘مك ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م وٟم٘مض اًمٕمٝمد. ،ُمًّتؽم َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُم٤مض وم٤مقمٚمف 

 .طمرف رسمط وشمٗمرىع    سم٤مًمٗمٕمؾ ورد ًمٚمّت٠ميمٞمد. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ ِف وْ رُ حْلُ ٱُمـ 

 .اؾمٛمف   ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل، ظمؼمه. َوِٛمػْمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

    ُمـ ىمٌٞمؾ ووع اًمٙمؼمى »ُمٗمٕمقل سمف. ُمـ أّول اًمّتٗمرىع إمم آظمر أى٦م

ف ّٕٟمف ُمّتؼ واهلل حي٥ُم اعمّت٘ملم، جي٤مز، واًمّت٘مدىر وم٢مّن اهلل حيٌّ ىث٤مرًا ًمإلإِ ُمقوع اًمّمٖمرى 

ف ُلؿ... ٓ أن حيٛمؾ ىمقُم٤ًم قمغم أيمّت٤مف قم٤ٌمده ُمـ ٌّ ًمٕم٤ٌمده اعمّت٘ملم طمواعمراد أّن يمراُم٦م اهلل 

ص٤مًمح وـم٤مًمح وىٓمٚم٘مٝمؿ وخيغم سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م ىِم٤مؤون وُم٤م ىٕمٛمٚمقن ومٞم٘مقًمقا ىقُم٤ًم: 

        1  وىقُم٤ًم: ٟمحـ       2  :وىقُم٤ًم 

        3 4شومٞمٝمدهيؿ ذًمؽ إمم إوم٤ًمد إرض وإهّلك احلرث واًمٜمًؾ. 

 

                          

                           

                                        

 

   سم٤مًمٗمٕمؾ ورد ًمٚمّت٠ميمٞمد عم٤م سمٕمده. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ ِف وْ رُ حْلُ ٱُمـ   .اؾمٛمف 

  وم٤مقمٚمف، أي ىٌٞمٕمقن وىًّتٌدًمقن.ش قاواًم»ومٕمؾ ُمْم٤مرع و 

  قمٝمد اهلل وهق  یى ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمّر ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمٕمٜم

 ُم٤م أظمذ اهلل اعمٞمث٤مق قمٚمٞمف ُمـ اِلىامن واًمٕمٛمؾ سمف.

 .طمرف قمٓمػ 

     امن اًمٙم٤مذسم٦م.ىْ ْم٤مف إًمٞمف، أي إَ ُمُمٕمٓمقف واًمْمٛمػم 

    سِ ٞم٤م ُمـ اًمؽمؤُ ُمٗمٕمقل سمف وٟمٕمّتف. واًمثٛمـ اًم٘مٚمٞمؾ ىٙمقن ُمـ ُمّت٤مع اًمدٟم 

                                                
 .75قمٛمران / . ؾمقرة آل1

 .6. ؾمقرة اجلٛمٕم٦م /2

 .18. ؾمقرة اعم٤مئدة /3

 .3/264. اعمٞمزان 4
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 رشمِ ٓٱوَ 
ِ
واخلٞم٤مٟم٦م ذم إُم٤مٟم٦م ّٕٟمف ىمٚمٞمؾ ذم ضمٜم٥م ُم٤م ىٗمقهتؿ ُمـ صمقاب أظمرة وحيّمؾ  ِم٤مء

 ُلؿ سم٥ًٌم ٟم٘مض اًمٕمٝمقد واخلٞم٤مٟم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مب واًمٕمذاب.

   .ُمٌّتدأ 

     َظمؼمه، واًمٙمؾ ظمؼم  رُ وْ رُ جْ عمَْ ٱوَ  ٤مرُ جْل ٱٓ ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس واؾمٛمف، و

 : اًمٜمّمٞم٥م.ّلُق ويمذًمؽ ظمؼم إّن اًمقاردة ذم صدر أى٦م. واخلَ  أِ دَ ّتَ ٌْ عمُْ ٱ

    أي أّّنؿ ىؽميمقن ٟمّمٞمٌٝمؿ ذم أظمرة سمام ى٠مظمذوا ُمـ  ،ضم٤مر وجمرور

 ىم٤ٌمًمف ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مخلٞم٤مٟم٦م وٟم٘مض اًمٕمٝمد.

 .طمرف قمٓمػ 

    إّن اهلل  طمرف ٟمٗمل، ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ووم٤مقمٚمف. أي

ٌّٝمؿ طمّّتك ىٙمّٚمٛمٝمؿ وّٕن اًمٙمّلم  ٛمٝمؿ. ُمـ احل٥ّم واهلل ىرىد اطمّت٘م٤مرهؿ ومّلىٙمٚمّ  ٠مُ َِم َىٜمْ ٓحي

 وىم٧م احل٤ًمب. ؿْ هُ ْقءُ ًُ هؿ سمؾ ىٙمّٚمٛمٝمؿ سمام ىَ سمام ىّن ٓىٙمْٚمٛمٝمؿ و أ

      ُمًّتؽم  وٛمػمٌ طمرف قمٓمػ وطمرف ٟمٗمل وومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

 أي ٓىرمحٝمؿ. ،ر. واعمراد سم٤مًمٜمٔمر هق اًمرمح٦م واِلطم٤ًمنىرضمع إمم اهلل وضم٤مر وجمرو

     َفمرف قمدم اًمّتٙمٚمٞمؿ واًمٜمٔمر. قَ هُ ُمٗمٕمقل ومٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف. و 

    ُمًّتؽم  وٛمػمٌ طمرف قمٓمػ وطمرف ٟمٗمل وومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

ـْ رهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أي ٓىٓمٝمّ  ،وُمٗمٕمقل سمف ٖمٗمرة واًمٕمٗمق سمؾ دٟمس ذٟمقهبؿ سم٤معم ُِم

 وٓحيٙمؿ سم٠مّّنؿ أزيمٞم٤مء وُمٓمٝمرون سمؾ حيٙمؿ سم٠مّّنؿ يمٗمرة ومً٘م٦م ومجرة. ،ىٕم٤مىمٌٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م

    طمرف قمٓمػ، وضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مّدم، ُمٌّتدأ ُم١مظمر

 وٟمٕمّتف. أًمٞمؿ: أي ُم١ممل ُمقضمع.

 اًمرواى٤مت

ـ ؾمقرة ُم 174 ٦مىمد يمّت٧ٌم سمٕمض اًمرواى٤مت اًمقاردة ذىؾ هذه أى٦م ذم ذىؾ آى

 اًمٌ٘مرة ومراضمٕمٝم٤م وٟٓمٕمٞمده٤م وأُّم٤م همػمه٤م:

ىم٤مل: اٟمزل ذم اًمٕمٝمد  ضمٕمٗمر اًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب  

         ...  اًمخ، واخلّلق: اًمٜمّمٞم٥م، ومٛمـ مل ىٙمـ ًمف ٟمّمٞم٥ٌم ذم
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 ىدظمؾ اجلٜم٦م؟!
ٍ
 1أظمرة وم٠ٌمّي رء

ىم٤مل: صمّلصم٦م ٓىٜمٔمر اهلل إًمٞمٝمؿ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: إؿمٛمط  رومٕمف قمـ ؾمٚمامن اًمٕمٞم٤مر

ّٓ سمٞمٛملٍم ّلاًمزان، ورضمؾ ُِمْٗمٚمٌِس َُمِرٌح خمّت٤مٌل، ورضمؾ اختذ ىٛمٞمٜمف سمْم٤مقم٦م، وم  ىِمؽمي إ

ّٓ سمٞمٛملم.  2وٓىٌٞمع إ

. ـّ  اًمَِمَٛمط: سمٞم٤مض ؿمٕمر اًمرأس خي٤مًمط ؾمقاده وهق يمٜم٤مى٦م قمـ يمؼم اًمً

ذم ىمقًمف  ـم٤مًم٥م ٕمدي ىم٤مل: ىم٤مل قمكم سمـ أيبُمٕمٛمر اًمً اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ أيب

 شمٕم٤ممم:         ٍعمـ ٓىرمحٝمؿ. ىٕمٜمل ٓىٜمٔمر اًمٞمٝمؿ سمخػم 

وىمد ى٘مقل اًمٕمرب ًمٚمرضمؾ اًمًّٞمد أو ًمٚمٛمٚمؽ: ٓشمٜمٔمر إًمٞمٜم٤م ىٕمٜمل أّٟمؽ ٓشُمّمٞمٌٜم٤م 

 3سمخػم، وذًمؽ اًمٜمٔمر ُمـ اهلل إمم ظمٚم٘مف.

ـْ طمٚمػ قمغم ىٛملم  ه قمـ قمٌداهلل قمـ اًمٜمٌلاًمِمٞمخ اًمٓمقد سم٢مؾمٜم٤مد ىم٤مل: َُم

وهق قمٚمٞمف همْم٤ٌمن، وم٠مٟمزل اهلل شمّمدىؼ ذًمؽ ذم يمّت٤مسمف  ى٘مّتٓمع هب٤م ُم٤مل أظمٞمف ًم٘مل اهلل 

                ىم٤مل: ومؼمز إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس وم٘م٤مل: ذَم

 4وم٘م٣مى قمغَم سم٤مًمٞمٛملم. ٟمزًم٧م، ظم٤مصٛم٧ُم إمم رؾمقل اهلل

قمـ شمٗمًػم اًمٙمٚمٌل قمـ اسمـ ُمًٕمقد وقمٜمف ذم  5اًمٓمؼمد أّوُل٤م إمم همْم٤ٌمن ذم اعمجٛمع یرو

 صحٞمح ُمًٚمؿ.

قمـ قَمدي ىم٤مل: اظمّتّمؿ اُمرؤ اًم٘مٞمس ورضمؾ ُمـ طمي ُمقت  اًمٓمقد وسم٢مؾمٜم٤مد

ٞمٛمٞمٜمف، ىم٤مل: إذن، واهلل وم٘م٤مل: أًمؽ سمٞمٜم٦م؟ ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: ومذم أرض،  إمم رؾمقل اهلل

سم٠مريض. ىم٤مل: إن ذه٥م سم٠مروؽ سمٞمٛمٞمٜمف يم٤من ممّـ ٓىٜمُٔمر اهلل إًمٞمف ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ىذه٥م

 6وُٓىَزيمّٞمف وًمف قمذاب أًمٞمؿ. ىم٤مل: ومٗمزع اًمرضمؾ ورّده٤م إًمٞمف.

اًمزخمنمي ىم٤مل: ىمٞمؾ ضم٤مءت مج٤مقم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد إمم يمٕم٥م سمـ إذف ذم ؾمٜم٦م 

                                                
 .(2/32) 1، ح3/86. اًمٙم٤مذم 1

 .71، ح1/315. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .72، ح1/315. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .743، رىمؿ 83/358قمنم، ح اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمث٤مين. أُم٤مزم 4

 .2/464. جمٛمع اًمٌٞم٤من 5

 .744، رىمؿ 84/358قمنم، ح . أُم٤مزم اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمث٤مين6
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٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أص٤مسمّتٝمؿ ممّت٤مرىـ، وم٘م٤مل ُلؿ: هؾ شمٕمٚمٛمقن أّن هذا اًمرضمؾ رؾمقل اهلل؟ ىم

ًم٘مد َهٛم٧م أّن أُمػميمؿ وأيمًقهؿ ومحرُمٙمؿ اهلل ظمػمًا يمثػمًا. وم٘م٤مًمقا: ًمٕمّٚمف ؿمٌف قمٚمٞمٜم٤م 

ومروىدًا طمّّتك ٟمٚم٘م٤مه. وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ومٙمّتٌقا صٗم٦م همػم صٗمّتف صمّؿ رضمٕمقا إًمٞمف وىم٤مًمقا: ىمد همٚمٓمٜم٤م 

 1وًمٞمس هق سم٤مًمٜمٕم٧م اًمذي ٟمٕم٧م ًمٜم٤م ومٗمرح وُم٤مرهؿ.

 

                            

                       

                                      

 

  ىمقًمف شمٕم٤ممم: طمرف قمٓمػ، قمغم         2. 

   ضم٤مء ًمٚمّت٠ميمٞمد. ،سم٤مًمٗمٕمؾ ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ روِف حلٱُمـ 

  ضم٤مر وجمرور، ظمؼم إّن. واًمْمٛمػم ىرضمع إمم أهؾ اًمٙمّت٤مب ٓ ؾمّٞمام اًمٞمٝمقد

 ُمٜمٝمؿ ذم هذه أى٦م.

 «ٝم٤م شمزطمٚم٘م٧م سمٕمد إّن اعمٙمًقرة ُمزطمٚم٘م٦م: وهل يمام ُمّر ٓم آسمّتداء ًمٙمٜمّ ش ل

ًمٚمّتقيمٞمد  ٌف رْ سمذًمؽ، وهل طَم  ٧ْم ّٛمٞمَ ًُ قمـ صدر اجلٛمٚم٦م يمراهٞم٦م اسمّتداء اًمٙمّلم سمٛم١ميمدىـ ومَ 

 ُمٌٜمٌل قمغم اًمٗمّتح ٓ حمّؾ ًمف ُمـ اِلقمراب.

   ّأي ـم٤مئٗم٦م، ُمٜمٝمؿ: يمٕم٥م سمـ إذف وُم٤مًمؽ سمـ اًمّمٞمػ  ،اؾمؿ إن

وهؿ حمقا ٟمٕم٧م رؾمقل  3ُم٘م٤مشمؾوطمّل سمـ أظمٓم٥م وؿمٕم٦ٌم سمـ قمٛمرو وأسمقى٤مه يمام قمـ 

 .ًمٚمرؾمقل اخل٤مشمؿ رَ ُمـ اًمّتقراة ويمّتٌقا سم٠مىدهيؿ ٟمٕمّت٤ًم آظَم  اهلل

  اًمٗمّتؾ ُمـ ىمقًمؽ: ًمقى٧ُم ىَدُه: إذا ش واو»ومٕمؾ ُمْم٤مرع و : وم٤مقمٚمف. اًمكّمّ

ومّتٚمَّتٝم٤م. وأصٚمف ومّتؾ احلٌؾ، وزّم اًمرأس واًمٚم٤ًمن إُم٤مًمّتٝمام، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   

                                                
 .1/376. اًمٙمِّم٤مف 1

 .75قمٛمران / . ؾمقرة آل2

 .1/178. شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 3
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  1 :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،    2. 

  وَمُٝمَق ُمْم٤مف إًمٞمف. مجع اًمٚم٤ًمن قمغم اًمّتذيمػم، وأُّم٤م أًمًـ و ُمٗمٕمقل سمف

 مجٕمف قمغم اًمّت٠مٟمٞم٨م.

   ضم٤مر وجمرور. ىمٞمؾ: أي ترىػ اًمٙمّت٤مب ـ أي اًمّتقراة ذم ؿم٠من ٟمزوُل٤مـ

اًمٔم٤مهر أّن اعمراد »قمـ ضمٝمّتف. وذم اعمٞمزان:  سم٘مٚمٌف قمـ وضمٝمف هق زم اًمٚم٤ًمن سمف، ّٕٟمف ومّتٚمف

سمذًمؽ أّّنؿ ى٘مرأون ُم٤م اومؽموه ُمـ احلدى٨م قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٠محل٤من ى٘مرأون هب٤م اًمٙمّت٤مب 

، وهذا اًمٙمّت٤مب إّول 3شٞم٤ًًم قمغم اًمٜم٤ّمس ًمٞمحًٌقه ُمـ اًمٙمّت٤مب وُم٤م هق ُمـ اًمٙمّت٤مبٌشمٚم

ّٟمف يمّت٤مب اهلل ومٞمٜمًٌقٟمف إمم اهلل أ اًمٜم٤ّمُس  ـَ ٔمُ ىَ  هق اًمذي يمّتٌقه سم٠مىدهيؿ وىٚمقن سم٠مًمًٜمّتٝمؿ طمّّتك

 شمٕم٤ممم.

 .طمرف ٟمّم٥م 

  واًمٗمرق سملم » :أي ًمّتٔمٜمقه ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف

طم٧ًٌم وزقمٛم٧م: أن زقمٛم٧م حيّتٛمؾ أن ىٙمقن ى٘مٞمٜم٤ًم أو فمٜم٤ًم، وطم٧ًٌم ٓحيّتٛمؾ اًمٞم٘ملم 

 .4شأصّلً 

   اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ. ضم٤مر وجمرور، وهق اًمٙمّت٤مب اًمذي أٟمزًمف 

 .طم٤مًمٞم٦م  .طمرف ٟمًخ وٟمٗمل 

  .اؾمؿ ُم٤م 

   ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٤م، أي ًمٞمس ُم٤م ىٚمقن سم٠مًمًٜمّتٝمؿ ُمـ اًمٙمّت٤مب

اًمذي أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ. يمرر ًمٗمٔمف ًمدومع اخلٓم٤م سم٠مّٟمف ًمٞمس ُمـ يمّت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وأّٟمف 

 ٚمؽ اعمٗمؽمى٤مت.أرومع ُمٜمزًم٦م ُمـ أن ىِمّتٛمؾ قمغم ُمثؾ شم

 .طمرف قمٓمػ   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

   ُمٌّتدأ، أي ُم٤م ىٚمقن سم٠مًمًٜمّتٝمؿ وىٙمّتٌقن سم٠مىدهيؿ وىٜمًٌقٟمف إمم اهلل شمٕم٤ممم

                                                
 .5. ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم /1

 .46. ؾمقرة اًمٜم٤ًمء /2

 .3/266. اعمٞمزان 3

 .2/509اًمّتٌٞم٤من . 4
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 ويمّت٤مسمف.

    ظمؼم. ،ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف  .طم٤مًمٞم٦م 

 .طمرف ٟمًخ وٟمٗمل  .اؾمؿ ُم٤م، أي ُم٤م ىٚمقن 

     ـمّلق اًمٜمٗمل ىدل قمغم قمٛمقُمف. شمٙمرىر ًمٗمظ اجلّلًم٦م إظمؼم ُم٤م. وومٞمف

 ٕضمؾ اًمّت٠ميمٞمد، يمام ُمّر ذم شمٙمرىر ًمٗمظ اًمٙمّت٤مب.

ىم٤مل اًمِمٞمخ: دًٓم٦م قمغم أّن اعمٕم٤ميص ًمٞم٧ًم ُمـ قمٜمداهلل سمخّلف ُم٤م شم٘مقًمف اعمجؼمة 

ـ وٓ ُمـ ومٕمٚمف ّّٕن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ُمـ ومٕمٚمف ًمٙم٤مٟم٧م ُمـ قمٜمده وًمٞمس ُلؿ أن ى٘مقًمقا أّّن٤م ُم

 .1شٟمزآً وٓ أُمرًا...إقمٜمده ظمٚم٘م٤ًم وومٕمًّل، وًمٞم٧ًم ُمـ قمٜمده 

 .طمرف قمٓمػ 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ىدل قمغم أّن ؾمػمهتؿ هل آؾمّتٛمرار قمغم ٟم٦ًٌم

ـْ ذًمَِؽ قمُ ٱاهلل شمٕم٤ممم  إًمیى اًمٙمذب  ويمذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إومٕم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م يمّٚمٝم٤م َٚمّقًا يَمٌػِمًا هلُل قَم

هبؿ أد قمغم آؾمّتٛمرار قمغم هذه اًمًػمة اًمٗم٤مؾمدة وأّن هذا اًمٕمٛمؾ هق صٞمغ اعمْم٤مرع شمدل

 قمغم ٟمحق آؾمّتٛمرار.

   .ضم٤مر وجمرور 

 .ُمٗمٕمقل سمف. شمٙمذى٥م سمٕمد شمٙمذى٥م سمٕمد شمٙمذى٥م 

 .طم٤مًمٞم٦م   .ُمٌّتدأ 

 ظمؼمه. وم٤مٓشمٞم٤من سم٤مًمٙمذب ُمٜمٝمؿ ًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

 سمؾ هؿ ُمّتٕمٛمدون ذم يمذهبؿ وهؿ ىٕمٚمٛمقن ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مب. ٠مٓماخل

قم٤ٌمس: هؿ اًمٞمٝمقد اًمذىـ ىمدُمقا قمغم يمٕم٥م سمـ  وقمـ اسمـ»اًمزخمنمي ىم٤مل: 

، صمّؿ أظمذت ىمرىٔم٦م ُم٤م إذف همػّموا اًمّتقراة ويمّتٌقا يمّت٤مسم٤ًم سمّدًمقا ومٞمف صٗم٦م رؾمقل اهلل

 .2شيمّتٌقه ومخٚمٓمقه سم٤مًمٙمّت٤مب اًمذي قمٜمدهؿ

 

                                                
 .3/509. اًمّتٌٞم٤من 1
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هذه أى٦م اًمنمىٗم٦م رّد قمغم اًمٜمّم٤مرى يمام أّن أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م يم٤مٟم٧م رّدًا قمغم اًمٞمٝمقد. 

 .فٌ ًمٓ إِ مم٤ّم ىٕمّت٘مده اًمٜمّم٤مرى ذم طمّ٘مف ُمـ أّٟمف  وشمدّل قمغم شمٓمٝمػم ؿم٠من قمٞمًك

 .طمرف ٟمٗمل  .ومٕمؾ ُم٤مض 

 یى أي ٓىٛمٚمؽ ذًمؽ سمٛمٕمٜم ،ضم٤مر وجمرور ظمؼم يم٤من ُم٘مّدم. اًمّلم ًمٚمٛمٚمؽ 

  ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،ٓحيؼ أن ى٘مقل يمذا أو ىٗمٕمؾ يمذا    1. 

ى٘مع قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم وهق سمٛمٜمزًم٦م اعمّمدر ُمثؾ »اًمٌنم: أي اِلٟم٤ًمن. واًمٌنم: 

 ، واعمراد سمف هٜم٤م أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.2شاخلٚمؼ وهمػمه شم٘مقل: هذا سمنم وه١مٓء سمنم...

      رف ٟمّم٥م، ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب، ُمٗمٕمقل سمف، وم٤مقمٚمف، اؾمؿ طم

 يم٤من.

  اعمراد سمف هٜم٤م اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م. ،ُمٗمٕمقل سمف صم٤من  .طمرف قمٓمػ 

  أي اًم٘مْم٤مء واحلٙمؿ سملم اًمٜم٤ّمس. ،ُمٕمٓمقف  .طمرف قمٓمػ 

  .ُمٕمٓمقف، أي: ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة 

   طمرف قمٓمػ ًمٚمؽمشمٞم٥م قمٓمػ قمغم   ،  َاهللُ  فُ ٞمَ ٓمِ ٕمْ ىُ  نْ أي سمٕمد أ 

ًَ  شمٕم٤ممم اًمٙمّت٤مَب  ٌى٤مَرَك وَ  ـْ اًمٜم٤ّمس وٟمٌّٞم٤ًم ُمِ سملم طم٤ميماًم وىم٤موٞم٤ًم  فُ ٚمَ ٕمَ جَيْ وَ  َي اموِ اًم  .ٕم٤مممى شمَ ًَمُدْٟمُف شَم

  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب. ذاك اًمذي أقمٓم٤مه اهلل 

  ُٕ َُمّتف.ضم٤مر وجمرور، أي 

  اؾمؿ يم٤من.ش واو»ٕمؾ أُمر ُمٌٜمل قمغم طمذف اًمٜمقن، وم 

                                                
 .161قمٛمران / . ؾمقرة آل1

 .2/510. اًمّتٌٞم٤من 2
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 ُمٜمًقسم٤ًم إمم اهلل شمٕم٤ممم: قم٤ٌمد اهلل. 1مجع قمٌد وى٠ميت هم٤مًم٤ٌمً  ،ظمؼم يم٤من 

  أي ُلذا اعمدقمل. ،ضم٤مر وجمرور     .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف 

ق ىدقمق اًمٜم٤ّمس ُلٞم٦م اًمٙمؼمى وهواعمراد: ٓىٛمٙمـ ًمٌنم أن ىٕمٓمٞمف اهلل هذه اًمٜمٕمؿ اِل

هق ىدقمق إمم  ٦مإمم قم٤ٌمدة ٟمٗمًف ُمـ دون اهلل. سمؾ أن أقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم هذه آُمقر ومّل حم٤مًم

أىْم٤ًم يمذًمؽ ىدقمق إمم اهلل شمٕم٤ممم ٓ إمم  قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم. وم٢مىامء إمم أن اًمٜمٌل قمٞمًك

 ٟمٗمًف.

 .طمرف قمٓمػ  :طمرف اؾمّتدراك أي وًمٙمـ ى٘مقل ًمٚمٜم٤ّمس 

  سم٘مف.يم٤ًم 

    ظمؼم يم٤من. اًمرسم٤مين: هق اًمذي ىرّب أُمر اًمٜم٤ّمس سمّتدسمػمه ًمف وإصّلطمف

إّى٤مه... ومٞمٙمقن اًمٕم٤ممل رسم٤مٟمّٞم٤ًم ّٕٟمف سم٤مًمٕمٚمؿ ىَدسمر إُمر وىّمٚمحف، أو أّٟمف ُمْم٤مف إمم قمٚمؿ 

ؿمدىد آظمّتّم٤مص سم٤مًمرّب  َىُٙمْقنُ اًمرّب وهق قمغم اًمدىـ اًمذي أُمر سمف اًمرّب قمغم ٟمحق 

 2: يمقٟمقا قمٚمامء وم٘مٝم٤مء.٤مل سمٕمٌقدىّتف. وقمـ قمكمويمثػم آؿمّتٖم

   ضم٤مر وجمرور، اًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م وُم٤م ُمّمدرى٦م سمّت٘مدىر اًم٘مقل، أي وًمٙمـ سم٥ًٌم

 أن شم٘مقًمقا وشمٗمٕمٚمقا هٙمذا.

 .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن واًمْمٛمػم اؾمؿ يم٤من 

  ٙمؿ أي سم٥ًٌم شمٕمٚمٞمٛم ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمـ اًمّتٕمٚمٞمؿ ووم٤مقمٚمف، ظمؼم يم٤من

 ؿ.شمّتٕمّٚمٛمقن ُمـ اًمّتٕمٚمُ  یى ٜمٕمْ َٕمَٚمُٛمقن: قمغم ُمَ شمَ  اًمٌٍمُي  ـُ ًَ حْلَ ٱوىمرأه  .اًمٙمّت٤مب

  .ُمٗمٕمقل سمف اًمٙمّت٤مب اًمًاموي  .طمرف قمٓمػ 

  .ُمّر  .ُمّر، اؾمؿ يم٤من 

 ـَ ُمِ وم٢مّٟمف ىًّتٕمٛمؾ هم٤مًم٤ًٌم ومٞمام ىّتٕمّٚمؿ  ٕمٚمٞمؿِ ّتَ ًمٱُمـ  ُص ظَم أَ ه. اًمدراؾم٦م ظمؼم 

 اًمٙمّت٤مب وىمرأه ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم شُمَدّرؾُمقَن سمّتِمدىد ُمـ اًمّتدرىس محًّل قمغم ىمقًمف شُمَٕمّٚمُٛمقن

 .فِ شمِ ءَ را٘مِ سمِ 

                                                
ََن يمٚمٛم٦م )قِم٤ٌمد( ىَمْد شم٠ميت ىمٚمٞمًّل ُمٜمًقسم٦ًم إًمیى هَمػْمِ . 1

ِٕ هللِ شَمٕم٤مًمیى يمام ذم ىَمْقًمِِف شمٕم٤مًمی: ٱىُمْٚمٜم٤م: هم٤مًم٤ًٌِم، 

              / [.32]ؾمقرة اًمٜمقر 
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واحل٤مصؾ: اًمٜمٌل ىدقمق اًمٜم٤ّمس وى٠مُمرهؿ سمٕم٤ٌمدة اهلل ٓ إمم قم٤ٌمدة ٟمٗمًف، وىدقمق 

 وومٝمٛمف واًمٕمٛمؾ سمف. فِ ّتِ اؾَم ردِ وَ  اًمٜم٤ّمس إمم شمٕمّٚمؿ اًمٙمّت٤مب اًمذي أٟمزًمف اهلل قمٚمٞمف

 تاًمرواى٤م

ىم٤مل: ٓشمرومٕمقين طمّ٘مل وم٢مّن اهلل اختذين قمٌدًا ىمٌؾ أن  وذم اًمٕمٞمقن قمـ اًمٜمٌل

 1، صمّؿ شمّل هذه أى٦م.ٟمٌّٞم٤مً  ىّتخذين

ّٓ وهلل  ُروي قمـ اًمٜمٌل أّٟمف ىم٤مل: ُم٤م ُمـ ُم١مُمـ وٓ ُم١مُمٜم٦م وٓ طمّر وٓ ممٚمقك إ

 2قمٚمٞمف طمّؼ واضم٥م أن ىّتٕمّٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ وىّتٗم٘مف ومٞمف.

 3اًمٕمٚمَؿ سم٤مًمٕمٛمؾ. ـ َىُرُب : اًمرسم٤مين ُموقمـ أُمػماعم١مُمٜملم

قم٤ٌمس:  ـ أّٟمف ىم٤مل ىقم ُم٤مت اسمـ وقمـ حمّٛمد سمـ احلٜمٞمٗم٦م ـ وهق اسمـ أُمػماعم١مُمٜملم

 4ُم٤مت رسم٤مين هذه آُُم٦م.

آىد در سم٤مب  در ظمؼم ُمك»ٗم٤مرؾمٞم٦م: ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي ُم٤مٟمّمف سم٤مًم

اٟمّم٤مرى ؿمؽمى داؿم٧م در ُمدىٜمف، ُمّدشمك دراز سمقد يمف  يمف: ُمردى ُمٕمجزات رؾمقل

از يم٤مر سم٤مز ُم٤مٟمد، ظمقاؾم٧م شم٤م او را سمٙمِمد. چقن  و آن ؿمؽم را داؿم٧م. چقن ؿمؽم پػم ؿمد

آُمد شم٤م سمف در ُمًجد  و آهٜمگ ؿمؽم يمرد، ؿمؽم سمج٧ًم و آًم٧م َٟمْحر طم٤مصؾ يمرد

رؾمقل اهلل: ؾمّلم  . چقن سمف در ُمًجد رؾمٞمد آواز داد يمف: اًمًّلم قمٚمٞمؽ ى٤مرؾمقل

 و يمرد، او ه سمر زُملم ّن٤مد وسمف ا ىظمداى سمر شمق سم٤مد اى رؾمقل ظمداى. چقن رؾمقل رو

سمف  سمف زسم٤مٟمك ومّمٞمح گٗم٧م: ى٤م رؾمقل اهلل و ؾمجده يمرد. آٟمگف ه سمرداؿم٧م رؾمقل را

يمٜمؿ. ايمٜمقن  ام سمف ٟمزدىؽ شمق، ُمّدشمك دراز اؾم٧م شم٤م ظمدُم٧م او ُمك ؿمٙم٤مى٧م ومّلن آُمده

آن ُمرد  و يمس ومرؾمّت٤مد از يم٤مر سم٤مزُم٤مٟمدم ُمرا سمخقاهد يمِم٧م. رؾمقل چقن پػم ؿمدم و

 ی٧م: ى٤م ومّلن! اىـ ؿمؽم را سمف ُمـ ومروش ى٤م سمف ُمـ سمخش. او گٗم٧م: اگٗم و را سمخقاٟمد

 ُم٤مِل ُمـ شمق راؾم٧م. و ضم٤من ُمـ ومداى شمق سم٤مد، طُمٙمِؿ ُمـ و رؾمقل اهلل! شمـ
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گردىد،  او در ُمدىٜمف ُمك و او را آزاد يمرد، و آن ؿمؽم از او ىمٌقل يمرد رؾمقل

قل اهلل: اىـ گٗمّتٜمد: هذا قمّتٞمُؼ رؾم ُمك و يمردٟمد گٞم٤مهك ُمٜمع ٟمٛمك و او را از هٞمچ آسمك

 آزاديمرد رؾمقل ظمداؾم٧م.

آن آن اؾم٧م يمف ؿمؽمى يمف سمف مح٤مى٧م رؾمقل آُمد، رؾمقل  و اىـ ضم٤م اؿم٤مرشمك اؾم٧م،

َهف يمس او را طمرُم٧م داؿم٧م. هٗمّت٤مد ؾم٤مل اؾم٧م شم٤م دؾم٧م  و آزاد يمرد،و او را سمخقاؾم٧م

سمر ظم٤مٟمف او سمًّتف، اُمٞمد سم٤مؿمد يمف ومردا شمق را  و ظمقىِمّتـ سمر او و اى او زده 1در ومؽِْماك

 از آشمش دوزخ سمره٤مٟمد، چٜم٤من يمف آن ؿمؽم را از يمِمّتـ سمره٤مٟمٞمد. مح٤مى٧م يمٜمد و وؿمٗم٤مقم٧م 

اى شمق را ؾمجده  صح٤مسمف رؾمقل يمف آن دىدٟمد گٗمّتٜمد: ى٤م رؾمقل اهلل! هبٞمٛمف

ّٓ  يمٜمد، دؾمّتقر سم٤مش شم٤م ُم٤م شمق را ؾمجده يمٜمٞمؿ؟ رؾمقل ُمك جقد إ ًّ گٗم٧م: ٓىٜمٌٖمل اًم

خمٚمقق خمٚمقىمل را ؾمجده اگر رظمّم٧م سمقدى يمف و هلل: ؾمجده ضمز ظمداى را ٟمِم٤مىد يمرد،

 .2شىشم٤م زٟم٤من ؿمقهران را ؾمجده يمردٟمديمٜمد، ُمـ سمٗمرُمقدُمك 

 

                               

   

 

 .طمرف قمٓمػ، ىٕمٓمػ أى٦م قمغم ؾم٤مسم٘مّتٝم٤م  .طمرف ٟمٗمل 

      ش يمؿ»ُمًّتؽم ىرضمع إمم اًمٜمٌل،  وٛمػمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب، وم٤مقمٚمف

 ُمٗمٕمقل سمف.

  .طمرف ٟمّم٥م     ،وم٤مقمٚمف.ش واو»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب 

    ْقنٞمُ ٚمِ ٤مهِ جْل ٱيمام أّن اًمّم٤مسمئلم ىٕمٌدون اعمّلئٙم٦م واًمٕمرب  ،ُمٗمٕمقل سمف 

 سمٜم٤مت اهلل. ـَ َّنُ أَ  ْقنَ ٛمُ قمُ زْ ىَ 

 .طمرف قمٓمػ 

                                                
 شمرك اؾم٥م. ىٕمٜمك ؿمٗم٤مقم٧م. ،سمٜمدٟمد ُمكاى اؾم٧م يمف سم٤م آن چٞمزى را سمف اؾم٥م  . شمًٛمف1
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   ُمٕمٓمقف، يم٘مقل اًمٞمٝمقد ذم قمزىر أّٟمف اسمـ اهلل واًمٜمّم٤مرى ذم قمٞمًك أّٟمف

 اسمـ اهلل.

  ،هق اًمذي ىدسّمر آُمقر  :إّولو ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. واًمرّب همػم أُل٦م

 هق اًمذي ُىٕمٌد. :واًمث٤مين

 .اؾمّتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري      ُمّر.ىَمْد 

  .ضم٤مروجمرور  .ُمٗمٕمقل ومٞمف 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف  .ُمٌّتدأ 

   ظمؼمه، أي شمًٚمٛمقن إمم اهلل سم٢مضم٤مسم٦م دقمقة اًمٜمٌل، وم٤معمراد سمف اِلؾمّلم

 إقمؿ اًمذي ىِمٛمؾ مجٞمع إدى٤من اِلُلٞم٦م. یى سم٤معمٕمٜم

 

                              

                              

                            

 

ـْ ىمٌٚمٝمؿ ُمٜمٝمؿ وىًّتٌنمون  رّد قمغم أهؾ اًمٙمّت٤مب سم٠مّن إٟمٌٞم٤مء يمّٚمٝمؿ ىّمّدىمقن َُم

ممٝمؿ، وم٢مٟمٙم٤مر أهؾ اًمٙمّت٤مب أُ هذا هق ُمٞمث٤مق اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إٟمٌٞم٤مء و :سمٛمـ سمٕمدهؿ ُمٜمٝمؿ

ٌَُقَة   قمغم ظمّلف هذا اعمٞمث٤مق. ُهقَ  اًمرؾمقل اخل٤مشمؿُٟم

 .طمرف اؾمّتئٜم٤مف 

   :فمرومٞم٦م. شإذ»ذيمر إذ، وىٙمقن أُ ُمٗمٕمقل سمف، اًمٕم٤مُمؾ ذم إذ حمذوف وشم٘مدىره 

   .ومٕمؾ ووم٤مقمؾ 

  :ُمٗمٕمقل سمف، ى٠ميت شمٗمّمٞمؾ هذا اعمٞمث٤مق ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم   

 .... 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

 اًمداظمٚم٦م قمغم أداة اًمنمط ًمٚمدًٓم٦م قمغم وهل  ،، ُمٌٜمٌل قمغم اًمٗمّتحاًمّلم اعمقـّمئ٦م
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 .سمٕمده٤م أّن اجلقاب

 .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من 

    واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمٜمٌٞملم واممٝمؿ عم٤م  ،ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقًمف

ى٠ميت ُمـ ىمقًمف:             . 

    ضمٜمس اًمٙمّت٥م اًمًاموى٦م ًمألٟمٌٞم٤مءضم٤مر وجمرور، اعمراد سمف. 

   احلٙمٛم٦م ومٞمام ؾمٌؼ. یى طمرف قمٓمػ وُمٕمٓمقف. ُمّر ُمٕمٜم 

 .طمرف قمٓمػ ًمٚمؽمشمٞم٥م، هذا هق سمداى٦م اعمٞمث٤مق اعم٠مظمقذ 

  .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمٜمٌٞملم واممٝمؿ 

  .وم٤مقمٚمف 

 ث٤مق ُمـ اًمٜمٌل اًمذي ى٠ميت أن ىّمّدق إٟمٌٞم٤مء أي ى٠مظمذ اهلل اعمٞم ،ٟمٕم٧م

 .ْقاٗمُ ٚمَ ؾَم  ـذىًمٱ

   ٙمقن ُم٤م ذـمٞم٦م شمَ ضم٤مر وجمرور، وُم٤م ُمقصقًم٦م وٓم ًمإلسمّتداء. وىٛمٙمـ أن

وضمزاؤه٤م ىمقًمف:      وًمٕمّؾ هذا أطمًـ ّٕن دظمقل اًمّلم اعمحذوف ىمًٛمٝم٤م ذم

 یى ارد اعمقاصمٞمؼ أقمرف واعمٕمٜمأؾمٚمس وأووح واًمنمط ذم ُمق قمٚمٞمف یى اجلزاء أؿمٝمر واعمٕمٜم

طمٞمٜمئذ: ُمٝمام آشمٞمّتٙمؿ ُمـ يمّت٤مب وطمٙمٛم٦م صمَؿ ضم٤مءيمؿ رؾمقل ُمّمدق عم٤م ُمٕمٙمؿ ًمّت١مُمٜمـ سمف 

ف. وأُّم٤م ىمراءة يمن اًمّلم ذم ٟموًمّتٜمٍم   وم٤مًمّلم ومٞمٝم٤م ًمٚمّتٕمٚمٞمؾ وُم٤م ُمقصقًم٦م واًمؽمضمٞمح

 1يمام ذم اعمٞمزان. ،ًم٘مراءة اًمٗمّتح

  واحلٙمٛم٦م. ُمْم٤مف إًمٞمف ُمـ اًمٙمّت٤مبو ُمٗمٕمقل ومٞمف 

 .ٓم ضمقاب أو ىمًؿ   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٟمقن شم٠ميمٞمد صم٘مٞمٚم٦م 

    ضم٤مر وجمرور، وهق اعمٞمث٤مق اعم٠مظمقذ ُمـ اًمٜمٌل اًم٤ًمسمؼ أن ى١مُمـ سم٤مًمٜمٌل

 .اًمّلطمؼ أيت اعمّمّدق ًمف. واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمٜمٌل أيت وآظمرهؿ اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ

 .طمرف قمٓمػ  .ضمقاب 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٟمقن شم٠ميمٞمد صم٘مٞمٚم٦م وُمٗمٕمقل سمف، واًمْمٛمػم ىرضمع
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ُمٞمث٤مق اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إٟمٌٞم٤مء وإمج٤مًمف شمٌِمػم اًمًٚمػ  إمم اًمٜمٌل أيت اعمّمّدق. إمم هٜم٤م شمؿَ 

 سم٤مخلٚمػ وشمّمدىؼ اخلٚمػ ًمٚمًٚمػ.

 .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم 

 اؾمّتٗمٝم٤مم ًمٚمّت٘مرىر.    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

 .طمرف قمٓمػ    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     .ضم٤مر وجمرور 

  أأىمررشمؿ أٟمّتؿ یى واعمٕمٜم ،ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. اِلس: هق اًمٕمٝمد :

 سم٤معمٞمث٤مق وأظمذشمؿ قمغم ذًمٙمؿ قمٝمدي ُمـ ُاممٙمؿ.

   ٍضمع إمم أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.اًمْمٛمػم وم٤مقمٚمف ىرو ومٕمؾ ُم٤مض 

    ٍوم٤مقمٚمف. شٟم٤م»و ومٕمؾ ُم٤مض 

  ٍُمًّتؽم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم.وٛمػٌم ووم٤مقمٚمف  ومٕمؾ ُم٤مض 

 .طمرف رسمط    .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف ىرضمع إمم أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وأممٝمؿ 

 .طم٤مًمٞم٦م  .ُمٌّتدأ، أي اهلل شمٕم٤ممم 

  ومٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف، أي ُمع إٟمٌٞم٤مء وأممٝمؿ. ُمٗمٕمقل 

   ظمؼمه. ،ضم٤مر وجمرور 

 اًمرواى٤مت

قمٌداهلل سمـ ُُمًٙم٤من، قمـ ومٞمض سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم ذم ُمٕمّتؼمة 

 :ى٘مقل، وشمّل هذه أى٦م أسم٤مقمٌداهلل        ـّ سمرؾمقل  ،أى٦م ًمّت١مُمٜم

ـ ىم٤مل ـ : ٟمٕمؿ واهلل ُمـ ًمدن آدم وهٚمّؿ ضمّرا، ومٚمؿ  قمٚمّٞم٤ًم أُمػماعم١مُمٜملم نَ ٍُمُ ٜمْ ًمّتَ ، واهلل

ّٓ رّد مجٞمٕمٝمؿ إمم اًمدٟمٞم٤م طمّّتك ى٘م٤مشمٚمقا سملم ىدي قمكّم سمـ  ىٌٕم٨م اهلل ٟمٌّٞم٤ًم وٓ رؾمقًٓ إ

 .1ـم٤مًم٥م أيب

وروى ص٤مطم٥م يمّت٤مب )اًمقاطمدة( ىم٤مل: روى أسمقحمٛمد احلًـ سمـ قمٌداهلل 

ل: طمّدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًمٌجكّم، ىم٤مل: طمّدصمٜمل أمحد إـُمروش اًمٙمقذّم، ىم٤م

                                                
 .25. خمّتٍم اًمٌّم٤مئر اًمدرضم٤مت /1
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سمـ حمّٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمّل، ىم٤مل: طمّدصمٜمل قمٌداًمّرمحـ سمـ أيب ٟمجران، قمـ قم٤مصؿ سمـ ا

: إّن اهلل ، ىم٤مل: ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملمضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر محزة اًمُثامزّم، قمـ أيب مُحَٞمد، قمـ أيب

ذم َوطْمداٟمٞمّتف، صمّؿ شمٙمّٚمؿ سمٙمٚمٛم٦ٍم ومّم٤مَرت ٟمقرًا، صمّؿ ظمَٚمؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أطَمٌد واطِمٌد، شمٗمَرد 

ىّتل، صمّؿ شمٙمّٚمؿ سمٙمٚمٛم٦ٍم ومّم٤مرت روطم٤ًم وم٠مؾمٙمٜمٝم٤م ، وظمٚم٘مٜمَل وُذرّ ُمـ ذًمؽ اًمٜمقر حمّٛمداً 

اهلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ اًمٜمقر، وأؾمٙمٜمف ذم أسمداٟمٜم٤م، ومٜمحـ ُروح اهلل ويمٚمامشمف، وسمٜم٤م اطمّت٩ّم قمغم 

ٓ ؿمٛمس وٓ ىمٛمر، وٓ ًمٞمؾ وٓ ّن٤مر، وٓ قَملْم  ظَمْٚمِ٘مف، ومامِزًْمٜم٤م ذم فُمّٚم٦ٍم ظَمْياء طمٞم٨م

ٌُدُه وٟمُ  ٌّحف ىمٌؾ أن خَيُٚمَؼ ظَمْٚمَ٘مف، وأظمذ ُمٞمث٤مق إٟمٌٞم٤مء سم٤مِلىامن شَمْٓمِرف ٟمٕم ٘مّدؾمف وُٟمً

 :واًمٜمٍُْمة ًمٜم٤م، وذًمؽ ىمقًمف                 

                          ىٕمٜمل    

ّن وصَٞمف، وم٘مد آُمٜمقا سمٛمحّٛمدٍ  سمٛمحّٛمد ومل ىٜمٍُموا وصَٞمف، وؾمَٞمٜمٍُْموٟمف  وًمَّتٜمٍُْمُ

ُت  مجٞمٕم٤م. وإّن اهلل أظمذ ُمٞمث٤مىمل ُمع ُمٞمث٤مق حمّٛمد  سم٤مًمٜمٍمة سمٕمْمٜم٤م ًمٌٕمٍض، وم٘مد ٟمٍَمْ

وضم٤مَهْدُت سملم ىَدىف، وىمَّتٚم٧ُم قمدّوه، وَووَمْٞم٧ُم اهلل سمام أظمذ قمكّم ُمـ اعمٞمث٤مق  حمّٛمداً 

ٌََْمٝمؿ اهلل واًمَٕمْٝمد واًمٜمٍّمة عمحّٛمد ين أطَمٌد ُمـ أٟمٌٞم٤مئف وُرؾُمٚمف، وذًمؽ عم٤ّم ىَم ، ومل ىٜمٍُمْ

 1.إًمٞمف، وؾمقف َىٜمٍُْموٟمٜمل

ـ ُُمًٙم٤من، قمـ قُمَٛمػم، قمـ اسم ىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ: طمّدصمٜمل أيب، قمـ اسمـ أيب

ّٓ وىرضمع إمم اًمدٟمٞم٤م  ، ىم٤مل: ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌّٞم٤ًم ُمـ ًَمُدن آدمقمٌداهلل أيب ومَٝمُٚمَؿ ضَمّرا إ

، وهق ىمقًمف: وىٜمٍُم أُمػماعم١مُمٜملم       ىٕمٜمل رؾمقل اهلل      ىٕمٜمل

، صمّؿ ىم٤مل ُلؿ ذم اًمَذّر: أُمػماعم١مُمٜملم             أي قَمْٝمدي

        :اهلل ًمٚمٛمّلئٙم٦م          .وهذه ُمع ش

 أى٦م اًمّتل ذم ؾمقرة إطمزاب ذم ىمقًمف:           

، وأى٦م اًمّتل ذم ؾمقرة إقمراف ذم ىمقًمف: أى٦م            

   .٧ٌَم هذه اًمثّلث آى٤مت ذم صمّلث ؾُمقٍر
 2ىمد يُمّتِ

 اًمرواى٦م صحٞمح٦م آؾمٜم٤مد.

                                                
 .30، ح1/116: شم٠موىؾ أى٤مت 32. خمّتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت /1
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جًّت٤مين، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر ًّ قمـ ىمقل اهلل:  اًمٕمٞم٤مر قمـ طمٌٞم٥م اًم   

                       

               ومٙمٞمػ ى١ُمُمـ ُمقؾمك سمٕمٞمًك  وىٜمٍُمه ومل ُىدِريمف؟

  وىٜمٍُمه ومل ُىدِريُمف؟ ويمٞمػ ى١مُمـ قمٞمًك سمٛمحّٛمد

ّٓ طمروٌف وم٘م٤مل: ى٤م  طمٌٞم٥م، إّن اًم٘مرآن ىمد ـُمرح ُمٜمف آٌي يمثػمٌة، ومل ُىَزد ومٞمف إ

 أظمٓم٠مْت هب٤م اًمَٙمَّت٦ٌم، وشمقََهّتٝم٤م اًمرضم٤مل، وهذا َوْهؿ، وم٤مىمرأه٤م:       ـ أُمؿ

ـ                        

             هٙمذا أٟمَزُل٤م ـ ى٤م طمٌٞم٥م ـ ومقاهلل ُم٤م َووَم٧ْم ُاُّم٦ٌم ُمـ آُُمؿ اًمّتل

سمام أظَمذ اهلل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٞمث٤مق ًمٙمّؾ ٟمٌّل سمٕمَثف اهلل سمٕمد ٟمٌّٞمٝم٤م، وًم٘مد  يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ُمقؾمك

ّٓ  ، ومل، عم٤ّم ضم٤مءه٤م ُمقؾمكيمّذسم٧م آُُّم٦م اًمّتل ضم٤مءه٤م ُمقؾمك ى١ُمُمٜمقا سمف وٓ ٟمٍُموه إ

ومل ُى١مُمٜمقا سمف وٓ ٟمٍَموه عم٤ّم ضم٤مء  سمٛمحّٛمدٍ  اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، وًم٘مد يمّذسم٧م ُاُّم٦م قمٞمًك

ّٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ.  إ

ُمـ اعمٞمث٤مق ًمٕمكّم سمـ  وًم٘مد ضَمَحدت هذه آُُّم٦م سمام أظَمذ قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل

ٌَف ُلؿ، وَدقم٤مهؿ إمم وٓىّت ـم٤مًم٥م أيب ف وـم٤مقمّتف ذم طمٞم٤مشمف، ىقم أىم٤مَُمُف ًمٚمٜم٤ّمس َوٟمَّم

ذم قمكم سمـ  وأؿمَٝمَدهؿ سمذًمؽ قمغم أٟمٗمًٝمؿ،وم٠مّي ُمٞمث٤مٍق أويَمد ُمـ ىمقل رؾمقل اهلل

 1.؟! ومقاهلل ُم٤م َووَمقا، سمؾ ضَمَحدوا ويمّذسمقاـم٤مًم٥م أيب

ـ محؾ اًمرواى٦م قمٚمی اًمّتحرىػ اعمٕمٜمقي وهق ٓ سم٠مس سمف ووىمع قمٚمی ٟمحق اًم٘مٓمع   اجلزم.وىٛمٙم

 أظمذ ُمٞمث٤مق ؿمٞمٕمّتٜم٤م سم٤مًمقٓى٦م ًمٜم٤م وهؿ َذٌر : إّن اهللقمـ سُمَٙمػم، ىم٤مل: ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

سم٤مًمٜمٌّقة، وقمَرض اهلل قمغم  ىقم أظَمَذ اعمٞمث٤مق قمغم اًمَذّر سم٤مِلىمرار ًمف سم٤مًمرسمقسمّٞم٦م، وعمحّٛمدٍ 

ظَمٚمَ٘مٝمؿ ُمـ اًمٓمٞمٜم٦م اًمّتل ظمَٚمؼ ُمٜمٝم٤م آدم: وظمٚمؼ وأئّٛمّتف اًمٓمٞمٌلّم وهؿ أفمِّٚم٦م  حمّٛمدٍ 

، قمٚمّٞم٤مً  ٝمؿ وقمّرومٝمؿ رؾمقل اهللأرواح ؿمٞمٕمّتٜم٤م ىمٌؾ أسمداّنؿ سم٠مًمَٗمل قم٤مم، وقمَرض قمٚمٞم

ـِ اًم٘مقل  2.وٟمحـ َٟمْٕمِرومٝمؿ ذم حَلْ

: أرأى٧م طملم أظَمَذ اهلل اعمٞمث٤مق قمغم اًمَذّر ذم ضمٕمٗمر قمـ زرارة، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب

                                                
 .73، ح1/315. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .74، ح 1/317. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2
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 ، ومٕمَروٝمؿ قمغم ٟمٗمًف، يم٤مٟم٧م ُُمٕم٤مىٜم٦م ُمٜمٝمؿ ًمف؟ُصٚم٥م آدم

ًمرسمقسمٞم٦م ًمف، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ى٤م زرارة، وهؿ َذٌر سملم ىدىف، وأظَمذ قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ اعمٞمث٤مق سم٤م

وأصم٧ٌم ذم ىمٚمقهبؿ ُمٕمرومّتف،  1سم٤مًمٜمٌقة، صمَؿ يَمَٗمؾ ُلؿ سم٤مٕرزاق، وأٟم٤ًمهؿ رؤىّتف وعمحّٛمد

ـْ ضَمَحَد مم٤ّم أظمذ قمٚمٞمف  ِرَج ومّلسمّد ُمـ أْن خُيْ  ـْ أظمذ قمٚمٞمف اعمٞمث٤مق وَمَٛم اهلل إًمی اًمدٟمٞم٤م يمّؾ َُم

 وآًمف ْد ُمٞمث٤مق حمّٛمدٍ مل ىٜمَٗمْٕمف إىمراُره ًمرسّمف سم٤معمٞمث٤مق، وُمـ مل جَيْحَ وآًمف،  اعمٞمث٤مق عمحّٛمد

 2.ٟمَٗمَٕمف اعمٞمث٤مق ًمرسّمف

٦ٌَم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤مقمٌداهلل قمـ وَمْٞمض سمـ أيب ى٘مقل، وشمّل هذه أى٦م:  ؿَمْٞم   

                  :ـّ »إمم آظمر أى٦م. ىم٤مل ًمُّت١مُمٜم

 .ّن أُمػماعم١مُمٜملم، وًمَّتٜمٍُْم سمرؾمقل اهلل

ّن أُمػماعم١مُمٜملم؟! ىم٤مل:  ، وٓىٌَٕم٨ُم اهلل ٟمٌّٞم٤ًم ٟمٕمؿ، ُمـ آَدم وَمَٝمُٚمّؿ ضَمّراً »ىمٚم٧م: وًَمَّتٜمٍُْمَ

ّٓ ُرّد إمم اًمدٟمٞم٤م طمّّتك ُى٘م٤مشمِؾ سملم ىَدى أُمػماعم١مُمٜملم  .3وٓ رؾمقًٓ إ

ّتٜمػم، قمـ أيب سمف  ىم٤مل: ًم٘مد شَمًَٛمقا سم٤مؾمٍؿ ُم٤م ؾمّٛمك اهلل قمٌداهلل قمـ ؾَمّّلم سمـ اعمًُ

ّٓ قمكّم سمـ أيب  ، وُم٤م ضم٤مء شم٠موىٚمف.ـم٤مًم٥م أطَمدًا إ

 ىمٚم٧م: ضُمٕمٚم٧ُم ومداك ُمّتك جيلء شم٠موىٚمف؟

 ىم٤مل: إذا ضم٤مء مَجع اهلل أُم٤مُمف اًمٜمٌّٞملم واعمقُمٜملم طمّّتك َىٜمٍُْموه، وهق ىمقل اهلل:  

               قًمف شمٕم٤ممم:إمم ىم     

     رؾمقل اهلل رأى٦م عومَ دْ شمُ ومٞمقَُمئٍِذ ـم٤مًم٥م اًمٚمقاء إمم قمكّم سمـ أيب ومٞمٙمقن ،

أُمػم اخلّلئؼ يمّٚمٝمؿ أمَجٕملم، ىٙمقن اخلّلئؼ يمّٚمٝمؿ ت٧م ًمِقائِف، وىٙمقن هؿ أُمػُمهؿ، ومٝمذا 

 4شم٠موىٚمف.

وهذا  ٞملم اعم٤مولم سمّتّمدىؼ حمّٛمدىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد: إّٟمام أظمذ اهلل ُمٞمث٤مق اًمٜمٌ

                                                
 ش.ٞمّتفرسمقسم:»ذم ٟمًخ٦م . 1

 .75، ح1/317. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .76، ح1/318. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .77، ح1/318. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 4
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 .1ىمقل قمكم

ؿ اًمٜمٌٞملم إذا أظمذ اهلل ُمٞمث٤مق أُمّ و أّٟمف ىم٤مل شم٘مدىره: قمٌداهلل اًمٓمقد روىى قمـ أيب

سمّتّمدىؼ يمّؾ أُم٦م ٟمٌّٞمٝم٤م واًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مءهؿ سمف، وإّّنؿ ظم٤مًمٗمقهؿ ومٞمام سمٕمد وُم٤م وومقا سمف 

 2وشمريمقا يمثػمًا ُمـ ذىٕمّتف وطمّرومقا يمثػمًا ُمٜمف.

 ىم٤مل اًمٓمقد:        وروي ذًمؽ قمـ قمكم  ،: قمٚمٞمٙمؿ وقمٚمٞمٝمؿ

 .3ـم٤مًم٥م سمـ أيب

ؿَمٞم٦ٌم، ىم٤مل:  احلًـ اًمَدىٚمٛمل، ذم )يمّت٤مسمف( سم٢مؾمٜم٤مده قمـ وَمَرج سمـ أيب احلًـ سمـ أيب

ى٘مقل وىمد شمّل هذه أى٦م:  ؾمِٛمٕم٧ُم أسم٤مقمٌداهلل         

                           :

 ىٕمٜمل رؾمقل اهلل      ٌَْٕٓم٨ِم اهلل ٟمٌّٞم٤ًم و ىٕمٜمل وصَٞمف أُمػماعم١مُمٜملم، ومل َى

ّٓ وأظَمَذ قمٚمٞمف اعمٞمث٤مق عمحّٛمد  4سم٤مِلُم٤مُم٦م. سم٤مًمُٜمٌّقة وًمٕمكمّ  رؾمقًٓ إ

 

                 

 

 .طمرف قمٓمػ  .ُمٌّتدأ 

    أي ومٛمـ أقمرض قمـ هذا اعمٞمث٤مق  ،ُمًّتؽم وٛمػمٌ ومٕمؾ ُم٤مض وم٤مقمٚمف

يمٗمر ـ سمّل  اًمّتقزم قمـ اِلىامن سم٤مًمٜمٌل». ىم٤مل اًمِمٞمخ: سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ

 .5شـ فظمّل

سمٕمد هذه اًمدٓٓت  وىم٤مل اًمٓمؼمد: ُمـ أقمرض قمـ اِلىامن سمٛمحّٛمد

                                                
 .2/513. اًمّتٌٞم٤من 1

 .2/514. اًمّتٌٞم٤من 2

 .2/516. اًمّتٌٞم٤من 3

 .29، ح1/116شم٠موىؾ أى٤مت : 5، ح1/647ٟم٘مؾ قمٜمف ذم اًمؼمه٤من . 4

 .2/516. اًمّتٌٞم٤من 5
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 .1شواحلج٩م وسمٕمد أظمذ اعمٞمث٤مق قمغم اًمٜمٌٞملم...

 .ُمٗمٕمقل ومٞمف 

   إؿم٤مرة إمم اعمٞمث٤مق واًمدٓٓت واحلج٩م اًمقاوح٦م. جمٛمقع مجٚم٦م   

   .ظمؼم ًمٚمٛمٌّتدأ 

 .طمرف رسمط    .ُمٌّتدأ 

   قمامٌد قمٜمد اًمٙمقومٞملم، واًمٕمامد قمٜمدهؿ ومّمؾ ضم٤مء ًمٞم١مذن أّن اخلؼم ُمٕمروم٦م أو

 2ُم٤م ىم٤مرب اعمٕمروم٦م وٓ ُمقوع ًمف ُمـ اِلقمراب.

وحيّتٛمؾ أن ىٙمقن إقمراسمف رومٕم٤ًم سم٠مّٟمف ُمٌّتدأ صم٤من واًمٗم٤مؾم٘مقن ظمؼمه واجلٛمٚم٦م ظمؼم 

 3أوًمئؽ.

 إمم طم٤مل شمقسم٘مف، وأّٟمام مل ظمؼم. أصؾ اًمٗمًؼ: اخلروج قمـ أُمر اهلل 

يمٗمر، ّٕن اعمراد اخل٤مرضمقن ذم  ى٘مؾ اًمٙم٤مومرون ُمع ُم٤م ُم٣م ُمـ أّن اقمراض قمـ اًمٜمٌل

اًمٙمٗمر إمم أومحش ُمراشم٥م اًمٙمٗمر وًمذا ىمٞمؾ ًمٚمخ٤مرج قمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم إمم أومحش ُمٜم٤مزل 

 وم٤مؾمؼ. :اًمٙمٗمر

 ٦ماًمرواى

ّٓ أظمذ قمٚمٞمف سم ـْ أّٟمف ىم٤مل: مل ىٌٕم٨م اهلل ٟمٌّٞم٤ًم آدم وُمَ  اًمٓمؼمد قمـ قمكم ٕمده إ

ـَ سمف وًمٞمٜمٍمٟمّ  ف وأُمره سم٠من أظمذ اًمٕمٝمد سمذًمؽ اًمٕمٝمد ًمئـ سمٕم٨م اهلل حمّٛمدًا وهق طمٌل ًمٞم١مُمٜم

 4قمغم ىمقُمف.

 

                                                
 .2/468. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .2/516. اًمّتٌٞم٤من 2

 .2/516. اًمّتٌٞم٤من 3

 .2/468. جمٛمع اًمٌٞم٤من 4
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 ٤مم.اؾمّتٗمٝم  .رسمط وشمٗمرىع قمغم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

  .ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم    .ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

   ُأهؾ اًمٙمّت٤مب سم٤مًمٜمٌل اخل٤مشمؿ رَ ٘مِ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. طمٞم٨م مل ى 

ُمٜمٝمؿ اعمٞمث٤مق قمغم اِلىامن سمف، ومٝمؿ ىٌٖمقن همػم دىـ اهلل اًمقطمٞمد ـ أي اِلؾمّلم ـ  ذَ ظِم ىمد أُ و

 اخل٤مص. یى وهق اِلؾمّلم سم٤معمٕمٜم ويمذا دىـ اهلل سمٕمد سمٕمث٦م اًمٜمٌل اًمٕم٤ممّ  یى ٕمٜمعمَ سم٤م

 .طم٤مًمٞم٦م 

  وهذا شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمزوم اسمّتٖم٤مء دىـ  ،ضم٤مر وجمرور، اًمْمٛمػم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم

 اهلل وقمدم اخلروج ُمٜمف.

  ع ومٕمؾ ُم٤مض، ًمٕمّؾ اعمراد هبذا اِلؾمّلم هق اًمّتٙمقىٜمل ُمٜمف، طمٞم٨م أن مجٞم

ذم اًمًٛمقات وإرض ُمًٚمٛمقن وُمٜم٘م٤مدون ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم شمٙمقىٜم٤ًم ومّلسمّد ًمإلٟم٤ًمن أن  ـْ ُمَ 

ًْ ؾْم ٱىٜم٘م٤مد ًمف شمنمىٗم٤ًم وَ 
 .٤مً ُمّلّتِ

 .وم٤مقمٚمف     .ضم٤مر وجمرور 

 .طمرف قمٓمػ   .ُمٕمٓمقف 

   ٤ًم.طم٤مل، أي ـم٤مئٕم٤ًم وراوٞم٤ًم، يمام شم٘مقل: أشم٤مين ريمْم٤ًم أي رايمْم 

 .طمرف قمٓمػ 

   ُمٕمٓمقف، أي يم٤مره٤ًم عم٤م أراد اهلل ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٗم٘مر واعمرض واعمقت

 وٟمحقه٤م.

 .طمرف قمٓمػ    .ضم٤مر وجمرور 

  وهذا ؾم٥ٌم آظمر ًمٚمزوم اسمّتٖم٤مء اِلؾمّلم ّٕن  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

 ف يمٗمرهؿ وذيمٝمؿ.ُمرضمٕمٝمؿ إمم اهلل وهق ُمقٓهؿ احلّؼ ٓ إمم ُم٤م هيدهيؿ إًمٞم
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 اًمرواى٤مت

ذم طمدى٨م ـمقىؾ:  قمٌداهلل اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ قمامر سمـ أيب إطمقص قمـ أيب

وذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: »...                    

  .1ىم٤مل: شمقطمٞمدهؿ هلل شمٕم٤ممم 

ى٘مقل:  ؾمك، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤مقمٌداهلل: قمـ ِروم٤مقم٦م سمـ ُمقومٞمفو        

       ىم٤مل: إذا ىم٤مم اًم٘م٤مئؿ ،  ٟمقدي ّٓ ٓ شمٌ٘مك أرض إ

ّٓ اهلل، وأن حمّٛمدًا رؾمقل اهلل. ف إ  2ومٞمٝم٤م سمِمٝم٤مدة أن ٓ إًمى

شمٕم٤ممم: قمـ ىمقًمف  : قمـ اسمـ سُمَٙمػم، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤ماحلًـومٞمفو      

        . 

إذا ظمرج سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمَّم٤مرى واًمَّم٤مسمئلم واًمَزٟم٤مِدىم٦م  ىم٤مل: ُأٟمزًم٧م ذم اًم٘م٤مئؿ

وأهؾ اًمّرَدة واًمُٙمّٗم٤مر ذم ذق إرض وهَمْرهب٤م، وَمَٕمَرض قمٚمٞمٝمؿ اِلؾمّلم، ومٛمـ أؾمٚمؿ 

ب ـَمققم٤ًم أُمره سم٤مًمّمّلة وا ـْ مل ُىًٚمؿ رَضَ ًمزيم٤مة، وُم٤م ُى١مُمر سمف اعمًٚمؿ وجَي٥م هلل قمٚمٞمف، وَُم

ّٓ وطّمد اهلل شمٕم٤ممم.  قُمٜمَُ٘مف طمّّتك ٓىٌ٘مك ذم اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب أطمٌد إ

ىمٚم٧م ًمف: ضُمِٕمٚم٧م ومداك، إَن اخلٚمؼ أيمثر ُمـ ذًمؽ؟ وم٘م٤مل: إّن اهلل إذا أراد أُمرًا ىمَٚمؾ 

 3اًمٙمثػم، ويمَثر اًم٘مٚمٞمؾ.

داهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس ذم هذه أى٦م: اًمٓمقد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٌ      

        ىم٤مل: أؾمٚمٛم٧ِم اعمّلئٙم٦م ذم اًمًام . 
ِ
واعم١مُمٜمقن ذم  ء

وًمٙمّؾ ُاُّم٦ٍم ؾم٤مسمؼ  ـم٤مًم٥م إرض ـمققم٤ًم أّوُلؿ وؾم٤مسم٘مٝمؿ ُِمـ هذه إُم٦م قمكم سمـ أيب

أّول آُُّم٦م إؾمّلُم٤ًم، وأّوُُلؿ ُمـ  ـم٤مًم٥م  سمـ أيبؾمٚمؿ اعمٜم٤موم٘مقن يَمْره٤ًم، ويم٤من قمكمأو

 4أؾمٚمؿ يَمْره٤ًم. ـْ رؾمقل اهلل ًمٚمٛمنميملم ىمّت٤مًٓ، وىم٤مشمؾ ُمـ سمٕمده اعمٜم٤موم٘ملم وُمَ 

قمـ ُمقؾمك سمـ  قمـ آسم٤مئف احلًـ اًمٕمًٙمري اِلُم٤مم اًمٓمقد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ

                                                
 .78، ح1/320. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1

 .81، ح1/320. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2

 .82، ح1/320. شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 3

 .1103، رىمؿ 10/503. أُم٤مزم اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمث٤مُمـ قمنم، ح 4
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ٚمٛمّل  ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد ؾمّٞمدٟم٤م اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر ًُ ىٛمَدطُمف ومقضمده  1إذ دظمؾ أؿمجع اًم

ؽ، وم٘م٤مل ًمف ؾمّٞمدٟم٤م اًمّم٤مدق: قمد قمـ اًمِٕمُٚم٦م، واذيمر ُم٤م ضمئ٧م ًمف، قمٚمٞم ًَ ًّل ومجٚمس وأُم

 وم٘م٤مل ًمف:

 قم٤مومٞم٦مً  فُ ٜمْ ُمِ  اهلُل ًَؽ ٌاًم

 

 ىِمْؽ رَ اعمُٕمؽمي وذم أَ  ذم ٟمقُِمِؽ  

٘م٤ممَ  خُيِرُج ُمـ ضمًٛمِؽ   ًّ  يمام اًم

 

 ْؽ ٘مِ ٜمُ ُمـ قمُ  اًم١ًمالِ  ُذَل  أظمرَج  

 ل أقمٓمٝم٤م ًمألؿمجع.وم٘م٤مل: ى٤م همّلم أىش ُمٕمؽ؟ ىم٤مل: أرسمٕمٛم٠مة درهٍؿ. ىم٤م 

. وم٘م٤مل  ُرّدوه. :ىم٤مل: وم٠مظمذه٤م وؿمٙمر وومّمى

 وم٘م٤مل: ى٤م ؾمّٞمدي، ؾم٠مًم٧ُم وم٤مقمٓمٞم٧َم وم٠مهمٜمٞم٧َم، ومٚمؿ َرَدْدشمٜمل؟

أّٟمف ىم٤مل: ظمػُم اًمَٕمٓم٤مء ُم٤م أسم٘مك ٟمِٕمٛم٦ًم سم٤مىمٞم٦ًم،  ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب قمـ آسم٤مئف قمـ اًمٜمٌل

سمف قمنمة آٓف وإّن اًمذي أقمٓمٞمُّتؽ ٓ ىٌ٘مكى ًمؽ ٟمٕمٛم٦ًم سم٤مىمٞم٦ًم. وهذا ظم٤ممتل وم٢من ُاقمٓمٞم٧َم 

ّٓ وَمُٕمْد إمَم وىم٧م يمذا ويمذا ُاوومؽ إّى٤مه٤م.و درهؿ،  إ

ىم٤مل: ى٤م ؾمّٞمدي ىمد اهمٜمٞمّتٜمل وأٟم٤م يمثػم إؾمٗم٤مر وأطمَّمؾ ذم اعمقاوع اعمٗمزقم٦م 

ـُ سمف قمغم ٟمٗمز؟  ومُّتَٕمّٚمٛمٜمل ُم٤م آَُم

 سمرومٞمع صقشمؽ: أىم٤مل: إذا ظِمْٗم٧َم أُمرًا وم٤مشمرك ىٛمٞمٜمؽ قمغم ُاّم رأؾِمؽ واىمر  

                       

   :ومًٛمٕم٧م ىم٤مئًّل ى٘مقل ، ـّ ىم٤مل أؿمجع: ومَحَّمٚم٧ُم ذم واٍد شمٕم٨ٌم ومٞمف اجل

 2ظمذوه. وم٘مرأهُت٤م، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: يمٞمػ ٟم٠مظمذه وىمد اطمَّتَجز سمآى٦ٍم ـمٞم٦ٌٍم.

 

                                                
أهؾ اًمٌٞم٧م اعمّتٙمّٚمٗملم  قمّده اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ُمـ ؿمٕمراء ،. ؿم٤مقمر ُمٗمٚمؼ ُمٙمثر ُمٕمدود ذم ومحقل اًمِمٕمراء1

 .3/447: أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 7/45: شم٤مرىخ سمٖمداد 153راضمع ُمٕم٤ممل اًمٕمٚمامء /

 .546، رىمؿ 84/281. أُم٤مزم اًمٓمقد، اعمجٚمس اًمٕم٤مذ، ح 2
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قمـ ُاُّمّتف و وأُمر ًمف سم٠من ى٘مقل قمـ ٟمٗمًف ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ  

...وهذا اًمٌٞم٤من ُمٜمف.  ُظمذ ُمٜمفووم٤مٌء ًمٚمٛمٞمث٤مق اًمذي أ  ـَ ُمـ شمّمدىؼ ـْ ؾَمَٚمَػ ُِم َُم

َ ٱ  ٟمْ ْٕ
ِ
سمٛمٞمث٤مق اهلل اًمذي أظمذ  ْقاٗمُ ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب ُمـ أّّنؿ مل ىَ  ٤مرِ ٗمّ ٙمُ ٤مًمْ سمِ وشمٕمرىض  ٌٞم٤مء

ُمـ مجٞمع  ذَ ظِم أُ ؿ وُامَمٝمؿ. وأى٦م اًمنمىٗم٦م شمدل قمغم أّن اعمٞمث٤مق اعمٕمٝمقد اًمذي ُمّر ُمـ أٟمٌٞم٤مئٝم

ُّمّتف سمف، وىمد ُمّر ٟمٔمػمه٤م ذم أُ هق و یى وموَ َوىَمْد  طمّّتك ُمـ ظم٤ممتٝمؿ وأومْمٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء

 .2وٕضمؾ ّه شمٙمرىره٤م راضمع روض اجلٜم٤من 1ؾمقرة اًمٌ٘مرة

 ؾمٚملمومٕمؾ أُمر، وم٤مقمٚمف أٟم٧م ى٤م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمر. 

   ُّم٦م إمم ٟمٌّٞمٝم٤م. أي أٟم٧م ٟٓمْمامم إُ ش ٟم٤م»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أشمك سمْمٛمػم

 ُّم٦م اعمرطمقُم٦م.ُمّّتؽ إُ أُ اهلل ُمع  ى٤م رؾمقَل 

  ِمَ ضم٤مر وجمرور، أّول اِلىامن هق اِلىامن سمّتقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم. ّٕن ٓز 

َ سمِ  امنِ ىْ ِْلِ ٱ ْٕ  ٌِ ٟمْ ٤م
ِ
 سم٤مهلل شمٕم٤ممم. ىامنُ اًمذىـ هؿ ُرؾُمؾ اهلل هق اِل ٞم٤مء

 .طمرف قمٓمػ  .ُمٕمٓمقف 

 طُمذف وم٤مقمٚمف شمٕمٔمٞماًم وشمٙمرىاًم وفمٝمقرًا ذم ُم٤م ىمٌٚمف. ،ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل 

   َُمّتٜم٤م سمقاؾمٓم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمّٛمدأُ ضم٤مر وجمرور، أي قمغم ُُـ ُمِ ١مْ . وم٠مّوًٓ ٟمحـ ٟم 

 سمام ى٠ميت. ـُ ُمِ ١مْ صمّؿ صم٤مًمث٦م ٟمُ  ٟمٌٞم٤مءظم٤مشمؿ إ دٜم٤م حمٛمّ سم٤مهلل وصم٤مٟمٞم٤ًم سمام أٟمزل اهلُل قمغم ٟمٌٞمّ 

 .طمرف قمٓمػ  .ُمٕمٓمقف 

  ـُ ُمِ ١مْ ُمّر. وصم٤مًمث٦م ٟمُ ىَمْد  ًّ ُمـ ًمدن إسمراهٞمؿ  لْمَ ٗمِ ًمِ ٤مسمام أٟمزل اهلل قمغم إٟمٌٞم٤مء اًم

 ظمٚمٞمؾ اهلل وىمٌٚمف وسمٕمده.

                                                
 .136. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /1

 .4/416. روض اجلٜم٤من 2
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     ضم٤مر وجمرور. وإسمراهٞمؿ هق أسمقإٟمٌٞم٤مء. 

   طمرف قمٓمػ وُمٕمٓمقف،  ِٓ ُمـ  سمـ إّول ِلسمراهٞمؿوهق ا

 .زوضمّتف اًمث٤مٟمٞم٦م ه٤مضمر. وهق ـ إؾمامقمٞمؾ ـ ضمّد ٟمٌٞمٜم٤م حمّٛمد رؾمقل اهلل

 وهق اِلسمـ اًمث٤مين ِلسمراهٞمؿ ُمـ زوضمّتف  ،طمرف قمٓمػ وُمٕمٓمقومف

 آُومم ؾم٤مرا.

   وهق اسمـ إؾمح٤مق وطمٗمٞمد إسمراهٞمؿ. 

  ُمـ  ٦مَ ٞمٚمَ ٌِ ىمَ  ةَ نَم قمَ ّت٤مٜمَ صمْ ٱ ِذّرَىُّتٝمؿأوٓد ىٕم٘مقب و ؿْ هُ وَ  ،ع ؾمٌطمج

 ٜم٤ًم. وإؾم٤ٌمط ذم سمٜمل إهائٞمؾ سمٛمٜمزًم٦م اًم٘م٤ٌمئؾ ذم وًمد إؾمامقمٞمؾ.سمْ ٱقمنم  ْل ٜمَ صمْ ٱ

َ واًمًٌط ذم اًمٚمٖم٦م: اًمِمجر، ومَ  ْٕ أي أب  ،ط اًمذىـ هؿ ُمـ ؿمجرة واطمدة٤مٌؾْم ٤م

 واطمد.

أؾم٤ٌمط سمٜمل إهائٞمؾ يمداود وؾمٚمٞمامن : إٟمٌٞم٤مء ُمـ ذرّى٦م ىٕم٘مقب وؿواعمراد هِبِ 

 وىقٟمس وأىقب وهمػمهؿ.

  .طمرف قمٓمػ وُمٕمٓمقف   .ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل 

  وهق يمٚمٞمؿ اهلل وهق ُمـ أٟمٌٞم٤مء سمٜمل إهائٞمؾ. ،٥م وم٤مقمؾئٟم٤م 

   وهق اسمـ ُمرىؿ وروح اهلل وُمـ أٟمٌٞم٤م ،طمرف قمٓمػ وُمٕمٓمقومف 
ِ
سمٜمل  ء

 إهائٞمؾ.

 ٠مَ أَ  ـْ مجع اًمٜمٌل. وهق ُمَ  ،طمرف قمٓمػ وُمٕمٓمقومف ٌَ اهلل شمٕم٤ممم،  هُ ْٟم

 شمٕمٛمٞمؿ ًمٚمٙمّلم ًمٞمِمٛمؾ آدم وٟمقطم٤ًم وُمـ دوّنام.

   أي ىٜمٌئقن ُمـ رهّبؿ. ،طمرف ضمر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف 

   طمرف ٟمٗمل وومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ٟمحـ ُمًّتؽم. اًمّتٗمرىؼ: ضمٕمؾ اًمٌمء

 ُـ ُمِ ١مْ ٟمُ اًمرّب وَ  ًَمُدنِ ُمـ  لْمَ صمِ قْ ٕمُ ٌْ ٜم٤م ٟمرى مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ُمَ ٤مه اًمقاوح سم٠مٟمّ وُمٕمٜم ،ُمٗم٤مرىم٤ًم ًمٖمػمه

سمجٛمٞمٕمٝمؿ ُمـ دون ومرق سمٞمٜمٝمؿ. مجع سملم إٟمٌٞم٤مء ُمـ إؾم٤ٌمط وهمػمهؿ وسم٠مّٟم٤م ُم١مُمٜمقن 

 سمجٛمٞمٕمٝمؿ.

  .ُمٗمٕمقل ومٞمف  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

  ُمـ اًمٜمٌٞملم. ،ضم٤مر وجمرور  .طمرف قمٓمػ 
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 ُمٌّتدأ. أي اعمًٚمٛمقن اعم١مُمٜمقن سم٤مًمٜمٌل اخل٤مشمؿ. 

   .ضم٤مر وجمرور، اًمْمٛمػم ىرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم 

  شمٕم٤ممم سمف ودقم٤م إًمٞمف  ر اهلُلُمَ أَ ُم٤م أي ُمًّتًٚمٛمقن سم٤مًمٓم٤مقم٦م ذم مجٞمع  ،ظمؼم

 .وُم١مُمٜمقن سم٤مهلل ومجٞمع إٟمٌٞم٤مء

ومراضمٕمٝم٤م  1ػمه٤م اًمقاردة ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرةاًمرواى٤مت اًمقاردة ذم ذىؾ هذه أى٦م ذم ٟمٔم ِت ىمد ُمرّ 

 واحلٛمد هلل.

 

                                    

 

  طمرف قمٓمػ أو اؾمّتئٜم٤مف، إذا يم٤من قمٓمٗم٤ًم ىٕمٓمػ قمغم آظمر أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

     .وىٙمقن قمٓمػ شمٗمًػم 

 أي اؾمؿ ذط ضم٤مزم ذم حمّؾ رومع ُمٌّتدأ. ،ُمٌّتدأ ضم٤مزم 

   ُمًّتؽم، ظمؼم.  وٛمػمٌ وم٤مقمٚمف  ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمحذف طمرف اًمٕمّٚم٦م

 آسمّتٖم٤مء: اًمٓمٚم٥م، سمٖمك ومّلن يمذا: أي ـمٚمٌف.

  .ُمٗمٕمقل ومٞمف 

 ٓم٤مقمّتف وشمرك ُمٕم٤مصٞمف. ُمْم٤مف إًمٞمف. وهق آؾمّتًّلم ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم سم

ـ ٓ اخل٤مص ـ أي ذىٕم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء حمّٛمد اعمّمٓمٗمك یى ٜمٕمْ عمَْ ٤مواعمراد سمف هٜم٤م اِلؾمّلم سمِ 

اًمٕم٤مم وهق دىـ اهلل اًمذي أٟمزًمف قمغم مجٞمع أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف يمام ُمّر ذم ذىؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  یى اعمٕمٜم

     2 وٛمـ اخل٤مص.، وإن يم٤من اًمٕم٤مم ُمقضمقدًا ذم 

  أي ىدىـ سمف وىٕمّت٘مد سمف وىٕمٛمؾ قمٚمٞمف. ،متٞمٞمز 

 .طمرف رسمط وطمرف ٟمّم٥م 

   .٥م وم٤مقمٚمفئُمًّتؽم ٟم٤م وٛمػُمهُ ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل ُمٜمّمقب سمٚمـ اًمٜم٤مص٦ٌم، 

ىرضمع إمم ذًمؽ اًمدىـ اًمذي ىدىـ سمف همػم اِلؾمّلم. وىمٌقل اًمٕمٛمؾ هق أن ىرى اهلل ذًمؽ 
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 ف وىثٞمٌف قمٚمٞمف.اًمٕمٛمؾ وىرىى قمـ وم٤مقمٚم

   .ضم٤مر وجمرور، أي ُمـ اًمذىـ ىدىـ سمدىـ همػم اِلؾمّلم 

 .طمرف قمٓمػ 

  اخل٤مص. یى ىرضمع إمم ُمـ ىدىـ سمٖمػم اِلؾمّلم سم٤معمٕمٜم ،ُمٌّتدأ 

    .ضم٤مر وجمرور 

   ظمؼم. اخلنان: ذه٤مب رأس اعم٤ملٍ  ،ضم٤مر وجمرور. 

 .واطمدٍ  یًمنمىٗم٦م سم٠مّن اًمدىـ واِلؾمّلم واِلىامن ومٞمٝم٤م سمٛمٕمٜمىٔمٝمر ُمـ أى٦م اوَ 

 اًمرواى٤مت

، : ... صمّؿ إّن هذا اِلؾمّلم دىـ اهلل اًمذي اصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف١مُمٜملمىم٤مل أُمػماعم

ٌّّتف، أذّل إدى٤من سمٕمّزه،  واصٓمٜمٕمف قمغم قمٞمٜمف، وأصٗم٤مه ظمػمة ظمٚم٘مف، وأىم٤مم دقمآئٛمف قمغم حم

ىف سمٜمٍمه، وهدم أريم٤من دّ ٤موظمذل حم سمٙمراُمّتف، هُ ءَ اوووع اعمٚمؾ سمرومٕمف، وأه٤من أقمد

قمٓمش ُمـ طمٞم٤موف، وأشم٠مق احلٞم٤مض سمٛمقاتف، صمّؿ ضمٕمٚمف ٓ  ـْ اًمّْمّلًم٦م سمريمٜمف، وؾم٘مك ُمَ 

 ، وٓ اٟم٘مّلعَ فِ ٛمِ ئِ ٤محلٚم٘مّتف، وٓ اّندام ٕؾم٤مؾمف، وٓ زوال ًمدقم َؽ اٟمٗمّم٤مم ًمٕمروشمف، وٓ ومَ 

ًمٓمرىمف،  َؽ ٜمْ ف، وٓ َو ًمٗمروقم ذَ ، وٓ ضَم فِ ٕمِ ئِ اًمنم ءَ ٤موٓ اٟم٘مٓم٤مع عمّدشمف، وٓ قمٗمًمِمجرشمف، 

ذم قمقده، وٓ  َؾ َّم ٟٓمّتّم٤مسمف، وٓ قمَ  َج قَ ًمًٝمقًمّتف، وٓ ؾمقاد ًمقوحف، وٓ قمِ  ٦مَ قصمَ قمُ وٓ وُ 

ذم احلّؼ  أؾم٤مَخ  ؿُ ئِ ٤م، ومٝمق دقمفِ حلّلوشمِ  عمّم٤مسمٞمحف، وٓ ُمرارةَ  ءَ ٤مًمٗمّجف، وٓ اٟمٓمٗم ٨َم قمَ وَ 

٤مٌر ٜمَ ٟمػماّن٤م، وُمَ  ٧ْم ٌَ ؿَم  ّم٤مسمٞمُح ٤م، وُمقمٞمقُّنَ  ْت رَ زُ ٤م، وىٜم٤مسمٞمع همَ ٝمَ ٤مؾَم ُل٤م أؾَم  ٧َم ٌَ ٤م، وصمَ ٝمَ ٤مظَم ٜمَ أؾْم 

ه٤م، ضمٕمؾ اهلل ومٞمف ادُ رَ هب٤م وُ  َي وِ رَ  ُؾ ٤م، وُمٜم٤مهِ ٝمَ ٤مضُم جَ هب٤م ومِ  دَ ِّم ٤م، وأقمّلٌم ىمُ هَ ٤مرُ ٗمَ اىمّتدى سمف ؾُم 

 إريم٤من، رومٞمعُ  اهلل وصمٞمُؼ  ، ومٝمق قمٜمدَ فِ ّتِ ـم٤مقمِ  ٤ممَ ٜمَ ، وؾَم فِ ٛمِ ئِ ٤مدقم ، وذروةَ فِ ُمٜمّتٝمك روقاٟمِ 

ٚمٓم٤منِ  ، قمزىزُ انِ اًمٜمػّم ، ُميضءُ اًمؼمه٤منِ  اًمٌٜمٞم٤من، ُمٜمػمُ  ًّ ، ٤مرِ ثَ اعمَ  ذُ قِ ٕمْ ، ُمُ ٤مرِ ٜمَ اعمَ  ُف نْمِ ، ُمُ اًم

 1اخلٓم٦ٌم.، فُ ٕمَ ُمقاِو  قهُ ٕمُ َو  ، وَ فُ ٘مَ طَم  وا إًمٞمفِ ، وأدُ قهُ ٕمُ ٌِ ، واشمَ قهُ ومُ نَمَ ومَ 

ًَ  عَ ذي َذَ ٛمد هلل اًم: احلوىم٤مل  فُ ، وأقمّز أريم٤مٟمَ هُ دَ رَ عمـ وَ  فُ ٕمَ ذائِ  َؾ ٝمَ اِلؾمّلم وم

اًم عمـ دظمٚمف، وسمره٤مٟم٤ًم عمـ شمٙمّٚمؿ سمف، وؿم٤مهدًا ٚمْ ، وؾِم فُ ٘مَ ٚمِ عمـ قمَ  هم٤مًمٌف، ومجٕمٚمف أُمٜم٤مً  ـْ قمغم ُمَ 

                                                
  198اًمٌّلهم٦م، ظمٓم٦ٌم  . ّن٩م1
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٤ٌّمً عمـ شمدسّمر، وآى٦ًم عمـ شمَ َؾ ٘مَ عمـ ظم٤مصؿ سمف، وٟمقرًا عمـ اؾمّتْم٤مء سمف، وومٝماًم عمـ قمَ  ، ؿَ ؾَم قَ ، وًم

، وقمؼمًة عمـ اشّمٕمظ، وٟمج٤مًة عمـ صّدق، وصم٘م٦ًم عمـ شمقيّمؾ، وراطم٦ًم عمـ مَ زَ وشمٌٍمًة عمـ قمَ 

 ، ُمنمُق اعمٜم٤مرِ  ، ُمنمُف ٩ِم اًمقٓئِ  ، وأووُح اعمٜم٤مه٩ِم  عمـ صؼم، ومٝمق أسمٚم٩ُم  ، وضمٜم٦ّمً َض قَ ومَ 

ًُ  ، ُمّتٜم٤مومُس ٦مِ ٌَ ٚمْ احلَ  ، ضم٤مُمعُ اًمٖم٤مى٦مِ  ، رومٞمعُ اعمْمامرِ  ، يمرىؿُ اعمّم٤مسمٞمِح  ، ُميضءُ اجلقادّ  ، ٦مِ ٘مَ ٌْ اًم

، واًمّدٟمٞم٤م فُ ّتُ هم٤مىَ  ، واعمقُت هُ ٤مرُ ٜمَ ُمَ  ، واًمّم٤محل٤مُت فُ ٤مضُم ٝمَ ٜمْ ُمِ  ، اًمّتّمدىُؼ ٤منِ رؾَم اًمٗمُ  ذىُػ 

 1، اخلٓم٦ٌم.فُ ّتُ ٘مَ ٌْ ؾُم  ٦مُ واجلٜمَ ، فُ ّتُ ٌَ ٚمْ طَم  ، واًم٘مٞم٤مُم٦مُ هُ رُ اَم ْْم ُمِ 

 2سم٤مًمقٓى٦م. ـم٤مًم٥م وورد ذم احلدى٨م: اًمّتًٚمٞمؿ ًمٕمكم سمـ أيب

 .3راضمع ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م وٕضمؾ اًمرواى٤مت اًمقاردة طمقل اِلؾمّلم

 

                  

                  

 

  ٟمٙم٤مر أن شم٘مع هداى٦م هذا إٟمٙم٤مر أي أصٚمٝم٤م ًمّلؾمّتٗمٝم٤مم واعمراد هب٤م هٜم٤م اِل

اًم٘مقم ُمع هذه اًمٗمٕم٤مل. وآؾمّتٗمٝم٤مم يمام ىٛمٙمـ أن ى٠ميت ًمٚم١ًمال ىٛمٙمـ أن ى٠ميت ًمٚمّتٕمجٞمز 

 .هٜم٤م طم٤مٌل  َػ ٞمْ ويمَ  ،اًمّتقسمٞمخ وهمػمَه٤مو

  أي إّن اهلل ٓهيدهيؿ. ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

در آى٧م حمّتٛمؾ ش هداى٧م»ُّم٤م ُمراد سمـا»ف: ُم٤مٟمّم ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمّتقح اًمرازي

اًمٓم٤مرم يمف ظمداى شمٕم٤ممم سم٤م ُم١مُمٜم٤من يمٜمد يمف اىِم٤من را آن ًمٓمػ سم٤مؿمد  اؾم٧م وضمقه را: ىٙمك

در طمّؼ يم٤مومران اگر سمٙمٜمد ًمٓمػ ٟم٤ٌمؿمد، چٜم٤من يمف در ؿم٤مهد آن  آن و در صم٤ٌمت سمراىامن،

ُمٝمامٟمك ظمقد ظمقاٟمد، ظمقاٟمدن او سمر قمٛمقم  مج٤مقمّتك را سمف ـمٕم٤مم و و يمس يمف دقمقشمك ؾم٤مزد

مج٤مقمّتك ٟمٞم٤مىٜمد. آٟم٤من يمف سمٞم٤مىٜمد اىِم٤من  و َهف را ًمٓمػ سم٤مؿمد، آٟمگف از اىِم٤من مج٤مقمّتك سمٞم٤مىٜمد

اىـ ًمٓمػ سم٤مؿمد،  ٘م٤ٌمل يمٜمد وچقن سمف در هاى رؾمٜمد اؾمّت را ؿمٛمٕمك پٞمش ومرؾمّتد، و
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يمف آُمده ٟم٤ٌمؿمٜمد، اىـ ُمٕم٤مٟمك در طمّؼ اىِم٤من ًمٓمػ ٟمٌقد ـ ِلُمٍر ىرضمع  وًمٙمـ در طمّؼ آٟم٤من

ُمٕمّتٛمد  اىـ وضمٝمك ٟمٞمٙمق و و إًمٞمٝمؿ ـ سمراى يم٤مرى يمف راضمع سم٤مؿمد سمف اىِم٤من ٟمف سم٤م ُمٞمزسم٤من،

 اؾم٧م.

وضمٝمك دگر آن اؾم٧م يمف: ظمداى شمٕم٤ممم طمٙمؿ ٟمٙمٜمد سمف هداى٧م آٟم٤من يمف سمف اىـ 

 ٤مؿمٜمد.صٗم٧م سم

صمقاب سمقد، أي يمٞمػ ىثٞم٥م اهلل: ظمداى ش هدىى »وضمٝمك دگر آن يمف: ُمراد سمف 

 .1شهداى٧م ره هبِم٧م يمٜمد آٟم٤من را يمف سمف اىـ صٗم٧م سم٤مؿمٜمد! چگقٟمف صمقاب دهد و

   ُمـ اًمٜمٌلا وْ ادُ رأُمٗمٕمقل سمف، ىمٞمؾ: هؿ ىمقم  إن حيٙمؿ ُلؿ سم٤مِلؾمّلم

 2وُم٤م ذم وامئرهؿ. قمغم أهارهؿ اهلُل فُ ٕمَ ٚمَ ـمْ ٠مَ ومَ  وذم ىمٚمقهبؿ اًمٙمٗمر

ىمٌؾ ُمٌٕمثف سمام  وىمٞمؾ: هؿ ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمّت٤مب اًمذىـ يم٤مٟمقا ى١مُمٜمقن سم٤مًمٜمٌل

 3جيدوّنؿ ذم يمّتٌٝمؿ ُمـ صٗم٤مشمف ودٓئٚمف ومٚماّم سمٕمثف اهلل ضمحدوا ذًمؽ واٟمٙمروه.

   واعمراد سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م هق اًمٙمٗمر سمٕمد فمٝمقر » ،شواو»ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف

قمـ قمٜم٤مد ُمع احلّؼ وجل٤مج ُمع أهٚمف وهق اًمٌٖمل سمٖمػم احلؼ  احلّؼ ومت٤مم احلج٦م ومٞمٙمقن يمٗمراً 

 .4شواًمٔمٚمؿ اًمذي ٓهيّتدي ص٤مطمٌف إمم اًمٜمج٤مة واًمٗمّلح

   .ُمٗمٕمقل ومٞمف، ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

فمٝم٤مر اِلىامن دون اِلىامن اًمذي ىًّتحؼ إواعمراد سم٤مِلىامن ه٤مهٜم٤م »ىم٤مل اًمٓمؼمد: 

ُمٜملم ُمًّتح٘ملم ١مىدّل قمغم أّّنؿ ىمد يم٤مٟمقا ذم سم٤مـمٜمٝمؿ ُم سمف اًمثقاب وًمٞمس ذم أى٦م ُم٤م

 .5شاًمثقاب ومزال ذًمؽ سم٤مًمٙمٗمر ومّل ُمّتٕمّٚمؼ ًمٚمٛمخ٤مًمػ سمف

  واجلٛمٚم٦م سمٕمده٤م طم٤مًمٞم٦م  ،طم٤مًمٞم٦مش واو»طمرف قمٓمػ ىدل قمغم شمٗمًػم، أو

 سمّت٘مدىر ىمد.

                                                
 .420و 4/419. روض اجلٜم٤من 1
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   ٍأو ُمـ  ،اًمِمٝم٤مدة هل إقمّلن اِلىامنش. واو»ووم٤مقمٚمف  ومٕمؾ ُم٤مض

ظمّلىمف وُمٕم٤مضمزه ويمراُم٤مشمف أواوص٤مومف و أّّنؿ رأوا طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٌلاعمِم٤مهدة سمٛمٕمٜمل 

 وصدىمف وم٤مقمؽمومقا سمرؾم٤مًمّتف وٟمٌّقشمف.

وم٢من يم٤من اعمراد هبؿ أهؾ اًمٙمّت٤مب ومِمٝم٤مدهتؿ هق ُمِم٤مهدهتؿ أّن »... ىم٤مل ذم اعمٞمزان: 

ة ... وإن يم٤من اعمراد هبؿ أهؾ اًمردّ  آى٤مت اًمٜمٌقة اًمّتل قمٜمدهؿ ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم رؾمقل اهلل

ومِمٝم٤مدهتؿ هل إىمرارهؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ٓ إىمرارًا صقرّى٤ًم ُمٌٜمّٞم٤ًم قمغم اجلٝم٤مًم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم 

 .1شواحلٛمٞم٦م وٟمحقَه٤م سمؾ إىمرارًا ُمًّتٜمدًا إمم فمٝمقر إُمر...

   ُسم٤مًمٗمٕمؾ ى٠ميت ًمٚمّت٠ميمٞمد. فٌ ٌَ َِم طمرف ُم 

  اؾمٛمف، وهق ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمّٛمد. 

  يمام هق يمذًمؽ. ،ظمؼمه   قمٓمػ.طمرف 

  .ومٕمؾ ُم٤مض واًمْمٛمػم ُمٗمٕمقل سمف، ىرضمع إمم اًمذىـ يمٗمروا سمٕمد إىامّنؿ 

   وىمٞمؾ:  :أي اًمؼماهلم واحلج٩م وأومْمٚمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمرىؿ ،وم٤مقمٚمف

 .اخل٤مشمؿ حمّٛمد لِ قْ ؾُم ًمرَ سم٤مُم٤م ذم يمّت٥م أهؾ اًمٙمّت٤مب ُمـ اًمٌِم٤مرة  ؿْ هُ ضم٤مءَ ُم٤م

 .اؾمّتئٜم٤مف  .ُمٌّتدأ 

   ىرضمع إمم اهلل، ظمؼم. ُمًّتؽم وٛمػمٌ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل سمّل. وم٤مقمٚمف 

اعمراد اُلداى٦م اعمخّتّم٦م سم٤معمٝمّتدىـ دون اُلداى٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمرادة ذم »ىم٤مل اًمٓمؼمد: 

ىمقًمف:        23ش. 

  .ُمٗمٕمقل سمف 

   سم٤مًمٕمّٚمّٞم٦م أي: واًمقصػ ُمِمٕمٌر ، ٟمٕمّتف واعمراد سم٤مًمٔمٚمؿ هٜم٤م هق اًمٙمٗمر

ٓهيدهيؿ ُمع وضمقد هذا اًمقصػ ومٞمٝمؿ. أي: ٓىًٚمؽ سم٤مًم٘مقم اًمٔم٤معملم ُمًٚمؽ اعمٝمّتدىـ 

 وٓىثٞمٌٝمؿ وٓهيدهيؿ إمم ـمرىؼ اجلٜم٦م.

قمداء آل حمّٛمد اًمذىـ ىٜم٘مْمقن أيمّٚمٝم٤م ذم » :ورد ذم رواى٦م هذه أى٦م وُم٤م سمٕمده٤م

                                                
 .3/340. اعمٞمزان 1

 .17. ؾمقرة ومّّمٚم٧م /2

 .2/471. جمٛمع اًمٌٞم٤من 3
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 .1شقمٝمد اهلل ذم أُمػماعم١مُمٜملم

 

                           

 

   اؿم٤مرة إمم اًمذىـ يمٗمروا سمٕمد إىامّنؿ اعمذيمقرىـ ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. ،ُمٌّتدأ 

   ٍإًمٞمف، ىرضمع إًمٞمٝمؿ، واجلزاء ىٙمقن قمغم  ْم٤مٌف ُمُ واًمْمٛمػم  ُمٌّتدأ صم٤من

 امل.إقم

   سم٤مًمٗمٕمؾ. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱ ِف وْ رُ حْلُ ٱُمـ    .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم إّن ُم٘مدم 

    اًمث٤مين، واجلٛمٞمع أن  أِ دَ ّتَ ٌْ ٛمُ ٚمْ ًمِ ع اجلٛمٚم٦م ظمؼم قاؾمؿ إّن وُمْم٤مف إًمٞمف جمٛم

ٌَّْتَدأِ ٱُمع  َّتَدأِ  ؼماًمث٤مين ظم عمُْ ٌْ  إّول. ًمِْٚمُٛم

 ىمقم سم٢مسمٕم٤مدهؿ ُمـ رمح٦م اهلل وُمٖمٗمرشمف. یى ٚماًمدقم٤مء قمَ  قَ هُ : أصٚمف: اًمٓمرد، وَ ـُ ٕمْ ٚمَ اًم

 .طمرف قمٓمػ 

     ّاعمّلئٙم٦م ىدقمقن قمٚمٞمٝمؿ سم٠من ىٌٕمدهؿ اهلل ُمـ رمحّتف. ُمٕمٓمقف، أي أن 

 .طمرف قمٓمػ 

 .ُمٕمٓمقف ويمذًمؽ اًمٜم٤ّمس أي مجٞمع ـمٌ٘م٤مهتؿ وصٜمقومٝمؿ 

  نَ وْ رُ ٙم٤مومِ ًمْ ٱف شم٠ميمٞمد وشمٖمٚمٞمظ ذم اًمزضمر قماّم ومٕمٚم. 

 قمغم ضمقاز ًمٕمـ اًمذىـ يمٗمروا سمٕمد إىامّنؿ. ُل دُ شمَ وأى٦م اًمنمىٗم٦م 

ذم ذىٚمٝم٤م هٜم٤مك  اًمقاردةَ  ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة وذيمرُت اًمرواى٤مِت  161وىمد ُمّر هذا اعمْمٛمقن ذم آى٦م 

 ومراضمٕمٝم٤م وٟٓمٕمٞمد.

 

                                                
 .5، ح89. قمٚمؾ اًمنمائع /1
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   طم٤مل، اخلٚمقد ذم اًمٚمٖم٦م: ـمقل اعمٙم٨م، وًمذًمؽ ى٘م٤مل: ظمّٚمده ذم اًمًجـ

ّٓ أّن ظمٚمقد اًمٙمٗم٤مر اعمراد سمف اًمّت٠م»وظمّٚمد اًمٙمّت٤مب ذم اًمدىقان. ىم٤مل اًمِمٞمخ:  ٞمد سمّل ظمّلف سمإ

 .1شُّم٦مسملم إُ 

  َٝم٤م ىدظمٚمقن ذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمدىـ ومٞمٝم٤م.ّتِ ٓمَ قاؾِم سمِ ضم٤مر وجمرور، أي ذم اًمٚمٕمٜم٦م و 

    .طم٤مل  ـْ ُمِ اًمّتخٗمٞمػ: هق شمٖمٞمػم اًمٌمء »ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل ُمٜمٗمل

اًمّمٕمقسم٦م إمم اًمًٝمقًم٦م، وهق شمًٝمٞمؾ عم٤م ومٞمف يمٚمٗم٦م وُمِم٘م٦م، وأصٚمف ُمـ ظمٗم٦م اجلًؿ ود 

 .2شصم٘مٚمف

  اًمْمٛمػم ىرضمع إمم اعمٚمٕمقٟملم. ،ضم٤مر وجمرور  ؾٍ وم٤مقمِ  ٥ُم ئِ ٟم٤م. 

 .طمرف قمٓمػ  ل.طمرف ٟمٗم 

  ومٞمٝم٤م. نَ وْ دُ ٤مًمِ خْل ٱاًمداظمٚمقن ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ  نَ قْ ٟمُ قْ ٕمُ ٚمْ عمَْ ٱأي  ،ُمٌّتدأ 

 وم٤مقمٚمف. ظمؼم، اِلٟمٔم٤مر: شم٠مظمػم اًمٕمٌد  ٥ُم ئِ ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل، واو ٟم٤م

ٓىٛمٝمٚمقن وإّٟمام ٟمٗمكى إٟمٔم٤مرهؿ ًمّلٟم٤مسم٦م عم٤م قمٚمؿ ُمـ طم٤مُلؿ أّّنؿ »ًمٞمٜمٔمر ذم أُمره، أي 

ٜمٞمٌقن يمام ىم٤مل: ٓىُ            34ش. 

وذيمرت اًمرواى٤مت اًمقاردة طمقُل٤م هٜم٤مك  162ُمّرت أى٦م اًمنمىٗم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة آى٦م 

 ٝم٤م.ٕمْ راضمِ ومَ 

 

                                                
 .2/524اًمّتٌٞم٤من  .1

 .2/525. اًمّتٌٞم٤من 2

 .28. ؾمقرة إٟمٕم٤مم /3

 .2/525. اًمّتٌٞم٤من 4
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  ثْ ّتِ ؾْم ٱ ُف رْ طَم 
ٍ
 اعمًّتثٜمك ُمٜمف هؿ اًمذىـ يمٗمروا سمٕمد إىامّنؿ. ،ٜم٤مء

  .  اعمًّتثٜمكى

   ،أي شم٤مسمقا ُمـ اًمٙمٗمر ورضمٕمقا إمم اِلىامن  ،وم٤مقمٚمفش واو»ومٕمؾ ُم٤مض

 صٚمحقا وامئرهؿ وقمزُمقا قمغم أن ىثٌّتقا قمغم اِلؾمّلم.أَ و

    احلدى٨م.أي ُمـ سمٕمد يمٗمرهؿ  ،ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف 

 .طمرف قمٓمػ 

   ٍصٚمحقا وامئرهؿ، ٓ أومٕم٤مُلؿ أ، أي شواو»ووم٤مقمٚمف  ومٕمؾ ُم٤مض

اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وًمٙمـ اًمّتقسم٦م ُمـ  ٤منِ ٕمٌَ ّتْ اًمْمٛمػم ىَ  صّلُح إِ و وأقمامُلؿ، وإن يم٤من اِلىامنُ 

 سمحًٌف
ٍ
ُمـ اًمٙمٗمر هل اِلؾمّلم واِلىامن، واًمّتقسم٦م ُمـ اًمذٟم٥م هل شمريمف  ٦مُ سمَ قْ ٤مًمّتَ وم ،يمّؾ رء

 واًمّتقسم٦م ُمـ شمرك اًمقاضم٥م هل آشمٞم٤من سمف وىمْم٤مؤه. ،قمدم اًمٕمقد إًمٞمفو

إذ ًمق ُم٤مت ىمٌؾ ومٕمؾ اًمّم٤محل٤مت ُم٤مت ُم١مُمٜم٤ًم »عم٤م ذيمرٟم٤مه:  اً ىم٤مل اًمٓمؼمد ُم١مىد

 .1شسم٤مِلمج٤مع

 ىٕمٜمل ىؽمشم٥م  ،طمرف قمٓمػ وشمرشمٞم٥م، أي ىؽمشم٥م ُم٤مسمٕمده سمٕمد آشمٞم٤من سمام ىمٌٚمف

 ٌٞمف ُم٤مسمٕمده سم٤مجلزاء.ِماًمٖمٗمران سمٕمد اًمّتقسم٦م أو ًمّت

  سم٤مًمٗمٕمؾ ضم٤مء ًمٚمّت٠ميمٞمد. فٌ ٌَ َِم ف ُمُ وُمـ طمر  .اؾمؿ إّن 

   ظمؼم صم٤من. إّن اهلل ىٖمٗمر اًمذٟمقب ورطمٞمؿ ىٕمٗمق قمـ اعمجرُملم و ظمؼمه

 ٦م.وىٕمٓمٞمٝمؿ سمٕمد شمقسمّتٝمؿ اجلٜمّ 

وذيمر اعمٖمٗمرة ذم أى٦م دًمٞمؾ قمغم أّن إؾم٘م٤مط اًمٕم٘م٤مب سم٤مًمّتقسم٦م شمٗمْمّؾ، »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

ّٓ ومٞمام ًمف ّٕٟمف ًمق يم٤من وا ضم٤ًٌم عم٤م اؾمّتحّؼ سمذًمؽ إصمؿ سم٠مّٟمف همٗمقر، ّٕٟمف ٓى٘م٤مل: هق همٗمقر، إ

 .2شاعم١ماظمذة وم٠مُّم٤م ُم٤م ٓجيقز اعم١ماظمذة سمف ومّلجيقز شمٕمٚمٞم٘مف سم٤معمٖمٗمرة

                                                
 .2/472. جمٛمع اًمٌٞم٤من 1

 .2/526. اًمّتٌٞم٤من 2



 / اجلزء اًمث٤مًم٨م أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ................................................ 412

 اًمرواى٦م

إّّن٤م ٟمزًم٧م ذم احل٤مرث سمـ ؾُمَقىد سمـ اًمّم٤مُم٧م  قمٌداهلل وُروي قمـ أيب»وىم٤مل: 

ٌََٚمقّي همدرًا ذم اِلؾمّلم، وهرب وطمدىثف ويم٤من ارشمد سمٕمد ىمّتٚمف اعمَُجَذر سمـ دى٤مر ] زى٤مد[ اًم

هؾ زم شمقسم٦م، ومٜمزًم٧م أى٤مت إمم  ُمنموح صمّؿ ٟمدم، ومٙم٤مشم٥م ىمقُمف ؾمٚمقا رؾمقل اهلل

 ىمقًمف:      .1ومرضمع وم٠مؾمٚمؿ 

 

                       

    

 

ىمقًمف شمٕم٤ممم:  هذه أى٦م اًمنمىٗم٦م وُم٤م سمٕمده٤م شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ُمّر ُمـ       

        وهل يمؼمىى يمّٚمّٞم٦م شمٜمٓمٌؼ قمغم صٖمراه٤م وومرده٤م، وُم٤م ىٔمٝمر ذم

سمٕمده شمقسم٦م  ُب ومت٤مم احلج٦م قمٚمٞمف وٓىّتق أّن اًمذي ىٙمٗمر سمٕمد فمٝمقر احلّؼ »ُمٕمٜم٤مه٤م هق: 

ُمّمٚمح٦م إّٟمام هق أطمد رضمٚملم إُّم٤م يم٤مومر ىٙمٗمر صمّؿ ىزىد يمٗمرًا ومٞمٓمٖمل، وٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمّمّلح 

ٓ ى٘مٌؾ شمقسمّتف ّٕٟمف ٓىرضمع سم٤محل٘مٞم٘م٦م سمؾ هق ُمٜمٖمٛمر ذم اًمْمّلل، و إًمٞمف ومٝمذا ٓهيدىف اهلل

 هذه أى٦م[.ُمٗم٤مد وٓ ُمٓمٛمع ذم اهّتدائف.]

يمٗمره وقمٜم٤مده ُمـ همػم شمقسم٦م ىّتقهب٤م ومّلهيدىف اهلل ذم أظمرة وإُّم٤م يم٤مومر ىٛمقت قمغم 

سم٠من ىدظمٚمف اجلٜم٦م إذ مل ىرضمع إمم رسّمف وٓ سمدل ًمذًمؽ طمّّتك ىٗمّتدي سمف، وٓ ؿمٗمٞمع وٓ ٟم٤مس 

 أى٦م أشمٞم٦م[ُمٗم٤مد . ]2شطمّّتك ىِمٗمع ًمف أو ىٜمٍمه

   سم٤مًمٗمٕمؾ، ى٠ميت ًمٚمّت٠ميمٞمد. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱروف حلٱُمـ   .اؾمٛمف 

  وم٤مقمٚمف.ش واو»ومٕمؾ ُم٤مض و  .ُمٗمٕمقل ومٞمف 

   إًمٞمف، أي سمٕمد إىمرارهؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ  ْم٤مٌف ُمُ ُمْم٤مف إًمٞمف، واًمْمٛمػم

                                                
 .2/471: وٟمحقه٤م ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من 2/519. اًمّتٌٞم٤من 1

 .3/341. اعمٞمزان 2
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أّٟمف ظم٤مًم٘مٝمؿ يمام حيٙمل اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ:           1 وًمٙمٜمّٝمؿ ،

 ٙمٗمرهؿ سم٠مٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم صمّؿ سم٤مهلل.يمٗمروا سمٕمد هذه آىمرار سم

 .طمرف قمٓمػ 

   ،ىرضمع إمم اًمذىـ يمٗمروا. ،وم٤مقمٚمفش واو»ومٕمؾ ُم٤مض   .متٞمٞمز 

 هبذه أى٦م أرسمٕم٦م أىمقال: یى ىمٞمؾ: ذم اعمٕمٜم»ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

قم٤ٌمس: هل ومرىم٦م ارشمدت صمّؿ قمزُم٧م قمغم إفمٝم٤مر اًمّتقسم٦م قمغم ضمٝم٦م  أطمده٤م: ىم٤مل اسمـ

 وم٤مـمٚمع اهلل ٟمٌّٞمف قمغم ذًمؽ سم٢مٟمزال هذه أى٦م. قرى٦مّتاًم

 وىم٤مل أسمقاًمٕم٤مًمٞم٦م: مل شم٘مٌؾ شمقسمّتٝمؿ ُمـ ذٟمقب أص٤مسمقه٤م ُمع اِلىم٤مُم٦م قمغم يمٗمرهؿ.

 وىم٤مل ىمّت٤مدة: هؿ اًمٞمٝمقد آُمٜمقا سمٛمقؾمك ويمٗمروا سمٕمٞمًك     

  سمٛمحّٛمد     .قمٜمد طمْمقر ُمقهتؿ 

 اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يمٗمروا سم٤مًمٜمٌلوىم٤مل احلًـ: هؿ         اًمّتل

 .2شيم٤مٟم٧م ذم طم٤مل إىامّنؿ

   ٜم٤مص٦ٌم اًمٜم٤مومٞم٦م.اًمش ًمـ»سمـ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل ُمٜمّمقٌب 

   ٥م وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف، ومجٚم٦م ئٟم٤م     .ظمؼم إّن 

ومل ىّتقسمقا ذم  قمٚمٞمف اوؾمّتٛمرُ ٱّّنؿ ُم٤مشمقا ذم اًمٙمٗمر وواًمقضمف ذم قمدم ىمٌقل شمقسمّتٝمؿ ٕ

 .3طمٞم٤مهتؿ اًمدٟمٞمقى٦م، أو أّّن٤م مل شم٘مع قمغم وضمف آظمّلص اًمذي ذيمره اًمٓمؼمد

دى٤مد قمغم اًمٙمٗمر سمٕمد اًمٙمٗمر، زوم٤مًمذي ٓشم٘مٌؾ ُمٜمف اًمّتقسم٦م هق اِلِ »... ىم٤مل اًمٓمؼمي: 

نمك قمٛمًّل ُم٤م أىم٤مم قمغم ٓى٘مٌؾ اهلل شمقسم٦م ص٤مطمٌف ُم٤م أىم٤مم قمغم يمٗمره ّٕن اهلل ٓى٘مٌؾ ُمـ ُم

ذيمف ووّلًمف، وم٠مُّم٤م إن شم٤مب ُمـ ذيمف ويمٗمره وأصٚمح وم٢مّٟمف يمام وصػ سمف ٟمٗمًف همٗمقر 

 .4شرطمٞمؿ

ّٓ ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف وم٠مُّم٤م سمٕمد مم٤مشمف ومّل شمقسم٦م، »... وىم٤مل:  اًمّتقسم٦م ُمـ اًمٕمٌد همػم يم٤مئٜم٦م إ

                                                
 .87. ؾمقرة اًمزظمرف /1
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 .3/400. شمٗمًػم اًمٓمؼمي 4



 / اجلزء اًمث٤مًم٨م أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ................................................ 414

 قم٤ٌمده ىمٌقل اًمّتقسم٦م ُمٜمٝمؿ ُم٤مداُم٧م أرواطمٝمؿ ذم أضم٤ًمدهؿ وٓ ظمّلف وىمد وقمد اهلل 

سملم مجٞمع آُُّم٦م ذم أّن يم٤مومرًا ًمق أؾمٚمؿ ىمٌؾ ظمروج ٟمٗمًف سمٓمروم٦م قملم أّن طمٙمٛمف طمٙمؿ 

اعمًٚمٛملم ذم اًمّمّلة قمٚمٞمف واعمقارصم٦م وؾم٤مئر إطمٙم٤مم همػمه٤م، ومٙم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم سمذًمؽ أّن 

شمقسمّتف ذم شمٚمؽ احل٤مل ًمق يم٤مٟم٧م همػم ُم٘مٌقًم٦م، مل ىٜمّت٘مؾ طمٙمٛمف ُمـ طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مر إمم طمٙمؿ 

اعمقت واحلٞم٤مة جيقز أن ى٘م٤مل: ٓى٘مٌؾ اهلل ومٞمٝم٤م شمقسم٦م اًمٙم٤مومر أهؾ اِلؾمّلم، وٓ ُمٜمزًم٦م سملم 

وم٢مذا صّح أّّن٤م ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف ُم٘مٌقًم٦م، ٓ ؾمٌٞمؾ سمٕمد اعمامت إًمٞمٝم٤م، سمٓمؾ ىمقل اًمذي زقمؿ 

 .1شأّّن٤م همػم ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد طمْمقر إضمؾ...

وهذا اًمذي ىم٤مًمف ًمٞمس سمّمحٞمح ّٕٟمف »وًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد سمٕمد ٟم٘مؾ ُم٘م٤مًمّتف: 

ّتٕمٌد سم٢مضمراء أطمٙم٤مم اِلؾمّلم قمٚمٞمف وإن يم٤من اؾمّلُمف قمغم وضمف ُمـ اِلجل٤مء ٓىٛمّتٜمع أن ٟم

ٌّدٟم٤م سم٢مضمراء أطمٙم٤مم اِلؾمّلم قمغم اعمٜم٤موم٘ملم  ٓىث٧ٌم ُمٕمف اؾمّتح٘م٤مق اًمثقاب قمٚمٞمف، يمام أّٟم٤م شمٕم

وإن يم٤مٟمقا يمٗم٤مرًا. وإّٟمام مل جيز ىمٌقل اًمّتقسم٦م ذم طم٤مل اِلجل٤مء إًمٞمف، ّٕن ومٕمؾ اعمٚمِج٠م يمٗمٕمؾ 

د واًمذم. وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اعمٙمَره ذم ؾم٘مقط احلٛم          

                2  :وىم٤مل      

              *            

 34ش. 

 .طمرف قمٓمػ    .ُمٌّتدأ 

   قمامد، وهق وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ى٠ميت ِلزاًم٦م اًمٚمٌس ذم اًمٙمّلم ومٞمٗمّمؾ سملم اعمٌّتدأ

 واخلؼم.

 اُلّلك يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  سم٤مًمْمّلل ىٛمٙمـ أن ىٙمقن: ظمؼمه. واعمراد

       5 .أي هٚمٙمٜم٤م 
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 أو: اًمْم٤مًمقن ُمـ اًمدىـ، ّّٕنؿ يم٤مومرون طمّ٘م٤ًم وُم٤مشمقا قمغم اًمٙمٗمر.

 ّٕن اًمٙم٤مومر ٓ ىدظمؾ ومٞمٝم٤م. ،أو: اًمْم٤مًمقن قمـ ـمرىؼ اجلٜم٦م

»وذم اعمٞمزان:       واِلؿم٤مرة سم٤مؿمّتامًمف قمغم اؾمٛمٞم٦م اجلٛمٚم٦م

اًمٌٕمٞمدة ذم اوًمئؽ ووٛمػم اًمٗمّمؾ وآؾمٛمٞم٦م واًمّلم ذم اخلؼم ىدّل قمغم شم٠ميّمد اًمْمّلل 

 .1شومٞمٝمؿ سمحٞم٨م ٓشمرضمل هداىّتٝمؿ

 

                     

                          

 

   سم٤مًمٗمٕمؾ ضم٤مء ًمٚمّت٠ميمٞمد. ٦مِ ٝمَ ٌَ َِم عمُْ ٱروف احلُمـ   .اؾمٛمف 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف  .طمرف قمٓمػ 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف  .طم٤مًمٞم٦م 

  .ُمٌّتدأ  طم٤مل اًمٙمٗمر. ظمؼمه، أي ىٛمقشمقن ذم 

 .طمرف شمٗمرىع، أي ومّرع قمدم ىمٌقل شمقسمّتٝمؿ ّّٕنؿ ُم٤مشمقا ذم طم٤مل اًمٙمٗمر 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل ُمٜمّمقب سمٚمـ اًمٜم٤مص٦ٌم اًمٜم٤مومٞم٦م ًمألسمد 

    ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم ىرضمع إمم اًمذىـ 

  . 

  اعمِؾَء اصٚمف اعمأِْل: وهق شمٓمٗمٞمح اِلٟم٤مء. وُمٜمف اعمأل: » .وم٤مقمؾٍ  ٥ُم ئِ ٟم٤م

إذاف، ّّٕنؿ ىٛمألون اًمٕملم هٞم٦ٌم وضمّلًم٦م. وُمٜمف رضمؾ ُمكمء سم٤مُٕمر: وهق أُمأل سمف ُمـ 

همػمه، واعمأل اؾمؿ ًمٚمٛم٘مدار اًمذي ىٛمأل. واعمأَل سمٗمّتح اًمٕملم ُمّمدر ُمألت إٟم٤مء ُمأل... 

 .2شُمـ ىم٤مل: َه٤م ؾمقاء وم٘مد همٚمطو ىم٤مل اًمزضم٤مج:

ٌّف ]اهلل[ وىم» إرض سم٤مِلٟم٤مء اًمذي ىٛمأله اًمذه٥م، ومّتْمّٛمـ اًمٙمّلم  د ؿم

                                                
 .3/341. اعمٞمزان 1

 .2/528. اًمّتٌٞم٤من 2
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ُمؾء إرض ذه٤ًٌم، ّٕٟمف هم٤مى٦م ُم٤م ىٕمٔمؿ قمٜمد اِلٟم٤ًمن  اؾمّتٕم٤مرة سمٚمٞمٖم٦م، وإّٟمام ذيمر ]اهلل[ 

 .1شومٞمٌذًمف ًمٚمخّلص

  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

   متٞمٞمز. ومجٚم٦م           .ظمؼم إّن 

 :ومٞمٝم٤م أىمقال 

 أضم٤مز ذًمؽ اًمٗمراء. ،ىم٤مل ىمقم هل زائدة» إّول:

ىم٤مل اًمزضم٤مج: وهذا همٚمط، ّٕن اًمٙمّلم جي٥م محٚمف قمغم وم٤مئدة إذا أُمٙمـ وٓ حيٛمؾ 

 قمغم اًمزى٤مدة.

إّّن٤م دظمٚم٧م ًمّتٗمّمٞمؾ ٟمٗمل اًم٘مٌقل سمٕمد اِلمج٤مل... ًمئّل ىّتٓمرق قمٚمٞمف ؾمقء  اًمث٤مين:

 .2شاًمّت٠موىؾ

 ٤م طم٤مًمٞم٦م.إّّن  اًمث٤مًم٨م:

إّّن٤م ًمٚمٕمٓمػ، واًمّت٘مدىر: ًمق شم٘مرب إمم اهلل سمٛمؾء إرض ذه٤ًٌم مل ىٜمٗمٕمف » اًمراسمع:

ذًمؽ ُمع يمٗمره وًمق اومّتدى ُمـ اًمٕمذاب يمذًمؽ مل ى٘مٌؾ ُمٜمف وهذا اظمّتٞم٤مر اسمـ آٟم٤ٌمري 

 .3شىم٤مل: وهذا أويمد ذم اًمّتٖمٚمٞمظ ّٕٟمف شمٍمىح سمٜمٗمل اًم٘مٌقل ُمـ مجٞمع اًمقضمقه

ٓمر سم٤ٌمزم... طمٙمؿ شمٕم٤ممم سم٠مّٟمف ٓى٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ وهق وضمف ظم»ىم٤مل اًمٗمخر:  اخل٤مُمس:

ُمؾء إرض ذه٤ًٌم وًمق يم٤من واىمٕم٤ًم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمداء شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم أّٟمف عم٤م مل ىٙمـ ُم٘مٌقًٓ هبذا 

 .4شاًمٓمرىؼ وم٠ٌمن ٓ ىٙمقن ُم٘مٌقًٓ ُمٜمف سم٤ًمئر اًمٓمرق أومم

 وضمف اًمٗمخر شمقوٞمح ًمٚمقضمف اًمراسمع سمؾ قمٞمٜمف ٓ همػمه. أىمقل:

  .طمرف ذط 

     اًمٗمدى٦م: اًمٌدل ُمـ اًمٌمء ذم إزاًم٦م »ُمًّتؽم،  وٛمػمٌ ومٕمؾ ُم٤مض وم٤مقمٚمف
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إذى٦م. وُمٜمف ىمقًمف:       1  َاًمذسمح قمٜمف، وُمٜمف  ٦مِ ّٕٟمف سمدل ُمٜمف ذم إزاًم

 .2شومداء إؾمػم سمٖمػمه، ّٕٟمف سمدل ُمٜمف ذم إزاًم٦م اًم٘مّتؾ وإه قمٜمف

 هم٤مًم٤ًٌم سم٤معم٤مل. وم٤مًمٗمداُء: اؾمّتٜم٘م٤مذ اعمحٌقب سم٤مًمٜمٗمس أو

    ًىٕمٜمل: شمٗمقت ُمٜمٝمؿ  ،ضم٤مر وجمرور. واًمْمٛمػم ىرضمع إمم ُمؾء إرض ذه٤ٌم

اًمّتقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ـ واًمّتقسم٦م ُمـ اًمٙمٗمر هق اِلىامن ـ وٓ سمدل ُل٤م حيّؾ حمّٚمٝم٤م ذم أظمرة طمّّتك 

ُمثؾ     .واًمٌدل إّٟمام ىٙمقن ُمـ وم٤مئ٧م ىٗمقت اِلٟم٤ًمن . 

   .ُمٌّتدأ  .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

 .ُمٌّتدأ ُم١مظمر 

   ٟمٕم٧م، ومجٚم٦م     ظمؼم    وومٞمٝم٤م ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم

 اًمّتحذىر وإّّنؿ ٓىرومٕمقن اًمٕمذاب سم٠مّي وضمف يم٤من وإىمٜم٤مـمٝمؿ ُمـ اًمٕمٗمق شمٗمْمًّل.

 .طمرف قمٓمػ  .طمرف ٟمٗمل 

  ر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم.ضم٤م 

    زائدة زىدت ًمّلؾمّتٖمراق. ٟمٗمل  شُمـ»ُمٌّتدأ ُم١مظمر. و ،ضم٤مر وجمرور

ٗم٤مع ُمـ ٟم٤مسىـ ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهؿ اًمِمٗمٕم٤مء احل٘مٞم٘مٞمقن. ّٕن ذط اًمِمٗم٤مقم٦م هق ّتِ ٟمْ ِّل ًمِ 

 اِلىامن.

 ىمًٛم٧م اًمٙمٗم٤مر إمم صمّلصم٦م أىم٤ًمم: ةإظمػم ّلُث ًمثَ ٱواحل٤مصؾ: أى٤مت 

 ؿْ ٝمُ ؾَم قْ ٗمُ ٟمُ  ْقاحُ ٚمَ ْص أَ ُمٜمٝمؿ شم٤مسمقا سمٕمد اًمٙمٗمر وأؾمٚمٛمقا وآُمٜمقا وَ إّول: ىمًؿ   

   ؿْ َُلُ  سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ وى٘مٌؾ شمقسمّتٝمؿ وىٖمٗمر. 

سمٕمد ىقم،  ٤مً ُمقْ اًمث٤مين: ىمًؿ ُمٜمٝمؿ يمٗمروا سمٕمد إىامّنؿ وإؾمّلُمٝمؿ وازدادوا يمٗمرًا ىَ 

سم٦م اعم٘مٌقًم٦م ّّٕنؿ وٕضمؾ اِلسار واًمّتقهمؾ ذم اًمٙمٗمر مل ىقومّ٘مقا ًمٚمّتق  . 

ووصّٞمف احلؼ  سم٤مًمٜمٌل اخل٤مشمؿ ْقاٜمُ ُمِ ١مْ اًمث٤مًم٨م: ىمًؿ ُمٜمٝمؿ ُم٤مشمقا قمغم اًمٙمٗمر ومل ىُ 

ُمٜمٝمؿ  ُؾ ٌَ ٘مْ شمُ ٓوأوٓده إطمد قمنم وم٢مّّنؿ خمَٚمدون ذم اًمٕمذاب وَ  وهق أُمػماعم١مُمٜملم

 ومدى٦م وًمٞمس ُلؿ ؿمٗمٕم٤مء ذم ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

                                                
 .7ة اًمّم٤موم٤مت /. ؾمقر1

 .2/529. اًمّتٌٞم٤من 2
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ٜمٗم٤مق واًمٜم٤مر واًمٕمذاب ورزىمٜم٤م اهلل اًمّتقسم٦م واًمِمٗم٤مقم٦م أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمـ اًمٙمٗمر واًم

ّٓ يمرُمف  واًمرمح٦م واعمٖمٗمرة واًمٕمٗمق ىقم احل٤ًمب. آُملم ى٤م رَب  اًمٕم٤معملم وٟمحـ ٓ ٟمرضمقا إ

 .يمرىؿضَمقاٌر وقمٗمقه وُمٖمٗمرشمف وضمٜمّّتف وأّٟمف 

 

                       

  

 

قمدم ىمٌقل اًمٗمدى٦م ذم أى٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمئّل ىقدي إمم شمرك آٟمٗم٤مق وًمذا ضم٤مء هبذه 

 أى٦م اًمنمىٗم٦م.

    اًمٜمٞمؾ: ش. واو»طمرف ٟمّم٥م وومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ُمٜمّمقب، ووم٤مقمٚمف

 وًمـ شمٌٚمٖمقا.اًمقصقل واِلص٤مسم٦م، ًمـ شمٜم٤مًمقا: أي ًمـ شمّمٚمقا وًمـ شمّمٞمٌقا وًمـ شمدريمقا 

   :اًمؼَمُ ظمّلف »ُمٗمٕمقل سمف، وهق اًمّتقؾمع ذم ومٕمؾ اخلػم. ىم٤مل اًمراهم٥م

: أي اًمَّتَقؾُمُع ذم ومِْٕمِؾ اخلػَمِ   .1شاًمٌحر، وشُمُّمَقَر ُمٜمف اًمَّتَقؾُمُع وم٤مؿْمُّتَؼ ُمٜمف اًمؼِمُ

ذم ش ال»و  قد إُّم٤م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م: أي طم٘مٞم٘م٦م اًمؼّم أو ًمٚمٕمٝمد، أي ذًمؽ اًمؼّم اعمٕمٝم

 اًمذي ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ًمألسمرار.

اًمٗمرق سملم اًمؼّم واخلػم: أّن اًمؼِمَ هق اًمٜمٗمع اًمقاصؾ إمم اًمٖمػم ُمع »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

اًمٕم٘مقق. وود  :اًم٘مّمد إمم ذًمؽ، واخلػم ىٙمقن ظمػمًا وإن وىمع قمـ ؾمٝمٍق. وود اًمؼِمّ 

 .2شاخلػم: اًمنُم، ومٌذًمؽ سملّم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام

ُمـ اهلل سم٤مًمثقاب ذم اجلٜم٦م. اًمث٤مين:  قٓن: أطمدَه٤م: اًمؼِمّ اًمؼِمّ ىم یى ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم»وىم٤مل: 

ّدي وقمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن: اًمؼّم:  ًُ اًمؼّم سمٗمٕمؾ اخلػم اًمذي ىًّتح٘مقن سمف إضمر. وىم٤مل اًم

 .3شاجلٜم٦م
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ُمراده ُمـ ومٕمؾ اخلػم أقمٌؿ مم٤ّم هق ومٕمؾ اًم٘مٚم٥م يم٤مٓقمّت٘م٤مد احلّؼ »وىم٤مل ذم اعمٞمزان: 

ٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وىمد اؿمّتٛمؾ ٤مدة هلل واِلواًمٜمّٞم٦م اًمٓم٤مهرة، أو ومٕمؾ اجلقارح يم٤مًمٕمٌ

قمغم اًم٘مًٛملم مجٞمٕم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                 ...1 

 وُمـ اٟمْمامم أى٦م إمم ىمقًمف:  اًمخ.     ،ق اعم٤مل ىّتٌلّم أّن اعمراد هب٤م أّن إٟمٗم٤م أى٦م

ٌّف أطمد أريم٤من اًمؼّم اًمّتل ٓ  ّٓ سم٤مضمّتامقمٝم٤م، ٟمٕمؿ، ضَمَٕمؾ آٟمٗم٤مَق هم٤مى٦ًم ًمٜمٞمؾ اًمؼّم  ؿُ ّتُ شمَ قمغم طم إ

ء سمخّمقصف عم٤م ذم همرىزة اِلٟم٤ًمن ُمـ ُمـ زٓخيٚمق قمـ اًمٕمٜم٤مى٦م وآهّتامم سم٠مُمر هذا اجل

وم٘مد ضمزًء ُمـ اًمّتٕمّٚمؼ اًم٘مٚمٌل سمام مجٕمف ُمـ اعم٤مل، وقَمَده يم٠مّٟمف ضمزٌء ُمـ ٟمٗمًف إذا وم٘مده ومٙم٠مّٟمف 

 .2شة ٟمٗمًف سمخّلف ؾم٤مئر اًمٕم٤ٌمدات وإقمامل اًمّتل ٓىٔمٝمر ُمٕمٝم٤م ومقت وٓ زوال ُمٜمف٤مطمٞم

   یى وم٤مقمٚمف. وُمٕمٜمش واو»طمرف ٟمّم٥م وومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب. و 

 اِلٟمٗم٤مق واوح.

     ضم٤مر وجمرور وومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ُمراده ُمـ    

ٌّقن هق اعم٤مل، إٟمّ  ٌّقن اعم٤مل. وىمٞمؾ: ُم٤م ت ام يمٜمل هبذا اًمٚمٗمظ قمـ اعم٤مل ّٕن مجٞمع اًمٜم٤ّمس حي

 ُمـ ٟمٗم٤مئس أُمقاًمٙمؿ دون أراذُل٤م.

 .طمرف قمٓمػ  .ُمٗمٕمقل سمف، وطمرف ضم٤مزم 

   ًمٜمٗمقس  ٥ٌم ٞمْ ٞمِ ٓمْ شمَ ٟمٗم٤مق وَ ًمإلِ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف. شمرهمٞم٥ٌم

 .اعمٜمٗم٘ملم سم٠مّن اهلل شمٕم٤ممم قم٤ممل سم٤مٟمٗم٤مىمٝمؿ

   .ضم٤مر وجمرور. ُمـ سمٞم٤مٟمٞم٦م، واًمٌمء قم٤مم ىِمٛمؾ ُم٤م تٌقن وهمػمه 

        ُسم٤مًمٗمٕمؾ، اؾمٛمف، ضم٤مر وجمرور،  فٌ ٌَ َِم طمرف رسمط، طمرف ُم

 ظمؼمه.

إّٟمام ضم٤مء قمغم ضمٝم٦م ضمقاب اًمنمط وإن يم٤من اهلل ىٕمٚمٛمف قمغم يمّؾ طم٤مٍل »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 ُٕمرىـ:

اجلزاء، ومّت٘مدىره:  یى ٜمٕمْ أطمدَه٤م: ّٕن ومٞمف ُمَ            جي٤مزىٙمؿ

    ىمّؾ أو يمثر ّٕٟمف .ُمٜمف 
ٍ
 سمف ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء

                                                
 .177. ؾمقرة اًمٌ٘مرة /1

 .3/344. اعمٞمزان 2
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اًمث٤مين: وم٢مّٟمف ىٕمٚمٛمف اهلل ُمقضمقدًا قمغم احلّد اًمذي شمٗمٕمٚمقٟمف ُمـ طُمًـ اًمٜمٞم٦م أو 

 .1شىمٌحٝم٤م

 اًمرواى٤مت

قمٌداًمٕمزىز قمـ ىقٟمس سمـ فمٌٞم٤من قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمـ قمٛمر سمـ 

 : قمٌداهلل أيب         ُم٤م  .2هٙمذا وَم٤مىْمَرْأه٤م 

ـ  3ؾمٜم٤مد سمٕمٛمر ٕٟمّف خمٚمَط وىقٟمس ّٕٟمف وٕمٞمػ ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمهاًمرواى٦م وٕمٞمٗم٦م اِل قم

 ىقٟمس ُمرؾمٚم٦م.

أهؾ اًمٌٞم٧م ُمرؾمًّل: طمدصمٜمل أسمقاًمٕم٤ٌمس،  ةِ اءَ رٟم٘مؾ اسمـ ـم٤موس قمـ جمٚمد قمّتٞمؼ ذم ىمِ 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م احلًـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمّدصمٜمل أيب، قمـ 

 : قمٌداهلل ىقٟمس سمـ فمٌٞم٤من قمـ أيب             سمٛمٞمؿ ،

 4واطمدة.

: قمـ ىمقل اهلل  سم٤مقمٌداهللوٓد احلٜم٤مط ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أ وذم صحٞمح٦م أيب

    5  ٓ ُم٤م هذا اِلطم٤ًمن؟ وم٘م٤مل: اِلطم٤ًمن أن ُتًـ صحٌّتٝمام وأن

  :أًمٞمس ى٘مقل اهلل  ،٤م ُمًّتٖمٜمٞملمشمٙمّٚمٗمٝمام أن ى٠ًمٓك ؿمٞمئ٤ًم مم٤ّم حيّت٤مضم٤من إًمٞمف وإن يمٜمّ 

            6.حلدى٨م، ا 

 .8واًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه 7رواه٤م اًمّمدوق ذم اًمٗم٘مٞمف

ٙمر، وم٘مٞمؾ ًمف:  قمٌداهلل وذم ظمؼم ىقٟمس قمّٛمـ ذيمره قمـ أيب ًُ أّٟمف يم٤من ىّتّمَدق سم٤مًم

أشمّتّمّدق سم٤مًمًٙمر؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، إّٟمف ًمٞمس رٌء أطم٥َم إزَم ُمٜمف، وم٠مٟم٤م ُاطِم٥ُم أن أشَمَّمَدَق 
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 1سم٠مطم٥ّم إؿمٞم٤مء إمَم.

 .2وٟمحقه٤م ذم اًمّتٝمذى٥م

ىقُم٤ًم وُمٕمل  قمٌداهلل قمغم أيب دظمٚم٧ُم  :اًمٕمٞم٤مر روي قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ىم٤مل

ٌر وَمَقَوْٕمُّتُف سملم ىدىف، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ وم٘مٚم٧ُم: هذه ِصَٚم٦م ُمقاًمٞمؽ وقمٌٞمدك: ىم٤مل: وم٘م٤مل 

ّٓ ًمَِٞمّزيّمقا سمف.  زم: ى٤م ُُمَٗمَْمؾ، إيّن ٕىمٌؾ ذًمؽ، وُم٤م أىمٌٚمف ُمـ طم٤مضمّتل إًمٞمف، وُم٤م أىمٌٚمف إ

أيب ى٘مقل: َُمـ َُمَْم٧م ًمف ؾمٜم٦م مل َىِّمْٚمٜم٤م ُمـ ُم٤مًمف، ىَمَؾ أو يمُثر، مل صمّؿ ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم 

ّٓ أن ىٕمٗمق اهلل قمٜمف.  َىٜمُْٔمر اهلل إًمٞمف ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، إ

 صمّؿ ىم٤مل: ى٤م ُُمٗمَْمؾ، إّّن٤م ومرىْم٦ٌم ومروٝم٤م اهلل قمغم ؿمٞمٕمّتٜم٤م ذم يمّت٤مسمف، إذ ى٘مقل: 

          ٜمحـ اًمؼِمَ واًمّت٘مقى، وؾمٌٞمؾ اُلدى، وسم٤مب وم

وا قمغم طَمَّلًمٙمؿ وطَمَراُمٙمؿ وم٤مؾم٠مًمقا قمٜمف،  اًمّت٘مقى، ٓحُيَْج٥م ُدقم٤مؤٟم٤م قمـ اهلل، اىْمَّتٍِمُ

 3وإّى٤ميمؿ أن شم٠ًمًمقا أطمدًا ُمـ اًمُٗم٘مٝم٤مء قَماّم ٓ َىْٕمٜمٞمٙمؿ وقَماّم ؾَمؽَم اهلل قمٜمٙمؿ.

 ّدوا إمم آل حمّٛمدىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل: أي ًمـ شمٜم٤مًمقا اًمثقاب طمّّتك شَمرُ 

 4طمَ٘مٝمؿ ُمـ اخلٛمس وإٟمٗم٤مل واًمٗملء.

قمكٌم صمقسم٤ًم وم٠مقمجٌف ومّتّمّدق  یى اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: اؿمؽم ىم٤مل اًمٓمؼمد: وىمد روي قمـ أيب

٦م، ى٘مقل: ُمـ آصمر قمغم ٟمٗمًف آصمره اهلل ىقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مجلٜمّ  سمف، وىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

٦م ىمد يم٤من اًمٕم٤ٌمد ىٙم٤موم١من ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وُمـ أطم٥َم ؿمٞمئ٤ًم ومجٕمٚمف هلل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ىقم اًم٘مٞم٤مُم

 ٦5م.سم٤معمٕمروف وأٟم٤م ُايم٤مومٞمؽ اًمٞمقم سم٤مجلٜمّ 
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ٗمف اًمٗم٤مين اًمٕمٌد ه٤مدي سمٞمد ُم١مًمّ أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن إمم هٜم٤م اٟمّتٝمك اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ 

سمٛمدىٜم٦م أصٌٝم٤من ص٤مّن٤م اهلل  هـ . ق1433 ؾمٜم٦ماًمٜمجٗمل ذم ُم٤ًمء ىقم اِلصمٜملم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٝمر صٗمر اخلػم 

 قمـ احلدصم٤من. شمٕم٤ممم

ـ  یوفم٤مهراً وسم٤مـمٜم٤مً وصٚمَوآظِمراً واحلٛمد هلل أّوًٓ  اهلل قمغم حمّٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهرى

 .اعمٕمّمقُملم
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 104  .........................................................  اًمرواى٤مت

 105  ......................................................... ( 272أى٦م )
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 156  .........................................................  اًمرواى٤مت

 160  ......................................................... ( 286أى٦م )

 163  .........................................................  اًمرواى٤مت

 

 165/  قمٛمرانؾمقرة آل

 167  ................................................  قمٛمران ؾمقرة آل ومْمؾ

 170  .............................................................( 1أى٦م )
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 294  ........................................................... ( 42أى٦م )
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 300  ........................................................... ( 44أى٦م )
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)صمّلث جمّٚمدات(، ٔى٦ماهلل اًمٕمٔمٛمیى اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل اًمرازي اًمٜمجٗمل  ـ شمٌٍمة اًمٗم٘مٝم٤مء1

 ص٤مطم٥م هداى٦م اعمًؽمؿمدىـ، ت٘مٞمؼ: اًمًّٞمد ص٤مدق احلًٞمٜمل اِلؿمٙمقري. إصٗمٝم٤مين

 ت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًم٤ٌمىمري اًمًٞم٤مين. ًمف أىْم٤ًم، سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م، صّلشمٞمف، ـ  رؾم٤مًمف  2

ٔى٦ماهلل اًمٕمٔمٛمیى اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اًمٜمجٗمل إصٗمٝم٤مين ٟمجؾ  ـ ذح هداى٦م اعمًؽمؿمدىـ،3

 ق(، ت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًم٤ٌمىمري اًمًٞم٤مين.1301ص٤مطم٥م اُلداى٦م )اعمّتقومیى قم٤مم 

)اعمّتقومیى قم٤مم ٔى٦ماهلل اًمٕمٔمٛمیى اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل آىم٤ماًمٜمجٗمل إصٗمٝم٤مين  ـ اؿم٤مرات اىامٟمٞمف،4

 ق(، ت٘مٞمؼ: ُمٝمدي اًمروقي ُمع ُم٤ًمقمدة اٟمجٛمـ ُمٗم٤مظمر ومرهٜمگی اىران.1332

، یصٗمٝم٤مٟما یشم٠مًمٞمػ: آى٦ماهلل اًمٕمٔمٛمیى طم٤مج ؿمٞمخ حمّٛمدطمًلم ٟمجٗم ـ جمداًمٌٞم٤من در شمٗمًػم ىمرآن،5

 .یىمزوىٜم یطم٤مئر یؾمّٞمد ُمٝمدگزىٜمش و شمرمجف: 

اًمرو٤م اًمٜمجٗمل إصٗمٝم٤مين ٔى٦ماهلل اًمٕمٔمٛمیى اًمِمٞمخ اسمقاعمجد حمّٛمد ـ ٟم٘مد ومٚمًٗم٦م دارون،6

ق(، ت٘مٞمؼ: اًمديمّتقر طم٤مُمد ٟم٤مضمل إصٗمٝم٤مين ُمع ُم٤ًمقمدة ُمٙمّت٦ٌم اعمجٚمس 1362)اعمّتقومیى قم٤مم 

 اًمِمقریى اِلؾمّلُمل.

 جمّٚمد(، ٔى٦ماهلل اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل. 5ـ اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م ـ واًمٌٞمع ) ـ أراُء اًمٗم٘مٝمٞم٦م7

ًمی اًمٗم٤مرؾمٞم٦م: آى٦ماهلل اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمٜمجٗمل ًمٚمٕمّّلُم٦م احلكّم، اعمؽمضمؿ إ ـ شمرمج٦م ارؿم٤مد إذه٤من،8

 ق( ُمع ُم٤ًمقمدة اٟمجٛمـ ُمٗم٤مظمر ومرهٜمگی اىران.1393إصٗمٝم٤مين )اعمّتقومیى قم٤مم 

ٔى٦ماهلل اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمٜمجٗمل  ،ؾمّلم اهلل قمٚمٞمٝم٤م ٥مـ أؾم٤مور ُمـ ذه٥م در اطمقال طميت زىٜم9

 ق( سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م، ت٘مٞمؼ: ضمقى٤م ضمٝم٤مٟمٌخش.1393إصٗمٝم٤مين )اعمّتقومیى 

ٔى٦ماهلل اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمٜمجٗمل إصٗمٝم٤مين )اعمّتقومیى قم٤مم  ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف،ـ أرائؽ 10

 ؿمٞمٙم٤مگق آُمرىٙم٤م. The open schoolق(، ُمع ُم٤ًمقمدة 1393

)شمراضمؿ أقمّلم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم وُم٤م سمٕمده(، ًمٚمًّٞمد حمّٛمدُمٝمدي اعمقؾمقي  ـ همرىم٤مب11

 قد اًمٜمٕمٛمّتل.ق(، ت٘مٞمؼ: ُمٝمدي اًم٤ٌمىمري اًمًٞم٤مين وحمٛم1326اًمِمٗمّتل )اعمّتقومیى قم٤مم 

شمرضمؿ سم٠مُمر آى٦ماهلل اًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمٜمجٗمل إصٗمٝم٤مين،  ـ شمرمج٦م شمقطمٞمد اعمٗمْمؾ إًمی إٟمجٚمٞم٦ًم،12

 رات اٟمّم٤مرى٤من ىمؿ.ُمٜمِمقؿمٞمٙم٤مگق آُمرىٙم٤م، و The open schoolُمع ُم٤ًمقمدة 

 اصٖمر طمٌٞمٌل. ًمٚمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل، شمرمج٦م قمكم ٟم٤مُمف(،ـ اًمٙمٜمز اجلكم ًمقًمدي قمكم )گٜم٩م13

 ٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل.ًمٚمِم ـ ؾمف ؾمٗمرٟم٤مُمف،14

 ًمف أىْم٤مً. ـ ُمٕمراج ُم١مُمـ،15

 ًمف أىْم٤ًم. ـ ؾمف ُم٘م٤مًمف در اصؾ اُم٤مُم٧م،16



 

 جمّٚمد (12 )ُمقؾمققم٦م أطم٤مدى٨م أهؾ اًمٌٞم٧م

( و 1أراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ىمًؿ اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م واًمٌٞمع )

 جمٚمد( 5ى٘مع إًمی أن ذم ) (2)

 جلزء اًمث٤مًم٨م()ا أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن

 )*(إرسمٕمقن طمدىث٤مً ذم ُمـ ىٛمأل إرض ىمًٓم٤مً وقمدًٓ 

 ىقم اًمٓمّػ

 أًمػ طمدى٨ٍم ذم اعم١مُمـ

 )*(اًمٙمٜمز اجلكّم ًمقًمدي قمكم

 سمٚمٞمس اًمٚمٕملمإيمّت٤مب 

 قم٤معم٤من دىـ ىمٌٞمٚمف  

 ظمقرؿمٞمد از چِمٛمف  

 وٓى٧م و اُم٤مُم٧م

 ؾمف ُم٘م٤مًمف در اصؾ اُم٤مُم٧م

 ُمٕمراج ُم١مُمـ

 ن طمدىث٤ًم(إرسمٕمق ٦م)شمرمجظمداوٟمد  اٟمدوظمّتف  

 )شمرمج٦م اًمٙمٜمز اجلكّم( ٟم٤مُمفگٜم٩م

 ؾمف ؾمٗمرٟم٤مُمف

 وادی ُم٘مدس

شم٠مًمٞمػ اعمحّ٘مؼ  ،)*(ُم٘مدُم٦م شمٌٍمة اًمٗم٘مٝم٤مء

اًمّت٘مل ص٤مطم٥م هداى٦م اعمًؽمؿمدىـ. 

ـمٌٕم٧م شمرمجّتٝم٤م ذم جمٛمققم٦م ُم٘م٤مٓت ُم١ممتر و

يمل اًمرازي  اًمِمٞمخ حمّٛمدشم٘مل اِلىقان

 اًمٜمجٗمل إصٗمٝم٤مين.

شم٠مًمٞمػ  ؿمدىـ،ُم٘مدُم٦م ذح هداى٦م اعمًؽم

آى٦ماهلل اًمٕمٔمٛمیى اًمِمٞمخ حمّٛمدسم٤مىمر اًمٜمجٗمل 

 إصٗمٝم٤مين

شم٠مًمٞمػ اًمًّٞمد حمّٛمدُمٝمدي  ُم٘مدُم٦م همرىم٤مب،

 اًمِمٗمّتل طمٗمٞمد طمج٦ماِلؾمّلم اًمِمٗمّتل

شم٘مل ّ٘مؼ شم٠مًمٞمػ حم صّلشمٞمف، رؾم٤مًمف   ٘مدُمف  ُم 

 ص٤مطم٥م هداى٦م اعمًؽمؿمدىـ

چ٤مپ  ُم٘مدُمف و شمّمحٞمح و ت٘مٞمؼ رؾم٤مًمف اجمدىف،

قمّّلُمف اسمقاعمجد  اًمٕمٔمٛمیى چٝم٤مرم، شم٠مًمٞمػ آى٦ماهلل 

 ؿمٞمخ حمّٛمدرو٤م ٟمجٗمی اصٗمٝم٤مٟمی

طميت  أؾم٤مور ُمـ ذه٥م در ذح طم٤مل ُم٘مدُمف  

شم٠مًمٞمػ آى٦ماهلل طم٤مج ؿمٞمخ ُمٝمدی  ،٥مزىٜم

 ٟمجٗمی

شم٠مًمٞمػ  ،زٟمدگ٤مٟمی چٝم٤مرده ُمٕمّمقم ُم٘مدُمف  

 ُمرطمقم طمّج٦ماِلؾمّلم ؿمٞمخ همّلحمًلم رطمٞمٛمی

شم٠مًمٞمػ  ،2اظمؽمان ومْمٞمٚم٧م ج ُم٘مدُمف  

ری طمج٦ماِلؾمّلم طم٤مج ؿمٞمخ ٟم٤مساًمّدىـ اٟمّم٤م

 ىمٛمی

 شم٘مرىرات دروس قمٚمؿ رضم٤مل

 اًمٙمّت٥م اعمؽممج٦م إًمی اًمٗم٤مرؾمٞم٦م. )*(
 


