
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 شم٘مريظ اًمٕمّّلُم٦م اعمحّ٘مؼ إدي٥م إؾُمت٤مذ

ّت٤مر احلًٜمل  ًّ  احلّج٦م اًمًّٞمد قمٌداًم
 

ـْ اًمتٗمًػم اعمقؾمقم سمِـ ٱ ٟمنمُخ يشم٤مر ٤مدِس ُِم ًَّ  اًم
ِ
أضْمَقد اًمٌٞم٤من ذم »ْْلُْزء

ػْمِ  ًِ امطَم٦ِم اًمٗم٘مٞمفِ ش ًْمُ٘مرآنٱشَمْٗم ًَ
ْٞمِخ ٱ ًمِ ؼ اًمٜمِّْحِرْير آَي٦ِم اهلل إؾمت٤مذ اًمِمَّ ْْل٤مِدْي ٱعُمَح٘مِّ

ـْ آِل أيب   :عمَْجِد اًمٜمَّجٗمّل ٱُِم

 ْْل٤مِدْي َُمقاِه٥ُم ََج٦َّمٌ ٱًمِْمَي٦ِم 

 

ـْ ًُمْٓمِػ َربٍّ سم٤ِمًْمِٕم٤ٌمِد ظَمٌػِْمِ    ُِم

ٌِِف َأْن ضَمدَّ ذم شَمٜمِْقْيع ُم٤م  ًْ  َوسمَح

 

ـَ    ًمتَّْحِرْيرِ ٱظَمٓم٧َّْم أٟم٤مُِمُٚمُف ُِم

ٍـّ ظم٤مَض ُْلََّتُف َوُم٤م  ـْ يُمؾِّ وَم  ُِم

 

 ؿِمْٞمٜم٧َْم قَمقاىِم٥ُم خَمِْرِه سمُِ٘مُّمْقرِ  

 َوؾَمام سمُِٙمؾِّ وَمِْمْٞمَٚم٦ٍم ُُمْذ ضَمدَّ ذم 

 

٦ِم ٱَٟمنْمِ    ًمٜمِّْحِرْيرِ ٱًْمُٕمُٚمْقِم ِِبِٛمَّ

٦مٍ    وًمِذاَك وم٤مَز سمِٜمَْٞمِؾ يُمؾِّ َُمِزيَّ

 

ْي   ـْ ُُيِْٞمَط سمَِقْصِٗمٝم٤م شَمْٕمٌػِْمِ  ٓ، ًَم

 ؾم٤مِدسٍ ًمْ ٱوَ  
ٍ
َٗمٜم٤م سمُِجْزء  َٞمْقَم َأْْتَ

 

طِمِف ًمِٙمِت٤مِب ُٟمْقِر   ـْ َذْ  ًمٜمُّْقرِ ٱُِم
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 َأقْمٜمِْل يمِت٤مَب اهللِ ضَمؾَّ ضَمّلًُمفُ 

 

ػْمِ ٱًْمَٗمْْمِؾ وَ ٱِذْي   ًِ ْٟمٕم٤مِم سم٤مًمتَّْٞم  ْْلِ

هِ   ـْ آِٓئِف ذم َُمدِّ  َوطَم٤ٌمُه ُِم

 

ـْ َُمٜمِِّف سمَِدىم٤مِئِؼ    عم٠َْمصُمْقرِ ٱُِم

ـِ )سَمٞم٤مٟمِِف(َويَمٗم٤مُه )َأضْمَقدُ   ًْ  ُه( سمُِح

 

ِؼ ٱَوٟمِٔم٤مُِمِف   ُٓمْقرِ ٱعمُت٠َّمًمِّ ًْ  عمَ

 ًْمٙم٤ًِم ىَمْد شَمؿَّ ذم ٱَوسمَِٕمدِّ أْصح٤مِب  

 

ػْمِ ٱشم٤مِرْْيِِف: إِْهداُء ذا   ًِ  ًمتَّْٗم

                       (5)                (21( )702( )712) 

 هـ 2449ؾمٜم٦م 

 

ت٤ّمر قَمٗم٤م قَمٜمُْف  ًّ  اعمٚمٞمُؽ اًمٖمّٗم٤مرإىمْؾ قَمٌُْداًم

 اًمٜمجػ إذف ـ اعمدرؾم٦م اعمٝمدّي٦م اًمِٕمْٚمِٛمٞم٦َّم اًمديٜمٞم٦ّم
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ؿ شمرسمقي ْلصّلح اًمٜمٗمقس، وشمٓمٝمػمه٤م ُمـ اًمْمٕم٤مئـ وإطم٘م٤مد، وىمد ٙمطم»

ّؾ ُم٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، وٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م، ومّلسمّد ُمـ إصّلطمٝم٤م يمسم٠مّٟمف يٕمٚمؿ  طمّذرهؿ

 .2شسم٤مًمٕمٗمق طمتّك يِمٛمٚمٝمؿ قمٗمقه ورمحتف

 .ٟم٤مومٞم٦م 

    ِعٌ ْم٤مرِ ُمُ  ٌؾ ٕمْ وم. 

   ،حم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم هل رو٤مه وإٟمٕم٤مُمف سم٤مًمثقاب وشمٗمّْمٚمف قمغم قمٌٞمده »وم٤مقمٚمف

ٌّتف هق ؾمخٓمف وقم٘م٤مسمف  راه٦م اًمتنميٕمٞم٦م وهل احلرُم٦م.ٙمهٜم٤م اًم. واعمراد ِب٤م 1شوقمدم حم

     ،سمقوقح، وىمد  4شمدّل قمغم اًمٔمٝمقر واًمؼموزش ضمٝمر»ُم٤مدة »ُمٗمٕمقل سمف

                                                 
 .20/97 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .20/98 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 قمٌداًمًّلم إؾمت٤مذ سمتح٘مٞمؼ اعمٓمٌقع اًمٗم٤مرّد  قمكمٍّ  أيب اًمِمٝمػم اًمٚمٖمقي ًمٚمٕمّّلُم٦م شاًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس» راضمع .4

 م(.2988)ت ياعمٍم ه٤مرون حمّٛمد
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وردت هذه اعم٤مّدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُم٤م ي٘مرب ُمـ ؾمت٦م قمنم ُمقوٕم٤ًم، اؾمتٕمٛمٚم٧م 

ىمقًمف َجٞمٕمٝم٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل وًمٞمس ْل٤م طمّظ ذم أظمرة، وُمتٕمّٚم٘مٝم٤م إُّم٤م طم٤مؾم٦م اًمٌٍم، يمام ذم 

 شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمـ اًمٞمٝمقد عمقؾمك                2 وىمقًمف شمٕم٤ممم ،

طم٤ميمٞم٤ًم قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب:             1. 

أو طم٤مؾّم٦م اًمًٛمع يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                 

4ًمف شمٕم٤ممم: ، وىمق                 4. 

: ىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمٜمف وًمٕمّؾ أؿمّده٤م ُم٤م ورد ذم ىمّّم٦م ٟمقح          

   *                    5. 

ٙمقن اْلضمٝم٤مر ظمّلف اْلظمٗم٤مت، ويًتٗم٤مد ُمٜمف أّن اْلقمّلن ظمّلف اْلهار، ومٞم

ّٓ اعُمج٤مِهريـ»وىمد يًتٕمٛمؾ ظمّلف اْلهار أيْم٤ًم، وُمٜمف احلدي٨م:  ، شيمّؾ ُاُّمتل ُُمٕم٤مذم إ

 .6شوهؿ اًّمذيـ أفمٝمروا اعمٕم٤ميص ويمِمٗمقا ُم٤م ؾمؽم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   و . « : يمّؾ ُم٤م يٖمّؿ هق

اء يم٤من ُمـ آُُمقر اًمدٟمٞمقّي٦م أم إظمروّي٦م، ٟمٗمًّٞم٤م يم٤من أو سمدٟمّٞم٤ًم، ظم٤مرضمّٞم٤ًم يم٤من اْلٟم٤ًمن، ؾمق

 .7شُمثؾ ومقت ُم٤مل، أو ؿم٠مٟمّٞم٤ًم يمٗمقات ضم٤مه أو وم٘مد محٞمؿ

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذوف ُمـ  و ،    

   :«ف، وؿمتٛمف سمام ومٞمف ُمـ اعم٤ًموي، يًقء ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف يم٤مًمدقم٤مء قمٚمٞم يمّؾ يمّلم

                                                 
 .1/55 اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 َوسَمْٞمٜمَُف. سَمْٞمٜمَٜم٤م ُم٤م ُيْٙمَِمُػ  قِمٞم٤مٟم٤م، َأْي  إَْصَٖمُر: إظَْمَٗمُش  ىم٤مَل  :4/254 اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .1

 .24/20 اًمرقمد ؾمقرة .4

 .27/220 اْلهاء ؾمقرة .4

 .9 و 72/8 ٟمقح ؾمقرة .5

 .20/98 اًمرمحـ ُمقاه٥م .6

 .20/99 اًمرمحـ، ُمقاه٥م .7
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ف شمٕم٤ممم اهلل اْلٝمر سمف وإفمٝم٤مره، وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمّ  ذًمؽ ٓ ُي٥ّم  واًمٕمٞمقب وسمام ًمٞمس ومٞمف، ومٙمّؾ 

ُم٤م يقضمد ومٞمٜم٤م ُمٕمنم اْلٟم٤ًمن وُم٤م جي٤مٟمًٜم٤م ُمـ احلٞمقان،  واًمٌٖمض قمغم طمدِّ  ُمٜمّزه ُمـ احل٥مِّ 

ّٓ أّٟمف عم٤م يم٤من إُمر واًمٜمٝمل قمٜمدٟم٤م سمح٥ًم اًمٓمٌع ص٤مدريـ قمـ طم٥مٍّ  ٜمّل ِبام يم وسمٖمضٍ  إ

 .2شلاًمٜمٝمقمـ اْلرادة واًمٙمراه٦م وقمـ إُمر و

وسمٕم٤ٌمرة ُاظمرى:        « ،يمّؾ ُم٤م يًقء اعم٘مقل ومٞمف ومٞمِمٛمؾ اًم٥ًّم

واًم٘مذف، صمّؿ قمّٛمؿ    أو طمٙمٛمف طمتّك يِمٛمؾ اًمٖمٛمز واًمّٚمٛمز وآّّت٤مم سم٤مًمزء ُمـ

ب، ويمّؾ ُم٤م ًمٞمس ذم اًمٓمرف أظمر، اًمّمٗم٤مت وإقمامل، واًمٌٝمت٤من، وإًمّم٤مق اًمٕمٞمق

قم٤مء قمٚمٞمف وٟمحق ذًمؽ مم٤ّم يًٞمئف، وهق ْيتٚمػ سم٤مظمتّلف إقمّم٤مر وإُمّم٤مر  واًمدُّ

وإىمقام، ومرّب دء ذم قمٍم وُمٍم أو قمٜمد ىمقم ٓ يٙمقن يمذًمؽ قمٜمد همػمهؿ. وًمٕمّؾ 

اًمتٕمٌػم وقمدم ذيمر اخلّمقصٞم٦م ذم اعم٘م٤مم، ًمٞمِمٛمؾ اْلٛمٞمع ويمّؾ ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمًقء ُمـ 

 .1شل قمروم٤ًم، واًمت٘مٞمٞمد سم٤مًم٘مقل ُمـ سم٤مب اًمٖم٤مًم٥ماًم٘مق

  .أداة اؾمتثٜم٤مء 

   اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾ ٟمّم٥م قمغم آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع أي ًمٙمـ     

ٓ سم٠مس سم٠من جيٝمر         ومٞمٛمـ فمٚمٛمف ُمـ طمٞم٨م   « هل اًم٘مريٜم٦م وهذه

ـ اًم٘مقل يٌلم ومٞمف ُم٤م فمٚمٛمف، وئمٝمر ُم٤ًموئف اًمتل ومٞمف قمغم أٟمف إٟمام جيقز ًمف اْلٝمر سم٤مًمًقء ُم

مم٤م فمٚمٛمف سمف، و أُم٤م اًمتٕمّدي إمم همػمه مم٤م ًمٞمس ومٞمف، أو ُم٤م ٓ يرشمٌط سمٔمٚمٛمف ومّل دًمٞمؾ قمغم 

 .4شأي٦مضمقاز اْلٝمر سمف ُمـ 

    اًمٔمٚمؿ ُمٕمروف. ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. وُمٕمٜمك

ٚمؿ، وهق ُمٌٖمقض سم٤مًمٗمٓمرة، وإرؿم٤مد إمم أّن اْلٝمر سم٤مًمًقء ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمٔم»قن ويٙم

                                                 
 .5/214 اعمٞمزان .2

 .20/99 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .5/214 اعمٞمزان .4
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اعمٔمٚمقم إّٟمام جيقز ًمف آٟمتّم٤مر ممّـ فمٚمٛمف ذم اْلٝم٦م اًمتل فمٚمؿ ِب٤م، وٓ جيقز اًمتٕمّدي 

 .2شقمٜمٝم٤م

واعمٔم٤مهرات ود طمٙم٤مم »قمغم اْلقاز اًمنمقمل ًمإلضاسم٤مت  وأي٦م اًمنميٗم٦م شمدّل 

ن ٓ شم١مدي إمم أ ٚمؿ ِب٤م، قمغم ذيٓم٦مٔماْلقر، سمؾ ىمد دم٥م إذا اٟمحٍم اًمٓمريؼ ذم رومع اًم

اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٓم٤مع ُمـ طمٞم٨م ُيٕمَم، وم٤مْلؾمّلم يرقمك  ضار سم٤مًمٖمػم، ٕنّ اًمِمٖم٥م واْل

ك يٕمتدي قمغم يمراُم٦م همػمه، وقمٜمده٤م شمرشمٗمع قمٜمف وقمـ راُمتف، طمتّ ًمإلٟم٤ًمن ىمداؾمتف ويم

 يمراُمتف اًمّمٞم٤مٟم٦م واحلّم٤مٟم٦م، وُيؾ هتٙمف واذًٓمف.

اٟم٤ًمن  وأقمقاهنؿ، وم٠مّي اًمٔمٚمؿ ٓ ْيتص سمحٙم٤مم اْلقر  نّ أودمدر اْلؿم٤مرة إمم 

ف، أو ُمٓمٚمف سمف ومٝمق فم٤ممل، ىم٤مل اقمتدى قمغم همػمه سمٗمٕمؾ أو ىمقل، أو ُمٜمٕمف طم٘مّ 

. شاًمقاضمد ُيؾ قمروف». وذم طمدي٨م آظمر: شاًمقاضمد فمٚمؿ 1زِمُّ »: اهلل رؾمقل

واًمقاضمد هق اًمذي ٓ يٗمل سم٤مًمديـ ُمع ىمدرشمف قمغم اًمقوم٤مء... وروى أهؾ اًمٌٞم٧م قمـ 

ذِبؿ، ووقمدهؿ ومٚمؿ ٙمٝمؿ، وطمدصمٝمؿ ومٚمؿ يُمـ قم٤مُمؾ اًمٜم٤مس، ومٚمؿ ئمٚمٛم: »ضمدهؿ

٤مذب ٙمطمّتك اًمش. ظمقشمف، وطمرُم٧م همٞمٌتفأُ ْيٚمٗمٝمؿ ـ ومٝمق ممـ يمٛمٚم٧م ُمروءشمف، ووضم٧ٌم 

واعمخٚمػ سمققمده ٓ طمرُم٦م ًمف... وهٙمذا ُيٗمظ اْلؾمّلم طم٘مقق اًمٗمرد ُم٤م دام ىم٤مئاًم سمح٘مقق 

 .4شقاناْلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًّمتل شمتٛمثؾ ومٞمف وذم همػمه، وُمتك ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف يم٤من أهًّل ًمّلطمت٘م٤مر واْل

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م شم٠ميمٞمد ًمٚمحٙمؿ اًم٤ًمسمؼ 

   ِٟم٤مىمص. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم            .اؾمٛمف 

       ظمؼما  .    ٕىمقاًمٙمؿ   .سم٤مًمٔم٤ممل واعمٔمٚمقم 

                                                 
 .20/200 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

ـَ  َُمّمَدرٌ  اًمكّمُّ  .1 ْيِػ: ذم وُِمْثُٚمفُ  ًَمّٞم٤مً  َيْٚمِقْي، ًَمقى   اًمِٗمْٕمِؾ: ُِم ، اًمتٍَّْمِ  ذم اًْمَٕمَرِب  ىَمْقَل  َوُِمٜمْفُ  يَمّٞم٤ًم، َيْٙمِقْي، يَمقى 

ؿ:   آظِمرُ  أُْمث٤مِْلِ
ِ
واء . اًمدَّ ـّ  اًْمَٙملُّ ـَ اعم ًمٙم ـْ  قَمَدًُمْقا َت٠َمظِمِرْي ، ًَمْقي٤ًم، َيْٚمِقْي، ًَمقى   ىم٤مًَمْقا: إذ اًمًٌٞمؾ ضَمَددِ  قَم  َويَمقى 

ـِ  قمغم ْيٗمك ٓ يمام ومِْٞمفِ  ُم٤م وومِْٞمفِ  يَمْقي٤ًم، َيٙمِقْي، ِْٞمف. اًمَٗمٓمِ  اًمٜمٌَّ

 .1/478 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4
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 اًمرواي٤مت

ّٓ ىم٤مل اًم٘مٛمل ذم ذيؾ أي٦م: أي ٓ ُي٥ّم أن جيٝمر اًمرضمؾ سم٤مًمٔمٚمؿ وا ًمًقء وئمٚمؿ، إ

 ُمـ فُمٚمؿ، وم٘مد أـمٚمؼ ًمف أن ُيٕم٤مروف سم٤مًمٔمٚمؿ.

وذم طمدي٨م آظمر ذم شمٗمًػم هذا، ىم٤مل: إن ضم٤مءك رضمؾ وىم٤مل ومٞمؽ ُم٤م ًمٞمس ومٞمؽ 

 2ُمـ اخلػم واًمثٜم٤مء واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ومّل شم٘مٌٚمف ُمٜمف ويمّذسمف وم٘مد فمٚمٛمؽ.

 ، ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ اًمٗمْمؾ سمـ أيب ىُمّرة، قمـ أيب قمٌداهلل     

               . 

ىم٤مل: ُمـ أو٤مف ىمقُم٤ًم وم٠مؾم٤مء وٞم٤مومتٝمؿ، ومٝمق ممّـ فمٚمؿ، ومّل ضُمٜم٤مح قمٚمٞمٝمؿ ومٞمام ىم٤مًمقا 

 1ومٞمف.

قء ُمـ اًم٘مقل أن يذيمر اًمرضمؾ سمام ومٞمف.وأسمق اْل٤مُرود، قمٜمف ًُّ  4، ىم٤مل: اْلَْٝمر سم٤مًم

 ل سم٤مًمرضمؾ، ومّل ُيًـ وٞم٤مومتف، ضم٤مز أّٟمف ىم٤مل: هق اًمْمٞمػ يٜمز قمـ أيب قمٌداهلل

 4أن ي٘مقل ذًمؽ ومٞمف.

: قمـ أيب ضمٕمٗمر       .ـْ فمٚمٛمف وم٢مّن ذًمؽ ىمد أذن ًمف ومٞمف  5وم٤مٟمتٍم ُِم

 

                            

 

وشمقضمٞمف شمرسمقي وشمرهمٞم٥ٌم إمم إفمٝم٤مر اخلػم ؿمٙمرًا ظمٓم٤مب قم٤مم ْلٛمٞمع اعمٙمٚمٗملم 

 ًمٜمٕمٛم٦م أٟمٕمٛمٝم٤م ُمٜمٕمٌؿ قمغم اْلٟم٤ًمن وإمم اًمٕمٗمق قمـ اًمًقء واًمٔمٚمؿ.

                                                 
 .2/140 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .199ح ،2/454 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .400ح ،2/454 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .4/242 اًمٌٞم٤من جمٛمع :4/472 اًمتٌٞم٤من .4

 .4/242 اًمٌٞم٤من جمٛمع :4/472 اًمتٌٞم٤من .5
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  .طمرف ذط ضم٤مزم 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف، ومٕمؾ اًمنمط. اْلسمداء: اْلفمٝم٤مر 

    :ن شمٔمٝمروا.إ 

   .ُمٗمٕمقل سمف، قم٤مم يِمٛمؾ اًمٗمٕمؾ واًم٘مقل           .قم٤مـمٗم٦م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل سمف ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    .

اخلػم ُمٜمٍمومف إظمٗم٤مء ومٕمؾ اعمٕمروف ًمٞمٙمقن  وإظمٗم٤مء»ف. يماْلظمٗم٤مء: ود اْلفمٝم٤مر وشمر

 .2شاخلٚمقص٤مء وأىمرب إمم يأسمٕمد ُمـ اًمر

  .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   :اًمًؽم وقمدم اًمٕم٘م٤مب قمغم اًمذٟم٥م.. اًمٕمٗمق 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     وشمٜمٙمػم   .يدّل قمغم اًمتٌٕمٞمض

قمـ اًمًقء هق اًمًؽم قمٚمٞمف ىمقًٓ سم٠من ٓ يذيمر فم٤معمف سمٔمٚمٛمف، وٓ يذه٥م سمام وضمٝمف  واًمٕمٗمق»

 .1شؽقمٜمد اًمٜم٤مس، وٓ جيٝمر ًمف ذًم

يٙمقن اًمٕمٗمق قمٜمف ظمػمًا ًمف، وٓ ضر ُيًـ اًمٕمٗمق قمـ اعمزء، وًمٙمـ طملم »ٟمٕمؿ، 

ؾم٤مءة وإمم اٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد ومٞمف قمغم اعمجتٛمع، أُم٤م إذا يم٤من وؾمٞمٚم٦م إمم شمِمجٞمع اعمزء قمغم اْل

ّٓ اظمتؾ اًمٜمٔم٤مم، وؾم٤مد إذار، واؾمتح٤مًم٧م احلٞم٤مة  .4شوم٤من اًمٕم٘م٤مب هق اعمتٕملم، وإ

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط وُم٤مسمٕمده٤م ضمقاب قمـ اًمٕمٗمق وم٘مط 

  ٞمد.يمروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠مُمـ احل            .اؾمٛمف 

   ِـْ إزل إمم إسمد. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  ٟم٤مىمص. ُِم

        ظمؼما  ُمـ صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م، واْلٛمٚم٦م .          ذم

                                                 
 .5/214 اعمٞمزان .2

 .5/214 اعمٞمزان .1

 .1/478 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4
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حمؾ رومع ظمؼم  . 

٥ٌّم واًمت٘مدير: إن شمٕمٗمقا  ؾم٥ٌم»واْلقاب  قمـ ؾمقء وم٘مد اشمّمٗمتؿ ُأىمٞمؿ ُم٘م٤مم اعمً

 .1شىمدرشمفـ وم٢من اهلل ذو قمٗمق قمغم  2سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل اًمٙمامًمٞم٦م ـ وهق اًمٕمٗمق قمغم ىمدرة

 ٦مرواي

 4اًمٕمٗمق. : إّن اهلل قمٗمٌق ُي٥ّم روى قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 

                               

                         

 

سمٕمده٤م شمتحّدث قمـ اًمٞمٝمقد وشمذيمر قم٘م٤مئدهؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م  أي٦م اًمنميٗم٦م ُمع قمنٍم 

 ؿ اعمحّ٘م٦م.اًمٙمثػمة ذم إٟمٌٞم٤مء وأدي٤مهن ؿْ ٝمُ ٔم٤معمَِ ُمَ وأوم٤مقمٚمٞمٝمؿ اعمجرُم٦م وَ 

واعمذيمقر ذم هذه أي٦م ُمٜمٝم٤م: اًمتٗمرىم٦م سملم اْليامن سم٤مهلل ورؾمٚمف وقمّدّت٤م اًمٙمٗمر 

 اعمحض.

  .ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

   اؾمؿ ُمقصقل، اؾمؿ . 

     :ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، أي جيحدون، وهؿ قمغم ـمقائػ 

 ٤مم.ٜمٕملم يم٤معمنميملم وقمٌدة إْص أ: اًمذيـ يٙمٗمرون سم٤مهلل ورؾمٚمف أَج

ب: اًمذيـ يّدقمقن أهّنؿ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل وم٘مط و يٙمٗمرون سمرؾمؾ اهلل أَجٕملم سمداقمل 

                                                 
ةْ  صَمّلصَم٦مٍ  ذم إظَْمّلِق  َُمٙم٤مِرمُ  سَمْٕمُْمُٝمْؿ: َيُ٘مْقُل  اعمٕمٜمك   هذا وذم .2 ًَّ  اًْمَٙمّلمِ  ًملِْمُ  ُُمٜمَْحٍِمَ  قِمٜمْدَ  َواًْمَٕمْٗمقُ  خ٤مَواًم

 اعمْ٘مِدَرِة.

 .5/214 اعمٞمزان .1

 .4/474 اًمتٌٞم٤من .4
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 إٟمٙم٤مر اًمقطمل اْلْلل وأّن اًمٕم٘مؾ اْلٟم٤ًمين يٙمٗمل ْلداي٦م اًمٌنم يم٤مًمؼمامه٦م.

ج: اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل وسمٌٕمض رؾمٚمف ويٜمٙمرون ٟمٌقة سمٕمض آظمر ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل 

 .أو سمرؾم٤مًم٦م حمّٛمد ٙمٗمرون سمرؾم٤مًم٦م قمٞمًكيم٠مهؾ اًمٙمت٤مب طمٞم٨م ي

واعمذيمقر ذم أي٦م اًمنميٗم٦م اًم٘مًؿ إظمػم وقمغم أّي طم٤مل أي٦م اًمنميٗم٦م شمًّقى 

 سملم اًمٙمٗمر سم٤مهلل وسمرؾمٚمف.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

           .قم٤مـمٗم٦م     .ُمٕمٓمقف وُمْم٤مف إًمٞمف 

       .قم٤مـمٗم٦م شمٗمًػمي٦م         ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   . 

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

      .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف        سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمؾ

 ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

   فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ              .  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقف قمغم  .وُمْم٤مف إًمٞمف 

 .قم٤مـمٗم٦م شمٗمًػمي٦م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مقل اًم٘مقل 

    ضم٤مروجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .ُمـ إٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . 

           .قم٤مـمٗم٦م  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

    ضم٤مروجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ُمـ إٟمٌٞم٤مء اهلل ؾمّلم اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،

 أَجٕملم.

           .قم٤مـمٗم٦م شمٗمًػمي٦م    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   .اًم٤ًمسم٘م٦م 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠من ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم ووم٤مقمٚمف. سمت٠مويؾ
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 ٕمقل سمف.ُمّمدر ُمٗم

   فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

  .اؾمؿ اؿم٤مرة، ذم حمّؾ ضمّر ُمْم٤مف إًمٞمف 

    ،ؾمٌٞمًّل ُمتقؾمٓم٤ًم سملم اْليامن سم٤مهلل ورؾمٚمف َجٞمٕم٤ًم واًمٙمٗمر  أي»ُمٗمٕمقل سمف

ّٓ اْليامن سمف  سم٤مهلل ورؾمٚمف َجٞمٕم٤ًم، وهق اْليامن سمٌٕمض واًمٙمٗمر سمٌٕمض، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم اهلل إ

سمرؾمٚمف َجٞمٕم٤ًم وم٢من اًمرؾمقل سمام أٟمف رؾمقل ًمٞمس ًمف ُمـ ٟمٗمًف رء وٓ ًمف ُمـ إُمر رء، و

 .2شحمْم٤مً وم٤مْليامن سمف إيامن سم٤مهلل واًمٙمٗمر سمف يمٗمر سم٤مهلل 

 

                        

 

ٞمد يزيؾ يمّؾ وهؿ وؿمؽ ذم إيامهنؿ، يمْلؿ وشم٠مسمٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م ُمذهٌٝمؿ وواىمع طم٤م»

وم٤موًمئؽ اعمٗمّرىمقن هؿ يم٤مومرون طمّ٘م٤ًم ٓ ُمري٦م ومٞمف وإن مل يِمٕمروا سمف، ومٚمؿ يٜمٗمٕمٝمؿ إيامهنؿ 

 .1شسم٤مهلل وسمٌٕمض اًمرؾمؾ إذا يمٗمروا

               .اؾمؿ إؿم٤مرة، ُمٌتدأ            .قمامد     .ظمؼم 

  ؼ ـ ُمّمدر ـ ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ حمذوف: ُيّؼ أو طمّؼ طم٘م٤ًم. ُمٗمٕمقل ُمٓمٚم

ويٛمٙمـ أن يٙمقن صٗم٦م عمّمدر حمذوف أو ٟم٤مئ٤ًٌم قمٜمف سمت٘مدير:    اًمذيـ يمٗمروا يمٗمرًا

 طم٘م٤ًم.

واْلٛمٚم٦م اْلؾمٛمٞم٦م                ظمؼم   .ذم ُمًتٝمؾ أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

وسم٤معمّمدر  )قمامد( ٦م سملم اْلزئلم وسمْمٛمػم اًمٗمٕمؾسم٤مْلٛمٚم٦م اعمٕمروم»شم٠ميمٞمد ًمٚمحٙمؿ سمٙمٗمرهؿ 

ًمٙمّؾ إرادة سم٤مـمٚم٦م وشم٘مّقل وم٤مؾمد، وم٢مّٟمف ٓ طمّؼ أصم٧ٌم وأصّح مم٤ّم ُيّ٘مف اهلل شمٕم٤ممم ، ىمٓمٌع اعم١ميّمد

                                                 
 .5/216 اعمٞمزان .2

 .20/228 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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طمّ٘م٤ًم، واًمّن ذم ذًمؽ واوح: ّٕن ُم٤م يتقؾّمٚمقن سمف ذم إصم٤ٌمت اًمتٗمرىم٦م سم٤مـمؾ، وأّن ٓزم 

وطمدة ُمتٙم٤مُمٚم٦م، يٌنّم اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمّلطمؼ  ّٕن إٟمٌٞم٤مء، إيامهنؿ يمذًمؽ اًمرّد قمغم اهلل

ويدقمق إًمٞمف، يمام يٜمّقه اًمّّلطمؼ سم٤مًم٤ًمسمؼ وجيٕمؾ اْليامن سمف ُمـ أضمزاء اْليامن سمديٜمف، وم٢مذا 

أٟمٙمر واطمد ُمٜمٝمؿ، وم٘مد أٟمٙمر اْلٛمٞمع، وهق اًمٙمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ، وًمِمٜم٤مقم٦م اًمٗمٕمؾ يم٤من 

 .2شاْلزاء قمٔمٞمامً 

 ده٤م وقمٞمد ْلؿ.ٕمطم٤مًمٞم٦م، وُم٤م سم 

     ِذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل، أي أقمددٟم٤م أو هّٞم٠مٟم٤م ُمـ اًمٕمت٤مد  فُ ٚمُ ووم٤مقمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

وهق اًمٕمدة. اًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اًمتٙمّٚمؿ ُمع اًمٖمػم ّٕن اؾمتٜم٤مد اْلزاء إمم اعمتٙمٚمِّؿ أىمرب 

 1إمم اًمقىمقع ُمـ إؾمٜم٤مده إمم اًمٖم٤مئ٥م.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

  ٗمٕمقل سمف، ذم أظمرة.ُم 

   .ؿ خمٚمدون ذم ذًمؽ  ٟمٕم٧م، هيٞمٜمٝمؿ ويذْلَّ

 رواي٦ٌم أو دراي٦مٌ 

 وأٟمٙمروا أُمػماعم١مُمٜملم اهلل ىم٤مل اًم٘مٛمل: هؿ اًّمذيـ أىمّروا سمرؾمقلِ 

                 .]أي يٜم٤مًمقا ظمػمًا[          

 . 

 

                                                 
 .20/228 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .5/217 اعمٞمزان ذم يمام .1
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ًمٚمّمٜمػ اعم٘م٤مسمؾ ُٓوًمئؽ اعمٗمّرىملم سملم اهلل ورؾمٚمف، وومٞمف شمٕمٔمٞمؿ عم٘م٤مُمٝمؿ  سمٞم٤من»

يػ ْلؿ سمٌٞم٤من قمٔمٞمؿ أضمرهؿ، وُمٜمف شمٔمٝمر طم٘مٞم٘م٦م اْليامن اعمٓمٚمقب، وهل اْليامن وشمنم

 .2شسم٤مهلل وقمدم اًمتٗمرىم٦م سملم أطمد ُمـ رؾمٚمف اًمٕمٔم٤مم صغّم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أَجٕملم

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ 

    ٍووم٤مقمٚمف.           ومٕمؾ ُم٤مض   ّؼ سمـضم٤مر وجمرور ُمتٚم  . 

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقف قمغم  .وُمْم٤مف إًمٞمف. أي َجٞمٕمٝمؿ 

           .قم٤مـمٗم٦م  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف 

   فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .             .ُمْم٤مف إًمٞمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   «واًمْمٛمػم ش ُمـ . سمٞم٤مينٌّ

 .ؾمّلم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أَجٕملميرضمع إمم أٟمٌٞم٤مء اهلل 

               .اؾمؿ إؿم٤مرة، ُمٌتدأ   1طمرف اؾمت٘م٤ٌمل. 

      ُمٗمٕمقل سمف أّول أي ش هؿ»و ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ؿ.يٕمٓمٞمٝم

      ٍصمقاِبؿ اًمذي اؾمتح٘مقا قمغم إيامهنؿ »وُمْم٤مف إًمٞمف. أي  ُمٗمٕمقل سمف صم٤من

                                                 
 .20/229 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

ّٓ  َيْدظُمُؾ  ٓ اؾمت٘م٤ٌملٍ  طَمْرُف  ؾَمْقَف  .1 ٧ٌَِم، اًمِٗمْٕمؾِ  قمغم   إ ٌَْؾ   َٟمْٗمِل  طَمْرُف  سَمْٕمَدهُ  ي٠ميت ّلوم اعمُْث  وًمِذا َُمْدظُمقًمِف. ىَم

ـْ  ىَمْقُل  َيِّمحُّ  ٓ ْ  إِنْ  ىم٤مَل: َُم ْقَف  شَمْدُرْس  مَل ًَ ـْ  وَم قاُب  شَمٜمَْجَح: ًَم ـْ  شَمْدُرْس  ملَ  إنْ  ومٞمف: واًمّمَّ  شَمٜمَْجَح. وَمَٚم
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 .2شسم٤مهلل ورؾمٚمف، وآىمرار ِبؿ، وإٟمف يٕمٓمٞمٝمؿ ضمزاء هؿ قمغم ذًمؽ

واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م               ظمؼم      اًمث٤مين، واْلٛمٚم٦م

اْلؾمٛمٞم٦م                    ظمؼم  .ذم ُمًتٝمؾ أي٦م اًمنميٗم٦م 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م           .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص  .اؾمٛمف 

        ظمؼما   يٖمٗمر عمـ هذه صٗمتف ُم٤م »ُمـ صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م، أي

سم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مٟمف مل يزل يم٤من ؾمٚمػ ًمف ُمـ اعمٕم٤ميص وأصم٤مم، ويًؽمه٤م قمٚمٞمٝمؿ، ويؽمك اًمٕم٘مق

همٗمقرًا رطمٞماًم أي ُمتٗمْمّل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مْلداي٦م إمم ؾمٌٞمؾ احلؼ ُمقوم٘م٤ًم ْلؿ عم٤م ومٞمف ظمّلص رىم٤مِبؿ 

 .1شُمـ قم٘م٤مب اًمٜم٤مر

 شمٜمٌٞمفٌ 

واعمذاه٥م اْلؾمّلُمٞم٦م شم١مُمـ سمجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء، وٓ شمٙمٗمر سمٌٕمض، وًمٙمـ سمٕمض  يمؾُّ اًمِٗمَرق»

اْلؾمّلُمٞم٦م،  سمٕمض اًمٓمقائػ أو اعمذاه٥م اًمٓمقائػ أو اعمذاه٥م اْلؾمّلُمٞم٦م شَمْٙمُٗمُر وشُمٙمٗمر

ومٝمؾ هذا اًمٙمٗمر واًمتٙمٗمػم، أيْم٤ًم يمٗمر سم٤مهلل مت٤مُم٤ًم يم٤مًمٙمٗمر سمٌٕمض إٟمٌٞم٤مء؟ اْلقاب: يمّٚمٜم٤م 

 .4شُيٗمظ هذا احلدي٨م: ُمـ يمّٗمر ُمًٚماًم ومٝمق يم٤مومر

 

                                   

                      

                            

 

سمٞم٤من ًمٔمٚمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب وضمرائٛمٝمؿ وشمٕمّد قمٚمٞمٝمؿ أومٕم٤مْلؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م وقمٜم٤مدهؿ 

                                                 
 .4/475 اًمتٌٞم٤من .2

 .4/475 اًمتٌٞم٤من .1

 ٜمٞمف.ُمٖم حمّٛمدضمقاد ًمٚمِمٞمخ 204/ اعمٌلم اًمتٗمًػم .4
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ًمٚمحّؼ وضمحقدهؿ ًمف وختّص سم٤مًمذيمر اًمٞمٝمقد اًمذيـ يٕم٤مٟمدون احلؼ َوُي١ْمُذْوَن أهٚمف 

 ويٙمقُٟمْقَن ذم أؿمّد اًمٚمج٤مج ُمٕمٝمؿ.

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف أّول ُم٘مّدم. واخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل

 .إقمٔمؿ

       وم٤مقمؾ و ُمْم٤مف إًمٞمف. و       ذم قمرف اًم٘مرآن هؿ

وٓ يٜم٤مومٞمف يمقن اعمٔم٤ممل واْلرائؿ اعمٕمدودة ذم وٛمـ أي٤مت خمتّم٦م »اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

سم٤مًمٞمٝمقد يم١ًمال اًمرؤي٦م، واخت٤مذ اًمٕمجؾ، وٟم٘مض اعمٞمث٤مق قمٜمد رومع اًمٓمقر وإُمر سم٤مًمًجدة 

 واًمٜمٝمل قمـ اًمٕمدو ذم اًم٧ًٌم وهمػم ذًمؽ.

وم٢من اًمٓم٤مئٗمتلم شمرضمٕم٤من إمم أصؾ واطمد وهق ؿمٕم٥م إهائٞمؾ سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ ُمقؾمك 

 .2ش... وُم٤م ىمقم قمٞمًك سم٠مىمؾ فمٚماًم ًمٕمٞمًك ُمـ اًمٞمٝمقد عمقؾمكوقمٞمًك

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

   ش. أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم    ذم حمؾ

ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمـ    . 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ َاًمٙمت٤مِب  إمم أهؾِ  عُ ضمِ رْ ، واًمْمٛمػم ي 

ُـّ   .1اعمديٜم٦م اًمذيـ ؾم٠مًمقه هؿ هيقدُ  وًمٙم

   .ُمٗمٕمقل سمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ « . واظمتٚمٗمقا ذم

 ٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمًامء:أن يٜمزل قم اًمٙمت٤مب اًمذي ؾم٠مل اًمٞمٝمقد حمّٛمد

وم٘م٤مل ىمقم: ؾم٠مًمقا ان يٜمزل يمت٤مسم٤م ُمـ اًمًامء ُمٙمتقسم٤م، يمام ضم٤مء ُمقؾمك سمٜمل إهائٞمؾ 

سم٤مًمتقراة ُمٙمتقسم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ذم إًمقاح. ذه٥م إًمٞمف اًمًدي وحمّٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرـمل، 

                                                 
 .5/219 اعمٞمزان .2

ـْ  َوُهؿْ  .1  اًْمٙمِت٤مِب. َأْهؾِ  َُجَْٚم٦مِ  ُِم
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 وم٠مٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ هذه أي٦م إمم ىمقًمف:           2. 

 ْلؿ ذه٥م إًمٞمف ىمت٤مدة. ٤مً ظم٤مّص  ؾم٠مًمقه أن يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ يمت٤مسم٤مً  وىم٤مل آظمرون: سمؾ

سم٤مُٕمر  وىم٤مل آظمرون: سمؾ ي٠ًمًمقن أن يٜمزل قمغم رضم٤مل ُمٜمٝمؿ سم٠مقمٞم٤مهنؿ يمت٤ٌمً 

 ، واظمت٤مره اًمٓمؼمي.٩ٍم يْ رَ ضُم  ـُ سمتّمدي٘مف، واشم٤ٌمقمف ذيمر ذًمؽ اسمْ 

وىم٤مل اًمّزضّم٤مُج: ذًمؽ طملم ؾم٠مًمقا وم٘م٤مْلؿ:                

      1. 

 ومٙم٤من ومٞمام أٟمزًمف اهلل ُمـ اًم٘مرآن ّٓ إ٤من ؾم١ماْلؿ قمغم وضمف اًمتٕمٜم٧م ويم: لُّ ٤مئِ ٌّ وىم٤مل اْلُ 

 .4شدًٓم٦م واوح٦م قمغم ٟمٌقشمف

ؾم١ماْلؿ شمٜمزيؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمًامء سمٕمد ُم٤م يم٤مٟمقا يِم٤مهدوٟمف ُمـ أُمر »وسم٤مْلٛمٚم٦م: 

ّٓ ؾم١مآً ضمزاومٞم٤ًم ٓ يّمدر  ّٓ ممّـ ْيْمع ًمٚمحؼِّ وٓ يٜم٘م٤مد ًمٚمح٘مٞم٘م٦م وإّٟمام اًم٘مرآن مل يٙمـ إ إ

يٚمٖمق وهيذو سمام ىمّدُمتف ًمف أيدي إهقاء ُمـ همػم أن يت٘مٞمد سم٘مٞمد أو يث٧ٌم قمغم أؾم٤مس، ٟمٔمػم 

ُم٤م يم٤مٟم٧م شمتحٙمؿ سمف ىمريش ُمع ٟمزول اًم٘مرآن، وفمٝمقر دقمقشمف ومت٘مقل قمغم ُم٤م طمٙم٤مه اهلل 

ؾمٌح٤مٟمف قمٜمٝمؿ:             4                 

            5. 

وْلذا اًمذي ذيمرٟم٤مه أضم٤مب اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ ُم٠ًمْلؿ )أوًٓ( سم٠مهنؿ ىمقم ُمتامدون ذم 

وإن  اْلٝم٤مًم٦م واًمْمّلًم٦م ٓ ي٠مسمقن قمـ أٟمقاع اًمٔمٚمؿ وإن قمٔمٛم٧م، واًمٙمٗمر واْلحقد

ضم٤مءت اًمٌٞمِّٜم٦م، وقمـ ٟم٘مض اعمقاصمٞمؼ وإن همٚمٔم٧م وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من وأي 

 فمٚمؿ، وُمـ هذا ؿم٠مٟمف ٓ يّمٚمح ْلضم٤مسم٦م ُم٤م ؾم٠مًمف واْلىم٤ٌمل قمغم ُم٤م اىمؽمطمف.
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و)صم٤مٟمٞم٤ًم( أن اًمٙمت٤مب اًمذي أٟمزًمف اهلل وهق اًم٘مرآن ُم٘م٤مرن ًمِمٝم٤مدة اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

 .2شي سمآي٤مشمف اًمٙمريٛم٦موُمّلئٙمتف وهق اًمذي يٗمّمح قمـ اًمتحدي سمٕمد اًمتحد

  ر أي: إن رومْم٧م ُم٤م ؾم٠مًمقه ُمٜمؽ واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط اعم٘مدَّ     

        . 

   شمقسمٞمخ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ؾمئؾ اٟمزال اًمٙمت٤مب قمٚمٞمٝمؿ، »طمرف ْت٘مٞمؼ، وُم٤مسمٕمده

تٝمؿ، إي٤مك ذًمؽ وم٢مهّنؿ : ي٤م حمّٛمد ٓ يٕمٔمٛمـ قمٚمٞمؽ ُم٠ًمًموشمٗمريع ُمٜمف ْلؿ سم٘مقًمف ًمٜمٌٞمف

وضمرأّتؿ قمٚمٞمف، واهمؽمارهؿ ُيٚمٛمف، ًمق أٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمت٤مب اًمذي  ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ سم٤مهلل

 .1شؾم٠مًمقه خل٤مًمٗمقا أُمر اهلل

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ذم حمّؾ ضمزم ّٕٟمف ضمقاب اًمنمط اعم٘مّدر. واًمْمٛمػم

 اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اًمٞمٝمقد.

  .ُمٗمٕمقل سمف 

    ٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ حمذوف أو ٟم٤مئ٥م قمٜمف شم٘مديره: ؾم١مآً صٗم٦م عم   وأقمٔمؿ. 

     ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ً وجمروره حمّّل ضم٤مر   .           

 .4شأي مم٤ّم ؾم٠مًمقك ُمـ شمٜمزيؾ يمت٤مب ُمـ اًمًامء إًمٞمٝمؿ»

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم . 

     ووٛمػم  يرضمع إمم ُمقؾمكش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ٌَٕم٤مً  ُمٗمٕمقل سمف أّول. إراة قمٞم٤من، وٟمحـ اْلُم٤مُمٞم٦م ُمتّمؾ  ةِ  شَم  4ٟم٘مقل سم٤مُمتٜم٤مع اًمّٓم٤مِهَرةِ  ًمِْٚمِٕمؽْمَ

                                                 
 .5/240 اعمٞمزان .2

 .4/476 اًمتٌٞم٤من .1

 .5/240 اعمٞمزان .4

دِّ ا ذم اًمٓم٤مئَِٗم٦مِ  قُمٚمامءُ  َصٜمََّػ  وىمد .4 ْؤَي٦مِ  سمجقاز اًم٘م٤مئٚملم قمغم   ًمرَّ ٗم٤مٍت  أظِمَرة ذم اًمرَّ ـْ  حُمَْٙمَٛم٦مً  َوَرؾم٤مئَِؾ  ُُم١مًمَّ  وُِم

ـْ  آظِمرِ  ِف  آُل  قمٌُداحلًلم اًمًّٞمد اْلُم٤ممُ  جُمَْتِٝمِدْيٜم٤م: أيم٤مسمِرِ  ُمـ ومٞمٝم٤م يَمَت٥َم  َُم  يمت٤مسمِفِ  ذم اعُمْقؾَمِقيُّ  اًمّديـ َذَ

ؤي٦م ذم يَمٚمِٛم٦م» سمـ اعمقؾمقمِ   ش.اًمرُّ
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 اًمرؤي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ُمٓمٚم٘م٤ًم.

  .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من 

     عمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ حمذوف أي روي٦م طم٤مل. أي واوح٤ًم، أو صٗم٦م    

 .2شوهذه هم٤مي٦م ُم٤م يٌٚمٖمف اًمٌنم ُمـ اْلٝم٤مًم٦م واْلذر واًمٓمٖمٞم٤من»طمتك ٟمٕم٤ميٜمف سم٠مسمّم٤مرٟم٤م. 

 وهذه اعم٘م٤مًم٦م ُمذيمقرة ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:                  

                    1. 

           .قم٤مـمٗم٦م شمًٌٞمٌٞم٦م      .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم 

   .وم٤مقمؾ. وهل ُمٕمرووم٦م 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ     . 

  .قم٤مـمٗم٦م ًمٚمؽمشمٞم٥م 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ُمٕمٓمقف قمغم  أي ،     .ًمٚمٕم٤ٌمدة 

     ُمٗمٕمقل سمف، وهق اًمذي صٜمٕمف اًم٤ًمُمري وأفمٚمٝمؿ سمف. وهذه قم٤ٌمدة

 .4اًمّمٜمؿ وهل ُمـ أومٔمع اْلٝم٤مٓت اًمٌنمي٦م يمام ذم اعمٞمزان

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .           .ُمّمدري٦م 

     ٘مدم. ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم  ُمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ

 ُمّمدر ذم حمّؾ ضمر سم٤مْلو٤موم٦م.

      وم٤مقمٚمف، واعمراد ِب٤م: اًمدٓٓت اًمقاوح٤مت واعمٕم٤مضمز اًمٙمثػمة واًم٘مّم٦م

  ُمروي٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:                           

                                              

                                                 
 .5/240 اعمٞمزان .2

 .55/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .5/240 اعمٞمزان .4
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     2. 

وُمٕمٚمقم ان اًمذيـ ؾم٠مًمقا اًمرؤي٦م ضمٝمرة، واختذوا اًمٕمجؾ إْل٤ًم هؿ اًمٞمٝمقد إوًمقن، ٓ »

... وًمٙمـ ه١مٓء راوقن وُم١مُمٜمقن سمٙمؾ ُم٤م ومٕمؾ أسم٤مء وإضمداد، وُمـ هٜم٤م هيقد اعمديٜم٦م

 .1شصح٧م اًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ

           .قم٤مـمٗم٦م    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ             . .قم٤مـمٗم٦م 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم   . 

  .ُمٗمٕمقل سمف أّول 

    4شهل أي٤مت اًمتل آشم٤مه اهلل إي٤مه٤م»ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. أي طمج٦م و. 

   .ٟمٕم٧م. أي فم٤مهرة 

 

                               

                

 

           .قم٤مـمٗم٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     .فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف 

   ّٚمؿ اهلل قمٚمٞمف ُمقؾمك.يمُمٗمٕمقل سمف، اؾمؿ اْلٌؾ اًمذي 

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. يتٕمٚم٘م٤من سمـ   و     

اهلل شمٕم٤ممم رومع اًمٓمقر قمٚمٞمٝمؿ »سمخذف ُمْم٤مف أي: سمٜم٘مض ُمٞمث٤مىمٝمؿ أو سم٠مظمذ ُمٞمث٤مىمٝمؿ ّٕن 

                                                 
 .54/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .1/482 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .4/478 اًمتٌٞم٤من .4
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طمّتك أظمذ اعمٞمث٤مق ُمٜمٝمؿ ْت٧م اًمّمخرة، وإّٟمام ومٕمؾ ذًمؽ شمِمديدًا ُٕمر اعمٞمث٤مق وشمقيمٞمدًا 

 .2شقمٚمٞمف وًمٞم٠مظمذوا ُم٤م ُأٟمزل إًمٞمٝمؿ سم٘مقة ويٕمٚمٛمقا خمٚمّملم

 لم: واًم٘مّم٦م ُمروي٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمّرشم                    

                         1. 

 و                                    

                                     

             4 ً4، وًمٙمـ أظمد ُمٞمث٤مىمٝمؿ ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن ُمٙمررا. 

ْٞمُخ ىم٤مل  دت إهائٞمؾ قمغم إٟمٔمٛم٦م اًمدوًمٞم٦م إذن، ومّل قمج٥م إذا متر»ف: ٞمَ ٜمِ ٖمْ ُمُ اًمِمَّ

ورومْم٧م ىمرارات إُمؿ اعمتحدة، وجمٚمس إُمـ، وٟم٘مْم٧م َجٞمع اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ 

ُمرات ويمرات، وًمقٓ اخلقف مل شم٘مػ قمٜمد طمد... ٓ قمج٥م وٓ همراسم٦م، اهن٤م شمٜمًجؿ 

سمذًمؽ ُمع شم٤مريخ أؾمّلومٝم٤م اًمذيـ رومع اهلل ومقق رؤوؾمٝمؿ اًمٓمقر يمل يٗمقا سم٤مًمٕمٝمد 

 .5شواعمٞمث٤مق

           .قم٤مـمٗم٦م   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    .ومٕمؾ اُمر ووم٤مقمٚمف، ذم حمؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل 

    ،ن يدظمٚمقا ومٞمف ؾمجقدًا، أيٕمٜمل سم٤مب طمٓم٦م طملم أُمرهؿ اهلل »ُمٗمٕمقل سمف

 .6شنومدظمٚمقا قمغم اؾمت٤مهٝمؿ يزطمٗمق

                                                 
 .20/216 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .64/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .94/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 اًمٌ٘مرة. ؾمقرة ُمـ 84 و 84 آيتل ٟمحق .4

 .1/481 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .5

 .4/479 اًمتٌٞم٤من .6
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     طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم    أي ؾم٤مضمديـ. وىمّم٦م سم٤مب .

 طمٓم٦م ُمروي٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:                        

                                 2. 

           .قم٤مـمٗم٦م     .ُمٕمٓمقف قمغم ُمثٚمف وشمٕمرب أقمراسمف 

    .ومٕمؾ هنل ووم٤مقمٚمف. أي: ٓ شمتج٤موزوا طمدود اهلل 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ    وٓ ْتّٚمقا ُم٤م طمّرُمف اهلل ،  

يقم     واًم٘مّم٦م ُمروي٦م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة                    

                1. 

           .قم٤مـمٗم٦م       ُمٕمٓمقف قمغم    . 

   ٝمدًا.ُمٗمٕمقل سمف، أي قم 

    سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اْلْلّٞم٦م وطمٗمظ »ٟمٕم٧م، أي وصمٞم٘م٤ًم. ٕهّنؿ شمٕمٝمّدوا

اًمتقراة وُمراقم٤مة قمٝمقده٤م واًمتزاُمٝمؿ إذ أقمروقا، وم٤مهلل شمٕم٤ممم يٕمّذِبؿ سم٠مٟمقاع اًمٕمذاب، أو 

وٟمٌّقة ظم٤مشمؿ  ٕضمؾ قمٔمٛم٦م اعمٞمث٤مق اًمذي اظمذ ُمٜمٝمؿ، وهق اًمتّمديؼ سمٜمٌّقة قمٞمًك

 .4شذم َجٞمع اًمٙمت٥م اًمًاموّي٦م، اًمتل سمنّم ِب٤م إٟمٌٞم٤م

 

                             

                              

 

ؾمٌؼ ُمـ أظمذ اعمٞمث٤مق وسمٞم٤من عم٤م ظم٤مًمٗمقا ومٞمف ُمـ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ وعم٤م شمٗمريع قمغم ُم٤م 

                                                 
 .58/ اًمٌ٘مرة ةؾمقر .2

 .65/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .20/217 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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.  ٟم٤مًمقا ُمـ اْلزاء واًمٕم٘م٤مب ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٕم٘مٌك 

  قم٤مـمٗم٦م شمٗمريٕمٞم٦م قمغم   . 

  طمرف ضمّر، ويٛمٙمـ شمٕمّٚمؼ  سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: وم٥ًٌٌم    

    قاع اًمٕم٘م٤مب.ومٕمٚمٜم٤م ِبؿ ُم٤م ومٕمٚمٜم٤م ُمـ أٟم 

  وٟم٘مْمٝمؿ سمدل ُمٜمف زائدة، ضم٠مت ًمٚمت٠ميمٞمد، أو سمٛمٕمٜمل 
ٍ
رء وشم٘مديره ومٌٌمء

 وجمرور سمف.

      جمرور طمرف ضمر وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف أي ًمٕمٜم٤مهؿ، أو سمام

ُمّر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م    أو سمام ي٠ميت ،       2. 

     عمّمدر  ُمٗمٕمقل سمف     .وُمْم٤مف إًمٞمف 

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   . 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ     ٟمحق اًم١ًمال قمـ ،

.  ُرْؤَي٦ِم اهلل وقم٤ٌمدة اعم٤مِولْمَ

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   . 

   ري٤م وُيٞمك وهمػممه٤م ممّـ ىمتٚمٝمؿ.يمُمٗمٕمقل سمف، واعمراد ِبؿ ز 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم    

 أي همػم حمّ٘ملم.

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    . 

    .ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف 

    ،ظمؼم       .ذم حمؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل   َجع أهمٚمػ

وهق اًمذي قمٚمٞمف اًمٖمّلف ًمٞمٛمٜمع ٟمٗمقذ اًمٌمء إًمٞمف، يمٖمّلف اًمًٞمػ، وىمد ورد ذم وصػ »

، أي ُمٖمِّم٤مة ُمٖمٓم٤مة، ي٘م٤مل: ىمٚم٥م أهمٚمػ، أي شيٗمتح ىمٚمقسم٤ًم همٚمٗم٤مً : »ٟمٌّٞمٜم٤م إقمٔمؿ

                                                 
 .260/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .2
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وهذه يمٚمٛم٦م ذيمروه٤م يريدون ِب٤م رّد . »2شومٞمفقمٚمٞمف همِم٤مء يٛمٜمع قمـ ىمٌقل احلّؼ وٟمٗمقذه 

ؿ ظمٚم٘مقا قمقن أهّن ؿ يم٤مٟمقا يدَّ اًمدقمقة، وإؾمٜم٤مد قمدم إضم٤مسمتٝمؿ ًمٚمدقمقة إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف يم٠مهّن 

ؿ ضمٕمٚمقا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم دقمقة همػم ُمقؾمك يمذًمؽ ُمـ همػم اؾمتٜم٤مد ذًمؽ همٚمػ اًم٘مٚمقب، أو أهّن 

 .1شإمم اظمتٞم٤مرهؿ وصٜمٕمٝمؿ

  .إضاب ورّد واٟمٙم٤مر عم٤م ىمٞمٚمف 

   .4ومٕمؾ ُم٤مض، أي ظمتؿ يمام ذم اًمرواي٦م            .وم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ . 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   وُمْم٤مف إًمٞمف. أي ظمتؿ اهلل قمغم

ىمٚمقِبؿ سم٥ًٌم يمٗمرهؿ وضمحقدهؿ ًمٚمحّؼ، ومٓمٌٕمف قمٚمٞمٝم٤م ضمزائلٌّ ذم ُم٘م٤مسمؾ أقمامْلؿ 

 ْلؿ.وأىمقا

  شمٗمريٕمٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م أصمر                . .ٟم٤مومٞم٦م 

               .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف  .أداة اؾمتثٜم٤مء وطمٍم 

    :اًمٜم٘مٛم٦م اْلْلٞم٦م إٟمام ٟمزًم٧م ِبؿ سم٘مقُمٞمتٝمؿ إّن هذه »ُمًتثٜمك، ىم٤مل ذم اعمٞمزان

جٛمقع ُمٙمتقب قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٘مٛم٦م، وُمٓمٌقع قمغم ىمٚمقِبؿ وجمتٛمٕمٝمؿ، وم٤معمجٛمقع ُمـ طمٞم٨م اعم

 .4شحم٤مل ْلؿ أن ي١مُمٜمقا سم٠مَجٕمٝمؿ، وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ إيامن اًمٌٕمض اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ

 رواي٦مٌ 

ـْ ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر اًمث٤مين حمّٛمد سمـ قمكم اْلقاد ـْ ؿَمِٝمَد أُمرًا ومَٙمِرَهُف يم٤من يَمَٛم : َُم

ـْ ؿَمِٝمَده. ـْ هم٤مب قمـ أُمٍر وَمَرِوَٞمُف يم٤من يَمَٛم  5هم٤مب قمٜمف وَُم

                                                 
 .20/218 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .5/242 اعمٞمزان .1

 اعمحٛمقد. أيب سمـ إسمراهٞمؿ ظمؼم 26ح ،2/214 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .4

 .5/241 اعمٞمزان .4

 .456/ اًمٕم٘مقل ْتػ .5
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وىمذف ُأُّمف  سمٞم٤من ٟمقع آظمر ُمـ يمٗمرهؿ اًمذي ارشمٙمٌقه وهق اًمٙمٗمر سمٕمٞمًك

 اًمٕمذراء.

 .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم        ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م واعمراد يمٗمرهؿ سم٤مًمٜمٌل

 ام ُمّر.يم قمٞمًك سمـ ُمريؿ

           .قم٤مـمٗم٦م    .ُمٕمٓمقف يم٤ًمسم٘مف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ    و .     ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م

 واعمٕمروم٦م، وهل اًمتل يذيمر اهلل ذم ؿم٠مهن٤م                    

                *                  

  2. 

    ُمٗمٕمقل سمف ُمّمدر    ُاًمتل شمٌٝم٧م ُمـ ي٘م٤مل ومٞمف  1. اًمٌٝمت٤من: اًمتَُّٝمَٛم٦م

 وشمدهِمف وْتػّمه وهل ُمـ أىمٌح اًمٙمذب وهق ىمذومٝم٤م.

    يمٗمٌر وِبت٤مٌن ُمٕم٤ًم وىمد يمٚمَّٛمٝمؿ قمٞمًك ذم »ٟمٕم٧م، وهذا اًمٌٝمت٤من اًمٕمٔمٞمؿ

أّول وٓدشمف وىم٤مل:                  4.4 

                                                 
 .44 و 41/ قمٛمران آل ؾمقرة .2

 اًمٚمُّٖم٦م ُُمْٕمَجامت ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقُص  ُهقَ  هذا اْل٤مء. وآظمره٤م َجٞمٕم٤مً  واعمِْٞمؿِ  اْْل٤مء َووَمْتِح  اًمّت٤مء سمَِْمؿِ  َٛم٦مُ اًمتُّٝمَ  .1

ـّ  ِرْيـ ًمٙم ُٙمْقن َيْٚمِٗمُٓمْقهَن٤م اعمَُت٠مظمِّ ًُ  ؿم٤مئـ. ظَمَٓم٠مٌ  َوُهقَ  اًمّت٤مء سم

 .40/ ُمريؿ ؾمقرة .4

 .5/241 اعمٞمزان .4
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 شمٜمٌٞمفٌ 

ٟم٦ًٌم اًمٙمٗمر إمم اًمٞمٝمقد صمّلث ُمرات ]ذم أيتلم[: إومم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم  رر ؾمٌح٤مٟمفيم»

ذيمره ْلحقدهؿ              وىمقْلؿ: سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم. اًمث٤مٟمٞم٦م       .

ّٓ اًمٞمٝمقد اًمذيـ شمٜم٤مسهؿ  اًمث٤مًمث٦م قمٜمد ذيمره ًم٘مقْلؿ قمغم ُمريؿ اعمٜمٙمر اًمذي ٓ ي٘مقًمف إ

وشمزودهؿ سم٤مًمًّلح ًمٞمٕمتدوا قمغم اًم٘مدس، ويٜمتٝمٙمقا اًمِمٕم٤مئر اًمديٜمٞم٦م ش اعمًٞمحٞم٦م»أُمريٙم٤م 

 .2شاعمًٞمحٞملمٝم٤م اعمًٞمحٞمقن واعمًٚمٛمقن، سمخ٤مص٦م اًمٙمٜم٤مئس وُم٘م٤مسمر ؾماًمتل ي٘مدِّ 

 

                               

                                

            

 

قمٓمػ قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وشم٘مديره هذه أي٦م »                   

                 :وىمقْلؿ      ىمقْلؿ: و        

          ّؿ هّن أإظم٤ٌمرهؿ  أٟمزًمٜم٤م ُمـ اًمٕمذاب، وأوضمٌٜم٤م ْلؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مب، ٕن

ـْ دًم٧م  ىمتٚمقا اعمًٞمح ي٘مٞمٜم٤ًم، وُم٤م ىمتٚمقه، يمٗمر ُمـ طمٞم٨م هق ضمرأة قمغم اهلل ذم ىمتؾ أٟمٌٞم٤مئف، وَُم

 ىمقْلؿ: ِبؿ اهلل ذميمذَّ  اعمٕمجزات قمغم صدىمف، صمؿّ    وم٘م٤مل:  ه        

          1ش. 

ُمـ ضمرائٛمٝمؿ اًمداًّم٦م قمغم يمامل ضمرأّتؿ قمغم اهلل ضمريٛم٦م اظمرى »يذيمر اهلل شمٕم٤ممم 

                                                 
 .1/484 اًمٙم٤مؿمػ شمٗمًػم .2

 .4/481 اًمتٌٞم٤من .1
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 .2ششمٕم٤ممم، وآؾمتٝمزاء سمآي٤مشمف ورؾمٚمف، ومت٤مدهيؿ ذم اًمٙمذب واًمٓمٖمٞم٤من

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ٓمقف قمغم ُمٕم     .إّٟمام قمؼّم »ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م :      قمغم

 .1شؾمٌٞمؾ اًمتٌجح، وًمٌٞم٤من أّٟمف جمّرد ىمقل ُيٙمل قمٜمٝمؿ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف، وهق سمٕمٞمد قمـ اًمقاىمع

  .ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

    ومٕمؾ ُم٤مٍض ووم٤مقمٚمف ذم حمّؾ ٟمّم٥م ظمؼم  واْلٛمٚم٦م .     ذم

 حمؾ ٟمّم٥م ُم٘مقل اًم٘مقل.

             .ُمٗمٕمقل سمف   سمدل ُمـ  .أو قمٓمػ سمٞم٤من ُمٜمف 

   ِٟمٕم٧م ًمـ  .أو سمدل ُمٜمف 

   ُمْم٤مف إًمٞمف، وممٜمقع ُمـ اًمٍمف يمام ُمّرت و       سمٛمٜمزًم٦م

 اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة.

    ٟمٕم٧م أو سمدل ُمـ   أو ُمـ . 

   .ُمْم٤مف إًمٞمف     « ًمٕمٞمًك سمـ ُمريؿ، ومٞمٙمقن ُمـ َجٚم٦م إُّم٤م وصػ

 واؾمتٝمزاًء سمدقمقشمف. أىمقاْلؿ اعمحٙمّٞم٦م قمـ اًمرؾم٤مًم٦م ّتٙمامً 

أو قمغم ؾمٌٞمؾ اعمدح وآظمتّم٤مص ًمإلؿم٤مرة إمم رومٕم٦م ؿم٠مٟمف وقمٔمٞمؿ ُمٜمزًمتف، وًمٌٞم٤من 

 ًمقهّٞم٦م اعمزقمقُم٦م ومٞمف.ؿ ويمامل ضمرأّتؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وٟمٗمل إُ ومٔم٤مقم٦م قمٛمٚمٝم

أو أّن اهلل شمٕم٤ممم ووع اًمذيمر احلًـ ُم٘م٤مم ذيمرهؿ اًم٘مٌٞمح ًمف، وم٢مهّنؿ ىمد وصٗمقه 

 .4شاًمّمٗم٤متسم٠مىمٌح 

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م رّد قمغم ُم٘م٤مًم٦م اًمٞمٝمقد ذم ىمتؾ اعمًٞمح. 

                                                 
 .20/241 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .20/244 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .20/244 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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           .ٟم٤مومٞم٦م     ٍ٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف، شمٍميح سمٕمدم ىمتٚمف.ووم ومٕمؾ ُم٤مض 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    طمٙم٤ميتف شمٕم٤ممم ًمٕمؾ ».شمٍميح سمٕمدم صٚمٌف. و

قمٜمٝمؿ دقمقى ىمتٚمف أّوًٓ صمّؿ ذيمر اًم٘متؾ واًمّمٚم٥م ُمٕم٤ًم ذم ُم٘م٤مم اًمرد واًمٜمٗمل ًمٌٞم٤من اًمٜمٗمل 

شمٕمذي٥م اعمجرُملم ٓ  ُمـ اًمّمٚم٥م ًمٙمقٟمف ٟمققم٤ًم ظم٤مص٤مً  اًمت٤مم سمحٞم٨م ٓ يِمقسمف ري٥م وم٢منّ 

يّلزم اًم٘متؾ دائاًم، وٓ يت٤ٌمدر إمم اًمذهـ قمٜمد إـمّلق اًم٘متؾ، وىمد اظمتٚمػ ذم يمٞمٗمٞم٦م ىمتٚمف 

ومٛمجرد ٟمٗمل اًم٘متؾ رسمام أُمٙمـ أن يت٠مول ومٞمف سم٠مهنؿ ُم٤م ىمتٚمقه ىمتّلً قم٤مدي٤ًم، وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ أن 

يٙمقٟمقا ىمتٚمقه صٚم٤ًٌم ومٚمذًمؽ ذيمر شمٕم٤ممم سمٕمد ىمقًمف       ىمقًمف       ًمٞم١مدي

مل يتقف سم٠ميدهيؿ ٓ صٚم٤ًٌم وٓ همػم  فف ُمـ اًمٍماطم٦م، ويٜمص قمغم أٟمّ اًمٙمّلم طم٘مّ 

 .2شُمّمٚمقب

           .زائدة  .طمرف قمٓمػ ًمّلؾمتدراك 

    ٍُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل. ومٕمؾ ُم٤مض 

   ت٤مب ٙمضم٤مر وجمرور ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ واًمْمٛمػم يرضمع إمم أهؾ اًم

ُمٙم٤من اعمًٞمح وم٘متٚمقه أو  أُمره وم٠مظمذوا همػم اعمًٞمح ؿمٌّف ْلؿ»قم٤مُم٦م. ُمٕمٜمك اًمتِمٌٞمف: 

صٚمٌقه، وًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد قم٤مدة، وم٢من اًم٘متؾ ذم أُمث٤مل شمٚمؽ آضمتامقم٤مت اْلٛمجٞم٦م واْلجٛم٦م 

واًمٖمقهم٤مء رسمام أظمٓم٠م اعمجرم احل٘مٞم٘مل إمم همػمه وىمد ىمتٚمف اْلٜمدّيقن ُمـ اًمروُمٞملم، وًمٞمس 

ق اًمٙمامل ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن ي٠مظمذوا ُمٙم٤مٟمف همػمه، وُمع ذًمؽ وم٘مد ْلؿ ُمٕمروم٦م سمح٤مًمف قمغم ٟمح

 .1شُمٙم٤مٟمف َؾ تِ وىمُ  ذَ ظِم اهلل شمٕم٤ممم أًم٘مك ؿمٌٝمف قمغم همػمه وم٠مُ  وردت رواي٤مت أنّ 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ 

   اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ . 

                                                 
 .5/241 اعمٞمزان .2

 .5/241 اعمٞمزان .1
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     ٚمف.ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقم 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .واًمْمٛمػم يرضمع ذم قمٞمًك أو ىمتٚمف ، 

 .اعمزطمٚم٘م٦م، شم٠ميمٞمد 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمخؼم   اعمحذوف. إي   ري٥م وشمرديد

 وفمـ وختٛملم وضمٝمؾ.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمّمٗم٦م حمذوف ًمِـ   :أي     طم٤مدث

 «ام ي٘م٤مل: ؿمٙمٙم٧ُم ٟمّ إُمٜمف، و ف ٓ ي٘م٤مل: ؿمٙمٙم٧ُم أن يتٕمٚمؼ سمِمؽ، ٕٟمّ  وٓ جيقز 

 .2شومٞمف

           .ٟم٤مومٞم٦م   .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مّدم 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ            .  .زائد وشم٠ميمٞمد 

    جمرور طمرف ضمر  وذم حمؾ رومع ُمٌتدأ ُم١مظمر. واْلٛمٚم٦م    

       ِّٟمّم٥م طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم  ذم حمؾ    . 

            .أداة اؾمتثٜم٤مء   .ُمًتثٜمك ُمٜم٘مٓمع 

   ُمْم٤مف إًمٞمف، و  .ذم ُمّمٓمٚمح اًم٘مرآن هق يمّؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمقاىمع 

 ٗم٦م.قم٤مـم 

     قمغم  فُمٕمٓمق      ذم اًم٤ًمسمؼ، واًمْمٛمػم يرضمع إمم

 .قمٞمًك

    ٞم٘مٜمقا شمُمٜمّمقب قمغم اعمّمدري٦م أي   وجيقز أن يٙمقن صٗم٦م ٟم٤مئ٦ٌم ،

قمـ اعمّمدر ـ اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ـ اعمخذوف وشم٘مديره: ىمتًّل    ٟمٗمل سيح وأيمٞمد .

 .ًم٘مّم٦م ىمتؾ اًمٜمٌل قمٞمًك

                                                 
 .1/484 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2
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 شمٜمٌٞمفٌ 

 اًم٘مّمص اًمت٤مرْيٞم٦م اعمْمٌقـم٦م ومٞمف سمٕمض حم٘م٘مل اًمت٤مريخ أنّ رسمام ذيمر »

٤مم واًمدقم٤مة شمٜمٓمٌؼ قمغم رضمٚملم ٙمّ واحلقادث اعمرسمقـم٦م سمدقمقشمف وىمّمص ُمٕم٤مسيف ُمـ احلُ 

قمغم مخًامئ٦م ؾمٜم٦م ـ : اعمت٘مدم ُمٜمٝمام حمؼ همػم  داصمٜملم ُمًّٛمٞملم سم٤معمًٞمح ـ وسمٞمٜمٝمام ُم٤م يزي

ٚمقب، وقمغم هذا ومام يذيمره اًم٘مرآن ُمـ اًمتِمٌٞمف هق ُم٘متقل، واعمت٠مظمر ُمٜمٝمام ُمٌٓمؾ ُمّم

 .2شواهلل أقمٚمؿشمِمٌٞمف اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ ُمريؿ رؾمقل اهلل سم٤معمًٞمح اعمّمٚمقب. 

اعمحّ٘م٘ملم يرى أّن اعمًّٛمك سم٤معمًٞمح اصمٜم٤من، وأّن اعمت٘مّدم  سمٕمض»ظمرى: أُ وسمٕم٤ٌمرة 

ٞمّلدي مل يٕمرف اعمحّؼ همػم ُم٘متقل، واعمت٠مظّمر اعمٌٓمؾ هق اعمّمٚمقب، واًمت٤مريخ اعمٕمروف سم٤معم

 ئ٦م ؾمٜم٦م.امأّٟمف وٌط ُمـ ُمٞمّلد اًمث٤مين أو ُمـ ُمٞمّلد إّول، وسمٞمٜمٝمام ُم٤م يزيد قمغم مخً

ىم٤مل  ويمٞمػ يم٤من، وم٘مد ٟم٘مؾ ذم إٟم٤مضمٞمؾ اعمٕمتٛمدة قمٜمد اًمٜمّم٤مرى أّن اعمًٞمح

ًمتّلُمٞمذه سم٠مّٟمف ٓ ظمؼم  فُمع شمٍمُي 1شيمّٚمٙمؿ شمِمّٙمقن ذّم ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م»ًمتّلُمذشمف: 

 اًمقىم٧م، ومحٞمٜمئٍذ ٓ يٌ٘مك ؿمؽ ذم صّح٦م ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذمص٤مدق ذم أُمره ذم ذًمؽ 

 .4شفطم٘مّ 

 رواي٦م

ٌقا ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمرانذم ظمؼم قَمْٚمَ٘مٛم٦م قمـ اًمّم٤مدق ًُ إمم أهّن٤م  : ... أمل َيٜمْ

 4مَحََٚم٧ْم سمٕمٞمًك ُمـ رضمؾ ٟمّج٤مر اؾمٛمف يقؾمػ؟! احلدي٨م.

 

                                                 
 .5/244 اعمٞمزان .2

 (.24-17/) وُمرىمس (16-42/) ُمتك .1

 .20/244 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .264رىمؿ ،4/264ح واًمٕمنمون اًمث٤مين اعمجٚمس اًمّمدوق، أُم٤مزم .4
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  .اضاسمٞم٦م 

    ٍوُمٗمٕمقل سمف، واًمًٞم٤مق يدّل قمغم سم٘مريٜم٦م  ومٕمؾ ُم٤مض   أّن »اضاسمٞم٦م

٦ًم قمغم إمم اًمًامء يم٤من سمروطمف وضمًده ُمع يمقٟمف طمّٞم٤مً  رومٕمف ، ومتٙمقن أي٦م اًمنميٗم٦م داًمَّ

  يمام ُمّر ذم ذيؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  2شقمٞمًكرّد اًمٞمٝمقد ُمـ اّدقم٤مء صٚمٌٝمؿ وىمتٚمٝمؿ 

                            1. 

            .وم٤مقمٚمف   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ            . .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

          .ومٕمؾ ُم٤مٍض ٟم٤مىمٌص          .اؾمٛمف       ظمؼما . 

 رواي٦م

ىم٤مم احلًـ  ىم٤مل: عّم٤م ىمٌض أُمػماعم١مُمٜملم صحٞمح٦م أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر

صمّؿ ىم٤مل:  ذم ُمًجد اًمٙمقوم٦م ومحٛمداهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف وصغّم قمغم اًمٜمٌّل  اسمـ قمكمّ 

ًمقن وٓ يدريمف أظمرون، إْن  أهّي٤م اًمٜم٤ّمس إّٟمف ىمد ىمٌض ذم هذه اًمّٚمٞمٚم٦م رضمٌؾ ُم٤م ؾمٌ٘مف إوَّ

 4قمـ يٛمٞمٜمف ضمؼمئٞمؾ وقمـ ي٤ًمره ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، ٓ يٜمثٜمل طم٥م راي٦م رؾمقل اهلليم٤من ًمّم٤م

ّٓ ؾمٌٕمامئ٦م درهؿ ومْمٚم٧م قمـ قمٓم٤مئف،  طمّتك يٗمتح اهلل ًمف واهلل ُم٤مشمرك سمٞمْم٤مء وٓ محراء إ

أراد أن يِمؽمي ِب٤م ظم٤مدُم٤ًم ٕهٚمف. واهلل ًم٘مد ىُمٌض ذم اًمّٚمٞمٚم٦م اًّمتل ومٞمٝم٤م ىُمٌض ويُص ُمقؾمك 

 4رج ومٞمٝم٤م سمٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ، واًمّٚمٞمٚم٦م اًّمتل ٟمزل ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن.يقؿمع سمـ ٟمقن، واًمّٚمٞمٚم٦م اًّمتل قم

                                                 
 .4/445 اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم أضمقداًمٌٞم٤من .2

 .55/ قمٛمران آل ؾمقرة .1

 اًمٕمرب ًم٤ًمن راضمع: واًمٍمف. اًمٕمٓمػ وهق اًمثٜمل ُمـ يرضمع، وٓ يٜمٍمف وٓ يٜمٕمٓمػ ٓ يٜمثٜمل: ٓ .4

24/225. 

 (.2/457) 8ح ،1/486 اًمٙم٤مذم .4
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ْ  اًمٜمٌل قمٞمًكئمٝمر ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م سم٤مًمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م: أّن  سم٘متؾ أو  فَّ قَ تَ يُ  مَل

 صٚم٥م وٓ سم٤معمقت طمتػ إٟمػ سمؾ ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم طمٞم٤مشمف وقمدم ُمقشمف.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   ٟم٤مومٞم٦م، واعمٌتدأ حمذوف شم٘مديره ش ُم٤م»سمٛمٕمٜمك .أطمٌد 

        .ضم٤مر و جمرور و ُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمٚمؼ سمخؼم 

            .أداة طمٍم ٘مًؿ اعم٘مدر اعمحذوف.راسمٓم٦م ْلقاب اًم 

     يرضمع ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع وٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

إمم يمّؾ وأطمد         ٓ واعمراد سم٤مْليامن هق اْليامن آوٓمراري اًمذي ،

 يٜمٗمع يمٛمـ آُمـ قمٜمد ُمقشمف.

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ   إمم قمٞمًك اًمٜمٌل ، واًمْمٛمػم يرضمع .

 .وىمد ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت رضمققمف إمم اًمرؾمقل إقمٔمؿ حمّٛمد

    فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .أي ىمٌٞمؾ . 

    ُواطمد  ؾِّ ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم يم     

  ىمٌؾ ووم٤مشمف سم٠مّٟمف  ٟمٞم٤م ي١مُمـ سمٕمٞمًكت٤ميب ؾمقاء يم٤من هيقدي٤ًم أو ٟمٍماٙم. واعمراد: اًم

 سم٠مّٟمف ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم. قمٌداهلل ورؾمقًمف، أو سمٛمحّٛمد

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م      .فمرف زُم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف 

    يرضمع إمم قمٞمًكش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم. 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمخؼم   . 

     ظمؼم   ُفُ ًمُ قْ ؾُم رَ اهلل وَ دُ ٌْ ّرًا سم٠مّٟمف قمَ ٘مِ . أي ؿم٤مهدًا وُم. 
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وسم٤مْلٛمٚم٦م يًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م أّن َجٞمع أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

يٙمقن ؿمٝمٞمدًا قمغم َجٞمٕمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ىمٌؾ ُمقشمف وأّن قمٞمًك ي١مُمٜمقن سمٕمٞمًك

 ٤مٟم٧م واًمدشمف ـم٤مهرة ُمٓمٝمرة.يماًمزاٟمٞم٦م سمؾ قمٌداهلل ورؾمقًمف وم٘مط و سم٠مّٟمف ًمٞمس اسمـ اهلل وٓ اسمـ

 .قمغم أّٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم أو أهنؿ ي١مُمٜمقن سمٛمحّٛمد

يٜمٙمِمػ ٕهؾ اًمٙمت٤مب قمٜمد ؾمٙمرة  احلّؼ  وشم٠ًمل: وأي٦م ضمدوى ُمـ اْلظم٤ٌمر سم٠منّ »

 دراك ُم٤م وم٤مت؟إؿ ذم هذه احل٤مل يٕمجزون قمـ اعمقت، ُمع اًمٕمٚمؿ أهّن 

يامهنؿ ىمٌؾ أن إ٨م قمغم اعم٤ٌمدرة إمم شمّمحٞمح اْلقاب: اًمٖمرض ُمـ ذًمؽ هق احل

دمتٛمع قمٚمٞمٝمؿ طمنة اًمٗمقت وؾمٙمرة اعمقت، مت٤مُم٤ًم يم٤مًمٖمرض ُمـ اْلظم٤ٌمر قمـ اْلٜم٦م 

 .2شواًمٜم٤مر

 اًمرواي٤مت

 ، ىم٤مل: ىم٤مل زم احلّج٤مج:1ذم ظمؼم ؿَمْٝمر سمـ طَمْقؿَم٥م

 ي٤م ؿمٝمر! آي٦م ذم يمت٤مب اهلل ىمد أقمٞمتٜمل! وم٘مٚم٧م: أهّي٤م إُمػم أّي٦م آي٦م هل؟ وم٘م٤مل: ىمقًمف:

                         واهلل إيّن ُٔمر سم٤مًمٞمٝمقدّي واًمٜمٍمايّن

 سمٕمٞمٜمل ومام أراه ُيّرك ؿمٗمتٞمف طمتّك ْيٛمد. 4ومٞميب قمٜم٘مف، صمّؿ أرُم٘مف

 وم٘مٚم٧م: أصٚمح اهلل إُمػم ًمٞمس قمغم ُم٤م شم٠مّوًم٧م. ىم٤مل: يمٞمػ هق؟ ىمٚم٧م:

ًم٘مٞم٤مُم٦م إمم اًمدٟمٞم٤م، ومّل يٌ٘مك أهؾ ُمّٚم٦م هيقدّي وٓ همػمه إّن قمٞمًك يٜمزل ىمٌؾ يقم ا

ّٓ آُمـ سمف ىمٌؾ ُمقشمف، ويّمكّم ظمٚمػ اعمٝمدّي   .إ

 ىم٤مل: وُيؽ! أّٟمك ًمؽ هذا؟ وُمـ أيـ ضمئ٧م سمف؟ وم٘مٚم٧م:

واًمتحّٞم٦م  طمّدصمٜمل سمف حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

                                                 
 .1/486 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

٦مِ  رضم٤مل ُمـ .1 واة وُمِم٤مهػم اًمٕم٤مُمَّ  .اًم٤ٌمىمر ضمٕمٗمر أيب اْلُم٤مم قمـ روى   ًمٙمٜمّف ٜمدهؿقم اًمرُّ

 .4/447 اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس احلٞم٤مة. سم٘مّٞم٦م اًمرُمؼ: .4
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 2واْليمرام، وم٘م٤مل: ضمئ٧م ِب٤م ـ واهلل ـ ُمـ قملم ص٤مومٞم٦م.

 1إذا رضمع آُمـ سمف اًمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ.» وي أّن رؾمقل اهللورُ 

، ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: قمـ احل٤مرث سمـ اعُمٖمػمة، قمـ أيب قمٌداهلل       

                                    ىم٤مل: هق

 4.اهلل رؾمقل

قمـ ىمقل اهلل:  ـ اعُمٗمّْمؾ سمـ حمّٛمد، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مقمٌداهللقم      

                . 

٦م، إٟمَّف ًمٞمس رضمٌؾ ُمـ وًمد وم٤مـمٛم٦م يٛمقت وٓ  وم٘م٤مل: هذه ٟمزًم٧م ومٞمٜم٤م ظم٤مصَّ

طملم ىم٤مًمقا:  يٕم٘مقب ًمٞمقؾمػ َْيُْرج ُمـ اًمدٟمٞم٤م طمتك ُيِ٘مّر ًمإلُم٤مم سم٤مُم٤مُمتف، يمام أىمرَّ وًمد

            4.5 

: ، ذم ىمقل اهلل ذم قمٞمًكقمـ اسمـ ؾِمٜم٤من، قمـ أيب قمٌداهلل      

                                امن أهؾ ، وم٘م٤مل: إي

 6.اًمٙمت٤مب، إّٟمام هق سمٛمحّٛمد

ىمل، قمـ همػم واطمٍد، ذم ىمقًمف   قمـ اعمنِْمَ                   

    ًت هيقدّي وٓ ٟمٍمايّن أسمدًا طمّتك يٕمرف أّٟمف ، إّٟمف ٓ يٛمقيٕمٜمل سمذًمؽ حمّٛمدا

 7، وأٟمَّف ىمد يم٤من سمف يم٤مومرًا.رؾمقل اهلل

                                                 
 .42ح ،2/141 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .40ح ،2/141 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .401ح ،2/454 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .92/ يقؾمػ ؾمقرة .4

 .404ح ،2/454 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5

 .404ح ،2/454 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .6

 .405ح ،2/455 اًمٕمٞم٤مر ٗمًػمشم .7
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، ذم ىمقًمف قمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب ضمٕمٗمر                    

                   . 

ّٓ رأي رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ًمٞمس ُمـ أطمٍد ُمـ َجٞمع إدي٤من يٛمقت إ

 2ـ.طمّ٘م٤ًم ُمـ إّوًملم وأظمري وأُمػماعم١مُمٜملم

ُمـ سم٤مب شمٕمٞملم اعمّمداق واْلرى واًمتٓمٌٞمؼ ٓ سمٞم٤من اعمراد ُمـ أي٦م  هلإظمػمة  هذه اًمرواي٤مُت 

 اًمنميٗم٦م يمام هق اًمقاوح.

ّٓ ًمٞم١مُمٜمـ سمف يٕمٜمل سمٕمٞمًك ىمٌؾٟمّ ٠مظم٤ٌمر ُمٜمف شمٕم٤ممم سماْلوُمٕمٜمك أي٦م»ىم٤مل اًمِمٞمخ:   ف إ

ف ىم٤مل: ٓ ُمقشمف واظمتٚمٗمقا ذم اْل٤مء إمم ُمـ شمرضمع وم٘م٤مل ىمقم: هل يمٜم٤مي٦م قمـ قمٞمًك، يم٠مٟمّ 

ّٓ ي١مُمـ سمٕمٞمًك ىمٌؾ ُمقت قمٞمًك سم٠من يٜمزًمف اهلل إمم إرض إذا  يٌ٘مك أطمد ُمـ اًمٞمٝمقد إ

وأٟمزًمف اهلل ًم٘متؾ اًمدضم٤مل، ومتّمػم اعمٚمؾ يمّٚمٝم٤م ُمّٚم٦م واطمدة هل ُمّٚم٦م  أظمرج اعمٝمدي

. ذه٥م إًمٞمف اسمـ قم٤ٌمس وأسمقُم٤مًمؽ واحلًـ وىمت٤مدة، اْلؾمّلم احلٜمٞمٗمٞم٦م ديـ إسمراهٞمؿ

يٜمٗمٕمٝمؿ اْليامن. واظمت٤مره اًمٓمؼمي. ىم٤مل: وأي٦م ظم٤مص٦م عمـ واسمـ زيد وذًمؽ طملم ٓ

 يٙمقن ذم ذًمؽ اًمزُم٤من وهق اًمذي ذيمره قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ذم شمٗمًػم أصح٤مسمٜم٤م.

وروى ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م قمـ حمّٛمد سمـ قمكم سمـ احلٜمٞمٗم٦م أّن احلج٤مج ؾم٠مًمف قمـ هذه 

ـ قمكم أّن أي٦م وىم٤مل: ٟمرى اًمٞمٝمقد شميب رىمٌتف، ومّل يتٙمّٚمؿ سمٌمء وم٘م٤مل: طمدصمٜمل حمّٛمد سم

اهلل يٌٕم٨م إًمٞمف ُمٚمٙم٤ًم يٜمٗمْمف وييب رأؾمف ودسمره، وي٘مقل ًمف: يمذسم٧م قمٞمًك، ومٞم١مُمـ 

طمٞمٜمئذ وي٘مقل: يمذسم٧م قمٞمًك ويٕمؽمف سمف. وم٘م٤مل احلج٤مج: قمّٛمـ؟ وم٘م٤مل: قمـ حمّٛمد سمـ 

 قمكم وم٘م٤مل ًمف، ضمئ٧م ِب٤م ُمـ قملم ص٤مومٞم٦م.

 .1شوم٘مٞمؾ ًمِمٝمر: ُم٤م أردت سمذًمؽ؟ ىم٤مل: أردت ان اهمٞمٔمف وذيمره اًمٌٚمخل ُمثؾ ذًمؽ

 

                                                 
 .406ح ،2/455 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .4/486 اًمتٌٞم٤من .1
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ّٓ أٟمف روى اًمرواي٦م قمـ اْلُم٤مم اًم٤ٌمىمر حمّٛمد سمـ قمكم سمـ  2وُمثٚمٝم٤م ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من إ

 .احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 

                            

      

 

 أقمامِْلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وهق ْتريؿ اًمٓمٞم٤ٌمت قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م إظم٤ٌمٌر قمـ سمٕمٍض 
ِ
ـْ ضمزاء ُِم

 ىمٌؾ أقمامْلؿ طمّلل ْلؿ ومٝمذا ضمزاء دٟمٞمقيٌّ قم٤مٌم.

  شمٗمريع قمغم أقمامْلؿ اًمٗم٤مؾمدة وُم٘م٤مّٓتؿ اًمٙم٤مؾمدة وٟم٘مض ُمقاصمٞم٘مٝمؿ      

                 1. 

 ٚمًٌٌٞم٦م.طمرف ضمّر ًم 

    جمروره، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     اعم١مظمر. واًمتٜمقيـ ًمٚمتٗمخٞمؿ

ٝمؿ. واًمتٝمقيؾ أو ًمإلِب٤مم طمتك يِمٛمؾ َجٞمع ُمٔم٤معم     :سمدل ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  

       « . سم٤مًمٔمٚمؿ سمٕمض ُم٤م ذيمر ُمـ ُمٔم٤معمٝمؿ اًمٗمجٞمٕم٦م ومٝمق اًم٥ًٌم وم٤معمراد

 .4شْل٤مُم٤م طمّرم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت سمٕمد إطمّلًمتحريؿ 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ   .أو سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمٜمف 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. وهؿ اًمٞمٝمقد 

     ّٓ ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. يٕمٜمل ؾم٥ٌم ْتريؿ اًمٓمٞم٤ٌمت قمٚمٞمٝمؿ ٓ يٙمقن إ

 ذيٕم٦م ُمقؾمك اعمٜمزًم٦م ذم اًمتقراة، يمام يدّل ٝمؿ قمغم ٟمحق احلٍم، واًمتحريؿ واىمع ذم ُمٔم٤معم

                                                 
 .4/247 اًمٌٞم٤من جمٛمع .2

 .255/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .1

 .5/247 اعمٞمزان .4
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 قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:              2وىم٤مل اًمًٌزواري . :

و]ذم[ أي٦م اًمنميٗم٦م شمدّل قمغم أّن يمّؾ ُمٕمّمٞم٦م وفمٚمؿ يّمدر ُمـ اْلٟم٤ًمن ًمف أصمر ظم٤مّص »

٤م ُمٕم٤ًم، وُمـ شمٚمؽ أصم٤مر أّٟمف يقىمع ص٤مطمٌف سمف، ؾمقاء يم٤من دٟمٞمقّي٤ًم أم ُاظمروّي٤ًم أم يٙمقن يمّلمه

ُّم٦م، وم٢مّٟمف يقضم٥م رومع اًمتقؾمٕم٦م ذم ؿمّدة ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ، وم٢مذا يم٤من اًمٔمٚمؿ ٟمققمّٞم٤ًم ص٤مدرًا ُمـ إُ 

 .1ششا ومِمّدد اهلل قمٚمٞمٝمؿوْ دُ دَّ ؿمٓ شمٙمقٟمقا يمٌٜمل إهائٞمؾ، »قمٚمٞمٝمؿ، ومٗمل احلدي٨م: 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضمع إمم . واًمْمٛمػم ير  

 . 

    .ُمٗمٕمقل سمف. ُمـ إيمؾ واًمنمب وهمػممه٤م 

     ٍوٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم، ذم حمؾ ٟمّم٥م  لِ قْ ٝمُ جْ ٛمَ ًمِٚمْ  ومٕمؾ ُم٤مض

صٗم٦م ًمـِ    . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    وم٤مهلل شمٕم٤ممم سم٥ًٌم أقمامْلؿ اًم٘م٤ٌمئح .

 ٤مؾمدة طمّرم قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سمٕمض اًمٓمٞم٤ٌمت اًمتل يم٤مٟم٧م طمّلًٓ ْلؿ وًمٖمػمهؿ.وأىمقاْلؿ اًمٗم

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمٕمٓمقف قمغم   . 

ٝمؿ وقمّمٞم٤مهنؿ وإقمراوٝمؿ وشمٙمذيٌٝمؿ هلل شمٕم٤ممم وأطمٙم٤مُمف واًمّمّد: هق ُمٔم٤معم

هق إقمراوٝمؿ اعمتٙمرر »وأٟمٌٞم٤مئف، وسم٤مْلٛمٚم٦م: اًمّمّد:       4ش. 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ    و .   

  هق اْليامن سمرؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل إقمٔمؿ. 

    «ٟم٤مئ٦ٌم قمـ اعمّمدر ـ اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ ـ اعمحذوف. اًمت٘مدير: صدًا  صٗم٦م

                                                 
 .246/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .20/245 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .5/247 اعمٞمزان .4
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: صدهؿ ٟم٤مؾم٤ًم يمثػمًا أو شمٙمقن يمثػمًا أو شمٙمقن صٗم٦م ٟم٤مئ٦ٌم قمـ ُمٗمٕمقل سمف حمذوف سمت٘مدير

قمغم شم٠مويؾ ومٕمٚمف: أي سم٥ًٌم صّدهؿ سمٛمٕمٜمل: ُمٜمٕمٝمؿ يمثػمًا ش صدهؿ»ُمٗمٕمقًٓ سمف سم٤معمّمدر 

 .2شاًمٜم٤مسُمـ 

 رواي٦مٌ 

ي٘مقل: ُمـ زرع  صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ أيب يٕمٗمقر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهلل

ٚمف ذم ذم أروف وزرقمف، وظمرج زرقمف يمثػم اًمِمٕمػم ومٌٔمٚمؿ قمٛم 1كِّ زَ طمٜمٓم٦م ذم أرض، ومٚمؿ يُ 

، ّٕن اهلل ي٘مقل: 4وَأيَمرشمِف 4ُمٚمؽ رىم٦ٌم إرض، أو سمٔمٚمؿ ]ًمـ[ ُمزارقمف     

                                        يٕمٜمل[

هٙمذا، وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمحّؾ ؿمٞمئ٤ًم  اهلل، وم٤مىمرأوه٤م 5حلقم اْلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ[ هٙمذا أٟمزْل٤م

 ذم يمت٤مسمف صمّؿ ُيّرُمف سمٕمد ُم٤م أطمّٚمف، وٓ أن ُيّرم ؿمٞمئ٤ًم صمّؿ ُيّٚمف ُمـ سمٕمد ُم٤م طمّرُمف.

أيْم٤ًم ىمقًمف: ىمٚم٧م: ويمذًمؽ                       6 ؟

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ.

ىمٚم٧م: وم٘مقًمف:          7 ؟ىم٤مل: إّن إهائٞمؾ يم٤من إذا

                                                 
 .1/510 اًمٙمريؿ اًم٘مرآن اقمراب .2

 وزاد. ٟمام اًمزرع: ٤مزيم اًمؼمه٤من. ششَمْزكُ  ومٚمؿ» .1

 خ. شعمزارقمٞمف» .4

 .4/16 اًمٕمرب ًم٤ًمن اًمٗمّّلح. وهق أيّم٤مر، َجع .4

 سمٕمغم وشمٕمديتف حمروُملم، ضمٕمٚمٜم٤مهؿ أي سم٤مًمتخٗمٞمػ، شطَمَرُمٜم٤م» ىمرأ ًمٕمّٚمف :اعمجٚمز اًمٕمّّلُم٦م ىم٤مل .5

 شمٜمًخ ومل ُمقؾمك سمٕمد يم٤من اًمٞمٝمقد فمٚمؿ سم٠منّ  ذًمؽ قمغم واؾمتدّل  ٟمحقه أو اًمًخط ُمٕمٜمك ًمتْمٛملم

ّٓ  تفذيٕم  قمٜمٝمؿ ؾمٚمٌٜم٤م أي سم٤مًمتخٗمٞمػ شطمرُمٜم٤م» يٙمقن أن ُمـ ومّلسمدّ  سمف: ي١مُمٜمقا مل واًمٞمٝمقد قمٞمًك، سمنميٕم٦م إ

 قمغم اومؽماء قمٚمٞمٝمؿ طمّلًٓ  يم٤مٟم٧م اًّمتل اًمٓمّٞم٤ٌمت أٟمٗمًٝمؿ قمغم وطمّرُمقا اهلل، ديـ ذم اسمتدقمقا طمّتك  اًمتقومٞمؼ

 .24/446 و 9/296 إٟمقار سمح٤مر أيْم٤ًم. اًمِمقاذ ذم اًم٘مراءة شمٚمؽ أر ومل اهلل،

 .246/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .6

 .94/ قمٛمران آل ؾمقرة .7
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أيمؾ ُمـ حلؿ اْلسمؾ هيٞم٩م قمٚمٞمف وضمع اخل٤مسة، ومحّرم قمغم ٟمٗمًف حلؿ اْلسمؾ! وذًمؽ ُمـ 

 2ىمٌؾ أن شمٜمّزل اًمتقراة، ومٚماّم ]ُا[ٟمزًم٧م اًمتقراة مل ُيّرُمف ومل ي٠ميمٚمف.

 قمـ اسمـ أيب يٕمٗمقر. 4وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 1وٟمحقه٤م ُمروي٦م ذم اًمٙم٤مذم

إهائٞمؾ إمم  ومّن أي٦م اًمنميٗم٦م ُمْم٤موم٤مً إمم اًمتحريؿ اًمتنميٕمل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم سمٜمل اْلُم٤ممواًمٔم٤مهر أّن 

يتٜم٤مؾم٥م ُمٕمٝمؿ، اًمتحريؿ اًمتنميٕمل ُّٓم٦م اعمحّٛمدّي٦م ّٕن اًمتحريؿ اًمتٙمقيٜمل واًمقوٕمل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إُ 

ٔي٦م ِب٤م، اٟمحّم٤مر اقمغم احلرُم٦م اًمقوٕمٞم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م طمتّك يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ٓ  ومحٛمٚمٝم٤م اْلُم٤مم

 واهلل اًمٕم٤ممل.

 

                            

             

 

 ظم٤مٍص 
ٍ
سمٞم٤مُن ضمزاء         ويٙمقن   . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم          4 أو قمغم ،         

 5 .واًمث٤مين أفمٝمر 

     ُمٗمٕمقل سمف. واًمٞمٝمقد هؿ اًمذيـ ؾمٜمّقا اًمرسم٤م وّذقمقا ْتٚمٞمٚمف وىمد قُمرومقا سمف

 ذم ـمقال اًمت٤مريخ اًمٌنمي طمتّك اًمٞمقم.

 ًمٞم٦م أو اقمؽماوٞم٦م.          طم٤م  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

                                                 
 .41ح ،2/141 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 (.5/526) 20ح ،20/526 اًمٙم٤مذم .1

 .407ح ،2/455 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .255/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .4

 .260/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .5
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   .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم .    ٓ واًمرسم٤م .

 يٙمقن طمّلًٓ ذم ذيٕمتٝمؿ وًمٙمٜمّٝمؿ اؿمتٝمروا سم٠مظمذه.

           .قم٤مـمٗم٦م    قف قمغم ُمٕمٓم   . 

             .ُمٗمٕمقل سمف .ُمْم٤مف إًمٞمف 

     :ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمّمٗم٦م عمّمدر ـ ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ـ حمذوف أي

أيمًّل ُمتٚم٤ًًٌم      وهق سم٤مًمقضمف اعمحّرم ٟمحق اًمرؿم٤م واخلٞم٤مٟم٦م واًمنىم٦م واًم٘مامر

 . واًمٗمحِم٤م واعمٜمٙمر و...

 ؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو قم٤مـمٗم٦م شمٕمٓمػ ُم٤م سمٕمده٤م قمغم ا  . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. آقمتداد: اًمتٝمٞم١م واًمتٛمٝمٞمد 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ    وهذا اًمٕمذاب آظُمروي ْيتص .

 سم٤مًمٙم٤مومريـ ُمـ اًمٞمٝمقد.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م     .أي: طم٤مل يمقهنؿ ُمٜمٝمؿ .

.ش ُمـ»و  سمٞم٤مينٌّ

            .ُمٕمٗمقل سمف  .ٟمٕم٧م 

 شمٜمٌٞمفٌ 

سملم ؾمػمة اًمٞمٝمقد ُمٜمذ اًم٘مديؿ، سمخ٤مص٦م ذم قمٝمد ُمقؾمك وقمٞمًك وحمّٛمد، إذا ىم٤مرّٟم٤م »

ومرق سملم هيقد إُمس وهيقد اًمٞمقم، ُمـ  وسملم وؾم٤مئٚمٝمؿ وـمرائ٘مٝمؿ اًمٞمقم مل ٟمجد أّي 

ّٓ )ًمٚمٓمقر( ُيرومع ٗم٤ًمد، واًمٕمداء ًمإلطمٞم٨م اًمْمّلل واًم ٟم٤ًمٟمٞم٦م وىمٞمٛمٝم٤م، وقمدم اخلْمقع إ

  دلَّ  نْ إومقق رؤوؾمٝمؿ... و
ٍ
ذم اًمٞمٝمقد،  أصٞمٌؾ  ـمٌعٌ  اًمنمَّ  نّ أقمغم  ام يدّل وم٢مٟمّ  هذا قمغم رء

ت إزُم٤من، وشمٓمقرت إطمقال، ٦م ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ، وٓ يٜمٗمٙمقن قمٜمٝم٤م، ُمٝمام شمٖمػّم وضمٌٚمّ 

وإذا إوم٤مقمل،  ٦مِ ٚمَّ ٌِ اًمٕم٘م٤مرب، وٟمٗم٨م اًمًٛمقم قمـ ضمِ مت٤مُم٤ًم يمام ٓ يٜمٗمؽ اًمٚمدغ قمـ ـمٌع 
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وضمد ذم يمؾِّ اٟم٤ًمن اؾمتٕمداد ًمٚمخػم واًمنّم وم٢مّن ـمٌٞمٕم٦م اًمٞمٝمقد ُمتٛمحْم٦م ًمٚمنّم وطمده. 

ف ىمٚمٞمؾ ٟم٤مدر، واًمٜم٤مدر ٓ ٟمّ ٢م، ويٕمٛمؾ سمف وموإذا وضمد ُمٜمٝمؿ سملم احللم واحللم ُمـ يٕمرف احلّؼ 

 .ذم أي٦م أشمٞم٦م 2ش٦م سم٘مقًمف٘مٚمّ ٙمرؾمٝم٤م، وىمد اؾمتثٜمك ؾمٌح٤مٟمف هذه اًمييٜم٘مض اًم٘م٤مقمدة، سمؾ 

 

                                  

                                 

               

 

إظمٞم٤مر »اؾمتثٜم٤مء ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب قم٤مُم٦م واؾمتدراك ُمـ اًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م وهؿ 

اًّمذيـ آُمٜمقا إيامٟم٤ًم ص٤مدىم٤ًم، وهؿ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ، اعم١مُمٜمقن سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ طمّؼ اْليامن، 

اًمٕم٤مىم٦ٌم، وم٢مّن ْل١مٓء اعم١مُمٜملم أضمرًا ومّل يِمٛمٚمٝمؿ ُم٤م ؿمٛمؾ اًمٞمٝمقد ُمـ اخلنان وؾمقء 

 .1شقمٔمٞماًم ٓ يدريمف أطمد

   .ٌٌَّف سم٤مًمٗمٕمؾ ًمّلؾمتدراك ويمن آظمره ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم  طَمْرٌف ُُمَِم

    ُمٌتدأ. وهق اًمذي رؾمخ ذم قمٚمٛمف وصم٧ٌم قمٚمٞمف واؾمت٘م٤مم سمف. وهذا

 وصٗمٝمؿ إّول.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ   .سمت٠مويؾ ومٕمٚمف 

  .شمٌٕمٞمْمٞم٦ّم 

   جمرور. واْل٤مر وجمروره ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم

    وشم٘مديره: طم٤مل يمقهنؿ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم أهؾ اًمٙمت٤مب واًمٞمٝمقد .

                                                 
 .1/488 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .20/281 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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ظم٤مص٦م. ويدّل قمغم أهّنؿ يمّٚمٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن احلّؼ ويٕمرومقن اًمرؾمقل إقمٔمؿ 

يمام يٕمرومقن أسمٜم٤مئٝمؿ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  حمّٛمد               

        2.

          .قم٤مـمٗم٦م      ُمٕمٓمقف قمغم  .وهذا وصٗمٝمؿ اًمث٤مين . 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم   . .طمرف ضمر 

  ،اْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  جمرورة حمّّل ُمقصقًم٦م ،ً    . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم اًمرؾمقل ،

 ٚمف.ظم٤مشمؿ أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾم إقمٔمؿ حمّٛمد

           .قم٤مـمٗم٦م          ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    وُمٜمّمقب قمغم اعمدح أي أقمٜمل أو أُمدح

    ٕ مهٞمتٝم٤م.شمٕمٔمٞماًم ًمٚمّمّلة وإقمّلٟم٤ًم 

ذم اعمّمحػ حلٜم٤م وؾمت٘مٞمٛمف  نّ إام ىم٤مٓ: ٤مئِم٦م أهّن قمثامن وقم روي قمـ»ىم٤مل اًمرازي: 

 اًمٕمرب سم٠مًمًتٝم٤م.

هذا اعمّمحػ ُمٜم٘مقل سم٤مًمٜم٘مؾ اعمتقاشمر قمـ  ٕنّ  :واقمٚمؿ أن هذا سمٕمٞمد

 .4ش1ـ ومٞمفحاًمٚمومٙمٞمػ يٛمٙمـ صمٌقت  اهلل رؾمقل

ذم ٟمّم٥م اعم٘مٞمٛملم ومذه٥م ؾمٞمٌقيف واًمٌٍميقن إمم اٟمف  اظمتٚمػ»وىم٤مل اًمٓمؼمد: 

اعم٘مٞمٛملم اًمّمّلة ىم٤مًمقا إذا ىمٚم٧م ُمررت سمزيد اًمٙمريؿ قمٜمل أٟمّم٥م قمغم اعمدح قمغم شم٘مدير 

                                                 
 .10/ ٤مموإٟمٕم :246/ اًمٌ٘مرة ؾمقرشم٤م .2

ّي. شاًمٙمِّم٤مف» ذم اًم٘مراءة هذه شمقضمٞمف راضمع .1 خَمنَْمِ  ًمٚمزَّ

 .22/206 اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم .4
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ردت اعمدح أن شمٕمرف زيدًا اًمٙمريؿ ُمـ زيد همػم اًمٙمريؿ وم٤مًمقضمف اْلر وإذا أ وأٟم٧م شمريد

ذيمر اًمٙمريؿ وإن أواًمثٜم٤مء وم٢من ؿمئ٧م ٟمّم٧ٌم وىمٚم٧م ُمررت سمزيد اًمٙمريؿ يم٠مٟمؽ ىمٚم٧م 

 ؿمئ٧م رومٕم٧م وم٘مٚم٧م اًمٙمريُؿ قمغم شم٘مدير هق اًمٙمريؿ.

ُمـ ىمقًمف  ٘مٞمٛملم ضمر وهق ُمٕمٓمقف قمغم ُمقوع اعم :وىم٤مل اًمٙم٤ًمئل    

   .أي وسم٤معم٘مٞمٛملم اًمّمّلة 

ف ُمٕمٓمقف قمغم اْل٤مء واعمٞمؿ ُمـ ىمقًمف اٟمّ  :وىم٤مل ىمقم    قمغم ُمٕمٜمك ًمٙمـ

 اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وُمـ اعم٘مٞمٛملم اًمّمّلة.

 ف ُمٕمٓمقف قمغم اًمٙم٤مف اٟمّ  :وىم٤مل آظمرون     أي سمـ         

وُمـ ىمٌؾ        . 

ف ُمٕمٓمقف قمغم اًمٙم٤مف ذم اٟمّ  :وىمٞمؾ    أو اًمٙم٤مف ذم    وهذه إىمقال

ٍميلم ّٕٟمف ٓ يٕمٓمػ سم٤مًمٔم٤مهر قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ُمـ همػم ٌإظمػمه ٓ دمقز قمٜمد اًم

 إقم٤مدة... .

ِم٦م ىم٤مل ؾم٠مًمتٝم٤م قمـ ىمقًمف واُم٤م ُم٤م روي قمـ قمروة قمـ قم٤مئ        

وقمـ ىمقًمف    2  وقمـ ىمقًمف   1  وم٘م٤مًم٧م ي٤م اسمـ اظمتل هذا قمٛمؾ

ؿمٞم٤مء ؾمتّمٚمحٝم٤م أذم يمت٤مب اهلل  نّ أا ذم اًمٙمت٤مب وُم٤م روي قمـ سمٕمْمٝمؿ وْ ١مُ ٓمَ ظْم اًمٙمّت٤مب أَ 

ٞمٛمقن اًمّمّلة، ومٛمام ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف اًمٕمرب سم٠مًمًٜمتٝم٤م ىم٤مًمقا وذم ُمّمحػ اسمـ ُمًٕمقد واعم٘م

ٛمف اًمّمح٤مسم٦م اًمٜم٤مس قمغم اًمٖمٚمط وهؿ اًم٘مدوة واًمذيـ ف ًمق يم٤من يمذًمؽ مل يٙمـ ًمتٕمٚمّ ٕٟمّ 

 .4شاًمٜمٌلظمذوه قمـ أ

     ُمٗمٕمقل سمف سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمٕم٤مُمؾ   . 

                                                 
 .27/ احل٩م وؾمقرة :61/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .64/ ـمف ؾمقرة .1

 .4/249 اًمٌٞم٤من جمٛمع .4
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 .قم٤مـمٗم٦م أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    « ظمؼم عمٌتدأ حمذوف أي: وهؿ     واعمٕمٜمك: إّن اعمّمٚملم

 .2شىم٤مُم٦م اًمّمّلة سم٢ميت٤مء اًمزيم٤مةإاًمذيـ يًتح٘مقن اعمدح هؿ اًمذيـ ي٘مرٟمقن 

أو ُمٌتدأ ظمؼمه                . 

أو ُمٕمٓمقف قمغم    .قمغم أن يٙمقن وصٗمٝمؿ اًمث٤مًم٨م 

   ؾ ُمٗمٕمقل سمف سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اًمٕم٤مُم   . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم       أو ُمٌتدأ ظمؼمه ،    

           أو ُمٕمٓمقف قمغم .    قمغم أن يٙمقن وصٗمٝمؿ اًمراسمع. أو

ُمٕمٓمقف قمغم      أو شمٗمًػمًا وشمقوٞمح٤ًم ًمف.اًم٤ًمسمؼ ويٙمقن شم٠ميمٞمدًا 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .  . يٕمٜمل: ي١مُمٜمقن سم٤معمٌداء إقمغم 

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم . 

    ِٟمٕم٧م ًمـ  .يٕمٜمل: وي١مُمٜمقن سم٤معمٕم٤مد واحلٞم٤مة آظُمروي . 

      ظمؼم اؾمؿ اؿم٤مرة     و    .اعم٤موٞم٤من. أو ُمٌتدأ 

 .طمرف اؾمت٘م٤ٌمل ًمٚم٘مري٥م 

     وُمٗمٕمقل سمف أّول.ش ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    اهلل شمٕم٤ممم ًمتٜم٤مؾم٥م اًمٕمٓم٤مء ُمع ّٓ ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. ٓ يقصػ يمٜمٝمف إ

 اعمٕمٓمل.

   ٞم٦م ٟمٕم٧م، واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚم          .ظمؼم 

 

                                                 
 .1/490 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  ............................................... 46

                              

                 

                   

 

هذه أي٦م اًمنميٗم٦م شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ورد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م          ورّد قمغم ُم٤م ،

أن يٜمزل زقمٛمف أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٗمرق سملم أومراد اعمقطمك  إًمٞمٝمؿ واطمتج٤مج قمغم اعم٘مؽمطملم 

سم٠مّن ؿم٠مٟمف ذم اًمقطمل يم٤ًمئر إٟمٌٞم٤مء. ٤2مً إًمٞمٝمؿ يمت٤مسم

   ُ٦ٌَّم  سم٤مًمٗمٕمؾ ُمع اًمْمٛمػم اؾمٛمف. احلرف اعُمَِم

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ذم حمؾ رومع ظمؼم  واًمقطمل اًمٜم٤مزل ُمـ اهلل .

 شمٕم٤ممم قمغم أٟمٌٞم٤مئف واطمد وإن يم٤مٟم٧م ُمراشمٌٝمؿ خمتٚمٗم٦م.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ     واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب شمقضّمف ًمٚمرؾمقل

 .إقمٔمؿ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم حمّٛمد

يم٠مّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يرى اعمّلزُم٦م سملم اْليامن سم٤مٕٟمٌٞم٤مء َجٞمٕم٤ًم ُمـ دون ومرق سمٞمٜمٝمؿ، 

ـْ آُمـ سمٛمقؾمك طمتّك صح وشمؿ  ٓسمّد ًمف أن ي١مُمـ سمٛمحّٛمد وقمٞمًك ومَٛم

 إيامٟمف.

           .طمرف ضمر ًمٚمتِمٌٞمف سمٛمٕمٜمك ُمثؾ ّمدري٦م.ُم 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، سمت٠مويؾ ُمّمدر، ذم حمؾ ضمر سمـ واْل٤مر ،

واعمجرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ـ ُمّمدر ـ حمذوف شم٘مديره: اوطمٞمٜم٤م اُي٤مًء يم٤مُي٤مئٜم٤م، أو 

     وطمٞم٤ًم ُمثؾ اًمذي   . 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ    ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف ٟمقطم٤ًم إظمػم .

                                                 
 .90-94/ ًمإلهاء ؾمقرة ذم ورد يمام همػمه أو .2
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ٌل أٟمزل اهلل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب ويم٤من ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م ٟمأّول  ّٕٟمف ذم أّول ؾمٚمًٚم٦م إٟمٌٞم٤مء

 ويم٤من ؿمٞمخ إٟمٌٞم٤مء وأسم٤ماًمٌنم اًمث٤مين.

 .قم٤مـمٗم٦م             ُمٕمٓمقف قمغم . 

       .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف  ّؼ إّوٓن سمـح٤مل سمٞم٤مين، يتٕمٚم

حمذووم٦م ُمـ     شم٘مديره: طم٤مل يمقهنؿ     . 

 .قم٤مـمٗم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م شمٗمّمٞمؾ سمٕمد إَج٤مل وظمّّمقا سم٤مًمذيمر شمٕمٔمٞماًم ْلؿ 

     ُمٕمٓمقف قمغم    .إومم 

       ضم٤مر وجمروره ُمتٕمّٚمؼ سمـ    ّّٕٟمف أيْم٤ًم  ذيمر إسمراهٞمؿ . صمؿ

ؾمٛمٞم٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمٌٞمْم٤مء  يم٤من ص٤مطم٥م يمت٤مب وذيٕم٦م، يمت٤مسمف ؾمٛمل سم٤مًمّمحػ وذيٕمتف

 ويم٤من إٟمٌٞم٤مء ُمـ ٟمًٚمف قمغم ذيٕمتف.

                                 

قاوات اًمٕمٓمػ قمغم إؾمامء ُمٕمٓمقوم٦م سم     وجمرور سمحرف ضمر   وإؾمامء

 ّٓ يمٚمٝم٤م همػم ُمٜمٍموملم إ  « .قمغم أٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا ىمٌٚمف ًمِمّدة  وىمّدم قمٞمًك

 .2شوًمٖمٚمق اًمٞمٝمقد ذم اًمٓمٕمـ ومٞمف هاًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مُمر

و    ٕم٘مقب ٤ًم ًمٞمٜمسمْ اَجع ؾمٌط وهق وًمد اًمقًمد وهؿ إٟمٌٞم٤مء ُمـ اصمٜمك قمنم

. وًمذا أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ أؾم٤ٌمط سمٜمل إهائٞمؾ وإهائٞمؾ ًم٘م٥م سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿا

. ويٕم٘مقب    :ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمٗمريؼ ُمـ اًمٞمٝمقد، ي٘م٤مل ًمٚمٕمرب ىم٤ٌمئؾ وًمٚمٞمٝمقد

 أؾم٤ٌمط.

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم   . 

   ُمٗمٕمقل سمف أّول ًمِـ  . 

    ُمٗمٕمقٌل سمف صم٤مٍن ًمِـ   سمْمؿ اًمزاء.ش ُزسمقراً ». وىمرأ محزة وظمٚمػ

                                                 
 .4/242 اًمٌٞم٤من جمٛمع .2



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  ............................................... 48

َزسمقر َجٕمف ُزسمقر وُمثٚمف خَتُقم وخُتُقم وقَمُذوب وقُمُذوب، : »2ىم٤مل اًمقزير اعمٖمريب

ّٓ هذه اًمثّلصم٦م ذم ُم٤م قمرومٜم٤م  .1شوٓ جيٛمع وَمٕمقل ـ سمٗمتح اًمٗم٤مء ـ قمغم وُمٕمقل ـ سمْمؿ اًمٗم٤مء ـ إ

. 4اًمزسمقر سمٛمٕمٜمك اعمٙمتقب ُمـ ىمقْلؿ: زسمره أي يمتٌف وم٤مًمزسمقر سمٛمٕمٜمك اعمزسمقر وىمٞمؾ:

 4وم٤مًمزسمقر: اًمٙمت٤مب قمغم وزن ومٕمقل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل أي ُمٙمتقب.

سم٤مًمذيمر ّٕن ًمف ؿم٠مٟم٤ًم ظم٤مص٤ًم قمٜمد  وإّٟمام ظمص زسمقر داود: »ىم٤مل اًمًٌزواري

ّٓ ومّل ْيرج قمـ ؾم٤مئر أومراد اًمقطمل.  5أهؾ اًمٙمت٤مب وإ

سمٕمض يمت٥م  نَّ إام ضمقد ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمٕمٜمقان اعمزاُمػم يمَ أىمقل: زسمقر داود ُمق

وم٦م واهلل اًمٕم٤ممل.  أٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم أيْم٤ًم ُمقضمقدة ومٞمف وًمٙمٜمٝم٤م حُمَرَّ

 رواي٦مٌ 

قمٓمك اهلل قمٚمّٞم٤ًم ُمـ أ: إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وذم اخلؼم اًمٓمقيؾ قمـ رؾمقل اهلل

ثؾ َج٤مل يقؾمػ وُمـ اًم٘مّقة ُمثؾ ىمّقة ضمؼمئٞمؾ وُمـ اًمٜمّقر ُمثؾ ٟمقر آدم وُمـ اْلامل ُم

 6صقشمف.اًمّّمقت ُم٤ميداٟمك صقت داود وًمقٓ أّن داود ظمٓمٞم٥م أهؾ اْلٜم٦ّم ٕقمٓم٤مه ُمثؾ 

 

                                                 
ـُ  احلًلمُ  هق اعمٖمريب اًمقزير .2 ُ  قَمكِمٍّ  سْم ٌْطُ  َوُهقَ  اعُمَّمٜمُِّػ  إدْي٥َم  اًمٕم٤ممِل ْٞمِخ  ؾِم  يمِت٤مِب  ص٤مطِم٥ُم  اًمٜمُّْٕمامينّ  اًمِمَّ

٦ٌَم» ـُ  ـ شاًمَٖمْٞم  . ـ سمِٜمْتِفِ  اسْم

 .4/491 اًمتٌٞم٤من ذم اًمِمٞمخ قمٜمف ٟم٘مؾ .1

 .5/242 اعمٞمزان ذم يمام .4

 .1/490 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم ذم يمام .4

 .20/292 ًمرمحـا ُمقاه٥م .5

 .6/295 اْلٜم٤من روض .6
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هلل وُرؾُمٚمِِف ٓ ْيتص سم٤معمذيمقريـ هٜم٤م أو إقمّلن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مّن قمدد أٟمٌٞم٤مء ا

همػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمنميٗم٦م سمؾ هٜم٤مك قمّدة ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمٙمثػميـ مل يذيمرهؿ ذم اًم٘مرآن 

سمف أيْم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: شمٕم٤ممم  اًمٙمريؿ يمام سح اهلل                   

                         2. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٗمٕمقل ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: ىمّمّمٜم٤م    أو أرؾمٚمٜم٤م    أو

٠ٌّمٟم٤م  ٟم   أو يٙمقن ُمٗمٕمقًٓ سمف قمغم اعمدح سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: أقمٜمل. ويٛمٙمـ أن ،

 يٙمقن طم٤مًٓ سمٜمٗمس إومٕم٤مل اعم٤موٞم٦م.

  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

       ِووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

صٗم٦م ًمٚمٛمقصقف    :ٌََٕمُف وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم . اًم٘مّّم٦م ُمِمت٘م٦م ُِمـ ىمّص أصمره إذا اشمَّ

       1 .أي اشّمٌٕمل أصَمَرُه 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

     جمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر و     و ،    فمرف أو اؾمؿ ُمٌٜمل

 قمغم اًمْمؿ.

  رُ يمْ وىمد ضم٤مء ذِ 
ِ
هقد واًمِمٕمراء وإٟمٌٞم٤مء وهمػمه٤م ُمـ  رِ قَ شمٕم٤ممم ذم ؾُم اهلل  أٟمٌٞم٤مء

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذيمرهؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                         

                                                 
 .78/ هم٤مومر ؾمقرة .2

 .22/ اًم٘مّمص ؾمقرة .1
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                       2. 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم   .إّول 

  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

       وُمٗمٕمقل سمف.ش ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     . 

واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م             قصقف ذم حمؾ ٟمّم٥م صٗم٦م ًمٚمٛم

  . 

اعمذيمقريـ ذم يمّلُمف وًمٙمـ ورد سمٕمض إقمداد ذم سمٕمض  ػْمِ همَ  دَ دَ قمَ  اهللُ  رِ يمُ ذْ مل يَ 

 يت.٠مْ ؾَمٞمَ اًمرواي٤مت يمام 

       .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م    ُِم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم      .        .وم٤مقمٚمف  .ُمٗمٕمقل سمف 

     ذم اعم٘م٤مم وأّٟمف يم٤من سمّل ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ضم٤مء سمف ًمرومع يمّؾ شم٠مويؾ وجم٤مز

ىمًؿ ُمـ اًمقطمل اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  واؾمٓم٦م. وشمٙمّٚمٛمف ُمع اًمٜمٌل ُمقؾمك   

      1. 

 اًمرواي٤مت

: ... ويم٤من ُمـ سملم آدم وٟمقح ُمـ إٟمٌٞم٤مء ذم صحٞمح٦م أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر

تٕمٚمـ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمًتخٗملم وًمذًمؽ ظمٗمل ذيمرهؿ ذم اًم٘مرآن ومٚمؿ يًّٛمقا يمام ؾمّٛمل ُمـ اؾم

 :وهق ىمقل اهلل صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أَجٕملم                           

                                                 
 (.84-86/) إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .154/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1
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          2.يٕمٜمل مل ُاؾمّؿ اعمًتخٗملم يمام ؾمّٛمٞم٧م اعمًتٕمٚمٜملم ُمـ إٟمٌٞم٤مء 

قمقّتؿ قمغم اًمّن واخلٗم٤مء، واعمراد سم٤معمًتخٗملم هؿ اًمذيـ د 1رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

 سم٤معمًتٕمٚمٜملم هؿ اًمذيـ دقمقّتؿ قمغم اًمٕمّلٟمٞم٦م واْلفمٝم٤مر واهلل اًمٕم٤ممل.و

يمؿ اًمٜمٌٞمّقن؟ ىم٤مل: : ... ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل وذم ظمؼم أيب ذر قمـ رؾمقل اهلل

، ىمٚم٧م: يمؿ اعمرؾمٚمقن ُمٜمٝمؿ؟ ىم٤مل: صمّلصمامئ٦م وصمّلصم٦م  ُم٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمػ ٟمٌلٍّ

ٚم٧م: ُمـ يم٤من أّول إٟمٌٞم٤مء؟ ىم٤مل: آدم، ىمٚم٧م: ويم٤من ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمنم َّج٤مء همٗمػماء ىم

 ُمرؾمًّل، ىم٤مل: ٟمٕمؿ ظمٚم٘مف اهلل سمٞمده وٟمٗمخ ومٞمف ُمـ روطمف.

: ي٤م أسم٤مذرٍّ أرسمٕم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء هي٤مٟمّٞمقن: آدم وؿمٞم٨م وأظمٜمقخ، وهق صمّؿ ىم٤مل

. وأرسمٕم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمٕمرب: ـ وهق أّول ُمـ ظمّط سم٤مًم٘مٚمؿ ـ وٟمقح إدريس

ًمح وؿمٕمٞم٥م وٟمٌٞمّؽ حمّٛمد. وأّول ٟمٌلٍّ ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ُمقؾمك، وآظمرهؿ هقد وص٤م

، ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل يمؿ أٟمزل اهلل ُمـ يمت٤مب؟ ىم٤مل: ُم٤مئ٦م يمت٤مب  قمٞمًك، وؾمّتامئ٦م ٟمٌلٍّ

وأرسمٕم٦م يمت٥م، أٟمزل اهلل قمغم ؿمٞم٨م مخًلم صحٞمٗم٦م، وقمغم إدريس صمّلصملم صحٞمٗم٦م، وقمغم 

سمقر و إسمراهٞمؿ قمنميـ صحٞمٗم٦م، وأٟمزل اًمتقراة واْلٟمجٞمؾ  4اًمٗمرىم٤من، احلدي٨م.واًمزَّ

ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل قمـ آسم٤مئف ظمؼم دارم سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ قمكم سمـ ُمقؾمك

ُم٤مئ٦م أًمػ ٟمٌلٍّ وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ٟمٌلٍّ أٟم٤م أيمرُمٝمؿ قمغم اهلل وٓ ومخر،   ظمٚمؼ اهلل

، ومٕمكمٌّ أيمرُمٝمؿ قَمغَم اهللِ  وظمٚمؼ اهلل  ُم٤مئ٦م أًمػ ويصٍّ وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ويصٍّ

 4وأومْمٚمٝمؿ.

ُم٤مئ٦م أًمػ ٟمٌلٍّ  ىم٤مل: ظمٚمؼ اهلل  قمـ اًمٜمٌل ظمؼم زيد سمـ قمكم قمـ آسم٤مئف

ُم٤مئ٦م أًمػ  وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ٟمٌلٍّ وأٟم٤م أيمرُمٝمؿ قمغم اهلل وٓ وَمْخَر، وظمٚمؼ اهلل 

                                                 
 (.8/225) 91ح ،25/182 اًمٙم٤مذم .2

 .409ح ،2/456 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .1/514 اخلّم٤مل .4

 .28ح ،1/642 اخلّم٤مل .4
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، ومٕمكمٌّ أيمرُمٝمؿ قمغم اهلل وأومْمٚمٝمؿ.  2ويصٍّ وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ويصٍّ

٨م اهلل ٟمٌّٞم٤ًم أؾمقد مل ي٘مص أّٟمف ىم٤مل: سمٕم ُمرؾمٚم٦م اًمٓمؼمد قمـ أُمػماعم١مُمٜملم قمكم

 1قمٚمٞمٜم٤م ىمّمتف.

 

                       

       

 

: وم٘مد أرؾمؾ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم[ 2»]يٌلّم اهلل شمٕم٤ممم أّن اًمرؾمؾ ْلؿ أطمقال واوص٤مف صمّلث: 

أرؾمٚمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ْلداي٦م اًمٌنم، وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمْمّلًم٦م واًمٕمٛمك إمم اًمٜمقر،   رؾمّلً 

وأوطمك إًمٞمٝمؿ ُم٤م يقضم٥م يمامْلؿ، ًمٕمدم يمٗم٤مي٦م داقمل اًمٗمٓمرة واًمٕم٘مؾ ذم اْلداي٦م، وقمدم 

:[ ُمٌنميـ عمـ آُمـ وأـم٤مع وقمٛمؾ ص٤محل٤ًم سم٤مًمثقاب اْلزيؾ 1اهمٜم٤مئٝمام قمـ سمٕم٨م اًمرؾمؾ. ]

 .4ششمقمّم ويمٗمر وقمَم سم٤مًمققمٞمد واًمٕمذاب إًمٞمؿُمٜمذريـ عَمـ  :[4] وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ.

    شمٕمرب اقمراب    إّول ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. وإفمٝمر أّٟمف طم٤مل سمام

 ُمّر ؾم٤مسم٘م٤ًم.

    طم٤مل أو وصػ. ويم٤من إٟمٌٞم٤مء    سمثقاب اهلل عمـ آُمـ سم٤مهلل

 وأـم٤مقمف وصّدق رؾمٚمف واشمٌٕمف.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   ويم٤مٟمقا .    يٕمٜمل خمّقوملم ُمـ قم٘م٤مب

 اهلل عمـ قمّم٤مه وظم٤مًمػ أواُمره ويمّذب رؾمٚمف.

                                                 
 .29ح ،1/642 اخلّم٤مل .2

 .8/544 اًمٌٞم٤من جمٛمع .1

 .20/291 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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 .طمرف ضمر، ًمٚمتٕمٚمٞمؾ، وُم٤م سمٕمده٤م هم٤مي٦م ُمٝمّٛم٦م ُمـ هم٤مي٤مت سمٕم٨م اًمرؾمؾ 

  « = ّٓ ش أن»ٟم٤مومٞم٦م. ش ٓ»طمرف ُمّمدري ٟم٤مص٥م و ش أن»ُمريم٥م ُمـ ش أ

اًمتٕمٚمٞمؾ، واْل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚمؼ ش ًمـ»سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمؾ ضمّر سمـ اعمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م 

 أو ٟمحقه.ش ارؾمٚمٜم٤م»سمٗمٕمؾ ُم٘مّدر 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم ُم٘مدم . 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم٤مؾمؿ    أو سمح٤مل ُمٜمف ّٕٟمف ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م

 ىمّدُم٧م قمٚمٞمف.

   اؾمؿ  .        ك ٙماقمتذار ُمـ ىمقْلؿ قمغم ُم٤م طم

اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ:                              2. 

    فمرف ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ . 

    .ُمْم٤مف إًمٞمف          .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

            .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص  .اؾمٛمف 

       ظمؼما  ة اعمٓمٚم٘م٦م واحلٙمٛم٦م اعمٓمٚم٘م٦م إذا يم٤مٟم٧م ًمف اًمٕمزّ ». ومـ

اؾمتح٤مل أن يٖمٚمٌف أطمٌد سمحج٦ٍم سمؾ ًمف احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:        

   14ش. 

 

                                                 
 .244/ ـمف ؾمقرة .2

 .249/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .5/242 اعمٞمزان .4
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اؾمتدراك آظمر ذم ُمٕمٜمك آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمع ُمـ اًمرد اعمتٕمٚمؼ »أي٦م اًمنميٗم٦م 

ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم رد  اًمذي شمٜمزيؾ يمت٤مب إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمًامء، وم٢منّ  سم١ًماْلؿ اًمٜمٌل

ؾم١ماْلؿ سم٘مقًمف              2  إمم آظمر أي٤مت، ٓزم ُمٕمٜم٤مه أن 

سمقطمل ُمـ رسمف ٓ يٖم٤مير ٟمققم٤ًم ُم٤م ضم٤مء سمف  ؾم١ماْلؿ ُمردود إًمٞمٝمؿ، ٕنَّ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل

ن ي١مُمـ سمام ضم٤مء سمف ُمـ ؾم٤مئر اًمٜمٌٞملم ُمـ اًمقطمل، ومٛمـ ادقمك أّٟمف ُم١مُمـ سمام ضم٤مؤا سمف ومٕمٚمٞمف أ

 همػم ومرق.

صمّؿ اؾمتدرك قمٜمف سم٠مّن اهلل ُمع ذًمؽ يِمٝمد سمام أٟمزل قمغم ٟمٌٞمف         

       1ش. 

             .طمرف قمٓمػ يٗمٞمد آؾمتدراك  .ُمٌتدأ 

    ٚمٞم٦م ظمؼم، ؿمٝم٤مدة اهلل ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕم

 وُمزّي٦م ظم٤مص٦م ًمف ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء خمتّم٦م سمف قمغم صدق ٟمٌقة ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد

 يِمٝمد سمح٘مٞم٘م٦م ُم٤م ُأٟمزل إًمٞمف، وهق يٙمٗمل ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم ٟمٌّقشمف وصدىمف وم٢مّٟمف»

 .4شْلقمج٤مزه، ومّل ُيت٤مج إمم إٟمزال يمت٤مب آظمر

 ٨م زّودهطمٞم»سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: ؿمٝم٤مدة اهلل هذه هل ُمـ اًمِمٝم٤مدة سم٤مٕومٕم٤مل 

 .4شسم٤مًمدٓئؾ واعمٕمجزات قمغم صدىمف وُمٜمٝم٤م: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي أٟمزًمف اهلل قمٚمٞمف سمٕمٚمٛمف

                                                 
 .254/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .2

 .5/242 اعمٞمزان .1

 .20/294 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .1/496 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4



 55  .......................................................................  266 / اًمٜم٤ًمء ؾمقرة

 سم٤مْلٛمٚم٦م: ومِمٝم٤مدة اهلل شمٙمقن سم٢مقمج٤مز اًم٘مرآن وًمذا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

   ضم٤مر و  ُمقصقًم٦م ذم حمؾ ضمر، يتٕمٚم٘م٤من سمـ     ،واًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م

 يٕمٜمل يِمٝمد اهلل سم٥ًٌم      .وهق اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 

    ِووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .      ذم يمت٤مسمف اًم٘مرآن يمام

ىم٤مل شمٕم٤ممم:                               

                   2وىم٤مل .  :              

        1. 

      ِووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. جمرد اْلٟمزال ٓ يٙمٗمل ذم اًمِمٝم٤مدة  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 :ىمّٞمده سم٘مقًمف  اعمدقم٤مة ومٚمذا

    ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، وإّوٓن يتٕمٚم٘م٤من سمح٤مل ُمـ اًمْمٛمػم

اًمٗم٤مقمكم ذم      :وشم٘مديرة«     ُمٚمت٤ًًٌم    اخل٤مص سمف وهق اًمٕمٚمؿ سمت٠مًمٞمٗمف

زم ذم أن يٙمقن ُمتٕمٚمؼ سمح٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اعمٗمٕمق، أو يٛمٙمـ 4شسمٚمٞمغٍ  قمغم ٟمٔمؿ يٕمجز قمٜمف يمؾٌّ 

    هوشم٘مدير :    ًُم٘مروٟم٤م    ٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ اًمذي ُيت

 وُمٕم٤مدهؿ.

ٟمزال سمٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم مت٧م اًمِمٝم٤مدة ّٕٟمف شمٕم٤ممم وُمع شم٘مٞمٞمد اْل     قمغم

وهق يٕمٚمؿ ُم٤مذا يٜمزل يٜمزًمف قمغم ؾمٌٞمؾ اْلقمج٤مز وُيٞمط سمف وُيٗمٔمف ُمـ يمٞمد  رؾمقًمف

سمٞم٤مٌن إمم أّن ُم٤م ُاٟمزل إًمٞمف إّٟمام يم٤من قمـ قمٚمؿ سمجٛمٞمع ظمّمقصٞم٤ّمت »ـملم. وسم٤مْلٛمٚم٦م: اًمِمٞم٤م

اعُمٜمَْزل، وإطم٤مـمتف سمف إطم٤مـم٦م شم٤مُّم٦م يًٚمؿ قمـ يمّؾ سم٤مـمؾ وزيغ، وشمتْمّٛمـ أي٦م اًمنميٗم٦م 

                                                 
 .88/ اْلهاء ؾمقرة .2

 .48/ يقٟمس ؾمقرة .1

 ق.2444 سمػموت ـ اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ـمٌٕم٦م ُمـ 1/240 اًمٌٞمْم٤موي شمٗمًػم .4
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 ُاُمقرًا يمثػمة.

هق ُمـ قمٚمٛمف إشمؿ، ومٞمحتقي قمغم َجٞمع احل٘م٤مئؼ  ُمٜمٝم٤م: أّن ُم٤م ُاٟمزل إًمٞمف

٤مت اًمرسمقسمّٞم٦م، واًمتنميٕم٤مت اًمرسّم٤مٟمّٞم٦م، ومتٙمقن هذه ُمزّي٦م وم٤مئ٘م٦م قمغم اًمقاىمٕمّٞم٦م، واًمتقضمٞمٝم

 َجٞمع اًمٙمت٥م اْلْلّٞم٦م.

وُمٜمٝم٤م: أّٟمف أٟمزًمف سمٕمٚمٛمف اخل٤مّص اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف همػمه، ومٞمٙمقن ُمٕمجزة ظم٤مرىم٦م 

 ًمٚمٕم٤مدة، يٕمجز قمٜمف يمّؾ سمٚمٞمغ وص٤مطم٥م سمٞم٤من.

ّؼ أو وُمٜمٝم٤م: أّٟمف أٟمزًمف سمٕمٚمٛمف ًمئّّل يٗمًده اًمِمٞمٓم٤من، ومٞمْمع اًم٤ٌمـمؾ ُمٙم٤من احل

ْيٚمٓمف، ومُٞمدظِمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ذم اًمقطمل اْلْلل احلؼ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:         

            *                              

    *                                    2. 

أسمدًا، ٓ أٟم٧م وٓ ىمقُمؽ وٓ  وُمٜمٝم٤م: أّٟمف أٟمزًمف سمٕمٚمٛمف وم٘مط، ومٚمؿ يٕمٚمؿ سمف همػمه 

همػمهؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:                                

                     1 :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،           

                                      

      4. 

وُمٜمٝم٤م: إّٟمام أٟمزًمف سمٕمٚمؿ شم٤مّم، سم٠مّٟمؽ أهؾ ْلٟمزاًمف قمٚمٞمؽ، وقمٚمٛمف سم٠مّٟمؽ شم٘مقم سم٠مقم٤ٌمء 

ْ مِمّ ]اًمرؾم٤مًم٦م ظمػم ىمٞم٤مم. وهذه اْلٛمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م شمتْمّٛمـ هذه اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م وهمػمه٤م   َْتُؿْ  ٤م مَل

ْ ُْتِْط سمَِٙمامِل طَمْقَل مِح٤مُه، ٜم٤م ٝم٤مُمُ ومْ أَ  وهل شمٙمٗمل ذم اًمدًٓم٦م قمغم إقمج٤مز هذا . [وَمْحقاهَومَل

سمف، ومًٌح٤من ُمـ يٕمٚمؿ  اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ وصدق اعُمٜمَْزل قمٚمٞمف، وطم٘مٞم٘م٦م ُم٤م ضم٤مء

                                                 
 .16-18/ اْلـ ؾمقرة .2

 .49/ هقد ؾمقرة .1

 .51/ اًمِمقرى ؾمقرة .4
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 .2شدىم٤مئؼ آُُمقر وظمٗمٞم٤مّت٤م، يمام ومٞمف اًمتٌٙمٞم٧م اًمٕمٔمٞمؿ ْلٝمٚمٝمؿ وقمٜم٤مدهؿ

 .طم٤مًمٞم٦م، واْلٛمٚم٦م اْلؾمٛمٞم٦م سمٕمده٤م ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل 

     ويِمٝمدون ؿ وؾم٤مئط ذم اْلٟمزال ويٙمقٟمقن ؾمٗمرائف ومٞمٕمرومقن ُمٌتدأ. وه

 سم٤مْلقمج٤مز.

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم. ومٝمؿ   سمٜمٌقشمف. 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .ومٕمؾ ُم٤مض، أي: طمًٌؽ سم٤مهلل ؿم٤مهدًا قمغم صدىمؽ 

  وم٤مقمٚمف ذم حمؾ رومع، واًم٤ٌمء طمرف ضمر زائد ضم٤مء ًمٚمت٠ميمٞمد. 

    .متٞمٞمز أو طم٤مل 

ؿمٝم٤مدة اعمّلئٙم٦م شمٌع وومرع ًمِمٝم٤مدة اهلل اًمتل شمٖمٜمل قمـ يمؾِّ ؿمٝم٤مدة وًمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

      . 

 ؿم٠من ٟمزوْل٤م

دقم٤مهؿ  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم َج٤مقم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد يم٤من اًمٜمٌل»

دوا ٟمٌقشمف، وأٟمٙمروا ُمٕمرومتف، وم٠مٟمزل إمم اشم٤ٌمقمف، وأظمؼمهؿ أهّنؿ يٕمٚمٛمقن طم٘مٞم٘مف ٟمٌقشمف ومجح

 .1شوشمٕمزي٦م ًمف قمـ شمٙمذي٥م ُمـ يمذسمف اهلل ومٞمٝمؿ هذه أي٦م شمًٚمٞم٦م ًمٚمٜمٌل

 رواي٦مٌ 

ىم٤مل: إّٟمام ُاٟمزًم٧م:  صحٞمح٦م أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌداهلل          

      ذم قمكّم                      4ش. 

 يمام أذيمره٤م ًمؽ 5سمًٜمد صحٞمح واًمٕمٞم٤مر 4ورواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمّمحٞمح٦م شم٠مويٌؾ وشمٓمٌٞمٌؼ وضمرٌي 

                                                 
 .295 و 20/294 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .4/496 اًمتٌٞم٤من .1

 .420ح ،2/456 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4

 (.2/414) 59ح ،2/491 اًمٙم٤مذم .4

 .44ح ،2/144 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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 ذم ُم٤م سمٕمد وم٤مٟمتٔمر.

 

                   

 

 احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم رؾم٤مًم٦م ٟمٌّٞمف وٟمزول يمت٤مسمف ُمـ قمٜمد اهلل، وأّٟمف »سمٕمد أن سملّم اهلل شمٕم٤ممم 

ُمـ ؾمٜمخ اًمقطمل اًمذي أوطمك إمم اًمٜمٌٞملم ُمـ ىمٌٚمف وأّٟمف ُم٘مرون سمِمٝم٤مدشمف وؿمٝم٤مدة ُمّلئٙمتف 

ويمٗمك سمف ؿمٝمٞمدًا طمّ٘مؼ وّلل ُمـ يمّٗمر سمف وأقمرض قمٜمف يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من ُمـ أهؾ 

اًمّمٗم٤مت شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ سمؾ وًمق يم٤مٟم٧م  1. ومّل وضمف ٓظمتّم٤مص أي٦م سم٤مًمٞمٝمقد2شاًمٙمت٤مب

 شمِمٛمؾ َجٞمع أهؾ اًمٙمت٤مب.

   ُسم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد. فٌ ٌَّ َِم طمرف ُم 

    اؾمؿ ُمقصقل، ذم حمّؾ ٟمّم٥م اؾمؿ . 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي    ضمحدوا ٟمٌقة ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء

 ٦م.سمٕمد قمٚمٛمٝمؿ ِب٤م ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب اعمذيمقريـ ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م حمّٛمد

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   . 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ    واعمراد سمـ

      شمٌديؾ اًمٙمت٤مب اًمذي يم٤من اًمٙمّلم ذم  وذم أي٦م»ديـ اهلل وهق اْلؾمّلم

ٟمزوًمف ُمـ قمٜمد اهلل سمًٌٞمؾ اهلل طمٞم٨م ىم٤مل:            ّف وومٞمف إجي٤مز ًمٓمٞمػ يم٠مٟم

اًمذيـ يمٗمروا وصدوا قمـ هذا اًمٙمت٤مب واًمقطمل اًمذي يتْمٛمٜمف وم٘مد يمٗمروا  ىمٞمؾ: إنّ 

 وصدوا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، و                        

                                                 
 .5/241 اعمٞمزان .2

 .1/497 اًمٙم٤مؿمػ ذم ُمٖمٜمٞمف واًمِمٞمخ 22/221 شمٗمًػمه ذم اًمرازي اًمٗمخر ُمـ ئمٝمر يمام .1

 .5/241 اعمٞمزان .4
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            .طمرف ْت٘مٞمؼ   رومع ظمؼم  ٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ذم حمؾِّ وم . 

   .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ 

    أؿمد ّٕن »، أو 2ٟمٕم٧م، ٕهّنؿ َجٕمقا سملم اًمْمّلل واْلوّلل يمام ىم٤مًمف اًمٌٞمْم٤موي

ف يتقؾمؾ سمذًمؽ اًمْمّلل إمم إٟمّ  ، صمؿّ ف حمٌؼ ويٕمت٘مد ذم ٟمٗمًف أٟمّ  ُمـ يم٤من و٤مًٓ  اًمٜم٤مس وّلًٓ 

يٌذل يمٜمف ضمٝمده ذم إًم٘م٤مء همػمه ذم ُمثؾ ذًمؽ اًمْمّلل، ومٝمذا ف ايمت٤ًمب اعم٤مل واْل٤مه، صمؿ إٟمّ 

اًمٜمٝم٤مي٤مت، ومٚمٝمذا ىم٤مل ف ىمد سمٚمغ ذم اًمْمّلل إمم أىمَم اًمٖم٤مي٤مت وأقمٔمؿ اْلٟم٤ًمن ٓ ؿمؽ أٟمّ 

شمٕم٤ممم ذم طم٘مٝمؿ             1يمام ىم٤مًمف اًمٗمخر اًمرازيش. 

 

                         

 

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤من اًمذيـ »ْت٘مٞمؼ وشمثٌٞم٧م ضم٤مء شم٠ميمٞمدًا ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وإظم٤ٌمر 

يمٗمروا سم٤مهلل، وضمحدوه سمجحقدهؿ رؾم٤مًم٦م ٟمٌّٞمف وفمٚمٛمقا ٟمٌٞمّف  ضمحدوا رؾم٤مًم٦م حمّٛمد

٤ٌمد اهلل، وطمًدًا ًمٚمٕمرب، سمتٙمذيٌٝمؿ إّي٤مه، وُُم٘م٤مُمٝمؿ قمغم اًمٙمٗمر قمغم قمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سمٔمٚمٛمٝمؿ قم

 .4شوسمٖمٞم٤ًم قمغم رؾمقًمف

 وىمد ي٘م٤مل: سم٠مّن أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م خمتّم٦م سم٤مًمٞمٝمقد وهذه ًمٚمٛمنميملم، وىمد ُمّر ٟم٘مده.

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

   اؾمؿ ُمقصقل، اؾمؿ  .ذم حمؾ ٟمّم٥م 

    ُمـ أهؾ وٟمٌقشمف وظم٤ممتّٞمتف ًمألٟمٌٞم٤مء  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. سمٛمحّٛمد

 اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ.

                                                 
 .2/240 اًمٌٞمْم٤موي شمٗمًػم .2

 .22/224 اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم .1

 .4/497 اًمتٌٞم٤من .4
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 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    واعمراد سم٤مًمٔمٚمؿ هٜم٤م اًمّمّد .       

وإوّلل اًمٖمػم قمـ اًمقصقل إمم احلؼِّ سمٙمتامٟمف وْتريٗمف  واًمٙمٗمر سمٜمٌقة ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد

ومتقهيف، ويمام يِمٛمؾ إـمّلىمف اًمذيـ    ٝمؿ وُمقاريثٝمؿ طم٘مقىم حمّٛمد وآل حمّٛمد

 يمام ذم اًمرواي٦م أشمٞم٦م. وشمٕمٚمٞمؾ عم٤م ورد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ وّلْلؿ اًمٌٕمٞمد.

  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

    ومِْٕمٌؾ ُُمْم٤مِرٌع ٟم٤مىِمٌص جَمْـُزْوٌم سمـ           .   اؾمؿ   . 

 .ٓم اْلحقد واًمٜمٗمل وطمرف ضمر 

    ٜمّمقب سمـ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُم   .ُم٘مّدرة سمٕمد اًمّلم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

»أي:         ًمٞمٕمٗمق قمـ ذٟمقِبؿ سمؽمك قم٘م٤مِبؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمٜمّف شمٕم٤ممم يٗمْمحٝمؿ ِب٤م

 .2شسمٕم٘مقسمتف إّي٤مهؿ قمٚمٞمف

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    ّٕن اًمٔمٚمؿ سمٕمد ووقح احلج٦م وإىم٤مُمتٝم٤م ،

 همػم ُمٖمٗمقر.

   .قم٤مـمٗم٦م         .زائدة ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل 

       ُمٕمٓمقف قمغم    .وُمٗمٕمقل سمف أّول 

   .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. أي إمم ـمريؼ اْلٜم٦م 

 

                           

 

ّٓ اؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع يدّل قمغم أهّن  ّٓ إمم ـمريؼ ضمٝمٜمؿ وٓ يذهٌقن إ ؿ ٓ يٛمِمقن إ

 إًمٞمٝم٤م.

                                                 
 .4/497 اًمتٌٞم٤من .2
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   ِّٟمّم٥م صٗم٦م ًمٚمٛمقصقف  أداة اؾمتثٜم٤مء ذم حمؾ   أو شمٙمقن سمٛمٕمٜمك .

 ش.همػم»

    ُمًتثٜمك سمـ .أي ُمًػم . 

     ُمْم٤مف إًمٞمف وممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٛمٕمروم٦م واًمت٠مٟمٞم٨م. وهؿ اظمت٤مروا

        ؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمٚمٙمقا ٕهّن »سمجحدهؿ احلؼ وؾمقء أومٕم٤مْلؿ ووم٤ًمد قم٘مٞمدّتؿ

 .1شاْلٟمذار واْلظمٓم٤مر 2ـمريؼ اًمْمّلًم٦م، واٟمحرومقا قمـ ـمريؼ اْلداي٦م رهمؿ

   طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم     ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. أي ُم٤ميمثلم ذم

   . 

   ضم٤مر وجمررو ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

    شم٘مديره: فمرف زُم٤من يٗمٞمد آؾمتٛمرار. أو يٙمقن ٟم٤مئ٤ًٌم أو صٗم٦م عمّمدر حمذوف

ظمٚمقدًا    قمغم ظمٚمقدهؿ ذم اًمٜم٤مر، وقمدم اٟم٘مٓم٤مع اًمٕمذاب قمٜمٝمؿ، وًمقٓ ًمٗمظ ». ويدّل

. 4شاًمت٠مسمٞمد ًمٙم٤من ًمٗمظ اخلٚمقد حمتٛمًّل ًمٚمدوام وآؾمتٛمرار، وًمٓمقل أُمد اعمٙم٨م ذم ضمٝمٜمؿ

 ؿمٛمقل اعمٖمٗمرة واًمِمٗم٤مقم٦م ْلؿ.وًمٌٞم٤من قمدم 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص 

   اؾمؿ .أي اخلٚمقد إسمدي . 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم . 

    ظمؼم ّٕٟمف اذا اراد اخلٚمقد ِبؿ ذم اًمٜم٤مر ي٘مدر ». أي: هّٞمٜم٤ًم ؾمٝمًّل

ذًمؽ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم ومٙم٤من قمٚمٞمف  قمٚمٞمف ومل يٛمتٜمع  . 

                                                 
هْمؿِ  ُي٘م٤مَل: أنْ  واًمَقضْمفُ  .2  واْلظْمٓم٤مر. اْلْٟمذارِ  ُمـ سم٤مًمرَّ

 .1/497 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .1/497 اًمٙم٤مؿمػ ٗمًػماًمت .4
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 رواي٦مٌ 

ي٘مقل:  قمـ أيب محزة اًمثُّامزم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مضمٕمٗمر           

    ٍّذم قمكم                       . 

ِبذه أي٦م هٙمذا  َٟمَزل ضمؼمئٞمؾ ىم٤مل: وؾَمِٛمٕمُتف ي٘مقل:        

    ٝمؿ آل حمّٛمد طم٘مَّ                         :إمم ىمقًمف 

  .2، احلدي٨م 

 .4واًمٙم٤مذم 1رواه٤م اًم٘مٛمل واًمٙمٚمٞمٜمل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ذم شمٗمًػمه

 

                         

                          

 

ؿ إٟمٌٞم٤مء اؾمتٜمت٤مج رئٞمٌس ُمـ أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وهق دقمقة اًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم إمم ٟمٌّقة ظم٤مشم

 واًمققمد سم٤مْلضم٤مسم٦م واًمققمٞمد سم٤مًمرّد. حمّٛمد

      ظمٓم٤مب قم٤مم ْلٛمٞمع اًمٜم٤مس ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ، وُمتٗمّرع

سمام ُمّر  قمغم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٤مت سمٕمد فمٝمقر احلج٦م واًمؼمه٤من وؿمٝم٤مدة اهلل سمٜمٌقة ٟمٌّٞمٜم٤م

ًمّمّلطمٞم٦م اعمدقمق إًمٞمف  وإّٟمام قمّٛمؿ اخلٓم٤مب ومآن وىم٧م دقمقة يم٤موم٦م اًمٜم٤مس إمم رؾم٤مًمتف

 وهق اْليامن سم٤مًمرؾمقل أو ًمٕمٛمقم اًمرؾم٤مًم٦م.

  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

    .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف، واًمْمٛمػم يرضمع إمم يم٤موم٦م اًمٜم٤مس 

                                                 
 .420ح ،2/456 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .44ح ذيؾ ،2/144 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 (.2/414) 59ح ،1/491 اًمٙم٤مذم .4



 64  .......................................................................  270 / اًمٜم٤ًمء ؾمقرة

   اًمرؾمقل إقمٔمؿ. وم٤مقمؾ. وهق ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٚمّٕمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ   ّ٘م٤مً »ه: شم٘مدير أو ش حُمِ

واعمراد سم٤محلّؼ هٜم٤م اْلؾمّلم اًمذي ارشمْم٤مه اهلل ًمٕم٤ٌمده ديٜم٤ًم. وقمـ ش. ُمٕمف احلؼ»سمٛمٕمٜمك 

ـْ أَُمَر اهلُل شمٕم٤ممم سمقٓيتفضمٕمٗمر أيب  2.: سمقٓي٦م َُم

  .طمرف ضمّر سمٞم٤ميّن 

     جمروره وُمْم٤مف إًمٞمف. واْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ

  . 

  شمٗمريع قمغم جمل     . 

    ويمت٤مسمف وديٜمف وذيٕمتف، وسمٙمٚمٛم٦م  ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. سمٛمحّٛمد

واطمدة     .سم٤مْلؾمّلم 

    ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق: ائتقا، أو صٗم٦م عمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ

حمذوف شم٘مديره:    يامٟم٤ًم إ      . :أو ظمؼمًا ًمٗمٕمؾ ٟم٤مىمص حمذوف شم٘مديره

    يٙمـ اْليامن     . 

إمم اْليامن ّٕن اْلٟم٤ًمن ودقمقٌة وقمٌد ًمٕمّٚمٝم٤م وقمغم أيِّ طم٤مل: شمرهمٞم٥ٌم وْتٌٞم٥ٌم 

سمٗمٓمرشمف يٛمٞمؾ إمم اخلػم ويٓمٚمٌف. وشمٜمٙمػم اخلػم يدّل قمغم آـمّلق ومٞمِمٛمؾ َجٞمع ظمػم اًمدٟمٞم٤م 

 ػم يقضمد ْت٧م اْليامن وُمـ اًمّمٗم٤مت اًمّلزُم٦م ًمإليامن هق اخلػم.اخل وأظمرة. وم٤مخلػم يمّؾ 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  . 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م وسمٕمده٤م وقمٞمد وّتديد عمـ رّد اًمدقمقة إمم اْليامن ويمٗمر 

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

      .دوا ٟمٌقشمف أي أن دمح»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف، ومٕمؾ اًمنمط

                                                 
 .4/244 اًمٌٞم٤من جمٛمع .2
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 .2شوُم٤م ضم٤مء سمف قمٜمد اهلل وم٢مّن ضر ذًمؽ يٕمقد قمٚمٞمٙمؿ دون اهلل وشمٙمذسمقا رؾم٤مًمتف

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ضمقاب اًمنمط 

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمخؼم  .اعم٘مدم وشم٘مديٛمف يٗمٞمد احلٍم 

 اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾ ٟمّم٥م اؾمؿ  .اعم١مظمر 

    .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: اؾمت٘مر 

         .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم . 

: »ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٞمزان       مل يزد يمٗمريمؿ قمٚمٞمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم، وٓ يٜم٘مص

  ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ؿمٞمئ٤ًم، وم٢من يمؾَّ 
ٍ
ن يًٚم٥م أًاموات وإرض هلل ومٛمـ اعمح٤مل ٤م ذم اًمممّ  رء

  ذم ـم٤ٌمع يمّؾ  ُمٜمف شمٕم٤ممم رء ُمـ ُمٚمٙمف وم٢منّ 
ٍ
ف هلل ٓ ٤م ذم اًمًاموات وإرض أٟمّ ، ممّ رء

ذيؽ ًمف ومٙمقٟمف ُمقضمقدًا ويمقٟمف ممٚمقيم٤ًم رء واطمد سمٕمٞمٜمف، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٜمزع ُمـ 

 ُمٚمٙمف شمٕم٤ممم رء وهق رء؟

٧م ذم شمدسمره٤م أوم٤مدت زي٤مدة ًمٓمػ ذم ام أُمٕمٜموأي٦م ُمـ اًمٙمٚمامت اْل٤مُمٕم٦م اًمتل يمٚمّ 

ُمٕمٜم٤مه٤م، وؾمٕم٦م قمجٞم٦ٌم ذم شمٌٞم٤مهن٤م، وم٢مطم٤مـم٦م ُِمْٚمٙمِِف شمٕم٤ممم قمغم إؿمٞم٤مء وآصم٤مره٤م شمٕمٓمل ذم 

 .1شاًمٙمٗمر واْليامن واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ُمٕم٤مين ًمٓمٞمٗم٦م، ومٕمٚمٞمؽ سمزي٤مدة اًمتدسمر ومٞمٝم٤م

ف يمٞمػ ًمٗمٓمرشمف وقم٘مٚمف، وم٢مٟمّ  رٌ ٙم٤مسمِ شمدّل أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أّن اًمٙم٤مومر ُمُ »وسم٤مْلٛم٦م: 

 .4شيت٠مشّمك ُمٜمف اًمٙمٗمر ُمع قمٚمٛمف سم٠مّن ًمف شمٕم٤ممم ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م   ٌِص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم          .   اؾمؿ . 

       ظمؼما « .    سمام أٟمتؿ ص٤مئرون إًمٞمف ُمـ ـم٤مقمتف أو

                                                 
 .4/498 اًمتٌٞم٤من .2

 .249 و 5/248 اعمٞمزان .1

 .20/122 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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ُمٕمّمٞمتف.    2شأُمره إّي٤ميمؿ وهنٞمف قماّم هن٤ميمؿ قمٜمف ذم. 

إّٟمف شمٕم٤ممم قمٚمٞمؿ سمجٛمٞمع إُُمقر وحمٞمط سمٛمخٚمقىم٤مشمف إطم٤مـم٦م قمٚمٛمّٞم٦م »َوسمِِٕم٤ٌمرٍة ُأظمرى: 

ٓ ْيٗمك قمٚمٞمف إيامن أطمد وٓ يمٗمر آظمر، طمٙمٞمؿ ذم أومٕم٤مًمف، ومٚمؿ ْيٚمؼ قم٤ٌمده قمٌث٤ًم، وم٢مذا أُمر 

 .1شر ّٕٟمف اؾمتٙمؼم ومل ي١مُمـاْلٟم٤ًمن سم٤مْليامن، ومٚمٕمٚمٛمف سم٠مّٟمف ظمػٌم ًمف، وإّٟمف يٕمّذب اًمٙم٤موم

 رواي٦مٌ 

ِبذه أي٦م هٙمذا:  ىم٤مل: ٟمزل ضمؼمئٞمؾ صحٞمح٦م أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر

            )آل حمّٛمد طمّ٘مٝمؿ(                     

   *                            :صمّؿ ىم٤مل   

                   )ذم وٓي٦م قمكّم(           

      )سمقٓي٦م قمكّم(           .4 

 ْتٛمؾ قمغم شمٕمٞملم اعمّمداق واًمتٓمٌٞمؼ واًمت٠مويؾ ٓ قمغم اًمتحريػ يمام هق اًمقاوح.

 

                        

                             

                             

                       

 

ظمٓم٤مب ٕهؾ اًمٙمت٤مب قم٤مُم٦م وًمٚمٜمّم٤مرى  ظم٤مص٦م ّٕن اًمٞمٝمقد يم٤مُٟمْقا َيْٖمُٚمْقَن ذم ْت٘مػم 

                                                 
 .4/498 اًمتٌٞم٤من .2

 .20/122 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 (.2/414) 59ح ،1/491 اًمٙم٤مذم .4
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وإه٤مٟمتف ورُمقه سمام يٛمّس يمراُمتف واًمٜمّم٤مرى يم٤مُٟمْقا وٓ يزاًُمْقَن َيْٖمُٚمْقَن ذم  اًمٜمٌل قمٞمًك

 شمٕمٔمٞمٛمف وشم٘مديًف وضمٕمٚمقه رسّم٤ًم وآًمف وإسمٜم٤ًم ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قماّم ي٘مقل اعمنميمقن.

  اء.          أداة ٟمد   .ُمٜم٤مدى ُمٜمّمقب 

    ُمْم٤مف إًمٞمف. وىمد ُمّر ؿمٛمقل      هٜم٤م ًمٚمٗمري٘ملم اًمٞمٝمقد

 واًمٜمّم٤مرى وٓ وضمف ًمتخّمٞمّمف سم٤مًمٜمّم٤مرى.

      ومٕمؾ هنل جمزوم ووم٤مقمٚمف. اًمٖمٚمق: هق دم٤موز احلّؼ واْلومراط ذم اًمٌمء

 دم٤موز طمّده ي٘م٤مل
ٍ
ْل٤مري٦م قمٔمٛمٝم٤م سم٤م : همّلومّلن ذم اًمٌمء يٖمٚمق همٚمقًا وهمّلوأصٚمف يمّؾ رء

 2وحلٛمٝم٤م: أي إذا اٟمنقم٧م اًمِم٤ٌمب ودم٤موزت ًمذاّت٤م.

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ويتٕمّٚمؼ إّوٓن سمـ     .

ـٍ  واًمٖمٚمق ذم اًمديـ ٓ ْيتص سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب سمؾ يٛمٙمـ دظمقل أهؾ يمّؾ  ومٞمف طمتك  دي

وؾمٜم٦ًم، وًمذا ٓسمّد آطمؽماز ُمـ هذه اعمٗمًدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وإن يم٤مٟم٧م أي٦م اعمًٚمٛملم ؿمٞمٕم٦ًم 

 اًمنميٗم٦م ختتص سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب وًمٙمـ اًمٌٚمٞم٦م قم٤مُم٦م.

           .قم٤مـمٗم٦م      ُمٕمٓمقف قمغم   . 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     ظم٤مص٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ديٜمٙمؿ .

 قم٤مُم٦م.

            .أداة طمٍم   .ُمٗمٕمقل سمف 

   اًمزائدة اًمٙم٤موم٦م اًمتل ش ُم٤م»اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ و ش إنّ »يم٤موم٦م ُمٙمٗمقوم٦م. ُمريم٦ٌم ُمـ

 وطمرف طمٍم ي٠ميت حمّمقره٤م ُمت٠مظمرًا دائاًم.ش. إنّ »أسمٓمٚم٧م قمٛمؾ 

ُمـ ٟمٗمل اًمٖمٚمق  سمٕمد شمٕمٛمٞمؿ اخلٓم٤مب ٕهؾ اًمٙمت٤مب، شمٓمٌٞم٘م٤ًم عم٤م سمّٞمٜمف ختّمٞمص »

ّٓ احلّؼ، واخلٓم٤مب ُمقضّمف ًمٚمٜمّم٤مرى اًمتل همٚم٧م ذم وقمدم ٟمً ٦ٌم رء اهلل ضمّؾ ؿم٠مٟمف إ

                                                 
 .4/400 اًمتٌٞم٤من ذم يمام .2
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 .2شإسم٤مـمٞمؾواقمت٘مدت ومٞمف  اعمًٞمح

   ٟم٘مؾ ُمـ ُمٗمٕمقل إمم ومٕمٞمؾ.  اعمٛمًقح»ُمٌتدأ. وُمٕمٜم٤مه: اعم٤ٌمرك وأصٚمف

 ؾمامه اهلل سمذًمؽ ًمتٓمٝمػمه إي٤مه ُمـ اًمذٟمقب.

دُمٞملم يمام يٛمًح اًمٌمء ُمـ وىمٞمؾ ُمًح ُمـ اًمذٟمقب وإدٟم٤مس اًمتل شمٙمقن ذم أ

 إذى اًمذي يٙمقن ومٞمف. وهق ىمقل جم٤مهد.

وىم٤مل أسمققمٌٞمدة: هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمؼماٟمٞم٦م أو هي٤مٟمٞم٦م ُمِمٞمح٤ًم، ومٕمرسم٧م وم٘مٞمؾ اعمًٞمح، 

 يمام قمرب ؾم٤مئر أؾمامء إٟمٌٞم٤مء ذم اًم٘مرآن، ٟمحق إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق وُمقؾمك وقمٞمًك.

ٝمٝمام أؾمامء، ٓ وىم٤مل ىمقم ًمٞمس هذا ُمثؾ ذًمؽ، ٓن إؾمامقمٞمؾ وإؾمح٤مق وُم٤م اؿمٌ

ن ْي٤مـم٥م اًمٕمرب وهمػمه٤م ُمـ أضمٜم٤مس اخلٚمؼ ذم صٗم٦م أصٗم٤مت. واعمًٞمح صٗم٦م وٓ جيقز 

ّٓ سمام يٗمٝمؿ، ومٕمٚمؿ سمذًمؽ   ٤م يمٚمٛم٦م قمرسمٞم٦م.هّن أرء إ

ف أيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك ٟمّ ٢موم ٤مُل ضّم وأُم٤م اعمًٞمح اًمدَّ  يُؼ دِّ وىم٤مل إسمراهٞمؿ: اعمًٞمح اعمًٞمح اًمِّم 

اعمٛمًقح  عمًٞمح ذم قمٞمًكاعمٛمًقح اًمٕملم سف ُمـ ُمٗمٕمقل إمم ومٕمٞمؾ ومٛمٕمٜمك ا

دٟم٤مس وأصم٤مم. وُمٕمٜمك اعمًٞمح ذم اًمدضم٤مل اعمٛمًقح اًمٕملم اًمٞمٛمٜمك أو اًمٌدن ُمـ إ

 .1شذم ذًمؽ اًمٞمنى يمام يروي قمـ اًمٜمٌل

   سمدل ُمـ  .وشمٍميح سم٤مؾمٛمف ْلسمٓم٤مل ُم٤مدة اخلّلف 

   سمدل صم٤من ًمـ  .أو صٗم٦م ًمف 

    إًمٞمف وممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٠مٟمٞم٨م. شمٍميح سم٤مؾمؿ آُّم ُمْم٤مف

ُمٕمٜمك ُمٖم٤مير، وًمٞمٙمقن دًمٞمًّل قمغم يمقٟمف اٟم٤ًمٟم٤ًم  أسمٕمد ُمـ اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ سم٠ميِّ ًمٞمٙمقن »

 قمغم سمٓمّلن ُم٤م زقمٛمقه ومٞمف ُمـ اًمٌٜمّقة ًمف ضمّؾ  وهل شمدّل . »4شُامّ ذي  ٟم٤ًمنٍ إ خمٚمقىم٤ًم يم٠ميِّ 

                                                 
 .20/124 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .4/400 اًمتٌٞم٤من .1

 .5/249 اعمٞمزان .4
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 .2شؿم٠مٟمف

     أّٟمف ظمؼم وُمْم٤مف إًم ّٓ ٞمف واعمحّمقر. يٕمٜمل ٓ يٙمقن ؿم٠مٟمف إ

      وسمٞم٤من ًمٜمٗمل اًمٌٜمّقة وآْت٤مد واحلٚمقل، واًمرؾمقل يٛمٙمـ أن يٙمقن اٟم٤ًمٟم٤ًم

 قم٤مدي٤ًم يم٤ًمئر رؾمؾ اهلل.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم      وُمْم٤مف إًمٞمف. َجٞمع اعمخٚمقىم٤مت

 يمٚمامت اهلل ذم قم٤ممل اًمتٙمقيـ وًمٙمـ   ْيتص سمٗم٘مدان سمٕمض إؾم٤ٌمب اًمٕم٤مدي٦م ذم

 شمٙمّقٟمف ووٓدشمف. واعمراد سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:                 

   1. 

    ِووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف. واْلًم٘م٤مء: هق اًمٓمرح  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 ٚمؽ قمغم ٟمحق اًمٌِم٤مرة يمام ىم٤مل اهلل: وآيّم٤مل، ويم٤من سمقاؾمٓم٦م اعم       

                                     

       4. 

     ٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمروره يت  .           .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم  وًمٙمـ اعمراد ُمٜمف  4. واًمروح ْل٤م ُمٕم٤من ُمتٕمددة

هٜم٤م أّٟمف ُمـ إُمر يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:            5 وطمٞم٨م يم٤من اعمًٞمح داظمؾ ذم .

 ٝمق روٌح.اًمتٙمقيٜمٞم٦م ومٝمل أُمٌر وُم٤م يم٤من أُمرًا وم شيمـ»يمٚمٛم٦م 

ش يمـ»ٚمٛم٦م يمخمٚمقىم٦م هلل شمٕم٤ممم سم٥ًٌم روٌح »وسم٤مْلٛمٚم٦م: أي٦م شمدّل قمغم أّن اعمًٞمح 

                                                 
 .20/124 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .47/ قمٛمران آل ؾمقرة .1

 .45/ قمٛمران آل ؾمقرة .4

 ومراضمٕمف. 4/402 شمٌٞم٤مٟمف ذم اًمًت٦م إمم اًمِمٞمخ أهن٤مه٤م .4

 .85/ اْلهاء ؾمقرة .5
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 ودقم٧م ذم ُمريؿ اًمٓم٤مهرة، ٓ سمقاؾمٓم٦م ٟمٓمٗم٦م وشمقاًمد.أُ اًمتٙمقيٜمّٞم٦م اًمتل 

يم٤من ُمٕمجزة، وىمد ْتّ٘مؼ  وأي٤مت اعم٤ٌمريم٦م َجٞمٕم٤ًم شمدّل قمغم أّن ظمٚمؼ قمٞمًك

اًمٕم٤مدّي٦م اًمتل جي٥م أن شمتحّ٘مؼ ذم ظمٚمؼ اًمتٙمقيٜمّٞم٦م، ُمـ همػم دظمؾ ًمألؾم٤ٌمب ش ـيم»سمٙمٚمٛم٦م 

 ؾم٤مئر أومراد اًمٌنم ُمـ إب واًمٜمٙم٤مح وهمػمه٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:               

     2ش. 

  :شمٗمريع عم٤م سمٕمده قمغم ىمقًمف               

              . 

    .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   أي .      سم٤مًُٕمقهٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف وٓ ص٤مطم٦ٌم ًمف وٓ وًمد.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  ٕٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف وسمٕمدهُمـ اًمٜمٌل قمٞمًك وا. 

           .قم٤مـمٗم٦م      ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    ظمؼم ُمٌتدأ حمذوف شم٘مديره: أْل٦م   ِّٟمّم٥م  ، واْلٛمٚم٦م ذم حمؾ

ُمٗمٕمقل سمف ـ ُم٘مقل اًم٘مقل ـ . واعمراد سمـ     إىم٤مٟمٞمؿ اًمثّلصم٦م قمٜمد اعمًٞمحٞملم طمٞم٨م

َـّ ا  ْٔل٦م وهؿ إب واْلسمـ وروح اًم٘مدس.يٕمت٘مدوهن

يـ وي٘مقًمقن سم٤مًمتثٚمٞم٨م ويروون وي١مُمٜمقن سم٤مهلل دِ طمِّ قَ ُمع أهّنؿ يٕمّدون أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اعمُ 

ٕىم٤مٟمٞمؿ اًمثّلصم٦م، وأهّنؿ يروون اًمتقطمٞمد قملم اًمتثٚمٞم٨م واًمتثٚمٞم٨م قملم ٤ماًمقاطمد وي٘مقًمقن سم

ٙمثرة، وٓ يروون اًمتقطمٞمد ٕهّنؿ يذهٌقن إمم اًمٙمثرة ذم قملم اًمقطمدة واًمقطمدة ذم قملم اًم

اًمتٜم٤مىمض اًمٕم٘مكم سملم اًمقاطمد واًمثّلث، صمّؿ سمٕمد آقمؽماف سم٤معمٕم٤مرو٦م سملم اًمتقطمٞمد 

واًمتثٚمٞم٨م ي٘مقًمقن: أّن اًمتثٚمٞم٨م ٟمص إيامين ٓسمّد ُمـ اْلىمرار سمف وًمق مل وًمـ ٟمٗمٝمٛمقا ُمٕمٜم٤مه، 

                                                 
 .20/125 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 ّٕٟمف وارد ذم إٟم٤مضمٞمؾ واًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م ومّلسمّد ُمـ اْليامن سمف.

لم اًمديٜملم، اًمديـ اْلؾمّلُمل يذه٥م إمم اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص اًمٗمرق سم نَ وْ رَ سم٤مهلل شمَ 

              2  يذه٥م ذم اسمتدائف إمم  اًمٜمٍّماين اعمحّرفواًمديـ

وسمٕمد قمدم شمقومٞم٘مف سملم  ٦مِ اًمتٜم٤مىمض اًمٕم٘مكم اًمقاوح ويريد أن جيٛمع سملم اًمقاطمد واًمثّلصمَ 

 اْليامن سمف وًمق مل ٟمٗمٝمٛمف. إهار ومّلسمّد ُمـ ـَ اْلٛمع ي٘مقل إّٟمف ُمِ 

ذم ٟمّمقصف  كِمٌّ ٘مْ قمَ ظمّلٌف اًمٗمرق سملم اًمديـ اْلؾمّلُمل اًمذي ٓ يقضمد  نَ وْ رَ وشم٤مهلل شمَ 

ي٤ٌمدر قمٚمامء اعمًٚمٛملم إمم  دَ ضمِ ًمق وُ همػُم حم٤مٍل ـ اعمح٤مل ـ وومرض ومرض اعم٘مدؾم٦م وقمغم 

ًم٘مٓمٕمل طمّتك ٓ يٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ ا اعم٘مٌقًم٦م سمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع ىمقاقمد اًمت٠مويؾ شم٠مويؾ اًمٜمص

ٚمَّؿ. وسملم اًمديـ ا ّل تِّ ٌَ اًمْ  ًَ ُمع طمٞم٨م ذم أّول شمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ ي٘مقًمقن سم٤مًمتٜم٤مىمض و ًمٜمٍّماٟمّٞم٦ماعُم

ّه ُمـ أهار أّٟمف ومّلسمّد ُمـ ىمٌقًمف و ديٜملٌّ  قمغم أّٟمف ٟمصٌّ  نَ وْ ٍِمُّ هذا اًمتٜم٤مىمض يُ فمٝمقر 

 ٦م ومّلسمّد ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ًمف.ٞمَّ ٜمٍَْماٟمِ اًم

واخلْمقع ًمف ُم٤م ضُمٕمؾ اًمٕم٘مؾ أؾم٤مؾمف أو وم٠مٟمتؿ ْتٙمٛمقن وم٠مّي اًمديٜملم أطمّؼ سم٤معمت٤مسمٕم٦م 

 ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٕم٘مؾ ُمـ أؾم٤مؾمف واسمتدائف        1. 

     ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. هن٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُم٘م٤مًمتٝمؿ اًمنميمٞم٦م وادقم٤مئٝمؿ

 اًمتثٚمٞم٨م.

   .ُمٗمٕمقل سمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  قا قمـ اًم٘مقل سم٤مًمتثٚمٞم٨م . أي إن شمٜمتٝم

ًمٙم٤من     . 

   يم٤موم٦م ُمٙمٗمقوم٦م شمٗمٞمد احلٍم. وُم٤م سمٕمده٤م شمٌٞملم ًمإليامن اًمّمحٞمح. وهق

 اًم٘مقل سم٤مًمتقطمٞمد اًمٍميح اخل٤مًمص.

                                                 
 .28/ قمٛمران آل ؾمقرة .2

 .45/ يقٟمس ؾمقرة .1
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            .ُمٌتدأ            .ظمؼمه  .شم٠ميمٞمد 

     ٌّح أي ُأٟمَ ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق . فُ هُ زِّ : ُأؾم

 وُمْم٤مف إًمٞمف.

            .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمٜمّمقب 

    ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم               اؾمؿ  . 

ٕهّنؿ يزقمٛمقن أّن قمٞمًك اسمـ اهلل ًمإلقمج٤مز اعمٕمٚمقم ذم  2اًمٜمَّّم٤مرى  رّد آظمر قمغم 

وٓدشمف                     1  و          4  و  

      4. 

يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ويٜم٘مض قمٚمٞمٝمؿ سمقٓدة أيب اًمٌنم آدم       

                         5. 

وشمٜمحّؾ ُم٘م٤مًمتٝمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م آؾمتٞمّلد ُمـ اًمقاضم٥م شمٕم٤ممم قم٘مًّل يمام ىمّرر ذم حمّٚمف 

قمٚمؿ اًمٙمّلم ويمام سمحثٜم٤م قمٜمف ذم أسمح٤مصمٜم٤م اًمٙمّلُمٞم٦م. واْلٛمٚم٦م أشمٞم٦م طم٤مل أو اؾمتٞمٜم٤مف وقمغم 

هق اًمذي يامصمؾ اعمقًمد يمٞمٗمام ومرض وم٢مّن اًمقًمد »احل٤مًملم شمٕمٚمٞمؾ ًمٜمٗمل اًمقًمد قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف  أيِّ 

ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض ممٚمقيم٤ًم ذم أصؾ ذاشمف  ؾُّ ذم ؾمٜمخ ذاشمف ُمتٙمقٟم٤ًم ُمٜمف، وإذا يم٤من يمُ 

  ًمٙمؾِّ  قمُ وآصم٤مره هلل شمٕم٤ممم وهق اًم٘مٞمُّ 
ٍ
وًمد يامصمٚمف رء ُمـ هذه إؿمٞم٤مء ومّل وطمده ومّل رء

 .6شًمف

                                                 
2.  ْ ّٓ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُيْذيَمُرْوا مَل ( سم٤مؾْمؿِ  إ ِٛمٞمُٝمؿْ  وأُّم٤م )اًمٜمَّّم٤مرى  ًْ َرةٌ  وَمِٝمَل  )اعمًٞمحّٞملم( سمِـ شَم  َأْصَؾ  ٓ ُُمَت٠َمظمِّ

ٜم٦م. اًمٙمت٤مُب  ُمـ اعم٠مصمقر ذم ْل٤م ًّ  اًم

 .44/ اْلهاء ؾمقرة .1

 .4/ اْلـ ؾمقرة .4

 .4/ ظمّلصاْل ؾمقرة .4

 .59/ قمٛمران آل ؾمقرة .5

 .5/250 اعمٞمزان .6
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   .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم، واًمّلم ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م 

 ؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ ُم١مظمر، وُم٤م سمٕمده يمٜم٤مي٦م ُم٤مؾمقى اهلل.اؾم 

    .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف: اؾمت٘مر 

           .قم٤مـمٗم٦م       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م           .ومٕمؾ ُم٤مض .طمرف ضمّر زائد 

  .جمرور سمحرف ضمّر وًمٙمٜمف ُمرومقع حمّّل ّٕٟمف وم٤مقمؾ 

  .متٞمٞمز أو طم٤مل. أي وًمّٞم٤ًم ًمِم١مٟمٙمؿ وُمدسمرًا ُُٕمقريمؿ 

 روايت٤من

 :قمـ ىمقل اهلل  ُمٕمتؼمة مُحْران ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر     ىم٤مل: هل

 2روح اهلل خمٚمقىم٦م ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ذم آدم وقمٞمًك.

 قمـ اًمّروح اًّمتل ذم آدم ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمرظمؼم أيب ضمٕمٗمر إصؿ ىم٤مل: 

 ُم٤ممه٤م؟ ىم٤مل: روطم٤من خمٚمقىم٤من اظمت٤مرمه٤م واصٓمٗم٤ممه٤م، روح آدم واًّمتل ذم قمٞمًك

 1.وروح قمٞمًك

ََصؿَّ ّٕٟمف ُمٝمٛمٌؾ. ْٕ ّٓ أسم٤مضمٕمٗمر ا ٜمَِد يُمٚمُُّٝمْؿ صمِ٘م٤مٌت إ ًَّ  ِرضم٤مُل اًم

 

                            

                     

 

ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء ومرض يمقٟمف وًمدًا أو أّٟمف  اطْمتِج٤مٌج آظَمُر قمغم ٟمٗمل اًمقهٞم٦ّم اعمًٞمح

                                                 
 (.2/244) 1ح ،2/417 اًمٙم٤مرم .2

 .4ح ،272/ اًمتقطمٞمد .1
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ف، وهذا مم٤ّم ٓ يٜمٙمره صمّلصم٦م، وم٢مّن اعمًٞمح قمٌد هلل ًمـ يًتٜمٙمػ أسمدًا قمـ قم٤ٌمدشمصم٤مًم٨م 

اًمٜمّم٤مرى، وإٟم٤مضمٞمؾ اًمدائرة قمٜمدهؿ سُي٦م ذم أٟمف يم٤من يٕمٌد اهلل شمٕم٤ممم، وٓ ُمٕمٜمك 

ًمٕم٤ٌمدة اًمقًمد اًمذي هق ؾمٜمخ إًمف وٓ ًمٕم٤ٌمدة اًمٌمء ًمٜمٗمًف وٓ ًمٕم٤ٌمدة أطمد اًمثّلصم٦م ًمث٤مًمثٝم٤م 

 .2شاًمذي يٜمٓمٌؼ وضمقده قمغم يمؾ ُمٜمٝم٤م

  .طمرف ٟمٗمل وٟمّم٥م واؾمت٘م٤ٌمل 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب. أي مل ي٠مٟمػ وًمـ يًتٙمؼم وًمـ يٜم٘مٌض وًمـ

 .1شصٌٕمؽ ُمـ ظمدك٢موأصٚمف ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ ٟمٙمٗم٧م اًمدُمع: إذا ٟمحٞمتف سم»يٛمتٜمع. 

  .وم٤مقمٚمف، وهق قمٞمًك سمـ ُمريؿ يمام سح سمف ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

  .طمرف ٟمّم٥م وُمّمدري 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمٜمّمقب واؾمٛمٝم٤م وٛمػم ُمًتؽم 

     ظمؼم  .واًمٕمٌقدي٦م ٓ دمتٛمع ُمع آًُمقهٞم٦م ٕهّنام ٟم٘مٞمْم٤من . 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  . 

  قم٤مـمٗم٦م، واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م اؾمتٓمرادي٦م ّٕن َج٤مقم٦م ُمـ اعمنميملم ي٘مقًمقن أّن

 ٦م.اعمّلئٙم٦م سمٜم٤مت اهلل ومتٜمٗمٞمٝم٤م أي٦م اًمنميٗم٦م ِبذه اْلٛمٚم٦م آؾمتٓمرادي

           .ٟم٤مومٞم٦م     ُمٕمٓمقف قمغم           .     .صٗم٦م 

اعمّلئٙم٦م سم٤معم٘مرسملم ُمِمٕمر  ػسم٤معمًٞمح، ويمذا شمقصٞم قمـ قمٞمًك»صمّؿ اًمتٕمٌػم 

سم٤مًمٕمٚمٞم٦م عم٤م ومٞمٝمام ُمـ ُمٕمٜمك اًمقصػ، أي إن قمٞمًك ًمـ يًتٜمٙمػ قمـ قم٤ٌمدشمف ويمٞمػ 

؟ وٓ اعمّلئٙم٦م وهؿ ُم٘مرسمقن؟ وًمق رضمل ومٞمٝمؿ أن يًتٜمٙمٗمقا يًتٜمٙمػ وهق ُمًٞمح ُم٤ٌمرك

ف ُم٘مرب ذم ىمقًمف: مل ي٤ٌمرك اهلل ذم هذا وٓ ىمّرب ه١مٓء، وىمد وصػ اهلل اعمًٞمح أيْم٤ًم سم٠مٟمّ 

                                                 
 .252 و 5/250 اعمٞمزان .2

 .4/404 اًمتٌٞم٤من .1
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 أي »ٞمؾ عم٤م ىمٌٚمٝم٤م. اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو طم٤مًمٞم٦م، واْلٛمٚم٦م ُم٤م سمٕمده٤م ذم ُمقوع اًمتٕمٚم

ويمٞمػ يًتٜمٙمػ اعمًٞمح واعمّلئٙم٦م اعم٘مرسمقن قمـ قم٤ٌمدشمف واحل٤مل أن اًمذيـ يًتٜمٙمٗمقن قمـ 

قم٤ٌمدشمف ويًتٙمؼمون ُمـ قم٤ٌمده ُمـ اْلٟمس واْلـ واعمّلئٙم٦م ُينمون إًمٞمف َجٞمٕم٤ًم، ومٞمجزون 

 .4شطم٥ًم أقمامْلؿ، واعمًٞمح واعمّلئٙم٦م يٕمٚمٛمقن ذًمؽ وي١مُمٜمقن سمف ويت٘مقٟمف

  حمؾ رومع ُمٌتدأ وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه.اؾمؿ ذط ضم٤مزم ذم  

 .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط. ُمّر ُمٕمٜم٤مه 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  « . آؾمتٙم٤ٌمر: ـمٚم٥م اًمٙمؼم ُمـ همػم

قمج٤مسم٤ًم ٓ سمٛمٕمٜمك إتح٘م٤مق سمٛمٕمٜمك أن جيٕمؾ ٟمٗمًف يمٌػمة ومقق ُم٤م هل قمٚمٞمف همرورًا واؾم

 .4شـمٚم٥م ْتّمٞمٚمف ُمع اقمت٘م٤مد طمّمقًمف

ٓ يقضم٥م اًمًخط  ّٕن جمرد آؾمتٜمٙم٤مف»مم آؾمتٜمٙم٤مف آؾمتٙم٤ٌمر إصمّؿ أو٤مف 

 نّ ٢ماْلْلل إذا مل يٙمـ قمـ اؾمتٙم٤ٌمر يمام ذم اْلٝمّلء واعمًتْمٕمٗملم، وأُم٤م اعمًٞمح واعمّلئٙم٦م وم

ّٓ قمـ اؾمتٙم٤ٌمر ًمٙمقهنؿ قم٤معملم سمٛم٘م٤مم رِبؿ، وًمذًمؽ ايمتٗمك سمذيمر اؾمت ٜمٙم٤مومٝمؿ ٓ يٙمقن إ

٥م ومٞمٝمؿ، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك شمٕمٚمٞمؾ هذا سم٘مقًمف: ًْ حَ آؾمتٜمٙم٤مف ومَ           

   َّ5شُمـ يًتٜمٙمػ قمـ قم٤ٌمدشمف )اًمخ( ، أهنؿ قم٤معمقن سم٠من. 

 ضمزم ٕهّن٤م ضمقاب اًمنمط. ٛمٚم٦م سمٕمده٤م ذم حمؾِّ واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، واْل 

                                                 
 .45/ قمٛمران آل ؾمقرة .2

 .5/252 اعمٞمزان .1

 .5/252 اعمٞمزان .4

 .20/111 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .5/252 اعمٞمزان .5
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 .طمرف اؾمت٘م٤ٌمل ًمٚمتًقيػ اًم٘مري٥م 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف. أي ومًٞمٌٕمثٝمؿ يقم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ     . 

   ـ يم٤مٟمقا أم اًمٕم٤مسمديـ هلل يـ. أي اعمًتٜمٙمٗملم اعمًتٙمؼميرطم٤مل ُمـ اعمحِمق 

 شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف.

 ؿم٠مٟمف ٟمزوْل٤م

روي أّن وومد ٟمجران ىم٤مًمقا ًمٜمٌّٞمٜم٤م: ي٤م حمّٛمد مل شَمِٕمْٞم٥ُم ص٤مطمٌٜم٤م! ىم٤مل: وُمـ »

 أىمقل: ومٞمف؟ ىم٤مًمقا: شم٘مقل أّٟمف قمٌدًا هلل ص٤مطمٌٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: قمٞمًك
ٍ
. ىم٤مل: وأّي رء

 .2شورؾمقًمف، ومٜمزًم٧م أي٦م

 شمٜمٌٞمٌف ُمٝمؿٌ 

٤م ىمرأُت ىمقل سمٕمض اعمٌنميـ واعمًتنمىملم: إّن وأهمرب ُم»ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمٖمٜمٞمف: 

حمّٛمدًا أظمذ شمٕم٤مًمٞمٛمف ُمـ اْلٟمجٞمؾ وإطم٤ٌمر، وٟم٠ًمُل ه١مٓء: هؾ أظمذ حمّٛمد ه٤مشملم 

رِت اًمٜمّم٤مرى، وٟمٕم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م  أيتلم، وُم٤م إًمٞمٝمام ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًّمتل يَمٗمَّ

٤مًمٞمؿ ُمـ ، هؾ أظمذ حمّٛمد هذه اًمتٕماقمت٘مدوا وُم٤م طمرومقا ُمـ ديـ اًمًّٞمد اعمًٞمح

اْلٟمجٞمؾ ورضم٤مٓت اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم قمٍمه؟ ... إذن، يٙمقن هذا إقمؽماوم٤ًم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمغم 

 .1شأٟمٗمًٝمؿ...

 

                                                 
 .4/246 اًمٌٞم٤من جمٛمع .2

 .1/501 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1
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ُمـ اًمٗمري٘ملم اعمًتٜمٙمٗملم  ًمٌٞم٤من اْلزاء اعمؽمشّم٥م قمغم يمّؾ واطمدٍ َج٤مل إسمٕمد  ٌؾ ٞمشمٗمّم»

قمـ اعمًتٙمؼميـ قمـ قم٤ٌمدشمف، وهمػمهؿ اًّمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت ومل يًتٜمٙمٗمقا 

 .2شقم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم، وإّٟمام ىمّدُمٝمؿ شمٕمٔمٞماًم ْلزآئٝمؿ وشمٜمقهي٤م سمنمومٝمؿ

وهل رّد اًمٜمٔمري٦م اًمٗمداء  ٦مٞمًٜمويٛمٙمـ أن شمٕمّد أي٦م اًمنميٗم٦م رّدًا صم٤مًمث٤ًم قمغم آسم٤مء اًمٙم

وم٘مط طمٞم٨م أهّنؿ يّنون  أي ومداء اعمًٞمح ٕضمؾ يمٗم٤مرة ذٟمقب ضمٜمس آدم أو آدم ـ

ـ ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ذم  ييًّٛمقن اعمًٞمح اًمٗم٤مد إمم أسمٜم٤مئف وذريتف وٕضمؾ شمٚمؽ ذٟم٥م آدم

سمٜمل آدم قمغم اًم٘مًٛملم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اْليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٚمٙمؾٍّ  هذه أي٦م اًمنميٗم٦م قمدَّ 

ُمٜمٝمام ضمزاء قمٛمٚمف ُمـ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب وأهّنؿ ٓ ي٠مظمذون سمذٟم٥م همػمهؿ سمّل ومرق سملم 

 أو همػمه ومت٠مُمؾ ذم ُم٤م ذيمرٟم٤مه سمدىم٦م. آدم

     .شمٗمريٕمٞم٦م        .طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ وشم٠ميمٞمد 

          .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

       .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم       .   .ُمٗمٕمقل سمف 

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٕمده٤م ظمؼم ُمٌتدأ . 

      وُمٗمٕمقل سمف أّول. أي ي١مشمٞمٝمؿ ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

هل آؾمتٞمٗم٤مء شم٤مُّم٤ًم ُمـ همػم ٟم٘مص. أي يٕمٓمٞمٝمؿ أضمقرهؿ ُمـ همػم اًمتقومٞم٦م »واومٞم٤ًم شم٤مُّم٤ًم ّٕن 

                                                 
 .20/114 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 .2شأّن يٜم٘مص ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم أصّلً، ضمزاًء ْليامهنؿ وأقمامْلؿ اًمّم٤محل٦م

      ٍوإّٟمام »إًمٞمف. أي: ضمزاء أقمامْلؿ اًمّم٤محل٦م. وُمْم٤مف  ُمٗمٕمقل سمف صم٤من

قمـ اْلزاء سم٤مٕضمر، ًمٌٞم٤من أّن أقمامْلؿ حمٗمقفم٦م ًمديف ضمّٚم٧م قمٔمٛمتف، وىمد اؾمتقوم٤مه٤م   قمؼّم 

ُمٜمٝمؿ شم٤مُّم٤ًم، ومًٞمجدون قمقوٝم٤م قمٜمده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمذًمؽ، وهذا يدّل قمغم يمامل قمٓمٗمف 

 .1شورقم٤ميتف ًمٚمٛم١مُمٜملم

           .قم٤مـمٗم٦م     قمغم ُمٕمٓمقف    . 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

يٕمٜمل »     ُم٤م يم٤من وقمدهؿ سمف ُمـ اْلزاء قمغم أقمامْلؿ اًمّم٤محل٦م واًمثقاب

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمْمؾ، واًمزي٤مدة هق ُم٤م مل يٕمرومٝمؿ ُمٌٚمٖمف ّٕٟمف وقمد قمغم احلًٜم٦م قمنم أُمث٤مْل٤م 

قمغم ذًمؽ شمٗمْمؾ ُمـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وإن يم٤من يمؾ ذًمؽ ُمـ ومْمٚمف إمم  ُمـ اًمثقاب، واًمزي٤مدة

ذًمؽ ضم٤مئز  ًمٗملم ويمّؾ أقم٤ٌمده. وىمد روي أّن اًمزي٤مدة إمم ؾمٌٕملم وٕمٗم٤ًم وإمم ؾمٌٕمامئ٦م وإمم 

 .4شقمغم ُم٤م ْيت٤مره اهلل ويٗمٕمٚمف

ومٞمزيد اعم١مُمٜملم اًمٕم٤مُمٚملم ذم أضمقرهؿ سمتْمٕمٞمٗمٝم٤م أوٕم٤موم٤ًم »ظمرى: أُ وسمٕم٤ٌمرة 

ٙمريؿ ذو اعمـ اًمٕمٔمٞمؿ، وإـمّلق اًمزي٤مدة يِمٛمؾ َجٞمع أٟمح٤مئٝم٤م يماًم ُمْم٤مقمٗم٦م: ّٕٟمف اْلقاد اًم

ّٓ اهلل شمٕم٤ممم  .4شويمٞمٗم٤ًم وُمّدة، وذم َجٞمع اًمٕمقامل، ومّل يٕمٚمؿ ُم٘مداره٤م وٓيمٜمٝمٝم٤م أطمد إ

           .قم٤مـمٗم٦م   احلرف وُم٤م سمٕمده٤م ُمٕمٓمقف قمغم  .ذم صدر أي٦م 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ 

               .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي اُمتٜمٕمقا وأٟمٗمقا .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .20/114 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .20/114 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .4/405 اًمتٌٞم٤من .4

 .4/114 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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       ُمٕمٓمقف قمغم     « اًمذيـ ي٠مٟمٗمقن قمـ آىمرار ُمٕمٜم٤مه أّن

ذقم٤من ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م، واؾمتٙمؼموا قمـ سمتقطمٞمد اهلل، ويتٕمٔمٛمقن قمـ آقمؽماف سمٕمٌقديتف، واْل

 .2شاًمتذًمؾ ًمف، وشمًٚمٞمؿ رسمقسمٞمتف

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٕمده٤م ظمؼم ُمٌتدأ . 

       ِوُمٗمٕمقل سمف.ش هق»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

            .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ  .صٗم٦م. أي ُم١معم٤ًم ُمقضمٕم٤ًم 

  طم٤مًمٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م طم٤مل ًمِـ             قمـ قم٤ٌمدة رِبؿ

 وذهٌقا إمم ُأًمقهٞم٦م اعمًٞمح واعمّلئٙم٦م أو همػممه٤م.

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أي .  

همػم  . 

   ؿ سمٛم٘م٤مًمتٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة ـ ُأًمقهٞم٦م اعمًٞمح ـ ظمرضمقا ُمـ وٓي٦م ُم ٗمٕمقل سمف، ٕهنَّ

اهلل شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف. ومّل جيدون ٕٟمٗمًٝمؿ   .يكم ُأُمقرهؿ ويدسّمره٤م ويٜمجٞمٝمؿ ُمـ قم٘م٤مسمف 

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل 

     ُمٕمٓمقف قمغم .أي ٟم٤مسًا يٜم٘مذهؿ ُمـ قمذاسمف . 

 

                           

 

)شمٕم٤ممم( ْلٛمٞمع اخلٚمؼ ُمـ اًمٜم٤مس اعمٙمٚمٗملم ُمـ ؾم٤مئر أصٜم٤مف ُمـ اهلل ظمٓم٤مب »

                                                 
 .4/405 اًمتٌٞم٤من .2
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 .2شاعمٚمؾ اًمذيـ ىمصَّ ىمّمّمٝمؿ ذم هذه اًمًقرة ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم

٥ٌّم إًمٞمٝمؿ اْليامن سمٕمد اْلقًم٦م اًمٓمقيٚم٦م ُمع  ٟمداء»و  رسمقيب إمم اًمٜم٤ّمس يم٤موّم٦م، ُي

اًمزائٖملم واًمٙم٤مومريـ، إّٟمف ٟمداء يرؿمدهؿ إمم اًمٙمامل اعمٜمِمقد اًمذي أقمّده اهلل شمٕم٤ممم ْلؿ، إّٟمف 

ٟمداء شمقضمٞمف وشمرسمٞم٦م، شمٕمّد آُُّم٦م إقمدادًا يم٤مُمًّل ًمتحّٛمؾ إُم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى، وْتتؾ اًمّمدارة 

ٟمداء ًمٚمتح٥ٌّم وًمٞمس ًمإلٟمذار واًمتخقيػ، وم٘مد شمْمّٛمـ هذا اخلٓم٤مب سملم آُُمؿ، إّٟمف 

اًمٕمٓمػ واًمرمح٦م ُمـ رّب رؤوف رطمٞمؿ، يٕمٚمؿ َجٞمع ُمّم٤مًمح قم٤ٌمده، ويدقمقهؿ ومٞمف إمم ُم٤م 

ٟمٞم٤م وأظمرة، وٕضمؾ ذًمؽ يم٤من هذا اخلٓم٤مب وطمدهؿ، دون أن يذيمر ذم  يًٕمدهؿ ذم اًمدُّ

 ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ضمزاء اًمٙم٤مومريـ واعمٕم٤مٟمديـ.

شمدّل قمغم أّن احلج٦م ىمد مت٧ّم قمغم اًمٜم٤ّمس وًمزُمتٝمؿ، ومٚمؿ يٌؼ سمٕمد وأي٦م اعم٤ٌمريم٦م 

 ذًمؽ قمذر عمتٕمّذر، وٓ قمّٚم٦م عمتٕمّٚمؾ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:        1  وشم٘مّدم ىمقًمف

شمٕم٤ممم:                             44ش. 

            .أداة ٟمداء .ُمٜم٤مدي، ُمٌٜمّل قمغم اًمْمؿ ذم حمؾ ٟمّم٥م 

           .زائدة ًمٚمتٜمٌٞمف  سمدل ُمـ .أو قمٓمػ سمٞم٤من ُمٜمٝم٤م 

            .طمرف ْت٘مٞمؼ    .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مّدم. أي أشم٤ميمؿ 

    ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ ذم ُم٤م إذا أـمٚمؼ قمغم ٟمٗمس ُمّمدٌر ووم٤مقمؾ. أي سمٞم٤من ًمٚمحج٦م و

. واًمٔم٤مهر أّن اعمراد سمف اًمدًمٞمؾ واحلج٦م وُمٜمف إـمّلىمف قمغم اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ

سم٘مريٜم٦م وىمقع أي٦م ذم ذيؾ أي٤مت اعمٌٞمٜم٦م ًمّمدق اًمٜمٌل ذم رؾم٤مًمتف وّٕٟمف  5حمّٛمد

 سمره٤من قمٔمٞمؿ، وُمٔمٝمر احلّؼ، وُمّمداق اًمٕمدل واًم٘مًط سملم طم٘مٞم٘م٦م اًمنميٕم٦م وواىمٕمٝم٤م»

                                                 
 .4/406 اًمتٌٞم٤من .2

 .249/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .265/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .4

 .20/115 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 أشمٞم٦م. اًمرواي٦م ذم ورد يمام .5
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سمًػمشمف اًمٕمٛمٚمّٞم٦م، ومٝمق ُمٕمّٚمؿ اًمٌنمّي٦م طم٘م٤ميؼ اًمٕمٚمقم اْلْلٞم٦ّم، واًمتقضمٞمٝم٤مت اًمرسمقسمّٞم٦م، 

اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ، وُمٕمجزة اًمدهر، ومٝمق ظمػم سمره٤من وأشمّؿ دًمٞمؾ، ىم٤مل  2وُمٔمٝمر ]أؾمامء[

شمٕم٤ممم:                                       

     14ش. 

يٕمٜمل أشم٤ميمؿ طمج٦م ُمـ اهلل شمؼمهـ ًمٙمؿ قمـ صح٦م ُم٤م أُمريمؿ سمف، وهق »و 

 .4شضمٕمٚمف اهلل طمج٦م قمٚمٞمٙمؿ، وىمٓمع سمف قمذريمؿ حمّٛمد

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ     أو سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ

     أي   اهلل   . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

    ُمٗمٕمقل سمف. اًمٔم٤مهر أّن اعمراد سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٘مريٜم٦م « . وإّٟمام

ٌُّ ؾمامه ٟمقرًا عم٤م ومٞمف ُمـ اًمدًٓم٦م قمغم ُم٤م أُمر اهلل سمف وهنل قمٜمف و ٝم٤م سم٤مًمٜمقر اًمذي آهتداء سمف شمِم

 .5شهيتدي سمف ذم اًمٔمٚمامت

 6ُم٤مُم٦م قمكّم أُمػماعم١مُمٜملم.إىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل: اًمٜمقر 

ـمّلىمف قمٚمٞمٝم٤م ٢مأطمد ُمّم٤مديؼ ُم٤م ُأٟمزل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم ُم٤مُمتفإسمٛمٕمٜمك أّن 

 ٢مـمّلق اًمٙمّؾ قمغم اْلزء.يم

   ًٌؾ اْل٤مدي٦م. ىم٤مل اًمِمٞمخ: ٟمٕم٧م. يٕمٜمل سملّم ًمٙمؿ اعمحج٦م اًمقاوح٦م واًم

                                                 
 ش.صٗم٤مت» اعمّمدر ذم .2

 .12/ إطمزاب ؾمقرة .1

 .20/116 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .4/406 اًمتٌٞم٤من .4

 .4/406 اًمتٌٞم٤من .5

 .2/144 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .6
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ٟمزال ومٚمق يم٤من ىمدياًم، عم٤م ضم٤مز ، ٟٓمف وصٗمف سم٤مْل2ٌث دَ وذم أي٦م دًٓم٦م قمغم أن يمّلم اهلل حُمْ »

 .1شذًمؽ قمٚمٞمف

 روايت٤من

 : ىمقًمف قمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ٕيب قمٌداهلل         

                  4.، واًمٜمُّقر قمكمّ قمٚمٞمف وآًمف اًمًّلم؟ ىم٤مل: اًمؼمه٤من حمّٛمد 

 4.قمـ أيب قمٌداهلل ىم٤مل اًمٓمؼمد: ىمٞمؾ: اًمٜمقر: وٓي٦م قمكم

 ىمد ُمّر ُمٕمٜمك اًمروايتلم آٟمٗم٤مً.

 

                          

            

 

سمقطمداٟمٞمتف، واقمؽمف سمام سمٕم٨م  ىمرَّ أهذا إظم٤ٌمر ُمـ اهلل ووقمد ُمٜمف عمـ صدق اهلل و»

 .5شفُمـ أهؾ اعمٚمؾ، واقمتّمؿ سمف ومتًؽ سم٤مًمٜمقر اًمذي أٟمزًمف إمم ٟمٌٞمّ  ف حمّٛمداً سمف ٟمٌٞمّ 

 قمٜمده.ف واًمٜمقر اًمٜم٤مزل ُمـ سمٞم٤من ًمثقاب ُمـ اشّمٌع سمره٤من رسمّ »و 

وأي٦م يم٠مهن٤م ُمٜمتزقم٦م ُمـ أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٌٞمٜم٦م ًمثقاب اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا 

اًمّم٤محل٤مت أقمٜمل ىمقًمف                        

           ًّمؼمه٤من ف ًمذًمؽ مل يذيمر هٝمٜم٤م ضمزاء اعمتخٚمػ ُمـ شمٌٕمٞم٦م ا، وًمٕمٚم

                                                 
 اعُمْٝمَٛمَٚم٦ِم. اًمّدالِ  سمَِٗمْتِح  .2

 .4/406 اًمتٌٞم٤من .1

 .422ح ،2/457 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .4/247 اًمٌٞم٤من جمٛمع .4

 .4/407 تٌٞم٤مناًم .5
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 ف سمٕمٞمٜمف ُم٤م ذيمر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ومّل طم٤مضم٦م إمم شمٙمراره صم٤مٟمٞم٤ًم سمٕمد اْلؿمٕم٤مر سم٠منّ واًمٜمقر، ٕٟمّ 

ّٓ ومري٘م٤من: اعمتٌٕمقن  ضمزاء اعمتٌٕملم هٝمٜم٤م ضمزاء اعمتٌٕملم هٜم٤مًمؽ، وًمٞمس هٜم٤مك إ

 .2شواعمتخٚمٗمقن

قمغم  سمٞم٤من ًمثقاب ُمـ اشّمٌع سمره٤من رسّمف، وآُمـ سم٤مًمٜمقر اًمذي أٟمزًمف»َوسمِِٕم٤ٌمرٍة ُأظمرى: 

  ، وذيمرٟم٤م أّن هذه أي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ اعمقاوع اعمٕمدودة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿاًمرؾمقل

اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م ضمزاء اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم وإيامهنؿ، ومل يذيمر ومٞمٝم٤م ضمزاء اًمٙم٤مومريـ 

ذيمر ضمزاءهؿ ذم  واًمرأوم٦م، ّٕٟمف  ٥ِم ٌُّ حَ اًمتَّ  ؾمٚمقُب أُ  ٓم٤مِب اخْلِ  ؾمٚمقَب أُ واعمٕم٤مٟمديـ: ّٕن 

٘م٦م، وىمد يم٤من ُمٕمٝمؿ ضمقًم٦م ـمقيٚم٦م ذم هذه اًمًقرة، وّٕٟمف ضمّؾ ؿم٠مٟمف أراد أن أي٤مت اًم٤ًمسم

يٙمقن ظمت٤مم هذا اًمًقرة ـ سم٤مؾمتثٜم٤مء آي٦م اًمٙمّلًم٦م ـ سم٤مًمذيمر اْلٛمٞمؾ واًمثقاب اْلزيؾ 

 واًمٕمٓمػ واًمرمح٦م، دون اخلقف واخلٞم٦ٌم.

وأي٦م اًمنميٗم٦م شمٌلّم طم٘مٞم٘م٦م اْليامن اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٜم٤مس، وهل اْليامن سم٤مهلل 

طمده ٓ ذيؽ ًمف، طمًٌام أوضمٌف اًمؼمه٤من اًمذي ضم٤مءهؿ دون ُم٤م ي٘مؽمطمف أهؾ اًمٕمٔمٞمؿ و

 .1شاًمزيغ واًمْمّلل

           .قم٤مـمٗم٦م شمٗمريٕمٞم٦م  .طمرف ذط وشمٗمّمٞمؾ وشم٠ميمٞمد 

            .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ٗمروا سم٤معم٘م٤مٓت اًمٗم٤مؾمدة اًمنميمٞم٦م . ويم

واعمّلئٙم٦م وهمػممه٤م وىم٤مًمقا سم٤مًمتقطمٞمد اخل٤مص اًم٘مراح. وهذه  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمًٞمح

 اًم٘مًٛم٦م ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م شمٌلّم اْل٤مٟم٥م اًمٕم٘م٤مئدي وهق اْليامن سم٤مهلل وطمده.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم   وآقمتّم٤مم هق اًمتٛمًؽ سمام يٕمّمؿ .

                                                 
 .5/251 اعمٞمزان .2

 .20/117 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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 ُيٗمظ.و

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     واًمْمٛمػم يرضمع إمم    ذم أي٦م

»اًم٤ًمسم٘م٦م، وىمد ُمّر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                    2  أن

 .1شاعمراد سم٤مٓقمتّم٤مم إظمذ سمٙمت٤مب اهلل وآشم٤ٌمع ًمرؾمقًمف

ّٓ »ـ أي٦م شمٌلّم اْل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم وهق آقمتّم٤مم ّٕٟمف وهذه اًم٘مًٛم٦م ُم ٓ يتحّ٘مؼ إ

 .4شاًمٓم٤مقم٦م ـم٤مقمتٝمام طمّؼ إو سم٤مًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل واشم٤ٌمع رؾمقًمف اًمٕمٔمٞمؿ

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط .طمرف اؾمت٘م٤ٌمل ًمٚمتًقيػ اًم٘مري٥م 

       وُمٗمٕمقل سمف.ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ     . 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  .ورمحتف شمٕم٤ممم هل ضمٜمّتف . 

ؾمتٜم٤مْلؿ رمحتف اًمتل شمٜمجٞمٝمؿ ُمـ قم٘م٤مسمف، وشمقضم٥م ْلؿ صمقاسمف، وضمٜمتف، »وطم٤مصٚمف: 

 .4شوي٤محل٘مٝمؿ ُم٤م حلؼ أهؾ اْليامن سمف، واًمتّمديؼ ًمرؾمٚمف

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم   :وُمٕمٜم٤مه ُمرادف عم٤م ُمّر ُمـ ىمقًمف .        

   5 .وهق اْلطم٤ًمن اًمزائد قمغم اْلزاء وهق ٓ ي٘مّدر سم٘مدر 

 .قم٤مـمٗم٦م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ آصم٤مر آقمتّم٤مم سم٤مهلل يمام ُمّر آٟمٗم٤ًم 

     ُمٕمٓمقف قمغم        قمراِب٤م.إشمٕمرب 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ      شمٕم٤ممم.ش اهلل»واًمْمٛمػم يرضمع إمم 

                                                 
 .202/ قمٛمران آل ؾمقرة .2

 .5/251 اعمٞمزان .1

 .20/117 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .4/407 اًمتٌٞم٤من .4

 .274/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .5
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  .ُمٗمٕمقل سمف 

     و  2شهق اْلؾمّلم اًمذي ارشمْم٤مه اهلل ديٜم٤ًم ًمٕم٤ٌمده»ٟمٕم٧م. واعمراد سمف

ساط اعمًت٘مٞمؿ ُمـ أقمٔمؿ قمٜم٤مي٤مت اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف، وىمد اْلداي٦م إمم »

 .1شُمـ قم٤ٌمده صِ وإوًمٞم٤مء اًمٙمرام وسمٕمض اخلُٚمَّ  ّص ِب٤م إٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤ممظم

ٙمقا سمقٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملم  وهؿىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل:  ًَّ اًمذيـ مت

 4.وإئٛم٦م

 رواي٦مٌ 

 وذم ذيؾ ظمؼم قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اعم٤ميض، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف:      :ىم٤مل

 4.اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ قمكمّ 

هق اًمٍماط  صمّلصمقن رواي٦م قمغم أّن أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م تد وردىم

 5اعمًت٘مٞمؿ.

 

                               

                            

                                 

                 

 

وهؿ هٜم٤م إظمقة اعمٞم٧م وأظمقاشمف ٕسمٞمف وأُّمف أو ٕسمٞمف  ّلًم٦مِ اًمٙمَ  أي٦م ومرائَض  ٧ِم ٜمَ ٞمَّ سمَ 

                                                 
 .4/407 اًمتٌٞم٤من .2

 .20/118 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .2/144 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4

 .422ح ،2/457 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 (.29-40/)25 اعمجٚمد ُمـ اًمث٤مين اًم٘مًؿ اًمٕمٚمقم، قمقامل راضمع .5
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ومّل يٕمٞمده٤م  فِ ُمِّ ُمـ هذه اًمًقرة ؾمٝم٤مم يمّلًم٦م اعمٞم٧م ُٕ  ةوم٘مط، وىمد ُمّر ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم

وم٘مد اؾمتٕمٛمٚم٧م      .ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمّرشملم وم٘مط 

      أن  سمف. أي ي٠ًمًمقٟمؽ ي٤م حمّٛمدومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل

 شمٗمتٞمٝمؿ ذم اًمٙمّلًم٦م يمام يدّل قمٚمٞمف اْلقاب.

 وـمٚم٥م اًمٗمتقى ُمـ قمّلُم٤مت اْليامن واًمتًٚمٞمؿ هلل شمٕم٤ممم وًمرؾمقًمف

 .وأوصٞم٤مئف

   ي٤م رؾمقل اهلل حمٛمدش أٟم٧م»ومٕمؾ اُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. 

   ُمٌتدأ. وم٤معمٗمتل هق  ؾَم٦مِ  ْلؾمّلُمٞم٦م٦م إمّٕٟمف هق اًمِم٤مرع ذم اًمنمي  .اعُمَ٘مدَّ

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     اًمٙمّلًم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اْلطم٤مـم٦م .

ث واحلل اًمقارث وىمد  ويراد ِب٤م ىمراسم٦م اْلٟم٤ًمن ُم٤مقمدا اًمٕمٛمقديـ ويٓمٚمؼ قمغم اعمٞم٧م اعمقرِّ

 ظمقاشمف ٕسمٞمف وُاُّمف أو ٕسمٞمف وم٘مط.أظمقة اعمٞم٧م وإ٤م هٜم٤م ُمّر إّن اعمراد ِب

          .طمرف ذط ضم٤مزم    .وم٤مقمؾ ًمٗمٕمؾ حمذوف يٗمنه اًمٗمٕمؾ أيت 

    ِّضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط. أي  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ذم حمؾ

ـْ ٓ وًمد ًمف ه٤مًمؽ.إ ،ُم٤مت  ؿم٤مرة إمم أّن َُم

    ٌِص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم. 

   ؼَمُ ضم٤مر وجمرور ذم حمؾ ٟمّم٥م ّٕٟمف ظَم   .ُم٤ًم  ُُمَ٘مدَّ

  اؾمؿ  واْلٛمٚم٦م .       ذم حمؾ رومع صٗم٦م ًمـ     أو

طم٤مل ُمـ وٛمػم     ومتٙمقن شمٗمًػمًا ًمِـ      اـمّلق اًمقًمد يِمٛمؾ اًمذيمر وآُٟمثك

 إطمٗم٤مد وإؾم٤ٌمط.يمام يِمٛمؾ 

  طم٤مًمٞم٦م  واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م طم٤مل ُمـ وٛمػم    أو ُمـ   . 

   .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 
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   وآُم وُمع ظم٧م ُمـ إب ظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م وهل إُ إُ  ،ُمٌتدأ ُم١مظمر

ٔي٦م ظم٧م ُمـ إب وم٘مط ـ ٓ ُمـ آُم وم٘مط ّٕن ؾمٝمٛمٝم٤م ُمّر ذم اقمدُمٝم٤م شم٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م إُ 

ظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م أو ُمـ إب أطمد ُمـ اًمقرصم٦م شم٠مظمذ ُمـ اًمًقرة وإذا مل يٙمـ ُمع إُ  22

شمٜمٗمرد وطمده٤م سمجٛمٞمع اًمؽميم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م »اًمٜمّمػ سم٤مًمٗمرض واًمٜمّمػ اًم٤ٌمىمل سم٤مًمرد و 

ؾمقاء أيم٤من ًمٚمٛمٞم٧م قمّم٦ٌم أو مل يٙمـ، أُم٤م اًمًٜم٦م ومٞمٕمٓمقن اًمٜمّمػ اًم٤ٌمىمل ًمٚمٕمّم٦ٌم ان يم٤من، 

ّٓ أظمذت إظم٧م َجٞمع اًمؽميم٦م، وم٤مخلّلف سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمِمٞمٕم٦م ذم طم٤مل وضمقد اًمٕمّم٦ٌم  وإ

 .2شوم٘مط

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ذم حمؾ ضمزم ضمقاب اًمنمط 

             .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم  .ُمٌتدأ ُم١مظمر 

 .اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾ ضمر سم٤مْلو٤موم٦م. أو ُمّمدري٦م 

   شمريمف اعمٞم٧م ُمـ اعمػماث إذا يم٤مٟم٧م  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي ٟمّمػ ُم٤م 

 ُمّمدري٦م شم٘مديره: ٟمّمػ اًمؽميم٦م. ُمقصقًم٦م، وإذا يم٤مٟم٧م 

وُمٜمف ئمٝمر ؾمٝمؿ إظُم٧م ُمـ ُأظمتٝم٤م أيْم٤ًم ٟمّمػ ُم٤مشمرك ّٕن ًمق يم٤مٟم٧م ْل٤م ومريْم٦م 

 أظمرى ًمذيمرت.

           .قم٤مـمٗم٦م أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

     سمف، واْلٛمٚم٦م ظمؼم.ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل 

            .ذـمٞم٦م  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص جمزوم ًمـ . 

   ضم٤مر وجمرور ظمؼم  . 

  اؾمؿ  واْلٛمٚم٦م .         ذم حمؾ ضمزم ٕهّن٤م ومٕمؾ اًمنمط

ؾمٝمؿ إخ ُمـ ُأظمتف اعمتقوم٤مة َجٞمع ُم٤مشمرك ّٕن مل وضمقاسمف حمذوف ًمت٘مدم ُمٕمٜم٤مه. شم٘مديره: 

                                                 
 .1/507 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2
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ي٘مٞمد اعمػماث ويمذًمؽ ؾمٝمؿ إخ ُمـ أظمٞمف اعمتقرم َجٞمع اعمػماث قمغم َجٞمع اعمذاه٥م 

 اْلؾمّلُمٞم٦م.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .طمرف ذط ضم٤مزم 

    واًمٗمٕمؾ ذم حمؾ ضمزم ّٕٟمف ش. يم٤من»اؾمؿ ش ا»ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واًمْمٛمػم

 .ومٕمؾ اًمنمط

     ظمؼم  أي .    ُظم٧م واطمدة.أُ ظمتلم سمدًٓ ُمـ أ 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ذم حمؾ ضمزم ضمقاب اًمنمط 

            .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم   .ُمٌتدأ ُم١مظمر 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

   ٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. وطمٙمؿ إظمقات أيْم٤ًم طمٙمؿ آظمتلم.وم 

وإذا يم٤مٟم٤م أظمقيـ اصمٜملم ومٚمٝمام َجٞمع ُم٤مشمرك يمام ًمّلخ اًمقاطمد اْلٛمٞمع. وهذا اًمٗمرض 

خ اًمقاطمد سم٤مْلٛمٞمع ويمذًمؽ همػم ُمذيمقر ذم أي٦م اًمنميٗم٦م وًمٙمـ يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ ذه٤مب إ

 طمٙمؿ إظمقة طمٙمؿ إخ اًمقاطمد.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ـمٞم٦م.ذ 

     ِاؾمٛمف، ومٕمؾ اًمنمط.ش واو»ووٛمػم  ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

     ظمؼم           .   .متٞمٞمز أو سمدل ُمٗمّمؾ ُمـ جمٛمؾ 

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمٕمٓمقف قمغم  . 

          .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط    ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم. 

   .ُمٌتدأ ُم١مظمر           .ُمْم٤مف إًمٞمف 

              .ُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

            .وم٤مقمٚمف   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ  . 

  .ُمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل ٕضمٚمف أو ٟم٤مئ٥م قمٜمف 
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    ٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف. أي طمذر ويمراه٦م وخم٤موم٦م ومٕمؾ ُمْم     

أو ًمئّل    . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ            . .ُمْم٤مف إًمٞمف 

    ظمؼم. أي قم٤ممل    ُمـ ُمّم٤مًمح قم٤ٌمده ذم ىمًٛم٦م ُمقاريثٝمؿ .

 وشمٗمّمٞمؾ ومروع اْلرث يٓمٚم٥م ُمـ يمت٤مب اًمٗمرائض ذم اًمٗم٘مف.

 ؿم٠من ٟمزوْل٤م

ح٤ميبُّ ] ٍب سمـ قم٤مزِ  اءُ روى اًمؼَم » ىم٤مل: آظمر ؾمقرة ٟمزًم٧م  [اعمٕمروُف  إْٟمّم٤مِريُّ اًمّمَّ

يم٤مُمٚم٦م سمراءة. وآظمر آي٦م ٟمزًم٧م ظم٤مّص٦م ؾمقرة اًمٜم٤ًمء                 

     قمٌداهلل: ٟمزًم٧م ذم اعمديٜم٦م وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: ٟمزًم٧م ذم ُمًػم يم٤من  وىم٤مل ضم٤مسمر سمـ

وأصح٤مسمف. واظمتٚمٗمقا ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ  ومٞمف رؾمقل اهلل

 اهلل ذًمؽ؟ ىم٤مل: ًمٞمس ىمد سملّم أقمـ اًمٙمّلًم٦م، وم٘م٤مل:  اعمًٞم٥م: ؾم٠مل قمٛمر اًمٜمٌل

ومٜمزًم٧م                      ، وىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل: اؿمتٙمٞم٧م

ومٜمٗمخ ذم وضمٝمل، وم٤موم٘م٧م.  زم أو ؾمٌع، ومدظمؾ قمكّم اًمٜمٌلظمقات أوقمٜمدي شمًع 

وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل أٓ أويص ٕظمقايت سم٤مًمثٚمثلم؟ ىم٤مل: أطمًـ. ىمٚم٧م: اًمِمٓمر. ىم٤مل: 

 ٓ أراك ُمٞمت٤ًم ُمـ وضمٕمؽ هذا، يّن إأطمًـ، صمّؿ ظمرج وشمريمٜمل، ورضمع إزّم وم٘م٤مل: ي٤م ضم٤مسمر 

ـّ ىمد أٟمزل ذم اًمذي ٕ اهلل نّ أو اًمثٚمثلم. ىم٤مل: ويم٤من ضم٤مسمر ي٘مقل:  ظمقاشمؽ ومجٕمؾ ْل

ٝمؿ ؿم٠من اًمٙمّلًم٦م، مهّ  أصح٤مب رؾمقل اهلل ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذّم. وىم٤مل ىمت٤مدة: إنّ 

 .2ش، ومٞمٝم٤م هذه أي٦مٟمزل اهلل٠موم

                                                 
 .408 و 4/407 اًمتٌٞم٤من .2
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 اًمرواي٤مت

، شم٠مظمذ ٟمّمػ ُم٤م ٧ٌم ظْم أُ إذا ُم٤مت اًمرضمؾ وًمف ىم٤مل:  ُمٕمتؼمة سمٙمػم قمـ أيب ضمٕمٗمر

اعمػماث سم٤مٔي٦م، يمام شم٠مظمذ اًمٌٜم٧م ًمق يم٤مٟم٧م، واًمٜمّمػ اًم٤ٌمىمل يرد قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمرطمؿ،  شمرك ُمـ

 إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمٞم٧ّم وارث أىمرب ُمٜمٝم٤م.

 :ظم٧م أخ أظمذ اعمػماث يمّٚمف سم٤مٔي٦م ًم٘مقل اهللوم٢من يم٤من ُمقوع إُ          

      . 

 ، واًمثٚم٨م اًم٤ٌمىمل سم٤مًمرطمؿ.أظمذشم٤م اًمثٚمثلم سم٤مٔي٦م لْمِ تَ ظْم أُ وم٢من يم٤مٟمت٤م 

وإن يم٤مٟمقا إظمقة رضم٤مًٓ وٟم٤ًمًء               وذًمؽ يمّٚمف إذا مل يٙمـ

 2ًمٚمٛمّٞم٧م وًمد، أو أسمقان أو زوضم٦م.

إذا شمرك اًمّرضمؾ ُاُّمف أو أسم٤مه أو اسمٜمف أو اسمٜمتف وم٢مذا شمرك واطمدًا : ىم٤مَل  رارةَ صحٞمح٦م زُ 

ت٤مسمف يمذم  هلل ُمـ إرسمٕم٦م ومٚمٞمس سم٤مًّمذي قمٜمل ا                 وٓ يرث

همػم زوج أو  ُمع آُّم وٓ ُمع إب وٓ ُمع آسمـ وٓ ُمع آسمٜم٦م أطمد ظمٚم٘مف اهلل 

 1.زوضم٦م

ـ رواه٤م ٙموًم 4اًمرواي٦م ُم٘مٓمققم٦م مل شمٜم٘مؾ ُمـ اعمٕمّمقم ؿمٞمئ٤ًم وروى ٟمحقه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

إمم ش ٓ يرث ُمع آم»ُمـ ىمقًمف:  ح قمـ زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمرذم رضم٤مًمف سمًٜمده اًمّمحٞم 4اًمٙمٌم

 آظمره٤م.

ىم٤مل: إذا شمرك اًمرضمؾ أسم٤مه أو ُاُّمف أو  قمـ أيب ضمٕمٗمر صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ

 اسمٜمف أو اسمٜمتف إذا شمرك واطمدًا ُمـ ه١مٓء إرسمٕم٦م ومٚمٞمس هؿ اًّمذيـ قمٜمل اهلل     

                                                 
 .44ح ،2/145 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 (.7/84) 1ح ،24/544 اًمٙم٤مذم .1

 .426 ح ،2/459 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .122ح ،244/ اًمٙمٌم رضم٤مل .4
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ّم وٓ ُمع إب وٓ ُمع آسمـ وٓ ُمع ًمٞمس َيِرث ُمع إُ »٤مر ذم شمٗمًػمه ُمع زي٤مدة: رواه٤م اًمٕمٞمّ 

ّٓ زوج أو زوضم٦م، وم٤منَّ اًمزوج ٓ يٜم٘مص ُمـ اًمٜمّمػ ؿمٞمئ٤مً، إذا مل يٙمـ ُمٕمف وًمد، وٓ شمٜم٘مص  اًمٌٜم٧ُم إ

 .1شاًمزوضم٦م ُمـ اًمرسمع ؿمٞمئ٤مً إذا مل يٙمـ ُمٕمٝم٤م وًمد

: اُمرأة شمريم٧م زوضمٝم٤م ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل ىم٤مل: لَمَ قمْ أَ  ـِ سمْ  ػْمِ ٙمَ ٌُ رى ًمِ ظْم أُ ُمٕمتؼمة 

ظمقة ُّمٝم٤م وإظمقّت٤م وأظمقاّت٤م ٕسمٞمٝم٤م وم٘م٤مل: ًمٚمزوج اًمٜمّمػ صمّلصم٦م أؾمٝمؿ وًمإلوإظمقّت٤م ُٕ 

ظمقة وإظمقات ُمـ إب ٟمثك ومٞمف ؾمقاء وسم٘مل ؾمٝمؿ ومٝمق ًمإلُمـ آُّم اًمثٚم٨م اًمذيمر وإُ 

ٜمّمػ وٓ ٟمثٞملم ّٕن اًمًٝم٤مم ٓ شمٕمقل وٓ يٜم٘مص اًمّزوج ُمـ اًمًمٚمذيمر ُمثؾ طمّظ آُ 

ي٘مقل:  ظمقة ُمـ آُّم ُمـ صمٚمثٝمؿ ّٕن اهلل اْل              

       وإن يم٤مٟم٧م واطمدة ومٚمٝم٤م اًمًدس واًّمذي قمٜمك اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم

ىمقًمف:                                      

                     4  إّٟمام قمٜمك سمذًمؽ اْلظمقة

وإظمقات ُمـ آُّم ظم٤مّص٦م، وىم٤مل ذم آظمر ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:               

                           (يٕمٜمل ُاظمت٤ًم ُّٓم وأب أو ُاظمت٤ًم ٕب )

                                                 

                            ومٝمؿ اًّمذيـ يزادون ويٜم٘مّمقن

ويمذًمؽ أوٓدهؿ اًّمذيـ يزادون ويٜم٘مّمقن وًمق أّن اُمرأة شمريم٧م زوضمٝم٤م وإظمقّت٤م ُُّٓمٝم٤م 

ُمـ آُّم ؾمٝمامن وسم٘مل ؾمٝمؿ  ةظمتٞمٝم٤م ٕسمٞمٝم٤م يم٤من ًمٚمزوج اًمٜمّمػ صمّلصم٦م أؾمٝمؿ وًمإلظمقأُ و

لم ًمألب وإن يم٤مٟم٧م واطمدة ومٝمق ْل٤م ّٕن آظُمتلم ٕب ًمق يم٤مٟمت٤م أظمقيـ ٕب ظمتومٝمق ًمألُ 

مل يزادا قمغم ُم٤م سم٘مل وًمق يم٤مٟم٧م واطمدة أو يم٤من ُمٙم٤من اًمقاطمدة أخ مل يزد قمغم ُم٤م سم٘مل وٓ 

                                                 
 (.7/99) 2ح ،24/574 اًمٙم٤مذم .2

 .424ح ،2/458 ٕمٞم٤مراًم شمٗمًػم .1

 .21/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .4
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 2.ٟمثك ُمـ إظمقات وٓ ُمـ اًمقًمد قمغم ُم٤م ًمق يم٤من ذيمرًا مل يزد قمٚمٞمفأيزاد 

وم٠ًمًمف قمـ اُمرأة شمريم٧م  ضمٕمٗمرُمٕمتؼمة صم٤مًمث٦م ًمٌٙمػم ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم أيب 

ظمقة ُمـ اًمٜمّمػ صمّلصم٦م أؾمٝمؿ وًمإل ًمٚمزوج ظمتٝم٤م، ٕسمٞمٝم٤م وم٘م٤مل:أُ ُّمٝم٤م وزوضمٝم٤م وإظمقّت٤م ُٕ 

ظم٧م ُمـ إب اًمًدس ؾمٝمؿ، وم٘م٤مل ًمف اًمّرضمؾ: وم٢مّن ومرائض زيد آُّم اًمثٚم٨م ؾمٝمامن وًمألُ 

وومرائض اًمٕم٤مُّم٦م واًم٘مْم٤مة قمغم همػم ذًمؽ ي٤م أسم٤مضمٕمٗمر ي٘مقًمقن ًمُّلظم٧م ُمـ إب صمّلصم٦م 

: ومل ىم٤مًمقا ذًمؽ؟ ىم٤مل: ّٕن ؾمٝمؿ شمّمػم ُمـ ؾمّت٦م شمٕمقل إمم صمامٟمٞم٦م، وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمرأ

ي٘مقل:  اهلل              وم٢من يم٤مٟم٧م آظُم٧م وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر :

ّٓ اًمًدس، وم٘م٤مل ًمف أسمقضمٕمٗمر : ومام ًمٙمؿ ٟم٘مّمتؿ إخ إن يمٜمتؿ أظم٤ًم؟ ىم٤مل: ومٚمٞمس ًمف إ

ػ سم٠مّن اهلل ؾمّٛمك ْل٤م اًمٜمّمػ وم٢مّن اهلل ىمد ؾمّٛمك ًمألخ اًمٙمّؾ واًمٙمّؾ ْتتّجقن ًمُّلظم٧م اًمٜمّم

 :أيمثر ُمـ اًمٜمّمػ ّٕٟمف ىم٤مل      وىم٤مل ًمألخ وهق يرصمٝم٤م يٕمٜمل َجٞمع ُم٤مْل٤م إن

مل يٙمـ ْل٤م وًمد ومّل شمٕمٓمقن اًّمذي ضمٕمؾ اهلل ًمف اْلٛمٞمع ذم سمٕمض ومرائْمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم وشمٕمٓمقن 

٘م٤مل ًمف اًمّرضمؾ: أصٚمحؽ اهلل ومٙمٞمػ ٟمٕمٓمل آظُم٧م اًّمذي ضمٕمؾ اهلل ًمف اًمٜمّمػ شم٤مُّم٤ًم، وم

اًمٜمّمػ وٓ ٟمٕمٓمل اًمذيمر ًمق يم٤مٟم٧م هل ذيمرًا ؿمٞمئ٤ًم ىم٤مل: شم٘مقًمقن ذم ُاّم وزوج وإظمقة ُّٓم 

ظمقة ُمـ آُّم اًمثٚم٨م وآظُم٧م وُاظم٧م ٕب يٕمٓمقن اًمزوج اًمٜمّمػ وآُّم اًمًدس واْل

مم شمًٕم٦م ىم٤مل: ُمـ إب اًمٜمّمػ صمّلصم٦م ومٞمجٕمٚمقهن٤م ُمـ شمًٕم٦م وهل ُمـ ؾمّت٦م ومؽمشمٗمع إ

ويمذًمؽ شم٘مقًمقن ىم٤مل: وم٢من يم٤مٟم٧م آظُم٧م ذيمرا أظم٤ًم ٕب ىم٤مل: ًمٞمس ًمف رء وم٘م٤مل اًمّرضمؾ 

: ضمٕمٚمٜمل اهلل ومداك ومام شم٘مقل أٟم٧م؟ وم٘م٤مل: ًمٞمس ًمإلظمقة ُمـ إب وآُّم ضمٕمٗمر ٕيب

وٓ اْلظمقة ُمـ آُّم وٓ اْلظمقة ُمـ إب ُمع آُّم رء، ىم٤مل قمٛمر سمـ ُاذيٜم٦م: وؾمٛمٕمتف 

رويف ُمثؾ ُم٤م ذيمر سمٙمػم اعمٕمٜمك ؾمقاء وًم٧ًم أطمٗمٔمف سمحروومف يُمًٚمؿ  ُمـ حمّٛمد سمـ

ّٓ ُمٕمٜم٤مه، ىم٤مل: ومذيمرت ذًمؽ ًمزرارة وم٘م٤مل: صدىم٤مً   1.هق واهلل احلّؼ  وشمٗمّمٞمٚمف إ

                                                 
 (.7/202) 4ح ،24/579 اًمٙم٤مذم .2

 (.7/201) 5ح ،24/582 اًمٙم٤مذم .1



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  ............................................... 91

 2رواه٤م اًمٕمٞم٤مر خمتٍمًا ذم شمٗمًػمه.

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م شم٘مقل ذم  قمـ أيب ضمٕمٗمرصحٞمح٦م أظمرى عمحّٛمد سمـ ُمًٚمؿ 

ُ  اُمرأة ُم٤مشم٧م وشمريم٧م زوضمٝم٤م وإظمقّت٤م ُّمٝم٤م وإظمقة وأظمقات ٕسمٞمٝم٤م؟ وم٘م٤مل: ًمٚمّزوج ِٕ

ٟمثك ومٞمف ؾمقاء، وسم٘مل اًمٜمّمػ صمّلصم٦م أؾمٝمؿ وْلظمقّت٤م ُُّٓمٝم٤م اًمثٚم٨م ؾمٝمامن اًمذيمر وإُ 

ظمقة وإظمقات ُمـ إب ًمٚمذيمر ُمثؾ طمّظ آُٟمثٞملم ّٕن اًمًٝم٤مم ٓ شمٕمقل ؾمٝمؿ ومٝمق ًمإل

ي٘مقل:  ّٕن اهللُمـ صمٚمثٝمؿ  مِّ وإّن اًمّزوج ٓ يٜم٘مص ُمـ اًمٜمّمػ وٓ اْلظمقة ُمـ إُ 

                      وإن يم٤من واطمدًا ومٚمف اًمًدس إّٟمام

 قمٜمك اهلل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                               

         إّٟمام قمٜمك سمذًمؽ اْلظمقة وإظمقات ُمـ آُّم ظم٤مّص٦م، وىم٤مل: ذم

آظمر ؾمقرة اًمٜم٤ًمء:                                    

      )يٕمٜمل سمذًمؽ ُاظمت٤ًم ٕب وُاّم أو ُاظمت٤ًم ٕب(                        

                                              

      ة شمريم٧م زوضمٝم٤م وُاظمتٞمٝم٤م وهؿ اًّمذيـ يزادون ويٜم٘مّمقن ىم٤مل: وًمق أّن اُمرأ

ُُّٓمٝم٤م وُاظمتٞمٝم٤م ٕسمٞمٝم٤م يم٤من ًمٚمّزوج اًمٜمّمػ صمّلصم٦م أؾمٝمؿ وٓظُمتٞمٝم٤م ُُّٓمٝم٤م اًمثٚم٨م ؾمٝمامن 

وٓظُمتٞمٝم٤م ٕسمٞمٝم٤م اًمًدس ؾمٝمؿ وإن يم٤مٟم٧م واطمدة ومٝمق ْل٤م ّٕن آظُمتلم ُمـ إب ٓ 

 1.يزادون قمغم ُم٤م سم٘مل وًمق يم٤من أٌخ ٕب مل يزد قمغم ُم٤م سم٘مل

 .خمتٍماً  4ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر

وزوج وم٘م٤مل:  لْمِ تَ ظْم أُ ىم٤مل: ؾم٠مًمف رضمٌؾ قمـ  قمـ أيب ضمٕمٗمرُمٕمتؼمة راسمٕم٦م ًمٌٙمػم 

اًمٜمّمػ واًمٜمّمػ وم٘م٤مل اًمّرضمؾ: أصٚمحؽ اهلل ىمد ؾمّٛمك اهلل ْلام أيمثر ُمـ هذا ْلام اًمثٚمث٤من 

وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقل ذم أخ وزوج؟ وم٘م٤مل: اًمٜمّمػ واًمٜمّمػ، وم٘م٤مل: أًمٞمس ىمد ؾمّٛمك اهلل اعم٤مل 

                                                 
 .427ح ،2/459 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 (.7/204) 6ح ،24/584 اًمٙم٤مذم .1

 .425ح ،2/458 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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وم٘م٤مل:                 .2 

أّن  : إّن سمٙمػمًا طمّدصمٜمل قمـ أيب ضمٕمٗمرسمٙمػم ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمزرارةطمًٜم٦م ُمقؾمك سمـ 

ـّ أيمثر ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ هّن ّم يزادون ويٜم٘مّمقن ٕاْلظمقة ًمألب وإظمقات ًمألب وإُ  ـّ ٓيٙم

ـّ ّٕن اهللاْلظمقة وإظمقات ًمألب وإُ   ي٘مقل:  ّم ًمق يم٤مٟمقا ُمٙم٤مهن       

                                      ي٘مقل: يرث

َجٞمع ُم٤مْل٤م إن مل يٙمـ ْل٤م وًمد وم٠مقمٓمقا ُمـ ؾمّٛمك اهلل ًمف اًمٜمّمػ يمٛمّلً وقمٛمدوا وم٠مقمٓمقا 

رأة ٓ شمٙمقن أسمدًا أيمثر ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ رضمؾ اًّمذي ؾمّٛمك اهلل ًمف اعم٤مل يمّٚمف أىمّؾ ُمـ اًمٜمّمػ واعم

 1.: وهذا ىم٤مئؿ قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م ٓ ْيتٚمٗمقن ومٞمفةُ رارَ ًمق يم٤من ُمٙم٤مهن٤م، ىم٤مل: وم٘م٤مل زُ 

، ومدظمؾ قمٚمٞمف رضمٌؾ، وم٘م٤مل: ُم٤م ىم٤مل: يمٜم٧ُم قمٜمد أيب ضمٕمٗمر لَمَ قمْ أَ  ـِ سمْ  ػْمِ ٙمَ قمـ سمُ 

 ٘مل.: ًمٚمزوج اًمٜمّمػ، وًمُّلظمتلم ُم٤م سمشم٘مقل ذم ُاظمتلم وزوج؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر

ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ًمٞمس هٙمذا ي٘مقل اًمٜم٤مس. ىم٤مل: ومام ي٘مقًمقن؟ ىم٤مل: ي٘مقًمقن: 

ٛمقن قمغم ؾمٌٕم٦م. ًّ  ًمُّلظمتلم اًمثَّٚمث٤من، وًمٚمزوج اًمٜمّمػ، وي٘م

: ومِلَ ىم٤مًمقا ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٕنَّ اهلل ؾمّٛمك ًمُّلظمتلم اًمثَّٚمثلم، ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر

وج اًمٜمّمػ.  وًمٚمزَّ

أخ؟ ىم٤مل: ي٘مقًمقن ًمٚمزوج اًمٜمّمػ، وُم٤م ىم٤مل: ومام ي٘مقًمقن ًمق يم٤من ُمٙم٤من آظُمتلم 

خ. وم٘م٤مل ًمف: ومُٞمٕمٓمقن ُمـ أُمر اهلل ًمف سم٤مًمُٙمّؾ اًمٜمّمػ، وُمـ أُمر اهلل سم٤مًمثَّٚمثلم أرسمٕم٦م سم٘مل ومٚمأل

 ُمـ ؾمٌٕم٦م.

: اىمرأ أي٦م اًمتل ذم آظمر ىم٤مل: وأيـ ؾمّٛمك اهلل ًمف ذًمؽ؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر

اًمًقرة                                          

                           . 

                                                 
 (.7/204) 7ح ،24/585 اًمٙم٤مذم .2

 (.7/204) 9ح ،24/587 اًمٙم٤مذم .1
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: وم٢مّٟمام يم٤من يٜمٌٖمل ْلؿ أن جيٕمٚمقا ْلذا اعم٤مل ًمٚمزوج ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمر

ٛمقا قمغم شمًٕم٦م. ًّ  اًمٜمّمػ، صمّؿ ي٘م

: ومٝمٙمذا ي٘مقًمقن. رضمؾ: هٙمذا ي٘مقًمقن. ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمقضمٕمٗمرىم٤مل: وم٘م٤مل: اًم

 هق قمٜمدي 
ٍ
صمّؿ أىمٌؾ قمكّم وم٘م٤مل: ي٤م سُمٙمػم، ٟمٔمرَت ذم اًمٗمرائض؟ ىم٤مل: ىمٚم٧ُم وُم٤م أصٜمع سمٌمء

 2.ىم٤مل: وم٘م٤مل: اٟمُٔمر ومٞمٝم٤م، وم٢مّٟمف إذا ضم٤مءت شمٚمؽ يم٤من أىمقى ًمؽ قمٚمٞمٝم٤مسم٤مـمؾ؟ 

٤مل: ُم٤م مل يٙمـ ًمف قمـ اًمَٙمّلًم٦م، ىم ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مقمٌداهللوقمـ محزة سمـ محران 

 1.واًمد وٓ وًمد

ذم اًمٙمّلًم٦م وىم٤مل أسمقسمٙمر: هق ُم٤م قمدا  ىم٤مل اًمِمٕمٌل: اظمتٚمػ أسمقسمٙمر وقمٛمر 

 اًمقًمد، وىم٤مل قمٛمر: هق ُم٤م قمدا اًمقاًمد.

  ٕؾمتحل ُمـ اهلل أن ُأظم٤مًمػ أسم٤مسمٙمر.: إيّن رُ ٛمَ صمّؿ ىم٤مل قمُ 

٤م وُم٤م إًمٞمٜم٤م ُمـ اًمدٟمٞم ٥مَّ ًمٙم٤من أطَم  َـّ ٝمُ ٜمَ ٞمَّ سمَ  ٕن يٙمقن اًمٜمٌل: رُ ٛمَ قمُ وىم٤مل 

 4ومٞمٝم٤م، اًمٙمّلًم٦م واخلّلوم٦م وأسمقاب اًمرسم٤م.

َنَّ َرؾُمْقَل اهلل ِٕ ذا اًمَ٘مْقُل ٓ َيِّمحُّ َأسَمدًا:  َنَّ ذًمَِؽ ُمـ ُُمٗم٤مدِ ُم٤م  َوه  ِٕ َ اًمثَّّلصَم٦َم أشَمؿَّ شَمٌْٞملِم:  سَملمَّ

ـْ  ـِ َوإمْت٤مِم اًمٜمِّْٕمَٛم٦ِم قمغم اإِ َٟمَٓمَ٘م٧ِم سمِِف أي٦ُم اًمنميٗم٦ُم ُِم ْي ِ عمُ يْمامِل اًمدِّ ٦ُم قمغمْقىمِٜم  اْل٤مطمديـ. لْم: َوشَمُ٘مْقَم احْلُجَّ

ذم ُمًػمه إمم طمج٦م  وىم٤مل حمّٛمد سمـ ؾمػميـ: ٟمزًم٧م هذه أي٦م واًمٜمٌل

إمم طمذيٗم٦م  اًمقداع، وإمم ضمٜمٌف طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ]وإمم ضمٜمٌف قمٛمر[ ومٌٚمٖمٝم٤م اًمٜمٌل

وسمٚمٖمٝم٤م طمذيٗم٦م إمم قمٛمر وهق يًػم ظمٚمػ طمذيٗم٦م، ومٚمام اؾمتخٚمػ قمٛمر ؾم٠مل طمذيٗم٦م قمٜمٝم٤م 

يٙمقن قمٜمده شمٗمًػمه٤م، وم٘م٤مل ًمف طمذيٗم٦م: واهلل إٟمؽ ٕمحؼ أن فمٜمٜم٧م أّن إُم٤مرشمؽ  ورضم٤م أن

]واهلل، ٓ  ْتٛمٚمٜمل أن ُأطمّدصمؽ ومٞمٝم٤م ُم٤م مل ُأطمّدصمؽ يقُمئذ عم٤م ًمّ٘م٤مٟمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل

أزيدك قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم أسمدًا[ وم٘م٤مل قمٛمر: مل أرد هذا رمحؽ اهلل، صمّؿ ىم٤مل قمٛمر: ُمـ يمٜم٧م سمّٞمٜمتٝم٤م 

                                                 
 .421ح ،2/457 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .424ح ،2/458 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .4/412 واًمٌٞم٤من اًمٙمِمػ شمٗمًػم .4
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 2 مل أومٝمٛمٝم٤م.٤م ؿمٝمدك أومٝمٛمتٝم٤م ًمف وم٢ميّن ٤م مل شمٌلم زم وُمًمف وم٢مهّن 

، صمّؿ ىم٤مل: وىم٤مل ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب: أظمذ قمٛمر يمتٗم٤ًم وَجع أصح٤مب اًمٜمٌل

٦م ُمـ اًمٌٞم٧م ٕىمْملّم ذم اًمٙمّلًم٦م ىمْم٤مًء ْتّدث سمف اًمٜم٤ًمء ذم ظمدوره٤م ومخرضم٧م طمٞمٜمئذ طمٞمّ 

 ٦1م.متّ ومتٗمّرىمقا، وم٘م٤مًمقا: ًمق أراد اهلل أن يتؿ هذا إُمر ٕ

٦م وم٘م٤مل: واهلل إيّن ُم٤م أدع سمٕمدي ؿمٞمئ٤ًم هق أهؿ ُمـ وظمٓم٥م قمٛمر اًمٜم٤ّمس يقم اْلٛمٕم

قمٜمٝم٤م ومام أهمٚمظ زم ذم رء ُم٤م أهمٚمظ زم ومٞمٝم٤م طمتك  اًمٙمّلًم٦م، ىمد ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل

 4ـمٕمـ اًمٜم٤ّمس ذّم وىم٤مل: شمٙمٗمٞمؽ أي٦م اًمتل ذم آظمر ؾمقرة اًمٜم٤ًمء.

ٙمّلًم٦م ٓؾمٞماّم واًمرواي٤مت إرسمٕم٦م إظمػمة يمّٚمٝم٤م قم٤مُمٞم٤مت شمدّل قمغم أّن اخلٚمٞمٗمت٤من مل يٗمٝمام ُمٕمٜمك اًم

 اًمث٤مين ُمٜمٝمام طمتك آظمر طمٞم٤مشمف.

؟! وهؾ اًمذي ٓ يٗمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمٙمّلًم٦م يّمٚمح أن جيٚمس ُم٘م٤مم رؾمقل اهلل      

 4. 

 

                                                 
 سم٤مظمتّم٤مر. 29294ح ،20/404 ًمٕمٌداًمرّزاق اعمّمٜمّػ .2

 .4/411 واًمٌٞم٤من اًمٙمِمػ شمٗمًػم .1

 .2/594 يمثػم اسمـ وشمٗمًػم :4/411 واًمٌٞم٤من اًمٙمِمػ شمٗمًػم :6/58 اًمٓمؼمي شمٗمًػم .4

 .45/ يقٟمس ؾمقرة .4



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ّٓ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٦مٌ ٞمّ ٟمؾمقرة اعم٤مئدة ُمد يمّٚمٝم٤م إ             2  وم٢مهّن٤م ٟمزًم٧م

 ذم طمج٦م اًمقداع وهمدير ظمؿ.

 سمؾ ىمٞمؾ: آظمر ؾمقرة ٟمزًم٧م اعم٤مئدة وهل ُم٠مة وقمنمون آي٦م.

 ومْمٚمٝم٤م

صٚمقات اهلل ، ىم٤مل: ىم٤مل قمكمُّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ أيب ضمٕمٗمر لَمَ قمْ أَ  ـِ سمْ  ةَ رارَ قمـ زُ 

 1.سمِمٝمريـ أو صَمّلصم٦م : ٟمزًم٧م اعم٤مئدة ىمٌؾ أن ُيْ٘مٌَض اًمٜمٌّل قمٚمٞمف

خ قمـ أسمٞمف قمـ ضمّده قمـ قمكمّ قمٌداهلل  قمـ قمٞمًك سمـ ًَ ، ىم٤مل: يم٤من اًم٘مرآن َيٜمْ

سمآظمره، ومٙم٤من ُِمـ آظمر ُم٤م ٟمزل  سمٕمُْمف سمٕمْم٤ًم، وإٟمَّام يم٤من ُي١مظَمذ ُمـ أُمر رؾمقل اهلل

ْخٝم٤م رء، ومٚم٘مد ٟمزًم٧م قمٚمٞمف وهق قمغم  ًَ خ٧م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، ومل َيٜمْ ًَ قمٚمٞمف ؾمقرة اعم٤مئدة، ومٜمَ

ٝم٤ٌمء، وصَمُ٘مؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمقطمل طمتّك ّت٤م شمٙم٤مُد 4وىمٗم٧م وشمدمّم سمٓمٜمٝم٤م سمٖمٚمتف اًمِمَّ ، طمتّك َرأي٧ُم ُهَّ

ؿمٞم٦ٌم سمـ وه٥م  4طمّتك ووع يده قمغم ُذْواسم٦م مَتَّس إرض، وُاهمٛمل قمغم رؾمقل اهلل

، وم٘مرأ قمٚمٞمٜم٤م ؾمقرة اعم٤مئدة، ومَٕمِٛمؾ اُْلَٛمحل، صمّؿ ُرومع ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل

                                                 
 .4/ اعم٤مئدة ةؾمقر .2

 .2ح ،1/4 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 أؾمٗمؾ. إمم اؾمؽمؾمؾ أي .4

ؤاسم٦م، .4  اًمرأس. ُُمَ٘مّدم ؿمٕمر وهل اًمٜم٤مصٞم٦م اًمذُّ
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 2.وقَمِٛمٚمٜم٤م اهلل رؾمقل

أ ؾمقرة اعم٤مئدة ذم يمّؾ يقم ىم٤مل: ُمـ ىمر ذم ظمؼم أيب اْل٤مرود قمـ أيب ضمٕمٗمر

 ْ  1.إيامٟمف سمٔمٚمؿ ومل ينمك ]سمف[ أسمدا ْس ٌِ ٚمْ يَ  مخٞمس مَل

 ٤4مر.روى ُمثٚمٝم٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞمّ 

ي٘مقل ٟمزًم٧م اعم٤مئدة  أسم٤مقمٌداهلل اًمّم٤مدق ٧ُم ٕمْ ٛمِ ؾَم امزم ىم٤مل: قمـ أيب محزة اًمثُّ 

 4.يمٛمّل وٟمزل ُمٕمٝم٤م ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  َجع: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل ىم٤مل صحٞمح٦م زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر

وىم٤مل ُم٤م شم٘مقًمقن ذم اعمًح قمغم اخلٗملم؟ وم٘م٤مم اعمٖمػمة  وومٞمٝمؿ قمكم أصح٤مب اًمٜمٌل

ىمٌؾ : وم٘م٤مل قمكم ،يٛمًح قمغم اخلٗملم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمفرأي٧م رؾمقل اهلل  :سمـ ؿمٕم٦ٌم وم٘م٤مل

ؾمٌؼ اًمٙمت٤مب اخلٗملم إٟمام أٟمزًم٧م اعم٤مئدة : وم٘م٤مل قمكم ،ٓ أدري :اعم٤مئدة أو سمٕمده٤م؟ وم٘م٤مل

 5.ي٘مٌض سمِمٝمريـ أو صمّلصم٦من أىمٌؾ 

قمٓمل ُمـ إضمر أُ ىمرأ ؾمقرة اعم٤مئدة  ـْ ُمَ ىم٤مل:  قمـ أيب سمـ يمٕم٥م قمـ اًمٜمٌل

هيقدي وٟمٍماين يتٜمٗمس ذم دار اًمدٟمٞم٤م قمنم طمًٜم٤مت وحم٤م قمٜمف قمنم ؾمٞمئ٤مت  سمٕمدد يمؾِّ 

 6.ورومع ًمف قمنم درضم٤مت

 7وروى اًمٙمٗمٕمٛمل ُمثٚمٝم٤م ذم اعمّم٤ٌمح.

 أمهٞم٦م ظم٤مص٦م. ومٚمٝم٤م وطمٞم٨م أهّن٤م آظمر ُم٤م ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل

                                                 
 .1ح ،1/4 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .242/ إقمامل صمقاب .1

 .4ح ،1/4 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .4/250 اًمٌٞم٤من جمٛمع .4

 .12ح ،2/462 اًمتٝمذي٥م .5

 6/124 ٜم٤مناْل وروض :4/250 اًمٌٞم٤من جمٛمع .6

 .449/ اعمّم٤ٌمح .7
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 ُمّر شمٗمًػمه٤م ذم أّول احلٛمد.

 

                           

                      

 

ظمٓم٤مب ُمـ اهلل )شمٕم٤ممم( ًمٚمٛم١مُمٜملم اعمٕمؽموملم سمقطمداٟمٞمتف شمٕم٤ممم اعم٘مريـ ًمف »

ذم ٟمٌقشمف، وومٌام ضم٤مء سمف ُمـ قمٜمد اهلل ُمـ ذيٕم٦م  سم٤مًمٕمٌقدي٦م اعمّمدىملم ًمرؾمقًمف

يٗم٤مء اًمٕم٘مقد وهل اًمٕمٝمقد اًمتل قم٤مهدوه٤م ُمع اهلل وأوضمٌقا قمغم ٢ماْلؾمّلم، أُمرهؿ اهلل سم

مت٤مم سم٤مًمقوم٤مء واًمٙمامل ًمزُمقا ٟمٗمقؾمٝمؿ ِب٤م ومروو٤ًم أُمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مْلأؿ طم٘مقىم٤ًم، وأٟمٗمًٝم

 .2شعم٤م ًمزُمٝمؿ

          شمٗمتح اًمًقرة ِبذا اخلٓم٤مب اًمٕم٤مم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ

 .ي١مُمٜمقن سم٤مهلل وسمرؾمقًمف

     .ةُ ومٕمؾ اُمر ووم٤مقمٚمف ٤مدَّ ًمٌمء واومٞم٤ًم وآشمٞم٤من سمف شم٤مُم٤ًم قمغم أظمذ ا لُّ دُ شمَ » رم  وَ  ُم 

 . واًمقوم٤مء: اًم٘مٞم٤مم سمٛم٘مت٣م  اًمٌمء شم٤مُم٤ًم ومت٤مُم٤ًم.1شٓ ٟم٘مض ومٞمف

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمـ   « . َاًمٕمٝمد اعمقصمؼ، وأصؾ د: ٘مْ اًمٕم

اًمٕم٘مد: اْلٛمع سملم اًمِمٞمئلم سمحٞم٨م يٕمن آٟمٗمّم٤مل سمٞمٜمٝمام. واعمراد سم٤مًمٕم٘مقد: يمّؾ ُم٤م قم٘مد 

                                                 
 .4/424 اًمتٌٞم٤من .2

 .20/182 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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٤ممم قمغم قم٤ٌمده وأًمزُمٝمؿ إّي٤مه ُمـ اْليامن سمف وسمٛمّلئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف وأوصٞم٤مئف اهلل شمٕم

وْتٚمٞمؾ طمّلًمف وْتريؿ طمراُمف واْلشمٞم٤من سمٗمرائْمف ورقم٤مي٦م طمدوده وأطمٙم٤مُمف وأواُمره 

ُم٤م يٕم٘مده اعم١مُمٜمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ هلل وومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ُمـ قم٘مقد إُم٤مٟم٤مت  وٟمقاهٞمف، ويمّؾ 

 واعمٕم٤مُمّلت وهمػمه٤م.

دل قمغم وضمقب اًمقوم٤مء سمجٛمٞمع اًمٕم٘مقد، وُمٜمٝم٤م: اًمٌٞمقع وأي٦م اًمنميٗم٦م شم

قمغم وضمقب اًمقوم٤مء  وأي٦م اًمنميٗم٦م سم٢مـمّلىمٝم٤م شمدّل ... »2شواًمتج٤مرات واعمٕم٤مُمّلت

سم٤مًمٕم٘مقد واًمٕمٝمقد اْلضمتامقمٞم٦م واْلىمتّم٤مدي٦م. وُمٜمٝم٤م: اعمٕم٤مُمّلت واًمٌٞمقع واًمتج٤مرات. 

 ٤مء ِب٤م.قمغم وضمقب اًمقوم قمغم صح٦م اًمٕم٘مقد واًمٕمٝمقد واعمٕم٤مُمّلت سمؾ شمدّل  وشمدّل 

وسم٤مْلٛمٚم٦م: ُمْم٤موم٤ًم إمم اؾمتٗم٤مدة صح٦م اًمٕم٘مقد واًمٕمٝمقد ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م، يًتٗم٤مد 

ُمٜمٝم٤م وضمقب اًمقوم٤مء ِب٤م، يٕمٜمل آًمتزام واًمٚمزوم واًمقوم٤مء واْليٗم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد واًمٕمٝمقد. 

، وهذا 1وهذا إُمر ـ اعمًتٗم٤مد ُمـ هذه أي٦م ـ ٓ ُيًتٗم٤مد ُمـ أيتلم اعمذيمقرشملم ؾم٤مسم٘م٤مً 

ّٓ سم٤مًمدًمٞمؾ. يٕمٜمل أي٦م أُمٌر ُمٝمؿ. أي  أّن اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد واًمٕمٝمقد ٓزم ٓ جيقز شمريمف إ

 .4ششمدل قمغم ًمزوم اًمٌٞمع واعمٕم٤مُمّلت

    ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل، اْلطمّلل: اْلسم٤مطم٦م. ومٕمؾ ُم٤مض 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم 

   اًمذي ٓ ٟمٓمؼ ًمف عم٤م ذم صقشمف ُمـ  : احلٞمقانٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. وهل ذم اًمٚمٖم٦م

٦م: اؾمؿ ضمٜمٍس ًمٙمّؾ ذات إرسمع ُمـ دواب اًمؼّم ٛمٞماًمٌٝم» 4.اْلِب٤مم وٓ يًتٕمٛمؾ ذم اًمٓمػم

                                                 
 ًمٚمٛم١مًمِّػ. 2/24 اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء .2

 175/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة مه٤م .1        19/ اًمٜم٤ًمء وؾمقرة       . ُمّر  اًمٚمت٤من 

 .24 و 2/22 اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء يمت٤مب ذم شمقوٞمحٝمام

 .2/25 اًمٗم٘مٝمٞم٦م راءأ .4

 .4/6 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4



 204  .........................................................................  2 / اعم٤مئدة ؾمقرة

 .2شواًمٌحر، ؾمّٛمٞم٧م ِب٤م ًمٕمدم متٞمٞمزه٤م وإِب٤مم إُمر قمٚمٞمٝم٤م، واْلٛمع ِب٤مئؿ وُِبؿ

    ٕاًمدواب ٟمٕم٤مم: َجع ٟمٕمؿ وهل ُمْم٤مف إًمٞمف. واو٤مومتٝم٤م سمٞم٤مٟمٞم٦م. وا

 اعمٕمرووم٦م.

 ػْمُ ٛمِ ٟمٕم٤مم: هل إسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ واعمٕمز إهٚمٞم٦م واًمقطمِمٞم٦م واًمٔم٤ٌمء واحلَ وإ

 .ْٞمُؾ اخْلَ وَ 

            .أداة اؾمتثٜم٤مء .  ُمقصقًم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمًتثٜمك 

     ش.هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضم٤مر وجمرور  ُم٤م طمّرُمف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف يمام ّٓ . أي إ

 ذم هذه أي٦م وأي٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ هذه اًمًقرة وُم٤م ورد ذم اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م.

    طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم  . 

    ُمْم٤مف إًمٞمف. أي  .ًُٓمٕمتؼميف طمّل 

   ؿ هذا اًمذي ٙمٕمقل. أي ُيرم قمٚمٞمُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اعمٗم

 طمّلل صٞمده إذا يمٜمتؿ ذم طم٤مل اْلطمرام.

           .طم٤مًمٞم٦م   .ُمٌتدأ 

  .ظمؼم، َجع طمرام سمٛمٕمٜمك اعُمْحِرم اؾمؿ وم٤مقمؾ 

            .احلرف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد   اؾمؿ. 

    ٞم٦م إمم آظمر أي٦م ظمؼم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚم . 

 .ُمقصقًمف، ُمٗمٕمقل سمف 

    إن اهلل ي٘ميض ذم ظمٚم٘مف ُم٤م يِم٤مء ُمـ ْتٚمٞمؾ ُم٤م »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أي

يريد ْتٚمٞمٚمف، وْتريؿ ُم٤م يريد ْتريٛمف، وأجي٤مب ُم٤م يريد إجي٤مسمف. وهمػم ذًمؽ ُمـ أطمٙم٤مُمف 

                                                 
 .20/186 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 .2ش هن٤ميمؿ قمٜمفوىمْم٤مي٤مه، وم٤مومٕمٚمقا ُم٤م أُمريمؿ سمف، واهّنقا قماّم 

 اًمرواي٤مت

ىمقًمف:  صحٞمح٦م قمٌداهلل سمـ ؾمٜم٤من قمـ أيب قمٌداهلل        ىم٤مل: أي

 1سم٤مًمٕمٝمقد.

 ٤4مر.وٟمحقه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞمّ 

ذم ىمقًمف:  ظمؼم اسمـ أيب قمٛمػم قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمث٤مين              

    سم٤مخلّلوم٦م ذم قمنمة ُمقاـمـ، صمّؿ  د قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمكمّ قم٘م ىم٤مل: إّن رؾمقل اهلل

أٟمزل اهلل:                  4.اًّمتل قم٘مدت قمٚمٞمٙمؿ ُٕمػماعم١مُمٜملم 

 :قمـ ىمقل اهلل  : ؾم٠مًم٧م أطمدمه٤مصحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل    

         سمٓمـ ُاُّمف إذا أؿمٕمر وأوسمر ومذيم٤مشمف ذيم٤مة ُاُّمف ومذًمؽ  . وم٘م٤مل: اْلٜملم ذم

 .5اًّمذي قمٜمل اهلل 

 .8واًمِمٞمخ 7واًمّمدوق 6رواه٤م اًمٕمٞم٤مر

ٙمقين، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد، قمـ أسمٞمف ًَّ ، قمـ قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب زي٤مد اًم

، ىم٤مل: ًمٞمس ذم اًم٘مرآن قمكمّ            ُّوهل ذم اًمتقراة، ي٤م أهي ّٓ ٤م إ

                                                 
 .4/427 اًمتٌٞم٤من .2

 .2ح ،2/146 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .5ح ،1/4 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .1ح ،2/146 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4

 (.6/144) 2ح ،21/281 اًمٙم٤مذم .5

 .22ح ،1/5 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .6

 .2ح ،1/214 رو٤ماًم أظم٤ٌمر وقمٞمقن :4275ح ،4/418 اًمٗم٘مٞمف .7

 .144ح ،9/58 اًمتٝمذي٥م .8



 205  .........................................................................  2 / اعم٤مئدة ؾمقرة

 2اعم٤ًميملم.

 .4و صحٞمٗم٦م اًمرو٤م 1روى ٟمحقه٤م ذم قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م

قمـ ضمٕمٗمر سمـ أمحد، قمـ اًمَٕمْٛمَريمل سمـ قمكم، قمـ قمكّم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد، قمـ 

، ىم٤مل: ًمٞمس ذم اًم٘مرآن ، قمـ قمكّم سمـ احلًلمأظمٞمف ُمقؾمك           

ّٓ وهل ذم اًمتقراة: ي٤م أهّي٤م اعم٤ًميملم  4.إ

، أّٟمف ىم٤مل: ُم٤م أٟمزل اهلل ضمّؾ ذيمره ٦مَ ُمَ قمـ قِمْٙمرِ           ورأؾمٝم٤م ّٓ إ

 5.ـم٤مًم٥م قمكم سمـ أيب

، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ُم٤م ٟمزًم٧م ٦مَ ُمَ قمـ قِمْٙمرِ            ّوقمكم ّٓ  إ

ذم همػم ُمٙم٤من، وُم٤م َذيَمر  وآًمف اًمًّلمقمٚمٞمف ذيُٗمٝم٤م وأُمػُمه٤م: وًم٘مد قم٤مشم٥م اهلل أصح٤مب حمّٛمد 

ّٓ سمخػم. قمٚمّٞم٤مً   6إ

، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ زرارة، قمـ أيب ضمٕمٗمر               :ىم٤مل

 7ٕضمٜم٦َّم.ي٠مُُمر سمٌٞمع ا هل إضمٜم٦ّم اًمتل ذم سُمُٓمقن إٟمٕم٤مم، وىمد يم٤من أُمػماعم١مُمٜملم

ؾُمِئؾ قمـ أيمؾ حلؿ  قمٚمّٞم٤مً  : أنّ قمـ َوْه٥م، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد، قمـ أسمٞمف

ّب واًمِ٘مرد، وم٘م٤مل: ًمٞمس هذا ُمـ َِبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم اًمتل شُمْقيَمؾ.  8اًمِٗمٞمؾ و اًمدُّ

قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  قمـ اعُمٗمّْمؾ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم اًمّم٤مدق         
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ٚمقا ُيأن  ؿْ ٝم٤مهُ ٜمْ يَ سماِم  لمضمّدد اهلل ظمٓم٤مب اعم١مُمٜم      ٓ وطمرُم٤مت اهلل وأن

 راىمٌقا طمدود اهلل ُمـ حمرُم٤مشمف وواضم٤ٌمشمف.يٝمؿ أن ٞمٕمقا ومرائْمف وقمٚمٞمْمي

        لمد ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜميدمد. 

     اعمّلزُم٦م ًمٕمدم اعم٤ٌمٓة هق اْلسم٤مطم٦م طمّلل اْل» ل ووم٤مقمٚمف.ومٕمؾ هن

سم٤محلرُم٦م واعمٜمزًم٦م، ويتٕملم ُمٕمٜم٤مه سمح٥ًم ُم٤م ُأوٞمػ إًمٞمف: وم٢مطمّلل ؿمٕم٤مئر اهلل قمدم 

 .1شذاٙمهاطمؽماُمٝم٤م وشمريمٝم٤م، وإطمّلل اًمِمٝمر احلرام قمدم طمٗمظ طمرُمتف واًم٘مت٤مل ومٞمف، 

     َجع ؿمٕمػمة وهل. قمغم وزن ومٕمٞمٚم٦م، واؿمت٘م٤مىمٝم٤م ُمـ ىمقْلؿ: »ُمٗمٕمقل سمف

 .4شذًمؽيم٤من يمُٕمر: إذا قمٚمؿ سمف، وم٤مًمِمٕم٤مئر اعمٕم٤ممل ُمـ ذًمؽ، وإذا ؿمٕمر ومّلن ِبذا ا

  و٤موم٦م شمنميٗمٞم٦م.          ُمْم٤مف إًمٞمف. واْل .قم٤مـمٗم٦م 

 ٞمد.          يمزائدة ًمٚمت٠م    ُمٕمٓمقف قمغم   . 
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     ؿ ُمـ يمقمداءأؿ ومٞمف ٙماًمِمٝمر احلرام سم٘مت٤مًمٓ شمًتحٚمقا »ٟمٕم٧م. أي

ام ىم٤مل: يملم، يماعمنم                          21ش. 

َ و» ْٕ احلُُرم ذم اْلؾمّلم أرسمٕم٦م، واطمد ومرد وهق ؿمٝمر رضم٥م، وصمّلصم٦م هد  رُ ٝمُ ؿْم ا

 .4شاحلرام. وإومراده ذم اعم٘م٤مم ْلرادة اْلٜمس 4وهل ذواًم٘مٕمدة، وذواحلّج٦م، واعمحرم

           .قم٤مـمٗم٦م ٞمد.يمزائدة ًمٚمت٠م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   « .صٚمف َهِدي٦م وهق أاْلدي َجع واطمده َهْديف و

ٟم٤ًمن ُمـ سمٕمػم أو سم٘مرة أو ؿم٤مة أو همػم ذًمؽ إمم سمٞم٧م اهلل شم٘مرسم٤ًم سمف إمم اهلل ُم٤م هداه اْل

هٚمف قمٚمٞمف، وٓ ْتقًمقا سمٞمٜمٝمؿ )شمٕم٤ممم( وـمٚم٤ًٌم ًمثقاسمف ي٘مقل اهلل: ٓ شمًتحٚمقا ذًمؽ ومتٖمّمٌقه أ

ـ ظمٚمقهؿ طمتك ٙمف ُمـ احلرم، وًمن يٌٚمٖمقه حمٚمّ أوسملم ُم٤م اهدوا ُمـ ذًمؽ إمم سمٞم٧م اهلل 

 .5شٕمٌتفيمًمف. وهق  اًمذي ضمٕمٚمف  يٌٚمٖمقا سمف اعمحّؾ 

         طمرف قمٓمػ وطمرف زائد وُمٕمٓمقف قمغم   . 

«     «اْلدي ذم قمٜم٘مف ُمـ ٟمٕمؾ وٟمحقه ًمٞمٕمٚمؿ أٟمف  َجع ىمّلدة وهل ُم٤م ي٘مٚمد سمف

 .6شهدي ًمٚمح٩م ومّل يتٕمرض ًمف

  طم٤مًمٞم٦م.ش واو»طمرف قمٓمػ أو 

 .ٟم٤مهٞم٦م، طمذف ُمٕمٛمقْل٤م اظمتّم٤مرًا: أي ُمـ ىمقم 

    .ُمٕمٓمقف قمغم ؿمٕم٤مئر أو طم٤مل«    َجع آم اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ أّم إذا

                                                 
 .127/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .4/429 اًمتٌٞم٤من .1

قاُب  ُهقَ  هذا .4 َٖم٦ِم. ُُمْٕمَجامِت  ذم قَمَٚمْٞمفِ  اعمَٜمُّْمْقُص  اًمّمَّ ًَمِِػ  سم٢مو٤موَم٦مِ  اًمٚمُّ ْٕ ـْ  ؿم٤معَ  ُم٤م َأُّم٤م واًمّّلم. ا ِرْيِدهِ  ُِم  دَمْ

ـْ  ـِ  ُِم َذْي م( سمُِّمْقَرةِ  احلَْروَملْمِ  ه   ؿم٤مئِـ. ظَمٓم٠مٌ  وَمُٝمقَ  )حُمَرَّ

 .20/192 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .4/429 اًمتٌٞم٤من .5

 .5/261 اعمٞمزان .6
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 .2شىمّمد واعمراد سمف اًم٘م٤مصدون ًمزي٤مرة

     ُمٗمٕمقل سمف اؾمؿ وم٤مقمؾ            .   .ٟمٕم٧م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، اْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م طم٤مل ُمـ ىمقم    أو صٗم٦م

ًمـ   .يٌتٖمقن أي يٓمٚمٌقن . 

    ُٕظمروي واًمرسمح اعم٤مزم.ُمٗمٕمقل سمف. واًمٗمْمؾ أقمؿ ُمـ إضمر ا 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  . 

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم  .أي يٓمٚمٌقن رو٤م اًمرّب . 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  فمرف زُم٤من ُمًت٘مٌؾ يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ظم٤مومض ًمنمـمف ُمتٕمّٚمؼ

 سمجقاسمف.

     ِووم٤مقمٚمف. أي  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  .ظمرضمتؿ ُمـ اْلطمرام 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

    َسم٤مطم٦مر ٓ يدّل قمغم أزيد ُمـ اْلٔماحل ٥َم ٞمْ ٘مِ ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. وإُمر قم 

رٌ  ُهقَ  يَمام ـ ورد ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  هُ رُ ٔمْ طَم وَ ـ  َُمْقِوِٕمفِ  ذم ُُمَ٘مرَّ            . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

        ِٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م وُمٗمٕمقل سمف. يماًمت٠مش ٟمقن»و  ٍل هَنْ  ُؾ ٕمْ وم        أي

اْلريٛم٦م ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م حمٛمقًم٦م ُمـ طمٞم٨م وسم٤مْل٤م وًمٚمٕم٘مقسم٦م اعم٤مًمٞم٦م »ؿ، ضمرُمف: محٚمف، ٙمٓ ُيٛمٚمٜم

 . وأصٚمف: اًم٘مٓمع.1شوهمػمه٤م ٕهّن٤م حمٛمقًم٦م قمغم اعمجرم

    ،وم٤مقمؾ  وة واًمٌٖمض.          : اًمٕمدا  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 
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     ِسمف.  ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقٌل  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  ُمّمدري٦م وُم٤مسمٕمده٤م سمت٠مويؾ

ُمّمدر ذم حمؾ رومع سمدل ُمـ     ّـ ٙمؿ. ويٛميم٤مهؿ إيّ أو قمٓمػ سمٞم٤من ًمف شم٘مديره: صد

 ٟمّم٥م ُمٗمٕمقًٓ ًمف. قن ذم حمؾِّ ٙمأن ي

    :ؿ.يمُمٜمٕمق 

          ضم٤مر وجمرور وٟمٕم٧م، ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف   ُمّمدري٦م وُم٤مسمٕمده٤م سمت٠مويؾ

 ُمّمدر ُمٗمٕمقل سمف صم٤من      . 

ؿ يمؿ قمدواة ىمقم وهق أن ُمٜمٕمقٙمٓ ُيٛمٚمٜم»ُمٕمٜم٤مه:            

    2شؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿيمقمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ُم٤م أفمٝمر. 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

     ِهمػم  [)شَمٗم٤مقَمَؾ( ِصٞمَْٖم٦مُ  قَمَٚمٞمْفِ  شَمُدلُّ  يمام]اًمتٕم٤مون »ووم٤مقمٚمف،  رٍ ُمْ أَ  ُؾ ٕمْ وم

ٕمدم يماْلقم٤مٟم٦م، اًمتٕم٤مون قم٤ٌمرة قمـ اضمتامع أؿمخ٤مص ْلجي٤مد أُمر ُمـ اعمٕمّمٞم٦م أو اًمٓم٤مقم٦م 

ُمًجد أو سمٜم٤مئف، وًمذا يٜم٥ًم اًمٗمٕمؾ إمم اْلٛمٞمع ٓ إمم اًمِمخص اًمقاطمد، سمخّلف اْلقم٤مٟم٦م 

٢مقمٓم٤مء اخلِم٥م عمـ يماًمتل هل قم٤ٌمرة قمـ ّتٞمئ٦م ُم٘مدُم٤مت ومٕمؾ اًمٖمػم ُمع اؾمت٘مّلًمف ذم ومٕمٚمف، 

أراد أن يّمٜمع آًم٦م ْلق أو ىمامر. ومٌلم اْلقم٤مٟم٦م واًمتٕم٤مون سمقن سمٕمٞمد، وأي٦م اًمنميٗم٦م شمدّل قمغم 

ـ اْلقم٤مٟم٦م همػم اًمتٕم٤مون ومّل شمدّل قمغم طمرُم٦م ٙمن قمغم اْلصمؿ واًمٕمدوان، وًمطمرُم٦م اًمتٕم٤مو

 .1شاْلقم٤مٟم٦م

     ضم٤مر وجمرور ُمتٚمّٕمؼ سمـ    وُمٕمٜمك ،  .ُمٕمٚمقم 

 .قم٤مـمٗم٦م 
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 ًمٚمٛم١مًمػ. 2/100 اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء .1
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    ُمٕمٓمقف قمغم  و .    واُمره أهل ُمراىم٦ٌم اهلل ذم

 هذه اْلٛمٚم٦م أؾم٧ًم ؾمٜم٦م إؾمّلُمٞم٦م ُمٝمّٛم٦م ضمّدًا وهل ؾمٜم٦م اًمتٕم٤مون وٟمقاهٞمف، و  

  . 

           .قم٤مـمٗم٦م     .ومٕمؾ هنل ووم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .اْلصمؿ: اًمذٟم٥م واعمٕمّمٞم٦م 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   .   « : اًمتٕمدي قمغم طم٘مقق اًمٜم٤مس

 .2شسمًٚم٥م إُمـ ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ أو أقمراوٝمؿ أو أُمقاْلؿ فحل٘مأ

           .قم٤مـمٗم٦م              .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف  .ُمٗمٕمقل سمف 

            .ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ   اؾمؿ . 

    ظمؼم . 

   ٤مم اهلل ٙمُمْم٤مف إًمٞمف. شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ؾمٌؼ ُمـ إُمر سم٤مًمت٘مقى وُمراقم٤مة أطم

 ٞمد.يمٞمد سمٕمد شم٠ميموطمدوده. أو شم٠م

 ؿم٠من ٟمزوْل٤م

آي٧م در طمٓمؿ آُمد و ايـ ًم٘م٥م : »سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمقاًمٗمتقح اًمرازي ُم٤مٟمّمف

طْمٌٞمؾ. ودى ُمر ف او سمف يمسمقد ىمّّمف او آن  اؾم٧م ٟم٤مم او ذيح سمـ وٌٞمٕم٦م سمـ هٜمد سمـ ُذَ

رد و او شمٜمٝم٤م در ُمديٜمف يمف سم٤م او سمقدٟمد ايِم٤من را سمػمون ُمديٜمف ره٤م يمُمديٜمف آُمد و َج٤مقمتك 

دقمقت رؾمقل ؿمد و گٗم٧م: إمم ُم٤م شَمْدقُمقا؟ شمق ُمردُم٤من را سم٤م چف  کروم٧م و سمف ٟمزدي

ّٓ اهلل واىم٤مم اًمّّمٚمقة وايت٤مء اًمزّ »گٗم٧م:  ٜمك؟ رؾمقليم ُمك ش قةيمإمم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إ

٤مت ُم٤مل سمدهٜمد. او گٗم٧م: يمٜمٜمد و زيمك اؾم٧م و ٟمامز ٙمف ظمداى ييمقاهك دهٜمد ف گيمسم٤م آن 
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ف ُمـ سمك اؾمتٓم٤مع رأى ايِم٤من يمف ُمرا اُمػماٟمك هًتٜمد يمف شمق گٗمتك ضمز يمقؾم٧م ٙمايـ ٟمٞم

را سم٤م ظمقد سمٞم٤مرم و  ف ايِم٤منيمٜمؿ و سم٤مز آيؿ. و مه٤مٟم٤م سم٤مؿمد يمٜمؿ سمف ايِم٤من ُمِمقرت ٙم٤مرى ٟميم

ـْ ٙمُ َيْدظُمُؾ قَمَٚمٞمْ »گٗمتف سمقد: ف او درآُمد، اصح٤مسم٤من را يمپٞمش از آن  رؾمقل ْؿ َرضُمٌؾ ُِم

ُمردى از رسمٞمٕمف درآيد و سمف زسم٤من ؿمٞمٓم٤من ؾمخـ گقيد. ش. ٚمَُّؿ سمِٚم٤ًِمِن ؿَمْٞمٓم٤منٍ ٙمَ َرسمٞمَٕم٦َم َيتَ 

ٌَْل هم٤مِدٍر َوُم٤م يمَدظَمَؾ سمَِقضْمِف »]گٗم٧م[  چقن سمرون روم٧م رؾمقل ٤مومٍِر َوظَمَرَج سمَِٕمِ٘م

ٚمٍِؿ، گٗم٧م: ايـ ُمرد سمف  ًْ ضُمُؾ سمُِٛم رى درآُمد و سمف قم٘م٥م و قم٤مىم٧ٌم هم٤مدرى ٤موميمروى اًمرَّ

رود: ايـ ُمرد ُمًٚمامن ٟمٞم٧ًم. چقن سمػمون روم٧م سمف گٚمف ُمديٜمف سمگذؿم٧م. گٚمف سمراٟمد  ُمك

 گٗم٧م: ه٤م رضمز ُمك و ايـ سمٞم٧م

ْ َيٜمَؿْ  ـُ ِهٜمٍْد مَل  سم٤مشُمقا ٟمِٞم٤مُم٤ًم َواسْم

 

ملَ يمَ سم٤مَت ُي٘م٤مؾمٞمٝم٤م هُمّلٌم    ٤مًمزَّ

٤مىَملْمِ ظَمّٗم٤مُق اًمَ٘مَدم  ًّ ٩ُم اًم  ظَمَدًمَّ

 

ّقاٍق طُمَٓمؿِ ىَمْد ًَمٗمَّ   ًَ ْٞمُؾ سمِ  َٝم٤م اًمٚمَّ

 ًَمٞمَْس سمِراقمل اسِمٍِؾ َوٓ هَمٜمَؿ 

 

 2َوٓ سمَِجّزاٍر قَمغم فَمْٝمِر َوَوؿ 

 
 

دِّ وَم٤مؿْمَتّدي ِزَيؿْ   هذا َاواُن اًمِمَّ

ر سمـ وايؾ از يامُمف و دم٤مرشمك ٙمچقن ؾم٤مل ديگر سمقد سمف طم٩م آُمد سم٤م طم٤مضمٞم٤من سم 

ٓمؿ ايٜمک! وُم٤مل سمًٞم٤مر سم٤م ظمقد دارد طم: سمًٞم٤مر و ُم٤ممم قمٔمٞمؿ سم٤م او سمقد. ُمًٚمامٟم٤من گٗمتٜمد

 ِمٞمؿ و ُم٤مل او سمف قمقض چٝم٤مرپ٤مى ظمقد سمرداريؿ. رؾمقلٙمـ ُم٤م را شم٤م او را سميمره٤م 

ف او در طمرم اؾم٧م و ُم٤مه ُم٤مه طمرام اؾم٧م و او َهْدى آورده اؾم٧م يم]گٗم٧م[: روا ٟم٤ٌمؿمد 

يؿ. ا ردهيمرؾمقل اهلل! ُم٤م در ضم٤مهٚمّٞم٧م چٜملم سمًٞم٤مر  ىگٗمتٜمد: ارده روا ٟم٤ٌمؿمد. يمو شم٘مٚمٞمد 

ظمداى شمٕم٤ممم ايـ آي٧م ومرؾمت٤مد:                  ف ايامن يم: اى آٟم٤من

 .1شايد طمّلل ُمداريد ؿمٕم٤مير ظمداى آورده

                                                 
ـُ  احلّج٤مُج  ٤مِب متّثَؾ  وىمد ىمديؿ قمريبٍّ  ًمِم٤مقمرٍ  إسمٞم٤مت هذه .2  ذم اعمِْٜمؼَْمِ  ُصُٕمْقِدهِ  قمٜمد اهلل ًَمَٕمٜمَفُ  اًمثََّ٘مِٗمْل  ُيْقؾُمُػ  سْم

 اًمت٤مريخ. يُمُت٥ِم  ذم ُمِمٝمقرةُ  واحلٙم٤مي٦م إقمٔمؿ اعمًجد ذم اعمًٚمٛملم ُمـ يم٤من ُمـ َوىَمَتَؾ  اًمِٕمراق

 .114 و 6/114 اْلٜم٤من روض .1
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 روايت٤من

أنَّ زيد سمـ قمكّم سمـ  ر سمـ داٍب قمّٛمـ طمّدصمف قمـ أيب ضمٕمٗمرٙمظمؼم ُمقؾمك سمـ سم

يدقمقٟمف ومٞمٝم٤م  ٦مقومٙمت٥م ُمـ أهؾ اًميمسمـ قمكّم وُمٕمف دظمؾ قمغم أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد  احلًلم

: هذه إمم أٟمٗمًٝمؿ وْيؼموٟمف سم٤مضمتامقمٝمؿ وي٠مُمروٟمف سم٤مخلروج، وم٘م٤مل ًمف أسمقضمٕمٗمر

ت٧ٌم سمف إًمٞمٝمؿ ودقمقّتؿ إًمٞمف؟ وم٘م٤مل: سمؾ اسمتداء ُمـ يمت٥م اسمتداء ُمٜمٝمؿ، أو ضمقاب ُم٤م ٙماًم

ُمـ  هلل ت٤مب ايموعم٤م جيدون ذم  اًم٘مقم عمٕمرومتٝمؿ سمحّ٘مٜم٤م وسم٘مراسمتٜم٤م ُمـ رؾمقل اهلل

وضمقب ُمقّدشمٜم٤م وومرض ـم٤مقمتٜم٤م، وعم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ اًمْمٞمؼ واًمْمٜمؽ واًمٌّلء، وم٘م٤مل ًمف 

ًملم و ، إنَّ اًمٓم٤مقم٦م ُمٗمروو٦م ُمـ اهلل أسمقضمٕمٗمر ذًمؽ جيرهي٤م يموؾمٜم٦ّم أُمْم٤مه٤م ذم إوَّ

ؿ ٙمذم أظمريـ واًمٓم٤مقم٦م ًمقاطمد ُمٜم٤ّم واعمقّدة ًمٚمجٛمٞمع، وأُمر اهلل جيري ٕوًمٞم٤مئف سمح

طمتؿ ُم٘ميّض وىمدر ُم٘مدور، وأضمؾ ُمًّٛمك ًمقىم٧م ُمٕمٚمقم، ُمقصقل، وىمْم٤مء ُمٗمّمقل، و

ومّل يًتخٗمٜمّؽ اًّمذيـ ٓ يقىمٜمقن، إهّنؿ ًمـ يٖمٜمقا قمٜمؽ ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤ًم، ومّل ٟمٕمجؾ، وم٢مّن اهلل 

َـّ اهلل ومتٕمجزك اًمٌٚمٞم٦ّم ومتٍمقمؽ، ىم٤مل: ومٖمْم٥م زيد قمٜمد  ٓ يٕمجؾ ًمٕمجٚم٦م اًمٕم٤ٌمد وٓ شمًٌ٘م

َـّ ٙمرظمك ؾمؽمة وصمٌّط قمـ اْلٝم٤مد وًمسمٞمتف وأ صمّؿ ىم٤مل: ًمٞمس اْلُم٤مم ُمٜم٤ّم ُمـ ضمٚمس ذم ؽ،ذًم

ٝم٤مده ودومع قمـ رقمّٞمتف وذّب قمـ ضماْلُم٤مم ُمٜم٤ّم ُمـ ُمٜمع طمقزشمف، وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمؼَّ 

هؾ شمٕمرف ي٤م أظمل ُمـ ٟمٗمًؽ ؿمٞمئ٤ًم مم٤ّم ٟمًٌتٝم٤م إًمٞمف ومتجلء  :طمريٛمف، ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

  أو شميب سمف ُمثًّل، وم٢مّن اهلل ت٤مب اهلل أو طمّج٦م ُمـ رؾمقل اهلليمقمٚمٞمف سمِم٤مهد ُمـ 

ـّ ؾمٜمٜم٤ًم ومل جيٕمؾ اْلُم٤مم  أطمؾَّ طمّلًٓ وطمّرم طمراُم٤ًم و ومّرض ومرائض وضب أُمث٤مًٓ وؾم

ومرض ًمف ُمـ اًمّٓم٤مقم٦م أن يًٌ٘مف سم٠مُمر ىمٌؾ حمّٚمف، أو جي٤مهد ومٞمف ىمٌؾ اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمره ؿمٌٝم٦م ومٞمام 

 ذم اًمّّمٞمد:  طمٚمقًمف، وىمد ىم٤مل اهلل             2  أقمٔمؿ أوم٘متؾ اًمّمٞمد

  ؾِّ ٙمأم ىمتؾ اًمٜمٗمس اًّمتل طمّرم اهلل. وضمٕمؾ ًم
ٍ
 :  ً وىم٤مل اهلل  حمّّل  رء    

                                                 
 .95/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2
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  2  وىم٤مل :                  1 جٕمؾ اًمِمٝمقر قمّدة وم

ومجٕمؾ ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م طمرُم٤ًم وىم٤مل:  ُمٕمٚمقُم٦م                        

     4 :صمؿَّ ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ،                       

    4  وىم٤مل:  ومجٕمؾ ًمذًمؽ حمّّل ً                     

   5  ٜم٧م قمغم سمّٞمٜم٦م ُمـ رسّمؽ وي٘ملم يم نْ ٢موم. ت٤مسم٤مً يمّؾ أضمؾ ٙموًم ً  حمّّل ّؾ رء ٙمًمومجٕمؾ

ّٓ ومّل شَمرُ ُمـ أُمرك وشمٌ أُمرًا أٟم٧م ُمٜمف ذم ؿمّؽ وؿمٌٝم٦م،  6َـّ وُمَ ٞم٤من ُمـ ؿم٠مٟمؽ، ومِم٠مٟمؽ وإ

ق ىمد سمٚمغ ت٤مب أضمٚمف ومٚمٙمٚمف، ومل يٜم٘مٓمع ُمداه، ومل يٌٚمغ اًميمٜم٘مض أيوٓ شمتٕم٤مط زوال ُمٚمؽ مل 

ٟم٘مٓمع اًمٗمّمؾ وشمت٤مسمع اًمٜمٔم٤مم وٕقم٘م٥م اهلل ذم ت٤مب أضمٚمف، ٕٙمٚمف وسمٚمغ اًميمُمداه واٟم٘مٓمع أ

ل واًمّمٖم٤مر ٤من اًمّت٤مسمع ومٞمف أقمٚمؿ ٙمأقمقذ سم٤مهلل ُمـ إُم٤مم وؾَّ قمـ وىمتف، وم .اًمّت٤مسمع واعمتٌقع اًمذُّ

ا ٗمروا سمآي٤مت اهلل وقمّمقا رؾمقًمف واشّمٌٕمقيمىمد  ُمـ اعمتٌقع، أشمريد ي٤م أظمل أن ْتٞمل ُمّٚم٦م ىمقمٍ 

أهقاءهؿ سمٖمػم هدى ُمـ اهلل وادَّقمقا اخلّلوم٦م سمّل سمره٤من ُمـ اهلل وٓ قمٝمد ُمـ رؾمقًمف؟! 

 .ٜم٤مؾم٦مٙمقن همدًا اعمّمٚمقب اًمٙمأقمٞمذك سم٤مهلل ي٤م أظمل أن شم

رومّْم٧م قمٞمٜم٤مه وؾم٠مًم٧م دُمققمف، صمّؿ ىم٤مل: اهلل سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمـ هتؽ ؾمؽمٟم٤م أصمّؿ 

 .7شمل ٟم٘مٚمف ذم أٟمٗمًٜم٤م ٤مُمٟم٤م وىم٤مل ومٞمٜم٤م دِّ ٟمًٌٜم٤م إمم همػم ضَم وضمحدٟم٤م طمّ٘مٜم٤م وأومِمك ّهٟم٤م و

 .8وروا خمتٍمه٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر

ف ٓ جيقز ٟمّ ف ىم٤مل: مل يٜمًخ ُمٜمٝم٤م )أي ُمـ هذه أي٦م( رء، ٕٟمّ أ قمـ أيب ضمٕمٗمر

                                                 
 .1/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .1/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .1/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .4

 .5/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .4

 .146/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .5

6. : َـّ . ٓ أي ومّلشَمُروَُم َـّ  شمٓمٚمٌ

 (.2/456) 26ح ،1/106 اًمٙم٤مذم .7

 .24ح ،1/6 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .8
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ّٓ يمأن يٌتدأ اعمنم  2ذا ىم٤مشمٚمقا.إقن ذم أؿمٝمر احلرم سم٤مًم٘مت٤مل إ

 

                                    

                                 

                        

                       

                            

       

 

سمٕمد ُم٤م أطمّؾ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ِبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم وأؾّمس ىمقاقمد اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مّم، وأُمر »

ر شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م اًمنميٗم٦م يمسم٤مًمتٕم٤مون حلٗمظ آضمتامع ُمـ اًمْمٞم٤مع وْت٘مٞمؼ اًمًٕم٤مدة، ذ

ريؿ، وهل ٙمؿ اًمٕم٤مّم مم٤ّم وقمد سمتّلوّت٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمآُُمقر اًمتل اؾمتثٜم٤مه٤م آٟمٗم٤ًم ُمـ احل

 ؿمٞم٤مء، وأطمّٚمٝم٤م ذم طم٤مل آوٓمرار واعمخٛمّم٦م.قمنمة أ

٤مٟمف، يم٤مُمف وشم٠مؾمٞمس دقم٤مئٛمف وأرٙمٛمؾ سمتنميع أطميمأّن هذا اًمديـ ىمد  صمّؿ سملمَّ 

وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠مّٟمف ىمد أشمّؿ ٟمٕمٛمتف قمغم اعم١مُمٜملم أن ٟمّّم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُيٗمظ ْلؿ 

ٞمس ًمف سمديؾ، ٤مُمف، ومريض ْلؿ اْلؾمّلم ديٜم٤ًم وُمٜمٝمج٤ًم ىمقياًم ًمٙمديٜمٝمؿ وي٘مٞمؿ ؿمٕم٤مئره وأطم

سمؾ ٓ يًٕمٝمؿ همػمه: ّٕٟمف مل يٜم٘مّمف رء ومٚمٞمٓمٛمئـ اعم١مُمٜمقن سم٠مّٟمف ٓ يّمٞم٥م هذا اًمديـ 

ٞم٤مٟمف ـ ومّل ختِمقهؿ، سمؾ يم٤مٟمف وهدم يمأذى ُمـ أقمدائف ـ اًّمذيـ ُم٤م سمرطمقا ذم شم٘مقيض أر

ٌّف ٙمٓسمّد أن شم ه٤مدي٤ًم  قن اخلِمٞم٦م ُمـ اهلل اًمٕمزيز اعمتٕم٤مل سم٤مشّم٤ٌمع شمٕم٤مًمٞمٛمف وـم٤مقم٦م َُمـ ٟمّم

دهيؿ سم٠مُمره ضمّؾ ؿم٠مٟمف، وم٢مّن اهلل همٗمقر رطمٞمؿ، يٖمٗمر ْلؿ ذٟمقِبؿ ويرمحٝمؿ سمرمحتف، ْلؿ هي

                                                 
 .4/411 اًمتٌٞم٤من .2
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 .2شومٞمدومع قمٜمٝمؿ يمٞمد إقمداء وصقارف اًمزُم٤من، ودواهل إذار واًمٗمّج٤مر

     ُِمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل. سمٞم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم          1. 

     ّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕم   . 

            .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ .قم٤مـمٗم٦م 

            ُمٕمٓمقوم٤من سمقاوي اًمٕمٓمػ قمغم  .وُمْم٤مف إًمٞمف 

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمقصقًم٦م ذم حمؾ رومع ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  . 

    ِوٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. آهّلل: رومع  ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 ر ُم٤م يذسمح ًمف ًمإلصٜم٤مم سمؾ ُم٤م ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم.يماًمّمقت واعمراد سمف ذ

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            .  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

ًمًقرة يمًقريت إٟمٕم٤مم ُمذيمقرة ومٞمام ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن ىمٌؾ هذه اهذه إرسمٕم٦م »

٤م ُمّٙمٞمت٤من، وؾمقرة اًمٌ٘مرة وهل أّول ؾمقرة ُمٗمّمٚم٦م ٟم٤مزًم٦م سم٤معمديٜم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم: مهواًمٜمحؾ و

                                 

                                       

           4  :وىم٤مل شمٕم٤ممم               

                                         

  4. 

وأي٤مت َجٞمٕم٤ًم ـ يمام شمرى ـ ْتّرم هذه إرسمٕم٦م اعمذيمقرة ذم صدر هذه أي٦م ومت٤مصمؾ 

 أي٦م أيْم٤ًم ذم آؾمتثٜم٤مء اًمقاىمع ذم ذيٚمٝم٤م سم٘مقًمف:              

                                                 
 .20/440 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .2/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .245/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4

 .274/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4
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               ومآي٦م اعم٤مئدة سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذه اعمٕم٤مين اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم شمٚمؽ

 ُم١ميمدة ًمتٚمؽ أي٤مت.

سمؾ اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م وظم٤مص٦م قمـ اًمثّلصم٦م إّول أقمٜمل اعمٞمت٦م واًمدم وحلؿ اخلٜمزير أؾمٌؼ 

ٕمٚمؾ ْتريؿ اًمثّلصم٦م شمنميٕم٤ًم ُمـ ٟمزول ؾمقريت إٟمٕم٤مم واًمٜمحؾ اعمٙمٞمتلم، وم٢من آي٦م إٟمٕم٤مم شم

أو ظمّمقص حلؿ اخلٜمزير سم٠مٟمف رضمس، ومتدل قمغم ْتريؿ أيمؾ اًمرضمز، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم 

ؾمقرة اعمدصمر وهل ُمـ اًمًقر اًمٜم٤مزًم٦م ذم أّول اًمٌٕمث٦مـ :       2. 

ويمذًمؽ ُم٤م قمّده شمٕم٤ممم سم٘مقًمف                   

   َجٞمٕم٤ًم ُمـ ُمّم٤مديؼ اعمٞمت٦م سمدًمٞمؾ ىمقًمف        وم٢مٟمام ذيمرت ذم أي٦م ًمٜمقع

قمٜم٤مي٦م سمتقوٞمح أومراد اعمٞمت٦م وُمزيد سمٞم٤من ًمٚمٛمحرُم٤مت ُمـ إـمٕمٛم٦م ُمـ همػم أن شمتْمٛمـ 

 أي٦م ومٞمٝم٤م قمغم شمنميع طمدي٨م.

ويمذًمؽ ُم٤م قمّده اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف                    

      ؾ ْتريٛمٝمام أو ف شمٕم٤ممم قمٚمّ ام وإن يم٤مٟم٤م أّول ُم٤م ذيمرا ذم هذه اًمًقرة ًمٙمٜمّ وم٢مهّن

ْتريؿ اًمث٤مين ُمٜمٝمام ـ قمغم اطمتامل وٕمٞمػ ـ سم٤مًمٗمًؼ، وىمد طمرم اًمٗمًؼ ذم آي٦م إٟمٕم٤مم، 

ويمذا ىمقًمف        يدل قمغم ْتريؿ ُم٤م ذيمر ذم أي٦م ًمٙمقٟمف إصماًم، وىمد دًم٧م

صمؿ، وىم٤مل شمٕم٤ممم أيْم٤ًم: آي٦م اًمٌ٘مرة قمغم ْتريؿ اْل         1 وىم٤مل ،

: شمٕم٤ممم                       4. 

وم٘مد اشمْمح وسم٤من أن أي٦م ٓ شمِمتٛمؾ ومٞمام قمّدشمف ُمـ اعمحرُم٤مت قمغم أُمر ضمديد همػم 

ُمًٌقق سم٤مًمتحريؿ ومٞمام شم٘مدم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أي٤مت اعمٙمٞم٦م أو اعمديٜم٦م اعمتْمٛمٜم٦م شمٕمداد حمرُم٤مت 

 .4شوٟمحقه٤مإـمٕمٛم٦م ُمـ اًمٚمحقم 

                                                 
 .5/ اعمدصمر ؾمقرة .2

 .210/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .1

 .44/ إقمراف ؾمقرة .4

 .264 و 5/264 اعمٞمزان .4
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 :قم٤مـمٗم٦م وُم٤مسمٕمده٤م سمٞم٤من عمّم٤مديؼ اعمٞمت٦م اًمتل طمّرُم٧م ذم اًمنمع وهل مخ٦ًم 

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  :ُم٤م ُم٤مت ظمٜم٘م٤ًم، واخلٜمؼ طمٌس »، واعمراد ِب٤م

ام إذ وىمٕم٧م ذم يم٤من اظمتٞم٤مرًا ُمـ اًمٗمٕمؾ اْلٟم٤ًمن أو همػم اظمتٞم٤مري، يماًمٜمٗمس سم٠مي ؾم٥ٌم 

 اعم٤مء أو أدظمٚم٧م رأؾمٝم٤م سملم ظمِمٌتلم وٟمحق ذًمؽ مم٤ّم يقضم٥م زهقق اًمروح.

 .2شٝمٞمٛم٦م إٟمٕم٤ممواًمت٠مٟمٞم٨م هٜم٤م وذم اعمٞمت٦م ٕهّنام وصػ ًمٌ

      ٤ًم أو ٟمحقه٤م طمتّك متقت.ّمُمٕمٓمقوم٦م. وهل اًمتل شميب سمٕم 

  ِم٤مهؼ يم ٤من قم٤ملٍ ٙمُمٕمٓمقوم٦م. وهل اًمتل شمردت أي ؾم٘مٓم٧م ُمـ ُم

 ضمٌؾ أو سمئر وٟمحقمه٤م.

   ُمٕمٓمقوم٦م، ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل. وهل اًمتل متقت قمـ ٟمٓمح طمٞمقان

 ٝم٤م ُأظمرى.آظمر أي شمٜمٓمح

         أي ُم٤م شمٌ٘مك  ُمـ ومري٦ًم احلٞمقان اعمٗمؽمس. واًمًٌع: اؾمؿ ضمٜمس

٥م ئ٤مٕؾمد واًمٜمٛمر واًمذيمٟم٤ًمن وهمػمه أو يٗمؽمؾمٝم٤م قمغم اْل 1ودُ ٕمْ يَ  و٤مرٍ  وطمشٍ  ّؾ يميِمٛمؾ 

 وٟمحقه٤م.

   أداة اؾمتثٜم٤مء، وآؾمتثٜم٤مء يرضمع إمم َجٞمع اخلٛم٦ًم اعم٤موٞم٦م ُمـ ُمّم٤مديؼ اعمٞمت٦م

ـّ سمؾ يرضمع إمم َجٞمع ُم٤م شم٘مدم ذىمٌ ّٓ ُم٤م ٓيمؾ زه٤مق روطمٝم ٤مة ُمـ اخلٜمزير يمي٘مٌؾ اًمذره إ

 4.ام ذه٥م إًمٞمف أُمػماعم١مُمٜملم قمغميمواًمدم 

 .ُمقصقًم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمًتثٜمك 

     ِٞم٦م: هل ومري إوداج إرسمٕم٦م قمغم احلٞمقان يمووم٤مقمٚمف. اًمتذ ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

٦م يم٦م ذٟم٥م أو أصمر شمٜمٗمس أو طمريموشمٕمرف طمٞم٤مشمف سمحر٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف همػم ُمًت٘مرة يماحلل وًمق 

                                                 
 .20/444 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

ـْ  .1 قْمتِداء. اًمٔمٚمؿِ  ذم احْلَدِّ  دَم٤مُوزُ  َوُهقَ  اًْمَٕمْدوِ  ُِم ِٓ  َوا

 .4/442 اًمتٌٞم٤من ذم ورد يمام .4
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 قملم أو ٟمحقه٤م.

           .قم٤مـمٗم٦م .ُمقصقًم٦م 

    ُِمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .    ٟمِّم٤مب وهل َجع

اهلل ويذسمحقن ْل٤م وقمٚمٞمٝم٤م، وأهؾ اْل٤مهٚمٞم٦م يَٕمٔمٛمقهن٤م  نِ وْ دُ  ـْ ُمِ  ْت دَ قُمٌِ وَ  ٧ْم ٌَ طمج٤مرة ُٟمِّم 

 وي٘مدؾمقهن٤م وًمٞم٧ًم سم٤مٕصٜم٤مم ّٕن إصٜم٤مم ُمّمقرة واًمٜمّم٥م همػم ُمّمقرة.

           .قم٤مـمٗم٦م .ُمّمدري٦م 

     ،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف. آؾمت٘م٤ًمم هق ـمٚم٥م اًم٘مًٛم٦م

 ٤م: ىمًٛم٦م اًمٚمحؿ سمام ي٠ميت.واًم٘مًٛم٦م: اومراز اًمٜمّمٞم٥م. وم٤معمراد ِب٤م هٜم

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .    َجع ُزٓم وهل

 اًم٘مداح اًمتل ٓ ريش ْل٤م.

وآؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓم ذم اعم٘م٤مم هق ـمٚم٥م اًمٜمّمٞم٥م ُمـ اْلزور سميب اًم٘مداح، »

ّؿ جيٛمٕمقن قمٚمٞمف ٤مٟمقا يٕمٛمدون قمغم اْلزور ومٞمجزئقٟمف قمنمة أضمزاء صميموذًمؽ أهّنؿ 

ًِّ  نَ قْ ضُم رِ خْ ٞمُ ومَ   ؾ.ضُم ٤م إمم رَ ومٞمدومٕمقهَن  ٝم٤ممَ اًم

واًمًٝم٤مم: قمنمة، ؾمٌٕم٦م ُمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م طمٔمقظ، وصمّلصم٦م أهمٗم٤مل ٓ اٟمّم٤ٌمء ْل٤م )ظم٤مل ُمـ 

اًم٘مًٛم٦م ِب٤م ُمٞمنًا، وىمد شم٘مّدم ذم  ٤مٟمقا ييسمقن ِب٤م ُم٘م٤مُمرة، وًمذا ضمٕمؾ يمت٤مسم٦م(، وٙماًم

ىمقًمف شمٕم٤ممم:             2 وي٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم 1شّلمٙمسمٕمض اًم .

 صحٞمح٦م أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م أشمٞم٦م.

    ،إمم َجٞمع اعمذيمقرات، وآؿم٤مرة إمم إظمػميـ ُيتٛمؾ آؿم٤مرة »ُمٌتدأ

                                                 
 .129/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .20/148 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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اعمذيمقريـ سمٕمد ىمقًمف:         2شإظمػمحلٞمٚمقًم٦م آؾمتثٜم٤مء، وآؿم٤مرة إمم ،

 ي.وإّول ظمػم اًمثّلصم٦م قمٜمد

  .ظمؼم 

    فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ُم٤م سمٕمده وًمٚمٞمقم اـمّلىم٤مت خمتٚمٗم٦م واعمراد

هـ يقم اًمٕمٞمد اًمٖمدير وهق يقم 20سمف هٜم٤م اًمٞمقم اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي احلج٦م احلرام ؾمٜم٦م 

 سم٤مخلّلوم٦م واْلُم٤مُم٦م واًمقص٤مي٦م سمٕمد رؾمقل اهلل إقمّلن ٟمّم٥م أُمػماعم١مُمٜملم قمكم

 قمـ أيب ضمٕمٗمر»ام ورد يم ُمٕمف ٠مُمر ُمـ رؾمقل اهللوسمٞمٕم٦م اًمٜم٤مس سم

قمٚمّٞم٤ًم قمٚماًم ًمألُّم٦م يقم همدير  أّن أي٦م ٟمزًم٧م سمٕمد أن ٟمّم٥م اًمٜمٌل قمٌداهلل وأيب

 .1شظمؿ ]سمٕمد[ ُمٜمٍمومف قمـ طمج٦م اًمقداع

ُمـ هٜم٤م إمم    ّلم ُمٕمؽمض ُووع ذم وؾمط هذه أي٦م اًمنميٗم٦م وهذا يم

ف إذا أراد سمٞم٤من ُأُمقر ُمٝمٛم٦م أدرضمٝم٤م ذم وٛمـ همػمه٤م ٟمحق ريؿ أٟمّ ٙماؾمٚمقسم٤ًم ظم٤مص٤ًم سم٤مًم٘مرآن اًم

قهن٤م ٓ ٙمطم٤مًم آي٦م اًمتٓمٝمػم اًمقاردة ذم وٛمـ أي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ذم ؿم٠من ٟم٤ًمء اًمٜمٌل

ـّ أسمدًا   ام هق اعمٕمٚمقم.يمشمتٕمٚمؼ ِب

ّلم ُمـ ٙمواًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ؾم٥ٌم ٟمزوْل٤م ختتص ِبذا اًم

 .دون اًمتٕمرض إمم صدر أي٦م وذيٚمٝم٤م

   ُِم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم          .  .اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ 

     ِووم٤مقمٚمف.          ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ. 

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

       ومٕمؾ هنل ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم

سمٛمٕمٜمك ارشمٗم٤مع اعمقضم٥م قمـ اخلِمٞم٦م ]ُمٜمٝمؿ[ سمٕمد .»٤مومريـ ٙمإمم اًماعم١مُمٜملم واعمٗمٕمقزم يرضمع 

                                                 
 .5/267 اعمٞمزان .2

 .4/445 اًمتٌٞم٤من .1
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 .2شؿٙمٗمروا ُمـ اًمتٕمّرض ًمديٜميمي٠مس اًمذيـ 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      حمذوٌف ش ي»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٟمقن اًمقىم٤مي٦م واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم

 ش.ن»نة ْت٧م ٙموضُمٕمؾ سمدًمف اًم

    فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ     .ًمٚمٕمٝمد اًمذهٜمل إؿم٤مرة إمم ش لا»ُم٤مسمٕمده

 ُم٤م وىمٕم٧م ذم يقم اًمٕمٞمد اًمٖمدير.

     ِووم٤مقمٚمف.           ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

    قن سمقٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملمٙمامل ييمُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف، اْل. 

           .قم٤مـمٗم٦م   ف.ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

  قن سمقٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملمٙمُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف واْلمت٤مم ي. 

           .قم٤مـمٗم٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    ُمٗمٕمقل سمف، و     ُم٤م ُٟمزل ُمـ قمٜمد اهلل ًمٕم٤ٌمده.هق جمٛمقع 

   قن سمقٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملمٙممتٞمٞمز. ورو٤مي٦م اًمرب سمديـ اْلؾمّلم شم. 

ىم٤مل: آظمر ومريْم٦م أٟمزْل٤م  ام ورد ذم صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب ضمٕمٗمريم

اهلل اًمقٓي٦م، صمّؿ مل يٜمزل سمٕمده٤م ومريْم٦م، صمّؿ ]أ[ ٟمزل              ٙمراع سم

 .1اًمٖمٛمٞمؿ

                                                 
 .20/451 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 اًمٌٚمدان ُمٕمجؿ أُمٞم٤مل. سمثامٟمٞم٦م قمًٗم٤من أُم٤مم واد وهق واعمديٜم٦م، ُمّٙم٦م سملم احلج٤مز سمٜم٤مطمٞم٦م ُمقوع .1

4/444. 
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 1ومريْم٦م.، ومٚمؿ يٜمزل سمٕمده٤م 2سم٤مْلحٗم٦م اهلل وم٠مىم٤مُمٝم٤م رؾمقُل 

ٝم٤م يمٚمُّ  يمامل اًمديـ مخ٦ًمٌ إذم شمٗم٤مؾمػم اًمٕم٤مُم٦م ذم ؾم٥ٌم  اعمذيمقرةُ  آطمتامُٓت 

سمٜمٗمًف  : أن يٙمقن اعمراد سمف إيمامل أُمر احل٩م سمحْمقر اًمٜمٌّل إّول: »ُمردودةٌ 

 ذم آن واطمد.اًمنميٗم٦م وشمٕمٚمٞمٛمف اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞماًم ىمقًمّٞم٤ًم وقمٛمٚمّٞم٤ًم 

ذم احل٩ّم وإيمامًمف سمتنميع إطمٙم٤مم، ومٞمف يمامل ًمٚمح٩ّم وم٘مط  وومٞمف: أّن طمْمقره

مت٤مم ًمٚمٜمٕمٛم٦م، وم٢مّن يمّؾ طمٙمؿ إْلل سمحّد ٟمٗمًف يمامل وٟمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م، يمام ورد إٓ ًمٚمديـ يمّٚمف و

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمٜمد شمنميع اًمقوقء واًمتٞمّٛمؿ:          4أّن فم٤مهر ّٓ أي٦م  ، إ

ـ يمّٚمف ًمٙمامل اًمدي ُمـ احلٙمؿ ذم هذا اًمٞمقم يٙمقن ُمقضم٤ٌمً  اعم٤ٌمريم٦م ذم اعم٘م٤مم أّن ُم٤م ّذقمف 

ـ ُمقضم٤ًٌم ٓ يئ٤مس ٙماًمٙمّٗم٤مر، ُمْم٤موم٤ًم إمم ذًمؽ أّن شمنميع احل٩ّم مل ي وؾم٤ًٌٌم ٟٓم٘مٓم٤مع رضم٤مء

اًمٙمّٗم٤مر واٟم٘مٓم٤مع اًمرضم٤مء قمـ هذا اًمديـ يمام هق ُمٕمٚمقم، ومتٜم٘مٓمع اًمراسمٓم٦م سملم اْلٛمٚمتلم، 

 ظمّلف فم٤مهر أي٦م اًمنميٗم٦م. وهق

اًمث٤مين: أن يٙمقن اعمراد سمف إيمامل اًمديـ سمٜمزول سم٘م٤مي٤م احلّلل واحلرام ذم هذا اًمٞمقم 

ومّل طمّلل سمٕمده وٓ طمرام، وسمف اؾمتقمم اًمٞم٠مس قمغم اًمٙمّٗم٤مر واٟم٘مٓمع رضم٤مؤهؿ قمـ هذا 

 اًمديـ.

د ٟمزًم٧م قمغم ؾم٤مسم٘مف، أّن إطمٙم٤مم مل شمٙمٛمؾ يقم قمروم٦م، وم٘م دَ ورِ أُ وومٞمف: ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م 

 سمٕمده قمّدة أطمٙم٤مم يمآي٦م اًمّمٞمػ وآي٤مت اًمرسم٤م، يمام دًّم٧م قمٚمٞمف َجٚم٦م ُمـ إظم٤ٌمر.

ُمع أّن اًمٙمّٗم٤مر اًّمذيـ اٟم٘مٓمع رضم٤مؤهؿ واؾمتقمم اًمٞم٠مس قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ، هؾ هؿ 

؟ وم٘مد يم٤مٟمقا يمذًمؽ ىمٌؾ ٟمزول هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، أم ُمنميمق اًمٕمرب؟ وم٘مد شٍ يْ رَ ىمُ  قْ يمُ نْمِ ُمُ 

أم اًمٙمّٗم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ همػمهؿ؟ وىمد قمروم٧م أهّنؿ مل يٙمقٟمقا  ظم٤مسمقا قمٜمد ٟمزول ؾمقرة سمراءة،

                                                 
 .1/222 اًمٌٚمدان ُمٕمجؿ ُمٞمّلن. ظمؿّ  همدير وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُمّٙم٦م، ُمـ اعمديٜم٦م ـمريؼ قمغم يمٌػمة ىمري٦م .2

 .4ح ،2/149 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .6/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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 آيًلم يقُمئٍذ ُمـ اًمٔمٝمقر ُمـ اعمًٚمٛملم.

اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن اعمراد سمف إيمامل اًمديـ سمتخٚمٞمص سمٞم٧م اهلل احلرام ُمـ رضمس 

 اًمقصمٜمّٞم٦م، وسمراصمـ اًمنمك، وإضمّلء اعمنميملم قمٜمف وظمٚمقص٦م ًمٕم٤ٌمدة اهلل اًمقاطمد إطمد.

، يْم٤مف إمم ذًمؽ تلمذًمؽ سمٕمد ومتح ُمّٙم٦م ىمٌؾ هذا اًمٞمقم سمًٜموومٞمف: أّن إُمر يم٤من يم

أّن شمًٛمٞم٦م ُمثؾ ذًمؽ يمامًٓ ًمٚمديـ وإن يم٤من ومٞمف إمت٤مم ًمٚمٜمٕمٛم٦م ُمِمٙمؾ، وم٢مّن اًمديـ جمٛمققم٦م 

ُمـ آقمت٘م٤مدات واًمتقضمٞمٝم٤مت واْلرؿم٤مدات اًم٘مّٞمٛم٦م اًمتل شمقضّمف اْلٟم٤ًمن إمم اًمٍماط 

٤ًم ًمٜمٞمؾ اًمٙمامٓت اًمقاىمٕمّٞم٦م، وًمٞمس ذم ومتح اعمًت٘مٞمؿ، وشمٕمّده إقمدادًا قمٚمٛمّٞم٤ًم وقمٛمٚمّٞم٤ًم وقم٘م٤مئديّ 

ُمٙم٦م ُمـ إمهّٞم٦م اًمٕمٔمٛمك اًمتل يٙمقن ِب٤م إيمامًٓ ًمٚمديـ يمّٚمف، وإن يم٤من ًمف أمهّٞم٦م ُمـ 

 اًمٜمقاطمل إظُمرى اًمتل ٓ يًتٝم٤من ِب٤م يمام هق ُمٕمٚمقم.

 قمغم أّن إؿمٙم٤مل ي٠مس اًمٙمّٗم٤مر ي٠ميت ذم هذا آطمتامل أيْم٤ًم، يمام هق واوح.

سمف إيمامل اًمديـ سمٌٞم٤من اعمحّرُم٤مت سمٞم٤مٟم٤ًم شمٗمّمٞمٚمّٞم٤ًم، سمٕمد أن  اًمراسمع: أن يٙمقن اعمراد

ُذيمرت قمغم ؾمٌٞمؾ اْلَج٤مل ذم سمٕمض اًمًقر اعمّٙمٞم٦م، ًمئّّل يٜمٗمر اًمٕمرب ُمـ هذا اًمديـ، 

ويٛمتٜمٕمقا قمـ ىمٌقًمف، وًمٞمٙمقن اعمًٚمٛمقن قمغم سمّمػمة ُمٜمٝم٤م ومٞمجتٜمٌقا قمٜمٝم٤م ُمـ قمٚمؿ وُمٕمروم٦م 

يـ سمٕمد إقمزاره وفمٝمقر  واـمٛمئٜم٤من ُمـ دون ظمِمٞم٦م ُمـ اًمٙمّٗم٤مر، وم٢مهّنؿ يئًقا ُمـ هذا اًمدِّ

اًمديـ يمّٚمف، وم٤معمراد ُمـ اًمٞمقم هق يقم قمروم٦م اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمف هذه أي٦م اًمنميٗم٦م اًمتل سمّٞمٜم٧م 

سم٤مًمٌِم٤مرة سمٖمٚم٦ٌم هذه إطمٙم٤مم، وأسمٓمٚم٧م ِب٤م ؾمٜمـ اْل٤مهٚمّٞم٦م، وهدم سح اًمنمك 

يئًقا ُمـ  اعمًٚمٛملم، وفمٝمقرهؿ قمغم اعمنميملم فمٝمقرًا شم٤مُّم٤ًم، وقمدم اخلِمٞم٦م ُمٜمٝمؿ، وم٢مهّنؿ

ووم٘مرهؿ همٜمك،  ووٕمٗمٝمؿ ىمّقةً  سمدل اهلل شمٕم٤ممم ظمقف اعم١مُمٜملم أُمٜم٤مً ٠ماًم٦م هذا اًمديـ، ومزإ

وم٤مٕضمدر سم٤معمًٚمٛملم أن يتقضّمٝمقا إمم اًمٕمٛمؾ سم٤مٕطمٙم٤مم ذم أُمـ وأُم٤من، ومّل ي٤ٌمًمقا سم٤مًمٙمّٗم٤مر 

 وٓ إمم ىمّقّتؿ، وٓ ْي٤مومقهؿ قمغم ديٜمٝمؿ وٓ قمغم أٟمٗمًٝمؿ.

ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن اًمتدري٩م ذم اعم٘م٤مم ًمٞمس يم٤مًمتدري٩م  ويرد قمٚمٞمف: ُم٤م ُاورد قمغم ؾمقاسم٘مف،

ذم آي٤مت اخلٛمر، وم٢مّن هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م مل شم٠مت سمحٙمؿ ضمديد، إو٤موم٦م إمم ُم٤م ورد ُمـ 
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ّٓ أّن ذم اعم٘م٤مم ذطم٤ًم ًمٚمٛمٞمت٦م سمٌٞم٤من أومراده٤م،  اًمتحريؿ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة وإٟمٕم٤مم واًمٜمحؾ، إ

ىمٌقل هذا اعمٕمٜمك، ومٝمق همػم وضمٞمف، إذ  وم٢من ُاريد ُمـ اًمتدري٩م ظمقوم٤ًم ُمـ اُمتٜم٤مع اًمٜم٤مس قمـ

 أّن هذه اعمحّرُم٤مت ذيمرت ذم همػم ُمقوع واطمد.

قمغم أّن شمنميع طمٙمؿ واطمد ُمثؾ هذا اًمذي ورد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وإن يم٤من يمامًٓ 

ذم طمّد ٟمٗمًف ومت٤مُم٤ًم ًمٚمٜمٕمٛم٦م، ًمٙمٜمّف مل يٙمـ يمامًٓ يمّٚمف ـ يمام قمروم٧م ـ يمام هق ؿم٠من سم٘مٞم٦م 

٧م ذم أوىم٤مت ُمتٕمّددة، ومٚمؿ يرد ومٞمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م ورد ذم ُم٤م ّذقمف إطمٙم٤مم اْلْلٞم٦م اًمتل ّذقم

اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اًمٞمقم سم٠مّٟمف يمامل ًمٚمديـ وإمت٤مم ًمٚمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وأّٟمف ؾم٥ٌم ْليئ٤مس 

 اًمٙمّٗم٤مر ُمـ هذا اًمّديـ، وأّن سمف رو٤م اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقن اْلؾمّلم ديٜم٤ًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ـ هق ؾمّد سم٤مب اًمتنميع، ومٚمؿ يٜمزل طمٙماًم اخل٤مُمس: أن يٙمقن اعمراد سم٢ميمامل اًمدي

 آظمر سمٕمد ٟمزول هذه أي٦م ذم يقم قمروم٦م.

وومٞمف: أّٟمف مل يٜمًد سم٤مب اًمتنميع قمٜمد ٟمزول هذه أي٦م اًمنميٗم٦م ذم هذا اًمٞمقم يمام 

 .2شقمروم٧م ُمٙمّررًا، وم٘مد ّذقم٧م أطمٙم٤مم يمثػمة سمٕمده٤م أيْم٤مً 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  ط وضمقاسمف ظمؼمه.اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنم 

    ِّضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط وٟم٤مئ٥م  ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل ذم حمؾ

 وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. وآوٓمرار: اًمقىمقع ذم اًميورة.

سمٞم٤من ًمٚمحٙمؿ اًمث٤مٟمقي آوٓمراري وهق إسم٤مطم٦م ُم٤م ورد ذم اًمّمدر ُمـ اعمحرُم٤مت 

 ذم طم٤مل آوٓمرار.

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   اعمخٛمّم٦م: اعمج٤مقم٦م اًمتل شمقرث .

 مخص اًمٌٓمـ ووٛمقره سمحٞم٨م ْي٤مف ُمٕمٝم٤م اعمقت.

   .طم٤مل 

                                                 
 (.446-448/)20 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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  .ُمْم٤مف إًمٞمف. اًمتج٤مٟمػ: اًمتاميؾ واْلٜمػ: اعمٞمؾ وآٟمحراف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ أي: قمدم دم٤موز احلّد قماّم يقضم٥م .

 قمٜمف يٙمقن اصمام ًمت٘مّدر اًميورات سم٘مدره٤م. رومع اًميورة ّٕن اًمتج٤موز

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط واْلٛمٚم٦م أشمٞمف ضمقاب اًمنمط ذم حمؾ ضمزم 

            .ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ   اؾمؿ . 

      اؼَم ظَم   :أي .        ْلٕمؾ طمٙمؿ إسم٤مطم٦م آوٓمرار

ـ رمحتف، وم٤معمٖمٗمرة شمتٕمٚم٘م٤من سم٤محلٙمؿ اًمذي يًتتٌع خم٤مًمٗمتف قمٜمقان اعمٕمّمٞم٦م واحلٙمؿ ٟم٤مش قم

 اًمتل شمًتتٌع اًمٕم٘م٤مب.

 اًمرواي٤مت

مت٤مم إيمامل اًمديـ وإيئ٤مس اًمٙمٗم٤مر وإأذيمر رواي٤مت صدر أي٦م أّوًٓ صمؿ رواي٤مت 

اْلؾمّلم ديٜم٤ًم ُمـ ـمريؼ اًمٕم٤مُم٦م وم٘مط شمتٛمٞماًم ًمّلؾمتدٓل خلّلوم٦م  اًمٜمٕمٛم٦م وإرو٤مء اًمرّب 

 .واؾمٓم٦مٍ  ُمـ دون سمٕمد رؾمقل اهلل لم قمكمأُمػماعم١مُمٜم

 ؿّم اًمقَ  ؼَمُ ظَم 
ِ
ي٘مقل: اًمٜمٓمٞمح٦م واعمؽمدّي٦م وُم٤م  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤ماحلًـ فُ تُ ٜمَ ًَ أو طَم  ٤مء

 2أيمؾ اًمًٌع إذا أدريم٧م ذيم٤مشمف ومٙمؾ.

ىم٤مل: ٓ شم٠ميمؾ ُمـ ومري٦ًم اًمًٌع وٓ اعمقىمقذة  ظمؼم أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌداهلل

ّٓ أن شمدريمٝم٤م طمّٞم٦م ومَ   1ك.يمّ ذَ تُ وٓ اعمؽمدّي٦م إ

أظمؼمين ضمٕمٚم٧م ومداك : ظمؼم ُمٗمْمؾ سمـ قمٛمر وهمػمه، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل

م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اخلٛمر واعمٞمت٦م واًمّدم وحلؿ اخلٜمزير؟ وم٘م٤مل: إنَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف  مِل طمرَّ

م قمٚمٞمٝمؿ وٓ زهدًا ومٞمام  وشمٕم٤ممم مل ُيّرم ذًمؽ قمغم قم٤ٌمده وأطمّؾ ْلؿ ؾمقاه رهم٦ًٌم ُمٜمف ومٞمام طمرَّ

                                                 
 (.6/145) 2ح ،21/284 اًمٙم٤مذم .2

 (.6/145) 1ح ،21/285 اًمٙم٤مذم .1
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ُم٤م شم٘مقم سمف أسمداهنؿ وُم٤م يّمٚمحٝمؿ وم٠مطمّٚمف ْلؿ  وًمٙمٜمّف ظمٚمؼ اخلٚمؼ وقمٚمؿ  أطمؾَّ ْلؿ

وأسم٤مطمف شمٗمّْمّل ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ سمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم عمّمٚمحتٝمؿ وقمٚمؿ ُم٤م ييُّ ]هؿ[ ومٜمٝم٤مهؿ قمٜمف 

ّٓ سمف وم٠مُمره  وطمّرُمف قمٚمٞمٝمؿ صمّؿ أسم٤مطمف ًمٚمٛمْمٓمّر وأطمّٚمف ًمف ذم اًمقىم٧م اًّمذي ٓ ي٘مقم سمدٟمف إ

 ػم ذًمؽ.أن يٜم٤مل ُمٜمف سم٘مدر اًمٌٚمٖم٦م ٓ هم

ّٓ وٕمػ سمدٟمف وٟمحؾ ضمًٛمف وذه٧ٌم ىمّقشمف  صمّؿ ىم٤مل: أُّم٤م اعمٞمت٦م وم٢مّٟمف ٓ يدُمٜمٝم٤م أطمد إ

ّٓ ومج٠مة.  واٟم٘مٓمع ٟمًٚمف وٓ يٛمقت آيمؾ اعمٞمت٦م إ

وأُّم٤م اًمّدم وم٢مّٟمف يقرث آيمٚمف اعم٤مء إصٗمر ويٌخر اًمٗمؿ، ويٜمتـ اًمريح، ويزء 

٦م طمتّك ٓ ي١مُمـ أن ي٘متؾ اخلٚمؼ، ويقرث اًمٙمٚم٥م واًم٘مًقة ذم اًم٘مٚم٥م، وىمّٚم٦م اًمرأوم٦م واًمّرمح

 وًمده وواًمديف وٓ ي١مُمـ قمغم محٞمٛمف وٓ ي١مُمـ قمغم ُمـ يّمحٌف.

وأُّم٤م حلؿ اخلٜمزير،وم٢منَّ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمًخ ىمقُم٤ًم ذم صقر ؿمّتك ؿمٌف اخلٜمزير 

ب وُم٤م يم٤من ُمـ اعمًقخ صمّؿ هنل قمـ أيمٚمف ًمٚمٛمثٚم٦م ًمٙمٞمّل يٜمتٗمع ]اًمٜم٤مس[ ِب٤م  واًم٘مرد واًمدُّ

 وٓ يًتخّػ سمٕم٘مقسمتٝم٤م.

ُمٝم٤م ًمٗمٕمٚمٝم٤م وًمٗم٤ًمده٤م وىم٤مل: ُمدُمـ اخلٛمر يمٕم٤مسمد وصمـ، شمقرصمف  وأُّم٤م اخلٛمر وم٢مّٟمف طمرَّ

آرشمٕم٤مش، وشمذه٥م سمٜمقره، وّتدم ُمروءشمف وْتٛمٚمف قمغم أن جين قمغم اعمح٤مرم ُمـ ؾمٗمؽ 

اًمدُم٤مء وريمقب اًمزٟم٤م ومّل ي١مُمـ إذا ؾمٙمر أن يث٥م قمغم طمرُمف وهق ٓ يٕم٘مؾ ذًمؽ، واخلٛمر 

ّٓ يمّؾ ؾمقء.  2ٓ يزداد ؿم٤مره٤م إ

 1رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه.

، ذم ىمقل اهلل: قمـ قمٞمقق سمـ ىُمرط، قمـ أيب قمٌداهلل  . 

ىم٤مل: اًمتل ختتٜمؼ ذم رسم٤مـمٝم٤م،       ٓسمح، و اعمريْم٦م اًمتل ٓ دمد أمل اًمذَّ

شمْمٓمرب، وٓ ْيُرج ْل٤م دم،    اًمتل شمرّدى ُمـ ومقق سمٞم٧م أو ٟمحقه

                                                 
 (.6/141) 2ح ،21/141 اًمٙم٤مذم .2

 .25ح ،1/6 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1
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  .2اًمتل شَمٜمَْٓمٝم٤م ص٤مطمٌتٝم٤م 

و٤م ظمؼم قمٌداًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌداهلل احلًٜمل قمـ أيب ضمٕمٗمر أّٟمف  حمّٛمد سمـ قمكمٍّ اًمرِّ

م اهلل ذًمؽ »ىم٤مل:  ؾم٠مًمتف قماّم أهؾَّ ًمٖمػم اهلل سمف، وم٘م٤مل: ُم٤م ذسمح ًمّمٜمؿ أو وصمـ أو ؿمجر طمرَّ

م وحلؿ اخلٜمزير ومٛمـ اوٓمرَّ همػم سم٤مغ وٓ م اعمٞمت٦م واًمدَّ قم٤مد وم٤مل إصمؿ قمٚمٞمف أن ي٠ميمؾ  يمام طمرَّ

صمٜمل أيب، قمـ  اعمٞمت٦م، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ُمتك ْتؾُّ ًمٚمٛمْمٓمرِّ اعمٞمت٦م، ىم٤مل: طمدَّ

ؾمئؾ وم٘مٞمؾ ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل إّٟم٤م ٟمٙمقن سم٠مرض  أنَّ رؾمقل اهلل أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف

و ْتتٗمئقا سم٘مّلً ومتّمٞمٌٜم٤م اعمخٛمّم٦م ومٛمتك ْتؾُّ ًمٜم٤م اعمٞمت٦م؟ ىم٤مل: ُم٤م مل شمّمٓمٌحقا أو شمٖمتٌ٘مقا أ

 ومِم٠مٟمٙمؿ ِب٤م.

 ىم٤مل قمٌداًمٕمٔمٞمؿ: وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف       

    [       ]1  ٤مرق، واًم٤ٌمهمل اًّمذي يٌٖمل اًمّمٞمد سمٓمرًا ًّ ىم٤مل: اًمٕم٤مدي اًم

ا، هل طمرام قمٚمٞمٝمام ذم أو ْلقًا ٓ ًمٞمٕمقد سمف قمغم قمٞم٤مًمف، ًمٞمس ْلام أن ي٠ميمّل اعمٞمت ٦م إذا اوٓمرَّ

طم٤مل آوٓمرار يمام هل طمرام قمٚمٞمٝمام ذم طم٤مل آظمتٞم٤مر، وًمٞمس ْلام أن ي٘مٍّما ذم صقم 

 وٓ صّلة ذم ؾمٗمر.

 :ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: وم٘مقًمف                    

           ىم٤مل: اعمٜمخٜم٘م٦م اًّمتل اٟمخٜم٘م٧م سم٠مظمٜم٤مىمٝم٤م طمّتك متقت، واعمقىمقذة اًّمتل

ي٦م اًّمتل شمؽمدَّى ُمـ ُمٙم٤من ُمرشمٗمع  ُمرو٧م وىمذومٝم٤م اعمرض طمتّك مل يٙمـ ِب٤م طمريم٦م، واعمؽمدِّ

إمم أؾمٗمؾ أو شمؽمدَّى ُمـ ضمٌؾ أو ذم سمئر ومتٛمقت، واًمٜمٓمٞمح٦م اًّمتل شمٜمٓمحٝم٤م ِبٞمٛم٦م ُأظمرى 

ّٓ ُم٤م أدرك ومتٛمقت وُم٤م أيمؾ اًمًٌع ُمٜمف ومام ت، وُم٤م ذسمح قمغم اًمٜمّم٥م قمغم طمجر أو صٜمؿ إ

 ذيم٤مشمف ومٞمذيّمك.

ىمٚم٧م:         ىم٤مل: يم٤مٟمقا ذم اْل٤مهٚمّٞم٦م يِمؽمون سمٕمػمًا ومٞمام سملم  ؟

                                                 
 .28ح ،1/8 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .274/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1
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ٓ  قمنمة أٟمٗمس ويًت٘مًٛمقن قمٚمٞمف سم٤مًم٘مداح، ويم٤مٟم٧م قمنمة: ؾمٌٕم٦م ْل٤م أٟمِّم٤ٌمء، وصمّلصم٦م

ٌِؾ واعمَُٕمغّم أٟمّم٤ٌمء ْل٤م، أُّم٤م اًّمتل ْل٤م أ ًْ ٟمّم٤ٌمء وم٤مًمٗمذُّ واًمتقأم واًمٜم٤مومس واحِلْٚمس واعُم

ىمٞم٥م، وأُّم٤م اًّمتل ْل٤م أٟمّم٤ٌمء ْل٤م وم٤مًمٗمًٞمح واعمٜمٞمح واًمَقهْمد ومٙم٤مٟمقا جيٞمٚمقن اًمًٝم٤مم سملم  واًمرَّ

قمنمة ومٛمـ ظمرج سم٤مؾمٛمف ؾمٝمؿ ُمـ اًّمتل ٓ أٟمّم٤ٌمء ْل٤م أًمزم صمٚم٨م صمٛمـ اًمٌٕمػم ومّل يزاًمقن 

ًّمتل ٓ أٟمّم٤ٌمء ْل٤م إمم صمّلصم٦م ُمٜمٝمؿ ومٞمٚمزُمقهنؿ صمٛمـ اًمٌٕمػم، سمذًمؽ طمّتك شم٘مع اًمًٝم٤مم اًمثّلصم٦م ا

ٌٕم٦م اًّمذيـ مل يٜم٘مدو ذم صمٛمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، ومل يٓمٕمٛمقا ُمٜمف اًمثّلصم٦م اًّمذيـ  ًّ صمؿَّ يٜمحروٟمف وي٠ميمٚمف اًم

م وم٘م٤مل  م اهلل شمٕم٤ممم ذيمره ذًمؽ ومٞمام طمرَّ  :ٟم٘مدوا صمٛمٜمف ؿمٞمئ٤ًم، ومٚماّم ضم٤مء اْلؾمّلم طمرَّ  

             يٕمٜمل طمراُم٤ًم ـ ـ. 

قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد قمـ  وهذا اخلؼم ذم رواي٤مت أيب احلًلم إؾمديِّ 

و٤م [ قمـ أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكمِّ اًمرِّ  2.قمٌداًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌداهلل ]احلًٜملِّ

أّٟمف ىم٤مل: ذم  قمـ أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكمٍّ اًم٤ٌمىمر ٥َم ٚمِ ٖمْ شمَ  ـِ سمْ  سم٤منِ صحٞمح٦م أَ 

 : ىمقًمف                     م وحلؿ أي٦م ىم٤مل: اعمٞمت٦م واًمدِّ

اخلٜمزير ُمٕمروف             َّيٕمٜمل ُم٤م ذسمح ًمألصٜم٤مم، وأُّم٤م اعمٜمخٜم٘م٦م وم٢من

سم٤ميح وي٠ميمٚمقن اعمٞمت٦م ويم٤مٟمقا ْيٜم٘مقن ا ًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ وم٢مذا اعمجقس يم٤مٟمقا ٓ ي٠ميمٚمقن اًمذَّ

اظمتٜم٘م٧م وُم٤مشم٧م أيمٚمقه٤م،    ون أقمٞمٜمٝم٤م ويٚم٘مقهن٤م ُمـ اًمًٓمح وم٢مذا يم٤مٟمقا يِمدُّ

ُم٤مشم٧م أيمٚمقه٤م،    م اهلل ذًمؽ ئ٥م وإؾمد، ومحرَّ ومٙم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن ُم٤م ي٘متٚمف اًمذِّ

               ٜمػمان، وىمريش يم٤مٟمقا يٕمٌدون يم٤مٟمقا يذسمحقن ًمٌٞمقت اًم

اًمِمجر واًمّمخر ومٞمذسمحقن ْلام                 ىم٤مل يم٤مٟمقا

وٟمف قمنمة أضمزاء صمؿَّ جيتٛمٕمقن قمٚمٞمف ومٞمخرضمقن اًمًٝم٤مم  يٕمٛمدون إمم اْلزور ومٞمجزَّ

ىمٞم٥م، واعمُ  َٕمغّم. واًمَٗمذُّ ًمف ويدومٕمقهن٤م إمم رضمؾ، واًمًٝم٤مم قمنمة ؾمٌٕم٦م ْل٤م أٟمِّم٤ٌمء واًمرَّ

ٌِؾ ًمف صمّلصم٦م أؾمٝمؿ، واًمٜم٤مومِس ًمف أرسمٕم٦م أؾمٝمؿ، واحِلْٚمس ًمف  ًْ ؾمٝمؿ، واًمتَّْقَأم ًمف ؾَمٝمامن، واعُم

                                                 
 .4124ح ،4/444 اًمٗم٘مٞمف .2
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ىمٞم٥م ًمف ؾمت٦ّم أؾمٝمؿ، واعمَُٕمغّم  ًمف ؾمٌٕم٦م أؾمٝمؿ. واًّمتل ٓ أْٟمِّم٤ٌمَء ْل٤م:  مخ٦ًم أؾمٝمؿ، واًمرَّ

ٗمٞمح، واعمَٜمٞمح، واًمَقهْمد. وصمٛمـ اْلزور قمغم ُمـ ٓ ْيرج ًمف ُم ًَّ ـ إٟمّم٤ٌمء رء وهق اًم

ُمف اهلل   .2اًمِ٘مامر ومحرَّ

ىم٤مل: يُمُؾ يمّؾ رء ُمـ احلٞمقان همػم اخلٜمزير  صحٞمح٦م زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر

واًمٜمٓمٞمح٦م واعمؽمدي٦م وُم٤م أيمؾ اًمًٌع وهق ىمقل اهلل:        وم٤من ادريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م

، ىم٤مل: وان ذيم٤مشمف ومٙمٚمفوقملم شمٓمرف أو ىم٤مئٛم٦م شمريمض أو ذٟم٥م يٛمّمع وم٘مد ادريم٧م 

ذسمح٧م ذسمٞمح٦م وم٤مضمدت اًمذسمح ومقىمٕم٧م ذم اًمٜم٤مر أو ذم اعم٤مء أو ُمـ ومقق سمٞمتؽ أو ضمٌؾ إذا 

 1يمٜم٧م ىمد أضمدت اًمذسمح ومٙمؾ.

: وقمـ أيب ضمٕمٗمر وأيب قمٌداهلل      شمتحرك ُاذٟمف أو  : أن شمدريمف

 4ف.ذٟمٌف أو شمٓمرف قمٞم

* * * 

صَمٜم٤َم إؾمح صَمٜم٤َم قمٌداهلل سمـ ىم٤مل اًمٓمؼمي: طمدصمٜمل اعمثٜمك، ىم٤مل: طَمدَّ ٤مق، ىم٤مل: طَمدَّ

 ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس، ىم٤مل: ٟمزًم٧م ؾمقرة اعم٤مئدة قمغم رؾمقل اهلل أيب

 4ذم اعمًػم ذم طمج٦م اًمقداع، وهق رايم٥م راطمٚمتف، ومؼميم٧م سمف راطمٚمتف ُمـ صم٘مٚمٝم٤م.

أيب ه٤مرون ُمـ ـمريؼ »هـ : 420ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ ُمردويف اْلصٗمٝم٤مين اعمتقرم ؾمٜم٦م 

يقم همديرظمؿ طملم  ، أهّن٤م ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهللّي رِ دْ أيب ؾمٕمٞمد اخلُ  اًمٕمٌدي، قمـ

 .5شُمقٓه ُمقٓه، ومٕمكمٌّ  ُمـ يمٜم٧ُم »ىم٤مل ًمٕمكّم: 

قمٚمّٞم٤ًم يقم همديرظمؿ  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: عّم٤م ٟمّم٥م رؾمقل اهلل

                                                 
 .57ح ،1/452 ل،اخلّم٤م .2

 .142ح ،9/58 اًمتٝمذي٥م .1

 .4/442 اًمتٌٞم٤من .4

 .6/201 اًمٓمؼمي شمٗمًػم .4

 .1/24 يمثػم اسمـ شمٗمًػم قمٜمف وٟم٘مؾ 419ح ،142/ قمكم ذم اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ُم٤م .5
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ومٜم٤مدى  ًمف سم٤مًمقٓي٦م، هٌط ضمؼمئٞمؾ قمٚمٞمف ِبذه أي٦م:              .2 

وقمـ أيب هريرة، ىم٤مل: عّم٤م يم٤من يقم همديرظمؿ ـ وهق يقم صمامين قمنم ُمـ ذي 

، وم٠مٟمزل اهلل: شُمقٓه ُمقٓه ومٕمكمٌّ  ُمـ يمٜم٧ُم : »ىم٤مل اًمٜمٌّل  ـ احلج٦م         

   .1 

اهلل : »وقمـ جم٤مهد، ىم٤مل: ٟمزًم٧م هذه أي٦م سمٖمديرظمؿ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

 4ش.اًمديـ، وإمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، ورو٤م اًمرّب سمرؾم٤مًمتل، واًمقٓي٦م ًمٕمكمّ أيمؼم قمغم  إيمامل 

                                                 
 اسمـ أظمرج ومٞمف: ىم٤مل ،1/159 اعمٜمثقر اًمدرّ  قمٜمف وٟم٘مؾ 440ح ،142/ قمكم ذم اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ُم٤م .2

 اخلدري. ؾمٕمٞمد أيب قمـ قم٤ًميمر واسمـ ُمردويف

 اسمـ أظمرج ومٞمف: ىم٤مل ،1/159 اعمٜمثقر اًمدرّ  قمٜمف وٟم٘مؾ 442ح ،142/ قمكم ذم اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ُم٤م .1

 هريرة. أيب قمـ قم٤ًميمر واسمـ واخلٓمٞم٥م ُمردويف

 اًمٌٖمدادي: اخلٓمٞم٥م أسمقسمٙمر احل٤مومظ ىم٤مل ىم٤مل: (،7/450) واًمٜمٝم٤مي٦م اًمٌداي٦م ذم يمثػم اسمـ ُمٗمّمّلً  ورواه

، احل٤مومظ قمٛمر سمـ قمكمّ  أظمؼمٟم٤م سمنمان، سمـ حمّٛمد سمـ قمكمّ  سمـ قمٌداهلل طمّدصمٜم٤م  أسمقٟمٍم أظمؼمٟم٤م اًمّدارىُمْٓمٜمِلُّ

 قمـ اًم٘مرر، رسمٞمٕم٦م سمـ وٛمرة طمّدصمٜم٤م اًمرُمكم، ؾمٕمٞمد سمـ قمكمّ  طمّدصمٜم٤م اخلّلل، أيقب سمـ ُمقؾمك سمـ طمٌِمقن

 ُمـ قمنمة صمامين يقم ص٤مم ُمـ ىم٤مل: هريرة، أيب قمـ طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر قمـ اًمقراق، ُمٓمر قمـ ؿمقذب، اسمـ

 ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكمّ  سمٞمد اًمٜمٌّل  أظمذ عم٤ّم ظمؿ همدير يقم وهق ؿمٝمرًا، ؾمتلم صٞم٤مم ًمف يُمت٥م احلج٦م ذي

 سمـ قمٛمر وم٘م٤مل ش.ُمقٓه ومٕمكمّ  ُمقٓه يمٜم٧م َُمـ» ىم٤مل: اهلل، رؾمقل ي٤م سمغم   ىم٤مًمقا: شاعم١مُمٜملم؟ وزمّ  أًم٧ًُم » وم٘م٤مل:

  اهلل لوم٠مٟمز ،شُمًٚمؿ يمؾ وُمقمم   ُمقٓي أصٌح٧م ـم٤مًم٥م، أيب اسمـ ي٤م ًمؽ سمٍخ  سمٍخ » اخلٓم٤مب:     

   . 

 .124ح ،2/258 اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد ذم احلًٙم٤مين احل٤ميمؿ رواه هذا ُمثؾ

 .255/ اًمدٓئؾ شمقوٞمح قمٜمف وٟم٘مؾ 441ح ،141/ قمكم ذم اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ُم٤م .4

 ًمِمػمازي،ا أسمققمٌداهلل أظمؼمٟم٤م ىم٤مل: (،122ح ،2/257) اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد ذم احلًٙم٤مين احل٤ميمؿ ورواه

 سمـ ُيٞمك   قمـ ظم٤مًمد، سمـ قماّمر سمـ أمحد قمـ اًمٌٍمي، أسمقأمحد أظمؼمٟم٤م اْلرضمرائل، أسمقسمٙمر أظمؼمٟم٤م

 عم٤ّم اهلل رؾمقل أن اخلدري: ؾمٕمٞمد أيب قمـ ه٤مرون، أيب قمـ اًمرسمٞمع، سمـ ىمٞمس قمـ احلاّمين، قمٌداحلٛمٞمد

 أي٦م: هذه قمٚمٞمف ٟمزًم٧م          :ورو٤م اًمٜمٕمٛم٦م، وإمت٤مم اًمديـ، إيمامل قمغم   أيمؼم اهلل» ىم٤مل 

 والِ  اًمٚمٝمؿّ  ُمقٓه، ومٕمكم ُمقٓه يمٜم٧م ُمـ» ىم٤مل: صمؿّ  ش.سمٕمدي ُمـ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكمّ  ووٓي٦م سمرؾم٤مًمتل، اًمرب

 ش.ظمذًمف ُمـ واظمذل ٟمٍمه، ُمـ واٟمٍم قم٤مداه، ُمـ وقم٤مدِ  وآه، ُمـ
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دقم٤م اًمٜم٤مس ذم همديرظمؿ، وأُمر سمام  ، أّن رؾمقل اهلليِّ رِ دْ اخلُ  دٍ ٞمْ ٕمِ وقمـ أيب ؾَم 

ْت٧م اًمِمجرة ُمـ ؿمقك وم٘مّؿ، يم٤من ذًمؽ يقم اخلٛمٞمس، ومدقم٤م قمٚمّٞم٤ًم وم٠مظمذ سمْمٌٕمٞمف، ومرومٕمٝم٤م 

، شُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكّم ُمقٓه»، وم٘م٤مل: طمّتك ٟمٔمر اًمٜم٤مس ًمٌٞم٤مض إسمٓمل رؾمقل اهلل

صمّؿ مل يتٗمّرىمقا طمتّك ٟمزًم٧م هذه أي٦م:                          

            اهلل أيمؼم قمغم  إيمامل اًمديـ، وإمت٤مم : »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

 2ش.سم٤مًمقٓي٦م ًمٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥ماًمٜمٕمٛم٦م، ورو٤م اًمرب سمرؾم٤مًمتل، و

وطمّدصمٜمل ضمّدي، طمّدصمٜمل قمٌداهلل سمـ إؾمح٤مق اًمٌٖمقي، طمّدصمٜمل احلًـ سمـ قمٚمٞمؾ 

اًمٕمٜمزي، طمّدصمٜم٤م حمّٛمد سمـ قمٌداًمرمح٤من اًمذراع، طمّدصمٜم٤م ىمٞمس سمـ طمٗمص، طمّدصمٜمل قمكّم سمـ 

د اخلدري، أّن ٞماحلًـ أسمقاحلًـ اًمٕمٌدي، قمـ أيب ه٤مرون اًمٕمٌدي، قمـ أيب ؾمٕم

ٜم٤مس ذم همديرظمؿ، أَُمَر سمام يم٤من ْت٧م اًمِمجرة ُمـ ؿمقك وم٘مّؿ، وذًمؽ دقم٤م اًم اًمٜمٌّل 

يقم اخلٛمٞمس، صمّؿ دقم٤م اًمٜم٤مس إمم قمكّم وم٠مظمذ سمْمٌٕمف ومرومٕمٝم٤م طمّتك ٟمٔمر اًمٜم٤مس إمم سمٞم٤مض 

إسمٓمف، صمّؿ مل يٗمؽمىم٤م طمّتك ٟمزًم٧م هذه أي٦م:                        

              . 

اهلل أيمؼم قمغم  إيمامل اًمديـ، وإمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، و رو٤م اًمرب : »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

سمرؾم٤مٓيت، واًمقٓي٦م ًمٕمكّم، صمّؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمّؿ واِل ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه، واٟمٍم ُمـ 

 ٤مشم٤ًم.وم٘م٤مل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م: ائذن زم ي٤م رؾمقل اهلل أن أىمقل أسمٞمش. ٟمٍمه واظمذل ُمـ ظمذًمف

، وم٘م٤مل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م: ي٤م ُمٕمنم ُمِمٞمخ٦م ىمريش، شىمؾ سمؼميم٦م اهلل شمٕم٤ممم  »ىم٤مل: 

 ، صمّؿ ىم٤مل:رؾمقل اهلل اؾمٛمٕمقا ؿمٝم٤مدةَ 

 ؿْ ـٝمُ ٞمُّ ٌِ ٟمَ  رِ ـيْ دِ ٖمَ اًمْ  مَ قْ ـيَ  ؿُ ـهْيِ ٜم٤مدِ يُ 

 

 ٤مـي٤مدِ ـٜمُمُ  سم٤ِمًمٜمٌَِّلِّ  عْ ـٛمِ ؾْم أَ وَ  ؿٍّ ـخُ سمِ  

َ ٠مَ ـسمِ    ؿْ ـٙمُ ٞمُّ ٌِ ٟمَ وَ  ؿْ ـٕمَ ٟمَ  ؿْ ـٓيمُ قْ ُمَ  ينِّ

 

ْ ٘م٤مًمقا وَ ومَ    ٞم٤مٕم٤مُمِ اًمتَّ  ٜم٤مكَ ا هُ وْ دُ ٌْ يُ  مَل

 
                                                 

 يمام ُمردويف اسمـ ورواه .42/ ٤ماًمٜمج ُمٗمت٤مح قمٜمف وٟم٘مؾ 444ح ،141/ قمكم ذم اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ُم٤م .2

 .67/ اعمٓم٤مًم٥م أرضمح ذم
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 ٤مـٜمٞمُّ ًمِ وَ  ٧َم ـْٟمأَ ٤م وَ ـٟٓمقْ ـُمَ  َؽ ـْلُ إِ 

 

 ٞم٤مقم٤مِص  رِ ُمْ أْلَ ًمِ  ِؼ ٚمْ ذم اخْلَ  نْ دَ ٓ دَمِ وَ  

 لـّٟمٜم٢مِ ـ، ومَ ٤م قمكمٌّ ـي ؿْ ـ: ىمُ فُ ـًمَ  ٤مَل ـ٘مومَ  

 

 2ه٤مدّي٤مُم٤مُم٤ًم وَ إِ  ْي دِ ٕمْ سمَ  ـْ ُمِ  َؽ تُ ٞمْ ِو رَ  

ٟمزول اًم٘مرآن ذم »اعمقؾمقم سمـ ت٤مسمف يمذم ٟم٘مؾ احل٤مومظ أسمقٟمٕمٞمؿ اْلصٗمٝم٤مين  

يرومٕمف إمم قمكّم سمـ قم٤مسمس، قمـ أيب اْلَّح٤مف، قمـ  شأُمػماعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ذم قمكم سمـ  إقمَٛمش، قمـ قَمٓمّٞم٦م، ىم٤مل: ٟمَزًم٧م هذه أي٦م قمغم رؾمقل اهلل

 ـم٤مًم٥م أيب            1 ٤ممم: وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم       

                              .4 

ٌْدي، قمـ أيب ؾَمٕمٞمد اخلُْدرّي  سمٞمع، قمـ أيب ه٤مرون اًمَٕم : ويرومٕمف إمم ىمٞمس سمـ اًمرَّ

، وأُمر سمام دقم٤م اًمٜم٤ّمَس إمم قمكمٍّ  أّن رؾمقل اهلل جرِة ُِمـ ذم هَمديِر ظُمؿٍّ  ْت٧م اًمِمَّ

، وذًمؽ ذم يقم اخلَٛمٞمس، ومَدقم٤م قمٚمّٞم٤مً  وم٠مظَمذ سمَْمْٞمَٕمٞمف ومروَمٕمُٝمام طمّتك ٟمَٔمر  ؿَمقٍك وَمُ٘مؿَّ

، صمّؿ مل َيَتٗمّرىمقا طمتّك ٟمَزًم٧م هذه أي٦م: اًمٜم٤ّمس ]إمم[ سمٞم٤مِض إسْمَٓمل رؾمقِل اهلل   

                                    وم٘م٤مل

يـ وإمت٤مم اًمٜمّٕمٛم٦م وِرو٤م اًمربِّ سمِرؾم٤مًمتل، اهلل رؾمقل : اهلل أيمؼَم قمغم  إيمامل اًمدِّ

وسم٤مًمقٓي٦م ًمٕمكّم ُمـ سمٕمدي. صمّؿ ىم٤مل: َُمـ يمٜم٧ُم َُمقٓه ومَٕمكمٌّ ُمقٓه، اًمٚمٝمّؿ واِل َُمـ وآه، 

 ـ ظمَذًمف.ظمُذل ُمَ ٱٟمٍُم َُمـ ٟمٍَمه، وٱوقم٤مِد َُمـ قم٤مداه، و

                                                 
 ُم٘متؾ :251ح ،245/ اخلقارزُمل، اعمٜم٤مىم٥م، قمٜمف وٟم٘مؾ 141/ قمكم ذم اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ُم٤م .2

 اًمديٚمٛمل، ؿمٝمردار سمـ ؿمػمويف سمـ ؿمٝمردار أسمقُمٜمّمقر احلّٗم٤مظ ؾمّٞمد أظمؼمين ىم٤مل: (،2/47) احلًلم

 اعمٗمْمؾ أسمقـم٤مًم٥م اًمنميػ أظمؼمٟم٤م يمت٤مسم٦م، ـ ْلٛمداينا قمٌدوس سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌدوس أسمقاًمٗمتح أظمؼمٟم٤م

 (،112ح ،246)/ اًمٓمرائػ ذم يمام ُمردويف اسمـ ورواه ُمردويف سمـ أسمقسمٙمر أظمؼمين سم٠مصٌٝم٤من، اْلٕمٗمري

 ىم٤مل: احلدي٨م: آظمر وذم ش.وآه... ُمـ والِ  اًمٚمٝمؿّ  ُمقٓه، ومٕمكم ُمقٓه يمٜم٧م ُمـ اًمٚمٝمؿّ » ىم٤مل: صمؿّ  وومٞمف:

 يمؾ وُمقمم   ُمقٓي وأُمًٞم٧م أصٌح٧م ـم٤مًم٥م! أيب ي٤مسمـ ًمؽ هٜمٞمئ٤مً  وم٘م٤مل: ذًمؽ سمٕمد اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ومٚم٘مٞمف

 وُم١مُمٜم٦م. ُم١مُمـ

 .67/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .12ح ،54/ اعمٌلم اًمقطمل ظمّم٤مئص .4
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ـّ وم٘م٤مل:  ٤من سمـ صم٤مسم٧م: ائذن زم ي٤م رؾمقل اهلل أن أىمقَل ذم قمكمِّ أسمٞم٤مشم٤ًم شمًَٛمٕمٝم ًّ ىم٤مل طم

٤من، وم٘م٤مل: ي٤م ُمَٕمنَم َُمِمَٞمخ٦م ىُمَريش، اؾمَٛمٕمقا ىمقزم سمَِمٝم٤مدة ُمـ يمىُمؾ قمغم سمر ًّ ٦ِم اهلل. وم٘م٤مم طم

 ذم اًمقٓي٦م ُم٤موٞم٦ٍم، صمّؿ ىم٤مل: رؾمقِل اهلل

 ُيٜم٤مِدهُيؿ يقَم اًمَٖمديِر ٟمٌٞمُّٝمؿ

 إسمٞم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وىم٤مل ذم آظِمر إسمٞم٤مت: وذيمر

ٜمـ ومكِمُّ ٤م قمَ ـي ؿْ ـىمُ  فُ ـًمَ  ٤مَل ـ٘مومَ   لـ٢مٟمَّ

 

ـْ    سَمٕمدي إُم٤مُم٤ًم وه٤مِدي٤م َرِوٞمُتؽ ُِم

 فُ ـًمٞمُّ ذا وَ ـٝمومَ  قٓهُ ـ٧ُم ُمَ ـيمٜم ـْ ـٛمَ ومَ  

 

 ٍق َُمقاًمٞم٤مدْ ومٙمقٟمقا ًمف أٟمّم٤مَر ِص  

 فُ ـًمٞمَّ واِل وَ  ؿَّ ـٝمُ ٤م اًمٚمّ ـ٤مَك َدقمـٜمهُ  

 

 2ّٞم٤ًم ُُمٕم٤مِدي٤مٚمِ قمَ ويُمـ ًمّٚمذي قم٤مدى   

ومْم٤مئؾ »[، ذم يمت٤مب احلَٜمَِٗملُّ  ُمقوّمؼ سمـ أمَحد ]اخلقارزُملد ٟم٘مؾ أسمقاعم١ميّ  

يقم دقم٤م اًمٜم٤ّمس إمم هَمديِر ظُمّؿ:  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُْدرّي: أّن اًمٜمٌلش أُمػماعم١مُمٜملم

، وذًمؽ يقم اخلٛمٞمس، يقم دقم٤م اًمٜم٤ّمس إمم قمكّم،  قك وَمُ٘مؿَّ أُمر سمام ْت٧م اًمِّمَجرِة ُمـ اًمِمَّ

ىم٤م طمتّك وأظمذ سمَْمٌِْٕمف، صمّؿ روَمٕمٝم٤م طمتّك ٟمَٔمر اًمٜم٤ّمس إمم سَمٞم٤مِض إسْمَٓمٞمف ، صمّؿ عمؾ َيْٗمؽَمِ

ٟمَزًم٧م هذه أي٦م                                    

  يـ وإمت٤مم اًمٜمِٕمٛم٦م، وِرو٤م اًمّربِّ : اهلل أيمؼَم قمغم إيمامل اًمدِّ اهلل وم٘م٤مل رؾمقل

ٟمٍُم َُمـ ٱسمِرؾم٤مًمتل، واًمِقٓي٦م ًمِٕمكّم. صمّؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمّؿ واِل َُمـ وآه، وقم٤مِد َُمـ قم٤مداه، و

 ظمُذل َُمـ ظمَذًمف.ٱٟمٍَمه، و

٤من سمـ صم٤مسم٧م: أشم٠مذُن زم ي٤م رؾمقل اهلل أن أىمقل أسمٞم٤مشم٤ًم؟ وم٘م٤مل: ىُمْؾ سمؼَميم٦ِم اهلل  ًّ وىم٤مل طَم

٤من سمـ صم ًّ  ٤مسم٧م:شمٕم٤ممم. وم٘م٤مل طَم

 ؿُ ـِر َٟمٌٞمُّٝمـديـقَم اًمٖمَ ـُؿ يَ ـ٤مِدهيـُيٜم

 

 ُُمٜم٤مدي٤م سم٤مًمٜمٌلِّ  ِٛمعْ ؾْم سمُِخؿٍّ َوأَ  

 ؿـَوًمٞمُّٙمُ وَ  ؿْ ـؿ، َٟمٕمَ ـقٓيمُ ـ٠ميّنَ ُمَ ـسم 

 

ٌْدوا هٜم٤مك اًمتَّٕم٤مُمٞم٤م   وم٘م٤مًمقا ومل ُي

 ٤مـ٧َم َوًمٞمُّٜمـ٤م وأٟمـقٟٓمـُمَ  َؽ ـإْلُ  

 

 قم٤مِصٞم٤م رِ ذم اخلَْٚمِؼ ًمألُمْ  َوٓ دَمَدنْ  

 
                                                 

 .17ح ،62/ اعمٌلم اًمقطمل ظمّم٤مئص .2
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 لـ٢مّٟمٜمـوم ٤م قمكمُّ ـْؿ يـىمُ ف ـ٤مل ًمـوم٘م

 

ـْ َرِو    سَمٕمدي إُم٤مُم٤ًم وه٤مِدي٤م ٞمُتَؽ ُِم

 فُ ـقُٓه ومٝمذا َوًمٞمُّ ـ٧ُم ُمَ ــ يُمٜمـ]وَمٛمِ  

 

 ٍق َُمقاًمٞم٤مِصدْ  ومُٙمقٟمقا ًمف أٟمّم٤مرَ  

 فُ ـّؿ َواِل َوًمٞمَّ ـ٤م: اًمّٚمٝمـ٤مك َدقمـٜمهُ  

 

ـْ    2ًمّٚمذي قم٤مدى  قمٚمٞم٤ًّم ُُمٕم٤مِدي٤م[ ويُم

يقم َدقم٤م اًمٜم٤ّمَس إمم ]قمكّم  إّن اًمٜمٌّل  سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُْدرّي ]ىم٤مل[: 

، وذًمؽ يقم اخلَٛمٞمس، صمّؿ َدقم٤م  قِك وَمُ٘مؿَّ ذم[ همدير ظُمّؿ، أُمر سمام يم٤مَن ْت٧م اًمِّمجرة ُِمـ اًمِمَّ

صمّؿ مل  .، وم٠مظمذ سمَْمٌِْٕمف ومرومٕمٝم٤م طمتّك ٟمٔمر اًمٜم٤ّمس إمم سَمٞم٤مِض إسْمَٓمٞمفِ اًمٜم٤ّمس إمم قمكمٍّ 

ىم٤م طمّتك ٟمَزًم٧م هذه أي٦م  َيْٗمؽَمِ                             

         اهلل أيمؼَم قمغم إيمامِل اًمّديـ، وإمت٤مِم اًمٜمِّٕمٛم٦ِم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل :

صمّؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمّؿ واِل َُمـ وآه، وقم٤مِد َُمـ  ورو٤م اًمّربِّ سمِرؾم٤مًمتل، واًمقٓي٦م ًمٕمكمّ 

 ظمُذل َُمـ ظمَذًمف.ٱٟمٍُم ُمـ ٟمٍَم، وٱقم٤مداه، و

 ]وم٘م٤مل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، أشم٠مذن زم أن أىمقل أسمٞم٤مشم٤ًم؟ ىمؾ سمؼميم٦ِم اهلل[.

٤من سمـ صم٤مسم٧م: ي٤م َُمِمٞمَخ٦م ىُمَريش، اؾمَٛمٕمقا ؿمٝم٤مدة رؾمقِل اهلل ًّ ، صمّؿ وم٘م٤مل طم

 1أٟمِم٠م ي٘مقل... صمّؿ أٟمَِمد إسمٞم٤مت اعُمَت٘مّدُم٦م.

: ُمـ ص٤مم صمامن قمنمة ُمـ ذي احلّج٦م يمت٥م ةٟم٘مؾ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي قمـ أيب هرير

 سمٞمد قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل: صٞم٤مم ؾمّتلم ؿمٝمرًا، وهق يقم همديرظمّؿ، عّم٤م أظمذ اًمٜمٌّل 

 أًم٧ًم وزّم اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكّم ُمقٓه.

مم يمّؾ وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب: سمخٍّ سمخٍّ ًمؽ ي٤مسمـ أيب ـم٤مًم٥م، أصٌح٧م ُمقٓي وُمق

ُمًٚمؿ. وم٠مٟمزل اهلل:              .4 

سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلُْدري: أّن  ٟم٘مؾ احلٛمقئل سم٤مؾمٜم٤مده قمـ إٟمّم٤مري

                                                 
 .80/ اخلقارزُمل ُمٜم٤مىم٥م .2

 .49ح ،2/71 اًمًٛمٓملم ومرائد .1

 .124ح ،2/104 اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد :14ح ،29/ اعمٖم٤مززم ُمٜم٤مىم٥م :144 و 41/144 دُمِمؼ شم٤مريخ .4
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َجرِة ُِمـ  َدقم٤م اًمٜم٤ّمس إمم قمكمّ  اهلل رؾمقَل  ذم همديِر ظُمّؿ، وأَُمر سمام ْت٧م اًمِمَّ

، وذًمؽ يقم اخلَٛمٞمس، ومَدقم٤م قِك وَمُ٘مؿَّ ٌَْٕمٞمِف، ومروَمَٕمُٝمام طمّتك  ٚمّٞم٤مً قم اًمِمَّ وم٠مظَمذ سمَْم

، صمّؿ مل يتَٗمّرىمقا طمتّك َٟمَزًم٧م هذه أي٦م ٟمَٔمر اًمٜم٤ّمُس إمم سَمٞم٤مض إسمَٓمل َرؾمقِل اهلل

                                       وم٘م٤مل

يـ وإمت٤مِم اًمٜمّٕمٛم٦م وِرو٤م اًمّربِّ سمِرؾم٤مًمتل  : اهللرؾمقل اهلل أيمؼَم قمغم إيمامل اًمدِّ

َُمقٓه، اًمٚمٝمّؿ واِل َُمـ وآُه، واًمقٓي٦ِم ًمَِٕمكمٍّ ُمـ سَمٕمدي. صمّؿ ىم٤مل: َُمـ يمٜم٧ُم َُمقٓه ومَٕمكمٌّ 

 ظمُذل َُمـ ظمَذًمف.ٱٟمٍُم َُمـ ٟمٍَمه، وٱوقم٤مِد َُمـ قم٤مداه، و

٤من سمـ صم٤مسم٧م: ائذن زم ي٤م َرؾمقل اهلل وم٠مىم ًّ قل ذم قمكّم أسمٞم٤مشم٤ًم شَمًَٛمُٕمٝم٤م! وم٘م٤مل: وم٘م٤مل طم

 ىُمؾ قمغم سَمريم٦ِم اهلل.

٤من سمـ صم٤مسم٧م، وم٘م٤مل: ي٤م َُمِْمَٞمخ٦م  ًّ  ؾمَٛمٕمقا ىَمقزم ؿمٝم٤مدًة ُِمـٱَُمْٕمنَم ىُمَريش، وم٘م٤مم طم

 سم٤مًمقٓي٦ِم اًمث٤مسمت٦م. وم٘م٤مل: َرؾمقِل اهلل

 ؿْ ـِر َٟمٌِٞمُّٝمُ ـديـقَم اًمٖمَ ـُؿ يـُيٜم٤مِدهي

 

 سم٤مًمّرؾمقِل ُُمٜم٤مدي٤مً  ِٛمعْ سمُخؿٍّ وأؾْم  

 ٕسمٞم٤مت اعمت٘مّدُم٦م.ا 

 اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م. ُت٥ِم ذم يمُ  رانِ قْ ٝمُ ِْم ُمَ  واحلدي٨ُم  وهذه إسمٞم٤مُت 

ٌق قَمِ٘مٞم٥م هذا احلدي٨م وإسمٞم٤مت: هذا طَمدي٨ٌم ًمف ـُمرُ  اًمِّم٤مومِِٕملُّ  لُّ ْيٜمِ قِ وىم٤مل احلَٛمَ 

 2إٟمّم٤مري. ؾمٕمٞمد ؾَمٕمد سمـ ُم٤مًمِؽ اخلُْدِريِّ  يمثػمٌة إمم أيب

قم٤ًميمر سمًٜمد وٕمٞمػ قمـ أيب ؾمٕمٞمد  اسمـ ُمردويف واسمـظمرج أىم٤مل اًمًٞمقـمل: و

قمٚمّٞم٤ًم يقم همديرظمؿ ومٜم٤مدى ًمف سم٤مًمقٓي٦م هٌط  اخلدري ىم٤مل عم٤م ٟمّم٥م رؾمقل اهلل

ضمؼميؾ قمٚمٞمف ِبذه أي٦م              .1 

وأظمرج اسمـ ُمردويف واخلٓمٞم٥م واسمـ قم٤ًميمر سمًٜمد وٕمٞمػ قمـ أيب هريرة ىم٤مل عم٤م 

                                                 
 .40ح ،2/74 اًمًٛمٓملم ومرائد .2

 .1/159 اعمٜمثقر اًمدر .1
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ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه  ين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ىم٤مل اًمٜمٌليم٤من يقم همديرظمؿ وهق يقم صمام

ومٕمكم ُمقٓه وم٠مٟمزل اهلل              .2 

ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: هذه »ومم٤ّم ذيمرٟم٤م ئمٝمر سمٓمّلن ُم٘م٤مًم٦م اًمٗمخر اًمرازي طمٞم٨م ي٘مقل: 

ـ  أن اًمذيـ يمٗمروا يئًقا ُمأي٦م داًم٦م قمغم سمٓمّلن ىمقل اًمراومْم٦م، وذًمؽ ٕٟمف شمٕم٤ممم سملّم 

ًمديـ، وأيمد ذًمؽ سم٘مقًمف اشمٌديؾ             ومٚمق يم٤مٟم٧م إُم٤مُم٦م قمكم سمـ

واضم٥م  ٟمّم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم وىمٌؾ رؾمقًمف ُمٜمّمقص٤مً  ـم٤مًم٥م أيب

اًمٓم٤مقم٦م ًمٙم٤من ُمـ أراد إظمٗم٤مءه وشمٖمٞمػمه آي٤ًم ُمـ ذًمؽ سمٛم٘مت٣م هذه أي٦م، ومٙم٤من يٚمزم أن 

ظمٗم٤مئف، وعم٤م مل يٙمـ إٙم٤مر ذًمؽ اًمٜمص وقمغم شمٖمٞمػمه وٓ ي٘مدر أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اٟم

ادقم٤مه هذا  نّ أإُمر يمذًمؽ، سمؾ مل جير ْلذا اًمٜمص ذيمر، وٓ فمٝمر ُمٜمف ظمؼم وٓ أصمر، قمٚمٛمٜم٤م 

 .1شقمٚمٞمف سم٤مُٓم٤مُم٦م ُم٤م يم٤من ُمٜمّمقص٤مً  اًمٜمص يمذب، وأن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

يمثػمة وًمٙمـ ؾمػمة اًم٘مقم  اًمٜمّمقص قمغم ظمّلوم٦م أُمػماعم١مُمٜملم وضمف اًمٔمٝمقر:

ُمـ أّول اًمٞمقم قمغم آٟمٙم٤مر وايئ٤مس اًمٙم٤مومريـ ٓ يدّل قمغم قمدم إظمٗم٤مء اًمٜمّمقص 

ْ  وإٟمٙم٤مره٤م سمقاؾمٓم٦م اًمذيـ يّدقمقن أهّنؿ ّٓ  ـْ ٙمُ شمَ  ظمٚمٗم٤مء رؾمقل اهلل وُم٘م٤مًم٦م اًمٗمخر مَل إ

 ُمٖم٤مًمٓم٦م واوح٦م.

ُي٘م٤مد ًمٚمٌٞمٕم٦م  طملم ضم٤مؤوا سم٠مُمػماعم١مُمٜملمذًمَِؽ ٟمٙم٤مر ومٞمٔمٝمر وأُّم٤م ؾمػمّتؿ قمغم اْل

 ىم٤مل: وم٢من مل ُأسم٤ميع وَمَٛمف؟ يم٤مْلٛمؾ اعمخِمقش.

 شُم٘متؾ واهلل. نْ وم٘مٞمؾ ًمف: إذَ 

 !فِ ًمِ قْ ؾُم رَ  أظم٤ماهلل و دَ ٌْ شم٘متٚمقن قمَ  نْ ذَ وم٘م٤مل: إِ 

 ؾمقًمف ومّل.أُّم٤م قمٌد اهلل ومٜمٕمؿ، وأُّم٤م أظمق ر وم٘مٞمؾ ًمف:

ت احل٤مُل ُمٕمف طمّتك شمٜم٤مؾَمقا ومْمٚمف  ب اًمَري٥ُم أو اْلٝمؾ يموهٙمذا اؾمتٛمرَّ ٚمَّف، وشمنَّ

                                                 
 .1/159 اعمٜمثقر اًمدر .2

 .22/249 اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم .1
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 !إمم أفمٝمر ومْمٞمٚم٦ٍم ًمف

 ؾم٠مل رضمٌؾ اًْمؼَم طمّتك 
ِ
ـَ قم٤مِزب، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤مقماّمر! أؿَمِٝمَد قمكٌم سمدرًا؟! ىم٤مل:  2اء سم

 1طمّ٘م٤ًم.

 وسمٚمغ احل٤مل إمم أن ٟمَرى اًمّمح٤مسم٦َم ي٠ًمًمقن قمـ قمكمٍّ هؾ ؿمِٝمدوا ًمف ُمٜم٘م٦ًٌم؟!

ـُ قم٤ًميمر قمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: أشمٞم٧ُم ُمّٙم٦م، ومٚمِ٘مٞم٧م ؾَمٕمَد  4وم٘مد أظمرج اسم

ـَ ا  ًمٕمكمٍّ ُمٜم٘م٦ًٌم؟!أيب وىّم٤مص، وم٘مٚم٧ُم: هؾ ؾمٛمٕم٧َم سم

ُر ومٞمٝم٤م  ـّ أطم٥مُّ إزمَّ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُأقَمٛمَّ ىم٤مل: ؿمِٝمدُت ًمف أرسمٕم٤ًم، ْٕن شمٙمقن زم واطمدٌة ُمٜمٝم

 !ُِمثَؾ قُمُٛمِر ٟمقٍح 

ُمـ يمٜم٧ُم ُمقٓه »ومذيمر شمٌٚمٞمغ سمراءة، وؾمّد إسمقاب، واًمراي٦م يقَم ظَمٞمؼم، وطمدي٨َم 

ُمٜمّل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ  أٟم٧م»، وذيمر اخل٤مُم٦ًم ُمـ ُمٜم٤مىمٌف طمدي٨َم سمٖمدير ظُمؿٍّ ش ومٕمكمٌّ ُمقٓه

 .4شُمقؾمك

ـُ قم٤ًميمر أيْم٤مً   قمـ ؾمٝمؿ سمـ طُمّملم إؾمدّي، ىم٤مل: 5وأظمرج اسم

ـُ قمٚمَ٘مَٛم٦م، وِب٤م أسمقؾمٕمٞمٍد اخلُدريُّ ـ ويم٤من قمٌداهلل » ىمِدُم٧ُم إمم ُمّٙم٦َم أٟم٤م وقمٌداهلل سم

٤ٌّمسم٦ًم ًمٕمكمٍّ دهرًا! ـ ىم٤مل: وم٘مٚم٧ُم ًمف: هؾ ًمؽ  ـُ قمٚم٘مٛم٦َم ؾم  ذم هذا ـ يٕمٜمل أسم٤مؾمٕمٞمٍد اخلُدرّي ـسم

                                                 
 اعمٝمٛمٚم٦م. اًمراء سمتخٗمٞمػ .2

 .292 رىمؿ دُمِمؼ، شم٤مريخ ُمـ ـم٤مًم٥ٍم  أيب سمـ قمكمّ  اْلُم٤مم شمرَج٦م .1

 .178 رىمؿ دُمِمؼ، شم٤مريخ ُمـ ـم٤مًم٥ٍم  أيب سمـ قمكمّ  اْلُم٤مم شمرَج٦م .4

 قمٚمٞمف ذًمؽ ومٜمٗم٧ًم قمٚمّٞم٤ًم، وظمّٚمػ احلٛمراء ٟم٤مىمتف قمغم   همزا اهلل رؾمقل أنّ  ُمٜم٤مىمٌف ُمـ واخل٤مُم٦ًم .4

 سمٖمرز أظمذ طمّتك ومج٤مء ىم٤مل: قمٚمّٞم٤ًم، ذًمؽ ومٌٚمغ صحٌَتف! ويمره اؾمتث٘مٚمف أّٟمف ظمّٚمٗمف إّٟمام إّٟمف وىم٤مًمقا: ىمريش،

. سمٙمل ىم٤مل: صحٌتل! ويمِرَه٧م شمًتث٘مُٚمٜمل أّٟمؽ ٜملظمّٚمٗمت إّٟمام أّٟمؽ ىمريُش  زقَمَٛم٧م قمكّم: وم٘م٤مل اًمٜم٤مىم٦م،  قمكمٌّ

ّٓ  أطمدٌ  ُمٜمٙمؿ ُم٤م اًمٜم٤مس! أهّي٤م ىم٤مل: صمؿّ  وم٤مضمتَٛمٕمقا، اًمٜم٤مس، ذم اهلل رؾمقُل  ومٜم٤مدى   ىم٤مل:  أُم٤م طم٤مُم٦م، وًمف إ

ـَ  ي٤م شمرى   ، ُمـ ه٤مرون سمٛمٜمزًم٦م ُمٜمّل شمٙمقنَ  أن ـم٤مًم٥ٍم  أيب اسم ّٓ  ُمقؾمك  : وم٘م٤مل سمٕمدي؟ ٟمٌلَّ  ٓ أّٟمف إ  قمكمٌّ

 ورؾمقًمف. اهلل قمـ رِوٞم٧ُم 

 .565 رىمؿ قم٤ًميمر، اسمـ .شم٤مريخ .5
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ٟمُحِدُث سمف قمٝمدًا؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: وم٠مشمٞمٜم٤مه، وم٘م٤مل ًمف: هؾ ؾمِٛمٕم٧َم ًمٕمكمٍّ ُمٜم٘م٦ًٌم؟! ىم٤مل: 

ؾ قمٜمٝم٤م اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وىمريِم٤ًم: إّن رؾمقل اهلل ًَ ىم٤مم  ٟمٕمؿ! وم٢مذا أٟم٤م طمّدصمتُؽ وم

ىم٤مًمقا: ش أهّي٤م اًمٜم٤مس! أَوًم٧ًُم أومم  سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ؟»يقَم همدير ظُمؿٍّ وم٠مسمٚمغ، صمّؿ ىم٤مل: 

يديف طمتّك  ومرومع رؾمقل اهللش ُأْدُن ي٤م قمكّم!»ـ ىم٤مْل٤م صمّلَث َُمّرات ـ صمّؿ ىم٤مل: سمغم  

 صمّلَث ُمّرات.ش ُمـ يمٜم٧ُم َُمقٓه ومٕمكمٌّ ُمقٓه»ٟمٔمرُت إمم سمٞم٤مض آسم٤مـمٝمام، ىم٤مل: 

ـُ قمٚم٘مٛم٦م:  ىم٤مل ش ؟!أٟم٧م ؾمٛمٕم٧َم هذا ُمـ رؾمقل اهلل»ىم٤مل: وم٘م٤مل قمٌداهلل سم

 .2شؾمٛمَٕمتُف ُأُذٟم٤مَي ووقم٤مُه ىمٚمٌل»٤مل: وأؿم٤مر إمم ُأُذٟمٞمف وصدِره، وىمش ٟمٕمؿ»أسمقؾمٕمٞمد: 

ومؽماهؿ يتٕمّجٌقن إذا ؾمٛمٕمقا ًمف سمٛمٜم٘م٦ٌٍم، وٓ يٙم٤مدون يّمّدىمقن اًمّمح٤ميبَّ طمّتك 

ٌُف وؾمُي َػ ْلؿ أو ي١ميّمد ْلؿ سم٠مّٟمف ؾمٛمٕمف سم٠مُذٟمٞمف ووقم٤مه ىمٚم
ل قمـ ذًمؽ ُمـ ؿمئ٧َم ُمـ ٠مٚمِ

 اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مِر وىمريِم٤ًم!

ُِمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىّم٤مص،  ومٛمثؾ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥ِّم يًٛمُع طمدي٨م اعمٜمزًم٦م

ف! ومٞمام أظمرج ُمًٚمٌؿ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥ِّم، قمـ  ًَ ومّل ي١مُمـ سمف طمّتك يراضمع ؾمٕمدًا ٟمٗم

:  قم٤مُمر سمـ ؾمٕمٍد، قمـ أسمٞمف ؾمٕمد: ؾمٛمع اًمٜمٌلَّ  أُم٤م شمرى  أن شمٙمقن ُمٜمّل »ي٘مقل ًمٕمكمٍّ

ّٓ أٟمَّف ًمٞمس سمٕمدي ٟمٌلٌّ  ُأؿم٤مومِف وم٠مطم٧ٌٌُم أن »ىم٤مل ؾمٕمٞمد: ش. سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك  إ

، ىم٤مل ومقوع إصٌَٕمٞمف ذم ُأُذَٟمٞمف، صمّؿ ىم٤مل: شسمذًمؽ ؾمٕمدًا، ومٚم٘مٞمُتف ومذيمرُت ًمف ُم٤م ذيمر زم قم٤مُمرٌ 

 .1شاؾمتٙمت٤م إن مل أيمـ أؾمٛمٕمف ُمـ اًمٜمٌّل »

ـُ  صمٜم٤م اسم وذم ًمٗمظ أمحد ذم اعمًٜمد قمـ ىمت٤مدة وقمكّم سمـ زيد سمـ ضُمدقم٤من، ىم٤مٓ: طمدَّ

ـٌ ًمًٕمد سمـ ُم٤مًمؽ طمديث٤ًم قمـ أسمٞمف  ىم٤مل: اعمًّٞم٥م، طمّدصمٜمل اسم

صمُتف قمٜمؽ طملم اؾمتخٚمػ  رؾمقُل   اهلل ومدظمٚم٧ُم قمغم  ؾَمْٕمٌد، وم٘مٚم٧ُم: طمديث٤ًم طمدَّ

ومٙمره٧م أن أظمؼَمه أّن اسمٜمَف ش ُمـ طمّدصمؽ سمف؟»قمٚمّٞم٤ًم قمغَم اعمديٜم٦م. ىم٤مل ومٖمْم٥م وم٘م٤مل: 

                                                 
 سمٓمري٘ملم. دُمِمؼ شم٤مريخ ُمـ أُمػماعم١مُمٜملم شمرَج٦م ذم قم٤ًميمر اسمـ أظمرضمف .2

 .102 رىمؿ ،144/ و 79 رىمؿ ،256/ طمٜمٌؾ سمـ ٕمحد ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم أُمػماعم١مُمٜملم ومْم٤مئؾ .1
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 !طمّدصمٜمٞمف ومٞمٖمْم٥م قمٚمٞمف

اؾمتخٚمػ قمٚمّٞم٤ًم قمغَم  كطملم ظمرج ذم همزوة شمٌق إّن رؾمقَل اهلل»صمّؿ ىم٤مل: 

ّٓ وأٟم٤م ُمٕمؽ، وم٘م٤مل: أَوُم٤م شمرى  اعمديٜم٦م، وم٘م٤مل قمكمٌّ  : ي٤م رؾمقَل اهللً ُم٤م يمٜم٧ُم أطم٥مُّ وضمٝم٤ًم إ

، همػم أّٟمف ٓ ٟمٌلَّ سمٕمدي  .2شأن شمٙمقَن ُمٜمّل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك 

وذم ًمٗمظ اسمـ قم٤ًميمر: وم٠مطم٧ٌٌُم أن ُأؿم٤مومَِف سمذًمؽ ؾمٕمدًا، ومٚم٘مٞمُتف وم٠ًمًمُتف قماّم ذيمر زم، 

وم٠مدظمؾ إصٌَٕمٞمف ذم ُأُذَٟمٞمف، وم٘م٤مل: ش ف؟!أٟم٧م ؾمٛمٕمتَ »، ىم٤مل وم٘مٚم٧م: شٟمٕمؿ، ؾمٛمٕمُتف»وم٘م٤مل: 

ّٓ وم٤مؾمتَ »  شت٤م!ٙمَّ َٟمَٕمؿ وإ

وذم ًمٗمٍظ آظمر: ىم٤مل ؾمٕمٞمد: ومَٚمْؿ أرَض سم٘مقل إسمراهٞمَؿ طمّتك ًم٘مٞم٧ُم ؾمٕمدًا، وم٘مٚم٧ُم: 

ّٓ وم٤مصَٓمَٙمت٤م»وم٘م٤مل: ش ؟أٟم٧م ؾمٛمٕمَتف ُمـ رؾمقل اهلل»  ش.ٟمٕمؿ، وإ

ٜم٤م رضمٌؾ ذم ٟمٗمًف وذم طمدي٨م اًمُزهرّي قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمٍد ىم٤مل: إيّن عَمع أيب إذ شمٌٕمَ 

وُم٤م »، ىم٤مل: شي٤م أسم٤م إؾمح٤مق! طمدي٨ٌم يذيمر اًمٜم٤مُس قمـ قمكمّ »قمغم  قمكمٍّ سمٕمُض اًمٌمء، وم٘م٤مل: 

ٟمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧ُم »، ىم٤مل: شأٟم٧م ُمٜمّل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك  »ىم٤مل: ش هق؟

... ُم٤م ُيٜمٙمر أن ي٘مقَل ًمٕمكمٍّ هذا وأومْمؾ ُمـ هذا! اهلل رؾمقل  شي٘مقل ًمٕمكمٍّ

ـُ قم٤ًميمر، رىمؿ   .474أظمرضمف اسم

ـُ قم٤ًميمر قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيَد اْلُْٕمٗملِّ قمـ قمٌداهلل سمـ ُيٞمَك احلََيُمّل  وأظمرج اسم

ـَ أيب ـم٤مًم٥ٍم قمغَم اعمٜمؼم ي٘مقل:  ؾمٜملَم  َصٚمَّٞم٧ُم ُمع رؾمقل اهلل»ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم قمكّم سم

: شصّلًة ىمٌَؾ أن ُيّمكّم ُمٕمف أطمدٌ  ٧م ُأُذٟم٤مك»، وم٘مٚم٧م ًمٕمٌداهلل سمـ ُيٞمك  ّٓ ومَّمٛمَّ صمّلصم٤ًم، ش وإ

ّٓ وم»ىم٤مل:  ٧م ُأُذٟم٤مي!وإ  .1ششُّمٛمَّ

وأظمرج »ومم٤ّم ذيمرٟم٤م فمٝمر قمدم مت٤مُمٞم٦م ُم٘م٤مًم٦م أًمقد اعمتٕمّم٥م طمٞم٨م ي٘مقل: 

                                                 
 .2541 رىمؿ ،4/ اعمًٜمد .2

 سمـ قمكم أُمػماعم١مُمٜملم ومْم٤مئؾ يمت٤مب قمغم ٤ٌمئلاًمٓم٤ٌمـم قمٌداًمٕمزيز اًمًّٞمد اًمٕمّّلُم٦م ُم٘مدُم٦م .1

 (.42-44/) طمٜمٌؾ سمـ ٕمحد ـم٤مًم٥م أيب
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ًمٕمكم يمرم اهلل  اًمِمٞمٕم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م سمٕمد أن ىم٤مل اًمٜمٌل

ومٚمام ٟمزًم٧م ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمّلة ش ُمـ يمٜم٧ُم ُمقٓه ومٕمكمٌّ ُمقٓه»شمٕم٤ممم وضمٝمف ذم همدير ظمؿ: 

يمؼم قمغم إيمامل اًمديـ وإمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ورو٤مء اًمرب رؾم٤مًمتل ووٓي٦م قمكم واًمًّلم: اهلل أ

يمرم اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمف سمٕمدي، وٓ ْيٗمك أن هذا ُمـ ُمٗمؽمي٤مّتؿ، وريم٤ميم٦م اخلؼم ؿم٤مهدة قمغم 

ىم٤مل ذم طمّؼ إُمػم يمرم اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمف  ذًمؽ ذم ُمٌتدأ إُمر، ٟمٕمؿ صم٧ٌم قمٜمدٟم٤م أٟمف

د قمغم ذًمؽ ـ يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ـ ًمٙمـ ٓ وزاش هٜم٤مك: ُمـ يمٜم٧ُم ُمقٓه ومٕمكمٌّ ُمقٓه

 .2شدًٓم٦م ذم اْلٛمٞمع قمغم ُم٤م يدقمقٟمف ُمـ اْلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى واًمزقم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك

 عم٤م ُمّر ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ورود هذا اخلؼم ُمـ ـمرىمٝمؿ ودًٓمتف واوح٦م.

 1ذم هذا اعمج٤مل راضمع يمت٤مب ُمقؾمققم٦م اْلُم٤مُم٦م ذم ٟمّمقص أهؾ اًمًٜم٦م.

 

                             

                           

                 

 

سمٕمد أن ذيمر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمٕمض اعمحّرُم٤مت ُمـ اًمٓمٕم٤مم، واؾمتثٜمك ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من »

ذم هذه ]أي٦م[ اًمنميٗم٦م سمٕمض ُم٤م ُيّؾ أيمٚمف، وهل اًمٓمّٞم٤ٌمت  حمّٚمًّل قمغم اْلَج٤مل، يذيمر 

سم٠مَجٕمٝم٤م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمـ اًمّٚمحقم أم همػمه٤م، وظمّص سم٤مًمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م اصٓم٤مده 

 .4شّٚمؿ قمغم اًمّمٞمدٌقاؾمٓم٦م اًمٙمٚم٥م اعمٕمّٚمؿ اًمذي شمٕماْلٟم٤ًمٟم

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول، واْلٛمٚم٦م اْلؾمٛمٞم٦م سمٕمده

                                                 
 (.6/62) 6/410 اعمٕم٤مين روح .2

 .2/278 اًمًٜم٦م أهؾ ٟمّمقص ذم اْلُم٤مُم٦م ُمقؾمققم٦م .1

 آصّلطملم. ُمع 20/496 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 240

ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. وُمٕمٜمك اًم١ًمال واوح واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم واعمٗمٕمقزم 

 .يرضمع إمم رؾمقل اهلل

 .ُمٌتدأ 

  ظمؼمه، أو ٦م يمٚمٛم٦م واطمدة اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌتدأ وَجٚم      

 ظمؼمه.

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

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًم١ًمال سم٘مريٜم٦م اْلقاب أقمؿ ُمـ .

 اعمٓم٤مقمؿ واعمٜم٤ميمح، واًمث٤مين ي٠ميت ذم أي٦م أشمٞم٦م.

 ؾم١مال قم٤مم ي٘متيض أن ي٠ميت سمجقاب قم٤مم ومٚمذا أضم٤مب اهلل شمٕم٤ممم:

   واْلٛمٚم٦م  ي٤م رؾمقل اهللش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٕمده ُمٗمٕمقل سمف ـ ُم٘مقل اًم٘مقل ـ .

             .ُمّر    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

     :ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ َجع اًمٓمٞم٥م ود اخلٌٞم٨م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم   

       2. 

وىمٞمؾ: ُمٕمٜمك اًمٓمٞم٤ٌمت ُم٤م يًتٚمذ ويًتٓم٤مب. وفم٤مهر أي٦م قمغم هذا ي٘متيض ْتٚمٞمؾ »

ّٓ ُم٤م ىم٤مم دًمٞمؾ قمغم ْتريٛمف  .1شيمؾ ُمًتٓم٤مب إ

و      يٗمٞمد ش ال»َجع حمكم سمـ 
ٍ
أن يٙمقن »يٗمٞمد اًمٕمٛمقم ومل ي٘مٞمده٤م سمٌمء

ًتٓم٤مب قمٜمد إومٝم٤مم اعمٕمتؼم ذم شمِمخٞمص ـمٞمٌف اؾمتٓم٤مسم٦م إومٝم٤مم اعمتٕم٤مروم٦م ذًمؽ ومام ي

 .4شطمّللاًمٕم٤مدي٦م ومٝمق ـمٞم٥م، وَجٞمع ُم٤م هق ـمٞم٥م 
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وإّٟمام ٟمّزًمٜم٤م اًمٓمٞم٥م قمغم اعمتٕم٤مرف اعمٕمٝمقد ْلىمتْم٤مء اًمٕمٛمقم اًمذي يِمٛمؾ َجٞمع 

 2ـمّلق شمٜمزل قمغم اعمتٕم٤مرف اعمٕمٝمقد.ُمّم٤مديؼ اًمٓمٞم٥م. ٓ أّن اْل

ٙمقن واْلقاب اًمٕم٤مم هق هذا: يمؾ ُم٤م يم٤من ـمٞم٤ًٌم ومٝمق طمّلل ذم اًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦م، ومت

 1ذقمٞم٦م ٓ قم٘مٚمٞم٦م. ٤ٌمِت ٞمِّ اًمٓمَّ  ٦مُ ٞمَّ ٚمِ طمِ 

واخلٌٞمث٤مت: هل ُم٤م ٟمص قمغم ْتريٛمف ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت 

 اًمتحريٛمٞم٦م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

  ُمقصقًم٦م، ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     ومتٙمقن ذم حمؾِّ رومع، أو ذم حمّؾ ضمّر

 ش.وصٞمد اًمذي»سمحذف ُمْم٤مومف وشم٘مديره: 

    ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ومٕمؾ 

        ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ  :طم٤مل »وشم٘مديره

ش يمقٟمف       و .      هل اًمٙمقاؾم٥م ُمـ ؾم٤ٌمع اًمٓمػم واًمٌٝم٤مئؿ ُمـ اًمّم٘مر

واًم٤ٌمزي واًمٙمّلب واًمٗمٝمقد. ؾمٛمٞم٧م اًمٙمقاؾم٥م ٕنَّ أرسم٤مِب٤م يٙمًٌقن سمّمٞمده٤م أو ٕهّن٤م 

ـّ هم٤مًم٤ًٌم. حردم  صٞمده

      اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ اًمتٙمٚمٞم٥م وهق شمٕمٚمٞمؿ اًمٙمّلب وشم٠مديٌٝم٤م ًمٚمّمٞمد. طم٤مل

ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم     أي ُمٕمّٚمٛمل اًمٙمّلب ًمٚمّمٞمد. شم٘مٞمٞمد ًمٚمحٚمٞم٦م سم٤مًمٙمّلب

 4.اعمٕمٚمَّٛم٦م، ٓ همػمه٤م ُمـ اًمٙمّلب واْلقارح، يمام رواه أصح٤مسمٜم٤م قمـ أيب قمٌداهلل

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م

طم٤مل ُمـ    . 

                                                 
 .5/101 اعمٞمزان ص٤مطم٥م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ٕمّّلُم٦ماًم قمٚمٞمف يمام .2

 .20/498 اًمرمحـ ُمقاه٥م ذم اًمًٌزواري ًمٚمٗم٘مٞمف ظمّلوم٤مً  .1
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   ْـ ، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ شُم٤م»و ش ُِمـ»ُمٙمّقٟم٦م ُِم     . 

              .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم  .وم٤مقمٚمف           .شمٗمريٕمٞم٦م 

   أُمر ووم٤مقمٚمف. وإُمر ذم ُم٘م٤مم احلٔمر يٗمٞمد اْلسم٤مطم٦م يمام سملّم ذم قمٚمؿ  ومٕمؾ

 إصقل وسمٞم٤من ًمنمط ُمـ ذائط طمٚمٞم٦م أيمؾ صٞمد اًمٙمّلب اعمٕمّٚمٛم٦م.

   ُمّر، ُمتٕمّٚمؼ سمـ    هٜم٤م شمٌٕمٞمْمٞم٦م.ش ُمـ»و 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اًمٙمّلب اعمٕمّٚمٛم٦م. أي

 شمّمٞمدّن.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .أي ًمٙمؿ ٓ ًمٜمٗمًٝم٤م . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف ُمٕمٓمقف قمغم   سمٞم٤من ًمنمط آظمر ُمـ احلٚمٞم٦م .

 وهق ذيمر اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم طملم ارؾم٤مل اًمٙمٚم٥م اعمٕمّٚمؿ.

             .ُمٗمٕمقل سمف  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم .   . 

           .قم٤مـمٗم٦م     ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف ُمٕمٓمقف قمغم   . 

            .ُمٗمٕمقل سمف  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

   اؾمؿ           .   ظمؼم       .       .ُمْم٤مف إًمٞمف 

ك ٓ يٙمقن آصٓمٞم٤مد إهاوم٤ًم ذم اشم٘م٤مء اهلل ومٞمف طمتّ سمٚمزوم »واْلٛمٚم٦م إظمػمة أؿمٕم٤مر 

اًم٘متؾ، وٓ قمـ شمٚمف ودمؼم يمام ذم صٞمد اًمٚمٝمق وٟمحقه وم٢من اهلل هيع احل٤ًمب جي٤مزي ؾمٞمئ٦م 

ٟم٤مت اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة، وٓ يًٚمؽ أُمث٤مل هذه اعمٔم٤ممل واًمٕمدوا

 قمغم ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤م تسم٤مٓهم
ٍ
ّٓ إمم قم٤مىم٦ٌٍم ؾمقء  .2شيمثػماً ٞم٤مل واًمٗمؽ سم٤محلٞمقان اًمٕمجؿ إ
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 شمٜمٌٞمفٌ 

سم٤مًمنموط أشمٞم٦م،  أيمٚمف ُيّؾ صٞمد اًمٙمٚم٥م  نّ أيمٚمٛم٦م اعمذاه٥م قمغم اشمٗم٘م٧م »

ُم٤م يٗم٘مٝمف اًمٙمٚم٥م، ىم٤مل اًم يٗم٘مف ٚمَّ ٕمَ ُمُ  واظمتٚمٗم٧م ذم صٞمد همػمه يم٤مًمٗمٝمد واًمّم٘مر وُم٤م أؿمٌف

سمّمٞمد  : ُيؾ. واؾمتدل اًمِمٞمٕم٦م سم٠من ًمٗمظ ُمٙمٚمٌلم ظم٤مّص اًمِمٞمٕم٦م: ٓ ُيؾ. وىم٤مل همػمهؿ

ّٓ ُمع شمقاومر اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م:اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمَّ   ؿ، وُمٝمام يٙمـ، ومّل ُيؾ صٞمد اْلقارح إ

اًم إذا أُمره ص٤مطمٌف ي٠ممتر، وإذا زضمره يٜمزضمر. وهذا هق ٚمَّ ٕمَ ـ أن يٙمقن اْل٤مرح ُمُ 2

ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:             . 

ن يرؾمٚمف ص٤مطمٌف سم٘مّمد اًمّمٞمد، ومٚمق اٟمٓمٚمؼ ُمـ شمٚم٘م٤مئف، وأشمك سم٤مًمّمٞمد ُم٘متقًٓ أـ 1

 .ومّل ُيّؾ 

 ًْ ـ أن يٙمقن اًمّم٤مئد ُمُ 4
 اًم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م.ٚمِ

ـ أن يًٛمل اًمّم٤مئد قمٜمد ارؾم٤مل اْل٤مرح، ومٞم٘مقل: اذه٥م قمغم اؾمؿ اهلل، وُم٤م 4

أؿمٌف، وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم:            . 

ن يًٜمد اعمقت إمم ضمرطمف، ومٚمق أدريمف ُمٞمت٤ًم مل أـ أن يدرك اْل٤مرح اًمّمٞمد طمٞم٤ًم، و5

 .2شاْل٤مرحُيّؾ، ويمذا إذا أدريمف طمٞم٤ًم، وًمٙمـ ُم٤مت سم٥ًٌم آظمر همػم 

 اًمرواي٤مت

ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ صٞمد اًمٌزاة  صحٞمح٦م أيب سمٙمر احليُمل قمـ أيب قمٌداهلل

ّٓ ُم٤م ذيّمٞم ّٓ اًمٙمّلب. ىمٚم٧م: وم٢من واًمّم٘مقر واًمٗمٝمقد واًمٙمّلب، ىم٤مل: ٓ شم٠ميمٚمقا إ تؿ إ

، وم٢مّن اهلل ي٘مقل: ْؾ ىمتٚمف؟ ىم٤مل: يمُ                                 

               يمّؾ رء ُمـ اًم٤ًٌمع متًؽ اًمّمٞمد قمغم ٟمٗمًٝم٤م، . صمّؿ ىم٤مل :

ّٓ اًمٙمّلب اعمٕم  ّٚمٛم٦م، وم٢مهّن٤م متًؽ قمغم ص٤مطمٌٝم٤م.إ

                                                 
 .4/26 اًمٙم٤مؿمػ شمٗمًػم .2
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 2]و[ ىم٤مل: إذا أرؾمٚم٧م اًمٙمٚم٥م اعمٕمّٚمؿ، وم٤مذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٝمق ذيم٤مشمف.

يٗمتل ويم٤من يّت٘مل وٟمحـ  : يم٤من أيبصحٞمح٦م احلٚمٌل ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل

ّٓ أن شمدرك  ٟمخ٤مف ذم صٞمد اًمٌزاة واًمّم٘مقر وأُّم٤م أن وم٢مّٟم٤م ٓ خت٤مف وٓ ٟمحّؾ صٞمده٤م إ

ي٘مقل:  انَّ اهلل  يمت٤مب قمكمّ ذيم٤مشمف وم٢مّٟمف ذم                    ذم

 1اًمٙمّلب.

ذم ىمقل  أّٟمف ىم٤مل: ذم يمت٤مب قمكمّ  صحٞمح٦م ُأظمرى احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل

 :اهلل                  .4ىم٤مل: هل اًمٙمّلب 

قمـ اًمرضمؾ يرؾمؾ اًمٙمٚم٥م  ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل اٍج رّ صحٞمح٦م َجٞمؾ سمـ دَ 

قمغم اًمّمٞمد ومٞم٠مظمذه وٓ يٙمقن ُمٕمف ؾمّٙملم يذيّمٞمف ِب٤م أيدقمف طمتّك ي٘متٚمف وي٠ميمؾ ُمٜمف؟ ىم٤مل: 

 :ٓ سم٠مس، ىم٤مل اهلل                .4وٓ يٜمٌٖمل أن ي١ميمؾ مم٤ّم ىمتؾ اًمٗمٝمد 

قمـ صٞمد اًمٌزاة  أسم٤مقمٌداهلل صحٞمح٦م ُأظمرى ٕيب سمٙمر احليُمل ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م

  دَ ٞمْ واًمّم٘مقر واًمٙمٚم٥م واًمٗمٝمد، وم٘م٤مل: ٓ شم٠ميمؾ َص 
ٍ
ّٓ  رء ّٓ ُم٤م ذيّمٞمتٛمقه إ ُمـ هذه إ

ي٘مقل:  اًمٙمٚم٥م اعمٙمّٚم٥م، ىمٚم٧م: وم٢من ىمتٚمف؟ ىم٤مل: يمؾ ٕنَّ اهلل              

                                             .5 

ؿ ًمٚمّمٞمد وهق ُمًؽ قمٚمٞمف اًمٙمٚم٥م اعمٕمٚمَّ أ ُمٝمران ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قماّم  ـِ سمْ  امقم٦مَ ُمقصم٘م٦م ؾَم 

ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:                                      

                     ٤م مل ُمًؽ اًمٙمٚم٥م ممّ أ٤م ن شم٠ميمٚمقا ممّ أىم٤مل: ٓ سم٠مس

ن شمدريمف ومّل شم٠ميمؾ ُمٜمف، ىم٤مل: وؾم٠مًمتف قمـ أيمؾ اًمٙمٚم٥م ُمٜمف ىمٌؾ أي٠ميمؾ اًمٙمٚم٥م ُمٜمف وم٢مذا 
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ن ىمتٚمف ومّل شم٠ميمؾ إف، وٚمْ ف ويمُ ٤ًم ومذيمِّ دريمتف طمٞمّ أن إؿ ًمٚمّمٞمد وم٘م٤مل: صٞمد اًمٗمٝمد وهق ُمٕمٚمَّ 

 2ُمٜمف.

، ىم٤مل: ؾُمِئؾ قمـ يَمْٚم٥م اعمَُجقس ُيَٙمٚمٌِّف اعمًٚمؿ، قمـ طَمريز، قمـ أيب قمٌداهلل

 1وُيًّٛمل وُيرؾِمٚمف. ىم٤مل: ٟمٕمؿ، إّٟمف ُُمَٙمٚم٥َّم، إذا ذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، ومّل سم٠مس.

، قمـ اًمرضمؾ ّهح اًمٙمٚم٥م اعُمٕمّٚمؿ ويًّٛمل إذا قمـ أيب قمٌٞمدة، قمـ أيب قمٌداهلل

، ىم٤مل: ي٠ميُمؾ مم٤ّم أُمًؽ قمٚمٞمف، وإن أدريمف وىمتٚمف، وإن ُوضِمد ُمٕمف يمٚم٥ٌم همػم ُُمَٕمّٚمؿ ّهطمف

 ومّل ي٠ميُمؾ ُمٜمف.

ر واًمُٕم٘م٤مب واًم٤ٌمِزي؟ ىم٤مل: إن أدريم٧م َذيم٤مشمف ومُٙمؾ ُمٜمف، وإن مل ٘مىمٚم٧م: وم٤مًمّمَّ 

 شُمْدِرك ذيم٤مشمف ومّل شم٠ميُمؾ ُمٜمف.

ّٓ ىمٚم٧م: وم٤مًمَٗمْٝمد ًمٞمس سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمٚم٥م؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل: ٓ، ًمٞمس رء ُُمٙمٚم٥َّم إ

 4اًمٙمٚم٥م.

، ىم٤مل: ُم٤م ظمّل اًمٙمّلب مم٤ّم يّمٞمد اًمُٗمٝمقد قمـ ُزرارة، قمـ أيب قمٌداهلل

ّٓ ُم٤م أدريم٧م َذيم٤مشمف، ٕنَّ اهلل ىم٤مل: ٘مواًمّمُّ  َـّ ُمـ صٞمده إ قر و أؿم٤ٌمه ذًمؽ، ومّل شم٠ميُمٚم

     .أن ُيدرك ذيم٤مشمف ّٓ  4ومام ظمّل اًمٙمّلب ومٚمٞمس صٞمده سم٤مًمذي ُي١ميَمؾ إ

، ذم اًمّمٞمد ي٠مظُمذه اًمٙمٚم٥م ومُٞمدِريمف ٜمَْٔمٚم٦م، قمٜمفقمـ أيب َجٞمٚم٦م، قمـ اسمـ طَم 

اًمرضمؾ ومٞم٠مظُمذه، صمّؿ يٛمقت ذم يده، أي٠ميُمؾ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، إنَّ اهلل ي٘مقل:          

    .5 

 

                                                 
 .220ح ،9/17 اًمتٝمذي٥م .2

 .14ح ،1/20 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .16ح ،1/20 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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سمٕمد أّن هنل اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ وٓي٦م أهؾ اًمٙمت٤مب وُمٕم٤مذّتؿ وخم٤مًمٓمتٝمؿ ىمد 

يتقّهؿ طمرُم٦م ـمٕم٤مُمٝمؿ وٟم٤ًمئٝمؿ ومٌلّم طمٚمٞمتٝمام ًمٚمٛم١مُمٜملم ويٚمٛمح سم٠مّن ديـ اْلؾمّلم ديـ 

 اًمتآًمػ واًمرمح٦م ٓ اًمٜمٗمرة واخلِمقٟم٦م.

    فمرف زُم٤من ُم٘مّدم ُمتٕمّٚمؼ سمـ   شمّمدير اْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمـ ،   

 يدّل قمغم اُمتٜم٤من اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعم١مُمٜملم سم٢مطمّلل ـمٕم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب وٟم٤ًمئٝمؿ.

        .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

     ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ. شم٠ميمٞمد عم٤م ُمّر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ذم

 ٤م اُمتٜم٤مٟمٞم٦م.احلّلئؾ واًمتذيمػم سم٠مهّن 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   ُمٌتدأ، وهذا ُمـ ُمّم٤مديؼ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ووَمْرٌد ُمـ أومراده اعمِمٙمقيم٦م

 ومٍمح سمحّٚمٞمتف.

يمام  2شواًمٓمٕم٤مم هق اعم٠ميمقل ويم٤من سمٕمض أهؾ اًمٚمٖم٦م ي٘مقل: اًمٓمٕم٤مم هق اًمؼُمُّ ظم٤مص٦م»

 ىم٤مًمف اسمـ وم٤مرس.

إؾمّلُمٞم٦م ُمع ذائٓمٝم٤م وهذه احلٚمٞم٦م ٓ شمِمٛمؾ ذسم٤مئحٝمؿ ٕهّنؿ مل يذيمقه٤م شمذيمٞم٦م 

وُمٜمٝم٤م قمٜمدٟم٤م يمقن اًمذاسمح ُمًٚماًم ومّل جيقز أيمؾ ذسم٤مئحٝمؿ وًمق ذيمقه٤م شمذيمٞم٦م إؾمّلُمٞم٦م. يمام 

                                                 
 .4/420 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس ُمٕمجؿ .2
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 2.روي ْتريؿ ذسم٤مئح ٟمّم٤مرى شمٖمٚم٥م قمـ قمكم

ٟمٕمؿ، ُيّؾ أؾماميمٝمؿ ّٕن شمذيمٞم٦م اًمًٛمؽ ظمروضمف طمٞم٤ًّم ُمـ اعم٤مء ٓ ومرق سملم 

هؿ وؾم٤مئر طمٌقِبؿ ويمذا ومقايمٝمٝمؿ وصمامر  هؿ.ظم٤مرضمف، وُيّؾ سُمرَّ

ه٤م إذا اضمتٜمٌقا ُمـ ذب ٓمٝم٤مرّتؿ جيقز إيمؾ ُمـ ـمٕم٤مم ـمٌخقًم٘مقل سماوقمغم 

 اخلٛمر وأيمؾ حلؿ اخلٜمزير ومل يٙمـ قمغم فم٤مهرهؿ اًمٜمج٤مؾم٦م.

وم٤محلٚمٞم٦م ٓ ْتٛمؾ قمغم ذسم٤مئحٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم وأـمٕمٛمتٝمؿ اعمٓمٌقظم٦م إذا مل ُيؽمزوا قمـ 

 اًمٜمج٤مؾم٤مت.

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمْم٤مف إًمٞمف 

  ل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف.          ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜم   ٕمقل سمف.ٗمُم 

            .ظمؼم وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

اًمٓمٕم٤مم اؾمٌؿ ضم٤مُمٌع ًمٙمؾِّ ُم٤م ُي١ميَمُؾ... واًمٕم٤مزم ذم يمّلم »وىم٤مل اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد: 

ك سم٤مًمٓمٕم٤مم ُم٤م اًمٕمرب: أّن اًمٓمٕم٤مم هق اًمؼُمُّ ظم٤مص٦م وي٘م٤مل: اؾمؿ ًمف وًمٚم ٛمَّ ًَ خٌز اعمخٌقز صمؿ ُي

دُّ ضمققم٤ًم ومٝمق ـمٕم٤مم ًُ  .1شىمرب ُمٜمف وص٤مر ذم طمّده ويمّؾ ُم٤م َي

ٜم٤م ٟمخرج زيم٤مة اًمٗمٓمر ص٤مقم٤ًم ُمـ ـمٕم٤مم يم»ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد »وىم٤مل اسمـ إصمػم: 

ىمٞمؾ أراد سمف اًمؼُمّ وىمٞمؾ اًمتٛمر وهق أؿمٌف ّٕن اًمؼُمّ يم٤من قمٜمدهؿ ىمٚمٞمًّل ش ُمـ ؿمٕمػم ٤مً أو ص٤مقم

 .4شظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر. وىم٤مل اخلٚمٞمؾ: إّن اًمٕم٤مزم...ٓ يتًّع ْل

. وقمـ اخلٚمٞمؾ: أّٟمف اًمٕم٤مزم »وىم٤مل اًمزخمنمي:  وومّلن ُيتٙمر ذم اًمٓمٕم٤مم أي ذم اًمؼُمِّ

 .4شذم يمّلم اًمٕمرب وهذا ُمـ اًمٖمٚم٦ٌم يم٤معم٤مل ذم اْلسمؾ

                                                 
 .4/444 اًمتٌٞم٤من .2

 .569/ اًمٕملم يمت٤مب شمرشمٞم٥م .1

 .217 و 4/216 اًمٜمٝم٤مي٦م .4

 .180/ اًمٌّلهم٦م أؾم٤مس .4
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وأهؾ احلج٤مز إذا أـمٚم٘مقا اًمٚمٗمظ سم٤مًمٓمٕم٤مم قَمٜمَقا سمف اًمؼُمّ »وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: 

 يمر يمّلم اسمـ إصمػم واخلٚمٞمؾ اعم٤مولم.صمّؿ ذ 2شظم٤مص٦م

 .قم٤مـمٗم٦م 

          ُمٕمٓمقوم٦م قمغم             

واْلٛمٚمتلم يمّلم واطمد وطمٙمؿ واطمد وهق صمٌقت احلٚمٞم٦م وارشمٗم٤مع احلرُم٦م قمـ اًمٓمٕم٤مم ومّل 

ُم٤مٟمع أن يذيمر ـمرذم احلٙمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:                    

                    1. 

ومّل يٙمقن ذم ُم٘م٤مم شمنميع طمٙمؿ احلٚمٞم٦م ٕهؾ اًمٙمت٤مب ٕهّنؿ ٓ ي١مُمٜمقن 

 وىمرآٟمف وأطمٙم٤مُمف ومحٞمٜمئذ يّمػم هذا اًمتنميع ًمٖمقًا ومل يّمدر اًمٚمٖمق قمـ اهلل سمرؾمقل

 احلٙمٞمؿ قمغم آـمّلق.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ًمٗمٕمؾ حمذوف يٗمنه ىمٌٚمف شم٘مديره: أطمؾ ًمٙمؿ شمزوي٩م

     أو أهّن٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم .     :واًمث٤مين أفمٝمر. آطمّم٤من ْل٤م ُمٕم٤من أرسمٕم٦م

ومٞمّمػم ُمٕمٜمل  ٤4م.آؾمّلم واًمتزّوج واحلري٦م واًمٕمٗم٦م وهذا إظمػم هل اعم٘مّمقدة هٜم

    .اًمٕمٗمٞمٗم٤مت : 

        ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمؼ طم٤مل حمذووم٦م ُمـ    و .  

ـّ  سمٞم٤مٟمٞم٦م. أي طم٤مل يمقهن      . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

                      قوم٦م قمغم ُمٕمٓم       

                                                 
 .21/464 اًمٕمرب ًم٤ًمن .2

 .20/ اعمٛمتحٜم٦م ؾمقرة .1

 .4/27 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم ذم يمام .4
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    .ـّ اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م واعمجقؾمٞم٦م  . ْتٚمٞمؾ ًمتزوي٩م ٟم٤ًمء أهؾ اًمٙمت٤مب وه

  فمرف زُم٤من ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول، ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف سمف

 غم ٟمحق اًمٜمٙم٤مح وإقمٓم٤مء.حمذوف وهل احلٚمٞم٦م قم

      ـّ وًمٕمّؾ اًمتٕمٌػم سم٤مٕضمر ُمٗمٕمقل سمف صم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. أي ُمٝمقره

ـّ يمام ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   شمٚمٛمٞمح إمم ضمقاز آؾمتٛمت٤مع ِب           

                                2. 

      طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ     أي طم٤مل يمقهنؿ يٗمٕمٚمقن قمغم ـمريؼ .

 اًمٜمٙم٤مح واًمتزوي٩م، ٓ قمغم ٟمحق اًمزٟم٤م واًمًٗم٤مح.

    سمدل     أو طم٤مل صم٤من ُمـ وم٤مقمؾ   أو صٗم٦م .

 ًمِـ   . 

      ُمْم٤مف إًمٞمف. اًمًٗم٤مح: اًمزٟم٤م. وًمٙمـ هٜم٤م ارشمٙم٤مسمف ضمٝمرًا سم٘مريٜم٦م ُم٤م

 سمٕمده.

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل 

    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   . 

   ُمْم٤مف إًمٞمف. اخلدن: اًمّمديؼ، يٓمٚمؼ قمغم اًمذيمر وآُٟمثك. واعمراد سمف

 يؼ اًمّمداىم٦م وًمٕمّؾ ُمـ دون ُاضمرة.اًمزٟم٤م هًا، قمغم ـمر

 .قم٤مـمٗم٦م 

  .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم، واعمراد

صمؿ سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤مْلطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م أي: اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم وهق اًمٕمّمٞم٤من واْل

                                                 
 .14/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .2
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 حلدود اًمنمقمٞم٦م.واًمتج٤موز قمـ ا

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   وم٤معمراد سم٤مْليامن هٜم٤م ٟمٗمس إطمٙم٤مم .

 اًمنمقمٞم٦م ويمٗمره٤م شمرك اًمٕمٛمؾ ِب٤م.

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ضمقاب اًمنمط: أي يً٘مط 

              .وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف           .طم٤مًمٞم٦م  .ُمٌتدأ 

      .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم اعمٌتدأ 

       .ضم٤مر وجمرور ظمؼم اعمٌتدأ 

 اًمرواي٤مت

٤مرك وشمٕم٤ممم ٌقمـ ىمقل اهلل شم ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمرصحٞمح٦م أيب محزة ىم٤مل:    

                                  ىم٤مل: شمٗمًػمه٤م ذم سمٓمـ

 2اْليامن. اًم٘مرآن ]يٕمٜمل[ ُمـ يٙمٗمر سمقٓي٦م قمكّم، وقمكّم هق

اًمٖمٜمؿ  وأٟم٤م قمٜمده وم٘م٤مل ًمف: قمِمك ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ أسم٤مقمٌداهللصحٞمح٦م ىمتٞم٦ٌم إ

اينُّ ومتٕمرض ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مرو٦م ومٞمذسمح أٟم٠ميمؾ ذسمٞمحتف؟ وم٘م٤مل يرؾمؾ ومٞمٝم٤م اًمٞمٝمقدّي واًمٜمٍم

ّٓ أسمققمٌداهلل : ٓ شمدظمؾ صمٛمٜمٝم٤م ُم٤مًمؽ وٓ شم٠ميمٚمٝم٤م وم٢مّٟمام هق آؾمؿ وٓ ي١مُمـ قمٚمٞمف إ

ضمؾ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُمًٚمؿ، وم٘م٤مل ًمف اًمرَّ                      

       ق احلٌقب ي٘مقل: إّٟمام ه : يم٤من أيبوم٘م٤مل ًمف أسمققمٌداهلل

 1وأؿم٤ٌمهٝم٤م.

 سمًٜمد صحٞمح. 4روى اًمِمٞمخ ٟمحقه٤م ذم اًمتٝمذي٥م

                                                 
 .5ح ،2/257 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .2

 (.6/140) 20ح ،21/100 اًمٙم٤مذم .1

 .5ح ،9/64 اًمتٝمذي٥م .4
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 :قمـ ىمقل اهلل  ُمٕمتؼمة أيب اْل٤مرود ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر     

                    2: احلٌقب واًمٌ٘مقل.وم٘م٤مل 

قمـ ـمٕم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب وُم٤م ُيّؾ ىم٤مل: ؾم٠مًمتف  ُمقصم٘م٦م ؾمامقم٦م قمـ أيب قمٌداهلل

 1ُمٜمف ىم٤مل: احلٌقب.

: ي٤م أسم٤محمّٛمد ُم٤م شم٘مقل ذم ُمقصم٘م٦م احلًـ سمـ ضمٝمؿ ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمقاحلًـ اًمّرو٤م

رضمؾ يتزّوج ٟمٍماٟمّٞم٦م قمغم ُمًٚمٛم٦م؟ ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك وُم٤م ىمقزم سملم يديؽ، ىم٤مل: 

َـّ وم٢منَّ ذًمؽ يٕمٚمؿ سمف ىمقزم، ىمٚم٧م: ٓ جيقز شمزوي٩م اًمٜمٍّماٟمّٞم٦م قمغم ُم ًٚمٛم٦م وٓ همػم ًمتقًم

 ُمًٚمٛم٦م، ىم٤مل: ومِلَ؟ ىمٚم٧م: ًم٘مقل اهلل              4  ىم٤مل: ومام

شم٘مقل ذم هذه أي٦م:                    :؟ ىمٚم٧م: وم٘مقًمف

         ؿ صمّؿ ؾمٙم٧م.ٟمًخ٧م هذه ا ًّ  4ٔي٦م ومتٌ

: قمـ ىمقل اهلل  صحٞمح٦م زرارة سمـ أقملم ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر

                      :وم٘م٤مل: هذه ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف  

          5.6 

د اعمٕم٤مرو٦م ُمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مب راضمح٦م ومت٘مّدم ُمقصم٘م٦م احلًـ سمـ ضمٝمؿ شمٕم٤مرض صحٞمح٦م زرارة وقمٜم

. أو أن اًمّمحٞمح٦م حمٛمقًم٦م قمغم اًمٜمٙم٤مح اًمدوام. ـّ  اعمقصم٘م٦م اًمداًم٦م قمغم ضمقاز ٟمٙم٤مطمٝم

 :قمـ ىمقل اهلل  ُمٕمتؼمة قمٌٞمد سمـ زرارة ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل       

            ىمٚم٧م: ومام ُمقوع شمرك وم٘م٤مل: ُمـ شمرك اًمٕمٛمؾ اًّمذي أىمرَّ سمف ،

                                                 
 (.6/164) 6ح ،21/174 اًمٙم٤مذم .2

 (.6/164) 2ح ،21/170 اًمٙم٤مذم .1

 .112/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 (.5/457) 6ح ،20/659 اًمٙم٤مذم .4

 .20/ اعمٛمتحٜم٦م ؾمقرة .5

 (.5/458) 8ح ،20/662 اًمٙم٤مذم .6
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اًمٕمٛمؾ؟ طمّتك يدقمف أَجع؟ ىم٤مل: ُمٜمف اًّمذي يدع اًمّّمّلة ُمتٕمّٛمدًا ٓ ُمـ ؾمٙمر وٓ ُمـ 

 2قمّٚم٦م.

، ذم ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ؾم٤ممل، قمـ أيب قمٌداهلل ـِ سمْ  ِهِم٤ممِ  ـْ قمَ      

         ؽ، يٕمٜمل ]ُمـ[ أهؾ ، ىم٤مل: اًمَٕمَدس واحُلٌقب وأؿم٤ٌمه ذًم

 1اًمٙمت٤مب.

، ىم٤مل: قمـ اسمـ ؾِمٜم٤من، قمـ أيب قمٌداهلل          :ىم٤مل ،

ـّ اعمًٚمامت.  4ُه

، ذم قمـ أيب َجٞمٚم٦م، قمـ أيب قمٌداهلل                

    .ـّ اًمَٕمٗم٤مئػ  4، ىم٤مل: ُه

، ىم٤مل: ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ ىمقًمف: 5ًمٕمٌد اًمّم٤مًمحقمـ ا              

       .َـّ اًمٕمٗم٤مئػ ُمـ ٟم٤ًمئٝمؿ ؟ ىم٤مل: ُه ـّ ، وُم٤م ُمٕمٜمك إطمّم٤مهن ـّ  6ُم٤م ُه

ي٘مقل: أدٟمك ُم٤م ْيُرج سمف  سمـ قمٌداًمرمحـ، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤مقمٌداهللقمـ أسم٤من 

رى اًمرأي سمخّلف احلّؼ ومٞم٘مٞمؿ قمٚمٞمف، ىم٤مل: اًمرضمؾ ُمـ آؾمّلم أن ي         

          وىم٤مل: اًمذي يٙمُٗمر سم٤مْليامن اًمذي ٓ يٕمٛمؾ سمام أُمر اهلل سمف، وٓ يرى ،

 7سمف.

، ذم ىمقل اهلل: قمـ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أطمدمه٤م            

       ىم٤مل: هق شمرك اًمٕمٛمؾ طمّتك َيَدقمف أَجع، ىم٤مل: ُمٜمف اًمذي يدع اًمّمّلة ،

                                                 
 (.1/487) 21ح ،4/244 اًمٙم٤مذم .2

 .47ح ،1/24 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .48ح ،1/24 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .40ح ،1/24 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .اًمٙم٤مفمؿ ُمقؾمك اْلُم٤مم ُهقَ  .5

 .42ح ،1/24 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .6

 .44ح ،1/24 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .7
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 2ٙمر، يٕمٜمل اًمٜمقم.ؾُم ُمتٕمّٛمدًا، ٓ ُمـ ؿُمٖمؾ، وٓ ُمـ 

، ىم٤مل: ؾم٠مًمُتف قمـ شمٗمًػم هذه أي٦م قمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب ضمٕمٗمر       

            ّوم٘م٤مل[: يٕمٜمل سمقٓي٦م قمكم[ ،            

    .1 

 ذم ىمقًمف اهلل  ِم٤مم سمـ ؾم٤ممل قمـ أيب قمٌداهللصحٞمح٦م هِ            

    .4وم٘م٤مل: اًمٕمدس واحلٛمص وهمػم ذًمؽ 

وقمـ زيد سمـ قمكم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اسمـ ؿمٝمر آؿمقب اًمنوي قمـ اًم٤ٌمىمر   

                4.ىم٤مل: سمقٓي٦م قمكم 

 قمـ زيد سمـ قمكم. 5وروى اسمـ اًمٗم٤مرد ُمثٚمٝم٤م ذم روو٦م اًمقاقمٔملم

 

                              

                              

                            

                        

                            

             

 

أي٦م اًمنميٗم٦م شمتْمٛمـ طمٙمؿ اًمٓمٝم٤مرات اًمثّلث: اًمقوقء وهمًؾ اْلٜم٤مسم٦م 

                                                 
 .44ح ،1/24 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .45ح ،1/24 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .209ح ،9/88 اًمتٝمذي٥م .4

 .4/94 اعمٜم٤مىم٥م .4

 .206/ اًمقاقمٔملم روو٦م .5
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 واًمتٞمٛمؿ.

         .ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمقًمف 

 .فمرف ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط 

    ِسم٢ممم َي دِّ إذا قمُ »ووم٤مقمٚمف، ومٕمؾ اًمنمط إي إذا أردشمؿ اًم٘مٞم٤مم.  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

 .2شسمٞمٜمٝمام رانِ رسمام يمٜمل سمف قمـ إرادة اًمٌمء اعمذيمقر ًمٚمٛمّلزُم٦م واًم٘مِ 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

  ٌلّم يمٞمٗمٞم٦م اًمقوقء.يواىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، وُم٤م سمٕمده٤م 

    .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، ضمقاب اًمنمط، اًمٖمًؾ: إُمرار اعم٤مء قمغم اًمٌمء 

      ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. اًمقضمف: ُم٤م يًت٘مٌٚمؽ ُمـ رء وُمـ

 ُمـ ىمّم٤مص ؿمٕمر اًمرأس إمم حم٤مذي ؿمٕمر اًمذىمـ ـمقًٓ »اْلٟم٤ًمن صقرشمف. وطمّد اًمقضمف 

وُم٤م دظمؾ سملم اًمقؾمٓمك واْلِب٤مم قمرو٤ًم، وُم٤م ظمرج قمـ ذًمؽ ومّل جي٥م همًٚمف. وُم٤م ٟمزل 

 .1شُمـ اًمِمٕمر قمـ اعمح٤مدر، ومّل جي٥م همًٚمف

 .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     ُْمـ  ٤م اـمّلىم٤مٌت ْلَ وَ  ،يدٍ  عُ . وإيدي: ََج

 إص٤مسمع ذم طمّد اًمنىم٦م إمم اعمٜمٙمٌلم ومٝمل ُمـ إًمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م ُيت٤مج شمٕمٞمٜمف إمم اًم٘مريٜم٦م.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ      وِبام شمٕملّم اعمراد ُمـ اًمٞمد أهّن٤م .

     ومحّد اًمٞمد ذم همًٚمٝم٤م إمم اعمرومؼ وسمٞم٤من ًمٖم٤مي٦م اعمٖمًقل ٓ اًمٖمًؾ ودظمقل .

اعمرومؼ سمٜمٗمس أي٦م اًمنميٗم٦م ّٕن    يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ش ُمع»ومٞمٝم٤م سمٛمٕمٜمك       

          4  ش.ُمـ»أو سمٛمٕمٜمك 

                                                 
 .5/129 اعمٞمزان .2

 .4/449 اًمٌٞم٤من .1

 .1/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .4



 255  .........................................................................  6 / اعم٤مئدة ؾمقرة

اعمراومؼ ُمٕمٝم٤م إمم رؤوس  وجي٥م قمٜمدٟم٤م همًؾ إيدي ُمـ اعمرومؼ، وهمًؾ»

 .2شص٤مسمع إمم اعمراومؼص٤مسمع، وٓ جيقز همًٚمٝم٤م ُمـ إإ

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  ق ُٓمس قمغم ْمقم . اعمًح: اُمرار اًمٞمد أو يمّؾ

قمغم اعمًح  سم٤مًم٤ٌمء دّل  َي دِ سمٜمٗمًف أوم٤مد آؾمتٞمٕم٤مب، وإذا قمُ  َي دِّ إذا قمُ »اًمٌمء سم٤معم٤ٌمذة. و 

 .1شطم٤مـم٦ماؾمتٞمٕم٤مب وإ ػْمِ همَ  ـْ ف ُمِ سمٌٕمْم

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ٓ يدل قمغم ُمًح سمٕمض اًمرأس . 

 ف.ٚمِّ يمُ 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    َسم٤مًمٗمتح ُمٕمٓمقف قمغم ُمقوع  َئ ىُمرِ ، و

     َسم٤مْلر ُمٕمٓمقف قمغم ًمٗمظ  َئ ىُمرِ وهق اًمٜمّم٥م، و    . 

وقمغم أي طم٤مل مل شمٕمٓمػ قمغم      « ُمع اٟم٘مٓم٤مع احلٙمؿ ذم ذم أّول أي٦م

ىمقًمف                      :سمحٙمؿ آظمر وهق ىمقًمف   

    ويمٞمػ يرى 4، وم٤من اًمٓمٌع اًمًٚمٞمؿ ي٠ميب قمـ محؾ اًمٙمّلم اًمٌٚمٞمغ قمغم ذًمؽ ،

ـمٌع ُمتٙمٚمؿ سمٚمٞمغ أن ي٘مقل ُمثّلً: ىمٌٚم٧م وضمف زيد ورأؾمف وُمًح٧م سمٙمتٗمف ويده سمٜمّم٥م 

ٕن يٕمٓمػ ش يده»ُمع اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمّلم إّول، وصّلطمٞم٦م ىمقًمف ش وضمف زيد»يد قمٓمٗم٤ًم قمغم 

 .5 4شيمّلُمٝمؿقمغم حمؾ اعمجرور اعمتّمؾ سمف، وهق أُمر ضم٤مئز دائر يمثػم اًمقرود ذم 

                                                 
 .4/450 اًمتٌٞم٤من .2

 .5/112 اناعمٞمز .1

ُ٘مْقنَ  ىم٤مَل  َوىَمدْ  .4 َْرضُمَؾ  قَمْٓمَػ  إِنَّ  اعُمَح٘مِّ ْٕ ـْ  اًمُقضُمْقه، قمغم   ا ٌَح ُِم  اًمُقضُمْقه. َأىْم

 .5/111 اعمٞمزان .4

ـْ  اًمقوقء آي٦م شمٗم٤مؾمػم وراضمع .5  ضَمقاز سمَِٕمدم اْلُم٤مُمّٞم٦م واوَمَؼ  وَمَ٘مدْ  اًمّرازّي  ًمٚمَٗمْخرِ  شاًمٖمٞم٥م ُمٗم٤مشمٞمح» ُِم

 وُمِرَض  إنْ  َيِّمحُّ  وٓ اًمٕمرب يمّلم ومِّمٞمح ُمـ ًمٞمس اِْلقار قمغم   اًمَٕمْٓمَػ  َوَأنَّ  ه،اًمُقضُمقْ  قمغم   إْرضُمؾِ  قَمْٓمِػ 
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       ٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم     اًمٙمٕم٥م هق اًمٕمٔمؿ اًمٜم٤ميت ذم .

 وؾمط فمٝمر اًم٘مدم.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .طمرف ذط ضم٤مزم 

   ذم حمؾ ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط.ش يم٤من»ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص، اؾمؿ 

    ذم إصؾ ُمّمدر همٚم٥م قمٚمٞمف آؾمتٕمامل سمٛمٕمٜمك  اْلٜم٥مش. »يم٤من»ظمؼم

ٗم٤مقمؾ، وًمذًمؽ يًتقي ومٞمف اعمذيمر واعم١مٟم٨م واعمٗمرد وهمػمه، ي٘م٤مل: رضمؾ ضمٜم٥م اؾمؿ اًم

واُمرأة ضمٜم٥م ورضمّلن أو اُمرأشم٤من ضمٜم٥م، ورضم٤مل أو ٟم٤ًمء ضمٜم٥م، واظمتص آؾمتٕمامل 

 .2شًمٚمجٜم٤مسم٦مسمٛمٕمٜمل اعمّمدر 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

     ف ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. ضمقاب اًمنمط اعمراد سم٤مًمٓمٝم٤مرة هٜم٤م اًمٖمًؾ ًم٘مقًم

: شمٕم٤ممم                            1 وإن ». أي

 أص٤مسمتٙمؿ ضمٜم٤مسم٦م وأردشمؿ اًم٘مٞم٤مم إمم اًمّمّلة وم٤مـمٝمروا سم٤مٓهمت٤ًمل. واْلٜم٤مسم٦م شمٙمقن سمِمٞمئلم:

ٝمقة يم٤من أو سمِم طم٤ملٍ  ٟمزال اعم٤مء اًمداومؼ ذم اًمٜمقم أو اًمٞم٘مٔم٦م. وقمغم يمؾِّ ٢مطمدمه٤م: سمأ

 سمٖمػم ؿمٝمقة.

ُمـ ويًتٗم٤مد . »4شهمٞمٌقسم٦م احلِمٗم٦م أٟمزل أو مل يٜمزل هُ سم٤مًمٜم٘م٤مء اخلت٤مٟمتلم وطمدُّ وأظمر: 

ام هق ذم طم٤مل قمدم اْلٜم٤مسم٦م، وأُم٤م قمٜمد اْلٜم٤مسم٦م وم٤مًمٖمًؾ ومح٥ًم ذًمؽ أن شمنميع اًمقوقء إٟمّ 

 .4شإظم٤ٌمريمام دًم٧م قمٚمٞمف 

                                 

                                                                                                                   
 اًْمٚمٌس. اطمتامل َوَُمع اًمَٕمٓمِػ  ُمع ُوىُمْققُمفُ 

 .5/115 اعمٞمزان .2

 .44/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .1

 .4/457 اًمتٌٞم٤من .4

 .5/115 اعمٞمزان .4
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                                  ّاًمٙمّلم  2ىمد ُمر

 طمقل اًمتٞمٛمؿ ومّل ٟمٕمٞمده وراضمٕمف. 1نميٗم٦م ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمءًمطمقل هذا اًم٘مًؿ ُمـ أي٦م ا

    ضم٤مر و جمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ    اسمتدائٞم٦م ش ُمـ». و

. واًمْمٛمػم يرضمع إمم 4شواعمراد أن يٙمقن اعمًح سم٤مًمقضمف واًمٞمديـ ُمٌتدء ُمـ اًمّمٕمٞمد»

    .أو اًمتٞمٛمؿ 

           .ٟم٤مومٞم٦م  رادة هٜم٤م شمنميٕمٞم٦م.ومٕمؾ ُمْم٤مرع، واْل 

            .وم٤مقمؾ .زائدة شم٠ميمٞمد 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠من ُمْمٛمرة سمٕمد  .ش أن»زائدة ووم٤مقمٚمف

ُمْمٛمرة وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ُمٗمٕمقل سمف ًمٗمٕمؾ  .  . واْلٕمؾ هٜم٤م أيْم٤ًم شمنميٕملٌّ

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            .  .زائدة أو شمٌٕمٞمْمٞم٦م 

   ٟمّم٥م ّٕٟمف ُمٗمٕمقل سمف  ور ذم حمؾِّ اؾمؿ جمر  . 

احلرج: اعمِم٘م٦م واًمْمٞمؼ واًمزمح٦م اًمتل ٓ يٓم٤مق قم٤مدة واًمٕمن واًمث٘مؾ واْلس. 

ويًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة ٟمٗمل احلرج احل٤ميمٛم٦م قمغم إطمٙم٤مم إوًمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٌح٨م قمٜمٝم٤م 

 ي٠ميت ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  راك.طمرف اؾمتد 

   رادة يمام ُمّرت شمنميٕمٞم٦م.          ومٕمؾ ُمْم٤مرع واْل .زائدة، شم٠ميمٞمد 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. يدّل قمغم أّن اًمٓمٝم٤مرات

. ـّ  اًمثّلث هل ـمٝم٤مرة ُمٕمٜمقي٦م وأهّن٤م هم٤ميتٝم

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   . 

                                                 
 .5/77 اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد .2

 .44/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .1

 .5/119 اعمٞمزان .4



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 258

   .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف واعمراد سم٤مًمٜمٕمٛم٦م هٜم٤م اًمديـ سمٛمجٛمققمف 

ـّ ُمـ إطمٙم٤مم واعمٕم٤مرف.  وُمٜمٝم٤م: ضمٕمؾ اًمٓمٝم٤مرات اًمثّلث وهمػمه

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   

             .طمرف ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ  .اؾمٛمف 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمؾ رومع ظمؼم   .     قمغم

 إمت٤مم ٟمٕمٛمتف ُمـ شمنميع اًمديـ سمٛمجٛمققمف اًمٙم٤مُمؾ.

 اًمرواي٤مت

: أٓ ختؼمين ُمـ أيـ قمٚمٛم٧م وىمٚم٧م: صحٞمح٦م زرارة ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر

ضمٚملم؟إنَّ اعم  ًح سمٌٕمض اًمّرأس وسمٕمض اًمرِّ

وٟمزل سمف اًمٙمت٤مب ُمـ اهلل ٕنَّ  اهلل ومْمحؽ صمّؿ ىم٤مل: ي٤م زرارة ىم٤مل: رؾمقل

ي٘مقل:  اهلل          :ومٕمرومٜم٤م أنَّ اًمقضمف يمّٚمف يٜمٌٖمل أن يٖمًؾ صمّؿ ىم٤مل

             :صمّؿ ومّّمؾ سملم اًمٙمّلم وم٘م٤مل          ومٕمرومٜم٤م طملم

ىم٤مل:      ضمٚملم أس يمام أنَّ اعمًح سمٌٕمض اًمرأس عمٙم٤من اًم٤ٌمء، صمّؿ وصؾ اًمرِّ  سم٤مًمرَّ

وصؾ اًمٞمديـ سم٤مًمقضمف: وم٘م٤مل:               َّأس أن ومٕمرومٜم٤م طملم وصٚمٝم٤م سم٤مًمرَّ

ًمٚمٜم٤ّمس ومْمّٞمٕمقه صمّؿ ىم٤مل:  اعمًح قمغم قمٌْمٝم٤م صمؿَّ ومّن ذًمؽ رؾمقل اهلل       

                              ومٚماّم ووع اًمقوقء إن مل

ُمًح٤ًم ّٕٟمف ىم٤مل: ؾ ًْ اًمٖمَ  2دمدوا اعم٤مء أصم٧ٌم سمٕمَض       صمؿَّ وصؾ ِب٤م

       :صمّؿ ىم٤مل   أي ُمـ ذًمؽ اًمّتٞمّٛمؿ ّٕٟمف قمٚمؿ أنَّ ذًمؽ أَجع مل جير قمغم

 وٓ يٕمّٚمؼ سمٌٕمْمٝم٤م، صمّؿ ىم٤مل:  اًمقضمف ّٕٟمف يٕمّٚمؼ ُمـ ذًمؽ اًمّّمٕمٞمد سمٌٕمض اًمٙمّػ   

                                                 
 ش.سمٕمقض» :268ح ،2/62 اًمتٝمذي٥م وذم .2
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          (يـ ( ذم اًمدِّ     .2واحلرج اًمّْمٞمؼ 

قمـ ووقء  ؾم٠مٓ أسم٤مضمٕمٗمرصحٞمح٦م ُأظمرى ًمزرارة وسمٙمػم أهّنام 

ومدقم٤م سمٓم٧ًم أو شمقر ومٞمف ُم٤مء ومٖمٛمس يده اًمٞمٛمٜمك ومٖمرف ِب٤م همروم٦م  اهلل رؾمقل

ٌّٝم٤م قمغم وضمٝمف، ومٖمًؾ ِب٤م  وضمٝمف، صمّؿ همٛمس يمّٗمف اًمٞمنى ومٖمرف ِب٤م همروم٦م وم٠مومرغ قمغم ومّم

ذراقمف اًمٞمٛمٜمك ومٖمًؾ ِب٤م ذراقمف ُمـ اعمرومؼ إمم اًمٙمّػ ٓ يرّده٤م إمم اعمرومؼ صمّؿ همٛمس يمّٗمف 

اًمٞمٛمٜمك وم٠مومرغ ِب٤م قمغم ذراقمف اًمٞمنى ُمـ اعمرومؼ وصٜمع ِب٤م ُمثؾ ُم٤م صٜمع سم٤مًمٞمٛمٜمك، صمّؿ 

ديدًا صمّؿ ىم٤مل: وٓ يدظمؾ أص٤مسمٕمف ُمًح رأؾمف وىمدُمٞمف سمٌٚمؾ يمّٗمف، مل ُيدث ْلام ُم٤مءًا ضم

ي٘مقل:  ْت٧م اًمنّماك ىم٤مل: صمّؿ ىم٤مل: إّن اهلل                    

                :ٚمف ّٕن اهلل ي٘مقل ًّ ّٓ هم ومٚمٞمس ًمف أن يدع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ وضمٝمف إ

                     :صمّؿ ىم٤مل                

      أـمراف وم٢مذا ُمًح سمٌمء ُمـ رأؾمف أو سمٌمء ُمـ ىمدُمٞمف ُم٤م سملم اًمٙمٕمٌلم إمم

 1إص٤مسمع وم٘مد أضمزأه.

 4ورواه٤م اًمّمدوق سمًٜمده اًمّمحٞمح ذم قمٚمؾ اًمنمائع.

: قمـ ىمقل اهلل  ثؿ سمـ قمروة اًمتٛمٞمٛمل ىم٤مل ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهللظمؼم اْلٞم

                    وم٘مٚم٧م: هٙمذا وُمًح٧م ُمـ فمٝمر يمّٗمل إمم

اعمرومؼ، وم٘م٤مل: ًمٞمس هٙمذا شمٜمزيٚمٝم٤م إّٟمام هل                    ؿ ، صم

 4أُمّر يده ُمـ ُمروم٘مف إمم أص٤مسمٕمف.

ّٓ ؾمٝمؾ وهق خمتٚمػ ومٞمف، واعمراد سمتٜمزيٚمٝم٤م أي ُمٗم٤مده٤م وُمٕمٜم٤مه٤م.  رضم٤مل اًمًٜمد يمّٚمٝمؿ صم٘م٤مت إ

 : ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ ىمقل اهلل  صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل   

                                                 
 (.4/40) 4ح ،5/95 اًمٙم٤مذم .2

 (.4/16) 5ح ،5/81 اًمٙم٤مذم .1

 .179/ اًمنمائع قمٚمؾ .4

 (.4/18) 5ح ،5/92 اًمٙم٤مذم .4
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 ؿ يم ًّ ؽم ومٚمؿ ي ًّ  2ام شمًّٛمقن.وم٘م٤مل: هق اْلامع وًمٙمـ اهلل ؾمتػم ُي٥مُّ اًم

ح اًمرأس؟ ىم٤مل: إّن اهلل قمـ ُزرارة، قمـ أيب ضمٕمٗمر ًَ ، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم: يمٞمػ ُيْٛم

شمٕم٤ممم ي٘مقل:          ومام ُمًح٧م ُمـ رأؾمؽ ومٝمق يمذا، وًمق ىم٤مل: اُمًحقا

 1رؤؾمٙمؿ، ومٙم٤من قمٚمٞمؽ اعمًح يُمّٚمف.

قمـ ىمقل اهلل:  قمـ َصٗمقان، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤ماحلًـ اًمرو٤م         

                                وم٘م٤مل: ىمد ؾم٠مل رضمؾ ،

قمـ ذًمؽ؟ وم٘م٤مل: ؾمٞمٙمٗمٞمؽ أو يَمَٗمتْؽ ؾمقرة اعم٤مئدة، يٕمٜمل اعمًح قمغم  أسم٤ماحلًـ

 4اًمرأس واًمّرضمٚملم.

رضمٌؾ،  ع احلدي٨م، ىم٤مل: أشمك أُمػماعم١مُمٜملمقمـ حمّٛمد سمـ أمحد اخُلراؾم٤مين، روم

وم٠ًمًمف قمـ اعمًح قمغم اخلُّٗملم، وم٠مـمرق ذم إرض َُمٚمّٞم٤ًم، صمّؿ رومع رأؾمف، وم٘م٤مل: ي٤م هذا، إنَّ 

ٛمٝم٤م قمغم اْلقارح، ومجٕمؾ ًمٚمقضمف ُمٜمف ٟمّمٞم٤ًٌم،  ًَّ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أُمر قم٤ٌمده سم٤مًمٓمَّٝم٤مرة، وىم

وضمٕمؾ ًمٚمرضمٚملم ُمٜمف ٟمّمٞم٤ًٌم، وم٤من  وضمٕمؾ ًمٚمٞمديـ ُمٜمف ٟمّمٞم٤ًٌم، وضمٕمؾ ًمٚمرأس ُمٜمف ٟمّمٞم٤ًٌم،

 4يم٤مٟمت٤م ظُمّٗم٤مك ُمـ هذه إضمزاء، وم٤مُمًح قمٚمٞمٝم٤م.

 قمـ قمٌداهلل سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، أيب اًمٕمريػ اعُمٙمراين، ىم٤مل: ىم٤مم اسمـ اًمَٙمّقاء إمم قمكمّ 

وم٠ًمًمف قمـ اعمًح قمغم اخلُّٗملم؟ وم٘م٤مل: سمٕمد يمت٤مب اهلل شم٠ًمًمٜمل؟ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:    

                   :إمم ىمقًمف      صمّؿ ىم٤مم إًمٞمف صم٤مٟمٞم٦م

 5وم٠ًمًمف، وم٘م٤مل ًمف ُمثؾ ذًمؽ صَمّلت ُمّرات، يمّؾ ذًمؽ يتٚمق قمٚمٞمف هذه أي٦م.

ظم٤مًمػ اًم٘مقم ذم  ، أّن قمٚمٞم٤ّمً قمـ احلًـ سمـ زيد، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد

                                                 
 (.5/555) 5ح ،22/182 اًمٙم٤مذم .2

 .54ح ،1/29 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .55ح ،1/29 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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يٛمًح قمغم  اخلٓم٤مب، ىم٤مًمقا: رأيٜم٤م اًمٜمٌلاعمًح قمغم اخُلّٗملم قمغم قمٝمد قمٛمر سمـ 

: ىمٌؾ ٟمزول اعم٤مئدة أو سمٕمده٤م؟ وم٘م٤مًمقا: ٓ ٟمدري. ىم٤مل: وًمٙمـ اخُلّٗملم، ىم٤مل: وم٘م٤مل قمكمّ 

شمرك اعمًح قمغم اخُلّٗملم طملم ٟمزًم٧م اعم٤مئدة، وٕن أُمًح قمغم فمٝمر  أدري أنَّ اًمٜمٌل

مح٤مر أطم٥ّم إزم ُمـ أن أُمًح قمغم اخلُّٗملم: وشمّل هذه أي٦م               

                                          

    .2 

شمك قمـ اًمتٞمّٛمؿ، وم٘م٤مل: إّن قماّمر سمـ ي٤مه أ قمـ ُزرارة، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم أسم٤مضمٕمٗمر

أضمٜم٧ٌم وًمٞمس ُمٕمل ُم٤مء؟ وم٘م٤مل: يمٞمػ صٜمٕم٧م ي٤م قماّمر؟ ىم٤مل: ٟمزقم٧م  ، وم٘م٤مل:اًمٜمٌل

ٙم٧ُم قمغم اًمّمٕمٞمد؟ وم٘م٤مل: هٙمذا يّمٜمع احلامر، إٟمَّام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  صمٞم٤ميب، صمّؿ متٕمَّ   

             ٕمٞمد، صمّؿ ُمًحٝمام، صمّؿ ُمًح ُمـ صمّؿ ووع يديف َجٞمٕم٤ًم قمغم اًمّمَّ

سملم قمٞمٜمٞمف إمم أؾمٗمؾ طم٤مضمٌٞمف، صمّؿ دًمؽ إطمدى يديف سم٤مٕظُمرى قمغم فمٝمر اًمٙمّػ سمدءًا 

 1سم٤مًمُٞمٛمٜمك.

 ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُمقصم٘م٦م اسمـ سمٙمػم ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٕيب قمٌداهلل         

يٜم٘مض اًمٜمقم  :ُم٤م يٕمٜمل سمذًمؽ إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمّلة؟ ىم٤مل: إذا ىمٛمتؿ ُمـ اًمٜمقم، ىمٚم٧م

 4ٟمٕمؿ إذا يم٤من يٖمٚم٥م قمغم اًمًٛمع وٓ يًٛمع اًمّمقت. :٘م٤ملاًمقوقء؟ وم

 قمـ ىمقل اهلل  ظمؼم هم٤مًم٥م سمـ اْلذيؾ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمر   

                  :سمؾ هل قمغم  قمغم اخلٗمض هل أم قمغم اًمٜمّم٥م؟ ىم٤مل

 4اخلٗمض.

                                                 
 .64ح ،1/11 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2
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 .9ح ،2/7 اًمتٝمذي٥م .4

 .47ح ،2/70 اًمتٝمذي٥م .4
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 ذيم٤مر سمٜمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ سمرؾمقًمفإِ ذم هذه أي٦م »      

ن يٜم٘مْمقا أرهؿ طمذّ  ًمٓم٤مقم٦م، صمؿّ اًمًٛمع وا واصم٘مٝمؿ سمف قمٜمدُم٤م وٛمٜمقا ًمرؾمقل اهلل

ف قمٚمٛمٝمؿ أٟمّ أذًمؽ سم٘مٚمقِبؿ، و      2ش. 

شمرهمٞم٥م إمم دوام ـم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وطم٨ّم قمغم اًمقوم٤مء سمٕمٝمده، وشمذيمػم »و 

ْلؿ سمام أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعم١مُمٜملم ُمـ اًمٗمٞمقو٤مت اًمٕمٚمّٞم٦م واعمقاه٥م اْلٛمٞمٚم٦م، واًمدظمقل 

ي َجٕمٝمؿ سمٕمد أن يم٤مٟمقا ُمت٤ٌمهمْملم ُمتٗمّرىملم، وأرؿمدهؿ إمم اًمٙمامٓت ذم اْلؾمّلم اًمذ

واعمٕم٤مرف اًمقاىمٕمّٞم٦م سمٕمد أن يم٤مٟمقا ذم ضم٤مهٚمٞم٦م قمٛمٞم٤مء، ُمع أّن طم٤مْلؿ ذم اْلؾمّلم ُمـ طمٞم٨م 

أُمٜمٝمؿ وهمٜم٤مهؿ، وصٗم٤مء ىمٚمقِبؿ، وظمٚمقص ٟمّٞم٤مّتؿ، وـمٝم٤مرة أقمامْلؿ ُمٕمروف ٓ يٛمٙمـ 

: إٟمٙم٤مره، وشمٌلّم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم                  

                                    

 14ش. 

ًف أن يًتجٞم٥م عم٤ٌمدئف يمؾ ُمـ دظمؾ ذم ديـ أو طمزب وم٘مد ىمٓمع قمٝمدًا قمغم ٟمٗم»و 

وشمٕم٤مًمٞمٛمف، ويٕمٛمؾ ِب٤م قمـ رو٤م وـمٞم٥م ٟمٗمس... وهذا هق اعمٞمث٤مق اًمذي واصم٘مٜم٤م اهلل سمف 

ٟمحـ اعمًٚمٛملم طملم ارشمْمٞمٜم٤م اْلؾمّلم ديٜم٤ًم، وُمـ ىم٤مم ِبذا اعمٞمث٤مق وأداه يمام أُمر اهلل وم٘مد 

 ورم ُمع اهلل، وُمـ قمَم  وم٘مد ظم٤من اهلل، وُمـ أفمٝمر ُمٕم٤مين اًمقوم٤مء هلل ؾمٌح٤مٟمف آظمّلص

ًمٕم٤ٌمده. واًمّمدق ذم ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ، وٓ أقمرف قمّلُم٦م قمغم اًمّمدق ذم اًمديـ طم٘م٤ًم وواىمٕم٤ًم 
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همػم اًمقوم٤مء... وأٟمّمح يمؾ اٟم٤ًمن أن ٓ ي٠ممتـ أطمدًا ًمٕمٚمٛمف أو قم٤ٌمدشمف، أؤ عمٜمّمٌف وؿمٝمرشمف، 

 .2شووم٤مئفسمؾ ي٠ممتٜمف ويثؼ سمف سمٕمد اًمٞم٘ملم سمّمدىمف و

 .قم٤مـمٗم٦م 

    إومٕم٤مل أُمرة ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم

 ومٞمٙمقن اخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم.

     رؾم٤مل رؾمقل ُمٜمٝمؿ إُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد سم٤مًمٜمٕمٛم٦م هق

ٟمزال اًمٙمت٤مب اًمًاموي قمٚمٞمٝمؿ وشمنميع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إيتٚمق قمٚمٞمٝمؿ آي٤مشمف ويزيمٞمٝمؿ و

ؾمّلم سمح٘مٞم٘متف وواىمٕمف ُمـ اًمقاضم٤ٌمت واعمحرُم٤مت، وسم٤مْلٛمٚم٦م اعمراد سم٤مًمٜمٕمٛم٦م هق اْل

ٌّف.  وروطمف وًم

يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وُمـ إمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م هل وٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملم         

 1. 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم .

 اعم١مُمٜملم.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم    د، واعمراد سمف آؾمّلم . اعمٞمث٤مق: اًمٕمٝمد اعم١ميمَّ

 قم٘مٞمدة وأطمٙم٤مُم٤ًم وأظمّلىم٤ًم سم٘مريٜم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:          . 

سمٞمد  سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد ٟمّمٌف وُمٜمف وٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملم

ذم يقم اًمٖمدير:  اهلل رؾمقل                        

            4ٕؾم٤مؾمٞم٦م . ومتدظمؾ اًمقٓي٦م ذم اْلؾمّلم سمؾ هل ُمـ دقم٤مئٛمف ا

                                                 
 .4/14 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2
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ٜمف اًمقطمٞمد. واًمِم٤مهد قمٚمٞمف ُم٤م ي٠ميت ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمسمؾ هل ر           

              2. 

   اؾمؿ ُمقصقل، صٗم٦م ًمـ  . 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف. أي قم٤مهديمؿ قمٝمدًا

 همٚمٞمٔم٤ًم وُم١ميمدًا.

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

  فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ   قذ.، سمٛمٕمٜمك طملم، وسمٞم٤من ًمٚمٛمٞمث٤مق اعم٠مظم 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ذم حمؾ ضمّر سم٤مٓو٤موم٦م ًمقىمققمف سمٕمد اًمٔمرف 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. ُمٗمٕمقل سمف وُم٘مقل اًم٘مقل. وُمٗمٕمقل سمف   

 ش.ىمقًمؽ»حمذوف أي 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم   وطمذف ش. أُمرك»ُمٗمٕمقًمف حمذوف أي و

اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وهل طم٘مٞم٘م٦م اْلؾمّلم ـمّلق أي اًمًٛمع اعمٓمٚمؼ وقمغم آ اعمٗمٕمقًملم يدّل 

ّٓ آٟم٘مٞم٤مد هلل شمٕم٤ممم واًمدظمقل ذم وٓيتف اًمتل هل وٓي٦م رؾمقًمف  اًمذي ٓ يٙمقن إ

 .ووٓي٦م ُأوصٞم٤مء رؾمقًمف

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  .وشم٠ميمٞمد آظمر قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمٞمث٤مق اهلل ، 

   سمف.          ُمٗمٕمقل  .ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

   اؾمؿ           .    ظمؼم . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    .ْتذير ْلؿ ذم ٟمًٞم٤من ٟمٕمٛمف وٟم٘مض ُمقاصمٞم٘مف... وم٢مّن اهلل »ُمْم٤مف إًمٞمف

                                                 
 .21/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2
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 .2شاًمٜمٗمقسشمٕم٤ممم قم٤ممل سمخٗم٤مي٤م اًم٘مٚمقب وُم٤م شمْمٛمره 

 رواي٦مٌ 

 ْلؿ ذم طمج٦م اًمقداع ُمـ اعمٞمث٤مق هق ُم٤م سملّم  ىم٤مل أسمقاْل٤مرود قمـ أيب ضمٕمٗمر

 ويمٞمٗمٞم٦م اًمقوقء قمغم ُم٤م ذيمره اهلل وهمػم ذًمؽ وٟمّم٥م أُمػماعم١مُمٜملم ُمًٙمرٍ  ْتريؿ يمؾِّ 

 1إُم٤مُم٤ًم ًمٚمخٚمؼ.

 دراي٦مٌ 

اعمٞمث٤مق قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمقٓي٦م،  رؾمقل اهللىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل: عم٤م أظمذ 

 4!ُمٞمث٤مىمٝمؿا: ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م. صمّؿ ٟم٘مْمقا ىم٤مًمق

 

                         

                               

       

 

سم٠مهؿ ىمْم٤مي٤م اًمتل متّس طمٞم٤مّتؿ اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م  ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم يّذيمرهؿ اهلل 

واًمدٟمٞمقي٦م وإظُمروي٦م وأُمرهؿ أن يٙمقٟمقا ىم٤مئٛملم سم٤مًمٕمدل، ي٘مقُمقن سمف ويدوُمقن قمٚمٞمف 

 ف.ًموُمٌّٞمٜمقن 

ٟم٤ًمٟمٞم٦م ؾ اْلأُمر اهلل سمف ذم هذه أي٦م وهمػمه٤م، اًمٕمدل اًمذي هق أُماًمٕمدل اًمذي »و 

ن أ٤م ُمّ أاعمجتٛمع ىمد يٕمٞمش ُمـ همػم قمٚمؿ،  نّ إوهدومٝم٤م، واًمذي ٓ شمًت٘مٞمؿ سمدوٟمف طمٞم٤مة... 
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ك وًمق يم٤من َجٞمع أومراده قم٤ٌمىمرة يٕمٞمش سمّل قمدل ذم ضمٝم٦م ُمـ اْلٝم٤مت ومٛمح٤مل، طمتّ 

اًمٕمٚمؿ سمّل قمدل ضره أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمف، أُّم٤م اًمٕمدل ومٙمّٚمف ٟمٗمع، وحم٤مل أن  نّ إوخمؽمقملم... 

 ئ٦ٌم، وإّن وضمدت ومٝمل وؾمٞمٚم٦م ًمدومع ُم٤م هق أقمٔمؿ ضرًا، وأؿمدُّ يٙمقن ومٞمف ًمٚمير ؿم٤م

 .2شظمٓمراً 

         ظمٓم٤مب ًمٚمذيـ آُمٜمقا واقمٓمقا اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م 

    اؾمٛمف.ش واو»ومٕمؾ أُمر ٟم٤مىمص و 

    اًم٘مقام ُمـ صٞمغ اعم٤ٌمًمٖم٦م، واعمراد سمف يمثرة اًم٘مٞم٤مم ًمف ش. »يم٤من»ظمؼم 

 ّلزُم٦م ٕداء طم٘مقىمف، واًمقوم٤مء سمٕمٝمقده، واْلظمّلص ذم إقمامل اسمتٖم٤مًء عمرو٤مشمف سم٤معم

طمّتك شمّمػم قم٤مدًة ًمٙمؿ، وظُمٚم٘م٤ًم يمرياًم ومٞمٙمؿ، ومتٙمقٟمقا ُمٔمٝمرًا ُمـ ُمٔم٤مهر أؾمامئف اعم٘مّدؾم٦م، 

 .1شوًمتٙمقٟمقا دقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٠مقمامًمٙمؿ وأىمقاًمٙمؿ

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

   أو سمدل ُمـ ش يم٤من» طم٤مل ُمـ اؾمؿ    ش. يم٤من»أؤ ظمؼم صم٤من ًمـ

واعمراد ِب٤م إىم٤مُم٦م اًمِمٝم٤مدة ذم ش. وُمَٕمَّلء»ومل يٜمّقن آظمره٤م ٕهّن٤م ممٜمقع ُمـ اًمٍمف قمغم وزن 

 اًمدقمقي وهمػمه٤م.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   اًم٘مًط: اًمٕمدل وهق ووع يمّؾ .

 ذم ُمقوٕمف 
ٍ
يمقٟمقا ؿمٝمداء سم٤مًمٕمدل سم٤مسمتٖم٤مء »وإقمٓم٤مء يمّؾ ذي طمؼٍّ طمّ٘مف، واعمراد: رء

احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمِمٝم٤مدة وأداء اًمقاىمع قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف، سمٖمػم ُمٞمؾ وٓ طمٞمػ اشّم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٝمقى، 

وأي٦م اعم٤ٌمريم٦م شمِم٤مسمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل وردت ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء          
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       21ش. 

           .قم٤مـمٗم٦م .ٟم٤مهٞم٦م ضم٤مزُم٦م 

      ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓشمّم٤مًمف سمٜمقن اًمت٠ميمٞمد  جمزوم حمّّل ومٕمؾ ُمْم٤مرع ،ً 

 اًمث٘مٞمٚم٦م وُمٗمٕمقل سمف.    .يٌٕمثٙمؿ وٓ ُيٛمٚمٜمّٙمؿ ٓ : 

    ّٓ وم٤مقمؾ. وُمٕمٜم٤مه: ؿمّدة اًمٌٖمض واًمٕمداوة. أي: ٓ شمِمٝمدوا قمغم أطمد إ

قمـ اًمٔمٚمؿ ذم اًمِمٝم٤مدة ًم٤ًمسمؼ قمدواة ُمـ »ل وًمق يم٤من قمدّوًا ًمٙمؿ وم٢ممم  هٜم٤م  ردع سم٤مًمٕمد

 .4شاًمِم٤مهد ًمٚمٛمِمٝمقد قمٚمٞمف

    أقمداء اخلػم واًمٕمدل اًمذيـ ي٘م٤موُمقن يمّؾ حم٤موًم٦م »ُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد ِبؿ

 .4شٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ ىمٞمقد اًمْمٕمػ واًمتخٚمػًمتحرير اْل

  .طمرف ضمر 

   ٟم٤مومٞم٦م.ش ٓ»ّمدري٦م اًمٜم٤مص٦ٌم، و اعمش أنْ »ُمٙمّقٟم٦م ُمـ 

     اعمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م ش أنْ »ووم٤مقمٚمف. ش. أنْ »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ

ُمتٕمّٚمؼ سمـ  سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمؾ ضمّر سمـ    . 

    ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. شم٠ميمٞمد قمغم ُمراقم٤مة اًمٕمدل ذم ظمّمقص اًمِمٝم٤مدة سمؾ

 ذم َجٞمع إُُمقر.

            .ُمٌتدأ. واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٕمدل   .ظمؼم 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ويًتٗم٤مد أّن اًمٕمدل ُمـ إؾم٤ٌمب .

اًم٘مري٦ٌم     .وسمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمًٌٌٞم٦م 

                                                 
 .245/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .2

 .22/66 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .5/147 اعمٞمزان .4

 .4/16 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4
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 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  هل اًمٖم٤مي٦م ُمـ  ىت٘مق. ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. ّٕن اًم

 وشمنميع إطمٙم٤مم.ٟمزال اًمٙمت٥م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإ

            .ُمٗمٕمقل سمف  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ ضم٤مء شم٠ميمٞمدًا 

   اؾمؿ           .    ظمؼم . 

  ضمر وُمقصقل ذم حمؾِّ ضمر، ُمتٕمٚم٘م٤من سمـ  . 

    ي قم٤مملٌ سم٠مقمامًمٙمؿ وُي٤مؾمٌٙمؿ وجي٤مزيٙمؿ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أ

 وُمٖمٗمرشمف. تفوٟم٠ًمل اهلل قمٗمقه ورمح

 اًمرواي٤مت

ىم٤مل: اًمٕمدل أطمغم ُمـ اعم٤مء يّمٞمٌف اًمْمٛمآن،  صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل

.  2ُم٤م أوؾمع اًمٕمدل إذا قمدل ومٞمف وإن ىمؾَّ

 سمًٜمد آظمر قمـ احلٚمٌل. 1رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل

اًمٕمدل أطمغم ُمـ اًمِمٝمد،  ىم٤مل: صحٞمح٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م قمـ أيب قمٌداهلل

سمد، وأـمٞم٥م رُي٤ًم ُمـ اعمًؽ.  4وأًملم ُمـ اًمزَّ

ىم٤مل: إّن ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤ّمس طمنة يقم  صحٞمح٦م اسمـ أيب يٕمٗمقر قمـ أيب قمٌداهلل

 4اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ وصػ قمدًٓ صمّؿ ظم٤مًمٗمف إمم همػمه.

اؾمتٕمامل اًمٕمدل واْلطم٤ًمن ُم١مذن سمدوام ي٘مقل:  ُمٕمتؼمة اًمٗمْمؾ قمـ اًمرو٤م

 5اًمٜمٕمٛم٦م.
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عم١مُمٜملم ذم قمٝمده إمم ُم٤مًمؽ إؿمؽم اعمروي سمًٜمد ُمٕمتؼم: ... إّن أومْمؾ يمت٥م أُمػما

 2ىمرة قملم اًمقٓة اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕمدل ذم اًمٌّلد وفمٝمقر ُمقّدة اًمرقمٞم٦م... .

إمم اسمٜمف زيد: اوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل وم٢مهّن٤م دمٛمع  ويمت٥م قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

ًمدٟمس وإيمرام اًمٜمٗمس قمـ ًمؽ ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: أُّم٤م اًمدٟمٞم٤م ومتٓمٝمػم اًمٕمرض ُمـ ا

اًمدٟم٤مءة، وأُّم٤م أظمرة ومحًـ اًمثقاب ويمرم اعمآب. واقمٚمؿ أّن اًمٜم٤مس إمم ذّم اعمزء أهع 

ُمٜمٝمؿ إمم محد اعمحًـ، وم٢من أشم٤مك ؾم٤مئؾ ويم٤من أهًّل وم٤مىمض طم٤مضمتف ّٕٟمف أهٚمف، وإن مل يٙمـ 

أهًّل ومّل شمدع ُم٤م أٟم٧م أهٚمف، وًمٞمٙمـ ُم٤مًمؽ دون قِمروؽ، وٓ دمٕمؾ قمروؽ دون 

 .1شوٓ شمدع ُمـ اعمٕمروف صٖمػمًا ويمٌػماً ُم٤مًمؽ، 

 .4اًمرواي٤مت اًمقاردة طمقل اًمٕمدل يمثػمة ىمد ذيمرت مخًلم ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤ميب اعمقؾمققم٦م

 

                        

 

 شمرهمٞم٥م وْتثٞم٨م ذم اْليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.

وقمد َجٞمؾ ًمٚمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت، وإيٕم٤مد ؿمديد »ٔي٦م وُم٤م سمٕمده٤م هذه ا

ًمٚمذيـ يمٗمروا ويمّذسمقا سمآي٤مت اهلل، وسملم اعمرطمٚمتلم ُمراطمؾ ُمتقؾمٓم٦م وُمٜم٤مزل ُمتخٚمٚم٦م أِبؿ 

 .4شاهلل ؾمٌح٤مٟمف أُمره٤م وقم٘م٤ٌمه٤م

           .ومٕمؾ ُم٤مض           .وم٤مقمٚمف  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، مل يذيمر ُمتٕمّٚمؼ اْليامن ومٞمِمٛمؾ َجٞمع آقمت٘م٤مدات

                                                 
 .54 اًمٙمت٤مب اًمٌّلهم٦م، هن٩م .2

 .574 ؾمٜم٦م اعمتقرم   ياًمراوٟمد ًمٚم٘مٓم٥م ،459ح ،174/ وإئٛم٦م اًمٜمٌل أظمّلق ُمٙم٤مرم .1

 (.222-210/)7 اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدي٨م ُمقؾمققم٦م راضمع .4

 .5/148 اعمٞمزان .4
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اًمّمحٞمح٦م ٟمحق اْلىمرار سم٤مهلل شمٕم٤ممم ووطمداٟمٞمتف واًمتّمديؼ سمٜمٌّقة ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء 

وإُم٤مُم٦م وظمّلوم٦م وصّٞمف أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأطمد قمنم ُمـ ُوًمده  حمّٛمد

 احلّ٘م٦م.إوصٞم٤مء اعمٕمّمقُملم وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد 

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم  . 

     يٗمٞمد اًمٕمٛمقم ومٞمِمٛمؾ َجٞمع ش ال»ُمٗمٕمقل سمف، اْلٛمع اعمحغّم  سمـ

إقمامل اًمّم٤محل٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اْلٟم٤ًمن ُمع ظم٤مًم٘مف وُمع أومراد جمتٛمٕمف اًمديٜمل واْلٟم٤ًمين وُمع 

 اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمٌٞمئ٦م وٟمحقه٤م.

   رور، ظمؼم ُم٘مدم.ضم٤مر وجم 

      ُمٌتدأ ُم١مظمر، واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م        إٟمِم٤م ًمٚمققمد اًمذي أظمؼم

قمٜمف شمٕم٤ممم سم٘مقًمف:      وشمدّل قمغم أمهٞم٦م اعمققمقد واًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف. واعمٖمٗمرة: أصٚمٝم٤م

٤مًمح ، إي إن إيامهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ اًمّماعمٖمٗمرة: اًمًؽم»اًمتٖمٓمٞم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٦م. أو 

 .2شيقضم٤ٌمن همٗمران اهلل شمٕم٤ممم ْلؿ سمًؽم ذٟمقِبؿ وحمق آصم٤مره٤م ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم     هق اًمثقاب اًمذي وقمد اهلل اعم١مُمٜملم سمف ». إضمر

ضمر ذم اًمٕمرف أن اًمثقاب هق اْلزاء قمغم قمغم ومٕمٚمٝمؿ اًمٓم٤مقم٤مت. واًمٗمرق سملم اًمثقاب وإ

ن ُمثؾ ذًمؽ وىمد يٙمقن ذم اعمٕمٜمك اعمٕم٤موو٦م قمغم اعمٜم٤مومع سمٛمٕمٜمك ضمر ىمد يٙمقاًمٓم٤مقم٤مت. وإ

 .1شإضمر

    4شاْلزاء اعمْم٤مقمػ اًمذي ٓطمّد ًمٕمٔمٛمتف»ٟمٕم٧م، إضمر اًمٕمٔمٞمؿ هق. 
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همٞم٥م واًمؽمهٞم٥م واًمِ٘مران سملم اًمققمد واًمققمٞمد اؾمٚمقب ىمرآين ذم اْلٛمع سملم اًمؽم

 إمت٤مُم٤ًم ًمٚمحج٦م وأيْم٤مطم٤ًم ًمٚمٛمحج٦م.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   اؾمؿ ُمقصقل، ُمٌتدأ، واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م         

    .ظمؼمه 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، واًمٙمٗمر هق آٟمٙم٤مر ُمع ووقطمف وصمٌقت اًمٌمء

اعمراد سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م اًمٙمٗمر اًمٕم٘م٤مئدي ٓ اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم اًمذي هق آشمٞم٤من قمٜمد اعمٜمٙمر، و

 سمٛمٕم٤ميص اهلل.

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقف قمغم   . 

شم٘مٞمٞمد اًمٙمٗمر سمتٙمذي٥م أي٤مت ًمّلطمؽماز قمـ اًمٙمٗمر : »ىم٤مل اًمٕمّّلُم٦ُم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئلُّ 

إٟمٙم٤مر احلّؼ ُمع اًمٕمٚمؿ سمٙمقٟمف طمّ٘م٤ًم  اًمذي ٓ ي٘م٤مرن شمٙمذي٥م أي٤مت اًمداًم٦م، وٓ يٜمتٝمل إمم

 .2شيمام ذم صقرة آؾمتْمٕم٤مف، وم٢من أُمره إمم اهلل إن يِم٠م يٖمٗمره وإن يِم٠م يٕمذب قمٚمٞمف

وًمٙمـ قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م يمّؾ يمٗمٍر شمٙمذي٥م ومٞمٙمقن قمٓمػ اًمتٙمذي٥م قمغم اًمٙمٗمر قمٓمػ 

 شمٗمًػم ٓ اًمت٘مٞمٞمد.

ٞمؾ إمم ٟمٕمؿ، اعمٙمّذب سمآي٤مت اهلل وإن مل يٕمٚمٛمٝم٤م آي٤مت ومٝمق يم٤مومر إذا يم٤من ًمف ؾمٌ

 ُمٕمرومتٝم٤م.

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. يتٕمٚم٘م٤من سمـ    آي٤مت اهلل هل .

واْلىمرار  وظمّلوم٦م وصّٞمف شمقطمٞمد اهلل وصٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م وقمدًمف وٟمٌقة ٟمٌّٞمف

 وآقمؽماف سم٠مطمٙم٤مم اهلل اًمقاردة ذم اًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦م.

                                                 
 .5/148 اعمٞمزان .2
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      اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، اؿم٤مرة إمم             . 

     .اعمّم٤مطم٦ٌم: شم٘متيض اعمّلزُم٦م يمام ي٘م٤مل أصح٤مب اًمّمحراء »ظمؼم

 .2شسمٛمٕمٜمك  اعمّلزُملم ْل٤م

      ُمْم٤مف إًمٞمف. اؾمؿ ُمـ أؾمامء ضمٝمٜمؿ، أصٚمٝم٤م اْلحٛم٦م وهل ؿمّدة شم٠مضم٩م

 اًمٜم٤مر.

وُمٕمٜمك        ون ذم اًمٜم٤مر عم٤م ُمّر ُمـ اىمتْم٤مء اعمّم٤مطم٦ٌم أهّنؿ ْيٚمد

 اعمّلزُم٦م.

                          

                         

 

ُمـ اًمٜمٍم واًمٕمّزه واًمٖمٚم٦ٌم قمغم »ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم ذيمرهؿ اهلل ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٝمؿ 

إقمداء واعمنميملم، وطمٗمٔمٝمؿ ُمـ ُمٙم٤مئدهؿ وذورهؿ، وأي٦م اعم٤ٌمريم٦م شمِمٛمؾ َجٞمع 

قمغم اعم١مُمٜملم اًمتل ظمّّمٝمؿ ِب٤م ذم َجٞمع اًمٖمزوات واًمقىم٤مئع اًمتل دارت سملم  أًمٓم٤مومف 

اًمذيـ يم٤من مّهٝمؿ اًمقطمٞمد حمق أصمر اْلؾمّلم واًم٘مْم٤مء قمغم ديـ احلّؼ، اعمًٚمٛملم واًمٙمّٗم٤مر، 

 .1شممّـ يم٤من ذم قمٍم اًمٜمزول وُمـ هؿ سمٕمده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ي٘مٌؾ آٟمٓم٤ٌمق قمغم وىم٤مئع ُمتٕمددة خمتٚمٗم٦م وىمٕم٧م سملم »وٓ ْيتص سم٠مطمده٤م سمؾ 

 اًمٙمٗم٤مر واعمًٚمٛملم يمٖمزوات سمدر وُأطمد وإطمزاب وهمػم ذًمؽ، وم٤مًمٔم٤مهر أن اعمراد سمف

 .4شُمٓمٚمؼ ُم٤م هؿ سمف اعمنميمقن ُمـ ىمتؾ اعم١مُمٜملم وإحم٤مء أصمر اْلؾمّلم وديـ اًمتقطمٞمد

        .شمذيمػم ًمٚمٛم١مُمٜملم 

                                                 
 .4/464 اًمتٌٞم٤من .2

 .22/72 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .5/148 اعمٞمزان .4
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    ٜمك  ًمٚمٜمٗمس وٟم٘مٞمْمف اًمٜمًٞم٤من ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. واًمذيمر هق طمْمقر اعمٕم

 ر هق ـمٚم٥م اعمٕمٜمك ٓ ـمٚم٥م اًم٘مقل.واًمتذيم

     قل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد ِب٤م هٜم٤م ٟمٍم اعمًٚمٛملم أقمدائٝمؿ ُمٗمٕم

 واًمٔمٗمر ِبؿ واًمًٚمٓم٦م قمٚمٞمٝمؿ.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم ، 

  ُمتٕمّٚمؼ ش طملم»فمرف زُم٤من ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾِّ ٟمّم٥م سمٛمٕمٜمك

 سمـ      أو   . 

  .ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض، اْلّؿ: اًم٘مّمد 

    ُمنميمق ُمٙم٦م اًمذيـ أرادوا اًم٘مْم٤مء قمغم اْلؾمّلم »وم٤مقمٚمف. واعمراد ِبؿ هٜم٤م

ذم سمدايتف قمـ ـمريؼ اًمٌٓمش سم٠مشم٤ٌمقمف ىمتًّل وشمٕمذي٤ًٌم وشمنميدًا، صمّؿ اقمّلن احلرب ودمٞمٞمش 

ا أقمزاء سمٕمد اْلٞمقش، وًمٙمـ اهلل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٟمٍم اعمًٚمٛملم قمغم أقمدائف وأقمدائٝمؿ، وص٤مرو

أن يم٤مٟمقا أذٓء، وطم٤ميمٛملم سمٕمد أن يم٤مٟمقا حمٙمقُملم، وٓ ٟمٕمٛم٦م أقمٔمؿ ُمـ احلري٦م واًمٜمٍم 

 .2شقمغم اًمٕمدو

ىمٌؾ أن يٗمتحٝم٤م ومٙمّػ أيدهيؿ سم٤مًمّمٚمح يقم ُمـ وىم٤مل اًم٘مٛمل: يٕمٜمل أهؾ ُمٙم٦م 

 1احلديٌٞم٦م.

  ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم. 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف .       وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ

ُمّمدر ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف   ّاًمًٌط: اعمد. 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

       ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. سمًط إًمٞمف ًم٤ًمٟمف إذا ؿمتٛمف وسمًط إًمٞمف يده إذا

                                                 
 .4/17 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .2/142 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1
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 .سمٓمش سمف سم٤مًم٘متؾ واْلهّلك

  ًمتامم اًمٜمِّٕمٛم٦م ويمامْل٤م وْتّ٘م٘مٝم٤م  ًمٚمتٕم٘مٞم٥م اعمٗمٞمد»طمرف قمٓمػ ضم٤مء ًمٚمؽمشمٞم٥م و

 .2شسمٕمد اْلّؿ سمّل ومّمؾ

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم يرضمع إمم اهلل. 

       ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. وافمٝم٤مر إيدي ذم       ًمزي٤مدة

 اًمت٘مرير.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ.واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم َجٚم٦م       شم٠ميمٞمد شم٤مم قمغم ُمراقم٤مة اًمت٘مقى .

 ذم َجٞمع إطمقال ٓؾمّٞمام قمٜمد اًمٜمٍم واًمٔمٗمر قمغم اًمٕمدو.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .وشم٘مديٛمٝمام يٗمٞمد احلٍم ، 

       .زائدة ٓ      .م إُمر     ش.ٓم إُمر»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ 

      ام ٟمّ إّتؿ، أي ىمقّ ٓ قمغم » وم٤مقمٚمف. ٓسمّد أن يتقيمؾ اعم١مُمٜمقن قمغم اهلل

طمٞم٤مء اًم٤ٌمـمؾ، وذم اٟمتِم٤مر إُمـ إ، ٓ ذم طم٘م٤مق احلّؼ أُمٜمحتٙمؿ هذه اًم٘مقة ًمتًتٕمٛمٚمقه٤م ذم 

واًمتآُمر قمٚمٞمٝمؿ، واًمتحٙمؿ ِبؿ، يمام ومٕمؾ سمٙمؿ  واًمٕمدل، ٓ ٓؾمتٖمّلل اعمًتْمٕمٗملم،

اعمنميمقن ُمـ ىمٌؾ، ويمام يٗمٕمؾ أيمثر اًمٜم٤مس، يٓمٚمٌقن اًمٕمداًم٦م، وهؿ وٕمٗم٤مء، ويتٜمٙمرون 

٤م ْيِم٤مه اعم١مُمـ طم٘م٤ًم ْيِمك اهلل ويِمٙمره، وهق ىمقي أيمثر ممّ  نّ إْل٤م، وهؿ أىمقي٤مء... 

ـ سمٚم٤ًمٟمف، دون ويِمٙمره، وهق وٕمٞمػ، أو هق ذم احل٤مًملم ؾمقاء ـ قمغم إىمؾ ـ أُم٤م ُمـ آُم

 .1شىمٚمٌف ومٕمغم اًمٕمٙمس

                                                 
 .22/71 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .4/18 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1
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 ؿم٠من ٟمزوْل٤م

وقمكمٍّ َوِزْيِرِه  احلؼمي سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم رؾمقل اهلل

. َتِٕمْٞمٜمُُٝمؿ ذم اًْمَ٘متِٞمَْٚملْمِ ًْ  2طملم أشم٤مهؿ َي

 1ٟم٘مؾ قمٜمف احلًٙم٤مين ذم ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ.

 اظمتٚمٗمقا ذم اًم٤ٌمؾمٓملم أيدهيؿ قمغم ؾمت٦م أىمقال:

٤م ـّعم قا سم٠من ي٘متٚمقا اًمٜمٌلت٤مدة وأسمقُم٤مًمؽ: هؿ اًمٞمٝمقد مهّ وم٘م٤مل جم٤مهد وىم[ »2]

يًتٕملم ِبؿ قمغم دي٦م ُم٘متقًملم ُمـ سمٜمل يمّلب سمٕمد سمئر ُمٕمقٟم٦م يم٤مٟم٤م  4ُم٣م إمم سمٜمل ىمرئم٦م

ومٚم٘مٞمٝمام قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري وم٘م٤مل: أ ُمًٚمٛملم؟ وم٘م٤مٓ: سمؾ  وومدا قمغم اًمٜمٌل

ٖم٤م اعم٤مء واهلل ٕديٜمٝمام. ىمتٚم٧م ىمتٞمٚملم ىمٌؾ أن يٌٚم واومديـ، وم٘متٚمٝمام، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل

 وُم٣م إمم هيقد سمٜمل ىمرئم٦م يًتٕملم ِبؿ.

وىمٞمؾ: يم٤من يًت٘مرض ٕضمؾ اًمدي٦م ّٕٟمف يم٤من ُيٛمٚمٝم٤م، ومٝمّٛم٧م سمٜمق ىمرئم٦م سم٤مًمٗمتؽ سمف 

 ذًمؽ وم٤مٟمٍمف قمٜمٝمؿ. وسم٘متٚمف، وم٠مقمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمٌل

إمم ـمٕم٤مم ْلؿ،  [ وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد دقمقا رؾمقل اهلل1]

 ومٚمؿ ُيي. ٗمتؽ سمف، وم٤مقمٚمؿ اهلل ذًمؽ ٟمٌّٞمفوقمزُمقا قمغم اًم

وم٤مـمٚمع اهلل ٟمٌٞمف  [ وىم٤مل احلًـ: إٟمام سمٕمث٧م ىمريش رضمّلً ًمٞمٗمتؽ سم٤مًمٜمٌل4]

وؾمٞمٗمف ُمًٚمقل وم٘م٤مل ًمف: أرٟمٞمف  قمغم أُمره وُمٜمٕمف اهلل ُمٜمف، ّٕٟمف دظمؾ قمغم اًمٜمٌل

 اهلل: ٤م طمّمؾ ذم يده ىم٤مل: ُم٤م اًمذي يٛمٜمٕمٜمل ُمـ ىمتٚمؽ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌلُمّ ٠م٤مه، وموم٤مقمٓم٤مه إيّ 

يٛمٜمٕمؽ ومرُمك سم٤مًمًٞمػ وأؾمٚمؿ. واؾمؿ اًمرضمؾ قمٛمرو سمـ وه٥م اْلٛمحل سمٕمثف صٗمقان 

ف اهلل ذًمؽ. ويم٤من ذًمؽ ؾم٥ٌم إؾمّلم قمٛمرو سمـ ٛمقمٚم٠مومسمٕمد سمدر،  سمـ أُمٞم٦م ًمٞمٖمت٤مًمف

                                                 
 .10 رىمؿ ،157/ احلؼمي شمٗمًػم .2

 .286 رىمؿ ،2/274 اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد .1

 اًمٜمْمػم. سمٜمل :4/269 اًمٌٞم٤من جمٛمع وذم .4
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 وه٥م.

َجٕم٤ًم ُمـ سمٜمل ذسمٞم٤من وحم٤مرب سمذي أُمر  [ وىم٤مل اًمقاىمدي: همزا رؾمقل اهلل4]

هؿ، ومذه٥م حل٤مضمتف سمحٞم٨م يرا ومتحّمٜمقا سمرؤوس اْل٤ٌمل، وٟمزل رؾمقل اهلل

وم٠مص٤مسمف ُمٓمر ومٌؾَّ صمقسمف، ومٜمنمه قمغم ؿمجرة واوٓمجع ْتتف سمٕمٞمدًا ُمـ أصح٤مسمف، وإقمراب 

يٜمٔمرون إًمٞمف وم٠مظمؼموا ؾمٞمدهؿ دقمِمقر سمـ احل٤مرث اعمح٤مريب ومج٤مء طمتك وىمػ قمغم رأؾمف 

ـْ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمّل اًمٞمقم؟ وم٘م٤مل: اهلل ودومع  سم٤مًمًٞمػ ُمِمٝمقرًا، وم٘م٤مل: ي٤م حمّٛمد َُم

، وىم٤مم قمغم رأؾمف ع اًمًٞمػ ُمـ يده، وم٠مظمذه رؾمقل اهللضمؼمائٞمؾ ذم صدره ووىم

ّٓ اهلل، وأّن حمّٛمدًا  ـْ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل اًمٞمقم؟ وم٘م٤مل: ٓ أطمد وأٟم٤م أؿمٝمد أن ٓ إًمف إ وىم٤مل: َُم

 ومٜمزًم٧م أي٦م. رؾمقل اهلل

[ وىم٤مل أسمققمكم اْل٤ٌمئل: اعمٕمٜمل سمذًمؽ ُم٤م ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم اعمًٚمٛملم ُمـ يمػِّ 5]

ئّم٤مْلؿ سم٠مؿمٞم٤مء ؿمٖمٚمٝمؿ ِب٤م ُمـ إُمراض واًم٘محط، أقمدائٝمؿ قمٜمٝمؿ طملم مّهقا سم٤مؾمت

وُمقت إيم٤مسمر، وهّلك اعمقار وهمػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل اٟمٍمومقا قمٜمده٤م قمـ ىمتؾ 

 اعم١مُمٜملم:

 [ وىم٤مل آظمرون: ٟمزًم٧م أي٦م ومٞمام قمزم اعمنميمقن قمغم آي٘م٤مع سم٤مًمٜمٌل6]

 ِبؿ صّلة وأصح٤مسمف يقم سمٓمـ اًمٜمخٚم٦م إذا دظمٚمقا ذم اًمّمّلة، وم٤مقمٚمٛمف اهلل ذًمؽ، ومّمغم

اخلقف. وإّٟمام ضمٕمؾ اهلل ختٚمٞمص اًمٜمٌل مم٤ّم مّهقا سمف ٟمٕمٛم٦م قمغم اعم١مُمٜملم ُمـ طمٞم٨م يم٤من 

إُم٤مُمٝمؿ وؾمٞمدهؿ، ويم٤من ُمٌٕمقصم٤ًم إًمٞمٝمؿ سمام ومٞمف ُمّم٤محلٝمؿ، ومٛم٘م٤مُمف سمٞمٜمٝمؿ ٟمٕمٛم٦م قمغم 

 .2شاعم١مُمٜملم، ومٚمذًمؽ اقمتد سمف قمٚمٞمٝمؿ

 

 

                                                 
 .464 و 4/464 اًمتٌٞم٤من .2
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طمدي٨م قمـ اًمٞمٝمقد وٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ وُمٞمث٤مق اهلل ُمٕمٝمؿ وٟم٘مْمٝمؿ اعمٞمث٤مق 

وهذا احلدي٨م جيري ذم همػمهؿ ُمـ إُمؿ ّٕن ؾمٜمـ اهلل صم٤مسمت٦م ٓ شمتٖمػّم وًم٘مقل 

اًمٜمٕمؾ  و٢مّٟمف يٙمقن ذم هذه إُُم٦م ُمثٚمف طمذ: يمؾُّ ُم٤م يم٤من ذم إُُمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م وماهلل رؾمقل

ة. ة سم٤مًمُ٘مذَّ  2سم٤مًمٜمٕمؾ واًمُ٘مذَّ

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م           .اسمتدائٞم٦م شم٠ميمٞمدي٦م  ْت٘مٞمؼ. فطمر 

             .ومٕمؾ ُم٤مض  .وم٤مقمٚمف 

   :اًمٕمٝمد  ،1شاًمٞمٛملم اعم١ميمدة ّٕٟمف يًتقصمؼ ِب٤م ُمـ إُمر»ُمٗمٕمقل سمف. اعمٞمث٤مق

 ش.ىمرارداد»، شپٞمامن»واًمٕم٘مد وذم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 

    يٕم٘مقب ُمـ ىمقم ٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. وهؿ سمٜمقْمُم

 اًمٞمٝمقد.

 .قم٤مـمٗم٦م وُم٤م سمٕمده٤م شمقيمٞمد ًمٚمٛمٞمث٤مق شمتٛمٞمؿ ًمٚمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أو ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل ُمـ    ّٕٟمف صٗم٦م

ٓسمّد أن يٙمقٟمقا  ْلٞم٦م ُمـ ىمقمىمّدُم٧م قمٚمٞمف. ّٕن احلج٩م اْل  . 

                                                 
 .69ح ،1/14 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم ذم وٟمحقه٤م :576/ اًمٜمٕمٛم٦م ومت٤مم اًمديـ يمامل .2

 .4/465 اًمتٌٞم٤من .1
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    .ُمٗمٕمقل سمف، وقمّلُم٧م ٟمّمٌف اًمٞم٤مء ّٕٟمف ُمثٜمك وطمذوم٧م ٟمقٟمف ًمإلو٤موم٦م 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف، ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح 

   :واًمٔم٤مهر أهّنؿ رؤؾم٤مء »اًم٤ٌمطم٨م قمـ اًم٘مقم وأطمقاْلؿ  متٞمٞمز، اًمٜم٘مٞم٥م

 ِٓ ُمقرهؿ ومٜمًٌتٝمؿ إمم أؾم٤ٌمـمٝمؿ أُ قن قمنم، يم٤مٟمقا يم٤مًمقٓة قمٚمٞمٝمؿ يتقًمّ  ْل ٜمَ صمْ إؾم٤ٌمط ا

ُمقر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م همػم ُم٦م ْلؿ اعمرضمٕمٞم٦م ذم أُ سمقضمف يمٜم٦ًٌم أوزم إُمر إمم إومراد ذم هذه إُ 

 .2شام ذًمؽ إمم اهلل ورؾمقًمفأهنؿ ٓ يتٚم٘مقن وطمٞم٤ًم، وٓ ينّمقمقن ذيٕم٦م، وإٟمّ 

           .قم٤مـمٗم٦م    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    . 

   .طمرف ُمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

     ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم فمرف  يدّل قمغم ش ُمع»وُمْم٤مف إًمٞمف. و

وُمٕمٞم٦م اهلل ُمع اًمٕم٤ٌمد ُمٕمّٞم٦م قمٚمؿ وىمدرة وطمٗمظ . واًمٜمٍمة واحلٗمظ واعمٕمقٟم٦ماعمّم٤مطم٦ٌم 

وٟمٍمة ٓ آْت٤مد واحلٚمقل اًم٤ٌمـمّلن. وَجٚم٦م        ُِّمٗمٕمقل سمف ـ  ٟمّم٥م ذم حمؾ

صمؿ سمٕمد أن يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٕمٛم٦م اًمٜم٘م٤ٌمء وأّٟمف شمٕم٤ممم ُمٕمٝمؿ، ينمع ذم ذيمر ُم٘مقل اًم٘مقل ـ . 

 اعمٞمث٤مق وهق يتْمٛمـ أُمقرًا مخ٦ًم:

           .ًمٚمتقيمٞمد ُمقـمئ٦م ًمٚم٘مًؿ .طمرف ذط ضم٤مزم 

     ِقمغم  ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط. واًمٗمٕمؾ ُمٌٜمل ووم٤مقمٚمف ذم حمؾِّ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 اًمًٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمْمٛمػم اًمرومع. وَجٚم٦م      اقمؽماوٞم٦م سملم اًم٘مًؿ اعمحذوف

 وضمقاسمف.

              .ُمٗمٕمقل سمف، وهذا هق إُمر إّول ذم اعمٞمث٤مق .قم٤مـمٗم٦م 

        ُمٕمٓمقوم٦م قمغم       وهذا هق إُمر اًمث٤مين ذم . 

 اعمٞمث٤مق.

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقوم٦م قمغم       . 

                                                 
 .5/140 اعمٞمزان .2
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     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     وُمْم٤مف إًمٞمف. وهذا هق إُمر اًمث٤مًم٨م

ذم اعمٞمث٤مق، وهق اْليامن سمجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء اعم٤مولم، ووضمف شم٠مظمػمه قمـ إُمريـ إّوًملم 

ّٓ مه٤م ُمت٠مظمران قمـ  ؿمّدة آهتامم ِبام سمحٞم٨م ٓ ي٘مٌؾ اْليامن سم٤مًمرؾمؾ ُمـ دوهنام وإ

 اْليامن يمام هق اًمقاوح.

وحمّٛمد  أو اعمراد اْليامن سم٤مٕٟمٌٞم٤مء اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٞمٝمقد ٟمحق: قمٞمًك سمـ ُمريؿ

 . ومٞمّمح اًمت٠مظمػم وإّول أفمٝمر.اعمّمٓمٗمك

 .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  ٤مًمتٕمزير هٜم٤م: اًمٜمٍمة ُمع اًمتٕمٔمٞمؿ. . اعمراد سم

أي ٟمٍممتقهؿ، واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم   .وهذا هق إُمر اًمراسمع . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   اًم٘مرض: هق اْلٟمٗم٤مق اعمٜمدوب ذم ؾمٌٞمؾ اهلل .

 قمدائف دون احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اًمقاضم٦ٌم.أوضمٝم٤مد 

  ٕمقل سمف أّول.ٗمُم             سمف صم٤منٍ  قٌل ٕمُمٗم. 

  . ـّ وإذى   ٟمٕم٧م أي ُمـ ـمٞم٦ٌم اًمٜمٗمس وُمـ احلّلل وُمـ دون اعم

وهذا هق إُمر اخل٤مُمس وهق سمذل اعم٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، ضمٕمٚمف اهلل ذم اعمٞمث٤مق 

 ّٕن اًمٞمٝمقد ُمٕمرومقن سم٤مًمٌخؾ واًمِمّح وم٠مراد اهلل شمٓمٝمػمهؿ ُمٜمٝمام.

هل ُمٗم٤مد اعمٞمث٤مق اًمذي أظمذ اهلل ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ سمحٞم٨م ًمق وهذه إُُمقر اخلٛم٦ًم 

ٝمؿ مل وومقا ِبذه إُمقر يم٤من اهلل ذم طمٗمٔمٝمؿ وُمٕمقٟمتٝمؿ وٟمٍمّتؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م وًمٙمٜمّ 

 يٗمقا.

ـْ ورم  سمف أُمران مه٤م:ـوذم أظمرة ضمزاء هذا اعمٞمث٤مق ًمِ   َٛم

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ اعم٘مدر 

    اًمٗمتح ٓشمّم٤مًمف سمٜمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م ووم٤مقمٚمف  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمل قمغم
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 وىمد ُمّر ُمٕمٜمك اًمتٙمٗمػم: اًمتٖمٓمٞم٦م واًمٖمٗمران واًمٕمٗمق.ش. ٟم٤مأ»وٛمػم ُمًتؽم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

      ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمٕمٗمق قمـ اًمذٟمقب هق اْلزاء إومم ذم

 أظمرة.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقوم٦م قمكم    و .  .ُمٗمٕمقل سمف أّول 

   .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من 

             اْلٛمٚم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م صٗم٦م ًمـ   وأدظم٤مل .

 سم٤معمٞمث٤مق. اْلٜم٦م هق اْلزاء اًمث٤مٟمٞم٦م ذم أظمرة عمـ ورم  

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  أ. وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه.اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتد 

    ِّضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط. أي ُمـ مل  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ُمًتؽم. ذم حمؾ

 يػ سم٤معمٞمث٤مق ويمٗمر سمف اقمت٘م٤مدي٤ًم أو قمٛمٚمٞم٤ًم.

    فمرف زُم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

   اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمْم٤مف إًمٞمف. أي   .أظمذ اعمٞمث٤مق 

   ـْ ضم٤مر وجم رور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُِم   شم٘مديره طم٤مل يمقٟمف

  .أي ُمـ اًمذيـ أظمذ اهلل اعمٞمث٤مق ُمٜمٝمؿ . 

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط  ْت٘مٞمؼ. فطمر 

   ِّضمزم ّٕٟمف ضمقاب اًمنمط. ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ُمًتؽم ذم حمؾ 

  .ُمٗمٕمقل سمف 

    ظمرج قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ومّل يّمؾ إمم اعم٘مّمقد ُمْم٤مف إًمٞمف. أي

ّٓ اخلزي واًمٕم٤مر واخلذٓن واًم  اب.ٕمذوٓ يٙمقن قم٤مىمٌتف إ
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 اًمرواي٤مت

اسمقاحلًـ حمّٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ احلًـ اًم٘مٛمل اعمٕمروف سم٤مسمـ ؿم٤مذان اًم٘مٛمل 

صَمٜم٤َم  ، ىم٤مل: طمّدصمٜمل حمّٛمد سمـ احلًـ ىم٤مل: طمّدصمٜمل حمّٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحدىم٤مل طَمدَّ

اهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ىم٤مل: طمّدصمٜمل حمّٛمد سمـ ؾمٜم٤من، ىم٤مل: طمّدصمٜمل زي٤مد سمـ ُمٜمذر، ىم٤مل: إسمر

٤ٌّمس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  طمّدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ ـمريػ، قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م، قمـ اسمـ قم

ي٘مقل: ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس إقمٚمٛمقا أّن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ًمٙمؿ سم٤مسم٤ًم ُمـ دظمٚمف  اهلل َل قْ ؾُم رَ 

 أُمـ ُمـ اًمٜم٤مر وُمـ اًمٗمزع إيمؼم.

ك ؾمٕمٞمد اخلدري، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل اهدٟم٤م إمم هذا اًم٤ٌمب طمتّ وم٘م٤مم إًمٞمف أسمق

ٟمٕمرومف. ىم٤مل: هق قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ؾمّٞمد اًمقصٞمّلم، وأُمػماعم١مُمٜملم، وأظمق رؾمقل رّب 

 اًمٕم٤معملم ]وظمٚمٞمٗم٦م اهلل قمغم اًمٜم٤مس أَجٕملم[.

ؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك اًّمتل ٓ اٟمٗمّم٤مم ْل٤م  ـْ ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس ُمَ  ًّ أطم٥ّم أن يتٛم

ؽ سمقٓي ًّ  ّن وٓيتف وٓيتل، وـم٤مقمتف ـم٤مقمتل.٢موم ٦م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥مومٚمٞمتٛم

 .أطم٥ّم أن يٕمرف احلّج٦م سمٕمدي ومٚمٞمٕمرف قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ـْ ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس ُمَ 

أراد أن يتقّل اهلل ورؾمقًمف( ومٚمٞم٘متد سمٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ـْ ]ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس )ُمَ 

 هّنؿ ظمّزان قمٚمٛمل.٢مسمٕمدي[ وإئٛم٦م ُمـ ذّرّيتل وم

  إٟمّم٤مري وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م قمّدة إئّٛم٦م؟وم٘م٤مم ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل

وم٘م٤مل: ي٤م ضم٤مسمر ؾم٠مًمتٜمل رمحؽ اهلل قمـ اْلؾمّلم سم٠مَجٕمف، قمّدّتؿ قمّدة اًمِمٝمقر وهل 

 قمٜمداهلل إصمٜم٤م قمنم ؿمٝمرًا ذم يمت٤مب اهلل يقم ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض.

طملم ضب سمٕمّم٤مه  وقمّدّتؿ قمّدة اًمٕمٞمقن اًّمتل اٟمٗمجرت عمقؾمك سمـ قمٛمران

 ٗمجرت ُمٜمف إصمٜمت٤م قمنمة قمٞمٜم٤ًم.]احلجر[ وم٤مٟم

وقمّدّتؿ قمّدة ٟم٘م٤ٌمء سمٜمل إهائٞمؾ ]ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم[                .

وآظمرهؿ اًم٘م٤مئؿ اعمٝمدّي  ْلؿ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م]إُم٤مُم٤ًم[ أوّ  نَمَ ٜم٤م قمَ صمْ اوم٤مٕئٛم٦م ي٤م ضم٤مسمر 
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 2.صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ

 ٤مر حمّٛمد سمـ ؾمٜم٤من قمٜمدي.اًمرواي٦م ُمٕمتؼمة آؾمٜم٤مد سم٤مقمتٌ

: قَمَدُد إئٛم٦ِم ُمـ سمٕمدي قمدد ٟم٘م٤ٌمء وؾُمئؾ رؾمقل اهلل قمـ قمدد إئٛم٦م وم٘م٤مل

 1سمٜمل إهائٞمؾ.

وُمـ ـمريؼ اًمٕم٤مُم٦م أظمرج أمحد واحل٤ميمؿ قمـ اسمـ ُمًٕمقد أّٟمف ؾُمئؾ يمؿ يٛمٚمؽ هذه إُُّم٦م 

 4 4إهائٞمؾ. سمٜملصمٜم٤م قمنم يمٕمّدة اوم٘م٤مل:  ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م، وم٘م٤مل: ؾم٠مًمٜم٤م قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل

                            

                             

                            

 

شمٗمّمٞمؾ سمٕمد اَج٤مل وم٢مّٟمف يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م سمٕمض ضمزاء ٟم٘مض اعمٞمث٤مق 

وهق اًمٚمٕمـ اْلْلل وشم٘مًٞم٦م اًم٘مٚمقب وْتريػ اًمٙمٚمؿ وٟمًٞم٤من احلٔمقظ وظمٞم٤مٟم٦م ُأوًمٞم٤مء 

 إُُمقر.

وم٘م٤مل اهلل ًمف: ٓ شمٕمجٌـ ُمـ ه١مٓء  اعمٕمٜمل سم٤مٔي٦م شمًٚمٞم٦م اًمٜمٌل»ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

دهيؿ إًمٞمؽ وإمم أصح٤مسمؽ وٟمٙمثقا اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمؽ اًمٞمٝمقد اًمذيـ مّهقا أن يًٌٓمقا أي

 وسمٞمٜمٝمؿ، وهمدروا سمؽ، وم٢مّن ذًمؽ ُمـ قم٤مدّتؿ، وقم٤مدات أؾمّلومٝمؿ، ٕيّن أظمذُت ُمٞمث٤مق

ُمٞمث٤مىمل، ؾمٚمٗمٝمؿ قمغم قمٝمد ُمقؾمك قمغم ـم٤مقمتل، وسمٕمث٧ُم ُمٜمٝمؿ إصمٜمك قمنم ٟم٘مٞم٤ًٌم، ومٜم٘مْمقا

                                                 
 ذم واًمٞم٘ملم ًمٚمٙمراضمٙمل 10/ آؾمتٜمّم٤مر ذم قمٜمف وٟم٘مؾ 42ح ،72/ ؿم٤مذان ٓسمـ اعمٜم٤مىم٥م = ُمٜم٘م٦ٌم ُم٤مئ٦م .2

 احلكّم. ًمٚمٕمّّلُم٦م 144/ أُمػماعم١مُمٜملم اْلُم٤مم إُمرة

 .6/194 اْلٜم٤من روض .1

 .1/167 اعمٜمثقر اًمدر .4

ـُ  احْل٤مومِظُ  َصٜمََّػ  َوىَمدْ  .4 َ٘مّليِنُّ  طَمَجرٍ  اسْم ًْ  اًمٜمٌَلِّ  سمٕمد اخلَُٚمٗم٤مء أنّ  ـُمُرِق  ذم طم٤مومَِٚم٦مً  ِرؾم٤مًَم٦مً  اًمِّم٤مومِِٕملُّ  اًمَٕم

ـْ  َويُمٚمُُّٝمؿْ  اصمٜم٤مقمنم ٦م ـُمُرِق  ذم اًمَٕمْٞمش ًَمّذة» َوؾَماّمه٤م ىُمَريش ُِم ـْ  إئٛمَّ  ش.ىُمَرْيش ُِم
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 .2شوٟمٙمثقا قمٝمدي، ومٚمٕمٜمٝمؿ سمٜم٘مْمٝمؿ ُمٞمث٤مىمٝمؿ

  قمغم قم٤مـمٗم٦م، واًمٙمّلم ُمٕمٓمقف     .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 .طمرف ضمر، ًمٚمًٌٌٞم٦م 

  زائدة ًمٚمت٠ميمٞمد وشمٗمٞمد اْلِب٤مم ًمٚمتٕمٔمٞمؿ أو اًمتح٘مػم أو همػممه٤م، واعمجرور

ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

      ُمّمدر وُمْم٤مف إًمٞمف. أي: سم٥ًٌم   . 

     ٤معمّمدر ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب سم    .وُمْم٤مف إًمٞمف 

ّٓ قمدم ٟم٘مض  قمٝمدٍ  أهّنؿ يٜم٘مْمقن يمؾِّ »وٟم٘مض اعمقاصمٞمؼ ُمـ ؾمامت اًمٞمٝمقد و إ

ًمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ  نّ أاًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق، وهذه ؾمٛم٦م ْلؿ ٓ شمٗم٤مرىمٝمؿ أسمدًا، يمام 

 .1شأسمدًا... ًمٚمتّلزم واًمتّلطمؿ سملم ٟم٘مض اًمٕمٝمد، وسملم ًمٕمٜم٦م اهلل

      ِسمٕم٤مد واًمٓمرد قمـ اًمرمح٦م ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. اًمٚمٕمـ هق اْل ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 ْلٞم٦م. وهق اْلزاء إومم ًمٜم٘مض اعمٞمث٤مق اًمتل ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف.اْل

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم    وهذه اْلزاء اًمث٤مٟمٞم٦م .

 ٜم٘مْمٝمؿ اعمٞمث٤مق وٓ يٙمقن اسمتداًء.ًمٜم٘مض اعمٞمث٤مق وهذا اْلٕمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم يٙمقن ضمزاًء ًم

     .ُمٗمٕمقل سمف أّول وُمْم٤مف إًمٞمف 

    :ُمٗمٕمقل سمف صم٤مٍن. ُمـ اًم٘مًقة وهل اًمّمّلسم٦م واًمٖمٚمٔم٦م ي٘م٤مل ًمٖمػم اًمرطمٞمؿ

ىم٤مد اًم٘مٚم٥م واعمراد سم٘مًقة اًم٘مٚم٥م، قمدم ظمِمققمٝم٤م وظمْمققمٝم٤م ًمٚمحؼِّ وقمدم اًمت٠مصمر ُمـ 

رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:                          

                                              

                                                 
 .4/468 اًمتٌٞم٤من .2

 .4/40 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1
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      2. 

      :ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. احلَْرف: اْل٤مٟم٥م، اًمٜم٤مطمٞم٦م، واًمتحريػ

اًمتٖمٞمػم وهذه هل اْلزاء اًمث٤مًمث٦م وأهّنؿ ُيت٤مضمقن إمم اًمتحريػ دائاًم ومّل يزال اًمتحريػ 

 طمرومتٝمؿ واًمتحريػ سم٠مُمريـ:

 ـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ.1ـ اًمتٗمًػم اًمذي ٓ يرى  سمف ص٤مطمٌف وهق ؾمقء اًمت٠مويؾ 2

    ع اًمٙمٚمٛم٦م وْتريٗمٝم٤م إُّم٤م ُمٕمٜمقي أو ًمٗمٔملٌّ وٓ صم٤مًم٨م، ُمٗمٕمقل سمف، َج

 واًمث٤مين إُّم٤م سم٤مًمزي٤مدة أو اًمٜم٘مٞمّم٦م أو اًمتٌديؾ وٓ راسمع.

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

وطمّرف اًمٞمٝمقد يمت٤مِبؿ اًمًاموي اًمتقراة وْلؿ سم٤مع ـمقيؾ ذم اًمتحريػ وهؿ 

ومقن اًمت٤مريخ وىمْم٤مي٤مه واعمقاصمٞمؼ  يٙمتٗمقا سمتحريػ يمت٤مِبؿ سمؾ ُيرّ أؾم٤مشمذة هذا اًمٗمـ، ومل

 واًم٘مرارات وهمػمه٤م.

 .طم٤مًمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م طم٤مل ٟم٤مىميض اعمٞمث٤مق وهق اْلزاء اًمراسمٕم٦م 

   ِووم٤مقمٚمف، أي شمريمقا قم٤مُمدًا وقم٤معم٤ًم. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

   صقل اًمتل شمدور قمغمُمـ إُ ش احلظ»ُمٗمٕمقل سمف، أي ٟمّمٞم٤ًٌم، وهذا 

 ُمداره٤م اًمًٕم٤مدة.

   ُمقصقًم٦م، ُمتٕمّٚمؼ سمـ ش ُم٤م»و ش ُمـ»طمرف ضمر . 

     ومٕمؾ ُم٤مض جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف، أي  ُأٟمزل قمغم اًمٜمٌل

 .ُمقؾمك

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    ُمقصقًم٦م.ش ُم٤م»، واًمْمٛمػم يرضمع إمم 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ٟم٤مومٞم٦م. 

   .ظمٓم٥م ًمٚمرؾمقل ش أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم  ومٞمف

                                                 
 .26/ احلديد ؾمقرة .2
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 .إقمٔمؿ

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ .اخل٤مئٜم٦م: اخلٞم٤مٟم٦م . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  . 

ٟم٦م ُمٜمٝمؿ أو ـم٤مئٗم٦م أٟم٧م شمٓمٚمع قمغم اًمدوام قمغم ظمٞم٤م واعمراد: ي٤م رؾمقل اهلل

 ظم٤مئٜم٦م ُمٜمٝمؿ. واخلٞم٤مٟم٦م هل ؾمػمّتؿ قمغم اًمدوام وآؾمتٛمرار.

            .أداة اؾمتثٜم٤مء   .اعمًتثٜمك 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

ـ واًمٕمذاب ًمٚمجامقم٦م يٜم٤مذم صمٌقت اًمٚمٕمأّن اؾمتثٜم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ٓ»ٚمقم اًمٞمٝمقد. وُمـ اعمٕم

 .2شاًمتل هل اًمِمٕم٥م وإُُّم٦م

وهذا اًم٘مٚمٞمؾ سمٕمد ظمروضمف قمـ أقمامًمف اعم٤موٞم٦م ودظمقًمف ذم صػ اعم١مُمٜملم ْيرج 

 .1شيدظمؾ ذم اْليامن ويّمػم يمقاطمد ُمـ اعم١مُمٜملم»ُمـ اًمٚمٕمـ واًمٕمذاب و 

 .ضمزائٞم٦م ًمنمط حمذوف وهق إن شم٤مسمقا وآُمٜمقا أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م شمٗمٞمٞمد اًمتٕمٚمٞمؾ 

  ي٤م رؾمقل اهللش أٟم٧م»ؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ومٕم. 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم واًمت٤مئٌلم .

 ُمـ اًمٞمٝمقد أو إًمٞمٝمؿ َجٞمٕم٤ًم سمنمط قمدم اىمتدارهؿ وقمدم اطمتامل شمًّٚمٓمٝمؿ قمغم اعم١مُمٜملم.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ٓمقف قمغم . ُمٕمي٤م رؾمقل اهللش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف .

   ُُمَقًّمّٞم٤ًم. صٗمح يمؾِّ رء: وضمٝمف وٟم٤مطمٞمتف وضمٜمٌف. قمٜمٝمؿ شأقمرض»: أي قمٜمٝمؿ 

            .ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد   اؾمؿ . 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

                                                 
 .5/142 اعمٞمزان .2

 .22/82 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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    ُمٗمٕمقل سمف. َجٚم٦م      ذم حمؾ رومع ظمؼم .

ٌّف اهلل، اْل»رؿم٤مد إمم أّن اًمٕمٗمق ُمـ سم٤مب إشمٕمٚمٞمؾ ًمألُمر سم٤مًمٕمٗمق واًمّمٗمح و طم٤ًمن اًمذي ُي

ٌّف اهلل شمٕم٤ممم  .2شواًمرؾمقل أطمّؼ اًمٜم٤مس أن يتٌع ُم٤م ُي

 دراي٦مٌ 

ىمقًمف: »اًم٘مٛمل: ىم٤مل                ...  يٕمٜمل ٟم٘مض قمٝمد

. لمأُمػماعم١مُمٜم                            ىم٤مل: ُمـ

. قمـ ُمقوٕمف. واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أّن اًمٙمٚمٛم٦م أُمػماعم١مُمٜملم ٟمّحك أُمػماعم١مُمٜملم

ىمقًمف:             1 .يٕمٜمل اْلُم٤مُم٦م 

ىمقًمف:                             . 

ىم٤مل: ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف:               44ش. 

 . وهق اًمٔم٤مهر واًمّمحٞمح قمٜمدي.5شٓ وضمف ًمٚم٘مقل سمٜمًخٝم٤م»وىم٤مل اًمًٌزواري: 

 

                       

                              

      

 

اًمٞمٝمقد ُمٞمث٤مىمٝمؿ سملّم ٟم٘مض اًمٜمّم٤مرى ُمٞمث٤مىمٝمؿ أيْم٤ًم  سمٕمد أن سملّم اهلل شمٕم٤ممم ٟم٘مض

                                                 
 .22/82 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .18/ اًمزظمرف ؾمقرة .1

 .5/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .4

 .2/142 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4

 .22/81 اًمرمحـ ُمقاه٥م .5
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 وأهّنؿ واًمٞمٝمقد ؾمقاء ُمـ هذه اْلٝم٦م.

ومل يذيمر ُمٞمث٤مق اًمٜمّم٤مرى ْٓت٤مده ُمع ُمٞمث٤مق اًمٞمٝمقد ومل يذيمر أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم 

ٟم٘مض اعمٞمث٤مق واْلزاءات ًمّلؿمؽماك، ٟمٕمؿ زاد قمٚمٞمٝم٤م أو٤موم٤مت شم٠ميت ذم وٛمـ أي٦م 

 اًمنميٗم٦م.

        .قم٤مـمٗم٦م    .طمرف ضمر 

   اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾ ضمر، ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .أيت 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

   اؾمٛمف.ش ٟم٤م»ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ ووٛمػم 

    ظمؼم  واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م .      ِّٟمّم٥م ُمٗمٕمقل  ذم حمؾ

ويدقمقن أهنؿ يٜمٍمون  هؿ اًمذيـ يدقمقن ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل قمٞمًكسمف ـ ُم٘مقل اًم٘مقل ـ . و

اهلل شمٕم٤ممم وٟمٌّٞمف وديٜمف ويمت٤مسمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:               2. 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

      .يدّل قمغم ٓ  و٤موم٦م اعمٞمث٤مق إمم يمؾِّ ىمقمٍ إُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف

 اظمتّلومف وأصٚمف واطمد وهق اًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م اًمّمحٞمح٦م وإطمٙم٤مم اًمقاردة ذم ذيٕم٦م يمؾِّ 

وٟمٌقشمف  ىمرار سمٕمٌقدي٦م قمٞمًك. وُمـ ُمٞمث٤مق اًمٜمّم٤مرى هق اًمتقطمٞمد واْلٟمٌلٍّ 

  اًمذي ي٠ميت ُمـ سمٕمده يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  واًمٌِم٤مرة سم٤مًمٜمٌل اخل٤مشمؿ   

                                         

                                   1. 

 ٕمد ٟم٘مْمٝمؿ ُمٞمث٤مىمٝمؿ.قم٤مـمٗم٦م، ًمٚمؽمشمٞم٥م. يٕمٜمل سم 

         ُمّرت ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ومّل ٟمٕمٞمده٤م. ذيمر اهلل شمٕم٤ممم

                                                 
 .24/ اًمّمػ ؾمقرة .2

 .6/ اًمّمػ ؾمقرة .1
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هذه اْلزاء اعمِمؽميم٦م سملم ٟم٘مض ُمٞمث٤مىمل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومل يذيمر اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ أصم٤مر 

 ًمقوقطمٝم٤م.

  قم٤مـمٗم٦م، ًمٚمًٌٌٞم٦م واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   . 

     ًِمّم٤مق ُمـ ضمٝم٦م همراء سم٤مًمٌمء ُمٕمٜم٤مه اْلاْل»ووم٤مقمٚمف.  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

. »2شاًمتًٚمٞمط     1شًمّم٘مٜم٤م، ّٕٟمف ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٖمراء اًمذي يٚمّمؼ سم٤مًمٌمءأأي. 

يٕمٜمل يم٤من ٟم٘مض اعمٞمث٤مق واًمٜمًٞم٤من اًمٕمٛمدي سمام أٟمزًمف اهلل قمغم ُمقؾمك وقمٞمًك 

 ؾم٤ًٌٌم ْلهمراهؿ... . وهمػممه٤م ُمـ أٟمٌٞم٤مئٝمؿ

يّمدر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٞم٧ًم اسمتدائٞم٦م سمؾ ضمزائٞم٦م ّٕٟمف ٦ٌٓم اْلهمراء إمم اهلل شمٕم٤ممم ًموٟمً

ّٓ اخلػم.  إ

      فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .وُمْم٤مف إًمٞمف. أي سملم اًمٜمّم٤مرى 

     ُمٗمٕمقل سمف. ُم٠مظمقذ ُمـ اًمَٕمْدو وسمٛمٕمٜمك  اًمتج٤موز وُمٜم٤موم٤مة آًمتئ٤مم وإذا

 ٘م٤مل ًمف: اًمٕمداوة واعمٕم٤مداة.يم٤من سم٤مًم٘مٚم٥م ي

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم   احل٥ّم، وه٤مشم٤من  . اًمٌٖمض واًمٌٖمْم٤مء ظمّلف

ؿ ٟم٘مْمقا ُمٞمث٤مىمٝمؿ و شمٜمٗمٙم٤من قمٜمٝمؿ، ٕهّن ُمٚمّم٘مت٤من ِبؿ، وٓ   قم٤مُمدًا قم٤معم٤ًم يمتٌٝمؿ

 اًمًاموي٦م وُم٤م ُأٟمزل إًمٞمٝمؿ.

، واظمتٚمػ طمقاريقه واًمدقم٤مة اًم٤ًمئحقن رومع قمٞمًك سمـ ُمريؿومل يزل ُمٜمذ »

ل إمم ك شمٌدّ ُمـ شمّلُمذّتؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ٟمِم٥م آظمتّلف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ومل يزل يٜمٛمق ويٙمثر طمتّ 

احلروب واعم٘م٤مشمّلت واًمٖم٤مرات وأٟمقاع اًمنمد واًمٓمرد وهمػم ذًمؽ طمتك اٟمتٝمك إمم 

                                                 
 .4/471 اًمتٌٞم٤من .2

 .4/19 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1
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 .2شطمروب قم٤معمٞم٦م يمؼمى ّتدد إرض سم٤مخلراب واْلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مًمٗمٜم٤مء وآٟم٘مراض

ًم٘مد وىمع سملم اًمذيـ ىم٤مًمقا: إٟم٤م ٟمّم٤مرى ُمـ اخلّلف واًمِم٘م٤مق »ٕم٤ٌمرة ُأظمرى: وسم

ف ؾمٌح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف اًمّم٤مدق واًمٕمداء ذم اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ واحلدي٨م ُمّمداق ُم٤م ىمّّم 

ل ُمـ دُم٤مئٝمؿ قمغم أيدي سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض، ُم٤م مل يًؾ ُمـ طمروِبؿ ُمع ٠ماًمٙمريؿ، وم٘مد ؾم

وم٤مت اًمديٜمٞم٦م، أو سم٥ًٌم اخلّلوم٤مت ف، ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ سم٥ًٌم اخلّلهمػمهؿ ذم اًمت٤مريخ يمٚمّ 

٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م، وذم قمغم اًمري٤مؾم٦م اًمديٜمٞم٦م، أو سم٥ًٌم اخلّلوم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞمّ 

ظمّلل اًم٘مرون اًمٓمقيٚم٦م مل شمًٙمـ هذه اًمٕمداوات، ومل ختٛمد هذه احلروب واْلراطم٤مت، 

 .1شوهل ُم٤موٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يمام ىم٤مل أصدق اًم٘م٤مئٚملم

         ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ     أو سمح٤مل

حمذووم٦م ُمـ     يٕمٜمل ٓ شمٜمٗمؽ ،        .ُمٜمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  .طمرف اؾمت٘م٤ٌمل ًمت٠ميمٞمد اًمققمٞمد، أي ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٙمِمػ احل٘مٞم٘م٦م 

       ،سمح٘مٞم٘م٦م طم٤مْلؿ وقمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمْمّلل »ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف

 .4شوجي٤مزهيؿ قمغم ُم٤م صٜمٕمقه ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٕم٘م٤مب واًمٕمذاب

ؿ هم٤مًم٤ًٌم ٓ يٕمٚمٛمقن طم٘مٞم٘م٦م طم٤مْلؿ أو ٓ يريدون أن واًمتٕمٌػم سم٤مْلٟم٤ٌمء ًمٌٞم٤من أهّن 

 يٕمٚمٛمقا.

            .وم٤مقمٚمف .طمرف ضمر 

  ُمقصقًم٦م، ُمتٕمّٚمؼ سمـ     أو ُمّمدري٦م ومٝمل وُم٤مسمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر .

 ضمر سم٤مًم٤ٌمء شم٘مديره: سمًقء صٜمٞمٕمٝمؿ. ؾِّ حمذم 

   ِفُ ٛمُ اؾْم وَ  ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم. 
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      أي ش. ٤منيم»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ظمؼم    ،يّمٜمٕمقٟمف

وذيٕمتٝمؿ وهؿ ٓ  واًمتٕمٌػم سم٤مًمّمٜمع ًمإلقمّلم سم٠مهّنؿ يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن قم٘م٤مئدهؿ واومٙم٤مرهؿ

 يٚمتزُمقن سم٤مًمقطمل اًمًاموي اًمذي ُأٟمزل إًمٞمٝمؿ.

 روايت٤من

: إّن قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٌد خمٚمقق، ومجٕمٚمقه رسّم٤ًم ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: ىم٤مل قمكم

          .2 

قدان : »ىم٤مل زم أسمققمٌداهللظمؼم أيب اًمرسمٞمع اًمِم٤مُمل ىم٤مل:  ًّ ٓ شمِمؽم ُمـ اًم

 :: وم٢مهّنؿ ُمـ اًّمذيـ ىم٤مل اهلل 1يم٤من ٓسمّد ومٛمـ اًمٜمّقسم٦مأطمدًا، وم٢من          

                        أُم٤م إهّنؿ ؾمٞمذيمرون ذًمؽ

 4ُمٜمٝمؿ، احلدي٨م. 4ُمٜم٤ّم قمّم٤مسم٦مٌ  احلّظ، وؾمٞمخرج ُمع اًم٘م٤مئؿ

 

                        

                    

      

 

عم٤م ذيمر شمٕم٤ممم أظمذه اعمٞمث٤مق ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب قمغم ٟمٍمة رؾمٚمف وشمٕمزيرهؿ وقمغم »

                                                 
 .6ح ،2/141 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 اًمٗمػموزآسم٤مدي: وىم٤مل ،شُٟمقيب اًمقاطمد: اًمًقدان، ُمـ ضمٞمؾ أيْم٤ًم: واًمٜمُقسم٦م اًمٜمُقب» اْلقهري: ىم٤مل .1

 ش.احلٌٌم سمّلل ُمٜمٝم٤م اًمّمٕمٞمد، سمجٜمقب ًمٚمًقدان واؾمٕم٦م سمّلد واًمٜمُقسم٦م: اًمًقدان، ُمـ ضمٞمؾ اًمٜمُقب:»

 )ٟمقب(. 2/141 اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس :2/119 اًمّمح٤مح

 َجع اًمٕمّم٤مئ٥م:» إصمػم: اسمـ وىم٤مل ،شواًمٓمػم واخلٞمؾ اًمٜم٤مس ُمـ اْلامقم٦م اًمٕمّم٤مسم٦م:» اْلقهري: ىم٤مل .4

 اًمّمح٤مح ش.ًمٗمٔمٝم٤م ُمـ ْل٤م واطمد وٓ إرسمٕملم، إمم اًمٕمنمة ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ اْلامقم٦م وهؿ قمّم٤مسم٦م،

 )قمّم٥م(. 4/144 اًمٜمٝم٤مي٦م :2/281

 (.5/451) 1ح ،20/646 اًمٙم٤مذم .4
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ٗمظ ُم٤م آشم٤مهؿ ُمـ اًمٙمت٤مب صمؿ ٟم٘مْمٝمؿ ُمٞمث٤مىمف شمٕم٤ممم اًمذي واصم٘مٝمؿ سمف دقم٤مهؿ ]ذم أي٤مت طم

اخلٛمس أشمٞم٦م[ إمم اْليامن سمرؾمقًمف اًمذي أرؾمٚمف، ويمت٤مسمف اًمذي أٟمزًمف، سمٚم٤ًمن شمٕمريٗمٝمام ْلؿ 

 .2شوإىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم صدق اًمرؾم٤مًم٦م وطم٘مّٞم٦م اًمٙمت٤مب، وإمت٤مم احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ

  .أداة ٟمداء 

     .ُمٜم٤مدى وُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد ِبؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

            .طمرف ْت٘مٞمؼ  .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف 

     ُم٤م ٓ ْيٗمك ش ٟم٤م»وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف. وذم إو٤موم٦م اًمرؾمقل إمم اًمْمٛمػم

 ُمـ اًمتٜمقيف سمٛم٘م٤مُمف وقمٔمٞمؿ ُمٜمزًمتف.

سمٌٞم٤من واوح وُم٤مسمٕمده  اعمّمٓمٗمك إمم هٜم٤م شمٕمريػ سم٤مًمرؾمقل اخل٤مشمؿ حمّٛمد

 شمٕمريػ سمٙمت٤مسمف اًمًاموي وُمٕمجزشمف اخل٤مًمدة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

    ِّٟمّم٥م طم٤مل ُمـ  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ذم حمؾ   . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمتقوٞمح قم٤مم ٕهؾ  . واًمتٌٞملم

 ع اًمٜم٤مس.اًمٙمت٤مب وْلٛمٞم

    .ُمٗمٕمقل سمف 

     طمرف ضمر و  ُمقصقًم٦م ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   . 

    ِفُ ٛمُ اؾْم وَ  ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم. 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم  وهذه اْلٛمٚم٦م .      

             ىم٤مُم٦م سمٞمٜم٦م قمغم إُمْم٤موم٤ًم إمم اًمتٕمريػ سم٤مًمٙمت٤مب، شمٙمقن

ّٓ اْلظم٤ٌمر ُمـ  صدق اًمرؾم٤مًم٦م وطم٘مّٞم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ رؾمقل ُأُّمل ْيؼم سمام ٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف إ

 اًمًامء واًمقطمل اْلْلل.

 ُمـ سمِم٤مرات اًمٕمٝمديـ قمغم ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء حمّٛمدش ٤م ْيٗمقنممّ »و 
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هق  وإظمٗم٤مء اًمٞمٝمقد ظمؼم احل٤ًمب واًمٕم٘م٤مب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإظمٗم٤مء اًمٜمّم٤مرى اًمتقطمٞمد اًمذي

. ُمْم٤موم٤ًم إمم إظمٗم٤مئٝمؿ سمٕمض إطمٙم٤مم اًمقاردة ذم ذائٕمٝمؿ أؾم٤مس دقمقة إٟمٌٞم٤مء

 يمتحريؿ اخلٛمر واًمزٟم٤م واًمرسم٤م ووضمقب اخلت٤من وٟمحقه٤م.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ شم٘مديره:  ٦مُمقصقًم

طم٤مل يمقٟمف    و ،   سمٞم٤مٟمٞم٦م. واعمراد سمـ  .اًمتقراة وآٟمجٞمؾ 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم   ش. هق»، ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 مل ي١مُمر سمٌٞم٤من اْلٛمٞمع. أي: يؽمك وٓ يذيمر وٓ ي٠مظمذيمؿ سمف ّٕٟمف

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أي ٓ يذيمر يمثػمًا ُمـ .

قمـ يمثػم ومٝمق شمريمف يمثػمًا مم٤م وأُّم٤م قمٗمقه »ٗم٤مت وًمذا ىم٤مل ذم اعمٞمزان: اعمخٗمٞم٤مت واًمتحري

يم٤مٟمقا ْيٗمقٟمف ُمـ اًمٙمت٤مب، ويِمٝمد سمذًمؽ آظمتّلف اعمقضمقد ذم اًمٙمت٤مسملم، يم٤مؿمتامل 

اًمتقراة قمغم أُمقر ذم اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة ٓ يّمح اؾمتٜم٤مده٤م إًمٞمف شمٕم٤ممم يم٤مًمتجًؿ واحلٚمقل ذم 

ًٌتف إمم إٟمٌٞم٤مء اًمٙمرام ُمـ أٟمقاع اًمٙمٗمر اعمٙم٤من وٟمحق ذًمؽ، وُم٤م ٓ جيقز اًمٕم٘مؾ ٟم

 ّٓ واًمٗمجقر واًمزٓت، ويمٗم٘مدان اًمتقراة ذيمر اعمٕم٤مد ُمـ رأس وٓ ي٘مقم ديـ قمغم ؾم٤مق إ

 .2شسمٛمٕم٤مد، ويم٤مؿمتامل ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ وٓ ؾمّٞمام إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م قمغم قم٘م٤مئد اًمقصمٜمٞم٦م

     اقمرسم٧م. واْل٤مئل هق اًمرؾمقل إقمٔمؿ. 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   أي .  ضم٤مٟم٥م  

 ومٝمق شمٕم٤ممم أرؾمٚمف إمم َجٞمع اًمٜم٤مس.

   وم٤مقمؾ   ،واًمٔم٤مهر ُمراد سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وآي٤مت اهلل احلٙمٞمؿ ،

 ئفوُأوصٞم٤م وُمـ اعمحتٛمؾ سم٘مريٜم٦م اًمٗم٘مرة اعم٤موٞم٦م أّن اعمراد سمف اًمرؾمقل إقمٔمؿ
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 .2ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل يمام اعمٕمّمقُملم

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمٕمٓمقف قمغم  .قمٓمػ شمٗمًػم وسمٞم٤من 

   .ٟمٕم٧م 

 ؿم٠من ٟمزوْل٤م

وَج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ: إّن اُمرأة ُمـ ظمٞمؼم ذات ذف سمٞمٜمٝمؿ زٟم٧م  ىم٤مل اًم٤ٌمىمر»

ديٜم٦م ويمتٌقا ُمع رضمؾ ُمـ أذاومٝمؿ ومه٤م حمّمٜم٤من ومٙمرهقا رَجٝمام وم٠مرؾمٚمقا إمم هيقد اعم

ًمٞمٝمؿ أْن ي٠ًمًمقا اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ـمٛمٕم٤ًم ذم أْن ي٠ميت ْلؿ سمرظمّم٦م وم٤مٟمٓمٚمؼ ىمقم ُمٜمٝمؿ يمٕم٥م إ

سمـ إذف ويمٕم٥م سمـ أؾمٞمد وؿمٕم٦ٌم سمـ قمٛمرو وُم٤مًمؽ سمـ اًمّمٞمػ ويمٜم٤مٟم٦م سمـ أيب 

مه٤م؟ وم٘م٤مل: احل٘مٞمؼ وهمػمهؿ وم٘م٤مًمقا: ي٤م حمّٛمد أظمؼمٟم٤م قمـ اًمزاين واًمزاٟمٞم٦م إذا ُأطمّمٜم٤م ُم٤م طمدّ 

قا: ٟمٕمؿ، ومٜمزل ضمؼمائٞمؾ سم٤مًمرضمؿ وم٠مظمؼمهؿ سمذًمؽ وهؾ شمروقن سم٘مْم٤مئل ذم ذًمؽ؟ ىم٤مًم

وم٘م٤مل  ،ي٠مظمذوا سمف، وم٘م٤مل ضمؼمائٞمؾ: اضمٕمؾ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ اسمـ صقري٤م ووصٗمف ًمف نْ أوم٠مسمقا 

هؾ شمٕمرومقن ؿم٤مسم٤ًم أُمرد أسمٞمض أقمقر يًٙمـ ومديم٤ًم ي٘م٤مل ًمف اسمـ صقري٤م؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ.  :اًمٜمٌل

ض سمام أٟمزل اهلل قمغم ىم٤مل: وم٠مّي رضمؾ هق ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: أقمٚمؿ هيقدي سم٘مل قمغم فمٝمر إر

ُمقؾمك، ىم٤مل: وم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف ومٗمٕمٚمقا، وم٠مشم٤مهؿ قمٌداهلل سمـ صقري٤م، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل: إيّن 

ّٓ هق اًمذي أٟمزل اًمتقراة قمغم ُمقؾمك وومٚمؼ ًمٙمؿ اًمٌحر  اهللَ كَ دُ ِِم ٟمْ أُ  اًمذي ٓ إًمف إ

َـّ  قمٚمٞمٙمؿ اًمٖماممَ  َؾ ٚمَّ فمَ وأٟمج٤ميمؿ وأهمرق آل ومرقمقن وَ  ًَّ  وأٟمزل قمٚمٞمٙمؿ اعم  هؾ قى  ٚمْ واًم

دمدون ذم يمت٤مسمٙمؿ اًمرضمؿ قمغم ُمـ ُأطمّمـ؟ ىم٤مل اسمـ صقري٤م: ٟمٕمؿ، واًمذي ذيمرشمٜمل سمف ًمق 

وًمٙمـ أظمؼمين  ،اًمتقراة إن يمذسم٧ُم أو همػمُت ُم٤م اقمؽموم٧ُم ًمؽ ٓ ظمِمٞم٦م أن ُيرىمٜمل رّب 

يمٞمػ هل ذم يمت٤مسمؽ ي٤م حمّٛمد؟ ىم٤مل: إذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م رهط قمدول أٟمف ىمد أدظمٚمف ومٞمٝم٤م يمام 

ف اًمرضمؿ، ىم٤مل اسمـ صقري٤م: هٙمذا أٟمزل اهلل ذم قمدول قمٚمٞميدظمؾ اعمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م وضم٥م 
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أّٟمف ىمد أدظمٚمف ومٞمٝم٤م يمام يدظمؾ اعمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م وضم٥م قمٚمٞمف اًمرضمؿ، ىم٤مل اسمـ صقري٤م: 

هٙمذا أٟمزل اهلل ذم اًمتقراة قمغم ُمقؾمك. وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل: ومامذا يم٤من أول ُم٤م شمرظمّمتؿ سمف أُمر 

ػ أىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف احلد ومٙمثر اًمزٟم٤م ذم اهلل؟ ىم٤مل: يمٜم٤م إذا زين اًمنميػ شمريمٜم٤مه وإذا زين اًمْمٕمٞم

أذاومٜم٤م طمتل زين اسمـ قمؿ ُمٚمؽ ًمٜم٤م ومٚمؿ شمرَجف صمّؿ زين رضمؾ آظمر وم٠مراد اعمٚمؽ رَجف وم٘م٤مل 

ًمف ىمقُمف ٓ طمتك شمرضمؿ ومّلٟم٤ًم يٕمٜمقن اسمـ قمٛمف وم٘مٚمٜم٤م شمٕم٤مًمقا ٟمجتٛمع ومٚمٜمْمع ؿمٞمئ٤ًم دون 

 اًمرضمؿ يٙمقن قمغم اًمنميػ واًمقوٞمع ومقوٕمٜم٤م اْلٚمد واًمتحٛمٞمؿ وهق ان جيٚمد أرسمٕملم

ضمٚمدة صمّؿ يًقد وضمقهٝمام صمّؿ ُيٛمّلن قمغم مح٤مريـ وجيٕمؾ وضمقهٝمام ُمـ ىمٌؾ دسمر احلامر 

ويٓم٤مف ِبام ومجٕمٚمقا هذا ُمٙم٤من اًمرضمؿ. وم٘م٤مًم٧م اًمٞمٝمقد ٓسمـ صقري٤م: ُم٤م أهع ُم٤م أظمؼمشمف 

ؽ يمٜم٧م هم٤مئ٤ٌم ومٙمرهٜم٤م ان ٟمٖمت٤مسمؽ وم٘م٤مل: اٟمف اٟمِمدين سمف وُم٤م يمٜم٧م عم٤م أشمٞمٜم٤م قمٚمٞمؽ سم٠مهؾ وًمٙمٜمّ 

عم٤م اظمؼمشمف سمف وم٠مُمر ِبام اًمٜمٌل ومرَج٤م قمٜمد سم٤مب ُمًجده أو ىم٤مل أٟم٤م أّول  سم٤مًمتقراة وًمق ٓ ذًمؽ

ُم٤مشمقه وم٠مٟمزل اهلل ومٞمف أُمـ أطمٞم٤م أُمرك إذ                 

                            ـ صقري٤م وم٘م٤مم اسم

اًمٙمثػم ومقوع يديف قمغم ريمٌتل رؾمقل اهلل صمؿ ىم٤مل هذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مئذ سم٤مهلل وسمؽ ان شمذيمر ًمٜم٤م 

اًمذي ُأُمرت أن شمٕمٗمق قمٜمف وم٠مقمرض اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ؟ صمّؿ ؾم٠مًمف اسمـ صقري٤م قمـ ٟمقُمف 

وم٘م٤مل: صدىم٧م وأظمؼمين قمـ ؿمٌف اًمقًمد سم٠مسمٞمف ًمٞمس ومٞمف ىمٚمٌل، : شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مي وٓ يٜم٤مم لوم٘م٤م

ام قمّل وؾمٌؼ ُم٤مء ص٤مطمٌف : أهّي وم٘م٤ملف ًمٞمس ومٞمف ُمـ ؿمٌف أسمٞمف رء ُمّ و سم٠مُ ف رء أُمّ ُمـ ؿمٌف أُ 

يم٤من اًمِمٌف ًمف، ىم٤مل: ىمد صدىم٧م. وم٠مظمؼمين ُم٤م ًمٚمرضمؾ ُمـ اًمقًمد وُم٤م ًمٚمٛمرأة ُمٜمف ىم٤مل: 

وم٘م٤مل: اًمٚمحؿ واًمدم  وضمٝمف يٗمٞمض قمرىم٤مً  وم٠مهمٛمل قمغم رؾمقل اهلل ـمقيّل صمّؿ ظمكم قمٜمف حمٛمراً 

ٕمروق ًمٚمرضمؾ، ىم٤مل ًمف: صدىم٧م. أُمرك واًمٔمٗمر واًمِمحؿ ًمٚمٛمرأة واًمٕمٔمؿ واًمٕمّم٥م واًم

ُمـ ي٠مشمٞمؽ ُمـ اعمّلئٙم٦م؟ ىم٤مل:  دصقري٤م قمٜمد ذًمؽ وىم٤مل: ي٤م حمٛمّ  أُمر ٟمٌل وم٠مؾمٚمؿ اسمـ

، وم٘م٤مل: أؿمٝمد أّٟمف ذم اًمتقراة يمام ىمٚم٧م زم، ومقصٗمف اًمٜمٌل فضمؼمائٞمؾ. ىم٤مل: صٗم

ؽ رؾمقل اهلل طم٘م٤ًم ومٚمام أؾمٚمؿ اسمـ صقري٤م وىمٕم٧م ومٞمف اًمٞمٝمقد وؿمتٛمقه، ومٚمام أرادوا ان ٟمّ أو
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ظمقاٟمٜم٤م سمٜمق اًمٜمْمػم أسمقٟم٤م واطمد إيٜمٝمْمقا شمٕمٚم٘م٧م سمٜمق ىمريْم٦م سمٌٜمل اًمٜمْمػم وم٘م٤مًمقا ي٤م حمّٛمد 

 ،٤م ىمتٞمّل مل ُي٘مد واقمٓمقٟم٤م ديتف ؾمٌٕملم وؾم٘م٤ًم ُمـ متروديٜمٜم٤م واطمد وٟمٌٞمٜم٤م واطمد إذا ىمتٚمقا ُمٜمّ 

ٕمػ ُم٤مئ٦م وأرسمٕملم وؾم٘م٤ًم ُمـ متر وإن ْم٤م اًمؾ وأظمذوا ُمٜمّ شمىمتٚمقا اًم٘م٤م وإذا ىمتٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ىمتٞمّلً 

٤م ٤م وسم٤مًمٕمٌد احلرُمٜمّ ٤م وسم٤مًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ رضمٚملم ُمٜمّ اًم٘متٞمؾ اُمرأة ىمتٚمقا سمف اًمرضمؾ ُمٜمّ يم٤من 

وضمراطم٤مشمٜم٤م قمغم اًمٜمّمػ ُمـ ضمراطم٤مّتؿ وم٤مىمض سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ وم٠مٟمزل اهلل ذم اًمرضمؿ 

 .2شواًم٘مّم٤مص أي٤مت

ذم ؿم٠من اًمرضمؿ، ٟمٕمؿ طمٙمؿ اًم٘مّم٤مص ُمقضمقد ومٞمف، ومّلسمّد طمٙمؿ أىمقل: مل يرد ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ 

 اًمٞمد قماّم مل يٙمـ واهلل اًمٕم٤ممل. ُمـ رومعاًمٜمزول 

 

                      

                

 

 شمتٛمٞمؿ ًمدًٓم٦م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

   ٕمٜمك اْلداي٦م واوح وهل آيّم٤مل إمم اعمٓمٚمقب.ومٕمؾ ُمْم٤مرع، وُم 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًم٤ٌمء ًممًم٦م أو اًمًٌٌٞم٦م واًمْمٛمػم يرضمع .

إمم   .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

   أو اًمٙمت٤مب  وم٤مقمؾ. واْلداي٦م ُمـ اهلل طمتك ًمق يم٤من سمقاؾمٓم٦م اًمٜمٌل

 رؾمقًمف واًمٙمت٤مب يمت٤مسمف شمٕم٤ممم. اعمٌلم ّٕن اًمٙمؾ يرضمع إًمٞمف شمٕم٤ممم. واًمٜمٌل

  اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف أّول  . 

     ِووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

     ُمٗمٕمقل سمف    وُمْم٤مف إًمٞمف: واًمْمٛمػم يرضمع إمم   .شمٕم٤ممم

                                                 
 .4/294 اًمٌٞم٤من جمٛمع .2



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 296

 أي رو٤م اهلل وضمٜمّتف حمٗمقوم٦م سمرو٤مه.

    ُمٗمٕمقل سمف صم٤من  ،  أو سمدل ُمـ   .َجع ؾمٌٞمؾ . 

    ْيتؾ سمف أُمر 
ٍ
 وؿم٘م٤مء

ٍ
ُمْم٤مف إًمٞمف. واًمًّلُم٦م هل اًمتخٚمص ُمـ يمؾِّ داء

 ؾمٕم٤مدة احلٞم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف . 

      ّؼ سمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم      واًمٙمٗمر فمٚمٛم٦م ّٕن اًمٙم٤مومر .

  أطمٌد ذم اًمٔمٚمٛم٦م وفمٚمامت اًمٙمٗمر ُمتٕمددة وخمتٚمٗم٦م جيٛمٕمٝم٤م اًمٙمٗمر. ومٞمف يمام يتحػّم يتحػّم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ      و .   واطمد ّٕن ـمريؼ

 واعم٘م٤مُم٤مت واعمقاىمػ. ٓ اظمتّلف ومٞمف وٓ شمٗمّرق وان شمٕمددت سمح٥ًم اعمراشم٥م احلّؼ 

   .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. أي: سمٚمٓمٗمف وقمٚمٛمف وأُمره 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف ، 

       ضم٤مر وجمرور وٟمٕم٧م، ُمتٕمّٚمؼ سمـ     واًمٍماط .

 ٙمػمه ًمتٕمٔمٞمٛمف وشمٗمخٞمٛمف.اعمًت٘مٞمؿ واطمد وشمٜم

 

                            

                            

                               

         

 

، وسم٘مٞم٧م قمغم سم٤مًمتقطمٞمد اخل٤مًمص ذم قمٞمًك» ٜمٍَّْماٟمِٞم٦َّمُ اسمتدأت اًمٕم٘مٞمدة اًم
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اًمتقطمٞمد أُمدًا همػم ىمّمػم  ومِرٌق ُمـ اعمًٞمحٞملم، ُمٜمٝم٤م ومرىم٦م اسمٞمقن، وومرىم٦م سمقًمس 

أشمك سمٕم٘مٞمدة  قمٞمًك نّ أىم٦م أريقس، وىمد ٟمص اًم٘مرآن ساطم٦م قمغم اًمِمٛمِم٤مـمل، وومر

  اًمتقطمٞمد:                                  

                                            

                             *             

                                            

     2. 

وفمٚم٧م قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد قمٜمد يمثػم ُمـ اعمًٞمحٞملم، ومل شُم ٚمـ قم٘مٞمدة اًمتثٚمٞم٨م ُمدقمقُم٦م 

م طمٞم٨م أصدر جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦م ىمرارًا سم٢مصم٤ٌمت أًمقهٞم٦م اعمًٞمح، وشمٙمٗمػم ُمـ 415سم٤مًم٘مقة إمم ؾمٜم٦م 

ٟم٤ًمن، وطمرق َجٞمع اًمٙمت٥م اًمتل شمّمٗمف سمٖمػم إًمقهٞم٦م، وٟمٗمذ ىمًٓمٜمٓملم إف ي٘مقل: اٟمّ 

 .1شٌح اعمًٞمح إْل٤ًم قمٜمدهؿ سمٕمد أن يم٤من سمنماً اُمؼماـمقر اًمروُم٤من هذا اًم٘مرار، وأص

  آسمتدائٞم٦م واًمت٠ميمٞمدي٦م، أو ضمقاب ًمٚم٘مًؿ اعم٘مدر وشم٘مديره: ُأىمًؿ      

 . 

  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

    ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض، وهذا طمٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمغم اًمتح٘مٞمؼ قمغم اًمذيـ ي٘مقًمقن

 سم٠ُمًمقهٞم٦م سمنٍم.

   ،وم٤مقمؾ.اؾمؿ ُمقصقل 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، واْلٛمٚم٦م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل 

            .ٌّف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد طمرف ُمِم   اؾمؿ           .  .ُمٌتدأ 

   ظمؼمه، وَجٚم٦م     ظمؼم يٕمٜمل أّن اعمٕمٌقد ُمٜمحٍم ذم .
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قمغم اعمًٜمد. ٕهّنؿ ي٘مقًمقن سم٤مْت٤مد اعمًٞمح ُمع اهلل، شمٕم٤ممم اعمًٞمح ٓهمػم، ًم٘مٍم اعمًٜمد إًمٞمف 

 اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػمًا.

   سمدل أو صٗم٦م ًمِـ . 

   ومْمًّل قمـ اًمت٠َّمٟمٞم٨م ُمْم٤مف إًمٞمف، ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمجٛم٦م. 

ُمتقًّمدًا اسمـ ُمريؿ، ومٞمٙمقن سمنمًا و قمغم أّن قمٞمًك اًمٜمٌلواًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي١ميمد 

 ًمقهٞم٦م.ذًمؽ يٜم٤مذم اًم٘مقل سم٤مُٕ   ً ًمٚمحقادث ويمّؾ  إُمراة وحمّّل ُمـ 

   ي٤م رؾمقل اهللش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. 

           .زائدة أو شمٙمقن عمٕمٜمك اًمنمط اعمت٘مدم  .اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، ُمٌتدأ 

    ظمؼم.شهق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ، 

    ور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمر    أو سمح٤مل ُم٘مدُم٦م ُمـ  . 

    هللّ شمٕم٤ممم قمغم َجٞمع ظمٚم٘مف، سمف. هذه اًمٗم٘مرة شمث٧ٌم ؾمٚمٓمٜم٦م شم٤مُم٦م ُمٗمٕمقل

 ُيٙمؿ ومٞمٝمؿ سمام يِم٤مء ويريد ومٝمق ُم٤مًمؽ اعمٚمؽ وٓ ذيؽ ًمف وٓ ٟمٔمػم.

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

  حمذوف وئمٝمر مم٤ّم  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ومٕمؾ اًمنمط، وضمقاب اًمنمط

 ي٠ميت.

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف       سمت٠مويؾ اعمّمدر ُمٗمٕمقل

سمف ومٕمؾ  .شم٘مديره: اْلهّلك ، 

            .ُمٗمٕمقل سمف   سمدل أو صٗم٦م ًمِـ . 

     ّشمف اًمتل شمٜمٗمل ُأًمقهٞمتف.ُمْم٤مف إًمٞمف. شم٠ميمٞمد قمغم سمٜمق           .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  ُمْم٤مف إًمٞمف. وإذا يم٤مٟم٧م ًمف أّم ومّل يٛمٙمـ أن ،
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يٙمقن إْل٤ًم، ّٕن اهلل شمٕم٤ممم         2. 

           .قم٤مـمٗم٦م  اؾمؿ ُمقصقل، ُمٕمٓمقف قمغم . 

     .ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: ُوضمد 

    طم٤مل ُمـ                 . 

صم٤ٌمت قمٌقديتف وهق: إّن اهلل شمٕم٤ممم إًمقهٞم٦م اعمًٞمح وأُ وهذه اًمٗم٘مرة سمره٤من قمغم ٟمٗمل 

يتٍمف ذم اعمًٞمح وُأُّمف         اعمًٞمح يمام ًمف أن أن هيٚمؽ ومٚمف »سمام يِم٤مء

ٞمػ جيقز هيٚمؽ ُأُمف وُمـ ذم إرض قمغم طمد ؾمقاء ُمـ همػم ُمزي٦م ًمٚمٛمًٞمح قمغم همػمه، ويم

ومقوٕمٝمؿ أن اعمًٞمح سمنم يٌٓمؾ ووٕمٝمؿ أٟمف هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف  اْلّلك قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف؟

 .1شًمٚمٜمامىمْم٦م

ز ُأّم اعمًٞمح ُمع اٟمدراضمٝم٤م ذم قمٛمقم اعمٕمٓمقف، ًمزي٤مدة شم٠ميمٞمد قمج ام ذيمر ٟمّ إو»

٤م ًمتٕمٛمٞمؿ إرداة اْلّلك ُمع طمّمقل اًمٖمرض دة ًمٚمت٘مرير واًمتٌٙمٞم٧م، وإُمّ ٤ماعمًٞمح، وزي

، ًمتٝمقيؾ اخلٓم٥م وإفمٝم٤مر يمامل اًمٕمجز، سمٌٞم٤من أّن اًمٙمّؾ سم٘مٍمه٤م قمغم اعمًٞمح قمٞمًك

 .4شْت٧م إرادشمف وىمٝمره شمٕم٤ممم ٓ ي٘مدر قمغم دومع ُم٤م يريده ومْمًّل قماّم يريده همػمه

 ٌٚمٝم٤م.اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، ُم٤مسمٕمده٤م شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ىم 

 .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم. شم٘مديٛمف يٗمٞمد احلٍم 

    .ٟمقع ؾمٚمٓمٜم٦م وُم٤مًمٙمٞم٦م قمغم  قاعمٚمؽ ـ سمْمؿ اعمٞمؿ ـ وه»ُمٌتدأ ُم١مظمر

ام يت٘مّقم سمِمٛمقل اًم٘مدرة وٟمٗمقذ اعمِمٞمئ٦م، وهلل ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ ؾمٚمٓمٜم٦م اًمٜم٤مس وُم٤م يٛمٚمٙمقٟمف إٟمّ 

 .4شرء ذم َجٞمع اًمًاموات وإرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام، ومٚمف اًم٘مدرة قمغم يمؾِّ 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .4/ اًمتقطمٞمد ؾمقرة .2

 .5/147 اعمٞمزان .1

 .22/207 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .5/148 اعمٞمزان .4
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    ُمٕمٓمقف قمغم           . .قم٤مـمٗم٦م 

  اؾمؿ ُمقصقل، ذم حمؾ ضمّر ُمٕمٓمقف قمغم    . 

    فمرف ُمٙم٤من سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: اؾمت٘مّر، وُمْم٤مف إًمٞمف. شمٍميح

ؿ يمقن ُمٚمؽ ُم٤م سملم اًمًٛمقات وإرض ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم أو ٟمٗمل اًمِمٌٝم٦م ذم ًمٜمٗمل شمقه

 ذًمؽ، طمتك ٓ يٌ٘مك جم٤مل ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم وذم ُُمٚمٙمِِف وُمٚمٙمقشمف.

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. واْلٛمٚم٦م شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمُٛمٚمؽ، ّٕن اخل٤مًمؼ هق ص٤مطم٥م

وات وإرض وُم٤م وهق ْيٚمؼ ُم٤م يِم٤مء ُمـ إؿمٞم٤مء ومٚمف اعمٚمؽ اعمٓمٚمؼ ذم اًمًام»اعُمٚمؽ 

سمٞمٜمٝمام ومخٚم٘مف ُم٤م يِم٤مء وىمدرشمف قمغم يمؾ رء هق اًمؼمه٤من قمغم ُمٚمٙمف يمام أن ُمٚمٙمف هق 

اًمؼمه٤من قمغم أن ًمف أن يريد إهّلك اْلٛمٞمع صمؿ يٛميض إرادشمف ًمق أراد، وهق اًمؼمه٤من قمغم 

 أٟمف ٓ يِم٤مريمف أطمد ُمٜمٝمؿ ذم ُأًمقهٞمتف.

 قمز اؾمٛمف، وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ وأُم٤م اًمؼمه٤من قمغم ٟمٗمقذ ُمِمّٞمتف وؿمٛمقل ىمدرشمف ومٝمق أٟمف اهلل

يمرر ًمٗمظ اْلّلًم٦م ذم أي٦م ُمرات وم٘مد آل ومرض آًمقهٞم٦م ذم رء إمم أّٟمف ٓ ذيؽ ًمف ذم 

 .2شُأًمقهٞمتف

           .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع وم٤مقمٚمف 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            . .ُمْم٤مف إًمٞمف 

    .شم٘مرير عمْمٛمقن ُم٤م ؾمٌؼ وشم٠ميمٞمد ًمف، وسمٞم٤من ًمتٕمٛمٞمؿ ىمدرشمف إمم ُم٤م هق »ظمؼم

إوؾمع ُمـ قم٤ممل اًمقضمقد وإرؿم٤مد إمم سمره٤من ىمقيؿ، وهق أّن اْلًم ف ٓسمّد أن يتّّمػ سمتامم 

ّٓ ومّل يٙمقن إْل٤ًم، وًمٕمّٚمف ٕضمؾ  ذًمؽ ذيمر اؾمؿ اًم٘مدرة وؿمٛمقْل٤م ْلٛمٞمع إؿمٞم٤مء، وإ

ف اعمًتجٛمع ْلٛمٞمع صٗم٤مت اًمٙمامل اًمتل ُمٜمٝم٤م اعُمٚمٙمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م  اْلّلًم٦م، ًمٌٞم٤من أّٟمف اْلًم 

ًمٚمًاموات وإرولم وُم٤م سمٞمٜمٝمام، وصمٌقت اًم٘مدرة اًمت٤مُّم٦م، ومٝمق ْيٚمؼ ُم٤م يِم٤مء سمام يِم٤مء،

                                                 
 .5/148 زاناعمٞم .2
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 .2شوهق يدّل قمغم أّٟمف ٓ ذيؽ ًمف ذم إًُمقهّٞم٦م

 

                             

                               

                    

 

ُمـ اًمدقم٤موي اًم٤ٌمـمٚم٦م... »طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم سمٕمض ُم٤م صدر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

وهذه احلٙم٤مي٦م شمدّل قمغم ضمرأّتؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم، وقمدم ُم٤ٌمّٓتؿ سم٤معمقاصمٞمؼ واًمٕمٝمقد اًمتل 

ُاظمذت ُمٜمٝمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م، ومّل شمٗمٞمد آدقم٤مءات واًمِمٕم٤مئر ذم اًم٘مرب إمم اهلل 

 .1ششمٕم٤ممم وٟمٞمؾ ضمزائف اًمٕمٔمٞمؿ

           .قم٤مـمٗم٦م   ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض، ُمٕمٓمقف قمغم   .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

              .وم٤مقمٚمف .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   .واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م سمٕمده٤م ُم٘مقل اًم٘مقل . 

   .ُمٌتدأ، أي يمّؾ ىمقٍم ي٘مقم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أٟمٗمًٝمؿ 

        ظمؼم وُمْم٤مف إًمٞمف..اًمٌٜمقة هٜم٤م آظمتّم٤مص واًمت٘مرب، ٓ اًمٌٜمقة

 .احل٘مٞم٘مٞم٦م وان يم٤مٟمقا يّدقمقهن٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمٌٞمَلْمِ قمزير وقمٞمًك سمـ ُمريؿ

اـمّلىم٤ًم شمنميٗمٞم٤ًم سمٜمقع ُمـ اًمتجّقز، وىمد ورد »وإّٟمام يم٤مٟمقا يّدقمقن اًمٌٜمقة ٕٟمٗمًٝمؿ 

  5وداود 4ويٕم٘مقب 4يمام ذم طمؼ آدمذم يمتٌٝمؿ اعم٘مدؾم٦م هذا آـمّلق يمثػمًا 

                                                 
 .22/208 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .22/208 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 ًمقىم٤م. اٟمجٞمؾ ُمـ اًمث٤مًم٨م آصح٤مح ُمـ 48 آي٦م .4

 اًمتقراة. ُمـ اخلروج ؾمٗمر ُمـ اًمراسمع آصح٤مح ُمـ 11 آي٦م .4

 داود. ُمزاُمػم ُمـ 1 اعمزُمقر ُمـ 7 آي٦م .5
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 أيْم٤ًم قمغم صٚمح٤مء اعم١مُمٜملم. 4واـمٚمؼ 1وقمٞمًك 2واىمرام

ويمٞمػ يم٤من وم٢مّٟمام ُأريد سم٤مٕسمٜم٤مء أهّنؿ ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٛمٜمزًم٦م إسمٜم٤مء ُمـ إب، ومٝمؿ 

سمٛمٜمزًم٦م أسمٜم٤مء اعمٚمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف اعمٜمح٤مزيـ قمـ اًمرقمٞم٦م اعمخّمقصلم سمخّمٞمّم٦م اًم٘مرب 

ٕمٝمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمرقمٞم٦م يم٠مهّنؿ ُمًتثٜمقن قمـ إضمراء اًم٘مقاٟملم اعم٘متْمٞم٦م أن ٓ يٕم٤مُمؾ ُم

وإطمٙم٤مم اعمجراة سملم اًمٜم٤مس ّٕن شمٕمٚم٘مٝمؿ سمٕمرش اعمٚمؽ ٓيّلئؿ جم٤مزاّتؿ سمام جي٤مزي سمف 

همػمهؿ وٓ إي٘م٤مومٝمؿ ُمقىمٗم٤ًم شمقىمػ ومٞمف ؾم٤مئر اًمرقمٞم٦م، ومّل يًتٝم٤من ِبؿ يمام يًتٝم٤من سمٖمػمهؿ 

 .4شواًمٙمراُم٦مومٙمّؾ ذًمؽ عم٤م شمتٕم٘مٌف قمٚم٘م٦م اًمٜم٥ًم ُمـ قمٚم٘م٦م احل٥ّم 

 .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم        .وهمروٝمؿ ُمـ دقمقى ». قمٓمػ شمٗمًػم

هذا آظمتّم٤مص واعمحٌقسمٞم٦م إصم٤ٌمت ٓزُمف وهق أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم شمٕمذيٌٝمؿ وقم٘مقسمتٝمؿ ومٚمـ 

ّٓ إمم اًمٜمٕمٛم٦م واًمٙمراُم٦م ٕنّ  ٦م، يّ ٤مهؿ يٜم٤مىمض ُم٤م ظمّمٝمؿ سمف ُمـ اعمزشمٕمذيٌف شمٕم٤ممم إيّ  يّمػموا إ

 .5شوطم٤ٌمهؿ سمف ُمـ اًمٙمراُم٦م

   أُمر رؾمقًمف ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل اخل٤مشمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم .

 سم٤مٓطمتج٤مج قمٚمٞمٝمؿ ورّد دقمقاهؿ سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من.

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط ُم٘مّدر، إي: إن يم٤من ادقم٤مئٙمؿ هذا صحٞمح٤ًم   

           . 

   سمحرف ضمر ش ُم٤مش »ا»اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م. طمذوم٧م ش ُم٤م»طمرف ضمر و ش ًمـ»أصٚمٝم٤م

؟ش. ًمـ»
ٍ
 أي: ٕيِّ رء

                                                 
 أرُمٞم٤م. ٟمٌقة ُمـ 42 آصح٤مح ُمـ 9 آي٦م .2

 وُمٚمح٘م٤مّت٤م. ٞمؾإٟم٤مضم ُمـ يمثػمة ُمقارد .1

 إٟم٤مضمٞمؾ. ُمـ همػمه وذم ُمتك، إٟمجٞمؾ 5 آصح٤مح ُمـ 9 آي٦م .4

 .5/148 اعمٞمزان .4

 .5/149 اعمٞمزان .5
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       وُمٗمٕمقل سمف، واـمّلق ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ومٕمؾ ُمْم٤مرع يدّل قمغم آؾمتٛمرار يمام يدّل  اًمٕمذاب يِمٛمؾ اًمدٟمٞمقي وإظُمروي يمام أنّ 

 قمغم آؾمت٘م٤ٌمل.

 .طمرف ضمر، ًمٚمًٌٌٞم٦م 

      جمروره وُمْم٤مف إًمٞمف. ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ      وهذه .

اْلٛمٚم٦م              ّٙمؿ أسمٜم٤مء هل احلج٦م إومم  قمٚمٞمٝمؿ أهّن٤م ًمق صح٧م دقمقايمؿ أٟم

 
ٍ
اهلل وأطم٤ٌمؤه ومأليِّ رء            « ؿ ًمق مل ؿ ُمٕمذسمقن، ٕهّن سم٠مهّن وهؿ ي٘مرون

ؿ يٕمذسمقن هّن أ ف، يمذسمقا سمٙمتٌٝمؿ وأسم٤مطمقا اًمٜم٤مس ارشمٙم٤مب ومقاطمِمٝمؿ. واًمٞمٝمقد شم٘مرّ ي٘مقًمقا سم

 .2شاًمٕمجؾأرسمٕملم يقُم٤ًم. وهل قمدد إي٤مم اًمتل قمٌدوا ومٞمٝم٤م 

   قمغم ُمٕمٜمك: احلؼ...، وُم٤م سمٕمده ش إن»طمرف اسمتداء أو اؾمتئٜم٤مف أو سمٛمٕمٜمك

 احلج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

             .ُمٌتدأ  .ظمؼمه 

   :ـْ »ُمٙمقٟم٦م ـْ »طمرف ضمر و ش ُِم  اؾمؿ ُمقصقل. ضم٤مر وجمرور ذم حمؾِّ ش َُم

رومع صٗم٦م ًمـ  . 

    ِووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم. أي  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  ظمٚم٘مف

اهلل ُمـ سمٜمل آدم. وهذه اْلٛمٚم٦م              شمٙمقن ُمـ ُم٘مدُم٤مت احلج٦م. أي

 ـ ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمٜمل آدم.أٟمتؿ سمنم ُمثؾ همػميمؿ ممّ 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

            .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم             .  ٕمقل سمف.اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗم 

                                                 
 .4/478 اًمتٌٞم٤من .2
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  .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

وهذه اْلٛمٚم٦م                ٟمتٞمج٦م احلج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، أي أٟمتؿ

ّٓ عمـ أٟمّ »ًمًتؿ ُمـ أسمٜم٤مء اهلل وأطم٤ٌمئف ّٕن اهلل إن أراد يٕمذسمٙمؿ و ف شمٕم٤ممم ٓ يِم٤مء اًمٕم٘مقسم٦م إ

 .2شيم٤من قم٤مصٞم٤مً 

 ٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م احلج٦م اًمث٤مًمث٦م قمٚمٞمٝمؿ.اؾمتئٜم٤موم 

 .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

    ُمٌتدأ ُم١مظمر، ىمد ُمّر ُمٕمٜمك  .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

          .اقمرسم٧م ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

واحلج٦م اًمث٤مًمث٦م: أّن اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ           « ُمـ

، وُمرسمقب ًمف ُم٘مٝمقر ْت٧م إرادشمف، ومّل يٜمتٛمل رء اعمخٚمقىم٤مت، وم٤مْلٛمٞمع ممٚمقك ًمف 

ّٓ سم٤معمٕمٌقدّي٦م واعمٛمٚمقيمّٞم٦م، يتٍّمف ومٞمٝم٤م سمام ؿم٤مء إجي٤مدًا وإقمداُم٤ًم، إطمٞم٤مًء  ُمٜمٝم٤م إًمٞمف شمٕم٤ممم إ

قن إًمٞمف، وإُم٤مشم٦م، إصم٤مسم٦ًم وشمٕمذي٤ًٌم. وهق اًمٖمٜمل قمـ ظمٚم٘مف، ومّل ُيت٤مج إًمٞمٝمؿ، سمؾ هؿ حمت٤مضم

 .1شومّل يٛمٙمـ أن يتّمّقر ًمف سمٜمقن

           .قم٤مـمٗم٦م  .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

    أّٟمف ؾمٞمح٤مؾمٌٝمؿ قمغم »ُمٌتدأ ُم١مظمر. وإًمٞمف شمٕم٤ممم ي١مول أُمر اًمٕم٤ٌمد و

أومٕم٤مْلؿ وأىمقاْلؿ، ومٞمثٞم٥م اعمحًـ قمغم إطم٤ًمٟمف، وُيٕم٤مىم٥م اعمزء قمغم إؾم٤مءشمف، وٓ يٍمومف 

 ذًمؽ اْلزاء.ص٤مرف قمـ 

وذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م إؿمٕم٤مر سم٠مّٟمف ؾمٞمٕمّذب أصح٤مب شمٚمؽ اًمدقم٤موي اًم٤ٌمـمٚم٦م، قمغم 

 .4شيمٗمرهؿ وهمرورهؿ وشم٘مّقْلؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم سمٖمػم طمّؼ 

                                                 
 .4/478 اًمتٌٞم٤من .2

 .22/221 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .22/224 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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ٕهؾ اًمٙمت٤مب ُمتٛمؿ ًمٚمخٓم٤مب اًم٤ًمسمؼ يتْمٛمـ دقمقّتؿ إمم اْليامن  صم٤منٍ  ٓم٤مٌب ظِم 

 ويٙمقن إمت٤مُم٤ًم ًمٚمحج٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمئّل ي٘مقًمقا:  سم٤مًمرؾمقل اخل٤مشمؿ         

   .وٟم٤مداهؿ اهلل ظمّمقص٤ًم ًمٞمٜمٌٝمٝمؿ قمغم ُم٤م يّذيمرهؿ 

                        أقمرسم٧م ذم أّول أي٦م اخل٤مُم٦ًم

قمنمة ُمـ هذه اًمًقرة يمام ُمّر ُمٕمٜم٤مه٤م أيْم٤ًم ومّل ٟمٕمٞمد وًمٙمـ ٟمْمٞمػ هٜم٤م أهّن٤م شمدّل قمغم أّن 

، ّٕن خمّمقص سم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي ًمٞمس ُمع همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء شمؿاًمرؾمقل اخل٤م

 .ٓ ُمـ همػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمتٌٞملم يٙمقن ُمـ هذا اًمٜمٌل

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمٛمحذوف طم٤مًٓ ُمـ اًمْمٛمػم ذم   :اًمٗمؽمة .

 ، د ومٞمف ُمـ اًمٕمٛمؾ، وإصؾ ومٞمٝم٤م آٟم٘مٓم٤مع قماّم يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اْلِ »اٟم٘مٓم٤مع ُم٤مسملم اًمٜمٌٞمَّلْمِ

 .2شي٘م٤مل: ومؽمقمـ قمٛمٚمف...

 وهذه اًمٗمؽمة أيمثر ُمـ مخًٛم٠مة قم٤مم.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  قمغم اٟم٘مٓم٤مع »، يٕمٜمل

    1ش. 

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف. اعمّمدر اعمٜمًٌؽ ُمـ      

 جمرور سم٢مو٤موم٦م ُمٗمٕمقل ًمف حمذوف وشم٘مديره: خم٤موم٦َم ىمقًمِٙمؿ              .

                                                 
 .4/479 اًمتٌٞم٤من .2

 .2/141 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1
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 أو يمراه٦م ىمقًمِٙمؿ...، أي ًمٙمل    2 .أو ًمئّّل شم٘مقًمقا 

           .ٟم٤مومٞم٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم 

  .طمرف ضمر سمٞم٤مٟمٞم٦م 

  رومع وم٤مقمؾ  وره ذم حمؾِّ جمر  « . ُِّمٓمٞمٍع  اًمٌِمػم: هق اعمٌنّم ًمٙمؾ

 .1شسم٤مًمثقاب... ًمٞمتٛمًؽ اعمٓمٞمع سمٓم٤مقمتف

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل 

    ُمٕمٓمقف قمغم « . ف يمّؾ هلل قم٤مص  اًمٜمذير هق اعُمٜمِْذر اعُمَخقِّ

 .4شسم٤مًمٕم٘م٤مب... وجيتٜم٥م اًمٕم٤ميص عمٕمّمٞمتف

           .قم٤مـمٗم٦م  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

     ِوُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم.           ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم            .وم٤مقمٚمف .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  واعمراد سمف ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء حمّٛمد رؾمقل اهلل. 

        .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م         .ُمٌتدأ    ضم٤مرو جمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف   .ظمؼم 

ٟمزال اًمٙمت٥م وضمٕمؾ إواْلٛمٚم٦م إظمػمة شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ؾمٌؼ ُمـ ارؾم٤مل اًمرؾمؾ و

ٕهّنؿ  اًمنمائع، ورّد ًمدقمقى اًمٞمٝمقد ُمـ قمدم ضمقاز ضمٕمؾ ذيٕم٦م سمٕمد ذيٕم٦م ُمقؾمك

ُمتٜم٤مع اًمٌداء وه٤مشم٤من اًمدقمقي٤من شمٜم٤مومٞم٤من ُمع يذهٌقن إمم اُمتٜم٤مع اًمٜمًخ يمام أهّنؿ يذهٌقن ا

 قمٛمقم ىمدرشمف شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف.

 رواي٦م

ُمًتقدع، وم٤مؾمتقدقمٝمؿ ذم أومْمؾ »ذم شمقصٞمػ إٟمٌٞم٤مء:  ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم

                                                 
 .226/ اًمٜمحؾ ؾمقرة :272 و 94/ اًمٜم٤ًمء قرةؾم :254و 204/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .4/480 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/480 اًمتٌٞم٤من .4
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، شمٜم٤مؾمختٝمؿ يمرائؿ إصّلب إمم ُمٓمّٝمرات إرطم٤مم، يمّٚمام ُم٣م   وأىمّرهؿ ذم ظمػم ُمًت٘مرٍّ

 ٧م يمراُم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف إمم حمّٛمدُمٜمٝمؿ ؾمٚمٌػ ىم٤مم ُمٜمٝمؿ سمديـ اهلل ظمٚمٌػ، طمتّك أومْم

وم٠مظمرضمف ُمـ أومْمؾ اعمٕم٤مدن ُمٜمٌت٤ًم، وأقمّز إروُم٤مت ُمٖمرؾم٤ًم، ُمـ اًمِّمجرة اًّمتل صدع ُمٜمٝم٤م 

أٟمٌٞم٤مءه، واٟمتخ٥م ُمٜمٝم٤م أُمٜم٤مءه، قمؽمشمف ظمػم اًمٕمؽم، وأهشمف ظمػم إه، وؿمجرشمف ظمػم 

 ـْ ومٝمق إُم٤مم ُمَ اًمِّمجر، ٟمٌت٧م ذم طمرٍم، وسمً٘م٧م ذم يمرٍم، ْل٤م ومروٌع ـمقاٌل، وصمٛمرٌة ٓ شمٜم٤مل، 

، وؿمٝم٤مٌب ؾمٓمع ٟمقره، وزٟمٌد سمرق عمٕمف، هُ اهتدى، هاٌج عمع وقءُ  ـْ اشّم٘مك، وسمّمػمة ُمَ 

ؾمػمشمف اًم٘مّمد، وؾمٜمّتف اًمّرؿمد، ويمّلُمف اًمٗمّمؾ، وطمٙمٛمف اًمٕمدل، أرؾمٚمف قمغم طملم ومؽمٍة 

 ُمـ اًمّرؾمؾ، وهٗمقٍة قمـ اًمٕمٛمؾ، وهم٤ٌموٍة ُمـ إُُمؿ.

ّلم، وأٟمتؿ ذم إقمٛمٚمقا رمحٙمؿ اهلل قمغم أقمّلٍم سمّٞمٜم٦ٍم، وم٤مًمّٓمر ًّ يؼ هن٩ٌم يدقمق إمم داراًم

دار ُمًتٕمت٥ٍم قمغم ُمٝمٍؾ وومراٍغ، واًمّّمحػ ُمٜمِمقرٌة، وإىمّلم ضم٤مري٦ٌم، وإسمدان 

 .2شصحٞمح٦ٌم، وإًمًـ ُمٓمٚم٘م٦ٌم، واًمّتقسم٦م ُمًٛمققم٦ٌم، وإقمامل ُم٘مٌقًم٦مٌ 

 

                       

                       

 

ىمديؿ مت٤مدي ه١مٓء اًمٞمٝمقد ذم اًمٖمل وسُمٕمدهؿ  إقمّلٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌل»

قمٚمٞمٝمؿ  ُمـ احلؼِّ وؾمقء اظمتٞم٤مرهؿ ٕٟمٗمًٝمؿ وؿمّدة ظمّلومٝمؿ ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمع يمثرة ٟمٕمؿ اهلل

 .1شُمـ ُم٘م٤مؾم٤مّتؿ ذم ذات اهلل وشمت٤مسمع أي٤مديف وآٓئف قمٚمٞمٝمؿ، ُمًٚمٞم٤ًم سمذًمؽ ٟمٌٞمف

 ٟمداء ُمقؾمك واخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل اًمٙمريؿ إقمراو٤ًم قمـ ظمٓم٤مِبؿ، وىمد ذيمر »

ًمٚمٞمٝمقد اًمداّل قمغم يمامل اًم٘مرب واعمزّي٦م ْلؿ سم٤مٓقمتٜم٤مء ِبؿ، طمٞم٨م أو٤مومٝمؿ إمم ٟمٗمًف صمّؿ 

                                                 
 .94 ظمٓمٌف اًمٌّلهم٦م، هن٩م .2

 .4/480 اًمتٌٞم٤من .1
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ء واًمٜمٕمؿ اْل٤ًمم، اؾمتامًم٦م ِبؿ وٟمّمح٤ًم ذم شمٜمٗمٞمذ قمّ٘مٌف سمتذيمػمهؿ سمام ظمّّمٝمؿ ُمـ أٓ

 .2شُمقاصمٞم٘مف 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  ش.اذيمر»اؾمؿ، ُمٗمٕمقل سمف ومٕمؾ حمذوف 

           .ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض  .وم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ .وُمْم٤مف إًمٞمف 

وزُمـ ُم٘م٤مًم٦م        يم٤من سمٕمد ظمروج سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ ُمٍم يمام يدّل

قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:         . 

  .أداة ٟمداء 

    ومحذوم٧م اًمٞم٤مء اظمتّم٤مرًا وسم٘مٞم٧م اًمٙمنة داًم٦م ش ىمقَُمل»ُمٜم٤مدى وأصٚمٝم٤م

 قمٚمٞمٝم٤م. واعمراد ِبؿ سمٜمل إهائٞمؾ.

    .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف 

     ؿ اهلل اًمٜمٕمٛم٦م صمّلصم٦م أىم٤ًمم طملم ُمٗمٕمقل ًّ سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. وىمد ىم

 اًمتٗمّمٞمؾ.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

ُأريد ِب٤م َجٞمع ٟمٕمؿ اًمتل أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ وطم٤ٌمهؿ ِب٤م، وم٤معمراد ضمٜمس اًمٜمٕمٛم٦م 

 اًمتل أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ.

  ش.اذيمر»اؾمؿ، ُمٗمٕمقل سمف ومٕمؾ حمذوف 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    اًمذيـ ذم هؿ إٟمٌٞم٤مء »ُمٗمٕمقل سمف. اًمتٗمّمٞمؾ إّول سمٕمد إَج٤مل اًمٜمٕمٛم٦م و

ـْ إٟمٌٞم٤مء، أو ظمّمقص  ـْ سمٕمدهؿ ُِم قمٛمقد ٟمًٌٝمؿ يم٢مسمراهٞمؿ وإؾمح٤مق ويٕم٘مقب وَُم

                                                 
 .22/247 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 .2شل إهائٞمؾ يمٞمقؾمػ أو إؾم٤ٌمط وُمقؾمك وه٤مرونإٟمٌٞم٤مء ُمـ سمٜم

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول. ُمٕمٓمقف قمغم     . 

     ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. وضمٕمٚمٝمؿ ُمٚمقيم٤ًم هل اًمٜمٕمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واعمراد ِب٤م آؾمت٘مّلل

 ٓمقاهمٞم٧م.ذم ُأُمقرهؿ وظمروضمٝمؿ قمـ اؾمؽمىم٤مق اًمٗمراقمٜم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًم

يٕمٜمل ذم سمٜمل إهائٞمؾ، مل جيٛمع اهلل ْلؿ اًمٜمٌّقة واعُمْٚمؽ ذم سمٞم٧م »وذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: 

 .1شواطمد، صمّؿ َجع ذًمؽ ًمٜمٌٞمّف

 .قم٤مـمٗم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م اًمٜمٕمٛم٦م اًمث٤مًمث٦م 

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول، ُمٕمٓمقف قمغم    . 

         .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف صم٤من    .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف أّول حمذوف

شم٘مديره:        .ـف 

     ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمـ    ، 

       ّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم   .  هل »واعمراد ِب٤م

إًمٓم٤مف اْلْلٞم٦م اًمتل اىمؽمٟم٧م سمآي٤مت سم٤مهرة ىمّٞمٛم٦م سمتٕمديؾ طمٞم٤مّتؿ ًمق اؾمت٘م٤مُمقا اًمٕمٜم٤مي٤مت و

قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا، وداُمقا قمغم ُم٤م واصم٘مقا، وهل أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت اًمتل أطم٤مـم٧م ِبؿ ُمـ يمؾ 

اهلل ُمـ ومرقمقن وىمقُمف، ومٚمؿ يتقاومر ويتقاشمر ُمـ  ؿُ ٤مهُ جّ ، وسمٕمد إذ ٟمَ ٍْمَ ٛمِ ضم٤مٟم٥م أي٤مم يم٤مٟمقا سمِ 

٦م ُمـ ُمّ أُ اهلم اًم٤ًمـمٕم٤مت واًمٜمٕمؿ اًمتل يتٜمٕمؿ ِب٤م ذم احلٞم٤مة قمغم أي٤مت اعمٕمجزات واًمؼم

 .4شُمؿ اعم٤موٞم٦م اعمت٘مدُم٦م قمغم قمٝمد ُمقؾمك ُم٤م شمقاومرت وشمقاشمرت قمغم سمٜمل إهائٞمؾإُ 

                                                 
 .5/187 اعمٞمزان .2

 .2/141 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .5/188 اعمٞمزان .4
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 روايت٤من

ُمـ أصح٤مسمٜم٤م، قمـ احلًـ سمـ قمكم ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل إؿمٕمري ىم٤مل: طمدصمٜمل َج٤مقم٦م 

ٞمامن اًمديٚمٛمل، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: سمـ أيب قمثامن وإسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق، قمـ حمّٛمد سمـ ؾمٚما

  قمـ ىمقل اهلل  ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل                   :وم٘م٤مل

ىم٤مل:  ،شوإسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ وذّريتف، واعمٚمقك: إئّٛم٦م إٟمٌٞم٤مء:رؾمقل اهلل»

 2ش.ُمٚمؽ اْلٜم٦ّم وُمٚمؽ اًمٙمّرة»وم٘مٚم٧م: وأّي ُمٚمؽ ُاقمٓمٞمتؿ؟ ىم٤مل: 

 : أي اًمرضمٕم٦م.اًمٙمّرة

وُمراد اًمرواي٦م قمدم اظمتّم٤مص أي٦م سمٌٜمل إهائٞمؾ سمؾ دمري ذم ؿم٠من إُُّم٦م اعمرطمقُم٦م أيْم٤ًم يمام 

ة ورد قمـ رؾمقل اهلل ـّ ؾُمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ، طمذَو اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ، واًمُ٘مذَّ : واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمؽميَمٌُ

ة، طمتّك ٓ خُتٓمِئقن ـمري٘مٝمؿ، وٓ ختٓمئٙمؿ ؾُمٜم٦َّم سمٜمل إهائٞم  1ؾ، احلدي٨م.سم٤مًمُ٘مذَّ

أّٟمف ىم٤مل: ه١مٓء إّٟمام ظم٤مـمٌٝمؿ ُمقؾمك سمذًمؽ ٕهّنؿ يم٤مٟمقا  روي قمـ اًمٜمٌل

 4يٛمٚمٙمقن اًمدور واخلدم وْلؿ ٟم٤ًمء وأزواج.

 

                              

       

 

سمدظمقل إرض اعم٘مدؾم٦م، ويم٤من يًتٜمٌط ُمـ »سمٜمل إهائٞمؾ  أُمر ُمقؾمك

طم٤مْلؿ اًمتٛمرد واًمت٠ميّب قمـ اًم٘مٌقل، وًمذًمؽ أيمد أُمره سم٤مًمٜمٝمل قمـ آرشمداد وذيمر اؾمتت٤ٌمقمف 

اخلنان. واًمدًمٞمؾ قمغم أّٟمف يم٤من يًتٜمٌط ُمٜمٝمؿ اًمرد شمقصٞمٗمف إّي٤مهؿ سم٤مًمٗم٤مؾم٘ملم سمٕمد ردهؿ، 
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ّمحح اـمّلق وم٢من اًمرّد وهق ومًؼ واطمد ٓ ي    2  قمٚمٞمٝمؿ اًمداّل قمغم ٟمقع ُمـ

 .1شآؾمتٛمرار واًمتٙمّرر

            .أداة ٟمداء  .  ُمٜم٤مدى 

              .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف   .ُمٗمٕمقل سمف 

     ٟمٕم٧م ًمـ  « . اعم٘مدؾم٦م: ذم اًمٚمٖم٦م: اعمٓمٝمرة. وىمٞمؾ: إهّن٤م

ـمٝمرت ُمـ اًمنمك وضمٕمٚم٧م ُمًٙمٜم٤ًم وىمرارًا ًمألٟمٌٞم٤مء واعم١مُمٜملم، وإصؾ اًمت٘مديس، وهق 

ر ُمٜمف: اًم٘مدس. وىمٞمؾ: سمٞم٧م اعم٘مدس ّٕٟمف يٓمٝمر  اًمتٓمٝمػم، وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمًٓمؾ اًمذي يتٓمٝمَّ

ُمـ اًمذٟمقب. وُمٜمف شمًٌٞمح اهلل وشم٘مديًف ؾمٌقح ىمدوس، وهق شمٜمزهيف قماّم ٓ جيقز قمٚمٞمف ُمـ 

 .4شواًمٙمذبٟمحق اًمّمح٤مسم٦م واًمقًمد واًمٔمٚمؿ 

   اؾمؿ ُمقصقل، صٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمـ  . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض. يٕمٜمل ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ واًم٘مْم٤مء اْلْلل ذم شمقـمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م

وٓ يٜم٤مومٞمف ىمقًمف ذم آظمره٤م: »                  4  :سمؾ ي١ميمده وم٢من ىمقًمف

       اخلٓم٤مب  ك إؿمخ٤مص، وم٢منّ ٛمؾ أِبؿ ومٞمف ذيمر اًمقىم٧م وطمتّ يمّلم جم

اًم٤ًمُمٕملم ْلذا اخلٓم٤مب  ٦م ُمـ همػم شمٕمرض حل٤مل إومراد وإؿمخ٤مص، يمام ىمٞمؾ: انّ ُمّ ًمأل

ّٓ احل٤مضيـ اعمٙمٚمَّ  ٗملم سمف ُم٤مشمقا وومٜمقا قمـ آظمرهؿ ذم اًمتٞمف، ومل يدظمؾ إرض اعم٘مدؾم٦م إ

ٓ ْيٚمق ىمقًمف: أسمٜم٤مءهؿ وأسمٜم٤مء أسمٜم٤مئٝمؿ ُمع يقؿمع سمـ ٟمقن، وسم٤مْلٛمٚم٦م               

       5شْلؿ سمٕمد ذًمؽ ٤م ُمٙمتقسم٦مٌ قمـ أؿمٕم٤مر سم٠مهّن. 

            .وم٤مقمٚمف    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 
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           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .ٟم٤مهٞم٦م ضم٤مزُم٦م 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف 

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. طم٤مل ُمـ وٛمػم      :سمت٘مدير

يٕمٜمل: ٓ شمرضمٕمقا قمـ ـم٤مقم٦م اهلل ذم أُمره سمدظمقل ش. ُمدسمريـ»      . 

 .ًمٚمًٌٌٞم٦م 

     ُمْمٛمرة ُمّمدري٦م سمٕمد ش أنْ »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ .و وم٤مقمٚمف 

  ل ُمـ وٛمػم طم٤م    اخلنان: ذه٤مب رأس اعم٤مل. وسمٜمل .

إهائٞمؾ سمٕمد قمدم دظمقْلؿ         ص٤مروا   ًمٕمّمٞم٤من أُمر ٟمٌل اهلل

وظمنوا طمٔمٝمؿ ذم اًمًٚمٓم٦م قمغم  ُمقؾمك      . 

 .2شُمـ اخلنان ظمنان اًمداريـ»ومٞمٙمقن اعمراد 

 اًمرواي٤مت

 إنّ ذم طمدي٨م: ىمٚمٜم٤م:  ٞمح٦م أمحد سمـ حمّٛمد سمـ أيب ٟمٍم اًمٌزٟمٓمل قمـ اًمرو٤مصح

 سمّلدهؿ ُم٘مدؾم٦م. أهؾ ُمٍم يزقمٛمقن أنّ 

 ىم٤مل: ويمٞمػ ذًمؽ؟

ف ُينم ُمـ ضمٌٚمٝمؿ ؾمٌٕمقن أًمٗم٤ًم يدظمٚمقن اْلٜم٦م ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك، يزقمٛمقن أٟمّ 

 سمٖمػم طم٤ًمب.

ّٓ  ْي رِ ٛمْ ٕمَ ىم٤مل: ٓ ًمَ   أدظمٚمٝمؿ ُم٤م ذاك يمذًمؽ، وُم٤م همْم٥م اهلل قمغم سمٜمل إهائٞمؾ إ

ّٓ أظمرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م إمم همػمه٤م.  ُمٍم، وٓ ريض قمٜمٝمؿ إ

أن ْيرج قمٔم٤مم يقؾمػ ُمٜمٝم٤م،  وًم٘مد أوطمك اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إمم ُمقد

قمغم اُمرأة قمٛمٞم٤مء زُمٜم٦م، وم٠ًمْل٤م ُمقؾمك أن شمدًمف  ًم٘مؼم، ومُدلَّ ا ُمقؾمك قمغم ُمـ يٕمرف وم٤مؾمتدّل 

                                                 
 .22/245 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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ّٓ قمغم ظمّمٚمتلم: ومٞمدقمق اهلل ومٞمذه٥م سمزُم٤مٟمتٝم٤م، ويّمػم ه٤م ُمٕمف ذم اْلٜم٦م ذم قمٚمٞمف وم٠مسم٧م إ

اًمدرضم٦م اًمتل هق ومٞمٝم٤م. وم٠مقمٔمؿ ذًمؽ ُمقؾمك، وم٠موطمك اهلل إًمٞمف: وُم٤م يٕمٔمؿ قمٚمٞمؽ ُمـ هذا، 

أقمٓمٝم٤م ُم٤م ؾم٠مًم٧م. ومٗمٕمؾ، ومققمدشمف ـمٚمقع اًم٘مٛمر، ومحٌس اهلل اًم٘مٛمر طمتك ضم٤مء ُمقؾمك 

 عمققمده، وم٠مظمرضمف ُمـ اًمٜمٞمؾ ذم ؾمٗمط ُمرُمر، ومحٛمٚمف ُمقؾمك.

ٝم٤م، وٓ شم٠ميمٚمقا ذم ومخ٤مره٤م، : ٓ شمٖمًٚمقا رؤوؾمٙمؿ سمٓمٞمٜموًم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل

 ٦م ويذه٥م اًمٖمػمة.ف يقرث اًمذًمّ وم٢مٟمّ 

 ؟ىمٚمٜم٤م ًمف: ىمد ىم٤مل ذًمؽ رؾمقل اهلل

 2ٟمٕمؿ.وم٘م٤مل: 

 1.روى ٟمحقه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه قمـ قمكم سمـ أؾم٤ٌمط قمـ اًمرو٤م

ًم٘مقُمف:  : ىم٤مل ُمقؾمكقمـ أيب ضمٕمٗمر              

        .ئ٦م أًمػ، احلدي٨م  4ومرّدوا قمٚمٞمف ويم٤مٟمقا ؾمتامَّ

، قمـ قمـ ُزرارة، ومُحران، وحمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب ضمٕمٗمر، وأيب قمٌداهلل

ىمقًمف:                       يمتٌٝم٤م ْلؿ، صمؿَّ ، ىم٤مل :

 4حم٤مه٤م.

زم: إنَّ سمٜمل إهائٞمؾ ىم٤مل ْلؿ:  داهللقمـ أيب سمّمػم، ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌ    

        ومٚمؿ يدظمٚمقه٤م طمتّك طمّرُمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ وقمغم أسمٜم٤مئٝمؿ، وإٟمَّام دظمٚمٝم٤م أسمٜم٤مء

 5إسمٜم٤مء.

، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ًمف: أصٚمحؽ اهلل قمـ إؾمامقمٞمؾ اْلُٕمٗمل، قمـ أيب قمٌداهلل    
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               أيم٤من يمتٌٝم٤م ْلؿ؟ 

ىم٤مل: إي واهلل، ًم٘مد يمتٌٝم٤م ْلؿ، صمّؿ سمدا ًمف ٓ َيْدظُمٚمقه٤م. ىم٤مل: صمؿَّ اسمتدأ هق وم٘م٤مل: إنَّ 

اًمّمّلة يم٤مٟم٧م َريْمٕمتلم قمٜمداهلل، ومجٕمٚمٝمام ًمٚمٛم٤ًمومر، وزاد ًمٚمٛم٘مٞمؿ َريْمٕمتلم، ومجٕمٚمٝم٤م 

 2أرسمٕم٤ًم.

َٕمدة سمـ َصَدىم٦م، قمـ أيب قمٌداهلل ًْ ؾ قمـ ىمقل اهلل: ، أّٟمف ؾُمئِ قمـ َُم   

               ىم٤مل: يمتٌٝم٤م ْلؿ صمّؿ حم٤مه٤م، صمؿَّ يمتٌٝم٤م ٕسمٜم٤مئٝمؿ ،

  ومدظمٚمقه٤م، واهلل يٛمحق           1.4 

ر أهؾ ُِمٍْم، وذيمر ىمقم ، ىم٤مل: ذيمقمـ احلًلم سمـ أيب اًمٕمّلء، قمـ أيب قمٌداهلل

وىمقْلؿ:  ُمقؾمك                  4  ومحّرُمٝم٤م اهلل

قمٚمٞمٝمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م، وشمّٞمٝمٝمؿ، ومٙم٤من إذا يم٤من اًمٕمِم٤مء وأظمذوا ذم اًمّرطمٞمؾ، ٟم٤مدوا: اًمرطمٞمؾ 

ا ارْتٚمقا اًمرطمٞمؾ، اًمَقطَمك اًمقطَمك، ومٚمؿ يزاًمقا يمذًمؽ طمّتك شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس، طمتّك إذ

واؾمتقت ِبؿ إرض، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمألرض: ديري ِبؿ، ومٚمؿ يزاًمقا يمذًمؽ طمّتك إذا 

ٌح، ىم٤مًمقا: إّن هذا اعم٤مء ىمد أشمٞمتٛمقه وم٤مٟمزًمقا، وم٢مذا أصٌحقا، إذا  أؾمحروا وىم٤مرب اًمّمُّ

أسمٜمٞمتٝمؿ وُمٜم٤مزْلؿ اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م سم٤مُٕمس، ومٞم٘مقل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: ي٤م ىمقم، ًم٘مد فمٚمٚمتؿ 

 5، ومٚمؿ يزاًمقا يمذًمؽ طمتّك أِذن اهلل ْلؿ وَمَدظَمُٚمقه٤م، وىمد يم٤من يمتٌٝم٤م ْلؿ.وأظمٓم٠مشمؿ اًمٓمريؼ

ي٘مقل:  ي٘مقل: يم٤من أسمقضمٕمٗمر قمـ داود اًمرىّمل، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤مقمٌداهلل

٤م ؾِمجـ ُمـ ؾَمِخط  ٟمِٕمؿ إرض اًمِم٤مم، وسمئس اًم٘مقم أهٚمٝم٤م، وسمئس اًمٌّلد ُمٍم، أُم٤م إهنَّ

ّٓ ُمـ ؾَمَخٍط وُمٕمّمٞم٦ٍم ُمٜمٝمؿ هلل، ٕنَّ اهلل اهلل قمٚمٞمف، ومل َيُٙمـ ُدظُمقل سمٜمل إهائٞمؾ ُمِ  ٍم إ

                                                 
 .71ح ،1/16 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .49/ اًمرقمد ؾمقرة .1

 .74ح ،1/16 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .14/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4

 .75ح ،1/17 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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ىم٤مل:                    ،يٕمٜمل اًمِم٤مم، وم٠مسمقا أن َيْدظُمٚمقه٤م

 ومت٤مهقا ذم إرض أرسمٕملم ؾمٜم٦ًم، ذم ُمٍم ووَمَٞم٤مومِٞمٝم٤م، صمّؿ َدظَمُٚمقه٤م سمٕمد أرسمٕملم ؾمٜم٦م.

ّٓ ُمـ سمٕمد شمقسمتٝمؿ، ورى ىم٤مل: وُم٤م يم٤من ظُمُروضمٝمؿ ُمـ ُمِ  ٍْم ودظمقْلؿ اًمِم٤مم إ

 اهلل قمٜمٝمؿ.

 ـُمٌخ ذم وَمَخ٤مره٤م، وُم٤م وىم٤مل
ٍ
أن أهمًؾ  ٥مُّ طمِ أُ : إيّن ٕيمره أن آيمؾ ُمـ رء

 2رأد ُمـ ـمِٞمٜمٝم٤م خم٤موم٦م أن شُمقرصمٜمل شُمرسمتٝم٤م اًمُذّل، وشُمذِه٥م سمٖمػميت.

 1سم٢مؾمٜم٤مده ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء. اًمراوٟمديُّ  ٥ُم ٓمْ رواه٤م اًم٘مُ 

، ذم ىمقل اهلل: قمـ أيب قمٌداهللقمـ اسمـ ؾِمٜم٤من،              

     ىم٤مل: يم٤من ذم قِمٚمٛمف أهّنؿ ؾمٞمٕمّمقن ويتٞمٝمقن أرسمٕملم ؾمٜم٦م، صمّؿ َيْدظُمٚمقهن٤م سمٕمد ،

 4قمٚمٞمٝمؿ.ْتريٛمف إّي٤مه٤م 

ـ اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ ُأورُم٦م، قمـ حمّٛمد سمـ أيب ص٤مًمح، قمـ احلً

 صمّؿ شم٠ميت اسمـ حمّٛمد سمـ أيب ـمٚمح٦م، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمرو٤م
ٍ
: أي٠ميت اًمرؾمؾ قمـ اهلل سمٌمء

سمخّلومف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، إن ؿمئ٧م طمّدصمتؽ وإن ؿمئ٧م أشمٞمتؽ سمف ُمـ يمت٤مب اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ضمّٚم٧م قمٔمٛمتف:                     أي٦م ومام دظمٚمقه٤م ودظمؾ

 سمٜم٤مئٝمؿ.أسمٜم٤مء أ

وىم٤مل قمٛمران: إّن اهلل وقمدين أن هي٥م زم همّلُم٤ًم ٟمٌّٞم٤ًم ذم ؾمٜمتل هذه وؿمٝمري هذا، 

صمّؿ هم٤مب ووًمدت اُمرأشمف ُمريؿ ويمّٗمٚمٝم٤م زيمرّي٤م، وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: صدق ٟمٌّل اهلل، وىم٤مًم٧م 

وم٘م٤مًم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل أىم٤مُم٧م قمغم صدق  أظمرون: يمذب، ومٚماّم وًمدت ُمريؿ قمٞمًك

 4قمٛمران: هذا اًمذي وقمدٟم٤م اهلل.

                                                 
 .76ح ،1/17 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .185ح ،2/444 إٟمٌٞم٤مء ىمّمص .1
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سمٞم٤من ًمٙمٞمٗمٞم٦م إقمراوٝمؿ قمـ ـم٤مقم٦م ٟمٌٞمّٝمؿ وُم٘م٤مًمتٝمؿ ذم ضمقاسمف وٟم٘مْمٝمؿ ُمقاصمٞمؼ 

وُمرُي٤ًم، ٓ يٙمّٚمٗمٝمؿ ىمتٞمًّل وٓ ضمرُي٤ًم، مت٤مُم٤ًم يم٢مهمراق  يريدون ٟمٍمًا رظمّمٞم٤مً »رِّبؿ، وأهّنؿ 

 .2شقمّدوهؿ ومرقمقن...

   ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض ووم٤مقمٚمف، واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم سمٜمل إهائٞمؾ ىمقم اًمٜمٌل

 .قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمف اًمًّلمُمقؾمك 

            .أداة ٟمداء  .ُمٜم٤مدى 

  ٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد.ُمـ احلروف اعمِمٌٝم٦م سم 

   ضم٤مر وجمرور، ظمؼم   اعم٘مدم. واًمْمٛمػم يرضمع إمم   

   . 

    اؾمؿ .اعم١مظمر 

   ٟمٕم٧م ًمِـ   :٤ٌّمر: صٗم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ىم٤مل اًمٗمراء . 1شمل اؾمٛمع أدرك». اْل

ـ ُم٤م وم٤مت اًمٞمد ـمقًٓ واْل٤ٌمر ُمـ  واْل٤ٌمر هق اًمذي ٓ يٜم٤مل سم٤مًم٘مٝمر وأصٚمف ـ ذم اًمٜمخؾ»

 .4شاًمٜم٤مس هق اًمذي جيؼمهؿ قمغم ُم٤م يريد

شُمُف وَم٤ْمٟمَجؼَم »ىم٤مل اًمراهم٥م:  ٍب ُِمـ اًمَ٘مْٝمِر ُي٘م٤مُل: ضَمؼَمْ أصُؾ اْلؼَْمِ إصّلُح اًمٌمء سمَيْ

شُمُف وَمَجؼَمَ يم٘مقِل اًمِم٤مقِمر:  َواضْمَتؼَمَ وىمد ىمٞمَؾ ضمؼَمْ

ـَ اْلًمُف وَمَجؼَمْ   ىمد ضَمؼَمَ اًمدي

                                                 
 .4/44 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .22/246 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .4/484 اًمتٌٞم٤من .4
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قرًا قَمغَم ؾمٌٞمِؾ يمثَِر أْهِؾ اًمٚمُّٖم٦ِم وىم٤مل سمٕمُْمُٝمْؿ ًمٞمَس ىمقًمُف وَمَجؼَمَ ُمذْ يمأ هذا ىمقُل 

ل قمغم آ ٌَّف سم٤مٕوَّ رُه وٟم تداء سم٢مْصّلطمِف وسم٤مًمث٤مين سمإْٟمٗمٕم٤مل سمْؾ ذًمؽ قَمغَم ؾمٌٞمِؾ اًمٗمْٕمؾ ويمرَّ

ُه، و َؿ ضَمؼْمَ ـِ واسْمَتَدَأُه ومَتٛمَّ ذًمؽ أنَّ وَمَٕمؾ شم٤مرًة ي٘م٤مُل قَمغَم شَمْتِٛمٞمٛمِف ومٙم٠مّٟمُف ىم٤مل ىَمَّمَد ضَمؼْمَ اًمّدي

ِر ُمْٕمٜمك آضْمتٝم٤مد واعُم٤ٌمًمَٖم٦ِم أْو  َ ي٘م٤مُل إُّم٤م ًمتَّمقُّ ـْ وَمَرغ ُِمٜمُْف. ودمؼمَّ َ
ـِ اسْمَتَدأ سمِٗمٕمٍؾ وشم٤مرًة عمِ عم

 عمٕمٜمك اًمتَّٙمٚمُِّػ يم٘مْقل اًمِم٤مقمر:

َ سَمْٕمَد إيْمؾ ومٝمق هَمٞمٌْض   دَمؼمَّ

د ٟمحقُ  ػٍم، ىمقِل قمكمٍّ  وىمد ُي٘م٤مُل اْلؼْمُ شم٤مرًة ذم اْلصّلِح اعُمَجرَّ ًِ : َي٤م ضم٤مسمَر يمؾِّ يَم

د ٟمحُق  ـُ طَم٦ٌم. وشم٤مَرًة ذم اًمَ٘مْٝمِر اعمُجرَّ ػٍم. وُمٜمف ىمقْلُْؿ ًمْٚمُخٌِْز ضم٤مسمُر اسم
ًِ َؾ يمؾِّ قَم ٝمِّ ًَ َوَي٤م ُُم

واْلؼَْمُ ذم احِل٤ًمِب إحل٤مُق رء سمف إصّلطم٤ًم عم٤م ُيِريُد ش. ٓ ضَمؼْمَ َوٓ شمْٗمِقيَض : »ىمقًمفِ 

 ًُّ َل اًم  ًا يم٘مقل اًمِم٤مقمر:ؼْم ْٚمٓم٤مُن ضَم إصّلطَمُف وؾمٛمِّ

٤م اْْلؼَْمُ  ٤ٌَمطم٤مض َأهيُّ  َوأْٟمِٕمْؿ َص

٤ٌَمُر ذم إْصؾ مَحُْؾ اًمَٖمػْمِ  ًمَ٘مْٝمِرِه اًمٜم٤مَس قَمغَم ُم٤م ُيِريُدُه أو ْلْصّلِح ُأُُمقِرهؿ، واْلضْم

شُمُف قَمغَم يمذا د ومِ٘مٞمَؾ أضْمؼَمْ ـْ شُمُٕمقِرَف ذم اْليمراِه اعُمَجرَّ
يمَ٘مْقًمؽ  قمغَم أْن جَيْؼُمَ أظَمَر ًمٙمِ

٤ٌَمد قمغَم اعَمٕم٤ميص ذم شمٕم٤مُرف  قُمقَن َأنَّ اهللَ شمٕم٤ممم ُيْٙمِرُه اًمِٕم ـَ يدَّ َل اًمذي أيْمَرْهُتُف، وؾمٛمِّ

٤ٌَّمُر  ّي٦ًم. واْْلَ
ّي٦ًم وضَمؼَمِ ُِملَم ضَمؼْمِ ًة وذم ىمقِل اعُمتَ٘مدِّ ـْ ذماعُمَتٙمٚمِّٛملَم جُمؼِْمَ َ

 ِصٗم٦ِم اْلْٟم٤ًمن ُي٘م٤مُل عمِ

ؼُمُ َٟمِ٘مٞمَّمَتُف سم٤مدِّقم٤مء مِّ  جَيْ ّٓ قمغَم ـمِريِؼ اًمذَّ َٝم٤م وهذا ٓ ُي٘م٤مُل إ َتِح٘مُّ ًْ ـَ اًمتٕم٤مزم ٓ َي َُمٜمِْزًم٦ٍم ُم

: يم٘مقًمِف         2  :وىمقًمف شمٕم٤ممم            1  وىمقًمِف

 :        4  وىمقًمِف :                 

                                                 
 .25/ إسمراهٞمؿ ؾمقرة .2

 .41/ ُمريؿ ؾمقرة .1

 .11/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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 2  :٤ٌَّمٌر ٟمحٌق ُه ضَم ٌُقل احلؼِّ واْلياَمِن ًمف. وُي٘م٤مُل ًمْٚم٘م٤مهِر هَمػْمَ أي ُُمَتٕم٤مٍل قمـ ىَم  

        1  ٌ٤ٌَّمرة ٤ٌَّمرٌة وَٟم٤موَم٦ٌم ضَم ِر اًْم٘مْٝمِر سم٤مًْمُٕمُٚمقِّ قَمغَم إىْمَراِن ىمٞمَؾ ٟمْخَٚم٦ٌم ضَم  .4شَوًمِتََّمقُّ

ة ُمـ اًمذيـ ًمق اًمًٓمقة واًم٘مقّ اعمراد سم٤مْل٤ٌمريـ هؿ أو»٤ٌمـم٤ٌمئل وىم٤مل اًمٕمّّلُم٦م اًمٓم

ذم صٗم٦م ه١مٓء  4ة ُمـ إظم٤ٌمرجيؼمون اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م يريدون... وىمد ورد ذم قمدّ 

اْل٤ٌمريـ ُمـ اًمٕمامًم٘م٦م وقمٔمؿ أضم٤ًمُمٝمؿ إروٞم٦م ىم٤مُمتٝمؿ أُمقر قمجٞم٦ٌم ٓ يًتٓمٞمع ذو 

صم٤مر إروٞم٦م وإسمح٤مث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُم٤م ي١ميده٤م قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ أن يّمدىمٝم٤م، وٓ يقضمد ذم أ

ّٓ ُمقوققم٦م ُمدؾمقؾم٦م  .5شومٚمٞم٧ًم إ

وسم٤مْلٛمٚم٦م:   .أي ُمتٖمّٚمٌلم ٓ يت٠ميت ًمٜم٤م ُم٘م٤موُمتٝمؿ 

           .قم٤مـمٗم٦م  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد واًمْمٛمػم اؾمٛمف 

  .طمرف ٟمٗمل وٟمّم٥م واؾمت٘م٤ٌمل، يدّل قمغم ٟمٗمل إسمد 

      وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم ش ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف ُمًتؽم

اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم        واْلٛمٚم٦م .        ظمؼم . 

  رّ طمرف هم٤مي٦م وضم. 

      ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ .ووم٤مقمٚمف 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     اعمْمٛمرة وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ش أن». و

ظمروضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م. واْل٤مر واعمجرور  وشم٘مديره:  ُمّمدر ذم حمؾ ضمّر سمـ 

ُمتٕمّٚمؼ سمـ       . 

واؿمؽماط ُمـ ىمقُمف سم٠مّن دظمقْلؿ ذم  واْلٛمٚم٦م رّد ُٕمر ُمقؾمك   

                                                 
 .45/ اًمٖم٤مومر ؾمقرة .2

 .45/ ق ؾمقرة .1

 .84/ اعمٗمردات .4
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    يـ ُمٜمٝم٤م.ُمنموط سمخروج اًم٘مقم اْل٤ٌمر 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .طمرف ذط ضم٤مزم 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط، واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم

 يرضمع إمم اْل٤ٌمريـ.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ              . .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

  اًمْمٛمػم اؾمٛمف.طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد و 

    ظمؼم .إذ ٓـم٤مىم٦م ًمٜم٤م ِبؿ ، 

واْلٛمٚم٦م إظمػمة                 إيٕم٤مد صم٤مٟمقي ُمـ

 قمغم اؿمؽماط دظمقْلؿ سمخروج ىمقم ضم٤ٌمريـ. ٝمؿ ُمقؾمكإهائٞمؾ ًمٜمٌٞمّ  سمٜمل

 

                           

                             

 

إظم٤ٌمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمـ رضمٚملم ُمـ َجٚم٦م اًمٜم٘م٤ٌمء اًمذيـ سمٕمثٝمؿ ُمقؾمك »هذه أي٦م 

ن، ويم٤مًم٥م، وىمٞمؾ يمّلب سمـ يقومٜم٤م، ذم ىمقل ًمتٕمرف ظمؼم اًم٘مقم. وىمٞمؾ مه٤م يقؿمع سمـ ٟمق

 ًُّ  .2شي وىمت٤مدة واًمرسمٞمعدُ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد واًم

  ُِم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم. 

    أطمده٤م يقؿمع سمـ ٟمقن وأظمر يم٤مًم٥م سمـ وم٤مقمٚمف. وقمـ أيب ضمٕمٗمر :

 .أي اسمٜم٤مقمّؿ ُمقؾمك 1ي٤مومٜم٤م ومه٤م اسمٜم٤م قمّٛمف

  . ، سمٞم٤مينٍّ  طمرف ضمرٍّ

                                                 
 .4/486 ٤مناًمتٌٞم .2

 .69ح ،1/15 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1
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   ذم حمّؾ ضمر، اْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ اؾمؿ ُمقصقل

  . 

    .فم٤مهر اًمًٞم٤مق أن اعمراد »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. صٗم٦م أومم ًمرضمٚملم

سم٤معمخ٤مًمٗم٦م خم٤موم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وأن هٜم٤مك رضم٤مًٓ يم٤مٟمقا ْي٤مومقن اهلل أن يٕمّمقا أُمره وأُمر ٟمٌّٞمف، 

 .2شٓوُمٜمٝمؿ هذان اًمرضمّلن اًمٚمذان ىم٤مٓ ُم٤م ىم٤م

ىمرأ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم »    سمْمؿ اًمٞم٤مء ]سمٜم٤مًء قمغم اعمجٝمقل[ وىم٤مل: يم٤مٟم٤م ُمـ

رضمّلن ُمـ اْل٤ٌمسمرة أؾمٚمام وؾم٤مرا إمم ُمقؾمك، ». ومٙم٤من 1شاْل٤ٌمريـ وم٠مؾمٚمام واشمٌٕم٤م ُمقؾمك

]ذم ُْي٤مومقن[ ًمٌٜمل إهائٞمؾ واًمراضمع إمم اعمقصقل حمذوف أي ُمـ ش اًمقاو»ومٕمغم هذا 

 .4شؾاًمذيـ ْي٤مومٝمؿ سمٜمق إهائٞم

 وآقمتامد قمغم إّول. 4أىمقل: هذه اًم٘مرأة وهذا اًم٘مقل ؿم٤مذٌ 

     ِصٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمرضمٚملم.          ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم ،  .وم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     واًمْمٛمػم يرضمع إمم    و    

      ،اهلل  أوًمئؽ اًمذيـ ْي٤مومقن سم٠منّ  ُمـ سملم يم٤مٟم٤م ْيتّم٤منام أهّن »سم٤مْليامن واًمتث٧ٌم

ـمٚم٘م٧م ذم قمرف أُ ذم ُمقارد شم٘مدُم٧م ُمـ اًمٙمت٤مب أن اًمٜمٕمٛم٦م إذا  أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمام، وىمد ُمرّ 

 ْلٞم٦م ومٝمام يم٤مٟم٤م ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وهذا ذم ٟمٗمًف ىمريٜم٦م قمغم أنّ اًم٘مرآن يراد ِب٤م اًمقٓي٦م اْل

٤مء اهلل ٓ ْيِمقن همػمه ىم٤مل شمٕم٤ممم: أوًمٞم اعمراد سم٤معمخ٤موم٦م خم٤موم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وم٢منّ     

                     5. 

ويٛمٙمـ أن يٙمقن ُمتٕمّٚمؼ      اعمحذوف أقمٜمل اعمٜمٕمؿ سمف هق اخلقف، ومٞمٙمقن

                                                 
 .5/192 اعمٞمزان .2

 .4/44 اًمثٕمٚمٌل سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمٌٞم٤من اًمٙمِمػ .1

 .1/255 اًمٌٞمْم٤موي سمتٗمًػم اعمٕمروف اًمت٠مويؾ وأهار اًمتٜمزيؾ أٟمقار .4

 .6/427 اْلٜم٤من روض ذم اًمرازي أسمقاًمٗمتقح قمٚمٞمف يمام .4

 .61/ يقٟمس ؾمقرة .5
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اعمراد أن اهلل أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمام سمٛمخ٤مومتف، ويٙمقن طمذف ُمٗمٕمقل    ره ًمّليمتٗم٤مء سمذيم

ذم ىمقًمف:           إذ ُمـ اعمٕمٚمقم أن خم٤مومتٝمام مل يٙمـ ُمـ أوًمئؽ اًم٘مقم اْل٤ٌمريـ

ّٓ مل يدقمقا سمٜمل إهائٞمؾ إمم اًمدظمقل سم٘مقْلام:  وإ         2ش. 

    يدّل  ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، اسمتداء ُم٘م٤مًمتٝمؿ ًمٌٜمل إهائٞمؾ اْل٤ٌمٟملم. وإُمر

 .1شأي: سم٤مهمتقهؿ وٓ متٝمٚمقهؿ ًمٞمجدوا ًمٚمحرب جم٤مًٓ »قمغم اًمٗمقر وم٤معمراد سمف اعم٤ٌمهمت٦م 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

    .ًمٕمؾ اعمراد سمف أّول سمٚمد ُمـ سمّلد ُأوًمئؽ اْل٤ٌمسمرة يكم »ُمٗمٕمقل سمف

 .4شٌٚمدةإهائٞمؾ... وهذا اؾمتٕمامل ؿم٤مئع أو اعمراد سم٤مب اًم سمٜمل

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من، ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط، ظم٤مومض ًمنمـمف

 ُمتٕمّٚمؼ سمجقاسمف.

     ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم

إهائٞمؾ واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم إمم  سمٜمل . 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

    روف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد واؾمٛمف.ُمـ احل 

    ظمؼم« . وقمٌد ُمٜمٝمام ْلؿ سم٤مًمٗمتح واًمٔمٗمر قمغم اًمٕمدّو، وإّٟمام أظمؼما

أن اهلل يمت٥م ْلؿ شمٚمؽ إرض ْليامهنام  إظم٤ٌمرًا سمّتّٞم٤ًم اشمٙم٤مًٓ ُمٜمٝمام سمام ذيمره ُمقؾمك

 .4شْلٞم٦مقمروم٤م ذًمؽ سمٜمقر اًمقٓي٦م اْلام سمّمدق أظم٤ٌمره، أو أهّن 

                                                 
 .5/192 اعمٞمزان .2

 .22/250 اًمرمحـ اه٥مُمق .1

 .5/191 اعمٞمزان .4

 .5/191 اعمٞمزان .4
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 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ      أن يٙمقن ، وشم٘مدُمف يدّل قمغم أّن اًمتقيمؾ ٓسمّد

 قمغم اهلل شمٕم٤ممم وم٘مط طمتك يّمػم ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٖمٚم٦ٌم.

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط اعمت٘مدم. أي إذا دظمٚمتؿ ُمتقيمّلً قمغم اهلل وم٘مط

       . 

       ؾ قمٚمٞمف وومٞمف شمٓمٞمٞم٥م »أُمر و وم٤مقمٚمف. ومٕمؾ ّٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يم٤مذم ُمـ شمقيمَّ

و  2شًمٜمٗمقؾمٝمؿ وشمِمجٞمع ْلؿ              1  

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

    ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف، ذم حمؾ ضمزم سمـ . 

     ظمؼم  . 

 ٕمٜم٤مه شم٘مديره: وضمقاب اًمنمط حمذوف ًمت٘مدم ُم             .

أي:           سم٤مهلل وسمام آشم٤ميمؿ سمف رؾمقًمف ُمـ قمٜمده         . 

 

                      

            

 

ضُمَٚملْمِ وإساَرُهْؿ قمغم اًمتٛمرد واًمٕمّمٞم٤من وأهّنؿ ٓ  طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم قمٜم٤مَدُهْؿ ُمع اًمرَّ

ّٓ قمغم طمرف... وُم٤م أيمثرهؿ ذم همػمهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى.  يٕمٌدون اهلل إ

     ٤مـم٦ٌم اًمرضمٚملم أقمرسم٧م ذم أي٦م ُم٤مىمٌؾ اًم٤ًمسم٘م٦م. اقمراٌض قمـ خم

 ْت٘مػمًا وقمّمٞم٤مٟم٤ًم ومتردًا. اًمداقمٞملم إمم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف إمم خم٤مـم٦ٌم ٟمٌٞمّٝمؿ ُمقؾمك

                                                 
 .5/191 اعمٞمزان .2

 .4/ اًمٓمّلق ؾمقرة .1
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          أقمرسم٧م ذم ُم٤م ؾمٌؼ واًمْمٛمػم يرضمع إمم       .

يمرروا ُم٘م٤مًمتٝمؿ           ّومل يدقمٝمؿ ُمـ سمٕمد ٝمؿ ُمقؾمكطمتك يٞمئس ٟمٌٞم 

 دقمقة سمٕمد اًمدقمقة.

    :د. شم٠ميمٞمد ًم٘مقْلؿ فمرف زُم٤من ًمٚمٛمًت٘مٌؾ، شم٠ميمٞمد ًمٜمٗمل اعم١ميمَّ   

     .سمٔمرف اًمزُم٤من اًمداًم٦م قمغم اًمت٠مسمٞمد ذم آؾمت٘م٤ٌمل 

           .ُمّمدري٦م فمرومٞم٦م  .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

   ِّٟمّم٥م ظمؼم  ضم٤مر وجمرور ذم حمؾ  وَجٚم٦م :      سمٞم٤مٟمٞم٦م

 ًمألسمدي٦م.

سمٕمد آـمٜم٤مب ذم ُم٘م٤مم اًمتخ٤مصؿ واًمتج٤موب دًٓم٦م قمغم »وذم هذا اْلقاب اعم١مضمز 

 .2شاؾمتٛمّلل اًمٙمّلم ويمراه٦م اؾمتامع احلدي٨م أن يٛميض قمٚمٞمف اعمتخ٤مصؿ أظمر

 .شمٗمريٕمٞم٦م. واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م شمٗمريٕم٦م قمغم رّدهؿ اًمدقمقة ذم يمامل ؾمقء إدب 

    ّٝمؿ ُمقؾمكومٕمؾ أُمر ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٜمٌٞم. 

   إّٟمام أسمرز اًمْمٛمػم ًمٞمّمح اًمٕمٓمػ قمٚمٞمف ّٕٟمف ٓ جيقز اًمٕمٓمػ »وم٤مقمٚمف، و

 .1شقمغم اًمْمٛمػم ىمٌؾ أن ي١ميمد

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم   وُمْم٤مف إًمٞمف، واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب ظمروج ُمٜمٝمؿ

 وم٘مط. إمم ُمقؾمكش اًمرب»ٌقن قمـ اًمٕمٌقدي٦م واًمقٓي٦م اْلْلٞم٦م، ٕهّنؿ يٜمً

 .شمٗمريٕمٞم٦م ُأظمرى 

    .وذم اًمٙمّلم أووح اًمدًٓم٦م قمغم يمقهنؿ ُمِمٌٝملم »ومٕمؾ أُمر وم٤مقمٚمف

ؿ اًم٘م٤مئٚمقن قمغم ُم٤م ُيٙمٞمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف: يم٤مًمقصمٜمٞملم، وهق يمذًمؽ وم٢مهّن 

                                                 
 .5/191 اعمٞمزان .2

 .4/487 اًمتٌٞم٤من .1
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                         2  ومل يزاًمقا قمغم اًمتجًٞمؿ

 .1شقمٚمٞمف يمتٌٝمؿ اًمدائرة سمٞمٜمٝمؿ واًمتِمٌٞمف طمتك اًمٞمقم قمغم ُم٤م يدّل 

  واؾمٛمف.           احلرف اعمِمٌٝم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ   .اؾمؿ اؿم٤مرة ًمٚمٛمٙم٤من 

     ظمؼم « .4شأي: ٓ ٟمؼمح قمـ ُمٙم٤مٟمٜم٤م وٓ ٟم٘م٤مشمؾ. 

آظمر شم٠ميمٞمد ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ قمغم قمّمٞم٤مهنؿ وظمروضمٝمؿ قمـ ـم٤مقم٦م رِّبؿ ووٓي٦م 

ٟمٌّٞمٝمؿ سمؾ قمغم ؾمقء أدِبؿ وآؾمتٝم٤مٟم٦م وآؾمتٝمزاء سم٠مواُمر اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف، سمٕمد صدور 

 ٕمجزات قمديدة ُمٜمف وإٟمٕم٤مم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ.ُم

 

                             

 

إمم رسّمف  ذم إضمراء إُمر اْلْلّل، وؿمٙمقى ُمٜمف اؾمتٜمّم٤مر ُمـ ُمقؾمك»

ُؾ حل٤مل ٟمٗمًف وأظمٞمف، وآقمتذار إًمٞمف شمٕم مل  ُمـ ومٕمؾ ىمقُمف وومً٘مٝمؿ، وم٢مّٟمف ٤4ممم، واًمَتٜمَّمُّ

يتٕمّرض حل٤مل همػممه٤م ُمـ اعم١مُمٜملم، وم٢مّن اعم٘م٤مم ي٘متيض اًمتٕمّرض حل٤مل أٟمٗمًٝمام، ٓ طم٤مل 

 .5شُمـ ظمرج قمـ اًمٓم٤مقم٦م وومًؼ قمـ أُمره

 ذم هذا اعم٘م٤مل ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم يرضمع إمم ُمقؾمك .

سم٘مٚم٥م ُمكمء  ضمّؾ ؿم٠مٟمفإمم رسّمف » شمقضّمف ُمقؾمك اهلل يدّل قمغم هم٤مي٦م آٟم٘مٓم٤مع إمم 

                                                 
 .248/ إقمراف ؾمقرة .2

 .5/191 اعمٞمزان .1

 .22/251 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

ُؾ: .4  وٟمحقه. ذٟم٥ٍم  ضمٜم٤مي٦م ُمـ اًمَتؼَمُّؤ ؿمٌف اًمَتٜمَّمُّ

 .22/251 محـاًمر ُمقاه٥م .5
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 .2شسم٤محلزن، ُمِمٗمؼ ظم٤مئػ وضمؾ، وسمٛمثٚمف شمًتجٚم٥م اًمرمح٦م وشمًتٜمزل اًمٜمٍمة

  :وُمـ شي٤م ريّب »ُمٜم٤مدى ُمْم٤مف ُمٜمّمقب سم٠مداة ٟمداء حمذووم٦م شم٘مديره ،

قم٤مء، وأصمر قمٔمٞمؿ ذم اؾمتج٤مسمتف، وهذش اًمرّب »أن اؾمؿ »اعمٕمٚمقم  ا ًمف أمّهٞم٦م ظم٤مّص٦م ذم اًمدُّ

مل يؽميمٝمؿ قمغم  اًم٘مقل يدّل قمغم قمٔمؿ هذا إُمر وأمّهٞمتف ذم طمٞم٤مة سمٜمل إهائٞمؾ، وم٢مّٟمف

طم٤مْلؿ، ومل يٜمٍمف قمٜمٝمؿ سمٛمجّرد إقمراوٝمؿ واؾمتٝم٤مٟمتٝمؿ ًمف، وم٢مّن هذا إُمر ًمف إصمر 

اًمٙمٌػم ذم شمثٌٞم٧م دقمقشمف واؾمتٛمراره٤م، وإّٟمف أؾم٤مس يمّؾ أُمر وهنل ومٞمٝمؿ، وذم اْلقمراض 

٨ّم ؿمٙمقاه إمم رسّمف ضمّٚم٧م سم تٝمؿ، وإهدار وطمدّتؿ، وْلذا وم٘مدقمـ هذا إُمر شمِمّت٧م يمٚمٛم

إصّلح إُمر سمٕمد ُم٤م سمّٚمغ هذا احلٙمؿ، ودقم٤مهؿ إًمٞمف سم٠مسمٚمغ وضمف  قمٔمٛمتف، وـمٚم٥م ُمٜمف 

 .1شوم٠مقمذر ومٞمف

ف سم٤مًمِمٙمقى وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م إمم رسمِّ  اعم٘م٤مم يم٤من ي٘متيض رضمقع ُمقؾمك»و 

 .4شاؾمتٜمّم٤مر ُمٜمف ذم إضمراء إُمر اْلْلل

    ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف.         طمرف .ٟم٤مومٞم٦م 

     ش. أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم     ِّرومع ظمؼم  ذم حمؾ

   يمٜم٤مي٦م قمـ ٟمٗمل اًم٘مدرة قمغم اجي٤مد ُم٤م أُمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ دظمقل .   

   . 

  .أداة اؾمتثٜم٤مء. وآؾمتثٜم٤مء يٙمقن ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم 

   قمغم قمّمٞم٤من اعمجتٛمع  ُمًتثٜمك وُمْم٤مف إًمٞمف. اىمرار ُمـ ُمقؾمك

اْلهائٞمكم وأّٟمف ي٘مدر قمغم ٟمٗمًف وم٘مط وأّٟمف طم٤مض قمغم إضم٤مسم٦م دقمقة رسّمف وأواُمره سم٠مّي ٟمحق 

 يم٤مٟم٧م.

                                                 
 .22/254 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 .قم٤مـمٗم٦م 

    ذم ىمقًمف: ش اًمٞم٤مء»ُمٕمٓمقف قمغم    يٙمقن ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ٓ   

ّٓ ٟمٗمًف. ومٞمٙمقن اعمراد إّن أ وإن يم٤من اعمٕمٜمك صحٞمح٤ًم قمغم َجٞمع »ظمل أيْم٤ًم ٓ يٛمٚمؽ إ

ُمٜمٝمام ُمـ ٟمٗمًف اًمٓم٤مقم٦م وآُمتث٤مل يم٤من  ُمقؾمك وه٤مرون يمام يم٤مٟم٤م يٛمٚمؽ يمّؾ  اًمت٘م٤مدير وم٢منّ 

ُمقؾمك يٛمٚمؽ ُمـ ٟمٗمس ه٤مرون اًمٓم٤مقم٦م ًمٙمقٟمف ظمٚمٞمٗمتف ذم طمٞم٤مشمف، ويمذا يم٤مٟم٤م يٛمٚمٙم٤من ممـ 

 .2شأظمٚمص هلل ُمـ اعم١مُمٜملم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م

حل٤مل أهٚمف وأهؾ أظمٞمف واًمرضمٚملم اًمٚمذيـ  يمٞمػ مل يتٕمرض ُمقؾمك ؾم١مال:

يم٤مٟم٤م ممّـ ْي٤مومقن رِّبؿ ومه٤م يقؿمع سمـ ٟمقن ويم٤مًم٥م سمـ ي٤مومٜم٤م اسمٜم٤م قمٛمف ُمع أهّنؿ مل يتخٚمٗمقا 

 ؟قمـ أواُمر اهلل شمٕم٤ممم ومل يتٝم٤موٟمقا سم٠مُمر ُمقؾمك

اهلل شمٕم٤ممم واًمرؾمقٓن  ـِ قمَ  ٖم٤منِ ٚمِّ ٌَ ضمقاب: ُمقؾمك وأظمقه ه٤مرون مه٤م اعمُ 

حل٤مل همػممه٤م ُمـ اعم١مُمٜملم وإن يم٤مٟمقا همػم » إهائٞمؾ وًمذا ٓ يتٕمرض ُمقؾمك ًمٌٜمل

ام ي٘متيض اًمتٕمرض حل٤مل ُمٌٚمغ ُمتٛمرديـ. إذ ٓ ؿم٠من ْلؿ ذم اًمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة، واعم٘م٤مم إٟمّ 

 .1شاحلٙمؿ ٓ اًمٕم٤مُمؾ أظمذ سمف اعمًتجٞم٥م ًمف

ّٓ ذًمؽ وم٢مٟمّ : »وسمٕم٤ٌمرة ُأظمرى وع ف دقم٤مهؿ إمم ظمٓم٥م ُمنمأّن اعم٘م٤مم ٓ ي٘متيض إ

 اوأىمٌحف، ومٙم٤من ُم٘مت٣م هذ قمٚمٞمف اعمجتٛمع اْلهائٞمكم دقمقشمف أؿمٜمع ردٍّ  وم٠مسمٚمغ وأقمذر ومردَّ 

ّٓ ٟمٗمز ويمذًمؽ احل٤مل أن ي٘مقل:  رب اين أسمٚمٖم٧م وأقمذرت وٓ أُمٚمؽ ذم اىم٤مُم٦م أُمرك إ

سمام قمٚمٞمٜم٤م ُمـ واضم٥م اًمتٙمٚمٞمػ وًمٙمـ اًم٘مقم واضمٝمقٟم٤م سم٠مؿمد آُمتٜم٤مع، أظمل، وىمد ىمٛمٜم٤م 

ًمًٌٞمؾ ُمٜم٘مٓمع وم٤مطمٚمؾ أٟم٧م هذه اًمٕم٘مدة وُمٝمد سمرسمقسمٞمتؽ وٟمحـ أن آئ٤ًمن ُمٜمٝمؿ، وا

اًمًٌٞمؾ إمم ٟمٞمؾ ُم٤م وقمدشمف ْلؿ ُمـ مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م وايراصمٝمؿ إرض واؾمتخّلومٝمؿ ومٞمٝم٤م، 
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 .2شؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم ه١مٓء اًمٗم٤مؾم٘ملمّموماواطمٙمؿ و

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

     ومٕمؾ أُمر ذم ُم٘م٤مم اًمدقم٤مء واًمٓمٚم٥م واًمتيع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 : هق اًمٗمّمؾ سملم ؿمٞمئلم واًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام.اًمٗمرقش. أٟم٧م»

     فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ              .وُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم            .   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

      ٟمٕم٧م. وصٗمٝمؿ ٟمٌّٞمٝمؿ سمـ      ًمتٛمّردهؿ. وهذا اًمتقصٞمػ

 اًمٙمٗمر ىمد يقصػ سم٤مًمٗمًؼ، ٕنّ  ُم٤م وىمع ُمٜمٝمؿ يم٤من ومً٘م٤ًم ٓ يمٗمرًا، ٕنّ  نّ أٓ يدّل قمغم »

اًمٗمًؼ هق اخلروج ُمـ اًمٓم٤مقم٦م إمم اعمٕمّمٞم٦م قمغم وضمف اًمتٛمرد، ويٙمقن ذًمؽ ذم اًمٙمٗمر ىم٤مل 

 :اهلل شمٕم٤ممم                    1  ًسمّل  ويم٤من سمذًمؽ يم٤مومرا

 .4شظمّلف

ًمٜمٗمًف وٕظمٞمف وًمٚمٛم١مُمٜملم اعمٓمٞمٕملم ُمـ ىمقُمف ًمٚمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ  دقم٤مٌء ُمـ ُمقؾمك

وسملم اعمجتٛمع اْلهائٞمكم اعمتٛمرديـ حلٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمٗم٤مؾم٘ملم ٕواُمره ُمـ ؿمٛمقل اًمرمح٦م 

 اْلْلٞم٦م ْلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ذاب قمغم سمٜمل إهائٞمؾ سم٤محلٙمؿ اًمٗمّمؾ اعمًتٕم٘م٥م ًمٜمزول اًمٕمًمٞمس دقم٤مء ُمٜمف »و 

يم٤من يدقمقهؿ  فسم٢مظمراضمٝمام ُمـ سمٞمٜمٝمؿ أو سمتقومٞمٝمام وم٢مٟمّ قمٚمٞمٝمؿ أو سم٤مًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام وسمٞمٜمٝمؿ 

ـّ قمغم سمٜمل إهائٞمؾ  إمم ُم٤م يمت٥م اهلل ْلؿ ُمـ مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، ويم٤من هق اًمذي يمت٥م اهلل اعم

سم٢مٟمج٤مئٝمؿ واؾمتخّلومٝمؿ ذم إرض سمٞمده يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:            
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رم قمٚمٞمٝمؿ دظمقل أّن ىمقُمف ىمد طم إظم٤ٌمر وظمٓم٤مب عمقؾمك       

ومتّٚمٙمٝم٤م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ذم اًم٘مْم٤مء اْلْلل يمٗم٤مرة قمـ متّردهؿ وقمّمٞم٤مهنؿ وؾمقء أدِبؿ سمؾ 

 ومً٘مٝمؿ ويمٗمرهؿ.

  ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم يرضمع إمم  .شمٕم٤ممم 

  ًمٚمًٌٌٞم٦م. أي سم٥ًٌم قمدم دظمقْلؿ      . 

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

  اؾمٛمف، يرضمع إمم      . 

    .ظمؼمه. واعمراد ِب٤م اًمتحريؿ اًمتٙمقيٜمل وهق اًم٘مْم٤مء اْلْلل 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .واًمْمٛمػم يرضمع إمم سمٜمل إهائٞمؾ 

     ومٞم٦م واًمٕم٤مُمؾ ومٞمف فمرف زُم٤من ُمٜمّمقب قمغم اًمٔمر   أو .

    .أيت 

  .متٞمٞمز 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم ذم

   « . وأصؾ اًمتٞمف اًمتحػم اًمذي ٓ هُيتدى  ٕضمٚمف ًمٚمخروج قمـ اًمٓمريؼ إمم اًمٖمرض

                                                 
 .5/ اًم٘مّمص ؾمقرة .2
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ةُ  اعم٘مّمقد. وأصٚمف احْلػَْمَ
تٞمف شمٞمٝم٤ًم: إذا ْتػّم. وشمٞمٝمتف، وشمقهتف، واًمٞم٤مء . ي٘م٤مل: شم٤مه ي2

. 1شى  ومٞمٝم٤م. ي٘م٤مل: أرض شمٞمف وشمٞمٝم٤مءدّ ٝمَ تَ واًمتٞمٝم٤مء ـ ُمـ إرض ـ هل اًمتل ٓ يُ أيمثر.

اًمتٞمف ذم صحراء ؾمٞمٜم٤مء اْلرداء، يًػمون ومٞمٝم٤م ٓ هيتدون إمم ـمريؼ اخلروج، »وُمٙم٤من 

٤مُم٤ًم، طمتّك يٗمٜمك وٓ يدرون أيـ اعمّمػم... وهٙمذا ييسمقن ذم جم٤مهٚمٝم٤م أرسمٕملم قم

 .4شيمؼماؤهؿ، ويٜمِم٠م سمٕمدهؿ ضمٞمؾ ضمديد

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     أي ىمْمٞمٜم٤م أن »ًمٚمٕمٝمد. ش ال»و

ٓ يقوم٘مقا ًمدظمقْل٤م أرسمٕملم ؾمٜم٦م يًػمون ومٞمٝم٤م ذم إرض ُمتحػميـ ٓ هؿ ُمدٟمٞمقن 

 .4شؾ واًمٌدويلميًؽمُيقن إمم سمٚمد ُمـ اًمٌّلد، وٓ هؿ سمدويقن يٕمٞمِمقن قمٞمِم٦م اًم٘م٤ٌمئ

           .شمٗمريٕمٞم٦م .ٟم٤مهٞم٦م 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ  ش أٟم٧م»ٟم٤مهٞم٦م ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

إؾمك: احلزن، . واخلٓم٤مب عمقؾمك   .أي ومّل ْتزن 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

      .ؾم٥ٌم ٟمزول ٟم٘مٛم٦م اًمتٞمف قمٚمٞمٝمؿ هق ومً٘مٝمؿ ؿمٕم٤مر سم٠مّن إٟمٕم٧م

وإُمْم٤مء عم٘م٤مًم٦م ُمقؾمك وشمقصٞمٗمٝمؿ سمـ      .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

»واعمراد سمف:    ْتزن           ُمـ ٟمزول هذه اًمٜم٘مٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ

 .5شؿ وم٤مؾم٘مقن ٓ يٜمٌٖمل أن ُيزن قمٚمٞمٝمؿ إذا ُأذي٘مقا وسم٤مل أُمرهؿهّن ٕ

 ، واعمراد سم٤مًم٘مقم اًمٗم٤مؾم٘ملم ُمٕم٤مسوهإّن اخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌّل » ىمد ي٘م٤مل:

ـّ فم٤مهر أي٦م اًمنميٗم٦م ي٠مسم٤مه، وإن أُمٙمـ  ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ عم٤م قم٤مٟمدوه. وهذا صحٞمح، ًمٙم

                                                 
  سمَِٗمتِح  .2

ِ
ه٤م، ٓ اعُمْٝمَٛمَٚم٦مِ  احْل٤مء ُة. وُِمْثُٚمٝم٤م: ظَمَٓم٠مً  ؿم٤معَ  يَمام سمَِٙمْنِ  اًْمَٖمػْمَ
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اًم٘مقل سم٠مّن اًمٖمرض ُمـ ٟم٘مؾ ىمّمص سمٜمل إهائٞمؾ هق اًمٕمؼمة واعمققمٔم٦م واْلرؿم٤مد، 

 .2شمم٤ّم ٓىم٤مه ُمٜمٝمؿ وشمٓمٞمٞم٥م ٟمٗمس اًمرؾمقل

 اًمرواي٤مت

: وم٘م٤مل: إّٟمف 1رانَ ٛمْ أظمؼمين سمقوم٤مة ُمقؾمك سمـ قمِ رة ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمّم٤مدق ظمؼم قُمام

ًّلم قمٚمٞمؽ ي٤م ًمعّم٤م أشم٤مه أضمٚمف واؾمتقرم ُُمّدشمف واٟم٘مٓمع أيمٚمف، أشم٤مه َُمَٚمؽ اعمقت، وم٘م٤مل: ًمف: ا

اهلل. وم٘م٤مل ُمقؾمك: وقمٚمٞمؽ اًمًّلم، ُمـ أٟم٧م؟ وم٘م٤مل: أٟم٤م َُمَٚمؽ اعمقت: ىم٤مل: ُم٤م  يمٚمٞمؿ

: ُمـ أيـ شم٘مٌِض وطمؽ: وم٘م٤مل ًمف ُمقؾمكضم٤مء ًمؽ؟ ىم٤مل: ضمئ٧ُم ٕىمٌِض رُ  اًمذي

! ىم٤مل: ضمّؾ طمّلًمف: يمٞمػ وىمد يمّٚمٛم٧م سمف ريّب روطمل؟ ىم٤مل: ُمـ ومٛمؽ. ىم٤مل ًمف ُمقؾمك

ومٛمـ يديؽ. ىم٤مل: يمٞمػ وىمد محٚم٧ُم ِبام اًمتقراة! ىم٤مل: ومٛمـ رضمٚمٞمؽ. ىم٤مل: يمٞمػ وىمد 

ممدودة! َوـمِئ٧ُم ِبام ـُمقر ؾَمٞمٜم٤مء! ىم٤مل: ومٛمـ قمٞمٜمٞمؽ؟ ىم٤مل: يمٞمَػ ومل شَمَزل إمم ريّب سم٤مًمرضم٤مء 

 !ضمّؾ وقمّز ىم٤مل: ومٛمـ ُأذٟمٞمؽ. ىم٤مل: يمٞمػ وىمد ؾمٛمٕم٧ُم ِبام يمّلم ريّب 

ىم٤مل: وم٠موطمك اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إمم َُمَٚمؽ اعمقت: ٓ شَمْ٘مٌِض ُروطمف طمتّك يٙمقن هق 

ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن َيْٛمُٙم٨م سمٕمد  اًمذي ُيريد ذًمؽ. وظمرج ُمٚمؽ اعمقت، ومٛمٙم٨م ُمقؾمك

سمٙمِتامن أُمره، وسم٠من يقيص سمٕمده إمم ُمـ  ذًمؽ، ودقم٤م ُيقؿمع سمـ ُٟمقن، وم٠موص إًمٞمف وأُمره

ِٗمر ىمؼمًا، وم٘م٤مل  ي٘مقم سم٤مُٕمر، وهم٤مب ُمقؾمك قمـ ىمقُمف، ومٛمّر ذم هَمٞمٌتف سمرضمٍؾ وهق َُيْ

. وم٠مقم٤مٟمف طمتّك طَمَٗمر اًم٘مؼم وؾمّقى   ًمف: أٓ ُأقمٞمٜمؽ قمغم طَمْٗمر هذا اًم٘مؼم؟ وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ: سمغم 

هق، ومُٙمِِمَػ ًمف قمـ ، ًمَٞمٜمُٔمر يمٞمػ اًمٚمَّْحد، صمّؿ اوٓمجع ومٞمف ُمقؾمك سمـ قِمٛمران

ٌَض َُمَٚمؽ اعمقت ُروطمف  اًمِٖمٓم٤مء، ومرأى  ُمٙم٤مٟمف ُمـ اْلٜم٦ّم، وم٘م٤مل: ي٤م رّب، اىمٌِْمٜمل إًمٞمؽ. ومَ٘م

ِٗمر اًم٘مؼم َُمٚمٙم٤ًم ذم ُصقرة  ُمٙم٤مٟمف، ودومٜمف ذم اًم٘مؼم، وؾمّقى  قمٚمٞمف اًمؽُماب، ويم٤من اًمذي َُيْ

                                                 
 .22/257 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

  وذم اعُمْٝمَٛمَٚم٦مَ  اًْمَٕملْمِ  سمَِٙمْنِ  إؾمامء ذم قِمْٛمرانُ  .1
ِ
ٝم٤م: اًْمٌِٜم٤مء  ُزْونَ ُيٛمٞمّ  ٓ اًمٜم٤ّمسِ  ُمـ ويمثػمٌ  اًمُٕمْٛمرانُ  سمَِْمٛمِّ

 سَمْٞمٜمَُٝمام.
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٠مّي ٟمٗمس آدُمل، ويم٤من ذًمؽ ذم اًمتِّٞمف، ومّم٤مح ص٤مئح ُمـ اًمًامء: ُم٤مت ُمقؾمك يمٚمٞمؿ اهلل، وم

 ٓ متقت؟

ؾُمِئؾ قمـ ىمؼم  : أّن رؾمقل اهللومحّدصمٜمل أيب، قمـ ضمّدي، قمـ أسمٞمف

 2إمحر.أيـ هق؟ وم٘م٤مل: هق قمٜمد اًمٓمريؼ إقمٔمؿ، قمٜمد اًمَٙمثٞم٥م  ُمقؾمك  سمـ قِمٛمران

ىم٤مل: عّم٤م اٟمتٝمك ِبؿ ُمقؾمك إمم إرض  صحٞمح٦م أيب محزة، قمـ أيب ضمٕمٗمر

اعم٘مّدؾم٦م ىم٤مل ْلؿ:                              

      1  :ـ وىمد يمتٌٝم٤م اهلل ْلؿ ـ ىم٤مًمقا                 

                        *             

                                            

       *                                 

             *                               

       4  ُمٝم٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ومت٤مهقا ذم أرسمع ومراؾمخ  ومٚماّم أسمقا أن يدظمٚمقه٤م طمرَّ

                                      

    4 طمىم٤مل أسمققمٌداهلل ٞمؾ : ويم٤مٟمقا إذا أُمًقاٟم٤مدى ُمٜم٤مدهيؿ أُمًٞمتؿ اًمرِّ

ضمر طمتّك إذا أؾمحروا أُمر اهلل إرض ومدارت ِبؿ ومٞمّمٌحقا ذم  ومػمْتٚمقن سم٤محلداء واًمزَّ

ُمٜمزْلؿ اًّمذي ارْتٚمقا ُمٜمف. ومٞم٘مقًمقن: ىمد أظمٓم٠مشمؿ اًمٓمريؼ ومٛمٙمثقا ِبذا أرسمٕملم ؾمٜم٦م وٟمزل 

ّٓ رضمٚملم: يقؿمع سمـ ٟمقن و ـّ واًمًٚمقى طمتّك هٚمٙمقا َجٞمٕم٤ًم إ يم٤مًم٥م سمـ يقومٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ اعم

ٞمٝمقن ذم ٟمحق ُمـ أرسمع ومراؾمخ وم٢مذا أرادوا أن يرْتٚمقا صم٧ٌم صمٞم٤مِبؿ وأسمٜم٤مؤهؿ ويم٤مٟمقا يت

                                                 
 اًمٜمٕمٛم٦م ومت٤مم اًمديـ يمامل ،444 رىمؿ ،1/404ح وإرسمٕمقن، احل٤مدي اعمجٚمس اًمّمدوق، أُم٤مزم .2

 .27ح ،254/

 .12/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .11-15/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4

 .16/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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قمٚمٞمٝمؿ وظمٗم٤مومٝمؿ: ىم٤مل: ويم٤من ُمٕمٝمؿ طمجٌر إذا ٟمزًمقا ضسمف ُمقؾمك سمٕمّم٤مه، وم٤مٟمٗمجرت 

ُمٜمف اصمٜمت٤م قمنمه قمٞمٜم٤ًم، ًمٙمّؾ ؾمٌط قملٌم، وم٢مذا ارْتٚمقا رضمع اعم٤مء ومدظمؾ ذم احلجر وووع 

 احلجر قمغم اًمّداسم٦م.

أُمر ًمٌٜمل إهائٞمؾ أن يدظمٚمقا إرض اعم٘مدؾم٦م اًّمتل : إنَّ اهلل وىم٤مل أسمققمٌداهلل

 2.يمت٥م اهلل ْلؿ صمّؿ سمداًمف ومدظمٚمٝم٤م أسمٜم٤مء إٟمٌٞم٤مء

طملم ضم٤مز ِبؿ اًمٌحر:  ىم٤مل سمٜمق إهائٞمؾ عمقؾمكىم٤مل:  ظمؼم اسمـ قم٤ٌمس

 ظمؼّمٟم٤م ي٤م ُمقؾمك سم٠مّي ىمّقة وسم٠مّي قمّدة وقمغم أّي محقًم٦م شمٌٚمغ إرض اعم٘مّدؾم٦م وُمٕمؽ 

 واًمّزُمٜمك؟ اًمذّرّي٦م واًمٜم٤ًمء واْلرُمك

: ُم٤م أقمٚمؿ ىمقُم٤ًم ورث اهلل ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م ُم٤م وّرصمٙمؿ، وٓ أقمٚمؿ وم٘م٤مل ُمقؾمك

ّٓ اهلل شمٕم٤ممم، وىم٤مل  أطمدًا آشم٤مه ُمٜمٝم٤م ُمثؾ اًمذي آشم٤ميمؿ، ومٛمٕمٙمؿ ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٓ ُيّمٞمف إ

ُمقؾمك: ؾمٞمجٕمؾ اهلل ًمٙمؿ خمرضم٤ًم، وم٤مذيمروه ورّدوا إًمٞمف ُأُمقريمؿ، وم٢مّٟمف أرطمؿ سمٙمؿ ُمـ 

 أٟمٗمًٙمؿ.

 يٓمٕمٛمٜم٤م ويً٘مٞمٜم٤م ويٙمًقٟم٤م وُيٛمٚمٜم٤م ُمـ اًمِرضْمٚم٦م، وئمّٚمٚمٜم٤م ُمـ احلّر.ىم٤مًمقا: وم٤مدقمف 

ـّ واًمًٚمقى،  وم٠موطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم ُمقؾمك ىمد أُمرت اًمًامء أن متٓمر قمٚمٞمٝمؿ اعم

وأُمرت اًمريح أن شمٜمِمػ ْلؿ اًمًٚمقى، وأُمرت احلج٤مرة أن شمٜمٗمجر، وأُمرت اًمٖمامم أن 

 ئمّٚمٚمٝمؿ، وؾمّخرت صمٞم٤مِبؿ أن شمث٧ٌم سمٛم٘مدار ُم٤م يثٌتقن.

اّم ىم٤مل ْلؿ ُمقؾمك ذًمؽ ؾمٙمتقا، وم٤ًمر ِبؿ ُمقؾمك وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ي١مُّمقن إرض ومٚم

ُوًمد ِب٤م، ويم٤مٟم٧م ُمًٙمـ أسمٞمف  اعم٘مّدؾم٦م وهل ومٚمًٓملم، وإّٟمام ىمّدؾمٝم٤م ّٕن يٕم٘مقب

 1وًمد ِب٤م، وٟم٘مٚمقا يمّٚمٝمؿ سمٕمد اعمقت إمم أرض ومٚمًٓملم. إؾمح٤مق ويقؾمػ

 

                                                 
 .165/ آظمتّم٤مص .2

 اًمراوٟمدي. ًمٚم٘مٓم٥م ،48ح ،2/427 إٟمٌٞم٤مء ىمّمص .1
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وضمف اشمِّّم٤مل هذه أي٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم أراد أن يٌلم أن طم٤مل اًمٞمٝمقد ذم »

د وارشمٙم٤مب اًمٗمقاطمش ُمـ إُُمقر يمح٤مل اسمـ آدم ىم٤مسمٞمؾ ذم ىمتٚمف أظم٤مه اًمٔمٚمؿ وٟم٘مض اًمٕمٝم

ه٤مسمٞمؾ، وُم٤م قم٤مد قمٚمٞمف ُمـ اًمقسم٤مل سمتٕمديف. وم٠مُمر ٟمٌّٞمف أن يتٚمق قمٚمٞمٝمؿ أظم٤ٌمرمه٤م وومٞمف شمًٚمٞم٦م 

 .2شعم٤م ٟم٤مًمف ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ سم٤مًمتٙمذي٥م ذم ضمحقده وشمٌٙمٞم٧م اًمٞمٝمقد ًمٚمٜمٌل

احلًد رسّمام يٌٚمغ سم٤مسمـ آدم إمم  شمٜمٌلء قمـ ىمّم٦م اسمٜمل آدم، وشمٌلم أنّ »هذه أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م 

طمٞم٨م ي٘متؾ أظم٤مه فم٤معم٤ًم ومٞمّمٌح ُمـ اخل٤مهيـ ويٜمدم ٟمداُم٦م ٓ يًتتٌع ٟمٗمٕم٤ًم، وهل ِبذا 

اعمٕمٜمك شمرشمٌط سمام ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمّلم قمغم سمٜمل إهائٞمؾ واؾمتٜمٙم٤مومٝمؿ قمـ اْليامن 

ّٓ طمًدًا وسمٖمٞم٤ًم، وهذا اهلل سمرؾمقل  وم٢مّن إسم٤مءهؿ قمـ ىمٌقل اًمدقمقة احلّ٘م٦م مل يٙمـ إ

ؿم٠من احلًد يٌٕم٨م اْلٟم٤ًمن إمم ىمتؾ أظمٞمف صمّؿ يقىمٕمف ذم ٟمداُم٦م وطمنة ٓ خمٚمص قمٜمٝم٤م 

 .1شأسمدًا، ومٚمٞمٕمتؼموا سم٤مًم٘مّم٦م وٓ يٚمحقا ذم طمًدهؿ صمؿ ذم يمٗمرهؿ ذاك اْلحل٤مح

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    ُمـ . واخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

وهل اًم٘مرأة ؾمٛمٞم٧م ِب٤م ّٓن ىم٤مريء اًمٜم٠ٌم ي٠ميت سم٠مضمزائف ذم  شمٚمق سمٛمٕمٜمك شمٌع وُمٜمٝم٤م: اًمتّلوة

. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  شمٚمق أظمر، أي ُمت٤مسمٕم٦م اًمٙمٚمامت ذم شمٚمق إظُمرى        4  أي

 ي٘مرؤوٟمف ويّتٌٕمقٟمف طمؼ اشم٤ٌمقمف.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعمًٚمٛملم . 

                                                 
 .4/491 اًمتٌٞم٤من .2

 .5/198 اعمٞمزان .1

 .212/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4
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  .ُمٗمٕمقل سمف. اًمٜم٤ٌمء: هق اخلؼم اعمٝمؿ إذا يم٤من ًمف ٟمٗمع أو وم٤مئدة 

    .ُمْم٤مف إًمٞمف ومه٤م ه٤مسمٞمؾ و ىم٤مسمٞمؾ 

  ُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من وممٜمقع ُمـ اًمٍمف. وهق أسمقاًمٌنم واسمٜم٤مه ُمـ صٚمٌف

وُمـ زوضمتف طمقاء، ٓ أّٟمف رضمؾ ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ يمام ىم٤مًمف احلًـ وأسمقُمًٚمؿ حمّٛمد سمـ 

 2سمدقمقى قمّلُم٦م ىمٌقل اًم٘مرسم٤من مل شمٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ. سمحر واًمزضم٤مج

    ِّٟمّم٥م ٟم٤مئ٥م قمـ صٗم٦م عمّمدر حمذوف شم٘مديره:  ضم٤مر وجمرور ذم حمؾ

    أو طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم شمّلوة ُمتٚم٦ًٌم سم٤محلّؼ ،    وشم٘مديره: وُمٕمؽ

 احلؼ.

  ّٚمؼ ٟمّم٥م ُمتٕم ُمٌٜمك قمغم اًمًٙمقن ذم حمّؾ ش طملم»فمرف زُم٤من سمٛمٕمٜمك

 سمـ  . 

     ِووم٤مقمٚمف. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

     ،اًم٘مرسم٤من ُمّمدر يم٤مًمِمٙمران واًمٙمٗمران واعمراد سمف هٜم٤م اؾمؿ »ُمٗمٕمقل سمف

اعمٗمٕمقل أي اًمٌمء اًمذي يت٘مّرب سمف إمم اهلل ُمـ اًمذسم٤مئح وهمػمه٤م ومٝمق ُمثؾ اخلٚمؼ طمٞم٨م 

 .1شُأريد سمف اعمخٚمقق

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

     ِوٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ،ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل شمٕمٔمٞماًم ًمٗم٤مقمٚمف ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

ٌّؾ: هق اًم٘مٌقل ُمع زي٤مدة وهل آهتامم سم٤معم٘مٌقل واًمٕمٜم٤مي٦م سمف ومٞمٙمقن أظمّم٤ًم ُمـ  ش.هق» اًمت٘م

 اًم٘مٌقل.

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ    وهق ه٤مسمٞمؾ ّٕٟمف .

 ُم٤م قمٜمده وريض سمحٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم. أظمٚمص اًمٜمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم وأظمت٤مر أطمًـ

                                                 
 .4/491 اًمتٌٞم٤من ذم اًمِمٞمخ قمٜمٝمؿ طمٙمك .2

 .4/44 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1
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           .قم٤مـمٗم٦م  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

      ش.هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ       وهق ىم٤مسمٞمؾ ّٕٟمف مل ْيٚمص اًمٜمٞم٦م .

 وأظمس ُم٤م قمٜمده ومل يرض سمحٙمؿ اهلل وًمٞمس قمٜمده ُمٚمٙم٦م اًمت٘مقى. ذم ىمرسم٤مٟمف وأظمت٤مر أردء

  ِيرضمع إمم ىم٤مسمٞمؾ.ش هق»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب ىمًؿ حمذوف، شم٘مديره: واهلل    . 

      اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٞمٚم٦م ش ٟمقن»و ش اٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 . ّتديد سم٤مًم٘متؾ طمًدًا ًم٘مٌقل ىمرسم٤من أظمٞمف دون ىمرسم٤مٟمف.وُمٗمٕمقل سمف

 وىمّرره اًمرّب اْلٚمٞمؾ. 2أضم٤مسمف ه٤مسمٞمؾ 

   ش.اعمت٘مقن»أداة طمٍم. ُمًقق ًم٘مٍم إومراد وهق 

              .ومٕمؾ ُمْم٤مرع  .وم٤مقمٚمف 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   اًم٘مٌقل يدور ُمدار  . أي قمٛمٚمٞم٦م

سم٤معم٤مل يرضمع إمم شم٘مقى اهلل ؾمٌح٤مٟمف واًمت٘مقى ومٕمؾ اظمتٞم٤مريٌّ ًمٚم٘م٤مرب: وم٤مًم٘مٌقل ُمـ اهلل 

ومٕمؾ اظمتٞم٤مري ًمٚمٗم٤مقمؾ وّٕن اًمٜمٔم٤مم اْلْلل ي١مدي إمم شم٘مدير إقمامل سمٛمٞمزان اًمٕمدل 

ـم٤مقم٦م وصمٌقت اعمج٤مزاة اْلْلٞم٦م يٙمقن ُمـ وشمرشم٥م اْلزاء واًمثقاب قمغم اًمٕمّمٞم٤من واْل

 ٦م ُمـ رّب اًمٕم٤معملم.سمٞمّ ًمقازم اًمرسمق

 وم٤مئدة

سمٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمقاىمٕمّٞم٦م ذم ىم٤مٟمقن اعمج٤مزاة وىمٌقل إقمامل »ذم 

واًمٕم٤ٌمدات، وهذه احل٘مٞم٘م٦م شمٌتٜمل قمغم ىم٤مقمدشملم ُمٝمّٛمتلم، مه٤م أؾم٤مس ىم٤مٟمقن اْلزاء ذم 

                                                 
 اًم٘م٤مشمؾ وهق ىم٤مسمِْٞمَؾ  سم٤مؾْمؿ إظم٤ٌمر ذم َوَردا وإٟمَّام اًمٙمريؿ اًمُ٘مْرآنِ  ذم َيِردا مَلْ  آَدمَ  اسْمٜمَل اؾْمَٛمِل  َأنَّ  واعمٚمحقظُ  .2

ُـّ  ساًمٜم٤ّم ُمـ ويمثػمٌ  ًمٚمٛم٘متقل وه٤مسمٞمؾ ـُ  احلٙمٞمؿ اًم٘مرآن ذم َوَردا اؾْمَٛمْٞمِٝمام أنَّ  ضم٤مزُم٤مً  يٕمتِ٘مدُ  سمؾ َئُم  قمغم   َوُيراِه

ـْ  ويتُٚمقْ  ذًمؽ ِف: ُِم ًِ ٤م ُِمٜمْفُ  اقمت٘م٤مداً  شه٤مسمِْٞمَؾ  ىم٤مسمِْٞمُؾ  َوىَمَتَؾ » َٟمْٗم  يمذًمؽ. وًمٞمَس  آَي٦مٌ  أهنَّ
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 اْلؾمّلم.

 إُومم: صمٌقت اعمج٤مزاة، اًمذي ٓ يتّؿ سم٠ميّم٤مل يمّؾ قم٤مُمؾ إمم ضمزاء قمٛمٚمف وشم٘مديره

سمٛمٞمزان اًم٘مًط واًمٕمدل، ومٞمث٤مب اعمحًـ سم٢مطم٤ًمٟمف، ويٕم٤مىم٥م اعمزء قمغم إؾم٤مءشمف، ًمٞمٙمقن 

ؾم٤ًٌٌم ٓرشمداع اًمٔم٤ممل اًمذي يٕمّد ضمزاء أقمامًمف سمٜمٗمًف، ويرهّم٥م اعمحًـ إمم اًمزي٤مدة ذم 

 اْلطم٤ًمن.

ّٓ سمٜمٔم٤مم ظم٤مّص ُمت٘مـ ي٘مقم قمغم اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واحلٙمٛم٦م  وهذه اًم٘م٤مقمدة ٓ شمتّؿ إ

 ُمـ ؿم١مون اًمرسمقسمّٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ًمرّب اًمٕم٤معملم. اعمتٕم٤مًمٞم٦م، وًمذا يم٤من

اًمث٤مٟمٞم٦م: وهل أّن ىمٌقل إقمامل ُمٓمٚم٘م٤ًم إّٟمام يدور ُمدار اًمت٘مقى، اًمتل هل أؾم٤مس 

ّٓ سمجٝمد ؿمخيّص ُمرير، وشمدّل قمٚمٞمٝم٤م َجٚم٦م ُمـ إدًّم٦م،  اًمٙمامٓت، وٓ يٛمٙمـ ْتّمٞمٚمٝم٤م إ

ىم٤مٟمقن اعمج٤مزاة  سِ ؾُم أُ ُمٜمٝم٤م هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمتل شمرُمز إمم ُمٕمٜمًك دىمٞمؼ يٕمّد سمٜمٗمًف ُمـ 

اْلْلّٞم٦م، وهق أّن طمرُم٤من اْلٟم٤ًمن ُمـ ضمزاء قمٛمٚمف إّٟمام يٙمقن ُمـ شم٘مّمػمه، وٓسمّد ُمـ 

ّٓ سم٤مًمت٘مقى، ومّلسمّد ُمـ  اًمًٕمل ذم إزاًم٦م ُم٤م يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ اًم٘مٌقل، وٓ يٛمٙمـ ذًمؽ إ

٦م آضمتٝم٤مد ذم ْتّمٞمٚمٝم٤م ُمٝمام أُمٙمـ، ًمٞمٙمقن حمٔمقفم٤ًم قمٜمد رّب اًمٕم٤معملم، ٓ اًمًٕمل ذم إزاًم

 طمّٔمف وٟمٕمٛمتف،وم٢مّن ذًمؽ يّيه وٓ يٜمٗمٕمف.

وُمـ ذًمؽ يٕمٚمؿ أّن اًم٘مٍم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:         ًعم٤م  ىمٍم اًم٘مٚم٥م، رّدا

زقمٛمف اًم٘م٤مشمؾ ُمـ ىمٌقل قمٛمٚمف طم٤ًٌمٟم٤ًم ُمٜمف أّن إُمر ٓ يدور ُمدار اًمت٘مقى، وأّن اًمت٘مل 

ّٓ أّن أي٦م اًمنمي ٗم٦م ىمٍمت اًم٘مٌقل قمغم اعمّت٘مل وهمػم اًمت٘مل ذم ذًمؽ قمغم طمّد ؾمقاء، إ

 وم٘مط، ومّل طمّظ ًمٖمػمه ُمـ قمٛمٚمف.

واًمت٠مُّمؾ ذم  واًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م اعم٤ٌمريم٦م وُم٤م ورد ذم شمٗمًػمه٤م قمـ اعمٕمّمقُملم

، أّن اعمراد ُمـ اًمت٘مقى هٜم٤م هق اعمقت قمغم أطمقال ىم٤مسمٞمؾ وارشمداده قمـ ذيٕم٦م آدم

 ًّ ؽ ِبذه أي٦م اًمنميٗم٦م اْليامن، ٓ اًمت٘مقى اخل٤مّص، ومٙمٞمػ سم٤مٕظمّص، ومّل يّمّح اًمتٛم

ًمٕمدم ىمٌقل أقمامل وم٤ًمق اعم١مُمٜملم إن ُم٤مشمقا قمغم اًمديـ احلّؼ، ويٛمٙمـ اؾمتٔمٝم٤مر ذًمؽ ُمـ 
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َجٚم٦م يمثػمة ُمـ إظم٤ٌمر، وُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:                   *    

              2. 

يٖمؽّموا اًمٕمؼمة واعمققمٔم٦م ًمٚمٕم٤مُمٚملم سم٠من ٓاًمٙمريٛم٦م  ويمٞمػ يم٤من، ومٗمل أي٦م

سم٠مقمامْلؿ، إذ اعمٜم٤مط يمّٚمف هق اًمت٘مقى، ومام أٟمٕمك هذه أي٦م اًمنميٗم٦م قمغم اًمٕم٤مُمٚملم أقمامْلؿ 

 .1شوهل شمرؿمد اعم١مُمٜملم إمم إزاًم٦م ُم٤م يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ ىمٌقل أقمامْلؿ

 اًمرواي٤مت

ذم اًم٘مرآن شمِمّٙمٙمٜمل، : إّن آي٦م ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهللُمٕمتؼمة قمٛمرو سمـ طمٜمٔمٚم٦م ىم٤مل: 

ىم٤مل: وُم٤م هل؟ ىمٚم٧م: ىمقل اهلل                ىم٤مل: وأّي رء ؿمٙمٙم٧م

ومٞمٝم٤م؟ ىمٚم٧م: ُمـ صغّم وص٤مم وقمٌداهلل ىمٌؾ ُمٜمف؟ ىم٤مل: إّٟمام يت٘مٌّؾ اهلل ُمـ اعمتّ٘ملم اًمٕم٤مروملم، 

اًمْمّح٤مك سمـ ىمٞمس، صمّؿ ىم٤مل: أٟم٧م أزهد ذم اًمدٟمٞم٤م أو اًمْمّح٤مك سمـ ىمٞمس؟ ىمٚم٧م: ٓ، سمؾ 

ٌّؾ ُمٜمف رء مم٤ّم ذيمرت  4.ىم٤مل: وم٢مّن ذًمؽ ٓ يت٘م

، ىم٤مل: إّن اهلل ـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـ قمٝمد إمم صحٞمح٦م أيب محزة قمـ أيب ضمٕمٗمر

أْن ٓ ي٘مرب هذه اًمِّمجرة، ومٚماّم سمٚمغ اًمقىم٧م اًّمذي يم٤من ذم قمٚمؿ اهلل أْن ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م،  آدم

 :ٟمز وم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م، وهق ىمقل اهلل                        

  4. 

ُمـ اًمِّمجرة أهٌط إمم إرض، ومقًمد ًمف ه٤مسمٞمؾ وأظمتف شمقأم،  ومٚماّم أيمؾ آدم

 ووًمد ًمف ىم٤مسمٞمؾ وأظمتف شمقأم.

سم٤م ىمرسم٤مٟم٤ًم، ويم٤من ه٤مسمٞمؾ ص٤مطم٥م همٜمٍؿ،  صمّؿ إّن آدم أُمر ه٤مسمٞمؾ وىم٤مسمٞمؾ أْن ي٘مرِّ

                                                 
 .7-8/ اًمزًمزًم٦م ؾمقرة .2

 (.289-292/)22 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .242ح ،2/170 اعمح٤مؾمـ .4

 .225/ ـمف ؾمقرة .4
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ب ىم٤مسمٞمؾ ُمـ زرقمف ويم٤من ىم٤مسمٞمؾ ص٤مطم٥م  ب ه٤مسمٞمؾ يمٌِم٤ًم ُمـ أوم٤موؾ همٜمٛمف، وىمرَّ زرع، وم٘مرَّ

ٌِّؾ ىمرسم٤من ه٤مسمٞمؾ، ومل يت٘مٌَّؾ ىمرسم٤من ىم٤مسمٞمؾ، وهق ىمقل اهلل ٜمَ ُم٤م مل يُ  ، ومت٘م  :ؼَّ         

                                       ،إمم آظمر أي٦م

اًمٜم٤ّمر، ومٕمٛمد ىم٤مسمٞمؾ إمم اًمٜم٤ّمر، ومٌٜمك  ْل٤م سمٞمت٤ًم وهق أّول ُمـ سمٜمك سمٞمقت  يمٚمفويم٤من اًم٘مرسم٤من شم٠م

 اًمٜم٤ّمر، وم٘م٤مل: ٕقمٌدّن هذه اًمٜم٤ّمر طمّتك شمت٘مٌّؾ ُمٜمّل ىمرسم٤مين.

ق ـ وم٘م٤مل صمّؿ إنَّ إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل أشم٤مه ـ وهق جيري ُمـ اسمـ آدم جمَرى اًمّدم ذم اًمٕمرو

ٌّؾ ىمرسم٤مٟمؽ، وإّٟمؽ إْن شمريمتف يٙمقن ًمف قم٘م٥م  ًمف: ي٤م ىم٤مسمٞمؾ، ىمد شم٘مٌّؾ ىمرسم٤من ه٤مسمٞمؾ، ومل يت٘م

، ىم٤مل ًمف: ي٤م ىم٤مسمٞمؾ، أيـ ه٤مسمٞمؾ؟ يٗمتخرون قمغم قم٘مٌؽ، وم٘متٚمف، ومٚماّم رضمع ىم٤مسمٞمؾ إمم آدم

 ٧ِم ٜمْ ٕمِ : ًمُ وم٘م٤مل آدم وم٘م٤مل: اـمٚمٌف طمٞم٨م ىمّرسمٜم٤م اًم٘مرسم٤من، وم٤مٟمٓمٚمؼ آدم، ومقضمد ه٤مسمٞمؾ ىمتٞمًّل،

قمغم ه٤مسمٞمؾ أرسمٕملم ًمٞمٚم٦ًم، صمّؿ إّن آدم ؾم٠مل  دم ه٤مسمٞمؾ، وسمٙمك  آدم ٧ِم ٚمْ ٌِ يمام ىمَ  ـ أرضٍ ُم

 وهٌف ًمف وأظمتف شمقأم. رسّمف وًمدًا، ومقًمد ًمف همّلم، ومًاّمه ه٦ٌم اهلل: ّٕن اهلل 

: أْن ي٤م آدم، ىمد اٟم٘مْم٧م واؾمتٙمٛمؾ أّي٤مُمف، أوطمك اهلل  ومٚماّم اٟم٘مْم٧م ٟمٌّقة آدم

ٕمؾ اًمٕمٚمؿ اًّمذي قمٜمدك واْليامن وآؾمؿ إيمؼم ٟمٌّقشمؽ واؾمتٙمٛمٚم٧م أّي٤مُمؽ، وم٤مضم

يَّتؽ قمٜمد ه٦ٌم اهلل، وم٢ميّن ًمـ أىمٓمع اًمٕمٚمؿ  وُمػماث اًمٕمٚمؿ وآصم٤مر قمٚمؿ اًمٜمٌّّقة ذم اًمٕم٘م٥م ُمـ ذرِّ

يَّتؽ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وًمـ أدع  ة ُمـ اًمٕم٘م٥م ُمـ ذرِّ واْليامن وآؾمؿ إيمؼم وآصم٤مر اًمٜمٌُّقَّ

ّٓ وومٞمٝم٤م قم٤ممل يٕمرف سم ٕمرف سمف ـم٤مقمتل، ويٙمقن ٟمج٤مة عمـ يقًمد ومٞمام ديٜمل، وي فإرض إ

َ سمٞمٜمؽ وسملم ٟمقح، وسمَ  اؾمٛمف  وم٘م٤مل: إّن اهلل ـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ـ سم٤مقم٨م ٟمٌّٞم٤مً  آدم سمٜمقح نمَّ

سمف ىمقُمف، ومٞمٝمٚمٙمٝمؿ اهلل سم٤مًمٓمقوم٤من، ويم٤من سملم  ٟمقح، وإّٟمف يدقمق إمم اهلل ـ قمّز ذيمره ـ ويٙمذِّ

إزم ه٦ٌم اهلل أّن ُمـ  ص  آدمقمنمة آسم٤مء أٟمٌٞم٤مء وأوصٞم٤مء يمّٚمٝمؿ، وأو آدم وسملم ٟمقح

ق سمف، وم٢مّٟمف يٜمجق ُمـ اًمٖمرق.  أدريمف ُمٜمٙمؿ ومٚمٞم١مُمـ سمف وًمٞمتٌَّٕمف وًمٞمّمدِّ

اهلل، وىم٤مل ًمف، إْن عمرو٦م اًّمتل ُم٤مت ومٞمٝم٤م، وم٠مرؾمؾ ه٦ٌم ُمرض ا صمّؿ إّن آدم

ّلم، وىمؾ ًمف: ي٤م ضمؼمئٞمؾ، إّن  ًّ ًم٘مٞم٧م ضمؼمئٞمؾ أو ُمـ ًم٘مٞم٧م ُمـ اعمّلئٙم٦م، وم٠مىمرئف ُمٜمّل اًم
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ئٞمؾ: ي٤م ه٦ٌم اهلل، إّن أسم٤مك ىمد ىمٌض، وإّٟم٤م ٟمزًمٜم٤م ـ صمامر اْلٜم٦ّم، وم٘م٤مل ًمف ضمؼمأيب يًتٝمديؽ ُم

ُٚمُف،  ًمٚمّّمّلة قمٚمٞمف، وم٤مرضمع، ومرضمع، ومقضمد آدم ًِّ ىمد ىمٌض، وم٠مراه ضمؼمئٞمؾ يمٞمػ يٖم

َٚمُف طمتّك  إذا سمٚمغ اًمّّمّلة قمٚمٞمف، ىم٤مل ه٦ٌم اهلل: ي٤م ضمؼمئٞمؾ، شم٘مّدم ومّمّؾ قمغم  آدم، وم٘م٤مل  ًِّ ومٖم

 أُمرٟم٤م أْن ٟمًجد ٕسمٞمؽ آدم وهق ذم اْلٜم٦ّم، ومٚمٞمس ًمٜم٤م أْن َي١ُممَّ ؿمٞمئ٤مً  ًمف ضمؼمئٞمؾ: إّن اهلل 

ُمـ وًمده، ومت٘مّدم ه٦ٌم اهلل، ومّمغّم  قمغم أسمٞمف وضمؼمئٞمؾ ظمٚمٗمف وضمٜمقد اعمّلئٙم٦م، ويمؼمَّ قمٚمٞمف 

ٜم٦َّم اًمٞمقم ومٞمٜم٤م مخس صمّلصملم شمٙمٌػمة، وم٠مُمر ضمؼمئٞمؾ ًُّ ، ومرومع مخ٤ًًم وقمنميـ شمٙمٌػمة، واًم

 ُ  قمغم أهؾ سمدٍر شمًٕم٤ًم وؾمٌٕم٤ًم. شمٙمٌػماٍت، وىمد يم٤من يٙمؼمَّ

صمّؿ إّن ه٦ٌم اهلل عم٤ّم دومـ أسم٤مه، أشم٤مه ىم٤مسمٞمؾ، وم٘م٤مل: ي٤م ه٦ٌم اهلل، إيّن ىمد رأي٧م أيب آدم ىمد 

دقم٤م سمف أظمقك ه٤مسمٞمؾ، ومت٘مٌّؾ   أظمصَّ سمف أٟم٤م، وهق اًمٕمٚمؿ اًّمذيظمّّمؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمام مل

قًمقن: ٟمحـ أسمٜم٤مء ىمرسم٤مٟمف، وإّٟمام ىمتٚمتف ًمٙمٞمّل يٙمقن ًمف قم٘م٥ٌم، ومٞمٗمتخرون قمغم قم٘مٌل، ومٞم٘م

اًّمذي شم٘مٌِّؾ ىمرسم٤مٟمف، وأٟمتؿ أسمٜم٤مء اًّمذي شمرك ىمرسم٤مٟمف، وم٢مّٟمؽ إْن أفمٝمرت ُمـ اًمٕمٚمؿ اًّمذي 

ؽ سمف أسمقك ؿمٞمئ٤مً   أظم٤مك ه٤مسمٞمؾ. تٚمتؽ يمام ىمتٚم٧ُم ىم، اظمتّمَّ

سمام قمٜمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ واْليامن وآؾمؿ  لْمَ ٗمِ خْ تَ ًْ ومٚم٨ٌم ه٦ٌم اهلل واًمٕم٘م٥م ُمٜمف ُمُ 

ة وآصم٤مر قم قَّ ة طمّتك سمٕم٨م اهلل ٟمقطم٤مً إيمؼم وُمػماث اًمٜمٌُّ قَّ ٝمرت وصٞم٦َّم فم، وٚمؿ اًمٜمٌُّ

، ٟمٌّٞم٤ًم ىمد سمنمَّ سمف آدم ، ومقضمدوا ٟمقطم٤مً اهلل طملم ٟمٔمروا ذم وصّٞم٦م آدم ه٦ٌم

ىمقه.  ومآُمٜمقا سمف واشمٌَّٕمقه وصدَّ

أْن يتٕم٤مهد هذه اًمقصّٞم٦م قمٜمد رأس يمؾِّ ؾمٜم٦ٍم،  ٦2م اهللٌَ وّص  هِ  وىمد يم٤من آدم

وزُم٤مٟمف اًّمذي ْيرج ومٞمف، ويمذًمؽ ضم٤مء ذم وصٞم٦ّم  ومٞمٙمقن يقم قمٞمدهؿ، ومٞمتٕم٤مهدون ٟمقطم٤مً 

، وإّٟمام قمرومقا ٟمقطم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ اًّمذي قمٜمدهؿ وهق ىمقل يمؾِّ ٟمٌلٍّ طمّتك سمٕم٨م اهلل حمّٛمداً 

 :اهلل             1 .2إمم آظمر أي٦م، احلدي٨م 
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 .4واًمّمدوق ٤1مرروى ٟمحقه٤م اًمٕمٞمّ 

ضُمِٕمٚم٧م ومداك، إنَّ اًمٜم٤مس  ىمٚم٧ُم ٕيب قمٌداهللل: قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد ىم٤م

 َيْزقُمٛمقن أّن آدم زّوج اسمٜمتف ُمـ اسمٜمف؟

: ىمد ىم٤مل اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ، وًمٙمـ ي٤م ؾمٚمٞمامن، أُم٤م قَمٚمِٛم٧م أّن وم٘م٤مل أسمققمٌداهلل

ىم٤مل: ًمق قَمٚمِٛم٧م أّن آدم زّوج اسمٜمتف ُمـ اسمٜمف، ًمزوضم٧م زيٜم٥م ُمـ  رؾمقل اهلل

 اًم٘م٤مؾمؿ، وُم٤م يمٜم٧م ٕرهم٥م قمـ ديـ آدم.

ام شَمَٖم٤ميرا قمغم  ؿ َيْزقُمٛمقن أنَّ ىم٤مسمٞمؾ إٟمَّام ىَمَتؾ ه٤مسمٞمؾ، ٕهنَّ وم٘مٚم٧ُم: ضمٕمٚم٧ُم ومداك، إهنَّ

 ُاظمتٝمام؟

 وم٘م٤مل ًمف: ي٤م ؾمٚمٞمامن، شم٘مقل هذا! أُم٤م شمًتحٞمل أن شمروي هذا قمغم ٟمٌّل اهلل آدم؟

 وم٘مٚم٧ُم: ضُمِٕمٚم٧م ومِداك، ومٗمٞمؿ ىَمَتَؾ ىم٤مسمٞمؾ ه٤مسمٞمؾ؟

إنَّ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أوطمك إمم آدم، أن وم٘م٤مل: ذم اًمقصٞم٦َّم، صمّؿ ىم٤مل زم: ؾُمٚمٞمامن، 

يدومع اًمقصٞم٦م واؾمؿ اهلل إقمٔمؿ إمم ه٤مسمٞمؾ، ويم٤من ىم٤مسمٞمؾ أيمؼم ُمٜمف، ومٌٚمغ ذًمؽ ىم٤مسمٞمؾ 

ومَٖمِْم٥م، وم٘م٤مل: أٟم٤م أومم سم٤مًمٙمراُم٦م واًمقصٞم٦َّم، وم٠مُمرمه٤م أن ُي٘مّرسم٤م ىَمرسم٤مٟم٤ًم سمقطمل ُمـ اهلل إًمٞمف 

ده ىم٤مسمٞمؾ وَم٘مَ  ًَ  َتٚمف.ومٗمٕمّل، ومَ٘مٌِؾ اهلل ىُمرسم٤من ه٤مسمٞمؾ، ومَح

ـ شمٜم٤مؾمؾ وًمد آدم، هؾ يم٤مٟم٧م ُاٟمثك همػم طمّقاء،  وم٘مٚم٧م ًمف: ضُمٕمٚم٧ُم ومداك، ومٛمٛمَّ

 وهؾ يم٤من َذيَمٌر همػم آدم؟

ُمـ طمّقاء ىم٤مسمٞمؾ، ويم٤من َذيَمر وًمده  وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٚمٞمامن، إنَّ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم َرَزق آدمَ 

إمم آدم  طمك  وْ أَ ًمف ضِمٜمّٞم٦ّم، وَ  ُمـ سمٕمده ه٤مسمٞمؾ، ومٚماّم أدرك ىم٤مسمٞمؾ ُم٤م ُيدِرك اًمرضم٤مل، أفمٝمر اهلُل

أن ُيزّوضمٝم٤م ىم٤مسمٞمؾ، ومٗمٕمؾ ذًمؽ آدم، وريض ِب٤م ىم٤مسمٞمؾ وىَمٜمِع، ومٚماّم أدرك ه٤مسمٞمؾ ُم٤م ُيدِرك 
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اًمرضم٤مل، أفمٝمر اهلل ًمف طُمقراء، وأوطمك اهلل آزم آدم أن ُيزّوضمٝم٤م ُمـ ه٤مسمٞمؾ، ومٗمٕمؾ ذًمؽ، 

إمم ه٦ٌم اهلل، وم٠موطمك اهلل  ومُ٘متِؾ ه٤مسمٞمؾ واحلقراء طم٤مُمؾ، ومقًمدت هُمّلُم٤ًم، ومًاّمه آدم

٤مه آدم ؿِمٞم٨م  آدم ًّ أن ادومع إًمٞمف اًمقصٞم٦ّم واؾمؿ اهلل إقمٔمؿ، ووًمدت طمّقاء هُمّلُم٤ًم ومٛم

سمـ آدم، ومٚماّم أدرك ُم٤م ُيدِرك اًمرضم٤مل، أهٌط اهلل ًمف طمقراء، وأوطمك إمم آدم أن ُيزّوضمٝم٤م 

ُمـ ؿِمٞم٨م سمـ آدم، ومٗمٕمؾ ومقًمدت احلَْقراء ضم٤مري٦م، ومًاّمه٤م آدم طمقرة، ومٚماّم أدريم٧م اْل٤مري٦م 

ؾ آدم ُمٜمٝمام، ومامت ِه٦ٌم اهلل سمـ زّوج آد ًْ م طمقرة سمٜم٧ِم ؿمٞم٨م ُمـ ِه٦ٌم اهلل سمـ ه٤مسمٞمؾ، ومٜمَ

شمؽ قمٚمٞمف ُمـ ٞم٦َّم واؾمؿ اهلل إقمٔمؿ، وُم٤م أفمٝمره٤مسمٞمؾ، وم٠موطمك اهلل إمم آدم: أن ادومع اًمقص

 2قِمٚمؿ اًمٜمٌّقة، وُم٤م قمٚمَّٛمتؽ ُمـ إؾمامء إمم ؿِمٞم٨م سمـ آدم، ومٝمذا طمديثٝمؿ ي٤م ؾمٚمٞمامن.

 صٚمقات اهلل قمٚمٞمفىم٤مل: عّم٤م أوص آدم  ـ أيب قمٌداهلل، قمصحٞمح٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ

إمم ه٤مسمٞمؾ، طمًده ىم٤مسمٞمؾ وم٘متٚمف، ومقه٥م اهلل شمٕم٤ممم ٔدم ه٦ٌم اهلل، وأُمره أن يقيص إًمٞمف 

وأُمره أن يٙمتؿ ذًمؽ، ومجرت اًمًٜم٦ّم سم٤مًمٙمتامن ذم اًمقصّٞم٦م، وم٘م٤مل ىم٤مسمٞمؾ ْل٦ٌم اهلل: ىمد قمٚمٛم٧م 

سمٌمء ُمٜمف ٕىمتٚمٜمّؽ يمام ىمتٚم٧م أّن أسم٤مك ىمد أوص إًمٞمؽ، وم٢من أفمٝمرت ذًمؽ أو ٟمٓم٘م٧م 

 1.أظم٤مك

 ىم٤مل: عّم٤م ىمّرب اسمٜم٤م آدم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف، قمـ أيب ضمٕمٗمر طمًٜم٦م طمٌٞم٥م اًمًجًت٤مين

ٌّؾ ُمـ ىم٤مسمٞمؾ، دظمؾ ىم٤مسمٞمؾ ُمـ ذًمؽ طمًد ؿمديد، وسمٖمك  ٌّؾ ُمـ ه٤مسمٞمؾ ومل ُيت٘م اًم٘مرسم٤من، ومتَ٘م

٤مم ىم٤مسمٞمؾ وم٘متٚمف، ىم٤مسمٞمؾ قمغم ه٤مسمٞمؾ، ومٚمؿ يزل يرصده ويّتٌع ظمٚمقاشمف طمتّك ظمّل سمف ُمتٜمّحٞم٤ًم وم٘م

 4.ويم٤من ُمـ ىمّّمتٝمام ُم٤م ىمد سمّٞمٜمف اهلل ذم يمت٤مسمف ُمـ اعمح٤مورة ىمٌؾ أن ىمتٚمف
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ٚمؼ يمريؿ ُمـ ُمٙم٤مرم إظمّلق اًمتل ْت٨ّم اًمنمائع سمٞم٤من خل»شمتٛم٦م ُم٘م٤مًم٦م ه٤مسمٞمؾ و 

اْلْلّٞم٦م إًمٞمٝم٤م، ْتّرض اًمٜم٤مس قمغم اًمتحكّم ِب٤م، وهق يرؿمد إمم أصؾ ُمـ ُاصقل إدي٤من 

اًمًاموّي٦م، وهق أصؾ اطمؽمام اًمدُم٤مء واًمٜمٗمقس، اًمذي يٕمّد ُمـ اًم٘مقاقمد اعمٝمّٛم٦م ذم اًمٗم٘مف 

قن ؾم٤ًٌٌم ذم اًمًٕم٤مدة اْلؾمّلُمل، وومٞمف ُمـ احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م ُم٤م يٙم

واًمٗمّلح وٟمٞمؾ اًمٙمامٓت، ويٌلّم أّٟمف ٓسمّد ُمـ ٟمٌذ روح آٟمت٘م٤مم، وقمدم إوامر اًمًقء 

واًمنّم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أظمريـ، طمّتك إذا أرادوا اًمنّم ًمف، ّٕن اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق اخلقف 

 ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، اًمذي هق ُمـ أؾمٛمك اًمٖم٤مي٤مت وأضمّٚمٝم٤م.

ًمف سمٛم٠ًمًم٦م وضمقب اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمس وإن أّدى إمم وُمـ ذًمؽ يٕمرف أّن ذًمؽ ٓ رسمط 

اًم٘متؾ إذا شمقضّمف اًمير إًمٞمٝم٤م، ّٕن اعم٠ًمًم٦م شمٌلّم طمٙماًم ذقمّٞم٤ًم ذم فمروف ظم٤مّص٦م، ذم طملم 

٠مّن أطمد أّن أي٦م اعم٤ٌمريم٦م شمٌلّم طمٙماًم أظمّلىمّٞم٤ًم يٕمّد ُمـ اًمٙمامٓت اًمقاىمٕمّٞم٦م، وم٢مهّن٤م شمدّل قمٚمٞم

ّٓ أّن إخ أظمر إظمقيـ أوٛمر اًمًقء ٕظمٞمف وأظمؼمه سم٠مٟمّ  ف يريد ىمتٚمف فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم، إ

أفمٝمر قمدم إوامر اًمًقء ًمف، ومل يرد أن ي٘م٤مسمؾ اْلٜم٤مي٦م سمٛمثٚمٝم٤م، ٓ ضمٌٜم٤ًم وٓ ظمقوم٤ًم ُمٜمف، سمؾ 

 .2شظمقوم٤ًم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وم٘مط

           .ُمقـمئ٦م ًمٚم٘مًؿ شم٘مديره: ُأىمًؿ « ْطمرف ذط ضم٤مزم.ش إن 

 اًمًٌط: هق اعمّد،  ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط. حمّؾ  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، ذم

 ود اًم٘مٌض.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ. 
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    ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. وسمًط اًمٞمد: هٜم٤م يمٜم٤مي٦م قمـ إظمذ سمٛم٘مدُم٤مت

 اًم٘متؾ وإقمامل أؾم٤ٌمسمف.

 .طمرف ضمر ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

     اًمتٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف ش مٓ»ُمْمٛمرة سمٕمد ش أنْ »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ

ُمْمٛمرة وُم٤م ش أن»وٟمقن اًمقىم٤مي٦م وُمٗمٕمقل سمف وهق وٛمػم اعمتٙمٚمؿ. ش أٟم٧م»وٛمػم ُمًتؽم 

 .واْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ش ًم٘متغم»سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر شم٘مديره 

 يٕمٜمل: إن أٟم٧م شمريد ىمتكم وازه٤مق روطمل وم٤مقمٚمؿ... .

           .ٟم٤مومٞم٦م            .ُمٌتدأ .طمرف ضمر، زائد ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٗمل 

   جمروره. ضم٤مر وجمرور ظمؼم اعمٌتدأ واْلٛمٚم٦م       ذم حمّؾ 

ىمد أشمك ذم ضمقاب اًمنمط سم٤مًمٜمٗمل »ضمزم، ضمقاب اًم٘مًؿ وئمٝمر ُمٜمٝم٤م ضمقاب اًمنمط و

اًمقارد قمغم اْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م، وسم٤مًمّمٗم٦م    صمّؿ  د اًمٜمٗمل سم٤مًم٤ٌمءيمّ أدون اًمٗمٕمؾ و

 رادة ىمتؾ أظمٞمف، ٓهيؿّ إف سمٛمراطمؾ ُمـ اًمٌٕمد ُمـ ٟمّ أاًمٙمّلم سم٤مًم٘مًؿ، يمؾ ذًمؽ ًمٚمدًٓم٦م قمغم 

 .2شسمف وٓ ْيٓمر سم٤ٌمًمف

   ُمٗمٕمقل سمف ٓؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ .وُمْم٤مف إًمٞمف ، 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           . .طمرف ضمر ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

      اًمتٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف ش ٓم»ُمْمٛمرة سمٕمد ش أنْ »ُمٜمّمقب ـ ومٕمؾ ُمْم٤مرع

 وُمٗمٕمقل سمف.ش أٟم٤م»وٛمػم ُمًتؽم 

إّٟمؽ إن أردت أن شم٘متٚمٜمل أًم٘مٞم٧م ٟمٗمز سملم »وأٟم٧م شمرى أّن ه٤مسمٞمؾ مل ي٘مؾ ٕظمٞمف: 

يمٜم٧م  ام ىم٤مل: يديؽ ومل ُأداومع قمـ ٟمٗمز وٓ أشم٘مل اًم٘متؾ، وإٟمّ     . 

غم أيِّ شم٘مدير ًمتٙمقن فم٤معم٤ًم ومتٙمقن ُمـ أصح٤مب ريد أن ُأىمتؾ سمٞمدك قمأُ ومل ي٘مؾ: إين 

ذم طمٞم٤مشمف فمٚمؿ ووّلل ذم ذيٕم٦م اًمٗمٓمرة ُمـ  فِ ٘م٤مئِ وؿِم  اًمٜم٤مر وم٢من اًمتًٌٞم٥م إمم وّلل أطمدٍ 
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ام ىم٤مل: إين ُأريد ذًمؽ وأظمت٤مره قمغم شم٘مدير سمًٓمؽ همػم اظمتّم٤مص سمنمع دون ذع، وإٟمّ 

 يدك ًم٘متكم.

أن اًم٘م٤مشمؾ ُمٜمٝمام أومرط سم٤مًمٔمٚمؿ ف يمام وُمـ هٜم٤م ئمٝمر اٟمدوم٤مع ُم٤م ُأورد قمغم اًم٘مّم٦م: أٟمّ 

واًمتٕمدي يمذًمؽ اعم٘متقل ىمٍم سم٤مًمتٗمريط وآٟمٔمّلم طمٞم٨م مل ْي٤مـمٌف ومل ي٘م٤مسمٚمف سم٤مًمدوم٤مع 

قمـ ٟمٗمًف سمؾ ؾمّٚمؿ ًمف أُمر ٟمٗمًف وـم٤موقمف ذم إرادة ىمتٚمف طمٞم٨م ىم٤مل ًمف:      

   .)اًمخ( 

ؽ وُم٤م شمريد ُمٜمّل وإّٟمام وضمف آٟمدوم٤مع أٟمف، مل ي٘مؾ: إين ٓ ُأداومع قمـ ٟمٗمز وأدقم

ىم٤مل: ًم٧ًم ُأريد ىمتٚمؽ، ومل يذيمر ذم أي٦م أٟمف ىُمتؾ ومل يداومع قمـ ٟمٗمًف قمغم قمٚمؿ ُمٜمف 

 .2شسم٤مُٕمر ومٚمٕمٚمف ىمتٚمف همٞمٚم٦م أو ىمتٚمف وهق يداومع أو ُيؽمز

   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

   ش.          أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُمٗمٕمقل سمف. 

 .ٟمٕم٧م أو سمدل ُمـ ًمٗمظ اْلّلًم٦م 

     ُمْم٤مف إًمٞمف. وَجٚم٦م          ِّرومع ظمؼم  ذم حمؾ

  . 

وُمـ هذه اْلٛمٚم٦م واْلٛمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م                ئمٝمر أّن ه٤مسمٞمؾ

أُّم٤م يمقٟمف ُمـ اعمت٘ملم ومٚم٘مقًمف: »امء سم٤مهلل سمـ آدم اعم٘متقل ُمـ اعمت٘ملم واًمٕمٚما        

       اعمتْمٛمـ ًمدقمقى اًمت٘مقى، وىمد أُمْم٤مه٤م اهلل شمٕم٤ممم سمٜم٘مٚمف ُمـ همػم رد، وأُم٤م

يمقٟمف ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤مهلل ومٚم٘مقًمف:              وم٘مد ادقمك خم٤موم٦م اهلل

ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمف، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وأُمْم٤مه٤م اهلل                 1 
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ومحٙم٤ميتف شمٕم٤ممم ىمقًمف:             2شوأُمْم٤مؤه ًمف شمقصٞمػ ًمف سم٤مًمٕمٚمؿ. 

 رواي٦مٌ 

 قمـ آسم٤مئف ظمؼم أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ قم٤مُمر اًمٓم٤مئل قمـ اًمرو٤م

ذم ضم٤مُمع اًمٙمقوم٦م... وؾم٠مًمف يمؿ يم٤من قمٛمر آدم، وم٘م٤مل: شمًٕمامئ٦م ؾمٜم٦م  ػماعم١مُمٜملمقمـ أُم

وصمّلصملم ؾمٜم٦م، وؾم٠مًمف قمـ أّول ُمـ ىم٤مل اًمِمٕمر، وم٘م٤مل: آدم، ىم٤مل: وُم٤م يم٤من ؿمٕمره؟ ىم٤مل: عم٤م 

أٟمزل إمم إرض ُمـ اًمًامء، ومرأي شمرسمتٝم٤م وؾمٕمتٝم٤م وهقاه٤م، وىمتؾ ىم٤مسمٞمؾ ه٤مسمٞمؾ ىم٤مل 

 :آدم

ـِ اًمٌّلِد وؾم٤ميمِ   ٜمٞمٝم٤مشَمٜمَحَّ قَم

 

 ومٗمل اًمِٗمْرَدْوس و٤مَق سمَِؽ اًمٗمًٞمُح  

 ذم ىمرارٍ  َؽ ضُم وْ زَ ٤م وَ ِِب  ٧َم ٜمْ يمُ وَ  

 

 ُح يْ رِ ٟمٞم٤م ُمَ ذى اًمدُّ أ ـْ ُمِ  َؽ ٌُ ٚمْ ىمَ وَ  

 ْي رِ ٙمْ ُمَ وَ  ْي دِ ٞمْ يمَ  ـْ ُمِ  ؽَّ ٗمَ ٜمْ شمَ  ؿْ ٚمَ ومَ  

 

 ُح ٞمْ سمَ اًمرَّ  ـُ ٛمَ اًمثَّ  َؽ وم٤مشمَ  نْ أَ إمم  

 حك  ْو أ ٤مرِ اْلٌّ  ٦مُ مْحَ ومٚمق ٓ رَ  

 

 1حيْ رِ  دِ ٚمْ اخْلُ  نِ ٜم٤مضمِ  ـْ ُمِ  َؽ ٗمِّ ٙمَ سمِ  

، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم أظمؼمين قمـ يقم إرسمٕم٤مء صمّؿ ىم٤مم إًمٞمف رضمؾ آظمر...  

وشمٓمػمٟم٤م ُمٜمف وصم٘مٚمف، وأي أرسمٕم٤مء هق؟ ىم٤مل: آظمر أرسمٕم٤مء ذم اًمِمٝمر وهق اعمح٤مق وومٞمف ىمتؾ 

 4أظم٤مه، احلدي٨م. ىم٤مسمٞمؾ ه٤مسمٞمؾ

 

                          

    

 

شمٕمٚمٞمؾ آظمر ُٓمتٜم٤مقمف قمـ سمًط يده ًمٞم٘متؾ أظم٤مه واًمتٕمٚمٞمؾ إّول ىمقًمف:    
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        . 

   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ شم٠ميمٞمد واؾمٛمف 

    ظمؼم شأٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،  « . واعمراد سم٤مْلرادة

هٜم٤م هل اظمتٞم٤مر أطمد إُمريـ قمٜمد دوران إُمر سملم اخلػم واًمنّم، وم٢مّٟمف ىمد اظمت٤مر ـمريؼ 

 .2شاخلػم، وهق اعمقت ُمع اًمًٕم٤مدة وقمدم ْتّٛمؾ شمٌٕم٤مت اْلصمؿ وآصم٤مره اًمًٞمئ٦م

ؿ يدور سملم أن ي٘متؾ هق أظم٤مه ومٞمٙمقن هق اًمٔم٤ممل احل٤مُمؾ ًمإلصم»يٕمٜمل أّن إُمر 

اًمداظمؾ ذم اًمٜم٤مر، أو ي٘متٚمف أظمقه ومٞمٙمقن هق يمذًمؽ، وًمٞمس ْيت٤مر ىمتؾ أظمٞمف اًمٔم٤ممل قمغم 

ؾمٕم٤مدة ٟمٗمًف وًمٞمس سمٔم٤ممل، سمؾ ْيت٤مر أن يِم٘مل أظمقه اًمٔم٤ممل سم٘متٚمف ويًٕمد هق وًمٞمس 

 .1شسمٔم٤ممل

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

     ش. أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم   « : شمرضمع

اًمرضمقع إمم اعمٜمزل ي٘م٤مل: سم٤مء إذا رضمع إمم اعم٤ٌمءة وهل اعمٜمزل وأصٚمف        

 4 4شأي رضمٕمقا. 

    ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. واْلٛمٚم٦م          سمت٠مويؾ ُمّمدر

ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف  ذم حمّؾ  . 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  اصمؿ ىمتكم إن ىمتٚمتٜمل ». أي     اًمذي يم٤من

 .5شُمٜمؽ ىمٌؾ ىمتكم
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إّن ه٤مسمٞمؾ مل يْمٛمر اًمنّم ٕظمٞمف أسمدًا، ومل ُيّدث ٟمٗمًف ذم اًمتٕمّدي قمغم أظمٞمف، وإن »

أوٛمر أظمقه اًمنّم ًمف، وم٢مّن ذًمؽ ٓ يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم اْلّلك واخلنان، وم٢مذا اظمت٤مر إخ 

ومٝمق يتحّٛمؾ شمٌٕم٤مت ومٕمٚمف، ّٕٟمف اعم٤ٌمذ ًمٚم٘متؾ،  ىمتٚمف، وم٢مّٟمف يرضمع إمم ٟمٗمًف اًمنميرة،

 وشمٌٕم٤مت إصمٛمل ًمق ومٕمٚمتف، ومٞمحّٛمٚمف إصمؿ اعم٘متقل قمغم شم٘مدير ىمتٚمف إّي٤مه.

أو أّن اعمراد ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م أّٟمف ًمق اظمت٤مر اًم٘متؾ وم٘متؾ أظم٤مه، ْتّٛمؾ َجٞمع آصم٤مُمف، 

ًمذي ًمق مل ي٘متٚمف ّٕٟمف اقمتدى قمغم ُمٔمٚمقم ٓ يًتحّ٘مف، ومٞمقرث اًم٘م٤مشمؾ َجٞمع آصم٤مم اعم٘متقل، ا

 ّٓ  .2شّٟمف سم٘متٚمف إّي٤مه أورصمف اهلل شمٕم٤ممم إّي٤مه٤مأْل٤مزاه اهلل شمٕم٤ممم ِب٤م، إ

أن يٜمت٘مؾ إصمؿ اعم٘متقل فمٚماًم إمم ىم٤مشمٚمف قمغم إصمٛمف اًمذي »وهذا اًمقضمف إظمػم يٕمٜمل: 

يم٤من ًمف ومٞمجتٛمع قمٚمٞمف اْلصمامن، واعم٘متقل يٚم٘مك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وٓ إصمؿ قمٚمٞمف، ومٝمذا فم٤مهر 

ىمقًمف:              .وىمد ورد سمذًمؽ اًمرواي٤مت وآقمت٤ٌمر اًمٕم٘مكم ي٤ًمقمد قمٚمٞمف 

واْلؿمٙم٤مل قمٚمٞمف سم٠من ٓزُمف ضمقاز ُم١ماظمذة آٟم٤ًمن سمذٟم٥م همػمه، واًمٕم٘مؾ ُيٙمؿ 

 خّلومف، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: سم           1ع سم٠من ذًمؽ ًمٞمس ُمـ أطمٙم٤مم ق. ُمدوم

تؿ قمٚمٞمف سم٤مؾمتح٤مًم٦م اًمقىمقع، سمؾ ُمـ أطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم اًمتل شمتٌع اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري طمّتك ْي

 واعمّمٚمح٦م هٜم٤م شمرك اًم٘متؾ. 4شُمّم٤مًمح اعمجتٛمع اْلٟم٤ًمين ذم صمٌقّت٤م وشمٖمػّمه٤م

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمٜمّمقب ّٕٟمف ُمٕمٓمقف قمغم       واؾمٛمف

 ش.أٟم٧م»وٛمػم ُمًتؽم 

      ،ظمؼم  ضم٤مر وجمرور  . 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف. ذم أظمرة ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ايٕم٤مد سم٤مًمٜم٤مر ًمٚم٘م٤مشمؾ 
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 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ. اؿم٤مرة إمم صػمورة اًم٘م٤مشمؾ        ذم

 يقم اعمٕم٤مد.

   .ظمؼم 

     ش.٤مشمٚملماًم٘م»ُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد ِبؿ هٜم٤م 

وذم أي٦م دًٓم٦م قمغم أن اًمققمٞمد سم٤مًمٜم٤مر ىمد يم٤من ذم زُمـ آدم سمخّلف »ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 .2شُم٤م يدقمٞمف َج٤مقم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

 اًمرواي٤مت

ُمتٕمّٛمدًا أصم٧ٌم اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: ُمـ ىمتؾ ُم١مُمٜم٤ًم  ظمؼم أؾمٚمؿ اْلٌكم قمـ أيب ضمٕمٗمر

ٟمقب، وسمريء اعم٘متقل ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  قمٚمٞمف َجٞمع اًمذُّ           

              .1 

ي٘مقل: أوطمك اهلل شمٕم٤ممم  : ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهللصحٞمح٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل

ي٤م ُمقؾمك ىمؾ ًمٚمٛمأل ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ: إّي٤ميمؿ وىمتؾ اًمٜمٗمس : أن رانَ ٛمْ ُمقؾمك سمـ قمِ إمم 

ٟمٞم٤م ىمتٚمتف ذم اًمٜم٤مر ُم٤مئ٦م أًمػ ىمتٚم٦م ُمثؾ ىمتٚمف  ، وم٢منَّ ُمـ ىمتؾ ُمٜمٙمؿ ٟمٗم٤ًًم ذم اًمدُّ احلرام سمٖمػم طمؼٍّ

 4.ص٤مطمٌف

ىم٤مل: ُمـ أقم٤من قمغم  صحٞمح٦م اسمـ أيب قمٛمػم قمـ همػم واطمد قمـ أيب قمٌداهلل

 .4ٜمٞمف ُمٙمتقب: آيس ُمـ رمح٦م اهلل ىمتؾ ُم١مُمـ سمِمٓمر يمٚمٛم٦م ضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم قمٞم

أّٟمف ؾمئؾ قمّٛمـ ىمتؾ ٟمٗم٤ًًم ُمتٕمّٛمدًا  ، قمـ أيب قمٌداهللصحٞمح أسم٤من قمٛمـ أظمؼمه
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 2.ىم٤مل: ضمزاؤه اًمٜم٤ّمر

ىم٤مل: أّول ُم٤م ُيٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف يقم  ، قمـ أيب ضمٕمٗمرظمؼم ضم٤مسمر سمـ يزيد

ُم٤مء ومٞمقىمػ اسمٜمل آدم ومٞمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام، صمؿَّ اًّمذيـ يٚمقهنام ُم٤مء  اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمدِّ ُمـ أصح٤مب اًمدِّ

طمّتك ٓ يٌ٘مك ُمٜمٝمؿ أطمٌد، صمؿَّ اًمٜم٤ّمس سمٕمد ذًمؽ، ومٞم٠ميت اعم٘متقل ىم٤مشمٚمف ومٞمِمخ٥م دُمف ذم 

 1.وضمٝمف ومٞم٘مقل: هذا ىمتٚمٜمل، ومٞم٘مقل: أٟم٧م ىمتٚمتف؟ ومّل يًتٓمٞمع أن يٙمتؿ اهلل طمديث٤مً 

ُم٧م ذم رضمؾ ىمتؾ رضمّلً ُم١مُمٜم٤ًم ىم٤مل: ي٘م٤مل ًمف:  ، قمـ أيب قمٌداهللظمؼم ؾمٕمٞمد إزرق

 ٧4م إن ؿمئ٧م هيقدّي٤ًم وإن ؿمئ٧م ٟمٍماٟمّٞم٤ًم وإن ؿمئ٧م جمقؾمّٞم٤ًم.أّي ُمٞمت٦م ؿمئ

ة وٓ وم٤مضمرة  ظمؼم أيب اْل٤مرود، قمـ حمّٛمد سمـ قمكمٍّ  ىم٤مل: ُم٤م ُمـ ٟمٗمس شم٘متؾ سمرَّ

ّٓ وهل ْتنم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمتٕمّٚم٘م٤ًم سم٘م٤مشمٚمف سمٞمده اًمٞمٛمٜمك ورأؾمف سمٞمده اًمٞمنى وأوداضمف  إ

ُاصمٞم٥م  ىمتٚمف ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمِمخ٥م دُم٤ًم ي٘مقل: ي٤مربِّ ؾمؾ هذا ومٞمؿ ىمتٚمٜمل؟ وم٢من يم٤من 

اًم٘م٤مشمؾ اْلٜم٦ّم وذه٥م سم٤معم٘متقل إمم اًمٜم٤ّمر، وإن يم٤من ذم ـم٤مقم٦م ومّلن، ىمٞمؾ ًمف: اىمتٚمف يمام ىمتٚمؽ، 

 4صمؿَّ يٗمٕمؾ اهلل ومٞمٝمام سمٕمد ُمِمّٞمتف.

 

                         

 

اَع اعمرير داظمؾ اًمٜمٗمس أي٦م اًمنميٗم٦م ذم»  هم٤مي٦م اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌّلهم٦م شمٌلّم اًمٍمِّ

اْلٟم٤ًمٟمّٞم٦م سملم ىمقى اخلػم وىمقى اًمنّم، وشمٖمّٚم٥م اًمٜمٗمس إُّم٤مرة واٟم٘مٞم٤مده٤م ًمتٗمٜمٞمذ اًمنّم، 

وٓ ري٥م أّن ذًمؽ ٓسمّد أن يٛمّر سمٛمراطمؾ وظمٓمقات ومه٤ًمت ذم اًمٜمٗمس ووؾم٤موس، وم٢مّن 
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ّٓ إذا اقمت٤مدت اًمٜمٗمس قمغم شمٖمّٚم٥م إطمدى اًم٘مّقشملم قمغم إظُمرى ٓ شمٙمقن سمً ٝمقًم٦م، إ

، اًمتل هل أسمٚمغ شـمّققم٧م»إطمداه٤م، ومتٙمقن ـمقع إرادة اْلٟم٤ًمن، وهذا ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م 

وٟمٔمػماّت٤م، وم٢مّن آُومم شمدّل قمغم آٟم٘مٞم٤مد اًمتدرجيّل، يمام أّن اْلـم٤مقم٦م شمدّل ش أـم٤مقم٧م»ُمـ 

ّٓ سمٕمد اىمؽماِب٤م إمم قمغم اًمدومٕمّل، ومٞمًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م أّن اًمٜمٗمس مل شمّمؾ إمم اًمٓمقع وآٟم٘مٞم٤م د إ

اًمٗمٕمؾ اًمزء شمدرجي٤ًم، وذم ظمٓمقات طمثٞمث٦م، ويدّل قمغم ذًمؽ ؾمٞم٤مق أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، وم٢مهّن٤م 

شمٌلّم اعمراطمؾ اًمتل شم٘مّدُم٧م قمغم اًمٗمٕمؾ، وم٤مسمتدأت سم٢مصم٤مرة اًمٜمٗمس سم٘مٌقل ىمرسم٤من ه٤مسمٞمؾ دون 

٦م اعم٤مٟمع، ىمرسم٤من ىم٤مسمٞمؾ، وىمد سملّم أّول اًم٥ًٌم ذم قمدم ىمٌقل ىمرسم٤من إظمػم ويم٤من قمٚمٞمف إزاًم

ّٓ أّن اْلصم٤مرة شمٚمؽ شمٌّدًم٧م إمم طمًد رهٞم٥م ذم اًمٜمٗمس اؾمتقمم قمغم ُمِم٤مقمره، ومٜمِم٠مت  إ

اْلرادة إمم اًم٘متؾ، صمّؿ اْلزم إًمٞمف سمٕمد اٟم٘مٞم٤مد اًمٜمٗمس إُّم٤مرة واؾمتٞمّلئٝم٤م قمغم اًمٕم٘مؾ 

 واًمٗمٓمرة، ومقىمع اًم٘متؾ.

اًمٍماع وم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ أي٤مت اعمٕمدودة اًمتل شمٌلّم واىمع اًمٜمٗمس اْلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، و

اًمقاىمع سملم ىمقى اًمنّم وىمقى اخلػم، وًمتج٤مذب اًمقاىمع سملم دواقمل احلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م، 

 وصقارف اًمٗمٓمرة ودواقمل اًمٜمٗمس إُّم٤مرة.

وسم٤مْلٛمٚم٦م: أّن هذا اًمتٜم٤مزع ُيّس سمف يمّؾ إٟم٤ًمن قمٜمد إرادة ارشمٙم٤مب ضمريٛم٦م، أو ومٕمؾ 

 .2شؿؿمٜمٞمع، يمام شمدّل قمٚمٞمف آي٤مت ُاظمر ذم ُمقاوع ُمتٕمّددة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمري

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    ُِه اًمُٙمْرُه... »، ىم٤مل اًمراهم٥م: ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم اًمٓمقع: آٟم٘مٞم٤مد وُيْم٤مدُّ

واًمٓم٤مقم٦م ُمثٚمف... وىمقًمف:         ٟمحق أؾْمَٛمَح٧ْم ًمف ىمريٜمُتُف واٟم٘م٤مَدْت ًمف

ًم٧م، و  وؾَمقَّ    أسمٚمغ ُِمـ أـم٤مقم٧م، و        سم٢مزاء ىمقْلؿ شم٠مسم٧َّْم قمـ

ُف... ًُ  .1شيمذا ٟمٗم

                                                 
 .22/295 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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اًمتٓمقيع  نّ أوًمٞمس ُمراده أن ـمققم٧م ُمْمّٛمـ ُمٕمٜمك اٟم٘م٤مدت أو ؾمقًم٧م سمؾ يريد »

قمغم اًمتدري٩م يم٤مْلـم٤مقم٦م قمغم اًمدومٕم٦م، يمام هق اًمٖم٤مًم٥م ذم سم٤ميب اْلومٕم٤مل واًمتٗمٕمٞمؾ  يدّل 

د وم٤مًمتٓمقيع ذم أي٦م اىمؽماب شمدرجيل ًمٚمٜمٗمس ُمـ اًمٗمٕمؾ سمقؾمقؾم٦م سمٕمد وؾمقؾم٦م ومه٤مُم٦م سمٕم

مه٤مُم٦م شمٜم٘م٤مد ْل٤م طمّتك شمتؿ ْل٤م اًمٓم٤مقم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م وم٤معمٕمٜمك: اٟم٘م٤مدت ًمف ٟمٗمًف وأـم٤مقم٧م أُمره 

 .2شأظمٞمف ـم٤مقم٦م شمدرجيٞم٦م٤مه٤م سم٘متؾ إيّ 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .واًمْمٛمػم يرضمع إمم ىم٤مسمٞمؾ اًم٘م٤مشمؾ ، 

    ٤م وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد سم٤مًمٜمٗمس هل إُم٤مرة وهقاه٤م وؿمٝمقاّت

وُمٓم٤مًم٤ٌمّت٤م وُم٘م٤مصده٤م وُمراداّت٤م. وهل اًمتل شمٙمقن أقمداء قمّدو اْلٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ اعمٚمتزم 

 سم٤مًمنميٕم٦م.

    ُمٗمٕمقل سمف، أو ُمٜمّمقب سمٜمزع اخل٤مومض إذا يم٤من ُمٕمٜمك    ـم٤موقم٧م

      ذم ىمتؾ أظمٞمف، أو سمٛمٕمٜمك ؾم٤مقمدشمف   قمغم ىمتؾ أظمٞمف، أو ؿمجٕمتف

   غم ىمتؾ أظمٞمف.قم 

وأُّم٤م إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك زيَّٜم٧م أو ُم٤م ُمّر ُمٜم٤ّم    .يّمػم ُمٗمٕمقل سمف 

    ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من، واًمْمٛمػم يرضمع إمم ىم٤مسمٞمؾ اًم٘م٤مشمؾ وإخ

 هق ه٤مسمٞمؾ اعم٘متقل ويم٤من أظمقه ُمـ أسمٞمف وُأُّمف. أي ؿم٘مٞم٘مف.

 .قم٤مـمٗم٦م ًمٚمتًٌٞم٥م واًمتٗمريع 

    وُمٗمٕمقل سمف. يٕمٜمل ُمٓم٤موقم٦م ش هق»قمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤م

 ص٤مرت ؾم٤ًٌٌم ًم٘متؾ ىم٤مسمٞمؾ أظم٤مه. وم٤مًم٘متؾ ُم٥ًٌٌم قمـ ُمٓم٤موقم٦م اًمٜمٗمس اًمنميرة. اًمٜمٗمس

 .قم٤مـمٗم٦م ًمٚمتًٌٞم٥م واًمتٗمريع 

    ِأي ص٤مر وٓ يدّل قمغم ش. هق»واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم  صٍ ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

أّن اًم٘متؾ وىمع ذم اًمٚمٞمؾ وان يم٤من     ّف سمح٥ًم أصؾ ُمٕمٜم٤مه واؿمت٘م٤مىمف يٗمٞمد ذًمؽ ٕٟم

                                                 
 .5/405 اعمٞمزان .2
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يًتٕمٛمٚمف سمٛمٕمٜمك ص٤مر ُمـ همػم رقم٤مي٦م أصؾ  ِب رَ اًمٕمَ  ِف رْ قمُ  َـّ ًمٙمِ »ذم ُم٘م٤مسمؾ أُمًك  و 

اؿمت٘م٤مىمف، وذم اًم٘مرآن رء يمثػم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ يم٘مقًمف:           2 

وىمقًمف:                    1  ومّل ؾمٌٞمؾ إمم إصم٤ٌمت إرادة

 .4شاعمٕمٜمك إصكم ذم اعم٘م٤مم

       ِّٟمّم٥م ظمؼم  ضم٤مر وجمرور ذم حمؾ   واخلنان هق . 

ّٓ اْلٜم٦م يمام  ُف وًمٞمس صمٛمـ اًمٜمٗمس إ ًُ ذه٤مب رأس اعم٤مل ورأُس ُم٤مِل يمؾِّ اٟم٤ًمٍن َٟمْٗم

ّٓ أٓ: »ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم ـٌ إ  طمرٌّ يدع هذه اًمٚمامفم٦م ٕهٚمٝم٤م؟ إّٟمف ًمٞمس ٕٟمٗمًٙمؿ صمٛم

ّٓ ِب٤م ، وًمٙمـ ىم٤مسمٞمؾ سمٕمد ُمٓم٤موقم٦م ٟمٗمًف ذم ىمتؾ أظمٞمف سم٤مع آظمرشمف 4شاْلٜم٦ّم، ومّل شمٌٞمٕمقه٤م إ

سمدٟمٞم٤مه، ومخنو ظم٤مب اًمّمٗم٘م٦م وص٤مر                 5. 

 

                              

                          

 

و٦م قمٚمٞمٝم٤م سمّل واؾمٓم٦م ُمـ إقمّلٌم ًمً٘مقط ٟمٗمس ىم٤مسمٞمَؾ قمـ ىم٤مسمٚمٞم٦م اْلْل٤مم واْلوم٤م»

سمٓمريؼ اًم١ًمال ُمثًّل قمغم ٟمحق  ، أو ُمـ اًمتٕمّٚمؿ ُمـ واًمده اًمٜمٌّل اعمٕمّمقم,اهلل 

اًمٙمّٚمٞم٦م ٓ خلّمقص اًمقاىمٕم٦م. صمّؿ ٓ ْيٗمك يمامل رأومتف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٤مًمّم٤محللم ُمـ قم٤ٌمده، 

يٙمقن ضمًد قمٌده اًمّم٤مًمح ُمقرد اومؽماس اًم٤ًٌمع، ومدسّمر شمٕم٤ممم ًمف سم٠من  طمٞم٨م مل يرض 
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 .2ش٦م دومٜمف ِبذا اًمتدسمػم احلًـيمٞمٗمٞمّ 

يم٤من أّول ُمٞم٧م ُمـ اًمٜم٤ّمس ومٚمذًمؽ مل يدر يمٞمػ يقاريف ويمٞمػ يدومٜمف طمّتك »وه٤مسمٞمؾ 

سمٕم٨م اهلل همراسملم أطمدمه٤م طمل وأظمر ُمٞم٧م، وىمٞمؾ يم٤مٟم٤م طمٞملم وم٘متؾ أطمدمه٤م ص٤مطمٌف صمّؿ 

سمح٨م احلل إرض ومدومـ ومٞمف اًمٖمراب اعمٞم٧م، ومٗمٕمؾ سمف ُمثؾ ذًمؽ ىم٤مسمٞمؾ، وهق ىمقل اسمـ 

 .1شـ ُمًٕمقد واسمـ ُم٤مًمؽ وجم٤مهد واًمْمح٤مك وىمت٤مدةقم٤ٌمس واسم

  .وأي٦م سمًٞم٤مىمٝم٤م شمدّل قمغم أّن اًم٘م٤مشمؾ ىمد يم٤من سم٘مل زُم٤مٟم٤ًم »شمٗمريٕمٞم٦م قمغم اًم٘متؾ

قمغم ْتػّم ُمـ أُمره، ويم٤من ُيذر أن يٕمٚمؿ سمف همػمه، وٓ يدري يمٞمػ احلٞمٚم٦م إمم أن ٓ 

 .4شئمٗمروا سمجًده طمتك سمٕم٨م اهلل اًمٖمراب

    ،ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض  .هٜم٤م سمٛمٕمٜمك  أْلؿ 

  .وم٤مقمٚمف 

  .ُمٗمٕمقل سمف، واًمٖمراب ُمـ ديدٟمف اًمدومـ ذم إرض وآدظم٤مر ومٞمٝم٤م 

    اًمٌح٨م: ـمٚم٥م اًمٌمء ذم ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 اًمؽماب. اًمٌح٨م: احلٗمر.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واْلٛمٚم٦م .         ذم

 .حمؾ ٟمّم٥م صٗم٦م 

 .طمرف ضمر ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

     ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ  ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

وُمٗمٕمقل سمف واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم ىم٤مسمٞمؾ وأُّم٤م اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ومػمضمع إمم ش هق»

إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم ظمّلف اًمٖمراب يمام هق اًمٔم٤مهر وإىمرب، ويٛمٙمـ ارضم٤مقمف 
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 .ُمـ اهلل  قمغم اًمت٘مديريـ ّٕن اًمٖمراب ُمٌٕمقثاًمٔم٤مهر ّٕٟمف إسمٕمد، واعمٕمٜمك صحٞمح 

    اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم، ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح، ُمٗمٕمقل سمف صم٤من   . 

    اًمتقاري: اًمتًؽم واعمقاراة ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .هٜم٤م: اًمدومـ

    ،اًمًقأة: ُم٤م يٙمرهف اْلٟم٤ًمن وشمٓمٚمؼ قمغم اًمٕمقرة عم٤م شمًقء »ُمٗمٕمقل سمف

 .2شٟم٤مفمره٤م، واعمراد ِب٤م ذم اعم٘م٤مم َجٞمع اْلًد

    ٍوُمٕمٜمك . »ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من       :ىمٞمؾ ومٞمف ىمقٓن

ـ وم٘مٞمؾ ْلٞمٗمتف ؾمقءة. تٟمف يم٤من شمريمف طمتك أف ضمٞمٗم٦م أظمٞمف، ٕٟمّ أطمدمه٤م: ىم٤مل أسمق قمكم: إٟمّ 

 .1شوىم٤مل همػمه: ُمٕمٜم٤مه قمقرة أظمٞمف واًمٔم٤مهر ُيتٛمؾ إُمريـ

  ِووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم يرضمع إمم ىم٤مسمٞمؾ اًم٘م٤مشمؾ.  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  خم٤مـم٤ًٌم

 ًمٜمٗمًف قمغم ـمريؼ آؾمتٗمٝم٤مم اْلٟمٙم٤مري.

  داة ٟمداء.أ 

    وشمٚمّٝمػ  ُمٜم٤مدى ُمٜمّمقب وُمْم٤مف إًمٞمف. وهل يمٚمٛم٦م ضمزع وشم٠مؾمػ

 وْتّن ي٘م٤مل قمٜمد اْلٚمٙم٦م وقمغم ُم٤موم٤مشمف ُمـ اًمٗم٤مئدة أو ايمتًٌف ُمـ اًمير واخلنان.

  اؾمتٗمٝم٤مم يٗمٞمد اْلٟمٙم٤مر واًمتٕمج٥م هٜم٤م.طمرف 

     .ي٘م٤مل: »ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. وُمٕمٜمك اًمٕمجز ُم٘م٤مسمؾ آؾمتٓم٤مقم٦م

 .4شقمجزت قمـ إُمر، أقمجز قمجزًا وُمٕمجزة

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

    ش.أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمٜمّمقب واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم 
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    ظمؼم            .  .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمْم٤مف إًمٞمف 

    سمدل  ُمٓم٤موقم٦م اًمٜمٗمس يًٚم٥م ُمـ اْلٟم٤ًمن ىمدرة شمٗمٙمره .

 سمحٞم٨م ٓسمّد أن يتٕمّٚمؿ ُمـ اًمٖمراب وأن يتحّن أن يٙمقن ُمثٚمف، وهذا قمج٥م اًمٕمج٤مب.

 اىمٕم٦م ذم ضمقاب آؾمتٗمٝم٤مم.و 

    اعمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ ووم٤مقمٚمف وٛمػم .

 ش.أٟم٤م»ُمًتؽم 

             .ُمٗمٕمقل سمف  .ُمْم٤مف إًمٞمف، وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من 

 .شمٗمريٕمٞم٦م ؾمٌٌٞم٦م 

    ِش.هق»واؾمٛمف وٛمػم ُمًتؽم  ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

       ضم٤مر وجمرور ذم حمؾ ٟمّم٥م ظمؼم  « . اًمٜمداُم٦م شم٠مصمر روطمل

ُمـ إؾم٤ٌمب اعم١مدي٦م  ُمـ اْلٟم٤ًمن وشم٠ممل سم٤مـمٜمل يٕمروف ُمـ ُمِم٤مهدشمف إمه٤مًمف ؿمٞمئ٤مً  ظم٤مص

إمم ومقت ُمٜمٗمٕم٦م أو طمدوث ُمية، وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ هل شم٠مصمر اْلٟم٤ًمن اًمٕم٤مرض ًمف ُمـ 

 شمذيمره إمه٤مًمف ذم اْلؾمتٗم٤مدة ُمـ إُمٙم٤من ُمـ اْلُمٙم٤مٟم٤مت.

هذه  وهذا طم٤مل اْلٟم٤ًمن إذا أشمك ُمـ اعمٔم٤ممل سمام يٙمره أن يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس وم٢منّ 

أضمزائف سمٌٕمض ومّلسمّد أن ئمٝمر  سمٕمض ُأُمقر ٓ ي٘مٌٚمٝم٤م اعمجتٛمع سمٜمٔم٤مُمف اْل٤مري ومٞمف، اعمرشمٌط

أصمر هذه إُمقر اعمٜم٤مومٞم٦م ًمف وإن ظمٗمٞم٧م قمغم اًمٜم٤مس ذم أّول طمدوصمٝم٤م، واْلٟم٤ًمن اًمٔم٤ممل 

ٜمٔم٤مم قمغم ىمٌقًمف وًمٞمس سم٘م٤مسمؾ ٟمٔمػم أن ي٠ميمؾ اْلٟم٤ًمن أو ينمب اعمجرم يريد أن جيؼم اًم

ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمًؿ وهق يريد أن هيْمٛمف ضمٝم٤مز هْمٛمف وًمٞمس ِب٤موؿ، ومٝمق إن أُمٙمـ وروده 

 وًمف ُمققمدًا ًمـ ْيٚمٗمف وُمرصدًا ًمـ يتج٤موزه،  َـّ ذم سم٤مـمٜمف ًمٙمِ         2. 

ُم٤م يم٤من جي٥م قمٚمٞمف ُمراىمٌتف  وقمٜمد ذًمؽ ئمٝمر ًمإلٟم٤ًمن ٟم٘مص شمدسمػمه ذم سمٕمض

ورقم٤ميتف ومٞمٜمدم ًمذًمؽ، وًمق قم٤مد وم٠مصٚمح هذا اًمقاطمد ومًد آظمر وٓ يزال إُمر قمغم ذًمؽ 
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 ك يٗمْمحف اهلل قمغم رؤس آؿمٝم٤مد.طمتّ 

وىمد اشمْمح سمام شم٘مدم ُمـ اًمٌٞم٤من: أن ىمقًمف:           إؿم٤مرة إمم

ٙمـ أن ي٘م٤مل: إن اعمراد سمف ٟمدُمف قمغم أصؾ ٟمداُمتف قمغم قمدم ُمقاراشمف ؾمقأة أظمٞمف، ورسمام أُم

 .2شاًم٘متؾ، وًمٞمس سمٌٕمٞمد

 اًمٜمداُم٦م قمغم ُمٓم٤موقم٦م اًمٜمٗمس اًمتل وصٚم٧م إمم طمّد ىمتؾ أظمٞمف. نَ قْ ٙمُ شمَ وإفمٝمر أن 

شمقسم٦م ّٕٟمف طم٤مًم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م سمّلواؾمٓم٦م آظمتٞم٤مر  دُّ ٕمَ يُ وًمٙمـ هذا اًمٜمدم ُمٜمف ٓ 

اخلٓم٠م واًمٗمٕمؾ اًمِمٜمٞمع، وارشمٙم٤مسمف  شمٕمرض ًمٙمّؾ إٟم٤ًمن قم٘م٥م ُم٤م يّمدر قمٜمف ُمـ»اْلٟم٤ًمين 

ُم٤م يٙمره أن يّٓمٚمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس أو يرومْمف اعمجتٛمع، ورسّمام يٙمقن اًمٜمدم شمقسم٦م إذا يم٤من ؾمٌٌف 

، وذم اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، واًمت٠ممّل ُمـ اًمتٕمّدي قمغم طمدوده، وارشمٙم٤مب ُم٤م ٓ يرو٤مه 

ّية، ومّل وأُم٤م إذا يم٤من ؾمٌٌف ومقت ُمٜمٗمٕم٦م أو طمدوث ُمش. يمٗمك سم٤مًمٜمدم شمقسم٦م»احلدي٨م: 

يٙمقن اًمٜمدم طمٞمٜمئٍذ شمقسم٦م، يمام هل اًمٕم٤مدة ذم ُم٤م إذا فمٝمر ًمإلٟم٤ًمن سمٕمد ارشمٙم٤مسمف اًمٗمٕمؾ أّٟمف 

ىمٍّم ذم شمدسمػم أُمره واخت٤مذ احلٞمٓم٦م اًمّلزُم٦م قمٜمد ارشمٙم٤مسمف اْلريٛم٦م، وًمذا ًمق قم٤مد وم٢مّٟمف يّمٚمح 

 ُم٤م وم٤مشمف ومٞم٤م عمّره آُومم، ومّل يٙمقن ُمثؾ هذا اًمٜمدم شمقسم٦م.

يم٦م أّن ٟمداُمتف ُمـ ضمٝم٦م قمجزه قمـ ُمقاراة ؾمقأة أظمٞمف، أو اًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م اعم٤ٌمر

ٟمدُمف قمغم أصؾ اًم٘متؾ ىمٌؾ أن يّتخذ َجٞمع اْلضمراءات، وىمٌؾ أن يٕمرف ُم٤م يّمٜمع سمجًد 

أظمٞمف، وم٤مًمٜمداُم٦م شم٠مصمػم روطمل ظم٤مّص ذم اْلٟم٤ًمن يٕمرض قمٜمد ارشمٙم٤مب اخلّلف، وًمٙمـ 

ٗمٞمػ قمـ اًمٔم٤ممل، يمام ْيتٚمػ أؾم٤ٌمِب٤م، وم٘مد يٙمقن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ومتٙمقن محٞمدة ُمقضم٦ٌم ًمٚمتخ

 ُيدث يمثػمًا قمٜمد اعمجرُملم قمٜمد طمّمقل اًمٜم٘مٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ.

ويمٞمػ يم٤من، وم٢مّن ٟمدم ىم٤مسمٞمؾ ٓ يٗمٞمده عم٤م ارشمٙمٌف ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمِمٜمٞمع اًمذي ٓ يٖمٗمر 

سمٛمجّرد اًمٜمدم، عم٤م قمروم٧م ذم سمح٨م اًمتقسم٦م ُمـ قمدم يمٗم٤مي٦م اًمٜمدم ذم رومع آصم٤مر اًمذٟم٥م ذم 
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 .2شعمقسم٘م٦ماسمٕمض اْلرائؿ 

 روايت٤من

ُيّدث رضمًّل ُمـ  ؾمٛمٕم٧م قمكّم سمـ احلًلم ير سمـ أيب وم٤مظمت٦م ىم٤مل:طمًٜم٦م صمق

 ىمريش، ىم٤مل:

ب أطمدمه٤م أؾمٛمـ يمٌش يم٤من ذم فم٠مٟمف، وىمّرب أظمر  ب اسمٜم٤م آدم اًم٘مرسم٤من، ىمرَّ عّم٤م ىمرَّ

 ومل يت٘مٌّؾ ُمـ أظمر.ش ه٤مسمٞمؾ»وٖمث٤ًم ُمـ ؾمٜمٌؾ ومت٘مٌّؾ ُمـ ص٤مطم٥م اًمٙمٌش وهق 

 ٤مل ه٤مسمٞمؾ:وم٘م٤مل ْل٤مسمٞمؾ: واهلل ٕىمتٚمٜمّؽ! وم٘مش ىم٤مسمٞمؾ»ومٖمْم٥م 

               *                   

                      *                        

                 *              1. 

ومٚمؿ يدِر يمٞمػ ي٘متُٚمف، طمّتك ضم٤مء إسمٚمٞمس ومٕمّٚمٛمف، وم٘م٤مل: وع رأؾمف سملم طمجريـ، صمّؿ 

ؾ أطمدمه٤م اؿمدظمف! ومٚماّم ىمتٚمف مل يدِر ُم٤م يّمٜمع سمف، ومج٤مء همراسم٤من وم٠مىمٌّل يتْم٤مرسم٤من طمّتك ىمت

 ص٤مطمٌف، صمّؿ طمٗمر اًّمذي سم٘مل إرَض سمٛمخ٤مًمٌف، ودومـ ومٞمٝم٤م ص٤مطمٌف!

ىم٤مل ىم٤مسمٞمؾ:                            

         .ومحٗمر ًمف طمٗمػمة ودومٜمف ومٞمٝم٤م، ومّم٤مرت ؾمٜم٦ّم يدومٜمقن اعمقشمك 

 : أيـ شمريم٧م اسمٜمل؟رضمع ىم٤مسمٞمؾ إمم أسمٞمف ومٚمؿ يَر ُمٕمف ه٤مسمٞمؾ، وم٘م٤مل ًمف آدموم

ىم٤مل ًمف ىم٤مسمٞمؾ: أرؾمٚمتٜمل قمٚمٞمف راقمٞم٤ًم؟ وم٘م٤مل آدم: اٟمٓمٚمؼ ُمٕمل إمم ُمٙم٤من اًم٘مرسم٤من. 

 ىمٚم٥م آدم سم٤مًمّذي ومٕمؾ ىم٤مسمٞمؾ، ومٚماّم سمٚمغ ُمٙم٤من اًم٘مرسم٤من اؾمت٤ٌمن ىمتٚمف. 4وأوضمس

ن يٚمٕمـ ىم٤مسمٞمؾ، وٟمقدي ىم٤مسمٞمؾ ومٚمٕمـ آدم إرض اًّمتل ىمٌٚم٧م دم ه٤مسمٞمؾ، وُاُمر آدم أ

                                                 
 .22/299 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .17-40/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .5/256 اًمٜمٝم٤مي٦م سمف. أطمّس  سم٤مًمٌمء: شمقضّمس .4



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 158

وًمذًمؽ ٓ شمنمب إرض اًمدم! وم٤مٟمٍمف آدم، ش ًُمِٕمٜم٧م يمام ىمتٚم٧م أظم٤مك»ُمـ اًمًامء: 

ومٌٙمك قمغم ه٤مسمٞمؾ أرسمٕملم يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦م، ومٚماّم ضمزع قمٚمٞمف ؿمٙمك ذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم: وم٠موطمك 

 ش.أيّن واه٥م ًمؽ ذيمرًا يٙمقن ظمٚمٗم٤ًم ُمـ ه٤مسمٞمؾ»اهلل إًمٞمف: 

 ُم٤ٌمريم٤ًم، ومٚماّم يم٤من اًمٞمقم اًم٤ًمسمع أوطمك اهلل إًمٞمف: ومقًمدت طمّقاء همّلُم٤ًم زيمّٞم٤مً 

 2ومًاّمه آدم: ه٦ٌم اهلل.ش ي٤م آدم! إّن هذا اًمٖمّلم ه٦ٌم ُمٜمّل ًمؽ، ومًّٛمف ه٦ٌم اهلل»

ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم ُمٕمف ذم اعمًجد  ُمقصم٘م٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب ضمٕمٗمر

م ىُمتؾ ذم ضم٤مٟم٥م احلرم ُيّدث أصح٤مسمف طمّتك ىم٤مل: أشمدري أّي يق 1احلرام، وم٢مذا ـم٤موس

 ٟمّمُػ اًمٜم٤مس؟

وم٘م٤مل: أو رسمع اًمٜم٤مس ي٤م ـم٤موس؟ وم٘م٤مل: أو رسمع اًمٜم٤مس.  وم٠مضم٤مسمف أسمقضمٕمٗمر

وم٘م٤مل: أشمدري ُم٤م صٜمع سم٤مًم٘م٤مشمؾ؟ وم٘مٚم٧م: إّن هذه عم٠ًمًم٦م. ومٚماّم يم٤من ُمـ اًمٖمد همدوت إمم 

ومقضمدشمف ىمد ًمٌس صمٞم٤مسمف وهق ىم٤مقمد قمغم اًم٤ٌمب يٜمتٔمر اًمٖمّلم أن  اْلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر

 ي٨م ىمٌؾ أن أؾم٠مًمف، وم٘م٤مل:ينج ًمف، وم٤مؾمت٘مٌٚمٜمل سم٤محلد

 4سمرضمٚمف ـ أي واطمدة ـ ًمٌس اعمًح 4إّن سم٤مْلٜمد أو ُمـ وراء اْلٜمد رضمًّل ُمٕم٘مقًٓ 

ُمقيّمؾ سمف قمنمة ٟمٗمر، يمّٚمام ُم٤مت رضمؾ ُمٜمٝمؿ أظمرج أهؾ اًم٘مري٦م سمدًمف، وم٤مًمٜم٤مس يٛمقشمقن 

واًمٕمنمة ٓ يٜم٘مّمقن، يًت٘مٌٚمقن سمقضمٝمف اًمِمٛمس طملم شمٓمٚمع، ويديروٟمف ُمٕمٝم٤م طمتّك 

ٌّقن  قمٚمٞمف ذم اًمؼمد اعم٤مء اًم٤ٌمرد، وذم احلّر اعم٤مء احل٤مر! ىم٤مل: ومٛمّر سمف رضمؾ ُمـ شمٖمٞم٥م، صمّؿ يّم

 اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل ًمف: ُمـ أٟم٧م ي٤م قمٌداهلل؟

                                                 
 .7ح ،2/144 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 ًمٚمٓمػْمِ  وسمقاَوْيـ ًمٚمرضم٤مل واطمدةٍ  سمقاوٍ  ُس ـم٤موُ  شمٙمُت٥َم  أن واعمخت٤مر اعمٕمروف اًمّت٤مسمِٕملُّ  اًمَٞمامينُّ  ـم٤مُوس هق .1

ة راضمع اعمٕمروف. سمِْٞمديَّ  ُمرشم٣م ًمٚمًّٞمد شاًم٘م٤مُمقس ضمقاهر ُمـ اقمٚمروش شم٤مج» يمت٤مب ُمـ )ـُمْقس( ُم٤مدَّ  اًمزَّ

 هـ(.2105)ت

 ُمِمدودًا. أي .4

 .4/695 اًمٌحريـ جمٛمع ُمٕمروف. يم٤ًمء وهق اعمًقح واطمد ـ وم٤مًمًٙمقن سم٤مًمٙمن ـ اعمًح .4
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ومرومع رأؾمف وٟمٔمر إًمٞمف، صمّؿ ىم٤مل ًمف: إُّم٤م أن شمٙمقن أمحؼ اًمٜم٤مس، وإُّم٤م أن شمٙمقن 

 أقم٘مؾ اًمٜم٤مس، إيّن ًم٘م٤مئؿ ه٤مهٜم٤م ُمٜمذ ىم٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤م، ُم٤م ؾم٠مًمٜمل أطمد همػمك ُمـ أٟم٧م؟!

 2ىم٤مل: يزقمٛمقن أّٟمف اسمـ آدم.صمّؿ 

 

                           

                         

                                

         

 

ًم٘مد يمِمٗم٧م ىمّم٦م َوًَمَدْي آَدَم أّن ذم اًمٜم٤مس ٟمققملم: ُمٕمتدي٤ًم وُمٕمتدًى قمٚمٞمف... »

قم٘مقسم٦م يًتح٘مٝم٤م،  وحلامي٦م هذا ُمـ ذاك، وصٞم٤مٟم٦م احلٞم٤مة وٟمٔم٤مُمٝم٤م ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؾِّ ُمٕمتدٍ 

 .1شواقمتؼم ىمتؾ إسمري٤مء ضمريٛم٦م اْلرائؿ يمّٚمٝم٤م

شمِمديد ذم أُمر اًم٘متؾ، وشم٠ميمٞمٌد قمغم طمرُم٦م إراىم٦م اًمدم ُمـ همػم ؾم٥ٌم ذقمّل، »و 

 .4شوسمٞم٤من إمم أّن ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحؽمُم٦م يًتٕم٘م٥م اًمٖمْم٥م اًمرسمقيّب واًمًخط اْلْلّل 

  .طمرف ضمر، وُمٕمٜم٤مه هٜم٤م ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م 

  ره، يتٕمٚم٘م٤من سمـ جمرو   .أيت. أي: سم٥ًٌم 

إضَمُؾ: اعمّدُة اعميوسم٦ُم ًمٚمٌمء... وأضمُؾ ِودُّ اًمٕم٤مضِمِؾ، »ىم٤مل اًمراهم٥م: 

وإضَمُؾ: اْلٜم٤مي٦ُم اًمتل ُْي٤مُف ُمٜمٝم٤م آضِمّلً ومٙمؾِّ أضمٍؾ ضمٜم٤مي٦ٌم وًمٞمس يمؾُّ ضمٜم٤مي٦ٍم أضَمًّل، ي٘م٤مل: 

                                                 
 .8ح ،2/145 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .4/47 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1

 .22/100 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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ومٕمٚم٧ُم يمذا ُمـ أضْمٚمِِف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:            اء وىُمِرَئ أي ُمـ ضُمرَّ

 .1شصمّؿ اؾمتٕمٛمؾ ]أضمؾ[ ًمٚمتٕمٚمٞمؾ.... »2شُمـ أضمؾ ذًمؽ سم٤مًمٙمن أي ُمـ ضمٜم٤مي٦م ذًمؽ...

   اؾمؿ اؿم٤مرة، ذم حمّؾ ضمّر سم٤مٓو٤موم٦م. اؿم٤مرة إمم ٟم٠ٌم اسمٜمل آدم اعمذيمقر ذم

 شُمنمع اًمًٚمٓم٦م ىم٤مٟمقٟم٤ًم قم٤مُم٤ًم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وًمٙمـ هق اًم٥ًٌم اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمتنميع ـ يمام

 4سم٥ًٌم طم٤مدصم٦م ظم٤مص٦م ـ أي شمنميع ضمريٛم٦م اًم٘متؾ ُمـ طمٞم٨م هل.

    ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض ووم٤مقمٚمف. أي ضمٕمٚمٜم٤م، وهق ضمٕمؾ احلرُم٦م اعمٖمٚمٔم٦م قمغم ضمريٛم٦م اًم٘متؾ

 اًمٕمٛمد.

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    وُمْم٤مف إًمٞمف. اْلٕمؾ قم٤مم

 تص سمـ ٓ ْي   ِؼ ٚمْ ظَم  اُ رَ ضْم ؿ أَ أهّن »وهمػمهؿ وأُّم٤م اًمقضمف ذم ذيمر اًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م 

اهلل قمغم ىمتؾ قم٤ٌمده، واراىم٦م دُم٤مئٝمؿ، وسمذًمؽ شمِمٝمد شمقراّتؿ اًمتل أسم٤مطم٧م ْلؿ ىمتؾ اًمٜم٤ًمء 

وإـمٗم٤مل، ويِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ ىمتٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء ذم شم٤مرْيٝمؿ اًم٘مديؿ، وؾمػمّتؿ ذم ومٚمًٓملم ذم 

 .4شحلدي٨مشم٤مرْيٝمؿ ا

   ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ.طمرف 

   اؾمٛمف، وٛمػم اًمِم٠من. واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م   اعمٌتدأ وظمؼمه ذم حمّؾ رومع

ظمؼم   . 

  .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ 

    ِضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط.  ٥مذم حمٚمش. هق»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 واعمراد سمف اًم٘متؾ اًمٕمٛمد.

                                                 
 .7 و 6/ اعمٗمردات .2

 .5/425 اعمٞمزان .1

 .4/47 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم راضمع .4

 .4/47 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4
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   ُمـ ٗمٕمقل سمف،ُم   يمام ي٠ميت سمّل ومرق سملم أًمقاهنؿ وُمٚمّٞمتٝمؿ

ٝمؿ ورئٞمًٝمؿ وُمرئقؾمٝمؿ و... وأدي٤مهنؿ وضمٜمًٞمتٝمؿ وصٖمػمهؿ ويمٌػمهؿ ووم٘مػمهؿ وهمٜمٞم

 واـمّلق  .يِمٛمؾ ضمٞمٛمٕمٝمؿ وشمٜمقيٜمٝم٤م شمٍميح سم٤مـمّلىمٝم٤م 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ٌ٤مء أو طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم واًم

 ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م.

    ُمْم٤مف إًمٞمف. اؾمتثٜم٤مء ُمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحّرم واعمًتثٜمك هق ىمتؾ اًمٜمٗمس

سم٤مًمٜمٗمس وهق اًم٘مقد واًم٘مّم٤مص يمام ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:               

        2  :وىمقًمف               1  :وىمقًمف شمٕم٤ممم

       4  و ىمقًمف :                        

  4. 

  .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم  أي .        تؾ اؾمتثٜم٤مء صم٤مٟمٞم٦م ُمـ ىم

ـّ سملّم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  اًمٜمٗمس اعمحؽمُم٦م. واًمٗم٤ًمد ُمٓمٚمؼ يِمٛمؾ ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمّمّلح وًمٙم

 ُمّم٤مدي٘مف يمام ورد أطمده٤م ذم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ .أو سمّمٗم٦م ًمف 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

   َُّمريم٦ٌم ُمـ وُمٙمٗمقوم٦مٌ  ٦مٌ يم٤موم ، وم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ طمرف اعمٙمٗمق

اًمزائدة اًمٙم٤موم٦م. و  شمِمٌٞمف وشمقيمٞمد، ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمّؾ ًمف ُمـ اْلقمراب و 

                                                 
 .278/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .45/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .294 اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 .279 اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4
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   شمدظمؾ قمغم اْلٛمؾ آؾمٛمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م سمخّلف   اعمختص سم٤مْلٛمؾ

 آؾمٛمٞم٦م.

             .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف .ُمٗمٕمقل سمف 

   طم٤مل ُمـٌّف اهلُل ؾمٌح٤مٟمف ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمقاطمدة سم٘متؾ َجٞمع  . ؿم

اًمٜم٤مس ووضمف اًمِمٌف اْت٤مد اًمقاطمد واًمٜمقع هٜم٤م ذم احلٙمؿ ّٕن اْلٟم٤ًمٟمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م واطمدة 

 دراومَجٞمع آىمتؾ ضم٤مري٦م ذم َجٞمع إومراد واًمٙمؾ يِمؽميمقن ومٞمف وًمذا يٕمّد ىمتؾ اًمقاطمد 

هذا اًمتٜمزيؾ  : سم٠منّ غم أي٦م أّوًٓ ورسمام أؿمٙمؾ قم»وًمذا ٓ يرد قمٚمٞمٝم٤م اْلؿمٙم٤مٓن اًمت٤مًمٞم٤من: 

يٗميض إمم ٟم٘مض اًمٖمرض وم٢مّن اًمٖمرض سمٞم٤من أمهٞم٦م ىمتؾ اًمٜمٗمس وقمٔمٛمتف ُمـ طمٞم٨م اْلصمؿ 

وإصمر، وٓزُمف أن شمزيد إمهٞم٦م يمّٚمام زاد قمدد ُمـ ىمتؾ قمنمًا يم٤من اًمقاطمدة ُمـ هذه 

 اعم٘م٤مشمؾ شمٕمد ىمتؾ اْلٛمٞمع، وشمٌ٘مك اًم٤ٌمىمل وًمٞمس سم٢مزائف رء.

ىمتؾ اًمٕمنمة يٕمدل قمنمة أوٕم٤مف ىمتؾ اْلٛمٞمع  سم٠من ي٘م٤مل: إنّ  ؿمٙم٤مُل وٓ يٜمدومع اْلِ 

وأّن  ىمتؾ اْلٛمٞمع يٕمدل ىمتؾ اْلٛمٞمع سمٕمدد اْلٛمٞمع ّٕن ُمرضمٕمف إمم اعمْم٤مقمٗم٦م ذم قمدد 

 اًمٕم٘م٤مب، واًمٚمٗمظ ٓ يٗمل سمٌٞم٤من ذًمؽ.

قمغم أنَّ اْلٛمٞمع ُم١مًمَّػ ُمـ آطم٤مد يمّؾ واطمد ُمٜمٝم٤م يٕمدل اْلٛمٞمع اعم١مًمَّػ ُمـ أطم٤مد 

ٓ هن٤مي٦م ًمف، وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمجٛمٞمع ِبذا اعمٕمٜمك، إذ ٓ ومرد واطمد ًمف يمذًمؽ، ويذه٥م إمم ُم٤م 

 ومّل َجٞمع ُمـ همػم آطم٤مد.

قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:                  2. 

وصم٤مٟمٞم٤ًم: سم٠مّن يمقن ىمتؾ اًمقاطمد يٕمدًم٘متؾ اْلٛمٞمع إْن ُأريد سمف ىمتؾ اْلٛمٞمع اًمذي 

طمد يم٤من ٓزُمف ُم٤ًمواة اًمقاطمد جمٛمقع ٟمٗمًف وهمػمه وهق حم٤مل يِمتٛمؾ قمغم هذا اًمقا

سم٤مًمٌداه٦م، وان ُأريد سمف ىمتؾ اْلٛمٞمع سم٤مؾمتثٜم٤مء هذا اًمقاطمد يم٤من ُمٕمٜم٤مه ُمـ ىمتؾ ٟمٗم٤ًًم ومٙم٠مٟمام 

ىمتؾ همػمه٤م ُمـ اًمٜمٗمقس، وهق ُمٕمٜمك رديء ُمٗمًد ًمٚمٖمرض ُمـ اًمٙمّلم وهق سمٞم٤من هم٤مي٦م 
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أمهٞم٦م هذا اًمٔمٚمؿ. قمغم أّن إـمّلق ىمقًمف:           ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء

 يدومع هذا آطمتامل.

سمٛمثؾ ىمقْلؿ: أنَّ اعمراد هق اعمٕم٤مدًم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٕم٘مقسم٦م  ؿمٙم٤مُل هذا اْلِ  عُ ومِ دَ ٜمْ ٓ يَ يَمام 

 أو ُمْم٤مقمٗم٦م اًمٕمذاب وٟمحق ذًمؽ، وهق فم٤مهر.

 واْلقاب قمـ اْلؿمٙم٤مًملم: أن ىمقًمف:       ـ إمم ىمقًمف     

    ،يمٜم٤مي٦م قمـ يمقن اًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم ذوي طم٘مٞم٘م٦م واطمدة إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمتحدة ومٞمٝم٤م

اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ واْلٛمٞمع ومٞمٝم٤م ؾمقاء، ومٛمـ ىمّمد اْلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل ذم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ وم٘مد ىمّمد 

اين يمثػمة ومٛمـ ذب ُمـ أطمد أٟمٞم٦م وم٘مد  اْلٛمٞمع يم٤معم٤مء إذا وّزع سملم أواْلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل ذم

٤مء، وىمد ىمّمد اعم٤مء ُمـ طمٞم٨م إّٟمف ُم٤مء ـ وُم٤م ذم َجٞمع أٟمٞم٦م ٓ يزيد قمغم اعم٤مء ُمـ ذب اعم

ف ُم٤مء ـ ومٙم٠مّٟمف ذب اْلٛمٞمع، ومجٛمٚم٦م: طمٞم٨م إٟمّ       ،اًمخ يمٜم٤مي٦م ذم صقرة اًمتِمٌٞمف

سمٜم٤مءمه٤م قمغم يمقن اًمتِمٌٞمف سمًٞمٓم٤ًم يزيد ومٞمف وضمف اًمِمٌف قمغم  واْلؿمٙم٤مٓن ُمٜمدومٕم٤من، وم٢منّ 

دًا إذ ًمق ؾمقي طمٞمٜمئذ سملم اًمقاطمد واْلٛمٞمع ومًد اعمٕمٜمك وقمرض طم٥ًم زي٤مدة اعمِمٌف قمد

اْلؿمٙم٤مل يمام ًمق ىمٞمؾ: اًمقاطمد ُمـ اًم٘مقم يم٤مًمقاطمد ُمـ إؾمد واًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يم٤مْلٛمٞمع ذم 

 .2شاًمٌٓمش واًم٤ًٌمًم٦م

اًمٗمرد ذم ٟمٔمر اْلؾمّلم هق هم٤مي٦م  نّ أواًمذي ٟمٗمٝمٛمف ُمـ أي٦م »وسمٕم٤ٌمرة ُاظمرى: 

 نّ أة اٟم٤ًمٟمٞم٦م، ًمف ُم٤م ْل٤م ُمـ احلرُم٦م واًمٙمراُم٦م، وف فم٤مهرٟمّ أسمٜمٗمًف، ٓ وؾمٞمٚم٦م إمم همػمه، و

آطم٤ًمن إًمٞمف  نّ أاًمٕمدوان قمٚمٞمف قمدوان قمغم اْلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل شمتٛمثؾ سمف وسم٤مًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم، و

 اطم٤ًمن إمم اًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم.

هذا شمْمخٞمؿ ظمٞم٤مزم ًمذات اًمٗمراد: وشمْمحٞم٦م سم٤مْلامقم٦م ُمـ أضمٚمف، ُمع  نّ إوشم٠ًمل: 

 اًمٕمٙمس هق احلؼ واًمٕمدل؟ نّ أ

اعمراد سمٛمّمٚمح٦م اًمٗمرد اعمّمٚمح٦م اًمتل شمٓمٖمك قمغم ُمّمٚمح٦م اْلامقم٦م،  اْلقاب: ًمٞمس
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 نّ أوشمتٜم٤مرم ُمٕمٝم٤م، وٓ اعمراد سم٤مًمٗمرد اًمذي ُي٤مول اًمٕمٞمش قمغم طم٤ًمب همػمه ُمـ اًمٜم٤مس... 

هذا ٓ ُيٕمد اٟم٤ًمٟم٤ًم سم٤معمٕمٜمك اًمّمحٞمح، سمؾ هق أقمدى أقمداء اْلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم ٟمٔمر اْلؾمّلم، 

وإمم هذا يقُمكء ىمقًمف شمٕم٤ممم:         ّام اعمراد سم٤مًمٗمرد اًمذي يًتٛمد . وإٟم

اعمراد  نّ أُمّمٚمحتف ُمـ ُمّمٚمح٦م اْلامقم٦م، ويرى طمٞم٤مشمف سمحٞم٤مّت٤م، ويمراُمتف سمٙمراُمتٝم٤م. يمام 

هل  إّٟماماْلامقم٦م ًمٞم٧ًم جمٛمققم٦م أصٗم٤مر، و سمٛمّمٚمحف اْلامقم٦م ُمّمٚمح٦م َجٞمع أومراده٤م، ٕنّ 

ُمـ طم٘مقىمف ومٝمل  قمغم طمؼٍّ ٦م َج٤مقم٦م يقضمد ومٞمٝم٤م وٕمٞمػ واطمد ْي٤مف جمٛمققم٦م أومراد... وم٠ميّ 

وٕمٞمٗم٦م ذم يمٞم٤مهن٤م، وم٤مؾمدة ذم أوو٤مقمٝم٤م، مت٤مُم٤ًم يم٤مْلًؿ إذا ومًد سمٕمض أقمْم٤مئف، أو اًمٌٞم٧م 

 إذا اهندم ريمـ ُمـ أريم٤مٟمف.

وقمغم هذا شمٙمقن ُمّمٚمح٦م اًمٗمرد واْلامقم٦م ُمتٙم٤مُمٚمتلم، يٛمأل سمٕمْمٝمام سمٕمْم٤ًم، وٓ 

 .2شطمدامه٤م قمـ إظمرىإشمٜمٗمؽ 

 .قم٤مـمٗم٦م 

            اْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  

                           .وشمٕمرب ُمثٚمٝم٤م 

 واْلطمٞم٤مء ًمف ومردان: اعم٤مدي واعمٕمٜمقي يمام أّن اًم٘متؾ ًمف ومردان أيْم٤ًم.

٤ممم: واًمِم٤مهد قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم                       

 1  ـْ وّٚمٝم٤م إمم اًمٙمٗمر وم٘مد ىمتٚمٝم٤م يمام ومٛمـ دّل ٟمٗم٤ًًم إمم اْليامن وم٘مد أطمٞم٤مه٤م وَُم

ذم ذيؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  4ُمرّ                      4. 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو قم٤مـمٗم٦م قمغم صدر أي٦م 
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           .ًمإلسمتداء واًمت٠ميمٞمد  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

      ِوُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 إهائٞمؾ. سمٜمل

   .وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

    سمـ  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ   وهل إدًم٦م اًمقاوح٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م .

 ُم٤م يٚمحؼ سمف ُمـ وضمقه اًمٗم٤ًمد. ًمإلٟمٙم٤مر وُيّذروهنؿ اًم٘متؾ ويمّؾ 

           .قم٤مـمٗم٦م           .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد     اؾمؿ . 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   « .هٜم٤م سمٞم٤مينٌّ ش ُمـ 

 واًمْمٛمػم يرضمع إمم سمٜمل إهائٞمؾ ٟمٛمقذضم٤ًم ُمـ إُُمؿ.

   .فمرف زُم٤من 

   اؾمؿ اؿم٤مرة، ذم حمّؾ ضمر سم٤مٓو٤موم٦م، اؿم٤مرة سمٕمد ارؾم٤مل اًمرؾمؾ

   . 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم           . .اعمزطمٚم٘م٦م 

     ظمؼم اف: اًمتج٤موز قمـ طمّد آقمتدال، أي أنّ . آه 

هؿ ومٚم٘مد سمٞمٜم٤م ْلؿ ُمٜمزًم٦م ون قمغم اؾمتٙم٤ٌمرهؿ وقمتقّ ىمقم ُمٗمًدون ُمٍّم »إهائٞمؾ  سمٜمل

ٜمقا ْلؿ وطمذروهؿ وهؿ ُمع ذًمؽ مل اًم٘متؾ وضم٤مءّتؿ رؾمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م وذم همػمه٤م سم٤مًمٌٞمٜم٤مت، وسمٞمّ 

يزاًمقن  وآؾمتٙم٤ٌمر وم٠مهومقا ذم إرض ىمدياًم وٓ يٜمتٝمقا قمـ إسارهؿ قمغم اًمٕمتقِّ 

 .2شينومقن

ُمٕمٜمك »ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل:     ًمٕم٤مُمٚمقن سمٛمٕم٤ميص اهلل، وخم٤مًمٗمقن أُمره ا

وهنٞمف سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ همػم رؾمؾ اهلل. وآهاف اخلروج قمـ اًمت٘مّمػم وآىمتّم٤مد ووده 
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 .2شاًمت٘مٓمػم. وآىمتّم٤مد هق اًمتٕمديؾ سمّل إهاف وٓ اىمت٤مر وىمد يٛمدح سم٤مٓىمتّم٤مد

ُمّر ذم أّول أي٦م وجيرى ذم ؿم٠من همػمهؿ ُمـ إُُمؿ  واحلٙمؿ ٓ ْيتص ِبؿ يمام

ومٚمٗمظ أي٦م ظم٤مص ذم سمٜمل إهائٞمؾ، وُمٕمٜم٤مه٤م قم٤مم ضم٤مر ذم »واعمٚمؾ، يمام ىم٤مل اًم٘مٛمل: 

 .1شاًمٜم٤مس يمّٚمٝمؿ

 اًمرواي٤مت

، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: سمـ ُمٝمران قمـ أيب قمٌداهلل ٦مَ امقمَ ُمقصم٘م٦م ؾَم   

                               

        ،؟ وم٘م٤مل: ُمـ أظمرضمٝم٤م ُمـ وّلًم٦م إمم ُهدى  وَم٘مد أطمٞم٤مه٤م

 4وُمـ أظمرضمٝم٤م ُمـ هدى إمم وّلل وم٘مد ىمتٚمٝم٤م.

 ٤مزم ُمقصمؼ.. وؾمٜمد اًمٙم٤مذم وإُم6واًمٓمقد 5واًمٕمٞم٤مر 4رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل

: ىمقل اهلل ذم يمت٤مسمف صحٞمح٦م ومْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر   

            طمرق، أو همرق، ىمٚم٧م: ومٛمـ أظمرضمٝم٤م ُمـ ىم٤مل: ُمـ

 7وّلل إمم هدى؟ وم٘م٤مل: ذًمؽ شم٠مويٚمٝم٤م إقمٔمؿ.

 .8ذم اًمٙم٤مذم لْمِ حَ ٞمْ حِ َص رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمديـ 

: أؾم٠مًمؽ أصٚمحؽ اهلل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل:  محران ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهللظمؼم

                                                 
 .4/504 اًمتٌٞم٤من .2

 .2/146 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .284ح ،2/461 اعمح٤مؾمـ .4

 (.1/120) 2ح ،4/544 اًمٙم٤مذم .4

 .86ح ،1/47 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5

 .496 رىمؿ ،46/116ح اًمث٤مُمـ اعمجٚمس اًمٓمقد، أُم٤مزم .6

 .284 ،2/461 اعمح٤مؾمـ .7

 (.1/120) 1ح ،4/545 اًمٙم٤مذم .8
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يمٜم٧م قمغم طم٤مل وأٟم٤م اًمٞمقم قمغم طم٤مل ُأظمرى، يمٜم٧م أدظمؾ إرض، وم٠مدقمق اًمرضمؾ 

واْلصمٜملم واعمرأة، ومٞمٜم٘مذ اهلل ُمـ يِم٤مء، وأٟم٤م اًمٞمقم ٓ أدقمق أطمدًا؟ وم٘م٤مل: وُم٤م قمٚمٞمؽ أن 

ن ْيرضمف ُمـ فمٚمٛم٦م إمم ٟمقر أظمرضمف، صمّؿ ىم٤مل: ختكّم سملم اًمٜم٤مس وسملم رِّبؿ؟ ومٛمـ أراد اهلل أ

وٓ قمٚمٞمؽ إن آٟم٧ًم ُمـ أطمد ظمػمًا أن شمٜمٌذ إًمٞمف اًمٌمء ٟمٌذًا، ىمٚم٧م: أظمؼمين قمـ ىمقل اهلل 

              ىم٤مل: ُمـ طمرق، أو همرق، أو همدر، صمّؿ

 2ًمف.ؾمٙم٧م، وم٘م٤مل: شم٠مويٚمٝم٤م إقمٔمؿ أن دقم٤مه٤م وم٤مؾمتج٤مسم٧م 

 1رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم.

ىم٤مل: ُمـ ؾم٘مك اعم٤مء ذم ُمقوع  قمـ أيب قمٌداهلل رِ اّم صحٞمح٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمَ 

يقضمد ومٞمف اعم٤مء يم٤من يمٛمـ اقمتؼ رىم٦ٌم وُمـ ؾم٘مك اعم٤مء ذم ُمقوع ٓ يقضمد ومٞمف اعم٤مء يم٤من 

 4يمٛمـ أطمٞم٤م ٟمٗم٤ًًم وُمـ أطمٞم٤م ٟمٗم٤ًًم ومٙم٠مّٟمام أطمٞم٤م اًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم.

 :: ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف اهلل ضمٕمٗمرىمٚم٧م ٕيب ظمؼم محران ىم٤مل:       

                                    

 4  ًل: وم٘م٤م ؟ىم٤مل: ىمٚم٧م: ويمٞمػ ومٙم٠مّٟمام ىمتؾ اًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم وم٢مّٟمام ىمتؾ واطمدا

يقوع ذم ُمقوع ُمـ ضمٝمٜمّؿ إًمٞمف يٜمتٝمل ؿمّدة قمذاب أهٚمٝم٤م ًمق ىمتؾ اًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم إّٟمام يم٤من 

 5.يدظمؾ ذًمؽ اعمٙم٤من، ىمٚم٧م: وم٢مّٟمف ىمتؾ آظمر؟ ىم٤مل: يْم٤مقمػ قمٚمٞمف

 .8وقم٘م٤مب إقمامل 7وُمٕم٤مين إظم٤ٌمر 6رواه٤م اًمّمدوق ذم اًمٗم٘مٞمف

                                                 
 .285ح ،2/464 اعمح٤مؾمـ .2

 (.1/122) 4ح ،4/545 اًمٙم٤مذم .1

 (.4/57) 4ح ،7/451 اًمٙم٤مذم .4

 .41/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4

 (.7/172) 2ح ،24/177 اًمٙم٤مذم .5

 .5260ح ،4/94 اًمٗم٘مٞمف .6

 .1ح ،479 إظم٤ٌمر ُمٕم٤مين .7

 .1ح ،416/ إقمامل قم٘م٤مب .8
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 : قمـ ىمقل اهلل  ؾم٠مًم٧م أسم٤مضمٕمٗمرصحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل:    

                        ىم٤مل: ًمف ذم اًمٜم٤مر ُم٘مٕمد

ّٓ إمم ذًمؽ اعم٘مٕمد.  2ًمق ىمتؾ اًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم مل يرد إ

سمرضمؾ وضمد ذم ظمرسم٦م  أُمػماعم١مُمٜملم ىم٤مل: أشمك ُمرومققم٦م إمم أيب قمٌداهلل

: ضمؾ ُمذسمقح يتِمّحط ذم دُمف وم٘م٤مل ًمف أُمػماعم١مُمٜملموسمٞمده ؾمّٙملم ُمٚمّٓمخ سم٤مًمدم وإذا ر

 .سمف وم٤مىمتٚمقه سمفُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤مل: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم أٟم٤م ىمتٚمتف، ىم٤مل: اذهٌقا 

تٚمقه سمف أىمٌؾ رضمؾ ُمنقم٤ًم وم٘م٤مل: ٓ شمٕمجٚمقا وردُّوه إمم ٘مومٚماّم ذهٌقا سمف ًمٞم

 ُتُف.ومرّدوه، وم٘م٤مل: واهلل ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم ُم٤م هذا ص٤مطمٌف أٟم٤م ىَمَتٚمْ  أُمػماعم١مُمٜملم

ل: ُم٤م محٚم وم٘م٤مل أُمػماعم١مُمٜملم  ؽ قمغم إىمرارك قمغم ٟمٗمًؽ ومل شمٗمٕمؾ؟ًمألوَّ

ه١مٓء   أُمث٤مُل كَمَّ قمَ  دَ ٝمِ وم٘م٤مل: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم وُم٤م يمٜم٧م أؾمتٓمٞمع أن أىمقل وىمد ؿَم 

ضمؾ يتِمّخط ذم دُمف وأٟم٤م ىم٤مئؿ قمٚمٞمف  م واًمرَّ ضم٤مل وأظمذوين وسمٞمدي ؾمّٙملم ُمٚمّٓمخ سم٤مًمدَّ اًمرِّ

ؾ يمٜم٧م ذسمح٧م سمجٜم٥م هذه اخلرسم٦م ؿم٤مة وأظمذين اًمٌقل وظمٗم٧م اًميب وم٠مىمررت وأٟم٤م رضم

ومدظمٚم٧م اخلرسم٦م ومرأي٧م اًمرضمؾ يتِمّحط ذم دُمف وم٘مٛم٧م ُمتٕمّج٤ًٌم ومدظمؾ قمكمَّ ه١مٓء 

 .وم٠مظمذوين

: ظمذوا هذيـ وم٤مذهٌقا ِبام إمم احلًـ وىمّّمقا قمٚمٞمف ىمّّمتٝمام وم٘م٤مل أُمػماعم١مُمٜملم

 ؟وىمقًمقا ًمف: ُم٤م احلٙمؿ ومٞمٝمام

: ىمقًمقا تٝمام، وم٘م٤مل احلًـوىمّّمقا قمٚمٞمف ىمّّم  ومذهٌقا إمم احلًـ

 :إّن هذا إن يم٤من ذسمح ذاك وم٘مد أطمٞم٤م هذا وىمد ىم٤مل اهلل  ُٕمػماعم١مُمٜملم   

            َ1.اعم٤ملِ  ُمـ سمٞم٧ِم  اعمذسمقِح  دي٦مُ  ُج رِ قمٜمٝمام وخُتْ  غّم  ُْي 

                                                 
 (.7/171) 6ح ،24/180 اًمٙم٤مذم .2

 (.7/189) 1ح ،24/414 اًمٙم٤مذم .1
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 .1واًمِمٞمخ اًمٓمقد ُمرشملم 2رواه٤م اًمّمدوق

، ذم ىمقل اهلل: دير، قمـ أيب قمٌداهللقمـ طَمٜم٤من سمـ ؾَم             

               ىم٤مل: واٍد ذم ضمٝمٜمَّؿ ًمق ىَمتَؾ اًمٜم٤مس ،

 4َجٞمٕم٤ًم يم٤من ومٞمف، وًمق ىَمتَؾ ٟمٗم٤ًًم واطمدًة يم٤من ومٞمف.

 :قمـ ىمقل اهلل  : ؾم٠مًمُتف، ىم٤ملقمـ حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب ضمٕمٗمر     

                      . 

 وم٘م٤مل: ًمف ذم اًمٜم٤مر ُم٘مٕمٌد، ًمق ىمتؾ اًمٜم٤مس َجٞمٕم٤ًم مل ُيَزد قمغم ذًمؽ اًمٕمذاب.

ىم٤مل:               مل َيْ٘مُتٚمٝم٤م، أو أٟمجك ُمـ هَمَرق أو

 4طَمرق، وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ يمّٚمف ُْيِْرضمٝم٤م ُمـ َوّلًم٦ٍم إمم ُهدى.

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب ضمٕمٗمر          

  .5، ىم٤مل: ُمـ اؾمتخرضمٝم٤م ُمـ اًمُٙمٗمر إمم اْليامن 

ْقَن اعمَح٤مِرَم اًمٓمقد رومٕمف قمـ أيب ضمٕمٗمر َتِحٚمُّ ًْ : اعمنومقن هؿ اًمذيـ َي

 6ويًٗمٙمقن اًمدُم٤مء.

َـّ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م يم٤من ًمف أضمره٤م وأضمر ُمـ اًمٓمقد رومٕمف قمـ اًمٜمٌل : ُمـ ؾَم

 7قمٛمؾ ِب٤م إمم يقم اًم٘مٞمٛم٦م، وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م يم٤من ًمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ ِب٤م.

 

                                                 
 .4151ح ،4/14 اًمٗم٘مٞمف .2

 .679ح ،20/274 و 874ح ،6/425 اًمتٝمذي٥م .1
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٦م شمٌّٞمٜم٧م أهؿ إطمٙم٤مم آضمتامقمٞم٦م وهل قم٘م٤مب اًمذيـ ْيّٚمقن سم٤مُٕمـ أي٦م اًمنميٗم

 اعمجتٛمع وإُم٤من احل٤ميمؿ ومٞمف ويًّٛمٝمؿ سم٤معمح٤مرب.

اعمح٤مرب قمٜمدٟم٤م هق اًمذي أؿمٝمر اًمًّلح وأظم٤مف اًمًٌٞمؾ ؾمقاء يم٤من ذم اعمٍم »و 

 يمام ىم٤مًمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد. 2شأو ظم٤مرج اعمٍم

  .يم٤موم٦م ُمٙمٗمقوم٦م 

   اعمراد سمف طمّده ذم اًمدٟمٞم٤م وقم٘م٤مسمف ذم أظمرة.ُمٌتدأ. و 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمْم٤مف إًمٞمف 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. واعمراد هٜم٤م اْلظمّلل سم٤مُٕمـ اًمٕم٤مم سمِمٝمر

 ؾمّلطمف وّتديد اًمٜم٤مس سمف ومٛمح٤مرسم٦م اهلل ورؾمقًمف هل آقمتداء قمغم اًمٜم٤مس.

            .ُمٗمٕمقل سمف .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم            .وُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م شمٗمًػمي٦م 

     اْلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم َجٚم٦م   . 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

    طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم   أو ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ُمٜمّمقب ،

 يٗمًدون وم٤ًمدًا. سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره:

وُمـ هذا اًمٕمٓمػ اًمتٗمًػم ئمٝمر أّن اعمراد سم٤معمح٤مرسم٦م هل اْلوم٤ًمد ذم إرض سمِمٝمر 

                                                 
 .4/504 اًمتٌٞم٤من .2
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 اًمًّلح وىمٓمع اًمٓمريؼ وإظم٤موم٦م اًمًٌٞمؾ.

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٌٜمك ًمٚمٛمجٝمقل ُمٜمّمقب وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف واعمّمدر اعمٜمًٌؽ

ظمؼم   ٛمح٤مرسملم اعمٗمًديـ.. وهذا هق اْلزاء إّول ًمٚم 

   قم٤مـمٗم٦م، شمدل قمغم ختٞمػم احل٤ميمؿ سمام يرى ُمـ اعمّمٚمح٦م ُمـ شمٜمٗمٞمذ أّي ضمزاء ُمـ

هذه إىم٤ًمم قمغم اعمح٤مرب اعمٗمًد، أو سمام يٜم٤مؾم٥م ضمرُمف يمام ي٠ميت ُمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

 واًمث٤مين أفمٝمر.

       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم              .وهق اْلزاء اًمث٤مين .  .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     .وهق اْلزاء اًمث٤مًم٨م 

               .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم    . 

      ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ  ضم٤مر وجمرور ذم حمّؾ            أي إذا .

 شم٘مٓمع اًمرضمؾ اًمٞمنى  واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس. ك  ًمٞمٛمٜمىُمٓمٕم٧م اًمٞمد ا

            .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم    . 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .وٟمٗمل اًمٌٚمد هق اْلزاء اًمراسمع . 

وضمزاءهؿ قمغم ىمدر »ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٜمٗمٞمذ هذه اًمٕم٘مقسم٤مت إرسمع: 

تح٘م٤مق إن ىمتؾ ىمتؾ وان أظمذ اعم٤مل وىمتؾ ىمتؾ وصٚم٥م وان أظمذ اعم٤مل ومل ي٘متؾ آؾم

ام قمٚمٞمف اًمٜمٗمل ٓ همػم هذا ٟمّ ٢مىمٓمٕم٧م يده ورضمٚمف ُمـ ظمّلف. وان أظم٤مف اًمًٌٞمؾ وم٘مط وم

 .2شوأيب قمٌداهلل ُمذهٌٜم٤م. وهق اعمروي قمـ أيب ضمٕمٗمر

            .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ   .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم 

   ُمٌتدأ ُم١مظمر، وَجٚم٦م      ظمؼم  اخلزي: اًمٗمْمٞمح٦م .

                                                 
 .4/504 اًمتٌٞم٤من .2
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 واًمذّل.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚمَّؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ . 

           .قم٤مـمٗم٦م أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م   .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

            .ُمٌتدأ ُم١مظمر   .ٟمٕم٧م 

ىم٤مُم٦م إف ي٘م٤مل ُمع ىم٤مُم٦م احلدود شمٙمٗمػم ًمٚمٛمٕم٤ميص ٕٟمّ إوهذا يٌٓمؾ ىمقل ُمـ ىم٤مل »

 ْلؿ ذم أظمرة قمذاسم٤ًم قمٔمٞمامً  نّ أْلؿ ذم أظمرة قمذاسم٤ًم قمٔمٞمام وُمٕمٜمك  نّ أ لّم احلدود قمٚمٞمٝمؿ سم

٤مًم٦م ّٕٟمف جيقز أن يٕمٗمق اهلل ف يٗمٕمؾ ِبؿ ذًمؽ ٓ حمٟمّ أقمغم  ؿ يًتح٘مقن ذًمؽ وٓ يدّل هّن أ

 .2شؾم٘م٤مط قم٘م٤مِبؿ٢مقمٜمٝمؿ ويتٗمْمؾ قمٚمٞمٝمؿ سم

قمغم  ضمري٤من احلدّ  سم٤مٔي٦م قمغم أنّ اؾمتدل وىمد : »وًمذا ىم٤مل اًمٕمّلُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

 .1شذم اْلٛمٚم٦م اعمجرم ٓ يًتٚمزم ارشمٗم٤مع قمذاب أظمرة، وهق طمّؼ 

 اًمرواي٤مت

٤من اًمقاؾمٓمل قمـ أيب ضمٕمٗمر ًّ اهلل وأظمذ ىم٤مل: ُمـ طم٤مرب  صحٞمح٦م قمكم سمـ طم

 اعم٤مل وىمتؾ، يم٤من قمٚمٞمف أن ُي٘متؾ وُيّمٚم٥م.

 وُمـ طم٤مرب وم٘متؾ ومل ي٠مظمذ اعم٤مل، يم٤من قمٚمٞمف أن ُي٘متؾ وٓ يّمٚم٥م.

 وُمـ طم٤مرب وم٠مظمذ اعم٤مل ومل ي٘متؾ، يم٤من قمٚمٞمف أن شم٘مّٓمع يده ورضمٚمف ُمـ ظمّلف.

 وُمـ طم٤مرب ومل ي٠مظمذ اعم٤مل ومل ي٘متؾ، يم٤من قمٚمٞمف أن ُيٜمٗمك.

، وم٘م٤مل: صمّؿ اؾمتثٜمك                     4. 

 2يٕمٜمل يتقب ُمـ ىمٌؾ أن ي٠مظمذه اْلُم٤مم.

                                                 
 .4/507 اًمتٌٞم٤من .2

 .5/417 اعمٞمزان .1

 .44/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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ىم٤مل: ىمدم قمغم رؾمقل اهلل ىمقم  صحٞمح٦م قمجّلن أيب ص٤مًمح قمـ أيب قمٌداهلل

: أىمٞمٛمقا قمٜمدي وم٢مذا سمرئتؿ سمٕمثتٙمؿ ذم ُمرى وم٘م٤مل ْلؿ رؾمقل اهلل ٦1مٌَّ َو  ُمـ سمٜمل

ديٜم٦م ومٌٕم٨م ِبؿ إمم إسمؾ اًمّمدىم٦م ينمسمقن ُمـ أسمقاْل٤م هّي٦م، وم٘م٤مًمقا: أظمرضمٜم٤م ُمـ اعم

وا ىمتٚمقا صمّلصم٦م ممّـ يم٤مٟمقا ذم اْلسمؾ ومٌٚمغ  وي٠ميمٚمقن ُمـ أًم٤ٌمهن٤م ومٚماّم سمرئقا واؿمتدُّ

ومٝمؿ ذم واد ىمد ْتػّموا ًمٞمس ي٘مدرون أن ْيرضمقا  ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ قمٚمّٞم٤مً  اهلل رؾمقل

زًم٧م هذه أي٦م ومٜم ُمٜمف ىمري٤ًٌم ُمـ أرض اًمٞمٛمـ وم٠مههؿ وضم٤مء ِبؿ إمم رؾمقل اهلل

قمٚمٞمف                                        

                                      وم٤مظمت٤مر

 4وم٘مٓمع أيدهيؿ وأرضمٚمٝمؿ ُمـ ظمّلف. اًم٘مٓمع اهلل رؾمقل

 :قمـ ىمقل اهلل  اج ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌداهللرَّ صحٞمح٦م َجٞمؾ سمـ دَ   

                                              

     ر أي٦م ـ وم٘مٚم٧م: أيُّ رء قمٚمٞمٝمؿ ُمـ هذه احلدود اًّمتل ؾمّٛمك اهلل ـ إمم آظم ؟

ؿم٤مء ىمتؾ، ىمٚم٧م: وإن  كىم٤مل: ذًمؽ إمم اْلُم٤مم إن ؿم٤مء ىمٓمع وإن ؿم٤مء صٚم٥م وإن ؿم٤مء ٟمٗم

ٟمٗمك رضمٚملم ُمـ  اًمٜمٗمل إمم أيـ؟ ىم٤مل: يٜمٗمك ُمـ ُمٍم إمم ُمٍم آظمر: وىم٤مل إنَّ قمٚمّٞم٤مً 

 4اًمٙمقوم٦م إمم اًمٌٍمة.

 :ذم ىمقل اهلل  صحٞمح٦م طمٜم٤من قمـ أيب قمٌداهلل          

        .5ـ إمم آظمر أي٦م ـ ىم٤مل: ٓ ي٤ٌميع وٓ ي١موى وٓ يتّمّدق قمٚمٞمف 

                                                                                                                   
 .9ح ،2/146 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

٦ٌَّم .1 ـِ  سمٜمقَو ـٌ  ـم٤مسمَِخ٦مَ  سْم ٦مِ  ْدٟم٤مٟمِٞم٦َّمِ اًْمٕمَ  اًمَٕمَرِب  ُمـ سَمْٓم يَّ  يُمُت٥ِم  ذم ضم٤مءت عم٤َم متٞمؿ سمٜمل ُأظْمَقةُ  َوُهؿْ  اعُمَيِ

 إٟم٤ًمب.

 (.7/145) 2ح ،24/104 اًمٙم٤مذم .4

 (.7/145) 4ح ،24/105 اًمٙم٤مذم .4

 (.7/146) 4ح ،24/106 اًمٙم٤مذم .5
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: قمـ ىمقل اهلل  صحٞمح٦م سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ أسم٤م قمٌداهلل

                   ىم٤مل: ذًمؽ إمم اْلُم٤مم يٗمٕمؾ سمف ُم٤م يِم٤مء، ىمٚم٧م :

ض ذًمؽ إًمٞمف ىم٤مل: ٓ، وًمٙمـ ٟمحق اْلٜم٤مي٦م.  2ومٛمٗمقُّ

ىم٤مل: ُمـ ؿمٝمر اًمًّلح ذم ُمٍم ُمـ  صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ أيب ضمٕمٗمر

إُمّم٤مر ومٕم٘مر اىمتصَّ ُمٜمف وٟمٗمل ُمـ شمٚمؽ اًمٌٚمدة، وُمـ ؿمٝمر اًمًّلح ذم همػم إُمّم٤مر 

تؾ ومٝمق حم٤مرب ومجزاؤه ضمزاء اعمح٤مرب وأُمره إمم اْلُم٤مم وضب وقم٘مر وأظمذ اعم٤مل ومل ي٘م

إن ؿم٤مء ىمتٚمف و ]إن ؿم٤مء[ صٚمٌف وإن ؿم٤مء ىمٓمع يده ورضمٚمف، ىم٤مل: وإن ضب وىمتؾ وأظمذ 

اعم٤مل ومٕمغم اْلُم٤مم أن ي٘مٓمع يده اًمٞمٛمٜمك سم٤مًمنىم٦م صمؿَّ يدومٕمف إمم أوًمٞم٤مء اعم٘متقل ومٞمتٌٕمقٟمف 

 أرأي٧م إن قمٗمك قمٜمف أوًمٞم٤مء اعم٘متقل سم٤معم٤مل صمؿَّ ي٘متٚمقٟمف ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمققمٌٞمدة: أصٚمحؽ اهلل

ىمد طم٤مرب وىمتؾ ي٘متٚمف ّٕٟمف  نْ أاْلُم٤مم : إن قمٗمقا قمٜمف وم٢مّن قمغم ىم٤مل: وم٘م٤مل: أسمقضمٕمٗمر

وهق ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمققمٌٞمدة: أرأي٧م إن أراد أوًمٞم٤مء اعم٘متقل أن ي٠مظمذوا ُمٜمف اًمّدي٦م 

 1ويدقمقٟمف، أْلؿ ذًمؽ؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل: ٓ، قمٚمٞمف اًم٘متؾ.

صٚم٥م رضمًّل سم٤محلػمة  أنَّ أُمػماعم١مُمٜملم  قمٌداهللُمٕمتؼمة اًمًٙمقيّن قمـ أيب

 4صمّلصم٦م أّي٤مم، صمؿَّ أٟمزًمف يقم اًمراسمع ومّمغّم قمٚمٞمف ودومٜمف.

ىم٤مل: ؾمئؾ قمـ ىمقل  قمـ أيب احلًـ اًمرو٤مظمؼم قمٌٞمداهلل سمـ إؾمح٤مق اعمدائٜمل 

 :اهلل                                      

أي٦م، ومام اًّمذي إذا ومٕمٚمف اؾمتقضم٥م واطمدة ُمـ هذه إرسمع؟ وم٘م٤مل: إذا طم٤مرب اهلل 

ورؾمقًمف وؾمٕمك ذم إرض وم٤ًمدًا وم٘متؾ ىمتؾ سمف وإن ىمتؾ وأظمذ اعم٤مل ىمتؾ وصٚم٥م وإن 

أظمذ اعم٤مل ومل ي٘متؾ ىمٓمٕم٧م يده ورضمٚمف ُمـ ظمّلف، وإن ؿمٝمر اًمًٞمػ ومح٤مرب اهلل 

                                                 
 (.7/146) 5ح ،24/106 اًمٙم٤مذم .2

 (.7/148) 21،ح24/121 اًمٙم٤مذم .1

 (.7/146) 7،ح24/107 اًمٙم٤مذم .4



 175  .......................................................................  44 / اعم٤مئدة ؾمقرة

ؾمٕمك ذم إرض وم٤ًمدًا ومل ي٘متؾ ومل ي٠مظمذ اعم٤مل يٜمٗمك ُمـ إرض، ىمٚم٧م: ورؾمقًمف و

يمٞمػ يٜمٗمك وُم٤م طمدُّ ٟمٗمٞمف؟ ىم٤مل: يٜمٗمك ُمـ اعمٍم اًّمذي ومٕمؾ ومٞمف ُم٤م ومٕمؾ إمم ُمٍم همػمه 

ويٙمت٥م إمم أهؾ ذًمؽ اعمٍم أّٟمف ُمٜمٗملٌّ ومّل دم٤مًمًقه وٓ شم٤ٌميٕمقه وٓ شمٜم٤ميمحقه وٓ 

٢من ظمرج ُمـ ذًمؽ اعمٍم إمم همػمه يمت٥م شم١مايمٚمقه وٓ شمِم٤مرسمقه ومٞمٗمٕمؾ ذًمؽ سمف ؾمٜم٦م، وم

إًمٞمٝمؿ سمٛمثؾ ذًمؽ طمتّك شمتؿَّ اًمًٜم٦م، ىمٚم٧م: وم٢من شمقضّمف إمم أرض اًمنمك ًمٞمدظمٚمٝم٤م؟ ىم٤مل: إن 

 2شمقضّمف إمم أرض اًمنمك ًمٞمدظمٚمٝم٤م ىمقشمؾ أهٚمٝم٤م.

 :ذم ىمقل اهلل  ظمؼم قمٌداهلل سمـ ـمٚمح٦م قمـ أيب قمٌداهلل       

                             أي٦م، هذا ٟمٗمل اعمح٤مرسم٦م همػم

هذا اًمٜمٗمل ىم٤مل: ُيٙمؿ قمٚمٞمف احل٤ميمؿ سم٘مدر ُم٤م قمٛمؾ ويٜمٗمك وُيٛمؾ ذم اًمٌحر صمّؿ ي٘مذف سمف ًمق 

يم٤من اًمٜمٗمل ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد يم٠من يٙمقن إظمراضمف ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد آظمر قمدل اًم٘متؾ واًمّمٚم٥م 

 1ـ يٙمقن طمّدًا يقاومؼ اًم٘مٓمع واًمّمٚم٥م.واًم٘مٓمع وًمٙم

ءمحقمـ أ َٓ قمغم  4د سمـ اًمٗمْمؾ اخل٤مىم٤مين، ُمـ آل َرزيـ، ىم٤مل: ىُمٓمِع اًمٓمريؼ سمَجَٚمق

ع، ومٌٚمغ اخلؼم اعمٕمتّمؿ، ومٙمت٥م إمم اًمٕم٤مُمؾ ٤مُمـ احلُّج٤مج وهمػمهؿ، وأومٚم٧م اًمُ٘مٓمّ  4اًم٤ًمسمٚم٦م

صمّؿ اٟمٗمٚم٧م ُاذن أُمػماعم١مُمٜملم،  5اًمذي يم٤من ِب٤م: أشم٠مُمـ اًمٓمريؼ سمذًمؽ، ومُ٘مٓمع قمغم ـمرف

ب أًمػ ؾمقط، صمّؿ ٢ماًمُ٘مّٓم٤مع، وم ّٓ أُمرت سم٠من شُمْيَ ن أٟم٧م ـمٚم٧ٌم ه١مٓء وفَمِٗمرت ِبؿ، وإ

 شُمّْمَٚم٥م سمحٞم٨م ىُمٓمع اًمٓمريؼ.

ىم٤مل: وـمٚمٌٝمؿ اًمٕم٤مُمؾ طمتّك فَمِٗمر ِبؿ، واؾمتقصمؼ ُمٜمٝمؿ، صمّؿ يمت٥م سمذًمؽ إمم 

                                                 
 (.7/146) 8،ح24/107 اًمٙم٤مذم .2

 (.7/147) 20ح ،24/109 اًمٙم٤مذم .1

 سملم ظمراؾم٤من ـمريؼ قمغم ه٤مُّم٦م حمٓم٦م يم٤مٟم٧م إيٛمـ، دضمٚم٦م ؿم٤مـمئ قمغم اًمٕمراق، ذم سمٚمدةٌ  ضَمَٚمقٓء: .4

 وإيران. اًمٕمراق

 اًمٓمريؼ. قمغم اعم٤مّرون اًم٤ًمسمٚم٦م: .4

 ـمرق. ٟمًخ٦م: ذم .5
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ومٞمٝمؿ،  ؿ، صمّؿ ؾم٠مل أظمريـ قمـ احلُٙم2اعمٕمتّمؿ، ومجٛمع اًمٗم٘مٝم٤مء وومٞمٝمؿ اسمـ أيب دؤاد

طم٤مٌض، وم٘م٤مًمقا: ىمد ؾمٌؼ طُمٙمؿ اهلل ومٞمٝمؿ ذم ىمقًمف:  أسمقضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ قمكم اًمرو٤مو

                                              

                              وُٕمػماعم١مُمٜملم أن ُيٙمؿ سم٠مّي 

 ذًمؽ ؿم٤مء ومٞمٝمؿ.

وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م شم٘مقل ومٞمام أضم٤مسمقا ومٞمف؟ وم٘م٤مل: ىمد  ىم٤مل: وم٤مًمتٗم٧م إمم أيب ضمٕمٗمر

 شمٙمٚمَّؿ ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء، واًم٘م٤ميض سمام ؾمٛمع أُمػماعم١مُمٜملم.

ؿ ىمد أوّٚمقا ومٞمام أومتقا سمف،  واًمَّذي جي٥م ذم ذًمؽ ىم٤مل: وأظمؼمين سمام قمٜمدك. ىم٤مل: إهنَّ

أن َيٜمُْٔمر أُمػماعم١مُمٜملم ذم ه١مٓء اًمذيـ ىمٓمٕمقا اًمٓمريؼ، وم٤من يم٤مٟمقا أظم٤مومقا اًمًٌٞمؾ وم٘مط، ومل 

ٌْس، وم٤مّن ذًمؽ ُمٕمٜمك ٟمٗمٞمٝمؿ ُمـ إرض  َيْ٘مُتٚمقا أطمدًا، ومل ي٠مظُمذوا ُم٤مًٓ، أُمر سم٢ميداقمٝمؿ احلَ

ٝمؿ، وإن يم٤مٟمقا سم٢مظم٤مومتٝمؿ اًمًٌٞمؾ. وإن يم٤مٟمقا أظم٤مومقا اًمًٌٞمؾ، وىمتٚمقا اًمٜمٗمس، أُمر سم٘متٚم

أظم٤مومقا اًمًٌٞمؾ، وىمتٚمقا اًمٜمٗمس، وأظمذوا اعم٤مل، أُمر سم٘مٓمع أيدهيؿ وأرضمٚمٝمؿ ُمـ ظمّلف 

 1وصٚمٌٝمؿ سمٕمد ذًمؽ، ىم٤مل: ومٙمت٥م إمم اًمٕم٤مُمؾ سم٤من ُيٛمّثؾ ذًمؽ ومٞمٝمؿ.

 

                            

 

إذا شم٤مب ىم٤مـمع »طمٙمؿ شمرسمقي إٟم٤ًمين قم٤مم جيري ذم َجٞمع احلدود اْلْلٞم٦م وهق 

اًمٓمريؼ ُمـ شمٚم٘م٤مئف، وىمٌؾ اًم٘مٌض قمٚمٞمف ؾم٘مٓم٧م قمٜمف اًمٕم٘مقسم٦م، ّٕن احلٙمٛم٦م ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م أن 

يرشمدع اعمجرم قمـ اًمٗم٤ًمد، وم٢مْن ارشمدع ُمـ ٟمٗمًف مل يٌؼ ْل٤م ُمـ ُمقضم٥م، وهذا أصدق 

 ٞم٦م وقمٔمٛمتٝم٤م.ُمث٤مل قمغم إٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمنميٕم٦م اْلؾمّلُم

                                                 
 .4/242 سمٖمداد شم٤مريخ راضمع: ًمٚمقاصمؼ. صمؿّ  ًمٚمٛمٕمتّمؿ ٘مْم٤مءاًم وزم ضمرير، سمـ دؤاد أيب سمـ أمحد وهق .2

 .91ح ،1/49 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1
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اًمتقسم٦م ىمٌؾ اًمٔمٗمر سم٤مْل٤مين شمً٘مط قمٜمف اًمٕم٘مقسم٦م إدسمٞم٦م، أُم٤م  ودمدر اْلؿم٤مرة إمم أنّ 

احل٘مقق اعم٤مدي٦م ًمٚمٜم٤مس ومُٞمٓم٤مًم٥م ِب٤م، وم٢من ؾمٚم٥م ُم٤مًٓ ومٕمٚمٞمف ارضم٤مقمف أو ارضم٤مع سمدًمف ُمـ 

 .2شىمتؾ، ومألوًمٞم٤مء اعم٘متقل أن ي٘متٚمقه سمف إن ؿم٤مءوا نْ إاعمثؾ أو اًم٘مٞمٛم٦م إذا يم٤من ىمد شمٚمػ، و

  .أداة اؾمتثٜم٤مء 

   ٟمّم٥م، ُمًتثٜمك. ويٛمٙمـ أن يٙمقن ذم حمّؾ  اؾمؿ ُمقصقل، ذم حمّؾ 

 رومع سم٤مٓسمتداء.

   ِووم٤مقمٚمف.           ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

  .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف. أي      اًم٘مٌض    .

 وأُّم٤م سمٕمد اًم٘مٌض وىمٞم٤مم اًمٌٞمٜم٦م ٓ يً٘مط احلّد.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

  اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو واىمٕم٦م ذم ضمقاب ًمٚمنمط قمغم اسمتدائٞم٦م . 

     .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف 

  ر ؾمّد ُمًّد ُمٗمٕمقزم طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، وُمع ُم٤مسمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمد

    . 

            .اؾمٛمف      .ظمؼماه 

 

                            

       

 

ه أي٦م اًمنميٗم٦م وقمّد اًمت٘مقى واْلٝم٤مد ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقؾمؾ ذم هذ ,رؾمؿ اهلل 

                                                 
 .4/52 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2
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 .اًمقؾم٤مئؾ اًمتل سم٢مُمٙم٤من اْلٟم٤ًمن أن يتخذه٤م ؾم٤ًٌٌم ًمٚمقصقل إًمٞمف 

وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اًم٘مرب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وـمرق ْت٘م٘مف ْتت٤مج إمم سمٞم٤من ذقمل، وًمذا 

سمّٞمٜمٝم٤م اًمِم٤مرع ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وشمّمدت ًمٌٞم٤مهن٤م اًمنميٕم٦م ومٜمّم٧م قمٚمٞمٝم٤م وطمّددّت٤م 

 أو قم٤مم. سمِمٙمؾ ظم٤مص

 وأُّم٤م ؾمقى  ُم٤م ٟمّم٧م اًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦م قمٚمٞمٝم٤م شمدظمؾ ذم اًمٌدع واًمْمّلل.

        .ظمٓم٤مب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛم١مُمٜملم 

    .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، أي اضمتٜمٌقا 

   ُمٗمٕمقل سمف، أي ُمٕم٤ميص   وٟمقاهٞمف. واقمٛمٚمقا سمٗمرائض  

 ُمٕمٜمك شم٘مقى اهلل وْل٤م ُمراشم٥م.وأواُمره وىمد ُمّر 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم    أي اـمٚمٌقا. وذيمر آسمتٖم٤مء ،

 سمٕمد إُمر سم٤مًمت٘مقى ًمٕمّؾ ُمـ ىمٌٞمؾ ذيمر اخل٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، 

      ُمٗمٕمقل سمف. قمغم وزان وَمِٕمْٞمَٚم٦م، وهل ذم اًمٚمٖم٦م اًمدرضم٦م واًمُ٘مْرسم٦م واًمُقصٚم٦م

واًمُ٘مرسمك واًمٓمٚم٥م، وَجٕمٝم٤م اًمقؾم٤مئؾ، اًمقاؾمؾ: اًمراهم٥م إمم اهلل، وُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ 

، ذاًمقاوح٤مت وهل: اخت٤مذ اًمٌمء  ريٕم٦م إمم أُمر آظمر يٙمقن هق اعم٘مّمقد واعمٌتٖمك 

 وختتٚمػ طم٥ًم اظمتّلف اعم٘م٤مصد.

أن جيٕمؾ اْلٟم٤ًمن واؾمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلل ًمٞم٘ميض »ذم ؿم٠من اًمتقؾمؾ:  ىم٤مل اسمـ يمثػم

 .2شطم٤مضمتف سم٥ًٌم اًمقاؾمٓم٦م

 .1ششم٘مرسمقا إًمٞمف سم٤مْلُم٤مم»وىم٤مل اًم٘مٛمل ذم ذيؾ أي٦م: 

                                                 
 .2/541 يمثػم اسمـ شمٗمًػم .2

 .2/147 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1
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وىمقًمف شمٕم٤ممم            ٞمف اعمًٚمٛمقن دال قمغم ضمقاز اًمتقؾمؾ يمام قمٚم

ّٓ ذ ي٦م آٟمتح٤مري٦م ػموهؿ اًمٗمرىم٦م اًمتٙمٗم ٤2مع اسمـ شمٞمٛمّٞم٦مذُم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اشمٌؿمٞمٕم٦ًم وؾمٜم٦ًم إ

وقمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ  4وإًم٤ٌمين 1حمّٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مبأُمث٤مل ٦م اًمقه٤مسمٞم٦م اًمْم٤مًمّ 

 .4سم٤مز

: أمحد سمـ طمٜمٌؾ واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م واًمٌٞمٝم٘مل ٦مِ ذه٥م إمم ضمقاز اًمتقؾمؾ ُمـ اًمٕم٤مُمَّ 

 5واًمٓمؼماين.

سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وأضملء إمم ىمؼمه  إيّن ٓ شمؼمك»ىم٤مل:  لُّ ٕمِ ٤مومِ اًمِّم  َس يْ رِ دْ إِ  ـُ سمْ  دُ ٛمَّ ُمٜمٝمؿ: حُمَ و

يقم، وم٢مذا قمرو٧م زم طم٤مضم٦م صٚمٞم٧م ريمٕمتلم وضمئ٧م إمم ىمؼمه وؾم٠مًم٧م اهلل شمٕم٤ممم  يمّؾ 

 .6شأن شم٘م٣م  احل٤مضم٦م قمٜمده، ومام شمٌٕمد 

ٜمل أُمر وم٘مّمدت ىمؼم ُمقؾمك  سمـ ُم٤م مه»احلٜم٤مسمٚم٦م ىم٤مل:  ؿمٞمُخ  ُل وُمٜمٝمؿ: أسمققمكم اخلّّل 

ّٓ ؾمّٝمؾ ضمٕمٗمر  .7شأطم٥ماهلل شمٕم٤ممم زم ُم٤م ، ومتقؾمٚم٧م سمف إ

سمٓمٚم٥م ذًمؽ  اًمتقؾمؾ سمف ىمد يٙمقن»وُمٜمٝمؿ: اًمًٛمٝمقدي اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: 

ىم٤مدر قمغم اًمت٥ًٌم ومٞمف سم١ًماًمف وؿمٗم٤مقمتف إمم رسّمف، ومٞمٕمقد إمم  إُمر ُمٜمف، سمٛمٕمٜمك  أٟمف

ـمٚم٥م دقم٤مئف وإن اظمتٚمٗم٧م اًمٕم٤ٌمرة. وُمٜمف ىمقل اًم٘م٤مئؾ ًمف أؾم٠مًمؽ ُمراوم٘متؽ ذم اْلٜم٦ّم... وٓ 

ّٓ يمقٟم  .8شؿم٤مومٕم٤مً ؾم٤ًٌٌم و  في٘مّمد سمف إ

                                                 
 شمٞمٛمٞم٦م. ٓسمـ 50 و 10 ،24/ واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ .2

 قمٌداًمقه٤مب. ٓسمـ 60/ اًمِمٌٝم٤مت يمِمػ .1

 ألًم٤ٌمين.ًم وأطمٙم٤مُمف، أٟمقاقمف اًمتقؾمؾ، .4

 سم٤مز. ٓسمـ اْلؾمّلم وٟمقاىمض اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة .4

 هـ.2499 ؾمٜم٦م أوم٤مق دار ـمٌٕم٦م ،245 و 244/ واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ يمت٤مسمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمٜمٝمؿ ٟم٘مؾ يمام .5

 سمٖمداد. ُم٘م٤مسمر ذم ذيمر ُم٤م سم٤مب 2/214 سمٖمداد شم٤مريخ .6

 سمٖمداد. ُم٘م٤مسمر ذم ذيمر ُم٤م سم٤مب 2/210 سمٖمداد شم٤مريخ .7

 .1/2474 اعمّمٓمٗمك دار ٠مظم٤ٌمرسم اًمقوم٤مء ووم٤مء .8
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 .2شويتقؾمؾ إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٠مٟمٌٞم٤مئف واًمّم٤محللم»وىم٤مل اًمِمقيم٤مين اًمزيدي: 

 : سمجقاز اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌلاق٤مًموم٘مد ىم أقمغم اهلل يمٚمٛمتٝمؿوأُّم٤م اًمِمٞمٕم٦م اْلُم٤مُمٞم٦م 

ذم ىمْم٤مء احلقائ٩م وشمٗمري٩م اًمٙمرب سمٕمد ُمقّتؿ، يمام جيقز طم٤مل طمٞم٤مّتؿ  وإئٛم٦م 

وم أّوًٓ وٓ يمقٟمف ذيم٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم وآشمّم٤مل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ًمٕمدم يمقن ذًمؽ ُمـ ظمٓم٤مب اعمٕمد

 ُمقضمقد صم٤مًمث٤ًم.

وىمد سمحثٜم٤م ذم أسمح٤مصمٜم٤م اًمٙمّلُمٞم٦م طمقل ضمقاز اًمتقؾمؾ ُمٗمّمًّل ومراضمع إن ؿمئ٧م إمم 

 شم٘مرير هذه اًمٌحقث ذم ٟم٘مد اًمقه٤مسمٞم٦م.

 .قم٤مـمٗم٦م 

           ُمٕمٓمقوم٦م قمغم            ويٛمٙمـ محؾ اْلٝم٤مد ،

قمغم ُمٕمٜمك إقمؿ ُمـ اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وًمٙمـ شم٘مٞمٞمد اْلٝم٤مد سمًٌٞمؾ اهلل 

٤مل، وإُمر سم٤مْلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمٕمد إُمر سم٤مسمتٖم٤مء اًمقؾمٞمٚم٦م وىمع ذم أي٤مت أُمرة سم٤مًم٘مت

 يٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ ذيمر اخل٤مص سمٕمد اًمٕم٤مم اهتامُم٤ًم سمِم٠مٟمف.

     سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. طمرف ُمِمٌف 

      ِّرومع ظمؼم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ذم حمؾ   . 

واْليامن واًمت٘مقى  واسمتٖم٤مء اًمقؾمٞمٚم٦م واْلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يمّٚمٝم٤م ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٗمّلح 

 وقمٚمٚمف. واًمٗمّلح هق اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى ُمـ اًمٗمقز واًمًٕم٤مدة ذم اًمداريـ.

 اًمتقؾمؾ ذم ؾمػمة اعمًٚمٛملم

وسمٕمد مم٤مشمف قمغم اًمتقؾمؾ  أصمٜم٤مء طمٞم٤مة اًمرؾمقلذم عمًٚمٛملم ًم٘مد ضمرت ؾمػمة ا»

وسم٠موًمٞم٤مء اهلل وآؾمتِمٗم٤مع سمٛمٜمزًمتٝمؿ قمٜمده وومٞمام يكم ٟمامذج ُمـ شمٚمؽ  سم٤مًمرؾمقل

 اًمًػمة:

                                                 
 .47/ اًمذايمريـ ْتٗم٦م .2



 182  .......................................................................  45 / اعم٤مئدة ؾمقرة

ؽ وًمٜمٙمـ ذم اذيمرٟم٤م ي٤م حمّٛمد قمٜمد رسمّ »إن أسم٤مسمٙمر سمٕمدُم٤م شمقذم رؾمقل اهلل، ىم٤مل:  .أ

 .2شسم٤مًمؽ

 ٜمٕمامين ذم يمت٤مسمف ُمّم٤ٌمح اًمٔمّلم: إنّ سمـ ُمقؾمك اًمىم٤مل احل٤مومظ أسمق قمٌداهلل حمّٛمد  ب.

ىمدم »ف ىم٤مل: ، أٟمّ احل٤مومظ أسم٤م ؾمٕمٞمد اًمًٛمٕم٤مين ذيمر ومٞمام رويٜم٤م قمٜمف قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

وطمث٤م  سمثّلصم٦م أي٤مم، ومرُمك  سمٜمٗمًف قمغم ىمؼم اًمٜمٌل قمرايب سمٕمدُم٤م دومٜم٤ّم رؾمقل اهللأقمٚمٞمٜم٤م 

قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ٧َم ومًٛمٕمٜم٤م ىمقًمؽ، ووقمٞم ُمـ شمراسمف قمغم رأؾمف، وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمٚم٧َم 

ووقمٞمٜم٤م قمٜمؽ، ويم٤من ومٞمام أٟمزل                         ... 

 .1شف ىمد همٗمر ًمؽفمٚمٛم٧م ٟمٗمز وضمئتؽ شمًتٖمٗمر زم ومٜمقدي ُمـ اًم٘مؼم: إٟمّ  وىمد

ومٞمتقؾمؾ  ج. يم٤من رؾمقل اهلل ىمد قمّٚمؿ رضمًّل أن يدقمق ومٞم٠ًمل اهلل صمّؿ ْي٤مـم٥م اًمٜمٌّل 

اًمٚمٝمؿ إيّن أؾم٠مًمؽ وأشمقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمّؽ ٟمٌل »سمف صمّؿ ي٠ًمل اهلل ىمٌقل ؿمٗم٤مقمتف، ومٞم٘مقل: 

اًمرمح٦م ي٤م حمّٛمد ي٤م رؾمقل اهلل إيّن أشمقؾمؾ سمؽ إمم ريّب ذم طم٤مضمتل ًمت٘م٣م زم، اًمٚمٝمؿ ومِمّٗمٕمف 

 .4شذمّ 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من إذا ىمحٓمقا اؾمتً٘مك   نّ أد. ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري 

٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌّٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م. ىم٤مل: وىم٤مل: اًمٚمٝمؿ يمٜمّ  ٓمٚم٥م سم٤مًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداعم

 4ومُٞمً٘مقن.

هـ . ؾم٠مل اعمٜمّمقر اًمٕم٤ٌمد ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ـ إُم٤مم اعم٤مًمٙمٞم٦م ـ قمـ يمٞمٗمٞم٦م زي٤مرة 

 واًمتقؾمؾ سمف... وم٘م٤مل عم٤مًمؽ: رؾمقل اهلل

ي٤م أسم٤م قمٌداهلل أؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وأدقمق، أم أؾمت٘مٌؾ رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ ذم »

                                                 
 .46/ اًمقه٤مسمٞم٦م قمغم اًمرد ذم اًمًٜمّٞم٦م اًمدرر .2

 .1/2462 ًمٚمٛمًٝمقدي اًمقوم٤مء ووم٤مء .1

 .2/28 شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ واعم٤ًمئؾ اًمرؾم٤مئؾ جمٛمققم٦م .4

 .947ح ،1/41 آؾمتً٘م٤مء صّلة سم٤مب اًمٌخ٤مري: صحٞمح .4
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 َ  شمٍمف وضمٝمؽ قمٜمف وهق وؾمٞمٚمتؽ ووؾمٞمٚم٦م أسمٞمؽ آدم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟! سمؾ ضمقاسمف: مِل

اؾمت٘مٌٚمف واؾمتِمٗمع سمف ومُٞمِمّٗمٕمؽ اهلل، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:                ...21ش. 

 :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل هذيـ اًمٌٞمتلم ُمـ ؿمٕمره ُمتقؾمّلً سمآل اًمرؾمقلو

 ريٕمتـلذ اًمٜمٌـلِّ  آُل 

 

 ـْل تِ ٚمَ ٞمْ ؾِم وَ  ـفِ ٞمْ ًمَ إِ  ـؿُ هُ وَ  

 همداً  ٓمـك  قمْ أُ ؿ ـِِْبِ  ـقْ ضُم رْ أَ  

 

 4ش4ْل تِ ٗمَ ٞمْ حِ َص  اًمٞمٛملمِ  دِ ٞمَ سمِ  

 
 اًمٕم٤مُم٦م ٨ِم يْ أطم٤مدِ اًمتقؾمؾ ذم 

أو سم٤مٕوًمٞم٤مء  قمغم ضمقاز اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل ة أطم٤مدي٨م شمدّل وردت قمدّ »

 اًمّم٤محللم.

اهلل  وم٘م٤مل: ادعُ  رضمّلً ضيرًا أشمك  اًمٜمٌل ف ىم٤مل: إنّ ـ قمـ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ أٟمّ 2

 زم أن ُيٕم٤مومٞمٜمل.

: إن ؿمئ٧م أظمرت ًمؽ وهق ظمػم، وإن ؿمئ٧م دقمقت. وم٘م٤مل: اْدقُمف، وم٘م٤مل

 اًمٚمٝمؿ إيّن »وم٠مُمره أن يتقو٠م ومٞمحًـ ووقءه، ويّمكم ريمٕمتلم، ويدقمق ِبذا اًمدقم٤مء: 

 ذم ؽ إمم ريّب  ىمد شمقضمٝم٧م سمأؾم٠مًمؽ وأشمقضمف إًمٞمؽ سمٛمحّٛمد ٟمٌل اًمرمح٦م. ي٤م حمّٛمد إيّن 

. اًمٚمٝمؿ ومِم  .5شّٗمٕمف ذمَّ طم٤مضمتل هذه ًمُت٘م٣م 

وهذا احلدي٨م ٓ اؿمٙم٤مل ذم صحتف طمتك  أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اقمتؼمه صحٞمح٤مً وىم٤مل: سم٠من اعم٘مّمقد ُمـ 

 أيب ضمٕمٗمر اعمقضمقد ذم ؾمٜمد احلدي٨م هق أسمقضمٕمٗمر اخلٓمٛمل وهق صم٘م٦م.

سمّلؿمؽ وٓ  أُم٤م اًمروم٤مقمل ومٞم٘مقل: ٓؿمؽ أن هذا احلدي٨م صحٞمح وُمِمٝمقر، وىمد صم٧ٌم ومٞمف ـ

                                                 
 .64/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .2

 .1/2476 ٛمٝمقديًمٚمً اًمقوم٤مء ووم٤مء قمـ .1

 .174/ اعمحرىم٦م اًمّمقاقمؼ .4

 (.19-42/) اًمتقؾمؾ .4

 اًمّمحٞمحـ ُمًتدرك :26789ح ،4/248 أمحد ُمًٜمد :2485ح ،2/442 ُم٤مضمف اسمـ ؾمٜمـ .5

 .2/186 اْل٤مُمع وُمٜمٝم٤مج :59/ ًمٚمًٞمقـمل اًمّمٖمػم اْل٤مُمع :2/424 اًمٜمٞمِم٤مسمقري ًمٚمح٤ميمؿ
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 2قم٤مء رؾمقل اهلل.ـ ارشمداد سمٍم إقمٛمك  سمد ري٥م

 1وىمد أورد هذا احلدي٨م اًمٜم٤ًمئل واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف.

ىمد قمّٚمؿ اًمرضمؾ اًميير  وِبذا احلدي٨م شمت٠ميمد ذقمٞم٦م اًمتقؾمؾ، طمٞم٨م ٟمجد رؾمقل اهلل

 اًمرمح٦م، ويِمّٗمٕمف ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتف، واعم٘مّمقد سم٤مًمٜمٌل هق ٟمٗمس اًمٜمٌل ٓ ف ٟمٌّل يمٞمػ يتقؾمؾ إمم اهلل سمٜمٌٞمّ 

 دقم٤مؤه، واًمتقضمف إمم اهلل سمج٤مه اًمٜمٌل ووؾمٞمٚمتف.

ىم٤مل: ُمـ ظمرج  اًمٕمقذم قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أن رؾمقل اهلل ـ روى  قمٓمٞم٦مُ 1

 اًم٤ًمئٚملم قمٚمٞمؽ، وأؾم٠مًمؽ سمحّؼ  ُمـ سمٞمتف إمم اًمّمّلة وم٘م٤مل: اًمّٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سمحّؼ 

٘م٤مء ؾَمَخٓمؽ  مل أظمرج أذًا وٓ سمٓمرًا وٓ ري٤مًء وٓ ؾُمٛمٕم٦م، ظمرضم٧ُم اشمممِم٤مي هذا، وم٢ميّن 

ف ٓ يٖمٗمر اًمذٟمقب واسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمؽ، وم٠مؾم٠مًمؽ أن شمٕمٞمذين ُمـ اًمٜم٤مر وأن شمٖمٗمر زم ذٟمقيب، إٟمّ 

ّٓ أٟم٧م  4، أىمٌؾ اهلل قمٚمٞمف سمقضمٝمف واؾمتٖمٗمر ًمف ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ.شإ

قمغم ضمقاز اًمتقؾمؾ إمم اهلل سمحرُم٦م أوًمٞم٤مئف اًمّم٤محللم، وُمٜمزًمتٝمؿ ووضم٤مهتٝمؿ  إّن هذا احلدي٨م يدّل 

 ُأوًمئؽ وؾمٓم٤مء وؿمٗمٕم٤مء ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتف واؾمتج٤مسم٦م دقم٤مئف. قمٜمده ؾمٌح٤مٟمف، ومٞمجٕمؾ

ـ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: عم٤م ُم٤مشم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م 4

رمحؽ اهلل ي٤م ُاُمل سمٕمد ُاُمل. وذيمر صمٜم٤مءه قمٚمٞمٝم٤م »ومجٚمس قمٜمد رأؾمٝم٤م وم٘م٤مل:  اهلل رؾمقل

ـ ُاؾم٤مُم٦م سمـ زيد وأسم٤م أيقب إٟمّم٤مري وقمٛمر سم وشمٙمٗمٞمٜمٝم٤م سمؼمده، صمؿ دقم٤م رؾمقل اهلل

اخلٓم٤مب وهمّلُم٤ًم أؾمقد حلٗمر اًم٘مؼم، ومحٗمروا ىمؼمه٤م، ومٚمام سمٚمٖمقا اًمٚمحد طمٗمره 

وم٤موٓمجع ومٞمف،  سمٞمده، وأظمرج شمراسمف سمٞمده، ومٚمام ومرغ دظمؾ رؾمقل اهلل اهلل رؾمقل

صمّؿ ىم٤مل: اهلل اًمذي ُُيٞمل وُيٛمٞم٧م وهق طملٌّ ٓيٛمقت، اهمٗمر ُُٕمل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أؾمد، 

 .4شاًمذيـ ُمـ ىمٌكمٟمٌٞمّؽ وإٟمٌٞم٤مء  ووؾمع قمٚمٞمٝم٤م ُمدظمٚمٝم٤م، سمحّؼ 

                                                 
 .258/ ًمٚمروم٤مقمل ؾمؾاًمتق طم٘مٞم٘م٦م إمم اًمتقصؾ قمـ ٟم٘مّلً  ،69/ ًمٚمًٌح٤مين اًمتقؾمؾ .2

 .20495ح ،6/269 ًمٚمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى اًمًٜمـ :4578ح ،5/542 اًمؽمُمذي ؾمٜمـ .1

 اًمّمّلة. إمم اعمٌم سم٤مب 778ح ،2/156 ُم٤مضمف اسمـ ؾمٜمـ .4

 .8/ اًمًٜمّٞم٦م واًمدرر اًمقوم٤مء ووم٤مء قمـ ٟم٘مّلً  ،421/ آرشمٞم٤مب يمِمػ .4
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ىمّمٞمدشمف اًمتل يتقؾمؾ ومٞمٝم٤م  ـ روي أن ؾمقاد سمـ ىم٤مرب أٟمِمَد ًمرؾمقل اهلل4

 سم٤مًمٜمٌل وومٞمٝم٤م ي٘مقل:

 هُ همػمُ  ٓ ربَّ  اهللَ أنّ  وأؿمٝمدُت 

 

 هم٤مئ٥ِم  قمغم يمؾِّ  ؽ ُم٠مُمقنٌ وأٟمّ  

 ٚم٦مً ـوؾمٞم ـِ ـٚمٞمؾَم رْ ـك اعمُ ـأدٟم َؽ ـٟمّ أو 

 

َ إيمرَ  ـَ سمْ ا إمم اهلل ي٤م  ْٕ  ٥ِم يِ ـم٤مُملم ا

 ؾٍ ُُمرؾَم  ػمَ ام ي٠مشمٞمؽ ي٤م ظمٟم٤م سمِ رْ ٛمُ ومَ  

 

 وائ٥ِم وإن يم٤من ومٞمام ومٞمف ؿَمٞم٥ُم اًمذَّ  

 ٗم٤مقم٦مٍ ؿَم  وْ ٓ ذُ  مَ قْ ٕم٤ًم يَ ٞمْ ٗمِ زم ؿَم  ـْ يمُ وَ  

 

 1ش2ِب ىم٤مرِ  ـِ سمْ  قادِ ؾَم  ـْ ـٍ قمَ ٖمْ ٛمُ قاك سمِ ـُؾِم  

 
 اًمقؾمٞمٚم٦م ذم اًمرواي٤مت

[ ذم ىمقل اهلل أُمػماعم١مُمٜملم ]قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥مقمـ  ظمؼم ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:                          4. 

وم٘م٤مل: أٟم٤م هق اًّمذي قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب، وىمد صّدىمف اهلل، وأقمٓم٤مه اًمقؾمٞمٚم٦م ذم 

اًمقصّٞم٦م، إذ ٓ ُْيكم ُاُّمتف ُمـ وؾمٞمٚم٦م إًمٞمف وإمم اهلل، وم٘م٤مل:                

          .4 

ىم٤مل:  قمـ رؾمقل اهلل قمـ آسم٤مئف اًمّمدوق سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمرو٤م

، ُمـ أـم٤مقمٝمؿ وم٘مد أـم٤مع اهلل، وُمـ قمّم٤مهؿ وم٘مد قمَم  إئٛم٦م ُمـ وًمد احلًلم

، وهؿ اًمقؾمٞمٚم٦م إمم اهلل  اهلل  .5، هؿ اًمٕمروة اًمقصم٘مك 

سمف اعمتقؾّمٚمقن إمم ؾ ف ىم٤مل: إّن أومْمؾ ُم٤م شمقؾّم أٟمّ  اًمريض رومٕمف إمم أُمػماعم١مُمٜملم

اهلل )ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( اْليامن سمف وسمرؾمقًمف، واْلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف وم٢مّٟمف ذروة اْلؾمّلم، ويمٚمٛم٦ُم 

                                                 
 .7/247 اًم٤ٌمري ومتح :400/ اًمتقؾمؾ طم٘مٞم٘م٦م إمم اًمتقصؾ :17/ اًمًٜمٞم٦م اًمدرر .2

 (.16-19/) اًمتقؾمؾ .1

 .44/ اًمرقمد ؾمقرة .4

 .10ح ،2/486 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .4

 (.1/58) 127ح ،1/218 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .5
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اْلظمّلص وم٢مهّن٤م اًمٗمٓمرة، وإىم٤مم اًمّّمّلة وم٢مهّن٤م اعمّٚم٦م، وإيت٤مء اًمّزيمقة وم٢مهّن٤م ومريْم٦ٌم واضم٦ٌٌم، 

وطم٩ّم اًمٌٞم٧م واقمتامره وم٢مهّنام يٜمٗمٞم٤من اًمٗم٘مر وصقم ؿمٝمر رُمْم٤من وم٢مّٟمف ضمٜم٦ٌّم ُمـ اًمٕم٘م٤مب، 

اًمّذٟم٥م، وصٚم٦م اًمّرطمؿ وم٢مهّن٤م ُمثرأٌة ذم اعم٤مل وُمٜم٠ًمٌة ذم إضمؾ، وصدىم٦م اًمّنّ  ٤منِ ْم  طَم رْ ويَ 

قء، وصٜم٤مئع اعمٕمروف وم٢مهّن٤م شم٘مل  ًّ وم٢مهّن٤م شمٙمّٗمر اخلٓمٞمئ٦م وصدىم٦ماًمٕمّلٟمٞم٦م وم٢مهّن٤م شمدومع ُمٞمت٦م اًم

 2ُمّم٤مرع اْلقان، اخلٓم٦ٌم.

ف ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم اٟمّ  أُمػماعم١مُمٜملم اسمـ ؿمٝمرآؿمقب رومٕمف قمـ        

    .1: أٟم٤م وؾمٞمٚمتف ووًمدي ُذّريتف 

 

                           

                      

 

ف جي٥م قمٚمٞمٙمؿ أن عمْمٛمقن أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، واعمحّمؾ أٟمّ »هذه أي٦م اًمنميٗم٦م شمٕمٚمٞمؾ 

ذًمؽ أُمر هيٛمٙمؿ ذم سف قمذاب  شمت٘مقا اهلل وشمٌتٖمقا إًمٞمف اًمقؾمٞمٚم٦م ودم٤مهدوا ذم ؾمٌٞمٚمف وم٢منّ 

يـ يمٗمروا ومٚمؿ يت٘مقا اهلل ومل يٌتٖمقا اًمذ ف وم٢منّ حمٚمّ  أًمٞمؿ ُم٘مٞمؿ قمـ أٟمٗمًٙمؿ، وٓ سمدل ًمف ُيّؾ 

ؿ ُمٚمٙمقا ُم٤م ذم إرض َجٞمٕم٤ًم ـ وهق أىمَم هّن أإًمٞمف اًمقؾمٞمٚم٦م ومل جي٤مهدوا ذم ؾمٌٞمٚمف ًمق 

ُم٤ميتٛمٜم٤مه اسمـ آدم ُمـ اعمٚمؽ اًمدٟمٞمقي قم٤مدة ـ صمّؿ زيد قمٚمٞمف ُمثٚمف ًمٞمٙمقن ْلؿ وٕمٗم٤م ُم٤م ذم 

 نْ أإرض صمّؿ ارادوا                               

  *               وهل اًمٕمذاب            ٟٓمف

   ظم٤مًمد 4  ً4شقمٚمٞمٝمؿ ٓ يٗم٤مرىمٝمؿ أسمدا. 

                                                 
 .209 ظمٓم٦ٌم اًمٌّلهم٦م، هن٩م .2

 .4/91 اعمٜم٤مىم٥م .1

 .47 و 46/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4

 .5/418 اعمٞمزان .4
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           .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد    اؾمؿ ُمقصقل، اؾمؿ . 

     قمرض قمـ خم٤مـمٌتٝمؿ أومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، سمٞم٤من حل٤مل اًمٙمٗم٤مر وًمٙمـ

 ًمٙمٗمرهؿ.

   ،طمرف ذط همػم ضم٤مزم  رومع ظمؼم  ضمقاسمف ذم حمّؾ  ـُمع ُم٤م ذم طمٞمزه ُم

    . 

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

    ضم٤مر وجمرور، ظمؼم  م. واًمْمٛمػم يرضمع إمم ُم٘مد   

   . 

 ُمقصقًم٦م 

      ،ضم٤مر وجمرور       اؾمؿ  .ُم١مظمر 

    ،طم٤مل               ِّرومع  سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمؾ

  وم٤مقمؾ ًمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: ًمق صم٧ٌم ُمٚمٙمٝمؿ يمّؾ     . 

 .ًمٚمٛمٕمٞم٦م 

      ُمٗمٕمقل ُمٕمف وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم        . 

     فمرف ُمٙم٤من يدّل قمغم اعمّم٤مطم٦ٌم وآضمتامع ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ

     واًمْمٛمػم يرضمع إمم ،        . 

 .طمرف ضمر، ًمٚمتٕمٚمٞمؾ 

     اًمتٕمٚمٞمؾ ووم٤مقمٚمف. ش ٓم»ُمْمٛمرة سمٕمد  شأن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ

 2ومدى: إذا أقمٓمك ُم٤مًٓ وأظمذ رضمًّل، يمام ىم٤مًمف اًمقزير اسمـ اعمٕمري.    أي :

 ًمٞمجٕمٚمقه ومدي٦م ٕٟمٗمًٝمؿ.

                                                 
 قم٤مم ـمٌٕم٦م اْلّلزم، احلًٞمٜمل ّٛمدطمًلمحم اًمًّٞمد ًمٚمٕمّّلُم٦م ،4/56 اًمٕمرب ًم٤ًمن ُمـ اًمذه٥م شمٚمخٞمص .2

 م.1024
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  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واًمْمٛمػم يرضمع إمم .      

          . 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

      ,             .ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من .ٟم٤مومٞم٦م 

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

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ٚم٦م . واْلٛم          ضمقاب

 ذط همػم ضم٤مزم.

يٕمٜمل:            اومتدوا َجٞمع       سمؾ      

 ًمٞمٜمجٞمٝمؿ          ٓ مل يٜمٗمٕمٝمؿ ذًمؽ، وم٤مًمٗمدي٦م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م    

 قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب اًمذي اؾمتحّ٘مقه سمٙمٗمرهؿ وؾمٞمئ٤مت أقمامْلؿ. ُمـ اًمٙم٤مومريـ وٓ شمرومع

وسم٤مْلٛمٚم٦م: إّٟمام ي٘مٌؾ اًمٗمدي٦م ُمـ يٗمت٘مر إًمٞمٝم٤م             

         2. 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   هل  ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم، واًمّلم ًمٚمٛمٚمؽ، ّٕن طم٘مٞم٘م٦م اعمٚمٙمٞم٦م

 اْلو٤موم٦م قمغم ُمٕمٜمك آظمتّم٤مص.

            .ُمٌتدأ ُم١مظمر  .ٟمٕمتف. ّٕن سم٤مب اًمتقسم٦م ذم أظمرة ُمًدودة 

 

                        

 

يمامل إطم٤ًمؾمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب، وأّن اًمٗمٓمرة  سمٞم٤من حل٤مْلؿ ذم اًمٜم٤ّمر، وهق يدّل قمغم»

                                                 
 .28/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2
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إصٚمّٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمت٠ممّل ُمـ اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م مل شمتٖمػّم ومل شمٜمتػ قمٜمٝمؿ، سمؾ شمت٠مصّمر سم٤مًمٜم٤ّمر، 

ويت٠معّمقن ويريدون اخلّلص ُمـ اًمٕمذاب واخلروج ُمـ اًمٜم٤مر، وم٢مهّن٤م دار اًمٕمذاب واًمِم٘م٤مء 

اًمدوام، أي٦م اًمنميٗم٦م شمدّل وُم٤م هؿ سمخ٤مرضملم ُمٜمٝم٤م اًمٌت٦م، واْلٛمٚم٦م شمدّل قمغم اًمثٌقت و

 .2شقمغم قمدم ىمٌقل اًمِمٗم٤مقم٦م واًمٕمدل واًمٗمدي٦م ُمٜمٝمؿ

     رادة ومٞمٝمؿ ٕهّنؿ قمغم اؾمتٛمرار هذه اْل ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. يدّل

 يٕمذسمقن سم٤مًمٜم٤مر دائاًم.

            .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف 

   ور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمر     .  اعمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م

سمت٠مويؾ ُمّمدر ُمٗمٕمقل سمف   .شم٘مديره: يريدون اخلروج ُمـ اًمٜم٤مر . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م           .ٟم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

 .طمرف ضمر زائد، شم٠ميمٞمد ًمٚمٜمٗمل 

     ِّرج. واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م شمدّل رومع ظمؼم. َجع ظم٤م جمروره، ذم حمؾ

 قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     قمغم شم٠مويؾ ومٕمٚمف أي ٓ ْيرضمقن ُمـ

 اًمٜم٤مر.

         .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ؾمٌؼ  .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

            .ُمٌتدأ ُم١مظمر  .ٟمٕمتف 

 ؿم٤مرات:إاًمنميٗم٦م  وذم أي٦م

ام يٍمف قمٜمف اْليامن ٟمّ إاًمٕمذاب هق إصؾ اًم٘مري٥م ُمـ اْلٟم٤ًمن و نّ أأّوٓ: إمم »

واًمت٘مقى يمام يِمػم إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:                     * 

                                                 
 .22/144 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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                    2  :ويمذا ىمقًمف        * 

             1. 

اًمٗمٓمرة إصٚمٞم٦م اْلٟم٤ًمٟمٞم٦م وهل اًمتل شمت٠ممل ُمـ اًمٜم٤مر همػم سم٤مـمٚم٦م ومٞمٝمؿ  وصم٤مٟمٞم٤ًم: أنّ 

 ّٓ  .4شروج ُمٜمٝم٤م مل يت٠معمقا ومل يتٕمذسمقا ِب٤م ومل يريدوا اخلوٓ ُمٜمتٗمٞم٦م قمٜمٝمؿ وإ

هذا ٟمص ىم٤مـمع قمغم أن ُمـ ضمحد اخل٤مًمؼ، أو قمٌد ؾمقاه، ومٝمق خمٚمد ذم »وصم٤مًمث٤ًم: 

اًمٜم٤مر.            ُمـ ؾمقرة اًمًجدة:  10. وذم أي٦م       

                                

ٓ شم٘مؾ إصماًم وقمذاسم٤ًم قمـ اًمٙمٗمر سم٤مهلل، يمًٚم٥م اًمِمٕمقب  ؿُ رائِ ]راسمٕم٤ًم[ هٜم٤مك ضَم  و

ّٓ أن شمٕمٞمش طمرة يمريٛم٦مأىمقاّت٤م وُم٘مقُم٤مت طمٞم٤مّت٤م، وىمتؾ اًمٜمٗمس، ٕهّن   .4ش٤م أسم٧م إ

 اًمرواي٤مت

ون ذم هؿ اعُمَخّٚمد ي٘مقل: قمدّو قمكمّ  قمـ أيب سمّمػم، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤مضمٕمٗمر

اًمٜم٤مر، ىم٤مل اهلل:           .5 

ىم٤مل: ؟ َوَُم٤م ُهْؿ سمَِخ٤مِرضِملَم ُمـ اًمٜم٤مر: قمـ ُمٜمّمقر سمـ طم٤مزم، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ٕيب قمٌداهلل

 6أقمداء قمكّم هؿ اعمخٚمَّدون ذم اًمٜم٤مر أسمد أسمديـ ودهر اًمداهريـ.

ٕم٤ممم: قمـ ىمقل اهلل شم قمـ مُحْراَن ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل ]ضمٕمٗمر[    

        !ىم٤مل: يم٠مّٟمؽ شمريد أدُمٞملم؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: يم٤مٟمقا طمقؾمٌقا وقمذسمقا
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وأٟمتؿ اعمخٚمدون ذم اْلٜم٦م، ىم٤مل اهلل إن أقمداء قمكم هؿ اعمخٚمدون ذم اًمٜم٤مر أسمد أسمديـ 

 2ودهر اًمداهريـ هٙمذا شمٜمزيٚمٝم٤م.

 

                              

     

 

 أي٦م اًمنميٗم٦م شمِمػم إمم جم٤مزاة اًمنىم٦م، ٕهّن٤م يم٤مٟم٧م شمّي سم٤معمجتٛمع اْلٟم٤ًمين وأُمٜمف 

وشمٗمًد أظمّلق أومراده وّتدم يمٞم٤مٟمف، ومٚمذا دمٕمؾ أي٦م اعمًئقًمٞم٦م قمغم قم٤مشمؼ اعمجتٛمع 

ّٓ ظمرضم٧م ُمـ ضم طمٞم٨م ىم٤مم سمٕمّلج يد ذم داًمنىم٦م وىمٓمع ضمذوره٤م ُمـ إؾم٤مس، وإ

 وٛمـ اًمٗمرد إّول أو همػمه.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   َْق، وهق اًم  واحلراُمل. صُّ ٚمِ ُمٌتدأ. اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ ومٕمؾ َهَ

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم .ُم١مٟمثف ، 

  ذم ش ال»ّن اْلٛمٚم٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ّٕن ط، ٕذم ضمقاب اًمنمواىمٕم٦م

      سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اعمقصقل ومٙم٠مّٟمف ىم٤مل: ُمـ هق أو اًمذي هق واًمتل

اؾمؿ اعمقصقل يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ٟمحق: ُمـ ينق وم٘مد هق أخ  ، وٕنّ هىم٧م 

 ًمف.

     ـ ًمف أهٚمٞم٦م أىم٤مُم٦م ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. ظمؼم. واعمخ٤مـم٥م ِبذا إُمر ُم

احلدود يم٤مٕٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء واًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ هؿ طمّٙم٤مم اًمنمع اعمٌلم، ومٚمٞمس ًمٙمؾِّ أطمٍد 

 إىم٤مُم٦م احلّد.

                                                 
 .16ح ،211/ اًمٙمقذم ومرات شمٗمًػم .2
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      وإّٟمام »َجع يد ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. أيدي    ّٕن يمؾ رء

 :ُمـ ؿمٞمئلم ومتثٜمٞمتف سمٚمٗمظ اْلٛمع يمام ىم٤مل         2  ًمٗمراء يمّٚمام اوىم٤مل

صمٜم٤من، ومحٛمؾ ُم٤م إأيمثر أقمْم٤مئف ومٞمف ُمٜمف  يم٤من ذم اًمٌدن ُمٜمف واطمد ومتثٜمٞمتف سمٚمٗمظ اْلٛمع ٕنّ 

يم٤من ومٞمف اًمقاطمد قمغم ُمثؾ ذًمؽ، وم٘مٞمؾ ىمٚمقِبام وفمٝمقرمه٤م. يمام ىمٞمؾ قمٞمقهنام وأيدهيام. وىم٤مل 

صمٜم٤من، إٜمف اًمٗمراء إٟمام ومٕمٚمقا ذًمؽ ًمٚمٗمّمؾ سملم ُم٤م ذم اًمٌدن ُمٜمف واطمد وسملم ُم٤م ذم اًمٌدن ُم

 و٤موم٦م شمدّل اْل ومجٕمؾ ُم٤م ذم اًمٌدن ُمٜمف واطمد شمثٜمٞمتف وَجٕمف سمٚمٗمظ واطمد ومل يثـ أصّل، ٕنّ 

 ف وؿ رء إمم رء. وإن صمٜمل ضم٤مز ىم٤مل اًمِم٤مقمر:اًمتثٜمٞم٦م َجع، ٕٟمّ  قمٚمٞمف، وٕنّ 

 فمٝمرامه٤م ُمثؾ فمٝمقر اًمؽمؾملم

 .1شومجٛمع سملم إُمريـ

 ًمٞم٦م:صمؿ ومٚمٞمٕمٚمؿ أّن احلّد ذم اًمنىم٦م ُمنموط سم٤مُُٕمقر اًمت٤م

 ـ اًمٌٚمقغ2

 ـ اًمٕم٘مؾ1

 ـ ارشمٗم٤مع اًمِمٌٝم٦م4

 ـ ارشمٗم٤مع اًمنميم٦م4

 ـ أن هَيْتَِؽ اًم٤ًمرُق احلرزَ 5

 ـ أن ٓ يٙمقن اًم٤ًمرُق واًمدًا ىمد هق ُمـ َوًَمِدِه.6

 ـ أن ي٠مظمذه اًم٤ًمرق ّهًا.7

ـ ٓ ُيْ٘مَٓمُع إذا هق ُم٤مًمف ٟمحق اًمراهـ إذا هق اًمرهـ أو اعم١مضمر اًمٕملم 8

 اعمًت٠مضمرة.

 ُم٤م ٟم٘مص قمـ ُرسْمِع ديٜم٤مٍر.ـ ٓ ىمٓمع ذم 9

                                                 
 .4/ اًمتحريؿ ؾمقرة .2

 .4/526 اًمتٌٞم٤من .1
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ـ أن ٓ شمٙمقن اًمنىم٦م ذم قم٤مم اعمج٤مقم٦م، وم٢مذا هق اْل٤مئع ُم٠ميمقًٓ طمٞم٨م ٓ 20

ّٓ اًمنىم٦م ومّل طمّد قمٚمٞمف.  وؾمٞمٚم٦م ًمًّد طم٤مضمتف إ

ه٤م ىمٓمُع إص٤مسمع إرسمع ُمـ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك  وُيؽْمُك ًمف اًمراطم٦م واْلِب٤مم قمٜمدٟم٤م،  وطمدُّ

 .وقمٜمد اًمٕم٤مُم٦م: اًمٙمػ اًمٞمٛمٜمك شُم٘مٓمع ُمـ اعمٗمّمؾ

ع ِرضْمُٚمُف اًمٞمنى ُمـ ُمٗمّمؾ اًم٘مدم ويؽمك ًمف اًمٕم٘م٥م ٓمَ ٘مْ شمُ وقمٜمدٟم٤م ذم اعمّرة اًمث٤مٟمٞم٦م: 

 يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م.

 س دائاًم.ٌَ ُُيْ وذم اعمّرة اًمث٤مًمث٦م: 

 ؾ.تَ ٘مْ يُ وذم اعمّرة اًمراسمٕم٦م: 

َرت اًمنىم٦م ُمـ همػم ختٚمؾ طمّد، وم٤محلّد اًمقاطمد يم٤مٍف   .وًمٙمـ ًمق شمٙمرَّ

 احلدود سم٤مب طمّد اًمنىم٦م. واًمتٗمّمٞمؾ يٓمٚم٥م ُمـ اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، يمت٤مب

وٓ ري٥م ذم أّن ىمٓمع اًمٞمد ُمـ أضمدر اًمٕم٘مقسم٤مت عمٜمع اًمنىم٦م، وم٢مّٟمف يٗمْمح »

ص٤مطمٌف، وشمٙمقن قمّلُم٦ًم ُمـ قمّلُم٤مت اًمذّل واًمٕم٤مر، ًمٞمٙمقن ُمٜمٕم٤ًم ًمف قمـ ارشمٙم٤مب اْلرم، 

 .2شوقمؼمة يٕمتؼم ِب٤م همػمه ُمـ اًمٜم٤مس ومٞمٙمقٟمقا ذم ُم٠مُمـ ُمـ أُمقاْلؿ وأرواطمٝمؿ

  ف أو طم٤مل ُمـ اًم٘مٓمع اعمًتٗم٤مد ُمـ ىمقًمف ُمٗمٕمقل ٕضمٚم    . 

 .طمرف ضمّر، ًمٚمًٌٌٞم٦م 

  جمروره. يتٕمّٚمؼ اْل٤مر واعمجرور سمـ . 

    ِووم٤مقمٚمف، أي اؾمتح٘م٤مىم٤ًم قمغم ومٕمٚمٝمام. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

وَجٚم٦م      .شمٕمٚمٞمؾ ًمثٌقت احلّد قمٚمٞمٝمام 

    سمدل ُمـ « . واًمٜمٙم٤مل هق اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل يٕم٤مىم٥م ِب٤م اعمجرم ًمٞمٜمتٝمل

 . واعمراد ِب٤م هٜم٤م اًمٕم٘مقسم٦م اًمدٟمٞمقي٦م.1شقمـ إضمراُمف ويٕمتؼم ِب٤م همػمه ُمـ اًمٜم٤مس

                                                 
 .22/147 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .5/419 اعمٞمزان .1
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     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   واعمراد هذه اًمٕم٘مقسم٦م صم٤مسمت٦م قمغم .

اًم٤ًمرق     .شمٕم٤ممم وهل طمّد ُمـ طمدود اهلل 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

      .ظمؼماه  ُ٥ُم ٖم٤مًمَ : ُم٘متدر ٓ ي ،    ذم ُم٤م ي٠مُمر سمف ُمـ

 احلدود وهمػمه٤م ُمـ شمنميٕم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.

 اًمرواي٤مت

 صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ، ىم٤مل:

٤مرق؟ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل ًّ  : ذم يمؿ ي٘مٓمع اًم

 وم٘م٤مل: ذم رسمع ديٜم٤مٍر.

 ٚم٧م ًمف: ذم درمهلم؟ىم٤مل: ىم

 وم٘م٤مل: ذم رسمع ديٜم٤مٍر سمٚمغ اًمّديٜم٤مر ُم٤م سمٚمغ.

ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: أ رأي٧م ُمـ هق أىمّؾ ُمـ رسمع ديٜم٤مٍر، هؾ ي٘مع قمٚمٞمف طملم هق 

٤مرق؟ وهؾ هق قمٜمد اهلل ؾم٤مرّق ذم شمٚمؽ احل٤مل؟ ًّ  اؾمؿ اًم

وم٘م٤مل: يمّؾ ُمـ هق ُمـ ُمًٚمٍؿ ؿمٞمئ٤ًم ىمد طمقاه وأطمرزه، ومٝمق ي٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ 

٤مرق، وهق قمٜم ًّ ّٓ ذم رسمع ديٜم٤مٍر أو أيمثر، وًمق ىمٓمٕم٧م اًم د اهلل ؾم٤مرٌق، وًمٙمـ ٓ ي٘مٓمع إ

اق ومٞمام هق أىمّؾ ُمـ رسمع ديٜم٤مٍر، ًٕمٗمٞم٧م قم٤مُّم٦م اًمٜم٤ّمس ُم٘مّٓمٕملم.  2أيدي اًمّنّ

ٓ يزيد قمغم ىمٓمع  صٚمقات اهلل قمٚمٞمف، ىم٤مل: يم٤من قمكمٌّ قمـ أيب ضمٕمٗمر صحٞمح٦م زرارة

دقمف ًمٞمس ًمف ُم٤م يًتٜمجل سمف أو يتٓمّٝمر اًمٞمد واًمّرضمؾ، وي٘مقل: إيّن ٕؾمتحٞمل ُمـ ريّب أْن أ

 سمف.

 ىم٤مل: وؾم٠مًمتف: إْن هق هق سمٕمد ىمٓمع اًمٞمد واًمّرضمؾ؟

                                                 
 (.7/111) 7ح ،24/249 اًمٙم٤مذم .2



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 194

جـ أسمدًا، وُأهمٜمل قمـ اًمٜم٤ّمس ّذه. ًِّ  2وم٘م٤مل: أؾمتقدقمف اًم

ذم  ، ىم٤مل: ىم٣م أُمػماعم١مُمٜملمقمـ أيب ضمٕمٗمر صحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ىمٞمس

٤مرق: إذا هق ىمٓمٕم٧م يٛمٞمٜمف، وإذا هق ُمّرًة ُأظمرى  ىمٓمٕم٧م رضمٚمف ًّ ، صمّؿ إذا  اًم اًمٞمنى 

هق ُمّرًة ُأظمرى ؾمجٜمتف، وشمريم٧م رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك يٛمٌم قمٚمٞمٝم٤م إمم اًمٖم٤مئط، ويده اًمٞمنى  

، وًمٙمٜمّل 
ٍ
ي٠ميمؾ ِب٤م ويًتٜمجل ِب٤م، وىم٤مل: إيّن ٕؾمتحٞمل ُمـ اهلل أْن أشمريمف ٓ يٜمتٗمع سمٌمء

جـ، وىم٤مل: ُم٤م ىمٓمع رؾمقل اهلل ًّ ُمـ ؾم٤مرٍق سمٕمد يده  أؾمجٜمف طمّتك يٛمقت ذم اًم

 1وِرضْمٚمِِف.

٤مرق ىمٓمٕم٧م يده ُمـ وؾمط  ُمقصم٘م٦م ؾمامقم٦م سمـ ُمٝمران، ىم٤مل: ًّ ىم٤مل: إذا ُأظمذ اًم

جـ، وم٢مْن هق ذم  ًّ ، وم٢مْن قم٤مد ىمٓمٕم٧م رضمٚمف ُمـ وؾمط اًم٘مدم، وم٢مْن قم٤مد اؾمتقدع اًم اًمٙمػِّ

جـ ىمتؾ. ًِّ  4اًم

سمرضم٤مٍل ىمد  : ُأيت أُمػماعم١مُمٜملمىم٤مل أسمققمٌداهلل ُمقصم٘م٦م ُاظمرى ًمف ىم٤مل:

اًّمذي سم٤من ُمـ أضم٤ًمديمؿ ىمد وصؾ إمم اًمٜم٤ّمر، وم٢مْن هىمقا، وم٘مٓمع أيدهيؿ، صمّؿ ىم٤مل: إّن 

 4شمتقسمقا دمؽّموهن٤م، وإْن مل شمتقسمقا دمؽّميمؿ.

وصدي٘مف سمِمّدة، ىم٤مل: رضمع اسمـ أيب دؤاد  6ادوص٤مطم٥م اسمـ أيب دُ  5قمـ ُزرىم٤من

ذات يقم ُمـ قمٜمد اعمٕمتّمؿ وهق ُمٖمتّؿ، وم٘مٚم٧م ًمف ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: وددُت اًمٞمقم أيّن ىمد 

                                                 
 (.7/111) 4ح ،24/240 اًمٙم٤مذم .2

 (.7/114) 4ح ،24/242 اًمٙم٤مذم .1

 (.7/114) 8ح ،24/244 اًمٙم٤مذم .4

 (.7/114) 24ح ،24/247 اًمٙم٤مذم .4

 ،5/442 سمٖمداد شم٤مريخ اٟمٔمر اعمحّدث، اًمزي٤مت، سمزرىم٤من اعمٕمروف ؾمٗمٞم٤من، سمـ قمٌداهلل سمـ حمّٛمد ًمٕمّٚمف .5

 زرىم٤من. أيب اسمـ ٟمًخ٦م: وذم

ةَ  وٓ مَهْز( )سمّل دواد أيب واسمـ اعمقاوع. سم٘مٞم٦م ذم ويمذا دواد، أيب اسمـ اًمٜمًخ: ذم .6  اًمِم٤مئع سم٤مخلٓم٠مِ  قِمؼْمَ

ـِ  شآؿمت٘م٤مق» يمت٤مب راضمع  ذم اعُمْٕمَتززمّ  اًم٘م٤ميض اْلي٤مِدّي  ُدوادٍ  أيب سمـ أمْحَدُ  واؾْمُٛمفُ  هـ(412)ت ُدَرْيدٍ  ٓسْم

٤ٌّمّد. اعُمْٕمَتِّمؿِ  أّي٤ممِ   اًمَٕم
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ىمٚم٧م ًمف: ومِلَ ذاك؟ ىم٤مل: عم٤ِم يم٤من ُمـ هذا إؾمقد أيب ضمٕمٗمر  ُُم٧مُّ ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م. ىم٤مل:

 حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ ُمقؾمك اًمٞمقم سملم يدي أُمػماعم١مُمٜملم اعمٕمتّمؿ.

ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ًمف: ويمٞمػ يم٤من ذًمؽ؟ ىم٤مل: إّن ؾم٤مرىم٤ًم أىمّر قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمنىم٦م، وؾم٠مل 

ي حمّٛمد سمـ اخلٚمٞمٗم٦م شمٓمٝمػمه سم٢مىم٤مُم٦م احلّد قمٚمٞمف، ومجٛمع ًمذًمؽ اًمُٗم٘مٝم٤مء ذم جمٚمًف، وىمد أطم

 .2ُمقوع جي٥م أن ُيْ٘مَٓمع. ىم٤مل: وم٘مٚم٧ُم: ُمـ اًمُٙمرؾُمقع قمكّم، وم٠ًمًمٜم٤م قمـ اًم٘مٓمع، ذم أيِّ 

٦م ذم ذًمؽ؟ ىم٤مل: ىمٚم٧ُم: ٕنَّ اًمٞمد هل إص٤مسمع واًمٙمّػ إمم  ىم٤مل: وُم٤م احلُجَّ

اًمُٙمرؾُمقع، ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمتٞمّٛمؿ:               1 قمغم  واشمَّٗمؼ ُمٕمل

 ذًمؽ ىمقم.

: وُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا: ، ىم٤مل4وىم٤مل آظمرون: سمؾ جي٥م اًم٘مٓمع ُمـ اعَمْرومِؼ

ٕنَّ اهلل عم٤ّم ىم٤مل:           4  ذم اًمَٖمًؾ، دّل ذًمؽ قمغم أّن طمّد اًمٞمد هق

 اعَمْرومِؼ.

ٗمر؟ وم٘م٤مل: ىمد ىم٤مل: وم٤مًمتٗم٧م إمم حمّٛمد سمـ قمكم، وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقل ذم هذا، ي٤م أسم٤م ضمٕم

 قمٜمدك؟ ىم٤مل: 
ٍ
شمٙمٚمَّؿ اًم٘مقم ومٞمف، ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم. ىم٤مل: دقمٜمل مم٤ّم شمٙمٚمَّٛمقا سمف، أّي رء

 أقمٗمٜمل قمـ هذا، ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم.

ىم٤مل: أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ سم٤مهلل عّم٤م أظمؼمَت سمام قمٜمدك ومٞمف. وم٘م٤مل: أُّم٤م إذا أىمًٛم٧م قمكّم 

ٜم٦َّم، وم٤مّن وْ ١مُ ٓمَ ظْم سم٤مهلل، أيّن أىمقل إهّنؿ أَ  ًُّ اًم٘مٓمع جي٥م أن يٙمقن ُمـ َُمْٗمِّمؾ ُأصقل ا ومٞمف اًم

ك اًمَٙمّػ.  إص٤مسمع، ومُٞمؽْمَ

٦م ذم ذًمؽ؟ ىم٤مل: ىمقل رؾمقل اهلل جقُد قمغم ؾمٌٕم٦م : »ىم٤مل: وُم٤م احلُجَّ ًُّ اًم

                                                 
ٟمد ـمرف اًمُٙمرؾُمقع: .2  اخِلٜمٍِْم. يكم اًمذي اًمزَّ

 .44/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .1

 اعمرومؼ. ُمع ٟمًخ٦م: ذم .4

 .6/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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يمٌتلم، واًمرضمٚملم وم٢مذا ىمٓمٕم٧م يده ُمـ اًمُٙمْرؾُمقع أو ش أقمْم٤مء: اًمقضمف، واًمٞمديـ، واًمرُّ

ُجد قمٚمٞمٝم٤م، وىم٤مل اهلل  ًْ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: اعَمْرومِؼ، مل يٌَؼ ًمف يٌد َي       يٕمٜمل سمف

َجد قمٚمٞمٝم٤م  ًْ هذه إقمْم٤مء اًمًٌٕم٦م اًمتل ُي           2وُم٤م يم٤من هلل مل ، 

 ُيْ٘مَٓمع.

ىم٤مل: وم٠مقمج٥م اعمٕمتّمؿ ذًمؽ، وأُمر سم٘مٓمع يد اًم٤ًمرق ُمـ َُمْٗمِّمؾ إص٤مسمع دون 

 ٞم٧م أيّن مل أُك طمٞم٤ًّم.اد: ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُمتل ومتٜمّ واًمٙمّػ. ىم٤مل اسمـ أيب د

اد ىم٤مل: سُت إمم اعمٕمتّمؿ سمٕمد صمّلصم٦م، وم٘مٚم٧م: إنَّ و: إّن اسمـ أيب دُ 1ىم٤مل ُزرىم٤من

ٟمّمٞمح٦م أُمػماعم١مُمٜملم قمكمَّ واضم٦ٌم، وأٟم٤م ُايمّٚمٛمف
 سمام أقمٚمؿ أيّن أدظُمؾ سمف اًمٜم٤مر. ىم٤مل: وُم٤م هق؟ 4

ُمـ ُاُمقر  ىمٚم٧م: إذا َجع أُمػماعم١مُمٜملم ذم جمٚمًف وُم٘مٝم٤مء رقمٞمَّتف وقمٚمامءهؿ ُٕمٍر واىمعٍ 

اًمديـ، وم٠ًمْلؿ قمـ احلُٙمؿ ومٞمف، وم٠مظمؼموه سمام قمٜمدهؿ ُمـ احلُٙمؿ ذم ذًمؽ، وىمد طمي 

ووزراؤه ويُمّت٤مسمف، وىمد شم٤ًمُمع اًمٜم٤مس سمذًمؽ ُمـ وراء سم٤مسمف، صمّؿ  4اعمجٚمس أهؾ سمٞمتف وىُمّقاده

قمقن أّٟمف أومم ُمٜمف  يؽُمك أىم٤مويٚمٝمؿ يُمّٚمٝمؿ ًم٘مقل رضمٍؾ ي٘مقل ؿَمْٓمر هذه آُُّم٦م سم٢مُم٤مُمتف، وَيدَّ

 ٘م٤مُمف، صمؿَّ ُيُٙمؿ سمُحٙمٛمف دون طُمٙمؿ اًمُٗم٘مٝم٤مء؟!سمٛم

ٌَّٝمتف ًمف، وىم٤مل: ضمزاك اهلل قمـ ٟمّمٞمحتؽ ظمػمًا.  ىم٤مل: ومتٖمػمَّ ًمقُٟمف، واٟمتٌف عم٤م ٟم

ىم٤مل: وم٠مُمر يقم اًمراسمع ومّلٟم٤ًم ُمـ يُمّت٤مب وزرائف سم٠من يدقمقه إمم ُمٜمزًمف، ومدقم٤مه وم٠مسمك 

إٟمَّام أدقمقك إمم اًمٓمٕم٤مم،  أن جيٞمٌف، وىم٤مل: ىمد قَمٚمِٛم٧م أيّن ٓ أطمُي جم٤مًمًٙمؿ. وم٘م٤مل: إيّن 

، وشمدظمؾ ُمٜمززم، وم٠مشمؼّمك سمذًمؽ، وىمد أطم٥ّم ومّلن سمـ ومّلن ُمـ 5وُاطم٥مُّ أن شمٓم٠م صمٞم٤ميب

تف، وم٠ًمًمف ربَّ  ، ومدقم٤م سمداسمَّ وزراء اخلٚمٞمٗم٦م ًم٘م٤مءك: ومّم٤مر إًمٞمف ومٚماّم ُاـمِٕمؿ ُمٜمٝم٤م أطمّس اًمًؿَّ

                                                 
 .28/ اْلـ ؾمقرة .2

 زرىم٤من. أيب اسمـ ٟمًختلم: ذم .1

 ُُمٙمّٚمٛمف. ٟمًخ٦م: ذم .4

 ىمقاده. وجمٚمًف سمٞمتف ذم طمي ٟمًخ٦م: ذم وىمقاده، سمٞمتف جمٚمس طمي ٟمًختلم: ذم .4

 سم٤ٌميب. ٟمًخ٦م: ذم .5



 197  .......................................................................  49 / اعم٤مئدة ؾمقرة

 2ًمٞمٚمف ذم ظِمْٚمٗم٦مٍ اعمٜمزل أن ُي٘مٞمؿ، ىم٤مل: ظُمروضمل ُمـ دارك ظمػٌم ًمؽ، ومٚمؿ َيَزل يقُمف ذًمؽ و

 1.طمّتك ىُمٌِض

 

 

                        

      

 

ُمـ يمقن احلّد  قمغم ُم٤م ذيمره »أي٦م اًمنميٗم٦م شمٗمريٕم٦م      و 

  عمٜمع ُمـ اًمنىم٦م ورضمقع اعمٜمٙمقل سمف قمـ ُمٕمّمٞمتف. ، وم٢مّن اْلدف ُمـ شمنميٕمف هق ا

ومَٛمـ شم٤مب ُمـ اًمّناق ُمـ سمٕمد فمٚمٛمف قمغم ٟمٗمًف وقمغم أظمريـ، ورضمع قمـ ذٟمٌف رضمقع 

ٟمدم قمغم ُم٤م ومٕمؾ، وقمزم قمغم اًمؽمك، وأصٚمح ٟمٗمًف سم٤مًمتزيمٞم٦م، وأرضمع ُم٤م هىمف إمم 

اهلل شمٕم٤ممم أصح٤مسمف، وشمٗمَم ُمـ شمٌٕم٤مشمف، وىمد قمروم٧م ذم سمح٨م اًمتقسم٦م أّن ُم٤م اضمتٛمع ومٞمف طمّؼ 

ّٓ سم٠مداء احلّ٘ملم، ويٙمٗمل ذم طمّؼ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمدم واًمٕمزم قمغم  وطمّؼ اًمٜم٤مس، ٓ شمتّؿ اًمتقسم٦م إ

اًمؽمك. وأُم٤م طمّؼ اًمٜم٤مس ومٞمٕمتؼم ومٞمف اْلصّلح، وهق ْيتٚمػ سم٤مظمتّلف اعمقارد، ومٗمل 

 .4شاًمنىم٦م جي٥م رّد اعمنوق إمم ُم٤مًمٙمف وآؾمؽمو٤مء ُمٜمف

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

  ،ُمٌتدأ، وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه. اؾمؿ ذط ضم٤مزم 

  ِذم حمّؾ ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. أي:  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 اب.ٟمدم ُمـ اًمذه٥م وقمزم قمغم اًمؽمك ورضمع إمم رسّمف اًمتقّ 

                                                 
 واْلؾمٝم٤مل. اًمَ٘ملء وهل اْلَْٞمَْم٦م، اخِلْٚمٗم٦م: .2

 .220ح ،1/46 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .22/147 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 198

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمؾَّ سمـ. 

  ّٕن يمؾَّ ذٟم٥ٍم فمٚمٌؿ قمغم  ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. أي ُمـ سمٕمد ذٟمٌف

 اًمٜمٗمس ًمق مل يٙمـ فمٚماًم قمغم اًمٖمػم.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  وطمذف ُمٗمٕمقًمف اظمتّم٤مرًا وشمٕمٛمٞماًم أي رّد

قم٤مدة طم٘مقق اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ إٟمقب أيْم٤ًم اًمذإُمقال إمم أصح٤مِب٤م ذم اًمنىم٦م وذم همػمه٤م ُمـ 

 وىمْم٤مء ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ طم٘مقق اهلل.

 ضمقاب اًمنمط. واىمٕم٦م ذم            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ 

   اؾمؿ . 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم يرضمع إمم . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمت٤مئ٥م ، 

وَجٚم٦م      ِّرومع ظمؼم  ذم حمؾ . 

وَجٚم٦م           ِّضمزم ضمقاب ذط. ذم حمؾ 

 أي: ي٘مٌؾ اهلل شمقسم٦م اعمذٟم٥م سم٢مؾم٘م٤مط اًمٕم٘م٤مب قمٜمف، شمرهمٞم٤ًٌم ًمف ذم ومٕمؾ اًمتقسم٦م.

            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ   اؾمؿ . 

      ظمؼما  واْلٛمٚم٦م إظمػمة شمٕمٚمٞمؾ ًم٘مٌقل شمقسم٦م اًمٕمٌد ّٕٟمف شمٕم٤ممم .

    . 

وُمـ اعمٕمٚمقم أّن ىمٌقل شمقسم٦م اًمٕمٌد شمٗمّْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٌده ّٕٟمف    

 . 

. وىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م اْلُم٤مُمٞم٦م: إذا شم٤مب قمٜمف احلدَّ  طُ ٘مِ ًْ ىم٤مل اًمًٜم٦م: شمقسمف اًم٤ًمرق ٓ شمُ »

قمٚمٞمف.  اًم٤ًمرق ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف، وىمٌؾ أن شمث٧ٌم اًمنىم٦م قمٚمٞمف قمٜمد احل٤ميمؿ ومّل طمدَّ 
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 2وإذا ىمٞم٧ًم اًمنىم٦م قمغم احلراسم٦م» ذًمؽ ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٜم٤مر، ىم٤مل: وواوم٘مٝمؿ قمغم

 .4ش1شىمٌؾ رومع أُمره إمم احل٤ميمؿ [اًم٤ًمرق]فم٤مهر، إن شم٤مب  وم٤مًم٘مقل سمً٘مقط احلدّ 

 رواي٦مٌ 

يذيُمر قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ىم٤مل: ويمت٥م إًمٞمٜم٤م أسمقحمٛمد 

، أٟمف يم٤من إذا ىمٓمع ػماعم١مُمٜملمإسمراهٞمؿ سمـ قمٌداحلٛمٞمد، قمـ قم٤مُّم٦م أصح٤مسمف، يرومٕمف إمم أُم

 اًم٤ًمرق، شمرك ًمف اْلِب٤مم واًمراطم٦م.

 
ٍ
٦م يده؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل ْلؿ: وم٤من شم٤مب، وم٠ٌمّي رء وم٘مٞمؾ ًمف: ي٤م أُمػماعم١مُمٜملم، شمريم٧م قم٤مُمَّ

 يتقّو٠م؟ ٕنَّ اهلل ي٘مقل:                       

  ...                               .4 

اًم٘م٤مئؾ هق اًمٕمٞم٤مر واعمراد سم٠ميب حمّٛمد، هق اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، وىمد يم٤من اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان يٙم٤مشمٌف 

 5يمثػماً.

 

                             

              

 

ذم ُمقوع اًمتٕمٚمٞمؾ عم٤م ذيمر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ ىمٌقل شمقسم٦م اًم٤ًمرق »أي٦م اًمنميٗم٦م 

٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف عم٤م يم واًم٤ًمرىم٦م إذا شم٤مسم٤م وأصٚمح٤م ُمـ سمٕمد فمٚمٛمٝمام وم٢منَّ         

                                                 
 اًمٓمريؼ. ىمٓمع احلراسم٦م: .2

 .6/426 اعمٜم٤مر شمٗمًػم .1

 .4/55 ًمٙم٤مؿمػا اًمتٗمًػم .4

 .204ح ،1/44 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .722 رىمؿ ،479/ و 692 رىمؿ ،470/ و 161 رىمؿ ،258/ اًمٙمٌم رضم٤مل اٟمٔمر: .5
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   وٓ ُمٚمؽ أن ُيٙمؿ ذم ممٚمٙمتف ورقمٞمتف سمام أطم٥ّم وأراد ُمـ قمذاب أو رمح٦م يم٤من ،

ًمف شمٕم٤ممم أن               قمغم طم٥ًم احلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م ومٞمٕمذب

 .2ششم٤مسم٤م]ُمثًّل[ اًم٤ًمرق واًم٤ًمرىم٦م إن مل يتقسم٤م، ويٖمٗمر ْلام إن 

       .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم. وهٜم٤م يدّل قمغم اًمت٘مرير  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

     ظمٓم٤مب ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ش. أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ُمـ يًٛمع وي٘مرأ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ٓ ًمٚمرؾمقل  ػ ُمـ اًمٜم٤مس ويمؾِّ وإمم يمؾِّ ُمٙمٚمَّ 

 وطمده. اخل٤مشمؿ

  ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، و طمرف ٟمّم٥م وشم١ميمٞمد و  ُمع اؾمٛمٝم٤م وظمؼمه٤م سمت٠مويؾ

ُمّمدر ؾمّد ُمًّد ُمٗمٕمقزم    .اعمتٕمدي إمم ُمٗمٕمقًملم 

   اؾمؿ           .   .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

             .ُمٌتدأ ُم١مظمر  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم . 

وَجٚم٦م             ذم حمؾ رومع ظمؼم إيامء إمم ». وومٞمٝم٤م

أّن اًم٤ًمرق اًمذي يريد ُمـ اًمنىم٦م َجع اعم٤مل ومٝمق خمٓمئ ذم ذًمؽ، ومـ          

      1شقمغم يمّؾ رء، هي٥م عمـ يِم٤مء ويٛمٜمع قمـ ُمـ يِم٤مء، ومٝمق اًم٘م٤مدر. 

    يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم.ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

   ِّٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف. اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾ 

   .وّٕٟمف يم٤من ىم٤مدرًا قمغم  4شإذا يم٤من ُمًتح٘م٤ًم ًمٚمٕم٘م٤مب»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

 أن يٕم٤مىم٥م قمغم وضمف اْلزاء.

                                                 
 .5/440 اعمٞمزان .2

 .22/148 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .4/510 اًمتٌٞم٤من .4
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           .قم٤مـمٗم٦م   ؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف.ومٕم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

   .ّٕٟمف إذا شم٤مب وم٘مد وقمد سم٠مّٟمف  إذا قمّم٤مه ومل يت٥م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف

ي١ماظمذ سمف سمٕمد اًمتقسم٦م وقمٜمد اعمخ٤مًمٗم٦م ي٘مٌح ُم١ماظمذشمف سمٕمده٤م، ومٕمغم اًمقضمٝملم ُمٕم٤ًم ٓ يٕمّٚمؼ ٓ

 .2شذًمؽ سم٤معمِمٞمئ٦م

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            . .ُمْم٤مف إًمٞمف 

   .ظمؼم 

: واْلٛمٚم٦م إظمػمة شمٕمٚمٞمؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم          ّٕن ُمـ .

د أقمٜمل اًم٘مٞمٛمقُم٦م ؽ هق اًم٘مدرة اًمت٤مُم٦م يمام أّن اعمِْٚمؽ ُمـ ومروع اخلٚمؼ واْلجي٤مؿم١مون اعمَٚمِ 

 اْلْلٞم٦م.

ّٓ وُم٤م ًمف ُمـ  نّ إسمٞم٤من ذًمؽ: » اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ إؿمٞم٤مء وُمقضمده٤م ومام ُمـ رء إ

 يتٍمف ذم يمؾِّ  نْ أٟمٗمًف وآصم٤مر ٟمٗمًف هلل ؾمٌح٤مٟمف، هق اعمٕمٓمل عم٤م أقمٓمل واعم٤مٟمع عم٤م ُمٜمع، ومٚمف 

: ٙمن اعمٞمؿ( ىم٤مل شمٕم٤مممسمؽ )ٚمْ رء، وهذا هق اعمِ                 

   1 :وىم٤مل ،                               

        4  ِّراد إذ يمّٚمام أو شمٍمف ؿم٤مءَ  وهق شمٕم٤ممم ُمع ذًمؽ ىم٤مدر قمغم أي

 
ٍ
ؽ )سمْمؿ اعمٞمؿ( ٚمْ رادة وهق اعمُ ومٚمف ُميض احلٙمؿ وٟمٗمقذ اْل ،ومٝمق ُمٜمف ومرض ُمـ رء

  واًمًٚمٓمٜم٦م قمغم يمؾِّ 
ٍ
  ف ىمٞمقم قمغم يمؾِّ ٟمّ ٕ ومٝمق شمٕم٤ممم ُم٤مًمٌؽ  رء

ٍ
ف ىم٤مدر همػم ٟمّ ٕ ٌؽ ٚمِ ، وُمَ رء

 .4شقم٤مضمز وٓ ممٜمقع ُمـ ٟمٗمقذ ُمِمٞمئتف وإرادشمف

                                                 
 .4/510 اًمتٌٞم٤من .2

 .26/ اًمرقمد ؾمقرة .1

 .155/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 .5/440 اعمٞمزان .4
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 رواي٦مٌ 

ذم رضمٍؾ هق، أو ذب اخلٛمر، أو  صحٞمح٦م َجٞمؾ قمـ رضمؾ قمـ أطمدمه٤م

، وم ٚمؿ يٕمٚمؿ سمذًمؽ ُمٜمف ومل ي١مظمذ طمتّك شم٤مب وصٚمح، وم٘م٤مل: إذا صٚمح وقمرف ُمٜمف أُمٌر زٟمك 

 َجٞمٌؾ، مل ي٘مؿ قمٚمٞمف احلّد.

 ىم٤مل حمّٛمد سمـ أيب قمٛمػم: ىمٚم٧م: وم٢مْن يم٤من أُمرًا ىمري٤ًٌم مل ي٘مؿ؟

 2.ىم٤مل: ًمق يم٤من مخ٦ًم أؿمُٝمٍر أو أىمؾَّ وىمد فمٝمر ُمٜمف أُمٌر َجٞمٌؾ، مل ي٘مؿ قمٚمٞمف احلدود

 

                          

                         

                       

                             

                                

                      

 

ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم أي٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٠مومقاهٝمؿ ظمقوم٤ًم أو ـمٛمٕم٤ًم ومل شم١مُمـ 

ىمٚمقِبؿ، صمؿ ذيمر اًمٞمٝمقد اًمذيـ ي٘مٌٚمقن اًمٙمذب وُيرومقن اًمٙمت٥م اْلْلٞم٦م وأوقمدهؿ اخلزي 

 ة.ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٕمذاب إًمٞمؿ ذم أظمر

       ومٞمف هم٤مي٦م اًمتنميػ واًم٘مرب ويدّل  ظمٓم٤مب سمرؾمقل اهلل 

ّٓ ُمّرشملم يمٚمٞمٝمام ذم  قمغم أمهٞمتف إُمر وقمٔمٛمتف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ومل يرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إ

                                                 
 .)7/150( 2ح ،24/128 اًمٙم٤مذم .2
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هذه اًمًقرة وأظمر ىمقًمف شمٕم٤ممم:                   2. 

     ،ُهٜم٤م دًمٞمٌؾ قمغم  أنَّ ومِْٕمَٚمُف صُمّلصملُّ )طَمَزَن( وًمٞمس  ومٕمؾ هنل 
ِ
وَمْتُح اًمٞم٤مء

ُرسم٤مقمّٞم٤ًم )َأطْمَزَن( وىَمد ضم٤مَء هذا اًمِٗمْٕمِؾ ذم اًم٘مرآِن اًمٙمريؿ قمغم  ًُمَٖم٦ِم ىمريش ُمـ اًمثُّّلصمل أُّم٤م 

سم٤مقِملُّ وَمُٝمَق قمغم  ًُمَٖم٦ِم ُهَذْيٍؾ وَمّلطِمْظ وشم٠م احلزن ود اًمنور، شمًٚمٞم٦م  ُّمؾ.)َأطْمَزَن( اًمرُّ

 وشمٓمٞم٥م ًمٜمٗمًف اًمنميٗم٦م مم٤ّم ٓىمك  ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمٝمقد. ًمٚمرؾمقل

  .اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ 

          اعم٤ًمرقم٦م هل اًمًػم »ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وضم٤مر وجمرور ًمف

ذم اًمٌمء، وم٢مّن آُومم هل  احلثٞم٨م واعمِمٞم٦م اًمنيٕم٦م، واعم٤ًمرقم٦م إمم اًمٌمء، همػم اعم٤ًمرقم٦م

اًمنقم٦م إًمٞمف ُمـ اخل٤مرج، وأُّم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل اًمنقم٦م ُمـ اًمداظمؾ. أي ئمٝمر ُمـ إومٕم٤مل 

وإىمقال اًمتامدي ذم اًمٙمٗمر. ومتٙمقن ذم يمٚمٛمف    اًمدًٓم٦م قمغم أهّنؿ ُمًت٘مّرون ذم اًمٙمٗمر

٤ٌمت ٓ يؼمطمقن قمٜمف، ومٞمٜمت٘مٚمقن ُمـ صٜمػ ُمـ اًمٙمٗمر إمم صٜمػ آظمر، ومتٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ ُمقضم

اًمٙمٗمر ُمّرة سمٕمد ُاظمرى، وذم اًمقصػ           ،إؿمٕم٤مر سمٕمّٚم٦م اًمٜمٝمل قمـ احلزن

. واعمٕمٜمك: ٓ ُيزٟمؽ ه١مٓء سم٥ًٌم هل اًم٥ًٌم حلزٟمفأي أّن شمٚمؽ اعم٤ًمرقم٦م 

ذم اًمٙمٗمر، وم٢مهّنؿ مل ي١مُمٜمقا طم٘مٞم٘م٦م، وم٢مذا ؾمٜمح٧م ْلؿ اًمٗمرص٦م أفمٝمروا اًمٙمٗمر. ُم٤ًمرقمتٝمؿ 

ًمتًٚمٞم٦م سم٠مسمٚمغ وضمف، وم٢مّن اًمٜمٝمل قمـ أؾم٤ٌمب اًمٌمء وُم٤ٌمديف هنل قمٜمف واْلٛمٚم٦م شمدّل قمغم ا

اًمٜمٝمل ًمٚمٙمّػ قمـ أن ، وإّٟمام وىمٓمع ًمف قمـ أصٚمف، ومٚمٞمس اعمراد ُمٜمف هنل اًمرؾمقل

سمٕمدم شم٠مصمػمهؿ قمٚمٞمف، وم٢مّٟمف اًمرؾمقل اعم١مّيد  ُيزٟمقه سمٛم٤ًمرقمتٝمؿ ذم اًمٙمٗمر، وشمًٚمٞم٦م ًمف

 .1شواعمٜمّمقر اعمًّدد

  ٤مل طمرف ضمر سمٞم٤مين، سملم حل          . 

            .اؾمؿ ُمقصقل، ذم حمّؾ ضمّر    ِووم٤مقمٚمف. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 
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  . ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمٗمٕمقل سمف ـ ُم٘مقل اًم٘مقل ـ 

     ٘ملم ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمٚم٘م٤من سمح٤مل حمذووم٦م أي ٟم٤مـم

     .أي سم٠مًمًٜمتٝمؿ 

 .طم٤مًمٞم٦م 

       ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ .اًمدال قمغم ٟمٗمل اْليامن . 

      وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف. أي مل يدظمؾ اْليامن ذم ىمٚمقِبؿ سمؾ هؿ يٜمٓم٘مقن

 سم٤مْليامن سم٠مًمًٜمتٝمؿ وم٘مط.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقوم٦م قمغم        .  .وهؿ اًمٞمٝمقد

   .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم 

    ُمٌتدأ ُم١مظمر. أو ظمؼم عمٌتدأ حمذوف. شم٘مديره: هؿ    

 أي: اهّنؿ يٙمثرون اًمًامع.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ    ويٛمٙمـ أن يٙمقن

ل قزائدة واًمٙمذب ُمٗمٕمش ل»   إهّنؿ يٙمثرون ُمـ ؾمامع اًمٙمذب، ُمع ». أي

اًمٕمٚمؿ سم٠مّٟمف يمذب، وَُمـ دوام قمغم ؾمامقمف يم٤من يم٤مذسم٤ًم. وُيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ُمـ ىمقًمف 

شمٕم٤ممم:       .ؾماّمقمقن ًمٚمٙمذب ومٞمؽ، يمام ُيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ُمٜمف ،

ؽ، ىمقًمف شمٕم٤ممم: ؾماّمقمقن يمّلُمؽ ًمٞمٙمذسمقا قمٚمٞم                 ىمريٜم٦م

 .2شقمغم اًمث٤مين، وًمٕمّؾ طمذف اعمتٕمّٚمؼ يِمٛمؾ اْلٛمٞمع، وم٢مهّنؿ ُم٤مرؾمقا يمّل اًمٙمذسملم

    شم٠ميمٞمد ًمِـ    أو . اًمث٤مٟمٞم٦م عمٌتدأ حمذوف، ظمؼم إومم 

ظمتّلف اعمٕمٜمك ُمقضم٥م ًمٚمتٙمرار. ُمع أّن وا سمٛمٕمٜمك اًم٘مٌقل وإومم سمٛمٕمٜمك اْلصٖم٤مء

م واًم٘مدح واًمردع واًمزضمر.  اًمتٙمرار ذم طمدِّ ٟمٗمًف ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمذَّ
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    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   .اًمث٤مٟمٞم٦م، ٟمحق ىمقًمؽ: اؾمتٛمْٕم٧ُم ًمف 

   صٗم٦م  .وهق اًمٞمٝمقد . 

     قل سمف. واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م صٗم٦م ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕم

صم٤مٟمٞم٦م    أي مل ُييوا جمٚمًؽ ظمقوم٤ًم أو سمٖمْم٤ًم. أو أوًمئؽ اًمذيـ أرؾمٚمقا اًمقومد .

 ومل ي٠مشمقه سم٠مٟمٗمًٝمؿ يمام ي٠ميت ذم ؿم٠من ٟمزوْل٤م. ًمٞم٠ًمًمقا اًمٜمٌل

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم     أو .

صٗم٦م صم٤مًمث٦م    ـمّلىمف يِمٛمؾ َجٞمع أىم٤ًمُمف اًمٚمٗمٔمٞم٦م أو إوُمٕمٜمك اًمتحريػ واوح و

 اعمٕمٜمقي٦م.

    .ُمٗمٕمقل سمف. َجع اًمٙمّلم أو اًمٙمٚمٛم٦م 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

    .ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. أي ُمـ سمٕمد آؾمت٘مرار ذم ُمًت٘مره٤م 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. طم٤مٌل آظمٌر ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم  

    أو صٗم٦م راسمٕم٦م   وُم٤م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل، ووم٤مقمٚمف قمٚمامء اًمٞمٝمقد اًمذيـ .

 .أرؾمٚمقا اًمقومد إمم رؾمقل اهلل

  .طمرف ذط ضم٤مزم 

    ِم ّٕٟمف ومٕمؾ ضمز ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف، ذم حمؾِّ  لٌّ ٜمِ ٌْ ُمَ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 اًمنمط.

  ذم اًمزٟم٤م سم٤مْلٚمد  اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٗمٕمقل سمف. أي: إن طمٙمؿ رؾمقل اهلل

 أو ذم اًم٘متؾ سم٤مًمدي٦م.

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

             .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. ضمقاب اًمنمط .قم٤مـمٗم٦م 

            .طمرف ذط ضم٤مزم  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 
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      :ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف، ومٕمؾ اًمنمط، أي   مل

 سم٤مْلٚمد ذم اًمزٟم٤م أو ذم اًم٘متؾ سم٤مًمدي٦م. ُيٙمؿ رؾمقل اهلل

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

     .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف. ضمقاب اًمنمط. أي وم٤مرومْمقا ومل ي٘مٌٚمقا 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  دأ. وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه.اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌت 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط. وطمّرك سم٤مًمٙمن ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم 

  .وم٤مقمٚمف 

     .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. اًمٗمتٜم٦م: آظمت٤ٌمر وأصٚمف: اًمتخٚمٞمص 

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط  .طمرف ٟمٗمل وٟمّم٥م واؾمت٘م٤ٌمل 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل. 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

   .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ، أيُّ ٟمقٍع ُمـ اعمٚمؽ 

إّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف هنل اًمٞمٝمقد قمـ اًمٙمذب واًمتحريػ، واعمٙمر »وطم٤مصؾ اعمٕمٜمك: 

ٝمؿ أسوا قمغم اًمٕمٜم٤مد، ومل شمققمدهؿ سم٤مًمٕمذاب إن ظم٤مًمٗمقا ومتردوا. وًمٙمٜمّ واخلداع، و

يٙمؽمصمقا سم٤مًمٜمٝمل، وٓ سم٤مًمققمٞمد... ومؽميمٝمؿ اهلل وؿم٠مهنؿ: ومل يردقمٝمؿ سم٤مًم٘من واًم٘مٝمر قمـ 

ف شمٕم٤ممم يٕم٤مُمؾ اًمٜم٤مس ـ ومٞمام يٕمقد إمم أومٕم٤مْلؿ ـ ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمرؿمد اًمٜم٤مصح، ٓ اًمٗمتٜم٦م، ٕٟمّ 

 .2شُمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘م٤مهر اًمٖم٤مًم٥م

قمٚمٞمٝمؿ ذم يمٗمرهؿ وهمٞمّٝمؿ ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ  ف ًمتحّزن رؾمقل اهللومّل وضم

 وٓ حم٤مًم٦م أص٤مِبؿ قمذاب اهلل شمٕم٤ممم وٟم٤مره. لَّ واًمٖمَ  رَ ٗمْ اًمٙمُ  ْوات٤مرُ ْلؿ آظمتٞم٤مر وهؿ اظْم 
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      اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، وظمؼمه َجٚمف         . 

   اؾمؿ ُمقصقل، ٟمٕم٧م ًمِـ    . 

              .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم  .وم٤مقمٚمف 

      ش.هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

     .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

سمٚمٖمقا ذم اًمٖمل واًمْمّلل ُمٌٚمٖم٤ًم مل شمتٕمّٚمؼ إرادة اهلل شمٕم٤ممم أن »واعمٕمٜمك: أّن اًمٞمٝمقد 

اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق واخل٨ٌم واًمْمّلًم٦م، ومٝمل سم٤مىمٞم٦م قمغم ىمذارّت٤م وظمتؿ قمٚمٞمٝم٤م يٓمّٝمر ىمٚمقِبؿ ُمـ 

سم٤مًمٙمٗمر. وإّن ُمـ ؾمٜمّتف شمٕم٤ممم أن ٓ يٓمّٝمر ىمٚم٥م ُمـ شمٙمّرر ُمٜمف اًمٕمّمٞم٤من، واٟمٖمٛمس ذم اًمٙمٞمد 

 .2شواًمْمّلل

   .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم، واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعمٜم٤موم٘ملم واًمٞمٝمقد 

      ّؼ سمح٤مل ُمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم . 

  .ايٕم٤مد  ُمٌتدأ ُم١مظمر   « ضمزاًء قمغم أومٕم٤مْلؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م، وم٘مد أذّْلؿ اهلل

شمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م، ويمت٥م قمٚمٞمٝمؿ اْلّلء ُمـ دي٤مرهؿ، وأفمٝمر يمذِبؿ ويمٗمر اعمٜم٤موم٘ملم، وأصم٧ٌم 

 .1شاخلقف ذم ىمٚمقِبؿ ُمـ اعم١مُمٜملم

 .قم٤مـمٗم٦م 

           ْلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ا           وشمٙمرار

 اًمْمٛمػم ُمع اْت٤مد اعمرضمع ًمزي٤مدة اًمت٘مرير واًمت٠ميمٞمد.

    ٟمٕم٧م ًمـ .  ايٕم٤مد   « وم٢مّن ْلؿ اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ ذم أظمرة

ّٓ اهلل شمٕم٤ممم  .4شاًمذي ٓ يٕمرف يمٜمٝمف وأُمره إ
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 ؿم٠من ٟمزوْل٤م

٥ٌم ٟمزوْل٤م أّٟمف ذم اعمديٜم٦م سمٓمٜم٤من ُمـ اًمٞمٝمقد ُمـ سمٜمل ه٤مرون ؾمىم٤مل اًم٘مٛمل: وم٢مّٟمف يم٤من 

، ويم٤مٟم٧م ىمرئم٦م ؾمٌٕمامئ٦م واًمٜمْمػم أًمٗم٤ًم، ويم٤مٟم٧م اًمٜمْمػم أيمثر شىمرئم٦م»وش اًمٜمْمػم»وهؿ: 

ُم٤مًٓ وأطمًـ طم٤مًٓ ُمـ ىمرئم٦م، ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء ًمٕمٌداهلل سمـ ُايّب: ومٙم٤من إذا وىمع سملم ىمرئم٦م 

٤مًمقا ًمٌٜمل ىمرئم٦م: ٓ ٟمرى أن يٙمقن ىمتٞمؾ واًمٜمْمػم ىمتؾ، ويم٤من اًم٘متٞمؾ ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم، ىم

يمثػمة، طمتّك يم٤مدوا أن ي٘متتٚمقا طمتّك  تُمٜم٤ّم سم٘متٞمؾ ُمٜمٙمؿ! ومجرى سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ خم٤مـم٤ٌم

 روٞم٧م ىمرئم٦م، ويمتٌقا سمٞمٜمٝمؿ يمت٤مسم٤ًم قمغم أّٟمف:

ؿ  أّي رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد ُمـ اًمٜمْمػم ىمتؾ رضمًّل ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م أن جيٜمّٞمف وُيٛمَّ

ـ  2وضمٝمف إمم ذٟم٥م اْلٛمؾ، ويٚمّٓمخ وضمٝمف سم٤محلٛم٠مةمّم واًمتجٜمٞم٦م أن ي٘مٕمد قمغم َجؾ ويق ـ

ويدومع ٟمّمػ اًمدّي٦م، وأّيام رضمؾ ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م ىمتؾ رضمًّل ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم أن يدومع إًمٞمف 

 اًمدّي٦م يم٤مُمٚم٦م وي٘متؾ سمف!

إمم اعمديٜم٦م، ودظمؾ إوس واخلزرج ذم اْلؾمّلم  ومٚماّم ه٤مضمر رؾمقل اهلل

 ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم: وٕمػ أُمر اًمٞمٝمقد، وم٘متؾ رضمؾ ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م رضمّلً 

 ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ سمٜمق اًمٜمْمػم، اسمٕمثقا إًمٞمٜم٤م سمدي٦م اعم٘متقل وسم٤مًم٘م٤مشمؾ طمتّك ٟم٘متٚمف!

 وم٘م٤مًم٧م ىمرئم٦م: ًمٞمس هذا طمٙمؿ اًمتقراة، وإّٟمام هق رء همٚمٌتٛمقٟم٤م قمٚمٞمف:

ّٓ ومٝمذا حمّٛمد سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ، ومٝمٚمّٛمقا ًمٜمتح٤ميمؿ إًمٞمف.  وم٢مُّم٤م اًمدّي٦م وإُّم٤م اًم٘متؾ، وإ

سمـ ُايّب، وىم٤مًمقا: ؾمؾ حمّٛمدًا أن ٓ يٜم٘مض ذـمٜم٤م ذم  ومٛمِم٧م سمٜمق اًمٜمْمػم إمم قمٌداهلل

 هذا احلٙمؿ اًّمذي سمٞمٜمٜم٤م وسملم سمٜمل ىمرئم٦م ذم اًم٘متؾ!

وم٘م٤مل قمٌداهلل سمـ ُايّب: اسمٕمثقا ُمٕمل رضمّلً يًٛمع يمّلُمل ويمّلُمف، وم٢من طمٙمؿ ًمٙمؿ 

ّٓ ومّل شمروقا سمف. ومٌٕمثقا ُمٕمف رضمًّل ومج٤مء إمم رؾمقل اهلل  وم٘م٤مل ًمف: سمام شمريدون، وإ

ىمد يمتٌقا سمٞمٜمٝمؿ يمت٤مسم٤ًم وقمٝمدًا ش ىمرئم٦م واًمٜمْمػم»! إّن ه١مٓء اًم٘مقم ي٤م رؾمقل اهلل

                                                 
 .2/450 اًمٌحريـ جمٛمع ذم يمام اعمتٖمػّم، إؾمقد اًمٓملم .2
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وصمٞم٘م٤ًم شمراوقا سمف، وأن ذم ىمدوُمؽ يريدون ٟم٘مْمف، وىمد روقا سمحٙمٛمؽ ومٞمٝمؿ، ومّل 

شمٜم٘مض قمٚمٞمٝمؿ يمت٤مِبؿ وذـمٝمؿ، وم٢مّن سمٜمل اًمٜمْمػم ْلؿ اًم٘مّقة واًمًّلح واًمٙمراع، وٟمحـ 

 ٟمخ٤مف اًمٖمقائؾ واًمدوائر!

ومل جيٌف سمٌمء، ومٜمزل قمٚمٞمف ضمؼمئٞمؾ ِبذه أي٤مت:  وم٤مهمتّؿ ًمذًمؽ رؾمقل اهلل

                                   

                   ـ يٕمٜمل اًمٞمٝمقد ـ      

                               ـ يٕمٜمل قمٌداهلل

سمـ ُأيّب وسمٜمل اًمٜمْمػم ـ                           ـ يٕمٜمل

ىم٤مل ًمٌٜمل اًمٜمْمػم: إن مل ُيٙمؿ ًمٙمؿ سمام شمريدوٟمف ومّل شم٘مٌٚمقا ـ قمٌداهلل سمـ ُأيّب طمٞم٨م   

                                                

                         *          

                                         

                           ـ إمم ىمقًمف ـ         

                2.1 

اُمرأة  وَج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ ذيمرٟم٤م أؾمامءهؿ: إنَّ  وىم٤مل اًمِمٞمخ: ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

ُمـ ظمٞمؼم ـ ذم ذف ُمٜمٝمؿ ـ زٟم٧م وهل حمّمٜم٦م ومٙمرهقا رَجٝم٤م، وم٠مرؾمٚمقا إمم هيقد اعمديٜم٦م 

٤ًم أن يٙمقن أشمك سمرظمّم٦م، وم٠ًمًمقه، وم٘م٤مل: هؾ شمروقن ـمٛمٕم ي٠ًمًمقن اًمٜمٌل

سم٘مْم٤مئل؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وم٠مٟمزل اهلل قمٚمٞمف اًمرضمؿ، وم٠مسمقه. وم٘م٤مل ضمؼمائٞمؾ: ؾمٚمٝمؿ قمـ اسمـ 

صقري٤م، صمؿ اضمٕمٚمف سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: شمٕمرومقن ؿم٤مسم٤ًم أسمٞمْم٤ًم أقمقرًا أُمردًا يًٙمـ ومديم٤ًم 

رض سمام أٟمزل اهلل قمغم هق أقمٚمؿ هيقدي قمغم فمٝمر إ ،ي٘م٤مل ًمف اسمـ صقري٤م؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ

                                                 
 (.42-44/) اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 (.147-149/)2 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1
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: أٟم٧م قمٌداهلل سمـ ؾمٚمقا وم٠مشمك، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهللرىم٤مل: وم٤مرؾمٚمقا إًمٞمف وم٠مُمقؾمك. 

: صقري٤م. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: أٟم٧م أقمٚمؿ اًمٞمٝمقد ىم٤مل: يمذًمؽ ي٘مقًمقن. ىم٤مل رؾمقل اهلل

ّٓ هقوم٠ميّن  اًم٘مقي إًمف سمٜمل إهائٞمؾ اًمذي أظمرضمٙمؿ ُمـ أرض  أٟم٤مؿمدك اهلل اًمذي ٓ إًمف إ

ًمٙمؿ اًمٌحر وم٠مٟمج٤ميمؿ وأهمرق آل ومرقمقن، وفمٚمؾ قمٚمٞمٙمؿ اًمٖمامم وأٟمزل ُمٍم، وومٚمؼ 

َـّ واًمًٚمقى، وأٟمزل قمٚمٞمٙمؿ يمت٤مسمف ومٞمف طمّلًمف وطمراُمف، هؾ دمدون ذم يمت٤مسمٙمؿ  قمٚمٞمٙمؿ اعم

اًمذي ضم٤مء سمف ُمقؾمك اًمرضمؿ قمغم ُمـ أطمّمـ؟ ىم٤مل قمٌداهلل سمـ صقري٤م: ٟمٕمؿ، واًمذي 

ُم٤م اقمؽموم٧م ًمؽ سمف، وم٠مٟمزل اهلل  ذيمرشمٜمل ًمقٓ خم٤مومتل ُمـ ربِّ اًمتقراة أن هيٚمٙمٜمل إن يمتٛم٧م

ومٞمف                                    

          2  وم٘م٤مم اسمـ صقري٤م ومقوع يديف قمغم ريمٌتل

ؽ أن شمذيمر ًمٜم٤م اًمٙمثػم اًمذي أُمرت أن صمؿ ىم٤مل: هذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مئذ سم٤مهلل وسم اهلل رؾمقل

قمـ ذًمؽ، صمؿ ؾم٠مًمف اسمـ صقري٤م قمـ ٟمقُمف وقمـ ؿمٌف  شمٕمٗمق قمٜمف، وم٠مقمرض اًمٜمٌل

أقمْم٤مء اعمقًمقد؟ وُم٤م طَمّظ آم؟ وم٘م٤مل: شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مي اًمقًمد سم٠مسمٞمف وُاُمف وُم٤م طمّظ إب ُمـ 

 موٓ يٜم٤مم ىمٚمٌل، واًمِمٌف يٖمٚمٌف أي اعم٤مئلم قمّل، وًمألب اًمٕمٔمؿ واًمٕمّم٥م واًمٕمروق، وًمّل

اًمٚمحؿ واًمدم واًمِمٕمر. وم٘م٤مل: أؿمٝمد أن أُمرك أُمر ٟمٌل، وأؾمٚمؿ، ومِمتٛمف اًمٞمٝمقد. وم٘م٤مل 

اعمٜم٤موم٘مقن ًمٚمٞمٝمقد: إن أُمريمؿ حمّٛمد سم٤مْلٚمد وم٤مىمٌٚمقه وإن أُمريمؿ سم٤مًمرضمؿ ومّل شم٘مٌٚمقا. وهق 

ىمقًمف:               يٕمٜمل اْلٚمد              وؾمّله

 قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف:                ومٚمام أرادوا آٟمٍماف شمٕمٚم٘م٧م

ىمرئم٦م سم٤مًمٜمْمػم، وم٘م٤مًمقا ي٤م أسم٤ماًم٘م٤مؾمؿ ـ ويم٤مٟمقا يٙمرهقن أن ي٘مقًمقا ي٤م حمّٛمد ًمئّل يقاومؼ 

ٓ يٕمٓمقٟم٤م  ذًمؽ ُم٤م ذم يمت٤مِبؿ ُمـ ذيمره ـ ه١مٓء إظمقاٟمٜم٤م سمٜمقا اًمٜمْمػم إذا ىمتٚمقا ُمٜم٤ّم ىمتٞمّلً 

اًم٘مقد وأقمٓمقٟم٤م ؾمٌٕملم وؾم٘م٤ًم ُمـ متر، وإن ىمتٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ىمتٞمّلً أظمذوا اًم٘مقد وُمٕمف ؾمٌٕمقن 

وؾم٘م٤ًم ُمـ متر، وإن أظمذوا اًمدي٦م أظمذوا ُمٜم٤م ُمئ٦م وأرسمٕملم وؾم٘م٤ًم. ويمذًمؽ ضمراطم٤مشمٜم٤م قمغم 

                                                 
 .25/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2
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 أٟمّم٤مف ضمراطم٤مّتؿ، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم                        

         2  ومحٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقاء، وم٘م٤مًمقا: ٓ ٟمرى سم٘مْم٤مئؽ، وم٠مٟمزل اهلل

                             1. 

صمّؿ ىم٤مل:                      4  ؿم٤مهدًا ًمؽ سمام

ْي٤مًمٗمقٟمؽ. صمّؿ ومن ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ طمٙمؿ اهلل وم٘م٤مل:                4 

أي٦م       5  يٕمٜمل سمٜمل اًمٜمْمػم، عم٤م ىم٤مًمقا ٓ شم٘مٌؾ طمٙمٛمؽ         

    6 7ُمـ دي٤مرهؿ. وهق إضمّلؤهؿ 

٤م ٟمزًم٧م ذم اسمـ صقري٤م قمغم ُم٤م ُمـ هذه إىمقال أهّن وإصٚمح »صمّؿ ىم٤مل ذم آظمره: 

وهق اظمتٞم٤مر اًمٓمؼمي ٕٟمف رواه أسمقهريرة واًمؼماء سمـ قم٤مزب  ىمدُمٜم٤مه قمـ أيب ضمٕمٗمر

 .8شومه٤م صح٤مسمٞم٤من

 رواي٦مٌ 

ي٘مقل: إنَّ اهلل إذا أراد سمٕمٌٍد  قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم أسم٤مقمٌداهلل

ؾ سمف َُمَٚمٙم٤ًم ُيًّدده، وإذا أراد اهلل  ظمػمًا َٟمَٙم٧م ذم ىمٚمٌف ُٟمٙمت٦ًم سمٞمْم٤مء، وومتح ُم٤ًمُمع ىمٚمٌف، وويمَّ

ؾ سمف ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم ُيِْمٚمُّف، صمّؿ شمّل  سمٕمٌد ؾمقءًا َٟمَٙم٧م ذم ىمٚمٌف ُٟمٙمت٦ًم ؾمقداء وؾمّد ُم٤ًمُمع ىمٚمٌف، وويمَّ

هذه أي٦م                                         
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         2  :أي٦م، وىم٤مل                  

   1  :وىم٤مل                     .4 

 

                           

                              

            

 

ؾ شمٕمذي٥م اًمٞمٝمقد ذم اًمداريـ وسم٘مٞمتٝم٤م ضمٕمؾ أّول أي٦م اًمنميٗم٦م أؿم٤مرت إمم شمٕمٚمٞم

ذم احلٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ وإُمر ًمف سم٠مّن طمٙمٛمف ٓسمّد أن يٙمقن  آظمتٞم٤مر ًمٚمٜمٌل    

        . 

        شمٙمراره٤م ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمذم واًم٘مدح واًمردع واًمزضمر، وشم٠ميمٞمد

 أو اهتامم سمِم٠من هذا اًمقصػ، واًمٞمٝمقد أو شم٘مرير أو متٝمٞمد عم٤م ؾمٞم٠ميت       

واعم١مُمٜملم واحل٘م٤مئؼ واًمقىم٤ميع  سمجٛمٞمع ُمٕم٤مٟمٞمف ُمـ طمٞم٨م اًمٙمذب قمغم اهلل ورؾمقًمف

هذه صٗم٦م راؾمخ٦م ذم ىمٚمقِبؿ وهؿ ُمـ أيم٤مسمر اًمٙمّذاسملم وُمـ أؾم٤مشمذة هذا اًمٗمـ و ،واًمت٤مريخ

 اًمٙمثٞمػ.

        .اًمًح٧م: اعمحٔمقر اًمذي يٚمزم وصػ آظمر ًمٚمٞمٝمقد

 ص٤مطمٌف اًمٕم٤مر يم٠مّٟمف يًح٧م أي يًت٠مصؾ ديٜمف وُمروءشمف.

واًمًح٧م ذم اًمٚمٖم٦م: اًم٘منم اًمذي يًت٠مصؾ، واعمراد سمف هٜم٤م اعم٤مل احلرام يم٤مًمرؿمقة 

 واًم٘مامر واًمنىم٦م واًمرسم٤م. وُاضمقر اًمٗمقاضمر وصمٛمـ اخلٛمر.

                                                 
 .215/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .96/ سيقٟم ؾمقرة .1

 .222ح ،1/48 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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           .شمٗمريٕمٞم٦م عم٤م ؾمٌؼ ُمـ ىمْمٞم٦م اًمٞمٝمقد ٤مزم.طمرف ذط ضم 

    ِّضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط.  ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. ذم حمؾ

 .واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اًمٞمٝمقد واعمٗمٕمقزم يرضمع إمم اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

     ذم حمؾِّ  ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقلش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

 ضمزم ضمقاب اًمنمط.

             .فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. أي سملم اًمٞمٝمقد  .طمرف قمٓمػ 

       ُمٕمٓمقوم٦م قمغم      خمػٌم سملم احلٙمؿ  . وم٤مًمٜمٌل

سمٞمٜمٝمؿ وشمريمف، وهذا آظمتٞم٤مر سم٤مق ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم سمٜم٤مًء قمغم اعمّم٤مًمح يمام هق اعمروي قمـ 

 2.أُمػماعم١مُمٜملم قمكم

 ٞم٦م.          اؾمتئٜم٤موم .طمرف ذط ضم٤مزم 

     ظمٓم٤مسم٤ًم ش أٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم، ومٕمؾ اًمنمط، ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .ًمرؾمقل اهلل

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ             . .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

  .طمرف ٟمّم٥م وٟمٗمل واؾمت٘م٤ٌمل 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ   ِّضمزم ّٕٟمف  ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف ذم حمؾ

 ضمقاب اًمنمط.

             .ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ. أي ضرًا أّي ٟمقع ُمـ اًمير .قم٤مـمٗم٦م 

                ُمٕمٓمقوم٦م قمغم          :أي .

سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٕمدل اًمذي أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف ٓ وإن اظمؽمت احلٙمؿ وم٢مّٟمف يٜمٌٖمل أن يٙمقن احلٙمؿ 

 سم٤مًمٔمٚمؿ واًمٌٖمك.

                                                 
 .4/519 اًمتٌٞم٤من .2
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وسم٤مْلٛمٚم٦م: إذا يم٤من اعمتخ٤مصامن همػم ُمًٚمَِٛملْم ورضمٕم٤م إمم اًمٗم٘مٞمف اًمذي هق احل٤ميمؿ 

اًمنمقمل هق خمػم سملم احلٙمؿ سمٞمٜمٝمام أو قمدم احلٙمؿ ورومْمٝمام. وًمٙمـ إذا طم٤ميمؿ جي٥م قمٚمٞمف 

شمٕم٤ممم: أن يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمحٙمؿ اْلؾمّلم ٓ سم٠مطمٙم٤مم ديٜمٝمؿ ًم٘مقًمف          

     . 

اعمتخ٤مصٛملم ُمًٚماًم، وأظمر همػم ُمًٚمؿ وضم٥م قمغم احل٤ميمؿ ىمٌقل  وإذا يم٤من أطمد»

 .2شاًمدقمقى واحلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل سم٤مًمتٗم٤مق اعمًٚمٛملم

           شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمحٙمؿ     . 

ّٓ طمٙمٛمف وم٢مُّم٤م أن جيري ومٞمٝمؿ ذًمؽ »إّن اهلل واحل٤مصؾ:  ٓ يرى  أن جيري سمٞمٜمٝمؿ إ

 .1شطمٙمؿ آظمر أو هيٛمؾ أُمرهؿ ومّل جيري ُمـ ىمٌٚمف

 اًمرواي٤مت

 قمـ اًمٖمٚمقل؟ صحٞمح٦م قمامر سمـ ُمروان ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمرٍ 

  وم٘م٤مل: يمؾُّ 
ٍ
همؾَّ ُمـ اْلُم٤مم ومٝمق ؾمح٧ٌم، وأيْمُؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ وؿمٌٝمف ؾمح٧ٌم،  رء

ح٧م أٟمقاعٌ  ًُّ سم٤م سمٕمد  واًم يمثػمٌة: ُمٜمٝم٤م ُأضمقر اًمٗمقاضمر، وصمٛمـ اخلٛمر واًمٜمٌَّٞمذ اعمًٙمر، واًمرِّ

ؿم٤م ذم احلٙمؿ، وم٢مّن ذًمؽ اًمٙمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وسمرؾمقًمف  .4شاًمٌٞمِّٜم٦م، وم٠مُّم٤م اًمرِّ

ح٧م: صمٛمـ اعمٞمت٦م، وصمٛمـ اًمٙمٚم٥م، ُمٕمتؼمة اًمًٙمقين قمـ أيب قمٌداهلل ًُّ ، ىم٤مل: اًم

ؿمقة ذم احل ، واًمرِّ  4ٙمؿ، وأضمر اًمٙم٤مهـ.وصمٛمـ اخلٛمر، وُمٝمر اًمٌٖملِّ

قمـ  ، ىم٤مل: هنك  رؾمقل اهللُمٕمتؼمة ُاظمرى ًمٚمًٙمقين قمـ أيب قمٌداهلل

ّٓ أُم٦ًم ىمد قمروم٧م سمّمٜمٕم٦م يٍد، وهنك  قمـ يم٥ًم  يم٥ًم اْلُم٤مء: وم٢مهّن٤م إْن مل دمد زٟم٧م، إ

                                                 
 .4/59 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .5/442 اعمٞمزان .1

 (.5/216) 2ح ،9/685 اًمٙم٤مذم .4
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ٖمػم اًّمذي ٓ ُيًـ صٜم٤مقم٦ًم سمٞمده: وم٢مّٟمف إْن مل جيد هق.  2اًمٖمّلم اًمّمَّ

ح٧م أٟمقاٌع يمثػمٌة، ُمٜمٝم٤م يم٥ًم احلّج٤مم ىم٤مل: ا ظمؼم ؾمامقم٦م قمـ أيب قمٌداهلل ًّ ًم

ؿم٤م ذم احلٙمؿ، ومٝمق اًمٙمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ.  1إذا ؿم٤مرط، وأضمر اًمّزاٟمٞم٦م، وصمٛمـ اخلٛمر، وم٠مُّم٤م اًمرِّ

ؿم٤م ظمؼم يزيد سمـ ومرىمد قمـ أيب قمٌداهلل ح٧م؟ وم٘م٤مل: اًمرِّ ًُّ ، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اًم

 4ذم احلٙمؿ.

قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م  ظمؼم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمقًمٞمد اًمٕمامري ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤مقمٌداهلل

 اًّمذي ٓ يّمٞمد؟

ٞمقد ومّل سم٠مس.  4وم٘م٤مل: ؾمح٧ٌم، وأُّم٤م اًمّمَّ

ٜم٤َّمع إذا ؾمٝمروا اًمٚمَّٞمؾ ظمؼم ُمًٛمع سمـ قمٌداعمٚمؽ قمـ أيب قمٌداهلل ، ىم٤مل: اًمّمُّ

 5يمٚمَّف، ومٝمق ؾمح٧ٌم.

ؿْمقة ذم ، قمـ أيب قمٌداهلل6ٜمّل ئِ قمـ ضمّراح اعَمدا ْح٧م: اًمرَّ ًُّ ، ىم٤مل: ُِمـ أيمؾ اًم

 7ٖمّل.: وَُمٝمر اًمٌاحلُٙمؿ، وقمٜمف

ٙمقين، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف ًَّ أّٟمف يم٤من يٜمٝمك قمـ اْلَقِز اًمذي جيلء سمف  قمـ اًم

ْح٧م. ًُّ  8اًمّمٌٞم٤من ُمـ اًمِ٘مامر أن ُي١ميَمؾ، وىم٤مل: هق اًم

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ؾمٜم٤مده قمـ قمكم٢ماًمّمدوق سم        ىم٤مل: هق
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 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 426

تف. ٌَؾ هديَّ  2اًمرضمؾ ي٘ميض ٕظمٞمف احل٤مضم٦م صمّؿ ي٘م

 1يمثػمة ضمّداً وىمد ذيمرت قمنميـ ُمٜمٝم٤م ذم ُمقؾمققمتلش اًمًح٧م»ة طمقل واًمرواي٤مت اًمقارد

 ومراضمٕمٝم٤م إن ؿمئ٧م.

 

                           

              

 

ُمـ أومٕم٤مل اًمٞمٝمقد وأطمقاْلؿ ٕهّنؿ ىمقم ْلؿ  شمٕمجٞم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمرؾمقًمف

يمت٤مب وومٞمف ذيٕم٦م ووم٘مف ومٙمٞمػ يرهمٌقن قمـ وم٘مٝمٝمؿ وذيٕمتٝمؿ وُييون قمغم 

ويتح٤ميمٛمقن إًمٞمف وهؿ يٜمٙمرون ٟمٌقشمف ويمت٤مسمف وذيٕمتف وٓ ي٘مّرون ِب٤م،  اهلل رؾمقل

ُمع اًمتح٤ميمؿ إًمٞمف واًمٌ٘م٤مء قمغم اًمٞمٝمقدي٦م ُمع شمرك ذيٕمتٝم٤م ووم٘مٝمٝم٤م  وم٢مٟمٙم٤مر اًمرؾمقل

 ْم٤من واوح٤من يٗمٕمٚمٝمام اًمٞمٝمقد وأي٦م اًمنميٗم٦م أؿم٤مرت إًمٞمٝمام ويمِمٗم٧م قمٜمٝمام اًمٖمٓم٤مء.شمٜم٤مىم

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

    اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾِّ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم

ذم      . 

      قد ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اًمٞمٝم

 .. شم٘مريع ًمٚمٞمٝمقد وسمٞم٤من وضمف اًمتٕمج٥م اًمٜمٌلواعمٗمٕمقزم إمم رؾمقل اهلل

           .طم٤مًمٞم٦م   .فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف. ظمؼمم ىمدم 

     سمح٥ًم ُم٤م ُيٙمل اًمت٤مريخ و٤مقم٧م ّٓ ُمٌتدأ ُم١مظمر. قمغم ُم٤م يّدقمقن وإ

اًمتل َجٕمٝم٤م ْلؿ قمزراء سم٢مذن هل »اًمتقراة ذم أه اًم٤ٌمسمٚمٞمقن اًمٞمٝمقد واعمقضمقدة قمٜمدهؿ 

                                                 
 .26ح ،1/18 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .2

 .5/51 اًمٌٞم٧م أهؾ أطم٤مدي٨م ُمقؾمققم٦م .1
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ُمٚمؽ إيران سمٕمد ُم٤م ومتح سم٤مسمؾ، وأـمرق سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ أه اًم٤ٌمسمٚمٞملم وأذن ش يمقروش»

ْلؿ ذم اًمرضمقع إمم ومٚمًٓملم وشمٕمٛمػم اْلٞمٙمؾ، وهل اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمدهؿ ذم زُمـ 

 .2ش، وهل اًمتل سمٞمدهؿ اًمٞمقماًمٜمٌل

            .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم   ١مظمر.ُمٌتدأ ُم 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

 واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م       ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُمـ    و . 

      سم٤مقمت٘م٤مدهؿ وادقم٤مئٝمؿ، أو أّن طمٙمؿ اًمقاىمٕم٦م اعمقضمقدة ذم اًمتقراة هق طمٙمؿ اهلل

 ٛمد.اًمذي ٓ يتٖمػّم وٓ يتٌّدل ومٞمٝم٤م وهق رضمؿ اعمحّمـ أو اًم٘مّم٤مص ذم اًم٘متؾ اًمٕم

 اًم٘مرآن يّمدق أن ومٞمٝم٤م طمٙمؿ اهلل، وهق أيْم٤ًم يذيمر أن ومٞمٝم٤م ْتريٗم٤ًم وشمٖمٞمػمًا.»و 

ويًتٜمت٩م ُمـ اْلٛمٞمع: أن اًمتقراة اعمقضمقدة اًمدائرة سمٞمٜمٝمؿ اًمٞمقم ومٞمٝم٤م رء ُمـ 

٤م سمزي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من أو ُمّ إوُأُمقر طمروم٧م وهمػمت  اًمتقراة إصٚمٞم٦م اًمٜم٤مزًم٦م قمغم ُمقؾمك

 .1شهذا هق اًمذي يراه اًم٘مرآن ذم أُمر اًمتقراةأو همػم ذًمؽ، و شمٖمٞمػم ًمٗمظ أو حمّؾ 

  .طمرف قمٓمػ ًمٚمؽمشمٞم٥م 

     ُمٕمٓمقف قمغم     « . اًمتقزم هق آٟمٍماف قمـ اًمٌمء

واًمتقزم قمـ احلّؼ: اًمؽمك ًمف وهق ظمّلف اًمتقزم إًمٞمف، ّٕن اْلىم٤ٌمل قمٚمٞمف واًمتقزم ًمف... 

 .4شوُمٜمف شمقزم اهلل اعم١مُمٜملم

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

   اؾمؿ اؿم٤مرة ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ذم حمؾ ضمّر سم٤مٓو٤موم٦م. أي    

 ذم واىمٕمتٝمؿ اعمقاومؼ ًمٙمت٤مِبؿ اًمتقراة. طمٙمؿ رؾمقل اهلل

                                                 
 .5/441 اعمٞمزان .2

 .5/441 اعمٞمزان .1

 .4/542 ٤مناًمتٌٞم .4
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 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  سمٚمٖم٦م أهؾ احلج٤مز ش ًمٞمس»ٟم٤مومٞم٦م ٓ قمٛمؾ ْل٤م قمغم ًمٖم٦م سمٜمل متٞمؿ، وسمٛمٜمزًم٦م

ًّٛمك وشم  .احلج٤مزي٦م 

      اؾمؿ اؿم٤مرة ُمٌٜملٌّ قمغم اًمٙمن    ذم حمؾ رومع ُمٌتدأ قمغم ًمٖم٦م سمٜمل

 قمغم ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز. اؿم٤مرة إمم ه١مٓء اًمٞمٝمقد اعمذيمقريـ. متٞمؿ، واؾمؿ 

سم٤مؾمؿ اْلؿم٤مرة شمٞم٤من واْل»      ىمّمدًا إمم إطمْم٤مرهؿ ذم اًمذهـ سمام وصٗمقا

ُمـ اًم٘م٤ٌمئح، وًمٌٞم٤من اًمٕمّٚم٦م سم٠مهّنؿ متٞمّزوا قمـ همػمهؿ أيمٛمؾ متٞمٞمز طمّتك اٟمتٔمٛمقا ذم ؾمٚمؽ سمف 

 .2شاعمِم٤مهدة

  قمغم اًمت٠ميمٞمد. طمرف ضمر زائد. يدّل 

     ِّوذم حمؾِّ  جمروره ذم حمؾ : ٟمّم٥م  رومع ظمؼم اعمٌتدأ قمغم اًمٚمٖم٦م إومم 

 قمغم اًمٚمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

 هؿ سم٤معم١مُمٜملم ًمٙمت٤مِبؿ ْلقمراوٝمؿ قمٜمف، امٕمٛمقم، أي وميدّل قمغم اًمطمذف اعمتٕمّٚمؼ »

 .1شوٓ سمؽ ْلهّنؿ مل يرشمْمقا سمحٙمٛمؽ اًمذي واومؼ ُم٤م ذم اًمتقراة أيْم٤مً 

ام ٓ همراسم٦م ذم أن يتقًمقا قمـ طمٙمؿ اًمٜمٌل سمٕمد أن روقا سمف طمٙماًم، وإٟمّ »وسم٤مْلٛمٚم٦م: 

يامن وطمٙمٛمف ومام هق ُمـ اْل ُمـ ٓ يرى سم٤محلؼِّ  ي١مُمٜمقن سم٠مهقائٝمؿ ورهم٤ٌمّتؿ... ويمّؾ 

احلّؼ ذم رء هيقدي٤ًم يم٤من أو ُمًٚماًم. ىم٤مل شمٕم٤ممم:                  

                                    4وي٠ميت 4ش :

ذم أي٦م أشمٞم٦م                        5. 
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٦م، وهل وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ سمٛمٜمزًم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ عم٤م ذيمر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م»أي٦م اًمنميٗم٦م: 

ُمؿ قمغم اظمتّلف قمٝمقدهؿ ذائع، وأودقمٝم٤م ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذع ْلذه إُ   أنّ أي٤مت شمٌلّم 

يمت٥م أٟمزْل٤م إًمٞمٝمؿ ًمٞمٝمتدوا ِب٤م ويتٌٍموا سمًٌٌٝم٤م، ويرضمٕمقا إًمٞمٝم٤م ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف، وأُمر 

واًمتحريػ، ه٤م ُمـ اًمتٖمٞمػم ان ُيٙمٛمقا ِب٤م، ويتحٗمٔمقا قمٚمٞمٝم٤م وي٘مقأُمٜمٝمؿ  ءإٟمٌٞم٤مء واًمٕمٚمام

ّٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وٓ ْيِمقا  ّٓ ىمٚمٞمًّل، وٓ ْي٤مومقا ومٞمٝم٤م إ وٓ يٓمٚمٌقا ذم احلٙمؿ صمٛمٜم٤ًم ًمٞمس إ

 همػمه.

ام ذع ُمـ رهؿ اشم٤ٌمع اْلقى، وشمٗمتلم أسمٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م، وإٟمّ د ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ وطمذّ وأيمّ 

اؾمتٕمداد إزُم٤من  إطمٙم٤مم خمتٚمٗم٤ًم سم٤مظمتّلف إُمؿ وإزُم٤من ًمٞمتؿ آُمتح٤من اْلْلل وم٢منّ 

ة ووٕمٗم٤ًم سمٛمٙمٛمؾ ٙمٛمؾ اعمختٚمٗم٤من ذم آؾمتٕمداد ؿمدّ تتٚمػ سمٛمرور اًمدهقر، وٓ يًخم

 .2شواطمد ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم وشمػمة واطمدة

            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     ُمٗمٕمقل سمف. واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م       ظمؼم  شمدّل قمغم أّن .

 وشمٕمّد ُمـ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م. اًمتقراة اًمقاىمٕمٞم٦م هل ُمٜمزًم٦م قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمك

  .ضم٤مر وجمررو، ظمؼم ُم٘مدم 

   ُمٌتدأ ُم١مظمر، ُمرومقع سم٤مًمْمٛم٦م اعم٘مدرة قمغم آظمره ـ إًمػ اعم٘مّمقرة ـ
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 رٌء ُمـ اْلداي٦م هيتدي ِب٤م. ًمٚمتٕمذر. أي 

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم  أي و .  رٌء ُمـ اًمٜمقر يًتيض سمف

 إهائٞمؾ ذم اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم قمغم طم٥ًم أطمقاْلؿ واؾمتٕمدادهؿ. سمٜمل

وىمد سملّم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف قم٤مُم٦م أظمّلىمٝمؿ، وظمّمقصٞم٤مت أطمقال ؿمٕمٌٝمؿ »

 ّٓ ّٓ سمٕمْمٝم٤م وُمـ اًمٜمقر إ سمٕمْمف ًمًٌؼ وُمٌٚمغ ومٝمٛمٝمؿ، ومٚمؿ يٜمزل إًمٞمٝمؿ ُمـ اْلداي٦م إ

قمٝمدهؿ وىمدُم٦م ُأُمتٝمؿ، وىمٚم٦م اؾمتٕمدادهؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:             

           21ش. 

يمؾ يمت٤مب أٟمزًمف اهلل قمغم ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مئف ومٝمق ٟمقر هيدي إمم احلؼ واخلػم، »ٟمٕمؿ، 

ومٝمق هدى وٟمقر... أُم٤م شمقراة اًمٞمقم ومٚمٞم٧ًم ُمـ  ُمقؾمكواًمتقراة يمت٤مب اهلل أٟمزًمف قمغم 

شمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م شم٘مقم  واخلػم... إنّ  ٤م أسمٕمد ُم٤م شمٙمقن قمـ اْلدى واًمٜمقر، واحلّؼ اهلل ذم رء، ٕهّن 

قمغم اًمتٗمرىم٦م اًمٕمٜمٍمي٦م، ومتجٕمؾ اًمٞمٝمقد ؿمٕم٥م اهلل اعمخت٤مر، ي٤ٌمح ْلؿ همزو اًمِمٕمقب 

 .4ش4اْل٤م، واطمتّلل دي٤مره٤مإظمرى، وىمتؾ رضم٤مْل٤م، وذسمح ٟم٤ًمئٝم٤م وأـمٗم٤مْل٤م، وهن٥م أُمق

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع، طم٤مل ُمـ     

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

    وم٤مقمؾ   وإٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ضم٤مؤوا  . وهؿ اًمٜمٌل ُمقؾمك

 .سمٕمده يمداود وؾمٚمٞمامن وزيمري٤م وُيٞمك

   اؾمؿ ُمقصقل، ٟمٕم٧م ًمٚمٛمقصقف  . 

                                                 
 .245/ إقمراف ؾمقرة .2

 .5/444 اعمٞمزان .1

 اًمتثٜمٞم٦م. ؾمٗمر 10 اصح٤مح ُمـ 24 و 24 وم٘مرة اٟمٔمر .4

 .4/62 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4
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     ِووم٤مقمٚمف. أي  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم     ،ام وصػ اًمٜمٌٞملم إٟمّ »أٟمٗمًٝمؿ هلل

سم٤مْلؾمّلم وهق اًمتًٚمٞمؿ هلل، اًمذي هق اًمديـ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمإلؿم٤مرة إمم أن اًمديـ 

واطمد، وهق اْلؾمّلم هلل وقمدم آؾمتٜمٙم٤مف قمـ قم٤ٌمدشمف، وًمٞمس عم١مُمـ سم٤مهلل ـ وهق ُمًٚمؿ 

 .2شٙمؼم قمـ ىمٌقل رء ُمـ أطمٙم٤مُمف وذائٕمفًمف ـ أن يًت

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

   ِووم٤مقمٚمف. يٕمٜمل أٟمٌٞم٤مء اهلل  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم     أٟمٗمًٝمؿ هلل وطمٙمٛمقا

 ًمٚمٞمٝمقد سمحٙمؿ اهلل اًمقارد ذم اًمتقراة.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم  ع رسّم٤مين ٟم٦ًٌم إمم اًمرّب، أي اًمذي . َج

 يريض اًمربُّ سم٠مىمقاًمف وأومٕم٤مًمف.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  اعمتٔمٚمع ذم  . َجع طَمؼْم وهق اًمٕم٤ممل اخلٌػم

 قمٚمٛمف.

 .طمرف ضمر            اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾ ضمّر، ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

      ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. أي إهّنؿ يم٤مٟمقا ُيٙمٛمقن  ومٕمؾ ُم٤مض

       .ْلؿ ُمـ أطمٙم٤مم اهلل اًمقاردة ذم اًمتقراة 

  .  طمرف ضمر، سمٞم٤مينٌّ

      جمروره وُمْم٤مف إًمٞمف. ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ ،

شم٘مديره: طم٤مل يمقٟمف      . 

 ،واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م طم٤مل. طم٤مًمٞم٦م 

    ِواؾمٛمف يرضمع إمم  ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم      . 
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    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم يم٤من. واًمْمٛمػم يرضمع إمم    . 

    أي أهّنؿ ش. يم٤من»ظمؼم    قمغم      سم٠مّن        

ْلؿ يٕمّد ُمـ      .شمٕم٤ممم 

  شمٗمريٕمٞم٦م، شمٗمريع قمغم                       أو قمغم

                     . 

    ص٦م ُمـ اًمٞمٝمقد وهؿ ومٕمؾ هنل، ظمٓم٤مسم٤ًم ْلامقم٦م ظم٤م     

  . 

            .ُمٗمٕمقل سمف .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

      طمذف ش ي»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٟمقن اًمقىم٤مي٦م وُمٗمٕمقل سمف وهق وٛمػم

 قمٚمٞمف. شمدّل ش نِ »اظمتّم٤مرًا واًمٙمنة 

 َف رَ قمَ  ـْ ُمَ نَّ أَ واًمقضمف ذم اًمٜمٝمل قمـ ظمِمٞم٦م اًمٜم٤مس وإُمر سمخِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم هق 

ّٓ  ؿَ ٙمْ طُم  ـ إُّم٤م ومخقوم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مس وأرسم٤مب احلٙمؿ ُمـ زوال ىمدرشمف وُمٜمّمٌف 2اهلل ٓ ْي٤مًمٗمف إ

 . و...

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

  .ُمٗمٕمقل سمف 

    .ـ وإُّم٤م ومٓمٛمٕم٤ًم ذم اعم٤مل أو اْل٤مه أو اًم٘مدرة وٟمحقه٤م.1ٟمٕمتف 

 ومٜمٝمك اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه 

       ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ  ومٕمؾ اًمنمط ذم حمؾِّ ضمزم، أي مل ،

 ي٘مض ومل يٗم٧م.
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   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

      ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. أي     .ذم يمت٤مسمف 

  ِّواىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م سمٕمده٤م ضمقاب اًمنمط ذم حمؾ 

 ضمزم.

               .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ  .ُمٌتدأ صم٤من 

     ؼم ظم  و .       ظمؼم   . 

 واْلٛمٚم٦م إظمػمة قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ قمٚمامء اًمٞمٝمقد وهمػمهؿ ومٛمـ مل ي٘مض ومل يٗم٧م سمام

 ومٝمق يم٤مومر سم٤مهلل اًمٕمزيز، أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمف. ورد ذم يمت٤مب اهلل ظمقوم٤ًم ُمـ أطمد
ٍ
 أو ـمٛمٕم٤ًم ذم رء

 اًمرواي٤مت

ي٘مقل: ُمـ طمٙمؿ ذم درمَهلْمِ سمٖمػم  صحٞمح٦م أيب سمّمػم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤مقمٌداهلل

 2ومٝمق يم٤مومٌر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ. ُم٤م أٟمزل اهلل 

 .1ذم شمٗمًػمه ٤مرُّ رواه٤م اًمٕمٞمّ 

ـْ طمٙمؿ ذمرومٕمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللظمؼم قمٌداهلل سمـ ُمًٙم٤من  درمَهلْمِ  : َُم

ـْ أهؾ هذه أي٦م:  سمحٙمؿ ضمقٍر صمّؿ ضمؼم قمٚمٞمف، يم٤من ُم              

           . 

 وم٘مٚم٧م: ويمٞمػ جيؼم قمٚمٞمف؟

ّٓ ضسمف  ، ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمف، وم٢مْن َريِضَ سمحٙمقُمتف، وإ ـٌ وم٘م٤مل: يٙمقن ًمف ؾمقٌط وؾمج

 4سمًقـمف، وطمًٌف ذم ؾمجٜمف.

                                                 
 (.7/408) 1ح ،24/640 اًمٙم٤مذم .2

 .214ح ،1/52 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 (.7/408) 4ح ،24/642 اًمٙم٤مذم .4
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 .1واًمِمٞمخ ذم اًمتٝمذي٥م 2رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ، ىم٤مل: ُمـ طَمَٙمؿ ذم ِدْرمَهلم قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب قمٌداهلل

 4وم٘مد يمٗمر، وُمـ طمٙمؿ ذم ِدْرمَهلم وم٠مظمٓم٠م يمٗمر.

: ُمـ ىم٣م ذم ِدْرمَهلم سمٖمػم ، ىم٤مل: ىم٤مل قمكمّ قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب ضمٕمٗمر

 4ُم٤م أٟمزل اهلل، وم٘مد يمٗمر.

: ٜمل، ىم٤مل: ىم٤مل أسمقضمٕمٗمرقمـ ُم٤مًمؽ اْلُٝمَ                

 إمم ىمقًمف:             .5، ىم٤مل ومٞمٜم٤م ٟمزًم٧م 

٧م سمف اْلقمـ أيب قمٛمرو اًمزسمػمي، قمـ أيب قمٌداهلل ُم٤مُم٦م: : أنَّ مم٤ّم اؾْمتُِح٘مَّ

اًمتٓمٝمػم، واًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص اعمقسم٘م٦م اًّمتل شُمقضم٥م اًمٜم٤مر، صمّؿ اًمِٕمٚمؿ اعُمٜمّقر. 

٤م، واًمٕمٚمؿ سمٙمت٤مِب٤م ظم٤مص٦م وقم٤مُم٦م، إًمٞمف إُُّم٦م ُمـ طمّلْل٤م وطمراُمٝمسمجٛمٞمع ُم٤م ْتت٤مج 

 واعُمتََِم٤مسَمف، ودىم٤مئؼ قمٚمٛمف، وهمرائ٥م شم٠مويٚمف، وٟم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف.واعُمحٙمؿ 

ّٓ قم٤معم٤ًم ِبذه إؿمٞم٤مء اًمذي ذيمرت؟ ٦م سم٠منَّ اْلُم٤مم ٓ يٙمقن إ  ىمٚم٧م: وُم٤م احلُجَّ

ىم٤مل: ىمقل اهلل ذم ُمـ أِذن اهلل ْلؿ ذم احلُٙمقُم٦م وضمٕمٚمٝمؿ أهٚمٝم٤م:         

                                  ومٝمذه

٤ٌمر ومٝمؿ اًمُٕمٚمامء دون طماًمٜم٤مس سمٕمٚمٛمٝمؿ، وأُّم٤م إ 6إئّٛم٦م دون إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ يرصمقن

 اًمرسّم٤مٟمٞملّم، صمّؿ أظمؼم وم٘م٤مل:                       ومل َيُ٘مؾ

                                                 
 .212ح ،1/52 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .514ح ،6/112 اًمتٝمذي٥م .1

 .211ح ،1/52 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .215ح ،1/51 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .229ح ،1/50 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5

 ش.يرسمقن» :14ح ،15/249 ح٤مرإٟمقاروسم ٟمًخ٦م وذم .6
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 2سمام محٚمقا ُمٜمف.

 

                      

                     

                            

 

سمٞم٤من ًمٌٕمض ُم٤م ومروف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمتقراة ىمد سم٘مٞم٧م هذه اًمٙمت٤مسم٦م قمٚمٞمٝمؿ وىمّررّت٤م »

اْلؾمّلُمّٞم٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م هذا اًمٗمرض  اًمنمائع اْلْلّٞم٦م إظُمرى، ويم٤مٟم٧م ظم٤ممتتٝم٤م اًمنميٕم٦م

ىم٤مٟمقٟم٤ًم إْلّٞم٤ًم سم٠مِبل صقرة وأسمٚمغ شمٕمٌػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                  

  1 وىمد اقمتؼم أطمًـ شمنميع ذم هذا اعمقوقع، طمٞم٨م اهتّؿ سمجٛمٞمع اْلقاٟم٥م ،

 .4شسمف اعمرشمٌٓم٦م

 قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قم٤مـمٗم٦م، واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ُمٕمٓمقوم٦م          ذم

 صدر أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

    ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم   أي

 ومروٜم٤م.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  .واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٞمٝمقد ، 

  يرضمع إمم اًمتقراة. يم٤ًمسم٘مٞمف، واًمْمٛمػم 

            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد   اؾمؿ . 

   ضم٤مر وجمرور ظمؼم  ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م وهل هٜم٤م إّٟمام وىمٕم٧م سملم ش اًم٤ٌمء». و

                                                 
 .214ح ،1/50 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .279/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .22/180 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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اعم٘متص ًمف واعم٘متص سمف واعمراد سمف أّن اًمٜمٗمس شمٕم٤مدل اًمٜمٗمس ذم سم٤مب اًم٘مّم٤مص، سمّل ومرق 

واًمرئٞمس واعمرئقس، وسمّل ومرق سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم، واًمٕم٤ممِل واْل٤مهؾ، ٦م واًمرقمٞمسملم اعمٚمؽ 

 وإسمٞمض وإؾمقد، واًمذيمر وإُٟمثك، واًمٙمٌػم واًمّمٖمػم، واًمِمٞمخ واًمِم٤مب.

واًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦م اْلؾمّلُمٞم٦م واًم٘مّم٤مص ىم٤مٟمقن إْلل صم٤مسم٧م ذم اًمنمائع اعم٤موٞم٦م 

ي٘مػ مح٤مم اًمدم اًمذي جيري ًمق يٕمٛمؾ سمف ذم َجٞمع اعمراشم٥م واًمٓمٌ٘م٤مت وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م 

 ذم أٟمح٤مء اًمٕم٤ممَل ٓ ؾمّٞمام ذم ىم٤مرشمٜم٤م اًم٘مديٛم٦م وسمّلدٟم٤م اْلؾمّلُمٞم٦م اًمٕمزيزة.

وهذا اًم٘م٤مٟمقن ُمتٙم٤مُمؾ ُمؽمق وُيت٤مج اًمٌنمي٦م سمف ٕضمؾ احلٗم٤مظ قمغم دم اْلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

 اًمٜمٔمٞمٗم٦م اعمحؽمُم٦م.

ّٓ ذم طمّؼ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م  وًمٙمـ ُمع إؾمػ ٓ جيري هذا اًم٘م٤مٟمقن اعمتٙم٤مُمؾ إ

 ومّل يثٛمر.

ُْؿ ـ ممّ وُمـ أقمج٥م اًمٕمج٤مئ٥م اْلجقم قمغم هذا اًم٘م٤مٟمقن اعمؽمىمل طمّتك  يزقمٛمقن أهنَّ

ـِ احلُ  ُيداومُِٕمْقنَ  ّٓ ٕضمؾ قمدم إضمرائف اْلٟم٤ًمٟمٞمّ  ٘مقِق قَم ٦م واًمٌنمي٦م، وٓ يٙمقن هذا اْلجقم إ

 اًمٙم٤مُمؾ اًمّمحٞمح، وإمم اهلل اعمِمتٙمك وهق اعمًتٕم٤من.

                   إؾمامء

ُمٕمٓمقوم٦م سمقاوات اًمٕمٓمػ قمغم        وهذا سمٞم٤من طمٙمؿ اًم٘مّم٤مص ذم .

أّن يمؾ واطمدة ُمـ اْلقارح »اْلٜم٤مي٤مت اًمتل وىمٕم٧م قمغم إقمْم٤مء ُمـ اًم٘مٓمع وهمػمه، و 

ص، وم٤مًمٕملم شمٗم٘م٠م سم٤مًمٕملم، وإٟمػ جيدع اعمذيمقرة شمٕم٤مدل سمام يامصمٚمٝم٤م ذم سم٤مب اًم٘مّم٤م

ـّ إذا ىمٚمٕم٧م. وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء ذم ذُ ن شمّمٚمؿ سم٤مُٕ ذُ سم٤مٕٟمػ، وإُ  ـّ شم٘مٓمع سم٤مًمً ن، واًمً

إقمراب هذه اْلٛمٚم٦م وضمقه٤ًم، واحلّؼ أهّن٤م َجؾ شم٤مُّم٦م شمٗمٞمد ُمٕمٜمك شم٤مُّم٤ًم ٓ ُيت٤مج إمم اًمت٘مدير أو 

 .2شاًمت٠مويؾ

     ُمٕمٓمقوم٦م سمقاو اًمٕمٓمػ قمغم  اؾمؿ ،   ىمٌٚمٝم٤م  

                                                 
 .22/182 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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ظمؼم  .أي اًم٘مّم٤مص صم٤مسم٧م ذم اْلرح أيْم٤ًم ، 

 .2شسمٛمثٚمف وسم٤مْلٛمٚم٦م: إّن يمّلً ُمـ اًمٜمٗمس واقمْم٤مء اْلٟم٤ًمن ُم٘متصٌّ »

  سمٞم٤من ٓظمتٞم٤مر اعمجٜمّل قمٚمٞمف أو »شمٗمريٕمٞم٦م قمغم طمٙمؿ اًم٘مّم٤مص، وُم٤م سمٕمده٤م

 .1ششمرهمٞم٤ًٌم إمم اًمٕمٗمق وطمّث٤ًم قمغم اًمّمدىم٦موًمّٞمف ذم إقمامل طمّ٘مف أو اًمٕمٗمق قمٜمف، وىمّدم اًمث٤مين 

  .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمزائف ظمؼمه 

     ِضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ  ذم حمؾِّ ش. هق»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

اًمنمط. أي   ُمـ ُأوًمٞم٤مء اًم٘مّم٤مص. 4قمٗمك 

  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ٛمٚمٙمف ُمـ اًم٘مّم٤مص.. أي سمام ي 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط، واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ضمقاب اًمنمط 

           .ُمٌتدأ   .ظمؼم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   ق . أي اًمٕمٗمق يمٗم٤مرة ًمذٟمقب اعمتّمدِّ

 واعمجٜمل قمٚمٞمف ٓ اْل٤مين واعمتّمدق قمٚمٞمف.

 .قم٤مـمٗم٦م 

                       .اقمرسم٧م ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

واْلٛمٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم       :وإن مل يتّمدق ومٚمٞمحٙمؿ سمام أٟمزل اهلل »، وُمٕمٜم٤مه

 وم٢منّ                      4ش. 

 ٕمٚم٦م ُمقوع ُمٕمٚمقْل٤م.وهذا اًمٌٞم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ ووع اًم

 :وإّٟمام ذيمر »     :وذم اًم٤ًمسمؼ ،       ّٕن أي٦م إُومم ،

                                                 
 .5/444 اعمٞمزان .2

 .22/182 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .2/149 اًم٘مٛمل شمٗمًػم ذم يمام .4

 .5/445 اعمٞمزان .4



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 418

وردت ًمٌٞم٤من قمدم شمّمدي٘مٝمؿ سمام أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم، وهق يًتٚمزم اًمٙمٗمر، وذم اعم٘م٤مم إّٟمام يم٤من 

اًمتّمديؼ سمف، ومٙم٤من  إقمراو٤ًم ذم اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًمقضمف اًمذي أٟمزًمف اهلل اشّم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٝمقى سمٕمد

 .2شفمٚماًم وذٟم٤ًٌم يمٌػماً 

 اًمرواي٤مت

 :ىم٤مل ؾم٠مًمتف قمـ ىمقل اهلل  صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل  

              .ُر قمٜمف ُمـ ذٟمقسمف سم٘مدر ُم٤م قمٗم٤م، احلدي٨م  1؟ وم٘م٤مل: ُيَٙمٗمَّ

 .4رواه٤م ذم اًمٗم٘مٞمف

 ل: إنَّ اهلل سمٕم٨م حمّٛمداً ، ىم٤مقمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد

سمخٛم٦ًم أؾمٞم٤مف، ؾمٞمػ ُمٜمٝم٤م ُمٖمٛمقد ؾمٚمَّف إمم همػمٟم٤م وطُمٙمٛمف إًمٞمٜم٤م، وم٠مُّم٤م اًمًٞمػ اعمٖمٛمقد 

ومٝمق اًمذي ُي٘م٤مم سمف اًمِ٘مّم٤مص، ىم٤مل اهلل ضمؾَّ وضمٝمف:      أي٦م، ومًّٚمف إمم

 4أوًمٞم٤مء اعم٘متقل، وطُمٙمٛمف إًمٞمٜم٤م.

 5.6سمـ همٞم٤مثرواه٤م اًمِمٞمخ سمًٜمده اعمٕمتؼم قمـ طمٗمص 

 ذم ىمقل اهلل  صحٞمح٦م زرارة قمـ أطمدمه٤م       

       7.أي٦م ىم٤مل هل: حمٙمٛم٦م 
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سمٕمد إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيٙمٛمقن سم٤مًمتقراة وشمّمدي٘مف  شمٌٞملم سمٕمث٦م اًمٜمٌل قمٞمًك

طمٙم٤مم اًمتقراة وًمٙمـ ذيٕمتف هق ذيٕم٦م ًمٚمتقراة سم٠مومٕم٤مًمف وأىمقاًمف، ُمع خم٤مًمٗمتف ذم سمٕمض أ

ّٓ ُم٤م ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م وٟم٘مْمٝم٤م وهق ىمٚمٞمؾ.  اًمتقراة إ

  قم٤مـمٗم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م قمٓمػ قمغم                     

  2. 

    ٓشم٤ٌمع.شمدل قمغم اش ىمٗمل»ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض ووم٤مقمٚمف. أي أشمٌٕمٜم٤م. ُم٤مدة 

       ضم٤مر وجمرور و ُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يٕمقد إمم   ،

وأصم٤مر َجع إصمر وهق ُم٤م ُيّمؾ ُمـ اًمٌمء مم٤ّم يدّل قمٚمٞمف، وهمٚم٥م اؾمتٕمامْل٤م ذم اًمِمٙمؾ 

 احل٤مصؾ ُمـ اًم٘مدم ممّـ يٛمٌم قمغم إرض.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            .  سمدل ُمـ . 

   .ُمْم٤مف إًمٞمف. ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٠مٟمٞم٨م َُمَع اًْمُٕمْجَٛم٦ِم 

اعمًٚمؽ اًمذي  اؾمتٕم٤مرة سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م ُأريد ِب٤م اًمدًٓم٦م قمغم أٟمف ؾمٚمؽ سمف »إمم هٜم٤م 

 .1شؾمٚمٙمف ُمـ ىمٌٚمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء، وهق ـمريؼ اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد واْلؾمّلم هلل

    ل ُمـ طم٤م يّمّدق ويقاومؼ. ، أي إّٟمف 

           .طمرف ضمر  ُمقصقًم٦م، ذم حمّؾ ضمر، يتٕمٚم٘م٤من سمـ   . 

                                                 
 .44/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .5/445 اعمٞمزان .1
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   .فمرف ُمٙم٤من، ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق: وضمد 

    ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. أي  وضمد      و . 

 طمي قمٜمده.

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ  وشم٘مديره: طم٤مل يمقٟمف

     ُمـ دون ومرق. هل دقمقة ُمقؾمك . واؿم٤مرة إمم أّن دقمقة قمٞمًك 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ِووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول. ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم   أي .

 .أقمٓمٞمٜم٤م قمٞمًك سمـ ُمريؿ 

  .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من. وهق يمت٤مسمف اًمًاموي 

   ِّرومع ظمؼم ُم٘مدم. وذم اًمٙمت٤مب اًمًاموي إصكم  ٓ  ضم٤مر وجمرور ذم حمؾ

 اعمحّرف.

   ُمٌتدأ ُم١مظمر، ُمرومقع سم٤مًمْمٛم٦م اعم٘مدرة ًمٚمتٕمذر قمغم إًمػ اعم٘مّمقرة. أي

ىمًؿ ُمـ اْلدى. واْلٛمٚم٦م      طم٤مل ُمـ . 

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمٕمٓمقف قمغم .أي ىمًؿ ُمـ اًمٜمقر ، 

 .قم٤مـمٗم٦م 

                 قمٓمػ قمغم    إومم ذم أي٦م أو

قمٓمػ قمغم اْلٛمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م      ّٕن    ،أي اْلٟمجٞمؾ يٙمقن طم٤مل ُمثٚمٝم٤م

 ُمّمدىم٤ًم ًمف. دىم٤م ًمٚمتقراة يمام يم٤من قمٞمًكُمّم

 .قم٤مـمٗم٦م 

   طم٤مل آظمر ًمـ  وطم٤مل َجٞمع اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م إصٚمٞم٦م هل .

 اْلداي٦م.

 .قم٤مـمٗم٦م 
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    طم٤مل صم٤مًم٨م ًمـ  رؿم٤مدات، أو قمٓمػ إّٕن أيمثره ُمقاقمظ و

شمٗمًػميٌّ ًم٘مقًمف:  . 

    وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضم٤مر  . 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وصػ اْلٟمجٞمؾ اًمذي أٟمزًمف قمغم قمٞمًك سم٤مْلدى واًمٜمقر،  نّ إشم٠ًمل: »

ٞم٦م سم٤مْلدى واعمققمٔم٦م ًمٚمٛمت٘ملم ومام هق اًمقضمف ًمتٙمرار وصٗمف سم٤مْلدى ذم آي٦م ٟمصمّؿ وصٗمف صم٤م

 واطمدة؟

ر اْلدى إّول ضم٤مء وصٗم٤ًم ًمٓمٌٞمٕم٦م اْلٟمجٞمؾ ُمـ طمٞم٨م هق سم٘مٓمع اًمٜمٔم اْلقاب: إنّ 

هذا اًمذي ذم  قمـ اًمٕمٛمؾ سمف، واْلدى اًمث٤مين ضم٤مء وصٗم٤ًم ًمف ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمؾ سمف، أي انّ 

ام يٜمتٗمع سم٤مًمٜمقر ام يٜمتٗمع سمف ويتٕمظ سمٛمقاقمٔمف اعمت٘مقن، ومٝمق مت٤مُم٤ًم يم٘مقًمؽ: إٟمّ اْلٟمجٞمؾ إٟمّ 

ٕٟمف مل ش. ربَّ قم٤ممل ىمتٚمف ضمٝمٚمف وقمٚمٛمف ُمٕمف ٓ يٜمٗمٕمف: »ذووإسمّم٤مر، ىم٤مل اْلُم٤مم قمكم

اعمراد سم٤مْلٟمجٞمؾ ذم أي٦م اْلٟمجٞمؾ اًمذي يٜمزه اهلل قمـ  ر اًم٘مقل: إنّ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف، وٟمٙمر

 .2شويٌنم سمٜمٌقة حمّٛمد اًمقًمد واًمّم٤مطم٦ٌم، ويٜمٗمل اًمرسمقسمٞم٦م قمـ قمٞمًك

أّن ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم وصػ اْلٟمجٞمؾ: »ظمرى: أُ  ةٍ ٤ٌمرَ ٕمِ سمِ وَ         حم٤مذاة

ًم٘مقًمف ذم وصػ اًمتقراة:                قمٚمٞمف يراد سمف ُم٤م يِمتٛمؾ

ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م صم٤مٟمٞم٤ًم:  اًمٙمت٤مب ُمـ اعمٕم٤مرف وإطمٙم٤مم همػم أنّ        

     اْلدى اعمذيمقر أّوًٓ همػم اْلدى اًمذي شمٗمًػمه اعمققمٔم٦م وم٤مْلدى  قمغم أنّ  يدّل

٤م ُم٤م ّمؾ ِب٤م آهتداء ذم سم٤مب آقمت٘م٤مدات، وأُمّ ُيًمتل اعمذيمقر أّوًٓ هق ٟمقع اعمٕم٤مرف ا

 ُمـ اعمٕم٤مرف إمم اًمت٘مقى ذم اًمديـ ومٝمق اًمذي يراد سم٤مْلدى اعمذيمقر صم٤مٟمٞم٤ًم. يهيد

وقمغم هذا ٓ يٌ٘مك ًم٘مقًمف:     إطمٙم٤مم واًمنمائع، واًمتدسّمر ّٓ ُمـ اعمّمداق إ

وشمٜمّقره٤م ُمًٚمؽ احلٞم٤مة،  ٤م أُمقر يًتْم٤مء ِب٤م ويًٚمؽ ذم وقئٝم٤مام ؾم٤مقمد قمغم ذًمؽ وم٢مهّن رسمّ 

                                                 
 .4/64 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2
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وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:                          2. 

وىمد فمٝمر سمذًمؽ: أّن اعمراد سم٤مْلدى ذم وصػ اًمتقراة وذم وصػ اْلٟمجٞمؾ أّوًٓ 

 اعمقوٕملم ٟمقع اًمنمائع هق ٟمقع اعمٕم٤مرف اْلقمت٘م٤مدي٦م يم٤مًمتقطمٞمد واعمٕم٤مد، وسم٤مًمٜمقر ذم

 وإطمٙم٤مم، وسم٤مْلدى صم٤مٟمٞم٤ًم ذم وصػ اْلٟمجٞمؾ هق ٟمقع اعمقاقمظ واًمٜمّم٤مئح، واهلل أقمٚمؿ.

وفمٝمر أيْم٤ًم وضمف شمٙمرار اْلدى ذم أي٦م وم٤مْلدى اعمذيمقر صم٤مٟمٞم٤ًم همػم اْلدى اعمذيمقر 

أّوًٓ وأن ىمقًمف     .ُمـ ىمٌٞمؾ قمٓمػ اًمتٗمًػم واهلل أقمٚمؿ 

ذم وصػ اْلٟمجٞمؾ: وأّن ىمقًمف صم٤مٟمٞم٤ًم                  ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ

اًمتٙمرار ًمت٠ميمٞمد وٟمحقه سمؾ اعمراد سمف شمٌٕمٞم٦م اْلٟمجٞمؾ ًمنميٕم٦م اًمتقراة ومٚمؿ يٙمـ ذم اْلٟمجٞمؾ 

ّٓ ُم٤م اؾمتثٜم٤مه قمٞمًك اعمًٞمح قمغم ُم٤م طمٙم٤مه اهلل  ّٓ آُمْم٤مء ًمنميٕم٦م اًمتقراة واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م إ إ

مم ُمـ ىمقًمف: شمٕم٤م               1. 

واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م أشمٞم٦م ذم وصػ اًم٘مرآن:       

                         44ش. 

 

                            

            

 

ديـ أو ي١مُمـ سمٙمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م أن سم٤مأُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف يمؾ ُمـ يديـ 

 .٦م٘ميٕمٛمؾ سمف ويٚمتزم ٟمٗمًف سم٠مطمٙم٤مُمف واحلٙمؿ واًم٘مْم٤موة قمغم ـمٌ

                                                 
 .211/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .2

 .50/ قمٛمران آل ؾمقرة .1

 .48/ دةاعم٤مئ ؾمقرة .4

 .447 و 5/446 اعمٞمزان .4
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           .قم٤مـمٗم٦م .ٓم إُمر 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ           .إُمر   .وم٤مقمٚمف 

   ُمْم٤مف إًمٞمف. و      هؿ اًمٜمّم٤مرى. 

   طمرف ضمر واؾمؿ ُمقصقل جمروره. ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    ُِم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم          .  .وم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم . . 

أي ٓسمّد ًمٚمٜمّم٤مرى أن ُيٙمٛمقن وي٘مْمقن سمٙمت٤مِبؿ اًمًاموي اْلٟمجٞمؾ ويٚمتزُمقن 

 سم٠مطمٙم٤مُمف.

 .قم٤مـمٗم٦م 

                        ُٕمر وشم٠ميمٞمد شمِمديد ذم ا

 ذم احلٙمؿ    . 

 روايت٤من

إْذ دظمٚم٧م قمٚمٞمٜم٤م ُأمُّ ظم٤مًمٍد  طمًٜم٦م أيب سمّمػم ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم قمٜمد أيب قمٌداهلل

 ـ اًّمتل يم٤من ىمٓمٕمٝم٤م يقؾمػ سمـ قمٛمر ـ شمًت٠ْمذُن قمٚمٞمف.

ك أْن شمًٛمع يمّلُمٝم٤م؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ.وم٘م٤مل أسمققمٌداهلل  : أ ينُّ

 ٜمل ُمٕمف قمغم اًمٓمِّٜمٗم٦ًم.ٚمًىم٤مل: وم٠مذن ْل٤م، ىم٤مل: وأضم

ْٞمِٝماَم؟ ىم٤مل: صمّؿ دظمٚم٧ْم ومتٙمٚمَّٛم٧ْم، وم٢مذا اُمرأٌة سمٚمٞمٖم٦ٌم، وم٠ًمًَمتُْف قمٜمٝمام، وم٘م٤مل: ْل٤م:  شَمَقًمَّ

 ىم٤مًم٧م: وم٠مىمقل ًمريبِّ إذا ًم٘مٞمتف: إّٟمؽ أُمرشمٜمل سمقٓيتٝمام، ىم٤مل: ٟمٕمؿ.

 2اءىم٤مًم٧م: وم٢منَّ هذا اًّمذي ُمٕمؽ قمغم اًمٓمِّٜمٗم٦ًم ي٠ْمُُمُرين سم٤مًمؼماءة ُمٜمٝمام، ويمثػٌم اًمٜمّقّ 

 ام ظمػٌم وأطم٥مُّ إًمٞمؽ؟ي٠مُُمُرين سمقٓيتٝمام، وم٠مهّي 

                                                 
 وٕمٞمػ. وهق .2
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ـْ يمثػٍم اًمٜمّّقاء وأصح٤مسمف، إّن هذا ْي٤مصؿ ومٞم٘مقل:  ىم٤مل: هذا واهلل أطم٥مُّ إزمَّ ُِم   

                    2 ،                   

    1 ،                        .4 

، ىم٤مل: ىمد ومرض اهلل ذم قمـ أيب َجٞمٚم٦م، قمـ سمٕمض أصح٤مسمف، قمـ أطمدمه٤م

دًا وقَمَداوًة، وىمد اخُلٛمس ٟمّمٞم٤ًٌم ٔل حمّٛمد ًَ ، وم٠ميب أسمقسمٙمر أن ُيٕمٓمٞمٝمؿ ٟمّمٞمٌٝمؿ طَم

ىم٤مل اهلل:                          ويم٤من أسمقسمٙمر أّول

ٝمؿ، وفَمَٚمٛمٝمؿ، ومحؾ اًمٜم٤مس قمغم رىم٤مِبؿ، وعّم٤م ىُمٌِض أسمقسمٙمر  ُمـ ُمٜمع آل حمّٛمد طم٘مَّ

، ومٕم٤مش اؾمتخٚمػ قمٛمر قمغم همػم ؿمقرى ُمـ اعمًٚمٛملم، وٓ رو٤م ُمـ آل حمّٛمد

ٝمؿ، وصٜمع ُم٤م صٜمع أسمقسمٙمر.قمٛمر سمذًمؽ مل ُيٕمِط آل حم  4ّٛمد طم٘مَّ

 

                             

                                 

                             

                                

          

 

اًمتقراة واْلٟمجٞمؾ وأهّنام يمت٤مب هدى وٟمقر، وىمد طمتؿ ؿم٠من  سملّم اهلل سمٕمد ُم٤م »

قمغم سمٜمل إهائٞمؾ احلٙمؿ سمام أٟمزل ومٞمٝمام وإىم٤مُمتٝمام، وؿمّدد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ شمرك احلٙمؿ ِبام، 

                                                 
 .44/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .45/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 (.8/202) 72ح ،25/147 اًمٙم٤مذم .4

 .242ح ،1/54 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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واقمتؼم ذًمؽ يمٗمرًا وفمٚماًم وومً٘م٤ًم، يذيمر شمٕم٤ممم ذم هذه أي٤مت ؿم٠من اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 

سم٢مىم٤مُمتف  ٦م سملم اًمٙمت٥م اْلْلّٞم٦م، ومٝمق اعمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝمام، وأُمر ٟمٌٞمّف اًمٙمريؿوُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٔمٞمٛم

واحلٙمؿ سمام ُاٟمزل ومٞمف، واْلقمراض قمّٛمـ صّد قمـ احلّؼ، صمّؿ سملّم ؾمٌح٤مٟمف احلٙمٛم٦م ذم شمٕمّدد 

٘مّمد واًمٜمتٞمج٦م ْل٤م، ومٙم٤من اًمنمائع واعمٜم٤مه٩م، واقمتؼمه٤م ُم٘مّدُم٤مت ْلذا اًمديـ اًمذي هق اعم

ر رؾمقًمف اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م واْلقمراض قمـ اًمٙم٤مومريـ، ي٤من اْلْلّٞم٦م، وأُمآظمر إد

وطمّذرهؿ ُمـ اًمّمّد قمـ إىم٤مُم٦م احلّؼ واشّم٤ٌمع طمٙمؿ اْل٤مهٚمٞم٦م، وم٢مّٟمف ؾمٞمج٤مزهيؿ سم٠مقمامْلؿ ذم 

 .2شاًمدٟمٞم٤م وؾمٞمّمٞمٌٝمؿ قمذاب أظمرة سمام يم٧ًٌم أيدهيؿ

  :قم٤مـمٗم٦م. قمٓمػ قمغم ىمقًمف     1. 

   ِووم٤مقمٚمف. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ .. 

    ًمٚمتٕمٔمٞمؿ واًمٕمٝمد. وسمٞم٤من سم٠مّٟمف ش ال»ُمٗمٕمقل سمف. يٕمٜمل: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ و

اًمٗمرد اًمٙم٤مُمؾ احل٘مٞمؼ سم٠مّن يًّٛمك يمت٤مسم٤ًم قمغم اْلـمّلق ومٙم٤من هق اْلدير سم٠من يٜمٍمف إًمٞمف 

 ًمٗمظ اًمٙمت٤مب.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل ُمـ  أي ُمتٚم٤ًًٌم .    شم٠ميمٞمد .

سم٠من     طمؼ و                              

  4. 

     طم٤مل ُمـ  .            ضمر.طمرف 

  ُمقصقًم٦م، ذم حمؾ ضمر. ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم٤مؾمؿ وم٤مقمؾ   . 

  .فمرف ُمٙم٤من. ُمتٕمّٚمؼ سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره: وضمد أو اؾمت٘مر 

                                                 
 .22/404 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .44/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .41/ ومّمٚم٧م ؾمقرة .4
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    ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. واًمْمٛمػم يرضمع إمم  . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ  اعمقصقًم٦م. و

   ق ًمٚمٙمت٥م اْلْلٞم٦م اًمًاموي٦م ش ال»سمٞم٤مينٌّ و ًمٚمجٜمس، أي: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمّمدِّ

 اًم٤ًمسم٘م٦م إصٚمٞم٦م. وشمّمديؼ اًمٙمت٥م يٚمزم شمّمديؼ أٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ي٠مشمقن ِب٤م سم٤معمآل.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    ًشمدّل اًمًٚمٓم٦م قمغم  شهٞمٛمـ» وُم٤مّدة،. أي رىمٞم٤ٌم

 
ٍ
ذم طمٗمٔمف وُمراىمٌتف وأٟمقاع اًمتٍمف ومٞمف: واعمراد سمف هٜم٤م شمًّٚمط اًم٘مرآن قمغم اًمٙمت٥م  رء

 ص واًمٜمًخ.ٞمًمتٌديؾ واًمتٙمٛمٞمؾ واًمت٘مٞمٞمد واًمتخّمااْلْلٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ اًمت٘مرير و

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واًمْمٛمػم يرضمع إمم  

 اًمث٤مين.

 .شمٗمريٕمٞم٦م 

    ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل شأٟم٧م»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ومٕمؾ أُمر ،

. أي إذا يم٤من يمت٤مسمؽ احلّؼ إقمٔمؿ      ًقمٚمٞمٝم٤م  قمغم اًمٙمت٥م اًم٤ًمسم٘م٦م وُمًٚمِّٓم٤م

 ومّلسمّد أن ْتٙمؿ أٟم٧م ـ ص٤مطم٥م اًم٘مرآن ـ سملم اًمٜم٤مس سمام ومٞمٝمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب.

      فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف، واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٜم٤مس وومٞمٝمؿ أهؾ

 ٙمت٤مب.اًم

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ             .  .ومٕمؾ ُم٤مض 

            .وم٤مقمٚمف           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .ٟم٤مهٞم٦م ضم٤مزُم٦م 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ  وهنل ش. »أٟم٧م»وٛمػم ُمًتؽم ٟم٤مهٞم٦م ووم٤مقمٚمف

َٛمـ ٓ يتّمّقر ـاًمٖمػم، أو ّٕن اًمٜمٝمل ًمِ قمـ اشّم٤ٌمع إهقاء إُّم٤م ٕضمؾ شمٕمٚمٞمؿ  اعمٕمّمقم

 .2شُمٜمف وىمقع ا عمٜمٝمل قمٜمف ضم٤مئز ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف

                                                 
 .22/407 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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  ُمقصقًم٦م ـ ُمتٕمّٚمؼ سمـ  شُم٤م»طمرف ضمر و  شقمـ»ضم٤مر وجمرور ـ   . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    ،«    ٌ2شوـمريٌؼ  ٟمٌلٍّ ذيٕم٦م. 

     ِووم٤مقمٚمف، واعمراد سم٤مْلٕمؾ هٜم٤م اْلٕمؾ اًمتنميٕمل. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

  .اًمنمقم٦م واًمنميٕم٦م واطمد وهل اًمٓمري٘م٦م اًمٔم٤مهرة. »ُمٗمٕمقل سمف

٦م هل اًمٓمريؼ اًمذي يقصؾ ُمٜمف إمم اعم٤مء اًمذي ومٞمف احلٞم٤مة وم٘مٞمؾ اًمنميٕم٦م ذم اًمديـ واًمنميٕم

 1شِب٤م أي اًمٓمريؼ اًمذي يقصؾ ُمٜمف إمم احلٞم٤مة ذم اًمٜمٕمٞمؿ، وهل إُمقر اًمتل شمٕمٌد اهلل 

 4وإصؾ ومٞمف اًمٔمٝمقر.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم .٤من سمٞم». اعمٜمٝم٤مج: اًمٓمريؼ اعمًتٛمر اًمقاوح

وأؾم٤مس هذه احل٘مٞم٘م٦م هق اظمتّلف اؾمتٕمداد أومراد  حل٘مٞم٘م٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ آضمتامقمٞم٦ّم.

اْلٟم٤ًمن وًمٞم٤مىمتٝمؿ، وم٢مّن اهلل شمٕم٤ممم مل ْيٚم٘مٝمؿ ذقم٤ًم ؾمقاء ذم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م وآؾمتٕمداد 

واعمٚمٙم٤مت، وأي٦م اًمنميٗم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ عم٤م ورد ىمٌٚمٝم٤م ُمـ إُمر واًمٜمٝمل، وومٞمٝم٤م اًمت٠ميمٞمد 

وآٟم٘مٞم٤مد حلٙمٛمف سمام أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم، ّٕن اًم٤ًمسمؼ وإن يم٤من  قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل

ّٓ أّن اًمذي يمّٚمٗمقا سمف هق ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل إقمٔمؿ، وم٢مّٟمف احلّؼ دون  ُمٜمٝم٤مضم٤ًم وذيٕم٦م، إ

همػمه مم٤ّم ٟمًختف هذه اًمنميٕم٦م اًمتل هل أيمٛمؾ اًمنمائع وأمتّٝم٤م وأَجٕمٝم٤م، وٓ وضمف ٕظمذ 

                                                 
 .2/149 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .4/544 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/544 اًمتٌٞم٤من .4
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 .2شؼ قمغم واطمدة، ومٝمق ذم ـمريؼ آؾمتٙمامل واًمؽمىّملاًمٜم٤مىمص، وٓ ؾمٞمام أّن اْلٟم٤ًمن مل يٌ

واعمٕمٜمك: ضمٕمٚمٜم٤م ًمٙمّؾ ُاُّم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ذيٕم٦م وُمٜمٝم٤مضم٤ًم ٓ يٛمٙمـ أن شمتخّٓم٤مه٤م، »

وآظمتّلف وإن يم٤من ذم اًمٗمروع وإطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمّٞم٦م، وًمٙمـ اًمنمائع يمّٚمٝم٤م اشّمٗم٘م٧م قمغم 

ًمدقمقة إًمٞمف وشمًٚمٞمؿ أصؾ اًمديـ وضمقهره، وهق اعمٌدأ واعمٕم٤مد، أي شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وا

ّٓ أهّنؿ اشّمٗم٘مقا ذم ذًمؽ، وأي٦م  اًمقضمف ًمف، وإٟمٌٞم٤مء ُمٝمام اظمتٚمٗمقا ذم إطمٙم٤مم اًمٗمرقمّٞم٦م، إ

٤من ٞم٤م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم سمهّن ٢مٓ شمدّل قمغم سمٓمّلن ذع َُمـ ىمٌٚمٜم٤م، يمام زقمٛمف سمٕمض اعمٗمّنيـ، وم

رضمع إمم اؾمتٕمداد هذه اْلٝم٦م، وم٘مد شمّتحد اًمنمائع ذم يمثػم ُمـ آُُمقر، وإّٟمام ختتٚمػ ومٞمام ي

اًمٌنم وطم٤مل آضمتامع واًمٔمروف اًمتل ْتٞمط سمٙمّؾ ُاُّم٦م، وىمد شم٤ٌمدًم٧م اًمنمائع ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م 

اعمّٚم٦م احلٜمٞمٗمّٞم٦م اًمتل ضم٤مء  واظمتٚمٗم٧م ذم إظمذ واًمٕمٓم٤مء، وم٠مظمذت ذيٕم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء

 ، وأىمّرت يمثػمًا ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل ٟمزًم٧م ذم سم٘مّٞم٦م اًمنمائع اْلْلٞم٦ّم، وم٢مّن ـمريؼإسمراهٞمؿ

 .1شاْلداي٦م واطمدة، وإن اظمتٚمٗم٧م اعم٤ًمًمؽ اًمٞمٝم٤م

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م            .طمرف ذط همػم ضم٤مزم .ومٕمؾ ُم٤مض 

            .وم٤مقمٚمف .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

     ِووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف أّول. واعمراد ُمـ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 اًمتٙمقيٜمل.اْلٕمؾ هٜم٤م اْلٕمؾ 

    سمف صم٤منٍ  ُمٗمٕمقٌل          .   .ٟمٕم٧م 

سمٞم٤من ًمٚم٥ًٌم ذم اظمتّلف اًمنمائع، أي وًمق ؿم٤مء شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمٙمؿ أهي٤م اًمٜم٤مس ُاُّم٦م »

واطمدة سم٠من ْيٚم٘مٙمؿ ُمع اؾمتٕمداد واطمد ٓ اظمتّلف ذم اًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت، ومتّتحد َجٞمع اًمنمائع 

تٙمقيٜمّل، سمٛمٕمٜمك ظمٚم٘مٝمؿ قمغم ُمًتقى واعمٜم٤مه٩م، ومٞمٙمقن اعمراد ُمـ اْلٕمؾ هق اْلٕمؾ اًم

واطمد ُمـ آؾمتٕمداد واًمتٝمٞم١م واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م، ٓ أن يٙمقن اعمراد ُمٜمف اًمٜمققمّٞم٦م اًمقاطمدة، وم٢مّن 

                                                 
 .408 و 22/407 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .420 و 22/409 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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اًمٜم٤مس أومراد ٟمقع واطمد، أي مل ْيٚم٘مٝمؿ يم٤ًمئر أٟمقاع اخلٚمؼ ي٘مٗمقن قمٜمد اؾمتٕمداد واطمد، 

ومجٕمٚمٝمؿ قمغم سمؾ اظمتٚمٗم٧م اًمٕمٓم٤مي٤م اْلْلّٞم٦م واًمٗمٞمقو٤مت اًمرسّم٤مٟمّٞم٦م ٕومراد هذا اًمٜمقع، 

ِٓ شمٗم٤موت يمٌػم ذم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م وَ  ؾمتٕمداد، وم٤مىمت٣م ذًمؽ أن ختتٚمػ اًمنمائع واعمٜم٤مه٩م، ًمتتّؿ ا

ؾمٕم٤مدّتؿ وشمٙمقن ؾمّٚماًم ٓرشم٘م٤مئٝمؿ درضم٤مت اًمرىمل واًمٙمامل، وآُُمؿ اًمتل اظمتٚمٗم٧م 

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمنمائع ومٞمٝم٤م ىمد ذيمره٤م                    

     21ش. 

  ٦م اًمنمط ُمقوع اًمنمط ًمٞمتْمح ٚمُمـ ىمٌٞمؾ ووع قم» ذـمٞم٦م، وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م

 .4شسم٤مؾمتحْم٤مره٤م ُمٕمٜمك اْلزاء أقمٜمل ىمقًمف

             .طمرف اؾمتدراك، ٓ قمٛمؾ ًمف .طمرف شمٕمٚمٞمؾ 

       ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سم٠من ُمْمٛمرة سمٕمد ٤مقمٚمف وٛمػم شمٕمٚمٞمؾ ووم

 و ُمٗمٕمقل سمف. أي: ًمٞمٛمتحٜمٙمؿ.ش هق»ُمًتؽم 

وضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ  ُمْمٛمرة وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمؾ ضمّر سمـ ش أن»

 ش.سمّلءيمؿ»سمٗمٕمؾ حمذوف ٟمحق: أراد 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

   ِيمؿ وأٟمٕمؿ ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم وُمٗمٕمقل سمف. أي: أقمٓم٤م ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 قمٚمٞمٙمؿ.

ّٓ اُمتح٤مٟم٤ًم  ْلّٞم٤ًم إوسم٤مْلٛمٚم٦م: إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم َجٞمع إدي٤من اْلْلٞم٦م ًمٞم٧ًم إ

 ًمإلٟم٤ًمن ذم خمتٚمػ ُمقاىمػ طمٞم٤مشمف.

عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمٓم٤مي٤م اْلْلٞم٦م ًمٜمقع اْلٟم٤ًمن ُمـ آؾمتٕمداد واًمتٝمٞم١م خمتٚمٗم٦م »و 

                                                 
 .24/ اًمِمقرى ؾمقرة .2

 .22/420 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .5/451 اعمٞمزان .4
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ٝمؿ ًمتتٛمٞمؿ واًمًٜم٦م اْلْلٞم٦م اًمقاضم٥م اضمراؤه٤م سمٞمٜمسم٤مظمتّلف إزُم٤من، ويم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م 

ختتٚمػ ٓ حم٤مًم٦م سم٤مظمتّلف ُمراشم٥م ْلٞم٦م ؾمٕم٤مدة طمٞم٤مّتؿ وهل آُمتح٤مٟم٤مت اْل

ؾ شمٕم٤ممم ُم٤م ذيمره ٓؾمتٕمدادات وشمٜمققمٝم٤م أٟمت٩م ذًمؽ ًمزوم اظمتّلف اًمنمائع، وًمذًمؽ قمٚمّ ا

رادشمف شمٕمٚم٘م٧م سمٌّلئٙمؿ واُمتح٤مٟمٙمؿ ومٞمام أٟمٕمؿ إُمـ اظمتّلف اًمنمقم٦م واعمٜمٝم٤مج سم٠من 

 .2شقمٚمٞمٙمؿ

           .شمٗمريٕمٞم٦م     .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف، آؾمت٤ٌمق: أظمذ اًمًٌؼ 

    يٗمٞمد اًمٕمٛمقم ومٞمٙمقن ش ال»ُمٗمٕمقل سمف، َجع حمكّم سمـ     اؾماًم

 ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٙمؾِّ اًمٗمْم٤مئؾ واعمٙم٤مرم ذم ُم٤م يٕمقد إمم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

    .ضم٤مر وجمرور ظمؼم ُم٘مدم 

      وُمْم٤مف إًمٞمف. اعمرضمع: ُمّمدر ُمٞمٛمل ُمـ اًمرضمقع.ُمٌتدأ ُم١مظمر 

   طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم           . .شمٗمريٕمٞم٦م 

       وُمٗمٕمقل سمف أي ْيتؼميمؿ ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 وُيٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           .   ف.ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛم 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    . 

       ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ذم حمؾ رومع ظمؼم  . 

 رواي٦مٌ 

قديُّ وٓ ٝم، ىم٤مل: ٓ ُيٚمػ اًمٞمصحٞمح٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد قمـ أيب قمٌداهلل

ي٘مقل:  اًمٜمٍّماينُّ وٓ اعمجقدُّ سمٖمػم اهلل: إن اهلل            .1 

                                                 
 .5/454 اعمٞمزان .2

 (.7/452) 4ح ،24/754 اًمٙم٤مذم .1
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 .2ذم شمٗمًػمه ٤مرُّ ورواه٤م اًمٕمٞمّ 

 

                              

                                

                 

 

 أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤محلٙمؿ واًم٘مْم٤مء سملم اًمٜم٤مس      وهق احلّؼ اًمذي ٓ حمٞمص

قمـ اشم٤ٌمع أهقاء اًمٜم٤مس، ّٕن احلّؼ ىمد ووٕم٧م ُمٕم٤معمف  كقمٜمف واًمٕمٚمؿ سم٠مّٟمف طمّؼ، وهن

 ف وأريم٤مٟمف سمٜمزول هذه اًمنميٕم٦م ومّلسمّد ُمـ احلٙمؿ قمغم ـمٌ٘مٝم٤م.واؾمت٘مرت دقم٤مئٛم

  قم٤مـمٗم٦م، قمٓمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م         

    يمام جيقز أن يٙمقن ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم َجٚم٦م                  

     .ُمـ سم٤مب قمٓمػ اْلٛمٚم٦م قمغم اْلٛمٚم٦م 

  .طمرف ُمّمدري٦م أو شمٗمًػمي٦م ويمن آظمره ًٓمت٘م٤مء اًم٤ًميمٜملم 

   اعمّمدري٦م وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ اعمّمدر ُمٕمٓمقف قمغم    أي  

      .واحلٙمؿ 

و    :اًمتٗمًػمي٦م، شم٘مديره              أن       

      ومـ            . 

ـ قمٓمػ اًمتٗمًػم هٜم٤م ـمقل اًمٙمّلم اًمٗم٤مصؾ سملم اًمٗمٕمؾ اعمٗمنَّ وسملم » ًَّ ومم٤ّم طم

 .1ششمٗمًػمه

                                                 
 .241ح ،1/54 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .5/217 ٜمقيرواًمت اًمتحرير شمٗمًػم .1



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 441

     ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ شأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. 

                  َّإقمراسمف وُمٕمٜم٤مه ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وًمٙمـ  َُمر

ُمٜمٝمام، ويٕمٚمؿ ُمٜمف أن اًمتٙمرار حلٞم٤مزة هذه اًمٗم٤مئدة وم٤مٔي٦م إومم  قمغم يمؾِّ  عَ رِّ ْيتٚمٗم٤من ومٞمام ومُ »

أٟمزًمف اهلل هل اًمنميٕم٦م  هذا اًمذي نّ شم٠مُمر سم٤محلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل وْتذر اشم٤ٌمع أهقاء اًمٜم٤مس ٕ

وُُّٕم٦م وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يًتٌ٘مقا هذه اخلػمات، وأي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  اعمجٕمقًم٦م ًمٚمٜمٌل

 أٟمزل شم٠مُمر سم٤محلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل، وْتذر اشم٤ٌمع أهقاء اًمٜم٤مس وشمٌلم أن شمقًمٞمٝمؿ ان شمقًمقا قماّم 

ْلل ْلؿ ًمٗمً٘مٝمؿ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: إوّلل إاهلل يم٤مؿمػ قمـ             

                  2. 

هذه أي٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٞم٤من ًمٌٕمض ُم٤م شمتْمٛمٜمف أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  ٤م شم٘مدم أنّ ومٞمتحّمؾ ممّ 

هقاء قمـ اشم٤ٌمع ُم٤م أٟمزل اهلل قمراض أرسم٤مب إإ ُمـ اعمٕم٤مين اعمٗمت٘مرة إمم اًمٌٞم٤من، وهق أنّ 

ن يّمٞمٌٝمؿ سمٌٕمض ذٟمقِبؿ اعمقضم٦ٌم أراد اهلل أوم٤مؾم٘ملم، وىمد  ام هق ًمٙمقهنؿٟمّ إسم٤محلّؼ 

 .1شًمٗمً٘مٝمؿ

 .قم٤مـمٗم٦م 

       وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم ش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

واًمْمٛمػم اًمٖمٞم٤مب يرضمع إمم اًمٜم٤مس. أُمر اهلل  اخلٓم٤مب يرضمع إمم اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ

 سم٤محلذر واْلقمراض. شمٕم٤ممم ٟمٌّٞمف

  ٤مص٦ٌم.ُمّمدري٦م ٟم 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. أي قمـ ومتٜمتٝمؿ. أُمر

سم٤محلذر قمـ ومتٜمتٝمؿ ُمع يمقٟمف ُمٕمّمقُم٤ًم سمٕمّمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ٕهّن٤م ٓ شمٜم٤مذم آظمتٞم٤مر  ٟمٌٞمف

 أو ُمـ ضمٝم٦م شمٕمٚمٞمؿ اًمٖمػم أو إفمٝم٤مر ُمٙمرهؿ وإي٠مؾمٝمؿ قمـ آومتٜم٤من.

                                                 
 .16/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .5/454 اعمٞمزان .1
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      َّسمـ  ؼضم٤مر وجمرور ُمتٕمٚم   . 

           .ُمقصقًم٦م            .ومٕمؾ ُم٤مض  .وم٤مقمٚمف 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ وشمٙمرار  . واخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل 

     شم٠ميمٞمد سم٠مهّنؿ ُمٍّمون قمغم اًمتِمٙمٞمؽ ذم احلٙمؿ      وًمق قمغم ٟمحق

ٚمٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م اعمقضم٦ٌم اْلزئٞم٦م اًمداًم٦م قم   .اًمقاردة ذم أي٦م 

           .شمٗمريٕمٞم٦م .طمرف ذط ضم٤مزم 

     ِضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط، أي  ووم٤مقمٚمف ذم حمؾِّ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم       قمـ

احلٙمؿ       .واقمروقا قمٜمف 

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

    ذم حمؾ ضمزم ضمقاب اًمنمط.ش أٟم٧م»ف وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚم 

    .يم٤موم٦م ُمٙمٗمقوم٦م أو أداة طمٍم 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع، اعمراد سمف آرادة اًمتٙمقيٜمٞم٦م 

            .وم٤مقمٚمف .ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم 

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

 سم٤مْلص٤مسم٦م هٜم٤م هق اْلوّلل. سمف. واعمراد

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     .واًم٤ٌمء ًمٚمًٌٌٞم٦م 

      ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. أي أن شمقًمٞمٝمؿ قماّم        

صدر قمٜمٝمؿ سم٥ًٌم          أقمٜمل ومً٘مٝمؿ ي١مدي إمم اٟمٙم٤مر       وقمدم

 احلٙمؿ ِب٤م وآقمراض قمـ إطمٙم٤مم اْلْلٞم٦م.

         .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م         .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد     اؾمؿ . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   . 

           .اعمزطمٚم٘م٦م، شم٠ميمٞمد     ظمؼم . 
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ة شمٕمٚمٞمؾ ًم٘مقًمف: واْلٛمٚم٦م إظمػم                       . 

وسم٤مْلٛمٚم٦م: ُمـ أقمرض قمـ إطمٙم٤مم آْلٞم٦م ومٝمق وم٤مؾمؼ وومً٘مف يقضم٥م اقمراوف 

 قمٜمٝم٤م واهلل اًمٕم٤ممل.

 

                       

 

ًمٚمذيـ يتقًّمقن قمـ أطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ويريدون همػمه٤م  وشمٕمجٞم٥ٌم  وشمقسمٞمٌخ  ٟمٙم٤مرٌ إ

ويمّؾ طمٙمؿ ْي٤مًمػ طمٙمؿ اهلل ومٝمق طمٙمؿ اْل٤مهٚمٞم٦م سمّل ومرق سملم قمٍم اْل٤مهٚمٞم٦م ـ ىمٌؾ 

وم٢مّن اًمتقزّم قمـ طمٙمؿ اهلل »اْلؾمّلم ـ أو اْل٤مهٚمٞمف اعمدرٟمٞمت٦م ـ أي اًمٕمٍم احل٤مض ـ 

أقمج٥م، وومٞمف إؿم٤مرة إمم أّٟمف ًمٞمس وراء ُم٤م أٟمزًمف قمجٞم٥م، وـمٚم٥م طمٙمؿ اْل٤مهٚمٞم٦م أىمٌح و

ّٓ طمٙمؿ اْل٤مهٚمٞم٦م، وم٢مذا شمقًّمقا قمـ طمٙمؿ اهلل  ّٓ طماهلل شمٕم٤ممم إ ؿ ٙم، ومٚمٞمس هٜم٤مك إ

 .2شاْل٤مهٚمّٞم٦م اًمذي يٌتٜمل قمغم اشّم٤ٌمع اْلقى، وُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٗمس إُّم٤مرة

 ٕمجٞم٥م.تطمرف اؾمتٗمٝم٤مم ًمّلؾمتٜمٙم٤مر واًمتقسمٞمخ واًم 

 أطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مزًم٦م إًمٞمٝمؿ واحلّؼ اًمذي قمٚمٛمقا  شمٗمريع قمغم شمقًّمٞمٝمؿ قمـ

، ويٛمٙمـ أن يٙمقن ُم٤م سمٕمده اًمٜمتٞمج٦م اعمًتٗم٤مدة ُمـ أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م.  أّٟمف طمؼِّ

    ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مّدم ًمٗمٕمؾ   . 

      اعمراد ُمـ اْل٤مهٚمّٞم٦م هل يمّؾ ُمّٚم٦م سم٤مـمٚم٦م وطمٙمؿ ضم٤مئر، »ُمْم٤مف إًمٞمف و

ه٤م اًمٕمٜم٤مد واًمّٚمج٤مج واْلقمراض قمـ احلٙمؿ احلّؼ، اشّم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٝمقى. وىمد اًمذي يٙمقن ُمٜمِم٠م

 .4ش1شاّن احلٙمؿ طمٙمامن، طمٙمؿ اهلل، وطمٙمؿ اْل٤مهٚمّٞم٦م»ورد ذم احلدي٨م: 

                                                 
 .22/425 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 أي٦م. شمٗمًػم سمٕمد آٟمٗم٤مً  ي٠ميت .1

 .22/425 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. وىمرأ اسمـ قم٤مُمر سم٤مًمت٤مء اخلٓم٤مب قمغم صٜمٕم٦م

ـْ ـمٚم٥م همػم طمٙمؿ اهلل ُمـ اًمذيـ  يدقمقن اْلؾمّلم أو آًمتٗم٤مت ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٞمٝمقد أو يمؾِّ َُم

ٌُٖم٤مة هؿ اًمذيـ »همػمهؿ. وُمٕمٜمك يٌٖمقن: يٓمٚمٌقن  ي٘م٤مل سمٖمك  يٌٖمل سمٖمٞم٤ًم إذا ـمٚمٌف، واًم

يٓمٚمٌقن اًمتآُمر قمغم اًمٜم٤مس واًمؽمأس سمٖمػم احلّؼ، واًمٌَٖمل: اًمٗم٤مضمرة ٕهّن٤م شمٓمٚم٥م 

 .2شاًمٗم٤مطمِم٦م

إذا يم٤مٟم٧م هذه إطمٙم٤مم واًمنمائع طم٘م٦م ٟم٤مزًم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ومل يٙمـ وراءه٤م طمٙمؿ »

ّٓ طمٙمؿ اْل٤مهٚمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اشم طمّؼ ٓ قن ٤مع اْلقى ومٝم١مٓء اًمذيـ يتقًمّ ٌيٙمقن دوهن٤م إ

 ّٓ قمـ احلٙمؿ احلّؼ ُم٤مذا يريدون سمتقًمٞمٝمؿ وًمٞمس هٜم٤مك إ       1ش؟. 

 .طم٤مًمٞم٦م 

   ِٓ  ،ذم ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل أي ٓ ٟمٙم٤مريُّ اْل ؾمتٗمٝم٤ممُ اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم. ُمٌتدأ و ا

 ١مُمٜملم إذ ٓ وم٤مئدة ذم ظمٓم٤مب همػمهؿ.واخلٓم٤مب ًمٚمٛمًٚمٛملم اعم

   آـمّلق يدٓن قمغم أّن واًمتٗمْمٞمؾ  .ظمؼم    4  جيٛمع طمًـ

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سمجٛمٞمع أٟمح٤مئف وٓ يٙمقن طمٙماًم أطمًـ ُمٜمف.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

   متٞمٞمز، ويٙمقن     ّؼ واًم٤ٌمـمؾ ؾ سملم احلصهق اًمٗم٤م   

  .طمّؼ وهمػمه سم٤مـمؾ 

  طمرف ضمر وومٞمف أىمقاٌل: 

ُمثؾ يمتٌتف خلٛمس ظمٚمقن ُمـ ؿمٝمر يمذا، أي قمٜمد  4شسمٛمٕمٜمك قمٜمد»ـ ىم٤مل أسمققمكم: 2

                                                 
 .4/549 اًمتٌٞم٤من .2

 .5/456 اعمٞمزان .1

 .44/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4

 .4/550 اًمتٌٞم٤من .4
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 مخس.

دظمؾ قمغم اعم٘مّمقد ُمـ اًمٙمّلم ؾمقاء وهل اًّمتل شم: »2ـ ٓم اًمٌٞم٤من أو اًمتٌٞملم1

: ؾَمْ٘مٞم٤ًَم ًمؽ، َوضَمْدقم٤ًم ًمف، وذم احلدي٨م ظمؼمًا أم إٟمِم٤مء، وهل اًمقاىمٕم٦م ذم ٟمحق ىمقْلؿ يم٤منَ أ

٤ًٌّم وؾُمح٘م٤ًم عمـ سَمّدل سَمْٕمدي» ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: ششم       1   

4 وذًمؽ أّن اعم٘مّمقد اًمّتٜمٌٞمف قمغم اعمراد ُمـ اًمٙمّلم. وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ زًمٞمخ٤م .

       4 ري٥م ٓ ْيٓمر سم٤ٌمل يقؾمػ ومّل يدري ُم٤م أرادت ّٕن ّتّٞم١َمه٤م ًمف هم

وم٘م٤مًم٧م ًمف     5ش. 

اْلٜم٦م ًمٚمٛمت٘ملم، ّٕن اعم١مُمٜملم اعمقىمٜملم هؿ وطمدهؿ »ـ ٓم آظمتّم٤مص: ٟمحق 4

 .6شاًمذيـ ُيٙمٛمقن ويٕمٛمٚمقن سمحٙمؿ اهلل

   .جمرور طمرف ضمر. واْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سم٠مصؾ آؾمتٗمٝم٤مم 

   ٤مقمٚمف. ذم حمؾ ضمّر صٗم٦م ًمِـ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم . 

ن صدىمقا ذم دقمقاهؿ اْليامن سم٤مهلل إؿ ذم أظمذ وصػ اًمٞم٘ملم شمٕمريض ْلؿ سم٠مهّن »

ومٝمؿ يقىمٜمقن سمآي٤مشمف، واًمذيـ يقىمٜمقن سمآي٤مت اهلل يٜمٙمرون أن يٙمقن أطمد أطمًـ طمٙماًم ُمـ 

                                                 
ُُمقن َذيَمَرهُ  ُم٤م قمغم   ضَمَرْيٜم٤م .2 ّٓ  اعمَُتَ٘مدِّ ٌَٞم٤منَ  وم٢من َوإ ٌْٞمِلم سمَِٛمْٕمٜمك   ُهقَ  اًم ءُ  اًمتَّ ِف. قمغم   ُيْٕمَٓمُػ  ٓ واًمٌمَّ ًِ  َوَأُّم٤م َٟمْٗم

 اًمٌٞم٤من» سم٤مؾْمؿِ  يمثػمةً  ـَمٌٕم٤مٍت  اعمٓمٌقعُ  هـ(155)ت اْْل٤مطِمظِ  قُمْثامنَ  أيب اًمٙمٌػمِ  اًمٕمرسمٞم٦َّمِ  أِدْي٥ِم  يمِت٤مُب 

قاُب  شواًمتٌَّٞملم حٞمَح: قُمٜمْقاَٟمفُ  أنَّ  وم٤مًمّمَّ ٌَ  اًمٌٞم٤من» اًمّمَّ ُ واًمتَّ ِخ  قمغم   ُمرؾمقمٌ  ُهقَ  يمام شلمُّ ًَ  ُِمٜمْفُ  اًْمَ٘مِدْيَٛم٦مِ  اًمٜمُّ

ريـ قمٚمامئِٜم٤م ُمـ واطمدٍ  همػم ذًمؽ إمم َوَذَه٥َم   اْلٛمٝمقر وُمـ اْلٛمداين ؿمػُمحمّٛمد اًمِمٞمخ اًمٕمّّلُم٦م ُمٜمٝمؿ اعمَُت٠مظمِّ

 م(.2988)ت اعمٍمي حمّٛمده٤مرون قمٌداًمًّلم اعمحّ٘مؼ إؾمت٤مذ

 .46/ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة .1

 .52/ يقؾمػ ؾمقرة .4

 .14/ يقؾمػ ؾمقرة .4

 .5/218 واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .5

 .4/72 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .6
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 .2شاهلل ؾمٌح٤مٟمف

 رواي٦مٌ 

، وطمٙمؿ ىم٤مل: احلٙمؿ طمٙمامن: طمٙمؿ اهلل ُمقصم٘م٦م أيب سمّمػم قمـ أيب ضمٕمٗمر

 :اْل٤مهٚمّٞم٦م، وىمد ىم٤مل اهلل                 وأؿمٝمد قمغم زيد

 1سمـ صم٤مسم٧ٍم، ًم٘مد طَمَٙمَؿ ذم اًمّٗمرائض سمُحٙمِؿ اْل٤مهٚمّٞم٦م.

 .4رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

 

                              

                         

 

شمٌلّم أهؿ إُمقر آضمتامقمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م طمٞم٤مة اْلؾمّلم »أي٦م اًمنميٗم٦م وُم٤م سمٕمده٤م 

اعم١مُمٜملم اخّت٤مذ اًمٞمٝمقد  ٘مٞمدّتؿ، وم٘مد طمّذر ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممواؾمت٘مّلل اعمًٚمٛملم وصم٤ٌمت قم

واًمٜمّم٤مرى أوًمٞم٤مء، واقمتؼم شمقًمٞمتٝمؿ فمٚماًم يًٚم٥م اْلداي٦م اًمتل ُيت٤مج إًمٞمٝم٤م اعمًٚمؿ ذم طمٞم٤مشمف 

ومٕمؾ ذًمؽ يٙمقن ُمٜمٝمؿ، ٓ قمّلىم٦م ًمف ِبذا  ـْ اًمٔم٤مهرّي٦م واعمٕمٜمقّي٦م، وهّددهؿ سم٠مّٟمف ُمَ 

 .4شاًمديـ

         .ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتح٥ٌم واعمقّدة 

     ومٕمؾ هنل ووم٤مقمٚمف. آخت٤مذ هق آقمتامد قمغم اًمٌمء ُٕمر ُم٤م، ُمـ

 اقمتامدًا قمٚمٞمف، وُمٜمف: أظمذ اًمٕمٚمؿ
ٍ
  سم٤مب اومتٕم٤مل ُمـ أظمذ وُم٤مّدة أظمذ شمدّل قمغم شمٜم٤مول رء

                                                 
 .5/456 اعمٞمزان .2

 (.7/407) 1ح ،24/649 اًمٙم٤مذم .1

 .244ح ،1/54 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .22/417 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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 أي شمٜم٤مول ُمٜمف ُمٕمتٛمدًا قمٚمٞمف ذم ٟم٘مٚمف.    ٓ شمٕمتٛمدوا.: أي  

             .ُمٗمٕمقل سمف أّول .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   قمؼّم قمٜمٝمؿ سمـ .       دون أهؾ

اًمٙمت٤مب، ْلفمٝم٤مر اًمٗم٤مرق إؾم٤مد سمٞمٜمٝمام وسملم إُم٦م آؾمّلُمٞم٦م وشمٌٞملم آظمتّلف سمٞمٜمٝمؿ 

 اًمنميٕم٦م وآظمّلق.سم٤مًمديـ وآقمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ و

    شمدّل قمغم اًمتٌٕمٞم٦م وْت٘مؼ ؿمٞمئلم أطمدمه٤م ش وزم»ُمٗمٕمقٌل سمِف صم٤مٍن. ُم٤مدة

ظمٚمػ أظمر. واعمراد سم٤مًمقٓي٦م هٜم٤م ًمٞم٧ًم اعمح٦ٌم واعمقّدة واًمٜمٍمة وم٘مط سمؾ هل اًمتٌٕمٞم٦م 

 وىمٌقل وٓيتٝمؿ.

وًمٞم٤مء اهلل ّٕن ىمٌقل وٓيتٝمؿ واًمتٌٕمٞم٦م ْلؿ يقضم٥م اخلروج قمـ وٓي٦م اهلل وشمٌٕمٞم٦م أ

اهلل شمٕم٤ممم  ك  ٝمٜمَ وهذا اخلروج يقضم٥م اخلروج قمـ ديـ اهلل ذم اقمت٘م٤مده وذيٕمتف واظمّلىمف ومَ 

 قمـ هذه اًمتٌٕمٞم٦م.

ًَّ اًمٓم٤ٌَّمـم٤ٌمئُل ودان ومّل يتؿ ُم٤م ذيمره اًمًٞمّ   ُمـ أن ُمٕمٜم٤مه٤م:  ٌزواريُّ اًم

أي ٓ شمٕم٤مذوا اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمٕم٤مذة إطم٤ٌمب، شمٚم٘مقن إًمٞمٝمؿ سم٤معمقّدة »

ؿ ذم سمٕمض ؿم١موهنؿ، يمام هق إُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم وٓي٦م اعمنميملم. ىم٤مل شمٕم٤ممم: وشمًتٜمٍموهن

                                 21ش. 

 إمم اًمٜمٝمل قمـ ُمقادّتؿ اعمقضم٥م ًمتج٤مذب إرواح واًمٜمٗمقس اًمذي ي٘ميض»وقمّٚم٦م 

ظمّلىمٞملم وم٢من ذًمؽ ي٘مّٚم٥م طم٤مل جمتٛمٕمٝمؿ ُمـ اًمًػمة اًمديٜمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمت٠مصمػم واًمت٠مصمر إ

ؾمٕم٤مدة اشم٤ٌمع احلّؼ إمم ؾمػمة اًمٙمٗمر اعمٌٜمٞم٦م قمغم اشم٤ٌمع اْلقى وقم٤ٌمدة اًمِمٞمٓم٤من واخلروج قمـ 

 .4شساط احلٞم٤مة اًمٗمٓمري٦م

                                                 
 .2/ اعمٛمتحٜم٦م ؾمقرة .2

 .22/440 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .5/471 اعمٞمزان .4
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 واًمِم٤مهد عم٤م ذيمرٟم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م:            

                                           

   *                                     

                             2. 

      ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم     . 

   .ظمؼم 

    .شمٕم٤ممم أّن اًمٙمٗم٤مر يقازم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم أو أّن ظم٤ٌمر ُمـ اهلل إُمْم٤مف إًمٞمف

ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمًٚمٛملم ُمع أهّنام  واطمدةٌ  ُمّٚم٦مٌ  رَ ٗمْ اًمٙمُ        ُمّٚمتلم وًمٞمًقا قمغم

وطمدة اعمٚمٞم٦م وًمٙمٜمٝمؿ يّتحدون قمغم اعمًٚمٛملم ويّمػمون يدًا واطمدًة قمٚمٞمٝمؿ. وهذه اْلٛمٚم٦م 

 ذم ُمقوع اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٚمٜمٝمل اًم٤ًمسمؼ.

 يٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م:  ويٛمٙمـ أن    « ّأوًمٞم٤مء  ام شمتخذوهنؿٙمؿ إٟمّ هؿ أوًمٞم٤مء ٕٟم

 ًمتٜمتٍموا سمٌٕمْمٝمؿ اًمذي هؿ أوًمٞم٤مؤيمؿ قمغم اًمٌٕمض أظمر، وٓ يٜمٗمٕمٙمؿ ذًمؽ وم٢منّ 

 .1شؿٝمسمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض ومٚمٞمًقا يٜمٍموٟمٙمؿ قمغم أٟمٗمً

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  حمّؾ رومع ظمؼمه.اؾمؿ ذط ضم٤مزم. ُمٌتدأ. وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمزائف ذم  

     ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 وُمٗمٕمقل سمف. اًمتقزم: اخّت٤مذ اًمقزم وىمد ُمّر ُمٕمٜمك اًمقزم ذم هذه أي٦م اًمنميٗم٦م.

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ« . ْـ شمٌٕمٞمْمٞم٦م واًمْمٛمػم ش ُِم

 ٜملم.يرضمع إمم اعمًٚمٛملم اعم١مُم

 .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

                                                 
 .9/ اعمٛمتحٜم٦م ؾمقرة .2

 .5/474 اعمٞمزان .1
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    طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد واؾمٛمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم   أي يٙمقن   واًمْمٛمػم يرضمع إمم .

اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى. وهذا احل٤مق شمٜمزيكم يّمػم سمف اعم١مُمـ هيقدي٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤ًم ويٙمقن 

 سمٕمْمٝمؿ.

يٕمٜمل ُمـ اؾمتٜمٍمهؿ واختذهؿ أٟمّم٤مرًا »        أي حمٙمقم ًمف سمحٙمٛمٝمؿ ذم

 .2شف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مروضمقب ًمٕمٜمف واًمؼماءة ُمٜمف وُيٙمؿ سم٠مٟمّ 

            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد  .اؾمٛمف 

     ٕمده٤م سمواْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م وُم٤م ش. هق»ومٕمؾ ٟمٗمل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 .رومع ظمؼم  ؾِّ ذم حم

             .ُمٗمٕمقل سمف    ًَمِـ  ٧ٌم ٕمْ ٟم  1. 

يٕمٜمل:        يّمػم    ـْ يم٤من فم٤معم٤ًم ٓهيديف ويٙمقن فم٤معم٤ًم ُمثٚمٝمؿ وَُم

اهلل شمٕم٤ممم ًمـ              . 

 ٜمٌٞمفٌ شم

ْلؾمّلم ْلٛمٞمع إدي٤من وإضمٜم٤مس، ٓ ومرق قمٜمده سملم إؾمقد وإسمٞمض، يتًع ا»

وٓ اًمٕمريب واًمٕمجٛمل، وٓ سملم اعمًٚمؿ وهمػم اعمًٚمؿ ُمـ طمٞم٨م اعم٤ًمواة أُم٤مم اًمٕمداًم٦م 

يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من احلّؼ ذم أن يٕمٞمش سمحري٦م وأُم٤من قمغم ٟمٗمًف  إٟم٤ًمنٍ  واًم٘م٤مٟمقن... ومٚمٙمؾِّ 

قمـ همػمه، وم٢من شمٕمّدى وأومًد أىمٞمؿ قمٚمٞمف وُم٤مًمف، وٓ ؾمٚمٓم٤من ٕطمد قمٚمٞمف ُم٤م يمّػ أذاه 

احلد... وم٢مذا أؾم٤مء اعمًٚمؿ إمم همػمه وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم أن ٟمٛم٘متف وٟمؼمأ ُمٜمف، وقمغم 

اًمٕمداًم٦م أن شمردقمف وشمٕم٤مىمٌف، وإذا يمّػ اًمٞمٝمقدي أو اًمٜمٍماين أذاه سمًٓمٜم٤م ًمف يد اًمؼم 

                                                 
 .4/550 اًمتٌٞم٤من .2

 طَمَريَم٦مِ  قمغم   أسْمَ٘مٞمٜم٤م .1   ٙم٤مَي٦مِ  قمغم   اًمٜمَّّْم٥ُم  َوِهَل  ـ اًمٙمت٤مب يمّؾ  وذم ُهٜم٤م ـ . ٓ يمام احْلِ  َْيْٗمك 
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 واْلطم٤ًمن، وًمق أٟمٙمر ٟمٌقة حمّٛمد واًم٘مرآن، ىم٤مل شمٕم٤ممم:            

                                           

   *                                     

                             2. 

وإذا قمٓمٗمٜم٤م هذه أي٦م اًمتل رهّم٥م اهلل ِب٤م اعمًٚمٛملم ذم اًمؼم واْلطم٤ًمن إمم َجٞمع 

ذا قمٓمٗمٜم٤م هذه أي٦م قمغم اًمٓمقائػ وأهؾ إدي٤من اًمذيـ مل يٜمّمٌقا اًمٕمداء ًمٚمٛمًٚمٛملم، إ

ٜم٤ممه٤م ذم يمّلم واطمد يٙمقن اعمٕمٜمك: ، وَجٕمأي٦م اًمتل ٟمٗمنه٤م          

              إذا ٟمّمٌقا اًمٕمداء ًمٙمؿ، ويم٤مٟمقا طمرسم٤ًم قمٚمٞمٙمؿ، أُم٤م إذا

اًمٕمنمة ُمٕمٝمؿ، وشمٕمٞمِمقا َجٞمٕم٤ًم ُمتٕم٤مروملم يم٤مٟمقا وادقملم ُم٤ًمعملم ومٕمٚمٞمٙمؿ أن ْتًٜمقا 

اًمٕمدل واْلطم٤ًمن إمم  اهلل ُي٥ّم  ُمتآًمٗملم... سمؾ وًمٙمؿ أن شمؼموهؿ وشم٘مًٓمقا إًمٞمٝمؿ، ٕنّ 

َجٞمع ظمٚم٘مف، ُمـ آُمـ أو يمٗمر سمنمط واطمد: وهق أن ٓ يزء إمم أطمد، ٕن اًمٜم٤مس، يمؾ 

ًـ اًمٕمنمة ُمع أي اًمٜم٤مس قمٞم٤مل اهلل، وأطمٌٝمؿ إًمٞمف أٟمٗمٕمٝمؿ ًمٕمٞم٤مًمف... وم٤معمؼمر قمٜمده شمٕم٤ممم حل

 إٟم٤ًمن، هق يمػ اْلؾم٤مءة وإذى، أُم٤م ُمـ ضمحد ويمٗمر ومٕمٚمٞمف يمٗمره... .

 ّٓ ؿ هّن أوِبذه اعم٤مؾم٦ٌم ٟمِمػم إمم أن يمرهٜم٤م ًمٚمٞمٝمقد ٟمحـ اعمًٚمٛملم ٓ ؾم٥ٌم ًمف إ

اًم٥ًٌم إّول وإظمػم  نّ أىم٤مشمٚمقٟم٤م ذم قم٘مر دي٤مرٟم٤م، وأظمرضمقا ُمٜمٝم٤م ٟم٤ًمءٟم٤م وأـمٗم٤مًمٜم٤م، يمام 

اعمتحدة واٟمٙمٚمؽما، وُمـ إًمٞمٝمام ُمـ دول آؾمتٕمامر اًمتل ًمٙمرهٜم٤م وقمدائٜم٤م ًمٚمقٓي٤مت 

ؾم٤مٟمدت إهائٞمؾ هق أن هذه اًمدول فم٤مهرت إهائٞمؾ قمغم إظمراج أهؾ ومٚمًٓملم ُمـ 

دي٤مرهؿ... وُمرة صم٤مٟمٞم٦م ٟمٕمٞمد ظمٓم٤مب اهلل ًمٜم٤م وىمقًمف قمز ُمـ ىم٤مئؾ:           

                                          

             1. 

                                                 
 .9 و 8/ اعمٛمتحٜم٦م ؾمقرة .2

 .9/ اعمٛمتحٜم٦م ؾمقرة .1
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 اًمٌؽمول واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

           .اعمراد سمٕمض اًمٞمٝمقد أٟمّم٤مر سمٕمض،  نّ أاعمٗمنون قمغم  أَجع

ُم٤م سملم  ظمرى، ٕنَّ شمقازم إُ  ـم٤مئٗم٦مٍ  يمؾِّ  نّ أ٤مر سمٕمض، وًمٞمس اعمراد وسمٕمض اًمٜمّم٤مرى أٟمّم

اًمٞمٝمقد يرُمقن ُمريؿ  ٤م سملم اًمٜمّم٤مرى واعمًٚمٛملم، وم٢منّ اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ اًمٕمداء أيمثر ممّ 

 .قمٞم٥ٍم  أوهن٤م ُمـ يمؾِّ ًمٗم٤مطمِم٦م، واعمًٚمٛمقن ي٘مدؾمقهن٤م ويؼمسم٤م

ا ققم٤مؿماعمٕمٜمك ُمـ اًمٕمٍم اًمذي اعمٗمنيـ ىمد اؾمتقطمقا هذا  نّ أوًمٞمس ُمـ ؿمؽ 

ومٞمف، طمٞم٨م ٓ ذيم٤مت سمؽمول قم٤معمٞم٦م، وٓ ُم١مؾم٤ًمت اطمتٙم٤مري٦م هنٛم٦م إمم اًمتقؾمع 

٤م اًمٞمقم وسمٕمد أن ىم٤مُم٧م هذه اًمنميم٤مت واًمًٞمٓمرة قمغم صمروات اًمِمٕمقب وُم٘مدراّت٤م... أُمّ 

واعم١مؾم٤ًمت وم٘مد رأى أصح٤مِب٤م اعمًٞمحٞمقن ذم اًمٞمٝمقد ظمػم وؾمٞمٚم٦م يٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م 

أىم٤مُمقا دوًم٦م إهائٞمؾ ذم ومٚمًٓملم ًمتدقمٞمؿ اطمتٙم٤مراّتؿ وأـمامقمٝمؿ، وُمـ أضمؾ هذا 

٤ميتٝم٤م، ورؾمٛمقا ْل٤م ظمٓمط اًمٕمدوان واًمتقؾمع، وشمٕمٝمدوا وطمرصقا قمغم شمٕمزيزه٤م ومح

ودارت سم٤مًمقىمقف إمم ضم٤مٟمٌٝم٤م ذم إُمؿ اعمتحدة وجمٚمس إُمـ... وشمٕمٚم٘م٧م هل سم٠مذي٤مْلؿ، 

 نّ أذم ومٚمٙمٝمؿ، وٟمٗمذت ظمٓمط آؾمتٕمامر، واُمتثٚم٧م أواُمر اًمٕمدوان سمٕمد أن اؾمت٤ٌمن ْل٤م 

ّٓ ختغم قمٜمٝم٤م، ووًم٧م طمٞم٤مّت ٤م رهـ سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ٕواُمر آؾمتٕمامر، وشمٜمٗمٞمذ ظمٓمٓمف، وإ

٤م ٟمٕمتٛمد إمم همػم رضمٕم٦م... وإذا قم٘مد اعمًتٕمٛمرون وأذٟم٤مِبؿ أُم٤مل قمغم خم٤مًم٥م إهائٞمؾ وم٢مٟمّ 

ة إجي٤مسمٞمتٜم٤م اؾمتٕمدادًا ًمٚمٛمٕمريم٦م احل٤مؾمٛم٦م ٓؾمؽمداد دٜم٤م اعمنموع، واؾمتٕم٤مقمغم اهلل، وقمغم طم٘مّ 

 .2شاحلّؼ اًمًٚمٞم٥م

 رواي٦مٌ 

، ىم٤مل: َُمـ شمقمّم آل حمّٛمد وىَمّدُمٝمؿ قمـ أيب قمٛمرو اًمزسمػمي، قمـ أيب قمٌداهلل

ومٝمق ُِمـ آل حمّٛمد ًمتقًّمٞمف آل حمّٛمد،  قمغم َجٞمع اًمٜم٤مس سمام ىَمّدُمٝمؿ ُمـ ىَمراسم٦م رؾمقل اهلل

                                                 
 (.71-74/)4 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2
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ٓ أٟمَّف ُمـ اًم٘مقم سم٠مقمٞم٤مهنؿ، وإٟمَّام هق ُمٜمٝمؿ سمتقًّمٞمف إًمٞمٝمؿ واشّم٤ٌمقمف إّي٤مهؿ، ويمذًمؽ طَمَٙمؿ اهلل 

يمت٤مسمف:  ذم                وىمقل إسمراهٞمؿ ، :            

              2.1 

 

                     

                              

      

 

  :شمٗمريع قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم آظمر أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م           

   داي٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمـ وُمـ آصم٤مر قمدم ه       أهّنؿ ي٤ًمرقمقن ذم ُمقآة

 اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمْمّلل واًمٖمقاي٦م.

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿشأٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ، 

 يرى. أقمٚمٛمف اهلل أّٟمف

   إمم إن يم٤مٟم٧م سمٍمي٦م ومتحت٤مج إمم ُمٗمٕمقل واطمد وإن يم٤مٟم٧م ىمٚمٌٞم٦م ومتحت٤مج

 ُمٗمٕمقًملم.

   .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف 

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. وإّوٓن ظمؼم ُم٘مدم. اًم٘مٚم٥م ذم اًم٘مرآن

اًمٙمريؿ َُمْريَمُز إدرايم٤مِت اْلٟم٤ًمِن َوحمؾُّ اؾمت٘مرار اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م واْليامن سم٤محل٘م٤مئؼ 

 اًمث٤مسمت٦م.

                                                 
 .46/ إسمراهٞمؿ ؾمقرة .2

 .41ح ،1/425 اًمٕمٞم٤مر ػمشمٗمً .1
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    .اًمذي اظمتّص اًم٘مرآن اًم٘مٚم٥م  ُمرض»ُمٌتدأ ُم١مظمر. أي اًمِمؽ واًمٜمٗم٤مق

اًمٙمريؿ سمذيمره، ُمـ أؾمقأ إُمراض اًمتل شمّمٞم٥م اْلٟم٤ًمن، وم٢مّٟمف ْيرضمف قمـ اؾمت٘م٤مُم٦م 

اًمٗمٓمرة واًمٓمريؼ اًمًقي إمم اًمِمّؽ واًمري٥م اًمّٚمذيـ يًتقًمٞم٤من قمغم قم٘مٞمدشمف وديٜمف وظمٚم٘مف، 

ومّل يٛمٙمـ ًمف أن ُيّمؾ صم٤ٌمت واـمٛمئٜم٤من واؾمت٘مرار ذم إدرايم٤مشمف اًمديٜمٞم٦م، ومٞمٙمقن وٕمٞمػ 

ن، ُمتذسمذسم٤ًم ومٞمف همػم ُمًت٘مّر قمغم ظمٚمؼ يمريؿ، وئمٝمر أصمره قمغم قمٛمٚمف، ومٞمّمدر ُمٜمف ُم٤م اْليام

يٜم٤مؾم٥م اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق، يمام ذم اعم٘م٤مم، وم٢مّٟمؽ شمرى أّن ُمرى اًم٘مٚمقب يٌتدرون ذم شمقصمٞمؼ 

وٓئٝمؿ ُمع اًمٙم٤مومريـ وشمقيمٞمده، ومٞم٤ًمرقمقن ذم هذا اًمٓمريؼ ُم٤ًمرقم٦م ُمـ يرهم٥م ذم رء 

 .2شوجيّد ذم ـمٚمٌف

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ًمـ    إن يم٤مٟم٧م

   سمٍمي٦م وُمٗمٕمقل صم٤من ًمِـ  .إن يم٤مٟم٧م ىمٚمٌٞم٦م 

 واًمتِمّدد. ُؾ همُّ قَ ٜم٤م اًمتَّ ٤م هُ ِِب  رادُ اعم٤ًمرقم٦م: اعم٤ًمسم٘م٦م. وأظمذ اًمنقم٦م واعمُ 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٞمٝمقد . 

وختتٚمػ »دال قمغم اًمٔمرومٞم٦م وأهّنؿ ُمٜمٝمؿ وٓ يٙمقٟمقن ظم٤مرضملم قمٜمٝمؿ. ش ذم»واًمٜمّم٤مرى. و

اعم٤ًمرقم٦م ذم اًمٌمء قمـ اعم٤ًمرقم٦م إًمٞمف، وم٢مّن آُومم طم٤مصٚم٦م ُمـ اًمداظمؾ ذم اًمٌمء واًمث٤مسم٧م 

ومٞمف اعمًت٘مّر، وإّٟمام يم٤مٟم٧م ُم٤ًمرقم٦م ُمـ ُمرشم٦ٌم إمم ُاظمرى، ومٝمؿ إّٟمام ي٤ًمرقمقن ذم ُمقّٓتؿ 

متٙمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م وصم٤ٌمّتؿ قمٚمٞمٝم٤م. سمخّلف اعم٤ًمرقم٦م إمم اًمٌمء اًمداظمؾ ومٞمف  ًمٚمٙم٤مومريـ ًمزي٤مدة

 .1شُمـ ظم٤مرضمف

    رت دومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل وهذه اعم٘م٤مًم٦م أشمٞم٦م ص

واعم١مُمٜملم إًمٞمٝمؿ. وإّٟمام  ُمٜمٝمؿ قمذرًا ًمدومع اًمٚمقم اًمتقسمٞمخ اًمّم٤مدرة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜمٌل

 هل ]اعم٘م٤مًم٦م[ ُمٕمذرة ْيتٚم٘مقهن٤م.

                                                 
 .22/445 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .22/445 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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: ٓ شمٜم٘مض طمٙمؿ ًمرؾمقل اهلل يَبّ أُ  ـِ اهلل سمْ دِ ٌْ إمم قمَ  َ٘مْقُل د ُٟم٥ًم اًمْ وىم

 2وم٢مّٟم٤م ٟمخ٤مف اًمدوائر. اًمٜمْمػم سمٜمل

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

         .ُمّمدري٦م، ٟم٤مص٦ٌم   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم 

   ٤مقمٚمف. أي ٟم٤مزًم٦م أو ُمّمٞم٦ٌم. اًمدائرة: اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ دار إذا قمٙمس ؾمػمه وم

وم٤مًمدائرة: شمٖمػّم احل٤مل وهمٚم٥م اـمّلىمٝم٤م قمغم شمٖمػّم احل٤مل ُمـ ظمػم إمم ذٍّ وًمذا ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 .1شاًمدائرة: اًمدوًم٦م اًمتل ْتّقل إمم ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف قمّٛمـ هل ذم يديف»

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   ِذم اًمٚمٖم٦م ًمٚمِمؽ وهل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم شمٗمٞمد »ع ، ُمقوقٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

اًمٙمريؿ إذا أـمٛمع ذم ظمػم يٗمٕمٚمف، ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمققمد سمف ذم شمٕمٚمؼ اًمٜمٗمس سمف  اًمقضمقب، ٕنّ 

 .4شوإرضم٤مئٝم٤م ًمف، وًمذًمؽ طمؼ ٓ يْمٞمع وُمٜمزًم٦م ٓ ختٞم٥م

   اؾمؿ          .  .ُمّمدري٦م، ٟم٤مص٦ٌم 

   ُمًتؽم. ش هق» ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب ووم٤مقمٚمف وٛمػم      سمت٠مويؾ

 .ٟمّم٥م ظمؼم  ذم حمؾِّ ش اشمٞم٤من»ُمّمدر 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضمٜمس اًمٗمتح »ًمٚمجٜمس. وش ال». و

سمف اْلؾمّلم ويٕمّز اًمديـ، ويٜمٍم اعم١مُمٜملم قمغم  يٜمٓمٌؼ قمغم يمّؾ ومتح ئمٝمر اهلل 

ٞم٘متٝمؿ وٟمقاي٤مهؿ. ومتٙمقن أي٦م اًمنميٗم٦م اًمٙم٤مومريـ، ويٗمْمح سمف أقمداءهؿ، ويٙمِمػ طم٘م

ُمـ اعمّلطمؿ اًم٘مرآٟمّٞم٦م اًمتل يٜمٌئ ومٞمٝم٤م شمٕم٤ممم إقمّلء يمٚمٛم٦م اْلؾمّلم وفمٝمقرة قمغم اًمٙمٗمر يمّٚمف، 

ّٓ َُمـ قمّمٛمف اهلل  سمٕمد ُم٤م شمًت٘مٌؾ آُُّم٦م ُمـ احلقادث مم٤ّم شمزقمزع قم٘مٞمدة يمّؾ ومرد ُم١مُمـ إ

                                                 
 .2/149 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .4/552 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/552 اًمتٌٞم٤من .4
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 .2شظم٤مّص٦مشمٕم٤ممم، ومّل ختتّص أي٦م اًمنميٗم٦م سمٕمٍم اًمٜمزول وٓ سمٓم٤مئٗم٦م 

  .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   أي .    ُمـ ىمقة اعمًٚمٛملم ووهـ اًمٞمٝمقد

واًمٜمّم٤مرى أو    ُمـ دمديد قمّز اعم١مُمٜملم وذّل اعمنميملم أو افمٝم٤مر ٟمٗم٤مق ويمٗمر اًمذيـ

يتقًمقن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أو يمؾ     يّمٞم٥م ٟمٗمٕمف إمم اعم١مُمٜملم ويقضم٥م شم٘مقيتٝمؿ

 يمتٝمؿ ودوًمتٝمؿ.وؿمق

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ   

 واًمْمٛمػم يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م ي٠ميت ُمـ قمٜمداهلل ومٝمق يٜمٗمع اعم١مُمٜملم ىمٓمٕم٤ًم.

 ٦م.قم٤مـمٗم٦م، شمٗمريٕمٞم٦م أو شمٕمٚمٞمٚم 

      واؾمٛمف.ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ٟم٤مىمص ُمٜمّمقب سمـ 

    وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر     و .ُمقصقًم٦م 

    ِووم٤مقمٚمف أي يًتؽمون. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

     ظمؼم    . 

عم٤ًمرقم٦م أهّنؿ اهوا ذم أٟمٗمًٝمؿ اًمٜمٗم٤مق وشمقزّم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وضمّدوا ذم ا»ًمِـ 

، ومٞمف إرو٤مء ًمٚمِمٝمقات اًمدٟمٞمئ٦م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، ًمٞمٜم٤مًمقا سمف ُمّلذ اًمدٟمٞم٤م وإـمٗم٤مء ٟمقر اهلل 

وهق اًمذي ُمراد اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أيْم٤ًم، وًمٙمٜمّٝمؿ همٗمٚمقا قمـ قمقاىم٥م آُُمقر وأّن اهلل 

 .1شٟم٤مدُملمحمٞمط ِبؿ، وم٘مد يٗمْمحٝمؿ وي٘مٓمع أُمٚمٝمؿ، ومٞمّمٌحقا قمغم ُم٤م أّهوه 

 رواي٦مٌ 

رضمؾ وأٟم٤م طم٤مض، قمـ ىمقل اهلل  ٤مل: ؾم٠مل أسم٤مقمٌداهللقمـ داود اًمّرىمل،  ىم

                                                 
 .2/448 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .22/449 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:                                

       . 

 2سمًٌٕم٦م أّي٤مم. ُمٞم٦َّم سمٕمد إطمراق زيدٍ أُ وم٘م٤مل: أِذن ذم هّلك سمٜمل 

 

                               

              

 

عم٤م أفمٝمر اهلل اعمًٚمٛملم قمغم أقمدائٝمؿ مل يًتٓمع اعمٜم٤موم٘مقن أن ْيٗمقا ُم٤م ذم أٟمٗمًٝمؿ »

نة واًمٚمققم٦م، وفمٝمر أصمره٤م ذم ومٚمت٤مت أًمًٜمتٝمؿ، وصٗمح٤مت وضمقهٝمؿ... ومتٕمج٥م ُمـ احل

شمٙمِمػ طم٘مٞم٘متٝمؿ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: أه١مٓء  طملماعم١مُمٜمقن ُمـ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم 

اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيٚمٗمقن سم٤مُٕمس أهمٚمظ اْليامن جمتٝمديـ ذم شم١ميمٞمده٤م أهّنؿ ُمٜم٤ّم وُمٕمٜم٤م؟ ُم٤م 

 .1شأضمرأهؿ قمغم اًمٙمذب واًمري٤مء

شمٕمجٞم٥م حل٤مْلؿ، وشمٌجٞمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم، وشمٙمريؿ ْلؿ ووقمٌد  أي٦م اًمنميٗم٦م»و

سم٤مًمٜمٍمة واًمٖمٚم٦ٌم واْلزاء احلًـ، وٓ اظمتّم٤مص ْلذا اًم٘مقل سم٤مًمدٟمٞم٤م، سمؾ هق ص٤مدر ُمـ 

اعم١مُمٜملم ذم أظمرة سمٕمد ومْمٞمحتٝمؿ وي٠مؾمٝمؿ واٟم٘مٓم٤مع أُمٚمٝمؿ، سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن ذًمؽ 

طم٤مل ه١مٓء آيٚم٦م إمم اخلنان،  أنّ  ومػمىطم٤مصؾ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، وم٢مّن اعم١مُمـ يٜمٔمر سمٜمقر اهلل 

ومٞمتٕمّج٥م ُمـ طم٤مْلؿ وهؿ ذم همٗمٚم٦م ُمـ قم٤مىم٦ٌم أُمرهؿ، وم٤مًم٘مقل يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٗمٔمّٞم٤ًم 

ص٤مدرًا ُمـ اعم١مُمٜملم، ويٛمٙمـ أن يٙمقن طمٙم٤مي٦م قماّمً يدور ذم ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم، ًمٙمِمػ 

ذيؾ طم٘مٞم٘م٦م أقمداء اهلل شمٕم٤ممم واعمٜم٤موم٘ملم ْلؿ ذم هذه اًمدار اًمٗم٤مٟمٞم٦م، ويرؿمد إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه 

                                                 
 .244ح ،1/54 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .4/75 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1
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 .2شأي٦م اًمنميٗم٦م ذم اعم٘م٤مم وُمقاوع ُاظمرى ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

  اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو قم٤مـمٗم٦م. ىمرأ اسمـ يمثػم وقم٤مُمر وٟم٤مومع سمّل .واًم٤ٌمىمقن سم٤مًمقاو 

    ـْ ىمرأه٤م ّٓ أسم٤مقمٛمرو ويٕم٘مقب وم٢مّٟمف ومتحٝم٤م. وَُم يمّٚمٝمؿ ىمرأ سمْمؿ اًمّلم إ

١مال ُم٘مّدر شم٘مديره: ُم٤مذا ي٘مقل اعم١مُمٜمقن سم٤مًمْمؿ قمغم أهن٤م ُمٌتدأ أو اؾمتئٜم٤مف سمٞم٤مين ضمقاب ؾم

 طمٞمٜمئٍذ.

ـْ ومتحٝم٤م قمٓمٗمٝم٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وَُم    1  :أو قمغم ىمقًمف     4 

اعمٕمٓمقف قمغم     . 

  .اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ 

    :ي٘مقل اعم١مُمٜمقن ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم شمٕمّج٤ًٌم ُمـ »ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. يٕمٜمل

ـّ اهلل قمغم اعم١مُمٜملم ُمـ اْلظمّلص طم٤م ْلؿ وشم٘مريٕم٤ًم ْلؿ سمٕم٤مىم٦ٌم أُمرهؿ، وشمٌّجح٤ًم سمام ُم

واًمٜمٍمة، وم٤مخلٓم٤مب ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم             45ش. 

  ُمـ هٜم٤م . إمم  اؾمتٗمٝم٤مٌم شمٕمجٌلٌّ    .ُم٘مقل اًم٘مقل 

    رى أو إمم ؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ. اؿم٤مرة ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤ماؾم           

  . 

            .اؾمؿ ُمقصقل. ظمؼم   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

    ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ ًمـ    ّٕٟمف ُمْم٤مف إمم      سمٛمٕمٜمك اًم٘مًؿ

 ؾم٤ًم وضمٚم٧ًُم ىمٕمقدًا.ومٞمٙمقن ُمثؾ ىمٕمدُت ضمٚمق

                                                 
 .22/442 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .51/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .51/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4

 .51/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4

 .22/440 اًمرمحـ ُمقاه٥م .5
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«   ـ سمٗمتح اْلٞمؿ ـ أىمقاه٤م وأهمٚمٔمٝم٤م، وطم٘مٞم٘م٦م اْلَٝمد اًمتٕم٥م واعمِمّ٘م٦م  إيامن

وُمٜمتٝمك اًمٓم٤مىم٦م، وومِٕمٚمف يمٛمٜمع. صمّؿ أـمٚمؼ قمغم أؿمدِّ اًمٗمٕمِؾ وهن٤مي٦م ىمّقشمف عم٤َِم سَملْم اًمِمّدة 

ِد إيامن واعمِمّ٘م٦م ُمـ اعمّلزُم٦م، وؿم٤مع ذًمؽ ذم يمّلُمٝمؿ صمّؿ اؾمتٕمٛمؾ ذم أي٦م ذم ُمٕمٜمك أْويمَ 

ؿ، وذًمؽ سم٤مًمّتقيمٞمد واًمّتٙمرير وٟمحق ذًمؽ مم٤ّم يٖمّٚمظ سمف  ًَ وأهمٔمٚمٝم٤م، أي أىمًٛمقا أىمقى ىَم

 .2شاًم٘مرآناًمٞمٛملم قُمروم٤ًم. ومل أر إـمّلق اْلَٝمد قمغم هذا اعمٕمٜمك ومٞمام ىمٌَؾ 

     .ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من 

              .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد، واؾمٛمف .اعمزطمٚم٘م٦م، شم٠ميمٞمد 

     ضم٤مر وجمرور، ظمؼم   واًمْمٛمػم يرضمع إمم             

أو إمم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى قمغم قمٙمس     ويٛمٙمـ ارضم٤مع اًمْمٛمػم إمم اعم١مُمٜملم .

 اعمخٚمّملم أيْم٤ًم يمام ُمّر ذم صدر أي٦م.

    ِوشَمٚمَِٗم٧ْم. ُم١مٟم٨م، أي: ومًدت ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

     إمم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، »وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف. يٛمٙمـ رضمقع اًمْمٛمػم

وإمم               ًمٙمـ اًمٔم٤مهر ُمـ اًمًٞم٤مق أن اخلٓم٤مب ًمٚمذيـ       

  1ش، واْلؿم٤مرة إمم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى. 

           .شمٗمريٕمٞم٦م    ؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف.ومٕم 

   .ْلؿ ُمـ  ظُمذًمقا وظمنوا أظمرة عم٤م ُاقِمدَ  ظمنوا اًمدٟمٞم٤م ٕهّنؿ»ظمؼمه

 .4شاًمٕمذاب إًمٞمؿ

َجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م شمٌلّم طم٘مٞم٘م٦م طم٤مْلؿ وُم٤م قمٚمٞمف ُمآْلؿ، سمّل ومرق سملم أن ٟم٘مقل هل »

ل أُمرهؿ إمم ػ آيمٞمطمٙم٤مي٦م اعم١مُمٜملم، أو ىمقل اهلل شمٕم٤ممم، وم٢مّن ومٞمٝم٤م اًمتٕمّج٥م ُمٜمٝمؿ ُمـ أّٟمف 

                                                 
 .5/244 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .5/477 اعمٞمزان .1

 .4/75 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4
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اخلنان، وطمٌٓم٧م أقمامْلؿ ُمع ُم٤ًمرقمتٝمؿ ذم شمقزّم أقمداء اهلل شمٕم٤ممم، اًمِمّؽ ذم أُمر 

، وىمد أقمٓمقه إيامن اعمٖمّٚمٔم٦م قمغم أهّنؿ ُمع اعم١مُمٜملم، ومحٌٓم٧م أقمامْلؿ اًمتل اًمرؾمقل

يم٤مٟمقا يتٙمّٚمٗمقهن٤م ٟمٗم٤مىم٤ًم، وظمنوا ُم٤م يم٤من يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إضمر واًمثقاب ًمق يم٤مٟمقا ذم 

 دىملم.إيامهنؿ ص٤م

طمٌط إقمامل ْيتّص سمٌٕمض اًمذٟمقب اًمٙمٌػمة، واعم٘م٤مم ُمٜمٝم٤م، وم٢مّن اًمٜمٗم٤مق  نَّ إِ 

 .2شواًمتّلقم٥م سم٠مطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم مم٤ّم يقضم٥م طمٌط إقمامل واخلنان

٤مًمٗمتح أو أُمر ُمـ قمٜمده سميم٤مْلقاب ًم١ًمال ُم٘مدر، واعمٕمٜمك: وقمًك أن ي٠ميت اهلل »أو 

طمٚمقل اًمًخط اْلْلل ِبؿ: أه١مٓء ومٞم٘مقل اًمذيـ آُمٜمقا ْل١مٓء اًمْمٕمٗم٤مء اْليامن قمٜمد 

اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى هؿ                  أي أيامهنؿ اًمتل سم٤مًمٖمقا

وضمٝمدوا ومٞمٝم٤م ضمٝمدًا         ومٚمامذا ٓ يٜمٗمٕمقٟمٙمؿ؟! صمّؿ يم٠مٟمف ؾمئؾ وم٘مٞمؾ: وم٢ممم َم

اٟمتٝمك أُمر ه١مٓء اعمقاًملم؟ وم٘مٞمؾ ذم ضمقاسمف:             1ش. 

 رواي٦مٌ 

وؾَمَٚمٛم٦م،  ٦مَ ٌَ ٞمْ ي٘مقل: إّن احلَٙمؿ سمـ قُمتَ  ، ىم٤مل: أسمقضمٕمٗمرصحٞمح٦م أيب سمّمػم

ـ أوٚمُّقا يمثػمًا ممَـّ َوّؾ ُمـ ه١مٓء 4اًمٜمّقاء، وأسم٤م اعمِ٘مدام، واًمتاّمر ـ يٕمٜمل ؾم٤معم٤ًم  اً ويمثػم

ؿ ممَـّ ىم٤مل اهلل:  اًمٜم٤مس، وإهنَّ                       

                                                 
 .22/442 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .5/477 اعمٞمزان .1

 ويم٤من اًمٜمّقاء، يمثػم إمم يٜمتًٌقن ٕهّنؿ سمذًمؽ ؾمٛمقا ىمٞمؾ: اًمزيدي٦م، ُمـ ومرىم٦م وهؿ اًمٌؽمي٦م، ُمـ ه١مٓء .4

 وٓي٦م إمم دقمقا اًمذيـ وهؿ اهلل. سمؽميمؿ أُمرٟم٤م، سمؽمشمؿ ْلؿ: ىم٤مل قمكم سمـ زيد ٕنّ  وىمٞمؾ: اًمٞمد، أسمؽم

 راوٞم٤ًم، إظمػم يم٤من إذا اًمٗم٤موؾ قمغم اعمٗمْمقل إُم٤مُم٦م وضمّقزوا وقمٛمر، سمٙمر أيب سمقٓي٦م ومخٚمٓمقه٤م قمكم

 احلًـ أوٓد ُمـ ؾمٞمٗمف ؿمٝمر ُمـ وىم٤مًمقا: وقم٤مئِم٦م، واًمزسمػم وـمٚمح٦م قمثامن ٌٖمْمقني ويم٤مٟمقا

 .52/ اْلؾمّلُمٞم٦م اًمٗمرق ُمٕمجؿ اْلُم٤مم. ومٝمق ؿمج٤مقم٤مً  زاهداً  ويم٤من واحلًلم
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    2.1 

 رواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه وزاد قمٚمٞمٝم٤م.

وأهّنؿ ممّـ ىم٤مل اهلل:               ُيٚمِٗمقن سم٤مهلل         

            .4 

 

                            

                              

                        

 

أي٦م اًمنميٗم٦م شمٌلّم طم٘مٞم٘م٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمقاىمٕمّٞم٦م، وهل أّن ىمقام هذا اًمديـ إّٟمام »

يٙمقن سم٤مًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف وشمنميٕم٤مشمف وشمٕم٤مًمٞمٛمف، وأّن اًمٜمٙمقص قمـ ذًمؽ يقضم٥م آرشمداد 

ٌّٝمؿ  قمٜمف، وأنّ  ٌّقٟمف، ْلؿ صٗم٤مت ظم٤مّص٦م ْل٤م  اهلل ؾمقف ي١مّيد اًمديـ سم٠مىمقام ُي وُي

اعمدظمٚمّٞم٦م ذم إىم٤مُم٦م احلّؼ وإزه٤مق اًم٤ٌمـمؾ، وٓ ْيٚمق ارشم٤ٌمـمٝم٤م سمام ؾمٌؼ ُمـ أي٤مت اًمنميٗم٦م 

ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمتل ِب٤م ي٘مقم قمٛمقد هذا اًمديـ، يمام ٓ ْيٗمك أهّن٤م شمقـمئ٦م  اًمتل سملّم 

يـ وريمٜمف اًمقصمٞمؼ، وومٞمٝم٤م اًمققمٞمد قمغم َُمـ يٜمٙمص قمغم قم٘مٌٞمف ُٕمر ُمٝمّؿ هق أؾم٤مس اًمد

 .4شويرشمّد قمـ ديٜمف ويرومض اًمتٕم٤مًمٞمؿ اْلْلّٞم٦م، ووقمد عَمـ يٓمٞمع اهلل ورؾمقًمف وأوًمٞم٤مءه

        .ظمٓم٤مب ُمتْمٛمـ ًمٙمامل اًمٕمٜم٤مي٦م واًمٚمٓمػ سمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم 

  نمط وضمقاسمف ظمؼمه.اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ. وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًم 

                                                 
 .8/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .449ح ،140/ اًمٙمٌم رضم٤مل .1

 .245ح ،1/54 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .22/455 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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     ارشمّد شهق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

 قمـ ديٜمف رضمع قمٜمف، آرشمداد: اًمرضمقع ُمـ اْليامن إمم اًمٙمٗمر اقمت٘م٤مدي٤ًم يم٤من أو قمٛمٚمٞم٤ًم.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ اؾمؿ اًمنمط . 

و   إمم اعم١مُمٜملم وشم٘مديره: طم٤مل يمقٟمف ضمع سمٞم٤مينٌّ واًمْمٛمػم ير  . 

     ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط   .طمرف اؾمت٘م٤ٌمل 

             .ومٕمؾ ُمْم٤مرع، آشمٞم٤من هٜم٤م سمٛمٕمٜمك آجي٤مد  .وم٤مقمٚمف 

   ٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمرور ُمت   أي ،   .ُمٙم٤مٟمٙمؿ 

     وُمٗمٕمقل سمف، واْلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

ذم حمّؾ ضمر صٗم٦م    اهلل اًم٘مقم. يٕمٜمل: ُي٥ّم 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف. ىمّم٦م احل٥ّم .

ّٓ ُمـ اًمٓمروملم. أي: ٓ يٙم  ؿ ُيٌقن اهلل.هّن إقن إ

    ظمرى ًمِـ أُ صٗم٦م  .    َجع ذًمٞمؾ وهق اًمذي وصػ سم٤مًمذُّ ِل ـ :

سمْمؿ اًمدال وسمٙمنه٤م ـ أي اْلقان واًمٓم٤مقم٦م ومٝمق ود اًمٕمّز واعمراد ِب٤م هٜم٤م اًمتقاوع 

 واًمتٕم٤مـمػ واًمٚملم واحلٜم٤من.

      ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضم٤مر وجمرور  . 

    صٗم٦م صم٤مًمث٦م ًمِـ  .   ِّز وهق ٕمِ ٤مًمْ : َجع قمزيز وهق اًمذي وصػ سم

 اًم٘مقة وآؾمت٘مّلل.

       ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

      صٗم٦م راسمٕم٦م ًمِـ   ٚم٦ماُْلٛم ضم٤مَءْت  إٟمَّام ووم٤مقمٚمف.. ومٕمؾ ُمْم٤مرع 

      ُنّ  ِصَٗم٦ًم، ٜم٤مه  .ِصٗم٤مٌت  ٙمراِت ـٜمِّ اًم سَمْٕمدَ  اُْلَٛمَؾ  ِٕ
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        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ     ويمؾ .

قمٛمؾ يًّد طم٤مضم٦م أو يدومع فمّلُم٦م ومٝمق ضمٝم٤مد       . 

 .قم٤مـمٗم٦م أو طم٤مًمٞم٦م 

    ٗم٦م ظم٤مُم٦ًم ًمِـ ومٕمؾ ٟمٗمل ووم٤مقمٚمف. ص   وشمٙمقن ذم حمّؾ ضمّر أو

طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم       سمت٘مدير: طم٤مْلؿ أهّنؿ     ٕهّنؿ .

 يم٤مٟمقا قمغم صم٘م٦م سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأص٤مًم٦م ذم آرائٝمؿ.

    ُمٗمٕمقل سمف، واطمدة ُمـ ًمقم وأريد ِب٤م هٜم٤م ُمٓمٚمؼ اعمّمدر أي   

 اًمٚمقم. َجٞمع أٟمقاع

  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

 وذم اْلٛمٚم٦م          صمّلصم٦م قمٛمقُم٤مت: قمٛمقم اًمٗمٕمؾ ذم ؾمٞم٤مق

 اًمٜمٗمل وقمٛمقم اعمٗمٕمقل وقمٛمقم اعمْم٤مف إًمٞمف وهذا اًمقصػ قمّلُم٦م صدق إيامهنؿ.

  .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، اؿم٤مرة إمم جمٛمقع صٗم٤مت اًمٙمامل اعمذيمقرة 

        .ظمؼم       .ُمْم٤مف إًمٞمف 

     ٟمّم٥م  ذم حمؾِّ  ،وُمٗمٕمقل سمفش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

طم٤مل     . 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف صم٤من 

   ممّـ ًمف آؾمتٕمداد واًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ش. هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ًمتحّٛمؾ شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت احلٛمٞمدة.

 اؾمتئٜم٤مومٞم٦م          .  .ُمٌتدأ 

    ان أو أّن اًمث٤مين ٟمٕم٧م ًمألّول.ظمؼم 

 أي يمثػم اًمٗمْمؾ ٓ ْي٤مف ٟمٗم٤مد ُم٤م قمٜمده وقمٚمٞمؿ سمٛمقوع ضمقده وقمٓم٤مئف.
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 ؿم٠من ٟمزوْل٤م

اًّمذيـ همّمٌقا  ىم٤مل اًم٘مٛمل: هق خم٤مـم٦ٌم ٕصح٤مب رؾمقل اهلل

طمّ٘مٝمؿ وارشمّدوا قمـ ديـ اهلل  حمّٛمد آل                    

وأصح٤مسمف  ٟمزًم٧م ذم اًم٘م٤مئؿ                     .2 

 اًمرواي٤مت

ي٘مقًمقن: إنَّ ؾمٞمػ  1قمـ ؾُمٚمٞمامن سمـ ه٤مرون، ىم٤مل: ىمٚم٧ُم ًمف: إنَّ سمٕمض هذه اًمِٕمَجَٚم٦م

 قمٜمد قمٌداهلل سمـ احلًـ؟ رؾمقل اهلل

ّٓ أن يٙمقن رآه أسمقه قمٜمد وم٘م٤مل: واهلل  ُم٤م رآه هق وٓ أسمقه سمقاطمدٍة ُمـ قمٞمٜمٞمف، إ

َـّ يٛمٞمٜم٤ًم وٓ ؿمامًٓ، وم٤منَّ إُمر احلًلم ، وإنَّ ص٤مطم٥م هذا إُمر حمٗمقٌظ ًمف، ومّل شمذهٌ

واهلل واوٌح، واهلل ًمق أنَّ أهؾ اًمًامء وإرض اضمتٛمٕمقا قمغم أن ُُيّقًمقا هذا إُمر ُمـ 

ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا، وًمق أنَّ اًمٜم٤مس يمٗمروا َجٞمٕم٤ًم طمتّك ٓ يٌ٘مك  ُمقوٕمف اًمذي ووٕمف اهلل ومٞمف

 أطمٌد ْل٤مء اهلل ْلذا إُمر سم٠مهٍؾ يٙمقٟمقن ُمـ أهٚمف.

صمّؿ ىم٤مل: أُم٤م شمًٛمع اهلل ي٘مقل:                    

                                     ـ طمتّك ومرغ

ُِمـ أي٦م ـ وىم٤مل ذم آي٦م ُاظمرى                             

   4 .4صمّؿ ىم٤مل: إنَّ أهؾ هذه أي٦م هؿ أهؾ شمٚمؽ أي٦م 

 ًمٚمٜمٕمامين. 5اًمٖمٞم٦ٌم وٟمحقه٤م ذم

                                                 
 .2/150 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 قُمٛمػم أشم٤ٌمع اًمُٖمّلة، ُمـ ـم٤مئٗم٦م وهؿ اًمٕمجٚمٞم٦م، :2ح ،17/49 سمح٤مرإٟمقار وذم قِمجؾ، َجع اًمِٕمَجَٚم٦م: .1

 .270/ اْلؾمّلُمٞم٦م اًمٗمرق ُمٕمجؿ راضمع: اًمٕمجكم. سمٞم٤من اسمـ

 .89/ إٟمٕم٤مم ؾمقرة .4

 .246ح ،1/55 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .21ح ،426/ اًمٖمٞم٦ٌم .5
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، ىم٤مل: ؾم٠مًمُتف قمـ هذه أي٦م قمـ سمٕمض أصح٤مسمف، قمـ رضمؾ، قمـ أيب قمٌداهلل

                                     :ىم٤مل

 2اعمقازم.

ذم ىمقًمف:  ٜم٤ًم قمـ أيب ضمٕمٗمرومرات ىم٤مل: طمدصمٜمل احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد ُمٕمٜمٕم

                   .1ىم٤مل: قمكم وؿمٞمٕمتف 

وروي ذًمؽ قمـ قمامر وطمذيٗم٦م، واسمـ  وأسمق قمٌداهلل ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

ف أٟمّ  ومروي قمـ أُمػماعم١مُمٜملم قم٤ٌمس: أهن٤م ٟمزًم٧م ذم أهؾ اًمٌٍمة وُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤مً 

 4وشمّل هذه أي٦م.ش ُم٤م ىمقشمؾ أهؾ هذه أي٦م طمتّك اًمٞمقم واهلل»ىم٤مل: يقم اًمٌٍمة 

ىم٤مل: يرد قمكّم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  أٟمف يم٤من ُيّدث أن رؾمقل اهللقمـ أيب هريرة 

ٓ  :ومٞم٘م٤مل !!رّب أصح٤ميب أصح٤ميب :وم٠مىمقل ،رهط ُمـ أصح٤ميب ومُٞمجٚمقن قمـ احلقض

 4اًم٘مٝم٘مري.ؿ إرشمّدوا قمغم أدسم٤مرهؿ قمٚمؿ ًمؽ سمام أطمدصمقا سمٕمدك إهّن 

ؾمئؾ قمـ هذه أي٦م وميب يده قمغم قم٤مشمؼ ؾمٚمامن  ؾمقل اهلليروي قمـ ر

 5وم٤مرس.ري٤م ًمٜم٤مًمف ُمـ أسمٜم٤مء ثاًمٗم٤مرد وم٘م٤مل: هذا وذووه، صمّؿ ىم٤مل: ًمق يم٤من اًمديـ ُمٕمٚم٘م٤ًم سم٤مًم

 

                               

    

 

هذه أي٦م اًمنميٗم٦م ؾمٞم٘م٧م ًمٌٞم٤من اًمقٓي٦م اًمٙمٚمّٞم٦م اْلْلٞم٦م ذم شمث٧ٌم ديـ اهلل شمٕم٤ممم 

                                                 
 .247ح ،1/56 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .11ح ،214/ اتاًمٗمر شمٗمًػم .1

 .4/555 اًمتٌٞم٤من .4

 .7/108 اًمٌخ٤مري صحٞمح :4/79 اًمثٕمٚمٌل شمٗمًػم .4

 .52/47 دُمِمؼ شم٤مريخ :20/64 اًمزوائد جمٛمع :4/79 اًمثٕمٚمٌل شمٗمًػم .5
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ـْ أُمٕمـ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وأًم٘مك اًمٕمٜم٤مد واعمج٤مدًم٦م  وارؾم٤مء ىمقاقمد اْليامن وشمٓمٌٞمؼ ذيٕمتف، ومَٛم

 ذم احلّؼ ئمٝمر ًمف هذه اًمقٓي٦م سمقوقح.

     ٦ٌم ُمٙمٗمقوم٦ٌم داًم٦م قمغم ىمٍم إومراد سمٛمٕمٜمك أّن اًمقزم وم٘مط َأداُة طَمٍْمٍ يم٤مومَّ

ه١مٓء اعمذيمقريـ ٓ همػم أو ىمٍم ىمٚم٥م سمٛمٕمٜمك أّن ه١مٓء اعمذيمقريـ هؿ إوًمٞم٤مء وم٘مط ٓ 

 همػم، ومٞمدّل قمغم احلٍم أيْم٤ًم.

     ،ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف واًمْمٛمػم يرضمع إمم اعم١مُمٜملم، واًمقزم هق اًمذي يكم إُمر

 ويتّمدى ؿم١موهنؿ واعمراد ِب٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: يٕمٜمل اًمذي يكم أُمر اعم١مُمٜملم     

        2. 

            .ظمؼم، اًمقٓي٦م أّوًٓ وسم٤مًمذات هلل شمٕم٤ممم وم٘مط .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم اؾمؿ اْلّلًم٦م وُمْم٤مف إًمٞمف. صمّؿ صم٤مٟمٞم٤ًم وسم٤مًمٕمرض ضمٕمؾ اهلل

 .ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمّٛمد ًمفاًمقٓي٦م ًمرؾمق

           .قم٤مـمٗم٦م  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٕمٓمقف قمغم اؾمؿ اْلّلًم٦م 

  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     اعم١مُمٜملم وًمٙمـ يراد سمف هٜم٤م ؿمخص واطمد ـ وهق  قم٤مم يِمٛمؾ يمّؾ

 ـ ّٕن: أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 اْلٛمع ذم ُمقوع اْلومراد وسم٤مًمٕمٙمس ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٌّلهم٦م. ـ اؾمتٕمامل

اًم٘مرآن ذًمؽ ذم همػم ُمقوع: ىم٤مل شمٕم٤ممم: »ـ وىمد اؾمتٕمٛمؾ         

               2 ُسمـ ُمًٕمقد إؿمجٕمّل، وىمّّمتف  ؿِ ٞمْ ٕمَ ، واعمراد سمف ٟم

تٗمًػم واًمت٤مريخ. ىم٤مل: شمٕم٤ممم: ُمٕمرووم٦م وُمذيمقرة ذم يمت٥م اًم         1 وىم٤مل .

                                                 
 .6/ إطمزاب ؾمقرة .2

 .274/ قمٛمران آل ؾمقرة .2

 .62/ قمٛمران آل ؾمقرة .1
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شمٕم٤ممم:                         2 واعمٕمروف أّن ،

اًم٘م٤مئؾ هق قمٌداهلل سمـ ُأيّب سمـ ؾمٚمقل. وىمقًمف شمٕم٤ممم:               

        1 ّأو همػمه، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمقارد  . واعمٜمٗمؼ إُّم٤م هق قمكم

، سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أّن أيمثر ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًم١ًمال إّٟمام هق ُمـ 4اًمٙمثػم

واطمد، ُمثؾ ىمقًمف:         45ش، واًم٤ًمئؾ هق واطمد. 

ُمع احل٤مق أوٓد أُمػماعم١مُمٜملم ٛمٙمـ أّٟمف اؾمتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜمك اْلٛمع وُمـ اعم

 َ ْٕ  ومحٞمٜمئذ اًمٚمٗمظ اؾمتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜمك اعمقوقع ًمف. سمف  قمنم دَ طَم اعمٕمّمقُملم ا

   اؾمؿ ُمقصقل، سمدل   اًم٤ًمسمؼ، أو صٗم٦م ًمـ    . 

    قمغم آؾمتٛمرار  ْم٤مرع يدّل ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. واؾمتٕمامل ومٕمؾ اعم

 واًمدوام.

     ُمٗمٕمقل سمف. يٕمٜمل هؿ اًمذيـ يّمٚمقن قمغم اًمدوام وصٗمتٝمؿ أهّنؿ

 اعمّمٚمقن.

           .قم٤مـمٗم٦م   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

     ُمٗمٕمقل سمف. صٗم٦م صم٤مسمت٦م ْلؿ أهّنؿ قمغم اًمدوام وآؾمتٛمرار يٙمقٟمقن ذم

وقمٓم٤مء اًمزيم٤مة. إُم٘م٤مم      اٟمٍموم٧م إمم اًمّمدىم٦م اًمقاضم٦ٌم اعمٕمرووم٦م وىمد يٓمٚمؼ قمغم

 اًمّمدىم٦م اعمٜمدوسم٦م.

  طم٤مًمٞم٦م وُم٤م سمٕمده٤م طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم       . 

                                                 
 .8/ اعمٜم٤موم٘مقن ؾمقرة .2

 .174/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 ُٟمٙم٤مٍت  ذيمر وم٘مد اعمقؾمقّي  اًمديـ ذف قمٌداحلًلم اًمًّٞمد ًمألُم٤مم شاعُمراضمٕم٤مت» يمِت٤مُب  عُ َوًَمػُماضَم  .4

 اًمٙمريٛم٦م. أي٦م هذه ذم سم٤مْلٛمع اعمُٗمرد قمـ اًمتٕمٌػم قِمَٚم٦مِ  ذم ُأظمرى  

 .125/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 .22/405 اًمرمحـ ُمقاه٥م .5
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            .ُمٌتدأ   .ظمؼم 

 أهّن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكمٍّ  ٦مِ يمٚمامت ُمٗمني اًمٕم٤مُمَّ 

اًمت٠مويؾ اظمتٚمٗمقا ذم اعمٕمٜمّل سمف، وم٘م٤مل: سمٕمْمٝمؿ: قُمٜمِل سمف  وم٢مّن أهؾ»ىم٤مل اًمٓمؼمي: 

 .2شقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: قُمٜمل سمف َجٞمع اعم١مُمٜملم

طملم ؾم٠مًمف ؾم٤مئؾ وهق رايمع ذم  يمرم اهلل وضمٝمفذم قمكم وأهّن٤م ٟمزًم٧م »وىم٤مل اًمزخمنمي: 

ٗمًد ػ خلٚمٕمف يمثػم قمٛمؾ شمف يم٤من ُمرضم٤م ذم ظمٜمٍمه، ومٚمؿ يتٙمٚمّ صّلشمف ومٓمرح ًمف ظم٤ممتف، يم٠مٟمّ 

واًمٚمٗمظ ًمٗمظ َج٤مقم٦م؟ ىمٚم٧م:  سمٛمثٚمف صّلشمف. وم٢من ىمٚم٧م: يمٞمػ صح أن يٙمقن ًمٕمكمّ 

ضملء سمف قمغم ًمٗمظ اْلٛمع وإن يم٤من اًم٥ًٌم ومٞمف رضمّل واطمدًا، ًمػمهم٥م اًمٜم٤مس ذم ُمثؾ ومٕمٚمف 

ومٞمٜم٤مًمقا ُمثؾ صمقاسمف، وًمٞمٜمٌف قمغم أن ؾمجٞم٦م اعم١مُمٜملم جي٥م أن شمٙمقن قمغم هذه اًمٖم٤مي٦م ُمـ 

ٝمؿ أُمر ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مظمػم وهؿ ُمًمٗم٘مراء، طمتّك إن ًمزاحلرص قمغم اًمؼّم واْلطم٤ًمن وشمٗم٘مد ا

 .1شُمٜمٝم٤مذم اًمّمّلة، مل ي١مظمروه إمم اًمٗمراغ 

طملم ؾم٠مًمف ؾم٤مئؾ وهق رايمع ذم  ذم قمكموأهّن٤م ٟمزًم٧م »وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي: 

صّلشمف، ومٓمرح ًمف ظم٤ممتف. واؾمتدل ِب٤م اًمِمٞمٕم٦م قمغم إُم٤مُمتف زاقمٛملم أن اعمراد سم٤مًمقزم اعمتقزم 

ْلٛمع قمغم اًمقاطمد اٝم٤م، واًمٔم٤مهر ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمع أن محؾ ًمألُمقر واعمًتحؼ ًمٚمتٍمف ومٞم

ف ٟمزل ومٞمف ومٚمٕمٚمف ضملء سمٚمٗمظ اْلٛمع ًمؽمهمٞم٥م اًمٜم٤مس ذم أيْم٤ًم ظمّلف اًمٔم٤مهر وإن صح أٟمّ 

ُمثؾ ومٕمٚمف ومٞمٜمدرضمقا ومٞمف، وقمغم هذا يٙمقن دًمٞمؾ قمغم أن اًمٗمٕمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ذم اًمّمّلة ٓ 

 .2شزيم٤مةيٌٓمٚمٝم٤م وأن صدىم٦م اًمتٓمقع شمًٛمك 

أقمٓمك ظم٤ممَتَُف  اشمٗمؼ ُمع ذًمؽ أّن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وًمٙمـ »وىم٤مل اًمثٕم٤مًمٌل: 

                                                 
 .6/444 اًمٓمؼمي شمٗمًػم .2

 .2/649 اًمٙمِم٤مف .1

 .1/269 اًمٌٞمْم٤موي شمٗمًػم .2
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 .2شوهق رايمع

طملم ؾم٠مًمف ؾم٤مئؾ وهق رايمٌع  ٟمزًم٧م ذم قمكموروي أهّن٤م »وىم٤مل أسمقاًمًٕمقد: 

ه همػَم حمت٤مج ذم إظمراضمف إمم يمثػم قمٛمؾ ي١مدِّي  ومٓمرح إًمٞمف ظم٤ممتف يم٠مٟمف يم٤من ُمرضم٤ًم ذم ظِمٜمٍَْمِ

 ، وومٞمف دًٓم٦م قمغمذم ُمثؾ ومٕمٚمِف إمم وم٤ًمد اًمّمّلة، وًمٗمظ اْلٛمع طمٞمٜمئذ ًمؽمهمٞم٥م اًمٜم٤مس

ع شمًّٛمك   .1شزيم٤مةأن صدىم٦م اًمتٓمقُّ

روى قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ »وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي: 

 اهلل ي٤م رؾمقل :. روى أن قمٌداهلل سمـ ؾمّلم ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ىمٚم٧مـم٤مًم٥م أيب

قٓه. وروى قمـ أيب ذر ق سمخ٤ممتف قمغم حمت٤مج وهق رايمع، ومٜمحـ ٟمتشمّمدَّ  ٤مً أٟم٤م رأي٧م قمٚمٞمّ 

يقُم٤م صّلة اًمٔمٝمر، وم٠ًمل ؾم٤مئؾ ذم اعمًجد  أٟمف ىم٤مل: صٚمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل  

ومٚمؿ يٕمٓمف أطمد، ومرومع اًم٤ًمئؾ يده إمم اًمًامء وىم٤مل: اًمٚمٝمؿ أؿمٝمد أين ؾم٠مًم٧م ذم ُمًجد 

يم٤من رايمٕم٤ًم، وم٠موُم٠م إًمٞمف سمخٜمٍمه اًمٞمٛمٜمك  ومام أقمٓم٤مين أطمد ؿمٞمئ٤ًم، وقمكم اًمرؾمقل 

 ، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ إنّ ىمٌؾ اًم٤ًمئؾ طمتّك أظمذ اخل٤مشمؿ سمٛمرأى اًمٜمٌلويم٤من ومٞمٝم٤م ظم٤مشمؿ، وم٠م

  ًمؽ وم٘م٤مل ٠مأظمل ُمقؾمك ؾم       4  إمم ىمقًمف        4 

 ٟم٤مـم٘م٤مً  وم٠مٟمزًم٧م ىمرآٟم٤مً                  2  اًمٚمٝمؿ وأٟم٤م حمّٛمد

أؿمدد  ٤مً زم أُمري واضمٕمؾ زم وزيرا ُمـ أهكم قمٚمٞمّ ؽ وم٤مذح زم صدري ويّن صٗمٞمّ ؽ وٟمٌٞمّ 

رؾمقل اهلل هذه اًمٙمٚمٛم٦م طمّتك ٟمزل ضمؼميؾ وم٘م٤مل: ي٤م  سمف فمٝمري. ىم٤مل أسمقذر: ومقاهلل ُم٤م أشمؿَّ 

حمّٛمد اىمرأ              1  إمم آظمره٤م، ومٝمذا جمٛمقع ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرواي٤مت ذم

                                                 
 .1/496 اًمثٕم٤مًمٌل شمٗمًػم .2

 .4/64 اًمًٕمقد أيب شمٗمًػم .1

 .15/ ـمف ؾمقرة .4

 .41/ ـمف ؾمقرة .4

 .45/ اًم٘مّمص ؾمقرة .2

 .55/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1
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 .2شهذه اعم٠ًمًم٦م

وهم٤مًم٥م إظم٤ٌمريلم قمغم أهن٤م ٟمزًم٧م : »اًمِّم٤مومٕملُّ صُمؿَّ احلَٜمَِٗملُّ  أًمقداًمًٞمُّد وىم٤مل 

ريض اهلل ، وم٘مد أظمرج احل٤ميمؿ واسمـ ُمردويف وهمػممه٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس يمرم اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمفذم قمكم 

وم٘م٤مًمقا:  أىمٌؾ اسمـ ؾمّلم وٟمٗمر ُمـ ىمقُمف آُمٜمقا سم٤مًمٜمٌل»سم٢مؾمٜم٤مد ُمتّمؾ ىم٤مل:  شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

 ُمٜم٤مزًمٜم٤م سمٕمٞمدة وًمٞمس ًمٜم٤م جمٚمس وٓ ُمتحدث دون هذا اعمجٚمس وإنّ  ل اهلل إنّ ي٤م رؾمق

ىمٜم٤مه رومْمقٟم٤م وآًمقا قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ أن وصدّ  ىمقُمٜم٤م عم٤م رأوٟم٤م آُمٜم٤م سم٤مهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف

: ذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م، وم٘م٤مل ْلؿ اًمٜمٌل ٓ جي٤مًمًقٟم٤م وٓ يٜم٤ميمحقٟم٤م وٓ يٙمٚمٛمقٟم٤م ومِمّؼ    

           1، ظمرج إمم اعمًجد واًمٜم٤مس سملم ىم٤مئؿ ورايمع ومٌٍم  صمّؿ إٟمف

سم٤ًمئؾ وم٘م٤مل: هؾ أقمٓم٤مك أطمد ؿمٞمئ٤ًم؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ظم٤مشمؿ ُمـ ومْم٦م، وم٘م٤مل: ُمـ أقمٓم٤ميمف؟ 

طم٤مل  : قمغم أيِّ ، وم٘م٤مل اًمٜمٌليمرم اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمفوم٘م٤مل: ذًمؽ اًم٘م٤مئؿ، وأوُم٠م إمم قمكم 

ريض اهلل  وم٠مٟمِم٠م طم٤ًمن شصمّؿ شمّل هذه أي٦م أقمٓم٤مك؟ وم٘م٤مل: وهق رايمع، ومٙمؼم اًمٜمٌل

 قمٜمف ي٘مقل: شمٕم٤ممم

 جَ ٝمْ ُمُ وَ  ِزْ ٗمْ ٟمَ  َؽ يْ دِ ٗمْ شمَ  ـٍ ًَ أسم٤م طَم 
 ْل تِ

 

 ٓمِ سمَ  ؾُّ يمُ وَ  
ٍ
 عِ ٤ًمرِ ُمُ وَ  دى  ذم اْْلُ  لء

ُ حَ اعمُ  َؽ ٞمْ طمِ دْ ُمَ  ٥ُم هَ ذْ يَ أَ    و٤مئٕم٤مً  ؼمَّ

 

 عِ ْم٤مئِ سمِ  ًمفِ اْْل  ٥ِم ٜمْ ذم ضَم  ُح دْ ُم٤م اعمَ وَ  

 ٤مً ٕمرايمِ  ٧َم ٜمْ يمُ  ذْ إِ  ٧َم ٞمْ ٓمَ قمْ أَ  ْي ذِ اًمَّ  ٧َم ٟمْ ٠مَ ومَ  

 

 عِ رايمِ  ػْمَ ٤م ظَم يَ  ُس ٗمْ اًمٜمَّ  َؽ شمْ دَ ومَ  يم٤مةً زَ  

 ٓي٦مٍ وِ  ػْمَ ظَم  اهلُل َؽ ٞمْ ومِ  َل زَ ٟمْ ٠مَ ومَ  

 

 2شعِ ائِ اًمنمَّ  ت٤مِب ٜم٤م يمِ صمْ ٝم٤م أَ تَ ٌَ صمْ أَ وَ  

اهلل( دُ ٌْ )أي قمَ  مٍ ّّل روى احل٤ميمؿ واسمـ ُمردويف: ضم٤مء اسمـ ؾَم »وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر:  

سُمٕمد ُمٜم٤مزْلؿ وُمٜم٤مسمذة  ا ًمٚمّرؾمقلُمـ ىمقُمف اًّمذيـ آُمٜمقا )أي ُمـ اًمٞمٝمقد( ومِمٙمق َٗمرٌ وٟمَ 

اًمٞمٝمقد ْلؿ ومٜمزًم٧م               1  صمّؿ إّن اًمرؾمقل ظمرج إمم اعمًجد ومٌٍُم

                                                 
 .21/16 اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم .2

 .55/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .6/458 اعمٕم٤مين روح .2

 .55/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1
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سم٤ًمئؾ، وم٘م٤مل ًمف: هؾ أقمٓم٤مك أطمد ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ظم٤مشمؿ ومّْم٦م أقمٓم٤مٟمٞمف ذًمؽ اًم٘م٤مئؿ 

 .2شتّله٤م رؾمقل اهلل، وٟمزًم٧م هذه أي٦م، وموأؿم٤مر إمم قمكّم، ومٙمؼّم اًمٜمٌّل يّمكّم،

 سمّلومّمؾ اؾمتدٓل اًمِمٞمٕم٦م ِب٤م قمغم ظمّلوم٦م أُمػماعم١مُمٜملم

هذه أي٦م ُمـ إدًم٦م اًمقاوح٦م قمغم إُم٤مُم٦م  واقمٚمؿ إنّ »ىم٤مل ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م: 

 سمٕمد اًمٜمٌل سمّل ومّمؾ. أُمػماعم١مُمٜملم

ك إومم وإطمؼ. وصم٧ٌم ٕمٜمووضمف اًمدًٓم٦م ومٞمٝم٤م أٟمف ىمد صم٧ٌم أن اًمقزمَّ ذم أي٦م سمٛم

سم٘مقًمف  لَّ ٜمِ ٕمْ اعمَ  أيْم٤ًم أنّ     صّلن دّل وم٢مذا صم٧ٌم هذان إ أُمػماعم١مُمٜملم 

٤م ظم٤مص٦م ومٞمف. ُمٕمٜمك اًمقزم ذم أي٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىم٤مل إهّن  ىم٤مل: انّ  ـْ ُمَ  يمّؾ  ٕنّ  :فِ تِ ُمَ قمغم إُم٤م

 قمغم أنّ  وم٤مًمذي يدّل ... »1شىم٤مل اعمراد ِب٤م اْلُم٤مُم٦م سم٤مظمتّم٤مصٝم٤م سمف :وُمـ ىم٤مل

 اعمخّمقص ِب٤م أؿمٞم٤مء:هق  أُمػماعم١مُمٜملم

ف هق ىم٤مل إٟمّ  ُمٕمٜمك اًمقزم ذم أي٦م ُمٕمٜمك إطمّؼ  نّ إىم٤مل:  ـْ ُمَ  ؾَّ ُمٜمٝم٤م: أن يمُ 

اعمخّمقص سمف. وُمـ ظم٤مًمػ ذم اظمتّم٤مص أي٦م جيٕمؾ أي٦م قم٤مُم٦م ذم اعم١مُمٜملم وذًمؽ ىمد 

 سمٓمٚمٜم٤مه.أ

وُمٜمٝم٤م: ان اًمٓم٤مئٗمتلم اعمختٚمٗمتلم اًمِمٞمٕم٦م وأصح٤مب احلدي٨م رووا أن أي٦م ٟمزًم٧م 

 ظم٤مص٦م. ومٞمف

ّٓ ومٞمف، ٕٟمّ طموُمٜمٝم٤م: أن اهلل شمٕم٤ممم وصػ اًمذيـ آُمٜمقا سمّمٗم٤مت ًمٞم٧ًم  ف ٤مصٚم٦م إ

ىم٤مل:                              لَّ ٜمِ ٕمْ اعمَ   أنَّ ومٌلّم 

اًمزيم٤مة ذم  ِت ١مْ ف مل يُ  أٟمّ ٦م قمغمُمّ سم٤مٔي٦م هق اًمذي أشمك اًمزيم٤مة ذم طم٤مل اًمريمقع. وأَجٕم٧م إُ 

 .2شطم٤مل اًمريمقع همػم أُمػماعم١مُمٜملم

                                                 
 .5/248 قم٤مؿمقر سمـا سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .4/559 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/562 اًمتٌٞم٤من .2
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 وضمقاِب٤م وىمد اقمؽمض اًمٕم٤مُم٦م قمغم هذا آؾمتدٓل سمقضمقه

، يمام ضم٤مء سمٛمٕمٜمك اعمتٍمف، أّن اًمقزم ذم اًمٚمٖم٦م ضم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمٜم٤مس واعمح٥ّم  إّول:

 وآؾمتدٓل ُمٌٜمل قمغم اعمٕمٜمل اًمث٤مين وهق همػم ُمتٕملم.

يمام ي٘م٤مل ًمٚمًٚمٓم٤من  ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك إومم  وإطمّؼ  اًمقزم يًتٕمٛمؾ ويرد قمٚمٞمف:

ام اُمرأة أيّ »: ىم٤مل اًمٜمٌل»اعم٤مًمؽ ًمألُمر: ومّلن وزم إُمر وومّلن وزم اًمٕمٝمد، و 

يريد ُمـ هق أومم سم٤مًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م. وىم٤مل شمٕم٤ممم:  شٟمٙمح٧م سمٖمػم إذن وًمٞمٝم٤م ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ

           *            2  يٕمٜمل ُمـ يٙمقن أومم سمحٞم٤مزة

واعمقمم سمٛمٕمٜمك واطمد وإُمر  ُمػماصمل ُمـ سمٜمل اًمٕمؿ. وىم٤مل اعمؼمد: اًمقزم وإومم وإطمّؼ 

 كاهلل شمٕم٤ممم ٟمٗم نّ أرٟم٤مه هق ذيمقمغم أن اعمراد سمف ذم أي٦م ُم٤م  ٤م اًمذي يدّل ُمّ ٠مومٞمام ذيمرٟم٤مه فم٤مهر، وم

ًمذيـ آُمٜمقا سمٚمٗمٔم٦م أن يٙمقن ًمٜم٤م وزم همػم اهلل وهمػم رؾمقًمف، وا    وًمق يم٤من اعمراد سمف

ٝمؿ. اعمقآة ذم اًمديـ قم٤مُم٦م ذم اعم١مُمٜملم يمٚمّ  ٤م ظمص ِب٤م اعمذيمقريـ، ٕنّ ًمديـ عمااعمقآة ذم 

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                    1  ّام ىمٚمٜم٤م: أن ًمٗمٔم٦م وإٟم   

 .4شخّمٞمصشمٗمٞمد اًمت

٧م ٤م قمٜمد ٟمزوْل٤م ُم٤مدًمّ ٤م شمقاوم٘مٜم٤م قمغم أهّن ه٥م أهّن٤م داًم٦م قمغم إُم٤مُم٦م قمكم، ًمٙمٜمّ » اًمث٤مين:

ُم٦م طم٤مل طمٞم٤مة ُم٤م يم٤من ٟم٤مومذ اًمتٍمف ذم إُ  ٤مً قمٚمٞمّ  قمغم طمّمقل اْلُم٤مُم٦م ذم احل٤مل: ٕنّ 

ّٓ أن ْتٛمؾ أي٦م قمغم أهّن قمٚمٞمف اًمّمّلة واًمًّلماًمرؾمقل  ؾمٞمّمػم  ٤مً قمغم أن قمٚمٞمّ  ٤م شمدّل ، ومٚمؿ يٌؼ إ

سمٕمد ذًمؽ، وُمتك ىم٤مًمقا ذًمؽ ومٜمحـ ٟم٘مقل سمٛمقضمٌف وٟمحٛمٚمف قمغم إُم٤مُمتف سمٕمد أيب سمٙمر  ُم٤مُم٤مً إ

 .2شقمغم شمٕمٞملم اًمقىم٧م وقمٛمر وقمثامن، إذ ًمٞمس ذم أي٦م ُم٤م يدّل 

                                                 
 .6 و 5/ ُمريؿ ؾمقرة .2

 .72/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .1

 .4/559 اًمتٌٞم٤من .4

 .21/19 اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم .2
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يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم احل٤مل وًمٙمـ مل ي٠مُمر »ىم٤مل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م إن قمٚمٞم٤ًم  ويرد قمٚمٞمف:

ىم٤مم سمام يم٤من  ٜمٌلويم٤من وضمقده ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ شمٍمومف، ومٚمام ُم٣م اًم ًمقضمقد اًمٜمٌّل 

ًمف. وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ـ وهق اًمذي ٟمٕمتٛمده ـ أن أي٦م دًم٧م قمغم ومرض ـم٤مقمتف واؾمتح٘م٤مىمف 

ًمف. وأُم٤م اًمتٍمف ومٛمقىمقف قمغم ُم٤م سمٕمد اًمقوم٤مة يمام يث٧ٌم  ًمإلُم٤مُم٦م. وهذا يم٤من طم٤مصّلً 

اؾمتح٘م٤مق إُمر ًمقزم اًمٕمٝمد ذم طمٞم٤مة اْلُم٤مم اًمذي ىمٌٚمف وإن مل جيز ًمف اًمتٍمف ذم طمٞم٤مشمف. 

ن ُمٜمع ُمـ اًمتٍمف وضمقد اعمقيص. إ٧م اؾمتح٘م٤مق اًمقصٞم٦م ًمٚمقيص وويمذًمؽ يثٌ

 .2شويمذًمؽ اًم٘مقل ذم إئٛم٦م

اؾمتٕمامل ًمٗمظ اْلٛمع اًمدال قمغم اًمٕمٛمقم ٓ اظمتّم٤مص ًمف سمٛمقرد اًمٜمزول  اًمث٤مًم٨م:

ّٕن محؾ اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مص ظمّلف إصؾ ومٞمٙمقن ُمٗم٤مد أي٦م طمٍم اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م 

 .ًمرضم٤مل ُمتٕمدديـ، يدظمؾ ومٞمٝمؿ قمكم

٤م ذم ذيؾ يمٚمٛمتل ُم٤م ُمّر ُمٜمّ  قمٚمٞمف:ويرد     .ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م ومّل ٟمٕمٞمد 

وىمد اظمتٚمػ قمٚمامء اًمتٗمًػم ذم  قمغم ٟمزوْل٤م ذم قمكم َج٤معِ اْلِ  ٤ًممُلِ شمَ  مُ دَ قمَ  اًمراسمع:

 ذًمؽ.

يمام ُمّر، ٟمٕمؿ اًمٌٕمض ىمد  ُمتٗم٘مقن قمغم ٟمزوْل٤م ذم ؿم٠من قمكم اًمٙمّؾ  ويرد قمٚمٞمف:

ُمْم٤موم٤ًم قمٚمٞمف، وُم٘م٤مًم٦م اًمٌٕمض ًمٞم٧ًم اشمٗم٤مىمٞم٦م وًمٙمـ إّول ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  رَ ظَم أُ  دَ قارِ ذيمروا ُمَ 

ّٓ ٟمقاص٥م اًمٕم٤مُمَّ  واعمٜمٙمر ٟمزوْل٤م ذم ؿم٠من قمكم ٟمحق اْل٤مطمظ ذم رؾم٤مًمتف  ٦مِ ًمٞمس إ

 وٟمّمٌٝمام ُمـ اًمقاوح٤مت. 1ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م فواسمـ شمٞمٛمٞم 2اًمٕمثامٟمٞم٦م

( ُمـ قمٚمامء 66) لْمَ تِّ ؾِم وَ  ٦مً تَّ ؾِم  4ذم ُمقؾمققمتف اًمٖمدير إُمٞمٜملُّ  ُم٦مُ ّّل وىمد ذيمر اًمٕمَ 

                                                 
 .4/564 اًمتٌٞم٤من .2

 .228/ اًمٕمثامٟمٞم٦م .2

 .2/256 اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج .1

 .256-4/261 اًمٖمدير .4
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 .اًمٕم٤مُم٦م ويمتٌٝمؿ اًمذيـ ىمٌٚمقا وذيمروا ؿم٠من ٟمزول أي٦م ذم طمّؼ أُمػماعم١مُمٜملم

سمزقمٛمٝمؿ قمغم ٟمٗمل  اًمٜم٘مض سم٠من هذا اًمدًمٞمؾ يمام يدّل »ىم٤مل أًمقد:  اخل٤مُمس:

قمغم ؾمٚم٥م اْلُم٤مُم٦م قمـ إئٛم٦م اعمت٠مظمريـ يم٤مًمًٌٓملم  إُم٤مُم٦م إئٛم٦م اعمت٘مدُملم يمذًمؽ يدّل 

ِٓ  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام سمٕملم ذًمؽ اًمت٘مرير، وم٤مًمدًمٞمؾ  ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أَجٕملم نَمَ قمَ  ْل ٜمَ صمْ وسم٤مىمل ا

 .يي اًمِمٞمٕم٦م أيمثر مم٤ّم يي أهؾ اًمًٜم٦م يمام ٓ ْيٗمك

 .وٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: احلٍم إو٤مذم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمع شم٘مدُمف

ّٓ إذا يم٤من  ٕٟم٤م ٟم٘مقل: إنّ  طمٍم وٓي٦م ُمـ اؾمتجٛمع شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ٓ يٗمٞمد إ

 .يمرم اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمفٓ يّمح ًمٕمدم اؾمتجامقمٝم٤م ومٞمٛمـ شم٠مظمر قمٜمف طم٘مٞم٘مٞم٤ًم، سمؾ 

ذم  يمرم اهلل شمٕم٤ممم وضمٝمفوإن أضم٤مسمقا قمـ اًمٜم٘مض سم٠من اعمراد طمٍم اًمقٓي٦م ذم إُمػم 

 .ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿسمٕمض إوىم٤مت أقمٜمل وىم٧م إُم٤مُمتف ٓ وىم٧م إُم٤مُم٦م اًمًٌٓملم وُمـ سمٕمدهؿ 

قٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م ًمف وىم٧م يمقٟمف ىمٚمٜم٤م: ومٛمرطم٤ًٌم سم٤مًمقوم٤مق إذ ُمذهٌٜم٤م أيْم٤ًم أن اًم

 .2شإُم٤مُم٤ًم ٓ ىمٌٚمف وهق زُم٤من ظمّلوم٦م اًمثّلصم٦م، وٓ سمٕمده وهق زُم٤من ظمّلوم٦م ُمـ ذيمر

سمٕمد  أي٦م اًمنميٗم٦م شمث٧ٌم اؾمتح٘م٤مق ظمّلوم٦م أُمػماعم١مُمٜملم قمكم ويرد قمٚمٞمف:

ـْ هق؟ أي٦م ؾم٤ميمت٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم  ؾ وأُّم٤م سمٕمد إُمػمّمسمّل وم رؾمقل اهلل اخلٚمٞمٗم٦م َُم

 إًمٞمف.

٤ًم وظمٚمٞمٗم٦م سمٕمده وهٙمذا يًتٛمر إمم اْلُم٤مم قملّم ٟمجٚمف وصٞمّ  وإُمػم

 .قمنم اًمث٤مين

 َ ْٕ ووضمقده اًمتٜمزيكم  هؿ أوٓده سمٕمد إُمػم  نَمَ قمَ  طَمدَ أو أّن إئٛم٦م ا

 ومتِمٛمٚمٝمؿ أي٦م اًمنميٗم٦م.

 .إئٛم٦م سمٕمد أُمػماعم١مُمٜملم ضمٕمٚمٝمؿ أو أّن رؾمقل اهلل

ٗم٦م يمام وردت ذم سمٕمض اًمرواي٤مت يمّٚمٝمؿ قمٛمٚمقا ِبذه أي٦م اًمنمي أو أّن إئٛم٦م

                                                 
 .6/459 اعمٕم٤مين روح .2
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 2ًمٕمّؾ هذا ّه إشمٞم٤من سمْمامئر اْلٛمع وُمقصقًمف.و

 اًمٕم٤مُم٦م ذم ؿم٠من ٟمزوْل٤م اًمرواي٤مت

 ٕضمؾ اًمقصقل إمم رواي٤مّتؿ راضمع اًمٙمت٥م اًمت٤مًمٞم٦م:

 ، ًمٚمحٙمؿ احلًٙم٤مين.1(262-284/)2ـ ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ 

 1/194ـ اًمدر اعمٜمثقر 

راوّي٤ًم وذم  12( قمـ 287-126/)2ـ ُمقؾمققم٦م اْلُم٤مُم٦م ذم ٟمّمقص أهؾ اًمًٜم٦م 

 طمديث٤ًم. 75

وهذا اعم٘مدار يم٤مٍف عمـ ًمف اًمتٕم٘مؾ وشمرك اًمٕمّمٌٞم٦م ذم إصم٤ٌمت وٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملم قمكم 

 .واحلٛمدهلل قمغم أّول اًمٜمٕمؿ اسمـ أيب ـم٤مًم٥م

 

                             

 

هذه أي٦م ٟمص سيح ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ سمح٤مل قمغم أن اعمٕمٜمك اعمراد ُمـ وٓي٦م اهلل »

واًمرؾمقل واعم١مُمٜملم واطمد ٓ اظمتّلف ومٞمف، وأّن ُمـ طم٤مومظ قمغم هذه اًمقٓي٦م، ومل يٗمرق 

سملم اهلل ورؾمقًمف وُمـ َجع سملم اًمزيم٤مة واًمريمقع ومٝمق ُمـ طمزب اهلل اًمٖم٤مًم٥م سمٛمٜمٓمؼ احلّؼ 

 .4شوطمجتف

ّٓ  اًمقٓي٦مشمْمٛمٜمتف أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وإقمّلم سم٠مّن وشم٠ميمٞمد سمٚمٞمغ عم٤م  اْلْلٞم٦م ٓ يتحّ٘مؼ إ

ـْ ُذيمر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وًمٞم٤ًّم ويتٕمّٝمد سمٛمراقم٤مة اًمٓم٤مقم٦م ْلؿ وأظمذ اْلؾمّلم ُمٜمٝمؿ  سم٠مظمذ َُم

ّٓ ومّل يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم ُمقاًمٞم٤ًم.  4وإ

                                                 
 (.2/188) 4ح ،1/22 اًمٙم٤مذم ذم اعمروي قمٞمًك سمـ أمحد ظمؼم ٟمحق .2

 ًمٌٜم٤من. ـ سمػموت إقمٚمٛمل، ُم١مؾم٦ًم .ق هـ2494 ؾمٜم٦م إومم، اًمٓمٌٕم٦م .1

 .4/81 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4

 .22/409 اًمرمحـ ُمقاه٥م ُمـ ُم٘متٌس .4
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وسم٤مْلٛمٚم٦م: أي٦م اًمنميٗم٦م شمٗمٞمد وضمقب ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف وـم٤مقم٦م اًمذيـ 

 ؿ اًمذيـ ذيمرهؿ اهلل ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.آُمٜمقا وه

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  .اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ، وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمزائف ظمؼمه 

   ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط وقمّلُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م

٤ًم اًمتقزم: هق إظمذ وًمٞم٤ًّم أي طم٤ميماًم ورئٞمًش. هق»ُمـ آظمره، ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ش ى  »

 ُمٓم٤مقم٤ًم وأُمػمًا وظمٚمٞمٗم٦م.

   :ُمٗمٕمقل سمف، وىم٤مل شمٕم٤ممم        2  :وىم٤مل  

   1. 

         .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقف قمغم  .وُمْم٤مف إًمٞمف 

         .قم٤مـمٗم٦م   اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾِّ ٟمّم٥م ُمٕمٓمقف قمغم    . 

   ِووم٤مقمٚمف.  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم     ُمٗمٞمد ًمٚمٕمٝمد واعمراد سمف اعمذيمقر ذم

أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:                           

   ـ أيب ـم٤مًم٥م يمام ُمّر.اًمٜم٤مزًم٦م ذم ؿم٠من أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سم 

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط  سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد. طمرف ُمِمٌف 

   اؾمؿ« . ُم٤مدة   شمدّل قمغم اًم٘مقم اًمذيـ اضمتٛمٕمقا ُٕمٍر آظمر

ّٓ ذم اْلامقم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ؿمّدة وهمٚمٔم٦م وىمد وردت هذه اعم٤مدة ذم  ُمٝمؿ وٓ يًتٕمٛمؾ احلزب إ

ذم ُم٤م ي٘مرب قمنميـ ُمقردًا ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ              4 

                                                 
 .157/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .68/ قمٛمران آل ؾمقرة .1

 .41/ اًمروم وؾمقرة 54/ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة .4
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ومرىم٦م جمتٛمٕم٦م قمغم أُمٍر ُم٤م... وىم٤مل شمٕم٤ممم:  أي يمّؾ               21ش. 

            .ُمْم٤مف إًمٞمف   وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ يرضمع إمم   . 

     ظمؼم، وَجٚم٦م       رومع ظمؼم  ذم حمّؾ « . واعمراد ُمـ

وذم َجٞمع ُمراشم٥م  4شاًمٖمٚم٦ٌم يمّؾ ُم٤م يتّمّقر ُمـ اًمٖمٚم٦ٌم ذم احلج٦م واًمؼمه٤من ذم احل٤مل أو اعمآل

 احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م وإظُمروي٦م.

واْلٛمٚم٦م اْلزائٞم٦م            ًمنمط سمذيمر شمدّل قمغم ضمقاب ا

 قمٚم٦م اْلقاب وووع اًمٙمؼمى ُمقوع اًمٜمتٞمج٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٚم٦م احلٙمؿ واًمت٘مدير: ومـ  

     ٕهّنؿ    أو .                  ومٝمق هم٤مًم٥م ّٕٟمف

 و ُمـ طمزب اهلل         . 

 اًمرواي٤مت

: عّم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ل، ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهللرومٕمف قمـ صٗمقان اْلاّم  ٤مرُّ اًمٕمٞمّ 

وطم٤مت، َدوطم٤مت همدير ظُمّؿ، وَمُ٘مّٛم٧م سم٤مًمقٓي٦م، أُمر رؾمقل اهلل ، صمّؿ ٟمقدي 4سم٤مًمدَّ

 اًمّمّلة ضم٤مُمٕم٦م.

٤م اًمٜم٤مس، أًم٧ًُم أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ؟ ىم٤مًمقا: سمغم. ىم٤مل: ومٛمـ  صمّؿ ىم٤مل: أهيُّ

 ُمقٓه، ربِّ واِل ُمـ وآه، وقم٤مِد ُمـ قم٤مداه. يمٜم٧ُم ُمقٓه ومٕمكمٌّ 

ّٓ سم٤ميٕمف، وٓ يتٙمٚمَّؿ، طمتّك  صمّؿ أُمر اًمٜم٤ّمس سمٌٞمٕمتف، وسم٤ميٕمف اًمٜم٤ّمس، ٓ جيلء أطمٌد إ

ضم٤مء أسمقسمٙمر، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤مسمٙمر، سم٤ميع قمٚمّٞم٤ًم سم٤مًمقٓي٦م. وم٘م٤مل: ُمـ اهلل، أو ُمـ رؾمقًمف؟ وم٘م٤مل: 

ٞم٤ًم سم٤مًمقٓي٦م. وم٘م٤مل: ُمـ اهلل، أو ُمـ ُمـ اهلل وُمـ رؾمقًمف. صمّؿ ضم٤مء قمٛمر وم٘م٤مل: سم٤ميع قمٚم

                                                 
 .11/ ٦ماعمج٤مدًم ؾمقرة .2

 .22/409 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .22/420 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 يمٜم٧ًم. أي .4
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وم٤مًمت٘مٞم٤م، وم٘م٤مل ٕيب سمٙمر: ًمَِمدَّ ُم٤م يرومع  2رؾمقًمف؟ ُمـ اهلل وُمـ رؾمقًمف. صمّؿ صمٜمّك  قمٓمٗمٞمف

ٌْٕمل  اسمـ قمّٛمف! 1سمَْم

وم٘م٤مل: ي٤م  قمٚمٞمف وآًمف اًمًّلمصمّؿ ظمرج ه٤مرسم٤ًم ُمـ اًمٕمًٙمر، ومام ًَم٨ٌِم أن رضمع إمم اًمٜمٌّّل 

ومرأي٧ُم رضمًّل قمٚمٞمف صمِٞم٤مب سمِٞمض مل أَر أطمًـ  رؾمقل اهلل، إيّن ظمرضم٧ُم ُمـ اًمٕمًٙمر حل٤مضم٦ٍم،

 ُمٜمف، واًمرضمؾ ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤ًم، وأـمٞمٌٝمؿ رُي٤ًم، وم٘م٤مل: ًم٘مد قَمَ٘مد رؾمقل اهلل

ّٓ يم٤مومر. ّٚمف إ  ًمٕمكّم قم٘مدًا ٓ َُيُ

ئٞمؾوم٘م٤مل ، وم٤مطْمَذر : ي٤م قمٛمر، أشمدري ُمـ ذاك؟ ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: ذاك ضَمؼْمَ

ٚمَّف ومتَـْٙمُٗمر.  أن شمٙمقن اول ُمـ َْتُ

: ًم٘مد طمي اًمٖمدير اصمٜم٤م قمنم أًمػ رضمٍؾ يِمٝمدون ًمٕمكّم سمـ ىم٤مل أسمققمٌداهلل صمؿّ 

، ومام ىَمَدر قمغم أظمذ طمّ٘مف، وإّن أطمديمؿ يٙمقن ًمف اعم٤مل، وًمف ؿم٤مهدان، أيب ـم٤مًم٥م

ومٞم٠مظُمذ طمّ٘مف              ّ4.ذم قمكم 

يقم  ل اهللىم٤مل: جيلء رؾمق ظمؼم قماّمر سمـ أيب ي٘مٔم٤من قمـ أيب قمٌداهلل

حجزشمٜم٤م، سماًم٘مٞم٤مُم٦م آظمذًا سمحجزة رسّمف، وٟمحـ آظمذون سمحجزة ٟمٌّٞمٜم٤م، وؿمٞمٕمتٜم٤م آظمذون 

ومٜمحـ وؿمٞمٕمتٜم٤م طمزب اهلل، و            واهلل ُم٤م ٟمزقمؿ أهّن٤م طمجزة اْلزار

آظمذًا سمديـ اهلل، وٟمجلء ٟمحـ آظمذيـ  وًمٙمٜمّٝم٤م أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ، جيلء رؾمقل اهلل

 4ٜم٤م ودملء ؿمٞمٕمتٜم٤م آظمذيـ سمديٜمٜم٤م.سمديـ ٟمٌٞمّ 

 5.أهّن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكم اسمـ ؿمٝمرآؿمقب قمـ اًم٤ٌمىمر

: وذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول قمـ اًمقاطمدي لاسمـ ؿمٝمرآؿمقب ىم٤م       يٕمٜمل ُي٥م

                                                 
 وضمٗم٤م. أقمرض أي قِمٓمٗمف: قمٜمّل صمٜمك ي٘م٤مل: وريمٞمف. إمم رأؾمف ًمدن ُمـ ضم٤مٟم٤ٌمه اًمرضمؾ: قِمٓمٗم٤م .2

ٌع: .1  اًمٕمْمد. ٟمّمػ إمم اْلسمط ُم٤مسملم اًمْمَّ

 .244ح ،1/58 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4

 .4ح ،266/ اًمتقطمٞمد .4

 .4/8 اعمٜم٤مىم٥م .5
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اهلل ورؾمقًمف       يٕمٜمل قمٚمٞم٤ًم        يٕمٜمل ؿمٞمٕم٦م اهلل ورؾمقًمف ووًمٞمف

       ّف صمّؿ يٕمٜمل هؿ اًمٖم٤مًمٌقن قمغم َجٞمع اًمٕم٤ٌمد، ومٌدأ ذم هذه أي٦م سمٜمٗمًف صمّؿ سمٜمٌٞم

 2.1اًمث٤مٟمٞم٦مف ويمذًمؽ ذم أي٦م سمقًمٞمّ 

: أشمك قمٌداهلل سمـ ؾمّلم روى احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

قمٜمد صّلة اًمٔمٝمر وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ]إن[  ورهط ُمٕمف ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ٟمٌل اهلل

ٞمقشمٜم٤م ىم٤مصٞم٦م وٓ ٟمجد ُمًجدًا دون هذا اعمًجد، وإن ىمقُمٜم٤م عم٤م رأوٟم٤م صدىمٜم٤م اهلل سم

وٓ ورؾمقًمف وشمريمٜم٤م ديٜمٝمؿ أفمٝمروا ًمٜم٤م اًمٕمداوة وأىمًٛمقا ان ٓ ْي٤مًمٓمقٟم٤م وٓ جي٤مًمًقٟم٤م 

إذ ٟمزًم٧م هذه أي٦م:  يٙمٚمٛمقٟم٤م ومِمؼ  ذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م ومٌٞمٜمام هؿ يِمٙمقن إمم رؾمقل اهلل

                :أي٦م إمم ىمقًمف    وظمرج رؾمقل اهلل إمم اعمًجد .

٤مس يّمٚمقن سملم رايمع وؾم٤مضمد وىم٤مئؿ وىم٤مقمد، وإذا ُمًٙملم ي٠ًمل، ومدقم٤مه رؾمقل اهلل واًمٜمّ 

وم٘م٤مم ]ًمف[ هؾ أقمٓم٤مك أطمد ؿمٞمئ٤ًم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: ُم٤مذا؟ ىم٤مل: ظم٤مشمؿ ُمـ ومْم٦م. ىم٤مل: ُمـ 

هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ىم٤مل: قمغم أي طم٤مل  أقمٓم٤ميمف؟ ىم٤مل: ذاك اًمرضمؾ اًم٘م٤مئؿ. وم٢مذا

[ يمؼّم قمٜمد ذًمؽ، أقمٓم٤ميمف؟ وىم٤مل: أقمٓم٤مٟمٞمف وهق رايمع. ومزقمٛمقا ان رؾمقل اهلل ]

وىم٤مل: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:                          

   .4 

 

                          

                              

 

ػ قمـ ؾمقء ختؼم قمـ قَمداَوِة أهؾ اًمٙمت٤مب واًمٙمٗم٤مر وشمٙمِم»أي٦م اًمنميٗم٦م 

                                                 
 .55/ اعم٤مئدة ؾمقرة اًمنميٗم٦م، أي٦م ِب٤م واعمراد .2

 .4/8 اعمٜم٤مىم٥م .1

 .142ح ،2/285 اًمتٜمزيؾ ؿمقاهد .4
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هائرهؿ وظم٨ٌم وامئرهؿ وشمٌلّم ؾمقء صٗم٤مّتؿ وهل آؾمتٝمزاء واًمٚمٕم٥م سم٠مطمٙم٤مم اهلل 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ اخت٤مذ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أوًمٞم٤مء يمام ُمّرت  كوُمّرة صم٤مٟمٞم٦م هن 2شوذيٕمتف

 ُمـ هذه اًمًقرة. 52إومم ذم أي٦م 

        .ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم 

     ومٕمؾ هنل ووم٤مقمٚمف، آخت٤مذ هق آومتٕم٤مل ُمـ إظمذ وُمٕمٜم٤مه آقمتامد

 .ه ُٕمرٍ دقمغم اًمٌمء ْلقمدا

            .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف أّول    .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

     ُمٗمٕمقل أّول ًمِـ     .وُمْم٤مف إًمٞمف 

     ُمٗمٕمقل صم٤من ًمِـ     اْلزء: هق اعمزح ذم ظمٗمٞم٦م وُمٜمف اًمًخري٦م، يمام .

يقازم اًمًٗمٝم٤مء،  اًمٕم٤مضمز قمـ جم٤مِب٦م احلج٦م سمٛمثٚمٝم٤م، وٓ يٚمٞمؼ سم٤مًمٕم٤مىمؾ أنؿم٠من اًمًٗمٞمف »هق 

 .1شأون ُمـ ديٜمف وأذف ُم٘مدؾم٤مشمفسمخ٤مص٦م اًمذيـ هيز

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم   واًمٚمٕم٥م: يمؾ ومٕمؾ مل ي٘مّمد ُمٜمف ُم٘مّمدًا صحٞمح٤ًم .

 قاء مل يٙمـ ومٞمف اًمٜمٗمع أم يم٤من.ؾم

  .طمرف ضمر سمٞم٤ميّن 

  سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ  حمّؾ ضمّر، اْل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚمَّؼ اؾمؿ ُمقصقل ذم

 آؾمؿ اعمقصقل إّول       شم٘مديره: طم٤مل يمقهنؿ ،    ... أو .

 ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم    . 

    ُِمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف.           ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم   .ُمٗمٕمقل سمف 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م      

                                                 
 .22/441 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .4/84 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .1
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 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم   ذم      ُسم٤مْلر قمٓمٗم٤ًم قمغم  ئر. وىم

   ذم         . 

وقمٓمػ     قمغم         يٙمقن ُمـ قمٓمػ اًمٕم٤مم قمغم

 اخل٤مص.

    ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمِـ      .ذم صدر أي٦م    َجع وزم

واعمراد ُمٜمف ُم٤م ُمّر ُمٜم٤ّم ذم أي٦م              ...2 .سمّل ومرق 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م    .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف 

   ،ُمٗمٕمقل سمف      ُمـ قمّٞمٜمف اهلل ًمذم ُمقآة اًمٙمٗم٤مر ومّل شمتق ّٓ قا إ

 ًمٚمقٓي٦م.

  م.طمرف ذط ضم٤مز 

    ِّش.يم٤من»ضمزم ّٕٟمف ومٕمؾ اًمنمط واؾمؿ  ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص ذم حمؾ 

     ش.يم٤من»ظمؼم 

وضمزاء اًمنمط حمذوف عم٤م ُمّر ُمـ إُمر سم٤مًمت٘مقى، واًمنمط وضمقاسمف هٙمذا:   

        ومـ      .ذم قمدم ُمقآة اًمٙمٗم٤مر وأهؾ اًمٙمت٤مب 

 صمّلصم٦م: ُأُمقر وشمٔمٝمر ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م

ام أّن ذيمر اخت٤مذهؿ اًمديـ هزؤًا وًمٕم٤ًٌم ذم وصػ ُمـ هنك قمـ وٓيتٝمؿ إٟمّ »إّول: 

هق ًمإلؿم٤مرة إمم قمّٚم٦م اًمٜمٝمل وم٢مّن اًمقٓي٦م اًمتل ُمـ ًمقازُمٝم٤م آُمتزاج اًمروطمل واًمتٍمف 

ذم اًمِم١مون اًمٜمٗمًٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ٓ يّلئؿ اؾمتٝمزاء اًمقزم وًمٕمٌف سمام ي٘مدؾمف وًمٞمّف وُيؽمُمف 

ـْ هذا ؿم٠مٟمف وًمّٞم٤ًم،  ويراه  طمّتك ُمـ ٟمٗمًف ومٛمـ اًمقاضم٥م أن ٓ يتخذ َُم
ٍ
أقمّز ُمـ يمؾِّ رء

                                                 
 .55/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2
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 وٓ يٚم٘مل أزُم٦م اًمتٍمف ذم اًمروح واْلًؿ إًمٞمف.

واًمث٤مين: ُم٤م ذم اخت٤مذ وصػ اْليامن ذم اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف:         ُمـ

اعمٜم٤مؾم٦ٌم عم٘م٤مسمٚمتف سم٘مقًمف:                  ويمذًمؽ ُم٤م ذم إو٤موم٦م اًمديـ

إًمٞمٝمؿ ذم ىمقًمف:    . 

واًمث٤مًم٨م: أن ىمقًمف:                :سمٛمٜمزًم٦م اًمت٠ميمٞمد ًم٘مقًمف 

                      اعم١مُمـ  وأؿمٛمؾ وم٢منّ )اًمخ(، سمتٙمراره سمٚمٗمظ أقمؿ

وهق أظمذ سمٕمروة اْليامن ٓ ُمٕمٜمك ٕن يرى سم٤مْلزء واًمٚمٕم٥م سمام آُمـ سمف ومٝم١مٓء إن 

ُمـ شم٘مقى اهلل ذم أُمرهؿ  ؿ سمدّ يم٤مٟمقا ُمتٚمًٌلم سم٤مْليامن ـ أي يم٤من اًمديـ ْلؿ ديٜم٤ًم ـ مل يٙمـ ْل

 أي قمدم اخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء.

وُمـ اعمحتٛمؾ أن يٙمقن ىمقًمف:                إؿم٤مرة إمم ُم٤م ذيمره

شمٕم٤ممم ُمـ ٟمحق ىمقًمف ىمٌٞمؾ آي٤مت:               2  واعمٕمٜمك: واشم٘مقا اهلل ذم

 .1شاخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء إن مل شمٙمقٟمقا ُمٜمٝمؿ، واعمٕمٜمك إّول ًمٕمّٚمف أفمٝمر

 

                         

 

سمٞم٤من وشم٠ميمٞمد عم٤م ؾمٌؼ، وْت٘مٞمؼ ًمف سمذيمر أطمد اعمّم٤مديؼ اعمٝمّٛم٦م اًمذي يٌلّم يمامل »

ؿم٘م٤موّتؿ، وم٢مّن اًمّمّلة قم٤ٌمدة ظم٤مّص٦م شمِمتٛمؾ قمغم ُمٕم٤مٍن ؾم٤مُمٞم٦م، وإهّن٤م ُأّم اًمٕم٤ٌمدات اًمتل 

د سملم يدي ظم٤مًم٘مف، ويٓمٚم٥م ُمٜمف اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ، قم٤ٌمده ِب٤م، وومٞمٝم٤م ي٘مػ اًمٕمٌ أُمر اهلل 

وم٤مٓؾمتٝمزاء ِب٤م واخّت٤مذه٤م ًمٕم٤ًٌم إّٟمام يٙمقن قمـ ؿم٘م٤مء وطمرُم٤من يمّؾ ُم٤م ذم اًمٜمٗمس ُمـ 

                                                 
 .52/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .6/17 اعمٞمزان .1
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 .2شإصّلح

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

  فمرف عم٤م يًت٘مٌؾ ُمـ اًمزُم٤من ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ُمٌٜمل قمغم اًمًٙمقن

 ظم٤مومض ًمنمـمف ُمتٕمٚمَّؼ سمجقاسمف.

    ِضمّر سم٤مٓو٤موم٦م، واعمراد سم٤مًمٜمداء وهق اًمدقم٤مء  ووم٤مقمٚمف، ذم حمؾِّ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

هٜم٤م: إذان اعمنموع ذم اْلؾمّلم ىمٌؾ اًمّمٚمقات اًمٞمقُمٞم٦م ومل يذيمر إذان ذم اًم٘مرآن 

ّٓ ذم هذا اعمقوع يمام ذم اعمٞمزان  .1اًمٙمريؿ إ

 سم٠مّٟمف ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  4ورّده اًمًٌزواري           

  4. 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   وم٤معمراد ِب٤م هل اًمّمٚمقات .

 اعمٗمروو٦م اًمٞمقُمٞم٦م.

      ِضمقاب ذط همػم ضم٤مزم. ُل وَّ سمف أَ  ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقٌل  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم .

مم ٤مر وأهؾ اًمٙمت٤مب واعمٗمٕمقزم يرضمع إٗمّ اًمٙمُ إمم واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع      أو

اعمٜم٤مداة اعمًتٗم٤مدة ُمـ ىمقًمف   . 

     ًمِـ  سمف صم٤منٍ  ُمٗمٕمقٌل   .وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م . 

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم    .وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤مه 

ٞمع ُم٤م يتٕمٚمَّؼ ِب٤م ُمـ إذان اًمٙمٗم٤مر يًتٝمزون ِبذه اًمِمٕمػمة اْلْلٞم٦م ـ اًمّمّلة ـ ذم َج

 وهمػمه.

                                                 
 .22/445 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .6/18 اعمٞمزان .1

 .22/445 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .9/ اْلٛمٕم٦م ؾمقرة .4
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  .اؾمؿ اؿم٤مرة، ُمٌتدأ، اؿم٤مرة إمم هذا آخت٤مذ ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٙمٗم٤مر 

           .طمرف ضمر  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

   اؾمؿ  .   سم٤مًم٤ٌمء.  رٍّ ضَم  ُمع اؾمٛمٝم٤م وظمؼمه٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ

ومع ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم اعمٌتدأ. واًمْمٛمػم يرضمع إمم ر واْل٤مر واعمجرور ذم حمّؾ   2. 

    ظمؼم           .           .ٟم٤مومٞم٦م    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

واْلٛمٚم٦م إظمػمة               « ِٓ ٤مذ ختِّ شمٕمٚمٞمؾ عم٤م ؾمٌؼ، أي ا

ًمتٕمّ٘مؾ ُمٜمٝمؿ ًمدرك اعمح٤مؾمـ واحل٘م٤مئؼ، سمؾ ًمٞمس سمقؾمٕمٝمؿ اعمذيمقر إّٟمام هق سم٥ًٌم قمدم ا

أن يتٕمّ٘مٚمقا ُم٤م ذم هذه اًمِمٕم٤مئر اًمٕم٤ٌمدّي٦م وإقمامل اًمديٜمٞم٦ّم ُمـ ومقائد، وم٢مّن ومٞمٝم٤م اًم٘مرب ُمـ 

اهلل شمٕم٤ممم، وومٞمٝم٤م شمتجكّم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدّي٦م، وومٞمٝم٤م اًمًٕم٤مدة ذم اًمداريـ، ًمٙمٜمّٝمؿ ضمٝمٚمقا ِب٤م 

 .1شؾ عم٤م صدر ُمٜمٝمؿ ذًمؽومًخروا وهزؤا سم٤محلّؼ، وًمق يم٤من ْلؿ قم٘م

 : ان اعمراد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم 4وص٤مطم٥م اعمٜم٤مر 4ىم٤مل اعمٗمنون سمام ومٞمٝمؿ اًمرازي»

    ؿ ٓ يدريمقن طم٘مٞم٘م٦م اْلؾمّلم، وًمق أدريمقا طم٘مٞم٘متف مل يتخذوه هزوًا.هّن أ 

ام ؿ ىمد قم٘مٚمقا اْلؾمّلم، وأدريمقا أهداومف، وأن اًمذيـ طم٤مرسمقه إٟمّ هّن أأُم٤م ٟمحـ ومٜمرى 

اْلؾمّلم صمقرة  نّ أؿ أدريمقا ظمٓمره قمغم ُمٜم٤مومٕمٝمؿ واُمتٞم٤مزاّتؿ... ومٚم٘مد أدريمقا ه ٕهّن طم٤مرسمق

قمغم اًمٔمٚمؿ وآؾمتٖمّلل، وقمغم اًمٗم٘مر واًمتخٚمػ، وقمغم شم٘مًٞمؿ اًمٜم٤مس إمم ؾمٞمد وُمًقد، 

ّٓ سمخدُم٦م اًمٜم٤مس، واًمٕمٛمؾ ًمّم٤محلٝمؿ وٟم٤مومٕمٝمؿ... هذا ٟمّ أو ف ٓ ومْمؾ عمخٚمقق قمغم همػمه إ

ٚمف طم٤مرسمقه سمجٛمٞمع ُم٤م يٛمٚمٙمقن ُمـ وؾم٤مئؾ، طمّتك هق ذٟم٥م اْلؾمّلم قمٜمدهؿ، وُمـ أضم

 اْلزء واًمًخري٦م.

                                                 
 .57/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .22/446 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1

 .21/44 اًمٙمٌػم اًمتٗمًػم .4

 .6/468 اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اعمٜم٤مر .4
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 ّٓ وشمتجغم دقمقة اْلؾمّلم هذه سم٠ميمٛمؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم ٟمداء اعم١مذن: اهلل أيمؼم... ٓ إًمف إ

ّٓ هق وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وُمٕمٜمك ٓ ٟمّ أاهلل... وم٢من ُمٕمٜمك اهلل أيمؼم  ف ٓ يمٌػم وٓ قمٔمٞمؿ إ

ّٓ اهلل:  ام ٟم٤ًمب ًمٞم٧ًم آْل٦م شمٕمٌد، وٓ ىمقة ْيْمع ْل٤م، وإٟمّ اعم٤مل واْل٤مه وإ نّ أإًمف إ

ُم٤م ُمـ أطمد قمغم وضمف إرض ًمف أن  نّ أاخلْمقع ًمٚمحّؼ وطمده، واًمٜم٤مس ومٞمف ؾمقاء، و

يٛمس طمري٦م إٟم٤ًمن يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من... ويمٗمك ِبذا ذٟم٤ًٌم ًمإلؾمّلم قمٜمد أًمد أقمداء اْلٟم٤ًمن، 

ٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ وُمـ أضمؾ قمداوّتؿ هذه، ٓ ُمـ أضمؾ ضمٝمٚمٝمؿ سمح٘مٞم٘م٦م اْلؾمّلم وصٗمٝمؿ اًم

          2ش. 

 

                                

             

 

ٙمت٤مب قم٤مُم٦م واًمٞمٝمقد ُمٜمٝمؿ سم٤معمج٤مدًم٦م ُمع أهؾ اًم ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ

 وُم٤م سمٕمده٤م وم٤مٟمتٔمر. 62ظم٤مص٦م واخلٓم٤مب ُمع اًمٙمٗم٤مر ي٠ميت ذم أي٦م 

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿشأٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ، .

 ّٕٟمف يم٤من اعمداومع إّول قمـ اًمنميٕم٦م اعم٘مدؾم٦م واًمقزم إّول اعمجٕمقل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.

       سمٛمخ٤مـم٦ٌم وجم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب.  ٟمٌٞمّفأُمر اهلل 

  .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري وشمٕمّجٌل 

   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. اًمٜم٘مٛم٦م: اًمٙمراهٞم٦م واًمٜمٙمران واًمٕم٘مقسم٦م  

 .حم٤مُمد ًمٜم٤م ّٓ  : أي هؾ شمٜمٙمرون أو شمٙمرهقن أو شمٕم٤مىمٌقن قمغم ُم٤م ًمٞمس إ

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  وَجٚم٦م .      ذم حمّؾ 

                                                 
 .85 و 4/84 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2
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ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف  . 

            .أداة طمٍم  .ُمّمدري٦م 

  .ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض ووم٤مقمٚمف     سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف

   أي       .إيامٟمٜم٤م 

  وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ضم٤مر           . .قم٤مـمٗم٦م 

  ُمقصقًم٦م، ذم حمّؾ ضمر ُمٕمٓمقف قمغم . 

   .ُم٤مٍض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم هق 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           . .قم٤مـمٗم٦م 

        شمٕمرب إقمراب      أّن ّٓ ، إ    اؾمؿ ُمٌٜمل قمغم اًمْمؿ

 ٟٓم٘مٓم٤مقمف قمـ آو٤موم٦م وًمٙمـ ذم حمّؾ ضمر.

           .قم٤مـمٗم٦م .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد 

     اؾمؿ  .وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم أهؾ اًمٙمت٤مب 

     ظمؼم . 

ّٓ اًمذي شمِم٤مهدوٟمف وهق أّٟم٤م آُمٜم٤ّم وطم٤مصؾ اعمٕمٜمك: هؾ  شمٜمٙمرون أو شمٙمرهقن ُمٜم٤ّم إ

ـْ ىمٌٚمٜم٤م وأّٟمٙمؿ وم٤مؾم٘مقن هم٤مًم٤ًٌم.  سم٤مهلل وإّٟم٤م ُم١مُمٜمقن سمف وسمام أٟمزل اهلل إًمٞمٜم٤م وإمم َُم

واْلٛمٚم٦م إظمػمة            ذم ُمقوع اًمتٕمٚمٞمؾ أي ّٕن   

    ن ًمٚمحًد وطم٥م اًمرئ٤مؾم٦م.ظم٤مرضمقن قمـ رشم٦ٌم اْليام 

وأّن ذًمؽ اًمٜم٘مٛم٦م قمجٞم٥م  .2شواعم٘م٤مسمٚم٦م سملم اْليامن واًمٗمًؼ ًمٌٞم٤من سمٓمّلن اًمٜم٘مٛم٦م»

ٙمؿ ٕٟمّ     اْليامن سم٤مهلل وسم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمٙمت٥م اًمًاموي٦م يمّٚمٝم٤م وأٟمتؿ   

   .يم٤مومرون، ومٝمذا اًمٜم٘مٛم٦م ّتّٙمؿ قمجٞم٥م . 

ٙمؿ ومً٘متؿ ام يمرهتؿ إيامٟمٜم٤م وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن إّٟم٤م قمغم احلّؼ ٕٟمّ إٟمّ »وًمذا ىم٤مل اًمٓمؼمد: 

                                                 
 .22/447 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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سم٠من أىمٛمتؿ قمغم ديٜمٙمؿ عمحٌتٙمؿ اًمرئ٤مؾم٦م ويمًٌٙمؿ ِب٤م إُمقال... وُمٕمٜمك     

 .2شظم٤مرضمقن قمـ أُمر اهلل ـمٚم٤ًٌم ًمٚمرئ٤مؾم٦م وطمًدًا قمغم ُمٜمزًم٦م اًمٜمٌقة...

 ؿم٠من ٟمزوْل٤م

ؿ أسمقي٤مه سمـ أظمٓم٥م ٟمٗمر ُمـ هيقد ومٞمٝم : أشمك رؾمقل اهلل٤مسٍ ىم٤مل اسمـ قمٌّ 

ـ ي١مُمـ سمف ُمـ اًمرؾمؾ، وم٘م٤مل أؤُمـ وراومع اسمـ أيب راومع وهمػمه، وم٠ًمًمقه قمٛمّ     

                                     

                                     1  ومٚمام

 4ذيمر قمٞمًك ضمحدوا ٟمٌقشمف، وىم٤مًمقا: ٓ ٟم١مُمـ سمف وسمٛمـ آُمـ سمف، وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م.

 

                             

                              

      

 

ظمٓم٤مب آظمر ًمٚمرؾمقل اخل٤مشمؿ أن ْي٤مـم٥م أهؾ اًمٙمت٤مب وجي٤مدْلؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ 

ؿ: إن يم٤من اْليامن سم٤مهلل ورؾمٚمف ويمتٌف ذًا يقضم٥م ِبذه اعم٘م٤مًم٦م: ىمؾ ي٤م رؾمقل اهلل ْل

اًمٙمراه٦م واًمٜم٘مٛم٦م وم٠مٟم٤م ُأظمؼميمؿ سمنمٍّ ُمـ هذا ـ إن يم٤من هذا ذًا سمٜمٔمريمؿ ـ وهق     

                                          

       طمٞم٨م ؾمجؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ًمٕمٜمتف وهمْمٌف»وهذه آوص٤مف يمّٚمٝم٤م هيقدي٦م 

                                                 
 .4/124 اًمٌٞم٤من جمٛمع .2

 .246/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .4/570 اًمتٌٞم٤من .4
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ذم أيمثر ُمـ آي٦م، ووصٗمٝمؿ سمٕم٤ٌمدة اْل٧ٌم واًمٓم٤مهمقت، وىم٤مل ْلؿ: يمقٟمقا ىمردة ظم٤مؾمئلم، 

 وُمـ هذه أي٤مت:

 ـ 2         2. 

ـ 1         1  

ـ 4               4.يم٤من ّٓ  . وُم٤م ىم٤مل اهلل ًمٌمء يمـ إ

ـ 4          4 :وىمٞمؾ اعمراد سم٤مًمٓم٤مهمقت اًمِمٞمٓم٤من. وىمٞمؾ .

 .5شاًمٕمجؾ. واًمّمحٞمح أن يمؾ ُمـ أـم٤مع قمٌدًا ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ومٝمق قمٌٌد ًمف

  ظمٓم٤مب ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿشأٟم٧م»قمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ومٕمؾ أُمر ووم٤م ،. 

  .طمرف اؾمتٗمٝم٤مم 

      وُمٗمٕمقل سمف، أي ُأظمؼميمؿ، ش أٟم٤م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم أهؾ اًمٙمت٤مب قم٤مُم٦م واًمٞمٝمقد ظم٤مص٦م.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   « .( ّذ)  ،وهق اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ ، أصٚمف أَذّ

ًمٚمزي٤مدة ذم اًمّمٗم٦م، طمذوم٧م مهزشمف ختٗمٞمٗم٤ًم ًمٙمثرة آؾمتٕمامل، واًمزي٤مدة شم٘متيض اعمِم٤مريم٦م ذم 

أصؾ اًمقصػ ومت٘متيض أّن اعمًٚمٛملم ْلؿ طمّظ ُمـ اًمنّم، وإّٟمام ضَمرى هذا ّتّٙماًم سم٤مًمٞمٝمقد 

ـَ َذّ ُمـ ديٜمٙمؿ، وهق مم٤ّم قمؼّم قمٜمف سمٗمٕمؾ   .7ش6ٕهّنؿ ىم٤مًمقا ًمٚمٛمًٚمٛملم: ٓ ِدي

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ اؿم٤مرة إمم اْليامن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم .  

                                                 
 .47/ ٤مءاًمٜمً ؾمقرة .2

 .90/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .1

 .65/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4

 .52/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .4

 .88 و 4/87 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .5

 .59/ اعم٤مئدة ؾمقرة .6

 .5/241 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .7
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          .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

    متٞمٞمز ُمـ .    ُمّمدر ُمٞمٛمل ُمـ صم٤مب »قمغم وزن ُمٗمٕمقًم٦م

ع، ويٓمٚمؼ قمغم اًمثقاب واْلزاء سم٤مقمت٤ٌمر أّٟمف اًمراضمع إمم اًمٌمء يثقب وصم٤مب إًمٞمف إذا رضم

اْلٟم٤ًمن ضمزاء أقمامل، يم٠مّن قمٛمٚمف رضمع إًمٞمف، ويًتٕمٛمؾ ذم ُمٓمٚمؼ اْلزاء، وًمٙمـ اؾمتٕمامًمف 

ذم اْلزاء احلًـ أيمثر، وىمٞمؾ اؾمتٕمامًمف ذم اْلؾم٤مءة إّٟمام هق ًمٚمتٝمّٙمؿ، ومٝمق يتخّص 

ْليامن سم٤مهلل واًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م مه٤م سم٤مْلطم٤ًمن يمام أّن اًمٕم٘مقسم٦م ختتّص سم٤مًمنّم، أي إذا يم٤من ا

اًمنّم قمٜمديمؿ وؾم٥ٌم اًمٜم٘مٛم٦م ُمٜمٙمؿ، وم٠مٟم٤م أظمؼميمؿ سمنّم ُمـ ذًمؽ يٚمزُمٙمؿ أن شمٜم٘مٛمقه، وهق 

 .2شاْلزاء اًمّزء اًمذي طمّؾ ومٞمٙمؿ ٟمتٞمج٦م أومٕم٤مًمٙمؿ وأقمامًمٙمؿ، وهق قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم صم٤مسم٧م

    .فمرف ُمٙم٤من وُمْم٤مف إًمٞمف 

   اؾمؿ ُمقصقل، سمدل ُمـ ضمر أو ُمٗمٕمقل سمف صم٤من ًمِـ  قن ذم حمّؾ ومٞمٙم

     ٟمّم٥م أو ظمؼم عمٌتدأ حمذوف شم٘مديره: هق  ومٞمٙمقن ذم حمّؾ . 

    ِف ُم٘مدم، أي ـمرده اهلل ُمـ رمحتف.سمِ  وُمٗمٕمقٌل  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

   :وم٤مقمٚمف. وىمد ُمّر ىمقًمف شمٕم٤ممم         1. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ِيرضمع إمم اهلل. ُمٕمٓمقف قمغم ش هق»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 . 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم   وىمد ُمّر

ىمقًمف شمٕم٤ممم:          4. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

                                                 
 .22/448 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .47/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .1

 .90/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .4
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    ُمٕمٓمقف قمغم ي ُمًخٝمؿ.. واْلٕمؾ هٜم٤م شمٙمقيٜمل أ 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٞمٝمقد يمام ُمّر ذم

ىمقًمف شمٕم٤ممم:                2. 

    .ُمٗمٕمقل سمف. َجع اًم٘مرد وهق دمًؿ قمٞمٜمل ًمٚمٝمزء واًمٚمٕم٥م 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم    َجع اخلٜمزير وهؿ دمًؿ قمٞمٜمل ًمٚمٛمٞمؾ إمم ،

 اًمٙمث٤موم٤مت واًمِمٝمقات.

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ِووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم هق يرضمع إمم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  ُمٕمٓمقف قمغم .

 . 

    ،ـْ يمثر ـمٖمٞم٤مٟمف دة اًمٕمجؾ، قمٌواعمراد ُمٜمٝمؿ: »ُمٗمٕمقل سمف. وهق َُم

ُ واًمره٤ٌمن وإطم٤ٌمر اًمذيـ همَ   .1شفُ ٌَ تُ ، وطمّرومقا يمُ فُ ٕمَ وذائِ  فُ اهلل وسمّدًمقا أطمٙم٤مُمَ  ـَ يْ وا دِ ػمَّ

      .اؾمؿ اؿم٤مرة ُمٌتدأ. أي اعمقصقومقن اعمذيمقرون 

           .ظمؼم             .متٞمٞمز .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم.ممٜمقع ُمـ اًمٍمف. أي أسمٕمد ، 

    جمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر و  . 

    .ُمْم٤مف إًمٞمف       أي قمـ اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ واًمٍماط

 اعمًت٘مٞمؿ.

 

                                                 
 .65/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .22/449 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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شمٌّٞمٜم٧م أي٦م اًمنميٗم٦م اًمٜمٗم٤مق ـ سمّل ومرق سملم ُمٜم٤موم٘مل اعمديٜم٦م وُمٜم٤موم٘مل اًمٞمٝمقد ـ طمٞم٨م 

وىم٤مًمقا ًمف: ٟمحـ سمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ اعم١مُمٜملم  أهّنؿ دظمٚمقا قمغم اًمرؾمقل إقمٔمؿ

 وهؿ يم٤مذسمقن ذم أىمقاْلؿ وىمد قمؼّم اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٗم٤مىمٝمؿ ذم هذه أي٦م.

  ىمقًمف شمٕم٤ممم: اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، أو قم٤مـمٗم٦م قمغم                  

  2. 

  فمرف زُم٤من ًمّلؾمت٘م٤ٌمل ُمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط ظم٤مومض ًمف وُمتٕمٚمؼ

 سمجقاسمف.

     ِضمر سم٤مٓو٤موم٦م ًمقىمققمف سمٕمد  ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف، ذم حمّؾ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

٤مقمكم يرضمع إمم اعمٜم٤موم٘ملم واعمٗمٕمقزم يرضمع إمم اًمٔمرف، ومٕمؾ اًمنمط، واًمْمٛمػم اًمٗم

 واعم١مُمٜملم سمف. اهلل رؾمقل

    ِووم٤مقمٚمف. ضمقاب اًمنمط. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

   ِووم٤مقمٚمف. ُم٘مقل اًم٘مقل، أي أّن اعمٜم٤موم٘ملم إذا دظمٚمقا قمغم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

اعم١مُمٜملم       رؾمقلؿ يّمدىمقن اًمأي أفمٝمروا اْليامن وادقمقا أهّن 

 .إقمٔمؿ

 .طم٤مًمٞم٦م 

   :طمرف ْت٘مٞمؼ وهٜم٤م طمرف شمقىمع ُمتٕمّٚمؼ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم      وهذه

 طم٤مْلؿ.

     ِٟمّم٥م طم٤مل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم ذم  ووم٤مقمٚمف ذم حمّؾ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

                                                 
 .58/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2
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 . 

  أو سم٤مء احل٤مل.ش ُمع»طمرف ضمر، ًمٚمٛمّم٤مطم٦ٌم سمٛمٕمٜمك 

    .واْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م شم٘مديره:  جمروره    

يم٤مومريـ أو ُمتٚمًٌلم    . 

  قم٤مـمٗم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م ُمٕمٓمقف قمغم     . 

            .ُمٌتدأ  .طمرف ْت٘مٞمؼ             .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

  .واًمْمٛمػم يرضمع إمم ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م     شم٠ميمٞمدًا ،

 وشمثٌٞمت٤ًم ًمٙمٗمرهؿ.

واعمٕمٜمك: أهّنؿ طملم اًمدظمقل واخلروج يم٤مٟمقا قمغم طم٤مًم٦م واطمدة وهل اًمٙمٗمر ومل 

، ُمع أهّنؿ ًمق يم٤مٟمقا ـم٤مًمٌل احلّؼ خلرضمقا ُم١مُمٜملم  طم٤مْلؿ ُمـ ُمّلىم٤مة رؾمقل اهلليتٖمػّم 

 سمٕمد أن ؾمٛمٕمقا دٓئٚمف ورأوا سمٞمٜم٤مشمف. ُمـ قمٜمد رؾمقل اهلل

واًمقضمف ذم ذًمؽ: رؾمقخ اًمٙمٗمر ذم ىمٚمقِبؿ وؿمّدشمف ومٞمٝم٤م، ومٝمؿ ئمٝمرون اْليامن 

 وهؿ يم٤مومرون.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م            .ُمٌتدأ            .ظمؼم .طمرف ضمر 

 صقًم٦م، ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ قُم  . 

   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ٟمّم٥م ظمؼم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ذم حمّؾ  و .    

    اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق واعمٙمر واًمٖمدر وأّن اهلل شمٕم٤ممم جي٤مزهيؿ قمٚمٞمٝم٤م سمام ّٓ ـف ًمٞمس إ

 يًتح٘مقٟمف.

حم٤مـمقن سم٤مًمٕمٚمٞمؿ اًم٘مدير ومٞمٕمٚمؿ وقمٞمٌد ْلؿ وإقمّلم ْلؿ سم٠مهّنؿ »واْلٛمٚم٦م إظمػمة: 

 .2شوأهٚمف وديٜمف احلّؼ  قلوٛمروه ًمٚمرؾمأي٠مّتؿ وُم٤م ُمٜمق

                                                 
 .22/442 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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 ؿم٠من اًمٜمزول

 2ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل: ٟمزًم٧م ذم قمٌداهلل سمـ ُايّب عم٤م أفمٝمر اْلؾمّلم... .

 

                           

       

 

م وصٗمٝمؿ ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هذه أي٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ شم٘مدّ  وصػ اهلل شمٕم٤ممم ذم

وسملّم ؾمٌح٤مٟمف ُمٔم٤مهر ظمروضمٝمؿ ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ُمـ اًمديـ وذيمر ؾمٛم٦م ٓشمٗم٤مرىمٝمؿ ذم 

 احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م.

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمرؾمقل شأٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ،

 سم٤مًمرؤي٦م هٜم٤م سمٍمي٦م. يًٛمع، واعمراد ـْ ُمَ  أو ًمٙمؾِّ  إقمٔمؿ

    ٌٞمتٝمؿ.ًمُمٗمٕمقل سمف، أي أيمثرهؿ وهم٤م 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ    و ،   سمٞم٤مينٌّ و  

 يرضمع إمم اعمٜم٤موم٘ملم.

    ِّٟمّم٥م طم٤مل ُمـ وٛمػم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، ذم حمؾ   .

٤مًمٖم٦م ذم اًمنقم٦م وهل ود اًمٌطء. واًمٗمرق سملم اًمنقم٦م واًمٕمجٚم٦م أّن اعم٤ًمرقم٦م ُمٗم٤مقمٚم٦م وُمٌ

اًمنقم٦م شمٔمٝمر ذم اْلقارح واًمٕمجٚم٦م ذم اْلقاٟمح ٟمٔمػم اًمٗمرق سملم اخلْمقع واخلِمقع 

 واخلقف واخلِمٞم٦م.

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   اعمراد سمـ ،    هٜم٤م: اًمٙمٗمر يمام

                                                 
 .2/152 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2
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ّدي ًُ قض ذم آي٤مت اًمديـ اًمٜم٤مزًم٦م قمغم اعم١مُمٜملم واًم٘مقل ذم ُمٕم٤مرف اخل»أي  2قمٚمٞمف اًم

 اًمديـ سمام يقضم٥م اًمٙمٗمر واًمٗمًقق قمغم ُم٤م يِمٝمد سمف ُم٤م ذم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ُمـ ىمقًمف: 

     1ش. 

أىمقل: يٛمٙمـ محؾ    4قمغم يمؾِّ ُمٕمّمٞم٦م يمام يراه اًمِمٞمخ إومم ،

ًمتخّمٞمص ذم هذه أي٦م، واًمذي يًّٝمؾ اخلٓم٥م واًمتخّمٞمص ذم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ٓ يقضم٥م ا

 .4ِبؿ اخلٓم٤مي٤م، يمام ئمٝمر ُمـ اًمًّٞمد اًمًٌزواري ٧مَجٞمع اعمٕم٤ميص وأطم٤مـم أهّنؿ همرىمقا ذم

وإّٟمام ذيمر »      ام صمؿ وإٟمّ ]ًمـ[ أهّنؿ هم٤مرىمقن ذم اْلش إمم اْلصمؿ»دون

   5شذم ظمّمقصٞم٤مشمف، ٓ أهّنؿ ظم٤مرضمقن ومٞم٤ًمرقمقن إًمٞمف. 

َٖم٦ِم َأنَّ اخلَْٛمَر ىمد ُيْٓمَٚمُؼ قمٚمٞمٝم٤م:  ، واطْمَتُجْقا سمَِ٘مْقِل شاْلصْمؿُ »وىمد َذيَمَر سمٕمض أْهِؾ اًمٚمَّ

 اُْمِرِئ اًْمَ٘مٞمِْس اًمِّم٤مقِمِر اْل٤مِهكمِّ اعمٕمروف ـ ُمـ اًمقاومر ـ :

سْم٧ُم اْْلصْمَؿ طَمتّك زاَل قَمْ٘مكِمْ   َذَ

 

 يَمذاَك اًمِٕمْٚمُؿ شَمْذَه٥ُم سم٤مًْمُٕمُ٘مْقلِ  

 ُم٤م ىم٤مًمف اعمح٘مّ٘مقن ُمـ أّن اْلصْمَؿ َيِْمُٛمُؾ يُمؾَّ ُمٕمّمٞم٦م.وهذا ٓ ُيٕم٤مرُض  

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  و .   اًمٔمٚمؿ ودم٤موز احل٘مقق وشمٕمدي :

طمدود اهلل واعمراد سمف آقمتداء قمغم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ، ومٝمؿ     ذم فمٚمؿ اًمٜم٤مس

 يقضم٥م ظم٤ًمرّتؿ.ويٕمقد قمٚمٞمٝمؿ وسم٤مل فمٚمٛمٝمؿ و

           .قم٤مـمٗم٦م    ُمٕمٓمقف قمغم  .وُمْم٤مف إًمٞمف 

    ُمٗمٕمقل سمف. ُمٜمّمقب سمٛمّمدر  . 

                                                 
 .4/577 اًمتٌٞم٤من ذم قمٜمف ٟم٘مؾ .2

 .42 و 6/40 اعمٞمزان .1

 .4/577 اًمتٌٞم٤من .4

 .22/442 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .22/442 اًمرمحـ ُمقاه٥م .5
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اعمحٔمقر اًمذي يٚمزم ص٤مطمٌف اًمٕم٤مر، ومٞمختّص سم٤مًمدينء ُمـ اعمحّرم، اًمًح٧م هق »

اًمتل طمّٚم٧م ومٞمٝمؿ، وايمتًٌقا  وىمد يٓمٚمؼ قمغم يمّؾ حمّرم، واعمراد ذم اعم٘م٤مم إُُمقر اعمحّرُم٦م

ُمٜمٝم٤م إُمقال، يم٤مًمرسم٤م واًمرؿمقة وٟمحق ذًمؽ، واًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف ُمع أّٟمف داظمؾ ذم ُم٤م شم٘مّدم 

ُمـ اْلصمؿ واًمٕمدوان: ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمت٘مٌٞمح، وًمإلقمّلم سم٠مّن أيمؾ احلرام ؾمٚم٥م ىمٚمقِبؿ 

 .2شدّي٦موأهّؿ ُم٘مّمد قمٜمدهؿ، وْلراءة اًمًٞمئ٦م اًمٗمٕمٚمّٞم٦م سمٕمد إراءة اًمًٞمئ٦م اًم٘مقًمّٞم٦م وآقمت٘م٤م

 .زائدة، ًمٚمت٠ميمٞمد 

   ِْلٟمِم٤مء اًمذم وشم٘مٌٞمح أومٕم٤مْلؿ أي  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  ذه ِباًمٕمٛمؾ

 إومٕم٤مل.

  اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ          .   .ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص واؾمٛمف 

     ٟمّم٥م ظمؼم  ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ذم حمّؾ   واعم٤ميض .

ري آؾمتٛمرا       .يدّل قمغم اؾمتٛمرارهؿ ذم إُمقر اًمثّلصم٦م 

 ٦مٌ رواي

ح٧م ىم٤مل: ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم ُمٕمتؼمة اًمًٙمقين قمـ أيب قمٌداهلل ًُّ : ُمـ اًم

 1صمٛمـ اعمٞمت٦م، وصمٛمـ اًمٙمٚم٥م، وُمٝمر اًمٌٖمل واًمرؿمقة ذم احلٙمؿ، وأضمر اًمٙم٤مهـ.

 

                          

        

 

شمقسمٞمخ قمٜمٞمػ ًمرؤؾم٤مء إدي٤من ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ذم اًمٔم٤مهر، وذم اًمقاىمع ُمقضمٌف 

ـْ قمرف احلّؼ وؾمٙم٧م قمٜمف، وأّن اًمٕم٤ممل سم٤مهلل وديٜمف وأطمٙم٤مُمف ٓسمّد ًمف أن ُيت٩م قمغم  ًمٙمؾِّ َُم

                                                 
 .22/441 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .22ح ،2/152 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1
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  سمِمتك اًمقؾم٤مئؾ... .اعمٔم٤ممل واعمٕم٤ميص

    يٗمٕمؾ، ش هّّل »طمرف ْتْمٞمض سمٛمٕمٜمك ٓ َ ومِل    إذا دظمؾ قمغم

اعم٤ميض أوم٤مد اًمتقسمٞمخ وإذا دظمؾ قمغم اعمًت٘مٌؾ أوم٤مد اًمتحْمٞمض، وأُّم٤م هٜم٤م ْتْمٞمض ُأريد 

 ُمٜمف اًمتقسمٞمخ.

اًمًٚمػ، وْتْمٞمض اخلٚمػ قمغم شمرك ُمت٤مسمٕمتٝمؿ قمٚمامئٝمؿ ذم يدّل قمغم شمقسمٞمخ »سمؾ 

ؿ، وشمريمٝمؿ اًمٜمٝمل قمـ ارشمٙم٤مب اعمقسم٘م٤مت ُمـ أصم٤مم واعمٕم٤ميص، ُمع قمٚمٛمٝمؿ ؾمٙمقّتؿ قمٜمٝم

سم٠مهّن٤م يمذًمؽ، وم٢مّن ُم٤م ومٕمٚمقه ُمـ اعمقسم٘م٤مت وُم٤م ارشمٙمٌقه ُمـ اًمًقء واًمنمور، ُمٗمًدة ْلؿ 

وًمأُلُّم٦م اًمتل يٕمٞمِمقن ومٞمٝم٤م، ًمقٓ ي٘مقم ْلؿ َُمـ ي١مصّمر ىمقًمف ذم اعمجتٛمع ويّمّدوهؿ قمـ 

ٓمػمة وريمٜمقا إمم اًمٔمٚمؿ، ومٕمّؿ اًمٗم٤ًمد اْلٛمٞمع، ذًمؽ، وًمٙمٜمّٝمؿ شمريمقا هذه اعمٝمّٛم٦م اخل

 .2شوأو٤مقمقا اًمديـ وأومًدوه، ومٜم٤مًمقا اخلزي واًمٕم٤مر

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، واًمْمٛمػم يرضمع إمم أهؾ اًمٙمت٤مب ذم

 اًمٔم٤مهر وذم اًمقاىمع إمم ُمـ قمٛمؾ سمٛمٕم٤ميص اهلل وارشمٙم٥م ُمٔم٤ممل اًمٕم٤ٌمد.

     وهق وم٤مقمؾ. َجع اًمرسم٤مين « ُ اًمرّب وهق  ؾِ ٌَ ىمِ  ـْ ذي ُمِ اًمّ  ـِ يْ سم٤مًمدِّ  اًمٕم٤ممِل

أو اًمٕم٤ممل ورّب اًمٕمٚمؿ، واًمذي يٕمٌد اًمرّب  1شُمٜمًقب إمم اًمرّب قمغم وضمف شمٖمٞمػم آؾمؿ

زيدت إًمػ واًمٜمقن ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٜم٥ًم، واعمقصقف سمٕمٚمؿ اًمرّب، واًمٕم٤ممل اعمٕمٚمِّؿ، 

 .4سم٤مهلل  واًمٕم٤ممل اًمراؾمخ ذم اًمٕمٚمؿ واًمديـ، واعمت٠مًّمف اًمٕم٤مرف

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم     ،    َجع طِمـؼَْم ـ سمٙمن احل٤مء

                                                 
 .22/441 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 .4/579 اًمتٌٞم٤من .1

 رسم٥م. ُم٤مدة ،407 و 2/404 اًمٕمرب ًم٤ًمن راضمع .4



 497  .......................................................................  64 / اعم٤مئدة ؾمقرة

واىمتٍم  1وهق اًمٕم٤ممِل ذم اًمدي٤مٟم٦م اًمٞمٝمقدي٦م، صمّؿ يٓمٚمؼ قمغم ُمٓمٚمؼ اًمٕم٤ممل. 2وومتحٝم٤م ـ

 4اعمت٠مظمرون قمغم ومتح احل٤مء ًمٚمتٗمرىم٦م سمٞمٜمف وسملم اؾمؿ اعمداد اًمذي يٙمت٥م سمف.

      ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

    ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب عمّمدر   ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  هوىمد ُمّر ُمٕمٜم٤م

 وهق اعمٕم٤ميص اًم٘مقًمٞم٦م.

           .قم٤مـمٗم٦م     ُمٕمٓمقف قمغم   . 

    ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب عمّمدر     .وهق ُمّم٤مديؼ اعمٕم٤ميص اًمٗمٕمٚمٞم٦م 

ومل يذيمر ذم هذه أي٦م اًمٕمدوان ّٕٟمف ٓ ْيرج قمـ اعمٕم٤ميص اًم٘مقًمٞم٦م واعمٕم٤ميص 

 .وانَ دْ ر اًمٕمُ يمَ ذَ  ٟمَّام٠مَ ٙمَ ومَ ٤م مُه رَ يمَ اًمٗمٕمٚمٞم٦م وم٢مذا ذَ 

اىمتٍم ذم شمقسمٞمخ اًمرسّم٤مٟمٞملم قمغم شمرك هنٞمٝمؿ قمـ ىمقل اْلصمؿ »ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: 

امء إمم أّن اًمٕمدوان يزضمرهؿ قمٜمف اعمًٚمٛمقن وٓ وأيمِؾ اًمًح٧م، ومل يذيمر اًمُٕمدوان إي

يٚمتجئقن ذم زضمرهؿ إمم همػمهؿ، ّٕن آقمتامد ذم اًمٜمٍمة قمغم همػم اعمجٜمل قمٚمٞمف، 

 .4شوٕمػ

 .زائدة، ًمٚمت٠ميمٞمد 

   ِْلٟمِم٤مء اًمذم وشم٘مٌٞمح أومٕم٤مْلؿ، أي  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  اًمٕمٛمؾ قمدم

 هنٞمٝمؿ.

  اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمؾ . 

    ِٟم٤مىمص واؾمٛمف.           ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

                                                 
 .1/629 اًمّمح٤مح ذم يمام .2

 اًمٕمٚمامء. إطم٤ٌمر: ُمٕمٜمك ضمٕمؾ طمٞم٨م اًم٤ًمسم٘م٦م اعمّمدر ذم يمام .1

 .5/224 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .4

 .5/245 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف قيرواًمتٜم اًمتحرير شمٗمًػم .4
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وَجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م ذّم ًمّمٜمٞمع اًمرسم٤مٟمٞملم وإطم٤ٌمر ذم ؾمٙمقّتؿ قمـ شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر 

شم٠ميمٞمد سمٚمٞمغ قمغم اًمتقسمٞمخ، وٟمٕمل قمغم اًمٕمٚمامء ًمتقاٟمٞمٝمؿ ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرات، واًمّمٜمع »و

ة ورؾمقخ، أُّم٤م اًمٕمٛمؾ ومٝمق اًمٗمٕمؾ قمـ ىمّمد، وأُّم٤م هق اًمٗمٕمؾ اًمّم٤مدر قمـ ُمزاوًم٦م وإضم٤مد

اًمٗمٕمؾ وم٘مد يّمدر قمـ احلٞمقاٟم٤مت، ومّم٤مر اًمّمٜمع أظمّص ُمـ اًمٗمٕمؾ وأظمّص ُمـ اًمٕمٛمؾ 

يمام قمروم٧م، ٕضمؾ ذًمؽ يم٤من هذا أسمٚمغ ذم اًمذّم ُمـ ُمرشمٙمٌل اًمٙم٤ٌمئر، وًمذا ىم٤مل اسمـ 

٤ٌّمس: ُم٤م ذم اًم٘مرآن أؿمّد شمقسمٞمخ٤ًم ُمـ هذه أي٦م. وم٢مّن شمرك اًمٜمٝمل يٜمّؿ قمـ  ؾمقء اًمنيرة قم

وقمـ طم٥ّم اًمذات، وإيث٤مر رى اًمٜم٤مس، وم٢مّٟمف ُم٤م شمرك اًمٕمٚمامء اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، وهؿ 

ّٓ شمٙمّٚمٗم٤ًم ًمرو٤مء اًمٜم٤ّمس، وْت٤مُمٞم٤ًم ًمتٜمٗمػمهؿ ُمٜمٝمؿ  .2شيٕمٚمٛمقن سم٤معمٞمث٤مق اًمذي ُأظمذ ُمٜمٝمؿ، إ

 روايت٤من

، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك  قمٚمٞمف، وىم٤مل: أُّم٤م ظمؼم طمًـ ىم٤مل: ظمٓم٥م أُمػماعم١مُمٜملم

هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ طمٞم٨م ُم٤م قمٛمٚمقا ُمـ اعمٕم٤ميص، ومل  سمٕمد، وم٢مّٟمف        

      ذًمؽ، وإهّنؿ عّم٤م مت٤مدوا ذم اعمٕم٤ميص ومل             

ُمر ذًمؽ، ٟمزًم٧م ِبؿ اًمٕم٘مقسم٤مت، وم٠ُمُمروا سم٤معمٕمروف، واهنقا قمـ اعمٜمٙمر، واقمٚمٛمقا أّن إ

امء إمم  ًّ سم٤م أضمّلً، ومل ي٘مٓمٕم٤م رزىم٤ًم، إّن إُمر يٜمزل ُمـ اًم سم٤معمٕمروف واًمٜمّٝمل قمـ اعمٜمٙمر مل ي٘مرِّ

 1إرض يم٘مٓمر اعمٓمر إمم يمؾِّ ٟمٗمٍس سمام ىمّدر اهلل ْل٤م ُمـ زي٤مدٍة أو ٟم٘مّم٤مٍن، احلدي٨م.

، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: سمٚمٖمٜمل أّٟمؽ شم٘مقل: ُمـ ظمؼم قمٛمرو سمـ ري٤مح قمـ أيب ضمٕمٗمر

ٜم٦ّم ًّ  أّٟمؽ ٓ شمرى  ـمّلىمف ؿمٞمئ٤ًم؟ ـمّٚمؼ ًمٖمػم اًم

ي٘مقًمف، أُم٤م واهلل ًمق يمٜم٤ّم ٟمٗمتٞمٙمؿ سم٤مْلقر  : ُم٤م أىمقًمف، سمؾ اهلل وم٘م٤مل: أسمقضمٕمٗمر

ي٘مقل:  ًمٙمٜم٤ّم ّذًا ُمٜمٙمؿ: ٕنَّ اهلل                        

                                                 
 .22/444 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2

 (.5/57) 6ح ،9/486 اًمٙم٤مذم .1
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         .2إمم آظمر أي٦م 

 1رواه٤م اًمٕمٞم٤مر سم٤مظمتّلف.و

 

                            

                         

                                 

               

 

ؾ اًمٙمت٤مب، وٓ ؾمّٞمام اًمٞمٝمقد ُمٜمٝمؿ ظم٤مّص٦م، ُمٔمٝمر آظمر ُمـ ُمٔم٤مهر ؾمخري٦م أه»

اًمذيـ اخّتذوا ديـ اهلل ؾمخري٦م وًمٕم٤ًٌم، وم٘مد اؾمتٝمزؤا سم٤مًمنميٕم٦م اًمتل أٟمزْل٤م قمغم رؾمقًمف 

، واخّتذوا أطمٙم٤مُمٝم٤م ًمٕم٤ًٌم، يمام اؾمتٝمزؤا سم٤مًمّمّلة اًمتل هل أهّؿ قم٤ٌمدة اًمٙمريؿ

ٓمػم وظمٓمره ٝمزاًء آظمر ُمٜمٝمؿ، أُمره ظمتاؾم وؿمٕمػمة ذم اْلؾمّلم، وذم هذه أي٦م سملّم 

يمٌػم، وم٘م٤مًمقا ومٔمٞمٕم٤ًم وِبتقا ِبت٤مٟم٤ًم يمٌػمًا، يٜمٌئ قمـ قمٔمٞمؿ اْلرأة قمغم اهلل شمٕم٤ممم ويمٌػم 

ّٓ أّن اهلل شمٕم٤ممم أظمزاهؿ وطمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمذّل  ـمٖمٞم٤مهنؿ قمغم احلّؼ ويمٗمرهؿ اًمٕمٔمٞمؿ، إ

واًمٕم٤مر، وم٠مـمٗم٠م قمدواهنؿ، وأذّْلؿ سمٕمد ُم٤م يم٤مٟم٧م ؾمّجٞمتٝمؿ اًمٗم٤ًمد وآقمتداء قمغم ظمٚمؼ 

 .4شحلًد قمغم أهؾ احلّؼ اهلل، وا

  :اؾمتئٜم٤مومٞم٦م أو قم٤مـمٗم٦م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم         4. 

   ُِم١مٟم٨م. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

                                                 
 (.6/57) 2ح ،22/471 اًمٙم٤مذم .2

 .245ح ،1/59 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .22/459 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4

 .62/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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    وم٤مقمٚمف، واْلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م سمٕمده ُم٘م٤مًم٦م اًمٞمٝمقد اًمٍمطم٤مء همػم اعمٜم٤موم٘ملم

شمتْمٛمـ اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء اعمذيمقريـ ذم اًم٤ًمسمؼ ومٚمذًمؽ أؾمٜمد إًمٞمٝمؿ وُم٘م٤مًمتٝمؿ 

 وؾمقء اًمٔمـ وإدب سم٤مهلل شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف.

     ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف. يٕمؼّم اًمٕمرب قمـ اًمٕمٓم٤مء واًمٌذل واًمٙمرم سم٤مًمٞمد يمام

 هق يمذًمؽ ذم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م أيْم٤ًم.

وم٤معمراد سمـ      َوسمذًمف ويمرُمف ورزىمف سمؾ إرادشمف وومٕم٤مًمف ذم  هُ ءَ ٓم٤ميٕمٜمل قم

طمٞمٜمئذ اًمٞمد ٓ ختتص سم٤مًمٕمٓم٤مء سمؾ شمِمٛمؾ اْلرادات وإومٕم٤مل اًمتنميع واًمتٙمقيـ و

 واًمًٚمٓم٦م واعمٚمؽ.

               .ظمؼم   .ومٕمؾ ُم٤مض ُم١مٟم٨م ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل 

     .ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف        َجٚم٦م ُمٕمؽمو٦م دقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ

 .ٟمف ُمـ اًمٜم٘مص همػم اعمٜم٤مؾم٥م ًمف سمٕمذاب ُمِم٤مسمف عم٤م ٟمًٌقا إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿم٠م

 قم٤مـمٗم٦م وُم٤م سمٕمده٤م قمٓمػ شمٗمًػم 

    .ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  و . ُمقصقًم٦م أو ُمّمدري٦م 

   ِووم٤مقمٚمف. أي  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم    .أو سم٘مقْلؿ هذا 

  .طمرف إضاب 

    قمغم  ، وصٞمٖم٦م اًمتثٜمٞم٦م هٜم٤م شمدّل شاًمٞمد»ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف. ىمد ُمّر ُمٕمٜمك

 يمامل اًم٘مدرة.

     ظمؼم واًمًٌط هٜم٤مي٦م يمٜم٤مي٦م قمـ صمٌقت اًم٘مدرة ًمف شمٕم٤ممم ذم ٟمًخ

 اًمنمائع وإطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م ويمذًمؽ ذم اًمٌداء سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إُمقر اًمتٙمقيٜمٞم٦م.

   ٛمػم ُمًتؽم يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم، سمٞم٤من ًمًٌط يده ف وومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚم

 شمٕم٤ممم.
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             .اؾمؿ ُمٌٝمؿ، طم٤مل .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م سمٞم٤من ًمٚم٥ًٌم اًمذي دقم٤م اًمٞمٝمقد إمم هذه اعم٘م٤مًم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م 

 .ٓم اًم٘مًؿ 

   ن ٟمزول اًم٘مرآن وُمٕم٤مرومف اًمث٘مٞمٚم٦م، هؿ يرو رع وٟمقن اًمت٠ميمٞمدومٕمؾ ُمْم٤م

 زي٤مدًة ًمٚمح٘مد واحل٤ًمدة.يٚمزُمٝمؿ  واٟمج٤مز دقمقة اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ

    .ُمٗمٕمقل سمف أّول ُم٘مدم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ     واًمْمٛمػم يرضمع إمم

 اًمٞمٝمقد.

 .ُمقصقًمف، وم٤مقمؾ 

    ِش.هق»ٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم ُمٌٜمل ًمٚم ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم اخلٓم٤مب يرضمع إمم اًمرؾمقل .

 .إقمٔمؿ

     .ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف 

    .ُمٗمٕمقل سمف صم٤من           .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    اًمٙمٗمر ُمـ ىمٌٞمؾ شم٘مديؿ . وشم٘مديؿ اًمٓمٖمٞم٤من قمغم

 ٦م قمغم اعمٕمٚمقل.اًمٕمٚمّ 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف 

    فمرف ُمٙم٤من ُمتٕمّٚمؼ سمـ    وُمْم٤مف إًمٞمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم

 اًمٞمٝمقد.

     .ُمٗمٕمقل سمف   .اًمٌٖمض اعمتٕمدي إمم اًمٖمػم ذم اًمٕمٛمؾ : 

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم    .     .ُم٤م يٙمقن ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ ٟمٗم٤مر
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 ومتٙمقن أقمؿ ُمـ اًمٕمداوة.

         تٝمؿ إمم ُمّ أُ ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. وومٞمف دًٓم٦م قمغم سم٘م٤مء

 آظمر اًمدٟمٞم٤م.

   ُمّمدري٦م.ش ُم٤م»اًمزُم٤مٟمٞم٦م واؾمؿ ُمٜمّمقب قمغم ٟمٞم٤مسم٦م اًمٔمرومٞم٦م 

      ِووم٤مقمٚمف. اي٘م٤مد: إؿمٕم٤مل.           ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  .ُمٗمٕمقل سمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

     ِوُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. آـمٗم٤مء: اْلمخ٤مد. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

   وم٤مقمٚمف. أي  ؾمّلم سمجٝم٦م اْلؾمّلم صم٤مروا طمرسم٤ًم قمغم اْلأ    

  .سم٤مًم٘م٤مء آظمتّلف سمٞمٜمٝمؿ، ٓسمجٝم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو اًمٕمٜمٍمي٦م أو همػمه٤م 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م   .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، أي جيتٝمدون 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

      .ُمٗمٕمقل ًمف. أي ْلوم٤ًمد إرض        .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

            .ُمٌتدأ    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

    ُمٗمٕمقل سمف. وَجٚم٦م       ظمؼم. وٓ ْيٚمٞمٝمؿ أن

 يٜم٤مًمقا ُم٤م أرادوه ُمـ اْلوم٤ًمد ذم آرض ومٞمخٞم٥م ؾمٕمٞمٝمؿ.

ُف سمٞم٤مٌن ًمٙمقهنؿ  وهذا يُمٚمُّ              ٕهّنؿ همػم ٟم٤مئٚملم سمام .

 ىمّمدوه واضمتٝمدوا ٕضمٚمف.

 شمٜمٌٞمف

ىمد سمحثٜم٤م طمقل اًمٌداء ذم أسمح٤مصمٜم٤م إُصقًمّٞم٦م واًمٕم٘م٤مئدّي٦م ومراضمٕمٝمام ًمتٙمٛمٞمؾ اًمٌح٨م 

 وىمد ُدّوٟم٧م ذم رؾم٤مًم٦م قمغم ٟمحق اًمت٘مرير، واحلٛمدهلل رّب اًمٕم٤معملم.
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هذه دقمقٌة ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أن يتقسمقا ويدظمٚمقا ذم اْلؾمّلم، »

 ُم٤م ٥مُّ اْلؾمّلم جَيُ  وإن اؾمتج٤مسمقا ًمدقمقشمف صٗمح قمـ َجٞمع ذٟمقِبؿ، وإن قمٔمٛم٧م، ٕنّ 

ن اشم٘مقا سمٕمد إؾمّلُمٝمؿ أدظمٚمٝمؿ ضمٜم٤مٍت دمري ُمـ ْتتٝم٤م أىمٌٚمف، يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م، و

 .2شإهن٤مر

 .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م 

   ،ش إن»ًمٚماميض وش ًمق»طمرف ذط همػم ضم٤مزم ُٓمتٜم٤مع اًمٌمء ُٓمتٜم٤مع همػمه

يمرُمتؽ ومٞم٘مدر آيمرام سم٤مٓشمٞم٤من ذم شمٞمتٜمل ٕأؽ. وًمق تن اشمٞمتٜمل أيمرُمَ إًمٚمٛمًت٘مٌؾ يم٘مقًمؽ: 

 1ذًمؽ.ش ًمق»وقمد وًمٞمس ذم ش إن»يض، وذم اعم٤م

            .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ   .اؾمٛمف 

    ُمْم٤مف إًمٞمف، وىمد ُمّر أّن ُمّمٓمٚمح      ذم اًم٘مرآن

اًمٙمريؿ يٓمٚمؼ قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ظم٤مص٦م وًمٙمـ اًمدقمقة هٜم٤م ٓ ختتص ِبؿ سمؾ جيري 

وُمراقم٤مة اًمت٘مقى ذم  اًمٕمّٚم٦م وهل اْليامن سمٛمحّٛمدَجٞمع اًمٙمٗم٤مر ًمٌٞم٤من  ذم طمّؼ 

 ذيٕمتف.

    ِووم٤مقمٚمف، ظمؼم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  أي .   ظم٤مشمؿ  سمٛمحّٛمد

 .اًمٜمٌٞملم وُمٕمٌقده اهلل 

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم   أي .     وذم اًمٕمٛمؾ  اهلل ذم ذيٕمتف

                                                 
 .4/94 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .4/584 اًمتٌٞم٤من راضمع .1
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 ضمتٜم٤مب قمـ ُمٕم٤مصٞمٝم٤م.سمقاضم٤ٌمّت٤م وآ

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب   إذا يم٤من ومٕمًّل ُم٤موٞم٤ًم ُمثٌت٤ًم ًمت٠ميمٞمد ْت٘مؼ اًمتّلزم سملم

ذط    اًمت٠ميمٞمد.وضمقاِب٤م، أو ٓم اًم٘مًؿ داًم٦م قمغم 

     ِووم٤مقمٚمف واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمٝم٤مسم٦م  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

وشمٕمٔمٞماًم ًمألُمر. اًمتٙمٗمػم: اًمتٖمٓمٞم٦م،     .أي عمحقٟم٤م 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم .   

  .سمنمـمل اْليامن واًمت٘مقى 

      .ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. أي اًمذٟمقب اًمتل قمٛمٚمقه٤م ذم زُمـ يمٗمرهؿ

أصمر  ّٕن اْليامن واًمت٘مقى شمقضم٥م شمزيمٞم٦م ٟمٗمقؾمٝمؿ ومٞمٛمحقا اهلل       يمٗم٤مرة

 ُم٤م ىمٌٚمف. ْليامهنؿ وشم٘مقاهؿ ّٕن اْلؾمّلم جَي٥ُمُّ 

  قم٤مـمٗم٦م، واْلٛمٚم٦م سمٕمده٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم          . 

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب   

       ِووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف أّول. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    .ُمٗمٕمقٌل سمف صم٤مٍن            .ُمْم٤مف إًمٞمف 

 رواي٦م

اًمٕمٞم٤مر رومٕمف قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: يم٤من 

٦م ُمقؾمك قمغم إطمدى وؾمٌٕملم ُِمٚم٦َّم، ؾمٌٕمقن ُمٜمٝم٤م ذم  اهلل رؾمقل ىم٧م ُاُمَّ ي٘مقل: شمٗمرَّ

٦م قمٞمًك قمغم اصمٜملم وؾمٌٕملم ومِرىم٦م، إطمدى وؾمٌٕمقن  ىم٧م ُاُمَّ اًمٜم٤مر، وواطمدة ذم اْلٜم٦ّم، وشمٗمرَّ

تل قمغم اًمِٗمرىمتلم َجٞمٕم٤ًم سمٛمّٚم٦م واطمدة ذم اْلٜم٦ّم، ومِرىم٦م  ذم اًمٜم٤مر، وواطمدة ذم اْلٜم٦َّم، وشمٕمٚمق ُاُمَّ

 وصمٜمت٤من وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤مر.

ـْ هؿ، ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: اْلامقم٤مت اْلامقم٤مت.  ىم٤مًمقا: َُم

 إذا طمّدث ِبذا احلدي٨م قمـ ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ زيد: يم٤من قمكمُّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م
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 ، شمّل ومٞمف ىمرآٟم٤مً رؾمقل اهلل                      

         :إمم ىمقًمف    2  ًو  وشمّل أيْم٤م            

        1 4.يٕمٜمل ُاُّم٦م حمّٛمد 

 

                             

                             

 

 شمتٛم٦م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ؿم٠من أهؾ اًمٙمت٤مب.

 ٦م قمغم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قم٤مـمٗم        . 

  .طمرف ذط، يمام ُمّر ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

    .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف. واًمْمٛمػم يرضمع إمم أهؾ اًمٙمت٤مب 

    ِووم٤مقمٚمف. ظمؼم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  إىم٤مُم٦م اًمٌمء ضمٕمٚمف ىم٤مئاًم واؾمتٕمػمت .

 ًمٕمدم اْلو٤مقم٦م.

    ُمٗمٕمقل سمف، اعمراد ِب٤م اًمقاىمٕمل ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مزًم٦م قمغم ُمقؾمك اًمٜمٌل  ٓ

وم٦م.  اًمتقراة اعمحرَّ

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم    واعمراد سمف اًمقاىمٕمل ُمٜمف اًمٜم٤مزل قمغم قمٞمًك .

ٓ اْلٟمجٞمؾ اعمحّرف. وإىم٤مُمتٝم٤م هل طمٗمٔمٝمام واًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء ومٞمٝمام ُمـ  اًمٜمٌل

 م.إطمٙم٤م
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           .قم٤مـمٗم٦م  ُمقصقًم٦م، ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     . 

    ِش.هق»ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  ُمـ همػم اًمتقراة واْلٟمجٞمؾ ُمـ اًمٙمت٥م .

 .ؿ سم٠ميدهيؿ يمزسمقر داود اًمٜمٌليدقمقن أهّن اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ اًمذيـ 

       ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ  و  

 سمٞم٤ميٌن. أي طم٤مل يمقن شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م    . 

  واىمٕم٦م ذم ضمقاب  .يمام ُمّر شمقوٞمحٝم٤م ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

    ِهٜم٤م ُمٓمٚمؼ اًمتٍمف واًمتٜمٕمؿ ش إيمؾ»ووم٤مقمٚمف واعمراد ُمـ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 سم٤مًمٜمٕمؿ اْلْلٞم٦م اعمٕمّدة ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم.

        ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف، ُمتٕمّٚمؼ سمـ    و   سمٞم٤مين ذم

شمٕمٞملم ضمٝم٤مت اًمرزق.     .يٕمٜمل اًمٜمٕمؿ اًمًامئٞم٦م 

           .قم٤مـمٗم٦م  ُمّر اًمٙمّلم ومٞمف.طمرف ضمر 

    ُمٕمٓمقف قمغم    . 

       ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من. يٕمٜمل اًمٜمٕمؿ إروٞم٦م. واْلٛمٚم٦م

                      يمٜم٤مي٦م سم٢مطم٤مـم٦م سمريم٤مت اًمًامء وإرض قمٚمٞمٝمؿ

ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                               

                    2  يمام شمدّل قمغم أّن إيامن اْلٟم٤ًمن

 وأقمامًمف اًمّم٤محل٦م شم٠مصّمر ذم اًمٜمٔم٤مم اًمتٙمقيـ ُمـ طمٞم٨م يمثرة اًمرزق واٟمدوم٤مع اًمٜم٘مؿ ووومقر

 اًمٜمٕمؿ وُم٤م ؿم٤مِبٝم٤م.

    ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم. اًمْمٛمػم يرضمع إمم أهؾ اًمٙمت٤مب واٟمّم٤مف
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 2ًمٗمريؼ ُمٜمٝمؿ سمٕمد أن ضمرت شمٚمؽ اعمذاّم قمغم أيمثرهؿ.

   .ُمٌتدأ ُم١مظمر. أي َج٤مقم٦ٌم 

       ٟمٕم٧م، أي ُمٕمتدًم٦م ذم أُمر اًمديـ واًمتًٚمٞمؿ ُٕمر اهلل. أي ومٞمٝمؿ َج٤مقم٦م

قت اًم٤ًمسم٘م٦م، سمؾ هؿ اًمذيـ هداهؿ اهلل إمم اْليامن واْلؾمّلم واقمتٜم٤مق ًمٞم٧ًم قمغم اًمٜمٕم

 اْلؾمّلم ّٕن ٟمٗمقؾمٝمؿ اقمت٤مدت اخلػم وَصُٚمح٧م ِب٤م وم٤ًمرقمقا إًمٞمف.

وهق اعمروي ذم شمٗمًػم  ومٝمؿ اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ُمٜمٝمؿ وشم٤مسمٕمقا اًمرؾمقل إقمٔمؿ

 1.أهؾ اًمٌٞم٧م

           .قم٤مـمٗم٦م   ذا اًمٙمثػم.ُمٌتدأ، واًمٜمٕمقت اًم٤ًمسم٘م٦م ْل 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ  . 

  ِوُمٕمٜم٤مه ىمٌح.           ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم .ُمقصقًم٦م، وم٤مقمؾ 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمؾ، وَجٚم٦م      ظمؼم اعمٌتدأ. أي سمئس

 ؿمٞمئ٤ًم قمٛمٚمٝمؿ.

 نروايت٤م

ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  أيب ضمٕمٗمرصحٞمح٦م حمّٛمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ         

                 .4. ىم٤مل: اًمقٓي٦م 

 .5واًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه 4رواه٤م اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمد صحٞمح ذم اًمٙم٤مذم

 ـم٤مًم٥مرومٕمف قمـ أيب اًمّمٝم٤ٌمء اًمٌٙمري، ىم٤مل: ؾَمِٛمٕم٧ُم قمكم سمـ أيب  اًمٕمٞم٤مر

                                                 
 .5/250 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .2

 .2/151 اًم٘مٛمل وشمٗمًػم 4/586 اًمتٌٞم٤من ذم يمام .1

 .1ح ،2/256 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .4

 (.2/424) 6ح ،1/466 اًمٙم٤مذم .4

 .250ح ،1/62 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .5
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دقم٤م رأس اْل٤مًَمقت وأؾمُ٘مػ اًمٜمّم٤مرى  وم٘م٤مل: إيّن ؾم٤مئٚمٙمام قمـ أُمٍر، وأٟم٤م أقمٚمؿ سمف ُمٜمٙمام، 

ومّل شمٙمُتامين. صمّؿ دقم٤م أؾمُ٘مػ اًمٜمّم٤مرى، وم٘م٤مل: أٟمِمدك سم٤مهلل اًمذي أٟمزل اْلٟمجٞمؾ قمغم 

يم٦م، ويم٤من ُيؼمئ إيمٛمف وإسمرص، وأزال أمل اًمٕملم،  قمٞمًك، وضمٕمؾ قمغم ِرضمٚمف اًمؼَمَ

ع ًمٙمؿ ُمـ اًمٓملم ـمٞمقرًا، وأٟم٠ٌميمؿ سمام شم٠ميُمٚمقن وُم٤م شَمّدظمرون. وم٘م٤مل: وأطمٞمك اعمٞم٧م، وصٜم

 دون هذا صدق.

ّٓ ومرىم٦م وم٘م٤مل قمكمّ  : سمٙمؿ اومؽمىم٧م سمٜمق إهائٞمؾ سمٕمد قمٞمًك؟ وم٘م٤مل: ٓ واهلل إ

 واطمدة.

ّٓ هق، ًم٘مد اومؽمىم٧م ُأُّم٦م قمٞمًك قمغم اصمٜملم ىم٤مل قمكمّ  : يَمَذسم٧م واهلل اًمذي ٓ إًمف إ

ّٓ ومرىم٦م واطمدة، إّن اهلل ي٘مقل: وؾمٌٕملم ومِرىم٦م يُمّٚمٝم٤م ذم اًمٜم ٤مر إ                

      يم٤مٟمقا    .2ومٝمذه اًّمتل شمٜمجق 

 

                                  

                        

 

هجري٦م ىمٌؾ ظمٓم٦ٌم ظمٓمٌٝم٤م  20ذي احلج٦م احلرام ؾمٜم٦م  28ٟمزًم٧م ذم يقم 

ذم حمّؾ همديرظمؿ وُميض مخس ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٞمقم ٟمزل ضمؼمئٞمؾ وُمٕمف هذه  اًمٜمٌل

اْلامقم٦م ذم ٟمزوْل٤م ذم إسمّلغ وٓي٦م وىمد اقمؽمف أقمّلم أهؾ اًمًٜم٦م و ،أي٦م اًمنميٗم٦م

 .أُمػماعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

(، 417اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي )ت و( ذم يمت٤مسمف اًمقٓي٦م 420ُمٜمٝمؿ: اًمٓمؼمي )ت 

( و 422أو  407ٗم٤مرد اًمِمػمازي )ت ( وأسمقسمٙمر اًم440وأسمققمٌداهلل اعمح٤مُمكم )ت 
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وأسمقٟمٕمٞمؿ ( ذم شمٗمًػمه 418أو  417( واًمثٕمٚمٌل )ت 426اسمـ ُمردويف )ت 

( ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول وأسمقؾمٕمٞمد 468( واًمقاطمدي اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت 440)ت اْلصٗمٝم٤مين

( ذم ؿمقاهد 490( ذم يمت٤مسمف اًمقٓي٦م واحل٤ميمؿ احلًٙم٤مين )ت سمٕمد 477اًمًجًت٤مين )ت 

 اًمتٜمزيؾ.

         2  قمددهؿ إمم  هـ(2490)ت إُمٞمٜملُّ  اًمٕمّّلُم٦مُ  َأْوَصَؾ وىمد

 1ش.اًمٖمدير»ت٤مسمف اخل٤مًمد اًمثّلصملم ذم يم

        ذم أواظمر أي٤مم طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞمقي٦م  ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ ظِمٓم٤مٌب

وسمٕمد جم٤مهدات يمثػمة وؾمٜملم ـمقيٚم٦م ُمْم٧م ذم إسمّلغ رؾم٤مًمتف وشمروي٩م ذيٕمتف، وظم٤مـمٌف 

 سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ًمٙمقهن٤م أٟم٥ًم اًمّمٗم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم شمٌٚمٞمغ احلٙمؿ اعم٠مُمقر سمف.

   أُمر سم٤مًمتٌٚمٞمغ ذم صقرة ي٤م رؾمقل اهللش أٟم٧م»٤مقمٚمف ومٕمؾ أُمر ووم ،

 اًمتٝمديد.

 .ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف 

    ِش.هق»ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

      ْـ  ضم٤مر وجمرور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُِم

اعمقصقًم٦م. و    سمٞم٤مين، أي طم٤مل يمقٟمف    . 

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م .طمرف ذط ضم٤مزم 

       ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ   واْلٛمٚم٦م ش. أٟم٧م»ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ومٕمؾ اًمنمط. أي مل شمٌٚمغ هذه اًمرؾم٤مًم٦م إظمػمة.

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط .ٟم٤مومٞم٦م 
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     ِووم٤مقمٚمف، واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم رؾمقل اهلل ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم. 

    ُمٗمٕمقل سمف وُمْم٤مف إًمٞمف. ّتديد سيح ذم أُمر شمٌٚمٞمغ هذه اًمرؾم٤مًم٦م

 ٤مإظمػمة وسمٞم٤من ٕمهٞمتٝم٤م وأّن ُمٙم٤مٟمتٝم٤م سمٛمّم٤مسم٦م َجٞمع اًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقي٦م سمحٞم٨م ًمق مل يٌٚمٖمٝم

 قم٤مُم٤ًم. 14ف اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل محٚمٝم٤م وسمّٚمٖمٝم٤م ذم ـمٞمٚم٦م يم٠مْن مل يٌٚمغ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ رؾم٤مًمت

ّٓ  وإقمّلم واوح ًمِم٠من هذه اًمرؾم٤مًم٦م إظمػمة وأّن اًمرؾمقل ًمٞمس ًمف سمّد إ

 شمٌٚمٞمٖمف.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  .ُمٌتدأ 

     و ُمٗمٕمقل سمف. ظمؼم. أي شهق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ُمـ ومٕمؾٍ ُيٗمٔمؽ وي٘مٞمؽ ويٛمٜمٕمؽ أن يٜم٤مًمقك سمً
ٍ
 .أو ىمٝمرٍ  أو ذٍّ  قء

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    أي ُمـ شمٕم٤مدي٤مت اًمٜم٤مس .

ومؽماء، أو سمٖمػم واْل اهمتٞم٤مل، أو سم٤مًم٘مقل يم٤مًم٥ًّم  أو أّي  سم٤مٓيذاء ذم اْلًؿ ُمـ ىمتؾ أو ؾمؿّ »

وسم٤مْلٛمٚم٦م اًمًٙمقت قمـ  ،ذًمؽ يمت٘مٚمٞم٥م إُمقر سمٜمقع ُمـ اعمٙمر واخلديٕم٦م واعمٙمٞمدة

خٞمص ُم٤م يٕمّمؿ ُمٜمف ْلوم٤مدة ٟمقع ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ، وًمٙمـ اًمذي ٓ يٕمدو قمٜمف اًمًٞم٤مق هق شمِم

سمحٞم٨م يً٘مط سمذًمؽ ُم٤م رومٕمف ُمـ  هؿ اًمذي يقضم٥م اٟم٘مّلب إُمر قمغم اًمٜمٌلّذ 

 .2شأقمّلم اًمديـ

  .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد            .اؾمٛمف 

     واعمراد سم٤مْلداي٦م هٜم٤م،  ش.هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمٗمل ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 قمدم هدايتٝمؿ ذم يمٞمدهؿ وُمٙمرهؿ وذهؿ ووم٤ًمدهؿ.

   .ُمٗمٕمقل سمف 

     ٟمٕم٧م، وصػ اهلل اعمتٛمرديـ قمـ اًمقٓي٦م سمـ    وَجٚم٦م . 

           ظمؼم . 

                                                 
 .6/50 اعمٞمزان .2
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هؿ اًمقٓي٦م اٟمٙمروا اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة ٟمٕمؿ، هؿ اًمٙم٤مومرون طم٘مٞم٘م٦م ٕهّنؿ سم٢مٟمٙم٤مر

 واًم٘مرآن واًمتقطمٞمد وان يم٤مٟمقا قمغم فم٤مهر اْلؾمّلم وأطمٙم٤مُمف.

 اًمرواي٤مت

ىمد ذيمر اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين قمّدة ُمـ اًمرواي٤مت اًمٕم٤مُمٞم٦م ذم أهّن٤م ٟمزًم٧م ذم ؿم٠من 

 2ذم يمت٤مسمف هم٤مي٦م اعمرام. قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملم

 ؾمتلم رواي٦م ُمـ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ذم هذا اًمِم٠من. 1وذيمر اًمِمٞمخ قمٌداهلل اًمٌحراين

قمـ شمًٕم٦م ُمـ  4وٟم٘مؾ ؿمٞمخٜم٤م ذم اًمرواي٦م آي٦ماهلل اًمًّٞمد ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم

 رواي٦م، ومراضمٕمٝم٤م. 12اًمّمح٤مسم٦م وإقمّلم ذم وٛمـ 

 

                            

                               

            

 

٤م أّن أي٦م اًمنميٗم٦م شمرؿمد إمم أُمر ُمٝمّؿ ذم احلٞم٤مة ُمٓمٚم٘م٤ًم ـ وٓ ؾمٞماّم اعمٕمٜمقّي٦م ـ ُمٜمٝم»

اْلٟم٤ًمن ُيت٤مج ذم ؾمػمه وؾمٚمقيمف ذم اعمٙم٤مرم واًمّمٗم٤مت احلًٜم٦م وإقمامل اًمّم٤محل٦م، إمم 

 .4شأؾم٤مس ىمقيؿ يٛمٙمـ أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف ْلىم٤مُم٦م احلّؼ واًمديـ وّتذي٥م ٟمٗمًف

  ظمٓم٤مب ٕذف ظمٚم٘مف وهق ظم٤مشمؿ رؾمٚمف حمّٛمد. 

                                                 
 .2/429 اعمرام هم٤مي٦م .2

 (.481-528/)25 اعمجٚمد ُمـ اًمث٤مين اًم٘مًؿ واعمٕم٤مرف، اًمٕمٚمقم قمقامل يمت٤مسمف راضمع .1

 (.126-116/)2 اًمًٜم٦م أهؾ ٟمّمقص ذم اْلُم٤مُم٦م ؾمققم٦مُمق .4

 .21/49 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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         ٟم٤مدى       .سم٠مُمر إْلل 

    ِٟم٤مىمص واؾمٛمف. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم ،ُمـ اًمديـ واْلداي٦م واًمت٘مقى .

ٟمٗمك  أن يٙمقن ْلؿ أىمّؾ طمّظ ُمـ اًمديـ واْلداي٦م واًمت٘مقى ُم٤مداُمقا مل يٌُٚمٖمقا اًمٖم٤مي٦م اًمتل 

 ُذيمرْت.

  .طمرف هم٤مي٦م 

     ُمْمٛمرة سمٕمد ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ  .اىم٤مُم٦م يمّؾ ووم٤مقمٚمف

 سمحًٌف واىم٤مُم٦م اًمديـ آقمت٘م٤مد اًمراؾمخ واًمٕمٛمؾ سمف.
ٍ
 رء

     ُمٗمٕمقل سمف. اًمٞمٝمقد ُمٚمزُمقن سم٢مىم٤مُم٦م             . .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم     سم٤مىم٤مُم٦م واًمٜمّم٤مرى ُمٚمزُمقن  .

 واْليامن سمف تٝم٤م إىمرار واقمؽماف سمام ورد ومٞمٝمام ُمـ اًمٌِم٤مرة سمٛمحّٛمدوإىم٤مُم

 واْلحل٤مق سمديٜمف وإفمٝم٤مر اًمِمٝم٤مدشملم واًمِم٤مهد عم٤م ذيمرٟم٤م سمٕمده٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .قم٤مـمٗم٦م 

  ُمقصقًم٦م، ُمٕمٓمقوم٦م قمغم     .واعمراد سمف اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ . 

    ُِمًتؽم.ش هق»وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم جمٝمقل  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

       طمرف ضمر سمٞم٤مين وجمروره وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م ُمـ

. 

 يٕمٜمل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ٓسمّد ْلؿ ُمـ إىم٤مُم٦م              ومحٞمٜمئذ

 قن أومم وأىمرب ُمـ إىم٤مُم٦م ديٜمٙمؿ ويمت٤مسمٙمؿ ُمـ همػميمؿ.أٟمتؿ أهي٤م اعمًٚمٛم

واعمٓمٚم٥م واطمد سملم إدي٤من اًمثّلصم٦م وهق أّن اعمتديـ هق اًمذي أىم٤مم يمت٤مسمف ذم 

ّٓ ًمٞمس سمٛمتديـ سمؾ يدقمل اًمديـ سمّل ومرق سملم اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين  آقمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ وإ
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 واعمًٚمؿ.

 قمغم ـمٌٕم٦م ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف.وإىم٤مُم٦م اًمٙمت٤مب آًمتزام وآقمت٘م٤مد سمام ورد ومٞمف واًمٕمٛمؾ 

                               64ىمد ُمّر ذم أي٦م 

 ُمـ هذه اًمًقرة ومّل ٟمٕمٞمد.

           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، أو اًمٗمّمٞمح٦م ًمتتؿ اًمتًٚمٞم٦م .ٟم٤مهٞم٦م ضم٤مزُم٦م 

   إؾمك: احلزن. ي٤م رؾمقل اهللش ٧مأٟم»ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف .

 ّٕن رمح٦م اًمرؾمقل سم٤مخلَْٚمؼ ْتزٟمف مم٤ّم سمٚمغ ُمٜمٝمؿ قمغم يمٗمرهؿ.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ. 

     ٟمٕم٧م   دّل قمغم صػمورة اًمٙمٗمر ْلؿ ؾمجٞم٦م وصٗم٦م شمت٘مّقم ِب٤م .

 ىمقُمٞمتٝمؿ.

ّٓ  شمؿشمًٚمٞم٦م ُمٜمف شمٕم٤ممم ًمٜمٌّٞمف اخل٤م سمٕمدم اًمتحزن ْلؿ ّٕن ُم٤م يّمٚمٝمؿ ًمٞمس إ

 ضمزاء يمٗمرهؿ وـمٖمٞم٤مهنؿ وأقمامْلؿ اًمًٞمئ٦م وأومٕم٤مْلؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م.

 نروايت٤م

ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ُمٕمتؼمة مُحْراَن قمـ أيب ضمٕمٗمر           

                                       

                  2.. ىم٤مل: هل وٓي٦م أُمػماعم١مُمٜملم 

 .1ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

ذم ىمقل اهلل:  صحٞمح٦م اًمٗمْمٞمؾ سمـ ي٤ًمر قمـ أيب ضمٕمٗمر        

                             ىم٤مل: هل

                                                 
 .8ح ،2/252 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .2

 .258ح ،1/66 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1
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اًمقٓي٦م، وهق ذم ىمقل اهلل: ]                   2  ىم٤مل: هل

وذم ىمقًمف اهلل[ شمٕم٤ممم: وٓيتٜم٤م                             

       1 4.ىم٤مل: هل اًمقٓي٦م 

 .4رواه٤م ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل إؿمٕمري اًم٘مٛمل سمًٜمد صحٞمح ذم يمت٤مسمف سمّم٤مئر اًمدرضم٤متوأيْم٤ًم 

 

                    

                       

 

. وًمٙمـ ُمقىمٕمٝم٤م دىمٞمؼ وُمٕمٜم٤مه٤م أدق 61ىمد ُمّرت ٟمٔمػمّت٤م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة /

 وإقمراِب٤م شم٤مسمع ًمدىم٦م إُمريـ.

أن شمٙمقن اؾمتئٜم٤موم٤ًم سمٞم٤مٟمٞم٤ًم ٟم٤مؿمئ٤ًم قمغم شم٘مدير ؾم١مال ْيٓمر ذم »يٛمٙمـ وأي٦م اًمنميٗم٦م 

ٟمٗمس اًم٤ًمُمع ًم٘مقُمف:                        5 

هؿ قمغم اْلؾمّلم: هؾ ومٞم٠ًمل ؾم٤مئؾ قمـ طم٤مل ُمـ اٟم٘مروقا ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ىمٌؾ جملء 

ًمٞمًقا قمغم رء، وهؾ ٟمٗمٕمٝمؿ اشّم٤ٌمع ديٜمٝمؿ أّي٤مُمئٍذ: ومقىمع ىمقًمف: رء أو     

        آُمٜمقا اعم١مُمٜمقن أي٦م ضمقاسم٤ًم ْلذا اًم١ًمال اعم٘مّدر. واعمراد سم٤مًّمذيـ

أي اعمًٚمٛمقن. وإّٟمام اعم٘مّمقد ُمـ اْلظم٤ٌمر اًّمذيـ ه٤مدوا واًمّم٤مسمقن  سم٤مهلل وسمٛمحّٛمد

 رى، وأُّم٤م اًمتٕمّرض ًمذيمر اًّمذيـ آُمٜمقا ومّلْهتامٍم ِبؿ ؾمٜمٌٞمّٜمف ىمري٤ًٌم.واًمٜمّّم٤م

                                                 
 .108/ اًمٌ٘مرة ؾمقرة .2

 .67/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .42ح ،1/928 اًمدرضم٤مت سمّم٤مئر .4

 .18ح ،101/ اًمٌّم٤مئر خمتٍم راضمع .4

 .68/ اعم٤مئدة ؾمقرة .5
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دة ْلٛمٚم٦م  وجيقز أن شمٙمقن هذه اْلٛمٚم٦م ُم١ميمِّ             

    2  اًمخ، ومٌٕمد أن ُأشمٌٕم٧م شمٚمؽ اْلٛمٚم٦م سمام ُأشمٌٕم٧م سمف ُمـ اُْلٛمؾ قم٤مد اًمٙمّلم سمام يٗمٞمد

٠ميمٞمدًا ًمٚمققمد، ووصّلً ًمرسمط اًمٙمّلم، وًمُٞمٚمحؼ سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب ُمٕمٜمك شمٚمؽ اْلٛمٚم٦م شم

 اًمّم٤مسمئقن، وًمٞمٔمٝمر آهتامم سمذيمر طم٤مل اعمًٚمٛملم ذم ضمٜم٤ّمت اًمٜمّٕمٞمؿ.

وم٤مًمّتّمدير سمذيمر اًّمذيـ آُمٜمقا ذم ـم٤مًمٕم٦م اعمٕمدوديـ إدُم٤مج ًمٚمتٜمقيف سم٤معمًٚمٛملم ذم هذه 

 حّرز قمـ اًمٖمرور وقمـاعمٜم٤مؾم٦ٌم، ّٕن اعمًٚمٛملم هؿ اعمث٤مل اًمّّم٤مًمح ذم يمامل اْليامن واًمت

ذم ظمٓم٦ٌم طمّج٦م اًمقداع  يمام سمنّم سمذًمؽ اًمٜمٌّلشمّنب ُم٤ًمرب اًمنمك إمم قم٘م٤مئدهؿ 

ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن،  شُيٕمٌد ُمـ دون اهلل ذم أروٙمؿ هذهإّن اًمِمٞمٓم٤من ىمد َيئس أن »سم٘مقًمف: 

ٕهّنؿ إوطمدون ذم اْليامن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر واًمٕمٛمؾ اًمّّم٤مًمح، أّوًملم ذم هذا 

 .1شاًمٗمْمؾ

   طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، شم٠ميمٞمد واهتامم سم٤مخلؼم اعمحذوف ودّل قمٚمٞمف ىمقًمف ذم

آظمر أي٦م                   . 

     ف اخل٤مشمؿ ا سمٜمٌقة ٟمٌٞمّ وْ رُّ ىمَ أَ اعمراد ِبؿ اًمذيـ صدىمقا اهلل و

 وهؿ اعمًٚمٛمقن. حمّٛمد

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم      ويٙمقن ُمـ قمٓمػ َجٚم٦م قمغم

َجٚم٦م ومٞمّمح قمّد      رومع. واعمراد ِبؿ اًمٞمٝمقد اًمذيـ ي٘مرون  ُمٌتدأ ذم حمّؾ

 .سمٛمقؾمك اًمٜمٌل

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم حمؾ      وهل اًمرومع ًمّلسمتداء يمام ُمّر

                                                 
 .65/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .5/260 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .1
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٤ًم. آٟمٗم     ُ2شوقمٜمدٟم٤م ٓ ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ اْلزي٦م»اًمٙمقايم٥م  ٤مدُ ٌّ َجع ص٤مسمئ وهؿ قم. 

 .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم    وهؿ اعمًٞمحٞمقن اًمذيـ ي٘مرون سمٕمٞمًك .

 .اًمٜمٌل

  .ُمقصقًم٦م، واًمراسمط حمذوف 

   ،      ًأي:  ُمٌتدأ صم٤مٟمٞم٤م      أي ُمـ

 اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمذيمقرة يٕمٜمل سم٤معمٌدأ إقمغم.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم   ّٓ وٟمٕم٧م. يٕمٜمل سم٤معمٕم٤مد. ّٕن اْليامن ٓ يتؿ إ

 سم٤مْليامن سم٤معمٌدأ واعمٕم٤مد.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ُمٕمٓمقف قمغم    ّٕن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يٕمّد ُمـ .

 ًمقازم اْليامن سم٤معمٌدأ واعمٕم٤مد.

           .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط  ش.ًمٞمس»ٟم٤مومٞم٦م شمٕمٛمؾ قمٛمؾ 

             .ٓ اؾمؿ      ضم٤مر وجمرور، ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم. 

           .قم٤مـمٗم٦م .ٟم٤مومٞم٦م، ٓ قمٛمؾ ْل٤م 

         .ُمٌتدأ        .ظمؼم 

سمٞم٤من أن ٓ قمؼمة ذم سم٤مب اًمًٕم٤مدة وأي٦م ذم ُم٘م٤مم . »ـِ يْ ارَ اًمدَّ  ةُ ٕم٤مدَ ؾَم  قَ هُ  واْلقاُب 

سم٤مٕؾمامء وإًم٘م٤مب يمتًٛمل َجع سم٤معم١مُمٜملم وومرىم٦م سم٤مًمذيـ ه٤مدوا، وـم٤مئٗم٦م سم٤مًمّم٤مسمئلم 

 .1شام اًمٕمؼمة سم٤مْليامن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحوآظمريـ سم٤مًمٜمّم٤مرى، وإٟمّ 

                                                 
 .4/591 اًمتٌٞم٤من .2

 .6/67 اعمٞمزان .1
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ف. اؾمتئٜم٤مف قم٤مد سمف اًمٙمّلم قمغم أطمقال اًمٞمٝمقد وضمراءّتؿ قمغم اهلل وقمغم رؾمٚم»

وسم٠مّن ُم٤م ىم٤مسمٚمقا سمف دقمقشمف ًمٞمس  وذًمؽ شمٕمريض سم٤مًمٞم٠مس ُمـ هدهيؿ سمام ضم٤مء سمف حمّٛمد

 .2شسمدقم٤ًم ُمٜمٝمؿ سمؾ ذًمؽ دأِبؿ ضمٞمّلً سمٕمد ضمٞمؾ

يمّلم ُمٌتدأ ؾمٞمؼ ًمٌٞم٤من سمٕمض آظمر ُمـ ضمرائٛمٝمؿ ومٞمٙمقن طمّج٦م قمٚمٞمٝمؿ، »أو 

 :وسمره٤مٟم٤ًم ًم٘مقًمف                         1 ،

وم٢مّن هذه اْلرائؿ واْلٜم٤مي٤مت شم٘مٓمع صٚم٦م اْلٟم٤ًمن سمرسّمف، طمّتك يرضمع إًمٞمف سم٤مْليامن 

اخل٤مًمص، واًمرضمقع إمم يمت٥م اهلل وإىم٤مُمتٝم٤م، يمام أّٟمف ُمـ ضمٝم٦م ُأظمرى يٛمٙمـ أن يٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم 

 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:        4  سم٠مّن هذه اًمتًٛمٞم٤مت ًمق ٟمٗمٕم٧م

ًمّمّدت ه١مٓء ُمـ اْلرائؿ وأصم٤مم اعمًّجٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم هذه أي٤مت، ومٞمٙمقن يم٤مًمتّمديؼ 

 .4شًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

  ًمٚم٘مًؿ، واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مًؿ اعمحذوف أي واهلل . 

  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

    ِاهلل شمٕم٤ممم. ووم٤مقمٚمف. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    ّر أظمذ اعمٞمث٤مق ُمـ ُمٗمٕمقل سمف، اعمٞمث٤مق: اًمٕمٝمد اعم١ميمد، إّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يمر

 اًمٞمٝمقد شم٠ميمٞمدًا ًمٕمتّقهؿ وؿمّدة متّردهؿ.

                                                 
 .5/264 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .68/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .69/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4

 .21/55 اًمرمحـ ُمقاه٥م .4
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              .ُمْم٤مف إًمٞمف وُمْم٤مف إًمٞمف صم٤من .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم  .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف ، 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ    واًمْمٛمػم يرضمع إمم .   . 

    ،واًمرؾمؾ اًّمذيـ أرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿ هؿ »ُمٗمٕمقل سمف، َجع رؾمقل وهق اًمٜمٌل

ُمقؾمك وه٤مرون وُمـ ضم٤مء سمٕمدمه٤م ُمثؾ يقؿمع سمـ ٟمقن وأؿمٕمٞم٤م وأْرُمٞم٤م وطمزىمٞم٤مل وداود 

٤م إٟمٌٞم٤مء: ُمـ ضم٤مء ُمٜمٝمؿ سمنمع ويمت٤مب، ُمثؾ ُمقؾمك وداود وقمٞمًك. وم٤معمراد سم٤مًمّرؾمؾ هٜم

 .2شوقمٞمًك، وُمـ ضم٤مء ُمٕمّززًا ًمٚمنّمع ُمٌّٞمٜم٤م ًمف، ُمثؾ يقؿمع وأؿمٕمٞم٤م وأرُمٞم٤م

   ،اؾمؿ ُمٜمّمقب قمغم ٟمٞم٤مسم٦م اًمٔمرومٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ْلو٤مومتف إمم اؾمؿ اًمزُم٤من اعمٌٝمؿ

ف سم٤مًمٗمٕمٚملم: أوىم٤مت جملء اًمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ... . واٟمتّم٤مسم ضمقاب اًمنمط. وشم٘مديره: ذم يمّؾ 

     و   .قمغم اًمتٜم٤مزع 

           .اًمٔمرومٞم٦م اعمّمدري٦م    .ومٕمؾ ُم٤مض وُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم 

             .وم٤مقمٚمف .طمرف ضمر 

  .ُمقصقًم٦م  ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ             . .ٟم٤مومٞم٦م 

   ْم٤مرع، أي ومٕمؾ ُم   ٌّف. َهِقي هيَقى  سمٛمٕمٜمك أطم٥ّم وُم٤مًم٧م ْت

.
ٍ
 ٟمٗمًف إمم ُمّلسم٦ًم رء

    .وم٤مقمٚمف وُمْم٤مف إًمٞمف 

    ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. أي   .ُمـ اًمرؾمؾ 

     ِووم٤مقمٚمف.           ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم .قم٤مـمٗم٦م 

   .ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم 

    ؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. سمدّل ومٕمؾ اعم٤ميض سم٤معمْم٤مرع ْلوم٤مدة أّن اًمٞمٝمقد ومٕم

ـْ ضم٤مءهؿ  يًتٛمرون ذم ىمتؾ يمّؾ    َُم        طمّتك يقُمٜم٤م هذا. وقمٛمٚمٞم٦م
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 آهمتٞم٤مل واًمٗمتؽ وإراىم٦م دُم٤مء خم٤مًمٗمٞمٝمؿ هل ؾمػمّتؿ اعمًتٛمرة اًم٤ٌمىمٞم٦م.

وَجٚمت٤م                ُمِمٌٝم٦م ْلقاب اًمنمط اعمحذوف اعمًتٗم٤مد

ُمـ   واًمْمامئر يمّٚمٝم٤م راضمٕم٦م إمم .  . 

 

                      

               

 

 ُمتٛمؿ ًمٚمٙمّلم ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وُمٔمٝمر آظمر ُمـ ُمٔم٤مهر ـمٖمٞم٤من اًمٞمٝمقد.

 .قم٤مـمٗم٦م 

      ِووم٤مقمٚمف، قمٓمػ قمغم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم    .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

احل٤ًٌمن: هق اًمٔمـ ويًتٕمٛمؾ ذم اًمٔمـ اعمتٛمٙمـ ذم اًمٜمٗمس يم٤مًمٕمٚمؿ ذم اًم٘مقة. 

    .أي فمٜمّقا 

  ٟم٤مومٞم٦م.ش ٓ»ُمّمدري٦م ٟم٤مص٦ٌم و ش أنْ »هل يمٚمٛمتلم: و 

    وهٜم٤م شم٤مُم٦م.ش أن»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمٜمّمقب سمـ 

   وم٤مقمٚمف. اًمٗمتٜم٦م: هل اعمحٜم٦م اًمتل شمٖمّر اْلٟم٤ًمن أو شمٕمرض قمغم اْلٟم٤ًمن أو

 هل شمِمٛمؾ يمؾَّ ذٍّ وسمٚمٞم٦م.

ـّ اًمٞمٝمقد أن ٓ يّمٞمٌٝمؿ سمّلء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سمام ومٕمٚمقه ُمـ اًم٘م»يٕمٜمل  ٤ٌمئح وأصم٤مم، فم

ـّ طمّمؾ ُمـ زقمٛمٝمؿ سم٠مهّنؿ أسمٜم٤مء اهلل وأطم٤ٌمؤه، وأّن ْلؿ ُمـ اًمٙمراُم٦م  واًمٔم٤مهر أّن هذا اًمٔم

 .2شُم٤م مل شمٙمـ ًمٖمػمهؿ ُمـ إُُمؿ

ُمـ أسمٜم٤مء  ؿْ ٝمُ ًَ ٗمُ ٟمْ أَ  نَ وْ رَ هّنؿ يَ أَ  ـْ ُمِ  ٠مَ َِم ٟمَ  ؿْ ٝمُ ٌُ ٞمْ ِّم سمٕم٤ٌمرة ُأظمرى: فمٜمٝمؿ أّن اًمٗمتٜم٦م ٓ شمُ 

                                                 
 .21/57 اًمرمحـ ُمقاه٥م .2
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ٞم٤مء ومّل يٛمًٝمؿ اًمًقء وإن ومٕمٚمقا ُم٤م ومٕمٚمقا وارشمٙمٌقا ُم٤م اهلل وأطم٤ٌمئف وأهّنؿ ُمـ أوٓد إٟمٌ

 ارشمٙمٌقا.

 .شمٗمريٕمٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م ُمٕمٚمقل عم٤م ىمٌٚمٝم٤م 

   ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف، اًمٕمٛمك  هٜم٤م قمدم إسمّم٤مر احلّؼ ُمٓمٚم٘م٤ًم وقمدم متٞمٞمز سملم

 اخلػم واًمنّم.

 .قم٤مـمٗم٦م 

   ِووم٤مقمٚمف، ُمٕمٓمقف قمغم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم ٛمؿ هٜم٤م قمدم ؾمامع . اًمّم

 اعمققمٔم٦م وقمدم اْلقم٤ٌمء سم٤مًمٜمّمٞمح٦م.

قا أسمّم٤مرهؿ قمـ إسمّم٤مر احلّؼ ؿ ٓ يٗمتٜمقن قمٛمواعمٕمٜمك: ذًمؽ اًمٔمـ اًمٙم٤مذب سم٠مهّن 

 وأصّؿ آذاهنؿ قمـ ؾمامع ُم٤م يٜمٗمٗمٕمٝمؿ ُمـ دقمقة أٟمٌٞم٤مئٝمؿ وُمقاقمٔمٝمؿ وٟمّم٤مُيٝمؿ.

  .طمرف قمٓمػ، ًمٚمؽمشمٞم٥م أي سمٕمد هذا اًمٕمٛمك واًمّمٛمؿ 

       .ومٕمؾ ُم٤مض      .وم٤مقمٚمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  اًمتقسم٦م ُمـ اهلل قمغم قم٤ٌمده رضمققمف إًمٞمٝمؿ .

سم٤مًمرمح٦م، يٕمٜمل سمٕمد هذا اًمٔمـ اًمٗم٤مؾمد واًمٕمٛمك واًمّمٛمؿ احل٤مصٚملم ُمـ اًمٔمـ اًمٗم٤مؾمد، 

رضمع اهلل سم٤مًمرمح٦م قمٚمٞمٝمؿ ومرومع هذا اًمٔمـ قمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ وهذان اًمٕمٛمك واًمّمٛمؿ قمـ 

ّٓ سم٤مْليامن ومٕمرومقا أٟمٗمًٝمؿ سم٠مهّن أسمّم٤مرهؿ وآذاهنؿ  ؿ قم٤ٌمد هلل وٓ يمراُم٦م ْلؿ قمغم اهلل إ

 واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.

  .قم٤مـمٗم٦م ًمٚمؽمشمٞم٥م 

      ُمٕمٓمقوم٤من قمغم     .اًم٤ًمسم٘ملم 

   .سمدل ُمـ اًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم 

   ٛمك  واًمّمٛمؿ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ يمثػم. أي اًمٕم

احل٤مصّلن سمٕمد شمقسم٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ يِمٛمؾ       .َجٞمٕمٝمؿ، ومتقسم٦م اهلل يٗمٞمد ىمٚمٞمٚمٝمؿ ٓ 
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           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م            .ُمٌتدأ   .ظمؼم 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ          .    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

هلل ٓ ْيٗمك قمٚمٞمف رء وٓ ُيجٌف رء قمـ رء ومٞمج٤مزهيؿ قمغم أقمامْلؿ إٟمذاٌر سم٠مّن ا

 وقمغم اًمٕمٛمك واًمّمٛمؿ.

 ٦مرواي

ذم ىمقل  قمـ أيب قمٌداهللذم ظمؼم ظم٤مًمد سمـ يزيد اًم٘مٛمل قمـ سمٕمض أصح٤مسمف 

 : اهلل          سملم أفْمُٝمِرِهْؿ  ىم٤مل: طمٞم٨م يم٤من اًمٜمٌل   

   ٨م ىمٌض رؾمقل اهللطمٞم            طمٞم٨م ىم٤مم

، ىم٤مل: أُمػماعم١مُمٜملم       .٤مقم٦م ًّ  2إمم اًم

 .4ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر 1ذيمره٤م اًم٘مٛمل

 

                           

                                 

                    

 

ذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُم٘م٤مًم٦م اًمٞمٝمقد اًمِمٜمٞمٕم٦م، وؾمّجؾ قمٚمٞمٝمؿ ٟمت٤مئ٩م  سمٕمد ُم٤م ذيمر »

ذم هذه  ؿ، وُم٤م شمْمٛمره ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرؾمقل اًمٙمريؿ وديٜمف احلّؼ، ذيمر أومٕم٤مْل

 ]أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م[ ُم٘م٤مًم٦م اًمٜمّم٤مرى، اًمتل شمدّل قمغم اًمٙمٗمر سم٤مهلل واًمنمك سمف، طمٞم٨م ِبتقا 

                                                 
 (.8/299) 140ح ،25/466 اًمٙم٤مذم .2

 .2/157 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .1

 .259ح ،1/66 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .4
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واقمتؼموا ٟمٌٞمّٝمؿ إْل٤ًم أو صم٤مًم٨م صمّلصم٦م، وهق يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اًمقاطمد إطمد رّب يمّؾ 

، وي٠مُمرهؿ سم٤مًمتقسم٦م واًمرضم
ٍ
قع إًمٞمف سم٤مْلٟم٤مسم٦م واؾمتٖمٗم٤مره مم٤ّم سمدر ُمٜمٝمؿ ُمـ قمٔمٞمؿ اًمٙمٗمر، رء

أّن اًمذي يتخذوٟمف إْل٤ًم هق قمٌٌد ُمـ قم٤ٌمد اهلل، وًمدشمف اُمرأة يم٤ًمئر اًمٜم٤ًمء، سمريئ٦م  صمّؿ سملّم 

مم٤ّم يتٝمٛمقهن٤م ُمـ اًمتثٚمٞم٨م، ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م ُمـ صٗم٤مت آًُمقهّٞم٦م رء، سمؾ مه٤م خمٚمقىم٤من 

سمٓمّلن  ٕٟمٗمًٝمؿ ّضًا وٓ ٟمٗمٕم٤ًم، وىمد أصم٧ٌم ُمرسمقسم٤من يم٤ًمئر أومراد اًمٌنم، ٓ يٛمٚمٙمقن 

دقم٤موى اًمٜمّم٤مرى ذم اعمًٞمح وُأُّمف سمؼماهلم ىمقّي٦م، وأسمٓمؾ همٚمقهؿ ذم ديٜمٝمؿ، وأُمرهؿ 

سم٤مشّم٤ٌمع احلّؼ، ومٙم٤مٟمقا يم٤مًمٞمٝمقد ٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ اًمتًٛمٞم٦ّم، وٓ يٗمٞمدهؿ آٟمت٤ًمب إمم اًمٜمٍماٟمّٞم٦م ُم٤م 

ّٓ هؿ قمغم ا  .2شًمْمّللمل ي٘مٞمٛمقا اْلٟمجٞمؾ ويرضمٕمقا إمم احلّؼ، وإ

           . ...ٓم اًم٘مًؿ. أىمًؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مهّنؿ  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

   . ... ـْ  ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض، طمٙمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٙمٗمر اْلحقدي ًمِـَٛم

  .اؾمؿ ُمقصقل، وم٤مقمٚمف 

    ِووم٤مقمٚمف. واْلٛمٚم٦م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل. ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

  ،شم٠ميمٞمٌد.           طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ   اؾمؿ . 

            .ُمٌتدأ   ظمؼمه وَجٚم٦م     ظمؼم . 

   ٟمٕم٧م أو سمدل           .   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

ذم أي٦م اًمنميٗم٦م سم٤مًمقضمقه  ًمقهٞم٦م اًمٜمٌل قمٞمًكرّد اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًم٘مقل سم٠مُ 

 هذه أّوْل٤م وهل: اخلٛم٦ًم

يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن اْلًمف اسمـ اُمرأة وًمد ُمٜمٝم٤م ويمّلمه٤م خمٚمقىم٤من واهلل ؾمٌح٤مٟمف 

        . 

           .طم٤مًمٞم٦م   .ومٕمؾ ُم٤مض ووم٤مقمٚمف. وُم٤م سمٕمده ُم٘م٤مًمتف 

      ُمٌٕمقث  قمٞمًكأداة ٟمدى وُمٜم٤مدى وُمْم٤مف إًمٞمف. ّٕن اًمٜمٌل
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 إًمٞمٝمؿ وم٘مط وًمذا ظم٤مـمٌٝمؿ.

              .ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف  .ُمٗمٕمقل سمف 

    سمدل ُمـ            .وُمْم٤مف إًمٞمف .قم٤مـمٗم٦م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  . 

هق رسّمف ورِّبؿ، وإذا يم٤من شمٕم٤ممم اًمقضمف اًمث٤مين: أُمر اعمًٞمح سمٕم٤ٌمدة اهلل واقمؽمف سم٠مّٟمف 

تف وهذا إُمر وآقمؽماف ٓ جيتٛمع ُمع اهلل ومٙمٞمػ أُمر سمٕم٤ٌمدة اهلل واقمؽمف سمرسمقسمٞمّ 

 ًمقهٞم٦م.إُ 

   .طمرف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ واؾمٛمف 

   ،اؾمؿ ذط ضم٤مزم، ُمٌتدأ وَجٚمت٤م ومٕمؾ اًمنمط وضمقاسمف ظمؼمه   وُم٤م

سمٕمده٤م ظمؼم  . 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم، ومٕمؾ اًمنمط 

  ٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم            . .واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًمنمط 

            .طمرف ْت٘مٞمؼ  .ومٕمؾ ُم٤مض. ضمقاب اًمنمط 

            .وم٤مقمٚمف    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ . 

   .ُمٗمٕمقل سمف 

سم٤مهلل  (وهق اًمٙمٗمر)نمك سم٠مّن اًم هذا هق اًمقضمف اًمث٤مًم٨م: وهق إظم٤ٌمر قمٞمًك

يقضم٥م اعمٜمع ُمـ دظمقل اْلٜم٦م. ومٚمق يم٤من قمٞمًك إْل٤ًم عّم٤م طمرم اْلٜم٦م قمغم ُمـ اقمت٘مد ومٞمف سم٠مّٟمف 

 إًمٌف.

  ِّٟمّم٥م طم٤مل. طم٤مًمٞم٦م واْلٛمٚم٦م سمٕمده ذم حمؾ 

             .ُمٌتدأ وُمْم٤مف إًمٞمف .ظمؼمه 

٤ًم ُٕمٙمـ أن يٜمجل أٟمّم٤مره وهذا هق اًمقضمف اًمراسمع: وهق أّن اعمًٞمح ًمق يم٤من إْل

 وُمريديف ُمـ اًمٜم٤مر، ُمع قمدم متٙمٜمف ُمـ ذًمؽ.
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           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م           .ٟم٤مومٞم٦م    .ضم٤مر وجمرور، ظمؼم ُم٘مدم 

            .طمرف ضمر  .ُمٌتدا ذم حمّؾ رومع. جمرور ًمٗمٔم٤ًم 

 هق اًمٔمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ يمام ٟم٘مؾ اهلل قمـ وهذا هق اًمقضمف اخل٤مُمس: وهق أّن اًمنمك سم٤مهلل

  ًم٘مامن ذم ُمقاقمٔمف ٓسمٜمف                        

       2  وأّن اًمٔم٤معملم ٓ ٟم٤مس ْلؿ يدومع قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب وْيٚمّمٝمؿ مم٤ّم هؿ

ـْ يٕمت٘مد سم٠ُمًمقهٞمتف ويٜمٍمهؿ  ومٞمف ُمـ أٟمقاع اًمٕمذاب، وًمق يم٤من اعمًٞمح إْل٤ًم يداومع قمـ َُم

طم٤مًمٙمقهنؿ فم٤معملم          . 

 ٦مٌ رواي

ُمع سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ومٞمام يروي اًمٜم٤مس  قمـ زرارة ىم٤مل: يمت٧ٌُم إمم أيب قمٌداهلل

٘مد ُمـ أذك سم٤مهلل وم٘مد وضم٧ٌم ًمف اًمٜم٤مر، وُمـ مل ُينِمك سم٤مهلل وم»، أّٟمف قمـ اًمٜمٌّل 

 ش.وضم٧ٌم ًمف اْلٜم٦ّم

ىم٤مل: أُّم٤م ُمـ أذك سم٤مهلل ومٝمذا اًمنّمك اًمٌلّم، وهق ىمقل اهلل:           

          :ىم٤مل أسمق ش ُمـ مل ُينِمك سم٤مهلل وم٘مد وضم٧ٌم ًمف اْلٜم٦َّم»، وأُّم٤م ىمقًمف

 1: ه٤مهٜم٤م اًمٜمٔمر، هق ُمـ مل يٕمِص اهلل.قمٌداهلل

 

                                 

                        

 

 شم٠ميمٞمٌد آظمر قمغم يمٗمر اًمٜمّم٤مرى  ُمع هذه اعم٘م٤مٓت اًمٗم٤مؾمدة.
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               .ىمد ُم٣م ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

   ظمؼم .أي أطمد . 

    َُمْم٤مف إًمٞمف. وهؿ: إب و ِٓ  وروح اًم٘مدس. ـُ سمْ ا

اسمتدأت ُمذه٥م اًمٜمّم٤مرى سمتٜم٤مىمض ٓ يٛمٙمـ اْلقاب قمٜمف وهق أهّنؿ يٕمدون 

اهلل واطمد صمّؿ ذم آٟمذاك يذهٌقن إمم إىم٤مٟمٞمؿ  أٟمٗمًٝمؿ ُمـ إدي٤من اًمتقطمٞمدي٦م اًم٘م٤مئٚمقن سم٠منّ 

اًمثّلصم٦م: إب وإسمـ وروح اًم٘مدس وي٘مقًمقن         وأّن اًمثّلصم٦م إًمف

 واْلًمف صمّلث.

ْلٛمع سملم اوطمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ  فِ ثِ ٞمْ ٚمِ ثْ شمَ شمقطمٞمد اْلًمف وَ يذهٌقن إمم  يٕمٜمل ذم آٍن واطمدٍ 

اًمتٜم٤مىمض واْليامن ظم٤مرج قمـ اًمدًمٞمؾ ٓسمّد أن شم١مُمـ ِبذا ي٘مقًمقن سم٠مّٟمؽ  ٦مِ ّلصمَ اًمقاطمد واًمثَّ 

واًمتٕم٘مؾ واعمقازيـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمع هذا اًمتٜم٤مىمض اًمقاوح اًم٤ٌمـمؾ أٟم٧م شمرى أّن أّول ديـ 

٦م سمجٛمٞمع ومرىمٝم٤م وؿمٕمقِب٤م وهذا يقضم٥م اًمٕمج٥م ٞمَّ ٜمٍَْماٟمِ ذم اًمٕم٤ممل اًمٌنمي هق اًم

 اْلقمج٤مب.

           .اؾمئٜم٤مومٞم٦م           .ٟم٤مومٞم٦م .طمرف ضمر، شم٠ميمٞمد آؾمتٖمراق 

   رومع. جمروره، ُمٌتدأ ذم حمّؾ 

  .أداة طمٍم. ٓ قمٛمؾ ْل٤م. اًمٜمٗمل وآؾمتثٜم٤مء يدّل قمغم احلٍم 

            .ظمؼم  .ٟمٕم٧م أو شم٠ميمٞمد. واًمتٜمٙمػم يٗمٞمد اًمتٜمقيع 

رّد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مقْلؿ: »واْلٛمٚم٦م         ّاهلل ؾمٌح٤مٟمف ٓ  سم٠من

ي٘مٌؾ سمذاشمف اعمتٕم٤مًمٞم٦م اًمٙمثرة سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ومٝمق شمٕم٤ممم ذم ذاشمف واطمد، وإذا اشمّمػ 

سمّمٗم٤مشمف اًمٙمريٛم٦م وأؾمامئف احلًٜمك مل يزد ذًمؽ قمغم ذاشمف اًمقاطمدة ؿمٞمئ٤ًم، وٓ اًمّمٗم٦م إذا 

ذم  اًمذات ٓ يٜم٘مًؿ ٓ يطمدأُأوٞمٗم٧م إمم اًمّمٗم٦م أورث ذًمؽ يمثرة وشمٕمددًا ومٝمق شمٕم٤ممم 

 ظم٤مرج وٓ ذم وهؿ وٓ ذم قم٘مؾ.

ذاشمف سمحٞم٨م  ، وٓ أنّ أسَمداً ذم ذاشمف إمم رء ورء  أُ زَّ جَ تَ ومٚمٞمس اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمحٞم٨م يَ 
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جيقز أن يْم٤مف إًمٞمف رء ومٞمّمػم اصمٜملم أو أيمثر، يمٞمػ؟ وهق شمٕم٤ممم ُمع هذا اًمٌمء اًمذي 

 شمراد إو٤مومتف إًمٞمف شمٕم٤ممم ذم وهؿ أو ومرض أو ظم٤مرج.

ف ًمٙمـ ٓ سم٤مًمقطمدة اًمٕمددي٦م اًمتل ًم٤ًمئر إؿمٞم٤مء اعمتٙمقن ومٝمق شمٕم٤ممم واطمد ذم ذاشم

ُمٜمٝم٤م اًمٙمثرات، وٓ ُمٜمٕمقث سمٙمثرة ذم ذات أو اؾمؿ، أو صٗم٦م، يمٞمػ؟ وهذه اًمقطمدة 

ٗم٦م ُمٜمٝم٤م يمٚمت٤ممه٤م ُمـ آصم٤مر صٜمٕمف وإجي٤مده ومٙمٞمػ يتّمػ سمام هق ُمـ اًمٕمددي٦م واًمٙمثرة اعمت٠مًمّ 

 صٜمٕمف؟

ّٓ  ... وم٤معمٕمٜمك: ًمٞمس ذم اًمقضمقد رء ُمـ ضمٜمس اْلًم٦م أصّلً   إًمف واطمد ٟمققم٤ًم ُمـ إ

اًمقطمدة ٓ ي٘مٌؾ اًمتٕمدد أصّلً ٓ شمٕمدد اًمذات وٓ شمٕمدد اًمّمٗم٤مت، ٓ ظم٤مرضم٤ًم وٓ 

 .2شومرو٤مً 

  اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، وُم٤م سمٕمده٤م شمققمٞمد وّتديد ْلؿ سم٤مًمٕمذاب إن مل يرضمٕمقا ُمـ هذا

 اًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾ.

            .طمرف ذط ضم٤مزم  .طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م 

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم ووم٤مقمٚمف. ومٕمؾ اًمنمط 

  ضمر. اْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ  ُمقصقًم٦م ذم حمّؾ ش ُم٤م»و ش قمـ»طمرف ضمر

سمـ      . 

              .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف .ٓم شم٠ميمٞمد 

    ضمزم ّٕٟمف ضمقاب اًمنمط وٟمقن اًمت٠ميمٞمد اًمث٘مٚمٞم٦م. ومٕمؾ ُمْم٤مرع ذم حمّؾ 

  .ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم 

     ِ٦م اًمٙمٗمر ًمٚمٕمذاب.ٚمف، واًمتٍميح سم٤مًمٔم٤مهر ْلفمٝم٤مر قمّٚمٞمّ ووم٤مقم ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  أي طم٤مل يمقهنؿ .  « .ش ُمـ

 شمٌٕمٞمْمٞم٦م، يٕمٜمل اًمذيـ ي٘مقل سم٤مًمتثٚمٞم٨م.
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   وم٤مقمؾ            .  .ٟمٕم٧م 

 

                   

 

 شم٘مرير وشمقسمٞمخ وشمٕمجٞم٥م ُمـ طم٤مل اًمٜمّم٤مرى وإسارهؿ قمغم اًمتثٚمٞم٨م اًم٤ٌمـمؾ.

 .  اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مريٌّ أو شمٕمجٌلٌّ

           .شمٗمريٕمٞم٦م، سمٕمد صمٌقت يمٗمرهؿ .ٟم٤مومٞم٦م 

    ٓ ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. اًمتقسم٦م: اًمٜمدم قمغم اًم٘مٌٞمح ُمع اًمٕمزم قمغم أن

 يٕمقد.

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            . .قم٤مـمٗم٦م 

       ُمٕمٓمقف قمغم    وُمٗمٕمقل سمف. واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع

إمم    شمٕم٤ممم 

 ده٤م ْتريؽ وْتْمٞمض ًمٚمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر.اؾمتئٜم٤مومٞم٦م وُم٤م سمٕم 

            .ُمٌتدأ      .ظمؼماه 

 

                            

                      

   

 

ًُمقهٞم٦م اعمًٞمح وسمٞم٤مٌن سم٠مّٟمف ٓ يٗم٤مرق أٟمٌٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم يمقهنؿ  ِٕ ردٌّ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم 

 سمنمًا.
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          .ٟم٤مومٞم٦م           .ُمٌتدأ   صٗم٦م أو سمدل ُمـ . 

              .ُمْم٤مف إًمٞمف  .أداة طمٍم 

   قمغم صٗم٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ظمؼم، ىمٍم ُمقصقف قمغم صٗم٦م أي ىمٍم اعمًٞمح

 ٦م.ًمقهٞم٦م واًمرسمقسمٞمّ وم٘مط وٓ يتج٤موز إمم همػمه٤م ُمـ إُ 

  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

    ِقمغم أٟمٌٞم٤مء  كُم١مٟم٨م، أي ُمْم٧م، اؿم٤مرة إمم ضمري٤من اعمقت طمتّ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

 اهلل شمٕم٤ممم.

      رور وُمْم٤مف إًمٞمف. ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجم  . 

   يٗم٤مرق رؾمؾ اهلل وُم٤ًمٍو ُمٕمٝمؿ ذم  وم٤مقمؾ، يٕمٜمل أّن اعمًٞمح ٓ

 اًمٌنمي٦م واًمٕمٌقدي٦م واعمخٚمقىمٞم٦م.

           .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقوم٦م قمغم َجٚم٦م  . 

   غم ُمـ ذًمؽ ُمـ صٞمٖم٦م ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمّمدق واعمراد ٟمٗمل وصػ ْل٤م أقم

 ًمقهٞم٦م وهمػمه٤م واصم٤ٌمت ـمٝم٤مرّت٤م ُمـ اًمذٟمقب.إُ 

   ِواؾمٛمف واْلٛمٚم٦م طم٤مل ُمـ  ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم    . 

    ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم . 

   ُمٗمٕمقل سمف. وأيمؾ اًمٓمٕم٤مم دًمٞمؾ قمغم آطمتٞم٤مج واًمٌنمي٦م وٟمٗمل

 ًمقهٞم٦م.إُ 

    ذم  خم٤مـم٤ًٌم ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿش. أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم

 ُم٘م٤مم اًمتٕمج٥م.

   يمٞمػ اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم ذم ُمقوع ُمٗمٕمقل سمف د ُمـ ارأ. و

آؾمتٗمٝم٤مم اًمتٕمجٞم٥م واعمٕمٜمك    .ضمقاب هذا آؾمتٗمٝم٤مم 

    ش.ٟمحـ»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 
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   ٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم   واًمْمٛمػم يرضمع إمم اًمٜمّم٤مرى اًم٘م٤مئٚملم .

 ًمقهٞم٦م اعمًٞمح.٠مُ سم

             .ُمٗمٕمقل سمف. أي إدًم٦م اًمقاوح٦م  .طمرف قمٓمػ ًمٚمؽمشمٞم٥م 

    ُمٕمٓمقف قمغم  .ؾم٤مسمؼ 

    ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ش يمٞمػ»اؾمؿ اؾمتٗمٝم٤مم سمٛمٕمٜمك    . 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف. أي يٍمون قمـ ٟمتٞمج٦م هذا

ًمقهٞم٦م اعمًٞمح ويمٞمػ ٓ يٚمتٗمتقن إمم هذه أُ آؾمتدٓل اًمقاوح وهل سمٓمّلن دقمقى 

 اًمٜمتٞمج٦م سمٕم٘مقْلؿ؟!

وًمٕمؾ اًمقضمف ذم قمدم وصقْلؿ إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م ّٕن اًمٕم٘مؾ ذم دي٤مٟم٦م اًمٜمّم٤مرى 

 ٦م اعمًٚمٛملم أؾم٤مؾمٝم٤م.قمٓمٚم٧م سم٤مًمٙمّٚمّٞم٦م، ُمع أهّن٤م ذم دي٤مٟم

 ٦مرواي

أمحد سمـ ظم٤مًمد، قمـ أسمٞمف، رومٕمف، ذم ىمقًمف اهلل:             

 .ـم٤من  2، ىم٤مل: يم٤مٟم٤م َيَتَٖمقَّ

 .1ذم يمت٤مسمف قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م رواه٤م اًمّمدوق ُمًٜمداً إمم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م

 

                          

       

 

 واطمتج٤مج ضمديد ذم رّد ُأًمقهٞم٦م اعمًٞمح وهمػمه. ظمٓم٤مب ًمٚمرؾمقل إقمٔمؿ

                                                 
 .262ح ،1/67 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 اًمٌٞم٧م. آل ُم١مؾم٦ًم ـمٌٕم٦م ُمـ 1/472 اًمرو٤م أظم٤ٌمر قمٞمقن .1
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   ُمًتؽم. ظم٤مـم٥م اًمٜمٌل اخل٤مشمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم 

 واْلٛمٚم٦م سمٕمده ُم٘مقل اًم٘مقل.

 اؾمتٗمٝم٤مم شمقسمٞمخلٌّ وشم          . ٖمٚمٞمٓملٌّ    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل ُمـ .اعمقصقًم٦م أشمٞم٦م 

  .ُمْم٤مف إًمٞمف 

  ُمقصقًم٦م، ُمٗمٕمقل سمف    اؾمتٕمٛمؾ ًمٗمٔم٦م .  ُمع أّن اعمًٞمح

ُمع آؾمتدٓل ذم ٟمٗمل ًمقهٞم٦م اعمًٞمح ُمِمؽمك أُ ُمـ ذوي اًمٕم٘مقل ّٕن آؾمتدٓل ذم ٟمٗمل 

ذم ُمـ يٕم٘مؾ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًمقهٞم٦م إصٜم٤مم وهمػمه٤م. وذم اًم٘مرآن اؾمتٕمٛمؾ أُ 

          2. 

 .ٟم٤مومٞم٦م 

    يرضمع إمم ش هق»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. 

أن يٍمومف أو اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمتٍمف واعمٚمؽ: اًم٘مدرة قمغم شمٍميػ ُم٤م ًمٚم٘م٤مدر قمٚمٞمف 

 سمدون ُمٕم٤مرض.

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  . 

  1  :هق ومٕمؾ إمل أو اًمٖمؿ أو ُم٤م أدى إًمٞمٝمام أو إمم »ُمٗمٕمقل سمف. واًمي

 . وشم٘مديؿ اًمي ّٕن اًمٜمٗمقس أؿمّد شمٓمٚمٕم٤ًم إمم دومٕمف ُمـ ضمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م 4شواطمد ُمٜمٝمام

           .قم٤مـمٗم٦م .زائدة، شم٠ميمٞمد 

    ُمٕمٓمقف قمغم  :ذة أو اًمنور أو ُم٤م أدى  هق ومٕمؾ اًمٚمّ ». اًمٜمٗمع

                                                 
 .4/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .2

 سمٗمتح ضم٤مءَ  اًمٜمَّْٗمعِ  َُمعَ  ُذيمِرَ  وإذا اعُمٝمٛمٚم٦م، اًمّْم٤مدِ  سمَِْمؿِّ  يم٤منَ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآنِ  ذم ُُمْٗمرداً  ضم٤مءَ  إذا اًميُّ  وم٤مئَِدٌة: .1

 ًمِْٚمُٛمِم٤ميمٚم٦م. اعمٕمجٛم٦م اًمّْم٤مدِ 

 .4/606 اًمتٌٞم٤من .4
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 .2شإًمٞمٝمام أو إمم واطمد ُمٜمٝمام

 يًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م أُمقرًا:

أّن احلج٦م اًمتل شمِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م هذه أي٦م همػم احلج٦م اًمتل شمِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م »إّول: 

ف ممٙمٜملم ُمّ أُ ُم٦م ُمِمؽميم٦م، وهل يمقن اعمًٞمح وأي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وإن شمقىمٗمت٤م ُمٕم٤ًم قمغم ُم٘مد

ف يم٤مٟم٤م سمنميـ حمت٤مضملم قمٌديـ ُمٓمٞمٕملم هلل ُمّ أُ اعمًٞمح و تٝم٤م أنّ حمت٤مضملم، وم٤مٔي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م طمجّ 

 ٦م هذه أي٦م: أنّ ؾمٌح٤مٟمف، وُمـ يم٤من طم٤مًمف هذا احل٤مل مل يّمح أن يٙمقن إْل٤ًم ُمٕمٌقدًا، وطمجّ 

ٗمٕم٤ًم، وُمـ يم٤من طم٤مًمف هذا احل٤مل مل ًا وٓ ٟماعمًٞمح ممٙمـ حمت٤مج ممٚمقك سمٜمٗمًف ٓ يٛمٚمؽ ّض 

 ًمقهٞمتف وقم٤ٌمدشمف ُمـ دون اهلل.أُ يًت٘مؿ 

٤م يدريمف اًمٗمٝمؿ اًمًٌٞمط واًمٕم٘مؾ اًم٤ًمذج ُمـ ضمٝم٦م احلج٦م ُم٠مظمقذة ممّ  واًمث٤مين: أنّ 

وجيٚم٥م إًمٞمف  ٤ًم ويٕمٌده ًمٞمدومع قمٜمف اًمنّم ام يتخذ رسمّ ف إٟمّ همرض اْلٟم٤ًمن اًمًٌٞمط ذم قم٤ٌمدشمف وم٢مٟمّ 

ؼ سمٕم٤ٌمدة همػم اهلل ومٛمـ ٤ممم دون همػمه، ومّل همرض يتٕمٚمّ ام يٛمٚمٙمف اهلل شمٕماًمٜمٗمع، وهذا إٟمّ 

 اًمقاضم٥م أن يرومض قم٤ٌمدشمف.

  واًمث٤مًم٨م: أن ىمقًمف:              ّام ُأظمذت ومٞمف ًمٗمظ إٟم

  دون ًمٗمٔم٦م   احلج٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م هل اًمتل شم٘م٤مم  وزم اًمٕم٘مؾ ٕنّ أُ ُمع اّن اعمًٞمح ُمـ

ُمـ اوزم  صٜم٤مم اًمتل ٓ ؿمٕمقر ْل٤م، وٓ دظمؾ ذم يمقن اعمًٞمحقمغم اًمقصمٜمٞملم وقمٌدة إ

 اًمٕم٘مؾ ذم مت٤مم احلج٦م ومٝمل شم٤مُم٦م ذم يمؾِّ ُمٕمٌقٍد ُمٗمروض دون اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

واًمراسمع: أّن جمٛمقع أي٦م:             إمم آظمره٤م طمج٦م قمغم

ٜمحٚم٦م إمم طمجتلم وضمقب ىمٍم اًمٕم٤ٌمدة ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ دون إذاك همػمه ُمٕمف وهل ُم

ُمٚمخّمٝمام: أّن اخت٤مذ اْلًمف وقم٤ٌمدة اًمرّب إّٟمام هق ًمٖمرض دومع اًمّي وضمٚم٥م اًمٜمٗمع ومٞمج٥م 

أن يٙمقن اْلًمف اعمٕمٌقد ُم٤مًمٙم٤ًم ًمذًمؽ وٓ جيقز قم٤ٌمدة ُمـ ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤ًم، واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق 

اًمًٛمٞمع اعمجٞم٥م ًمٚمدقمقة، اًمٕمٚمٞمؿ سمٙمٜمف احل٤مضم٦م ُمـ همػم ضمٝمؾ دون همػمه: ومقضم٥م قم٤ٌمدشمف 

                                                 
 .4/606 اًمتٌٞم٤من .2
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 .2ش إذاك همػمهُمـ همػم

           .طم٤مًمٞم٦م            .ُمٌتدأ  .ُمٌتدأ صم٤من 

   ظمؼم .ٕىمقاًمٙمؿ واعمجٞم٥م ًمدقمقاشمٙمؿ ، 

    ٌسم٠مطمقاًمٙمؿ وطم٤مضم٤مشمٙمؿ.صم٤منٍ  ظمؼم ، 

وَجٚم٦م         ظمؼم  وٓ يٕمٚمؿ يمّؾ  . أي ٓ يًٛمع يمّؾ 
ٍ
 دقم٤مء

ّٓ اهلل شمٕم٤ممم، ىمٍم سمقاؾمٓم٦م شمٕمريػ اخلؼميـ ووٛمػم اًمٗمّمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم.  اطمتٞم٤مج إ

 

                             

                   

 

أن ْي٤مـم٥م أهؾ اًمٙمت٤مب قمٛمقُم٤ًم ُمـ اًمٞمٝمقد  أُمر اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف

ؿ سمؾ ِبواًمٜمّم٤مرى وهن٤مهؿ ُمـ اًمٖمٚمق ذم ديٜمٝمؿ واًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ٓ ْيتص 

 يِمٛمؾ اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمف.

   ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿش أٟم٧م»ومٕمؾ أُمر ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم. 

       شمقضّمف اخلٓم٤مب إمم أهؾ اًمٙمت٤مب ظم٤مص٦م وًمٙمـ داء اًمٖمٚمق قم٤مم

 يِمٛمؾ همػمهؿ وم٤مًمدواء يمذًمؽ وهق اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمٚمق.

     ذم إُمر: إذا  ومٕمؾ هنل ووم٤مقمٚمف. ُم٘مقل اًم٘مقل. اًمٖمٚمق: ُمّمدر هَمّل

 ضم٤موز طمّده اعمٕمروف واًمتٕم٤مرف ي١مظمذ ُمـ اًمٕم٘مؾ أو اًمنمع أو اًمٕمرف.

ِٓ وم٤مًمٖمٚم ووده اًمت٘مّمػم: وهق اخلروج قمـ احلد  ي٤مدِ دِ زْ ق: اًمتج٤موز قمـ احلّد إمم ا

 إمم اًمٜم٘مّم٤من.

                                                 
 .76 و 6/75 اعمٞمزان .2
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واًمٖم٤مزم: اعمتج٤موز قمـ احلّد سم٤مْلومراط وي٘م٤مسمٚمف اًم٘م٤مزم: وهق اعمتج٤موز قمـ احلّد 

 سم٤مًمتٗمريط.

وديـ اهلل اًمذي أُمر ]اهلل[ سمف هق »واًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ذم احلّد ُمـ اًمٓمروملم وم٤مؾمٌد 

 .2ش[ سملم اًمٖمٚمق واًمت٘مّمػم، وهق آىمتّم٤مديـ]سملم احلدّ 

 ويّمدق اًمٖمٚمق واًمت٘مّمػم ذم ومروع اًمديـ يمام يّمدىم٤من ذم أصقل اًمديـ:

واًمٖمٚمق ذم أصقل اًمديـ واوح يمام أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف:            

                                   

                           *                    

                                           

       1 74و  71و  28. أو ُم٤م ُمّرت ذم هذه اًمًقرة ُمـ آي٤مت. 

وأُّم٤م اًمٖمٚمق ذم ومروع اًمديـ: هق آشمٞم٤من سم٤مْلدي٦م واًمِمّدة واًمٙمثرة قمغم سمٕمْمٝم٤م 

 وشمرك سمٕمض أظمر.

ٕٟمٌٞم٤مء وإُم٤مُم٦م إُوصٞم٤مء واًمت٘مّمػم ذم أصقل اًمديـ: قمدم آىمرار سمٜمٌقة ا

 وُم٘م٤مُم٤مت إُوًمٞم٤مء.

واًمت٘مّمػم ذم ومروع اًمديـ: هق قمدم آشمٞم٤من سمٌٕمْمٝم٤م أو شمريمٝم٤م سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م أو اًمتٝم٤مون 

ِب٤م ٟمحق ُم٤م ٟمِم٤مهده ذم هذه إي٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمًؽم اًمقاضم٥م قمغم اًمٜم٤ًمء أو آشمٞم٤من 

 سم٤مًمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٌٕمض.

     ٤مف إًمٞمف ُمتٕمّٚمؼ سمـ ضم٤مر وجمرور وُمْم   . 

   .ٟم٤مئ٥م قمـ ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ حمذوف أو صٗم٦م ًمف 

   .ُمْم٤مف إًمٞمف 

                                                 
 .4/607 اًمتٌٞم٤من .2

 .42 و 40/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .1
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و       سم٤مـمًّل. وشم٘مٞمٞمد اًمٖمٚمق سمـ ّٓ ٓ يٙمقن إ      وهق

ع وىمد إّٟمام هق ًمٚمت٠ميمٞمد وشمذيمػم ٓزم اعمٕمٜمك ُمع ُمٚمزوُمف ًمئّل يذهؾ قمٜمف اًم٤ًمُم»اًم٤ٌمـمؾ 

ّٓ همػم احلّؼ 2شذهؾ طملم همّل أو يم٤من يم٤مًمذاهؾ  أي سم٤مـمًّل. . ومحٞمٜمئذ اًمٖمٚمق ٓ يٙمقن إ

           .قم٤مـمٗم٦م       ُمٕمٓمقف قمغم    . 

    ،َجع هقى وهق اًم٤ٌمـمؾ اعمقاومؼ ًمٚمٜمٗمس وؾمّٛمك سمف  شإهقاء»ُمٗمٕمقل سمف

سمٚمٗمظ اْلٛمع ًمٙمثرة إسم٤مـمٞمؾ أو سم٤مقمت٤ٌمر أّن ًمٙمّؾ  ّٕٟمف هيقي سمّم٤مطمٌف إمم اًمٜم٤مر، وورد

 واطمد هقى همػم هقى أظمر.

    ُمْم٤مف إًمٞمف. واعمراد ِبؿ اعمتٌققمقن اعمٓم٤مقمقن ذم أواُمرهؿ وآراءهؿ

وسمدقمٝمؿ ٟمحق: أطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ وقمٚمامءهؿ يمام ُمّر ىمقًمف شمٕم٤ممم:          

              1. 

ؿ اشمٌٕمقا ذم سمٕمض ُم٘م٤مّٓتؿ اًمٖم٤مًمٞم٦م إدي٤من اًم٤ًمسم٘م٦م اعمختٚم٘م٦م ٟمحق اًمقصمٜمٞم٦م أو أهّن 

اًمؼممهٜمٞم٦م واًمٌقذي٦م اعمقضمقدة ذم ُمٍم اًم٘مديؿ أو اْلٜمد أو اًمّملم أو اًمنمق اًمٌٕمٞمد وىمد 

شمّنب أراء اًم٤ٌمـمٚم٦م ُمٜمٝم٤م إمم إدي٤من اًمتقطمٞمدي٦م قمغم يد سمٕمض أطم٤ٌمرهؿ وفمٝمر ذم 

 ومٙم٤من اؾمؿ اًمديـ اًمتقطمٞمد وًمٙمـ اعمًٛمك يٕمّد ُمـ اًمقصمٜمٞم٦م واًمنمك. أدي٤مهنؿ

  .طمرف ْت٘مٞمؼ 

    ِووم٤مقمٚمف.  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم     ضمر صٗم٦م ًمِـ  ذم حمّؾ  ؿ . ٕهّن

 يٚمتزُمقن سم٤مٔراء اًمٗم٤مؾمدة ُمـ اًمنمك واًمقصمٜمٞم٦مو... .

  .طمرف ضمر 

    ًمْمؿ ٟٓم٘مٓم٤مقمف قمـ آو٤موم٦م. واْل٤مر ضمر. اؾمؿ ُمٌٜمل قمغم ا ذم حمّؾ

واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   أي أّن اًم٘مقم يٙمقن ُمـ إىمقام اًم٤ًمًمٗم٦م ذم اًمت٤مريخ .

                                                 
 .6/77 اعمٞمزان .2

 .42/ اًمتقسم٦م ؾمقرة .1
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 اًمٌنمي.

 .قم٤مـمٗم٦م 

     ُمٕمٓمقف قمغم   ٌِؾ . ّٕن اًمٜم٤مس سمتٌٕمٝمؿ ذم وّلًمتٝمؿ ومٝمؿ قم٤مُم 

 ذم إوّلل اًمٜم٤مس. ٌس ٞمْ ئِ رَ 

     ُمٗمٕمقل سمف، أي              .ُمـ اًمٜم٤مس .قم٤مـمٗم٦م 

    قمٓمػ قمغم    اًم٤ًمسمؼ وُم٘م٤مسمؾ ُمٕمف. ومٝمذا وّلل آظمر، ٓ أّٟمف

ٟمٗمس اًمْمّلل اًم٤ًمسمؼ أو أّٟمف اْلٛمع سملم اًمْمّلل واْلوّلل يمام قمغم هذا إظمػم 

 .رمحٝمام اهلل 1وشمٌٕمف اًمًٞمّد اًمًٌزواري 2شهق وّلل قمغم وّلل»ص٤مطم٥م اعمٞمزان وىم٤مل: 

     ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   اًمًقاء: اعمًت٘مٞمؿ وىمد اؾمتٕمػم .

 ًمٚمحّؼ اًمقاوح.

    ُمْم٤مف إًمٞمف. وهذا اًمًٌٞمؾ اعمًت٘مٞمؿ اًمقاوح هق اْلؾمّلم، ومٝمؿ ىمد

وٚمقا اًمٜم٤ّمس ذم أدي٤مهنؿ ذم ـمقال اًمت٤مريخ اًمٌنمي أقا ذم ديٜمٝمؿ ىمٌؾ جملء اْلؾمّلم ووٚمّ 

 اْلؾمّلم قمٜمف واهلل اًمٕم٤ممل.قا سمٕمد ـمٚمقع ووٚمّ 

 

                      

          

 

ًمٗمٕمؾ  سملّم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م يقضم٥م ًمٕمـ سمٜمل إهائٞمؾ قمغم ًم٤ًمن داود واعمًٞمح

 أقمداء اهلل. ٙمرات وشمقزّم اعمٜم

   ُِمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل. اًمٚمٕمـ: اْلسمٕم٤مد ُمـ رمح٦م اهلل، ومٚمٕمٜمف اهلل:  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

                                                 
 .6/78 اعمٞمزان .2

 .21/82 اًمرمحـ ُمقاه٥م .1
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 أسمٕمده اهلل ُمـ رمحتف إمم قم٘مقسمتف.

َجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م ًمتخّمٞمص اًمٞمٝمقد دون اًمٜمّم٤مرى وشمٙمقن يم٤مًمدًمٞمؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

         ّن اًمْمّلل ُمًتٛمر ومٞمٝمؿ ّٕن ُم٤م ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م واعم٘مّمقد إصم٤ٌمت أ

 سملم داود وقمٞمًك أيمثر ُمـ أًمػ ؾمٜم٦م.

وشمٕمريض ْلؿ سم٠مهّنؿ ُمٚمٕمقٟملم سمدقمقة أٟمٌٞم٤مئٝمؿ سم٥ًٌم قمّمٞم٤مهنؿ ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ 

 واؾمتٛمرارهؿ قمغم آقمتداء ومتّردهؿ قمغم احلّؼ.

  .اؾمؿ ُمقصقل. ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ 

     ًِمٙمـ اعمراد ِبؿ هق ووم٤مقمٚمف. واًمٚمٕمـ ْيتص سمٙمٗم٤مرهؿ و ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم اًمذي يِمٛمؾ اًمٗم٤ًمق ُمٜمٝمؿ واًمٗمًؼ هق اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم يمام أّن اًمنمك وٟمٗمل 

 ٟمٌقة أٟمٌٞم٤مء اهلل هق اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي وم٤معمراد سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م إقمؿ ُمـ آقمت٘م٤مدي واًمٕمٛمكم.

  .طمرف ضمر سمٞم٤مين 

     ُمتٕمّٚمؼ سمح٤مل حمذووم٦م جمروره وُمْم٤مف إًمٞمف. واْل٤مر واعمجرور

ُمـ    وشم٘مديره: طم٤مل يمقهنؿ     . 

   طمرف ضمر، ًمّلؾمتٕمّلء اعمج٤مزي اعمًتٕمٛمؾ ذم متٙمـ اعمّلسم٦ًم واعم٤ٌمًمٖم٦م

 ومٞمٝم٤م.

   جمروره. اْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  

  ف اًمزسمقر وقمٜمدهؿ اعمزاُمػم ذم ُمْم٤مف إًمٞمف. أي قمغم ًم٤ًمن داود ذم يمت٤مسم

 ىمّم٦م اعمٕمتديـ يقم اًم٧ًٌم.

       .قم٤مـمٗم٦م   ُمٕمٓمقف قمغم       .    سمدل ُمـ . 

    ذم يمت٤مسمف اْلٟمجٞمؾ ذم ىمّم٦م ٟمزول اعم٤مئدة ويمٗمر أصح٤مسمف  .ُمْم٤مف إًمٞمف

 سمٕمده٤م. وًمٕمٜمٝمام ذم هذيـ اًمٙمت٤مسملم ُمقضمقدان.

  اؿم٤مرة. ُمٌتدأ. اؿم٤مرة إمم ؾم٥ٌم هذا اًمٚمٕمـ. اؾمؿ 
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           .طمرف ضمر .ُمّمدري٦م 

    ِووم٤مقمٚمف.  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم      ضمر سم٤مًم٤ٌمء  سمت٠مويؾ ُمّمدر ذم حمّؾ

ًمؽ اًمٚمٕمـ يم٤من سم٥ًٌم قمّمٞم٤مهنؿ سمؾ واْل٤مر واعمجرور ُمتٕمّٚمؼ سمخؼم اعمٌتدأ. شم٘مديره: ذ

ّٓ ٕضمؾ اًمٕمّمٓ ر قمـ ؾم٥ٌم يٙمقن ذًمؽ اًمٚمٕمـ إ ٞم٤من ويًتٗم٤مد احلٍم ُمـ اًم١ًمال اعم٘مدَّ

هذا اًمٚمٕمـ واؾمؿ آؿم٤مرة وسم٤مء اًمًٌٌٞم٦م. وم٤مْلٛمٚم٦م يٗمٞمد اًم٘مٍم ُمع قمدم صٞمٖم٦م اًم٘مٍم 

 ومٞمٝم٤م.

           .قم٤مـمٗم٦م    ِواؾمٛمف. ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

     .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم يم٤من. آقمتداء: اًمتج٤موز واْلضار 

أشمك ذم ضم٤مٟم٥م اًمٕمّمٞم٤من سمٗمٕمؾ اعم٤ميض ّٕٟمف مل ي٘مٌؾ اًمزي٤مدة وأشمك ذم ضم٤مٟم٥م  وًمٕمّؾ 

 2آقمتداء سمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ّٕٟمف ُمًتٛمر ذم ؿم٠من اعم١مُمٜملم.

 واًمتٕمٚمٞمؾ قم٤مم يِمٛمؾ سمٜمل إهائٞمؾ وهمػمهؿ وًمق يم٤من ه٤مؿمٛمٞم٤ًم.

 اًمرواي٤مت

٦م قمـ ىمقم ُمـ اًمِمٞمٕم ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ أسم٤م قمٌداهلل ٦مَ ىمَ دَ َص  ـَ سمْ  ةَ دَ ٕمَ ًْ ُمٕمتؼمة ُمَ 

 يدظمٚمقن ذم أقمامل اًمًٚمٓم٤من، ويٕمٛمٚمقن ْلؿ وُُيٌُّقهنؿ ويقاًمقهنؿ؟

هذه  ىم٤مل: ًمٞمس هؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م، وًمٙمٜمّٝمؿ ُمـ ُأوًمئؽ. صمّؿ ىمرأ أسمق قمٌداهلل

أي٦م:                             إمم

ىمقًمف              1  ىم٤مل: اخلٜم٤مزير قمغم ًم٤ًمن داود، واًم٘مردة قمغم

 4ًم٤ًمن قمٞمًك.

 :ذم ىمقل اهلل  ظمؼم أيب قمٌٞمدة احلذاء قمـ أيب قمٌداهلل        

                                                 
 .5/280 شمٗمًػمه ذم قم٤مؿمقر اسمـ ُمـ ئمٝمر يمام .2

 (.78-82/) اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .24ح ،2/158 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .4
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                  ر قمغم ًم٤ًمن داود، ىم٤مل: اخلٜم٤مزي

 2.واًم٘مردة قمغم ًم٤ًمن قمٞمًك سمـ ُمريؿ

 .1اًمرواي٦م ُمٕمتؼمة آؾمٜم٤مد سمٜم٤مًء قمغم اقمت٤ٌمر ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ورواه٤م اًمٕمٞم٤مر ذم شمٗمًػمه

عم٤م اقمتدوا ذم ؾمٌتٝمؿ ويم٤من  4: أُّم٤م داود ومٚمٕمـ أهؾ ايٚم٦مىم٤مل أسمقضمٕمٗمر

ٜمٓم٘م٦م قمغم اقمتداؤهؿ ذم زُم٤مٟمف، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ اًمًٌٝمؿ اًمٚمٕمٜم٦م ُمثؾ اًمرداء وُمثؾ اعم

، ومٛمًخٝمؿ اهلل ىمردة. وأُم٤م قمٞمًك ومٚمٕمـ اًمذيـ أٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اعم٤مئدة صمّؿ يمٗمروا 4احل٘مقيـ

 5سمٕمد ذًمؽ.

 

                     

 

رٍ   ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم َُم٠ْمظُمْقذٍ  َجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦م ضمقاسمٞم٦م ًم١ًمال ُم٘مدَّ   

    :أو 6شُّم٦م يمّٚمٝم٤م ُُمتامًمئ٦م قمغم اًمٕمّمٞم٤من وآقمتداء؟!يمٞمػ شمٙمقن أُ »وهق أن ي٘م٤مل .

سمٞم٤من ًم٘مقًمف:       . 

   ِواؾمٛمف.           ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم .ٟم٤مومٞم٦م 

     ت٤ٌمر جمٛمقع ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. أي ٓ يٜمٝمك سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم سم٤مقم

 ُّم٦م وصٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م.إُ 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ     واْلٛمٚم٦م .     

                                                 
 (.8/100) 142ح ،25/467 اًمٙم٤مذم .2

 .261ح ،1/67 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .1

 .2/248 آـمّلع ُمراصد اًمِم٤مم. يكم مم٤ّم اًمُ٘مْٚمُزم سمحر ؾم٤مطمؾ قمغم ُمديٜم٦م أيٚم٦م: .4

 .24/289 ـ طم٘م٤م ـ اًمٕمرب ًم٤ًمن اْلَٜم٥ْم. ُمـ اْلزار وَُمَِمدّ  اخلٍَْم، احلَ٘مق: .4

 .4/142 اًمٌٞم٤من جمٛمع :4/609 اًمتٌٞم٤من .5

 .5/280 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف ٜمقيرواًمت اًمتحرير شمٗمًػم .6
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      ٟمّم٥م ظمؼم  ذم حمّؾ  ومٕمؾ ُمٜمٝمّل قمٜمف واًم٘مٌٞمح. ّٕن  . اعمٜمٙمر: يمّؾ

 ؾ يٜمٙمر اًم٘مٌٞمح.ٕم٘ماًم

     ِذم حمّؾ ضمر صٗم٦م ًمـ  ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم  . 

 .ٓم اًم٘مًؿ ًمٚمت٠ميمٞمد 

   ِش.هق»ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ْلٟمِم٤مء اًمذم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

  ٟمّم٥م متٞمٞمز ًمٗم٤مقمؾ  ذم حمّؾ ش رء»اؾمؿ ٟمٙمرة سمٛمٕمٜمك أي .

  ؿمٞمئ٤ًم. وجيقز أن يٙمقن وم٤مقمًّل ًمـ. 

   ِواؾمٛمف. ٌص ٟم٤مىمِ  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

      ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف. ظمؼم  واْلٛمٚم٦م .  

      ٟمّم٥م صٗم٦م  ذم حمّؾ .اًمتٛمٞمٞمزي٦م 

 شمٙمقن اْلٛمٚم٦م صٚم٦م ْل٤م وشم٘مديره:  وقمغم ومرض وم٤مقمٚمٞم٦م   

    وقطم٤ًم.ـف. طُمذف اًمْمٛمػم اًمراضمع إمم اعمقصقل اظمتّم٤مرًا وو 

واْلٛمٚم٦م            شمٕمجٞم٥م ُمـ ؾمقء ومٕمٚمٝمؿ وشم٠ميمٞمد

طم٤مصؾ ُمـ اًم٘مًؿ وزضمر ؿمديد ًمؽمك اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ّٕن شمريمف ٓ ْيٚمق ُمـ إفمٝم٤مر 

 اًمرو٤م سمف واعمِم٤مريم٦م ومٞمف.

 ذمّ  دًٓم٦م قمغم وضمقب إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر ّٕن يمّؾ »وومٞمٝم٤م 
ٍ
اهلل قمٚمٞمف ومقاضم٥م  رء

 .2ششمريمف

 ٤متاًمرواي

، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمـ حمّٛمد سمـ اْلٞمثؿ اًمتٛمٞمٛمل، قمـ أيب قمٌداهللرومٕمف اًمٕمٞم٤مر 

                          . 
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ىم٤مل: أُم٤م إهّنؿ مل َيُٙمقٟمقا َيْدظُمٚمقن َُمداظمٚمٝمؿ وٓ جَيْٚمًِقن جم٤مًمًٝمؿ، وًمٙمـ يم٤مٟمقا 

قا ِبؿ.إذا ًَمُ٘مقهؿ  ًُ
 2َوِحٙمقا ذم ُوضُمقهٝمؿ وأٟمِ

: ىم٤مل: ىم٤مل قمكم ُمٕمتؼمة ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد قمـ أسمٞمف

ُب اًمٕم٤مُّم٦َم سمذٟم٥م اخل٤مّص٦ِم إذا قمٛمٚم٧م اخل٤مّص٦ُم سم٤معمٜمٙمر ّهًا  أهّي٤م اًمٜم٤ّمس إّن اهلل شمٕم٤ممم ُٓيٕمذِّ

ْ ذًمؽ اًمٕم٤مُّم٦م ُمـ همػم أن شمٕمٚمؿ اًمٕم٤مُّم٦م، وم٢مذا قمٛمٚم٧م اخل٤مّص٦م سم٤معمٜمٙمر ضمٝم٤مرًا ومٚمؿ ُيٕمَ  ػمِّ

اؾمتقضم٥م اًمٗمري٘م٤من اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. وىم٤مل: ٓ ُيينَّ أطمديمؿ رضمًّل ييسمف 

ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر فمٚماًم وقمداوٟم٤ًم، وٓ ُم٘متقًٓ وٓ ُمٔمٚمقُم٤ًم إذا مل يٜمٍمه ّٕن ٟمٍمة اعم١مُمـ قمغم 

اعم١مُمـ ومريْم٦م واضم٦ٌم إذا هق طميه واًمٕم٤مومٞم٦م أوؾمع ُم٤م مل شمٚمزُمؽ احلّج٦م احل٤مضة. ىم٤مل: 

ٟم٥م ومٞمٜمٝم٤مه ومّل و ضمؾ ُمٜمٝمؿ يرى أظم٤مه قمغم اًمذَّ عم٤م وىمع اًمت٘مّمػم ذم سمٜمل إهائٞمؾ ضمٕمؾ اًمرَّ

يٜمتٝمل ومّل يٛمٜمٕمف ذًمؽ إن يٙمقن أيمٞمٚمف وضمٚمٞمًف وذيٌف طمتّك ضب اهلل شمٕم٤ممم ىمٚمقب 

 :سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض وٟمزل ومٞمٝمؿ اًم٘مرآن طمٞم٨م ي٘مقل            

                               * 

               .1إمم آظمر أيتلم 

ف همػَم ُمْمٞمٍع.ىم٤مل رؾمقل اهلل  4: ٓ ىمّدؾم٧ْم أُّم٦ٌم ٓ شم٠مظمذ ًمِْمٞمٕمِٗمٝم٤م طم٘مَّ

 

                          

               

 

يتقًّمقن  سمٞم٤مٌن ذم طم٤مل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم زُمـ رؾمقل اهلل

                                                 
 .264ح ،1/67 اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم .2

 .4ح ،422/ إقمامل قم٘م٤مب .1

 .4/620 اًمتٌٞم٤من .4
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. س قمدواة ًمفوُيّروقهنؿ قمٚمٞمف ويم٤مٟمقا أؿمّد اًمٜم٤م ُمنميمل اًمٕمرب وده

ّٓ قمٜمد اًمت٘مٞم٦م اهلل  كهن»و ـُ اًمٙم٤مومَر إ  .2شأن يقازم اعم١مُم

   ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ شَمٕم٤ممم ، ظمٓم٤مسم٤ًم ُمـ اهللشأٟم٧م»ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف ،

و  قمغم يمقهنؿ ُمٕمتديـ. سمٍمي٦م ُمـ ىمٌٞمؾ آؾمتِمٝم٤مد سم٤محلس 

    .ُمٕمٗمقل سمف 

    ذووم٦م ُمـ ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حم   .أي ُمـ هيقد اعمديٜم٦م . 

     ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف، واْلٛمٚم٦م     ٟمّم٥م طم٤مل  ذم حمّؾ

ُمـ     .    .أي يّتخذوهنؿ أوًمٞم٤مء 

  .اؾمؿ ُمقصقل، ُمٗمٕمقل سمف 

     ِووم٤مقمٚمف. ُمـ ُمنميمك اًمٕمرب وقمٌدة إوصم٤من ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم. 

اًمٞمٝمقد وهؿ أهؾ اًمتقطمٞمد      اعمنميملم وهؿ يمٗم٤مٌر وقمٌدة إوصم٤من

يمام ُمّر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  فوحم٤مرسمتف وخم٤مًمٗمت قمدواة ًمٚمٜمٌل إقمٔمؿ       

                                        

        1. 

واًمٕمج٥م ُمٜمٝمؿ أهّنؿ مل ي٘مدروا ديٜمٝمؿ طمّؼ ىمدره ومل يٚمزُمقه ويتٕمدوه وًمٙمـ ٓزم 

ؾمف ىمقم أقمداء ُم٤م ي٘مدّ  أهؾ اًمتقطمٞمد ويتؼمئقا ُمـ اًمذيـ يمٗمروا ٕنّ أن يتقًمقا »ديٜمٝمؿ 

ذًمؽ قمغم إقمراض ذًمؽ اًم٘مقم وشمريمٝمؿ ُم٤م  قا دّل اًمّ قا وشمقأقمداء ًمذًمؽ اًم٘مقم، وم٢مذا ْت٤مسمّ 

 .4شؾمقٟمف وُيؽمُمقٟمفيم٤مٟمقا ي٘مدّ 

 .ٓم اًم٘مًؿ ًمٚمت٠ميمٞمد 

                                                 
 .2/158 اًم٘مٛمل شمٗمًػم .2

 .52/ اًمٜم٤ًمء ؾمقرة .1

 .6/78 اعمٞمزان .4
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   ش.هق»ومٕمؾ ُم٤مض ُمٌٜمل قمغم اًمٗمتح ْلٟمِم٤مء اًمذم ووم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم 

  ٟمّم٥م متٞمٞمز ًمٗم٤مقمؾ  ذم حمّؾ ش رء»ٟمٙمرة سمٛمٕمٜمك .اعمًتؽم 

     ِوُم١مٟم٨م ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم .     .هق وٓي٦م اًمٙمٗم٤مر قمـ هقى اًمٜمٗمس 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ   . 

     وم٤مقمؾ وُمْم٤مف إًمٞمف. وهقاه٤م أي هقى    وَجٚم٦م .    

        ِّرومع ظمؼم ُم٘مدم. ذم حمؾ 

  ّٕٟمف هق اعمخّمقص  ُمّمدري٦م، وُم٤م سمٕمده٤م سمت٠مويؾ ُمّمدر، ُمٌتدأ ُم١مظمر

سم٤مًمذم ومـ     .ُمذُمقم 

    ِأي همْم٥م.          ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم .  .وم٤مقمٚمف 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ           . .قم٤مـمٗم٦م 

      ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ            .  .ُمٌتدأ 

   ؼم، وهذه اْلٛمٚم٦م إظمػمة ضمزاء وٓي٦م اًمٙمٗم٤مر ووسم٤مل ظم    

 شمٕم٤ممم وٟمتٞمج٦م           . 

ُم٧م ْلؿ أٟمٗمًٝمؿ ىمدّ  نَّ ٠مَ ووع ضمزاء اًمٕمٛمؾ وقم٤مىمٌتف ُمقوع اًمٕمٛمؾ يمَ ذم أي٦م »و

 .2شضمزاء اًمٕمٛمؾ سمت٘مديؿ ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ

 شمٜمٌٞمفٌ 

س اًمرسمح واًمتج٤مرة، ٓ قمغم أؾم٤مس اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا وُم٤م زاًمقا يٕمٛمٚمقن قمغم أؾم٤م»

وُمنميمق اًمٕمرب يًٞمٓمرون ، يم٤من اًمٞمٝمقد اعمديٜم٦م يًٞمٓمرون قمغم اًمتج٤مرة اًمداظمٚمٞم٦م، ـِ يْ اًمدِّ 

ُمّمٚمح٦م  قمغم اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م، ومٕمٛمؾ اًمٜمٌل قمغم ْترير اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٞمٓمرشملم، وم٤مًمت٘م٧م

ام اًمت٘م٧م اًمٞمٝمقد ُمع ُمّمٚمح٦م اعمنميملم ومتٙم٤مشمٗمقا ُمٕمٝمؿ وشمْم٤مُمٜمقا ود اعم١مُمٜملم، مت٤مُم٤ًم يم
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اًمٞمقم ُمّمٚمح٦م اًمٞمٝمقد ُمع ُمّم٤مًمح أرسم٤مب اًمنميم٤مت آؾمتثامري٦م ُمـ اعمًٞمحلم ود 

 واًمٌح٨م ذوؿمجقن. 2شاًمِمٕمقب واعمًتْمٕمٗملم

 رواي٦مٌ 

: ىم٤مل أسمقضمٕمٗمر    [    ]  اعمٚمقك اْل٤ٌمريـ ويزّيٜمقن ْلؿ

 1َأْهقاَءُهْؿ ًمٞمّمٞمٌقا ُمـ دٟمٞم٤مهؿ.

 

                         

             

 

ذيمر ؾمٌح٤مٟمف ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أّن اًمٞمٝمقد، أو اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يتقًّمقن »

إًمٞمٝمؿ ديٜم٤ًم ُمـ اعمنميملم. صمّؿ اعمنميملم، وي١مًمٌقهنؿ قمغم اعمًٚمٛملم، ُمع أّن اعمًٚمٛملم أىمرب 

سملّم ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه أي٦م إّن أوًمئؽ اًمٞمٝمقد مل ي١مُمٜمقا سم٤مهلل، وٓ سمٛمقؾمك، وٓ سمام ُأٟمزل ذم 

اًمتقراة يمام يدقمقن، وًمق صدىمقا ذم دقمقاهؿ ُم٤م اختذوا اعمنميملم أوًمٞم٤مء ُمـ دون 

م ذم ذيٕم٦م اًمتقراة،  اعم١مُمٜملم، ّٕن ذًمؽ حمرَّ             أي أّن .

 .4شاعم٠ًمًم٦م قمٜمدهؿ ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م ديـ وقم٘مٞمدة، وإّٟمام هل ُم٠ًمًم٦م ُمّمٚمح٦م وُمٜمٗمٕم٦م

  :طم٤مًمٞم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم         4.أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م . 

  .طمرف ذط همػم ضم٤مزم، وُمٕمٜم٤مه هٜم٤م اًمٜمٗمل ْليامن ه١مٓء 

                                                 
 .4/209 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .2

 .4/141 ٤مناًمٌٞم جمٛمع :4/622 اًمتٌٞم٤من .1

 .4/290 اًمٙم٤مؿمػ اًمتٗمًػم .4

 .80/ اعم٤مئدة ؾمقرة .4
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   ،واًمْمٛمػم يرضمع إمم ومِْٕمٌؾ ُم٤مٍض ٟم٤مىِمٌص واؾمٛمف        ذم

 أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

    .ومٕمؾ ُمْم٤مرع ووم٤مقمٚمف 

   ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ              . .قم٤مـمٗم٦م 

   ُمٕمٓمقف قمغم  وَجٚم٦م .         ِّٟمّم٥م  ذم حمؾ

ظمؼم  أي ٜم٤م حمّٛمدأو ٟمٌٞمّ  عمراد سم٤مًمٜمٌل ُمقؾمك، وا .     هذا

اًمٙمثػم ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ         أو حمّٛمد ُمقؾمك. 

           .قم٤مـمٗم٦م  ِّضمر سم٤مًمٕمٓمػ. ُمقصقًم٦م ذم حمؾ 

    ِش.هق»ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل وٟم٤مئ٥م وم٤مقمٚمف وٛمػم ُمًتؽم  ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم 

    ضم٤مر وجمرور ُمتٕمّٚمؼ سمـ  واًمْمٛمػم يرضمع إمم .  و . 

     إن يم٤من اعمراد سمـ  يٙمقن شمقراة وإن يم٤من حمّٛمداً  ُمقؾمك 

 يٙمقن ىمرآٟم٤ًم.

  طمرف ٟمٗمل واىمع ذم ضمقاب ذط . 

      ِأّول. واًمْمٛمػم اًمٗم٤مقمكم يرضمع إمم  ووم٤مقمٚمف وُمٗمٕمقل سمف ُم٤مضٍ  ٌؾ ٕمْ وم

ُمرضمع وٛمػم اؾمؿ    ذم أّول أي٦م واًمْمٛمػم اعمٗمٕمقزم يرضمع إمم  

    .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

    ّٕن اْليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف واًمٙمت٤مب اًمًاموي يٛمٜمع ُمـ سمف صم٤منٍ  ُمٗمٕمقٌل .

ؿ ًمٚمٛمنميملم قمّلُم٦م قمغم قمدم إيامهنؿ سمٓمري٘م٦م وىمد ضمٕمؾ ُمقآّت»اخت٤مذ اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤مء 

اًم٘مٞم٤مس آؾمتثٜم٤مئل، ّٕن اعمنميملم أقمداء اًمّرؾمقل ومٛمقآّتؿ ْلؿ قمّلُم٦م قمغم قمدم 

 ّٕن  .2شاْليامن سمف                   1. 

                                                 
 .5/281 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم اعمٕمروف واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم .2

 .18/ قمٛمران آل ؾمقرة .1
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           .اؾمتئٜم٤مومٞم٦م  رف ُمِمٌف سم٤مًمٗمٕمؾ، ًمإلضاب.طم 

     اؾمؿ   :واعمراد سمف ٟمٗمس اًمٙمثػم اًمقارد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  

        .ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

    طمرف ضمر سمٞم٤مين وجمروره ُمتٕمّٚمؼ سمّمٗم٦م حمذووم٦م ُمـ     واًمْمٛمػم

يرضمع إمم           2          1. 

     ظمؼم  « . سم٤مًمٗمًؼ وإن يم٤من اًمٙمٗمر أقمٔمؿ ذم إّٟمام وصٗمٝمؿ

 سم٤مب اًمذم ُٕمريـ:

 ُمٕمٜم٤مه ظم٤مرضمقن قمـ أُمر اهلل ومٝمذا اعمٕمٜمك ٓ ئمٝمر سمّمٗم٦م يم٤مومر. أطمدمه٤م: إنّ 

ؿ وم٤مؾم٘مقن ذم قمغم أهّن  يدّل  اعمتٛمرد ومٞمف واًمٙمّلم قاًمٗم٤مؾمؼ ذم يمٗمره ه نّ أوأظمر: 

 .4شيمٗمرهؿ أي ظم٤مرضمقن إمم اًمتٛمرد ومٞمف

 اطمتامٓت: ٦مُ ّلصمَ واحل٤مصؾ ذم ُمٕمٜمك أي٦م اًمنميٗم٦م صمَ 

 وسمام أٟمزل إًمٞمف اًمتقراة وهذا هق اًمٔم٤مهر. إّول: اعمراد سم٤مًمٜمٌل ُمقؾمك

 4ٟمزل إًمٞمف اًم٘مرآن وهذا خمت٤مر اًمٓمؼميوسمام أُ  اًمث٤مين: اعمراد سم٤مًمٜمٌل حمّٛمد

 .5رقم٤مؿمق واسمـ

أن يرضمع وامئر ىمقًمف: »اًمث٤مًم٨م:    و     و   :ذم ىمقًمف

       راضمٕم٦م إمم اًمذيـ يمٗمروا، واعمٕمٜمك: وًمق يم٤من اًمذيـ يمٗمروا أوًمئؽ اًمٙمٗم٤مر

واًمٜمٌل واًم٘مرآن ُم٤م اختذّتؿ أهؾ اًمٙمت٤مب  اًمذيـ يتقٓهؿ أهؾ اًمٙمت٤مب ي١مُمٜمقن سم٤مهلل

ضاب ذم ىمقًمف: قهؿ عمٙم٤من يمٗمرهؿ، وهذا وضمف ٓ سم٠مس سمف همػم أن اْلام شمقًمّ أوًمٞم٤مء، وإٟمّ 

                                                 
 .78/ اعم٤مئدة ؾمقرة .2

 .80/ اعم٤مئدة ؾمقرة .1

 .4/624 اًمتٌٞم٤من .4

 .6/479 اًمٓمؼمي شمٗمًػم .4

 .5/281 قم٤مؿمقر اسمـ سمتٗمًػم فاعمٕمرو واًمتٜمقير اًمتحرير شمٗمًػم راضمع .5



 ٤ًمدساًم اْلزء / اًم٘مرآن شمٗمًػم ذم اًمٌٞم٤من أضمقد  .............................................. 446

              2شٓ يّلئٛمف. 

 

قمغم يد ُم١مًمِّٗمف  أضمقد اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنإمم هٜم٤م إٟمتٝمك اْلزء اًم٤ًمدس ُمـ 

ػم ؾمٜم٦م ذم ُم٤ًمء يقم اًمثّلصم٤مء اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٝمر صٗمر اخل ه٤مدي اًمٜمجٗملاًمٗم٤مين اًمٕمٌد 

 سمٛمديٜم٦م إصٗمٝم٤من ص٤مهن٤م اهلل شمٕم٤ممم قمـ احلدصم٤من. 2448

واحلٛمدهلل أّوًٓ وآظمرًا وفم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم وصغم اهلل قمغم حمّٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم 

 1اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم.

 

                                                 
 .6/79 اعمٞمزان .2

 ؾمٜم٦م احل٩م ُمقؾمؿ ذم أّوْل٤م أّي٤مم قمّدة ذم اًمٜمجٗمل ه٤مدي اًمٕمٌد ُم١مًّمٗمٝم٤م سمٞمد إُوراق هذه شمّمحٞمح شمؿّ  ىمد .1

 وىمع وسم٤مًمتحديد اعمٔمٗمر صٗمر ُمـ أظمر اًمٕمنم وآظمره٤م اعمٙمرُم٦م، ُمٙم٦م ذم احلرام اهلل سمٞم٧م سمجقار 2448

 اًمتحّٞم٦م آٓف قمٚمٞمف اًمرو٤م ُمقؾمك سمـ قمكم اًمرؤوف اْلُم٤مم اؾمتِمٝم٤مد ذيمرى يقم 2449 صٗمر ؾمٚمخ ذم مت٤مُمٝم٤م

 اًمٕمٛمؾ هذا صمقاب وأهدي اًمٕمّّلُم٦م واًمدي ُمرىمد سمجقار اًمٕم٤مُم٦م ُمٙمتٌتٜم٤م وذم إصٗمٝم٤من سمٛمديٜم٦م واًمثٜم٤مء

 ًمف واًمروقان واًمٖمٗمران واًمرمح٦م زم، اًمٕم٤مىم٦ٌم وطمًـ اًم٘مٌقل شمٕم٤ممم اهلل ُمـ وأرضمق روطمف إمم اعمتقاوع

 شمٕم٤ممم. ُمٜمف واًمتقومٞمؼ ًمف واًمِمٙمر واحلٛمدهلل إـمٝم٤مر إئّٛم٦م وآًمف حمّٛمد سمحّؼ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ت٤ّمر احلًٜمل شم٘مريظ اًمٕمّّلُم٦م اعمحّ٘مؼ  ًّ    .......  4إدي٥م إؾُمت٤مذ احلّج٦م اًمًٞمّد قمٌداًم

 

٤مء  ً  شَمتِٛم٦م ؾُمْقَرُة اًمٜمِّ

 5  ........................ ( 248أي٦م )

 9  ........................ اًمرواي٤مت 

 9  ........................ ( 249أي٦م )

 22  .......................... رواي٦م 

 22  ...................... ( 250أي٦م )

 24  ...................... ( 252أي٦م )

 24  .................. رواي٦ٌم أو دراي٦ٌم 

 25  ...................... ( 251أي٦م )

 26  ........................... شمٜمٌٞمٌف 

 26  ...................... ( 254أي٦م )

 12  ...................... ( 254أي٦م )

 14  ...................... ( 255أي٦م )

 15  .......................... رواي٦ٌم 

 16  ...................... ( 256أي٦م )

 17  ........................... شمٜمٌٞمٌف 

 17  ...................... ( 257أي٦م )

 42  ........................... شمٜمٌٞمٌف 

 42  .......................... رواي٦م 

 41  ...................... ( 258أي٦م )

 41  .......................... رواي٦م 

 44  ...................... ( 259أي٦م )

 44  ...................... اًمرواي٤مت 

 47  ...................... ( 260أي٦م )
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 49  .......................... رواي٦ٌم 

 40  ...................... ( 262أي٦م )

 42  ........................... شمٜمٌٞمٌف 

 41  ...................... ( 261أي٦م )

 46  ...................... ( 264أي٦م )

 48  .......................... رواي٦ٌم 

 49  ...................... ( 264أي٦م )

 50  ...................... اًمرواي٤مت 

 51  ...................... ( 265أي٦م )

 54  ...................... ( 266أي٦م )

 57  ..................... ؿم٠من ٟمزوْل٤م 

 57  .......................... رواي٦ٌم 

 58  ...................... ( 267أي٦م )

 59  ...................... ( 268أي٦م )

 60  ....................... (269أي٦م )

 61  .......................... رواي٦ٌم 

 61  ...................... ( 270أي٦م )

 65  .......................... رواي٦ٌم 

 65  ...................... ( 272أي٦م )

 71  ........................ روايت٤من 

 71  ...................... ( 271أي٦م )

 75  .................... ؿم٠مٟمف ٟمزوْل٤م 

 75  ...................... شمٜمٌٞمٌف ُمٝمٌؿ 

 76  ...................... ( 274أي٦م )

 78  ...................... ( 274أي٦م )

 82  ....................... روايت٤من 

 82  ...................... ( 275أي٦م )

 84  .......................... رواي٦ٌم 

 84  ...................... ( 276أي٦م )

 88  .................... ؿم٠من ٟمزوْل٤م 

 89  ...................... اًمرواي٤مت 

 ؾُمْقَرُة اعم٤َمئَِدةِ 

 99  ............................ ومْمٚمٝم٤م 

 202  ........................ ( 2أي٦م )

 204  ..................... اًمرواي٤مت 

 206  ........................ ( 1أي٦م )

 220  ................... ؿم٠من ٟمزوْل٤م 

 221  ...................... روايت٤من 

 224  ........................ ( 4أي٦م )

 214  ..................... اًمرواي٤مت 

 249  ........................ ( 4أي٦م )

 244  .......................... شمٜمٌٞمٌف 

 244  ..................... اًمرواي٤مت 

 246  ........................ ( 5أي٦م )



 449  ...................................................................................  سومٝمر

 250  .................... اًمرواي٤مت 

 254  ........................ ( 6أي٦م )

 258  .................... اًمرواي٤مت 

 261  ........................ ( 7أي٦م )

 265  ........................ رواي٦ٌم 

 265  ........................ دراي٦ٌم 

 265  ........................ ( 8أي٦م )

 268  .................... اًمرواي٤مت 

 269  ........................ ( 9أي٦م )

 270  ...................... ( 20أي٦م )

 271  ...................... ( 22أي٦م )

 275  ................... ؿم٠من ٟمزوْل٤م 

 277  ...................... ( 21أي٦م )

 282  .................... اًمرواي٤مت 

 281  ...................... ( 24أي٦م )

 286  ........................ دراي٦ٌم 

 286  ...................... ( 24أي٦م )

 290  ...................... روايت٤من 

 290  ...................... ( 25أي٦م )

 294  ................... ؿم٠من ٟمزوْل٤م 

 295  ...................... ( 26أي٦م )

 296  ...................... ( 27أي٦م )

 102  ....................... ( 28أي٦م )

 105  ....................... ( 29أي٦م )

 106  ......................... رواي٦ٌم 

 106  ....................... ( 10أي٦م )

 120  ...................... روايت٤من 

 120  ....................... ( 12أي٦م )

 121  ..................... اًمرواي٤مت 

 126  ....................... ( 11أي٦م )

 129  ....................... ( 14أي٦م )

 111  ....................... ( 14أي٦م )

 114  ....................... ( 15أي٦م )

 118  ....................... ( 16أي٦م )

 140  ..................... اًمرواي٤مت 

 144  ....................... ( 17أي٦م )

 145  ......................... وم٤مئدة 

 147  ..................... اًمرواي٤مت 

 141  ....................... ( 18أي٦م )

 145  ......................... رواي٦ٌم 

 145  ....................... ( 19أي٦م )

 148  ..................... اًمرواي٤مت 

 149  ....................... ( 40أي٦م )

 151  ....................... ( 42أي٦م )
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 157  ...................... روايت٤من 

 159  ...................... ( 41أي٦م )

 166  .................... اًمرواي٤مت 

 170  ...................... ( 44أي٦م )

 171  .................... اًمرواي٤مت 

 176  ...................... ( 44أي٦م )

 177  ...................... ( 45أي٦م )

 180  ..... اًمتقؾمؾ ذم ؾمػمة اعمًٚمٛملم 

 181  .. اًمتقؾمؾ ذم إطم٤مدي٨م اًمٕم٤مُم٦م 

 184  .......... اًمقؾمٞمٚم٦م ذم اًمرواي٤مت 

 185  ...................... ( 46أي٦م )

 187  ...................... ( 47أي٦م )

 189  .................... اًمرواي٤مت 

 190  ...................... ( 48أي٦م )

 194  .................... اًمرواي٤مت 

 197  ...................... ( 49أي٦م )

 199  ........................ رواي٦ٌم 

 199  ...................... ( 40أي٦م )

 401  ........................ رواي٦ٌم 

 401  ...................... ( 42أي٦م )

 408  ................... ؿم٠من ٟمزوْل٤م 

 422  ........................ رواي٦ٌم 

 421  ....................... ( 41أي٦م )

 424  ..................... اًمرواي٤مت 

 426  ....................... ( 44أي٦م )

 429  ....................... ( 44أي٦م )

 414  ..................... اًمرواي٤مت 

 415  ....................... ( 45أي٦م )

 418  ..................... اي٤مت اًمرو

 419  ....................... ( 46أي٦م )

 441  ....................... ( 47أي٦م )

 444  ...................... روايت٤من 

 444  ....................... ( 48أي٦م )

 440  ......................... رواي٦ٌم 

 442  ....................... ( 49أي٦م )

 444  ....................... ( 50أي٦م )

 447  ......................... رواي٦ٌم 

 447  ....................... ( 52أي٦م )

 450  .......................... شمٜمٌٞمٌف 

 451  .... اًمٌؽمول واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى 

 451  ......................... رواي٦ٌم 

 454  ....................... ( 51أي٦م )

 456  ......................... رواي٦ٌم 

 457  ....................... ( 54أي٦م )



 452  ...................................................................................  سومٝمر

 460  ........................ رواي٦ٌم 

 462  ...................... ( 54أي٦م )

 464  ................... ؿم٠من ٟمزوْل٤م 

 464  .................... اًمرواي٤مت 

 465  ...................... ( 55أي٦م )

يمٚمامت ُمٗمني اًمٕم٤مُم٦م أهّن٤م ٟمزًم٧م ذم 

 464  .....................  قمكمٍّ 

اؾمتدٓل اًمِمٞمٕم٦م ِب٤م قمغم ظمّلوم٦م 

 472  ..... سمّلومّمؾ  أُمػماعم١مُمٜملم

وىمد اقمؽمض اًمٕم٤مُم٦م قمغم هذا 

 471  ... آؾمتدٓل سمقضمقه وضمقاِب٤م 

 475  ؿم٠من ٟمزوْل٤م اًمرواي٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم 

 475  ...................... ( 56أي٦م )

 477  .................... اًمرواي٤مت 

 479  ...................... ( 57أي٦م )

 481  ...................... ( 58أي٦م )

 485  ...................... ( 59أي٦م )

 487  ................... ؿم٠من ٟمزوْل٤م 

 487  ...................... ( 60أي٦م )

 492  ...................... ( 62أي٦م )

 494  .................. ؿم٠من اًمٜمزول 

 494  ...................... ( 61أي٦م )

 495  ......................... رواي٦ٌم 

 495  ....................... ( 64أي٦م )

 498  ...................... روايت٤من 

 499  ....................... ( 64أي٦م )

 401  .......................... شمٜمٌٞمف 

 404  ....................... ( 65أي٦م )

 404  ......................... رواي٦م 

 405  ....................... ( 66أي٦م )

 407  ...................... روايت٤من 

 408  ....................... ( 67أي٦م )

 422  ..................... اًمرواي٤مت 

 422  ....................... ( 68أي٦م )

 424  ...................... روايت٤من 

 424  ....................... ( 69أي٦م )

 427  ....................... ( 70أي٦م )

 429  ....................... ( 72أي٦م )

 412  ......................... رواي٦م 

 412  ....................... ( 71أي٦م )

 414  ......................... رواي٦ٌم 

 414  ....................... ( 74أي٦م )

 417  ....................... ( 74أي٦م )

 417  ....................... ( 75أي٦م )
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 419  ........................ رواي٦م 

 419  ...................... ( 76أي٦م )

 441  ...................... ( 77أي٦م )

 445  ...................... ( 78أي٦م )

 447  .................... اًمرواي٤مت 

 448  ...................... ( 79أي٦م )

 449  ..................... اًمرواي٤مت 

 440  ....................... ( 80أي٦م )

 441  .......................... شمٜمٌٞمٌف 

 444  ......................... رواي٦ٌم 

 491  ....................... ( 82)أي٦م 

 

 


