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 تقديم
 معايل الشيخ ادلكتور/ صالح بن فوزان الفوزان

 ػ

  ..احلٛمد هلل

ٛم٘مدُم٤مت اًمٕمنم ذم ٟم٘مض أصقـ ؼاًم هذا اًمٙمت٤مب ) وم٘مد شمّمٗمح٧ًم  :لسمٕمد

، -لوم٘مف اهلل  -اًمٕمزيز سمـ ريس اًمريس  ( ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ: قمٌد صقومٞم٦م اًمٕمٍم

 ف ُمٕمروم٦م احلؼ لاًمٕمٛمؾ سمف.ُمٗمٞمدة عمـ هدومً  ُم٤متى ومقضمدهت٤م ُم٘مد  

ا ومجز  .اك اهلل ظمػمه

 

 

 كتبه
 صالح بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء

 هـ 6481/  4/  82
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 مقدمة الطبعة اثلاهية

 ػ

 . ..ؾمالف قمٚمٞمٙمؿ لرمح٦م اهلل لسمريم٤مشمف

 أُم٤م سمٕمد:

٤م ُمـ دلـ اًمٙمٗمر: ّق   وم٢مق   طم٘مٞم٘م٦م ُمٜمٝمجٝمؿ  ًمٚمّمقومٞم٦م اعمٌتدقم٦م ٟمِم٤مـمه٤م ُمدقمقُمه

ًمقق دلق ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، لخيذ  ٝمؿ يزه  وم :اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ لدٟمٞم٤مهؿ ختذيًؾ 

 .ّمٚمحققٟمٞم٤م يً يـ يٜمٍملق، لُ ًمٚمد  ٟمٞمقن، ومال ًمٚمد  صالح اًمد  ذم اإل

سملم  ؿ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل، لٟمنمكً مجٕمٝمؿ: شمٕمٚم   هؿ، لشمٗمريٌؼ نٌ ًمٙمي  لأىمقم ؾمٌٞمؾى 

 .ٜم٤م اًمرمحـف ومرىم٤مق، للطمل رسم  وم٢مٟم   :اًمٜم٤مس

ؾمٚمٗمٞم٦م: ًمٜم٘مض سمٜمٞم٤مق اًمّمقومٞم٦م  ٞم٦م، لىمقاقمدي ٜم  أصقـ ؾًم  مجعي  ّضمؾ هذا طم٤ملًم٧ًم 

 .لشمتامت ُمع شمٜمٌٞمٝم٤متى  قمنمى  ُم٤متى ٝم٤م ذم ُم٘مد  اًمٕمٍمي٦م، لىمد ضمٕمٚمتً 

ٜمقات قمغم اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ؼؼر ؾمؼل قمِمؼد ُمْمؼ٤مب سمٕمؼر ذم اًمٙمتؼاًمٜمٔم دًت ؼد أقمؼلىم

 مم٤م أراه٤م ٟم٤مومٕم٦م. (1)ىمٚمٞمٚم٦م زي٤مداتى  دًت ًمٞمٓمٌع ـمٌٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م، لزٌ 

                                                           

 ؾ اًمزي٤مدات ومٞمام يكم:ٛمثشمت (1)

 زي٤مدة ٟم٘مقُت. -1

 اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ىمقة ومراؾم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. فً زي٤مدة شمقضمٞمف ح٤م ٟم٘مٚمي  -2

 ذم آظمر اًمٙمت٤مب ًمٌٕمض اًمتٜمٌٞمٝم٤مت. زي٤مدةو  -3

، اًمّمقومٞم٦م لاعمٌتدقم٦مطمّمقق  ًمدؿ   لجيٕمٚمف ُم٤ًممه٦مه  ،أؾم٠مـ اهلل أق يٜمٗمع هبذا اًمٙمت٤مب ليت٘مٌٚمف

ٌٝمؾي ُمٜمٝمؿ أل طم٤مدي قمـ اًمًٌٞمؾ ـ ضمي ٌه٤م ذم هداي٦ٌم ُمي  .لؾمٌ
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ُمٜمٝم٤م لُم٤م سمٓمـ، لحيًـ ًمٜم٤م  ٤م فمٝمري ٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ ُمأؾم٠مـ اهلل أق يرمحٜم٤م، ليً 

 اخل٤ممت٦م.

 لاًمًالف قمٚمٞمٙمؿ لرمح٦م اهلل لسمريم٤مشمف

 

 

 د. عبد العسيس بن ريس الريس
 املشرف على موقع إلاسالم العتيق

http://www.islamancient.com/ 
 هـ64387/  7/  9
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http://www.islamancient.com/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

8 

 ػ

 لسمريم٤مشمف... اًمًالف قمٚمٞمٙمؿ لرمح٦م اهلل 

 :أُم٤م سمٕمد

 ظ حم٤ملًم٦م اؾمؽمضم٤مع اًمّمقومٞم٦م ٟمِم٤مـمٝمؿ لإوم٤ًمدهؿ ًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملمُمـ اعمالطمي  وم٢مق  

 طمتك إق   ،ؿرايتٝمً  ٧َم ًي ٙمي ؿمقيمتٝمؿ لٟمي  َت ٌني ـ سمٕمد أق يمً اًمتدي   سم٤مؾمؿ اًمٕم٤ٌمدة لصدٌؾ 

ً   ،اًمٕم٤مىمؾ يت٤ًمسم٘مقق ذم اًمؼماءة ُمـ اًمتّمقؽ ؿم٤ٌمهبؿ اًمٜم٤مو٩مي   سمام قمٚمٞمف قمٚمامء ٌؽ لاًمتٛم

  ً ُ   :ؾمٚمٗمٞم٦م ٞم٦مى ٜم  ؾًم  لـمري٘م٦مى  ٜم٦م اًمًٚمٗمٞمقق ُمـ ُمٕمت٘مدى اًم  اهلداي٦م، لإق   في رٌ ـ طًم  سمٕمض ُمي إ

  ً  ٜم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م أُمريـ:ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب قمقدة يمثػميـ ُمـ اًمتّمقؽ إمم اًم

ً  ؼىمقة دقمقة قمٚمٛم :ألامز ألاول  ً  ٤مء اًم  ،ٜم٦مٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم لؿم٤ٌمهبؿ إمم اًمتقطمٞمد لاًم

 لشمقزيعٌ  ،ك لؾم٤مئؾ اإلقمالفح٤مارات ذم ؿمت  لذًمؽ سم٢مًم٘م٤مء اعم :اًمنمؿ لاًمٌدقم٦م لشمرؿٌ 

ُمـ اًمنمؿ للؾم٤مئٚمف لُمـ اًمٌدقم٦م  شم٘مرير اًمتقطمٞمد لاًمتحذيرٌ  اًمٙمت٥م لاّذـم٦م ذم

 گ گژ  :٤م ىم٤مـ شمٕم٤مممؼيمٛم ٝمقر احلؼ  سمٔمً  دً ليتٌد   اًم٤ٌمـمؾ يْمٕمًػ  وم٢مق   لُم٤ًمًمٙمٝم٤م:

 .]18األىبواء: [ ژ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ً   سمٕمًض  ٤م اؿمتٖمؾي ؼومٚمٛم  - شم٘مدير قمغم أىمؾ   - ٤م ُ يٜمٗمعؼأل سمٛم ٤م يي  ؼسمٛم ٜم٦مؿم٤ٌمب اًم

ئد لاعمجال   يمٗم٘مفٌ  لُمٜم٤مـمح٦م  ،ت لاًم٘مٜمقات اعمًٛمك قمٜمد سمٕمْمٝمؿ سمٗم٘مف اًمقاىمعاجلرا

 :سمٛمقوققمٜم٤م ؼي ٝم٤م اعمتٕمٚم  ر سمٕمْمي ، أذيمً طمّمٚم٧م ُمٗم٤مؾمدً = احلٙم٤مف لاًمرؤؾم٤مء 

 لاًمتحذيرٌ  ،لهل اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد :أهنؿ همٗمٚمقا قمـ دقمقة اًمًٚمػ :اّلمم

 .قمٚمٞمٝم٤م ػمةً ٛمٝمؿ هل٤م لاًمٖمي شمٕمٚم   ػي ٕمً سمؾ وي  :لُمـ اًمٌدع ،للؾم٤مئٚمف اًمنمؿٌ ُمـ 
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ا ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمتحٛم   أق   :اًمث٤مٟمٞم٦م  :٤مف لاًمرؤؾم٤مءقمغم احلٙم   ٟمٗمًفً  حٜم٧َم س ؿًم يمثػمه

٤مف سم٤مًمًجـ لاإلىمّم٤مء قمـ احلٙم   ط قمٚمٞمٝمؿ سمٕمًض ؿ ومتًٚم  هً ٝمؿ أُمري حٝمؿ لؿم٤مىم  ومٜم٤مـمي 

ُ   :ٝمؿ اًمثقري٦م اإلوم٤ًمدي٦مُ اًمدقمقة إمم اهلل سمؾ إمم ـمري٘مت :اًمدقمقة يم٤مٟمقا وم٢مهنؿ  لإ

 ض هلؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م.تٕمر  لمل يً  ٦مى لرلي   يدقمقق إمم اًمتقطمٞمد سمحٙمٛم٦مى  ُمـ ىمًٌؾ 

ا ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمتحٛم   :اًمث٤مًمث٦م قك إمم ُم٤م ؾمٛم   وم٤مٟمدومٕم٧م ٟمٗمًفً  ،ـي حٌ س ؿًم أق يمثػمه

ا ومر ومٞمف ذلـمف اًمنمقمٞم٦م :ضمٝم٤مده ُ   ،لهق اًم٘مت٤مـ اًمذن مل شمتقا  ٤مد احلؼ  اجلٝم  وم٢مق  لإ

لهق  :٤م ذهٌقا ظمال اعمٞمداق ُمـ اجلٝم٤مد اّقمٔمؿؼومٚمٛم ،ب لاًمٓم٤مقم٤متري اًم٘مً  ؿٌ ُمـ أقمٔمي 

 ،ٌٝمٝمؿ اًم٤ًمىمٓم٦مقمٚمٞمٝمؿ لشمٗمٜمٞمد ؿًم  اًمٌدع ُمـ اًمّمقومٞم٦م لاًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمرد   أهؾٌ  ضمٝم٤مدً 

 طمضٌ لاًمد   أهؾ اًمٌدع سم٤مًمرد   ضمٝم٤مدي  وم٢مق   :لدقمقة اًمٜم٤مس إمم قمدف اُهمؽمار هبؿ

  .ًمٕمدل اًمٙم٤مومر ذم أرض اعمٕمريم٦مُمـ ضمٝم٤مد ا ؿً ًمِمٌٝم٤مهتؿ أقمٔمي 

ً   ٌعً اعمت   :ىم٤مـ اإلُم٤مف أبق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالف  :ٜم٦م يم٤مًم٘م٤مسمض قمغم اجلٛمرًمٚم

 . (1)ُمـ ارب اًمًٞمػ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًؾ لهق اًمٞمقف قمٜمدن أومْمي 

ُمـ شمٌٚمٞمغ اًمًٝم٤مف إمم  إمم اُّم٦م أومْمًؾ   تفٌ ٜم  ؾًم  لشمٌٚمٞمغً  ىم٤مـ اإلُم٤مف اسمـ اًم٘مٞمؿ:

ً   ٤م شمٌٚمٞمغً لأُم   ،ف يمثػم ُمـ اًمٜم٤مسًمتٌٚمٞمغ يٗمٕمٚمً ذًمؽ ا ّق   :ٟمحقر اًمٕمدل ومال  ،ٜمـاًم

  ُ ف ٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ سمٛمٜم  ضمٕمٚمي  -ٛمٝمؿ ؼُم لرصم٦م اّبٌٞم٤مء لظمٚمٗم٤مؤهؿ ذم أً ي٘مقف سمف إ

ذم ظمٓمٌتف اًمتل ذيمره٤م اسمـ  ، لهؿ يمام ىم٤مـ ومٞمٝمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب - ليمرُمفٌ 

ـ  احلٛمد هلل ا :ًمف ىم٤مـ( احلقادث لاًمٌدع)٤مح ذم يمت٤مب لو   قمغم اًمٕم٤ٌمد  ًمذن اُمت

إمم  ـ وؾ  ُمي  زُم٤مق ومؽمة ُمـ اًمرؾمؾ سم٘م٤مي٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يدقمققي  ذم يمؾ   سم٠مق ضمٕمؾي 

                                                           

 .(51ص) قم٘مٞمدة اًمًٚمػ  ظمرضمف أبق قمثامق اًمّم٤مسمقين ذم  (1)
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يمؿ ُمـ  :اًمٕمٛمك ٞمقق سمٙمت٤مب اهلل أهؾي لحًي  ،ليّمؼملق ُمٜمٝمؿ قمغم اّذم ،اهلدم

ـ  قكً طمٞمي ىمد أي  إلسمٚمٞمسي  ىمتٞمؾى  سمذًمقا دُم٤مءهؿ لأُمقاهلؿ دلق  :لكدي ىمد هي  شم٤مئفى  ، لو٤م

ـي وم ،هٚمٙم٦م اًمٕم٤ٌمد أثر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ، ي٘متٚمقهنؿ ذم  ؿ قمغم اًمٜم٤مس لأىمٌحي هً ري ثي أي  ام أطمً

: ]64مريم: [ ژ جخ مح جح مج ژ ؽي ؿ رسم  ٝمً ومام ٟمًٞمي  ،ؾم٤مًمػ اًمدهر لإمم يقُمٜم٤م هذا

 وم٢مهنؿ ذم ُمٜمزًم٦مى  ،ومال شم٘مٍم قمٜمف ،ًـ ُم٘م٤مًمتٝمؿلأظمؼم قمـ طًم  ،مده ؿ هً ٝمً ىمّمّمي  ضمٕمؾي 

هلل قمٜمد  إق   : قد لىم٤مـ قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕم، رومٞمٕم٦م لإق أص٤مسمتٝمؿ اًمقوٞمٕم٦م 

: سمٕمالُم٤مهت٤م ليٜمٓمًؼ  ،قمٜمٝم٤م ٤م ُمـ ألًمٞم٤مئف يذب  هب٤م اإلؾمالف لًمٞم   دي ٞمَ سمدقم٦م يمٌ  يمؾ  

 .(1)ـها ٚمقا قمغم اهلل لشمقيم   ،شمٚمؽ اعمقاـمـ ٛمقا طمْمقري وم٤مهمتٜمٌ 

ً  ؼلًم لىم٤مـ:  ومٞمف  لهذا اعمِم٤مرؿً  ،ٜم٤مقٝمذا يم٤مق اجلٝم٤مد ٟمققملم: ضمٝم٤مد سم٤مًمٞمد لاًم

 :ت٤ٌمع اًمرؾمؾأ٦م ُمـ خ٤مص  ؼاًم لهذا ضمٝم٤مدً  ،٦م لاًمٌٞم٤مقحج  ؼجٝم٤مد سم٤مًمؼلاًمث٤مين: اًم ،يمثػم

 ،لؿمدة ُم١مٟمتف ليمثرة أقمدائف ؿ ُمٜمٗمٕمتفٌ ٔمي يـ ًمٕمٌ اجلٝم٤مدي  لهق أومْمًؾ  ،لهق ضمٝم٤مد اّئٛم٦م

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ژ :لهل ُمٙمٞم٦م ىم٤مـ شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤مق

هلؿ  ومٝمذا ضمٝم٤مدو  ]52 – 51الفرقان: [ ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

٤م ،يـٝم٤مدي اجل لهق أيمؼمً  ،سم٤مًم٘مرآق وم٢مق اعمٜم٤موم٘ملم مل يٙمقٟمقا  ،لهق ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم أجْمه

 هؿ ُمٕمٝمؿلرسمام يم٤مٟمقا ي٘م٤مشمٚمقق قمدل   ،سمؾ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ ذم اًمٔم٤مهر ،ي٘م٤مشمٚمقق اعمًٚمٛملم

 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :لُمع هذا وم٘مد ىم٤مـ شمٕم٤ممم

 .(2)ـها ٦م لاًم٘مرآق ضمٝم٤مد اعمٜم٤موم٘ملم سم٤محلج   أق   لُمٕمٚمقفو  ]73التوبة: [

                                                           

 .(416-415ص) ضمالء اّومٝم٤مف   (1)

 (.1/77) ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة   (2)
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٤ٌمب ؼوم٤مت اًمِمقا شمٍم  تٖمٚم  ؼأهؾ اًمٌدع ُمـ اًمّمقومٞم٦م لهمػمهؿ اؾم أق   :اًمراسمٕم٦م

ً   س ومٜمًٌقا ومٙمري اجل٤مهؾ اعمتحٛم    :ٜم٦م اًمًٚمٗمٞم٦ماًمثقرة لاإلوم٤ًمد إمم دقمقة اًمتقطمٞمد لاًم

  ٌ ـً  تحي ومٗمً  ،ًقا قمغم سمٕمض احلٙمقُم٤متومٚم هلؿ ُمع اًمتْمٞمٞمؼ قمغم دقم٤مة اًمتقطمٞمد  اعمج٤م

  ً   .ٜم٦م اًمًٚمٗمٞململاًم

 ٤مًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م حم٤ملًم٦مو سموم٤ًمد لاًمتٗمجػم لاًمتدُمػم حم٤ملًم٦م إًمّم٤مؾ هذا اإل لإق  

اًمٕمٚمامء اًمًٚمٗمٞملم  لذًمؽ أق  : سمدائٞم٦م وم٤مؿمٚم٦م قمٜمد ذلن اعمٕمروم٦م سم٤محل٘م٤مئؼ لًمق ُمٕمروم٦مه 

 يم٤مإلُم٤مف قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز لحمٛمد اًمٕمثٞمٛملم لحمٛمد ٟم٤مس اًمديـ اًّم٤ٌمين لص٤مًمح -

 هذك اّقمامـ اًمتخريٌٞم٦م ـ أبٙمري ُمي  لألائؾٌ  ُمـ أؿمد   -اعمحًـ اًمٕم٤ٌمد  اًمٗمقزاق لقمٌد

 :ٚم٦م ُمًٛمققم٦ملهلؿ ذم ذًمؽ ومت٤ملم لأذـم٦م ُمًج   ،كً اإلوم٤ًمدي٦م ىمٌؾ لىمققمٝم٤م لسمٕمدي 

 دةاعمتٕمد   -اًمًٕمقدي٦م  -قمٚمامء اًمتقطمٞمد  لسمٞم٤مٟم٤مًت  :ُمٗمردة ُمٓمٌققم٦م سمؾ لًمٌٕمْمٝمؿ يمت٥مو 

 قمغم ذًمؽ. لدًمٞمؾى  ؿم٤مهدى  أيمؼمً 

  ً ؿ إمم ٜم٦م لاٟمت٤ًمهًب لظمرلج اًمِم٤ٌمب اإلوم٤ًمدن اًمتخريٌل ُمـ سملم ؿم٤ٌمب اًم

  ً ً   ٜم٦م ُ يٛمس  اًم خ٤مًمٗمقق ًمٓمري٘متٝمؿ ؼّهنؿ ُم ،٦ملُ ُمذُم   ٝم٤م سمٜم٘مصى ٜم٦م لُ أهٚمي اًم

 ،ح٤مسم٦ماًمّم   ت٤ٌمعٌ أل ظمرضمقا ُمـ سملم ضمٞمؾٌ ىمد  ـي لي اًّ  اخلقارجي سمؾ إق   :لُمٜمٙمرلق قمٚمٞمٝمؿ

ف ُمٜمٝمً  لاًمّمح٤مسم٦مً  :ققلُمع ذًمؽ هؿ و٤مًم    لُ يّمح   ،راءؿ لُمـ ـمري٘متٝمؿ سمي اًمٙمرا

ـى  ًمٕم٤مىمؾى  ر ؾمقءه  أق ذن دي  .٤مأل ذُم   ايٜم٥ًم إمم اًمّمح٤مسم٦م اّبرا

أهنؿ  -ُمـ صقومٞم٦م لؿمٞمٕم٦م لقمٚمامٟمٞم٦م لًمٞمؼماًمٞم٦م  -ُمـ شمٚمٌٞمس دقم٤مة اًم٤ٌمـمؾ  لإق  

ً  اضمتٛمٕمقا لرُمي  اًمتل ُمٜمٝم٤م دقمقة اإلُم٤مف اعمجدد  -ٜم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م قا دقمقة اًمتقطمٞمد لاًم

ٜمع س صؼٝمٛم٦م ُمـ ضمٜم، لهذك اًمت  !!سم٠مهن٤م دقمقة شمٙمٗمػمي٦م -٤مب اًمقـه حٛمد سمـ قمٌدؼُم

٤م قمغم اإلـمالؾ لذًمؽ أق   :سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٞمٝمقد اًمذيـ يٚمًٌقق احلؼ    ،اًمتٙمٗمػم ًمٞمس ُمذُمقُمه



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

12 

ـ ُمي  وم٢مق   ،ومٞمف لهق اًمٖمٚمق   :هق اًمتٙمٗمػم سمٖمػم طمؼ   ، لاعمذُمقفً سمحؼ   سمؾ هٜم٤مؿ شمٙمٗمػمو 

ُ  ـ ومال يٙمٗم  ؼٛمٕمٞم  ؼ٤م اًمأُم   ،ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمقف ر ومٝمق يم٤مومرو لىمع ذم ُمٙمٗم   ومؼد شمؼؼ سمٕمر إ ر ؼقا

ٟمع اًمنملط   .لاٟمتٗم٤مء اعمقا

٤م طمتك لًمق يم٤مق سمحؼ   لإق   أق يٕمقد قمغم  فً ُمً ُزٌ  اًم٘مقـ سمذف اًمتٙمٗمػم ُمٓمٚم٘مه

 ،اعمًتٝمزئلم سمف ملسو هيلع هللا ىلصف ر اهلل لرؾمقًمً يمٗم   إذَ  ف  سم٤مًمذ   ملسو هيلع هللا ىلصاًم٤ٌمرن ؾمٌح٤مٟمف لقمغم رؾمقًمف 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ  :يمام ىم٤مـ شمٕم٤ممم

 ف إذَ سم٤مًمذ   اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرافيٕمقد قمغم  أق فً ُمً ليمذا ُزٌ  ،]66 – 65التوبة: [ ژ ڳ ڳ

، سمؾ ملسو هيلع هللا ىلصلا لاُمتٜمٕمقا ُمـ دومع اًمزيم٤مة سمٕمد أق ُم٤مت اًمذيـ ارشمد   - سم٢ممج٤مقمٝمؿ - رلايمٗم  

٤م قمغم قمً  ف  سم٤مًمذ   أق يٕمقدي  ليٚمزفً   ٚمامء اإلؾمالف اًمذيـ لوٕمقا ذم يمتٌٝمؿ سم٤مبي أجْمه

ُه إذا لىمعي  ،طمٙمؿ اعمرشمد ُه لأومٕم٤م ذا له :ر سمٕمد إؾمالُمفومٞمٝم٤م اعمًٚمؿ يمٗمي  لذيمرلا أىمقا

قمغم اعمًٚمؿ اًمّم٤مدؾ أق  وم٤مًمقاضم٥ًم  ،ذم يمت٥م اعمذاه٥م اّرسمٕم٦م لهمػمهؿ ُمقضمقدو 

ٛم٘م٤مسمؾ أق ُ ؼلذم اًم ،سمٖمػم طمٍؼ  ري ٛمٙمٗم  ؼاًم ةى ٤م سمِمد  سمؾ يٙمقق ذاُم   اًمتٙمٗمػم سمحؼ   ُ يذف  

٤م طمتك لًمق يم٤مق سمحؼ   قق اًمتٙمٗمػمي لم اًمذيـ يذُم  ُمع شمٞم٤مر ه١مُء اعمْمٚم   يٜمحرؽي   ُمٓمٚم٘مه

ـي  ّق    .ًمٚمتٙمٗمػم سمحٍؼ  ر اعم٘مر  هلل لرؾمقًمف لديٜمف اعمٓمٝم   ىمقهلؿ ذف   ُمآ

ُمـ همػم  قمقا سمت٠مجٞمد اًمتٙمٗمػم سمحؼ  لمم٤م جي٥م قمغم دقم٤مة اًمتقطمٞمد لاًمًٜم٦م أق يّمدي 

ـي  وم٢مق   :دع سم٢مٟمٙم٤مر اًمتٙمٗمػم سمٖمػم طمٍؼ ُمع اًمّم   ،ؾاؾمتحٞم٤مء لُ لضمي  سملم  اهلل لؾمطو  دي

اًمقه٤مب  د حمٛمد سمـ قمٌدًمإلُم٤مف اعمجد ر يمٚمٛم٦مه لهبذك اعمٜم٤مؾم٦ٌم أذيمً  ،اًمٖم٤مزم لاجل٤مذم

ـ  ؼذم اًمتٙمٗمٞم  ً   ركٌ ؼٞمداًمف لؾمي ؼقمغم اقمت ر شمد ـ ىم٤مـ ؼٜم٦م اًمًٚمٗمٞمؼقمغم ـمريؼ أهؾ اًم

ُ  لُ ٟمٙمٗم   :  ٤م ٟمٙمٗم   .لهق اًمِمٝم٤مدشم٤مق :ٝمؿقمٚمٞمف اًمٕمٚمامء يمٚم    ُم٤م أمجعي ر إ رك لأجْمه

  .(1)ـها  لأبٙمري  سمٕمد اًمتٕمريػ إذا قمرؽي 

                                                           

 (. 1/172) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م   (1)
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ٌ  لسمٕمد هذا اًمٜم٘مؾ اعمّمد   ٌ   ٤م ًمٙمؾ  ؾ ومت  .ُمـ اًمّمقومٞم٦م لهمػمهؿ ٌٓمؾى ُمً  سى ُمٚم

ً  شمٗمر   ألامز الثاوي: ُمـ اًمِم٤ٌمب قمغم  وم٘مد يم٤مق يمثػمو  :ٜم٦م اًمًٚمٗمٞملمؾ ؿم٤ٌمب اًم

ومٚمام ضم٤مءت  ،ُمع قمٚمامئٝمؿ للُهتؿ -ام ذم سمالد اًمتقطمٞمد ُ ؾمٞم   -لاطمد  ىمٚم٥م رضمؾى 

ا وم٤مؾمدةه  ٤م سم٤مـمٚم٦مهلؿ أً  ٧ًَم لأؾم   اجلامقم٤مت اًمدظمٞمٚم٦م ٟمنمت سمٞمٜمٝمؿ أومٙم٤مره ًه  يمؽمؿٌ ،ؾم

٤م قمغم  إرادةٌ  ُمـ اًمنمؿ سمزقمؿٌ  قمقة اًمٜم٤مس إمم اًمتقطمٞمد لاًمتحذيرٌ د مجٕمٝمؿ لًمق مجٕمه

ً   ؾي ومتٗمر   ،مهمػم هده  ُه لٟم٤ًمءه ُم٤م سملم ُم١مي  أهؾ اًم ٌه٤م رضم٤م ٤م لؿمٞم د ٜم٦م اًمًٚمٗمٞمقق ؿم٤ٌمسمه

ً   ،أل ُمتٕم٤مـمػ هلؿ  ٜم٦م ُ يتزطمزطمقق قمٜمٝم٤م ُمع يمثرة اعمخ٤مًمٗململآظمريـ صم٤مسمتلم قمغم اًم

 ٗمًٝمؿ سم٤مّطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت ذم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة اًمٜم٤مضمٞم٦مقق أبًٚم  يً  :ًململاعمخذ  

 ،اهلل لهؿ قمغم ذًمؽ هلؿ طمتك ي٠متٞمٝمؿ أُمرً هؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ لُ ُمـ ظمذي أهنؿ ُ يي  

 .ؿٝمً سمحي رٌ ُم٤م أقمٔمؿي ؿ لهً هؿ ُم٤م أصؼمي ر  دي  فٌ ومٚمٚم  

ً   اؾمقءه  صمؿ مم٤م زاد اُّمري  عو  ٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم ظمالؽو أبف طمّمؾ سملم ؿم٤ٌمب اًم  لٟمزا

٤م ضمٝم   ،اًمِمٞمٓم٤مق ألىمد ٟم٤مره٤م ُه لىمقدي صمؿ ضمٕمؾ ؿم٤ٌمسمه ي ٤م ـ قمٜمدك ُمي  ؿ سمٕمًض هً ه٤م ومٜم٤مسي

ًمي لظم٤موي  ،لهمػمه٤م ري٤مؾم٦مى  ُمـ طم٥م   :حلٔمقظ ٟمٗمسى  قمٚمؿو  قا لقم٤مدلا ٝم٤م آظمرلق ومقا

 ّهن٤م ُم٤م سملم ُم٤ًمئؾ اضمتٝم٤مدي٦م يًقغً  :اًمقُء لاًمؼماء قمٚمٞمٝم٤م قم٘مدً  قمغم ُم٤ًمئؾ ُ يّمح  

 ٝم٤م ضمزئٞم٦مو ومٞمٝم٤م ًمٙمٜم   اخلالًؽ  ٦م ُ يًقغً أل ُم٤ًمئؾ ظمالومٞم ،اخلالؽ ومٞمٝم٤م هلؿ ومٞمٝم٤م ؾمٚمػو 

  .سمًٌٌٝم٤م ًؾ اًمتٗمر   ُ يّمح  

ـ  ؼٛمؼلُم ردلق اًمقُء ُمٜمٝمؿ أهنؿ ُ يٓم   يمثػمى  قمغم دظمقـ أهقاء ذم ٟمٗمقسٌ  ٤م يد

ٌ  ؼسمؾ ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمِمخّمٞم٦م اًم أطمدى  ٛم٤ًمئؾ ُمع يمؾ  ؼلاًمؼماء ذم هذك اًم ٦ًم سمٚم٤ٌمس ٛمٚم

  ،يـاًمد  
ٌ
 .ٚمفٞمي ٤مق لطمٌ اًمِمٞمٓم ٤ٌمؿٌ ٕمقا ذم ؿٌم يمٞمػ لىمي  ومٞم٤م هلل
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٤م اًمتقسم٦م إمم اهلل لشمذيم   لاًمقاضم٥ًم  تٝمؿ ليمثرة ٛمقا ىمٚم  لًمٞمٕمٚمي  ،ر اعمٕم٤مدقمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕمه

  ً  َت ٝمؿ لاؿمتد  ؿمقيمتً  ٧َم ٝمؿ ًمق اضمتٛمٕمقا ًم٘مقيي ؼلًمٞمتذيمرلا أب ،ٜم٦مأقمدائٝمؿ أقمداء اًم

 ،ف ذًمٞمٚملم ُمٜمٙمنيـلأهٚمً  اًم٤ٌمـمًؾ  ومٗمر   :ٟم٤ٌمهلؿ قمغم أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ؾمقاقمدهؿ لشمٙم٤مصمرَت 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژ :اًمرمحـ اًم٘م٤مئؾ ليٗمرًح  ٤مقً اًمِمٞمٓم ومٞمٖمت٤مظً 

 .]18األىبواء: [ ژ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ

 
ٌ
ً   ومٞمف ٟمٍمو  يمؿَ  اُضمتامع قمغم احلؼ   ًمق شمؿ   ومٞم٤م هلل   .!ًمٚمٌدقم٦م لأهٚمٝم٤م ٜم٦م لىمٛمعو ًمٚم

ً  أًمٙمـ  هذك  سمدا ًمف ٟمِم٤مطو  لإقَ  ؽي اًمتّمق   وم٢مق   :ٜم٦مبنملا ي٤م دقم٤مة اًمتقطمٞمد لاًم

  ُ  ًمٙمقق :صمٖمرات لومجقات ه٤ملأيمثرٌ  اًمدقمقات اًم٤ٌمـمٚم٦م ىمقةه  ٌػ وٕمي  أبف ُمـ أي اّج٤مف إ

ىم٤مئٛم٦م قمغم  وم٢مهن٤م دقمقةو  :خمزي٦م لُمّم٤مدُمتٝم٤م ًمٚمٕم٘مؾ ُمْمحٙم٦مه  ٦مه خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمنمع ضمٚمٞم  

 رضى قمٜمدُمً  لهذا همػمً  ،ٝمقفف اًمٗمً رؾ سمام ُ شم٘مٌٚمً ذم ُمِم٤ميخ اًمٓم   شمٕمٓمٞمؾ اًمٕم٘مقـ لاًمٖمٚمق  

ـى  ً    اًمٜم٤مًس همالي  يمزُمٜمٜم٤م هذا إذَ  اًمٕم٘مالء اّومٝم٤مف ُ ؾمٞمام ذم زُم  .ٞم٤متذم احل

 :ُم٦م ص٤مًمح اًمٗمقزاقٜم٤م اًمٕمال  ؿمٞمخً  لهذا اًمٙمت٤مب اًمذن سملم يديؽ ىمد ؾمٛمؼ٤مك

 املقدمات العرش يف هقض أصول صوفية العرص

ّي لإين     .ٚمف سمٛمراضمٕم٦م اًمٙمت٤مب لاًمت٘مديؿ ًمفر ًمف شمٗمْم  ؿمٙمً  

ـً  ً   فً ديٛمي اهلل أق يً  وم٠مؾم٠م ا ًمٚم ٤م ًمٚمٌدقم٦مٟم٤مسه ضمزم ُم٤م  لأق جيزيف ظمػمي  ،ٜم٦م ىم٤مُمٕمه

 .ملسو هيلع هللا ىلصد حمٛم   ٦مٌ ٜم  قمـ ؾًم  لمي اسم  اًمذ  

ئدي  لُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ شمٜمٌٞمٝم٤متى  ،قمٚمٛمٞم٦مه  ُم٤متى ُم٘مد   قمنمي  دلٟمؽي  :لسمٕمد هذا ذم  لومقا

ـٌ  ُه ذم يد داقمٞم٦م ُمٌ  - سمتقومٞمؼ اهلل - قمقات لاًمٓمرؾ اًمّمقومٞم٦م ًمتٙمققاًمد   إسمٓم٤م ٕمق

  ً   .اًمٌدع اًمّمقومٞم٦م ّمققي سمف طًم  ٜم٦م يدؿ  اًمتقطمٞمد لاًم
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ً   لؿم٤مسم٤متي  ي٤م ؿم٤ٌمبي  اهللي  وم٤مهللي   قا ح٤مضم  ُم٤مت ومتً هذك اعم٘مد   ؿٌ ٝمَ ٘مٌٚمقا قمغم ومي ٜم٦م أق شمً اًم

 .(1)ٕم٤متاًمقطمل ذم ُمقاىمع اًمِمٌٙم٤مت اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م لهمػمه٤م ُمـ اًمتجٛم   ؽ سمٜمقرٌ أهؾ اًمتّمق  

 املقدمة األوىل
 ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ :٤م ىم٤مـ شمٕم٤مممؼيمٛم ًمٕم٤ٌمدشمفٌ  ٚمؼي اهلل اخلَ  ظمٚمؼي 

 . ]56الذاريات: [

 أيمؼمً  ٝم٤م ًمٖمػمك ذؿو سمؾ سومً  ،ٝم٤م ًمٖمػمكومً سي  ُ جيقزً  هلل ظم٤مص   طمؼ  اًمٕم٤ٌمدًة ل

 . ]36النساء: [ ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :يمام ىم٤مـ شمٕم٤ممم

َ  ٧م هذك اِي٦م أق  دًم    .أيمؼم ٝم٤م ًمٖمػم اهلل ذؿو ومي سي

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ :لىم٤مـ شمٕم٤ممم

 ،قم٤ٌمداتو  ًًؽ لاًمٜم   وم٤مًمّمالةً  :]163 – 162األىعام: [ ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 َ  .ٝم٤م ًمٖمػم اهلل ذؿو ومً لسي

ومٝمذك اِي٦م سحي٦م ذم  ]23اإلرساء: [ ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :لىم٤مـ شمٕم٤ممم

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ: لهل يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،أهن٤م ظم٤مص٦م سم٤مهلل

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :ليم٘مقًمف ]64آل عمران: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

                                                           

ـٍ اهلل قمكٍم ليمت٧ًٌم  (1)  :قمغم اًمراومْم٦م لُمٜم٤مىمِمتٝمؿ ذم اًمرد   ُمٝمٛم٦مه  خمتٍمةه  ُم٤متى ُم٘مد   ىمًٌؾ  ىمد ُم

 لهل ُمقضمقدة ذم ُمقىمع اإلؾمالف اًم٘مقـ اعمٌلم ح٤م قمٚمٞمف اًمراومْم٦م ُمـ اًمديـ اعمِملم  ٝم٤م ؾمٛمٞمتً لأي 

 / http://www.islamancient.netاًمٕمتٞمؼ. 
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .]21األحقاف: [ ژ ڤ ٹ

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ژ :لىم٤مـ شمٕم٤ممم

  .همػم اهلل ومٝمق ُمـ اًمٙم٤مومريـ دي ٌي ومٛمـ قمي  ]117ادؤمنون: [ ژ ېئ ېئ ۈئ

ا شمٌلم    ،سومٝم٤م ًمٖمػمك ذؿ أيمؼم لأق   ،هلل ٦مو اًمٕم٤ٌمدة ظم٤مص    ُمـ هذك اّدًم٦م أق  وم٢مذه

 همػم اهلل سم٤مهلل ُمٕمٜمك اًمنمؿ شمًقي٦مً  د ذًمؽ أق  لي١ميم  
ى
 يمام :اهلل ُمـ ظمّم٤مئصٌ   ذم رء

 ]98 – 97الشعراء: [ ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژ :ىم٤مـ شمٕم٤ممم

٤م ؼيمٛم سم٤مهلل ٦مو لاًمٕم٤ٌمدة ظم٤مص   ]1األىعام: [ ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ :لىمقًمف

  ٝم٤م ًمٖمػمك ُمـ شمًقي٦مٌ ومٍمومً  :فشم٘مد  
ٌ
  همػم اهلل سم٤مهلل

ى
اًمذن ل :اهلل ُمـ ظمّم٤مئصٌ  ذم رء

 .اّيمؼم ؿً هق اًمنم  

 :فائدثان

ٌ  اّقمامـ اًمتل يً  أق   :اًمٗم٤مئدة اّلمم  :د هب٤م ىمًامقتٕم

ُ  ُم٤م ُ يً  :اًم٘مًؿ اّلـ ٤م ف ًمٖمػمك يً ٕمٚمً ومٗمٌ  :سمف  هلل ومٝمق ظم٤مص  ٗمٕمؾ إ ٕمتؼم ذيمه

٤م  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ :٤م ىم٤مـ شمٕم٤مممؼسمح لاًمٜمذر يمٛميم٤مًمذ   :أيمؼم ُمٓمٚم٘مه

 .]163 – 162األىعام: [ ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

٤مؼ٤م سمف ؿمس ظم٤مص  ؼومٝمق ًمٞم :ٖمػمكٗمٕمؾ هلل لًمُم٤م يً  :اًم٘مًؿ اًمث٤مين ومٝمق ي٠ميت  ،رقمه

  ٌ ٌ   ٤م لهمػمي دي  شمٕم ا قمغم لضمفى ومٛمـ دي  :يم٤مًمدقم٤مء لاُؾمتٖم٤مصم٦م لاعمح٦ٌم :دن  شمٕم همػم  قم٤م أطمده

ا طمٞم   اعمدقمق   سم٤مهلل يم٠مق يٙمققي  ظم٤مص   اىم٤مدره  أل أق يدقمقك قمغم همػم لضمفٌ  ،٤م ُمقضمقده
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ـٌ ؼيمٛم ٌ   ـ  اًمذ   ٤م ٤م ىم٤مدرا ٟمٗمًف سم٠مق يٙمقق طمٞم   ٚمقًؾ ٛمخؼقمٚمٞمف اًم ٤م ي٘مدرً ؼسمؾ ومٞمٛم ،٦ملاعمح

ا   .ومٝمذا ضم٤مئز= ُمقضمقده

ُ  وم٢مق ىمٞمؾ: ُم٤م اًمْم   ٌ  ٤مسمط ذم اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م ُ ي٠ميت إ لُم٤م ي٠ميت  ،سمح٤م يم٤مًمذ  دي   شمٕم

ٌ   ٤م لهمػمي شمٕمٌدي     ؟يم٤معمح٦ٌم لاخلقؽ دن  شمٕم

ٌ   ٧َم دًم   وم٢مقَ  :اًمنمقمٞم٦م اّدًم٦مً  ومٞم٘م٤مـ: اًمْم٤مسمطً  ٌ   ٤م لهمػمي دي  قمغم أبف ي٠ميت شمٕم  دن  شمٕم

 .٤م ص٤مر يمذًمؽقمغم أبف ُ ي٠ميت إُ شمٕمٌدي   ٧َم دًم   لإقَ  ،ومٝمق يمذًمؽ

( ُمـ أىمقم ُم٤م  ُ إهل إُ اهللُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد )  وٌطي  إق   :اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م

ُمٕمٜم٤مه٤م  ٛمتٙمٚمٛملم لاًم٘مٌقريلم إمم أق  ؼُمـ اًم ٛمعو ؼوم٘مد ذه٥م ضم :سمف قمغم اًم٘مٌقريلم رد  يً 

  ُ ُ  ُ ىم٤مدر قم أل ، اهلل) ُ ظم٤مًمؼ إ ُمـ   اهلل ( وم٠مرادلا هبذا أق  غم لضمف اُؾمت٘مالـ إ

  ُ ا أق    اهلل ُ يٙمققً دقم٤م همػم اهلل ومٞمام ُ ي٘مدر قمٚمٞمف إ ٤م إذا يم٤مق ُمٕمت٘مده اهلل هق  ُمنميمه

  .قمغم لضمف اُؾمت٘مالًمٞم٦م اهلل هق اًم٘م٤مدرً  أل أق   ،كً لطمدي  اخل٤مًمًؼ 

لُ ىم٤مدر قمغم  ظم٤مًمؼي لق أبف ُ ٘مر  ٤مر ىمريش ُمً يمٗم   قمٚمٞمٝمؿ أق ي٘م٤مـ: إق   لاًمرد  

  ُ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ :٤م ىم٤مـ شمٕم٤مممؼيمٛم : اهلللضمف اُؾمت٘مالـ إ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژ :لىم٤مـ ،]38الزمر: [ ژ ھ ھ

لُمع هذا رومْمقا ، ]31يوىس: [ ژۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

دً  :هذا همػمً  ٤مُمٕمٜم٤مه ؿ أق  ٛمٝمٌ ٚمَ ًمٕمٌ ٝم٤م ٓم٘مي ٟمً   :يمام ىم٤مـ شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ :اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة لهق إومرا

لُ  ومٚمق يم٤مق ُمٕمٜم٤مه٤م ُ ظم٤مًمؼي ، ]5ص: [ ژ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ  ڄژ

ُ   ىم٤مدري  ًه٤م قمً قه٤م لحي ٘م٤مًمً ًمي =  اهلل قمغم لضمف اُؾمت٘مالـ إ ٤م٤م ضمٕمٚمقه٤م ؿمٞم لًمٙم٤مٟمقا  ،ج٤مسمه

  .ديـُمقطم  
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ف سمت٘مرير أق   راومْم٦م زُم٤مٟمٜم٤م اخلرلجي  لىمد طم٤ملـ سمٕمًض  ُمٕمٜمك ُ  ُمـ هذا اإلًمزا

ُ  إهل إُ اهلل أن ُ ُمدسم   ُ   ُمٕمٜم٤مه٤م ُ ظم٤مًمؼي  أق   ُ : اهللر إ ٝم٤م ْمي ًمذًمؽ رومي  ، اهللإ

  .٤مر ىمريشيمٗم  

٤م أبف ُ  لقي ٘مر  يمٗم٤مر ىمريش ُمً  اًمراوميض سمٌٞم٤مق أق  اًمت٘مرير قمغم هذا  لاًمرد   أجْمه

ُ  ُمدسم    ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ژ :٤م ىم٤مـ اهلل قمٜمٝمؿؼ اهلل يمٛمر ًمألُمقر إ

 .]31يوىس: [ ژېئ

إمم شمقطمٞمد  ( راضمعو  ُ إهل إُ اهللُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد )  د سمٕمد هذا أق  ومت٠ميم  

ُ   ومٝمل سمٛمٕمٜمك ُ ُمٕمٌقد سمحؼ   :وم٤مِهل٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اعمٕمٌقد ،اًمٕم٤ٌمدة  .(1) اهللإ

  :تثيبيها

أيمثر  اّيمؼم ىمد قمؿ   ؿي اًمنم   مم٤م يت٠مخؿ ًمف اًمداقمٞم٦م اًمّم٤مدؾ أق   :اًمتٜمٌٞمف اّلـ

ً   لُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب اٟمتِم٤مرك قمٚمامءً  ،(2)أرضم٤مء اًمدلـ اإلؾمالُمٞم٦م قء لاًمْمالًم٦م اًم

ٌ  اًمذيـ يً  :قومٞم٦م لٟمحقهؿُمـ اًمّم   سمح ُمـ اًمذ   -هذك اّومٕم٤مـ  ًقق قمغم اًمٜم٤مس أق  ٚم

٤م -لاًمٜمذر ًمٖمػم اهلل  لُمـ ه١مُء ) أمحد اًمٖمامرن ( اًمذن ي٘مقـ ذم  ،ًمٞم٧ًم ذيمه

لهق سمّمدد  (3)(إطمٞم٤مء اعم٘مٌقر ُمـ أدًم٦م اؾمتح٤ٌمب سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر)يمت٤مسمف 

 ،لهق ظمِمٞم٦م قم٤ٌمدهت٤م :سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر قمٜمد اّيمثريـ٦م اًمٜمٝمل قمـ يمر قمٚم  ذٌ 

ـً  ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم اًمٕمٚم   ـ ٟمص  اّيمثريـ سمؾ اجلٛمٞمع طمتك ُمي  ىم٤مـ: اّظمرم: لهق ىمق

                                                           

ًمٕمزل إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمت٤ميب أدًمتٝم٤م لا هذك اعم٤ًمئؾ ُمع ذيمرٌ  - لهلل احلٛمد - ٚم٧ًم ىمد ومّم   (1)

 ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿم٤مء. .ىمقاقمد لُم٤ًمئؾ ذم شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م  

 . دُمٕم٦م قمغم اًمتقطمٞمد اٟمٔمر يمت٤مب  (2)

 .(17ص) (3)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

19 

 لزم   ذم اعمًجد ليم٤مق ىمؼمي  ّبف إذا لىمعي  ،ذًمؽ ىمد ي١مدن إمم اًمْمالـ لاًمٗمتٜم٦م أق  

 ،اجلٝمٚم٦م ومٞمف يزيد اقمت٘م٤مدً ُمع ـمقـ اعمدة أق  ـً ١مُمي سم٤مخلػم لاًمّمالح ُ يً  ُمِمٝمقرى 

ن ومٞم١مد   :اًمّمالة إًمٞمف إذا يم٤مق ذم ىمٌٚم٦م اعمًجد دٌ َّم اًمتٕمٔمٞمؿ إمم ىمي  لي١مدن هبؿ ومرطً 

٦م اعمذيمقرة ىمد لإذا صم٧ٌم ذًمؽ وم٤مًمٕمٚم   -ـ صمؿ ىم٤م - .هبؿ ذًمؽ إمم اًمٙمٗمر لاإلذاؿ

 ،خ٤مًمصؼٛم١مُمٜملم لشمٜمِمًتٝمؿ قمغم اًمتقطمٞمد اًمؼ٤مق ذم ٟمٗمقس اًمؼاإليٛم ؾمقٌخ سمرً  ٧َم اٟمتٗمي 

لاإلجي٤مد لاًمتدسمػم  ٚمَؼ ٟمٗمل اًمنميؽ ُمع اهلل شمٕم٤ممم لأبف ؾمٌح٤مٟمف اعمٜمٗمرد سم٤مخلي  لاقمت٘م٤مد

ك ر ذم ُمٚمٙمفٌ همػمك لُ ُم١مصم   لاًمتٍميػ ُ وم٤مقمؾي  ُ ىمدرة  اعمخٚمقؾ احلل   لأق   ،ؾمقا

ُ   ةى ُمي   ًمٜمٗمًف لُ دومعٌ  ٥م ُمٜمٗمٕم٦مى ٚمَ ًمف قمغم ضمي   :ؼ اهلل شمٕم٤ممم لإجي٤مدكٌ ٚمَ  سمخي قمٜمٝم٤م إ

لهق يمراه٦م  ،٥م قمٚمٞمٝم٤م٦م يٜمتٗمل احلٙمؿ اعمؽمشم  لسم٤مٟمتٗم٤مء اًمٕمٚم   ،ومْماله قمـ اعمٞم٧م اعم٘مٌقر

خذه٤م قمٚمٞمٝمؿ يت   ـَ ُمي  وم٢مق   ،حلمؼخ٤مذ اعم٤ًمضمد لاًم٘م٤ٌمب قمغم ىمٌقر اّلًمٞم٤مء لاًمّم٤مًمؼاشم

ىمٌقرهؿ ُم٤ًمضمد يًجد إًمٞمٝم٤م ُمـ دلق  خذي ؿ ليت  هً ُ يٗمٕمؾ ذًمؽ ّضمؾ أق يٕمٌدي 

 دي ضمٌ ٛمع ذم هذا اُّم٦م لُ لً ٤م ؾًم سمؾ هذا ُم ، إًمٞمٝم٤ميّمكم   جٕمٚمٝم٤م ىمٌٚم٦مه ؼأل ي ،اهلل شمٕم٤ممم

  .يديـ سمديـ اإلؾمالف ُمـ ُمًٚمؿى  ىمط  

اُطمؽماف لشمٕمٔمٞمؿ ىمٌقر اًمّم٤محللم لطمٗمٔمٝمام  ٘مّمد سمتٚمؽ اًم٘م٤ٌمب جمردً ام يً لإٟم  

وم٢مذا  ،ُمـ اُُمتٝم٤مق لاُٟمدراس اًمذن يٜمٕمدف سمف اُٟمتٗم٤مع سمزي٤مرهتؿ لاًمتؼمؿ هبؿ

ا قمغم ىمؼمى  ـ سمٜمك ىم٦ٌمه ُمي  ومرض لضمقدً   ومٝمذا يم٤مومر ُمرشمد   ىمٌٚم٦مه  خذكً ليت   كً ًمٞمٕمٌدي  أل ُمًجده

ا سمؾ سمٜمكٌ  :ُم٤م سمٜم٤مك ف لهدفً ىمتٚمً  جي٥ًم  ُمع  ،ُمًجد يمٜمٞم٦ًم ذم صقرةٌ  ّبف مل يٌـ ُمًجده

ًه٤م ُمـ هذا مل ي٘مع ذم هذك اُّم٦م لاحلٛمد هلل أق     .ؿمٞم

 ُم٤م يِمٌف صقرشمفلٚمتٕمٔمٞمؿ ًمضمٝمٚم٦م اًمٕمقاف ي٠ميت قمٜمد ىمٌقر اًمّم٤محللم  سمٕمضٌ  ليمققً 

ه٦مي صقرة اًمٕم٤ٌمدة ُ يٙمقق ُمقضم ُمـ ضمٝم٦م اًمٌٜم٤مء لُ  ذًمؽ مل ي٠مٌت  اًمٌٜم٤مء ّق   ٌه٤م يمرا
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٤م اجلٝمؾ سمٓمرؾ اًمتٕمٔمٞمؿ لاحلد   تفً ام قمٚم  لإٟم   ،٦م ومٞمفهق اًمٕمٚم   لًمق يم٤مق  ،اًمالئؼ سمف ذقمه

ُ  اًمٌٜم٤مء هق قمٚم   ـ يزلر اّلًمٞم٤مء ُمي  ؾ  ضًم  ػ قمٜمد لضمقدك ُمع أق   يتخٚم  ٦م ذًمؽ ًمٚمزف أ

ا  ،د ُمٜمف ذًمؽخذ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘م٤ٌمب لاعم٤ًمضمد ُ يقضماعمت   لإٟمام يقضمد ُمـ ىمٚمٞمٚملم ضمده

ف ُ   ،ُمـ سمٕمض ضمٝمٚم٦م اًمٕمقا  قمٜمد اًم٘مٌقر اعمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ُمع يمام أبف يٚمزف أق ُ يقضمد إ

٤م سمٌٕمض ىمٌقر اّلًمٞم٤مء اًمتل مل يً  أبٜم٤م ٟمرم سمٕمضي  ـي اجلٝمٚم٦م يٗمٕمؾ ذًمؽ أجْمه قمٚمٞمٝم٤م  ٌ

ٝمؿ لٟمراهؿ حيٚمٗمقق هبؿ ليٜمٓم٘مقق ذم طم٘م   ،ُمًجد لُ ىم٦ٌم لًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ سمٜم٤مء أصاله 

ح ٤م فم٤مهركً ؼسمٛم لهؿ ُمع  ،ؽ  ؼؼؼسمال ري٥م لُ ؿم سمؾ هق اًمٙمٗمر طم٘مٞم٘م٦مه  ،اًمٙمٗمر اًمٍما

ُمـ ضمٝمٚم٦م  ومٙمثػمو  ،ذًمؽ سمٕمٞمدلق قمـ ىمٌقرهؿ سمؾ لقمـ ُمدهنؿ لقمـ أىمٓم٤مرهؿ

ف سم٤معمٖمرب يٜمٓمؼ سمٛم ح ذم طمؼ   ٤م هق يمٗمرو ؼاًمٕمقا اًم٘م٤مدر اجلٞمالين  ُمقُٟم٤م قمٌد سا

اؾ لاعمٖمرب سًمٕمد ُم٤م سملم اعمنمؾ لسًمٕمًد ُم٤م سملم اًمٕمر :سمٌٖمداد اعمقضمقد ارحيفً  

ـ رآك إمم ـ رأم ُمي لُ ُمي  ،ـ رآكٝمؿ مل يرلا ىمؼم اجلٞمالين لُ رألا ُمي ليمٚم   ،لاعمٖمرب

ـ يٕمت٘مدك ُمـ ؿ يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمع ُمي ٝمً ليمذًمؽ ٟمرم سمٕمْمي  ،ُمـ اإلو٤موم٤مت ُم٤م ؿم٧ًمي 

ٌ   اّطمٞم٤مء ومٞمًجدً  يف ُمـ يدي  لجيٕمًؾ  ،سملم يديف ذم طم٤مـ ؾمجقدك ؾ اّرضي ًمف لي٘م

ليٓمٚم٥م ُمٜمف ذم شمٚمؽ احل٤مـ  ،ع لاًُمتج٤مءاًمتي   رطٌ قمغم اًمتًٚمٞمؿ لومي  ُم٦مه لرائف قمال

ُ  ري٦م لٟمحق ذًمؽ مم٤م ُ يً ٜمك لاًمذ  لاًمٖمٌ  اًمِمٗم٤مءي   سمؾ ُم٤م رأج٧ًم  ، ُمـ اهلل شمٕم٤مممٓمٚم٥م إ

ومٚمق يم٤مق  ،ـ يٗمٕمٚمف ُمع اّطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿُمي  ـ يٗمٕمؾ هذا سم٘مٌقر اّلًمٞم٤مء لرأج٧ًم أب٤م ُمي 

الح لاًمقُي٦م اًمّم   حريؿي ؼشم اًم٘مؼم ّلضم٥مي  اًمٌٜم٤مء قمغم حريؿي ؼشم ٝمؿ هذا يقضم٥ًم ضمٝمٚمً 

 .اجلٝمٚم٦م هبؿ ن إمم اومتت٤مقٌ هؿ اعم١مد  لشم٘مقم اهلل شمٕم٤ممم اًمتل يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م اقمت٘م٤مدً 

 اًمًالف سمـ ُمِمٞمش ـ ي٘مقـ قمـ اًم٘مٓم٥م اّيمؼم ُمقُٟم٤م قمٌدقمٜمدٟم٤م سم٤معمٖمرب ُمي  وم٢مق  

ـو  يـ لاًمدٟمٞم٤م! لُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مـ لاعمٓمرً اًمد   إٟمف اًمذن ظمٚمؼي    قُٟم٤مسمِمدة: ي٤م ُم ٟم٤مز
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اًم٘مٓم٥م  وم٢مق   :٦ٌملُ ىمً  مل يٜمِم٠م قمـ ُمًجدى  !! ومٝمذا يمٗمرو سمٕم٤ٌمدؿي  َػ ًمٓمً ااًمًالف  قمٌد

 ام هق قمغم رأس ضمٌؾى لإٟم   ،٦ٌملُ زالي٦م لُ ىمً  ًمٞمس قمٚمٞمف ُمًجدو  اسمـ ُمِمٞمش 

 لقمِم٥مو  لداظمؾ احلقش ؿمجرو  ،همػم ُمً٘مػ سمًٞمطو  لطمقًمف طمقشو  ،سمٕمٞمد قمـ اّبٜمٞم٦م

اقمت٘م٤مد  لُمع هذا لصؾي  ،ف أطمدٕمرؽ ُمقوٕمي يً لُ  ُ ئمٝمر ًمف أثرو  لاًم٘مؼمً  ،لأطمج٤مر

ف ومٞمف إمم ُم٤م ؾمٛمٕم٧مي  وخؿ لاؾمع  ٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م لُمًجدو قمٚمٞمف ىمً  ليمؿ ُمـ لزم   !اًمٕمقا

ا ًمٞمس ذًمؽ ُمـ اًمٌٜم٤مء وم٢مذه  :سم٤مإلو٤موم٦م إمم أبف يٕمت٘مد ومٞمف إمم هذا احلد   ،ُ يزلرك أطمدو 

 قر اًمٙمراُم٤متاُقمت٘م٤مد اًمذن ىمد يٜمِم٠م ُمـ فمٝم ام هق ومرطً لإٟم   ،٦ٌم لاعمًجدلُ ُمـ اًم٘مً 

 :هب٤م اًمتقاشمر لشمرؾمخ ُمٙم٤مٟمتف ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس اعمتت٤مسمٕم٦م قمغم يد ذًمؽ اًمقزم طمتك حيّمؾي 

ءو   ،ومٚمؿ يٌؼ ًمٚمٛمًجد لاًم٘م٦ٌم ذم ذًمؽ أثرو أصاله  ،اعمقضمقد ذم سمالدك أل اًمٌٕمٞمد قمٜمف ؾمقا

لا اًم٘م٤ٌمب اًمتل يم٤مٟم٧م سمٛمٙم٦م لاعمديٜم٦م قمغم د  ىمد هي  !!له١مُء اًم٘مرٟمٞمقق اًمٜمجديقق

لُمع ذًمؽ  :سم٤مّرض ؿ ُمًتقي٦مه هً لا ىمٌقري أهؾ اًمٌٞم٧م لصػم   اًمِمٝمداء لُمِم٤مهػم

 لًمقُ أق   ،ٚمقق هب٤م ليًتٖمٞمثقق قمٜمده٤موم٤مًمٜم٤مس هيرقمقق ًمزي٤مرة شمٚمؽ اًم٘مٌقر ليتقؾم  

ءي  ضم٤مقمؾو  (1)اسمـ ؾمٕمقد  يٛمٜمٕمقق اًمٜم٤مس قمغم ُمثؾ ىمؼم محزة ؾمٞمد اًمِمٝمداء  ظمٗمرا

  ً ذًمؽ لُ  ٤م اٟم٘مٓمعي ح= قت سم٤مُؾمتٖم٤مصم٦م سمف اًمّم   جقد ًمف لرومعٌ ُمـ شم٘مٌٞمؾ اًم٘مؼم لاًم

اعم١مُمٜملم  لظمدجي٦م أف   ،٦ٌم أل دلق ىم٦ٌمهق محزة سم٘مً  ومحٛمزة  :سم٤مهنداف اًم٘م٦ٌم ذه٥مي 

ُمـ  لهٙمذا ؾم٤مئر اعمدومقٟملم سم٤مًمٌ٘مٞمع لاعمٕمالة :اإلُم٤مف هق ُم٤مًمؽو  لُم٤مًمؽو  ،يمذًمؽ

 ام اًم٤ٌمقم٨م قمغملإٟم   ،٦ٌم لاعمًجد ذم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ لزي٤مرهتؿًمٚمٌٜم٤مء لاًم٘مً  ؾي ظَم اعمِم٤مهػم ُ دي 

                                                           

ضمزاهؿ اهلل  - طم٤مهلؿ لًم٤ًمقً  :ُمـ حم٤مؾمٜمٝمؿ عمقاوم٘متٝمؿ اّطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م - لاهلل - هذك (1)

ا  ق هذك ٝمؾ يٕمل هذا ؾمٚمٗمٞم  وم خط،ـ ؾمي ُمي  طي خٌ ؾمي  إقَ ل ٜم٦م ٟمٌٞمؽي ؾًم  ٤ٌمعٌ ٜم٤م سم٤مشم  رسم   أروٞمٜم٤مؿي  - ظمػمه

 ؟.هذك اًمدلًم٦م دلًم٦م اًمتقطمٞمد لا ُمـ أزرٌ ق اًمٕم٤ممل ومٞمِمد  اًمٌالد لؾمٚمٗمٞم  
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ؿ قمـ لُيتٝمؿ لصالطمٝمؿ لُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًم٤ًمُمٞم٦م قمٜمد رهب   اًمٜم٤مؿمًئ  قمت٘م٤مدً ذًمؽ هق اُ

 ٚم٦م اًم٘مرٟمٞملم اعمٌتدقم٦مٌ ومٙم٤مق قمغم اجلٝمي  ،اًمذن لوع هلؿ اعمح٦ٌم لاُقمت٘م٤مد ذم اًم٘مٚمقب

لي٘مْمقا قمغم اًمّمالح  ،ُمـ اًمٜمٗمقس ٕمقا أثركً ٝمدُمقا اُقمت٘م٤مد لي٘مٚمي ؼـ أق يؼ٤مًمٞماًمْم  

للوع ذًمؽ ذم  ،ٕم٤ممم ص٤مطمٌٝم٤مخِمٞم٦م اًمتل يٙمرف اهلل شمؼلاًمقُي٦م لاًمت٘مقم لاًم

  .اًم٘مٚمقب طمتك يًؽمحيقا ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمخٚمقؾ لاًمتقؾمؾ لاُؾمتٖم٤مصم٦م سمف

قمٜمد  اسى ر  لًمق أتك هب٤م ح٤م اطمت٤مضمقا إمم طًم  ،اًمٌٜم٤مء ومال ي٠ميت هلؿ سمٜمتٞمج٦مى  ٤م قمدفً أُم  

هدف اًمٌٜم٤مء  سمٕمدي  محزة  ىمؼمي  وم٠مب٤م زرًت  ،اًم٘مٌقر يٛمٜمٕمقق ُمـ ذًمؽ سمٕمد اهلدف

ىم٤مئامه قمٜمد ىمؼمك يٛمٜمع  احل٤مرسي  للضمدًت  ،قمنمة ؾمٜم٦م مخسي  ُمـ اًمذن قمٚمٞمف سم٠مزيدي 

ً  اًمزل   ٛمس قمنمة ؼظم ُميض   ٌػ لمل يٙمَ  ،ح سمف لشم٘مٌٞمٚمفار ُمـ اًم٘مرب ُمـ اًم٘مؼم لاًمتٛم

لحم٦ٌم  اإليامقً  لي لهٙمذا يٌ٘مك ذًمؽ ُم٤م سم٘م ،ذًمؽ ُمـ اًمٜمٗمقس قمغم اهلدف ذم ىمٚمعٌ  ؾمٜم٦مه 

  ُمف.ٟمتٝمك يمالا .ألًمٞم٤مئف لأصٗمٞم٤مئف لحم٦ٌمً  ،اهلل شمٕم٤ممم لرؾمقًمفٌ 

٤مسمٕمًْم  يمؿ ذم ىمقًمف ُمـ اًمتٜم٤مىمض لاًمتٕم٤مرض ومٝمق هيدفً ؾمٌح٤مق اهلل..   :ف سمٕمْمه

ف ومٕمٚمي  صمؿ قم٤مبي  ،لضمقدك لىمرري  ؿ صمؿ رضمعي اًمنم   لضمقدي  كوم٘مد ٟمٗم ؿ قمٜمد ٝمً قمغم اًمٕمقا

اقمت٘م٤مدك ذم اًمرسمقسمٞم٦م ُ  ُمـ صح   ر أق  يمالُمف ي٘مر   ـٌ صمؿ ذم أل   ،كلأىمر   اًم٘مٌقر صمؿ رضمعي 

٤م يٙمققً  ؿ ٝمٚمف سمٛمٕمٜمك اًمنم  قمغم ضمي  ـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مفٌ ِمٝمد اهلل لُمي يً لهق هبذا  ،ُمنميمه

ـٌ  ًمًٜم٤م سمح٤مضم٦مى  -سمحٛمد اهلل  - ٤ملإٟم   ٤مر ىمريشاًمذن لىمع ومٞمف يمٗم   يم٤مئٜمه٤م  أطمدى  إمم ىمق

 - قم٤مة اًمًقء لاًمْمالًم٦م يمٝمذا اًمٖمامرن اعمٗمتققومْماله أق يٙمقق ُمـ دً  -ُمـ يم٤مق 

: ٝمٞم٤مجؼّيب اًم ٤م ىم٤مـؼٛمؼًم قمـ قمكم  ُمًٚمؿو  فً اًمذن أظمرضمي : ملسو هيلع هللا ىلصُمع ىمقـ رؾمقًمٜم٤م 

ُي   ـً  ٜمل قمٚمٞمفٌ قمغم ُم٤م سمٕمثي  ؽي  أبٕمثً أ ُ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق ا ُمً  عي  شمدي أ ُ  ىمؼمه يتف لُ  ؾمق  نمومه٤م إ

  ُ ُه إ ًَ  ـمه متث٤م  .  فً تي ٛم
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ـ   :اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين  سمام أظمرجي  اًمنمؿ ُ يٕمقدً  الـ قمغم أق  اًمّمقومٞم٦م اًمْم   سمٕمًض  اؾمتد

   :ىم٤مـ ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  أق   قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر  (1)اًمٌخ٤مرن لُمًٚمؿ
ٌ
ُم٤م  لاهلل

 . ؿ أق شمتٜم٤مومًقا ومٞمٝم٤مقمٚمٞمٙمً  قا سمٕمدن، لًمٙمـ أظم٤مًؽ يمً نٌم ؿ أق شمً قمٚمٞمٙمً  أظم٤مًؽ 

ا خيٚمًؼ  ـ اقمت٘مد أق  ُمي  هذا اُؾمتدُـ أق   فً ومالزٌ  ، أل يتٍم   أطمده ُه ذم  ًؽ اؾمت٘مال

، أل يذسمح ًمٖمػم اهلل، أل يدقمق همػم اهلل ُه ٤م وم٢مٟمف ُ يٙمققً  = اًمٙمقق اؾمت٘مال  :ُمنميمه

 قمٚمٞمٜم٤م!! فً ظم٤مومي  ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ُ يٕمقد: ّق   اًمنمؿي  ٦م أق  ج  سمحً 

ـ يٚمتزُمف ذم ُم٤م يم٤مق ذم ومٛمٜمٝمؿ ُمي  :اًمّمقومٞم٦م ذم اًمتزاُمف لهذا اًمالزف يتٗم٤ملًت 

٤م  ذم ذؿ ذم اًمرسمقسمٞم٦م. سمخالؽ ُم٤م يم٤مقي  :ذؿ اًّمقهٞم٦م، ومال يراك ذيمه

ـً وم لقمغم يمؾ    ح٤م يكم: ُ يّمح  = اًمنمؿ ُ يٕمقد  هبذا احلدي٨م قمغم أق   ٤مُؾمتدُ

 .ؾمٞمٕمقدً  اًمنمؿي  ذم أق   أق اّطم٤مدي٨م يمثػمةو  :اًم٥ًٌم اّلـ

اًم٤ًمقم٦م طمتك  ُ شم٘مقفً  : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مـ: ىم٤مـ رؾمقـ اهلل   ٕمـ أيب هريرةوم

  أخٞم٤مًت  شمْمٓمربي 
ٌ
ـي  سى لَ دي  ٟم٤ًمء  .(2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ذن اخلٚمّم٦م طمق

 اًمٚمٞمًؾ  ُ يذه٥ًم  ي٘مقـ:  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧ًم   لقمـ قم٤مئِم٦م

٤م سمٕمًْم ، لاّدًم٦م شمٗمن  (3)أظمرضمف ُمًٚمؿ  ملاًمٕمز   ٕمٌد ًطمتك شمً  ٜمٝم٤مرً لاًم  .ٝم٤م سمٕمْمه

ا سمّمقرى اّدًم٦م طمذ   أق   :اًم٥ًٌم اًمث٤مين  :ختٚمٗم٦مؼُم رت ُمـ اًمنمؿ اّيمؼم يمثػمه

 ؟ِمك قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمفلُ خًي  ر ُمٜمف لهق ُ يٕمقدً ومٙمٞمػ حتذ  

                                                           

 (.2296(، لُمًٚمؿ رىمؿ )1344) رىمؿ أظمرضمف اًمٌخ٤مرن (1)

 .(2976لُمًٚمؿ رىمؿ ) ،(7116أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)

 .(2977رىمؿ ) (3)
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ا ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم ي٘مر   :اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م ًمـ يٕمقد:  اًمنمؿي  ر أق  أين مل أر أطمده

 :ًمذا شم٤ٌميٜم٧م شمقضمٞمٝم٤مهتؿ ًمٚمحدي٨م لاظمتٚمٗم٧م أبٔم٤مرهؿ لاضمتٝم٤مداهتؿ قمغم أىمقاـ

د سم٤محلدي٨م إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م أق   اًم٘مقـ اّلـ: اًمّمح٤مسم٦م ًمـ يرضمٕمقا  وم٢مق   :اعمرا

٤م ًمٚمنمؿ سمٕمد لوم٤مة  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمٗمر لارشمد   ؿ إمم هذا أق  لاًمذن دقم٤مهً  ،مجٞمٕمه

  .ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل 

 :سمام ؾمٞم٘مع ومٞمف إٟمذارو  (لًمٙمٜمل أظم٤مؽ أق شمٜم٤مومًقا ومٞمٝم٤م) :ىمقًمف  ىم٤مـ احل٤مومظ: 

ـي لىمد ومً ، ملسو هيلع هللا ىلصيمام ىم٤مـ  ومقىمعي  دلا إمم أق حت٤مؾمي  اُّمرً  تح٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمتقح سمٕمدك لآ

أطمد مم٤م يِمٝمد سمٛمّمداؾ ظمؼمك  اعمحًقس ًمٙمؾ   دً ُم٤م هق اعمِم٤مهي  لشم٘م٤مشمٚمقا للىمعي 

ليم٤مق  -ؾم٤مسم٘مٝمؿ  ٝمؿ أنـمً ري سم٠مبف ومي  حدي٨م إظم٤ٌمركً ؼللىمع ُمـ ذًمؽ ذم هذا اًم، ملسو هيلع هللا ىلص

للىمع ُم٤م أبذر سمف ُمـ  -ومٙم٤مق يمذًمؽ  -ريمقق سمٕمدك ؼأصح٤مسمف ُ يِم لأق   -يمذًمؽ 

 .(1)ـها اًمتٜم٤مومس ذم اًمدٟمٞم٤م 

أبف ُ  ملسو هيلع هللا ىلصلأظمؼم   :ذم ذطمف هلذا احلدي٨م لىم٤مـ ؿمٞمخٜم٤م اسمـ قمثٞمٛملم 

 ،ٝم٤م إمم اًمتقطمٞمدتح٧م لص٤مر أهٚمً اًمٌالد لهلل احلٛمد ومً  خيِمك قمغم أُمتف اًمنمؿ ّق  

أن  -ٗمٝمؿ ُمـ هذا ًمٙمـ ُ يً  :أبف ي٘مع اًمنمؿ سمٕمد ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصذم ىمٚم٥م اًمٜمٌل  لمل ي٘مع

ُ   -ُمـ يمقٟمف ُ خي٤مؽ اًمنمؿ قمغم أُمتف  لىمع اِق ومٝمق ُمقضمقد  اًمنمؿي  وم٢مق   ، ي٘معأ

ـً  ـ ي٘مقـ إٟمف ُمًٚمؿ لهق يٓمقًؽ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمي  :اِق اعم٘مٌقريـ  سم٤مًم٘مٌقر لي٠ًم

ي٘مؾ إٟمٙمؿ ًمـ شمنميمقا طمتك  مل ملسو هيلع هللا ىلصلاًمرؾمقـ  ،ومٝمق ُمقضمقد :هلؿ ليٜمذر هلؿ ليذسمًح 

 لهق ُ يٜمٓمًؼ  - اًمرؾمقـ ٟمٗمك أق يٙمقق اًمنمؿً  ّق   ،ُم٤م لىمع ًمٞمس سمنمؿ ٟم٘مقـ إق  

                                                           

 .(614/ 6ومتح اًم٤ٌمرن ) (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقمغم لىمقع اًمدقمقة ذم قمٝمدك  لهذا سمٜم٤مءه  ( ُ أظم٤مؽإين  )ًمٙمـ ىم٤مـ  -قمـ اهلقم 

  ً ًمٙمـ ُ يٚمزف ُمـ هذا أق يًتٛمر ذًمؽ إمم يقف  ،ؽ اًمٜم٤مس سمفلسمٞم٤مق اًمتقطمٞمد لمت

ـ   :اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ  وم٤ًمفو  اًم٤ًمقم٦م طمتك شمٕمٌدي  ُ شم٘مقفً : ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمرؾمقـ  هلذا أبف صح   ليد

ذم شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م ُ خيِمك  ملسو هيلع هللا ىلصلًمٙمـ اًمرؾمقـ  ،يمٌػمة أن مج٤مقم٤متو . اّلصم٤مق تفٌ أُم  

ًه  ًمٙمـ ظمٌمي  قمغم أُمتف اًمنمؿي  اًمدٟمٞم٤م  حي ٗمتي لهق أق شمً  :إًمٞمف أهعً  اًمٜم٤مًس  ،٤م آظمري ؿمٞم

 .(1)ـها ـ ىمٌٚمٝمؿ ؿ يمام أهٚمٙم٧م ُمي قمغم اُّم٦م ومٞمتٜم٤مومًقه٤م ليت٘م٤مشمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ومتٝمٚمٙمٝم

د هبذا مجٞمع اُّم٦م، وم٢مق   أق   اًم٘مقـ اًمث٤مين: مجٞمع اُّم٦م ُمٕمّمقُمقق ُمـ  اعمرا

لهذا  :قمغم احلؼ ُمٜمّمقرةى  ٗمر لاًمنمؿ، سمدًُم٦م اّدًم٦م اًمٙمثػمة قمغم سم٘م٤مء ـم٤مئٗم٦مى اًمٙمً 

٤م طمّمؾ، لهبذا اًم٘مقـ ؼر سمٕمد إؾمالُمف، يمٛمسمٕمض اُّم٦م ىمد يٙمٗمً  قٌ يمقُ يتٜم٤مرم ُمع 

 :ُمـ اًمٕمٚمامء عو ىم٤مـ مج

 .(2)ـها ٛمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذًمؽ لىمد قمّمي  مجٚم٦مه  لأهن٤م ُ شمرشمد    :ىم٤مـ اًمٜمقلن

 :أن قمغم جمٛمققمٙمؿ (ؿ أق شمنميمقا قمٚمٞمٙمً  ُم٤م أظم٤مًؽ ) :ىمقًمف  :ىم٤مـ اسمـ طمجر

 .(3)ـها ٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٌٕمض أقم٤مذي  ذًمؽ ىمد لىمعي  ّق  

 .(6)ن، لقمكم اًم٘م٤مر(5)، لاًمٕمراىمل(4)لسمٛمثٚمف ىم٤مـ اًمٕمٞمٜمل

                                                           

 (.6/686ري٤مض اًمّم٤محللم )ذح  (1)

 .(59/ 15ذح ُمًٚمؿ ) (2)

 (.211/ 3ومتح اًم٤ٌمرن ) (3)

 .(157/ 8قمٛمدة اًم٘م٤مرن ) (4)

 .(297/ 3ـمرح اًمتثري٥م ) (5)

 (.373/ 1ذح اًمِمٗم٤م ) (6)
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أق ي٘مع ُمـ اُّم٦م ًمألدًم٦م اًمداًم٦م  اًمنمؿ ُ سمد   ٤مء أق  ؼر قمٜمد اًمٕمٚمٛموم٢مذق ح٤م شم٘مر  

 .كيمرً ف ذٌ ٝمقا احلدي٨م سمام شم٘مد  لضم  =  قمغم ذًمؽ

ٝم٤م: أبف تً ظمالصي  ٌٝم٦مه ؿًم  - يمٕمكم اجلٗمرن -د سمٕمض اًمّمقومٞم٦م يرد   :اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مًم٨م

قٟم٤م وم٢مٟمٜم٤م إذا دقمي  وم٢مذا يم٤مق يمذًمؽ ،لدملء لشمّمٕمد لشمٜمزـ شمذه٥ًم  اًمرلحي  أق   صم٧ٌمي 

 رسم٦ماًمٙمً  هل اًمتل ؾمتٙمِمًػ  فً رلطمي  ّق   ـ هق ىم٤مدرو وم٢مٟمٜم٤م ٟمدقمق ُمي  يمرسم٦مى  ًمٙمِمٌػ  اعمٞم٧مي 

ًب  .!!لهل ىم٤مدرة  قمغم هذا أق ي٘م٤مـ: لاجلقا

٤م يم٠مق ي٠ميتي  :قمٚمٞمف ُ دًمٞمؾي  سمٖمػم قمٚمؿى  ـو شم٘مق   ىم٤مدرةو  اًمرلحي  إق   ؿي قمَ زي  إق    أطمدو  مت٤مُمه

 وم٢مق   ،لاطمدة ّم٤مب ذم حلٔم٦مى ُمٚمٞمقق ُمً  رسم٦مٌ يمً  ِمػي يًتٓمٞمع يم ومالٟمه٤م احلل   أق   ومٞمزقمؿً 

اإلٟم٤ًمق إذا  لذًمؽ أق   ،سم٤مهلل لاطمدة ظم٤مص   ذم حلٔم٦مى  رسم٦م أيمثر ُمـ لاطمدى يمً  يمِمػي 

  ٖمؾ سمٌمء مل يٛمٙمـ أق جيٛمعي ؿًم 
ى
 ،لاطمدة لاطمد ُمـ ضمٝم٦مى  آظمر ذم لىم٧مى  سمٞمٜمف لسملم رء

 ،لاطمد ذم لىم٧مى  آظمر همريؼى  سمٞمٜمف لسملمي  جٛمعي ؼؿ يًتٓمع اًمؼًم همريؼى  ٖمؾ سم٢مٟم٘م٤مذٌ ـ ؿًم ومٛمي 

  .سمدهل اّلـ لهذا ُمٕمرلؽو  ف ذم إٟم٘م٤مذٌ ٟمِم٤مـمً  ػي ٕمً ْمي مجع لًمي  ح٤م اؾمتٓم٤معي  لًمق اؾمتٓم٤معي 

 اًمٖمٞم٥مي  ؿً شمٕمٚمي  ٤ماًمرلح شمٙمِمػ اًمٙمرسم٤مت يٚمزف ُمٜمف ًمقازف أهن   ؿي زقمَ  ليمذا ي٘م٤مـ إق  

هذا  يمرسم٦مى  أن   هل٤م يمِمػي  أق   ؿً قمَ صمؿ زي  ،سم٤مهلل ٤م ظم٤مص  ليمالمًه  :اًمٌٕمٞمدات عً أل شمًٛمي 

إمم  ؿو ُمٗمت٘مرو قمَ ٝم٤م اعمخٚمقىمقق زي ُمٕمٞمٜم٦م يًتٓمٞمٕمً  رسم٦مه يمً  ٤م شمٙمِمًػ أهن   ؿً قمَ لزي  ،سم٤مهلل ظم٤مص  

ُ   ،دًمٞمؾ ُه سمٖمػم قمٚمؿلإ لهبذا شمدرؿ ظمٓم٠م اًمّمقذم قمكم اجلٗمرن ح٤م ىم٤مـ  ، يم٤مق ىمق

 :ذم شم٘مريرك لدقمقشمف ًمٚمنمؿ اّيمؼم

 !؟ن خيرج اًمٜمٌلإيش يٕمٜمل يمؾ ؿمقي  

أب٧م  ،ٞم٨م لاطمد يمؾ ُم٤م يًتٖم٤مث سمفٖمن خيرج يً ؿمقي  أب٤م ُم٤م أىمقًمؽ أق اًمٜمٌل يمٍؾ 

 !؟ؾم٠مختٜمل هؾ ممٙمـ أف ُ
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 اإلُمٙم٤مٟمٞم٦مً  :، ًمٙمـ يٛمٙمـ أق ي٘مقف!!أبف يٖمٞم٨م سمرلطمف لًمٞمس سمجًدك اًم٘م٤مقمدة:

 .ُم٤م حيت٤مج أق ي٠ميت ،اإلهم٤مصم٦م شمٙمقق سم٤مًمرلح ًمٙمـ اًم٘م٤مقمدة أق   ،ُمقضمقدة

 ؟!ؿمخص: ممٙمـ اصمٜملم ذم اًمٚمحٔم٦م ٟمٗمًٝم٤موم٠ًمخف 

 !!..ق ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ُمش اصمٜملمُمٚمٞمق ٖمٞم٨مي وم٠مضم٤مب اجلٗمرن: يٛمٙمـ أق يً 

 (؟ممٙمـ خيرج ُمـ ىمؼمك لجيلء )ي٠ميت لؾم٠مخف ؿمخص: ًمق اؾمتٖمث٧م سم٤مًمرؾمقـ

 ...وم٠مضم٤مب اجلٗمرن: اّؾم٤مس هذا

 سمٕمًض  ،ي٠ميت سمرلطم٤مٟمٞمتف ّق هذا أيمرف ًمف ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ذم اًمٙمالف أق   لاًمٖم٤مًم٥ًم 

 ُم٠ًمخ٦مً  ،ُمـ ضمًدك ظمرجي  ملسو هيلع هللا ىلصاّلًمٞم٤مء ي٘مقًمقق أهنؿ رألا اًمٜمٌل  اًمٕمٚمامء أل سمٕمًض 

٤م شمٙمذيًٌ شمّمديؼ هذا ًمٞمس ُمـ اعمٕمٚمقف سم٤مًمد    .ف ًمٞمس سمّمحٞمحيـ ُمـ اًميلرة لأجْمه

إُمٙم٤مٟمٞم٦م  ّق   !!،ًمٚمٜمص   خم٤مًمٗم٦مى  اًمرضمؾ ّهن٤م همػمً  سمٙمالفٌ  اعم٠ًمخ٦م شمرضمع عمدم صم٘متؽي 

٤م ذم اًمد   ظمرلضمفٌ   .يـُمـ اًم٘مؼم ًمٞمس ممٜمققمه

أن  ،ؾ  رسمتل شمٜمحيمً  تل أق  ىمْمٞم   ،تلهذك ًمٞم٧ًم ىمْمٞم   ؟سم٘مل هؾ هق خيرج أف ُ

 .سمف ُمـ أضمٚمٝم٤م شمٜمحؾ اعمِمٙمٚم٦م اًمتل أب٤م اؾمتٖمث٧ًم  أق  

 ؟هؾ ممٙمـ خيرج ،ؿ قمـ اإلُمٙم٤مٟمٞم٦مٜم٤م ٟمتٙمٚم  وم٠ًمخف ؿمخص: إطَم 

 !؟ يٛمٜمعإيش اًمكم   ،اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م ُم٤م ذم رء يٛمٜمع :وم٠مضم٤مب اجلٗمرن
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 املقدمة اثلاهية
ـي  إق    اًم٘مرآق ٤ٌمقمف ذمسم٤مشم   ًمذا ضم٤مء اُّمرً  :ملسو هيلع هللا ىلص٤ٌمع رؾمقـ اهلل قمغم اشم   اهلل ىم٤مئؿو  دي

٤م ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًب ومٞمام ي٘مرً  ٤ٌمقمف لىمد ذيمر ـم٤مقم٦م اًمرؾمقـ لاشم    :ُمـ أرسمٕملم ُمقوٕمه

٤م ُمـ اًم٘مرآق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ٟمحقى   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ُمـ أرسمٕملم ُمقوٕمه

 .(1)ـها  ] 81النساء: [ ژ پ

ٌ   ؾ  ؼليم د ؼزيؼُ شم ردلدةو ؼُم دقم٦مو ؼٝمق سمؼوم ملسو هيلع هللا ىلصقـ اهلل ؼؼرؾم دٌن الؽ ـهؼقمغم ظم دى شمٕم

ٌي  ُ   ٝم٤مص٤مطم اُمـ اهلل إ  . سمٕمده

 .  والًم٦م سمدقم٦مى  يمؾ   وم٢مق    ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  قمـ ضم٤مسمر أق   (2)ُمًٚمؿ أظمرجي 

 ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقـ اهلل قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م أق   (3)حفلأظمرج اًمؽمُمذن لصح  

ا  َش ٕمٌ ـ يي إٟمف ُمي   ىم٤مـ: ًً  :ُمٜمٙمؿ ومًػمم اظمتالومه٤م يمثػمه ٦م اخلٚمٗم٤مء ٜم  تل لؾًم ٜم  ومٕمٚمٞمٙمؿ سم

 يمؾ   اُّمقر وم٢مق   حدصم٤مٌت ؼ٤ميمؿ لُملإي   ،قا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذْم  قمي  ،ٛمٝمديلمؼاًمراؿمديـ اًم

 .  سمدقم٦م حمدصم٦مى 

 . (4)اًمؼم ليمذا صححف اًمٌزار لأبق ٟمٕمٞمؿ لاسمـ قمٌد

                                                           

 (.1/4جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (1)

 (.867رىمؿ )  (2)

 (4/126) (، لأمحد رىمؿ42(، لاسمـ ُم٤مضمف )2676( لاًمؽمُمذن )4677أظمرضمف أبق دالد ) (3)

 . طمًـ صحٞمح لىم٤مـ اًمؽمُمذن: 

اًمؼم لاًمْمٞم٤مء اعم٘مدد لاًمِمٞمخ اًّم٤ٌمين،  ح٤ميمؿ لاسمـ قمٌدؼلصححف أبق ٟمٕمٞمؿ لاًمٌزار لاًم (4)

(، لضم٤مُمع سمٞم٤مق اًمٕمٚمؿ 2/179لطمًٜمف اًمٌٖمقن لاسمـ اًم٘مٞمؿ، اٟمٔمر ضم٤مُمع اًمٕمٚمقف لاحلٙمؿ )

 لاشم٤ٌمع(، 4/148(، لإقمالف اعمقىمٕملم )1/275(، لذح اًمًٜم٦م )2/1164لومْمٚمف )

 (.8/177(، لإرلاء اًمٖمٚمٞمؾ )27لاضمتٜم٤مب اًمٌدع )ص اًمًٜمـ
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 ـ أطمدثي ُمي   ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  أق   قمـ قم٤مئِم٦م  (1)لأظمرج اًمِمٞمخ٤مق

ً   ليمالفً ،  د  ٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق ري ذم أُمرٌ   ٤ٌمع لشمرؿٌ شم  ٜم٦م ذم اُقمٚمامء أهؾ اًم

٤مء اّلائؾ ؼسمؾ لًمٙم٤ٌمر اًمزه٤مد ُمـ اًمٕمٚمٛم ،ٍمُمـ أق حًي  اًمٌدقم٦م أيمثرً  اُسمتداع لذف  

ذم شم٘مرير اُشم٤ٌمع لشمرؿ  يمثػمو  لهنؿ ُمـ أيم٤مسمرهؿ يمالفو ٝمؿ اًمّمقومٞم٦م ليٕمد  ٚم  ٛمـ دًم ؼُم

لىم٤مـ اًم٘مٓم٥م اًمٜمقراين اًمِمٞمخ  ىم٤مـ اًمٜمٕمامق اًِمقد اًمٌٖمدادن احلٜمٗمل:  ،اُسمتداع

سمٛمت٤مسمٕم٦م  لفم٤مهركً  ٗم٤م سم٤مـمٜمفً ـ صي ذم يمت٤مسمف )اًمٗمتح اًمرسم٤مين(: اًمّمقذم ُمي اًم٘م٤مدر  قمٌد

 ليؽمؿ ،ضمقدك ام ازداد صٗم٤مؤك ظمرج ُمـ سمحرٌ ، ومٙمٚم  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف  لؾمٜم٦مٌ  يمت٤مب اهلل 

  .اٟمتٝمك . إرادشمف لاظمتٞم٤مرك لُمِمٞمًتف ُمـ صٗم٤مء ىمٚمٌف

ـي   ىمقـ ُمـ ىم٤مـ:  لُم٤م أطمً

ؼؼؼؼ اًمٜمؼؼؼؼ٤مًس  شمٜمؼؼؼؼ٤مزعي   لاظمتٚمٗمؼؼؼؼقا  قذم  ذم اًمّم 
 

ُه همؼؼؼؼؼؼؼؼػم ُمٕمؼؼؼؼؼؼؼؼرلٌؽ  ـي ٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؿ ىمؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مليمٚم     ىمؼؼؼؼؼؼؼؼق
 

ؼؼؼ همؼؼؼػمي  هؼؼؼذا اُؾمؼؼؼؿي  ًح أُمؼؼؼٜمي  لًمًؼؼؼ٧ًم   كومته
 

ؼؼؼؼٛم  صؼؼؼؼ٤مذم ومّمؼؼؼؼقذم طمتؼؼؼؼك ؾًمؼؼؼؼ   قذمل اًمّم 
 

 ،قفُمـ اًم٘مدح لاًمٚم   اًم٤ًمعمققي  ،اّلـ هؿ اعم٘مٌقًمقق قمٜمد اًم٘مقف اًمّمٜمػي  لاقمٚمؿ أق  

 اًمٌٖمدادن ضمٜمٞمدو  ،اًمٓمري٘م٦م لاحل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م لإُم٤مفً  ،د اًمٓم٤مئٗم٦م اًمّمقومٞم٦موم٘مد ىم٤مـ ؾمٞم  

ُ   ٝم٤م ُمًدلدةو يمٚم   اهلل اهل٤مدن: اًمٓمرًؾ  قمٚمٞمف رمح٦م ـي  قمغم ُمي إ  .ملسو هيلع هللا ىلص ـ اىمتٗمك اًمرؾمق

٘متدم سمف ذم هذا اًمٕمٚمؿ ُ يً  ـ مل حيٗمظ اًم٘مرآق لمل يٙمت٥م احلدي٨مي ُمي  لىم٤مـ: 

ً   دو ٛمٜم٤م لُمذهٌٜم٤م ُم٘مٞم  ٚمَ ّق قمٌ    . ٜم٦مسم٤مًمٙمت٤مب لاًم

طمتك شمٜمٔمر إمم هذا اًمرضمؾ  ؿَ ىمً  لىم٤مـ أبق يزيد اًمًٌٓم٤مُمل ًمٌٕمض أصح٤مسمف: 

ا سم٤مًمز   - ٟمٗمًف سم٤مًمقُي٦م ىمد ؿمٝمري  اًمذن ٤م ؼومٚمٛم ،ومٛمْمٞمٜم٤م - هدليم٤مق رضماله ُمِمٝمقره

                                                           

 (.1718(، لُمًٚمؿ رىمؿ )2697أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (1)
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 ًٌ أبق يزيد لمل  وم٤مٟمٍمؽي  ،زاىمف دم٤مك اًم٘مٌٚم٦مظمرج ُمـ سمٞمتف لدظمؾ اعمًجد رُمك سم

: ملسو هيلع هللا ىلصُمـ آداب رؾمقـ اهلل  قمغم أدبى  ُم٠مُمققى  همػمً  ؿ قمٚمٞمف وم٘م٤مـ: هذا رضمؾو يًٚم  

  . قمٞمف؟ومٙمٞمػ يٙمقق ُم٠مُمقٟمه٤م قمغم ُم٤م يد  

ُم٤مٌت  لي قمٓمأً  ؿ إمم رضمؾى رشمً ٟمٔمي  ًمق لىم٤مـ:  ء ومال شمٖمؽم  طمتك شمرسم   اًمٙمرا لا ع ذم اهلقا

 ؼاًم لطمٗمظٌ  ،جدلٟمف قمٜمد اُّمر لاًمٜمٝملؼرلا يمٞمػ شمسمف طمتك شمٜمٔمً 
ٌ
 ومٕمؾٌ  حدلد لآداء

ُ   :اًمنميٕم٦م   .  ومٝمل اؾمتدراجلإ

٤م ٙمي ٙمت٦م ُمـ ٟمً ٤م شم٘مع ذم ىمٚمٌل اًمٜم  ؼٛمرسم   لىم٤مـ أبق ؾمٚمٞمامق اًمداراين:  ٧م اًم٘مقف أج٤مُمه

ُ   ىمًٌؾ ومال أ ً   سمِم٤مهديـ قمدًمي ُمٜمف إ   . ٜم٦ملم: اًمٙمت٤مب لاًم

 طمٌٞم٥ٌم  هلل ؾمٌح٤مٟمف ُمت٤مسمٕم٦مً  اعمح٥م   لُمـ قمالُم٤مٌت  لىم٤مـ ذل اًمٜمقق اعمٍمن: 

  . ٜمٜمفذم أومٕم٤مًمف لأظمالىمف لألاُمرك لؾًم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حمٛمدى 

 هؾ شمدرن سمؿي  ي٤م سمنًم  ذم اعمٜم٤مف وم٘م٤مـ: زم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   رأج٧ًم  لىم٤مـ سمنم احل٤مذم: 

 تل لظمدُمتؽي ٜم  ؾًم  ٤ٌمقمؽي ىم٤مـ: سم٤مشم   ،، ىمٚم٧م: ُ؟شمٕم٤ممم ُمـ سملم أىمراٟمؽي اهلل  رومٕمؽي 

ٟمؽي  ،حلمؼاًمّم٤مًم هق اًمذن  :ّصح٤ميب لأهؾ سمٞمتل حٌتؽي ؼلُم ،لٟمّمٞمحتؽ إلظمقا

ـي  ٖمؽي سمٚم    . اّبرار ُمٜم٤مز

 :اٟمتٝمك . ومٝمق سم٤مـمؾ ومٞمض سم٤مـمـ خي٤مًمٗمف فم٤مهرو  يمؾ   لىم٤مـ أبق ؾمٕمٞمد اخلرار: 

  .ىم٤مًمف اًم٘مِمػمن ذم اًمرؾم٤مًم٦م

 مجٞمع اّلًمٞم٤مء ك اًمٜمقراين: س ٌه  د  اًم٘م٤مدر اًمٙمٞمالين ىمً  ؾمٞمدن اًمِمٞمخ قمٌدلىم٤مـ 

  ُ ُ   ملسو هيلع هللا ىلصلرؾمقًمف   ُمـ يمالف اهلل ُ يًتدًمقق إ صمؿ  - . سمٔم٤مهرمه٤ملُ يٕمٛمٚمقق إ

ً  أق شمٓم   دَ رٌ لإق شمً  -ىم٤مـ   ٜمل لاًمتّمقؽ اإلطم٤ًمين ومٕمٚمٞمؽي ٚمع قمغم طم٘م٤مئؼ اًمًٚمقؿ اًم
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 ري٤مض) كً اًمذن ؾمام   - مح٤مك اهلل - قضملٜم  ٘مٌ سمٙمت٤مب ؿمٞمخٜم٤م اًمًٞمد اًمٌدر أيب اًمٓمٞم٥م اًم

ًمف وم٢مهنام  (طمٔمػمة اًم٘مدس لذظمػمة اّبس)ليمت٤مب  (اعمرشم٤مض لهمٞم٤مض اًمٕمرسم٤مض

ً   .ذم شمٚمؽ اِداب ذم اًم٤ٌمب لهن٤مي٦مو  هم٤مي٦مو  ٤م ؼٗمراق ومٝمق يمٛملُمـ طمّمؾ ًمف هذاق اًم

 .  اًمٚم٠ٌم لاسمـ ـم٤مب  :ىمٞمؾ

 ٖم٤ميريـ ذم طمريم٤مهتؿ لأومٕم٤مهلؿاعم وم٦ميم٤معمتّمق   :هذا اًم٘مًؿ ُمـ اًمّمقومٞم٦م ٤م همػمً لأُم  

  ً وم٘مد ىم٤مـ  :اعمخ٤مًمٗمقق ًمٚمٓم٤مئٗم٦م اعمروٞم٦م ٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ومٝمؿ اعمذُمقُمقق لاجلامقم٦مً ًمٚم

 ٓمالقً ر ُمـ هذا سمً ومٔمٝمي  :ؿ قمغم اًمٌدقم٦مدي٦م ُمـ سمٕمد ُم٤م شمٙمٚم  ص٤مطم٥م اًمٓمري٘م٦م اعمحٛم  

 أُمقرهؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع ر قمٚمٞمٝمؿ سمٕمًض بٙمٌ اعمتّمقوم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م إذا أً  قمٞمف سمٕمًض ُم٤م يد  

ـو إل ،اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ ٤م أصح٤مًب لإٟم   ،طمرُم٦م ذًمؽ ذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر اًمنميػ: إق    ٟمف طمال

 ٧َم . وم٢مذا أؿمٙمٚمي ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد  ٤م ٟم٠مظمذ ُمـ ص٤مطمٌفٌ لإٟم   ،ُمـ اًمٙمت٤مب ٙمؿ شم٠مظمذلقي ومٞمف لإٟم  

ُ   وم٢مذا طمّمؾي  ،قمٚمٞمٜم٤م ُم٠ًمخ٦م اؾمتٗمتٞمٜم٤مه٤م ُمٜمٝم٤م   رضمٕمٜم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمذاٌت ىمٜم٤مقم٦م لإ

  .!!ومٜم٠مظمذ ُمٜمف

 ومال ٟمحت٤مج ،ًمٜم٤م اًمٕمٚمقف ًػ ٙمِمي ومتً  ،إمم اهلل شمٕم٤ممم ٦م ؿمٞمخٜم٤م ٟمّمًؾ خلٚمقة لمه  ٤م سم٤ملإٟم  

 اًمقصقـ إمم اهلل شمٕم٤ممم ُ يٙمقق لإق   .!إمم اًمٙمت٤مب لاعمٓم٤مًمٕم٦م لاًم٘مراءة قمغم اّؾمت٤مذ

  ُ ً   ًمٜم٤م شمٚمؽي  ٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ ح٤م طمّمؾي لًمق يمٜم   ،!!لاًمنمع اًمٔم٤مهرٌ   سمرومضٌ إ  ٜمٞم٦ماحل٤مُت اًم

ر لرؤي٦م اّبٌٞم٤مء اّ ٦مٚمٞم  لاًمٙمراُم٤مت اًمٕمي  ٤م ُمٜم   ٤م إذا صدري لإٟم   .رسميم٤مُمـ ُمِم٤مهدة اّبقا

ف ٟمً  ـي  ومٜمٕمرًؽ  ،ٝمٜم٤م سم٤مًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مفٌ  ُمٙمرلك أل طمرا ف هب٤م احلال ُم٤م ومٕمٚمٜم٤مك  لإق   ،لاحلرا

ٌ  مم٤م ىمٚمتؿ إٟمف طمراف مل ٟمً  ـو ٛمَ ٚمٌ ف قمٜمف ذم اعمٜم٤مف ومٕمي ٜم   .إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمؽمه٤مت ..ٜم٤م أبف طمال
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ـو  دو ف إحل٤ملهذا يمٚم    ًمٞمس ُمـ أؾم٤ٌمب اعمٕمروم٦م اإلهل٤مفي  ح اًمٕمٚمامء أق  س   وم٘مد :لوال

٤م إذا ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مب لؾمٜم٦م ؾمٞم   :ؤي٤مليمذًمؽ اًمر   ،سم٤مّطمٙم٤مف د اّب٤مف قمٚمٞمف ظمّمقصه

  .اٟمتٝمك . أومْمؾ اًمّمالة لاًمًالف

ـي  ـ ىم٤مـ إق  ُمي  لىم٤مـ اإلُم٤مف اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤مء:  اًمٔم٤مهر ومٝمق إمم  خي٤مًمًػ  اًم٤ٌمـم

 . ُمٜمف ًمإليامق  ٗمر أىمرًب اًمٙمً 

د اًّمػ اًمث٤مين جد  ؼ٤مين ُمقمـ اإلُم٤مف اًمرسم   ٛم٦م ذم شمٗمًػمكٌ ؼلٟم٘مؾ اًمقاًمد قمٚمٞمف اًمرطم

٤م  ؾ  اإلهل٤مف ُ حًي  قمديدة ذم ُمٙمتقسم٤مشمف: إق   أبف ىم٤مـ ذم ُمقاوعي  - كس ه  د  ىمً  - ُمه طمرا

ُه ر  لُ حًي  ٤م  ومٗمل اعمٙمتقب اًمث٤مًم٨م لاّرسمٕملم ُمـ اعمجٚمد اّلـ: أق   ،ف طمال ىمقُمه

طم٤مؿم٤م : اعم٘مّمقد اّصكم لراء اًمنميٕم٦م ٚمقق أق  يتخٞم   ،٤مًمقا إمم اإلحل٤مد لاًمزٟمدىم٦مُم

ُمـ  ومٙمؾ   :ليمال؟ صمؿ طم٤مؿم٤م ليمال؟ ٟمٕمقذ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ هذا اُقمت٘م٤مد اًمًقء

 ُم٤م ظم٤مًمػي  ليمؾ   ،اًمِمٕمػمة رأسٌ  اِظمر ُ خم٤مًمٗم٦م سمٞمٜمٝمام سم٘مدرٌ  اًمٓمري٘م٦م لاًمنميٕم٦م قملمً 

  .هت٤م اًمنميٕم٦م ومٝمل زٟمدىم٦مرد   طم٘مٞم٘م٦مى  ليمؾ   ،اًمنميٕم٦م ُمردلد

ء: قمٚمؿو  ٤م ذم أثٜم٤مء اعمٙمتقب اًم٤ًمدس لاًمثالصملم: ًمٚمنميٕم٦م صمالصم٦م أضمزا  لىم٤مـ أجْمه

ء مل شمتح٘مؼ اًمنميٕم٦مؼومٛم ،لإظمالص لقمٛمؾو  لإذا حت٘م٘م٧م  ،٤م مل شمتح٘مؼ هذك اّضمزا

 ،، لهق ومقؾ مجٞمع اًمًٕم٤مدات اًمدٟمٞمقي٦م لاّظمرلي٦م رو٤م احلؼ   اًمنميٕم٦م طمّمؾي 

قو    .ُمـ اهلل أيمؼم لروقا

  .لراء اًمنميٕم٦م ُمٓمٚم٥مو  لمل يٌؼي  ،ٚم٦م سمجٛمٞمع اًمًٕم٤مداتوم٤مًمنميٕم٦م ُمتٙمٗم  

٤م اًمّمقومٞم٦م يمٚمت٤ممه٤م ظم٤مدُمت٤مق ًمٚمنميٕم٦م ذم ؼح٘مٞم٘م٦م اًمٚمت٤مق اُمت٤مز هبٛمؼوم٤مًمٓمري٘م٦م لاًم

اًمنميٕم٦م ُ  ُمٜمٝم٤م شمٙمٛمٞمًؾ  ٛم٘مّمقدً ؼوم٤مًم ،جزء اًمث٤مًم٨م اًمذن هق اإلظمالصؼشمٙمٛمٞمؾ اًم

  .إمم آظمر ُم٤م ىم٤مـ ...أُمر آظمر لراء ذًمؽ
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ٛمٙمتقب اًمت٤مؾمع لاًمٕمنميـ سمٕمد حت٘مٞمؼ يمثػم: ؼٛم٦م ذم أثٜم٤مء اًمؼف اًمرطملىم٤مـ قمٚمٞم

ء يم٤مق ىمرب  أق   ري ومت٘مر   ـمريؼ اًمقصقـ إمم درضم٤مت اًم٘مرب اإلهلل ضمؾ ؿم٠مبف ؾمقا

، ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌقة أل ىمرب اًمقُي٦م ُمٜمحٍم ذم ـمريؼ اًمنميٕم٦م اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م رؾمقـ اهلل 

ا سمف ذم آي٦م   ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژلص٤مر ُم٠مُمقره

ـ   ]31آل عمران: [ ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ :لآي٦م ]118ف: يوس[ قمغم  شمد

٤م   .إمم آظمر ُم٤م ىم٤مـ ...ذًمؽ أجْمه

ًمد ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمف ذم شمٗمًػمك ؾمقرة اًمٙمٝمػ:  لاًمذن يٜمٌٖمل أق  ىم٤مـ اًمقا

ـ   لإقَ  ،يمالف اًمٕم٤مروملم اعمح٘م٘ملم ٕمٚمؿ أق  يً   ُ خم٤مًمٗم٦م سملم اًمنميٕم٦م لاًمٓمري٘م٦م قمغم أقَ  د

٤م قمغم أق  لًمٙمٜم   ،حل٘مٞم٘م٦ملاحل٘مٞم٘م٦م ذم ا ٤م همٞمٌٞم٦م ف يدـ أجْمه  ،ذم احل٘مٞم٘م٦م يمِمقومه٤م لقمٚمقُمه

 لقمٚمؿ اعمٙم٤مؿمٗم٦م لقمٚمؿ اعمقه٦ٌم ،يندً احل٘مٞم٘م٦م هق اًمٕمٚمؿ اًمٚم   لًمذا شمراهؿ ي٘مقًمقق: قمٚمؿً 

ر لاًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقق لقمٚمؿ اًمقراصم٦م ُ   ،لقمٚمؿ اّها  :هذا ُ يدـ قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م  أق  إ

ء  رةً اًمٙمِمقؽ لاًمٕمٚمقف اًمٖمٞمٌٞم٦م صمٛم وم٢مق   اإلظمالص اًمذن هق اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ أضمزا

 شمٚمؽ ٖمػم  لُمع هذا ُ شمً  ،ٝم٤مؼًم ح٘مٞم٘م٦م ُمؽمشم٦ٌم قمغم اًمنميٕم٦م لٟمتٞمج٦مو ؼومٝمل سم٤مًم ،اًمنميٕم٦م

٤م لُ شمً ٘مٞم  لُ شمً  ،اًمٙمِمقؽ لاًمٕمٚمقف اًمٖمٞمٌٞم٦م طمٙمامه ذقمٞمه٤م آمٚمؼ ُم٘مٞم  د ُمٓمٚم٘مه ٤م  ،ده ظمالومه

ا ىمقـ أيب هريرة ريض ليمذ -ح دًمٞماله خي ُ شمّمٚمً ؼلىمّم٦م اًم ،ف سمٕمْمٝمؿح٤م شمقمه  

مه٤م ٤م أطمدً وم٠مُم   :يـ ُمـ اًمٕمٚمؿلقم٤مءي  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ رؾمقـ اهلل  طمٗمٔم٧ًم   اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:

 . ٓمع ُمٜمل هذا اًمٌٚمٕمقفًم٘مً  ٤م اِظمر ومٚمق سمثثتفً لأُم   ،ومٌثثتفً 

٤م إذَ  ،شمفىمٚمٜم٤م سمٜمٌق   إًمٞمف إقَ  لي ّق اخلي ألطم   .ذاؿ أل اإلهل٤مف يم٤مق ذقمه
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اًمٜمٌل  لُم٤م لىمع ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م لذف   ،ٗمتـاِظمر حيتٛمؾ أق يٙمقق قمٚمؿ اًم لاًمققم٤مءً 

 . إمم اًم٘متؾ ذًمؽ ذم شمٚمؽ اّقمّم٤مر جير   أق سم٨م   لُ ؿمؽ   ،ٜملم ُمٜمٝمؿُمٕمٞم   ّب٤مسى  ملسو هيلع هللا ىلص

  .اٟمتٝمك سم٤مظمتّم٤مر

ـي    .ام دمدك ذم يمت٤مبوم٘مٚم   أردشمفً  ومٕمٚمٞمؽ سمف إقَ  :ذم هذا اًمٌح٨م لأـم٤مبي  لىمد أـم٤م

لضمقد  ر قمٜمف أبف أبٙمري يمٌ لىمد ذً  - ٤متؼىم٤مـ اًمِمٞمخ لزم اهلل اًمدهٚمقن ذم اًمتٗمٝمٞمٛم

: - ًمف ذًمؽ ؼ  لطًم  ،ٛمٝمدنؼقمٞمف اًمِمٞمٕم٦م أبف اًمخي لاًمذن شمد  ؼاًم٘مٓم٥م لاًمٖمقث لاًم

   ً ٤مع ؼٛمؼٜم٦م لاإلضمؼً  ؼ٤مب لاًمؼسم٤مًمٙمت ٧مي ؼٌؼُم٤م صم ٤مدٌ ؼف ُمـ اقمت٘مؼرـمؼؼقمغم ؿم ٜمل ُم٤م دافي ؼوم٤مًم

ذًمؽ ُمـ اًمّمقومٞم٦م وم٢مٟمف مل  ـ أث٧ٌمي لُمي  ،٤م ُ يث٧ٌم هب٤م ُ يٕمت٘مد ذًمؽؼلاًمًٙمقت قمٛم

ُ   ،ٜم٦ملُ ؾًم  ٧م قمـ يمت٤مبى ثٌيً    . اًمٙمِمػ لًمٞمس ُمـ أدًم٦م اًمنمعمهللا إ

ـو  أبف يريد أق   ُمـ يمالُمفٌ  لاًمذن أومٝمؿً   ك ُمـ طمٞم٨ًم اقمت٘م٤مدً  ع سم٤مـمؾو ُمٌتدي  هذا ىمق

لًمق ىمٓمع ،  د  ُمٜمف ومٝمق ري  ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمسي  ـ أطمدثي ُمي   :ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف  ،اًمنمع

٤م سم٤مإلٟمٙم٤مر مل يًتحٍؼ   .(1)ـها  اًمتٙمٗمػم لُ اًمتٗمًٞمؼ أجْمه

٤مة ؼٛمًٛمؼ٤مًمتف قمـ اقمت٘م٤مد ُمِم٤ميخ اًمّمقومٞم٦م اًمؼلىم٤مـ أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمن ذم رؾم

هؿ قمغم قا ىمقاقمد أُمرٌ ؿمٞمقخ هذك اًمٓم٤مئٗم٦م سمٜمي  ٛمقا أق  لاقمٚمي  : (اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م) سمؼ

ـى  لداٟمقا سمام لضمدلا  ،ص٤مٟمقا هب٤م قم٘م٤مئدهؿ قمـ اًمٌدع ،صحٞمح٦م ذم اًمتقطمٞمد أصق

ً   لأهؾي  قمٚمٞمف اًمًٚمػي   .(2)ـها لُ شمٕمٓمٞمؾ  ًمٞمس ومٞمف متثٞمؾو  ،قطمٞمدى ٜم٦م ُمـ شماًم

                                                           

 .(124 -127ضمالء اًمٕمٞمٜملم ذم حم٤ميمٛم٦م اّمحديـ ) (1)

ٛملم (. ىمد أـم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ لٟم٘مؾ ٟم٘مقُت يمثػمة قمـ ه١مُء اًمٕمٚمامء اعمٕمٔم  27 -19/ 1) (2)

 (.2/434ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) . اٟمٔمر:لز اًم٘مرآق لاحلدي٨مقمٜمد اًمّمقومٞم٦م ذم قمدف دم٤م
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يمالف أئٛم٦م اعمِم٤ميخ اًمذيـ هلؿ ذم  وم٢مق   :صحٞمح هذا يمالفو   :ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ً   ،اُّم٦م ًم٤ًمق صدؾ ٜم٦م ُمـ شمقطمٞمد ًمٞمس يم٤مٟمقا قمغم ُم٤م يم٤مق قمٚمٞمف اًمًٚمػ لأهؾ اًم

لهذك اجلٛمٚم٦م يتٗمؼ قمغم إـمالىمٝم٤م قم٤مُم٦م اًمٓمقائػ اعمٜمتًٌلم  .لُ شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف متثٞمؾو 

 .(1)ـها  ؟لإق شمٜم٤مزقمقا ذم ُمقاوع هؾ هل متثٞمؾ أل شمٕمٓمٞمؾ ،إمم اًمًٜم٦م

لهذا ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف  ،قمغم اُشم٤ٌمع ُ اُسمتداع ديـ اهلل ىم٤مئؿو  إذا شم٘مرر هذا وم٢مق  

ـً ؼومٛم ،ٛمقق قمٜمد اًمّمقومٞم٦مقمٚمامء اإلؾمالف لُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء اعمٕمٔم   ُمـ اًمّمقومٞم٦م  يمثػمى  ٤م سم٤م

 قمٞم٦م لـمري٘م٦م اعمروٞملم ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملماط ومخ٤مًمٗمقا اًمدُئؾ اًمنمٌقا اًمٍم  شمٜمٙم  

 ومٚمامذا ؟ومٝمؾ ي٤م شمرم هؿ ص٤مدىمقق ذم اطمتج٤مضمٝمؿ هبؿ ،طملم قق هبؿ يمؾ  لهؿ حيتج  

ٌ  ؟مل يتٌٕمقهؿ ٤م ًمٕم٤مُم٦م اّت٤ٌمع حمًٜمل اًمٔمـ هبؿ! أف أهنؿ شمِم ٤م لظمداقمه ًه  .ثقا هبؿ شمٚمٌٞم

 صم٤متاعمحدي  ؿ ذمٝمً ُمـ أقمٔمؿ ـمرؾ اًمِمٞمٓم٤مق ذم إهمقاء قم٤مُم٦م اًمّمقومٞم٦م أبف ألىمٕمي  لإق  

 ُمٜمٝم٤م: ،كؿمت   رؾى لاًمٌدع اعمٝمٚمٙم٤مت سمٓمً 

 م ُمٜم٤مُمٞم٦محمدصم٦م سمرؤه  اًمِمٞمٓم٤مق هلؿ ُمـ قم٤ٌمدةى  ٙمؿ ذعي وم ،اًمرؤم :اًمٓمريؼ اّلمم

  .خيدقمٝمؿ هب٤م

 ّهن٤م ًمٞم٧ًم :سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ُ يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾو  لاعمٜم٤مُم٤مًت 

 ،ٝم٤م ص٤مدىمه٤ماًمرؤم ًمٞمس يمٚم   أق   أظمؼمٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلصد ذًمؽ أق رؾمقـ اهلل لي١ميم   ،ٜم٦ميمت٤مسمه٤م لُ ؾًم 

اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ُمـ   ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  قمـ أيب ىمت٤مدة أق   (2)يمام أظمرج اًمِمٞمخ٤مق

 ًمٚمحؼ   حتٛمؾو ؼـ قمٚمٞمف ّبف ُمٕمق  ٤م يم٤مق يمذًمؽ ومال يً ؼومٛم، ؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤مق ٚمَ لاحلً  ،اهلل

  .لاًم٤ٌمـمؾ

                                                           

 (.1/91اُؾمت٘م٤مُم٦م ) (1)

 .(2261لُمًٚمؿ ) ،(6984اًمٌخ٤مرن ) (2)
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٤م أظمرضمف ؼُمـ اًمٜمٌقة يمٛم الأرسمٕملم ضمزءه  ت٦مى ؼُمـ ؾم اًمّم٤مدؾ ُمٜمٝم٤م ضمزءو  صمؿ إق  

 .(3)لقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م (2)لأبس(1)اًمِمٞمخ٤مق قمـ أيب هريرة

 يمام أظمرج ات ُ أبف ي٠ميت سمحٙمؿ ذقمل  لهذا اجلزء ُ يٕمدل أق يٙمقق ُمـ اعمٌنم  

ُ   ةٌ ُمـ اًمٜمٌق   مل يٌؼي   ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة أق   (4)اًمٌخ٤مرن  إ

: لُم٤م اعمٌنم  ات اعمٌنم    .اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م  ىم٤مـ:  ؟قـ اهللي٤م رؾم ات. ىم٤مًمقا

ؾ اًمِمٞمٓم٤مق ُ يتٛمث   ّق   :ملسو هيلع هللا ىلصرؤي٤م رؾمقـ اهلل  ؤم درضم٦مه ُمـ أرومع اًمر   صمؿ إق  

ـ ُمي   ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  أق   قمـ أيب هريرة  (5)٤م أظمرج اًمِمٞمخ٤مقؼيمٛم :سمف

 . ؾ يب اًمِمٞمٓم٤مق ُ يتٛمث   رآين ذم اعمٜم٤مف وم٘مد رآين وم٢مق  

ُ يٜمٌٖمل   ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ضم٤مسمر أق  ُمـ طمدي٨م  (6)لذم صحٞمح ُمًٚمؿ

دة سم٠مق شمٙمقق قمغم صقرشمف ٞم  ٘ملهذك اًمرؤي٤م ُم، ؾ ذم صقريت ًمٚمِمٞمٓم٤مق أق يتٛمث  

سمّمٞمٖم٦م اجلزف قمـ اسمـ ؾمػميـ  (7)ؼ اًمٌخ٤مرن  ًمذا قمٚم   ،احل٘مٞم٘مٞم٦م يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر

  .أبف ىم٤مـ: إذا رآك ذم صقرشمف

                                                           

 .(2263لُمًٚمؿ رىمؿ ) ،(6988أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (1)

 .(2264لُمًٚمؿ رىمؿ ) ،(6983أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)

 .(2264لُمًٚمؿ رىمؿ ) ،(6987أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (3)

 .(6997) رىمؿ (4)

 .(2266(، لُمًٚمؿ رىمؿ )6993أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (5)

 .(2268رىمؿ ) (6)

 .ذم اعمٜم٤مف ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ُمـ رأم اًمٜمٌل  ،صحٞمح اًمٌخ٤مرن (7)
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ُه قمـ أ جقب ىم٤مـ: يم٤مق حمٛمد سمـ لىمد ذيمر احل٤مومظ ذم اًمٗمتح أبف رلاك ُمقصق

 وم٢مقَ  ،فً زم اًمذن رأجتي  َػ ىم٤مـ: ٌص  ملسو هيلع هللا ىلص أبف رأم اًمٜمٌل   قمٚمٞمف رضمؾو  ؾمػميـ إذا ىمص  

  .لؾمٜمدك صحٞمح .كً ري ٝم٤م ىم٤مـ: مل شمي ُ يٕمرومً  ًمف صٗم٦مه  لصػي 

 ،ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ سمـ يمٚمٞم٥م (1)ح٤ميمؿؼًمف ُم٤م ي١ميدك: وم٠مظمرج اًم للضمدًت 

زم.  فً ٗمَ ىم٤مـ: ٌص  ،ٛمٜم٤مفؼ اًمذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   رأج٧ًم  :ُسمـ قم٤ٌمس طمدصمٜمل أيب ىم٤مـ: ىمٚم٧ًم 

ـي  ىم٤مـ: ذيمرًت  ٌ   سمـ قمكم   احلً  .(2)ـها .لؾمٜمدك ضمٞمد .فً ىم٤مـ: ىمد رأجتي  .سمف ٝمتفً ومِم

قمـ يمقهن٤م ُمـ  ُ خترًج  -اًمتل هل أرومع اًمرؤم  - ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ؤي٤ما روم٢مذه 

 .ات يمام شم٘مدفاعمٌنم  

 . ؟!وم٢مذا يم٤مق يمذًمؽ ومٙمٞمػ يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ذع

٤م ىمقفو  ًػ ل: لأوٕمي ىم٤مـ اًمِم٤مـمٌل اعمٖمريب اح٤مًمٙم اؾمتٜمدلا ذم  ه١مُء اطمتج٤مضمه

 وقا سمًٌٌٝم٤م، ومٞم٘مقًمقق: رأجٜم٤م ومالٟمه٤م اًمرضمؾي لأىمٌٚمقا لأقمري  ،اّقمامـ إمم اعمٜم٤مُم٤مت أظمذٌ 

  .وم٘م٤مـ ًمٜم٤م: اشمريمقا يمذا لاقمٛمٚمقا يمذا ،اًمّم٤مًمحي 

ا ًمٚمٛمؽمؾم   ليتٗمؼ ُمثًؾ   لرسمام ىم٤مـ سمٕمْمٝمؿ: رأج٧ًم  ،ٛملم سمرؾمؿ اًمتّمقؽهذا يمثػمه

٤م قمـ ٕمرٌ ُمً  ،هب٤م ليؽمؿ هب٤م ومٞمٕمٛمًؾ  ،وم٘م٤مـ زم يمذا لأُمرين سمٙمذاذم اًمٜمقف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   وه

ٙمؿ اًمرؤي٤م ُمـ همػم اّبٌٞم٤مء ُ حًي  لهق ظمٓم٠م ّق   .احلدلد اعمقوققم٦م ذم اًمنميٕم٦م

٤م قمغم طم٤مـ ُ   ،هب٤م ذقمه  وم٢مق   ،قمغم ُم٤م ذم أجديٜم٤م ُمـ اّطمٙم٤مف اًمنمقمٞم٦م ضي ٕمري  أق شمً إ

ُ   ؾي ٛمٌ تٝم٤م قمً همي ؾمق    ٤م اًمٌِم٤مرةلإٟمام وم٤مئدهًت  ،قمٜمٝم٤م لاإلقمراًض  ٝم٤مشمريمً   لضم٥مي سمٛم٘متْم٤مه٤م لإ

                                                           

(1) (4/435). 

 .(12/384ومتح اًم٤ٌمرن ) (2)
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ومٚمق رأم ذم اًمٜمقف ىم٤مئاله  - صمؿ ىم٤مـ - ٤م اؾمتٗم٤مدة اّطمٙم٤مف وماللأُم   ،٦مه لاًمٜمذارة ظم٤مص  

 أل ومالقو  ،سمام ي٘مقـ ًمؽ َؾ أل اقمٛمي  ،أل قم٤ممل وم٤مؾم٠مخف ،ٕمفً وم٤مىمٓمي  ومالٟمه٤م هؾي  ي٘مقـ: إق  

 ،ذم اًمٞم٘مٔم٦م ف ًمف اًمِم٤مهدً ًمف اًمٕمٛمؾ طمتك ي٘مق مل يّمح  = .. لُم٤م أؿمٌف ذًمؽ .كً زٟمك ومحد  

  ُ  لُ ي٘م٤مـ: إق   .لطملو  ملسو هيلع هللا ىلصًمٞمس سمٕمد رؾمقـ اهلل  إذَ  : يم٤مق قم٤مُماله سمٖمػم ذيٕم٦ملإ

ء اًمٜمٌقة ومال يٜمٌٖمل أق هًت  ٤م إق   ،ؾٛمي اًمرؤي٤م ُمـ أضمزا اعمخؼم ذم اعمٜم٤مف ىمد يٙمقق  لأجْمه

ثؾ اًمِمٞمٓم٤مق ُ يتٛم وم٢مق   ،٤مـ رآين ذم اًمٜمقف وم٘مد رآين طم٘م  ُمي   لهق ىمد ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

  .وم٢مظم٤ٌمرك ًمف ذم اًمٜمقف يم٢مظم٤ٌمرك ذم اًمٞم٘مٔم٦م يمذًمؽلإذا يم٤مق   يب

ء اًمٜمٌقة ومٚمٞم٧ًم إًمٞمٜم٤م ُمـ يمامـ اًمقطملّب    ،٤م ٟم٘مقـ: إق يم٤مٟم٧م اًمرؤي٤م ُمـ أضمزا

ئف سمؾ ضمزءو  سمؾ إٟمام ي٘مقف  ،ذم مجٞمع اًمقضمقك اًمٙمؾ   لاجلزء ُ ي٘مقف ُم٘م٤مفي : ُمـ أضمزا

  .لومٞمٝم٤م يم٤مؽ ،ذارةرة لاًمٜم  إمم ضمٝم٦م اًمٌِم٤م ٧َم ومي لىمد ًسٌ  ،ُم٘م٤مُمف ذم سمٕمض اًمقضمقك

٤م وم٢مق    ُمـ أضمزاء اًمٜمٌقة ُمـ ذـمٝم٤م أق شمٙمقق ص٤محل٦مه  اًمرؤي٤م اًمتل هل ضمزءو  لأجْمه

ـً  ،ُمـ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح   .ر لىمد ُ شمتقومروم٘مد شمتقوم   ،ٜمٔمر ومٞمفاًمنملط مم٤م يً  لطمّمق

٤م ومٝمل ُمٜم٘مًٛم٦مو   ،اًمٜمٗمس لإمم طمدي٨ٌم  - لهق ُمـ اًمِمٞمٓم٤مق - ؿٚمَ إمم احلً  لأجْمه

ؿ هب٤م ٙمي ومٛمتك شمتٕملم اًمّم٤محل٦م طمتك حًي  ،أظمالطى  ج٤مق سمٕمضٌ ٞمي هي  لىمد شمٙمقق ؾم٥ٌمي 

  .!؟اًمّم٤محل٦م ؿ همػمً ؽمي شمً ل

٤م قمغم ذًمؽ أق يٙمقق دمديدي  ليٚمزفً  لهق : ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمد اًمٜمٌل  سمحٙمؿى  لطملى  أجْمه

  .ُمٜمٝمل قمٜمف سم٤مإلمج٤مع

٤م قمغم اعمٝمدن ومٚمٛم ذيؽ سمـ قمٌد ٙمك أق  حًي  ٤م رآك ىم٤مـ: ؼاهلل اًم٘م٤ميض دظمؾ يقُمه

 ٠مً ذم ُمٜم٤مُمل يم٠مبؽ شمٓمي  ىم٤مـ: رأج٧ًم  ؟ىم٤مـ: لمل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ،عٓمَ قمكم سم٤مًمًٞمػ لاًمٜم  

ٔمٝمر وم٘م٤مـ زم: يً  ،ه٤مؼمي ـ قمي قمغم ُمي  رؤي٤مني  ٧ًم َّم وم٘مّمي  ،قمٜمل ضو ٕمرٌ ُمً  سم٤ًمـمل لأب٧مي 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

39 

  .ْمٛمر ُمٕمّمٞم٦مه ليً  ًمؽ ـم٤مقم٦مه 
ٌ
سمرؤي٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ  ُم٤م رؤي٤مؿي  وم٘م٤مـ ًمف ذيؽ: لاهلل

أقمٜم٤مؾ  اًمٙم٤مذسم٦م شميًب  وم٤ٌمّطمالفٌ أ، اًمّمديؼ  ٞمقؾمػي سم ؿي ٕمؼم  ُمً  ، لُ أق  

 - صمؿ ىم٤مـ - كً لأبٕمدي  فً صمؿ سومي  ،للىم٤مـ: اظمرج قمٜم   ،ٛمٝمدنؼك اًماعم١مُمٜملم؟ وم٤مؾمتحٞمي 

ئل سم٤محلٙمؿ ملسو هيلع هللا ىلصؼم ومٞمٝم٤م رؾمقـ اهلل ٤م اًمرؤي٤م اًمتل خًي لأُم   ومال سمد ُمـ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م  ،اًمرا

٤م ّبف  يـ ُ اًمد   ّق   ،اعمًت٘مرة ذم طمٞم٤مشمفٌ  فً ُ يٜمًخ سمٕمد ُمقشمف ذيٕمتي  أجْمه

ركً يتقىم ـٌ  ػ اؾمت٘مرا ئل اًمٜم   سمٕمد ُمقشمف قمغم طمّمق  ،سم٤مإلمج٤مع قُمٞم٦م ّق ذًمؽ سم٤مـمؾو اعمرا

ًه٤م ُمـ ذًمؽ ومال قمٛمؾي ومٛمي   ،٦مى صحٞمح رؤي٤مك همػمً  لقمٜمد ذًمؽ ٟم٘مقـ: إق   ،قمٚمٞمف ـ رأم ؿمٞم

  .اًمنمع ٤م مل خيؼمك سمام خي٤مًمًػ ًمق رآك طم٘م   إذَ 

ومٞمف ل ُمـ رآين ذم اًمٜمقف وم٘مد رآين   :ًمٙمـ يٌ٘مك اًمٜمٔمر ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف 

 شم٠مليالق: 

ـً  ركً ُم٤م ذيمي  أطمدمه٤م: قمٜمدك قمدُق ُمِمٝمقراق  دي ٝمٌ ؾمًؾ قمـ طم٤ميمؿ ؿمي  رؿمد إذَ  اسم

ؿ هبذك لىم٤مـ ًمف: حتٙمً  ملسو هيلع هللا ىلص ر أبف رأم اًمٜمٌل  ذيمي  ٤م ٟم٤مف احل٤ميمؿً ؼومٚمٛم ،سم٤مًمٕمداًم٦م ذم ىمْمٞم٦م

  .٤م سم٤مـمٚم٦م؟! وم٢مهن  ؟اًمِمٝم٤مدة

ـو  :اًمِمٝم٤مدة اًمٕمٛمؾ سمتٚمؽي  ًمف أق يؽمؿي  حؾ  ؼوم٠مضم٤مب سم٠مبف ُ ي  ّق ذًمؽ إسمٓم٤م

ُمـ  اًمٖمٞم٥مي  ؿً ُ يٕمٚمي  إذَ  ،ٕمت٘مدأق يً  ُ يّمح   لذًمؽ سم٤مـمؾو  ،اًمنميٕم٦م سم٤مًمرؤي٤م ّطمٙم٤مفٌ 

  ُ  ُمـ ؾمت٦مى  ام رؤي٤مهؿ ضمزءو ؿ إٟم  ـ ؾمقاهً لُمي  ،ؿ لطملو  اّبٌٞم٤مء اًمذيـ رؤي٤مهً ٟم٤مطمٞمتٝم٤م إ

ا ُمـ اًمٜمٌقة   .لأرسمٕملم ضمزءه

٤م   صمؿ ىم٤مـ: لًمٞمس ُمٕمٜمك ىمقًمف: م ذم ـ رأُمي  يمؾ   أق   ُمـ رآين وم٘مد رآين طم٘مه

كً  سمدًمٞمؾ أق   :ُمٜم٤مُمف أبف رآك وم٘مد رآك طم٘مٞم٘م٦مه  ئل ىمد يرا  ،قمغم صقر خمتٚمٗم٦م اتى ُمر   اًمرا

ئل قمغم صٗم٦مى  ك اًمرا  اًمٜمٌل   لُ جيقز أق ختتٚمػ صقرً  ،أظمرم ك قمغم صٗم٦مى لهمػمً  ،ليرا
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ٚم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م ـ رآين قمغم صقريت اًمتل ظًم ٤م ُمٕمٜمك احلدي٨م: ُمي ؼلإٟمٛم ،لُ صٗم٤مشمفً  ملسو هيلع هللا ىلص

ام لإٟم   ،ـ رأم أبف رآين وم٘مد رآينؾ: ُمي مل ي٘مً  إذَ  ،اًمِمٞمٓم٤مق يب ؾُ يتٛمث   إذَ  ،وم٘مد رآين

ئل اًمذن رأم أبف رآك قمغم صقرةى ؼك ًملأب   ،ـ رآين وم٘مد رآينىم٤مـ: ُمي   أبف رآكً  ٝمذا اًمرا

ـ   لإقَ  ،قمٚمٞمٝم٤م لهذا ُم٤م ، !؟ٞمٜمٝم٤مسمٕمي  قرة صقرشمفً شمٚمؽ اًمّم   ُم٤م مل يٕمٚمؿ أق   ،أبف رآك فم

  .ُمٕمرومتف إمم ّطمدى  ُ ـمريؼي 

ـً ومٝمذا ُم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   ىمد يٙمقق همػمي  اعمرئل   ف يرضمع إمم أق  لطم٤مصٚمً  ،رؿمد ٤م ٟم٘مؾ اسم

ئل أبف هق لإق اقمت٘مدي    .اًمرا

ُم٤م ُمـ  ذم صقرةى  اًمِمٞمٓم٤مق ىمد ي٠ميت اًمٜم٤مئؿي  ٤مء اًمتٕمٌػم: إق  ؼي٘مقًمف قمٚمٛماًمث٤مين: ل

ئل لهمػمهؿ  لهذا اعمٚمًؽ  ،اًمٜمٌل   آظمر: هذا ومالقو  ومٞمِمػم ًمف إمم رضمؾى  ،ُمٕم٤مرؽ اًمرا

ٌي أل ُمي  ،اًمٗمالين ئل  اًمٚمٌسي  ؾ اًمِمٞمٓم٤مق سمف ومٞمقىمعً ٛمـ ُ يتٛمث  ؼه١مُء ُم في ـ أؿم قمغم اًمرا

إًمٞمف  ٛمف ذًمؽ اعمِم٤مرً ـ أق يٙمٚم  لإذا يم٤مق يمذًمؽ أُمٙمي  ،قمٜمدهؿ لًمف قمالُم٦مو  ،سمذًمؽ

وم٘مي ؼسم٤مُّمر لاًمٜمٝمل همػم اًم ـ   ،لم ًمٚمنمعٛمقا ئل أبف ُمـ ىمٌ  ومٞمٔم لُ  ؾ اًمٜمٌل ٌي اًمرا

  .ي٠مُمر أل يٜمٝمك سمام ي٘مقـ ًمف أل ًؼ ومال يقصمي  ،يٙمقق يمذًمؽ

٤مؼومٞمف ُم أل اًمٜمٝمًل  اُّمرً  أق يٙمققي  لُم٤م أطمرم هذا اًميبي  اّلـ ٤م أق  ؼيمٛم ،خ٤مًمٗمه

٤م سم٠مق يٙمققي  طم٘مٞمؼو  - ملسو هيلع هللا ىلصلهق ًمق يم٤مق ُمـ قمٜمد اًمٜمٌل  - وم٘مه لقمٜمد ذًمؽ ُ  ،ومٞمف ُمقا

  .يٌ٘مك ذم اعم٠ًمخ٦م إؿمٙم٤مـ

د اظمتالط أطم ٝم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ إلُمٙم٤مقٌ د اًمرؤي٤م طمتك يٕمروي ؿ سمٛمجر  ٙمً ُ حيي  ،ٟمٕمؿ

ـ   ،لم سم٤مِظمر قمغم اجلٛمٚم٦مًٛمي اًم٘مٌ  ُ   ومال يًتد    وٕمٞمًػ سم٤مًمرؤي٤م ذم اّطمٙم٤مف إ
ٌ
  .٦مٜم  اعم
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٤م لسمِم٤مرةه  ي٠ميت اعمرئل   ،ٟمٕمؿ ًه  ٘متْم٤مه٤مسمحٞم٨م ُ ي٘مٓمٕمقق سمٛمً  ،٦مظم٤مص   ذارةه لٟمٌ  شم٠مبٞم

ـً : قمٚمٞمٝم٤م أصاله  لُ يٌٜمققي  ،طمٙمامه  ُمـ اًمنمع  ؿي ٝمٌ ه٤م طمًٌام ومً ظمذٌ ذم أي  لهق اُقمتدا

 .(1)ـها .لاهلل أقمٚمؿ ،ومٞمٝم٤م

لإذا اؾمتٜمد إمم رؤي٤م ىمٞمؾ ًمف ُمع  اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل:  ىم٤مـ اًمٕمالُم٦م قمٌد

 لُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ طمدي٨ٌم  ،اًمرؤي٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق طمؼ   أق   ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل   ف: ىمد صح  ُم٤م شم٘مد  

اًمرؤي٤م احلؼ شمٙمقق  لشمْم٤مومرت اّدًم٦م قمغم أق   .لُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ اًمِمٞمٓم٤مق ،اًمٜمٗمس

ٌه ؼهم رأم  ػ إذَ ؼؼؼ٤م يقؾمؼرؤيؼ، يم٤مء ؼطمتك رؤي٤م اّبٌٞم ،ره٤م٤مـهؼؼفم الٌؽ ؼ٤م قمغم ظمؼ٤مًم

٤م  ملسو هيلع هللا ىلصليمرؤي٤م اًمٜمٌل  ،ٝم٤م أبقاك لإظمقشمفلشم٠مليٚمً : لاًمِمٛمس لاًم٘مٛمر اًمٙمقايم٥مي  درقمه

٤م هز   ،٤م اعمديٜم٦مهلي وم٠مل   طمّمٞمٜم٦مه  ٤م كً صمؿ هز   ،صمؿ اٟمٙمن كً لؾمٞمٗمه هل٤م سم٘مقة وم٠مل   ،ومٕم٤مد ؾم٤محه

ا شمً  ،أصح٤مسمف ري  ،ـ أصح٤مسمف٘متؾ ُمهل٤م سمٛمـ يً وم٠مل   ،رٜمحي لسم٘مره هلام يـ ُمـ ذه٥م وم٠مل  لؾمقا

 قمغم صٗمتف اًمتل ملسو هيلع هللا ىلصومٛمـ رأم اًمٜمٌل  .سمٛمًٞمٚمٛم٦م لاّؾمقد اًمٕمٜمز لأُمث٤مـ ذًمؽ يمثػم

 .يم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ومرؤي٤مك طمؼ  

ـي  ،ؾي لًمٙمـ إذا رآك ومٕمي  ًه٤م ومذًمؽ اًمٗمٕمؾ أل اًم٘مقـ حيت٤مج إمم شمٕمٌػم أل ىم٤م وم٘مد  ،ؿمٞم

 اّئٛم٦م لهلذا أمجعي  .ذًمؽلقمٙمس  ،قمٜمف أبف يٜمٝم٤مؿي  ليٙمقق شمٕمٌػمكً  ،شمراك ي٠مُمرؿ سمٌمء

اًمث٤مسم٧م ُمـ  ًت٠مبس هب٤م إذا لاوم٘م٧م اًمدًمٞمؾي ٤م يً ؼٛملإٟم   ،قمغم قمدف اُطمتج٤مج سم٤مًمرؤي٤م

ك  :اًمٙمت٤مب لاًمًٜم٦م قمـ أيمؾ  أل يزضمرؿي  ،٤مقم٦مؼقمغم صالة اجلٛم ؽي حْم  ؼي ملسو هيلع هللا ىلصيم٠مق شمرا

 .(2)ـها لٟمحق ذًمؽ  ،احلراف

                                                           

 (.93/ 2اُقمتّم٤مف ) (1)

 .( 27ص)رؾم٤مًم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمٌدقم٦م  (2)
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ا ُمـ اًمّمقومٞم٦م اؾمتدًم   لإق    ،٤مف ذم زقمٛمٝمؿقا سم٤مًمرؤم ذم شم٘مرير سمٕمض اّطمٙميمثػمه

لهذك اًمٜم٦ًٌم ًمٞم٧ًم إمم ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل ُم٤مًمؽ  حمٛمد سمـ قمٚمقن اح٤مًمٙمل  ُمـ ذًمؽ أق  

، ليقؾمػ (1)(ُمٗم٤مهٞمؿ جي٥م أق شمّمحح)ذم يمت٤مسمف   اعمٕمرلوم٦م ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

، اؾمتدًمقا (2)(اعمقؾمققم٦م اًمٞمقؾمٗمٞم٦م ذم سمٞم٤مق أدًم٦م اًمّمقومٞم٦م)ٛمد ذم يمت٤مسمف ؼحؼظمٓم٤مر ُم

ٝم٥م سمٕمد ُمقشمف ذم اًمٜمقف وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م ؼرؤن أبق ًمٛمقًمد سم٠مبف ىمد ؼقمغم اؾمتح٤ٌمب اًم

  ُ اصمٜملم سم٢مقمت٤مىمل صمقي٦ٌم قمٜمدُم٤م  ل يمؾ ًمٞمٚم٦مٌ قمٜم   ًػ  أبف خيٗم  طم٤مًمؽ؟ وم٘م٤مـ: ذم اًمٜم٤مر إ

  !!.لسم٢مرو٤مقمٝم٤م ًمف ملسو هيلع هللا ىلصشمٜمل سمقُدة اًمٜمٌل سمنم  

ٝم٥م اًمٙم٤مومر اًمذن ٟمزـ اًم٘مرآق ؼوم٢مذا يم٤مق أبق ًم ىم٤مـ ذم اعمقؾمققم٦م اًمٞمقؾمٗمٞم٦م: 

ـً ؼ، ومٛمملسو هيلع هللا ىلصسمٛمقًمد اًمٜمٌل  ًمٞمٚم٦م اصمٜملم سم٥ًٌم ومرطمفٌ  يمؾ   ًب ػ قمٜمف اًمٕمذاف خيٗم  سمذُم    ٤م طم٤م

إًمٞمف ىمدرشمف ذم  ليٌذـ ُم٤م شمّمًؾ  ،سمٛمقًمدك اًمذن ًه   ملسو هيلع هللا ىلصد ُمـ أُم٦م اًمٜمٌل اعمًٚمؿ اعمقطم  

زا اًم٘مّم٦م إمم ؼصمؿ قم .(3)ـها  قمٔمٞمؿ قمٜمد اهلل  رو ؼٞمٙمقق ًمف أضمؼؼ، إٟمف ؾم؟ملسو هيلع هللا ىلصحٌتف ؼُم

  .ٙمللسمٜمحقك ىم٤مـ حمٛمد سمـ قمٚمقن اح٤مًم .اًمٌخ٤مرن ذم صحٞمحف

                                                           

ا اًم ىمد رد   (1) ا ُمٗمٞمده  هذك ُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م  ِمٞمخ ص٤مًمح آـ اًمِمٞمخ ذم يمت٤مسمف قمغم هذا اًمٙمت٤مب رده

 .طمقار ُمع اح٤مًمٙمل ذم رد ُمٜمٙمراشمف لوالُشمف  اهلل سمـ ؾمٚمٞمامق اعمٜمٞمع ذم يمت٤مب  لاًمِمٞمخ قمٌد

 ،ىمد طمقم هذا اًمٙمت٤مب أدًم٦م اًمّمقومٞم٦م ذم شم٘مرير ُم٤ًمئٚمٝمؿ اُقمت٘م٤مدي٦م لاًمٗم٘مٝمٞم٦م (136ص) (2)

ـي لإين ّرم اًمٙم٤مشم٥م سمجٛمع هذا اًمٙمت٤مب ىمد أقمٓمك أهؾ اًم ه١مُء  ؿمٜمٌؼ  ًٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم طم٤ٌم

د ُمـ أبّم٤مؽ اعمث٘مٗملم أق اعمتجر   ك أدًم٦م اًمّمقومٞم٦م، ليٙمٗمل اًمٕم٤مىمؾي ع ُم٤م ؾمام  ٛمَ اًمّمقومٞم٦م سمجي 

ي٘مٜمع سمٌٓمالق ُم٤م قمٚمٞمف اًمّمقومٞم٦م لأبف ُ أدًم٦م ُمٕمتٛمدة قمٜمدهؿ سمٛمٓم٤مًمٕم٦م هذا اًمٙمت٤مب اًمذن 

 ف ًمف صمامٟمٞم٦م ُمـ ُمِم٤مئخ اًمّمقومٞم٦م.ىمد  

 .(136ص) (3)
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اًمرالن هل٤م  لذًمؽ أق   ،ؤمٝمؿ هبذا هق ُمـ ضمٜمس اُؾمتدُـ سم٤مًمر  ؼلاؾمتدًُم

ومٕمٚمٞمف ُ جيقز  ،ف يمام ذم اًمٌخ٤مرنًٛم  قمرلة سمـ اًمزسمػم قمـ سمٕمض أهؾ أيب هل٥م لمل يً 

ومٚمام أراد حمٛمد قمٚمقن  ،اُطمتج٤مج هب٤م ّهن٤م ُمـ اًمرؤم يمام أوم٤مدك احل٤مومظ ذم اًمٗمتح

ـً لأُم    ىم٤مـ: اح٤مًمٙمل اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اُقمؽماض خؼم ؼهذا اًم ُمـ ىم٤مـ: إق   ٤م ىمق

 ًؾ ُ يٗمر   - هداك اهلل ًمٚمّمقاب -هذا اًم٘م٤مئؾ  وم٢مق   ،رؤي٤م ُمٜم٤مف ُ يث٧ٌم هب٤م طمٙمؿ

  .سملم اّطمٙم٤مف اًمنمقمٞم٦م لهمػمه٤م

 اّطمٙم٤مف اخلالؽ لاىمع سملم اًمٗم٘مٝم٤مء: هؾ جيقز أظمذً  اًمنمقمٞم٦م وم٢مق   ٤م اّطمٙم٤مفً أُم  

 .ذم اعمٜم٤مف أف ُ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاّظم٤ٌمر سمرؤي٤م رؾمقـ اهلل  لشمّمحٞمًح 

٤م ـها ه٤م وم٢مق  ٤م همػمً لأُم    .(1)اُقمتامد قمغم اًمرؤي٤م ذم هذا اًم٤ٌمب ُ رء ومٞمف ُمٓمٚم٘مه

ً   سو ؼلشمٚمٌٞم ٚمطو الُمف هذا ظمي ؼلذم يم د أق ؼريؼلذًمؽ أبف ي ،٤مقمفؼتٌأج ُمـ ذ  ؼقمغم اًم

 ليم٠مبف ،اًم٘مقـ سم٤مؾمتح٤ٌمب اُطمتٗم٤مـ سم٤معمقًمد ًمٞمس ُمـ اّطمٙم٤مف اًمنمقمٞم٦م ٘مٜمٕمٝمؿ أق  يً 

 ة شمٙمٚمٞمٗمٞم٦ماّطمٙم٤مف اًمنمقمٞم٦م ُمـ أىم٤ًمف اّطمٙم٤مف اعمًام   هق أطمدً  اعمًتح٥م   ؿ أق  ُ يٕمٚم

ثرة ذم ُمتقق أصقـ اًمٗم٘مف اعمختٍمة ًمٚمٛمٌتدئلم ومْماله قمـ همػمه٤م، ر سمٙمي يمام هق ُم٘مر  

اعمقؾمققم٦م  ف لص٤مطم٥مي ، صمؿ إٟم  ؟!ح٤ملًم٦م اًمتٚمٌٞمس هذا اعمٌٚمغؼ٥م لُماًمتٕمّم   غي ومٝمؾ سمٚمي 

زٌلمه٤مسم٤م ح٤م ذي يمي  هذك اًمزي٤مدة  إذَ  :اًمٌخ٤مرن سمزي٤مدة ) يمؾ يقف اصمٜملم ( احلدي٨م إمم قمي

 قمٚمٞمف ُ ممًؽي ل :ذم اًمٌخ٤مرن اًمتل قمٚمٞمٝم٤م يتٙمًقق لإًمٞمٝم٤م يٗمزقمقق ًمٞم٧ًم ُمقضمقدةه 

  .اُطمتج٤مج هب٤م هلؿ ذم هذك اًمرؤي٦م ًمق صح  

                                                           

 .( 322ص) جي٥م أق شمّمحح ُمٗم٤مهٞمؿ  يمت٤مب  (1)
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 ،قق سمٕمٚمامء اًمّمقومٞم٦م يٙمذسمقق ذم قمزل اّطم٤مدي٨مًٛم  ُمـ يً  لُم٤م أيمثر ُم٤م رأج٧ًم 

ا لُ شمثؼ سمٜمذٌ طمي  ـَ ومٙمً   .(1)هؿزلٌ ٝمؿ لقمي ٘مٚمٌ ره

 اُقمتامد اًمرؤم إذا شمقاـم٠مت صح   ِمٕمر أق  ذم يمالف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يً  تنبيى:

 أرم رؤي٤ميمؿ  ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  قمـ اسمـ قمٛمر أق   (2)ح٤م أظمرج اًمِمٞمخ٤مق ،قمٚمٞمٝم٤م

ـمي  ً   َت ٠مي شمقا ، ه٤م ذم اًمًٌع اّلاظمر ر  ٞمتحي ٤م ومٚمَ هيي ر  تحي ـ يم٤مق ُمً ومٛمي  ،ٌع اّلاظمرذم اًم

ُ   ٦مه هذك اًمرؤم اعمتقاـم٦ًم مل شمٙمـ طمج   وم٢مق   :ذا اُؾمتدُـ ٟمٔمرلذم ه ه٤م  ح٤م أىمر  إ

ُمـ اًمرؤم ُم٤م  ام لىمد شم٘مرر أق  ُ ؾمٞم   :٦م يم٤مُمٚم٦مُ قمٚم   ٦مى قمٚم   ومٝمل ضمزءً : ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل 

ً ل ىمد يً  ،يٙمقق ُمـ اًمِمٞمٓم٤مق  ٙمثرلق ُمٜمٝم٤م قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس إلوالهلؿ لُم٤م ظمؼمي

  .ٌٕمٞمد٤م سمؿ قمٜم  ٝمدهي  ٝمٞمامق لُمي ضًم 

ـ ومٞم٠ميت ُمي  ،ٝم٤مٕمي ومٞمجد ٟمٗمَ  قم٤ممل قم٤ٌمدةه  بي يم٠مق جير   ، لذًمؽي اًمتجرسم٦م :اًمٓمريؼ اًمث٤مٟمٞم٦م

ـي  لهذا ظمٓم٠م وم٢مق   ،ًمٞمحّمؾ هلؿ اًمٜمٗمع اًمذن طمّمؾ ًمف فً ومٞمٕمٛمٚمقق قمٛمٚمي  كً سمٕمدي  اهلل  دي

 .قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مئؿو 

ٌ   ليمؾ    :ملسو هيلع هللا ىلصذم قمٛمقف ىمقًمف  لداظمؾو  ،لوالًم٦م اًمدًمٞمؾ ومٝمق سمدقم٦مو  قمغم ظمالٌؽ  دى شمٕم

  .(3)ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد  أطمدثي  ُمـ 

                                                           

اًمرمحـ سمـ  ّيب قمٌد رء ُمـ اًمٕم٨ٌم اًمّمقذم  اٟمٔمر ُمٜم٤مىمِمتٝمؿ ذم هذا اًمدًمٞمؾ يمت٤مب  (1)

اإلٟمّم٤مؽ ومٞمام ىمٞمؾ ذم اعمقًمد  . ليمت٤مب لدراي٦مه  ك رلاي٦مه ، وم٘مد رد  (5ص)قم٘مٞمؾ اًمٔم٤مهرن 

 .(45ص) طمقار ُمع اح٤مًمٙمل  ليمت٤مب  ُمـ اًمٖمٚمق لاإلضمح٤مؽ 

 (.1165لُمًٚمؿ ) ،(2715أظمرضمف اًمٌخ٤مرن ) (2)

 ؾمٌؼ خترجيف. (3)
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سمٕمض  ٖمٝمؿ أق  ٝمؿ يٌٚمً ؼوم٢مٟم ،لُمـ هٜم٤م يٖمٚمط يمثػمو ُمـ اًمٜم٤مس ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ٌي  شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة لذًمؽ  للضمدلا أثري  ،قا دقم٤مءه أل دقمي  ،دلا قم٤ٌمدةه اّقمٞم٤مق ُمـ اًمّم٤محللم قم

ذًمؽ  ٕمٚمققلجي ،اًمدقم٤مء ومٞمجٕمٚمقق ذًمؽ دًمٞماله قمغم اؾمتح٤ًمق شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة لاًمدقم٤مء

، يم٠مبف ىمد ومٕمٚمي ٜم  اًمٕمٛمؾ ؾًم  ٤م إذا يم٤مق ذًمؽ  ،لهذا همٚمطو ح٤م ذيمرٟم٤مك، ٟمٌل   فً ٦مه ظمّمقصه

اّت٤ٌمع صقرةه  صمؿ يٗمٕمٚمفً  ،طملم اًمٗمٕمؾ وم٤مقمٚمفٌ  ىم٤مف سم٘مٚم٥ٌم  سمّمدؾى  ام يم٤مق أثركً اًمٕمٛمؾ إٟم  

٤م ومٞمٙمقق هلؿ صمقاب اعمت  ومٞمي   ،ُ صدىمه٤م لُ  ،ٌٕململق سمف ّبف ًمٞمس اًمٕمٛمؾ ُمنملقمه

ر قمـ ف سمّمدؾ اًمٓمٚم٥م لصح  ذًمؽ اًمٗم٤مقمؾ اًمذن ًمٕمٚم   ىم٤مف هبؿ صدًؾ  ٦م اًم٘مّمد يٙمٗم 

  .اًمٗم٤مقمؾ

 ،عًمٌٕمض اًمِمٞمقخ طمّمٚم٧م ذم اًمًامع اعمٌتدي  ٙمك ُمـ آصم٤مرى لُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م حًي 

ـى ىم٤مُم٧م سم٘مٚمقب ألئلؽ اًمرضم٤مـشمٚمؽ اِصم٤مر إٟم   وم٢مق   ؿو طمر   ،ام يم٤مٟم٧م قمـ أطمقا  يمٝم٤م حمر 

 ومٞم٠مظمذً  ،هؿىمّمدٌ  طمًٜم٤مًت  ركً يـ شم٘مّمػمها همٛمي ٤م ُم٘مٍم  ٤م جمتٝمديـ لإُم  يم٤مٟمقا ذم ؾمامقمف إُم  

ٌع لُ ُمع ٦مه شمت  ٜم  ألئلؽ اًمرضم٤مـ ؾًم  لًمٞمس طمْمقرً  :اًمًامع صقرةٌ  اّت٤ٌمع طمْمقري 

  .ومٞمٝمٚمٙمقق سمذًمؽ= هلؿ  ري ٗمٌ رلا أل همً ذٌ قمً  دؾ لاًم٘مّمد ُم٤م ّضمٚمفٌ يـ ُمـ اًمّم  اعم٘متدٌ 

 ؟ؽقمـ سمٕمض اًمِمٞمقخ أبف رؤن سمٕمد ُمقشمف وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤م ومٕمؾ اهلل سم كليمام حيٙم

ً   ي٤م ؿمٞمخي  :وم٘م٤مـ ألىمٗمٜمل سملم يديف لىم٤مـ زم ٕمدمقء أب٧م اًمذن يمٜم٧م شمتٛمث  اًم ًً  ؾ ذم  سم

 .(1)ـها سمتؽ ص٤مدؾو ًمٕمذ   ؽي أب   ؿً  أقمٚمي ًمقُ أين   ؟لًًمٌٜمك

ا ُم٤م دمد أدقمٞم٦مه   ىم٤مـ اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل:  جٞم٥م هلؿ،وم٤مؾمتً  دقم٤م هب٤م ىمقفو  ليمثػمه

 ُم٧م ُمٜمف،شم٘مد   أل طمًٜم٦مو  ف قمغم اهلل،٤مًمً ص٤مطمٌف لإىمٌ ليٙمقق ىمد اىمؽمق سم٤مًمدقم٤مء ارلرةً 

                                                           

 (.2/215اُىمتْم٤مء )  (1)
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ا حلًٜمتٌف أل ص٤مدؽي لىم٧مي إضم٤مسم٦مى لٟمحق ذًمؽ:دقمقشمف  اهلل ؾمٌح٤مٟمف إضم٤مسم٦مي  ضمٕمؾي   ؿمٙمره

ا قمـ شمٚمؽ اُّمقر ذم ذًمؽ اًمدقم٤مء ومٞم٠مظمذك جمر   ومٞمٔمـ أق اًمن   ،وم٠ًمضمٞم٧ٌم دقمقشمفً  ده

 .اًمتل ىم٤مرٟمتف ُمـ ذًمؽ اًمداقمل

٤م ذم ا دلاءه  لهذا يمام إذا اؾمتٕمٛمؾ رضمؾو  ـ  ،ًمقىم٧م اًمذن يٜمٌٖملٟم٤مومٕمه  آظمرً  وم٤مٟمتٗمع سمف ومٔم

ـي  أق    .(1)ـها  ومٙم٤مق هم٤مًمٓمه٤م ،ذم طمّمقـ اعمٓمٚمقب دك يم٤مؽى هذا اًمدلاء سمٛمجر   اؾمتٕمام

 وم٢مق   ،سمٜمل آدف ْمؾ  ًمٚمِمٞمٓم٤مق ًمٞمً  سم٤مبى  ٤مد قمغم اًمتج٤مرب ومتحي ؼذم اُقمتٛم صمؿ إق  

٤م يقمه -قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف  -هب٤م سمٜمل آدف  ًمٚمِمٞم٤مـملم ـمرىمه٤م يْمؾ   هذا  قق أق  لأجْمه

 .طمتك ي٘مٌؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ٟم٤مومعو 

لإذا اؾمتٜمد إمم  اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل اًمٞمٛمٜمل:  ىم٤مـ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌد

ٞمف قمٜمد ىمقـ رضماله اقمت٤مد شم٘مٌٞمؾ فمٗمرن إهب٤مُمي  ٤م طمٙمك زم سمٕمْمٝمؿ أق  ؼاًمتجرسم٦م يمٛم

ا رؾمقـ اهللؼُم اعم١مذق: أؿمٝمد أق   ؿ: إٟمف ٤م ىم٤مـ ًمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؼٛمؼصمؿ شمريمف ًم ،حٛمده

ومٚمام شمرؿ  ،بذٌ قمٚمٞمف اعمحدصمقق سم٠مبف يمي  لاحلدي٨م اًمذن يرلم ذم ذًمؽ طمٙمؿي  ،سمدقم٦م

خمتٚمٗم٦م ومٚمؿ شمٜمجع طمتك ىم٤مـ ًمف  ٤م سم٠مدلي٦مى ؼٞمف وم٠مظمذ يٕم٤مجلٝمٛمذم قمٞمٜمي  عو ذًمؽ أص٤مسمف لضمي 

 ذًمؽ اًمقضمع ذم ٟمٗمًف أق   ومقىمعي  ،قمٜمد اّذاق ٞمؽي إهب٤مُمي  ٛمتّمقوم٦م: اًمتزف شم٘مٌٞمؾي ؼسمٕمض اًم

ًمف ُمع ُم٤م  َؾ وم٘مً  ،!قمٞمٜم٤مك ٝم٤م ومؼمئ٧َم ؼومٕم٤مد ًم ،شمٚمؽ اًمٕم٤مدة قمغم شمرؿٌ  قم٘مقسم٦مه  فً ٤م أص٤مسمي ؼٛمإٟم  

اًمْمالـ ُمـ طمٞم٨م ُ  ؾي أـه تدرًج ؼليً ،٤مءؼؼؼ٤م ؿمؼيٌتكم قم٤ٌمدك سمٛم اهلل  ف: إق  شم٘مد  

٤م ًمٚمّمالة صمؿ رهم   :يٕمٚمٛمقق ٌف لىمد ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ قمدة أؿمخ٤مص أق أطمدهؿ يم٤مق شم٤مريمه

وم٠مص٤مسمتف  ،قمغم اًمّمالة ومظً حي٤م ومنمعي  ،ٝم٤مومقك ُمـ قم٘مقسم٦م شمريمٌ اًمقاقمٔمقق ومٞمٝم٤م لظمق  

                                                           

 (. 683/ 2ذح اًمٓمح٤ملي٦م ) (1)
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لٟمحـ ٟم٘مقـ:  ،!ٝم٤مذًمؽ ُمـ أثر اًمّمالة ومؽميمي  ومرأم أق   ،ذم أهٚمف لُم٤مًمف ُمّم٤مئ٥ًم 

  .جيقز أق يٙمقق ُم٤م أص٤مسمف ُمـ أثر اًمّمالة

ُ   اهلل ـمٞم٥مو  إق    حدي٨م:ؼذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اًم لشمٗمًػمً  ٌه٤م ُ ي٘مٌؾ إ ومٛمـ   ـمٞم

ٔمٝمر طم٘مٞم٘م٦م طم٤مًمف لُم٤م اًم٤ٌمقم٨م يٛمتحٜمف ًمٞمً  ُمٕمّمٞم٦مه  اًمٕمٌد إذا شمرؿي  ؿم٠مبف ؾمٌح٤مٟمف أق  

  .اإليامق أف همػمك؟ ،ًمف قمغم شمرؿ اعمٕمّمٞم٦م

 ٤مقو ؼٛمٕمّمٞم٦م إيٛمؼاًم٤ٌمقم٨م ًمف قمغم شمرؿ اًم  أق  ٛمّم٤مئ٥م شمٌلم  ؼقمغم شمٚمؽ اًم وم٢مذا صؼمي 

 ر قمٜمف سمتٚمؽ اعمّم٤مئ٥م ُمّم٤مئ٥مي ليٙمٗم   ،ذم اًمدٟمٞم٤م لاِظمرة ك اهلل جؼًم ومٞمي  ،صم٤مسم٧م

٤م ًمٚمقىمقع ومٞمٝم٤مأقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م يم٤مق ُمٕمر     .وه

د يزيد سمـ ُمٕم٤ملي٦م ومًُمـ ىمق   يم٤مق رضمؾو   ،رت رضمالكؼوم٤مٟمٙمً ٘مط ُمـ ؾمٓمحى ؼا

ا.  ث اعمِمٝمقر يٕمقدك لىم٤مـ ًمف: ًمٕمؾ  ومدظمؾ قمٚمٞمف أبق ىمالسم٦م اعمحد   ًمؽ ذم هذا ظمػمه

٤م رضمكم   ذم يمٌن  ظمػمى  ىم٤مـ: لأن   ـً  ،ىم٤مـ: اهلل أقمٚمؿ ؟ُمٕمه يزيد  ومٌٕمد أج٤مف ضم٤مء رؾمق

وم٘م٤مـ ًمٚمرؾمقـ: أب٤م  قمكم خرلج ًم٘مت٤مـ احلًلم سمـ ؼإمم ذًمؽ اًم٘م٤مئد وم٠مُمرك سم٤مًم

ومٙم٤مق اًم٘م٤مئد سمٕمد ذًمؽ ي٘مقـ:  ،احلًلم ليم٤مق ُم٤م يم٤مق ُمـ ىمتؾٌ  ،رلكً ٤م شمراين ومٕمذي ؼيمٛم

ا أن   رضمكم   َنٌ اهلل زم ذم يمي  ىمد ضمٕمؾي  ،اهلل أب٤م ىمالسم٦م رطمؿي   ُمـ دفٌ  ٟمجقًت  ،ظمػم ظمػمه

  .أل يمام ىم٤مـ .ملسو هيلع هللا ىلصاسمـ رؾمقـ اهلل 

لىمد ىم٤مـ  .ٛملمؼقمـ اًمٕم٤مًم همٜمل   وم٤مهلل لإق ؾم٘مطي ، ٤مؼٟمٕمٛمه  ـ شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥مي ىمد يٌد  

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ :اهلل 

 . ]11احلج: [ ژ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ
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  ً ا ُم٤م رة اًمذيـ يرشمٙمٌقق سمٕمض اًمٗمٔم٤مئع شم٘مر  حي له١مُء اًم ٤م إمم اًمِمٞم٤مـملم يمثػمه سمه

  سمٞمٜمٝمؿ لسملم اًمِمٞم٤مـملمخيكم    اهلل ّق   ،ذم دٟمٞم٤مهؿ هلؿ سم٥ًٌم ذًمؽ ٟمٗمعو  حيّمًؾ 

ا ذم دٟمٞم٤مهؿومتٜمٗمٕمٝمً  ٤م فم٤مهره  .اّبدن لهتٚمٙمٝمؿ اهلالؿي  ،ؿ اًمِمٞم٤مـملم ٟمٗمٕمه

ً   ط سمٕمضي اعم١مُمٜملم ومٞمًٚم   يم٤ٌمري  لىمد يٌتكم اهلل  طمتك  ،٤مر قمٚمٞمٝمؿحرة اًمٗمج  اًم

ً  ؼؼاله ُمـ أقمٛمؼقمٛم ؾي ؼقد قمٛمؼسمٕمض اًمٞمٝم أق   د لردي ؼ٘مؼًم ، ملسو هيلع هللا ىلص رم اًمٜمٌل  ؼر وم٤مقمتؼحؼ٤مـ اًم

  .سمًٌٌف ُمرضو 

 ،ُم٤م أص٤مسمقا  طمدى أً  ٛمًٚمٛملم يقفي ؼنميملم وم٠مص٤مسمقا ُمـ اًمٛمؼاًم ـ اهلل لىمد ُمٙم  

 َت ري ؼًٌ ليمً  ملسو هيلع هللا ىلص لضمف اًمٜمٌل   ٩م  ؼؼلؿًم  ،ُمـ أصح٤مسمف ليمثػمو ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   تؾ محزة قمؿ  وم٘مً 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ژ :وم٠مبزـ اهلل شمٕم٤ممم ،رسم٤مقمٞمتف سم٠ميب هق لأُمل

 . ]128آل عمران: [ ژ ﮲ ۓ ۓ

 (1)لىمد رلم أبق دالد لهمػمك ،ضم٤مـؾ اّطم٤مدي٨م اًمتل لردت ذم صٗم٦م اًمد  لشم٠مُم  

ةٌ   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  اهلل ىم٤مـ: ؾمٛمٕم٧ًم  اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ قمٌد قمٌد قمـ زيٜم٥م اُمرأ

  ؟ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: مل شم٘مقـ هذا  ىمك لاًمتامئؿ لاًمتقًم٦م ذؿو اًمر   إق    ي٘مقـ:
ٌ
ًم٘مد  لاهلل

 ٧َم إمم ومالق اًمٞمٝمقدن يرىمٞمٜمل وم٢مذا رىم٤مين ؾمٙمٜمي  أظمتٚمًػ  ليمٜم٧ًم  ًؽ يم٤مٟم٧م قمٞمٜمل شم٘مذٌ 

 ،قمٜمٝم٤م ٝم٤م سمٞمدك وم٢مذا رىم٤مه٤م يمػ  ًً ام ذاؿ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤مق يم٤مق يٜمخي اهلل: إٟم   وم٘م٤مـ قمٌد

 ،اًمٜم٤مس رب   ٥م اًم٤ٌمسي ذهٌ أي   ي٘مقـ: ملسو هيلع هللا ىلصأق شم٘مقزم يمام يم٤مق رؾمقـ اهلل  ٙمٗمٞمٌؽ ام يي إٟم  

ُ   ُ ؿمٗم٤مءي  ،٤مذماًمِم   أب٧مي  ٌػ اؿَم  امه ٘مي ؾمي  ُ يٖم٤مدرً  ؿمٗم٤مءه  ، ؿمٗم٤مؤؿي إ
(2). 

                                                           

 (.3537(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )3883ؾمٜمـ أيب دالد ) (1)

 .(2191(، لُمًٚمؿ رىمؿ )5675أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)
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ا يرؾ  ؼ اًمصغم  ٝمؿ أبف إذا ُم٤م طمٙم٤مك زم سمٕمًْم  لُمـ ذًمؽ  ،لخيِمع ٛمٙمتقسم٦م ُمٜمٗمرده

ح٤ملًمف قمغم شمرؿ ؼاًمِمٞمٓم٤مق ي ذم هذا أق   لاًم٥ًًٌم  ،٤مقم٦م ُ خيِمعؼ ذم اجلٛملإذا صغم  

ا لي٤مقم٦م ومٞمخِمٕمف إذا صغم  ؼاجلٛم  قمغم شمرؿٌ  فً ٚمي حٛمٌ ًمٞمي   مج٤مقم٦مه ٝمقش قمٚمٞمف إذا صغم  ؼ ُمٜمٗمرده

 ًمنميٕم٦م ُم٤م هق أار  ومٞمٙمقق ذم ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م ا ،اُٟمٗمراد أومْمؾ ُمع اقمت٘م٤مد أق   ،اجلامقم٦م

ٛمِم٤ميخ ؼاًم سمٕمضي  رأج٧ًم  لُمـ ذًمؽ أبٜمل يمٜم٧ًم  -صمؿ ىم٤مـ  -٤مقم٦م ؼجٛمؼقمٚمٞمف ُمـ شمرؿ اًم

 أب٤م أيمت٥ًم  ومٙمٜم٧ًم  ،٘مٝم٤م اعمحٛمقفً خمّمقص٦م ليتٕمٚم   يٙمت٥م يمٚمٛم٦م ) سمدلح ( قمغم صٗم٦مى 

ٝم٤م ًمرضمؾ طمتك ًم٘مد يمتٌتً  ،ك قمٜمفومٙم٤مٟمقا ي٘مقًمقق: إهن٤م شمٜم٘مٓمع احلٛم   ،كذًمؽ عمـ سمف مح  

رضماله ُمـ  لأق   ،كحٛم  ؼ٘مٝم٤م ومٚمؿ شمٕم٤ملدك اًملأظمؼمين أبف قمٚم   ،ُمرة ذم هت٤مُم٦م ومٕم٤مد إزم  

 ف ذيمري لأفمٜم   ،ٝم٤م وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمفاًمتٛمٞمٛم٦م قمٞمٜمي  ك وم٠مقمٓم٤مك شمٚمؽي حٛم  ؼأصح٤مسمف أص٤مسمتف اًم

ك حٛم  ؼـ أص٤مسمتف اًمُمي  شمٚمؽ اًمتٛمٞمٛم٦م اؿمتٝمرت ذم ىمريتٝمؿ ومّم٤مر يمؾ   لىم٤مـ: إق   ،صم٤مًمثه٤م

ً  صمؿ إين شمدسم   ،يًتٕمػمه٤م ٤مئؿ ؼذم اًمتٛم قمغم ُم٤م لردي  ٦م لاًمٌدقم٦م للىمٗم٧ًم ٜمرت أطمٙم٤مف اًم

ك سم٤محلٛم   قمكم   لًمدن لهمػمك ممـ يٕمز   ّم٤مًب إٟمف يً  ُمـ يمت٤مسم٦م )سمدلح ( طمتك وم٤مُمتٜمٕم٧ًم 

  .أؾم٠مـ اهلل شمٕم٤ممم أق يقوم٘مٜمل ح٤م حيٌف ليرو٤مك ،صمٜمل ٟمٗمز أق أيمتٌٝم٤م وم٠مُمتٜمعحد  ومتً 

ٌ  : ي٤م ُم٘مٚم  ملسو هيلع هللا ىلص٤م ىم٤مـ اًمٜمٌل ؼلأىمقـ يمٛم ، مهللا (1)ؽىمٚمٌل قمغم ديٜم ٧َم ٥م اًم٘مٚمقب صم

  .لقمجز لقمقرةى  ٜمل إمم وٕمػى ٚمَ ٜمل إمم ٟمٗمز شمٙمٌ ٚمَ شمٙمٌ  إقَ  ٜمل إمم ٟمٗمز وم٢مٟمؽي ٙمٚمَ ُ شمٌ 

 ًمٞمس -ر ُمـ اعمتّمقوم٦م لٟمحقهؿ يمثً  لإقَ  -اُؾمتٜم٤مد إمم اًمتجرسم٦م  لاعم٘مّمقد أق  

لُ أطمد ُمـ  ،ُمـ ؾمٚمػ اُّم٦م ٦م أطمدو لمل ي٘مؾ سم٠مبف طمج   ،لُ ؿمٌف طمج٦م ٦مه طمج  

 .(2)ـها اّئٛم٦م لاًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم 

                                                           

 .(2147أظمرضمف اًمؽمُمذن رىمؿ ) (1)

 .(28ص)رؾم٤مًم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمٌدقم٦م  (2)
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ذم  ؿمقاهد احلؼ  ) قذم اًمٖم٤مزم يقؾمػ اًمٜمٌٝم٤مين ذم يمت٤مسمفلُمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمرك اًمّم  

اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس ذم ٟم٘مؾ طمٙم٤مي٤مت لآصم٤مر  : (299ص( )خٚمؼؼاُؾمتٖم٤مصم٦م سمًٞمد اًم

ئد اًمتل طمّمٚم٧م هلؿ ُمـ اُؾمتٖم٤مصم٦م سمًٞمد  لردت قمـ اًمٕمٚمامء لاًمّم٤محللم ذم اًمٗمقا

اّئٛم٦م اًمثالصم٦م اّث٤ٌمت: أبق  ركً لذيمي  اًمث٘م٤مت فً ذًمؽ مم٤م ٟم٘مٚمي  أظمذًت ، ملسو هيلع هللا ىلصاعمرؾمٚملم 

 اعمقاه٥م)لاًم٘مًٓمالين ذم يمت٤مسمف  (ُمّم٤ٌمح اًمٔمالف)اهلل اًمٜمٕمامق اًمٗم٤مد ذم يمت٤مسمف  قمٌد

 .ـها لهمػمهؿ  (سمٖمٞم٦م اّطمالف ) لٟمقر اًمديـ احلٚمٌل ذم يمت٤مسمف (اًمٚمدٟمٞم٦م

 .اُؾمتح٤ًمٟم٤مت :اًمٓمريؼ اًمث٤مًمث٦م

 ّق  : ٚم٦م اًمٌدعٝمق ُمـ مًج ذقمل صحٞمح وم ًمٞمس ىم٤مئامه قمغم دًمٞمؾى  اؾمتح٤ًمقى  يمؾ   

لىمد  ؟لأصح٤مسمف ُمـ هذا اُؾمتح٤ًمق ملسو هيلع هللا ىلص، وم٠مجـ هق ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد  ظمػم اهلدن هدًن 

ـي  :رلن قمـ اًمِم٤مومٕمل أبف  .(1)عوم٘مد ذ   ُمـ اؾمتحً

  ،قمغم اعمًٚمٛملم سم٤مؾمؿ اُؾمتح٤ًمق اًمٌدعي  ىم٤مشمؾ اهلل اًمِمٞمٓم٤مق يمؿ أدظمؾي 
ٌ
 ومٞم٤م هلل

ًي  هؾ هٜم٤مؿ هدنو   . ؟ملسو هيلع هللا ىلصدن اًمرؾمقـ ُمـ هي  لأيمٛمًؾ  ـً أطم

 ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ژ :شمٕم٤مممىم٤مـ 

 .]59النساء: [ ژ مث جث يت ىت

 .اإلهل٤مف ٦م:اًمٓمريؼ اًمراسمٕم

 ،ـلع اًمِمٞمخ سمٛمث٤مسم٦م اًمقطمل اعمٜمز  ٚم٘مك ذم ري ع ومٞمف اًمّمقومٞم٦م لضمٕمٚمقا ُم٤م يً ىمد شمقؾم  

 لذيمري  ،ت اّلًمٞم٤مء لُمقاضمٞمدهؿ لأذلاىمٝمؿذم ُم٘م٤مُم٤م شم٠مُمٚم٧مي  يمام ىم٤مـ أطمدهؿ: لإقَ 

                                                           

لاًمٖمزازم ذم اعمًتّمٗمك  ،(317/ 3ٞمف اجلقيٜمل ذم اًمتٚمخٞمص ذم أصقـ اًمٗم٘مف )ٟمًٌٝم٤م إًم (1)

 (.3/59)لاًمِم٤مـمٌل ذم اُقمتّم٤مف  ،(274/ 1)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

51 

ـو ؼإًمٞمف اطمتٛم ًؾ سمف ُ يتٓمر   ٚمٝمٛمققي أق ُم٤م يً  ىم٤مـ: قمٚمٛم٧مي ُمـ اًمّمقومٞم٦م صمؿ  جمٛمققم٦مه   ٤م

 لإق شم٠مُمٚم٧مي  -إمم أق ىم٤مـ  -ح٤م ذم ٟمٗمس اُّمر  ُمٓم٤مسمؼو  ،طمؼ   طمؼ   سمؾ طمؼ   ،لؿمٌٝم٦م

ل ٞماًمقُي٦م: اًمِمٞمخ حم ومص   ظم٤مشمؿٌ  ،اهلل ذم اّرولم ذم يمالف اًمِمٞمخ اّيمؼم ظمٚمٞمٗم٦مٌ 

اًمنميٗم٦م  ٝمؿ يمٚمامشمفٌ ٘مٜم٤م ًمٗمي ، للوم  !!كه   سي اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ اًمٕمريب ىمد   ،يـ٦م لاًمد  اعمٚم  

 .(1).. ـها.ٛمقق سمف ُمـ اهلل شمٕم٤مممٚمٝمي ُم٤م يً  ذم أق   لهؿى لؿمؽ   ٤م سم٘مل ًمؽ ؿم٤مئ٦ٌمً حي  =

ـي  ٦م ذم اًمنمع ظمٓم٠مو اإلهل٤مف طمج   ؾي ٕمَ ضمي  لإق    سمؾ دُئًؾ  ،اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤مق ُم٤م أبز

شمرو  قمٚمامئفٌ  ليمالفً  ،اًمنمع ٜم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات ومٝمق ً  ًمٚمٙمت٤مب لاًم زى دم٤ملً  يمؾ   ذم أق   ُمتقا

 .٦مُمـ اًمٌدع اعمٝمٚمٙم٦م اعمْمٚم  

 ين إمم ُم٤م حيّمؾ ًمٚمٕمٌددً يِمػم اًم٘مقف ) أن اًمّمقومٞم٦م ( سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٚم   ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

 ًمٚمخي  يمام طمّمؾي  ،ُمٜمف ًمٕمٌدك ُمـ اهلل لشمٕمريػى  ُمـ همػم لاؾمٓم٦م سمؾ سم٢مهل٤مفى 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ :ىم٤مـ اهلل شمٕم٤ممم ،سمٖمػم لاؾمٓم٦م ُمقؾمك

دؾ ُمع اهلل اًمٕمٌقدي٦م لاعمت٤مسمٕم٦م لاًمّم   دين صمٛمرةً اًمٚم   لاًمٕمٚمؿً  -صمؿ ىم٤مـ  - ]65الكهف: [

ـٌ  ،لاإلظمالص ًمف ـٌ  ل اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمِمٙم٤مة رؾمقًمفٌ اجلٝمد ذم شمٚم٘م   لسمذ ًمف  اُٟم٘مٞم٤مدٌ  ليمام

ً  ٝمَ ومٞمٗمتح ًمف ُمـ ومي   (2)ف سمف يمام ىم٤مـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مخيّم   ٜم٦م سم٠مُمرى ؿ اًمٙمت٤مب لاًم

                                                           

شمح اًمرمحقت سمنمح ُمًٚمؿ اًمثٌقت سمح٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم ) (1)  .(2/372ومقا

 ائٖملم ذم٤مًملم اًمزر هلؿ اًمْم  لُمـ شمٚمٌٞمس اًمِمٞمٓم٤مق قمٚمٞمٝمؿ أبف مل ي٘مٍمهؿ قمغم اًمّم٤محللم سمؾ صق  

 ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ اًّمقد احلٜمٗمل ـم٤مئٗم٦مه  يمٝمذا اهل٤مًمؽ اسمـ قمريب، لىمد قمد   :صقرة ص٤محللم

ـي يمٗم    اًمًالف ُمٜمٝمؿ اسمـ طمجر لاًمًخ٤ملن لأبق طمٞم٤مق لقمكم اًم٘م٤مرن لاًمٕمز سمـ قمٌد :قمريب رلا اسم

ج اًمديـ اًمٌٚم٘مٞمٜمل. راضمع ضمالء اًمٕمٞمٜملم   .( 86ص)لأبق زرقم٦م اًمٕمراىمل لاًمِم٤مومٕمل لها

 .(78(، لُمًٚمؿ رىمؿ )3747رضمف اًمٌخ٤مرن )أظم (2)
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ـً ٙمً ّم  هؾ ظمي  :لىمد ؾمًؾ  ُ لاًمذن  :وم٘م٤مـ ؟اهلل سمٌمء دلق اًمٜم٤مس ؿ رؾمق

ٌ   ؼي ومٚمي  ُ  ًَ اًمٜم   ٦م لسمرأي احل   .ا ذم يمت٤مسمفاهلل قمٌده   ي١مشمٞمفٌ  ومٝمامه ٛم٦م إ

ً   ـ أقمرضي ُمي  ٤م قمٚمؿً لأُم   ،دين احل٘مٞم٘ملومٝمذا هق اًمٕمٚمؿ اًمٚم    ٜم٦م لملقمـ اًمٙمت٤مب لاًم

ـ قَ دً  ًمٙمـ ُمـ ًمي ين  دً ومٝمق ًمي : لاهلقم لاًمِمٞمٓم٤مق ق اًمٜمٗمسٌ دً ومٝمق ُمـ ًمي  د هباميت٘مٞم   ؟ ُمي

وم٘متف ح٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقـ قمـ رسم  ٤م رمح٤مٟمٞم  اًمٕمٚمؿ ًمدٟمٞم   ٕمرؽ يمققً ام يً لإٟم    .ف ٤م سمٛمقا

هق  ؽ  لاعمحي  :ٜم٤ملنٓمَ  ؿمٞمٓم٤مين سمي ين  دً لًمي  ، رمح٤مينين  دً ًمي  : ٟمققم٤مقين  دً اًمٚم   وم٤مًمٕمٚمؿً 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسمٕمد رؾمقـ اهلل  لُ لطملي  ،اًمقطمل

 قيز اُؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمقطملؼ هب٤م ذم دموم٤مًمتٕمٚم   ٤م ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع اخلي لأُم  

 .فإلراىم٦م اًمد   ٥مو ُمقضمٌ  ،قمـ اإلؾمالف جو رٌ خًم  ليمٗمرو   إحل٤مدو دين  سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٚم  

ا سمٛمت٤مسمٕمتفٌ  ،٤م إمم اخليُمقؾمك مل يٙمـ ُمٌٕمقصمه  أق   لاًمٗمرًؾ   ،لمل يٙمـ اخلي ُم٠مُمقره

ا هب٤م ًمقضم٥مي   :لهلذا ىم٤مـ ًمف ،ُمٕمف قمٚمٞمف أق هي٤مضمر إمم ُمقؾمك ليٙمققي  لًمق يم٤مق ُم٠مُمقره

ئٞمؾ ٟمٌل   أب٧م ُمقؾمك  .ٟمٕمؿ :ىم٤مـ ؟سمٜمل إها

ـ  ومرؾم٤مًمتً  :لم٘مٚمي إمم مجٞمع اًمث   لحمٛمد ُمٌٕمقثو   ،زُم٤مق لاإلٟمس ذم يمؾ   ف قم٤مُم٦م ًمٚمج

ـي  ،فلم ًمٙم٤مٟم٤م ُمـ أت٤ٌمقمٌ طمٞم   لًمق يم٤مق ُمقؾمك لقمٞمًك  قمٞمًك اسمـ ُمريؿ  لإذا ٟمز

 .ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد  سمنميٕم٦مٌ  ام حيٙمؿً وم٢مٟم   

ُمـ اُّم٦م  ذًمؽ ّطمدى ز خي ُمع ُمقؾمك أل ضمق  ؼقمك أبف ُمع حمٛمد يم٤مًمومٛمـ اد  

ًمديـ اإلؾمالف  ؾو ٗم٤مرٌ وم٢مٟمف سمذًمؽ ُمً  ،حؼ  ؼد ؿمٝم٤مدة اًملًمٞمتِمٝم   ،د إؾمالُمفومٚمٞمجد  = 

٤م هق ُمـ ألًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤مق ؼٛملإٟم   ، قمـ أق يٙمقق ُمـ ظم٤مص٦م ألًمٞم٤مء اهللٞم٦م ومْماله سم٤مًمٙمٚم  

سمفٌ لٟمق   ٚمٗم٤مئفٌ لظًم   .ا
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 ،٤مُم٦م ُمٜمٝمؿسملم زٟم٤مدىم٦م اًم٘مقف لسملم أهؾ اُؾمت٘م ؾو ري ٗمَ لُمي  عو ٘مٓمي لهذا اعمقوع ُمي 

ـها  كَ ري شمي  ؿَ ر  ومحي 
(1).  

كً خٌ ؼقمٚمٞمف ُمـ اًم دً رٌ ٌع ُم٤م يي ليمذًمؽ ُمـ اشم    :ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ  ٓم٤مب أل ُم٤م يرا

ً  اًمٖمٞمٌٞم   ؿمخ٤مصٌ اّبقار لاّ ٤م ُ ٌع فمٜم  ٤م يت  ؼٛمٜم٦م وم٢مٟم  ٦م لُ يٕمتؼم ذًمؽ سم٤مًمٙمت٤مب لاًم

ًه٤م ٖمٜمل ُمـ احلؼ  يً    .ؿمٞم

 إٟمف ىمد  :ملسو هيلع هللا ىلصُمـ قمٛمر يمام ىم٤مـ رؾمقـ اهلل  ًؾ ٛملم أومْمي ٝمي صملم اعمٚمَ د  ومٚمٞمس ذم اعمحي 

  . ؿر ُمٜمٝمً ٛمي ومٕمً  ذم أُمتل ُمٜمٝمؿ أطمدو  ـَ يٙمً  صمقق وم٢مقَ ؿ حمد  ٙمً يم٤مق ذم اُّمؿ ىمٌٚمي 

سمام ضم٤مء  لُمع هذا ومٙم٤مق قمٚمٞمف أق يٕمتّمؿي  ،ف ذم قمدة أؿمٞم٤مءرسم   قمٛمرً  لىمد لاومؼي 

ـً ؼؼسم ـ ؼف سمٞمد  لُ يت٘م ،قمغم اًمرؾمقـ فً وي ٕمرٌ قمٚمٞمف طمتك يي  دً لُ ي٘مٌؾ ُم٤م يرٌ  ،ف اًمرؾمق

 ًمف ُمـ ذًمؽ أؿمٞم٤مء ظمالؽ ُم٤م إذا شمٌلم   - د قمٚمٞمفن اهلل لرؾمقًمف سمؾ جيٕمؾ ُم٤م لري يدي 

ً   -لىمع ًمف  إمم  قمٚمٞمف ومػمضمعً  ٧َم ٞمي ٗمٌ  ًمف أؿمٞم٤مء ظمي ليم٤مق أبق سمٙمر يٌلم   ،ٜم٦مومػمضمع إمم اًم

 ،ُم٤مت اًمرؾمقـ ليقفي  ،حديٌٞم٦مؼ٤م ضمرم يقف اًمؼيؼ لإرؿم٤مدك لشمٕمٚمٞمٛمف يمٛمد  سمٞم٤مق اًمّم  

ة شمرد   ، ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة لهمػم ذًمؽذم ركً ٟم٤مفمي  ليقفي  ف لشمذيمر قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مقًمً  ليم٤مٟم٧م اعمرأ

 .هذا يمثػم لُمثًؾ  ،٤ًمءٝمقر اًمٜم  إًمٞمٝم٤م يمام ضمرم ذم ُمً  ٦م ُمـ اًم٘مرآق ومػمضمعً احلج  

 ،ُمـ قمٛمر ـ يم٤مق ُمـ أهؾ اإلهل٤مف لاخلٓم٤مب لاعمٙم٤مؿمٗم٦م مل يٙمـ أومْمؾي ُمي  ومٙمؾ  

ً   فً ؾمٌٞمٚمي  ومٕمٚمٞمف أق يًٚمؽي  ُ  :٤م ح٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقـٜم٦م شمٌٕمه ذم اُقمتّم٤مف سم٤مًمٙمت٤مب لاًم

 .قمٚمٞمف ٤م ح٤م لردي جيٕمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقـ شمٌٕمه 

                                                           

 (.2/445ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (1)
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لوٚمقا لشمريمقا ذًمؽ لاؾمتٖمٜمقا سمام لرد قمٚمٞمٝمؿ لفمٜمقا  ٠ملاله١مُء اًمذيـ أظمٓم

ؿ ٝمً لص٤مر أطمدهؿ ي٘مقـ: أظمذلا قمٚمٛمي ، ٤ٌمع اًمٕمٚمؿ اعمٜم٘مقـٖمٜمٞمٝمؿ قمـ اشم  ذًمؽ يً  أق  

 .اًمذن ُ يٛمقت ٜم٤م قمـ احلل  ٛمي ٚمَ لأظمذٟم٤م قمٌ  ،٧مُمٞمته٤م قمـ ُمٞم  

اعمٕمّمقف  لًمقُ اًمٜم٘مًؾ  ،قمـ اعمٕمّمقف ومٝمق طمؼ   اًمث٘م٤مًت  فً ٤م ُم٤م ٟم٘مٚمي ومٞم٘م٤مـ ًمف: أُم  

 .٤م ُمـ اًمٞمٝمقد لاًمٜمّم٤مرم٤م ُمـ اعمنميملم لإُم  إُم   أب٧م لأُمث٤مًمؽي  ًمٙمٜم٧مي 

ـي  قمٚمٞمؽي  ٤م ُم٤م لردي لأُم   لُمـ أجـ ًمؽ أبف ًمٞمس  ؟ُمـ اهلل أبف لطملو  ًمؽي  ومٛمـ أج

 ؟.ُمـ لطمل اًمِمٞمٓم٤مق

 ژژ :ىم٤مـ شمٕم٤ممم ،ُمـ اًمِمٞمٓم٤مق ٛمـ للطملو ؼطمُمـ اًمر   لطملو  :طمٞم٤مقلي  لاًمقطمًل 

 .]121األىعام: [ ژ ک ک ک ڑ ڑ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژ :لىم٤مـ شمٕم٤ممم

 .]112األىعام: [ ژ ڃ ڃ ڄ ڄ

لىمد يم٤مق اعمخت٤مر  ، ]221الشعراء: [ ژ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :لىم٤مـ شمٕم٤ممم

 إٟمف :مه٤مطمدٌ ّي  ىمٞمؾي  قم٤ٌمسى ُسمـ قمٛمر لاسمـ  طمتك ىمٞمؾي  ،بُمـ هذا اًمي   قمٌٞمدى  سمـ أيبا

لىمٞمؾ  ژ ک ک ک ڑ ڑ ژژ :وم٘م٤مـ ،ك إًمٞمفقطمي ٟمف يً إي٘مقـ 

.(1)ـها  ژ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :قمٚمٞمف وم٘م٤مـ ـً ٜمزٌ ًممظمر: إٟمف ي٘مقـ أبف يي 

  :قمغم اإلهل٤مف ُّمريـ ـً ٕمق  ُ يً  :ومخالص٦م اُّمر

لُم٤م يم٤مق يمذًمؽ ومال  ،ٝم٤مف اًمِمٞمٓم٤مينؼسم٤مًمقطمل لاإلًم أبف يٚمتًٌس  :اُّمر اّلـ

  .قز اُقمتامد قمٚمٞمفجي

                                                           

 (.13/73جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (1)
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 ،قمـ أيب هريرة (1)يمام أظمرج اًمٌخ٤مرن :صملم قمٛمرومْمؾ اعمحد  أ أق   :اُّمر اًمث٤مين

 صمقق ومٕمٛمرً يٙمـ ذم أُمتل حمد   إقَ   :ىم٤مـ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقـ اهلل قمـ قم٤مئِم٦م أق   (2)لُمًٚمؿ

 .ُمـ سم٤مب ألمم ومٖمػمكً  :لُمع ذًمؽ مل يٙمـ يٕمتٛمد قمغم اإلهل٤مُم٤مت سمـ اخلٓم٤مب ا

ٌ   ..لؾاًمذ   :اًمٓمريؼ اخل٤مُم٦ًم هؿ سمف قمغم اًمّمقومٞم٦م ومّمد   س اًمِمٞمٓم٤مقً لهذا مم٤م ًم

  ً ً  ظمري  ٌٞمؾ سم٠مقَ قمـ اًم   .قك ذلىمه٤مٜم٦م إمم ُم٤م ؾمٛم  ضمقا قمـ دُئؾ اًمٙمت٤مب لاًم

ٝمؿ سم٤مًمٙمت٤مب اهلل سمف قمٚمٞمٝمؿ اقمتّم٤مُمً  ؿي ليم٤مق ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م أبٕمي  ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

  ً لم هلؿ سم٢مطم٤ًمق أبف ح٤مسم٦م لاًمت٤مسمٕمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمّم  ومٙم٤مق ُمـ اّصقـ اعمت   :ٜم٦ملاًم

جف لُ ذلىمفٌ  اًم٘مرآقي  ضي أق يٕم٤مرٌ  ىمط   ٘مٌؾ ُمـ أطمدى ُ يً   لُ ُمٕم٘مقًمف لُ ىمٞم٤مؾمفٌ  ُ سمرأ

اًمرؾمقـ  قمٜمٝمؿ سم٤مًمؼماهلم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت لاِي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت أق   ؿ صم٧ٌمي وم٢مهن   ،دكٌ ضَم لُ لي 

 ظمؼمً ؿ لٝمً ـ ىمٌٚمي ُمي  ومٞمف ٟم٠ٌمً  :اًم٘مرآق هيدن ًمٚمتل هل أىمقف لأق   ،ضم٤مء سم٤مهلدم لديـ احلؼ  

ٌ   فً ـ شمريمي ُمي  :ًمٞمس سم٤مهلزـ هق اًمٗمّمًؾ  :ؿ ُم٤م سمٞمٜمٝمؿٙمَ ُم٤م سمٕمدهؿ لطًم   ،اهلل فً ٛمي ىمّمي  ٤مرى ُمـ ضم

 ،ر احلٙمٞمؿيمَ لهق اًمذ   ،اهلل اعمتلم هق طمًٌؾ  ،ف اهللوٚم  ٖمك اهلدم ذم همػمك أي ـ اسمتي لُمي 

طً لهق اًمٍم   ء لُ شمٚمتًٌس  لهق اًمذن ُ شمزيغً  ،اعمًت٘مٞمؿ ا ًً سمف اّي  سمف اّهقا ـ ومال ًم

َ ر  إمم هقاك لُ حًي  فً زيٖمي ع أق يً يًتٓمٞم وم٢مذا  :دادقمـ يمثرة اًمؽم   ًؼ ٚمي ؽ سمف ًم٤ًمٟمف لُ خيي

َ  ةه ُمر   دي د  رً  لُ شمٜم٘ميض قمج٤مئٌف لُ  ،يمٖمػمك ُمـ اًمٙمالف ؾ  ٛمي ؼ لمل يً ٚمي سمٕمد ُمرة مل خيي

 ،ـدي ؿ سمف قمي ـ طمٙمي لُمي  ،ضمرٛمؾ سمف أً ـ قمي لُمي  ،ؾي دي ـ ىم٤مـ سمف صي ُمي  :شمِمٌع ُمٜمف اًمٕمٚمامء

 .٘متدم سمفومٙم٤مق اًم٘مرآق هق اإلُم٤مف اًمذن يً  .دن إمم ساط ُمًت٘مٞمؿلُمـ دقم٤م إًمٞمف هً 

                                                           

 (.3469أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (1)

 .(2398أظمرضمف ُمًٚمؿ رىمؿ ) (2)
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 ،لىمٞم٤مس نى لرأ اًم٘مرآق سمٕم٘مؾى  ُمـ اًمًٚمػ أبف قم٤مرضي  لهلذا ُ يقضمد ذم يمالف أطمدى 

ومْماله  لاًمٜم٘مًؾ  ذم هذا اًمٕم٘مًؾ  ىمد شمٕم٤مرضي  لُ ىم٤مـ ىمط   ،لُمٙم٤مؿمٗم٦م ضمدى للي  لُ سمذلؾى 

ـ ؼآق لاًماًم٘مر ليٕمٜم -اًمٕم٘مؾ لاًمٜم٘مؾ  شم٘مديؿً  ومٞمج٥ًم  ،قمـ أق ي٘مقـ حدي٨م لأىمقا

 .ـ١مل  ٤م أق يً لإُم   ضي ٤م أق يٗمق  إُم   - اًمّمح٤مسم٦م لاًمت٤مسمٕملم

ا أل ُم ـ ي٘مقـ: إق  لُ ومٞمٝمؿ ُمي  ٤م أل لضمده  خ٤مًمًػ ؼشم خ٤مـم٦ٌم أل ُمٙم٤مؿمٗم٦مه ؼًمف ذلىمه

ؽ ُمـ طمٞم٨م ي٠مظمذ اعمٚمي  هؿ أبف ي٠مظمذً دً أطمي  لقمومْماله قمـ أق يد   ،اًم٘مرآق لاحلدي٨م

ٝمؿ لاّبٌٞم٤مء يمٚم   ،اًمتقطمٞمد ٛمٕمدق قمٚمؿي ؼًمُمـ ذًمؽ ا لأبف ي٠مظمذً  :اًمذن ي٠ميت اًمرؾمقـ

  .ي٠مظمذلق قمـ ُمِمٙم٤مشمف

 هذك وم٢مق   ،ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مُت أهؾ اإلحل٤مد ُمـ اًمٜمٌل لٟمحقً  أومْمًؾ  اًمقزم   :أل ي٘مقـ

٤م قمـ ُمالطمدة ُم  إٕمرؽ ُمثؾ هذك ام يً ذم اعمًٚمٛملم لإٟم   اّىمقاـ مل شمٙمـ طمدصم٧م سمٕمدً 

٤م ىمد ؼيمٛم ،ُمـ اًمٜمٌل أومْمًؾ  اًمٜمٌل   همػمي  ز أق  ـ جيق  ومٞمٝمؿ ُمي  وم٢مق   :اًمٞمٝمقد لاًمٜمّم٤مرم

 ،لؾمٚمٞمامق ُمـ دالدي  أومْمًؾ  :لهؿ ي٘مقًمقق ؾمؾو ؿ قمٜمدهؿ رً ذم احلقاريلم وم٢مهن   ي٘مقًمفً 

 .(1)ـها قهؿ أبٌٞم٤مء إمم أُمث٤مـ هذك اُّمقر ؾمٛم   قَ إسمؾ لُمـ إسمراهٞمؿ لُمقؾمك ل

ؼ ُ يتح٘م  ٤ٌمع اُشم   وم٢مق   ،٤ٌمع ُ اُسمتداعٌٜم٤مه٤م قمغم اُشم  اًمٕم٤ٌمدات ُمي  سمام أق   تنبيى:

  ُ وم٘م٦مه إ  : اًم٥ًٌم لاجلٜمس لاًمزُم٤مقًمٚمنميٕم٦م ذم أُمقر ؾمت٦مى لهل  إذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمدة ُمقا

ؼ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٛمح٘م  ؼُم٦م اًم٤م أوم٤مدك اًمٕمال  ؼيمٛم :)اًمٕمدد( لاًمّمٗم٦م ردَ ٛمٙم٤مق لاًم٘مي ؼلاًم

 .(2)ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم

                                                           

 (.13/28جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (1)

 .(21ص )يمت٤مب اإلسمداع ذم يمامـ اًمنمع لظمٓمر اُسمتداع  (2)
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ًي إب سم٤مًمت٘مر   د اًمنميٕم٦مً مل شمرٌ   :ىم٤مـ اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالف  دةى جَ مم اهلل شمٕم٤ممم سم

ئطً  ب هل٤م أؾم٤ٌمبو ري اًم٘مً  وم٢مق   ،هل٤م ُمٜمٗمردة ُ ؾم٥ٌمي   ريم٤مق ُ شمّمٚمًح أل لألىم٤متو  لذا

ً  إب ت٘مر  ليمام ُ يً  ،سمدلهن٤م  ٕملمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمقىمقؽ سمٕمروم٦م لُمزدًمٗم٦م لرُمل اجلامر لاًم

ئٓمف ومٙمذًمؽي  لاىمعى  ؽى ًً ٛمرلة ُمـ همػم ٟمً ؼسملم اًمّمٗم٤م لاًم ُ  ذم لىمتف سم٠مؾم٤ٌمسمف لذا

ًي مم اهللإ ًب ت٘مر  يً   .صحٞمح ذا يم٤مق هل٤م ؾم٥ٌمو إ رسم٦مه يم٤مٟم٧م ىمً  قَ إُمٜمٗمردة ل دةى جَ  شمٕم٤ممم سم

٤م ؼٛملرسم   ،لألاقى  لىم٧مى  مم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمالة لاًمّمٞم٤مف ذم يمؾ  إ ًب ت٘مر  ليمذًمؽ ُ يً 

 .(1) قمٜمف ُمـ طمٞم٨م ُ يِمٕمرلق دو ٌٕمٌ مم اهلل شمٕم٤ممم سمام هق ُمً إاجل٤مهٚمقق  بي شم٘مر  

 اًمنمعً  لهق ُم٤م ىمد أُمري  ،ّضمٚمف بي اًمٙمت٤م ومٝمذا اًمذن لوٕم٧ًم   :ىم٤مـ أبق ؿم٤مُم٦م

ى ؼُمـ اًمّمقر ُمـ زُم٤مقى ُم سمف ذم صقرةى   ُمٕملم 
يم٤مًمّمقف سم٤مًمٜمٝم٤مر  :خّمقصى أل ُمٙم٤مقى

ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مًمذن اظمتص  سمف اًمٜمٌل  سمف ؿمخصو دلق همػمكٌ  أل أُمري  ،قاؽ سم٤مًمٙمٕم٦ٌملاًمٓم  

ًي  اجل٤مهًؾ  ومٞم٘مٞمًس  ،اعم٤ٌمطم٤مت لاًمتخٗمٞمٗم٤مت  ،قمٚمٞمف ومٞمٗمٕمٚمف لهق ُمٜمٝمل  قمـ ذًمؽ فً ٟمٗم

ؾ سملم اّزُمٜم٦م لاُّمٙمٜم٦م  ٝم٤م قمغم سمٕمضى قر سمٕمْمي اًمّم   لي٘مٞمًس  لُ يٗمر 
(2).  

٤م سمٕمد أق ألردي ؼٛمؼلُم ذم ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ  أطم٤مدي٨مي  ٤م ىم٤مـ أبق ؿم٤مُم٦م أجْمه

ام هق ًُمِمٕمرو سمٗمْمؾ هذك لإٟم   ،صالةى خمّمقص٦مى  لًمٞمس ذم هذا سمٞم٤مقً  :ىمٚم٧م ؿمٕم٤ٌمق: 

ً  ذم مجٞمع ًمٞم اًمٚمٞمؾ ًُمًتح٥م   لىمٞم٤مفً  دً لاًمتٝمج   ،اًمٚمٞمٚم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصليم٤مق قمغم اًمٜمٌل  ،ٜم٦م٤مزم اًم

ٌه٤م  ام اعمحذلرلإٟم   ،ٞمٞمٝم٤مأل حًي  ملسو هيلع هللا ىلصومٝمذك اًمٚمٞمٚم٦م سمٕمضو ُمـ اًمٚمٞم٤مزم اًمتل يم٤مق يّمٚمٞمٝم٤م  ،لاضم

                                                           

 .( 61ص )اًمٌدع لاحلقادث  سمقاؾمٓم٦م: اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر (1)

 .( 38ص )اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع لاحلقادث ّيب ؿم٤مُم٦م  (2)
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 ذًمؽ لإفمٝم٤مرً  ،سمٕمض اًمٚمٞم٤مزم سمّمالةى خمّمقص٦مى قمغم صٗم٦مى خمّمقص٦مى  اعمٜمٙمر ختّمٞمًص 

 .(1)يمّمالة اجلٛمٕم٦م لاًمٕمٞمد لصالة اًمؽماليح : اإلؾمالف ُمـ ؿمٕم٤مئرٌ  ُم٤م صم٧ٌمي  قمغم ُمثؾٌ 

 مل خيّم   لُ يٜمٌٖمل ختّمٞمًص   :لىم٤مـ
 سمؾ يٙمقق ،ّمٝم٤م هب٤م اًمنمعاًمٕم٤ٌمدات سم٠ملىم٤متى

ُ   ،أومٕم٤مـ اًمؼم  ُمرؾمٚم٦مه ذم مجٞمع اّزُم٤مق مجٞمعً   ُم٤م لًمٞمس ًمٌٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمضى ومْمؾو إ

ٚمف اًمنمعً  ف سمٜمقعى ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ومْم  ػ ًمٞمس ًمف ُمٜمّم٥ًم اعمٙمٚم   وم٤محل٤مصؾ أق   ...لظمّم 

  .(2) ملسو هيلع هللا ىلصلهذك يم٤مٟم٧م صٗم٦م قم٤ٌمدة رؾمقـ اهلل  :اًمتخّمٞمص سمؾ ذًمؽ إمم اًمِم٤مرع

َ  :ىم٤مقمدةو ذقمٞم٦مو  ىم٤مـ اإلُم٤مف أبق اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:   ًمٚمٕمٛمؾ اهلل لرؾمقًمفٌ  عً ذي

٤م سمقصٌػ  اًمٕمٛمقف لاإلـمالؾ ُ ي٘متيض أق يٙمققي  سمقصٌػ  خّمقص ؼاًم ُمنملقمه

ـ   اًمٕم٤مف   وم٢مق   ،لاًمت٘مٞمٞمد دك لي٘مٞم   لاعمٓمٚمؼ ُ يد  ،ْمٝم٤مسمٕم دً قمغم ُم٤م خيتص  سمٕمض أومرا

ا سمفؼومال ي٘متيض أق يٙمقق ذًمؽ اًم ٤م لُ ُم٠مُمقره  وم٢مق يم٤مق ذم ،خّمقص لاًمت٘مٞمٞمد ُمنملقمه

لإق يم٤مق ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘متيض اؾمتح٤ٌمسمف  ،اّدًم٦م ُم٤م يٙمرك ذًمؽ اخلّمقص لاًمت٘مٞمٞمد يًمٌرك

ُ   اؾمًتح٥م    .(3)همػم ًُمًتح٥م  لُ ُمٙمرلك   سم٘ملي لإ

ر أبق اًمٕم٤ٌمس ىم٤مقمدةه ٟم٤مومٕم٦مه  : ىم٤مـ اًمٌٕمكم    اًمِم٤مرعً  فً ُم٤م أـمٚم٘مي  ق  لهل أ ،لىمر 

ك للضمقدكسمٕمٛمؾى ًيٓمٚمي    .(4)سمٛمدةى  لحتديدكً  لمل جيز شم٘مديركً  ،ؼ ُمًام 

                                                           

 .( 38ص )اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع لاحلقادث  (1)

 .( 51ص )اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع لاحلقادث  (2)

 (. 27/196جمٛمقع اًمٗمت٤ملم )  (3)

 (.5/357اًمٗمت٤ملم اًمٙمؼمم ) (4)
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ً   إق   ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ:  د رضم٥م سم٤مًمّم   ٧َم ٜم٦م ُمْمي اًم  ليمراه٦م إومراد ،قفسمٙمراه٦م إومرا

ُمـ  :ا ًمذريٕم٦م اخت٤مذ ذعى مل ي٠مذق سمف اهللؾمد   ،قف لًمٞمٚمتٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مفيقف اجلٛمٕم٦م سم٤مًمّم  

 سمام مل خيّم  زُم ختّمٞمصٌ 
 . (1)ومٞمف أهؾ اًمٙمت٤مب  ومٗمل ذًمؽ لىمقعو ومٞمام لىمعي  ،ف سمف٤مقى أل ُمٙم٤مقى

: ّق  ٤م شمقمه  ؼلًمٞمس يمٛم : ىم٤مـ اًمِم٤مـمٌل ذم اجلٛمٚم٦م ُ يٚمزف  اّصؾ إذا صم٧ٌمي  قا

ٝمر أل اًمٕمٍم، اًمٔم   اًمّمالة ُ يٚمزف ُمٜمف إصم٤ٌمًت  ًؼ إصم٤ٌمشمف ذم اًمتٗمّمٞمؾ، وم٢مذا صم٧ٌم ُمٓمٚمي 

 ُمٓمٚمًؼ  خّمقص، ليمذًمؽ إذا صم٧ٌمي ؼقمٚمٞمٝم٤م قمغم اًم أل اًمقشمر أل همػمه٤م طمتك يٜمص  

صقف رُمْم٤مق أل قم٤مؿمقراء أل ؿمٕم٤ٌمق أل همػم ذًمؽ،  اًمّمٞم٤مف ُ يٚمزف ُمٜمف إصم٤ٌمًت 

صحٞمح، صمؿ يٜمٔمر سمٕمد ذًمؽ ذم أطم٤مدي٨م اًمؽمهمٞم٥م  اًمتٗمّمٞمؾ سمدًمٞمؾى  طمتك يث٧ٌمي 

 اًمث٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح. لاًمؽمهٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اخل٤مص  

ؾ اًمتٜمٗم   سملم صمٌقٌت  ُ ُمالزُم٦مي  ُمـ ذًمؽ، إذَ  ًم١ًماـ رءو يمر ذم الًمٞمس ومٞمام ذً 

 :ٞمكم أل اًمٜمٝم٤مرن ذم اجلٛمٚم٦م، لسملم ىمٞم٤مف ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمق سمٙمذا ليمذا ريمٕم٦ماًمٚم  

 يمذا ليمذا ُمرة.  :ريمٕم٦م ُمٜمٝم٤م سمًقرة يمذا قمغم اخلّمقص ي٘مرأ ذم يمؾ  

 ُم٘مّمقدةه  اًمٞمقف اًمٗمالين ُمـ اًمِمٝمر اًمٗمالين، طمتك شمّمػم شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدةً  صٞم٤مفً  لُمثٚمفً 

ؾ سم٤مًمّمالة اًمتٜمٗم   ذقمٞم٦مٌ  قمغم اخلّمقص، ًمٞمس ذم رء ُمـ ذًمؽ ُم٤م ي٘متْمٞمف ُمٓمٚمًؼ 

 أل اًمّمٞم٤مف.

ُم٤م  ُمـ اّزُمٜم٦م سمٕم٤ٌمدةى  ُمـ اّج٤مف أل زُم٤مقى  يقفى  شمٗمْمٞمؾي  قمغم ذًمؽ: أق   لاًمدًمٞمًؾ 

 أل ًمٕمروم٦م، أل ٤م ومٞمف قمغم اخلّمقص، يمام صم٧ٌم ًمٕم٤مؿمقراء ُمثاله  ذقمٞم  ـ طمٙمامه يتْمٛم  

ًمف ُمزي٦م قمغم اًمّمٞم٤مف ذم ُمٓمٚمؼ  ُمٓمٚمؼ اًمتٜمٗمؾ سم٤مًمّمٞم٤مف، وم٢مٟمف صم٧ٌمي  ُمزي٦م قمغم :ًمِمٕم٤ٌمق

                                                           

 .( 3/116قمالف اعمقىمٕملم ) إ (1)
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ؿ ٗمٝمي ذم اّطمٙم٤مف أقمغم ُمـ همػمه٤م، سمحٞم٨م ُ شمً  ومتٚمؽ اعمزي٦م اىمتْم٧م ُمرشم٦ٌمه  ،اّج٤مف

احلًٜم٦م ومٞمف  ُمٓمٚمؼ اعمنملقمٞم٦م ي٘متيض أق   ُمـ ُمٓمٚمؼ ُمنملقمٞم٦م اًمّمٞم٤مف اًمٜم٤مومٚم٦م: ّق  

يقف قم٤مؿمقراء ي٘متيض أبف  ذم اجلٛمٚم٦م، لصٞم٤مفً  سمٕمنم أُمث٤مهل٤م، إمم ؾمٌٕمامئ٦م وٕمػى 

ً  يٙمٗم    ًمف ُمزي٦مه  يٗمٞمدً  ٤ًمىمفً قمغم ُمٓمٚمؼ اعمنملقمٞم٦م، لُمي  زائدو  ومٝمق أُمرو  :ٜم٦م اًمتل ىمٌٚمفر اًم

 إمم احلٙمؿ. ذم اًمرشم٦ٌم، لذًمؽ راضمعو 

ُمـ  ، ومال سمد  ٦مه ذم ٟمقع اعمٜمدلب ظم٤مص   ي٘متيض ُمرشم٦ٌمه  اخل٤مص   ا هذا اًمؽمهمٞم٥ًم وم٢مذه 

اّطمٙم٤مف ُ  إق   قمؾ ىمقهلؿ:  ٜم٤مءه رضمقع إصم٤ٌمت احلٙمؿ إمم اّطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سم

  ُ  ومٞمٝم٤م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م سمٖمػم اًمّمحٞمح ُ سمد   ـ  اعمًتدي  ، لاًمٌدعً   ُمـ ـمريؼ صحٞمحشمث٧ٌم إ

 أق شمٙمقق ُم٤م، ومٞمٚمزفً  ُم٤م، أل يمٞمٗمٞم٦مى  ُم٤م، أل قمددى  قمغم اعمنملقم٤مت: يم٤مًمت٘مٞمٞمد سمزُم٤مقى  زي٤مدةى 

 .(1) ف اًمٕمٚمامءًح٤م أؾم   حٞمح، لهق ٟم٤مىمضو سمٖمػم اًمّم   شمٚمؽ اًمزي٤مدة صم٤مسمت٦مه  أطمٙم٤مفً 

ا ذم اجلٛمٚم٦م قمل إذا اىمت٣م أُمره اًمنم   اًمدًمٞمؾي  ذًمؽ أق   لسمٞم٤مقً   :لىم٤مـ اًمِم٤مـمٌل

قم٤مء، اهلل، لاًمد   رٌ يمَ ٤م: يمذٌ ػ ذم اجلٛمٚم٦م أجْمه ، وم٠متك سمف اعمٙمٚم  ؼ سم٤مًمٕم٤ٌمدات ُمثاله مم٤م يتٕمٚم  

  ٌ ٌي ٤مت، لُم٤م أي لاًمٜمقاومؾ اعمًتح  اًمدًمٞمًؾ  يم٤مق=  قؾمٕم٦مؿ ُمـ اًمِم٤مرع ومٞمٝم٤م اًمت  ٕمٚمي ٝم٤م مم٤م يً ٝمي ؿم

ً   قمٛمؾٌ  ُمٕمٜم٤مك، لُمـ ضمٝم٦مٌ  ُمـ ضمٝمتلم: ُمـ ضمٝم٦مٌ  ا ًمٕمٛمٚمفٌ قم٤موده   ٚمػ اًمّم٤مًمح سمف. اًم

خّمقص، أل ؼُم خّمقص٦م، أل زُم٤مقى ؼُم ػ ذم ذًمؽ اُّمر سمٙمٞمٗمٞم٦مى أتك اعمٙمٚم   وم٢مقَ 

  أق  اله خّمقص٦م، لاًمتزف ذًمؽ سمحٞم٨م ص٤مر ُمتخٞم  ؼُم خمّمقص، ُم٘م٤مرٟمه٤م ًمٕم٤ٌمدةى  ُمٙم٤مقى 

ـ  ذقمه  قدو اًمٙمٞمٗمٞم٦م، أل اًمزُم٤مق، أل اعمٙم٤مق ُم٘مّم يم٤مق =  اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ٤م ُمـ همػم أق يد

ـى  اًمدًمٞمًؾ   قمٚمٞمف. ـ  قمـ ذًمؽ اعمٕمٜمك اعمًتدي  سمٛمٕمز

                                                           

 .(29/ 2اُقمتّم٤مف ) (1)
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 قمٚمٞمف قمغم ًم٤ًمقى  ٤معي ؼاُضمتٛم ىمقفو  اهلل، وم٤مًمتزفي  رٌ يمَ  إمم ذٌ ُمثاله  اًمنمعً  وم٢مذا ٟمدبي 

قمـ ؾم٤مئر اّلىم٤مت، مل  خمّمقصى  ُمٕمٚمقفى  أل ذم لىم٧مى  ،لاطمد لاطمد، أل صقتى 

ـ  ُم عٌ اًمنم   يٙمـ ذم ٟمدٌب  ـ  اعمٚمتزي  قمغم هذا اًمتخّمٞمصٌ  ٤م يد قمغم  ف، سمؾ ومٞمف ُم٤م يد

  - :صمؿ ىم٤مـ ،صمؿ ُمث ؾ سم٠مُمثٚم٦مى ٟم٤مومٕم٦مى  -ظمالومف 

ُه  وم٘مد ظم٤مًمػي  هذا اّصؾي  ـ ظم٤مًمػي ُمي  ومٙمؾ   د ومٞمف : ّبف ىمٞم  إـمالؾ اًمدًمٞمؾ أل

 .(1)  اًمّم٤مًمًح  ؿ اًمًٚمًػ ُمٜمف سم٤مًمنميٕم٦م، لهً  ـ يم٤مق أقمرؽي ُمي  سم٤مًمرأن، لظم٤مًمػي 

ـً  لىم٤مـ:   فً إًمٞمف مل خيّم   اًمّمقف ذم اجلٛمٚم٦م ُمٜمدلبو  ٘م٤مـ: إق  ًمؽ أق يً ذ لُمث٤م

ل قمـ ٤م دلق زُم٤مق، ُم٤م قمدا ُم٤م هًن ومٞمف زُم٤مٟمه  دلق لىم٧م، لُ طمد   سمقىم٧مى  اًمِم٤مرعً 

 :دب إًمٞمف قمغم اخلّمقص يمٕمروم٦م لقم٤مؿمقراءقمغم اخلّمقص يم٤مًمٕمٞمديـ، أل ٟمً  صٞم٤مُمفٌ 

ُ ُمـ  :اًمِمٝمر سم٠مقمٞم٤مهن٤م٤م ُمـ ٤مُمه ، أل أج  ٤م ُمـ اجلٛمٕم٦م سمٕمٞمٜمفٌ ُمٜمف يقُمه  ي٘مقـ: وم٠مب٤م أظمص  

 اّرسمٕم٤مء ػ: يمٞمقفٌ اعمٙمٚم   ذًمؽ فم٤مهر، سمؾ ُمـ ضمٝم٦م اظمتٞم٤مرٌ  اًمِم٤مرع، وم٢مق   ٜمفً ضمٝم٦م ُم٤م قمٞم  

ـٌ  جٛمٕم٦م، لاًم٤ًمسمعٌ ؼ ذم اًمُمثاله  ٌي  لاًمث٤مُم  دً ُ ي٘مٌّم  ف ذًمؽ، سمحٞم٨ًم ذم اًمِمٝمر، لُم٤م أؿم

ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ اّؿمٖم٤مـ  راهمفٌ اًمٕم٤مىمؾ: يمٗمي  ٤م ي٘مّمدكً ؼٛمؼُم ٤م سمٕمٞمٜمفٌ سمذًمؽ لضمٝمه 

قمغم شمٚمؽ اّج٤مف  ؿً لاًم٘مقة، سمؾ يّمٛم   اًمٜمِم٤مطٌ  ن أج٤مفٌ حر  ؼقف، أل شم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمّم  ؼٛمؼاًم

  ُ يٜمثٜمل قمٜمف. شمّمٛمٞمامه 

٦م شمٚمؽ اّج٤مف دلق همػمه٤م؟ مل يٙمـ ًمف سمذًمؽ طمج   ّم٧مي وم٢مذا ىمٞمؾ ًمف: مل ظمّم  

 اًمِمٞمخ اًمٗمالين ُم٤مت ومٞمف، أل ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.  همػم اًمتّمٛمٞمؿ، أل ي٘مقـ: إق  

                                                           

 .(69/ 2اُقمتّم٤مف ) (1)
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٤م سم٠مقمٞم٤مهن٤م ٤مُمه اًمِم٤مرع أج   سمٖمػم دًمٞمؾ، و٤مهك سمف ختّمٞمصي  حمضو  أبف رأنو  ومال ؿمؽ  

ر ؼسمٖمٞم ريعو ؼهل شمِم : إذَ ػ سمدقم٦مه ٛمٙمٚم  ؼُمـ اًم دلق همػمه٤م، ومّم٤مر ذًمؽ اًمتخّمٞمًص 

 .(1) دُمًتٜمي 

 ذم اعمجٛمقع أق   ح سمف اًمٜمقلن اًمذن س   سم٠مق   ىم٤مـ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل: 

ُمـ  ـ مجٕم٦مى أل   ٞمٚم٦مي صالة اًمرهم٤مئ٥م لهل صمٜمت٤م قمنمة ريمٕم٦م سملم اعمٖمرب لاًمٕمِم٤مء ًم

سمدقمت٤مق ىمٌٞمحت٤مق = ّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمق ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م اًمٜم   ًمٞمٚم٦مٌ  لصالةي  ،ؿمٝمر رضم٥م

 (،إطمٞم٤مء قمٚمقف اًمديـ)لذم  (ىمقت اًم٘مٚمقب)سمذيمرمه٤م ذم يمت٤مب  ٖمؽم  لُ يً  ،ُمذُمقُمت٤مق

ٌي ُمي  لُ سمٌٕمضٌ  ،ذًمؽ سم٤مـمؾو  يمؾ   وم٢مق   ،٤مؼحدي٨م اعمذيمقر ومٞمٝمٛمؼلُ سم٤مًم ف قمٚمٞمف ـ اؿمت

  .ذم ذًمؽ وم٢مٟمف هم٤مًمطي  :ذم اؾمتح٤ٌمهبام لرىم٤متى  ػي ومّمٜم   ٝمام ُمـ اّئٛم٦مٙمٛمً طًم 

ـً  ػي لىمد صٜم   ًه قمٌد اًمًالف يمت٤مسمه  اسم ـي ٤م ٟمٗمٞم  .ـها ومٞمف لأضم٤مدي  ٤م ذم إسمٓم٤مهلام وم٠مطمً

ـي   ومت٤ملم ٧َم ٝمام لشم٘مٌٞمحٝمام لإٟمٙم٤مرمه٤م لاظمتٚمٗمي ُم  ٤م ذم ومت٤مليف ذم ذي أجْمه  اًمٜمقلن   لأـم٤م

ع ُمٜمٝمام ًمدظمقهلام ٛمٜمي لم ُ يً دقمتي يم٤مٟم٤م سم ر: مه٤م لإقَ اسمـ اًمّمالح ومٞمٝمام، لىم٤مـ ذم اِظٌم 

ً  لرد   ،سمٛمٓمٚمؼ اًمّمالة اُّمر اًمقاردٌ  حت٧مي  ُ   دَ ُم٤م مل يرٌ  سم٠مق   ٌٙمل  ك اًم  ـمٚم٥م  ُمٓمٚمًؼ ومٞمف إ

ًه  ومٛمتك ظمص   :ُمٜمف رء سمخّمقصفٌ  ٥ًم ٓمٚمي ُمقوقع ومال يً  اًمّمالة لأهن٤م ظمػمً  ٤م ُمٜمف ؿمٞم

ُمٜمف قمٛمقُمف  ام اعمٓمٚمقًب لإٟم   ،ذم ىمًؿ اًمٌدقم٦م أل ٟمحق ذًمؽ دظمؾي  أل ُمٙم٤مقى  سمزُم٤مقى 

 ـها. .٤م سم٤مخلّمقصُمٓمٚمقسمه  ح٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمٛمقف ُ ًمٙمقٟمفٌ  ،ومٞمٗمٕمًؾ 

ده  ُمٜمٝمام مج٤مقم٦مه  وم٤معمٜمعً  لطمٞمٜمًذى   .(2) ....األ اٟمٗمرا

                                                           

 .(379/ 2اُقمتّم٤مف ) (1)

 .(87/ 2اًمٗمت٤ملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمم ) (2)
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ًمتٝم٤م ُمـ اًمِم٤مرع هل قمغم وال اًمٌدقم٦م اعمٜمّمقصي  إق   : ُم٦م اًّم٤ٌمينىم٤مـ اًمٕمال  

ُمثؾ  :اًم٘مٞمقد ده٤م اًمٜم٤مس سمٌٕمضٌ لىمٞم   ٝم٤م اًمِم٤مرعً أـمٚم٘مي  قم٤ٌمدةى  يمؾ   :-لذيمر ُمٜمٝم٤م  -

 .(1) أل صٗم٦م أل قمدد ،ُم٤مقاعمٙم٤مق أل اًمز  

اًمٌمء اًمذن ًيًتح٥م  قمغم ؾمٌٞمؾ اإلـمالؾ ُ  وم٢مق    :ُم٦م اسمـ قمثٞمٛملمىم٤مـ اًمٕمال  

ـً  ٌ   فً أق دمٕمٚمي  يٛمٙم ُ  ُمًتح لهلذا ًمق ىم٤مـ  ، سمدًمٞمؾى ٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتخّمٞمص لاًمت٘مٞمٞمد إ

ً  لاردةى  سم٠مدقمٞم٦مى  ملسو هيلع هللا ىلصُمقًمد اًمرؾمقـ  ؾم٠مدقمق ذم ًمٞمٚم٦مٌ  :ىم٤مئؾ ُ  :ىمٚمٜم٤م =ٜم٦م ضم٤مءت هب٤م اًم

ـى ظم٤مص   اًمٕم٤مف   دتي ىمٞم   ّبؽي  ،شمٗمٕمؾ  عي ُم٤م ًذٌ  ومٚمٞمس يمؾ   ،إمم دًمٞمؾى  لهذا حيت٤مًج  سمزُم

ـً  ٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اخلّمقص  فً أق ٟمجٕمٚمي  قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمقف يٛمٙم  .(2)ُمنملقمه

 فً ؼتَ ؼٕمي ؼؼدارى لوؼٗم٦مى أل ُم٘مؼؼأل ص سى ؼؼٜمؼأل ضم ٤مقى ؼأل ُمٙم ٤مقى ؼأل زُم ٥ٌمى ؼؼؼؼر ؾمؼٖمٞم  ُمً  ٢مق  ؼوم

  ٌ ا اهلل سمذًمؽ اًمنميٕم٦م ُمتٕم  صم٤مٌت ُمـ مجٚم٦م اعمًحدي  هذا اًمٗمٕمًؾ  إذَ  :ذم اًمٌدقم٦م لاىمعو = ده

ـٌ  لاًمتٌديؾٌ  ً   :٤مراهلل سمف اًمٙمٗم   اهلل اًمذن ذف   ًمدي اًمتل ُ  ت٦ملّمهٞم٦م هذك اُّمقر اًم

ُ   شمتؿ    ُمـ اًمتٗمريع لاًمتٛمثٞمؾ قمٜمٝم٤م اًمٙمالفً   هب٤م وم٢مٟمف ؾمٞمتؿ  اعمت٤مسمٕم٦م إ
ى
 .سمٌمء

ً   :اّلـ اُّمر وم٘م٦م اًمنميٕم٦م ذم اًم ـي اعمٓمٝم   ٧م اًمنميٕم٦مً ٚمي ضمٕمي  :٥ٌمُمقا  رة دظمق

ٌه٤م ًم٘مقـ -ٛمث٤مـ ؼقمغم ؾمٌٞمؾ اًم - خالءؼاًم خ٨ٌم ؼسمؽ ُمـ اًم إين أقمقذً  مهللا    :ؾمٌ

ً   يمام أظمرجي  لاخل٤ٌمئ٨م  إذا  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مق رؾمقـ اهلل  :ىم٤مـ (3)ٌٕم٦م قمـ أبس سمـ ُم٤مًمؽاًم

 . لاخل٤ٌمئ٨م  اخل٨ٌٌم سمؽ ُمـ   أقمقذً مهللا إين    :دظمؾ اخلالء ىم٤مـ

                                                           

 .(242ص )أطمٙم٤مف اجلٜم٤مئز  (1)

اُقمتّم٤مف  ،(147 ،2/113) (، لراضمع ًمالؾمتزادة اُىمتْم٤مء4/41) اًمنٍمح اعمٛمتع (2)

(2/ 29 ،72 ،246.) 

 (.375ٚمؿ رىمؿ )(، لُم142ًأظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (3)
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ا ضمٕمؾي  ومٚمق أق   ـي  أطمده ٌه٤م ًم٘مقـ دظمق ٟمؽ   :اخلالء ؾمٌ  .ذم اًمٌدقم٦م ًمقىمعي  همٗمرا

وم٘م٦م اًمنميٕم٦م ذم اجلٜمس :اُّمر اًمث٤مين ٤م اّبٕم٤مفٌ  ضمٕمٚم٧م اًمنميٕم٦م هبٞمٛم٦مي  :ُمقا ًه  ضمٜم

ا ضمٕمؾي  ومٚمق أق   ،ًمألو٤مطمل ٤م ًمألو٤مطمل ًمقىمعي  أطمده ًه  . (1)ذم اًمٌدقم٦م اًمدضم٤مج ضمٜم

وم :اُّمر اًمث٤مًم٨م رة ر )اًمٕمدد(دَ ٘م٦م اًمنميٕم٦م ذم اًم٘مي ُمقا : ضمٕمٚم٧م اًمنميٕم٦م اعمٓمٝم 

  ً ٤مسملم اًمّم   ٕملي اًم ا زادي  ومٚمق أق   ،ٗم٤م لاعمرلة ؾمٌٕمه ا هلل  أل أب٘مصي  أطمده ٌ ده ا ًُمتٕم ده ًُمتٕمٛم 

 .ذم اًمٌدقم٦م سمذًمؽ ًمقىمعي 

وم٘م٦م اًمنميٕم٦م ذم اًمزُم٤مق :اُّمر اًمراسمع رة اًمنميٕم٦م ضمٕمٚم٧م :ُمقا  ًمٚمقىمقٌؽ  اعمٓمٝم 

، اي٦مو سمد ًمفً  لىمته٤م سمٕمروم٦م ـ لهن٤مي٦مو ا هب٤م لىمػي  ومٛمي ٌ ده   ُمتٕم
ٌ
كً  أل اًمقىم٧ٌم  ىمٌؾي  سمذًمؽ هلل  سمٕمدي

 .اًمٌدقم٦م ذم لىمعي 

وم٘م٦م اًمنميٕم٦م ذم اعمٙم٤مق :اُّمر اخل٤مُمس  :ُمٙم٤مٟمه٤م ضمٕمٚم٧م اًمنميٕم٦م ًمالقمتٙم٤مٌؽ  :ُمقا

 ]187البقرة: [ ژ..ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ :لهق اعمًجد يمام ىم٤مـ شمٕم٤ممم

ا اقمتٙمػي  ومٚمق أق    .(2)ذم اًمٌدقم٦م لًمقىمعي  اقمتٙم٤مومفً  ذم همػم اعمًجد ح٤م صح   أطمده

وم٘م٦م اًمنميٕم٦م ذم اًمّم   :اُّمر اًم٤ًمدس ٗم٦م لًيراقمك ذم اًمّم   :ٗم٦م ) اًمٙمٞمٗمٞم٦م (ُمقا

  :قمدة ضمٝم٤مت

ضمٝم٦ٌم ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصقاؽ رؾمقـ اهلل ـمي  يمّمٗم٦مٌ  :صٗم٦م اًمٗمٕمؾ ذم اًمٔم٤مهر :اجلٝم٦م اّلمم

ـ   ،اًمٙمٕم٦ٌم قمـ ؿمامًمف أبف ضمٕمؾي   :ضم٤مسمر ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمغم ذًمؽ طمدي٨ًم  يمام د

ا ـم٤مؽي  ومٚمق أق    .ف سمدقم٦مه ًمٙم٤مق ومٕمٚمً  قمـ يٛمٞمٜمفٌ  اًمٌٞم٧مي  لضمٕمؾي  أطمده

                                                           

 .( 21ص )اإلسمداع ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم  :اٟمٔمر (1)

 .( 22ص )راضمع اإلسمداع  (2)
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ٌيع :اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؼ ـً  فً ومام ومٕمٚمي  :صٗم٦م اًمٗمٕمؾ ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مّمد لاًمؼت   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق

ا  ا ًؾ ًيٗمٕمي = ىمّمده ٤م  فً لُم٤م ومٕمٚمي  ،ىمّمده ٌيٕمه ٤م= شمي ٌيٕمه  ذم ذًمؽ سمجٕمؾٌ  لاعمخ٤مًمٗم٦مً  ،ًيٗمٕمؾ شمي

ا أل اعم٘مّمقدٌ  اًمت٤مسمعٌ  ٤م  ُم٘مّمقده  .صم٦م٦م اًمٌدع اعمحدي ُمـ مجٚم= شم٤مسمٕمه

قمغم اًمقضمف اًمذن  ٕمؾي ُم٤م ومي  ُمثًؾ  اعمت٤مسمٕم٦م أق ًيٗمٕمؾي  لذًمؽ ّق   : ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ؾ وٌمٕماله قمغم لضمفٌ  ،وميٕميؾ عي ًمٜم٤م أق ٟمٗمٕمٚمي  ،اًمٕم٤ٌمدة وم٢مذا وميٕمي لإذا  ،قمغم لضمف اًمٕم٤ٌمدة فً ًذٌ

دي ختّمٞمصي  ّمٜم٤مك سمذًمؽ ىميّمي  سم٤مًمٕم٤ٌمدة ظمّم 
 يمام ي٘مّمد أق يٓمقؽي  ،ُمٙم٤مقى أل زُم٤مقى

م ،اعم٘م٤مف  ظمٚمػي لأق يّمكم   ،احلجر اّؾمقد لأق يٚمتٛمسي  ،اًمٙمٕم٦ٌمطمقـ   ليم٤مق يتحر 

د اًمّمٕمقد قمغم اًمّم   ،ؾمٓمقاٟم٦م ُمًجد اعمديٜم٦مأاًمّمالة قمٜمد   قم٤مءٗم٤م لاعمرلة لاًمد  لىميّمي

يمر هٜم٤مؿ   .ليمذًمؽ قمروم٦م لُمزدًمٗم٦م لهمػممه٤م ،لاًمذ 

، لي :ٙمؿ اُشمٗم٤مؾ لمل ي٘مّمدكسمحً  فً ٤م ُم٤م ومٕمٚمي لأُم    ومٞمف ّمكم  ُمثؾ أق يٜمؼزـ سمٛمٙم٤مقى

ا ًمتخّمٞمّمف سمف سم٤مًمّمالة ومٞمف ل اًمٜمؼزلـ ومٞمف. ًمفً ٟمزي  ًمٙمقٟمفٌ   دٟم٤م ختّمٞمصي وم٢مذا ىمّمي  ُ ىمَّمده

ـٌ  سمؾ هذا ُمـ اًمٌدع اًمتل يم٤مق  ،مل ٟمٙمـ ُمت ٌٕملم=  ذًمؽ اعمٙم٤مق سم٤مًمّمالة ومٞمف أل اًمٜمؼزل

يمام صم٧ٌم سم٤مإلؾمٜم٤مد اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم قمـ  :يٜمٝمك قمٜمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

 ومّمغم   رى يم٤مق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم ؾمٗمي  :رلر سمـ ؾمقيد ىم٤مـؾمٚمٞمامق اًمتٞمٛمل قمـ اعمٕم

 .ملسو هيلع هللا ىلص صغم  ومٞمف اًمٜمٌل   :اًمٜم٤مس ي٠متقٟمف ومٞم٘مقًمقق أتك قمغم ُمٙم٤مقى ومجٕمؾي  اًمٖمداة صمؿ  

 ذلا يمٜم٤مئسي وم٤مخت   ،أبٌٞم٤مئٝمؿ ٌٕمقا آصم٤مري ؿ اشم  اًمٙمت٤مب أهن   أهًؾ  ام هٚمؽي إٟم    :وم٘م٤مـ قمٛمر

٤ملسمٞمي  ٧َم ًمف اًمّمالةً ومٛمي  ،ٕمه وي ري   .(1)ٌض ٛمَ  ومٚمٞمي ُ  ٞمّمؾ  لإومٚمَ  ـ قمي

                                                           

مل أضمدك هبذا اًمًٜمد، لإٟمام أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم لهمػمك قمـ اّقمٛمش قمـ اعمٕمرلر سمـ  (1)

 (.2/151ؾمقيد، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )
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صغم  ومٞمف ّبف ُمقوًع  ،سم٤مًمّمالة ومٞمف فً مل ي٘مٌّمد ختّمٞمّمي  ملسو هيلع هللا ىلص  يم٤مق اًمٜمٌل  ومٚمام  

وم٘م٦مى  ُمِم٤مريمتف ذم صقرةٌ  ، رأم قمٛمر أق  ٟمزلًمفٌ  =  دكٌ َّم ًمف ذم ىمي  اًمٗمٕمؾ ُمـ همػم ُمقا

اًمتل  أهؾ اًمٙمت٤مب عٌ ٛمٙم٤مق سم٤مًمّمالة ُمـ سمدي ؼذًمؽ اًم خّمٞمًص ؼسمؾ شم ،ًمٞمس ًُمت٤مسمٕم٦مه 

ٌ   ٛمًٚمٛملمي ؼاًم لهنك ،قا هب٤مٙمً هٚمي   فو سم٤مًمٜمٌل  ٌ  ذًمؽ ُمتِم ًؾ ومٗم٤مقمٌ  ،ف هبؿ ذم ذًمؽقمـ اًمتِم

ٌ   ،ذم اًمّمقرة ملسو هيلع هللا ىلص   .فو سم٤مًمٞمٝمقد لاًمٜمّم٤مرم ذم اًم٘مّمد اًمذن هق قمٛمؾ اًم٘مٚم٥ملُمتِم

 .(1)ـها ُمـ اعمت٤مسمٕم٦م ذم صقرة اًمٕمٛمؾ  غً اعمت٤مسمٕم٦م ذم اًمٜمٞم٦م أبٚمي  وم٢مق   ،لهذا هق اّصؾ

سم٠مق ًيٗمٕمؾ : ذم ومٕمٚمفٌ  لشمٙمققً  ،أُمركٌ  شمٙمقق سمٓم٤مقم٦مٌ  ملسو هيلع هللا ىلصُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمٌل  ّق    :لىم٤مـ

 .قمغم اًمقضمف اًمذن ومٕمٚمف ُم٤م ومٕمؾي  ُمثًؾ 

 اعمِم٤مقمرٌ  يم٘مّمدٌ  ،ومٞمف ُمت٤مسمٕم٦مه ًمف اًمٕم٤ٌمدةٌ  اًمٕم٤ٌمدة ذم ُمٙم٤مقى يم٤مق ىمّمدً  وم٢مذا ىمّمدي 

  .لاعم٤ًمضمد

ـي لأُم    ،اًمٜمؼزلـ أل همػم ذًمؽ لىم٧مي  ذم ُمٙم٤مقى سمحٙمؿ اُشمٗم٤مؾ ًمٙمقٟمف ص٤مدؽي  ٤م إذا ٟمز

وم٢مق = يٜم٤م ذًمؽ اعمٙم٤مق مل ٟمٙمـ ُمتٌٕملم ًمف وم٢مذا حتر   ،ذًمؽ اعمٙم٤مق أبف مل يتحر   ؿً مم٤م ًيٕمٚمي 

٤م - ىم٤مـ صمؿ -اّقمامـ سم٤مًمذ٤مت  اًمّمالة أل  ي٘مّمدً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤مق اًمتل اُّمٙمٜم٦م وم٠مُم 

٤ملاشم   ملسو هيلع هللا ىلصاىمتداءه سمرؾمقـ اهلل  ،٦مو ٜم  قم٤مء ؾًم اًمّمالة ومٞمٝم٤م أل اًمد   وم٘مّمدً  =قم٤مء قمٜمده٤م اًمد    ٤ٌمقمه

الة أل اًمّم   دي َّم ىمي  وم٢مق   ،قم٤مء ذم لىم٧مى ُمـ اّلىم٤متاًمد  الة أل م اًمّم  يمام إذا حتر   ،ًمف

ٝم٤م قمغم لضمف اّومٕم٤مـ اًمتل ومٕمٚمي  لؾم٤مئرٌ  ،قم٤ٌمداشمف ٦مو يم٤ًمئرٌ ٜم  قم٤مء ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ؾًم اًمد  

ب يم٤مق  :قمـ يزيد سمـ أيب قمٌٞمد ىم٤مـ (2)ضم٤مك ذم اًمّمحٞمحلمهذا ُم٤م ظمر   لُمثًؾ  ،اًمت٘مر 

ٟم٦م اًمؾمٚمٛم٦م سمـ اّيمقع يتحر     .تل قمٜمد اعمّمحػم اًمّمالة قمٜمد اُؾمٓمقا

                                                           

 (.1/287جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (1)

 .(579لُمًٚمؿ رىمؿ ) (، 572أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)
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 رأج٧ًم   :م اًمّمالة قمٜمد هذك اُؾمٓمقاٟم٦م ىم٤مـأراؿ شمتحر   ،ي٤م أب٤م ُمًٚمؿ :ًمف وم٘مٚم٧ًم 

م اًمّمالة قمٜمده٤م ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل    .يتحر 

 م اًمّمالة ُمقوعي ٛمًٚمؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ اّيمقع أبف يم٤مق يتحر  ؼلذم رلاي٦مى ًم

ٌ  اعمّمحي  ٤مق ليم ،م ذًمؽ اعمٙم٤مقيم٤مق يتحر   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  أق   لذيمري  ،ح ومٞمفػ ًيً

  .(1)ـها ؿم٤مة  ممر   سملم اعمٜمؼم لاًم٘مٌٚم٦م ىمدرً 

أق  ومال سمد   ،قمغم اًمقضمف اًمذن ومٕمؾ يمام ومٕمؾي  اعمت٤مسمٕم٦م هل أق ٟمٗمٕمؾي  ّق    :لىم٤مـ

ـً ؼ٤م اّقمٛمؼٛموم٢مٟم   :ٟمِم٤مريمف ذم اًم٘مّمد لاًمٜمٞم٦م  ،اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمٕمٛمؾ وم٢مذا ىمّمدي  ،سم٤مًمذ٤مت ٤م

لم  ،ُمت ٌٕملم ،٤م ُم٘متديـيمٜم  = دٟم٤م اًمٕم٤ٌمدة سمف وم٘مّمي    .سمفُمت٠مؾم 

وم٢مذا  ،ك قمٚمٞمفقمغم لضمف اُشمٗم٤مؾ ًمتٞمن   فً ؿ ي٘مّمد سمف اًمٕم٤ٌمدة سمؾ ومٕمٚمي ؼ٤م إذا ًملأُم  

 .(2)ـها  ...ٌٕملم ًمفمل ٟمٙمـ ُمت   =ىمّمدٟم٤م اًمٕم٤ٌمدة سمف 

دً  ْمحي ليت     :سمٛمث٤مًملم أيمثر اعمرا

ـ   أق   :اعمث٤مـ اّلـ ز اًمذه٤مب إمم اًم٘مٌقر سم٘مي قمغم ضمي  سمٕمض اعمٌتدقم٦م اؾمتد د َّم قا

 ٕمٚم ؿيم٤مق يً  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  سمام رلاك ُمًٚمؿ قمـ سمريدة سمـ طمّمٞم٥م أق   ،قم٤مء ًمٚمٜمٗمساًمد  

 .ٟم٠ًمـ اهلل ًمٜم٤م لًمٙمؿ اًمٕم٤مومٞم٦م   :اًمّمح٤مسم٦م إذا ظمرضمقا إمم اعم٘م٤مسمر أق ي٘مقًمقا لومٞمف

اًمدقم٤مء ًمٚمٜمٗمس ذم هذا  قمغم هذا اُؾمتدُـ سم٠مق   اسمـ شمٞمٛمٞم٦م لهمػمكً  وم٠مضم٤مبي 

٤م ُ ىمي احلدي٨م ضم٤مء شمي  اَّم ٌٕمه  .(3)ُمـ مجٚم٦م اًمٌدع ا ص٤مري ُم٘مّمقده  قكً وم٢مذا ضمٕمٚمتٛمً  :ده

                                                           

 (.2/275اُىمتْم٤مء ) (1)

 .(48ص )يمت٤مب ىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٗمرؾ سملم قم٤ٌمدات أهؾ اإلؾمالف لاإليامق  (2)

 (،256ص )(، لصٞم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمق قمـ لؾمقؾم٦م اًمِمٞمخ دطمالق 239/ 2راضمع اُىمتْم٤مء ) (3)

 .( 631ص )لومت٤ملم اًمٕم٘مٞمدة ُسمـ قمثٞمٛملم 
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ٌ د ومٕمؾي  سمٕمضي  أق   :اعمث٤مـ اًمث٤مين ٦م اًمّم   أهؾٌ  اًمٜم٤مس اؾمتح٥م  أق يٗمٕمؾ اعمتٕم ٗم 

ـي  ٌ د، ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  زُم   .ومٛمـ صمؿ يٜم٘مٓمع ًمٚمتٕم

ومرد  اًمِم٤مـمٌل  
ـي  :(1) ا لإٟم  أهؾ اًمّم   ومٕمؾي  ُمٌٞم ٜمه٤م أق   هذا اًم٘مق ٦م مل يٙمـ ُم٘مّمقده ام ٗم 

٤م   .ا ُمـ مجٚم٦م اًمٌدعومجٕمًٚمًف ُم٘مّمقده  ،ضم٤مء شمٌٕمه

  :صٗم٦م اًمٗمٕمؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمدلاف لاًُمتزاف لقمدُمف :اجلٝم٦م اًمث٤مًمث٦م

ـٌ  ٌ دي٦م ُم٤م يداٌلًف قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ُمـ أومٕم٤م ـو مل يٙمـ يدالفً  ،اًمتٕم  لُمٜمٝم٤م أومٕم٤م

ـً قمغم ُم٤م مل يً  ومٛمـ دالفي  :ٝم٤م أظمرمٝم٤م شم٤مرةه ليؽميمً سمؾ يٗمٕمٚمً  ،قمٚمٞمٝم٤م  دالف قمٚمٞمف رؾمق

ً  ّ :ذم اًمٌدقم٦م لىمعي =  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لُم٤م شمٕملم   : (2)ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ٜم ٦م شًمؼت ٌع يمام هلق اًم

اومٕمٚمً   مج٤مقم٦مه ذم سمٕمضٌ  ؾي إَق وًمٕمٌ = حك لٟمحق ذًمؽ اًمْم   يم٘مٞم٤مف اًمٚمٞمؾ لصالةٌ  ،ف ُمٜمٗمرده

 .ـها  ؾمٜم ٦مه راشم٦ٌمه  خذً ًمٙمـ ُ شًمت   ،سمذًمؽ ومال سم٠مسي  ،اّطمٞم٤مق

ُه  يمؾ  دًمٞمؾى ذقمل  ُ خيٚمق أق يٙمققي  : ىم٤مـ اًمِم٤مـمٌل ً  ُمٕمٛمق ٚمػ  سمف ذم اًم

ُ   ،٤ماعمت٘مدُملم دائامه أل أيمثري   ُه سمف إ أل ُ  ، ىمٚمٞماله أل ذم لىم٧مى ُم٤مأل ُ يٙمقق ُمٕمٛمق

  :ومٝمذك صمالصم٦ًم أىم٤ًمف :يث٧ٌم سمف قمٛمؾو 

ُ   اًمٕمٛمًؾ  ي٘معي  ُ أق :لاًمث٤مين -صمؿ ىم٤مـ  -  ىمٚمٞماله أل ذم لىم٧مى ُمـ اّلىم٤مت سمف إ

ـى ُمـ اّطمقاـ ومذًمؽ اًمٖمػم  ،٤مسمف دائامه أل أيمثري   همػمك لاًمٕمٛمؾ للىمع إيث٤مرً  ،أل طم٤م

  ً ً   ٌٕم٦م لاًمٓمريًؼ ٜم٦م اعمت  هق اًم  .٤مسمٚم٦ماًم

ُ  لأُم    ،ومٞمف لذم اًمٕمٛمؾ قمغم لوم٘مف اًمتث٧ًٌم  ومٞمج٥ًم  ، ىمٚمٞماله ٤م ُم٤م مل ي٘مع اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف إ

  اّلًملٌم ًمٚمٕمٛمؾ قمغم خم٤مًمٗم٦م هذا اّىمؾ   إداُم٦مي  وم٢مق   ،لاعمث٤مسمرة قمغم ُم٤م هق اّقمؿ  اّيمثر

                                                           

 .(1/342يمت٤مب اُقمتّم٤مف ) (1)

 .(127ص )ظمتٞم٤مرات ذم اُ (2)
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ك ر ُمٕمٜمه ؼلسم٤مـمؾو أق يٙمقق ًمٖمٞم :ك ذقمل  رقمل  أل ًمٖمػم ُمٕمٜمه ؼك ؿمٛمٕمٜمه ؼق ًم٤م أق يٙمقإُم  

لا اًمٕمٛمؾ سمفأق يٙمقق عمٕمٜمه  ومال سمد   ،ذقمل    .ك ذقمل  حتر 

قمغم لومؼ اًم٘مٚمٞمؾ يم٤معمٕم٤مرض ًمٚمٛمٕمٜمك اًمذن  لإذا يم٤مق يمذًمؽ وم٘مد ص٤مر اًمٕمٛمًؾ 

لا اًمٕمٛمؾ قمغم لوم٘مف ٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ومال سمد   ،حتر  لاُمـ حت لإق مل يٙمـ ُمٕم٤مروه ن ُم٤م حتر   ر 

وم٘م٦م ُم٤م دالي    .قا قمٚمٞمفُمً لُمقا

٤م سمف  سمف ُمع ُم٤م يمًثر اًمٕمٛمًؾ  هذا اعمٜم٘مقـ اًمذن ىمؾ  اًمٕمٛمًؾ  وم٢مق ومرض أق   ،لأجْمه

ؼ اًمٜمٔمرً ٚمً ومٕمٛمي  ،رؼي٘متْمٞم٤مق اًمتخٞمٞم سمؾ  ،اًمتخٞمػم ل ُمٓمٚمؼي ؼومٞمف ُ ي٘متْم ٝمؿ إذا طًم٘م 

 .(1)ـها لمم ذم اجلٛمٚم٦م ُم٤م دالُمقا قمٚمٞمف هق اّي  اىمت٣م أق  

 اإلٟم٤ًمق مج٤مقم٦مه ذم همػم لُ سم٠مس أق يّمكم    ُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم:اًمِمٞمخ اًمٕمال  ىم٤مـ 

ـٌ  وم٘مد صغم  سم٤مسمـ قم٤ٌمسى : ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقـ  ًمٗمٕمؾٌ  ،أطمٞم٤مٟمه٤م رُمْم٤مق ذم سمٞمتفٌ  ُمًٕمقدى  لاسم

٤م ، ٦مه راشم٦ٌمه ٜم  خذ ذًمؽ ؾًم ًمٙمـ مل يت   .٤مق مج٤مقم٦مه ذم سمٞمتفؼلطمذيٗم٦م سمـ اًمٞمٛم لمل يٙمـ أجْمه

  .ـها (2)ذم اعمًجد  يٗمٕمٚمفً 

 :ئدةفا
ـً  ٝم٤م ٝم٤م أطمٞم٤مٟمه٤م ليؽميمً دالف قمٚمٞمٝم٤م سمؾ يٗمٕمٚمً يً  ملسو هيلع هللا ىلصاًمتل مل يٙمـ رؾمقـ اهلل  اّومٕم٤م

٤م ٟمققم٤مق  :أطمٞم٤مٟمه

 هذا اّصؾي  عً ام يدي لإٟم   ،ُمـ ومٕمٚمف لاًمٖم٤مًم٥ًم  ومٞمف اّصًؾ  ْمحي ُم٤م اشم   :اًمٜمقع اّلـ

ا ،أطمٞم٤مٟمه٤م  :قمٚمٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م لاًمٖم٤مًم٥ًم  ومٝمذا هق اّصًؾ  ،لذًمؽ ُمثؾ صالة اًمٜم٤مومٚم٦م ُمٜمٗمرده

  . اًمٜم٤مومٚم٦م مج٤مقم٦مهذا أطمٞم٤مٟمه٤م ومٞمّمكم   عً دي ام يإٟم  

                                                           

 (.3/252اعمقاوم٘م٤مت )  (1)

 (.4/67اًمنمح اعمٛمتع ) (2)
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٤م  -لُمثؾ  ءة ذم صالة اعمٖمرب -أجْمه  أق ي٘مرأ ومٞمٝم٤م سم٘مّم٤مرٌ  اًمٖم٤مًم٥ًم  يفً دَ هي  :اًم٘مرا

ـٌ ومٞم٘مرأ ومٞمٝم٤م سمٓمٌ  هذا اّصؾي  عً لأطمٞم٤مٟمه٤م يدي  ،اًمًقر ً   قا  ومام يم٤مق ُمـ ،قر لٟمحق ذًمؽاًم

 .- فقمغم ُم٤م ؾمٌؼ ٟم٘مٚمً  -اًمٌدع  ُمـ مجٚم٦مٌ  اّصؾٌ  اعمدالُم٦م قمغم ظمالٌؽ  هذا اًمٜمقع وم٢مق  

 ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقـ اهلل أق   سمؾ صم٧ٌمي  ،ْمح ومٞمف اّصؾ لاًمٖم٤مًم٥مُم٤م مل يت   :اًمٜمقع اًمث٤مين

 لإقَ  ،اًمٗمٕمٚملم قمغم أطمدٌ  ومٛمثؾ هذا اًمٜمقع شمّمح  اعمدالُم٦مً  :هذا شم٤مرةه لهذا شم٤مرةه  ومٕمؾي 

ع سمٗمٕمؾ هذا شم٤مرةه لهذا شم٤مرةه  يم٤مق اّومْمًؾ   .اًمتٜمق 

د لاّذاقؾ هلذا سم٤مُظمتالؽ ذم أدقمٞم٦م اُؾمليٛمث    .تٗمت٤مح لاًمتِمٝم 

ـ   ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل   ُمٜمٝم٤م ُم٤م صم٧ٌمي  : ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ،لاطمدى ُمـ اُّمريـ يمؾ   أبف ؾم

ًمٙمـ ىمد يتٜم٤مزقمقق ذم  ،مه٤م مل ي٠مثؿ سمذًمؽأطمدي  ـ ومٕمؾي ُمي  ٗم٘م٧م اُّم٦م قمغم أق  لاشم  

ز  اًمٜم٤مًس  اًمتل اشمٗمؼي  ملسو هيلع هللا ىلص لهق سمٛمٜمؼزًم٦م اًم٘مراءات اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل   ،اّومْمؾ قمغم ضمقا

ءةى ؿم٤مء ُمٜمٝم٤م ءة سم٠من  اًم٘مرا  ءة اعمِمٝمقرة سملم اعمًٚمٛملم :ىمرا  اعمًٚمؿً  ومٝمذك ي٘مرأً  :يم٤مًم٘مرا

  .ٝم٤م ًم٥ًٌمى ُمـ اّؾم٤ٌمبلإق اظمت٤مر سمٕمْمي  ،ُمٜمٝم٤م سمام ؿم٤مءي 

أبف يم٤مق ي٘مقهل٤م ذم ىمٞم٤مف  ملسو هيلع هللا ىلص اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمٜمٌل   لُمـ هذا اًم٤ٌمب اُؾمتٗمت٤مطم٤مًت 

دذم آظم الشمفٌ لأبقاع اّدقمٞم٦م اًمتل يم٤مق يدقمق هب٤م ذم صي  ،اًمٚمٞمؾ  ومٝمذك اّبقاعً  ،ر اًمتِمٝم 

ًمٜم٤م  سمف ُمـ ذًمؽ أومْمًؾ  ًمٙمـ ُم٤م أُمري  ،ٝم٤م ؾم٤مئٖم٦مو سم٤مشمٗم٤مؾ اعمًٚمٛملميمٚم   ملسو هيلع هللا ىلص اًمث٤مسمت٦م قمٜمف

هذك اّبقاع قمغم همػمه٤م  أطمدٌ  شمرضمٞمحي  ؿ أق  لًمًٞمٕمٚمي  ،ـها (1)لمل ي٠مُمر سمف  فً ٤م ومٕمٚمي ؼٛم  ؼُم

 .شم٘مريرك ُم٤م ؾمٌؼي  حى ظم٤مرضمل  ُ خًي٤مًمًػ عمرضم  

                                                           

 لاُؾمتذيم٤مر ُسمـ قمٌد اًمؼم ،( 337، 336، 265، 69، 67، 22/66جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (1)

 (.34ص )لشمّمحٞمح اًمدقم٤مء  (،321ص )لضمالء اّومٝم٤مف ُسمـ اًم٘مٞمؿ  ،(1/485)
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ع ُ يّمح  مجٕمً  قم٦م اعمختٚمٗم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م اظمتالؽي اعمتٜمق اًمٕم٤ٌمداًت  تنبيٌى: ٝم٤م شمٜمق 

٤م    سم٠ميمثري يم٠مق يًتٗمتح اعمّمكم   :لاإلشمٞم٤مق هب٤م مجٞمٕمه
ٌ
 :اؾمتٗمت٤مح ذم صالةى لاطمدةى  ُمـ دقم٤مء

 . (1)ذًمؽ مل يٗمٕمَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ققٌ اًمٌدع اعمٜمٝمل  قمٜمٝم٤م ًمٙمي  لومٕمؾ هذا ُمـ مجٚم٦مٌ 

 املقدمة اثلاثلة
ـ   إطمداثى  يمؾ   ٤م ومٝمق ُمـ مجٚم٦م اًمٌدع  قمٚمٞمف دًمٞمؾو  ذم اًمديـ مل يد ُمٕمتؼم ذقمه

  .اًمٕم٤ٌمدات شمقىمٞمٗمٞم٦م ّق   :ُم٦م ذم اًمنمعاعمحر  

ُ قمغم اهلقم  ،٤ٌمعلاًمٕم٤ٌمدات ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ لاُشم   : (2)ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .ـها  لاُسمتداع

ُ   ُ  ذم اًمٕم٤ٌمدات أ وم٤مّصًؾ  : (3)لىم٤مـ  .ـها  ُم٤م ذقمف اهلل ينمع ُمٜمٝم٤م إ

ء أصقـ اًمنميٕم٦م ٟمٕمٚمي   :لىم٤مـ ٌي  ؿً وم٤ٌمؾمت٘مرا ٝم٤م اهلل أل أق اًمٕم٤ٌمدات اًمتل ألضم

  ٌ ُ   اُّمرً  ٝم٤م ُ يث٧ًٌم أطم  وم٘مٝم٤مء ُمـ لهمػمك أمحد يم٤مق لهلذا -صمؿ ىم٤مـ  -  سم٤مًمنمعهب٤م إ

ُ  ومال يً  :ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمتقىمٞمػ اّصؾي  إق   :حلدي٨م ي٘مقًمققا أهؾ  ُم٤م نمع ُمٜمٝم٤م إ

ُ   ،اهلل قمفً ذي   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژ :ك ىمقًمف دظمٚمٜم٤م ذم ُمٕمٜملإ

 .(4)ـها  ]21الشورى: [ ژ ...﮸ ﮷ ﮶ ﮵

                                                           

 (،321ص )لضمالء اّومٝم٤مف  ،(458، 275، 274، 245، 22/244راضمع اًمٗمت٤ملم )  (1)

 .(43ص )لشمّمحٞمح اًمدقم٤مء 

 (.22/517جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (2)

 (. 2/86اُىمتْم٤مء ) (3)

 .( 35/ 31جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) :لاٟمٔمر ،(163ص)اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م  (4)
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ًمف  أق يٕمٌد اهلل سمام ؾمٜمحي  لىمد اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقق قمغم أبف ًمٞمس ّطمدى   لىم٤مـ:

  ٌ ُ   ،ف لرآكً لأطم لىمد ىم٤مـ ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ذم  ، سم٤مًمٕم٤ٌمدة اًمنمقمٞم٦مسمؾ ُ يٕمٌدك إ

ُم٤م  :ىمٞمؾ ،سمفً صقي أي ل فً ًّم أظمٚمي  :ىم٤مـ ]2ادلك: [ ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم

سمه اًمٕمٛمؾ إذا يم٤مق ظم٤مًمّمه  إق   :ىم٤مـ ؟سمفً لأصقي  فً ًّم أظمٚمي  لإذا  ،٘مٌؾ٤م مل يً ٤م لمل يٙمـ صقا

سمه  سمه ٘مٌؾ طمتك يٙمقق ظم٤مًمّمه ٤م مل يً ٤م لمل يٙمـ ظم٤مًمّمه يم٤مق صقا أق  لاخل٤مًمًص  :٤م٤م صقا

ً   يٙمقق هلل لاًمّمقاًب   .(1) ٜم٦مأق يٙمقق قمغم اًم

أق يٕمت٘مد أل ي٘مقـ  قز ّطمدى إذ يم٤مق اعمًٚمٛمقق ُمتٗم٘ملم قمغم أبف ُ جي  لىم٤مـ:

ُ  = أل ُمًتح٥م  لاضم٥مو  :إمم اهلل لـمريؼو  لسمر   لـم٤مقم٦مو  رسم٦مو : إٟمف ىمً قمـ قمٛمؾى   أق إ

ٕمٚمؿ سم٤مّدًم٦م اعمٜمّمقسم٦م قمغم ذًمؽ لُم٤م : لذًمؽ يً ملسو هيلع هللا ىلصف يٙمقق مم٤م أُمر اهلل سمف لرؾمقًمً 

ً  لُ ُمًتح٥م   ٚمؿ سم٤مشمٗم٤مؾ اُّم٦م أبف ًمٞمس سمقاضم٥مى قمً  ٕمت٘مد أل أق يً  زَ لُ ىمرسم٦م مل جيي

 لـم٤مقم٦م.  ـ إٟمف ىمرسم٦مو ٘م٤ميً 

ٌ  اًمت٘مر   ّمدً ىمي  ومٙمذًمؽ هؿ ُمتٗم٘مقق قمغم أبف ُ جيقزً   ،د سمفب سمف إمم اهلل لُ اًمتٕم

 يـ ُ سم٤مقمت٘م٤مدى ف ُمـ اًمد  ٕمٚمً جقز ضمي ؼومال ي :حًٜم٤متؼف ُمـ اًم٤م لُ قمٛمٚمً خ٤مذك ديٜمه ؼلُ اشم  

ـى   .(2) لقمٛمؾ لُ سم٢مرادةى  لىمق

ـي  : (3)لىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ ُ   لُ دي  ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمٌٓمالقً  وم٤مّصًؾ  ،قمفً  ُم٤م ذي إ

 . طمتك ي٘مقف دًمٞمؾو قمغم اُّمر 

                                                           

 .(76اًمرد قمغم اًمٌٙمرن )ص  (1)

 .(451/ 11جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (2)

 (. 259/ 1قمالف )اإل (3)
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ـ  قمغم هذك اًم٘م٤مقمدة ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اّئٛم٦م ذم هذا ُمِمٝمقرو  ليمالفً   چ ژ :ليد

يـ ]3ادائدة: [ ژ... ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  وم٤مًمد 

صم٤مٌت    .يم٤مُمؾو ُ ي٘مٌؾ اعمًحدي

  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ :لىمقًمف شمٕم٤ممم

 .]21زاب: األح[ ژ     ی

 .]31آل عمران: [ ژ...ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ :لىمقًمف

 .(1)ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد   ـ أطمدثي ُمي   :لطمدي٨م قم٤مئِم٦م

صم٤مٌت ؼؿ لُمً ٤ميمً إي    :لطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م صم٦مى ؼيمؾ ُمً  وم٢مق   :اُّمقر حدي حدي

 .(1) سمدقم٦مو 

 .ًٚمؿرلاك ُم (1)ليمٍؾ سمدقم٦مى والًم٦مو  : لطمدي٨ًم ضم٤مسمرى 

سمدقم٦مى  يمؾ   ،ٌٕمقا لُ شمٌتدقمقا وم٘مد يًمٗمٞمتؿاشم   : قمـ اسمـ ُمًٕمقدى أبف ىم٤مـ لصم٧ٌمي 

 . (2)والًم٦مو 

: قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامق أبف يم٤مق يدظمؾ اعمًجد ومٞم٘مػ قمغم احٌلٚميؼ ومٞم٘مقـ لصم٧ٌمي 

ء ي٤م ُمٕمنمي   ا اٌ٘متً ومٚمًـ ؾمٚمٙمتٛمقه٤م ًم٘مد ؾمي  ٙمقا اًمٓمريؼي اؾمٚمً  ،اًم٘مر  ٤م سمٕمٞمده لًمًـ  ،ؿ ؾمٌ٘مه

ُه ًم٘مد وٚمي ؿ يٛمٞمٜمه أظمذشمً  ا تً ٚمَ ٤م لؿمام ُه سمٕمٞمده  .(3)ؿ وال

                                                           

 .ؾمٌؼ خترجيف (1)

 .( 37صلاًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م )٤مح ذم اًمٌدع لاسمـ لو   ،(16أظمرضمف أبق ظمٞمثٛم٦م ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ )ص (2)

، (36صلاًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م )٤مح ذم اًمٌدع لاسمـ لو   ،(86أظمرضمف اسمـ ٟمٍم ذم اًمًٜم٦م رىمؿ ) (3)

 (.7282)ُمـ صحٞمحف لأظمرج اًمٌخ٤مرن ٟمحقك ذم يمت٤مب اُقمتّم٤مف 
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 .(1)طمًٜم٦مه  رآه٤م اًمٜم٤مًس  لإقَ  والًم٦مو  يمؾ  سمدقم٦مى   :لقمـ اسمـ قمٛمر أبف ىم٤مـ

يـ ومٝمق والًم٦مو  :فائدة ـ   ،سمدقم٦مى والًم٦مو  يمؾ   إذَ  :ُم٤م صم٧ٌم أبف سمدقم٦مو ذم اًمد   ليد

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ىم٤مـ رؾمقـ  ،يمحدي٨م ضم٤مسمر ،٦م ًمٚمٌدعاِي٤مت لاّطم٤مدي٨م اًمذاُم   هلذا قمٛمقفً 

 .(2)رلاك ُمًٚمؿ  سمدقم٦مى والًم٦مو  ليمٍؾ  

 اُّمقر ٤ميمؿ لحمدصم٤مٌت إي    :ىم٤مـ ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  لطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م أق  

 . (2)سمدقم٦مى والًم٦م  يمؾ   وم٢مق  

ـً  ـً ، (2)سمدقم٦مى والًم٦مو  ليمؾ   : اسمـ ُمًٕمقد لىمد ؾمٌؼ ىمق يمؾ   : اسمـ قمٛمر لىمق

 .(2)طمًٜم٦مه  رآه٤م اًمٜم٤مًس  لإقَ  والًم٦مو  سمدقم٦مى 

 حمرُم٦م، هذا مم٤م أمجعي  يـ والًم٦مو ذم اًمد   سمدقم٦مى  يمؾ   ُم٠ًمخ٦م أق   ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ً  قمٚمٞمف اًمّم    .(3) اًمّم٤مًمح ٚمًػ ح٤مسم٦م لاًم

ٌ  لُمي   :لىم٤مـ أل  ه٤م لاضم٦ٌمه لهق يٕمت٘مدً  لُ ُمًتح٦ٌمه  د سمٕم٤ٌمدة ًمٞم٧ًم لاضم٦ٌمه ـ شمٕم

ـ   = ُمًتح٦ٌمه   يـ، وم٢مق  ٛم٦م اًمد  سم٤مشمٗم٤مؾ أئ طمًٜم٦مه  سمدقم٦مه ؾمٞم٦ًم ُ سمدقم٦مه  ُمٌتدعو  ومٝمق و٤م

ٌي  ُ   دً اهلل ُ ًيٕم  .(4)أل ُمًتح٥م   سمام هق لاضم٥مو إ

 ،دلق همػمه٤م صم٦مه حمدي  ُ خيص   اًمٌدع لاعمحدصم٤مت قم٤مف   ذفٍ   :ىم٤مـ اًمِم٤مـمٌل

 قا هب٤م. اعمٌتدقم٦م اًمتل اطمتج   فٌ ٌي ُمـ ؿًم  مجٚم٦مى  حت٧م هذك اًمؽممج٦م اًمٜمٔمر ذم ليدظمًؾ 

                                                           

 .(187اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ اًمٙمؼمم ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ص:  (1)

 .ؾمٌؼ خترجيف (2)

ط اعمًت٘مٞمؿ ) (3)  .(64/ 1اىمتْم٤مء اًمٍما

 .(25ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ لاًمقؾمٞمٚم٦م )ص  (4)
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ً   إمج٤معً  - صمؿ ىم٤مـ - ٤مسم٦م لاًمت٤مسمٕملم لُمـ يٚمٞمٝمؿ قمغم حٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّم  اًم

ًي قمٜمٝم٤م، لقمٛم   ٝم٤م لاهلرلًب ٝم٤م يمذًمؽ، لشم٘مٌٞمحً ذُم   لمل ي٘مع ُمٜمٝمؿ  ،ؿ سمٌمء ُمٜمٝم٤مـ اشم

 لُ ُمثٜمقي٦م.  ػو ذم ذًمؽ شمقىم  

ء  -ومٝمق  ـ   إمج٤معو  -سمح٥ًم اُؾمت٘مرا ًمٞم٧ًم  سمدقم٦مى  يمؾ   قمغم أق   صم٤مسم٧م، ومد

 .(1) ، سمؾ هل ُمـ اًم٤ٌمـمؾسمحؼ  

يـ سمدقم٦مو طمًٜم٦مو  ،٤م ؾمٞم٦ًمو ٝميمٚم   اًمٌدعي  ومٌٝمذا ًيٕمٚمؿ أق   ومٗمل هذا  :لُ شمقضمد ذم اًمد 

ً   رد   سمـ قمٌد اًمًالف لاًم٘مراذم  يم٤مًمٕمز   :لم طمًٜم٦مه لؾمٞم٦ًمه ٛمل اًمٌدع ىمًٛمي قمغم ُم٘م

ٛمل لاًمًخ٤ملن لاًمًٞمقـمل لأيب تلاًمٜمقلن لاًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل لاسمـ طمجر اهلٞم

 .اًمًٕم٤مدات اسمـ اّثػم لقمكم اجلرضم٤مين لهمػمهؿ

 :دًمٞماله دًمٞماله ُمع اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اًمت٘مًٞمؿ ومدلٟمؽي  ٦مه هل١مُء أدًم   قمغم أق  

ومام  : ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مـ رؾمقـ اهلل  :رلم اخلٓمٞم٥م قمـ أبس أبف ىم٤مـ :اًمدًمٞمؾ اّلـ

ـو   .رآك اعمًٚمٛمقق طمًٜمه٤م ومٝمق قمٜمد اهلل طمً

 :ُمـ طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم أبف ىم٤مـ (2)رلم ُمًٚمؿ :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

ةو جمت٤ميب اًمٜمٍ ومج٤مءك ىمقفو طًم  :ىم٤مـ ،ًمٜمٝم٤مرذم صدر ا ملسو هيلع هللا ىلص٤م قمٜمد رؾمقـ اهلل يمٜم   امر ٗم٤مةو قًمرا

ً  أل اًمٕم٤ٌمء ًُمت٘مٚم   تٝمؿ ُمـ ًُميي دن اًم ري  ،ٝمؿ ُمـ ًُميسمؾ يمٚم   :ٞمقؽ قم٤مُم   لضمفً  ومتٛمٕم 

٤م رأم هبؿ ُمـ اًمٗم٤مىم٦م ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل 
ٌ
ُه وم٠مذ   وم٠مُمري  ومدظمؾ صمؿ ظمرجي  ،ح  ق لأىم٤مفي سمال

 ]1ساء: الن[ ژ …پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ صمؿ ظمٓم٥م وم٘م٤مـ: ومّمغم  

                                                           

 .(245/ 1اُقمتّم٤مف ) (1)

 .(1717رىمؿ ) (2)
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 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژ :لاِي٦م اًمتل ذم ؾمقرة احلنم ،اِي٦م

كٌ سمً  ُمـ ص٤معٌ  ُمـ صمقسمفٌ  ُمـ درمهفٌ  رضمؾو ُمـ ديٜم٤مركٌ  ؾي شمّمد  ،  ]18احلرش: [ ژ …ٹ  ر 

ةى  ومج٤مءي  :ىم٤مـلًمق سمِمؼ  مترةى  -طمتك ىم٤مـ  -ُمـ ص٤مع مترك  رضمؾو ُمـ اّبّم٤مر سمًٍم 

ف شمٕمجزً  لم طمتك رأج٧م يمقُمي  اًمٜم٤مًس  ؿ شمت٤مسمعي صم :ىم٤مـ ،قمٜمٝم٤م سمؾ ىمد قمجزت يم٤مدت يمٗم 

وم٘م٤مـ  ،٦ٌمو هي ذَ يم٠مبف ُمً  يتٝمٚم ًؾ  ملسو هيلع هللا ىلصلضمف رؾمقـ اهلل  ُمـ ـمٕم٤مفى لصمٞم٤مبى طمتك رأج٧ًم 

ـ  ذم اإلؾمالف ؾًمٜم  ُمي  : ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  هب٤م  ـ قمٛمؾي ُمي  ضمرً ه٤م لأي ضمرً أي  ٦مه طمًٜم٦مه ومٚمفً ـ ؾم

ـ  ذم اإلؾمالف ؾمٜم   ،ُمـ أضمقرهؿ رءو  ُمـ همػم أق يٜم٘مصي  كً سمٕمدي  يم٤مق  ٦مه ؾمٞم٦ًمه لُمـ ؾم

 .هؿ رءو ُمـ ألزارٌ  ُمـ همػم أق يٜم٘مصي  هب٤م ُمـ سمٕمدكٌ  ـ قمٛمؾي ُمي  رً زَ زًره٤م للٌ قمٚمٞمف لٌ 

ـً  :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م مج٤مقم٦مه  قق اًم٘مٞم٤مفي ًيّمٚم   ٤م رأم اًمٜم٤مسي قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ح   ىمق

 .(1)رلاك اًمٌخ٤مرن ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦ًم   :ذم رُمْم٤مق

  أبق سمٙمر ٤م أُمري ؼيمٛم ػى لاطمدى ّمحي ذم ُمً  ٛمٕمفً ؼاًم٘مرآق لضم يمت٤مسم٦مً  :اًمدًمٞمؾ اًمراسمع

ـي  زيدي  - قمٛمر سمٛمِمقرةٌ  - ف لىمد اًمٌخ٤مرن ذم لاحلدي٨ًم  صم٤مسم٧م، سم   .شم٘مد 

  :اإلضم٤مسم٦م قمغم هذك اّدًم٦م سم٤مُظمتّم٤مر ُم٤م أُمٙمـ لدلٟمؽي 

٤م. طمدي٨مو ومٝمق  :اًمدًمٞمؾ اّلـ٤م اإلضم٤مسم٦م قمغم أُم    وٕمٞمػ ُ يّمح ُمرومققمه

 .(2)ًٕمقدقمغم اسمـ ُم لىمٗمفً  ح  اهل٤مدن: إؾمٜم٤مدك ؾم٤مىمط لاّصي  ىم٤مـ اسمـ قمٌد

                                                           

 (.2717رىمؿ ) (1)

 (.2/188يمِمػ اخلٗم٤مء )اٟمٔمر:  (2)
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٤م اخلٓمٞم٥ًم  لرلم احلدي٨مي   أق    اًمِمٞمخ اًّم٤ٌمين لسملم   ،(1)اًمٌٖمدادن   ُمرومققمه

اإلُم٤مف أمحد  فً يمام أظمرضمي  ،(2)قمـ اسمـ ُمًٕمقد ام يث٧ًٌم أبف إٟم   ذيمري  صمؿ   ،اسمه٤مذم إؾمٜم٤مدك يمذ  

 . (اًمٗم٘مٞمف لاعمتٗم٘مف)لاخلٓمٞم٥م ذم 

سمـ ُمًٕمقد ممـ ي٘مقـ:  قمٌد اهلل أق   لُ شمٜمسي  قمٚمٞمف، اًمٕمٚمامءً  ُم٤م أمجعي  :لُمٕمٜم٤مكً 

 .سمدقم٦مى والًم٦مو  يمؾ   سم٠مق  

ـَ  طمدي٨م : اًمدًمٞمؾ اًمث٤مينأُم٤م اإلضم٤مسم٦م قمغم  ـ  ُمي   ...ذم اإلؾمالف ؾمٜم٦مه طمًٜم٦مه  ؾم

 :ألضمفى  ُمـ سمف اعمًتدًم لم قمغم وم٤مًمرد  

ـ  ( ذم احلدي٨م حمتٛمٚم٦مو عمٕمٜمك أبِم٠مي  أق   :اًمقضمف اّلـ لعمٕمٜمك أطمٞم٤م  ،ًمٗمظ ) ؾم

ر ـً  ،لذيم  ُم٤م ومٞمف  هم٤مي٦مً  ُمٜم٤مؾم٦ًٌم احلدي٨م إذَ : امهلً أل  : ُّمريـهق اعمتٕملم   اًمث٤مين لاُطمتام

ةٌ  اّبّم٤مرن ص٤مطم٥مي  أق   ً  أطمٞم٤م لذيم   اًمٍم  ـي  أق  : ٜم٦م. لصم٤مٟمٞمٝمامر هبذك اًم  اّلـ اُطمتام

ضو سم٤مّطم٤مدي٨م اًمذ   ـً  ًح ومٕمغم هذا يؽمضم   ،قمـ اًمٌدع ٤مهٞم٦مٌ لاًمٜم   ٦مٌ اُم  ُمٕم٤مري   .اًمث٤مين اُطمتام

يـ  أق   :اًمقضمف اًمث٤مين ُمٕمروم٦م هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ اُّمقر احلًٜم٦م أل اًمًٞم٦ًم ذم اًمد 

 نمع ُّمريـ: إمم اًمراضمعو 

. أظمرضمف فً ٌي ٞمّمريدى ًمٚمخػم ًمـ يً ليمؿ ُمـ ُمً  :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مـ أق   :ألهلام

 اًمدارُمل. 

 

                                                           

 (.4/387شم٤مريخ سمٖمداد ) (1)

 (.2/17اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ) (2)
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ـي  أق  : صم٤مٟمٞمٝمامل ٟمه٤م ذم متٞمز احلًـ ومال يّمٚمً  اًمٜم٤مس شمتٗم٤ملًت  قم٘مق ح أق شمٙمقق ُمٞمزا

يـ ذم (1)ءلاًمز    .اًمد 

ف، لهق ىمقـ قمكم   ٤م إق   : لىمد ًيْم٤مًؽ لضمفو صم٤مًم٨مو ُمـ سم٤مب اإلًمزا أُمي

، ومٝمؾ ًي٘م٤مـ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌقشَمري ًمٞم٧ًَم سمختؿى يم٤معمٙمتقسم٦م، لًمٙمـ ؾًمٜم ٦مو طمًٜم٦مو قمـ رؾمقـ اهلل 

ـ سمٕمدي اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة لاًمًالف؟!، صمٝم٤م ُمي  إق  اًمقشمر سمدقم٦مو طمًٜم٦م؟! لهؾ ًي٘م٤مـ: أطمدي

ٜم٦م احلًٜم٦م ُ سمٍد أق يٙمقق ىمد ضم٤مء اُّمًر هب٤م قمـ رؾمقـ  اجلقاب: ُ: ومًٕمٚمٌؿي   ً أق  اًم

ًف اًمٜم٤مس أل اؾمتحًٜمقك.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ، لًمٞم٧ًم مم ٤م اسمتدقمي

دً  ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  : ىمقـ قمٛمر: اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م٤م اإلضم٤مسم٦م قمغم أُم   سم٤مًمٌدقم٦م  وم٤معمرا

ىمد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقـ ٚم٦م اًمٌدع ّق  هذا اًمٗمٕمؾ ًمٞمس ُمـ مًج  وم٢مق   :عاًمنم   ٖم٦م ُ ذمذم اًمٚم  

ـي  لهذا اح٤مٟمعً  ،ح٤مٟمعى  فً ذم رُمْم٤مق صمؿ شمريمي  مج٤مقم٦مه  اًم٘مٞم٤مفي  ومٕمؾي  ف ومّم٤مر ومٕمٚمً  ،سمٛمقشمفٌ  زا

ـً  ًؾ ٦مه ومًٞمحٛمي ٦مه ذقمٞم  ؾمٜم   ٖمقن ُ اًمنمقمل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هذا قمغم اعمٕمٜمك اًمٚم   ىمق

  .٦مو ٟمٌقي٦مو ٜم  هذا اًمٗمٕمؾ ًمٞمس سمدقم٦مه ذقمٞم٦مه سمؾ ؾًم  ّق  

٤م قمٛمرً  ٤م ذم طمدي٨م ؼ٤ٌمقمٝمؿ يمٛمٟم٤م سم٤مشم  رَ ُمٌ ًمراؿمديـ اًمذيـ أً ُمـ اخلٚمٗم٤مء ا لًي٘م٤مـ أجْمه

 .(2)اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م

                                                           

 ،(2/128لضم٤مُمع اًمٕمٚمقف لاحلٙمؿ ) ،( 3/46لاُقمتّم٤مف )  ،( 2/87اٟمٔمر اُىمتْم٤مء )  (1)

لأصقـ اًمٌدع  (،18ص )لاإلسمداع ذم يمامـ اًمنمع  ،(1/394ليمت٤مب طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م )

 .(45-42ص )ذم اُّم٦م  ءليمت٤مب اًمٌدقم٦م لأثره٤م اًمز (،121ص )

 ،(1/337لاُقمتّم٤مف ) ،( 378-8/377لُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م )  ،( 2/95اٟمٔمر اُىمتْم٤مء ) (2)

 لاإلسمداع ذم يمامـ ،( 1/411ليمت٤مب طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدع ) ،(2/128ُمع اًمٕمٚمقف لاحلٙمؿ ) لضم٤م

 .(95،126،129ص )ليمت٤مب أصقـ اًمٌدع (، 17-15ص )اًمنمع 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

79 

ومال  = اًم٘مرآق ذم ُمّمحػى لاطمدى  ٛمعً ؼلهق ضم: اًمدًمٞمؾ اًمراسمع٤م اإلضم٤مسم٦م قمغم أُم  

ؽي  ًي ٤م ،ّبف ُمـ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م :ومٞمف ممي  ٦ٌم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اًمذيـٜم  ُمـ ؾًم  لهق أجْمه

ً  أً  ًً ُمرٟم٤م سم٤مًمتٛم   .تٝمؿٜم  ؽ سم

ً   ثو دي هذا اًمت٘مًٞمؿ حًم  يتٌلم أق  ومٌٝمذا   .ه١مُء ومٞمف ٚمػ ومال جيقز شم٘مٚمٞمدً مل يٕمرومف اًم

 :تذييالت مهمات
ح٘مٞمؼ ؼإشم٘م٤مق اًمّمٜمٕم٦م ذم شم)٤مرن ذم يمت٤مب ؼاهلل اًمٖمٛم ذيمر قمٌد اًمتذيٞمؾ اّلـ:

صو  - ذم أُمرٟم٤م هذا ُمـ أطمدثي  طمدي٨ملأق   (1)(ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م  يمٍؾ  حلدي٨م:  خمّم 

و   والًم٦مو  سمدقم٦مى  دًم لُمٌلم   والًم٦مه  إذ ًمق يم٤مٟم٧م اًمٌدقم٦مً  ،٤م هق لاوحو ؼيمٛم ،ُمٜمٝم٤م ٚمٛمرا

ًه٤م ومٝمق رد   ـ أطمدثي ُمي  :احلدي٨مذم سمدلق اؾمتثٜم٤مء ًم٘م٤مـ  ٤م ًمٙمـ ح   ،ذم أُمرٟم٤م هذا ؿمٞم

ُم٤م  :ٟمققم٤مق ثي ٛمحدي ؼاًم أق   أوم٤مدي   ومٝمق رد   ،ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف أطمدثي   :ىم٤مـ

يـ سم٠مقَ  ٤م ًم٘مقاقمدكٌ  ًمٞمس ُمـ اًمد    .لهق اًمٌدقم٦ًم اًمْمالًم٦م :ومٝمق ُمردلدو  ئٚمفٌ لدُ يم٤مق خم٤مًمٗمه

ـو لهق  كً دي أل أج   ،أصؾو  ًمفً  دي ٝمٌ يـ سم٠مق ؿمي لُم٤م هق ُمـ اًمد   دًمٞمؾو ومٝمق صحٞمحو ُم٘مٌق

  ً  .(2)ـهاٜم٦م احلًٜم٦ًم اًم

 لشم٠مصٞمؾو ًمٗمتح سم٤مب اًمٌدع ،ظمٓم٠مو  داقمٞم٦م اًمٌدقم٦م اًمٖمامرن   فً أق ي٘م٤مـ: ُم٤م ىم٤مًمي  لاًمرد  

  :هق أق حًيٛمؾ قمغم أطمد أُمريـًمٚمحدي٨م ح ٗمٝمقف اًمّمحٞماعملإٟمام  :اًمتل هل والًم٦م

ُ   :اّلـ : ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل   سمٕمد قمٝمدٌ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م اعمٕمتؼمة اًمتل مل شًمٗمٕمؾ إ

 .. .لأذاق قمثامق اّلـ يقف اجلٛمٕم٦م لهٙمذا ،اًم٘مرآق يمجٛمعٌ 

                                                           

 .(23– 22ص) (1)

 .(484ص)اعمقؾمققم٦م اًمٞمقؾمٗمٞم٦م  ص٤مطم٥ًم  سمٜمحق هذا اًمٙمالف ذيمري  (2)
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 يم٘مٞم٤مفٌ  ،ُم٤مٟمعى  ًمقضمقدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصقـ اهلل ؼقمغم اًمٕم٤ٌمدات اًمتل مل يٗمٕمٚمٝم٤م رؾم :اًمث٤مين

ُ   ف ّضمؾٌ لهذا يمٚم   :دمج٤مقم٦مه ذم اعمًج رُمْم٤مقي  هذا احلدي٨م ُمع  ُمٗمٝمقفً   يتٕم٤مرضي أ

  ً ً   وم٢مق   :ٜم٦م اًمؽميمٞم٦ماًم اُطمتج٤مج  شم٘مريري  لدلٟمؽي  :ٕمتؼمي ُمً  ذقمل   يمٞم٦م دًمٞمؾو ٜم٦م اًمؽم  اًم

 ت:ؼ هب٤م ُمـ ُمٝمام  ُم٤م يتٕمٚم   لسمٕمضي  ،هب٤م

  ً ـً  فً يمٞم٦م هل: ُم٤م شمريمي ٜم٦م اًمؽم  اًم اّظمٞم٤مر ُمـ اًمٕم٤ٌمدات  لأصح٤مسمفً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق

  لضمقدٌ ُمع 
ٌ
 .ُمٜمٙمرة سمدقم٦مو هذا  ًؾ ٕمَ ومٗمٌ  .اح٤مٟمع اعم٘متيض لاٟمتٗم٤مء

ا ُمـ اًمٌدعٝم٤م جيكم  ٦م وٌٓمً ُمٝمٛم   لهذك ىم٤مقمدةو   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  شمرؿي  وم٢مق   : يمثػمه

 لاعمقصقؽ رسم ف، ـم٤مقم٦م قمغم احلرصٌ  يمؾ   احلريًص  لهق -ومٕمٚمف  ُمع إُمٙم٤مقٌ  اًمٕمٛمؾي 

َٚمٌؼ  أظمِمك سم٠مبف  هذك يمٗمٕمٚمفٌ  ح٤مًم٦مً ؼومٝمق لاًم = ًُمٜمتيػى  لاح٤مٟمعً  - ًمف لأت٘م٤مًهؿ اهلل ظمي

ٌ دن ًمٚمٕمٛمؾٌ  ـً  ًمٙمـ ُ يّمح   ،ؾمٜم٦مو  ملسو هيلع هللا ىلصف ٜم٦مو لشمريمً ؾًم  ملسو هيلع هللا ىلصف ٚمً ٕمَ ومٗمٌ  :اًمتٕم  ًمٜم٤م اُؾمتدُ

  ً ُ  ٜم٦م اًمؽم  سم٤مًم   .ٜم٘مؾلاقمل ًمٚمٜم٘مؾ ومال يً  قمٜمد شمقوم ر اًمد  يمٞم٦م إ

يمام أؿم٤مر  .اًمٕم٤ٌمدة دلق ضمزئٝم٤م اِظمر ٘مؾ ضمزءً ر هذا ومٞمام إذا ٟمً تّمق  لأىمقم ُم٤م يً 

ـً   ،لاقمل قمغم ٟم٘مٚمٝم٤مر اًمد  ذم اًمٕم٤ٌمدات أهن٤م مم٤م شمتقوم   اّصؾي  قمغم أق   (1)ٞم٦مشمٞمٛم هلذا اسم

ُ  لُ يً  ى ٜمت٘مؾ قمـ هذا اّصؾ إ  ٦م لاوح٦م. ج  لطًم   سمدًمٞمؾ سملم 

 قمغم -لأطمٞم٤مٟمه٤م  ،لاقمل ًمٜم٘مؾ اًمٗمٕمؾ أيمثر ُمـ اًمؽمؿر اًمد  لوم٤مئدة هذا أبف أطمٞم٤مٟمه٤م شمتقوم  

 ، ومٛمثاله صالة اًمرهم٤مئ٥م لاًّمٗمٞم٦م-يًت٘مٌؾ ف ومٞمام يمام ؾمٞم٠ميت شمقوٞمحً  - ُ شمتقومر -٦مى ىمٚم  

ٝم٤م سمٕمد شمريمٝمؿ ُمع إُمٙم٤مق ٕمٚمً ومٗمٌ  :لأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقـ اهلل  مل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م طمدي٨مو 

ا ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف :ُمـ مجٚم٦م اًمٌدع= ٜمتػى ُمً  ٝمؿ هل٤م لاح٤مٟمعً ٕمٚمٌ ومٌ   .إذ ًمق يم٤مق ظمػمه

                                                           

 .(53ص )رومع اعمالف قمـ اّئٛم٦م اّقمالف  (1)
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لذًمؽ يمٛمثؾ  :ُم٤مٟمعى ومٚمٞمس داظماله ذم اًمٌدع ًمقضمقدٌ  ملسو هيلع هللا ىلص٤م ُم٤م شمرؿ رؾمقـ اهلل أُم  

ـً  فً ٚمي ومٝمذا ًمق ومٕمي  ،ذاقؾمتخداف ُمٙمؼٍمات اًمٍّمقت ذم اّا  ًمٙمـ ُ ،ؾ٘مٌ ٜمً ًمي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق

 .ملسو هيلع هللا ىلصذم زُمـ اًمٜمٌل  لضمقدكٌ  لهق قمدفً  ُمـ ومٕمٚمفٌ  ُم٤مٟمعو  دي ضمٌ سم٤مًمٌدقم٦م ّبٍف لً  ٗمفً َص لي  يّمح  

ظمِمٞم٦م أق  فً شمريمي  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  وم٢مق   :صالة اًم٘مٞم٤مف مج٤مقم٦مه ذم رُمْم٤مق ليمٛمثؾٌ 

 إذ اًمقطمل -سمٛمقشمف  ومٚمام زاـ اح٤مٟمعً  ،ِم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمفيمام ضم٤مء ذم طمدي٨م قم٤مئ ًيٗمؽمضي 

٤م ومٚمـ يً  اٟم٘مٓمعي  ٕمٚمٝم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٗمٌ  اًمٗم٤مرلًؾ  أُمري  -ٗمرض ومام مل يٙمـ ُمٗمرلوه

 ٍّق اًمٍدلاقمل - ملسو هيلع هللا ىلصٜم٘مؾ قمـ رؾمقـ اهلل ٤م ُم٤ممل يً لأُم   .(1)ذم صحٞمح اًمٌخ٤مرن يمام صم٧ٌمي 

ومر قمغم ٟم٘مٚمف  ومٞمف ذطً  اظمتؾ   إذَ  :قم٦مسم٠مبٍف سمد ومٕمٚمفٌ  لصًػ  ومٝمذا ُ يّمح   - مل شمتقا

ُ  هذا ُ يً  لىمد ؾمٌؼ أق   -لاقمل ًمٚمٜم٘مؾر اًمد  شمقوم    لوع لهذا ُمثًؾ  ،- سمدًمٞمؾ ّم٤مر إًمٞمف إ

ٜم٘مؾ قمـ سمٕمد اًمريمقع مل يً اًم٘مٞم٤مف  وم٢مق   ،در سمٕمد اًمٍرومع ُمـ اًمريمقعاًمٞمديـ قمغم اًمّم  

ـ   ،ُ سم٤مًمقوع لُ قمدُمفٌ  ومٞمف رءو  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل   ر ًمٚمٜم٘مؾ. قوم  لاقمل مل شمتاًمد   قمغم أق   مم٤م د

ـً  فً شمريمي  ومٕمؾى  لصًػ  ُمـ هذا أبٍف ُ يّمح   ًص ومٞمتٚمخ    أل صح٤مسمتفً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق

ُ  سم٠مب     إذا اضمتٛمع ومٞمف أُمراق: ف سمدقم٦م إ

ومر اًمد   -أ ُ  لُ يً  قم٤ٌمدةى  لهذا هق اّصؾ ذم يمؾ  : لاقمل ًمٚمٜم٘مؾشمقا  ٜمت٘مؾ قمٜمف إ

  .سمؼمه٤مق لاوح

ـي  أق ُ يقضمد ُم٤مٟمعو  -ب   لاهلل أقمٚمؿ. .ُمـ ومٕمٚمفٌ  صح٤مسمتفً  أل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يٛمٜمع رؾمق

 
 
: ؛ألادلة على هذه القاعدة هىعان عامة

 
 وخاصة

                                                           

 .ؾمٌؼ خترجيف (1)
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ٟمٞم٦م لاحلديثٞم٦م ذم حتريؿ اًمٌدع ٤م اّدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ومٙمؾ  أُم    :ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اّدًم٦م اًم٘مرآ

ـً  فً ُم٤م شمريمي  ومٕمًؾ  إذَ  يـ = سمدلق ُم٤مٟمعى  ومٕمٚمفٌ  ُمع إُمٙم٤مقٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق   .إطمداثو ذم اًمد 

 :لهذا سمٕمْمٝم٤م :ػمةو أُم٤م اّدًم٦م اخل٤مص٦م ومٙمث

قمـ قمامرة سمـ رؤي٦ٌم أبف رأم سمنم سمـ  (1)رلم ُمًٚمؿ :اًمدًمٞمؾ اّلـ اخل٤مص  

٤م يديف وم٘م٤مـ ٌ   :ُمرلاق قمغم اعمٜمؼم راومٕمه رؾمقـ اهلل  ًم٘مد رأج٧ًم  ،ح اهلل ه٤مشملم اًمٞمديـىم

ـي  ُم٤م يزيدً  ملسو هيلع هللا ىلص ٌ   :سمٞمدك هٙمذا قمغم أق ي٘مق  .ح٦ملأؿم٤مر سم٢مصٌٕمف اعمً

ـ  ح٤ميب قمامراًمّم   أق   :لضمف اًمدًُم٦م ً   ة سمـ رؤي٦ٌم اؾمتد يمٞم٦م ذم اإلٟمٙم٤مر ٜم٦م اًمؽم  سم٤مًم

 .قمغم سمنم سمـ ُمرلاق

ضم٤مء صمالصم٦م  :قمـ أبس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مـ (2)رلم اًمِمٞمخ٤مق :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين اخل٤مص  

 إمم سمٞمقت أزلاج اًمٜمٌل  
ؿ ظمؼملا يم٠مهن  ، ومٚمام أً ملسو هيلع هللا ىلصي٠ًمخقق قمـ قم٤ٌمدة اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلص رهطى

  .لُم٤م شم٠مظمر ف ُمـ ذٟمٌفٌ ٗمر ًمف ُم٤م شم٘مد  ىمد همً ؟! ملسو هيلع هللا ىلصأجـ ٟمحـ ُمـ اًمٜمٌل  :٤مًم قه٤م لىم٤مًمقا ٘مي شمي 

ا٤م أب٤م وم٠مصكم  أُم   :ىم٤مـ أطمدهؿ هر لُ اًمد   لأب٤م أصقفً  ث٤مين:لىم٤مـ اًم ، اًمٚمٞمؾ أبده

ـً ث٤مًم٨م: لىم٤مـ اًم ،ومٓمرأً  ا لأب٤م أقمتز ج أبده  .اًمٜم٤ًمء ومال أتزل 

 ؟!ٚمتؿ يمذا ليمذاأبتؿ اًمذيـ ىمً  : إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مـ ملسو هيلع هللا ىلصومج٤مء رؾمقـ اهلل 
ٌ
 . أُم٤م لاهلل

ًج  لأرىمً صكم  ومٓمر لأً لأً  ل أصقفً ًمٙمٜم   ،ؿ ًمفت٘م٤ميمً ؿ هلل لأي يمً ظمِم٤م ّي إين    :٤ًمءاًمٜم   د لأتزل 

 .ل تل ومٚمٞمس ُمٜم  ٜم  قمـ ؾًم  ومٛمـ رهم٥مي 

                                                           

 .(874ىمؿ )ر (1)

 .(1471(، لُمًٚمؿ رىمؿ )5763أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)
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ً   أق   :لضمف اًمدًُم٦م ُه ُمٜمٝمؿ  -ٜم٦م اًمؽميمٞم٦م دًمٞماله ه١مُء مل يٕمتؼملا اًم  وم٠مبٙمري  -شم٠مل 

ـً  ًً   أق  لسملم  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قمٚمٞمٝمؿ رؾمق  .ؼتفٜم  اًمت٤مرؿ هل٤م شم٤مرؿو ًم

قم٤مئِم٦م  ؾم٠مخ٧ًم  :قمـ ُمٕم٤مذة ىم٤مًم٧م (1)رلم اًمِمٞمخ٤مق :ًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م اخل٤مص  ا

ـً  :وم٘مٚم٧م  رلري٦مو أب٧م؟طمي أي  :وم٘م٤مًم٧م ؟لُ شم٘ميض اًمّمالة احل٤مئض شم٘ميض اًمّمقفي  ُم٤م سم٤م

، لًمٙمٜم  سمحً  ًم٧ًًم  :ىم٤مًم٧م  .ل اؾم٠مـرلري٦مى

 سم٘مْم٤مء اًمّمالة.  رً ١مُمي قف لُ ٟمً سم٘مْم٤مء اًمّم   رً ١مُمي ومٜمً  ّمٞمٌٜم٤م ذًمؽي يم٤مق يً  :ىم٤مًم٧م

رٌ يمٝمٌ سمؽمي  ٧َم اعم١مُمٜملم اؾمتدًم   قم٤مئِم٦م أف   أق   :٦ملضمف اًمدًُم ـٌ  ؿ لإىمرا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق

 .ًمذًمؽ

 مجعٌ  قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ذم ىمّم٦مٌ  (2)رلم اًمٌخ٤مرن :اًمدًمٞمؾ اًمراسمع اخل٤مص  

 :وم٘م٤مـ ًمف أبق سمٙمر ،اًم٘مرآق سمجٛمعٌ  قمغم أيب سمٙمرى  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أؿم٤مري  اًم٘مرآق لأق  

ًه٤م مل يٗمٕمٚمف رؾمقـ اهلل  يمٞمػ شمٗمٕمًؾ  هلذا  أيب سمٙمرى  اهلل صدري  حي ذي  ٤م أق  ؼٚمٛم؟ ومملسو هيلع هللا ىلصؿمٞم

ًه٤م مل يٗمٕمٚمف رؾمقـ اهلل  :وم٘م٤مـ زيدو  ،سمـ صم٤مسم٧م سمف يمٚم ػ زيدي   . ؟ملسو هيلع هللا ىلصيمٞمػ شمٗمٕمٚمقق ؿمٞم

 اطمتج  ال  يمً  أق   :لضمف اًمدًُم٦م
ً   ُمـ أيب سمٙمرى لزيدى  ٜم٦م اًمؽميمٞم٦م. ٤م سم٤مًم

ٝم٤م ذم زُمـ رؾمقـ ٕمٚمٌ ٘متيض ُمـ ومٌ ٛمً ؼاًم ّق  : ومًٞم٘م٤مـ ،يمٞمػ ظم٤مًمٗمقه٤م؟ ىمٞمؾي  وم٢مقَ 

ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  خِمك ؼسمٞمٜمٝمؿ طم٤مومٔمه٤م ًمٚم٘مرآق ومال يً  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مق اًمرؾمقـ  إذَ  ،مل يٙمـ ُمقضمقده

 . ملسو هيلع هللا ىلص لوم٤مشمفٌ  ُم٤م سمٕمدي  سمخالٌؽ  ،ذه٤مسمف

ً  ج  طًم  لىمد ؾمٌؼ شم٘مريرً    .يمٞم٦م قمٜمد لضمقد اعم٘متيض لاٟمتٗم٤مء اح٤مٟمعٜم٦م اًمؽم  ٞم٦م اًم

                                                           

 .(335(، لُمًٚمؿ رىمؿ )321أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (1)

 .(4986رىمؿ ) (2)
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ُمع  ضمٚم٧ًًم  :قمـ أيب لائؾ ىم٤مـ (1)أظمرج اًمٌخ٤مرن :اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس اخل٤مص  

ًم٘مد  :وم٘م٤مـ ،ٛمجٚمس قمٛمرؼهذا اًم ًم٘مد ضمٚمسي  :رد ذم اًمٙمٕم٦ٌم وم٘م٤مـؿمٞم٦ٌم قمغم اًمٙم

ُ   دعي أق ُ أي  ٛم٧ًم مهي  ء لُ سمٞمْم٤مء إ ًي ومٞمٝم٤م صٗمرا   .ٛمتفً  ىم

ٌي  إق   :ىمٚم٧م امه٤م اعمر :ىم٤مـ ،مل يٗمٕمال ٞمؽي ص٤مطم   .هبام نىمتدأق ءي

ً   ُم٤م هؿ   أبف شمرؿي  :لضمف اًمدًُم٦م ُه سم٤مًم   .يمٞم٦مٜم٦م اًمؽم  سمف اؾمتدُ

لاسمـ لو٤مح ذم يمت٤مب  (2)أظمرج اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف :اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمدس اخل٤مص  

قمغم سم٤مب قمٌد  ٤م ٟمجٚمًس يمٜم  ىم٤مـ: لهمػمهؿ قمـ قمٛمرل سمـ ؾمٚمٛم٦م  (3)ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٌدع

 ،ٞمٜم٤م ُمٕمف إمم اعمًجد ومج٤مءٟم٤م أبق ُمقؾمكُمِمي  وم٢مذا ظمرجي  ،اهلل سمـ ُمًٕمقد ىمٌؾ اًمٖمداة

  .ُ :؟ ىمٚمٜم٤مؿ أبق قمٌد اًمرمحـ سمٕمدً إًمٞمٙمً  رجي ظمي أي  :وم٘م٤مـ

٤مىمً  ومٚمام ظمرجي  ،تك ظمرجي ُمٕمٜم٤م طم ومجٚمسي  ي٤م  :وم٘م٤مـ ًمف أبق ُمقؾمك ،ٛمٜم٤م إًمٞمف مجٞمٕمه

ا أبٙمي   رأج٧ًم إين   ،أب٤م قمٌد اًمرمحـ ُ   - هلل لاحلٛمد -ف لمل أري رشمً ذم اعمًجد أُمره ا  إ  . ظمػمه

  .ومًؽماك قٌمَِم٧مي  إقَ  وم٘م٤مـ: هق؟ ومام ىم٤مـ

٤م اعمًجد ذم رأج٧ًم  :ىم٤مـ ٤م ىمقُمه  ،ؾو رضم طمَٚم٘م٦مى  يمؾ   ذم اًمّمالة: يٜمتٔمرلق ،ضًمٚمقؾمه

لا ُم٤مئ٦م: ومٞم٘مقـ ،طمَمه  أجدهيؿ لذم لق ُم٤مئ٦م ،يمؼم   ٚمققٝمٚم  ومٞمً  ،ٚمقا ُم٤مئ٦مه ٚم  هي  :ومٞم٘مقـ، ومٞمٙمؼم 

ٌ حقا ُم٤مئ٦مه  :لي٘مقـ ،ُم٤مئ٦مه  ٌ حقق ُم٤مئ٦مه ومٞمً  ،ؾم ً. 

ًه٤م اٟمتٔم٤مري  ؟ومامذا ىمٚم٧مي هلؿ :ىم٤مـ   .أُمرؿ أل اٟمتٔم٤مري  رأجؽي  ىم٤مـ ُم٤م ىمٚم٧ًم ؿمٞم

                                                           

 .(1594رىمؿ اًمٌخ٤مرن ) (1)

 .(217رىمؿ ) (2)

(3) (1/38). 
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ً ومي أي  :ىم٤مـ لا ؾمٞم  ال أُمرهتي ُ   ٜم٧مي لوٛم ،٤ًمهتؿؿ أق يٕمد   ؟ُمـ طمًٜم٤مهتؿ  يْمٞمعي هلؿ أ

 :قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مـ ومقىمػي  ،ؼٚمي طمتك أتك طمٚم٘م٦مه ُمـ شمٚمؽ احلٌ  ،ٞمٜم٤م ُمٕمفصمؿ ُم٣م لُمْمي 

 ،رؼٟمٕمد  سمف اًمتٙمٌٞم ٛمـ طمَمه ؼي٤م أب٤م قمٌد اًمرطم :ىم٤مًمقا  ؟ؿ شمّمٜمٕمققُم٤م هذا اًمذن أرايمً 

  .لاًمتًٌٞمح ،لاًمتٝمٚمٞمؾ

لا ؾمٞم  ومٕمً  :ىم٤مـ ُ  د  ـو أ حيي  ،رءو ُمـ طمًٜم٤مشمٙمؿ   يْمٞمعي ٤ًمشمٙمؿ وم٠مب٤م و٤مُم  ؿ ي٤م أُم٦مٙمً لي

  ؟!،ؿتٙمً ٙمي هٚمي  حٛمد ُم٤م أهعي ؼُم
ٌ
مل  لهذك صمٞم٤مسمفً  ،ُمتقاومرلق ملسو هيلع هللا ىلصٙمؿ ٟمٌٞم   صح٤مسم٦مً  ه١مُء

٦مى أهدم ُمـ ُمٚم ٦مٌ ٕمغمي ؿ ًمي ٙمً لاًمذن ٟمٗمز سمٞمدك إٟم   :مل شًمٙمن لآٟمٞمتفً  ،ؾي ٌَ شمي  حٛمد أل ؼُم  ُمٚم 

  .حق سم٤مب والًم٦مى تٗمتي ُمً 

  :ىم٤مًمقا 
ٌ
ُ   لاهلل   .اخلػم ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ ُم٤م أردٟم٤م إ

٤م ؼقُمه ؼإق  ىم ٤مؼٜمؼدصمؼطم ملسو هيلع هللا ىلصقـ اهلل ؼؼرؾم إق   ،فؼٌؼٞمؼّمؼـ يً ؼؼر ًمؼؼٞمؼخؼٚمؼدى ًمؼريؼليمؿ ُمـ ُمً  :ىم٤مـ

ىمٞمٝمؿ     يؿً ال ،ي٘مرؤلق اًم٘مرآق ُ جًي٤ملز شمرا
ٌ
 ؿ ُمٜمٙمؿ. هً ًمٕمؾ  أيمثري  ،ُ أدرن اهلل

ٓم٤مقمٜمقٟم٤م ؼ يً ٚمَ خي ؼجٜم٤م قم٤مُم٦م ألئلؽ اًمرأي  :وم٘م٤مـ قمٛمرل سمـ ؾمٚمٛم٦م ،صمؿ شمقمم  قمٜمٝمؿ

 .(1)ٝمرلاق ُمع اخلقارجًمٜم  ا يقفي 

 ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم ه١مُء سم٠مق   اًمّمح٤ميب اسمـ ُمًٕمقد اقمتٛمدي  أق   :لضمف اًمدًُم٦م

ً   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ٞم٦م ( ومٗم٤مقمٌ لأصح٤مسمف مل يٗمٕمٚمقا هذا اُّمر ) اًم ًٚمًف ُم٤م سملم أُمريـ: ٜم٦م اًمؽميم 

٤م ًم٤ٌمب والًم٦مى تٗمتُمً  ف يٙمققً م ُمٜمٝمؿ أل أب  هدي أبف أي  ؿي أق يزقمً    .عمتٕملم  لاًمث٤مين هق ا :حه

                                                           

ا ذم دراؾمتف رلاي٦مه ذم يمت٤مب اًمٌدقم ،اّثر صم٤مسم٧م (1) ُم٦م لأثره٤م اًمزء ذم اّ ٦ملدمد سمحثه٤م ُمٗمٞمده

 .( 29-26ص )
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ً   لسمٕمد ذيمرٌ  سمٓمٝم٤مٜم٦م اًمؽم  هذك اّدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م لاخل٤مص٦م ذم إصم٤ٌمت اًم  ،يمٞم٦م سمْمقا

ـي  دلٟمؽي  ً  أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمد   أىمقا  .يمٞم ٦مٜم٦م اًمؽم  اًم٦م قمغم اقمت٤ٌمرهؿ اًم

ة التركية
ّ
 :أقىال أهل العلم في اعتبار السى

مل  ٤مؼومٚمٛم   :لرص٤مص لطمديدى  ُمـ ٟمح٤مسى  :لًمٚمٜم٤مس شمؼمو همػمك : ىم٤مـ اًمِم٤مومٕمل 

ـً  ُمٜمفً  ي٠مظمذَ  ٤م سمؽمي ٤مك اشم  ٜمي يمَ شمري  زيم٤مةه  كً سمٕمدي  اهلل لُ أطمدو  رؾمق  .(1) يمفٌ ٤ٌمقمه

شم٥ًم  رؿً ؼلاًمت   ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  سمخالؽ  :ؾمٜم٦مو  راشم٥مي ؼاًم اًمٗمٕمؾي  ٤م أق  ؼٜم ٦مو يمٛمؼؼؾًم  اًمرا

ـ ؼُم كً سمٕمدي  ُم٤مٟمعى لطمدثي  قدٌ ؼرطى أل لضمؼؼؿم قاٌت ؼضى أل وم٘متي ف ًمٕمدف ُمً ريمً ُم٤م يم٤مق شمي 

ٛمع يمجي  :طمٜمٞمًذى  قمغم ومٕمٚمفٌ  ٤مٟمع ُم٤م دًم ٧م اًمنميٕم٦مً ؼٛمؼلاـ اًملط لزي نم  اعم٘متْمٞم٤مت لاًم

لشمٕمٚم ؿ اًمٕمرسمٞم٦م  ،اًمٜم٤مس ذم اًمؽماليح قمغم إُم٤مفى لاطمدى  عٌ ؼٛمؼلضم ،اًم٘مرآق ذم اعمّمحػ

 
ٌ
يـاًمٜم٘مي  لأؾمامء اًمقاضم٤ٌمت  سمحٞم٨م ُ شمتؿ   ،ٚم٦م ًمٚمٕمٚمؿ لهمػم ذًمؽ مم٤م حًيت٤مج إًمٞمف ذم اًمد 

  ُ  . سمفأل اعمًتح٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م إ

ٌت ًمٗمي  ملسو هيلع هللا ىلص فً ام شمريمي إٟم  ل  .أل لضمقد ُم٤مٟمعى  ذـمفٌ  قا

٤م ًمٗمٕمٚمي  -ُمـ ضمٜمس اًمٕم٤ٌمدات  فً ٤م ُم٤م شمريمي وم٠مُم    قي ذٌ ف أل أي ُمع أبف ًمق يم٤مق ُمنملقمه

ٚمف اخلٚمٗم٤مءً  ،ومٞمف ٕمي ٗمي ًمي  ليٛمتٜمعً  ،اًم٘مٓمع سم٠مبف سمدقم٦مو لوالًم٦مو  ومٞمج٥ًم  -ح٤مسم٦م لاًمّم   كً سمٕمدي  لي

 .(2). .اًم٘مٞم٤مس ذم ُمثٚمف

ًمف اًمٌنم ذم مجٞمعٌ  ًؾ أيمٛمي  ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقـ  ًٚمف أق  ومح٤مٌص  لىم٤مـ:  ُمـ  فً ريمي ومام شمي  :أطمقا

  .(3) ريمفٌ ُمـ شمي  ًؾ ف أيمٛمي ٕمٚمً ومٗمٌ  فً ٚمي لُم٤م ومٕمي  ،ف ألمم ُمـ ومٕمٚمفٌ يمً ومؽمي  اًم٘مقـ لاًمٗمٕمؾٌ 

                                                           

 (.191ص )يمت٤مب اًمرؾم٤مًم٦م  (1)

 (. 26/172جمٛمقع اًمٗمت٤ملم )  :لاٟمٔمرك ذم(، 157ص )اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م  (2)

 (. 1/174اًمّم٤مرف اعمًٚمقـ ) (3)
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٤مسمٚم٦م ؼف ُمقوقعو ذم ُم٘مؼؼّب :اًمقوع لاُقمت٤ٌمر دً ؼؼهٜم٤م وم٤مؾم لاًم٘مٞم٤مًس  لىم٤مـ: 

 .(1)ؾمٜم٦مو  فً ٕمٚمي ومٌ  ٤م أق  ؼؾمٜم٦مو يمٛم ملسو هيلع هللا ىلص فً شمَريمي  أق   لذاؿي  ،اًمٜم ص

لُ قمـ  ،لُ قمـ أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص ظ سمذًمؽ مل ًيٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل  اًمتٚمٗم   لّق   لىم٤مـ: 

ٌ   لُمٕمٚمقفو أق   :أطمدى ُمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمقى   قك لقمٚم ٛمقكً ٕمٚمً ٤م ًمٗمي ذًمؽ ًمق يم٤مق ُمًتح

اّذيم٤مر لإذا مل يٙمـ يمذًمؽ يم٤مق ُمـ  يمام ًٟم٘مؾ ؾم٤مئرً  ؾي لًمق يم٤مق ذًمؽ ًمٜمً٘مٌ  ،ُمرلا سمفلأي 

  .(2) ...اُّمقر حمدصم٤مٌت 

ـٌ  شمرؿً  :سمؾ ًي٘م٤مـ : لىم٤مـ  ُم٘متْمٞمه٤م  دً ٕمت٘مي ُم٤م يً  ُمع لضمقدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق

ـٌ    .ؾمٜم٦مو  فً ٕمٚمي ومٌ  يمام أق   ،ٜم٦مو ؾًم = اح٤مٟمع  لزلا

  اًمٕمٞمديـ سمال أذاقى لُ إىم٤مُم٦مى يم٤مق شمرؿً جٛمٕم٦م لصغم  ؼسم٤مّذاق ذم اًم ٤م أُمري ؼومٚمٛم  

لُمع هذا مل يٗمٕمٚمف  - صمؿ ىم٤مـ -ومٚمٞمس ّطمدى أق يزيد ذم ذًمؽ  ،٦مه ٜم  اّذاق ومٞمٝمام ؾًم 

ـً   .(3)ىمٞم٤مس  قمٛمقفى ليمؾ   ُم٦مو قمغم يمؾ  ُم٘مد   ،٦مو ٦مو ظم٤مص  ٜم  ؾًم  ؿً ومٝمذا اًمؽم   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق

 ،لُ أصح٤مسمف لُ اًمت٤مسمٕمقق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   فً ٛمَ مل يٕمٚمي  ذًمؽ اًمٗمْمؾ إقَ  ّق   : لىم٤مـ

ـً  ؿي اُمتٜمع أق ٟمٕمٚمي  =لُ ؾم٤مئر اّئٛم٦م  يـ اًمذن يً  ٟمح ب إمم اهلل ُم٤م ُمـ اًمد   فً ٛمَ مل يٕمٚمي ٘مر 

  .اّئٛم٦م لاًمّمح٤مسم٦م لاًمت٤مسمٕمقق لؾم٤مئرً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  

ٚمؼ ؼُمع شمقوم ر دلاقمٞمٝمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح لشمٕمٚمٞمؿ اًم اُمتٜمعي  ٛمقكً ٚمٌ قمي  لإقَ  خي

  ُ ا هبذا اًمٗمْمؾ لُ يً ٕمٚمٌ  يً لاًمٜمّمٞمح٦م هلؿ أ  .٤ًمرع إًمٞمف لاطمدو ُمٜمٝمؿٛمقا أطمده

                                                           

 .(177ص )ذح اًمٕمٛمدة ىمًؿ اًمّمالة  (1)

 .(591ص ) اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (2)

 .( 173/ 2اُىمتْم٤مء ) (3)
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٤م ًمٕمدف قمٚمؿٌ  وم٢مذا يم٤مق هذا اًمٗمْمًؾ  قمك ُمًتٚمزُمه اًم٘مرلق  لظمػمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقـ  اعمد 

ـٌ  ًمٌٕمضٌ  ُ  ؼٝمؿ لقم٤مداشمريٕمتً ؼؼل ؿمؼؿ ُم٤م شم٘مْم٤مهنؿ لشمريمٝمٌ ؼاهلل لًمٙمتٛم دي  يٙمتٛمقك ٝمؿ أ

لم ُمً لاطمدى ُمـ اًمال   ليمؾ   ،لُ يؽميمقك ٤م سم٤مًمٕم٤مدة ُمع اًمنمع ٤م سم٤مًمنمع لإُم  إُم   :ػى ٜمتي زُمي

.(1) قمكاعمد   اعمٚمزلف لهق اًمٗمْمًؾ  اٟمتٗم٤مءً  ؿي ٚمٌ قمً = 
 

 وم٢مذا مل يٗمٕمٚمف، ملسو هيلع هللا ىلصذم قمٝمد اًمٜمٌل  ومٕمٚمفٌ  مم٤م اٟمٕم٘مد ؾم٥ًٌم هذا  ّق   ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

قمً  ً  ف يم٤مق شمريمً لمل ينمي ًي  حٞمًح ومٚمذًمؽ يم٤مق اًمّم   -صمؿ ىم٤مـ  -ٜم٦م ف هق اًم  ـ  أبف ُ ًي

 ،ٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م لُ ًمرُمل اجلامر لُ ًمٚمٓمقاؽ لُ ًمٚمٙمًقؽ لُ ًمالؾمتً٘م٤مءاًمًٖمًؾ ًمٚمٛمي 

  .(2)ذك اًمٕم٤ٌمدات ٝمؿ هللأصح٤مسمف مل يٖمتًٚمقا ًمذًمؽ ُمع ومٕمٚمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ّق  

زٌ   ُمع طمرصفٌ  - اًمؽمؿي  ليمذا ىم٤مـ اّيمٛمؾ: أق    :ىم٤مـ اًمٕمٞمٜمل  قمغم إطمرا

 .(3)اًمٙمراه٦م  دًمٞمًؾ  -ومْمٞمٚم٦م اًمٜمٗمؾ 

ُ  ٙمامه طًم  اًمؽمؿ ُ يقضم٥ًم  صمؿ إـمالىمف اًم٘مقـ سم٠مق   ىم٤مـ اًمِم٤مـمٌل:    ذم اعمؽملؿ إ

ز اًمؽمؿ، همػمً   هلذك اعم٠ًمخ٦م أصاله هٜم٤م  رٜم٘مر  قمغم أصقـ اًمنمع اًمث٤مسمت٦م. ومٚمَ  ضم٤مرى  ضمقا

 ـ أبّمػ ُمـ ٟمٗمًف:اهلل يٜمٗمع سمف ُمي  ًمٕمؾ  

ُم٤م قمغم  ُّمرى  فً ُم٤م، أل شمريمي  حٙمؿ ذم ُم٠ًمخ٦مى ؼ٤مرع قمـ اًمؼٙمقت اًمِمؼؾم لذًمؽ أق  

 ارسملم:

ر ي٘مر   ًمف شم٘متْمٞمف، لُ ُمقضم٥مي  ّبف ُ داقمٞم٦مي  فً قمٜمف أل يؽميمي  أق يًٙم٧مي  أطمدمه٤م:

  ، وم٢مهن٤م مل شمٙمـملسو هيلع هللا ىلصٕمد لوم٤مة اًمٜمٌل شم٘مريرك: يم٤مًمٜمقازـ احل٤مدصم٦م سم ؾم٥ًٌم  ّضمٚمف، لُ لىمعي 

                                                           

 (. 114/ 2ىمتْم٤مء )اُ (1)

  (. 1/418اعمٕم٤مد )زاد  (2)

 (.71/ 2اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ) (3)
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 أهًؾ  سمٕمد ذًمؽ، وم٤مطمت٤مجي  ٧َم ٤م طمدصمي ؼٛمقمٜمٝم٤م ُمع لضمقده٤م، لإٟم   صمؿ ؾمٙم٧مي  ُمقضمقدةه 

ئٝم٤م قمغم ُم٤م شمؼريٕم٦م إمم اًمٜمؼِمؼاًم ديـ ؼؼٝم٤م اًمؼسم ؾي ٤مت اًمتل يمٛمً ؼٞمـ ذم اًمٙمٚم  ؼٞم  ؼٌؼٔمر ومٞمٝم٤م لإضمرا

  .-صمؿ ىم٤مـ  -

ا ُم٤م ُمـ ؿ أُمره أق يًٙم٧م اًمِم٤مرع قمـ احلٙمؿ اخل٤مص، أل يؽماًمث٤مين:  اًميًب ل

 ُمقضمقدو  كً ذم زُم٤مق اًمقطمل لومٞمام سمٕمدي  ٌٌفً ، لؾمي ٘متيض ًمف ىم٤مئؿو ف اعمً ًٌ قضمٌ اُّمقر، لُمً 

  ُ ذم هذا  قمغم ُم٤م يم٤مق ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وم٤مًمًٙمقًت  زائدو  د ومٞمف أُمرو  أبف مل حيد  صم٤مسم٧م، إ

د ومٞمف قمغم ُم٤م يم٤مق ُمـ رقمل ومٞمف أق ُ يً ؼاًم٘مّمد اًمِم قمغم أق   ب يم٤مًمٜمص  اًمي   زا

ًمنمقمٞم٦م  ٛمٕمٜمك اعمقضم٥ًم ؼ٤م يم٤مق اًمٜم٘مص ُمٜمف: ّبف ح  ذم أُمث٤مًمف، لُ يً  اًمٕم٤مف  حٙمؿ ؼاًم

٤م حه ؼف قمغم اؾمتٜم٤ٌمـمف: يم٤مق سيٌ  نمع، لُ ٟمً ا، صمؿ مل يً ُمقضمقده  كم اخل٤مص  احلٙمؿ اًمٕمٛمي 

ئد قمغم ُم٤م صم٧ٌمي  ذم أق   ُمـ  ؿي ٝمٌ ومً  اًمِم٤مرع: إذَ  ًم٘مّمدٌ  زائدة، لخم٤مًمٗم٦مو  هٜم٤مًمؽ سمدقم٦مو  اًمزا

 .(1) هٜم٤مًمؽ، ُ اًمزي٤مدة قمٚمٞمف، لُ اًمٜم٘مّم٤مق ُمٜمف د  طمي  قمٜمد ُم٤م اًمقىمقًؽ  ىمّمدكٌ 

ّهنؿ ُم٤م  :اًمٕمٛمؾ سمف جقزً ؼومال ي ٤م ُم٤م اشمٗم٘مقا قمغم شمريمفٌ وم٠مُم   ىم٤مـ اسمـ رضم٥م: 

  ُ  .(2)أبف ُ ًيٕمٛمؾ سمف   قمغم قمٚمؿى شمريمقك إ

سملم ُم٤م  ن٦م، ومٚمٞمس ًمٜم٤م أق ٟمًق  ٜم  ؾًم  فً ٕمٚمي ومٌ  ٤م أق  ؼ٦م، يمٛمٜم  ف ؾًم لشمريمً   :ىم٤مـ اًم٘مًٓمالين

اعمقوع  سمٜمٔمػم ُم٤م أتك سمف ذم فً ُمـ اًم٘مقـ رم اعمقوع اًمذم شمريمي  ، ومٜم٠ميتفً لشمريمي  فً ومٕمٚمي 

 .(3) فً اًمذم ومٕمٚمي 

                                                           

 .(281/ 2اُقمتّم٤مف ) (1)

 .( 32ص )يمت٤مب سمٞم٤مق ومْمؾ قمٚمؿ اًمًٚمػ قمغم اخلٚمػ  (2)

 .(196/ 3اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م ) (3)
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ف: ّق قمدف لىمقع اًمٗمٕمؾ ذم اًمّمدر ًّم ُم٤م ُمٚمخ  ( جم٤مًمس اّبرار) ىم٤مـ ص٤مطم٥م

ٌ  ٤م ًمٕمدف احل٤مضم٦م إًمٞمف، أل ًمقضمقد ُم٤مٟمعى اّلـ إُم   ، أل ؾى ، أل ًمتٙم٤مؾًم فى ، أل ًمٕمدف شمٜم

 نملقمٞم٦م. ، أل ًمٕمدف ُمًمٙمراه٦مى 

ب إمم احل٤مضم٦م ذم اًمت٘مر   ُق ُمٜمتٗمٞم٤مق ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م اعمحْم٦م، ّق  لاّل  

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل   ـ  ٔمي ، لُ يً اهلل شمٕم٤ممم ُ شمٜم٘مٓمع، لسمٕمد فمٝمقر اإلؾمالف مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م ُم٤مٟمعو 

  ٌ ُ   ٗمر، ومٚمؿ يٌؼي ن إمم اًمٙمً اعم١مد   ـ  اًمٔم   أً أؾمقي  ف أل اًمتٙم٤مؾمؾ، ومذاؿي اًمتٜم   يمقهن٤م ؾمٞم٦ًمه إ

 همػم ُمنملقم٦م.

مل شمٙمـ ذم  ٛمحْم٦م سمّمٗم٦مى ؼـ أتك ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م اًمُمي  ؾ  ليمذًمؽ ي٘م٤مـ ًمٙم

 ٛمٌتدع ي٘متيض يمقٟمف سمدقم٦مه ؼًمق يم٤مق لصػ اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمٗمٕمؾ اًم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م، إذَ 

ؾ صالة ثؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمذم اًمٕم٤ٌمدات ُم٤م هق سمدقم٦م ُمٙمرله٦م، لح٤م ضمٕمي  دي ضمٌ ح٤م لً  طمًٜم٦مه 

ىمٕم٦م ذم اخلٓم٥م لذم اّذاق، ؼأبقاع اًمٜمٖمٛم ٤مقم٦م ومٞمٝم٤م، لُمثؾؼاًمرهم٤مئ٥م لاجلٛم ٤مت اًمقا

ءة اًم٘مرآق ذم اًمر    .ُمـ اًمٌدع اعمٜمٙمرة= يمر أُم٤مف اجلٜم٤مزة لاجلٝمر سم٤مًمذ   ،يمقع ُمثاله لىمرا

 سمدقم٦مى  ٤م همػمً ٜمف سم٤مّدًم٦م اًمنمقمٞم٦م: ومٝمق إُم  ًَ طًم  ٜمٝم٤م ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م صم٧ٌمي ًَ ـ ىم٤مـ سمحً ومٛمي 

 قمٛمؾى  ؾ  ؼؼيم لطمدي٨م: . (1) دقم٦م والًم٦مؼيمؾ سم اًمٕم٤مف ذم طمدي٨م:  ومٞمٌ٘مك قمٛمقفً 

 .قمغم طم٤مًمف=  (1) ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد

٤م ُمـ هذا اًمٕم٤مف، لاًمٕم٤مف   ا ُم٤م  اعمخّمقص دًمٞمؾو  أل يٙمقق خمّمقصه دي ومٞمام قمي

٤م اطمت٤مج إمم دًمٞمؾى  ٤م أطمدثي ؼومٞمٛم خّمقصي ؼقمك اًمومٛمـ اد   :ُمٜمف ظًمص   ح يّمٚمً  أجْمه

ف   ، لُ ٟمٔمري سم٠مهؾ اُضمتٝم٤مد خمتص   أل إمج٤معى  ٦مى ٜم  أل ؾًم  ًمٚمتخّمٞمص ُمـ يمت٤مبى   ًمٚمٕمقا

 .لًمٕم٤مدة أيمثر اًمٌالد ومٞمف

                                                           

 ؾمٌؼ خترجيف. (1)
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ًه٤م يت٘مر   ـ أطمدثي ومٛمي  ـى  ًب ؿمٞم ُمـ  عي وم٘مد ذي  أل ومٕمؾى  سمف إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمق

 .يـ ُم٤م مل ي٠مذق سمف اهللاًمد  

ُ   سمدقم٦مى  يمؾ   أق   ؿي ٚمٌ ومٕمً    ؾمٞم٦ًم.ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م اعمحْم٦م ُ شمٙمقق إ

 يم٤مق ًمداقمل احل٤مضم٦م سمٕمد أق مل : وم٢مقَ فٌ ر ذم ؾمٌٌٜمٔمي طمدث يً ُم٤م أً  يمؾ   لاحل٤مصؾ أق  

ٌف اًمتل مل شمٙمـ ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م، أل يم٤مق لىمد اًمِم   ُئؾ ًمرد  ؿ اًمد  ٔمَ يمٜمي  - يٙمـ

ـي  ًمٕم٤مرضى  ؿي رٌ شمً  اًمقطمل  اح٤مٟمع ُمٜمف يمققً  وم٢مق   ،اًم٘مرآق يمجٛمعٌ : ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   سمٛمقٌت  زا

ـً  ـ يٜمز ًي  -  اهلل ُم٤م يِم٤مء لىمد زاـومٞمٖمػم   ُ يزا ُ  يم٤مق طم  سمٍمٌؽ  طمداصمفً  وم٢مٜمه٤م، لإ

ـٌ  اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م لاًمٗمٕمٚمٞم٦م شمٖمٞمػمو   .اهلل شمٕم٤ممم ًمدي

٦م، لىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد سمدقم٦م، لُمع ذًمؽ وم٢مٟمف يدظمؾ ٜم  ذم اجلٛمٕم٦م ؾًم  ُمثاله اّذاقً 

 چژ. لىمقًمف شمٕم٤ممم: ]41األحزاب: [ ژ جئ ی ی ی ژذم قمٛمقف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 . ]33فصلت: [ ژڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

وم٢مٟمف ي٘م٤مـ ًمف: هٙمذا شمتٖمػم  :ص٤مًمح ُ يي   قمٛمؾى  ومٞم٘مقـ ىم٤مئؾ: هذا زي٤مدةً 

ئع اًمرؾمؾ  .(1)ذا

ُم٤م  ٤مء اعمذاه٥م اّرسمٕم٦م أق  ؼلىمد قمٚمٛم٧م ُمـ ٟمّمقص قمٚمٛم  ىم٤مـ قمكم حمٗمقظ:

ً  ومؽميمً  ُمع ىمٞم٤مف اعم٘متيض قمغم ومٕمٚمفٌ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   فً شمريمي    .ُمذُمقُم٦م ف سمدقم٦مو ٕمٚمً لومٌ  ،ٜم٦مف هق اًم

مل يٗم٤مرؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   ّق  لقمٚمٛم٧م أق ُ ُمٕمٜمك ًمالسمتداع ذم اًمٕم٤ٌمدات اعمحْم٦م 

  ُ  چ چ چ ژقمغم اعمًٚمٛملم  تفً ٟمٕمٛمي  لأتؿ   ،يـاهلل اًمد    سمٕمد أق أيمٛمؾي اًمدٟمٞم٤م إ

 .]3ادائدة: [ ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

                                                           

 .(475/ 1)  هم٤مي٦م اُّم٤مين ذم اًمرد قمغم اًمٜمٌٝم٤مين سمقاؾمٓم٦م يمت٤مب  (1)
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ًه٤م  ُم٤م شمريم٧ًم   :ىم٤مـ ملسو هيلع هللا ىلصصحٞمح قمـ رؾمقـ اهلل  سمًٜمدى  (1)لرلم اًمٓمؼماين ؿمٞم

ُ  سمٙمً ي٘مر   ًه٤م يً ؿم لُم٤م شمريم٧ًم  ،ؿ سمف لىمد أُمرشمٙمً ؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم إ ؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٌٕمديمً ٞم

  ُ  .ؿ قمٜمف  لىمد هنٞمتٙمً إ

 لشمريمفٌ  سمٗمٕمٚمٌف اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت ُمع اًمٖمٗمٚم٦م قمـ سمٞم٤مق اًمرؾمقـ لقمٚمٛم٧م أق  

ر ٔمي ٜم٤م اًمٜم  ومَ ًمٜم٤م قمغم اًمٕمٛمقُم٤مت لسي لًمق قمق  ، اعمتِم٤مسمف اًمذن هنك اهلل قمٜمف ٤ٌمعً هق اشم  

 ًػ ؼ٘مؼلُ ي ،كد  ؼؼؼـ ؾمي ؼٙمؼٛمؼ ي٦م ُؼدقمؼٌؼقاب اًمؼر ُمـ أبؼٌٞمؼيم ٤مبو ؼؼؼقمـ اًمٌٞم٤مق ُٟمٗمتح سم

 ف:ذم ذًمؽ قمغم ُم٤م شم٘مد   أُمثٚم٦مه  لإًمٞمؽي  ،يـ قمٜمد طمد  اُظمؽماع ذم اًمد  

 .(2) اًمّمالة ظمػم ُمقوقع : ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمٓمؼماين :اّلـ

ً  ؼًمق شم  ،ُمذُمقُم٦م؟ سمدقم٦مه  (3)اًمرهم٤مئ٥م صالةً  ٙمٜم٤م سمٕمٛمقف هذا يمٞمػ شمٙمققً ٛم

 ،٤م ذم قمٛمقف احلدي٨م؟ؼع دظمقهلٛمُم ُمذُمقُم٦مه  سمدقم٦مه  (4)صالة ؿمٕم٤ٌمقليمٞمػ شمٙمقق 

 :-صمؿ ىم٤مـ  -اًمٕمٚمامء قمغم أهنام سمدقمت٤مق ىمٌٞمحت٤مق ُمذُمقُمت٤مق يمام ي٠ميت  لىمد ٟمص  

                                                           

ٌه٤م ُمٜمف قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )لضمدت  (1) ـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مـ: ىم٤مـ قم  ( لًمٗمٔمف:79/ 7ىمري

ُ  ؿ ُمـ اجلٜم٦م ليٌٕمديمً سمٙمً أهي٤م اًمٜم٤مس، إٟمف ًمٞمس ُمـ رء ي٘مر   : ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل   ؿ ُمـ اًمٜم٤مر إ

ُ  ؿ ُمـ اًمٜم٤مر ليٌٕمديمً ؿ سمف، لًمٞمس رء ي٘مرسمٙمً ىمد أُمرشمٙمً   . ىمد هنٞمتٙمؿ قمٜمف ؿ ُمـ اجلٜم٦م إ

 (.1/84اعمٕمجؿ اّلؾمط ) (2)

يمؾ  يٗمّمؾ سملم  ،ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م اّلمم ُمـ رضم٥م ،لهل اصمٜمت٤م قمنمة ريمٕم٦م قم٘م٥م اعمٖمرب (3)

ي٘مرأ ذم يمؾ ريمٕم٦م سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة اًم٘مدر صمالث ُمرات، لاإلظمالص  :ريمٕمتلم سمتًٚمٞمٛم٦م

 .ةاصمٜمتل قمنمة ُمر

سمٕمد اًمٗم٤محت٦م اإلظمالص إطمدم  ريمٕم٦مى  ي٘مرأ ذم يمؾ   ،ريمٕمتلم سمتًٚمٞمٛم٦م يمؾ   ،لهل ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م (4)

 ة.قمنمة ُمر  
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 .]33فصلت: [ ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ژىم٤مـ شمٕم٤ممم:  اًمث٤مين:

 .]41األحزاب: [ ژ جئ ی ی ی ژ:  لىم٤مـ

يمٞمػ  :لىمٚمٜم٤م ،لم لاًمؽماليحيـ لاًمٙمًقومي ًمٚمٕمٞمدي  اّذاقي  ًمٜم٤م إٟم٤ًمقو  إذا اؾمتح٥م  

ـي  فً يمي ٝم٤م لمل ي٠مُمر هب٤م لشمري مل يٗمٕمٚمَ  ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌل   إمم  ق داعى اعم١مذ   وم٘م٤مـ ًمٜم٤م: إق   ،طمٞم٤مشمف ـمق

 سمدقمتف؟ هلل يمٞمػ شم٘مقف قمٚمٞمف احلج٦م ليمٞمػ شمٌٓمًؾ  ق ذايمرو لإق اعم١مذ   ،اهلل

 .اِي٦م ]56األحزاب: [ ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژىم٤مـ شمٕم٤ممم:  اًمث٤مًم٨م:

إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمالة لاًمًالف  بي ت٘مر  أق يً  سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت ًمّمح   اّظمذً  ًمق صح  

إمم همػم ذًمؽ ُمـ  ،ذم ىمٞم٤مف اًمّمالة لريمققمٝم٤م لاقمتداهل٤م لؾمجقده٤م - ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞمف  -

ـً  ٝم٤مٕمَ اُّمٙمٜم٦م اًمتل مل يْمي  إمم اهلل شمٕم٤ممم  بي ٞمز اًمت٘مر  لُمـ اًمذن جًي  ،ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمق

  .ُمٕمتؼمة؟ سمٛمثؾ ذًمؽ لشمٙمقق اًمّمالة هبذك اًمّمٗم٦م قم٤ٌمدةه 

  !.رلاك اًمٌخ٤مرن؟ (1) قا يمام رأجتٛمقين أصكم  ٚم  صي  : ليمٞمػ هذا ُمع طمدي٨م

  ُ  .-صمؿ ىم٤مـ  -لقمغم اًمقضمف اًمذن ذع  عي  اًمٕمٛمؾ سمام ذي ومال ي٘مرب إمم اهلل إ

 :أيمثر أومٕم٤مـ اًمٜم٤مس اًمٞمقف ُمـ اًمٌدع اعمذُمقُم٦م ؿ أق  لُمـ هذا اّصؾ اًمٕمٔمٞمؿ شمٕمٚمي 

ءة اًم٘مرآق اًمٙمريؿ قمغم اًم٘مٌقر رمح٦مه  اًمّمح٤مسم٦م  فً شمريمي ل ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  فً شمريمي  :سم٤معمٞم٧م يم٘مرا

 .(2)اح٤مٟمع ُمٜمف لقمدفً  ،لهق اًمِمٗم٘م٦م سم٤معمٞم٧م :ُمع ىمٞم٤مف اعم٘متيض ًمٚمٗمٕمؾ

                                                           

 (.631أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ )  (1)

يمت٤مب  ،كاًّم٤ٌمين لأىمر   اإلُم٤مفً  فً لٟم٘مؾ سمٕمْمي  ،(44 - 41اإلسمداع ذم ُمْم٤مر اُسمتداع ص ) (2)

 (. 37ص )صالة اًمؽماليح 
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ُ جيقز  ملسو هيلع هللا ىلصًمٙمـ اعمقاوع اًمتل مل يرومع ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل   :ىم٤مـ اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز

قم٤مء لذًمؽ ُمثؾ اًمد   :٦م قمٚمٞمف اًمّمالة لاًمًالفٜم  ؾًم  فً ؾمٜم٦م لشمريمي  فً ومٕمٚمي  ومٞمٝم٤م ّق   اًمرومعً 

ومٞمف  ومعً اًمر   عً نمي وم٢مٟمف ُ يً  :آظمر اًمّمالة ىمٌؾ اًمًالف قم٤مء ذملاًمد   ،سملم اًمًجدشملم

  .مل يرومع ذم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ّق  

وم٢مٟمف ُ ُم٤مٟمع  ،يمرقم٤مء سمٕمد اًمّمٚمقات اخلٛمس سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمذ  لهٙمذا اًمد  

ـ   أطم٤مدي٨مي  يمر ًمقضمقدٌ قم٤مء سمٞمٜمف لسملم ٟمٗمًف سمٕمد اًمذ  ُمـ اًمد   لًمٙمـ ُ  ،قمغم ذًمؽ شمد

مل يٗمٕمؾ ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ّق  اًمٞمديـ:  نمع ذم ذًمؽ رومعً يً 
 (1). 

 يمؾ   ر قمٜمد ذلن اًمتح٘مٞمؼ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أق  ُمـ اعم٘مر   : ُم٦م اًّم٤ٌمينلىم٤مـ اًمٕمال  

ـً  قم٤ٌمدةى ُمزقمقُم٦مٌ  ب هق هب٤م إمم اهلل  ،سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مل ينمقمٝم٤م ًمٜم٤م رؾمق لمل يت٘مر 

ًً = سمٗمٕمٚمف  ً   ّق   :ؼتفٌ ٜم  ومٝمل خم٤مًمٗم٦مو ًم ومام  :٦مو شمريمٞم٦مو ٜم  ٞم٦مو لؾًم ٦مو ومٕمٚمٜم  ؾًم  :لمٜم٦م قمغم ىمًٛمي اًم

ً   ملسو هيلع هللا ىلص يمفً شمري    .ٝم٤مٜم٦م شمريمً ُمـ شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدات ومٛمـ اًم

ـٌ  أُ شمرم ُمثاله أق   ا لشمٕمٔمٞمامه هلل اعمٞم٧م ُمع يمقهن٤م ذٌ  اّذاق ًمٚمٕمٞمديـ لًمدوم يمره

  ً ب سمف إمم اهلل مل جيي ُ   ، لُم٤م ذاؿي ز اًمت٘مر  ـً ٦مه شمريمي ٜم   ًمٙمقٟمف ؾًم إ  . ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٝم٤م رؾمق

ا ؼُمـ اًمٌدع شم ر قمٜمٝمؿ اًمتحذيرً ثً ، ومٙمي ملسو هيلع هللا ىلص صح٤مسمفً ٛمٕمٜمك أؼهذا اًم ؿي لىمد ومٝمٌ  حذيره

 .(2)٤م هق ُمذيمقر ذم ُمقوٕمف ؼيمٛم ،٤مقم٤مُم  

 يمؾ   أق   ُمٝمٛم٦م ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ لهل:  لًمديٜم٤م ىم٤مقمدةو   ىم٤مـ اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم:

، وم٢مق   َث دٌ ذم قمٝمد اًمرؾمقـ قمٚمٞمف اًمّمالة لاًمًالف، ومٚمؿ حًي  ؾمٌٌفً  دي ضمٌ رء لً  ا  ًمف أُمره

 . قمٚمٞمف ُمردلدو  ا وم٢مطمداصمفً ًمف أُمره  ـ أطمدثي ُمي 

                                                           

 (.179/ 11جمٛمقع ومت٤ملم اسمـ سم٤مز ) (1)

 .( 99ص ) ملسو هيلع هللا ىلصطمج٦م اًمٜمٌل  (2)
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ذم قمٝمد اًمرؾمقـ  احلٙمؿ ُمقضمقدو  ُمٜم٤مطي  اًمذن ضمٕمٚمتفً  ّبٜم٤م ٟم٘مقـ: هذا اًم٥ًًٌم 

  .قمٚمٞمف اًمّمالة لاًمًالف، ومٚمامذا مل يٗمٕمٚمف؟

ٌ د سمف همٞمٜم  ؼؼؼف ؾًم يٙمقق شمريمً  ٌٌفٌ ؼؼؾم ُمع لضمقدٌ  لءي ؼاًمِم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   ومؽمؿً  ر ؼ٦م، لاًمتٕم

 .(1) ُمنملع

ً   فائدة:  ُمٗمٞمدة قمغم يمؾ   ر أُمثٚم٦مه لذيمي  ،لميمٞم٦م ىمًٛمي اًمؽم   ٜم٦مضمٕمؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ اًم

 أطمدمه٤م: :ٜم٦م٤م ؾًم المًه ومٝمق ٟمققم٤مق: ليمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص يمفٌ ٝمؿ ًمؽمي لأُم٤م ٟم٘مٚمً  :  وم٘م٤مـ ىمًؿى 

لمل يٖمًٚمٝمؿ لمل  : يم٘مقًمف ذم ؿمٝمداء أطمد ،يمذا ليمذا لمل يٗمٕمٚمف ٝمؿ سم٠مبف شمرؿي شمٍمحيً 

ُ ٟمداءو لُ إىم٤مُم٦مو ل مل يٙمـ أذاقو  : لىمقًمف ذم صالة اًمٕمٞمد (2) ؾ  ّمي يً 
ذم لىمقًمف ، (3)

ٌ   : ٕمف سملم اًمّمالشملممجي    .، لُ قمغم أثر لاطمدةى ُمٜمٝمام لٟمٔم٤مئرك(4) ح سمٞمٜمٝماململ يً

ؿ أل أيمثرهؿ أل ٝمؿ ل دلاقمٞمٝمٌ ٛمً رت مٌهي ًمتقوم   فً ٚمي قمدف ٟم٘مٚمٝمؿ ح٤م ًمق ومٕمي  اًمث٤مين:ل

ع ٛمي سمف ذم جمي  ثي مل يٜم٘مٚمف لاطمدو ُمٜمٝمؿ اًمٌت٦م لُ طمد   ومحٞم٨ًم  ،لاطمد ُمٜمٝمؿ قمغم ٟم٘مٚمفٌ 

ا قًمٚمٌ  ظ سم٤مًمٜمٞم٦م قمٜمد دظمقًمف ذم اًمّمالة يمفٌ لهذا يمؽمي  ،أبف مل يٙمـ ؿي أبده  لشمريمفٌ  ،اًمتٚمٗم 

ٌح ٜمقق قمغم دقم٤مئف دائامه سمٕمد اًمّم  اح٠مُمقُملم لهؿ ي١مُم   قم٤مء سمٕمد اًمّمالة ُمًت٘مٌؾي اًمد  

ذم صالة اًمّمٌح سمٕمد  يقفى  يف يمؾ  يدي  رومعي  لشمريمفٌ  ،لاًمٕمٍم أل ذم مجٞمع اًمّمٚمقات

جٝمر هب٤م ؼي مهللا اهدٟم٤م ومٞمٛمـ هدي٧م  : لىمقًمف ،اًمث٤مٟمٞم٦مُمـ ريمقع  رأؾمفٌ  رومعٌ 

ف قمٜمف ٛمٛمتٜمع أق يٗمٕمؾ ذًمؽ لُ يٜم٘مٚمً ؼلُمـ اًم(، آُملم: )ٝمؿٛم٠مُمقُمقق يمٚم  ؼلي٘مقـ اًم

                                                           

 .(133/ 5اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع ) (1)

 .(1347أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)

 (.885أظمرضمف ُمًٚمؿ رىمؿ ) (3)

 (.1673أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (4)
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ةو اًمٌت٦م لهق ُمقافم٥مو قمٚمٞمف هذك اعمقافم٦ٌم ُ  ،صٖمػمو ل ُ يمٌػمو  لُ رضمؾو لُ اُمرأ

ا ٤م لاطمده  .خيؾ  سمف يقُمه

ًمرُمل اجلامر لًمٓمقاؽ اًمزي٤مرة لًمّمالة ف اُهمت٤ًمـ ًمٚمٛمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م للشمريمً 

 الًؽ ؼتح٤ٌمب ذًمؽ ظمؼؼؼؼاًم٘مقـ سم٤مؾم ؿ أق  لُمـ هد ًيٕمٚمي  ،قؽؼ٘م٤مء لاًمٙمًؼتًؼؼؼاُؾم

  ً  يم٤مق ٟمٔمػمي  فً ُم٤م شمريمي  ٌٜم٤م ومٕمؾي ٌي حَ وم٢مذا اؾمتي  ،٦مو ٜم  ؾًم  فً ٕمٚمي ومٌ  ٦مو يمام أق  ٜم  ؾًم  ملسو هيلع هللا ىلصشمريمف  وم٢مق   ،ٜم٦ماًم

 .لُ ومرؾ ،فً ُم٤م ومٕمٚمي  اؾمتح٤ٌمسمٜم٤م شمرؿي 

 .؟اًمٕمدف ُ يًتٚمزف ٟم٘مؾي  اًمٜم٘مؾٌ  جـ ًمٙمؿ أبف مل يٗمٕمٚمف لقمدفً ُمـ أ :ىمٞمؾ وم٢مقَ 

ـو سمٕمٞمدو  لًمق صح  هذا  ،لُم٤م يم٤مق قمٚمٞمف تفٌ ٜمؼ لؾًم  ديفٌ ا قمـ ُمٕمروم٦م هي ضمد   ومٝمذا ؾم١ما

ُمـ أجـ ًمٙمؿ أبف مل  :لىم٤مـ ،ًمٚمؽماليح ٥م  اّذاقي ًتحٌ ٥م  ًمٜم٤م ُمً اًم١ًماـ لىًمٌٌؾ ُ ؾمتحي 

 .ًيٜم٘مؾ؟

ؿ ؼبف ًمأُمـ أجـ ًمٙمؿ  :صالةى لىم٤مـ ًمٙمؾ   ؾي ًَ ٖمً اًم رً ٥مو آظمي تحٌ ؼًًمٜم٤م ُمً  تح٥م  ؼؼؼلاؾم

 .؟ًيٜم٘مؾ

  ٥م  آظمرً ًتحٌ لاؾمتح٥م  ًمٜم٤م ُمً 
ٌ
سمٕمد اّذاق ًمٚمّمالة يرمحٙمؿ اهلل لرومع هب٤م  اًمٜمداء

 .؟ُمـ أجـ ًمٙمؿ أبف مل ًيٜم٘مؾ : صقشمف لىم٤مـ

ً   ٌسي ًمٜم٤م آظمًر ًمً  لاؾمتح٥م   د لاًمٓم  اًم سم٤مًمِم٤مليش  فً رطم٦م ًمٚمخٓمٞم٥م لظمرلضمي قا

ـٌ  اهلل لاؾمؿً  اؾمؿً  ري يمٌ ام ذً ٟملم أصقاهتؿ يمٚم  اعم١مذ  لرومًع  ،يفيّمٞمح سملم يدي  اهلل  رؾمق

 .؟ُمـ أجـ ًمٙمؿ أق هذا مل ًيٜم٘مؾ :لىم٤مـ ،مج٤مقم٦مه لوًمرادم ملسو هيلع هللا ىلص
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ُمـ  مجٕم٦مى  ـٌ ّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمق أل ًمٞمٚم٦م أل  اًمٜم   ًمٞمٚم٦مٌ  صالةي  ٥م  ًمٜم٤م آظمرً لاؾمتحي 

 ـ يمؾ  اًمٌدقم٦م لىم٤م سم٤مًب  لاٟمٗمتحي  ،؟٤م مل ًيٜم٘مؾمًه إطمٞم٤مءي  ُمـ أجـ ًمٙمؿ أق   :رضم٥م لىم٤مـ

 .(1) ؟هذا مل ًيٜم٘مؾ ُمـ أجـ ًمٙمؿ أق   :ـ دقم٤م إمم سم٤مب سمدقم٦مُمي 

  :تنبيهات
  :التىبيه ألاول 

ً  ؼؼؼقمغم اُؾم ىمد يٕمؽمض اًمٌٕمًض  اًمٕمٚمؿ  قمدفً  : يمٞم٦م سم٘مقًمفٜم٦م اًمؽم  تدُـ سم٤مًم

ـ   ـً  ،قمغم اًمٕمدف  سم٤مًمٌمء ُ يد ـَ  لاُؾمتدُ ُ   هبذا صحٞمح ًمٙم  شمتقومر سمنمط أ

 - اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ ٟم٘مٚمف ٌؼؼؾم ُم٤م راضمع - اًمٜم٘مؾ صمؿ ُ ًيٜم٘مؾ ٝمٛمؿ قمغمؼلاقمل لاًماًمد  

ـ   ومٛمثًؾ  :ُم٤م لاقمل ًمٚمٜم٘مؾ ًم٘مريٜم٦مى ر اًمد  وم٢مٟمف أطمٞم٤مٟمه٤م ُ شمتقوم   ً  ومٞمف  هذا ُ ًيًتد ٜم٦م سم٤مًم

 ٤مؼيمٛم -لاقمل ُمتقومرةو ًمٚمٜم٘مؾ اًمد   ٤مب اًمٕم٤ٌمدات أق  ؼؾ ذم سمؼيمٞم٦م ُمع يمقق اّصاًمؽم  

ُه . لدلٟمؽي -ؾمٌؼ  ٤م ذًمؽ:  ُمث٤م  ُمقوحه

ً   سمٕمًض  ىم٤مـ إجي٤مب اًمقوقء  يمٞم٦م قمدفً ٜم٦م اًمؽم  اًمٗمْمالء يٚمزف ُمـ اُؾمتدُـ سم٤مًم

 اعمٌلم  ًمقوقء رؾمقـ اهلل اخل٤مص   ًمّمالة اجلٜم٤مزة لاُؾمتً٘م٤مء ًمٕمدف لضمقد اًمٜمص  

ـً ؼلاُؾم، ملسو هيلع هللا ىلص ً  اًمٕم٤مف ُمٕم٤مري  سم٤مًمٜمص   تدُ ؿ ًيٜم٘مؾ قمـ رؾمقـ ؼًم ريمٞم٦م إذَ ؼٜم٦م اًمت  ضو سم٤مًم

ً   أق   لقمٜمدؿي  ،٦مه ظم٤مص  ٝمذك اًمّمٚمقات ؼ٠م ًمأبف شمقو   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُم٦مو قمغم ريمٞم٦م ُم٘مد  ؼٜم٦م اًمت  اًم

  .اًمٕم٤مف اًمٜمص  

                                                           

 (.282/ 2إقمالف اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ) (1)
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٤م قمغم هذا سمه ً   شم٘مديؿي  إق   :ومًٞم٘م٤مـ ضمقا  اًمٕم٤مف هق اعمتٕملم   يمٞم٦م قمغم اًمٜمص  ٜم٦م اًمؽم  اًم

٤م ؾمٞم٠ميت سمحثف سم٠ملوحي  ،٤م ؾمٌؼ سمٕمض يمالف اّئٛم٦م ومٞمفؼيمٛم ًمٙمـ  ،٤م ؾمٌؼؼٛمؼُم لأجْمه

  .ر اًمدلاقمل ًمٚمٜم٘مؾسمنمط شمقوم  

ٌت ًمق مل يتقو   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  أق   لضمدتي  ٚم٧مي ا شم٠مُم  لأب٧م إذ  ٠م هلذك اًمّمٚمقا

ـً  ..ومٕمغم هذا :دقمك لأؿمد  هلذا أي  ًمٙم٤مق اًمٜم٘مًؾ  ً   اُؾمتدُ  ٜم٦م اًمؽميمٞم٦م هٜم٤م ُ يّمح  سم٤مًم

ٌ   اًمٕمٙمسٌ  رت ًمٜم٘مؾٌ لاقمل شمقوم  اًمد   ّق    .فَ ومتٜم

 :التىبيه الثاوي

  ً ـ  سم٤مًم ُمـ  ٥ًم لأصٕمي  اًمٜمٗمل ألؾمعً  لسم٤مًب  ،ٜم٦م اًمؽميمٞم٦م أبف ٟم٤مؽى ًمٞمٕمٚمؿ اعمًتد

. ًمذا جي٥م قمٚمٞمف احلذر لقمدفً ؼسم٤مب اإلصم٤ٌمت يمٛم لًمٞمس  ،اُؾمتٕمج٤مـ ٤م هق ُمٕمرلؽو

ً  ُمٕمٜمك هذا أق يً  ُ   :ٜم٦م اًمؽميمٞم٦م يمال  ٘مٗمؾ سم٤مب اُؾمتدُـ سم٤مًم د أبف ُ يٜمٗمل إ  سمؾ اعمرا

ٌ د سم٤مًمٔم   ،قمغم هذا اُّمر سم٤مًمٜمٗمل حٙمؿً ؼي جٕمؾ فمٜم ف اًمٖم٤مًم٥مي ؼسمٕمد سمح٨مى ي ـ إذ اًمتٕم

  .(1)لطمًٍم اًمٕمٚمؿ ذم اًم٘مٓمٕمٞم٤مت لاًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت هل ـمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛملم ،ًمٖم٤مًم٥م ُمتٕملم  ا

ا قمغم اًمٔم   ومٗمل ُمثؾ  ،فً ٟمٗمٞمي  سمٕمًد ُم٤م خًي٤مًمًػ  ـ اًمٖم٤مًم٥م صمؿ جيدً لىمد يٜمٗمل اقمتامده

ًـ  إذَ  قمٚمٞمف اًمرضمقع ًمٚمحؼ   ج٥ًم ؼلًمٙمـ ي ،هذك احل٤مًم٦م هق ُم٠مضمقرو همػم ُم٠مزلر  هق دي

ً  لًمٞمٕمٚمي  .اهلل ـ  سم٤مًم ٤م أق   ٜم٦مؿ اعمًتد قٌمل اًمٕمٛمؾي سمجزئٞم٦مى ؼقمغم ُم اًمؽميمٞم٦م أجْمه خ٤مًمٌٌٗمف اعمد 

 إصم٤ٌمتي 
 ٛمٜمعً ؼذم سم٤مب اًمٕم٤ٌمدات اًم إذ اّصًؾ  :جزئٞم٦مؼُمنملقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ هبذك اًم ُمٕمٞمٜم٦مى

  .٤م شم٘مدفؼيمٛم ًٍم لاحل

                                                           

 (. 1/54اُؾمت٘م٤مُم٦م )  :اٟمٔمر (1)
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 : التىبيه الثالث

طمًـ اًمتٗمٝمؿ لاًمدرؿ عم٠ًمخ٦م )٤مرن ذم رؾم٤مًم٦م ًمف سمٕمٜمقاق ؼاهلل اًمٖمٛم ر قمٌدىمر  

ُ   ٗمٞمدً يلُ  ،دلاومع ةً قمد   ًمفً  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  شمرؿي  أق   (1)(اًمؽمؿ   إذا اطمتػ  اًمتحريؿ إ

شمرؿ  أق   (ٛمتلمؼٛمحٙمؿ اًمؼاًمرد اًم)ذم يمت٤مب  ىمررًت  شمٗمٞمد اًمتحريؿ وم٘م٤مـ:  سم٘مريٜم٦مى 

ـ   إق مل  كً لطمدي  ف هٜم٤مؿ: لاًمؽمؿً ُم٤م ذيمرشمً  لهذا ٟمص   ،حريٛمفؼقمغم شم اًمٌمء ُ يد

 سمؾ هم٤ميتف أق يٗمٞمدي  ،ذم ذًمؽ ٦مه طمج   ُ يٙمققً  قرو اعمؽملؿ حمٔم قمغم أق   ٟمص   فً ٌَ يّمحي 

ا ومٝمذا ُ  ٤م أق  ُم  أل .ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ُمنملع شمرؿي  أق   ذًمؽ اًمٗمٕمؾ اعمؽملؿ يٙمقق حمٔمقره

ـ   ام يًتٗم٤مد ُمـ دًمٞمؾى لإٟم   ،كً لطمدي  ؿٌ ًتٗم٤مد ُمـ اًمؽم  يً   . (2)ـها قمٚمٞمف  يد

 ٝم٤م ومٕمٚمٌ  إُمٙم٤مقٌ  اًمٕم٤ٌمدة ُمع رؿٌ هم٤مي٦م اًمتخٚمٞمط سملم شمي  طي لهق سمت٘مريرك هذا ىمد ظمٚمي 

ٟمع  - ومر اًمنملط لشمٜمتٗمل اعمقا سمٕمد  ًمذا ألردي  ،همػم اًمٕم٤ٌمدات لسملم شمرؿٌ  -سم٠مق شمتقا

شمرؿ اًمقوقء مم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مق آظمر اُّمريـ ُمـ رؾمقـ اهلل   :طمدي٨م (147ص)

  ً ٤م ًمٚمٕم٤ٌمدة  ،دكٌ دي ذم ُم٤م ٟمحـ سمّمي  داظمؾى  لهذا اعمث٤مـ همػمً ، ٧م اًمٜم٤مر ُم ّبف ًمٞمس شمريمه

٤مُمً  ٝم٤م يٙمققً اًمٕم٤ٌمدة ُمع إُمٙم٤مق ومٕمٚمٌ  رؿي شم لىمد شم٘مدف اًمتدًمٞمؾ أق    ٝم٤م لىمعي ـ ومٕمٚمي لُمي  ،ٚمزُمه

 .ذم اًمٌدع

 وم٤محلٛمد ،ٓمالهن٤مؿ ُمع لوقح سمً تٝمً ٌف اًم٘مقف اًمتل أوٚم  ٌٝم٦م ُمـ أىمقم ؿًم لهذك اًمِم  

  ً  .]54ادائدة: [ ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژٜم٦م هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اًمتقطمٞمد لاًم

                                                           

، 96ص) اعمقؾمققم٦م اًمٞمقؾمٗمٞم٦م ًمٌٞم٤مق أدًم٦م اًمّمقومٞم٦م  يمرر هذك اًم٘م٤مقمدة ص٤مطم٥م يمت٤مب  (1)

 .إشم٘م٤مق اًمّمٜمٕم٦م ذم حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م  ٚمح٘م٦م سمٙمت٤مسمف لاًمرؾم٤مًم٦م ُم (، 484، 148

 .(141ص) (2)
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ؽ سمف اًم٘م٤م نًرل اًمتذيٞمؾ اًمث٤مين:  ً ئٚمقق سمت٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م قمـ اًمِم٤مومٕمل يمالفو مت

 .ىمًٛملم طمًٜم٦مه لؾمٞم٦ًمه 

ًب  ً   لاجلقا   :ٙمقا سمف ُمـ لضمٝملمقمغم ُم٤م مت

 وم٢مٟمف ظم٤مًمػي  ،اًمِم٤مومٕمل ؿ هق ُم٘مّمقدً رشمً ُم٤م ذيمي  ٛمٜم٤م أق  ًمق ؾمٚم   :اًمقضمف اّلـ

يـ رآه٤م  ٝم٤م لإقَ ع يمٚم  قا اًمٌدي ح٤مسم٦م اًمذيـ ذُم  يم٤مًمّم   - يمام ؾمٌؼ -همػمك ُمـ أئٛم٦م اًمد 

 .سمدقم٦مى والًم٦مو  ليمٍؾ  :أمحد لىمد ىم٤مـ اإلُم٤مف .طمًٜم٦مه  اًمٜم٤مًس 

٤م ظم٤مًمػي   ٦مه يّمح  ف طمج  س ىمقًمً ؼومٚمٞم ،ملسو هيلع هللا ىلصقـ اهلل ؼ٦م رؾمٜم  ؼؼؼاهلل لؾًم  يمت٤مبي  لأجْمه

  ً   .ؽ سمفاًمتٛم

ٛمحٛمقدة ؼسم٤مًمٌدقم٦م اًم ّبف أرادي  ،ذا اًمٗمٝمؿ ُمـ يمالُمفهلؿ ًٚم  ُ يً  :اًمقضمف اًمث٤مين

 سم٢مؾمٜم٤مدك لىمد رلم احل٤مومظ أبق ٟمٕمٞمؿ : (1)ىم٤مـ اسمـ رضم٥م ،اًمٌدقم٦مي اًمٚمٖمقي٦مي ًمٞمس همػم

  اًمِم٤مومٕمل   ؾمٛمٕم٧ًم  :ىم٤مـ ،حٞمكؼطمدصمٜم٤م طمرُمٚم٦م سمـ ي ،جٜمٞمدؼقمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًم

ً   ومام لاومؼي  ،سمدقم٦مو حمٛمقدةو لسمدقم٦مو ُمذُمقُم٦مو  اًمٌدقم٦م سمدقمت٤مق :ي٘مقـ  ،ومٝمق حمٛمقدو  ،ٜم٦ماًم

ً   لُم٤م ظم٤مًمػي    .ٜم٦م ومٝمق ُمذُمقفو اًم

د اًمِم٤مومٕمل ، ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م هل   :لاطمت٩م  سم٘مقـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  لُمرا

 ،ٝم٤م أصؾو ُمـ اًمنميٕم٦م ًيرضمع إًمٞمفؼًم اًمٌدقم٦م اعمذُمقُم٦م ُم٤م ًمٞمسي  أق   رٟم٤م ُمـ ىمًٌؾ ذيمي ُم٤م 

ً   لأُم٤م اًمٌدقم٦ًم اعمحٛمقدة ومام لاومؼي  ،لهل اًمٌدقم٦ًم ذم إـمالؾ اًمنمع يٕمٜمل ُم٤م  :ٜم٦ماًم

ً   يم٤مقي  ٤ملإٟم   ،إًمٞمف عً ٜم٦م ًيرضمي هل٤م أصؾو ُمـ اًم ً   :ام هل سمدقم٦مو ًمٖم٦مه ُ ذقمه وم٘متٝم٤م اًم  ٜم٦م. عمقا

                                                           

 (. 2/131ضم٤مُمع اًمٕمٚمقف لاحلٙمؿ )  (1)
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 صم٤مًت لاعمحدي   :لأبف ىم٤مـ ،اًمِم٤مومٕمل يمالفو آظمًر ًيٗمن  هذا قمـ نلىمد ًرل

٤مٜم  مم٤م خًي٤مًمػ يمت٤مسمه٤م أل ؾًم  ثي ُم٤م ًأطمدٌ  :ارسم٤مق ا أل إمج٤مقمه  ،ومٝمذك اًمٌدقم٦ًم اًمْمالًم٦م ،٦مه أل أثره

  .لهذك حمدصم٦مو همػم ُمذُمقُم٦مى  ،ومٞمف ًمقاطمدى ُمـ هذا ُ ظمالؽي  ُمـ اخلػم ثي لُم٤م ًأطمدٌ 

إمم اإلُم٤مف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أبف يرم  (1)اًمٌدعدقم٤مة  سمٕمًض  يٜم٥ًًم  :اًمتذيٞمؾ اًمث٤مًم٨م

ز اُطمتٗم٤مـ سم٤معمقًمد ُمٕمتٛمديـ ذم ذًمؽ قمغم قم٤ٌمرة ذيمره٤م ذم اُىمتْم٤مء  :(2)ضمقا

 ،ًمٚمٜمّم٤مرم ذم ُمٞمالد قمٞمًك  ٤م ُمْم٤مه٤مةه اًمٜم٤مس إُم   دصمف سمٕمًض ليمذًمؽ ُم٤م حًي  

 ُ ،ثٞمٌٝمؿ قمغم هذك اعمح٦ٌم لاُضمتٝم٤مدىمد يً  لاهللً  ،٤م ًمفؼلشمٕمٔمٞمٛمه  ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜمٌل  ٤م حم٦ٌمه إُم  ل

هذا  وم٢مق   :ُمع اظمتالؽ اًمٜم٤مس ذم ُمقًمدكٌ  ،اقمٞمده  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ٤مذ ُمقًمدٌ قمغم اًمٌدع ُمـ اخت  

٤م ا حمْمه لًمق يم٤مق هذا ظمػمه  ،اح٤مٟمع ُمٜمف ًمف لقمدفٌ  مل يٗمٕمٚمف اًمًٚمػ ُمع ىمٞم٤مف اعم٘متيض

ًمرؾمقـ اهلل  حم٦ٌمه  وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أؿمد   ،سمف ُمٜم٤م أطمؼ    ٤م ًمٙم٤مق اًمًٚمًػ أل راضمحه 

ـً ؼ٤م يمٛمؼٛملإٟم   ،خػم أطمرصؼغم اًملهؿ قم ،٤م ًمف ُمٜم  لشمٕمٔمٞمامه  ملسو هيلع هللا ىلص حٌتف لشمٕمٔمٞمٛمف ذم ؼُم ٤م

 ٕم٨م سمف لاجلٝم٤مدٌ ُم٤م سمً  ا لٟمنمٌ ٤م لفم٤مهره تف سم٤مـمٜمه ٜم  لإطمٞم٤مء ؾًم  ٤ٌمع أُمركٌ لاشم   لـم٤مقمتفٌ  ُمت٤مسمٕمتفٌ 

ً   وم٢مق   :قمغم ذًمؽ سم٤مًم٘مٚم٥م لاًمٞمد لاًمٚم٤ًمق ـ ُمـ ؼ٤مسم٘ملم اّلًمٞمهذك هل ـمري٘م٦م اًم

 .ٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمقاعمٝم٤مضمريـ لاّبّم٤مر لاًمذيـ اشم  

                                                           

 ومٙمؿ ًمف ُمـ يمٚمامتى  :، لص٤مًمح اّؾمٛمرن(139ص)لُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م اعمقؾمققم٦م اًمٞمقؾمٗمٞم٦م  (1)

لؾمٞم٦ًم،  اًمٌدع شمٜم٘مًؿ إمم طمًٜم٦مى  ومٞمٝم٤م أهؾ اًمتّمقؽ لاًمٌدقم٦م، ىمرر ومٞمٝم٤م أق   ٚم٦م لاومؼي ُمًج  

ـي ريمٞم٦م لهٙمذا... سمؾ لًمف ُمٙم٤معم٦م ُمًج  ٦م شمي ٜم  ُ شمقضمد ؾًم  لأبف  ومٞمٝم٤م قمغم اإلُم٤مف حمٛمد سمـ ٚم٦م ـمٕم

 لقمٍد اح٤مشمريدي٦م لاّؿم٤مقمرة ُمـ اًمٗمرىم٦م ↓اًمٕمزيز سمـ سم٤مز  اًمقه٤مب لاإلُم٤مف قمٌد قمٌد

ا سم٤مهلل ُمـ ًمي  :اًمٜم٤مضمٞم٦م  اّىمقاـ ٚم٦م يذيمر ومٞمٝم٤م سمٕمضي سم٤مًم٤ٌمـمؾ. لًمف حم٤مارة ُمًج   ٌس احلؼ  قمٞم٤مذه

ً  ذيمر ُم٤م ظم٤مًمٗمي اًمٌدقمٞم٦م لي  ٜم٦م، ًمٙمـ يٜمِمط ًمذيمر أدًم٦م هذك اًمٌدع دلق أدًم٦م هذك اًمًٜمـ.ٝم٤م ُمـ اًم

(2) (2/619.) 
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ُمع ُم٤مهلؿ ومٞمٝم٤م  -ص٤مء قمغم أُمث٤مـ هذك اًمٌدع ري ه١مُء اًمذيـ دمدلهنؿ طًم  يمثرً لأ

دمدهؿ وم٤مشمريـ ذم أُمر  -رضمك هلؿ هبام اعمثقسم٦م ـ اًم٘مّمد لاُضمتٝم٤مد اًمذن يً ًَ ُمـ طًم 

 ،لُ ي٘مرأ ومٞمف  اعمّمحػي كم  ام هؿ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ حًي لإٟم   ،ُمرلا سم٤مًمٜمِم٤مط ومٞمفاًمرؾمقـ قمام أً 

أل يّمكم ومٞمف  ، ومٞمفلُ يّمكم   اعمًجدي  ًؽ زظمرٌ ـ يً ًم٦م ُمي لسمٛمٜمز ،ٌٕمفأل ي٘مرأ ومٞمف لُ يت  

 .خذ اعم٤ًمسمح لاًمًج٤مدات اعمزظمروم٦م ـ يت  لسمٛمٜمزًم٦م ُمي  ،ىمٚمٞماله 

ُ قمغم   إذ ىم٤مـ: :ُمـ اًمٌدع قمٜمدك اعمقًمد سمدقم٦مو  هذا اًمٙمالف سيح ذم أق  

ا  ملسو هيلع هللا ىلص ٤مذ ُمقًمد اًمٜمٌل  اًمٌدع ُمـ اخت   ٤م لأُم   د ذًمؽ سم٘مقًمف ذم ُمقوع آظمر: ، لأيم  قمٞمده

٘م٤مـ أهن٤م همػم اعمقاؾمؿ اًمنمقمٞم٦م يمٌٕمض ًمٞم٤مزم ؿمٝمر رسمٞمع اّلـ اًمتل يً  خت٤مذ ُمقؾمؿى ا

أل ألـ مجٕم٦م ُمـ  ،حج٦مؼأل صم٤مُمـ قمنم ذن اًم ،رضم٥م أل سمٕمض ًمٞم٤مزم ،اعمقًمد ًمٞمٚم٦م

ر ٞمف اجلٝم٤مـ قمٞمدي أل صم٤مُمـ ؿمقاـ اًمذن يًٛم   ،رضم٥م وم٢مهن٤م ُمـ اًمٌدع اًمتل مل  = اّبرا

  ٌ  .(1)ـها ؾمٌح٤مٟمف لشمٕم٤ممم أقمٚمؿ لاهلل  ،ٝم٤م اًمًٚمػ لمل يٗمٕمٚمقه٤ميًتح

ح سمٌدقمٞم٦م اُطمتٗم٤مـ هبذا اًمٞمقف ومام ُمٕمٜمك ىمقًمف: إٟمف لسم٤مق أبف س   ْمحي وم٢مذا اشم  

 .؟ث٤مب لي١مضمريً 

ـ ًَ لطًم  ملسو هيلع هللا ىلص٦م حم٦ٌم رؾمقـ اهلل اإلصم٤مسم٦م قمغم ٟمٞم   ذم أق   يمالُمف سيحو  ي٘م٤مـ: إق  

 فً ؼؼٚمي ؼوم ٤مبي ؼؼوم٠مص ؿً ؼح٤ميمؼٝمد اًمؼتؼإذا اضم  :ملسو هيلع هللا ىلصقًمف ؼ٘مؼؽ يمؼلذًم ،ؾؼُ قمغم اًمٕمٛم دٌ ؼؼ٘مّمؼاًم

أظمرضمف اًمِمٞمخ٤مق قمـ قمٛمرل سمـ  لاطمد  أضمرو  فً ومٚمي  وم٠مظمٓم٠مي  لإذا اضمتٝمدي  ،أضمراق

 . (2)لأيب هريرة (2)اًمٕم٤مص

                                                           

 (.25/298اًمٗمت٤ملم ) (1)

 .(1716(، لُمًٚمؿ رىمؿ )7352أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

113 

ا حلًـ ٟمٞم   ثٞم٥مي أً  ومٝمذا احل٤ميمؿً  ا لاطمده لإق  (1)يمام أوم٤مدك اًمِم٤مومٕمل لهمػمك تفٌ أضمره

 ٤م ُمٜمف أق  فمٜم   قًمدي اعم سمف لقمٛمؾي  ـ يثًؼ د ُمي د وم٢مٟمف إذا ىمٚم  ف اعم٘مٚم  لُمثٚمً  ،يم٤مق اًمٕمٛمؾ ظمٓم٠م

 . ًـ اًمٜمٞم٦م لاًم٘مّمدام قمغم طًم لإٟم   ،ث٤مب قمغم اًمٕمٛمؾ ّبف أظمٓم٠مومٝمق ُ يً  ُمنملعو  فً ومٕمٚمي 

ُمـ  أق   - لاهلل أقمٚمؿ - ٤م اًمذن أرادك رسمٞمٕم٦مً ؼٛملإٟم   ذم ُمقوع آظمر:  ٤م ىم٤مـؼيمٛم

 إذا ًمٞمس سمٛمنملع فً ٚمي ٕمي اًمذن ومي  يم٤مق اًمٗمٕمًؾ  تف لإقَ قمغم ٟمٞم   ثٞم٥مي ٦م ص٤محل٦م أً يم٤مٟم٧م ًمف ٟمٞم  

٦م ٟمٞم   ٤م ًمٙمـ ًمّم٤مطمٌفٌ قم٤مء لإق مل يٙمـ ُمنملقمه ومٝمذا اًمد   ،خ٤مًمٗم٦م اًمنمعؼد ُممل يتٕمٛم  

 .تفث٤مب قمغم ٟمٞم  ص٤محل٦م ىمد يً 

لُ  ،ُمًتح٥م   اًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مؼم همػمً  ٛمٕمقق قمغم أق  ؿ جًم ًتٗم٤مد ُمـ ذًمؽ أهن  ومٞمً 

 .(2)ـها ٦م اًمداقمل ٟمٞم   ُمـ ضمٝم٦مٌ  ىمد حيّمًؾ  ام اخلػمً لإٟم   ،ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م ظمّمٞمّم٦مي 

ـي ؼ٘مؼإمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم ٥مي ؼأق يٜمً دى ؼٞمس ّطمؼومٚم ؾ  ؼؼلقمغم يم ٤مـ ؼٗمؼتؼقاز اُطمؼسمج ق

 ٦مه ًمٞمس طمج   تف وم٢مٟمف ر أق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٜمٗمل سمدقمٞم  د  صمؿ ًمق ىمً  ،قمفسم٤معمقًمد لأبف ُ يٌد  

٤م ًمً  لقمٚمٞمف ،لُ دًمٞماله ُمٕمّمقُمه  . هل٤م ُ هب٤م ت٩م  حًي  فوم٠مىمقا

 املقدمة الرابعة
ً   ؿً ٝمَ ومي  ً  ٦م ُم٘مٞم  ٜمؼؼاًمٙمت٤مب لاًم ـ  ؼوم٘م ،ٚمػ اًمّم٤مًمحؼؼد سمٗمٝمؿ اًم ً   اًمٙمت٤مًب  د د ٜم٦م ؼؼلاًم

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ًمٜمّمقصٌ  اًمًٚمػ ومٝمؿي  أق   - اًمتٜم٤مزع قمٜمد ٛمرضمعؼاًم مه٤م اًمٚمذاق -  ً  لاًم

٦م  :يكم ُم٤م ذًمؽ قمغم لُمـ اّدًم٦م إًمٞمف، اًمرضمقع جي٥ًم  طمج 

                                                           

 .(884/ 2اٟمٔمر: ضم٤مُمع سمٞم٤مق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمف ) (1)

 (.2/251اُىمتْم٤مء ) (2)
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :اًمدًمٞمؾ اّلـ

  .]115النساء: [ ژ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ٤ٌمع همػمٌ ، لاشم  ملسو هيلع هللا ىلص٦م اًمرؾمقـ قمغم ُمِم٤مىم   ٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًمققمٞمدي رشم   :لضمف اًمدًُم٦م

ٌه٤م ُمـ أؾم٤ٌمب اًمققمٞمد ًمٙم٤مق  ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، ومٚمق مل شمٙمـ خم٤مًمٗم٦مً  ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم ؾمٌ

ا شمٕم٤ممم اهلل لشم٘مد   ركً يمَ ذٌ   .سًمٖمقه

ُه ذم هذك اِي٦م هؿ اًمّم   ـً لأل   ف، وم٤مح٠مثقر قمٜمٝمؿ هق ح٤مسم٦م اًمٙمرا اعم١مُمٜملم دظمق

ُمـ  ٘مٝمؿً ـ لاومي لُمي  ،ُمـ اًمت٤مسمٕملم خم٤مًمٗمتفً  ّطمدى  ٤ٌمقمف، ومال يّمح  اشم   اًمذن جي٥ًم  احلؼ  

 .. .قمغم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم اعمٛمتدح لهٙمذا اًمت٤مسمٕملم ومٝمق ؾم٤مئرو 

 ٘مؾ قمـ اًمت٤مسمٕملم اّظمٞم٤مر وم٢مق  ، لٟمً ٜم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمراف رءو ؿ يً ؼ٤م إذا ًمأُم  

 ري ٔمٝمٌ ، ليً حؼ  ؼخٗمل اًممل يٙمـ ًمٞمً  - سمحٙمٛمتف لقمدًمفٌ  - اهلل اًمًٌٞمؾ ؾمٌٞمٚمٝمؿ: ّق  

ـً   :ملسو هيلع هللا ىلصف اًم٤ٌمـمؾ لىمد ىم٤مـ ٟمٌٞم     ...فم٤مهريـ حؼ  ؼـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل قمغم اًم ُ شمزا

لاعمٖمػمة سمـ  (2)لٟمحقك ذم اًمّمحٞمحلم قمـ ُمٕم٤ملي٦م ،قمـ صمقسم٤مق (1)ُمًٚمؿ أظمرضمف

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ   ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد   ـ أطمدثي ُمي   ، لىم٤مـ:(3)ؿمٕم٦ٌم

 .(4)ًمٚمٌخ٤مرن طمدي٨م قم٤مئِم٦م لاًمٚمٗمظً 

ُمـ  ُم٤م قمٚمٞمف اّلائًؾ  صمه٤م ظمالؽي دي ٤م حًم ؼٌع ومٝمٛمه ٤م أل اشم  ؼومٝمٛمه  ثي لأطمدي  ـ ظم٤مًمػي ومٛمي 

  ً   .ُمردلد ٝمؿً ومٝمذا اًمٗمي =  ٚمػ اًمّم٤مًمح ذم اًمٗمٝمؿاًم

                                                           

 .(1927رىمؿ ) (1)

 .(1737ُمًٚمؿ رىمؿ )ل(، 3641رىمؿ ) أظمرضمف اًمٌخ٤مرن (2)

 .(1921ُمًٚمؿ رىمؿ )ل(، 3647أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (3)

 ؾمٌؼ خترجيف. (4)
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 جٞم٦م ومٝمؿٌ قمغم طًم  جٞم٦م اإلمج٤مع، دًمٞمؾو قمغم طًم  دًمٞمؾى  يمؾ   أق   ٧مي ٛمَ ٚمٌ قمي  رتي لإذا شمدسم  

  ً  .ُمٜمٝمؿ قمغم هذا اًمٗمٝمؿ ُمٜمٝمؿ، ومٝمق إمج٤معو  خم٤مًمػى  وم٢مهنؿ إذا ومٝمٛمقا ومٝمامه ُمـ همػمٌ  ٚمػ:اًم

 ػمً ظمي   ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقـ أق   قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  :اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

ً  ،ريناًمٜم٤مس ىمي  ً صمؿ اًمذيـ يي  ،ؿصمؿ اًمذيـ يٚمقهني ، لضم٤مء ٟمحقك (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  ...ؿٚمقهني

 (3)ح ُمًٚمؿ ٟمحقك ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م، لذم صحٞم(2)ُمـ طمدي٨م قمٛمراق سمـ طمّملم

 . (4)لأيب هريرة

ا هً ـ سمٕمدي ؿ، ومال يٙمقق ُمي هً ـ سمٕمدي تٝمؿ قمغم ُمي هبذك اًمٜمّمقص ظمػمي   ومث٧ٌمي  ؿ فم٤مومره

ُ   ،ًمٞمس قمٜمدهؿ سمخػمى  ـً هً ـ سمٕمدي ُمي  ّم٤مري  ًمي لإ ا ُمٜمٝمؿ ُمـ هذا اًمقضمف، لاًمرؾمق  ؿ ظمػمه

ـ  هً ـ سمٕمدي قمغم ُمي  لضمفى  هلؿ اخلػمي٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ يمؾ   أث٧ٌمي  ملسو هيلع هللا ىلص ؿ ٝمً ومٝمٛمي  هذا أق   ؿ، ومد

 .ًمٚمٜمّمقص ُمتٕملم  

٤م، لذًمؽ ي٘متيض  رٟمفً اًم٘مرلق ىمي  ظمػمي  أق   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   وم٠مظمؼمي  ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ:  ُمٓمٚم٘مه

ُ   سم٤مبى  ؿ ذم يمؾ  ٝمً شم٘مديٛمي  ا ُمـ سمٕمض اًمقضمقك ومال ُمـ أبقاب اخلػم، لإ  ًمق يم٤مٟمقا ظمػمه

٤م، ومٚمق ضم٤مز أق خًي  يٙمقٟمقق ظمػمي   هؿ مللؾم٤مئرً  ٙمؿى ُمٜمٝمؿ ذم طًم  ٓمئ اًمرضمًؾ اًم٘مرلق ُمٓمٚم٘مه

ٌٗمري  ٤مؼلإٟمٛم -قاب ٗمتقا سم٤مًمّم  يً  قاب فمي ـ سم٤مًمّم  ٌزفي  - ًهؿ لأظمٓم٠ملا سمٕمدهؿ ُمي  يٙمقق أق ًمي

ا  اًم٘مرقً  ذًمؽ  قاب ظمػمو قمغم اًمّم   اعمِمتٛمؾي  اًم٘مرقي  ّق   اًمقضمف: ذًمؽ ُمـ ُمٜمٝمؿ ظمػمه

ـ   رق اعمِمتٛمؾٌ ُمـ اًم٘مي    .(5) قمديدة د ذم ُم٤ًمئؾي ، صمؿ هذا يتٕمد  قمغم اخلٓم٠م ذم ذًمؽ اًمٗم

                                                           

 .(2533ُمًٚمؿ رىمؿ )ل(، 3652أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (1)

 .(2535ُمًٚمؿ رىمؿ )ل(، 3657أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)

 .(2536رىمؿ ) (3)

 .(2534رىمؿ ) (4)

 ُم٤م ذيمرك اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتقم احلٛمقي٦م. لاٟمٔمر ،(4/174قمالف اعمقىمٕملم )إ (5)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقـ ىم٤مـ: ىم٤مـ قمـ أيب ُمقؾمك اّؿمٕمرن  :ًمٞمؾ اًمث٤مًم٨ماًمد

ٜم٦مو  اًمٜم جقفً   ُمي ٌي٧م وم٢مذا ٤مء،ؼٛمؼًمٚمً أي د، ٤مؼُم ٤مءي ؼاًمًٛم أيتك اًمٜم جقفً  ذه ٜم٦مو  ٤مؼلأب شًمققمي ُمي  أي

ُّمتل، وم٢مذا  ٜم٦مو ُمي دلق، لأصح٤ميب أي تك أصح٤ميب ُم٤م يققمي أي  ٤ميب، وم٢مذا ذه٧ًٌم ّصح

 .(1)ك ُمًٚمؿرلا  أصح٤ميب أتك أُمتل ُم٤م يققمدلق ذه٥مي 

ـ أصح٤مسمف إمم ُمي  ٟم٦ًٌمي  سم٤محلدي٨م أبف ضمٕمؾي  لضمف اُؾمتدُـ ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

هذا  ٤مء، لُمـ اعمٕمٚمقف أق  ؼجقف إمم اًمًٛماًمٜم   إمم أصح٤مسمف، ليمٜم٦ًٌمٌ  هؿ يمٜمًٌتفٌ سمٕمدي 

 
ٌ
، ملسو هيلع هللا ىلصٝمؿ اهتدائٝمؿ سمٜمٌٞم   ٝمؿ ُم٤م هق ٟمٔمػمً ؼاُّم٦م سم اًمتِمٌٞمف يٕمٓمل ُمـ لضمقب اهتداء

  لٟمٔمػمً 
ٌ
 .سم٤مًمٜمجقفأهؾ اّرض  اهتداء

٤م وم٢مٟم   ا ُمـ اًمنم  رَ هلؿ، لطمٌ  ٜم٦مه ُمي سم٘م٤مءهؿ سملم اُّم٦م أي  ف ضمٕمؾي لأجْمه ومٚمق  : لأؾم٤ٌمسمفزه

 ٜم٦مه ُمي أي  ٤مومرلق سم٤محلؼ  ـ سمٕمدهؿ ًمٙم٤مق اًمٔم  سمف ُمي  قا سمف لئمٗمري ومتي ٤م أي ؼخٓمًقا ومٞمٛمؼأق يً  ضم٤مزي 

ا هلؿ، لهذا ُمـ اعمح٤مـح٤مسم٦م لطمٌ ًمٚمّم    .(2)ـها  رزه

ـً ي٦م ىم٤مـ: صغم  قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مر :اًمدًمٞمؾ اًمراسمع  يقفى  اهلل ذاتي   سمٜم٤م رؾمق

 ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب، ٧َم ٚمي ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞمقق، للضمٌ  ٧َم سمٚمٞمٖم٦م، ذرومي  ٜم٤م ُمققمٔم٦مه ٔمي قمٚمٞمٜم٤م، ومققمي  صمؿ أىمٌؾي 

ـي ؼؼ: ي٤م رؾم٤مـ ىم٤مئؾو ؼوم٘م  ٤مـ:ؼوم٘م ،إًمٞمٜم٤م؟ دً ٤مذا شمٕمٝمي ؼومٛم عى قد  ؼٔم٦م ُمؼذك ُمققمـه ٠مق  ؼيم :اهلل ق

   ً ا  ٛمع لاًمٓم٤مقم٦م لإقَ ألصٞمٙمؿ سمت٘مقم اهلل لاًم ؿ ُمٜمٙمً  َش ٕمٌ ـ يي ف ُمي ٤م، وم٢مٟم  طمٌِمٞم  قمٌده

ا  سمٕمدن ومًػمي  ًً ومٕمٚمٞمٙمً  :اظمتالومه٤م يمثػمه  :اخلٚمٗم٤مء اعمٝمديلم اًمراؿمديـ ٦مٌ ٜم  تل لؾًم ٜم  ؿ سم

ً  ؼشم  حمدصم٦مى  يمؾ   اُّمقر، وم٢مق   حدصم٤مٌت ؼلُم ٤ميمؿً قا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، لإي  ْم  ٙمقا هب٤م لقمي ٛم

                                                           

 .(2531رىمؿ ) (1)

 (.4/174قمالف اعمقىمٕملم ) إ (2)
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حف اًمؽمُمذن لصح  أظمرضمف أبق دالد لاًمٚمٗمظ ًمف ل .(1)والًم٦م  سمدقم٦مى  ليمؾ   ،سمدقم٦مو 

 . (2)اًمؼم لصححف أبق ٟمٕمٞمؿ لاًمٌزار لاسمـ قمٌد

٦م ظمٚمٗم٤مئف ٜم  ؾًم  لهذا طمدي٨م طمًـ، إؾمٜم٤مدك ُ سم٠مس سمف، وم٘مرقي  ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

 ًً  ض  ٕمي سم٠مق يً  ذم اُّمر هب٤م طمتك أُمري  تف، لسم٤مًمغي ٜم  ٤ٌمع ؾًم سم٤مشم   سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م يمام أُمري  تف، لأُمري ٜم  سم

ٝمؿ ومٞمف ف ُمـ ٟمٌٞم  مل يت٘مد   قك ًمألُم٦م لإقَ ٜم  قا سمف لؾمي قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، لهذا يتٜم٤ملـ ُم٤م أومتي 

  ُ  ،ٝمؿٝمؿ أل أيمثرهؿ أل سمٕمًْم ٛمٞمٕمً ؼتف، ليتٜم٤ملـ ُم٤م أومتك سمف ضمٜم   يم٤مق ذًمؽ ؾًم رء، لإ

قا ذًمؽ لهؿ ٝمؿ مل يًٜم  ؼأب خٚمٗم٤مء اًمراؿمدلق، لُمٕمٚمقفو ؼاًم فً ٜم  ٤م ؾمي ؼؼ ذًمؽ سمٛمّبف قمٚم  

 ٦مٌ ٜم  ؼؼؼق ُمـ ؾًم ؼُمٜمٝمؿ ذم لىمتف ومٝم لاطمدى  يمؾ   فً ٜم  ؼؼُم٤م ؾمي  أق   ؿي ٚمٌ د، ومٕمً ؼلاطم ٤مء ذم آقى ؼظمٚمٗم

 .(3)ـها اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

                                                           

 ؾمٌؼ خترجيف. (1)

 ذم ىم٤مـ اًّم٤ٌمين .  ر قمٚمٞمٙمؿ قمٌدلإق شم٠مُم   : لىمع ذم اّرسمٕملم اًمٜمقلي٦م هذا احلدي٨م سمٚمٗمظ

 اإلرلاء. ُمـ احلدي٨م هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘مف

:  ليمٚم ٝمؿ شم٠مُمر  لإق  اًمٙمت٤مب ذم اًمذن اًمٚمٗمظ اًمٓمرؾ هذك ضمؼٛمٞمع ذم أر مل :تنبيى  لإق ىم٤مًمقا

ا ٤م:  أبؼؼس طمدي٨م ُمـ ؿمؼؼ٤مهد ، لًمف طمٌِمٞم ٤م قمٌده ، اؾمؼؼٛمٕمقا  ُمرومققمه  اؾمؼؼؼًتٕمٛمؾ لإق لأـمٞمٕمقا

حدي٨م ؼ( اًم8/179ـها اإلرلاء ) .ف اًمٌخ٤مرن. أظمرضمزسمٞم٦ٌم  رأؾمؼؼف يم٠مق   طمٌِمؼل قمٌدو  قمٚمٞمٙمؿ

 (.2455)رىمؿ 

 (.195/ 17ا اًمٚمٗمظ قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمم )قمغم هذ لسمٕمد هذا لىمٗم٧ًم 

 ريـ، لضم٤مُمع سمٞم٤مق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمفؼحدي٨م اًمث٤مُمـ لاًمٕمِمؼحٙمؿ اًمؼضم٤مُمع اًمٕمٚمقف لاًم :اٟمٔمر (2)

(2/1165.) 

 .(177/ 4قمالف اعمقىمٕملم ) إ (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ىم٤مـ: ؾمٛمٕم٧ًم  قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم  :اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس

ـي   ي٘مقـ: ـي  ىمقفو  ًمـ يزا اهلل لهؿ  ؿ أُمرً ٝمً قمغم اًمٜم٤مس، طمتك ي٠متٞمي  ُمـ أُمتل فم٤مهري

 .(1)حلم قمـ ُمٕم٤ملي٦ملٟمحقك ذم اًمّمحٞم .لاًمٚمٗمظ عمًٚمؿ (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  فم٤مهرلق

 لقم٘م٦ٌم سمـ (3)لضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل (2)لضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة (1)لذم ُمًٚمؿ قمـ صمقسم٤مق

 . ٟمحقك (5)لؾمٕمد سمـ أيب لىم٤مص (4)قم٤مُمر

شمر أق   :لضمف اًمدًُم٦م ـ   (6)هذا احلدي٨م اعمتقا اًم٘م٤مئٛملم سمف  احلؼ   أهؾي  قمغم أق   دا

 قم٘مدن   ذقمل   أُمرى ذم  ُمقضمقدلق ُمٜمذ قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م إمم ىمٞم٤مف اًم٤ًمقم٦م، وم٢مذا رأج٧مي 

 ؿي يدي  دَ ُمقق دلق اِظمر، وم٤مؿمدً لم: أطمدمه٤م قمٚمٞمف اعمت٘مد  ىمقًمي  ُمٜمٝمجل   ذقمل   أل أُمرى 

ٛمٜمّمقرة اًمٔم٤مهرلق قمغم ؼٝمؿ هؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمؼ: ّبحؼ  ؼُمقق وم٢مٟمف اًمقمغم ُم٤م قمٚمٞمف اعمت٘مد  

ا إمم ىمٌٞمؼؼ٤م لأبؼديٛمه ؼىم حؼ  ؼاًم  ؼؼلسم ؿو ؼىمدي حؼ  ؼاًم ٤مقم٦م: وم٢مق  ؼ٤مف اًمًؼؾ ىمٞمؼده
ؾ ىمٞم٤مف ؼٌٞمإمم ىمً  ٤مؾى

 .ُمـ اّومٝم٤مف وم٢مهن٤م طم٤مدصم٦م سمٕمد داكً سمخالؽ ُم٤م قمي  :اًم٤ًمقم٦م

                                                           

 .ؾمٌؼ خترجيف (1)

 .(1922رىمؿ ) (2)

 .(1923رىمؿ ) (3)

 .(1924رىمؿ ) (4)

 .(1925رىمؿ ) (5)

ا اإلُم٤مف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اُىمتْم٤مء )ك قمد   (6) شمره لضمالـ اًمديـ اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مب  ،(1/38ُمتقا

شمرة رىمؿ )  .(81ىمٓمػ اّزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة ذم اّظم٤ٌمر اعمتقا
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ُه أل سمٕمًْم إهن ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ:  ُمـ  خ٤مًمػو ؼؿ ُمٝمً ٗمي صمؿ ظم٤مًمي  ،ٝمؿؿ إذا ىم٤مًمقا ىمق

٤م ًمذًمؽ اًم٘مقـ لُمً همػمهؿ يم٤مق ُمً  ٤م ًمف ٌتديه ـً  - ىم٤مـ صمؿ -ٌتدقمه ـ لىمق ًهؿ ضم٤مء ُمي  سمٕمدي

٤ٌمقمٝمؿ جيقز ومال اُّمقر حمدصم٤مٌت  = ُمـ خي٤مًمًٗمٝمؿ  . (1)ـها  اشم 

ـً  ،ُمتٔم٤مومرة رة هلذا اّصؾ يمثػمةو لاّدًم٦م اعم٘مر   أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شم٘مرير هذا  لأىمقا

 :سمثالصم٦مُمٜمٝم٤م أيمتٗمل  يمثػمةو 

 ٤مؿ لآراءي اًمٜم٤مس، لإي   ؽي رومْمي  لإقَ  ـ ؾمٚمػي سمآث٤مر ُمي  قمٚمٞمؽي  ىم٤مـ اّلزاقمل: 

 (3)لاِضمرن (2)خٓمٞم٥م اًمٌٖمدادنؼأظمرضمف اًم سم٤مًم٘مقـ  ًمؽي  زظمرومقكً  ضم٤مـ، لإقَ اًمر  

 . (4)لاسمـ قمٌد اًمؼم

ً   ىم٤مـ اإلُم٤مف أمحد:   ً  أصقـ اًم  ٤م يم٤مق قمٚمٞمف أصح٤مًب ؼؽ سمٛمٜم٦م قمٜمدٟم٤م اًمتٛم

  .(5)رلاك اًمالًمٙم٤مئل لاُىمتداء هبؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل 

٦م رؾمقًمف ٜم  اهلل لؾًم  ذم إصم٤ٌمت أطمٙم٤مف اهلل: يمت٤مًب  عً ٌي ام اعمت  إٟم   ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  

ً   ٌٞمًؾ ؼؼلؾم، ملسو هيلع هللا ىلص سمدلق هذك  رقمل  ؼؼطمٙمؿ ؿم جقز إصم٤ٌمًت ؼُ ي :ـؼاّلًمٞم٤مسم٘ملم أل اًم

 .(6)ـها ٤م لاؾمتٜم٤ٌمـمه٤م سمح٤مـ اّصقـ اًمثالصم٦م، ٟمّم  

                                                           

 (.115/ 4قمالف اعمقىمٕملم )إ (1)

 .( 7ص)ذؽ أصح٤مب احلدي٨م  (2)

 .(1/445اًمنميٕم٦م ) (3)

 (.2/1771ضم٤مُمع سمٞم٤مق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمف ) (4)

 .(317( رىمؿ ) 175/ 1ت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م )ذح أصقـ اقم (5)

 (. 277/ 2اُىمتْم٤مء )  (6)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

111 

 املقدمة اخلامسة
ـٌ ج  وم٢مٟمف ُ طًم  :هل٤م ُ هب٤م ُمٝمام يم٤مق اًمٕم٤ممل قمٔمٞمامه ضمٚمٞماله  ٩م  تي أىمقاـ اًمٕمٚمامء حًي   ٦م ًم٘مق

ً   أطمدى  سمٕمد  ًمٞمس أطمدو  د: ٜم٦م، ىم٤مـ اإلُم٤مف ُم٤مًمؽ لاإلُم٤مف أمحذم خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب لاًم

ُ   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   ُ  ُمـ ىمقًمف ليً  ذً ١مظمي  ليً إ ـً  ٥مي ًٌ لٟمً  .ـها  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؽمؿ إ ُسمـ  هذا اًم٘مق

 . (1)قم٤ٌمس لجم٤مهد

 ٦م رؾمقـ اهللٜم  ًمف ؾًم  ُمـ اؾمت٤ٌمٟم٧َم  قمغم أق   اًمٜم٤مًس  أمجعي  لىم٤مـ اإلُم٤مف اًمِم٤مومٕمل: 

ـٌ قمي مل يٙمـ ًمف أق يدي  ملسو هيلع هللا ىلص   .(2) ُمـ اًمٜم٤مس أطمدى  ٝم٤م ًم٘مق

  :تنبيهان
ًً  ضم٤مُمعو  ُ يقضمد قم٤ممل اًمتٜمٌٞمف اّلـ: ٗمك قمٚمٞمف خي قم٤مملى  ، سمؾ يمؾ  ملسو هيلع هللا ىلص٦م اًمٜمٌل ٜم  ًم

 . ملسو هيلع هللا ىلص٦م رؾمقـ اهلل ٜم  رء ُمـ ؾًم 

ومٝمذا ُ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  سمجٛمٞمع طمدي٨ٌم  ٤م إطم٤مـم٦م لاطمدى لأُم   ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 اُّم٦م سم٠مُمقرٌ  ؿً ٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اًمذيـ هؿ أقمٚمي سم٤مخلً  ذًمؽي  ؼٌمَ لاقمتي  ،ط  قم٤مؤك ىمي يٛمٙمـ اد  

٤م اًمّم   ملسو هيلع هللا ىلصؾمقـ اهلل ر ًمف، ظمّمقصه ٗم٤مرىمف : اًمذن مل يٙمـ يً ديؼ لؾمٜمتف لأطمقا

، سمؾ يم٤مق يٙمقق ُمٕمف ذم هم٤مًم٥م اّلىم٤مت، طمتك إٟمف يًٛمر قمٜمدك  ا ا لُ ؾمٗمره طميه

 سم٤مًمٚمٞمؾ ذم أُمقر اعمًٚمٛملم. 

                                                           

(، لاإلطمٙم٤مف ذم أصقـ اّطمٙم٤مف ُسمـ طمزف 2/925ضم٤مُمع سمٞم٤مق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمف ) :اٟمٔمر (1)

الة ؼلصٗم٦م اًمّم ،(138/ 1ٌٙمل )ؼؼ٤مئؾ أيب دالد، لومت٤ملم اًمًؼؼلُمً ،(179، 145/ 6)

 .(49ص)ًمألًم٤ٌمين 

 .(264ص)لاًمرلح  ،(2/319) رج اًم٤ًمًمٙململُمدا ،(2/271قمالف اعمقىمٕملم )إ (2)
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ا  ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف ليمذًمؽ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب   سمٙمر لأبق أب٤م دظمٚم٧م: ي٘مقـ ُم٤م يمثػمه

 لقمٛمر. سمٙمر لأبق أب٤م لظمرضم٧ًم  لقمٛمر،

 يمت٤مب ذم ُم٤م ًمٌؽ  : ىم٤مـ اجلدة ُمػماث قمـ  سمٙمر أبق ؾمًؾ ح٤م ذًمؽ ُمع صمؿ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصـ اهلل رؾمق ؾًمٜم ٦مٌ  ذم ًمؽ قمٚمٛم٧ًم  لُم٤م رء، اهلل ـً  ُمـ رء، لًمٙم  !اًمٜم٤مس  اؾم٠م

أقمٓم٤مه٤م  ملسو هيلع هللا ىلصؿ، وم٘م٤مف اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم لحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ومِمٝمدا أق اًمٜمٌل ٝمً خي وم٠ًمي 

ً  ، لىمد سمٚم  (1)اًمًدس ٤م، لًمٞمس ه١مُء اًمثالصم٦م ٜم٦م قمٛمراق سمـ طمّملم أغ هذك اًم جْمه

  ً ٜم٦م اًمتل ىمد اشمٗم٘م٧م ُمثؾ أيب سمٙمر لهمػمك ُمـ اخلٚمٗم٤مء، صمؿ ىمد اظمتّمقا سمٕمٚمؿ هذك اًم

  .اُّم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م

 أظمؼمك طمتك اُؾمتًذاق، ؾًمٜم ٦م يٕمٚميؿً  يٙمـ مل ليمذًمؽ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

صمف ممـ أقمٚميؿً  لقًمٛمر سم٤مّبّم٤مر: لاؾمتِمٝمد ُمقؾمك أبق هب٤م ٜم٦م هبذك طمد   ً  - ىم٤مـ صمؿ - .اًم

٤م أل اّئٛم٦م ُمـ لاطمدى  يمؾ   سمٚمغ ىمد صحٞمح طمدي٨مى  يمؾ   أق   اقمت٘مد ومٛمـ ٤م ُمٕمٞم ٜمه  إُم٤مُمه

٤م  ظمٓم٠مه  ومٝمق خمٓمئو  ٤م ىمٌٞمحه  .(2)ـها وم٤مطمِمه

ً   إُ أق   ـى قمٚمامء اًم  ث، ومٝمؿدي حًم  ٜم٦م ذم ديٜمٝمؿ لشم٘مريراهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُ خيرضمقق سم٘مق

ومٞمٝم٤م  لاًمتًٚمٞمؿ ( ًمذا اخلالًؽ  ٌٕمقق ذم قم٘مٞمدهتؿ ) اًمتل هل ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٜم٘مؾ اعمحضُمت  

ًي قمٚمٞمف ُ يً  ُمٜمٝمؿ ومخٓم١مكً  ـ أظمٓم٠مي ىمٚمٞمؾ، لُمي  ً   ٥ًم ٜم   .ٜم٦م اًمًٚمٗمٞملمإمم ُمٕمت٘مد أهؾ اًم

٤م -لهؿ  ٚميٗمٝمؿ أىمقاـ قمـ خرضمققؼي ُ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذم ُمت ٌٕمقق - أجْمه  ؾمي

ُ   - ؾمٌؼ يمام -  ضمٕمٚم٧م اًمنميٕم٦م ًمٙمقق يمثػم، اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذم اخلالؽ أق   إ

ُه جم ومٞمٝم٤م : ًمالضمتٝم٤مد ٤م ٧م ومٕمٚمٞمف أيمثري ًمٚمخالؽ ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ همػمه٤م يمام صم٧ٌم  ؾمٛمحي

                                                           

 .(29/493ُمًٜمد أمحد ) (1)

 .(238، 233/  27جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (2)
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قف ؼؼ٤مـ يؼىم ملسو هيلع هللا ىلصقـ اهلل ؼؼرؾم ر أق  ؼـ قمٛمؼ٤مرن قمـ اسمؼًمٚمٌخ لاًمٚمٗمظً  (1)ـؼذم اًمّمحٞمحٞم

ُ   اًمٕمٍمي  أطمدو  لمي  ٚم  ّمي ُ يً   اّطمزاب: ذم  ٝمؿ اًمٕمٍمي سمٕمًْم  وم٠مدرؿي   ذم سمٜمل ىمرئم٦م إ

 دَ رٌ ، مل يً ٝمؿ: سمؾ ٟمّمكم  ؿ، لىم٤مـ سمٕمًْم ٝمً  طمتك ٟم٠متٞمي اًمٓمريؼ، وم٘م٤مـ سمٕمْمٝمؿ: ُ ٟمّمكم  

ا ُمٜمٝمؿ َػ ٕمٜم  ومٚمؿ يً  ملسو هيلع هللا ىلص ذًمؽ ًمٚمٜمٌل   ري يمٌ ومذً  ،٤م ذًمؽُمٜم    .لاطمده

ا  يمثرة اخلالؽ ذم هذا اًمٜمقع أق   لؾم٥ًٌم  ُه يمثػمه  .ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف جم٤م

 ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ: ُمٕمروم٦م ومْمؾ أئٛم٦م اإلؾمالف لُم٘م٤مديرهؿ لطم٘مقىمٝمؿ اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين:

شمٌٝمؿ ُم٤م  ٌقـ يمؾ  ىمي  قضم٥ًم ؿ هلل لرؾمقًمف ُ يً ٝمً ّمحي ؿ لٟمً ٝمً ٛمي ٚمَ ؿ لقمٌ ٝمً ٚمي ومَْم  أق  ل ،لُمرا

ٗمل قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقـ ذم ومت٤ملهيؿ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ظمي  لُم٤م لىمعي  ،ىم٤مًمقك

ؿ ٝمٌ ٌّم لشمٜم٘م   أىمقاهلؿ مجٚم٦مه  راحي اـم   ذم ظمالومٝم٤م ُ يقضم٥ًم  ؿ لاحلؼ  وم٘م٤مًمقا سمٛمٌٚمغ قمٚمٛمٝمٌ 

 ؿومال ٟم١مصم   ،اًمًٌٞمؾ سمٞمٜمٝمام ّمدً لىمي  ،ئراق قمـ اًم٘مّمدلاًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿ ومٝمذاق ـمروم٤مق ضم٤م

 ،لمؿ ذم اًمِمٞمخي ٝمً ٙمي لُ ُمًٚمي  اًمراومْم٦م ذم قمكم   لُ ٟمًٚمؽ هبؿ ُمًٚمؽي  ،ؿلُ ٟمٕمٌّم 

ًي ٝمً ُمًٚمٙمي  سمؾ ٟمًٚمًؽ  ٛمقهنؿ لُ ؿ ُ ي١مصم  وم٢مهن   ،ٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مبؿ ومٞمٛمـ ىمٌٚمي ٝمً ؿ أبٗم

ً يٕمٌّم    .أىمقاهلؿ لُ هيدرلهن٤م يمؾ   ؿ لُ ي٘مٌٚمققي ٛمقهني

 ٤م يًٚمٙمقٟمف هؿ ذم اخلٚمٗم٤مء اّرسمٕم٦مٌ ٜمٙمرلق قمٚمٞمٜم٤م ذم اّئٛم٦م اّرسمٕم٦م ُمًٚمٙمه ومٙمٞمػ ي

  ؟اًمّمح٤مسم٦م لؾم٤مئرٌ 

ام يتٜم٤مومٞم٤مق لإٟم   ،ًمإلؾمالف كً دري اهلل صي  لُ ُمٜم٤موم٤مة سملم هذيـ اُّمريـ عمـ ذحي 

ريٕم٦م ؼاًمِم سمح٘مٞم٘م٦مٌ  أل ضم٤مهؾى  ،ؿسمٛم٘مدار اّئٛم٦م لومْمٚمٝمٌ  ؾى ضم٤مـه :ـؼٞمٚمي رضًم  قمٜمد أطمدٌ 

 .اهلل هب٤م رؾمقًمف اًمتل سمٕم٨مي 

                                                           

 (.1777لُمًٚمؿ رىمؿ ) ،(946أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (1)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

113 

 اجلٚمٞمؾ اًمذن ًمف ذم اإلؾمالف اًمرضمؾي  ٤م أق  ىمٓمٕمه  سم٤مًمنمع لاًمقاىمع يٕمٚمؿً  ٚمؿو ـ ًمف قمٌ لُمي 

 ٝمٗمقةً ؼُمٜمف اًم سمٛمٙم٤مق ىمد شمٙمققً  لهق ُمـ اإلؾمالف لأهٚمفٌ  ٜم٦مو ؼطمً لآصم٤مرو  ٤مًمحو ؼص فو دي ىمي 

 ومٞمٝم٤م لُ جيقزً  تٌعي ومال جيقز أق يً  ،ُضمتٝم٤مدك سمؾ لُم٠مضمقرو  ،٦م هق ومٞمٝم٤م ُمٕمذلرو ًم  لاًمز  

 .لُمٜمزًمتف ُمـ ىمٚمقب اعمًٚمٛملم ُمٙم٤مٟمتف لإُم٤مُمتفً  ري دي أق هًت 

 ،رلين ذم اًمٜمٌٞمذ اعمختٚمػ ومٞمفسم٤مًمٙمقوم٦م ومٜم٤مفمي  يمٜم٧ًم  :ٛم٤ٌمرؿؼاًمسمـ ىم٤مـ قمٌد اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص٤مب اًمٜمٌل ؼ٤مء ُمـ أصحؼؼـ ؿمُمٜمٙمؿ قمٛم   ٩م  ؼٛمحتؼاًم شمٕم٤مًمقا ومٚمٞمحت٩م   :ٝمؿؼ٧م ًمؼٚمؼوم٘م

قا وم٤مطمتج   ،٧م قمٜمفصح   قمٚمٞمف قمـ ذًمؽ اًمرضمؾ سمًٜمدى   اًمردٍ مل يٌلم   وم٢مقَ  ،ظمّم٦مسم٤مًمر  

ُ   سمرظمّم٦مى  ومام ضم٤مءلا قمـ أطمدى  ُ   أطمدى   مل يٌؼ ذم يدٌ ومٚمام   ،ؿ سمًٜمدى  ضمًٜم٤مهً إ  ُمٜمٝمؿ إ

ام إٟم   ،قمٜمف سمٌمء يّمح   اًمٜمٌٞمذٌ  ةٌ ٝمؿ قمٜمف ذم ؿمد  لًمٞمس اطمتج٤مضًم  ،قمٌد اهلل اسمـ ُمًٕمقد

 .اّظمي قمٜمف أبف مل يٜمتٌذ ًمف ذم اجلر   يّمح  

 اسمـ ُمًٕمقد أق   دَ قمً  ،ي٤م أمحؼ :قمٜمف ذم اًمرظمّم٦م وم٘مٚم٧م ًمٚمٛمحت٩م   :ىم٤مـ اسمـ اعم٤ٌمرؿ

ًه  ذم  لأصح٤مسمفٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ٜم٤م قمـ اًمٜمٌل  ٗمَ لُم٤م لصي  ،هق ًمؽ طمالـ :٤م وم٘م٤مـًمق يم٤مق هد ضم٤مًم

 ل  ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ وم٤مًمٜمخٕم :وم٘م٤مـ ىم٤مئؾ ،لختِمك ة يم٤مق يٜمٌٖمل ًمؽ أق حتذري اًمِمد  

فؼاًم رسمققي ؼيم٤مٟمقا يِم -ُمٕمٝمام  ك قمدةه لؾمٛم   - لاًمِمٕمٌل   قا قمٜمد قمً دي  :ٝمؿؼًم ٧ًم وم٘مٚم ،حرا

لقمًك أق  ،يمذا ليمذا ذم اإلؾمالف ُمٜم٤مىمٌفً  رضمؾى  ب  ومرً  ،اًمرضم٤مـ ٛمٞم٦مي ؼٛمٜم٤مفمرة شمًؼاًم

  ؟هب٤م أق حيت٩م   ّطمدى  ٞمجقزً ومي ٦م أي ُمٜمف زًم   شمٙمققي 

ر ؼٕمٞمد سمـ ضمٌٞمؼؼد لؾمؼ٤مسمر سمـ زيؼ٤ملس لضمؼ٤مء لـمؼؿ ذم قمٓمٙمً ؼ٤م ىمقًمؼؿ ومٛمبٞمتً أي  وم٢مقَ 

 ،ا سمٞمدرمهلم يده رهؿ سم٤مًمد  ٙمؿ ذم اًمد  ىمقًمً ٤م ؼومٛم :ىمٚم٧م ،ايم٤مٟمقا ظمٞم٤مره  :ىم٤مًمقا  ؟لقمٙمرُم٦م

ف :ىم٤مًمقا  ُه  إق   :وم٘مٚم٧م ،طمرا ف ؿ ي٠ميمٚمققي أومامشمقا لهً  ،ه١مُء رألك طمال قا تً ٝمٌ ومًٌ  ؟احلرا

 .تٝمؿج  طًم  لاٟم٘مٓمٕم٧َم 
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بِمد رآين أيب لأب٤م أً  :٤مق ىم٤مـؼلًم٘مد أظمؼمين اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمٛم :ىم٤مـ اسمـ اعم٤ٌمرؿ

ـً ؼيم٤مق اًم ب٧ٌم أي٤م  :وم٘مٚم٧ًم  ،ُ شمٜمِمد اًمِمٕمر ي٤م سمٜمل   :اًمِمٕمر وم٘م٤مـ  ،يٜمِمد اًمِمٕمر حً

ـٌ  نم  سمي  أظمذتي  إقَ  أن سمٜمل   :وم٘م٤مـ ،ليم٤مق اسمـ ؾمػميـ يٜمِمد ُم٤م ذم  لسمنمي   ُم٤م ذم احلً

 .فيمٚم   اًمنم   ومٞمؽي  اسمـ ؾمػميـ اضمتٛمعي 

ـً  ركً لهذا اًمذن ذيمي  :ىم٤مـ ؿمٞمخ اإلؾمالف  :٤مءؼقمٚمٞمف سملم اًمٕمٚمٛم اعم٤ٌمرؿ ُمتٗمؼو  اسم

ً   اّئٛم٦م ُمـ أقمٞم٤مقٌ  ف ُم٤م ُمـ أطمدى وم٢مٟم   ُ  ـ لُمي ؼًمٞم٤مسم٘ملم اّل  ؼُمـ اًم  لًمف ـ سمٕمدهؿ إ

ـو  ـو  أىمقا ً   لي ٗمٌ ظمي  لأومٕم٤م لىمد ىم٤مـ أبق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم ذم  :ىمٚم٧م .ٜم٦مقمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م اًم

 .ألـ اؾمتذيم٤مرك

ُمـ  ذًمؽ ُ يٖمض   ُمع أق   ،َمُ حًي  لاؾمعو  لهذا سم٤مبو  :ىم٤مـ ؿمٞمخ اإلؾمالف

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ژ :ىم٤مـ شمٕم٤ممم ،٤ٌمقمٝمؿ ومٞمٝم٤ماشم   غً هؿ لُ يًق  أىمدارٌ 

 ًمٞمس أطمدو  :ىم٤مـ جم٤مهد لاحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم لُم٤مًمؽ لهمػمهؿ، ]59النساء: [ ژ خب

ُ   ُمـ ظمٚمٌؼ  ُ  ليً  ُمـ ىمقًمفٌ   ي١مظمذً اهلل إ  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؽمؿ إ

ف ىم٤مـ يمٚم   اًمنم   ومٞمؽي  اضمتٛمعي  قم٤مملى  يمؾ   سمرظمّم٦مٌ  أظمذتي  إقَ  :لىم٤مـ ؾمٚمٞمامق اًمتٞمٛمل

لأصح٤مسمف  ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل   نلىمد رل ،٤مومه ومٞمف ظمال ؿً ُ أقمٚمي  هذا إمج٤معو  :اسمـ قمٌد اًمؼم

ومرلم يمثػم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرل سمـ قمقؽ اعمزين  :ٚمفً ذم هذا اعمٕمٜمك ُم٤م يٜمٌٖمل شم٠مُم  

ـي  ؾمٛمٕم٧ًم  :ك ىم٤مـقمـ أبٞمف قمـ ضمد   قمغم أُمتل  إين ّظم٤مًؽ   ي٘مقـ: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمق

ـى ؼُمـ أقمٛم نُمـ سمٕمد : لُم٤م هل ي٤م رؾمقـ اهللصمالصم٦م  ٤م  إين أظم٤مًؽ   ىم٤مـ: ؟. ىم٤مًمقا

 . (1)ٌع م ُمت  لُمـ هقه  ،لُمـ طمٙمؿ اجل٤مئر ،اًمٕم٤ممل ٦مٌ ٞمٝمؿ ُمـ زًم  قمٚم

                                                           

 .(2/978ضم٤مُمع سم٤ٌمق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمف ) (1)
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ـً  ،٦م قم٤ممليـ: زًم  اًمد   ـي ُمَ دٌ هيي  صمالثو   لىم٤مـ زي٤مد سمـ طمدير: ىم٤مـ قمٛمر:  لضمدا

  .(1)قق ٚم  ٌْم ُمً  لأئٛم٦مو  ،سم٤مًم٘مرآق ُمٜم٤مومؼى 

ـي ٤م أظمِمك قمٚمٞمٙمؿ زًم  ؼٛمؼُم ىم٤مـ أبق اًمدرداء: إق   : لىم٤مـ احلًـ  ٦م اًمٕم٤ممل لضمدا

  . اًمٓمريؼ يم٠مقمالفٌ  لقمغم اًم٘مرآق ُمٜم٤مرو  ،طمؼ   لاًم٘مرآقً  :(2)سم٤مًم٘مرآقاعمٜم٤مومؼ 

ـي ام خًي ىمٚم   يقفى  ليم٤مق ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ي٘مقـ ذم ظمٓمٌتف يمؾ   اهلل   :ذًمؽ ٓمًف أق ي٘مق

ًَ  ؿو طمٙمي   ٗمتح ومٞمٝم٤م اًم٘مرآقً ر ومٞمٝم٤م اح٤مـ ليً ٤م يٙمثً ٜمه تي لراءيمؿ ومٌ  إق   ،اعمرشم٤مسمقق هٚمؽي  :طو ىم

ـً  هؿ ومٞمقؿمؽ أطمدً  :لاّمحر لاّؾمقدً  ٌل  لاًمّم   عمرأةً لا لاعمٜم٤مومًؼ  طمتك ي٘مرأك اعم١مُم

ـي  قي  ىمد ىمرأًت  :أق ي٘مق ـ  ؼومٛم اًم٘مرآ ؿ ٤ميمً وم٢مي   .ٝمؿ همػمكؼًم بتدعي أأق يتٌٕمقين طمتك  ٤م أفم

ؿ اًمِمٞمٓم٤مق ىمد يتٙمٚم   وم٢مق   احلٙمٞمؿٌ  ؿ لزيٖم٦مي ٤ميمً لإي   ،والًم٦م سمدقم٦مى  يمؾ   وم٢مق   عي دٌ لُم٤م اسمتً 

ـً  لإق   ،اًمْمالًم٦م احلٙمٞمؿ سمٙمٚمٛم٦مٌ  قمغم ًم٤ًمقٌ   قا احلؼ  ومتٚم٘م   يمٚمٛم٦م احلؼ   اعمٜم٤مومؼ ىمد ي٘مق

: يمٞمػ زيٖم٦مً  ،اٟمقره  حؼ  ؼقمغم اًم وم٢مق   ،ـ ضم٤مء سمفقمٛم    حٙمٞمؿ؟ ىم٤مـ: هل يمٚمٛم٦مو ؼاًم ىم٤مًمقا

ٟمف ٢موم ،ؿ قمٜمفٟمٙمً د  لُ شمًّم  يٖمتفً وم٤مطمذرلا زي  ؟ُم٤م هذك :لشم٘مقًمقق ،ٙمؿ لشمٜمٙمرلهن٤مشمرلقمً 

ـ ُمٙم٤مهنام إمم يقف اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٛمي  ٤مقي ؼلاإليٛم اًمٕمٚمؿي  لإق   ،احلؼ   راضمعي ليً  أق يٗملءي  يقؿمًؽ 

 . (3) مه٤ماسمتٖم٤ممه٤م لضمدي 

لضمداـ ُمٜم٤مومؼ  ،ؿؼزًم٦م قم٤مًم :يمٞمػ أبتؿ قمٜمد صمالثى  ل: ؼ٤مق اًمٗم٤مرؾمؼلىم٤مـ ؾمٚمٛم

  .لدٟمٞم٤م شم٘مٓمع أقمٜم٤مىمٙمؿ؟ ،سم٤مًم٘مرآق

                                                           

 (.1/295(، ؾمٜمـ اًمدارُمل )2/987ضم٤مُمع سم٤ٌمق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمف ) (1)

 .(2/987) اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (2)

 ( سمٜمحقك.4611يب دالد )أ(، ؾمٜمـ 2/981ضم٤مُمع سم٤ٌمق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمف ) (3)
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 ُم٤م يّمٜمعً  ُمثؾي  ٟمّمٜمعً  :ؿ لشم٘مقًمققٙمً دلك ديٜمي ٦م اًمٕم٤ممل وم٢مق اهتدم ومال شم٘مٚم  ٤م زًم  وم٠مُم  

 ُمٜم٤مومؼى  ٤م جم٤مدًم٦مً لأُم   ،ٕمٞمٜمقا قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤مقي ؿ ُمٜمف ومتً ٙمً ؼٕمقا إي٤مؾمي ومال شم٘مٓمي  أظمٓم٠مي  لإقَ  ،ومالق

ؿ شمٕمرومقا ؼلُم٤م ًم ،ذلاؿ ُمٜمف ومخً ٤م قمرومتً ؼومٛم :اًمٓمريؼ ا يمٛمٜم٤مرٌ ًمٚم٘مرآق ُمٜم٤مره  سم٤مًم٘مرآق وم٢مق  

ـ هق دلٟمٙمؿ لُ رلا إمم ُمي ٤م دٟمٞم٤م شم٘مٓمع أقمٜم٤مىمٙمؿ وم٤مٟمٔمً لأُم   ،إمم اهلل شمٕم٤ممم قكً ٚمً ومٙمٌ 

 .(1)ؿ ٙمً ـ هق ومقىمي رلا إمم ُمي شمٜمٔمً 

ٌت ثي ًمألت٤ٌمع ُمـ قمي  ليؾو   :لقمـ اسمـ قم٤ٌمس  :ىم٤مـ ؟يمٞمػ ذًمؽ :ىمٞمؾ ، اًمٕم٤ممل را

ًه   جف صمؿ جيدً ي٘مقـ اًمٕم٤ممل ؿمٞم صمؿ  فً ىمقًمي  ومٞمؽمؿً ، ملسو هيلع هللا ىلصُمٜمف سمرؾمقـ اهلل  ؿً ـ هق أقمٚمي ُمي  ٤م سمرأ

 .(2) يٛميض اّت٤ٌمع

 .(3)ٝم٤م لهمػمكيمٚم   ذيمر أبق قمٛمر هذك اِصم٤مري 

ُ   ٌؼ ٚمَ ُمـ ظمي  ـي تٌ ومً  ؿَ ومٙمي  ؿ قمٝمٌ هلؿ ذم شم٘مرير سمدي ٠مه ٙمي ٚمقه٤م ُمت  ٕمٚمامء لضمٕمي اًم ٌت اهلل سمز

 .!ذم اإلؾمالف صدؾى  فٌ دي ذل ىمي  اًمٕم٤ممل ضمٚمٞمؾو  أق   سمزقمؿٌ 

قا اطمتج   أُمرى  وم٢مهنؿ إذا أرادلا شم٘مريري  ،قمٜمد يمثػم ُمـ اًمّمقومٞم٦م ضمكم   لهذا فم٤مهرو 

أهنؿ  ًمق ام يّمح  إٟم   لهذا اًمّمٜمٞمعً  ،لمل يٜمٙمرك لهٙمذا ٚمفً أل ٟم٘مي  فً ٚمي اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ ومٕمي  سم٠مق  

ـي ًمٞمؾ صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذيمي أثٌتقا دقمقاهؿ سم٤مًمد   ا رلا أىمقا ا ُ اقمتامده   .اًمٕمٚمامء اقمتْم٤مده

اعمقؾمققم٦م  لُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥ًم  :ُمـ اًمّمقومٞم٦م لاطمدى  همػمً  فً لُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م ومٕمٚمي 

ز اًمتؼمؿ سمآث٤مر اًمّم٤مًمقا قمغم ضمي ، إذ اؾمتدًم  (4)اًمٞمقؾمٗمٞم٦م  ؿي شمؼم   اًمِم٤مومٕمل   حلم سم٠مق  ؼقا

                                                           

 .(2/982ضم٤مُمع سم٤ٌمق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمف ) (1)

 .(2/984ضم٤مُمع سم٤ٌمق اًمٕمٚمؿ لومْمٚمف ) (2)

 (.222 – 227/ 3قمالف اعمقىمٕملم )إ (3)

 .(167ص) (4)
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ً   ك أق  ومحٙمي  .اًمّم٤محللم ؿ سمآث٤مرٌ وم٘م٤مـ: اًمتؼم  أمحد  اإلُم٤مفٌ  سمثقٌب   فً لضمٝمي  ُمرغي  ٌٙمل  اًم

 اًمِم٤مومٕمل  اًمٜمقلن صمؿ ىم٤مـ: قمـ اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامق ىم٤مـ: إق   قمغم ُمٙم٤مقٌ  لحلٞمتفً 

اهلل  ٛمف إمم أيب قمٌدٚم  سمف لؾمي  يمت٤ميب هذا وم٤مُمضٌ  ذَ إمم ُمٍم وم٘م٤مـ زم: ي٤م رسمٞمع ظًم  ظمرجي 

 ،لُمٕمل اًمٙمت٤مًب  سمٖمدادي  ٤مـ اًمرسمٞمع: ومدظمٚم٧ًم جقاب، ىمؼٜمل سم٤مًمتٌ ائَ ) أمحد سمـ طمٜمٌؾ ( ل

إًمٞمف  ٛم٧ًم ٛمحراب ؾمٚمٍ ؼ٤م اٟمٗمتؾ ُمـ اًمؼسمـ طمٜمٌؾ ذم صالة اًمّمٌح ومٚمٛم أمحدي  ومّم٤مدوم٧ًم 

 ٛمد: ٟمٔمرتي ؼوم٘م٤مـ زم أطم ،اًمِم٤مومٕمل ُمـ ُمٍم أظمٞمؽي  لىمٚم٧م ًمف: هذا يمت٤مًب  اًمٙمت٤مبي 

ي  ،وم٘مٚم٧م: ُ ؟ومٞمف أب٤م ًمف: إيش ومٞمف ي٤م  وم٘مٚم٧ًم  ٞمٜم٤مكً قمي  لشمٖمرهمرَت  ،وم٘مرأ  خ٤مشمؿي ؼاًم ومٙمني

 إمم أيب قمٌد ٥َم ذم اًمٜمقف وم٘م٤مـ ًمف: ايمتً  ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمف أبف رأم اًمٜمٌل   وم٘م٤مـ: يذيمرً  ؟اهلل قمٌد

اًم٘مرآق ومال  ٌؼ ٚمَ دقمك إمم ظمي لشمً  ـً حي ٛمتي ؾمتً  ًمف: إٟمؽي  َؾ لىمً قمٚمٞمف اًمًالف  اهلل وم٤مىمرأ 

  .قمٚمامه إمم يقف اًم٘مٞم٤مُم٦م اهلل ًمؽي  ومًػمومعً  ،ؿٝمً ٌَ دًمٌ 

كم ٞمف اًمذن يي ىمٛمٞمّمي  أطمدي  عي ومخٚمي  ،اهلل ًمف: اًمٌِم٤مرة ي٤م أب٤م قمٌد ىم٤مـ اًمرسمٞمع: وم٘مٚم٧ًم 

 إمم اًمِم٤مومٕمل وم٘م٤مـ: ٛمتفً إمم ُمٍم لؾمٚم   لظمرضم٧ًم  اجلقابي  وم٠مظمذًت  ،وم٠مقمٓم٤مٟمٞمف كً ضمٚمدي 

 فً ٚم  سمف لًمٙمـ سمً  ؽي ٕمً وم٘م٤مـ اًمِم٤مومٕمل: ًمٞمس ٟمٗمجي  ،فً : ىمٛمٞمّمي إيش اًمذن أقمٓم٤مؿ؟ وم٘مٚم٧ًم 

 .سمف ؿي ّتؼم   اح٤مءي  لادومع إزم  

 لم:قمغم هذا ُمـ لضمٝمي  لاًمرد  

ـي  أق   :ـاًمقضمف اّل  لُ جيقزً  -يمام شم٘مدف  -هب٤م  ت٩م  اًمٕمٚمامء لأومٕم٤مهلؿ ُ حًي  أىمقا

ُ   ٕمًؾ ضمي   .اًم٘مّم٦م ٧مهذا ًمق صح  ٠مه: ُمتٙمي  هتؿز
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: ذم شمرمجتف ًمٚمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامق ىم٤مـ اًمذهٌل ،اًم٘مّم٦م وٕمٞمٗم٦م أق   :اًمقضمف اًمث٤مين

إمم أمحد  إمم سمٖمداد سمٙمت٤مسمف فً اًمِم٤مومٕمل سمٕمثي  رلم أق  ٤م ُم٤م يً وم٠مُم   ،رطمٚم٦م لمل يٙمـ ص٤مطم٥مي 

 .(1)صحٞمح سمـ طمٜمٌؾ ومٖمػمً ا

ـ   (شم٤مريخ سمٖمداد)ًمٚمرسمٞمع ذم  اًمٌٖمدادن   خٓمٞم٥ًم ؼلمل يؽمضمؿ اًم ؿ ؼف ًمؼقمغم أب ومد

٤م لجم٤مهٞمؾذم أؾم٤مٟمٞمده٤م وي  صمؿ إق   ،يدظمٚمٝم٤م ٤م لاٟم٘مٓم٤مقمه  .ٕمٗمه

 املقدمة السادسة
ً   أهًؾ  ي٘مر    ً  اًم  .ٜم٦م قمٚمٞمٝم٤مٜم٦م سم٤مًمٙمراُم٤مت ًمدًُم٦م اًمٙمت٤مب لاًم

ً  ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ذيم لُمـ أصقـ  : (اًمقاؾمٓمٞم٦م) ٜم٦م اعمًامة سمؼر قم٘مٞمدة أهؾ اًم

  ً  اًمٕم٤مدات سمٙمراُم٤مت اّلًمٞم٤مء لُم٤م جيرن قمغم أجدهيؿ ُمـ ظمقارٌؾ  ٜم٦م اًمتّمديًؼ أهؾ اًم

 ٛم٠مثقر قمـ ؾم٤مًمٌػ ؼلاًم ،ٛمٙم٤مؿمٗم٤مت لأبقاع اًم٘مدرة لاًمت٠مثػماتؼذم أبقاع اًمٕمٚمقف لاًم

سم٦م لاًمت٤مسمٕملم اُّمؿ ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ لهمػمه٤م لقمـ صدر هذك اُّم٦م ُمـ اًمّمح٤م

 .ـها ومٞمٝم٤م إمم يقف اًم٘مٞم٤مُم٦م  لهل ُمقضمقدةو  ،لؾم٤مئر ومرؾ اُّم٦م

ُ   ًؾ ري ُ خًت : ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م  :لىم٤مـ قارؾ ر ُمـ ظمي ذيمي سمقا سمام يً ليمذ   ، ًمٜمٌل  اًمٕم٤مدة إ

  ً  هؿ يم٠ميبلهذك ـمري٘م٦م أيمثر اعمٕمتزًم٦م لهمػمٌ  ،٤مق لسمٙمراُم٤مت اًمّم٤محللمحرة لاًمٙمٝم  اًم

ـً ٙمك سمؾ حًي  ،حمٛمد سمـ طمزف لهمػمك يٞمٜمل لأيب  هذا اًم٘مق قمـ أيب إؾمح٤مؾ اُؾمٗمرا

ـَ  ،حمٛمد سمـ أيب زيد سملم  ٤م أرادلا اًمٗمرؾي ؼٛملإٟم   ،٤م٤م همٚمٓمه ؼذم احلٙم٤مي٦م قمٜمٝمٛم يم٠مق   لًمٙم

ًي   ،لقمٜمد ُمقًمد اًمرؾمقـ ومٝمق إره٤مصو  ،ُم٤م ضمرم عمريؿ له١مُء ي٘مقًمقق إق   ،لماجلٜم

                                                           

 .(12/587ؾمػم أقمالف اًمٜمٌالء ) (1)
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ُ  ؼومٛم ،سمٛمجلء اًمرؾمقـ لإقمالفو  أن شمقـم٦ًمو   :ومٞم٘م٤مـ هلؿ ،ل   ًمٜم٤ٌم ظمرىم٧م ذم احل٘مٞم٘م٦م إ

ُمف هق ُمـ ُم٤م شم٘مد   ٤م أق  ؼومٙمٛم ،ام ظمرىم٧م هلؿ عمت٤مسمٕمتٝمؿ اًمرؾمقـلهٙمذا اّلًمٞم٤مء إٟم  

شمف ومٙمذًمؽ ُم٤م شم٠مظم    ًؾ رَ لظمي  ،هذا طمؼ   لىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م سمؾ يمؾ   -صمؿ ىم٤مـ  -ر قمٜمف ُمٕمجزا

جقز أق خيرؾ ًمٖمػمك ُمـ ؼُمـ اًمٕم٤مدات ي ًمٜمٌل   ُم٤م ظمرؾي  ليمؾ   ،٤مُمٓمٚم٘مه  اًمٕم٤مدة ضم٤مئزو 

ً   ،اًمّم٤محللم ـ   :٤مقحرة لاًمٙمٝم  سمؾ لُمـ اًم اًمٜمٌقة  هب٤م دقمقةً  هذك شم٘مؽمقً  أق   اًمٗمرؾي  ًمٙم

ـً لهق اًمتحد   لهذا  :شمٚمؽ ٝم٤م سمخالٌؽ ٕم٤مروي ّطمد أق يً  ن لىمد ي٘مقًمقق إٟمف ُ يٛمٙم

ـً  طمٞم٨م  ،جٝمٛمٞم٦م لهمػمهؿؼُمـ اًم ذم أومٕم٤مـ اًمرب   ٤م قمغم أصٚمفٌ ؼٝمٛمه ضمي  ٌعي ُمـ اشم   ىمق

زً ؿ ٝمً ُمي زٌ ممٙمـ ومٚمي  زلا أق يٗمٕمؾ يمؾ  ضمق    ،أطمدى  يمؾ   ٤م قمغم يدٌ اًمٕم٤مدات ُمٓمٚم٘مه  رٌؾ ظمي  ضمقا

ُمٕم٘مقـ سمؾ ىم٤مًمقا  رؾى ومٚمؿ ي٠متقا سمٗمي  ،لهمػمك لاطمت٤مضمقا ُمع ذًمؽ إمم اًمٗمرؾ سملم اًمٜمٌل  

 اهلل ًمف اًمٕم٤مدةي  مل جيز أق خيرؾي  قمك اًمٜمٌقة لهق يم٤مذبو ـ اد  ومٛمي  ،هذا ي٘مؽمق سمف اًمتحدن

ق هذيـ ٢موم :ذًمؽ مم٤م يٜم٤مىمًض ح٤م ي٘مؽمق هب٤م  ، قمغم صدىمفٝم٤م ًمف ليٙمقق دًمٞماله أل خيرىمي 

أهؾ اًمًٜم٦م يقردلهن٤م ذم  ، سمؾ إق  (1) لاًمٓم٤مئٗم٦م اّظمرم هؿ اّؿم٤مقمرة. ىمقُق هلؿ

 :ًمٙمـ ُمع اًمتٜمٌٞمف إمم أُمقر ،ف قمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦مف ٟم٘مٚمً يمت٥م اُقمت٘م٤مد يمام شم٘مد  

٤م سمؾ هل شمٙمقق ؼـ يم٤مٟم٧م ًمف يمراُم٦م أق يٙمقق ص٤مًمُ يٚمزف ُمي  :اُّمر اّلـ حه

ٌ   ومٙمؿ ُمـ ص٤مًمحى  ،اًمٕمٌد حل٤مضم٦مٌ   ،إًمٞمٝم٤م ٩َم ُمٜمف مل حيتي  لآظمر ظمػمو  ،اهلل ىمٚمٌف سمٙمراُم٦م ٧مي صم

 َ  ،ًمألبٌٞم٤مء لاعمرؾمٚملم ٤م طمّمؾي ؼيـ يمٛماًمد   لأطمٞم٤مٟمه٤م شمٙمقق ًمٜمٍمٌ  ،يفقمغم يدي  رٌ ومٚمذا مل دمي

  .اًمّم٤محللم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م لهمػمهؿ لسمٕمضٌ 

                                                           

 (،297ص)ة اًمتقطمٞمد ًمٚم٤ٌمضمقرن ذح ضمقهر :(. لاٟمٔمر1/133) يمت٤مب اًمٜمٌقات (1)

 (.2/315لـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل )
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 ٕمرؽ أق اًمٙمراُم٤مت ىمد شمٙمقق سمح٥ًٌم ٤م يٜمٌٖمل أق يً ؼٛمؼلُم ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 ن٘مق  ُمٜمٝم٤م ُم٤م يً  أت٤مكً  أل اعمحت٤مًج  ٤مقٌ ؼاإليٛم إًمٞمٝم٤م اًمْمٕمٞمًػ  وم٢مذا اطمت٤مجي  ،اًمرضمؾ ٦مٌ طم٤مضم

ومال  ،٤م قمـ ذًمؽهلل ُمٜمف ُمًتٖمٜمٞمه  لُي٦مه  ـ هق أيمٛمًؾ ُمي  ليٙمققً  ،طم٤مضمتف ليًد   ،إيامٟمف

 لهلذا يم٤مٟم٧م هذك اُّمقر :لُيتف قمٜمٝم٤م ُ ًمٜم٘مصٌ  ٜم٤مكً لهمٌ  درضمتفٌ  ذًمؽ ًمٕمٚمق   ي٠متٞمف ُمثًؾ 

 ندَ هلي  قمغم يديف اخلقارؾي  نرـ جًي ُمي  سمخالٌؽ  ،ح٤مسم٦مُمٜمٝم٤م ذم اًمّم   ذم اًمت٤مسمٕملم أيمثري 

 .(1)ـها درضم٦م  ؿً قمٔمي أاخلٚمؼ لحل٤مضمتٝمؿ ومٝم١مُء 

أق  سمؾ ُسمد   ،قم٤مدات ٖمؽم سم٤مًمرضمؾ إذا يم٤مٟم٧م ًمف ظمقارًؾ ُ يً  :اُّمر اًمث٤مين

ًمً  ضي ٕمري شمً  ً  ف لأومٕم٤مًمً أىمقا ُ  ام ىمً ٝمً ومام لاوم٘مي  ،ٜم٦مف قمغم اًمٙمت٤مب لاًم  .د   رً ٌؾ لإ

ـً  رٌ ـ أفمٝمي لُم اًمزُم٤مق لإق  آظمري  خرًج ؼضم٤مـ اًمذن ياًمد   اّدًم٦م قمغم ذًمؽ وال

ؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ لُمٜمٝمً  يمٚمامٌت  ف ٟم٘مًؾ لىمد شم٘مد   ،قمٔمٞمٛم٦م قم٤مداتى  يم٤مق ُمّمحقسمه٤م سمخقارٌؾ 

 .ٛملم قمٜمد اًمّمقومٞم٦ماعمٕمٔم   سمٕمًض 

 ُمٜمٝم٤م:  :اًمِمٞم٤مـملم ومرلىمه٤م سملم يمراُم٤مت اّلًمٞم٤مء لظمقارٌؾ  أق   :اُّمر اًمث٤مًم٨م

 اًمِمٞم٤مـملم ظمقارٌؾ  لؾم٥ٌمي  ،اهلل اّلًمٞم٤مء ـم٤مقم٦مً  يمراُم٤مٌت  ؾم٥ٌمي  أق   :اًمٗمرؾ اّلـ

 .اهلل ُمٕمّمٞم٦مً 

 ٝم٤م ُمـ اّطمقاـ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦مٝمً ِمٌٌ لسملم يمراُم٤مت اّلًمٞم٤مء لسملم ُم٤م يً  ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ـً  ،لاًمت٘مقم ٝم٤م اإليامقً اّلًمٞم٤مء ؾمًٌٌ  يمراُم٤مٌت  ق  أُمٜمٝم٤م  :دةُمتٕمد   ومرلؾو   اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م لاّطمقا

 ًٌ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ :لىمد ىم٤مـ شمٕم٤ممم ،فقمٜمف لرؾمقًمً ٝم٤م ُم٤م هنك اهلل ؾمٌ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

                                                           

 .(166ص)اًمٗمرىم٤مق سملم ألًمٞم٤مء اًمرمحـ لألًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤مق  (1)
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ـً  .]33األعراف: [ ژ ڱ ىمد  لاًمٗمقاطمًش  ٚمؿً لاًمٔم   ؿً لاًمنم   قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿى  وم٤مًم٘مق

ٌه  ف ومال شمٙمققً ُمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم لرؾمقًمً طمر    ،٤م ًمٙمراُم٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٙمراُم٤مت قمٚمٞمٝم٤مؾمٌ

ءة اًم٘مرآق سمؾ حتًّم الة لاًمذ  سم٤مًمّم   حتّمًؾ وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُ  ٌ  يمر لىمرا ف اًمِمٞمٓم٤مق ؾ سمام حي

 ٚمؿًتٕم٤مق هب٤م قمغم فمً سم٤معمخٚمقىم٤مت أل يم٤مٟم٧م مم٤م يً  يم٤مُؾمتٖم٤مصم٦مٌ  لسم٤مُّمقر اًمتل ومٞمٝم٤م ذؿو 

 .اًمرمح٤مٟمٞم٦م ومٝمل ُمـ اّطمقاـ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُ ُمـ اًمٙمراُم٤مٌت = اًمٗمقاطمش  اخلٚمؼ لومٕمؾٌ 

طمتك  قمٚمٞمف ؿمٞمٓم٤مٟمفً  ـً ّمدي٦م يتٜمز  لاًمت   اعمٙم٤مء ٤معي ؼـ إذا طمي ؾمٛملُمـ ه١مُء ُمي 

ء ليً  فً حٛمٚمي ؼي ُمـ ألًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  رضمؾو  وم٢مذا طمّمؾي  ،ارُمـ شمٚمؽ اًمد   فً خرضمي ؼذم اهلقا

 .ومٞمً٘مط يمام ضمرم هذا ًمٖمػم لاطمد ؿمٞمٓم٤مٟمفٌ  ردي ـمَ 

ء يم٤مق ذًمؽ احلل   ،أل ُمٞم٧م ٤م طمل  إُم   سمٛمخٚمقؾى  ـ يًتٖمٞم٨ًم لُمـ ه١مُء ُمي   ؾمقا

ٟمٞم  ُمًٚمامه   ذًمؽ اعمًتٖم٤مث سمف لي٘ميض سمّمقرةٌ  ر اًمِمٞمٓم٤مقً ٤م ومٞمتّمق  نميمه ٤م أل ُم أل ٟمٍما

ـ   ،طم٤مضم٦م ذًمؽ اعمًتٖمٞم٨م سمٕمضي   ،قمغم صقرشمف ؽو أبف ذًمؽ اًمِمخص أل هق ُمٚمي  ومٞمٔم

ٞم٤مـملم شمدظمؾ اّصٜم٤مف ؼ٤م يم٤مٟم٧م اًمِمؼسم٤مهلل يمٛم ٤م أذؿي ؼٛمؼف ًمٞمٓم٤مق أوٚم  ؼؼ٤م هق ؿمؼٛملإٟم  

  .ؿ اعمنميململشمٙمٚم  

ـً لُمـ ه١مُء ُمـ يتّمق    سمٌٕمض كً ام أظمؼمي لرسم   ،أب٤م اخلي :ًمف ر ًمف اًمِمٞمٓم٤مق لي٘مق

 ٛمًٚمٛملمؼُمـ اًم لاطمدى  ٤م ىمد ضمرم ذًمؽ ًمٖمػمٌ ؼُمٓم٤مًمٌف يمٛم قمغم سمٕمضٌ  فً اُّمقر لأقم٤مٟمي 

 هلؿ اعمٞم٧ًم  يٛمقًت  :ُمـ اًمٙمٗم٤مر سم٠مرض اعمنمؾ لاعمٖمرب لاًمٜمّم٤مرم ليمثػمى  لاًمٞمٝمقد

 قي يقلي٘ميض اًمد   ،سمٕمد ُمقشمف قمغم صقرشمف لهؿ يٕمت٘مدلق أبف ذًمؽ اعمٞم٧م ومٞم٠ميت اًمِمٞمٓم٤مقً 

٤م ؼٛملرسم   ،ليدظمؾ قمغم زلضمتف ليذه٥م ،ٛمٞم٧مؼؼ سم٤مًمأؿمٞم٤مء شمتٕمٚم   اًمقدائع ليٗمٕمًؾ  ليرد  

 . سمٕمد ُمقشمف قق أبف قم٤مشي ٤مر اهلٜمد ومٞمٔمٜم  يمٗم   ؿ سم٤مًمٜم٤مر يمام شمّمٜمعً تٝمً ىمقا ُمٞم  يٙمقٟمقق ىمد أطمري 
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ا  عَ ومال شمدي  ك ظم٤مدُمف وم٘م٤مـ: إذا أب٤م ُم٧م  ؼٞمخ يم٤مق سمٛمٍم ألصؼؼلُمـ ه١مُء ؿم أطمده

 . !ٟمٗمز أهمًًؾ يٖمًٚمٜمل وم٠مب٤م أضملء ل

٤م ذم صقرشمف وم٤مقمت٘مدي رأم ظم٤مدُمً  ومٚمام ُم٤متي  ًي  لهمًؾي  أبف هق دظمؾي  ف ؿمخّمه  ،فً ٟمٗم

٤م ،اعمٞم٧م هم٤مب همًٚمف أن همًؾي  ومٚمام ىم٣م ذًمؽ اًمداظمًؾ  ليم٤مق  ،ليم٤مق ذًمؽ ؿمٞمٓم٤مٟمه

٤م ضم٤مء أجْمه   ُم٤متومٚمام   ٟمٗمًؽي  جلء ومتٖمًًؾ ؼسمٕمد اعمقت شم ؽي اعمٞم٧م لىم٤مـ: إٟم   ىمد أوؾ  

  .أهمقم اعمٞم٧م ىمٌؾ ذًمؽ ذم صقرشمف ًمٞمٖمقن اّطمٞم٤مء يمام

٤م ذم اًملُمٜمٝمؿ ُمي  ء لومقىمي ؼـ يرم قمرؿمه  خ٤مـمٌف لي٘مقـ: أب٤مؼـ يُمي  عً ًٛمي ليي  ٟمقرو  فً ٝمقا

  .سم٤مهلل ُمٜمف ومٞمزلـ لاؾمتٕم٤مذي  ركً أبف ؿمٞمٓم٤مق ومزضمي  ؿي ٚمٌ يم٤مق ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م قمي  وم٢مقَ  !!ؽي رسم  

٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م يد  لُمٜمٝمؿ ُمي   أل ؿمٞمخو  يؼو أل صد   هؿ أبف ٟمٌل  قمل أطمدً ـ يرم أؿمخ٤مصه

 .لاطمدى  لىمد ضمرم هذا ًمٖمػمٌ  ،ُمـ اًمّم٤محللم

ىمد  أل همػمكً  يؼ د  ٤م اًمّم  اّيم٤مسمر إُم   سمٕمضي  ـ يرم ذم ُمٜم٤مُمف أق  لُمٜمٝمؿ ُمي 

ًي  ٘مفً ٚمي أل طمي  ؿمٕمركً  ىمص    لؿمٕمركً  ،ـم٤مىمٞم٦م لقمغم رأؾمفٌ  ّمًٌح ومٞمً  ـم٤مىمٞمتف أل صمقسمفً  فً أل أخٌ

ـ  ؼ٤م اًمؼٛملإٟم   ،أل ُم٘مٍم   حٚمقؾو ؼُم ـً  ،لكً أل ىمٍم   ٘مقا ؿمٕمركً ىمد طمٚمي  ج  لهذك اّطمقا

ً   عمـ ظمرجي  اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م حتّمًؾ   . (1)ـها ٜم٦م لهؿ درضم٤مت قمـ اًمٙمت٤مب لاًم

ُم٤مٌت  أق   :اًمٗمرؾ اًمث٤مين   يـ لاإلطم٤ًمقً اًمد   ه٤م ٟمًٍم اّلًمٞم٤مء لُم٘مّمقدي  هم٤مي٦م يمرا

 .ف اًم٤ٌمـمؾقمغم اعمحر   اًمٕم٤مدات اإلقم٤مٟم٦مً  لُم٘مّمقد ظمقارٌؾ  إمم اعمحت٤مضملم، لهم٤مي٦مً 

٤مهؿ ٝمؿ لإقم٤مٟمتف إي  ؼسمت٠مجٞمد اهلل ًم ٤مء ىمقفو ؼٛمؼقمغم اًم لىمد يٛمٌم ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 ،قر اجلٞمشليمام ضمرم ًمٚمٕمالء سمـ احليُمل ذم قمًٌ  ،ٙمك قمـ اعمًٞمحيمام حًي  ،سم٤معمالئٙم٦م

                                                           

 .(174 – 171ص)اًمٗمرىم٤مق  (1)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

123 

اهلل  دً ٤م ي١مي  ؼجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يمٛمؼقمغم اًم لذًمؽ إقم٤مٟم٦مو  :خقُينؼلّيب ُمًٚمؿ اًم

٤م ُمـ ضمٝم٦م اًم٥ًٌم ؼسمٞمٜمٝمٛم لاًمٗمرًؾ  .اًمِمٞم٤مـملم سم٤معمالئٙم٦م ًمٞمس هق ُمـ ومٕمؾٌ  اعم١مُمٜملمي 

 .لُمـ ضمٝم٦م اًمٖم٤مي٦م

ٌ  ؼقق اهلل ليذيمرلٟمف ليٗمٕمٚمقق ُم٤م ياًمّم٤محللم يًٛم   وم٢مق   ٤م اًم٥ًًٌم أُم   ف اهلل ُمـ ح

 يـ لاإلطم٤ًمقً اًمد   هؿ سمف ٟمًٍم لُم٘مّمقدً  ،ك هلؿ سمذًمؽ ُم٤م يٞمن  ومٞمٞمن   شمقطمٞمدك لـم٤مقمتفٌ 

 ،لاًمٗمجقرٌ  ؿ لاًمٙمذٌب سم٥ًٌم اًمنم   حيّمًؾ  ف اًمِمٞم٤مـملمً لُم٤م شمٗمٕمٚمً  .إمم اعمحت٤مضملم

 .(1)ـها ذًمؽ  قمغم ُمثؾٌ  سمف اإلقم٤مٟم٦مً  لاعم٘مّمقدً 

 اًمٙمٝمٜم٦م لاًمًحرة اّبٌٞم٤مء لظمقارٌؾ  رهي٤م اهلل قمغم يدٌ سملم اِي٤مت اًمتل جًي  لاًمٗمرًؾ 

 ُمـ ألضمف:

ً   ظمقارٌؾ  ضمٜمسي  أق   :اًمقضمف اّلـ ا  قمـ يمقٟمفٌ  حرة ُ خيرًج اًمٙمٝمٜم٦م لاًم ُم٘مدلره

ـ   ـ  ُ ي٘مدر قمغم ُمثٚمٝم٤م اإل :آي٤مت اّبٌٞم٤مء ضمٜمسٌ  سمخالٌؽ  ،ًمإلٟمس لاجل  :ٟمس لُ اجل

ـٌ  ،اًم٘مٛمر ؼ  يمِمي  قٌ  لإٟمزا  .ملسو هيلع هللا ىلصقمغم رؾمقـ اهلل  اًم٘مرآ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ :ىم٤مـ شمٕم٤ممم

 .]88اإلرساء: [ ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ُ  ؼُم٤م شم أق   :اًمقضمف اًمث٤مين ٜم٦م سمف اًمٙمٝمي  خؼمً ؼلُم٤م شم ، صدىمه٤مخؼم سمف اّبٌٞم٤مء ُ يٙمقق إ

  ً  ُمـ يمذب.ومٞمف  حرة ومالسمد  لاًم

                                                           

 (.2/1772اًمٜمٌقات ) (1)
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ُ   أق   :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ُ  اّبٌٞم٤مء ُ يٗمٕمٚمقق إ ُه لُ ي٠مُمرلق إ  سمخالٌؽ  ، سم٤مًمٕمدـ قمد

ً  اًمٙمٝمي  ـي  ُم٤م ظم٤مًمػي  يمؾ   وم٢مق   ،سمف ٚمؿ لي٠مُمرلقي حرة ومٞمٗمٕمٚمقق اًمٔم  ٜم٦م لاًم ومٝمق ُمـ  اًمٕمد

 .ؿيم٤مًمٗمقاطمش لاًمنم   :ٚمؿاًمٔم  

ـً  أق   :اًمقضمف اًمراسمع ٤م هق ؼٛمثٚمف لُ سمٛمسم ُمٕم٤مروتفً  ُم٤م أتك سمف اّبٌٞم٤مء ُ يٛمٙم

ً  ُم٤م أتك سمف اًمٙمٝم   سمخالٌؽ  ،أىمقم ُمٜمف ـً ٤مق لاًم ٤م ؼأل سمٛم ،ُمٕم٤مروتٝم٤م سمٛمثٚمٝم٤م حرة ومٞمٛمٙم

 .هق أىمقم ُمٜمٝم٤م

 ومال ي٠مُمر سمخالٌؽ  :ُمـ ىمٌٚمف اّبٌٞم٤مء لاًمرؾمؾ ٧َم ظمٚمي  اًمٜمٌل   أق   :اًمقضمف اخل٤مُمس

 ،ِظمرسم٤مًمٞمقف ا ّمديٌؼ لاًمت   سمٓم٤مقمتفٌ  لاًمٕمٛمؾٌ  كً ٕمقا قمٚمٞمف ُمـ قم٤ٌمدة اهلل لطمدي ُم٤م أمجي 

ً  ٤م اًمٙمٝم  أُم   ذم خم٤مًمٗم٦م ُم٤م  ؾ ومٞم٘مٕمققي قمٚمٞمف اًمرؾًم  ٧َم ٛمٕمي ؼ٤م أضمؼحرة ومٞمخرضمقق قمٛم  ٤مق لاًم

 .ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ

ً   أق   :اًمقضمف اًم٤ًمدس اًمٜمٌقة  سمخالٌؽ  ،ٛمفف اإلٟم٤ًمق سمتٕمٚم  حر يٜم٤مًمً اًمٙمٝم٤مٟم٦م لاًم

 .ٜم٤مـ سم٤مُيمت٤ًمبومٝمل ُ شمً  لُم٤م دمرن قمغم أجدهيؿ ُمـ آي٤متى 

  ً  214ص )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب اًمٜمٌقات  ركً ُم٤م ذيمي  ت٦م هل سمٕمًض هذك اّلضمف اًم

- 216، 439- 447).  

زٌ همً  سمٕمًض  اطمت٩م   :اُّمر اًمراسمع  سٌؽ  الة اًمّمقومٞم٦م سمٙمراُم٤مت اّلًمٞم٤مء قمغم ضمقا

 قمٚمؿٌ  لسم٢مصم٤ٌمٌت  ،لٟمذرى  لذسمحى  -ومٞمام ُ ي٘مدر قمٚمٞمف إُ اهلل  -ُمـ دقم٤مء  :اًمٕم٤ٌمدات هلؿ

 .اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ هلؿ

 ت:لاجلقاب قمغم هذا ُمـ ضمٝم٤م
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 ؿً ومٝمق أقمٔمي  :ًمٖمػم اهلل ذؿو  اًمٕم٤ٌمداٌت  سؽي  ف سمٞم٤مق أق  أبف شم٘مد   :اجلٝم٦م اّلمم

 :ٚملمأيمؼم طمتك لًمق يم٤مٟمقا أبٌٞم٤مء لُمرؾمي  ف ًمألبٌٞم٤مء لاعمرؾمٚملم ذؿو ٕمٚمً ُم٤مت لومٌ اعمحر  

ء ًم ًمألطم٤مدي٨م اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ اًمٖمٚمق    ٦م قمغم أق  لًمٕمٛمقف اًمٜمّمقص اًمداًم   ،ٝمؿؼلاإلـمرا

  .لُ همػمك ؾ سملم ٟمٌل  لمل شمٗمر   ،أيمؼم  ذؿو اًمٕم٤ٌمدات ًمٖمػم اهلل سؽي 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑژ :لًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .]81آل عمران: [ ژ ڳ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ژ :لىم٤مـ شمٕم٤ممم

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ

وم٢مذا يم٤مق هذا ذم  ، ]116ادائدة: [ ژ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ـ ُمي  لي ؼرو لإقَ  ،هؿ ُمـ اّلًمٞم٤مء ُمـ سم٤مب ألممٚملم ومٖمػمً ٛمرؾمي ؼٞم٤مء لاًماّبٌ طمؼ  

 ُ دمتٛمعً  لاًمقُي٦مً  ،٤م هبذك اًمٗمٕم٤مـ ومٝمق ًمٞمس لًمٞمه٤م سمؾ هق ُمـ اعمنميملمقٟمف لًمٞم  يًٛم  

ؿٌ   .سم٤مهلل ُمع اإلذا

ُم٦مه  قمٚمؿي  أق   :اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،ٛمًت٘مٌٚمٞم٤متؼًمٞمس ُمـ اًم اّلًمٞم٤مء اًمذن يٙمقق يمرا

سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف مم٤م ُ  ػ ًمف ُم٤م هق همٞم٥مو ٙمِمي يً  يم٠مقَ  :داًمٖمٞم٥م اعم٘مٞم   ؿٚمَ ٤م هق ُمـ قمٌ ؼٛملإٟم  

ٌه٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم ،يراك ُمـ اًمٌٕمٞمدات يم٘مّم٦م قمٛمر  :ٕم٤ميٜمفإًمٞمف يً  ٛمـ هق ىمري٥مو ؼلًمٞمس همٞم

 . (1)طملم ىم٤مـ: ي٤م ؾم٤مري٦م اجلٌؾ

                                                           

 ،(2537لذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م )  ،(67أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم يمراُم٤مت اُلًمٞم٤مء ) (1)

 ضمٞمد طمًـ. (. ىم٤مـ اسمـ يمثػم ذم أطمد اّؾم٤مٟمٞمد:27/24دُمِمؼ ) لاسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ

ً   ،(7/131اًمٌداي٦م لاًمٜمٝم٤مي٦م )  اًمًٚمًٚم٦م (،3/5اإلص٤مسم٦م ) لاًّم٤ٌمين.اسمـ طمجر ٜمف احل٤مومظ لطم

 (.1117اًمّمحٞمح٦م )
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 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ :ػى قمٜمٝمؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤مممٜمتي اعمًت٘مٌؾ ومٝمق ُمً  ٤م قمٚمؿي أُم  

 .]27 – 26اجلن: [ ژ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

يمام ىم٤مـ  ،اهلل قمٚمٞمف ركً ام إذا أفمٝمي لإٟم   ،هذا ًمٞمس طم٤مصاله ًمف ُمتك ُم٤م أراد ٛمفً ٚمَ صمؿ قمٌ 

 ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ: ملسو هيلع هللا ىلصشمٕم٤ممم قمـ رؾمقًمف 

  .]188األعراف:  [

ُ  اهلل،  ىم٤مـ اًمِمٜم٘مٞمٓمل:  ـ  قمغم أق  اًمٖمٞم٥م ُ يٕمٚمٛمًف إ لهذك اِي٦م اًمٙمريٛم٦م شمد

ُ  ُم٤م قمٚم ٛمٝمؿ ظم٤مًمً٘مٝمؿ ضمؾ  لقمال. لهق يمذًمؽ ّق     اخلٚمؼي ُ يٕمٚمٛمقق إ

ـ زقمؿي أق  رؾمقـ اهلل  ىم٤مًم٧م:  لقمـ قم٤مئِم٦م  خًيؼم سمام يٙمقق ذم همدى  ُمي

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژي٘مقـ:  وم٘مد أقمٔمؿي قمغم اهلل اًمٌٗمري٦م، لاهلل

ًك (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ ]65النمل: [ ژ ڦ أق  ، لاهلًل شمٕم٤ممم ذم هذك اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م أُمري

 ڻ ڻ ڻ ں ں ژًيٕمٚمـ ًمٚمٜم٤مس أبف ُ يٕمٚميًؿ اًمٖمٞمي٥م لذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .]51األىعام: [ ژ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

سم٤مإلومؽ مل ييٕمٚميَؿ أهلي سمري٦ًمو أف ُ طمتك أظمؼمك اهلل  لًمذا ح٤م ًرُمٞم٧م قم٤مئِم٦ًم 

 .]26النور: [ ژ ى ې ې ې ژشمٕم٤ممم سم٘مقًمف: 

قٌمَجٚميًف ًمٚمٛمالئٙم٦م لُ  -لقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة لاًمًالف  قمٚمٞمف -لىمد ذسمحي إسمراهٞمؿ 

 .]71هود: [ ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژقٌمَٚمؿي ًمف سم٠مهنؿ ُمالئٙم٦مو طمتك أظمؼملك لىم٤مًمقا ًمف: 

٤م أهنؿ ُمالئٙم٦م لًمذا:   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژلح٤م ضم٤مءلا ًمقـمه٤م مل يٕمٚمؿ أجْمه

خي٤مؽ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أق يٗمٕمؾ هبؿ ىمقًُمف وم٤مطمِمتيًٝمؿ  ]77هود: [ ژ ں ں ڱ ڱ

                                                           

 .(177رىمؿ ) (1)
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لمل يٕمٚمؿ  ]81هود: [ ژېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ژك ىم٤مـ: اعمٕمرلوم٦م طمت

ًهؿ طمتك ىم٤مًمقا ًمف:   .]81هود: [ ژ حئ جئ ی ی ی ی ژظمؼمي

ٞمٜم٤مًك ُمـ احلزق قمغم يقؾمػ لهق ذم ُمٍم ُ يدرن  ليٕم٘مقًب  ٧َم قمي اسمٞمْم 

ًك طمتك أفمٝمري اهلل ظمؼمي يقؾمػ.  ظمؼمي

، ُم٤م يم لؾمٚمٞمامًق  يحي ري ًمف اًمِمٞم٤مـملمي لاًمر  ٤مق يدرن قمـ أهؾ ُمع أق  اهلل ؾمخ 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژٝمدهد لىم٤مـ ًمف: ؼُم٠مربي ىمقٌف سمٚم٘مٞمسي طمتك ضم٤مءك اًم

  اِي٤مت. ]22النمل: [ ژ جئ ی ی ی

ُم٤م يم٤مق يدرن أق  اسمٜمف اًمذن  -قمٚمٞمف لقمغم ٟمٌٞم ٜم٤م اًمّمالة لاًمًالف  -لٟمقحو 

،  ]45هود: [ ژ جب يئ ىئ مئ حئ ژهمرؾي ًمٞمسي ُمـ أهٚمٌف اعمققمقد سمٜميج٤مهٌتؿ طمتك ىم٤مـ: 

ًك اهلل سم٘مقًمف: لمل يٕمٚمؿ طم  پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ٘مٞم٘م٦م اُّمر طمتك أظمؼمي

، لىمد ىم٤مـ ]46هود: [ ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 .]31هود: [ ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژشمٕم٤ممم قمـ ٟمقح ذم ؾمقرة هقد: 

 چ ڃ ڃ ژٝمؿ: ؼؼ٤مـ ًمؼؼؼ٤م ىمؼٛمؼالف ًمؼًؼالة لاًمؼٛمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمؼلاًم

 ژ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .]32 – 31البقرة: [

ُ يٕمٚمٛمقق ُمـ  -ٛمالئٙم٦م ؼلهؿ اًمرؾمًؾ لاًم -ٛمخٚمقىم٤مت ؼوم٘مد فمٝمري أق  أقمٚمؿي اًم 

ُ  ُمؼٞمؼٖمؼاًم ٤م ؼ٤مء، يمٛمؼؼؼُم٤م ؿم همٞمٌفٚمف ُمـ ؼؼق شمٕم٤ممم يٕمٚم ؿ رؾمؼٚم ٛمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، لـهؼ٤م قمؼؼ٥م إ

 ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژف: ؼؼقًمؼ٘مؼؼف سمؼؼ٤مر ًمؼؼأؿم
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 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ، لىمقًمف:  ]179آل عمران: [

 . (1)ـها اِي٦م  ]27 – 26اجلن: [ ژ حئ

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژلىم٤مـ )أن اهلل شمٕم٤ممم(:  ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ُ  ُمـ ارشم٣م ُمـ  اأطمده قمٚمٞمف  رً ٔمٝمٌ يً ومٖمٞمٌف اًمذن اظمتص سمف ُ  ژ حئ جئ ی إ

ب  اًمذن اظمتص  سمفاعمالئٙم٦ًم ُ يٕمٚمٛمقق رؾمقـ، ل رًك ًمٕم٤ٌمدك، لهمٞم٥مي اًمر  ٤م ُم٤م أفمٝمي  أُم 

ـ ؿم٤مء، ل ًف ًمٙمـ وم٢مٟم ف ًيٕمٚم ٛمًف ُمي ًث سمف اعمالئٙم٦م وم٘مد شمًؽمًؾ اًمِمٞم٤مـملًم سمٕمْمي ُم٤م شمتحد 

ـ ؿم٤مءي لقٌمٚمٌؿ ٟمٗمًٌف اًمذن خيتص  سمف، سمؾ هذا ىمد أ همٞمٌفهذا ًمٞمس ُمـ  فمٝمري قمٚمٞمف ُمي

َٚم٘مٌف ل  ژ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک کژهق ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مـ: ُمـ ظمي

ًف سمٕمٚمٛمٌف سم٤مِيؼف أبؼبٌٝمدي أؼومِمي  ]166النساء: [ ـ  قمغم أبؼراهلم اًمتل شمؼاًمٌل ٤متؼزًمي ًف ؼالُمؼف يمؼد

ـي ص٤مدؾ   .(2)ـها لأق  اًمرؾمق

ـ    ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ :هبذك اِي٦م لىمد اؾمتد

قمغم إٟمٙم٤مر يمراُم٤مت  (3)٤م ذم اًمٙمِم٤مؽؼخنمن يمٛمؼلُمٜمٝمؿ اًمزُم :اعمٕمتزًم٦مً  ژ حئ جئ

ؿ ٚمَ اهلل دلق آظمريـ ًمٞمس ُمـ قمٌ  ٌؼ ٚمَ ظمي  سمٕمًض  فً ٛمي ٚمٌ ُم٤م قمي  وم٢مق   :لهذا ظمٓم٠م ،اّلًمٞم٤مء

٤م ،ف ذم يمالف اسمـ شمٞمٛمٞم٦ماًمٖمٞم٥م يمام شم٘مد   ـ   ؿ أق  ٕمٚمي ومٌٝمذا يً  ،لؾمٞم٠ميت أجْمه  اِي٦م ُ شمد

ـى  ـ   ،قمغم أبف ُ حيّمؾ ًمأللًمٞم٤مء يمِمػو  سمح٤م  ،قمغم أهنؿ ُ يٕمٚمٛمقق اعمًت٘مٌؾ ًمٙمٜمٝم٤م شمد

اعمًت٘مٌؾ قمـ  ٚمؿٌ ذم شمٗمًػمك قمغم دًُم٦م هذك اِي٦م ذم ٟمٗمل قم اًمرازن   لىمد اقمؽمضي 

                                                           

ء اًمٌٞم٤مق ) (1)  (.2/174أوقا

 (.14/197جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (2)

(3) (4/632.) 
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د اهلل ُمـ هذك اِي٦م  همػم اهلل سم٠مق ىم٤مـ:  لاقمٚميَؿ أبف ُ سمد  ُمـ اًم٘مٓمع سم٠مبف ًمٞمس ُمرا

اأق ُ ًيٓمٚمع  ـ  قمٚمٞمف لضمقك: أطمده ُ  اًمرؾمًؾ، لاًمذن يد   قمغم رء ُمـ اعمٖمٞم ٤ٌمت إ

٤م يم٤مٟم٤م يم٤مهٜميلم  :أطمًده٤م ٤م لؾمٓمٞمحه شمر أق  ؿم٘م  أبف صم٧ٌمي سم٤مّظم٤ٌمر اًم٘مري٦ٌم ُمـ اًمتقا

ىمٌؾي زُم٤مٌق فمٝمقرك ليم٤مٟم٤م ذم اًمٕمرب ُمِمٝمقريـ هبذا  ؼماق سمٔمٝمقر ٟمٌٞم ٜم٤م حمٛمد خؼيً 

ؽ أظم٤ٌمر رؾمقًمٜم٤م حمٛمد  ومث٧ٌمي  اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ، طمتك رضمعي إًمٞمٝمام يمنم ذم شمٕمر 

ؾمؾ قمغم رء ُمـ اًمٖمٞم٥م.  أق  اهلل شمٕم٤ممم ىمد ًيٓمٚمع همػمي اًمر 

٦م قٌمَٚمؿ اًمتٕمٌػم لأق  أق  مجٞمع أرسم٤مب اعمٚمؾ لاّدي٤مق ًُمٓمٌ٘مقق قمغم صح   :لصم٤مٟمٞمٝم٤م

٤م ومٞمف.  اعمٕمؼم  ىمد خًيؼم قمـ لىمقع اًمقىم٤مئع اِشمٞم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ ليٙمقق ص٤مدىمه

أق  اًمٙم٤مهٜم٦م اًمٌٖمدادي٦م اًمتل ٟم٘مٚميٝم٤م اًمًٚمٓم٤مًق ؾمٜمجر سمـ ُمٚمؽ ؿم٤مك ُمـ  :لصم٤مًمثٝم٤م

رَت أؿمٞم٤مء، صمؿ  سمٖمداد إمم ظمراؾم٤مق لؾم٠مخيٝم٤م قمـ اّطمقاـ اِشمٞم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ، ومذيمي

٤م لىمٕم٧م قمغم ل ومؼ يمالُمٝم٤م، ىم٤مـ ُمّمٜم ًػ اًمٙمت٤مب ظمتؿ اهلل ًمف سم٤محلًٜمك: لأب٤م ىمد إهن 

٘ملم ذم قمٚمقف اًمٙمالف لاحلٙمٛم٦م طمٙمقا قمٜمٝم٤م أهن٤م أظمؼمت قمـ اّؿمٞم٤مء ٤م حم٘م   رأج٧ًم أب٤مؾمه

ؼمه٤م، لسم٤مًمغي  ومٌؼ ظمي ا قمغم ؾمٌٞمٌؾ اًمتٗمّمٞمؾ، لضم٤مءَت شمٚمؽ اًمقىم٤مئًع قمغم لي  اًمٖم٤مئ٦ٌم أظم٤ٌمره

ّم٧ًم قمـ طم٤مًمؼأبق اًمؼميم٤مت ذم يمت٤مب )اعمٕمتؼم( ذم ذح طم٤مًم ٝم٤م ؼٝم٤م لىم٤مـ: ًم٘مد شمٗمح 

٤م. ا ُمٓم٤مسم٘مه ٤م يم٤مٟم٧م خًتؼم قمـ اعمٖمٞم ٤ٌمت إظم٤ٌمره ٜم٧ًم أهن   ُمدة صمالصملم ؾمٜم٦م طمتك شمٞم٘م 

٤م :لراسمٕمٝم٤م  أب ٤م ٟمِم٤مهًد )ذًمؽ( ذم أصح٤مب اإلهل٤مُم٤مت اًمّم٤مدىم٦م، لًمٞمس هذا خمتّم 

ـ يٙمقق يمذًمؽ: ٟمرم اإلٟم٤ًمق اًمذن  ٤م ُمي رة أجْمه حي  ً سم٤مّلًمٞم٤مء، سمؾ ىمد يقضمد ذم اًم

ٞم٥م قمغم درضم٦ٌم ـم٤مًمٕمٌف يٙمقًق يمذًمؽ ذم يمثػمى ُمـ أظم٤ٌمرٌك، لإق يم٤مق  يٙمقق ؾمٝمًؿ اًمٖمي

٤م ذم أيمثر شمٚمؽ اّظم٤ٌمر، لٟمرم اّطمٙم٤مفي اًمٜمجقُمٞم٦م ىمد شمٙمقق ُمٓم٤مسم٘م٦مه   ىمد يٙمذًب أجْمه

ا  ده وم٘م٦مه ًمألُمقر، لإق يم٤مٟمقا ىمد يٙمذسمقق ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م. لإذا يم٤مق ذًمؽ ُمِم٤مهي لُمقا
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ـ  ؼُم ـً سم٠مق  اًم٘مرآق يد ٤م وم٤مًم٘مق ـي إمم اًم٘مرآق، لذًمؽ  حًقؾمه قمغم ظمالومٌف مم٤م جير  اًمٓم ٕم

حٞمح ُم٤م ذيمرٟم٤مك، لاهلل أقمٚمؿ  َٛمٜم٤م أق  اًمت٠مليؾي اًمّم 
ٚمٌ : ومٕمي  .(1)ـها سم٤مـمؾو

ً  ٝم  اًمٙمً  إمم أق   راضمعو  اقمؽماوفٌ  لظمالص٦مً  ًه٤م حرة لاعمٕمؼم  ٤مق لاًم يـ يٕمٚمٛمقق ؿمٞم

 قمٚمٞمف يٙمقق سمٜم٘مؾٌ  ًمرد  لا: ُمـ شم٠مليؾ اِي٦م ومٕمٚمٞمف ُسمد   ،٤ٌمت ذم اعمًت٘مٌؾُمـ اعمٖمٞم  

 .أهؾ اًمٕمٚمؿ يمالف سمٕمضٌ 

 :ىم٤مـ شمٕم٤ممم :خؼم سمف اًمرؾمقـ ُمـ أب٤ٌمء اًمٖمٞم٥مؼليمذًمؽ ُم٤م يً  ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

  جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ

 ٛمفٌ ٚمَ قمٌ  ُمثًؾ  :سمف اًمذن اظمتص   اًمرب   ومٝمذا همٞم٥ًم  ]27 – 26اجلن: [ ژ ىب مب خب حب

هذا ُ ي٘مدر قمٚمٞمف  ق  ٢موم= دؾ اًمّم   قمغم لضمفٌ ُمـ شمٗمّمٞمؾ اُّمقر اًمٙم٤ٌمر  سمام ؾمٞمٙمققً 

  ُ ـ   ، اهللإ ـ  ىمً يم٤مًمذن يًؽمٌ  :ؼم سمٌٕمض اُّمقر اعمًت٘مٌٚم٦مٝم٤م أق خًت هم٤ميتً  لاجل ُمـ  ف اجل

ـ  ؼُمع ُم٤م ذم اًم ،٤مءؼاًمًٛم ؼملق سمف لاًمذن خًي  ،ٝمؿ ُمـ اًمٙمذبؼًم ومال سمد   :ُمـ اًمٙمذب ج

 .اعمٕمت٤مد ًمٚمٜم٤مسومٝمق ُمـ ضمٜمس  :ؿ سم٤معمٜم٤مُم٤مت لهمػم اعمٜم٤مُم٤متٕمٚمي ٤م يً هق مم  

ـً أُم٤م ُم٤م خًي   ؿٙمً إٟم   إظم٤ٌمرك  ُمثًؾ  :اله ُمـ اُّمقر اًمٌٕمٞمدة اًمٙمٌػمة ُمٗمّم   ؼم سمف اًمرؾمق

ّي  صٖم٤مري  ؿي ٘م٤مشمٚمقق اًمؽم  شمً   ؿ اعمج٤مق  ٝمً لضمقهي  اّبقؽ يٜمتٕمٚمقق اًمِمٕمر يم٠مق   ػي ًمَ  ذً قملًم ا

يضء شمً  احلج٤مزٌ  ُمـ أرضٌ  ٟم٤مرو  خرجي ؼاًم٤ًمقم٦م طمتك شم ُ شم٘مقفً   :لىمقًمف، (2) ىم٦ماعمٓمري 

 . (4)ـها .لٟمحق ذًمؽ (3) اإلسمؾ سمٌٍمم هل٤م أقمٜم٤مًؾ 

                                                           

 .(37/679شمٗمًػمك ) (1)

 .(2912(، لُمًٚمؿ رىمؿ )2928أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)

 .(2972(، لُمًٚمؿ رىمؿ )7118أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (3)

 (.282/ 2إقمالف اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ) (4)
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ٌه٤م خيتص  اهلل مل يٙمـ همي  همػمً  ومفً ري ذم أبف إذا قمي  يمالُمفٌ  ف ٟم٘مًؾ لشم٘مد    ٛمفً وم٘مد يٕمٚمي  ،سمف ٞم

إمم  ٤مرةً ؼف: اإلؿمؼٞمؼ٤مر إًمؼؼٛمِمؼذم اًم٤ٌمب اًم ٌؼي ؼىمد ؾم ٥م: ؼـ رضمؼىم٤مـ اسم ،قـؼر اًمرؾمؼهمٞم

 :ٝم٤مؼٞمؼ٤مـ ومؼؼتل ىمؼاًم :٥مؼٞمؼٖمي ؼاًم ًح ؼ٤مشمؼٗمؼاًمتل هل ُم ،سؼؼخٛمؼذك اًمؼـه ؿٌ ؼٚمؼٕمؼ٤مص اهلل سمؼاظمتّم

 .]59األىعام: [ ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ژ

سمؾ ومٞمٝم٤م  ،اًم٤ًمقم٦م ؿً ٚمَ اعمذيمقرة ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمٌ  لهذك اخلٛمًس 

  .ُمتك جيلء اعمٓمر سمدـ اًم٤ًمقم٦م رً يمَ ذٌ 

ـ    ، ذم مخسمل يٜمحٍم ٘مفٌ ٚمَ اهلل اًمذن اؾمت٠مثر سمف دلق ظمي  ؿي ٚمَ قمٌ  قمغم أق   لهذا مم٤م يد

 ی ی ی ىئ ىئ ژ :٤م ىم٤مـؼيمٛم ٘مفٌ ٚمَ د ظمي سمٕمدي  ٛمفٌ ٚمَ ُمثؾ قمٌ  ،ُمـ ذًمؽ سمؾ هق أيمثرً 

 سمٕمٚمٛمفٌ  اؾمتًث٤مركٌ  لُمثًؾ ، ]59األىعام: [ ژ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

لذم طمدي٨م اسمـ ، ]111طه: [ ژ ى ى ې ې ژ :يمام ىم٤مـ لأؾمامئفٌ  لصٗم٤مشمفٌ  سمذاشمفٌ 

٤م ؼلإٟمٛم، (1)قمٜمدؿ  اًمٖمٞم٥ٌم  ؿٌ سمف ذم قمٚم ثرتي ٠مَ أل اؾمتي   :- ذم ذيمر أؾمامئف - ُمًٕمقد

 لاًمٕمٚمؿً  ،ٛمٝم٤مٚمَ اهلل سمٕمٌ  اظمتّم٤مصٌ  اًمٜم٤مس إمم ُمٕمروم٦مٌ  ح٤مضم٦مٌ ؼًم خٛمًس ؼهذك اًم َت ري يمٌ ذً 

  .ُمـ أومراده٤م ومردى  سمٙمؾ   اًم٘م٤مـمعً  ليمذًمؽ اًمٕمٚمؿً  ،اهلل سمٕمٚمٛمفٌ  سمٛمجٛمققمٝم٤م مم٤م اظمتص  

  العً ٤م اُـم  لأُم  
ى
ٓم٠م اخل سمؾ حيتٛمًؾ  ،همػم ىم٤مـمع ُمـ أومراده٤م سمٓمريؼى  يًػمى  قمغم رء

 لٟمٗم٤مكً  ،اهلل سمف ذم اًمٕمٚمؿ اًمذن اظمتص   ّبف ُ يدظمًؾ  ،ٜمٗملومٝمق همػم ُمي  = لاإلص٤مسم٦م

  .قمـ همػمك

٤م - فلشم٘مد   ُ   يمؾ   ؿي ٚمَ قمٌ  ليتي أً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   أق   - أجْمه   . هذك اخلٛمسرء إ

                                                           

 .(6/246ُمًٜمد أمحد ) (1)
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  ـمالعً إ٤م وم٠مُم  
ى
٤م  - ُمٜمٗمل   وم٢مٟمف همػمً  ،ُمـ أومراده٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمف قمغم رء  -أجْمه

  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژ :قًمف شمٕم٤مممذم ىم لهق داظمؾو 

  .اِي٦م ]27 – 26اجلن: [ ژ حئ جئ

ف ذم ٤م شم٘مد  ؼيمٛم ،ٓمٚمع قمٚمٞمف همػمكلمل يً  ،اهلل سمف لًمٙمـ قمٚمؿ اًم٤ًمقم٦م مم٤م اظمتص  

 . ملسو هيلع هللا ىلص طمدي٨م ؾم١ماـ ضمؼميؾ ًمٚمٜمٌل  

 ىمٌؾ أق ي٠مُمري  ،ٛمفٌ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمَ  لأُم٤م اًمٕمٚمؿ سمام ذم اّرطم٤مف ومٞمٜمٗمردً  -صمؿ ىم٤مـ  -

ـ يِم٤مء ُمـ ٓمٚمع اهلل قمٚمٞمف ُمي ذًمؽ ىمد يً  سمٕمدي  ، صمؿ  ليمت٤مسمتفٌ  سمتخٚمٞم٘مفٌ  اّرطم٤مفٌ  ُمٚمؽي 

  .اّرطم٤مف قمٚمٞمف ُمٚمؽي  يمام أـمٚمعي  ،٘مفٚمَ ظمي 

يم٤مق ُمـ همػمهؿ ُمـ  لإقَ  ،٤م ي٘مٞمٜمه٤مؼقمٚمٞمف قمٚمٛمه  ٚمعً ٓمي ف يً ؾمؾ وم٢مٟم  يم٤مق ُمـ اًمر   وم٢مقَ 

ا وم٘مد يً  ،ي٘ملم لاًمّم٤محللماًمّمد   ٤م رلم اًمزهرن قمـ ؼيمٛم ،ٓمٚمٕمف اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف فم٤مهره

ام هق : إٟم  -رك يمي ذي  ذم يمالفى  -اًمقوم٤مة ىم٤مـ هل٤م  فً شمَ أب٤م سمٙمر ح٤م طميي  رلة قمـ قم٤مئِم٦م أق  قم

  .لأظمت٤مؿٌ  أظمقاؿٌ 

ـٌ ـ أً ومٛمي  ،قاني ظمي هذا أي  :ىم٤مًم٧م: وم٘مٚم٧م وم٢مين  ،ظم٤مرضم٦م اسمٜم٦مٌ  ظمت٤من؟ ىم٤مـ: ذل سمٓم

 . (1)ٝم٤م ضم٤مري٦مأفمٜم  

٤مء؟ ؼ٤م هل أؾمٛمؼٛملرلاك هِم٤مف قمـ أبٞمف قمـ قم٤مئِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م ًمف قمٜمد ذًمؽ: إٟم  

ـٌ   . (2)ٝم٤م ضم٤مري٦مظم٤مرضم٦م أفمٜم   سمٜم٧ٌم  وم٘م٤مـ: لذات سمٓم

                                                           

 .(9/171اًمرزاؾ ) ُمّمٜمػ قمٌد (1)

 .(2/483ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (2)
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ا  ،لقمل أهن٤م ضم٤مري٦مذم ري  خ٘ملي لرلاك هِم٤مف قمـ أبٞمف: ىمد أً   ،وم٤مؾمتقيص هب٤م ظمػمه

ا ٤م قمٚمؿ اًمٜمٗمس سمام شمٙمًٌفً لأُم  . (1)يمٚمثقف أف   َت ًمدي ومقي  لُمتك  ،متقت أرضى  لسم٠من   ،همده

ُ   ٛمقُمف ُ يٕمٚمٛمفً ومٝمذا قمغم قمً = جيلء اعمٓمر    . اهللإ

دك وم٢مقَ  الع قمغم سمٕمضٌ ٤م اُـم  لأُم   رؾمٚمف يم٤مق  ُمـ اهلل ًمٌٕمضٌ  يم٤مق سم٢مـمالعى  أومرا

٤م ُمـ هذا اًمٕمٛمقف  ،ُمـ اًمٖمٞمقب اعمًت٘مٌٚم٦م قمغم يمثػمى  ملسو هيلع هللا ىلص ـمٚمع اًمٜمٌل  ٤م أً ؼيمٛم ،خمّمقصه

 ،سمـ ظمٚمػ ؾ أُمٞم٦مي ٘متً أبف يي  ُمثؾ إظم٤ٌمركٌ  :ٌفٌ ًَ ؼ سمٙمي ٝم٤م يتٕمٚم  ومٌٕمًْم  :ٝم٤مؼخؼم سمؼليم٤مق يً 

ـً  ؾمٕمدً  لأظمؼمي    ،سمٛمٙم٦م ٦مي أُمٞم ُمٕم٤مذ سمذًمؽي  سم
ٌ
 . (2)حمٛمد ُم٤م يٙمذًب  لىم٤مـ أُمٞم٦م: لاهلل

 :هؿقر اعمًت٘مٌٚم٦م ذم أُمتف لهمػمٌ ُمثؾ إظم٤ٌمرك قمـ اًمّم   ،ٌفٌ ًَ ؼ سمٙمي ُ يتٕمٚم   لأيمثركً 

  .اضمد   لهق يمثػمو 

  .ليم٤مق يمذًمؽ (3)أطمد  ـ  ؿمديدة ومال ي٘مقُمي  اًمٚمٞمٚم٦م ريحو  هت٥م   لىمد أظمؼم سمتٌقؿ أبف 

ـٌ اُـم   ػمً ي٤مح ٟمٔمالع قمغم هٌقب سمٕمض اًمر  لاُـم   سمٕمض اُّمٓم٤مر  الع قمغم ٟمزل

  .ُمٕملم ذم لىم٧مى 

دٌ  الع همػم اّبٌٞم٤مء قمغم سمٕمضٌ ٤م اـم  لإُم   - صمؿ ىم٤مـ -  -ف يمام شم٘مد   -ذًمؽ ومٝمق  أومرا

ٌه٤مسمؾ فمٜم   ،٤م ي٘مٞمٜمه٤مؼٚمٛمه ّبف ُ يٙمقق قمٌ  :إمم اؾمتثٜم٤مئف حت٤مًج ؼُ ي  ،هؿو ف لي لسمٕمْمه  ،٤م هم٤مًم

حت٤مج إمم اؾمتثٜم٤مئف مم٤م اٟمٗمرد ؼومال ي ،ؿى ٚمَ سمٕمٌ  هذا ًمٞمسي  ليمؾ   ،خٛملمؼلشم ف طمدسو لسمٕمًْم 

 .(4)ـها أقمٚمؿ  لاهلل  .فف يمام شم٘مد  ٚمٛمٌ سمٕمٌ  اهلل 

                                                           

 .(9/171اًمرزاؾ ) ُمّمٜمػ قمٌد (1)

 (.3632ٌخ٤مرن رىمؿ )أظمرضمف اًم (2)

 .(1392لُمًٚمؿ رىمؿ ) ،(1481أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (3)

 (.267/ 9ومتح اًم٤ٌمرن ) (4)
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 ژ حئ جئ ی ی ی ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمفٌ  فم٤مهري  أق   لذيمر اًِمقد ذم شمٗمًػمك

د همػمً  ]27اجلن: [ ً  ُمي  لذًمؽ أق   ،ُمرا ؾمؾ دلق سم٤مًمر   قمٚمٞمف ختّمٞمّمفً  ًمزفي  ؽ سمٔم٤مهركٌ ـ مت

سمه٤م قمغمومٞمً  ،اّبٌٞم٤مء ومٞمف اّبٌٞم٤مء ّهنؿ  اًمرؾمقـ يدظمًؾ  ري يمَ ذٌ  إق  :  ُم٤م ذيمر ٘م٤مـ ضمقا

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ :يمام ىم٤مـ شمٕم٤ممم سم٤مإلـمالؾ اًمٕم٤مف   ؾو رؾًم 

 .]52احلج: [ ژ ڳ گ گ گ گ

 ذا سم٤مـمؾو ـه ُمع أق   -٥م ؼاّلًمٞم٤مء ًمٚمٖمٞم ؿً ٚمَ قمٌ  ري د  ؼق ىمً ؼ٢مٟمف ًمؼـ ومؼر هذا لشمٌٞم  إذا شم٘مر  

ًه٤م ذم إصم٤ٌمٌت ؼؼتٗمٞمدلق ُمـ هذا ؿمؼؼومٞم٦م ُ يًقؼاًمّم   وم٢مق   ،- قمٜمٝمؿ ٜمتػى لُمً  ؿ ٝمٌ ؼقمسمدي  ٞم

لإذا ريض هب٤م ومٝمق ًمٞمس  ،قم٤ٌمدشمف غً ًق  ًمٚمٖمٞم٥م ُ يً  اًمقزم   ؿي ٚمَ قمٌ  لذًمؽ أق   ،لذيمٝمؿ

٤مؼا هلل ُمِم٤م سمؾ قمدل  لًمٞم    اّلًمٞم٤مء ًمٚمٖمٞم٥م ّضمؾٌ  إصم٤ٌمت اًمّمقومٞم٦م قمٚمؿي  ومٛمح٤ملًم٦مً  ،ريمه

=  اًمٙمرسم٤مت ٤مت ًمٙمِمٌػ ؼٝمٛمؼعمدًمقم٤مئٝمؿ ُمـ دلق اهلل أل اًمٗمزع إًمٞمٝمؿ ذم اشمًقيغ دً 

٤م فم٤مهرو  ظمٓم٠مو   . لًمٞمس ُزُمه

د عمـ ي٠ميت اًم٘مؼمي  حّمًؾ ؼأبف ىمد ي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذيمري  تنبيى: ًه٤م لي٠ًمـ اعمٞم٧مي  اعمرا  ؿمٞم

صمؿ إٟمف ُ يٜمٙمر أبف ىمد  ،طمتك يث٧ٌم ُم٤م قمٜمد اًم٤ًمئؾ ُمـ إيامق ،لهذا ُمـ رمح٦م اهلل ًمف

ـ  ف ُ يًمٙمـ هذا يمٚم   حيّمؾ ًمألُمقات ذم ىمٌقرهؿ يمراُم٤متو   ،قمغم ذقمٞم٦م ؾم١ماهلؿ د

 ضم٤مء إمم ىمؼم رضماله  ٤م ُم٤م يرلم أق  ليمذًمؽ أجْمه  وم٘م٤مـ: = ف سمؾ هق ُمع ذًمؽ حمر  

ك لهق ي٠مُمرك أق ي٠ميت قمً  ،ُم٤مدةاًمر   قم٤مفي  ومِمٙم٤م إًمٞمف اجلدبي  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  ومٞم٠مُمرك أق  ٛمري ومرآ

ا هذا ي٘مع يمثػمه  لُمثًؾ  ،هذا ًمٞمس ُمـ هذا اًم٤ٌمب وم٢مق  =  (1)ومٞمًتً٘مل اًمٜم٤مس خرجي ؼي

ٝمؿ ليمذًمؽ ؾم١ماـ سمٕمٌْم . ا ُمـ هذك اًمقىم٤مئع يمثػمه  لأقمرًؽ ، ملسو هيلع هللا ىلص هق دلق اًمٜمٌل  ٛمـ ؼًم

                                                           

 .ره٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض اعمِمػم إمم وٕمٗمٝم٤ملىمد صد   ،ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مق وٕمػ هذك اًم٘مّم٦م (1)
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هذا ىمد لىمع يمثػما لًمٞمس هق مم٤م  ٘م٣م ًمف وم٢مق  ومتً  فً أل ًمٖمػمك ُمـ أُمتف طم٤مضمتي  ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜمٌل 

ـً   .ومٞمف ٟمح

ـ  ؼٛمؼـ ًمٞمس ُمؼٝم١مُء اًم٤ًمئٚمٞمؼأل همػمك ًم ملسو هيلع هللا ىلصإضم٤مسم٦م اًمٜمٌل  ؿ أق  أق شمٕمٚمي  لقمٚمٞمؽي   ٤م يد

وم٠مقمٓمٞمف  ٜمل ُم٠ًمخ٦مه خً ٠مي ًَ ؿ ًمٞمي يمً أطمدي  إق   : ملسو هيلع هللا ىلص هق اًم٘م٤مئًؾ وم٢مٟمف  :قمغم اؾمتح٤ٌمب اًم١ًماـ

 ققي ي٠مبي   :ىم٤مـ ؟ي٤م رؾمقـ اهلل ومٚمؿ شمٕمٓمٞمٝمؿ :وم٘م٤مًمقا  ا ٓمٝم٤م ٟم٤مره ٤مه٤م ومٞمخرج هب٤م يت٠مب  إي  

  ُ  .(1) لي٠مبك اهلل زم اًمٌخؾ ، أق ي٠ًمخقينإ

 بي ٤مسمقا ُوٓمرح٤مـ ًمق مل جًي ؼلم ح٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمٛمٚمح  ؼه١مُء اًم٤ًمئٚملم اًم لأيمثرً 

ر ؼؼُم٥م لأً ؼضمٞملومٞمٝمؿ ُمـ أً  ،حٞم٤مة يم٤مٟمقا يمذًمؽؼـ ًمف ذم اًمؼ٤مئٚمٞمؼاًمً ٤م أق  ؼيمٛم ،ؿ٤مهًن ؼإيٛم

  .خرلج ُمـ اعمديٜم٦مؼسم٤مًم

ُم٦مه  إذا لىمعي  ومٝمذا اًم٘مدرً  ـ  أُم   ،ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم يٙمقق يمرا ـ ًَ قمغم طًم  ٤م أبف يد

ـٌ  ر قا قمـ اًمّمالة قمٜمد اًم٘مٌقٜمٝمي اخلٚمؼ مل يً  وم٢مق   :سملم هذا لهذا اًم٤ًمئؾ ومال ومرؾي  طم٤م

٤م شمٙمقق ؼٛملإٟم   :٤مؽ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٗمتٜم٦مسمؾ ح٤م خًي  ،سم٠مهٚمٝم٤م خ٤مذه٤م ُم٤ًمضمد اؾمتٝم٤مٟم٦مه ؼلاشم

سمف ح٤م  خ٤مؽ اُومتت٤مقً ؼقمٜمد اًم٘مٌقر ُم٤م يً  حّمًؾ ؼٝم٤م ومٚمقُ أبف ىمد يًٌٌ ؾمي  اًمٗمتٜم٦م إذا اٟمٕم٘مدي 

 .ل اًمٜم٤مس قمـ ذًمؽهًن 

قر ؼٌؼد ىمؼد قمٜمؼقضمؼ٤مدات اًمتل شمؼٕمؼقارؾ اًمؼراُم٤مت لظمؼر ُمـ اًمٙمؼذيمي ؼذًمؽ ُم٤م يً ؼليم

رؼٟم :ُمثؾ :حلمؼاّبٌٞم٤مء لاًمّم٤مًم ـ ؼل اًمِمٞم٤مـمٞملشمقىم   ،ٛمالئٙم٦م قمٜمده٤مؼلاًم ،زلـ اّبقا

لؿمٗم٤مقم٦م سمٕمْمٝمؿ ذم ضمػماٟمف ُمـ  ،ه٤مـ ضم٤ملري لاٟمدوم٤مع اًمٜم٤مر قمٜمٝم٤م لقمٛم   ،لاًمٌٝم٤مئؿ هل٤م

 ،ٙمٞمٜم٦م قمٜمده٤مؼلطمّمقـ اّبس لاًمً ،ٝمؿٛمقشمك لاؾمتح٤ٌمب اُٟمدوم٤مق قمٜمد سمٕمٌْم ؼاًم

 .هب٤م ـ اؾمتٝم٤مقي لٟمزلـ اًمٕمذاب سمٛمي 

                                                           

 .(17/47ُمًٜمد أمحد ) (1)
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حلم ُمـ ؼلُم٤م ذم ىمٌقر اّبٌٞم٤مء لاًمّم٤مًم ،٤م ٟمحـ ومٞمفؼٛمؼًمٞمس ُم هذا طمؼ   ومجٜمًس 

 ف أيمثرً حرُم٦م لاًمٙمراُم٦م ومقؾ ُم٤م يتقمه  ؼلُم٤م هل٤م قمٜمد اهلل ُمـ اًم ،ٛمتفؼيمراُم٦م اهلل لرطم

 .شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ اخلٚمؼ ًمٙمـ ًمٞمس هذا ُمقوعي 

ح٤م  ،اًمدقم٤مء لاًمٜمًؽ قمٜمده٤م اًمّمالة أل ىمّمدي  هذا ُ ي٘متيض اؾمتح٤ٌمبي  ليمؾ  

ومذيمرت  .فر ُمٜمٝم٤م اًمِم٤مرع يمام شم٘مد  ٤مدات قمٜمده٤م ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمتل طمذ  ذم ىمّمد اًمٕمٌ

 . (1)ـها ُمٜم٤م لًمٞمس يمذًمؽ ف ح٤م ىمد  ؿ ُمٕم٤مروتً تقه  هذك اُّمقر ّهن٤م مم٤م يً 

اًمٌدع  جقز ومٕمًؾ ؼُمٕمروم٦م أبف ُ ي ٛمٝمؿ  ؼُمـ اًم ُسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٢مق   ؿي ٚم  ؼؼؾًم  لهذا إقَ 

ٌ  إذ ُ يٚمزف ُمـ طمّمقـ ا ،صم٤مت قمٜمد اًم٘مٌقرلاعمحدي  ً   ٥م ذقمٞم٦مً عمً ـ ُمي  ُمثًؾ  ،٥مٌي اًم

٤م وم٠ميمؾي  هؾي  ٌ   :ذ سمفومتٚمذ   ـمٕم٤مُمه ـ   ٥م طمّمؾي وم٢مق اعمً ً   ًمٙمـ ُ يد  .٥ٌمقمغم ذقمٞم٦م اًم

 املقدمة السابعة
ىم٤مـ  ]75احلجر: [ ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ  :٤م ىم٤مـ شمٕم٤مممؼراؾم٦م صم٤مسمت٦م يمٛماًمٗمٌ 

 .(2)ؾملمجم٤مهد: ًمٚمٛمتٗمر  

ـو  :ؿقؾم  س لاًمتراؾم٦م أبف ُمـ اًمتٗمر  اًمٗمٌ  إـمالٌؾ  لأصًؾ   سمٕمالُم٤متى  ومٝمق اؾمتدُ

 .قمغم أُمقر - أطمدى  ُ شمٔمٝمر ًمٙمؾ   -٤مت ظمٗمٞم  

قومٞم٦م أب ىم٤مـ اًم٘مرـمٌل:  : سمؾ هل اؾمؼلزقمٛم٧م اًمّم  ـو ؼؼٝم٤م يمراُم٦م، لىمٞمؾي تدُ

ا ًمٙمؾ  أطمدى لسم٠ملـ ٟمٔمرةى لُمٜمٝم٤م ُم٤م  سم٤مًمٕمالُم٤مت، لُمـ اًمٕمالُم٤مت ُم٤م يٌدل فم٤مهره

ًؿ سم٤ٌمدئ اًمٜم  لُ ًيدري
 ٔمر.خيٗمك: ومال يٌدل ًمٙمؾ  أطمدى

                                                           

 (.2/254اُىمتْم٤مء ) (1)

 .(94/ 14شمٗمًػم اًمٓمؼمن ) (2)
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ٛمقق اُّمقري ومٞميٕمٚميٛمققي أق  اًمذن ؼىم٤مـ اًم ٛمقق هؿ اًمذيـ يتقؾم  حًـ: اعمتقؾم 

٤مر: ومٝمذا ُمـ اًمدُئؾ اًمٔم٤مهرة.  ىم٤مدرو قمغم أق هًيٚمؽ اًمٙمٗم 
 أهٚمؽي ىمقفي ًمقطى

ُ  قمروم٧ًم أوم٘مٞمفو هق أل همػم  ـى قم٤ٌمس: ُم٤م ؾم٠مخٜمل أطمدو قمـ رء إ ـً اسم لُمثٚمًف ىمق

 وم٘مٞمف. 

٤م يم٤مٟم٤م سمٌٗمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم، لرضمؾو قمغم ؼأهنٛم لرلن قمـ اًمِم٤مومٕمل لحمٛمد سمـ احلًـ

ـ  ر ُمي ا، ومت٤ٌمدي اده ا، لىم٤مـ اِظمر: سمؾ طمد  ٤مره سم٤مب اعمًجد، وم٘م٤مـ أطمًدمه٤م: أراك ٟمج 

٤مرا لأب٤م اًمٞمقف طمداد   .(1)ـها  طمي إمم اًمرضمؾ وم٠ًمخف وم٘م٤مـ: يمٜم٧ًم ٟمج 

ـ  ؼؿ: اًملاعمتقؾم    شمٞمٛمٞم٦م: ىم٤مـ اسمـ ً   ٛمًتد ً  سم٤مًم ىم٤مـ ٤م، لهل اًمٕمالُم٦م، ؼٞمٛمٛم٦م لاًم

 .]31حممد: [ ژڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :شمٕم٤ممم

ًي ُمً  حـ اًم٘مقـ صم٤مسمت٦مو ؼٛمٜم٤موم٘ملم ذم ًمؼاًم ومٛمٕمروم٦مً  قمٚمٞمٝم٤م، ًمٙمـ هذا يٙمقق إذا  ؿو ٘م

ً  ٤م ُمٕمرومتٝمً لأُم   ،ٛمقا شمٙمٚم    .ذًمؽ أظمٗمك قمغم ُمِمٞم٦ًم اهلل، وم٢مق   ٞمام ومٛمقىمقؽو ؿ سم٤مًم

  ً  ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب ؾمٕمٞمد قمـ اًمٜمٌل . (2)ٜمفلذم احلدي٨م اًمذن رلاك اًمؽمُمذن لطم

                                                           

 (.43/ 17ػم )اًمتٗمً (1)

 .(3127ؾمٜمـ اًمؽمُمذن رىمؿ )  (2)

أن وٕمٞمػ،  .ـها .٤م ٟمٕمرومف ُمـ هذا اًمقضمفؼٛمىم٤مـ اًمؽمُمذن: همري٥م إٟم    حتٗم٦م اّذاؽ ذم 

٤م، لىمد ضم٤مء ُمـ همػم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد احلدي٨مي  ػي لوٕم   يم٠ميب أُم٤مُم٦م لأيب هريرة  :اًمٕم٘مٞمكم أجْمه

ٝم٤م ن سمٕمًْم  أبف ُ ي٘مق  ٝم٤م لسملم  ٗمٝم٤م يمٚم  وٕم  ه٤م اًّم٤ٌمين سمٓمرىمٝم٤م صمؿ ذيمري  اهلل سمـ قمٛمر لصمقسم٤مق: لقمٌد

٤م  : لُمـ اًمٖمري٥م أق  (: ىمٚم٧ًم 4/372) ْمٕمٞمٗم٦ماًمًٚمًٚم٦م اًم .وم٘م٤مـ ذم ظمت٤مف يمالُمف قمٚمٞمٝم٤م ،سمٕمْمه

قمغم احلدي٨م  فً ٙمٛمي ٌه٤م سمف قمغم اسمـ اجلقزن طًم ُم٤م ألردك ُمتٕم٘م   اًمًٞمقـمل ألرد هذك اًمٓمريؼ ذم مجٚم٦مٌ 

 ًمالؾمتِمٝم٤مد ص٤مًمحى  ـ هذك اًمٕمٚمؾ اًمتل دمٕمٚمف همػمي ُم٤م ومٞمف ُم ؿً قمٜمف، يم٠مبف ُ يٕمٚمي  سم٤مًمقوع، صمؿ ؾمٙم٧مي 
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 ڤ ڤ ڤ ژ :صمؿ ىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم، (1)سمٜمقر اهلل  اعم١مُمـ وم٢مٟمف يٜمٔمرً  ٘مقا ومراؾم٦مي اشم   

  .(2)ـها ؾملم ًمٚمٛمتٗمر   :ىم٤مـ جم٤مهد لاسمـ ىمتٞم٦ٌم،  ]75احلجر: [ ژ ڦ ڦ

ٚم٘مٞمف اهلل ذم اًمّمح٤مسم٦م لهق سمٛمٕمٜمك ُم٤م يً  سمٕمًض  فً اؾمتٕمٛمٚمي  صم٤مقى  لًمٚمٗمراؾم٦م إـمالؾو 

اشم٘مقا ومراؾم٦م اعم١مُمـ وم٢مٟمف يٜمٔمر سمٜمقر  ثػم: ىم٤مـ أبق اًمًٕم٤مدات اسمـ اّ ،ىمٚم٥م اًمٕمٌد

ـ   :ي٘م٤مـ سمٛمٕمٜمٞملم اهلل  ف اهلل ٕمً قىمٌ لهق ُم٤م يً  :هذا احلدي٨م قمٚمٞمف فم٤مهرً  أطمدمه٤م: ُم٤م د

ـي  ،شمٕم٤ممم ذم ىمٚمقب ألًمٞم٤مئف  ُمـ اًمٙمراُم٤مت لإص٤مسم٦مٌ  اًمٜم٤مس سمٜمقعى  سمٕمضٌ  ومٞمٕمٚمٛمقق أطمقا

ـ    لاحلدس.  اًمٔم

 سمف أطمقاـ ًؽ ٕمري ومتً  ،لاّظمالؾ ٌؼ ٚمَ لاخلي  ُئؾ لاًمتج٤مربؿ سم٤مًمد  تٕمٚم  يً  لاًمث٤مين: ٟمقعو 

  .(3)ـها  ٦ملطمديث ىمديٛم٦مو  لًمٚمٜم٤مس ومٞمف شمّم٤مٟمٞمًػ  :اًمٜم٤مس

ـي  ـمقيؾو  يمالفو  (4)(ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم)ذم  لُسمـ اًم٘مٞمؿ  لاؾمتِمٝمد ،راؾم٦ماًمٗمٌ  طمق

ف ً   ،ومٞمف سم٤مًمٜم٘مقـ قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرا  صي خل   ، لىمدصمالصم٦م ؿ اًمٗمراؾم٦م إمم أىم٤ًمفى لىم

ـً إ ُمـ همػم قمزلى  فً يمالُمي  لمم٤م  احلٜمٗمل ذم ذح اًمٓمح٤ملي٦م وم٘م٤مـ:  أيب اًمٕمز   ًمٞمف اسم

ي٘مذومف اهلل  ٝم٤م ٟمقرو لؾمًٌٌ  :اًمٗمراؾم٦م صمالصم٦م أبقاع: إيامٟمٞم٦م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف ه٤مهٜم٤م أق  

                                                                                                                                               

 -يٕمٜمل سمٛمجٛمققمٝم٤م  -احلدي٨م طمًـ صحٞمح  ، وم٘مقًمف: إق  ، ليمذًمؽ ؾم٤مئر ـمرىمفٌ ة وٕمٗمفٌ سمف ًمِمد  

احلدي٨م وٕمٞمػ ُ طمًـ  اًم٘مقـ أق   اعمٜم٤ملن لهمػمك. لمجٚم٦مً  شمٌٕمفً  قمٚمٞمف ح٤م ذيمرٟم٤م، لإقَ  ُمردلدو 

 .ـها .لاهلل أقمٚمؿ ٤مصد احلًٜم٦م اعم٘م لُ ُمقوقع، لإًمٞمف ُم٤مـ احل٤مومظ اًمًخ٤ملن ذم 

 (.3127، لوٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذن )(1821) وٕمٗمف اًّم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م (1)

 (.17/118)جمٛمقع اًمٗمت٤ملم  (2)

 (.3/428اًمٜمٝم٤مي٦م ) (3)

(4) (1/452.) 
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قمٚمٞمف يمقصمقب اّؾمد  ٥ًم يثٌ  ،قمغم اًم٘مٚم٥م هيجؿً  ٝم٤م أهن٤م ظم٤مـمرو لطم٘مٞم٘متً  ،ٌدكٌ ذم ىمٚم٥م قمي 

ـ يم٤مق ومٛمي : ؾم٦م قمغم طم٥ًم ىمقة اإليامقلهذك اًمٗمرا  ،ٝم٤ملُمٜمٝم٤م اؿمت٘م٤مىمً  :قمغم اًمٗمري٦ًم

 راؾم٦م ُمٙم٤مؿمٗم٦مً : اًمٗمٌ ٤مق اًمداراين ؼىم٤مـ أبق ؾمٚمٞمٛم ،ومراؾم٦م ٤مٟمه٤م ومٝمق أطمد  ؼأىمقم إيٛم

  .لهل ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اإليامق ،اًمٖمٞم٥م ٕم٤ميٜم٦مً اًمٜمٗمس لُمً 

ً   ري٤موٞم٦م: لهل اًمتل حتّمًؾ  راؾم٦مو لومٌ  اًمٜمٗمس إذا  وم٢مق   ،ٝمر لاًمتخكم  سم٤مجلقع لاًم

لهذك  ،ده٤مجر  ؼٝم٤م ُمـ اًمٗمراؾم٦م لاًمٙمِمػ سمح٥ًم شمؼدت قمـ اًمٕمقائؼ ص٤مر ًمجر  ؼشم

ـ   ،ُمِمؽميم٦م سملم اعم١مُمـ لاًمٙم٤مومر راؾم٦مو ومٌ  لُ  ،لُ قمغم لُي٦م ٤مقى ؼقمغم إيٛم لُ شمد

 اًمقُة ٝم٤م ُمـ ضمٜمس ومراؾم٦مٌ سمؾ يمِمٗمً  ،ُمًت٘مٞمؿ لُ قمـ ـمريؼى  ٟم٤مومعى  قمـ طمؼ   شمٙمِمًػ 

  .ؤي٤م لاّـم٤ٌمء لٟمحقهؿاًمر   لأصح٤مب قم٤ٌمرةٌ 

 ٌؼ قا سم٤مخليٚمَ ، لاؾمتدًم  ػ ومٞمٝم٤م اّـم٤ٌمء لهمػمهؿتل صٜم  ٦م: لهل اًم٘مٞم  ظمٚمَ  لومراؾم٦مو 

ـٌ طمٙمٛم٦م اهلل ، ح٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اُرشم٤ٌمط اًمذن اىمتْمتفً قمغم اخلًٚمؼ ر ٖمي سمٌّم  ، يم٤مُؾمتدُ

در اًمّم   لؾمٕم٦مٌ  ،كٌ ؼمي قمغم يمٌ  كٌ ؼمي لسمٙمٌ  ،ر اًمٕم٘مؾٖمي قمـ اًمٕم٤مدة قمغم ٌص  خ٤مرٌج ؼاًم اًمرأسٌ 

ـٌ لم ليمي ٕمٞمٜمي ٛمقد اًملسمجً  ،قمغم وٞم٘مفٌ  لسمْمٞم٘مفٌ  ،ؼٚمً اخلً  قمغم ؾمٕم٦مٌ  الدة ٟمٔمرمه٤م قمغم سمي  ال

رة ىمٚمٌفٌ  ٕمٌػ لوي  ،ص٤مطمٌٝم٤م  .(1)ـها لٟمحق ذًمؽ  طمرا

 .ٚم٘مٞم٦م اًمٜمقع اًمث٤مين اًمذن ذيمرك اسمـ اّثػمليدظمؾ ذم اًمٗمراؾم٦م اخلي 

٤م هلؿ ذم راؾم٦م ُمًق  اًمٗمٌ  إصم٤ٌمتي  وم٢مق  اًمّمقومٞم٦م ىمد ضمٕمٚمقا  ُمٕمٜمك اًمٗمراؾم٦م إذا شمٌلم   همه

َ  قم٤مء قمٚمؿٌ اد    لاًمرد   :ذرسمح لاًمٜم  قم٤مء لاًمذ  ًمٕم٤ٌمدة هلؿ يم٤مًمد  ا ٌؽ اّلًمٞم٤مء ًمٚمٖمٞم٥م لسي

 :قمغم هذا ُمـ ألضمف

                                                           

 (.2/753)ذح اًمٓمح٤ملي٦م ُسمـ أيب اًمٕمز  (1)
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قمغم  رً ٔمٝمٌ لأبف ُ يً  ،اظمتّم٤مص اهلل سمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ف سمٞم٤مقً أبف شم٘مد   :اًمقضمف اّلـ

  ُ  . اًمرؾمؾذًمؽ إ

ؿ اًمٖمٞم٥م ٚمَ قم٤مء قمٌ اًمٗمراؾم٦م اًمري٤موٞم٦م لاخلٚم٘مٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ اد   أق   :اًمقضمف اًمث٤مين

٤مؼ٤مٟمٞم٦م ومال شمٕمدل أق شمٙمقق إًمؼاإليٛم راؾم٦م٤م اًمٗمٌ أُم   ،ف٤م شم٘مد  ؼيمٛم ذم  ُ يًت٘مؾ   لُمثٚمفً  ،ٝم٤مُمه

ُ   ،-ف يمام شم٘مد   -شم٘مرير اّطمٙم٤مف اًمنمقمٞم٦م  ـ لُمي  ، قمغم يد اًمّم٤محللمصمؿ ُ يٙمقق إ

لُم٤م  ،يفومال دمرن قمغم يدي  :ٞم٥م ومٚمٞمس ص٤محله٤ماًمٖمي  ؿي ٚمَ قمك قمٌ همػم اهلل أل اد   ز دقم٤مءي ضمق  

 . ومٝمق ُمـ اًمِمٞمٓم٤مق ُمـ إهل٤مفى  كً ضم٤مءي 

ـ  ؼ٦م شمؼؼراؾمدير يمقق اًمٗمٌ ؼأبف قمغم شم٘م :ضمف اًمث٤مًم٨ماًمق  ٥م وم٢مق  ؼٞماًمٖمي  قمغم سمٕمضٌ  د

ؿ اهلل ٚمَ قمٌ  سمف اظمتّم٤مًص  ًض ٕم٤مري هذا ُ يً  لُمثًؾ  ،ٛمٜم٤مُم٤متؼيم٤مًم :ـ  اًمٔم   أقماله٤م يٗمٞمدً 

 .-يمام شم٘مدف  -ًمٚمٖمٞم٥م 

ُمـ دلق  كً قم٤مءي دً  غً ًمٚمٖمٞم٥م ومٝمذا ُ يًق   ؿ اًمقزم  ٚمَ أبف قمغم شم٘مدير قمٌ  :اًمقضمف اًمراسمع

ُ  اهلل وم  . اهلل لهٙمذاٞمام ُ ي٘مدر قمٚمٞمف إ

ـً  ركً ٝمؿ ُم٤م ذيمي قمغم سمٕمٌْم  ؾي ىمد أؿمٙمي  تنبيى: اًم٘مٞمؿ ٟم٘ماله قمـ ؿمٞمخف أيب اًمٕم٤ٌمس  اسم

لىمد  ،عومقىمي  كً ؿ اًمٖمٞم٥م ذم اعمًت٘مٌؾ لأظمؼم هب٤م همػمي ٚمَ أؿمٞم٤مء ُمـ قمٌ  ؿي ٚمٌ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أبف قمي 

ً  اًمّمقومٞم٦م ًمٞمت٘مق   هبذا سمٕمًض  ومرحي    .ٜم٦م اًمًٚمٗمٞململا سمف قمغم أهؾ اًم

 اإلؾمالف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  راؾم٦م ؿمٞمخُمـ ومٌ  لًم٘مد ؿم٤مهدًت  ـ اسمـ اًم٘مٞمؿ: ىم٤م

ا ٗمره شمًتدقمل ؾٌم  راؾمتفٌ للىم٤مئع ومٌ  ،ؿً لأقمٔمي  ؿً لُم٤م مل أؿم٤مهدك ُمٜمٝم٤م أقمٔمي  ،ا قمجٞم٦ٌمأُمقره 

 .وخامه 
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 ضمٞمقشي  لأق   ،لشمًٕملم لؾمتامئ٦م ؾمٜم٦م شمًعى  سمدظمقـ اًمتت٤مر اًمِم٤مفي  فً أصح٤مسمي  أظمؼمي 

ٚمي٥مي  لأق   ،قم٤مف   ٌلو لُ ؾمي  قم٤مف   هب٤م ىمتؾو دُمِمؼ ُ يٙمقق  لأق   ،ٙمني ٛمًٚمٛملم شمً ؼاًم يمي

ـ شمفً د  اجلٞمش لطمٌ   اًمٜم٤مسي  صمؿ أظمؼمي ، حريم٦مؼاًمتت٤مر سم٤مًم لهذا ىمٌؾ أق هيؿ   :ذم اُّمقا

ء ؾمٜم٦م اصمٜمتلم لؾمٌٕمامئ٦م ح٤م حتر   اًمدائرة لاهلزيٛم٦م  ؿ اًمتت٤مر لىمّمدلا اًمِم٤مف أق  لاُّمرا

ًي  ،ًمٚمٛمًٚمٛملم ٍمي لاًمٜم   اًمٔمٗمري  لأق   ،قمٚمٞمٝمؿ  ،٤مُمـ ؾمٌٕملم يٛمٞمٜمه   ذًمؽ أيمثري قمغم ؿي لأىم

 .٤م٤م ُ شمٕمٚمٞم٘مه إق ؿم٤مء اهلل حت٘مٞم٘مه  :ومٞم٘مقـ ،إق ؿم٤مء اهلل :َؾ ىمً  :ومٞم٘م٤مـ ًمف

اهلل شمٕم٤ممم  يمت٥مي  :ٙمثرلاُ شمً  :ىمٚم٧ًم  ومٚمام أيمثرلا قمكم  : ىم٤مـ .ي٘مقـ ذًمؽ لؾمٛمٕمتفً 

  .جلٞمقش اإلؾمالف ٍمي اًمٜم   لأق   ،ةر  ذم هذك اًمٙمي  ؿ ُمٝمزلُمققي قح اعمحٗمقظ أهن  ذم اًمٚم  

ء لاًمٕمًٙمر طماللةي  سمٕمضي  لأـمٕمٛم٧ًم : ٤مـىم ٍم ىمٌؾ ظمرلضمٝمؿ إمم اًمٜم   اُّمرا

 
ٌ
ىمٕمتي  راؾمتفً ليم٤مٟم٧م ومٌ  ،اًمٕمدل ًم٘م٤مء   .اعمٓمر لم ُمثؾي اجلزئٞم٦م ذم ظمالـ ه٤مشملم اًمقا

ًمف اًم٘مدلر لىمٚم٧ٌم  ٧َم جي بٌْم ف سمٕمد ُم٤م أً ىمتٚمً  ريدي ي٤مر اعمٍمي٦م لأً ٚم٥م إمم اًمد  لح٤م ـمً 

قاشمرت اًمٙمت٥م سم٠مق اًم٘مقف قم٤مُمٚمقق ىمد شم ا ًمف اُّمقر اضمتٛمع أصح٤مسمف ًمقداقمف لىم٤مًمق

 : قمغم ىمتٚمؽ وم٘م٤مـ
ٌ
ٌي أومتً  :ىم٤مًمقا  ،اُ يّمٚمقق إمم ذًمؽ أبده  لاهلل ـً  :ىم٤مـ ؟ًس ح  ٟمٕمؿ ليٓمق

ً  لأتٙمٚم   ظمرًج صمؿ أي  ،ٌزطمي   .ي٘مقـ ذًمؽ ٜم٦م قمغم رؤلس اًمٜم٤مس ؾمٛمٕمتفً ؿ سم٤مًم

 اِق سمٚمغي  :ك اعمٚم٘م٥م سم٤مجل٤مؿمٜمٙمػم اعمٚمؽ أظمؼملك سمذًمؽ لىم٤مًمقا  قمدل  لح٤م شمقمم  

دي ُمً  ـي ٙمره ؼهلل ؿًم  جدي ؼومً :ُمٜمؽ كً را ً   ُم٤م ؾم٥ًٌم  :وم٘مٞمؾ ًمف ا لأـم٤م  :وم٘م٤مـ ؟جدةهذك اًم

ـٌ زي  ك ُمـ اِق لىمرًب ف لُمٗم٤مرىم٦م قمز  ًم  هذا سمداي٦م ذً   ؟ُمتك هذا :وم٘مٞمؾ ًمف ،أُمركٌ  لا

ـً ُ شمً  :وم٘م٤مـ ُم٤م  ُمثؾي  اُّمرً  ومقىمعي  ،دلًمتف ٥مي ٖمٚمي ط طمتك شمً رَ اجلٜمد قمغم اًم٘مً  رسمط ظمٞمق

 .ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ ُمٜمف :سمف أظمؼمي 
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ا ؿ أُمقره ٜمٝمٌ هؿ وم٠مرم ذم لضمقهٝمؿ لأقمٞمً أصح٤ميب لهمػمً  قمكم   يدظمًؾ  :رةه لىم٤مـ ُم

ً ًمق أي  -أل همػمن  -: وم٘مٚم٧م ًمف ،ٝمؿؼه٤م ًمُ أذيمرً   أتريدلق أق أيمققي  :وم٘م٤مـ ؟ؿظمؼمهتي

 ؟.ؽ اًمقُةٕمر  ٤م يمٛمً ومه ٕمر  ُمً 

 :وم٘م٤مـ .دقمك إمم اُؾمت٘م٤مُم٦م لاًمّمالحتٜم٤م سمذًمؽ ًمٙم٤مق أي ٚمَ ًمق قم٤مُمي  :٤ملىمٚم٧م ًمف يقُمه 

 سم٠مُمقر سم٤مـمٜم٦مى  لأظمؼمين همػم ُمرةى  .ا ؿمٝمره  :أل ىم٤مـ ،غم ذًمؽ مجٕم٦مه ُ شمّمؼملق ُمٕمل قم

 يم٤ٌمرى  طمقادثي  لأظمؼمين سمٌٕمضٌ  ،قمٚمٞمف لمل يٜمٓمؼ سمف ًم٤ًمين يب مم٤م قمزُم٧ًم  ختتص  

 .تٝم٤مسمٕمْمٝم٤م لأب٤م أبتٔمر سم٘مٞم   لىمد رأج٧ًم  ، ألىم٤مهت٤مدمرن ذم اعمًت٘مٌؾ لمل يٕملم  

لاهلل  .فً ؼشمً دَ ٤مـهؼؼؼؼ٤م ؿمؼُم ٤مٌؽ ؼٕمؼأو ٤مًؽ ؼٕمؼؽ أوؼـ ذًمؼُم فٌ ؼ٤مسمؼحؼأص ٤مرً ؼٌؼيم كً دي ٤مـهؼ٤م ؿمؼلُم

 .(1)ـها أقمٚمؿ 

ـي ؼلهذا اًمٙمالف ُ إؿم ٔمر سمٕملم اإلٟمّم٤مؽ لإرادة اًمقصقـ إمم ومٞمف إذا ٟمً  ٙم٤م

ذم  اًمٖمٞم٥مي  ؿً ذم أبف ُ أطمد يٕمٚمي  سيحو  يمالف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمثػمو  لذًمؽ أق   ،احل٘مٞم٘م٦م

  ُ  .رء ُمٜمف ف ٟم٘مًؾ يمام شم٘مد   : اهللاعمًت٘مٌؾ إ

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژيمام ىم٤مـ شمٕم٤ممم:  : لُمٜمف ىمقًمف

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 .]28 – 26اجلن: [ ژ جح مج حج يث ىث مث جث يت

 .(2)ـها سمف  اًمذن اظمتص   : هق همٞمٌفً ژ ىئ ىئ ژوم٘مقًمف: 

                                                           

 (.2/458ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (1)

 .(1721/ 2اًمٜمٌقات ) (2)
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ْم٤مؽ يً   أبف همٞم٥مو يٌلم   :[26]اجلـ:  ژ ىئ ىئ ېئ ېئ ژوم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   :لىم٤مـ

قمـ سمٕمض اًمٜم٤مس  ُم٤م يٖمٞم٥ًم   ُمـ ضمٝمتف، سمخالٌؽ ُ  إ ف أطمدو ٛمً سمف، ُ يٕمٚمي  إًمٞمف خيتص  

 .(1)ـها ٝمؿ ُمـ سمٕمض سمٕمًْم  ٛمفً هذا ىمد يتٕمٚم   ٝمؿ، وم٢مق  سمٕمًْم  ٕمٚمٛمفً ليي 

٤ٌمت ذم اعمًت٘مٌؾ قمغم أبف ُم٤م سملم اًمذن ومٞمف اإلظم٤ٌمر قمـ اعمٖمٞم   يمالُمفً  ًؾ حٛمي ومٞمً  

ـ   - إهل٤مُمٞم٦مه  أق يٙمقق ومراؾم٦مه  لُمٜمف  ،٦مم ُمٜم٤مُمٞم  أل رؤه  -اسمـ اًم٘مٞمؿ  قمٚمٞمف صٜمٞمعً  يمام يد

: (2)ُمـ اًمٙمراُم٤مت ُم٤م هق ُمـ اًمٕمٚمقف لاًمٙمِمػ ّق   :ٛمؾ قمغم أبف يمِمػو ُم٤م ىمد حًي 

ُمـ  إق   :ٛمؾ قمغم أبف ُمـ سم٤مبقمٚمٞمف ىمد حًي  ُم٤م أىمًؿي  لسمٕمًض  :قمٚمٞمف لهق اًمذن أىمًؿي 

ًي  وم٠مبر   ةى همػم ُمر   لىمد ومٕمؾ هذا  ،كً قمغم اهلل ّبر   ـ ًمق أىمًؿي قم٤ٌمد اهلل ُمي   ٛمفً اهلل ىم

شمفٌ   .ُمع اًمٌٓم٤مئحٞم٦م يمام ذم ُمٜم٤مفمرا

 املقدمة اثلاموة
ا ُم٤م يًٚمؽ أهًؾ   سم٤مًم٤ٌمـمؾ طمتك  احلؼ   ٌسٌ الـ شمٖمٞمػم اّؾمامء ّضمؾ ًمي اًمْم   يمثػمه

د    .ٜمٗمر ُمٜمفاحلؼ ليً  ًيري

 ]42البقرة: [ ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژ :ىم٤مـ شمٕم٤ممم

 ٘مٌؾ طمتك يً  حؼ  ؼٛمٞم٦م اًم٤ٌمـمؾ سم٤مًمؼلشمً ،ٜمٗمر ُمٜمفسم٤مؾمؿ اًم٤ٌمـمؾ طمتك يً  حؼ  ؼشمًٛمٞم٦م اًم وم٢مق  

                                                           

 .(396/ 5اجلقاب اًمّمحٞمح ) (1)

ً   ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م:  (2) ٜم٦م: اًمتّمديؼ سمٙمراُم٤مت لُمـ أصقـ أهؾ اًم

 ،جرن اهلل قمغم أجدهيؿ: ُمـ ظمقارؾ اًمٕم٤مدات ذم أبقاع اًمٕمٚمقف لاعمٙم٤مؿمٗم٤متؼاّلًمٞم٤مء، لُم٤م يً 

 لهمػمه٤م.  ؾمقرة اًمٙمٝمػ لاًمت٠مثػمات، ليم٤مح٠مثقر قمـ ؾم٤مًمػ اُّمؿ ذم  لأبقاع اًم٘مدرة،

ومٞمٝم٤م إمم  ىمرلق اُّم٦م، لهل ُمقضمقدةو  لقمـ صدر هذك اُّم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م لاًمت٤مسمٕملم لؾم٤مئرٌ  

 . يقف اًم٘مٞم٤مُم٦م
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٤م ؼشمٕمٔمٞمٛمه  رؿي ؼك اًمِمٛم  ؼوم٢مٟمف ىمد ؾم :ـؼٕمٞمٞمٓم٤مق اًمٚم  ؼٝم٤م اًمِمٚمي تٕمٛمي ؼؼؼٝم٤م لاؾمىمي ـمري  ـمري٘م٦مو  =

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم شمٗمًػم ىمقًمف  (1)٤م أظمرج اًمٌخ٤مرنؼيمٛم :٘مٌؾحلم طمتك يً ؼًمٚمّم٤مًم

 ]23ىوح: [ ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :شمٕم٤ممم

ـى  ٤مءً ؼىم٤مـ: هذك أؾمٛم  ىمقُمٝمؿ أق إمم ألطمك اًمِمٞمٓم٤مقً  ص٤محللم ُمـ ىمقف ٟمقحى  رضم٤م

 ألئلؽي  طمتك إذا هٚمؽي  :ٕمٌدلمل شمً  :٤مئٝمؿؼقه٤م سم٠مؾمٛمٛم  اٟمّمٌقا ذم جم٤مًمًٝمؿ أبّم٤مسمه٤م لؾمي 

  .تدي ٌٌ قمً  اًمٕمٚمؿً  خي ًٌ لٟمً 

 قا اطمتالهلؿ٤مر اعمحتٚملم ًمدي٤مر اعمًٚمٛملم ؾمٛم  أقمداء اإلؾمالف اًمٙمٗم   لُمـ ذًمؽ أق  

ا  دقمقة ٞم٧م اًمٛم  ، لؾًم (ُمـ اإلقمامر)أرايض اعمًٚمٛملم لاُمتّم٤مص صمرلاهتؿ اؾمتٕمامره

ا لهٙمذا   .إمم إوم٤ًمد اعمرأة حتريره

قمـ رؾمقـ  لا اًمٜم٤مسي ٛمنميمقق اّلائؾ ُمـ يمٗم٤مر ىمريش وم٘مد صد  ؼٝمؿ اًملىمٌٚمي 

، لهٙمذا أقمداءً ؾمٛم   رلهؿ قمٜمف سم٠مقَ لٟمٗم   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا ا ليم٤مهٜمه٤م لؿم٤مقمره دقمقة  قك ؾم٤مطمره

قا دقمقشمف سم٤مًمقه٤مسمٞم٦م وم٘مد ؾمٛم   اًمقه٤مب  اإلُم٤مف حمٛمد سمـ قمٌد اًمتقطمٞمد دقمقةٌ 

ءؼالك أب٤م يٕمٚمؿ اهلل ذم قمً ؼٝم٤م هتٛمه ؼلأخّم٘مقا سم ،قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مسي  رلاًمٞمٜمٗم   لُ  ،ٝم٤م ُمٜمٝم٤م سمرا

 هتؿ اًمتل اقمتٛمدلا قمٚمٞمٝم٤م اًمتٝمقيًؾ ضمقه٤م لُم٤مد  ٤م رل  ؼٛملإٟم   ،٤متٓمٞمع راُمقه٤م إصم٤ٌمهتي ؼؼيً

ًٌ  ،لاًمتِمٜمٞمع  .ٝمؿوم٤مهلل طمًٞم

  ً  لظمٚمٗم٤مئف ملسو هيلع هللا ىلص٦م رؾمقـ اهلل ٙملم سمًٜم  لُمـ ذًمؽ أق سمٕمض اًمّمقومٞم٦م يّمػ اعمتٛم

 لق ًمرؾمقـ٘مر  ، لذًمؽ ّهنؿ ُ يً ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ضمٗم٤مء ذم طمؼ   سم٠مهنؿ أهًؾ اًمراؿمديـ 

 يمدقم٤مئف ومٞمام ُ ي٘مدرً  :اًمٕم٤ٌمدة ًمف ُمـ دلق اهلل ٞم٦م سٌؽ طم٘م  اًمٖمٞم٥م لأي  قمٚمؿي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

  ُ ؿ ل ، اهللقمٚمٞمف إ  .ُ حيتٗمٚمقق سمٛمقًمدك لهٙمذاأهن 

                                                           

 .(4927رىمؿ ) (1)
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ً   أق   (1)ٝمؿلُمـ ذًمؽ زقمٛمً  ٤م لأبف ؼُمٓمُمقق اًمتقؾمؾ حر  ؼـ يؼٜم٦م اًمًٚمٗمٞمٞمأهؾ اًم ٚم٘مه

 ،سم٤مًم٤ٌمـمؾ ًٌٝمؿ احلؼ  ٕمدلق قمٚمٞمٝمؿ اًمًٗمٝم٤مء سمذًمؽ، لهذا ُمـ ًمي وم٠مظمذلا يًتي  ،ذؿو 

 :لذًمؽ أق اًمتقؾمؾ أبقاع صمالصم٦م

ؾو  اًمٜمقع اّلـ:  ]35ادائدة: [ ژ ۇ ڭ ڭ ژ شمٕم٤ممم: يمام ىم٤مـ ذقمل  شمقؾم 

 قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمف: ذا اًمٜمقعله ،لهق ومٞمام ضم٤مء سمف اًمنمع

 ڃ ڄ ڄ ڄ ژ :اهلل لصٗم٤مشمف يمام ىم٤مـ شمٕم٤ممم٤مء ؼؾ سم٠مؾمٛماًمتقؾم   ألهل٤م:

 .]181األعراف: [ ژ  ...ڃ

                                                           

حٛمد زاهد ؼ، لُمحؼ ذم اُؾمتٖم٤مصم٦م سمًٞمد اخلٚمؼ ؼؿمقاهد اًم ٤م ومٕمؾ اًمٜمٌٝم٤مين ذم يمت٤مسمف ؼيمٛم (1)

٤م ؼ٤مطم٥م اعمقؾمققم٦م اًمٞمقؾمٗمٞم٦م. قمٚمٛمه ، لصحؼ اًمت٘مقـ ذم ُم٠ًمخ٦م اًمتقؾمؾ ؼُم اًمٙمقصمرن ذم يمت٤مسمف 

ا اًمٕمالُم٦مً قمغم اًمٜمٌٝم٤مين رد   أبف ىمد رد    غمهم٤مي٦م اُّم٤مين ذم اًمرد قم حمٛمقد اًّمقد ذم يمت٤مسمف  ا ُمٗمٞمده

 .اًمٜمٌٝم٤مين 

ف ذم اًمْمالًم٦م أمحد ٚم٘مف ُمع أهؾ اًمٕمٚمؿ ؿم٘مٞم٘مً ظًم  لؾمقءي   يمذسمفً لسملم   ٝمفً ٤م زاهد اًمٙمقصمرن وم٘مد ؾمٗم  أُمٍ 

 رُملي  (48ص )إذ ٟم٘مؾ قمٜمف  ٞمس اعمٗمؽمن حمٛمد زاهد اًمٙمقصمرن سمٞم٤مق شمٚمٌ اًمٖمامرن ذم يمت٤مب 

ح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٜمف ـمٕمٜمف ذم اًمّم   اًمٌٖمدادن سم٤مًمٚمقاط، سمؾ لٟم٘مؾي  خٓمٞم٥مي ؼلاًم ،اسمـ طمجر سم٤مًمزٟمك

ٛم٘م٤مسمؾ ذيمر ؼ، لذم اًم(64ص)لأيب هريرة  (62ص)لاسمـ قم٤ٌمس  (54ص)أبس سمـ ُم٤مًمؽ 

 -طم٤مٟم٨م  ا همػمي سم٤مر   -: لأىمًؿ سم٤مهلل (59ص)ك اًمِمديد ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م طمتك ىم٤مـ اًمٖمامرن قمٜمف ٚمق  همً 

٤م أق  ؿ ؿٌم ُمرة أظمرم ومخ٤مـمٌٙمً  ملسو هيلع هللا ىلصف ٕم٨م اهلل ٟمٌٞم  أق ًمق سمي  ؿ دشمً رشمؿ سمف لًمردي ٓمئ ًمٙمٗمي أب٤م طمٜمٞمٗم٦م خًم  ٗم٤مهه

 ـها.  .تف هبذا اًمتالقم٥م اعمخزنٜم  لق اِق ذيٕمتف لؾًم رؾم٤مًمتف قمٚمٞمف، يمام شمرد  

لمجع  اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل  قمٌد إلُم٤مفً ر اجل٤مين زاهد اًمٙمقصمرن اقمغم اعمتٝمق   لًمٚمٗم٤مئدة وم٘مد رد  

اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مبٞم٥م اًمٙمقصمرن ُمـ   لذًمؽ ذم يمت٤مسمفك سملم اّدب لاًمتح٘مٞمؼ ذم اًمٕمٚمؿ ذم رد  ذم 

 .اّب٤مـمٞمؾ 
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رؾمقـ اهلل  لومٞمف أق   :اُؾمتخ٤مرة قمـ ضم٤مسمر طمدي٨مي  (1)٤م رلم اًمٌخ٤مرنؼليمٛم

 لاًم٘مدرة : لاًمٕمٚمؿ ...لأؾمت٘مدرؿ سم٘مدرشمؽ ٛمؽي ٚمَ سمٕمٌ  إين أؾمتخػمؿي  مهللا   ىم٤مـ:  ملسو هيلع هللا ىلص

 . هلل صٗمت٤مق

لاًمرمح٦م  ]19النمل: [ ژۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ: ٕم٤مممشم ىم٤مـ ٤مؼليمٛم

 . صٗم٦مو ُمـ صٗم٤مت اهلل

ومٞمؾ  رب   مهللا    :اًمتقؾمؾ سم٘مقـ :لُمـ هذا اًمٜمقع ضمؼمائٞمؾ لُمٞمٙم٤مئٞمؾ لإها

. (2)ُمًٚمؿ صحٞمح ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام  ...اًمًٛمقات لاّرض وم٤مـمري 

د هٜم٤م اًمتقؾم   ومٞمؾ :اهلل ؾ سمٗمٕمؾٌ إذ اعمرا  .أُ لهق شمرسمٞم٦م ضمؼمائٞمؾ لُمٞمٙم٤مئٞمؾ لإها

ؾ -بقاع اًمتقؾمؾ اعمنملع أن ُمـ أ - :صم٤مٟمٞمٝم٤م  ٤مًمفؼسم٠مقمٛم ٟمٗمًفٌ  اًمِمخص شمقؾم 

ومٝمٜم٤م  ]16آل عمران: [ ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ژ شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ٤مؼيمٛم ح٦م:ؼاًمّم٤مًم

 .ص٤مًمح لهق قمٛمؾو  ،ٚمقا سم٤مإليامقشمقؾم  

ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ دظمٚمقا  (3)٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر اعمتٗمؼ قمٚمٞمفؼليمٛم

ت قمٚمٞمٝمؿ ،اًمٖم٤مر ؿ ٜمجٞمٙمً ف ُ يً إٟم   :وم٘م٤مًمقا  ،اًمٖم٤مر وم٤مٟمحدرت صخرةو ُمـ اجلٌؾ ومًد 

  ُ   . أق شمدقمقا اهلل سمّم٤مًمح أقمامًمٙمؿُمـ هذك اًمّمخرة إ

ـي ؼؼؼلاطمدى ُمٜمٝمؿ ؾم يمؾ   لومٞمف أق    هذا لُمـ حدي٨م.ؼاًم ...ص٤مًمح اهلل سمٕمٛمؾى  ٠م

ؾ اًمٜمقع: ؾ لُمٜمف سمف: لاإليامق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   رؾم٤مًم٦م سمتّمديؼ اًمتقؾم  الة اًمتقؾم   قمغم سم٤مًمّم 

 . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقـ

                                                           

 .(6382رىمؿ ) (1)

 .(777رىمؿ ) (2)

 .(2743(، لُمًٚمؿ رىمؿ )2272أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (3)
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ؾ سم٠مقمامهلؿ ؾ سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ لاًمٗمْمؾ هق شمقؾم  اًمتقؾم   اًمِمقيم٤مين إمم أق  لىمد ذه٥م 

ز هذا اًمٜمقع لأق   ،اًمّم٤محل٦م ـ  قمغم ضمقا   .طمدي٨م اًمّمخرة يد

ؾ يمؾ ؼؼرة ومٞمف شمقؾمؼ٨م اًمّمخؼديؼقاب إذ طمؼ٤مٟم٥مو ًمٚمّمؼجؼ٠م ُمؼظمٓم ك رً ؼؼلُم٤م ذيمي 

 . (1)لاطمدى سمٕمٛمٚمف هق ُ سمٕمٛمؾ همػمك

ؾ -ع ٛمنملؼأن ُمـ أبقاع اًمتقؾمؾ اًم - :صم٤مًمثٝم٤م ضمؾ سمدقم٤مء اهلل إمم اًمتقؾم   اًمر 

ـي : رضماله ىم٤مـ أق   (2)قمٚمٞمف اعمتٗمؼ أبس طمدي٨م ذم ضم٤مء ٤مؼيمٛم ًمٚمٖمػم: اًمّم٤مًمح  ي٤م رؾمق

ـي  ٧مهٚمٙم :اهلل ً   اُّمقا   .احلدي٨م ...ٜم٤مٞمثَ ٖمٌ يً  وم٤مدًع اهلل  :ٌؾلاٟم٘مٓمٕم٧م اًم

  .قمـ أبس (3)اًمٌخ٤مرن صحٞمح ذم اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس ُمع قمٛمر ومٕمؾي  لهٙمذا

٤م   (:اًمتقؾمؾ أبقاقمف لأطمٙم٤مُمف)ًّم٤ٌمين ذم يمت٤مسمف اًمٜم٤مومع لىم٤مـ ا لُمـ ذًمؽ أجْمه

سمًٜمد  (1/ 151/ 18خف )ؼح٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شم٤مريؼُم٤م رلاك اًم

 -ح٤مؿمٞم٦م ؼلىم٤مـ ذم اًم -خ٤ٌمئرن ؼجٚمٞمؾ ؾمٚمٞمؿ اسمـ قم٤مُمر اًمؼصحٞمح قمـ اًمت٤مسمٕمل اًم

ك احل٤مومظ اًمٕمً٘مالين ذم اإلص٤مسم٦م )  قم٦م اًمدُمِم٘مل ليٕم٘مقب ( ّيب زر 3/634لقمزا

٤م ؼخٝمٛمؼسمـ ؾمٗمٞم٤مق ذم شم٤مريا  صحٞمح قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر أجْمه
٤مء ؼاًمًٛم أق   -٤م سمًٜمدى

ومٚمام ىمٕمد ُمٕم٤ملي٦م  ،دُمِمؼ يًتً٘مقق ُمٕم٤ملي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤مق لأهًؾ  ومخرجي  ٧َم ىمحٓمي 

 .-لومٞمف أبف اؾمتً٘مك سمف  - ؟أجـ يزيد سمـ اّؾمقد اجلرر :قمغم اعمٜمؼم ىم٤مـ

٤م رقم٤ًميم اسمـ لرلم :صمؿ ىم٤مـ اًّم٤ٌمين ًمْمح٤مؿ سمـ ا أق   صحٞمح سمًٜمدى  أجْمه

٤م:ؼؼـ اّؾمؼد سمؼزيؼٞمؼ٤مـ ًمؼ٘مل سم٤مًمٜم٤مس وم٘مؼتًؼؼيً س ظمرجؼىمٞم   ذم زاد -٤مء ؼؼ٤م سمٙم  ؼي ىمؿَ  قد أجْمه

                                                           

د قمغم هذا اًم٘مقـ ذم صٞم٤مٟم٦م اإلٟمً (1)  .(272ص )٤مق اٟمٔمر اًمر 

 .(897(، لُمًٚمؿ رىمؿ )1713أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)

 .(1717أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (3)
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ُ   دقم٤م ومام -رلاي٦م  ٤م إ ا  ًأُمٓمرلا طمتك صمالصمه  .(1)ـها  ُمٜمف يٖمرىمقق يم٤مدلا ُمٓمره

ُ  ؼاًمتقؾمؾ ُ ي لسمٕمد شم٘مرير أق   ا ُمـ ُمؼيمثٞم ٝمذك اًمثالث وم٢مق  ؼ سمجقز إ زن ؼره جق 

 ُ شمّمح  اًمتقؾم  
أل ُمـ  ،ٛمتـؼ٤م ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد لاًمإُم   :ؾ اًمٌدقمل يًتدًم قق سم٠مدًم٦مى

 .ضمٝم٦م أطمدمه٤م

  :لأؿمٝمر ُم٤م يًتدًم قق سمف ُم٤م يكم

 ،لهمػمهؿ فُم٤م رلاك اإلُم٤مف أمحد لاًمؽمُمذن لاًمٜم٤ًمئل لاسمـ ُم٤مضم الدليل ألاول:

اهلل أق  عً دَ اً  :، وم٘م٤مـملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌل  ر أتك اًمؼاًمٌّمي  ٤مق سمـ طمٜمٞمػ أق رضماله اريري ؼقمـ قمثٛم

رت ذاؿ ومٝمق ظمػم  ؿم٧ًمي  لإقَ  ًمؽي  دقمقًت  ؿم٧ًمي  إقَ   :ىم٤مـ .ٜملًيٕم٤مومٞمي   :، وم٘م٤مـأظم 

 : ريمٕمتلم ليدقمق هبذا اًمدقم٤مءومٞمّمكم   كً حًـ لوقءي ومٞمً  ،٠مأق يتقو   كً ُمري وم٠مي  ،فدقمً اً 

 ٝم٧ًم  شمقضم  ي٤م حمٛمد إين   ،اًمرمح٦م ٟمٌل   ؽ حمٛمدى سمٜمٌٞم   ف إًمٞمؽي لأتقضم   إين أؾم٠مخؽي  مهللا  

ٕمٜمل ومٞمف مهللا   ، ذم طم٤مضمتل هذك ومت٘ميض زمإمم ريب   سمؽي  ٕمف ذم  لؿمٗم  ومٗمٕمؾ  :ىم٤مـ ،ومِمٗم 

 .(2)ومؼمأ  اًمرضمًؾ 

ًب   :قمٚمٞمف ُمـ مخ٦ًم ألضمف لاجلقا

ٝمًقاينؼـم٤مئٗم٦مه ُمـ اًمٕمٚمٛم أق   :اًمقضمف اّلـ   ً ٤مء ذهٌقا إمم شمْمٕمٞمٗمف يم٤مًم
(3)، 

 .ôلقمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ لأبٞمف 

                                                           

 .( 41ص) (1)

٤مئل رىمؿ ؼ(، لاًمًٜمـ اًمٙمؼمم ًمٚمٜم3578ًرُمذن رىمؿ )ؼ(، لاًمت28/478د )ؼٛمؼُمًٜمد أطم (2)

 (.1385(، لاسمـ ُم٤مضمف رىمؿ )17419)

 .(274، 125ص )صٞم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمق  (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلص اّقمٛمك ضم٤مء إمم اًمٜمٌل   إق   :تف ومًٞم٘م٤مـأبف قمغم ومرض صح   :قضمف اًمث٤ميناًم

ؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم ؼؼومٝمق ىمد شمقؾم  ، اهلل أق ًيٕم٤مومٞمٜمل  ادعً  : ق ًمف، لذًمؽ ىمقًمفؼدقمؼٞمؼًم

دقم٤مء همػمك،  ك ًمٚم٘مٌقـ قمٜمد اهلل سمخالٌؽ رضمي أي  ملسو هيلع هللا ىلص كً ، ّبف يٕمٚمؿ أق دقم٤مءي ملسو هيلع هللا ىلص سمدقم٤مئفٌ 

 ؾي سمؾ يم٤مق شمقؾم   ،ح٤م ضم٤مءك اًمٜمٌل أل ضم٤مهفٌ  سمذاٌت  ؾاّقمٛمك اًمتقؾم   إذ ًمق يم٤مق ىمّمدً 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسمذًمؽ ذم دارك دلق اإلشمٞم٤مق إمم رؾمقـ اهلل 

 ،قم٤مء ُمع شمقضمٞمٝمف إمم اّومْمؾسم٤مًمد   كً لقمدي  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  أق   :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

  ُ  .د سمام لقمي ـ لرم  ُمي  هق ظمػمً  إذَ  ملسو هيلع هللا ىلص ًمذًمؽ دقم٤م ًمف ملسو هيلع هللا ىلص دقم٤مء رؾمقـ اهلل لأبك إ

ـً ًمد  ذم ا أق   :اًمقضمف اًمراسمع ٕمف ذم   : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قم٤مء اًمذن قمٚم ٛمف رؾمق  مهللا ومِمٗم 

ٌي  :أن ؾ اًمٌدقمل  ؼلهذا ُ يٛمٙمـ طم ،ذم   كً دقم٤مءي  َؾ مهللا اىم   :ٛمٚمف قمغم اًمتقؾم 
ى
ُمـ دقم٤مء

 سمج٤مكى لٟمحقك 

ـً مم٤م قمٚم   أق   :اًمقضمف اخل٤مُمس ٕمٜمل ومٞمف : اّقمٛمك أق ي٘مقـ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؿ رؾمق   لؿمٗم 

أن دقم٤مءك ذم أق شمرد  قمكم : ملسو هيلع هللا ىلص  أق شًم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتفً دقم٤مئل ذم :أن :ىمٌؾ ؿمٗم٤مقمتلاٌ  :أن

 .سمٍمن

ٜم٤مدى ؼسم٢مؾم (1)٦مٞمٌؼلرلم اسمـ أيب ؿم  :ح٤مومظ اسمـ طمجرؼاًم ىم٤مـ :الدليل الثاوي

 ىم٤مـ: - قمٛمر ظم٤مزق ليم٤مق -صحٞمحى ُمـ رلاي٦م أيب ص٤مًمح اًمًامق قمـ ُم٤مًمؽ اًمدار 

 رؾمقـ ي٤م وم٘م٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   ىمؼم إمم رضمؾو  ومج٤مء قمٛمر، زُمـ ذم ىمحطو  اًمٜم٤مسي  أص٤مبي 

 ٧ٌم ئَ اٌ  :ًمف وم٘مٞمؾي  ،ذم اعمٜم٤مف وم٠ًميت اًمرضمًؾ  :قا ٙمً ٚمي وم٢مهنؿ ىمد هي  ُّمتؽي  ٌؼ ًَ ؾمتي اٌ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                           

(1) (2/495.) 
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 هق اعمذيمقر ٛمٜم٤مفي ؼاًم رأم اًمذن أق   اًمٗمتقح ذم ؾمٞمػ رلم لىمد .احلدي٨م ...قمٛمر

ـً  ـً  سمال  .(1)ـها  اًمّمح٤مسم٦م أطمدً  اعمزين احل٤مرث سم

 :ُم٦م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ اًّم٤ٌميناًمٕمال   -رلاي٦مه لدراي٦مه  -قمغم هذا اّثر  لىمد رد  

ـو  أُم٤م رلاي٦مه وم٢مق    ـً  ُم٤مًمؽ اًمدار جمٝمق  قمغم ؾمٕم٦م طمٗمٔمفٌ  -أيب طم٤مشمؿ  مل يذيمر ومٞمف اسم

٤م لُ شمٕمدي - القمفلاـم   ـً  ،اله ؼضمرطمه ُ ًيٜم٤مذم =  سم٢مؾمٜم٤مدى صحٞمح :ح٤مومظؼاًم لىمق

 ٗمٞمد هذا شمّمحٞمحي لُ يً  ،٤مقؼأيب ص٤مًمح اًمًٛم ٦م إؾمٜم٤مدك إممسمّمح   ضمزفي  ضمٝم٤مًمتف إذَ 

 .ف طمتك سمقضمقد ُم٤مًمؽ اًمدارإلؾمٜم٤مد يمٚم  ا

ًه٤م ّق  صح   لقمغم ومرضٌ   :ه٤م قمغم رضمؾى مل ًيًؿ  ُمداري  ٦م اًم٘مّم٦م ومٝمل ُ شمٗمٞمد ؿمٞم

ًه٤م لشمًٛمٞمتفً  ُه ذم رلاي٦م ؾمٞمػ ُ ي٤ًملن ؿمٞم ٤م هذا  :سمال  قمٛمر اسمـ لهق -ّق ؾمٞمٗمه

ٕمٗمفٌ  قمغم ًُمتٗمؼو  - اًمتٛمٞمٛمل  .(2) اعمحدصملم قمٜمد وي

ـى  رضمؾى  سمٓمريٌؼ  ظمؼمكً  إًمٞمٜم٤م لصؾي  ذناًم اعمجٝمقـ اًمرضمؾ هذا ومٕمؾ صمؿ  جمٝمق

٤م:  . لُمٕم٤ملي٦م يمٕمٛمر اًمٙم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ومٕم٤مـ خًي٤مًمػ أجْمه

سمؼف رأم أقمؼأب (3)لؼ٤مي٦م اًمٕمتٌؼؼطمٙم :الدليل الثالث ، ملسو هيلع هللا ىلصقـ ؼؼر اًمرؾمؼٌؼك ىمؼ٤م أتؼٞم  ؼرا

 ﮲﮳  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ :لىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ا إؾمٜم لهذك اًم٘مّم٦م ُ شمّمح  ،  ]64النساء: [ ژ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ٤مده

                                                           

 .( 274، 125ص )صٞم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمق  (1)

، لاٟمٔمر شمٕمٚمٞمؼ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز (118ص )يمت٤مسمف اًمتقؾمؾ  (2)

 سمٜمحق ُم٤م ؾمٌؼ ذم طم٤مؿمٞم٦م ومتح اًم٤ٌمرن. ذم ردك هذا اّثر رلاي٦مه لدراي٦مه  

 .(6/67ؿمٕم٥م اإليامق ) (3)
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( ذم يمت٤مب )ؿمٕم٥م اإليامق ه٤م اًمٌٞمٝم٘مل  لىمد ذيمري   :ىم٤مـ اسمـ قمٌد اهل٤مدن إذَ  :لُُمتٜمه٤م

 . (1)ـها ... سم٢مؾمٜم٤مدى ُمٔمٚمؿ

ىمؼم  إذ ًمق يم٤مق إشمٞم٤مقً  :اًمّمح٤مسم٦م تٝم٤م ُمتٜمه٤م أهن٤م خم٤مًمٗم٦مو ًمٗمٕمؾٌ صح   قمدفٌ  ٤م لضمفً أُم  

جتٝمؿ يتقاردلق قمغم ومٕمؾٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقـ  ٤م ذم همٗمراق اًمذٟمقب ًمرأ  مل ومٚمام   ،ذًمؽ ٟم٤مومٕمه

ـ  هذا قمغم وٕمٌػ   .(2)اًم٘مّم٦م سمؾ لوٌٕمٝم٤م يٗمٕمٚمقا ُمع إُمٙم٤مهنؿ لطمرصٝمؿ د

 ھ ھ ھ ژهذك اِي٦م  حٙم٤مي٦م ذم شماللة ُم٤مًمؽى ؼ٤م اًملأُم   ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ُمـ  أطمدو  هذا مل يذيمركً  وم٢مق   :سم٤مـمٚم٦م -لاهلل أقمٚمؿ  -اِي٦م ومٝمل  ژ ے ے

سمٕمد  ملسو هيلع هللا ىلص ٠مـ اًمٜمٌل  ؼأق يً ُمٜمٝمؿ أبف اؾمتح٥م   ؿ يذيمر أطمدو ؼلًم ،ٛمفً ٤م أقمٚمي ؼاّئٛم٦م ومٞمٛم

ٜم٤مذم قمٜمف لقمـ أُمث٤مًمف يً  ُم٤مًمؽ اعمٜمّمقًص  ليمالفً  :ا لُ همػمكُ اؾمتٖمٗم٤مره  ،ٛمقتؼاًم

قمـ  ،رن اًمٗم٘مٝم٤مءُمـ ُمت٠مظم   ه٤م ـم٤مئٗم٦مو ذيمري  هذا ذم طمٙم٤مي٦مى  ٕمرؽ ُمثًؾ ٤م يً ؼٛملإٟم   ،هذا

  :لشمال هذك اِي٦م لأبِمد سمٞمتلم اًمٜمٌل   أبف أتك ىمؼمي  أقمرايب  

ؼؼؼؼؼ يؼؼؼؼؼ٤م ظمؼؼؼؼؼػمي   ٛمؼؼؼؼؼفً قمٔمً أي  ٤مًم٘مؼؼؼؼؼ٤معٌ سم ٜمؼؼؼؼؼ٧َم ومٌ ـ دً ُمي
 

ؼؼؼؼؼؼلاّي  اًم٘مؼؼؼؼؼؼ٤معً  ـ  ٞمؼؼؼؼؼؼٌٝمٌ ُمؼؼؼؼؼؼـ ـمٌ  ومٓمؼؼؼؼؼؼ٤مبي    ؿً يمي
 

 ؾمؼؼؼؼؼؼؼ٤ميمٜمفً  أبؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  ًم٘مؼؼؼؼؼؼؼؼمى  ل اًمٗمؼؼؼؼؼؼؼداءً ؼٟمٗمًؼؼؼؼؼؼؼ
 

ؼؼؼؼؼؼؼ اجلؼؼؼؼؼؼؼقدً  لومٞمؼؼؼؼؼؼؼفٌ  ومٞمؼؼؼؼؼؼؼف اًمٕمٗمؼؼؼؼؼؼؼ٤مًؽ    رفً لاًمٙمي
 

 محد ُمثؾي أرن اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل لـم٤مئٗم٦م ُمـ ُمت٠مظم   لهلذا اؾمتح٥م  

٤م ذم ُمثؾ هذا ؼٛمٞم  ُ ؾم ذقمل   هب٤م طمٙمؿو  قا هبذك احلٙم٤مي٦م اًمتل ُ يث٧ًٌم لاطمتج   ،ذًمؽ

                                                           

 .(252ص )اًمّم٤مرف اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل  (1)

دة ذم ُمٌح٨م اًمتقؾمؾ يمت٥مي لاٟمٔمر  (2) ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ  ٤م ؼاسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُ ؾمٞمٛم ًمالؾمتزا

ؾ أبقاقمف ؼؼاًمتقؾم  ٤مبؼليمت ٤مق ؼ٤مٟم٦م اإلٟمًؼصٞم  ٤مبي ؼاسمـ اًم٘مٞمؿ ليمت ٥مي ؼتؼليم، ٞمٚم٦م ؼؼلاًمقؾم

ا مم٤م ىمٞمؾ ىمٌٚمي  لىمد مجعي  وم٢مٟمف ٟم٤مومعو  :لأطمٙم٤مُمف   .فً يمثػمه
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سمف  سمف لأقمٛمؾي  ؿي ٤م ًمٙم٤مق اًمّمح٤مسم٦م لاًمت٤مسمٕمقق أقمٚمي ٤م ُمٜمدلسمه اُّمر اًمذن ًمق يم٤مق ُمنملقمه 

ًٓم٧م ذم ىمد سمً  هل٤م أؾم٤ٌمبو  ُمثؾ هذا اّقمرايب لأُمث٤مًمفٌ  طم٤مضم٦مٌ  سمؾ ىمْم٤مءً  :ُمـ همػمهؿ

 ي٘متيض أق يٙمقق اًم٥ًًٌم  ًم٥ًٌمى  طم٤مضمتفً  ْمٞم٧َم ـ ىمً ُمي  لًمٞمس يمؾ   ،همػم هذا اعمقوع

 ،ؾم٤مئاله  ٕمٓمٞمٝم٤م ُ يرد  ٛم٠ًمخ٦م ومٞمً ؼي٠ًمـ ذم طمٞم٤مشمف اًم ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد يم٤مق  ،سمفا ٤م ُم٠مُمقره ُمنملقمه 

ً إين    :اًم٤ًمئؾ طمتك ىم٤مـ ُم٦م ذم طمؼ  حر  ؼلشمٙمقق اعم٠ًمخ٦م ُم ّي ٦م ؿ اًمٕمٓمٞم  هً قمٓمل أطمدي  

ـي ، ا ٝم٤م ٟم٤مره ٓمً ومٞمخرج هب٤م يت٠مب   : ي٤م رؾمق ُ   ققي ي٠مبي   ٕمٓمٞمٝمؿ؟ ىم٤مـ:شمً  ؿي اهلل ومٚمٌ  ىم٤مًمقا  أق إ

 .ـها (2) (1)ًمٌخؾي٠ًمخقين لي٠مبك اهلل زم ا

 .لهق ومٞمام قمدا هذك اًمثالصم٦م :اًمٌدقمل ؾ:اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًمتقؾم  

ؾ  اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ٤م ؼاًمّم٤محللم يمٛم ؾ إمم اهلل سمٕم٤ٌمدةٌ لهق اًمتقؾم   :يملاًمنم  اًمتقؾم 

 .]3الزمر: [ ژ ڳ گ گ گ گ ژ :ىم٤مـ شمٕم٤ممم

هؿ قومٞم٦م لهمػمقمٜمد أهؾ اًمٌدع ُمـ اًمّم   ٚمؿ قمـ ُمقاوٕمفٌ ُمـ حتريػ اًمٙمي  تنبيى:

 :ف سم٤مـمؾو لهذا يمٚم   ،ؾ سمج٤مهٝمؿ أل قم٤ٌمدهتؿسم٤مًمّم٤محللم هق اًمتقؾم   ؾي أهنؿ ضمٕمٚمقا اًمتقؾم  

 :يمر لضمٝململأىمتٍم قمغم ذٌ  ،لذًمؽ ُمـ ألضمف

: ملسو هيلع هللا ىلصقـ اهلل ؼـ ُمٕمف سمرؾمؾ قمٛمر لُمي ؼذًمؽ ًمتقؾم  ؼ٤مق يمؼق يمؼف ًمؼأب اًمقضمف اّلـ:

ـو  ا ذقمه  ؾ سمج٤مهفٌ اًمتقؾم   سمٕمد ُمقشمفٌ  وم٢مٟمف ممٙم ٤م مل يٙمـ ؼومٚمٛم   ،٤مأل قم٤ٌمدشمف ًمق يم٤مق ضم٤مئزه

ا مل يٗمٕمٚمقا   .ضم٤مئزه

 .لهق أق ي٘مقف ليدقمق ًمف ،ؾهذك اًمتقؾم   أبف ضم٤مء شمٗمًػمً  اًمقضمف اًمث٤مين:

                                                           

 ؾمٌؼ خترجيف. (1)

 .(264ص)اهل٤مدن  اًمّم٤مرف اعمٜمٙمل ُسمـ قمٌد :(، لاٟمٔمر2/289اُىمتْم٤مء ) (2)
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 املقدمة اتلاسعة
ً   ؼ أهًؾ ح٤م وٞم    ليمِمٗمقا  ،قمغم اًمّمقومٞم٦م ٜم٦م اًمًٚمٗمٞمقق سم٤مّدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اخلٜم٤مؾي اًم

ـي = ؿ ٝمً لا سم٤مـمٚمي ؿمٌٝم٤مهتؿ لسمؽمي   ،أهؾ احلؼ   أدًم٦مٌ ُمـ ظمٜم٤مؾ  خم٤مرجي  اًمّمقومٞم٦م إجي٤مدي  طم٤مل

 ليمً  كي ق  ؿًم  لإقَ  طمؼ   لاحلؼ   ،غي ق  لؾًم  ؽي ظمرٌ زً  لإقَ  سم٤مـمؾو  اًم٤ٌمـمؾي  وم٢مق   ؟!،ك هلؿلأب  
 ،ؿتٌ

 ؾمٌٞمالق: أدًم٦م احلؼ   ُمـ ظمٜم٤مٌؾ  لؾمٌٞمٚمٝمؿ ذم حم٤ملًم٦م اًمٗمٙم٤مؿٌ 

ا َؼ لي٤م ومالق اظمٚمً  ،زم رَ همٗمٌ ىمقـ اًم٘م٤مئؾ: ي٤م ومالق اٌ  ؿ أق  زقمٛمٝمً  السبيل ألاول:  زم لًمده

ـ  هذ أق   = هذا اًمٙمالف سم٤معمحذلؽ  لشم٘مديرً  ،قمٚمٞمف اعمج٤مز اًمٕم٘مكم ا قمغم شم٘مدير حمذلؽ د

ا لهٙمذا ؼي اهلل أق خيٚمً  دعً لي٤م ومالق اً  ،اهلل أق يٖمٗمر زم دعً هق: ي٤م ومالق اً   ...زم لًمده

ً  قمغم هذك اًمِمٌٝم٦م لاًمز   لىمد رد   ٝمًقاين ُمـ قمؿ اًم٤ٌمـمؾ اًمٕمالُم٦ًم حمٛمد سمِمػم اًم

 شمٚمؽ اًّمٗم٤مظ اعمقمه٦م يٛمٙمـ ن اسمـ دطمالق (: ُمع أق  ) أ :ىمقًمف أرسمٕم٦م ألضمف وم٘م٤مـ: 

 قم٘مكم   جم٤مزو  لذًمؽ اعمج٤مزً  ،ٝم٤م قمغم اعمج٤مز ُمـ همػم اطمتٞم٤مج إمم اًمتٙمٗمػم ًمٚمٛمًٚمٛملممحٚمً 

 .ـها .لُمٕمرلؽ ؿم٤مئعو 

٤م ؼذم هذا اعم٘م٤مف لومٞمٛم اعمقمه٦م  ًمٗمظ  أىمقـ: ومٞمف ٟمٔمر ُمـ لضمقك: اّلـ: أق  

 قمغم شم٠مثػمٌ  ُمٓم٤مسم٘م٦مى  دًُم٦مي  شمٚمؽ اًّمٗم٤مظ داًم٦مو  وم٢مق   ،لشمٚمٌٞمس ف ُ خيٚمق قمـ شمدًمٞمسى شم٘مد  

 .؟ومام ُمٕمٜمك اإلهي٤مف ،همػم اهلل شمٕم٤ممم

ـي  ؾي ؿ هذا احلٛمَ ٚم  لاًمث٤مين: أبف ًمق ؾًم   دة اًمذناًمر   سم٤مًب  ٖم٤مبي لًمي  ،اُرشمداد ُؾمتح٤م

ـو اعمًٚمؿ اعمقطم   وم٢مق   ،اًمٗم٘مٝم٤مء يٕم٘مدكً  ٗمر ًمٚمٙمً  ُمقضم٥مو  أل ومٕمؾو  د ُمتك صدر ُمٜمف ىمق

 قمغم ذًمؽ اعمج٤مز.  ىمريٜم٦مو  لاًمتقطمٞمدً  لاإلؾمالفً  ،٤مز اًمٕم٘مكمف قمغم اعمجمحٚمً  جي٥ًم 
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اهلل  يمت٤مًب  ريمقق اًمذيـ ٟمٓمؼي ؼٛمِمؼقق اًمؼلاًمث٤مًم٨م: أبف يٚمزف قمغم هذا أق ُ يٙم

 ،اًمٜم٤مومع ٤مر  اًمْم   اًمرازًؾ  اهلل هق اخل٤مًمًؼ  ؿ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدلق أق  وم٢مهن   ،ؿ ُمنميملميمٝمٌ سمنٌمَ 

ً ق اّصٜم٤مف ًمت٘مر  ًمٙمـ يم٤مٟمقا يٕمٌدل ، سمٞمدكٌ لاًمنم   اخلػمي  لأق   وم٤مُقمت٘م٤مد  ،ًمٗمكؿ إمم اهلل زً هبي

د سم٤مًمٕم٤ٌمدة ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م احل٘مٞم٘مل قمغم أق   اعمذيمقر ىمريٜم٦مو  دً  ،اعمرا هق اعمٕمٜمك  سمؾ اعمرا

سمٜم٤م ،أن اًمتٙمريؿ ُمثاله  :اعمج٤مزن   .ومام هق ضمقاسمٙمؿ هق ضمقا

سمع: أب ر اهلل ؼٞمر همؼ٦م قمغم شم٠مثٞم٤مظ اًمداًم  ؼؿ قمٜمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًّمٗمتً ؼًم١مُء أل  ؿ ـهؼٙمؼاًمرا

  ومام شمٗمٕمٚمققي  ،شمٕم٤ممم
ٌ
 اهلل لاُؾمتٖم٤مصم٦م لاًمٜمذر لاًمٜمحر؟ همػمٌ  ذم أقمامهلؿ اًمنميمٞم٦م ُمـ دقم٤مء

ُمـ  قم٤ٌمدةو  ُمـ أطمدى  سمؾ إذا صدري  ،وم٢مق اًمنمؿ ُ يتقىمػ قمغم اقمت٘م٤مد شم٠مثػم همػم اهلل

ءو  ٤م ؾمقا ا أف ُُم١مصم   اًمٖمػمي  ذًمؽي  اقمت٘مدي  اًمٕم٤ٌمدات ًمٖمػم اهلل ص٤مر ُمنميمه   .(1)ـها .ره

سمع: أق  لُمٕمٜمك اًم  ر صح٦م شم٠مليؾٌ د  ومٚمق ىمً  ،اعمج٤مز ُمـ ُم٤ٌمطم٨م اًّمٗم٤مظ قضمف اًمرا

ـً ؿ لأخٗم٤مفمٝمٌ يمالُمٝمٌ  سمح أومٕم٤مهلؿ اًمنميمٞم٦م يم٤مًمذ   شم٠مليًؾ  ؿ سم٤معمج٤مز اًمٕم٘مكم وم٢مٟمف ُ يٛمٙم

ـو ؼهذك أومٕم وم٢مق   ،ذاؼر اهلل لاًمٜمذر ًمألُمقات لهٙمؼًمٖمٞم ٤مؼًؼلًمٞم ٤م  ومال دظمؾي  ،٧م أخٗم٤مفمه

د قمغم ُم٤م ذيمي ليً  ،ًمٚمٛمج٤مز ومٞمٝم٤م ً  زا  ٝمًقاين لضمفو لهق:ر اًم

ُ  ح٘مٞم٘م٦م لُ يً ؼاخل٤مُمس: أق اّصؾ ذم اًمٙمالف اًم  متٜمعً   سم٘مريٜم٦مى ٜمت٘مؾ إمم اعمج٤مز إ

لقمغم  ،ك سم٤مًمقوع اّلـ ) إق يم٤مق ًمف لضمقد ( إمم اًمقوع اًمث٤مينًٛم  ٝم٤م قمغم ُم٤م يً ٚمي محي 

قمغم اًمقوع  فً محٚمي  ٛمٜمعً ؼشم لاطمد، لُ ىمريٜم٦مي  همػمً  ٤مكً ٤م طمٙمي ؼأهؾ اًمٚمٖم٦م يمٛم ٤معً ؼٛمؼهذا إضم

ـً  سمؾ ليمٞمػي  ،اّلـ ئ ـ ومٛمي  ،ٝمؿؼاًمقوع اّلـ لهق طم٤مًم قمغم شم٠ميمٞمدٌ  ٦مو داًم   لاًم٘مرا

                                                           

ًمقزير اًمِم١ملق اإلؾمالُمٞم٦م  هذك ُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م  ، لاٟمٔمر يمت٤مب (214ص)صٞم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمق  (1)

ام أث٤مره٤م اًمّمقومٞم٦م سمٕمد دقمقة اإلُم٤مف ، لأوم٤مد أق هذك اًمِمٌٝم٦م إٟم  (122ص)ص٤مًمح آـ اًمِمٞمخ 

 اًمقه٤مب. اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌد
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 ؿقمٜمٝمً  ًمذا مل يٙمـ اعمج٤مدًمققي  :أخٗم٤مفمٝمؿ أهنؿ يريدلق طم٘مٞم٘م٦مي  ؿي ٚمٌ ؿ لًمق ىمٚمٞماله قمي هً ؼمي ظمي 

 ،هب٤مٙمذ  ؿ يً ـ جي٤مدًمقق قمٜمٝمً لاىمع ُمي  ٝمؿ أق  ٛمٌ ٚمَ ثػملق هذك اًمِمٌٝم٦م ًمٕمٌ ُملم يً ُمـ اعمت٘مد  

 ومٚمؿ يروقا أق يذيمرلا ُم٤م ئمٝمرً  ،طمٞم٤مءه  ريـ لأيمثري ُمـ ه١مُء اعمت٠مظم   وم٘مد يم٤مٟمقا أقم٘مؾي 

 ُم٤م ؿم٧ًم  عَ إذا مل شمًتحل وم٤مصٜمي  اًم٘م٤مئؾ:  ملسو هيلع هللا ىلصٜم٤م رؾمقًمً  لصدؾي  ،سمف يمذهبؿ قمالٟمٞم٦مه 

 .قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدرن (1)أظمرضمف اًمٌخ٤مرن

ري  ؿ أق  قمٛمٝمً لزي  إمم  فً ٟم٘مٚمي  شمقضم٥ًم  رازؾ ىمريٜم٦مو ؼخ٤مًمؼ لاًمؼاهلل اًم ه١مُء سم٠مق   إىمرا

 ،اهلل اخل٤مًمؼ اًمرازؾ يـ سم٠مق  ٘مر  ٤مر ىمريش يم٤مٟمقا ُمً يمٗم   وم٢مق   ،سم٤مـمؾ زقمؿو = ًمقوع اًمث٤مين ا

 رً ؼٛمزقمقُم٦م همٞمؼاًم، ؿومريتٝمً  ٝمذا أق  ؼ سمومتٌلم   ،ذم اًمٕم٤ٌمدة رؿً ؼُمٜمٝمؿ اًمِم لُمع ذًمؽ لىمعي 

 .قمغم اًمقوع احل٘مٞم٘مل ومٞمٌ٘مك اًمٙمالفً  :صحٞمح٦م

ـ يز: السبيل الثاوي  قمٛمقٟمف ص٤محله٤م سمقصػى إذا لصٗمقا اّلًمٞم٤مء اًمّم٤محللم لُمي

: سم٢مذق اهللؼاًمقًم اًمٖمٞم٥م لظمٚمٌؼ  ؿٌ يمٕمٚمَ  ُمـ أبف  ًك ؼ٤م ذيمر اهلل ذم قمٞمؼيمٛم ،د ىم٤مًمقا

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ :ىم٤مـ شمٕم٤ممم ،ؼ اًمٓمػم سم٢مذق اهللحٞمل اعمقشمك لخيٚمً ؼيً 

 ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ

 گڳ گ گ گ کک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .]111ادائدة: [ ژ ہ ہ

                                                           

 .(6127رىمؿ ) (1)
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 لاًمرد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ألضمف:

ُ   اهلل قمـ همػمكٌ  ٗم٤مكً ٟمي  -أن اعمٓمٚمؼ  -همٞم٥م اعمًت٘مٌؾ  ؿي ٚمَ قمٌ  أق   :اًمقضمف اّلـ  إ

 ،ف سمٞم٤مٟمف٤م شم٘مد  ؼ٤مًمتٝمؿ يمٛمؼلدًمٞماله قمغم رؾم آي٦مه  ؿ قمغم سمٕمْمفٌ ٝمً ـمالقمي إًمٚمرؾمؾ إذا أراد 

  :٤مممؼ٤مـ شمٕمؼىم :قمغم اهلل ذبو ؼ٢مذق اهلل يمؼسم ٥مي ؼٖمٞمؼاًم ؿً ؼٚمي ؼٕمؼ٤مء يؼٞمؼاّلًم دي ؼأطم ٝمؿ أق  قمٛمً زي ؼوم

 قي٦مٌ ؼر ّبف ُمـ شمًؼأيمٌ رؿو ؼسمؾ هق ؿم ]21األىعام: [ ژگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

  همػمٌ 
ٌ
  اهلل

ى
 .اًمٖمٞم٥م سمدلق إذٟمف ؿً ٚمَ ُمـ ظمّم٤مئّمف اًمذن هق قمٌ  سم٤مهلل ذم رء

ٜمف ذم سمٞم  ٤م ؼسم٤مهلل يمٛم د لٟمحقك ظم٤مص  اًمقًمي  ؼي ٚمَ اًمٖمٞم٥م لظمي  قمٚمؿي  أق   :اًمقضمف اًمث٤مين

ا ىم٤مـ  .]3فاطر: [ ژ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ :يمت٤مسمف يمثػمه

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ :لىم٤مـ

 .]36 – 35الطور: [ ژ چ

 ۇئژ ، ]25لقامن: [ ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ :لىم٤مـ

 .]87الزخرف: [ ژ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 تفٌ ٜم  ذم ؾًم  ملسو هيلع هللا ىلص أل رؾمقًمفً  ،سمفؿ ذم يمت٤مهً ري ًمف ممـ ذيمي  قي ذٌ اهلل عمـ أي  قً ر هذا وم٢مذَ إذا شم٘مر  

 ًمٞمًؾ ؾ ومٕمٚمٞمف اًمد  ؼتثٜم٤مء ُمـ هذا اّصؼؼـ أراد اُؾمومٛمي  ،ُمـ اّصؾ كتثٜمه ؼُمً ظم٤مص  

ُ  اًمنم   ٤م ذم اًمنمؿقمل لإ ٤م ًمف خيٚمًؼ  همػمي  جٕمٚمفٌ ؼًم : ص٤مر يم٤مذسمه٤م لاىمٕمه لاهلل  ،اهلل ُم٤ًمليه

 .مل ي٠مذق ًمف

ُه سم٠مبف لىمعي  ومٚمق اطمت٩م   ٤م يٌدل ًمٜم٤م ًمٞمس ؼومٞمٛم قعي اًمقىم ٘م٤مـ: إق  ومٞمً  ،لىمد رآك ضمد

ا ُم٤م شمتالقم٥ًم  ّق   ،تف دائامه دًمٞماله قمغم صح   ر هلؿ ذم سمٌٜمل آدف لشمتّمق   اًمِمٞم٤مـملم يمثػمه

 .اُهمؽمار سمتالقمٌٝمؿ لقمدفً  اًمتٜمٌٞمفً  ومٕمٚمٞمف لضم٥مي  :ؿم٤مئعو  لهذا يمثػمو  ،صقر
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لىمد شمٙمقق ُمـ  ،٤ماًمرؤي٤م ىمد شمٙمقق ُمـ اهلل ومتٙمقق طم٘م   صمؿ   ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

 يمام لاًمِمٞمٓم٤مقً  -ٝم٤م إمم هذيـ ذم اّطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م شم٘مًٞمٛمً  ام صم٧ٌمي يم -اًمِمٞمٓم٤مق 

كً  ٤م ذم اًمٞم٘مٔم٦م سمّمقرة ؿمخصى ؾ أجْمه وم٘مد يتٛمث   ؾ ذم اعمٜم٤مف سمّمقرة ؿمخصى ىمد يتٛمث    يرا

 ـ مل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ لاإليامق يمام جيرن ًمٙمثػمى سمذًمؽ ُمي  يْمؾ   :ُمـ اًمٜم٤مس يمثػمو 

٤م لىم٣م ديقٟمه  يرلٟمف ىمد ضم٤مء سمٕمد ذًمؽي ؿ تٝمً إذا ُم٤مت ُمٞم   :نميمل اهلٜمد لهمػمهؿُمـ ُمً 

  .ر ذم صقرشمفٌ شمّمق   ام هق ؿمٞمٓم٤مقو لإٟم   !!،قمـ ُمقشم٤مهؿ ؿ سم٠مُمقرى هً لأظمؼمي  لدائعي  لرد  

٤م ؼٛملإٟم   ،أب٤م ومالق :حلم لي٘مقـؼٛمقٟمف ُمـ اًمّم٤مًمـ يٕمٔم  لىمد ي٠متٞمٝمؿ ذم صقرة ُمي 

 .هق ؿمٞمٓم٤مق

قٟمف يًٛم  ٤م ذم صقرشمف خّمه ؼؼؿم فً ُمقوٕمي  ًػ خٚمٌ ؼُمـ اًمِمٞمقخ ليً  ؿمٞمخو  لىمد ي٘مقفً 

 ه٤ٌمقُمـ اًمر   ًمٙمثػمى  لهذا ي٘معً  ،ر ذم صقرشمفشمّمق   لهق ضمٜمل   ،رلطم٤مٟمٞم٦م اًمِمٞمخ لرومٞم٘مف

ـ ي٘مقـ هؿ ذم اًمٞم٘مٔم٦م ُمي لىمد يرم أطمدً  ،ٛمٜمتًٌلم إمم اإلؾمالفؼلهمػم اًمره٤ٌمق ُمـ اًم

ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م )أل أب٤م ومالق  ،أل حمٛمد ،أل أب٤م اعمًٞمح ،أل أب٤م ُمقؾمك ،أب٤م اخلٚمٞمؾ :ًمف

ك ـم٤مئره  (حقاريلمؼأل اًم ء لإٟم  ليرا لُ شمٙمقق  ،٤م يٙمقق ذًمؽ ُمـ اًمِمٞم٤مـملمؼٛما ذم اهلقا

ـ رآين ذم اعمٜم٤مف ُمي  ملسو هيلع هللا ىلص لىمد ىم٤مـ اًمٜمٌل ،ذًمؽ اًمِمخص صقرةٌ  شمٚمؽ اًمّمقرة ُمثؾي 

٤م لأُم   ،ٛمٜم٤مف طمؼ  ؼومرؤيتف ذم اًم. (1) ؾ ذم صقريتُ يتٛمث   اًمِمٞمٓم٤مقي  ٤م وم٢مق  وم٘مد رآين طم٘م  

ا ُمـ اًمٜم٤مس ىمد يمثػمه  ُمع أق   ،ٛمقشمكؼُمـ اًم رم سم٤مًمٕملم هق لُ أطمدو ذم اًمٞم٘مٔم٦م ومال يً 

د ؼؼلىم ،ركٌ ؼىمٌ رٌ ؼ٤م قمٜمد همٞملإُم   ركٌ ؼ٤م قمٜمد ىمٌإُم   :٤م ُمـ اّبٌٞم٤مءف ٟمٌٞم  ـ ئمٜم  يرم ذم اًمٞم٘مٔم٦م ُمي 

                                                           

 .ؾمٌؼ خترجيف (1)
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ـ   إٟم٤ًمقى  ُمٜمف صقرةً  لظمرجي  (1)يرم اًم٘مؼم اٟمِمؼ   ًي ؼاًم أق   ومٞمٔم ُمـ  ظمرجي  فً ٛمٞم٧م ٟمٗم

ً  ؼشم فً رلطمي  أل أق   ،ىمؼمك ر ذم شمّمق   ٤م ذًمؽ ضمٜمل  ؼٛملإٟم   ،ُمـ اًم٘مؼم لظمرضم٧َم  دَت ج

ئل ْمؾ  صقرشمف ًمٞمً   اًمؽماب ليٜمِمؼ   ح٧مي ؼًمٞم٧ًم مم٤م شمٙمقق شم اًمرلحي  وم٢مق   :ذًمؽ اًمرا

 ؼ  حت٤مج ذم ذًمؽ إمم ؿمي ؼسم٤مًمٌدق ومال يً  ّمًؾ يم٤مٟم٧م ىمد شمت   ٤م لإقَ وم٢مهن   :قمٜمٝم٤م اًمؽماب

رم لىمد ضم ،ُمـ اًمِمٞمٓم٤مق ٤م ذًمؽ ختٞمٞمؾو ؼٛملإٟم   ،قمٜمف اًمؽماب مل يٜمِمؼ   اًمؽماب لاًمٌدقً 

 .اًمٙمت٤مب لاعمنميملم ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اعمًٚمٛملم لأهؾٌ  هذا ًمٙمثػمى  ُمثًؾ 

                                                           

ُمـ  اًمٌدق أق خيرجي  أبف سم٢مُمٙم٤مقٌ  ؿً آظمر يقهٌ  لًمف يمالفو  ،(9/171اًمرزاؾ ) ُمّمٜمػ قمٌد (1)

إذ ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ذح طمدي٨م اًمٜمزلـ  :أهؾ اًمٌدع ُمـ اًمّمقومٞم٦م سمف سمٕمًض  ٩مي حتج   :اًم٘مؼم

 لاًمٕمذاًب  ٤م ُمـ ىمؼمكٌ رم ظم٤مرضمه لىمد يً  ،م اُّمر طمتك ئمٝمر ذًمؽ ذم سمدٟمفٌ لىمد ي٘مقي  : (157ص)

 لىمد ؾمٛمع همػمً  ،ُمـ ىمؼمك لخيرًج  ليٛمٌم ،سمدٟمفً  اًمٕمذاب ُمقيمٚم٦م سمف ومٞمتحرؿً قمٚمٞمف لُمالئٙم٦م 

 لُمـ ي٘مٕمدً  ،بُمـ ىمؼمك لهق ُمٕمذ   ـ خيرًج ُمي  دي قهٌ لىمد ؿًم  ،سملم ذم ىمٌقرهؿاعمٕمذ   أصقاتي  لاطمدى 

سمدق اًمٜم٤مئؿ ح٤م  ىمٕمقدي  يمام أق   ،ُمٞم٧م يمؾ   ٤م ذم طمؼ  ًمٙمـ هذا ًمٞمس ُزُمه  ،اُّمر ن٤م إذا ىمقف أجْمه سمدٟمً 

ك ًمٞمس   .سمؾ هق سمح٥ًم ىمقة اُّمر ،ٟم٤مئؿ ٤م ًمٙمؾ  ُزُمه يرا

ي٘ملم د  يم٠مبداق اّبٌٞم٤مء لهمػم اّبٌٞم٤مء ُمـ اًمّم   ُ ي٠ميمٚمٝم٤م اًمؽماًب  ٤م يمثػمةه أبداٟمه  أق   ؽي رٌ لىمد قمً 

شمرة  لاّظم٤ٌمرً  :ٝمداء أطمد لهمػم ؿمٝمداء أطمدلؿًم   .ـها سمذًمؽ ُمتقا

دً   لمم٤م ًمذا ىم٤مـ سمٕمدك:  :ٟمٗمًف خيرج اًمٌدقي  ر سمّمقرة اًمٌدق ُ أق  شمتّمق   اًمرلحي  سمٙمالُمف أق   لاعمرا

لقمٞمًك لحيٞمك  لأبف رأم آدفي  اًمًٛمقات، ُمـ اّبٌٞم٤مء ذم اعمٕمراجاظم٤ٌمرك سمام رآك ًمٞمٚم٦م  :هذا  ًيِمٌف

٤م ايْمه  لأظمؼمي  ،صٚمقات اهلل لؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ سمراهٞمؿي إلُمقؾمك ل دريس له٤مرلقي إل ليقؾمػي 

 بٌٞم٤مء ذماّ أبداقي  أق   لُمٕمٚمقفو  ،اتاًمًٛمق ٤م ذملىمد رآك أجْمه  ،ىمؼمك ذم  يّمكم  أبف رأم ُمقؾمك ىم٤مئامه 

 اًم٤ًمدؾم٦م ُمع اًمًامء صمؿ رآك ذم ،ىمؼمك ذم  يّمكم  ذا يم٤مق ُمقؾمك ىم٤مئامه إدريس لإُ قمٞمًك لإاًم٘مٌقر 

ـً اعمالئٙم٦م  ٤م ٟمزل صٚمقات  -ىًمرب اًمزُم٤مق = ومٝمذا أُمرو ُ حيّمًؾ ًمٚمجًد. لُمـ هذا اًم٤ٌمب أجْمه

دي  ذم أق   لهذا لاوحو  ـها. : ضمؼميؾ لهمػمك -اهلل قمٚمٞمٝمؿ لؾمالُمف   سمف اًمرلح. اعمرا
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ـ   ُم٤مٌت  ُمـ اًمٜم٤مس أق   يمثػمو  لئم ُمـ  ليٙمققً  ،حلمؼاهلل اًمّم٤مًم قم٤ٌمدٌ  هذا ُمـ يمرا

ـٌ   ُمثؾ  ،اًمٙمالف ذم هذا اًم٤ٌمب ذم همػم هذا اًمٙمت٤مب طي ًٌ ٤م ىمد سمً ؼـ يمٛمؼاًمِمٞم٤مـمٞم إوال

 . (1)ـها لهمػم ذًمؽ  (ِمٞمٓم٤مقاًمٗمرىم٤مق سملم ألًمٞم٤مء اًمرمحـ لألًمٞم٤مء اًم)

٤م خي٤مـمٌف ؼٛملإٟم   ،٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜم٤مومعؼاًمٜم٤ٌمشم٤مت سمٛم خ٤مـمٌفً ؼـ شمُمي  وم٢مين أقمرًؽ  لىم٤مـ: 

  .اًمِمٞمٓم٤مق اًمذن دظمؾ ومٞمٝم٤م

ًه  :لشم٘مقـ ،جرلاًمِم   ؿ احلجرً ـ خي٤مـمٌٝمً ُمي  لأقمرًؽ  ومٞم٘مرأ  ،اهلل ٤م ًمؽ ي٤م لزم  هٜمٞم

 .ذًمؽ آي٦م اًمٙمرد ومٞمذه٥ًم 

 ذين طمتكظًم  :ه٤م لشم٘مقـلهمػمً  اًمٕمّم٤مومػمً  تخ٤مـمٌفً اًمٓمػم وم ـ ي٘مّمد صٞمدي ُمي  لأقمرًؽ 

 .ذم اإلٟمس لخي٤مـمٌف سمذًمؽ ومٞمٝم٤م يمام يدظمًؾ  ىمد دظمؾي  ليٙمقق اًمِمٞمٓم٤مقً  ،ٜمل اًمٗم٘مراءٚمي ي٠ميمً 

ًي ؼقق ذم اًمٌٞمؼـ يٙمؿ ُمي ؼلُمٜمٝم ٗمتح ؿ يً ؼق ًملـه فً ظم٤مرضمي  فً ؼ٧م لهق ُمٖمٚمؼ ومػمم ٟمٗم

 .لسم٤مًمٕمٙمس

ـ   لشمٙمققً  ،ليمذًمؽ ذم أبقاب اعمديٜم٦م  أل متر   ،سمنقم٦م فً تَ أظمرضمي ل فً تَ ٚمي ىمد أدظمي  اجل

 رلق سمّمقرةٌ ٞم٤مـملم يتّمق  ليٙمقق ذًمؽ ُمـ اًمِم   :ُمـ يٓمٚمٌف كً قمٜمدي  أل حتًي  ،سمف أبقار

 .فذًمؽ يمٚم   ذه٥مي  سمٕمد ُمرةى  ل ُمرةه ؼوم٢مذا ىمرأ آي٦م اًمٙمرؾم ،ص٤مطمٌفٌ 

 نف اعمٝمدسم٠مب   كً دً ٕمٌ ليي  ،اهلل ب٤م ُمـ أُمرٌ أ :لي٘مقـ ًمف ٥مو خ٤مـمٌ ؼف ُمـ خي٤مـمًٌ ُمي  ًؽ لأقمرٌ 

ؽ ذم اًمٓمػم شمٍم   سم٘مٚمٌفٌ  ُمثؾ أق خيٓمري  :خقارؾي ؼاًم ٔمٝمر ًمفً ليً  ملسو هيلع هللا ىلص ف اًمٜمٌل  ر سمؼاًمذن سمِم  

ءؼلاًم د ذم اهلقا د يٛمٞمٜمه ؼاًمٓمػم أل اًم ذه٤مًب  ر سم٘مٚمٌفٌ وم٢مذا ظمٓمي  ،جرا ُه جرا   ذه٥مي ٤م أل ؿمام

 .أراد طمٞم٨ًم 

                                                           

 (.3/347اجلقاب اًمّمحٞمح ) (1)
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ُمـ  ُم٤م أرادي  ًمفً  ؾي ف طمّمي ف أل ذه٤مسمً ٛمقار أل ٟمقُمً ؼسمٕمض اًم ر سم٘مٚمٌف ىمٞم٤مفً لإذا ظمٓمي 

 ذم صقرةى  لشم٠متٞمف سم٠مؿمخ٤مصى  ،سمف لشم٠ميت إمم ُمٙم٦مي  لحتٛمٚمفً  ،اًمٔم٤مهرُمٜمف ذم  همػم طمريم٦مى 

 :فٌ ؼومٞم٘مقـ ذم ٟمٗمً ،ٛمالئٙم٦م اًمٙمرلسمٞمقق أرادلا زي٤مرشمؽي ؼهذك اًم :لشم٘مقـ ًمف ،مجٞمٚم٦م

 :ك لي٘مقـ ًمف قمالُم٦مهؿ سمٚمحه ومٞمجدً  فً رأؾمي  ومػمومعً  ؟ٛمرداقؼاًم رلا سمّمقرةٌ يمٞمػ شمّمق  

ف ذًمؽ ليمٚم   لهمػمً  ،ليراه٤م ٧ًٌم ومتٜم ؿم٤مُم٦مو  شمٜم٧ٌم ذم ضمًدؿي  ؽي إٟم   ،ماعمٝمدي  أب٧مي  إٟمؽي 

 .ٙمر اًمِمٞمٓم٤مقُمـ ُمي 

 .(1)ـها إمم جمٚمد يمٌػم  ف ُمٜمف ُطمت٤مجي ُم٤م أقمرومً  لهذا سم٤مب لاؾمع ًمق ذيمرًت 

ا أل يٕمٚمي خٚمً ؼاًمقزم ي ر أق  ًمق ىمد   :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م س ؼهذا ًمٞم وم٢مق   اًمٖمٞم٥مي  ؿً ؼ لًمده

ـى ُمًق   ٤م سمح٤م ٤م ؼيمٛم -سم٤مهلل  ٦مو ظم٤مص   هذك اُّمقر ّق   ،ُمـ دلق اهلل كً لدقم٤مءي  فً قم٤ٌمدشمي  همه

ُ  ٣م اًمقُي٦م لاًمّم  ٘متي لُمً  ،ٝم٤م ًمٖمػم اهلل ذؿو ومً ومٍمي  -ف شم٘مد    ،فً ٚمي ٕمَ ومٌ   يرى اًمقزم  الح أ

 قومٞم٦م لأُمث٤مهلؿًمٞمس ًمٚمّم   ف ومٕمٚمٞمفٌ ٤م ًمٚمِمٞمٓم٤مق يمام شم٘مد  ٤م هلل سمؾ لًمٞم  لإق ريض ومٚمٞمس لًمٞم  

 .ؿذيمٝمٌ  غ ًمٗمٕمؾٌ ُمًق  

 املقدمة العارشة
ُ  ذم اًمد   ت٩م  ُ حًي  ًً يـ إ سمف،  ت٩م  ومال حًي  ٤م اًمْمٕمٞمًػ أُم  ، ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقًمف  صم٤مسمت٦مى  ٦مى ٜم   سم

 .أهؾ اًمٕمٚمؿ لقمغم هذا إمج٤معً 

ٌه٤م أل  اًمٌمءً  ٕمؾي ُمـ اّئٛم٦م: إٟمف جيقز أق جًي  أطمدو  َؾ مل ي٘مً  ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  لاضم

  ٌ  . (2)ـها اإلمج٤مع  ـ ىم٤مـ هذا وم٘مد ظم٤مًمػي لُمي  ،وٕمٞمػ ٤م سمحدي٨مى ُمًتح

                                                           

 .( 188ص)اًمٗمرىم٤مق  (1)

 .(176ص )ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ لاًمقؾمٞمٚم٦م  (2)
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 ج٥ًم ؼـ شمرلا قمغم ُمي ومذيمي  ،٤م قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾيمٜم   : ـحًؼلىم٤مـ أمحد سمـ اًم

ًه٤م ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمف قمـ اًمٜمٌل   ر أمحدً ومٚمؿ يذيمً  ،اجلٛمٕم٦م   .ؿمٞم

 . ملسو هيلع هللا ىلص ّمحد سمـ طمٜمٌؾ: ومٞمف قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل   وم٘مٚم٧ًم  :ىم٤مـ أمحد سمـ احلًـ

٤مج صمٜم٤م طمج  ىم٤مـ أمحد سمـ احلًـ: طمد   .؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مـ أمحد: قمـ اًمٜمٌل  

اهلل سمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمن قمـ أبٞمف  ُمٕم٤مرؿ سمـ قم٤ٌمد قمـ قمٌدصمٜم٤م سمـ ٟمّمػم ىم٤مـ: طمد  ا

  .(1)إمم أهٚمف  اًمٚمٞمًؾ  ـ آلاكً اجلٛمٕم٦م قمغم ُمي   ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل 

  .ؽي رسم   رَ ٗمٌ ٖمَ ؾمتي ؽ اٌ رسم   رَ ٗمٌ ٖمَ ؾمتي اٌ  :أمحد لىم٤مـ زم ىم٤مـ: ومٖمْم٥م قمكم  

ًه٤م إٟم ام ومٕمؾي أمحًد سمـ طمٜمٌؾ هذا ّبف مل يٕمد  هذ ىم٤مـ أبق قمٞمًك:  ا احلدي٨مي ؿمٞم

ـٌ إؾمٜم٤مدك  ٗمًف حل٤م  .(2)ـها لوٕم 

ُمـ ىم٤مـ   :ملسو هيلع هللا ىلص٧م ومٞمخِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمدظمقـ ذم ىمقًمف سمام مل يثًٌ  ثي سمؾ ُمـ طمد   

ٌ  ُم٤م مل أىمً  قمكم     .(3)قأ ُم٘مٕمدك ُمـ اًمٜم٤مر ؾ ومٚمٞمت

سم٤مًمٜم٤مر  ملسو هيلع هللا ىلص دي شمققم   : (ٛمؽمليملمؼاًمْمٕمٗم٤مء لاًم)ىمٓمٜمل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب اًمدارىم٤مـ 

غ ٌٚم  أ ق يً  ٤م أُمري ؼٛمقمغم أبف إٟم   ومٗمل ذًمؽ دًمٞمؾو  ،سم٤مًمتٌٚمٞمغ قمٜمف كٌ أُمر قمٚمٞمف سمٕمدي  ُمـ يمذبي 

 :مجٞمع ُم٤م رلن قمٜمفً  غي ٌٚم  ُ أق يً  :دلق اًم٤ٌمـمؾ حؼ  ؼلاًم ،دلق اًمً٘مٞمؿ قمٜمف اًمّمحٞمًح 

ُمـ  .(4)أظمرضمف ُمًٚمؿ ُم٤م ؾمٛمع  سمٙمؾ   ثي ٤م أق حيد  ؼيمٗمك سم٤معمرء إصمٛمه   :ملسو هيلع هللا ىلصّبف ىم٤مـ 

  .طمدي٨م أيب هريرة

                                                           

 .(572أظمرضمف اًمؽمُمذن رىمؿ ) (1)

 ضم٤مُمع اًمؽمُمذن، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُمـ يمؿ شم١مشمك اجلٛمٕم٦م. (2)

 .(2( لُمًٚمؿ رىمؿ )177أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (3)

 احلدي٨م سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمع. سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ (4)
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ز لمل يٛمٞم   ملسو هيلع هللا ىلصٛمرلي٦م قمـ اًمٜمٌل ؼُمـ اّظم٤ٌمر اًم ٛمعي ؼؾمسمجٛمٞمع ُم٤م  ثي ـ طمد  ومٛمي 

قمٚمٞمف أق يدظمؾ ذم  ٞمػي لظٌم  ،سم٤مإلصمؿ سم٤مءي = ٝم٤م ُمـ سم٤مـمٚمٝم٤م ٝم٤م لطم٘م  ٝم٤م لؾم٘مٞمٛمي صحٞمحي 

ـ ُمي   أبف ُمٜمٝمؿ ذم ىمقًمف: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  سمحٙمؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص مجٚم٦م اًمٙم٤مذسملم قمغم رؾمقـ اهلل

ـ   ومٔم٤مهرً  (1)ومٝمق أطمد اًمٙم٤مذسملم  بو ذٌ ف يمي رم أب  ل طمديثه٤م يً رلم قمٜم    هذا اخلؼم دا

 رً ؼأل همٞم أصحٞمحو  -ومٞمف  ٤مؿ  ؼؼطمديثه٤م لهق ؿم ملسو هيلع هللا ىلص ـ اًمٜمٌل  ؼـ رلم قمُمي  ؾ  ؼيم قمغم أق  

ل طمديثه٤م لهق قمٜم   ثي ـ طمد  ُمي   ىم٤مـ: ملسو هيلع هللا ىلصّبف  ،اًمٙم٤مذسملم يٙمقق يم٠مطمدٌ  -صحٞمح 

 .ـها ف يمذب ؾ: يًتٞم٘مـ أب  لمل ي٘مً   ...بو ذٌ م أبف يمي يري 

اًم٤ٌمقم٨م قمغم اخلالص ُمـ )ف اعمًٛمك ىم٤مـ احل٤مومظ زيـ اًمديـ اًمٕمراىمل ذم يمت٤مسم

أبف  -ًمف ذم احلدي٨م  ؿي ٚمَ ُ قمٌ  ناًمذ أن اًم٘م٤مص   -لإق اشمٗمؼ  : (طمقادث اًم٘مّم٤مص

٤م يم٤مق آصمٛمه  ٟم٘مؾي   ص٤مدؽي  لإقَ  ،ًمف سمف ؿي ٚمَ ُم٤م ُ قمٌ  ٤م ذم ذًمؽ ّبف يٜم٘مًؾ ؼطمديثه٤م صحٞمحه

ىمعي    .ـها قمغم ُم٤م ُ يٕمٚمؿ  يم٤مق آصمامه سم٢مىمداُمفٌ  اًمقا

ؿ اّطم٤مدي٨م ٝمٌ ؼقمرير سمدي ؼقومٞم٦م ذم شم٘مؼٝم٤م اًمّمجً ٚمٌ ب اًمتل يي ع اّبقا ؼؼُمـ ألؾمي  لإق  

ـً  سمؾ سمٚمغي  ،اًمْمٕمٞمٗم٦م سمؾ لاعمقوققم٦م اعمّمٜمققم٦م طمديثه٤م  ٝمؿ أبف إذا ألردي سمٌٕمٌْم  احل٤م

بي  ذي ٤م يمي ا أل ضمٝماله ٛمَ قمي  -ُمقوققمه ًي  -ده  .!!أل ُمًٚمؿ إمم اًمٌخ٤مرن   ٌفً ومٜم

ـي ُمتٗمٞم٘مٝم٦م اًمّمقومٞم٦م ؾمق   سمؾ سمٕمًض  ً   ،٦مسم٤مّطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم همقا اُؾمتدُ  ٜمقكلطم

زٌ سمحج   لهؿ هبذا  ،٤مـؼ٤مئؾ اّقمٛمؼتدُـ سم٤مّطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ومْمؼؼاُؾم ٦م ضمقا

ً   ،خمٓمًقق ـي إذ اعمجق   :ٜمققلًمٚم٤ٌمـمؾ حم سم٤مّطم٤مدي٨م  زلق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اُؾمتدُ

اهلل سمـ اعم٤ٌمرؿ لاسمـ ُمٝمدن لاًمثقرن  ٤مـ ُمثؾ: قمٌدؼاًمْمٕمٞمٗم٦م ذم ومْم٤مئؾ اّقمٛم

                                                           

 .(37/121ُمًٜمد أمحد ) (1)
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 إق   ح٤مومظ اسمـ طمجر وم٘م٤مـ: ؼلـمه٤م ذيمره٤م اًمـمقا ذري ؼىمد ؿم =ٛمد سمـ طمٜمٌؾ ؼلأطم

ئطي   أق يٙمقق اًمْمٕمػ همػم ؿمديد ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف اّلـ:اًمٕمٛمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ صمالصم٦م:  ذا

أق  اًمث٤مين: .فٓمً همٚمي  شي حً ـ ومي ٝمٛملم سم٤مًمٙمذب لُمي اسملم لاعمت  ُمـ اًمٙمذ   ـ اٟمٗمردي ومٞمخرج ُمي 

٤م حت٧مي   .أصاله  ومٞمخرج ُم٤م خيؽمع سمحٞم٨م ُ يٙمقق ًمف أصؾو  ،قم٤مف   أصؾى  يٙمقق ُمٜمدرضمه

ًي  يً ف ًمًال  ٕمت٘مد قمٜمد اًمٕمٛمؾ سمف صمٌقشمً أق ُ يً  اًمث٤مًم٨م:   .فٚمَ ُم٤م مل ي٘مً  ملسو هيلع هللا ىلصإمم اًمٜمٌل  ٥مي ٜم

لاّلـ  :اًمًالف لقمـ ص٤مطمٌف اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ىم٤مـ: اّظمػماق قمـ اسمـ قمٌد

 .(1)ـها قمٚمٞمف  ٟم٘مؾ اًمٕمالئل اُشمٗم٤مؾي 

ا ُم٤م يقردلق اّطم٤مدي٨مي  -أن اًمّمقومٞم٦م  -له١مُء  قم٦م اعمقوققم٦م اعمّمٜمق يمثػمه

اّلـ  رطي ؼٝمذا ظم٤مًمٗمقا هذا اًمِمؼ. ومٝمؿ سمٗم٤مين رين وم٘مد ضمي ؿ يزً ؼلًم ـ طم٩م  ُمي  ُمثؾ: 

 .ع قمٚمٞمفاعمجٛمي 

ـ ُ يدرن سمت٤ًمهؾ اًمٕمٚمامء سمرلاي٦م اّطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م سمٕمض ُمي  ٤م اطمتج٤مًج أُم  

 ،ذم ومْم٤مئؾ اّقمامـ وٕمٞمػى  طمدي٨مى  رلاي٦م يمؾ   ٦مي ومٞم٠مظمذ ُمٜمف صح   :ذم ومْم٤مئؾ اّقمامـ

لذًمؽ أبف إذا مل يقضمد ذم هذا اًمٕمٛمؾ  :سمًٌٌٝم٤م يمثػملق ىمدف وؾ  ٦م ومٝمذا ظمٓم٠م لُمزًم  

  ُ   احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ اعمرلن ذم ومْم٤مئؾ اّقمامـ وم٢مٟمف يٙمقق ُمـ أطم٤مدي٨م اّطمٙم٤مفإ

سمف أل أضمرك  -قمٛمؾ  ـ ًمٗمظي اعمتْمٛم   احلدي٨مي  ّق   :٤مـؼُ ُمـ ومْم٤مئؾ اّقمٛم  -أن صمقا

 :ؿم٤مُماله ُّمريـ قيم٤م هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ أصٚمفٌ  ذم إصم٤ٌمٌت  همػمكً  دَ إذا مل يرٌ 

 .عمنملقمٞم٦م هذا اًمٕمٛمؾ :اُّمر اّلـ

سمف :اُّمر اًمث٤مين  .ًمٗمْمٚمف لصمقا

                                                           

 .(255ص )سمقاؾمٓم٦م: اًم٘مقـ اًمٌديع ًمٚمًخ٤ملن  (1)
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   ُ  ٘م٤مـ هٜم٤م:أق يً  ومال يّمح   ، قمغم اًمٕمٛمؾ لاًمٗمْمؾومّم٤مر هذا احلدي٨م سمٛمٗمردك دا

 ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ليمذًمؽ ُم٤م قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م ،ف ُمـ ومْم٤مئؾ اّقمامـإٟم  

حدي٨م اًمذن ُ ؼاُؾمتح٤ٌمب سم٤مًم س ُمٕمٜم٤مك إصم٤ٌمًت ٤مـ ًمٞمؼاًمْمٕمٞمػ ذم ومْم٤مئؾ اّقمٛم

ُ   ومال يث٧ًٌم  ،ذقمل   طمٙمؿو  اُؾمتح٤ٌمبي  وم٢مق   ،سمف ت٩م  حًي    .ذقمل    سمدًمٞمؾى إ

وم٘مد  رقمل  ؼؿم ٤مـ ُمـ همػم دًمٞمؾى ؼ ُمـ اّقمٛمقمٛماله  ح٥م  ؼقمـ اهلل أبف ي ـ أظمؼمي لُمي 

 لهلذا خيتٚمًػ  ،أل اًمتحريؿي  يمام ًمق أث٧ٌم اإلجي٤مبي  ،يـ ُم٤م مل ي٠مذق سمف اهللُمـ اًمد   ذعي 

ام يـ اعمنملع لإٟم  اًمد   سمؾ هق أصًؾ  :٤م خيتٚمٗمقق ذم همػمكٌ ؼ٤مء ذم اُؾمتح٤ٌمب يمٛمؼاًمٕمٚمٛم

ٌ  ؼأبف مم٤م ي مم٤م ىمد صم٧ٌمي  ُمرادهؿ سمذًمؽ أق يٙمقق اًمٕمٛمًؾ   :اهلل ف اهلل أل مم٤م يٙمرهفً ح

 لاإلطم٤ًمقٌ  ،دىم٦م لاًمٕمتٌؼ يمتاللة اًم٘مرآق لاًمتًٌٞمح لاًمدقم٤مء لاًمّم   :أل إمج٤معى  سمٜمص  

  .لٟمحق ذًمؽ ،ليمراه٦م اًمٙمذب لاخلٞم٤مٟم٦م ،اًمٜم٤مس إمم

ٌ  ؼذم ومْمؾ سمٕمض اّقمٛم طمدي٨مو  نوم٢مذا رل ه٦مٌ  ،٦م لصمقاهب٤م٤مـ اعمًتح  سمٕمضٌ  ليمرا

قمفٌ ؼ٤مب لأبؼقاب لاًمٕم٘مؼاًمث ومٛم٘م٤مديرً  :ٝم٤مؼ٤مـ لقم٘م٤مسمؼاّقمٛم ُ  إذا رلن ومٞمٝم٤م طمدي٨مو  قا

 ؽ اًمثقابي شمرضمق ذًم اًمٜمٗمسي  سمٛمٕمٜمك أق   :سمف رلايتف لاًمٕمٛمًؾ  َت ضم٤مزي  أبف ُمقوقعو  ؿً ٟمٕمٚمي 

٤م أهن٤م شمرسمح رسمحه  فً ٖمي اًمتج٤مرة شمرسمح ًمٙمـ سمٚمي  يٕمٚمؿ أق   يمرضمؾى  :ذًمؽ اًمٕم٘م٤مب أل خت٤مًؽ 

  .كً مل يي   يمذبي  لإقَ  فً ٟمٗمٕمي  ؾي صدي  ومٝمذا إقَ  ،ا يمثػمه 

ـً  ئٞمٚمٞم٤مٌت  لاًمؽمهٞم٥ًم  ذًمؽ اًمؽمهمٞم٥ًم  لُمث٤م  اًمًٚمٌػ  ليمٚمامٌت  لاعمٜم٤مُم٤مٌت  سم٤مإلها

 :ذقمل   طمٙمؿى  إصم٤ٌمًت  دكٌ سمٛمجر   جيقزً ذًمؽ مم٤م ُ  لٟمحقٌ  ،٤مءؼ٤مء للىم٤مئع اًمٕمٚمٛمؼلاًمٕمٚمٛم

ر ذم اًمؽمهمٞم٥م لاًمؽمهٞم٥م لاًمؽمضمٞم٦م ذيمي أق يً  جقزً ؼلًمٙمـ ي ،كلُ همػمٌ  تح٤ٌمبى ؼؼُ اؾم

 .لاًمتخقيػ
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ءو  ،لُ يي   ذًمؽ يٜمٗمعً  ف سم٠مدًم٦م اًمنمع وم٢مق  حً ٌَ أل ىمً  ٜمفً ًَ طًم  ؿي ٚمٌ ومام قمً  يم٤مق ذم  لؾمقا

 وم٢مق   ،إًمٞمف جز اًُمتٗم٤مًت ؼمل ي قوقعو ُم أبف سم٤مـمؾو  ؿي ٚمٌ ٤م قمً ؼومٛم ،٤م أل سم٤مـماله اُّمر طم٘م   ٟمٗمسٌ 

ًه  اًمٙمذبي   يـاُّمري  لإذا اطمتٛمؾي  ،سمف اّطمٙم٤مف ثٌت٧َم أً  أبف صحٞمحو  لإذا صم٧ٌمي  ،٤مُ يٗمٞمد ؿمٞم

 إذا ضم٤مء اًمؽمهمٞم٥ًم  :٤م ىم٤مـؼٛملأمحد إٟم   .ذسمفٌ ذم يمي  ةٌ اعمي   لًمٕمدفٌ  صدىمفٌ  إلُمٙم٤مقٌ  لني رً 

 .٤م ذم اّؾم٤مٟمٞمدٚمٜمَ شم٤ًمهي  لاًمؽمهٞم٥ًم 

اًمذيـ  دصمقه٤م ُمـ اًمث٘م٤مٌت  ذًمؽ سم٤مّؾم٤مٟمٞمد لإق مل يٙمـ حًم ٤م ٟمرلن ذمأب   لُمٕمٜم٤مكً 

 .هبؿ ت٩م  حًي 

ـً  سمام  هب٤م اًمٕمٛمًؾ  ام اًمٕمٛمًؾ إٟم   :هب٤م ذم ومْم٤مئؾ اّقمامـ ًؾ ٕمٛمي يً  :ـ ىم٤مـُمي  ليمذًمؽ ىمق

ومٞمٝم٤م ُمـ  كي رٌ ٤م يمً ؼٛمؼيمر لاُضمتٜم٤مب ًماللة لاًمذ  اًمت   ُمثؾٌ  :ح٦مؼ٤مـ اًمّم٤مًمؼومٞمٝم٤م ُمـ اّقمٛم

 .٦ًماّقمامـ اًمًٞم  

ـً هذا  لٟمٔمػمً  اهلل سمـ  ذم احلدي٨م اًمذن رلاك اًمٌخ٤مرن قمـ قمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل   ىمق

ئٞمؾي  لصمقا قمـ سمٜملطمد   ،لًمق آي٦م لٖمقا قمٜم  سمٚم    قمٛمرل:  بي ـ يمذي لُمي  ،جلُ طمري  إها

  .(1)ُمـ اًمٜم٤مر  كً أ ُم٘مٕمدي ا ومٚمٞمتٌق  ده ُمتٕمٛم   قمكم  

ىمقهؿ اًمٙمت٤مب ومال شمّمد   ؿ أهًؾ صمٙمً إذا طمد   : ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ُمع ىمقًمفٌ 

ؿ لُمع هذا هنك قمـ شمّمدي٘مٝمٌ  ،قمٜمٝمؿ حدي٨ٌم ؼص ذم اًمف رظم  وم٢مٟم  . (2)سمقهؿ شمٙمذ   لُ

 ،سمف ص ومٞمف لأُمري ٤م رظم  حي  ؿ وم٤مئدةو ؼ قمٜمٝمً اعمٓمٚمي  حدي٨ٌم ومٚمق مل يٙمـ ذم اًمت   ،ؿلشمٙمذيٌٝمٌ 

٤م ؼشمٜمتٗمع سمٛم وم٤مًمٜمٗمقًس  ،ؿ٤م هنك قمـ شمّمدي٘مٝمٌ د اّظم٤ٌمر حي ٝمؿ سمٛمجر  شمّمدي٘مً  لًمق ضم٤مزي 

                                                           

 .(3461أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (1)

 .(4485أظمرضمف اًمٌخ٤مرن رىمؿ ) (2)
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ـ    اا لحتديده اًمٗمْم٤مئؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م شم٘مديره  أطم٤مدي٨ًم  ٜم٧َم ٢مذا شمْمٛم  وم :ذم ُمقاوع فً ىمي دَ ٌص  شمٔم

ى  ذم لىم٧مى  صالةى  ُمثؾي  ءةى  ُمٕملم  ً = ٜم٦م ُمٕمٞم   أل قمغم صٗم٦مى  ،ُمٕمٞمٜم٦م سم٘مرا  ّق   ،ذًمؽ زَ مل جيي

 :ومٞمف لني ُم٤م ًمق رً  سمخالٌؽ  :ذقمل   سمدًمٞمؾى   مل يث٧ٌَم هذا اًمقصػ اعمٕملم   اؾمتح٤ٌمبي 

ً   ـ دظمؾي ُمي  اهلل ذم اًمًقؾ  ري يمَ ذٌ  وم٢مق  .. ٤مق ًمف يمذا ليمذاوم٘م٤مـ: ُ إهل إُ اهلل يم قؾي اًم

  ح٤م ومٞمف ُمـ ذيمرٌ  ،٥م  ُمًتحي 
ٌ
 رً ذايمٌ   :يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اعمٕمرلؽ ،سملم اًمٖم٤مومٚملم اهلل

  اهلل ذم اًمٖم٤مومٚملم يم٤مًمِمجرةٌ 
ٌ
ء ٌب  ٤م شم٘مديرً ، وم٠مُم  (1)اًمٞم٤مسمس  سملم اًمِمجرٌ  اخليا  اًمثقا

رلاك اًمذن حدي٨م ؼضم٤مء اًم ُمثٚمفٌ  لذم ،صمٌقشمفٌ  فً دي ف لُ قمي صمٌقشمً  ر  ؼال يْمؼومٞمف وم ٛمرلن  ؼاًم

 ٤مكً أقمٓمي  ذًمؽ اًمٗمْمؾٌ  سمف رضم٤مءي  ؾي ٛمٌ ومٕمي  ومٞمف ومْمؾو  قمـ اهلل رءو  فً ٖمي ـ سمٚمي ُمي   ن:اًمؽمُمذ

 .لإق مل يٙمـ ذًمؽ يمذًمؽ  اهلل ذًمؽي 

 لؼرهٞم٥م ُ ومؼرهمٞم٥م لاًمتؼف ذم اًمتؼؾ سمؼٛمؼٕمؼرلم ليً ؼ٤مب يً ؼٌؼذا اًمؼـه أق   ح٤مصًؾ ؼوم٤مًم

قمغم اًمدًمٞمؾ  اًمثقاب لاًمٕم٘م٤مب يتقىمًػ  لهق ُم٘م٤مديرً  ُمقضمٌفٌ  صمؿ اقمت٘م٤مدً  ،اُؾمتح٤ٌمب

 .(2)ـها  اًمنمقمل

 شم٘مدير: يمؾ   ومٕمغم يمؾ   : (اُقمتّم٤مف)ذم  لسمٜمحق يمالف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مـ اًمِم٤مـمٌل  

 وم٤مًمؽمهمٞم٥ًم  ،ذم اعمنملقم٤مت ُمـ ـمريؼ صحٞمح لُمرشمٌتفً  ٙمٛمفً طًم  صم٧ٌمي  ومٞمف إقَ  ٥مي هم  ُم٤م رً 

ُ   لإقَ  ،رٖمتٗمي سمٖمػم اًمّمحٞمح ُمً  ح٦م اًمّم   طمدي٨م اًمؽمهمٞم٥م وم٤مؿمؽمطً   ُمـمل يث٧ٌم إ

ا ُ   ،أبده ومٚم٘مد همٚمط ذم  :ؾمقخاًمر    ظمرضم٧م قمـ ـمريؼ اًم٘مقف اعمٕمدلديـ ذم أهؾٌ لإ

ًي ممـ يً  ٤مقم٦مو ؼٛمؼٛمٙم٤مق ضمؼهذا اًم ف   ًص ليتخّم   ،إمم اًمٗم٘مف ٥ًم ٜم شم٦ٌم سمدقمقم رً  قمـ اًمٕمقا

                                                           

ٗمًف اًّم٤ٌمين ذم وٕمٞمػ اًمؽمهمٞم٥م لاًمؽمهٞم٥م (1)  .(1751) وٕم 

 ًم٤ٌمين.لاٟمٔمر ُم٘مدُم٦م صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م لاًمؽمهٞم٥م ًمأل ،( 68 – 18/65) (2)
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لسم٤مهلل  ،لمصملم ذم اعمقوٕمي ٛمحد  ؼاًم يمالفٌ  ومٝمؿٌ  ط قمدفً هذا اًمٖمٚمي  لأصًؾ  ،خقاصؼاًم

  .(1)ـها اًمتقومٞمؼ 

 قمغم ُ رء ُمـ اّطم٤مدي٨م لاِصم٤مر اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمّمقومٞم٦م يمثػمها ُم٤م يٌٜمقق ؿمقاهؼي  إق  

٤م سمؾ ذم اًمٌخ٤مرنؼاًم لأطمٞم٤مٟمه٤م يٙمقق أصًؾ  ،ٛمقوققم٦مؼسمؾ لاًم ًمٙمـ  ،حدي٨م صحٞمحه

٤م ومٞمقمهؽي  اًمِم٤مهد ُمٜمف ًمٞمسي  ً   ،إمم اًمٌخ٤مرن لكٌ سمٕمزي  صحٞمحه  ٙمقق سمٕم٤ٌمراتى لأطمٞم٤مٟمه٤م يتٛم

 :لهل يم٘مقـ اهلٞمثٛمل أل همػمك :قمٜمد ذلن اعمٕمروم٦م اًمتّمحٞمحي  شمٗمٞمدً ّهؾ اًمٕمٚمؿ ُ 

ـً رضم٤مًمً  ٤مهذا ُ يً  وم٢مق   :صم٘م٤مت لهٙمذا أل رضم٤مًمفً  ،اًمّمحٞمح ف رضم٤م ، (2)ٗمٞمد شمّمحٞمحه

ـً  :ح٦مسم٤مًمّم   أظمرم ًمٚمجزفٌ  ذلطو  سم٘مٞم٧َم  إذَ  ٤م  ،ُمٜمٝم٤م اُشمّم٤م ًمذا ُ يٙمقق صحٞمحه

  ُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصؿ قمٜمف طمديثه٤م قمـ رؾمقـ اهلل تف إمم اًمّمح٤ميب إذا يم٤مق اعمتٙمٚم  سمّمح   حي  إذا ًس  إ

حف طمتك لًمق ـ يّمح  سمحثقا قمٛم   أل أثرى  لأطمٞم٤مٟمه٤م إذا رهمٌقا ذم اُؾمتدُـ سمحدي٨مى 

                                                           

(1) (2/31.) 

 هذا ومال وم٤مئدة يمؼمم وم٢مذا قمروم٧مي  (: 3/317ىم٤مـ اإلُم٤مف اًّم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ) (2)

(: رلاك اًمٓمؼماين لرضم٤مًمف رضم٤مـ اًمّمحٞمح همػم إؾمح٤مؾ 8/176ُمـ ىمقـ اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع )

 سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٓم٤مًم٘م٤مين لهق صم٘م٦م لومٞمف وٕمػ. ا

(: أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م لاًمٓمؼماين 5/139ليمذًمؽ ُمـ ىمقـ احل٤مومظ ذم اًمٗمتح )

 ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت. 

٤م ًمٞمس هق يمٍؾ  يمققي  ّق   ٤م، سمؾ حت٘م   ُم٤م جي٥ًم  رضم٤مـ اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مشمه ٘مف ذم اًمًٜمد طمتك يٙمقق صحٞمحه

ٌ  ؼرلط اّؾم٤مؾمؼُمـ اًمِم رطو ؼهق ؿم اّئٛم٦م ذم اًمٙمالف قمغم  ٤مٌت ؼٕمل ًمٙمٚمٛمٞم٦م ذم ذًمؽ، سمؾ إق شمت

ـً  ىمقـ أطمدهؿ ذم طمدي٨مى  ٜمل قمغم أق  د دًم  اّطم٤مدي٨م ىم  إؾمٜم٤مدك صم٘م٤مت ( يدـ قمغم أق   ُم٤م ) رضم٤م

رضم٤مًمف صم٘م٤مت وم٘مط  سم٠مق   حي ام س  حف، لإٟم  لًمذًمؽ مل يّمح   ،٦مسمؾ ومٞمف قمٚم   ،اإلؾمٜم٤مد همػم صحٞمح

ًي  .ـها ؾ ومت٠مُم   ـى لىمد سم  (. 77 - 1/77ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م لاًمؽمهٞم٥م ) ٓمف سمٓمق
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 سم٠مىمقاـ و٤مرسملمي : (1)يم٤مهلٞمثٛمل لاًمًٞمقـمل :يم٤مق ُمت٤ًمهاله ذم اًمتّمحٞمح لاًمتْمٕمٞمػ

ـي  احل٤مئط لًمق يم٤مٟمقا أيمثري  أهؾ اًمٕمٚمؿ اِظمريـ قمرضي   .هلذا اًمٕمٚمؿ لأت٘م

 ،حفـ صح  ق ذم قمزل احلدي٨م إمم ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح أل إمم ُمي لأطمٞم٤مٟمه٤م يٙمذسمق

ٌي  يٕمزل أطم٤مدي٨مي  (قمكم اجلٗمرن)اًمّمقذم  لىمد ؾمٛمٕم٧ًم   حٞمح لًمٞم٧ًمل اًمّم  إمم ص٤مطم

ا :ومٞمٝمام   .يمذسمه٤م لزلره

  ٌ  ؾمٌٕم٦م: ف ذم اخلت٤مف قمغم شمٜمٌٞمٝم٤متى لسمٕمد هذك اعم٘مدُم٤مت اًمٕمنم أب

لذًمؽ أهن٤م ذم  ، أىمقاـًمٗمظ اًمّمقومٞم٦م قمغم ٤مء ذم ٟم٦ًٌمٌ ؼاًمٕمٚمٛم شمٜم٤مزعي  :اًمتٜمٌٞمف اّلـ

 لذًمؽ ُمـ ُمٕم٤مملٌ : ًمّمقؽ ٌسى لقم٤ٌمدة لًمً  هدى ذلن زً  ألـ إـمالىمٝم٤م يم٤مٟم٧م قمغم ىمقفى 

 ام سمدأ اُٟمحراؽلإٟم   ،ريـلمل يٙمـ هل١مُء ُمـ اّظمٓم٤مء اًمٕم٘مدي٦م ُم٤م قمٜمد اعمت٠مظم   ،اًمزهد

ٌ   ىمٚمٞماله صمؿ أظمذ يزداد ُم٤م سملم طملمى   ،دلا سم٤مًمٌدع لاعمحدصم٤مت اًمٙمثػماتلآظمر طمتك شمٕم

ـً  صؾي لسمؾ  ٌ   احل٤م دي  ،يمٞم٤مت طمتك ذم اًمرسمقسمٞم٦مًقا سم٤مًمنم  سمٌٕمْمٝمؿ أق شمٚم ٝمؿ ذيمً  ومزا

 .يم٠ميب ضمٝمؾ لأيب هل٥م ٤مر ىمريشى قمغم يمٗم  

إمم اإليامق  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مٟم٧م اًمٜم٦ًٌم ذم زُمـ رؾمقـ اهلل   :(2)ىم٤مـ اسمـ اجلقزن 

 ٘مقا شمٕمٚم   صمؿ ٟمِم٠م أىمقافو  ،زاهد لقم٤مسمد اؾمؿً  صمؿ طمدثي  ،٘م٤مـ ُمًٚمؿ لُم١مُمـومٞمً  ،لاإلؾمالف

ٌ  سم٤مًمزه  ذلا ذم ذًمؽ ـمري٘م٦مه لاخت   ،قا قمـ اًمدٟمٞم٤م لاٟم٘مٓمٕمقا إمم اًمٕم٤ٌمدةد ومتخٚم  د لاًمتٕم

قمٜمد  سمف سمخدُم٦م اهلل  ـ اٟمٗمردي ألـ ُمي  لرألا أق   ،٘مقا هب٤مخٚم  ؼ٤م شمدلا هب٤م لأظمالىمه شمٗمر  

وم٤مٟمتًٌقا إًمٞمف عمِم٤مهبتٝمؿ  ،لاؾمٛمف اًمٖمقث سمـ ُمر ،٘م٤مـ ًمف صقوم٦ميً  سمٞمتف احلراف رضمؾو 

ًً :  اهلل ٤مك ذم اُٟم٘مٓم٤مع إممإي     .قا سم٤مًمّمقومٞم٦مٛم  وم

                                                           

 (.3/263( )637، 311، 273، 232، 1/181ًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًم٤ٌمين )اًمًٚمًٚم٦م ا :اٟمٔمر (1)

 .(145شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ) (2)
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ىم٤مـ أبق  :أب٠ٌمب٤م حمٛمد سمـ ٟم٤مس قمـ أيب إؾمح٤مؾ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد احل٤ٌمـ ىم٤مـ

  لًمٞمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إمم أن   ؾم٠مخ٧ًم  :ح٤مومظ ىم٤مـؼحٛمد قمٌد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد اًمؼُم
ى
 رء

ًي يً   ٘م٤مـ هلؿ صقوم٦م اٟم٘مٓمٕمقا إمم اهلل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يً  يم٤مق ىمقفو  :وم٘م٤مـ ؟اًمّمقذم ٥ًم ٜم

ٌ  ومٛمي  :اًمٙمٕم٦ٌم ٜمقا ٓمي لىمي   .قومٞم٦مف هبؿ ومٝمؿ اًمّم  ـ شمِم

ومٝم١مُء اعمٕمرلومقق سمّمقوم٦م لًمد اًمٖمقث سمـ ُمر سمـ أظمل متٞمؿ  :ىم٤مـ قمٌد اًمٖمٜمل

 .سمـ ُمرا

ًمٚمٜم٤مس ُمـ قمروم٦م إمم  يم٤مٟم٧م اإلضم٤مزة سم٤محل٩م   :لسم٤مإلؾمٜم٤مد إمم اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ىم٤مـ

ليم٤مق  ،صمؿ يم٤مٟم٧م ذم لًمدك ليم٤مق ي٘م٤مـ هلؿ صقوم٦م ،اًمٖمقث سمـ ُمر سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م

 .أضمز صقوم٦م :إذا طم٤مٟم٧م اإلضم٤مزة ىم٤مًم٧م اًمٕمرب

ًه  ـ لزمي ُمي  ٘م٤مـ ًمٙمؾ  لصقوم٦م لصقوم٤مق يً  :ىم٤مـ أبق قمٌٞمدة :ىم٤مـ اًمزسمػم  ٤مُمـ اًمٌٞم٧م ؿمٞم

 .ي٘م٤مـ هلؿ صقوم٦م لصقوم٤مق :اعمٜم٤مؾمؽ أل ىم٤مف سمٌمء ُمـ أُمرٌ  ،ُمـ همػم أهٚمفٌ 

 طمدصمٜمل أبق احلًـ اّثرف قمـ هِم٤مف سمـ حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل :ىم٤مـ اًمزسمػم

ًمًـ  ومٜمذرَت  ،ُّمف لًمد صقوم٦م ّبف ُم٤م يم٤مق يٕمٞمًش  ل اًمٖمقث سمـ ُمر٤م ؾمٛم  ؼٛمإٟم   :ىم٤مـ

ـ   قم٤مشي   ،قوم٦مؼوم٘مٞمؾ ًمف ص ،ومٗمٕمٚم٧م ،اًمٙمٕم٦ٌم ف رسمٞمطي لًمتجٕمٚمٜم   ،صقوم٦م فٌ ؼؼسمرأؾم ًمتٕمٚم٘م

 .لًمقًمدك ُمـ سمٕمدك

 :لطمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذرن قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمراق ىم٤مـ :ىم٤مـ اًمزسمػم

: وم٘م٤مًم٧م -لىمد لًمدت ٟمًقة  -ٛمٞمؿ سمـ ُمر ؼشم ىم٤مًم٧م أف :أظمؼمين قم٘م٤مـ سمـ ؿم٦ٌم ىم٤مـ

ًّ همالُمه  ق لًمدًت إ هلل قمكم   قمٜمد  تفً ٤م رسمٓمي ؼومٚمٛم ،ف ًمٚمٌٞم٧م ومقًمدت اًمٖمقث سمـ ُمرقمٌدٟم  ٤م 

ُ  ؼُم٤م ص :وم٘م٤مًم٧م ،رظمكؼتؼلاؾم ٘مطي ؼؼسمف لىمد ؾم َت ومٛمر   ر  ؼحؼاًم فً ٤مسمي ؼاًمٌٞم٧م أص  ٤مر اسمٜمل إ

 ُمٜمك لُمـ ُمٜمك إمم اًمٜم٤مس ُمـ قمروم٦م إمم لإضم٤مزةً  ليم٤مق احل٩م   ،ل صقوم٦مومًٛم   .صقوم٦م

 ُمٙم٦م ًمّمقوم٦م.
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ومٚمؿ شمزـ ذم قمدلاق  ،هت٤م قمدلاقصقوم٦م طمتك أظمذي  ومٚمؿ شمزـ اإلضم٤مزة ذم قم٘م٥ٌم 

 ظمذهت٤م ىمريش.أطمتك 

 ،إمم أهؾ اًمّمٗم٦م ُمٜمًقبو  ؽي إمم أق اًمتّمق   ىمقفو  ومّمؾ: ىم٤مـ اعمّمٜمػ: لىمد ذه٥مي 

 قوم٦م ذمؼ٦م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ صٗم٦م صاًمّمٗم   ٝمؿ رألا أهؾي ؼ٤م ذهٌقا إمم هذا ّبؼٛملإٟم  

ء يي  أهؾي  وم٢مق   :لُمالزُم٦م اًمٗم٘مرٌ  اُٟم٘مٓم٤مع إمم اهلل  ُمقق قمغم ٘مدً اًمّمٗم٦م يم٤مٟمقا وم٘مرا

 ،ملسو هيلع هللا ىلصٜمٞم٧م هلؿ صٗم٦م ذم ُمًجد رؾمقـ اهلل ومًٌ  ،لُ ُم٤مـ لُم٤م هلؿ أهؾو  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل 

 .لىمٞمؾ أهؾ اًمّمٗم٦م

ٛمًٚمٛملم ومجٕمؾ ؼصٗم٦م ًمْمٕمٗم٤مء اًم ٜمٞم٧َم سمً  :ًـ ىم٤مـؼحؼحدي٨م سم٢مؾمٜم٤مد قمـ اًمؼلاًم

ـً ؼؼليم٤مق رؾم ،رى ؼتٓم٤مقمقا ُمـ ظمٞمؼؼاؾماعمًٚمٛمقق يقصٚمقق إًمٞمٝم٤م ُم٤م  ي٠متٞمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ق

 .لقمٚمٞمؽ اًمًالف ي٤م رؾمقـ اهلل :ومٞم٘مقًمقق ،الف قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمّمٗم٦مؼاًمً :ومٞم٘مقـ

  .ي٤م رؾمقـ اهلل سمخػمى  :ومٞم٘مقًمقق ؟يمٞمػ أصٌحتؿ :ومٞم٘مقـ

 ،ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م يمٜم٧ًم  :لسم٢مؾمٜم٤مد قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ اعمجٛمر قمـ أبٞمف قمـ أيب ذر ىم٤مـ

ًي ليمٜم    ،رؽ سمرضمؾى ؼومٞمٜمّم ؾى ؼرضم ومٞم٠مُمر يمؾ   ملسو هيلع هللا ىلصقـ اهلل ؼرؾم ٟم٤م سم٤مبي طميي ٞمٜم٤م ؼ٤م إذا أُم

 ك،سمٕمِم٤مئف ومٜمتٕمِم   ملسو هيلع هللا ىلص ٟم٤م اًمٜمٌل  رً ومٞم١مصمٌ  ،ُمـ أهؾ اًمّمٗم٦م قمنمة أل أىمٍؾ  ـ سم٘ملي ومٞمٌ٘مك ُمي 

 . ٟم٤مُمقا ذم اعمًجد : ملسو هيلع هللا ىلصٜم٤م ىم٤مـ رؾمقـ اهلل همَ وم٢مذا ومري 

 :٦م ارلرةه دىمام أيمٚمقا ُمـ اًمّم  لإٟم   ،دلا ذم اعمًجد ارلرةه ام ىمٕمي له١مُء اًم٘مقف إٟم  

 .اهلل قمغم اعمًٚمٛملم اؾمتٖمٜمقا قمـ شمٚمؽ احل٤مـ لظمرضمقا  ومٚمام ومتحي 

  .لٗم  ّبف ًمق يم٤مق يمذًمؽ ًم٘مٞمؾ ٌص  ،طاًمّمقذم إمم أهؾ اًمّمٗم٦م همٚمي  لٟم٦ًٌمً 
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ٌقا إًمٞمٝم٤م ؼًومٜمً  -رة ؼلهل سم٘مٚم٦م رقمٜم٤مء ىمّمٞم -قوم٤مٟم٦م ؼإمم أبف ُمـ اًمّم ٥مي ؼهٌ د ذً ؼلىم

ء  .ًٌقا إًمٞمٝم٤م ًم٘مٞمؾ صقوم٤مينٟمً ّبف ًمق  ،٤م همٚمطلهذا أجْمه  :ُضمتزائٝمؿ سمٜم٤ٌمت اًمّمحرا

 ،إمم صقوم٦م اًم٘مٗم٤م لهل اًمِمٕمرات اًمٜم٤مسمت٦م ذم ُم١مظمرك هق ُمٜمًقبو  :لىم٤مـ آظمرلق

 .لسومف قمـ اخلٚمؼ اًمّمقذم قمٓمػ سمف إمم احلؼ   يم٠مق  

 . لاًمّمحٞمح اّلـ :لهذا حيتٛمؾ ،إمم اًمّمقؽ سمؾ هق ُمٜمًقبو  :لىم٤مـ آظمرلق

 ،ا ذم اًم٘مرلق اًمثالصم٦مره ٟمف مل يٙمـ ُمِمٝمق٢ماًمّمقومٞم٦م وم أُم٤م ًمٗمظً  ىم٤مـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  

لاطمد ُمـ اّئٛم٦م  سمف قمـ همػمً  ؿي لىمد ٟم٘مؾ اًمتٙمٚم   ،ؿ سمف سمٕمد ذًمؽ٤م اؿمتٝمر اًمتٙمٚم  ؼٛملإٟم  

قمـ  نلىمد رل ،لهمػممه٤م ؾمٚمٞمامق اًمداراين يم٤مإلُم٤مف أمحد سمـ طمٜمٌؾ لأيب :لاًمِمٞمقخ

  .ذًمؽ قمـ احلًـ اًمٌٍمن ٝمؿ يذيمرً لسمٕمًْم  ،ؿ سمفؾمٗمٞم٤مق اًمثقرن أبف شمٙمٚم  

 ٟمف ُمـ أؾمامء اًمٜم٥ًم يم٤مًم٘مرر٢موم ،وٞمػ إًمٞمف اًمّمقذماًمذن أً  لشمٜم٤مزقمقا ذم اعمٕمٜمك

ـٌ ؼلاًم ّبف ًمق يم٤مق  :ٗم٦م لهق همٚمطإمم أهؾ اًمّم   ٦ٌمو ؼٟمف ٟمًإوم٘مٞمؾ  ،ذًمؽ ٛمدين لأُمث٤م

 :٤م همٚمطلهق أجْمه  ،ف سملم يدن اهللػ اعم٘مد  ٟم٦ًٌم إمم اًمّم   :ل لىمٞمؾٗم  ًص  يمذًمؽ ًم٘مٞمؾي 

 .ٟمف ًمق يم٤مق يمذًمؽ ًم٘مٞمؾ صٗمل٢موم

 :ّبف ًمق يم٤مق يمذًمؽ ًم٘مٞمؾ :لهق همٚمط ،ُمـ ظمٚمؼ اهلل ٗمقةٟم٦ًٌم إمم اًمّم   :لىمٞمؾ

 .صٗمقن

 ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٕمرب يم٤مٟمقا جي٤ملرلق :لىمٞمؾ ٟم٦ًٌم إمم صقوم٦م سمـ سمنم سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م

ًي يً  ،سمٛمٙم٦م ُمـ اًمزُمـ اًم٘مديؿ وم٘مه  ،٤ًمؿإًمٞمٝمؿ اًمٜم   ٥ًم ٜم ٤م ًمٚمٜم٥ًم ُمـ لهذا لإق يم٤مق ُمقا

 لوملم قمٜمد أيمثرّق ه١مُء همػم ُمِمٝمقريـ لُ ُمٕمر ،٤مأجْمه  ٟمف وٕمٞمػو ٢مضمٝم٦م اًمٚمٗمظ وم

  ً  ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م لاًمت٤مسمٕملم اًمٜم٥ًًم  إمم ه١مُء ًمٙم٤مقي  ٤ًمؿً ٥ًم اًمٜم  لّبف ًمق ٟمً  ،٤مؿاًمٜم



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

172 

هذك اًم٘مٌٞمٚم٦م لُ  ؿ سم٤مؾمؿ اًمّمقذم ُ يٕمرًؽ ُمـ شمٙمٚم   هم٤مًم٥مي  لّق   ،لشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ألمم

 .هل٤م ذم اإلؾمالف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُ لضمقدي  ٤م إمم ىمٌٞمٚم٦مى يرى أق يٙمقق ُمْم٤مومه 

ـ ُم٤م فمٝمرت وم٢مٟمف أل   ،قؽؼٌس اًمّمإمم ًمً  ٦ٌمو ؼأبف ٟمً -لؽ ٛمٕمرؼلهق اًم -لىمٞمؾ 

أصح٤مب قمٌد اًمقاطمد  ـ سمٜمك دليرة اًمّمقومٞم٦م سمٕمًض اًمّمقومٞم٦م ُمـ اًمٌٍمة لألـ ُمي 

ليم٤مق ذم اًمٌٍمة ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم  ،حًـؼلقمٌد اًمقاطمد ُمـ أصح٤مب اًم ،سمـ زيدا

 .(1)ـها هد لاًمٕم٤ٌمدة لاخلقؽ لٟمحق لذًمؽ ُم٤م مل يٙمـ ذم ؾم٤مئر أهؾ اُّمّم٤مر اًمز  

ـً  فً ٚمي حف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اطمتٛمي لاًمذن رضم    .اجلقزن لاّؾمٝمؾ ذم هذا اسم

ٌ  ؽ يً يم٤مق اًمتّمق   :اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين ديـ ممـ ًمٞمًقا ٓمٚمؼ قمغم سمٕمض اًمًٚمػ اعمتٕم

ـً  ًمٙمٜمف ؾم٤مءي  ،ُمـ أهؾ اًمٌدع  .اًمٔم٤مهر لاًم٤ٌمـمـ لاسمتدقمقا قمٚمؿي  اًمّمقومٞم٦م سمٕمدً  طم٤م

 صصمؿ شمرظم   ،هد اًمٙمكم  ز  لاًمتّمقؽ ـمري٘م٦م يم٤مق اسمتداؤه٤م اًم ىم٤مـ اسمـ اجلقزن: 

ف  ال  ٤مـ إًمٞمٝمؿ ـمً ؼومٛم ،ىمص٤مع لاًمر  ؼٛمٜمتًٌقق إًمٞمٝم٤م سم٤مًمًٛمؼاًم ٤م ؼٛمؼًم ب اِظمرة ُمـ اًمٕمقا

ـي ؼلُم ،دزـهؼٔمٝمرلٟمف ُمـ اًمتيً  راطم٦م ؼدهؿ ُمـ اًمؼ٤م يرلق قمٜمؼٛمؼالب اًمدٟمٞم٤م ًمؼإًمٞمٝمؿ ـم ٤م

ومالسمد ُمـ يمِمػ شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس قمٚمٞمٝمؿ ذم ـمري٘م٦م اًم٘مقف لُ يٜمٙمِمػ  :ٕم٥ملاًمٚم  

ٛمقومؼ ؼلاهلل اًم :قره٤مؼأُم رٌح ؼؼلؿم ،ذك اًمٓمري٘م٦م لومرلقمٝم٤مـه ؾٌ ؼػ أصؼسمٙمِم ذًمؽ إُ

 ركً ٤م أفمٝمي ؼٛمؼًمل ،ُم٤مئتلم ؾمٜم٦م ؾؼٌؼىم قفؼًمٚم٘م فمٝمري  ؿً ؼاُؾم لهذا - ٤مـؼىم صمؿ -قاب ؼًمٚمّم

ٝم٤م أق اًمتّمقؽ لطم٤مصٚمً  :يمثػمة سمٕم٤ٌمراتى  لا قمـ صٗمتفٌ ٛمقا ومٞمف لقمؼم  ألائٚمٝمؿ شمٙمٚم  

قمغم  ٛمٚمفٌ ؼلطم ،ك قمـ اّظمالؾ اًمرذيٚم٦مج٤مهدة اًمٓمٌع سمرد  ؼاًمٜمٗمس لُم قمٜمدهؿ ري٤مو٦مً 

 ُمـ اًمزهد لاحلٚمؿ لاًمّمؼم لاإلظمالص لاًمّمدؾ إمم همػم ذًمؽ :اّظمالؾ اجلٛمٞمٚم٦م

                                                           

 (.11/5)جمٛمقع اًمٗمتقم  (1)
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 - ىم٤مـ صمؿ -ذم اًمدٟمٞم٤م لاًمثقاب ذم اّظمرم  ٙم٥ًم اعمدائحي ُمـ اخلّم٤مـ احلًٜم٦م اًمتل شمً 

ٌ   قف:ؼاًم٘م ألائؾ يم٤مق هذا لقمغم ٌ   صمؿ ٞم٤مء،ؼؼأؿم ذم قمٚمٞمٝمؿ ًس ؼإسمٚمٞم سؼومٚم  ـُمي  قمغم سؼؼًم

دي  اًمث٤مين اًم٘مرق ذم ـمٕمٛمفً  زادي  ىمرقو  كؼُمْم ٤مؼومٙمٚم ٛم شم٤مسمٕمٞمٝمؿ: ُمـ سمٕمدهؿ فؼٞمؼشمٚمٌ ومزا ًً 

ـ أق إمم قمٚمٞمٝمؿ   .اًمتٛمٙمـ هم٤مي٦م اعمت٠مظمريـ ُمـ متٙم 

هؿ أبف قمٚمٞمٝمؿ شمٚمٌٞمًفٌ  أصًؾ  ليم٤مق  ،اعم٘مّمقد اًمٕمٛمؾ أق لأراًهؿ اًمٕمٚمؿ قمـ صد 

ٌ   ومٚمام أـمٗم٠مي  اعم٘مّمقد  ؿ ُمـ أراك أق  ومٛمٜمٝم :ٚمامتٓمقا ذم اًمٔم  ُمّم٤ٌمح اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ خت

ٌ   ،ّمٚمح أبداهنؿاًمدٟمٞم٤م ذم اجلٛمٚم٦م ومرومْمقا ُم٤م يً  ُمـ ذًمؽ شمرؿً   ،ٝمقا اح٤مـ سم٤مًمٕم٘م٤مربلؿم

حٛمؾ قمغم اًمٜمٗمقس طمتك إٟمف يم٤مق ومٞمٝمؿ ؼلسم٤مًمٖمقا ذم اًم ،٤مًمحؼٚمؼ ًمٚمٛمّمقا أبف ظًم ؼلٟمً

  .ُمـ ُ يْمٓمجع

  .اجل٤مدة همػم أهنؿ قمغم همػمٌ  له١مُء يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مصدهؿ طمًٜم٦مو 

سمام ي٘مع إًمٞمف ُمـ اّطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م لهق  يٕمٛمًؾ  ٦م قمٚمٛمفٌ ٘مٚم  ـ يم٤مق ًملومٞمٝمؿ ُمي 

  .ُ يدرن

فو  ٗمقا ٛمقا هلؿ ذم اجلقع لاًمٗم٘مر لاًمقؾم٤ملس لاخلٓمرات لصٜم  ومتٙمٚم   صمؿ ضم٤مء أىمقا

 اًمتّمقؽ لأومردلك سمقا ُمذه٥مي لضم٤مء آظمرلق ومٝمذ   ،ذم ذًمؽ ُمثؾ احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل

ً   :زلك هب٤مُمٞم   سمّمٗم٤متى   ،لاًمقضمد لاًمرىمص لاًمتّمٗمٞمؼ امعُمـ اُظمتّم٤مص سم٤معمرىمٕم٦م لاًم

ٝمؿ ؼخ يْمٕمقق ًم٤ميٜمٛمل لاّؿمٞم صمؿ ُم٤م زاـ اُّمرً  ،زلا سمزي٤مدة اًمٜمٔم٤موم٦م لاًمٓمٝم٤مرةلمتٞم  

٤م ليتٙمٚم    ليتٗمؼ سمٕمدهؿ قمـ اًمٕمٚمامء ُ سمؾ رؤيتٝمؿ ُم٤م هؿ ومٞمف ،ٛمقق سمقاىمٕم٤مهتؿألو٤مقمه

 .اًمٔم٤مهر اًمنميٕم٦م اًمٕمٚمؿي  لضمٕمٚمقا قمٚمؿي  ،اًم٤ٌمـمـ قك اًمٕمٚمؿي أل ذم اًمٕمٚمقف طمتك ؾمٛم  

ق ومٞمف ٞمياملاهل احلؼ   قمك قمِمؼي إمم اخلٞم٤مُت اًمٗم٤مؾمدة وم٤مد   سمف اجلقعً  ـ ظمرجي ؿ ُمي لُمٜمٝم

ًي ومٙم٠مهن   ٤م ُمًتح   .ٗمر لاًمٌدقم٦مله١مُء سملم اًمٙمً  :ـ اًمّمقرة ومٝم٤مُمقا سمفؿ خت٤ميٚمقا ؿمخّمه
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فى ٕم  ؼؼصمؿ شمِم ـ ىم٤مـ ومٛمـ ه١مُء ُمي  :دت قم٘م٤مئدهؿؼومٗمً ،رؾُمٜمٝمؿ اًمٓم   ٧ٌم سم٠مىمقا

 .ـ ىم٤مـ سم٤مُحت٤مدلُمٜمٝمؿ ُمي  ،سم٤محلٚمقـ

لضم٤مء أبق  ،ٝمؿ سمٗمٜمقق اًمٌدع طمتك ضمٕمٚمقا ّبٗمًٝمؿ ؾمٜمٜمه٤مٌٓمخؼُم٤م زاـ إسمٚمٞمس يل

ً   قمٌد ومذيمر  ،اًمتٗمًػم لمجع هلؿ طم٘م٤مئؼي  (اًمًٜمـ)ػ هلؿ يمت٤مب ٚمٛمل ومّمٜم  اًمرمحـ اًم

 إؾمٜم٤مد ذًمؽ إمم أصؾى  قمٜمٝمؿ ومٞمف اًمٕمج٥م ذم شمٗمًػمهؿ اًم٘مرآق سمام ي٘مع هلؿ ُمـ همػمٌ 

قمٝمؿ ذم اًمٓمٕم٤مف ُمـ لري  لاًمٕمج٥ًم  ،قمغم ُمذاهٌٝمؿ ٤م محٚمقكً ؼٛملإٟم   ،ُمـ أصقـ اًمٕمٚمؿ

ج ٟمٍم أبق ٝمؿؼًم لصٜمػي  - ىم٤مـ صمؿ -لاٟم٤ًٌمـمٝمؿ ذم اًم٘مرآق  ٤م اًمنا  )عمع ٤مكؼؾمٛم يمت٤مسمه

 إق مجٚم٦م ُمٜمف ؾمٜمذيمر ُم٤م اعمرذلـ لاًمٙمالف اًم٘مٌٞمح اُقمت٘م٤مد ُمـ ومٞمف ذيمر اًمّمقومٞم٦م(

 اّطم٤مدي٨مي  ومٞمف ومذيمر اًم٘مٚمقب( )ىمقت اعمٙمل ـم٤مًم٥م أبق هلؿ لصٜمػ .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

ؽ ُمـ ؼر ذًمؼ٤مف لاًمٚمٞم٤مزم لهمٞمؼٚمقات اّجؼُمـ ص :ؾى ؼؼإمم أص ومٞمف تٜمدً ؼؼيً ُ لُم٤م ٦مٚمؼاًم٤ٌمـم

 لهذا اعمٙم٤مؿمٗملم( سمٕمض : )ىم٤مـلردد ومٞمف ىمقـ .لذيمر ومٞمف اُقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد ،اعمقوقع

  .ّلًمٞم٤مئف اًمدٟمٞم٤م ذم يتجغم    اهلل أق   اًمّمقومٞم٦م سمٕمض قمـ ومٞمف لذيمر وم٤مرغ، يمالفو 

ز، ُمٜمّمقر أبق أظمؼمٟم٤م ـم٤مهر حمٛمد  أبق ىم٤مـ: ىم٤مـ اخلٓمٞم٥م سمٙمر أبق ٤مأظمؼمٟم اًم٘مزا

 ،ٛمٙمل إمم اًمٌٍمة سمٕمد لوم٤مة أيب احلًلم سمـ ؾم٤مملؼىم٤مـ: دظمؾ أبق ـم٤مًم٥م اًم ،اًمٕمالؽ

ومخٚمط  ،جٚمس اًمققمظؼاًمٜم٤مس قمٚمٞمف ذم ُم وم٤مضمتٛمعي  ،وم٤مٟمتٛمك إمم ُم٘م٤مًمتف لىمدف سمٖمداد

 ٗمظ قمٜمف أبف ىم٤مـ: ذم يمالُمف ومحً 

وم٤مُمتٜمع ُمـ  ،رلكً لهجي  ًمٜم٤مًس قمف ا. ومٌد  !ُمـ اخل٤مًمؼ ٛمخٚمقؾ أار  ؼًمٞمس قمغم اًم

 .اًمٙمالف قمغم اًمٜم٤مس سمٕمد ذًمؽ

 قمغم ًم٤ًمق (ىمقت اًم٘مٚمقب)ػ أبق ـم٤مًم٥م اعمٙمل يمت٤مسمه٤م ؾمامك لصٜم   :ىم٤مـ اخلٓمٞم٥م

  .اًمّمقومٞم٦م لذيمر ومٞمف أؿمٞم٤مء ُمٜمٙمرة ُمًتٌِمٕم٦م ذم اًمّمٗم٤مت
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ذم  لذيمري  ،ٝمؿ يمت٤مب احلٚمٞم٦مؼػ ًمىم٤مـ اعمّمٜمػ: لضم٤مء أبق ٟمٕمٞمؿ اّصٌٝم٤مين ومّمٜم  

 قومٞم٦م أب٤م سمٙمر لقمٛمرذم اًمّم   ري أق يذيمً  ٌح ىمٌٞمح٦م لمل يًتي  ُمٜمٙمرةه  ٤مءي ؽ أؿمٞمطمدلد اًمتّمق  

، ومٞمف قمٜمٝمؿ ومذيمري  ،٤م لؾم٤مدات اًمّمح٤مسم٦م ٤مق لقمٚمٞم  ؼلقمثٛم  ُمٜمٝمؿ لذيمري  اًمٕمج٥مي

ـي  اًم٘م٤ميض ًذحيه٤م  ذيمر ليمذًمؽ طمٜمٌؾ، سمـ لأمحد اًمثقرن لؾمٗمٞم٤مق اًمٌٍمن لاحلً

ٚمٛمل    ً  اًمٙمرظمل لُمٕمرلومه٤م أدهؿ سمـ لإسمراهٞمؿ اًمٗمْمٞمؾي  اًمّمقومٞم٦م( )ـمٌ٘م٤مت ذم اًم

  .اًمزه٤مد ُمـ أهنؿ إمم أؿم٤مر سم٠مق اًمّمقومٞم٦م ُمـ لضمٕمٚميًٝمؿ

ـ   ،قمغم اًمزهد ُمٕمرلؽ يزيدً  ُمذه٥مو  ًؽ وم٤مًمتّمق    اًمزهد قمغم اًمٗمرؾ سمٞمٜمٝمام أق   ليد

 .قا اًمتّمقؽ قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذيمركلىمد ذُم   ،أطمدو  فً مل يذُم  

ر ومٞمٝم٤م ومذيم (٤مًم٦مؼاًمرؾم)رن يمت٤مب ؼاًمٙمريؿ سمـ هقازق اًم٘مِمٞم ٝمؿ قمٌدؼًم ػي لصٜم  

 ٜم٤مء لاًمٌ٘م٤مء لاًم٘مٌض لاًمًٌط لاًمقىم٧م لاحل٤مـ لاًمقضمداًمٕمج٤مئ٥م ُمـ اًمٙمالف ذم اًمٗمي 

 لاًمقضمقد لاجلٛمع لاًمتٗمرىم٦م لاًمّمحق لاًمًٙمر لاًمذلؾ لاًمنمب لاعمحق لاإلصم٤ٌمت

 لاًمتجكم لاعمح٤مارة لاعمٙم٤مؿمٗم٦م لاًمٚمقائح لاًمٓمقاًمع لاًمٚمقاُمع لاًمتٙمقيـ لاًمتٛمٙملم

 ركً ؼٞمؼلشمٗمً :لءؼس سمِمؼؼـ اًمتخٚمٞمط اًمذن ًمٞمإمم همػم ذًمؽ ُم ،ٞم٘م٦مؼح٘مؼريٕم٦م لاًمؼؼلاًمِم

  .ُمٜمف ٥ًم أقمجي 

 ومذيمر ومٞمف أؿمٞم٤مء (صٗمقة اًمتّمقؽ)لضم٤مء حمٛمد سمـ فم٤مهر اعم٘مدد ومّمٜمػ هلؿ 

ذم ُمقاوٕمف إق ؿم٤مء اهلل  ركً يمَ ح ذٌ ر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمٚمً ٜمذيمً ؼيمره٤م ؾمُمـ ذٌ  يًتحل اًمٕم٤مىمًؾ 

 قمٚمٛمٝمؿ ٦مىمٚم   اّؿمٞم٤مء هذك ُمثؾي  ه١مُء شمّمٜمٞمػ ذم اًم٥ًًٌم  ليم٤مق - ىم٤مـ صمؿ -شمٕم٤ممم 

ٜمقكً ؼؼؼاؾم ُم٤م قمغم ٝمؿؼلإىم٤ٌمًم لاِصم٤مر، الفؼلاإلؾم ٦مٜمؼسم٤مًمً ًي  ٤مؼلإٟم ٛم ،اًم٘مقف ـمري٘م٦م ُمـ تح

ًي  هد لُم٤م رألا طم٤مًم٦مه ًمز  ا ُمدًح  اًمٜمٗمقس ذم صم٧ٌمي  ىمد ّبف اؾمتحًٜمقه٤م  ُمـ طم٤مًم٦مٌ  ـي أطم

٤م أرؾ   ،ه١مُء اًم٘مقف ذم اًمّمقرة  ظمِمقٟم٦مى  لذم ؾمػم اًمًٚمػ ٟمقعً  :ُمـ يمالُمٝمؿ لُ يمالُمه
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 ه٤م اًمٜمٔم٤موم٦مفم٤مهرً  ح٤م ذيمرٟم٤م ُمـ أهن٤م ـمري٘م٦مو  ،اًمٜم٤مس إمم ه١مُء اًم٘مقف ؿمديد ؾي ُمٞم ق  إصمؿ 

  ٌ ً  ؼلذم وٛمٜمٝم٤م اًم ،دلاًمتٕم  ًؾ ؼد يم٤مق ألائؼلىم ،إًمٞمٝم٤م ٛمٞمًؾ ؼشم لاًمٓم٤ٌمعً  ،٤معؼٛمؼراطم٦م لاًم

ء ومّم٤مرلا أصدىم٤مء   .اًمّمقومٞم٦م يٜمٗمرلق ُمـ اًمًالـملم لاُّمرا

 ام هللإٟم   ،د إمم أصؾى ٗم٧م هلؿ ُ شمًتٜمٜم  هذك اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمتل ًص  ومّمؾ: لمجٝمقرً 

  .قه٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـلىمد ؾمٛم   ،ٟمقه٤ملدل   ،ٝمؿ قمـ سمٕمضٗمٝم٤م سمٕمًْم لاىمٕم٤مت شمٚم٘م  

ٛمد سمـ ؼأطم إمم أيب يٕم٘مقب إؾمح٤مؾ سمـ طمٞم٦م ىم٤مـ: ؾمٛمٕم٧ًم  سم٢مؾمٜم٤مدى  حدي٨ًم ؼلاًم

ؿ ومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م لُ وم٘م٤مـ: ُم٤م شمٙمٚم   ،خٓمراتؼًؾ قمـ اًمقؾم٤ملس لاًمؼطمٜمٌؾ لىمد ؾم

 .(1)ـها اًمت٤مسمٕمقق 

ً  ؼـ أىمؼُم ٨م:ؼث٤مًماًمتٜمٌٞمف اًم خ٤مًمٗمقق ؼٝمؿ ُمؼأب ٤مقً ؼقومٞم٦م سمٞمؼقمغم اًمّم رد  ؼٌؾ ذم اًمؼقم اًم

ً  ٝمً ٔمٝمرلق شمٕمٔمٞمٛمي ًمٚمِمٞمقخ اًمذن يً   .قمغم ـمري٘متٝمؿ يم٤مجلٜمٞمد لهمػمك ػمي ؿ لشم٘مديرهؿ لاًم

قمغم  اًمتٕمقيؾي  لق سم٠مق  ٘مر  لىمد يم٤مق ألائؾ اًمّمقومٞم٦م يً   :ىم٤مـ اسمـ اجلقزن 

  ً ٌ  لإٟم   ،ٜم٦ماًمٙمت٤مب لاًم  .ٝمؿ٦م قمٚمٛمٌ قمٚمٞمٝمؿ ًم٘مٚم   س اًمِمٞمٓم٤مقام ًم

٤مق ؼىم٤مـ أبق ؾمٚمٞمٛم :جٜمٞمد ي٘مقـؼاًم ؾمٛمٕم٧ًم  :خٚمدن ي٘مقـؼلسم٢مؾمٜم٤مد قمـ ضمٕمٗمر اًم

ُ  ٤مُمه ٧م اًم٘مقف أج  ٙمي ٙمت٦م ُمـ ٟمً ٤م شم٘مع ذم ٟمٗمز اًمٜم  ؼىم٤مـ رسمٛم :اًمداراين  ٤م ومال أىمٌؾ ُمٜمف إ

  ً  .ٜم٦مسمِم٤مهديـ قمدًملم اًمٙمت٤مب لاًم

ىم٤مـ  :قـُمقؾمك سمـ قمٞمًك ي٘م ؾمٛمٕم٧ًم  :لسم٢مؾمٜم٤مد قمـ ـمٞمٗمقر اًمًٌٓم٤مُمل ي٘مقـ

ذم  ُمـ اًمٙمراُم٤مت طمتك يرشمٗمعي  لي قمٓمأً  ؿ إمم رضمؾى ًمق ٟمٔمرشمً  :ىم٤مـ أبق يزيد :زم أيب

ء ومال شمٖمؽم    احلدلد. لا سمف طمتك شمٜمٔمرلا يمٞمػ دمدلٟمف قمٜمد اُّمر لاًمٜمٝمل لطمٗمظٌ اهلقا

                                                           

 .(145ص )شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس  (1)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

177 

 ـ شمرؿي ُمي  :ٓم٤مُمل ىم٤مـؼأب٤م يزيد اًمًٌ ٛمٕم٧ًم ؼؼؼؾم :ك ي٘مقـؼٜم٤مد قمـ أيب ُمقؾمؼؼلسم٢مؾم

ءة اًم٘مرآق لاًمت٘مِم   قمك اعمرى لاد   اجلٜم٤مئز لقمٞم٤مدةي  ٤مقم٦م لطمْمقري ؼاجلٛم لفي لًمز ػي ىمرا

 .هبذا اًمِم٠مق ومٝمق ُمٌتدع

ـي ـ اد  ُمي  :٤م ي٘مقـهي   ؾمٛمٕم٧ًم  :قمـ قمٌد احلٛمٞمد احلٌغم ي٘مقـ لسم٢مؾمٜم٤مدى   قمك سم٤مـم

 .ومٝمق هم٤مًمط ٙمؿى طًم  فم٤مهري  يٜم٘مًض  قمٚمؿى 

ً   سم٤مّصقـ اًمٙمت٤مٌب  دو ٜم٤م هذا ُم٘مٞم  ُمذهًٌ  :لقمـ اجلٜمٞمد أبف ىم٤مـ  .ٜم٦ملاًم

ً   ٜم٤م ُمٜمقطو ٚمٛمً قمٌ  :٤ملىم٤مـ أجْمه   ـ مل حيٗمظ اًمٙمت٤مب ليٙمت٥م احلدي٨مُمي  :ٜم٦مسم٤مًمٙمت٤مب لاًم

 .م سمف٘متدي ُ يً = ف لمل يتٗم٘م  

 اًمدٟمٞم٤م ًمٙمـ قمـ اجلقع لشمرؿٌ  ،ؽ قمـ اًم٘مٞمؾ لاًم٘م٤مـُم٤م أظمذٟم٤م اًمتّمق  : ٤ملىم٤مـ أجْمه 

، ٗم٤مء اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اهلل ؽ ُمـ صي اًمتّمق   ّق   :ٛمًتحًٜم٤متؼاح٠مخقوم٤مت لاًم لىمٓمعٌ 

ٞمكم ًمي  ًت رَ ٝمي ؼل ذم اًمدٟمٞم٤م وم٠مؾمؼٟمٗمً قمروم٧ًم  :٤م ىم٤مـ طم٤مرصم٦مؼقمـ اًمدٟمٞم٤م يمٛمؾ ف اًمتٗمر  لأصٚمً 

 .٤مرنهني  فمٛم٠مًت لأي 

 ُمِم٤مهدة في رٌ ع طمدلد اُّمر لاًمٜمٝمل ذم اًمٔم٤مهر طًم ُمـ وٞم   :لقمـ أيب سمٙمر اًمِمٗم٤مؽ

 .اًم٘مٚم٥م ذم اًم٤ٌمـمـ

 طم٤مًم٦مه  قمل ُمع اهلل يد   فً ـ رأجتي ُمي  :ـ اًمٜمقرن ًمٌٕمض أصح٤مسمفؼحًٞمؼلىم٤مـ اًم

ـ   قمل طم٤مًم٦مه يد   فً لُمـ رأجتي  ،فع ومال شم٘مرسمٜم  اًمنم   ٚمؿٌ قم قمـ طمد   رضمفً خًت   قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾو  ُ يد

ٌ  فم٤مهرى  هل٤م طمٗمظً  لُ يِمٝمدً    .قمغم ديٜمفٌ  فً ٛمَ وم٤مهت 

 لاطمد هق أق شمٚمزفي  قمغم ومْمؾى  جٛمقعو ؼف ُمٟم٤م هذا يمٚم  أُمرً  :جريرن ىم٤مـؼلقمـ اًم

ىم٦ٌم ىمٚمٌؽي    .ىم٤مئامه  ليٙمقق اًمٕمٚمؿ قمغم فم٤مهرؿي  ،اعمرا
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ًمي  قَ زٌ ـ مل يي ُمي  :لقمـ أيب ضمٕمٗمر ىم٤مـ ًمي  فً لأومٕم٤مًمي  فً أىمقا ً   فً لأطمقا ٜم٦م لمل سم٤مًمٙمت٤مب لاًم

 ذا ُمـ أىمقاـد صم٧ٌم ـهؼ٤مـ: لإَذ ىمؼ٤مـ. صمؿ ىمؼقاق اًمرضمؼٍدك ذم ديؼومال شمٕم ركً ؼٝمؿ ظم٤مـميت  

ق يم٤مق ذًمؽ ٢موم ،ٕمدهؿ قمـ اًمٕمٚمؿهمٚمٓم٤مت ًمًٌ ؿمٞمقظمٝمؿ لىمٕم٧م ُمـ سمٕمض أؿمٞم٤مظمٝمؿ 

رٟم٤م قمٜمٝمؿ طمذ   مل يّمح   لإقَ  احلؼ  قمٚمٞمٝمؿ إذ ُ حم٤مسم٤مة ذم  ف اًمرد  ٤م قمٜمٝمؿ شمقضم  صحٞمحه 

 .(1) صدر ؿمخصى  ُمـ أن   ُمـ ُمثؾ هذا اًم٘مقـ لذًمؽ اعمذه٥ٌم 

اًمٕمٚمؿ ذم ًم٤ًمق اًمّمقومٞم٦م للص٤مي٤مهؿ يمثػما ُم٤م يريدلق سمف اًمنميٕم٦م يم٘مقـ أيب 

اًمٕمٚمؿ ليم٘مقـ أيب يزيد قمٛمٚم٧م ذم  يٕم٘مقب اًمٜمٝمرضمقرن أومْمؾ اّطمقاـ ُم٤م ىم٤مرق

ُمـ اًمٕمٚمؿ لُمت٤مسمٕمتف لًمقُ اظمتالؽ  اعمج٤مهدة صمالصملم ؾمٜم٦م ومام لضمدت أؿمد قمغم

 .اًمٕمٚمامء ًمٌ٘مٞم٧م لاظمتالؽ اًمٕمٚمامء رمح٦م إُ ذم دمريد اًمتقطمٞمد

  ف سمٖمػمٌ شمٗمٕمٚمً  ومٕمؾى  يمؾ   :لهذا يم٘مقـ ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽمن
ى
 ـم٤مقم٦مه  - اىمتداء

 .قمغم اًمٜمٗمس ف سم٤مُىمتداء ومٝمق قمذابو شمٗمٕمٚمً  ليمؾ ومٕمؾى  .اًمٜمٗمس ومٝمق قمٞمًش  - أل ُمٕمّمٞم٦مه 

٤م ومال ٤مُمه اًم٘مقف أج   ٧ٌم ٙمي ٟمً  ٙمت٦م ُمـذم ىمٚمٌل اًمٜم   ام ي٘معً رسم   :داراينلىم٤مـ أبق ؾمٚمٞمامق اًم

ُ   أىمًٌؾ   .لم اًمٙمت٤مب لاًمًٜم٦ميـ قمدًمي  سمِم٤مهدي ُمٜمف إ

 .فٛمٚمً قمي  وم٤ٌمـمؾو  ٦مى ٜم  ؾًم  ٤ٌمعٌ سمال اشم   ـ قمٛمؾي ُمي  :لىم٤مـ ص٤مطمٌف أمحد سمـ أيب احلقارن

ًمي  فً أومٕم٤مًمي  قَ زٌ ـ مل يي ُمي  :لىم٤مـ أبق طمٗمص اًمٜمٞم٤ًمسمقرن سم٤مًمٙمت٤مب  لىم٧مى  يمؾ   فً لأىمقا

  ً  .ذم ديقاق اًمرضم٤مـ كً ومال شمٕمد   كً ٝمؿ ظمقاـمري ٜم٦م لمل يت  لاًم

ُ  ؼخٚمؼقمغم اًم دلدةو ؼؼٝم٤م ُمًيمٚم   رًؾ ؼاًمٓم   :حٛمدؼجٜمٞمد سمـ ُمؼىم٤مـ اًم  ك أثري ؼـ اىمتٗم ُمي ؼ إ

 .ملسو هيلع هللا ىلصؾمقـ اًمر  

                                                           

 .(152-151ص )شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس  (1)
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 :ذم هذا اُّمر ٘متدم سمفٌ ُ يً  ليٙمت٥م احلدي٨مي  ـ مل حيٗمظ اًم٘مرآقي ُمي : ٤مجْمه ألىم٤مـ 

ً   دو ُم٘مٞم  ٜم٤م هذا ٛمي ٚمَ قمٌ  ّق    .ٜم٦مسم٤مًمٙمت٤مب لاًم

ً  ُم  أـ ُمي  :٤مقؼلىم٤مـ أبق قمثٛم ُه ر اًم ـ لُمي  ،حٙمٛم٦مؼسم٤مًم  ٟمٓمؼي  لومٕماله ٜم٦م قمغم ٟمٗمًف ىمق

ُه ؼىم فٌ ؼٝمقم قمغم ٟمٗمًؼاًم ري أُم    ٿ ٺ ژ :٤مممؼ٤مـ اهلل شمٕمؼؼىم :٦مؼسم٤مًمٌدقم ؼي ؼ ٟمٓماله ؼ لومٕمق

 .]54النور: [ ژ ٿ

 لُ :فٚمقيمً قمٚمٞمف ؾًم  ؾي ٝمً إمم اهلل ؾمي  اًمٓمريؼي  ؿي ٚمٌ ـ قمي ُمي  :لىم٤مـ أبق محزة اًمٌٖمدادن

ُ   دًمٞمؾي  ًمفٌ   ُمت٤مسمٕم٦مً قمغم اًمٓمريؼ إمم اهلل إ ًمفٌ  اًمرؾمقـ ذم أطمقا  .لأومٕم٤مًمف لأىمقا

ـً  ٘مطلُمـ ًم ح٦ٌم ُمع اهلل اًمّم   :٤مق اًمٜمٞم٤ًمسمقرنؼأيب قمثٛم اًمٕمٚمؿ ذم يمالُمٝمؿ ىمق

ىم٦ٌم لدلافٌ  ،اّدب ـٌ ًَ سمحً   ،تفٜم  ؾًم  ٤ٌمعٌ شم  ٤مسم ملسو هيلع هللا ىلصح٦ٌم ُمع رؾمقـ اهلل لاًمّم   ،اهلٞم٦ٌم لاعمرا

 ح٦ٌملاًمّم   ،ح٦ٌم ُمع ألًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سم٤مُطمؽماف لاخلدُم٦ملاًمّم   ،اًمٕمٚمؿ فم٤مهرٌ  لًمزلفٌ 

 ،٤مؼصمٛمه إؿ يٙمـ ؼر ُم٤م ًمؼَِم اًمٌٌ  ح٦ٌم ُمع اإلظمقاق سمدلافٌ لاًمّم   ،خٚمؼؼاًم ـٌ ًَ ُمع اّهؾ سمحً 

 .قم٤مء هلؿ لاًمرمح٦م قمٚمٞمٝمؿ٤مـ سم٤مًمد  ح٦ٌم ُمع اجلٝم  لاًمّم  

 رضمف قمـ طمد  خًت  اهلل طم٤مًم٦مه  قمل ُمعيد   فً ـ رأجتي ُمي  :لُمٜمف ىمقـ أيب احلًلم اًمٜمقرن

 يٕمٛمًؾ  ؿو ؼقم٤مًم :ٞم٤ًمقؼؼاّؿمٞم٤مء ذم زُم٤مٟمٜم٤م ؿم قمز  لىم٤مـ أي  .ُمٜمف ـ  ؼ٘مؽمسمي ومال شمي  ل  رقمؼاًمٕمٚمؿ اًمِم

 .قمـ طم٘مٞم٘متف يٜمٓمًؼ  لقم٤مرؽو  ،ٛمفٚمَ سمٕمٌ 

 يمؾ   :أب٤م قمٛمرل سمـ ٟمجٞمد ي٘مقـ نضمد   ؾمٛمٕم٧ًم  ل:لىم٤مـ أبق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛم

ـى    .قمغم ص٤مطمٌف ُمـ ٟمٗمٕمفٌ  أيمثرً  ركً اري  وم٢مق   قمٚمؿى  ُ يٙمقق قمـ ٟمتٞمج٦مٌ  طم٤م

 ل.ؼم حت٧م اُّمر لاًمٜمٝماًمّم   :ؽ وم٘م٤مـلؾمًؾ قمـ اًمتّمق  
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ُمـ  مل شمّمح٥م اًم٤ًمًمؽي  لهذك اعمٜمزًم٦م إقَ  :ُمٜمزًم٦م اًمٕمٚمؿ :ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ،قمغم همػم ـمريؼ ٚمقيمفً ؼومً = يٜمتٝمل إًمٞمف ىمدفى  ذم اًمٓمريؼ إمم آظمرٌ  يْمٕمفً  ألـ ىمدفى 

 ٝمدم لاًمٗمالح، ُمٖمٚم٘م٦مو ؼاًم قمٚمٞمف ؾمًٌؾ  اًمقصقـ، ُمًدلدو  قمٚمٞمف ـمريًؼ  لهق ُم٘مٓمقعو 

 قمٜمف أبقاهب٤م. 

ُ   لمل يٜمفي  ،ُمـ اًمِمٞمقخ اًمٕم٤مروملم لهذا إمج٤معو  ٤مع اًمٓمريؼ ُمٜمٝمؿ،  ىمٓم  قمـ اًمٕمٚمؿ إ

 ـمف.اب إسمٚمٞمس لًذي لٟمق  

قمغم  ٝم٤م ُمًدلدةو يمٚم   رًؾ : اًمٓم  ٝمؿ اجلٜمٞمد سمـ حمٛمد د اًمٓم٤مئٗم٦م لؿمٞمخً ىم٤مـ ؾمٞم  

ُ  ٚمَ اخلي   .ملسو هيلع هللا ىلصؾمقـ ـ اىمتٗمك آصم٤مر اًمر قمغم ُمي ؼ إ

 ٘متدم سمف ذم هذا اُّمر، ّق  ليٙمت٥م احلدي٨م ُ يً  ـ مل حيٗمظ اًم٘مرآقي لىم٤مـ: ُمي 

ً  ٛمٜم٤م ُم٘مٞم  ٚمَ قمٌ   ٜم٦م.د سم٤مًمٙمت٤مب لاًم

ـٌ ٜم٤م هذا ُم٘مٞم  لىم٤مـ: ُمذهًٌ  ً   د سم٠مصق  ٜم٦م.اًمٙمت٤مب لاًم

ًمي  فً أومٕم٤مًمي  قَ زٌ ـ مل يي : ُمي لىم٤مـ أبق طمٗمص  سم٤مًمٙمت٤مب  لىم٧مى  ذم يمؾ   فً لأطمقا

  ً  ذم ديقاق اًمرضم٤مـ. ومال يٕمد   = ركٝمؿ ظمقاـململ يت   ،ٜم٦ملاًم

اًم٘مقف  ٧ٌم ٙمي ٙمت٦م ُمـ ٟمً ذم ىمٚمٌل اًمٜم   ام ي٘معً : رسم  ٤مق اًمداراين ؼلىم٤مـ أبق ؾمٚمٞمٛم

ُ   ىمًٌؾ ومال أي  ،٤مأج٤مُمه  ً  يـ قمدًمي  سمِم٤مهدي ُمٜمف إ  ٜم٦م.لم: اًمٙمت٤مب، لاًم

يم٤مق  ٤مقم٦مه ؼـم -ر اىمتداء ؼسمٖمٞم ف اًمٕمٌدً ومٕمؾ يٗمٕمٚمً  ؾ  ؼ: يمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل ؼلىم٤مـ ؾم

قمغم  سم٤مُىمتداء ومٝمق قمذابو  ف اًمٕمٌدً يٗمٕمٚمً  ومٕمؾى  اًمٜمٗمس، ليمؾ   ومٝمق قمٞمًش  -أل ُمٕمّمٞم٦م 

 اًمٜمٗمس.
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، لرقمفٌ  ٟمقري  ُمٕمرومتفٌ  ٓمٗمئ ٟمقرً : ُ يً ًمثالصم٦م ُمٕم٤مقى  اؾمؿو  ًؽ ن: اًمتّمق  لىم٤مـ اًمن  

قمغم  اًمٙمت٤مب، لُ حتٛمٚمف اًمٙمراُم٤مًت  ف قمٚمٞمف فم٤مهرً يٜم٘مًْم  ؿ سم٤ٌمـمـ ذم قمٚمؿى لُ يتٙمٚم  

  أؾمت٤مر حم٤مرف اهلل. ٌؽ تَ هي 

ًه  ٤م لضمدًت ؼذم اعمج٤مهدة صمالصملم ؾمٜم٦م، ومٛم أبق يزيد: قمٛمٚم٧ًم لىم٤مـ   قمكم   ٤م أؿمد  ؿمٞم

ُ   :اًمٕمٚمامء رمح٦مو  لاظمتالًؽ  :٤مء ًمٌ٘مٞم٧ًم ؼاًمٕمٚمٛم لًمقُ اظمتالًؽ  :ُمـ اًمٕمٚمؿ لُمت٤مسمٕمتف  إ

 ذم دمريد اًمتقطمٞمد.

الح ؼسم٤مًمّم   فً ؼًي ؼٗمؼٟم ٝمري ؼد ؿمؼذن ىمؼؾ اًمؼسمٜم٤م إمم هذا اًمرضم ؿَ خ٤مدُمف: ىمً ؼًم ةه ر  ؼ٤مـ ُمؼلىم

ؿ ًٚم  لمل يً  صمؿ رُمك هب٤م ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م، ومرضمعي  ،ع دظمال قمٚمٞمف اعمًجد شمٜمخ  ، ومٚمام  كً ًمٜمزلري 

، ومٙمٞمػ يٙمقق ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقـ اهلل  ُمـ آداٌب  قمغم أدبى  ُم٠مُمققى  لىم٤مـ: هذا همػمً  ،قمٚمٞمف

 .قمٞمف؟٤م قمغم ُم٤م يد  ُم٠مُمقٟمه 

ـي ؼأق أؾم ٛمٛم٧ًم ٤مـ: ًم٘مد ـهؼلىم صمؿ ىمٚم٧م:  ،٤مءؼاًمٜمً اهلل شمٕم٤ممم أق يٙمٗمٞمٜمل ُم١مٟم٦مي  ٠م

ـً  زم يمٞمػ جيقزً   ؟ لمل أؾم٠مخف. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أق أؾم٠مـ اهلل هذا لمل ي٠ًمخف رؾمق

ةو تَ ٤مين ُم١مٟم٦م اًمٜم٤ًمء، طمتك ُ أب٤مزم اؾمت٘مٌٚمي اهلل يمٗمي  إق   صمؿ    أل طم٤مئط. ٜمل اُمرأ

ء، ومال ؼرشمٗمع ذم اًمقمٓمل ُمـ اًمٙمراُم٤مت إمم أق يً أً  ؿ إمم رضمؾى رشمً لىم٤مـ: ًمق ٟمٔمي  ٝمقا

حدلد، لأداء ؼاًم لطمٗمظٌ  جدلٟمف قمٜمد اُّمر لاًمٜمٝمل،ؼلا سمف طمتك شمٜمٔمرلا يمٞمػ شمشمٖمؽم  

 .اًمنميٕم٦م؟

 ف.قمٛمٚمً  ، وم٤ٌمـمؾو ٦مى ٜم  ٤ٌمع ؾًم  سمال اشم  قمٛماله  ـ قمٛمؾي : ُمي لىم٤مـ أمحد سمـ أيب احلقارن 

 ـ اّدب، لدلافٌ ًَ ح٦ٌم ُمع اهلل: سمحً : اًمّم  ٤مق اًمٜمٞم٤ًمسمقرن ؼلىم٤مـ أبق قمثٛم

ىم٦ٌم   فم٤مهر اًمٕمٚمؿ. تف، لًمزلفٌ ٜم  ٤ٌمع ؾًم : سم٤مشم  ملسو هيلع هللا ىلصح٦ٌم ُمع اًمرؾمقـ لاًمّم  . اهلٞم٦ٌم لاعمرا
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 لُمع ألًمٞم٤مء اهلل: سم٤مُطمؽماف لاخلدُم٦م. 

 ـ اخلٚمؼ. ًَ لُمع اّهؾ: سمحً 

 . ُم٤م مل يٙمـ إصمامه  :نَم اًمٌٌ  لافٌ لُمع اإلظمقاق: سمدي 

 قم٤مء هلؿ لاًمرمح٦م.٤مـ: سم٤مًمد  لُمع اجلٝم  

 قمٚمٞمف.  داٟمؽي ٛمي ٝمام، لإُمالئٝمام ُم٤م حيي ٝمام لاطمؽماُمٌ لم: سم٢ميمراُمٌ زاد همػمك: لُمع احل٤مومٔمي 

 اًمِمٞمٓم٤مق: سم٤مًمٕمدالة.لُمع اًمٜمٗمس: سم٤معمخ٤مًمٗم٦م. لُمع 

ً   ري ـ أُم  ٤م: ُمي لىم٤مـ أبق قمثامق أجْمه  ُه اًم ٟمٓمؼ سم٤محلٙمٛم٦م،  =  لومٕماله ٜم٦م قمغم ٟمٗمًف ىمق

ُه ؼٝمقم قمغم ٟمٗمًؼاًم ري ـ أُم  لُمي   ٺ ژٟمٓمؼ سم٤مًمٌدقم٦م. ىم٤مـ اهلل شمٕم٤ممم: =   لومٕماله ف ىمق

 .]54النور: [ ژ ٿ ٿ

 رضمف قمـخًت  طم٤مًم٦مه  قمل ُمع اهلل يد   ـ رأجتٛمقكً لىم٤مـ أبق احلًلم اًمٜمقرن: ُمي 

 ومال شم٘مرسمقا ُمٜمف. اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل   طمد  

اإلؾمالف ُمـ  لىم٤مـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمٌٚمخل ُمـ ُمِم٤ميخ اًم٘مقف اًمٙم٤ٌمر: ذه٤مًب 

 ٛمقق ُم٤م يٕمٛمٚمقق،ُ يٕمٛمٚمقق سمام يٕمٚمٛمقق، ليٕمٛمٚمقق سمام ُ يٕمٚمٛمقق، لُ يتٕمٚم   :أرسمٕم٦م

 ؿ لاًمتٕمٚمٞمؿ.ُمـ اًمتٕمٚم   ليٛمٜمٕمقق اًمٜم٤مسي 

 رلقو لاًمٜمٗمس طمي  ،خقؽ ؾم٤مئؼؼلاًم ،ىم٤مئد٤مق اعمٙمل: اًمٕمٚمؿ ؼلىم٤مـ قمٛمرل سمـ قمثٛم

ٝم٤م سمتٝمديد ٘مَ لؾًم  ،ٝم٤م سمًٞم٤مؾم٦م اًمٕمٚمؿه٤م لراقمٌ رَ وم٤مطمذي  :اهم٦ماقم٦م رل  ظمد   قحو سملم ذًمؽ، مجي 

 ًمؽ ُم٤م شمريد. اخلقؽ يتؿ  

ز: يمؾ   ـى  لىم٤مـ أبق ؾمٕمٞمد اخلرا  ومٝمق سم٤مـمؾ. ٤مهرً اًمٔم   خي٤مًمٗمفً  سم٤مـم
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ًي  ـ أخزفي لىم٤مـ اسمـ قمٓم٤مء: ُمي  ً   آدابي  فً ٟمٗم ىمٚمٌف سمٜمقر اعمٕمروم٦م. ُ ر اهلل ٜم٦م ٟمق  اًم

 لأظمالىمف. لأومٕم٤مًمفٌ  ُمت٤مسمٕم٦م احلٌٞم٥م ذم ألاُمركٌ  ُمـ ُم٘م٤مفٌ  أذًؽ  ُم٘م٤مفي 

 مل دمدك ومٗمل ُمٞمداقٌ  وم٢مقَ  :اًمٕمٚمؿ ٌف ذم ُمٗم٤مزةٌ قمٜمف وم٤مـمٚمً  ُم٤م ؾم٠مخ٧مي  لىم٤مـ: يمؾ  

 َب مل دمدك ذم هذك اعمقاوع اًمثالصم٦م وم٤ماٌر  وم٢مقَ  :سم٤مًمتقطمٞمد فً ٟمَ مل دمدك ومزٌ  وم٢مقَ  :احلٙمٛم٦م

 ق.اًمِمٞمٓم٤م سمف لضمفي 

ً  ـ سملم يدي خ٘مل سمٜم٤مق احلام  لأً  ً   ،ٌعن اًم ظمرج ومٚمام أً  ،كف ُ يي  يِمٛم   ٌعً ومجٕمؾ اًم

ً  طملم ؿمٛم   ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م اًمذن يم٤مق ذم ىمٚمٌؽي   ر ذم اظمتالٌؽ أتٗمٙم   ٌع؟ ىم٤مـ: يمٜم٧ًم ؽ اًم

  اًمٕمٚمامء ذم ؾم١مر اًم٤ًٌمع.

ُمـ أيم٤مسمر اًمِمٞمقخ. ليم٤مق أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقـ ًمف  -لىم٤مـ أبق محزة اًمٌٖمدادن 

ـً ؼاًم ذم لُ  ،قمٚمٞمف ؾمٚمقيمف ؾي ؾمٝمً  حؼ  ؼاًم ـمريؼي  ؿي ٚمٌ ـ قمي ُمي  -ي٤م صقذم  ٛم٤ًمئؾ: ُم٤م شم٘مق

  ُ ًمفٌ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقـ دًمٞمؾ قمغم اًمٓمريؼ إمم اهلل إ ًمفٌ  ذم أطمقا  لأومٕم٤مًمف. لأىمقا

 ،جٛمٕم٦م إمم اجل٤مُمعؼحٛمد سمـ ُمقؾمك اًمقاؾمٓمل يقف اًمؼاًمِمٞمخ أبق سمٙمر ُم لُمر  

 ؿمًعً  عي وم٘م٤مـ: شمدرن مل اٟم٘مٓمي  ،صٞمدُين ًمف رضمؾو  فً حي وم٠مصٚمي  ،ٟمٕمٚمف ًعً وم٤مٟم٘مٓمع ؿٌم 

ًي  ،ٟمٕمكم؟ وم٘مٚم٧م: ُ شمدظمٚمف؟  ٤مفو ؼٛمؼوم٘م٤مـ: ه٤مهٜم٤م طم ،ًمٚمجٛمٕم٦م ٧ًم ٚمَ وم٘م٤مـ: ّين ُم٤م اهمت

 ومدظمؾ لاهمتًؾ. ،وم٘م٤مـ: ٟمٕمؿ

ـم٤مقمتف،  حم٦ٌم اهلل إيث٤مرً  : قمالُم٦مً - ُمـ أىمراق اجلٜمٞمد - لىم٤مـ أبق إؾمح٤مؾ اًمرىمل

 .ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمفٌ  لُمت٤مسمٕم٦مً 

 ق اًمٕمٚمؿ.اّطمقاـ ُم٤م ىم٤مري  ًؾ لىم٤مـ أبق يٕم٘مقب اًمٜمٝمرضمقرن: أومْمي 
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سم٤مذن ؿمٞمخ ظمراؾم٤مق ذم لىمتف: أصًؾ   ؽ ُمالزُم٦مً اًمتّمق   لىم٤مـ أبق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمٍما

  ً ء لاًمٌدع لشمرؿً  ،ٜم٦ماًمٙمت٤مب لاًم  أقمذارٌ  يمراُم٤مت اعمِم٤ميخ، لرؤي٦مً  لشمٕمٔمٞمؿً  ،اّهقا

 ظمص لاًمت٠مليالت.ارشمٙم٤مب اًمر   قمغم اّلراد، لشمرؿً  اخلٚمؼ، لاعمدالُم٦مً 

 ،حو ؼلاو ريًؼ ؼ: اًمٓم-٦م ؼ٤مئٗمؼٞمقخ اًمٓمؼ٤مر ؿمؼٌؼُمـ يم -ل ؼت٤مٟمؼًؼٛمؼر اًمٓمؼلىم٤مـ أبق سمٙم

ً   لاًمٙمت٤مًب   رٟم٤م. فمٝمً سملم أي  ٜم٦م ىم٤مئؿو لاًم

ًي ٚمقفو ؼ٤مسم٦م ُمٕمؼاًمّمح ًؾ ؼلومْم  ٥مي حٌ ومٛمـ صي  :حٌتٝمؿٝمجرة لًمًّم ؼؿ إمم اًمٌ٘مٝمٌ ؼ، ًم

ً   اًمٙمت٤مبي  ومٝمق  = سم٘مٚمٌف إمم اهلل ري ؼخٚمؼ، له٤مضمؼف لقمـ اًمؼًؼـ ٟمٗمؼقم بي ٜم٦م، لشمٖمر  ؼلاًم

 ّمٞم٥م.اًمّم٤مدؾ اعم

ـى  لىم٤مـ أبق قمٛمرل سمـ ٟمجٞمد: يمؾ   قمغم  ركً اري  وم٢مق   قمـ ٟمتٞمج٦م قمٚمؿى  ُ يٙمققً  طم٤م

 ُمـ ٟمٗمٕمف. ص٤مطمٌف أيمثرً 

 اّلاُمر لاًمٜمقاهل. حت٧مي  لىم٤مـ: اًمتّمقؽ اًمّمؼمً 

ٗم٤مرىمقا ُملم ي٘مقـ: ي٤م ُمٕمنم اًمّمقومٞم٦م، ُ شمً ٛمت٘مد  ؼأيم٤مسمر اًمِمٞمقخ اًم ليم٤مق سمٕمًض 

  ً .اًم د ذم اًمٌٞم٤مض هتٚمٙمقا  قا

رلم قمـ سمٕمْمٝمؿ: ُمـ اًمتزهٞمد ذم اًمٕمٚمؿ، لاُؾمتٖمٜم٤مء اًمتل شمً  ٤مًت ؼ٤م اًمٙمٚمٛملأُم  

ـً يم٘مقـ ُمي  :قمٜمف اًمذن ُ يٛمقت، لأبتؿ شم٠مظمذلٟمف  ٛمٜم٤م ُمـ احلل  ٚمَ قمٌ  ٟم٠مظمذً  ـ ىم٤مـ: ٟمح

 يٛمقت. ُمـ طمل  

وم٘م٤مـ:  -ُمـ قمٌد اًمرزاؾ  لىمد ىمٞمؾ ًمف: أُ شمرطمؾ طمتك شمًٛمعي  -لىمقـ اِظمر 

ً   ّمٜمعً ُم٤م يي   !.ؾ؟ـ اخلال  ُم عً ـ يًٛمي امع ُمـ قمٌد اًمرزاؾ ُمي سم٤مًم

 .سملم اًم٘مٚم٥م لسملم اهلل  لىمقـ اِظمر: اًمٕمٚمؿ طمج٤مبو 
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 اًمقرؾ. ؿً ٚمَ ؿ قمٌ لًمٙمً  ،احلرؽ ؿً ٚمَ لىمقـ اِظمر: ًمٜم٤م قمٌ 

ر ٕمذي  يً لٟمحق هذا ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل أطمًـ أطمقاـ ىم٤مئٚمٝم٤م: أق يٙمقق ضم٤مهاله 

ُ  ؼؼِمؼ٤م سمرومه ؼ٤م ُمٕمت٤مـمحه ؼؼؼٚمف، أل ؿمؼسمجٝم قُ ؼًمف، لؼ٤مًمؼرزاؾ لأُمثؼاًم دً ؼ ومٚمقُ قمٌٓمحف، لإ

ـ أطم٤مًمؽ قمغم لُمي  ُمـ اإلؾمالف. إمم هذا لأُمث٤مًمف رءو  ٤م لصؾي ؼٛمؼصمٜم٤م ًمٟم٤م لطمد  أظمؼمي 

ـى : إُم  وم٘مد أطم٤مًمٌؽ  (أظمؼمٟم٤م لطمدصمٜم٤م)همػم  أل  ،ومٚمًٗمل ، أل ىمٞم٤مسى صقذم   ٤م قمغم ظمٞم٤م

ُ  ٟم٤م لطمد  ري ؼسمٕمد اًم٘مرآق لأظمٌ سي ؼل. ومٚمٞمؼٟمٗمً رأنى   لآراءً  ،ٛمتٙمٚمٛملمؼٌٝم٤مت اًمؼؼ ؿمصمٜم٤م إ

 اعمتٗمٚمًٗملم.  وملم، لىمٞم٤مًس ت اعمتّمق  ـ، لظمٞم٤مُؼاعمٜمحرومٞم

ء اًمًٌٞمؾ. قمـ ؾمي  اًمدًمٞمؾ، وؾ   ـ وم٤مرؾي لُمي   قا

ً   لُ دًمٞمؾي   ٜم٦م. إمم اهلل لاجلٜم٦م، ؾمقم اًمٙمت٤مب لاًم

ً   مل يّمحٌٝم٤م دًمٞمًؾ  ـمريؼى  ليمؾ    رؾ اجلحٞمؿ، لاًمِمٞمٓم٤مقٜم٦م ومٝمل ُمـ ـمً اًم٘مرآق لاًم

 .(1) اًمرضمٞمؿ

اًم٤ًمعمقق  ،عم٘مٌقًمقق قمٜمد اًم٘مقفاًمّمٜمػ اّلـ هؿ ا أق   ؿَ ل: لاقمٚمي ؼىم٤مـ اًِمقؾم

 ،اًمٓمري٘م٦م لاحل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م لإُم٤مفً  ،د اًمٓم٤مئٗم٦م اًمّمقومٞم٦موم٘مد ىم٤مـ ؾمٞم   :قفح لاًمٚم  دَ ُمـ اًم٘مي 

 اًمٌٖمدادن قمٚمٞمف رمح٦م اهلل اهل٤مدن:  ضمٜمٞمدو 

ُ   ٝم٤م ُمًدلدةو يمٚم   اًمٓمرًؾ   .ملسو هيلع هللا ىلصـ اىمتٗمك اًمرؾمقـ  قمغم ُمي إ

 ،سمف ذم هذا اًمٕمٚمؿ٘متدم لمل يٙمت٥م احلدي٨م ُ يً  ،لىم٤مـ: ُمـ مل حيٗمظ اًم٘مرآق

ً  ٛمٜم٤م لُمذهٌٜم٤م ُم٘مٞم  ٚمَ قمٌ  ّق    رؼهمٞم لأُم٤م -ل ؼأن اًِمقؾم ىم٤مـ صمؿ -ٜم٦م ؼد سم٤مًمٙمت٤مب لاًم

ٜم٦م لأومٕم٤مهلؿ طمريم٤مهتؿ ذم اعمٖم٤ميريـ يم٤معمتّمقوم٦م اًمّمقومٞم٦م ُمـ اًم٘مًؿ هذا  ً  اًمٜمٌقي٦م ًمٚم

 اًمٓمري٘م٦م ص٤مطم٥ًم  ىم٤مـ وم٘مد اعمروٞم٦م، ًمٚمٓم٤مئٗم٦م اعمخ٤مًمٗمقق لاجلامقم٦م اعمذُمقُمقق: ومٝمؿ

                                                           

 .(439 - 2/434) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم (1)



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

186 

ر: اًمٌدقم٦م قمغم شمٙمٚم ؿ ُم٤م سمٕمد ُمـ ٛمحٛمدي٦مؼاًم قمٞمف ُم٤م سمٓمالقً  هذا ُمـ ومٔمٝمي  سمٕمًض  يد 

 ع اًمنميػ: إق  هؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنم  تّمقوم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م إذا أبٙمر قمٚمٞمٝمؿ سمٕمض أُمقرٌ اعم

 .(1)ـها !!..اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ ٤م أصح٤مًب لإٟم   ،رُم٦م ذًمؽ ذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهرطًم 

ٝمؿ ؼقٟمؼـ يٕمٔمٛمُمي  لأق   ،ريـؼٛمت٠مظمؼقومٞم٦م اًمؼٝم١مُء اًمّمؼًم ومٌٝمذا ئمٝمر أبف ُ ؾمٚمػي 

 أئٛم٦م اعمذاه٥م ٤م أق  ًمٚمٜم٤مس ضمٚمٞم   لمم٤م يٜمٌٖمل سمٞم٤مٟمفً  ،قمٚمٞمٝمؿ ـمري٘متٝمؿ لؾمٚمقيمٝمؿ رلقي ُمٜمٙمٌ 

ا ُمـ أت٤ٌمقمٝمؿ يرد   لق قمغم ـمري٘م٦م ه١مُء اًمّمقومٞم٦م اعمت٠مظمريـ لذًمؽ اّرسمٕم٦م ليمثػمه

سم٠مهنؿ يدقمقق إمم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب لاًمًٜم٦م لقمدف احلٞمػ قمٜمٝمام، سمؾ لهلؿ رد قمغم 

 أق   ـ  ٔمي  يً ٘مقق ُمـ أت٤ٌمع هذك اعمذاه٥م ًمًال  لهٙمذا اّئٛم٦م اعمح٘م   ،أقمٞم٤مهنؿ سمٕمضٌ 

 .لّئٛم٦م اًمٕمٚمؿ خم٤مًمٗمقق ،لقؿم٤مذ   اعمٜمٙمريـ قمغم اًمّمقومٞم٦م ىمقفو 

طمتك  ٝمؿ قمـ سمٕمضى يٜم٘مؾ سمٕمًْم  ،ه١مُء اًمّمقومٞم٦م ىمٚمٞمٚمق قمٚمؿى  أق   :اًمتٜمٌٞمف اًمراسمع

هٌ  :ذم ختري٩م اّطم٤مدي٨م لاِصم٤مر لشمْمٕمٞمٗمٝم٤م لشمّمحٞمحٝم٤م ُمٜمٝمؿ ذم  ؿ لاطمدو وم٢مذا لي

 .ٟمٗمًف ُمٜمٝمؿ قمغم اًمقهؿ يمثػمو  ٗمف شمقاردي حف أل وٕم  ـ صح  ُمي  أل ذم ٟم٘مؾٌ  طمدي٨مى  ًمٗمظٌ 

ا ُم٤م حي٤ملـ اًمّمقومٞم٦م لاعمت٠مث   :اًمتٜمٌٞمف اخل٤مُمس قمـ اًمّمقومٞم٦م  وم٤معي رلق هبؿ اًمد  يمثػمه

  .ٝمؿومٞمٝمؿ يمٚم   اًم٘مدًح  ومال يّمح   ،لاطمدة أهنؿ ًمٞمًقا قمغم درضم٦مى  سمٌٞم٤مقٌ 

د هب٤م سم٤مـمؾيً  طمؼ   ٚمٛم٦مً ًمٙمٜمٝم٤م يم لهذا صحٞمحو  اؾمؿ  إـمالًؾ  لذًمؽ أبف اؾمت٘مر   ،را

 .ومٝمؿ اعمٕمٜمٞمقق سم٤مًمرد   :ـ أصح٤مب اًمٌدع اخلراومٞم٦مال  اًمّمقومٞم٦م قمٜمد اعمت٠مظمريـ قمغم اًمْم  

ومٞمدظمؾ ومٞمف  ،ديـ٤مؿ اعمتزه  ً  ه١مُء سم٠مق اؾمؿ اًمّمقومٞم٦م يرادؽ اًمٜم   ٩م  ت٤م أق حيأُم  

ـً  ومٝمذا= أمحد لهمػممه٤م  اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض لاإلُم٤مفً  ـ ُمي  لهمػمً  دكٌ دي سمّمي  همػم ُم٤م ٟمح

 .رلقيٜم٤مومح ليداومع قمٜمف ه١مُء اعمت٠مظم  

                                                           

 .(127ص)ضمالء اًمٕمٞمٜملم  (1)
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  ً ٙمقق يم٤مًمٗمْمٞمؾ لاًمثقرن لأمحد سمـ طمٜمٌؾ ومٚمؿ يٙمـ ه١مُء اّئٛم٦م اعمتٜم

وم٦مى لظًم  سمدعى  أصح٤مبي   ومٚمؿ يٙمقٟمقا يدقمقق :أل اًمّم٤محللم ملسو هيلع هللا ىلصذم رؾمقـ اهلل  لهمٚمق   را

  ُ قمٜمد  يمام هق ؿم٤مئعو  ، ؾمٌح٤مٟمف اهللليًتٖمٞمثقق سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام ُ ي٘مدر قمٚمٞمف إ

 . ريـ سمٕمد اًم٘مرلق اعمٗمْمٚم٦مه١مُء اعمت٠مظم  

٤م، لُ يمؾ   :اًمتٜمٌٞمف اًم٤ًمدس  ـ اٟمت٥ًمي ُمي  ًمٞمس اؾمؿ اًمّمقومٞم٦م ذم ٟمٗمًف ُمذُمقُمه

ـ أب٤مسو ُمـ أهؾ ؼ٤مسم٘مٞمؼإًمٞمف ذم اًمً ٥مي ؼاّصؾ ومٝمق ُمذُمقف، وم٘مد اٟمتً إًمٞمف ُمـ طمٞم٨ًم 

اسمـ   هذا اإلُم٤مفً صقومٞم٦م، لىمد سملم   اًمّمقومٞم٦م ّهنؿ ًمٙمؾ   اًمذف   اًمٗمْمؾ: ًمذا ُ يّمح  

 ُمٜمٝمؿ ُمـ اُضمتٝم٤مد لاًمتٜم٤مزع ومٞمف شمٜم٤مزعي  لّضمؾ ُم٤م لىمع ذم يمثػمى  : شمٞمٛمٞم٦م وم٘م٤مـ 

: إهن   (،اًمّمقومٞم٦م لاًمتّمقؽ)٧م ذُم   ذم ـمري٘مٝمؿ: ومٓم٤مئٗم٦مو  اًمٜم٤مًس  ُمٌتدقمقق  ؿلىم٤مًمقا

  ً  ،ؽو ُمـ اّئٛم٦م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٙمالف ُم٤م هق ُمٕمرل قمـ ـم٤مئٗم٦مى  ٘مؾي لٟمً  ،ٜم٦مظم٤مرضمقق قمـ اًم

ئًػ ٝمً ٌٕمي لشمي   ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف لاًمٙمالف.  ؿ قمغم ذًمؽ ـمقا

 !!.ٝمؿ سمٕمد اّبٌٞم٤مءٚمً اخلٚمؼ لأيمٛمي  ًؾ قمقا أهنؿ أومْمي ومٞمٝمؿ لاد   ٧َم همٚمي  لـم٤مئٗم٦مو 

  هذك اُّمقر ذُمٞمؿ.  ـمرذمي الي ليمٌ 

 :اهلل هؿ ُمـ أهؾ ـم٤مقم٦مٌ أهنؿ جمتٝمدلق ذم ـم٤مقم٦م اهلل يمام اضمتٝمد همػمً  لاًمّمقاب

 ،اًمذن هق ُمـ أهؾ اًمٞمٛملم لومٞمٝمؿ اعم٘متّمدً  ،تٝم٤مدكسمح٥ًم اضم ًب اعم٘مر   ومٗمٞمٝمؿ اًم٤ًمسمًؼ 

 أل ُ يتقب.  ذٟم٥م ومٞمتقًب ـ يً لومٞمٝمؿ ُمي  ،خٓمئومٞمً  ـ ىمد جيتٝمدً ٜمٗملم ُمي ُمـ اًمّم   لذم يمؾ  

 ف. ًمرسم   قم٤مصى  ًمٜمٗمًفٌ  ـ هق فم٤مملو لُمـ اعمٜمتًٌلم إًمٞمٝمؿ ُمي 

ئًػ  لىمد اٟمت٥ًمي   .(1)ـها  ُمـ أهؾ اًمٌدع لاًمزٟمدىم٦م إًمٞمٝمؿ ـمقا

                                                           

 .(17/ 11جمٛمقع اًمٗمت٤ملم ) (1)
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ًمٚمّمقومٞم٦م اًم٘مٌقري٦م، أل اًمّمقومٞم٦م اًمٌدقمٞم٦م أق  ًمٞمف أبف ُ يّمح  إ اًمتٜمٌٞمفً  لمم٤م جيدرً 

٤م ًمجٕمٚمقك دٌ ؼيًتٜمدلا إمم يمالف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا، لي ٤مهلؿ اًم٘مٌقري٦م ؼأقمٛم ٝمؿ ذم ُمدٌح ؼرقمه

 .أل أقمامهلؿ اًمٌدقمٞم٦م ،اًمنميمٞم٦م

٤م، اُؾمؿ ذم ٟمٗمًفٌ   أق  هم٤مي٦م ُم٤م ذم يمالف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أبف سملم   لذًمؽ ّق    ًمٞمس ُمذُمقُمه

ًي  يمؾ   لًمٞمسي  ـو ُمـ اٟمت ، لإق يم٤مق ىمد يٙمقق ذم اعمٜمتًٌلم إًمٞمٝمؿ ُمـ ٥م إًمٞمف ومٝمق و٤م

ـ    لأقمامًمف. سمح٥ًم أومٕم٤مًمفٌ  هق و٤م

 اّيمؼم ذم ومٞمٝمؿ اًمنمؿً  ريـ، ومِم٤معي قمغم اعمت٠مظم   الـ ىمد همٚم٥مي اًمْم   أق   ًػ لمم٤م ي١مؾٌم 

 .ُمٜمٝمؿ سمراء احل٘مٞم٘مل   ًؽ ؽ، لاًمتّمق  سم٤مؾمؿ اًمتّمق   اًمرسمقسمٞم٦م لاًّمقهٞم٦م، لؿم٤مقم٧م اًمٌدعً 

 ٌقا ٤مـمي وم٢مذا ختي  :لاصٓمالطم٤مت لإؿم٤مراتى  ًمٚمّمقومٞم٦م قم٤ٌمراتى  ٕمٚمؿ أق  ٤م يٜمٌٖمل أق يً لمم

ًي ؼسم٤مصٓمالطم٤مهتؿ، وم٢مهنؿ ي ؿ ٝمَ ٥م ومي ؼالطمٝمؿ، ُ سمحًؼ٥م اصٓمؼح٤مىمقق سمٛمرادهؿ سمح

ٚمٙمٝم٤م ؼاًمٕمدـ، لهذك اًمٓمري٘م٦م ؾم ـً ؼهذا هق قمٞم ، وم٢مق  كاُصٓمالح سم٤مًمٜمٔمر إمم فم٤مهر

 .اسمـ شمٞمٛمٞم٦م لاسمـ اًم٘مٞمؿ

 اصٓمالًح  ٚم٦م اعمِمتٌٝم٦م اًمتل لىمعي اعمجٛمي  لاًّمٗم٤مظي  ٤مؿي إي   صمؿي  ٤مؿي وم٢مي    :ىم٤مـ اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ديؼ لاًمزٟمديؼ. اًمّم   قردً اًمٌالء لهل ُمي  ٤م أصًؾ وم٢مهن   ،اًم٘مقف قمٚمٞمٝم٤م

 اشمّم٤مـ لاٟمٗمّم٤مـ، لُم٤ًمُمرة،) سم٤مهلل شمٕم٤ممم ًمٗمظي  لاًمٕمٚمؿٌ  اعمٕمروم٦مٌ  ٕمٞمًػ اًمْم   وم٢مذا ؾمٛمعي 

ُ  ؼذم اًم ٛم٦م، لأبف ُ لضمقدي ؼلُمٙم٤مًم ـو  لضمقدي  ، لأق   لضمقد اهللح٘مٞم٘م٦م إ  اًمٙم٤مئٜم٤مت ظمٞم٤م

ُمـ  ُمٜمف ُم٤م يٛمأل اِذاقي  عَ وم٤مؾمٛمي ( ؾ اًم٘م٤مئؿ سمٖمػمكللهؿ، لهق سمٛمٜمزًم٦م لضمقد اًمٔم  

ـى طًم  ٤مد لؿمٓمح٤مت.لاحت   ٚمق

 صحٞمح٦مه  ه٤م، لأرادلا هب٤م ُمٕم٤ميني ٘مقا هذك اًّمٗم٤مظ لٟمحقي لاًمٕم٤مرومقق ُمـ اًم٘مقف أـمٚمي 

  ،ح٤مدهؿ ليمٗمرهؿؼمم إًملٟمًٌقهؿ إ ،اًمٖم٤مًمٓمقق ذم ومٝمؿ ُم٤م أرادلك ومٖمٚمطي  ،ذم أبٗمًٝم٤م
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 .(1)ـها  ٦مٜم  ٤م ًمف لضًم رؾمه ذلا يمٚمامهتؿ اعمتِم٤مهب٦م شمً لاخت  

 لإرادةٌ  ذم ًم٤ًمق اًم٘مقف ُمـ اُؾمتٕم٤مرات، لإـمالؾ اًمٕم٤مف   أق   ؿَ وم٤مقمٚمي   :لىم٤مـ

 ٤مقٌ ؼس ذم ًمًؼُم٤م ًمٞم = ُمٕمٜم٤مك دلق طم٘مٞم٘م٦مٌ  إؿم٤مرشمفٌ  لإرادةٌ  ٗمظٌ اًمٚم   ، لإـمالٌؾ خ٤مص  ؼاًم

 .ُمـ اًمٓمقائػ همػمهؿ أطمدى 

٤م ؼٜمؼ٤مرة ًمؼ٤مرة، لاإلؿمؼ٤مب قمٌؼ٤مرة ُ أصحؼإؿم ٤مًب ؼـ أصحؼقق: ٟمحؼٝمذا ي٘مقًمؼلًم

 .لاًمٕم٤ٌمرة ًمٖمػمٟم٤م

ومٞمف،  ك ُ وم٤ًمدي هب٤م ُمٕمٜمه  ٛمٚمحد، ليريدلقي ؼٓمٚم٘مٝم٤م اًمٓمٚم٘مقق اًمٕم٤ٌمرة اًمتل يً لىمد يً 

ٌه ٤مر ـهؼلص قمقهؿ قم٤ٌمراهتؿ، ومٌد   ٤مهرٌ ؼ٘مقا قمٚمٞمٝمؿ سمٔم٤م ًمٗمتٜم٦م ـم٤مئٗمتلم: ـم٤مئٗم٦م شمٕمٚم  ذا ؾمٌ

 .ٚمقهؿلوٚم  

 حقا سمقا شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرات، لصح  ؿ، ومّمق  ٖمزاهً هؿ لُمي ٦م ٟمٔمرلا إمم ُم٘م٤مصدٌ لـم٤مئٗم

 .(2)ـها  ـ يم٤مققمغم ُمي  فً ُم٤م ظم٤مًمٗمي  ممـ يم٤مق، ليرد   ي٘مٌٚمفً  احلؼ   ومٓم٤مًم٥ًم  :شمٚمؽ اإلؿم٤مرات

ٌ  ظم٤مص   خ٤مذهؿ اصٓمالطم٤متى ؼاشم ُمع أق   ٤م لإسمًمي  ٧ٌَم ٦م ّبٗمًٝمؿ ؾم ًه ٤مؼٌ لهذا  :ٝم٤مُمه

 .سم٤مصٓمالطم٤مهتؿ لُمرادهؿ ٕم٤مُمٚمقا يً  ظمٓم٠م، لُمع ذًمؽ ُمـ اًمٕمدـ أق  

ك ؼقمٚم رد  ؼد اًمؼٜم٦م قمٜمقمغم سمٞم   قق اًمٜم٤مصًح ؼأق يٙم :قذا ـه٤مق ـهؼٌٞمؼل ًمؼ٤مٟمؼذن دقمؼلاًم

ً  قمغم سمٞم   اًمّمقومٞم٦م، لأق يٙمققي  سمف قمٜمد  جي ري  حًي ٜم٦م ذم اًمّمقومٞم٦م: ًمًال  ٜم٦م سمٙمالف أئٛم٦م اًم

ا ٦مى ٤مىم  أل حًم  ُمٜم٤مفمرةى  سمـ اًم٘مٞمؿ سمٛمٕمٜمك يمالف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م لا ق يٙمقق قمغم سمّمػمةى أ، لأظمػمه

  .أل ضمٝمؾ سمحامؾم٦مى  ٝمفً ًٗم   يً ًمًال  

                                                           

 .(143/ 3ًمٙملم )ُمدارج اًم٤ًم (1)

 .(379/ 3ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (2)
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ٜم٤م قمٜمد ُمٜم٤مفمرهتؿ سمٌٕمض ح٤ملًمقق إؿمٖم٤مًمي ؼه١مُء اًمّمقومٞم٦م ي أق   :اًمتٜمٌٞمف اًم٤ًمسمع

  ً ُم٤م  د سمٕمضي ك ي١مي  ِمٙماله أطمٞم٤مٟمه٤م لفم٤مهرً أل اًمذن يٌدل ُمً  ،ٜم٦م اعمِمٙمؾيمالف قمٚمامء اًم

  .لوالًم٦م ؿ ُمـ سمدقم٦مى هً قمٜمدي 

أق  ٤مؿي وم٢مي   ،ٝمذاؼالـ ديٜمٝمؿ سمؼسمٞم٤مق وٝمؿ لؼقًمؼأص ٖم٤مًمٜم٤م قمـ هدفٌ ؼؼح٤ملًمقق إؿمؼي

 ة ُمـ اًمقطمٞملمد  اعمًتٛمي  ؿ سمًٞمقؽ احلؼ  تٝمٌ ه٤مُمي  قمـ ارٌب  ؽي لشًمٍمي  جي ًتدري لشمً  ـ  شًمًتزي 

ً   اًمٙمت٤مٌب  -  .سمٗمٝمؿ ؾمٚمػ اُّم٦م - ٜم٦ملاًم

ً   أهؾي  - ُمـ أصقًمٜم٤م وم٢مق   ٤م ؼلأبف ُمٝمٛم ،ُمٕمّمقف اًمٕم٤ممل همػمً  أق   -ٜم٦م اًمًٚمٗمٞملم اًم

ًمً يم٤مق قمٔمٞمامه لضمٚمٞماله وم٠مىمق  ،٦م لاًمدًمٞمؾسمؾ ُمٗمت٘مرة إمم احلج   ،ذم اًمنمع ٦مه ج  ف ًمٞم٧ًم طًم ا

 .ت قمغم ص٤مطمٌٝم٤مد  لأهن٤م إق مل شمًتٜمد قمغم دًمٞمؾ رً 

ُ   ملسو هيلع هللا ىلص سمٕمد اًمٜمٌل   ًمٞمس أطمدو  دار اهلجرة ُم٤مًمؽ سمـ أبس:  ىم٤مـ إُم٤مفً   ذً  لي١مظمي إ

ُ  ف ليً ُمـ ىمقًمٌ    .(1) ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؽمؿ إ

ٌ   احلؼ   ديٜمفً  ؾم٠مـ اهلل أق يٜمًٍمي أ ليرومع راي٦م  ،لجيٕمٚمٜم٤م ُمـ أبّم٤مركٌ  ،فاًمذن حي

  ً  .راي٦م اًمنمؿ لاًمٌدقم٦م لي٘مٛمعي  ،ٜم٦ماًمتقطمٞمد لاًم

 ..لاًمًالف قمٚمٞمٙمؿ لرمح٦م اهلل لسمريم٤مشمف 

 

 د. عبدالعسيس بن ريس الريس
 املشرف على شبكة إلاسالم العتيق

www.islamancient.com 

                                                           

لىمد ذيمر اإلُم٤مف أمحد ُمثٚمف ذم  ،(472صححف اسمـ قمٌداهل٤مدن ذم إرؿم٤مد اًم٤ًمًمؽ )ص  (1)

 ُم٤ًمئؾ أيب دالد.اٟمٔمر ألائؾ صٗم٦م صالة اًمٜمٌل ًمإلُم٤مف اًّم٤ٌمين.

http://www.islamancient.com/
http://www.islamancient.com/
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 املراجع

ـمٌع قمغم ٟمٗم٘م٦م وم٤مقمؾ ظمػم، سمٛمقضم٥م شمٍميح ُمـ  ،ذم يمامـ اًمنمع لظمٓمر اُسمتداع اإلسمداع

 .(ـه 1417) ،لزارة اإلقمالف سمجدة

 .اإلسمداع ذم ُمْم٤مر اُسمتداع

، اّلمماًمٓمٌٕم٦م:  ،سمػملت ،دار اسمـ يمثػم، دُمِمؼ ،اعم٘مدد ،لاضمتٜم٤مب اًمٌدع اًمًٜمـاشم٤ٌمع 

 (.ف 1987 -ـه  1477)

 (.ـه1427) ،سمػملت ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،٦مإشم٘م٤مق اًمّمٜمٕم٦م ذم حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٌدقم

سمٕم٦م،  ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،أطمٙم٤مف اجلٜم٤مئز  (.ف 1986 -ـه  1476)اًمٓمٌٕم٦م: اًمرا

 .دار اِوم٤مؾ اجلديدة، سمػملت ،ذم أصقـ اّطمٙم٤مف اإلطمٙم٤مف

 إطمٞم٤مء اعم٘مٌقر ُمـ أدًم٦م اؾمتح٤ٌمب سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر.

 اعم١مؾم٦ًم اًمًٕمٞمدي٦م سم٤مًمري٤مض. ،اُظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 (.ـه 1437) ،اًمٓمٌٕم٦م اّلمم ،دار اسمـ طمزف ،ؿم٤مد اًم٤ًمًمؽ ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مف ُم٤مًمؽإر

 (.ف1985 -ـه  1475)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،سمػملت ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،ًمألًم٤ٌمينإرلاء اًمٖمٚمٞمؾ 

 .ف( 2777 – ـه 1421اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،سمػملت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اُؾمتذيم٤مر

 (.ـه1473)اًمٓمٌٕم٦م اّلمم،  ،ُم٤مف حمٛمد سمـ ؾمٕمقدضم٤مُمٕم٦م اإل ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اُؾمت٘م٤مُم٦م

 .ـه( 1473اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مف حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،اُؾمت٘م٤مُم٦م

 .ـه( 1415) ،اًمٓمٌٕم٦م اّلمم ،سمػملت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م

 (.ف 1995 -ـه  1415) ،ًمٌٜم٤مق ،اًمتقزيع سمػملت، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م لاًمٜمنم لأوقاء اًمٌٞم٤مق

 (ف 2778 -ـه  1429)اًمٓمٌٕم٦م اّلمم،  ،دار اسمـ اجلقزن ًمٚمٜمنم لاًمتقزيع ،اُقمتّم٤مف

لمم،  ،ػملتسم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اسـم اًم٘مٞمؿ ،قمالف اعمقىمٕملمإ  (.ف1991 -ـه 1411)اًمٓمٌٕم٦م ّا

 (.ف1999 -ـه 1419)دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػملت، اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمسمٕم٦م،  ،اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ

 .اإلٟمّم٤مؽ ومٞمام ىمٞمؾ ذم اعمقًمد ُمـ اًمٖمٚمق لاإلضمح٤مؽ
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 (.1978 – 1398)اًمٓمٌٕم٦م: اّلمم،  ،ًم٘م٤مهرةا ،دار اهلدم ،اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع لاحلقادث

 .ف( 1986 -ـه  1477) ،دار اًمٗمٙمر ،اًمٌداي٦م لاًمٜمٝم٤مي٦م

 .ـه( 1416) اًمٓمٌٕم٦م: اّلمم، ،ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمؿ ،اًمٌدع ُسمـ لو٤مح

 .(ـه 1479) ،اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م ،اًمدُم٤مف ،دار اهلجرة ،اًمٌدقم٦م لأثره٤م اًمًٞمئ ذم اُّم٦م

 (.ف 2777 -ـه  1427)سمػملت، اًمٓمٌٕم٦م اّلمم،  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م

 .سمٞم٤مق شمٚمٌٞمس اعمٗمؽمن حمٛمد زاهد اًمٙمقصمرن

 .ـه( 1417ّلمم، )اًمٓمٌٕم٦م ا ،سمػملت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،شم٤مريخ سمٖمداد

 .ف( 1995 ،ـه 1415) ،دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م لاًمٜمنم لاًمتقزيع ،شم٤مريخ دُمِمؼ

 .ـه(1419) ،اًمٓمٌٕم٦م اّلمم ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،شمّمحٞمح اًمدقم٤مء

 (.ـه 1427) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،سمػملت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،شمٗمًػم اًمرازن

 (.ف2771 -ـه  1422اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ،شمٗمًػم اًمٓمؼمن

 .ف( 1964 -ـه 1384اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ) ،اًم٘م٤مهرة ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل

 .ف(2771 - ـه1421دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م لاًمٜمنم، سمػملت، اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس

 .سمػملت ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمتٚمخٞمص ذم أصقـ اًمٗم٘مف

ـه  1476)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،ُمـ اّب٤مـمٞمؾ اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مبٞم٥م اًمٙمقصمرن

 .ف(1986 -

 .ف( 2771 -ـه  1421اًمٓمٌٕم٦م اّلمم ) ،اًمري٤مض ،ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرؽ ،اًمتقؾمؾ أبقاقمف لأطمٙم٤مُمف

 ـه1422)اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمسمٕم٦م،  ،سمػملت ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،ُسمـ قمٌد اًمؼمٍ ضم٤مُمع اًمٕمٚمقف لاحلٙمؿ 

 (.ف2771 -

 (.ف 1994 ،ـه 1414)دار اسمـ اجلقزن، اًمٓمٌٕم٦م: اّلمم،  ،ْمٚمفضم٤مُمع سمٞم٤مق اًمٕمٚمؿ لوم

 .ف(1987 – ـه 1477اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ) ،اًمٙمقي٧م ،دار اًمٕمرلسم٦م ،ضمالء اّومٝم٤مف

 ،اًمٙمقي٧م ،دار اًمٕمرلسم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ضمالء اّومٝم٤مف ذم ومْمؾ اًمّمالة قمغم حمٛمد ظمػم اّب٤مف

 ـه(.1477)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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 (.ف 1981 -ـه  1471) ،ُمٓمٌٕم٦م اعمدين ،ٟمٕمامق اًِمقد ،ّمحديـضمالء اًمٕمٞمٜملم ذم حم٤ميمٛم٦م ا

 .ف(1999 -ـه 1419اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ) ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمًٕمقدي٦م ،اجلقاب اًمّمحٞمح

 .ـه(1399) ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم ،سمػملت ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،ملسو هيلع هللا ىلصطمج٦م اًمٜمٌل 

 .ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض ،طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م

 (.ف1993 -ـه 1413)اّلمم،  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 (.ف1996-ـه1417)اًمٓمٌٕم٦م: اًم٤ًمدؾم٦م،  ،اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم اّضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م

 .ـه( 1346) ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م سمٛمٍم ،اًمرد قمغم اًمٌٙمرن

 .دار اعمٕم٤مرؽ، اًم٘م٤مهرة ،قمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مرر ،اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م

ء اًمًٚمػ ،رؾم٤مًم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمٌدقم٦م  (.ف2775 -ـه 1425)اًمٓمٌٕم٦م اّلمم  ،أوقا

 .ف(1947-ـه1358اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،ُمٙمتٌف احلٚمٌل، ُمٍم ،اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل

اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م لاإلومت٤مء ـمٌٕم٦م  ،رومع اعمالف قمـ اّئٛم٦م اّقمالف

 (.ف 1983 -ـه  1473) ،لاًمدقمقة لاإلرؿم٤مد، اًمري٤مض

 سمػملت. ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمرلح

اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م  ،ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمقي٧م ،٦م، سمػملتُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم ،زاد اعمٕم٤مد

 (.ف1994-ـه 1415)لاًمٕمنملق، 

 .اًمٓمٌٕم٦م: اّلمم ،ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرؽ ًمٚمٜمنم لاًمتقزيع، اًمري٤مض ،ؾمٚمًٚم٦م اّطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م

 .ف(1992 -ـه 1412اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،دار اعمٕم٤مرؽ، اًمري٤مض ،ؾمٚمًٚم٦م اّطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م

 .ـه( 1478اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،سمػملت ،١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦مُم ،اًمًٜم٦م ًمٚمٛمرلزن

 .ومٞمّمؾ قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف

 سمػملت. ،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، صٞمدا ،ؾمٜمـ أيب دالد

 ـه 1395)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ،ُمٍم ،ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم لُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذن

 (.ف 1975 -

ـه  1424اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ) ،ًمٌٜم٤مت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػملت ،ًمًٜمـ اًمٙمؼمم ًمٚمٌٞمٝم٘ملا

 .ف( 2773 -
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 .ف(2773ـه / 1423اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م، ) ،دار ـمٞم٦ٌم ،ذح أصقـ اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م

 (.ف1983 -ـه 1473)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ،الُملاعمٙمت٥م اإلؾم ،ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقن

 (.ـه 1421)اًمٓمٌٕم٦م اّلمم،  ،سمػملت ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار ،قمكم اًم٘م٤مرن ،ذح اًمِمٗم٤م

 (.ف1997 -ـه 1417)اًمٓمٌٕم٦م: اًمٕم٤مذة،  ،سمػملت ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤ملي٦م

اًمٓمٌٕم٦م  ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض ،ىمًؿ اًمّمالة ،ذح اًمٕمٛمدة ًمِمٞمخ اإلؾمالف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 (.ف 1997 -ـه  1418اّلمم، )

 (.ـه 1428 - 1422)اًمٓمٌٕم٦م: اّلمم،  ،قزندار اسمـ اجل ،اًمنمح اعمٛمتع

 (.ـه 1392) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،ذح اًمٜمقلن قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ

 .اًمٙمريؿ اًمروم٤مقمل راضمٕمف اّؾمت٤مذ قمٌد ،ذح ضمقهرة اًمتقطمٞمد ًمٚم٤ٌمضمقرن

 .ف(1977-ـه1397اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػملت، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، ) ،ذح طمدي٨م اًمٜمزلـ

 (.ـه1426) ،دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض ،ري٤مض اًمّم٤محللم ُسمـ قمثٞمٛملمذح 

 أب٘مرة. ،دار إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ذؽ أصح٤مب احلدي٨م

 .ف( 1999 -ـه  1427اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ) ،اًمري٤مض ،دار اًمقـمـ ،اًمنميٕم٦م ًممضمرن

 ٦م سمٌقُم٤ٌمنسم٤مًمتٕم٤ملق ُمع اًمدار اًمًٚمٗمٞم ،ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ًمٚمٜمنم لاًمتقزيع سم٤مًمري٤مض ،ؿمٕم٥م اإليامق

 .ف( 2773 -ـه  1423اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،سم٤مهلٜمد

 .اًمرمحـ سمـ قم٘مٞمؾ اًمٔم٤مهرن ّيب قمٌد ،رء ُمـ اًمٕم٨ٌم اًمّمقذم

 .احلرس اًمقـمٜمل اًمًٕمقدن، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مـمٌٕم٦م  ،اًمّم٤مرف اعمًٚمقـ

اًمٓمٌٕم٦م اّلمم،  ًمٌٜم٤مق. ،ُم١مؾم٦ًم اًمري٤مق، سمػملت ،ًمّم٤مرف اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙملا

 .ف(2773ـه / 1424)

 (.ـه1422)اًمٓمٌٕم٦م: اّلمم،  ،دار ـمقؾ اًمٜمج٤مة ،صحٞمح اًمٌخ٤مرن

 .ف( 2777 -ـه  1421اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرؽ ،صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م لاًمؽمهٞم٥م

 سمػملت. ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،صحٞمح ُمًٚمؿ

 (.ـه 1421)  ،اًمٓمٌٕم٦م اّلمم ،اًمري٤مض ،ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرؽ ًمٚمٜمنم لاًمتقزيع ،صالة اًمؽماليح
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 .اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،لُمٙمتٌتٝم٤م ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،صٞم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمق

 .اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م – لُمٙمتٌتٝم٤م ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،صٞم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمق قمـ لؾمقؾم٦م اًمِمٞمخ دطمالق

 (.ـه1413اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ) ،هجر ،ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمم ًمٚمًٌٙمل

 .ديٛم٦ماًمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘م ،ًمٚمح٤مومظ اًمٕمراىملـمرح اًمتثري٥م 

 (.ـه1413)اًمٓمٌٕم٦م اّلمم  ،دار ـمٞم٦ٌم ،أبق قمثامق اًمّم٤مسمقين ،قم٘مٞمدة اًمًٚمػ لأصح٤مب احلدي٨م

 (.ف2771-ـه1422ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،هم٤مي٦م اُّم٤مين ذم اًمرد قمغم اًمٜمٌٝم٤مين

 ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمؿ سمجدة. ، اًمٜمٌٝم٤مينغمهم٤مي٦م اُّم٤مين ذم اًمرد قم

 دار اعمٕم٤مرؽ ،ومت٤ملم اًمًٌٙمل

 (.ـه1413) ،اًمٓمٌٕم٦م اّلمم ،ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م ،دة ُسمـ قمثٞمٛملمومت٤ملم اًمٕم٘مٞم

 .اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٗمت٤ملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمم

 (.ف1987 -ـه 1478)اًمٓمٌٕم٦م: اّلمم،  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٗمت٤ملم اًمٙمؼمم ُسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 (.ـه 1379)سمػملت،  ،دار اعمٕمروم٦م ،ومتح اًم٤ٌمرن ُسمـ طمجر

ـه  1417اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،اًمٖمرسم٤مء اّثري٦مُمٙمت٦ٌم  ،ومتح اًم٤ٌمرن ُسمـ رضم٥م

 .ف(1996 -

 .ف( 1985 -ـه  1475) ،ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤مق، دُمِمؼ ،اًمٗمرىم٤مق سملم ألًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤مق لألًمٞم٤مء اًمرمحـ

 دار احلدي٨م. ،ومْمؾ قمٚمؿ اًمًٚمػ قمغم اخلٚمػ

 ،مم عمٙمت٦ٌم اًمٗمرىم٤مقلاًمٓمٌٕم٦م اّ ،قمجامق ،ُمٙمت٦ٌم اًمٗمرىم٤مق ،ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ لاًمقؾمٞمٚم٦م

 .(ف 2771 -ـه 1422)

 ،اًمري٤مض ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،٤مقؼىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٗمرؾ سملم قم٤ٌمدات أهؾ اإلؾمالف لاإليٛم

 (.ف1997ـه / 1418)اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

شمرة  .ىمٓمػ اّزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة ذم اّظم٤ٌمر اعمتقا

 (.ـه1422اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،دار اسمـ اجلقزن ،اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م

 .دار اًمري٤مق ًمٚمؽماث ،قـ اًمٌديع ًمٚمًخ٤ملناًم٘م
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 .ـه(1473)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ّيب ظمٞمثٛم٦م

 .(ـه1412) ،اًمٓمٌٕم٦م اّلمم ،دار ـمٞم٦ٌم ،يمراُم٤مت اّلًمٞم٤مء

 (.ـه 1477) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،سمػملت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،اًمٙمِم٤مؽ ًمٚمزخمنمن

 .(ـه 1351) ،رةاًم٘م٤مه ،ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ،يمِمػ اخلٗم٤مء

 (ف 2774 -ـه  1425)جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ،  ،جمٛمقع اًمٗمت٤ملم

 .أذؽ قمغم مجٕمف لـمٌٕمف حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر ،جمٛمقع ومت٤ملم اسمـ سم٤مز

 .(ف1996 -ـه  1416اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ) ،سمػملت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

 (.ف1996 -ـه  1416)اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م،  ،اًمٙمت٤مب اًمٕمريبدار  ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم

 ف(.1997 -ـه 1411)اًمٓمٌٕم٦م: اّلمم،  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اعمًتدرؿ قمغم اًمّمحٞمحلم

شمح اًمرمحقت ،اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم  (.1324)اًمٓمٌٕم٦م اّلمم  ،اًمٓمٌٕم٦م اُّمػمي٦م ،سمح٤مؿمٞمتف ومقا

 (.ف 2771 - ـه 1421)اًمٓمٌٕم٦م اّلمم،  ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،ُمًٜمد أمحد

اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة  ،ديب ،دائرة اّلىم٤مؽ لاًمِم١ملق اإلؾمالُمٞم٦م ،ُمٗم٤مهٞمؿ جي٥م أق شمّمحح

 (.ف1995 -1415)

 سمػملت. ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة

 .ف( 1986 -ـه  1476اّلمم، ) اًمٓمٌٕم٦م ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مف حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ،ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م

 .(ف1997 - ـه1417اًمٓمٌٕم٦م اّلمم ) ،اسمـ قمٗم٤مقدار  ،اعمقاوم٘م٤مت

 .ُمٍم ،اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م، اًم٘م٤مهرة ،اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م سم٤معمٜمح اعمحٛمدي٦م

 (.1999)اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،دُمِمؼ ،ُمٓمٌٕم٦م ٟمي ،اعمقؾمققم٦م اًمٞمقؾمٗمٞم٦م ذم سمٞم٤مق أدًم٦م اًمّمقومٞم٦م

ء اًمًٚمػ، اًمري٤مض ،اًمٜمٌقات  (.ف2777-ـه1427اًمٓمٌٕم٦م اّلمم، ) ،أوقا

 .(ف1979 -ـه  1399سمػملت، ) ،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ذم همري٥م احلدي٨م لاّثر اًمٜمٝم٤مي٦م

 .(ف2771-ـه1422اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) ،إدارة اعم٤ًمضمد لاعمِم٤مريع اخلػمي٦م اًمري٤مض ،هذك ُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م
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 5 ........................................ ُم٘مدُم٦م ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزاق

 5 ....................................................... اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مُم٘مدُم٦م 

  ً  8 ............................ ٜم٦مؾم٥ٌم رضمقع يمثػم ُمـ ؿم٤ٌمب اًمّمقومٞم٦م إمم اًم

ً  ا  8 .............. ٜم٦م سمام ُ يٜمٗمع زاد ُمـ ٟمِم٤مط اًمّمقومٞم٦م ٟمِمٖم٤مـ سمٕمض ؿم٤ٌمب اًم

 17 ......... ضمٝم٤مد اًمرد قمغم اعمخ٤مًمػ أقمٔمؿ ُمـ ضمٝم٤مد اًم٘مت٤مـ قمغم أرض اعمٕمريم٦م

ً   لاًمتٗمجػمي  رد حم٤ملًم٦م إًمّم٤مؾ اًمّمقومٞم٦م اًمتٙمٗمػمي   11 ................... ٜم٦مسم٠مهؾ اًم

 15 .............................. اًمنمؿ ذم شم٘مرير اًمتقطمٞمد لذف   :اعم٘مدُم٦م اّلمم

  ٌ  16 ................................................. د هب٤م ٟمققم٤مقاّقمامـ اعمتٕم

 17 ......................................... وم٤مئدة: ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 18 ................................... ؾم٥ٌم اٟمتِم٤مر اًمنمؿ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

 22 ..... اًمرد قمغم أمحد اًمٖمامرن ذم زقمٛمف قمدف لضمقد اًمنمؿ ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

 26 ................................ ث٤مره٤م اًمّمقذم قمكم اجلٗمرنأاًمرد قمغم ؿمٌٝم٦م 

 28 .................................... ملسو هيلع هللا ىلصذم اشم٤ٌمع رؾمقـ اهلل  :اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 29 ............................... اُشم٤ٌمعيمٚمامت يم٤ٌمر اًمّمقومٞم٦م ذم شم٘مرير أصؾ 

 35 ............................................... اًمرد قمغم اؾمتدُهلؿ سم٤مًمرؤم

 37 ........................... ٤مذم اعمٜم٤مف ًمٞم٧ًم دًمٞماله ذقمٞم   ملسو هيلع هللا ىلصرؤي٤م رؾمقـ اهلل 

 43 ............................. اًمرد قمغم ختٗمٞمػ قمذاب أيب هل٥م سم٢مقمت٤مؾ صمقي٦ٌم
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 44 ................................. ُ يّمح اُقمتامد قمغم اًمرؤم لًمق شمقاـم٠مت

 44 ............................................. اًمرد قمغم اؾمتدُهلؿ سم٤مًمتجرسم٦م

 46 .................. ذم اًمتجرسم٦م اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل  يمالف ٟمٗمٞمس ًمٚمٕمالُم٦م قمٌد

 57 ........................................ اًمرد قمغم اؾمتدُهلؿ سم٤مُؾمتح٤ًمق 

 57 ............................................... اًمرد قمغم اؾمتدُهلؿ سم٤مإلهل٤مف

 55 .............................................. اًمرد قمغم اؾمتدُهلؿ سم٤مًمذلؾ

 63 ....................... ُ شمتح٘مؼ اعمت٤مسمٕم٦م إُ إذا لاوم٘م٧م اًمنمع ذم ؾمت٦م أُمقر

 69 ................... اعم٘مّمقدة لهمػم اعم٘مّمقدة ملسو هيلع هللا ىلصاًمٗمرؾ سملم أومٕم٤مـ اًمرؾمقـ 

 71 ................................ ذم اًمديـ سمدقم٦م إطمداثى  يمؾ   :اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م

 74 ......................................................... والًم٦م اًمٌدع يمؾ  

 75 ................................ اًمرد قمغم زقمؿ لضمقد سمدقم٦م طمًٜم٦م ذم اًمديـ

 79 ........................... اًمرد قمغم ؿمٌٝم٦م ذم اًمٌدع أث٤مره٤م قمٌد اهلل اًمٖمامرن

  ً  87 ....................................................... ٜم٦م اًمؽميمٞم٦مشم٘مرير اًم

ً   اًمرد قمغم قمٌد  99 ................... ٜم٦م اًمؽميمٞم٦ماهلل اًمٖمامرن ذم اقمؽماوف قمغم اًم

 177 ........................ شمقضمٞمف يمالف اًمِم٤مومٕمل ذم شم٘مًٞمؿ اًمٌدع إمم ىمًٛملم

 171 .................شمٞمٛمٞم٦م دمقيز اُطمتٗم٤مـ سم٤معمقًمد سمٞم٤مق ظمٓم٠م ُمـ ٟم٥ًم إمم اسمـ

ـ اًمٕمٚمامء حًي   173 ............................................. هل٤م ُ هب٤م ت٩م  أىمقا

  ً  173 ................................. د سمٗمٝمؿ اًمًٚمػٜم٦م ُم٘مٞم  ومٝمؿ اًمٙمت٤مب لاًم

  ً  117 ......................................... ٝم٤مٜم٦م يمٚم  ُ يقضمد قم٤ممل ضم٤مُمع ًمٚم

ُ  اطمؽماف اًمٕم٤ممل ُ يٕمٜمل اشم    112 ........................................ شمف٤ٌمع ز
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 113 .................................. ـ يٕمتٛمد قمغم أىمقاـ اًمٕمٚمامءُمث٤مـ ظمٓم٠م ُمي 

 117 ................. ؿ اًمِم٤مومٕمل سمٛمالسمس اإلُم٤مف أمحداًمرد قمغم اؾمتدُهلؿ سمتؼم

ً   :اعم٘مدُم٦م اًم٤ًمدؾم٦م  118 ......................... لق سم٤مًمٙمراُم٤مت٘مر  ٜم٦م يً أهؾ اًم

 119 ........................ أق يٙمقق ص٤محله٤م ُ يٚمزف ُمـ لىمقع اًمٙمراُم٦م ًمرضمؾى 

ـً أق شمً  ُسمد   ـً  ٕمرض أىمقا ً   ـ لىمٕم٧م ًمف ظمقارًؾ ُمي  لأومٕم٤م  127 .... ٜم٦مقمغم اًمٙمت٤مب لاًم

 127 ............................... اًمٗمرؾ سملم اًمٙمراُم٤مت لاخلقارؾ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م

ً  سملم آي٤مت اّبٌٞم٤مء لظمقارؾ اًمٙمٝمي اًمٗمرؾ   123 ...................... رةحي ٜم٦م لاًم

 124 .................. قم٤ٌمدهتؿ ُمـ دلق اهلل زً لىمقع اًمٙمراُم٤مت ًمأللًمٞم٤مء ُ جيق  

لًمٞم٤مءً  ٚمع قمغم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ذم اعمًت٘مٌؾ قمغم لضمفٌ يٓم   ُ  125 .. ُمـ همػم اّبٌٞم٤مء اًمٞم٘ملم ّا

 137 ... ٚمٕمقق قمغم قمٚمؿ همٞم٥م اعمًت٘مٌؾاّلًمٞم٤مء يٓم   اًمرد قمغم اًمرازن ذم زقمٛمف أق  

  ً  134 ..................... أهؾ اًمٌدع ؽ سمف سمٕمًض شمقضمٞمف يمالف ُسمـ شمٞمٛمٞم٦م يتٛم

 136 ............................................... اًمٗمراؾم٦م :اعم٘مدُم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

 138 .......................................................... أبقاع اًمٗمراؾم٦م

  ً  147 ....................... قم٤مء قمٚمؿ اًمٖمٞم٥مسم٤مًمٗمراؾم٦م ذم اد   ؽي اًمرد قمغم ُمـ مت

 142 ............................... اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ ومراؾم٦م ؿمٞمخف ؾي شمقضمٞمف ُم٤م ٟم٘مي 

 143 ..................... شمٖمٞمػم اّؾمامء ّضمؾ اًمتٜمٗمػم ُمـ احلؼ: اعم٘مدُم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

 145 .......................................................... أبقاع اًمتقؾمؾ

 148 ..................................... اًمرد قمغم اًمتقؾمؾ اًمنميمل لاًمٌدقمل

 152 ............................... اًمرد قمغم أهؾ اًمٌدع ذم اًمتقؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم

 153 ........................ ذم اًمرد قمغم ؿمٌٝم٦م اعمج٤مز اًمٕم٘مكم : اعم٘مدُم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م
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 167 ................................... اًمرد قمغم زقمٛمٝمؿ اًمقزم خيٚمؼ سم٢مذق اهلل

ُ   ت٩م  ُ حًي : اعم٘مدُم٦م اًمٕم٤مذة ً  إ  167 .......................... ٜم٦م سمام صم٧ٌم ُمـ اًم

 162 ............................. ٝم٦م اُؾمتدُـ سمٗمْم٤مئؾ اّقمامـاًمرد قمغم ؿمٌ

 162 ................................ ُمـ شمالقم٥م اًمّمقومٞم٦م سمٕمٚمؿ احلدي٨م رءو 

 168 ............................................................... شمٜمٌٞمٝم٤مت

 168 ...................................... اًمتٜمٌٞمف اّلـ:طم٘مٞم٘م٦م ٟم٦ًٌم اًمّمقومٞم٦م

ٌ  اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين: اسمتداء اًمتّم    172 ............ لدظمقـ اًمٌدع ومٞمام سمٕمد ،دقؽ سم٤مًمتٕم

  ً  176 ........................ قمغم اًمّمقومٞم٦م ٌؾ ذم اًمرد  اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مًم٨م: أىمقم اًم

سمع  186 ....................................... : اًمّمقومٞم٦م ىمٚمٞمٚمق قمٚمؿاًمتٜمٌٞمف اًمرا

 186 ... اًمتٜمٌٞمف اخل٤مُمس: حم٤ملًم٦م اًمدوم٤مع قمـ اًمّمقومٞم٦م سم٠مهنؿ ًمٞمًقا قمغم درضم٦م لاطمدة

٤م   187 .................... اًمتٜمٌٞمف اًم٤ًمدس: ًمٞمس اؾمؿ اًمّمقومٞم٦م ذم ٟمٗمًف ُمذُمقُمه

ـي  ً   اًمتٜمٌٞمف اًم٤ًمسمع: حم٤ملًم٦م اًمّمقومٞم٦م إؿمٖم٤م  ٜم٦م قمٜمد اعمٜم٤مفمرة أهؾ اًم

 197 ............................ قمٜمد سمٞم٤مق والهلؿ  أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمِمٙمؾٌ  سمٙمالفٌ 

 191 ............................................................... اعمراضمع 

 197 ............................................................... رساًمٗمٝم

 

 

 

 


