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 تَألِيف

 عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبي
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احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل إًمف إوًملم وأظمريـ، وأؿمٝمد 

أنَّ حمٛمداً قمٌده ورؾمقًمف اعمٌٕمقث رمح٦ًم ًمٚمٕم٤معملم، صغمَّ اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

يـ، أُم٤م سم  ٕمد:أمجٕملم، وؾمٚمَّؿ شمًٚمٞماًم ُمزيدًا إمم يقِم اًمدِّ

وم٢منَّ ُِمـ أقمٔمِؿ ُم٤م ُيٜمٕمُؿ اهللُ قمزَّ وضمؾَّ قمغم ـم٤مًم٥ِِم اًمٕمٚمؿ هق إىم٤ٌمًُمُف قمٚمٞمف طم٤ٌَّمً وشمٕمٔمٞماًم 

ـْ اًمٜمٕمٛم٦ِم  هم٤مً سمّمدٍق وإظمالٍص وضمٍد واضمتٝم٤مٍد، ُمع ُم٤م يتٛمتَُّع سمف ُِم واٟمِمٖم٤مًٓ وشمٗمرُّ

 ًُّ ٚمػ اًمّم٤مًمح: اًمٙمؼمى واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٛمك اًمتل هل اًم ًَّ ٜم٦َّم واعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ ُمٜمٝم٩م اًم

 نَّ هذه اًمٜمِّٕمؿ ٓ شمداٟمٞمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م، ومْمالً قمـ أن شمٗمْمؾ قمٚمٞمٝم٤م.وم٢م

ـَ  ـْ أقمٔمؿ ؿمٙمره٤م، ومٚمق ُأقمٓمل ًمّم٤مطمٌٝم٤م اعماليلم ُِم وإنَّ احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ُيٕمتؼم ُِم

اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واجلقهر واًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من واخلٞمؾ واحلٛمػم واًمٌٖم٤مل وُُمٚمَِّؽ مجٞمع ُم٤م 

اً  ـَ اًمٙمٜمقز ذم إرض، ؾمٝمقًٓ وأودي٦ًم وضم٤ٌمًٓ وصح٤مري وسمرَّ ًا سمام ومٞمٝم٤م ُِم  وسمحرًا وضمقَّ

ى واًمّمالح: وم٢منَّ ذًمَِؽ يزول ُم٤م يم٤من ذًمَِؽ ؿمٞمئ٤مً سمج٤مٟم٥ِِم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م واهلد واًمثِّامر

٤م اًمٕمٚميمٚمّ  إمم أن شم٘مقَم اًم٤ًمقم٦م،  ؿم٤مهدًة ًمفٌ٘مك ؿ واًمًٜم٦م واهلدى واًمّمالح وم٢مٟمَّف شمف، أُمَّ

 .يدظمَؾ اجلٜم٦َّم طمتكوإمم أن ي٘مػ سملم يدي اهلل قمزَّ وضمؾ، 

ـَ  ه اهلل سمٜمقِر اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، وذاق طمالوهتام، ويم٤من ُِم ـْ سمٍمَّ وٓ يٕمرف هذا إٓ َُم

٤ميمريـ.  اًمِمَّ
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ـْ مل يرومع سم٤مًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م رأؾم٤ًم: وم٢مٟمَّف يرى قمٙمَس ذًمَِؽ مت٤مُم٤ًم  ٤م اجل٤مِهُؾ واعمٌتِدُع وَُم أُمَّ

ٜمؽ واًمتٕم٤مؾم٦م وآٟمتٙم٤مؾم٦م ذم طمٞم٤مشمف، وٓ ي ـَ اًمٜمَّٙمد واًمْمَّ زال يمذًمَِؽ قمغم ُم٤م يالىمٞمف ُِم

اِب، إٓ أن يتقب ومٞمتقب اهلل قمٚمٞمف.طمتَّك يدظمؾ اًم٘مؼم وُيٛمٚمَ   ُئ ومُٛمُف سم٤مًمؽمُّ

 طمٗمٔمٙمؿ اهلل: –إظمقاين ـمالب اًمٕمٚمؿ 

، ومال يٜم٤مهلام ويث٧ٌم قمٚمٞمٝمام إٓ واًمتٕمٔمٞمؿَ  إنَّ اهلل قمزَّ وضمؾَّ ضمٕمؾ ًمٚمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م اهلٞم٦ٌمَ 

ـْ أراد سمف ظمػمًا، يمام ىم٤مل رؾمقُل اهلل  ـْ ُيِردِ »: َُم ْفُف ِف  اللُ  َم ا ُيَػؼِّ ـِ  بِِف َخْرً ي . رواه «الدِّ

 .(، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من 8347( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )78اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ا اْشتَْعَؿَؾفُ »: وىم٤مل رؾمقُل اهلل  . ىمٞمؾ: وُم٤م اؾمتٕمٛمٚمف؟ «إَِذا َأَراَد اللُ بَِعبٍْد َخْرً

ـْ َحْقلَفُ ُيْػتَُح لَُف َظَؿٌؾ َصولٌِح َبْْيَ َيَدْي مَ »ىم٤مل:  . أظمرضمف أمحد «ْقتِِف َحتَّك َيْرََض َظـُْف َم

 .(، قمـ قمٛمرو سمـ احلٛمؼ 28939سمرىمؿ )

ا، َظَسَؾفُ ظزَّ وجؾَّ إَِذا أََراَد اللُ »وذم ًمٗمٍظ:  . ىمٞمؾ: وُم٤مت قمًٚمف؟ ىم٤مل: «بَِعبٍْد َخْرً

ـْ َحْقلَفُ َبْْيَ َيَدْي َمْقتِِف َحسَّ َيرََض َظـُْف  َيْػتَُح اللُ لَُف َظَؿًل » . أظمرضمف قمٌد سمـ محٞمد ذم «َم

.388سمرىمؿ ) "اعمٜمتخ٥م" ـٌ  (. وإؾمٜم٤مده طمً

م قمٚمٞمٝمام ؿمٞمئ٤مً ِِم٤َّم يزيٚمٝمام ويرومع سمريمتٝمام وم٘مد  وَمَٛمـ صَم٧ٌََم قمغم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم ومل ي٘مدِّ

 اؾمتٕمَٛمَٚمُف اهلل قمزَّ وضمؾ ذم اخلػِم.

ـْ مل يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ويٚمزم اًمًٜم٦َّم: وم٢منَّ اًمِمٞمٓم٤من يًتٕم ٛمُٚمُف ذم اجلٝمؾ سمخالف َُم

 واًمٌدقم٦م واًمنمِّ واًمٗمتٜم٦م، وجيٕمٚمف طَمٓم٤ٌَمً ًمٙمؾِّ ومتٜم٦م، ووىمقدًا ًمٙمؾِّ ؿمٌٝم٦ٍم وحِمٜم٦ٍم.
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ـْ ـمَٚم٥َم اًمٕمٚمؿ وذاق ـَمْٕمَؿ اًمًٜم٦َّم: ًمٙمٜمَّف زاغ واٟمحرف سم٥ًٌم ظمٚمٍؾ ُوضِمَد ومٞمف:  أو َُم

 ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ﴿ٕنَّ اهلل ي٘مقل: 

: وم٢منَّ [83]اعمٓمٗمٗملم: ﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ چ  چ ڃ﴿، وي٘مقل: [5]اًمّمػ:

ٌِف واًمِمٝمقاِت، طمتَّك يٖمرؾمٝم٤م ذم ىمٚمٌِِف  سم٤مت، واًمِمُّ اًمِمٞمٓم٤من يًتٕمٛمُٚمُف ذم اًمٌَِدِع واًمتَّحزُّ

 همرؾم٤مً ٓ يًتٓمٞمع اخلروج ُمٜمٝم٤م إٓ أن يِم٤مء اهلل ربُّ اًمٕم٤معملم.

اًمْمالٓت، وذم وإنَّ ُِمـ أقمٔمِؿ أؾم٤ٌمب اًمزيغ وآٟمحراف واًمقىمقع ذم اًمٌَِدع و

٤م ومتٜم٦ٌم  ـْ أضمِٚمٝم٤م: وم٢مَّنَّ ة، وآٟمِمٖم٤مل هب٤م، وشمٙمريس اجلٝمد ُِم اًمِمٌف واًمِمٝمقات طم٥مُّ اعم٤مدَّ

٦م اسمتالًء ؿمديداً.  قمٔمٞمٛم٦ٌم وسمالٌء يمٌػٌم، اسمتغم اهلل قمزَّ وضمؾَّ هب٤م إُمَّ

ـِ اٟمحرَف، وأفمٝمر اهللُ هب٤م أٟم٤مؾم٤ًم قمغم أصٜم٤مٍف وـمرائؼ  ـْ صَم٧ٌََم واٟمحرَف َُم ومث٧ٌََم َُم

 .ىِمدداً 

٤مطم٦ِم وُم٤م يِمٝمده واىمع اًمٓمالب ظمّمقص٤مً: أنَّ أهمٚم٥م اًمٗمتـ اًمتل  ًَّ وًم٘مد رأيٜم٤م ذم اًم

ه٤م وطمِديده٤م، وقَمَدِده٤م  ـْ يمؾِّ ضم٤مٟم٥ٍم، وشم٘متؾ قمٚمٛمٝمؿ وصالطمٝمؿ سمحدِّ حتٞمُط هبؿ ُِم

ة.  وقُمَدده٤م: هل ومتٜم٦م اعم٤مدَّ

ًتف ـْ رأٍس ٟمٙمَّ ـْ قَمَٚمٍؿ ؿم٤مُمٍخ ظمٗمْمتف، ويمْؿ ُِم ـْ ضَمٌٍَؾ هدُمتف، ويمْؿ ُِم ، ويمْؿ ومٙمؿ ُِم

ـْ ُُمٝم٤مٍب أه٤مٟمتف، ويمْؿ ... ويمْؿ ....  ـْ ىمقيٍّ أوٕمٗمتف، ويمْؿ ُِم رشمف، ويمْؿ ُِم ـْ يمٌػٍم صٖمَّ ُِم

 اًمخ. ويمْؿ...
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 وومَّ٘مٜمل اهلل وإي٤ميمؿ:–إظمقاين ـمالب اًمٕمٚمؿ 

دهؿ،  ًمق ومتَِّمٜم٤م قمـ اعمٜمحروملم قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م ًمقضمدٟم٤م ؾم٥ٌَم اٟمحراومٝمؿ، ومترُّ

هؿ، ويمؼمهؿ، وقمجٌٝمؿ، وهمرورهؿ، وإقمراوٝمؿ، وسمٖمٞمٝمؿ، وطمًدهؿ، وؾمقء  وقمتقِّ

 أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ ٓ خيرج قمـ أطمد أُمريـ:

ف واعمٜمزًم٦م.  إُمر إول: طم٥مُّ اجل٤مه واًمنمَّ

ة.  إُمر اًمث٤مين: طم٥مُّ اعم٤مدَّ

ـْ حتتٝمام ظمرضم٧ِم اًمذٟمقُب واعمٕم٤ميص  وم٢منَّ هذيـ إُمريـ رأُس يمؾِّ ذٍّ وومتٜم٦ٍم، وُِم

 ـَ اًمنمك إيمؼم إمم أدٟمك ُمٕمّمٞم٦ٍم. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.ُمِ 

ـِ اًمدٟمٞم٤م، وُمٕمٜمك اعم٤مل: َُمِٚمُؽ إقمٞم٤مُن اعمٜمتٗمع هب٤م. وُمٕمٜمك اجل٤مه: َُمِٚمُؽ  ومٝمام ريمٜم٤م ومت

ف ومٞمٝم٤م.  اًم٘مٚمقب اعمٓمٚمقب شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م، وـم٤مقمتٝم٤م، واًمتٍمُّ

ؿمتٝم٤مر وم٤مجل٤مه: هق ىمٞم٤مم اعمٜمزًم٦م ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس. وأصُؾ طُمٌِّف اٟمتِم٤مر اًمّمٞم٧م وآ

ِد إًمٞمٝمؿ، واعمراءاة (8) . ويّمػُم َهؿُّ ُمٌتٖمٞمف ُم٘مّمقرًا قمغم ُمراقم٤مة اخلٚمِؼ، ُمِمٖمقوم٤ًم سم٤مًمؽمدُّ

هلؿ، وٓ يزال ذم أىمقاًمِف وأومٕم٤مًمِف ُمٚمتٗمت٤مً إمم ُم٤م يٕمٔمؿ ُمٜمزًمتف قمٜمدهؿ، وذًمَِؽ سمذر اًمٜمِّٗم٤مق، 

ـْ ـَمَٚم٥َم اعمٜمزًم٦م ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس اوٓمرَّ إمم أن يُ  ٜم٤موم٘مٝمؿ وأصؾ اًمٗم٤ًمد: ٕنَّ يمؾَّ َُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: اعمٙمت٥م 227ٕمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )ص: "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)

 اإلؾمالُمل.
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سم٢مفمٝم٤مر ُم٤م هق ظم٤مٍل قمٜمف، وجيرُّ ذًمؽ إمم اعمراءاة سم٤مًمٕم٤ٌمدات، واىمتح٤مِم اعمحٔمقرات، 

ؾ إمم اىمتٜم٤مص اًمٕمٚمقم   .(8)واًمتقصُّ

قم٦م،  ٤م اعم٤مل: ومٝمق ـمٚم٥ُم  اعمُٚمؽ، وهق وؾمٞمٚم٦ٌم إمم اعمحٌقسم٤مت، واعمحٌقسم٤مت ُمتٜمقِّ وأُمَّ

.  ُِمٜمْٝم٤م ُم٤م هق ظمػٌم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذٌّ

 قمغم ـم٤مًم٥ِم ا ؿم٤مهدٟم٤م أنَّ هذيـ ريمٜم٤م
ٍ
ًمدٟمٞم٤م: وؾم٥ٌٌم ًمٙمؾِّ ٍذ، ومه٤م أظمٓمر رء

 اًمٕمٚمؿ. 

َمو ذئبون َجوئَِعوِن ُأرِشلَ ف َغـٍَؿ بلفَسَد »: ىمقُل رؾمقِل اهلل ي١ميُِّد يمالُمل هذا: 

ـْ ِحرِص ادَ  ِف وَ  ولِ  ادَ َذ ظَ  ءِ رْ هلو ِم َ أظمرضمف اإلُم٤مم اًمؽمُمذي سمرىمؿ  «.يـفِ دِ لِ  الَّشَّ

 .إٟمّم٤مري (، قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ 2476)

  رؾمال ذم مج٤مقم٦م ُمـ ضمٜمس ًمٞمس ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من أُ  :وُمٕمٜم٤مه: ىم٤مل اًمٓمٞمٌل

وم٢من إوم٤ًمده ًمديـ  ،ًمتٚمؽ اًمٖمٜمؿ ُمـ طمرص اعمرء قمغم اعم٤مل واجل٤مه اًمٖمٜمؿ سم٠مؿمد إوم٤ًمداً 

  .اعمرء أؿمد ُمـ إوم٤ًمد اًمذئٌلم اجل٤مئٕملم جلامقم٦م ُمـ اًمٖمٜمؿ إذا أرؾمال ومٞمٝم٤م

إمم اًمتٜمٕمؿ ذم  وجيرُّ  ،درة حيرك داقمٞم٦م اًمِمٝمقاتأٟمف ٟمقع ُمـ اًم٘م وم٢موم٤ًمده :أُم٤م اعم٤مل 

 ،ويٕمجز قمـ يم٥ًم احلالل ،ورسمام يِمتد أٟمًف سم٤معم٤مل ،ومٞمّمػم اًمتٜمٕمؿ ُم٠مًمقوم٤مً  ،اعم٤ٌمطم٤مت

  .وهذه ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م أطمدٌ  ،ُمع أَّن٤م ُمٚمٝمٞم٦م قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ،ومٞم٘متحؿ ذم اًمِمٌٝم٤مت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلؾمالُمل.( ط: اعمٙمت٥م 243)ص: "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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وهق  ،ل اجل٤مه ًمٚماملأن اعم٤مل يٌذل ًمٚمج٤مه وٓ يٌذ ومٞمٙمٗمل سمف إوم٤ًمداً  :وأُم٤م اجل٤مه 

ومٝمق  ،وؾم٤مئر إظمالق اًمذُمٞمٛم٦م ،واًمٜمٗم٤مق ،واعمداهٜم٦م ،ومٞمخقض ذم اعمراآة ،اًمنمك اخلٗمل

 .(8)ا.هـ  أومًد وأومًد

  ـُ رضم٥ٍم ًا رضسمف اًمٜمٌل ىم٤مل احل٤مومُظ اسم ًمٗم٤ًمد : هذا ُمثٌؾ قمٔمٞمٌؿ ضمدَّ

يـ سمذًمؽ ًمٞمس سمدون  ديـ اعمًٚمؿ سم٤محلرص قمغم اعم٤مل واًمنمف ذم اًمدٟمٞم٤م، وأنَّ وم٤ًمَد اًمدِّ

وم٤ًمِد اًمٖمٜمؿ سمذئٌلم ضم٤مئٕملم و٤مريلم ي٠مشمٞم٤من ذم اًمٖمٜمؿ، وىمد هم٤مب قمٜمٝم٤م رقم٤مؤه٤م ًمٞمالً، ومٝمام 

ي٠ميمالن ذم اًمٖمٜمؿ، ويٗمؽمؾم٤من ومٞمٝم٤م، وُمٕمٚمقٌم أٟمَّف ٓ يٜمجق ُمـ اًمٖمٜمؿ ُمـ إوم٤ًمد اًمذئٌلم 

أنَّ ذم طمرص اعمرء قمغم اعم٤مل  اعمذيمقريـ واحل٤مًم٦م هذه إٓ ىمٚمٞمؾ، وم٠مظمؼم اًمٜمٌل 

٤م أن يٙمقن واًمنمف: إوم ٤ًمده ًمديٜمف، وًمٞمس سم٠مىمؾ ُمـ إوم٤ًمد اًمذئٌلم هلذه اًمٖمٜمؿ: سمؾ إُمَّ

٤م أيمثر، يِمػم إمم أٟمَّف ٓ يًٚمؿ ُمـ ديـ اعمًٚمؿ ُمع طمرصف قمغم اعم٤مل واًمنمف  ُم٤ًموي٤مً وإُمَّ

ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ، يمام أٟمَّف ٓ يًٚمؿ ُمـ اًمٖمٜمؿ ُمع إوم٤ًمد اًمذئٌلم اعمذيمقريـ ومٞمٝم٤م إٓ 

ـ هم٤مي٦َم اًمتحذير ُمـ ذِّ احلرص قمغم اعم٤مل واًمنمف اًم٘مٚمٞمؾ، ومٝمذا اعمثؾ ا ًمٕمٔمٞمؿ يتْمٛمَّ

 . (2)ذم اًمدٟمٞم٤م ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اًمٙمت٥م 7/49ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري ) "حتٗم٦م إطمقذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي"ٟم٘مالً ُمـ  (8)

 .  اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  "جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م"ُمـ  "ذح طمدي٨م ُم٤م ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من"اٟمٔمر  (2)

 ( ط: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م. 472-7/478)"يمٜمقز ري٤مض اًمّم٤محللم"(، يمام ذم 8/65)

عمجٛمققم٦ٍم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، أهمٚم٥م اجل٤مُمٕملم  "٤مض اًمّم٤محللميمٜمقز ري"هذا اًمٙمت٤مب  شمٜمٌٞمٌف:* 

 =ًمف يٜمتٛمقن إمم طمزب اإلظمقان اعمًٚمٛملم، وإمم احلزب اًمنوري، قمغم اًم٘م٤مرئ أن يٙمقن 
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  ِم٤م ٓ ؿمؽَّ ومٞمف أنَّ طُم٥مَّ اعم٤مل واًمري٤مؾم٦م واحلرص قمٚمٞمٝمام يٗمًد وىم٤مل :

، وأصؾ حم٦ٌَِّم ديـ اعمرء طمتك ٓ يٌ٘مك ُمٜمف إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل، يمام أظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌلُّ 

 .(8)ًمدٟمٞم٤م، وأصؾ طم٥مِّ اًمدٟمٞم٤م: اشم٤ٌِّمُع اهلقى ا.هـ اعم٤مِل واًمنمف: ُمـ طم٥مِّ ا

 ىمٚم٧ُم: وؾمٞم٠ميت ُمزيُد سمٞم٤مٍن ذم اًمٙمالم قمغم هذا احلدي٨م إن ؿم٤مء اهلل.



 رقم٤ميمؿ اهلل:–إظمقاين إوم٤موؾ 

ـْ أقمٔمؿ ُم٤م ُُيدى إًمٞمٜم٤م،  ـْ هذه اًمٗمتٜم٦م ُيٕمتؼم ُِم عم٤َّم يم٤من إُمُر يمذًمَِؽ وم٢منَّ اًمتَّحذير ُِم

ـْ اعمٜمجروملم وراءه٤م اًمنمُّ اًمٕمٔمٞمؿ اعمًتٓمػم قمغم اًمٕمٚمؿ يمٞم ػ ٓ ؟!: وهل ومتٜم٦ٌم طمّمؾ ُِم

ـَ اًمٜمّمِح اًمٕمٔمٞمؿ، وٓ  قمقِة واًم٘م٤مئٛملم سمٜمنمه٤م، وم٤مًمتَّحذيُر ُِمٜمْٝم٤م ُيٕمتؼم ُِم وأهٚمف، وقمغم اًمدَّ

ـَ آومتت٤من  قم٤مة واعمِم٤ميخ وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُِم ؾمٞمام وىمد رأيٜم٤م سم٠ممِّ أقمٞمٜمٜم٤م ُم٤م طمَّمَؾ ًمٌٕمِض اًمدُّ

٤م، واًمؽمدِّي ذم اًمٕمٚمؿ واعمٜمٝم٩م، واعمٞمقل إمم أهؾ اًمٌَِدِع وإهقاء واًمتَّحزسم٤مت، وإفمٝم٤مر هب

 اًمٕمداوة ًمٚمّم٤محللم اًمث٤مسمتلم قمغم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف سمٕمْمٝمؿ ومٞمف: وم٢منَّ أهؾ اًمٌدع ٓ  = ظمـ اًمذي ىمد يدؾمُّ حمٓم٤مـم٤ًم ًمديٜمف إذا ىمرأه، وطمذرًا ُمـ اًمدَّ

سمـ رضم٥ٍم قمٜمدي، ومٜم٘مٚم٧م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ي١ممتٜمقن. وإٟمَّام ٟم٘مٚم٧ُم ُمٜمف ًمٕمدم شمقومر رؾم٤مًم٦ِم ا

 وقمزوُت إًمٞمف ُمـ سم٤مب إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واهلل اعمقومِّؼ.

  "جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م"ُمـ  "ذح طمدي٨م ُم٤م ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م.7/472)"يمٜمقز ري٤مض اًمّم٤محللم"(، يمام ذم 8/89)

خمتٍم ُمٜمٝم٤مج "ذم يمت٤مسمف اعم٘مدد وراضمع يمالُم٤ًم ُمٗمٞمدًا ًمإلُم٤مم أمحد سمـ ىمداُم٦م 

 ( ط:اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.242-227)ص:"اًم٘م٤مصديـ
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ـَ آظمتالف واًمتٜم٤مزع واهلجر  ـْ سمٕمْمٝمؿ ُِم ِزْد قمغم ذًمَِؽ ُم٤م طَمَّمَؾ وُم٤م حيّمُؾ ُِم

ق واًم٥ًمِّ واًمِمتِؿ واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م سمًٌ  ٌٝم٤م، يمؾٌّ يريد اًمٔمٗمر هبذه اًمٗمتٜم٦م.واًمتَّٗمرُّ

ـَ  اعمٞمقل إمم إمم أوػ  ـْ سمٕمْمٝمؿ ُِم ذًمَِؽ أيْم٤ًم: ُم٤م طَمَّمَؾ وُم٤م حيّمُؾ ُِم

ـْ ىمٌٚمٝمؿ، ُمع طمّمقل اًمتٛمٞمٞمع اعمٜمٝمجل، واًمًٙمقت  اجلٛمٕمٞم٤مت، واؾمت٘م٤ٌمل ُم٤م ي٠ميت ُِم

 قمـ ُمٜمٙمراهتؿ، وإفمٝم٤مر اًمذل واعمًٙمٜم٦م هلؿ.

ـَ  ـْ سمٕمْمٝمؿ ُِم ٤مر،  وأيْم٤مً: ُم٤م طَمَّمؾ وُم٤م حيّمُؾ ُِم اًمتٛمٚمُّؼ ًمٌٕمِض اعم١ًموًملم واًمتجَّ

ُؾ هب٤م إمم  شمٓمٚمُّٕم٤ًم واؾمتنماوم٤مً هلذه اًمٗمتٜم٦م، يمل جيد ؿمٞمئ٤مً ُِمٜمَٝم٤م. سمت٠مويالٍت وؿُمٌٍَف يتقصَّ

 ُمراده.

ـَ اجلٚمقس ُمع اعمٗمتقٟملم سم٤مًمٌدع  ـْ سمٕمْمٝمؿ ُِم وأيْم٤مً: ُم٤م طَمَّمؾ وُم٤م حيّمُؾ ُِم

اعمخ٤مًمٗم٦م عمٜمٝم٩م وإهقاء واًمِمٝمقات، وأصح٤مب اًمت٠مصٞمالت واًم٘مقاقمد اًم٤ٌمـمٚم٦م 

لم  اًمًٚمػ، واًمدظمقل ذم ُمرايمزهؿ وضم٤مُمٕم٤مهتؿ، وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم أيدُيؿ حمتجِّ

ي٦م.  ورة اعم٤مدِّ  سم٤مًميَّ

ـْ ؾمقء اؾمتخدام اعم٤مل، وقمدم  ـْ سمٕمْمٝمؿ ُِم وأيْم٤مً: ُم٤م طَمَّمَؾ وُم٤م حيّمُؾ ُِم

ف وهٚمٕمف.  ة ؿُمحِّ وم٤مً ذقمٞم٤مً ًمتٕمٚمُّ٘مف سمف، وؿمدَّ ف ومٞمف شمٍمُّ  اًمتٍمُّ

ـَ آٟمِمٖم٤مل هب٤م قمـ اًمٕمٚمؿ وأيْم٤ًم: ُم٤م طَمَّمَؾ  ـْ سمٕمْمٝمؿ ُِم وُم٤م حيّمُؾ ُِم

ـَ اًمٕمٚمؿ، ووٕمػ  وآؾمتٗم٤مدة، ورضمقع سمٕمْمٝمؿ إمم اخلٚمػ سمام أدَّى إمم ٟمًٞم٤من يمثػٍم ُِم

 اًمٕمٛمؾ سمف.

 وهمػم ذًمَِؽ ِم٤َّم ضمٕمٚمٜمل أيمت٥ُم هذا اًمٙمت٤مب، وأٟمّمُح سمف إظمقاين ومٞمف.
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ـُ مجٞمٕم٤ًم إٟمَّٜمل أقمتو ـَ اهلداي٤م، ذم وىم٧ٍم ٟمح ُُمُف إلظمقاين ُِم ؼُم هذا اًمٕمٛمؾ أقمٔمَؿ ُم٤م أىمدِّ

ـْ اعم٤مء ذم طم٤مل اًمٔمٛم٠م اًم٘م٤مشمؾ. ـْ قم٤مملٍ وؿمٞمٍخ وـم٤مًم٥ٍم قمٚمٍؿ أطمقج إًمٞمف ُِم  ُِم

هقر. ُؾ إمم اهلل هبذا اًمٕمٛمؾ أن جيٕمٚمف ٟم٤مومٕم٤مً ُمٗمٞمداً ُمدى اًمٕمّمقر واًمدُّ  وإٟمَّٜمل أشمقؾمَّ

رضم٤مء أن يٙمقن قمالضم٤ًم جلؾِّ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚمِّ٘م٦م سمِم١مون وىمد سمذًم٧ُم ومٞمف ضمٝمدًا يمٌػمًا، 

قمقة واًمدقم٤مة ذم هذا اًم٤ٌمب ٦م اًمٓمالب واعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء واًمدَّ  .ظم٤مصَّ

ـَ أصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م، وإىمقال اعمٜمٝمجٞم٦م  ـَ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وُِم ٦ٍم ُِم ٛمتُُف سم٠مدًمَّ ودقمَّ

ضمك. طمتَّك وصٚم٧م سمٛمجٛمققمٝم٤م إمم ـْ واًمٕمٚمٛمٞم٦م ٕئٛم٦م اهلدى، وُمّم٤مسمٞمح اًمدُّ  أيمثر ُِم

 ُم٤م سملم دًمٞمٍؾ وأصمٍر وىمقٍل ووم٤مئدة وٟمّمٍح وشمقضمٞمٍف. ،أًمٍػ 

ومؼ، وىمد أؿَمدُّ ذم سمٕمض اًمٙمالم قمغم سمٕمض أصٜم٤مف  وصح٧ٌُم ذم يمالُمل اًمرِّ

ـِ اهلل، ورمح٦ًم هب١مٓء، وؿمٗم٘م٦ًم قمٚمٞمٝمؿ.   ة همػمًة ًمدي  اعمٜمحروملم واعمٗمتقٟملم سم٥ًٌم اعم٤مدَّ

ـْ ذيمر دىم٤مئؼ إُمقر اًم ٚم٧ُم ومٞمف ُِم ـُ هل٤م، ودظمٚم٧ُم ذم سمٕمض ُمع ُم٤م شمقهمَّ تل ىمد ٓ ُيتٗمٓمَّ

٤مً وسحي٤مً اًم٘مْم٤مي ، دون ضمرح اعمِم٤مقمر:  عم٤َِم حُيت٤مج إًمٞمف، واًمٍماطم٦ُم ذم ٤م دظمقًٓ ىمقيَّ

 ُمقوٕمٝم٤م ٓ سمدَّ ُمٜمٝم٤م ُمع ًمزوم اإلٟمّم٤مف وإدب.

ة( سماِم أراه ُمقاوم٘م٤ًم  قمقي٦م ذم هذا اًم٤ٌمب )سم٤مب اعم٤مدَّ واضمتٝمْدتُّ ذم سمٕمِض إُُمقِر اًمدَّ

 ، ـَ اهللِ وطمده، وإن ًمٚمحؼِّ وٟم٤مومٕم٤ًم إلظمقاين، ىمدر ـم٤مىمتل وضُمٝمدي، وم٢من أص٧ٌُم ومِٛم

أظمٓم٠مُت ومِٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من واهلل ورؾمقًمف ُمٜمف سمريئ٤من، وأرضمق أن أيمقن ُم٠مضمقراً 

 ٓضمتٝم٤مدي، ُمٖمٗمقرًا زم ظمٓمئل.
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قِمٚماَمً أنَّ اًم٘مّمد هق اًمتًديد واعم٘م٤مرسم٦م وإىمّم٤مء يمّؾ ُم٤م يِملم اًمٕمٚمَؿ وأهَٚمف، ويمّؾ ُم٤م 

 ٤ٌمً ًمٚمٗمِمؾ وآٟمحراف.يٙمقن ؾمٌ

ـْ هذا اًمٙمت٤مب هق اًمتٜمٌٞمف ذم وري٘م٤مٍت خمتٍمة ىَمْدر ؾمٌٕملم أو  ويم٤من اعمٓمٚمقب ُِم

ـْ ظمالل اًمٌح٨م واعمٓم٤مًمٕم٦م ًمٚمٙمت٥م شمتٗمتَّح زم أسمقاٌب  ن ، وُم٤م إصمامٟملم صٗمح٦م: إٓ أٟمَّٜمل ُِم

ـْ سم٤مٍب إٓ ويأ ، طمتَّك َوَصَؾ إمم هذا احلجؿ، ظمالل ؿمٝمٍر سم٤مٌب آظمرح زم تٗمتٟمتٝمل ُِم

م/ ًمٕم٤مم 26ُمٍؾ، اسمتدأُت سمٙمت٤مسمتف يقم اًم٧ًٌم يم٤م ـْ ؿمٝمر حمرَّ هـ، واٟمتٝمٞم٧ُم ُمٜمف 8348/ُِم

ٞمتُُف: )23يقم اخلٛمٞمس  ـْ ؿمٝمر صٗمر، وؾمٛمَّ ـِ / ُِم ـَ آكحراِف ظ ة ِف التَّحِذيِر ِم اجَلودَّ

ة ٍِّ بودَودَّ ـَِّي ودكُّ ُصبَفِي ادحت  (.الِعْؾِؿ والسُّ

جيٕمٚمف   سمف، وأن ي٠مضمرين قمغم يِمت٤مسمتِِف، وأنأؾم٠مل اهللَ شمٕم٤ممم أن يٜمٗمٕمٜمل واعمًٚمٛملمَ 

َة إٓ سم٤مهلل، وطمًٌل اهلل وٟمِٕمَؿ  ُمثٛمراً ي٤مٟمٕم٤مً قمؼَم اًمدهقر واًمٕمّمقر، وٓ طمقل وٓ ىمقَّ

 اًمقيمٞمؾ.

 يمتٌف

 أسمق قمٌد اًمرمحـ 

قمٞمؿ  ُمٕم٤مذ سمـ أمحد سمـ وم١ماد اًمزَّ

 ُمريمز اإلُم٤مم اًمقادقمل سمـ)ُم٤مشمر(. –إب  –اًمٞمٛمـ 
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ُة ُمٕم٤من،ّماًمزائد اعمتَّ ء ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب: اعم٘مّمقد هب٤م: اًمٌماعم٤مدة   ؾ، وهل٤م قِمدَّ

واؾمتُخِدَُم٧م ذم هذا اًمٕمٍم يمثػماً قمغم )اعم٤مل(، ومذيمرت هذا اًمٚمٗمظ سمام ُيٜم٤مؾم٥م ؾمجٕم٦م 

ت سمف ومٞمف.  اًمٙمت٤مب، وقمؼمَّ

يقن اًمٓمٌٞمٕمٞمُّقن ومٚمٞمُتٜمٌَّف هلذاوٓ  هـ إمم أنَّ أصَٚمٝم٤م ُم٤م يٕمٜمٞمف اعم٤مدِّ . ضمٞمداً  يذه٥م اًمذِّ

 "اًمٕمٍمي٦موإًمٗم٤مظ  ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت"َد(، و)ُم٤مدة: َُمدَ  "ًم٤ًمن اًمٕمرب" اٟمٔمر:

 .(533ٚمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد احلجقري )ص:ًم

٤م - َيٜمٌٖمل أن ٟمَّٕمٚمَؿ أنَّ اعم٤مدَّة ًمٞم٧ًم ُمذُمقُم٦م قمغم إـمالىمٝم٤م، وًمٞم٧ًم  اًم٘م٤مرئقن:أُيُّ

.  ُمذُمقُم٦ًم ًمذاهِت٤م، وإٟمَّام شُمذمُّ عمٕمٜمًك ذم أدُملِّ



  أن اعم٤مل ٓ يذم  : اقمٚمؿي٘مقل اإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

إُم٤م ؿمدة طمرصف أو شمٜم٤موًمف ُمـ  :وذًمؽ اعمٕمٜمك ل:ُمـ أدُم عمٕمٜمًك  سمؾ ي٘مع اًمذمُّ  ،ًمذاشمف

همػم طمٚم٦م، أو طمًٌف قمـ طم٘مف، أو إظمراضمف ذم همػم وضمٝمف، أو اعمٗم٤مظمرة سمف، وهلذا ىم٤مل اهلل 

 .(8)ا.هـ  [85]اًمتٖم٤مسمـ:  ﴾ ڱ  ں  ں   ڻ﴿ شمٕم٤ممم:

  مم إم ٟمام يتقضمف اًمذَّ إو ،احل٘مٞم٘م٦م ٓ شمذم اًمدٟمٞم٤م ذم: وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

وًمٙمـ عم٤م همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م  ،مم اًمٜم٤مرإوهك ىمٜمٓمرة أو ُمٕمؼم إمم اجلٜم٦م أو  ٤م،ومٕمؾ اًمٕمٌد ومٞمٝم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.284)ص: "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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ومّم٤مر هذا هق  :اًمِمٝمقات واحلٔمقظ واًمٖمٗمٚم٦م واإلقمراض قمـ اهلل واًمدار أظمرة

م قمٜمد ص٤مر هل٤م اؾمؿ اًمذَّ  :وهق اًمٖم٤مًم٥م قمغم اؾمٛمٝم٤م ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ،اًمٖم٤مًم٥م قمغم أهٚمٝم٤م

 .(8)ا.هـ اعمراد  ... قمتٝم٤مظمرة وُمزرُمٌٜمك أ لٓ ومٝمإو ،آـمالق



 يٜم٘مًؿ اعم٤مُل إمم ىمًٛملم: ِمدوح، وُمذُمقم.

إِنَّ » :، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل يدلُّ قمغم ذًمَِؽ طمدي٨ُم أيب ؾمٕمٞمٍد اخلدري 

َْرضِ  ْٕ ـْ َبَرَكوِت ا سَمَريَم٤مُت َوَُم٤م  :ىِمٞمَؾ  ،«َأْكثََر َمو َأَخوُف َظَؾقُْؽْؿ َمو ُُيِْرُج اللَُّ لَُؽْؿ ِم

َْرضِ  ْٕ ْكقَو» :ىَم٤مَل  ؟ا ِّ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ  ،«َزْهَرُة الدُّ ِلُّ ؟ َهْؾ َي٠ميِْت اخْلػَْمُ سم٤ِمًمنمَّ وَمَّمَٛم٧َم اًمٜمٌَّ

ُف ُيٜمَْزُل قَمَٚمٞمْفِ   ـْ ضَمٌِٞمٜمِفِ  ،طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّم َأٟمَّ ُح قَم ًَ وئُِؾ » :وَمَ٘م٤مَل  ،صُمؿَّ ضَمَٕمَؾ َيْٛم ـَ السَّ  :ىَم٤مَل  «؟َأْي

ْرِ » ىَم٤مَل  ،ًَمَ٘مْد مَحِْدَٟم٤مُه طِملَم ـَمَٚمَع َذًمَِؽ  :٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمدٍ ىمَ  ،َأَٟم٤م َّٓ بِوخْلَ ْرُ إِ إِنَّ َهَذا  ،َٓ َيلِِْت اخْلَ

ٌة ُحْؾَقةٌ  بِقُع َيْؼتُُؾ َحبَطًو ،ادَْوَل َخِِضَ ًَ الرَّ ةِ  ،أَْو ُيؾِؿُّ  ،َوإِنَّ ُكؾَّ َمو َأْكبَ ِِضَ َّٓ آكَِؾَي اخْلَ  ،إِ

ًْ َح  ْت َأَكَؾ ْؿَس َفوْجَسَّ ًْ الشَّ َتوَهو اْشتَْؼبََؾ ْت َخوِِصَ ًْ  ،تَّك إَِذا اْمتَدَّ ًْ  ،َوَثَؾطَ ُثؿَّ  ،َوَبولَ

 ًْ ِف َفـِْعَؿ ادَُْعقَكُي ُهقَ ، َظوَدْت َفلََكَؾ ِف َوَوَضَعُف ِف َحؼِّ ـْ أََخَذُه بَِحؼِّ  ،َوإِنَّ َهَذا ادَْوَل ُحْؾَقٌة َم

ـْ أََخَذُه بَِغْرِ  َٓ َيْشبَعُ َوَم ِف َكوَن َكولَِّذي َيلُْكُؾ َو ( 6327. رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )«َحؼِّ

 (.  8352واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )

٤م اعمذُمقم:   أُمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.283-284)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ  وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ"اٟمٔمر  (8)
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  اعم٤مُل اعمذُمقم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ هق اعمٓمٚمقب وم٘م٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم :

ـْ همػم طِمٚمِّف... ومَقضمُف ذًمَِؽ يُمٚمِّف قمٜم د أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمَٗمٝمؿ ُمـ ُمـ همػم وضمٝمف، واعم٠مظمقذ ُِم

ُمٝم٤م اهلل ومل ُيٌْحٝم٤م، وذم يمؾِّ ُم٤مٍل ُم٤م مل ُيٓمِِع اهللُ  اعم٤مل اعمٙمت٥ًم ُمـ اًمقضمقه اًمتل طمرَّ

ٌِِف، وقمَم رسمَّف ُمـ أضمٚمف وسمًٌٌف، واؾمتٕم٤من سمف قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل وهمْمٌف،  ًْ ضم٤مُمُٕمُف ذم يَم

اًمَٙم٥ًْم اعمِم١موم ا.هـ ومل ي١مدِّ طمؼَّ اهللِ وومرائَْمف ومٞمف وُمٜمف، ومذًمؽ هق اعم٤مُل اعمذُمقم و

(8). 

٤م اعمٛمدوح:  وأُمَّ

  ً٤م إذا يم٤من اعم٤مُل ُمٙمت٤ًٌمً ُمـ وضْمِف ُم٤م أسم٤مَح وم٘م٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم أيْم٤م : وأُمَّ

َب ومٞمف إًمٞمف سم٤مإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمٚماهللُ، وشم٠مدَّْت ُمٜمف طم٘مقىمف، وشُم٘مُ  ف وُمرو٤مشمف ومذًمؽ اعم٤مل رِّ

ذم ذًمؽ، وٓ خُي٤مًمػ ومٞمف إٓ ُمـ  حمٛمقٌد ِمدوٌح يم٤مؾِمٌُُف وُُمٜمٗمُ٘مُف، ٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء

 .(2)ضمٝمؾ أُمَر اهللِ ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار يمٜمقز دُم٤مج.839-2/838) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار يمٜمقز دُم٤مج.2/839) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (2)
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  طم٤مصُؾ إُمِر: أنَّ اعم٤مل ُمثؾ طَمٞم٦ٍَّم ومٞمٝم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد :

ف. ومَ ؾمؿٌّ وشمري٤مق، ومؽمي ـْ قَمَرَف ومقائده وهمقائٚمف أُْمَٙمٜمَف أن ٤مىمف: ومقائده، وهمقائُٚمف: ؾمٛمُّ َٛم

َز ُم ه، ويًتدر ُمـ ظمػمه ا.هـ يتحرَّ  .(8)ـ ذِّ



و فقائده-  :أمَّ

  شمٜم٘مًؿ إمم دٟمٞمقي٦م وديٜمٞم٦م :: وم٘م٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد 

 وم٤مخلٚمؼ يٕمرومقَّن٤م، وًمذًمؽ هت٤مًمٙمقا ذم ـمٚمٌٝم٤م. :أُم٤م اًمدٟمٞمقي٦م

 ومتٜمحٍم ذم صمالصم٦م أٟمقاع: :وأُم٤م اًمديٜمٞم٦م

يم٤محل٩م واجلٝم٤مد، وإُم٤م ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم  :غم ٟمٗمًف، إُم٤م ذم قم٤ٌمدةٍ أطمده٤م: أن يٜمٗم٘مف قم

يم٤معمٓمٕمؿ واعمٚمٌس واعمًٙمـ وهمػمه٤م ُمـ رضورات اعمٕمٞمِم٦م، وم٢من هذه  :اًمٕم٤ٌمدة

يـ واًمٕم٤ٌمدة، وُم٤م ٓ يتقصؾ إمم اًمٕم٤ٌمدة إٓ ، مل يتٗمرغ اًم٘مٚم٥م ًمٚمدِّ احل٤مضم٤مت إذا مل شمتٞمنَّ 

وٓ  يـ ُمـ اًمٗمقائد اًمديٜمٞم٦م،تٕم٤مٟم٦م قمغم اًمدِّ سمف، ومٝمق قم٤ٌمدة، وم٠مظمذ اًمٙمٗم٤مي٦م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ًمالؾم

 يدخؾ ف هذا التـعؿ والزيودة ظذ احلوجي، فنن ذلؽ مـ حظقظ الدكقو.

 :اًمٜمقع اًمث٤مين: ُم٤م يٍمومف إمم اًمٜم٤مس، وهق أرسمٕم٦م أىم٤ًمم

 أطمده٤م: اًمّمدىم٦م، وومْم٤مئٚمٝم٤م يمثػمة وُمِمٝمقرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.283)ص: "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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 ذاف ذم وٞم٤موم٦مٍ هب٤م سف اعم٤مل إمم إهمٜمٞم٤مء وإ لاًم٘مًؿ اًمث٤مين: اعمروءة، وٟمٕمٜم

إذ سمف يٙمت٥ًم اًمٕمٌد اإلظمقان  :وٟمحق ذًمؽ، وهذا ُمـ اًمٗمقائد اًمديٜمٞم٦م وإقم٤مٟم٦مٍ  وهدي٦مٍ 

 وإصدىم٤مء.

  هجق اًمِمٕمراء، وصمٚم٥م رض ٟمحق سمذل اعم٤مل ًمدومعِ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: وىم٤مي٦م اًمٕمِ 

وهذا ٕٟمف يٛمٜمع ...  ذهؿ، ومٝمق ُمـ اًمٗمقائد اًمديٜمٞم٦م، أًمًٜمتٝمؿ، ويمػِّ  اًمًٗمٝم٤مء، وىمٓمعِ 

ـ ُمٕمّمٞم٦م اًمٖمٞم٦ٌم، وحيرز ِم٤م يثػم يمالُمف ُمـ اًمٕمداوة اًمتل حتٛمؾ ذم آٟمت٘م٤مم اعمٖمت٤مب ُم

 قمغم جم٤موزة طمدود اًمنميٕم٦م.

إقمامل اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م  ًم٘مًؿ اًمراسمع: ُم٤م يٕمٓمٞمف أضمراً قمغم آؾمتخدام، وم٢منَّ ا

ر قمٚمٞمف ؾمٚمقك ، وًمق شمقٓه٤م سمٜمٗمًف و٤مقم٧م أوىم٤مشمف، وشمٕمذَّ أؾم٤ٌمهب٤م يمثػمةٌ  اإلٟم٤ًمن عمٝمٜم٦مِ 

ًَّ أظمرة  ، وُمـ ٓ ُم٤مل ًمف يٗمت٘مر إمم أن ِؽ ٤مًمِ سم٤مًمٗمٙمر واًمذيمر اًمٚمذيـ مه٤م أقمغم ُم٘م٤مُم٤مت اًم

ك، وحيّمؾ سمذًمؽ همروؽ، ُم٤م يتّمقر أن ي٘مقم سمف همػمُ  يتقمم ظمدُم٦م ٟمٗمًف سمٜمٗمًف، ومٙمؾُّ 

ك ُمـ اًمٕمٚمؿ وم٢من شمِم٤مهمٚمؽ سمف همٌـ، ٕن اطمتٞم٤مضمؽ إمم اًمتِم٤مهمؾ سمام ٓ ي٘مقم سمف همػمُ 

 يمر واًمٗمٙمر أؿمد.واًمٕمٛمؾ واًمذِّ 

، ًمٙمـ حيّمؾ قمٚمٞمف سمف ظمػماً قم٤مُم٤مً، اًمث٤مًم٨م: ُم٤م ٓ يٍمومف اإلٟم٤ًمن إمم ُمٕملمَّ اًمٜمقع 

يـ، ؾمقى ُم٤م يمٌٜم٤مء اعم٤ًمضمد، واًم٘مٜم٤مـمر، واًمقىمقف اعم١مسمدة، ومٝمذه مجٚم٦م ومقائد اعم٤مل ذم اًمدِّ 

سملم  اًمٗم٘مر، واًمٕمزِّ  اًم١ًمال، وطم٘م٤مرةِ  لِّ يتٕمٚمؼ سم٤محلٔمقظ اًمٕم٤مضمٚم٦م، ُمـ اإلظمالص ُمـ ذُ 

 .(8)ا.هـ  ب، واًمقىم٤مرذم اًم٘مٚمق اخلٚمؼ، واًمٙمراُم٦مِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.285-283)ص: "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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إِِّنِّ ُأِريُد َأْن »: ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ىمٚم٧ُم: وذِم هذا: ىمقُل رؾمقِل اهلل 

يً ْرغَؿَؽ اللُ َوُيْغـَِؿَؽ، َوأَ َأْبَعثََؽ َظَذ َجقٍْش َفقَُسؾِّ  ـَ ادَْوِل َرْغبًَي َصوحِلَ . وم٘م٤مل «ُى لََؽ ِم

ـْ أضمقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ِؾ اعم٤مل، وًمٙمٜمِّل أؾمٚمٛم٧ُم : ي٤م رؾمقَل اهلل: ُم٤م أؾمٚمٛم٧ُم ُِم

َيو َظْؿُرو، »: ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل رهم٦ًٌم ذم اإلؾمالم، وأن أيمقَن ُمع رؾمقِل اهلل 

ولِِح  ُجِؾ الصَّ ولُِح لِؾرَّ (، قمـ 87764محد سمرىمؿ )أ. أظمرضمف اإلُم٤مم «كِْعًًم بِودَْوِل الصَّ

 . وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح.قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

و غقائؾف-  :وأمَّ

 ومتٜم٘مًؿ  :٤م همقائؾ اعم٤مل وآوم٤مشمفوأُمَّ : سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد وم٘م٤مل اإلُم٤مم ا

 أيْم٤ًم إمم ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م:

 :أُم٤م اًمديٜمٞم٦م ومثالث ومئ٤مت

ٕٟمف ُمـ اؾمتِمٕمر اًم٘مدرة قمغم اعمٕمّمٞم٦م، اٟمٌٕمث٧م  :إمم اعمٕم٤ميص هم٤مًم٤ٌمً  إومم: أٟمف جيرُّ 

ُمـ  إلٟم٤ًمنُ ا ُمـ اًم٘مدرة حيرك داقمٞمتف إمم اعمٕم٤ميص، وُمتك يئَس  ٟمقعٌ  واعم٤مُل  داقمٞمتف إًمٞمٝم٤م.

اًمٕمّمٛم٦م أن ٓ دمد، ومّم٤مطم٥م اًم٘مدرة إن اىمتحؿ  ـَ وُمِ  اعمٕمّمٞم٦م، مل شمتحرك داقمٞمتف إًمٞمٝم٤م.

ذم ُمٕم٤مٟم٤مة اًمّمؼم ُمع اًم٘مدرة، وومتٜم٦م اًمناء أقمٔمؿ  هٚمؽ، وإن صؼم ًم٘مل ؿمدةً  لُم٤م يِمتٝم

 ُمـ ومتٜم٦م اًمياء.

يّمؼم ٗم٤ًم، ومال ًمْ ك إمم اًمتٜمٕمؿ ذم اعم٤ٌمطم٤مت، طمتك شمّمػم ًمف قم٤مدة وإِ اًمث٤مٟمٞم٦م: أٟمف حيرِّ 

، ومٞم٘متحؿ اًمِمٌٝم٤مت، ويؽمىمك قمٜمٝم٤م، ورسمام مل ي٘مدر قمغم اؾمتداُمتٝم٤م إٓ سمٙم٥ًم ومٞمف ؿمٌٝم٦مٌ 
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ظم٤مًمط اًمٜم٤مس، وإذا ظم٤مًمٓمٝمؿ مل يًٚمؿ  فُ ُمـ اعمداهٜم٦م واًمٜمٗم٤مق، ٕن ُمـ يمثر ُم٤مًمُ  إمم آوم٤مٍت 

 ُمـ ٟمٗم٤مق وقمداوة وطمًد وهمٞم٦ٌم، ويمؾ ذًمؽ ُمـ احل٤مضم٦م إمم إصالح اعم٤مل.

قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم،  فُ وهق أن يٚمٝمٞمف ُم٤مًمُ  :أطمدٌ اًمتل ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م  لاًمث٤مًمث٦م: وه

اء اًمٕمْم٤مل، وم٢من أصؾ اًمٕم٤ٌمدات ذيمر اهلل شمٕم٤ممم، واًمتٗمٙمػم ذم ضمالًمف وهذا هق اًمدَّ 

اًمْمٞمٕم٦م يٛمز ويّمٌح ُمتٗمٙمراً ذم  وص٤مطم٥ُم  .ىمٚم٤ًٌم وم٤مرهم٤مً  لوقمٔمٛمتف، وذًمؽ يًتدقم

ود ظمّمقُم٦م اًمٗمالطملم وحم٤مؾمٌتٝمؿ وظمٞم٤مٟمتٝمؿ، ويتٗمٙمر ذم ُمٜم٤مزقم٦م ذيم٤مئف ذم احلد

واعم٤مء، وأقمقان اًمًٚمٓم٤من ذم اخلراج وإضمراء قمغم اًمت٘مّمػم ذم اًمٕمامرة وٟمحق ذًمؽ. 

اًمتج٤مرة يٛمز ويّمٌح ُمتٗمٙمراً ذم ظمٞم٤مٟم٦م ذيٙمف، وشم٘مّمػمه ذم اًمٕمٛمؾ،  وص٤مطم٥ُم 

وشمْمٞمٕمف اعم٤مل. ويمذا ؾم٤مئر أصٜم٤مف اعم٤مل، طمتك ص٤مطم٥م اعم٤مل اعمجٛمقع اعمٙمٜمقز يٗمٙمر ذم 

ُمـ مجٞمع ذًمؽ،  ومٝمق ذم ؾمالُم٦مٍ  سمٞمقمٍ  ىمقت يقمٍ  اخلقف قمٚمٞمف. وُمـ ًمف يمٞمٗمٞم٦م طمٗمٔمف، وذم

وهذا ؾمقى ُم٤م ي٘م٤مؾمٞمف أرسم٤مب إُمقال ذم اًمدٟمٞم٤م، ُمـ اخلقف واحلزن واهلؿ واًمٖمؿ 

البوقل إىل اخلرات، ومو ظدا  مـف، وِصُف  الؼقِت  تريوق ادول أخُذ  7فنذاً واًمتٕم٥م. 

 .(8)ا.هـ ذلؽ شؿقم وآفوت 

ر قمٜمٝم٤م، وهذا هق ُمقوققمٜم٤م، ىمٚم٧ُم: وذم هذا مجٞمُع إدًم٦م اًمتل حتذِّ  ر ُمـ اعم٤مدَّة وشُمٜمٗمِّ

 وأصُؾ شم٠مًمٞمٗمٜم٤م هلذا اًمٙمت٤مب.

    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.285-283)ص: "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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 .[69]اًمتقسم٦م: ﴾ڄ  ڄ

  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ﴿ :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

شمٚمؽ اًم٘مقة اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ يم٤مٟمقا يًتٓمٞمٕمقن ان يٕمٛمٚمقا هب٤م ًمٚمدٟمٞم٤م  :﴾پ  ڀ

ٕوٓد: هق اخلالق، وأظمرة، ويمذًمؽ أُمقاهلؿ وأوٓدهؿ، وشمٚمؽ اًم٘مقة وإُمقال وا

وم٤مؾمتٛمتٕمقا سم٘مقهتؿ وأُمقاهلؿ وأوٓدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وٟمٗمس إقمامل اًمتل قمٛمٚمقه٤م هبذه 

اًم٘مقة وإُمقال: هل ديٜمٝمؿ، وشمٚمؽ اًمٕمامل ًمق أرادوا هب٤م اهلل واًمدار أظمرة ًمٙم٤من هلؿ 

صمقاب ذم أظمرة قمٚمٞمٝم٤م، ومتٛمتُّٕمٝمؿ هب٤م أظمذ طمٔمقفمٝمؿ اًمٕم٤مضمٚم٦م هب٤م، ومدظمؾ ذم هذا ُمـ مل 

 ؾ إٓ ًمدٟمٞم٤مه، ؾمقاء يم٤من ضمٜمس اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات أو همػمه٤م.يٕمٛم

: ومَجََع ؾمٌح٤مٟمف سملم آؾمتٛمت٤مع سم٤مخلالق، وسملم اخلقض: ٕنَّ وم٤ًمَد -إمم أن ىم٤مل-

٤م أن ي٘مع سم٤مٓقمت٘م٤مد اًم٤ٌمـمؾ، واًمتٙمٚمُّؿ سمف، أو ي٘مع ذم اًمٕمٛمؾ سمخالِف آقمت٘م٤مد  يـ: إُمَّ اًمدِّ

.  احلؼِّ

ُل: هق اًمٌدع وٟمحقه٤م.  وإوَّ
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ُؼ إقمامل وٟمحقه٤م.واًم ًْ  ث٤مين: وم

 وإول: ُمـ ضمٝم٦م اًمِمٌٝم٤مت. واًمث٤مين: ُمـ ضمٝم٦م اًمِمٝمقات.

ـَ اًمٜم٤مس صٜمٗملم: ص٤مطم٥م هقى ىمد ومتٜمف  وهلذا يم٤من اًمًٚمػ ي٘مقًمقن: اطمذروا ُِم

 هقاه، وص٤مطم٥م دٟمٞم٤م أقْمَٛمتُْف دٟمٞم٤مه.

ًمٙمؾِّ  ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: اطمذروا ومتٜم٦َم اًمٕم٤ممِلِ اًمٗم٤مضمر، واًمٕم٤مسمد اجل٤مهؾ: وم٢منَّ ومتٜمتٝمام ومتٜم٦مٌ 

ُمٗمتقن. ومٝمذا يِمٌف اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ، اًمذيـ يٕمٚمٛمقن احلؼَّ وٓ يتٌٕمقٟمف، وهذا يِمٌف 

٤مًملم اًمذيـ يٕمٛمٚمقن سمٖمػم قمٚمٍؿ.  اًمْمَّ

: إؿم٤مرة إمم اشم٤ٌِّمع ﴾ٺ ڀ﴿: وم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: -إمم أن ىم٤مل-

: إؿم٤مرة إمم اشم٤ٌمع ﴾ٹ ٿ   ٹ  ٹ  ﴿اًمِمٝمقات، وهق داء اًمٕمّم٤مة، وىمقًمف: 

دقم٦م وأهؾ إهقاء واخلّمقُم٤مت. ويمثػماً ُم٤م جيتٛمٕم٤من، وم٘مؾَّ اًمِمٌٝم٤مت، وهق داء اعمٌت

ـْ دَمِد ذم اقمت٘م٤مده وم٤ًمدًا إٓ وهق ئمٝمر ذم قمٛمٚمف ا.هـ سم٤مظمتّم٤مر  .(8) َُم

  وهل أقمٔمؿ  :اًمٗمتٜم٦م ٟمققم٤من: ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت :ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

  .وومتٜم٦م اًمِمٝمقات ،اًمٗمتٜمتلم

 .وىمد جيتٛمٕم٤من ًمٚمٕمٌد وىمد يٜمٗمرد سم٢مطمدامه٤م 

وٓ ؾمٞمام إذا اىمؽمن سمذًمؽ وم٤ًمد  ،وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ،ٕمػ اًمٌّمػمةاًمِمٌٝم٤مت ُمـ َو  ومٗمتٜم٦م

وم٘مؾ ُم٤م ؿمئ٧م ذم  ،واعمّمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى ،ومٝمٜم٤مًمؽ اًمٗمتٜم٦م اًمٕمٔمٛمك ،وطمّمقل اهلقى ،اًم٘مّمد

وىمٚم٦م قمٚمٛمف سمام  ،ُمع وٕمػ سمّمػمشمف ،اًم٘مّمد احل٤ميمؿ قمٚمٞمف اهلقى ٓ اهلدى ٞمئوالل ؾم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ت: ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ.828-8/887) "ت٘مٞمؿاىمتْم٤مء اًمٍماط اعمً"اٟمٔمر  (8)
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وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ﴿  مم ومٞمٝمؿ:ومٝمق ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤م ،سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف

وىمد أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن اشم٤ٌمع اهلقى يْمؾ قمـ ؾمٌٞمؾ ، [32]الـجؿ: ﴾ۆئ  ۈئ

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ﴿ وم٘م٤مل: ،اهلل

مب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   ىئ  يئ  جب  حب  خب

 .[26]ص: ﴾يث  حج  مج

وومتٜم٦م أهؾ اًمٌدع قمغم  ،وهل ومتٜم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ،وهذه اًمٗمتٜم٦م ُمآهل٤م إمم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق 

ومجٛمٞمٕمٝمؿ إٟمام اسمتدقمقا ُمـ ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت اًمتل اؿمتٌف قمٚمٞمٝمؿ  ،طم٥ًم ُمراشم٥م سمدقمٝمؿ

  .واهلدى سم٤مًمْمالل ،ومٞمٝم٤م احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ

، فٚمِّ يـ وضُم اًمدِّ  قِّ وحتٙمٞمٛمف ذم دِ  ،ُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م إٓ دمريد اشم٤ٌمع اًمرؾمقل لٜمجوٓ يُ  

 ،ومٞمتٚم٘مك قمٜمف طم٘م٤مئؼ اإليامن ،طم٘م٤مئ٘مف وذائٕمف ،امًمفقم٘م٤مئده وأقم ،فم٤مهره وسم٤مـمٜمف

يمام  ،وُم٤م يٜمٗمٞمف قمٜمف ،وُم٤م يثٌتف هلل ُمـ اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل وإؾمامء ،وذائع اإلؾمالم

 ،وُم٘م٤مدير ٟمّم٥م اًمزيم٤مة وُمًتح٘مٞمٝم٤م ،يتٚم٘مك قمٜمف وضمقب اًمّمٚمقات وأوىم٤مهت٤م وأقمداده٤م

ذم رء  ًٓ ومال جيٕمٚمف رؾمق، وصقم رُمْم٤من ،واًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م ،ووضمقب اًمقوقء

رء حتت٤مج إًمٞمف إُم٦م ذم اًمٕمٚمؿ  ذم يمؾِّ  سمؾ هق رؾمقٌل  ،يـدون رء ُمـ أُمقر اًمدِّ 

 ،قمغم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ف دائرٌ وم٤مهلدى يمٚمُّ  ،إٓ ُمٜمف ذوٓ ي١مظم ،تٚم٘مك إٓ قمٜمفٓ يُ  ،واًمٕمٛمؾ

ووزٟمف  ، ؾمقاهقمامَّ وأقمرض  ،وم٢مذا قم٘مد ىمٚمٌف قمغم ذًمؽ ،ويمؾ ُم٤م ظمرج قمٜمٝم٤م ومٝمق والٌل 

 ،سمؾ عمقاوم٘متف ًمٚمرؾم٤مًم٦م :ٓ ًمٙمقن ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ ىم٤مًمف ،وم٢من واوم٘مف ىمٌٚمف: ًمرؾمقلسمام ضم٤مء سمف ا
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وإن وم٤مشمف ذًمؽ  ،ومٝمذا اًمذي يٜمجٞمف ُمـ ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت ،وإن ظم٤مًمٗمف رده وًمق ىم٤مًمف ُمـ ىم٤مًمف

  .أص٤مسمف ُمـ ومتٜمتٝم٤م سمح٥ًم ُم٤م وم٤مشمف ُمٜمف

 صم٤مسم٧ٍم  ُمـ طمؼٍّ  وشم٤مرةً  ،ُمـ ٟم٘مؾ يم٤مذٍب  وشم٤مرةً  ،ُمـ ومٝمؿ وم٤مؾمدٍ  وهذه اًمٗمتٜم٦م شمٜمِم٠م شم٤مرةً  

ومٝمل ُمـ قمٛمك  ،ٌعُمتَّ  وهقًى  ،وم٤مؾمدٍ  ُمـ همرضٍ  وشم٤مرةً  ،ؾ ومٚمؿ ئمٗمر سمفقمغم اًمرضُم  َل ٗمِ ظَم 

  .ووم٤ًمد ذم اإلرادة ،ذم اًمٌّمػمةِ 

 .وأُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًمٗمتٜم٦م: ومٗمتٜم٦م اًمِمٝمقات 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿وىمد مجع ؾمٌح٤مٟمف سملم ذيمر اًمٗمتٜمتلم ذم ىمقًمف: 

 ﴾ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

صمؿ  ،رّمٞم٥م اعم٘مدَّ واخلالق هق اًمٜمَّ  ،متتٕمقا سمٜمّمٞمٌٝمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م :أي[ 69]اًمتقسم٦م:

 .ومٝمذا اخلقض سم٤مًم٤ٌمـمؾ وهق اًمِمٌٝم٤مت [69]اًمتقسم٦م: ﴾ٿ   ٹ  ٹ ﴿ ىم٤مل:

وم٠مؿم٤مر ؾمٌح٤مٟمف ذم هذه أي٦م إمم ُم٤م حيّمؾ سمف وم٤ًمد اًم٘مٚمقب وإدي٤من ُمـ 

أن يٙمقن سم٤مقمت٘م٤مد  إُم٤م :يـٕن وم٤ًمد اًمدِّ  :واخلقض سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،آؾمتٛمت٤مع سم٤مخلالق

 . أو سم٤مًمٕمٛمؾ سمخالف اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح، ؿ سمفٚماًم٤ٌمـمؾ واًمتٙم

 .وم٤مٕول: هق اًمٌدع وُم٤م وآه٤م

  .واًمث٤مين : ومًؼ إقمامل

 . واًمث٤مين ُمـ ضمٝم٦م اًمِمٝمقات .وم٤مٕول وم٤ًمد ُمـ ضمٝم٦م اًمِمٌٝم٤مت 

واهلقى قمغم  ،وأصؾ يمؾ ومتٜم٦م إٟمام هق ُمـ شم٘مديؿ اًمرأي قمغم اًمنمع: -إمم أن ىم٤مل-

 .اًمٕم٘مؾ



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

26 

 

 .واًمث٤مين: أصؾ ومتٜم٦م اًمِمٝمقة .ول: أصؾ ومتٜم٦م اًمِمٌٝم٦موم٤مٕ

وًمذًمؽ ضمٕمؾ  ،دومع سم٤مًمّمؼموومتٜم٦م اًمِمٝمقات شمُ  ،دومع سم٤مًمٞم٘ملمٗمتٜم٦م اًمِمٌٝم٤مت شمُ وم

چ  چ  چ  چ    ﴿وم٘م٤مل:  ،يـ ُمٜمقـم٦م هبذيـ إُمريـؾمٌح٤مٟمف إُم٤مُم٦م اًمدِّ 

قمغم أٟمف سم٤مًمّمؼم  ومدلَّ  .[23]اًمًجدة: ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڇ  ڇ  ڇ

 .(8)ا.هـ   اًمديـ واًمٞم٘ملم شمٜم٤مل اإلُم٤مُم٦م ذم
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 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.239-2/236) "إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من"اٟمٔمر  (8)
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿سمال ؿمؽٍّ أنَّ اعم٤مدَّة ُمـ اًمِمٝمقات، سمدًمٞمؾ ىمقًمِِف شمٕم٤ممم: 

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  

]آل  ﴾﮵ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ۓ  ۓ ﮲   ﮳    ﮴  ے  ے

 .[83قمٛمران:

٧م آٟمحراف قمـ اجل٤مدة، وأسمٕمدت أصح٤مهب٤م وم٤م ة ؿمٝمقٌة، وهذه اًمِمٝمقة ؾمٌٌَّ عم٤مدَّ

ـْ رطمؿ اهلل–قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م  ـِ اٟمحرف -إٓ َُم ، وأضمٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٌٝم٤مت. ومتِجد َُم

ـْ أضمٚمٝم٤م.  ـَ ُِم
ِة اًمتل وُمتِ رًا ًمٚمامدَّ قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م ُيٚم٘مل قمٚمٞمؽ اًمِمٌٝم٤مت اًمٙمثػمة ُمؼمِّ

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 اًمنم اًمٖمٗمٚم٦م و اًمِمٝمقة وم٤مًمٖمٗمٚم٦م  مج٤معُ : ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ي٘مقل

  .قمـ اهلل واًمدار أظمرة شمًد سم٤مب اخلػم اًمذى هق اًمذيمر واًمٞم٘مٔم٦م

ومٞمام ُيقاه  ومٞمٌ٘مك اًم٘مٚم٥م ُمٖمٛمقراً  ،واخلقف ،واًمًٝمق ،اًمنمِّ  واًمِمٝمقة شمٗمتح سم٤مَب  

ٟمٗمرط اىمد  ،ؿمتٖمؾ سمٖمػم اهللاىمد  ه،قمـ ذيمر ؾم٤مهٞم٤مً  ،همػم اهلل رائداً  ،قمـ اهلل هم٤مومالً ، وخيِم٤مه

 .(8)ٌف ا.هـ اًمدٟمٞم٤م قمغم ىمٚم ىمد ران طم٥مُّ  ،أُمره

  وٓ  ،مم ظمٓمٞمئ٦م فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦مإٝم٤م يدقمق طمٌَّ  : إنَّ ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

ٝم٤م قمـ قمٚمٛمف سمتٚمؽ اخلٓمٞمئ٦م ومٞمًٙمر قم٤مؿم٘مٝم٤م طمٌُّ  ،ؾمٞمام ظمٓمٞمئ٦م يتقىمػ حتّمٞمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (83/597)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (8)
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 ثؿ ف ،ادؽروهوت ثؿ ف ،الشبفوت ففو يققع وحبِّ وقمـ يمراهتٝم٤م واضمتٜم٤مهب٤م  ،وىمٌحٝم٤م

كًم محؾفؿ ظذ إبؾ مجقع إمؿ ادؽذبي ٕكبقوئفؿ  ،الؽػر وضودو أوقع ف ،ادحرموت

يم٤مٟمقا  لاًمت عم٤م َّنقهؿ قمـ اًمنمك واعمٕم٤ميص ؾمَؾ وم٤من اًمرُّ  :الدكقو كػرهؿ وهلكفؿ حىُّ 

 .وشمٙمذيٌٝمؿ ،ٝم٤م قمغم خم٤مًمٗمتٝمؿيٙمًٌقن هب٤م اًمدٟمٞم٤م محٚمٝمؿ طمٌُّ 

وم٢مٟمام  ،وٓ شمٜمس ظمٓمٞمئ٦م إسمقيـ ىمديامً  ،اًمدٟمٞم٤م اًمٕم٤ممل أصٚمٝم٤م طم٥مُّ  ٦م ذمومٙمؾ ظمٓمٞمئ

اًمري٤مؾم٦م اًمتل  وؾمٌٌف طم٥مُّ  :سمٚمٞمسإوٓ شمٜمس ذٟم٥م  ،اًمدٟمٞم٤م اخلٚمقد ذم يم٤من ؾمٌٌٝم٤م طم٥مُّ 

وأسمق ضمٝمؾ  ،وسمًٌٌٝم٤م يمٗمر ومرقمقن وه٤مُم٤من وضمٜمقدمه٤م ،ُمـ حم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م حمٌتٝم٤م ذٌّ 

اًمدٟمٞم٤م  واًمزهد ذم ،ر اًمٜم٤مر سم٠مهٚمٝم٤ماًمذى قمٛمَّ اًمدٟمٞم٤م واًمري٤مؾم٦م هق  ومح٥مُّ  ،واًمٞمٝمقد ،وىمقُمف

واًمًٙمر سمح٥م اًمدٟمٞم٤م أقمٔمؿ ُمـ اًمًٙمر سمنمب  ،اجلٜم٦م سم٠مهٚمٝم٤م رواًمري٤مؾم٦م هق اًمذى قمٛمَّ 

وًمق اٟمٙمِمػ قمٜمف  ،فمٚمٛم٦م اًمٚمحد ٓ ذمإوص٤مطم٥م هذا اًمًٙمر ٓ يٗمٞمؼ ُمٜمف  ،اخلٛمر سمٙمثػم

 .(8)ا.هـ  رؿمد ُمـ ؾمٙمر اخلٛمأٟمف أو ،ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ اًمًٙمر ؿَ ٚمِ ٕمَ اًمدٟمٞم٤م ًمَ  همٓم٤مؤه ذم

  ـِ ُمع اًمٗمجقر ذم اًمٕمٛمؾ:  (2): وه١مٓء وىم٤مل ي ٓ سمدَّ أن يٌتدقمقا ذم اًمدِّ

ومٞمجتٛمع هلؿ إُمران: وم٢منَّ اشم٤ٌِّمَع اهلقى ُيٕمٛمل قملَم اًم٘مٚم٥ِم، ومال يٛمٞمِّز سملم اًمًٜم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب266)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ"اٟمٔمر  (8)

ة. (2)   يٕمٜمل قمٚمامء اعم٤مدَّ
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و يٜمٙمًف ومػمى اًمٌدقم٦َم ؾمٜم٦ًَّم، ويرى اًمًٜم٦ََّم سمدقم٦ًم، ومٝمذه آوم٦ُم اًمٕمٚمامء إذا آصمروا واًمٌدقم٦م، أ

 .(8)ٟمٞم٤م واشمٌٕمقا اًمري٤مؾم٤مت واًمِمٝمقات ا.هـ اًمد
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 . ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م883)ص:"اًمٗمقائد"اٟمٔمر  (8)
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٤مك إمم يمؾِّ ظمػمٍ –أظمل ـم٤مًم٥َِم اًمٕمٚمؿ  : ًم٘مد اسمتغَم اهللُ قمزَّ وضمؾَّ هذه -وومَّ٘مٜمل اهللُ وإِيَّ

ـٍ يمثػمٍة، يمام أظمؼم اًمٜمٌلُّ  ٦َم سمٗمت ـِ إِِّنِّ »: سمذًمؽ: وم٘م٤مل  إُمَّ ََرى َمَقاقَِع الِْػتَ َٕ

(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ 8878رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ). «ِخَلَل ُبقُقتُِؽْؿ َكَؿَقاقِِع الَْؼطْرِ 

 . (، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 2885)

ـٌ » :وىم٤مل  ـْ الَْؼوئِؿِ  7َشتَُؽقُن فِتَ ـْ  ،الَْؼوِظُد فِقَفو َخْرٌ ِم َوالَْؼوئُِؿ فِقَفو َخْرٌ ِم

وِظلَوادَْو ،ادَْوِش  ـْ السَّ ْففُ  ،ِش فِقَفو َخْرٌ ِم و َتْستََّْشِ ْف هَلَ ـْ ُيَّْشِ ـْ َوَجَد َمْؾَجلً أَْو  ،َوَم َوَم

(، قمـ أيب 2886(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4638. رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )«َمَعوًذا َفْؾقَُعْذ بِفِ 

 .هريرة 

ُجُؾ ُمْمِمـًو  ،ؿِ َبوِدُروا بِوَْٕظًَمِل فِتَـًو َكِؼطَِع الؾَّقِْؾ ادُْظْؾِ » :وىم٤مل  ُيْصبُِح الرَّ

ْكقَو 7َأْو ُيْؿِسك ُمْمِمـًو َوُيْصبُِح َكوفًِرا ،َوُيْؿِسك َكوفًِرا ـَ الدُّ رواه  .«َيبِقُع دِيـَُف بَِعَرٍض ِم

 .(، قمـ أيب هريرة 888ُمًٚمٌؿ سمرىمؿ )

وومٕمالً: وم٘مد سم٤مع ُأٟم٤مٌس ديٜمَٝمؿ، وُمٜمٝمجٝمؿ، وقمٚمٛمٝمؿ ُمـ أضمِؾ اًمدٟمٞم٤م، وًم٘مد رأيٜم٤م 

 ا وؿم٤مهدٟم٤مه، وؾمٛمٕمٜم٤م سمف يمثػماً، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.هذ

ـَ سم٤معم٤مدِة يت٘مٚم٥َّم ذم اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء ُمـ طم٤مٍل إمم 
وهذا دًمٞمٌؾ واوٌح قمغم أنَّ ُمـ اومتُتِ

ب، وشم٤مرًة دمده ُمـ  طم٤مٍل، ومت٤مرًة دمده ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وشم٤مرة دمْده ُمـ أهؾ اًمٌدع واًمتَّحزُّ

ِة.أهؾ اًمٜمِّٗم٤مق، وهٙمذا، يمؾُّ ذًمَِؽ ُمـ أضمْ   ِؾ اعم٤مدَّ
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ضَم٤مضَمــ٦ِم طمٞمـ٨ُم َدارْت  ـــٌْسِ   يدوُر َُمــَع اًمزُّ ـــَػ ًُم ـــ٦ِم أًم ٞم٤َمؾَم ًِّ ـــٌَُس ًمٚم  َوَيٚم

 

 

  اعم٤ٌمدرة إمم إقمامل ٨ّم قَمغَم حلِدي٨م اٜمَك احل: ُمٕمىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمَّقوي

ؿْمتَِٖم٤مل قَمٜمَْٝم٤م سماَِم حَيُْدث اًمّم٤محل٦م ىمٌؾ  ِٓ رَه٤م َوا ـَ اًمٗمتـ اًمِم٤مهمٚم٦م اعمتٙم٤مصمرشَمَٕمذُّ ة اعمؽمايمٛم٦م ُِم

ٟمققم٤مً ُمـ ؿمدائد شمٚمؽ اًمٗمتـ، وهق  يمؽمايمؿ فمالم اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ٓ اعمُ٘مٛمر. ووصػ  

أٟمَّف ُيٛمز ُم١مُمٜم٤ًم، صمؿَّ يّمٌح يم٤مومراً أو قمْٙمًف. وهذا ًمِِٕمَٔمِؿ اًمٗمتـ يٜم٘مٚم٥م اإلٟم٤ًمن ذم 

 .  (8)اًمٞمقم اًمقاطمد هذا آٟم٘مالب، واهلل أقمٚمؿ ا.هـ 

  ـُ شمٞمٛمٞم٦ََّم وإن أىمر -ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٕمٌد  :وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسم

وم٘مد يٓمٚم٥م ُم٤م ٓ سمد ُمٜمف ُمـ دومع اًمير  ،قم٤مىم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م ـَ ًْ ومٝمق يٓمٚم٥م طُم  -سم٤مٔظمرة

وم٢مذا اقمت٘مد  ،وىمد يٓمٚم٥م ُمـ زي٤مدة اًمٜمٗمع ودومع اًمير ُم٤م ئمـ أٟمف ُم٤ٌمح ،وضمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م

 يـ احلؼ ىمد يٜم٤مذم ذًمؽ ًمزم ُمـ ذًمؽ إقمراض اًم٘مٚم٥م قمـ اًمرهم٦ٌم ذم يمامل اًمديـأن اًمدِّ 

سمؾ ىمد يٕمرض قمـ طم٤مل اعم٘متّمديـ أصح٤مب  ،وذم طم٤مل اًم٤ًمسم٘ملم واعم٘مرسملم ،احلؼ

أو اعمٕمٚمٜملم  ،سمؾ ىمد يٙمٗمر ويّمػم ُمـ اعمرشمديـ اعمٜم٤موم٘ملم ،اًمٞمٛملم ومٞمدظمؾ ُمع اًمٔم٤معملم

يمام ىم٤مل  ،يـ يم٤من ذم يمثػم ُمـ أصقًمف وومروقمفوإن مل يٙمـ هذا ذم أصؾ اًمدِّ  ،سم٤مًمٙمٗمر

ُجُؾ ُمْممِ » لُّ اًمٜمٌ َيبِقُع دِيـَُف  7أَْو ُيْؿِسك ُمْمِمـًو َوُيْصبُِح َكوفًِرا ،ـًو َوُيْؿِسك َكوفًِراُيْصبُِح الرَّ

ْكقَو ـَ الدُّ  .(2)ا.هـ  يـ ٓ حيّمؾ إٓ سمٗم٤ًمد دٟمٞم٤مهوذًمؽ إذا اقمت٘مد أن اًمدِّ  ،شبَِعَرٍض ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.  (2/844)"ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر  (8)

 (.833)ص:"ىم٤مقمدة ذم اعمح٦ٌَّم"اٟمٔمر  (2)
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  اإلٟم٤ًمن ٓ يٖمؽم سمٕمٚمٛمف، وي٘مقل: أٟم٤م طمٗمٔمف اهلل: –وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان

سمؾ قمٚمٞمف أن خي٤مف ُمـ  :هذا همرورٌ  :ظمٓمرٌ  ، وًمٞمس قمكمَّ قمرف اًمٕم٘مٞمدةَ وأ أقمرف اًمتقطمٞمدَ 

ؾمقء اخل٤ممت٦م واًمْمالل، خي٤مف أن يٜمخدع سم٠مهؾ اًمْمالل، يمؿ ُمـ ُمٕمتدل اٟمحرف، 

ظمّمقص٤مً إذا اؿمتدت اًمٗمتـ، يّمٌح اًمرضمؾ ُمًٚماًم ويٛمز يم٤مومراً، ويٛمز ُم١مُمٜم٤ًم 

 .ويّمٌح يم٤مومرًا، ويٌٞمع ديٜمف سمٕمرض ُمـ اًمدٟمٞم٤م، يمام صح احلدي٨م سمذًمؽ

قمغم ظمٓمر، أٟم٤م  ، وٓ ي٘مقل: أٟم٤م ًم٧ًُم اًمث٤ٌمَت  اهللَ اًمٗمتـ إذا ضم٤مءت ي٠ًمل اإلٟم٤ًمنُ 

وقمٚمٞمؽ  ،قم٤مرف وأٟم٤م أصكم، ٟمٕمؿ، أٟم٧م قم٤مرف وشمّمكم واحلٛمد هلل، ًمٙمـ قمٚمٞمؽ ظمٓمرٌ 

ڤ  ڤ   ڤ  ﴿ أن خت٤مف، أٟم٧م أومْمؾ أم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم؟ ىم٤مل:

ف ُمـ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم، ُمع إسمراهٞمؿ ظم٤مف قمغم ٟمٗمً ،[45]إسمراهٞمؿ: ﴾ ڦ  ڦ  ڦ

أٟمف هق اًمذي يمّنه٤م وطمّٓمٛمٝم٤م سمٞمده، وًم٘مل ذم ذًمؽ اًمٕمذاب واإله٤مٟم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز 

ومل ي٘مؾ: أٟم٤م أن ، ﴾ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴿ وضمؾ، وُمع هذا ي٘مقل:

أن يٕمٌدوا إصٜم٤مم، وم٤مإلٟم٤ًمن خي٤مف دائاًم ُمـ  ٞمفِ ٌف وسمٜمِ ٟمجقت، سمؾ ـمٚم٥م ُمـ اهلل أن جيٜمِّ 

، ويمؿ ُمـ ُم١مُمـ يمٗمر اٟمحرَف  ، ويمؿ ُمـ ُمًت٘مٞمؿٍ وؾَّ  ويمؿ ُمـ ُمٝمتدٍ ف قمز وضمؾ، رسمِّ 

 هداه اهلل، ويمؿ ُمـ يم٤مومر أؾمٚمؿ، وم٤مُٕمر سمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، ويمؿ ُمـ و٤ملٍ وارشمدَّ 

 .(8)ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. سمٜمحقه. ط: دار (264)ص:"اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اعمختٍمة قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م"اٟمٔمر  (8)

 اًمري٤مض.–اًمٕم٤مصٛم٦م 
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  إن اًمذيـ اؾمتحٌقا اًمٙمٗمر قمغم طمٗمٔمف اهلل: –وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ

اًمدٟمٞم٤م، حم٦ٌم اعم٤مل، حم٦ٌم اجل٤مه، ٓسمد ومٞمف طمظ  ذًمؽ حم٦ٌم اإليامن ويمٗمروا سمٕمد إيامَّنؿ ؾم٥ٌُم 

ُمـ  وإٓ ًمق ىم٤مم اإليامن سم٤مٔظمرة ذم اًمٜمٗمس عم٤م آصمر اعمرء قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤مً  ،ُمـ طمٔمقظ اًمدٟمٞم٤م

 اًمدٟمٞم٤م.

َبودُِروا بِوَْٕظًَمِل فِتَـَوً َكِؼطَِع » :ىم٤ملأّن اًمٜمٌل  ،وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

َيبِقُع  7أَْو ُيْؿِسك ُمْمِمـًو َوُيْصبُِح َكوفًِرا ،ُجُؾ ُمْمِمـًو َوُيْؿِسك َكوفًِراُيْصبُِح الرَّ الَّقِؾ ادُظْؾِِؿ، 

ْكقَو ـَ الدُّ تـ قمـ اًمديـ إٟمام هق ذم أن ُمـ يمٗمر: سمؾ ُمـ ومُ  وهذا طم٤مصٌؾ  ،شِديـَُف بَِعَرٍض ِم

أو  ،أو ؿمٝمقة اعمٜمّم٥م ،أو ؿمٝمقة اجل٤مه ،إُم٤م ؿمٝمقة اعم٤مل ،سم٥ًٌم ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمِمٝمقاشمف

 أو إمم آظمر ذًمؽ ُمـ اًمِمٝمقات اًمٗم٤مٟمٞم٤مت. ،أو ؿمٝمقة إُمر واًمٜمٝمل، ٜم٤ًمءؿمٝمقة اًم

 هذا يٜمٌٖمل أن يتٜمٌف إًمٞمف يمؾ ُمقطمد، ومٞمحذر أؿمد احلذر ُمـ اًمٙمٗمر وُمـ وؾم٤مئٚمف ...

 .(8)ا.هـ 

٦ِم، وسمًٌٌٝم٤م  ىمٚم٧ُم: ويم٤مٟم٧م هذه اًمٗمتٜم٦م )اعم٤مل( هل أقمٔمُؿ ومتٜم٦ٍم وُمتِٜم٧ْم هب٤م هذه إُمَّ

ة، واًمنمك، واإلحل٤مد، طمّمَٚم٧م أقمٔمُؿ ومتٜم٦ٍم قمغم اإلـمالق ، وهل ومتٜم٦ُم اًمُٙمٗمر، واًمردَّ

 واًمٜمِّٗم٤مق آقمت٘م٤مدي. 

، يمٗمتٜم٦ِم 
ِ
٦ِم اًمٕمذاَب وشمًٚمَُّط إقمداء ٧ْم ًمأِلُُمَّ ـٌ يمثػمٌة ظمٓمػمٌة ؾمٌٌَّ وطمّمٚم٧ْم ومت

ق وآسمتداع ذم ديـ اهلل، وومتٜم٦م اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل، واًمٌٖمل، واًمٙمؼم،  ب واًمتٗمرُّ اًمتَّحزُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( ط: ُمٙمت٦ٌم دار احلج٤مز328-327)ص:"ذح يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت"اٟمٔمر  (8)
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ىم٦م، وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمتـ اعمٝمٚمٙم٤مت ٟم٠ًمل واحلًد، واًمُٕمج٥م، واًمٖمرور،  واًمٜمَّٝم٥م، واًمنَّ

 اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

تَِل ادَوُل »: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٍي فِتْـًَي، َوفِتْـَُي ُأمَّ . أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم شإِنَّ لُِؽؾِّ ُأمَّ

.(، قمـ يمٕم٥م سمـ قمٞم٤مض 2446سمرىمؿ ) "ؾمٜمٜمف" ـٌ ًَ  . وهق طمدي٨ٌم طَم

. [45]إٟمٌٞم٤مء: ﴾   ىئ  يئ  جب  حب ی  جئ  حئ  مئ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

. ٤م أن ُيًتخدم ذم اخلػم أو اًمنمِّ  وم٤معم٤مل ومتٜم٦ٌم، إُمَّ

. أظمرضمف شإِنَّ ِف إِْظطَوِء َهَذا ادَوِل فِتْـًَي، َوِف إِْمَسوكِِف فِتْـَيً »: وىم٤مل رؾمقل اهلل 

 . (، قمـ رضمٍؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌلِّ 23586سمرىمؿ ) "اعمًٜمد"أمحد ذم 

ڦ  ڄ  ڄ  ﴿ل ومتٜم٦م: وم٘م٤مل ضمؾَّ وقمال: وىمد أظمؼَم اهللُ شمٕم٤ممم أنَّ اعم٤م

 .[28]إٟمٗم٤مل: ﴾چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ     ہ ڱ  ں  ں   ڻ﴿وىم٤مل ضمؾَّ وقمال: 

 .[85]اًمتٖم٤مسمـ:

ومٗمل ه٤مشملم أيتلم سمٞم٤مٌن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وحتذيٌر ًمٜم٤م ُمـ ومتٜم٦م اعم٤مدِة، ومل ي٠مِت سمـ)ُمـ(  

ڱ  ں  ﴿أُمقاًمٙمؿ وأوٓديمؿ، سمؾ ىم٤مل: اًمتل هل ًمٚمتٌٕمٞمض، ومٚمؿ ي٘مؾ إنَّ ُمـ 

ام ُيِمٖمالن اًم٘مٚم٥م هبام، ومال خيٚمقان ُمـ ومتٜم٦ٍم.﴾ڻ  ں   ڻ  : َّٕنَّ

وومٕمالً ومٙمؿ اًْمتٝمك أيمثر اًمٜم٤مس سم٤معم٤مدَّة: وٓ ؾمٞمام ِِمَـّ يم٤من قمغم ظمػٍم واؾمت٘م٤مُم٦م، وم٢مٟمَّف 

 عم٤َّم وُمتح٧م قمٚمٞمف اًمدٟمٞم٤م، واٟمًٌٓم٧م ًمف إُمقال: اٟمِمٖمؾ هب٤م قمـ اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، سمؾ
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ة، وٟمٌذ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ هب٤م اٟمِمٖمؾ  سمٕمْمٝمؿ قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م، واٟمحرف قمـ ـمريؼ اجل٤مدَّ

٤مب ديٜمف، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م. ًَ ؾ قمغم طِم  وراء فمٝمره، وشم٠ميمَّ

٤مب أظمٞمف اعمًت٘مٞمؿ قمغم اًمٕمٚمؿ  ًَ وأيْم٤مً: اومتتـ سمٕمْمٝمؿ سم٤معم٤مدة، واًمتٝمك هب٤م، قمغم طِم

ُم٤مً  ًا ًمف، حم٤مرسم٤مً، ُمٖمت٤مسم٤مً، ٟمامَّ ـْ أظمٞمف رٌء ُمـ واًمًٜم٦َّم، وص٤مر قمدوَّ ، وٓ ؾمٞمام إذا طمّمَؾ ُِم

ة سم٤مإلصمؿ، ويٖمْم٥م ًمٚمامل، ومٞم٘مقل اًم٤ٌمـمؾ،  ُمف هلذا اعمٗمتقن: وم٢مٟمَّف شم٠مظمذه اًمٕمزَّ اًمٜمُّّمح ىمدَّ

 ، قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ.ويتٜم٤مؾمك ومْمؾ اًمٜمّمح وإظمقة

وأيْم٤ًم: ىمد وضمدٟم٤م يمثػمًا ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ شمٜم٤مزقمقا واظمتٚمٗمقا، وطمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ 

ٍل  ، وطمّمٚم٧م سمٞمٜمٝمؿ ومْمالً قمـ ـم٤مًم٥ِم قمٚمٍؿ يٕمٚمُؿ ُم٤م ىم٤مل اهلل ورؾمقًمف  يٚمٞمؼ سمٕم٤مُمِّ

اًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م، وؾمقء اًمتٍموم٤مت، ُمع ُم٤م ٟمجده ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ُمـ اهلْجِر 

ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمف وم٢مٟمَّف ُمٗمتقٌن ُم٤م أىم٤مم  واًمٌٖمض واًمتح٤مؾمد، هذا يمٚمُّف سم٥ًٌم اعم٤مدة، وَُم

ُف ومْمالً قمـ أن ُي٘مٞمؿ همػَمه، ومال ُيريم ًَ ، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ُمْمالت َٟمْٗم ـٍ ـ إًمٞمف ذم قمٚمٍؿ وٓ دي

 اًمٗمتـ وإهقاء.

وأيْم٤ًم: اومتتـ سمٕمُض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سم٤معم٤مل ًمٞمس ُمـ اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمؼ، وإٟمام ُمـ سم٤مب آظمر 

وهق: سم٤مب اعم١ًموًمٞم٦م، ومٌٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ ُيٙمٚمَّػ سمٛم١ًموًمٞم٦ٍم دم٤مه ُأٟم٤مٍس أو دقمقٍة 

 ُمقوٕمف، ومٞم٠مشمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ومٞمُزيِّـ ًمف ومٞمٙمقن ُمنموم٤مً قمغم اعم٤مل اًمذي يّمؾ إًمٞمف ًمٞمٍُمف ذم

اعم٤مل، ويٖمريف طمتَّك ُيزء اًمتٍمف ومٞمف، وٓ يٗمل سم٤معم١ًموًمٞم٦م، وًمرسمَّام سَف سمٕمْمف ذم 

ًا قمغم  ٦ِم، ومٞمخقن إُم٤مٟم٦َم، ؿَمَٕمَر سمذًمؽ أو مل يِْمُٕمر، وهذا سم٤مب ظمٓمػٌم ضمدَّ ؿم١موٟمف اخل٤مصَّ

ُـّ أنَّ اعم٤مل اًمٙمثػم  ٦م أنَّ هذا إًمٞمِف ًمٞمُٜم اًمذي يّمؾـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، ئم ٗم٘مف ذم اًمقضمقه اعمًتح٘مَّ
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َد سمف ذم قمٜم٘مف، ومًٞم٘مقده  ذٌف ًمف، ورومٕم٦ٌم، وذم احل٘مٞم٘م٦ِم هق اسمتالٌء قمٔمٞمٌؿ، ومحٌؾ صم٘مٞمٌؾ، ىُمٚمِّ

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويًقىمف ويرومع سمف إمم ربِّ إرسم٤مب وظم٤مًمؼ اًمًاموات اًمٕمزيز اجل٤ٌَّمر،  

 ومٞمقىمٗمف سملم يديف، ومٚمٞمُٕمد ًمذًمؽ اعمقىمػ ضمقاسم٤مً.

٤م  واًمًالُم٦م يمّؾ  وإن -اًمًالُم٦م ذم اهلروب ُمـ هذه اعم١ًموًمٞم٤مت اًمث٘مٞمٚم٦م، وم٢مَّنَّ

ـْ أراد اهلل ومتٜمتف واهمؽمَّ سمزيٜمتٝم٤م وهبرضمتٝم٤م ٦مٌ   -اؾمتنَمَف هل٤م َُم  ،ضمٝمٌد، وقمٜم٤مٌء، وُمِم٘مَّ

يـ،  ـٌ ًمٚمدِّ وشمٕم٥ٌم وُمٗمت٤مٌح ًم٤ٌمِب اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، وشمِمقيٌف ًمٚمٕمٚمؿ، وظمدٌش ًمٚمٕمرض وـمٕم

 . ٟم٠ًمل اهلل أن يًٚمِّٛمٜم٤م مجٞمٕم٤مً ُمـ ذًمؽ

  أي: سمالٌء  ﴾ڻ  ڱ  ں  ں   ڻ﴿: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي

ـْ قمّمٛمف اهللُ ا.هـ   .(8)وؿمٖمٌؾ قمـ أظمرِة، وم٤معم٤مل وإوٓد يقىمٕم٤من ذم اًمٕمٔم٤مئؿ إٓ َُم

  ڻ  ڱ  ں  ں   ڻ﴿: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أسمق طمٞم٤َّمن إٟمدًمز﴾ 

ؿ ُمٜمٝمام. وذم سم٤مب ، َّٕنؿ يقىمٕمقن ذم اإلصمؿ واًمٕم٘مقسم٦م، وٓ سمالء أقمٔموحمٜم٦مٌ  سمالءٌ أي: 

اًمتل شم٘متيض اًمتٌٕمٞمض، وذم اًمٗمتٜم٦م طمٙمؿ هب٤م قمغم إُمقال  (ُمــ)اًمٕمداوة ضم٤مء سم

صمٕمٚم٦ٌم سمـ  ويمٗمك سم٤معم٤مل ومتٜم٦م ىمّم٦مُ  ،اًمٗمتٜم٦م هبام ٦ٌمِ وإوٓد قمغم سمٕمْمٝم٤م، وذًمؽ ًمٖمٚمَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اإلؾمالُمل( ط: اعمٙمت٥م 8/285)"زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (8)
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أي٤مت    ﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ﴿ :ُمـ ٟمزل ومٞمف طم٤مـم٥م، أطمدُ 

(8) . 

٥م واًمتج٤مرة ذم أُمقاًمف طمتك يّمكم يمثػمًا ُمـ ًْ اًمٙمَ وىمد ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ ذيمر أٟمف يِمٖمٚمف 

 اًمّمٚمقات اخلٛمس وم٤مئت٦م. 

ومحلم ٓح ًمف ُمٜمّم٥م  :وىمد ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ يم٤من ُمقصقوم٤ًم قمٜمد اًمٜم٤مس سم٤مًمدي٤مٟم٦م واًمقرع

اؾمتٜم٤مب ُمـ يٚمقذ سمف ُمـ أوٓده وأىم٤مرسمف، وإن يم٤من سمٕمض ُمـ اؾمتٜم٤مسمف صٖمػم  :وشمقٓه

 ًمٗمتـ. اًمًـ ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ دء اًمٓمري٘م٦م، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رىمؿ  "ؿمٕم٥م اإليامن"رواه٤م اًمٌٞمٝم٘مل ذم . سمؾ هل ُمٜمٙمرة ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم. وم٘مد مل شمث٧ٌم اًم٘مّم٦م (8)

 ( وقمزاه٤م ًمٚمٓمؼماين.8833)"جمٛمع اًمزوائد"( وذيمره٤م اهلٞمثٛمل ذم 3457)

آؾمتٞمٕم٤مب ذم سمٞم٤من "وومٞمٝم٤م: قمكم سمـ يزيد إهل٤مين، وهق ُمؽموك.  واٟمٔمر 

 (.299-2/298)"إؾم٤ٌمب

 (، هذا ُمـ طمٞم٨م ؾمٜمده٤م.3882)"وٕمٞمػ اجل٤مُمع"ًٕم٤ٌمين ذم ووٕمٗمٝم٤م اإلُم٤مم ا

 وأُم٤م ُمتٜمٝم٤م:  ومٝمل ُمٜمٙمرة ضمدًا: إذ أن ُمْمٛمقَّن٤م قمدم ىمٌقل شمقسم٦م اًمت٤مئ٥م.

(: ...واًم٘مّم٦م ُمذيمقرة ذم 853)ص:"ذح أصقل ذم اًمتٗمًػم"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم ذم 

ٟم٥م ُمـ اًمتٗمًػم، وًمٙمٜمٝم٤م ٓ صح٦م هل٤م ذم صمٕمٚم٦ٌم سمـ طم٤مـم٥م، وذًمؽ ٕن اًمرضمؾ ُمٝمام أذ

اًمذٟمقب إذا شم٤مب ورضمع إمم اهلل وم٢من اهلل ي٘مٌؾ ُمٜمف، ومٝمذه اًم٘مّم٦م خم٤مًمٗم٦م عم٤م قُمٚمؿ سم٤مًميورة 

ُمـ اًمّديـ: وهق ىمٌقل شمقسم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمت٤مئٌلم، وهلذا يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن إذا ؾمٛمع ُمثؾ هذه 

  اًم٘مّمص اًمتل خت٤مًمػ اًم٘مرآن يٜمٌٖمل أن حيرره٤م صمؿ يٌلّم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٓمالن ا.هـ
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گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ﴿ إُمقال قمغم إوٓد َّٕن٤م أقمٔمؿ ومتٜم٦م ، ٧ِم ُمَ دِّ وىمُ 

  ﴾ڻ  ڻ  ۀ    ۀ ﴿. ﴾ ڄ  ڄ  ڄ﴿، [7-6]اًمٕمٚمؼ: ﴾ڱ   ڱ

 . (8)ا.هـ ذم أظمرة. وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ : اجلٜم٦م  ذم اًمدٟمٞم٤م وشمرهمٞم٥ٌم  دٌ شمزهٞم

  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ :وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين﴾ 

ؿ ؾم٥ٌم ا ًمقىمقع ذم يمثػٍم ُمـ اًمذٟمقب، ومّم٤مروا ُمـ هذه احلٞمثٞم٦م حمٜم٦م خيتؼم اهلل هب٤م َّٕنَّ

 .(2) قم٤ٌمده ا.هـ

  أُمر شمٕم٤ممم ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن يٕمٚمٛمقا أنَّ وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل :

أُمقاهلؿ وأوٓدهؿ ومتٜم٦م خُيتؼمون هب٤م، هؾ يٙمقن اعم٤مل واًمقًمد ؾم٤ًٌٌم ًمٚمقىمقع ومٞمام ٓ ُيريض 

وٍع آظمر أنَّ إزواج ومتٜم٦م أيْم٤مً، يم٤معم٤مل واًمقًمد، وم٠مُمر اهلل سم٤محلذر ُمٜمٝمؿ اهلل، وزاد ذم ُمق

 .(4)أن يقىمٕمقه ومٞمام ٓ ُيريض اهلل ا.هـ 

ـَ إدًم٦ِم قمغم أنَّ اعم٤مل اسمتالٌء وومتٜم٦م: ُم٤م رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (، قمـ أيب 2963وُِم

ائِقَؾ  إِنَّ َثلََثًي ِف » هريرة أٟمَّف ؾمِٛمَع اًمٜمٌلَّ ي٘مقل: أَْبَرَص َوأَْقَرَع َوَأْظَؿك َفلََراَد اللَُّ  َبـِك إِْْسَ

ٌَ إِلَقِْفْؿ َمَؾًؽو َفلََتك إَبْ  ـٌ َش  يُّ َرَص َفَؼوَل أَ َأْن َيبْتَؾِقَُفْؿ َفبََع ٍء َأَحىُّ إِلَقَْؽ َقوَل لَْقٌن َحَس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م8/276)"ٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط شم"اٟمٔمر  (8)

( ط: 2/298)"ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (2)

 . ذيم٦م دار إرىمؿ

 . ( ط: قم٤ممل اًمٙمت٥م2/438)"أوقاء اًمٌٞم٤من"اٟمٔمر  (4)
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ـٌ َوَيْذهَ  َفَذَهَى َظـُْف َقَذُرُه  الـَّوُس. َقوَل َفَؿَسَحفُ  ُى َظـِّك الَِّذى َقْد َقِذَرِِّن َوِجْؾٌد َحَس

أَْو َقوَل الْبََؼُر  -ادَْوِل أََحىُّ إِلَقَْؽ َقوَل اإِلبُِؾ  يُّ َوِجْؾًدا َحَسـًو َقوَل َفلَ  َوُأْظطَِك لَْقًكو َحَسـًو

و اإِلبُِؾ َوَقوَل أَخُر الْبَ  -َصؽَّ إِْشَحوُق  َقوَل  -َؼُر إَِّٓ أَنَّ إَْبَرَص َأِو إَْقَرَع َقوَل أََحُدُُهَ

اَء َفَؼوَل َبوَرَك اللَُّ لََؽ فِقَفو  ٍء أََحىُّ َش  يُّ وَل أَ َفلََتك إَْقَرَع َفؼَ  -َقوَل  -َفلُْظطَِك َكوَقًي ُظََّشَ

ـٌ َوَيْذَهُى   الـَّوُس. َظـِّك َهَذا الَِّذى َقِذَرِِّن  إِلَقَْؽ َقوَل َصَعٌر َحَس

ادَْوِل أََحىُّ إِلَقَْؽ َقوَل  يُّ َفلَ  -َقوَل  -َعًرا َحَسـًو َك َص َقوَل َفَؿَسَحُف َفَذَهَى َظـُْف َوُأْظطِ 

 يُّ َفلََتك إَْظَؿك َفَؼوَل أَ  -َقوَل  -الْبََؼُر. َفلُْظطَِك َبَؼَرًة َحوِملً َفَؼوَل َبوَرَك اللَُّ لََؽ فِقَفو 

ى فَ َش  َفَؿَسَحُف َفَردَّ اللَُّ  -َقوَل  -لُْبِنَ بِِف الـَّوَس ٍء أََحىُّ إِلَقَْؽ َقوَل أَْن َيُردَّ اللَُّ إىَِلَّ َبَنِ

ُه. َقوَل َفلَ   ادَْوِل أََحىُّ إِلَقَْؽ َقوَل الَْغـَُؿ. يُّ إِلَقِْف َبَنَ

ٍَ َهَذاِن َوَولََّد َهَذا 
َذا  -َقوَل  -َفلُْظطَِك َصوًة َوالًِدا َفلُْكتِ ـَ اإِلبِِؾ َوهِلَ  ِم

َذا َوادٍ َفَؽوَن هِلَ

ـَ الَْغـَِؿ. َقوَل ثُ َوا َذا َواٍد ِم ـَ الْبََؼِر َوهِلَ ُف َأَتك إَْبَرَص ِف ٍد ِم ُصقَرتِِف َوَهقْئَتِِف َفَؼوَل  ؿَّ إِكَّ

ًْ ِبّ  َرُجٌؾ  بَوُل ِف  ِمْسؽٌِْي َقِد اْكَؼطََع
ؿَّ بَِؽ الْقَْقَم إَِّٓ بِوللَِّ ثُ  َفلَ َبلََغ ِلَ  يَشَػرِ  احْلِ

ـَ َوادَْوَل بَ  يذِ َأْشلَلَُؽ بِولَّ  َس ْؾَد احْلَ ـَ َواجْلِ َس ُغ َظَؾقِْف ِف أَْظطَوَك الؾَّْقَن احْلَ . يَشَػرِ  ِعًرا َأَتبَؾَّ

ـْ َأْبَرَص َيْؼَذُرَك الـَّوُس َفِؼًرا َفلَْظطَوكَ  ُؼقُق َكثَِرٌة. َفَؼوَل لَُف َكلَكِّك أَْظِرُفَؽ أَََلْ َتُؽ  َفَؼوَل احْلُ

َك اللَُّ إىَِل َمو اللَُّ َفَؼوَل إِ  َ ًَ َكوِذًبو َفَصرَّ ـْ َكوبٍِر. َفَؼوَل إِْن ُكـْ ًُ َهَذا ادَْوَل َكوبًِرا َظ كًََّم َوِرْث

. َقوَل َوَأَتك إَْقَرَع ِف ُكـْ  َذا َوَردَّ َظَؾقِْف ِمثَْؾ َمو َردَّ َظَذ  ًَ ُصقَرتِِف َفَؼوَل لَُف ِمثَْؾ َمو َقوَل هِلَ

َك اللَُّ إىَِل َمو ُكـْ  َهَذا َفَؼوَل إِنْ  َ ًَ َكوِذًبو َفَصرَّ . َقوَل َوَأَتك إَْظَؿك ِف ُكـْ ُصقَرتِِف َوَهقْئَتِِف  ًَ

ًْ ِبَ َفَؼوَل َرُجٌؾ ِمْسؽٌِْي  ـُ َشبِقٍؾ اْكَؼطََع بَوُل ِف  َواْب الْقَْقَم إَِّٓ بِوللَِّ  َفلَ َبلََغ ِلَ  يَشَػرِ  احْلِ
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َك َصو يبِولَّذِ ُثؿَّ بَِؽ أَْشلَلَُؽ  ًُ َأْظَؿك  يَشَػرِ  ًة َأَتبَؾَُّغ ِِبَو ِف َردَّ َظَؾقَْؽ َبَنَ َفَؼوَل َقْد ُكـْ

ًَ َفَقاللَِّ َٓ أَْجَفُدَك الْقَْقَم َصقْئًو أََخْذَتُف للَِِّ ًَ َوَدْع َمو ِصئْ ى َفُخْذ َمو ِصئْ  َفَردَّ اللَُّ إىَِلَّ َبَنِ

. ورواه «نِكًََّم اْبتُؾِقتُْؿ َفَؼْد ُرَِضَ َظـَْؽ َوُشِخَط َظَذ َصوِحبَقَْؽ َفَؼوَل َأْمِسْؽ َمولََؽ فَ 

 (.6654( و)4363اًمٌخ٤مري خمتٍماً سمرىمؿ )
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َ اهلل ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٌٞمِّٜم٦ِم هلذه اًمٗمتٜم٦م ُمـ  ة أذيمر ذم هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ينَّ قمدَّ

ـَ آٟمتٙم٤مؾم٦م وآٟمحراف سمًٌٌٝم٤م، سمام أرضمق أن  وضمقٍه، ُمْمٛمقَّن٤م اًمتَّحذير ُمٜمٝم٤م، وُِم

ب اًمٕمٚمؿ، ويمّؾ ىم٤مرٍئ يريد اخلالص ُمٜمٝم٤م.واهلل هب٤م  ٜمليٜمٗمٕم  إِظمقاين ـمالَّ



ـَ آدَم جمٌقٌل قمغم اعم٤مل، وم٘مد أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ، وم٘م٤مل  شمٕم٤ممم: إِنَّ اسم

﮻ ﴿ ﮺   ﮹   ﮸   ﯀  ﮷  ﮿   ﮾   ﮽    -89]اًمٗمجر: ﴾﮼ 

: أي: طم٤ٌَّمً يمثػمًا ؿمديداً. وٟمٔمػم هذه أي٦م ىمقًمف (مج٤َّمً ): أي: أيمالً ذريٕم٤ًم، و(عم٤َّم)، [23

َـّ اًمتَّ٘مل اًمّم٤مسمر هق اًمذي يًتٖمؾُّ ُم٤م [23]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  ﴿: شمٕم٤ممم ، ًمٙم

ِمٖمؾ سمف قمـ ـم٤مقم٦ِم اهلل قمزَّ وضمؾ،  سمف يمثػمًا، وٓ يٜمضم٤مءه ُمـ اعم٤مل ذم ـم٤مقم٦ِم اهلل، وٓ ي٤ٌمزم

ٓ يٜمحرف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م سمًٌٌف، سمؾ يث٧ٌم، ويًتٕملم سمف ذم اًمث٤ٌمت قمغم اًمٕمٚمؿ 

 واًمًٜم٦َّم.

  ُم٤م يقرصمف  ﴾﮷ ﮸  ﮹  ﮺ ﴿: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم

٤م اعم٤مل وم٘م٤مل:  ﮾    ﮼ ﴿اًمٕمٌد ُمـ اعم٤مل ... وم٢منَّ سمٜمل آدم ي٠ميمٚمقٟمف أيمالً عم٤َّم، وأُمَّ ﮽   

﯀  هذا هق ـمٌٞمٕم٦ُم اإلٟم٤ًمن، ًمٙمـ اإليامن ًمف ُم١مصمراشمف ىمد يٙمقن اإلٟم٤ًمن سم٢ميامٟمف  ﴾﮿ 
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ٓ ُيتّؿ سم٤معم٤مل، وإن ضم٤مءه ؿمَٙمَر اهللَ قمٚمٞمف، وأدَّى ُم٤م جي٥م، وإن ذَه٥َم ٓ ُيتّؿ سمف، ًمٙمـ 

 .(8)ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن ُمـ طمٞم٨ُم هق يمام وصٗمف اهلل قمزَّ وضمؾَّ ذم ه٤مشملم أيتلم ا.هـ 

ـُ » :أنَّ اإلٟم٤ًمن يمٚمَّام يَمؼُمَ ازداد طُم٤ٌَّمً ًمٚمامل، وم٘م٤ملًمٜمٌلُّ وأظمؼَم ا َيْؽَزُ اْب

(، وُمًٚمؿ 6328رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) .«آَدَم َوَيْؽَزُ َمَعُف اْثـَوِن ُحىُّ ادَْوِل َوُضقُل الُْعُؿرِ 

 .(، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 8337سمرىمؿ )

ََمؾِ َٓ َيَزاُل َقْؾُى الَْؽبِِر َصوب  »: وىم٤مل  ْٕ ْكقَو َوُضقِل ا . «و ِف اْثـَتَْْيِ ِف ُحىِّ الدُّ

  .(، قمـ أيب هريرة 6323رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

   ـُ طمجٍر هذا احلدي٨م ومٞمف ُمـ اعمٓم٤مسم٘م٦م  :قمٞم٤مض ىم٤مل :ىم٤مل احل٤مومُظ اسم

ن شمٙمقن آُم٤مًمف وطمرصف قمغم اًمدٟمٞم٤م أن اًمِمٞمخ ُمـ ؿم٠مٟمف أوذًمؽ  :وسمديع اًمٙمالم اًمٖم٤مي٦مَ 

ومٚمام يم٤من  ،ٓ اٟمتٔم٤مر اعمقتإومل يٌؼ ًمف  ،الء ضمًٛمف إذا اٟم٘م٣م قمٛمرهىمد سمٚمٞم٧م قمغم سم

ٕمد إُمؾ اًمذي هق واًمتٕمٌػم سم٤مًمِم٤مب إؿم٤مرة إمم يمثرة احلرص وسمُ  :ىم٤مل .مَّ إُمر سمْمده ذُ 

ودوام  ،قمامرهؿأًمٙمثرة اًمرضم٤مء قم٤مدة قمٜمدهؿ ذم ـمقل  :ذم اًمِم٤ٌمب أيمثر وهبؿ أًمٞمؼ

ذم هذا احلدي٨م يمراه٦م احلرص قمغم  :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل .اؾمتٛمت٤مقمٝمؿ وًمذاهتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م

احلٙمٛم٦م ذم اًمتخّمٞمص  :وىم٤مل همػمه .ن ذًمؽ ًمٞمس سمٛمحٛمقدأو، ـمقل اًمٕمٛمر ويمثرة اعم٤مل

فُ دم ٟمٗمآطم٥م إؿمٞم٤مء إمم سمـ أن أُمريـ هبذيـ إ وم٠مطم٥م ًمذًمؽ  :ومٝمق راهم٥م ذم سم٘م٤مئٝم٤م ًُ

ٕٟمف ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب ذم دوام اًمّمح٦م اًمتل يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م  :وأطم٥م اعم٤مل، ـمقل اًمٕمٛمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم232)ص:"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ"اٟمٔمر  (8)
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ا.هـ  ورهمٌتف ذم دواُمف ،سم٘مرب ٟمٗم٤مد ذًمؽ اؿمتد طمٌف ًمف طمسَّ أومٙمٚمام  ،اًمٕمٛمر ـمقُل  ٤ٌمً هم٤مًم

(8). 

ْبتََغك َثولِثًو» :وىم٤مل رؾمقل اهلل  َٓ ـْ َموٍل  ـِ آَدَم َواِدَيوِن ِم ْب
ِٓ َٓ َيْؿََلُ  ،لَْق َكوَن  َو

اُب  َ  السُّ
َّٓ ـِ آَدَم إِ ـْ َتوب َوَيتُقُب اللُ  ،َجْقَف اْب (، 6346واه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )ر. «َظَذ َم

 .(، قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌَّمس 8339وُمًٚمؿ سمرىمؿ )

(، 6349سمٜمحقه، قمٜمد اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )وضم٤مء ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 (.8338وُمًٚمؿ سمرىمؿ )

  ف أٟمزل اعم٤مل ًمٞمًتٕم٤من سمف قمغم أٟمَّ أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمِّؿ

يمام شم٠ميمؾ  ،ٓ ًمالؾمتٛمت٤مع واًمتٚمذذ ،سم٤مًمزيم٤مةىم٤مُم٦م طمؼ قم٤ٌمده إو ،ف سم٤مًمّمالةإىم٤مُم٦م طم٘مِّ 

ن اًمٖمرض واحلٙمٛم٦م ٢مذا زاد اعم٤مل قمـ ذًمؽ أو ظمرج قمـ هذيـ اعم٘مّمقديـ وم٢موم :ٟمٕم٤ممإ

اُمتأل سمف سمام ظمٚمؼ ًمف ُمـ  يومرضمع هق واجلقف اًمذ ،أٟمزل هل٤م يم٤من اًمؽماب أومم سمف لاًمت

سمف  نيامواإل ،وظم٤مًم٘مفعمٕمروم٦م رسمف  ن يٙمقن وقم٤مءً َٕ  َؼ ٚمِ ف ظُم ٢مٟمَّ وم :يامن واًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦ماإل

 ،سم٤مهللِ ؾ اجل٤مهُؾ ومٕمٓمَّ  :ٟمزل قمٚمٞمف ُمـ اعم٤مل ُم٤م يًتٕملم سمف قمغم ذًمؽأو ،وحمٌتف وذيمره

وُمأله سمٛمح٦ٌم اعم٤مل  ،وسمتقطمٞمد اهلل وسم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف ضمقومف قمام ظمٚمؼ ًمف ،وسم٠مُمر اهلل

 ،وآؾمتٙمث٤مر ُمٜمف ف،ومجٕم ،أو سم٤مًمٕمٙمس ،قمـ ص٤مطمٌف هق ذاه٥ٌم  ياه٥م اًمذاًمذَّ  اًمٗم٤مين

ظمٚمؼ  يمم أن اُمتأل ضمقومف سم٤مًمؽماب اًمذإ وطمرص٤مً  سمؾ ازداد وم٘مراً  ئومٚمؿ يٛمتٚم وُمع ذًمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( ط: دار اًمًالم88/293)"ريومتح اًم٤ٌم"اٟمٔمر  (8)
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ومل شمتٙمٛمؾ ُم٤مدشمف سم٤مُمتالء ضمقومف  ،ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م هق وُم٤مًمف لمم ُم٤مدشمف اًمؽماسمٞم٦م اًمتإومرضمع  ،ُمٜمف

 .(8)ا.هـ  ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده هبام يمامًمف وومالطمف وؾمٕم٤مدشمف ذم ييامن اًمذُمـ اًمٕمٚمؿ واإل

: ًمٙمـ ُمـ ضم٤مءه ُمـ اًمٓمريؼ اًمنمقمل، واؾمتٖمٚمف ذم وم٤مسمـ آدَم ُمـ ـمٌِْٕمِف طم٥مُّ اعم٤مل

٤م ُمـ يم٤من ُم٤مًُمُف ؾم٤ٌٌمً ًمزيٖمف واٟمحراومف وؾمقء ظمٚم٘مف  اخلػم ومل ُيِمٖمؾ سمف ومٝمق قمغم ظمػٍم، أُمَّ

 ومٝمق قمغم ظمٓمٍر قمٔمٞمٍؿ، يمٞمػ ٓ: واعم٤مل يدقمق ًمٙمؾِّ ظمٓمٞمئ٦ٍم فم٤مهرٍة وسم٤مـمٜم٦ٍم.

  ف: إنَّ ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ مم إٝم٤م يدقمق طمٌَّ  ذم يمالٍم ٟمٗمٞمٍس ًمف ُم٤م ٟمّمُّ

ٝم٤م ومٞمًٙمر قم٤مؿم٘مٝم٤م طمٌُّ  ،وٓ ؾمٞمام ظمٓمٞمئ٦م يتقىمػ حتّمٞمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،ظمٓمٞمئ٦م فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م

 ،اًمِمٌٝم٤مت ٝم٤م يقىمع ذموقمـ يمراهتٝم٤م واضمتٜم٤مهب٤م وطمٌِّ  ،قمـ قمٚمٛمف سمتٚمؽ اخلٓمٞمئ٦م وىمٌحٝم٤م

سمؾ مجٞمع إُمؿ اعمٙمذسم٦م  ،اًمٙمٗمر وـم٤معم٤م أوىمع ذم ،اعمحرُم٤مت صمؿ ذم ،اعمٙمروه٤مت صمؿ ذم

عم٤م َّنقهؿ قمـ  ؾمَؾ وم٤من اًمرُّ  :اًمدٟمٞم٤م  محٚمٝمؿ قمغم يمٗمرهؿ وهاليمٝمؿ طم٥مُّ ٟمامإٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ 

 .وشمٙمذيٌٝمؿ ،ٝم٤م قمغم خم٤مًمٗمتٝمؿيم٤مٟمقا يٙمًٌقن هب٤م اًمدٟمٞم٤م محٚمٝمؿ طمٌُّ  لاًمت اًمنمك واعمٕم٤ميص

وم٢مٟمام  ،وٓ شمٜمس ظمٓمٞمئ٦م إسمقيـ ىمديامً  ،اًمدٟمٞم٤م اًمٕم٤ممل أصٚمٝم٤م طم٥مُّ  ومٙمؾ ظمٓمٞمئ٦م ذم

اًمري٤مؾم٦م اًمتل  وؾمٌٌف طم٥مُّ  :سمٚمٞمسإ شمٜمس ذٟم٥م وٓ ،اًمدٟمٞم٤م اخلٚمقد ذم يم٤من ؾمٌٌٝم٤م طم٥مُّ 

وأسمق ضمٝمؾ  ،وسمًٌٌٝم٤م يمٗمر ومرقمقن وه٤مُم٤من وضمٜمقدمه٤م ،ُمـ حم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م حمٌتٝم٤م ذٌّ 

اًمدٟمٞم٤م  واًمزهد ذم ،ر اًمٜم٤مر سم٠مهٚمٝم٤ماًمدٟمٞم٤م واًمري٤مؾم٦م هق اًمذى قمٛمَّ  ومح٥مُّ  ،واًمٞمٝمقد ،وىمقُمف

ُمـ اًمًٙمر سمنمب واًمًٙمر سمح٥م اًمدٟمٞم٤م أقمٔمؿ  ،اجلٜم٦م سم٠مهٚمٝم٤م رواًمري٤مؾم٦م هق اًمذى قمٛمَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب234)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ"اٟمٔمر  (8)
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وًمق اٟمٙمِمػ قمٜمف  ،فمٚمٛم٦م اًمٚمحد ٓ ذمإوص٤مطم٥م هذا اًمًٙمر ٓ يٗمٞمؼ ُمٜمف  ،اخلٛمر سمٙمثػم

 .(8)ا.هـ  ؿمد ُمـ ؾمٙمر اخلٛمرأٟمف أو ،ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ اًمًٙمر ؿَ ٚمِ ٕمَ اًمدٟمٞم٤م ًمَ  همٓم٤مؤه ذم

 :شبُى ُحىِّ ادول-

  حل٥م اعم٤مل ؾم٤ٌٌمن : :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد 

ت اًمتل ٓ وصقل إًمٞمٝم٤م إٓ سم٤معم٤مل ُمع ـمقل إُمؾ، وإن اًمِمٝمقا طم٥مُّ  :أطمدمه٤م

 يم٤من ىمّمػم إُمؾ وًمف وًمد، وم٢مٟمف ي٘مقم ُم٘م٤مم ـمقل إُمؾ.

، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ُمٕمف ُم٤م يٙمٗمٞمف ًمٌ٘مٞم٦م قمٛمره ًمق اىمتٍم اعم٤ملِ  قملْمَ  اًمث٤مين: أن حي٥مَّ 

قمغم ُم٤م ضمرت قم٤مدشمف سمف، ويٗمْمؾ ُمٕمف آٓف، ويٙمقن ؿمٞمخ٤ًم ٓ وًمد ًمف، صمؿ ٓ شمًٛمح 

راج اًمقاضم٥م قمٚمٞمف، وٓ سمّمدىم٦م شمٜمٗمٕمف، ويٕمٚمؿ أٟمف إذا ُم٤مت أظمذه أقمداؤه، أو ٟمٗمًف سم٢مظم

 ٓ يرضمك قمالضمف. و٤مع إن يم٤من ُمدومقٟم٤مً، وهذا ُمرٌض 

وٟمًك حمٌقسمف  اًمرؾمقَل  ؿمخّم٤ًم، ومٚمام ضم٤مء رؾمقًمف، أطم٥مَّ  أطم٥مَّ  رضمٌؾ : وُمث٤مل ذًمؽ

٤م، اًمدٟم٤مٟمػم ًمذاهت غ إمم احل٤مضم٤مت، ومٞمح٥ّم ُمٌٚمِّ  واؿمتٖمؾ سم٤مًمرؾمقل، وم٢من اًمدٟمٞم٤م رؾمقٌل 

 . (2)ا.هـ ويٜمًك احل٤مضم٤مت، وهذا هم٤مي٦م اًمْمالل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب266)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ"اٟمٔمر  (8)

  ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.226-225)ص:"خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (2)



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

36 

 



: ومٚمٜمٕمٚمؿ أنَّ اًمٜمٗمس شمًتنمف هلذا ٤مدةاإلٟم٤ًمَن جمٌقٌل قمغم طُم٥مِّ اعم إذا قَمِٚمْٛمٜم٤َم أنَّ 

ًٚمؿ (، وُم6325( و)4858اعمحٌقب، وشمتٓمٚمع إًمٞمف يمثػمًا، يمام روى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

سَمَٕم٨َم َأسَم٤م  َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ ، (، قمـ قمٛمرو سمـ قمقف إٟمّم٤مري 2968سمرىمؿ )

اِح  ـَ اجْلَرَّ ـِ َي٠ميِْت سمِِجْزَيتَِٝم٤م قُمٌَٞمَْدَة سْم ُهَق َص٤مًَمَح  َويَم٤مَن َرؾُمقُل اهللَِّ  ،إِمَم اًْمٌَْحَرْي

ـِ  ـَ احْلَ  ،َأْهَؾ اًْمٌَْحَرْي َر قَمَٚمٞمِْٝمْؿ اًْمَٕماَلَء سْم ُِملِّ َوَأُمَّ ـِ  ،ْيَ ـْ اًْمٌَْحَرْي  ،وَمَ٘مِدَم أسَُمق قُمٌَٞمَْدَة سماَِمٍل ُِم

َْٟمَّم٤مُر سمُِ٘مُدوِم أيَِب قُمٌَٞمَْدةَ  ْٕ ِٛمَٕم٧ْم ا ًَ ِلِّ  ،وَم ٌِْح َُمَع اًمٜمٌَّ وَمَٚمامَّ َصغمَّ ، وَمَقاوَم٧ْم َصاَلَة اًمّمُّ

َف  ُوقا ًَمفُ  ،هِبِْؿ اًْمَٗمْجَر اْٟمٍَمَ َؿ َرؾُمقُل اهللَِّ ،وَمتََٕمرَّ ًَّ َأُطـُُّؽْؿ » :َوىَم٤مَل  ،طِملَم َرآُهؿْ   وَمتٌََ

ءٍ  وا» :ىَم٤مَل  ،َأضَمْؾ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ :ىَم٤مًُمقا ،«؟َقْد َشِؿْعتُْؿ أَنَّ َأَبو ُظبَقَْدَة َقْد َجوَء بَِمْ  ،َفلَْبَِّشُ

ُكؿْ  ُؾقا َمو َيُُسُّ َٓ الَْػْؼَر َأْخَشك َظَؾقُْؽؿْ  ،َوَأمِّ ـْ أََخَشك َظَؾقْ  ،َفَقاللَِّ 
ُؽْؿ أَْن ُتبَْسَط َولَؽِ

ـْ َكوَن َقبَْؾُؽؿْ  ًْ َظَذ َم ْكقَو َكًَم ُبِسطَ َوُُتْؾَِؽُؽْؿ َكًَم  ،َفتَـَوَفُسقَهو َكًَم َتـَوَفُسقَهو ،َظَؾقُْؽْؿ الدُّ

 .«َأْهَؾَؽتُْفؿْ 

٤مل ذم اًمقىمقع ومٞمام ىمد يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمالٟمِمٖم٤مل سمف،  وهذا آؾمتنماف ًمف دوره اًمٗمٕمَّ

ـْ أضمٚمف، ومٞمٜمِمٖمؾ سمف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمّمالح، طمتَّك يقىمع ص٤مطمٌف ذم ا ًمٖمٗمٚم٦م قمامَّ ظُمٚمَِؼ ُِم

رٟم٤م ٟمٌٞمُّٜم٤م  ، وسملمَّ أٟمَّف ىمد ييُّ سمٜم٤م، وأنَّ اًمًالُم٦م فُمٜم وي٘مع ذم اًمنمِّ واًمٗمتٜم٦م، وهلذا طمذَّ

يـ ٓ يٕمدهل٤م رٌء، وم٘م٤مل َٓ الَْػْؼَر أَْخَشك َظَؾقُْؽؿْ »: ذم اًمدِّ ـْ أََخَشك  ،َواللَِّ 
َولَؽِ

ـْ َكوَن َقبَْؾُؽؿْ َظَؾقْؽُ  ًْ َظَذ َم ْكقَو َكًَم ُبِسطَ َفتَـَوَفُسقَهو َكًَم  ،ْؿ َأْن ُتبَْسَط َظَؾقُْؽْؿ الدُّ

 . «َوُُتْؾَِؽُؽْؿ َكًَم َأْهَؾَؽتُْفؿْ  ،َتـَوَفُسقَهو



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

37 

 

تُْفؿْ »وضم٤مء سمٚمٗمظ:   .(8) «َوُتْؾِفقُؽْؿ َكًَم أَهْلَ



: وأٟمَّف ىمد يًتنمف ًمٚمامل: ومٚمٜمٕمٚمؿ أٟمَّف دةاإلٟم٤ًمَن جمٌقٌل قمغم طم٥مِّ اعم٤م ٜم٤َم أنَّ إذا قمِٚمٛمْ 

ُُمٌتغم سمف، وأٟمَّف ىمد يٚمٝمٞمف قمـ اخلػم، وٓ ؾمٞمام أٟم٧َم أظمل ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمؿ: وم٢منَّ اعم٤مل ىمد 

 يٚمٝمٞمؽ يمثػماً: ُٕمقر:

داً قمٚمٞمف، ومِٛمـ ىَمٌْؾ يُمٜم٧َم وم٘مػماً، صمؿَّ وم ، قمٚمٞمؽ تح اهللُ إول: ٕٟمَّؽ ًم٧ًم ُمتٕمقِّ

 وأهمدق قمٚمٞمؽ سم٤معم٤مل اًمٙمثػم، ًمٞمٜمٔمر صم٤ٌمشمؽ وطمزُمؽ.

اًمث٤مين: ٕنَّ اًمِمٞمٓم٤من إمم ـم٤مًم٥ِم اًمٕمٚمؿ أهع: واًمٕم٤مُمل ىمد يٙمقن دأسُمُف اعم٤مل، وهق 

٤م أٟم٧َم: وم٤مًمٕمدوُّ اًمٙمٌػم اًمذي أشمٕمٌْ  ف سم٤مًمٕمٚمؿ تَ ُمِمٖمقٌل سمف، وم٘مد ومرغ ُمٜمف اًمِمٞمٓم٤من، أُمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امل رهم٦ًٌم ذم يم٤مٟمقا ُمًتنموملم ًمٚمشمٜمٌٞمٌف: ٓ ُيٗمٝمؿ ُمـ ذيمر هذا احلدي٨م أنَّ اًمّمح٤مسم٦َم  (8)

اًمدٟمٞم٤م، وـمٛمٕم٤ًم ًمٚمذاهت٤م وؿمٝمقاهت٤م: ٓ، ٓ، سمؾ يم٤من اؾمتنماومٝمؿ ذًمؽ ُمـ احل٤مضم٦ِم اًمِمديدة 

وا»ذم ُمٓمٚمع احلدي٨م:  ىمقل رؾمقل اهلل  واًمٗم٤مىم٦م اعمْمجٕم٦م، يدلُّ قمغم ذًمَؽ   ،َفلَْبَِّشُ

ُكؿْ  ُؾقا َمو َيُُسُّ  . «َوَأمِّ

إِنَّ »اًم٘م٤مئؾ:  ٤مهؿ وزضمرهؿ، ٕٟمَّف ومٚمق يم٤مٟمقا راهمٌلم ذم اًمدٟمٞم٤م عم٤ََم ىم٤مل هلؿ ذًمؽ، سمؾ ًمٜمٝم

ـْ َأَخَذُه بِطِقِى َكْػٍس ُبقِرَك َلُف فِقفِ  ٌة ُحْؾَقٌة َفَؿ اِف َكْػٍس ََلْ  ،َهَذا ادَْوَل َخِِضَ ـْ َأَخَذُه بِنِْْشَ َوَم

ـَ  َوالْقَُد الُْعْؾقَو ،َيلُْكُؾ َوَٓ َيْشبَعُ  يَوَكوَن َكولَّذِ ، ْك لَُف فِقفِ ُيبَورَ  ْػَذ  َخْرٌ ِم . رواه «الْقَِد السُّ

 . (، قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام 8345( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6338اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

َوَمو  ،ُخْذهُ » : ذم ىمّم٦م أسمٞمف، ىم٤مل رؾمقل اهلل  وضم٤مء سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر

ًَ َغْرُ  ـْ َهَذا ادَْوِل َوَأْك ٍف َوَٓ َشوئٍِؾ َفُخْذهُ َجوَءَك ِم . رواه «تْبِْعُف َكْػَسَؽ َوَمو َٓ َفلَ تُ ، ُمَّْشِ

 (.8335( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8374اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )
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ِخِؽ وشمْمٞمٞمٕمؽ،  عم٤َّم َوضَمَد قمٚمٞمؽ هذا اعمدظمؾ ؾمٕمك سمجٝمدٍ واًمٕمٛمؾ،  ًْ ؿمديٍد إمم ُم

ره ًَمَؽ سمُِّمَقٍر أٟم٧َم شمٕمَٚمُٛمٝم٤م، طمتَّك أوىمٕمؽ ومٞمام ُيِملم قِمٚمَٛمَؽ  ومزيَّـ ًَمَؽ اعم٤مَل، وصقَّ

وديٜمََؽ وؾُمْٛمٕمتََؽ، وزرع سمٞمٜمؽ وسملم إظمقاٟمَِؽ اًمٌٖمْم٤مء، واًمِمحٜم٤مء، واًمتٜم٤مزع 

 : وآظمتالف،  وهذه صقرٌة واطمدٌة ُمـ صقر اًمتحريش اعمذيمقر ذم ىمقل ٟمٌٞمِّٜم٤م

قْطَوَن َقْد َأيَِس » ـْ ِف  ،َجِزيَرةِ الَْعَرِب  أَْن َيْعبَُدُه ادَُْصؾُّقَن ِف  إِنَّ الشَّ
التَّْحِريِش  َولَؽِ

 .(، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل2882رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ). «َبقْـَُفؿْ 

وهذا اًمتٜم٤مزع وآظمتالف ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م سملم اإلظمقان: يٙمقن 

ٟمحراف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م، وضمٜمقح اًمٌٕمض إمم أهؾ اًمٌدع وإهقاء، ُمٕم٤مٟمدًة ؾمٌٞمالً ًمال

واٟمت٘م٤مُم٤مً ًمٚمخّمؿ، أو ًمتِمقيٍف طمّمؾ قمٚمٞمف ًمٚمحؼِّ وأهٚمف، أو ًمْمٞمٍؼ ذم اًمّمدور، أو 

دوا  ًمزيٍغ ذم اًم٘مٚمقب، وهذا ؿم٤مهدٟم٤مه قمٞم٤مٟم٤مً، وٓ ؾمٞمام ُمـ سمٕمض إرىم٤مء واًمذيـ مل يتٕمقَّ

ُة سم٤مإلصمؿ ومٞمٜمحرف قمـ اخلػم ويٜمٗمر ُمٜمف وُمـ اخلِمقٟم٦م: وم٢منَّ سمٕمْمٝمؿ شم٠مظمذه اًمقمغم  ٕمزَّ

أهٚمف، وجيٜمح إمم أهؾ اًمٌدع وإهقاء، وإذا ؾم٠مًمتف: عم٤مذا؟! ىم٤مل: طمّمؾ سمٞمٜمل وسملم 

ؾ قِمٚمَٛمُف وديٜمَُف وُمٜمٝمَجف، وهذا أُمٌر يٜمٌٖمل أن ُيتٗمٓمَّـ ًمف وحُيَذر  ومالٍن يمذا ويمذا، ومٞمُحٛمِّ

ر: وم٢مٟمَّف سم٤مٌب ظمٓمػٌم أوىمَع يمثػماً ُمـ  ـمالب اًمٕمٚمؿ ذم أطمْم٤من اًمٌدع وإهقاء. ُمٜمف وحُيذَّ

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

إُمر اًمث٤مًم٨م: عم٤َِم ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ اًمقاىمع اعم١مؾمػ ًمدى اًمٙمثػم ِمـ يم٤مٟمقا ـمالب قمٚمٍؿ، 

دِّي، قِمٚماًم، وُمٜمٝمج٤مً، وأظمالىم٤ًم. ٟم٠ًمل اهلل أن يٕم٤مومٞمٜم٤م وإي٤ميمؿ.   ُمـ اًمؽمَّ



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

39 

 

گ  گ   گ  گ   ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ               ڳ  ڳ  

 .[8-8]اًمتٙم٤مصمر: ﴾ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 قم٤ٌمده قمـ اؿمتٖم٤مهلؿ قمام  ٤مً ي٘مقل شمٕم٤ممم ُمقسمخ: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي

ظمٚم٘مقا ًمف ُمـ قم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وُمٕمرومتف، واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، وشم٘مديؿ حمٌتف قمغم 

ومل يذيمر اعمتٙم٤مصمر سمف، ًمٞمِمٛمؾ ، ﴾ڑ  ﴿ قمـ ذًمؽ اعمذيمقر ﴾ژ﴿يمؾ رء: 

ذًمؽ يمؾ ُم٤م يتٙم٤مصمر سمف اعمتٙم٤مصمرون، ويٗمتخر سمف اعمٗمتخرون، ُمـ اًمتٙم٤مصمر ذم إُمقال، 

وإوٓد، وإٟمّم٤مر، واجلٜمقد، واخلدم، واجل٤مه، وهمػم ذًمؽ ِم٤م ي٘مّمد ُمٜمف ُمٙم٤مصمرة يمؾ 

 واطمد ًممظمر، وًمٞمس اعم٘مّمقد سمف اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم. 

وم٤مٟمٙمِمػ ًمٙمؿ  ﴾ک  ک  ک﴿ؾمتٛمرت همٗمٚمتٙمؿ وهلقشمٙمؿ وشمِم٤مهمٚمٙمؿ وم٤م

 .طمٞمٜمئذ اًمٖمٓم٤مء، وًمٙمـ سمٕمد ُم٤م شمٕمذر قمٚمٞمٙمؿ اؾمتئٜم٤مومف

ُم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م اًمٜمٗمقذ إمم اًمدار  دارُ  اًمؼمزخَ  أنَّ  ﴾ک  ک  ک﴿ ىمقًمف: ودلَّ 

 ٝمؿ ُم٘مٞمٛملم.هؿ زائريـ، ومل يًٛمِّ ن اهلل ؾمامَّ ٕاًم٤ٌمىمٞم٦م، 

دهؿ همػم وم٤مٟمٞم٦م، وهلذا شمققمَّ  سم٤مىمٞم٦مٍ  ذم دارٍ  ذًمؽ قمغم اًمٌٕم٨م واجلزاء سم٤مٕقمامل ومدلَّ 

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ        ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ﴿ سم٘مقًمف:

ٚماًم يّمؾ إمم اًم٘مٚمقب، عم٤م أهل٤ميمؿ اًمتٙم٤مصمر، وًم٤ٌمدرشمؿ أي: ًمق شمٕمٚمٛمقن ُم٤م أُم٤مُمٙمؿ قمِ  ﴾ڻ

 إمم إقمامل اًمّم٤محل٦م.
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 ﴾ڻ  ڻ  ڻ﴿وًمٙمـ قمدم اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل، صػميمؿ إمم ُم٤م شمرون، 

 أي: ًمؽمدن اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٚمؽمون اجلحٞمؿ اًمتل أقمده٤م اهلل ًمٚمٙم٤مومريـ.

ېئ  ﴿أي: رؤي٦م سمٍمي٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ﴾ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ﴿

 .[54]اًمٙمٝمػ: ﴾ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ

اًمذي شمٜمٕمٛمتؿ سمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م، هؾ ىمٛمتؿ  ﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴿

غم ُمٕم٤مصٞمف، ومٞمٜمٕمٛمٙمؿ ٟمٕمٞماًم أقمغم ُمٜمف سمِمٙمره، وأديتؿ طمؼ اهلل ومٞمف، ومل شمًتٕمٞمٜمقا سمف، قم

 وأومْمؾ.

أم اهمؽمرشمؿ سمف، ومل شم٘مقُمقا سمِمٙمره؟ سمؾ رسمام اؾمتٕمٜمتؿ سمف قمغم ُمٕم٤ميص اهلل ومٞمٕم٤مىمٌٙمؿ 

ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ﴿ قمغم ذًمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .(8)ا.هـ  أي٦م. .[23]إطم٘م٤مف: ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

اًمٙمريٛم٦م أنَّ اإلٟم٤ًمَن ىمد ُيٚمٝمك سم٤معم٤مل، ويٜمِمٖمؾ قمـ  ىمٚم٧ُم: قمِٚمْٛمٜم٤َم ُمـ هذه أي٦مُ 

اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م سمف، ويٌ٘مك يمذًمؽ طمتَّك يدظمؾ اًم٘مؼم ومٞماُلىمل ضمزاء همروره واومتخ٤مره 

 وهلقه.

(، قمـ قمٌد 2958وىُمٚمٜم٤م همروره واومتخ٤مره: ٕٟمَّف ىمد ضم٤مء  ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

، ىم٤مل: ﴾ڑ ژ  ڑ﴿وهق ي٘مرأ: ، ىم٤مل: أشمٞم٧ُم اًمٜمٌلَّ اهلل سمـ اًمِمخػم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وراضمع يمالُم٤ًم ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م943-944)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: ذيم٦م دار إرىمؿ.586-5/583)"ومتح اًم٘مدير"ـمٞم٤ًٌم ًمٚمِمقيم٤مين ذم 
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ـُ آَدَم َموِل » ًَ ، َموِل  َيُؼقُل اْب ًَ َفلَْفـَقْ ـْ َمولَِؽ إَِّٓ َمو أََكْؾ ـَ آَدَم ِم َأْو  ،َوَهْؾ لََؽ َيو اْب

 ًَ ًَ َفلَْبَؾقْ ًَ  ،لَبِْس ًَ َفلَْمَضقْ ْق  .«َأْو َتَصدَّ

ومدلَّ هذا احلدي٨م قمغم أنَّ اإلٟم٤ًمَن ىمد حيّمؾ ًمف اًمٕمج٥ُم واًمٖمروُر وآومتخ٤مُر 

ق سمام ًمِِف، ُمع أنَّ ُم٤مًَمف ؾمٞمٗمٜمك، وًمٞمس ًمف ُمٜمف وم٤مئدة إٓ ُم٤م أيَمَؾ وم٠مومٜمك، وًَمٌَِس وم٠مسمغم، وشمّمدَّ

ق سمف، وأٟمٗم٘مف ذم أسمقاسمف، واؾمتٕم٤من سمِِف قمغم ـم٤مقم٦ِم اهلل: وم٢مٟمَّف مل ُيٚمف سمف،  وم٠مُم٣م، ومَٛمـ شمّمدَّ

ب،  ق، وحتزَّ وَُمـ وٞمَّٕمف، واٟمِمٖمؾ سمف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، وظم٤مصؿ، وومجر، وومرَّ

يم٤من ووؾَّ سمٕمد هدًى يم٤من قمٚمٞمف: وم٢مٟمَّف ؾمٞمٕمٚمؿ صمؿَّ ؾمٞمٕمٚمؿ قِمٚماَمً ي٘مٞمٜمٞم٤مً أٟمَّف  واٟمحرف،

يرى ٟم٤مر اجلحٞمؿ، وهل حيٓمؿ ُمٖمروراً ُمٚمتٍف سمامًمِِف قمـ أُمقٍر ًمق قمٚمٛمٝم٤م ىمٌُؾ عم٤َّم أهل٤مه ُم٤مًُمُف، 

 سمٕمُْمٝم٤م سمٕمْم٤مً. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

  فىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ  نَّ ؾمٌح٤مٟمف أ أظمؼمَ  :ذم يمالٍم ٟمٗمٞمٍس ًمف ُم٤م ٟمّمُّ

 ،مجع اعم٤مل وهمػمه أهلك اًمٜم٤مس وؿمٖمٚمٝمؿ قمـ أظمرة وآؾمتٕمداد هل٤م اًمتٙم٤مصمر ذم

 ،وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أن اًمتٙم٤مصمر ؿمٖمؾ أهؾ اًمدٟمٞم٤م ،-ًقرةًمصمؿَّ ذيمر ا- ،وشمققمدهؿ قمغم ذًمؽ

ومل يٗمٞم٘مقا ُمـ  ،ومزاروا اعم٘م٤مسمر ،وأهل٤مهؿ قمـ اهلل واًمدار أظمرة طمتك طميهؿ اعمقت

 .ٙم٤مصمررىمدة ُمـ أهل٤مهؿ اًمت

سم٠مَّنؿ همػم ُمًتقـمٜملم وٓ ُمًت٘مريـ  يذاٟم٤مً إوضمٕمؾ اًمٖم٤مي٦م زي٤مرة اعم٘م٤مسمر دون اعمقت 

 صمؿ ئمٕمٜمقن قمٜمٝم٤م يمام يم٤مٟمقا ذم وأَّنؿ ومٞمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمزائريـ حييوَّن٤م ُمدةً  ،اًم٘مٌقر ذم

 ؾمٌح٤مٟمف ومل يٕملمِّ  ،اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر لودار اًم٘مرار ه ،اًمدٟمٞم٤م زائريـ هل٤م همػم ُمًت٘مريـ ومٞمٝم٤م

يمام  ،ٓ اعمتٙم٤مصمر سمف سم٤مًمٌمءاعمذُمقم هق ٟمٗمس اًمتٙم٤مصمر  ُم٤م ٕنَّ إسمؾ شمرك ذيمره ، فاعمتٙم٤مصمر سم
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رادة آـمالق وهق إُم٤م إو .ؿمٖمٚمؽ اًمٚمٕم٥م واًمٚمٝمق ومل يذيمر ُم٤م يٚمٕم٥م ويٚمٝمق سمف: ي٘م٤مل

أو  ،ُم٤مءإأو  ،أو قمٌٞمد ،أو ضم٤مه، ُمـ ُم٤مل ،يمؾ ُم٤م شمٙم٤مصمر سمف اًمٕمٌد همػمه ُمـ أؾم٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م

 
ٍ
هذا ُمـ  ومٙمؾُّ ، مم اهللإأو قمٛمؾ ٓ ي٘مرسمف  ،سمف وضمف اهلل ليٜمٌٖم ٓ أو قمٚمؿٍ  ،أو همراسٍ  ،سمٜم٤مء

  .قمـ اهلل واًمدار أظمرة لاًمتٙم٤مصمر اعمٚمٝم

صمؿ أوقمد ؾمٌح٤مٟمف ُمـ أهل٤مه اًمتٙم٤مصمر ىم٤مل:  -صمؿ ذيمر طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم- 

 قم٤مً ٟمام يم٤مٟم٧م ظمدإيم٤مصمر هب٤م  لدٟمٞم٤مه اًمت ؿَ ٚمِ وقمَ  ،ُمٜمثقراً  ذا قم٤ميـ شمٙم٤مصمره ه٤ٌمءً إ داً ُم١ميمَّ  وقمٞمداً 

وسمدا  ،وظمن هٜم٤مًمؽ شمٙم٤مصمره يمام ظمن أُمث٤مًمف ،ومقضمد قم٤مىم٦ٌم شمٙم٤مصمره قمٚمٞمف ٓ ًمف ،وهمروراً 

ؿمٖمٚمف قمـ اهلل واًمدار أظمرة ُمـ  يوص٤مر شمٙم٤مصمره اًمذ ،طم٤ًمسمف ًمف ُمـ اهلل ُم٤م مل يٙمـ ذم

صمؿ يٕمذب سمف ، اًمؼمزخ ب سمف ذمذِّ صمؿ قمُ  ،دٟمٞم٤مه ب سمتٙم٤مصمره ذمذِّ ومٕمُ  ،أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب قمذاسمف

ومٚمؿ يٗمز  ،ذ أوم٤مد ُمٜمف اًمٕمٓم٥م دون اًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمًالُم٦مإأؿم٘مك سمتٙم٤مصمره  ومٙم٤من ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

اًمدٟمٞم٤م سم٠من طمّمؾ ُمع  ومل حيٗمظ سمف ُمـ قمٚمقه سمف ذم ،ٓ سم٠من ص٤مر ُمـ إىمٚملمإُمـ شمٙم٤مصمره 

 ؟!ًمٙمؾ وم٘مر ضم٤مًم٤ٌمً  ٜمًك وُمـ همِ  ؟!ُم٤م أضمٚمف ورزءاً  ؟!ُم٤م أىمٚمف ومٞم٤م ًمف شمٙم٤مصمراً  ،ؾمٗمٚملمإ

ىمدُم٧م  لي٤م ًمٞمتٜم :ذا اٟمٙمِمػ قمٜمف همٓم٤مؤهإٌف ي٘مقل ص٤مطم ؟! يمؾ ذٍّ إممشمقصؾ سمف  وظمػماً 

﮴   ﴿ ،ومٞمف سمٓم٤مقم٦م اهلل ىمٌؾ ووم٤ميت وقمٛمٚم٧ُم  ،حلٞم٤ميت ﮳    ﮲   ے   ے    ۓ  ۓ 

﮷  ﮵ ﮺  ﮶  ﮹   ﮼    ﮸ ومال يٕمقل  ،ي٘مقهل٤م شمٚمؽ يمٚمٛم٦مٌ  ،[833-99]اعم١مُمٜمقن: ﴾﮻ 

 .(8)ا.هـ  ورضمٕم٦م ي٠ًمهل٤م ومال جي٤مب إًمٞمٝم٤م ،قمٚمٞمٝم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب228-227)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ"اٟمٔمر  (8)
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٤مل طمّذر اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف، وَّنك قمٜمف، وم٘م٤مل وهلذا اخلٓمِر اًمٕمٔمٞمؿ وهق آًمتٝم٤مء سم٤معم 

ہ  ہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     ﴿شمٕم٤ممم: 

 .[9]اعمٜم٤موم٘مقن: ﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے ھ  

  َر اعم١مُمٜملم أظمالَق اعمٜم٤موم٘ملم: أي: ٓ شُمِمٖمٚمقا ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل : طمذَّ

ٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد رؾمقل ٓ شم -ًمٚمِمحِّ سم٠مُمقاهلؿ–سم٠مُمقاًمٙمؿ يمام ومٕمؾ اعمٜم٤موم٘مقن إذ ىم٤مًمقا 

 . (8)اهلل ا.هـ 

  عم٤َّم ذيمر ؾمٌح٤مٟمف ىم٤ٌمئح اعمٜم٤موم٘ملم رضمع إمم وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين :

٤ٌمً هلؿ ذم ذيمره، وم٘م٤مل:  ڻ  ڻ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ﴿ظِمَٓم٤مِب اعم١مُمٜملم ُمرهمِّ

رهؿ قمـ أ ﴾ہ ۀ  ۀ  ہ  ہ ظمالق اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ أهلتٝمؿ أُمقاهلؿ ومحذَّ

 ﴾ھ ہ  ھ   ﴿، وُمٕمٜمك ٓ شمٚمٝمٙمؿ: ٓ شمِمٖمٚمٙمؿ،  ... وأوٓدهؿ قمـ ذيمر اهلل

يـ،  أي: اًمٙم٤مُمٚمقن ذم اخلنان  ﴾ھ  ھ  ے﴿أي: يٚمتٝمل سم٤مًمدٟمٞم٤م قمـ اًمدِّ

 .  (2)ا.هـ سم٤مظمتّم٤مٍر يًػم 

  ي٠مُمر شمٕم٤ممم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم سم٤مإليمث٤مر ُمـ ذيمره، : وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي

ؿ أن شمِمٖمٚمٝمؿ أُمقاهلؿ وم٢من ذم ذًمؽ اًمرسمح واًمٗمالح، واخلػمات اًمٙمثػمة، ويٜمٝم٤مه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب88/886)"اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"اٟمٔمر  (8)

( ط: 5/238)"ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم"اٟمٔمر  (2)

 .  ذيم٦م دار إرىمؿ
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قمٚمٞمٝم٤م أيمثر اًمٜمٗمقس، ومت٘مدُمٝم٤م قمغم  اعم٤مل وإوٓد جمٌقًم٦مٌ  وأوٓدهؿ قمـ ذيمره، وم٢من حم٦ٌمَ 

أي: يٚمٝمف  ﴾ھ ہ  ھ   ﴿ حم٦ٌم اهلل، وذم ذًمؽ اخل٤ًمرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ًمٚمًٕم٤مدة إسمدي٦م، واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ،  ﴾ھ  ھ  ے﴿ُم٤مًمف ووًمده، قمـ ذيمر اهلل 

ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ں  ں   ڻ﴿٤م يٗمٜمك قمغم ُم٤م يٌ٘مك، ىم٤مل شمٕم٤ممم: آصمروا ُم ؿَّٕن

 .(8)ا.هـ  ﴾ۀ    ۀ     ہ



  : ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿يدلُّ قمغم ذًمَِؽ ىمقُل اهلل قمزَّ وضمؾَّ

ے  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

﮼    ے     ۓ  ۓ ﮲  ﮳ ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻    

﯀ ﯁        ﮽  ﮿    ﴾            ﮾  

 .[876-875:ٕقمراف]ا

دًم٧َّم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أٟمَّف ٓ يٖمؽّم سم٤معم٤مدة ويٚمٝم٨م وراءه٤م، وي١ماصمره٤م قمغم 

َّٓ ُمـ يم٤من ُمٜمًٚمخ٤مً ُمٜم٘م٤مداً هلقى اًمِمٞمٓم٤من وؿمٌٝم٤مشمف،  وعم٤َّم يم٤من يمذًمؽ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم إ

ة، ومّم٤مر يٚمٝم٨م وراءه٤م يم٤مًمٙمٚم٥م  قمٞم٤مذاً سم٤مهلل –شمًٚمَّط قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من أيمثر، وزيَّـ ًمف اعم٤مدَّ

 ُمـ ذًمؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م865)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

55 

 

ذم شمٗمًػم هذه أي٦م، صمؿَّ وؾم٠مذيمر هٜم٤م يمالُم٤مً مجٞمالً سمٚمٞمٖم٤مً ًمٚمٕمالُم٦م اًمًٕمدي 

 .يمالُم٤ًم ٟمٗمًٞم٤مً ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

  ڱ  ﴿ ف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:ي٘مقل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمِّ : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي

، ومّم٤مر اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم واحلؼم ٛمٜم٤مه يمت٤مب اهللِأي: قمٚمَّ  ﴾ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ

 حرير.اًمٜمِّ 

أي: اٟمًٚمخ ُمـ آشمّم٤مف احل٘مٞم٘مل سم٤مًمٕمٚمؿ  ﴾ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ﴿

وحم٤مؾمـ ، سمٛمٙم٤مرم إظمالق ، وم٢من اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ، يّمػم ص٤مطمٌف ُمتّمٗم٤مً سمآي٤مت اهللِ

وراء  وأرومع اعم٘م٤مُم٤مت، ومؽمك هذا يمت٤مب اهللِ ،تإمم أقمغم اًمدرضم٤م لإقمامل، ويرىم

 إظمالق اًمتل ي٠مُمر هب٤م اًمٙمت٤مب، وظمٚمٕمٝم٤م يمام خيٚمع اًمٚم٤ٌمس. فمٝمره، وٟمٌذَ 

ظمرج ُمـ احلّمـ احلّملم،  ط قمٚمٞمف طملمَ ومٚمام اٟمًٚمخ ُمٜمٝم٤م أشمٌٕمف اًمِمٞمٓم٤من، أي: شمًٚمَّ 

 .اً ه إمم اعمٕم٤ميص أزَّ وص٤مر إمم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم، وم٠مزَّ 

 اؿمديـ اعمرؿمديـ.اًمرَّ  سمٕمد أن يم٤من ُمـ ﴾ۀ  ہ  ہ ﴿

ہ  ھ   ھ  ﴿شمٕم٤ممم ظمذًمف وويمٚمف إمم ٟمٗمًف، ومٚمٝمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اهللَ  وهذا ٕنَّ 

 سم٠من ٟمقوم٘مف ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م، ومػمشمٗمع ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومٞمتحّمـ ُمـ أقمدائف. ﴾ھ

ومٕمؾ ُم٤م ي٘متيض اخلذٓن، وَم٠َمظْمَٚمَد إمَِم إْرِض، أي: إمم اًمِمٝمقات  ﴾ھ ﴿

﮲  ﴿ ٦م.اًمًٗمٚمٞم٦م، واعم٘م٤مصد اًمدٟمٞمقي ة ذم ؿمدَّ  ﴾﮴ ﴿ وشمرك ـم٤مقم٦م ُمقٓه، ﴾ۓ 

﮻     ﴿طمرصف قمغم اًمدٟمٞم٤م واٟم٘مٓم٤مع ىمٚمٌف إًمٞمٝم٤م،  ﮺    ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵ 
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﮽   ، طمرص٤مً ، وهذا ٓ يزال طمريّم٤مً طم٤ملٍ  ذم يمؾِّ  أي: ٓ يزال ٓهث٤مً  ﴾﮾ ﮼  

 ُمـ اًمدٟمٞم٤م. وم٤مىمتف رءٌ  ىمٚمٌف، ٓ يًدّ  ىم٤مـمٕم٤مً 

       ﴿ ﯁   ﯀   ًمٞمٝمؿ، ومٚمؿ يٜم٘م٤مدوا إ سمٕمد أن ؾم٤مىمٝم٤م اهللُ ﴾﮿ 

 .، واشم٤ٌمقمٝمؿ ٕهقائٝمؿ، سمٖمػم هدى ُمـ اهللِقا هب٤م وردوه٤م، هلقاَّنؿ قمغم اهللهل٤م، سمؾ يمذسم

ب إُمث٤مل، وذم اًمٕمؼم ذم رْض  ﴾        ﴿

 وأي٤مت، وم٢مذا شمٗمٙمروا قمٚمٛمقا، وإذا قمٚمٛمقا قمٛمٚمقا.

 ٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، وأن ذًمؽ رومٕم٦م ُمـ اهللوذم هذه أي٤مت اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٕم.... 

ّم٤مطمٌف، وقمّمٛم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، واًمؽمهٞم٥م ُمـ قمدم اًمٕمٛمؾ سمف، وأٟمف ٟمزول إمم أؾمٗمؾ ًم

ؾم٤مومٚملم، وشمًٚمٞمط ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف، وومٞمف أن اشم٤ٌمع اهلقى، وإظمالد اًمٕمٌد إمم اًمِمٝمقات، 

 . (8)ا.هـ  ًمٚمخذٓن يٙمقن ؾم٤ٌٌمً 

  وهذا ُمثؾ قم٤ممل اًمًقء اًمذي يٕمٛمؾ سمخالف : وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ٛمٜمتف هذه أي٦م ُمـ ذُمف وذًمؽ ُمـ وضمقه:قمٚمٛمف، وشم٠مُمؾ ُم٤م شمْم

 أطمده٤م: أٟمف وؾ سمٕمد اًمٕمٚمؿ، واظمت٤مر اًمٙمٗمر قمغم اإليامن قمٛمدًا ٓ ضمٝمالً.

صم٤مٟمٞمٝم٤م: أٟمف وم٤مرق اإليامن ُمٗم٤مرىم٦م ُمـ ٓ يٕمقد إًمٞمف أسمدًا، وم٢مٟمف اٟمًٚمخ ُمـ أي٤مت 

 سم٤مجلٛمٚم٦م،   يمام شمٜمًٚمخ احلٞم٦م ُمـ ىمنمه٤م، وًمق سم٘مل ُمٕمف ُمٜمٝم٤م رء مل يٜمًٚمخ ُمٜمٝم٤م.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م439)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)
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ڻ  ﴿ ٤م: أن اًمِمٞمٓم٤من أدريمف وحل٘مف سمحٞم٨م فمٗمر سمف واومؽمؾمف، وهلذا ىم٤ملصم٤مًمثٝم

ومل ي٘مؾ شمٌٕمف: وم٢من ُمٕمٜمك أشمٌٕمف: أدريمف وحل٘مف وهق أسمٚمغ ُمـ شمٌٕمف ًمٗمٔم٤مً  ﴾ۀ

 وُمٕمٜمك.

راسمٕمٝم٤م: أٟمف همقى سمٕمد اًمرؿمد، واًمٖمل: اًمْمالل ذم اًمٕمٚمؿ وآقمت٘م٤مد، وم٢مذا أومرد 

 أطمدمه٤م دظمؾ ومٞمف أظمر، وإن اىمؽمٟم٤م وم٤مًمٗمرق ُم٤م ذيمر.

٤مُمًٝم٤م: أٟمف ؾمٌح٤مٟمف مل يِم٠م أن يرومٕمف سم٤مًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من ؾم٥ٌم هاليمف، ٕٟمف مل يرومع سمف، ظم

 ومّم٤مر وسم٤مًٓ قمٚمٞمف، ومٚمق مل يٙمـ قم٤معم٤ًم يم٤من ظمػماً ًمف وأظمػ ًمٕمذاسمف.

ؾم٤مدؾمٝم٤م: أٟمف ؾمٌح٤مٟمف أظمؼم قمـ ظم٦ًم مهتف، وأٟمف اظمت٤مر إؾمٗمؾ إدٟمك قمغم 

 إذف إقمغم.

ـمر وطمدي٨م اًمٜمٗمس، وًمٙمـ يم٤من قمـ ؾم٤مسمٕمٝم٤م: أن اظمتٞم٤مره ًمألدٟمك مل يٙمـ قمـ ظم٤م

إظمالد إمم إرض، وُمٞمؾ سمٙمٚمٞمتف إمم هٜم٤مك، وأصؾ اإلظمالد: اًمٚمزوم قمغم اًمدوام، يم٠مٟمف 

 ىمٞمؾ: ًمزم اعمٞمؾ إمم إرض، وُمـ هذا ي٘م٤مل: أظمٚمد ومالن سم٤معمٙم٤من إذا ًمزم اإلىم٤مُم٦م...

 صم٤مُمٜمٝم٤م: أٟمف رهم٥م قمـ هداه واشمٌع هقاه، ومجٕمؾ هقاه إُم٤مُم٤مً ي٘متدي سمف ويتٌٕمف.

ٝم٤م: أٟمف ؿمٌٝمف سم٤مًمٙمٚم٥م اًمذي هق أظمس احلٞمقاٟم٤مت مه٦م، وأؾم٘مٓمٝم٤م ٟمٗم٤ًًم، شم٤مؾمٕم

 وأسمخٚمٝم٤م وأؿمده٤م يَمَٚم٤ٌَمً وهلذا ؾمٛمل يمٚم٤ٌمً.

قم٤مذه٤م: أٟمف ؿمٌف هلثف قمغم اًمدٟمٞم٤م، وقمدم صؼمه قمٜمٝم٤م، وضمزقمف ًمٗم٘مده٤م، وطمرصف 

قمغم حتّمٞمٚمٝم٤م سمٚمٝم٨م اًمٙمٚم٥م ذم طم٤مًمتل شمريمف واحلٛمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٓمرد، وهٙمذا هذا إن شمرك 
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قمغم اًمدٟمٞم٤م، وإن وقمظ وزضمر ومٝمق يمذًمؽ، وم٤مًمٚمٝم٨م ٓ يٗم٤مرىمف ذم يمؾ طم٤مل ومٝمق هلث٤من 

 .(8)يمٚمٝم٨م اًمٙمٚم٥م ا.هـ 

َمو ذئبون َجوئَِعوِن ُأرِشلَ ف َغـٍَؿ بلفَسَد »: وُمـ إدًم٦م أيْم٤ًم: ىمقُل رؾمقِل اهلل 

ـْ ِحرِص ادَ  ِف وَ  ولِ  ادَ َذ ظَ  ءِ رْ هلو ِم َ أظمرضمف اإلُم٤مم اًمؽمُمذي سمرىمؿ  «.يـفِ دِ لِ  الَّشَّ

 .(، قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري 2476)

  رؾمال ذم مج٤مقم٦م ُمـ ضمٜمس ًمٞمس ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من أُ  :وُمٕمٜم٤مه: ىم٤مل اًمٓمٞمٌل

وم٢من إوم٤ًمده ًمديـ  ،ًمتٚمؽ اًمٖمٜمؿ ُمـ طمرص اعمرء قمغم اعم٤مل واجل٤مه اًمٖمٜمؿ سم٠مؿمد إوم٤ًمداً 

  .اعمرء أؿمد ُمـ إوم٤ًمد اًمذئٌلم اجل٤مئٕملم جلامقم٦م ُمـ اًمٖمٜمؿ إذا أرؾمال ومٞمٝم٤م

إمم اًمتٜمٕمؿ ذم  وجيرُّ  ،أٟمف ٟمقع ُمـ اًم٘مدرة حيرك داقمٞم٦م اًمِمٝمقات وم٢موم٤ًمده :أُم٤م اعم٤مل 

 ،ويٕمجز قمـ يم٥ًم احلالل ،ورسمام يِمتد أٟمًف سم٤معم٤مل ،ومٞمّمػم اًمتٜمٕمؿ ُم٠مًمقوم٤مً  ،اعم٤ٌمطم٤مت

  .وهذه ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م أطمدٌ  ،ُمع أَّن٤م ُمٚمٝمٞم٦م قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ،ومٞم٘متحؿ ذم اًمِمٌٝم٤مت

وهق  ،عم٤مل يٌذل ًمٚمج٤مه وٓ يٌذل اجل٤مه ًمٚماملأن ا ومٞمٙمٗمل سمف إوم٤ًمداً  :وأُم٤م اجل٤مه 

ومٝمق  ،وؾم٤مئر إظمالق اًمذُمٞمٛم٦م ،واًمٜمٗم٤مق ،واعمداهٜم٦م ،ومٞمخقض ذم اعمراآة ،اًمنمك اخلٗمل

 .(2)ا.هـ  أومًد وأومًد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م886-885)ص:"اًمٗمقائد"اٟمٔمر  (8)

( ط: دار اًمٙمت٥م 7/49ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري ) "حتٗم٦م إطمقذي ذح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي"ٟم٘مالً ُمـ  (2)

 .  اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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  ـُ رضم٥ٍم ًا رضسمف اًمٜمٌل ىم٤مل احل٤مومُظ اسم ًمٗم٤ًمد : هذا ُمثٌؾ قمٔمٞمٌؿ ضمدَّ

يـ سمذًمؽ ًمٞمس سمدون ديـ اعمًٚمؿ سم٤محلرص قمغم اعم٤مل واًمنمف ذم اًمدٟمٞم٤م، و أنَّ وم٤ًمَد اًمدِّ

وم٤ًمِد اًمٖمٜمؿ سمذئٌلم ضم٤مئٕملم و٤مريلم ي٠مشمٞم٤من ذم اًمٖمٜمؿ، وىمد هم٤مب قمٜمٝم٤م رقم٤مؤه٤م ًمٞمالً، ومٝمام 

ي٠ميمالن ذم اًمٖمٜمؿ، ويٗمؽمؾم٤من ومٞمٝم٤م، وُمٕمٚمقٌم أٟمَّف ٓ يٜمجق ُمـ اًمٖمٜمؿ ُمـ إوم٤ًمد اًمذئٌلم 

رء قمغم اعم٤مل أنَّ ذم طمرص اعم اعمذيمقريـ واحل٤مًم٦م هذه إٓ ىمٚمٞمؾ، وم٠مظمؼم اًمٜمٌل 

٤م أن يٙمقن  واًمنمف: إوم٤ًمده ًمديٜمف، وًمٞمس سم٠مىمؾ ُمـ إوم٤ًمد اًمذئٌلم هلذه اًمٖمٜمؿ: سمؾ إُمَّ

٤م أيمثر، يِمػم إمم أٟمَّف ٓ يًٚمؿ ُمـ ديـ اعمًٚمؿ ُمع طمرصف قمغم اعم٤مل واًمنمف  ُم٤ًموي٤مً وإُمَّ

ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ، يمام أٟمَّف ٓ يًٚمؿ ُمـ اًمٖمٜمؿ ُمع إوم٤ًمد اًمذئٌلم اعمذيمقريـ ومٞمٝم٤م إ

ـ هم٤مي٦َم اًمتحذير ُمـ ذِّ احلرص قمغم اعم٤مل واًمنمف  اًم٘مٚمٞمؾ، ومٝمذا اعمثؾ اًمٕمٔمٞمؿ يتْمٛمَّ

 . (8)ذم اًمدٟمٞم٤م ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م"ُمـ  "ذح طمدي٨م ُم٤م ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من"اٟمٔمر  (8)

 ز إؿمٌٞمٚمٞم٤م. ( ط: دار يمٜمق472-7/478)"يمٜمقز ري٤مض اًمّم٤محللم"(، يمام ذم 8/65)

عمجٛمققم٦ٍم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، أهمٚم٥م اجل٤مُمٕملم  "يمٜمقز ري٤مض اًمّم٤محللم"هذا اًمٙمت٤مب  شمٜمٌٞمٌف:* 

ًمف يٜمتٛمقن إمم طمزب اإلظمقان اعمًٚمٛملم، وإمم احلزب اًمنوري، قمغم اًم٘م٤مرئ أن يٙمقن 

ف سمٕمْمٝمؿ ومٞمف: وم٢منَّ أهؾ اًمٌدع ٓ  ظمـ اًمذي ىمد يدؾمُّ حمٓم٤مـم٤ًم ًمديٜمف إذا ىمرأه، وطمذرًا ُمـ اًمدَّ

ٜمقن. وإٟمَّام ٟم٘مٚم٧ُم ُمٜمف ًمٕمدم شمقومر رؾم٤مًم٦ِم اسمـ رضم٥ٍم قمٜمدي، ومٜم٘مٚم٧م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ي١ممت

 وقمزوُت إًمٞمف ُمـ سم٤مب إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واهلل اعمقومِّؼ.



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

63 

 

  ِم٤م ٓ ؿمؽَّ ومٞمف أنَّ طُم٥مَّ اعم٤مل واًمري٤مؾم٦م واحلرص قمٚمٞمٝمام يٗمًد وىم٤مل :

، وأصؾ حم٦ٌَِّم ديـ اعمرء طمتك ٓ يٌ٘مك ُمٜمف إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل، يمام أظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌلُّ 

 . (8)عم٤مِل واًمنمف: ُمـ طم٥مِّ اًمدٟمٞم٤م، وأصؾ طم٥مِّ اًمدٟمٞم٤م: اشم٤ٌِّمُع اهلقى ا.هـ ا

  احلرُص قمغم اعم٤مل يٙمقن قمغم ٟمققملم:وىم٤مل : 

ِة ـمٚمٌف ُمـ وضمقهف اعم٤ٌمطم٦ِم، واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ـمٚمٌف،  أطمدمه٤م: ُمٗمًدة حم٦ٌَّم اعم٤مل ُمع ؿمدَّ

ق مل يٙمـ ذم احلرص ع اجلٝمد واعمِم٘م٦م ...، وًمّد ذم حتّمٞمٚمف وايمت٤ًمسمف ُمـ وضمقهف ُمواجل

قمغم اعم٤مل إٓ شمْمٞمٞمع اًمٕمٛمر اًمنميػ ذم اًمذي يٗمٜمك وٓ ىمٞمٛم٦َم ًمف، وىمد يم٤من يٛمٙمـ 

ًمّم٤مطمٌف ايمت٤ًمب اًمدرضم٤مت اًمُٕمغم، واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ، ومْمٞمٕمف احلريص ذم ـمٚم٥م رزٍق 

َؿ، صمؿ ٓ يٜمتٗمع سمف: سمؾ يؽميمف ًمٖمػمه،  ًِ ُمْمٛمقن، ُم٘مًقم ٓ ي٠ميت ُمٜمف إٓ ُم٤م ىمدر وىُم

طِم٤ًمسمف قمٚمٞمف، وٟمٗمٕمف ًمٖمػمه، ومٞمجٛمع عمـ ٓ حيٛمده، وي٘مدم قمغم ُمـ  ويرحتؾ قمٜمف، ويٌ٘مك

٤ًم ًمٚمحرص، وم٤محلريص يْمٞمع زُم٤مٟمف اًمنميػ، وخي٤مـمر سمٜمٗمًف  ٓ يٕمذره: ًمٙمٗمك سمذًمؽ ذُمَّ

 اًمتل ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ذم إؾمٗم٤مر وريمقب إظمٓم٤مر جلٛمع ُم٤مٍل يٜمٗمُع سمف همػَمُه ...

ٌؼ ذيمره ذم اًمٜمقع إول، واًمٜمقع اًمث٤مين: ُمـ احلرص قمغم اعم٤مل أن يزيد قمغم ُم٤م ؾم

حِّ  ُم٦ِم ويٛمٜمع احل٘مقَق اًمقاضم٦ٌَم، ومٝمذا ُمـ اًمِمُّ طمتك يٓمٚم٥م اعم٤مل ُمـ اًمقضمقه اعمحرَّ

 ﴾حب ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴿اعمذُمقم. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

حَّ »ىم٤مل:  ، قمـ اًمٜمٌل ، وقمـ ضم٤مسمر [9]احلنم: ـْ  7َواتَُّؼقا الشُّ حَّ َأْهَؾَؽ َم َفنِنَّ الشُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م"ُمـ  "ذح طمدي٨م ُم٤م ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م.7/472)"يمٜمقز ري٤مض اًمّم٤محللم"(، يمام ذم 8/89)
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...، وُمتك وصؾ  «َواْشتََحؾُّقا ََمَوِرَمُفؿْ ، مَحََؾُفْؿ َظَذ َأْن َشَػُؽقا ِدَموَءُهؿْ  ،ؿْ َكوَن َقبَْؾؽُ 

 احلرص قمغم اعم٤مل إمم هذه اًمدرضم٦م ٟمَ٘مَص سمذًمؽ اًمديـ واإليامن ٟم٘مّم٤ًم سمٞمِّٜم٤مً ...

ـَ احلرص قمغم اعم٤مل: وم٢منَّ ـمٚم٥م  ٤م طمرص اعمرء قمغم اًمنمف ومٝمذا أؿمدُّ هاليم٤ًم ُِم وأُمَّ

اًمرومٕم٦م ومٞمٝم٤م واًمري٤مؾم٦م قمغم اًمٜم٤مس واًمٕمٚمق ذم إرض أرّض قمغم اًمٕمٌد ُمـ ذف اًمدٟمٞم٤م و

ـمٚم٥م اعم٤مل، ورضره أقمٔمؿ، واًمزهد ومٞمف أصٕم٥م، وم٢منَّ اعم٤مل يٌذل ذم ـمٚم٥م اًمري٤مؾم٦م 

ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ﴿واًمنمف ...، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ... [84]اًم٘مّمص: ﴾ۇئ  ۆئ

ًا قمٔمٞماًم ىمٌؾ وىمققمف ذم اًمًٕمل ذم واقمٚمؿ أنَّ احلرَص قمغم اًمنمف يًتٚم زم ذَّ

أؾم٤ٌمسمف، وسمٕمد وىمققمف سم٤مخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ي٘مع ومٞمف ص٤مطمٌف اًمقٓي٦م ُمـ اًمتٔمٚمؿ واًمتٙمؼم 

 .(8)وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد ا.هـ 

ٍد  ِة دٓٓت، ُمٜمٝم٤م  ىمٚم٧ُم: هذا اًمتِمٌٞمف اًمٌٚمٞمغ ُمـ ٟمٌٞمِّٜم٤م حمٛمَّ  :(2)ُيقطمل سمٕمدَّ

ُة اًمت٠مصمػم قمغم ديـ اعمً – 8 ٚمؿ، ُيٗمٝمؿ ذًمؽ ُمـ طم٤مل اًمذئ٥م اجل٤مئع يمام ُيٗمٝمؿ ُمـ ؿمدَّ

اًمتثٜمٞم٦م اإلطم٤مـم٦م اًمتل شمزيد ُمـ صٕمقسم٦م إومالت اًمٖمٜمؿ ُمـ اًمذئٌلم، ويِمػم هذا ذم ضم٤مٟم٥م 

 اعمِمٌَّف إمم أنَّ ُمـ اضمتٛمع ذم ىمٚمٌف طم٥مُّ اعم٤مل واًمنمف ومٝمام أؿمدُّ شمْمٞمٞمٕم٤ًم ًمديٜمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "جمٛمقع رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م"ُمـ  "ذح طمدي٨م ُم٤م ذئ٤ٌمن ضم٤مئٕم٤من"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م.473-7/474يمٜمقز ري٤مض اًمّم٤محللم)"(، يمام ذم 8/63-72)

ف ُمـ  (2)  ( ط: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م.478-7/473يمٜمقز ري٤مض اًمّم٤محللم)"ٟم٘مالً سمٜمّمِّ
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ِػ اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م أُم٤مم ذم اًمتِمٌٞمف سم٤مًمٖمٜمؿ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمذئ٤مب إؿم٤مرٌة إمم َوٕمْ  – 2

 إهمراء اعم٤مل واعمٜمّم٥م.

يمام أٟمَّف اظمت٤مر اًمٖمٜمؿ ًمْمٕمٗمٝم٤م، وهقم٦م اؾمتًالُمٝم٤م ًمٚمٛمٗمؽمس، ويمذا ٟمٗمس  – 4

 اإلٟم٤ًمن اًمتل ضمٌٚم٧م قمغم طم٥مِّ اعم٤مل واجل٤مه.

يمام أنَّ اظمتٞم٤مر اًمذئ٥م ُمـ ؾم٤مئر اًمقطمقش خلٗم٦م طمريمتف، وشمًّٚمٚمف إمم ومرؾمف  – 3

ه ُمـ اًمقطمقش، هذا يِمػم إمم أنَّ طُم٥مَّ اعم٤مل دون ضمٚم٦ٌم يمام حيدث ُمع إؾمد أو همػم

واجل٤مه يتًٚمَُّؾ ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم إمم اًمٜمٗمس، وئمؾ يٜمٛمق ُمع ٟمٛمق اعم٤مل، وارشم٘م٤مء اعمٜمّم٥م، 

 وإؿم٤مرات اًمٜم٤مس طمتَّك يًتٌٕمد اًم٘مٚم٥م ُمـ دون اهلل.

ٝم٦م واًم٘مّمد، ... سم٠منَّ ومتٜم٦م إ - 5 ُم٦م يمام أنَّ اًمتٕمٌػم سم٤مإلرؾم٤مل يقطمل سم٤مًمٜمٞم٦م اعمقضمَّ

دي٦م ذم اعم٤مل، واعم٤مل ي١مذن سم٤مجل٤مه، وم٘مٚمام يٗمؽمىم٤من، يمام أنَّ اًمذئ٥م طمٞمقاٌن ىمٚمَّام ُي٤مضمؿ اعمحٛمَّ 

ام وم٤مىم٤م اعمِمٌَّف سمف ذم اإلوم٤ًمد،  ُمٜمٗمردًا، واًمتٕمٌػم سمـ)أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ( )أومًد( يِمػم إمم أَّنَّ

يـ ُمٜمٝمام  وذم هذا شم٠ميمٞمد قمغم ظمٓمرمه٤م، ووضمقب احلرص قمٚمٞمٝمام، ورضورة طمراؾم٦ِم اًمدِّ

 اًمراقمل اًمٌّمػم همٜمٛمف ا.هـ  يمام حيرس 

يـ، وهالك  هبذا ٟمًتخٚمص: أنَّ اعم٤مل واحلرص قمٚمٞمف ؾم٥ٌٌم ًمٗم٤ًمد اًمٕمٚمؿ واًمدِّ

٤ميمؿ ُمـ ومتٜمتف.  ص٤مطمٌف ٟم٠ًمل اهلل أن يًٚمِّٛمٜم٤م وإيَّ



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

64 

 



ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ﴿هلل شمٕم٤ممم: ي٘مقل ا

 .[28]ٟمقح: ﴾ڻ

  أي:  ﴾گ  گ  گ  ڳ      ڳ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين

ؿ  ، وأظمؼمه سم٠مَّنَّ وا قمغم قمّمٞم٤مين ومل جيٞمٌقا دقمقيت، ؿمٙم٤مهؿ إمم اهلل قمزَّ وضمؾَّ اؾمتٛمرُّ

أي: اشمٌََّع  ﴾ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں        ڳ  ڳ  ڱ ﴿قمّمقه ومل يتٌَّٕمقه وهق أقمٚمؿ سمذًمؽ 

إص٤مهمر رؤؾم٤مءهؿ وأهَؾ اًمثروة ُمٜمٝمؿ، اًمذيـ مل يزدهؿ يمثرة اعم٤مل واًمقًمد إٓ والًٓ 

 .(8)ذم اًمدٟمٞم٤م وقم٘مقسم٦ًم ذم أظمرِة ا.هـ 

  أي: ظم٤مًمٗمقا  ﴾گ  گ  گ  ڳ      ڳ﴿: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمل

ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ   ﴿ واًمرؿم٤مد، أُمري، وردُّوا قمكمَّ ُم٤م دقمقهتؿ إًمٞمف ُمـ اهلدى

، اًمذيـ  ﴾ں    ں أي: رؤؾم٤مءهؿ اعمتٌققملم، وأهؾ اعم٤مل واجل٤مه، اعمٕمرولم قمـ احلؼِّ

اريـ ا.هـ  هتؿ أُمقاهلؿ وأوٓدهؿ، ومٝمٚمٙمقا سمًٌٌٝم٤م، وظمنوا ؾمٕم٤مدَة اًمدَّ  .(2)همرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ذيم٦م دار إرىمؿ.5/483)"ومتح اًم٘مدير"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.9/423)"٤مؾمـ اًمت٠مويؾحم"اٟمٔمر  (2)
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ؿ يمتٛمقا اًمٕمٚمؿ، يمام طَمَّم  َؾ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، وم٢منَّ اهلل شمٕم٤ممم أظمؼَم قمٜمٝمؿ أَّنَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿وأٟمٙمروا ُم٤م قمرومقه، ومل يٕمٛمٚمقا سمف، وم٘م٤مل ضمؾَّ وقمال:  

ٿ  ٿ   پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

 .[887]آل قمٛمران:  ﴾ ٿ  ٹ  ٹ

  ث٘مٞمؾ اعم١ميمد، وهذا اعمٞمث٤مق اعمٞمث٤مق هق اًمٕمٝمد اًم: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي

ٛمف اًمٕمٚمؿ، أن يٌلم ًمٚمٜم٤مس ُم٤م اًمٙمت٥م وقمٚمَّ  أظمذه اهلل شمٕم٤ممم قمغم يمؾ ُمـ أقمٓم٤مه اهلل

إذا  حيت٤مضمقن إًمٞمف ِم٤م قمٚمٛمف اهلل، وٓ يٙمتٛمٝمؿ ذًمؽ، ويٌخؾ قمٚمٞمٝمؿ سمف، ظمّمقص٤مً 

جي٥م قمٚمٞمف ذم شمٚمؽ احل٤مل أن  ُمـ قمٜمده قمٚمؿٌ  ؾم٠مًمقه، أو وىمع ُم٤م يقضم٥م ذًمؽ، وم٢من يمؾَّ 

 وح احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ.يٌٞمٜمف، ويق

ٛمٝمؿ اهلل، اسمتٖم٤مء ٛمقا اًمٜم٤مس ِم٤م قمٚمَّ اًم٘مٞم٤مم، وقمٚمَّ  ٘مقن، وم٘م٤مُمقا هبذا أشمؿَّ ٤م اعمقومَّ وم٠مُمَّ 

 ُمـ إصمؿ اًمٙمتامن. ُمرو٤مة رهبؿ، وؿمٗم٘م٦م قمغم اخلٚمؼ، وظمقوم٤مً 

وأُم٤م اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب، ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وُمـ ؿم٤مهبٝمؿ، ومٜمٌذوا هذه 

يٕم٠ٌموا هب٤م، ومٙمتٛمقا احلؼ، وأفمٝمروا اًم٤ٌمـمؾ،  اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ وراء فمٝمقرهؿ، ومٚمؿ

سمح٘مقق اهلل، وطم٘مقق اخلٚمؼ، واؿمؽموا سمذًمؽ اًمٙمتامن  دمرؤا قمغم حم٤مرم اهلل، وهت٤موٟم٤مً 

ُمـ سمٕمض اًمري٤مؾم٤مت، وإُمقال احل٘مػمة،  -إن طمّمؾ-وهق ُم٤م حيّمؾ هلؿ  ىمٚمٞمالً  صمٛمٜم٤مً 

 ﴾ٿ  ٿ  ٹ ﴿ُمـ ؾمٗمٚمتٝمؿ اعمتٌٕملم أهقاءهؿ، اعم٘مدُملم ؿمٝمقاهتؿ قمغم احلؼ، 

وهق سمٞم٤من احلؼ، اًمذي ومٞمف اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م، -ٕٟمف أظمس اًمٕمقض، واًمذي رهمٌقا قمٜمف 
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أقمٔمؿ اعمٓم٤مًم٥م وأضمٚمٝم٤م، ومٚمؿ خيت٤مروا اًمدينء اخلًٞمس  -واعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م

ُم٤م  ٝمؿ وهقاَّنؿ، ويمقَّنؿ ٓ يّمٚمحقن ًمٖمػمويؽميمقا اًمٕم٤مزم اًمٜمٗمٞمس إٓ ًمًقء طمٔمِّ 

 .(8) ا.هـ ظمٚم٘مقا ًمف

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ﴿٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: وٟمٔمػم هذه أي

﮿   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶ ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   

         ﯁    . [873]اًمٌ٘مرة: ﴾﯀   

  اًمققمٞمد قمغم ُمـ مجع سملم إُمريـ: هذا : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم﴿  

٤م ُمـ يمتؿ سمدون اؿمؽماء: أو اؿمؽمى سمدون يمتؿ وم٢من : وم٠مُمَّ ﴾ۓ﴿، و﴾ھ

ڻ  ڻ   ﴿ف خيتٚمػ: إذا يمتؿ سمدون اؿمؽماء وم٘مد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: احلٙمؿ ومٞم

ے  ۓ  ۓ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

﮵  ﮴    ﮳   : وهذا يدل قمغم أن يمتامن ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ [859]اًمٌ٘مرة:  ﴾﮲ 

يم٤ٌمئر اًمذٟمقب: وًمٙمـ ٓ يًتحؼ ُم٤م ُذيمر ذم أي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدد شمٗمًػمه٤م: وأُم٤م 

ـ يِمؽمون سمام أٟمزل اهلل ُمـ اًمٙمت٤مب صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞمالً سمدون يمتامن وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اًمذي

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ     ڃ  ڃ  ﴿

ک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ   ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ

 .[86-85]هقد: ﴾ڳ ڳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.863)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)
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 وم٤مًمٜم٤مس ذم يمتامن ُم٤م أٟمزل اهلل صمالصم٦م أىم٤ًمم:

 ول: ُمـ يٙمتؿ اًمٕمٚمؿ سمخالً سمف، وُمٜمٕم٤ًم ٟٓمتٗم٤مع اًمٜم٤مس سمف.اًم٘مًؿ إ

واًم٘مًؿ اًمث٤مين: ُمـ يٙمتؿ اًمٕمٚمؿ، وٓ يٌٞمٜمف إٓ ًمٖمرض دٟمٞمقي ُمـ ُم٤مل، أو ضم٤مه، أو 

 رئ٤مؾم٦م، أو همػم ذًمؽ.

واًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: ُمـ يٙمتؿ اًمٕمٚمؿ سمخالً سمف، وٓ يٌٞمٜمف إٓ ًمٖمرض دٟمٞمقي: ومٞمجٛمع 

يمقر ذم أي٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدد شمٗمًػمه٤م: سملم إُمريـ: وهذا ذ إىم٤ًمم: وهق اعمذ

 .(8)ا.هـ  وىمد شمٌلم قم٘مقسم٦م يمؾ واطمد ُمـ هذه إىم٤ًمم ومٞمام ؾمٌؼ



وذًمَِؽ إذا يمٜم٧َم أظمل ـم٤مًم٥َِم اًمٕمٚمؿ طمريّم٤مً قمغم اعم٤مل، حم٤ًٌَّم ًمف، وأٟم٧َم وم٘مػٌم، أو 

٤مً  ر اهلل قمٚمٞمَؽ ٟم٘مّمف سم٠ميِّ يمٜم٧َم صمريَّ ًا سم٤معم٤مل، طمريّم٤مً قمٚمٞمف، سمخٞمالً سمف: وم٢مٟمَّف إذا ىمدَّ ، ُمٖمؽمَّ

وضمٍف ُمـ اًمقضمقه، وسم٠ميِّ ـمري٘م٦ٍم يم٤مٟم٧م ىمد حيّمُؾ ُِمٜمَْؽ اًمٔمـ اًمًٞمئ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، يدلُّ 

ھ  ھ  ھ   ھ         ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ﴿قمغم ذًمَِؽ ىمقًُمف شمٕم٤ممم: 

﮸    ے  ے     ۓ  ۓ ﮷    ﮶   ﮵    ﮴    ﮳   ﮲ 

﮿ ﯀  ﮾   ﮽    ﮼   ﮻    ﮺    .[23-86]اًمٗمجر: ﴾﮹  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض. -( ط: دار اسمـ اجلقزي 264-2/262)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ"اٟمٔمر  (8)
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  : ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ﴿ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمل

ع قمٚمٞمف  ﴾ ہ ُه، ومٚمؿ يٙمثر ُم٤مًمف، ومل يقؾمِّ أي:  ﴾ہ  ہ  ہ  ﴿أي: وٞمَّ٘مف قمٚمٞمف وىَمؽَمَ

، وم٢مٟمَّف إٟمام اسمتاله سم٤مًمٖمٜمك ًمٞم٘مقم ٟمٔمره ذم احل٤مًملم ٜمل سم٤مًمٗم٘مر، وذًمؽ ًمًقء ومٙمره وىمّمقرأذًمَّ 

سمقاضمٌف، ويٕمرف طمؼَّ اهلل ومٞمف، وسم٤مًمٗم٘مر ًمٞمٔمٝمر سمٛمٔمٝمر اًمٕمٗم٤مف، ويتخٚمَّؼ سمخٚمؼ اًمّمؼم 

قمغم اًمٙمٗم٤مف، ومٗمل يمؾٍّ اسمتالٌء واُمتح٤مٌن ًمٞمٛمٞمز اهلل اخلٌٞم٨َم ُمـ اًمٓمٞم٥ِِّم. وٟمٔمػم هذه 

، وآي٦م: [45]إٟمٌٞم٤مء: ﴾ ىئ  يئ  جب  حب ی  جئ  حئ  مئ ﴿أي٦ِم، آي٦م: 

 ﴾ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   ىئ ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ى  ائ﴿

چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ﴿ ، وآي٦م:[56-55]اعم١مُمٜمقن:

 . (8)ا.هـ  [22-89]اعمٕم٤مرج: ﴾ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ

ىمٚم٧ُم: هذا ُمـ طمٞم٨م اإلٟم٤ًمن يمقٟمف إٟم٤ًمٟم٤مً، وإٓ وم٤مًمٓم٤مًم٥م اًمذي يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ٓ 

ره، قم٤معم٤ًَِم يٙمقن هذا طم ٤مًُمُف، سمؾ يٙمقن طم٤مًُمُف ؿم٤ميمراً هلل شمٕم٤ممم، ص٤مسمراً قمغم ُم٤م ىمْم٤مه اهلل وىمدَّ

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ﴿سم٠منَّ اهلل أراد سمف ظمػماً ٓ يٕمٚمُٛمُف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، سمؾ ويًٕمك سمجٝمده أن يتّمدق سمام أقمٓم٤مه اهلل ُمـ اعم٤مل [89]اًمٜم٤ًمء: ﴾وئ  وئ  ۇئ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿: اًم٘مٚمٞمؾ ىمدر ُم٤م آشم٤مه، ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[7]اًمٓمالق:  ﴾گ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ڈ   ڈ      ژ  ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.373-9/369)"حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ"اٟمٔمر  (8)
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٤م اًمذي ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف، وىمد ؿمٖمٚمف طم٥مُّ اعم ُف ىمد ٤مل قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم: وم٢منَّ طم٤مًمَ وأُمَّ

 يّمػم إمم ُم٤م ذيمره اهلل ذم أي٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ـْ  أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف سم٤معم٤مل ُمـ زُمالئف وىمرٟم٤مئف:  وُمـ صقر ذًمؽ: أٟمَّف يٜمٔمر إمم سمٕمِض َُم

ومٞمحًده، ويٌدأ سم٤مًمٕمت٤مب وومتح سم٤مب اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمف، وي٘مقل: ُِمـ أيـ ًمف اعم٤مل؟! وَُمـ 

اًمذي أقمٓم٤مه؟! وعم٤مذا ُأقمٓمل وٟمحـ ُمثٚمف؟! عم٤مذا ٓ ُٟمٕمٓمك؟! وهق يمذا وٟمحـ يمذا!! صمؿَّ 

يٗمتح قمغم اخلػِم  يزرع اًمٗمتٜم٦م سملم ـمالب اًمٕمٚمؿ، ويِمٕمؾ ٟم٤مره٤م، ويًٕمك سم٤مًمتحريش سمام

وأهٚمِف أسمقاسم٤ًم قمٔمٞمٛم٦م ُمـ أسمقاب اًمنمور، وُمداظمَؾ يمٌػمة ٕهؾ اًم٤ٌمـمؾ وآٟمحراف، 

ـْ يم٤مَن هذا طم٤مًُمُف ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمَّف ُمٕم٤مرٌض ًم٘مدر اهلل شمٕم٤ممم، ىمد ضمٜمك  وهذا ُمِم٤مهٌد قمٞم٤مٟم٤ًم، وَمَٛم

ِف اًمقيؾ، قمٚم ًِ أظمرة. يرى ُم٤م يًقؤه ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ ٞمف أن ي٤ٌمدر إمم اًمتقسم٦م ىمٌؾ أن قمغم ٟمٗم

 قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ هذا اعمرض وأُمث٤مًمف.



وذًمَِؽ أنَّ ـم٤مًم٥َم ىمد ُيٌتغم سم٤مًمِٖمٜمَك، وٟٓمِمٖم٤مًمِِف سمِِف ىمد يؽمك اًمٕمٚمَؿ، ويٜمٗمتُح ُمع 

قع ذم سمٕمض اعمٕم٤ميص، ويّمػم اًمٜم٤مس، سمام ىمد ي١مدي سمف إمم آٟمحراف قمـ اًمًٜم٦َِّم، واًمقىم

ف هذه اجلٝم٤مت عمح٤مرسم٦ِم أهؾ اًمًٜم٦َِّم، ُم٤مًَمُف جلٝم٤مٍت ُمٜمحروم٦ٍم، وشمًتٖمٚمّ  سمف إُمُر إمم أن يٜمٗمَؼ 

ون اًمٜم٤مس قمٜمٝمؿ، ويًٕمقن ضم٤مدِّيـ إلـمٗم٤مء اًمٕمٚمِؿ، قمٞم٤مذاً سم٤مهلل  واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمّمدُّ

 ُمـ ذًمؽ.
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همٜم٤مه اهلل، َرضَمَع إمم وىمد رأيٜم٤م ُِمـ سمٕمِض ُمـ يم٤من وم٘مػماً ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، صمؿَّ أ

ر ًمٚمخػم وأهٚمف، وص٤مر حي٤مرُب اخلٚمػ،  ِة سمّمقٍر قمديدٍة. وشمٜمٙمَّ  إظمقاَٟمُف سم٤معم٤مدَّ

وُمـ هذه اًمّمقر: أْن يتقاصؾ ُمع سمٕمِض اًمٓمالب ومٞمٖمرُيؿ سم٤معم٤مل ًمٞمجذهبؿ إمم 

 اٟمحراومف.

وُمٜمٝم٤م: أْن يٙمقن ًمف صٞم٧ٌم سملم اًمٜم٤مس، ومٞمْمٖمط قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ وـمالسمف سم٤معم٤مدة، 

، وُمـ صمؿَّ ُمـ رآه ىمد رقَّ ُمٜمٝمؿ ُمٜم٤َّمه سمامٍل يمثػٍم، قمغم أؾم٤مس اًمٌٕمد قمـ طمتَّك يْمٕمٗمٝمؿ

 اًمٕمٚمؿ وأهٚمف.

٤م سم٤مًمًالح، أو ُم٤م  وُمٜمٝم٤م: وخُّ اعم٤مل جلٝم٤مٍت ذيرٍة جمرُم٦ٍم، عمح٤مرسم٦ِم اًمٕمٚمؿ وأهٚمف، إُمَّ

 ي٘مقم ُم٘م٤مُمف سمام ي١مدي إمم حم٤موًم٦م إزاًم٦م اًمٕمٚمؿ وأهٚمف.

قمـ ـمريٍؼ سمٕمض اًمٓمالِب دوَن أن يِمٕمر وُمٜمٝم٤م: إرؾم٤مُل ُم٤مٍل يمثػٍم إمم أُم٤ميمـ اًمٕمٚمؿ 

اًمِمٞمخ سمذًمؽ ًمٞمّمػم إُمر قمِمقائٞم٤ًم، سمام ُي٥ًٌِّم اخلّم٤مم واًمٜمزاع سملم اًمٓم٤مًم٥م وؿمٞمخف، 

 وهذا ٓ خيٚمق أن ي٘مٕمقا ذم أطمد أُمريـ:

دوا قمغم ٤م أن يتٛمرَّ ٕٟمَّف هق -ـمري٘مف:  ؿمٞمخٝمؿ إذا أراد أن يٙمقن اعم٤مل قمـ إول: إُمَّ

ك اعم٤مل اًمٙمثػم، وم٢مذا ٕمٓمَ يُ  : وٓ ؾمٞمام ُمـ ىِمٌَِؾ ُمـ-ٜمفول قماًم٘م٤مئؿ قمغم اعمٙم٤من واعم١ًم

ٛمف سملم ًَّ قمٜمف يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ومٞمٙمقن ُمـ اًمٓمالب سمام يراه أٟمَّف ؾمٞم٠ًُمل  وصَؾ إمم اًمِمٞمخ ىم

 -ُم٤م دام اعم٤مل قم٤مُم٤مً –ُأقمٓمل ىمٌُؾ ُمـ اعم٤مِل اًمٙمثػم ىمد َٟمُ٘مَص، ٕنَّ اًمِمٞمخ ٟمٗم٘مف ًمٚمجٛمٞمع 

ٗمتٜم٦م، ويِمٕمٚمقَّن٤م ذم ذًمؽ اعمٙم٤من اًمٕمٚمٛمل سمام وًمٞمس ٕومراٍد خمّمقصلم، ومٞمثػمون قمٚمٞمف اًم

 ىمد يٍمف جمٛمققم٦ًم يمٌػمًة ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ.
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، ومٞمٙمقن ُمـ  ٤م أن يًٙم٧م اًمِمٞمخ، وجيٕمؾ إُمر ُمٗمتقطم٤ًم ًمٙمؾِّ ُمـ ه٥مَّ ودبَّ وإُمَّ

أراد أن يٛمًَخ اًمٓمالب سم٤معم٤مدِة ومٕمؾ دون أّي ٟمٙمػٍم، وُمـ هٜم٤م ؾمٞمٜمٗمتُح ذٌّ قمٔمٞمٌؿ قمغم 

ؾمٞمٗمًد يمثػٌم ُمـ اًمٓمالب، وسم٤مًمت٤مزم يتدهقر هذا اعمٙم٤من ـمالب اًمٕمٚمؿ، وقمغم ؿمٞمخٝمؿ، و

 اًمٕمٚمٛمل، ويً٘مط.

 : -سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ–صمؿَّ اقمٚمٛمقا 

أٟمَّٜم٤م ٓ ٟمًتٌٕمد سمٕمد هذا اعمٖمزى أن ي٠ميت ُمـ يم٤من يْمخُّ سم٤معم٤مل ُمـ أضمؾ اًمٗمتٜم٦م إمم 

اًمِمٞمخ اًم٘م٤مئؿ قمغم اعمٙم٤من اًمٕمٚمٛمل، ومٞم٘مقل: أٟم٤م أرؾمٚم٧ُم إًمٞمَؽ ُم٤مًٓ ًمتّمٜمع يمذا، وًمتٜمٗمؼ 

ُمع آشمٗم٤مق احل٤مصؾ سمٞمٜمف – يمذا، ومٚمؿ أَر هذا اًمّمٜمٞمع ُمٜمؽ، وم٠ميـ ووٕم٧م اعم٤مل؟! قمغم

، وسمٕمد ذًمَِؽ يِمٕمؾ ص٤مطم٥ُم اعم٤مل اًمٗمتٜم٦َم قمغم اًمِمٞمخ، -وسملم ُمـ أرؾمؾ إًمٞمف اعم٤مل ًمٚمٗمتٜم٦م

ويرومع أُمَرُه إمم اًمدوًم٦م، ويثػم قمٚمٞمف اًمٕم٤مُم٦م، وحيّمؾ سمٕمد ذًمؽ ُمـ اًمنمِّ ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ. 

ُمـ آٟمِمٖم٤مل قمـ اًمٕمٚمؿ، واإله٤مٟم٤مت اًمّم٤مدرة ُمـ اًمًٗمٝم٤مء  ُمع ُم٤م يٚم٘م٤مه اًمِمٞمُخ 

٤مد واًمِمامشم٦م اعمٜمٌٕمث٦م ُمـ أُمراض اًم٘مٚمقب سمِمتَّك أصٜم٤مومٝمؿ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.          ًَّ  واحلُ

وهذه إومٕم٤مل اإلضمراُمٞم٦م أصُٚمٝم٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمٙم٤مومريـ، وؾمٞمحٌٓمُٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم، 

ڃ  ڃ  ﴿ٔظمرة، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: وجيٕمٚمٝم٤م طمنًة قمٚمٞمٝمؿ، وظمزي٤ًم هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وا

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڃ

 .[46]إٟمٗم٤مل: ﴾ڑ   ڑ  ک ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎ

  شمٕم٤ممم أن اًمٙمٗم٤مر يٜمٗم٘مقن أُمقاهلؿ ًمٞمّمدوا  أظمؼمَ : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

ڍ  ڍ   ڌ   ﴿ قمـ اشم٤ٌمع ـمريؼ احلؼ، ومًٞمٗمٕمٚمقن ذًمؽ، صمؿ شمذه٥م أُمقاهلؿ،
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ِد ؿمٞمئ٤ًم: َّٕنؿ أرادوا إـمٗم٤مء ٟمقر اهلل وفمٝمقر يمٚمٛمتٝمؿ أي: ٟمد ﴾ڌ اُم٦م: طمٞم٨م مل دُمْ

قمغم يمٚمٛم٦م احلؼ، واهلل ُمتؿ ٟمقره وًمق يمره اًمٙم٤مومرون، وٟم٤مس ديٜمف، وُُمْٕمٚمِـ يمٚمٛمتف، 

وُمٔمٝمر ديٜمف قمغم يمؾ ديـ. ومٝمذا اخلزي هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وهلؿ ذم أظمرة قمذاب اًمٜم٤مر، 

ه، وُمـ ىُمتِؾ ُمٜمٝمؿ أو ُم٤مت، وم٢ممم ؤيًق ومٛمـ قم٤مش ُمٜمٝمؿ، رأى سمٕمٞمٜمف وؾمٛمع سم٠مذٟمف ُم٤م

َُمِدّي: وهلذا ىم٤مل:  ْ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ﴿اخِلْزي إسمدي واًمٕمذاب اًمنَّ

 .(8)ا.هـ  ﴾ڑ   ڑ  ک ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌ  ڎ  ڎ

  خيٗمك ؿمٛمقُل أي٦ِم ...، واًمالم ذم وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمل ٓ :

روٝمؿ اًمّمدُّ قمامَّ هق )ًمٞمّمدوا( ٓم اًمّمػمورة، ويّمحُّ أن شمٙمقن ًمٚمتٕمٚمٞمؾ: ٕنَّ هم

ؾمٌٞمؾ اهلل سمح٥ًم اًمقاىمع، وإن مل يٙمـ يمذًمؽ ذم اقمت٘م٤مدهؿ. وؾمٌٞمؾ اهلل ـمري٘مف وهق 

 ...ديٜمف، واشم٤ٌِّمُع رؾمقًمِِف 

٤ٌَمِع رؾمقًمف   ٟمقِر اهللِ، واًمّمدِّ قمـ اشمِّ
ِ
واعمٕمٜمك: اًمذيـ يٜمٗم٘مقن أُمقاهَلؿ إلـمٗم٤مء

أؿمدِّ اخلُنان، ُمـ اًم٘متؾ،  ؾمٞمٕمٚمٛمقن قمـ ىمري٥ٍم ؾمقء ُمٖم٦ٌَّم ذًمؽ اإلٟمٗم٤مق، واٟم٘مالسمف إمم

 وإه ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمٜمٙم٤مل ذم اًمُٕم٘مٌك ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤من. ( ط: ُم١مؾم٦ًم2/336)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)
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شمٜمٌٞمٌف: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: صمٛمرُة أي٦ِم ظمٓمُر اعمٕم٤موٟم٦ِم قمغم ُمٕمّمٞم٦ِم اهلل شمٕم٤ممم، وأنَّ اإلٟمٗم٤مق 

ذم ذًمؽ ُمٕمّمٞم٦م، ومٞمدظمؾ ذم هذا ُمٕم٤موٟم٦م اًمٔمٚمٛم٦م قمغم طمريم٤مهتؿ ذم اًمٌٖمل واًمُٔمْٚمِؿ، 

 .(8)يًتٕملم سمذًمؽ قمغم طمْرِب اعمًٚمٛملم ا.هـ ويمذًمؽ سمٞمُع اًمًالح واًمٙمراع، ِمـ 

ـَ اعمجرُملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يّمدون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل سم٠مُمقاهلؿ: ومرقمقن  ًمٕمٜمف –ىمٚم٧ُم: وُِم

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ﴿، وم٘مد ىم٤مل اهلل  شمٕم٤ممم: -اهلل

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ   ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 ومٝمذه هل ؾمٜم٦َُّم اعمجرُملم.. [88]يقٟمس: ﴾حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب

م ذيمره ُمـ صقر حم٤مرسم٦ِم اًمٕمٚمؿ  ويدظمؾ ذم اًمّمدِّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل أيْم٤مً ُم٤م ىمد شم٘مدَّ

ـْ ُيٜمٗمؼ اعم٤مل إلىم٤مُم٦ِم آطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد أو  وأهٚمف، وأيْم٤مً إٟمٗم٤مق اعم٤مل ًمٚمٌَدِع وأهٚمٝم٤م، يمَٛم

ر اهلل قمغم ُمٌتدقمل آطمتٗم٤مل ـْ يٜمٗمؼ  سمٚمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج، أو سمٞمقم اًمٖمدير همدَّ سمف، وَُم

ـْ ُيٜمٗمؼ ًمٚمحزسمٞم٦م، وهمػم ذًمؽ. هذا  ًمٚمٛمرايمز اًمٌدقمٞم٦م اًمتل شمٜمنم اًمِمٌف واًمْمالل، ويمَٛم

ـَ اًمّمدِّ قمـ ؾمٌٞمؾ ا  .(2)هلل، سمٖمضِّ اًمٜمٔمر قمـ طم٤مل اعمٜمٗم٘ملم يمٚمُّف ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.298-5/293)"حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ"اٟمٔمر  (8)

ي٘مقل ومٞمف: ذًمَِؽ اعم٤مل اًمذي أؾم٤مء اًمتٍمف ذم صمؿَّ وضمْدتُّ يمالُم٤ًم ـمٞم٤ًٌم ًمإلُم٤مم اًمقادقمل  (2)

ٟمققم٤من: أطمدمه٤م: اًمتج٤مر، ومال يتحّرون إٟمٗم٤مىمف ذم ُمّم٤مرومف اًمنمقمٞم٦م، سمؾ رسمام سمٕمْمٝمؿ ٓ 

همػم ُمّم٤مرومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، ومٝمق يدقمؿ احلزسمٞم٦م اًمتل ؿمت٧َّْم  ي١مدي اًمزيم٤مَة، وسمٕمْمٝمؿ يٍمومٝم٤م ذم

ؿ يٕم٤موٟمقن قمغم  ٤مر سمّمٜمٞمٕمٝمؿ هذا ٓ يدرون اَّنَّ ؿمٛمؾ اعمًٚمٛملم، وأوٕمٗم٧ْم ىمقاهؿ. واًمتجَّ

ـِ وىمٗم٤م طمجر قمثرٍة  اًم٤ٌمـمؾ، ورسمَّام يٕم٤موٟمقن قمغم اٟمتِم٤مر اًمّمقومٞم٦م او اًمتِمٞمع اعمٌتدقملم اًمّٚمَذْي

 ( ط: ُمٙمت٦ٌم احلرُملم.6)ص:"٠ًمًم٦مذم اعم"ا.هـ.   ذم ـمريؼ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 
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ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ﴿واىمرأوا ضمزاء ُمـ يّمدُّ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

، وىم٤مل [88ٜمحؾ:]اًم ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿  شمٕم٤ممم:

ژ  ڑ  ڑ ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[42]حمٛمد: ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

 . [43]حمٛمد: ﴾ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ     ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ

ـ أي٤مت وإن يم٤مٟم٧م ذم ؾمٞم٤مق ذيمر اًمٙم٤مومريـ، إٓ أنَّ احلُٙمَؿ قم٤ممٌّ ًمٙمؾِّ ُمـ يّمد قم

ه إمم اًمٙمٗمر إيمؼم، وىمد ٓ  ؾمٌٞمؾ اهلل سمٓمري٘م٦ٍم أو ُأظمرى، ويمؾٌّ سمحًٌف وم٘مد يّمؾ سمف صدُّ

ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿يّمؾ سمف إًمٞمف، يدلُّ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

٦ُم عمَِـ هذا طم٤مًُمُف.[93]اًمٜمحؾ:  ﴾ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ، وم٤مٔي٦ُم قم٤مُمَّ

 ومال سم٤مرَك اهللُ ذم ُم٤مٍل ُمّمٌُّف احلنة واًمٕمذاب.



َط اعم٤مل حمٛمقٌد قمغم اإلـمالق: وهذا ًمٞمس سمّمحٞمٍح، سمؾ  ًْ ُـّ سمٕمُض اًمٜم٤مس أنَّ سَم ئم

ف اؾمتدراضم٤مً قمٚمٞمف إذا مل يًتٖمٚمف ذم  ىمد يًٌُط اهلل قمزَّ وضمؾَّ اعم٤مل ًمِمخٍص يٙمقن ذم طم٘مِّ

ٞمف قمغم إظمقاٟمِِف، وفمٚمِٛمِف سمف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، ويٙمقن ؾم٤ٌٌمً ًمٌٖم َؾ ؿُمٖمِ ـم٤مقم٦ِم اهلل، و

 : ه، يدلُّ قمغم ذًمَِؽ ىمقُل اهللِ قمزَّ وضمؾَّ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ﴿وقمٚمقِّ

﮲    ﮳  ﮴  ﮹ ﮺  ۓ  ۓ   ﮸    ﮷     . [27]اًمِمقرى: ﴾﮵ ﮶      
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  ـَ اًمرزق ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػٍم : أي: ًمق أقمٓم٤مهؿ ومقَق طم٤مضمتٝمؿ ُِم

 قمغم سمٕمٍض أذًا وسمٓمراً ...حلٛمٚمٝمؿ ذًمَؽ قمغم اًمٌٖمل واًمٓمٖمٞم٤من ُمـ سمٕمْمٝمؿ 

أي: وًمٙمـ يرزىمٝمؿ ُمـ اًمرزق  ﴾﮵  ﮶    ﮷   ﮸   ﮹  ۓ  ۓ ﮲     ﮳  ﮴  ﴿

ُم٤م خيت٤مره ِم٤م ومٞمف صالطمٝمؿ، وهق أقمٚمُؿ سمذًمؽ ومٞمٖمٜمل ُمـ يًتحؼُّ اًمِٖمٜمَك واًمٗم٘مر ا.هـ 

(8). 

أنَّ اهلل أظمؼم سمَِؽ ُمـ ٟمٗمًَؽ وأقمٚمؿ،  -وومَّ٘مؽ اهلل-هبذا شمٕمٚمؿ أظمل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ 

٤ًم سم٤معم٤مل، وُم٤م يدريؽ ًمٕمؾَّ اهلل ومال شمًقِّ  ؽ سم٤مٟٓمحراف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م حمتجَّ ًُ ل ًمَؽ ٟمٗم

َك، وـمٖمٞم٤مٟمَِؽ، وشمًٚمُّٓمِؽ قمغم اًمٜم٤َّمس، وم٤ممحِِد اهلل  يٖمٜمٞمؽ ومٞمٙمقن اعم٤مل ؾم٤ٌٌمً ًمٌٖمٞمَؽ وقمتقِّ

 قمغم اًمٕم٤مومٞم٦م، واصؼم قمغم اًم٘مٚمٞمؾ، وم٢منَّ إُمر ىمري٥ٌم، واهلل يٕمٚمُؿ وأٟم٧َم ٓ شمٕمٚمُؿ.



ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

 ﴾ڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ

 .[9-8]اهلٛمزة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من.3/835)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)
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  أي: أطمَم ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٹ  ﴿ :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمل :

قمدده ومل يٜمٗم٘مف ذم وضمقه اخلػم. أي: أنَّ اًمذي حيٛمٚمف قمغم احلطِّ ُمـ أىمدار اًمٜم٤مس هق 

ٍة، ؿمٖمٗم٤مً سمف، وشمٚمذذاً سم٢مطمّم٤مئف: ٕٟمَّف ٓ يرى  ه ُمرًة سمٕمد ُمرَّ مجٕمف اعم٤مل وشمٕمديده، أي: قمدَّ

اً وٓ ذوم٤مً وٓ جمداً ذم ؾمقاءه. ومٙمّٚمام ٟمٔمر إمم يمثرة ُم٤م قمٜمده  َـّ أٟمَّف ُمـ قِمزَّ ُمٜمف اٟمتٗمخ وفم

٦ٍم دوٟمف. ومٝمق ُيزأ سمف، وُيٛمزه، ويٚمٛمزه.  رومٕم٦م اعمٙم٤مٟم٦م، سمحٞم٨م يٙمقن يمؾُّ ذي ومْمٍؾ وُمزيَّ

سم٤معم٤مل صمؿَّ ٓ خيِمك أن شمّمٞمٌَف قم٘مقسم٦م قمغم اهلٛمز واًمٚمٛمز ومتزيؼ اًمٕمرض. ٕنَّ همروره 

ُـّ ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿ذيمَر اعمآل ومٝمق  أْٟم٤ًمه اعمقَت، وسَف قمٜمف ، أي: ئم

 .(8)ه ذم اًمدٟمٞم٤م، ومٛمزيؾ قمٜمف اعمقت ا.هـ مجٕمف وأطمّم٤مُه وسمخَؾ سم٢مٟمٗم٤مىمف خمٚمدُم٤مًَمُف اًمذي  أنَّ 

اً: ومٙمؿ ُمـ ُأٟم٤مٍس يم٤مٟمقا قمغم قمٚمٍؿ وؾمٜم٦ٍَّم واؾمت٘م٤مُم٦ٍم، وعم٤َّم  ىمٚم٧ُم: وهذا واىمٌع ضمدَّ

اسمتالهؿ اهلل سم٤معم٤مل، ووُمتٜمقا سمف: اٟم٘مٚمٌقا أقمداًء قمغم إظمقاَّنؿ، وؾمٚم٘مقا أًمًٜمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ 

        .ُمـ ذًمؽٚمٛمز واًمٖمٛمز، ُمتٙمؼميـ سم٤معم٤مدة، ُمٕمجٌلم هب٤م. قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ سم٤مهلٛمز واًم



ؿْ »: ىم٤مل رؾمقُل اهلل  قِفْؿ َوهَلُ َٓ ُيَزكِّ َٓ ُيَؽؾُِّؿُفْؿ اللَُّ َيْقَم الِْؼقَوَمِي َو َظَذاٌب  َثَلَثٌي 

بِقؾِ  : َألِقؿٌ  ـَ السَّ َٓ ُيبَويُِعُف  ،َرُجٌؾ َظَذ َفْضِؾ َموٍء بِولطَِّريِؼ َيْؿـَُع ِمـُْف اْب َوَرُجٌؾ َبوَيَع إَِموًمو 

َّٓ لُِدْكقَوهُ  ْ َيِػ لَفُ  ،إِْن َأْظطَوُه َمو ُيِريُد َوََف لَفُ  7إِ َّٓ ََل
َبْعَد َوَرُجٌؾ ُيبَويُِع َرُجًل بِِسْؾَعٍي  ،َوإِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( ط: 9/549)"حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ"اٟمٔمر  (8)
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َقفُ  ْ ُيْعَط ِِبَو ،الَْعْنِ َفَحَؾَػ بِوللَِّ لََؼْد أُْظطَِل ِِبَو َكَذا َوَكَذا َفَصدَّ . رواه «َفلََخَذَهو َوََل

 .(، قمـ أيب هريرة 838(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )7282اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

  وأُم٤م ُُم٤ٌميِع اإلُم٤مم قمغم اًمقضمف اعمذيمقر ومٛمًتحؼ  :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

د ًمٖمِّمف اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ، وشمًٌٌف إمم اًمٗمتـ سمٞمٜمٝمؿ سمٜمٙمثف سمٞمٕمتف ٓؾمٞمام إن هذا اًمققمٞم

 .(8)يم٤من ِمـ ي٘متدى سمف. واهلل أقمٚمؿ ا.هـ 

  إٟمَّام اؾمتََحؼَّ هذا اًمققمٞمَد اًمِمديَد : ٕٟمَّف مل َيُ٘مْؿ هلل  :وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل

٤م ُمـ اًمٕم ـَ اًمٌَٞمْٕم٦ِم اًمديٜمٞم٦َّم، وم٢مَّنَّ ٤ٌمداِت اًمتل دم٥ُم ومٞمٝم٤م اًمٜمٞم٦َُّم شمٕم٤ممم سمام وضَم٥َم قمٚمٞمف ُِم

ـْ دٟمٞم٤م َيْ٘مِّمده٤م، أو هَمَرٍض قم٤مضمٍؾ ي٘مّمده ،  واإلظمالص، وم٢مذا وَمَٕمَٚمَٝم٤م ًمٖمػِم اهللِ شمٕم٤ممم ُِم

 هَم٤مشٌّ ًمإلُم٤مِم وًمٚمٛمًٚمٛملم، همػُم ٟم٤مصٍح هلؿ ذم 
ٍ
سَمِ٘مٞم٧َْم قمٝمدهُت٤َم قمٚمٞمف : ٕٟمَّف ُمٜم٤مومٌؼ ُُمَراء

 رء ُمـ ذًمؽ.

ـْ يم٤من هٙمذا ِٗمُؽ دُم٤مَءُهْؿ،  يم٤من ُُمثػًِما ًمٚمٗمتـ :وَُم ًْ سملم اعمًٚمٛملم: سمحٞم٨ُم َي

ـْ يٌٚمُِّٖمُف  ،ويًتٌٞمُح أُمقاهلؿ َٕمك ذم إهاليمٝمؿ: ٕٟمَّف إٟمام يٙمقُن ُمع َُم ًْ وَُيْتُِؽ سمالدهؿ ، وَي

ُه ، ويٖمَْم٥ُم ًمف وي٘م٤مشمُؾ خم٤مًمَٗمُف ، ومٞمٜمِم٠م ُمـ ذًمؽ  إمم أهمراوف، ومٞم٤ٌميُٕمُف ًمذًمؽ وَيٜمٍُْمُ

 شمٚمؽ اعمٗم٤مؾمد.

 سمٕمِض أهمراوف ، ومٞمٜمُٙم٨ُم سمٞمٕمتَْف، ويٓمُٚم٥ُم َهَٚمَٙمتَْف، يمام هق وىمد يٙمقُن هذا خي٤مًمُٗمُف ذم

ٝمؿ اًمَٖمْدُر واخِلْذَٓنْ  ؿ ىمد قمٛمَّ   .(8)ا.هـ  طم٤مُل أيمثر أهِؾ هذه إزُم٤مْن، وم٢مَّنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.888-2/887)"ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر  (8)



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

77 

 

ىمٚم٧ُم: هذا يمالٌم يم٤مذم واذم ؿم٤مذم ذم سمٞم٤من ظمٓمر اعم٤مدَّة قمغم أصح٤مهب٤م اعمتٕمٚمِّ٘ملم هب٤م 

ٝمؿ وم اً، وقمذاسم٤ًم وٟمٙم٤مًٓ. وم٘مد ؿمِٝمَد اًمقاىمع أنَّ اًمذيـ ظُمِدقمقا هب٤م، ويم٤مٟم٧م ذم طم٘مِّ تٜم٦ًم وذَّ

اعمٜمتٙمًلم سمًٌٌٝم٤م ِمـ يم٤مٟمقا ـمالب قمٚمٍؿ ودقم٤مًة ىمد ص٤مروا ظمقارج قمغم أُمرائٝمؿ 

، وطمٓم٤ٌمً إلي٘م٤مد وإؿمٕم٤مل ٟمػمان اًمٗمتـ ذم أوؾم٤مط اًمٌالد  وقمٚمامئٝمؿ، وص٤مروا آًم٦َم ذٍّ

 واًمٕم٤ٌمد. وطمًٌٜم٤م وٟمِْٕمَؿ اًمقيمٞمؾ.



(، 6659( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6659ُمـ ذًمؽ: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َحَؾَػ َظَذ َيِؿٍْي َكوِذَبٍي َيْؼتَطَِع » ىم٤مل: ، قمـ اًمٜمٌلِّ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقٍد  َم

و َموَل َرُجٍؾ ُمْسؾٍِؿ أَْو َقوَل َأِخقِف لَِؼَل اللََّ . وم٠مٟمزل اهلل شمّمديَ٘مُف: « َوُهَق َظَؾقِْف َغْضبَونُ ِِبَ

 . [77]آل قمٛمران: ﴾ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴿

، هذه اًمٙمٌػمة ُمـ أضمؾ اعم٤مدةارشمٙم٥م ٤مذسم٦م فمٚماًم وسمٖمٞم٤مً، وومٝمذا ومٞمف أٟمَّف طَمَٚمَػ يٛمٞمٜم٤مً يم

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.



خَص ىمد ُيزُء اخلٚمَؼ ُمع ُمٕمٚمِّٛمِف، وُمَع إظمقاٟمِِف أهِؾ وهذا ُمالطمٌظ ضمِ  اً: وم٢منَّ اًمِمَّ دَّ

اًمًٜم٦َّم، ومتِجُد ُمٜمف إىمقال اًمًٞمئ٦م، وإومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م، وإذا ضمئ٧م شمٜمٔمر عم٤مذا يّمٜمع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًم٘مٞم٤مُم٦م )سم٤مب ومٞمٛمـ ٓ يٙمٚمٛمف اهلل يقم "اعمُٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ"اٟمٔمر  (8) =

 وٓ يٜمٔمر إًمٞمف ...(.
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، ورسمَّام حيت٩مُّ سمحج٩ٍم واهٞم٦م، عم٤مذا ومالٌن قمٜمده !! ذًمؽ؟!: دمده يريُد ؿمٞمئ٤مً ُمـ اعم٤مل

ٟم٤ًم وٓ يٕمٓمٞمٜمل؟! وٟمحق ذًمؽ ُمـ إقمذار اًمتل هل ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم٤مٌل؟! وعم٤مذا ُيٕمٓمل ومال

 ُمٌٜمٞم٦َّم قمغم اعمٓم٤مُمع اًمدٟمٞمقي٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

٦ِم أطمد إقمراب  هق، وقمـ  سمٖمضِّ اًمٜمٔمر قمـ ذاشمف–وذم هذا اًم٤ٌمب طمدي٨ٌم ذم ىمّمَّ

اً ذم هذا اًم٤ٌمب، -ـ صٜمٞمٕمفطم٤مًمِِف واحلٙمؿ اعم٘متيض ُم : ًمٙمٜمَّف طمدي٨ٌم يّمٚمح ذيمره ضِمدَّ

 ق:وه

ِلِّ : ىم٤مل أٟمُس سمـ ُم٤مًمؽ  َوقَمَٚمٞمِْف سُمْرٌد َٟمْجَرايِنٌّ هَمِٚمٞمُظ  يُمٜم٧ُْم َأُْمٌِم َُمَع اًمٜمٌَّ

ِلِّ  ،احْل٤َمؿِمٞم٦َمِ   وَم٠َمْدَريَمُف أقَْمَرايِبٌّ وَمَجَذسَمُف ضَمْذسَم٦ًم ؿَمِديَدًة طَمتَّك َٟمٔمَْرُت إِمَم َصْٗمَح٦ِم قَم٤مشمِِؼ اًمٜمٌَّ

 
ِ
َداء َرْت سمِِف طَم٤مؿِمٞم٦َُم اًمرِّ ِة ضَمْذسَمتِفِ  ىَمْد َأصمَّ ـْ ؿِمدَّ ـْ َُم٤مِل اهللَِّ اًمَِّذي قِمٜمَْدكَ  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،ُِم  ،ُُمْر زِم ُِم

  ،وَم٤مًْمتََٗم٧َم إًَِمٞمْفِ 
ٍ
(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ 4839. رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )وَمَْمِحَؽ صُمؿَّ َأَُمَر ًَمُف سمَِٕمَٓم٤مء

(8357.) 

ـْ َوَُمَٕمُف اًم  سَمٞمْٜم٤َم ُهَق َُمَع َرؾُمقِل اهللِ : وقمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ  ٜم٤َّمُس ُُمْ٘مٌاًِل ُِم

وُه إمَِم ؾَمُٛمَرةٍ   قَمِٚمَ٘م٧ْم َرؾُمقَل اهللِ ،طُمٜملَْمٍ  ٠َمًُمقَٟمُف طَمتَّك اْوَٓمرُّ ًْ قَْمَراُب َي ْٕ وَمَخٓمَِٗم٧ْم  ،ا

َفَؾْق َكوَن َظَدُد َهِذِه الِْعَضوِه َكَعًًم  ،أَْظطُقِِّن ِرَدائِل» وَمَ٘م٤مَل  وَمَقىَمَػ َرؾُمقُل اهللَِّ  ،ِرَداَءهُ 

َٓ ََتُِدوِِّن َبِخقًل ، َبقْـَُؽؿْ  لََؼَسْؿتُفُ  َٓ َكُذوًبو ،ُثؿَّ  َٓ َجبَوًكو ،َو . رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ «َو

(4838.) 
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أنَّ أهَؾ آٟمحراف ٓ يروقن سم٠مهؾ اخلػم  -وومَّ٘مؽ اهلل–اقمٚمؿ أظمل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ 

ٔمرًة ُم٤مدي٦َّم دٟمٞمقي٦م ٓ ديٜمٞم٦م، ُمـ قمٜمده ُم٤مٌل يمثػٌم روقا سمف، إٓ إذا يم٤مٟمقا أصمري٤مء، ومٜمٔمرهتؿ ٟم

ـْ ًمٞمس يمذًمؽ هجروه، وؿمٛمتقا سمف،  واؾمتٛمٕمقا ًمف، واٟم٘م٤مدوا إًمٞمف، واًمتٗمقا طمْقًَمف، وَُم

، وًمق يم٤من ُمـ أشم٘مك اًمٜم٤مس وأقمٚمٛمٝمؿ.  وٟمٗمروا قمٜمف، ومل ي٘مٌٚمقا ُمٜمف احلؼَّ

ڑ  ک  ک  ک   ڑ  ﴿ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾ قمـ سمٜمل إهائٞمؾ: 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ک  گ  گ  گ  گ

ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

﮶  ے  ۓ ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    ﮻  ۓ  ﮺   ﮹   ﮸    ﴾﮷ 

 .[237]اًمٌ٘مرة:

قا هب٤م قمغم ردِّ دقمقشمف، وم٠مقمروقا قمٜمف، وقمـ قمٚمِٛمِف اًمٖمزير،  ومٜمٔمروا إمم اعم٤مدة، واطمتجُّ

 واوح٦م أنَّ اًمٜمٔمر إمم ؾمٕم٦ِم اعم٤مل، ي١مدي سمّم٤مطمٌِف إمم ُم٤م ىمد قمٚمِْٛمتُؿ. ِم٤م يدلُّ دًٓم٦م



وآٟمِمٖم٤مل سمف، وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من يمثػماً، يدلُّ قمغم  وذًمَِؽ إذا أذب ىمٚمٌف طم٥ّم اعم٤مل

ذم همزوة شمٌقك، وهق ذم  ىم٤مل: أشمٞم٧م اًمٜمٌلَّ ذًمؽ: طمدي٨م قمقف سمـ ُم٤مًمؽ 

وَظيِ ا»ىم٦ٌٍَّم ُمـ أدم، وم٘م٤مل:  ًِ ادَْْؼِدسِ  ،َمْقِِت  :ْظُدْد ِشت و َبْْيَ َيَدْي السَّ ُثؿَّ ُمْقَتوٌن  ،ُثؿَّ َفتُْح َبقْ

ُجُؾ ِموَئَي ِديـَوٍر َفقَظَ  ،َيلُْخُذ فِقُؽْؿ َكُؼَعوِص الَْغـَؿِ  ؾُّ ُثؿَّ اْشتَِػوَضُي ادَْوِل َحتَّك ُيْعطَك الرَّ



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

83 

 

َّٓ َدَخَؾتْفُ  ،َشوِخطًو ـْ الَْعَرِب إِ ًٌ ِم َٓ َيبَْؼك َبقْ ُثؿَّ ُهْدَكٌي َتُؽقُن َبقْـَُؽْؿ َوَبْْيَ َبـِل ، ُثؿَّ فِتْـٌَي 

َْصَػرِ  ْٕ ًَ َثًَمكَِْي َغوَييً  ،َفقَْغِدُرونَ ، ا ًَ ُكؾِّ َغوَيٍي اْثـَو َظََّشَ َألًْػو ،َفقَلُْتقَكُؽْؿ ََتْ . رواه «ََتْ

 (. ٤4876مري سمرىمؿ )اًمٌخ

ذم هذا احلدي٨م سمٞم٤من ًمٌٕمِض أذاط اًم٤ًمقم٦م، وُمٜمٝم٤م: يمثرة اعم٤مل طمتَّك ُيٕمٓمك 

 يمثرِة اعم٤مل. يريد اعمزيد، وهذه يمٜم٤مي٦م قمـاًمرضمؾ اعم٤مل اًمٙمثػم ومٞمْمؾ ؾم٤مظمٓم٤ًم: يٕمٜمل: 

خط ُمـ أضمؾ اعم٤مدة ُمذُمقٌم حُيذر ُمٜمف: وم٢مٟمَّف ظمٓمػٌم قمغم  :وقمغم أيِّ طم٤ملٍ  ًّ وم٤مًم

 أن يٕم٤مومٞمٜم٤م وإي٤ميمؿ. ص٤مطمٌِِف، ٟم٠ًمل اهلل



ة شمقطمل إًمٞمٜم٤م  م ذيمره ُمـ إُمقر اًمتل حتّمؾ ُمـ ىِمٌَِؾ اعمخدوقملم سم٤معم٤مدَّ يمؾُّ ُم٤م شم٘مدَّ

وا اعم٤مل ُمٕمٌقداً يٕمٌدوَٟمف، وم٤مٟٓمحراف قمـ  أنَّ ه١مٓء اعمخدوقملم اعمٖمروريـ ىمد صػمَّ

عمحرُم٤مت، واًمقىمقع ذم اًمٌدع وإهقاء، واخلقض ذم اًمٗمتـ، اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م، وارشمٙم٤مب ا

ة، ويمؾٌّ سمحًٌف. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.  ُمـ أضمؾ اعم٤مل: ومٞمف ٟمقع قمٌقدي٦ٍم ًمٚمامدَّ

 ىم٤مل:، قمـ اًمٜمٌلِّ (، قمـ أيب هريرة 2887روى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

يـَورِ » ْرَهؿِ  ،َتِعَس َظبُْد الدِّ ِؿقَصيِ  ،َوَظبُْد الدِّ ْ ُيْعَط  ،إِْن ُأْظطَِل َرِضَ  ،َوَظبُْد اخْلَ َوإِْن ََل

  .«َوإَِذا ِصقَؽ َفَل اْكتََؼَش  ،َتِعَس َواْكتََؽَس  ،َشِخطَ 

  وقمٌد  ،قمٌد اًمدرهؿ  لُّ ه اًمٜمٌومًامَّ : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

َتِعَس » وهق ىمقًمف ،وظمؼمٌ  ُم٤م ومٞمف دقم٤مءٌ  رَ يمَ وذَ  ،وقمٌد اخلٛمٞمّم٦م ،وقمٌد اًم٘مٓمٞمٗم٦م ،اًمديٜم٤مر

واعمٜم٘م٤مش ُم٤م  ،ظمراج اًمِمقيم٦م ُمـ اًمرضمؾإ :واًمٜم٘مش، «َوإَِذا ِصقَؽ َفَل اْكتََؼَش  ،تََؽَس َواكْ 
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ومل يٗمٚمح ًمٙمقٟمف شمٕمس  ،مل خيرج ُمٜمف ص٤مسمف ذٌّ أذا إوهذه طم٤مل ُمـ ، خيرج سمف اًمِمقيم٦م

وىمد  ،وهذه طم٤مل ُمـ قمٌد اعم٤مل ،وٓ ظمٚمص ُمـ اعمٙمروه ،ومال ٟم٤مل اعمٓمٚمقب ،واٟمتٙمس

چ  چ   چ      ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،خطؾمذا ُمٜمع إو ،ريض لقمٓمأُ ذا إٟمف ٠موصػ ذًمؽ سم

 ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ

 وهٙمذا طم٤مل ُمـ يم٤من ُمتٕمٚم٘م٤مً  ،هللاوؾمخٓمٝمؿ ًمٖمػم  ،و٤مهؿ ًمٖمػم اهللومر ،[58]اًمتقسم٦م:

ن مل حيّمؾ ًمف إو ،ن طمّمؾ ًمف ريضإ ،هقاء ٟمٗمًفأوٟمحق ذًمؽ ُمـ  ،و سمّمقرةأ سمرئ٤مؾم٦مٍ 

ق واًمٕمٌقدي٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م هق اًمرِّ  ذإ ،ًمف وهق رىمٞمٌؼ  ،ُيقاه ُمـ ذًمؽ ُم٤م دَ ٌَ ومٝمذا قمَ  ،ؾمخط

 وهلذا ي٘م٤مل ،ومام اؾمؽمق اًم٘مٚم٥م واؾمتٕمٌده ومٝمق قمٌده ،اًم٘مٚم٥م وقمٌقديتف قُّ رِّ 

ـــــعْ  ـــــ٤م ىَمٜمِ ـــــرٌّ ُم ـــــُد طُم  اًمٕمٌ

 

ـــــعْ   ـــــ٤م ـَمِٛم ـــــٌد َُم ـــــرُّ قمٌ  واحلُ

 

 

 :وىم٤مل اًم٘م٤مئؾ       

 أـَمْٕمــ٧ُم ُمٓمــ٤مُِمٕمل وم٤مؾمــتَْٕمٌََدشمٜمِل

 

ا وًمـــق أينِّ ىمٜمِْٕمـــ٧ُم    ًمُٙمٜمـــ٧ُم طُمـــرَّ

 

 

وهذه  ،ذًمؽ يًتٕمٌده ويًؽمىمف ٢منَّ وم :ـم٤مًم٥م اعم٤مل ٤مً يْمأوهٙمذا : -إمم أْن ىم٤مل-...         

 :إُمقر ٟمققم٤من

 ،وُمٜمٙمحف ،وُمًٙمٜمف ،وذاسمف ،ًمٞمف ُمـ ـمٕم٤مُمفإيمام حيت٤مج  ،ًمٞمفإُمٜمٝم٤م ُم٤م حيت٤مج اًمٕمٌد 

طم٤مضمتف  ٚمف ذميٙمقن اعم٤مل قمٜمده يًتٕمٛم ،ًمٞمف ومٞمفإويرهم٥م ، هذا يٓمٚمٌف ُمـ اهلل ،وٟمحق ذًمؽ

 ٦م اًمٙمٜمٞمػ اًمذي ي٘ميضًمسمؾ سمٛمٜمز ،اًمذي جيٚمس قمٚمٞمفف وسم٤ًمـم ،سمٛمٜمزًم٦م مح٤مره اًمذي يريمٌف
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇ  ڇ  ڍ    ﴿ ،ومٞمٙمقن هٚمققم٤مً  ،ن يًتٕمٌدهأومٞمف طم٤مضمتف ُمـ همػم 

 .[28-23]اعمٕم٤مرج: ﴾ڎ     ڈ  ڈ

شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف  وم٢مذا، ؼ ىمٚمٌف هب٤من يٕمٚمِّ أًمف  لومٝمذه ٓ يٜمٌٖم ،ًمٞمفإوُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ حيت٤مج اًمٕمٌد 

 ،ومال يٌ٘مك ُمٕمف طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة هلل ،قمغم همػم اهلل اً ورسمام ص٤مر ُمٕمتٛمد ،هل٤م اً هب٤م ص٤مر ُمًتٕمٌد

وؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمتقيمؾ قمغم  ،سمؾ ومٞمف ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل ،وٓ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقيمؾ قمٚمٞمف

يـَوَتِعَس َظبُْد » فاًمٜم٤مس سم٘مقًم طمؼِّ أوهذا ُمـ  ،همػم اهلل ْرَهِؿ، َتِعَس الدِّ ِر، َتِعَس الدِّ

ِؿقَصيِ َظبُْد الَؼطِقَػِي، َتِعَس   :ومٚمق ـمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل ،هذه إُمقر دَ ٌَ وهذا هق قمَ  .«َظبُْد اخْلَ

اهلل ُمـ يروٞمف ُم٤م  ٟمام قمٌدُ إو ،ي٤مه٤م ؾمخطإذا ُمٜمٕمف إو ،ي٤مه٤م ريضإذا اقمٓم٤مه إوم٢من اهلل 

ف سمٖمْمأويٌٖمض ُم٤م  ،طمٌف اهلل ورؾمقًمفأوحي٥م ُم٤م  ،ويًخٓمف ُم٤م يًخط اهلل ،يرى اهلل

وهذا هق اًمذى اؾمتٙمٛمؾ  ،داء اهلل شمٕم٤مممأقمويٕم٤مدى  ،وًمٞم٤مء اهللأويقازم  ،اهلل ورؾمقًمف

 .(8)ا.هـ سم٤مظمتّم٤مر  يامناإل

  قمٌد اًمديٜم٤مر: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي: 

ـم٤مًمٌف احلريص قمغم مجٕمف، اًم٘م٤مئؿ قمغم طمٗمٔمف، ٓ يرى وٓ يٖمْم٥م وٓ حي٥م وٓ 

وطمرصف قمٚمٞمف، وًمٙمقٟمف هق اعم٘مّمقد  فِ ؿمٖمٗمِ  ةِ ِمدَّ ًمًمف  ه قمٌداً ؾمامَّ يٌٖمض إٓ ٕضمٚمف، 

 اًمٕمٌدَ  ًمف ذم قمٌقديتف، وظمصَّ  ف سم٘مّمده ًمٖمػم اهلل وم٘مد ضمٕمٚمف ذيٙم٤مً ُمـ شمقضمَّ  سمٕمٛمٚمف، ويمؾُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.893-889و888-83/883)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (8)
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سم٤مٟمٖمامؾمف ذم حم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م، يم٤مٕؾمػم اًمذي  إيذاٟم٤مً  ،يمر دون اعم٤مًمؽ واجل٤مُمعسم٤مًمذِّ 

 .(8)ا.هـ  ٓ جيد ظمالص٤مً 

 ه قمٌدًا هلذه إؿمٞم٤مء ُمع أ-طمٗمٔمف اهلل–٤مل اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح اًمٗمقزان وىم ٟمَّف : ؾمامَّ

، وًمٙمـ عم٤َّم يم٤من يٕمٛمؾ ويريد هذه إؿمٞم٤مء ص٤مر قمٌداً هل٤م، وهذه قمٌقدي٦ُم  ـٌ ُمًٚمٌؿ ُم١مُم

ُص إيامٟمف ا.هـ   .(2)ذٍك، ًمٙمٜمَّف ذٌك أصٖمر، ٓ خُيرضمف ُمـ اإليامن وًمٙمٜمَّف ُيٜم٘مِّ



م ذيمره ذم ظمٓمقرة اعم٤مدَِّة قمغم أصح٤مهب٤م، وُم٤م أٟمتجتف قمٚمٞمٝمؿ، وؾمٌٌَّتف ُمـ  ُم٤م شم٘مدَّ

ـِ واعمّم٤مئ٥م واعمٕم٤مي٥م وآٟمتٙم٤مؾم٦م وآٟمحراف، واًمت٘مٚم٤ٌمت، واًمٕمٌقدي٦م هل٤م: ٟمٕمٚمُؿ  اًمِٗمتَ

سم٤مًمزي٤مدة  قِمٚماَمً ي٘مٞمٜم٤ًم أنَّ اعم٤مدَّة ص٤مرت اؾمتدراضم٤ًم ُمـ اهلل قمغم ه١مٓء، وىمد يٌتٚمٞمٝمؿ

ؿ أطمؼُّ سم٤معم٤مل ُمـ همػمهؿ، وأنَّ اهلل ُم٤م  واعمٙم٤مصمرة: ومٞمٔمٜمقن أنَّ هذا إيمراٌم ُمـ اهلل هلؿ، وأَّنَّ

ًا وومجقراً: ومتّمػم قمٚمٞمٝمؿ  !!: ومٞمزدادون أقمٓم٤مهؿ إٓ ٕٟمَّف حيٌُّٝمؿ إصماًم إمم إصمٛمٝمؿ وقمتقَّ

 طمنًة وٟمداُم٦ًم وومْمٞمح٦ًم وظمزي٤ًم وقمذاسم٤مً ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[56-53]اعم١مُمٜمقن: ﴾ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   ىئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.272)ص:"طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.2/838)"إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"اٟمٔمر  (2)
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  ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ﴿: ىمقًمف: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

ُم٤م ٟمٕمٓمٞمٝمؿ  يٕمٜمل: أئمـ ه١مٓء اعمٖمرورون أنَّ  ﴾ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   ىئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ًمٞمس إُمر يمام يزقمٛمقن ؿ قمٚمٞمٜم٤م وُمٕمزهتؿ قمٜمدٟم٤م؟! يمالَّ ُمـ إُمقال وإوٓد ًمٙمراُمتٝم

، ًم٘مد [45]ؾم٠ٌم: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿ذم ىمقهلؿ: 

ذم ذًمؽ وظم٤مب رضم٤مؤهؿ، سمؾ إٟمام ٟمٗمٕمؾ هبؿ ذًمؽ اؾمتدراضًم٤م وإٟمٔم٤مًرا وإُمالء:  أظمٓم٠موا

پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴾ېئ ېئ ېئ ﴿ وهلذا ىم٤مل:

، وىم٤مل [55]اًمتقسم٦م:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ 

ٺ  ٺ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [878]آل قمٛمران:  ﴾ۀ   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ شمٕم٤ممم:

 ﴾ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ٺ  ٺ   ٿ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ﴿ ، وىم٤مل:[35-33]اًم٘مٚمؿ:

 ﴾يب      جت        حت  خت  متىب   ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب

﮶   ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:، [86-88]اعمدصمر: ﮵   ﮴   ﮳      ﮲    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

]ؾم٠ٌم:  ﴾﮷ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       

 .(8)ا.هـ  وأي٤مت ذم هذا يمثػمة، [47

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من. 4/429)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)
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  قمز وضمؾ  اهللَ  ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: إذا رأي٧َم  :وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

ُمٜمف  وم٢مٟمام هق اؾمتدراٌج  :وأٟم٧م ُم٘مٞمؿ قمغم ُمٕم٤مصٞمف وم٤مطمذره يت٤مسمع قمٚمٞمؽ ٟمٕمٛم٦مً 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ﴿ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، يًتدرضمؽ سمف

ٱ  ٻ  ٻ       ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

ٺ  ٿ     ٺ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ  پ  پ

ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُمـ ئمـ هذا اًمٔمـ  وىمد ردَّ  ،[45-44]اًمزظمرف: ﴾ٿ ٿ ٿ

گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ﴿ سم٘مقًمف:

ٛمتُ : أي، [86-85]اًمٗمجر: ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ،فًمٞمس يمؾ ُمـ ٟمٕمَّ

 :قمٚمٞمف رزىمف ٘م٧ُم ووٞمَّ ، فوًمٞمس يمؾ ُمـ اسمتٚمٞمتُ  ،ىمد أيمرُمتف أيمقنُ  :قمٚمٞمف رزىمف ٕم٧ُم ؾمَّ وو

 الءهذا سم٤مٓسمت مُ وأيمرِ  ،هذا سم٤مًمٜمٕمؿ سمؾ أسمتكم ،فأيمقن ىمد أهٜمتُ 

تَْدَرٍج سمِٜمَِٕمِؿ اهلل قمٚمٞمف وهق ٓ يٕمٚمُؿ، وُربَّ  ًْ ... وىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: ُربَّ ُُم

ُمٖمروٍر سمًؽِم اهلل قمٚمٞمف وهق ٓ يٕمٚمُؿ، وُربَّ ُمٗمتقٍن سمثٜم٤مء اًمٜم٤مس قمٚمٞمف وهق ٓ يٕمٚمؿ ا.هـ 

(8). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ط: دار اسمـ 53-54)ص:"اء اًمِم٤مذماجلقاب اًمٙم٤مذم قمٛمـ ؾم٠مل قمـ اًمدو"اٟمٔمر  (8)

 اجلقزي. 
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ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻيئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت   

 .[35-33]إٟمٕم٤مم: ﴾پ  ڀ  ڀ

  أي: أقمروقا قمٜمف ﴾ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی﴿: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم، 

أي: ومتحٜم٤م  ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ  ﴿ ،وضمٕمٚمقه وراء فمٝمقرهؿ ،وشمٜم٤مؾمقه

 هلؿ، قمٞم٤مذاً  وإُمالءٌ  ،ُمٜمف شمٕم٤ممم زق ُمـ يمؾ ُم٤م خيت٤مرون، وهذا اؾمتدراٌج قمٚمٞمٝمؿ أسمقاب اًمرِّ 

أي: ُمـ إُمقال وإوٓد  ﴾مئ  ىئ يئ  جب  حب ﴿ ُمٙمره: وهلذا ىم٤مل:سم٤مهلل ُمـ 

أي: آيًقن ُمـ يمؾ  ﴾ىب  يب  جت ﴿أي: قمغم همٗمٚم٦م  ﴾خب  مب  ﴿ ،وإرزاق

 .(8)ا.هـ  ظمػم

واعمقاقمظ،  أي٤مت( 2)ىمٚم٧ُم: هذا اؾمتدراٌج قمٔمٞمٌؿ خمٞمٌػ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م: شمٜم٤مؾمقا 

تََح قمٚمٞمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م، وأهمدق قمٚمٞمٝمؿ وشمريمقا اًمٕمٚمؿ واهلدى: وم٤مسمتالهؿ اهللُ شمٕم٤ممم سم٠من ومَ 

ُمغم هلؿ، ًمتٙمقن إظمذة سم٤مُٕمقال اًمٓم٤مئٚم٦م، واًمٙمٜمقز اًمثٛمٞمٜم٦م، وسمًط هلؿ إرزاق، وأ

سم٥ًٌم اهمؽمارهؿ سم٤مُٕمقال، واٟمحراومٝمؿ قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، طمتَّك إذا ُم٤م  ُمٜمف ؿمديدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من. 2/888)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)

ىمٚمٜم٤م شمٜم٤مؾمقا: ٕنَّ اًمٜمًٞم٤مَن ٓ ي١ماظمذون سمف، إذ ًمٞمس هق ُمـ ومٕمٚمٝمؿ، ًمٙمٜمَّٜم٤م ٟم٘مقل: شمريمقا ُم٤م  (2)

 ذيمروا سمف، وأقمروقا طمتَّك ٟمًقا ومٙم٤مٟمقا هؿ اعمتًٌٌلم، أو شمريمقا وأقمروقا ُمع ذيمرهؿ سمف

 (.2/886)"ومتح اًم٘مدير"ومتٜم٤مؾمقا.  واٟمٔمر 
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قمٚمٞمٝمؿ:  أظمذهؿ ومج٠مًة دون أدٟمك شمقىمٍُّع ُمٜمٝمؿ، وهذا ُمـ أؿمدِّ اًمٕمذابومرطمقا سمام أوشمقا 

ة، وإذا (8)أن ي١مظمذوا قمغم همٗمٚم٦ٍم وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م دون أّي أُم٤مرة  . وم٢مذا احلٞم٤مة شمٜم٘مٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمرَّ

٤م اإلظمقة  سم٤مُٕمقال شمّمػم قمٚمٞمٝمؿ قمذاسم٤ًم وٟم٘مٛم٦م، ومٞمٞم٠مؾمقا ُمـ يمؾِّ ظمػٍم. ومحذار طمذار أُيُّ

ُمـ آومتت٤من سم٤معم٤مل وآؾمؽمؾم٤مل سم٤مٟٓمِمٖم٤مل سمف، وآٟمحراف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م سمًٌٌف، 

٤ميمؿ.وم٢منَّ   إُمر ظمٓمػٌم. ؾمٚمَّٛمٜم٤م اهلل وإيَّ



م ٟمٕمٚمُؿ أنَّ اعم٤مل ىمد يٙمقن طمنًة وقمذاسم٤ًم قمغم ص٤مطمٌف  ، -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م–ُم٤م شم٘مدَّ

ب سمف ذم اًمدٟمٞم٤م، وذم أظمرة أؿمّد قمذاسم٤ًم، وهذا ومٞمٛمـ آصمره قمغم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم يمام  ُيٕمذَّ

 .قمٚمٛمتؿ

ڀ  ڀ    پ  پ  پ  پ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿قل اهلل شمٕم٤ممم: ي٘م

 .[55]اًمتقسم٦م: ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍة ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين  (8) : أي: ومج٠مًة وهؿ همػم ُمؽمىمٌلم ًمذًمؽ، واًمٌٖمت٦م: إظمذ قمغم همرَّ

 (. 2/886)"ومتح اًم٘مدير"ُمـ همػم شم٘مدُم٦م أُم٤مرة ا.هـ 

ٍة وهمٗمٚم٦ٍم  :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي  هذا أؿمدُّ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٕمذاب أن ي١مظمذوا قمغم همرَّ

 "شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"ًمٞمٙمقن أؿمّد ًمٕم٘مقسمتٝمؿ، وأقمٔمؿ عمّمٞمٌتٝمؿ ا.هـ وـُمٛم٠مٟمٞمٜم٦ٍم: 

 (.256)ص:

ـ ؾم٠مل قمـ اًمدواء اًمِم٤مذم"واٟمٔمر  ( ط: دار اسمـ 53-54)ص:"اجلقاب اًمٙم٤مذم قمٛمَّ

 اجلقزي. 
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ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ    ې  ې  ې  ې﴿وي٘مقل شمٕم٤ممم: 

 .[85]اًمتقسم٦م: ﴾  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

  ي٘مقل شمٕم٤ممم: ومال شمٕمجٌؽ أُمقال ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي

رهبؿ،  ُمقه٤م قمغم ُمرايضٓ همٌٓم٦م ومٞمٝم٤م، وأول سمريم٤مهت٤م قمٚمٞمٝمؿ أن ىمدَّ  وٓ أوٓدهؿ، وم٢مٟمف

ُم٤م  :واعمراد سم٤مًمٕمذاب هٜم٤م ﴾ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿ٕضمٚمٝم٤م  وقمّمقا اهللَ

 اًم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م، وشمٕم٥ُم  يٜم٤مهلؿ ُمـ اعمِم٘م٦م ذم حتّمٞمٚمٝم٤م، واًمًٕمل اًمِمديد ذم ذًمؽ، وهؿُّ 

 اًمٌدن.

 عم٤م أهلتٝمؿ قمـ اهللِ -٦ًٌم إًمٞمٝم٤م، ومٝمل ومٚمق ىم٤مسمٚم٧م ًمذاهتؿ ومٞمٝم٤م سمٛمِم٘م٤مهتؿ، مل يٙمـ هل٤م ٟم

 قمٚمٞمٝمؿ طمتك ذم اًمدٟمٞم٤م. ص٤مرت وسم٤مًٓ  -وذيمره

وُمـ وسم٤مهل٤م اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمر، أن ىمٚمقهبؿ شمتٕمٚمؼ هب٤م، وإرادهتؿ ٓ شمتٕمداه٤م، ومتٙمقن 

وٓ يٌ٘مك ذم ىمٚمقهبؿ ًممظمرة ٟمّمٞم٥م، ومٞمقضم٥م ذًمؽ  ،وهم٤مي٦م ُمرهمقهبؿ، ُمٜمتٝمك ُمٓمٚمقهبؿ

 .﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴿أن يٜمت٘مٚمقا ُمـ اًمدٟمٞم٤م 

ا.هـ  وم٠مي قم٘مقسم٦م أقمٔمؿ ُمـ هذه اًمٕم٘مقسم٦م اعمقضم٦ٌم ًمٚمِم٘م٤مء اًمدائؿ واحلنة اعمالزُم٦م

(8). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. 433)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)

إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ "ُمـ يمت٤مسمف وراضمع يمالُم٤ًم ٟمٗمٞم٤ًًم ُمٗمٞمدًا ٓ ُيًتٖمٜمك قمٜمف ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.85-8/83)"ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من
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  وهذا يٙمقن ُمـ سم٤مب آؾمتدراج هلؿ ومٞمام هؿ ومٞمف ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم :

 .(8)ا.هـ 



ط ذم ضمٜم ٥م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وؾمٞمٜمتٝمل ُم٤م دام اعم٤مُل قمذاسم٤ًم وطمنًة قمغم ص٤مطمٌِِف اعمٗمرِّ

إمم احلٓمٛم٦م، وُم٤م أدراك ه وُيًٚم٥م ُمـ سملم يديف، ويٜم٘مٚم٥م قمٚمٞمف: وم٢مٟمَّف ٓ خيٚمده، سمؾ يٜمٌذ

 ُم٤م احلٓمٛم٦م، ٟم٤مر اهلل اعمقىمدة، ٟمٕمقذ سم٤مهلل.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

 ﴾ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑڇ      

 .[9-8]اهلٛمزة:

  أي: أطمَم ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمل :

قمدده ومل يٜمٗم٘مف ذم وضمقه اخلػم. أي: أنَّ اًمذي حيٛمٚمف قمغم احلطِّ ُمـ أىمدار اًمٜم٤مس هق 

ٍة، ؿمٖمٗم٤مً سمف، وشمٚمذ ه ُمرًة سمٕمد ُمرَّ ذاً سم٢مطمّم٤مئف: ٕٟمَّف ٓ يرى مجٕمف اعم٤مل وشمٕمديده، أي: قمدَّ

َـّ أٟمَّف ُمـ  اً وٓ ذوم٤مً وٓ جمداً ذم ؾمقاءه. ومٙمّٚمام ٟمٔمر إمم يمثرة ُم٤م قمٜمده ُمٜمف اٟمتٗمخ وفم قِمزَّ

٦ٍم دوٟمف. ومٝمق ُيزأ سمف، وُيٛمزه، ويٚمٛمزه.  رومٕم٦م اعمٙم٤مٟم٦م، سمحٞم٨م يٙمقن يمؾُّ ذي ومْمٍؾ وُمزيَّ

ض. ٕنَّ همروره سم٤معم٤مل صمؿَّ ٓ خيِمك أن شمّمٞمٌَف قم٘مقسم٦م قمغم اهلٛمز واًمٚمٛمز ومتزيؼ اًمٕمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من. 2/377)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)
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ُـّ ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿أْٟم٤ًمه اعمقَت، وسَف قمٜمف، ذيمَر اعمآل ومٝمق  ، أي: ئم

 .(8)ه ذم اًمدٟمٞم٤م، ومٛمزيؾ قمٜمف اعمقت ا.هـ مجٕمف وأطمّم٤مُه وسمخَؾ سم٢مٟمٗم٤مىمف خمٚمدأنَّ ُم٤مًَمُف اًمذي 

  قمذاٍب  ، وؿمدةُ ، ووسم٤مٌل أي: وقمٞمدٌ  ﴾ٿ﴿: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي 

ز: اًمذي ز اًمٜم٤مس سمٗمٕمٚمف، ويٚمٛمزهؿ سم٘مقًمف، وم٤مهلامَّ اًمذي ُيٛم ﴾ٿ  ٿ  ٿ﴿

 امز: اًمذي يٕمٞمٌٝمؿ سم٘مقًمف.يٕمٞم٥م اًمٜم٤مس، ويٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مإلؿم٤مرة واًمٗمٕمؾ، واًمٚمَّ 

وُمـ صٗم٦م هذا اهلامز اًمٚمامز، أٟمف ٓ هؿ ًمف ؾمقى مجع اعم٤مل وشمٕمديده واًمٖمٌٓم٦م سمف، 

 ﴾ ڤ  ﴿ وًمٞمس ًمف رهم٦ٌم ذم إٟمٗم٤مىمف ذم ـمرق اخلػمات وصٚم٦م إرطم٤مم، وٟمحق ذًمؽ،

ف ذم شمٜمٛمٞم٦م ُم٤مًمف، اًمذي يمٚمُّ  فُ ه وؾمٕمٞمُ ذم اًمدٟمٞم٤م، ومٚمذًمؽ يم٤من يمدُّ  ﴾ڤ  ڦ  ڦ ﴿سمجٝمٚمف 

ئمـ أٟمف يٜمٛمل قمٛمره، ومل يدر أن اًمٌخؾ ي٘مّمػ إقمامر، وخيرب اًمدي٤مر، وأن اًمؼم 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ﴿ أي: ًمٞمٓمرطمـ ﴾ڄ  ڄ ڦ﴿ يزيد ذم اًمٕمٛمر.

 هل٤م، وهتقيؾ ًمِم٠مَّن٤م. شمٕمٔمٞمؿٌ  ﴾چ

 اًمتل وىمقده٤م اًمٜم٤مس واحلج٤مرة ﴾ڇ ڇ  چ چ﴿ ف:صمؿ ومنه٤م سم٘مقًم

 أي: شمٜمٗمذ ُمـ إضم٤ًمم إمم اًم٘مٚمقب. ﴾ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ﴿ُمـ ؿمدهت٤م  ﴾ڇ﴿

وُمع هذه احلرارة اًمٌٚمٞمٖم٦م هؿ حمٌقؾمقن ومٞمٝم٤م، ىمد أيًقا ُمـ اخلروج ُمٜمٝم٤م، وهلذا 

 ﴾ژ﴿ ُمـ ظمٚمػ إسمقاب ﴾ڈ  ژ ﴿ أي: ُمٖمٚم٘م٦م ﴾ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ﴿ ىم٤مل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( ط: 9/549)"حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ"اٟمٔمر  (8)



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

98 

 

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ . [23]اًمًجدة: ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ ەئ ﴿  خيرضمقا ُمٜمٝم٤مًمئالَّ 

 .(8)ا.هـ  اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م فذًمؽ، وٟم٠ًمًم



ـْ يم٤م ـَ اًمٕمذاب عمَِ ن هذا طم٤مًُمُف، ًم٘مد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ أصٜم٤موم٤مً وأٟمقاقم٤ًم ُِم

مَ  ذم )سم٤مب اًمتحذير ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُمـ آهمؽمار هب٤م ..( سمِٜم٤َم ، وسمٕمْمٝم٤م ؾمتٛمرُّ سمٕمْمٝم٤م ىمد شم٘مدَّ

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

ے  ۓ  ۓ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[59]ُمريؿ:  ﴾﮲  ﮳ 

ه٤م، وهل ُمقصٚم٦م إمم ؾم٤مئر  ة، وهل أوؾمٕمٝم٤م وأؿمدُّ ٝمقات اعم٤مدَّ ـْ أقمٔمؿ اًمِمَّ وُِم

ـْ أقمٔمؿ اًمِمٝمقات ىمقًمف شمٕم٤ممم:اًمِمٝمقات، واًمدًمٞمؾ قمغم أَّنَّ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ ٤م ُِم

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  

﮴  ھ  ے  ے ﮳     ﮲    ﮹   ۓ  ۓ  ﮸    ﮷   ﮶   ﮵ 

 .[83]آل قمٛمران: ﴾﮺ 

واًم٘مٜم٤مـمػم اعم٘مٜمٓمرة ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واخلٞمؾ وإٟمٕم٤مم واحلرث: هذه يمٚمُّٝم٤م 

 أُمقاٌل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م( ط: 943ص:)"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)
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ـْ آصمر اعم٤مدَّة قمغم اًمٕم٤ٌمدة، وم٤مٟمِمٖمؾ  ـَ اجلزاء هذا هب٤م قمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ: وم٢منَّ وَمَٛم ُِم

 اعمٕمدِّ ًمف، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.



ِل هذا اًم٤ٌمب إمم آظمر ٟم٘مٓم٦ٍم أنَّ اعم٤مَل ومتٜم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م،  م ُمـ أوَّ قمِٚمٛمتؿ مجٞمَع ُم٤م شم٘مدَّ

ًمنمَّ يمٚمَّف قمغم ُمـ آصمره قمغم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم سمجٛمٞمع أٟمقاقِمِف، وضمٕمَٚمُف واسمتالٌء يمٌػٌم، ؾم٥ٌَّم ا

ـْ يم٤مَن هذا طم٤مًُمُف وم٢مٟمَّف ُم٤م اٟمتٗمَع سمٕمٚمِٛمِف، وُم٤م َٟمَٗمَٕمُف اعم٤مل. هَٚمَؽ  ف، وُمٌٚمَغ قِمٚمِٛمِف. َوَُم أيمؼَم مهِّ

 وظَمِنَ إُمريـ.

أهمٜمك قمٜمف وٟمٗمٕمف،  ومال أٟمَّف طم٤مومَظ قمغم قِمٚمِٛمِف ويم٤من ؾم٤ٌٌمً ًمٜمٕمٞمؿ أظمرة، وٓ أنَّ اعم٤مَل 

 وم٠مٟم٘مذه ُمـ اًمٜم٤مر. ٓ هذا، وٓ ذاك. وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

 .[88]اًمٚمٞمؾ:  ﴾ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې ﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:

  أي: وُم٤م يٗمٞمده ُم٤مًُمُف اًمذي شمٕم٥م ذم حتّمٞمٚمف، ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمل :

ـ ىمقهلؿ )شمردَّى ُمـ اجلٌؾ وذم وأومٜمك قمٛمره ذم طمٗمٔمف، وسَمٓمََر احلؼَّ ٕضمٚمف، إذا هَٚمَؽ، ُم

َُمف ُمـ أقمامًمِِف اخلٌٞمث٦م هق اعمٝمٚمؽ واعمقىمع  اهلقة( وذم اًمتٕمٌػم سمف إؿم٤مرٌة إمم أٟمَّف سمام ىمدَّ

 .(8)ًمٜمٗمًف، وهق احل٤مومر قمغم طمتٗمف سمٔمٚمٗمف ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م( ط: 9/386)"حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ"اٟمٔمر  (8)
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ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

خت  مت  ىت  يت  جث  مث          حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   پ  پ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ىث  يث  حج  مج  جح   

 .[28]احل٤مىم٦م: ﴾ٺ    ٺ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[87]اعمج٤مدًم٦م: ﴾  ۅ  ۉ  ۉ

ڀ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[83]آل قمٛمران:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

ڀ   ٱ  ٻ  ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[886]آل قمٛمران: ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ

واٟمٔمروا قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إمم أيب هل٥ٍم ويمٞمَػ  ضمَٕمَؾ ُم٤مًَمُف ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٌٕمد قمـ دقمقِة 

ره ًمٚمّمدِّ قمـ اًمٕمرؾمقل اهلل  ، ٚمؿ واهلدى، واقمتدى قمغم رؾمقل اهلل ، سمؾ ؾمخَّ

ـَ ُم٤مًُمفُ   ، وهؾ أهمٜم٤مه ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤ًم؟!.؟! أي

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  ﴿اهلل شمٕم٤ممم:  ىم٤مل

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

 . [5-8]اعمًد: ﴾ڻ  ڻ
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ٌَُف ُم٤م أهمٜم٤مه ُمـ قمذاب اهلل إذ يم٤من ي١مذي سمف رؾمق ًَ . ٟم٠ًمل َل اهلل وم٤معم٤مل اًمذي يم

 اهلل اًمًالُم٦م.
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 ىم٤مل:، قمـ اًمٜمٌلِّ (، قمـ أيب هريرة 2887روى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

يـَورِ » ْرَهؿِ  ،َتِعَس َظبُْد الدِّ ِؿقَصيِ َوظَ  ،َوَظبُْد الدِّ ْ ُيْعَط  ،إِْن ُأْظطَِل َرِضَ  ،بُْد اخْلَ َوإِْن ََل

ُضقَبك لَِعبٍْد آِخٍذ بِِعـَوِن َفَرِشِف ِف َشبِقِؾ ، َوإَِذا ِصقَؽ َفَل اْكتََؼَش  ،َتِعَس َواْكتََؽَس  ،َشِخطَ 

ٌَ َرْأُشفُ  ٍة َقَدَموهُ  ،اللَِّ أَْصَع َراَشِي َكونَ  ،ُمْغَزَّ َراَشيِ  إِْن َكوَن ِف احْلِ َوإِْن َكوَن ِف  ،ِف احْلِ

وَقيِ  وَقِي َكوَن ِف السَّ عْ  ،إِْن اْشتَلَْذَن ََلْ ُيْمَذْن لَفُ  ،السَّ  .«َوإِْن َصَػَع ََلْ ُيَشػَّ

 :واعمراد هٜم٤م .طَ ٘مَ ؾَم  :أي ،وجيقز اًمٗمتح، سمٙمن اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م: «َتِعَس »ىمقًمف : 

 .أراد أًمزُمٝمؿ اًمنمَّ  ﴾ۅ  ۉ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل :اًمنمَّ  :ٕمساًمتَّ  :سمـ إٟم٤ٌمرياوىم٤مل . هٚمؽ

 .(8) ا.هـ يمالم احل٤مومظ اسمـ طمجر  هلؿ سمٕمداً  :أي ،اًمٌٕمد :ٕمساًمتَّ  :وىمٞمؾ

  (2)أي: ؿَمِ٘مَل ا.هـ  : هق ِودُّ ؾمٕمد،وىم٤مل. 

  وهق ُدقم٤مء ... ِٕمَس َيتَْٕمُس، إذا قمثَر واٟمَٙم٥مَّ ًمقضمٝمف، : شمَ وىم٤مل اسمـ إصمػم

 .(4)ا.هـ  قمٚمٞمف سم٤مهلالك

 : أي: قم٤موده اعمرض. «َواْكتََؽَس »وىمقًمف : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمًالم.88/436)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار اًمًالم.6/838)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر  (2)

 سمػموت.-( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 8/893)"اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر"اٟمٔمر  (4)
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  اٟمَ٘مٚم٥م قمغم رأؾِمف. وهق ُدقم٤مٌء قمٚمٞمف سم٤مخلَٞم٦ٌْم: ٕنَّ  :ي: أوىم٤مل اسمـ إصمػم

 . (8) ا.هـ ُمـ اٟمتَٙمَس ذم أُْمره وم٘مد ظم٤مب وظَمِن 

  ومٞمف اًمؽمىمل سم٤مًمدقم٤مء قمٚمٞمف: ٕٟمَّف إذا شَمِٕمَس اٟمٙم٥مَّ قمغم وضمٝمف، ىم٤مل اًمٓمٞمٌل:

 .(2)ِف سمٕمد أْن ؾَمَ٘مَط ا.هـ وم٢مذا اٟمتٙمس اٟم٘مٚم٥َم قمغم رأؾِم 

ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمُف سم٤مهلالك واًمِم٘م٤مء، واخلٞم٦ٌم،  قم٤مُء قمغم َُم ىمٚم٧ُم: ومٗمل هذا: اًمدُّ

 واًمً٘مقط وهق دقم٤مء سمٚمٗمظ اخلؼََم.

وحُيتٛمُؾ أٟمَّف خُيؼم قمـ طم٤مِل هذا اًمٕمٌد اًمذي اٟمَحَرف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م سم٥ًٌم 

ة: أٟمَّف ه٤مًمٌِؽ، ؿَم٘مٌل، ُمٜمتٙمٌِس، ظم٤مئ٥ٌم، ؾم٤م  ىمٌط، ظم٤مٌه. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.اعم٤مدَّ

وهلذا: ٓ يًتٓمٞمع أن َيْرضِمَع إمم اًمٕمٚمؿ وإمم آؾمت٘م٤مُم٦م إَّٓ أن يِم٤مء اهللُ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف 

ـْ خيرضمٝم٤م سم٤معمٜم٘م٤مش، ، أي: إذا دظمٚم٧م ومٞمف ؿمقيم٦م مل«َوإِذا ِصقَؽ َفلَ اْكتََؼَش »:   جيد َُم

 تٛمؾ أن يريد مل ي٘مدر اًمٓمٌٞم٥م أن خيرضمٝم٤م.وحُي 

ز قم٘مقسم٦ًم ًمف ذم أٟمَّف اٟمحرف قمـ اهلدى وآؾمت٘م٤مُم٦م سمٕمٚمٍؿ، وٓ جيد ومٞمُّم٤مب سم٤مًمٕمج

ؿ قمٚمٞمف أو يٕمٓمػ قمٚمٞمف أو ُي٤ًمقمده. ـْ يؽَمَطمَّ  َُم

ة، يّمػم ُمٜمٌقذًا  ـِ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م سم٥ًٌم اعم٤مدَّ ـِ اٟمحرف قم وهذا هق اعمُِم٤مهد: وم٢منَّ َُم

ؿ ُيجروَٟمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمّم٤محللم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وقمقامِّ أهؾ اًمًٜم٦م، وسم٤مًمت٤َّمزم وم ٢مَّنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م.886-5/885) "اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر"اٟمٔمر  (8)

 (.5868حت٧م رىمؿ ) "اعمِمٙم٤مة ذح"اٟمٔمر  (2)
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ـْ ومتٜمتف سمٕمد ٟمّمحف، وٓ يرضمقن ُمٜمف اخلػم، ٕٟمَّف اٟمحرف قمـ قمٚمٍؿ  روَن ُمٜمف وُِم وحُيذِّ

 وهدًى يم٤من قمٚمٞمف ىمٌُؾ.

ة، حي٤موُل  ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمُف شمث٘مؾ قمٚمٞمف اهلداي٦م واًمرضمقع إمم اجل٤مدَّ وأيْم٤مً: إنَّ َُم

ًا: ٓ يًتٓمٞمع َٟمْزع هذه اًمِمقيم٦م، وم ة ذم ىمٚمٌف اًمرضمقع ًمٙمٜمَّف ُُمِمت٤مك ضِمدَّ ٘مد هُمِرؾَم٧ِم اعم٤مدَّ

 وشمٕمٚمَّؼ هب٤م شمٕمٚمُّ٘م٤مً ٓ ُيًتٓم٤مع ُمٕمف اًمتخٚمُّص ُمٜمٝم٤م إٓ أن يِم٤مء اهلل.

ـَ اعمٕمقٟم٦ِم: وم٢مذا ُم٤م اؾمتٓم٤مع ٟم٘مِمٝم٤م  ر ُِم هذا َُمَع أنَّ اٟمت٘م٤مش اًمِمقيم٦م أؾمٝمؾ ُم٤م ُيتّمقَّ

 . (8)ومٙمٞمػ سمام هق ومقىمٝم٤م؟!. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م 

  ٕمل : ومٞمف إؿم٤مرىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ طمجر ًَّ ـِ اًم قم٤مء قمٚمٞمف سمام ُيثٌُِّٓمُف قم ٌة إمم اًمدُّ

واحلريم٦م، وؾمقء اًمدقم٤مء قمٚمٞمف يمقٟمف ىمٍم قمٛمٚمف قمغم مجع اًمدٟمٞم٤م، واؿمتٖمؾ هب٤م قمـ اًمذي 

 . (2) أُمَر سمف ُمـ اًمتِم٤مهمؾ سم٤مًمقاضم٤ٌمت واعمٜمدوسم٤مت ا.هـ

  وقمٌد  ،قمٌد اًمدرهؿ  لُّ ه اًمٜمٌومًامَّ : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

َتِعَس » وهق ىمقًمف ،وظمؼمٌ  ُم٤م ومٞمف دقم٤مءٌ  رَ يمَ وذَ  ،وقمٌد اخلٛمٞمّم٦م ،٘مٓمٞمٗم٦موقمٌد اًم ،اًمديٜم٤مر

واعمٜم٘م٤مش ُم٤م  ،ظمراج اًمِمقيم٦م ُمـ اًمرضمؾإ :واًمٜم٘مش، «َوإَِذا ِصقَؽ َفَل اْكتََؼَش  ،َواْكتََؽَس 

ومل يٗمٚمح ًمٙمقٟمف شمٕمس  ،مل خيرج ُمٜمف ص٤مسمف ذٌّ أذا إوهذه طم٤مل ُمـ ، خيرج سمف اًمِمقيم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "اجلديد ذم ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"( ط: دار اًمًالم، 88/437)"ومتح اًم٤ٌمري"راضمع  (8)

 "إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي، 448ًمٚم٘مرقم٤موي )ص:

 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.2/838ًمٚمٗمقزان )

 ( ط: دار اًمًالم.88/437)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر  (2)
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وىمد  ،وهذه طم٤مل ُمـ قمٌد اعم٤مل ، ظمٚمص ُمـ اعمٙمروهوٓ ،ومال ٟم٤مل اعمٓمٚمقب ،واٟمتٙمس

چ  چ   چ      ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،خطؾمذا ُمٜمع إو ،ريض لقمٓمأُ ذا إٟمف ٠موصػ ذًمؽ سم

 ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ

 وهٙمذا طم٤مل ُمـ يم٤من ُمتٕمٚم٘م٤مً  ،هللاوؾمخٓمٝمؿ ًمٖمػم  ،و٤مهؿ ًمٖمػم اهللومر ،[58]اًمتقسم٦م:

ن مل حيّمؾ ًمف إو ،ن طمّمؾ ًمف ريضإ ،هقاء ٟمٗمًفأحق ذًمؽ ُمـ وٟم ،و سمّمقرةأ سمرئ٤مؾم٦مٍ 

ق واًمٕمٌقدي٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م هق اًمرِّ  ذإ ،ًمف وهق رىمٞمٌؼ  ،ُم٤م ُيقاه ُمـ ذًمؽ دَ ٌَ ومٝمذا قمَ  ،ؾمخط

 وهلذا ي٘م٤مل ،ومام اؾمؽمق اًم٘مٚم٥م واؾمتٕمٌده ومٝمق قمٌده ،اًم٘مٚم٥م وقمٌقديتف قُّ رِّ 

ـــــعْ  ـــــ٤م ىَمٜمِ ـــــرٌّ ُم ـــــُد طُم  اًمٕمٌ

 

ـــــعْ   ـــــ٤م ـَمِٛم ـــــٌد َُم ـــــرُّ قمٌ  واحلُ

 

 

 :وىم٤مل اًم٘م٤مئؾ       

 أـَمْٕمــ٧ُم ُمٓمــ٤مُِمٕمل وم٤مؾمــتَْٕمٌََدشمٜمِل

 

ا   وًمـــق أينِّ ىمٜمِْٕمـــ٧ُم ًمُٙمٜمـــ٧ُم طُمـــرَّ

 

 

وهذه  ،ذًمؽ يًتٕمٌده ويًؽمىمف ٢منَّ وم :ـم٤مًم٥م اعم٤مل ٤مً يْمأوهٙمذا : -إمم أْن ىم٤مل-...         

 :إُمقر ٟمققم٤من

 ،ٙمحفوُمٜم ،وُمًٙمٜمف ،وذاسمف ،ًمٞمف ُمـ ـمٕم٤مُمفإيمام حيت٤مج  ،ًمٞمفإُمٜمٝم٤م ُم٤م حيت٤مج اًمٕمٌد 

طم٤مضمتف  يٙمقن اعم٤مل قمٜمده يًتٕمٛمٚمف ذم ،ًمٞمف ومٞمفإويرهم٥م ، هذا يٓمٚمٌف ُمـ اهلل ،وٟمحق ذًمؽ

 ٦م اًمٙمٜمٞمػ اًمذي ي٘ميضًمسمؾ سمٛمٜمز ،اًمذي جيٚمس قمٚمٞمف فوسم٤ًمـم ،سمٛمٜمزًم٦م مح٤مره اًمذي يريمٌف
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇ  ڇ  ڍ    ﴿ ،ومٞمٙمقن هٚمققم٤مً  ،ن يًتٕمٌدهأومٞمف طم٤مضمتف ُمـ همػم 

 .[28-23]اعمٕم٤مرج: ﴾ڎ     ڈ  ڈ

وم٢مذا شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف ، ؼ ىمٚمٌف هب٤من يٕمٚمِّ أًمف  لومٝمذه ٓ يٜمٌٖم ،ًمٞمفإوُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ حيت٤مج اًمٕمٌد 

 ،ومال يٌ٘مك ُمٕمف طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة هلل ،قمغم همػم اهلل اً ورسمام ص٤مر ُمٕمتٛمد ،هل٤م اً هب٤م ص٤مر ُمًتٕمٌد

وؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمتقيمؾ قمغم  ،سمؾ ومٞمف ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل ،وٓ طم٘مٞم٘م٦م اًمتقيمؾ قمٚمٞمف

يـَوِر، َتِعَس َتِعَس َظبُْد » فاًمٜم٤مس سم٘مقًم طمؼِّ أهذا ُمـ و ،همػم اهلل ْرَهِؿ، َتِعَس الدِّ الدِّ

ِؿقَصيِ َظبُْد الَؼطِقَػِي، َتِعَس   :ومٚمق ـمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل ،هذه إُمقر دَ ٌَ وهذا هق قمَ  .«َظبُْد اخْلَ

اهلل ُمـ يروٞمف ُم٤م  ٟمام قمٌدُ إو ،ي٤مه٤م ؾمخطإذا ُمٜمٕمف إو ،ي٤مه٤م ريضإذا اقمٓم٤مه إوم٢من اهلل 

سمٖمْمف أويٌٖمض ُم٤م  ،طمٌف اهلل ورؾمقًمفأوحي٥م ُم٤م  ،ويًخٓمف ُم٤م يًخط اهلل ،يرى اهلل

وهذا هق اًمذى اؾمتٙمٛمؾ  ،داء اهلل شمٕم٤مممأقمويٕم٤مدى  ،وًمٞم٤مء اهللأويقازم  ،اهلل ورؾمقًمف

 .(8)ا.هـ سم٤مظمتّم٤مر  يامناإل

  قمٌد اًمديٜم٤مر: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي: 

غم مجٕمف، اًم٘م٤مئؿ قمغم طمٗمٔمف، ٓ يرى وٓ يٖمْم٥م وٓ حي٥م وٓ ـم٤مًمٌف احلريص قم

وطمرصف قمٚمٞمف، وًمٙمقٟمف هق اعم٘مّمقد  فِ ؿمٖمٗمِ  ةِ ِمدَّ ًمًمف  ه قمٌداً يٌٖمض إٓ ٕضمٚمف، ؾمامَّ 

 اًمٕمٌدَ  ًمف ذم قمٌقديتف، وظمصَّ  ف سم٘مّمده ًمٖمػم اهلل وم٘مد ضمٕمٚمف ذيٙم٤مً ُمـ شمقضمَّ  سمٕمٛمٚمف، ويمؾُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.893-889و888-83/883)"ت٤موىجمٛمقع اًمٗم"اٟمٔمر  (8)
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امؾمف ذم حم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م، يم٤مٕؾمػم اًمذي سم٤مٟمٖم إيذاٟم٤مً  ،يمر دون اعم٤مًمؽ واجل٤مُمعسم٤مًمذِّ 

 .(8)ا.هـ  ٓ جيد ظمالص٤مً 

  ه قمٌدًا هلذه إؿمٞم٤مء ُمع أ-طمٗمٔمف اهلل–وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح اًمٗمقزان ٟمَّف : ؾمامَّ

، وًمٙمـ عم٤َّم يم٤من يٕمٛمؾ ويريد هذه إؿمٞم٤مء ص٤مر قمٌداً هل٤م، وهذه قمٌقدي٦ُم  ـٌ ُمًٚمٌؿ ُم١مُم

ُص إيامٟمف ا.هـ ذٍك، ًمٙمٜمَّف ذٌك أصٖمر، ٓ خُيرضمف   .(2)ُمـ اإليامن وًمٙمٜمَّف ُيٜم٘مِّ

٤م اعمًت٘مٞمؿ اًمث٤مسم٧م قمغم اًمًٜم٦َّم، اًمذي يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف، ومل جيٕمؾ اعم٤مدَّة ؾم٤ٌٌمً  ىمٚم٧ُم: أُمَّ

ٟٓمحراومِف واٟمتٙم٤مؾمتف، ومل ي٤ٌمل هب٤م: وم٢مٟمَّف خمِٚمٌص ص٤مِدٌق جُمدٌّ جمتٝمٌد، ُم٤ًمرٌع إمم 

ٝمرة، وٓ يتٓمٚمَّع عم ١ًموٍل وٓ ًمت٤مضمٍر وٓ ٕطمٍد ؾمقى اهلل اخلػماِت، ٓ يٚمتٗم٧م إمم اًمِمُّ

ضمؾَّ وقمال، سمٕمٞمٌد قمـ يُمؾِّ ُم٤م يٙمقن ؾم٤ٌٌمً ٟٓمحراومِِف، قمٜمده ُزهٌد وورٌع، طمتَّك أٟمَّف ٓ ي١مذن 

ًمف ذم يمثػٍم ُمـ إُمقر، وٓ شُم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتف إذا ؿَمَٗمَع ًمٖمػمه، ٓ ٟم٘مقل ٓ ُيِمٗمَّع ًمف: ٓ: سمؾ 

ف اًمدٟمٞم٤م، سمؾ مهُّف ومٕمؾ اخلػم، ومٚمذًمؽ أراد أن  شُم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتف ًمٖمػمه: ٕٟمَّف أصالً ٓ هتٛمُّ

ُضقَبك لَِعبٍْد آِخٍذ بِِعـَوِن »: يِمٗمع ًمٖمػمه، ومام ىُمٌَِٚم٧ْم ؿمٗم٤مقمتف: يدلُّ قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

ٌَ َرْأُشفُ  ٍة َقَدَموهُ  ،َفَرِشِف ِف َشبِقِؾ اللَِّ أَْصَع َراَشيِ  ،ُمْغَزَّ َراَشِي َكوَن ِف احْلِ  ،إِْن َكوَن ِف احْلِ

وَقيِ وَ  وَقِي َكوَن ِف السَّ عْ  ،إِْن اْشتَلَْذَن ََلْ ُيْمَذْن لَفُ  ،إِْن َكوَن ِف السَّ   .«َوإِْن َصَػَع ََلْ ُيَشػَّ

اسمح ذم هم٤مي٦ٍم ُمـ اًمُٖمْرسَم٦ِم. وإذا يم٤من   وهذا يدلُّ دًٓم٦ًم واوح٦ًم أنَّ هذا اًمّمٜمػ اًمرَّ

 ٖمػمهؿ؟!.همري٤ًٌم رسمَّام ذم أوؾم٤مِط إظمقاٟمِِف ـمالب اًمٕمٚمؿ ومام سم٤مًُمَؽ سم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.272)ص:"طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.2/838)"إقم٤مٟم٦م اعمًتٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد"اٟمٔمر  (2)
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ـْ ُهٜم٤م ٟمًتٗمٞمد وم٤مئدة قمزيزة، وهل: أن دٟمق ُمرشم٦ٌم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اعمًت٘مٞمؿ قمغم  وُِم

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٜمد اًمٜم٤مس ٓ يًتٚمزم ُمٜمف دٟمق ُمرشمٌتف قِمٜمَْد اهلل، سمدًمٞمؾ ىمقًمف 

 .«ُضقبك»

ِة اًمذيـ ٓ يٕمٌئقن سم٤معمًت٘مٞمٛملم:  ـْ أن يتِمٌَّف سم٠مهؾ اعم٤مدَّ ومٚمٝمذا: حيذر ـم٤مًم٥ُِم اًمٕمٚمؿ ُِم

ـْ إظمقاٟمِِف ـمالب اًمٕمٚمؿ، وًمٞمحذر أن شمٙمقن ٟمٔمرشمف ومٞمُٝمٛمِّ  ىم٤مسة ش اعمًُت٘مٞمٛملم اًمث٤مسمتلم ُِم

ة:  ٝمرة واعم٤مدَّ سمف، وإٓ أسمٕمده: قمغم اًمِمُّ ٤ًم يٚمتٛمس ُمٜمف اعمّمٚمح٦م ىمرَّ ـْ يم٤مَن ُمِمتٝمراً أو صمريِّ َُم

ـْ ؾِماَمِت أهؾ اًمٕمٚمؿ.  وم٢منَّ هذه ٟمٔمرُة اجل٤ٌمسمرة وأهؾ اًمِٙمؼْم واًمٌََٓمر. وًمٞمس هذا اًمٗمٕمؾ ُِم

٤ميمؿ.  ؾمٚمَّٛمٜم٤م اهلل وإيَّ
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م ذم اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمؼ ٟمٕمٚمُؿ ي٘مٞمٜم٤ًم أنَّ اعمٞمزان اًمذي يقزن سمف اًمٜم٤َّمس ًمٞمس هق  سمام شم٘مدَّ

 اعم٤مدة، سمؾ اعمٞمزاُن هق اًمٕمٚمُؿ واًمٕمٛمؾ سمف.

ُمٌر يٜمٌٖمل ًمٙمؾِّ ـم٤مًم٥ِِم قمٚمٍؿ أن جيٕمٚمف ذم سم٤مًمِِف، وم٢مٟمَّٜم٤م ىمد وضمدَٟم٤م سمٕمَْمٝمؿ يِزن وهذا أ

ُف، وقمٔمََّٛمُف، وضَمٕمَؾ  ًَ ة َوصمَِؼ سمِف، َوضَم٤مًم اًمٕم٤ممل وـم٤مًم٥َِم اًمٕمٚمِؿ سم٤معم٤مدَّة، ومٛمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده ُم٤مدَّ

سَمُف، واؾمتٛمع ًمدروؾِمِف، واهتؿَّ سمحْمقر يمٚمامشمِِف وظُم  َٓمٌِِف، وىمد ًَمُف اهلَٞم٦ٌََم ذِم َصْدِرِه، وىمرَّ

 ىمٚمٞمَؾ اًمٕمٚمؿ، ريمٞمؽ اعمٜمٝم٩م، ُُمٕمج٤ًٌم سمامًمِِف ُمٖمرورًا!!. -)ص٤مطم٥م اعم٤مدة(-يٙمقن هذا 

ة، مل يٚمتِٗم٧ْم إًمٞمف،  سمخالف اًمث٤َّمسم٧م قمغم اًمًٜم٦َّم، اًمٖمزيِر اًمٕمٚمِؿ: وم٢مٟمَّف إذا يم٤من ىمٚمٞمؾ اعم٤مدَّ

شمٙمٚمََّؿ قمٚمٞمِف، ومل يٕم٠ٌم سمف، َوطَمَّمؾ اًمتَّٝمٛمٞمُش ًمف، وقمدم اعم٤ٌمٓة سمف، وًمرسمَّام اهمت٤مسَمُف، و

 !!. طم٤مول شمِمقُيفو

هب٤م سمٕمُض إوم٤موؾ ُمـ ـمٚم٦ٌِم  اسمتكُمَ  وشم٤مهلل أنَّ هذه هل قملُم اًمٜمٔمرة اًم٘م٤مروٟمٞم٦م اًمتل

 اًمٕمٚمؿ ومام سم٤مًُمَؽ سمٖمػمهؿ.

وىمد رأي٧ُم سم٠ممِّ قمٞمٜملَّ ؿمخّم٤ًم صمري٤مً وًمف أشم٤ٌمٌع، وًمف ؿمٝمرٌة سملم اًمٜم٤مس، ويم٤من سمج٤مٟمٌِِِف 

ٗم٤مء، سمٕمٞمد قمـ اًمتٛمٞمُِّع واًمّذسمذسم٦م، ًمٙمٜمَّف وٕمٞمػ ؿمٞمُخ قمٚمٍؿ وم٤موٍؾ ُمٕمروف سم٤مًمًٜم٦َِّم واًمّم

ًا: وىمد اًمتػَّ يمثػٌم ُمـ اًمٓمالب طمقَل اًمثري، ي٘مٌِّٚمقن يده ورأؾمف، ويٚمتٗمقن  ة ضمدَّ اعم٤مدَّ

٤م أظمر ومٚمؿ أضمد إٓ أٟم٤مؾم٤مً ُمٕمدوديـ سم٤مٕص٤مسمع يًٚمٛمقن قمٚمٞمف قمغم قُمج٤مًم٦ٍم،  طمقًَمُف، وأُمَّ

 صمؿَّ ذهٌقا وسم٘مل ومريدًا. 

٤ٌمً: صمؿَّ  ة شمٕمٛمؾ قمٛمٚمٝم٤م. وسم٘مٞم٧م ُمتٕمجِّ  ىمٚم٧ُم ذم ٟمٗمز: ٓ همراسم٦َم ذم ذًمَِؽ وم٢منَّ اعم٤مدَّ
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ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمُف ومٚمٞمٙمؼمِّ قمغم ٟمٗمًف شمٙمٌػمَة اجلٜم٤مزة: وم٢مٟمَّف ُمٗمتقٌن، ُمريض اًم٘مٚم٥م:  َُم

اً سم٤معم٤مدَّة، ُمٕمٔمِّاًم هل٤م،  ـْ يم٤من ُمٖمؽمَّ إن مل يتداريمف اهلل ومٞمتقب -ٕنَّ هذا ٓ يّمدر إٓ ِمَّ

ُه سم ُ وُمف سم٠مهِٚمِف، واهلل اعمًتٕم٤من.قمٚمٞمف، ويٌٍمِّ ، ويٕمرِّ  ٤محلؼِّ

ُ اًمث٤َّمسم٧م قمغم اًمًٜم٦َّم اًمذي ٓ يٛمٚمؽ اعم٤مدَّة  ـِ اًمُٖمْرسَم٦ِم: ىمد ص٤مَر اًمٕم٤ممِل صُمؿَّ إٟمَّٜم٤م ذم َزَُم

ٚم٦ٌم ؾمحٞم٘م٦م ُمـ ه١مٓء، وأذاٌن همري٤ًٌم سملم أوؾم٤مط ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمِؿ ومٙمٞمػ سمٖمػمهؿ، وهذه همٗم

يٕمرومقن ىمدر اًمٕمٚمؿ  ـهذا اًمنمَّ إٓ اخلُٚمَُّص اًمذي قمٔمٞمٍؿ قمغم اًمٕمٚمِؿ وأهِٚمِف، ٓ ُيدِركُ  سمنمٍّ 

 وأهٚمف.

ة، وإٟمام اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم: ي٘مقل اهلل  ؿم٤مِهُدٟم٤م سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ: أنَّ اعمٞمزاَن ًمٞمس هق اعم٤مدَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ﴿شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ے  ۓ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ       ہ     ھ     ھ  ھ  ھ  ے

﯁   ﯀   ﮿   ﮽  ﮾    ﮼   ﮻     ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳      ﮲    ۓ  

 .[47-45]ؾم٠ٌم: ﴾    

  ذم إُمقال وإوٓد ومٛمـ آُمـ ًمٞمس داظمالً  :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ، 

ٕٟمف شمٕم٤ممم أظمؼم أن أُمقال اًمٕم٤ٌمد وأوٓدهؿ ٓ  :ف ُمـ اًمٙمالم اعمحٛمقل قمغم اعمٕمٜمكوًمٙمٜمَّ 

وم٤مؾمتثٜمك ُمٜمٝمؿ ُمـ  ،ْمٛمـ أن أرسم٤مهب٤م ًمٞمًقا هؿ ُمـ اعم٘مرسملم إًمٞمفوذًمؽ يت :شم٘مرهبؿ إًمٞمف

ؾمقاء يم٤من ًمف ُم٤مل  ٓ ىمري٥م قمٜمده إٓ ُمـ آُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤مً  :أي ،آُمـ وقمٛمؾ ص٤محل٤مً 
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اًمٜم٤مس إًمٞمف سم٠مُمقاهلؿ  وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ٟمٗمك ىمرَب  :وآٟم٘مٓم٤مع ومٞمف أفمٝمر ،أو مل يٙمـ ًمف ،ووًمد

 .(8)ا.هـ  ًمّم٤مًمحوقمٛمٚمٝمؿ ا ،وأصم٧ٌم ىمرهبؿ قمٜمده سم٢ميامَّنؿ ،وأوٓدهؿ

 ﴾ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ﴿وي٘مقل شمٕم٤ممم: 

 .[89-88]اًمِمٕمراء:

  وًمق اومتدى فُ ُمـ قمذاب اهلل ُم٤مًمُ  أي: ٓ ي٘مل اعمرء: ىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ يمثػٍم ،

ـْ ذم إرض مجٞمٕم٤مً ﴾ڦ  ڦ ﴿: سمٛمؾء إرض ذه٤ٌمً  ، وٓ يٜمٗمُع يقُمئذ وًمق اومتدى سمَِٛم

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ﴿امُن سم٤مهلل، وإظمالص اًمديـ ًمف، واًمتؼمي ُمـ اًمنمك: وهلذا ىم٤مل: إٓ اإلي

 .(2)ا.هـ  أي: ؾم٤ممل ُمـ اًمدٟمس واًمنمك ﴾ڄ        ڃ  ڃ

  ُمـ اًمنمك ؿَ ٚمِ هق اًمذي ؾَم  :واًم٘مٚم٥م اًمًٚمٞمؿ: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ، 

ًَ ، واًمِمح ،واحلًد ،واحل٘مد ،واًمٖمؾ آوم٦م  ـ يمؾِّ ُم ؿَ ٚمِ واًمٙمؼم، وطم٥م اًمدٟمٞم٤م واًمري٤مؾم٦م، وم

ه، أُمرَ  ؿمٝمقة شمٕم٤مرُض  ه، وُمـ يمؾِّ ظمؼمَ  شمٕم٤مرُض  ؿمٌٝم٦مٍ  ُمـ يمؾِّ  ؿَ ٚمِ شمٌٕمده ُمـ اهلل، وؾَم 

ىم٤مـمع ي٘مٓمٕمف قمـ اهلل، ومٝمذا اًم٘مٚم٥م  ُمـ يمؾِّ  ؿَ ٚمِ ُمـ يمؾ إرادة شمزاطمؿ ُمراده، وؾَم  ؿَ ٚمِ وؾَم 

 اًمًٚمٞمؿ ذم ضمٜم٦م ُمٕمجٚم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، وذم ضمٜم٦م ذم اًمؼمزخ، وذم ضمٜم٦م يقم اعمٕم٤مد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( ط: دار اًمٗمٙمر.72-4/78)"سمدائع اًمٗمقائد"اٟمٔمر  (8)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من( ط: 339-4/338)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (2)
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ف ُمٓمٚم٘م٤ًم طمتك يًٚمؿ ُمـ مخ٦ًم أؿمٞم٤مء: ُمـ ذك يٜم٤مىمض وٓ شمتؿ ًمف ؾمالُمت

وسمدقم٦م خت٤مًمػ اًمًٜم٦م، وؿمٝمقة خت٤مًمػ إُمر، وهمٗمٚم٦م شمٜم٤مىمض اًمذيمر، وهق  ،اًمتقطمٞمد

 يٜم٤مىمض اًمتجريد واإلظمالص.

يمثػمة شمتْمٛمـ أومرادًا  ُمٜمٝم٤م أٟمقاعٌ  واطمدٍ  يمؾِّ  قمـ اهلل، وحت٧َم  ٥ٌم وهذه اخلٛم٦ًم طمجُ 

 .(8)ا.هـ  ٓ شمٜمحٍم

ڇ  ڇ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڄ  ڃ  ڃ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[84]احلجرات: ﴾  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

مل ي٘مِؾ اهلل شمٕم٤ممم: إنَّ أيمرُمٙمـ قمٜمد اهلل أهمٜم٤ميمؿ، ومل ي٘مؾ: أطم٤ًمسمٙمؿ، وٓ أٟم٤ًمسمٙمؿ، 

 وٓ رء ُمـ ذًمَِؽ: وإٟمَّام ضمٕمؾ اعمٞمزان اًمتَّ٘مقى.

َٓ »: ىم٤مل رؾمقُل اهللِ  َو الـَّوُس، أَ ُّيُّ
َٓ َيو أَ  َٓ  إِنَّ َربَُّؽْؿ َواِحٌد، َوإِنَّ أََبوُكْؿ َواِحٌد، َأ

َٓ َأْشَقَد َظَذ  َٓ أمَْحََر َظَذ َأْشَقَد، َو ، َو  لَِعَجِؿلٍّ َظَذ َظَرِبٍّ
َٓ ، َو َفْضَؾ لَِعَرِبٍّ َظَذ َظَجِؿلٍّ

َّٓ بِولتَّْؼَقى َر، إِ ًُ  ،َأمْحَ . احلدي٨م. أظمرضمف أمحد ىم٤مًمقا: سمٚمَّغ رؾمقُل اهلل، «؟َأَبؾَّْغ

ـ ؾَمِٛمَع هذه اخلٓم٦ٌم قمـ اًمٜمٌلِّ 24389سمرىمؿ )  .(، قمٛمَّ

٦ِم أيْم٤مً: طمدي٨ُم أيب هريرة ، ىم٤مل: ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقَل اهلل ُمـ أيمرم اًمٜم٤َّمس؟  وُمـ إدًمَّ

ـُ َكبِلِّ اللِ، َفقُقُشُػ َكبِلُّ اللِ» ٤مل:ىم ، وم٘م٤مًمقا: ًمٞمس قمـ هذا ٟم٠ًمًُمَؽ،«َأْتَؼوُهؿْ » ٤مل:ىم ، اْب

ـِ َكبِلِّ اللِ ـِ َخؾِقِؾ اللِ ،اْب ـْ َمَعودِِن الَْعَرِب » ، ىم٤مًمقا: ًمٞمس قمـ هذا ٟم٠ًمًمؽ، ىم٤مل:«اْب َفَع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اًمري٤مض-دار اسمـ اجلقزي ( ط: 888-887ص:)"اجلقاب اًمٙم٤مذم"اٟمٔمر  (8)
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ْشَلِم إَِذا َفُؼُفقا7 َتْسلَلُقنِ  وِهؾِقَِّي ِخقَوُرُهْؿ ِف اإْلِ . رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ «ِخقَوُرُهْؿ ِف اجْلَ

 (.2478(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4454)

 ٘مقى، واًمٗم٘مَف ذم ديـ اهلل، واًمٕمٛمؾ سمف.ومجٕمؾ اعمٞمزاَن اًمتَّ 

 ،إِنَّ اللََّ َٓ َيـْظُُر إىَِل ُصَقِرُكْؿ َوَأْمَقالُِؽؿْ »: وُمـ إدًم٦م أيْم٤ًم: ىمقُل رؾمقِل اهلل 

ـْ َيـْظُُر إىَِل ُقُؾقبُِؽْؿ َوَأْظًَملُِؽؿْ 
 .(، قمـ أيب هريرة 2563. رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )«َولَؽِ

  قمٚمٞمف ىمقل اهلل  قمغم ُم٤م يدلُّ  ذا احلدي٨م يدلُّ ه: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم

ڇ  ڇ    ڍ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ﴿: شمٕم٤ممم

هؾ هل يمٌػمة  :أضم٤ًمُمٝمؿ اًمٕم٤ٌمد إمم ٓ يٜمٔمر إمم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مهلل ﴾ڎ ڍ  ڌ  ڌ

اًمّمقر، هؾ هل مجٞمٚم٦م أو  ، وٓ يٜمٔمر إمم؟، أو صحٞمح٦م، أو ؾم٘مٞمٛم٦م؟أو صٖمػمة

إٟم٤ًمب: هؾ هل رومٞمٕم٦م  ا ًمٞمس سمٌمء قمٜمد اهلل، ويمذًمؽ ٓ يٜمٔمر إممهذ ، يمؾُّ ؟ذُمٞمٛم٦م

 اهلل وسملم ، ومٚمٞمس سملمرء ُمـ هذا أسمداً  إُمقال، وٓ يٜمٔمر إمم مم، وٓ يٜمٔمر إ؟أو دٟمٞمئ٦م

يم٤من ُمـ اهلل أىمرب، ويم٤من قمٜمد اهلل أيمرم:  ك، ومٛمـ يم٤من هلل أشم٘مىظمٚم٘مف صٚم٦م إٓ سم٤مًمت٘مق

سمٌدٟمؽ، وٓ سم٠موٓدك، وٓ سم٘مّمقرك، وٓ  ٓ شمٗمتخر سمامًمؽ، وٓ سمجامًمؽ، وٓ إذاً 

إٟمام إذا ووم٘مؽ اهلل ًمٚمت٘مقى ومٝمذا ُمـ ومْمؾ اهلل  ،ؾمٞم٤مراشمؽ، وٓ سمٌمء ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م أسمداً 

 .(8)ا.هـ  وم٠ممحد اهلل قمٚمٞمف ،قمٚمٞمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم.( ط: 8/68)"ذح ري٤مض اًمّم٤محللم"اٟمٔمر  (8)
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٦ِم أيْم٤مً: ىمقُل رؾمقِل اهلل  ًَ َثَلَثيٌ »:  وُمـ إِدًمَّ ِجُع اْثـَونِ  ،َيتْبَُع ادَْقِّ َوَيبَْؼك  ،َفَرْ

ِجُع َأْهُؾُف َوَمولُفُ  ،َيتْبَُعُف َأْهُؾُف َوَمولُُف َوَظَؿُؾفُ  7َمَعُف َواِحدٌ  رواه . «َوَيبَْؼك َظَؿُؾفُ  ،َفَرْ

 .(، قمـ أيب هريرة 2963(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6583اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ءَ »: وىمقًمف  ـِ َوَمثَُؾ إََجِؾ َمثَُؾ َرُجٍؾ لَُف َثَلَثُي أَِخلَّ ، َقوَل لَُف َمولُُف: َأَكو َمثَُؾ ادُْمِم

، َوَقوَل أخُر: َأَكو َمَعَؽ أمَْحُِؾَؽ َوأََضُعَؽ،  ًَ ، َوَدْع َمو ِصئْ ًَ َمولَُؽ، ُخْذ ِمـِّل َمو ِصقئْ

: َأَكو َمَعَؽ، أَْدُخُؾ َمَعَؽ، َوأَْخُرُج   ٌُ ُتُف، َوَقوَل الثَّولِ ًَّ َتَرْكتَُؽ، َقوَل: َهَذا َظَِّشَ َفنَِذا ِم

. َقوَل: َهَذا َظَؿُؾفُ َمَعَؽ، مِ  ًَ سمرىمؿ  "اعمًتدرك". أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم «ًَّ أَْو َحقِقْ

ٜمف اإلُم٤مم اًمقادقمل ذم (، قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم 8/73) ًَّ  "اًمّمحٞمح اعمًٜمد". وطم

 .(8)( ط: دار أصم٤مر 8854سمرىمؿ )

وُمـ إدًم٦م أيْم٤ًم: مجٞمُع أي٤مِت اًمتل شمٌلمِّ ومْمؾ اًمٕمٛمِؾ اًمّم٤مًمِح، وُمآل أصح٤مسمف 

 مم اجلٜم٦َِّم. إ

وقمٚمٞمف: وم٢منَّ اعم٤مل ٓ يٙمقن ؿمٗمٞمٕم٤مً ًمٚمٛمٜمحرِف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، إذا يم٤من ؾم٤ًٌٌم 

﮶  ﴿ ٟٓمحراومِف وزيِٖمِف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﮵    ﮴   ﮳      ﮲    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "أُمث٤مل احلدي٨م"، أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين ذم وضم٤مء احلدي٨م قمـ أيب هريرة  (8)

 (، وهمػمه، سمٜمحقه. 276سمرىمؿ )

 (، سمٜمحقه.7265، أظمرضمف اًمٌزار سمرىمؿ )وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 (، سمٜمحقه.522سمرىمؿ ) "اًمزهد"ظمرضمف ويمٞمع ذم ، أوقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
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]ؾم٠ٌم:  ﴾﮷ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       

47]. 
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ة، اعمٖمؽمَّ سم٤مًمدٟمٞم٤م: ٓ يِزن اًمٜم٤َّمَس  إنَّ اعمٜمحرَف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم اعمُِمٖمػ سم٤معم٤مدَّ

ـْ يم٤مَن يمثػم اعم٤مدَّة قمٔمََّٛمُف  ة: ومَٛم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َِّم واًمتَّ٘مقى واهلُدى: وإٟمَّام يزَّنؿ سم٤معم٤مدَّ

ة وَ  ـْ يم٤من ىمٚمٞمَؾ اعم٤مدَّ هؿ اٟمحراوم٤ًم قمـ اهلُدى، َوَُم ـْ َأْوَوِع اًمٜم٤َّمس وأؿمدِّ َرومٕمُف، وًمق يم٤من ُِم

ٜم٦َّم.  ًُّ ـْ أصم٧ٌِم اًمٜم٤َّمِس قمغم اًمٕمٚمِؿ واًم  اطمتََ٘مَره، وأقمرَض قمٜمف، ووَوَٕمُف، وًمق يم٤من ُِم

قم٤مُف ذم سمٕمِض ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمِؿ، ويم٤من ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم قمٔمٞمامً  ؿُّ اًمزُّ ًُّ ى َهَذا اًم  وىمد َهَ

ًمٖمرسم٦م أهِؾ آؾمت٘م٤مُم٦ِم، وم٢مذا يم٤من زُمٞمُٚمَؽ ذم اًمٓمَّٚم٥م، أو ـم٤مًمٌُِؽ، أو ُمٕمٚمُِّٛمؽ يًػم قمغم 

 ؟!!.وم٠ميُّ هُمْرسم٦ٍم أٟم٧َم ومٞمٝم٤م سمٕمد هذه  هذا اعمٜمقال، ويٜمٔمر إًمٞمؽ هذه اًمٜمٔمرة:

: أنَّ سمٕمَض ُمـ ُيٕمرف سم٤مًمٕمٚمؿ ىمد دمد ُمٜمف اًمتَّٝمٛمٞمش، وقمدم وأكو أخُز بمٍء واقعٍ 

 اًمٕمٚمؿ: وذًمَِؽ ُٕمقر: اعم٤ٌمٓة سم٠مظمٞمف ـم٤مًم٥ِم

٤م ًمٕمدم ؿمٝمرشمف   ُمع ُم٤م قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمث٤ٌمت قمغم اًمًٜم٦َّم.-إُمَّ

ِة قمٜمده. ٦ِم ُم٤مًمِِف، ووٕمِػ اعم٤مدَّ ٤م ًم٘مٚمَّ  وإُمَّ

٤مر واعم١ًموًملم. ٤م ًمٕمدم ُمٕمرومتِِف سم٤مًمتُّجَّ  وإُمَّ

٤مر واعم١ًموًملم، ًمَقضَمْدشمَّف  وشم٤مهلل ًمق يم٤مٟم٧م ًمف ُم٤مدَّة ُمًٌقـم٦م، وُمٕمروم٦م يمٌػمة سم٤مًمتجَّ

اسم٦م، يتقاص ؾ سمف يمثػمًا، ُمع ُم٤م يٚم٘مل ًمف ُمـ اًمٙمٚمامت اعمٕمًقٓت، وإؾم٤مًمٞم٥م اجلذَّ

ٜم٦َّم  ًُّ ٤م ـم٤مًم٥ُِم اًمٕمٚمِؿ اًمث٤مسم٧م قمغم اًم واًمٜمَّٖمامت اًمرٟم٤َّمٟم٦م، ورسمَّام أـمٚمؼ قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م )ؿمٞمخ(، أُمَّ

 اًمٗم٘مػم اًمٖمػم ُمِمٝمقر إذا أراد أن يتقاصؾ سمف شمث٤مىمؾ، وشمرومَّع، وشمٙمؼمَّ قمٚمٞمف، وأقمرض قمٜمف.
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٘مقٌت، شمٜمُٗمر ُمٜمف اًمٜمٗمقس، وشمًتٜمٙمره اًم٘مٚمقب، وُيذيمر سم٤مًمًقء. هذا اًمّمٜمػ ِم

 ٟم٠ًمل اهلل أن يٕم٤مومٞمٜم٤م ُمـ هذا اًمٌالء.

ْكقَو الَِّذي َيْذَهبُقَن إِلَقِْف ادَْوُل » :ىم٤مل رؾمقُل اهلل  . أظمرضمف «إِنَّ َأْحَسوَب َأْهِؾ الدُّ

 . وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح.(، قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري 4225اًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ )

 ْكقَو»: اًمًٜمدي  ىم٤مل أي ومْم٤مئٚمٝمؿ اًمتل يرهمٌقن : «إِنَّ َأْحَسوَب أَْهِؾ الدُّ

 وٓ يٕمرومقن ذوم٤مً  ،ومٞمٝم٤م ويٛمٞمٚمقن إًمٞمٝم٤م ويٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٙم٤مح وهمػمه هق اعم٤مل

وهذا هق اًمذي صدىمف  ،وورقم٤مً  ،أو ديٜم٤مً  ،قمٚمامً  -أيْم٤مً - سمؾ ُمداٟمٞم٤مً  ،ًمف ظمر ُم٤ًموي٤مً آ

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،يمذًمؽ وهمػمه ذًمٞمٌؾ  ،يمٞمٗمام يم٤من ومّم٤مطم٥م اعم٤مل ومٞمٝمؿ قمزيزٌ  ،اًمقضمقد

 .(8)ا.هـ 

  ؾمامهؿ أهؾ اًمدٟمٞم٤م ًمِمٖمٗمٝمؿ هب٤م وـمٛم٠مٟمٞمٜمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م يمام : وىم٤مل اعمٜم٤موي

هل٤م وهل أهؾ وص٤مرت أُمقاهلؿ  يِمٖمػ اًمرضمؾ سم٠مهٚمف وي٠مٟمس إًمٞمٝمؿ ومّم٤مروا أهالً 

طم٤ًمب هلؿ يٗمتخرون هب٤م وحيتًٌقن سمٙمثرهت٤م قمقو٤م قمـ اومتخ٤مره وقمـ إ أطم٤ًمسم٤مً 

 .(2)ا.هـ  سم٠مطم٤ًمهبؿ وأقمروقا قمـ آومتخ٤مر سمٜم٥ًم اعمت٘ملم

 

    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٜمْدي قمغم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل"اٟمٔمر  (8) ًِّ  سمػموت.–( ط: دار اًمٌِم٤مئر 65-6/63)"طم٤مؿمٞم٦م اًم

(."ومٞمض اًم٘مدير"اٟمٔمر  (2)  )ُم٤مدة: إنَّ
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يـ سم٤معم٤مدَّة، اعمٜمحروملم قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َِّم  إِنَّ ىم٤مروَن ُيٕمتؼم إؾمقُة اًمًٞمِّئ٦م ًمٚمٛمٖمؽمِّ

عم٤مدة أن يٙمقٟمقا يم٘م٤مرون، يمام ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ سمًٌٌٝم٤م، وهم٤مي٦ُم أصح٤مب ا

 . (8)شمٞمٛمٞم٦م 

﮴    ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ے ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳   

﮿  ﮽    ﮾  ﮻   ﮼   ﮹   ﮺  ﮸   ﮶   ﮷                     ﮵  ﯀  ﯁ 

ڭ  ڭ  ڭ                                
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمٞم٦م"اٟمٔمر  (8) اقمل واًمرَّ ( ط: وزارة اًمِم١مون 843)ص:"اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م إلصالح اًمرَّ

 اًمًٕمقدي٦م.–اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف 

. 
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ۆئ  ۈئ   ې  ې  ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ

 .[77-76]اًم٘مّمص: ﴾ۈئ   ېئ 

ـْ أقمٔمِؿ اًمِٕمَٔم٤مِت واًمِٕمؼِم، وهل أصٌؾ ذم هذا اعمقوقع، وومٞمٝم٤م  هذه اًم٘مّم٦م شُمٕمتؼم ُِم

ـْ ذًمَِؽ: ة، ُِم  ذيمُر سمٕمض اعمٗم٤مؾمد اًمّم٤مدرة ِمَـّ يم٤من هذا طم٤مًُمُف ُمع اعم٤مدَّ

 آٟمحراف قمـ اهلدى.  - 8

 اًمٌٖمل واًمٕمدوان.  - 2

 آسمتالء سم٤مُٕمقال اًمٙمثػمة.  - 4

ـْ ضمٝم٦م اًمٌََٓمر - 7 – 6 – 5  - 3  واًمٖمرور. ،واًمُٕمج٥م ،واًمٙمؼم ،ُِم

 اًمتًٚمُّط قمغم اعم١مُمٜملم. - 8

 قمدم إظمذ سمٜمّمٞمح٦م اًمٕمٚمامء اًمرسم٤َّمٟملم.  - 9

 قمدم اعم٤ٌمٓة سم٠مهؾ اخلػم واًمّمالح.  - 83

 قمدم شمًخػم اًمٜمٕمٛم٦م ذم ـم٤مقم٦ِم اهلل.  - 88

ٜم٤َمً.  - 82 ًَ  قمدم اؾمتخدام اًمٜمٕمٛم٦م اؾمتخداُم٤مً طَم

 ن يمام أطمًـ اهلل إًمٞمف.قمدم اإلطم٤ًم  - 84

 اإلوم٤ًمد ذم إرض.  - 83

 قمدم اخلقف ُمـ اهلل.  - 85

ـْ ُمٙمر اهلل.  - 86  إُمـ ُِم

 قمدم إؾمداء اًمٜمٕمٛم٦م عمًدُي٤م.  - 87
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 قمدم اعم٤ٌمٓة سمٕمذاب اهلل وؿمديد قم٘م٤مسمِِف.  - 88

 إهمراء اًمٜم٤مس سماَِم هق قمٚمٞمف.  - 89

٦م سمامًمِِف وضمّرهؿ إمم اًمٗمتـ.  - 23  إوالل اًمٕم٤مُمَّ

 قمدم اعم٤ٌمٓة سمٜمٙم٤مل اهلل سمف وأظمذه سم٠مًمٞمؿ قم٘م٤مسمف وؿمديد سمِمٓمف. -  28

 اًمٔمٚمؿ.  - 22

ـَ  ٦م واؾمتخراج ُم٤م ومٞمٝم٤م ُِم وهمػم ذًمَِؽ، وًمٕمؾَّ اهلل أن ُيٞمنِّ زم ذح هذه اًم٘مّمَّ

ـَ اًمٕمٔم٤مت واًمِٕمؼَم . إن ؿم٤مء اهلل.  اًمٗمقائد واًمدرر، سمام ومٞمٝم٤م ُِم
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 (اللِ 
٥ٌِّم احلنة قمغم اًمدٟمٞم٤م، سمام يٙمقن ؾم٤ٌٌمً ًمالٟمحراف قمـ  ًَ ـْ َأقْمَٔمِؿ اًمُٓمُرِق اًمتِل شُم ُِم

ـْ هق أيمثر ُمٜمف ُم٤مًٓ،  اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم: اًمٜمٔمر إمم أهؾ اعم٤مدة، وم٘مد يٜمٔمر اًمِمخص إمم َُم

أن يتحنَّ قمغم دٟمٞم٤مه، ويٜمٔمر إمم ُم٤مًمِِف ويراه ىمٚمٞمالً: ومٞمحت٘مر ٟمٕمٛم٦َم  ومٞمٙمقن ذًمؽ داقمٞم٤ًم إمم

ِف. وىمد يٕم٤مىمٌف اهلل شمٕم٤ممم اهللِ قمٚمٞمف، وهذا آطمت٘م٤مر يقىمٕمف ذم ُمٝم٤مٍو ظمٓمػمٍة قمٚمٞمف وقمغم ديٜمِ 

ًٚم٥ِم قمٚمٞمف اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل قمٜمده، ومال أٟمَّف ص٤مر صمري٤مً، وَمَِمَٙمَر اهلل، وٓ أٟمَّف طم٤مومظ قمغم ُم٤م سم٠من ي

 ، وهذه قم٘مقسم٦ٌم قم٤مضمٚم٦ٌم ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.قمٜمده، وَصؼَمَ 

َؾ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهلل قمـ أيب هريرة  ـْ ُفضِّ إَِذا َكظََر أََحُدُكْؿ إىَِل َم

َؾ َظَؾقْفِ 7 ْؾِؼ ادَْوِل َواخلَ  َظَؾقِْف ِف  ـْ ُفضِّ َّ ـْ ُهَق أَْشَػَؾ ِمـُْف ِِم ي رواه اًمٌخ٤مر «.َفْؾقَـْظُْر إىَِل َم

 (.2964(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6393سمرىمؿ )

ـْ َأْشَػَؾ ِمـُْؽؿْ » وذم رواي٦ٍم عمًٚمؿ: ـْ ُهَق َفْقَقُؽؿْ  ،اْكظُُروا إىَِل َم  ،َوَٓ َتـْظُُروا إىَِل َم

 .«َفُفَق أَْجَدُر َأْن َٓ َتْزَدُروا كِْعَؿَي اللِ

  ػمعمٕم٤مين اخل هذا احلدي٨م ضم٤مُمعٌ  :سمـ سمٓم٤ملاىم٤مل : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

ٓ وضمد ُمـ هق إومٞمٝم٤م  شمتٕمٚمؼ سم٤مًمديـ ُمـ قم٤ٌمدة رسمف جمتٝمداً  اعمرء ٓ يٙمقن سمح٤ملٍ  نَّ ٕ

ًُ  ٧ْم ٌَ ٚمَ ومٛمتك ـمَ  ،ومقىمف سمف ُمـ ذم زي٤مدة شم٘مرِّ  ومٞمٙمقن أسمداً  ،فُ اًمٚمح٤مق سمف اؾمت٘مٍم طم٤مًمُ  فُ ٟمٗم

 طم٤مًٓ  ظمّس أٓ وضمد ُمـ أهٚمٝم٤م ُمـ هق إُمـ اًمدٟمٞم٤م  ظمًٞم٦ًمٍ  وٓ يٙمقن قمغم طم٤ملٍ  ،فسمِّ ر
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 ،أن ٟمٕمٛم٦م اهلل وصٚم٧م إًمٞمف دون يمثػم ِمـ ومْمؾ قمٚمٞمف سمذًمؽ ؿَ ر ذم ذًمؽ قمٚمِ وم٢مذا شمٗمٙمَّ  ،ُمٜمف

 . اهمت٤ٌمـمف سمذًمؽ ذم ُمٕم٤مده ؿُ ٔمُ ومٞمٕمْ  :ومٞمٚمزم ٟمٗمًف اًمِمٙمر ،وضمٌفأ ُمـ همػم أُمرٍ 

اًمِمخص إذا ٟمٔمر إمم ُمـ هق ومقىمف مل  نَّ ٕ :اًمداء ذم هذا احلدي٨م دواءُ  :وىم٤مل همػمه

ًمٞمٙمقن ذًمؽ  :إمم ُمـ هق أؾمٗمؾ ُمٜمف ن يٜمٔمرأودواؤه  ،ن ي١مصمر ذًمؽ ومٞمف طمًداً أي٠مُمـ 

 .إمم اًمِمٙمر داقمٞم٤مً 

خصؾتون » :قمـ ضمده رومٕمف ىم٤مل ،قمـ أسمٞمف ،وىمد وىمع ذم ٟمًخ٦م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م

مـ كظر ف دكقوه إىل مـ هق دوكف فحؿد الل ظذ مو  7صوبراً  مـ كوكتو فقف كتبف الل صوكراً 

 .«بفومـ كظر ف ديـف إىل مـ هق فققف فوقتدى  ،فضؾف بف ظؾقف

 وم٢مٟمف ٓ يٙمت٥م ؿم٤ميمراً  :قمغم ُم٤م وم٤مشمف َػ ؾِم ٤م ُمـ ٟمٔمر ذم دٟمٞم٤مه إمم ُمـ هق ومقىمف وم٠مَ وأُمَّ 

 .(8)ا.هـ  وٓ ص٤مسمراً 

ـْ هق ومقىَمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمامئر واًمُٗمٚمؾ، أو ُمـ ضمٝم٦م  ىمٚم٧ُم: وؾمقاء ٟمٔمر إمم َُم

إرايض، أو ُمـ ضمٝم٦ِم اًمًٞم٤مرات اًمٗم٤مره٦م، أو ُمـ ضمٝم٦ِم اًمّذه٥م واًمٗمْم٦م وحمالهت٤م، أو 

زه٤مت، أو همػم ذًمؽ، هذه يمٚمُّٝم٤م ُمـ زيٜم٦ِم احلٞم٤مِة اًمدٟمٞم٤م، ٓ تئؼ وأُم٤ميمـ اعمٜمُمـ ضمٝم٦م احلدا

َؽ هب٤م. ًَ  شُمتِٕم٥ْم ٟمٗم

وم٠مٟمَّمح إظمقاين ـمالب اًمٕمٚمؿ أٓ يٛمدوا أقمٞمٜمٝمؿ إمم هذه اًمزيٜم٦م، وأٓ يِمٖمٚمقا 

ه اهلل هلؿ ُمـ اخلػم اعمقضمقد، و أن أذه٤مَّنؿ هب٤م، وأن شمٙمقن ٟمٔمرهتؿ ىم٤مسة قمغم ُم٤م ينَّ

 ٦ِم ذاِت اًمٞمد ُمع اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٥ًٌم اًمنمقمل دون أيِّ ومتٜم٦م.ىمٚمَّ قمغم يّمؼموا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.–( ط: دار اًمًالم 88/492)"اًم٤ٌمريومتح "اٟمٔمر  (8)
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 وم٤مىمٜمْع سمام آشم٤مَك اهلل وم٢منَّ ذم ذًمؽ اًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 ومَّؼ اهلل اجلٛمٞمع عم٤م حي٥مُّ ويرىو
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ـْ هق ومقىمف ذم أُمقر  ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤م ذم اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمؼ أنَّ ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمؿ ٓ يٜمٔمر إٓ َُم

ـْ هق أؾمٗمؾ ُمٜمف يمل ٓ يزدري ٟمٕمٛم٦َم اهلل قمٚمٞمف، وحيت٘مره٤م، وأٟمَّف  اعم٤مدة، سمؾ يٜمٔمر إمم َُم

ه اهلل ًمف.يٜمٌٖمل ًمف أن ي٘مٍم قمٞمٜمٞمف قمـ ذًمؽ. وم٢مذا وَمٕمَؾ ذًمَِؽ وم٢مٟمَّف ؾمٞم٘م  ٜمع سمام ينَّ

ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

 .[848]ـمف: ﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ہ

  اهلل وؾمالُمف  تي٘مقل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد صٚمقا: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

 هق قمٚمٞمف: ٓ شمٜمٔمر إمم ه١مٓء اعمؽموملم وأؿم٤ٌمهٝمؿ وٟمٔمرائٝمؿ، وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمؿ وم٢مٟمام

 ُمـ قم٤ٌمدي اًمِمٙمقر. ٌؾ زهرة زائٚم٦م، وٟمٕمٛم٦م طم٤مئٚم٦م، ًمٜمختؼمهؿ سمذًمؽ، وىمٚمٞم

وم٘مد آشم٤مك ظمػًما ِم٤م آشم٤مهؿ، يمام ىم٤مل ذم  ،يٕمٜمل: إهمٜمٞم٤مء ﴾ڻ  ۀ ﴿ وىم٤مل جم٤مهد:

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ﴿أي٦م إظمرى: 

٤ممم ًمرؾمقًمف ذم ظمره اهلل شمٕم، ويمذًمؽ ُم٤م ادَّ [88 - 87]احلجر:      ﴾ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

ڌ  ڌ  ڎ     ﴿ ٓ حُيَّد وٓ يقصػ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: قمٔمٞمؿٌ  اًمدار أظمرة أُمرٌ 

 .(8)ا.هـ  ﴾ھ  ھ  ھ  ے ﴿ وهلذا ىم٤مل:، [5]اًمْمحك:  ﴾ڎ  ڈ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.–( ط: دار اًمًالم 4/228)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)
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  ر اًمٜمٔمرَ ٙمرِّ ، وٓ شمُ قمٞمٜمٞمؽ ُمٕمج٤ٌمً  ٓ متدّ : أي: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي 

يمؾ واعمِم٤مرب اًمٚمذيذة، واعمالسمس إمم أطمقال اًمدٟمٞم٤م واعمٛمتٕملم هب٤م، ُمـ اعمآ ٤مً ُمًتحًٜم

ف زهرة احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، اًمٗم٤مظمرة، واًمٌٞمقت اعمزظمروم٦م، واًمٜم٤ًمء اعمجٛمٚم٦م، وم٢من ذًمؽ يمٚمَّ 

سم٘مٓمع اًمٜمٔمر -سم٠مسمّم٤مر اعمٕمرولم، ويتٛمتع هب٤م  شمٌتٝم٩م هب٤م ٟمٗمقس اعمٖمؽميـ، وشم٠مظمذ إقمج٤مسم٤مً 

ٝم٤م ، وشم٘متؾ حمٌٞم٤مً ومتيض مجٞمٕم ،اًمٔم٤معمقن، صمؿ شمذه٥م هيٕم٤مً  اًم٘مقمُ  -قمـ أظمرة 

وقمِم٤مىمٝم٤م، ومٞمٜمدُمقن طمٞم٨م ٓ شمٜمٗمع اًمٜمداُم٦م، ويٕمٚمٛمقن ُم٤م هؿ قمٚمٞمف إذا ىمدُمقا ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

، ًمٞمٕمٚمؿ ُمـ ي٘مػ قمٜمده٤م ويٖمؽم هب٤م، وُمـ هق أطمًـ وإٟمام ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ومتٜم٦م واظمت٤ٌمراً 

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  قمٛمالً 

 .[5-4]الؽفػ: ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

وأضمؾ  ،وطم٘م٤مئؼ إقمامل اًمّم٤محل٦م ،اًمٕم٤مضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ واإليامن ﴾ھ ھ ﴿

 ِم٤م ُمتٕمٜم٤م سمف أزواضم٤مً  ﴾ھ﴿ اًمرطمٞمؿ ذم ضمقار اًمربِّ  ،واًمٕمٞمش اًمًٚمٞمؿ ،ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ

ٱ  ﴿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،أيمٚمٝم٤م دائؿ وفمٚمٝم٤م ،ًمٙمقٟمف ٓ يٜم٘مٓمع ﴾ے﴿ ،ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف

 .(8) ا.هـ [87-86]إقمغم: ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

هد، وُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب  ٦ِم، واًمزُّ ىمٚم٧ُم: اًم٘مٜم٤مقم٦ُم ؾم٥ٌٌم قمٔمٞمٌؿ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٕمٗمَّ

 اًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.587-586)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)
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، (، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 8353وم٘مد روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ـْ َأْشَؾَؿ، َوُرِزَق َكَػوَفوً، َوَقـََّعُف اللُ »: ىم٤ملأنَّ رؾمقَل اهلل   . «بًَِم آَتوهُ  َقْد أَْفَؾَح َم

، أنَّ ؾَمِٛمَع (، قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد 2439وروى اإلُم٤مم اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

ـْ ُهِدَي إىَِل اإِلْشلَِم، َوَكوَن َظقُْشُف َكَػوَفوً َوَقـِعَ » ي٘مقل: رؾمقَل اهلل  َ
 .«ُضقَبك دِ

  ويدومع  ،ُم٤م يٙمػ قمـ احل٤مضم٤مت :أي «َوُرِزَق َكَػوَفوً »: ىم٤مل اعمٜم٤موي

 .وٓ يٚمح٘مف سم٠مهؾ اًمؽمومٝم٤مت ،واًمٗم٤مىم٤مت اًميورات

 أي ضمٕمٚمف ىم٤مٟمٕم٤مً  ،سمٛمد اهلٛمزةش َوَقـََّعُف اللُ بًَِم آَتوهُ »ىم٤مل اًم٘م٤ميض: اًمٗمالح اًمٗمقز سم٤مًمٌٖمٞم٦م 

واًمٗمالح  ،عمٕمرومتف أن رزىمف ُم٘مًقم ًمـ يٕمدو ُم٤م ىمدر ًمف ةومل يٓمٚم٥م اًمزي٤مد ،سمام أقمٓم٤مه إي٤مه

 وم٢منَّ  :احلالل ُمٜمف :واعمراد سم٤مًمرزق ،امواحلدي٨م ىمد مجع سمٞمٜمٝم. اًمٗمقز سم٤مًمٌٖمٞم٦م ذم اًمداريـ

أي  ،د اًمث٤مين سم٘مٜمعوىمٞمَّ  ،وذيمر إُمريـ ،وأصم٧ٌم ًمف اًمٗمالح ،ُمدح اعمرزوق اعمّمٓمٗمك 

ُم٤م  وأـمٚمؼ إول ًمٞمِمٛمؾ مجٞمعَ ، ومٚمؿ يٓمٚم٥م اًمزي٤مدة ،ٕمف اهلل سم٤مًمٙمٗم٤مفوىمٜمَّ  ،رزق يمٗم٤موم٤مً 

 .ذيمره اًمٓمٞمٌل .يتٜم٤موًمف اإلؾمالمُ 

سمؾ  ،ٕٟمف ٓ يؽمومف ذم ـمٞم٤ٌمت اًمدٟمٞم٤م :اءوص٤مطم٥م هذه احل٤مًم٦م ُمٕمدود ُمـ اًمٗم٘مر

ومٚمؿ يٗمتف ُمـ طم٤مل اًمٗم٘مراء إٓ  ،جي٤مهد ٟمٗمًف ذم اًمّمؼم قمغم اًم٘مدر اًمزائد قمغم اًمٙمٗم٤مف

 .(8)ا.هـ  اعم٠ًمًم٦م لِّ وذُ  ،اًمًالُم٦م ُمـ ىمٝمر اًمرضم٤مل

  اؾمؿ ضم٤مُمع حلّمقل يمّؾ ُمٓمٚمقب  :اًمٗمالح :وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي

 هقب.رحمٌقب، واًمًالُم٦م ُمـ يمّؾ خمقف ُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ُم٤مدة: ىمد(."ومٞمض اًم٘مدير"اٟمٔمر  (8)
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ًمإلؾمالم  َي دِ اًمٕمٌد إذا هُ  وذًمؽ أّن هذه اًمثالث مجٕم٧م ظمػم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وم٢منَّ 

اًمذي هق ديـ اهلل، اًمذي ٓ ي٘مٌؾ ديٜم٤مً ؾمقاه، وهق ُمدار اًمٗمقز سم٤مًمثقاب واًمٜمج٤مة ُمـ 

وضمٝمف قمـ ؾم١مال اخلٚمؼ، صمّؿ متّؿ اهلل  زق اًمذي يٙمٗمٞمف ويٙمػُّ اًمٕم٘م٤مب، وطمّمؾ ًمف اًمرِّ 

آشم٤مه، أي: طمّمؾ ًمف اًمرى سمام أويت ُمـ اًمرزق واًمٙمٗم٤مف، ومل ف سمام ٕمقمٚمٞمف اًمٜمٕمٛم٦م، سم٠من ىمٜمَّ 

 شمٓمٛمح ٟمٗمًف عم٤م وراء ذًمؽ: وم٘مد طمّمؾ ًمف طمًٜم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

اًمٜم٘مص سمٗمقات هذه إُمقر اًمثالصم٦م أو أطمده٤م: إُّم٤م أن ٓ ُيدى ًمإلؾمالم: ومٝمذا  وم٢منَّ 

وًمٙمٜمّف يٌتغم:  ًمإلؾمالم، ىُمٝمام يم٤مٟم٧م طم٤مًمف، وم٢مّن قم٤مىمٌتف اًمِم٘م٤موة إسمدّي٦م، وإُّم٤م سم٠من ُيد

ويمالمه٤م رضر وٟم٘مص يمٌػم، وإُّم٤م سم٠من حيّمؾ ًمف اًمرزق  ،إُّم٤م سمٗم٘مٍر يٜمز، أو همٜمك يٓمٖمل

ومٝمذا  ،اًمٙم٤مذم ُمقؾمٕم٤ًم أو ُم٘مّدرًا، وًمٙمٜمّف ٓ ي٘مٜمع سمرزق اهلل، وٓ يٓمٛمئـ ىمٚمٌف سمام آشم٤مه اهلل

 وم٘مػم اًم٘مٚم٥م واًمٜمٗمس.

ؿ ُمـ ص٤مطم٥م ام اًمٖمٜمك همٜمك اًم٘مٚم٥م، ومٙمف ًمٞمس اًمٖمٜمك قمـ يمثرة اًمٕمرض، إٟمَّ وم٢مٟمَّ 

 ، ويمؿ ُمـ وم٘مػم ذات اًمٞمد، وىمٚمٌف همٜمل راض، ىم٤مٟمع سمرزق اهلل.صمروة وىمٚمٌف وم٘مػم ُمتحنِّ 

غم ٟمٗمًف سملم وٞم٘مٝم٤م ووم٘مره٤م، وسملم وم٘مر قمإذا و٤مىم٧م قمٚمٞمف اًمدٟمٞم٤م مل جيٛمع  مُ وم٤محل٤مزِ 

اًم٘مٚم٥م وطمنشمف وطمزٟمف، سمؾ يمام يًٕمك ًمتحّمٞمؾ اًمرزق ومٚمٞمًع ًمراطم٦م اًم٘مٚم٥م، 

 .(8)ا.هـ  وؾمٙمقٟمف وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف. واهلل أقمٚمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قع جمٛم"يمام ذم  "هبج٦م ىمٚمقب إسمرار وىمرة قمٞمقن إظم٤ٌمر ذم ذح ضمقاُمع إظم٤ٌمر"اٟمٔمر  (8)

 اًمري٤مض.-( ط: اعمٞمامن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 5/876)"رؾم٤مئٚمف
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(، 2567روى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) يمامذم هم٤مي٦ٍم ُمـ اًم٘مٜم٤مقم٦ِم،  وىمد يم٤من اًمٜمٌلُّ 

َلِل ىم٤مًم٧م:  (، قمـ قم٤مئِم٦م 2972وُمًٚمؿ سمرىمؿ ) َلِل ُثؿَّ اهْلِ
إِْن ُكـَّو لَـَـْظُُر إىَِل اهْلِ

ـِ َوَمو ُأوقَِدْت ِف َأْبقَوِت َرُشقِل اللَِّ  ٍي ِف َصْفَرْي قول ظروة بـ الزبر:  ،ورٌ كَ  َثَلَثَي أَِهؾَّ

 ًُ ًْ ؟ َمو َكوَن ُيِعقُشُؽؿْ 7 َيو َخولَيُ  :َفُؼْؾ َْشَقَداِن التَّْؿُر َوادَْوءُ  :َقولَ ْٕ  .ا

(، واًمٚمٗمظ ًمف، قمـ قم٤مئِم٦م 2973(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6353وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ ُخبْ  َمو َصبَِع َرُشقُل اللَِّ ىم٤مًم٧م:   وٍم تِبَوًظو ِم  .ِز ُبرٍّ َحتَّك َمَه لَِسبِقؾِفِ َثلََثَي َأيَّ

 لََؼْد َموَت َرُشقُل اللَِّ ىم٤مًم٧م: (، قمـ قم٤مئِم٦م 2973وروى ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ًٍ ِف  ـْ ُخبٍْز َوَزْي . َوَمو َصبَِع ِم َتْْيِ   َيْقٍم َواِحٍد َمرَّ

َذَكَر ُظَؿُر ىم٤مل:  (، قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػْم 2978وروى ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ْكقَوَمو َأَصوَب الـَّ  ـَ الدُّ ًُ َرُشقَل اللَِّ  :َفَؼوَل  ،وُس ِم َيظَؾُّ الْقَْقَم َيْؾتَِقى َمو ََيُِد  لََؼْد َرَأْي

  َدَقلً َيْؿَلُ بِِف َبطْـَُف.

(، قمـ قم٤مئِم٦م 2974(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6358وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

َ لََؼْد ىم٤مًم٧م:  ـْ َش  َرفِّ  َوَمو ِف  َرُشقُل اللَِّ  ُتُقفِّ  ٍء َيلُْكُؾُف ُذو َكبٍِد إَِّٓ َصطُْر َصِعٍر ِف ِم

ًُ ِمـُْف َحتَّك َضوَل َظَذَّ َفؽِْؾتُُف َفَػـِكَ  َرفٍّ ِل   . َفلََكْؾ

(، قمـ قم٤مئِم٦م 2382(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6356وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ  َكوَن فَِراُش َرُشقِل اللَِّ ىم٤مًم٧م:   ـْ َأَدٍم َوَحْشُقُه ِم  .لِقٍػ ِم
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َمو َتَرَك ىم٤مل:  (، قمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث 2749وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

و َرُشقُل اللَِّ  َٓ ِديـَوًرا ،ِظـَْد َمْقتِِف دِْرَُهً َٓ َظبًْدا ،َو َٓ َأَميً  ،َو َٓ َصقْئًو ،َو َّٓ َبْغَؾتَُف  7َو إِ

 . الْبَقَْضوَء َوِشَلَحُف َوَأْرًضو َجَعَؾَفو َصَدَقيً 

 .واعم٤مدة ُمع اًمدٟمٞم٤م طم٤مل ٟمٌٞمِّٜم٤م هذا هق 

ٍد ُققًتو»يدقمق، وي٘مقل ويم٤من  . رواه اًمٌخ٤مري «الؾَُّفؿَّ اْجَعْؾ ِرْزَق آِل َُمَؿَّ

 .(، واًمٚمٗمظ ًمف، قمـ أيب هريرة 8355(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6363سمرىمؿ )

، قمغم أٟمَّف يم٤من ىم٤مدرًا أن يدقمق اهلل  ويٗمتح يمؾُّ ذًمؽ ىمٜم٤مقم٦ًم ُمٜمف سمام ينَّ اهللُ قمزَّ وضمؾَّ

قمٚمٞمف ُمـ ظمزائـ إرض، ًمٙمٜمَّف أسمك إٓ أن يٙمقن أُمره اًمٙمٗم٤مف. ٕٟمَّف ذح طم٤مًَمُف ذم 

ًَ »: هذه اًمدٟمٞم٤م سم٘مقًمف َّٓ َكَراكٍِى اْشتَظَؾَّ ََتْ ْكقَو إِ َمو ِل َوَمو لِؾّدكقَو، َمو َأَكو ِف الدُّ

ٗمظ ًمف، واسمـ ُم٤مضمف ( واًمٚم2477. أظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ )«َصَجَرٍة، ُثؿَّ َراَح َوَتَرَكَفو

، وهق طمدي٨ٌم  (، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد4739(، وأمحد سمرىمؿ )3839سمرىمؿ )

 صحٞمٌح.

(، وهق 2733، أظمرضمف أمحد سمرىمؿ ) وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌَّمس

 صحٞمٌح.

 :(8)ُيٕمزى إمم اًمِم٤مومٕمل أٟمَّف ىم٤مل 

ـــــْؽ   َرَأيــ٧ُم اًم٘مٜمـــ٤مقم٦َم رأَس اًمِٖمٜمَـــك ًِ
ـــــ٤م  ُِمْتَ َ ـــــْرُت سم٠َِمْذَي٤مهِل  وَمِّم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.–( ط: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 832)ص:"ديقان اًمِم٤مومٕمل"اٟمٔمر  (8)
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ـــَك سمَ  ـــِل قَمـٚم ـــالَ َذا َيـَراٟم ـــِِف       وَم ٤مسم

ـــؿٍ  ــال ِدْرَهـ ـــ٤ًم سم ـــرُت همـٜمِٞمَّ  ومِّم

 

ـــــْؽ َوٓ َذا  ــــِف  ُُمٜمَْٝمِٛمـ ـــــِل سمِ              َيَراٟم

ـ٤مِس ؿِمــٌَْف اعمَِٚمــْؽ   َأُُمــرُّ قَمٚمـــك اًمٜمَـّ
 

 

             :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ 

 شم٘مٜمَّْع سماِم يٙمٗمٞمَؽ واؾمتٕمِٛمِؾ اًمرو٤م

 قمـ يمثـرة اعمـ٤مِل إٟمَّـام        وَمَٚمٞمس اًمِٖمٜمك

 

ــ        ــٌُِح أْم مُتِز ــدري َأشُمّم ــؽ ٓ شم وم٢مٟمَّ

ـْ ىِمٌَـِؾ اًمـٜمَّٗمسِ     يٙمقُن اًمِٖمٜمَك واًمٗم٘مُر ُِم

 

  :وىم٤مل اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد ذم ضمقاسمِِف ؾمٚمٞمامَن سمـ طمٌٞم٥م سمـ اعمٝمٚم٥َّم 

ــَٕم٦ٍم  ــُف ذم ؾَم ــٚمٞمامَن أينِّ قمٜمْ ــْغ ؾم َأسمِٚم

ل سمٜمٗمزــ إينِّ ٓ أَرى أطمــدًا   ؿُمــحِّ

ـْ ىمدٍر ٓ اًمٕمجُز يٜم٘مُّمـُف ا زق قم ًمرِّ

 اًمٗم٘مُر ذم اًمٜمَّٗمِس ٓ ذم اعم٤مِل شَمْٕمِرومـف       

 

ــ٤مِل       ــ٧ُم ذا ُم ــػَم أينِّ ًمً ــًك هم وذِم هِمٜم

    يٛمــقُت َهــْزًٓ وٓ يٌ٘مــك قمــغم طمــ٤ملِ 

ـــ٤مِل              ـــقُل حُمْتَ ـــف طم ـــدك ومٞم وٓ يزي

 يمذا يٙمقن اًمِٖمٜمَك ذم اًمـٜمَّٗمِس ٓ اعمـ٤مِل  

 

 

  ٥ٌم ُمـ صمالصم٦ِم ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد واء ُمريمَّ : اقمٚمْؿ أنَّ هذا اًمدَّ

 أريم٤من:
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 اًمّمؼم، واًمٕمٚمؿ، واًمٕمٛمؾ. وجمٛمقع ذًمَِؽ مخ٦ًُم أُمقٍر:

٘مٜم٤مقم٦م ومٞمٜمٌٖمل أن ًمومؼ ذم اإلٟمٗم٤مق، ومٛمـ أراد اإول: آىمتّم٤مد ذم اعمٕمٞمِم٦م، واًمرِّ 

ُمٜمف، ومٞم٘مٜمع سم٠مي ـمٕم٤مم  ج ُم٤م أُمٙمٜمف، ويرد ٟمٗمًف إمم ُم٤م ٓسمدَّ قمـ ٟمٗمًف أسمقاب اخلرو يًدَّ 

 :يم٤من، وىمٚمٞمؾ ُمـ اإلدام، وصمقب واطمد، ويقـمـ ٟمٗمًف قمغم ذًمؽ، وإن يم٤من ًمف قمٞم٤مٌل 

 ..ومػمد يمؾ واطمد إمم هذا اًم٘مدر.

 ًمف ذم احل٤مل ُم٤م يٙمٗمٞمف، ومال يٙمقن ؿمديد آوٓمراب ٕضمؾ اًمث٤مين: إذا شمٞمنَّ 

رزىمف ٓ سمد أن ي٠مشمٞمف، وًمٞمٕمٚمؿ أن  سم٠منَّ  إُمؾ، واًمٞم٘ملمُ  ويٕمٞمٜمف قمغم ذًمؽ ىمٍُم  ،اعمًت٘مٌؾ

إن روح  "أٟمف ىم٤مل :  اًمِمٞمٓم٤من يٕمده اًمٗم٘مر. وقمـ اسمـ ُمًٕمقد ، قمـ رؾمقل اهلل 

اًم٘مدس ٟمٗم٨م ذم روقمك، أٟمف ًمٞمس ُمـ ٟمٗمس متقت طمتك شمًتٙمٛمؾ رزىمٝم٤م واضمٚمٝم٤م، 

٤ميص اهلل وم٤مشم٘مقا اهلل وأمجٚمقا ذم اًمٓمٚم٥م، وٓ حيٛمٚمٜمٙمؿ اؾمتٌٓم٤مء اًمرزق أن شمٓمٚمٌقه سمٛمٕم

 . "قمز وضمؾ، وم٢مٟمف ٓ يدرك قمٜمد اهلل إٓ سمٓم٤مقمتف 

 ... ومال يٜمٌٖمل أن يْمٓمرب ىمٚمٌف :يم٤من يٜمتٔمر اًمرزق ُمٜمف قمٜمف سم٤مٌب  وإذا اٟمًدَّ 

آؾمتٖمٜم٤مء، وُم٤م ذم اًمٓمٛمع واحلرص ُمـ  اًمث٤مًم٨م : أن يٕمرف ُم٤م ذم اًم٘مٜم٤مقم٦م ُمـ قمزِّ 

ع ُم٤م حيّمؾ ًمف ُمـ . وًمٞمس ذم اًم٘مٜم٤مقم٦م إٓ اًمّمؼم قمـ اعمِمتٌٝم٤مت واًمٗمْمقل، ُملِّ اًمذُّ 

 صمقاب أظمرة، وُمـ مل ي١مصمر قمزَّ ٟمٗمًف قمـ ؿمٝمقشمف، ومٝمق ريمٞمؽ اًمٕم٘مؾ، ٟم٤مىمص اإليامن.

اًمراسمع: أن يٙمثر شمٗمٙمره ذم شمٜمٕمؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وأراذل اًمٜم٤مس واحلٛم٘مك ُمٜمٝمؿ، 

صمؿ يٜمٔمر إمم أطمقال إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم، ويًٛمع أطم٤مديثٝمؿ، ويٓم٤مًمع 

لم ُمِم٤مهب٦م أراذل اًمٕم٤معملم، أو صٗمقة اخلٚمؼ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، طمتك أطمقاهلؿ، وخيػم قم٘مٚمف سم
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ُيقن قمٚمٞمف اًمّمؼم قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مًمٞمًػم، وأٟمف إن شمٜمٕمؿ سم٤مٕيمؾ وم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م أيمثر 

 أيمالً ُمٜمف، وإن شمٜمٕمؿ سم٤مًمقطء وم٤مًمٕمّمٗمقر أيمثر ؾمٗم٤مدًا ُمٜمف .

٤مل، ويٜمٔمر إمم اخل٤مُمس: أن يٗمٝمؿ ُم٤م ذم مجع اعم٤مل ُمـ اخلٓمر، يمام ذيمرٟم٤م ذم آوم٤مت اعم

 ...ف ذم اًمديـ،ومقىمَ  ـْ ف ذم اًمدٟمٞم٤م، وإمم ُمَ دوٟمَ  ـْ صمقاب اًمٗم٘مر، ويتؿ ذًمؽ سم٠من يٜمٔمر أسمدًا ُمَ 

وىمٍم إُمؾ، وأن يٕمٚمؿ أن هم٤مي٦م صؼمه ذم اًمدٟمٞم٤م أي٤مم ىمالئؾ  ،إُمر: اًمّمؼم قمامدُ 

ا.هـ ، ومٞمٙمقن يم٤معمريض اًمذي يّمؼم قمغم ُمرارة اًمدواء عم٤م يرضمق ُمـ اًمِمٗم٤مء ًمتٛمتع دائؿٍ 

(8). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.289-287)ص:"خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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م ذم اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمؼ ٟمٕمٚمُؿ أنَّ اًمٖمٜمك ًمٞمس جمَّرد همٜمك اعم٤مدَّة: سمؾ إنَّ اًمٖمٜمك  سمام شم٘مدَّ

سم٤مًم٘مٜم٤مقم٦ِم: ومٛمـ ىمٜمَّٕمف اهلل وم٘مد أهمٜم٤مه. وؾمقاء أهمٜم٤مه سم٤مًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم أو سم٤مًمرى سم٘مٚمٞمؾ 

ة.  اعم٤مدَّ

َـّ الِْغـَك ِغـَك الـَّْػسِ »:  ىم٤مل رؾمقُل اهلل
ـْ َكثَْرِة الَْعَرِض َولَؽِ . «لَقَْس الِْغـَك َظ

 .(، قمـ أيب هريرة 8358(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6336رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

  ًمٞمس طم٘مٞم٘م٦مَ  :ُمٕمٜمك احلدي٨م :سمـ سمٓم٤ملاىم٤مل : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ومٝمق جيتٝمد ذم   قمٚمٞمف ذم اعم٤مل ٓ ي٘مٜمع سمام أويتاهلل عَ ـ وؾمَّ ِمَّ  يمثػماً  ٕنَّ  :اعم٤ملِ  ٜمك يمثرةُ اًمٖمِ 

ٜمك همِ ٜمك ام طم٘مٞم٘م٦م اًمٖمِ إٟمَّ و ،ًمِمدة طمرصف ف وم٘مػمٌ ومٙم٠مٟمَّ  ،آزدي٤مد وٓ ي٤ٌمزم ُمـ أيـ ي٠مشمٞمف

وٓ  ،قمغم آزدي٤مد ْص ومل حيرِ  ،وريض، سمف عَ ٜمِ وىمَ ، وهق ُمـ اؾمتٖمٜمك سمام أويت ،اًمٜمٗمس

  .ف همٜملٌّ ذم اًمٓمٚم٥م ومٙم٠مٟمَّ  أًمحَّ 

 كٜمَ أو اًمٕمٔمٞمؿ أو اعمٛمدوح هق همِ  ٤مومعَ ك اًمٜمَّ ٜمَ اًمٖمِ  أنَّ ك احلدي٨م ُمٕمٜم :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل

وطمّمؾ  ،ٛم٧ْم وقمٔمُ ، تومٕمزَّ  ،٧م قمـ اعمٓم٤مُمعٗمَّ أٟمف إذا اؾمتٖمٜم٧م ٟمٗمًف يم :فُ وسمٞم٤مٟمُ  ،اًمٜمٗمس

هل٤م ُمـ احلٔمقة واًمٜمزاه٦م واًمنمف واعمدح أيمثر ُمـ اًمٖمٜمك اًمذي يٜم٤مًمف ُمـ يٙمقن وم٘مػم 

 ،وسمخٚمف ،ًمدٟم٤مءة مهتف ،٤ًمئس إومٕم٤ملوم٢مٟمف يقرـمف ذم رذائؾ إُمقر وظم :اًمٜمٗمس حلرصف

 وأذّل  ،طم٘مػمٍ  ومٞمٙمقن أطم٘مر ُمـ يمؾِّ  ،ويّمٖمر ىمدره قمٜمدهؿ، ويٙمثر ُمـ يذُمف ُمـ اًمٜم٤مس

 .ذًمٞمؾٍ  ُمـ يمؾِّ 
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ٓ حيرص قمغم  ،سمام رزىمف اهلل ك اًمٜمٗمس يٙمقن ىم٤مٟمٕم٤مً ٜمَ سمٖمِ  َػ ِّم اعمتَّ  أنَّ  :واحل٤مصؾ

سمؾ يرى سمام ىمًؿ  ،١مالوٓ يٚمحػ ذم اًمً ،ٚم٥موٓ يٚمح ذم اًمٓمَّ ، آزدي٤مد ًمٖمػم طم٤مضم٦مٍ 

ًمٙمقٟمف ٓ ي٘مٜمع سمام  :ُمٜمف سمٗم٘مر اًمٜمٗمس قمغم اًمْمدِّ  ُػ ِّم واعمتَّ  ،ومٙم٠مٟمف واضمد أسمداً  ،اهلل ًمف

صمؿ إذا وم٤مشمف اعمٓمٚمقب طمزن  ،أُمٙمٜمف فٍ وضم ذم ـمٚم٥م آزدي٤مد ُمـ أيِّ  سمؾ هق أسمداً  لأقمٓم

 .ومٙم٠مٟمف ًمٞمس سمٖمٜمل ،لقمٓمف مل يًتٖمـ سمام أُ ٕٟمَّ  :ُمـ اعم٤مل ومٙم٠مٟمف وم٘مػمٌ  ،َػ وأؾِم 

سم٠من  قِمْٚماَمً  ،واًمتًٚمٞمؿ ُٕمره ،ام يٜمِم٠م قمـ اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤مممإٟمَّ ك اًمٜمٗمس ٜمَ ؿ همِ صم

وُم٤م أطمًـ ىمقل  ،واًمٓمٚم٥م صقمـ احلر ٌض ومٝمق ُمٕمرَّ  ،وأسم٘مك اًمذي قمٜمد اهلل ظمػمٌ 

 :اًم٘م٤مئؾ

 .راـٜمك وم٘مـ٤مد ذاك اًمٖمِ قمَ  زاد ؿمٞمئ٤مً  وم٢منْ        طم٤مضم٦مٍ  دِّ ؾَم  ـْ ُمِ  ٞمَؽ ٤م يٙمٗمِ ُمَ  سِ ٗمْ ك اًمٜمَّ ٜمَ همِ 

 ،طمّمقل اًمٙمامٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م :راد سمٖمٜمك اًمٜمٗمسيٛمٙمـ أن يُ  :ٞمٌلوىم٤مل اًمٓم

 :مم ذًمؽ أؿم٤مر اًم٘م٤مئؾإو

ـؼ اًمـٗمٜميُ  ـْ وُمَ    رُ ـاًمٗم٘مْ  َؾ ـٕمَ ي ومَ ذِ ـوم٤مًمَّ  رٍ ـوم٘مْ  ٦مَ ـ٤مومَ ـخم        فِ ـ٤مًمِ ـُم عِ ـذم مجْ  ٤مقم٤مِت ًَّ

ٓ ذم مجع  ،حتّمٞمؾ اًمٙمامٓت :وهق :ف ذم اًمٖمٜمك احل٘مٞم٘مليٜمٌٖمل أن يٜمٗمؼ أوىم٤مشمَ  :أي

 .اٟمتٝمك.  وم٘مراً إٓوم٢مٟمف ٓ يزداد سمذًمؽ  :اعم٤مل

ام حيّمؾ ٟمَّ إو ،م أفمٝمر ذم اعمرادًمٙمـ اًمذي شم٘مدَّ  -ن يم٤من يٛمٙمـ أن يرادإو-وهذا 

، ومٞمتح٘مؼ أٟمف اعمٕمٓمل اعم٤مٟمع ،سم٠من يٗمت٘مر إمم رسمف ذم مجٞمع أُمقره :همٜمك اًمٜمٗمس سمٖمٜمك اًم٘مٚم٥م

ومٞمٜمِم٠م قمـ اومت٘م٤مر  ،ويٗمزع إًمٞمف ذم يمِمػ رضائف ،ويِمٙمره قمغم ٟمٕمامئف ،ومػمى سم٘مْم٤مئف

گ  گ  ﴿ :ٜمك اًمقارد ذم ىمقًمفواًمٖمِ  ،ف شمٕم٤مممٜمك ٟمٗمًف قمـ همػم رسمِّ اًم٘مٚم٥م ًمرسمف همِ 
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وٓ خيٗمك ُم٤م يم٤من ومٞمف  ،ُمٙمٞم٦م أي٦مَ  نَّ ٢موم :ك اًمٜمٗمسٜمَ قمغم همِ  ُل يتٜمزَّ  [8]اًمْمحك: ﴾گ  گ

 . (8)ا.هـ  قمٚمؿأواهلل  ،أن شمٗمتح قمٚمٞمف ظمٞمؼم وهمػمه٤م ُمـ ىمٚم٦م اعم٤مل ىمٌَؾ  اًمٜمٌل 

اً يم٤مذم واذم ؿم٤مذم ٓ ُمزيد قمٚمٞمف.ىمٚم٧ُم: هذا يمال  ٌم ٟمٗمٞمٌس ضمدَّ

 ، أنَّ رؾمقَل اهلل(، قمـ قمٛمرو سمـ شمٖمٚم٥م 924وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ُأيت سمامٍل أو ؾمٌٍل، وم٘مًٛمف، وم٠مقمٓمك رضم٤مًٓ، وشمرَك رضم٤مًٓ، ومٌٚمٖمف أنَّ اًمذيـ شمَرَك قَمتٌََقا، 

و َبْعدُ »ومحِٛمَد اهللَ صمؿَّ أصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿَّ ىم٤مل:  ُجَؾ  َفَقاللِ  7َأمَّ ُجَؾ َوَأَدُع الرَّ ُْظطِل الرَّ َٕ  ،إِِّنِّ 

ـْ الَِّذي أُْظطِل ـْ  ،َوالَِّذي َأَدُع َأَحىُّ إَِلَّ ِم ـْ ُأْظطِل أَْقَقاًمو دَِو أََرى ِف ُقُؾقِِبِْؿ ِم
َولَؽِ

َؾعِ  َزِع َواهْلَ ـْ الْ  َوَأكُِؾ َأْقَقاًمو إىَِل َمو َجَعَؾ اللُ  ،اجْلَ ْرِ ِف ُقُؾقِِبِْؿ ِم فِقِفْؿ َظْؿُرو  ،ِغـَك َواخْلَ

ـُ َتْغؾَِى   .«ْب

٦م، ومٞمف أنَّ اًمٜمٌلَّ طمدي٨ٌم هذا  د أصح٤مسَمُف اًم٘مٜم٤مقم٦م، وومٞمف ومٞمف ُمققمَٔم٦ٌم ىمقيَّ يم٤من ُيٕمقِّ

 تح أسمقاب اًمدٟمٞم٤م قمغم ُمـ يم٤من همٜمّل وماًمتزيمٞم٦م ًمٙمؾِّ ُمـ يم٤من همٜمٞم٤َّمً ذم ٟمٗمًف، وومٞمف َُمٜمع 

 ، وم٤مًمٖمٜمك هِمٜمَك اًمٜمَّٗمس.اًمٜمٗمس

 

    

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض.–( ط: دار اًمًالم 429-88/428)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر  (8)
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ل ُم٤مٌل ُمـ  ل يمٌػمٌة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، واعم٤مل اًمذي ي٠ميت قمـ ـمريؼ اًمتًقُّ اًمتًقُّ

 طمراٍم، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ِة وآصم ـْ يم٤من حُم٤ًٌِّم ًمٚمامدَّ ذ هذه اعمٝمٜم٦َم اخلٌٞمث٦م َُم ذ وىمد اختَّ ره٤م قمغم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، واختَّ

٤م سمثقب ُمِم٤مريع اخلػم، ومدظمؾ قمٚمٞمف  ٝم٤م سمٚم٤ٌمس اًمٕمٚمؿ، وشمزيَّ ًَ هل٤م أؾم٤مًمٞم٥م وظُمٓمَٓم٤ًَم، وأًمٌَ

٦ِم واعمٝم٤مٟم٦ِم، واحل٘م٤مرة واًمدٟم٤مءِة واًمقؾم٤مظم٦ِم  ـْ هذا اًم٤ٌمب، وأىمحٛمف ذم اًمذًمَّ اًمِمٞمٓم٤من ُِم

قمقة( ووو ...واخل٤ًمؾم٦م، ومّم٤مر ٓ ي٘مٜمع إٓ إذا ؾم٠مل اًمٜم٤َّمس سم٤مؾمؿ )اًمٕمٚمؿ( و)ا  ًمدَّ

ـُ ًمف اًمِمٞمٓم٤من هذا اًمٕمٛمؾ، ومٞمزداد رهم٦ًٌم ومٞمف، وإذا ُٟمِّمَح  ٌََف  ويزيِّ أًم٘مك قمٚمٞمؽ اًمِمُّ

ٜمف ٤مه اًمتل ًم٘مَّ  اًمِمٞمٓم٤من، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. ٤مإيَّ

، ورشم٥َّم قمٚمٞمف اًمٕمذاب اًمِمديد ذم اًمدٟمٞم٤م إنَّ هذا اًمٗمٕمؾ طمّذر ُمٜمف رؾمقل اهلل 

 وأظمرة.

أََٓ » ٞمٜم٤م اعم٤ٌميٕم٦م أن ٓ يّمدر ُمٜم٤َّم هذا اًمٗمٕمؾ، وم٘م٤مل:قمٚموًمِِٕمَٔمِٛمِف أظمذ اًمٜمٌلُّ 

. صُمؿَّ ىَمْد سَم٤مَيْٕمٜم٤َمَك َي٤م َرؾُمقَل اهللِ :وَمُ٘مْٚمٜم٤َم:  ىم٤مل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ«. ؟ُتبَويُِعقَن َرُشقَل الل

ْٓمٜم٤َم َأْيِدَيٜم٤َم َوىُمْٚمٜم٤َم ىَمْد سَم٤مَيْٕمٜم٤َمكَ : ىَم٤مَل  «.َأَٓ ُتبَويُِعقَن َرُشقَل اللِ» :ىَم٤مَل  ًَ َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ  وَمٌَ

ُكقا بِِف َصقْئًو َظَذ َأْن َتْعبُُدوا اللَ» :ىَم٤مَل  ،وَمَٕمالََم ُٟم٤ٌَمِيُٕمَؽ  ْؿسِ  ،َوَٓ ُتَّْشِ َؾَقاِت اخْلَ ، َوالصَّ

وَمَٚمَ٘مْد َرَأْي٧ُم سَمْٕمَض أُوًَمِئَؽ «. َوَٓ َتْسلَلُقا الـَّوَس َصقْئًو -َوأََهَّ يَمِٚمَٛم٦ًم ظَمِٗمٞم٦ًَّم  - ،َوُتطِقُعقا

٤مُه.ا ٠مَُل َأطَمًدا ُيٜم٤َمِوًُمُف إِيَّ ًْ ُ٘مُط ؾَمْقُط َأطَمِدِهْؿ وَماَم َي ًْ  (.8334رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) ًمٜمََّٗمِر َي
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ـْ ي٠ًمل اًمٜم٤مس ؾم٤مومالً، وم٘م٤مل: وضَمَٕمؾ  ْػَذ » َُم ـْ الْقَِد السُّ  ،الْقَُد الُْعْؾقَو َخْرٌ ِم

ْػَذ ِهَل ال، َفولْقَُد الُْعْؾقَو ِهَل ادُْـِْػَؼيُ  وئَِؾيُ َوالسُّ (، وُمًٚمؿ 8329. رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )«سَّ

 .(، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 8344سمرىمؿ )

ْػَذ »: وىم٤مل  ـْ الْقَِد السُّ ـْ َتُعقُل  ،الْقَُد الُْعْؾقَو َخْرٌ ِم َدَقِي  ،َواْبَدْأ بَِؿ َوَخْرُ الصَّ

ـْ َطْفِر ِغـًك ُف اللُ ،َظ ـْ َيْستَْعِػْػ ُيِعػَّ ـْ َيْستَ  ،َوَم ـِ ُيْغـِِف اللُ َوَم . رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ «ْغ

 .(، قمـ طَمِٙمٞمؿ سمـ طمزام 8343(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8327)

٦ٌم ودٟم٤مءٌة وؿمٞمْٜم٤مً ذم وضمف ص٤مطمٌف، وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل  ًَّ ـْ »: وهذا اًمٗمٕمؾ ظِم َم

ًْ َصقْـَوً ِف َوْجِففِ  ، َكوَك سمرىمؿ  "ؾمٜمٜمف"ارُمل ذم . أظمرضمف اًمد«َشلََل الـَّوَس َوُهَق َظـَْفو َغـِلٌّ

 . وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.ُمقمم رؾمقل اهلل  (، قمـ صمقسم٤من 8635)

ـَ اًمٕمذاب اعمٝملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، اعمٌلمَّ ذم ىمقل رؾمقل اهلل إِنَّ »: َُمَع ُم٤م ؾمٞمالىمل ُِم

ُجُؾ ُشْؾطَوَكوً أَْو ِف  َّٓ َأْن َيْسلََل الرَّ ُجُؾ َوْجَفُف، إِ . « أَْمٍر َٓ َبدَّ ِمـْفُ ادَْسللََي َكدٌّ َيُؽدُّ ِِبَو الرَّ

. (، قمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 688(، واًمؽمُمذي سمرىمؿ )8649رواه أسمق داود سمرىمؿ )

 وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح.

ؿٍ  َولَقَْس ِف  َٓ َتَزاُل ادَْْسلَلَُي بِلََحِدُكْؿ َحتَّك َيْؾَؼك اللَ» وىم٤مل   . «َوْجِفِف ُمْزَظُي حَلْ

 .(، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر8333ىمؿ )(، وُمًٚمؿ سمر8373رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ْؿ َتَؽثًُّرا» :وىم٤مل ـْ َشلََل الـَّوَس َأْمَقاهَلُ َفْؾقَْستَِؼؾَّ أَْو  ،َفنِكًََّم َيْسلَُل مَجًْرا 7َم

قَْستَْؽثِرْ 
 .(، قمـ أيب هريرة 8338. رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )«لِ
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ًٓ أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ وضم٤مء سمٜمحقه قمـ ؾمٝمؾ سمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م  ُمٓمقَّ

 (، وهمػمه. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.8629)

ـْ َغْرِ َفْؼٍر7 َفَؽلكًََّم َيلُْكُؾ اجَلْؿرَ »: وىم٤مل  ـْ َشلََل ِم محد سمرىمؿ . أظمرضمف أ«َم

 . وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.(، قمـ طُمٌٌْم سمـ ضمٜم٤مدة 87538)

قَْسلَلَـِل َفلُْظطِقَُف، َفقَـْطَؾُِؼ َومَ » :وىم٤مل 
ُجؾَّ َيلْتِقْـِل ِمـُْؽْؿ لِ و ََيِْؿُؾ ِف إِنَّ الرَّ

َّٓ الـَّورَ   "اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن". أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن يمام ذم «ُحْضـِِف إِ

 . وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح. (، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 4484سمرىمؿ )ٓسمـ سمٚم٤ٌمن 

ىَم٤مَل قُمَٛمُر: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم وُماَلًٟم٤م َووُماَلًٟم٤م  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ىم٤مل:

، ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل  ـِ ٜم٤َمِن اًمثَّٜم٤َمَء، َيْذيُمَراِن َأٟمََّؽ َأقْمَٓمٞمْتَُٝماَم ِديٜم٤َمَرْي ًِ
ِلُّ  حُيْ َـّ َواللِ ُفَلًكو » :اًمٜمٌَّ

لَؽِ

ٍة إىَِل ِموَئٍي، َفًَم َيُؼقُل َذاَك، َأَمو َواللِ إِنَّ أََحَدُكْؿ  ـْ َظََّشَ َمو ُهَق َكَذلَِؽ لََؼْد َأْظطَقْتُُف ِم

ـْ ِظـِْدي َيتَلَبَّطَُفولَقُْخرِ  ٧َم إسِْمٓمِِف، َيْٕمٜمِل َٟم٤مًرا .«ُج َمْسلَلَتَُف ِم ىَم٤مَل: ىَم٤مَل قُمَٛمُر: ، َيْٕمٜمِل شَمُٙمقُن حَتْ

َ شُمْٕمٓمِٞمٝمَ  ٤مُهْؿ ؟ ىَم٤مَل:٤م َي٤م َرؾُمقَل اهللِ مِل َّٓ َذاَك، َوَيلَْبك اللُ ِل الْبُْخَؾ » إِيَّ . «َفًَم َأْصـَُع َيلَْبْقَن إِ

 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.88333ىمؿ )أظمرضمف أمحد سمر

 :وُمع هذا اًمققمٞمد اًمِمديد: وم٤مًم٤ًمئؾ ٓ جيد سمريم٦ًم ذم هذا اعم٤مل، وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌلُّ 

ِ  َفَقاللِ ،ادَْْسلَلَيِ  َٓ ُتْؾِحُػقا ِف » أََحٌد ِمـُْؽْؿ َصقْئًو َفتُْخِرَج لَُف َمْسلَلَتُُف ِمـِّك َصقْئًو  لَٓ َيْسلَلُـ

(، قمـ ؾمٛمرة سمـ 8338. رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ )«قُبَوَرَك لَُف فِقًَم َأْظطَقْتُفُ فَ  7َوَأَكو لَُف َكوِرهٌ 

 .ضمٜمدب 
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ٌة ُحْؾَقةٌ 7 َيو َحؽِقؿُ » :وىم٤مل  ـْ أََخَذُه بَِسَخوَوةِ َكْػٍس  ،إِنَّ َهَذا ادَْوَل َخِِضَ َفَؿ

ْ ُيبَوَرْك لَُف فِقفِ  ،ُبقِرَك لَُف فِقفِ  اِف َكْػٍس ََل ـْ أََخَذُه بِنِْْشَ َٓ َيْشبَعُ  ،َوَم الْقَُد  ،َكولَِّذي َيلُْكُؾ َو

ْػَذ  ـْ الْقَِد السُّ َٓ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اهللِ :ىَم٤مَل طَمِٙمٞمؿٌ  .«الُْعْؾقَو َخْرٌ ِم َواًمَِّذي سَمَٕمثََؽ سم٤ِمحْلَؼِّ 

ْٟمٞم٤َم  َيدْ  وَمَٙم٤مَن َأسُمق سَمْٙمٍر  ،َأْرَزُأ َأطَمًدا سَمْٕمَدَك ؿَمٞمْئ٤ًم طَمتَّك ُأوَم٤مِرَق اًمدُّ
ِ
قُمق طَمِٙمٞماًم إمَِم اًْمَٕمَٓم٤مء

 :وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ  ،َدقَم٤مُه ًمِٞمُْٕمٓمِٞمَُف وَم٠َمسَمك َأْن َيْ٘مٌََؾ ُِمٜمُْف ؿَمٞمْئ٤ًم صُمؿَّ إِنَّ قُمَٛمَر  ،وَمٞم٠َْمسَمك َأْن َيْ٘مٌََٚمُف ُِمٜمْفُ 

ُف  ٚمِِٛملَم قَمغَم طَمِٙمٞمٍؿ أيَنِّ َأقْمِرُض قَمَٚمٞمِْف طَم٘مَّ ًْ  وَمٞم٠َْمسَمك إيِنِّ ُأؿْمِٝمُديُمْؿ َي٤م َُمْٕمنَمَ اعمُْ
ِ
ـْ َهَذا اًْمَٗمْلء ُِم

ـْ اًمٜم٤َّمِس سَمْٕمَد َرؾُمقِل اهللِ .َأْن َي٠ْمظُمَذهُ  َ .  وَمَٚمْؿ َيْرَزأْ طَمِٙمٞمٌؿ َأطَمًدا ُِم رواه  طَمتَّك شُمُقذمِّ

(، قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام8345(، واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8372اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

. 

 : 

اًمتٓمٚمُّع واًمٓمَّٛمع سم٤مًمٌمء. هذا ُمٜمٝملٌّ قمٜمف، حلدي٨م طمٙمٞمؿ سمـ  آؾمتنماف هق

 طمزام اًم٤ًمسمؼ. 

 ،ُيْٕمٓمِٞمٜمِل اًْمَٕمَٓم٤مءَ   يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ ىم٤مل:  وطمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ـْ ُهَق َأوْمَ٘مُر إًَِمٞمِْف ُِمٜمِّل ءٌ  7ُخْذهُ » :وَمَ٘م٤مَل  ،وَم٠مىَُمقُل َأقْمٓمِِف َُم ـْ َهَذا ادَْوِل َشْ ًَ  إَِذا َجوَءَك ِم َوَأْك

َٓ َفَل ُتتْبِْعُف َكْػَسَؽ  َٓ َشوئٍِؾ َفُخْذُه َوَمو  ٍف َو (، 8374. رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )«َغْرُ ُمَّْشِ

 (.8335وُمًٚمؿ سمرىمؿ )
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ـْ »ي٘مقل: ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهللِ  وطمدي٨م ظم٤مًمد سمـ قمديٍّ اجلٝمٜمل َم

ـْ َغْرِ َمْسلَلٍَي، وَ  ـْ َأِخقِف ِم ُه، َفنِكًََّم ُهَق َبَؾَغُف َمْعُروٌف َظ َٓ َيُردَّ اِف َكْػٍس، َفْؾقَْؼبَْؾُف َو َٓ إِْْشَ

 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمح.87946. أظمرضمف أمحد سمرىمؿ )«ِرْزٌق َشوَقُف اللُ إِلَقْفِ 



، ذم طمدي٨ٍم (، قمـ ؾمٝمؾ سمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م 8629أظمرَج اإلُم٤مم أسمق داود سمرىمؿ )

ـَ الـَّورِ »: ىم٤مل رؾمقُل اهلل  ـمقيٍؾ وومٞمف: ـْ َشلََل َوِظـَْدُه َمو ُيْغـِقِف َفنِكًََّم َيْستَْؽثُِر ِم . «َم

وُم٤م اًمِٖمٜمك اًمذي ٓ  -ىم٤مل اًمٜمٗمٞمكم أطمدر اًمرواة–وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقَل اهلل: وُم٤م ُيٖمٜمٞمف؟ 

قفِ »يٜمٌٖمل ُمٕمف اعم٠ًمًم٦م؟ ىم٤مل:  يِف َوُيَعشِّ  .«َقْدُر َمو ُيَغذِّ

 .«أَْن َيُؽقَن لَُف ِصبَْع َيقٍم َولَقَؾٍي، َأْو لَقَْؾٍي َوَيقمٍ »قوٍع آظمر: وىم٤مل اًمٜمٗمٞمكم ذم ُم

ىم٤مل:  (، قمـ أيب سمنٍم ىمٌٞمّم٦م سمـ اعمخ٤مرق8333وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ْٚم٧ُم مَح٤َمًَم٦ًم وَم٠َمشَمٞم٧ُْم َرؾُمقَل اهللِ ٛمَّ َدقَ » :وَمَ٘م٤مَل  ،َأؾْم٠َمًُمُف ومِٞمَٝم٤م  حَتَ ُي َفـَلُْمَر أَقِْؿ َحتَّك َتلْتِقَـَو الصَّ

 :إِنَّ ادَْْسلَلََي َٓ ََتِؾُّ إَِّٓ ََٕحِد َثلََثيٍ  7َيو َقبِقَصيُ » :صُمؿَّ ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل «. لََؽ ِِبَو

َؾ مَحَولَيً  ًْ لَُف ادَْْسلَلَُي َحتَّك ُيِصقبََفو 7َرُجٍؾ ََتَؿَّ  .ُثؿَّ ُيْؿِسُؽ  ،َفَحؾَّ

ًْ مَ  َحٌي اْجتَوَح
ـْ  7ولَفُ َوَرُجٍؾ أََصوَبتُْف َجوئِ ًْ لَُف ادَْْسلَلَُي َحتَّك ُيِصقَى قَِقاًمو ِم َفَحؾَّ

ـْ َظقٍْش  :َأْو ىَم٤مَل  -َظقٍْش   .-ِشَداًدا ِم

ًْ ُفلًَكو  ـْ َقْقِمِف لََؼْد أََصوَب َجو ِم
ـْ َذِوى احْلِ َوَرُجٍؾ أََصوَبتُْف َفوَقٌي َحتَّك َيُؼقَم َثلََثٌي ِم

ًْ لَُف ادَْْس  7َفوَقيٌ  ـْ َظقٍْش َفَحؾَّ ـْ َظقٍْش  :َأْو ىَم٤مَل  -لَلَُي َحتَّك ُيِصقَى قَِقاًمو ِم  .-ِشَداًدا ِم

ـَ ادَْْسلَلَِي َيو َقبِقَصُي ُشْحتًو َيلُْكُؾَفو َصوِحبَُفو ُشْحتًو َـّ ِم  .«َفًَم ِشَقاُه
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م:  ـْ َغْرِ َفْؼٍر ...»وذم طمدي٨م طمٌٌْم اعمت٘مدِّ ـْ َشلََل ِم  .«َم

َـّ  ـْ ؾم٠مََل ِِم ًمٞمس هق يمذًمَِؽ، أو يم٤من يمذًمؽ طمتَّك ُأقمٓمل ُم٤م يٙمٗمل يقَُمف وًمٞمٚمتَف: وَمَٛم

أ قمغم أُمقال اًمٜم٤مس، وص٤مر اًمذي ي٠ميمٚمف ؾمحت٤مً، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.  وم٘مد دمرَّ

ـْ ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من ٓ ؾمٞمام ذم هذا اًم٤ٌمب.  ومٚمٞمحذر ـم٤مًم٥َِم اًمٕمٚمؿ ُِم
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ة ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمض ـُمالب اًمٕمٚمؿ،  ُة ُصَقٍر ًمالؾمتنماف ًمٚمامدَّ ـْ هٜم٤مك قِمدَّ ُِم

 أظمٓمره٤م:

٤مر. – 8  اًمدظمقل قمغم إُمراء واًمقزراء واًمتجَّ

ب واعمٞمقل إًمٞمٝمؿ. – 2  جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع وإهقاء واًمتَّحزُّ

 اًمًٙمقت قمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ويمتامن احلؼ. – 4

 ـْ يَمثَُر ُم٤مًُمُف.اًمثٜم٤مء واعمدح عمَِ  - 3

ًا اًمٕمقَن واًمتقومٞمؼ ُمـ  وؾم٠مذيمر يمؾَّ صقرة سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قمغم وضمِف آظمتّم٤مر، ُمًتَِٛمدَّ

 اهلل شمٕم٤ممم.  
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ظمقُل قمغم إُمراء واًمقزراء واًمتجَّ   اًمٜمٗمقس، وُمٗمت٤مٌح اًمدُّ
ِ
٤مر ظمٓمػٌم قمغم ُوٕمٗم٤مء

إله٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمؿ، وسم٤مٌب ًمالٟمحراف،: وذًمَِؽ إذا مل يٙمـ ًمدظمقًمف طم٤مضم٦م ذقمٞم٦م شمٚمجئف 

ًمٚمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ، ُمـ ُٟمّْمٍح، أو ُمِمقرٍة، أو شمٖمٞمػم عمٜمٙمٍر سم٤مًمتل هل أطمًـ دون أيِّ ومتٜم٦ٍم، 

ِف أٟمَّف ىمد ُيٗمتـ هبؿ.
ًِ  أو قمرف ُمـ ٟمٗم

ـَ البَ مَ »: وم٘مد ىم٤مل رؾمقُل اهلل  بََع الَص  ييَ ودِ ـْ َشَؽ ـِ اتَّ  ـْ مَ َغَػَؾ، وَ  دَ قَجَػو، وَم

ـْ وؾطَ ك أبقاب السُّ تَ أَ  (، وأسمق داود سمرىمؿ 2256أظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ ) .شن افتَتَ

 .(، وهمػممه٤م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 2859)

ـَ »( 3423وذم ًمٗمٍظ قمٜمد اًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ ) ْؾطَوَن اْفتُتِ ـْ اتَّبََع السُّ  . «َوَم

ـْ َبَدا »(، وًمٗمٔمف: 8846، قمٜمد أمحد سمرىمؿ )ـ طمدي٨م أيب هريرة وضم٤مء ُم َم

ـَ  ، َوَمو اْزَداَد َظبٌْد ِم ـَ
ْؾطَوِن اْفتُتِ ـْ َأَتك َأْبَقاَب السُّ قَْد َغَػَؾ، َوَم ـِ اتَّبََع الصَّ َجَػو، َوَم

ـَ اللِ ُبْعًدا َّٓ اْزَداَد ِم ْؾطَوِن ُقْرًبو، إِ ـٌ سمٛمجٛمقع ؿم«السُّ ـْ . واحلدي٨م طمً قاهده، وُم٤م ُِم

حف اإلُم٤مم إًم٤ٌمين ذم  ؾمٜمـ "، و"ؾمٜمـ أيب داود"وم٘مرة إٓ وهل٤م ؿمقاهد. وىمد صحَّ

 وهمػممه٤م ُمـ اعمراضمع. "اًمؽمُمذي

  وذًمؽ ٕن اًمداظمؾ قمٚمٞمٝمؿ إُم٤م أن يٚمتٗم٧م إمم شمٜمٕمٛمٝمؿ : ىم٤مل اعمٜم٤موي

ومتْمٞمؼ  ،أو ُيٛمؾ اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ُمع وضمقسمف ومٞمٗمًؼ ،ومٞمزدري ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف
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وإُم٤م أن يٓمٛمع ذم دٟمٞم٤مهؿ وذًمؽ هق  ،ٝمؿ وسم٘مٌٞمح ومٕمٚمٝمؿٛم٢مفمٝم٤مر فمٚمصدورهؿ سم

 .(8)ا.هـ  اًمًح٧م

  إنَّ قمغم أسمقاِب اًمًٚمٓم٤من ىم٤مل اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد :

ـْ ديٜمٙمؿ  ـْ ُدٟمٞم٤مهؿ إٓ أص٤مسمقا ُِم تَٜم٤ًَم يمٛم٤ٌمِرِك اإلسمِؾ، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ شُمّمٞمٌقن ُِم
ومِ

 .(2)ُمثَٚمُف ا.هـ 

 إي٤ميمؿ وُمقاىمػ اًمٗمتـ، : يب اجلٚمٞمؾ طمذيٗم٦ُم سمـ اًمٞمامن وىم٤مل اًمّمح٤م

ىمٞمؾ: وُم٤م ُمقاىمػ اًمٗمتـ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل: أسمقاب إُمراء، يدظمؾ أطمديمؿ قمغم 

 .(4)إُمػم ومٞمّمدىمف سم٤مًمٙمذب، وي٘مقل ًمف ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ا.هـ 

  يم٤من ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس وأذومٝمؿ واعمٜمٔمقر إًمٞمٝمؿ ذم : وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

يـ اًمذيـ ي٘مق ، ويم٤من آظمرون يٚمزُمقن -يٕمٜمل إُمراء–ُمقن إمم ه١مٓء ومٞم٠مُمروَّنؿ اًمدِّ

سمٞمقهتؿ، ًمٞمس قمٜمدهؿ ذًمؽ، ويم٤من ٓ يٜمتٗمع هبؿ وٓ يذيمرون، صمؿ سم٘مٞمٜم٤م طمتك ص٤مر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ُمـ(. )طمرف اعمٞمؿ( )ُم٤مدة: "ومٞمض اًم٘مدير"اٟمٔمر  (8)

(، قمـ ىمت٤مدة، قمـ 23633سمرىمؿ )( 88/487) "ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق"رواه ُمٕمٛمر يمام ذم  (2)

ٌؿ ومٞمٝم٤م. اسمـ ُمًٕمقد، ورواي٦م ُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة ذم همػم اًمتٗمًػم   ُمتٙمٚمَّ

سمًٜمد (، 23634سمرىمؿ )( 487-88/486) "ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق"رواه ُمٕمٛمر يمام ذم  (4)

 .(8834)ؿ سمرىم "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"صحٞمح. واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 
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اًمذيـ ي٠مشمقَّنؿ ومٞم٠مُمروَّنؿ ذار اًمٜم٤مس، واًمذيـ ًمزُمقا سمٞمقهتؿ ومل ي٠مشمقهؿ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس 

 .(8)ا.هـ 

  ُف، ومال ُيقضمد : َُم٤م أؾْمَٛمَجُف سم٤موىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمحٜمقن ًُ ًمٕم٤ممِلِ أن ُي١مشمك جمٚم

 .(2)ومٞمف، ومٞم٠ًُمُل قمٜمف: ومٞمُ٘م٤مل: إِٟمَّف قمٜمد إُمػم 

اظمٚملم يٗمرُح إذا سمٚمٖمف أنَّ  ـَ اًمدَّ ٤م اًمٞمقم ُم٤م أوْمَخَره سم٤ِمًمٕم٤ممِلِ ...، وم٢منَّ يمثػماً ُِم ىمٚم٧ُم: أُمَّ

ص٤مر اًمٜم٤َّمس أٟمَّف  قمٜمد إُمػم، ويٗمتخر سمذًمؽ، ًمػُمي اًمٜم٤مس ي٠ًمًمقن قمٜمف ومٞمُ٘م٤مل: إٟمَّف

ـْ ضمٜمِس ؿمٞمخف ومٞمَٕمُٔمُؿ اًمِمٞمخ ذم قمٞمٜمٞمف، ويرشمٗمع،  ٤م اًمٓم٤مًم٥م اًمذي هق ُِم قمٔمٞماًم، وأُمَّ

ويزداد ًمف هٞم٦ٌم، ويِمٞمع ويذيع سملم اًمٜم٤مس أنَّ اًمِمٞمخ قمٜمد إُمػم يٗمتخر سمذًمؽ، وهذه 

ًمٕمٚمؿ هل قملُم اًمٜمٔمرِة اعم٤مدِّي٦م اًمتل ىمد هُمِرؾم٧م ذم ىمٚمقب اعمٜمتٙمًلم واعمٜمحروملم قمـ ا

 . قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ.(4)الب اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م ُمـ ُمِم٤ميخ وـم

  ومتٙمٚمؿ –: ىم٤مل أسمق طم٤مزٍم : وضمْدتُّ اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمئلم وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: وم٘م٤مل اًمزهري: إٟمف ضم٤مري وُم٤م  -سمٙمالم ـمقيؾ ذيمره اسمـ ظمٞمثٛم٦م

 يمٜم٧م أرى أن هذا قمٜمده. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.8837سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  (8)

 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.8887سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  (2)

٦م ُأجل٠م إمم اًمدظمقل قمٚمٞمف: ومٚمف قمذره، ذط قمدم  (4) اًمٚمٝمؿ إٓ إذا يم٤من حل٤مضم٦ٍم ذقمٞم٦ٍم ُم٤مؾمَّ

 آومتخ٤مر واًمُٕمج٥م..
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ون ُمـ اًمًٚمٓم٤من وم٘م٤مل أسمق طم٤مزم: ًمق يمٜم٧ُم همٜمٞم٤مً ًمٕمرومتٜمل، إن اًمٕمٚمامء يم٤مٟمقا يٗم رُّ

 .(8)ويٓمٚمٌٝمؿ، وإَّنؿ اًمٞمقم ي٠مشمقن أسمقاب اًمًٚمٓم٤من، واًمًٚمٓم٤من يٗمّر ُمٜمٝمؿ!! ا.هـ 

ـْ ُئمٝمر اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم  ٦ًم واىمٕمٞم٦ًَّم ًمٌٕمِض َُم ىمٚم٧ُم: وهذا هق اًمقاىمُع، وأذيمُر ُهٜم٤َم ىِمّمَّ

َـّ ُيٙمثر اًمدظمقل قمغم ةٌ  ِِم ٤مر ِِمَـّ أقمِرومف ومٞمٝم٤م قمٔم٦ٌم وقِمؼْمَ  :، وهلاًمقزراء واًمتجَّ

ٍة ذه٥م إمم إطمدى اًمٌٚمدان اعمؽموم٦م، وأراد اًمدظمقل قمغم أطمد اًمقزراء،  أٟمَّف ذات ُمرَّ

اس ذم أؾمٗمؾ اًمٕمامرة، وصمالصم٦م ذم  اس، ويم٤من ًمٚمقزير صمالصم٦م طمرَّ وم٤مؾمت٠مذن سمٕمَض احلرَّ

 ٝمؿومقىمهؿ اًمٗمقق سمج٤مٟم٥م اًم٤ٌمب، وم٠مِذن ًمف اًمذيـ ذم إؾمٗمؾ، واشمَّّمٚمقا سم٤مًمذيـ 

اس، ىم٤مًمقا ًمف: ُمرطم٤ٌمً: ومام وأظمؼموهؿ هبذا اًمدينء: ومٚمامَّ َص  ِٕمَد إمم اًمٗمقق واًمت٘مك سم٤محلرَّ

اٟمتٝمقا ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م إٓ وأوضمٕمقه رضسم٤مً، أظمذوا سمٚمحٞمتف، وٟمزقمقا قِماَمَُمتَف وضمٌَّتف، صمؿَّ 

ٗم٤مً  ـْ أطم٥مَّ اًمدظمقل قمغم إُمراء واًمقزراء شمزًمُّ . هذا ضمزاُء يمؾِّ َُم ـِ ج ًِّ أودقمقه ذم اًم

 ُيؿ. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.وشمٙمثُّرًا وـمََٛمَٕم٤ًم عم٤َِم ذم أيد

 ـْ ي٠مظمذ قمٜمَْؽ. وم٘م٤مل: ٓ وىمٞمؾ ًمألقمٛمش : ًم٘مد أطمٞمَٞم٧َْم اًمٕمٚمَؿ سمٙمثرِة َُم

ٝمؿ ٌذ ُمـ شمٕمجٌقا: وم٢منَّ صُمٚمث٤ًم ُمٜمٝمؿ يٛمقشمقن ىمٌؾ أن ُيدِريُمقا، وصمٚمث٤ًم يٚمزُمقن اًمًٚمٓم٤من وم

ـَ اًمث٤مًم٨م   .(2)ىمٚمٞمٌؾ ُمـ ُيٗمِٚمُح ا.هـ اعمقشمك، وُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.8394سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  (8)

 (. 8885سمرىمؿ ) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  (2)

(. 95سمرىمؿ ) "اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع"وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 

 = وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح. 
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 أذيُمُر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:  ىمٚم٧ُم: َصَدَق، وهذا هق اًمقاىمُع،

ُد اًمًٜم٦ََّم، وىم٤مُِمُع اًمٌدقم٦َم ذم هذا اًمٕمٍم، اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  ، جُمَدِّ

َرطَمَؾ إًمٞمف أًمقٌف ُم١مًمَّٗم٦م ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ واعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء ُمـ ؿمتَّك سم٘م٤مع إرض، 

 ذم هذا اًمٕمٍم. ُمـ اًمٌالد اعمًٚمٛم٦ِم واًمٙم٤مومرِة، ومٕمٚمََّؿ وأٟمت٩َم صمروَة قمٔمٞمٛم٦ًم ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػمٌ 

 يمؿ دَرؾمقا واؾمتٗم٤مدوا؟

ؾمقا وقمٚمَّٛمقا؟  ويمؿ اًمذيـ درَّ

٘مقا وأًمَّٗمقا؟  ويمؿ اًمذيـ طم٘مَّ

 ويمؿ اًمذيـ أظمذوا ُم٤ًمضِمَد وُمرايمَِز قمٚمٛمٞم٦َّم؟

 ويمؿ اًمذيـ ظمٓمٌقا ووقمٔمقا وٟمّمحقا وأُمروا سم٤معمٕمروِف وَّنقا قمـ اعمٜمٙمر؟

ؿ يمثػٌم ىمد ٓ حُيَم قمددهؿ.  اجلقاُب: إَّنَّ

 ؿ اًمذيـ صمٌتقا قمغم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َِّم وقمِٛمٚمقا سمٕمٚمٛمٝمؿ؟ًمٙمـ اًم١ًمال هق: يم

 ُهٜم٤م َيَ٘مُع اًم١ًمال.

ـْ يُمؾِّ ُم٤مئ٦ٍم. يمام َذيَمَر  زوا وأصمٛمروا واطمٌد ُِم إنَّ اًمذيـ صمٌتقا قمغم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم وسمرَّ

 .-وإن يم٤من ومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٦م-. إقمٛمش 

ة. وـمُُرق اٟمحراومف وص ـِ اٟمحرف سم٥ًٌم اعم٤مدَّ قره٤م واًمتًٕم٦م واًمتًٕمقن: ُمٜمٝمؿ َُم

 وأٟمقاقمٝم٤م يمثػمٌة. قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثَُر ُمـ يٓمٚم٥م احلدي٨م ذم زُمـ إقمٛمش، وم٘مٞمؾ ًمف: ي٤م أسم٤م إٓ أٟمَّف سمٚمٗمظ: قمـ إهائٞمؾ ىم٤مل: يم =

ٍد ُم٤م شَمَرى ُم٤م أيمثرهؿ؟ ىم٤مل: ٓ شمٜمٔمروا إمم يمثرهتؿ، صمٚمثٝمؿ يٛمقشمقن، وصمٚمثٝمؿ يٚمح٘مقن  حمٛمَّ

 سم٤مٕقمامل، وصمٚمثٝمؿ ُمـ يمؾِّ ُم٤مئ٦ٍم ُيٗمِٚمُح واطمٌد ا.هـ. 
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٤مر. ـِ اٟمحرف سم٥ًٌم خم٤مًمٓم٦م إُمراء واًمتجَّ  وُمٜمٝمؿ ُم

ـْ ُم٤مَت.  وُمٜمٝمؿ َُم

ـٍ يمثػمٍة: ُمٖمٌقٌط، وُيرضمك ًمف اجلزاء  تَ
ـْ ومِ واًمذي ُم٤مَت قمغم قمٚمٍؿ وؾمٜم٦ٍَّم َوؾَمِٚمَؿ ُِم

. ـَ ًَ  احلَ

ـْ ُهٜم٤م ٟمًتٗمٞمُد ومقائد:  وُِم

خَص ٓ ي يغ إومم: أنَّ اًمِمَّ ِف اًمزَّ ًِ ـُ قمغم ٟمٗم  .ؾمقاء يم٤من ؿمٞمخ٤ًم أو ـم٤مًم٤ٌمً ٠مُم

اًمث٤مٟمٞم٦م: أنَّ اًمِمٞمخ ٓ يٖمؽّم سم٤مًمٙمثرة، وٓ يٕمج٥م هب٤م، سمؾ َي٠ًمُل اهللَ اًمث٤ٌمَت. وهلذا 

ـْ هذا اجلٛمِع مخ٦ًم ًمٜمٗمع اهلل هبؿ. سمٜمحق هذا  يم٤من اإلُم٤مم اًمقادقمل ي٘مقل: ًمق يّمٗمقا زم ُِم

 طمٗمٔمف اهلل. –ذيمر ًمٜم٤م ؿمٞمُخٜم٤م حيٞمك احلجقري 

ـْ أن يزيَغ سمٕمُْمٝمؿ  اًمث٤مًمث٦م: أٟمَّف يمّٚمام يمثر اًمٓمالب يمّٚمام ازداد ظمقوم٤ًم ُمـ اهلل، وظمقوم٤ًم ُِم

ـْ ظؾٍؿ وشـَّيٍ ْ ومػمضمٕمقا طَمَجَر قمثرٍة قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم.  ـْ زاغ واكحرف ظ ٕنَّ َم

تَف أظمػُّ اصتدَّ ظذ أهؾ اخلر أذيًَّي وفتـي ـْ مل يٙمـ يمذًمَِؽ: وم٢منَّ أذيَّ  سمٙمثػٍم.  ٍ ْ. سمخالف َُم

 اًمراسمٕم٦م: أٟمَّف حيذر ُمـ اعم٤ٌمه٤مة واًمَٗمَخِر.

َ اًمِمٞمُخ اًمٓمالَب اًمؽمسمٞم٦م احلًٜم٦َم قمغم ِووْمِؼ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ، وأن  اخل٤مُم٦ًم: أْن ُيريبِّ

َز أذه٤مَّنؿ إمم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ وًمق يم٤من ىمٚمٞمالً. وٓ يٚمٗمتٝم٤م إمم اًمٙمثرة ٓ ذم اًمٕمٚمؿ وٓ  يريمِّ

 ِمك اهللَ.   همػمه. وم٢منَّ اًمٕم٤ممِلَ ومٕمالً هق اًمذي خي

  وُمـ شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء: خم٤مًمٓمتٝمؿ : وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي

إُمراء واًمًالـملم وُمداهٜمتٝمؿ، وشمرك اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ُمع اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ، ورسمام 
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رظمّمقا هلؿ ومٞمام ٓ رظمّم٦م هلؿ ومٞمف ًمٞمٜم٤مًمقا ُمـ دٟمٞم٤مهؿ قمرو٤ًم ومٞم٘مع سمذًمؽ اًمٗم٤ًمد ًمثالصم٦م 

 أوضمف:

٘مقل: ًمق ٓ أين قمغم صقاب ٕٟمٙمر قمكمَّ اًمٗم٘مٞمف ويمٞمػ ٓ أيمقن إول: إُمػم ي    

 ُمّمٞم٤ٌمً وهق ي٠ميمؾ ُمـ ُم٤مزم.

واًمث٤مين: اًمٕم٤مُمل أٟمف ي٘مقل: ٓ سم٠مس هبذا إُمػم، وٓ سمامًمف وٓ سم٠مومٕم٤مًمف، وم٢من ومالٟم٤ًم     

 اًمٗم٘مٞمف ٓ يؼمح قمٜمده.

 واًمث٤مًم٨م: اًمٗم٘مٞمف: وم٢مٟمف يٗمًد ديٜمف.    

ل قمغم اًمًٚمٓم٤من، ومٞم٘مقل: إٟمام ٟمدظمؾ ًمٜمِمٗمع وىمد ًمٌّس إسمٚمٞمس قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدظمق    

ذم ُمًٚمؿ!، ويٜمٙمِمػ هذا اًمتٚمٌٞمس سم٠مٟمف ًمق دظمؾ همػمه يِمٗمع عم٤م أقمجٌف ذًمؽ، ورسمام 

 ىمدح ذم ذًمؽ اًمِمخص ًمتٗمرده سم٤مًمًٚمٓم٤من.

وُمـ شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس قمٚمٞمف ذم أظمذ أُمقاهلؿ ومٞم٘مقل ًمؽ ومٞمٝم٤م طمؼ وُمٕمٚمقم أَّن٤م إن 

ن يم٤مٟم٧م ُمـ إؿمٌٝم٦م ومؽميمٝم٤م أومم ون يم٤مٟم٧م ُمـ إم مل حيؾ ًمف ُمٜمٝم٤م رء ويم٤مٟم٧م ُمـ طمرا

شمٗم٤مىمف ذم إىم٤مُم٦م اًمرقمقٟم٦م ورسمام اسمٛم٘مدار ُمٙم٤مٟمف ُمـ اًمديـ ٓ قمغم وضمف  ذُم٤ٌمح ضم٤مز ًمف إظم

 اىمتدى اًمٕمقام سمٔم٤مهر ومٕمٚمف واؾمت٤ٌمطمقا ُم٤مٓ يًت٤ٌمح 

اًمٜمٞم٦م ىمد حتًـ ذم أول  ٕنَّ  قمٔمٞمؿٌ  وم٤مًمدظمقل قمغم اًمًالـملم ظمٓمرٌ  :وذم اجلٛمٚم٦م...  

 ،وٓ يتامؾمؽ قمـ ُمداهٜمتٝمؿ ،أو سم٤مًمٓمٛمع ومٞمٝمؿ ،ٟمٕم٤مُمٝمؿإٝمؿ ويمراُم٢مصمؿ شمتٖمػم سم ،اًمدظمقل

  .ٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿوشمرك اإل
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ومتٓمٚمٌٝمؿ  ،وىمد يم٤من قمٚمامء اًمًٚمػ يٌٕمدون قمـ إُمراء عم٤م ئمٝمر ُمـ ضمقرهؿ... 

ىمقي٧م رهمٌتٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م  ومٜمِم٠م أىمقامٌ  :واًمقٓي٤متى ًمٞمٝمؿ ذم اًمٗمت٤موإإُمراء حل٤مضمتٝمؿ 

 .(8)ا.هـ  محٚمقه٤م إًمٞمٝمؿ ًمٞمٜم٤مًمقا ُمـ دٟمٞم٤مهؿو، ومتٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمقم اًمتل شمّمٚمح ًمألُمراء

  واًمدظمقل قمغم اًمًٚمٓم٤من ٓ ُيذمُّ ًمٜمٗمِس اًمدظمقل، ًمٙمـ ٕٟمَّف ذم  :وىم٤مل

يٛمدح سمام ٓ جيقز واًمٖم٤مًم٥م ومتٜم٦ٌم، ورسمام مل يتامؾمؽ أدُملُّ قمٜمدهؿ: ومٞم٘مقل ُم٤م ٓ يّمُٚمح، 

 . (2)ا.هـ 

  ٌض عمٕم٤مٍص يمثػمٍة: وم٘مد يٙمقوىم٤مل ٟمقن ذم ُدوٍر : اًمداظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمرَّ

٤م قم٤مدٌة اًمداظمؾ قمٚمٞمٝمؿ، ورسمَّام رأى  ُمٖمّمقسم٦ٍم، ورسمَّام اطمت٤َمَج أن يريمع هلؿ ويًجد: َّٕنَّ

ه٥ِم واًمٗمْم٦ِم، وًم٤ٌمَس احلرير قمٚمٞمٝمؿ، وقمغم أصح٤مهبؿ، صمؿ يًٛمُع ُمـ يمالُمٝمؿ  أوايَن اًمذَّ

ٗم٤مت، وم٤مٕومم اضمتٜم٤مهبؿ، ؟إٓ أن ُيٛمٙمـ اًمققمُظ  ُم٤م ٓ جيقز، وإذا يم٤مٟمقا قمغم هذه اًمّمِّ

 .(4)هلؿ ا.هـ 

  وشمّمحُّ ٟمٞمَّتُف ذم إُمراء: إٓ : وىمد يًٚمُؿ اإلٟم٤ًمُن ذم اًمدظمقل، وىم٤مل

َ ىمٚمٌف، وم٠مطم٥مَّ اًمٔم٤معملم، واؿمتٝمك سم٘م٤مءهؿ، ورسمَّام طمٚم٧َّم ًمف دٟمٞم٤مهؿ أ ؿ إذا أيمرُمقه شمٖمػمَّ َّنَّ

 ظم٤مف ُمـ يمراُمتٝمؿ.أظم٤مف ُمـ قم٘مقسمتٝمؿ وإٟمام أوم٤مومتتـ، وًمذًمؽ ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ُم٤م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.–( ط: دار اًم٘مٚمؿ 889-888)ص: "شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس"اٟمٔمر  (8)

 .( ت: إسمراهٞمؿ سم٤مضمس35)ص: "قمغم إُمراء وإُمراء قمغم اًمٕمٚمامءقمٓمػ اًمٕمٚمامء "اٟمٔمر  (2)

 .( ت: إسمراهٞمؿ سم٤مضمس38)ص: "قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء وإُمراء قمغم اًمٕمٚمامء"اٟمٔمر  (4)
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اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي: قَمَزَم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أن يدظمؾ قمغم أيب ضمٕمٗمر وىم٤مل قمٌد 

رُت ذم أ جمٚمز: وم٢مٟمَّف  ينِّ إن دظمٚم٧ُم قمٚمٞمف وم٠ميمرُمٜمل ورومعومٞمَِٕمَٔمُف، صمؿَّ سمدا ًمف، وىم٤مل: ومٙمَّ

 َّٓ ي٘مٓمٕمٜمل قمامَّ أريد، وإِن اؾمتخػَّ يب، شمريم٧م ُم٤م ضمئ٧م ًمف، وهَمِْم٧ٌُم ًمٜمٗمز، ومرأي٧ُم أ

 أذه٥م إًمٞمف.

ؾ أقمٔمؿ ُمـ ومِتْٜمَتِل سم٤معمٕمتَِّمؿ ا.هـ وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ:  تْٜمَتِل سم٤معمتقيمِّ
 .(8)ومِ

ىمٚم٧ُم: صمؿَّ اقمٚمْؿ أظمل ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمؿ أنَّ إُمراء واًمقزراء ًمٞمًقا طمقًَمَؽ، وٓ هؿ 

، وأٟم٧َم سمٕمٞمٌد قمٜمٝمؿ: ومٙمٞمػ إذا ظم٤مًمٓمٝمؿ -إٓ ُمـ رطمؿ اهلل–ُمٕمٔمِّٛملم ًمِم٠مٟمَِؽ 

 وشمردَّدتَّ إًمٞمٝمؿ؟!.

  ح٧ُم طم٤مَل اًمًالـملم وإُمراء: : شمٚمي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي ٛمَّ

ًا هلؿ ذم مجٚم٦ِم  ومقضمدتُّ مجٝمقَرهؿ ٓ يٚمتٗم٧م إمم اًمٕمٚمامء، وٓ ي٤ٌمزم سمٌُٕمد اًمٗم٘مٝم٤مء، قمدَّ

َقِق، وُرسمَّام ىم٤مؾمقا اًمٙم٤مُمٚملم ُمٜمٝمؿ سمٛمرذوٍل اشمَّٗمؼ ا.هـ  ًُّ  .(2)اًم

  (4)وىم٤مل حمٛمقد اًمقراق: 

ــــــدوا ــــــ٥َم واهمت ــــــقا اعمقايِم ــــــ٦مْ   ريمٌ ــــــ٤مِب اخلٚمٞمٗم ــــــرًا إمم سم  زُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ت: إسمراهٞمؿ 58-53)ص: "قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء وإُمراء قمغم اًمٕمٚمامء"اٟمٔمر  (8)

 .سم٤مضمس

 (.28)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء" اٟمٔمر (2)

 (.8838)ٓسمـ قمٌد اًمؼم سمرىمؿ  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (4)
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 وصـــــٚمقا اًمٌٙمـــــقَر إمم اًمـــــرواح

 

شَمـــــ٥َم اًمنمـــــيٗم٦مْ   ًمٞمٌٚمٖمـــــقا اًمرُّ

 

 

ــــــــام ــــــــروا سم ــــــــك إذا فَمِٗم  طمتَّ

 وهَمــــــــَدا اعمَــــــــْقمَم ُمــــــــٜمٝمؿُ 

 

ــــ٦مْ   ــــ٤مِل اًمٚمٓمٞمٗم ـَ احل ــــ ــــقا ُِم  ـمٚمٌ

ــــام حتــــقي اًمّمــــحٞمٗم٦مْ   ومِرطَمــــ٤ًم سم

 

 

ـْ حتــــــــتٝمؿ ـــــــٗمقا ُِمــــــــ ًَّ  وشمٕم

 ظمـــــــ٤مٟمقا اخلٚمٞمٗمـــــــ٦َم قمٝمـــــــده

 

ــــــػَم اًمٕمٜمٞمٗمــــــ٦مْ   ًِّ  سمــــــ٤مًمٔمٚمِؿ واًم

ـــــ٦مْ  ـــــرِق اعمخقوم ـــــِػ اًمٓم ًُّ  سمتٕم

 

 

ـــــــ٦م ـــــــ٦َم سم٤مخِلٞم٤مٟم ـــــــ٤مقمْقا إُم٤مٟم  سم

ــــــقا ــــــحقَم وأهزًم ــــــدوا اًمِمُّ  قم٘م

 

ـِ ضمٞمٗمــــــ٦مْ    واؿمــــــؽموا سمــــــ٤مُْٕم

ـــــِخٞمٗم٦مْ  ًَّ ـــــ٤مِت اًم ـــــَؽ إُم٤مٟم  شمِْٚم

 

 

ــــــ ـــــقِم واشْم ـــــقِر اًم٘م ـــــ٤مىم٧ْم ىُمٌُ  و

ـْ يُمــــــؾِّ ِذي أَدٍب وُمْٕمـــــــ  ُِمــــــ

 

ـــــ٦مْ   َٕم٧ْم ىُمّمـــــقرُهُؿ اعمُٜمِٞمٗم ًَ ــــــ  شَم

 طمِّمــــــــــٞمْٗم٦مْ 
ٍ
 ــــــــــروم٦ٍم وآراء

 

 

ـــــــــ ــــــــع احلدي ــــــــف مج  ُُمتٗم٘مِّ

 ًمٚم٘مْمــــــــوَم٠َمشَمـــــــ٤مَك يّمـــــــٚمُح 

 

ـــــ٦مْ   ـــــ٤مِس َأيب طَمٜمِٞمٗم ـــــ٨م إِمم ىِمٞم  ـ

ــــ٦مْ  ــــقَق اًمقفمٞمٗم ــــ٦ٍم وم  سمِٚمْحٞمَ
ِ
ــــ٤مء  ـ

 

 



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

836 

 

ــــــــــــ٤مًمٕمٚمِؿ إذْ ملْ  ــــــــــــْع سم   يٜمتِٗم

ـــــــ اإِلًَمـــــــَف َوَٓذ ذم اًمـــــــدْ    َٟمِزَ

 

ــــــٖمقوم٦مْ   ــــــ٤مُه اًمِمَّ ــــــَٖمَٗمتُْف ُدْٟمٞمَ  ؿَم

ــــــِٕمٞمٗم٦ْم  ــــــ٤ٌَمٍب و ــــــ٤م سم٠َِمؾْم   ُدْٟمٞمَ

 

 

  ( 8) وىم٤مل اإلُم٤مُم اًمِم٤مـمٌل: 

ــــــــٞمَح٦مً  ــــــــػِم َٟمِّم ــــــــْؾ ًمأِلُِم  ىُم

 ٗم٘مٞمــــــــــــَف إِذا أشمــــــــــــك إِنَّ اًم

 

َـّ إِمم وَمِ٘مٞمــــــــــفْ    ٓ شَمــــــــــْريَمٜمَ

 أسمـــــــقاسَمٙمْؿ ٓ ظمـــــــػْمَ ومٞمـــــــفْ 

 

 



 اجلقاب: 

  اًمًالـملم صمالصم٦ُم:ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي : 

ُد إًمٞمف قِم٤ٌمدٌة: يم٤من رؾمقُل اهلل  دُّ : وم٢مقم٤مٟم٦ُم هذا واضِم٦ٌٌَم، واًمؽمَّ قم٤مدٌل شم٤مسمٌع ًمٚمحؼِّ

 وأسمق سمٙمر يم٤من ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم، وقمٛمُر وقمثامُن وقمكمٌّ ... ؾمٞمِّد اًمًالـملم،

ر قمغم ىَمْدِر  واًمث٤مين: ؾُمٚمٓم٤مٌن يٕمٛمؾ سم٤مًمّمقاِب ويٕمٛمؾ سم٤مخلٓم٠م: ومٞمٜمٌٖمل أْن ُيٜمٌَّف وُيذيمَّ

 ىَمٌقًمِف اًمّمقاَب، وُيتٚمٓمَُّػ إُمُر ُمٕمف سم٤معمٙمتقسم٤مت إًمٞمف، ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اء"اٟمٔمر (8)  (.2/855ًمٚمذهٌل ) "ـمٌ٘م٤مت اًم٘مرَّ
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ٜم٧ُم وضمَف واًمث٤مًم٨م: ؾمٚمٓم٤مٌن يٖمِٚم٥ُم قمٚمٞمف اجلَْقُر، ويٜمدر ُمٜمف اًمّمقاُب: وم٘مد سمٞمَّ 

ـْ  ، واضمتٜم٤مُب ُِمثِْؾ هذا (8)اإلىمدام قمغم اإلٟمٙم٤مِر قمغم هذا، وأُمرُت سم٤مًمتٚمٓمُِّػ ُمٝمام أُمٙم

 .(2)ِٓزٌم، إٓ إذا أُمٙمٜم٧ِم اًمتَّذيمرُة، وم٢مذا أُمٙمٜم٧م ومٝمل أومْمؾ إقمامل ا.هـ 

ع وُيٜمٍم  ٤م إُمػم اًمٕم٤مدل: ومٞمُٕم٤من قمغم ـم٤مقم٦ِم اهلل، وُيِمجَّ ىمٚم٧ُم: هذا اًمٙمالم مجٞمٌؾ، أُمَّ

ظمقِل قمٚمٞمف: ٕهمراض ذقمٞم٦م، ٟم٤مومٕم٦م  سم٠ميِّ  ـمري٘م٦ٍم ذقمٞم٦ٍم يم٤مٟم٧م، وم٢من اطمتٞم٩م إمم اًمدُّ

ِـّ أُمْ ًمٚمٌالد واًمٕمٌ اًمٗمتٜم٦م، ويٙمقن اًمدظمقل سمحًٌف  ـُ ٤مد ٓ سم٠مس إذا همٚم٥م قمغم اًمٔم

 وطمدوده، دون إؾمٝم٤مٍب، ودون متٚمٍُّؼ واؾمتنماف.

  ٚمؿ : إن يم٤من قم٤مدًٓ ُُمٜمَْٝماَمً سم٘مّمد احلؼِّ واًمٕمىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي

سم٤مًمنمع: ومال طم٤مضم٦َم ًمٚمٌُٕمد قمٜمف: إٓ عمِمٖمقٍل سمٜمٗمًف، أو ظم٤مئٍػ ُمـ اًمدٟمٞم٤م، أو همػم ذًمؽ 

 . (4)ُمـ إُم٤مرات اًمتل شمقضم٥م اًمٌُٕمد ا.هـ 

  ُِّمٜمٝمؿ اًمٗم٤موؾ ومٛمداظمٚمتف ورؤيتف  ٤م اًمٕمدُل أُمَّ : وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم

اًمٕمزيز إٟمام يم٤من  أٓ شمرى أن قمٛمر سمـ قمٌد ،وقمقٟمف قمغم اًمّمالح ُمـ أومْمؾ أقمامل اًمؼمِّ 

وىمد يم٤من  ،واسمـ ؿمٝم٤مب وـمٌ٘متف ،قمروة سمـ اًمزسمػم وـمٌ٘متف :ُمثؾ :يّمحٌف ضمٚم٦م اًمٕمٚمامء

 :ويم٤من ِمـ يدظمؾ إمم اًمًٚمٓم٤من ،اسمـ ؿمٝم٤مب يدظمؾ إمم اًمًٚمٓم٤من قمٌد اعمٚمؽ وسمٜمٞمف سمٕمده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؾمٞم٠ميت ذيمره إن ؿم٤مء اهلل. (8)

ت: إسمراهٞمؿ  (35-33)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء وإُمراء قمغم اًمٕمٚمامء"اٟمٔمر (2)

 سم٤مضمس.

 سم٤مضمس. ت: إسمراهٞمؿ (44)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء وإُمراء قمغم اًمٕمٚمامء"اٟمٔمر (4)
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وىمٌٞمّم٦م سمـ ذؤي٥م، واحلًـ، وأسمق اًمزٟم٤مد، وُم٤مًمؽ، وإوزاقمل، واًمِم٤مومٕمل  ،اًمِمٕمٌل

 .(8)ا.هـ  ذيمرهؿ ٦م يٓمقُل ريض اهلل قمٜمٝمؿ ومج٤مقم

ـَ 
ـْ يدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمثؾ هذا احل٤مل: ًمٙمٜمَّف وُمتِ ىمٚم٧ُم: قمغم أٟمَّٜم٤م ىمد وضمدٟم٤م سمٕمَض َُم

 سم٤مًمدٟمٞم٤م سمام ُمٜمّقه ُمٜمٝم٤م، وضمٕمٚمقا ًمف ُمٜم٤مص٥َم، ورشم٤ٌمً، ووفم٤مئػ.

وقمغم يمؾٍّ اعم١مُمـ ظمٌػُم ٟمٗمًف، وأقمرف هب٤م ُمـ همػمه، ويٕمٚمؿ أنَّ اهلل ُمٓمَّٚمٌِع قمٚمٞمف، ٓ 

 ٞم٦م، ومٚمٞمتَّؼ اهلل ذم ديٜمف وقمٚمٛمف.ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤موم

٤م اًمذي يٕمٛمؾ سم٤مًمّمقاب وسم٤مخلٓم٠م: ومٜمََٕمؿْ  يٜمٌٖمل أن ُيٜمٌَّف، وأن ُيٜمّمح سمرومٍؼ،  :وأُمَّ

 دون شمِمٝمػٍم، أو إؾم٤مءٍة أدٍب.

  وإن يم٤من اًمًٚمٓم٤من يٕمٛمؾ سم٤مًمّمقاِب ذم وىم٧ٍم ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي :

٤م سم٤مًمٚم٘م٤مء، أو ذم اًمٙمت٤مسم٦ِم إًمٞمف، وٓ يٜمٌٖمل أن  دون وىم٧ٍم: ومٞمٜمٌٖمل أن ُيتٚمٓمَّػ سم٤معمققمٔم٦م: إُمَّ

 .(2)ُيؽمَك ُمع اهلقى ا.هـ 

٤م اًمذي يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اجلَْقُر، ويٜمدر ُمٜمف اًمّمقاب: وم٤مضمتٜم٤مسُمف ٓزٌم إٓ إذا أُمٙمٜم٧م  وأُمَّ

 .(4)اًمتذيمرة، وم٢مذا أُمٙمٜم٧م اًمتذيمرة ومٝمل ُمـ أومْمِؾ إقمامل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( ط: دار يمٜمقز دُم٤مج2/39)"ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (8)

 .(44)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء"اٟمٔمر  (2)

 .(35)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء"اٟمٔمر  (4)



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

839 

 

  ح اًمقاقمُظ أنَّ اعمققمٔم٦َم شمٜمُٗمُؼ ىم٤مل اسمـ اجلقزي قمٜمد اًمًٚمٓم٤من : وم٢مذا شمٚمٛمَّ

ى وشمٚمٓمََّػ، أو شَمَرَك ا.هـ  َّٓ ورَّ  .(8)اٟمًٌط سم٤معمققمٔم٦م، وإ

  وًمتٙمـ اعمققمٔم٦ُم ًمٚمًٚمٓم٤من ذم ظمٚمقة، وًمق يم٤مٟم٧م ذم ُمٙمتقٍب وىم٤مل :

 .(2)يم٤مٟم٧م أصٚمح ا.هـ 

  وم٢مْن قَمِٚمَؿ أنَّ اًمًٚمٓم٤مَن ٓ يًٛمع ُمققمٔم٦ًم وٓ ي٤ٌمزم هب٤م، مل يٕمْٔمف: وىم٤مل :

ـْ ي٠مُُمُؾ  : ٕنَّ اعمققمٔم٦َم إذا ملْ شُمِٗمْد ؾمقى اًمّمقت أو اًم٘متؾ و٤مقم٧م، وَيٌلِم وم٢مٟمَّف إٟمام ي٠مُمر َُم

 .(4)ُم٤م َيٜمُٗمؼ قمغم اًمًٚمٓم٤من سمجٚم٤ًمئف واظمتٞم٤مراشمف ا.هـ 

ؽ وًمٞمَّْمُدق،  ًِ ظمقل: ومٚمٞمًتٕمـ سم٤مهلل، وًمٞمًتٛم : ُمـ اوٓمرَّ إمم اًمدُّ ىمٚم٧ُم: قمغم يُمؾٍّ

 وًمٞمٕمٚمؿ أنَّ اًمٗمتٜم٦َم سملم يديف ومٚمٞمحذْره٤م.

 ًمٙمٜمَّٝم٤م جم٤مًمُس اًمٗمتٜم٦ُم ومٞمٝم٤م أهمٚم٥م، واًمًالُم٦ُم ًمؼمِّ ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد ا :

 .(3)ُمٜمٝم٤م شمرُك ُم٤م ومٞمٝم٤م ا.هـ 

  أراه أن اهلرب  يواًمذ :وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

 . وًمذًمؽ ؾم٤ٌٌمن:.. ُمـ اًمًالـملم، ومٝمق إومم،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(33)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء"اٟمٔمر  (8)

 (.48)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء"اٟمٔمر  (2)

 (.49)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء"اٟمٔمر  (4)

 ( ط: دار يمٜمقز دُم٤مج.2/39)"ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (3)
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 خيٚمص ًمف أطمدمه٤م: يتٕمٚمؼ سم٤مًمقاقمظ، وهق ؾمقء ىمّمده وُمٞمٚمف إمم اًمدٟمٞم٤م واًمري٤مء، ومال

 وقمٔمف.

إيمثريـ قمـ ذيمر أظمرة،  َؾ ٖمَ اًمدٟمٞم٤م ىمد ؿَم  : يتٕمٚمؼ سم٤معمققمقظ، وم٢من طم٥مَّ واًمث٤مين

ـٍ  ًَ  وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م أٟم٤ًمهؿ شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمامء، وًمٞمس عم١مُم  .(8)ا.هـ ف أن يذل ٟمٗم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. 854-852)ص:"خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)

 :* وأذيمر هٜم٤م يمالُم٤ًم ُمٗمٞمدًا ًمإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ىم٤مل 

  ٚمٛم٦م صمالصم٦م أطمقال:ل واًمٔمَّ امَّ قمٚمؿ أن ًمؽ ُمع إُمراء واًمٕمُ ا

ه٤م احل٤مًم٦م إومم : أن شمدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ وهك  وىم٤مل سمٕمض إُمراء . -صمؿ ذيمر طمديث٤ًم وأصمراً - ذُّ

طمرُمتٜمل، وًمٞمس ذم  ًمٌٕمض اًمزه٤مد: أٓ شم٠مشمٞمٜم٤م؟ وم٘م٤مل: أظم٤مف إن أدٟمٞمتٜمل ومتٜمتٜمل، وإن أىمّمٞمتٜم٤م

، ـ ؾمقاكام أشم٤مك ُمـ أشم٤مك ًمٞمًتٖمٜمل سمؽ قمٛمَّ ُم٤م أظم٤مومؽ قمٚمٞمف، وإٟمَّ  ييدك ُم٤م أريده، وٓ ذم صد

 .قمٜملوىمد اؾمتٖمٜمٞم٧م قمٜمؽ سمٛمـ أهمٜم٤مك 

ض ٕن اظمؾ قمغم اًمًٚمٓم٤من ُمٕمرَّ اًمدَّ  ٢منَّ وم :٤مر شمٌلم يمراهٞم٦م خم٤مًمٓم٦م اًمًالـملم. وأيْم٤مً ومٝمذه أصم

 . اهلل قمز وضمؾ، إُم٤م سمٗمٕمٚمف أو ىمقًمف أو ؾمٙمقشمف يٕميص

أُم٤م اًمٗمٕمؾ: وم٢من اًمدظمقل قمٚمٞمٝمؿ ذم هم٤مًم٥م إطمقال يٙمقن إمم أُم٤ميمـ ُمٖمّمقسم٦م، وًمق ومرض أٟمف 

ف ُمـ ظمٞمٛم٦م أو ٟمحقه٤م ُمـ ُم٤مًمف اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن ُم٤م حتتف أو ُم٤م ئمٚم لذم ُمقوع همػم ُمٖمّمقب، ومٗم

احلرام، وآٟمتٗم٤مع سمذًمؽ طمرام، وًمق ومرض ذًمؽ طمالًٓ، ومرسمام ي٘مع ذم همػمه ُمـ اعمحذورات، 

 .إُم٤م أن يًجد ًمف، أو يتٛمثؾ ًمف ىم٤مئاًم، وخيدُمف، ويتقاوع ًمف سم٥ًٌم وٓيتف اًمتل هل آًم٦م فمٚمٛمف

ي٘متيض اًمتقاوع، ٕضمؾ همٜم٤مه ٓ عمٕمٜمك آظمر  لواًمتقاوع ًمٚمٔم٤ممل ُمٕمّمٞم٦م، سمؾ ُمـ شمقاوع ًمٖمٜم

قشم٘مٌٞمؾ اًمٞمد ًمف ُمٕمّمٞم٦م، إٓ أن يٙمقن قمٜمد ظمقف،   ذه٥م صمٚمث٤م ديٜمف، ومٙمٞمػ إذا شمقاوع ًمٚمٔم٤ممل؟! 

 .٤م همػم ُم٤م ذيمرٟم٤م، ومال ي٤ٌمح ذم طم٘مٝمؿ إٓ جمرد اًمًالمأو إلُم٤مم قم٤مدل، أو قم٤ممل يًتحؼ ذًمؽ، وم٠مُمَّ 

سم٤مـمؾ سمٍميح ىمقًمف، قمٚمٞمف، أو يّمدىمف ومٞمام ي٘مقل ُمـ  لٔم٤ممل، أو يثٜموأُم٤م اًم٘مقل: ومٝمق أن يدقمق ًمٚم

 =ذم وضمٝمف، أو ئمٝمر ًمف احل٥م واعمقآة وآؿمتٞم٤مق إمم ًم٘م٤مئف،  أو سمتحريؽ رأؾمف، أو سم٤مؾمتٌِم٤مرٍ 
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واحلرص قمغم ـمقل سم٘م٤مئف، وم٢مٟمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ ي٘متٍم قمغم اًمًالم، سمؾ يتٙمٚمؿ وٓ يٕمدو يمالُمف  =

 ...هذه إىم٤ًمم 

اًمٗمْم٦م، واعمٚمٌقس اعمحرم  ينوأُم٤م اًمًٙمقت: ومٝمق أن يرى ذم جم٤مًمًٝمؿ ذم اًمٗمرش احلرير، وأوا

قمغم همٚمامَّنؿ ُمـ احلرير، وٟمحق ذًمؽ، ومٞمًٙم٧م. ويمؾ ُمـ رأى ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ وؾمٙم٧م ومٝمق 

ذيؽ ومٞمف، ويمذا إذا ؾمٛمع ُمـ يمالُمٝمؿ ُم٤م هق ومحش ويمذب وؿمتؿ وإيذاء، وم٢من اًمًٙمقت 

 .قمـ اعمٜمٙمر لروف واًمٜمٝمقمـ ذًمؽ يمٚمف طمرام، ٕٟمف جي٥م قمٚمٞمف إُمر سم٤معمٕم

 .ٟمٗمًف، ومٝمق ُمٕمذور ذم اًمًٙمقت وم٢من ىمٚم٧م: إٟمف خي٤مف قمغم

ـٍ ىمٚمٜم٤م: صدىم٧َم  قمـ أن يٕمرض ٟمٗمًف ٓرشمٙم٤مب ُم٤م ٓ ي٤ٌمح إٓ سمٕمذر، ٕٟمف ًمق مل  ، إٓ أٟمف ُمًتٖم

ُمٙم٤من، وقمٚمؿ أٟمف إذا  ، ويمؾ ُمـ قمٚمؿ سمٗم٤ًمد ذمليدظمؾ ويِم٤مهد، مل جي٥م قمٚمٞمف إُمر واًمٜمٝم

  .طمي مل ي٘مدر قمغم إزاًمتف، مل جيز ًمف أن حيي

ٝمؿ ذم وهٞمٝم٤مت، مل يًٚمؿ ُمـ وم٤ًمد يتٓمرق إمم ىمٚمٌف، عم٤م يرى ُمـ شمقؾمٕمِم٤م ذيمرٟم٤م،  ؿَ ٚمِ وم٢من ؾَم 

قمٚمٞمف ، صمؿ ي٘متدي سمف همػمه ذم اًمدظمقل، ويٙمقن ُمٙمثرًا ًمًقاد  ٟمٕمٛم٦م اهللِ ياًمتٜمٕمؿ، ومٞمزدر

 ... اًمٔمٚمٛم٦م

 ٓ جيقز اًمدظمقل قمغم إُمراء اًمٔمٚمٛم٦م إٓ سمٕمذريـ:ومٕمغم ُم٤م سمٞمَّٜم٤م 

 .ف إذىأطمدمه٤م : إًمزاُم ُمـ ضمٝمتٝمؿ خُي٤مف ُمـ اخلالف ومٞم

 ًَّ  ُمٜمف. الم ٓ سمدَّ واًمث٤مين: أن يدظمؾ قمٚمٞمف اًمًٚمٓم٤من زائرًا، ومجقاب اًم

 يـ ُمًتحٌؼ وأُم٤م اًم٘مٞم٤مم واإليمرام، ومال حيرم ُم٘م٤مسمٚم٦ًم ًمف قمغم إيمراُمف، وم٢مٟمف سم٢ميمرام اًمٕمٚمؿ واًمدِّ 

ًمٚمحٛمد، يمام أٟمف سم٤مًمٔمٚمؿ ُمًتحؼ ًمٚمذم. وم٢من دظمؾ قمٚمٞمف وطمده، وىمد رأى أن ي٘مقم إقمزازًا 

أُمثؾ. وٓ سم٠مس سم٤مًم٘مٞم٤مم قمغم هذه اًمٜمٞم٦م. إن قمٚمؿ أن ذًمؽ ٓ يقرث وم٤ًمدًا ذم ًمٚمديـ ومٝمق أومم و

، صمؿ جي٥م قمٚمٞمف أن يٜمّمحف، اًمرقمٞم٦م وٓ يٜم٤مًمف أذى ُمـ همْمٌف، ومؽمك اإليمرام سم٤مًم٘مٞم٤مم أومم

وُيّٕمرومف حتريؿ ُم٤م يٗمٕمٚمف ِم٤م ٓ يدرى أٟمف حمرم. وم٠مُم٤م إقمالُمف سمتحريؿ اًمٔمٚمؿ وذب اخلٛمر، ومال 

خيقومف ُمـ ريمقب اعمٕم٤ميص ُمٝمام فمـ أن اًمتخقيػ ي١مصمر ذم ىمٚمٌف، وقمٚمٞمف  وم٤مئدة ومٞمف، سمؾ قمٚمٞمف أن

  .أن يرؿمده إمم اعمّم٤مًمح. وُمتك قمرف ـمري٘م٤ًم ًمٚمنمع حيّمؾ سمف همرض اًمٔم٤ممل قمرومف إي٤مه

احل٤مل اًمث٤مًم٨م: أن يٕمتزل قمٜمٝمؿ ومال يراهؿ وٓ يروٟمف، واًمًالُم٦م ذم ذًمؽ، صمؿ يٜمٌٖمل أن يٕمت٘مد 

 =قمـ أطمقاهلؿ، وٓ  قمٚمٞمٝمؿ، وٓ يًتخؼم لوٓ يثٜمٚمٛمٝمؿ، ومال حُي٥ّم ًم٘م٤مءهؿ، سمٖمْمٝمؿ قمغم فم
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852 

 

ظمقَل قمٚمٞمٝمؿ ومٚمٞمٚمزم أُمقراً، وإٓ ومٚمٞمؽمك ًمزاُم٤ًم، وهذه  ـْ يم٤من يريد اًمدُّ ىمٚم٧ُم: وَُم

 إُمقر هل:

ٓ يًٙم٧م قمغم اعمٜمٙمر اًمذي يِم٤مهده، أو يًٛمٕمف، سمؾ يٜمٙمره قمغم ىمدر  -8     

 اعمًتٓم٤مع.

 ٓ يّمدىمٝمؿ سمٙمذهبؿ. -2    

 ٓ يٕم٤موَّنؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ. -4    

 ٓ يٓمٞمٕمٝمؿ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل. -3    

 ٓ ي٠ميت ُمـ أضمؾ اًمتزًّمػ واعم٠ًمًم٦م واًمِمٝمرة واًمًٛمٕم٦م. -5    

٘مالب إذا رأى ُمٜمٝمؿ ُم٤م خي٤مًمػ ٓ خيرج قمٚمٞمٝمؿ وٓ يثػم ومقى وٓ اٟم -6    

 اًمنميٕم٦م، وطم٤ًمهبؿ قمغم اهلل.   

 أن يٜمّمحٝمؿ سم٤مًمتل هل أطمًـ. -7    

 أن ي٘مقل يمٚمٛم٦م احلؼ، وٓ يًٙم٧م قمـ اعمٜمٙمر. -8    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي٘مؽمب إمم اعمتّمٚملم هبؿ، وٓ يت٠مؾمػ قمغم ُم٤م يٗمقشمف سم٥ًٌم ُمٗم٤مرىمتٝمؿ، يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إٟمام  =

سمٞمٜمل وسملم اعمٚمقك يقم واطمد، إُم٤م يقم ُم٣م ومال جيدون ًمذشمف، وأٟم٤م وإي٤مهؿ ذم همٍد قمغم وضمٍؾ، 

 "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ". ُمـ ـ! ا.هوإٟمام هق اًمٞمقم، ومام قمًك أن يٙمقن ذم اًمٞمقم ؟

  (.834-838)ص:

ـَ اعم٤ٌمًمٖم٦م اًمتل ٓ يقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م. ـَ  ىمٚم٧ُم: يمالٌم ٟمٗمٞمس قمغم ُم٤م ذم سمٕمِْمِف َُم يمجٕمٚمف اًمدقم٤مء ًمٚمٔم٤ممِل ُِم

اعمٕمّمٞم٦م: وم٢منَّ هذا ًمٞمس سمّمحٞمٍح، سمؾ يدقمقا ًمٚمٔم٤ممِلِ اعمًٚمؿ سم٤مهلداي٦م واًمّمالح ؾمقاء أُم٤مم 

ـْ ظمٚمٗمف، هذا اًمذي قمٚمٞمف أ هؾ اًمًٜم٦م، ذط أٓ يٙمقن جم٤مُمٚم٦ًم ًمف، أو متٚمُّؼ، وٟمحق وضمٝمف، أو ُِم

 ذًمؽ.
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854 

 

 أن يّمؼم قمغم ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ وأذيتٝمؿ إذا طمّمؾ ُمٜمٝمؿ ذًمؽ. -9    

 أن يٓمٞمٕمٝمؿ ذم ـم٤مقم٦م اهلل. -83   

اًمتحذير "ًم٦ٌم ذيمرٟم٤م سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م وُم٤م ُمـ أُمٍر ُمـ هذه إُمقر إٓ وًمف أد

( ط: دار اإلُم٤مم 876-874)ص:"اًمقاص٥م ُمـ اخت٤مذ اًمٕمٚمؿ ؾمٌٞمالً ًمٚمدٟمٞم٤م واعمٜم٤مص٥م

 أمحد.

ظمقل قمٚمٞمف عمٜمٗمٕم٦م راضمح٦ٍم، وُٕمٍر قمٔمٞمٍؿ، سمحٞم٨م إذا ملْ  هذا: وإن اطمتٞم٩م إمم اًمدُّ

إُمقر  يدظمؾ قمٚمٞمف ي٥ًٌِّم ُمٗمًدة قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٌالد: وم٢مٟمَّف ُيدظمؾ قمٚمٞمف ُمع ُمراقم٤مة

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

  ىم٤مل ومٞمف:وأقمجٌٜمل يمالٌم ٓسمـ اجلقزي 

رأي٧ُم ىِمقاَم اخلْٚمِؼ يُمٚمِّٝمؿ سمٕمٚمامئٝمؿ وأُمرائٝمؿ، ورأي٧ُم اًمٕمٚمامء ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمٜم٘مًٛملم 

 إمم:

ٍ خي٤مف قمغم ديٜمِِف ومٞمٌٕمد قمـ إُمػم.  ظَمػمِّ

ير، وُمراده اؾمتالب دٟمٞم٤مه، ومال ي٠مُم ِّ ره سمخػٍم، وُمٜم٤مومٍؼ خُي٤مًمُِط اًمًٚمٓم٤مَن خم٤مًمٓم٦م اًمنمِّ

 وٓ يٜمٝم٤مه، ويمٚمَّام رأى إُمػُم طم٤مَل ذًمَِؽ اًمٕم٤ممِل آذاه.

وم٢مذا يم٤من هذا ي١مذي اًمًٚمٓم٤من سم٤مًم٘مرب ُمٜمف، واًمٕم٤ممل اخلػَمِّ يٜم٠مى قمٜمف: ومٛمـ اًمذي 

 . (8)ي٘مْمف قمغم اًمّمقاب، وُيثّ٘مٗمف سمآداب اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب؟ ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.28-27)ص:"قمٓمػ اًمٕمٚمامء قمغم إُمراء"اٟمٔمر  (8)
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٤مر ومٙم٤مًم ٤م اًمدظمقُل قمغم اًمتجَّ دظمقل قمغم إُمراء: ُمـ طمٞم٨م اًمتٜمٗمػم قمٜمف، وأُمَّ

واًمٌٕمد، إٓ أٟمَّف خيتٚمػ ذم أُمقٍر يمثػمة قمـ اًمدظمقل قمغم إُمراء. وذم يمال إُمريـ ُمذًم٦ٌَّم 

 قمغم ـم٤مًم٥ِِم اًمٕمٚمؿ، وإه٤مٟم٦ٌم ًمِِٕمْٚمِٛمِف، وقِمرِوِف، وظمدٌش ًمقضمٝمف.

ف سمٌٕمْمٝمؿ طم٤مصٌؾ ًمدى اًمٙمثػم ٤مر ويمثرَة اًمتَّٕمرُّ ُمـ  قمغم أنَّ اًمدظمقَل قمغم اًمتجَّ

ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ: ِم٤َّم ىمد يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ أسمقاسم٤ًم قمديدة ُمـ أسمقاب اًمدٟمٞم٤م، وسم٤مًمت٤َّمزم حيّمؾ 

آٟمِمٖم٤مل قمـ اًمٕمٚمؿ، ورسمَّام إن مت٤مدوا ذم ذًمؽ حيّمؾ آٟمحراف قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م، قمٞم٤مذاً 

 سم٤مهلل.

٤مر إصمري٤مء  يمام أٟمَّٜمل ُأًْمِٗم٧ُم اًمٜمَّٔمر إمم سمٕمِض إظمقاٟمِٜم٤م اًمذيـ اٟمٗمتحقا ُمع سمٕمض اًمتجَّ

ـْ سمٕمض سم ؿ ىمد ٓ يًٚمٛمقن ُِم قمقة، واًمِمٗم٤مقم٦م ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ: أَّنَّ ٦ِم ُمٕم٤موٟم٦ِم اًمدَّ حجَّ

 إُمقر اًمتل شمًتحؼُّ آٟمت٘م٤مد.

٤مر:  ُر ُمـ اًمتٜم٤مزع وآظمتالف سملم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سم٥ًٌم سمٕمِض اًمتجَّ هذا وإٟمَّٜمل أطمذِّ

قمؿ ًمف أيمثر ـْ أضْمِؾ أن يٙمقن اًمدَّ ب إمم اًمت٤َّمضمر اًمٗمالين ُِم ، هذا إْن طَمَّمَؾ يمؾٌّ يريد اًمت٘مرُّ

ؾ -وىمد طمّمؾ– قمقة، وقمغم وٕمٍػ ذم اًمتقيمُّ : دًمٞمٌؾ قمغم اًمٗمِمؾ ذم ؾمػم اًمدَّ

قمقي ووٕمٗمف. ـَ سم٤معم٤مدَّة سم٘مدر وَمَِمٚمِِف اًمدَّ
ـْ يم٤مَن هذا طم٤مًُمُف وم٘مد وُمتِ  واإلظمالص، َوَُم

ـْ أٟمٕمَؿ اهلل قمٚمٞمف سم٤معمٙمٜم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٌح٨م واًمت٠َّمًمٞمػ واًمتدريس  يمام أٟمَّٜمل أٟمّمُح َُم

ة سمٞمٜمف وسملم أٓ يِمٖم ـْ أضمؾ اعم٤مدَّ ٤مر، وٓ ُيلم قِمٚمَٛمُف سم٤معمخ٤مصَٛم٦ِم ُِم ؾ ٟمٗمًف سمٛمقاصٚم٦ِم اًمتجَّ

إظمقاٟمِِف ـمالب اًمٕمٚمؿ: وم٢منَّ ُم٤م أقمٓم٤مه اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م ظمػٌم ًمف ُمـ ُمٚمئ إرض ُمـ 
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ـْ قَمَرَف هذا ومٚمٞمَزم، وإٓ وم٘مد يٕم٤مىمٌف اهلل سمذه٤مب اخلػم  ٤مر وأُمقاهلؿ، ومَٛم ه١مٓء اًمتجَّ

 يديف، واؾمتٌداًمف سم٤مٕدٟمك، وطمٚمقل اًمٜمِّ٘مٛم٦م قمٚمٞمف. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.  اًمذي سملم 

اقمل إمم اهلل، وشمً٘مٓمف  ٤مر واعمقاصٚم٦م هبؿ يمثػماً شمٜمزع هٞم٦ٌَم اًمدَّ وإنَّ اًمؽميمٞمز قمغم اًمتجَّ

٤مر، ودمٕمٚم ُمتًٚمِّٓملم قمٚمٞمف، ىم٤مهريـ ًمف، همػم واصم٘ملم سمف، ٓ ؾمٞمام إذا راوا  ٝمؿُمـ أقملم اًمتجَّ

لِّ اًمذي ئمٝمر قمغم وضمٝمف. قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإِي٤َّميمؿ. ُمٜمف يمثرة اًمؽمدد، ُمع  اًمذُّ

ؾ ُم١ًموًمٞم٦م  ـْ سم٤مِب اعم١ًموًمٞم٦ِم، ومٞمتحٛمَّ هذا: وإنَّ اًمِمٞمٓم٤من ىمد ي٠ميت ًمٓم٤مًم٥ِِم ُِم

قمقة وهذا  اإلذاف قمغم ؿم١مون إٓ أٟمَّف حيت٤مج إمم  -وُيِمٙمروإن يم٤من ي١مضمر قمٚمٞمف -اًمدَّ

ُف عمُِّم٤مَرقم٦ِم يمؾِّ ومتٜم٦ٍم شمٕمرض قمٚمٞمف ًَ ـَ ٟمٗم قمقة، أْن يقـمِّ ، وشُم٥ًٌِّم اٟمِمٖم٤مًَمُف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمدَّ

ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمُف أنَّ يمؾَّ ري٤مٍل يِّمُؾ  ة، وًمٞمٕمٚمؿ َُم ي ًمِٗمتٜم٦ِم اعم٤مدَّ ٍة ذم اًمتّمدِّ وحيت٤مج إمم ىمقَّ

 إًمٞمف أٟمَّف ُُمراىم٥ٌم ُمـ صمالصم٦م:

ل: هق اهلل ضمؾَّ وقمال اًمذي يٕمٚمُؿ اًمنَّ وأظمٗمك، ويٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م  اًمرىمٞم٥م إوَّ

ف قمـ يمؾِّ ُم٤م يِّمُؾ إًمٞمف ُمـ ؿم١مون ٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن، وم٢مٟمَّف ؾم٤مئٚمييٙمقن، وُم٤م مل 

قمقة، ومٚمٞمٕمد عم٤َِم ُي٠ًمُل ضمقاسم٤مً.  اًمدَّ

ؿ ًمٞمًقا هم٤مومٚملم  َة ويث٘مقن سمف، وم٢مَّنَّ ٤مُر اًمذيـ يرؾمٚمقن إًمٞمف اعم٤مدَّ اًمرىمٞم٥م اًمث٤مين: اًمتُّجَّ

ـْ شَمِّمؾ، وٓ ؾمٞمام وىمد سمٚمٖمٜمل قمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمَّ  ف يرؾِمُؾ قمـ أُمقاهلؿ أيـ شمذه٥م وإمم َُم

ـْ هذا  سمٕمَض إُمقال إمم أٟم٤مٍس، صمؿَّ يتقاصؾ ُمع آظمريـ ي٠ًمهلؿ هؾ َوَصَؾ إًمٞمٙمؿ ُِم

اعم٤مِل رٌء؟ وم٢من َوَصَؾ وإٓ ىم٤مم سماِم ُيزء اعم١ًمول، ويِملم ؾمٛمٕمتف، ويً٘مٓمف ُمـ أقملم 

. ـٍ ـْ ؿَمٞمٍخ إمم ظم٤مئ  اًمٓمالب واًمدقم٤مة إمم اهلل، ومٞمجٕمٚمف ُِم
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ـّ  ٤مر همػم ُمٜمتٌٝملم ومال ُئم يم٤مء، أنَّ اًمتجَّ ، سمؾ أيمثرهؿ ذم هم٤مي٦ِم آٟمت٤ٌمه واحلذاىم٦م واًمذَّ

٤مهمؾ اًمتل  ة ؿمٖمٚمٝمؿ اًمِمَّ ه٤مء، وقمٜمدهؿ ومراؾم٦م يمٌػمة، يمٞمػ ٓ؟!: واعم٤مدَّ واًمِٗمْٓمٜم٦َِم واًمدَّ

همقا هل٤م إوىم٤مت إي٤ممسومقا ُمـ أضمٚمٝم٤م  ـْ أضمٚمٝم٤م اًمٕمٞمقن وإذه٤من، وومرَّ ، وأشمٕمٌقا ُِم

: ومٝمؿ أذيمك ُِمٜمَْؽ ذم ؿم١موَّنؿ، وأدرى وإضم٤ًمم، وم٠مٟم٧َم إذا يُمٜم٧َم ذيمٞم٤َّمً ذم ؿم٠مٟمَِؽ 

٤مُن طم٤مهِلؿ  ًَ
قمغم اًمٚمٝمج٦م -سم٤مًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اعمقصٚم٦ِم ٕظمذ أُمقاهِلؿ، ًمِ

 )قمغم همػمي(. -اًمٕم٤مُمٞم٦َّم

ظمقل قمٚمٞمٝمؿ: إٓ ومٞمام متسُّ إًمٞمف  الُم٦م يمّؾ اًمًالُم٦م سم٤مًمٌٕمد قمـ خم٤مًمٓمتٝمؿ، واًمدُّ ًَّ واًم

ٍل وٓ اؾمتنم اٍف، ُمع شم٘مقى اهلل قمزَّ وضمؾ ذم اًم٘مقل احل٤مضم٦م، سمحدوده٤م، وسمدون شمًقُّ

 واًمٗمٕمؾ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

٤ًم  ؿ يٕمت٘مدون أنَّ ُم٤م يّمؾ ُمـ إُمقال ُيٕمتؼم طم٘مَّ ب اًمٕمٚمِؿ، وم٢مَّنَّ اًمرىمٞم٥م اًمث٤مًم٨م: ـُمالَّ

ـْ شَمِّمُؾ إًمٞمف، وٓ جيدون  ٟمقن َُم ؿ ؾمٞمخقِّ َّٓ وم٢مَّنَّ هلؿ، ٓ سُمدَّ أن يٙمقن هلؿ ٟمّمٞم٥م ُمٜمف، وإ

ق   اًمٓمُّالب إمم أىم٤ًمم:ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً، وؾمٞمتٗمرَّ

ٌ ُمذُمقٌم. ـٌ ُم٘مٍمِّ ـْ ُيداومُِع وًمق سم٤ٌمـمؾ. وهذا ُمداِه  إول: َُم

ف. وهذا قمدٌل  ـْ ُيٓم٤مًم٥ُِم سمحؼٍّ ُمع أدٍب واطمؽماٍم، ًمٙمٜمَّف ٓ يتٜم٤مزل قمـ طم٘مِّ اًمث٤مين: َُم

 واِوٌح حمٛمقٌد.

ـَ اًمٓمالب،  ـْ صٜمِٗمِف أقمداداً ُِم ُن ويِمٞمع ويذيع، ويًتجٚم٥ِم ُِم ـْ خُيقِّ اًمث٤مًم٨م: َُم

ويزرع ومِتٜم٤ًم قمٔمٞمٛم٦ًم، شمٜمت٩ُم اًمَٗمَِمَؾ، وآٟمحراف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم. وهذا ُُم٤ٌمًمٌِغ ُمٗمتقٌن 

 خمذوٌل.
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ف، ًمٙمٜمَّف يٜمّمُح سمرومؼ. وهذا  ـِ اًمٗمتٜم٦م، ويتٜم٤مزل قمـ طم٘مِّ ـْ يًٙم٧ُم سُمْٕمَداً قم اًمراسمع: َُم

 قم٤مىمٌؾ ص٤مسمر.

ـْ ذًمَِؽ   ىم٤ٌمء، وهذا هق آٟم٘م٤ًمم، واخلاََلص واًمٜمج٤مة ُِم يمٚمِّف: اًمٌٕمد  ه١مٓء هُؿ اًمرُّ

قمـ اعم١ًموًمٞم٦م، واًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م ذم طمؼِّ ُمـ ٓ يٓمٞم٘مٝم٤م عمَِـ هق  أهٌؾ هل٤م، وظمٌػٌم هب٤م، 

ـُ قِمٚمَٛمَؽ سم٤مًمٕمٗم٦ِم  ٌغ ٕضمٚمٝم٤م، وسمذًمَِؽ خُتٗمِّػ قمـ فمٝمرك احلٛمَؾ اًمث٘مٞمؾ، وشُمزيِّ وُمتٗمرِّ

واًمّمٞم٤مٟم٦م، وشمٍِمف قمـ ٟمٗمًؽ اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، ويمثرة اًم١ًمال، وإو٤مقم٦م اعم٤مل، وشمٙمتُّؾ 

ظمقان، وشمٜمنم قِمٚمَٛمَؽ وأٟم٧َم راومُع اًمرأس، ُمٜمنمح اًمّمدر، ه٤مدئ اًم٤ٌمل، شمٕمٚمقَك اإل

اهلٞم٦ٌُم واًمقىم٤مر، ًمٞمس ٕطمٍد قمٚمٞمؽ ُِمٜم٦َّم، وٓ ًمٚمٛمؽمسمّملم سمَِؽ ُمدظمؾ وومتٜم٦م، يت٘مٌَّؾ ُِمٜمَْؽ 

 اًمٜم٤مُس سمرى وـُمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، وشمزداد حمٌَّتٝمؿ ًَمَؽ، ووصمقىمٝمؿ سمَِؽ. واهلل اعمًتٕم٤من.

 أرسم٤مب إُمقال يًتخدُمقن  قمٛمقمَ  رأي٧ُم :  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي

 يٕمٓمقَّنؿ ُمـ زيم٤مة أُمقاهلؿ. ذًمقَّنؿ سمٌمء يًػمٍ ًتاًمٕمٚمامء وي

 د.ومالن ُم٤م شمردَّ : ومالن ُم٤م طمي، وإن ُمرض ىم٤مل :وم٢من يم٤من ٕطمدهؿ ظمتٛم٦م ىم٤مل

 جي٥م شمًٚمٞمٛمف إمم ُمثٚمف. ٟمزرٌ  تف قمٚمٞمف رءٌ ُمٜمَّ  ويمؾُّ 

أن هذا ضمٝمؾ ُمـ  أي٧ُم اًمٕمٚمامء سم٤مًمذل ذم ذًمؽ عمقوع اًميورة ومر وىمد ريَض 

 اًمٕمٚمامء سمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ صٞم٤مٟم٦م اًمٕمٚمؿ.

  ودواؤه ُمـ ضمٝمتلم: 

 إطمدامه٤م: اًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مًمٞمًػم. يمام ىمٞمؾ: ُمـ ريض سم٤مخلؾ واًمٌ٘مؾ مل يًتٕمٌده أطمد.
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ف يٙمقن سف اًمزُم٤من اعمٍموف ذم ظمدُم٦م اًمٕمٚمؿ إمم يم٥ًم اًمدٟمٞم٤م. وم٢مٟمَّ  :واًمث٤مين

ٞمع اًمزُم٤من ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ُمع اطمتامل ؾم٤ٌٌمً إلقمزاز اًمٕمٚمؿ، وذًمؽ أومْمؾ ُمـ سف مج

 هذا اًمذل.

ويم٤مٟم٧م ًمف أٟمٗم٦م ىمدر ىمقشمف، واطمتٗمظ سمام ُمٕمف، أو ؾمٕمك ذم  فُ ٚمتُ ؾ ُم٤م شم٠مُمَّ وُمـ شم٠مُمَّ 

 ُمٙمت٥ًم يٙمٗمٞمف.

ا.هـ  ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مء مل حيظ ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ سمّمقرشمف دون ُمٕمٜم٤مه ـْ وُمـ مل ي٠مٟمػ ُمِ 

(8). 

  اًمٜم٤مس  أي٧م اًمٕمٚمامء أذلَّ ومر :ٟم٤م سمٕمض أهمذي٦م أرسم٤مب إُمقالطمْي : وىم٤مل

 قمٜمدهؿ.

وم٤مًمٕمٚمامء يتقاوٕمقن هلؿ ويذًمقن عمقوع ـمٛمٕمٝمؿ ومٞمٝمؿ، وهؿ ٓ حيٗمٚمقن هبؿ عم٤م 

 يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ اطمتٞم٤مضمٝمؿ إًمٞمٝمؿ.

 ومرأي٧م هذا قمٞم٤ٌمً ذم اًمٗمري٘ملم.

ومقضمف اًمٕمت٥م أَّنؿ يم٤مٟمقا يٜمٌٖمل هلؿ شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ، وًمٙمـ  :أُم٤م ذم أهؾ اًمدٟمٞم٤م

 يم٥ًم إُمقال. ؿ وآصمروا قمٚمٞمفجلٝمٚمٝمؿ سم٘مدره وم٤مهَت 

 ومال يٜمٌٖمل أن يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ شمٕمٔمٞمؿ ُم٤م ٓ يٕمرومقن وٓ يٕمٚمٛمقن ىمدره.

وإٟمام أقمقد سم٤مًمٚمقم قمغم اًمٕمٚمامء وأىمقل: يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمّمقٟمقا أٟمٗمًٙمؿ اًمتل 

 ذوم٧م سم٤مًمٕمٚمؿ قمـ اًمذل ًمألٟمذال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.896)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (8)
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 وإن يمٜمتؿ ذم همٜمك قمٜمٝمؿ يم٤من اًمذل هلؿ واًمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ طمراُم٤ًم قمٚمٞمٙمؿ.

قمـ اًمذل سم٤مًمٕمٗم٦م قمـ احلٓم٤مم اًمٗم٤مين  هَ ١مصمروا اًمتٜمزُّ وإن يمٜمتؿ ذم يمٗم٤مف ومٚمؿ مل شم

 احل٤مصؾ سم٤مًمذًم٦م.

إٓ أٟمف يتخٞمؾ زم ُمـ هذا إُمر، أين قمٚمٛم٧م ىمٚم٦م صؼم اًمٜمٗمس قمغم اًمٙمٗم٤مف 

 واًمٕمزوف قمـ اًمٗمْمقل، وم٢من وضمد ذًمؽ ُمٜمٝم٤م ذم وىم٧م مل يقضمد قمغم اًمدوام.

ًمؽ وم٤مٕومم ًمٚمٕم٤ممل أن جيتٝمد ذم ـمٚم٥م اًمٖمٜمك، وي٤ٌمًمغ ذم اًمٙم٥ًم، وإن و٤مع سمذ

 قمٚمٞمف يمثػم ُمـ زُم٤من ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ: وم٢مٟمف يّمقن سمٕمروف قمروف.

 جر ذم اًمزي٧م وظمٚمػ ُم٤مًٓ.وىمد يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م يتَّ 

 ًمقٓك ًمتٛمٜمدًمقا يب. :وظمٚمػ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ُم٤مًٓ وىم٤مل

وىمد ؾمٌؼ ذم يمت٤ميب هذا ذم سمٕمض اًمٗمّمقل ذف اعم٤مل، وُمـ يم٤من ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

وطمتك ـم٤مًمٌل اًمٕمٚمؿ قمغم ذًمؽ ُم٤م سمٞمٜمتف ُمـ أن واًمٕمٚمامء ي٘متٜمٞمف، واًمن ذم ومٕمٚمٝمؿ ذًمؽ، 

 اًمٜمٗمس ٓ شمث٧ٌم قمغم اًمتٕمٗمػ، وٓ شمّمؼم قمغم دوام اًمتزهد.

ويمؿ ىمد رأيٜم٤م ُمـ ؿمخص ىمقي٧م قمزيٛمتف قمغم ـمٚم٥م أظمرة وم٠مظمرج ُم٤م ذم يده، صمؿ 

 وٕمٗم٧م ومٕم٤مد يٙمت٥ًم ُمـ أىمٌح وضمف.

ٗمق ظم٤مر اعم٤مل وآؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمٜم٤مس. ًمٞمخرج اًمٓمٛمع ُمـ اًم٘مٚم٥م، ويّموم٤مٕومم ادِّ 

 ٟمنم اًمٕمٚمؿ ُمـ ؿمآئ٦ٌم ُمٞمؾ.

 .(8) ا.هـ وُمـ شم٠مُمؾ أظم٤ٌمر إظمٞم٤مر ُمـ إطم٤ٌمر وضمدهؿ قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.895-893)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (8)
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  ٦َّمُ : وىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤موردي ٦ًم ذِم اعمَْْٛمٜمُقِن  اعمِْٜم ِدُث ِذًمَّ طَْمَراِر حُتْ ْٕ ىَم٤مُق ا اؾْمؽِمْ

ِٓ  قَمَٚمٞمِْف َوؾَمْٓمَقًة ذِم اعم٤َْمنِّ سمِِف. ؾَم٤مُل ذِم ا ؾْمؽِمْ ِٓ َؾ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َه٤مَن،  ،شَمثِْ٘مٞمٌؾ  ؾْمتَِٕم٤مَٟم٦مِ َوا ـْ صَم٘مَّ َوَُم

َٓ ىَمْدَر قِمٜمَْدُهْؿ عمَُِٝم٤مٍن   .(8)ا.هـ َو

  ؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ِم سمَِج٤مٍه َأْو سماَِمٍل وَمَ٘مْد : وىم٤مل ِٓ ـْ هَمػْمِ اْوٓمَِراٍر قَمغَم ا ـْ أىَْمَدَم ُِم َوَُم

 .(2)ا.هـ َأْوَهك ُُمُروَءشَمُف ، َواؾْمتٌََْذَل ِصٞم٤َمَٟمتَُف 

  (4)ىم٤مل قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًم٘م٤ميض اجلرضم٤مين : 

ــاَم  ــ٤مٌض وإِٟمَّ  َيُ٘مقًمــقَن زم ومِٞمــَؽ اٟمِ٘مٌَ

ـْ داََّنؿ ه٤مَن قِمٜمَْدُهؿ  أرى اًمٜم٤َّمَس َُم

وملْ أىمِض طمؼَّ اًمٕمٚمِؿ إْن يم٤من يُمّٚمـام 

ين      ــتَِٗمزُّ ًْ َح زم َي َٓ ــْرٍق  وُمــ٤م يمــؾُّ سَم

إَذا ىمٞمَؾ هذا َُمٜمَْٝمٌؾ ىمٚمـ٧ُم ىمـد َأَرى 

لِّ أطمَجـاَم   ـْ ُمقىمِػ اًمـذُّ  رأْوا رضُمالً قم

ــ٤م   ــٜمَّٗمِس ُأيْمِرَُم ُة اًم ــزَّ ــُف قِم ـْ َأيْمَرَُمتْ ــ       وَُم

شُمفُ  ــــػمَّ ــــٌع َص ــــدا ـَمَٛم اَم                سم ــــٚمَّ          زم ؾُم

ـْ ٓىمٞمـ٧ُم ٕروـ٤مُه ُُمـٜمِْٕمام  وٓ يمؾُّ َُمـ

ــام ــُؾ اًمَٔم ــرِّ حتتٛم ــَس احلُ َـّ ٟمٗم ــ    وًمٙم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـ"اٟمٔمر  (8)  ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.488)ص: "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمدِّ

يـ"ٔمر اٟم (2)  ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.489)ص: "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمدِّ

يـ"اٟمٔمر  (4)  ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.92)ص: "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمدِّ
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سمتِذْل ذم ظِمدُم٦ِم اًمٕمٚمِؿ ُُمٝمَجتِل ومَلْ أ

ــ٦ًم      ــف ِذًمَّ ــ٤ًم وأضمٜمِٞم ــِف هَمْرؾَم َأَأؿْمــَ٘مك سم

هَؾ اًمٕمٚمِؿ ص٤مٟمقُه ص٤مََّنْؿ وًمْق أنَّ أ

ـــ ــقا وًمٙم ــ٤مَن ودٟمًَّ ــ٤مٟمقه ومَٝم  أه

 

ـْ ٓىمٞمــ٧ُم ًمٙمــ ٕظُمــَدَُم٤م     ٕظَمـُدَم َُمـ

إِذْن وَم٤مشمٌِّـ٤مُع اجلٝمــِؾ ىمـد يمــ٤مَن أطمزَُمــ٤م    

َوًمــْق قمٔمَُّٛمــقه ذم اًمٜمُّٗمــقِس ًَمُٕمٔمِّــاَم      

ـــاَم حُمٞمَّـــ٤مُه سمـــ٤مٕـمامِع طم  تَّـــك دَمٝمَّ
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  ـْ موِل صوِحِى بدظٍي، وقول: الؾفؿ : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اعم٤ٌمرك َلْ أَر أَْمَؼ ِم

 .(8)ا.هـ  ؾبلٓ َتعؾ لصوحى بدظٍي ظـدي يدًا فقُحبُّف ق

ب  اً، وأيم٤مد أىمقُل إنَّ أيمثَر اعمج٤مًمًلم ٕهِؾ اًمٌَِدِع واًمتَّحزُّ هذه اًمّمقرة سم٤مرزٌة ضمدَّ

ة.  يٌتٖمقن قمٜمدهؿ اعم٤مدَّ

ـْ يم٤من ُئمٝمر اخلػم طملم ؾُمئؾ عم٤مذا اٟمت٘مٚم٧م إمم ُمٙم٤من يمذا  َح سمٕمُض َُم –وىمد سَّ

 وم٘م٤مل: احل٤مًم٦ُم اعم٤مدي٦َّم أجل٠مشمٜم٤م. -ٕهؾ اًمٌدع

اً وُمٕمٚمقٌم أنَّ أه ٝمؿ ِمَـّ يم٤من ودَّ ب يٗمرطمقن سمَِٛمـ يدظمؾ ذم صٗمِّ ؾ اًمٌَِدِع واًمتَّحزُّ

ة، ويرومٕمقٟمف سم٤معمدح واًمثٜم٤مء، ويٚمتٗمُّقن طمقًَمف،  ـْ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َِّم، ومٞمٖمروٟمف سم٤معم٤مدَّ هلؿ ُِم

وئمٝمرون اًمتٌجٞمؾ وآطمؽمام، طمتَّك إذا ُم٤م رأوا أٟمَّف ىمد شمٜم٤مزل قمـ اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل، 

ـَ اًمٖمرِض اًمذي وص٤مر ِمٞمِّٕم٤مً ُمثٚمٝمؿ ، سمٕمٞمداً قمـ اًمٕمٚمؿ، ُمٌٖمْم٤ًم ٕهؾ اًمًٜم٦َّم، اٟمتٝمقا ُِم

أرادوه ورُمقا سمف إمم اًم٘مامُم٦م، ومٚمؿ يٕم١ٌموا سمف، ٕنَّ اعمٓمٚمقب ىمد طَمَّمَؾ: وهق اًمتٗمٚم٧ُّم قمـ 

٥م ًمٚمٌدع وأهٚمٝم٤م.  اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م، وآٟمحراف قمٜمٝمام، واًمتَّٕمّمُّ

ر أسمق ومح٤مُل أهؾ اًمٌَِدِع ُمع ـم٤مًم٥ِم اًمٕمٚمؿ اعمخدوع: يمح٤مل اًم ٓمِّٗمؾ ُمع )ؾُمٙمَّ

 قمقدي(، يِمؽموٟمف سم٤معم٤مدَّة  صمؿَّ يٛمّمقٟمف طمتَّك إذا ُم٤م اٟمتٝمك اعمٗمٕمقل رُمقا سمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. سم٢مؾمٜم٤مٍد 234سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم (8)

 صحٞمٍح.
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ة، صمؿ يٛمّمقن ديٜمَؽ وقمٚمَٛمَؽ، طمتَّك إذا ُم٤م رأوا  وم٠مهؾ اًمٌدع هٙمذا يِمؽموٟمؽ سم٤معم٤مدَّ

َخَؽ وذه٤مَب قِمْٚمِٛمَؽ وُمٜمٝمِجَؽ رُمقا سمِؽ. ًْ  َُم

ـْ أهِؾ اًمٌَِدِع وظُم  ٓمٓمٝمؿ وأؾم٤مًمٞمٌٝمؿ، وًمٞمٙمـ ُمقىمٗمف ُمٜمٝمؿ ومٚمٞمحذر يمؾُّ ـم٤مًم٥ٍم ُِم

ٚمػ اًمّم٤مًمح، وهق اهلجر وشمرك اجلٚمقس ُمٕمٝمؿ، وقمدم اإلصٖم٤مء  ًَّ ُمقىمػ اًم

قن اًمًؿَّ ذم اًمٕمًؾ. ؿ يدؾمُّ  ًمٙمالُمٝمؿ، وم٢مَّنَّ



 إدًم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػمٌة، وطمًٌَُؽ ُم٘متٓمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م، وم٤ٌمًم٘مٚمٞمؾ هُمٜمٞم٦ٌم قمـ اًمٙمثػم،

ـْ مل ي٘مٜمع سم٘مٚمٞمؾ اعمققمٔم٦م مل يزدد سمٙمثػمه٤م إٓ سُمٕمداً.  وَُم

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿ي٘مقُل اهلل شمٕم٤ممم: 

جئ   حئ  مئ  ىئ   ی  ی  ی  ی ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 .[833]اًمٜم٤ًمء: ﴾يئ  جب  حب  خب  مب  ىب

  ًمقاوح٦م قمغم : ذم هذه أي٦ِم اًمدًٓم٦م اىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

ـْ يُمؾِّ ٟم ـَ اعمٌتدقم٦ِم واًمٗمً٘م٦م، قمٜمد ظمقوٝمؿ ذم قٍع: ُمِ اًمٜمَّٝمل قمـ جم٤مًم٦ًم أهِؾ اًم٤ٌمـمؾ ُِم

 .(8)سم٤مـمٚمٝمؿ ا.هـ 

  ذم ذيمره ًمٗمقائد هذه أي٦م: حتريؿ اًمتٕم٤مون قمغم  وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم

ـْ سم٤م فاإلصمؿ واًمٕمدوان: وضمٝمف: أٟمَّ  ٍب أومم، إذا طمرم اًم٘مٕمقد ُمع وم٤مقمؾ اعمٜمٙمر وم٤مإلقم٤مٟم٦م ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار قم٤ممل اًمٙمت٥م.7/637) "شمٗمًػم اًمٓمؼمي"اٟمٔمر  (8)



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

863 

 

ُمثؾ أن هُتٞمِّئ ًمف اعمٙم٤من، ومتٗمرؿمف، وشمٓمٞمٌِّف، وشم٠ميت سم٤مٕواين، وشمُّم٥مُّ ًمف اًم٘مٝمقة واًمِم٤مي، 

ـْ سم٤مٍب أومم ...  ومٝمذا طمراٌم ُِم

ـَ ضمٚم٤ًمء اًمًقء، واًمؽمهمٞم٥م ذم ضمٚم٤ًمء اًمّمالح ا.هـ   .(8)احلذر ُِم

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ٱ  ٻ  يب  جت  حت  خت   مت  ىت     يئ  جب  حب   خب  مب  ىب ىئ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ڇ   ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ     ڑ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 .[73-68]إٟمٕم٤مم: ﴾ک

ـْ أقمٔمؿ إدًم٦م ذم اًمتٜمٗمػم وهذه أي٤مت  ـْ أهؾ اًمٌدع، وُِم سحي٦م ذم اًمتحذير ُِم

قمـ جم٤مًمًتٝمؿ، طمتَّك يتقسمقا إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وخيقوقا ذم طمدي٨ٍم همػم اًمٌدع 

 وإهقاء.

 .(2)أنَّ هذه أي٦م ٟمزًم٧ْم ذم أصح٤مِب إهقاء  وصم٧ٌَم قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اسمـ اجلقزي.453-2/454) "رآن اًمٙمريؿشمٗمًػم اًم٘م"اٟمٔمر  (8)

 (. وهق صحٞمٌح.247سمرىمؿ ) "أصقل اًمًٜم٦م"أظمرضمف اسمـ أيب زُمٜملم ذم  (2)
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ىى     ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ائ  ائ  ەئ  ەئ  

 ﴾ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

 .[75-74]اإلهاء:

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[884]هقد: ﴾ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ

ولِ »: وىم٤مل رؾمقُل اهللِ  ؾِقِس الصَّ ْقِء َكَحوِمِؾ ادِْْسِؽ إِكًََّم َمثَُؾ اجْلَ ؾِقِس السَّ ِح َواجْلَ

و َأْن َُيِْذَيَؽ  :َفَحوِمُؾ ادِْْسِؽ  ،َوَكوفِِخ الْؽِرِ  و َأْن َتبْتَوَع ِمـْفُ  ،إِمَّ و َأْن ََتَِد ِمـُْف ِرًَيو  ،َوإِمَّ َوإِمَّ

ِرَق ثِقَوَبَؽ  :َوَكوفُِخ الْؽِرِ  ،َضقِّبَيً  و أَْن َُيْ و أَْن ََتِ  ،إِمَّ رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ  ش.َد ِرًَيو َخبِقثَيً َوإِمَّ

 .(، قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 2628( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )5543)

ـْ ُُيَولِْؾ »: وىم٤مل رؾمقل اهلل  ـِ َخؾِقؾِِف، َفْؾقَـْظُْر أََحُدُكْؿ َم ي
ُجُؾ َظَذ دِ . شالرَّ

(، وهمػممه٤م، قمـ أيب هريرة 2478( واًمؽمُمذي سمرىمؿ )3844أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ )

. ـٌ  . وهق طمدي٨ٌم طمً

َّٓ َتِؼلٌّ »: وىم٤مل رؾمقُل اهلل  َّٓ ُمْمِمـَوً، َوَٓ َيلُْكُؾ َضَعوَمَؽ إِ . «َٓ ُتَصوِحى إِ

. وهق طمدي٨ٌم (، وهمػمه، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري3842أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ )

ـٌ ًمٖمػمه.  طمً

ـْ أََحىَّ » :وىم٤مل رؾمقل اهلل  ( 6873) رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ شادَْرُء َمَع َم

 .(، قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 2638ُمًٚمؿ سمرىمؿ )و
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(، قمـ قمٌد اهلل سمـ 2633( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6869وضم٤مء ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 .ُمًٕمقد 

(، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 2649( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6878وضم٤مء ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 سمٜمحقه. 

ـْ أصح٤مب  وذم اًم٤ٌمب طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمٜمٗمر ُِم

هجروهؿ طمتَّك أٟمزل اهلل وأصح٤مسمف  ، وومٞمف أنَّ اًمٜمٌل ل اهلل رؾمق

(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ 3388اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) ٤م، رواه٦مشمقسمتٝمؿ، وهل ىمّم٦م ُمِمٝمقرة ُمٕمرووم

(2769.) 



  ٞم٤مر : أدريمٜم٤م أهؾ اًمٗمْمؾ واًمٗم٘مف ُمـ ظمىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزٟم٤مد

أوًمٞم٦ّم اًمٜم٤مس يٕمٞمٌقن أهؾ اجلدل واًمتٜم٘مٞم٥م وإظمذ سم٤مًمرأي أؿمد اًمٕمٞم٥م، ويٜمٝمقٟم٤م قمـ 

–ًم٘م٤مئٝمؿ وجم٤مًمًتٝمؿ، وخيؼموٟم٤م أَّنؿ قمغم والل، وحتريػ ًمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 .(8)...ا.هـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

  إن هلل قمز وضمؾ ُمالئٙم٦م يٓمٚمٌقن طمٚمؼ وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :

وم٤مٟمٔمر ُمع ُمـ يٙمقن جمٚمًؽ، ٓ يٙمقن ُمع ص٤مطم٥م سمدقم٦م: وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٓ اًمذيمر، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/342) "اإلسم٤مٟم٦م"اٟمٔمر  (8)
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يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ، وقمالُم٦م اًمٜمٗم٤مق أن ي٘مقم اًمرضمؾ وي٘مٕمد ُمع ص٤مطم٥م سمدقم٦م، وأدريم٧م ظمٞم٤مر 

 .(8)اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ أصح٤مب ؾمٜم٦م وهؿ يٜمٝمقن قمـ أصح٤مب اًمٌدع ا.هـ 

  ومل يزل أهؾ اًمًٜم٦م يٕمٞمٌقن أهؾ وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ أيب زُمٜملم :

اء اعمْمٚم٦م، ويٜمٝمقن قمـ جم٤مًمًتٝمؿ، وخيقومقن ومتٜمتٝمؿ، وخيؼمون سمخالىمٝمؿ، وٓ إهق

 .(2) يرون ذًمؽ همٞم٦ٌم هلؿ، وٓ ـمٕمٜم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ ا.هـ

 طم٤ميمٞم٤ًم ُمذه٥م اًمًٚمػ أهؾ - قمثامن اًمّم٤مسمقين  وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق

: واشمٗم٘مقا ُمع ذًمؽ قمغم اًم٘مقل سم٘مٝمر أهؾ اًمٌدع، وإذٓهلؿ، وإظمزائٝمؿ، -احلدي٨م

وإىمّم٤مئٝمؿ، واًمت٤ٌمقمد ُمٜمٝمؿ، وُمـ ُمّم٤مطمٌتٝمؿ، وُمٕم٤مذهتؿ، واًمت٘مرب إمم وإسمٕم٤مدهؿ، 

 .(4)اهلل قمز وضمؾ سمٛمج٤مٟمٌتٝمؿ وُمٝم٤مضمرهتؿ ا.هـ 

  أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل :

ُمـ ظم٤مف ُمـ ُمٙم٤معم٦م أطمد وصٚمتف ُم٤م يٗمًد قمٚمٞمف ديٜمف أو يدظمؾ قمٚمٞمف ُمية ذم دٟمٞم٤مه أٟمف 

 .(3)جم٤مٟمٌتف وسمٕمده، ورب سم مجٞمؾ ظمػم ُمـ خم٤مًمٓم٦م ُم١مذي٦م...ا.هـ جيقز ًمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(8833) "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"اٟمٔمر  (8)

 .(294ص:) "أصقل اًمًٜم٦م"اٟمٔمر  (2)

 ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ قم٤ٌمس. (98ص:) "قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م"اٟمٔمر  (4)

 .(2/284) "اًمؽشمٜمقير احلق"اٟمٔمر  (3)
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ب ديٛم٦ًم طمتَّك يتقسمقا إمم اهلل،  ٚمػ هق هجر أهؾ اًمٌدع واًمتَّحزُّ ًَّ اًمذي قمٚمٞمف اًم

 وذًمَِؽ ُٕمقٍر، ُمٜمٝم٤م:

 ح٤مسم٦ِم هبجر يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وص٤مطمٌٞمفاًمّماشم٤ٌِّمٌع ًمٚمًٜم٦َّم، ُٕمر اًمٜمٌل  – 8

 ، ومٝمجروهؿ طمتَّك أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم شمقسمتٝمؿ.

2 – .  شم٠مدي٥م اعمٝمجقر وإقم٤مٟمتف قمغم اًمرضمقع إمم احلؼِّ

ٚمِػ  – 4 ًَّ  ورمحٝمؿ.  آىمتداء سم٤مًم

 مح٤مي٦م اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م ِم٤م وىمع ومٞمف اعمخ٤مًمٗمقن. – 3

 اره.اًمرمح٦م سم٤معمٝمجقر، طمتَّك ٓ يٖمؽّم سمف اًمٜم٤مس ومتٙمثُُر أوز – 5

 .(8)اًمتٛمٞمُّز قمـ أهؾ اًمٌَِدِع وإهقاء  – 6

 وهمػمه٤م.

  واًمٜمٝمل قمـ اهلجران ومقق ىم٤مل اإلُم٤مم احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي :

اًمثالث ومٞمام ي٘مع سملم اًمرضمٚملم ُمـ اًمت٘مّمػم ذم طم٘مقق اًمّمح٦ٌم واًمٕمنمة، دون ُم٤م يم٤من 

 .(2)ا.هـ  ذًمؽ ذم طمؼ اًمّديـ، وم٢من هجرة أهؾ إهقاء واًمٌدع دائٛم٦م إمم أن يتقسمقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـَ أصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م"اٟمٔمر  (8)  (89-88ص:)ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ُم٤مٟمع أٟمز  "اًمٗمقايِمُف اجلَٜمِٞم٦َّم ُِم

 .ط: دار اًمتٞمًػم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦ِم واًمٜمنم

 .ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل (8/223) "ذح اًمًٜم٦م"اٟمٔمر  (2)
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  ٤م هجرانٌ وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمٕم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل ٕضمؾ اعمٕم٤ميص واًمٌدقم٦م  : أُمَّ

 . (8)ومقاضم٥م اؾمتّمح٤مسمف إمم أن يتقب ُمـ ذًمؽ، وٓ خيتٚمػ ذم هذا ا.هـ 

  يوُمٜم٤مسمذ ،ومٞمف هجران أهؾ اًمٌدع واًمٗمًقق: وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

ام هق إٟمَّ اهلجران ومقق صمالصم٦م أي٤مم  قمـ لواًمٜمٝم ،وأٟمف جيقز هجراٟمف دائامً  ،ُمع اًمٕمٚمؿ ،اًمًٜم٦م

 :وأُم٤م أهؾ اًمٌدع وٟمحقهؿ ومٝمجراَّنؿ دائامً  ،وُمٕم٤ميش اًمدٟمٞم٤م، ٟمٗمًف ومٞمٛمـ هجر حلظِّ 

 .(2)ا.هـ  وهمػمه ،ُمع ٟمٔم٤مئر ًمف يمحدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ،وهذا احلدي٨م ِم٤م ي١ميده

ـْ ضَمَٕمَؾ هْجَر اعمٌتدَع ُم١مىمت٤ًم، إمم أن شمتٞمنَّ ًمف اعم٤مدَّ  ة، أو جيد ُمٜمٝمؿ وهذا أردُّ سمف قمغم َُم

ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمف وم٢مٟمَّف يدلُّ  ـَ اعمٜمٝم٩م قمغم صمٜم٤مًء وُمدطم٤مً: وَُم أٟمَّف همػم ُم٘متٜمع سمام هق قمٚمٞمف ُِم

ة،  ـْ سمٕمد، طملم ىمقي٧م اعم٤مدَّ ـْ ىمٌُؾ، وأفمٝمر ُمرَوُف ُِم اًمًٚمٗمل، سمؾ هق ُمريُض اًم٘مٚم٥ِم ُِم

 واٟمتنم صٞمتُف، ويمثُر أشم٤ٌمقمف.

  شمقسم٦ًم ص٤مدىم٦م. طمتَّك يٜمتٝمل ويتقب إمم اهللطمٙمٛمٝمؿ ومٝمذا ي٠مظمذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(6/543) "اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ"اٟمٔمر  (8)

 ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب (84/836) "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر  (2)
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    ـْ أهؾ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؼمهب٤مري : إذا رأي٧َم اًمرضمؾ ضم٤مًَمَس ُمع رضمٍؾ ُِم

وْمُف، وم٢من ضمَٚمَس ُمٕمف سمٕمدُم٤م قمِٚمَؿ وم٤مشمَِّ٘مِف: وم٢مٟمَّف ص٤مطم٥ُم هقى ا.هـ  ره وقمرِّ إهقاء: ومحذِّ

(8). 

 وهذه اًمًقرة اًمٜمٝمل قمـ  "اًمٜم٤ًمء"وُم٣م ذم :  وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل

ېئ  ېئ  ﴿جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع وإهقاء ، وأن ُمـ ضم٤مًمًٝمؿ طمٙمٛمف طمٙمٛمٝمؿ وم٘م٤مل : 

قم٘مقسم٦م ُمـ  :وهل ُمدٟمٞم٦م ،"اًمٜم٤ًمء" ذم ؾمقرة أي٦م. صمؿ سملمَّ  ﴾ىئ  ىئ  ىئ     ی

ؼ أي٦م. وم٠محلْ  ﴾ې  ې  ى  ى   ائ﴿ ومٕمؾ ذًمؽ وظم٤مًمػ ُم٤م أُمر اهلل سمف وم٘م٤مل :

وطمٙمؿ سمٛمقضم٥م هذه  ،ُمـ أئٛم٦م هذه إُم٦م ؿ. وىمد ذه٥م إمم هذا مج٤مقم٦مٌ ُمـ ضم٤مًمًٝمؿ هب

 ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ :أي٤مت ذم جم٤مًمس أهؾ اًمٌدع قمغم اعمٕم٤مذة واعمخ٤مًمٓم٦م ُمٜمٝمؿ

 كؿم٠مٟمف جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع ىم٤مًمقا: يٜمٝم ٢مَّنؿ ىم٤مًمقا ذم رضمؾٍ : ومواسمـ اعم٤ٌمرك ،وإوزاقمل

 .(2)ا.هـ  احلٙمؿ قمـ جم٤مًمًتٝمؿ، وم٢من اٟمتٝمك وإٓ أحلؼ هبؿ ، يٕمٜمقن ذم

ـَ آظمتالف  ـَ اًمتَّٕم٥م، واًمتٙمٚمُّػ، وشمًٚمؿ ُِم ىمٚم٧ُم: هذا يمالٌم واوٌح، وسمف شمًٚمؿ ُِم

 سمٞمٜمؽ وسملم إظمقاٟمَِؽ ـمالب اًمٕمٚمؿ ذم هذا اعمج٤مًمِس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج.843رىمؿ اًمٗم٘مرة ) (889)ص: "ذح اًمًٜم٦م"اٟمٔمر  (8)

 ط:. ()/ "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"اٟمٔمر  (2)
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ٍ جُي٤مًمُِس أهَؾ 
ٕٟمَّٜم٤م وضمدٟم٤م ظمالوم٤مً واؾمٕم٤مً سملم سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم ؿمخٍص ُمٕملمَّ

ـْ ُمدا ـْ رادٍّ ُمٜمت٘مٍد. اًمٌَِدع، ويٗمتح هلؿ اعمج٤مًمِس، ومِٛم ل ًمف، وُِم  ومٍع ُمت٠موِّ

ٚمػ اًمّم٤مًمح، وهق: أن ُيٚمحؼ اعمج٤مًمِس هلؿ هبؿ، ُم٤م دام  ًَّ واحلؼُّ هٜم٤م هق ُمذه٥ُم اًم

.  ىمد ُٟمِّمَح، وسُملمِّ ًمف، واؾمتٛمرَّ

 ومام هٜم٤مك داقمل ًمتقؾمٕم٦ِم دائرة آظمتالف.

ب ُمتٕمٌٟم٤م أنَّ اعمجدُ ؿم٤مهِ  اً.٤مًمًلم ٕهؾ اًمٌدع واًمتَّحزُّ  قن ضمدَّ

 ـْ أهِؾ اًمٌدع ٤مم اسمـ قمقٍن ىم٤مل اإلُم : ُمـ جُي٤مًمِس أهؾ اًمٌدع أؿمدُّ قمٚمٞمٜم٤م ُِم

 .(8)ا.هـ 



ة وضمقه: ـْ قمدَّ  ىمٚم٧ُم: ُيتٕم٥م اعمج٤مًمِس ٕهؾ اًمٌدع واًمتَّحزب ُِم

 ًمٕمٚمؿ.إول: أٟمَّف ُي٥ًٌِّم اخلالف سملم أهؾ اًمًٜم٦م ٓ ؾمٞمام ـمالب ا

اًمث٤مين: أٟمَّف ُيِمٙمِّؽ ذم ُمذه٥م اًمًٚمػ ذم أهؾ اًمٌدع، ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ِمـ ًمف صٞم٧ٌم 

 ويمٚمٛم٦م سملم إظمقاٟمِِف، ويم٤من ُمقصم٘م٤مً. هذا ُيتٕم٥م يمثػماً.

 اًمث٤مًم٨م: أٟمَّف يٗمتح سم٤مب اًمتَّٛمٞمٞمع ذم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل.

ًا قمغم اعمٜمٝم٩م ، وسم٤مًمت٤َّمزم يّمػم ُم١مذي٤مً ضمدَّ وأهٚمف، وم٢منَّ ُمـ  اًمراسمع: أٟمَّف يزيغ قمـ احلؼِّ

َـّ زاغ قمغم ضمٝمٍؾ وقمٛمك. وهذا  زاغ سمٕمد قمٚمٍؿ وسمّمػمة أؿمدُّ قمغم اًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م ِِم

 ُمالطمٌظ ُمِم٤مهد.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.386سمرىمؿ ) "اإلسم٤مٟم٦م"أظمرضمف اسمـ سمٓم٦َّم ذم  (8)
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 اخل٤مُمس: أٟمَّف ُيْمٕمػ ضم٤مٟم٥َم اًمقٓء واًمؼماء.

اًم٤ًمدس: أٟمَّف يزيؾ اًمتٛمٞمُّز واًمٍماطم٦م واًمقوقح، ويت٥ًٌَّم ذم اًمٖمث٤مئٞم٦م، واًمدّس 

 قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل وأهٚمف.

ؽ ذم غم سم٤مجلََدِل، وٟمٗم٨م اًمِمٌٝم٤مت، ومٞمتٕمٌأٟمَّف زاغ سمٕمد قمٚمٍؿ وهدًى، ومٞمٌُت اًم٤ًمسمع:

دِّ واًمٜم٘م٤مش، وٟمحق ذًمؽ.  اًمرَّ

ـْ ثِّ اًمث٤مُمـ: أٟمَّف عم٤َّم يزيغ ُيٌتغم سم٤مٕشم٤ٌمع اعمتٕمّمٌلم ًمف، ومٞمزيدون اًمٓملم سمٚم٦م، ويٙم رون ُِم

. ٌف وإسم٤مـمٞمؾ، ومٞمُتٕمٌقن أهؾ احلؼِّ  ؾمقاِد اًمٗمتٜم٦م، وي٘مقُمقن سمٜمنم اًمِمُّ

ت٤َّمؾمع: شم٘مقي٦م ؿمقيم٦م أهؾ اًمٌَِدِع، وذًمَؽ طملم يرون ضمٚمقؾمف ُمٕمٝمؿ، وًمف ؿم٠مٌن، اًم

ـْ  ؼ هلؿ اعمراد اًمذي ـم٤معم٤م ضم٤مءوا ًمف ُِم وشم٘مرُّ أقمٞمٜمٝمؿ سم٤مظمتالف أهؾ احلؼِّ سمًٌٌف، ومٞمتح٘مَّ

ة أسمقاب، ومام وضمدوا إٓ هذا اًم٤ٌمب: سم٤مب زرع اًمٗمتٜم٦م سم٤معمج٤مًم٦ًم واًمدظمقل، وىم٤مُمقا  قمدَّ

ًة أظمرى، وسم٤مًمت٤مزم شمْمٓمر إمم أن سمٜمنم اًمِمٌف اًمتل وُمٜمِّد ت ىمٌؾ واوٛمحٚم٧َّم، ومٞمٕمٞمدوَّن٤م ُمرَّ

ًة وأظمرى، وًمرسمَّام طمّمؾ إظمذ  ر ُمرَّ ـْ جي٤مًمًٝمؿ، وحتذِّ ة ذم سمٞم٤من طم٤مل َُم شمٕمٞمد اًمٙمرَّ

شمف.    واًمرّد وإًم٘م٤مء اًمِمٌف سمقضمٍف ضمديٍد، وسمّمقرٍة خمتٚمٗم٦م. ومٝمذا شمٕم٥ٌم ٓ شم٠ًمل قمـ ؿمدَّ

ًمِس هلؿ، واعمٕم٤مذير اًمقاهٞم٦م اًمتل حيت٩مُّ هب٤م ٤معمجاًمٕم٤مذ: اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ اًمذي يٚم٘مٞمف ا

اًمقاهٞم٦م، وشمٌ٘مك  قمغم اعمج٤مًم٦ًم، ومتحت٤مج إمم أن شمٗمٜمَّد ؿمٌٝم٦َم اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ، واعمٕم٤مذير

 . وهمػمه٤م ُمـ اًمقضمقه.اًمتٗمٜمٞمد أٟم٧َم وهق ذم ساع

اً. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م. : اعمج٤مًمِس ٕهؾ اًمٌَِدِع ُمتٕم٥ٌم ضِمدَّ  وقمغم يمؾٍّ
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  ـِ اؾمتؽم قمٜم٤َّم سمٌدقمتف، مل ختَْػ ُأًْمَٗمتُُف ا.هـ ىم٤مل اإلُم٤مم إوزاقمل  .(8): َُم

  إرواُح ضمٜمقٌد جمٜمَّدٌة، ُم٤م شمٕم٤مرف ُمٜمٝم٤م وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض :

شمٜم٤ميمر ُمٜمٝم٤م اظمتٚمػ، وٓ ُيٛمٙمـ أن يٙمقن ص٤مطم٥م ؾمٜم٦َّم ُيامًمئ ص٤مطم٥م  ائتٚمػ، وُم٤م

ـَ اًمٜمِّٗم٤مق   .(2)سمدقم٦م إٓ ُِم

ـْ أضمِؾ اعم٤مدة أو همػمه٤م، وًمٞمس صمؿَّ جم٤مًم٦ًم يٌتٖمٞمٝم٤م اعمج٤مًمِس  ىمٚم٧ُم: وؾمقاء ضم٤مًمًف ُِم

ة. أو هلقًى. ـْ أضمؾ اعم٤مدَّ  إٓ وهم٤مًمٌٝم٤م ُِم

 قمـ طمجٛمف. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م. وقمٚمٞمف: وم٢منَّ اعمُج٤مًمِس هلؿ قمٜمده ٟمٗم٤مق سمٖمضِّ اًمٜمٔمر



  يمر، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض : إنَّ هلل ُمالئٙم٦ًم يٓمٚمٌقن طِمَٚمَؼ اًمذِّ

ؽ، ٓ يٙمقن ُمع ص٤مطم٥م سمدقم٦م: وم٢منَّ اهلل ٓ يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ،  ًَ
ـْ يٙمقن جمٚمِ وم٤مٟمٔمر َُمَع َُم

 .(4)وي٘مٕمد ُمع ص٤مطم٥م سمدقم٦ٍم  وقمالُم٦م اًمٜمِّٗم٤مق: ان ي٘مقَم اًمرضمؾ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.225سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (8)

 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.243سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"اًمالًمٙم٤مئل ذم  أظمرضمف (2)

 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.244سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (4)
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ن، وقمدم اًمث٤ٌمت قمغم وضمٍف واطمٍد. ـَ اًمٜمِّٗم٤مق إٓ اًمتٚمقُّ ومتٞمٞمع  ىمٚم٧ُم: إن مل يٙمـ ُِم

ة: وم٢منَّ ىم٤مرون واًم٤ًمُمري وقمٌد اهلل سمـ ُأيب وهمػمهؿ ُم٤م  ٤مب اعم٤مدَّ ًَ اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل قمغم طِم

ـْ أضمؾ ـْ أضمِؾ اجل٤مه واعم٤مدَّة. وم٤معمج٤مًمِس ٕهؾ اًمٌدع ُِم  اعم٤مدَّة قمٜمده ٟمٗم٤مٌق. ٟم٤موم٘مقا إٓ ُِم

ى إمم أقمامل ٟمٗم٤مىمٞم٦م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم: وٟمٗم٤مىمف هذا  يتٕمدَّ

ن وقمدم اًمقوقح واًمٍماطم٦م. - 8  اًمتٚمقُّ

ـْ  – 2 يـ، وهذا ُِم ٤مب شمْمٞمٞمع سمٕمض أُمقِر اًمدِّ ًَ اًمتذرع سمٙمثرة إقمذار قمغم طِم

 ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم.

 ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ي٠مشمقن ًمٜمّمحف. اًمٗمجقر ذم اخلّمقُم٦م سمٞمٜمف وسملم إظمقاٟمِفِ  – 4

 اظمتالف اًمّمػ، وزرع اًمٗمرىم٦م سملم ـمالب اًمٕمٚمؿ. – 3

5 – .  طمّمقل اًمتث٤مىمؾ ُمـ ىمٌقل احلؼِّ

إظمالف اًمققمد قمٜمد اًمؽماضمع، ومٞمَِٕمُد سمؽماضمٕمف، وٓ يٗمل، سمؾ ُيامـمؾ. أو يرضمع،  – 6

أطمقاًمف ُمِمٙمقٌك صمؿ يٕمقد، هذا ُمع إظمالومف ًمٚمققمد: ُيٕمدُّ شمالقم٤ٌمً سم٤مًمتقسم٦م، واعمتالقم٥ُم أىمؾُّ 

 ومٞمف. 

ـْ يم٤من صم٤مسمت٤مً قمغم اًمًٜم٦َّم، وم٘مد رأي٧م سمٕمٞمٜمل  – 7 شمٚمقث ىمٚمٌف سمٌٖمض اًمٜم٤مصحلم، وَُم

ـْ يم٤من صم٤مسمت٤مً وٟم٤مصح٤ًم ومٛمتث٤مىمؾ  ٤م َُم ـْ يم٤من ريمٞمٙم٤مً وُمقاوم٘م٤مً ًمف، وأُمَّ ب َُم سمٕمْمٝمؿ وهق ي٘مرِّ

 ُمٜمف، ُمٌٖمٌض ًمف.

ـَ إقمامل اًمٜمٗم٤مىمٞم٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.  وهمػم ذًمؽ ُِم



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

875 

 



ٝمؿ، وإن أفمٝمر اًمًٜم٦َّم طمتَّك يتقب إمم اهلل، وم٢مذا ُٟمِّمَح ومٚمؿ  ٟمٕمؿ: ٕٟمَّف ىمد ص٤مر ذم صٗمِّ

 يٜمتّمح ضم٤مزت همٞمٌتف طمتَّك حَيذُرُه اًمٜم٤مس.

ُـّ عم٤مذا يتٙمٚمَُّؿ اًمٓمالب ومٞمف؟! ومػميد أن يًٙم٧َم قمٜمف إظمقاُٟمُف وىمد وضمدتُّ سمٕمْمٝمؿ يئ

ب وإهقاء.ُمع مت٤مد  يف ذم جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٌدع واًمِمٌف واًمتحزُّ

ومٚمق أٟمَّف أظمذ سم٤مًمٜمّمٞمح٦م واٟمتٝمك ٟٓمتٗمع واٟمتٗمك قمٜمف يمالم اإلظمقان، ًمٙمٜمَّف يٍمُّ 

 .قمٜمف أهؾ اًمًٜم٦مويريد أن يًٙم٧م 

ــتَِٛمؾ  ــٕمٌد ُُمِم ــٕمٌد وؾم ــ٤م ؾم  أوَرَدَه

 

ــؾ  ــقرد اإلسم ــٕمُد شم ــ٤م ؾم ــذا ي ــ٤م هٙم  ُم
 

 

  ـْ َدظَمَؾ : اعم١مُمـ يىم٤مل اإلُم٤مم اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ٌَْٝم٦ِم، َوَُم ٘مُػ قمٜمد اًمِمُّ

سمقا ٤مطم٥م سمدقم٦ٍم ومٚمٞم٧ًم ًمف طمرُم٦ٌم، وإذا أقمغم ص طم٥مَّ اهللُ قمٌداً وومَّ٘مف ًمٕمٛمٍؾ ص٤مًمٍح، ومت٘مرَّ

 .(8)إمم اهلل سمح٥مِّ اعم٤ًميملم ا.هـ 



ب حي٤موًمقن سمِمتَّك أهُؾ اًمٌ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ ضمذَب َدِع واًمتَّحزُّ

٤م شمٌذل ضمٝمداً  واًمدقم٤مة واعمِم٤ميخ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وٓ ؾمٞمام أصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت: وم٢مَّنَّ

قن أُمقآً ـم٤مئٚم٦ًم، ويّمحٌقَّن٤م سم٠مظمالٍق ُمزيَّٗم٦ٍم، ويتٛمٚمَّ٘مقن  يمٌػمًا ُمـ أضمؾ ذًمَِؽ، ومٞمْمخُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. وهق صحٞمٌح.238سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (8)
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ٛم٧م واًمًٙمٞمٜم٦م، وشمٜمٙمٞمس اًمرؤوس، وآسمت٤ًمُم٤مت  ًَّ ـْ رأوا أٟمَّف يٜمٗمٕمف اًمتٛمٚمُّؼ سم٤مًم عمَِ

 ٗم٦م، وسم٤مًمت٤مزم يْمٕمقٟمف ذم اًمِمٌٙم٦م.اعمتٙمٚمَّ 

ـْ همػمهؿ.  وىمد طمّذر اًمًٚمػ ُِمـ ذًمَؽ، ورأوا أنَّ هذا اًمّمٜمػ أؿمدَّ ُِم

  ـَ ؾَمْٛم٧َم ىم٤مل اسمـ ؿمقذب ًَ : ىمٚم٧ُم ًمٙمثػم سمـ زي٤مد أيب ؾمٝمٍؾ: َُم٤م أطم

 .(8)ومالٍن! ىم٤مل: إنَّ ذاك اًمذي شمرى ىمؾَّ ُم٤م يم٤من إٓ ذم ذي هقًى ا.هـ 

  شمدري ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ىمٚم٧ُم ًمٚمِم٤مومٕمل  :وىم٤مل يقٟمس سمـ قمٌد إقمغم :

: يم٤من ي٘مقل: ًمق رأيتَُف -أو همػمهأريد: اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد –ُم٤م يم٤من ي٘مقل ومٞمف ص٤مطمٌُٜم٤م 

ْٛمُف، -يٕمٜمل ص٤مطم٥م اًمٙمالم اعمٌتدع–يٛمٌم قمغم اعم٤مء  ، ٓ شَمثِؼ سمف، وٓ شمٕم٠ٌم سمف، وٓ شُمٙمٚمِّ

 . (2)ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: وم٢مٟمَّف واهلل: ىمد ىمٍمَّ ا.هـ 

ـْ  ىمٚم٧ُم: هذا ُة احلذر ُِم ُة اًم٘مٜم٤مقم٦م سمٛمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم هذا اًم٤ٌمب، وومٞمف ؿِمدَّ ومٞمف ىمقَّ

ب.  أؾم٤مًمٞم٥م أهؾ اًمٌدع وـمرىمٝمؿ، وومٞمف قمدم شم٠مصمُّر اًمًٚمػ سم٠مظمالق أهؾ اًمٌدع واًمتَّحزُّ

د سمًٛم٦ٍم يٚم٘مٞمٝم٤م اعمٌتدع قمٚمٞمف،  ٤م اًمٞمقم ومٌٕمُض ـمالب اًمٕمٚمؿ ىمد يٜمخدع سمٛمجرِّ أُمَّ

وهق ًمٞمس سمِمديد قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، وهق  ويٌ٘مك يٛمدطمف ويثٜمل قمٚمٞمف: أظمالىمف ـمٞم٦ٌم،

رىمٞمؼ اًم٘مٚم٥م ُمع أهؾ اًمًٜم٦م، ومٛمثٚمف ُٟمج٤مًمًف، وٟمجذسمف إًمٞمٜم٤م، وُم٤م شمدري إٓ وضمذهبؿ هق 

ف ُمـ طمٞم٨ُم ٓ يِمٕمرون، وٓ ؾمٞمام ُمع شمٚمؽ  هبذه آسمت٤ًمُم٤مت، وأدظمٚمٝمؿ ذم صٗمِّ

 اإلهمراءات اعم٤مدي٦َّم اًمتل يْمخُّ هب٤م قمٚمٞمٝمؿ. واهلل اعمًتٕم٤من.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. وهق صحٞمٌح.226سمرىمؿ ) "ٜم٦مذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمً"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (8)

 (. وهق صحٞمٌح.264سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (2)
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 الق واًمٙمٚمامت اًمرٟم٤َّمٟم٦م حُيذر ُمٜمٝمؿ أيمثر ُمـ همػمهؿ.ٚمِّ٘مقن سم٤مٕظمٛموم٤معمت

اعمٌتدع ُمتٛمٚمِّؼ سم٠مظمالىمف، وم٘مْؿ سمٜمُّمحف ورد قمٚمٞمف،  وإذا أردتَّ أن شمٕمرف أنَّ هذا

وسملمِّ سمدقمتف، وٓ دم٤مًمًف، وطمِذر ُِمٜمف: ومًٞمٜمٙمِمػ ًَمَؽ اًمٖمٓم٤مء، وؾمؽمى ُِمٜمْف ُم٤م يم٤من 

ـَ اًمِمٌف وإهقاء، واحل٘مد واًمٖمٛمز واًمٚمٛمز، واًمً ، وهمػمه.يْمٛمره ُِم  ٥مِّ

  ىم٤مل ومٞمف:  وأقمجٌٜمل يمالُم٤مً ًمإلُم٤مم اًمالًمٙم٤مئل 

  -يٕمٜمل اعمٌتدع–إٟمَّام ديٜمُُف 
ِ
ٞم٤مح، ىمد َٟمٌََذ ىِمٜم٤مَع احلٞم٤مء ج٤مج، واًمٌ٘م٤ٌمق، واًمّمِّ اًمْمَّ

ؾ أوزاره،  َٗمِف، وم٤مضمت٤مسمف، ويمِمػ سم٤مخلالقم٦م رأؾَمُف، وحتٛمَّ ًَّ سَم٤مَل اًم َرَع ِهْ وراَءُه، وادَّ

ـْ أوٚمَّف سمٖمػم قمٚم  .(8)ٍؿ ، أٓ ؾم٤مء ُم٤م يزرون ا.هـ وأوزار َُم



ـْ اعمٌتدع وم٢مٟمَّف قمغم طم٤مٍل ؾمٞمئ٦م، وىمد يم٤من اًمًٚمػ يًٞمئقن  م وم٢مٟمَّؽ ٓ شم٠مَُم قمغم ُم٤م شم٘مدَّ

َـّ سم٠مهؾ اًمٌدع واًمتَّحزب ًمٗمتٜمتٝمؿ.  اًمٔم

  إٓ : اعمًٚمٛمقن يمٚمُّٝمؿ قمٜمدٟم٤م قمغم طم٤مٍل طمًٜم٦مٍ ىم٤مل اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،

 . (2)رضمٚملم: ص٤مطم٥ُم سمدقم٦م، أو ص٤مطم٥م ؾمٚمٓم٤من ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٜمّمٞمح٦م.8/88)"ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"اٟمٔمر  (8)

.224سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (2) ـٍ  (. سم٢مؾمٜم٤مٍد طمً
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  أن جي٤مورين  ـْ ُمِ  إزمَّ  ٕن جي٤مورين ىمردة وظمٜم٤مزير أطم٥ّم : ىم٤مل أسمق اجلقزاء

 .(8)ا.هـ  ُمٜمٝمؿ. يٕمٜمل أصح٤مب إهقاء أطمدٌ 

  خت٤مًمٓمقهؿ، وم٢مين ٓ آُمـ أن ٓ دم٤مًمًقهؿ، وٓ: وىم٤مل أسمق ىِمالسم٦م اجلرُمل 

 .(2)ا.هـ  ِم٤م شمٕمرومقن ًقا قمٚمٞمٙمؿ يمثػماً ٚمٌِّ يٖمٛمًقيمؿ ذم والًمتٝمؿ، ويُ 

  إذا ًَمِ٘مٞم٧َم ص٤مطم٥َم سمدقم٦ٍم ذم ـمريٍؼ ومخْذ ذم وىم٤مل حيٞمك سمـ أيب يمثػم :

 .(4)همػمه ا.هـ 

  َؽ ُمع اعم٤ًميملم، وإِي٤َّمك أن دُم٤مًمَِس وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك ًُ
: يٙمقن جمٚمِ

 .(3)ا.هـ  ص٤مطم٥َم سمدقم٦مٍ 

  وم٘مد  :ف قمغم ُمٌتدعٍ ومِم٤موره ومدًمَّ  ـ أشم٤مه رضمٌؾ : ُمَ وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض

 اإلؾمالم، واطمذروا اًمدظمقل قمغم ص٤مطم٥م اًمٌدع: وم٢مَّنؿ يّمدون قمـ احلؼ همشَّ 

 .(5)ا.هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.232سمرىمؿ ) "ت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦مذح أصقل اقم"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (8) ـٍ  (. سم٢مؾمٜم٤مٍد طمً

 (. سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمٍح.284سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (2)

.227سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (4) ـٍ  (. سم٢مؾمٜم٤مٍد طمً

 صحٞمٍح.(. سم٢مؾمٜم٤مٍد 228سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (3)

 (. سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمٍح.229سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (5)
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  أظم٤مف أن شمٜمزل قمٚمٞمَؽ اًمٚمٕمٜم٦م  وم٢مينِّ سمدقم٦ٍم  : ٓ دُم٤مًمس ُمع ص٤مطم٥ِم وىم٤مل

 . (8)ا.هـ 

  يٜمٌٖمل ًمٙمؾ ُمـ متًؽ سمام رؾمٛمٜم٤مه ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا،  :وىم٤مل اإلُم٤مم أضمري

وهق يمت٤مب اًمنميٕم٦م، أن ُيجر، مجٞمع أهؾ إهقاء، ُمـ اخلقارج، واًم٘مدري٦م، واعمرضمئ٦م، 

واجلٝمٛمٞم٦م، ويمؾ ُمـ يٜم٥ًم إمم اعمٕمتزًم٦م، ومجٞمع اًمرواومض، ومجٞمع اًمٜمقاص٥م، ويمؾ ُمـ 

ٖمل أن يٙمٚمؿ وٓ ٟمًٌف أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أٟمف ُمٌتدع سمدقم٦م والًم٦م، وصح قمٜمف ذًمؽ، ومال يٜمٌ

يًٚمؿ قمٚمٞمف، وٓ جي٤مًمس، وٓ يّمغم ظمٚمٗمف، وٓ يزوج ، وٓ يتزوج إًمٞمف ُمـ قمرومف، وٓ 

يِم٤مريمف، وٓ يٕم٤مُمٚمف وٓ يٜم٤مفمره، وٓ جي٤مدًمف، سمؾ يذًمف سم٤مهلقان ًمف، وإذا ًم٘مٞمتف ذم ـمريؼ 

 .(2) أظمذت ذم همػمه٤م إن أُمٙمٜمؽ ا.هـ

  ٌدع ذم ديٜمؽ، وٓ : وٓ شمِم٤مور أطمداً ُمـ أهؾ اًموىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ سمٓم٦م

 شمراوم٘مف ذم ؾمٗمرك، وإن أُمٙمٜمؽ أٓ شم٘مرسمف ذم ضمقارك.

وُمـ اًمًٜم٦م جم٤مٟم٦ٌم يمؾ ُمـ اقمت٘مد ؿمٞمئ٤ًم ِم٤م ذيمرٟم٤مه، أي: ُمـ اًمٌدع، وهجراٟمف،  

واعم٘م٧م ًمف، وهجران ُمـ وآه، وٟمٍمه، وذّب قمٜمف، وص٤مطمٌف، وإن يم٤من اًمٗم٤مقمؾ 

 .(4)ًمذًمؽ ئمٝمر اًمًٜم٦م ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمٍح.243سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم  (8)

 ( ط: ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم.6/2533)"اًمنميٕم٦م"اٟمٔمر  (2)

 (.282)ص:"اًمنمح واإلسم٤مٟم٦م"اٟمٔمر  (4)
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اً: وراضمع يمت٤ميب  ويمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا يٓمقُل  اًمتحذير اًمقاص٥م ُمـ اخت٤مذ "ضمدَّ

إمج٤مع "(. وىمٌٚمف راضمع يمت٤مب 456-438)ص: "اًمٕمٚمؿ ؾمٌٞمالً ًمٚمدٟمٞم٤م واعمٜم٤مص٥م

 ًمٚمٔمٗمػمي. "اًمٕمٚمامء قمغم هجر أهؾ اًمٌدع وإهقاء
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قم٤مَة إمم اهلل واعمِم٤ميَِخ إيم٤مرم اًمٗمْمالء  م ذيمره وم٢مينِّ أٟمّمح إظمقايِن اًمدُّ وإن –سماِم شم٘مدَّ

ـْ أهؾ اًمٌَِدِع  -يم٤مٟم٧م ٟمّمٞمح٦َم ُمٗمْمقٍل ًمٗم٤موؾٍ  سمتّمٗمٞم٦ِم ُمرايمزهؿ وطمٚم٘م٤مهتؿ ُِم

ـْ أقمٔمِؿ اًم ب: وم٢منَّ هذا ُِم ـْ أقمٔمؿ اًمٓمُُّرِق ًمدومع ـَمَٛمع واًمتَّحزُّ ّمٞم٤مٟم٦ِم هلؿ وعمرايمزهؿ، وُِم

ـْ أقمَٔمِؿ إؾم٤ٌمب ًمًٝمقًم٦ِم دومٕمٝمؿ وإظمراضمٝمؿ هق  يُمؾِّ ُمٌتدٍع يٓمٛمع ومٞمٝمؿ. وإينِّ أقمتؼم ُِم

ِة وهمػمه٤م. ـَ اعم٤مدَّ  قمدم ىمٌقل ُم٤م سمف يٖم٤مزًمقَّنؿ: ُِم

  ـْ موِل صوِحِى بدظٍي، وقو: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اعم٤ٌمرك ل: الؾفؿ َلْ أَر أَْمَؼ ِم

 .(8)ا.هـ  ٓ َتعؾ لصوحى بدظٍي ظـدي يدًا فقُحبُّف قؾبل

ج قمٚمٞمٝمؿ،  ـْ دظمقل اعمٌتدقم٦م ذم طمٚم٘م٤مهتؿ، ويم٤من سمٕمْمٝمؿ حُيرِّ ٚمػ ُِم ًَّ َر اًم وًم٘مد طمذَّ

 ُمـ ذًمؽ:

  ي٘مقل : ؾمٛمٕم٧ُم ُم١مُمَّؾ سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل أسمق أمحد حمٛمقد سمـ همٞمالن

ُج قَمغَم يم ، أو ُُمٌتدٍع: ضمٝمٛملٍّ أو راوميٍض، أ ؾِّ ذم همػم جمٚمٍس، ُي٘مٌؾ قمٚمٞمٜم٤م: ُأطمرِّ و ىمدريٍّ

صْمُٙمؿ ا.هـ   .(2)ُُمرضمٍل، ؾَمِٛمَع ُِمٜمِّل، واهلل ًمق قمرومتٙمؿ ملْ أطمدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. سم٢مؾمٜم٤مٍد 234سمرىمؿ ) "ل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مذح أصق" أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم (8)

 صحٞمٍح.

(. سم٢مؾمٜم٤مٍد 998سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم (2)

 صحٞمٍح.



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

882 

 

  رضم٦ِم، وىمقٌم ذم  : رأي٧ُم اًمِم٤مومٕملَّ وىم٤مل اًمرسمٞمع وهق ٟم٤مزٌل ُمـ اًمدَّ

ـَ اًمٙمالم، ومّم٤م  ُِم
ٍ
٤م ، وىم٤مل: إحاعمًجد يتٙمٚمَّٛمقن سمٌمء ٤م أن دم٤موروٟم٤م سمخػٍم، وإُمَّ ن أُمَّ

 .(8) شم٘مقُمقا قمٜم٤َّم ا.هـ

ٚمػ ذم هذا اًم٤ٌمب، وشم٤مهلل أٟمَّف ُمقىمػ احل٤مزُملم اًمذيـ  ًَّ ىمٚم٧ُم: وَماَم أمجَؾ ُمقاىمػ اًم

ؿ مل يّمٜمٕمقا ذًمِؽقمرومقا ىمْدَر ا ـْ  ًمًٜم٦َّم، وإَّنَّ إٓ ًمٚمٜمٔمرِة اًمٌُٕمدي٦م اًمٓمقيٚم٦م، سمخالف َُم

 يٜمٔمر ٟمٔمرًة ىم٤مسة: وم٢مٟمَّف ُُيٛمُؾ هذا اًم٤ٌمب يمثػماً.

(: وم٢منَّ هذه  رُ ُأذيمِّ صمؿَّ إينِّ  ـْ ىم٤مقمدِة )قمًك وًمٕمؾَّ إظمقاين وومَّ٘مٝمؿ اهلل أن حيذروا ُِم

٧م قمٚمٞمٝمؿ آٟمٗمت٤مح ًمٚمٛمٜمٝم٩ِم إومٞمَِح،  اًم٘م٤مقمدة أوردت أصح٤مهب٤م اعمقارد احلَِرضَم٦م، وؾمٌٌَّ

ـَ اعمٌتدقم٦م  ـْ ه٥مَّ ودبَّ ُِم وسم٤مًمت٤َّمزم طَمَّمَٚم٧م اًمُٖمث٤مئٞم٦َم، وقمدُم اًمتٛمٞمُّز، ووُمتَِح اًم٤ٌمُب ًمٙمؾِّ َُم

 ٦م وًمُٙمؾِّ ُمٖمرٍض وُمدؾمقس.واًمٗمً٘م

ٚمػ ذم هذا اًم٤ٌمب ًمقضمْدتَّ أهَؾ اًمٌَِدِع  ًَّ سمٞمٜمام ًمق يم٤من اًمِمٞمخ طم٤مزُم٤ًم ُم٘متدي٤ًم ًمٚم

ٞمَخ وُمًجده أو ُمريمزه.  ُي٤مسمقٟمف، ويٜمٗمرون قمٜمف، وًمقضمْدتَّ يمؾَّ ُمٖمرٍض َُي٤مب ذًمَِؽ اًمِمَّ

ًٓ ضمٝمداً ؿم٤مىم٤ًم ذم  ذم اًمٜم٤مدر وقمغم ظمقٍف ؿمديٍد، سم٤مذوإن طمَيَ سمٕمْمٝمؿ ومٞمحي

 تَّحٗمظ، وُمع ذًمَِؽ ُيٗمْمح هيٕم٤مً. اًم

ـْ همػِمِه وم٤مقمرومف  وهلذا: إذا أردتَّ أن شمٕمرَف اًمِمٞمَخ احل٤مزم قمغم أهؾ اًمٌدع ُِم

رون ُمٜمف  ب يًٌقٟمف وحُيذِّ سمٛمقىمػ أهؾ اًمٌدع ُمٜمف، وم٢من رأي٧َم أهؾ اًمٌدع واًمتَّحزُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. سم٢مؾمٜم٤مٍد 269سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل ذم (8)

 صحٞمٍح.
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ٟمف ف، وإن رأيتٝمؿ حيٌقًمويٜمٗمرون قمٜمف وم٤مقمٚمْؿ أٟمَّف صم٧ٌٌْم ؿمديٌد قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا 

وحييون قمٜمده ويثٜمقن قمٚمٞمف ويؽمدَّدون إًمٞمف وم٤مقمٚمؿ أٟمَّف ريمٞمُؽ اعمٜمٝم٩م، وٕمٞمػ 

اًمِمخّمٞم٦م، اؾمتٓم٤مقمقا ًمف. هذا هق اًمٖم٤مًم٥م، وهق إصؾ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م. واهلل 

 اعمًتٕم٤من.

٤م اًمِمٞمخصمؿَّ  أنَّ اعمٌتدع إذا دظمَؾ ُمٙم٤مَٟمَؽ: وم٢منَّ ؾمٞم١مصمِّر قمغم ـمالسمؽ،  اقمٚمؿ أُيُّ

ٝمؿ، واًمتَّٗمرق اعم٘مٞم٧م، واًمٕمّمٌٞم٦م احلزسمٞم٦م: يمؾُّ ذًمَِؽ سم٥ًٌم وؾمؽمى اخلالف اًمِمديد سمٞمٜم

 شم٤ًمهٚمؽ ذم إدظم٤مل أهؾ اًمٌدع.

سمف  ـْ طمتَّك شمثؼ سمف، وشم٘مرِّ َُم ـَ اًمزَّ صمؿَّ إنَّ سمٕمْمٝمؿ ىمد ُئمٝمر اخلػَم واًمتَّقسم٦َم ومٞمٌ٘مك ومؽمًة ُِم

ـْ أضمِٚمِف، وزرع ومتٜم٤مً ذم اًمدقمق ـ وص٤مرت ًمف يمٚمٛم٦م ىم٤مَم سم٤ِمًمذي ضم٤مء ُِم ة ٓ إًمٞمؽ، وم٢مذا متٙمَّ

ـَ اًمٓمُّالب. وهذا يٍد، واظمتالٍف وومرىم٦ٍم، واٟمحراٍف ُمـ شُمزال إٓ سمٕمد ساٍع ؿمد يمثػم ُِم

ـُ ًمف. ـْ يتٗمٓمَّ  إُمر ىمؾَّ َُم

ـْ أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػماً  وىمد ي٘مقل ىم٤مئٌؾ: ٟمحـ ٓ ٟم١ماظمذ اًمٜم٤مس إٓ قمغم فم٤مهرهؿ، ومَٛم

اً مل ٟم٘مٌٚمف؟ ـْ أفمٝمر ًمٜم٤م ذَّ  ىمٌٚمٜم٤مه، وَُم

، عم٤مذا ومٜم٘مقل: ٓ ُٟمخ٤مًمُِٗمَؽ ذم هذا:  إٓ أٟمَّٜم٤م ٟم٘مقل: أٟم٧َم شمٕمٚمُؿ أصالً أٟمَّف ُمٌتدٌع طمزيبٌّ

َت وأُمٝمٚمتف طمتَّك شمٔمٝمر قمالُم٤مت  ىمٌِْٚمتف ُم٤ٌمذًة إمم ُمٙم٤مٟمَِؽ؟ هالَّ ٟمٔمرَت ذم أُْمره وشمٌٍمَّ

دق؟.  اًمّمِّ

وم٢مٟمَّف إن يم٤من ص٤مدىم٤ًم ؾمٞمٌ٘مك شم٤مئ٤ٌمً ؾمقاء يم٤من ذم ُمٙم٤مٟمَِؽ أو ذم ُمٙم٤مٍن آظمر، ٕٟمَّف 

طمرارة ُم٤م ىمد طمّمؾ ُمٜمف ُمـ اًمٌدع وإهقاء، ومٚمٞمس هق ُمِمٖمقٌل سم٤مًمتقسم٦م، وجيد 
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ـْ ِصْدِق شمقسمتف أٟمَّف ٓ ي١ماظمذك ًمٕمدم ىمٌقًمَِؽ ًمف، سمؾ  طمقًمؽ، وٓ طمقل ُمٙم٤مٟمَِؽ. وُِم

ي٘مقل: ضمزاك اهلل ظمػماً، وؾمٞمخٚمػ اهلل زم ظمػماً. وإي٤مم شمٌٞمُّٜمف، واهلل إذا ىمٌَِؾ شمقسمتف 

 ؾمٞمنمح صدور اًمّم٤محللم ًمف. واهلل أقمٚمؿ.

ـِ اًمٌدقم٦ِم إٓ سمٕمد ؿمؼِّ ىمٚم٧ُم هذا: ٕ نَّ اعمٌتدع شمث٘مؾ قمٚمٞمف اًمتقسم٦م، وٓ يرضمع قم

ؿ  إٟمٗمس هذا إن َرضمع: وإٓ وم٤مًمٖم٤مًم٥م ذم اعمٌتدقم٦م أَّنؿ ٓ يرضمٕمقن قمـ سمَِدقِمِٝمؿ: َّٕنَّ

ذوه٤م ديٜم٤ًم يٕمٌدون اهلل هب٤م.  اختَّ

(، وأسمق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين 3232سمرىمؿ ) "اعمٕمجؿ إوؾمط"أظمرج اًمٓمؼماين ذم 

سمرىمؿ  "ؿمٕم٥م اإليامن"(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 8363سمرىمؿ ) "اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من ـمٌ٘م٤مت"ذم 

(، ُمـ ـمريؼ ه٤مرون سمـ ُمقؾمك اًمٗمروي، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق وٛمرة أٟمس سمـ 9388)

إِنَّ » ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٞم٤مض، قمـ محٞمد اًمٓمقيؾ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ـْ َصوِحِى ُكؾِّ بِْدَظيٍ  . . وهق «اللَ َحَجَى التَّْقَبَي َظ ـٌ  طمدي٨ٌم طمً

(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 47سمرىمؿ ) "اًمًٜم٦م"وًمف ـمريٌؼ أظمرى، أظمرضمٝم٤م اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 

 ، وإن يم٤من ٓ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م.(9383سمرىمؿ ) "اًمِمٕم٥م"

)سم٤مب:  "ؾمٜمٜمف"، أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؿم٤مهٌد ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس و

 .(49سمرىمؿ ) "اًمًٜم٦م"(، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 53اضمتٜم٤مب اًمٌدع واجلدل( سمرىمؿ )

اً: وم٢من أسم٤م زيٍد وأسم٤م اعمٖمػمة جمٝمقٓو . يمام ىم٤مل أسمق زرقم٦م. نإؾمٜم٤مده وٕمٞمٌػ ضمدَّ

. وأُم٤م سمنم سمـ ُمٜمّمقر (83288ًمٚمذهٌل شمرمج٦م أيب زيد سمرىمؿ ) "ُمٞمزان آقمتدال"
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شم٘مري٥م ": ومٝمق صدوٌق، يمام ىم٤مل احل٤مومظ. -وقمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ احلٜم٤َّمط-اخلٞم٤مط، 

 (.735رىمؿ اًمؽممج٦م ) "اًمتٝمذي٥م

ح طمد اإلُم٤مم أمحد وهمػمه ُمـ اعمت٘مدُملم، وُمـ ي٨َم أٟمٍس وىمد صحَّ

(، واإلُم٤مم 8623سمرىمؿ ) "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م"ذم  إلُم٤مُم إًم٤ٌمين اعمٕم٤مسيـ ا

(، وذم 66)ص: "ردود أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم طمدي٨م اًمًحر"ذم  اًمقادقمل 

ٜمفُ  -طمٗمٔمف اهلل–همػمه ُمـ يمتٌف، وؾمٛمٕم٧ُم ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك احلجقري  ًِّ  .حُي

  وُمٕمٜمك ىمقهلؿ: إن اًمٌدقم٦م ٓ يت٤مب ُمٜمٝم٤م:  :ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل

أن اعمٌتدع اًمذي يتخذ ديٜم٤ًم مل ينمقمف اهلل وٓ رؾمقًمف ىمد ُزيِّـ ًمف ؾمقء قمٛمٚمف ومرآه طمًٜم٤مً، 

ومٝمق ٓ يتقب ُم٤م دام يراه طمًٜم٤ًم: ٕن أول اًمتقسم٦م اًمٕمٚمؿ سم٠من ومٕمٚمف ؾمٞمٌِّئ ًمٞمتقب ُمٜمف، أو 

ُمر إجي٤مب أو اؾمتح٤ٌمب: ًمٞمتقب ويٗمٕمٚمف ومام دام يرى ومٕمٚمف سم٠مٟمف شمرك طمًٜم٤مً ُم٠مُمقراً سمف أ

 .(8)  طمًٜم٤مً وهق ؾمٞمٌِّئ ذم ٟمٗمس إُمر وم٢مٟمف ٓ يتقب ا.هـ

  ذيمر اًمًٚمػ ُمـ أن اًمٌدقم٦م إذا ُأطمدصم٧م ٓ شمزيد اًمِم٤مـمٌل اإلُم٤مم وىم٤مل :

إٓ ُمْمٞم٤ًم، وًمٞم٧ًم يمذًمؽ اعمٕم٤ميص: وم٘مد يتقب ص٤مطمٌٝم٤م ويٜمٞم٥م إمم اهلل، سمؾ ىمد ضم٤مء ُم٤م 

تتجورى ِبؿ تؾؽ »ذم طمدي٨م اًمٗمرق طمٞم٨م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت : يِمد ذًمؽ 

، وُمـ هٜم٤م ضمزم اًمًٚمػ سم٠من اعمٌتدع ٓ شمقسم٦م ًمف «إهقاء كًم يتجورى الؽؾى بصوحبف

  .(2) ُمٜمٝم٤م طمًٌام شم٘مدم ا.هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.83/9سمرىمؿ ) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى" اٟمٔمر (8)

 اًم٘م٤مهرة.–وُم٤م سمٕمد( ط: دار احلدي٨م  379)ص: "آقمتّم٤مم" اٟمٔمر (2)
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 هذا هق احلؼ أن اهلل اطمتج٥م اًمتقسم٦م زيز اسمـ سم٤مز ٕمىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمو :

ًتحًٜمٝم٤م ويرى أٟمف ُمّمٞم٥م، وهلذا وم٤مًمٖم٤مًم٥م أٟمف قمـ ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م: أٟمف ي

يٛمقت قمٚمٞمٝم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ٕٟمف يرى أٟمف ُمّمٞم٥م سمخالف ص٤مطم٥م اعمٕمّمٞم٦م اًمذي 

يٕمرف أٟمف قم٤مص وأٟمف جمرم وأٟمف خمٓمئ، ومٞمتقب وىمد يتقب اهلل قمٚمٞمف، ًمٙمـ ص٤مطم٥م 

اًمٌدقم٦م قمغم ظمٓمر ٕٟمف يًتحًٜمٝم٤م ويتٌع هقاه، وهلذا ومٝمق قمغم ظمٓمر ومٞمحج٥م قمـ 

تح٤ًمٟمف ًمٚمٌدقم٦م، وفمٜمف أٟمف قمغم هذى واقمت٘م٤مد أٟمف قمغم طمؼ. أُم٤م إذا هداه اهلل اًمتقسم٦م ٓؾم

وشمٌٍم وشم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، ومجٞمع اًمذٟمقب إذا شم٤مب ُمٜمٝم٤م اًمٕمٌد شم٤مب اهلل قمٚمٞمف طمتك 

اًمنمك اًمذي هق أيمؼم ُمـ اًمٌدقم٦م، وم٤مًمٙمٗمر سم٤مهلل إذا شم٤مب ُمٜمف اًمٕمٌد شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، 

٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ وهٙمذا ؾمحرة ومرقمقن عم٤م شم٤مسمقا واًمٙمٗم٤مر ُمـ ىمريش وهمػمهؿ عم٤م شم٤مسمقا شم

شم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وهٙمذا ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م إذا سمٍمه اهلل وشم٤مب ُمٜمٝم٤م شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، ومٝمق 

ـْ أَْحَدَث فِقَفو َحَدًثو أَْو آَوى َُمِْدًثو َفَعَؾقِْف »ُمـ سم٤مب اًمققمٞمد ُمثؾ احلدي٨م اًمّمحٞمح:  َم

ًٓ  لَْعـَُي اللَِّ َوادََْلئَِؽِي َوالـَّوسِ  َٓ َظْد ًفو َو َٓ َيْؼبَُؾ اللَُّ ِمـُْف َيْقَم الِْؼقَوَمِي َِصْ ومٝمق ُمـ  «َأمْجَِعَْي 

 .(8) سم٤مب اًمققمٞمد ا.هـ

َة ذم اعمقوقع، وومَّ٘م اهلل  ؽىمٚم٧ُم: وم٢مذا قمِٚمٛم٧َم هذا: ومام قمٚمٞمَؽ إٓ أن شمٚمَزَم اجل٤مدَّ

دك.  وؾمدَّ

ٜمقا اعمٌتدع ُمواقمٚمؿ وومَّ٘مؽ اهلل: أ ٚمَػ مل يٛمٙمِّ ًَّ قا ُمٜمف: ٕمـ اًمٜم٘م٤مش، ومل يًٛمنَّ اًم

وهذا اعمٌتدع اًمذي ىمٌٚمتف ذم ُمريمزك أو طمٚم٘متؽ ٓ ؿمؽَّ أٟمَّف ؾمٞمُٜم٤مىمُِمَؽ، وي٠ًمًُمؽ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.849)ص: "ذح رؾم٤مًم٦م ومْم٤مئؾ اإلؾمالم" اٟمٔمر (8)
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ـْ ظِمالهل٤م ىمد ي٠ًمل ؾم١مآً ومٞمف ُمـ اًمتِمٙمٞمؽ سمٌٕمض  ويٓمرح قمٚمٞمؽ سمٕمَض اعم٤ًمئؾ، وُِم

يـ ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ،  ىمؾُّ ُم٤م ذم ـْ هذا اًم٤ٌمب، وأوأٟم٧َم ىمد ٓ شمٙمقن ومٓمِٜم٤مً ومتزّل ُمِ أُمقِر اًمدِّ

 إُمر ىمد ي١مصمر هذا اًمتِمٙمٞمؽ ذم ىمٚمقب سمٕمِض اًمٓمالب، وٓ ؾمٞمام اعمٌتدئلم.

  ـُ ضمؼٍم : إنَّ ٟمجدَة ي٘مقل: يمذا : ىمٞمؾ ٓسمـ قمٛمر ىم٤مل اإلُم٤مم جم٤مهد سم

 . (8)ويمذا، ومجٕمؾ ٓ يًٛمع ُمٜمف: يمراهٞم٦َم أن ي٘مع ذم ىمٚمٌف ُمٜمف رٌء ا.هـ 

  إٓ يم٤من سمدؤه شمٙمذي٤ٌمً : ُم٤م يم٤من ذٌك ىمطُّ وىم٤مل أسمق أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم ،

تُٝم٤م  ُه: شمٙمذي٥م سم٤مًم٘مدر، وإٟمَّٙمؿ ؾمتٌُتَٚمقَن هِبِؿ، أيَّ ٦ٌم ىمطُّ إٓ سمُدوُّ يَم٧ْم أُمَّ سم٤مًمَ٘مَدِر، وٓ أَْذَ

ٌُٝم٤مِت ا.هـ ٜمقهؿ ُمـ اعم٠ًمًم٦م، ومٞمُدظِمٚمقا قمٚمٞمٙمؿ اًمِمُّ ٦م: وم٢من ًم٘مٞمتٛمقهؿ ومال متٙمِّ  . (2) إُمَّ

  دظمؾ رضمالن قمغم : ؾمٛمٕم٧م إؾمامقمٞمؾ حيدث ىم٤مل  ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمرىم٤مل :

 :ىم٤مٓ ،ٓ: حمٛمد سمـ ؾمػميـ ُمـ أهؾ إهقاء وم٘م٤مٓ: ي٤م أسم٤م سمٙمر ٟمحدصمؽ سمحدي٨م؟ ىم٤مل

. وم٘م٤مم ل، وإٓ ىمٛم٧ُم شم٘مقُم٤من قمٜمِّ : ىم٤مل ، : ٓومٜم٘مرأ قمٚمٞمؽ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل؟ ىم٤مل

ي٘مرأ آي٦م؟ ىم٤مل: إين يمره٧م أن  ُم٤م يم٤من قمٚمٞمؽ أن :اًمرضمالن ومخرضم٤م، وم٘م٤مل سمٕمض اًم٘مقم

 .(4)ا.هـ  ومٞم٘مر ذًمؽ ذم ىمٚمٌل ،آي٦م ومٞمحروم٤مه٤م آي٘مر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.872سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل (8)

( وهق أصمٌر 874سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل (2)

ـٌ إن ؿم٤مء اهلل.  طمً

(. وإؾمٜم٤مده 282سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" ف اًمالًمٙم٤مئلأظمرضم (4)

 صحٞمٌح.
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  ومج٤مء رضمؾ ُمـ يم٤من اسمـ ـم٤موس ضم٤مًم٤ًمً : وىم٤مل ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ،

ىم٤مل: ومجٕمؾ يتٙمٚمؿ، ىم٤مل: وم٠مدظمؾ اسمـ ـم٤موس أصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمف. ىم٤مل: وىم٤مل ، اعمٕمتزًم٦م

. ىم٤مل ٓ شمًٛمع ُمـ يمالُمف ؿمٞمئ٤مً  دْ واؿمدُ  ،أدظمؾ أصٌٕمٞمؽ ذم أذٟمٞمؽ :ٜملَّ ٓسمٜمف: أي سمُ 

 .(8)ا.هـ ٞمػ ُمٕمٛمر: يٕمٜمل أن اًم٘مٚم٥م وٕم

  ٌـْ أصح٤مِب إهقاء ٕيُّقَب وىم٤مل ؾمالم : أؾم٠مًُمَؽ : ىم٤مل رضمٌؾ ُِم

ـْ يَمٚمِٛم٦ٍم؟ ومقممَّ أيُّقُب، وهق ي٘مقل: ٓ: وٓ ٟمِّْمَػ يمٚمَٛم٦ٍم  يِمػم سم٠مصٌٕمف ا.هـ  -ُمرشملم–قَم

(2). 

  أهؾ  يمالمِ  وُمـ هذا اًم٤ٌمب ؾمامعُ : وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ومٝمذا  ،وإمم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،ويدقمقه إمم ؾمٌٞمٚمٝمؿ ،ه ذًمؽعمـ ييُّ  يمتٌٝمؿ ٔمر ذمواًمٜمَّ  ،اًمٌدع

 .(4)ا.هـ  اًم٤ٌمب دمتٛمع ومٞمف اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات

ضم٤ٌمٌل ذم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، وُمع هذا  ىمٚم٧ُم: هذا هق احلزم ومٕمالً: وه١مٓء أئٛم٦ٌم يم٤ٌمرٌ 

ـُ سمج٤مٟمٌٝمؿ؟.  يّمٜمٕمقن اًمذي قمٚمٛمتؿ، وَمَٛمـ ٟمح

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(. وإؾمٜم٤مده 286سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل (8)

 صحٞمٌح.

(. وإؾمٜم٤مده 257سمرىمؿ ) "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" أظمرضمف اًمالًمٙم٤مئل (2)

 صحٞمٌح.

 (.85/446) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (4)
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٤مًمٓمٝم٤م اًمٖمث٤مئٞم٦م، خُت هذه ٟمّمٞمح٦ٌم ُِمٜمِّل ًمألوم٤موِؾ وومَّ٘مٝمؿ اهلل أن حيذروا اًمٙمثرة اًمتل 

وأن ٓ يٙمقن مهُّٝمؿ اًمٙمثرة: وم٢منَّ اًمٙمثرة سمدون متٞمٍُّز وٓ صٗم٤مء شُم٥ًٌُِّم اًمٗمِمؾ ذم ذًمؽ 

 اعمٙم٤من.

  سمؾ : ٓ ُيٗمرح سمٛمٌتدٍع ذم صٗمقىم٤مل اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ، ف أهؾ احلؼِّ

ـَ اًمٕمٜم٤مي٦ِم سم٤مًمتّمٗمٞم٦ِم واًمؽمسمٞم٦م ا.هـ  رسمَّام يٙمقن ٟمٙم٦ًٌم وقم٘م٦ًٌم ذم ـمريؼ ؾمػمهؿ، ومال سُمدَّ ُِم
(8). 

  شم٘مقم اًمًٜم٦َّم وٓ شم٘مقم هل٤م ىم٤مئٛم٦م إٓ إذا طَمَّمَؾ متٞمٌُّز، ومتٞمََّز أهُؾ وىم٤مل ٓ :

ـْ أهؾ اًمٌدقم٦م ا.هـ   . (2)اًمًٜم٦م ُِم

 (4) اهلل إٓ سم٤مًمتٛمٞمُِّز ا.هـ: ًمـ شم٘مقَم ؾمٜم٦ُم رؾمقِل وىم٤مل. 

وٓ خيٗمك قمغم اجلٛمٞمع أنَّ اًمٙمثرة ًمٞم٧ًم حمٛمقدة إذا يم٤مٟم٧م خمٚمَّٓم٦م سم٠مهؾ اًم٤ٌمـمؾ، 

ـَ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، ًمقٓ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًَم٦م ًمندتُّ سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م.   وقمغم ذًمَِؽ أدًم٦ٌم يمثػمٌة ُِم

ـْ يم٤مَن ُمٜمتٌٝم٤مً.  وًمٙمـ شمٙمٗمل هذه اإلؿم٤مرة عمَِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: صٜمٕم٤مء إصمري٦م.8/82) "هم٤مرة إذـم٦م قمغم أهؾ اجلٝمؾ واًمًٗمًٓم٦م"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: صٜمٕم٤مء إصمري٦م. 2/837) "هم٤مرة إذـم٦م قمغم أهؾ اجلٝمؾ واًمًٗمًٓم٦م"اٟمٔمر  (2)

 صٜمٕم٤مء.–( ط: دار أصم٤مر 85)ص: "حتٗم٦م اعمجٞم٥م قمغم أؾمئٚم٦م احل٤مرض واًمٖمري٥م"اٟمٔمر  (4)
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ِة وضمقٍه أٟمتؿ شمٕمرومقَّن٤م، ومال ٟمٗمرح سم٤مًمٙمثرة: وًمرسمَّام ـْ قِمدَّ  ص٤مرْت ؾم٤ًٌٌم ًمالٟمحراِف، ُِم

إن مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م إٓ قمدم اًمتٛمٞمُّز، وطمّمقل اًمٕمج٥م، واًمٖمرور، وهمػم ذًمؽ. ٟم٠ًمل اهلل 

 اًمًالُم٦م.

صمؿَّ ًمٜمٕمٚمؿ أن اًمذي ُيٗمٚمح ُمٜمٝمؿ اًم٘مٚمٞمؾ، هذا إذا يم٤مٟم٧م ص٤مومٞم٦م: ومٙمٞمػ إذا يم٤مٟم٧م 

 ُمٕمجقٟم٦م خمٚمَّٓم٦م.

 وم٘مٞمؾ ًمف:  يٓمٚم٥م احلدي٨م ذم زُمـ إقمٛمش : يمثَُر ُمـ إهائٞمؾ ىم٤مل ،

ٍد ُم٤م شَمَرى ُم٤م أيمثرهؿ؟ ىم٤مل: ٓ شمٜمٔمروا إمم يمثرهتؿ، صمٚمثٝمؿ يٛمقشمقن، وصمٚمثٝمؿ  ي٤م أسم٤م حمٛمَّ

 . (8)ـ يٚمح٘مقن سم٤مٕقمامل، وصمٚمثٝمؿ ُمـ يمؾِّ ُم٤مئ٦ٍم ُيٗمِٚمُح واطمٌد ا.ه

 

    

  

 

  

       

    

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.95) "اوي وآداب اًم٤ًمُمعاجل٤مُمع ٕظمالق اًمر" اخلٓمٞم٥م ذم أظمرضمف (8)
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ـْ يرى سمٕمض  اً، وم٘مد دَمُِد سمٕمَض َُم هذه اًمّمقرة واوح٦ٌم، وهل ُمٜمنمٌة ضِمدَّ

اعمٜمٙمراِت أُم٤مُمف قمٜمد ُم١ًموٍل أو شم٤مضمٍر أو ُمٌتدٍع صمريٍّ ومٞمًٙم٧م، ويدظمؾ قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤مُن 

ـْ قملِم ص٤مطم٥م  ـْ سم٤مِب اًمت٠مويؾ، ويزيِّـ ًمف ذًمؽ، واًمٖمرُض هق ظمقف اًمً٘مقط ُِم ُِم

ـْ سم٤مب اعمٜمٙمر واًم ة، أو أىمؾُّ ُم٤م ذم إُمر ي٠مشمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ُِم ـَ اعم٤مدَّ ٌدقم٦م، وسم٤مًمت٤َّمزم ُيٛمٜمع ُِم

ج، ومٞم٘مقل: ًمٞمس ُمٜم٤مؾم٤ٌمً ذم ذًمؽ اعمقوع، أو ٟمٌدأ ىمٚمٞمالً ىمٚمٞمالً: وهذه يمٚمُّٝم٤م  اًمتدرُّ

 ُمٖم٤مًمٓم٤مت، إٟمَّام ىمٚمٞمالً ىمٚمٞمالً طمتَّك حيّمؾ قمغم اعمٓمٚمقب اًمدٟمٞمقي، صمؿَّ يرطمؾ.

ـْ يتقىمٗمقّمقرة اًمذيـ وأيْم٤مً: يدظمؾ ذم هذه اًم ن قمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة اًمقاضم٦ٌم ُِم

 أضمؾ اعم٤مدَّة.

ة، أو  ـَ اعم٤مدَّ وأيْم٤ًم: اًمذيـ يًٙمتقن قمـ ُمٜمٙمرات ُمِم٤مخيٝمؿ ويمؼمائٝمؿ عم٤َِم ُيٕمٓمقن ُِم

ضملم ُمٜمٝمؿ، سمؾ  ُِمـ ؿم١مون اًمدٟمٞم٤م يمٛمٜمزٍل أو ؾمٞم٤مرٍة، ومال َيٜمّمحقن، سمؾ يًٙمتقن، ُمتحرِّ

 اًمتامؾِمِف ًمٚمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م. سمٕمْمٝمؿ حي٤مول أن يتٛمٚمَّؼ هلؿ أيمثر. ُمع 

ـْ أضمؾ  وأيْم٤مً: اًمذيـ يٙمتٛمقن ؿمٝم٤مدة احلؼِّ ومٞمٜمٍمون اعمٌٓمِؾ، وئمٚمٛمقن اعمُحؼَّ ُِم

ة.  احلّمقل قمغم اعم٤مدَّ

ـَ اًمتِمٌُّف سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.  وهذا اًمٗمٕمؾ يمٚمُّف ُِم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:

]آل  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿڀ  ڀ  ڀ  

 .[887قمٛمران:
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  ـُ يمثػٍم هذا شمقسمٞمخ ُمـ اهلل وهتديد ٕهؾ اًمٙمت٤مب،  : ىم٤مل احل٤مومظ اسم

وأن يٜمّقهقا  اًمذيـ أظمذ اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد قمغم أًمًٜم٦م إٟمٌٞم٤مء أن ي١مُمٜمقا سمٛمحٛمد 

ٙمتٛمقا ذًمؽ، سمذيمره ذم اًمٜم٤مس، ًمٞمٙمقٟمقا قمغم أه٦ٌم ُمـ أُمره، وم٢مذا أرؾمٚمف اهلل شم٤مسمٕمقه، وم

وِن اًمٓمٗمٞمؼ، واحلظ  وشمٕمقوقا قماّم وقمدوه قمٚمٞمف ُمـ اخلػم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سم٤مًمدُّ

 اًمدٟمٞمقي اًمًخٞمػ، ومٌئس اًمّمٗم٘م٦م صٗم٘متٝمؿ، وسمئ٧ًم اًمٌٞمٕم٦م سمٞمٕمتٝمؿ.

وذم هذا حتذير ًمٚمٕمٚمامء أن يًٚمٙمقا ُمًٚمٙمٝمؿ ومٞمّمٞمٌٝمؿ ُم٤م أص٤مهبؿ، ويًٚمؽ هبؿ     

ؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، اًمدال قمغم اًمٕمٛمؾ ُم٤ًمًمٙمٝمؿ، ومٕمغم اًمٕمٚمامء أن يٌذًمقا ُم٤م سم٠ميدُي

 .(8) اًمّم٤مًمح، وٓ يٙمتٛمقا ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً ا.هـ

 ىمٚم٧ُم: واًمٞمٝمقد ىمد ؾمَٚمُٙمقا ُم٤ًمًمَِؽ يمثػمة ذم يمتامَّنؿ احلّؼ، هذا اعمًَٚمؽ ُمٜمٝم٤م. 

  ومقصػ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ سم٠مَّنؿ يٙمتٛمقن ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :

ره سم٤مًمدٟمٞم٤م، وشم٤مرة ظمقوم٤ًم أن حيت٩م سمف قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٚمؿ شم٤مرة سمخالً سمف، وشم٤مرة اقمتٞم٤مو٤مً قمـ إفمٝم٤م

 .(2)ـ سمام أفمٝمروه ُمٜمف ا.ه

  وشم٤مرة اقمتٞم٤مو٤مً قمـ إفمٝم٤مره سم٤مًمدٟمٞم٤م: يٕمٜمل: أٟمف وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم :

يِمتٖمؾ سم٤مًمدٟمٞم٤م، أو ي٠مظمذ قمغم يمتؿ اًمٕمٚمؿ ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ 

 .(8) يمؼماء أو وزراء أو أُمراء أو همػم ذًمؽ ا.هـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من.8/568)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)

 ( ت: ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ.8/83)"اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"اٟمٔمر  (2)
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  وهذا ىمد اسمتكم سمف ـمقائػ ُمـ اعمٜمتًٌلم وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :

إمم اًمٕمٚمؿ، وم٢مَّنؿ شم٤مرة يٙمتٛمقن اًمٕمٚمؿ سمخالً سمف، ويمراه٦م أن يٜم٤مل همػمهؿ ُمـ اًمٗمْمؾ ُم٤م 

ٟم٤مًمقه، وشم٤مرة اقمتٞم٤مو٤ًم قمٜمف سمري٤مؾم٦م أو ُم٤مل ومٞمخ٤مف ُمـ إفمٝم٤مره اٟمت٘م٤مص ري٤مؾم٦م، أو ٟم٘مص 

٠مًم٦م، أو اقمؽمى إمم ـم٤مئٗم٦م ىمد ظمقًمٗم٧م ذم ُم٤مًمف، وشم٤مرة يٙمقن ىمد ظم٤مًمػ همػمه ذم ُمً

 ُم٠ًمًم٦م، ومٞمٙمتؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمف طمج٦م عمخ٤مًمٗمف، وإن مل يتٞم٘مـ أن خم٤مًمٗمف ُمٌٓمؾ.

وهلذا ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وهمػمه: أهؾ اًمٕمٚمؿ يٙمتٌقن ُم٤مهلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ،     

 وأهؾ إهقاء ٓ يٙمتٌقن إٓ ُم٤مهلؿ.

ذًمؽ، سمؾ اًمٖمرض: اًمتٜمٌٞمف قمغم وًمٞمس اًمٖمرض شمٗمّمٞمؾ ُم٤م جي٥م وُم٤م يًتح٥م ذم     

 .(2) جم٤مُمع يتٗمٓمـ اًمٚمٌٞم٥م هب٤م عم٤م يٜمٗمٕمف اهلل سمف ا.هـ

ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمُف وم٘مد أقمدَّ اهللُ ًمف وقمٞمداً ؿمديداً: ي٘مقُل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ ہ  ىمٚم٧ُم: َُم

﮸   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮷    ﮶   ﮴ ﮵   

          ﯁   ﯀    ﮾  ﮿   ﮼  ﮽   ﮻   ﮺   ﮹ 

                         

 .[875-873]اًمٌ٘مرة: ﴾  ڭ

  هذا وقمٞمد ؿمديد عمـ يمتؿ ُم٤م أٟمزل اهلل قمغم رؾمٚمف، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٕمدي :

ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي أظمذ اهلل اعمٞمث٤مق قمغم أهٚمف، أن يٌٞمٜمقه ًمٚمٜم٤مس وٓ يٙمتٛمقه، ومٛمـ شمٕمقض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.28-27)ص:"اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"اٟمٔمر شمٕمٚمٞم٘مف قمغم  (8) =

 ( ت: ٟم٤مس اًمٕم٘مؾ.8/85)"اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"اٟمٔمر  (2)
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﮸  ﮹  قمٜمف سم٤محلٓم٤مم اًمدٟمٞمقي، وٟمٌذ أُمر اهلل، وم٠موًمئؽ ﴿ ﮷    ﮻   ﮶  ﴾ ٕن ﮺ 

هذا اًمثٛمـ اًمذي ايمتًٌقه، إٟمام طمّمؾ هلؿ سم٠مىمٌح اعمٙم٤مؾم٥م، وأقمٔمؿ اعمحرُم٤مت، ومٙم٤من 

﴾ سمؾ ىمد ؾمخط قمٚمٞمٝمؿ ﮼ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀ ضمزاؤهؿ ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمٝمؿ، ﴿

 وأقمرض قمٜمٝمؿ، ومٝمذا أقمٔمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر، ﴿ ﴾ أي: ٓ ﯁ 

اجلزاء يٓمٝمرهؿ ُمـ إظمالق اًمرذيٚم٦م، وًمٞمس هلؿ أقمامل شمّمٚمح ًمٚمٛمدح واًمرو٤م و

قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام مل يزيمٝمؿ َّٕنؿ ومٕمٚمقا أؾم٤ٌمب قمدم اًمتزيمٞم٦م اًمتل أقمٔمؿ أؾم٤ٌمهب٤م اًمٕمٛمؾ 

سمٙمت٤مب اهلل، وآهتداء سمف، واًمدقمقة إًمٞمف، ومٝم١مٓء ٟمٌذوا يمت٤مب اهلل، وأقمروقا قمٜمف، 

واظمت٤مروا اًمْمالًم٦م قمغم اهلدى، واًمٕمذاب قمغم اعمٖمٗمرة، ومٝم١مٓء ٓ يّمٚمح هلؿ إٓ اًمٜم٤مر، 

 .(8)ـ ، وأٟمك هلؿ اجلٚمد قمٚمٞمٝم٤م؟؟! ا.هومٙمٞمػ يّمؼمون قمٚمٞمٝم٤م

وٍر َيقَم »: وىم٤مل رؾمقُل اهلل  ـْ كَّ َؿُف اللُ بِؾَِجوٍم ِم ـْ ِظْؾٍؿ َفَؽتََؿُف، َأجْلَ ـْ ُشئَِؾ َظ َم

(، وهمػممه٤م، قمـ 2639(، واًمؽمُمذي سمرىمؿ )4658. أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ )«الِؼقَوَميِ 

 أيب هريرة .

ـْ كَّور»: وىم٤مل  َؿُف اللُ بِؾَِجوٍم ِم ـْ َكتََؿ ِظْؾًَمً َأجْلَ  (.8/832 ٍ. أظمرضمف احل٤ميمؿ )«َم

ـْ َأضمِؾ اعم٤مدَّة، ُمٝمام يم٤من إُمُر: وم٢منَّ ذم  ومٚمٞمحذر ـم٤مًم٥ُِم اًمٕمٚمِؿ ُِمـ أْن يٙمتَؿ احلؼَّ ُِم

 ذًمؽ ظم٤ًمرة ديٜمف ودٟمٞم٤مه. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م. 

    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.82)ص:"ًمٙمريؿ اًمرمحـشمٞمًػم ا"اٟمٔمر  (8)
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ـْ يَمثَُر  ـْ ُصقر آؾمتنماف واًمتٓمٚمُّع ًمٚمامدَّة: أن يثٜمل قمغم َُم هذه اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م ُِم

 ُم٤مًُمُف، ويٛمدطمف، ويذيمره ذم ُمقاـمـ ُمٔمٜم٦َّم طمّمقل اعمّمٚمح٦م.

اً: وًم٘مد رأي٧ُم سمٕمٞمٜمل سمٕمَض ه١مٓء إذا ضم٤مءه سمٕمُض إصمري٤مء  وهذا ومٕمٌؾ رديء ضمدَّ

ـْ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ أصمٜمك قمٚمٞمف ظمػم َُمف قمغم سمٕمض إوم٤موؾ ُِم اً، وؿمٝمره ذم اعمج٤مًمِس، وىمدَّ

٤مر وقمٚمٞمف هٞمئ٦م ـم٤مًم٥م  زيـ اًمٕمٗمٞمٗملم، طمتَّك أنَّ ؿمخّم٤مً زاره أطمُد اًمتُّجَّ ومل - اًمٕمٚمؿاعمؼمِّ

: وم٤مضمتٛمع سمٕمُض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ إوم٤موؾ ذم اعمجِٚمِس، ويمٜم٧ُم أٟم٤م -يٙمـ ـم٤مًم٤ٌمً ًمٚمٕمٚمؿِ 

يمٚمٛم٦ًم !!!: وم٤مًمتٗم٧م سمٕمُض  -يٕمٜمل اًمت٤مضمر–اًمِمٞمخ ومالٌن  ُمٕمٝمؿ، وم٘م٤مل اعمُزاُر: ُيٚم٘مل قمٚمٞمٜم٤م

ٌز وُمٕمروٌف سم٤مًمٕمٚمؿ  ـْ هق ُمؼمِّ ٌقا: ٕنَّ ذم اعمجٚمِِس َُم ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ إمم سمٕمٍض وشمٕمجَّ

٤م هذا ومرضمُؾ أقمامٍل، ومخجؾ اًمت٤مضمر وىم٤مل: أٟم٤م قم٤مُمل، أريد أْن أؾمٛمَع  واًمًٜم٦َّم!!، أُمَّ

ـْ ُهَق أيمثر ُمٜمف قمٚماًم  :٦م اًمٕمٚمؿُمٜمٙمؿ، صمؿَّ أًمحَّ قمٚمٞمف اعمُزار!!، وم٘م٤مل سمٕمُض ـمٚمٌ يقضَمُد َُم

ُمف، ومٖمِْم٥َم اعمُزار وامحرَّ وضمٝمف، وىم٤مل: شم٠مدَّب، وم٘م٤مل إخ  : يت٠مدَُّب -وٟمِْٕمَؿ ُم٤م ىم٤مَل –وم٘مدِّ

٤مر، صمؿَّ اٟمٍمف، وسم٘مك اعمُزار يٖمت٤مسمف، وم٘م٤مل اًمت٤مضمر: ظمٚمقٟم٤م  ـْ ضمٕمؾ قمٚمَٛمُف ُمّمٞمَدة ًمٚمتُّجَّ َُم

ر، وسمٕمده٤م شمداوًمقا سمٙمالٍم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ !!، ذم ؿمٖمٚمٜم٤م وأٟمتؿ ذم ؿمٖمٚمٙمؿ، وم٤مًمتٓمؿ اعمُزا

ـْ هذا اعمجِٚمس.  ومرأي٧ُم أن أٟمٍمف ُِم

اٟمٔمروا: هذه هل ُمِمٞمخ٦م اعمّمٚمح٦م، وهذا هق ُمدُح اعمًتنموملم، ومال سم٤مرك اهلل ذم 

ـْ يم٤من. ـٌ قمغم اًمٕمٚمؿ وأهِٚمِف يم٤مئٜم٤ًم َُم  هذا اًمّمٜمػ، وم٢مٟمَّف دظم

م قمغم قم٤ممِلٍ وـم٤مًم٥ِم قمٚمٍؿ ُمًتٗمٞمد قمغم ؾمٜمَّ   ٦ٍم وصم٤ٌمٍت ؟!!!.شم٤مضمٌر ُي٘مدَّ
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 أيُّ ٟمٔمرٍة هذه؟!!!

 ؿمخٍص هذا حيّمُؾ ُِمٜمْف ذًمؽ؟!!! وأيُّ 

ـُ ٓ ٟمحت٘مر اًمتج٤مر اعمًت٘مٞمٛملم: ًمٙمـ ٟم٘مقل: وٕمقا إُمقر ذم ُمقاوٕمٝم٤م،  ٟمح

٦َم واًمّمٞم٤مٟم٦َم.  وقمٔمِّٛمقا اًمٕمٚمؿ، واضمٕمٚمقا ًمف اهلٞم٦ٌم، وٓ شمٕمٌثقا سمف، واًمزُمقا اًمٕمٗمَّ

 ُمقىمٌػ آظمر: 

قم٤مة  أذيمُر أٟمَّٜمل يمٜم٧ُم ذم ُمٙم٤من سمٕمضِ  ـَ اًمدُّ ـْ ُيِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمٌَٜم٤َمِن وسمج٤مٟمٌٜم٤م زائران ُِم َُم

ٌ ًمٚمحٞمتِِف،  ٤مر وهق ُم٘مٍمِّ ـْ أهِؾ اًمًٜم٦َّم، وُمٕمٝمام أطمُد اًمتجَّ وإن يم٤من حُم٤ٌَّمً -إوم٤موؾ ُِم

ومدظمَؾ اعمُزاُر اعمًجَد ًمٞمّمكم سمٜم٤م، ومٜمٔمر إمم إظمقيـ وإمم اًمت٤َّمضمر وأٟم٤م سمج٤مٟمٌٝمؿ:  -ًمٚمخػم

َد اًمٜمٔمر إمم اًمتَّ  ِػ إول ومدفَّ وطمدَّ َُمف إمم اًمّمَّ َك هيٕم٤ًم إًمٞمف وأراد أن ُي٘مدِّ ٤مضمر ومتحرَّ

ؾ ي٤م ؿمٞمخ !!!، وم٘م٤مل هذا  أطمَد ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سمٕمٜمٍػ طمتَّك أومزقمف، وىم٤مل ًمٚمت٤مضمر شمٗمْمَّ

ع: ٟمٕمؿ: ؿمٞمخ اًمٗمٚمقساًمٓم٤مًم٥م سمٙمالٍم ظم٤مومض  ، وم٤مًمتٗم٧َم إًمٞمف اًمت٤مضمر يم٠مٟمَّف سمحرىم٦ٍم وشمقضمُّ

 ؾَمِٛمَٕمُف. 

 ُمقىمٌػ آظمر أيْم٤ًم: 

أٟم٤م ذاشمٞم٤مً: أذيمر أنَّ شم٤مضمرًا أظمؼَم أطمَد اعمِم٤ميخ: أٟمَّف ؾمػمؾمؾ إًمٞمف ُم٤مًٓ قمـ  قمٜمِّل

ـمري٘مل: وأٟم٤م ٓ أقمٚمؿ هبذا ؿمٞمئ٤مً وٓ أقمرف هذا اًمت٤َّمضمر إٓ ُمٕمروم٦ًم ؾمٓمحٞم٦ًم: ومل ُيرؾمؾ 

ُمٕمل اعم٤مل، سمؾ ذه٧ٌُم دوَن أدٟمك قمٚمٍؿ هبذا، ومٚمامَّ وصٚم٧ُم إمم ذًمَِؽ اعمٙم٤من ؾمٚمَّٛم٧ُم قمغم 

ٍة ي٘مقل ُمع أٟمَّٜمل هذا اًمِمٞمخ، وأدظم ل ُمرَّ ٚمٜمل ُمٜمزًَمُف، وأصمٜمك قمكمَّ ظمػماً !!، وىم٤مل وٕوَّ

ر اًمزي٤مرَة إًمٞمف : زارشمٜم٤م اًمؼميم٦م ي٤م ؿمٞمخ !!، وم٘مٚم٧ُم: ًمف ىمْؾ سم٘مقًمَِؽ وٓ يًتجريٜمَّؽ -أيمرِّ
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َٙم٧َم. صمؿَّ  ًَ ًة ُأظمرى. وَم ـْ إظمقاٟمِؽ، ومال شم٘مؾ ُِمثَْؾ هذا اًمٙمالم ُمرَّ اًمِمٞمٓم٤من إٟمَّام أٟم٤م أٌخ ُِم

ـَ اعم٤مِل؟ وم سمٕمد يمالمٍ  ٘مٚم٧ُم: ٓ، وًمٞمس دار سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، ىم٤مل: هؾ أقمٓم٤مَك ومالٌن ؿمٞمئ٤ًم ُِم

يمٌػمة !، وم٘م٤مل: ظمػمًا إن ؿم٤مء اهلل، وشمٖمػمَّ يمالُُمُف، ئمٝمر ُِمٜمْف احلُزن،  سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُمٕمروم٦م

 واٟمٕمٙم٧ًم صقرشُمُف مت٤مُم٤ًم سمِمٙمٍؾ همػم ـمٌٕمف.

مل  متٚمُّ٘م٤مً، وشمٜم٤مؾم٤مين يم٠مينِّ وص٤مدَف أن ضم٤مءه صمري٤َّمن ومٗمِرَح واٟمِمٖمؾ هبام صمٜم٤مًء وُمدطم٤ًم، و

أيمـ سمج٤مٟمٌِِف!، صمؿَّ َٟمٔمََر إزمَّ سمٜمٔمِر آؾمتٖمٜم٤مء، يم٠من مل يٙمـ سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُمٕمروم٦م، ومل أؾمَٛمْع ُِمٜمْف 

َ٘مَط  ًَ إمم ؾم٤مقمتل هذه ىمقًمف )زارشمٜم٤م اًمؼميم٦م ي٤م ؿمٞمخ !!(: ومٕمٚمٛم٧ُم أٟمَّف ؿمٞمٌخ ُمّمٚمحل، وَم

ـْ قَمٞمٜمِل.  ُِم

ـْ أن شمٙمقٟمقا قمغم  ُمٌدأ )زارشمٜم٤م اًمؼميم٦م ي٤م ؿمٞمخ ص٤مطم٥م وم٤مطمذروا ُمٕمنم اًمٓمالب ُِم

 !!(: وم٢مٟمَّف ُمٌدأ يمؾِّ وم٤مؿمٍؾ ظم٤مئ٥م. ؾمٚمَّٛمٜم٤م اهلل وإي٤َّميمؿ.

 اعم٤ٌَمًَمغ، وعم٤َّم ؾَمِٛمَع  واقمٚمٛمقا أنَّ رؾمقًمٜم٤َم 
ِ
ـَ اعمْدِح واًمثٜم٤مء رٟم٤م ُِم   َرضُمالً  طمذَّ

ِ  َرضُمٍؾ وُيْٓمِريِف ذِم  قمغم لُيثْٜمِ  ُجؾِ لََؼْد َأْهَؾْؽتُْؿ أَْو قَ » :٤مل، ىمدطَم٦مِ اعمْ رواه  «طَْعتُْؿ َطْفَر الرَّ

 .(، قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 4338( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2664اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

وَمَ٘م٤مَل  ،َرضُمٌؾ  -يٕمٜمل: اًمٜمٌلَّ –ُذيِمَر قِمٜمَْدُه ، ىم٤مل: وذم طمدي٨م أيب سمٙمرة 

ـْ َرضُمٍؾ سَمْٕمَد َرؾُمقِل اهللَِّ  َرضُمٌؾ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ  يَمَذا َويَمَذا. وَمَ٘م٤مَل  َأوْمَْمُؾ ُِمٜمُْف ذِم  َُم٤م ُِم

 ِ ًَ ُظـَُؼ َصوِحبَِؽ » : لُّ اًمٜمٌَّ  صُمؿَّ ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ ،ُِمَراًرا َيُ٘مقُل َذًمَِؽ  «.َوَْيََؽ َقطَْع

ُف  :إِْن َكوَن َأَحُدُكْؿ َموِدًحو أََخوُه َٓ ََمَولََي َفْؾقَُؼْؾ »  أَْحِسُى ُفلًَكو إِْن َكوَن ُيَرى َأكَّ
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( وُمًٚمؿ سمرىمؿ 2662رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) «.َظَذ اللَِّ أََحًدا لَزكِّ َوَٓ أُ  ،َكَذلَِؽ 

(4333.) 

خص  ن قمغم حتريؿ اإلـمراء ذم اعمدح، واإلـمراء: ُمدح اًمِمَّ َّٓ ومٝمذان احلديث٤من يد

 .(8)سمزي٤مدٍة قمغم ُم٤م ومٞمف 

ًَ »وىمقًمف  : أي: هٚمٙمتَُف سم٢مـمرائؽ ًمف، وذًمَِؽ: ٕنَّ ىمٓمع اًمٕمٜمؼ «ُظـَُؼ َصوِحبَِؽ  َقطَْع

لََؼْد َأْهَؾْؽتُْؿ أَْو َقطَْعتُْؿ »ِمؽمٌك ُمع اًم٘متؾ ذم اهلالك، سمدًمٞمؾ ىمقًمف ذم اًمرواي٦م إظمرى: ُم

ُجؾِ   . شَطْفَر الرَّ

اِحَْي َفوْحثُقا ِف »أٟمَّف ىم٤مل:  وضم٤مء قمٜمف اَب  إَِذا َرَأْيتُُؿ ادَْدَّ َ يٕمٜمل:  ش.ُوُجقِهِفُؿ السُّ

 ًَ ٤ًم أُم٤مَم أطمٍد ًمف ضم٤مٌه وذٌف إٓ اُمتَدطَمُف، إن يم٤من هذا اإلٟم٤ًمن ُمٕمرووم٤مً، ُم٤م ضمَٚمَس جمِٚم

َـّ  ًة سمٕمد ُأظمرى، ًمٙم اُح همػم اعم٤مدح، وم٤معم٤مدح: هق اًمذي ُيًٛمع ُمٜمف ُمرَّ اٌح، واعمدَّ هذا ُمدَّ

اح يمٚمَّام ضَمَٚمَس قمٜمد إٟم٤ًمن يمٌػٍم أو أُمػٍم أو ىم٤مٍض أو قم٤مملٍ أو ُم٤م أؿمٌف ذًمَِؽ ىم٤مَم  اعمدَّ

ف أن حُيثك ذم وضمٝمف اًمؽم  .(2)اب يٛمدطمف: ومٝمذا طم٘مُّ

ىمٚم٧ُم: ٓ شمٕم٤مرض سملم هذه إطم٤مدي٨م وأطم٤مدي٨م ضمقاز اعمَدح: وم٘مد ضم٤مءت 

 ،َكَعؿْ »: ٕيب سمٙمٍر اًمّمديؼ أطم٤مدي٨م ذم ضمقاز ذًمَِؽ، ُمٜمٝم٤م: ىمقُل رؾمقِل اهلل 

ـْ أسمقاهب٤م اًمثامٟمٞم٦م. «َوَأْرُجق أَْن َتُؽقَن ِمـُْفؿْ  ـْ أهِؾ اجلٜم٦م اًمذيـ ُيدقمقن ُِم رواه  يٕمٜمل: ُِم

 .(، قمـ أيب هريرة 8327( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2838اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمًالم.5/433ٓسمـ طمجر ) "ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم.6/565ٓسمـ قمثٞمٛملم ) "ذح ري٤مض اًمّم٤محللم"اٟمٔمر  (2)
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ًَ ِمـُْفؿْ » ًمف أيْم٤ًم:  وىمقًمف  . يٕمٜمل: ِمـ يرومٕمقن إزارهؿ ظمٞمالء. «إِكََّؽ لَْس

 .  (، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 6362سمرىمؿ )اًمٌخ٤مري رواه 

قْطَوُن »: ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  وىمقًمف   َوالَِّذي َكْػِِس بِقَِدِه َمو لَِؼقََؽ الشَّ

َؽ  َشولًِؽو و َغْرَ َفجِّ َّٓ َشَؾَؽ َفج 
و إِ ( وُمًٚمؿ سمرىمؿ 4293رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) .شَفج 

 .(، قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مٍص 2496)

  حمٛمقٌل  َل ٝمأن اًمٜمَّ  :سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمعِ  وـمريُؼ  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

٦م ُمـ أو قمغم ُمـ خي٤مف قمٚمٞمف ومتٜم ،إوص٤مف واًمزي٤مدة ذم ،اعمدح قمغم اعمج٤مزوم٦م ذم

 .ذا ؾمٛمع اعمدحإوٟمحقه  إقمج٤مٍب 

 ذم لومال َّن ،وُمٕمرومتف ،ورؾمقخ قم٘مٚمف، ٤مف قمٚمٞمف ذًمؽ ًمٙمامل شم٘مقاهخُي  وأُم٤م ُمـ ٓ

ذا مل يٙمـ ومٞمف جم٤مزوم٦م سمؾ إن يم٤من حيّمؾ سمذًمؽ ُمّمٚمح٦م يمٜمِمٓمف ًمٚمخػم إوضمٝمف  ُمدطمف ذم

 .(8)ا.هـ  واهلل أقمٚمؿ، وآزدي٤مد ُمٜمف أو اًمدوام قمٚمٞمف أو آىمتداء سمف يم٤من ُمًتح٤ٌمً 

ؿ ومٞمف  ٚم٧ُم: وًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم ىم ًَّ يمالٌم مجٞمٌؾ ذم اجلٛمِع سملم هذه إطم٤مدي٨م، ىم

 اعمدح إمم أرسمٕم٦ِم أىم٤ًمم، طم٤مصٚمٝم٤م:

اًم٘مًؿ إول: أن يٙمقن ذم ُمدطمف ظمػٌم وشمِمجٞمٌع ًمف قمغم إوص٤مف احلٛمٞمدة 

 وإظمالق اًمٗم٤موٚم٦م: ومٝمذا ٓ سم٠مَس سمف.

َ ومْمٚمف ًمٚمٜم٤مس ويٜمتنماًم٘مًؿ اًمث٤مين: أن متدطمف ًمتُ   ويّمػم حمؽمُم٤ًم سمٞمٜمٝمؿ، يمام ومٕمؾ ٌلمِّ

 اًمٜمٌل ُمع أيب سمٙمر وقمٛمر : ومٝمذا ٓ سم٠مَس سمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.88/826) "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ "اٟمٔمر  (8)
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ٌم،  اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: أن متدطمف وشمٖمٚمق ذم إـمرائف وشمّمٗمف سمام ٓ يًتحّؼ: ومٝمذا حمرَّ

 وهق يمِذٌب، وظِمَداٌع.

ن يٖمؽمَّ سمٜمٗمًف، ويزهق دطمف سمام هق ومٞمف، ًمٙمـ ختِمك قمٚمٞمف أاًم٘مًؿ اًمراسمع: أن مت

ٌم ٓ جيقز سمٜمٗمًف، ويؽمومَّع،   .(8)وٟمحق ذًمؽ: ومٝمذا حمرَّ

ومٝمذه هل إىم٤ًمم إرسمٕم٦م، وهل ظمالص٦ُم ومٝمِؿ إطم٤مدي٨م واجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م ذم هذا 

 اًم٤ٌمب.

ـِ اعم٤ٌمًمٖم٦م، ؾمقاء يم٤من ٕضمِؾ  ـْ خُي٤مف قمٚمٞمف، وسم٤مًمٌُٕمد قم ومٜمٜمَّمُح سم٤مًمٌُٕمد قمـ َُمْدِح َُم

ة، أو همػمه٤م.  اعم٤مدَّ

 : 

م: وم٢مينِّ ُأًمٗم٧ُم اًمٜمٔمر إمم أٟمَّف ىمد ص٤مرْت قم٤مدة ؾمٞمئ٦م قمٜمد سمٕمِض ـمٚم٦ٌِم سم ٜم٤مًء قمغم ُم٤م شم٘مدَّ

ذم هذا اًم٤ٌمب، وهق: اعمُدُح ُمٓمٚم٘م٤ًم دون اًمٜمٔمر ذم هذه  -ٓ ؾمٞمام اعمٌتدئلم–اًمٕمٚمِؿ 

اً، وصَؾ إُمر إمم أٟمَّؽ إذا مل شمقاومِْ٘مف قمغم احل٤مٓت إرسمٕم٦م، وص٤مر اخلرق ُمتّ  ًٕم٤مً ضِمدَّ

ـَ اعمٕمِرولم اًمٓم٤مقمٜملم، وهذا سم٤مٌب ٓ شم٠ًمل قمـ ظمٓمقرشمف وؾمقء قم٤مىمٌتف.ذًمَِؽ وم  ٢مٟمَّؽ ُِم

، ومٙمؾُّ ُم٤م ي٘مقًُمُف هق  ـَ اعمٛمدوِح يمؾَّ ُم٤م ه٥مَّ ودبَّ ووصؾ سمٌٕمْمٝمؿ إمم أٟمَّف ي٘مٌؾ ُِم

.  صقاب، وٓ ُيٛمٙمـ أن خُيٓمئ، وهذا هق قملُم اًمٖمٚمقِّ

ـْ  ل ًمف سمت٠مويالٍت سم٤مـمٚم٦ٍم. هذا َُم ف سم٤مخلٓم٠م شم٠موَّ  يم٤من ُمداومٕم٤مً. وإْن قُمرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ط: ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم.( 565-6/564ٓسمـ قمثٞمٛملم ) "ذح ري٤مض اًمّم٤محللم"اٟمٔمر  (8)
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وإٓ ومٌٕمْمٝمؿ ذم إومراٍط وشمٗمريط: سمٛمٕمٜمك: أٟمَّف ُيٓمري اعمٛمدوح ويرومٕمف ومقَق ىمدره، 

طمتَّك يقصٚمف اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م، وم٢مذا ُم٤م أظمٓم٠م سمخٓم٠مٍ يًػم إذ سمف حَيطُّ ُمـ ؿم٠مٟمف، وييب 

 أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم.سمف قمغم إرض طمتَّك ُيٜمزًمف 

سمٕمْمٜم٤م اًمِمٞمٓم٤مَن قمغم سمٕمٍض، سمؾ  ومٜمٜمّمح سم٠من يرومَِؼ سمٕمُْمٜم٤م سمٕمْم٤مً، وأن ٓ ُيٕملم 

ٚمػ اًمّم٤مًمح  ًَّ –ُٟمالزُم اًمًٙمٞمٜم٦م، واهلدوء، واًمتقاوع، واخلٛمقل، يمام يم٤من قمٚمٞمف اًم

 رمحٝمؿ اهلل.

د قمغم اعمدح واعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف وؿُمِٝمَر وص٤مر ُيِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمٌَٜم٤َمِن ىمد يٜمحرف  ـْ قُمقِّ صمؿَّ إنَّ َُم

ُة سم٤مإلصم ـْ صمؿَّ شم٠مظمذه اًمِٕمزَّ ل اًمت٠مويالت قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، وُِم ؿ، ومٞمٍُمُّ قمغم سم٤مـمٚمف، ويت٠موَّ

ـِ اًمٕمقام، ومتحّمؾ اًمٗمتٜم٦م ذم  اًم٤ٌمـمٚم٦م، ومٞمٖمؽمُّ سمف مَجٌْع يمٌػٌم ُمـ ـُمالِب اًمٕمٚمؿ ومْمالً قم

يـ.  اًمدِّ

ـْ ؿمخٍص ُُمِدَح يمثػماً، وأـمري  هذا رٌء ُمالطمٌظ ُمِم٤مهٌد  ؿَمِٝمَد ًمف اًمقاىمع، ومٙمؿ ُِم

دقمقة واًمدقم٤مة اعمًت٘مٞمٛملم، ويٖمؽّم سمام ومٞمف: ومام هل إٓ ؾمٜمقات وإذ سمف ي٘مٚم٥م اعمجـ قمغم اًم

. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م. ـَ اعمدِح وإشم٤ٌمع، ومٞمَِْمّؾ وُيِْمؾُّ  اسمتكُم سمف ُِم

ٍغ ًمٚمٓمٚم٥م واًمتدريس  وأيْم٤مً: إنَّ سمٕمَض اعمًتٗمٞمديـ ىمد يٙمقن ذم ضمدٍّ واضمتٝم٤مٍد وشمٗمرُّ

ؿ ذم واًمٌح٨ِم واًمت٠مًمٞمػ: ومٞمُِمٝمره سمٕمُض اًمٓمالب سم٤مًمثٜم٤مء واعمَدح، ورسمَّام سم٤مًمَغ سمٕمْمٝم

شمذه٥م ذًمؽ، ومٞمٙمقن ذًمَِؽ ؾم٤ًٌٌم ٟٓمِمٖم٤مًمِِف سمَٛمْٗمُْمقٍل قمامَّ هق وم٤موؾ، ومٞمْمٕمػ قمٚمٛمٞم٤ًم. و

 وم٤مئدة. قمٚمٞمف سمٕمُض إوىم٤مت دون أّي 



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

232 

 

وأيْم٤ًم: ىمد يٙمقن سمٕمْمٝمؿ يمذًمؽ، وعم٤َّم ُيثٜمك قمٚمٞمف وُيٛمَدُح وي٤ٌمًمغ ومٞمف: شمٚمتٗم٧م إًمٞمف 

سمقه قمغم ؿم زاً ُمًخقه، وظمرَّ ٞمخف وإظمقاٟمِِف. ويم٠منَّ أٟمٔم٤مر اًمذئ٤مب اًمذيـ إذا وضمدوا ُمؼمِّ

 اعم٤مدح ي٘مقل ًمٚمذئ٤مب: هذا أٌخ ُمًت٘مٞمؿ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م شمٕم٤مًمقا وم٤مُمًخقه.

وم٤مضمٕمٚمقا ـمالب اًمٕمٚمؿ يًػمون قمغم ُم٤م هْؿ قمٚمٞمف، وم٢منَّ يمؾَّ ؿمخٍص قم٤معم٤ًم أو ـم٤مًم٤ًٌم 

أو سم٤مطمث٤مً أو ُم١مًمٗم٤مً ؾمتٌٞمِّٜمُُف دقمقشمف، وـمري٘متف، وإي٤مم سملم اجلٛمٞمع، واهلل يٕمٚمؿ وأٟمتؿ ٓ 

 ٛمقن.شمٕمٚم

دوا قمغم اعمدح: ٕنَّ هذا ىمد ي١مدي إمم  صمؿَّ ٟمٜمّْمُح إظمقاَٟمٜم٤َم ؾمٚمَّٛمٝمؿ اهلل أن ٓ يتٕمقَّ

 اخلََٚمِؾ ذم اإلظمالص: وم٢منَّ طم٥مَّ اًمثٜم٤مء واعمَدح ٓ جيتٛمع ُمع اإلظمالص.

  اعمدح  ذم اًم٘مٚم٥م وحم٦ٌمُ  ٓ جيتٛمع اإلظمالُص : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

وم٢مذا  ،واًمْم٥م واحلقت ،يمام جيتٛمع اعم٤مء واًمٜم٤مر واًمثٜم٤مء واًمٓمٛمع ومٞمام قمٜمد اًمٜم٤مس إٓ

ًُ  َؽ صمتْ طمدَّ   ،ذسمحف سمًٙملم اًمٞم٠مس٤موم ؾ قمغم اًمٓمٛمع أوًٓ ىمٌِ ٠مسمٓمٚم٥م اإلظمالص وم َؽ ٟمٗم

وم٢مذا اؾمت٘م٤مم ًمؽ  ،هد ومٞمٝمام زهد قمِم٤مق اًمدٟمٞم٤م ذم أظمرةوأىمٌؾ قمغم اعمدح واًمثٜم٤مء وم٤مزْ 

 .قمٚمٞمؽ اإلظمالص َؾ ذسمح اًمٓمٛمع واًمزهد ذم اًمثٜم٤مء واعمدح ؾمٝمُ 

 ؟ذسمح اًمٓمٛمع واًمزهد ذم اًمثٜم٤مء واعمدح وُم٤م اًمذي يًٝمؾ قمكمَّ  :٧َم ن ىمٚموم٢م

ٓ إأٟمف ًمٞمس ُمـ رء يٓمٛمع ومٞمف  ي٘مٞمٜم٤مً  َؽ أُم٤م ذسمح اًمٓمٛمع ومٞمًٝمٚمف قمٚمٞمؽ قمٚمٛمُ  :ىمٚم٧ُم 

زهد اًموأُم٤م  .ؾمقاه ٤مً وٓ ي١مشمك اًمٕمٌد ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ،وسمٞمد اهلل وطمده ظمزائٜمف ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م همػمه

ويي ذُم٦م  ،يٜمٗمع ُمدطمف ويزيـ ًمٞمس أطمدٌ ف أٟمَّ  َؽ ذم اًمثٜم٤مء واعمدح ومٞمًٝمٚمف قمٚمٞمؽ قمٚمٛمُ 

 !، وذُمل ؿملم ،ن ُمدطمل زيـإ  ٓ اهلل وطمده يمام ىم٤مل ذًمؽ إقمرايب ًمٚمٜمٌلإويِملم 
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وذم ذم ُمـ ٓ  ،وم٤مزهد ذم ُمدح ُمـ ٓ يزيٜمؽ ُمدطمف ،(ذلؽ الل ظز و جؾ)وم٘م٤مل 

وًمـ ي٘مدر  ،ويمؾ اًمِملم ذم ذُمف ،يمؾ اًمزيـ ذم ُمدطمف ـْ وارهم٥م ذم ُمدح ُمَ  ف،يِمٜمٞمؽ ذُم

يمٛمـ أراد اًمًٗمر ذم  اًمّمؼم واًمٞم٘ملم يمٜم٧َم  ومٛمتك وم٘مدتَّ  ،ٓ سم٤مًمّمؼم واًمٞم٘ملمإذًمؽ قمغم 

جب  حب  خب  مب  ىب   جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اًمٌحر ذم همػم ُمريم٥ٍم 

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[63]اًمروم: ﴾يب  جت

 .(8) ا.هـ [23]اًمًجدة: ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ

  واقمٚمؿ: أن أيمثر اًمٜم٤مس إٟمام هٚمٙمقا : وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

ُمدطمٝمؿ، ومّم٤مرت طمريم٤مهتؿ يمٚمٝم٤م قمغم ُم٤م يقاومؼ رى  ُمذُم٦م اًمٜم٤مس، وطم٥مِّ  خلقِف 

 اًمٜم٤مس، رضم٤مء اعمدح، وظمقوم٤مً ُمـ اًمذم، وذًمؽ ُمـ اعمٝمٚمٙم٤مت، ومقضم٧ٌم ُمٕم٤مجلتف. 

أن ٟمٜمٔمر إمم اًمّمٗم٦م اًمتل ُمدطم٧م هب٤م، إن يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ومٞمؽ ومال  :وـمريؼ ذًمؽ

ِم٤م يٗمرح سمف يم٤مًمٕمٚمؿ واًمقرع، أو ِم٤م ٓ يّمٚمح أن يٗمرح سمف، يم٤مجل٤مه خيٚمق: إُم٤م أن يٙمقن 

 .واعم٤مل

قمـ اًمٗمرح سم٤معمدح،  أُم٤م إول: ومٞمٜمٌٖمل أن حيذر ُمـ اخل٤ممت٦م، وم٢من اخلقف ُمٜمٝم٤م ؿمٖمٌؾ 

سمٗمْمؾ اهلل  َؽ شمٗمرح هب٤م قمغم رضم٤مء طمًـ اخل٤ممت٦م، ومٞمٜمٌٖمل أن يٙمقن ومرطُم  صمؿ إن يمٜم٧َم 

 .قمٚمٞمؽ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمت٘مقى ٓ سمٛمدح اًمٜم٤مس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.868)ص: "اًمٗمقائد"اٟمٔمر  (8)
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وهق اعمدح سم٥ًٌم اجل٤مه واعم٤مل، وم٤مًمٗمرح سمذًمؽ، يم٤مًمٗمرح سمٜم٤ٌمت : ٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مينوأُم

قم٘مٚمف، وإن يمٜم٧م  إرض اًمذي يّمػم قمـ ىمري٥م هِمٞماًم، وٓ يٗمرح سمذًمؽ إٓ ُمـ ىمؾَّ 

 .ظم٤مًمٞم٤ًم قمـ اًمّمٗم٦م اًمتل ُمدطم٧م هب٤م، ومٗمرطمؽ سم٤معمدح هم٤مي٦م اجلٜمقن

ف، ويٖمْمٌقن قمغم ومال يٜمٌٖمل أن شمٗمرح سمف، سمؾ شمٙمرهف، يمام يم٤من اًمًٚمػ يٙمرهقٟم ...

 .وم٤مقمٚمف

اعمدح، وم٢مٟمف وده، واًم٘مقل اًمقضمٞمز ومٞمف  ٗمٝمؿ ُمـ قمالج طم٥مِّ يُ  يمراهٞم٦م اًمذمِّ  وقمالُج 

ؽ، إُم٤م أن يٙمقن ص٤مدىم٤ًم ومٞمام ىم٤مل، ىم٤مصدًا ًمٚمٜمّمح ًمؽ، ومٞمٜمٌٖمل أن شمت٘مٚمد ُمٜمتف، أن ُمـ ذُمَّ 

وٓ شمٖمْم٥م، وم٢مٟمف ىمد أهدى إًمٞمؽ قمٞمقسمؽ، وإن مل ي٘مّمد سمذًمؽ اًمٜمّمح، وم٢مٟمف يٙمقن ىمد 

قمغم ديٜمف، واٟمتٗمٕم٧م سم٘مقًمف، ٕٟمف قمرومؽ ُم٤م مل شمٙمـ شمٕمرف، وذيمرك ُمـ  ضمٜمك هق

ظمٓم٤مي٤مك ُم٤م ٟمًٞم٧م، وإن اومؽمى قمٚمٞمؽ سمام أٟم٧م ُمٜمف سمريء، ومٞمٜمٌٖمل أن شمتٗمٙمر ذم صمالصم٦م 

 :أؿمٞم٤مء

: أٟمؽ إن ظمٚمقت ُمـ ذًمؽ اًمٕمٞم٥م مل ختؾ ُمـ أُمث٤مًمف، ومام ؾمؽم اهلل قمز وضمؾ ٤مأطمده

ودومٕمف قمٜمؽ ومذيمر ُم٤م أٟم٧م  ،ٞمقسمؽقمٚمٞمؽ ُمـ قمٞمقسمؽ أيمثر، وم٤مؿمٙمره إذ مل يٓمٚمٕمف قمغم قم

 قمٜمف سمريء.

 اًمث٤مين: أن ذًمؽ يمٗم٤مرات ًمذٟمقسمؽ.

اًمث٤مًم٨م: أٟمف ضمٜمك قمغم ديٜمف، وشمٕمرض ًمٖمْم٥م اهلل قمٚمٞمف، ومٞمٜمٌٖمل أن ي٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق 

 . (8)ا.هـ  ...قمٜمف، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.242-248)ص: "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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ٞمتُُف ا ًمٙمٌػمة: ًمٕمالىمتِِف اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٤معمقوقع: وُمْمٛمقُٟمُف احلؾُّ هذا اًم٤ٌمُب ًمف َأمهِّ

ِة. ـْ حَيت٩َّم قمغم اٟمحراومف سم٤معم٤مدَّ  اًمٕمٔمٞمؿ ًمٙمؾِّ َُم

ل؟ عم٤مذا اعمج٤مًم٦ًم ٕهؾ اًمٌدع؟  شم٠ميت شم٠ًمل اعمٜمحروملم قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م عم٤مذا اًمتًقُّ

٤مر؟ عم٤مذا وٞمَّٕمتُ  ؿ قِمٚمَٛمُٙمؿ عم٤مذا اًمدظمقل قمغم إُمراء واًمًالـملم؟ عم٤مذا اًمتٛمٚمُّؼ ًمٚمتجَّ

ٚمٗمل هبذا يمٚمِّف؟ ًَّ  وُمٜمٝمَجُٙمؿ اًم

ـُ ًمٞمس ًمٜم٤م دظمٌؾ، وقمٜمدٟم٤م قمقائؾ، وًمٜم٤م أوٓد،  دمد ة. ي٘مقًمقن: ٟمح اجلقاب: اعم٤مدَّ

ُة إمم هذا احل٤مل.  وم٠مجل٠مشمٜم٤م اعم٤مدَّ

ؿ أظمذوا سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمنمقمٞم٦ِم اعم٤ٌمطم٦ِم، وقمٗمُّقا أٟمٗمًٝمؿ، وًمزُمقا اًم٘مٜم٤مقم٦م سمام  وًمق أَّنَّ

اًمٕمٔمٞمؿ، واًمؼميم٦م ذم أُمقاهلؿ، وأه٤مًمٞمٝمؿ، وضمٕمؾ اهلل ذم ىمٚمقهبؿ  ينَّ اهللُ، ًمقضمدوا اخلػمَ 

 اًمٖمٜمِك، يمام ؾمٌؼ ذيمر ذًمؽ ذم سم٤مب اًم٘مٜم٤مقم٦م.

ـْ أن   ُمـ اًمقىم٧م ظمػٌم ًمف ُِم
ٍ
وَْٕن يٌ٘مك اإلٟم٤ًمن يٙمدُّ ذم اًمٙم٥ًم ُمع سِف ْرء

يٌ٘مك يتٙمٗمَّػ أهَؾ اًمٌدع وإهقاء، وأهؾ اًمثرى واعمٜمّم٥م واجل٤مه، وًمق يم٤من يمؾ وىمتف 

 ٥م اًمٕمٚمؿ.ذم ـمٚم

اًم٦ِم قمغم اًمٙم٥ًم اعم٤ٌمح، ُمـ  وؾم٠مذيمر هٜم٤م سمٕمقن اهلل وشمقومٞم٘مف سمٕمْم٤ًم ُمـ إدًم٦م اًمدَّ

 اًم٘مرآن واًمًٜم٦َّم، وأىمقال إئٛم٦م.

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٿ  ٿ  ٹ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [83]اجلٛمٕم٦م: ﴾ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ
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، وىم٤مل [85]اعمٚمؽ: ﴾ڦ  ڄ    ڄ ڦ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

، [898]اًمٌ٘مرة:  ﴾چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ﴿شمٕم٤ممم: 

وىم٤مل  ، [23]اًمٌ٘مرة: ﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ىئ  ىئ    ىئ         ی   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ  ېئ﴿شمٕم٤ممم: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [66]اإلهاء: ﴾ی  ی

ٿ  ٹ   ڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ پ   ڀ  ڀ  پ

، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [82]وم٤مـمر:   ﴾ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ

 .[53]ـمف: ﴾مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح﴿

ی  ﴿وطم٨مَّ اهلل شمٕم٤ممم قمغم إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب، وم٘م٤مل آُمرًا ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم: 

-32]مريؿ: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:، [33

ڦ           ڦ      ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

 .[67-25]اًمِمٕمراء: ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

٤مٌل أن يٜمٗمؼ ُم٤م وأصمٜمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم إٟمٗم٤مق اعم٤مل ذم همػم آي٦ٍم ُمـ يمت٤مسمف، وحُم 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ٓ يٙمت٥ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، [262]اًمٌ٘مرة: ﴾ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ۀ  ۀ
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ک    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 : ، وىم٤مل شمٕم٤ممم[272]اًمٌ٘مرة:  ﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ

]آل   ﴾پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پٱ  ﴿

 . وهمػمه٤م يمثػٌم.[92قمٛمران:

سمػم سمـ اًمٕمقام 8378وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) ، قمـ (، قمـ أيب قمٌد اهلل اًمزُّ

طَِى َظَذ َطْفِرِه َفقَبِقَعفَ »ىم٤مل:  اًمٜمٌل َْن َيلُْخَذ أََحُدُكْؿ َحبَْؾُف َفقَلِِْتَ بُِحْزَمِي احْلَ
و َٕ

ـْ َأْن َيْسلََل الـَّوَس  7َفقَُؽػَّ اللَُّ ِِبَو َوْجَففُ   .«َأْظطَْقُه أَْو َمـَُعقهُ  ،َخْرٌ لَُف ِم

، (، قمـ أيب هريرة 8332( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8373وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

َْن َيلُْخَذ أََحُدُكْؿ َحبَْؾُف َفقَْح  7َوالَِّذي َكْػِِس بِقَِدهِ »ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل  تَطَِى َظَذ َٕ

ـْ أَْن َيلِِْتَ َرُجًل َفقَْسلَلَفُ  7َطْفِرهِ   .«أَْظطَوُه أَْو َمـََعفُ  ،َخْرٌ لَُف ِم

ـْ قمٛمَ وىمد يم٤من إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم  ِؾ أيدُيؿ، وم٘مد روى ي٠ميمٚمقن ُِم

أَنَّ َداُوَد الـَّبِلَّ » :، قمـ رؾمقِل اهلل (، قمـ أيب هريرة 2374اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َظَؿِؾ َيِدهِ ظَ  َّٓ ِم َٓ َيلُْكُؾ إِ َلم َكوَن   .شَؾقِْف السَّ

، قمـ اًمٜمٌلِّ (، قمـ اعم٘مدام سمـ ُمْٕمِد يٙمرب 2372وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َظَؿِؾ َيِدهِ »ىم٤مل:  ـْ أَْن َيلُْكَؾ ِم ا ِم َداُوَد  َوإِنَّ َكبِلَّ اللِ ،َمو َأَكَؾ أََحٌد َضَعوًمو َقطُّ َخْرً

ـْ َظَؿِؾ َيِدهِ َظَؾقِْف  َلم َكوَن َيلُْكُؾ ِم  .شالسَّ

ىم٤مل:  ، أنَّ رؾمقَل اهلل (، قمـ أيب هريرة 2479وروى ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

وًرا» و َكجَّ  .شَكوَن َزَكِريَّ
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: ىم٤مل ، قمـ رؾمقِل اهلل (، قمـ أيب هريرة 2262وروى اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

َّٓ َرَظك الَْغـَؿَ » ٌَ اللَُّ َكبِق و إِ ًُ أَْرَظوَهو  ،َكَعؿْ » :وَمَ٘م٤مَل  ،َوَأْٟم٧َم  :َ٘م٤مَل َأْصَح٤مسُمفُ ومَ  .«َمو َبَع ُكـْ

يَ  َْهِؾ َمؽَّ ِٕ  .شَظَذ َقَراِريَط 

(، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 8757(، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )2933اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) وروى

٤َّم َأوَم٤مَء اهللُىم٤مل:   ْ   قَمغَم َرؾُمقًمِِف  يَم٤مَٟم٧ْم َأُْمَقاُل سَمٜمِل اًمٜمَِّْمػِم ِِم ٤َّم مَل ُيقضِمْػ  ِِم

َٓ ِريَم٤مٍب  ِٚمُٛمقَن قَمَٚمٞمِْف سمَِخٞمٍْؾ َو ًْ ٦مً  وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ًمَِرؾُمقِل اهللَِّ  ،اعمُْ َويَم٤مَن ُيٜمِْٗمُؼ قَمغَم  ، ظَم٤مصَّ

ًة ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ ،َأْهِٚمِف َٟمَٗمَ٘م٦َم ؾَمٜمَتِفِ  اَلِح َواًْمُٙمَراِع قُمدَّ ًِّ  . صُمؿَّ جَيَْٕمُؾ َُم٤م سَمِ٘مَل ذِم اًم

ىم٤مل ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  (، أنَّ رؾمقَل اهللِ 87764وأظمرج اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ )

ـَ ادَْوِل  َأْرَغُى إِِّنِّ ُأِريُد أَْن أَْبَعثََؽ َظَذ َجقٍْش َفقَُسؾَِّؿَؽ اللُ َوُيْغـَِؿَؽ، وَ »:  لََؽ ِم

يً  ـْ أضمِؾ . وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص«َرْغبًَي َصوحِلَ : ي٤م رؾمقَل اهلل: ُم٤م أؾمٚمٛم٧ُم ُِم

، وم٘م٤مل رؾمقل رهم٦ًٌم ذم اإلؾمالم، وأن أيمقَن ُمع رؾمقِل اهلل  اعم٤مل، وًمٙمٜمِّل أؾمٚمٛم٧ُم 

ولِِح »: اهلل  ُجِؾ الصَّ ولُِح لِؾرَّ  . وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح.«َيو َظْؿُرو، كِْعًًم بِودَْوِل الصَّ

ُف »: ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد   ػسٍ كَ  ـْ مِ  قَس لَ إِٟمَّ

 زِق الرِّ  وءُ بطَ تِ اْش  ؿُ ؽُ ؾُ ؿِ ٓ ََي وَ  ِى ؾَ  الطَّ قا ِف ؾُ مجِ أَ وَ  قا اللَؼُ وتَّ فَ  7وفَ قَ زْ  رِ قِف ستَ ك تَ تَّ َح  قَت َت 

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  .«فِ تِ وظَ طَ بِ  َّٓ ه إِ ـَد و ظِ ول مَ ـَ  يُ َٓ  فُ كَّ نِ فَ  7 اللَ وِص ؿعَ بِ  قهُ بُ طؾُ تَ  نْ  أَ َذ ظَ 

 (.43442سمرىمؿ ) "اعمّمٜمػ"

 "اًمًٜمـ"، أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم وضم٤مء سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

حف اإلُم٤مم إًم٤ٌمين 2833سمرىمؿ )  .(، وًمف ـمرٌق وؿمقاهد. وىمد صحَّ
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،  َأشَمك َأقْمَرايِبٌّ َرؾُمقَل اهللِ ىم٤مل: وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ت٤َمَح َُم٤مزِم ؟ ىَم٤مَل:  ًَ َوَمولَُؽ لَِقالِِدَك، إِنَّ »وَمَ٘م٤مَل: إِنَّ َأيِب ُيِريُد َأْن جَيْ ـْ  َأْضقََى َمو َأْك أََكْؾتُْؿ ِم

ـْ َكْسبُِؽْؿ، َفُؽُؾقُه َهـِقئًو ِدُكْؿ ِم َٓ أمحد سمرىمؿ  أظمرضمف. «َكْسبُِؽْؿ، َوإِنَّ َأْمَقاَل َأْو

.2292سمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )(، واًمٚمٗمظ ًمف، وا6678) ـٌ ًَ  (. واحلدي٨ُم طم

(، 2298، أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )وضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

 ٨ٌم صحٞمٌح ًمٖمػمه.وهق طمدي

ـْ َكْسبِِف، إِ » ىم٤مل:، قمـ اًمٜمٌلِّ وقمـ قم٤مئِم٦م  ُجُؾ ِم نَّ َأْضقََى َمو أََكَؾ الرَّ

ـْ َكْسبِفِ  ( واسمـ 4528(، وأسمق داود سمرىمؿ )23342. أظمرضمف أمحد سمرىمؿ )«َوإِنَّ َولََدُه ِم

ـٌ ًمٖمػمه.2847ُم٤مضمف سمرىمؿ ) ًَ  (، وهق طمدي٨ٌم طَم

يُؼ عم٤ََّم اؾْمتُ ىم٤مًم٧م: وقمـ قم٤مئِم٦م  دِّ ًَمَ٘مْد قَمِٚمَؿ ىَمْقُِمل َأنَّ : ىَم٤مَل  :ْخِٚمَػ َأسُمق سَمْٙمٍر اًمّمِّ

ـْ َُمئُقَٟم٦ِم َأْهكِم  ـْ شَمْٕمِجُز قَم ٚمِِٛملمَ ، طِمْروَمتِل مَلْ شَمُٙم ًْ ـْ  :َوؿُمِٖمْٚم٧ُم سم٠َِمُْمِر اعمُْ ٞم٠َْميُمُؾ آُل َأيِب سَمْٙمٍر ُِم ًَ وَم

ِٚمِٛملَم ومِٞمفِ  ،َهَذا اعم٤َْملِ  ًْ ُف ًمِْٚمُٛم  (.2373ري سمرىمؿ ). رواه اًمٌخ٤مَوحَيْؽَمِ

ِٝمؿْ  يَم٤مَن َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اهللَِّ أيْم٤ًم ىم٤مًم٧م:  وقمـ قم٤مئِم٦م  ًِ َل َأْٟمُٗم  ،قُمامَّ

ْٚمتُؿْ  :وَمِ٘مٞمَؾ هَلُؿْ  ،َويَم٤مَن َيُٙمقُن هَلُْؿ أَْرَواٌح  ًَ  (.2378. رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )ًَمْق اهْمتَ

  ػُّ سمف : ٓ ظمػَم ومٞمٛمـ مل جيٛمع اعم٤مَل: يٙمىم٤مل اإلُم٤مم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥ّم

 . (8)وضمَٝمُف، وي١مدِّي أُم٤مٟمتَُف ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.(8482)سمرىمؿ  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (8)
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  أٟمَّف شمرك أرسمع ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر، وىم٤مل: واهلل إينِّ ُم٤م شمريمتٝم٤م إٓ وضم٤مء قمٜمف

 .(8)ٕصقَن هب٤م قمريض أو وضمٝمل ا.هـ 

  يمؿ دٟمٞم٤م إذا ؿمٙمرمتقه٤م هلل قمزَّ وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ىمالسم٦م اجلرُمل : ٓ شميُّ

 .(2)وضمؾ ا.هـ 

  ي٘مقل زم: إًمَزْم ؾمقىمَؽ وم٢منَّ اًمِٖمٜمك ُمـ ق ىِمالسم٦م : يم٤من أسموىم٤مل أيقب

 .(4)اًمٕم٤مومٞم٦م ا.هـ 

  ٤مر ا.هـ وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى ًَ يـ اًمٞمَ : ٟمِْٕمَؿ اًمَٕمقُن قمغم اًمدِّ

(3). 

  ؾم٠مًم٧ُم أيب قمـ ىمقٍم ي٘مقًمقن: وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ :

ؾ قمغم اهلل وٓ ٟمٙمت٥ًم!، وم٘م٤مل: يٜمٌٖم ل ًمٚمٜم٤مس يمٚمِّٝمؿ يتقيمٚمقن قمغم اهلل، وًمٙمـ ٟمتقيمَّ

 .(5)يٕمقدون قمغم أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمٙم٥ًم، هذا ىمقُل إٟم٤ًمٍن أمحؼ ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.(8484)سمرىمؿ  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (8)

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.(8483)سمرىمؿ  "اًمٕمٚمؿ وومْمٚمفضم٤مُمع سمٞم٤من "اٟمٔمر  (2)

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.(8485)سمرىمؿ  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (4)

.(8486)سمرىمؿ  "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (3) ـٌ  ، وإؾمٜم٤مده طمً

ٓسمـ اجلقزي  "شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس" أظمرضمف اخلالل، قمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد، قمـ أسمٞمف، يمام ذم (5)

 .ط: دار اًم٘مٚمؿ (276ص:)سمرىمؿ 
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  ن خيتٚمٗمقا إمم اًمًقق، وأن : ىمد أُمرهتؿ أوىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ

وقا ًمٚمتج٤مرة. يٕمٜمل: وًمده   .(8)يتٕمرَّ

  ٌد اهلل : طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم رضمالً ي٘مقل ٕيب قموىم٤مل اعمروذي

طِمْؿ، وشمٕمقد سمف -يٕمٜمل أمحد سمـ طمٜمٌؾ– : إيِنِّ ذم يمٗم٤مي٦ٍم. ىم٤مل: اًمزم اًمًقق: شمّمؾ سمف اًمرَّ

 .(2)ا.هـ 

  ظَمَرَج إمم : ىمٚم٧ُم ٕيب قمٌد اهلل وىم٤مل اعمروذي 
ٍ
: اًمثقري ٕيِّ رء

٤م٘مِ ٚمُ اًمٞمٛمـ؟ ىم٤مل: ظَمَرَج ًمٚمتج٤مرِة، وًمِ   ل ُمٕمٛمر. ىمٚم٧ُم: ىم٤مًمقا: يم٤من ًمف ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر! ىم٤مل: أُمَّ

 .(4)ؾمٌٕمقن ومّمحٞمح٦ٌم ا.هـ 

  يٕمٜمل ذم اًمٙم٥ًم –: هذه أصم٤مر يمٚمُّٝم٤م وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم

ُـّ فم٤منٌّ ضم٤مهٌؾ سماِم ي٘مرأ ذم هذا اًم٤ٌمب أنَّ ـَمَٚم٥َم  -احلالل إٟمَّام أوردٟم٤مه٤م ه٤م هٜم٤م ًمئالَّ ئم

ـْ وضمٝمف ًمٚمٙمٗم٤مف وآؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمٜم٤مس هق ـمٚم٥ُم اًمدٟمٞم٤م اعمٙمروه اعمٛمٜمقع ُمٜم ف: اعم٤مِل ُِم

 .(3)وم٢مٟمَّف ًمٞمس يمذًمَِؽ ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمّمٛمٞمٕمل.78سمرىمؿ ) (25ص:)ًمٚمٛمروذي سمرىمؿ  "يمت٤مب اًمَقَرع"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار اًمّمٛمٞمٕمل.74سمرىمؿ ) (23ص:)ًمٚمٛمروذي سمرىمؿ  "يمت٤مب اًمَقَرع"اٟمٔمر  (2)

 ( ط: دار اًمّمٛمٞمٕمل.77سمرىمؿ ) (25ص:)ًمٚمٛمروذي سمرىمؿ  "يمت٤مب اًمَقَرع"اٟمٔمر  (4)

 ( ط: دار يمٜمقز دُم٤مج.2/886) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (3)
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  ويرومؼ ذم  ،ٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يتِم٤مهمؾ سمٛمٕم٤مؿمف: يوىم٤مل اسمـ اجلقزي

ٟمٗم٘متف. وم٢مٟمف ىمد يم٤من ًمٚمٕمٚمامء رء ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ورومؼ ُمـ اإلظمقان، وُمٕمقٟم٦م ُمـ 

 اًمٕمقام. وم٤مٟم٘مٓمع اًمٙمؾ، وسم٘مل اعمتِم٤مهمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ أو اًمتٕمٌد ُمًٙمٞمٜم٤ًم، ظمّمقص٤ًم ذا اًمٕم٤مئٚم٦م.

هذا اًمزُم٤من اًم٘مٌٞمح، ومام سم٘مل ُمـ يقُم٠م إًمٞمف سمٛمٕمقٟم٦م وٓ سم٤مؾمت٘مراض  وُم٤م رأيٜم٤م ُمثؾ

 ومٞمحت٤مج اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ أن يدظمؾ ذم ُمداظمؾ ٓ شمٚمٞمؼ سمف، وأن يتٕمرض سمام ٓ يّمٚمح.

 وشم٘مقي٧م اًم٘مقت وشمرىمٞمع اخلٚمؼ. ،ومٞمٜمٌٖمل شم٘مٚمٞمؾ اًمٕم٤مئٚم٦م

وإن أُمٙمـ ُمٕم٤مش ومٝمق أومم ُمـ اًمتِم٤مهمؾ سم٤مًمتٕمٌد واًمتٕمٚمؿ ًمٗمْمقل اًمٕمٚمؿ، وإٓ 

 .(8)ا.هـ  يـ ذم ُمداظمؾ ٓ شمّمٚمح، أو اًمتٕمرض ًمٌذل ٟمذلاًمدِّ و٤مع 

  سف اًمزُم٤من اعمٍموف ذم ظمدُم٦م اًمٕمٚمؿ إمم يم٥ًم اًمدٟمٞم٤م. : ... وىم٤مل

ف يٙمقن ؾم٤ٌٌمً إلقمزاز اًمٕمٚمؿ، وذًمؽ أومْمؾ ُمـ سف مجٞمع اًمزُم٤من ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٢مٟمَّ 

 ُمع اطمتامل هذا اًمذل.

ىمقشمف، واطمتٗمظ سمام ُمٕمف، أو ؾمٕمك ذم ويم٤مٟم٧م ًمف أٟمٗم٦م ىمدر  فُ ٚمتُ ؾ ُم٤م شم٠مُمَّ وُمـ شم٠مُمَّ 

 ُمٙمت٥ًم يٙمٗمٞمف.

ا.هـ  ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مء مل حيظ ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ سمّمقرشمف دون ُمٕمٜم٤مه ـْ وُمـ مل ي٠مٟمػ ُمِ 

(2). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.443ص:) "صٞمد اخل٤مـمر"ٟمٔمر ا (8)

 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.896)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (2)
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  وم٤مٕومم ًمٚمٕم٤ممِلِ أن جيتٝمد ذم ـمَٚم٥َِم اًمِٖمٜمَك، وُي٤ٌمًمغ ذم اًمٙم٥ًم، وىم٤مل :

 .(8)َٕمرِوِف قِمْرَوُف ا.هـ وإْن و٤مع سمذًمؽ قمٚمٞمف يمثػٌم ُمـ زُم٤من ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ: وم٢مٟمَّف يّمقن سمِ 



٥َم يٙمقن  ًْ ٥م، واحل٨ّم قمٚمٞمف، وٟمذيمر هٜم٤م أنَّ هذا اًمَٙم ًْ ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ذقمٞم٦م اًمَٙم

ـْ أضمٚمف، وٓ يٜمِمٖمؾ سمف ـم٤مًم٥ُم  سمحدوده وُم٘مداره، ومال يٜمِمٖمؾ سمف اإلٟم٤ًمُن قمامَّ ظُمٚمَِؼ ُِم

ـْ يٍمف ضمؾَّ وىمتف ًمٚمٙم٥ًم اًمٕمٚمؿ قمـ ـَمَٚم٥ِم اًمٕمٚمؿ، وم٢مٟم٤َّم  ـْ سمٕمِض إظمقاٟمِٜم٤م َُم ىمد رأيٜم٤م ُِم

ُمع اإلمه٤مل احل٤مصؾ ًمٚمٕمٚمؿ، وم٘مد جيٕمؾ ًمف ؾم٤مقم٦ًم واطمدًة أو ؾم٤مقمتلم ًمٚمٕمٚمؿ ُمع اًمٙمًؾ 

٥م: ذم احل٘مٞم٘م٦م هذا ؿُمِٖمَؾ. ًْ  واخلٛمقل، وسم٘مٞم٦م اًم٤ًمقم٤مت ذم اًمٙم

ٕم٥ِم أن خيرج ُمِ  ـَ اًمّمَّ ٜمْٝم٤م إٓ أن يِم٤مء صمؿَّ إنَّ اًمدٟمٞم٤م إذا وُمتَِح٧ْم قمغم ـم٤مًم٥ِِم اًمٕمٚمؿ ُِم

ـْ ـَمِٕمَؿ طمالوَة اعم٤مل، اؾمتنمف إمم اعمزيد ُمٜمف، وم٢مذا يمثُر ُم٤مًُمف إمم ىمدر ذاء  اهلل: وم٢مٟمَّف َُم

ؾمٞم٤مرٍة، اؿمؽمى، صمؿَّ جيد طمالوًة أيمثر ومٞمزداد اعم٤مل ومٞم٘مقل: ًمق أؿمؽمي يمذا ويمذا، وهٙمذا 

ة، وٓ يدر ي إٓ وُيٗم٤مضم٠م طمتَّك شمذه٥م أي٤مُُمُف وؿمٝمقره وؾمٜمقاشمف وهق ُمًؽمؾمٌؾ ُمع اعم٤مدَّ

اُب.   سم٤معمقُت ومٞمٛمألُ ومَٛمُف اًمؽمُّ

وم٤مًمًالُم٦م أن ي٠مظمذ ـم٤مًم٥ُِم اًمٕمٚمؿ ُم٤م ينَّ اهلل قمغم ىمدر طم٤مضمتف ويمٗم٤ميتف، ُمع ىمٜم٤مقمتف 

سمذًمؽ: ٕنَّ اعم٤مل وؾمٞمٚم٦م وًمٞمس هم٤مي٦م، واًم٘مّمد هق أقمٗم٤مء اًمٜمٗمس، وؾمؽم احل٤مل، 

 واًمت٘مقي ًمٓم٤مقم٦ِم اهلل شمٕم٤ممم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.895)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (8)
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م ذيمر سمٕمض إدًم٦م اًمتل حت٨مُّ  قمغم اًمت٘مٚمُّؾ واًم٘مٜم٤مقم٦م ذم )سم٤مب اًم٘مٜم٤مقم٦م(  وىمد شم٘مدَّ

 ومٚمػُمضمع إًمٞمف.

ْكقَو»: ىم٤مل رؾمقُل اهلل  َغبُقا ِف الدُّ قَْعَي َفَسْ  َتتَِّخُذوا الضَّ
. أظمرضمف اًمؽمُمذي «َٓ

 . وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح.(، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقٍد 2428سمرىمؿ )

  قمـ  ٤مً يم٤من َّنٞم اًم٘مري٦م اًمتل شمزرع وشمًتٖمؾ وهذا وإن :يٕمٜمل: ىم٤مل اعمٜم٤موي

ٓ يتخذ اًمْمٞم٤مع  :يٕمٜمل ،ومنه سم٘مقًمف )ومؽمهمٌقا ذم اًمدٟمٞم٤م( ،ًمٙمٜمف جمٛمٌؾ  :اخت٤مذ اًمْمٞم٤مع

 .(8)ا.هـ  ُمـ ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف اًمتقهمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞمٚمٝمق قمـ ذيمر اهلل

  شَمَٕم٤ممَم ضَمَٕمَؾ أؾَْم٤ٌَمَب طَم٤مضَم٤مشمِِف َوطِمٞمََؾ  صُمؿَّ إنَّ اهللَ : ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤موردي 

، قَمْجِزِه ذِم ا
ٍ
ظِمَرَة َداَر ىَمَراٍر َوضَمَزاء ْٔ تِل ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َداَر شَمْٙمِٚمٞمٍػ َوقَمَٛمٍؾ، يَماَم ضَمَٕمَؾ ا ْٟمٞم٤َم اًمَّ ًمدُّ

ـْ اًمتََّزوُّ  َٓ هِمٜمَك سمِِف قَم ُف  َٟمَّ
ِٕ ـْ قِمٜم٤َمَيتِِف:  ٤مُن إمَم ُدْٟمٞم٤َمُه طَمٔم٤ًّم ُِم ًَ ْٟم َف اإْلِ ِد وَمَٚمِزَم ًمَِذًمَِؽ َأْن َيٍْمِ

 َٓ ظِمَرشمِِف، َو ِٔ ٦ِم ومِٞمَٝم٤م قِمٜمَْد طَم٤مضَمتِِف.ُِمٜمَْٝم٤م  ـْ ؾَمدِّ اخْلَٚمَّ   ًَمُف سُمدٌّ ُِم

ـْ  و، َوَزْجِر الـَّْػِس َظ ـْ َتْرِك ُفُضقهِلَ َولَقَْس ِف َهَذا الَْؼْقِل َكْؼٌض دَِو َذَكْرَكو َقبُْؾ ِم

ْغبَِي فِقَفو.  الرَّ

اِغُى فِقَفو َمُؾقمٌ  و َمْذُمقٌم. ، َبْؾ الرَّ  َوَضولُِى ُفُضقهِلَ

وَجِي، َوالُْػُضقُل إكًََّم َيـْطَؾُِؼ َظَذ َمو َزاَد َظَذ َوال ْغبَُي إكًََّم ََتْتَصُّ بًَِم َجوَوَز َقْدَر احْلَ رَّ

 َقْدِر الْؽَِػوَيِي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ُم٤مدة: ٓ(.) "ومٞمض اًم٘مدير"اٟمٔمر  (8)
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   ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى﴿: َوىَمْد ىَم٤مَل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم ًمِٜمٌَِٞمِِّف 

 .[8-7]اًمنمح:

ـْ ُأُُمقِر ُدْٟمٞم٤َمك وَم٤مْٟمَّم٥ْم ذِم قِم٤ٌَمَدِة َرسمِّؽ.ىَم٤مَل َأْهُؾ اًمت٠َّْمِويِؾ: وَم٢مَِذا   وَمَرهْم٧م ُِم

ـْ َٟمَدسَمُف إمَم َأظْمذِ   َوًَمٞمَْس َهَذا اًْمَ٘مْقُل ُِمٜمُْف شَمْرهِمٞم٤ًٌم ًمِٜمٌَِٞمِِّف َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ ومِٞمَٝم٤م، َوًَمِٙم

 .(8)ا.هـ اًْمٌُْٚمَٖم٦ِم ُِمٜمَْٝم٤م 

  ـْ آَداهِبِْؿ : وىم٤مل ـْ ؿُمٌَِف اعمََْٙم٤مؾِم٥ِم، -ٚمامءيٕمٜمل اًمٕم–َوُِم : َٟمَزاَه٦ُم اًمٜمَّْٗمِس قَم

ـْ يَمدِّ اعمََْٓم٤مًم٥ِِم. قِر قَم ًُ  َواًْمَ٘مٜم٤َمقَم٦ُم سم٤ِمعمَْٞمْ

٥ِم إصْمؿٌ  ًَ صْمؿِ  ،وَم٢مِنَّ ؿُمٌَْٝم٦َم اعمَْْٙم ـْ اإْلِ ضَْمُر َأضْمَدُر سمِِف ُِم ْٕ ، َوا َواًْمِٕمزُّ َأًْمٞمَُؼ  ،َويَمدَّ اًمٓمََّٚم٥ِم ُذلٌّ

لِّ  ـْ اًمذُّ  .(2)ا.هـ سمِِف ُِم

  َـّ وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم أن آؾمتٙمث٤مر ُمـ  ضم٤مهٌؾ  فم٤منٌّ  : وم٢مْن فَم

َـّ  أن ذًمؽ أومْمؾ ُمـ ـمٚم٥م اًمٙمٗم٤مف ُمٜمٝم٤م  اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس سمف سم٠مس أو همٚم٥م قمٚمٞمف اجلٝمؾ ومٔم

ده اهلل قمز ومٞمام قمدَّ  [5]الضحك: ﴾گ  گ  گ  گ﴿قمٚمٞمف سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  فَ ٌِّ وؿُم 

َـّ  وم٢منَّ  :ُمـ ٟمٕمٛمف قمٜمده وضمؾ قمغم اًمٜمٌل  . وذم أصم٤مر اًمتل ىمدُمٜم٤م ُم٤م ذًمؽ ًمٞمس يمام فم

ومٛمـ ووع اهلل  ،سمؾ هق همٜمك اًم٘مٚم٥م :يقوح ًمف أن اًمٖمٜمك ًمٞمس ُم٤م ذه٥م إًمٞمف واطمتًٌف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـ"اٟمٔمر  (8)  ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.843-844ص:) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمدِّ

 ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.92-98ص:) "يـأدب اًمدٟمٞم٤م واًمدِّ "اٟمٔمر  (2)
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 وىمد روي قمٜمف  ،أهمٜمك قم٤ٌمد اهلل ىمٚم٤ٌمً  اًمٖمٜمك ذم ىمٚمٌف وم٘مد أهمٜم٤مه، ويم٤من اًمٜمٌل 

 .(8)ا.هـ سمذًمؽ آصم٤مر يمثػمة شمدل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م 

  ٟمٞم٤م وآىمتّم٤مد ومٞمٝم٤م، واًمرو٤م سم٤مًمٙمٗم٤مف ُمٜمٝم٤م، : اًمت٘مٚمُّؾ ُمـ اًمدوىم٤مل

ـِ اًمٜم٤َّمس: أومْمُؾ ُمـ آؾمتٙمث٤مر ُمٜمٝم٤م، واًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م،  وآىمتّم٤مر قمغم ُم٤م يٙمٗمل وُيٖمٜمل قم

 .(2)وأىمرب إمم اًمًالُم٦م ا.هـ 

  اقمٚمؿ أن اًمدٟمٞم٤م قم٤ٌمرة قمـ أقمٞم٤من : وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

ٞمٝم٤م، وم٢من إرض ُمًٙمـ إدٟمك، إرض وُم٤م قمٚم لُمقضمقدة ًمإلٟم٤ًمن، ومٞمٝم٤م طمظ، وه

سمدٟمف اًم٤ًمئر إمم  ذًمؽ قمٚمػ ًمراطمٚم٦مِ  ، ويمؾُّ وُمٜمٙمٌح  وُمنمٌب  وُمٓمٕمؿٌ  وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمٚمٌٌس 

اهلل قمز وضمؾ، وم٢مٟمف ٓ يٌ٘مك إٓ هبذه اعمّم٤مًمح، يمام ٓ شمٌ٘مك اًمٜم٤مىم٦م ذم ـمريؼ احل٩م إٓ سمام 

ٝم٤م ومقق يّمٚمحٝم٤م، ومٛمـ شمٜم٤مول ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمٚمحف قمغم اًمقضمف اعم٠مُمقر سمف ُمدح، وُمـ أظمذ ُمٜم

احل٤مضم٦م يٙمتٜمػ اًمنمه وىمع ذم اًمذم، وم٢مٟمف ًمٞمس ًمٚمنمه ذم شمٜم٤مول اًمدٟمٞم٤م وضمف، ٕٟمف خيرج 

قمـ اًمٜمٗمع إمم إذى، ويِمٖمؾ قمـ ـمٚم٥م أظمرة ومٞمٗمقت اعم٘مّمقد، ويّمػم سمٛمث٤مسم٦م ُمـ 

أىمٌؾ يٕمٚمػ اًمٜم٤مىم٦م، ويرد هل٤م اعم٤مء، ويٖمػم قمٚمٞمٝم٤م أًمقان اًمثٞم٤مب، ويٜمًك أن اًمروم٘م٦م ىمد 

 .(4)ا.هـ ٤ٌمدي٦م ومري٦ًم ًمٚم٤ًٌمع هق وٟم٤مىمتف ؾم٤مرت، وم٢مٟمف يٌ٘مك ذم اًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار يمٜمقز دُم٤مج.829-2/828) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار يمٜمقز دُم٤مج.2/828) "ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف"اٟمٔمر  (2)

 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.288ص:) "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (4)
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  وٓ وضمف أيْم٤ًم ًمٚمت٘مّمػم ذم شمٜم٤مول احل٤مضم٦م، ٕن اًمٜم٤مىم٦م ٓ شم٘مقى  :وىم٤مل

أن ي١مظمذ ُمـ  لقمغم اًمًػم إٓ سمتٜم٤مول ُم٤م يّمٚمحٝم٤م، وم٤مًمٓمريؼ اًمًٚمٞمؿ هل اًمقؾمٓمك، وه

ُم٤م اد ًمٚمًٚمقك، وإن يم٤من ُمِمتٝمًك، وم٢من إقمٓم٤مء اًمٜمٗمس اًمدٟمٞم٤م ىمدر ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ اًمزَّ 

شمِمتٝمٞمف قمقن هل٤م وىمْم٤مء حل٘مٝم٤م. وىمد يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٠ميمؾ ذم أوىم٤مت ُمـ ـمٞم٥م 

اًمٓمٕم٤مم، وحيٛمؾ ُمٕمف ذم اًمًٗمر اًمٗم٤مًمقذج. ويم٤من إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ي٠ميمؾ ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت ذم 

سمٕمض إوىم٤مت، ومٞم٘مقل: إذا وضمدٟم٤م أيمٚمٜم٤م أيمؾ اًمرضم٤مل، وإذا وم٘مدٟم٤م صؼمٟم٤م صؼم 

ح٤مسمتف، وم٢مَّنؿ ُم٤م يم٤من هلؿ إومراط ذم شمٜم٤مول وص اًمرضم٤مل. وًمٞمٜمٔمر ذم ؾمػمة رؾمقل اهلل 

 اًمدٟمٞم٤م، وٓ شمٗمريط ذم طم٘مقق اًمٜمٗمس. 

اًمٜمٗمس ذم اعمِمتٝمك، وم٢من يم٤من ذم طمٔمٝم٤م طمٗمٔمٝم٤م وُم٤م ي٘مٞمٛمٝم٤م  أن يتٚمٛمح طمظَّ  لويٜمٌٖم

ويّمٚمحٝم٤م ويٜمِمٓمٝم٤م ًمٚمخػم، ومال يٛمٜمٕمٝم٤م ُمٜمف، وإن يم٤من طمٔمٝم٤م جمرد ؿمٝمقة ًمٞم٧ًم 

 .(8)ا.هـ هد ومٞمف يٙمقن ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمّم٤محلٝم٤م اعمذيمقرة ومذًمؽ طمظ ُمذُمقم، واًمز

  ويمذًمؽ  ،ن مل يٜمٗمع ص٤مطمٌف رضه وٓ سمدإاعم٤مل : وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

ن هذه آُمقر وؾم٤مئؾ عم٘م٤مصد ٢من مل يٜمٗمٕمف رضه ومإًم٘مدرة يمؾ ذًمؽ اًمٕمٚمؿ واعمٚمؽ وا

٤مصد واًمٖم٤مي٤مت مم اعم٘مإوم٤من قمٓمٚم٧م قمـ اًمتقؾمؾ هب٤م  ،اخلػم واًمنم ًمٞمٝم٤م ذمإيتقؾمؾ هب٤م 

 مم أوداده٤م إاعمحٛمقدة شمقؾمؾ هب٤م 

 وذًمؽ اًمذى يٜمٗمٕمف ذم ،مم اهلل واًمدار أظمرةإوم٠مرسمح اًمٜم٤مس ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م وؾم٤مئؾ  

مم هقاه وٟمٞمؾ ؿمٝمقاشمف وأهمراوف إؾ هب٤م وأظمن اًمٜم٤مس ُمـ شمقؾمَّ  ،ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلؾمالُمل. ( ط: اعمٙمت٥م282-288ص:) "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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وًمق ضمٕمٚمٝم٤م يمذًمؽ  ،ومٝمذا مل جيٕمؾ اًمقؾم٤مئؾ ُم٘م٤مصد ،ومخن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :اًمٕم٤مضمٚم٦م

ومٝمق سمٛمث٤مسم٦م ُمـ شمقؾمؾ  ،ُم٤م ضمٕمٚم٧م ًمف مم ودِّ إؾ ف ضمٕمٚمٝم٤م وؾم٤مئًمٙمٜمَّ ، ًمٙم٤من ظم٤مهاً 

 .(8)ا.هـ  أدواهت٤مومم أقمٔمؿ أٓم إذة سم٠مؾم٤ٌمب اًمٚمِّ 

  (2)اًمٕمالُم٦م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمقص٤ميب احلٌٞمٌم ىم٤مل :

 اًمزي٤مدُة قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م ُمٝمٚمٙم٦م ُمـ وضمقهٍ:

ِؿ سم٤معم٤ٌمطم٤مت، ومٞمٜم٧ٌم قمغم اًمتٜم ٤م شمدقمق إمم اًمتٜمٕمُّ ِؿ ضمًُدُه، وٓ يٛمٙمٜمف أطمده٤م: أَّنَّ ٕمُّ

اًمّمؼم قمٜمف، وٓ اؾمتداُمتف إٓ سم٤مًٓمتج٤مء إمم اًمٔمٚمٛم٦م وٟمحقهؿ، وذًمؽ يدقمقه إمم 

 اًمٙمذب واًمري٤مء واًمٕمداوة وٟمحقه٤م.

ـُ ُمٜمٝم٤م، وُمـ اًمٕمّمٛم٦م أن ٓ شم٘مدر، ىم٤مل اهلل  ٤م مُتٙمِّ ٤م شمدقمق إمم اعمٕم٤ميص، وم٢مَّنَّ اًمث٤مين: أَّنَّ

 .[7-6اًمٕمٚمؼ:] ﴾گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ﴿شمٕم٤ممم: 

٤م شُمٚمٝمل قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم اًمذي هق أؾم٤مس اًمًٕم٤مدة إظمروي٦م، إذ هب٤م  واًمث٤مًم٨م: أَّنَّ

ر ذم شمدسمػم احلذر  يزدطمؿ قمغم اًم٘مٚم٥م ظمّمقُم٦م اًمٗمالطملم، وحم٤مؾم٦ٌم اًمنميم٤مء، واًمتٗمٙمُّ

ُمٜمٝمؿ، وشمدسمػم اؾمتٜمامء اعم٤مل، ويمٞمٗمٞم٦م حتّمٞمٚمف أوًٓ، وطمٗمٔمف صم٤مٟمٞم٤ًم، وإظمراضمف صم٤مًمث٤ًم، ويمؾُّ 

بِّ ا.هـ ذًمؽ يًقِّ   . (4)د وضمَف اًم٘مٚم٥م، ويّمدُّ قمـ ذيمر اًمرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.233-234)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ"اٟمٔمر  (8)

 هـ(.782اعمتقرم ؾمٜم٦م ) (2)

ٕمل واحلريم٦م"اٟمٔمر  (4) ًَّ  سمػموت.-( ط: دار اعمٕمروم٦م 38ص:) "اًمؼميم٦م ذم ومْمؾ اًم
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 :وأقمجٌٜمل ىمقُل اًمِم٤مقمر 

ىم٧َّْم  ــؽَمَ ــ٧ْم واؾْم ــ٧ْم َوَرىمَّ ــْؿ َدىمَّ  وَمَٙم

 

ضَمـــ٤ملِ   ْزِق َأقْمٜمَـــ٤مَق اًمرِّ  ومْمـــقُل اًمـــرِّ
 

 



ٍؾ ُمٗمٞمٍد، ذوط ـمٚم٥م اعم٤مل ويمًٌف أمجٚمٝم٤م اإلُم٤مم اعم٤موردي  سمٙمالٍم ُمٗمّمَّ

ـْ اًْمُقضُمقِه  -يٕمٜمل اعم٤مل–قَمَٚمٞمِْف ذِم ـَمَٚمٌِِف وَ وم٘م٤مل:  وٍط: َواطِمُدَه٤م: اؾْمتَِٓم٤مسَمتُُف ُِم صَماَلصَم٦ُم ُذُ

ُُصقِل، َِمُْحقىَم٦ُم اعمَْْحُّمقِل،  :اعم٤ٌَُْمطَم٦ِم َوشَمَقىمِّل اعمَْْحُٔمقَرةِ  ْٕ تَْخٌَث٦َُم ا ًْ َُم٦َم ُُم وَم٢مِنَّ اعمََْقادَّ اعمَُْحرَّ

ْ يُ  وَمَٝم٤م ذِم سمِرٍّ مَل َْوَزاِرَه٤م حُمْتَِ٘م٥ٌم، إْن َسَ ِٕ ْ ُيِْمَٙمْر، صُمؿَّ ُهَق  وَمَٝم٤م ذِم َُمْدٍح مَل ١ْمضَمْر، َوإِْن َسَ

 َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م ُُمَٕم٤مىَم٥ٌم.

ٌِفِ ...  ًَ : َذُّ اعم٤َْمِل َُم٤م ًَمِزَُمؽ إصْمُؿ َُمْٙم
ِ
 ..َوطُمِرُْم٧َم َأضْمَر إْٟمَٗم٤مىِمِف. ،َوىَم٤مَل سَمْٕمُض احْلَُٙماَمء

ـِ  ًَ ـْ َأطْم َٓ َيتََدٟمَُّس ًَمُف هِب٤َم  َواًمث٤َّميِن: ـَمَٚمٌُُف ُِم ، َو َٓ َيْٚمَحُ٘مُف ومِٞمَٝم٤م هَمضٌّ تِل  ضِمَٝم٤مشمِِف اًمَّ

هِل٤َم َٓ ْذ َٓ إِلِ سْمتَِذاهِل٤َم، َوًمِِٕمزِّ اًمٜمُُّٗمقِس  ِٓ  َٓ قَْمَراِض  ْٕ  ...قِمْرٌض، وَم٢مِنَّ اعم٤َْمَل ُيَراُد ًمِِّمٞم٤َمَٟم٦ِم ا

شمِِف   َٓ َيٜم٤َمًُمُف َواًمث٤َّمًم٨ُِم: َأْن َيت٠ََمٟمَّك ذِم شَمْ٘مِديِر َُم٤مدَّ َٓ َيْٚمَحُ٘مُف ظَمَٚمٌؾ َو َوشَمْدسمِػِم يمَِٗم٤مَيتِِف سماَِم 

ـِ اًمتَّْ٘مِديِر، َوإَِص٤مسَم٦ِم اًمتَّْدسمِػمِ  ًْ ػَم اعم٤َْمِل َُمَع طُم ًِ ـُ َُمْقىِمًٕم٤م  :َزًَمٌؾ، وَم٢مِنَّ َي ًَ أَضْمَدى َٟمْٗمًٕم٤م َوَأطْم

٤مِد اًمتَّْ٘مِديِر، يمَ  ًَ  اًمتَّْدسمػِِم، َووَم
ِ
ـْ يَمثػِِمِه َُمَع ؾُمقء ػُمُه َزيَم٤م، ُِم ًِ َْرِض إَذا ُروقِمَل َي ْٕ ٤مًْمٌَْذِر ذِم ا

.  َوإِْن أُمْهَِؾ يَمثػُِمُه اْوَٛمَحؾَّ

ـُ قَمكِمٍّ  ُد سْم ؼْمُ قَمغَم اًمٜمََّقائ٥ِِم َوىَم٤مَل حُمَٛمَّ ـِ ، َواًمّمَّ ي ٦ُم ذِم اًمدِّ : اًْمَٙماَمُل ذِم صَماَلصَم٦ٍم: اًْمِٕمٗمَّ

ـُ اًمتَّْدسمػِِم ذِم اعمَِْٕمٞمَِم٦ِم . ًْ  ، َوطُم
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 َوىمِ 
ِ
. :ٞمَؾ ًمٌَِْٕمِض احْلَُٙماَمء ْ أقَْمِرْف شَمْدسمػَِمُه ذِم  وُماَلٌن هَمٜمِلٌّ َٓ َأقْمِرُف َذًمَِؽ َُم٤م مَل وَمَ٘م٤مَل : 

 َُم٤مًمِِف.

ـْ ىَمْدِر اًْمِٙمَٗم٤مَي٦ِم وَمَ٘مْد أَدَّى طَمؼَّ اعمُُْروَءِة ذِم  ُه ُِم تَِٛمدُّ ًْ وَط ومِٞماَم َي ُ وَم٢مَِذا اؾْمتَْٙمَٛمَؾ َهِذِه اًمنمُّ

ِف  ًِ  .(8)ّم٤مر ا.هـ سم٤مظمتَٟمْٗم



  مه٤م:  :مجٞمع ُم٤ًمئؾ آىمتّم٤مد راضمٕم٦م إمم أصٚملم: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 .ايمت٤ًمب اعم٤مل، وسومف ذم ُمّم٤مرومف

 ًمف ُمـ أُمريـ رضوريلم ًمف: ٓ سمدَّ  ،ُمـ هذيـ إصٚملم واطمدٍ  يمؾَّ  قمٚمؿ أنَّ او

ضمؾَّ وقمال مل يٌح ايمت٤ًمب اعم٤مل  ٕن اهللَ :ومٞمف ُمٜمٝمام: ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهللِ ُل إوَّ  

م سمٕمْمٝم٤م: يمام ىم٤مل سمجٛمٞمع اًمٓمرق اًمتل يٙمت٥ًم هب٤م اعم٤مل، سمؾ أسم٤مح سمٕمض اًمٓمرق، وطمرَّ 

ضمؾَّ وقمال سف اعم٤مل  ومل يٌح اهللُ  ،[275]اًمٌ٘مرة: ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿شمٕم٤ممم : 

چ  ڇ  ڇ  ﴿ء، سمؾ أسم٤مح سمٕمض اًمٍمف وطمرم سمٕمْمف: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ذم يمؾ ر

 ﴾ژ  ڑ  ڑ ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

چ     چ    ڃ  ڃ  ڃ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم اًمٍمف احلرام:  ،[268]اًمٌ٘مرة:

ومٛمٕمروم٦م  ،[46]إٟمٗم٤مل:  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ چ  چ  ڇ  ڇ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـ"اٟمٔمر  (8)  ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.487-486ص:) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمدِّ
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ُمـ مل  ُمٜمف، ٕنَّ  ٓ سمدَّ  رضورٌي  ذم ايمت٤ًمب اعم٤مل وذم سومف ذم ُمّم٤مرومف أُمرٌ  طمٙمؿ اهللِ 

ٓ ظمػم  ،ضمف طمرام، واعم٤مل اعمٙمت٥ًم ُمـ وضمف طمراميٕمٚمؿ ذًمؽ ىمد يٙمت٥ًم اعم٤مل ُمـ و

 ، وسومف ذم ذًمؽ طمنة قمغم ص٤مطمٌف.طمرامٍ  ومٞمف اًمٌت٦ّم، وىمد يٍمف اعم٤مل ذم وضمفٍ 

اًمٓمريؼ اًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٤ميمت٤ًمب اعم٤مل، وم٘مد يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُمثالً  إُمر اًمث٤مين: هق ُمٕمروم٦مُ 

ف سم٤معمّمٚمح٦م تٍمُّ ف ٓ يٕمٚمؿ أوضمف اًمأن اًمتج٤مرة ذم اًمٜمقع اًمٗمالين ُم٤ٌمطم٦م ذقًم٤م، وًمٙمٜمَّ 

، ويمؿ ُمـ ُمتٍّمف يريد اًمرسمح، اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمتحّمٞمؾ اعم٤مل، ُمـ ذًمؽ اًمقضمف اًمنمقملِّ 

ًمٕمدم ُمٕمرومتف سم٤مٕوضمف اًمتل حيّمؾ هب٤م اًمرسمح. ويمذًمؽ  :ومٞمٕمقد قمٚمٞمف شمٍّمومف سم٤مخلنان

وًمٙمٜمف ٓ ُيتدي  :ء اًمٗمالين ُم٤ٌمح، وومٞمف ُمّمٚمح٦مىمد يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن أن اًمٍمف ذم اًمٌم

ذيمقر، يمام هق ُمِم٤مهد ذم اعمِم٤مريع اًمٙمثػمة اًمٜمٗمع إن سف ومٞمٝم٤م إمم ُمٕمروم٦م اًمٍمف اعم

اعم٤مل سم٤محلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م، وم٢من ضمقاز اًمٍمف ومٞمٝم٤م ُمٕمٚمقم، وإي٘م٤مع اًمٍمف قمغم وضمف 

 اعمّمٚمح٦م، ٓ يٕمٚمٛمف يمؾ اًمٜم٤مس.  

 وهبذا شمٕمٚمؿ أن أصقل آىمتّم٤مد اًمٙم٤ٌمر أرسمٕم٦م:    

٤مل، واضمتٜم٤مب آيمت٤ًمب ذم اًمقضمف اًمذي يٙمت٥ًم سمف اعم إول: ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهللِ  

 سمف، إن يم٤من حمّرًُم٤م ذقًم٤م.  

اًمث٤مين: طمًـ اًمٜمٔمر ذم ايمت٤ًمب اعم٤مل سمٕمد ُمٕمروم٦م ُم٤م يٌٞمحف ظم٤مًمؼ اًمًاموات   

 وإرض، وُم٤م ٓ يٌٞمحف.  

ذم إوضمف اًمتل يٍمف ومٞمٝم٤م اعم٤مل، واضمتٜم٤مب اعمحرم  اًمث٤مًم٨م: ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهللِ   

 ُمٜمٝم٤م.  



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

222 

 

، واضمتٜم٤مب ُم٤م ٓ يٗمٞمد ُمٜمٝم٤م، ومٙمؾ ُمـ سمٜمك اًمراسمع: طمًـ اًمٜمٔمر ذم أوضمف اًمٍمف  

 اىمتّم٤مده قمغم هذه إؾمس إرسمٕم٦م يم٤من اىمتّم٤مده يمٗمٞمالً سمٛمّمٚمحتف، ويم٤من ُمروٞم٤ًم هللِ

ُمـ  ُمـ هذه إؾُمس إرسمٕم٦م يم٤من سمخالف ذًمؽ: ٕنَّ  سمقاطمدٍ  وُمـ أظمؾَّ  ،وقمال ضمؾَّ 

سمريم٦م: يمام ىم٤مل ضمؾَّ وقمال ومال ظمػم ذم ُم٤مًمف، وٓ  مجع اعم٤مل سم٤مًمٓمرق اًمتل ٓ يٌٞمحٝم٤م اهللُ 

ڱ  ں  ں  ﴿ :، وىم٤مل شمٕم٤ممم[276]اًمٌ٘مرة:ڈ  ﴾ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿شمٕم٤ممم: 

 .(8)ا.هـ  [833]اعم٤مئدة: ﴾ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀ



همػم وذًمَِؽ يم٤محلج٤مُم٦ِم وشمرىمٞمع اًمٜمٕم٤مل وشمٜمٔمٞمػ اًمِمقارع، وشمٜمٔمٞمػ اًمٌالًمٞمع، و

ـْ أْن شمٙمقن هذه طمرومتف  ذًمَِؽ، ًمٞمس هذا اًمٙم٥ًم حمرُم٤ًم: ًمٙمـ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أرومع ُِم

 وُمٝمٜمتف، واهلل اعمًتٕم٤من. 



ُف ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤موردي :  ِٚمِٝمْؿ إمَم  -ضَمٚم٧َّْم ىُمْدَرشُمُف  -صُمؿَّ إٟمَّ ضَمَٕمَؾ ؾَمدَّ طَم٤مضَمتِِٝمْؿ َوشَمَقصُّ

ـْ َوضْمٝمَ  ٥ٍم.َُمٜم٤َمومِِٕمِٝمْؿ ُِم ًْ ٍة َويَم : سماَِمدَّ  لْمِ

 ُأُصقٍل َٟم٤مُِمٞم٦ٍَم سمَِذَواهِت٤َم.
ِ
ـْ اىْمتِٜم٤َمء ُة وَمِٝمَل طَم٤مِدصَم٦ٌم قَم ٤م اعم٤َْمدَّ  ،َوِهَل ؿَمٞمْئ٤َمِن : َٟم٧ٌٌْم َٟم٤ممٍ  وَم٠َمُمَّ

 َوطَمٞمََقاٌن ُُمتَٜم٤َمؾِمٌؾ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اًمٙمت٥م.ط: دار قم٤مملَ ( 455-453ص:) "أوقاء اًمٌٞم٤من"اٟمٔمر  (8)
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ْٚمَ٘مُف ظَم  :َأهْمٜمَك: ىَم٤مَل َأسُمق َص٤مًمٍِح . [38]اًمٜمجؿ: ﴾ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ﴿ىَم٤مَل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم: 

َُْمَقالِ  ،ضَمَٕمَؾ هَلُْؿ ىُمٜمْٞم٦َمً  :َوأىَْمٜمَك ،سم٤ِمعم٤َْملِ  ْٕ  . َوِهَل ُأُصقُل ا

ِف اعم١َُْمدِّ  ِة َواًمتٍََّمُّ َٚم٦ِم إمَم اعم٤َْمدَّ وَْمَٕم٤مِل اعمَُْقصِّ ْٕ ٥ُم وَمٞمَُٙمقُن سم٤ِم ًَ ٤م اعمَْْٙم  ْي إمَم احْل٤َمضَم٦ِم.َوَأُمَّ

٤م: شَمَ٘مٚم٥ٌُّم  : َأطَمُدمُهَ ـْ َوضْمَٝملْمِ ٤مَرٍة. َوَذًمَِؽ ُِم ٌف ذِم ِصٜم٤َمقَم٦ٍم . ذِم دِمَ  َواًمث٤َّميِن : شَمٍَمُّ

ِة، وَمَّم٤مَرْت َأؾْم٤ٌَمُب اعمََْقادِّ اعم٠َْْمًُمقوَم٦ِم، َوضِمَٝم٤مُت اعمََْٙم٤مؾِم٥ِم  ٤م وَمْرٌع ًمَِقضْمَٝمْل اعم٤َْمدَّ  َوَهَذاِن مُهَ

ـْ َأْرسَمَٕم٦ِم أَْوضُمٍف: َٟماَمُء ِزَراقَم٦ٍم، َوٟمِت٤َمُج طَمٞمََقاٍن،  ٥ُم ِصٜم٤َمقَم٦مٍ اعمَْْٕمُرووَم٦ِم، ُِم ًْ ٤مَرٍة، َويَم  . َوِرسْمُح دِمَ

ـْ اعم٠َْْمُُمقِن ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕمتُُف َيُ٘مقُل: َُمَٕم٤ميُِش   ُِمثَْؾ َذًمَِؽ قَم
ٍ
ـُ َرضَم٤مء ـُ سْم ًَ َوطَمَٙمك احْلَ

٤مٍم: ِزَراقَم٦مٌ  ًَ ٤مَرةٌ ، َوِصٜم٤َمقَم٦مٌ ، اًمٜم٤َّمِس قَمغَم َأْرسَمَٕم٦ِم أىَْم ـْ ظَمَرَج قَمٜمَْٝم٤م يَم٤مَن يمَ . َوإَُِم٤مَرةٌ  ،َودِمَ الًّ َُم

 .(8)ا.هـ قَمَٚمٞمَْٝم٤م 



  ًمٞمٙمـ اًمٕم٘مد اًمذي سمف آيمت٤ًمب ضم٤مُمٕم٤ًم ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد :

يـ.  ُٕمقٍر أرسمٕم٦ٍم: اًمّمح٦م، واًمٕمدل، واإلطم٤ًمن، واًمِمٗم٘م٦م قمغم اًمدِّ

يم٤من: اًمٕم٤مىمد، واعمٕم٘مقد : ذم اًمّمح٦م: وم٢مْن يم٤من اًمٕم٘مد سمٞمٕم٤مً، ومٚمف صمالصم٦م أرإمر إول

 قمٚمٞمف، واًمٚمٗمظ.

ٕٟمف همػم ُمٙمٚمػ، ومال يّمح : ٕم٤مُمؾ اعمجٜمقنومٞمٜمٌٖمل ًمٚمت٤مضمر أن ٓ يُ  :أُم٤م اًمٕم٤مىمد

ٕم٤مُمؾ إٓ أن ٕم٤مُمؾ اًمٕمٌد إٓ أن يٕمٚمؿ أٟمف ُم٠مذون ًمف، ويمذًمؽ اًمّمٌك ٓ يُ سمٞمٕمف، وٓ يُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـ"اٟمٔمر  (8)  ( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.239ص:) "أدب اًمدٟمٞم٤م واًمدِّ
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ٕمل ٓ ، ومٞمّمػم سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمٌد اعم٠مذون ًمف، وقمٜمد اًمِم٤موميٙمقن ىمد أذن ًمف إب أو اًمقيص

سمٞمٕمف وذاؤه، وقمٜمد  صحٞمح٦م، يّمحُّ  ٤م:شمّمح قم٘مقد اًمّمٌك، وُمٕم٤مُمٚم٦م إقمٛمك قمٜمدٟم

 ٓ شمّمح .  :اًمِم٤مومٕمل

 ٕمرف أنَّ يُ  ءر ، ومال يٜمٌٖمل أن يٕم٤مُمؾ إٓ ذم٦م وُمـ أيمثُر ُم٤مًمِِف طمرامٌ وأُم٤م اًمٔمَّٚمٛم

 .قمٞمٜمف طمالٌل 

ٕٟمف  وهق اعم٤مل اعم٘مّمقد ٟم٘مٚمف، وٓ جيقز سمٞمع اًمٙمٚم٥م، :اعمٕم٘مقد قمٚمٞمفاًمريمـ اًمث٤مين: 

وم٠مُم٤م اًمٌٖمؾ واحلامر ومٞمجقز سمٞمٕمٝمام، ؾمقاء ىمٚمٜم٤م: إَّنام ـم٤مهران أو ٟمج٤ًمن، . ٟمجس اًمٕملم

وٓ جيقز سمٞمع احلنمات، وٓ سمٞمع اًمٕمقد واعمزُم٤مر، واًمّمقر اعمّمٜمققم٦م ُمـ اًمٓملم 

 وٟمحقه، وٓ جيقز سمٞمع ُم٤م ٓ ي٘مدر قمغم شمًٚمٞمٛمف طِم٤ًمً وٓ ذقم٤مً، وأُم٤م احِلُس ومٙم٤مًمٓمػم ذم

ؼ وٟمحقمه٤م، وأُم٤م اًمنمع ومٙم٤معمرهقن، وسمٞمع إم دون اًمقًمد اًمّمٖمػم، اهلقاء، واًمٕمٌد أسم

 .أو اًمقًمد دون إم، ومٝمذا ِمٜمقع شمًٚمٞمٛمف ذقم٤مً 

 .وهق اإلجي٤مب واًم٘مٌقل :اًمٚمٗمظاًمريمـ اًمث٤مًم٨م: 

سم٤مًمٔمٚمؿ ُم٤م يتير  لاعمٕم٤مُمٚم٦م، وٟمٕمٜم وهق اًمٕمدل، واضمتٜم٤مب اًمٔمٚمؿ ذم: إمر الثوِّن

 .وُم٤م خيصُّ  ُرهُ رض سمف اًمٖمػم، وهق يٜم٘مًؿ إمم ُم٤م يٕمؿُّ 

إول: آطمتٙم٤مر، وهق ُمٜمٝمل قمٜمف عم٤م ومٞمف ُمـ همالء اًمًٕمر وشمْمٞمٞمؼ إىمقات قمغم 

 اًمٜم٤مس.

اًمٖمالء، ويؽمسمص هب٤م زي٤مدة إؾمٕم٤مر،  وصٗمتف: أن يًتٙمثر ُمـ اسمتٞم٤مع اًمٖمالت ذم

 وم٠مُم٤م إذا دظمٚم٧م ًمف همٚم٦م ُمـ وٞمٕمتف وطمًٌٝم٤م، ومٚمٞمس حمتٙمراً، ويمذًمؽ إذا يم٤من اًمنماء ذم
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 رظمص قمغم صٗم٦م ٓ يْمٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس ، ورم اجلٛمٚم٦م شمٙمره اًمتج٤مرة ذمطم٤مل آشم٤ًمع واًم

 .(8)اًم٘مقت، ٕٟمف ىمقام أدُمل 

قمغم اًمًٚمٕم٦م سمام ًمٞمس ومٞمٝم٤م، أو يٙمتؿ  لرضره، ٟمحق أن يثٜماًم٘مًؿ اًمث٤مين: ُم٤م خيص 

 ي.سمٕمض قمٞمقهب٤م ومٞمي سمذًمؽ اعمِمؽم

طم٤ًمن، ومٛمـ اإلطم٤ًمن سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م، وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمدل واإل ذم: إمر الثولٌ

٤م أصؾ اًمٕم٤مدة، وم٠مُمَّ  اًمرسمح سمام ٓ يتٖم٤مسمـ ذم اًمٌٞمع، وأن ٓ يٖمٌٜمف ذم اإلطم٤ًمن اعم٤ًمحم٦م ذم

 يوم٢من سمذل اعمِمؽم :اعمٖم٤مسمٜم٦م ومٛم٠مذون ومٞمف، ٕن اًمٌٞمع ًمٚمرسمح، وًمٙمـ يراقمك ومٞمف اًمت٘مري٥م

زي٤مدة قمغم اًمرسمح اعمٕمت٤مد ًمِمدة رهمٌتف وطم٤مضمتف، ومٞمٜمٌٖمل أن يٛمتٜمع اًم٤ٌمئع ُمـ ىمٌقل ذًمؽ، 

وُمـ ذًمؽ أٟمف إذا أراد اؾمتٞمٗم٤مء اًمثٛمـ أو اًمديـ، ومٞمحًـ شم٤مرة  .ذًمؽ ُمـ اإلطم٤ًمنوم٢من 

ضمقدة  اًمٌٕمض، وشم٤مرة سم٤مإلٟمٔم٤مر، وشم٤مرة سم٤مًمت٤ًمهؾ، وشم٤مرة ذم طِّ وشم٤مرة سمحَ  ،سم٤معم٤ًمحم٦م

اًمٜم٘مد. وُمـ اإلطم٤ًمن : أن ي٘مٞمؾ ُمـ يًت٘مٞمٚمف، وم٢مٟمف ٓ يًت٘مٞمؾ إٓ ُمتير سم٤مًمٌٞمع، 

 .ذيمقرة، وُم٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م ُمـ إضمر واًمثقابوإطم٤مدي٨م شمِمٝمد سمٗمْمؾ هذه إُمقر اعم

ف ويٕمؿُّ آظمرشَمُف. ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمت٤مضمر أن إمر الرابع : ؿمٗم٘م٦م اًمت٤َّمضِمر قمغم ديٜمِِف ومٞمام خيّمُّ

 .(2)يِمٖمٚمف ُمٕم٤مؿمف قمـ ُمٕم٤مده، سمؾ يراقمل ديٜمَف ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م،  (8) ـَ اًم٘مقت، ُم٤م دام وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيٙمره أو حُيرَّ ٓ: ٓ شُمٙمره: سمؾ إنَّ أهمٚم٥َم اًمٙم٥ًم ُِم

 ًمٕمٛمقم ضمقاز اًمٌٞمع اعم٤ٌمح.

 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.92-93ص:) "خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (2)
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 قمغم  -يٕمٜمل اعمٙمت٥ًم–: إٟمَّام شمتؿُّ ؿمَٗمَ٘متُُف  ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

 ديٜمف سمٛمراقم٤مة ؾمت٦ََّم أؿمٞم٤مء:

اًمتج٤مرة، ومٚمٞمٜمق هب٤م آؾمتٕمٗم٤مف قمـ اًم١ًمال، ويمػ اًمٓمٛمع  طمًـ اًمٜمٞم٦م ذمٕول: ا

اًمٜمّمح  ن سمذًمؽ ُمـ مجٚم٦م اعمج٤مهديـ، وًمٞمٜمققمـ اًمٜم٤مس، واًم٘مٞم٤مم سمٙمٗم٤مي٦م اًمٕمٞم٤مل، ًمٞمٙمق

 ًمٚمٛمًٚمٛملم .

ٜم٤مقمتف أو دم٤مرشمف سمٗمرض ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مت، وم٢من ص اًمث٤مين: أن ي٘مّمد اًم٘مٞم٤مم ذم

وُمٜمٝم٤م ُم٤م  ،اًمّمٜم٤مقم٦م واًمتج٤مرة ًمق شمريم٧م سمٓمؾ اعمٕم٤مش، إٓ أن ُمـ اًمّمٜم٤مقم٦م ُم٤م هق ُمٝمؿٌّ 

 يًتٖمٜمل قمٜمف ًمٙمقٟمف ُمتٕمٚم٘م٤ًم سم٤مًمزيٜم٦م أو ـمٚم٥م اًمتٜمٕمؿ، ومٚمٞمِمتٖمؾ سمّمٜم٤مقم٦م ُمٝمٛم٦م، ًمٞمٙمقن ذم

 .،..ىمٞم٤مُمف هب٤م يم٤مومٞم٤مً قمـ اعمًٚمٛملم ُمٝمامً 

ؾمقق اًمدٟمٞم٤م قمـ ؾمقق أظمرة، وؾمقق أظمرة اعم٤ًمضمد،  اًمث٤مًم٨م: أن ٓ يٛمٜمٕمف

ومٞمٜمٌٖمل أن جيٕمؾ أول اًمٜمٝم٤مر إمم وىم٧م دظمقل اًمًقق ٔظمرشمف، ومٞمقافم٥م قمغم إوراد، 

٤مر جيٕمٚمقن أول اًمٜمٝم٤مر وآظمره ًممظمرة، ووؾمٓمف وىمد يم٤من ص٤محلق اًمًٚمػ ُمـ اًمتجَّ 

 سم٠مداء ًمٚمتج٤مرة، وإذا ؾمٛمع أذان اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، ومٞمٜمٌٖمل أن يؽمك اعمٕم٤مش اؿمتٖم٤مًٓ 

 اًمٗمرض .

 .اًمًقق، ويِمتٖمؾ سم٤مًمتًٌٞمح واًمتٝمٚمٞمؾ اًمراسمع : أن يالزم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم

اخل٤مُمس: أن ٓ يٙمقن ؿمديد احلرص قمغم اًمًقق واًمتج٤مرة، ومال يٙمقن أول ُمـ 

 . يدظمؾ اًمًقق، وٓ آظمر ُمـ خيرج ُمٜمٝم٤م
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وُمقاوع  ،اًم٤ًمدس : أن ٓ ي٘متٍم قمغم اضمتٜم٤مب احلرام سمؾ يتقىمك ُمقاىمع اًمِمٌف

 .(8) ، ا.هـ٥ميَ ًمرِّ ا



 وذًمَِؽ إذا يم٤من يمًٌُُف ذم إُم٤ميمـ اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م اظمتالط اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل.

٦م سم٤مًمٜم٤ًمء يم٤معمالسمس اًمٜم٤ًمئٞم٦م، واًمٕمٓمقرات  أو يٙمقن يمًٌُُف ذم أؿمٞم٤مء ظم٤مصَّ

 ـْ ظمّم٤مئص اًمٜم٤ًمء.واًمده٤مٟم٤مت  واعمٜم٘مقؿم٤مت وِم٤م هق ُمِ 

 أو يٙمقن يمًٌُُف سمج٤مٟم٥م ؾمؽميقه٤مت أهم٤مين، وأومالٍم، وظمالقم٦م.

ٌم ذقم٤مً،  ُم٦ٍم، يم٤مًمتّمقير، واًمٌٜم٤مـمٞمؾ، وسمٞمع ُم٤م هق حمرَّ  حمرَّ
ٍ
أو يٙمقن يمًٌُُف ذم أؿمٞم٤مء

 سم٠ميِّ ٟمقٍع يم٤من ُِمـ أٟمقاع اعمحرُم٤مت.

ٌُُف قمغم اًمٓمريؼ: وم٢مٟمَّ  ًْ ف:  فأو يٙمقن يم ُِمـ همضِّ جي٥م قمٚمٞمف أن ُيٕمٓمل اًمٓمريؼ طم٘مَّ

 اًمٌٍم، ويمػِّ إذى، وردِّ اًمًالم، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

 هذا: وًمٞمحذر ُمـ إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:

، َـّ َـّ  اًمٜمٔمر إمم اًمٜم٤ًمء واًمٌٜم٤مت، واعمْم٤مطمٙم٦م هل واًم٥ًمِّ  ،(8)ومْمالً قمـ ُم٤ًمؾمٝم

تؿ واًمتٕمٞمػم، وؾمقء إظمالق، واًمٙمذب، واًمٖمّش، واخلٞم٤مٟم٦م، واعمراوهم ٦م، واًمٚمٕمـ واًمِمَّ

 واًمٖمْم٥م، واًمٓمٞمش، واًمتالقم٥م سم٤مٕؾمٕم٤مر، ويمثرة إْيامن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.94-92ص:) "ديـخمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مص"اٟمٔمر  (8)
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وًمٞمحذر أيْم٤مً ُمـ اًمتٝم٤مون سم٤مٕذيم٤مر وىمراءة اًم٘مرآن، واًمتالقم٥م سم٤مًمّمالة، 

٥ِم.  ًْ ٥ِم قمـ اًمٕمٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمام هق واىمع يمثػٍم ُمـ أهؾ اًمَٙم ًْ  وآٟمِمٖم٤مل سم٤مًمَٙم

٥ٍم أنَّ اهلل ُُمٓمَِّٚمٌع قمٚمٞمف، ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤موم ًِ
ٞم٦م، وأٟمَّف رىمٞم٥ٌم قمٚمٞمف، وًمٞمٕمٚمؿ يمؾُّ ُمٙمتَ

ؽم واًمٕمٗمق  ًِّ ه وقمالٟمٞمتف، وُمدظمٚمف وخمرضمف. ٟم٠ًمل اهلل اًم يٕمٚمؿ فم٤مهره وسم٤مـمٜمف، وِهَّ

 واًمٕم٤مومٞم٦م.

 

    

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سم٤ِمعمٜم٤مؾم٦ٌم: إنَّ ِم٤َّم اسمتغم اهلل سمف سمٕمَض اعمرى ِمَـّ حُي٥ًم قمغم ـمالب اًمٕمٚمؿ دظمقهلؿ ذم ُمٝمٜم٦م  (8) =

اًم٘مراءة قمغم اعمٛمًقؾملم واعمٛمًقؾم٤مت: ومتِجُد سمٕمْمٝمؿ يرىمل سمٕمَض اًمٜم٤ًمء ويٛمّس رأؾَمٝم٤م، 

ػم ِمًقؾم٤ًم سمٛمرض أو يده٤م، أو سمٕمَض ضمًده٤م، وُم٤م هل إٓ حلٔم٤مت وُيٗمتـ، ويّم

ر ُمٜمٝم٤م، وٟمٜمّمُح اعمٌتٚملم هب٤م أن يتقسمقا إمم اهلل، وأن  اًمِمٝمقة، وهذه ُمّمٞم٦ٌٌم قُمٔمٛمك، ُٟمحذِّ

 يٕمٚمٛمقا أنَّ اهلل ُمٓمَّٚمٌع قمغم أقمامهلؿ هذه، وقمغم ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م.
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ـَ  ؿمخٍص سمٕمٞمٜمفهذا اًم٤ٌمُب ًمٞمس ُمٕم٘مقداً ًمٚمردِّ قمغم  ىمٌَْؾ أْن أشمٙمٚمَّؿ: أىمقل: ُِم

قم٤مِة،  ُؼ واًمتٙمٚمُّػ واًمتَّحٚمٞمالت -اًمدُّ ُف وإظمقاَٟمف سم٤مًمتَّٕمٛمُّ ًَ ـْ ؿَمٖمَؾ ٟمٗم ُـّ َُم يَماَم ىمد ئم

ـْ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؾمقء آؾمتخدام -اًمتَّخٛمٞمٜمٞم٦م : سَمْؾ ُهَق ُمٕم٘مقٌد سم٥ًٌَِم ُم٤م ىمد طمّمؾ ُِم

ِف، سماَِم أدَّى إمم اظمتالف اإلظمقان، و ومِمق اًمتٜم٤مزع ذم أوؾم٤مـمٝمؿ، وإـمالق واًمتٍمُّ

ٖمٜم٤مء واحلًد ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ. سماَِم   ىمد يِمٞمٜمٝمؿ إًمًٜم٦م سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمٍض، وطمّمقل اًمْمَّ

ه ؾمٛمٕمتَٝمؿ، وي ـْ أقملم اًمٜم٤َّمس، وٓ ؾمٞمام وهؿ ـمالب ويِمقِّ ٜمتزع هٞمٌتٝمؿ، ويً٘مٓمقن ُِم

ـْ أضمؾِ  ـْ أن ُُيلم قِمٚمَٛمُف وقمروف وديٜمَُف ُِم  ًُمٕم٤مقم٦ٍم وم٤مٟمٞم٦م. قمٚمٍؿ: وم٢منَّ ـم٤مًم٥َِم اًمٕمٚمؿ أرومع ُِم

ـِ أو همػمه٤م ُمـ اًمٌٚمدان. ـْ أهِؾ اًمٞمٛم  وؾمقاء يم٤مٟمقا ُِم

وأيْم٤مً: ىمد شمٚمتِٗم٧م إٟمٔم٤مر إمم أنَّ سمٕمَض اًمٙمِٚمامت شمٜم٤مؾِم٥م أن شمٙمقن ًمٗمالٍن أو 

َؾ هذه اعم١ًموًمٞم٦م، صٖمػمًا يم٤من أو  ـْ حتٛمَّ ف ًمٙمؾِّ َُم قمالَّن: وهلذا: أىمقل: هذا اًمٙمالم ُمقضمَّ

، وهل شمذيمػمات وٟمّم٤مئح، يٗمرُح هب٤م اعم١ًمول اعمقومَّؼ، يمٌػمًا، قم٤معم٤َِمً يم٤من أو ضم٤مهالً 

ـَ سمَِؽ، وِصْدق إظمقة، ويٜمتٗمع هب٤م،  ًَ َـّ احلَ ويدقمق ًمَؽ، وحيٛمُؾ ذم صدره اخلػَم واًمٔمَّ

سمف، وإٓ ازداد صم٤ٌمشم٤مً واٟمنماطم٤مً.  وم٢من يم٤من واىمٕم٤ًم ذم ظمٓم٠مٍ صقَّ

قمقِة وم٢مٟمَّف ؾمٞم ـْ هَق ُمتالقم٥ٌم سم٠مُمقال اًمدَّ ٤م اعمتٕم٤مزم وَُم ْمؾُّ يدور ويٚمتقي ويْمٞمؼ أُمَّ

ُة سم٤مإلصمؿ ومٞم٘مقل ُهْجَرًا، وي٘مع ذم ُم٤م ٓ حُتٛمُد  ـْ صَمؿَّ شم٠مظمذه اًمٕمزَّ صدره، ومٞمٍمخ سم٤ميمٞم٤مً، وُِم

.) ُـّ ٤مرِق شمُٓم ًَّ ِف. ويمام ىمٞمؾ: )إِْذُن اًم ًِ ُف سمٜمٗم ًَ  قم٘م٤ٌمه، ويٗمَْمُح ٟمٗم
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قم٤مة إ َـّ سم٢مظمقاين ـمالب اًمٕمٚمؿ واًمدُّ ـُ اًمٔم
ًِ ٤م قمٜمِّل أٟم٤م: ومت٤مهلل أٟمٜمل ُأطم مم اهلل ُمـ أُمَّ

ة  ٙملم سم٤مٕصمر، اًمث٤مسمتلم قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل، أهؾ اجل٤مدَّ ًِّ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمتٛم

 واًمٍماطم٦م واًمقوقح، وُم٤م أىمقل ومٞمٝمؿ إٓ ظمػماً. وهلل احلٛمُد واعمِٜم٦َّم.

ي٤ًم ُمقاوم٘م٤مً ومٝمل شمٜم٤مُسُه  ـْ يم٤من ُم١مدِّ ُُمُف، وَُم اً ومٝمذه اًمٙمٚمامت شم٘مقِّ ـْ يم٤من ُم٘مٍمِّ ومَٛم

 وشُمثٌِّتُُف.

 ٞمٙمؿ هذه اًمٜمّم٤مئح:وإًم

ؾ ُم١ًموًمٞم٦م اإلذاف قمغم ـمالب اًمٕمٚمؿ ذم الـصقحي إوىل ـْ حتٛمَّ : أْٟمَّمُح يمؾَّ َُم

، وأن يٕمٚمَؿ  ـْ شُمرؾمُؾ إًمٞمف إُمقال اًمت٤َّمسمٕم٦م ًمٚمدقمقة أْن ُيراىِم٥َم اهللَ قمزَّ وضمؾَّ ُمٙم٤مٍن ُم٤م، وَُم

ـْ أيـ أظمَذه، أنَّ يمؾَّ ُم٤مٍل يّمُؾ إًمٞمف أٟمَّف ُم١ًموٌل قمٜمف، يمٞمػ أ ـمريٍؼ  وقمغم أّي ظمذه، وُِم

ي٤ًم،  أظمذه، وذم أيِّ ُمقوٍع ٟمَٗمَ٘مُف، ومال َيٗمرُح سم٤مُٕمقال اًمتل شمّمُؾ إًمٞمف سمؾ يزداد مّه٤مً، وحترِّ

ـَ اهلل: وم٢مٟمَّف ُمٗمتقٌن سمف، ىمد شم٘مٚمَّد أُم٤مٟم٦ًم ذم رىمٌتف،   ؾمٞم٠ًُمل قمٜمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.وظمقوم٤مً ُِم

ـَ ضم٤م : وقمٚمٞمف: وم٢مٟمَّف جي٥م قمٚمٞمف أن يٜمٔمر أوًٓ َدظْمَؾ الـصقحي الثوكقي ـْ أي ء؟ اعم٤مل ُِم

َـّ يُ  سم٤م، وم٢مْن يم٤من اعمُقصؾ ًمف ِِم ـّ ذم سمٞمققمف، يم٠من يٙمقن ُمٕمرووم٤ًم سمتٕم٤مُمٚمف ذم اًمرِّ ٤ًمُء سمف اًمٔم

واًمٖمّش، واخلٞم٤مٟم٦م ذم اًمٌٞمقع، وأيمؾ أُمقال اًمٜم٤َّمس سم٤مإلصمؿ: وم٢مٟمَّف ذم ُمثؾ هذا احل٤مل ٓ 

ـْ ُم٤مًمِِف إٓ َُم٤م يم٤مَن ِمٞمَّزاً واِوح٤مً، وأ  ُِم
ٍ
٤م إذا يم٤من ُمِمتٌٝم٤مً: ومٚمٞمدع ُم٤م جيقز ًمف أظمذ رء ُمَّ

ـْ وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرام.  يريٌف إمم ُم٤م ٓ يريٌف، وَُم

ـ سمف اًمٔمـ: وٓ ُيٕمٚمُؿ قمٜمف ؾمقٌء ذم سمٞمققمف: وم٢مٟمَّف ٓ سم٠مس سم٠مظمذه  ًَ َـّ حُي وإن يم٤من ِِم

 دوَن اؾمتنماٍف وٓ شمٓمٚمٍُّع وٓ ُم٠ًمًم٦ٍم.



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

248 

 

٨م قمـ شمٕم٤مُمٚمف ذم اًمٌٞمقع، ٓ وإن يم٤من ُمًتقراً وم٤مٕصؾ أظمذه دون شمٙمٚمٍُّػ ذم اًمٌح

ـَ اعمًٚمٛملم.  ؾمٞمام وهق ُمًٚمٌؿ ُِم

ـْ أهِؾ البَِدِع7 فل يلخذ ظـفؿ ٕمقرٍ   :وإْن كوَن ِم

 ٕنَّ ذم ذًمؽ اؾمتدراضم٤ًم ًمف ذم أُمقٍر ظمٓمػمٍة قمٚمٞمف. – 8

 ٕنَّ ذم ذًمَؽ همرؾم٤ًم ًمٚمقصمقق هبؿ. – 2

٦ًم، وشم٤ٌمدًٓ ٕنَّ ذم ذًمَؽ ُمٗمت٤مطم٤مً ًم٤ٌمب آٟمٗمت٤مح ُمٕمٝمؿ جم٤مًم٦ًًم، وُمْم٤مطمٙم – 3

 ًمٚمٙمٚمامت اًمٓمٞم٦ٌم.

 ٕنَّ ذم ذًمؽ ٟمقَع اؾمتٕم٤ٌمٍد ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف. – 5

ِـّ هبؿ. – 6 ـِ اًمٔم  ٕنَّ ذم ذًمؽ ُمدظمالً حلًُ

 ٕنَّ ذم ذًمؽ ومتَح سم٤مٍب ًمٚمٛمٜم٦َِّم ُِمٜمْٝمؿ قمٚمٞمف. – 7

 ٕنَّ ذم ذًمَؽ ُمٗمت٤مطم٤مً ًمٚمًٙمقت قمـ ُمٜمٙمراهتؿ وسمَِدقِمٝمؿ. – 8

وم٤مع قمٜمٕنَّ ذم ذًم – 9  مل يِمٕمر. ٝمؿ، ؿمٕمر أوَؽ ُمٗمت٤مطم٤مً ًمٚمدِّ

ٕنَّ ذم ذًمَؽ ؾم٤ٌٌمً حلّمقِل آظمتالف واًمتٜم٤مزع سمٞمٜمَف وسملم إظمقاٟمِِف اًمث٤مسمتلم  – 83

ـْ أهؾ اًمًٜم٦م طمٗمٔمٝمؿ اهلل ورومع ىمدرهؿ.  ُِم

ِـّ سمف، وسم٤مًمت٤َّمزم ٓ يٚمقم إظمقاَٟمُف إذا اٟمت٘مدوه  – 88 ٕنَّ ذم ذًمؽ ُمٗمت٤مطم٤مً إلؾم٤مءة اًمٔم

 ذم ذًمؽ.

ٗم٤مء.وٕنَّ ذم ذًمَؽ ًمٗم٧َم وضم – 82  قه اًمٓمالب إمم قمدم اًمتٛمٞمُّز واًمّمَّ
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وٕنَّ ذم ذًمَؽ ًمٗم٧م وضمقه اًمٜم٤َّمس إمم أنَّ أهؾ اًمًٜم٦م يتقاوم٘مقن ُمع أهؾ  – 84

 ٜمٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ.صم٘م٦م اًمٜم٤مس سم٠مهؾ اًمٌدع، ومٞم٘مٌٚمقن ُم اًمٌدع، وسم٤مًمت٤مزم: حتّمؾ

ـَ اًمٓمالب قمغم اًمتاليـ ُمع أهؾ اًمٌدع، واًمتٛمٞمٞمع ذم  – 83 وٕنَّ ذم ذًمؽ متري

 دم اًمقوقح واًمٍماطم٦م.اعمٜمٝم٩م، وقم

وٕنَّ ذم ذًمؽ همرس اعمح٦ٌم سمٞمٜمف وسملم أهؾ اًمٌَِدِع: ٕنَّ اًمٜمٗمس جمٌقًم٦م قمغم  - 85

ـْ أيمرُمٝم٤م.  طم٥مِّ َُم

ـَ  – 86 َر سم٠مظمالىمٝمؿ، واًمتٚمّذد سمًِامِع يمٚمامهتؿ اًمرٟم٤َّمٟم٦م: سمام ومٞمٝم٤م ُِم وٕنَّ ذم ذًمَؽ اًمت٠مصمُّ

 اعمدح واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف.

ٕمػ واخلَقر أُم٤مُمٝمؿ، سماِم ي١مدِّي إمم آؾمتٝم٤مٟم٦ِم، وٕنَّ ذم ذًمَؽ إفمٝم٤مَر اًمْمَّ  – 87

خري٦م، واًمتًٚمُّط قمٚمٞمف وقمغم دقمقشمِِف. ؿمَٕمَر أو مل يِمٕمْر. ًُّ  واًم

قمقة، ورضب َُمٜمَْٝم٩ِم أهؾ اًمًٜم٦م ذم  – 88 وٕنَّ ذم ذًمَؽ ُمٗمت٤مطم٤مً ًميب متٞمُِّز اًمدَّ

 اًمتَّٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ اًمٌدع.

ُمقن اًمٖم٤مزم واًمرظمٞمص وٕنَّ ذم ذًمؽ ظمٞم٤مٟم٦ًم ًمٚمدقمقِة، وٕهٚمٝم٤م اًمذ – 89 يـ ي٘مدِّ

ـْ أضمؾ شمّمٗمٞمتٝم٤م ومتٞمٞمزه٤م قمـ ؿمقائ٥م اًمٌدع واًمْمالٓت وإهقاء واًمِمٝمقات.  ُِم

وٕنَّ أُمقال أهؾ اًمٌَِدِع ٓ ؾمٞمام أصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت سمٕمْمٝم٤م ُمِمتٌٝم٦ٌم: ومٛمٜمٝم٤م  – 23

٤مر واعم١ًموًملم، وهذا ُم٤مٌل طمراٌم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م  ل قمٜمد اًمتجَّ ُم٤م هق ُم٠مظمقٌذ قمـ ـمريؼ اًمتًقُّ

، وهذا اًمذي قمٚمٞمف ل ذم اعم٤ًمضمد، وهذا يمذًمِؽ ُم٤مٌل طمرامٌ ُم٠مظمقٌذ قمـ ـمريؼ اًمتًقُّ هق 

ـْ ي٠مظمذه ُمـ أسمقاسمف اعم٤ٌمطم٦م اًمقاوح٦م اًمتل ًمٞمس ومٞمف  ًا َُم ضمؾُّ أُمقاهلؿ، واًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ضمدَّ
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ؿ يدقمقن أُمقاهلؿ ذم اًمٌٜمقك اًمرسمقسمٞم٦م. وقمغم أيِّ  أدٟمك ؿُمٌْٝم٦ٍم. يمذًمَِؽ اعمٕمروف قمٜمٝمؿ أَّنَّ

٤م ؿمٌٝم٦ٌم، ومٚمٞمحت٤مط اعم١ًمول ًمديٜمِِف وإظمقاٟمِِف.طم٤مٍل وم٠مىمؾُّ ُم  ٤م ذم إُمر أَّنَّ

ـْ هذه إُمقر ٟمدقمق إمم اًمٌُٕمد قمٜمٝمؿ، وقمـ أُمقاهلؿ، وًمٜم٤َم اهللُ قمزَّ  وم٠ٌمُمٍر واطمٍد ُِم

 .  وضمؾَّ

ٍ أو هق قم٤ممٌّ الـصقحي الثولثي
: يٜمٔمر اعم١ًمول ذم اعم٤مل هؾ هق ظم٤مٌص عمَِٙم٤مٍن ُُمٕملمَّ

ؾ ٦م أو قم٤مُم٦ٌم؟ ًمُٙمؾِّ إُمٙمٜم٦م اًمتل حَتٛمَّ  اإلذاَف قمٚمٞمٝم٤م؟ وهؾ ُيٍمف ذم أُمقٍر ظم٤مصَّ

٤مً: ومٝمذا ٓ إؿمٙم٤مَل ومٞمف: وم٢مٟمَّف يقصؾ إمم اجلٛمٞمع.- ٤م إذا يم٤من قم٤مُمَّ  أُمَّ

ٍ أوصؾ إُم٤مٟم٦َم إمم ذًمَِؽ اعمَٙم٤من، وطمٌَّذا أن ُيٕمِٚمَؿ -
٤م إذا يم٤من ظم٤مص٤مً عمِٙم٤مٍن ُمٕملمَّ وأُمَّ

٤ًم ًمٚمٛمٙم٤من اًمٗمالين، ٓ ؾمٞمام أقمٜمل إظمقاَٟمُف ذم إُمٙمٜم٦ِم إظمرى أنَّ هذا اعم٤مل وص َؾ ظم٤مصَّ

إذا قَمِٚمٛمقا أٟمَّف أوصؾ إًمٞمٝمؿ اعم٤مل، وٓ ؾمٞمام أيْم٤مً إذا يم٤من اعمٌٚمغ يمٌػماً وظمٌم اًمٙمالم 

. وإذا مل يٕمٚمٛمقا  ـّ قمٚمٞمف ُم٤م مَلْ يٙمـ ُُمقؾْمِقؾم٤مً: طمتَّك ٓ شمٙمثر إًمًٜم٦م قمٚمٞمف وُي٤ًمء سمف اًمٔم

ِف. ًِ  ومٝمق طمٙمٞمُؿ ٟمٗم

٤مً طمتَّك حيّمؾ اًمٜمٗمع ًمٚمجٛمٞمع،  وُأطمٌُِّذ أيْم٤مً: أن خُيؼم ـْ أشمك ًمف سم٤معم٤مل أن جيٕمٚمف قم٤مُمَّ َُم

٤مت واًمٔمٜمقن اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، وإٓ ومٞمٍُمُف اعم٤مل قمغم طم٥ًم ذط اعمٜمِٗمؼ ُم٤م مَلْ  وشُمزال اًمتَّقمهُّ

اً. ـُ ًمف ضِمدَّ قم٤مِة وهمزٍو قمغم اًمّدقمقِة: وم٢مٟمَّف ُيٜمٔمر ذم هذا إُمر، وُيتٗمٓمَّ  ي١مدِّي إمم ومتٜم٦ٍم سملم اًمدُّ

ش سم٘مٞمتٝم٤م ٕهمراٍض وم٘مد رأي ـْ ُيٜمِٗمؼ قمغم سمٕمض اعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُُيٛمِّ ٜم٤م سمٕمَض َُم

اء ذًمَِؽ ُم٤م يٜمدى ًمف اجلٌلم، ُمـ اًمتَّٗمرق وآظمتالف، واًمٗمتـ ذم  ؾمٞمئ٦م وطمّمؾ ضمرَّ

 أوؾم٤مط أهٚمٝم٤م.
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ٍر وٓ داقمل  ـْ ُيٜمٗمؼ سمٕمَض إُمقال ٕٟم٤مٍس خمّمقصلم دون ُمؼمِّ ورأيٜم٤م أيْم٤ًم: َُم

 آظمريـ. ًمذًمؽ، وإٟمَّام إهم٤مو٦ًم ٕٟم٤مسٍ 

 ويمٞمػ ٟمٕمِرُف ذًمؽ؟

ـْ ظمالل اعمُٜمٗمؼ ُم٤م طم٤مًُمُف؟.  اجلقاب: ٟمٕمِروُمُف ُِم

ـْ مَلْ ُيٜمٗمؼ قمٚمٞمف ؿمحٜم٤مء؟ أو هؾ  ـْ ظِمالل اعمُٜمٗمؼ قمٚمٞمف: هؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم َُم وٟمٕمرومف ُِم

٦م وحم٦ٌَّم واٟمنماح صْدر وشمٗم٤مهؿ ودم٤موب وشمٓم٤موع؟ وٓ ؾمٞمام إذا قمِٚمَؿ  سمٞمٜمٝمؿ قمالىم٦م ىمقيَّ

ـْ ظِمالل اعمُٜمٗمؼ أنَّ أظمر ؾمٞمٕم ٚمؿ، أو أقمٓمك ًمف سمج٤مٟمٌِف، أو وُمِٝمَؿ ُمٜمف أُمقر ؾمٞمئ٦م ُِم

 اًم٘مرائـ.

ـَ  ُس ومٞمف إٓ ظُمٚمَّص اًمُٗمٓمٜم٤مء، وإن يم٤من ومٞمف رٌء ُِم ًا ٓ يتٗمرَّ هذا إُمر دىمٞمٌؼ ضِمدَّ

أُمقٌر  ؾ ذم ُمرايمز قمديدة، وسم٤مًمت٤مزم طمّمٚم٧ْم اعم٤ٌمًمٖم٦م: إٓ أٟمَّٜمل ُم٤م ذيمرشمف إٓ ٕٟمَّف ىمد طمّم

وطمّمؾ آٟمِم٘م٤مق سمٞمٜمٝمؿ وهؿ ذم ُمريمٍز واطمٍد، وذم دقمقٍة واطمدٍة. ؾمٞمئ٦م سملم اعمتح٤مسملم، 

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ـْ ضم٤مءه ُم٤مٌل هبذه اًمٓمري٘م٦م  وهلذا: وم٢منَّ قمغم اعم١ًمول اًمتٗمٓمُّـ هلذا اًم٤ٌمب يمثػمًا: وَُم

ومٚمٞم٘مؾ ًمّم٤مطم٥م اعم٤مل: اىمًْٛمُف سمٞمٜمل وسملم أظمل، أو سمٞمٜمل وسملم إظمقاين، طمتَّك ٓ ُيٗمتح 

ة، وًمٚمدقمقة اًم٤ٌمب ًمٙمؾِّ ُمٖمرٍض و ـٍ وُمٗمتقٍن. مح٤مي٦ًم وصٞم٤مٟم٦ًم ًمألظمقَّ ُمًتٖمٍؾ، وًمٙمؾِّ وم٤مشم

 قمٛمقُم٤مً.

٦ٍم:- ٦ٍم أو قم٤مُمَّ ٤م سومف ذم أُمقٍر ظم٤مصَّ  وأُمَّ

٦م: يمنماء ُمالسمس ًمٚمٓمالب، أو ذاء أـمٕمٛم٦م، أو سومٞم٦ٍم ؿمٝمري٦ٍم.   اخل٤مصَّ
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٦م: يم٠من ُي٘م٤مل ًمف اسومف ذم ؿم١مون اًمٓمالب هٙمذا ُمٓمٚم٘م٤ًم، وم٤معم١ًمول يٜمٔمر ُم٤م  واًمٕم٤مُمَّ

ؾمٌٝمؿ، إن ؿم٤مء سومف ذم اعم٤ًمقمدة اًمِمٝمري٦م ٟم٘مداً، وإن ؿم٤مء ـمٕم٤مُم٤مً، وإن ؿم٤مء ُيٜم٤م

ًة واطمدة: يم٠من  ُمالسمس، قمغم ُم٤م يراه ُمٜم٤مؾم٤ٌمً، وإن ؿم٤مء سومف ذم هذه إُمقر يمّٚمٝم٤م ُمرَّ

ـْ اوُٓمرَّ ُمـ اًمٓمالب  ُيٕمٓمٞمٝمؿ ذم اًمِمٝمر ُمـ اًمٓمٕم٤مم واعمالسمس واعم٤مل، ويمؾٌّ سمحًٌف، وَُم

د سمف ذم ؾمٗمره وهق حمت٤مٌج إًمٞمف، أو أقمٓم٤مه ُمٜمف ىمدر احل٤مضم٦م وم٘مط، يم ٠من حيت٤مج إمم ُم٤مٍل يتزوَّ

 ُمـ اعم٤مل وم٢مٟمَّف ُيٕمٓمك وسم٘مدر احل٤مضم٦م. 
ٍ
 يٓمرأ قمٚمٞمف ُمرٌض اطمت٤مج إمم رء

م. واهلل ٜما قم٤مٌم جلٛمٞمع إُمٙمٜم٦م اعم١ًمول قموهذ ٝم٤م، ُم٤م مل يٙمـ اعم٤مل ظم٤مص٤مً يمام شم٘مدَّ

 أقمٚمؿ. 

ُف إذا ضم٤مءه ُم٤مٌل يمٌػٌم ظم٤مالـصقحي الرابعي ٌص سمف، ٓ ئمٝمره سمنماء ُمٜمزٍل أو : أٟمَّ

ؾمٞم٤مرٍة راومٝم٦م وهق ذم همٜمًك قمـ ذًمَِؽ، ٕنَّ هذا ُيٚمٗم٧م ٟمٔمَر إظمقاٟمِِف إًمٞمف سماَِم ي٥ًٌِّم اًمري٦ٌم، 

 وحيّمؾ ذم اًمٜمٗمقس رٌء، وىمد شُمٜمزع صم٘متف ُمـ صدور سمٕمِض اًمٜم٤َّمس.

 ىمٚم٧ُم هذا ُٕمقٍر:

ـْ أضمؾ احلّمقل قمغم إُمر إول: طمتَّك ٓ يٙمقن ذريٕم٦ًم ًمٚمت٤ًمسمؼ قمغم اعم١ًموًمٞم٦م ُمِ 

 اعمراد اًمدٟمٞمقي.

إُمر اًمث٤مين: ُمراقم٤مة ًمٔمروف إظمقة، واؾمتِمٕم٤مراً سمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ احل٤مًم٦ِم 

خٞم٦م ٓ  ًَّ اًمْمٕمٞمٗم٦م، طمتَّك يِمٕمروا سم٤مُٕٟمِس واعم٤ًمٟمدة وقمدم اًمقطمدة: وم٢منَّ اًمٜمٗمَس اًم

شمرشم٤مح طملم شمرى إظمقاَّن٤م ـمالب اًمٕمٚمؿ ذم طم٤مًم٦ٍم ؿمديدٍة، سمٕمْمٝمؿ ٓ جيد ىمقَت يقُمف 

 ًمٞمٚمتف، وهل مترح وشمنح ذم اًمٚمذات، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمِْٕمَؿ اًمقيمٞمؾ. و
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ُف اًمقصقل  اقمل إمم اهللِ شمٕم٤ممم ٓ يٙمقن مهُّ إُمر اًمث٤مًم٨م: شمرسمٞم٦ًم ًمٚمٓمالب قمغم أنَّ اًمدَّ

ع وآٟم٤ًٌمط ذم اًمدٟمٞم٤م، طمتَّك ٓ  إمم هذا اعم٘مّمد اًمدينء، ومتريٜم٤مً هلؿ قمغم قمدم اًمتقؾمُّ

ة.ي٘مٕمقا ذم اًمٗمتٜم٦م، وٓ يٖمؽمُّ   وا سم٤معم٤مدَّ

ِف هق أوًٓ قمغم أن ٓ يٗمتح هل٤م اًمدٟمٞم٤م: وم٢مٟمَّف رسمَّام ُيٗمتـ،  ًِ إُمر اًمراسمع: شمرسمٞم٦ًم ًمٜمٗم

 ويٜمحرف قمـ ضم٤مدَّة احلؼِّ واًمّمقاب إمم شمتٌُّع اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات.

ـْ ىمرأ ؾِمػَمَ اًمٕمٚمامء يٕمرف هذا مت٤مُم٤مً.  وَُم

، وٓ شُمٜمتزع هٞمٌ ـّ ـْ إُمر اخل٤مُمس: طمتَّك ٓ ُي٤ًمء سمف اًمٔم تُف ُمـ صدور إظمقاٟمِِف وَُم

 وصمَِؼ سمِِف. 

ـْ همػِمِه هبذا: ومال ظذ أكَّـل أققل : هذا رزٌق ؾم٤مىَمُف اهلل إًمٞمف، وـم٤مًم٥ُِم اًمٕمٚمِؿ أقمرف ُِم

ـْ أهؾ  ـْ هذا طم٤مًُمُف وهق ُِم ـّ اًمًٞمئ سمَِٛم جيقز ًمف أن يٕمتدي قمٚمٞمف سم٘مقٍل أو ومٕمٍؾ، واًمٔم

ٌم ٓ جيقز.  آؾمت٘م٤مُم٦ِم حمرَّ

ـْ ُُمؽمسمٍِّص ُم٤ميمٍر، وم٘مد ي٠ميت وُأٟمٌِّف اعم١ًمول: أٟمَّ  ـْ طم٤مؾمٍد ًمف، وٓ ُِم ف ٓ خيٚمق ُِم

ـْ ي٠ميت سم٤معم٤مل اعمقىمقف ًمٚمدقمقة، أو يتَّّمؾ  ُمؽمسمٌِّص يزرع اًمٗمتٜم٦َم قمٚمٞمف: سم٠من يذه٥َم إمم َُم

ضمؾ،  ـْ ُم٤مِل هذا اًمرَّ سمف: ومٞمُٚمٌِّس قمٚمٞمف أٟمَّف اؿمؽمى سمف ؾمٞم٤َّمرًة أو يمذا ويمذا ..، وهق ًمٞمس ُِم

ُـّ ص٤مطم٥ُم اعم٤مِل اًمذي ُٟم٘مَؾ إًمٞمف اًمٙمالم وإٟمَّام ُمـ ُم٤مِل رضمٍؾ  آظمر أهداه ًمٚمٛم١ًموِل، ومٞمٔم

ف سمتٍموم٤مت شُمِملم اعم١ًموَل  اًمًٞمئ اعمٙمذوب أنَّ اعم١ًمول ظم٤مئـ، وسم٤مًمت٤َّمزم ىمد يتٍمَّ

ُده٤م اًمًٗمٝم٤مء ُمـ طملٍم   ظمَر. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.إمم آودقمقشَمف، وشمٌ٘مك اًمتُّٝمٛم٦م قمٚمٞمف يردِّ
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قمقة إمم أُمقٍر متسُّ إًمٞمٝم٤م احل٤مضم٦م، ومٞمٚمح اًمٓمالب : ىمد شمْمٓمّر اًمدَّ الـصقحي اخلومسي

ـْ ُهٜم٤م ُيٌتغم َٚم٥م، ورسمَّام ؾم٤مء سمٕمْمٝمؿ اًمتٍَّمفقمغم اعم١ًمول سم٤مًمٓمَّ  ، وشمٙمٚمَّؿ ومٞمف: وُِم

اعم١ًمول اسمتالًء ؿمديداً: ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛم١ًمول أن يتَّ٘مل اًمِمٌٝم٤مت ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م، وأن 

٤مر، ومْمالً قمـ اعم ُف يٙمقن سمٕمٞمداً قمـ آؾمتنماف ًمٚمتجَّ ًُ صَمُف ٟمٗم ٠ًمًم٦م، وًمٞمحذر ُِمـ أن حتدِّ

سماِم يريؼ ُم٤مء وضمٝمف، ويذه٥م سمريم٦َم قمٚمٛمف، ويِملم ؾمٛمٕمتَُف وؾمٛمٕم٦َم دقمقشمف، وإٟمَّام قمٚمٞمف 

٦م واًم٘مٜم٤مقم٦م سمام ينَّ  ؼم ُمع شمّمٌػم إظمقة، وشمذيمػمهؿ سم٤مهلل ضمؾَّ وقمال، وًمزوم اًمٕمٗمَّ اًمّمَّ

قمقة، واخلػم  اهلل، وًمف أن يتديَّـ ىمدر ُم٤م ُيٓمٞمؼ طمتَّك ي٠ميت اهلل سم٤مًمٗمرج ومتُ٘م٣م ديقن اًمدَّ

ِـّ سم٤مهلل ضمؾَّ وقمال.  ُمقضمقٌد، واهلل ٓ يْمٞمع أضمر اعمحًٜملم، وجي٥م إطم٤ًمن اًمٔم

ب  ٤مر أو إُمراء، أو يذل ٟمٗمًف قمٜمد أهؾ اًمتحزُّ ل قمٜمد اًمتجَّ ٤م أن يذه٥م ومٞمتًقَّ أُمَّ

َس رؤوَس إظمقاٟمِِف. ُف، وٟمٙمَّ ًَ  واًمٌَِدع ومٝمذا يٙمقن ىمد وَمَْمَح ٟمٗم

هق سمٜمٗمًف، وم٘مد ي٠ميت اعمٌتدع إمم ُمٙم٤مٟمِِف ومٞمُٕمٓمٞمف إُمقال يًتٖمّؾ  طمتَّك وإن مل يذه٥م

َت قُمرطمٚم٦َم اًمْمٕمػ: ومٞمٜمٌٖمل ًمف أن حيذر ذم ُمثؾ هذه اعمقاـمـ احلَِرضَم٦م، وأن يث٧ٌَم صمٌ

 اجِل٤ٌمل وم٢منَّ ًمٚمامِل طمالوًة شمٕم٘مٌٝم٤م اعمرارة، واهلل اعمقومِّؼ.

اهلؿ، وم٢منَّ هذا قمٜمٝمؿ، وقمـ أطمق : شمتٌُّع اإلظمقاِن، واًم١ًمالالـصقحي السودشي

ٖمرس اًمث٘م٦م ذم ىمٚمقب اإلظمقان، سمخالف اعمت٤ًمهؾ ذم ذًمؽ: طمتَّك وإن مل يٙمـ قمٜمده ُم٤م ي

د أطمقاهلؿ، وٓ ؾمٞمام أئٛم٦م اعم٤ًمضمد واًم٘م٤مئٛملم قمغم اعمرايمز:  يٕمٓمٞمٝمؿ وم٢مٟمَّف ٓ سمدَّ ُمـ شمٗم٘مُّ

وم٢منَّ ه١مٓء أومم وأطمقج، ومال ُيٖمٗمؾ قمٜمٝمؿ، وَمَٛمـ يم٤من قمٜمده ُم٤م يٙمٗمٞمف واؾم٤مه سم٤مًمدقم٤مء 
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ـَ اعم٤مِل   ُِم
ٍ
ـْ مل يٙمـ يمذًمَِؽ واؾم٤مه سمٌمء وٟم٤مسه قمغم دقمقشمف، وأوص٤مه سمت٘مقى اهلل، وَُم

 ىمدر طم٤مضمتف، ودقم٤م ًمف، وٟم٤مسه، وأوص٤مه سمت٘مقى اهلل ضمؾَّ وقمال.

قم٤مة ىمدَر الـصقحي السوبعي ـْ يم٤من طم٤مؾمداً ًمف ييُّ اًمدقمقَة واًمدُّ : قمٚمٞمف أن ُيداري َُم

ـَ  ه، ُم٤م مل يٙمـ  ُم٤م يًتٓمٞمع: وم٢من رأى أن ُيٕمٓمٞمف ؿمٞمئ٤ًم ُِم اعم٤مِل أقمٓم٤مه دومٕم٤ًم ًمٗمتٜمتف وذِّ

ظمروج هذا اعم٤مل ُمٗمًدة قمغم اعمحت٤مضملم ُمـ إظمقاٟمِِف، وم٢مٟمَّف يٜمٔمر ذم احل٤مل، وجيتٝمد سماِم 

سمف إمم اهلل شمٕم٤ممم  . واهلل اعمًتٕم٤من.سمام يٜمٗمع اًمدقمقة ي٘مرِّ

ف اعم٤مل شمٍميٗم٤ًم ذقمٞم٤مً يمام ؾمٌََؼ، ويٙمقن ذم ذًمَؽ الـصقحي الثومـي ؾمخٞم٤َّمً  : أن يٍمِّ

٤مً سم٘مٚم٦َِّم اعم٤مل، ٓ ُيٕمٓمل  -ُمع ُمراقم٤مشمف وطمًـ شمدسمػمه– وٓ يٙمقن ؿمحٞمح٤ًم ىم٤مسمَِْم٤مً حمتجَّ

ـْ ؾمٞمٕمٓمٞمف همداً: وم٢منَّ ذم هذا  ر َُم إظمقاَٟمف ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ، وُم٤م يزيؾ اًمير قمٜمٝمؿ، ويٌ٘مك ُيٗمٙمِّ

ٕمِػ اإليامين، وىمٚم٦م اًمث٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم، سمؾ قم ؾ، وٟمققم٤ًم ُِمـ اًمْمَّ ٚمٞمف أن ُيٜمٗمؼ ظمدؿم٤مً ذم اًمتَّقيمُّ

 وقمغم إظمقاٟمِِف. قمٚمٞمف طمتَّك يٜمٗمؼ اهلل

وهذا ٓ ُيٜم٤مذم آىمتّم٤مد، وًمزوم اًم٘مٜم٤مقم٦م، وطُمًـ اًمتدسمػم، وم٤مًمذي شمٕمٓمٞمف ُم٤م يٙمٗمٞمف 

أو ىمدر ُم٤م حيت٤مضمف هق قملُم آىمتّم٤مد، وًمٞمس سم٢مهاٍف، واًمذي ٓ شُمٕمٓمٞمف إٓ ىمٚمٞمالً ٓ 

ـَ آ ة هق قملُم اًمِمحِّ وًمٞمس ُِم .يًدُّ سمف طم٤مضمتف اعمْمٓمرَّ
ٍ
 ىمتّم٤مد ذم رء

دوا وىم٤مرسمقا. : ؾمدِّ  وقمغم يمؾٍّ

ـْ ُم٤مِل الـصقحي التوشعي ـْ أن ُيٕمٓمل أٟم٤مؾم٤مً دون همػمهؿ ُِم : حيذر اعم١ًمول ُِم

ه إمم ذًمؽ، سمؾ يٜمٌٖمل أن يٕمدَل سملم إظمقاٟمِِف،  قمقِة اًمٕم٤مم، سمدون أيِّ ؾم٥ٌٍم اوٓمرَّ اًمدَّ
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اً ًمذريٕم٦م اخِلّم٤مِم وا ج٤مر واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، اُمتث٤مًٓ ًمألدًم٦م اًمتل شم٠مُمر سم٤مًمٕمدل، وؾمدَّ ًمِمِّ

 وؾمقء اًمِٗمٕم٤مل.

قَمُف ومٚمٞمُقىِمٗمف اعم١ًمول، الـصقحي العوْشة ـْ ضم٤مَءُه ُمٌَٚمٌغ يمٌػٌم وم٠مراد أْن يقزِّ : َُم

ـْ  ؿ ُم٤مًٓ ذم ُمٙم٤مٟمِِف إٓ قم ًِّ ـْ مجٞمع ضمٝم٤مشمِِف، وٓ يًٛمح ٕطمٍد أن ُي٘م وًمٞم٠ًمًمف قمـ اعم٤مل ُِم

ـٌ يمثػمةول أُمٞمٜم٤ًم، وذم ذًمَِؽ شُمًدُّ ومـَمِريِ٘مِف ُم٤م دام اعم١ًم  .وهمػمه ذم ذًمَِؽ اعمٙم٤من ت

ؿ: هذا ومٞمف ُم٤م ومٞمف، وىمد  ًِّ ؿ، واًمث٤مًم٨م وُي٘م ًِّ ؿ، وأظمر وُي٘م ًِّ ٤م أْن ي٠ميت هذا وُي٘م أُمَّ

 رأيٜم٤م هذا اًمٗمٕمؾ همػم ٓئٍؼ، وهمػم ُمثٛمٍر، سمؾ ُيٜمٕمش ومتٜم٤ًم قمٔمٞمٛم٦ًم ُم٤م اهلل هب٤م قمٚمٞمٌؿ.   

ٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م اًمقٓء واًمؼماء، : أْن ٓ يتَّخذ اعم١ًموًمٞم٦م إُم٤مرًة، يُ الـصقحي احلوديي ظَّشة

، سمؾ حيذر ُمـ  ٚمف وًمق يم٤من قمغم سم٤مـمؾ، وإٓ مهَِّمف وًمق يم٤من قمغم طمؼٍّ سمف وأيمَّ ـْ واوَمَ٘مف ىمرَّ وَُم

ُف قم٤ٌمرة قمـ ُم٤ًمقمٍد، ُمنمٍف، وإٓ ص٤مر ذم هذا اًم٤ٌمب قمغم ـمري٘م٦ِم  ًَ ذًمَِؽ، ، وجيٕمؾ ٟمٗم

  طمزب اإلظمقان اعمًٚمٛملم، واجلٛمٕمٞم٤مت احلزسمٞم٦م.

٤مر واعم١ًموًملم يمثػماً، وٓ يًؽمؾمؾ  :الـصقحي الثوكقي ظَّشة أن ٓ يٜمٗمتح ُمع اًمتجَّ

٦ًم  ذم ذًمؽ: وم٢مٟمَّف خُيِمك قمٚمٞمف، سمؾ يّمؼم وحيت٥ًم، ًمف ذم ذًمؽ، وٓ يتَّخذ اعم١ًموًمٞم٦َم طمجَّ

٦م واًمّمٞم٤مٟم٦َم.   واهلل اعمًتٕم٤من.وجيٕمؾ ًمٚمٕمٚمؿ وأهٚمف هٞم٦ًٌم، ويٚمزم اًمٕمٗمَّ

ؾ ُم١ًموًمٞم٦م اعم ـْ حتٛمَّ ٝمٝم٤م ًمٙمؾِّ َُم اضمٕم٦م إمم ؿم١مون هذه سمٕمُض اًمٜمّم٤مئح أوضمِّ ة اًمرَّ ٤مدَّ

الُم٦ُم ًمف  ًَّ ـْ مل يًتٓمِْع وًمق ذم سمٕمْمٝم٤م: وم٤مًم ـْ اؾمتٓم٤مع اًمٕمٛمَؾ هب٤م: ومٚمٞمٗمٕمؾ: وَُم قمقة، ومَٛم اًمدَّ

ـْ  ُف ُِم ًَ أن ُي٘مٌؾ قمغم اًمٕمٚمؿ، وقمغم اًمٌح٨م، واًمتدريس، وٟمٗمع اعمًٚمٛملم، وأن ُيًٚمِّؿ ٟمٗم
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ـَ  اًمًالُم٦م ٓ يٕمدهل٤م رٌء.  اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل وؾمقء اًمٗمٕم٤مل: وم٢منَّ  هَمَْم٥ِم اجل٤ٌَّمر وسمٓمِِمِف، وُِم

 واهلل أقمٚمؿ.

ـْ ومتح اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ وآٟمٙم٤ٌمب  صمؿَّ إٟمَّٜمل أٟمّمُح َُم

ٌغ هل٤م  قمغم ذًمؽ أٓ ُيٛمؾ هذا اجل٤مٟم٥م سم٤مٟٓمِمٖم٤مل سم٤معم١ًموًمٞم٦ِم ُم٤م دام وهٜم٤مك َُمـ هق ُمتٗمرِّ

ٚمٝم٤م ومٚمٞمجٕمؾ ًمف ويمٞمالً وهق أُملمٌ  قمٚمٞمٝم٤م، وًمٞمٙمـ هق ُمنموم٤ًم ، وًمق ومروٜم٤م أٟمَّف ىمد حتٛمَّ

ِف، ومٝمذا ؾمٞم٠مظمذ قمٚمٞمف وىمت٤ًم  ًِ  ي٘مقم سمف هق سمٜمٗم
ٍ
٤م يريد يمؾَّ رء ىم٦ِم، أُمَّ إذاوم٤ًم قم٤مُم٤مً ُمع اًمدِّ

ـَ  -٤من ذم ظمػمٍ وإن يم–وم٤موالً  ي١ماظمذ ىمد اًم٘مّمقر واخلٚمؾ اًمذي  ًمٙمٜمَّف ُم٤م ؾمٞمًٚمؿ ُِم

ؼ. قمٚمٞمف،  ـَ وٕنَّ اًمٞمََد اًمقاطمدة ُم٤م شمّمٗمِّ ٓهت٤مم، سماَِم ي١مدي وااًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل،  ُم٤م ؾمٞمًٚمؿ ُِم

 هذا قمغم أىمؾِّ إطمقال. –إمم اًمتِمٙمٞمؽ سمف 

ٟم٠ًمل اهلل أن يقومَّ٘مٜم٤م ومجٞمع اًمدقم٤مة إمم اهلل إمم يمؾِّ ظمػٍم وأن يٍمف قمٜم٤َّم وقمٜمٝمؿ يمؾَّ 

 ووػٍم. واهلل اعمًتٕم٤من.
ٍ
  ؾمقء
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ي ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمٜمد  قم٘مْدتُّ  ـْ سمٕمِض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ حترِّ هذا اًم٤ٌمب عم٤َِم ىمد قُمِٚمَؿ ُِم

لم سمف، ُم٤م دام وقمٜمده ُم٤مٌل ويثري ـمالسمف أظمذ  إصمري٤مء وًمق يم٤مٟمقا ىمٚمٞمكم اًمٕمٚمؿ، همػم ُمٝمتٛمِّ

٤م إذا يم٤من وم٘مػمًا، وًمٞمس قمٜمده يمٌػم دظمٍؾ ًمف وًمٓمالسمف  شَمَريَمف، وًمق يم٤من يمثػم –ُمٜمف اًمٕمٚمؿ، أُمَّ

 !!.  اًمٕمٚمؿ، ص٤مطم٥م ؾمٜم٦َّم

ي( خم٤مًمٌِػ عم٤م  ـْ أصٚمف )أي اًمتحرِّ ة، وهق ُِم هذا اًمٗمٕمؾ ومٞمف ٟمقُع اؾمتنماٍف ًمٚمامدَّ

ٚمػ. ًَّ  يم٤من قمٚمٞمف اًم

  وىمد يم٤من قمٚمامء اًمًٚمػ ي٠مظمذون اًمٕمٚمؿ قمـ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م :

أهٚمف، واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اعمًٙمٜم٦م، وقمدم اعم٤مل، واًمرومٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، ويدقمقن أهؾ 

ـَ اًمرئ٤مؾم٤مت واًمقٓي٤مت ومال   .(8)اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ا.هـ  ي٠مظمذون قمٜمٝمؿ ُم٤م قمٜمدهؿ ُِم

ىمٚم٧ُم: إٓ إذا يم٤من اًمٕم٤ممل ص٤مطم٥م ؾمٜم٦َّم وصم٤ٌمٍت وقمدٍل، ومل ُيٗمتـ سم٤معم٤مدَّة، وُأظمذ 

ـٌ إذ اًم٘مّمد هق ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٘مط. ًَ  اًمٕمٚمؿ قمغم يديف ٓ ًمٚمتٓمٚمُّع وٓ ًمالؾمتنماف وَمَح

ـْ قم٤مملٍ حُيت٤مج إمم قمٚمٛمف، وإمم ـْ ويمؿ ُِم ظمالىمف ؾمٚمقيمف وُمٜمٝمجف وأ آؾمتٗم٤مدة ُِم

 اًمٓمٞم٦ٌم اًمتل يًػم ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "اعمٜمتخ٥ماعمجٛمقع "وٛمـ  "اظمتٞم٤مر إومم ذم ذح طمدي٨م اظمتّم٤مم اعمأل إقمغم"اٟمٔمر  (8)

 اًمري٤مض.-( ط: دار اعم١ميد 87)ص:
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ة، ويتٓمٚمَّع وإٟمَّام هذا  ـَ اعم٤مدَّ ـَ اًمٕمٚمامء عم٤ِم يؽمىمٌف ُِم ى إصمري٤مَء ُِم ـْ حترَّ اًم٤ٌمب ذم طمؼِّ َُم

ـْ ي١م ـْ خي٤مف قمغم ٟمٗمًف اًمٗمتٜم٦م. وذم َُم صمر ىمٚمٞمكم اًمٕمٚمؿ إًمٞمٝم٤م، ويًتنمف هل٤م، وذم طمؼِّ َُم

 رة أُمقاهلؿ واٟمتِم٤مر صٞمتٝمؿ، قمغم يمثػمي اًمٕمٚمؿ ًمٗم٘مرهؿ. واهلل اعمًتٕم٤من.ًمٙمث

 وهذا اًم٤ٌمب ىمؾَّ أن يتٗمٓمَـّ ًمف ـمالب اًمٕمٚمؿ.

ـَ آٟمت٘م٤مد قمٚمٞمف: ًمٙمـ ٟم٘مقل: ؾمٝمٌؾ، ٟمحت٥ًم  ـْ سمٕمْمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُِم وًمرسمَّام َٟمِجُد ُِم

ـْ مجٞمع ُمداظمٚمٝم٤م اًمٙمٌػمة  واًمّمٖمػمة، إضمَر، واًم٘مّمد هق دكُّ ؿمٌَِف آومتت٤من سم٤معم٤مّدة ُِم

واًمدىمٞم٘م٦م واجلٚمٞمٚم٦م، وطمرص٤مً قمغم دومع يمؾِّ ـمريٍؼ وؾمٌٞمٍؾ يقصؾ إمم آومتت٤من هب٤م، 

 وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمِْٕمَؿ اًمقيمٞمؾ. 
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اقمل إمم اهلل شمٕم٤ممم شمٕمؽم ـَ اعمٕمٚمقِم أنَّ ـم٤مًم٥َِم اًمٕمٚمؿ اًمدَّ ـٌ ذم  يف اسمتالءاٌت ُِم وومت

ْ شمٕمؽميف أُمقٌر  ُف ًمذًمَِؽ، وأن يث٧ٌَم صمٌقَت اجِل٤ٌمل، ُم٤م مَل ًَ ـَ ٟمٗم دقمقشمِِف، ومٞمحت٤مج أن ُيقـمِّ

ؼم قمٚمٞمٝم٤م: وم٤معم١مُِمـشميُّ سمف وسمدقمقشمف ٓ .  جم٤مَل ًمٚمّمَّ ـٌ
 يمٞمٌِّس وَمٓمِ

 وِم٤َّم ُيٌتغم سمف ذم دقمقشمف: اعم٤مُل.

٤م أن ُيْمٞمَّ  ٤م أن ُيٖمدق قمٚمٞمف سم٤معم٤مل. وإُمَّ ـْ هذه اًمٗمتٜم٦م إُمَّ ؼ قمٚمٞمف. وًمٞمٙمـ ُمقىمٗمف ُِم

 يم٤مًمت٤َّمزم:

ـْ ضمٝم٦م إظمذ واإلقمٓم٤مء. – 8  ُمراىم٦ٌُم اهلل قمزَّ وضمؾَّ ذم اعم٤مل يمثػماً يم٤من أو ىمٚمٞمالً، ُِم

ف واإلهاف. – 2  آىمتّم٤مد ذم اعمٕمٞمِم٦م، وشمرك اًمؽمَّ

، واًمتَّ٘مقي سمف قمغم ٟمنم – 4  إْن ُأقمٓمَل ُم٤مًٓ ومٚمٞمًتٖمٚمف ذم ـم٤مقم٦ِم اهلل قمزَّ وضمؾَّ

ؾ واًمروم٤مهٞم٦م. قمقة: ٕنَّ إصؾ ُمـ جمٞمئف إمم ذًمَِؽ اعمٙم٤من هق ٟمنُم ديـ اهلل ٓ اًمت٠َّميمُّ  اًمدَّ

َّٓ يٜمِمٖمؾ سم٤معم٤مل قمـ اًمٕمٚمؿ واًمتدريس واخلٓم٤مسم٦م واإلُم٤مُم٦م واًمتٕم٤مون، وِم٤َّم هق  – 3 أ

اقمل إمم اهلل اًم٘م٤مئؿ قمغم اعمًِجِد.  ُمـ ؿم١مون اًمدَّ

ـْ ُيٕمٓمٞمف، طمتَّك وإن يم٤مٟم٧م ٓ ُئمِٝمر ًمٚمٜم٤مس أنَّ ًمف أُمقآً، وٓ – 5  يتٗم٤موؾ سمذيمر َُم

ذم ٟمٔمِرِه ىمٚمٞمٚم٦م: ٕنَّ اًمٜم٤مس ُِمٜمْٝمؿ اعمح٥مُّ وُمٜمٝمؿ اعمٌٖمض احل٤مؾمد، وًمرسمَّام يم٤من إفمٝم٤مره ًمف 

قمقة، وُمؽمسمِّّمقن ؾم٤ًٌٌم إلصم٤مرِة اًمٕمقام قمٚمٞمف، وٓ ؾمٞمام وهٜم٤مك أقمداٌء يمُ  ثُر قمغم اًمدَّ

اسمقَن. إٓ إذا اؾمتدقمك إُم٤م هقن يمذَّ ِف يمرون، وُمِمقِّ ًِ ُمر إمم إفمٝم٤مره: وم٢مٟمَّف أظمؼم سمٜمٗم

 دقمقشمِِف.سمو
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 أن يٌتٕمد قمـ اًمتٓمٚمُّع وآؾمتنماف. – 6

ل. – 7  أْن يؽمَك إًمٗم٤مظ واحلريم٤مت اًمتل ُيٗمٝمؿ ُِمٜمٝم٤م اًمتًقُّ

٦َم واًم٘مٜم٤مقم٦م، واًمِٖمٜمَك ذم يمالُِمِف وأومٕم٤مًمِف وًم٤ٌمؾِمِف وُمِمٞمِف،  – 8 أن ُئمِٝمَر اًمٕمٗمَّ

وم٤مشمِِف، وُُمٕم٤مُمالشمِِف.  وشمٍمُّ

9 –  َّٓ  خيتَٚمط سم٤مًمتُّج٤مر واعم١ًموًملم، وٓ جي٤مًمًٝمؿ إٓ حل٤مضم٦ٍم ذقمٞم٦ٍَّم إن اؾمتدقمك أ

ظمقل قمغم أُمث٤مل ه١مٓء، واجلٚمقس  إُمر: وُمع ذًمَِؽ يٚمزم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ذوط اًمدُّ

 يٙمقن سم٘مدره وم٘مط، صمؿَّ يٜمٍِمف.

ة، ٓ ىمقًٓ وٓ ومٕمالً وٓ جمّرد إؿم٤مرة، – 83 وم٢منَّ  أن ٓ ُيٚمِٗم٧م أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس إمم اعم٤مدَّ

ٟمٞم٤م. وإٓ  يـ، ٓ شمِمقيؼ اًمٜمٗمقس إمم اًمدُّ اقمل إمم اهلل هق شمٌٚمٞمغ اًمٕمٚمؿ واًمدِّ إصؾ ذم اًمدَّ

ة: وم٢مٟمَّف ُيٌلمِّ  ـْ سم٤مِب سمٞم٤مِن طُمٙمٍؿ ذقملٍّ أو ُم٠ًمًم٦ٍم ُمتٕمٚمِّ٘م٦م سم٤معم٤مدَّ ُأدء سمف اًمٔمـ. اًمٚمٝمؿ إٓ ُِم

ر.  اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م، ويٜمّمح، وحُيذِّ

ـْ أن يًتٖمؾَّ وم٘مرَ  – 88 ة، وٓ أْن حيذر ُِم ب، ومٞمٓمٛمٕمقٟمف سم٤معم٤مدَّ ُه أهُؾ اًمٌَِدِع واًمتَّحزُّ

شمِِف.  ؾمٞمام ذم طم٤مل ؿمدَّ

ـْ أن يٙمقن ذيٙم٤مً ٕهؾ ذًمِؽ اًمٌَٚمد اًمذي ي٘مٞمُؿ ومٞمف ذم  – 82 أن حيذَر ُِم

وم٢منَّ سمٕمَض اًمُ٘مرى شمدظمٚمٝم٤م هذه اجلٛمٕمٞم٤مت واعمٜمٔمامت -ُم٤ًمقمدات اعمٜمٔمامت اًمتٜمّمػمي٦م: 

: وم٢منَّ ذم ذًمؽ ُمٗم٤مؾمد -يت٤مم وإهم٤مصم٦م اعمٙمروسملماًمتٜمّمػمي٦م سم٤مؾمؿ رقم٤مي٦م اعمحت٤مضملم وإ

 قمٔمٞمٛم٦م، إن مل يٙمـ ُمٜمٝم٤م إٓ:

 شمٙمثػم ؾمقاد اًمتٜمّمػم. –أ 
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 ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم ٟمنم اًمتٜمّمػم. –ب 

ـَ اًمُ٘مرى واًمٌٚمدان. –ج  ع ذم قمديٍد ُِم  اًمتَّحٗمٞمز إمم اًمتَّقؾمُّ

 اًمتٕم٤مون ذم ٟمنم يمؾِّ سم٤مـمٍؾ ي٘مقُمقن سمف.  –د 

 ٛملم هب١مٓء إٟمج٤مس.زرع اًمثَّ٘م٦م ذم ىمٚمقب اعمًٚم -هـ 

ٕمٗم٤مء واعم٤ًميملم هل١مٓء إٟمج٤مس. –و   زرع اعمح٦ٌَّم ذم ىمٚمقب اًمْمُّ

قَمْٙمس صقرة ؾمٞمئ٦م قمـ اعمًٚمٛملم، وشمِمقيف اإلؾمالم، سمحٞم٨م ئمٝمر ُمٜمٝمؿ  –ز 

 اًمتٓمٚمُّع وآؾمتنماف واعم٠ًمًم٦م.

يـ. –ح  يم٤ميم٦م ذم اًمدِّ ٕمػ واًمرَّ  إفمٝم٤مر اًمّذل واخلََقر واًمْمَّ

٦ِم اًمقىمقع ذم سمٕمِض اعمحرَّ  –ط  َـّ سمحجَّ ُم٤مت، ُمثؾ ظمروج اًمٜم٤ًمء، وآظمتالط هب

ـْ ي٠ميت إًمٞمٝمؿ ُمـ  ، وشمّمقير َُم َـّ َـّ سمٕمَض آداب اًمٓمٕم٤مم !!!!!، وشمّمقيره شمٕمٚمٞمٛمٝم

ـَ اًمٙم٤ٌمئر اًمٕمٔمٞمٛم٦م.  اًمرضم٤مل، وهمػم ذًمؽ ُِم

ر ذم أذه٤من ُوٕمٗم٤مء اًمٜمٗمقس  –ي  ـْ سمٕمض، طمٞم٨م ُيّمقَّ اطمت٘م٤مر اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ُِم

٤مر أرطمؿ سم٤معمًٚمٛم ـْ أُمريٙم٤م أنَّ اًمٙمٗمَّ ـَ اعمًٚمٛملم، ومٞم٘مقًمقن: ضم٤مءٟم٤م اًمٜمٍماين ُِم لم ُِم

 يتٗم٘مدٟم٤م ويٕمٓمٞمٜم٤م اًمٖمذاء، وضمػماٟمٜم٤م ُم٤م أقمٓمقٟم٤م ؿمٞمئ٤مً !!!.

اين يٖمذُيؿ سمٛم٘م٤مسمِؾ ؾَمْٚم٥ِم ديٜمٝمؿ، يٖمز وهؿ وَُم٤م قمِٚمٛمقا أصٚمحٝمؿ اهلل أنَّ اًمٜمٍَّْمَ

ة ويًتٖمؾُّ َوٕمٗمٝمؿ ذم  هْؿ ي٘متِّٚمقٟم٤م ذم هذا اجل٤مٟم٥م، وإٓ وم٠ميُّ ظمػٍم يريدوٟمف ًمٜم٤م وسم٤معم٤مدَّ

ؾمقري٤م وومٚمًٓملم واًمٕمراق، وإظمقاَُّنؿ اعمٜم٤موم٘مقن يِمتٖمٚمقن هلؿ هٜم٤م ذم اًمٞمٛمـ، وم٠ميُّ ظمػٍم 

 .ٟمرضمقه ُمٜمٝمؿ؟!!!
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هؿ وؾمٕمٞمٝمؿ اًمِمديد  ،وطمًدهؿ ،وسمٖمْمٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وٓ ؾمٞمام وىمد ذيمر اهلل ذَّ

 ذم ُمًِخ قم٘مقهلؿ، وؾمٚم٥ِم ديٜمٝمؿ. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

ـَ اعمٗم٤مؾمد، وُم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم، وإٓ هل ذيمرشُمُف هٜم٤م إٟمَّام  وهمػم ذًمؽ ُِم

ـْ أن حُتٍَْم   ، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م.(8)ومٝمل أيمثر ُِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمٙمؿ قمـ سمٕمض ُم٤م ضمرى زم ُمع هذه اعمٜمٔمٛم٦م اًمتٜمّمػمي٦م، وأٟم٤م ىم٤مئٌؿ قمغم  (8) سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌِم وم٢مينِّ أطمدِّ

طُمٌٞمش، اؾمت٘مٌََٚم٧ْم هذه اًم٘مري٦م اعمٜمٔمٛم٦م، واهمؽمَّ ُمـ اهمؽمَّ ُمٜمٝمؿ  –ُمًجد اًمًٜم٦م سمٛمٜمزل ضمقزة 

ـَ اعمًٚمٛملم !!. هب٤م، طمتَّك ؾمٛمٕم٧ُم سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: هذه اعمٜمٔمٛم٦م أرطمؿ سمِ   ٜم٤َم ُِم

ؿ أشمقا إزمَّ وأرادوا شمًجٞمكم وٛمـ اعمحت٤مضملم، وىمد  اًمِم٤مهد اًمذي أريد أْن أىمقًمف هق: أَّنَّ

٦ًم ُمـ اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م، وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس طمقزم يٜمٔمرون،  زوا زم ُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ اعم٤مل سمداي٦ًم، وؾمٚمَّ ضمٝمَّ

ـْ أُمريٙم٤م !!، وم٘مٚم ؟! ىم٤مًمقا: ٟمحـ ُِم ـْ ٧ُم: ُمًٚمٛمقن أم يم٤مومرون؟ وم٘مٚم٧م ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م: أٟمتؿ شمٌع َُم

٦م، وإن  ومًٙمتقا، واًمٜم٤مس يٜمٔمرون، وم٘مٚم٧ُم هلؿ: إْن يمٜمتْؿ ُمًٚمٛملم وم٢منَّ دقمقشمٜم٤م ُمٌٜمٞم٦َّم قمغم اًمِٕمٗمَّ

يمٜمتؿ يم٤مومريـ ومٚمًٜم٤م سمح٤مضم٦ٍم إمم ُم٤ًمقمداشمٙمؿ، وم٢مٟمَّٙمؿ ًمق يمٜمتؿ حتٌقٟمٜم٤م، وشمريدون ًمٜم٤م 

ـْ إظمقاٟمٜم٤م ذم ؿمتَّك اًمٌٚمدان احلّم٤مر اًمديٜمل وآىمت ُمقي، اًمًالُم٦م: وم٤مرومٕمقا قَم ّم٤مدي واًمدَّ

 ُمـ 
ٍ
٤م أن شم٘متِّٚمقٟم٤م ذم ؿمتَّك اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿَّ شم٠مشمقن شمٚمٕمٌقن قمٚمٞمٜم٤م سمٙمٞمس ُِمـ سُمرٍّ ورء أُمَّ

ٍد ًمٙمالُمل،  ًُمٕم٤مقم٦م اًمدٟمٞم٤م ومال، ومًٙمتقا ومل يتٚمٗمٔمقا سمٙمٚمٛم٦ٍم، وأصح٤مب اًم٘مري٦م ُم٤م سملم ُم١ميِّ

ذًمؽ، ُمع ذيمر آي٤مت ورادٍّ ًمف، وىمٛم٧ُم سمٜمّمحٝمؿ ذم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم، واًمؽمهمٞم٥م هلؿ ذم 

اًمؽمهٞم٥م، ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ حيٛمرُّ وضمٝمف، وسمٕمْمٝمؿ يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ، وأٟم٤م ٓ أشمٕمج٥م 

ـَ اعمرى اًمذيـ يم٤مٟمقا يداومٕمقن قمـ ه١مٓء اًمٜمّم٤مرى  ٥م ُِم ٤مٌر، وإٟمَّام أشمٕمجَّ ؿ يمٗمَّ ُمٜمٝمؿ وم٢مَّنَّ

ـْ يم٤من ُيداومع قمٜمٝمؿ هؿ اعمتالقمٌقن سم٤مًمّمٚمقات واًمذي ـْ أهؾ هذه اًم٘مري٦م، وأهمٚم٥م َُم ـ ٓ ُِم

ٟمٕمرومٝمؿ إٓ ذم سمٕمض اجلُُٛمع واًمّمٚمقات، واًمذيـ رأي٧ُم ُمٜمٝمؿ اًمٕمداوة ًمٚمدقمقة وسمٕمض 

 = إقمامل اًمٜمٗم٤مىمٞم٦م. 
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َّٓ ي٘مٌؾ اعم١ًموًمٞم٦م قمغم اًم٘مري٦ِم أو اًمٌٚمدة ذم اعم٤مدَّة: وٓ يٙمقن وؾمٞمٓم٤مً  – 84 أ

٦م: ٕنَّ هذا اًمٗمٕمؾ ىمد يٙمقن ُم ؾ ذم ؿم١موَّنؿ اعم٤مديَّ ٗمت٤مطم٤مً خِلْدِش ًمٚمزيمقات، وٓ يتدظمَّ

ـْ  دقمقشمف، وشمًٚمُّط اًمًٗمٝم٤مء قمٚمٞمف، واًمٓمَّٕمـ ذم قمروف وأُم٤مٟمتف وقمداًمتف، ومام ؾمٞمًٚمؿ ُِم

 هذا وًمق يم٤مَن أقمدل اًمٜم٤مس وأشم٘م٤مهؿ هلل، سمؾ جيٕمؾ هذه إؿمٞم٤مء قمغم أصح٤مهب٤م.

ـْ همػم  – 83 ـْ أقمٓم٤مه ُِم ـَ اًم٘مري٦ِم وَمَٕمَؾ، وإٓ وَمَٛم إْن أُمٙمٜمَُف أن ٓ يٙمقن دظمُٚمُف ُِم

ٓ شمٓمٚمُّع ومٚمٞم٠مظمذه وًمٞمتٛمقًمف، وم٢مٟمَّام هق رزٌق ؾم٤مىمف اهلل إًمٞمف، ُم٤م مل يٕمٚمؿ أن اؾمتنماٍف و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رُت اًمٜم٤مس قمَٚمٜم٤ًم ُِمـ  = وسمْٕمَد اٟمٍماومٝمؿ ضم٤مء وىم٧ُم اًمٔمٝمر ومّمٚمٞمٜم٤م، صمؿ ىمٛم٧ُم ًمٚمدرس ومحذَّ

– آًمتٗم٤مت طمقل هذه اعمٜمٔمامت، وسمٞمَّٜم٧ُم هلؿ همزوه٤م قمغم أهؾ اإلؾمالم سمٙمالٍم ىمقيٍّ ضمزلٍ 

 واعمٜمٔمٛم٦م ظم٤مرج اعمًجد شمنمف قمغم سمٕمض إقمامل وشمًتٛمع ًمٙمالُمل.  -سمٗمْمؾ اهلل

ـْ يم٤من ُمٕمٝمؿ: ؾَمِٛمَٕم٧ِم اعمٜمٔمٛم٦ُم يمالُمؽ، وىم٤مًم٧م: ًمقيم٤من اعمًٚمٛمقن يمٝمذا ُم٤م  ىم٤مل زم سمٕمُض َُم

ـْ  دظمٚمٜم٤م أيَّ سمٚمٍد ُمًٚمٍؿ. ومّم٤مَرْت هذه دقمقة ًمتِْٚمَؽ اًم٘مري٦م، وم٤مٟمتََٗمع ُمـ اٟمتٗمع، وأقمرض َُم

 أقمرض.

ـْ وراء َدقمِؿ إُم٤مم اعمًجد ًَمْٗم٧َم أٟمٔم٤مر شمٚمؽ  وًم٘مد أظمؼمين سمٕمْمٝمؿ: أنَّ اعمٜمٔمٛم٦م أرادت ُِم

ح سمٕمْمٝمؿ هبذا: وسم٤مًمت٤مزم شمِمٞمع  اًم٘مري٦م إمم أنَّ هل٤م ُمٜم٦ًَّم قمغم أهؾ اًمًٜم٦م، وٓ ؾمٞمام وىمد سَّ

٤م أقمٓم٧م يمذا ويمذا ًمٗمالِن اسمـ ومالٍن ُِمـ دقم٤مة أهؾ اًمًٜم٦م،  وشمذيع ذم ىمٜمقاهت٤م وضمرائده٤م أَّنَّ

 د ذًمَِؽ ذم ُمت٤مه٤مت. وشُمْدظِمُٚمؽ سمٕم

وىمد يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن اعمؽمسمّمقن يٜمتٔمرون ذًمَِؽ، وقمروم٧ُم هذا سمٕمد إفمٝم٤مرهؿ اًمٕمداوة 

قمقة، وٓ ؾمٞمام سمٕمد قمدم ىمٌقزم ًمٚمٛمٜمٔمٛم٦م، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٜمٗم٤مق وأهٚمف.   اًمِمديدة قمغم اًمدَّ

يٜمٔمروا إمم وم٠مٟمّمُح إظمقاين اًمدقم٤مة إمم اهلل طمٗمٔمٝمؿ اهلل وٟمٗمع هبؿ أن يتٜمٌَّٝمقا عمثِؾ هذا، وأٓ 

د أيمٚم٦م وذسم٦م، سمؾ يٜمٔمرون إمم اعمٖم٤مزي واًمٕمقاىم٥م، وأن شمٙمقن ٟمٔمرهتؿ ذم هذا وهمػمه  جمرَّ

ٟمٔمرة سمٕمٞمدة ٓ ىمري٦ٌم وـمقيٚم٦م ٓ ىم٤مسة، وومَّؼ اهلل اجلٛمٞمع ًمٙمؾِّ ظمػٍم، وسف قمٜم٤َّم وقمـ 

 دقمقشمٜم٤م يمؾَّ ذٍّ ووػم. 
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ٛمٝمؿ سمف قمغم  ، أو يٙمقن ؾم٤ٌٌمً عمٜمَّتٝمؿ قمٚمٞمف، وحتٙمُّ دع سم٤محلؼِّ هذا اعم٤مل ؾمٞمٚمجٛمف قمـ اًمّمَّ

طم٥ًم أهقائٝمؿ، أو يٙمقن ؾم٤ٌٌمً إلذًٓمف وؾم٘مقط هٞمٌتف، أو قَمِٚمَؿ أٟمف ُيٖمزى سمف، وٟمحق 

ُف سم٠مؾمٚمقٍب ٟم٤مومٍع وطمٙمٛم٦ٍم  ذًمؽ: وم٢مٟمَّف ذم ُمثؾ هذا  .(8)احل٤مل يتجٜمٌَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيْم٤مً: أذيمر أنَّ رضمالً ئمٝمر وٓ يٜمٌئؽ ُمثؾ ظمٌػٍم: عم٤َّم يمٜم٧ُم ذم ُمٜمزل ضمقزة ذم ذًمؽ اعمًجد  (8)

إدَب ضم٤مءين، وم٘م٤مل: ٟمٕمرُف طم٤مًمتََؽ اعم٤مدي٦َّم وأٟم٧َم إُم٤مُُمٜم٤م وىمٞمُِّؿ ُمًِجِدٟم٤م ومام رأُيَؽ ًمق 

ط ًمَؽ إمم ومالٍن )رضمٌؾ صمري وًمف وضم٤مه٦ٌم( يٕمٓمٞمؽ ذم اًمِمٝمر مخًلم أًمٗم٤ًم: وم٘مٚم٧ُم ًمف  ٟمتقؾمَّ

قمٚمٞمف ص٤مرت دقمقشمٜم٤م، وًمق يمٜم٧ُم  سم٠مدٍب: أٟم٤م ذم همٜمًك وقم٤مومٞم٦م، وُم٤م قمغم هذا رسم٤َّمين اًمٕمٚمُؿ، وُم٤م

٤مر أيمثر ُمٜمف ُم٤مًٓ وأىمقى ُمٜمف ضم٤مه٤مً، وقمٜمدي وؾمٓم٤مء إن ؿمٗمٕمقا   ٓ سمدَّ وم٤مقمالً ومٕمٜمدي دمَّ

ىُمٌٚم٧م ؿمٗم٤مقمتٝمؿ، وَمٌََٚمَغ هذا اخلؼُم ذًمٙمؿ اًمرضمؾ اًمثري، وم٘م٤مل: هلذا ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمٛمِمٞمف 

 قمغم ُم٤م ٟمريد. 

ل إمم أنَّ ذم اعم٤مل اًمذي أرادوه وومٕمالً وم٘مد يم٤مَٟم٧م شمّمدر سمٕمُض اًمٙمٚمامت ُمـ سمٕمْمٝمؿ شمقطمِ 

ـَ اعمًجد  زم إٟمَّام هق عمآرب أرادوا حت٘مٞم٘مٝم٤م، يدلُّ قمغم ذًمَِؽ إذي٦م اًمِمديدة ىمٌؾ ظمروضمل ُِم

ـَ اًمًٗمٝم٤مء واعمرى اعمدومققملم، إمم طمدِّ إـمالق اًمرص٤مص دوَن أن  اًمتل يم٤مٟم٧ْم شمّمدر ُِم

، واًمتَّٝمدي س اعمٙمثَّػ قمكمَّ ًُّ ـْ اًمذي أـمٚمؼ، ُمع اًمتج دات اعمتقىمَّع ومٕمٚمٝم٤م، دوَن أّي أقمٚمؿ َُم

، ُمع ضمزاًم٦م اًمٙمالم، وصٞم٤مٟم٦م  دع سم٤محلؼِّ ٦م، واًمّمَّ ة احلجَّ ؾم٥ٌٍم وٓ ُمؼمِّر وٓ ُمدظمؾ، إٓ ىمقَّ

يـ، وم٤مَّنَزَم اًمِمٞمٓم٤من وضمٜمده، ومٚمج٠م سمٕمْمٝمؿ إٓ اًمٌٖمل وآقمتداء إمم طمدِّ ُم٤م ىمد  اًمٕمٚمؿ واًمدِّ

َـّ اهلل ؾمٚمَّؿ.   ؾمٛمٕمتؿ، وهذه هل سمْم٤مقم٦م اعمٜمٝمزُملم، وًمٙم

: يم٤مٟم٧م يمٚماميت ىمقي٦َّم ذم اًمّمدع سم٤محلؼِّ وإٟمٙم٤مر يمّؾ ُمٜمٙمٍر أراه و عم٤َّم ملْ شمٙمـ ٕوًمئؽ ُمٜم٦َّم قمكمَّ

سم٘مدِر ُم٤م أؾمتٓمٞمع وأٟم٤م راومُع اًمرأس ًمٞمس ٕطمٍد ُمٜمٝمؿ قمكمَّ ُمٜم٦َّم وٓ ُمدظمؾ، ومٚمج٠م سمٕمْمٝمؿ 

إمم اًمٙمذب واًمٗمجقر واًمتِمقيف، وهذه هل سمْم٤مقم٦ُم اعمٜمٝمزُملم اًمٕم٤مـمٚملم قمـ احلج٩م، طمتَّك 

ـْ ذم ىمٚمٌف ُمرٌض: ًمق يم٤من ًمف دظمٌؾ ؿمٝمري ُمٜم٤َّم ًمْمٖمٓمٜم٤م قمٚمٞمف. وومٕمالً ًمق يم٤من ىم٤مل سم ٕمُض َُم

يمذًمؽ حلّمٚم٧م اًمتحٙمُّامت قمكمَّ وقمغم دقمقيت، وطمّمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٤م مل أشمقىّمٕمف ُمـ اًمنمِّ 

 = واًمٗمتٜم٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ سم٤مب ا = عم٤ًمقمدات ومام اؾمتٓم٤مقمقا ُمـ هذا اًم٤ٌمب وٓ ُمـ سم٤مب اعمٜمٔمامت، ومج٤مء سمٕمْمٝمؿ ُِم

ع اًمّمدىم٤مت، اؾمت٠مذٟمقين إمم سمٞمتل وم٠مدظمٚمتٝمؿ  اًمرُمْم٤مٟمٞم٦م ُِمـ ىِمٌَِؾ سمٕمِض اًمنميم٤مت اًمتل شمقزِّ

اعمًجَد: وم٘م٤مًمقا: هذه ذيم٦ُم يمذا شمٕمٓمل ذم هذا اًمِمٝمر يمذا ويمذا ُمـ اعم٤مل وؾمٚم٦ًم همذائٞم٦م: 

ـْ أضمؾ أن ٟمٕمتٛمدَك: وم٘مٚم٧ُم هلؿ: اًمتّمقير طمٙمُٛمُف يمذا ويمذا،  َر سمٓم٤مىمتََؽ ُِم ومٜمريد أن ٟمّمقِّ

ـَ اًمٗم٘مف ذم هذا اًم٤ٌمب، صمؿَّ ىمٚم٧ُم: ومال   ُِم
ٍ
وذيمرُت هلؿ سمٕمَض إدًم٦م قمغم ذًمؽ، ُمع سمٞم٤من رء

 أريد أن أسمٞمع ديٜمل سمخٛم٦ًم آٓف ري٤مًٓ يٛمٜمٞمٜم٤ًم زاَدْت أو ٟم٘مّم٧م هذا رٌء. 

ـْ ٓ خي٤مف اهلل ومػمشمٙم٥م أقمامًٓ إضمراُمٞم٦م وجيٚم٥م قمكمَّ  ورٌء صم٤مين: ىمد ي٠مظمذ اًمٌٓم٤مىم٦َم سمٕمُض َُم

اقمل إمم اهلل: وم٢مٟمَّف حمًقٌد ُمـ ؿمٞم٤مـملم اًمٗمتـ سمٌٓم٤مىمتِل اً، وٓ ؾمٞمام اًمدَّ ، وهذا أُمٌر ُيتٜمٌَّف ًمف ضِمدَّ

ِـّ واإلٟمس، واًمٕمداوة قمٚمٞمف ؿمديدة. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.  اجل

ٞمف وًمٞمس ًمٙمؾِّ أطمٍد  ـَ اًمزيم٤مة ومٞمٍمومف ص٤مطمٌف عمًتح٘مِّ رٌء صم٤مًم٨م وهق: إن يم٤من هذا اعم٤مل ُِم

ـَ اًمٜم٤َّمس.   ُِم

ـْ هَق أطمقج ُمٜمِّل وم٠مقمٓمقه، واضمٕمٚمقا ٟمّمٞمٌل ًمف. وَمٌََٚمَغ هذا اًمٙمالم رٌء راسمٌع: أنَّ  هٜم٤مَك َُم

ؿ ىم٤مًمقا:  ـْ إظمقٍة صم٘م٤مت واًمٕمٝمدة قمٚمٞمٝمؿ أَّنَّ سمٕمض أصح٤مب هذه اًمنميم٦م: ومٌٚمٖمٜمل ظمؼٌم ُِم

ـْ ىمٚمٞمِؾ  شمٙمٚمَّؿ سمٕمُض أقمْم٤مء اًمنميم٦م أن ًمق أيمقن ُمٜمدوسم٤ًم هلؿ ذم اًم٘مري٦م!!: وم٘مٚم٧ُم: هَرسم٧ُم ُِم

ف ىمد سمٚمٖمٜمل اعم٤مل: وم٠مرادوا إىمح٤مُم ٍر أٟمَّ ل ذم يمثػمه، وم٠مرؾمٚم٧ُم رؾم٤مًم٦ًم قم٤مضمٚم٦ًم دون أدٟمك شم٠مظمُّ

٤م أٟم٤م  -سمٙمالم يّمحٌف اًمرومؼ واًمِمٙمر-يمذا ويمذا قمٜمٙمؿ  ومٜمرضمق سم٘م٤مء اعمٜمدوب قمغم ُم٤م هق، أُمَّ

ـْ طمٞمٜمٝم٤م مل  ـْ أن خُتدش سم٠ميِّ هتٛم٦م. وُِم ومٛمِمٖمقٌل سمدقمقٍة حتت٤مج إمم طمٗم٤مٍظ قمٚمٞمٝم٤م وصٞم٤مٟم٦م ُِم

ـْ شمِٚمؽ اًم٘مري٦م وًمٞمس أؾمٛمع أيَّ يمالٍم إمم ؾم٤مقمت ـْ ذًمؽ اعمًجد، وُِم ل هِذِه، وىمد ظمرضم٧ُم ُِم

 ٕطمٍد ُمٜمٝمؿ قمكمَّ ُمٜم٦َّم، ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦َّم. 

ـْ ٓ همػم، 
ـْ هذه اًمٗمتِ اقمل إمم اهلل ويمٞمػ يٙمقن ُمقىمٗمف ُِم ـْ سم٤مِب رضب ُمثؾ اًمدَّ أىمقل هذا ُِم

 واهلل أقمٚمؿ وأظمؼم.

قم٤مة طمٗمٔمٝمؿ اهلل وص٤مَّنؿ ورومع ىم درهؿ أن حيذروا ُِمٜم٦ََّم اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ، وم٠مٟمّمُح إظمقاين اًمدَّ

ـْ أُمٍر ُي٥ًٌِّم ضمٌٜمٝمؿ قمـ ىمقِل احلؼِّ واًمّمدع سمف، واهلل اعمقومِّؼ.     وأن حيذروا ُِم
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ط قمٚمٞمٝمؿ ًمٌ٘م٤مئف أن ُيٕمٓمقه ُم٤مًٓ، سمؾ يٜمٔمر ىمٌَْؾ جمٞمئف إًمٞمٝمؿ: وم٢مْن  – 85 أٓ يتنمَّ

ـَ اعم٤مل يٕمػُّ سمف ٟمٗمًف  ؿ ؾمٞمُٕمٓمقٟمف ذه٥َم إًمٞمٝمؿ: ٕٟمَّف ٓ سمدَّ أن يٙمقن ًمف رٌء ُِم قَمِٚمَؿ أَّنَّ

ه وأهٚمف، وي٘مٞمؿ سمف دقمقشمف، وإٓ ىمد ٓ يًتٓمٞمع اًم ٌ٘م٤مء، وًمرسمَّام سمدرت ُمٜمف أُمقٌر شمِمقِّ

دقمقشمف، وشمٕمٙمس قمٚمٞمف وقمغم دقمقشمف ٟمٔمرة ؾمٞمئ٦م، ومٝمذا قمدُم جمٞمئف إًمٞمٝمؿ وسم٘م٤مؤه سمدون 

ـْ ىمٞم٤مُمف سم٤مًمدقمقة يّمحٌٝم٤م إراىم٦م ُم٤مء اًمقضمف، واًمتِمقيف  ٦ٍم وصٞم٤مٟم٦م ظمػٌم ًمف ُِم دقمقة ُمع قمٗمَّ

ـْ ضمٝم٦ٍم أظمرى، وم٢مذا يم٤من ًمف دظم ٌؾ وم٢مٟمَّف يًتٖمٜمل سمف واًمٗمتٜم٦م،  هذا إذا مل يٙمـ ًمف دظمٌؾ ُِم

 قمٜمٝمؿ، وًمق يم٤من ىمٚمٞمالً. واهلل أقمٚمؿ.

  

سمٕمُض ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ ىمد ُيرؾمؾ إمم ُمٙم٤مٍن ومٞمف أٟم٤مٌس أصمري٤مء ومػَمهم٥ُم ذم اًمذه٤مب، سمٞمٜمام 

ي اقمتذاره. وهذا ظمٓم٠مٌ، سمؾ  يمّٚمام يم٤من ًمق أرؾمؾ إمم أٟم٤مٍس وم٘مراء اقمتذر، وأشمك سماِم ي٘مقِّ

اعمٙم٤من أهٚمف وم٘مراء يمٚمام ازداد اخلػم أيمثر، وطمّمؾ ُمٜمٝمؿ اًم٘مٌقل أيمثر، سمخالف إصمري٤مء: 

ًا   إٓ ُمـ رطمؿ اهلل.–وم٢منَّ اٟم٘مٞم٤مدهؿ ًمٚمخػم، وإىم٤ٌمهلؿ قمٚمٞمف ىمٚمٞمٌؾ ضمدَّ

 صمؿَّ ىمّمد اًمٓم٤مًم٥م هق اًمٌٞم٤من واًمٜمّمح واإلرؿم٤مد واًمدقمقة واًمتٕمٚمٞمؿ، ٓ همػم.

ى أ ـْ يتحرَّ يف وإٟمَّف خُيِمك قمغم َُم ُم٤ميمـ إصمري٤مء أن ُيٗمتـ هبؿ، ويزيغ، وإذا يم٤من حترِّ

 هذا ِم٘مقشم٤ًم، ُمذُمقُم٤ًم، ويّمػم ىمدطم٤ًم ومٞمف، ومٙمٞمػ إذا ومتُـ هبؿ.

ـْ ُمريٍض،  ي إٓ ُِم ؾ، واًمتَّٕمٞمُّش.  ومال يّمدر هذا اًمتَّحرِّ ُُمٌتغم. ًمٞمس ًمف هؿٌّ إٓ اًمت٠ميمُّ

ي وم٘مٚمٞمٌؾ  قمقة ذم هذا اًمتحرِّ ـْ يٙمقن مهُّف اًمدَّ ًا.  وإن ُوضِمَد َُم ؽم ٟم٠ًمل اهلل ضِمدَّ ًِّ اًم

 اًمًالُم٦م.   و
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ذم ومْمؾ حم٦ٌِم اعم٤ًميملم وأٟمّمح سم٘مراءة يمالٍم مجٞمٍؾ ًمٚمح٤مومظ اسمـ رضم٥م 

اظمتٞم٤مر إومم ذم ذح طمدي٨م اظمتّم٤مم اعمأل "واًمٗم٘مراء وجم٤مًمًتٝمؿ، وذًمؽ ذم رؾم٤مًمتف 

وُم٤م  -85)ص: "اجل٤مُمع اعمٜمتخ٥م  ُمـ رؾم٤مئؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م"وٛمـ  "إقمغم

  اًمري٤مض. وم٢مٟمَّف ٟمٗمٞمٌس ذم سم٤مسمف.–اعم١ميد  سمٕمد( ط: دار
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ـْ سم٤مِب  ة ي٠ميت هلؿ اًمِمٞمٓم٤من ُِم ًا: ٕنَّ هم٤مًم٥َِم اعمٜمتٙمًلم سم٥ًٌم اعم٤مدَّ هذا سم٤مٌب ُمٝمٌؿ ضِمدَّ

ة، اًمت٠َّمويؾ، ومؽماه يتً ل، ويًتنمف ًمٚمامدَّ ًٓ احلٗم٤مظ أو يًت٘مٌؾ أُمقال اجلٛمٕمٞم٤مت قَّ ُمت٠موِّ

قمقة وُمٜم٤مسهت٤م، أو احلٗم٤مظ قمغم اًمٕمٚمؿ، أو اًم٘مٞم٤مم سمح٤مضم٦ِم اًمٓمالب، وُمٕم٤موٟم٦م  قمغم اًمدَّ

اعمحت٤مضملم، وهمػم ذًمَِؽ. وًمرسمَّام َوىَمَع ذم اًمٙمذب، واخلّمقُم٦م واًمٗمجقر، واًمٖمٞم٦ٌم 

ق واًمتَّ  ك )اًمت٠مويؾ!!(.واًمٜمٛمٞمٛم٦م، واهلْجر، واًمتَّٗمرُّ ة، حت٧م ُمًٛمَّ ب سم٥ًٌم اعم٤مدَّ  حزُّ

 وهذا هق اعمدظمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٗم٤ًمد اًمذي ومتحف اًمِمٞمٓم٤من قمغم ه١مٓء اعمرى.

  أٟم٤مل سمف ؿمٞمئ٤مً  ذم ُم٤ٌمٍح  تلويلً قمغم ٟمٗمز  ٚم٧ُم شم٠مُمَّ  :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي

 .رٌ دَ ُمـ اًمدٟمٞم٤م، إٓ أٟمف ذم سم٤مب اًمقرع يمَ 

 ومذه٧ٌم طمالوة اعمٕم٤مُمٚم٦م هلل شمٕم٤ممم. :يـاًمدِّ  ومرأيتف أوًٓ ىمد اطمتٚم٥م درَّ 

 ومقىمع اًمٗم٘مد ًمٚمح٤مًملم. :صمؿ قم٤مد وم٘مٚمص رضع طمٚمٌل ًمف

ف، ومّمقدر. ٚمِّ مجع ُم٤مًٓ ُمـ همػم طمِ  فم٤مملٍ  وم٘مٚم٧م ًمٜمٗمز: ُم٤م ُمثٚمؽ إٓ يمٛمثؾ والٍ 

 وم٠مظمذ ُمٜمف اًمذي مجع، وأًمزم ُم٤م مل جيٛمع.

ٜم٤مل ُم٤م قمٜمده ٓ يُ ، وعُ ٤مدَ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٓ خُي  :لويؾالتَّ  مـ فسودِ  احلذرَ  فوحلذرَ 

 .(8)ا.هـ  سمٛمٕمّمٞمتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. 84)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (8)
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  ُمـ ُم٘م٤مرسم٦م اًمٗمتٜم٦م. وىمؾ أن ي٘م٤مرهب٤م إٓ ُمـ  ومتٜم٦مٍ  أقمٔمؿَ  ُم٤م رأي٧ُم : وىم٤مل

 وُمـ طم٤مم طمقل احلٛمك يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمف.. ي٘مع ومٞمٝم٤م

فم٤مهره٤م اًمتحريؿ وحتتٛمؾ اإلسم٤مطم٦م، إذ  ةٍ ذَّ قمغم ًمِ  ةً ىم٤مل سمٕمض اعمٕمتؼميـ: ىمدرت ُمرَّ 

 د.إُمر ومٞمٝم٤م ُمردَّ 

قمٚمٞمف وم٢مذا  اعم٘مدورَ  ِب ُم٤م شم٘مدر ومٚمٝمذا شمؽمك، وم٘م٤مرِ  ٜمٗمس وم٘م٤مًم٧م: أٟم٧َم ومج٤مهدت اًم

 شم٤مريم٤مً طم٘مٞم٘م٦م. يمٜم٧َم  ومؽميم٧َم  ٜم٧َم متٙمَّ 

وإن يم٤من -أرشمٜمل ومٞمف اجلقاز  تلويؾأظمرى ذم  ةً ُمرَّ  ، صمؿ قم٤مودتُّ وشمريم٧ُم  ومٗمٕمٚم٧ُم 

 إُمر حيتٛمؾ.

 ذم ىمٚمٌل خلقف أن يٙمقن إُمر حمرُم٤مً. ر ذًمؽ فمٚمٛم٦مً ومٚمام واوم٘متٝم٤م أصمَّ 

سم٤مًمؽمظمص واًمت٠مويؾ، وشم٤مرة أىمقى قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمج٤مهدة  َّن٤م شم٤مرة شم٘مقى قمكمَّ أ ومرأي٧ُم 

 وآُمتٜم٤مع.

ـ أن يٙمقن ذًمؽ إُمر حمٔمقرًا، صمؿ أرى قم٤مضمالً شم٠مصمػم ذًمؽ مل آُمَ  وم٢مذا شمرظمّم٧ُم 

 اًمٗمٕمؾ ذم اًم٘مٚم٥م.

 ر ومٚمؿ أرَ ذم ىمٓمع ـمٛمٕمٝم٤م ُمـ ذًمؽ إُمر اعم١مصمِّ  رُت شمٗمٙمَّ  بولتلويؾـ قمٚمٞمٝم٤م ومٚمام مل آُمَ 

هل٤م: ىمدري أن هذا إُمر ُم٤ٌمح ىمٓمٕم٤مً، ومقاهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق  ٚم٧ُم ذًمؽ إٓ سم٠من ىم

 إًمٞمف. ٕقمدتُّ 

ٕن  :ذم اُمتٜم٤مقمٝم٤م فُ وم٤مٟم٘مٓمع ـمٛمٕمٝم٤م سم٤مًمٞمٛملم واعمٕم٤مهدة، وهذا أسمٚمغ دواء وضمدشمُّ 

 .تلويؾفو ٓ يبؾغ إىل أن تلمر بوحلـٌ والتؽػر
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ن طم٤مُمالً وشمرك اًمؽمظمص ومٞمام جيقز إذا يم٤م ،وم٠مضمقد إؿمٞم٤مء ىمٓمع أؾم٤ٌمب اًمٗمتـ

 .(8)ا.هـ  واهلل اعمقومؼ .وُم١مدي٤ًم إمم ُم٤م ٓ جيقز

  ـِ وىم٤مل َـّ َُم ٕم٦م  : ٓ شمٖمٌٓمَّ ًَّ ٚم٧َم شمٚمؽ اًم اشمًََّع ًمف أُمَر اًمدٟمٞم٤م: وم٢مٟمََّؽ إذا شم٠مُمَّ

يـ،  ص كػَسَؽ ف تلويؾرأيتٝم٤م وٞم٘م٤مً ذم أُْمِر اًمدِّ ، ومٕمٛمرك ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمٌؾ ا.هـ وٓ ُترخِّ

(2) . 



  اعمت٠موًمقن أصٜم٤مف قمديدة، سمح٥ًم اًم٤ٌمقم٨م هلؿ ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :

ذم اًمت٠مويؾ  وأقمٔمٛمٝمؿ شمقهمالً ، ووومقره٤مقمغم اًمت٠مويؾ، وسمح٥ًم ىمّمقر أومٝم٤مُمٝمؿ، 

ومٙمٚمام ؾم٤مء ىمّمده وىمٍم ومٝمٛمف يم٤من شم٠مويٚمف أؿمد  ،ُمـ ومًد ىمّمده وومٝمٛمف :اًم٤ٌمـمؾ

 .اٟمحراوم٤مً 

سمؾ يٙمقن قمغم سمّمػمة ُمـ  ،ع هقى ُمـ همػم ؿمٌٝم٦مومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن شم٠مويٚمف ًمٜمق

 .احلؼ

 .وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن شم٠مويٚمف ًمٜمقع ؿمٌٝم٦م قمرو٧م ًمف أظمٗم٧م قمٚمٞمف احلؼ

سمؾ يٙمقن قمغم سمّمػمة ُمـ  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن شم٠مويٚمف ًمٜمقع هدى ُمـ همػم ؿمٌٝم٦م

 .احلؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. 893-889)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (8)

 اًمٕمريب.  ( ط: دار اًمٙمت٤مب436)ص: "صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (2)
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 . (8)ا.هـ  وُمٜمٝمؿ ُمـ جيتٛمع ًمف إُمران اهلقى ذم اًم٘مّمد واًمِمٌٝم٦م ذم اًمٕمٚمؿ



  يـ واًمدٟمٞم٤م هق ُمـ اًمت٠مويؾ اًمذي ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ : أصُؾ ظَمَراِب اًمدِّ

مل ُيرْده اهلل ورؾمقًمف، وٓ دلَّ قمٚمٞمف أٟمَّف ُمراده، وهؾ اظمتٚمٗم٧ِم إُمؿ قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ إٓ 

ـْ سم٤مسمف دظمؾ سم٤مًمت٠مويؾ؟ وهؾ وىمٕم٧ِم ذم إُم٦م ومتٜم٦م يمٌػمة أو صٖمػمة إٓ سم ٤مًمت٠مويؾ؟ ومِٛم

 . (2)إًمٞمٝم٤م، وهؾ ُأِري٘م٧م دُم٤مء اعمًٚمٛملم ذم اًمٗمتـ إٓ سم٤مًمت٠مويؾ ا.هـ 

  ًمق ذهٌْٜم٤َم ٟمًتققم٥ُم ُم٤م ضمٜم٤َمه اًمت٠مويؾ قمغم اًمدٟمٞم٤م واًمديـ وُم٤م ٟم٤مَل وىم٤مل :

َة أؾمٗم٤مٍر، واهلل اعمًتٕم٤من  ٤مِد ٓؾمتدقمك ذًمَِؽ قِمدَّ ًَ ـَ اًمَٗم ـَ إُمِؿ ىمدياًم وطمديث٤مً سمًٌٌف ُِم ُِم

 .(4) ا.هـ

  أصٌؾ يمؾ  -يٕمٜمل اًمت٠مويالت اًم٤ٌمـمٚم٦م–: ًمٙمٜمَّٝم٤م ذم مجٚم٦م اًم٘مقل وىم٤مل

وم٤ًمٍد وومتٜم٦ٍم، وأؾم٤مُس يمؾِّ والًم٦ٍم وسمدقم٦م، واعمقًمدة ًمٙمؾِّ اظمتالٍف وومرىم٦م، واًمٜم٤مدم٦م 

ـٍ وقمداوٍة وسمٖمْم٦م ا.هـ  .(3) أؾم٤ٌمَب يمؾِّ شم٤ٌمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًم٘م٤مهرة. -( ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 3/488) "إقمالم اعمقىمٕملم"اٟمٔمر  (8)

 اًم٘م٤مهرة. -( ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 3/483) "إقمالم اعمقىمٕملم"اٟمٔمر  (2)

 اًم٘م٤مهرة. -( ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 3/485) "إقمالم اعمقىمٕملم"اٟمٔمر  (4)

 اًم٘م٤مهرة. -( ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م 8/439) "اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م"اٟمٔمر  (3)
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ـٍ  وذًمؽ ذم يمت٤مسمف  وًمف يمالٌم يٓمقُل ذيمره سملمَّ ومٞمف ُمٗم٤مؾمَد اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمِؾ سمٌٞم٤من طمً

(، 485-3/482) "إقمالم اعمقىمٕملم"(، و488-8/438اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م )"

 ومٚمػُمضَمع إًمٞمٝمام ًمَِزاُم٤مً.

ـْ هذا اًم٤ٌمب اخلٓمػم،  ـَ آٟمحراف سم٥ًٌم اعم٤مدة ُِم ومٕمغم ـم٤مًم٥ِِم اًمٕمٚمؿ احلذر ُِم

٤ميمؿ.  ؾمٚمَّٛمٜم٤م اهلل وإيَّ
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ـَ آظمتاِلِف واًمتٜم٤مزع سملم سمٕمِض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ  قم٘مدتُّ هذه اًم٤ٌمب عم٤َِم ىمد ؿم٤مهدٟم٤م ُِم

ة. قم٤مِة إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٥ًٌم اعم٤مدَّ  واًمدُّ

ـْ ظِمالِل ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم سم٤مب ومتٜم٦م اعم٤مدة ٟمٕمٚمُؿ أٟمَّف ٓ ُيًتٌٕمد أن حيّمؾ أيُّ ذٍّ   وُِم

ـَ  ِة، ُِم ، وؾمقاء يم٤من اًمنمُّ ىم٤مسًا قمغم ص٤مطمٌِِف، أو إمم اًمنمك أدٟمك ُمٕمّمٞم٦مٍ سم٥ًٌم اعم٤مدَّ

َي٤ًم إمم همػمه.  ُمتٕمدِّ

٥مُّ واًمِمتؿ واهلجر واًمتٌديع  ًُّ ِة: اًم َي٦ِم إمم اًمٖمػم سم٥ًٌم اعم٤مدَّ ور اعمتٕمدِّ ـَ اًمنمُّ وُِم

ب، واًم٘متؾ، وهمػم ذًمؽ.  واًمتٗمًٞمؼ، واًميَّ

واًمردَّ واًمتٌديع واهلَْجَر سملم سمٕمِض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ٟمِجُد يمثػمًا وإٟمَّٜم٤م طملم ٟمرى إظمذ 

ؾ قمغم سمٖمٞمتف اًمدٟمٞمقي٦م  ُمٜمف إن مل يٙمـ أيمثره سم٥ًٌم اًمدٟمٞم٤م، وإٟمَّام سمٕمْمٝمؿ مل يتحّمَّ

ُؾ إمم شمٌديٕمف  ـْ صمؿَّ يٚمتٛمس ُم٤م سمف يتقصَّ ؾ قمٚمٞمٝم٤م: ومٞمحًده قمٚمٞمٝم٤م، وُِم وص٤مطمٌف حتّمَّ

شمِِف وأظمٓم٤مئف َّٓ ـَ - وشمٗمًٞم٘مف، ومٞمتتٌَّع سمٕمَض ز ُمع أٟمَّف ُِمـ أهؾ اًمًٜم٦م، وٓ يًٚمؿ ُمٜم٤َّم ُِم

يـ، وآٟمت٘م٤مم  ،-اخلٓم٠م ومٞمٓمػم هب٤م ومرطم٤مً، ومٞمِمٞمٕمٝم٤م ويذيٕمٝم٤م، ُُمٔمِٝمَراً اًمٖمػمَة قمغم اًمدِّ

اٌب أٌذ، سمؾ أصؾ يمالُمف وهمػمشمف اًمدٟمٞم٤م، ومٝمذا اًمٗمٕمؾ  واًمٖمْم٥م ًمربِّ اًمٕم٤معملم، وهق يمذَّ

 ُمٜمف فمٚمٌؿ قمٔمٞمٌؿ، وشمٕمدي وسمٖمل، ييُّ سمِِف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

ـَ اًمتَّٜم٤مُزع وآظمت ٤مر: ومذاك يريد أن شمّمؾ إًمٞمف إُمقال، وُِم الف اًمتزاطمؿ قمغم اًمتُّجَّ

قمقي، وٓ ؾمٞمام إذا قَمِٚمَؿ  قن ذم اًمٗمِمؾ اًمدَّ ة، ويتًٌٌَّ وأظمر يمذًمؽ، ومٞمتزامحقن قمغم اعم٤مدَّ

ـْ إرؾم٤مِل اعم٤مل إًمٞمٝمؿ، ويٕمٚمؿ أنَّ ه١مٓء  ٝمؿ ويٛمتٜمع ُِم اًمت٤َّمضمُر ُمٜمٝمؿ ذًمؽ، وم٢مٟمَّف ؾمٞمذُمُّ
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وم٤مٍت شمٕمقد قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمًقا ص٤مدىملم ذم دقمقهتؿ، و ف سمٕمد ذًمَِؽ سمتٍمُّ َّنؿ، وشمٍمَّ ًمرسمَّام ظمقَّ

 وقمغم دقمقهتؿ سماِم ٓ حُتٛمد قم٘م٤ٌمه. 

ة،  ـَ اعم٤مدَّ ـَ اًمتٜم٤مزع وآظمتالف إقمٓم٤مء سمٕمِض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم يًػمًا ُِم وُِم

ـْ ُهٜم٤م  ل: وُِم ىمد حيُّمؾ اخلّم٤مم وؾمقء واًمٌٕمض أظمر يرسمق قمغم قمٓم٤مء اًمٌٕمض إوَّ

ـَ  ـَ اعم٤مل ىمٚمٞمالً، وأظمر أقمٓم٤مه  اًمٌٕمض اعم٘م٤مل ُِم يمثػمًا، إول، عم٤مذا أقمٓم٤مين ومالٌن يمذا ُِم

سم٤مًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل وؾمقء اًمِٗمٕم٤مل، سماِم ُي٥ًٌِّم اًمٗمرىم٦م وآظمتالف  ويٌ٘مك يدوك ًمٞم٤مًمٞمف وإي٤مُمف

 واًمتٜم٤مزع. 

ـْ وضمٝمف احلالل وًمٞمس ومٞمف أدٟمك ؿُمٌْٝم٦ٍم.  وُم٤م قَمِٚمَؿ أنَّ هذا ِرزٌق ؾم٤مىَمُف اهللُ إًمٞمف، ُِم

ًمّمٜمُػ اعمُٕم٤مِرُض ظمًٞمٌس: طم٤مؾمٌد، طم٤مىمٌد، ٓ ُي٤ٌممم سمف، وٓ سمٗمجقره وظِمَّم٤مُِمِف، ومٝمذا ا

ر سم٤مهلل ضمؾَّ وقمال،  ٕٟمَّف ُمٕمؽِمٌض قمغم ىمْم٤مء اهلل وىمَدِرِه، ُمٗمتقٌن سم٤معم٤مل. ومٞمُٜمّمح، وُيذيمَّ

ـْ ومتٜمتف.  ر ُمٜمف وُِم َّٓ طُمذِّ  وم٢من شم٤مب وأصٚمح ومٜمٕمؿَّ ذاك، وإ

: صقر اًمتٜم٤مزع سملم سمٕمض ـمٚمٌ قمغم  هقإٟمَّام ُم٤م ذيمرشمف يمثػمة، و ٦م اًمٕمٚمؿوقمغم يُمؾٍّ

 ل.٤مثؾمٌٞمؾ اعم

ة، وًمٜمْمع  ق واًمتٜم٤مزع سم٥ًٌم اعم٤مدَّ ـَ آظمتالف واًمتٗمرُّ واعمُراُد هق: أن ٟمحذَر ُِم

قَم٤مِة إُمقَر ذم ُمقاوٕمٝم٤م،  م سمٞم٤مُٟمُف ذم )سَم٤مٌب: َٟمَّم٤مئُح َوشَمْقضِمٞمَٝم٤مٌت ًمٚمدُّ قمغم طم٥ًم ُم٤م شم٘مدَّ

قْمَقةِ اًمَّ  اِف قَمغَم اًمدَّ ١ُموًمٞم٦ََّم اإِلْذَ ًْ ُٚمقا َُم ـَ حَتٛمَّ واهلل وًمٜمتؼ اهلل قمزَّ وضمؾَّ ذم أظمقشمٜم٤م،  (،ِذي

 اعمقومِّؼ.
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ب اًمٕمٚمؿ  ق -وومَّ٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ–إظمقايِن ـمالَّ : إنَّ اهللَ قمزَّ وضمؾَّ َّنك قمـ اًمتَّٗمرُّ

ـْ أظمالق اًمٙم٤مومريـ  ـْ أظمالق اعم١مُمٜملم، سمؾ هق ُِم َ أنَّ هذا ًمٞمس ُِم وآظمتالف، وسملمَّ

ۓ    ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے﴿ل شمٕم٤ممم: واعمنميملم، وم٘م٤م

﮵  ﮴   ﮳   ﮲   وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [835]آل قمٛمران:  ﴾ۓ 

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  

ڃ  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [42-48]اًمروم: ﴾حئ  مئ  ىئ  يئ  جب ی  جئ ی  ی

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ

 .[859]إٟمٕم٤مم: ﴾ڑ ڑ  

ِق ذم ديٜمِِف، وم٘م٤مل وطَم٨مَّ قمغم آقمتّم٤مم سمٙمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمِّف  ، وَّنك قمـ اًمتٗمرُّ

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ          ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿شمٕم٤ممم: 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  

 .[834]آل قمٛمران:  ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ ڑ

٦ًم واطمدة، ٓ ومرق ًمٕمريٍب قمغم أقمجٛمٍل وٓ ٕسمٞمَض قمغم أؾمقد  وسملمَّ أنَّ  ٦م أُمَّ هذه إُمَّ

ڀ  ٺ   ﴿إٓ سم٤مًمت٘مقى، ومٞمج٥م آضمتامع قمٚمٞمٝم٤م، وٓ جيقز آومؽماق، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [92]إٟمٌٞم٤مء: ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

﮵ ﮶ ﴿ ﮴    ﮳   ﮲    .[52]اعم١مُمٜمقن: ﴾ے  ے  ۓ  ۓ   
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اهلل ًمٜم٤م، ريض ًمٜم٤م آضمتامع وإًُمٗم٦م واًم٘مقة ذم ديـ اهلل،  وهذا هق اًمذي روٞمف

: َوَيْؽَرُه لَُؽْؿ َثلًَثو ،َيْرََض لَُؽْؿ َثلًَثو إِنَّ اللَ»: وًمٜمٍمة ديٜمف، ىم٤مل رؾمقُل اهللِ 

ُكقا بِِف َصقْئًو ََض لَُؽْؿ َأْن َتْعبُُدوُه َوَٓ ُتَّْشِ قًعو َوَٓ مَجِ  ْن َتْعتَِصُؿقا بَِحبِْؾ اللَِوأَ  ،َفَرْ

ُققا َمالِ  ،قِقَؾ َوَقوَل  :َوَيْؽَرُه لَُؽؿْ ، َتَػرَّ . رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ «َوإَِضوَظَي ادَْولِ  ،َوَكثَْرَة السُّ

 .(، قمـ أيب هريرة8785)

ق اًمّمػَّ ويًٕمك سم٤محلزسمٞم٦م ذم أوؾم٤مط  وسملمَّ رؾمقُل اهلل  ـْ ُيٗمرِّ قم٘مقسم٦َم َُم

ُف َشتَُؽقُن َهـَوٌت َوَهـَوٌت »: اعمًٚمٛملم ومْمالً قمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل  ـْ أََراَد  ،إِكَّ َفَؿ

ِي َوهْ  َق َأْمَر َهِذِه إُمَّ ـْ َكونَ  7مَجِقعٌ  لَ َأْن ُيَػرِّ ـًو َم
قِْػ َكوئِ ُبقُه بِولسَّ . رواه ُمًٚمؿ «َفوْْضِ

 .(، قمـ قمرومج٦م 8852سمرىمؿ )

ـْ َأَتوُكْؿ َوَأْمُرُكْؿ مَجِقٌع َظَذ َرُجٍؾ َواِحدٍ »وذم ًمٗمٍظ:  ُيِريُد َأْن َيُشؼَّ َظَصوُكْؿ أَْو  َم

وَظتَُؽْؿ َفوْقتُُؾقهُ  َق مَجَ  . «ُيَػرِّ

 وهذا قم٤مئٌد إمم وزمِّ إُمر، ٓ إمم اًمرقمٞم٦م. 

ق واحلزسمٞم٦م، سم٠ميِّ ؾم٥ٌٍم يم٤من.  ومٝمذه إدًم٦م وهمػمه٤م يمثػٌم شمٜمٝمك قمـ اًمتٗمرُّ



پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿ لُّ قمغم ذًمَِؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:يد

وم٤مًمتٜم٤مزع ؾم٥ٌٌم قمٔمٞمٌؿ ُمـ أؾم٤ٌمب ، [36]إٟمٗم٤مل: ﴾ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ

ـْ ُدقم٤مٍة  ـْ قُمٚمامء وُمِم٤ميخ اٟمحرومقا، ويمؿ ُِم ـْ إظمقٍة ؾم٘مٓمقا، ويمؿ ُِم اًمٗمِمؾ. يمؿ ُِم
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ـْ أضمِؾ اعم٤مدَّ  اء آظمتالف واًمتٜم٤مزع ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ُِم ة، وطَمَّمَؾ قَمِ٘م٥َم ذًمَِؽ اٟمتٙمًقا ضمرَّ

 اًمٗمِمُؾ اًمٕمٔمٞمؿ ذم دقمقهتؿ. ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

ى إمم اًمٕم٘م٤مئد، واًمٕم٤ٌمدات، وإظمالق واعمٕم٤مُمالت، وأقمامل  صمؿَّ إنَّ اًمٗمِمؾ يتٕمدَّ

ع احلزسمٞم٦م،  ـْ صمؿَّ ي١مدِّي إمم ٟمْزع اهلٞم٦ٌم واًم٘مّقة، وحتّمؾ اًمٗمتـ يمثػماً، وشمتقؾمَّ اًمدٟمٞم٤م، وُِم

واًمٙمٞمد، واعمٙمر، واخلداع، واًمٖمش، واخلٞم٤مٟم٦م، واًمتَّجًس،  وسم٤مًمت٤َّمزم حيّمؾ اًم٘متؾ،

حٜم٤مء، واهلْجر، واًمٖمٞم٦ٌم، واًمٜمٛمٞمٛم٦م، واًمٓمٕمـ ذم إقمراض، وهمػم  واًمٌٖمْم٤مء ، واًمِمَّ

اء اًمتٜم٤مزع وآظمتالف. ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.   ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمرَّ



ـْ زرع اًمٗمرىم٦م ذم أوؾم٤مط ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمَّف ىمد اسمتدَع، واًمتٗمريؼ سملم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ  َُم

ـْ أظمصِّ أوص٤مف اعمٌتدقم٦م.  واًمدقم٤مة إمم اهلل ُِم

  واًمٌدقم٦م ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمٗمرىم٦م يمام أنَّ اًمًٜم٦م : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(8)ـ ٦م، يمام ُي٘م٤مل: أهؾ اًمٌدقم٦م واًمٗمرىم٦م ا.هُم٘مروٟم٦م سم٤مجلامقم٦م، ومٞمُ٘م٤مل: أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم

  واًمٗمرىم٦م ُمـ أظمّص أوص٤مف اعمٌتدقم٦م: ىم٤مل اهلل وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل :

 [859]إٟمٕم٤مم: ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ﴿ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 .(8)ا.هـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًم٘م٤مهرة. -( ط: دار احلدي٨م 47)ص: "ؾمت٘م٤مُم٦مآ"اٟمٔمر  (8)
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  ومٕمدم آًمتٗم٤مت إمم ُم٤م "اًمٗمت٤موى اًمٙمقيتٞم٦م"يمام ذم  وىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمين :

ن قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يٕمقد سم٤مًمٜم٤مس سمٕمد أن اشمٗم٘مقا إمم اًمٗمرىم٦م اًمتل شم٤ٌمقمد سمٞمٜمٝمؿ، يمام يم٤م

﴿يُمؾُّ طِمْزٍب سماَِم ًَمَدُْيِْؿ سم٤مقمدت ُمـ ىمٌؾ سملم يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم، ومجٕمٚمتٝمؿ ؿمٞمٕم٤مً وأطمزاسم٤مً 

 .(2)ا.هـ  ﴾وَمِرطُمقنَ 



ـْ أهؾ اًمًٜم٦م  ُأًمِٗم٧ُم ٟمٔمرَ  قم٤مة إمم اهلل ُِم ـْ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمدُّ  -وومَّ٘مٝمؿ اهلل–إضمٚم٦َِّم ُِم

إمم اًمتَّٗمٓمُّـ ًمٚمٛمدؾمقؾملم ذم أوؾم٤مط أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، وم٢منَّ سمٕمَْمٝمؿ ىمد يٜمدسُّ ذم 

٦م ووضم٤مه٦م  ِة، ُئمٝمر أنَّ ًمف دم٤َّمراً وًمف وؾم٤مـم٦م ىمقيَّ ق سمٞمٜمٝمؿ سم٤معم٤مدَّ أوؾم٤مط أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمُٗمرِّ

ُٛمٝم٤م ًمٌٕمض ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ دون اًمٌٕمض أظمر، قمٜمدهؿ، ومٞمُ  ًِّ ٕمٓمك أُمقآً يمثػمة، ومٞمُ٘م

ـْ سمٞمٜمف وسملم سمٕمِض إظمقاٟمِِف ؿمحٜم٤مء،  ى ذم إقمٓم٤مئف َُم ُص أٟم٤مؾم٤ًم دون همػمهؿ، ويتحرَّ وخُيّمِّ

أو سمٞمٜمف وسملم ؿمٞمخف ؿمحٜم٤مء، ًمٞمٖمٞمظ ؿمٞمَخُف، وسم٤مًمت٤َّمزم حيّمؾ ذم اًمٜمٗمقِس ُم٤م حيّمؾ، 

ـْ وًمرسمَّام ىم٤مم اعمُٕمٓمك سمزرع ومتٜم٦م سم ٤معم٤مدة سملم اًمٓمالب وؿمٞمخٝمؿ ًمٞمٖمٞمٔمف ويٗمتٜمٝمؿ قمٚمٞمف. وُِم

 .  صمؿَّ حتّمؾ ومتٜم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦ٌم ٓ يٕمٚمؿ ُمٗم٤مؾمده٤م إٓ اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/238) "آقمتّم٤مم"اٟمٔمر  (8) =

 ( ط: دار اًمْمٞم٤مء. 24-22مجع قمٛمرو قمٌد اعمٜمٕمؿ )ص: "اًمٗمت٤موى اًمٙمقيتٞم٦م"اٟمٔمر  (2)
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ـْ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وإؿمٕم٤مًمف ًمٜم٤مره٤م قمغم  ـَ ُِم
ـْ وُمتِ وهذا ىمد طمّمؾ يمثػماً، وُم٤م ومتٜم٦م َُم

ٌػمًا قمغم ُم٤م ذم دار احلدي٨م سمدُم٤مج إٓ دًمٞمالً يم -طمٗمٔمف اهلل–ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م احلجقري 

 ذيمرٟم٤م. واهلل اعمًتٕم٤من.

قمغم أٟمَّٜم٤م ٓ ٟمتٝمؿ أطمداً سم٤مًمدؾم٤مؾم٦م سمٖمػم سمره٤مٍن واوٍح وٓ دًمٞمٍؾ سيح، سمؾ ٟمحٛمُؾ 

ـْ أفمٝمَر اخلػَم واًمتٕم٤مون واًمٜمٍمة اعمحٛمَؾ احلًـ، إٓ إذا أفمٝمر ظمالف ذًمَِؽ.  َُم



ـأرْدتَّ أن شمٜمزِ إذا  ًَ ـْ ٟمٗمًؽ، وأن حُي سمَِؽ اًمٔمَّـ: إذا َوَصؾ إًمٞمؽ ُم٤مٌل  َع اًمِمٌٝم٦َم قم

ـْ أيِّ ضمٝم٦ٍم يم٤مٟم٧ْم وم٠مقمٚمؿ ؿمٞمَخ ذًمَِؽ اعمٙم٤من اًمذي أٟم٧َم ومٞمف:  ـْ أيِّ ؿَمخٍص يم٤من وُِم ُِم

 ٕٟمََّؽ وؾمٞمٌط وًم٧ًَم ُم٤مًمِٙم٤مً ًمٚمامل هذا رٌء.

َؽ شم٘مًٞمُٛمُف ًمٓمالب ؿمٞمخؽ رٌء آظمر طمتَّك وإن يمٜم٧َم ُم٤مًمَِٙم٤ًم ًمٚمامل ومال يٜمٌٖمل ًمَ 

ف اًمًٞم ـَ اًمتٍمُّ ، ئدون أن يٕمٚمَؿ هق، ودون أظمٍذ عمِمقرشمِِف وأٟم٧َم ذم ُمريمزه: وم٢منَّ هذا ُِم

وُِمـ ؾمقء إدب ُمٕمف، ويٜمت٩م قم٘مٌف ومتٜم٤ًم سملم اًمٓمالب أٟمٗمًٝمؿ، وسملم ؿمٞمخٝمؿ. واًمَ٘مّْمُد 

 هَق اًمٜمَّٗمع واسمتٖم٤مء إضمر، ٓ همػم.

قمقة.صمؿَّ إنَّ اًمِمٞمَخ أقمٚمؿ سمٓمالسمف ُِمٜمَْؽ   ، وسمِم١مون اًمدَّ

ـْ ُم٤مًمَِؽ وم٠مقمِٚمؿ ؿمٞمَخَؽ  وأيْم٤مً: إن يم٤من وٓ سمدَّ شمريد أن شُمٕمٓمل ـمالسم٤مً ُمٕمٞمَّٜملَم ُِم

ـْ هذا اًمِٗمٕمؾ أُمقراً، ُمٜمٝم٤م:  هبذا، وؿم٤موره: وم٢مٟمَّؽ شمًتٗمٞمد ُِم

 طُم٥مُّ ؿمٞمِخَؽ ًَمَؽ. – 8
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ف ذم اعم٤مل قمغم ُم٤م ؿمئ٧م ِوومؼ  – 2 إدًم٦م طمٞم٤مُؤُه ُِمٜمَْؽ، سماَِم ىمد يًٛمُح ًمَؽ أن شمتٍمَّ

 اًمنمقمٞم٦م.

 شمٕمٔمٞمٛمف وهٞمٌتف ًَمَؽ. – 4

وم٤مشمَِؽ. – 3  صم٘متُُف سمَِؽ وسمِتٍمُّ

 ؿمٙمره ًَمَؽ، وذيمرك سم٤مخلػم وإُم٤مٟم٦م. – 5

 شمقيمٞمُٚمؽ ذم أُمقٍر ٟم٤مومٕم٦ٍم ًمٚمدقمقِة، وإذاوُمَؽ قمغم ُم٤م يراه ُمٜم٤مؾِم٤ٌمً ًَمَؽ. – 6

صمؿَّ ومٕمٚمؽ هذا يًدُّ مجٞمع أسمقاب اعمٖمرولم، وحيّمؾ سمف آشمٗم٤مق وإًمٗم٦م، وؾمػم 

 إُمقر قمغم أطمًـ ُم٤م ُيرام.

وم٧م ذم اعم٤مل قمغم ُم٤م شمريد: وم٢منَّ اًمٜمٔمرَة شمٜمٕمٙمس  سمخالِف ُم٤م إذا مل شمًتنمه، سمؾ شمٍمَّ

ـَ إُمقر اًم٤ًمسم٘م٦م. ومٞمٜمٔمر إًمٞمؽ:  قمٚمٞمؽ مت٤مُم٤مً ظمالف ُم٤م ُذيِمَر ُِم

ـْ ـم٤مًمٌِِِف. – 8  سمٜمٔمرة ُمٕمٚمٍِّؿ ُُمًت٤مء ُِم

 وٓ يثؼ سمؽ وٓ سم٠مُم٤مٟمتؽ. – 2

ى سمَِؽ.وٓ يذيمرك سمخػٍم، وأىم – 4  ؾُّ أطمقاًمِِف ُئمٝمر قمدم اًمرِّ

 وٓ يًتحٞمل ُِمٜمَْؽ. – 3

ـْ صدره. – 5  وشمٜمتزع هٞمٌتَُؽ ُِم

 وُيزء سمَِؽ اًمٔمَّـ. – 6

ـَ إقمامل اعمتٕمٚمِّ٘م٦ِم سم٤معمريمز، إن مل حيجٌؽ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م. قمؽ وحيجٌُ  – 7  ـْ يمثػٍم ُِم
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ـْ إقمٓم٤مء أّي ـم٤مًم٥ٍِم دوَن إذٟمف،  – 8 اً زي٤مدًة قمغم ذًمَِؽ يٛمٜمَُٕمَؽ ُِم وإذا رآك ُمًتٛمرَّ

ـْ ُمريمزه.  ومل شم٠مظمذ سمٜمّمٞمحتف اوٓمرَّ إمم اًمتَّحذير ُِمٜمَْؽ، ورسمَّام ـمََرَدَك ُِم

.  وهمػم ذًمَِؽ ِم٤َّم ىمد يتَّخذه اًمِمٞمخ َُمَٕمَؽ. وم٤ٌمِدر سم٤مخلػِم ىمٌؾ أن شُم٤ٌمدر سم٤مًمنمِّ

ـْ أسمقاهِب٤م ىمٌؾ أن ي١مشمك إًمٞمؽ  واقمرف ًمٚمِمٞمخ طمرُمتَُف ىمٌؾ أن هُت٤مَن، وأِت إُمقَر ُِم

ـْ  دٍة. قم٤موم٤مين اهلل وإي٤َّمك. ُِم  أسمقاٍب ُمتٕمدِّ

اً ًمذريٕم٦م اًمٗمتٜم ٦م، وسُمٕمدًا قمـ يمؾِّ ؿمٌٝم٦ٍم وحِمٜم٦م، وإهمالىم٤ًم ًم٤ٌمب يمؾِّ ىمٚم٧ُم هذا ؾمدَّ

ب.  ُمٖمرٍض يًٕمك سم٤مًمتٗمريؼ واًمتٛمزيؼ واًمتَّحزُّ

ـِ اًمِمٞمُخ واًمٓم٤مًم٥ُم ذم صػٍّ واطمٍد ُمتَّٗم٘ملم قمغم اخلػم، شمًػم أُمقرهؿ قمغم  وًمٞمٙم

ـْ ضمٝمتِِف. أطمًـ ُم٤م ُيرام، ويمؾٌّ  ُد وُي٘م٤مِرُب ُِم  ُيًدِّ

وأىمقُل ًَمَؽ أظمل ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمِؿ: هؾ شمرى أن ُيٕمٓمك أطمُد ـمالسمَِؽ أُمقآً ـم٤مئٚم٦م صمؿَّ 

يريد دون أدٟمك ُمِمقرة، ودمد ـمالسمؽ يٚمتٗمقن طمقَل اعم٤مدة، ُم٤م ي٘مقم سمت٘مًٞمٛمٝم٤م قمغم 

 وحتّمؾ سملم سمٕمْمٝمؿ اًمٜمزاقم٤مت، وشُمزرع اًمٗمتٜم٦م ذم ُمريمزك؟ هؾ شمرى هبذا؟ 

 ٟمَّؽ ٓ شمرى سمف، ويمذًمَِؽ ؿمٞمُخَؽ ٓ يرى ُِمٜمْؽ هذا اًمِٗمٕمؾ.ٓ ؿمؽَّ أ



ِة ومتٜمتف، وم٢منَّ سمٕمَض إظمقاٟمِٜم٤م  دتُّ ـمرَق هذا اعمقوقع واًمتٍميح سمف ًمِمدَّ –شمٕمٛمَّ

ـْ أهِؾ اًمٌَِدِع: ًمٙمٜمَّٝمؿ يتٓمٚمَّٕمقن ىمد ٓ ي٠مظمذون أُم -وومَّ٘مٝمؿ اهلل ـَ اجلٛمٕمٞم٤مت وٓ ُِم قآً ُِم
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إمم شمِٚمَؽ إُمقال اًمتل ُيرؾمُٚمٝم٤م سمٕمُض اعمرى ِمَـّ يم٤مٟمقا يٓمٚمٌقن اًمٕمٚمؿ ذم أوؾم٤مـمٜم٤م، وٓ 

قمقة وقمغم ُمِم٤مخيٜم٤م إوم٤موؾ اًمث٤مسمتلم قمغم اًمًٜم٦َّم.  يتٗمٓمَّٜمقن ًمٗمتٜمتٝم٤م قمغم اًمدَّ

ـْ وضمٍف وـمري٘م٦ٍم ُأظمرى، ىمد  هذه إُمقال هل ُمٖم٤مزًم٦ٌم ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ، وَُمًٌخ هلؿ ُِم

ـْ ىِمٌَِٚمٝم٤م اًمٕمذاب واًمٗمتٜم٦م. ٜمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من سمحٚم٦ٍَّم ضمديدٍة، فم٤مهره٤م اًمرمح٦م، وسم٤مـمٜمٝم٤م ُِم  زيَّ

روا ًمِمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حيٞمك احلجقري  َح سم٠منَّ ُهٜم٤مك ـمالسم٤مً شمٜمٙمَّ واؾمٛمحقا زم أن ُأسِّ

ٌٓمقا سمٌِٕمِض اعم١ًموًملم ، وؾم٤مومروا إمم سمٕمض اًمٌٚمدان، وارشموًمدقمقشمف -ؾمٚمَّٛمف اهلل–

ٚمقا سمف، وومتٜمقا سمٕمَض ـمالسمف قمٚمٞمف،  ًمقا سم٤مؾمِٛمِف وسم٤مؾمِؿ دقمقشمف، ومت٠ميمَّ ٤مِر، وشمًقَّ واًمتُّجَّ

 وظم٤مٟمقه، وُم٤م زاًمقا إمم يقُمٜم٤م هذا.

إٟمَّٜمل أقمتؼُم ه١مٓء ُمٗمت٤مطم٤ًم قمٔمٞماًم عمًخ اًمدقم٤مِة وـمالب اًمٕمٚمؿ، وسومٝمؿ قمامَّ 

هؿ ومٞمف وذم دٟمٞم٤م  هؿ. يٜمٗمٕمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ إمم ُم٤م ييُّ

ذم أيِّ ُم٤مٍل يّمؾ إًمٞمَؽ ُمٜمٝمؿ، وم٢مٟمَّف  -طمٗمٔمف اهلل–وم٠مٟمّمح سم٤مؾمتِم٤مرِة ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك 

ت،  أقمرُف هبؿ وسمام هؿ ومٞمف ؾم٤مئرون، وقمغم أي٦م ـمري٘م٦ٍم يٜمتحٚمقن، وم٢منَّ إوو٤مع ىمد شمٖمػمَّ

ُـّ هبؿ  ـْ يمٜم٤َّم ٟمٔم ٤مج يمِمٗم٧م ًمٜم٤م طم٘م٤مئؼ قمـ سمٕمِض َُم ـْ دُمَّ وطمّمٚم٧م أُمقٌر سمٕمد ظمروضِمٜم٤َم ُِم

 ٕمُٚمَؽ شم٘مقل: اًمٚمٝمؿ اعمقَت وٓ اًمٗمْمٞمح٦م.ظمػمًا، سماِم جي

ـِ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م  أؾم٠مل اهلل أن يٍمف قمٜم٤َّم وقمـ ُمِم٤مخيٜم٤م وـمالسمِٜم٤م ؾمقء اًمِٗمت

 
ٍ
ب واعمرى، إٟمَّف قمغم يمؾِّ رء ؾ يمؾَّ خمّٓمٓم٤مت أهؾ اًمٌدع واًمتحزُّ سَمَٓمـ، وأن ُيٗمِمِّ

 ىمديٌر.
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٤مظم٦م  ًَّ سم٦ُم اًمٕمٚمامء، وُم ِخ ـمالب اًمٕمٚمؿ، وهل ُمذوِّ ًْ هذه اجلٛمٕمٞم٤مت ُمٗمت٤مٌح قمٔمٞمٌؿ عمَِ

ىم٧م سملم يمثػٍم ُمٜمٝمؿ،  اًمدقم٤مة، وم٘مد أطمدصم٧م ومتٜم٤ًم يمثػمًة ذم أوؾم٤مط اًمّم٤محللم، وومرَّ

 وضمٕمٚمتٝمؿ ؿَمَذَر َُمَذَر، سم٠مؾم٤مًمٞمٌٝم٤م وخمٓمٓم٤مهت٤م احلزسمٞم٦م اعمًٛمقُم٦م.

ـْ يٙمٗمل دًٓم٦م قمغم ذًمؽ: اٟم َـّ يم٤مٟمقا قمغم قمٚمٍؿ وؾمٜم٦ٍَّم ُِم حراُف جمٛمققم٦ٍم يمٌػمٍة ِِم

، رمحف اهلل ـمٚم٦ٌِم اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ِّ : اٟمتٛمقا إمم مجٕمٞم٦م اإلطم٤ًمن واحلٙمٛم٦م واًمؼمِّ

ـَ اجلٛمٕمٞم٤مت احلزسمٞم٦م.  وإطمٞم٤مء اًمؽماث، وهمػمه٤م ُِم

ـْ ـمٚم٦ٌمو وومَّ٘مف اهلل –ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حيٞمك احلجقري  اٟمحراف جمٛمققم٦ٍم يمٌػمٍة ُِم

٤مج وُُم٤ًمرقم٦م أصح٤مب اجلٛمٕمٞم٤مت إًمٞمٝمؿ.-طمٗمٔمفو ـْ دُمَّ  ، وٓ ؾمٞمام سمٕمد ظمروضِمٜم٤م ُِم

ـَ آومتت٤من هب٤م،  قم٤مِة ذم هذا اًمٕمٍم، ومحذار طمذار ُِم ومٗمتٜم٦ُم اجلٛمٕمٞم٤مت هل ومتٜم٦ُم اًمدُّ

ة.  َؽ سم٤مًمرهم٦ٌم إًمٞمٝم٤م، واًمتذًمُّؾ هل٤م ًمَْمْٕمِػ احل٤مل، وىمٚم٦َّم اعم٤مدَّ ًُ صُمؽ ٟمٗم  وٓ حُتدِّ

ـَ اهلل شم ضم٤مُل ٕم٤ممم: وم٢مذا مل شَمّْمؼِم ذم هذه أوٟم٦م ومٛمتك شَمّْمؼِم. واًمرِّ هذا اسمتالٌء ُِم

ـْ يْٛمً َف قمٜمد اًمّمدُم٦م إومم. وصَم٧ٌََم.ُمقاىمػ. واًمِمديد َُم ًَ  ُؽ ٟمٗم

ـْ ومتٜمتٝم٤م وم٘مد ُأًمِّٗم٧م يمت٥ٌم ذم ذًمؽ، وىم٤مم اًمٕمٚمامء سمٌٞم٤مَّن٤م  وُم٤م يتٕمٚمَّؼ سم٤مًمتحذير ُِمٜمْٝم٤م وُِم

ـَ اًمٌَِدِع واعمٕم٤ميص، وُم٤م وم ـَ اعمٗم٤مؾمد وإرضار اًمديٜمٞم٦م وسمٞم٤من ُم٤م هل قمٚمٞمف ُِم ٞمٝم٤م ُِم

 واًمدٟمٞمقي. وم٠ميمتٗمل سم٤مإلطم٤مًم٦ِم إًمٞمٝم٤م.

ـِ اٟمخدع  ـْ أوهل٤م إمم آظمره٤م هل ردٌّ قمٚمٞمٝمؿ وقمغم َُم وأيْم٤مً هذه اًمرؾم٤مًم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م ُِم

 هبؿ.
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وىمد شمٙمٚمَّٛمٜم٤م ذم سمٕمِض إسمقاب قمغم ظَمٓمَِر اؾمت٘م٤ٌمل إُمقال ُمٜمٝمؿ، واجلٚمقس 

 عمٜم٦َّم.ُمٕمٝمؿ، وآٟمٗمت٤مح هلؿ، وهلل احلٛمُد وا
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ة سم٤مؾمٛمٝم٤م. ومٞمدظمٚمقن  ًمقن، ويًتنمومقن ًمٚمامدَّ ًمّمقص اًمدقمقة: هؿ اًمذيـ يتًقَّ

٤مر، وي٠ًمًمقَّنؿ، أو يتٓمٚمٕمقن ويتنمومقن عم٤ِم ذم أيدُيؿ  قمغم إُمراء واًمقزراء واًمتجَّ

قمقة، وهؿ  :سم٤مؾمؿ اًمدَّ

ـْ ـمالب اًمٕمٚمؿ ٤مج، وؾم٤مومروا إمم  اعمٖمؽمسمقن ُِم سمالد احلرُملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمٜم٤م ذم دُمَّ

ًمقا ومٞمٝم٤م  -طمرؾمٝم٤م اهلل– قمقة اًمًٚمٗمٞم٦م، وهلؿ أيدي قمٜمد سمٕمِض اعم١ًموًملم وشمًقَّ سم٤مؾمؿ اًمدَّ

٤مر ؾمقاء يم٤مٟمقا هٜم٤م ذم اًمٞمٛمـ، أو ذم سمالد احلرُملم. ه١مٓء ص٤مروا  ة ُمٗمتقٟملمواًمتُّجَّ ، سم٤معم٤مدَّ

ـْ يروٟمف  ٓ ُيريمـ إًمٞمٝمؿ، وٓ ُيقصمؼ هبؿ، وىمد ص٤مر سمٕمْمٝمؿ ُيرؾِمُؾ أُمقآً ًمٌٕمِض َُم

 ومٞمٗمتٜمقٟمف قمـ اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦َّم، وقمـ ؿمٞمخٝمؿ.ُمقاوم٘م٤ًم هلؿ، 

ـْ : أن حيذروا -وومَّ٘مٜمل اهلل وإي٤َّمهؿ–وإينِّ أٟمّمُح إظمقاين ـمالب اًمٕمٚمؿ  ه١مٓء ُِم

ط،  ٍف ضمديٍد، هم٤مُمض، ومتٜمتٝمؿ ضم٤مءت سمٖمال اعمرى، وم٢منَّ  ًَّ وهل ُمدقم٤مٌة ًمالٟمحراف اعمٌُ

ٕمٝم٤م اًمٗم ـْ شمقؾمُّ قمقة اًمًٚمٗمٞم٦م.وٟمخِمك ُِم  ٤ًمد اًمٕمريض قمغم اًمدَّ

٤مج، اًمتٚمٌُس سم٘مْمٞم٦م  :ٝم٤مأصٚمُ و ـْ دُمَّ ٤مج. ظمروضمٜم٤م ُِم ي٘مقًمقن: هذا اعم٤مل ًمٓمالب  دُمَّ

ل  .قمٚماًم أنَّ هذا اعم٤مل ضم٤مء قمـ ـمريؼ آؾمتنماف واًمتٓمٚمُّع، وسمٕمْمف قمـ ـمريؼ اًمتًقُّ

قمقِة  اًمتٚمٌُّسأصٚمٝم٤م أيْم٤مً: و –وسمِمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حيٞمك احلجقري اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤مًمدَّ

ـْ هٜم٤م طمّمؾ ، -طمٗمٔمف اهلل ـْ وُِم ـْ ُم١ميٍِّد وُِم ظمالف سملم سمٕمِض إظمقاٟمٜم٤م هٜم٤م ذم اًمٞمٛمـ ومِٛم

ًمٞمس ُم١ميِّداً هلؿ وٓ ًمّمٜمٞمٕمٝمؿ هذا، سمؾ هق  -طمٗمٔمف اهلل–، قِمٚماَمً أنَّ ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك رادٍ 

اً  ٦ِم  -رومع اهلل ىمدره–ومٞمام سمٚمٖمٜمل. يمٞمػ ٓ: وؿمٞمخٜم٤م  ُمًت٤مٌء ُمٜمٝمؿ ضِمدَّ ُمٕمروٌف سم٤مًمٕمٗمَّ
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ـْ شمٌجُّ  هد واًمقَرِع، زد قمغم ذًمَِؽ ُم٤م يراه ُِم ِح ه١مٓء وشمٙمؼّمهؿ واًمّمٞم٤مٟم٦ِم واًمدي٤مٟم٦ِم واًمزُّ

ٟم٠ًمل  ، وإوم٤ًمدهؿ ًمٌٕمض ـمالسمف، وسومٝمؿ قمٜمف.٘م٤مر سمٕمْمٝمؿ ًمفوشمٓم٤موهلؿ قمٚمٞمف، واطمت

 اهلل اًمًالُم٦م.

قم٤مِة إمم اهلل قمـ اًمٕمٚمؿ واهلدى،  ومقا جمٛمققم٦مً سوأيْم٤ًم:  ـْ ـمٚم٦ٌِم اًمٕمٚمؿ واًمدُّ ُِم

ـَ  ٦ِم أنَّ اًمٗمتٜم٦م ىم٤مئٛم٦م ذم سمالدٟم٤م !!!. وىمد يٙمقن ه١مٓء اًمدقم٤مة ذم صمٖمرٍة قمٔمٞمٛم٦م ُِم سمحجَّ

ة اإليامن،  قمقة واًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، واًمِمج٤مقم٦م، واًمث٤ٌمت، وىمقَّ ظمرضمقا ذاسمقا،  وعم٤َّماًمدَّ

 ًة.وذاسم٧م دقمقهتؿ، وص٤مروا يم٠من مل يٙمقٟمقا دقم٤م

ؿ وُمتٜمقا سم٤مًمدٟمٞم٤م هٜم٤مك، وص٤مروا  وًم٘مد سمٚمٖمٜمل قمـ سمٕمِض ه١مٓء اعمخدوقملم أَّنَّ

–قم٤مـمٚملم قمـ أظمذ اًمدروس اًمٕمٚمٛمٞم٦م، طمتَّك ىم٤مل أطمدهؿ: ظُمدقمٜم٤م سمٗمالٍن وومالٍن وومالٍن 

هؿ  ، صمؿَّ هق يدقمق قمٚمٞمٝمؿ. -ؾمامَّ

ـْ ـمري٘متٝمؿ، وؾمػمهؿ اًمذي يًػمون قمٚمٞمف  ر إظمقاين ـمالب اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، وُِم وم٠مطمذِّ

قمقة. م. اًمٞمق ٚملم سم٤مؾمؿ اًمدَّ ؿ ص٤مروا دٟمٞمقيلم، ُمت٠ميمِّ  وم٢مَّنَّ

ٓ دمقز ُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ، وًمٞمٙمـ اًمٓم٤مًم٥م ُمتّمدي٤مً ًمٗمتٜمتٝمؿ، طم٤مزُم٤مً، 

ـْ اعمِم٤ميخ واًمدقم٤مة وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، ومّمٖمػمة  ٤م ومتٜم٦م يقؿِمُؽ أن شمْمؾَّ يمثػمًا ُِم ص٤مرُم٤ًم: وم٢مَّنَّ

 احلٙمٛم٦م ذم سمداي٦ِم أُمرهؿ.اًمٞمقم شمّمػم يمٌػمة اًمٖمد، يمام يم٤من أصح٤مب مجٕمٞم٦م اإلطم٤ًمن و

ـْ أصح٤مب  سمؾ ٟمخِمك إن مت٤مدى ه١مٓء ذم هذه اًمٗمتٜم٦م أن يّمػموا أؿمدَّ اٟمحراوم٤مً ُِم

 ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.اجلٛمٕمٞم٤مت. 
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ـْ -وومَّ٘مٜمل اهلل وإي٤مهؿ–صمؿَّ ًمٞمٕمٚمؿ إظمقاين ـمالُب اًمٕمٚمؿ  ؿ ىمد ُيٗمتٜمقن هبؿ ُِم : أَّنَّ

ٕمػ اعم٤مدي، وىمٚم٦َّم ذات اًمٞمد، ُمع ُم٤م ُيالىمقٟم ـَ اعمّم٤مقم٥م واعمت٤مقم٥م، ضمٝم٦م اًمْمَّ ف ُِم

روا أنَّ  وشمٙم٤مًم٥م اًمٗمتـ قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمٞمٙمقٟمقا قمغم صم٤ٌمٍت وُمقىمٍػ طم٤مزٍم راؾمٍخ، وًمٞمتذيمَّ

يـ، وذًمؽ ظمػٌم هلؿ  ـْ أضمِؾ اًمدِّ وٕمٗمٝمؿ ووم٘مرهؿ ويمؾ اعمت٤مقم٥م واعمِم٤مق قمٚمٞمٝمؿ هل ُِم

ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وهق اًمذي قمٚمٞمف إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محلقن، ومال يؽميمقن هذا آسمتالء ُمع 

ـَ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ،  يٙمقن قمٚمٞمٝمؿ وسم٤مًٓ وطمنًة ذم اًمدٟمٞم٤م  ويرهمٌقن ُم٤م ومٞمف ُِم
ٍ
ذم اسمتالء

 وأظمرة.

، وأن يٍمف قمٜم٤َّم وقمـ دقمقشمٜم٤م اًمًقء واعمٙمروه، وأٟمَّف ٟم٠ًمل اهلل أن يٕم٤مومٞمٜم٤م مجٞمٕم٤مً 

ـَ ناًمٙمقهمػم ُمٗمتقٟملم، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ احلقر سمٕمد إًمٞمف إذا أراد سمٜم٤م ومتٜم٦ًم أن ي٘مٌْمٜم٤م  ، وُِم

 ًم٦ِم سمٕمد اهلدى، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمِْٕمَؿ اًمقيمٞمؾ.اًمْمال

ُُمٝم٤م إلظم ٤م ، وؿمٗم٘م٦م. يمام أَّنَّ ، وطمرىم٦مقايِن ـمالب اًمٕمٚمؿ سم٢مظمالصٍ هذه ٟمّمٞمح٦ٌم أىمدِّ

ـ اًمٜمّمٞمح٦َم هل١مٓء اعمٗمت  لم. واهلل اعمًتٕم٤من. ٟمقشمتْمٛمَّ
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ًم٘مد ذمَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمدٟمٞم٤م، ووصػ طم٘م٤مرهت٤م أشمؿَّ وصٍػ وأسمٚمٖمف، وأفمٝمر 

تٝم٤م، ًمٞمٙمقن اًمٜم٤َّمس يمٚمٝمؿ  ًَّ ٦ٍم ُمٜمٝم٤م،  -ٓ ؾمٞمام ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ–دٟم٤مءهت٤م وظم قمغم ىمٜم٤مقم٦ٍم شم٤مُمَّ

٤م قمامَّ ىمري٥ٍم شمزول، ويزول أه ٚمٝم٤م، وٓ يٌ٘مك إٓ ُم٤م قُمِٛمَؾ قمغم فم٤مهره٤م ُمـ ظمػٍم أو وأَّنَّ

.  ذٍّ

ُم٤م سمف شمٕمٚمؿ قِمٚماًم ي٘مٞمٜم٤مً ُمدى  -وومَّ٘مؽ اهلل–وإينِّ ؾم٠مذيمر ًَمَؽ أظمل ـم٤مًم٥َِم اًمٕمٚمؿ 

ظمٓمقرهت٤م، وومتٜمتٝم٤م، سمٓمري٘م٦م اًمٕمٜم٤مويـ، صمؿَّ سمٕمد ذًمَِؽ أذيمر ًَمَؽ قم٘مقسم٦َم ُمـ اٟمخدع هب٤م قمغم 

قَّن٤م حت٧م أىمداُمٝمؿ، همػم ُم٤ٌمٍل هب٤م، طمذرًا طِم٤ًمِب قمٚمٛمف وديٜمف: ًمتٙمقن ُمـ اًمذيـ يدوؾم

٤مىِمٝم٤م، وم٠مىمقل  وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، وُمٜمف أؾمتٛمد اًمٕمقن –ُمـ أن شُمّم٤مب سمام ُأصٞم٥م قُمِمَّ

 واًمت٠ميٞمد:

ُمثَّؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمزيٜم٦م واًمزظمروم٦م، طمتَّك إذا ُم٤م اهمؽمَّ هب٤م ص٤مطمٌٝم٤م  – 8

َـّ أٟمَّف ُم٤مًمٙمٝم٤م ومقضمئ سمزواهل٤م وذه٤مهب٤م ُمـ سملم ي  ديف سمٖمت٦ًم، يم٠منَّ مل شمٙمـ ىمٌُؾ:وأقمجٌتف وفم

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ   ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ىئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئ

ىئ      ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        

  .[25-23]يقٟمس: ﴾يب  جت  حت
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  ًمزهرة احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمثالً  رضب: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػٍم

وهقم٦م اٟم٘مْم٤مئٝم٤م وزواهل٤م، سم٤مًمٜم٤ٌمت اًمذي أظمرضمف اهلل ُمـ إرض سمام أٟمزل ُمـ  ،وزيٜمتٝم٤م

اًمًامء ُمـ اعم٤مء، ِم٤م ي٠ميمؾ اًمٜم٤مس ُمـ زرع وصمامر، قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م وأصٜم٤مومٝم٤م، وُم٤م 

أي: زيٜمتٝم٤م  ﴾ې  ې  ې  ې    ى﴿ذًمؽ،  إٟمٕم٤مم ُمـ أب وىَمْْم٥م وهمػم شم٠ميمؾ

ٜم٧م سمام ظمرج ُمـ ُرسم٤مه٤م ُمـ زهقر َٟمِية خمتٚمٗم٦م  ﴾ى﴿اًمٗم٤مٟمٞم٦م،  ًُ أي: طَم

ەئ  ەئ  ﴿اًمذيـ زرقمقه٤م وهمرؾمقه٤م  ﴾ائ  ائ﴿إؿمٙم٤مل وإًمقان، 

هؿ يمذًمؽ إذ ضم٤مءهت٤م ص٤مقم٘م٦م، أو ريح  امومٌٞمٜم ،أي: قمغم ضَمذاذه٤م وطمّم٤مده٤م ﴾وئ

وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ﴿وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:  سم٤مدرة، وم٠مي٧ًٌم أوراىمٝم٤م، وأشمٚمٗم٧م صمامره٤م:

ېئ    ېئ  ېئ      ﴿ اخلية واًمٜمْم٤مرة، سمٕمد شمٚمؽ أي: ي٤ًٌمً  ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ

٠من مل يم ﴾ېئ    ېئ  ېئ ﴿ وىم٤مل ىمت٤مدة: أي: يم٠مَّن٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م طمًٜم٤مء ىمٌؾ ذًمؽ. ﴾ىئ

 .(8)ا.هـ  وهٙمذا إُمقر سمٕمد زواهل٤م يم٠مَّن٤م مل شمٙمـ شمٜمٕمؿ.

  ٟمف احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ذم أَّن٤م شمتزيـ ذم قملم ف ؾمٌح٤مؿمٌَّ  : وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

طمتك إذا فمـ أٟمف ، ُمٜمف هب٤م ومٞمٛمٞمؾ إًمٞمٝم٤م وُيقاه٤م اهمؽماراً  ،وشمٕمجٌف ،اًمٜم٤مفمر ومؽموىمف سمزيٜمتٝم٤م

ٝمٝم٤م ومِمٌَّ  ،وطمٞمؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ،ٚمٌٝم٤م سمٖمت٦م أطمقج ُم٤م يم٤من إًمٞمٝم٤مؾُم  :ُم٤مًمؽ هل٤م ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م

 ،ُمٜمٔمره٤م ًمٚمٜم٤مفمر ويروق ،وحيًـ ٟم٤ٌمهت٤م ،سم٤مٕرض اًمتل يٜمزل اًمٖمٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م ومتٕمِم٥م

 ،اهلل ومتدرك ٟم٤ٌمهت٤م أوم٦م سمٖمت٦م ومٞم٠مشمٞمٝم٤م أُمرُ  ،ُم٤مًمؽ هل٤م ،وئمـ أٟمف ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م ٤م،ومٞمٖمؽم هب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من. 2/533) "شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)
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ومٙمذا طم٤مل اًمدٟمٞم٤م  ،ُمٜمٝم٤م وشمّمٌح يداه صٗمراً  ،ومٞمخٞم٥م فمٜمف ،ومتّمٌح يم٠من مل شمٙمـ ىمٌؾ

وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م قمرو٦م هلذه  ،وهذا ُمـ أسمٚمغ اًمتِمٌٞمف واًم٘مٞم٤مس ،واًمقاصمؼ هب٤م ؾمقاء

ًمًالُمتٝم٤م ُمـ هذه  ﴾حئ   مئ  ىئ   يئ  جب ﴿اجلٜم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ىم٤مل أوم٤مت و

ومذاك  ،سم٤مهلداي٦م ُمـ يِم٤مء وظمصَّ  ٤م،سم٤مًمدقمقة إًمٞمٝم ومٕمؿَّ  ،أوم٤مت اًمتل ذيمره٤م ذم اًمدٟمٞم٤م

 .(8)ا.هـ  قمدًمف وهذا ومْمٚمف

٤ًم، سمٕمٞمداً قمـ ُمٙمره٤م، وظمداقمٝم٤م،  ىمٚم٧ُم: ومٝمذا ِم٤م جيٕمؾ ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمِؿ طمذرًا ومٓمٜم٤ًم يمٞمًِّ

٤مِب قِمٚمِٛمِف وديٜمِِف وُمٜمٝمِجِٝمف وؾمٚمقيِمِف، وم٢مٟمَّف ُمٝمام شمزيَّٜم٧م ًمف وم٢منَّ ُمآهل٤م ومال ي١ماصمره٤م قمغم  ًَ طِم

اًمزوال ومج٠مًة سمام مل يتقىمٕمف، ومٞمٙمقن ىمد ظَمِنَ ديٜمَف ودٟمٞم٤مه، ومال أٟمَّف طم٤مومظ قمغم قمٚمٛمف 

 وديٜمف، وٓ أنَّ دٟمٞم٤مه ؾَمٚمَِٛم٧م ًمف، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

٤م ُمٌٞمِّٜم٤مً زواهل٤م، وومٜم٤مءه٤م، واٟم٘مْم٤مءه٤م، رضب اهلل شمٕم٤ممم ُمثالً قمٔمٞماًم هلذه اًمدٟمٞم – 2

يـ هب٤م: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ٤مىمٝم٤م اعمٖمؽمِّ ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  ﴿ًمتٙمقن قمؼمًة وقمٔم٦ًم ًمٕمِمَّ

يت  جث  مث  ىث   يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت

پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يث   حج  مج  جح

 .[35]اًمٙمٝمػ: ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

  ف: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي  ذم يمالٍم ًمف ٟمٗمٞمٍس قمغم ه٤مشملم أيتلم ُم٤م ٟمّمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًم٘م٤مهرة. –( ط: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 8/234) "إقمالم اعمقىمٕملم"اٟمٔمر  (8)
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: ارضب ًمٚمٜم٤مس ُمثؾ احلٞم٤مة وعمـ ىم٤مم سمقراصمتف سمٕمده شمٌٕم٤مً  أصالً  ٘مقل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف ي

اًمدٟمٞم٤م ًمٞمتّمقروه٤م طمؼ اًمتّمقر، ويٕمرومقا فم٤مهره٤م وسم٤مـمٜمٝم٤م، ومٞم٘مٞمًقا سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمدار 

يمٛمثؾ اعمٓمر، يٜمزل قمغم  :اًمدٟمٞم٤م اًم٤ٌمىمٞم٦م، وي١مصمروا أُيام أومم سم٤مإليث٤مر. وأن ُمثؾ هذه احلٞم٤مة

إرض، ومٞمختٚمط ٟم٤ٌمهت٤م، شمٜم٧ٌم ُمـ يمؾ زوج هبٞم٩م، ومٌٞمٜم٤م زهرهت٤م وزظمرومٝم٤م شمن 

شمذروه  إذ أصٌح٧م هِمٞمامً  :اًمٜم٤مفمريـ، وشمٗمرح اعمتٗمرضملم، وشم٠مظمذ سمٕمٞمقن اًمٖم٤مومٚملم

اًمري٤مح، ومذه٥م ذًمؽ اًمٜم٤ٌمت اًمٜم٤مرض، واًمزهر اًمزاهر، واعمٜمٔمر اًمٌٝمل، وم٠مصٌح٧م 

ىمد اٟمحرف قمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر، وصدف قمٜمٝم٤م اًمٌٍم، وأوطمِم٧م اًم٘مٚم٥م،  ،٤مً إرض همؼماء شمراسم

يمذًمؽ هذه اًمدٟمٞم٤م، سمٞمٜمام ص٤مطمٌٝم٤م ىمد أقمج٥م سمِم٤ٌمسمف، ووم٤مق ومٞمٝم٤م قمغم أىمراٟمف وأشمراسمف، 

وطمّمؾ درمهٝم٤م وديٜم٤مره٤م، واىمتٓمػ ُمـ ًمذشمف أزه٤مره٤م، وظم٤مض ذم اًمِمٝمقات ذم مجٞمع 

أو اًمتٚمػ عم٤مًمف، ومذه٥م قمٜمف أوىم٤مشمف، وفمـ أٟمف ٓ يزال ومٞمٝم٤م ؾم٤مئر أي٤مُمف، إذ أص٤مسمف اعمقت 

هوره، وزاًم٧م ًمذشمف وطمٌقره، واؾمتقطمش ىمٚمٌف ُمـ أٓم ووم٤مرق ؿم٤ٌمسمف وىمقشمف 

وُم٤مًمف، واٟمٗمرد سمّم٤مًمح، أو ؾمٞمئ أقمامًمف، هٜم٤مًمؽ يٕمض اًمٔم٤ممل قمغم يديف، طملم يٕمٚمؿ 

طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م هق قمٚمٞمف، ويتٛمٜمك اًمٕمقد إمم اًمدٟمٞم٤م، ٓ ًمٞمًتٙمٛمؾ اًمِمٝمقات، سمؾ ًمٞمًتدرك ُم٤م 

الت، سم٤مًمتقسم٦م وإقمامل اًمّم٤محل٤مت، وم٤مًمٕم٤مىمؾ اجل٤مزم اعمقومؼ، يٕمرض ومرط ُمٜمف ُمـ اًمٖمٗم

، وٓ سمد أن متقيت، وم٠مي: ٧مِّ ري أٟمؽ ىمد ُمُ قمغم ٟمٗمًف هذه احل٤مًم٦م، وي٘مقل ًمٜمٗمًف: ىمدِّ 

احل٤مًمتلم ختت٤مريـ؟ آهمؽمار سمزظمرف هذه اًمدار، واًمتٛمتع هب٤م يمتٛمتع إٟمٕم٤مم اًم٤ًمرطم٦م، 

٤م شمِمتٝمٞمف إٟمٗمس وشمٚمذ إقملم؟ ومٌٝمذا أم اًمٕمٛمؾ، ًمدار أيمٚمٝم٤م دائؿ وفمٚمٝم٤م، وومٞمٝم٤م ُم

 يٕمرف شمقومٞمؼ اًمٕمٌد ُمـ ظمذٟٓمف، ورسمحف ُمـ ظمناٟمف.
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وهلذا أظمؼم شمٕم٤ممم أن اعم٤مل واًمٌٜملم، زيٜم٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، أي: ًمٞمس وراء ذًمؽ رء، 

وأن اًمذي يٌ٘مك ًمإلٟم٤ًمن ويٜمٗمٕمف وينه، اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت، وهذا يِمٛمؾ مجٞمع 

طم٘مقق اهلل، وطم٘مقق قم٤ٌمده، ُمـ صالة، وزيم٤مة، اًمٓم٤مقم٤مت اًمقاضم٦ٌم واعمًتح٦ٌم ُمـ 

وصدىم٦م، وطم٩م، وقمٛمرة، وشمًٌٞمح، وحتٛمٞمد، وهتٚمٞمؾ، وشمٙمٌػم، وىمراءة، وـمٚم٥م قمٚمؿ 

واًمديـ، وىمٞم٤مم سمحؼ  ٟم٤مومع، وأُمر سمٛمٕمروف، وَّنل قمـ ُمٜمٙمر، وصٚم٦م رطمؿ، وسمر

اًمزوضم٤مت، واعمامًمٞمؽ، واًمٌٝم٤مئؿ، ومجٞمع وضمقه اإلطم٤ًمن إمم اخلٚمؼ، يمؾ هذا ُمـ 

ومثقاهب٤م يٌ٘مك، ويتْم٤مقمػ  ،وظمػم أُمالً  حل٤مت، ومٝمذه ظمػم قمٜمد اهلل صمقاسم٤مً اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤م

قمغم أسم٤مد، وي١مُمؾ أضمره٤م وسمره٤م وٟمٗمٕمٝم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م، ومٝمذه اًمتل يٜمٌٖمل أن يتٜم٤مومس هب٤م 

اعمتٜم٤مومًقن، ويًتٌؼ إًمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚمقن، وجيد ذم حتّمٞمٚمٝم٤م اعمجتٝمدون، وشم٠مُمؾ يمٞمػ عم٤م 

٤م ذيمر أن اًمذي ومٞمٝم٤م ٟمققم٤من: ٟمقع ُمـ زيٜمتٝم٤م، رضب اهلل ُمثؾ اًمدٟمٞم٤م وطم٤مهل٤م واوٛمحالهل

صمؿ يزول سمال وم٤مئدة شمٕمقد ًمّم٤مطمٌف، سمؾ رسمام حل٘متف ُميشمف وهق اعم٤مل  يتٛمتع سمف ىمٚمٞمالً 

 .(8) ا.هـ وٟمقع يٌ٘مك ويٜمٗمع ص٤مطمٌف قمغم اًمدوام، وهل اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت ،واًمٌٜمقن

مئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  ﴿ىمٚم٧ُم: وٟمٔمػم هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مث   

 ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[28]اًمزُمر: ﴾حج  مج     جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس ىث    يث

ڄ   ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. 379-378)ص: "ٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـشم"اٟمٔمر  (8)
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 . [23]احلديد: ﴾گ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ

سملمَّ اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ أنَّ اًمدٟمٞم٤م ًمِٕم٥ٌم َوهَلٌق زائؾ ٓ يٌ٘مك، وأنَّ احلٞم٤مة  – 4

پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ﴿احل٘مٞم٘مٞم٦م إسمدي٦م هل طمٞم٤مة أظمرة: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[63]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾ٺ  ٺ  ٿ ٺ  ٺ پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ

  ٕمدي ًَّ شمٕم٤ممم قمـ طم٤مًم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وذم وٛمـ خيؼم  : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم

ذم  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ذًمؽ، اًمتزهٞمد ذم اًمدٟمٞم٤م واًمتِمقيؼ ًمألظمرى، وم٘م٤مل: 

 ٥م هب٤م إسمدان، سم٥ًٌم ُم٤م ضمٕمؾ اهللشمٚمٝمق هب٤م اًم٘مٚمقب، وشمٚمٕم ﴾ ٻ  پ  پ   ﴿احل٘مٞم٘م٦م 

ومٞمٝم٤م ُمـ اًمزيٜم٦م واًمٚمذات، واًمِمٝمقات اخل٤مًم٦ٌم ًمٚم٘مٚمقب اعمٕمرو٦م، اًم٤ٌمهج٦م ًمٚمٕمٞمقن 

، ومل حيّمؾ اعمٗمرطم٦م ًمٚمٜمٗمقس اعمٌٓمٚم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م، صمؿ شمزول هيٕم٤م، وشمٜم٘ميض مجٞمٕم٤مً اًمٖم٤مومٚم٦م، 

 ُمٜمٝم٤م حمٌٝم٤م إٓ قمغم اًمٜمدم واحلنة واخلنان.

أي: احلٞم٤مة اًمٙم٤مُمٚم٦م، اًمتل ُمـ ًمقازُمٝم٤م،  ﴾ڀ﴿وأُم٤م اًمدار أظمرة، وم٢مَّن٤م دار 

ى أن شمٙمقن أسمدان أهٚمٝم٤م ذم هم٤مي٦م اًم٘مقة، وىمقاهؿ ذم هم٤مي٦م اًمِمدة، َّٕن٤م أسمدان وىمق

ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م شمٙمٛمؾ سمف احلٞم٤مة، وشمتؿ سمف اًمٚمذات، ُمـ  ظمٚم٘م٧م ًمٚمحٞم٤مة، وأن يٙمقن ُمقضمقداً 

ُمٗمرطم٤مت اًم٘مٚمقب، وؿمٝمقات إسمدان، ُمـ اعمآيمؾ، واعمِم٤مرب، واعمٜم٤ميمح، وهمػم ذًمؽ، 

 ﴾ٺ  ٺ ٺ ﴿ِم٤م ٓ قملم رأت، وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م، وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم. 

عم٤م رهمٌقا قمـ دار احلٞمقان، ورهمٌقا ذم  عم٤م آصمروا اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة، وًمق يم٤مٟمقا يٕم٘مٚمقن
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دار اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م، ومدل ذًمؽ قمغم أن اًمذيـ يٕمٚمٛمقن، ٓ سمد أن ي١مصمروا أظمرة قمغم 

 .(8)ا.هـ  اًمدٟمٞم٤م، عم٤م يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ طم٤مًم٦م اًمداريـ

ہ  ہ   ۀ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴿ىمٚم٧ُم: وٟمٔمػم هذه أي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ہ   ہ  ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [42]إٟمٕم٤مم:  ﴾ھ  ے  ے    ۓ ہ     ھ  ھ  ھ

، [46]حمٛمد: ﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳ ﮴  ﮵  ﮶  ھ  ھ  ھ

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڍ  ڍ  ڌ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڄ

 ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ

 .[23]احلديد:

٤م ٓ شمٕمِدل قمٜمد اهلل ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م: ٤م ودٟم٤مءهت٤م سملمَّ رؾمقُل اهلل وحل٘م٤مرهت – 3 أَّنَّ

َبَي َموءٍ »وم٘م٤مل:  ْكقَو َتْعِدُل ِظـَْد اللِ َجـَوَح َبُعقَضٍي َمو َشَؼك َكوفَِراً ِمـَْفو َْشْ  الدُّ
ًِ . «لَْق َكوَك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. 645)ص: "شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من"اٟمٔمر  (8)

 : ُمٕمٜمٞملم:﴾ٺ پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ ﴿: حيتٛمؾ ىمقًمف شمٕم٤مممىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

٤م ٓ شمٜمٖمٞمص ومٞمٝم٤م وٓ  ٟمٗم٤مد هل٤م، أي: ٓ يِمقهب٤م ُم٤م أطمدمه٤م: أنَّ طمٞم٤مة أظمرة هل احلٞم٤مة َّٕنَّ

 يِمقب احلٞم٤مة ذم هذه اًمدار ومٞمٙمقن احلٞمقان ُمّمدرًا قمغم هذا. 

٤م اًمدار اًمتل ٓ شمٗمٜمك وٓ شمٜم٘مٓمع وٓ شمٌٞمد يمام يٗمٜمك إطمٞم٤مء ذم  اًمث٤مين: أن يٙمقن اعمٕمٜمك: أَّنَّ

هذه اًمدٟمٞم٤م، ومٝمل أطمؼُّ هبذا آؾمؿ ُمـ احلٞمقان اًمذي يٗمٜمك ويٛمقت ا.هـ ُمـ يمت٤مب 

 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.842-848)ص: "رواح إمم سمالد إومراحطم٤مدي إ"
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، (، قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي 2423سمرىمؿ ) "ؾمٜمٜمف"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم 

ـٌ ًمٖمػمه. وهق طمدي٨ٌم  ًَ  طَم

  هذا  ،ع اًمٙم٤مومر ُمٜمٝم٤م أدٟمك متتعتِّ ًمق يم٤من هل٤م أدٟمك ىمدر ُم٤م ُمُ : ىم٤مل اعمٜم٤موي

 .(8) ا.هـأووح دًمٞمؾ وأقمدل ؿم٤مهد قمغم طم٘م٤مرة اًمدٟمٞم٤م 

وسملمَّ ًمٜم٤م هقَّن٤م، وذًّمتٝم٤م، وضمٞمٗمتٝم٤م، ورداءهت٤م، وذًمؽ سمتٛمثٞمٚمٝم٤م سمٛمثٍؾ قمٔمٞمٍؿ  – 5

، ، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل(2957سمرىمؿ ) "صحٞمحف"سمٚمٞمٍغ: وم٘مد أظمرج ُمًٚمؿ ذم 

قق داظمالً ُمـ سمٕمض اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمٜم٤مس يَمٜمََٗمتَُف ومٛمرَّ سمجديٍّ أن رؾمقل اهلل  ًُّ ُمرَّ سم٤مًم

: ُم٤م وَمَ٘م٤مًُمقا«. َأيُُّؽْؿ َُيِىُّ أَنَّ َهَذا لَُف بِِدْرَهؿٍ » أؾمّؽ ُمٞم٧ٍِّم، ومتٜم٤موًمف وم٠مظمذ سم٠مذٟمف، صمؿ ىم٤مل:

، وُم٤م ٟمّمٜمع سمف؟ ىم٤مل: 
ٍ
واهلل ًمق يم٤من طمٞم٤َّمً  :. ىَم٤مًُمقا«بُّقَن َأكَُّف لَُؽؿْ َأَُتِ »ٟمح٥ّم أٟمف ًمٜم٤م سمٌمء

ْكقَو َأْهَقُن َظَذ اللِ لَ  َفَقاللِ» يم٤من قمٞم٤ٌمً ومٞمف: ٕٟمَّف أؾمّؽ: ومٙمٞمػ وهق ُمٞم٧ٌِّم؟! وم٘م٤مل: ـْ  ؾدُّ ِم

 .«َهَذا َظَؾقُْؽؿْ 

 ىمقًمف: يَمٜمََٗمتَٞمْف: أي: ضم٤مٟمٌٞمف. وىمقًمف: َأؾَمّؽ: أي: صٖمػُم إُُذَٟملم. 

اً، هذا ُمثٌؾ اٟمٔمروا ُمٞم٧ّم ُم٘م ٓمقع إذٟملم، وُمٕمٚمقٌم أٟمَّف يّمدر ُمٜمف ريٌح ُمٜمتٜم٦م ضِمدَّ

ُـّ هل٤م، ويريمـ إًمٞمٝم٤م،  ٤م ُمٜمتٜم٦م، ُمٕمٞم٦ٌم، همػم ُم٘مٌقًم٦م، وأنَّ اًمذي يٓمٛمئ قمٔمٞمٌؿ هلذه اًمدٟمٞم٤م أَّنَّ

-سمحًٌف–ويْمٞمع قِمٚمَٛمُف وديٜمف ُمـ أضمٚمٝم٤م ُيٕمتؼم ضمٞمٗم٦ًم، ُمٕمٞم٤ًٌم، همػم ُم٘مٌقٍل، ديٜم٤ًم وٓ دٟمٞم٤م 

 ٦م.، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ُم٤مدة ًمق("ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"اٟمٔمر  (8)
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(، وهمػممه٤م، قمـ 3888(، واسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )2428وذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

، إذ أشمك قمغم ؾمْخَٚم٦ٍم ىم٤مل: إيِنِّ ًمٗمل اًمريم٥م ُمع رؾمقل اهلل اعمًتقر سمـ ؿمداد 

ًْ َظَذ َأْهؾَِفو»ُمٜمٌقذٍة، ىم٤مل: وم٘م٤مل:   َهوَك
ـْ «َأَتَرْوَن َهِذهِ ، ىم٤مل: ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقَل اهللِ ُِم

ـْ َهِذِه َظَذ أَْهؾَِفو»َه٤م، ىم٤مل: َهَقاَِّن٤َم َأًْمَ٘مقْ  ْكقَو َأْهَقُن َظَذ اللِ ِم  . «َفَقالَِّذي َكْػِِس بِقَِدِه لَؾدُّ

  سمؾ ضمٕمٚمٝم٤م  ،مل ي٘متٍم قمغم متثٞمٚمٝم٤م سم٤مًمًخٚم٦م اعمٞمت٦م: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

د ذًمؽ أهقن قمغم اهلل ُمٜمٝم٤م وم٢مذا يم٤من ُمثٚمٝم٤م قمٜمد اهلل أهقن  ،سم٤مًم٘مًؿ اًمّم٤مدق... وأيمَّ

 ،ومٛمحٌٝم٤م وقم٤مؿم٘مٝم٤م أهقن قمغم اهلل ُمـ شمٚمؽ اًمًخٚم٦م ،قمغم أهٚمٝم٤م ٦مٍ ُمٞمت ٦مٍ ٘مر ُمـ ؾمخٚموأطم

أو  ،ٕن شمٚمؽ رسمام اٟمتٗمٕمقا سمّمقومٝم٤م :أهقن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمقَّن٤م ؿم٤مة يمٌػمة ٦مويمقَّن٤م ؾمخٚم

 .  (8)ا.هـ  اهلقان هم٤مي٦مِ  لومٗم ُمٞم٧ٍم  صٖمػمةٍ  وأُم٤م وًمد ؿم٤مةٍ  ،دسمٖمقا ضمٚمده٤م

ـِ آَدَم جُ »: ىم٤مل  - 6 َحُف َوَمؾََّحُف، َفوْكظُُروا إِنَّ َمطَْعَؿ اْب ْكقَو، َوإِْن َقزَّ ِعَؾ َمثَلً لِؾدُّ

(، وهق طمدي٨ٌم 5/846)"زوائد اعمًٜمد". أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم «إىَِل َمو َيِصرُ 

. ـٌ ًَ  طَم

٦ٍم دٟمٞم٦َّم، وقم٘مٍؾ طمِ٘مػٍم، وىمْدٍر ظمًٞمٍس  َّٓ ذو مهَّ ـَ إًمٞمٝم٤م إ  .(2)ومام اهمؽمَّ هب٤م وٓ ؾَمَٙم

 ذم ٦مـمٕمٛماًم٘مٚم٥م يمِمٝمقات إ ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م ذم: اسمـ اًم٘مٞمؿ م وىم٤مل اإلُم٤م 

واًمٜمتـ  ٦مىمٚمٌف ُمـ اًمٙمراه وؾمقف جيد اًمٕمٌد قمٜمد اعمقت ًمِمٝمقات اًمدٟمٞم٤م ذم ،اعمٕمدة

ويمام أن إـمٕمٛم٦م يمٚمام  ،اعمٕمدة هم٤ميتٝم٤م اًمٚمذيذة إذا اٟمتٝم٧م ذم ٦مُم٤م جيده ًمألـمٕمٛم واًم٘مٌح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.283-284)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ"اٟمٔمر  (8)

 سمػموت. –( ط: دار اجلٞمؾ 443)ص:"ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم"اٟمٔمر  (2)
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ومٙمذًمؽ يمؾ ؿمٝمقة  :ضمٞمٕمٝم٤م أىمذريم٤من ر :وأيمثر طمالوةً  ،وأيمثر دؾمامً  ،يم٤مٟم٧م أًمذ ـمٕمامً 

يمام أن شمٗمجع اإلٟم٤ًمن  ،هب٤م قمٜمد اعمقت أؿمد يوم٤مًمت٠مذ ،ىمقىأو اًمٜمٗمس أًمذّ  يم٤مٟم٧م ذم

 .(8)ا.هـ  سمٛمحٌقسمف إذا وم٘مده ي٘مقى سم٘مدر حم٦ٌم اعمحٌقب

وىمد سملمَّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أنَّ هذه اًمدٟمٞم٤م ُمت٤مٌع، وأنَّ ُمت٤مقمٝم٤م ىمٚمٞمٌؾ، ومٛمٝمام  – 7

٤م ُمآهل٤م آوٛمحالل، واًمزوال، ومال يٖمؽّم هب٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، وإن متتَّع ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن: وم٢مَّنَّ 

عمٕم٧م ًمف سمزظم٤مرومٝم٤م، وؿمتَّك أٟمقاِع ُمت٤مقمٝم٤م، سمؾ ٓ سمدَّ أن جيٕمؾ ُمت٤مقمٝم٤م اًمزائؾ ُمـ وضمٝمف 

احلالل ؾمٌٞمالً عمرو٤مة اهلل شمٕم٤ممم، وًمٞمحذر أن يٙمقن ُمت٤مقمف ُمـ وضمف طمراٍم، أو ؿمٌٝم٦م،  

ہ  ہ  ہ      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  

﮳     ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے ﮲     ۓ  ۓ 

﮿  ﯀  ﮴ ﮼   ﮽  ﮾    ﮺  ﮻   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹           ﮵  ﯁ 

                                

 .[85-83]آل قمٛمران: ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

  اًمِمٝمقات  ؼم شمٕم٤ممم أٟمف زيـ ًمٚمٜم٤مس طم٥ّم خُي : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي

وهمػمه٤م شمٌع هل٤م، ، هذه إُمقر اعمذيمقرة َّٕن٤م أقمٔمؿ ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞمقي٦م، وظمصَّ 

ومٚمام زيٜم٧م هلؿ هذه  ،[7]اًمٙمٝمػ: ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.277)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ"اٟمٔمر  (8)
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وُم٤مًم٧م إًمٞمٝم٤م ىمٚمقهبؿ،  ،٘م٧م هب٤م ٟمٗمقؾمٝمؿشمٕمٚمَّ  :اعمذيمقرات سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمدواقمل اعمثػمات

 واٟم٘مًٛمقا سمح٥ًم اًمقاىمع إمم ىمًٛملم: 

ّمقد، ومّم٤مرت أومٙم٤مرهؿ وظمقاـمرهؿ وأقمامهلؿ اًمٔم٤مهرة ضمٕمٚمقه٤م هل اعم٘م ىمًؿ

واًم٤ٌمـمٜم٦م هل٤م، ومِمٖمٚمتٝمؿ قمام ظمٚم٘مقا ٕضمٚمف، وصحٌقه٤م صح٦ٌم اًمٌٝم٤مئؿ اًم٤ًمئٛم٦م، 

يتٛمتٕمقن سمٚمذاهت٤م ويتٜم٤موًمقن ؿمٝمقاهت٤م، وٓ ي٤ٌمًمقن قمغم أي وضمف طمّمٚمقه٤م، وٓ ومٞمام 

 .بهلؿ إمم دار اًمِم٘م٤مء واًمٕمٜم٤مء واًمٕمذا أٟمٗم٘مقه٤م وسومقه٤م، ومٝم١مٓء يم٤مٟم٧م زاداً 

ًمٕم٤ٌمده، ًمٞمٕمٚمؿ  واُمتح٤مٟم٤مً  واًم٘مًؿ اًمث٤مين: قمرومقا اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م وأن اهلل ضمٕمٚمٝم٤م اسمتالءً 

يتزودون  هلؿ وـمري٘م٤مً  اشمف وؿمٝمقاشمف، ومجٕمٚمقه٤م وؾمٞمٚم٦مً ُمـ ي٘مدم ـم٤مقمتف وُمرو٤مشمف قمغم ًمذَّ 

ويتٛمتٕمقن سمام يتٛمتٕمقن سمف قمغم وضمف آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قمغم ُمرو٤مشمف، ىمد  ،ُمٜمٝم٤م ٔظمرهتؿ

﮲   ﴿ىمقه٤م سم٘مٚمقهبؿ، وقمٚمٛمقا أَّن٤م يمام ىم٤مل اهلل ومٞمٝم٤م صحٌقه٤م سم٠مسمداَّنؿ ووم٤مر ۓ  

يرضمقن هب٤م اًمٗمقائد اًمٗم٤مظمرة،  إمم اًمدار أظمرة وُمتجراً  ومجٕمٚمقه٤م ُمٕمؼماً  ﴾﮴ ﮳ 

 إمم رهبؿ.  ومٝم١مٓء ص٤مرت هلؿ زاداً 

ًمٚمٗم٘مراء اًمذيـ ٓ ىمدرة هلؿ قمغم هذه اًمِمٝمقات اًمتل ي٘مدر  وذم هذه أي٦م شمًٚمٞم٦مٌ 

وشمزهٞمد ٕهؾ اًمٕم٘مقل اًمٜمػمة هب٤م، ومت٤مم ذًمؽ أن  ،ٛمٖمؽميـ هب٤مقمٚمٞمٝم٤م إهمٜمٞم٤مء، وحتذير ًمٚم

اهلل شمٕم٤ممم أظمؼم سمٕمده٤م قمـ دار اًم٘مرار وُمّمػم اعمت٘ملم إسمرار، وأظمؼم أَّن٤م ظمػم ُمـ ذًمٙمؿ 

اعمذيمقر، أٓ وهل اجلٜم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٤مت ذات اعمٜم٤مزل إٟمٞم٘م٦م واًمٖمرف اًمٕم٤مًمٞم٦م، وإؿمج٤مر 

اجل٤مري٦م قمغم طم٥ًم ُمرادهؿ وإزواج اعمٓمٝمرة  اعمتٜمققم٦م اعمثٛمرة سم٠مٟمقاع اًمثامر، وإَّن٤مر

ُمـ يمؾ ىمذر ودٟمس وقمٞم٥م فم٤مهر وسم٤مـمـ، ُمع اخلٚمقد اًمدائؿ اًمذي سمف مت٤مم اًمٜمٕمٞمؿ، ُمع 
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اًمروقان ُمـ اهلل اًمذي هق أيمؼم ٟمٕمٞمؿ، وم٘مس هذه اًمدار اجلٚمٞمٚم٦م سمتٚمؽ اًمدار احل٘مػمة، صمؿ 

 .(8)ا.هـ  اظمؽم ًمٜمٗمًؽ أطمًٜمٝمام واقمرض قمغم ىمٚمٌؽ اعمٗم٤موٚم٦م سمٞمٜمٝمام

پ  پ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿ ٘مقل شمٕم٤ممم:وي

، [45-43]اًمزظمرف: ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ وي٘مقل شمٕم٤ممم:

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ﴿، وي٘مقل شمٕم٤ممم: [48]اًمتقسم٦م: ﴾ک  ک  ک  ک  گ

ل ، وي٘مق[26]اًمرقمد: ﴾ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ ې

  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې﴿ شمٕم٤ممم:

﮳  ﴿، وي٘مقل شمٕم٤ممم: [49]هم٤مومر: ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲   

﯀ ﯁            ﮻ ﮼     ﮽   ﮾  ﮿  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴿ :وي٘مقل شمٕم٤ممم، [44]ًم٘مامن: ﴾       

 وي٘مقل شمٕم٤ممم:، [2]فوضر: ﴾ڤ  ڦ ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڄ   ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄ﴿

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 . [23]احلديد: ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.823)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)
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َمو  اللِ وَ »ُمثالً عم٘مدار هذا اعمت٤مع اًمزائؾ وم٘م٤مل:  وًم٘مد رضَب ًمٜم٤م رؾمقُل اهلل 

ْكقَو ِف   إَِّٓ ِمثُْؾ َمو ََيَْعُؾ أََحُدُكْؿ إِْصبََعُف َهِذهِ ِف  الدُّ
. رواه «الْقَؿِّ َفْؾقَـْظُْر بَِؿ َيْرِجعُ  أِخَرةِ

 . (، قمـ اعمًتقرد سمـ ؿمداد 2858ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

هذا هق ُمت٤مع احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م يمّٚمف سمج٤مٟم٥م ُمت٤مع أظمرة، ُم٤مٌء يٕمٚمؼ سم٤مٕصٌع ُمـ ُم٤مء 

ًمٌحر، ومٛمت٤مع أظمرة اًمٌحر، وُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م هذا اعم٤مء اعمٕمٚمَّؼ!. ومٞم٤م ظمٞم٦ٌَم ُمـ آصمر اًم٘مٓمرة ا

٤م زائٚم٦م ِمـ اٟمِمٖمؾ هب٤م قمـ اًمٕمٚمؿ، وآصمره٤م قمغم اهلدى واشّم٤ٌمع  قمغم اًمٌحر، وهق يٕمٚمؿ أَّنَّ

ٚمػ. ًَّ  ُمٜمٝم٩م اًم

َّٓ »: وىم٤مل رؾمقُل اهلل  ْكقَو إِ ًَ  َمو ِل َوَمو لِؾّدكقَو، َمو أََكو ِف الدُّ َكَراكٍِى اْشتَظَؾَّ ََتْ

( واًمٚمٗمظ ًمف، واسمـ ُم٤مضمف 2477. أظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ )«َصَجَرٍة، ُثؿَّ َراَح َوَتَرَكَفو

، وهق طمدي٨ٌم (، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد4739(، وأمحد سمرىمؿ )3839سمرىمؿ )

 صحٞمٌح.

(، وهق 2733، أظمرضمف أمحد سمرىمؿ )وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌَّمس

 صحٞمٌح.

٤م قم٤ٌمرة ه ة متتّع اإلٟم٤ًمن ذم هذه اًمدٟمٞم٤م، وأَّنَّ ذا احلدي٨م ومٞمف دًٓم٦م واوح٦م ذم ُُمدَّ

قمـ ؾَمَٗمٍر، وُمٕمٚمقٌم أنَّ اعم٤ًمومر ٓ ي٠مظمذ يمؾَّ إـمٕمٛم٦م واًمروم٤مهٞم٦م، وُم٤م هق ذم طم٤مل 

إىم٤مُمتف، ومال ي٠مظمذ اًمٌٞم٧َم، وٓ أصم٤مصمف، وٓ ي٠مظمذ مجٞمَع ُم٤مًمِِف، وٓ رء ُمـ ذًمؽ، إٓ ؿمٞمئ٤ًم 

اً، وُمع هذا أيْم٤ًم: يًػماً يٙمقن قمق ٟم٤مً ًمف ذم ؾمٗمره، إذاً: ُم٘مدار ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمٌؾ ضمدَّ
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ـْ »: ُيالىمل اعم٤ًمومر ُمـ إشمٕم٤مب واًمٕمذاب ُم٤م يالىمٞمف، يمام ىم٤مل اًمٜمٌلُّ  َػُر قِطَْعٌي ِم السَّ

اَبُف َوَكْقَمفُ  7الَْعَذاِب  ْؾ إىَِل أَْهؾِفِ َفنَِذا َقَه ََنَْؿتَُف َفْؾقُعَ  ،َيْؿـَُع َأَحَدُكْؿ َضَعوَمُف َوَْشَ  .(8) «جِّ

ؾ إمم أهٚمف، وم٠مٟم٤م وأٟم٧َم أظمل  ومٛمتك ىم٣م طم٤مضمتف اًمتل ؾم٤مومر ُمـ أضمٚمٝم٤م ومٚمٞمُٕمجِّ

اً  ٤م ذَّ ٤م ظمػماً وإُمَّ ٟم٠ًمل اهلل –ـم٤مًم٥ِم اًمٕمٚمؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م قمغم ؾمٗمٍر ٟم٘ميض ومٞمٝم٤م طم٤مضمتٜم٤م إُمَّ

ار أظمرة اًمتل هل دار اًم٘مرار، وحمّؾ اإل-اًمٕم٤مومٞم٦م  ىم٤مُم٦م. ، صمؿَّ ٟمرضِمُع إمم اًمدَّ

اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، واًمًٜم٦َّم واعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل  ومام هل احل٤مضم٦م اًمتل ٟم٠مظمذه٤م: أهل

هد واًمقرع، أو اعمت٤مع اًمزائؾ، واًمٗمتٜم٦م اعمٝمٚمٙم٦م، واًمِمٝمقات اًمٜمٗمًٞم٦م، واًمِمٌٝم٤مت  واًمزُّ

 اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م؟؟؟.   

ؾمجٜم٤ًم ذم طمؼِّ اعم١مُمـ اعمتَّ٘مل اًمذي  هذا: وُمع ىمٚم٦َّم ُمت٤مقمٝم٤م ضمٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌلُّ  – 8

، وٓ ي١ماصمره٤م قمغم يٕمٛمؾ سم٤م  :اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل، وم٘م٤ملاًمًٜم٦م وًمٕمٚمؿ، ويث٧ٌم قمغم احلؼِّ

ـِ » ـُ ادُْْمِم ْكقَو ِشْج (، قمـ أيب هريرة 2956رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) «َوَجـَُّي الَْؽوفِرِ  ،الدُّ

. 

  اًمدٟمٞم٤م ُمـ  أن يمؾ ُم١مُمـ ُمًجقن ِمٜمقع ذم :ٕمٜم٤مه: ُمىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي

ذا ُم٤مت اؾمؽماح ُمـ ٢موم ،سمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت اًمِم٤مىم٦م ٌػ ُمٙمٚمَّ  ،اًمِمٝمقات اعمحرُم٦م واعمٙمروه٦م

 .واًمراطم٦م اخل٤مًمّم٦م ُمـ اًمٜم٘مّم٤من ،هذا واٟم٘مٚم٥م إمم ُم٤م أقمد اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ اًمدائؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(، قمـ أيب هريرة8927( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8833رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)
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 ،اًمدٟمٞم٤م ُمع ىمٚمتف وشمٙمديره سم٤معمٜمٖمّم٤مت ٟمام ًمف ُمـ ذًمؽ ُم٤م طمّمؾ ذم٢موأُم٤م اًمٙم٤مومر وم

  .(8) ا.هـ ذا ُم٤مت ص٤مر إمم اًمٕمذاب اًمدائؿ وؿم٘م٤مء إسمد٢موم

  ومٞمف شمٗمًػمان صحٞمح٤من:: وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ده إيامٟمف قمـ اعمحٔمقرات واًمٙم٤مومر ُمٓمٚمؼ اًمتٍمف.أطمدمه٤م: أن اعم١مُمـ ىمٞمَّ 

 ٦مو٤موموم٤معم١مُمـ ًمق يم٤من أٟمٕمؿ اًمٜم٤مس ومذًمؽ سم٤مإل :اًمث٤مين: أن ذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمقاىم٥م

 ومذًمؽ ؾم٤مً ١مف وم٢مٟمف ًمق يم٤من أؿمد اًمٜم٤مس سمواًمٙمٗم٤مر قمٙمً ،إمم ُمآًمف ذم اجلٜم٦م يم٤مًمًجـ

 .(2) ا.هـ  سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜم٤مر ضمٜمتف

ف ُمٚمٕمقٟم٦ًم،  اًمًٜم٦موَمَٛمـ آصمره٤م قمغم اًمٕمٚمؿ و – 9 وصٗم٤مء اعمٜمٝم٩م وم٘مد ص٤مرت ذم طم٘مِّ

ْكقَو َمْؾُعقَكٌي، َمْؾُعقٌن َمو فِقَفو، »: ىم٤مل رؾمقُل اهلل وص٤مر ص٤مطمٌٝم٤م ُمٚمٕمقٟم٤مً أيْم٤مً،  الدُّ

َّٓ ذِكَر اللِ، َوَمو َوآَُه، أَْو َظودَِوً أَْو  ًَمً إِ (، واسمـ 2422أظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ ) «ُمتََعؾِّ

. (، واًمٚمٗمظ ًمف، قمـ أيب هريرة 3882ُم٤مضمف سمرىمؿ ) ـٌ ًَ  . وهق طمدي٨ٌم طَم

  شم٤ًموي ًمديف  ٓ ،قمٜمد اهلل ٤م يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م طم٘مػمةً عمَّ : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

 وهق، وهذا هق طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٕمٜم٦م ،يم٤مٟم٧م وُم٤م ومٞمٝم٤م ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد ُمٜمف :ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م

ومٚمؿ يٙمـ  ،ًمٞمفإ هيتزود ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمد ،ًمٞمٝم٤مإ ؼماً وُمٕمْ  ،ؾمٌح٤مٟمف إٟمام ظمٚم٘مٝم٤م ُمزرقم٦م ًممظمرة

اًمٕمٚمؿ اًمذي سمف  وهق ،مم حم٤مسمفإ وُمٗمْمٞم٤مً  ،ىم٤مُم٦م ذيمرهإل ي٘مرب ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م يم٤من ُمتْمٛمٜم٤مً 

يمام ىم٤مل  ،هٚمٝم٤مأوظمٚمؼ  ،وهلذا ظمٚم٘مٝم٤م ،دٛمجَّ ويُ  ،ثٜمك قمٚمٞمفويُ  ،ذيمرويُ ، ٕمٌدويُ  ،يٕمرف اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.88/94)"ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار اًمٗمٙمر.4/877)"سمدائع اًمٗمقائد"اٟمٔمر  (2)



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

288 

 

ىئ  يئ    ﴿وىم٤مل اهلل  ،[56]اًمذاري٤مت: ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃڄ   ڄ  ﴿شمٕم٤ممم 

جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث     ىث  يث  حج  مج  

ٟمف ؾمٌح٤مٟمف إٟمام أيت٤من ومتْمٛمٜم٧م ه٤مشم٤من أ :[82]اًمٓمالق: ﴾جح  مح  جخ     حخ  مخ  جس

ومٝمذا اعمٓمٚمقب  ،ٕمٌدوًمٞمُ  ،ؾمامئف وصٗم٤مشمف٠مرض وُم٤م سمٞمٜمٝمام ًمٞمٕمرف سمظمٚمؼ اًمًٛمقات وإ

واًمٚمٕمٜم٦م واىمٕم٦م قمغم ُم٤م  ،ًمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ ومٝمق اعمًتثٜمك ُمـ اًمٚمٕمٜم٦مإ ٤م يم٤من ـمري٘م٤مً وُم

وهذا هق ُمتٕمٚمؼ اًمٕم٘م٤مب ذم  ،وقمـ ديٜمف ،وقمـ حم٤مسمف ،قمـ اهلل إذ هق سمٕمٞمدٌ  :قمداه

 ،وم٢مٟمف يمام يم٤من ُمتٕمٚمؼ اًمٚمٕمٜم٦م اًمتل شمْمٛمـ اًمذم واًمٌٖمض ومٝمق ُمتٕمٚمؼ اًمٕم٘م٤مب :ظمرةأ

وُمٕمرومتف وحمٌتف وًمقازم ذًمؽ وُم٤م  ذيمره وقم٤ٌمدشمف واهلل ؾمٌح٤مٟمف إٟمام حي٥م ُمـ قم٤ٌمده

 .(8)ا.هـ  قمٜمده ًمف ُمذُمقمٌ  وُم٤م قمداه ومٝمق ُمٌٖمقٌض  ،ًمٞمفإوم٣م أ

  ٤م،مم ومٕمؾ اًمٕمٌد ومٞمٝمإم ٟمام يتقضمف اًمذَّ إو ،احل٘مٞم٘م٦م ٓ شمذم اًمدٟمٞم٤م ذم: وىم٤مل 

وًمٙمـ عم٤م همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٝمقات واحلٔمقظ  ،مم اًمٜم٤مرإوهك ىمٜمٓمرة أو ُمٕمؼم إمم اجلٜم٦م أو 

وُم٤م  ،ومّم٤مر هذا هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم أهٚمٝم٤م :ٖمٗمٚم٦م واإلقمراض قمـ اهلل واًمدار أظمرةواًم

ُمٌٜمك  لٓ ومٝمإو ،م قمٜمد آـمالقص٤مر هل٤م اؾمؿ اًمذَّ  :وهق اًمٖم٤مًم٥م قمغم اؾمٛمٝم٤م ،ومٞمٝم٤م

 .(2)ا.هـ اعمراد  ... ظمرة وُمزرقمتٝم٤مأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ت: قمّم٤مم 8/885)"ة وُمٜمِمقر وٓي٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ واإلرادةُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مد"اٟمٔمر  (8)

 اًمّم٤ٌمسمٓمل.

 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.283-284)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ  وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ"اٟمٔمر  (2)
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  ٓطمتقائف  (وُم٤م وآه)يم٤من طمؼ اًمٔم٤مهر أن يٙمتٗمل سم٘مقًمف : وىم٤مل اًمٓمٞمٌل

سمٕمد اًمتٕمٛمٞمؿ  َص ف ظمّمَّ ًمٙمٜمَّ  :وُمًتحًٜم٤مت اًمنمع ،ع اخلػمات واًمٗم٤موالتقمغم مجٞم

سم٠من مجٞمع اًمٜم٤مس  يذاٟم٤مً إو ،ًمِم٠مَّنام سحي٤مً  وشمٗمخٞمامً  ،قمغم ومْمؾ اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ دًٓم٦مً 

اجل٤مُمٕمقن سملم اًمٕمٚمؿ  :اًمٕمٚمامء سم٤مهلل :قمغم أن اعمٕمٜمك سم٤مًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ وشمٜمٌٞمٝم٤مً  ،ؾمقامه٤م مه٩ٌم 

وُم٤م ٓ  ،وُمـ يٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٗمْمقل ،مل مل يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف٤موقم ،ومٞمخرج اجلٝمالء ،واًمٕمٛمؾ

واحلدي٨م ُمـ يمٜمقز  ،ورأس يمؾ قم٤ٌمدة ،وومٞمف أن ذيمر اهلل أومْمؾ إقمامل ،يـيتٕمٚمؼ سم٤مًمدِّ 

وسم٤معمٗمٝمقم قمغم  ،ًمدًٓمتف سم٤معمٜمٓمقق قمغم مجٞمع اخلالل احلٛمٞمدة :وضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ،احلٙمؿ

 .(8) ا.هـ رذائٚمٝم٤م اًم٘مٌٞمح٦م



٦َم هذه اًمدٟمٞم٤م، وطم٘م٤مرهت٤م، وهقم٦م  -وومَّ٘مؽ اهلل–إذا قَمِٚمْٛم٧َم أظمل ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمؿ  ًَّ ظِم

زواهل٤م، ُمع قِمٔمَِؿ ومتٜمتٝم٤م: وم٢مٟمَّف جي٥م قمٚمٞمَؽ أن شمت٘مٞمٝم٤م، وأن حُت٤مومَظ قمغم قِمْٚمِٛمَؽ وديٜمؽ 

ٟمؽ سمزظمرومتٝم٤م، ومتٜمخدع هب٤م، وشُم٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م سمام يذه٥م قمٚمٞمؽ  ٚمٗمل: ومال شمٖمرُّ ًَّ وُمٜمٝمِجَؽ اًم

ٚمٗمل، ؾمقاء يم٤من قمـ ـمريؼ اًمتًّقل، أو آؾمتنماف، ٛمَؽ، وٚمقمِ  ًَّ ديٜمؽ، وُمٜمٝمجؽ اًم

م واعمِمتٌف، وًمق يم٤من قمـ ـمريؼ اًمنمع ٓ سمدَّ أن  ٥ِم اعمحرَّ ًْ أو أّي سم٤مٍب ُمـ أسمقاب اًمَٙم

ؾ ومٞمٝم٤م.  يٙمقن سم٘مدره دون آَّنامك واًمتقهمُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًمٚمٛمٜم٤موي )ُم٤مدة: أل(. "ومٞمض اًم٘مدير"ٟم٘مالً ُمـ  (8)
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ہ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ ں  ں  ڻ  ڻ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

﮷   ۓہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے   ﮶    ﮵   ﮴       ﮳   ﮲   ۓ 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [885]آل قمٛمران: ﴾﮸

﮺  ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ﮳   ﮲   ﮿  ۓ   ﮾    ﮽   ﮼         ﮻  ﯁    ﯀ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿، [44]ًم٘مامن: ﴾             

 .[2]فوضر: ﴾ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ةٌ »:   وىم٤مل رؾمقل اهلل ْكقَو ُحْؾَقٌة َخِِضَ ُمْستَْخؾُِػُؽْؿ فِقَفو َفقَـْظُُر  َوإِنَّ اللَ، إِنَّ الدُّ

ْكقَو ،َكقَْػ َتْعَؿُؾقنَ  ًْ ِف  ،َواتَُّؼقا الـَِّسوءَ  ،َفوتَُّؼقا الدُّ ائِقَؾ َكوَك َل فِتْـَِي َبـِك إِْْسَ  َفنِنَّ َأوَّ

 .ٕمٞمد اخلدري (، قمـ أيب ؾم2732رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) «الـَِّسوءِ 

  يمٜم٤مي٦م قمـ  ،ظميهت٤م قم٤ٌمرة قمـ زهرهت٤م وطمًٜمٝم٤م وطمالوهت٤م: ىم٤مل اعمٜم٤موي

إظم٤ٌمره  :وم٢من ىمٚم٧َم  ،قمـ همٞم٥م واىمع وهق إظم٤ٌمرٌ  ،ُمزيٜم٦م ًمٚمٜم٤مفمريـ ،يمقَّن٤م حم٦ٌٌم ًمٚمٜمٗمقس

وأن اهلل ضمٕمؾ اًمٌقل  ،قمٜمٝم٤م سمخيهت٤م وطمالوهت٤م يٜم٤مىمْمف إظم٤ٌمره ذم قمدة أظم٤ٌمر سم٘مذارهت٤م

وطمٚمقة ظمية  ،وم٢مَّن٤م ضمٞمٗم٦م ىمذرة ذم ُمرأى اًمٌّم٤مئر :ٓ ُمٜم٤موم٤مة :ٚم٧ُم هل٤م ؟ ىم واًمٖم٤مئط ُمثالً 

 ، وهٜم٤م يمقَّن٤م طمٚمقة ظمية ًمٚمتحذير ،ومذيمر أَّن٤م ضمٞمٗم٦م ىمذرة ًمٚمتٜمٗمػم ،ذم ُمرأى إسمّم٤مر

وظميهت٤م  ،وم٢من طمالوهت٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمرارةٌ : ٓ شمٖمرٟمٙمؿ سمحالوهت٤م وظميهت٤م :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل

 .(8).هـ ا يمالم اعمّمٓمٗمك ُم٤م أسمدقمف ومٚمٚمف درُّ  .ٌس ٌَ يَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًمٚمٛمٜم٤موي )طمرف إًمػ(. "ومٞمض اًم٘مدير"اٟمٔمر  (8)
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  ومٛمـ  ،شمٕمج٥م اًمٜم٤مفمريـ ،ُمقٟم٘م٦م ،ُمِمتٝم٤مة: )اًمدٟمٞم٤م طمٚمقة( أي :وىم٤مل

ومٗمل  ،يم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م إذا أيمثرت ُمـ رقمل اًمزرع إظمي أهٚمٙمٝم٤م ،اؾمتٙمثر ُمٜمٝم٤م أهٚمٙمتف

غم ٕموم ،شمِمٌٞمف اًمدٟمٞم٤م سم٤مخلية اًمتل شمرقم٤مه٤م إٟمٕم٤مم إؿم٤مرة إمم أن اعمًتٙمثر ُمٜمٝم٤م يم٤مًمٌٝم٤مئؿ

 .وم٢مٟمف ُمٝمٚمؽ، ودمٜم٥م اإلومراط واًمتٗمريط ذم شمٜم٤موهل٤م ،ٝم٤ماًمٕم٤مىمؾ اًم٘مٜمع سمام شمدقمق احل٤مضم٦م ُمٜم

 ،ضمٕمؾ اهلل اًمدٟمٞم٤م ُمزيٜم٦م ًمٙمؿ :أي ،وآؾمتخالف إىم٤مُم٦م اًمٖمػم ُم٘م٤مم اًمٜمٗمس ...

اطمذروا : أي (وم٤مشم٘مقا)ومٞمٜمٔمر هؾ شمتٍمومقن ومٞمٝم٤م سمٖمػم ُم٤م يرو٤مه؟ وىمقًمف  ،ًمٙمؿ واسمتالءً 

 .(8)ا.هـ  ُمـ آهمؽمار سمام ومٞمٝم٤م وم٢مٟمف ذم وؿمٞمؽ اًمزوال

 طمٚمقة ذم اعمذاق :)إن اًمدٟمٞم٤م طمٚمقة ظمية(: ًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم وىم٤مل ا، 

، صمؿ شمٓمٚمٌف اًمٕملم شمٓمٚمٌف أوًٓ  نَّ ٢موم طمٚمقاً  ي، واًمٌمء إذا يم٤من ظمياً أظمية ذم اعمر

ٟمف يقؿمؽ ًمإلٟم٤ًمن ٢موم :، واًمٌمء إذا اضمتٛمع ومٞمف ـمٚم٥م اًمٕملم وـمٚم٥م اًمٜمٗمساًمٜمٗمس صم٤مٟمٞم٤مً 

ويٜمٝمٛمؽ  ،اه٤م، ومٞمٖمؽم اإلٟم٤ًمن هب٤مومٞمف. وم٤مًمدٟمٞم٤م طمٚمقة ذم ُمذاىمٝم٤م، ظمية ذم ُمر ن ي٘معأ

ُمًتخٚمٗمٜم٤م ومٞمٝم٤م ومٞمٜمٔمر يمٞمػ  اهللن أ سملمَّ  ف، وًمٙمـ اًمٜمٌل يمؼم مهِّ أوجيٕمٚمٝم٤م  ،ومٞمٝم٤م

هؾ شم٘مقُمقن  ،ٟمٕمٛمؾ، وم٘م٤مل: )إن اهلل شمٕم٤ممم ُمًتخٚمٗمٙمؿ ومٞمٝم٤م ومٞمٜمٔمر يمٞمػ شمٕمٛمٚمقن(

سمٓم٤مقمتف، وشمٜمٝمقن اًمٜمٗمس قمـ اهلقى، وشم٘مقُمقن سمام أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٙمؿ، وٓ شمٖمؽمون 

، أو إن إُمر سم٤مًمٕمٙمس؟ وهلذا ىم٤مل: )وم٤مشم٘مقا اًمدٟمٞم٤م( أي: ىمقُمقا سمام أُمريمؿ سمف، سم٤مًمدٟمٞم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًمٚمٛمٜم٤موي )ُم٤مدة: أل(. "ومٞمض اًم٘مدير"اٟمٔمر  (8)
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﯁  ﴿واشمريمقا ُم٤م َّن٤ميمؿ قمٜمف، وٓ شمٖمرٟمٙمؿ طمالوة اًمدٟمٞم٤م وٟميهت٤م. يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(8) ا.هـ [22لؼًمن:] ﴾               

َّو أََخوُف َظَؾقُْؽْؿ َبْعدِ »: وىم٤مل رؾمقل اهلل  ـْ َزْهَرةِ َمو  يإِنَّ ِِم ُيْػتَُح َظَؾقُْؽْؿ ِم

ْكقَو َوِزيـَتَِفو ( )اًمرىمؿ اخل٤مص: 8352( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8365رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) «الدُّ

 .(، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري824

(، قمـ قمٛمرو سمـ قمقف 2968( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4858وذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

اِح سَمَٕم٨َم َأسَم٤م قُمٌَٞمْدَ   َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ، إٟمّم٤مري  ـَ اجْلَرَّ ـِ  َة سْم إِمَم اًْمٌَْحَرْي

ـِ   َويَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ  ،َي٠ْميِت سمِِجْزَيتَِٝم٤م ـَ  ،ُهَق َص٤مًَمَح َأْهَؾ اًْمٌَْحَرْي َر قَمَٚمٞمِْٝمْؿ اًْمَٕماَلَء سْم َوَأُمَّ

ُِملِّ  ـِ  ،احْلَْيَ ـْ اًْمٌَْحَرْي َْٟمَّم٤مُر  ،وَمَ٘مِدَم َأسُمق قُمٌَٞمَْدَة سماَِمٍل ُِم ْٕ ِٛمَٕم٧ْم ا ًَ  ،سمُِ٘مُدوِم َأيِب قُمٌَٞمَْدةَ وَم

ِلِّ  ٌِْح َُمَع اًمٜمٌَّ َف ، وَمَقاوَم٧ْم َصاَلَة اًمّمُّ ُوقا ًَمفُ  ،وَمَٚمامَّ َصغمَّ هِبِْؿ اًْمَٗمْجَر اْٟمٍَمَ  ،وَمتََٕمرَّ

َؿ َرؾُمقُل اهللِ  ًَّ َأُطـُُّؽْؿ َقْد َشِؿْعتُْؿ أَنَّ َأَبو ُظبَقَْدَة َقْد َجوَء » :َوىَم٤مَل  ،طِملَم َرآُهؿْ   وَمتٌََ

ءٍ بِ  وا» :ىَم٤مَل  ،َأضَمْؾ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ :ىَم٤مًُمقا ،«؟َمْ ُكؿْ  ،َفلَْبَِّشُ ُؾقا َمو َيُُسُّ َٓ الَْػْؼَر  ،َوَأمِّ َفَقاللَِّ 

ـْ َكوَن  ،َأْخَشك َظَؾقُْؽؿْ  ًْ َظَذ َم ْكقَو َكًَم ُبِسطَ ـْ َأَخَشك َظَؾقُْؽْؿ أَْن ُتبَْسَط َظَؾقُْؽْؿ الدُّ
َولَؽِ

 .«َوُُتْؾَِؽُؽْؿ َكًَم َأْهَؾَؽتُْفؿْ  ،وَفُسقَهو َكًَم َتـَوَفُسقَهوَفتَـَ  ،َقبَْؾُؽؿْ 

  ومٞمف ن اعم٤مل ُمرهمقٌب ٕ :أي : «َوُُتْؾَِؽُؽؿْ »: ىمقًمف ىم٤مل احل٤مومُظ اسمـ طمجر، 

 .ومؽمشم٤مح اًمٜمٗمس ًمٓمٚمٌف ومتٛمٜمع ُمٜمف ومت٘مع اًمٕمداوة اعم٘متْمٞم٦م ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م اعمٗمْمٞم٦م إمم اهلالك

 ،يٜمٌٖمل عمـ ومتح٧م قمٚمٞمف أن حيذر ُمـ ؾمقء قم٤مىمٌتٝم٤م ومٞمف أن زهرة اًمدٟمٞم٤م :سمـ سمٓم٤ملاىم٤مل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم.8/523) "ح ري٤مض اًمّم٤محللمذ"اٟمٔمر  (2)
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ويًتدل سمف قمغم أن اًمٗم٘مر  ،وٓ يٜم٤مومس همػمه ومٞمٝم٤م ،ومال يٓمٛمئـ إمم زظمرومٝم٤م ،وذ ومتٜمتٝم٤م

واًمٖمٜمك ُمٔمٜم٦م اًمقىمقع ذم اًمٗمتٜم٦م اًمتل  ،ٕن ومتٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمٖمٜمك :أومْمؾ ُمـ اًمٖمٜمك

 .(8) ا.هـ واًمٗم٘مػم آُمـ ُمـ ذًمؽ، ىمد دمر إمم هالك اًمٜمٗمس هم٤مًم٤ٌمً 

ىمٚم٧ُم: هذا احلدي٨م ُيٕمتؼم ُمققمٔم٦ًم يم٤مومٞم٦ًم عمَِـ أراد اهلل ًمف اخلالص ُمـ هذه اًمٗمتٜم٦م، 

٤م  وم٢منَّ اًمرؾمقل  َ ومٞمف ُمدى ظمٓمقرة هذه اًمدٟمٞم٤م، وُمدى إهمرائٝم٤م ٕصح٤مهب٤م، وأَّنَّ سملمَّ

ق قمٚمٞمف  ـْ يٜم٤مومًٝم٤م، سمؾ هتٚمٙمف، وشمرديف، وشمً٘مٓمف، وشمِمت٧ِّم قمٚمٞمف ؿَمْٛمَٚمف، وشمٗمرِّ ٓ شمرطمؿ َُم

، وُمع ذًمَِؽ مل مْجٕمف، وشم ـٍ ريف اًمٗم٘مر سملم قمٞمٜمٞمف، وًمق يم٤من همٜمٞم٤َّمً ًمٙمٜمَّف همػم ىم٤مٟمٍع وٓ ُمٓمٛمئ

َّٓ َُم٤م يَمت٥ََم اهلل ًمف، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  َق اللُ َظَؾقِْف »: شُمٕمٓمِِف ُمٜمٝم٤م إ ُف َفرَّ ْكقَو َُهَّ  الدُّ
ًِ ـْ َكوَك َم

ـَ  َّٓ َمو ُكتَِى لَفُ  َأْمَرُه، َوَجَعَؾ َفْؼَرُه بْْيَ َظقْـَقِْف، َوََلْ َيلْتِِف ِم ْكقَو إِ  . (2) «... الدُّ

ـَ قمٔمَّٛمقا اًمدٟمٞم٤م، وضمٕمٚمقه٤م قمِزيَزًة قمٚمٞمٝمؿ،  وهذا هق اًمقاىمع: وم٘مد رأيٜم٤م اًمذي

وسومقا هل٤م اهلٛمقم، وؿمٖمٚمقا هب٤م إومٙم٤مر، آصمروه٤م قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وم٤مزداد إُمر 

طمّمؾ ُمـ اًمٌٖمل، قمٚمٞمٝمؿ شمث٤مىم٤ًٌم: طمتَّك طمّمؾ اًمتٜم٤مومس اًمِمديد ُمـ أضمِٚمٝم٤م، وطمّمؾ ُم٤م 

واحلًد، واًمٙمؼم، واًمٕمج٥م، واًمٖمرور، وطمّمؾ اًم٥ًّم، واًمٚمٕمـ، واًمٖمٞم٦ٌم، واًمٜمٛمٞمٛم٦م، 

َم احلرام، وىمٓمع اًمٓمَّريؼ، وَّن٥م إُمقال، واقمتدى  ووصؾ سمٌٕمْمٝمؿ إمم أْن ؾَمَٗمَؽ اًمدَّ

قمغم إقمراض، ومّم٤مر سمذًمؽ ه٤مًمٙم٤ًم، وذم طَمْنٍة ووسم٤مٍل، ووٞمٍؼ، وٟمٙمٍد، ىمد شمِمت٧َّم 

ق مج ٕمف، وازداد هٚمٕمف، ومٚمؿ ي٤ٌمل ُمـ أّي اعم٤مل ي٠مظمذ، أُمـ طمالل أو طمرام، أُمره، وشمٗمرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمًالم.88/295)"ومتح اًم٤ٌمري"اٟمٔمر  (8)

 . وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح.(، قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م 3835أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ) (2)
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ٟم٠ًمل اًمٕم٤مومٞم٦م، وسمٕمْمٝمؿ إمم أن ىَمتََؾ -سمؾ وص٤مر ُمآل سمٕمْمٝمؿ إمم اًمرّدة قمـ ديـ اهلل 

 ٟمٗمًف، وسمٕمْمٝمؿ إمم طم٤مٓت رهٞم٦ٌٍم خمٞمٗم٦ٍم: اعمقُت أطم٥ّم إًمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.   

 ُمققمٔم٦م:* 

: يمـ طمذراً ُمـ اًمدٟمٞم٤م، يمـ وَمٓمِٜم٤مً يمٞم٤ًِّمً، -٘مَؽ اهللوومَّ –ومٞم٤م أظمل ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ 

ًمَؽ، ومٝم٤م ٟمحـ ىمد رأيٜم٤م سم٠ممِّ أقمٞمٜمٜم٤م أٟم٤مؾم٤مً يم٤مٟمقا ذم هم٤مي٦م وقمؼمًة واضمٕمؾ همػَمَك قِمَٔم٦ًم 

احلرص قمغم اًمٕمٚمؿ واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمف، وذم هم٤مي٦م اًمث٤ٌمت قمغم اًمًٜم٦م واعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل: 

هد واًمقرع، وىمّٚم٦م ُم٤م ذم اًمٞم : ومٚمامَّ ؿُمٝمروا سم٤مًمٕمٚمؿ -سمٗمْمؾ اهلل-د ؾم٤مقمدهؿ قمغم ذًمَِؽ اًمزُّ

واًمًٜم٦َّم: اٟمٗمتح٧م هلؿ اًمدٟمٞم٤م، وشمٌٝمرضم٧م سمزيٜمتٝم٤م، وفمٝمرت سمجامهل٤م اجلّذاب: ومٕمِم٘مقه٤م، 

وشمٕمٚمَّ٘مقا هب٤م، وسمدأوا خيٓمٌقَّن٤م، وم٤مٟمجرومقا وراءه٤م رويدًا رويدًا طمتَّك فمٗمروا هب٤م، ومٚمامَّ 

ٚمؿ ُيٗم٤مرىمقه٤م ص٤ٌمطم٤مً وٓ ص٤مرت سملم أيدُيؿ اٟمِمٖمٚمقا سمحالوهت٤م، وازدادوا طم٤ًٌَّم هل٤م، وم

ٝم٤م، وذوق قُمًٞمٚمتٝم٤م، ويمّٚمام ُمرَّ قمٚمٞمٝمؿ  ُم٤ًمًء، وص٤مروا قم٤ٌَّمداً هل٤م: ٓ يِمٌٕمقن ُمـ ُمّمِّ

يقٌم ازدادوا رهم٦ًٌم ومٞمٝم٤م، ومٚمؿ ي٘مٜمٕمقا طمتَّك متٜمَّقا أوٕم٤مف أوٕم٤مومٝم٤م، صدق رؾمقُل اهلل 

ْشبَُع، َوْمـُْفقٌم ِف ُدْكقَو َٓ َمـُْفَقَموِن َٓ َيْشبََعوِن: َمـُْفقٌم ِف ِظْؾٍؿ َٓ يَ »طمٞم٨م ىم٤مل:  

ـْ َذَهٍى أََحىَّ إِلَقِْف َثوكِقًو» ، وىم٤مل:(8) «َيْشبَعُ  ـَ آَدَم أُْظطَِل َواِدًيو َمْؾئًو ِم َولَْق  ،لَْق َأنَّ اْب

اُب  ،ُأْظطَِل َثوكِقًو أََحىَّ إِلَقِْف َثولِثًو َ  السُّ
َّٓ ـِ آَدَم إِ َٓ َيُسدُّ َجْقَف اْب ـْ َوَيتُ  ،َو قُب اللَُّ َظَذ َم

، وعم٤َّم وصٚمقا إمم هذا احل٤مل ص٤مروا ؾمٙم٤مرى يٕمٛمٝمقن، ىمد ـم٤مؿم٧م قم٘مقهلؿ، (2) «َتوَب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وإؾمٜم٤مده صحٞمٌح.(، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ8/98) "اعمًتدرك"أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (8)

 = . ٕمٍد اًم٤ًمقمدي(، قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾم6348رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (2)
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ت أطمقاهلؿ، وشم٤مهقا ذم فمٚمامت اًمٖملِّ واهلقى، واجلٝمؾ  وؾم٤مءت شمٍموم٤مهتؿ، وشمٖمػمَّ

واًمٖم٤ٌمء، وٞمَّٕمقا اًمٕمٚمَؿ، واٟمحرومقا قمـ اًمًٜم٦َّم، وقم٤مدوا احلّؼ وأهَٚمف، واٟم٘مٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ 

٤ًم، وىمٚمٌَّقا اعمقا زيـ: ومرأوا اًمًٜم٦ََّم سمدقم٦ًم، واًمٌدقم٦َم ؾمٜم٦ًَّم، واحلؼَّ سم٤مـمالً، واًم٤ٌمـمَؾ طم٘مَّ

 قمٞم٤مذًا سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ يمٚمِّف.-احل٘م٤مئؼ، ووىمٕمقا ذم اًمٌقائؼ، ووٚمُّقا وأوٚمُّقا، 

ًمقـمر طملَم يم٤مٟم٧م ُمزيَّٜم٦م، ؾم٤مشمرًة ًمٙمؾِّ ىمٌٞمٍح طم٤مصٍؾ ومٞمٝم٤م، إذ هب٤م اوسمٕمد ىمْم٤مءهؿ 

ارة  شمٙمِمػ هلؿ احلج٤مب، وم٢مذا هل قمجقٌز ؿمقه٤مء، ىمٌٞمح٦ُم اعمٜمٔمر واعمَخؼَم، همدَّ

 سم٤مٕزواج، ىمد أهٚمٙمتٝمؿ، وأؾمٚمٛمتٝمؿ ًمٚمٕمذاب إًمٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

 ي١مصمره٤م قمغم أظمرة ُمـ  يقم٤مؿم٘مٝم٤م وحمٌٝم٤م اًمذ نَّ إ :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

واًمٔمؾ ، ٔم٦مواعمٜم٤مم قمغم اًمٞم٘م ،قمغم احل٘مٞم٘م٦م ذ آصمر اخلٞم٤مَل إ :وأىمٚمٝمؿ قم٘مالً  ،ٗمف اخلٚمؼأؾْم 

رهمد أ وسم٤مع طمٞم٤مة إسمد ذم ،ر اًمٗم٤مٟمٞم٦م قمغم اًمدار اًم٤ٌمىمٞم٦ماواًمدَّ  ،اًمزائؾ قمغم اًمٜمٕمٞمؿ اًمدائؿ

 ... اًمٚمٌٞم٥م سمٛمثٚمٝم٤م ٓ خيدع نَّ إ ،زائؾٍ  أو يمٔمؾٍّ  ،ٟمقمٍ  أطمالمُ  لٟمام هإسمحٞم٤مة  قمٞمشٍ 

شمزيٜم٧م  ،ارة سم٤مٕزواجهمدَّ  ،خؼَم ىمٌٞمح٦م اعمٜمٔمر واعمَ  ،ؿمقه٤مء وأؿمٌف إؿمٞم٤مء هب٤م قمجقزٌ 

ومٓمٚم٥م  ،هب٤م ُمـ مل جي٤موز سمٍمه فم٤مهره٤م وم٤مهمؽمَّ  ،ىمٌٞمح وؾمؽمت يمؾَّ  ،خٓم٤مب سمٙمؾ زيٜم٦مًمٚم

وٓ  ،ُم٠مذون ومٞمف واضمتامقمٜم٤م همػمُ  ،وم٢مٟمٜم٤م رضشم٤من ،ٓ ُمٝمر إٓ ٟم٘مد أظمرة :وم٘م٤مًم٧م ،اًمٜمٙم٤مح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ8338( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6349وضم٤مء سمٜمحقه قمٜمد اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) =

 . 

(، قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌَّمس8339( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6347وسمٜمحقه قمٜمد اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

 . 

 .(، قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري8353وسمٜمحقه قمٜمد ُمًٚمؿ سمرىمؿ )



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

296 

 

ومٚمام  ،ُم٤م قمغم ُمـ واصؾ طمٌٞمٌتف ُمـ ضمٜم٤مح: ٤مب اًمٕم٤مضمٚم٦م وىم٤مًمقآمَّ ومآصمر اخلُ  ،ُمًت٤ٌمح

وُمٜمٝمؿ ُمـ  ،ؼ واؾمؽماحومٛمٜمٝمؿ ُمـ ـمٚمَّ  :إذا يمؾ آوم٦م وسمٚمٞم٦م :إزاره٤م وطمؾَّ  ،يمِمػ ىمٜم٤مقمٝم٤م

 .ومام اؾمتتٛم٧م ًمٞمٚم٦م قمرؾمف إٓ سم٤مًمٕمقيؾ واًمّمٞم٤مح ،اظمت٤مر اعم٘م٤مم

وم٘م٤مم اعمجتٝمدون  ،قمغم همػم اًمٗمالح حلَّ : سم٤م قمغم رءوس اخلالئؼَُّن ن ُم١مذِّ ذَّ أشم٤مهلل ًم٘مد 

ًم٘مقم وهوا ًمٞمٚمٝمؿ ومٚمؿ حيٛمد ا ،ـمٚمٌٝم٤م اًمٖمدو سم٤مًمرواح واعمًٚمٛمقن هل٤م ومقاصٚمقا ذم

 ،ُمٜمٝمؿ إٓ وهق ُمٙمًقر اجلٜم٤مح صٞمده٤م ومام رضمع أطمدٌ  ـم٤مروا ذم ،قمٜمد اًمّم٤ٌمح ياًمن

 .  (8)ا.هـ  وم٠مؾمٚمٛمتٝمؿ ًمٚمذسم٤مح ،ؿمٌٙمتٝم٤م ومقىمٕمقا ذم

هذا يمٚمُّف سم٥ًٌِم ُم٤م وُمتَِح قمٚمٞمٝمؿ ُمـ زهرة هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م، ومٝمذا هق اًمذي 

 .ظم٤مومف قمٚمٞمٜم٤م طمٌٞمٌٜم٤م حمٛمٌد 

َْرضِ  َوإِِّنِّ » :وٟمٔمػمه: ىمقًمف  ْٕ َْرِض أَْو َمَػوتِقَح ا ْٕ ـِ ا ًُ َمَػوتِقَح َخَزائِ  ،أُْظطِق

ُكقا َبْعِدي َوإِِّنِّ َواللِ  ـْ أََخوُف َظَؾقُْؽْؿ أَْن َتـَوَفُسقا فِقَفو ،َمو َأَخوُف َظَؾقُْؽْؿ َأْن ُتَّْشِ
. «َولَؽِ

ُمر(، قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤م2296( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمًٚمؿ سمرىمؿ )8433رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )

. 

وهذا احلدي٨م يدلُّ قمغم أنَّ اًمتٜم٤مومَس ذم اًمدٟمٞم٤م ؾم٥ٌٌم حلّمقِل اًمنمِّ يُمٚمِّف، ويدّل 

أيْم٤ًم قمغم أنَّ اًمِمٌٝم٤مت ىمد شمدظمؾ قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مب اًمِمٝمقات، وأٟمَّف ىمد 

يٜمحرف قمـ اهلدى سم٥ًٌم اعم٤مدَّة. وأنَّ اعم٤مدَة ُمٗمت٤مح ذٍّ قمغم ـم٤مًم٥ِِم اًمٕمٚمؿ إذا مل يتَِّؼ اهللَ 

  شمٕم٤ممم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط:دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.274-272)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـ"اٟمٔمر  (8)
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ـْ إذا ضم٤مءه ُم٤مٌل اٟمِمٖمؾ سمف قمـ  ب اًمٕمٚمؿ َُم هذا: وًمٞمُٕمٚمؿ أٟمَّٜم٤م ىمد رأيٜم٤م ُمـ سمٕمِض ـمالَّ

 اًمٕمٚمؿ، واًمًٜم٦م. 

 ورأيٜم٤م ُمـ سمٕمْمٝمؿ طمّمٚم٧م ُمٜمف اخلّمقُم٦َم واهلَْجَر واًمٖمٞم٦ٌَم واًمٜمٛمٞمٛم٦َم ُمـ أضمِٚمف.

٘م٤مق، واهلْجر،  ع دائرشمف، سمام ي١مدي إمم اًمِمِّ وأيْم٤مً: ىمد رأيٜم٤م آظمتالف، وشمقؾمُّ

يـ،  الق، وطمّمقل اًمٕمداء، وشمْمٞمٞمع يمثػمٍ وؾمقء إظم واًمٗمْم٤مو٦م، ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمدِّ

وطم٘مقق اإلظمقان: سم٥ًٌم اعم٤مدة، يٙمقن اًمِمخص ُمتٕمٚمِّ٘م٤ًم سم٤مًمدٟمٞم٤م وم٢مذا ُم٤م ضم٤مء ُم٤مٌل إذ سمف 

ُؾ هب٤م إمم ُمآرب ؿمخّمٞم٦ٍم ظمًٞم٦ًٍم،  ُيٜم٤مزع، وي٤ٌمرز، وئمٝمر اًمٖمػمة اعمزيٗم٦م ًمٚمدقمقة يتقصَّ

 اهلل أقمٚمُؿ سمف وسمح٤مًمِِف.

َد ُمـ  ويمالُمل هذا ًِ ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمُف، وؾمٕمٞمُُف، وُمراُدُه، واهلل يٕمٚمُؿ اعمٗم ومٞمَٛم

 اعمّمٚمح، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمَؿ اًمقيمٞمؾ.  

ى اجلٚمقَس ذم سمٕمض أُم٤ميمـ أهؾ  ـْ ىمد ص٤مر يتحرَّ وأيْم٤مً: يمؿ ىمد رأيٜم٤م ُمٜمٝمؿ َُم

ٌف و ل ٕهؾ اًمِمُّ ٤مً سم٘مٚم٦َِّم اعم٤مدة، ومّم٤مر يت٠موَّ ـْ شُمٙمٚمَِّؿ ومٞمف سمحؼٍّ حمتجَّ ُمرى اًمٌدع وَُم

ة  ـْ صمَّؿَّ إذا ُٟمِّمَح أظمذشمف اًمٕمزَّ ؾ هب٤م إمم ُمٓمٚمقسمف اًمدٟمٞمقي، وُِم اًم٘مٚمقب سمت٠مويالٍت يتقصَّ

سم٤مإلصمؿ،  وهمْم٥م ًمدٟمٞم٤مه، وأفمٝمر اخلّمقُم٦م واًمِٕمٜم٤َمد، وَُمٜمٙمرًا ُمـ اًم٘مقل وزوراً، قمٞم٤مذًا 

 سم٤مهلل ُمـ ذًمَِؽ.

ـَ قمَٛمُٚمُف سم٤مًمٕمٚمِؿ وشم٘مَقاُه؟ ـَ طمٗمُٔمُف وذيم٤مُؤه؟ وأي ـَ قِمْٚمُٛمُف؟ وأي ـَ دقمقشُمُف  أي وأي

ـَ ُزهُدُه وورقُمُف؟! ـَ صم٤ٌمشُمُف وُصٛمقُدُه؟ وأي  وٟمِم٤مـُمُف؟ وأي
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اًمٚمٝمؿ ي٤م ُم٘مٚم٥ِّم اًم٘مٚمقب صم٧ٌِّم ىمٚمقسَمٜم٤َم قمغم ديٜمِؽ، اًمٚمٝمؿ إٟم٤َّم ٟم٠ًمًُمؽ اًمًالُم٦َم 

ة إٓ سم٤مهلل.  واًمٕم٤مومٞم٦َم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وٓ طمقل وٓ ىمقَّ

امت  ًّ هٜم٤مك ُمٔم٤مهر وؾمامت شمدلُّ قمغم شمٜم٤مومس اًمدٟمٞم٤م، وأهّؿ هذه اعمٔم٤مهر وشمٚمؽ اًم

(8): 

إمه٤مل أو إهدار اًمَقَرع ذم اعمٓم٤مقمؿ، واعمِم٤مرب، واعمالسمس، واعمرايم٥م،  – 8

 وٟمحقه٤م.

سمٖمض ـمالب أظمرة، واًمٜمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، سمؾ واًمتٔم٤مهر واًمتحريض قمٚمٞمٝمؿ  – 2

 سمقؾمٞمٚم٦ٍم أو أظمرى. 

ـْ يم٤من  ـم٤مًم٤ًٌم ًمٚمٕمٚمؿ إذا اٟمٗمتح٧م قمٚمٞمف اًمدٟمٞم٤م، واَّنَٛمَؽ ومٞمٝم٤م، وُٟمِّمَح:  وهلذا دمد َُم

أفمٝمر اًمٌٖمض ًمٚمخػم، وىم٤مم سم٤مًمتحريض وأؿمٕمؾ اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ، وأظمذ يٓمٕمـ ذم إظمقاٟمِِف 

 وُمِم٤مخيف اعمًت٘مٞمٛملم، وهذا ُمِم٤مهٌد ُمالطمٌظ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 سمف.سمٖمض أو ُمٕم٤مداة يمّؾ َُمـ يًٌ٘مف ذم اًمدٟمٞم٤م، وٓ يًتٓمٞمع اًمٚمح٤مق  – 4

 ازدراء ٟمٕمٛم٦م اهلل وقمدم اًمرى هب٤م وسم٘مْم٤مء اهلل وىمدره. – 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍف واظمتّم٤مر ُمـ يمت٤مب  (8) ًمًٞمِّد حمٛمد ٟمقح  "آوم٤مت قمغم اًمٓمريؼ"ُم٠مظمقذة سمتٍمِّ

 ( ط: دار اعمٖمٜمل، ودار اًمٞم٘ملم. 438-437)ص:

َّٓ وم٤مًمرضمؾ ي٠مظمذ قمـ سمٕمض أهؾ  * شمٜمٌٞمٌف: ذيمرٟم٤م هذا اعمّمدر قمٛمالً سم٤مُٕم٤مٟم٦ِم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وإ

 اًمٌدع.
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ة قمغم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمت٤مٍع أو قَمَرٍض زائٍؾ. – 5  اعمخ٤مصٛم٦م اعمًتٛمرَّ

 ُمـ  – 6
ٍ
ائُؿ ُمع يمثرة اهلٛمقم وإطمزان، وٓ ؾمٞمام قمٜمد ومقات رء اًمتِمت٧ُُّم اًمدَّ

 اًمدٟمٞم٤م.

ٕمل ذم ـمٚم٥م اًمدٟم – 7 ًَّ ائُؿ سم٤مًم ةآؿمتٖم٤مُل اًمدَّ أو  ،ٞم٤م ُمع ٟمًٞم٤من أظمرة سم٤معمرَّ

 شمذيمره٤م، وًمٙمـ سمتٝم٤موٍن وومتقٍر.

ائُؿ قمـ اًمدٟمٞم٤م، وزظم٤مرومٝم٤م، وزيٜمتٝم٤م، وؾمٌؾ اىمتٜم٤مصٝم٤م ... وهٚمؿَّ  – 8 احلدي٨ُم اًمدَّ

ا.    ضمرَّ

 :(8)اًمتٜم٤مومس ذم اًمدٟمٞم٤م ًمف أؾم٤ٌمب، ُمٜمٝم٤م 

ٌر ًمف  اًمٖمٗمٚم٦م قمـ أنَّ طمٔمقظ اًمدٟمٞم٤م دمري – 8 سم٤معم٘م٤مدير، وأنَّ يمؾَّ ؿمخٍص ُم٘مدَّ

 اًمرزق، ُم٘مًقٌم ًمف.

٤م طم٘مػمٌة، ظمًٞم٦ًٌم، دٟمٞمئ٦ٌم، زائٚم٦ٌم، يمام ؾمٌؼ ذيمر  – 2 اًمٖمٗمٚم٦م قمـ طم٘مٞم٘م٦ِم اًمدٟمٞم٤م، وأَّنَّ

 ذًمَِؽ.

 اًمٕمٞمش ذم أوؾم٤مط احلريّملم قمغم اًمدٟمٞم٤م، اعمٜمِمٖمٚملم هب٤م. – 4

 طم٥مُّ اًمدٟمٞم٤م، واًمتَّٕمٚمُّؼ هب٤م. – 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍف واظمتّم٤مر ُمـ يمت٤مب (8) ًمًٞمِّد حمٛمد ٟمقح  "آوم٤مت قمغم اًمٓمريؼ" ُم٠مظمقذة سمتٍمِّ

 ( ط: دار اعمٖمٜمل، ودار اًمٞم٘ملم.428-482)ص:
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 ٝم٤م، واٟمٗمت٤مطمٝم٤م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.إىم٤ٌمل اًمدٟمٞم٤م، وسمًٓم – 5

احلؼ، وذًمؽ أنَّ اعمًتٙمؼم شمًّقل ًمف ٟمٗمًف  آؾمتٕمالء واًمتٙمؼمُّ ذم إرض سمٖمػم – 6

أٟمَّف ٓ يٙمقن يمٌػماً، وٓ شمٙمقن ًمف اعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م إٓ إذا يم٤من ًمف احلظ اًمقاومر ُمـ هذه 

 اًمدٟمٞم٤م.

إُمؾ، وًمرسمَّام  ل هذاـمقل إَُمؾ، ومٞمحرص قمغم أْن جيٛمع ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م يٖمٓمِّ  – 7

ؾ عم٤َِم سَمْٕمَده ُمـ اًمقارصملم إمم أطمٗم٤مده وأسمٜم٤مء أطمٗم٤مده.  أُمَّ

ار أظمرة، ذًمؽ أنَّ ُمـ سم٘مل ُمتذايمراً أٟمَّف ُمٝمام ـم٤مل  – 8 اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اعمقت، واًمدَّ

سمف إضمؾ، واُمتدَّ سمف اًمُٕمُٛمر، وم٢مٟمَّف ُمٞم٧ٌِّم ٓ حم٤مًم٦َم، وأٟمَّف راطِمٌؾ قمـ هذه اًمدار أظمرة 

، طمتَّك اًمٜمَّ٘مػم، واًم٘مٓمٛمػم، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م. كطمٞم٨م يٚم٘م
ٍ
 رسمَّف، وُي٠ًمل قمـ يمؾِّ رء

اًمٖمٗمٚم٦م قمـ أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمتٜم٤مومس اًمدٟمٞمقي، وقمدم اًمٜمٔمر إمم قمقاىم٥م  – 9

 إُمقر. 



  رأس اخلٓم٤مي٤م وُمٗمًدًا ًمٚمديـ  : إٟمام يم٤من طم٥مُّ اًمدٟمٞم٤مىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

 ُمـ وضمقٍه:

أطمده٤م: أنَّ طمٌَّٝم٤م ي٘متيض شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م، وهل طم٘مػمٌة قمٜمد اهلل، وُمـ أيمؼم اًمذٟمقب 

ر اهلل.  شمٕمٔمٞمؿ ُم٤م طم٘مَّ

وصم٤مٟمٞمٝم٤م: أنَّ اهلل ًمٕمٜمٝم٤م وُم٘متٝم٤م وأسمٖمْمٝم٤م، إٓ ُم٤م يم٤من ًمف ومٞمٝم٤م، وُمـ أطم٥مَّ ُم٤م ًمٕمٜمف اهلل 

ض ًمٚمٗمتٜم٦م وُم٘متَُف وهمْمٌ  ف.وُم٘متف وأسمٖمْمف وم٘مد شمٕمرَّ
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ضمٕمٚمٝم٤م اهلل  لًمٞمٝم٤م سم٤مٕقمامل اًمتإوشمقؾمؾ  ،ذا أطمٌٝم٤م صػمه٤م هم٤ميتفإٟمف وصم٤مًمثٝم٤م: أ

 ،وم٤مٟمٕمٙمس ىمٚمٌف ،٥م احلٙمٛم٦موىمٚمَّ  ،ومٕمٙمس إُمر، مم اًمدار أظمرةإًمٞمف وإوؾم٤مئؾ 

 .مم وراءإواٟمٕمٙمس ؾمػمه 

اًمتقؾمؾ سم٠مقمامل أظمرة إمم  :واًمث٤مين .هم٤مي٦م ضمٕمؾ اًمقؾمٞمٚم٦م: أطمدمه٤م :ومٝم٤م هٜم٤م أُمران

 ... ُمٜمٙمقس هم٤مي٦م آٟمتٙم٤مس وىمٚم٥ٌم  ،ُمٕمٙمقس ُمـ يمؾ وضمف ذٌّ وهذا ، اًمدٟمٞم٤م

 :أظمرة أن حمٌتٝم٤م شمٕمؽمض سملم اًمٕمٌد وسملم ومٕمؾ ُم٤م يٕمقد قمٚمٞمف ٟمٗمٕمف ذموراسمٕمٝم٤م: 

  .ٓؿمتٖم٤مًمف قمٜمف سمٛمحٌقسمف

وُمٜمٝمؿ  .يامن وذائٕمفومٛمٜمٝمؿ ُمـ يِمٖمٚمف حمٌقسمف قمـ اإل :واًمٜم٤مس ه٤م هٜم٤م ُمراشم٥م

 .وٓ سم٤مـمٜم٤مً  اً ومال ي٘مقم هب٤م فم٤مهر ،وخلٚم٘مفدم٥م قمٚمٞمف هلل  لُمـ يِمٖمٚمف قمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمت

وُمٜمٝمؿ ُمـ يِمٖمٚمف قمـ واضم٥م  .وُمٜمٝمؿ ُمـ يِمٖمٚمف طمٌٝم٤م قمـ يمثػم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت

اًمقىم٧م  وُمٜمٝمؿ ُمـ يِمٖمٚمف قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٥م ذم .ن ىم٤مم سمٖمػمهإو ،يٕم٤مرض حتّمٞمٚمٝم٤م

وُمٜمٝمؿ ُمـ يِمٖمٚمف . وىمتف ورم طم٘مقىمف ومٞمٗمرط ذم ل،قمغم اًمقضمف اًمذى يٜمٌٖم لاًمذى يٜمٌٖم

 . ٓ سم٤مـمٜم٤مً ًا ومٞم١مديف فم٤مهر ،وشمٗمريٖمف هلل قمٜمد أدائف ،اًمقاضم٥م ي٦م ىمٚمٌف ذمقمـ قمٌقد

 .هذا ُمـ أٟمدرهؿ ؟!وأيـ هذا ُمـ قمِم٤مق اًمدٟمٞم٤م وحمٌٞمٝم٤م

 ،وهق شمٗمريغ اًم٘مٚم٥م حل٥م اهلل :ن يِمٖمؾ قمـ ؾمٕم٤مدة اًمٕمٌدأ :وأىمؾ درضم٤مت طمٌٝم٤م

ٝم٤م تُ حمٌَّ ٝم٤م و٘مُ ِْم ومٕمِ  ،مجع ًم٤ًمٟمف وىمٚمٌف قمغم رسمف، وومجع ىمٚمٌف قمغم ًم٤ًمٟمف، وًم٤ًمٟمف ًمذيمره

 .حم٦ٌم أظمرة شمي سم٤مًمدٟمٞم٤م يمام أنَّ  وٓ سمدَّ  ،شمي سم٤مٔظمرة

 وظم٤مُمًٝم٤م: أنَّ حمٌَّتٝم٤م أيمثر هّؿ اًمٕمٌد.
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ب يٕمذَّ  ،دوره اًمثالث ذم ٌب وهق ُمٕمذَّ ، هب٤م ٝم٤م أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤مً حمٌَّ  أنَّ وؾم٤مدؾمٝم٤م: 

 سمٗمقاهت٤م :ورم دار اًمؼمزخ ،وُمٜم٤مزقم٦م أهٚمٝم٤م ،ومٞمٝم٤م لواًمًٕم ،سمتحّمٞمٚمٝم٤م :اًمدٟمٞم٤م ذم

 ،سمداً أويمقٟمف ىمد طمٞمؾ سمٞمٜمف وسملم حمٌقسمف قمغم وضمف ٓ يرضمقا اضمتامقمف سمف ، واحلنة قمٚمٞمٝم٤م

 يٕمٛمؾ اهلؿَّ  :ىمؼمه ذم ؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤مً أومٝمذا  ،ومل حيّمؾ ًمف هٜم٤مك حمٌقب يٕمقوف قمٜمف

 ... ضمًٛمف روطمف ُم٤م شمٕمٛمؾ اًمديدان وهقام إرض ذم ذم واحلنةَ  واحلزنَ  واًمٖمؿَّ 

وأىمٚمٝمؿ  ،ٗمف اخلٚمؼي١مصمره٤م قمغم أظمرة ُمـ أؾْم  يٝم٤م اًمذقم٤مؿم٘مٝم٤م وحمٌ نَّ وؾم٤مسمٕمٝم٤م: إ

 ،واًمٔمؾ اًمزائؾ قمغم اًمٜمٕمٞمؿ اًمدائؿ، واعمٜم٤مم قمغم اًمٞم٘مٔم٦م ،قمغم احل٘مٞم٘م٦م ذ آصمر اخلٞم٤مَل إ :قم٘مالً 

 أطمالمُ  لٟمام هإسمحٞم٤مة  رهمد قمٞمشٍ أ وسم٤مع طمٞم٤مة إسمد ذم ،ر اًمٗم٤مٟمٞم٦م قمغم اًمدار اًم٤ٌمىمٞم٦ماواًمدَّ 

 .(8)ا.هـ سم٤مظمتّم٤مر  سمٛمثٚمٝم٤م ٓ خيدعاًمٚمٌٞم٥م  نَّ إ ،زائؾٍ  أو يمٔمؾٍّ  ،ٟمقمٍ 



تٝم٤م، ودٟم٤مءهت٤م، وقم٤مىم٦ٌم أُمره٤م، وقَمِٚمْٛمٜم٤َم  ًَّ سمٕمد أْن قَمِٚمْٛمٜم٤َم طم٘م٤مرَة هذه اًمدٟمٞم٤م، وظم

اًمتَّحذير ُمـ آهمؽمار وآٟمخداع هب٤م: ٟمذيمر هٜم٤م ُم٤م ينَّ اهلل ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمِمديدة عمَِـ 

٤مب قِمْٚمِٛمِف وِديٜمِِف، آصمره٤م، واطمت ًَ َـّ هل٤م، واؾمتٛمتع هب٤م، وريض هب٤م قمغم طِم ْمٜمٝم٤م، واـمٛمئ

 وُمٜمَْٝمِجِف وؾُمُٚمقيِمِف، ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٿ  ٿ  ٹ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب( ط: 272-267)ص:"قمدة اًمّم٤مسمريـ"اٟمٔمر  (8)
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ڌ  ڌ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

 . [73]إٟمٕم٤مم: ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک

ٟمٞم٤م، ويم٤مٟم٧م ٞمؿ ضمٝمٜمَّؿ، وقمذاٌب أًمٞمٌؿ عمَِـ اٟمٔمروا ذاٌب ُمـ مح شمف احلٞم٤مُة اًمدُّ همرَّ

 ؾم٤ًٌٌم ًمٙمٗمره، وقمٜم٤مده، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ی   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ﴾مب  ىب  يب  جت جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب   حب  خب 

 .[58]إقمراف:

ـِ اهلل قمزَّ وضمؾ،  شمف اًمدٟمٞم٤م، ويم٤مٟم٧م ؾم٤ٌٌمً ًمتالقمٌف سمدي دًم٧َّم هذه أي٦ُم قمغم أنَّ ُمـ همرَّ

ُيٕمتؼم ُمٜمًٞم٤َّمً، يٕم٤مىمٌف اهلل شمٕم٤ممم سمؽميمف، وُمـ شمريَمُف اهلل َهَٚمَؽ، ودظمَؾ اًمٜم٤َّمر، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ٿ ﴿ذم أي٦م إظمرى: 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

 .[45-43]اجل٤مصمٞم٦م: ﴾چ  چ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڇ   ڇ  ڍ

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

-48]اًمتقسم٦م:   ﴾ڻ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
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[، ذم هذه أي٦م أنَّ ُمـ شمرك آُمتث٤مل ٕواُمر اهلل رو٤مً سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، واٟمِمٖم٤مًٓ هب٤م 49

 أٟمَّف ُمققمقٌد سم٤مًمٕمذاِب إًمٞمؿ، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 . [8-7]يقٟمس: ﴾ٹ

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :شمٕم٤ممم فىمقًم :٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمديىم﴾ 

ٚمف أي: ٓ يٓمٛمٕمقن سمٚم٘م٤مء اهلل، اًمذي هق أيمؼم ُم٤م ـمٛمع ومٞمف اًمٓم٤مُمٕمقن، وأقمغم ُم٤م أُمَّ 

 سمدًٓ  ﴾ٻ  پ  پ  پ ﴿ٚمقن، سمؾ أقمروقا قمـ ذًمؽ، ورسمام يمذسمقا سمفاعم١مُمِّ 

 قمـ أظمرة.

هؿ، ومًٕمقا أي: ريمٜمقا إًمٞمٝم٤م، وضمٕمٚمقه٤م هم٤مي٦م ُمراُمٝمؿ وَّن٤مي٦م ىمّمد ﴾پ   ڀ﴿

هل٤م وأيمٌقا قمغم ًمذاهت٤م وؿمٝمقاهت٤م، سم٠مي ـمريؼ طمّمٚم٧م طمّمٚمقه٤م، وُمـ أي وضمف ٓطم٧م 

 اسمتدروه٤م، ىمد سومقا إرادهتؿ وٟمٞم٤مهتؿ وأومٙم٤مرهؿ وأقمامهلؿ إًمٞمٝم٤م.

ومٙم٠مَّنؿ ظمٚم٘مقا ًمٚمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م، ويم٠مَّن٤م ًمٞم٧ًم دار ِمر، يتزود ُمٜمٝم٤م اعم٤ًمومرون إمم اًمدار 

ا.هـ  ر اعمقوم٘مقنون، وإمم ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وًمذاهت٤م ؿمٛمَّ اًم٤ٌمىمٞم٦م اًمتل إًمٞمٝم٤م يرطمؾ إوًمقن وأظمر

(8). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.458)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (8)
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ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ک  ک  گ  گ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

 .[4-2]إسمراهٞمؿ: ﴾گ  گ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

ھ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

﮷   ﮶    ﮵   ﮴    ﮳   ﮲   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 .[839-836]اًمٜمحؾ: ﴾﮸

  قه هبذا، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : وسملمَّ شمٕم٤ممم أنَّ اًمققمٞمد اؾمتح٘مُّ

ٚمخنان واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ اؾمتح٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرِة هق إصُؾ اعمقضم٥م ًم

واؾمتح٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرِة ىمد يٙمقن ُمع اًمٕمٚمؿ واًمتّمديؼ سم٠منَّ اًمُٙمْٗمَر ييُّ ذم 

 .(8)أظمرِة، وسم٠مٟمَّف ُم٤م ًَمُف ذم أظمرِة ُمـ ظمالٍق ا.هـ 

  ـ يمٗمر سمف سمٕمد اإليامن واًمتٌٍم، ظمؼم شمٕم٤ممم قمٛمَّ أ: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػٍم

ؿ وهلُ دُ صمؿ قمُ ، ف، ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٤مإليامنف ىمد هَمْم٥م قمٚمٞموذح صدره سم٤مًمٙمٗمر واـمٛم٠من سمف: أٟمَّ 

ؿ اؾمتحٌقا احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة، ذم اًمدار أظمرة: َّٕنَّ  قمٔمٞمامً  قمٜمف، وأن هلؿ قمذاسم٤مً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/563)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (8)



   ِـَ آْٟمح ة ذِم اًمتَّحِذيِر ُِم ٜم٦َّماجل٤َمدَّ ًُّ ـِ اًمٕمٚمِؿ َواًم   َراِف قَم

    

436 

 

وم٠مىمدُمقا قمغم ُم٤م أىمدُمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمردة ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م، ومل ُيد اهلل ىمٚمقهبؿ ويثٌتٝمؿ قمغم 

وظمتؿ قمغم ؾمٛمٕمٝمؿ  ،ؿيٜمٗمٕمٝم يـ احلؼ، ومٓمٌع قمغم ىمٚمقهبؿ ومال يٕم٘مٚمقن هب٤م ؿمٞمئ٤مً اًمدِّ 

 .(8)ا.هـ  ، ومٝمؿ هم٤مومٚمقن قمام يراد هبؿوأسمّم٤مرهؿ ومال يٜمتٗمٕمقن هب٤م، وٓ أهمٜم٧م قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤مً 

  ٕمدي ًَّ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ﴿: وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم

 ُمـ طمٓم٤مِم اًمدٟمٞم٤م، ورهم٦ًٌم ومٞمف  ﴾ڱ
ٍ
وا قمغم أدسم٤مرهؿ ـمٛمٕم٤ًم ذم رء طمٞم٨ُم ارشمدُّ

ًمٙمٗمَر قمغم اإليامِن ُمٜمٕمٝمؿ اهللُ اهلداي٦َم، ومٚمؿ ُيدهؿ وزهدًا ذم ظمػم أظمرِة، ومٚمامَّ اظمت٤مروا ا

 .(2)ٕنَّ اًمٙمٗمَر وصٗمٝمؿ ا.هـ 

  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿: وىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب

ح أنَّ هذا اًمٙمٗمر واًمٕمذاب مل يٙمـ سم٥ًٌم آقمت٘م٤مد، أو  ﴾ڱ  ڱ  ڱ ومٍمَّ

٤ًم ُمـ طمٔمقظ اًمدٟمٞم٤م اجلٝمؾ، أو اًمٌٖمض ًمٚمديـ، أو حم٦ٌَّم اًمٙمٗمر، وإٟمام ؾمٌٌف أنَّ ًمف طمٔمَّ 

 .(4)ومآصمره قمغم اًمديـ ا.هـ 

  ؿ اؾمتحٌقا اًمدٟمٞم٤م قمغم وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمثٞمٛملم : يم٤من يمٗمرهؿ ؾمٌٌف أَّنَّ

أظمرة، ويٕمٜمل سم٤مًمدٟمٞم٤م: يمّؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م، ُمـ ضم٤مٍه، أو ُم٤مٍل، أو رئ٤مؾم٦ٍم، أو همػم ذًمؽ 

٢مٟمَّف يٙمقن يم٤مومراً وإن مل ِمـ آصمر اًمدٟمٞم٤م سمام ومٞمٝم٤م قمغم أظمرة، ويمٗمره ُمـ أضمؾ إيث٤مر اًمدٟمٞم٤م وم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤من.( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمري4/765)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.353)ص:"شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ"اٟمٔمر  (2)

 ( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم.847ذح اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم )ص: "يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت"اٟمٔمر  (4)
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يٙمـ ُمًتح٤ٌمً ًمٚمٙمٗمر، وًمٙمٜمف ُمًتح٥ٌم  حلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وم٢مٟمَّف يٙمٗمر، وذًمؽ أنَّ سمٕمَض اًمٜم٤مس 

يٙمٗمر ٕٟمَّف حي٥مُّ اًمٙمٗمَر وُيٕمجٌف، وسمٕمض اًمٜم٤مس يٙمٗمر عم٤مٍل، أو ضم٤مٍه، أو رئ٤مؾم٦ٍم، وسمٕمض 

 .(8)ا.هـ اًمٜم٤مس يٙمٗمر ًمٞمٜم٤مل سمذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمًٚمٓم٤من وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، وم٤مٕهمراض يمثػمة 

  ـَ –وىم٤مل اًمٕمالم ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ
طمٗمٔمف اهلل: وهذا طم٤مصٌؾ ذم أنَّ ُمـ وُمتِ

٤م ؿمٝمقة اعم٤مل، أو ؿمٝمقة اجل٤مه، أو ؿمٝمقة  يـ إٟمَّام هق سم٥ًٌٍم ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمِمٝمقاشمف، إُمَّ قمـ اًمدِّ

اعمٜمّم٥م، أو ؿمٝمقة اًمٜم٤ًمء، أو ؿمٝمقة إُمر واًمٜمٝمل، أو إمم آظمر ذًمؽ ُمـ اًمِمٝمقات 

 .(2)اًمٗم٤مٟمٞم٤مت ا.هـ 

 ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 . [49-47]اًمٜم٤مزقم٤مت:

م اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة، ومّم٤مر ؾمٕمٞمف هل٤م،  ٧م هذه أي٦ُم اًمٙمريٛم٦م قمغم أنَّ اًمذي ُي٘مدِّ ٟمّمَّ

ووىمتف ُمًتٖمرىم٤ًم ذم طمٔمقفمٝم٤م وؿمٝمقاهت٤م، وٟمز أظمرة، وشمرك اًمٕمٛمؾ هل٤م: أنَّ ُم٠مواه 

 ضمٝمٜمؿ وسمئس اعمّمػم.

ومٞمٝم٤م أنَّ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٓمٖمٞم٤من، واًمٌٖمل، واًمٕمدوان: آَّنامك ذم اًمدٟمٞم٤م وشم٘مديٛمٝم٤م و

 قمغم أظمرة، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم.848-847)ص: "ذح يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: ُمٙمت٦ٌم دار احلج٤مز.328-327)ص: "ذح يمِمػ اًمِمٌٝم٤مت"اٟمٔمر  (2)
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  اًمٜمَّٗمس شمدقمق إمم اًمٓمٖمٞم٤من، وإيث٤مر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ :

اقملم، يٛمٞمؾ  واًمربُّ يدقمق قمٌده إمم ظمقومِِف، وَّنل اًمٜمٗمس قمـ اهلقى، واًم٘مٚم٥م سملم اًمدَّ

ًة، وهذا ُمقوع اعمحٜم٦م وآسمتالء ا.هـ  ًة، وإمم هذا ُمرَّ اقمل ُمرَّ  .(8)إمم هذا اًمدَّ

ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ     ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حت   

 .[23]إطم٘م٤مف: ﴾خت  مت

  اًمدٟمٞم٤م، سمؾ إٟمَّف يؽمك  : وم٤معم١مُمـ ٓ يذه٥م ـمٞم٤ٌمشمف ذمىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ

٤م اًمٙم٤مومر وم٢مٟمَّف ٓ ي١مُمـ سم٤مٔظمرِة ومٝمق طمريٌص قمغم شمٜم٤مول  سمٕمَض ـمٞم٤ٌمشمف ًممظمرة، وأُمَّ

 .(2)طمٔمقفمف يمّٚمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ا.هـ 

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڃ  ڃ  ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ک  ک   ک  ک  گ       گ  گ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ

 . [86-85]هقد: ﴾ڳ ڳ گ  

أي: اًمٌ٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع طمّمقل  ﴾ڃ  چ  چ  ڃ  ڃ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 ُمًتٚمزُم٤مت اًمٌ٘م٤مء ُمـ اعم٤مل واعمٜمّم٥م ... اًمخ.

 ُمـ اعم٤مل واًمٌٜملم واًمٜم٤ًمء وهمػم ذًمؽ. ﴾چ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.8/838) "ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من"اٟمٔمر  (8)

 سمػموت.–( ط: دار اجلٞمؾ 456)ص: "ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم"اٟمٔمر  (2)
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أي: يٕمٓمٞمٝمؿ اهلل ُم٤م يريدوٟمف سمٛمِمٞمئتف،  ﴾چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم     

 ﴾ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ﴿ آي٦م أظمرى يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم

 .[88]اإلهاء:

أي: ٓ يٜم٘مّمقن ِم٤م جي٤مزون ومٞمف: ٕن اهلل  ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم     

 قمدل ٓ ئمٚمؿ، ومٞمٕمٓمقن ُم٤م أرادوه.

ُمٕمٜمك ذًمؽ: أَّنؿ ٓ  ﴾ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم     

دهتؿ ًمٚمدٟمٞم٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م إرادهتؿ هل٤م ذيم٤ًم أيمؼم ظمٚمدوا يدظمٚمقن اجلٜم٦م وقمغم طم٥ًم إرا

ذم اًمٜم٤مر وًمـ يدظمٚمقا اجلٜم٦م إذا ُم٤مشمقا قمغم ذًمؽ، وإن يم٤مٟم٧م ذيم٤ًم أصٖمر ومٝمؿ حت٧م 

 قمٞم٤مذًا سم٤مهلل شمٕم٤ممم.-اعمِمٞمئ٦م، وهؿ ُمققمقدون سم٤مًمٜم٤مر 

أي: ذم أظمرة ُم٤م صٜمٕمقه ذم اًمدٟمٞم٤م ِم٤م  ﴾ک   ک  ک  گ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم     

 ذيمر آٟمٗم٤مً.

أي: سمٓمٚم٧م أقمامهلؿ سم٥ًٌم  ﴾گ       گ  گ  گ  ڳ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم     

ىمّمدهؿ اًمًٞمئ،  وهق اًمٕمٛمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م وًمٞمس ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م 

 .(8)واًمٕم٤مومٞم٦م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-838)ص: "اًمتحذير اًمقاص٥م ُمـ اخت٤مذ اًمٕمٚمؿ ؾمٌٞمالً ًمٚمدٟمٞم٤م واعمٜم٤مص٥م"اٟمٔمر يمت٤ميب  (1)

 ( ط: دار اإلُم٤مم أمحد.839
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  وُمٕمٜمك ه٤مشملم أيتلم طمٗمٔمف اهلل– ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح اًمٗمقزان :

غم ُمٓم٤مُمع اًمدٟمٞم٤م وم٘مط: اًمٙمريٛمتلم: أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف خيؼم أن ُمـ ىمّمد سمٕمٛمٚمف احلّمقل قم

وم٢من اهلل يقومر ًمف صمقاب قمٛمٚمف ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمّمح٦م واًمنور، وسم٤معم٤مل وإهؾ واًمقًمد، 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿وهذا ُم٘مٞمد سم٤معمِمٞمئ٦م، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م إظمرى 

، وه١مٓء ًمٞمس هلؿ ذم أظمرة إٓ اًمٜم٤مر، َّٕنؿ مل يٕمٛمٚمقا ُم٤م خيٚمّمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، ﴾ڀ

 .(8)أظمرة سم٤مـمالً ٓ صمقاب ًمف، َّٕنؿ مل يريدوه٤م ا.هـ ويم٤من قمٛمٚمٝمؿ ذم 

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          

 .[23-88]اإلهاء:  ﴾ڇ چ  چ  چ

ي٦م هقٍد، ومٞمٝم٤م أٟمَّف ٓ حيّمؾ اًمٕمٓم٤مء إٓ عمَـ أراده اهلل شمٕم٤ممم، وؿم٤مءه هذه أي٦ُم ىمٞمَّدت آ

 .(2)ًمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اًمري٤مض. -ط: دار اًمٕم٤مصٛم٦م  (864-862)ص: "اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقمت٘م٤مد"اٟمٔمر  (8)

د اهلل ُمـ يريد اًمٕم٤مضمٚم٦م ىمد  (2) ؿ آي٦م هقد قمغم آي٦م اإلهاء ويٙمقن شمققمَّ ي٘مقل ىم٤مئؾ: عم٤مذا ٓ ٟمحٙمِّ

 ذم اًمدٟمٞم٤م أن جيٕمؾ ًمف ُم٤م يِم٤مء عمـ يريد؟ صمؿ وقمد أن يٕمٓمٞمف ُم٤م يِم٤مء؟

 اجلقاب:

أضمٞم٥م: إن  (:2839-2/284)"اعمجٛمقع اًمٗمريد"يمام ذم  ٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملمىم

 = ذا اعمٕمٜمك ٓ يًت٘مٞمؿ ُٕمريـ:ه
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ٌِِف، ومٛمـ آصمر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م طُمِرَم  ًَ ؾ اًمٗم٤مٟمٞم٦م طُمِرَم اًم٤ٌمىمٞم٦م، ويمؾٌّ سمَح وومٞمٝم٤م أنَّ َُمـ شمٕمجَّ

 ٟمٕمٞمؿ أظمرة، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   گ  ڳ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[23]اًمِمقرى: ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ھ

  أي: قمٛمؾ  ﴾ڳ  ڳ  ڳ   گ  ڳ ﴿: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم

أي: ٟم٘مقيف وٟمٕمٞمٜمف قمغم ُم٤م هق سمّمدده، وٟمٙمثر ٟمامءه،  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿ أظمرة

ں   ڻ  ڻ   ﴿وٟمجزيف سم٤محلًٜم٦م قمنم أُمث٤مهل٤م إمم ؾمٌٕمامئ٦م وٕمػ، إمم ُم٤م يِم٤مء اهلل 

أي: وُمـ يم٤من ؾمٕمٞمف ًمٞمحّمؾ ًمف  ﴾ہ  ھ   ھ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م، وًمٞمس ًمف إمم أظمرة هٌؿ اًمٌت٦َّم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، طمرُمف اهلل أظمرة واًمدٟمٞم٤م، إن 

ؿم٤مء أقمٓم٤مه ُمٜمٝم٤م، وإن مل يِم٠م مل حيّمؾ ًمف ٓ هذه وٓ هذه، ووم٤مز هذا اًم٤ًمقمل هبذه اًمٜمٞم٦م 

هذه أي٦م ه٤مهٜم٤م ُم٘مٞمدة سم٤مًمّمٗم٘م٦م اخل٤مهة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، واًمدًمٞمؾ قمغم هذا أن 

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم "ؾمٌح٤من"سم٤مٔي٦م اًمتل ذم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوًٓ: أن اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٜمّمقص أن إظمص ُم٘مدم قمغم إقمؿ، وآي٦م هقد قم٤مُم٦م:  =

ٕن يمؾ ُمـ أراد احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م ُوذمِّ إًمٞمف اًمٕمٛمؾ، وُأقمٓمل ُم٤م أراد أن ُيٕمٓمك، أُم٤م آي٦م 

وٓ يٛمٙمـ أن حيٙمؿ ، ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ اإلهاء: ومٝمل ظم٤مص٦م ﴿

 قمؿ قمغم إظمص.سم٤مٕ

اًمث٤مين: أن اًمقاىمع يِمٝمد قمغم ُم٤م شمدل قمٚمٞمف آي٦م اإلهاء: ٕن وم٘مراء اًمٙمٗم٤مر ُمـ هق أوم٘مر ُمـ 

قيمقل إمم وم٘مراء اعمًٚمٛملم: ومٞمٙمقن قمٛمقم آي٦م هقد خمّمقص٤ًم سمآي٦م اإلهاء، وم٤مٕواُمر ُم

 .ا.هـ ُمِمٞمئ٦م اهلل وومٞمٛمـ يريده
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ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڌ  ڎ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ        ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڃ  ڃ  چ   ڃ   ڃ

 .(8)ا.هـ  ﴾  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ

ـْ آصمر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واهمؽمَّ هب٤م، وزاغ سمًٌٌٝم٤م َُم٤م ذيمره رؾمقُل اهلل  وُمـ اًمٕمذاب قمغم َُم

ـَ »سم٘مقًمف:  ْ َيلْتِِف ِم َق اللُ َظَؾقِْف أَْمَرُه، َوَجَعَؾ َفْؼَرُه بْْيَ َظقْـَقِْف، َوََل ُف َفرَّ ْكقَو َُهَّ  الدُّ
ًِ ـْ َكوَك َم

َّٓ َمو ُكتَِى لَفُ  ْكقَو إِ  أِخَرُة كِقَّتَُف مَجََع اللُ لَُف َأْمَرُه، َوَجَعَؾ ِغـَوُه ِف َقْؾبِِف، الدُّ
ًِ ـْ َكوَك ، َوَم

ْكقَو َوِهَل َراِغَؿيٌ  . (، قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م 3835. أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )«َوَأَتتُْف الدُّ

 وهق طمدي٨ٌم صحٞمٌح.

 اًمٕم٤مومٞم٦م.ىمٚم٧ُم: ومٝمذا اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م، ومٙمٞمػ ذم أظمرة؟! ٟم٠ًمل اهلل 

  ٛمؾ ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ـْ أسمٚمغ اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م: شمِمتٞم٧م اًمِمَّ : وُِم

٤مق اًمدٟمٞم٤م  وشمٗمريؼ اًم٘مٚم٥م، ويمقن اًمٗم٘مر ُٟمّْم٥َم قمٞمٜمَل اًمٕمٌد ٓ ُيٗم٤مرىمف، وًمق ٓ ؾمٙمرة قُمِمَّ

ـَ اًمٕمذاب، قمغم أنَّ أيمثََرهؿ ٓ يزال يِمٙمقن ويٍمخ ُمٜمف ...  سمحٌِّٝم٤م ٓؾمتٖم٤مصمقا ُِم

ؾ اعمّم٤مئ٥م.ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: ُمـ   أطم٥مَّ اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞمُقـمِّـ ٟمٗمًف قمغم حتٛمُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قمدة اًمّم٤مسمريـ ٓسمـ  (. وراضمع ًمٚمٗم٤مئدة يمت٤مب:3/849)"شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.238-233اًم٘مٞمؿ )ص:
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وحُم٥مُّ اًمدٟمٞم٤م ٓ يٜمٗمّؽ ُمـ صمالٍث: َهؿٌّ ِٓزٌم، وشَمَٕم٥ٌم دائٌؿ، وطمنٌة ٓ شمٜم٘ميض ا.هـ 

(8) . 

  وأهؾ اًمدٟمٞم٤م وقمِم٤مىمٝم٤م أقمٚمؿ سمام ي٘م٤مؾمقٟمف ُمـ اًمٕمذاب وأٟمقاع : وىم٤مل

٤مٔظمرة وٓ يرضمق ًم٘م٤مء رسمف يم٤من ُمـ ٓ ي١مُمـ سم هؿِّ  ٤م يم٤مٟم٧م هل أيمؼمُ وعمَّ  ،إمل ذم ـمٚمٌٝم٤م

 .وؿمدة اضمتٝم٤مده ذم ـمٚمٌٝم٤م ،قمذاسمف هب٤م سمح٥ًم طمرصف قمٚمٞمٝم٤م

 ،ذم طم٥م ُمٕمِمقىمف نٍ ٤موم :ؾ طم٤مل قم٤مؿمؼأن شمٕمرف قمذاب أهٚمٝم٤م هب٤م ومت٠مُمَّ  وإذا أردتَّ 

ومٝمق ُمع ، ويّمؾ قمدوه ،وُيجره ،وٓ يٗمل ًمف ،ُمـ ُمٕمِمقىمف ٟم٠مى قمٜمف ويمٚمام رام ىمرسم٤مً 

يمثػم  ،يمثػم اجلٗم٤مء ،ومٛمٕمِمقىمف ىمٚمٞمؾ اًمقوم٤مء ،دوٟمفخيت٤مر اعمقت  ،ُمٕمِمقىمف ذم أٟمٙمد قمٞمش

ٓ ي٠مُمـ قم٤مؿم٘مف ُمٕمف قمغم  ،يمثػم اًمتٚمقن ،قمٔمٞمؿ اخلٞم٤مٟم٦م ،هيع آؾمتح٤مًم٦م، اًمنميم٤مء

وٓ  ،إمم ؾمٚمقة شمرحيف وٓ جيد قمٜمف ؾمٌٞمالً  ،ُمع أٟمف ٓ صؼم ًمف قمٜمف ،وٓ قمغم ُم٤مًمف ،ٟمٗمًف

ومٙمٞمػ إذا  ،ؾ ًمٙمٗمك سمفإٓ هذا اًمٕم٤مضم ومٚمق مل يٙمـ هلذا اًمٕم٤مؿمؼ قمذاٌب  ،وص٤مل يدوم ًمف

سمف قمغم ىمدر ًمذشمف سمف اًمتل  سمٜمٗمس ُم٤م يم٤من ُمٚمتذاً  وص٤مر ُمٕمذسم٤مً  ،طمٞمؾ سمٞمٜمف وسملم ًمذاشمف يمٚمٝم٤م

 . (2)ا.هـ  وُمّم٤مًمح ُمٕم٤مده ،ؿمٖمٚمتف قمـ ؾمٕمٞمف ذم ـمٚم٥م زاده

  

    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.8/84)"إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.8/85)"إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من"اٟمٔمر  (2)
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ـَ إدًم٦م ذم )سم٤مب اًمتحذمجٞمُع ُم٤م شم٘مدَّ  ير ُمـ ومتٜم٦م اعم٤مل( و)سم٤مب اًمتحذير ُمـ ومتٜم٦م َم ُِم

ٜم٤مً أو ًُمزوُم٤مً. ٤م أو شمْمٛمُّ ٤م ٟمّمَّ  اًمدٟمٞم٤م( شُمٕمتؼم دًمٞمالً ذم احل٨مِّ قمغم اًمزهد، إُمَّ

 اًمٙمٚمامت اعمتٕمٚمِّ٘م٦م هبذا اًم٤ٌمب. اَم سَمِ٘مَل ُهٜم٤م إٓ ِذيْمُر سَمٕمضِ ومَ 

 وم٠مىمقل:



هد: هق شمرُك ُم٤م ٓ يٜمٗمع ذم اًمدار أظمرة. ىم٤م  .(8) ًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمزُّ

ـُ ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمزهد وأمجٕمٝم٤م. يمذا ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ًَ  .(2)وهذه اًمٕم٤ٌمرة أطم

: اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٍم إُمؾ. ًمٞمس سم٠ميمؾ اًمٖمٚمٞمظ وٓ وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

 .(4)ًمٌس اًمٕم٤ٌمء 

وأظمذه ذم  ،واًمذي أمجع قمٚمٞمف اًمٕم٤مرومقن: أن اًمزهد ؾمٗمر اًم٘مٚم٥م ُمـ وـمـ اًمدٟمٞم٤م

اًمزهد يم٤مًمزهد ًمٕمٌد اهلل اسمـ اعم٤ٌمرك  ػ اعمت٘مدُمقن يمت٥َم وقمغم هذا صٜمَّ  ،٤مزل أظمرةُمٜم

 .(8) . ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ وًمإلُم٤مم أمحد وًمقيمٞمع وهلٜم٤مد سمـ اًمني وًمٖمػمهؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.88/28)"جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمٔمر  (8)

 .(2/8)"ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"اٟمٔمر  (2)

 (.2/8)"ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم"اٟمٔمر  (4)
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هد هد قم٤ٌمرة ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًم٤ًمًمٙملم، واًمزُّ  ذيٌػ  ذم اًمدٟمٞم٤م ُم٘م٤ممٌ  واقمٚمؿ: أنَّ اًمزُّ

ظمػم ُمٜمف، وذط اعمرهمقب قمٜمف أن يٙمقن  قمـ اٟمٍماف اًمرهم٦ٌم قمـ اًمٌمء إمم ُم٤م هق

ًمٞمس ُمرهمقسم٤مً ومٞمف وٓ ُمٓمٚمقسم٤مً ذم  ءومٞمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، ومٛمـ رهم٥م قمـ ر ُمرهمقسم٤مً 

 .زاهدًا، يمٛمـ شمرك اًمؽماب ٓ يًٛمك زاهداً  ٟمٗمًف، مل يًؿَّ 

 ءوىمد ضمرت اًمٕم٤مدة سمتخّمٞمص اؾمؿ اًمزاهد سمٛمـ شمرك اًمدٟمٞم٤م، وُمـ زهد ذم يمؾ ر

اًمٙم٤مُمؾ، وُمـ زهد ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع رهمٌتف ذم اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م،  ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمق اًمزاهد

 .ومٝمق أيْم٤ًم زاهد، وًمٙمٜمف دون إول

اعم٤مل، وسمذًمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمًخ٤مء واًم٘مقة، واؾمتامًم٦م  هد شمركُ واقمٚمؿ : أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمزُّ 

ا.هـ اًم٘مٚمقب، وإٟمام اًمزهد أن يؽمك اًمدٟمٞم٤م ًمٚمٕمٚمؿ سمح٘م٤مرهت٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمٗم٤مؾم٦م أظمرة 

(2). 

غ ًمٓمٚم٥ِم اهلل واًمزُّ  هُد ذم اًمدٟمٞم٤م ُيراد سمف شمٗمريغ اًم٘مٚم٥م ُمـ آؿمتٖم٤مل هب٤م ًمٞمتٗمرَّ

قر ًمٞم٧ًم ُمـ س سمف، واًمِمقق إمم ًم٘م٤مئف، وهذه إُموُمٕمرومتف، واًم٘مرب ُمٜمف، وإُٟمْ 

 .(4) احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  فاًمدٟمٞم٤م. ىم٤مًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/83)"٤ًمًمٙملمُمدارج اًم"اٟمٔمر  (8) =

 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.455)ص:"خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (2)

 ( ط: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م.423)ص:"ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"اٟمٔمر  (4)
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  اًمزهد قمغم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم :ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ:  

سمف اٟمٕم٘مد  وهذا ُمتك أظمؾَّ  ،وهق اًمزهد ذم احلرام :قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ومرٌض  :أطمده٤م

 .ٌف ُم٤م مل يٜمٕم٘مد ؾم٥ٌم آظمر يْم٤مدهُمـ وضمقد ُمًٌِّ  ومال سمدَّ  ،ؾم٥ٌم اًمٕم٘م٤مب

 ،وهق قمغم درضم٤مت ذم آؾمتح٤ٌمب سمح٥ًم اعمزهقد ومٞمف ،ُمًتح٥مٌّ  زهدٌ  :اًمث٤مين

 .واًمتٗمٜمـ ذم اًمِمٝمقات اعم٤ٌمطم٦م ،اًمزهد ذم اعمٙمروه وومْمقل اعم٤ٌمطم٤مت :وهق

وهق  ،رون ذم اًمًػم إمم اهللوهؿ اعمِمٛمِّ  ،اًمداظمٚملم ذم هذا اًمِم٠من زهدُ  :اًمث٤مًم٨م

  :ٟمققم٤من

وٓ إظمراضمٝم٤م  ،وًمٞمس اعمراد ختٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٞمد ،اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م مجٚم٦م: أطمدمه٤م 

ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وٓ يدقمٝم٤م  ،وإٟمام اعمراد إظمراضمٝم٤م ُمـ ىمٚمٌف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،ُمٜمٝم٤م وىمٕمقده صٗمراً 

 ،ذم يده ومٚمٞمس اًمزهد أن شمؽمك اًمدٟمٞم٤م ُمـ يدك وهل ذم ىمٚمٌؽ وإن يم٤مٟم٧م ،شم٤ًميمـ ىمٚمٌف

وقمٛمر  ،وهذا يمح٤مل اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ،وإٟمام اًمزهد أن شمؽميمٝم٤م ُمـ ىمٚمٌؽ وهل ذم يدك

سمؾ يمح٤مل  ،ُمع أن ظمزائـ إُمقال حت٧م يده ،اًمذي ييب سمزهده اعمثؾ سمـ قمٌداًمٕمزيز

 ومٞمٝم٤م يزيده ذًمؽ إٓ زهداً وٓ  ،طملم ومتح اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ومتحؾمٞمد وًمد آدم 

... 

وأيمثر اًمزاهديـ  ،وهق أصٕم٥م إىم٤ًمم وأؿم٘مٝم٤م ،هد ذم ٟمٗمًؽاًمزُّ  :اًمٜمقع اًمث٤مين

وىمٌح  ،اهد يًٝمؾ قمٚمٞمف اًمزهد ذم احلرام ًمًقء ُمٖمٌتفوم٢من اًمزَّ  :إٟمام وصٚمقا إًمٞمف ومل يٚمجقه

أٟمٗم٦م ُمـ و، واًمٜمٕمٞمؿ قمغم اًمٕمذاب ،ًمٚمذة وإيث٤مراً  ،وصٞم٤مٟم٦م إليامٟمف ،ومح٤مي٦م ًمديٜمف ،صمٛمرشمف
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ويًٝمؾ قمٚمٞمف اًمزهد ذم  ،ُمـ أن يًت٠مصمر ًمٕمدوه ٦مً ومحٞم ،ُمِم٤مريم٦م اًمٗم٤ًمق واًمٗمجرة

 ،سمام يٗمقشمف سم٢ميث٤مره٤م ُمـ اًمٚمذة واًمنور اًمدائؿ فُ ٛمُ اعمٙمروه٤مت وومْمقل اعم٤ٌمطم٤مت قمٚم

وُم٤م يٓمٚمٌف ُمـ اًمٕمقض  ،ويًٝمؾ قمٚمٞمف زهده ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٕمرومتف سمام وراءه٤م ،واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ

 .واعمٓمٚم٥م إقمغم ،اًمت٤مم

 :وهق ٟمققم٤من ،ومٝمق ذسمحٝم٤م سمٖمػم ؾمٙملم :وأُم٤م اًمزهد ذم اًمٜمٗمس

ومال  ،ومال يٌ٘مك هل٤م قمٜمدك ُمـ اًم٘مدر رءٌ  ٤م،وهق أن متٞمتٝم :وؾمٞمٚم٦م وسمداي٦م :أطمدمه٤م

ٚم٧م قمروٝم٤م ًمٞمقم وم٘مره٤م ىمد ؾمٌَّ  ،وٓ شمٜمت٘مؿ هل٤م، وٓ شمٜمتٍم هل٤م، شمٖمْم٥م هل٤م وٓ شمرى هل٤م

أو  ،أو دمٞمٌٝم٤م إذا دقمتؽ ،هل٤م أو شمٜمت٘مؿ ،ومٝمل أهقن قمٚمٞمؽ ُمـ أن شمٜمتٍم هل٤م ،ووم٤مىمتٝم٤م

أو  ،ِم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م سمؾ هل قمٜمدك أظمسُّ  ،٧ْم ُمَّ أو شمٖمْم٥م هل٤م إذا ذُ  ،شمٙمرُمٝم٤م إذا قمّمتؽ

هل٤م  ٤مً وهذا وإن يم٤من ذسمح، قمٚمٞمٝم٤م وإن يم٤من صٕم٤ٌمً  ،شمرومٝمٝم٤م قمام ومٞمف طمٔمؽ وومالطمؽ

وٓ طمٞم٤مة هل٤م سمدون هذا ، طمٞم٤مهت٤م وصحتٝم٤م ومٝمق قملمُ  :وإُم٤مشم٦م قمـ ـم٤ٌمقمٝم٤م وأظمالىمٝم٤م

ويٜمحدر ُمٜمٝم٤م إمم  ،وهذه اًمٕم٘م٦ٌم هل آظمر قم٘م٦ٌم ينمف ُمٜمٝم٤م قمغم ُمٜم٤مزل اعم٘مرسملم ،اًمٌت٦م

وخيٚمص روطمف ُمـ ؾمجقن اعمحـ واًمٌالء وأه  ،وينمب ُمـ قملم احلٞم٤مة ،وادي اًمٌ٘م٤مء

وي٤م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م  ،ومٞم٤م ىمرة قمٞمٜمٝم٤م سمف ،وشمتٕمٚمؼ سمرهب٤م وُمٕمٌقده٤م وُمقٓه٤م احلؼ ،اًمِمٝمقات

واًمٚمجقء إمم ُمقٓه٤م وُم٤مًمؽ ، ه٤موي٤م هبجتٝم٤م سم٤مخلالص ُمـ قمدو ،وهوره٤م سم٘مرسمف

 .ومٞم٤م ُمٗمٚمس شم٠مظمر ،وهذا اًمزهد هق أول ٟم٘مدة ُمـ ُمٝمر احل٥م ،أُمره٤م وُمتقزم ُمّم٤محلٝم٤م

سمحٞم٨م ٓ يًتٌ٘مل ُمٜمٝم٤م  :وهق أن يٌذهل٤م ًمٚمٛمحٌقب مجٚم٦م، ويمامٌل  واًمٜمقع اًمث٤مين هم٤مي٦مٌ 

 ،فىمد شمٕمٚم٘م٧م رهم٦ٌم حمٌقسمف سم ،ُمـ ُم٤مًمف ظمًٞمسٍ  ذم ىمدرٍ  اعمح٥مِّ  سمؾ يزهد ومٞمٝم٤م زهدَ  ،ؿمٞمئ٤مً 
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ومٝمٙمذا زهد اعمح٥م  ،إُم٤ًمك ذًمؽ اًم٘مدر وطمًٌف قمـ حمٌقسمف ومٝمؾ جيد ُمـ ىمٚمٌف رهم٦ٌم ذم

 ،سمتٕمرض ُمٜمف ًم٘مٌقهل٤م ومٝمق يٌذهل٤م ًمف دائامً  ،اًمّم٤مدق ذم ٟمٗمًف ىمد ظمرج قمٜمٝم٤م وؾمٚمٛمٝم٤م ًمرسمف

وًمٙمـ ٓ يّمح إٓ سمتٚمؽ  ،ومجٞمع ُمراشم٥م اًمزهد اعمت٘مدُم٦م ُم٤ٌمد ووؾم٤مئؾ هلذه اعمرشم٦ٌم

يمٛمـ رام  ٍـّ ٛمَ تَ ُمُ  ٍـّ ٕمَ تَ  هذه اعمرشم٦ٌم سمدون ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ومٛمُ ومٛمـ رام اًمقصقل إمم ،اعمراشم٥م

 .ؿٚمَّ اًمّمٕمقد إمم أقمغم اعمٜم٤مرة سمال ؾُم 

ومٛمـ وٞمع إصقل  ،إٟمام طمرُمقا اًمقصقل سمتْمٞمٞمع إصقل :ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ

وأٟمف ٟم٘مص  ،قمل أن اًمزهد ُمـ ُمٜم٤مزل اًمٕمقاموإذا قمرف هذا ومٙمٞمػ يدَّ ، طمرم اًمقصقل

واهلل اعمقومؼ  .وُم٤م اًمٜم٘مص إٓ ذم ٟم٘مّم٤مٟمف ؟ٓ ذم اًمزهدوهؾ اًمٙمامل إ ؟ذم ـمريؼ اخل٤مص٦م

 .(8)ا.هـ  ًمٚمّمقاب



  ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يزهد ذم اًمدٟمٞم٤م وهق هل٤م ُمِمتٍف، : ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد

 ًٛمك: اعمتزهد، وهق ُمٌدأ اًمزهد .ًمٙمٜمف جي٤مهد ٟمٗمًف، وهذا يُ 

ف يرى زهده ف ذًمؽ، ًمٙمٜمَّ ٓ يٙمٚمػ ٟمٗمً اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يزهد ومٞمٝم٤م ـمققم٤مً 

عم٤م هق أقمٔمؿ ىمدراً  رٌ دْ ويٚمتٗم٧م إًمٞمف، ومٞمٙم٤مد يٕمج٥م سمٜمٗمًف، ويرى أٟمف ىمد شمرك ؿمٞمئ٤ًم ًمف ىمَ 

 ُمٜمف، يمام يؽمك درمه٤م ٕظمذ درمهلم، وهذا أيْم٤مً ٟم٘مّم٤من .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سمػموت.-( ط: دار اجلٞمؾ 442-429)ص:"ـمريؼ اهلجرشملم"اٟمٔمر  (8)
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اًمدرضم٦م اًمث٤مًمث٦م : وهك اًمٕمٚمٞم٤م أن يزهد ـمققم٤ًم، ويزهد ذم زهده، ومال يرى أٟمف شمرك 

، ومٞمٙمقن يمٛمـ شمرك ظمرىم٦م، وأظمذ ضمقهرة ومال ءًمٞم٧ًم سمٌمؿمٞمئ٤ًم، ٕٟمف قمرف أن اًمدٟمٞم٤م 

يرى ذًمؽ ُمٕم٤موو٦م، وم٢من اًمدٟمٞم٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ٟمٕمٞمؿ أظمرة، أطمًـ ُمـ ظمرىم٦م 

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم ضمقهرة، ومٝمذا هق اًمٙمامل ذم اًمزهد.

قمغم سم٤مسمف،  واقمٚمؿ: أن ُمثؾ ُمـ شمرك اًمدٟمٞم٤م، ُمثؾ ُمـ ُمٜمٕمف قمـ سم٤مب اعمٚمؽ يمٚم٥ٌم 

سمذًمؽ ودظمؾ، وم٘مرب ُمـ اعمٚمؽ، أومؽماه يرى ًمٜمٗمًف ُمـ ظمٌز ومِمٖمٚمف  وم٠مًم٘مك إًمٞمف ًم٘مٛم٦مً 

 .يداً قمٜمد اعمٚمؽ سمٚم٘مٛم٦م أًم٘م٤مه٤م إمم يمٚمٌف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م ىمد ٟم٤مًمف؟

ذم سم٤مب اهلل قمز وضمؾ، ويٛمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمدظمقل، ُمع أن اًم٤ٌمب  وم٤مًمِمٞمٓم٤من يمٚم٥ٌم 

ُمٗمتقح، واحلج٤مب ُمرومقع، واًمدٟمٞم٤م يمٚم٘مٛم٦م، ومٛمـ شمريمٝم٤م ًمٞمٜم٤مل قمز اعمٚمؽ، ومٙمٞمػ يٚمتٗم٧م 

سم٤مإلو٤موم٦م  ر أًمػ ؾمٜم٦مٍ ُمٜمٝم٤م وًمق قمٛمِّ  ؿمخصٍ  ًمٙمؾِّ  ؿَ ٚمِ ُم٤م ؾَم  لإن ٟمًٌتٝم٤م، أقمٜم إًمٞمٝم٤م ؟ صمؿ

ًمف إمم  ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م، ٕن اًمٗم٤مين ٓ ٟم٦ًٌمَ  أىمؾ ُمـ ًم٘مٛم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم :إمم ٟمٕمٞمؿ أظمرة

 .(8)ا.هـ  اًم٤ٌمىمل، يمٞمػ وُمدة اًمٕمٛمر ىمّمػمة وًمذات اًمدٟمٞم٤م ُمٙمدرة ؟



 زهد ذم اًمدٟمٞم٤م أُمقٌر، ُمٜمٝم٤م:اًمقمغم ي٘مقي 

٦م  – 8 اًمٜمٔمر ذم ؾمػمة ُمـ َزِهَد ومٞمٝم٤م: وم٢منَّ هذا ِم٤م يٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمقس اًمنميٗم٦م اهلٛمَّ

 ًمذًمؽ: ومتٕمٛمُؾ قمغم اًمتِمٌُّف هبؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.457-456)ص:"خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"اٟمٔمر  (8)
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ظمقُف احل٤ًمب واًمٕم٘م٤مب قمغم ُم٤م ُأظِمَذ ُمٜمٝم٤م: ٕنَّ اخلقَف خيٚمع اًمٜمٗمس ُمـ  – 2

 .ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م، ويًتٜم٘مذه٤م ُمـ اًمَٖمَرِق ذم سمحر هقاه٤م

قمٚمُؿ اًمٕمٌِد أنَّ اعمقَت ىمد ي٠ميت ومج٠مًة، ومٞم٘مٓمع قمٚمٞمف ٟمٕمٞمَؿ اًمدٟمٞم٤م، ومٞمّمٌح يم٠من مل  – 4

 يٙمـ.

ـَ اإلىم٤ٌمِل قمغم اهلل شمٕم٤ممم وذيمره،  – 3 ُت قمٚمٞمف طمٔمَُّف ُِم قِمٚمُؿ اًمٕمٌد أن اؿمتٖم٤مًمف هب٤م يٗمقِّ

ر وإٟمس سمف، واًمتٜمٕمؿ سمٓم٤مقمتف، واًمتٚمذذ سمٛمٕمرومتف وحمٌَّتف، وم٢منَّ هذه ضمٜم٦َّم اًمدٟمٞم٤م، وسم٘مد

 ٟمّمٞم٥م اًمٕمٌد ُمٜمٝم٤م: يٙمقن ٟمّمٞمٌف ُمـ ضمٜم٦َِّم أظمرِة.

 .(8) ُمٕمروم٦م ُم٤م ُمثَّؾ اهلل اًمدٟمٞم٤م سمف، وُم٤م ُمثَّٚمٝم٤م سمف رؾمقًمف  – 5



  وطمٗمظ  ،٤مد زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ اًمٙمؼمذم زهَّ  رأي٧ُم : ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي

 ري٤مء وٟمٗم٤مق. ورشم٦ٌم اجل٤مه ذم ىمٚمقب اًمٕم٤مُم٦م ُم٤م يمدت أىمٓمع سمف أَّنؿ أهؾ ،اًمٜم٤مُمقس

رى سمٕملم اًمزهد، وي٠ميمؾ أـم٤مي٥م اًمٓمٕم٤مم، ومؽمى أطمدهؿ يٚمٌس اًمثقب اًمذي يُ 

ويّم٤مدق إهمٜمٞم٤مء، وي٤ٌمقمد اًمٗم٘مراء، وحي٥م اخلٓم٤مب  ،ويتٙمؼم قمغم أسمٜم٤مء اجلٜمس

سمٛمقٟٓم٤م، ويٛمٌم سمح٤مضمٌف، ويْمٞمع اًمزُم٤من ذم اهلذي٤من، ويت٘مقت سمخدُم٦م اًمٜم٤مس ًمف 

 .واًمتًٚمٞمؿ قمٚمٞمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "اًمٗمرار إمم اهلل"( ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، و837ًم٘مٞمؿ )ص:ٓسمـ ا "اًمٗمقائد"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار اسمـ قمٗم٤من.268-224عمحٛمد ؿمقُم٤من )ص:



قِمٞمِؿ   ـِ اًمزَّ ٌَْٝم٦ِم اعمُحَت٩مِّ سم٤ِمعم٤َمدَّة/شَم٠مًمٞمُػ ُُمَٕم٤مِذ سم   َوَدكُّ ؿُم

 

428 

 

ومل يٌؼ ًمف ُمتٕمٚمؼ. وًمق أن أومٕم٤مًمف  ،٤مًمٗم٘مٝم٤مء ًمذه٥م اجل٤مهوًمق أٟمف ًمٌس صمقسم٤ًم خيٚمٓمف سم

ؼ، ٚمْ ، ًمٙمٜمٝمؿ هبرضمقا قمغم ُمـ ٓ خيٗمك أُمرهؿ قمٚمٞمف ُمـ اخلَ ف هل٤من إُمرُ ٟم٤مؾم٧ٌم صمٞم٤مسمَ 

 .(8)ا.هـ  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؟ ومٙمٞمػ اخل٤مًمُؼ 

  يرون اًمتقيمؾ ىمٓمع إؾم٤ٌمب يمٚمٝم٤م، وهذا  وُمـ اعمتزهديـ أىمقامٌ : وىم٤مل

دظمؾ اًمٖم٤مر، وؿم٤مور اًمٓمٌٞم٥م، وًمٌس اًمدرع، وطمٗمر  سم٤مًمٕمٚمؿ. وم٢من اًمٜمٌل  ضمٝمٌؾ 

ٕن تدع )اخلٜمدق، ودظمؾ ُمٙم٦م ذم ضمقار اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي ويم٤من يم٤مومرًا، وىم٤مل ًمًٕمد: 

 .(يتؽػػقن الـوس ورثتؽ أغـقوء خر لؽ مـ أن تدظفؿ ظوليً 

، واًمٕمٛمؾ قمغم إؾم٤ٌمب ُمع شمٕمٚمؼ ٥م همٚمطٌ وم٤مًمقىمقف ُمع إؾم٤ٌمب ُمع ٟمًٞم٤من اعمًٌِّ 

 هق اعمنموع.٥م اًم٘مٚم٥م سم٤معمًٌِّ 

وًم٘مد وؾ ُمـ ُمِمك ذم فمٚمٛم٦م  ٘مٓمع سمٛمّم٤ٌمح اًمٕمٚمؿ.ويمؾ هذه اًمٔمٚمامت إٟمام شمُ 

 .(2)ا.هـ  اجلٝمؾ أو ذم زىم٤مق اهلقى

  ون اًمٗم٘مر ذم رُ ٔمٝمِ أشمُ  :وأظمٗمك اًمنَّ  ُمٕمنم اعمتزهديـ إٟمف يٕمٚمؿُ  وي٤م: وىم٤مل

وشمٔمٝمرون اًمتخ٤مؿمع واًمٌٙم٤مء ذم ؟!! ٙمؿ وأٟمتؿ شمًتقومقن ؿمٝمقات اًمٜمٗمقسًم٤ٌمؾِم 

 .؟!!ون اخلٚمقاتاجلٚمقات د

 وم٢مذا ظمال سمٙمك أيمثر اًمٚمٞمؾ. ،يم٤من اسمـ ؾمػميـ يْمحؽ وي٘مٝم٘مف

 وشمٜم٤مم طمٞم٨م ٓ شمرى؟. ،ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ًمّم٤مطمٌف: ُم٤م أوىمحؽ شمّمكم واًمٜم٤مس يروٟمؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.443-429)ص:"صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.75)ص:"صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (2)
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 أومدى فم٤ٌمء ومالة ُم٤م قمرومـ هب٤م ... ُمْمغ اًمٙمالم وٓ صٌغ احلقاضمٞم٥م

 اًمٜمٞم٤مت. :وهل، [83]اًمٕم٤مدي٤مت:  ﴾ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ًمٚمٛمرائل ُمـ يقم  آهٍ 

ىئ  ی  ی    ﴿: واشتؼقؿقا ظذ اجلودة ٠مومٞم٘مقا ُمـ ؾمٙمريمؿ، وشمقسمقا ُمـ زًمٚمٙمؿ،وم

 .(8) ا.هـ [56]اًمزُمر: ﴾ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

  شم٠مُمٚم٧م قمغم ُمتزهدي زُم٤مٟمٜم٤م أؿمٞم٤مء شمدل قمغم اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء وهؿ : وىم٤مل

 يدقمقن اإلظمالص.

ويدقمقن  أَّنؿ يٚمزُمقن زاوي٦م ومال يزورون صدي٘م٤ًم، وٓ يٕمقدون ُمريْم٤ًم، :ُمٜمٝم٤م

 أَّنؿ يريدون آٟم٘مٓم٤مع قمـ اًمٜم٤مس اؿمتٖم٤مًٓ سم٤مًمٕم٤ٌمدة.

وإٟمام هل إىم٤مُم٦م ٟمقاُمٞمس ًمٞمِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع، إذ ًمق ُمِمقا سملم اًمٜم٤مس زاًم٧م 

 هٞمٌتٝمؿ.

ويِمؽمي احل٤مضم٦م ُمـ  ،يٕمقد اعمريض وُم٤م يم٤من اًمٜم٤مس يمذًمؽ، يم٤من رؾمقل اهلل 

ٗمر اًم٘مٌقر، وأسمق ـمٚمح٦م يتجر ذم اًمٌز. وأسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح حي اًمًقق، وأسمق سمٙمر 

 أيْم٤ًم، واسمـ ؾمػميـ يٖمًؾ اعمقشمك، وُم٤م يم٤من قمٜمد اًم٘مقم إىم٤مُم٦م ٟم٤مُمقس.

 وأصح٤مسمٜم٤م يٚمزُمقن اًمّمٛم٧م سملم اًمٜم٤مس واًمتخِمع واًمتاموت، وهذا هق اًمٜمٗم٤مق.

 وم٘مد يم٤من اسمـ ؾمػميـ يْمحؽ سم٤مًمٜمٝم٤مر، وسملم اًمٜم٤مس، ويٌٙمل سم٤مًمٚمٞمؾ.

ع اًمٜم٤مس ومٞمّمٚمقن وىمد رأي٧م ُمـ اعمتزهديـ ُمـ يٚمزم اعمًجد ويّمكم ومٞمجتٛم

 سمّمالشمف ًمٞمالً وَّن٤مراً، وىمد ؿم٤مع هذا ًمف ومت٘مقى ٟمٗمًف قمٚمٞمف سمح٥م اعمحٛمدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.338)ص:"صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (8)
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 . (اجعؾقا هذه ف البققت) ىم٤مل ذم صالة اًمتٓمقع: واًمٜمٌل 

وذم أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ئمٝمر اًمّمقم اًمدائؿ، ويت٘مقت سم٘مقل اًمٜم٤مس: ومالن ُم٤م يٗمٓمر 

 أصالً.

ٓ هذا يم٤من يٗمٓمر واًمٜم٤مس وهذا إسمٚمف ُم٤م يدري أٟمف ٕضمؾ اًمٜم٤مس يٗمٕمؾ ذًمؽ، ًمق 

 صمؿ يٕمقد إمم اًمّمقم. ،يروٟمف يقُملم أو صمالصم٦م طمتك يذه٥م قمٜمف ذًمؽ آؾمؿ

وىمد يم٤من إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ إذا ُمرض يؽمك قمٜمده ُمـ اًمٓمٕم٤مم ُم٤م ي٠ميمٚمف إصح٤مء. 

ورأي٧م ذم زه٤مدٟم٤م ُمـ يّمكم اًمٗمجر يقم اجلٛمٕم٦م سم٤مًمٜم٤مس وي٘مرأ اعمٕمقذشملم واعمٕمٜمك ىمد 

 ظمتٛم٧م !!!.

 ل هل سحي٦م ذم اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء.وم٢من هذه إقمام

وومٞمٝمؿ ُمـ ي٠مظمذ اًمّمدىم٤مت وهق همٜمل، وٓ ي٤ٌمزم أظمذ ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م أو ُمـ أهؾ 

 اخلػم، ويٛمٌم إمم إُمراء ي٠ًمهلؿ، وهق يدري ُمـ أيـ طمّمٚم٧م أُمقاهلؿ.

ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر:  وم٤مهلل اهلل ذم إصالح اًمٜمٞم٤مت وم٢من مجٝمقر هذه إقمامل ُمردود.

 ٓ يتٕمٜمك. وىمقًمقا عمـ مل يٙمـ ص٤مدىم٤مً 

وم٢مٟمف ُمتك مل  تٗم٤مت اًم٘مٚمقب إًمٞمف.وًمٞمٕمٚمؿ اعمرائل أن اًمذي ي٘مّمده يٗمقشمف، وهق اًمْ 

ومٚمق قمٚمؿ اعمرائل  .، واعمخٚمص حمٌقٌب خيٚمص طمرم حم٦ٌم اًم٘مٚمقب، ومل يٚمتٗم٧م إًمٞمف أطمدٌ 

 أن ىمٚمقب اًمذيـ يرائٞمٝمؿ سمٞمد ُمـ يٕمّمٞمف، عم٤م ومٕمؾ.

وآظمر يٚمٌس ضمٞمد ويمؿ رأيٜم٤م ُمـ يٚمٌس اًمّمقف وئمٝمر اًمٜمًؽ ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف، 

 اًمثٞم٤مب ويٌتًؿ واًم٘مٚمقب حتٌف.
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 ٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ إظمالص٤ًم خيٚمّمٜم٤م، وٟمًتٕمٞمذ سمف ُمـ ري٤مء يٌٓمؾ أقمامًمٜم٤م إٟمف ىم٤مدر

 .(8)ا.هـ 



ـِ ٓ ؾمٞمام ذم سمداي٦م  َُم ـَ اًمزَّ هَد اعم١مىم٧َّم: وهق أن يٌ٘مك اًمٓم٤َّمًم٥ُم ومؽمًة ُِم اطمذروا اًمزُّ

طمٚم٦م اًمقؾْمَٓمك زاهدًا قمٗمٞمٗم٤مً وِرقَم٤ًم: صمؿَّ سمٕمد ذًمَِؽ يِمتٝمر سملم اًمٜم٤َّمس، ـمٚمٌِِف ًمٚمٕمٚمؿ، وذم اعمر

ـَ إصمري٤مء،  ن ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُِم وشمٚمتٗم٧م إًمٞمف إٟمٔم٤مر، ومٞم٠ًمل قمٜمف اًمٜم٤مُس ٓ ؾمٞمام اعمحٌقُّ

ؾ قمٚمٞمٝم٤م ىمٌُؾ:  ـْ ُهٜم٤مك، ومٞمجد ًمّذًة مل يتحّمَّ ـْ ُهٜم٤م، وُِم ـَ اعم٤مل ُِم وسمٕمد ذًمَِؽ ُيٕمٓمك ؿمٞمئ٤مً ُِم

ـْ صمؿَّ  هد، ومٞمٜمٖمٛمُس سمٕمد ذًمَِؽ وُِم ـٍ ـمقيٍؾ ىمْم٤مه ذم اًمٗم٘مر واًمزُّ ُف أيمثر سمٕمد َزَُم ًُ شمٜمٗمتح ٟمٗم

ريـ، ومٞمُٗمتـ سمف،  ر اعمتٝمقِّ ة اٟمٖمامؾم٤ًم ُُمذِهالً، ويٚمٝم٨ُم اعم٤مَل هل٨َم اجل٤مئٕملم، وهتقُّ ذم اعم٤مدَّ

ـْ  ـْ أضمِٚمِف يقازم وُيٕم٤مدي، وُِم ـْ أضمِٚمِف خُي٤مصؿ، وُِم ة، وُيِمٖمؾ، ومِٛم ومٞمٜمحرف قمـ اجل٤مدَّ

ـْ أضمِٚمِف يذم ويٛمدح، وهمػم ذًمَِؽ.أضمٚمِ   ِف يٗمرح وحيزن، وُِم

ُـّ سمف اًمذروة ذم هذا  ـْ يم٤من ُئم ـْ يم٤من هذا طم٤مًُمُف، وَُم اًم٤ٌمب، وإٟمَّف واهلل خلزٌي قمغم َُم

 .ًٌٌفوسمٕمد ذًمَِؽ يٙمقن رديئ٤مً سم

ٜمػ، شمزهد إمم وىم٧ٍم حيؾُّ ومٞمف آٟمٗمت٤مُح  ـْ هذا اًمّمِّ ومال شمٙمـ أظمل ـم٤مًم٥َم اًمٕمٚمؿ ُِم

ذًمَؽ اخلٞم٦ٌم واًمٗمِمؾ. وًمتٙمـ ٟمٞمَّتُؽ ص٤مدىم٦م إمم أن متقت ٓ ُم١مىمَّتف إمم  اًمدٟمٞمقي، وم٢منَّ ذم

. ـِ ـَ اًمِٗمتَ ٤مك ُِم  أن شمٜمٗمتح. ؾمٚمَّٛمٜم٤م اهلل وإيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.434-432)ص:"صٞمد اخل٤مـمر"اٟمٔمر  (8)
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ـَ اًمٙمٚمامت واًمٜمّم٤مئح اًم٘مقي٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ذم حتذير إظمقايِن  أذيمُر هٜم٤م ُم٤م ينَّ اهلل ُِم

ـْ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم زُمٜمف  ـْ ُوضِمَد قمغم وضْمِف إرض ُِم ة ٕزهد َُم ـْ ومتٜم٦م اعم٤مدَّ ـمالب اًمٕمٚمؿ ُِم

ث اًمٙمٌػم ؿمٞمخٜم٤م  ٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقملوهق اإلُم٤مم ُم ، وخلٚمٞمٗمتف اًمٕمالُم٦م اعمحدِّ

 طمٗمٔمف اهلل، سماَِم أرضمق أن يٜمٗمع اهلل هب٤م. –حيٞمك سمـ قمكمٍّ احلجقري 

  

  دقمقشمٜم٤م وقم٘مٞمدشمٜم٤م أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أٟمٗمًٜم٤م  :ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٘مٌؾ اًمقادقمل

ٝم٤م سم٤مًمذه٥م واًمقِرق، ٟم٘مقل هذا طمتك ٓ وأُمقاًمٜم٤م وأسمٜم٤مئٜم٤م، ومٚمًٜم٤م ُمًتٕمديـ أن ٟمٌٞمٕم

يٓمٛمع ذم اًمدقمقة ـم٤مُمع، وئمـ أٟمف يًتٓمٞمع أن يًتٛمٞمٚمٜم٤م سم٤مًمدرهؿ واًمديٜم٤مر، قمغم أن 

ذوي اًمًٞم٤مؾم٦م يٕمٚمٛمقن هذا، ُمـ أضمؾ هذا ومٝمؿ آيًقن ُمـ أن يٓمٕمٛمقٟم٤م سمٛمٜم٤مص٥م أو 

 .(8)ُم٤مل ا.هـ

  ؽ وإذا ىمد ووم٘م٧م ًمالدم٤مه ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، وم٢مي٤مك ذم أن حتدث ٟمٗمً :وىم٤مل

أو يقؾمقس ًمؽ اًمِمٞمٓم٤من سمٛمٜم٤موم٦ًم أهؾ اًمدٟمٞم٤م قمغم دٟمٞم٤مهؿ، أو اًمٚمحقق هبؿ ذم اعم٤مل، 

 ومام ىمٞمٛم٦م اعم٤مل قمٜمد اًمٕمٚمؿ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صٜمٕم٤مء.-( ط: دار أصم٤مر 882)ص:"اًمؽممج٦م"اٟمٔمر  (8)
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وطمًٌؽ ًم٘مٞمامت ي٘مٛمـ صٚمٌؽ، واًمذي شمًٕمك إًمٞمف ظمػم، واًمٕمٚمؿ ٓ يًتٓم٤مع     

سمراطم٦م اجلًؿ يمام ىم٤مل حيٞمك سمـ يمثػم، واًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ اعمٚمؽ واًمري٤مؾم٦م، وُم٤م ىمٞمٛم٦م اعمٚمؽ 

  .(8)قمٜمد اًمٕمٚمؿ اًمذي رومع اهلل أهٚمف درضم٤مت، وٓ ؾمٞمام قمٚمؿ احلدي٨م...ا.هـ  واًمري٤مؾم٦م

  وم٤مُٕمقال اًمتل شمٙمقن ومٞمٝم٤م إه٤مٟم٦م ًمٚمٕمٚمؿ وًمٚمدقم٤مة إمم اهلل، أو دقمقة : وىم٤مل

 إمم طمزسمٞم٦م، أو ضمٕمؾ اعم٤ًمضمد ًمٚمِمح٤مذة، ومٚمًٜم٤م سمح٤مضمتٝم٤م.

ّمدىم٦م، ويٜمت٘مؾ شمراه حيٗمظ أي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م شمرهمٞم٥م ذم اًم يمٌػمٍ  وي٤مهلل يمؿ ُمـ داقمٞم٦مٍ 

ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ﴿ُمـ هذا اعمًجد إمم هذا اعمًجد: 

 .[23]اعمزُمؾ:  ﴾ ڻڻ

ٍي  »إذ ي٘مقل:  واٟم٘مٚم٥م اعمًٙملم ُمـ داقمٞم٦م إمم ؿمح٤مذ، وصدق اًمرؾمقل  لُِؽؾِّ ُأمَّ

تَِل ادَوُل فِتْـَي  .(2) ا.هـ ش، َوفِتْـَُي ُأمَّ

  ـْ هذا : وىم٤مل ُم٤م حيّمؾ ُمـ سمٕمِض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ يْمٞمِّع وىمتف وأىمٌح ُِم

وُيلم اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة، ريمًْم٤م ُمـ أرض احلرُملم إمم اًمٙمقي٧م، إمم ىمٓمر، إمم أيب فمٌل، 

ُم٤مًمؽ ي٤م ومالن؟ ومٞم٘مقل: قمكّم ديـ، أو أريد أن أسمٜمل ُمًجًدا وؾمٙمٜم٤ًم ًمإلُم٤مم )وهق ٟمٗمًف 

 اإلُم٤مم(، وأريد ؾمٞم٤مرًة ًمٚمدقمقة، وأريد أن أشمزوج.

 .(8) ا.هـ ومٞمف ٥م قمٚمؿ َّن٤ميتف اًمِمح٤مذة ٓ ظمػمَ ـمٚم ، وإنَّ آهٍ  آهٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صٜمٕم٤مء.-( ط: دار أصم٤مر 898-897)ص:"اعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم٦م"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: ُمٙمت٦ٌم احلرُملم.8-7)ص:"ذم اعم٠ًمًم٦م"اٟمٔمر  (2)
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 اًمًٚمٗمل ٓ ُي٤مضمؿ إظمقاٟمف أهؾ اًمًٜم٦م، وٓ يِمؼ قمّم٤مهؿ ُمـ : وىم٤مل

 .(2)ا.هـ  أضمؾ درُيامت

  إٟمؽ إذا ٟمٔمرت إمم هذه احلزسمٞم٤مت وضمدهت٤م ٓ شمريد إٓ احلٞم٤مة : وىم٤مل

أُمقال اًمدٟمٞم٤م، وإذا ٟمٔمرت يمذًمؽ إمم أصح٤مب احلزسمٞم٤مت اعمٖمٚمٗم٦م اًمذيـ خيتٚمًقن 

 .(4)ا.هـ  ًمقضمدهتؿ ُم٤مئٚملم إمم اًمدٟمٞم٤م اًمٜم٤مس، صمؿ حي٤مرسمقن هب٤م ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

  وم٤مهلل هق اًمذي اظمت٤مر ًمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م اًمٗم٘مر، ورسمام ًمق يم٤من قمٜمدٟم٤م : وىم٤مل

 ُم٤مل ٕـمٖم٤مٟم٤م اعم٤مل، اهلل هق اًمذي اظمت٤مر ًمٜم٤م هذا وهق اًمذي اظمت٤مره ًمٜمٌٞمف حمٛمد 

 .(3)ا.هـ  ومٚمٜمّمؼم وًمٜمحت٥ًم

  

  واقمٚمؿ أن اًمدٟمٞم٤م خيِمك طمٗمٔمف اهلل: –ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م حيٞمك احلجقري

قمٚمٞمؽ ُمٜمٝم٤م، واهلل عمـ شمٕمٚمؿ وشمٗم٘مف وص٤مر قم٤معم٤مً أٟمف خيِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م شمٜمٝمٛمر قمٚمٞمف: 

اٟمٔمر إمم اًمذيـ ص٤مروا ظمٓم٤ٌمء، وص٤مروا ُم١مًمٗملم، وص٤مروا حم٘م٘ملم، إن مل يامؾمؽ ٟمٗمًف 

هلل قمز وضمؾ سم٤مًمزهد رسمام ُم٤م يدري إٓ وىمد اٟمٗمتح٧م قمٚمٞمف اًمدٟمٞم٤م، اطمذر قمغم سمت٘مقى ا

ٟمٗمًؽ اـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وسمٕمد ذًمؽ ي٠ميت اهلل سم٤مخلػم ويٙمٗمٞمؽ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ ومْمٚمف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط: ُمٙمت٦ٌم احلرُملم.6)ص:"ذم اعم٠ًمًم٦م"اٟمٔمر  (8) =

 ."ًمٖمري٥محتٗم٦م اعمجٞم٥م قمغم أؾمئٚم٦م احل٤مرض وا"اٟمٔمر  (2)

 ."حتٗم٦م اعمجٞم٥م قمغم أؾمئٚم٦م احل٤مرض واًمٖمري٥م"اٟمٔمر  (4)

 ."حتٗم٦م اعمجٞم٥م قمغم أؾمئٚم٦م احل٤مرض واًمٖمري٥م"اٟمٔمر  (3)
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يم٤مٟمقا وم٘مراء، وطمّمٚمقا اًمٕمٚمؿ واطمت٤مضم٧م هلؿ  -روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ–وم٤مًمّمح٤مسم٦م 

–ُمـ أصح٤مب اًمّمّٗم٦م  هريرة   إُم٦م، وهلذا ص٤مروا سمٕمد ذًمؽ ذم ؾمٕم٦م، وأسمق

اًمذي يم٤من أطمدهؿ يً٘مط ُمـ اجلقع، وسمٕمد ذًمؽ شمزوج سمٌنة  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

سمٜم٧م همزوان أظم٧م قمت٦ٌم سمـ همزوان إُمػم، وسمٕمد ذًمؽ يتٛمخط ذم اعمٜمديؾ، وي٘مقل: سمخ 

 سمخ ي٤م أسم٤م هريرة ست شمتٛمخط ذم اعمٜمديؾ!، أقمزهؿ اهلل قمز وضمؾ.

ِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م إن مل يتقرع، وشمٚمٝمق سم٤معم٤مل، ومٛمـ ومتح اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ خي    

ومجزى اهلل ظمػمًا ُمـ اختذ اًمٕمٛمؾ اًمذي هق ومٞمف وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٕمٚمؿ، ٓ يِمتٖمؾ قمـ درس، وٓ 

 يِمتٖمؾ قمـ شم٠مًمٞمػ، وٓ يِمتٖمؾ سمف قمـ ظمٓم٤مسم٦م، وٓ قمـ دقمقة...

ومق اهلل ُمـ اًمًٕم٤مدة أن اإلٟم٤ًمن يٙمٗمٞمف اهلل قمز وضمؾ سمحٞم٨م ُم٤م شمٙمقن ٕطمد ُمـ     

ًمدٟمٞم٤م ُمٜم٦م سمدٟمٞم٤مهؿ قمٚمٞمف، ي٘مقل يمٚمٛم٦م احلؼ وهق راومع اًمرأس، ٓ أطمد أصح٤مب ا

ـّ قمٚمٞمف سمجٛمٕمٞم٦م، ي٘مقل يمٚمٛم٦م احلؼ طمتك يتقوّم٤مه اهلل  ؾمٞم٘مٓمع قمٜمف اًمراشم٥م، وٓ أطمد ؾمٞمٛم

 .(8) ول ا.هـؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وهق قمزيز ذيػ، وٓ يٛمّد يده ًمت٤مضمر وٓ يتذًمؾ عم١ًم

  وص٤مرف قمـ احلؼ، وًم٘مد رأيٜم٤م  ،-يٕمٜمل اًمدٟمٞم٤م– ومٝمل ومتٜم٦مٌ اهلل: وىم٤مل طمٗمٔمف

ف قمـ اهلدى، وقمـ اًمًٜم٦م، وقمـ اًمٕمٚمؿ، سم٥ًٌم ُمٓم٤مُمع دٟمٞمقي٦م، ورأيتؿ ُمـ ُسِ 

  .(2)ا.هـ  وسم٥ًٌم ُم٤م جيٛمٕمقٟمف، وي٠ميمٚمقٟمف، وينمسمقٟمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُمٙمت٦ٌم صٜمٕم٤مء إصمري٦م.78-77)ص:"ذح ُٓمٞم٦م اسمـ اًمقردي"اٟمٔمر  (8)

 ."اًمتحذير قمـ أهؿِّ اًمّمقارف قمـ احلؼِّ "اٟمٔمر  (2)
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 :ٍمف ٍمف قمـ قمٚمٛمف، ويُ ويُ  ،يّمػم قم٤معم٤مً  إٟم٤ًمنٍ  وربَّ  وىم٤مل طمٗمٔمف اهلل

ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ ت٤مسمف اًمٕمزيز:ٌح٤مٟمف ذم يم، ىم٤مل اهلل ؾمقمـ اخلػم، ويّمػم ُمثؾ اًمٙمٚم٥م

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

﮹   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ ﮲  ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ﮳  

﮽  ﮼    إه٤مٟم٦م هذا اًمرضمؾ طمتك  ، ُم٤م ؾم٥ٌُم [876-875:ٕقمراف]ا ﴾﮺  ﮻   

، إمم ُمثؾ يمٚم٥م؟، سم٥ًٌم اًمدٟمٞم٤م، ص٤مر يٚمٝم٨م سمٕمده٤م ُمثؾ اًمٙمٚم٥م، قم٤مملٍ  ِػ ص٤مر ُمـ وْص 

﮼  ﮽  ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ﮻     ﮺   ﮹   ﮸    .﴾﮷  

ًمدقم٤مة  ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وحتذيراً  ٝم٤م اهلل ذم يمت٤مسمف، حتذيراً هذه واهلل ىمّم٦م قمٔمٞمٛم٦م ىمّمَّ 

اقمل جي٥م أن ًمٚمٕمٚمامء، أُي٤م اًمٕم٤ممل جي٥م أن خت٤مف قمغم ٟمٗمًؽ، أُي٤م اًمدَّ  اً اًمًٜم٦م، وحتذير

 ًُّ قمغم ٟمٗمًؽ،  ل، أُي٤م اًمٓم٤مًم٥م، أُي٤م اعمًٚمؿ، جي٥م أن خت٤مفٜمِّ خت٤مف قمغم ٟمٗمًؽ، أُي٤م اًم

، ويزيغ ىمٚمٌف، ىم٤مل وم٢من اإلٟم٤ًمن إذا اٟمحرف واٟمٍمف قمـ احلؼ، يذًمف اهلل ويّمػم رديئ٤مً 

 ا.هـ [5]اًمّمػ: ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ﴿شمٕم٤ممم: 

(8) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ."اًمتحذير قمـ أهؿِّ اًمّمقارف قمـ احلؼِّ "اٟمٔمر  (8)
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  ٤م ُم٤م هل ُمٞمزان، ىمد ي١ميت اهلل شمٕم٤ممم اًمدٟمٞم٤م وىم٤مل طمٗمٔمف اهلل: قم٤مدْت اًمدٟمٞم٤م أَّنَّ

، وُم٤م مل حي٥ّم، و ـْ أطم٥مَّ ، وأقمٔمؿ يمراُم٦م َُم ٤م اًمديـ: ومال ي١مشمٞمف اهلل شمٕم٤ممم إٓ عمـ أطم٥مَّ أُمَّ

 .(8) ا.هـًمإلٟم٤ًمن دوام آؾمت٘م٤مُم٦م 

  وىم٤مل طمٗمٔمف اهلل: إنَّ اإلٟم٤ًمن اًمذي يريد أن يٌ٘مك قمزيزًا ٓ شمتٓمٚمع ٟمٗمًف إمم

قمٓم٤مي٤م اًمٜم٤مس: سمحٞم٨م أٟمَّف يزن اًمٜم٤مس سم٤مًمدًمٞمؾ وسم٤محلؼ، وأُم٤م إذا يم٤من يتٓمٚمع إمم ُم٤م ذم 

ًمٕمٓم٤مي٤مهؿ، وُم٤م إمم ذًمؽ، هذا اجل٤مٟم٥م ىمد ي١مصمر قمٚمٞمف ذم أُمر ديٜمف، واهلل  أيدُيؿ أو

 .(2)اعمًتٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالن، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ا.هـ 

َ اهللُ زم مجٕمف ذم هذا اعمقوقع، أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمف ًمقضمٝمف  هذا ُم٤م ينَّ

طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، وطمًٌٜم٤م ظم٤مًمّم٤مً، وًمٕم٤ٌمده ٟم٤مومٕم٤مً، وًمٙم٤مشمٌِِف ذظمراً وؿم٤مومٕم٤ًم، وٓ 

 اهلل وٟمِٕمَؿ اًمقيمٞمؾ. وأؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ وأشمقب إًمٞمف.

 يمتٌف

قمٞمؿ  أسمق قمٌد اًمرمحـ ُمٕم٤مذ سمـ امحد سمـ وم١ماد اًمزَّ

 ُمٙمت٦ٌم ُمريمز اإلُم٤مم اًمقادقمل سمـ)ُم٤مشمر( –إب  –اًمٞمٛمـ 

 هـ.8348، ُمـ ؿمٝمر صٗمر/ ًمٕم٤مم23اخلٛمٞمس 

    

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ط: ُمٙمت٦ٌم صٜمٕم٤مء إصمري٦م.836)ص:"ُمٞم٦م اسمـ اًمقرديذح ٓ"اٟمٔمر  (8)

 ( ط: ُمٙمت٦ٌم صٜمٕم٤مء إصمري٦م.839)ص:"ذح ُٓمٞم٦م اسمـ اًمقردي"اٟمٔمر  (2)
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َميُ )  2 ................................................................ (ادَُملِِّػ  ُمَؼدِّ

  ُّ8 .......................................... :ومتٜم٦م يمؾِّ  رأس واجل٤مه اعم٤مل طم٥م 

  88.................................................. :اًمِٙمت٤مب شم٠مًمٞمػ ؾَم٥ٌَُم 

 ُُمٝم٤م هدي٦َّمٍ  أقمُٔمؿ  84.............................. :اًمٕمٚمؿ ـمالب إِلظمقاين أىمدِّ

ةِ  َظَذ  الَؽلَمِ  ِف  َتِْفقدٌ )  52.................................................... (ادَودَّ

 85............................................... :ًمذاشمف ُمذُمقُم٤مً  ًمٞمس دةاعم٤م 

 86...................................................... :ىمًٛملم قمغم دةاعم٤م 

  ةِ  قمٔمٞمؿٌ  َُمثٌَؾ  88...................................................... :ًمٚمامدَّ

  ُةِ  َوهَمَقاِئُؾ  وَمَقاِئد  88.................................................... :اعم٤َمدَّ

ـَ  التَّْحِذيرِ  َبوُب ) بَُفوِت  ِم فَقاِت  الشُّ  33....................................... (والشَّ

بَُفوِت  َمْدَخُؾ : َبوٌب ) ـْ  الشُّ ةِ  َبوِب  ِم  34......................................... (ادَودَّ

ةَ  أنَّ  َبقَونِ  َبوُب )  23....................................................... (فِتْـَيِ  ادَودَّ

ـْ  التَّْحِذيرِ  َبوُب ) ةِ  فِتْـَيِ  ِم  15................................................... (ادَودَّ

  ُ38..................................... :دةاعم٤م طم٥مِّ  قمغم جمٌقٌل  اإلٟم٤ًمنِ  ـَمٌْع 

  ةِ  اًمٜمٗمقسِ  اؾمتنماُف ِّ  قمٚمٞمٝم٤م يٕمقدُ  ىمد سمام ًمٚمامدَّ  36....................... :سم٤مًمنمَّ

  ُة  37........................................... :واًمًٜم٦َّم اًمٕمٚمؿ قمـ شُمٚمٝمل اعم٤مدَّ
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  ُة ٜم٦َّم اًمٕمٚمؿ ووٞم٤مع واعمًخ ًمالٟمحراف رئٞمًٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  شَمُٙمقنُ  ىَمدْ  اعم٤مدَّ ًُّ  53..... :واًم

  ُة   اًمٌَِدع أهؾ إمم آٟمحٞم٤مز شُم٥ًٌِّم ىمد اعم٤مدَّ
ِ
 قمـ واًمٜمُّٗمقر سم٤مـمٚمٝمؿ واشم٤ٌِّمع وإهقاء

يـ اًمٕمٚمؿ أهؾ  64........................................................ :واًمدِّ

  ُة  63................... :سمف اًمٕمٛمؾ وقمدم ويمتامٟمف، اًمٕمٚمؿ، إٟمٙم٤مر شُم٥ًٌِّم ىمد اعم٤مدَّ

  ُة ِـّ  إؾم٤مءة إمم سمّم٤مطمٌٝم٤م شم١مدي ىمد اعم٤مدَّ  66..... :ىمدره وُمٕم٤مرو٦م شمٕم٤ممم، سم٤مهلل اًمٔم

  ُة  68... :ؿمٞمخٝمؿ قمـ اًمٓمالب واومتت٤من اهلل ؾمٌٞمؾِ  قمـ ًمٚمّمدِّ  ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن ىمد اعم٤مدَّ

  ُة  74................................... :واًمٕمدوان ًمٚمٌٖمل ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن ىمد اعم٤مدَّ

  ُة  73.......... :أقمراوٝمؿ ذم واًمقىمقع اعمًت٘مٞمٛملم ٓطمت٘م٤مرِ  ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن ىمد اعم٤مدَّ

  ُة  75. :اخلٞم٤مٟم٦م ذم واًمقىمقع واًمٕمٚمامء، إُمراء قمغم اخلروج ذم ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن ىمد اعم٤مدَّ

 ةُ اعم  77.................. :ارشمٙم٤مهب٤م قمغم واجلرأة اًمٙم٤ٌمئر ذم اًمقىمقع شُم٥ًٌِّم ىمد ٤مدَّ

  ُة  78....................... :واًمًٜم٦م اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمع اخلُُٚمؼ ؾمقء شُم٥ًٌِّم ىمد اعم٤مدَّ

 79............................... :آٟمحراف أهؾ ؿم٠منُ  اعم٤مدَّةِ  ؾمٕم٦مِ  إمم اًمٜمَّٔمر 

  ُة راً  ؾم٤مظمٓم٤مً  هب٤م اعمتٕمٚمِّؼ دمٕمؾ ىمد اعم٤مدَّ  79................... :اعمزيد ُيريد ُمتْمجِّ

  ُة  83............................ :هل٤م قمٌداً  يٙمقن أن إمم ص٤مطمٌٝم٤م شُمّمػمِّ  ىمد اعم٤مدَّ

  ُة  84.......................... :ص٤مطمٌٝم٤م قمغم اهلل ُمـ اؾمتدراضم٤مً  شمٙمقن ىمد اعم٤مدَّ

 87............................. :ٝم٤مص٤مطمٌ قمغم وقمذاسم٤مً  طمَنةً  شمٙمقن ىمد اعم٤مدَّة 

  ُة  89......................................... :اًمدٟمٞم٤م ذم ص٤مطمٌَُٝم٤م خُتٚمِّدُ  ٓ اعم٤مدَّ

  ِـ ـِ  اٟمحرَف  َُم  98........... :ؿمديداً  قمذاسم٤مً  قُمِذب اعم٤مدَّةِ  سم٥ًٌم واًمًٜم٦م اًمٕمٚمؿ قم
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  ُة  92... :واًمًٜم٦َّم اًمٕمٚمؿ قمـ سمًٌٌٝم٤م اٟمحرف إذا اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ص٤مطمٌَٝم٤م شمٜمٗمعُ  ٓ اعم٤مدَّ

ـِ  واْكتَِؽوَشيِ  َهلَكِ  َبقَونِ  َبوُب ) ـِ  اكَحَرَف  َم ـَّيِ  الِعؾؿِ  َظ  62........... (ادَودَّة بَِسبَِى  والسُّ

ةُ : َبوٌب ) ًْ  ادَودَّ ـَّيُ  الِعؾؿُ  ُهقَ  ادِقَزانُ  َبؾِ  ادِقَزاُن، ِهلَ  لَقَس  533 ................... (َوالسُّ

ْكقَو أَْهؾِ  َكظَِريَّيِ  َبوُب ) ةِ  إىَِل  الدُّ  536 ................. (َوادِقَزانِ  إَْصُؾ  ِهل َوَجْعؾَِفو ادَودَّ

ـَ  َذلَِؽ  ِف  َوَمو َوادَودَّة َقوُرونَ  ِذْكرِ  َبوُب )  555 ......................(َوالِعَزِ  الِعظَوِت  ِم

ـْ  التَّْحِذيرِ  َبوُب ) ةِ  أَْهؾِ  إىَِل  الـَّظَرِ  ِم  551 .................(اللِ كِْعَؿيُ  ُتْزَدَرى َٓ  َكلْ  ادَودَّ

ٌِّ  ِف  َبوٌب ) ـَ  َظَؾقَْؽ  اللُ أَْكَعؿَ  بًَِم  الَؼـَوَظيِ  َظَذ  احل هُ  َوبًَِم  الِعْؾؿِ  ِم ـَ  لََؽ  َيُسَّ ةِ  ِم  554 (ادَودَّ

824 ................................. :اًم٘مٜم٤مقم٦م صٗم٦مَ  سمف شمٙمت٥ًم اًمذي اًمدواء 

ـْ  لَقَْس  لِغـَكا َبوُب ) ةِ  َكثَْرةِ  َظ  533 ............................................. (ادَودَّ

ـْ  التَّْحِذيرِ  ِف  َبوٌب ) ةِ  َجْؾِى  ِم ـْ  ادَودَّ لِ  َضِريِؼ  َظ اِف  التََّسقُّ  536 ............ (َوآْشتَِّْشَ

  ُّ844 ........................................ :اعم٠ًمًم٦م قمٚمٞمف حْتُرمُ  اًمِذي اًمٖمٜمل 

اِف  ُصَقرِ  َبْعضِ  ِذْكرِ  َبوُب ) ةِ  آْشتَِّْشَ  522 ................................... (لِؾًَمدَّ

ورِ  َوالُقَزَراءِ  إَُمَراءِ  َظَذ  ُخقُل الدُّ : إوىل الصقرة) اَفوً  والتُّجَّ ةِ  اْشتَِّْشَ  523 ...... (لِؾًَمدَّ

 ظمقل يٙمقن ُُمتَك  836 .......................................... ؟قمٚمٞمٝمؿ اًمدُّ

 ظمقل ٤مر غمقم اًمدُّ  853 ................................................. :اًمتُجَّ

ب َوإَْهَقاءِ  البَِدعِ  أَْهؾِ  ُُمَولََسيُ : الثوكقي الصقرة) اَفوً  َوالتََّحزُّ ةِ  اْشتَِّْشَ  533 ....... (لِؾًَمدَّ

  َـ  864 ............................ :واًمتَّحزب اًمٌدع أهؾ هجر قمغم إدًم٦م ُِم

 ب اًمٌدع أهؾ هجر قمغم اًمٕمٚمامء إمج٤مع  866 ................ :وإهقاء واًمتَّحزُّ
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  ُ868 .................... :اهلل إمم يتقسمقا طمتَّك دائامً  واًمتَّحزب اًمٌِدع أهؾِ  َهْجر 

  873 ............... :واًمتٌديع اهلجر ذم طمٙمٛمٝمؿ ي٠مظمذ اًمٌَِدعِ  ٕهؾِ  اعمُج٤مًمُِس 

 ٚمػ سمٛمٜمٝم٩م ىمٜم٤مقمتف قمدم قمغم دًمٞمٌؾ  بواًمتَّحزُّ  اًمٌدع ٕهؾِ  اعمُج٤مًمِس ًَّ  هذا ذم اًم

 874 ........................................... :اًمًٜم٦َّم وأفمٝمر ختٗمَّك وإن اًم٤ٌمب

 ب اًمٌدع ٕهؾ اعمج٤مًم٦ًم  874 ........................... :اًمٜمِّٗم٤مق ُِمـ واًمتحزُّ

 875 ................. :ومٞمف ُهقَ  سماَِم  همٞمٌتف دمقز واًمتَّحزب اًمٌدع ٕهؾ اعمج٤مًمس 

  ُـْ  احلذر  875 ................................. :واًمتَّحزب اًمٌدع أهؾِ  متٚمُّؼ ُِم

  877 ................................ :ؾمٞمِّئ طم٤مٌل  ًمتَّحزبوا اًمٌدع أهؾِ  طم٤مُل 

 878 .................... :واًمتَّحزب اًمٌدع أهؾ جم٤مًم٦ًم ُِمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ حتذير 

َظوةِ  َكِصقَحيٌ ) ـْ  َوادََشويِِخ  لِؾدُّ ـْ  َوَحَؾَؼوُِتِؿْ  َمَراكِِزِهؿْ  َبتَْصِػقَيِ  ـَّيِ الس َأْهؾِ  ِم  البَِدعِ  أَْهؾِ  ِم

ِب   555 .................................................................. (َوالتََّحزُّ

ـَ  التَّْحِذيرِ  ِف  َكِصقَحيٌ ) قَّي الَؽثَْرةِ  ِم
 556 ...................................... (الُغثَوئِ

ُؽقُت : الثولثي الصقرة) ـْ  السُّ  565 ..................... (احَلؼِّ  َوكِتًَْمنُ  البَوضِؾِ  أَْهؾِ  َظ

ابعي الصقرة) َوءُ : الرَّ ـْ  َوادَْدُح  الثَـّ  562 .................................. (َمولُفُ  َكثُرَ  دَِ

ٌِّ  ِف  َبوٌب ) ـْ  َوإَْكؾِ  الَؽْسِى، َظَذ  احَل  332 .......................... (القَدِ  َظَؿؾِ  ِم

  ٥ُم ًْ  284 ........................ :ذًمَِؽ  قمغم ُمزيد ٓ احل٤مضم٦م سم٘مدر يٙمقن اًمَٙم

 289 ............................................ :ويمًٌف اعم٤مل ـمٚم٥م ذوط 

  223 ............................................. :اعم٤ملِ  ذِم  آىمتَِّم٤مدِ  أصقُل 
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 ـَ  اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م حتذير  224 ... :قمٚمؿٍ  يمٓم٤مًم٥م سمف شمٚمٞمؼ ٓ اًمتل ٦ماًمدٟمٞمئ اعمٙم٤مؾِم٥م ُِم

 ٥م يمٞمٗمٞم٦م ًْ ةِ  يَم  224 ................................................... :اعم٤مدَّ

 ٥ُم  َيّْمَحٌُفُ  ُم٤م ًِ
 223 ....................................... :ايمت٤ًمسمِفِ  ذِم  اعمُْٙمتَ

 ٥م قَمغَم  َُم٤م ًِ
 226 .............................. :ِديٜمِفِ  قمغم ؿَمَٗمَ٘م٦مً  ُُمراقم٤مشمف اعمُٙمتَ

 ـْ  اًمٕمٚمؿِ  ـم٤مًم٥ِم حتذير ٥ِم  أصْمٜم٤َمء اعمحرُم٤مِت  ذِم  اًمُقىمقعِ  ُِم ًْ  228 ............. :اًمَٙم

َظوةِ  َوَتْقِجقَفوٌت  َكَصوئُح : َبوٌب ) ـَ  لؾدُّ ُؾقا الَِّذي اِف  َمْسُمولقَّيَ  ََتؿَّ ْظَقةِ  َظَذ  اإِلْْشَ (الدَّ

 ............................................................................. 336 

ي َتْركِ  ِف  َبوٌب )  315 ................................. (إَْثِرَيوء ِظـْدَ  ؾؿِ العِ  َضَؾِى  ََتَرِّ

 312 ............................ (والبُْؾَدانِ  الُؼرى ِف  َدْظَقةً  لؾَؼوئِِؿْيَ  َكَصقَحيٌ : َبوٌب )

ـْ  التَّْحِذيرِ  ِف  َبوٌب ) ةِ  َخْؾَػ  ْكِجَراِف آ ِم ـْ  ادَودَّ  322 ................. (التَّلِويؾِ  َبوِب  ِم

 ة ظَمْٚمَػ  اعمٜمجروملم أصٜم٤مف  255 ............................... :سم٤مًمت٠مويؾ اعم٤مدَّ

 256 ............. :واًمدٟمٞم٤م واًمديـ واًمًٜم٦م اًمٕمٚمؿ اِب ظَمرَ  أصُؾ  اًم٤ٌمـمؾ اًمت٠مويؾ 

ـَ  التَّْحِذيرِ  ِف  َبوٌب ) َوُزعِ  آْختِلِف  ِم ةِ  بَِسبَِى  َوالَػَشؾِ  َوالتَـّ  325 ................ (ادَودَّ

 ق ـْ  وآظمتالف اًمتٗمرُّ قمقة اًمٕمٚمؿ ذم اًمَٗمَِمؾ أؾم٤ٌمب أقمٔمؿ ُِم  268 ....... :واًمدَّ

 ـْ  اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌمِ  سملم اًمتَّٗمريؼ ـْ  اًمًٜم٦م أهؾ ُِم :واحلزسمٞملم اعمٌتدقم٦م أوص٤مف أظمصِّ  ُِم

 ......................................................................... 262 

 ـْ  اًمتَّحذير  264 ............... :اًمًٜم٦م أهؾ أوؾم٤مط ذم اًمٌِدعِ  أهؾ ُمدؾمقد ُِم

  ـَ  اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمقىِمُػ  263 ..... :ًمٚمٓمالب ًمٍمومٝم٤م إًمٞمف شمِّمُؾ  اًمتل إُمقال ُِم
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  ُـَ  اًمتَّحذير  قمـ إظمقاَّنؿ ًمٍمِف  أُمقآً  يرؾمٚمقن اًمذيـ اعمٖمؽمسملم اًمٓمالب ُِم

قمقةِ   266 ................................................... :ؿمٞمخٝمؿ وقمـ اًمدَّ

ـْ  التَّْحِذيرِ  ِف  َبوٌب )  335 ................................. (احِلْزبِقَّيِ  اجَلْؿِعقَوِت  فِتْـَيِ  ِم

ظقةِ  بِوشؿِ  اجُلُددِ  الؾُصقصِ  َبقَونِ  ِف  َبوٌب )  345 .................. (ِمـُْفؿْ  َوالتَّْحِذيرِ  الدَّ

ْكقَو َذمِّ  َبوُب ) ـْ  َؼوَرةِ َوحَ  َحَؼوَرُِتَو َوَبقَونِ  الدُّ ـَّيِ  الِعْؾؿِ  َظَذ  ُيماثُِرَهو َم  341 .......... (َوالسُّ

 293 ............................................. :هب٤م آهمؽمار ُمـ اًمتَّحذير 

 299 ..................... :ُمٜمف وإي٤ميمؿ اهلل قم٤موم٤مٟم٤م اًمدٟمٞمقي اًمتٜم٤مومس ُمٔم٤مهر ُمـ* 

 433 .................................. :اًمدٟمٞم٤م ذم اًمتٜم٤مومس سمقاقم٨م أؾم٤ٌمب ُمـ* 

  ُّةِ  ُمـ ًمٚمديـ وُمٗمًدٌ  اخلٓم٤مي٤م رأس اًمدٟمٞم٤م طم٥م  438 ................ :وضمقهٍ  قمدَّ

 ٟمٞم٤م آصمر ُمـ قم٘مقسم٦م  434 ................................ :واًمًٜم٦َّم اًمٕمٚمؿ قمغم اًمدُّ

ٌِّ  ِف  َبوٌب ) ْهدِ  َظَذ  احَل ْكقَو ِف  الزُّ  252 .......................................... (الدُّ

 هد شمٕمريػ  485 ....................................................... :اًمزُّ

 هد أىم٤ًمم  487 ........................................................ :اًمزُّ

  هد درضم٤مُت  423 ...................................................... :اًمزُّ

 هد قمغم ي٘مقي ُم٤م  428 ......................................... :اًمدٟمٞم٤م ذم اًمزُّ

 هد  422 ....................................................... :اعمزيَّػ اًمزُّ

  ُهد  426 ....................................................... :اعم١َمىم٧َّم اًمزُّ
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يٍ  َكؾًَِمٍت  ذِْكرِ  ِف  َبوٌب ) َثْيِ  اجَلؾِقَؾْيِ  لؾَعودِِْيِ  َقِقيَّ ـِ  َوادَُحدِّ  الَقاِدِظل ُمْؼبِؾِ  اإِلَمومِ  الَؽبَِري

ِذيرِ  ِف  الل حػظف احَلُجقِري ََيقَك َوَصقِْخـَو ، ـْ  الِعؾؿِ  َضولِِى  ََتْ  234 ... (لِ ادَو فِتْـَيِ  ِم

 222 .................................................................. (الِػفَرُس )

 

    

 

 


