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 َكز١َ ايؾٝذ حي٢ٝ بٔ عًٞ اذتذٛصٟ حفع٘ اهلل

 

 ه ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن  وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمدَ , احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 ا قمٌده ورؾمقًمف, أُم٤م سمٕمد:حمٛمدً 

ٕظمٞمٜم٤م اًمٗم٤موؾ يقٟمس سمـ اإلمج٤مع ذم ُم٤ًمئؾ شمقطمٞمد اإلهلٞم٦مىمد ىمرأت أيمثر يمت٤مب

جتُ  ف, اؿمتٛمؾ قمغم ذيمر ُم٤ًمئؾ ٤مسمِ ا ذم سمَ ٤م ُمٗمٞمدً ٤م ـمٞمًٌ ف يمت٤مسمً قمٌد اًمقه٤مب اخلٓمٞم٥م طمٗمٔمف اهلل ومرأ

ُمٜم٘مقل ُمـ ُمّم٤مدره اعمٕمتؼمة,  ٤م قمٚمٞمٝم٤م إمج٤معٌ ٝم٤م, وم  اهلل قمز وضمؾ سم٠مدًمتِ  قمديدة ذم شمقطمٞمد

 ا وٟمٗمع سمف.اخلٓمٞم٥م ظمػمً  ومجزى اهلل أظم٤مٟم٤م اًمٗم٤موؾ يقٟمس

 

  :يمتٌف                                                                                         

 حيٞمك سمـ قمكم احلجقري                                                                            

 ـه 0341ذي اًم٘مٕمدة 5ذم                                                                            
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 َكز١َ ايطبع١ ايجا١ْٝ

 

 ,٦م ُمثقى اعمقطمديـوضمٕمؾ اجلٜم   ,واًمدقمقة إًمٞمفقطمٞمد اًمذي سمٕم٨م رؾمٚمف سم٤مًمت   احلٛمد هلل

 أن   وأؿمٝمدُ  فُ ه ٓذيؽ ًمَ ٓ إهل إٓ اهلل وطمدَ  وأؿمٝمد أنْ  ,٤مر ُمثقى اعمنميملموضمٕمؾ اًمٜم  

 :وسمٕمد ☻حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف 

٤م ذم اًمٓمٌٕم٦م ٜمَ ٤م ىمد وم٤مشمَ ٤موم٤مت ِم  َو ٤مٟمٞم٦م طمّمؾ ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اإلِ ٌٕم٦ماًمث  ومٝمذه ُم٘مدُم٦م اًمٓم  

  .واهلل اعمقومؼ واهل٤مدي إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد ,إومم

 

  :يمتٌف                                                                                           

 أبق اًمٕم٤ٌمس يقٟمس سمـ قمٌد اًمقه٤مب                                                                    

 اخلٓمٞم٥م                                                                                             

 ـه0348/ حمرم / 82 ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء                                                                      
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١ ايهتابَكزَ

 

ـ ؾمٞمئ٤مت وُمِ  ,ٗمًٜم٤مسم٤مهلل ُمـ ذور أنْ  وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره, وٟمٕمقذُ  ,احلٛمد هلل ٟمحٛمده

ـْ أقمامًمِ  ٓ إهل  ًمف وًمٞم٤ًّم ُمرؿمًدا, وأؿمٝمد أنْ  دمدَ  ٜم٤م, ُمـ هيِد اهلل ومٝمق اعمٝمتدي, وُمـ يْمٚمؾ ومٚم

 وسمٕمد:☻ حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف أن   إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمٝمدُ 

شمقطمٞمد  وظم٤مص٦مً وأومْمٚمٝم٤م, يٕم٦م, سمؾ هق أؾم٤مؾمٝم٤م, قمٚمقم اًمنم   قطمٞمد أهؿ  اًمت   قمٚمؿَ  وم٢من  

  اعمٕمٚمقم.اإلهلٞم٦م, وذف اًمٕمٚمؿ سمنمف 

 وومْمٚمف ُم٤م ي٠ميت: هذا اًمٕمٚمؿِ  قمغم ذِف  وم٤م يدل   

ً  ؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّم  اًمر   أن   أوًٓ:  اًمدقمقة إمم هذا سمف  الم أول ُم٤م سمدأواالة واًم

 اًمتقطمٞمد.

ٓ إهل إٓ اهلل( اًمذي هق شمقطمٞمد سم)ذم اإلؾمالم طمتك ي٠ميت  ف ٓ يدظمؾ أطمدٌ أن   صم٤مٟمٞم٤ًم: 

 اإلهلٞم٦م.

َ  َؾ ٗم  ٙمَ اهلل شمَ  أن   صم٤مًمًث٤م:  
ِ
واًمنمف  ز  واًمٕمِ  ,ذم اًمدٟمٞم٤م ٠مجٞمدواًمت   ,سم٤مًمٗمتح واًمٜمٍم ٘مفـ طم٘م  عم

واًمتًديد ذم إىمقال  ,وإصالح إطمقال ,واًمتٞمًػم ًمٚمٞمنى ,وطمّمقل اهلداي٦م

 هُ ٍَمَ ُمـ دقم٤م إًمٞمف ٟمَ  أن   راسمًٕم٤م:  .سم٤مًمٕم٘م٤مب واًمدُم٤مر واهلالكـ ظم٤مًمٗمف ُمَ وشمققمد  ,وإومٕم٤مل

٤م: اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. ًً ٤مدة, ٌَ اهلل ُم٤م ظمٚمؼ اخلٚمؼ إٓ ٕضمؾ حت٘مٞمؼ شمقطمٞمد اًمٕمِ  أن   ظم٤مُم

ُ  [55]اًمذاري٤مت:ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ:يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ـ شمقطمٞمد ْمٛم  تَ اعم

 اًمرسمقسمٞم٦م وشمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت.



  
 َكز١َ ايهتاب 9

:    عمٕم٤مذ☻اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ًم٘مقًمف  طمؼ  ف يمقٟمُ  ؾم٤مدؾًم٤م: 

طمؼ اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد أن »؟ ىمٚم٧م: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ, ىم٤مل: شأتدري ُم٤م طمؼ اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد»

شيٕمٌدون وٓ ينميمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم
(0)
.  

وي١مُمـ اًمٕمٌد ُمـ اخلٚمقد ذم ٟم٤مر  ,ف حيٗمظ إقمامل ُمـ احلٌقطِ أن   فوُمـ ذومِ  ؾم٤مسمًٕم٤م: 

ٓ  ف وقمرُو ف وُم٤مًمُ وحيٗمظ دُمُ  ,ؿضمٝمٜم    .ؾمالماإلِ   سمحؼ  ف إ

داء ُم٤م يم٤من يٖمزو ىمقًُم٤م طمتك يًٛمع اًمٜم  ☻اًمٜمٌل  ف أن  وُمـ ذومِ  صم٤مُمٜم٤ًم:

 اًمذي ومٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل.

صحٞمحفذم روى ُمًٚمؿ 
(8)
ىَم٤مَل: يَم٤مَن َرؾُمقُل  ,   أنس سمـ ُم٤مًمؽقمـ  

 
ِ
َؽ,  ♀اهلل ًَ َتِٛمُع إََذاَن, وَم٢ِمْن ؾَمِٛمَع َأَذاًٟم٤م َأُْم ًْ ُيِٖمػُم إَِذا ـَمَٚمَع اًمَٗمْجُر, َويَم٤مَن َي

ِٛمَع َرضُماًل َيُ٘مقُل:  ًَ ٓ  َأهَم٤مَر, وَم , اهلُل َأيْمؼَمُ »َوإِ  شاهلُل َأيْمؼَمُ
ِ
: ♀, وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

َٓ إهَِلَ », صُمؿ  ىَم٤مَل: شقَمغَم اًمِٗمْٓمَرةِ » ٓ  اهللُ  َأؿْمَٝمُد َأْن  َٓ إهَِلَ إِ ٓ  اهلُل, َأؿْمَٝمُد َأْن  , وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل شإِ

 
ِ
ـْ اًمٜم ٤مرِ : »♀اهلل  , وَمٜمََٔمُروا وَم٢ِمَذا ُهَق َراقِمل ُِمْٕمًزى.شظَمَرضْم٧َم ُِم

 ـ  ويٛمُ  ,ٟمٞم٤م وأظمرةقمـ اعمقطمديـ أهؾ اإليامن ذور اًمد   عُ ومَ اهلل يدْ  أن   شم٤مؾمًٕم٤م: 

وؿمقاهد هذه اجلٛمؾ ُمـ  ,واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م سمذيمره ,ٛم٠منٞمٜم٦م إًمٞمفواًمٓم   ,ٞم٦ٌمقمٚمٞمٝمؿ سم٤محلٞم٤مة اًمٓم  

 .ُمٕمرووم٦م واهلل أقمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمثػمةٌ 

 :  ٤4مم٘مؼ حت٘مً٘م٤م يم٤مُماًل سم٤مإلظمالص اًمت  وحَت  ,ذم اًم٘مٚم٥ِم  َؾ ٛمُ ويمَ  قطمٞمد إذا شمؿ  اًمت   أن   قم٤مًذا

ًمف سمٖمػم طمٍٍم ٍ ,ا ف يّمػم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ قمٛمٚمف يمثػمً وم٢مٟم    ,وٓ طم٤ًمب وشمْم٤مقمػ أقمامًمف وأىمقا

يمام ذم طمدي٨م اًمٌٓم٤مىم٦م طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمـ  ورضَمَح٧م يمٚمٛم٦م اإلظمالص ذم ُمٞمزان اًمٕمٌد

ؾَمٞمَُخٚم ُص  اهللإِن  : »♀ىَم٤مل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل     قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

ٕمِ  ًْ
َٕم٦ًم َوشمِ ًْ
تِل قَمغَم ُرُءوِس اخلاََلئِِؼ َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم, وَمٞمَٜمنُْمُ قَمَٚمٞمِْف شمِ ـْ ُأُم  , يُمؾ  َرضُماًل ُِم لَم ؾِمِجالًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.41رىمؿ:(, وُمًٚمؿ )8255رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.428رىمؿ:)( 8)
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ٌَتِل احل٤َمومُِٔمقَن وَمٞمَُ٘مقُل:  ـْ َهَذا ؿَمٞمْئ٤ًم؟ َأفَمَٚمَٛمَؽ يَمَت , صُمؿ  َيُ٘مقُل: َأتُٜمِْٙمُر ُِم ؾِمِجؾٍّ ُِمثُْؾ َُمد  اًمٌٍََمِ

 ًَ , وَمٞمَُ٘مقُل: سَمغَم, إِن  ًَمَؽ قِمٜمَْدَٟم٤م طَم َٓ َي٤م َرب  , وَمٞمَُ٘مقُل: َأوَمَٚمَؽ قُمْذٌر؟ وَمٞمَُ٘مقُل:  , َي٤م َرب  وَم٢مِٟم ُف  4ٜم٦َمً َٓ

دً  , َوَأؿْمَٝمُد َأن  حُمَٛم  ُ ٓ  اَّلل  َٓ إهَِلَ إِ ا قَمٌُْدُه َٓ فُمْٚمَؿ قَمَٚمٞمَْؽ اًمٞمَْقَم, وَمَتْخُرُج سمَِٓم٤مىَم٦ٌم ومِٞمَٝم٤م: َأؿْمَٝمُد َأْن 

  ً , َُم٤م َهِذِه اًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم َُمَع َهِذِه اًم ِت, َوَرؾُمقًُمُف, وَمٞمَُ٘مقُل: اطْمُيْ َوْزَٟمَؽ, وَمٞمَُ٘مقُل: َي٤م َرب  ِجال 

٦ٍم, وَمَٓم٤مؿَم٧ْم  ٦ٍم, َواًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم ذِم يَمٗم  ُت ذِم يَمٗم  ِجال   ً َٓ شُمْٔمَٚمُؿ, ىَم٤مَل: وَمُتقَوُع اًم وَمَ٘م٤مَل: إِٟم َؽ 

ءٌ  ُت, َوصَمُ٘مَٚم٧ْم اًمٌَِٓم٤مىَم٦ُم, وَماَل َيْثُ٘مُؾ َُمَع اؾْمِؿ اهلل َرْ ِجال   ً شاًم
(0)
 . 

 اًمٜمٌل أن  »وومٞمف:     طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ وهق طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦مُمثٚمف و 

ٓ  اهلُل, ىَم٤مَل: ًَمٞمَْس »ىم٤مل: ☻ َٓ إهَِلَ إِ ـْ ىَم٤مَل:  , اْئَذْن زِم ومِٞمَٛم وَم٠َمىُمقُل: َي٤م َرب 

َي٤مئِل,  -َأْو ىَم٤مَل: ًَمٞمَْس َذاَك إًَِمٞمَْؽ -َذاَك ًَمَؽ  َي٤مئِل َوقَمَٔمَٛمتِل َوضِمؼْمِ يِت َويمؼِْمِ ـْ َوقِمز  َوًَمِٙم

َٓ إهَِلَ إِ  ـْ ىَم٤مَل:  ـ  َُم ظُْمِرضَم شٓ  اهللَٕ
(8)
. 

    ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ,ضمٕمؾ اخلٚمؼ قمٌٞمد ًمفاهلل  أن  ف ومِ َذَ  ـْ وُمِ  احل٤مدي قمنم: 

 ومٝمؿ قمٌٞمد هلل ُمرسمقن ُمدسمرون. .[34]ُمريؿ: ژ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ  

 ؿم٤مء اهلل ف أول واضم٥م قمغم اًمٕمٌد, يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إنْ أن   فِ ومِ َذَ  ـْ وُمِ  ٤مين قمنم:اًمث    

 شمٕم٤ممم.

 أول ُم٤م أُمر رؾمٚمف ☻اًمرؾمقل  أن   فِ وُمـ ذومِ  ٤مًم٨م قمنم:اًمث   

قطمٞمد, يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمقة إمم هذا اًمت  اًمد   ٤مساًمٜم  طملم سمٕمثٝمؿ إمم  فُ ٜمْ اعمٌٚمٖملم قمَ 

ُدوا اهلَل شَمَٕم٤ممَم », , ذم ىمّم٦م ُمٕم٤مذ¶ َل َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إمَِم َأْن ُيَقطم  ـْ َأو  شوَمْٚمٞمَُٙم
(4)
. 

ٕمٚمؼ هبؿ اعمخٚمقىملم واًمت   ف حيرر اًمٕمٌد ُمـ رِق أن   :أقمٔمؿ ومْم٤مئٚمف ـْ ُمِ وَ  :اسمع قمنماًمر   

ف اًمٕم٤مزم ويٙمقن ز احل٘مٞم٘مل واًمنم  وهذا هق اًمٕمِ  ,وظمقومٝمؿ ورضم٤مئٝمؿ واًمٕمٛمؾ ٕضمٚمٝمؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (, وصححف إًم٤ٌمين واًمقادقمل قمٚمٞمٝمام رمح٦م اهلل.8543رىمؿ:أظمرضمف اًمؽمُمذي)( 0)

 (.034رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0501رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 (.03رىمؿ:وُمًٚمؿ)(, 0408رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري)( 4)
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ه وٓ خيِمك إٓ إي  ٓ يرضمق ؾِم  ,ا هلل٤م ُمتٕمٌدً ُمع ذًمؽ ُمت٠مخٝمً  وسمذًمؽ  ,ٜمٞم٥م إٓ إًمٞمفوٓ يُ  ,٤مهقا

 .ومالطمف ويتح٘مؼ ٟمج٤مطمف ؿ  يتِ 

ومٌح٥ًم شمٙمٛمٞمؾ  ف خيٗمػ قمـ اًمٕمٌد اعمٙم٤مره وهيقن قمٚمٞمف أٓمأن   خل٤مُمس قمنم:ا  

اعمٙم٤مره وأٓم سم٘مٚم٥م ُمٜمنمح وٟمٗمس ُمٓمٛمئٜم٦م وشمًٚمٞمؿ  يتٚم٘مك ,اًمٕمٌد ًمٚمتقطمٞمد واإليامن

 .ورو٤م سم٠مىمدار اهلل اعم١معم٦م

   ً ٌ ٥م اهلل ًمّم٤مطمٌف اإليامن ؾ ذم اًم٘مٚم٥ِم ٛمُ قطمٞمد إذا يمَ اًمت   أن   :٤مدس قمنماًم  فُ ٜمَ وزي   ,طم

 .اؿمديـوضمٕمٚمف ُمـ اًمر   ,ه إًمٞمف اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤منويمر   ,ذم ىمٚمٌف

ويًٚمٞمف قمـ  ,ٜمٙمراتف يًٝمؾ قمغم اًمٕمٌد ومٕمؾ اخلػم وشمرك اعمُ أن   :اًم٤ًمسمع قمنم 

٤مقم٤مت ح٤م يرضمق ُمـ صمقاب رسمف ػ قمٚمٞمف اًمٓم  وم٤معمخٚمص هلل ذم إيامٟمف وشمقطمٞمده َت  ,اعمّمٞم٤ٌمت

ٟمف ه اًمٜم   ,وروقا  .فف وقم٘م٤مسمِ ح٤م خيِمك ُمـ ؾمخٓمِ  ,ٗمس ُمـ اعمٕم٤ميصوهيقن قمٚمٞمف شمرك ُم٤م هتقا

ً  أن   :٤مُمـ قمنماًمث    سمِ ف اًم ٤مس سمِمٗم٤مقم٦م أؾمٕمد اًمٜم   وأن   ,ف٥ٌم اًمقطمٞمد ًمٜمٞمؾ رو٤م اهلل وصمقا

 .ف٤م ُمـ ىمٚمٌِ ُمـ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل ظم٤مًمًّم  ♀حمٛمد 

ٜم٦م ٤مهرة واًم٤ٌمـمِ مجٞمع إقمامل وإىمقال اًمٔم   أن   :ٚمفوُمـ أقمٔمؿ ومْم٤مئِ  :اًمت ٤مؾمع قمنم 

قطمٞمد  ىمقي اًمت  اَم ٚم  ومٙمُ  ,قطمٞمدقاب قمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمت  ٤م وذم شمرشم٥م اًمث  ٤م وذم يمامهِل ُمتقىمٗم٦م ذم ىمٌقهِل 

 .٧م٧م هذه إُمقر وت  ٚمَ واإلظمالص هلل يمٛمُ 

  ٟمٞم٤م وأظمرة٤مم ذم اًمد  ٤مُمؾ وإُمـ اًمت  ف حيّمؾ ًمّم٤مطمٌف اهلدى اًمٙمَ أن   اًمٕمنمون: 

 .٤مر سم٤مًمٙمٚمٞم٦ميٛمٜمع دظمقل اًمٜم   ف إذا يمٛمؾ ذم اًم٘مٚم٥ِم أن   احل٤مدي واًمٕمنمون: 

ًمتٗمري٩م يمرسم٤مت اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ودومع اًم٥ًٌم إقمٔمؿ ف أن   اًمث٤مين واًمٕمنمون: 

قم٘مقسمتٝمام
(0)
وقمٔمٞمؿ  ,وُمـ هذه إوضمف وهمػمه٤م يتٌلم ومْمؾ هذا اًمٕمٚمؿ وذومف :قلت .

 ُمٜمزًمتف ورومٞمع ىمدره.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.85-84صـ:)اًم٘مقل اًمًديد :اٟمٔمر (0)
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قا شمقطمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٜمُ ٌٞم٤مٟمف أيمٛمؾ سمٞم٤من وأتف ومٌٞم  سموهلذا ىم٤مم أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل  

اًمقؾم٤مئؾ  ك واًمٙمٗمر, وسمٞم٤منقا ُم٤م يْم٤مده ُمـ اًمنم  ٜمُ وشمٕمٚمٞماًم وشم٠مخٞمًٗم٤م, وسمٞم   وشمٕم٤ممم ًمٚمٜم٤مس دقمقةً 

 .واًمذرائع اعمقصٚم٦م إمم اًمنمك

ذم هذا  قمكم   سمام ومتح اهلل سمف ؿ سمجٝمد اعم٘مؾهِ ٤مأؾم أنْ  ع رهم٧ٌُم اِو قَ تَ وذم هذا اجلزء اعمُ  

ه يْم٤مد    مجع إمج٤مقم٤مت إُم٦م اعمرطمقُم٦م ذم ُم٤ًمئؾ شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م وُم٤م وهق: اًمٕمٚمؿ اعم٤ٌمرك

, ٟم٤مىماًل ًمٙمالم إئٛم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب, ؾم٤مئال اهلل قمز وضمؾ كرائع اعمقصٚم٦م إمم اًمنم  اًمذ  و

 .قومٞمؼ واإلقم٤مٟم٦ماًمت  

 ٚدعًت ايبخح ع٢ً َا ٜأتٞ: 

  ًٓ ذيمر إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم اعم٠ًمخ٦م اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م اظمتّم٤مًرا ٓ قمغم  :أو

 ذيمر اإلمج٤مع ذم اعم٠ًمخ٦م.  صم٤مٟمٞم٤ًم: .وآؾمت٘مّم٤مء

ذيمر شمتٛمٞمؿ اعم٠ًمخ٦م اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر اًمت٘م٤مؾمٞمؿ وإنقاع اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م,  صم٤مًمًث٤م: 

 .رىمٛم٧م اإلمج٤مقم٤مت راسمًٕم٤م: .ُمـ سم٤مب شمتٛمٞمؿ اًمٗم٤مئدة إمج٤معٌ  ومٞمٝم٤م يٙمـمل  وإنْ 

٤م:  ًً شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة وُم٤م  اًمٗمّمؾ إول: :ضمٕمٚم٧م اًمٌح٨م قمغم صمالصم٦م ومّمقل ظم٤مُم

٤ًٌم اًمنمك ٤ميتٕمٚمؼ سمف ُمـ اعم٤ًمئؾ, ومل أدظمؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات إٓ ُم٤م طمّمؾ ومٞمٝم , وإٓ هم٤مًم

ك أو همػمه م٤م يٜم٘مض ه ُمـ اًمنم  سمٞم٤من ُم٤م يْم٤مد   اًمٗمّمؾ اًمث٤مين:ا.وم٤مًمٕم٤ٌمدات يمثػمة ضمدًّ 

ٟم٘مض  :اًمٗمّمؾ اًمراسمعك.رائع اعمقصٚم٦م إمم اًمنم  اًمقؾم٤مئؾ واًمذ   ّمؾ اًمث٤مًم٨م:اًمٗمقطمٞمد. اًمت  

 اًم٘مٌقريلم. إمج٤مقم٤مت

 األٍٚ: ٝٗات:بتٓ 

الومف, وٓ قطمٞمد ٓ قمؼمة سمخواًمت   ,اعمخ٤مًمػ ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اقمٚمؿ أن   

ـْ  يم٤من ُمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ اخلقارج واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واًمّمقومٞم٦م  خيرم اإلمج٤مع م

 اًمٙمٗمر. سمدقمتف طمد   وهمػمهؿ مـ مل شمّمْؾ 
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وطمٙم٤مه أبقصمقر قمـ  ,وإوزاقمل ,ف ٓ يٕمتؼم سمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أنسومـ ٟم٘مؾ قمٜمف أن  

أئٛم٦م احلدي٨م
(0)
.  

ؿ ظم٤مًمٗمقا ّٕن  :إول ٓ قمؼمة سمخالومٝمؿ ُٕمريـ: :قاٍ أبٛ ايعباؼ عفا اهلل عٓ٘ 

اخلالف سمٕمد اًمقوم٤مق ٓ قمؼمة  ٕن   اًمث٤مين: , ومال قمؼمة سمخالومٝمؿ.╚ح٤مسم٦م إمج٤مع اًمّم  

 قمـ ف ومْماًل اًمٙمٗمر, ومّم٤مطمٌٝم٤م ظم٤مرج قمـ اإلؾمالم وأهٚمِ  دقم٦م طمدّ ٤م إذا وصٚم٧م اًمٌِ سمف, وأُم  

ك إُم٦م سمال ظمالف ًمٕمدم دظمقًمف ذم ُمًٛم   :ىم٤مل اًمزريمٌمذيمر ظمالومف أو ووم٤مىمف ذم اإلمج٤مع.

 . (421صـ:/0)إرؿم٤مد اًمٗمحقل........ـهامل يٕمٚمؿ يمٗمر ٟمٗمًف. ؿ سم٤مًمٕمّمٛم٦م, وإنْ اعمِمٝمقدة هل

 ايجاْٞ:ايتٓبٝ٘  

قع اًمث٤مًم٨م ُمـ أنقاع إدًم٦م, وهق اإلمج٤مع ُمـ ُم٘مّمقدي ُمـ هذا اًمٌح٨م ذيمر اًمٜم    

 (.035/صـ:03)جمٛمقع اًمٗمت٤موى :اٟمٔمروسم٤مب شمٙمثػم إدًم٦م. 

ؿ ىمد اًمّمقومٞم٦م وقم٤ٌمد اًم٘مٌقر وهمػمهؿ سم٠مّن  واًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم ذم هذا اًم٤ٌمب ُمـ  

  ظم٤مًمٗمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م.

: ُم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم ُمٕمروم٦م اإلمج٤مع ًمٞمٕمٔمٛمقا ظمالف ُمـ ♫ىم٤مل اسمـ طمزم   

 (. 515/صـ:0)إطمٙم٤مم ـها.ظم٤مًمٗمف وًمٞمزضمروه قمغم ظمالومف. 

أضمؾ اًمٕمٚمقم وشم٘مري٥م هذا اًمٕمٚمؿ اجلٚمٞمؾ ًمٚمٛمٜمِمٖمٚملم هبذا اًمٗمـ اعم٤ٌمرك اًمذي هق  

 ٘مّمػم طم٤مصؾ ُمـ اإلٟم٤ًمن ُمٝمامهذا واًمت   وذم إظمػم أىمقل:وأذومٝم٤م, واهلل اعمقومؼ.

ه اهلل ظمػم اجلزاء, وأؾم٤مل ُمِ  4قمغم وم٤مئدة َػ ىمَ اضمتٝمد, ومٛمـ وَ  اهلل  ـَ ومٚمٞمٗمدٟم٤م سمذًمؽ وضمزا

 :يمتٌف     جيٕمؾ أقمامًمٜم٤م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ. ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أنْ 

ًمٕم٤ٌمس يقٟمس سمـ قمٌداًمقه٤مب اخلٓمٞم٥م                                                          أبقا

                                                     ـه0341/ رضم٥م / 01فمٝمر يقم اجلٛمٕم٦م                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.420صـ:/0)إرؿم٤مد اًمٗمحقلاٟمٔمر:  (0)
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 ن١ًُ ؽهض

هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, ومٝمق اًمذي ظمٚم٘مٜمل ورزىمٜمل  اًمِمٙمر أوًٓ وآظمًرا  ٓؿمؽ أن   

  ً  ٦م, صمؿ ًمٚمٛمقاصٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل.ٜم  وأنِم٠مين وهداين ًمإلؾمالم, صمؿ ًمٚم

, ♫ٙمر إلُم٤مم اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل صمؿ اًمِم   

قمقشمف وًمدقمقشمف اعم٤ٌمريم٦م اًمتل ٓ زاًم٧م آصم٤مره٤م إمم اًمٞمقم, وٟمحـ ٟمرى وٟمجد وٟمًٛمع آصم٤مر د

 اعم٤ٌمريم٦م, وُم٤م ذاك إٓ سم٢مظمالص٦م وصدىمف ُمع اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٞمام ٟمحًٌف واهلل طمًٞمٌف.

حيٞمك سمـ قمكم احلجقري طمٗمٔمف اهلل وووم٘مف ح٤م  اًمٕمالُم٦م ٙمر ًمٚمِمٞمخ اعمحدثاًمِم   ؿ  صمُ  

 فِ ف وشمقضمٞمٝم٤مشمِ حِ قمقة اعم٤ٌمريم٦م, وٟمّم٤مئِ حيٌف ويرو٤مه قمغم ُم٤م ي٘مقم سمف ُمـ ظمدُم٦م هذه اًمد  

 اًم٘مٞمٛم٦م.

م اًمٌٕمدايناًمِمٞمخوأؿمٙمر   وأب٤مسمٙمر احلامدي , لم اًمٗم٤موٚملم أب٤مقمٌداًمٚمف حمٛمد سمـ طمزا

 .قمغم ُمراضمٕمتٝمام ُمٕمل هلذا اًمٌح٨م
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 تٛحٝز ايضبٛب١ٝ ٚبٝإ أْ٘ الٜهفٞ يف ايزخٍٛ يف اإلعالّ 

اإلهل١ٝحت٢ ٜأتٞ بتٛحٝز 
(0)

 

ـ اعمنميملم أّن  خمؼمً  ىم٤مل شمٕم٤ممم  ـ سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ا قم  ڭ  ڭ ڭ ۓژؿ يم٤مٟمقا ُم٘مري

 ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ

    ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ  ى ى ې ې

 مئىئ حئ جئ ی     ی   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 .[23 - 23اعم١مُمٜمقن: ] ژ  حب جب يئ

 ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ  ڎ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم   

  ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ   ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ  گ گ

 .[4اًمزُمر: ]ژ ہ         ہ

 ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻژوىم٤مل شمٕم٤ممم   

 ﮺   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے  ھ ھ ھ

 .[02]يقٟمس: ژ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼

 شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م, وهق أن   :♫ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي -0

 ٓسمد   وهذا طمؼ   4وإنٌٞم٤مء, وهمػمهؿ 4دسمػم قمـ اعمالئٙم٦ماهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمتٗمرد سم٤مخلٚمؼ واًمت  

ـْ  4فُ ٜمْ ُمِ   ۆژ٤مس ُم٘مرون سمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم أيمٗمر اًمٜم   :سمؾ 4ٓ يدظمؾ اًمرضمؾ ذم اإلؾمالم ًمٙم

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

اًمذي يدظمؾ  وأن  ,  [40يقٟمس:[ژېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُأْدظِمؾ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م واًمٙمالم قمٚمٞمف4 ٕن ف يًتٚمزم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م, وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م  (0)

 وم٤مطمتٞم٩م إمم ذًمؽ. 4يتْمٛمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م, وٓرشم٤ٌمط سمٕمض اعم٤ًمئؾ سمٞمٜمٝمام
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٤م ٤م, وٓ ٟمٌٞمًّ ٤م ُم٘مرسمً شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م وهق أٓ يٕمٌد إٓ اهلل ٓ ُمٚمٙمً  :اًمرضمؾ ذم اإلؾمالم, هق

ُمع اهلل ومٛمٜمٝمؿ  سمٕم٨م, واجل٤مهٚمٞم٦م يٕمٌدون أؿمٞم٤مء ♀ٌل اًمٜم   أن   :, وذًمؽُمرؾماًل 

ٝم٤مهؿ قمـ هذا, ٜمَ ومَ  4ُمـ يٕمٌد إصٜم٤مم, وُمٜمٝمؿ ُمـ يدقمق قمٞمًك, وُمٜمٝمؿ ُمـ يدقمق اعمالئٙم٦م

ٕمف, ـ شمٌِ ٛمَ دقمك أطمد, ٓ اعمالئٙم٦م, وٓ إنٌٞم٤مء, ومَ ؾمٚمف ًمٞمقطمد, وٓ يُ اهلل أر أن   :وأظمؼمهؿ

وُمـ قمّم٤مه, ودقم٤م قمٞمًك, واعمالئٙم٦م,  4اهلل ٓ إهَل إٓ ومٝمق اًمذي يِمٝمد أنْ  4ووطمد اهلل

أنف ٓ خيٚمؼ, وٓ  :اهلل, ُمع إىمراره إًمٞمٝمؿ ومٝمق اًمذي ضمحد ٓ إهَل إٓواًمتج٠م  ,واؾمتٜمٍمهؿ

أن هذا جمٛمع قمٚمٞمف سملم  :وًمٙمـ احل٤مصؾ 4هل٤م سمًط ـمقيؾ :وهذه مجٚم٦م 4يرزق إٓ اهلل

 .(55صـ:/0)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م........................................... ـها..اًمٕمٚمامء

 تٛحٝز ايضبٛب١ٝ ٚحصٍٛ ايؾضى فٝ٘

 ۇ ڭ ڭژ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [.05]اًمرقمد:ژہ ہ ہ ہژ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ھ ہ ہ  ہ  ہ ۀ ۀژوىم٤مل شمٕم٤ممم:, [35]اًمّم٤موم٤مت:ژۇ

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

 .[42]اًمزُمر:ژ         ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

َتٙمٚمٛمقن إٟم ام اٟمتّمٌقا إلىم٤مُم٦م ًَمٙمـ اعمُ : ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -8

ُمـ سمٜمل آدم وإٟم ام  ف أطمدٌ ع ذم أصٚمِ  يٜم٤مزِ ٤م ملَ اعم٘م٤ميٞمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم شمقطِمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م, وهذا م  

ـْ قمقا ذم سمٕمض شَمَٗم٤مِصٞمِٚمِف يَمٜمِزاع اعمُجقس واًمث  ٟم٤مزَ  ٦ِم وأُمَث٤مهِلِؿ ُم ٌِٞمٕمٞم ٦ِم واًم٘مدري  ٜمقي٦م واًمٓم 

ِل اعمُتٗمٚمًٗم٦م واعمٕمتزًم٦م وُمـ يدظمؾ ومٞمٝمؿ  .(42-40صـ:/8)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.......ـها.ُوال 

ـْ سَمٜمِل آَدمَ َوَهَذا ِم ٤م مَلْ ُيٜم٤َمِزْع ذِم َأْصٚمِِف » ىمقًمف: وم٘م٤مل:  ♫  هذا اًمٙمالمسملم   شَأطَمٌد ُِم

ىمد يم٤من ُمنميمق اًمٕمرب ي٘مرون سمف, يمام أظمؼم  -اًمذي هق قمٜمدهؿ اًمٖم٤مي٦م-قطمٞمد هذا اًمت   وم٢من  

 ومٞمف, ُمع إصم٤ٌمشمف ٕصٚمف, يم٤مًم٘مدري٦م اًمذيـ قائػ ىمٍم  ٝمؿ, وًمٙمـ يمثػم ُمـ اًمٓم  اهلل قمٜمْ 
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ؿ طمدوث حمدصم٤مت ف, وٓزم ىمقهِل خيرضمقن أومٕم٤مل احلٞمقان قمـ ىمدرة اهلل وُمِمٞمئتف وظمٚم٘مِ 

 يمثػمة سمال حمدث.

احلقادث مجٞمٕمٝم٤م ًمٞمس هل٤م  , ومالزم ىمقهلؿ: إن  اًمٕم٤ممل ٤م اًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سم٘مدمِ أُم   

ه, يمام يزقمٛمقن ُمثؾ وم٤مقمؾ, صمؿ هؿ جيٕمٚمقن سمٕمض ُمٌدقم٤مت اًمر   ب هل اًمٗم٤مقمٚم٦م ح٤م ؾمقا

ٌٕمض اعمقضمقدات, ًمٙمـ إؾم٤ٌمب قا أؾم٤ٌمسًم٤م ًمتُ ثٌِ يُ  ه١مٓء هم٤ميتٝمؿ أنْ  وم٢من   ...ذًمؽ ذم اًمٕم٘مؾ

 ...ٓ شمًت٘مؾ, سمؾ شمٗمت٘مر إمم ُمِم٤مرك, واٟمتٗم٤مء ُمٕم٤مرض

ًٓ ومٝمؿ أؿمٝمر اًمٜم   ٤مٟمقي٦م٤م اعمجقس اًمث  وأُم    ـْ ٤مس ىمق  قن قمغم أن  ٘مُ ٗمِ ت  اًم٘مقم ُمُ   سم٢مهللم, ًمٙم

 -اًمتل هل وم٤مقمؾ اًمنمور -ٚمٛم٦م ٤م اًمٔم  قر اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمخػمات, وأُم  اإلهل اخلػم اعمحٛمقد هق اًمٜم  

قر, وقمغم هذا ومتٙمقن ف حمدث طمدث قمـ ومٙمرة رديئ٦م ُمـ اًمٜم  أن   أطمدمه٤م: ومٞمٝم٤م ىمقٓن:ومٚمٝمؿ 

ًٓ اًمٔم   قمـ ومٕمؾ ذ ُمٕملم ومجٕمٚمقه  ب  ٝمؿ ضمٝم٤مل أرادوا شمٜمزيف اًمر   ًمٚمٜمقر, ًمٙمٜم  ٚمٛم٦م ُمٗمٕمق

وم٤مقماًل ٕصؾ اًمنم
(0)
٘م٤مئص, وضمٕمٚمقه٤م ووصٗمقه سم٤مًمٗمٙمرة اًمرديئ٦م اًمتل هل ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم  , 

٤ًٌم حلدوث أصؾ اًمنم    .ؾمٌ

ـْ تُ ٌَ قر, ومٝم١مٓء أثْ ٚمٛم٦م ىمديٛم٦م يم٤مًمٜم  اًمٔم   إن   واًم٘مقل أظمر ىمقهلؿ:  مل  قا ىمديٛملم, ًمٙم

قن جيٕمٚمقه٤م ُمتامصمٚملم, وٓ ُمِمؽميملم ذم اًمٗمٕمؾ, سمؾ يٛمدطمقن أطمدمه٤م, ويذُم  

الل ىمد يْمٞمػ وضمقد سمٕمض ك واًمْم  يمثػًما ُمـ أهؾ اًمنم   ..واعم٘مّمقد أن  .أظمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د سم٤مًمٜم قر قمٜمد اعمجقس اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمام هق فم٤مهر يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم.  (0) اعمرا

ڱ ں ں ڻ ژذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي:   , ژۀ ۀژ(: َوىَمْقًُمُف:05/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موىوذم

 مل يِريدوا سمِف أّن   [79-79]الشعراء: ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
ِ ِ
ـ َّلل ٤موي ؿ ضمٕمٚمقهؿ ُم

: إن  ٘مؾ قمـ ىمقٍم ىمط ُمـ اًمٙمٗم٤مر أّن  أطمد ُمـ سمٜمل آدم, وٓ ٟمُ  ُمـ يمؾ وضمف4 وم٢ِمن  هذا مل ي٘مٚمف هذا  ؿ ىم٤مًمقا

قر( )اًمٜم  ك اعمجقِس اًم٘م٤مئٚملم سم٤ِمٕصٚملم: اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م, ُمتٗم٘مقن قمغم أن  اًمٕم٤ممل ًمف ظم٤مًم٘م٤من ُمتامصمالن, طمت  

وىم٤مل  .ـها.شمذم وشمٚمٕمـ ذيرة شمًتحؼ أنْ  شاًمٔمٚمٛم٦م» يٕمٌد وحيٛمد, وأن   ظمػم يًتحؼ أنْ 

: واًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًمنمك اًمنمك سمف شمٕم٤ممم ذم اًمرسمقسمٞم٦م, يمنمك ُمـ ضمٕمؾ ُمٕمف ظم٤مًمً٘م٤م ♫اعم٘مريزي

 (.45)صـ: دمريد اًمتقطمٞمدآظمر يم٤معمجقس... 
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ُمـ ىم٤مل هذا ًمزُمف طمدوث  إمم همػم اهلل, ويمؾ   اعمٛمٙمٜم٤مت, أو طمدوث سمٕمض احلقادث

سمقسمٞم٦م ٓ يثٌتقن احل٤مدث سمال ؾم٥ٌم, وهؿ ُمع ذيمٝمؿ وُم٤م يٚمزُمٝمؿ ُمـ ٟمقع شمٕمٓمٞمؾ ذم اًمر  

 .(435صـ:/3)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرضـها..ُمع اهلل ذيًٙم٤م ُم٤ًموًي٤م ًمف ذم أومٕم٤مًمف وٓ ذم صٗم٤مشمف

 َٚٔ األري١ ع٢ً حصٍٛ ايؾضى يف ايضبٛب١ٝ: 

ـْ ىَم٤مَل: ُُمٓمِْرَٟم٤م : »وومٞمف ُمرومققًم٤م,   زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل طمدي٨م  ٤م َُم وَم٠َمُم 

 يَمَذا َويَمَذا, وَمَذًمَِؽ 
ِ
ـْ ىَم٤مَل: سمِٜمَْقء ٤م َُم ـٌ ِِب يَم٤مومٌِر سم٤ِمًمَٙمْقيَم٥ِم, َوَأُم   َوَرمْحَتِِف, وَمَذًمَِؽ ُُم١ْمُِم

ِ
 سمَِٗمْْمِؾ اهلل

ـٌ سم٤ِمًمَٙمْقيَم٥ِم  شيَم٤مومٌِر ِِب ُُم١ْمُِم
(0)
 . 

ام اًمذيـ قمٌدوا إصٜم٤مم وإطمج٤مر وإؿمج٤مر وهمػمه٤م إٟم  وُمنميمقا اجل٤مهٚمٞم٦م  

٘م٤مل وم قمٌدوه٤م ٓقمت٘م٤مدهؿ ضمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م ودومع اعمية, وهلذا ٟمٗمك اًم٘مرآن هذا آقمت٘م٤مد

 جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی یژ :اعمقمم ضمؾ ضمالًمف

 ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [.015]يقٟمس:ژحت

 ژ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ

  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: .[04 - 08احل٩م: ]

ٞم٤مء: ]ژھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ٕن وىم٤مل  ,[50ا

  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک کژؾمٌح٤مٟمف: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤مومٕمل أن  00رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)235رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0) (. وذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء واًمِم 

ُمٕمٜمك احلدي٨م اقمت٘م٤مد أن  اًمٙمقايم٥م وم٤مقمٚم٦م ُمدسمرة يمام يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمت٘مدون ذًمؽ وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ 

د يمٗمر ٟمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ٓىمتّم٤مره قمغم إو٤موم٦م اًمٖمٞم٨م إمم اًمٙمقيم٥م وهذا ومٞمٛمـ ٓ ُمٕمٜمك احلدي٨م  أن  اعمرا

 شأصٌح ُمـ اًمٜم٤مس ؿم٤ميمر ويم٤مومر»ت ٠مويؾ اًمرواي٦م إظمػمة ذم اًم٤ٌمب:يٕمت٘مد شمدسمػم اًمٙمقيم٥م. وي١ميد هذا اًم

وذم اًمرواي٦م  ش,ُم٤م أنٕمٛم٧م قمغم قم٤ٌمدي ُمـ ٟمٕمٛم٦م إٓ أصٌح ومريؼ ُمٜمٝمؿ هب٤م يم٤مومريـ»وذم اًمرواي٦م إظمرى: 

ش هب٤م» :وم٘مقًمف شُم٤م أنزل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمًامء ُمـ سمريم٦م إٓ أصٌح ومريؼ ُمـ اًمٜم٤مس هب٤م يم٤مومريـ»إظمرى: 

 .(00رىمؿ:)طمدي٨م ذح صحٞمح ُمًٚمؿـها..قمغم أن ف يمٗمر سم٤مًمٜمٕمٛم٦م يدل  
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  ے ھ ھھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ٕنٕم٤مم:ژ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮲﮳ ۓ ۓ ے : وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .[00]ا

 .[08]احل٩م:ژ ۉ  ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ  ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻژوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 ﮻﮼ ﮺   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے  ھ ھ

  ی ی ىئ ىئژ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: .[02]يقٟمس:ژ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 [. 55]اًمٗمرىم٤من:ژ مب خب حب    جب يئ مئىئ   حئ  جئ ی ی

 ـها..ف حيّمؾ ًمف سمف ُمـ اًمٜمٗمعاسمـ اًم٘مٞمؿ: وم٤معمنمك إٟمام يتخذ ُمٕمٌقده ح٤م يٕمت٘مد أن   ىم٤مل 

 (.434صـ:/0) ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم.......................... ............. .............

ؿ قمٌدوا همػم اهلل وسومقا اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػمه ؾمٌح٤مٟمف سمقوقح أّن   ومٝمذه إدًم٦م شمدل   

ة اعمٜمٗمٕم٦م ودومع اعمي   ٥َم ٚمَ ضَم  أن   وشمٕم٤ممم ٓقمت٘م٤مدهؿ ضمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م ودومع اعمية, وٓؿمؽ  

 اًمرسمقسمٞم٦م.ُمـ ظمّم٤مئص 

 أن   صم٤مٟمٞم٤ًم:ك ذم اًمرسمقسمٞم٦م ووضمقده, طمّمقل اًمنم   ان: إول:وُمـ هٜم٤م يتٌلم ًمؽ أُمر 

ؾ ُمـ أذك ذم شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م وم٘مد طمّمؾ ًمف اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م ذم سمٕمض ضمزئٞم٤مشمف, يمُ 

  .واهلل اعمقومؼ

 

 

(    ) 
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 أٍٚ ٚادب ع٢ً املهًف تٛحٝز اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ شمٕم٤ممم: ىم٤مل 

ٞم٤مء: ژٺ ٕن  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:[.85]ا

 [.45]اًمٜمحؾ: ژ ڇ چ

ٌ ٤مسٍ   ـِ قَم ٤م سَمَٕم٨َم ُُمَٕم٤مًذا إمَِم ـَٛمّ ـًَم ♀ َأن  َرؾُمقَل اهلل ¶وطمدي٨م اسْم

ـِ ىَم٤مَل  َل َُم٤م » اًْمَٞمَٛم ـْ َأو  ٤ٌَمَدُة اهلل قَمز  إِٟم َؽ شَمْ٘مَدُم قَمغَم ىَمْقٍم َأْهِؾ يمَِت٤مٍب وَمْٚمٞمَُٙم شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمٞمِْف قِم

ُهْؿ َأن  اهلل وَمَرَض قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ََخَْس َصَٚمَقاٍت ذم َيْقُِمِٝمْؿ َوًَمٞمَْٚمتِِٝمْؿ وَم٢ِمذَ  ا َوضَمؾ  وَم٢ِمَذا قَمَروُمقا اهلل وَم٠َمظْمؼِمْ

ـْ َأهْمٜمِ  ُهْؿ َأن  اهلل ىَمْد وَمَرَض قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َزيَم٤مًة شُم١ْمظَمُذ ُِم ئِِٝمْؿ وَم٢ِمَذا وَمَٕمُٚمقا وَم٠َمظْمؼِمْ د  قَمغَم وُمَ٘مَرا ٞم٤َمئِِٝمْؿ وَمؽُمَ

هِلِؿْ  ئَِؿ َأُْمَقا «َأـَم٤مقُمقا هِب٤َم وَمُخْذ ُِمٜمُْٝمْؿ َوشَمَقق  يَمَرا
(0)

.  

ُدوا اهلَل شَمَٕم٤ممَم : »وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري  شإمَِم َأْن ُيَقطم 
(8)
. 

ً   ٤م أن  ٜمَ : اعم٘مّمقد هُ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -4  أن   قن قمغم٘مُ ٗمِ ت  ٚمػ وإئٛم٦م ُمُ اًم

 ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ىمٌؾ اًمٌٚمقغ مل ي١مُمرْ  أول ُم٤م ي١مُمر سمف اًمٕم٤ٌمد اًمِمٝم٤مدشم٤من, وُمتٗم٘مقن قمغم أن  

 (.04-00- 2صـ: /2)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرض.........ـها.. سمتجديد ذًمؽ قم٘م٥م اًمٌٚمقغ

يٙمٗمل ُمٜمف  ؿَ يًٚمِ  اًمٙم٤مومر إذا أراد أنْ  : أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أن  ♫وىم٤مل  -3

 .(340صـ:/0) اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرض......................ـها.سم٤مإلىمرار سم٤مًمِمٝم٤مدشملم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(. واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ03رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)3430رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 .(0408و 0400رىمؿ:) (8)
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ال تهفٞ; ألٕ ٜصري  ☻املعضف١ باهلل تعاىل ٚبضعٛي٘ 

ّٓا; بٌ البز َٔ ايٓطل بايؾٗارتني  .ايضدٌ َؤَ

ـْ : واًمِمٝم٤مدة شمتْمٛمـ اإلىمرار سم٤مًمّم  ♫ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -5  ٤مٟمع وسمرؾمقًمف, ًمٙم

 ك يِمٝمد أنْ يمؾ رء طمت   ف رب  يٕمٚمؿ أن   سمف اًمرضمؾ ُم١مُمٜم٤ًم سم٠منْ ٤مٟمع ٓ يّمػم جمرد اعمٕمروم٦م سم٤مًمّم  

 ـها. رؾمقل اهلل. احمٛمدً  أن   ك يِمٝمدُ ٓ إهل إٓ اهلل, وٓ يّمػم ُم١مُمٜم٤ًم سمذًمؽ طمت  

 .(00صـ:/2)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرض .................... .. ....................

ؿ جمٛمٕمقن وم٢مّن   4يـ وقمٚمامء اعمًٚمٛملمٛم٦م اًمد  قمٚمٞمف أئِ  َؼ ٗمَ ٤م اشم  : وهذا م  ♫ىم٤مل و -5

ٝم٤مدشملم, ؾمقاء ف ُيدقمك إمم اًمِم  وم٢مٟم   4يمؾ يم٤مومر قمغم ُم٤م قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اًمرؾمقل أن  

 أو ُمنميًم٤م أو يمت٤مسمًٞم٤م, وسمذًمؽ يّمػم اًمٙم٤مومر ُمًٚماًم وٓ يّمػم ُمًٚماًم سمدون يم٤من ُمٕمٓماًل 

 .(00/صـ:2)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ شمٕم٤مرض درء......................................ـها.ذًمؽ.

ف ُمـ مل ي٠مِت سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ومٝمق يم٤مومر, قمغم أن   وىمد اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن: ♫وىم٤مل -0

 .(418/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى......ـها٤م إقمامل إرسمٕم٦م وم٤مظمتٚمٗمقا ذم شمٙمٗمػم شم٤مريمٝم٤م.وأُم  

ٚتهفري َٔ مل ٜأت بايؾٗارتني يٝػ ع٢ً إطالق٘، بٌ ٖٛ َؾضٚط 

 بايكزصٙ.

ؿ هبام ُمع اًم٘مدرة ومٝمق ٤م اًمِمٝم٤مدشملم إذا مل يتٙمٚم  وم٠مُم   :   ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل -2

ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, وهق يم٤مومر سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهًرا قمٜمد ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م ومج٤مهػم يم٤مومر سم٤مشم  

 .(513/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............................................ـها.قمٚمامئٜم٤م.

 .قمٚمٞمٝم٤م ف ٓ يٙمٗمر سمؽميمٝم٤م ًمٕمدم اًم٘مدرةِ وم٢مٟم   4وٟمحق ذًمؽف ُمـ يم٤من سمف آوم٦م سمٚم٤ًمٟمِ  :قلت

ىم٤مل قمٚمامء  هذا ىمقل قمٚمامء اًمًٚمػ طمٞم٨م ىم٤مل: أن   ♫ذيمر إصٌٝم٤مين و -3

ُمٕمروم٦م اهلل واإلىمرار سمف,  اًمًٚمػ: أول ُم٤م اومؽمض اهلل قمغم قم٤ٌمده اإلظمالص, وهق
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 يؽ ًمف, وأن  إٓ اهلل وطمده ٓ ذ ٓ إهل ف سمام أُمر وّنك, وأول اًمٗمرض ؿمٝم٤مدة أنْ وـم٤مقمتِ 

 .(803/صـ:8)احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م..........................ـها.ا قمٌده ورؾمقًمف.حمٛمدً 

ذم إٟمٙم٤مر ـمري٘م٦م أهؾ اًمٙمالم ذم إجي٤مهبؿ - ♫وىم٤مل أبقاعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مين -01

: أول ُم٤م وم٢مّن   4قا ًُ ام أنٙمرٟم٤م ـمري٘م٦م أهؾ اًمٙمالم قمغم ُم٤م أؾم  : وإٟم  -ٔمر قمغم اعمٙمٚمػاًمٜم   ؿ ىم٤مًمقا

 ٔمر اعم١مدي إمم ُمٕمروم٦م اًم٤ٌمري.جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن اًمٜم  

ً   إًمٞمف أطمدٌ  مل يًٌ٘مٝمؿْ  خمؽمعٌ  وهذا ىمقٌل   ؽ يـ, وًمق أن  ٚمػ, وأئٛم٦م اًمد  ُمـ اًم

هِل  مجٞمع شمدسمرَت  ًٓ ٝمَ ٜمْ هذا ذم رء ُمِ  ٝمؿ مل دمدْ ؿ ويمتٌِ أىمقا ٌل  ُمـ اًمٜم  ٤م, ٓ ُمٜم٘مق

 ٤مسمٕملم سمٕمدهؿ., ويمذًمؽ ُمـ اًمت  ╚ح٤مسم٦م اًمّم   , وٓ ُمـ☻

ً   خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ أول اًمٗمرائض وهؿ صدور هذه إُم٦م, ويمٞمػ جيقز أنْ   ٗمراء واًم

 ؟ ☻رؾمقل اهلل  ٤م وسملمَ ٜمَ سمٞمٜمَ 

يٌٞمٜمقا ٕطمد  ٤مسمٕملم, طمتك ملح٤مسم٦م واًمت  خيٗمك اًمٗمرض إول قمغم اًمّم   وًمئـ ضم٤مز أنْ  

طمتك اؾمتخرضمف ه١مٓء  ٝمؿيـ, ويمامل قمٜم٤ميتِ ُمـ هذه إُم٦م ُمع ؿمدة اهتامُمٝمؿ سم٠مُمر اًمد  

 ومرائض ُأظمر. ومٓمٜمتٝمؿ ذم زقمٛمٝمؿ. ومٚمٕمٚمف ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ سمٚمٓمٞمػ

ـْ   ًمٜم٤م٤م إٟم  درس. ٕن  يـ واٟمْ اًمد   ٥َم هَ ذَ  ا ومٚم٘مدْ يم٤من هذا ضم٤مئزً  وًمئ قمغم  ام ٟمٌٜمل أىمقا

ي١مدي إمم هذه  ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ىمقل أىمقاهلؿ. وم٢مذا ذه٥م إصؾ ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف؟

اح٤موٞملم, هذا وىمد شمقاشمرت  ؾ إئٛم٦ميـ, وشمْمٚمٞماعم٘م٤مًم٦م اًمتل شم١مدي إمم آٟمًالخ ُمـ اًمد  

 ـها.واًمِمٝم٤مدشملم.  يم٤من يدقمق اًمٙمٗم٤مر إمم اإلؾمالم♀اًمٜمٌل إظم٤ٌمر أن  

 .(080-081/صـ:8)احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م.................... ...................
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بزع١ٝ طضٜك١ املتهًُني يف االعتزالٍ ع٢ً ٚدٛر ارتايل ٚسّ  

 أٍٚ ٚادب ع٢ً املهًف اأْٗايعًُا٤ هلا ٚرع٣ٛ 

 اظمتٚمٗمقا ذم أول واضم٥م قمغم اًمٕمٌد ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل:اًمٙمالم  أهَؾ  اقمٚمؿ أن   

 اًمِمؽ. أو .اًم٘مّمد إمم اًمٜمٔمر أو  .(0)اًمٜمٔمر  

ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, سمؾ أول واضم٥م قمغم اًمٕمٌد هق شمقطمٞمد وهذا اًمذي أوضمٌقه سم٤مـمؾ سم٤مشم   

ُم٤م أرادوا إصم٤ٌمشمف, اًمٗمٓمرة  أن   ًمٞمٕمٚمؿو4 وىمد شم٘مدم ¶اهلل يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

قمغم سمٓمالن هذا إُم٦م إمج٤مع  ُمع جمٌقًم٦م قمٚمٞمف وُم٘مرة سمذًمؽ, ومل حيّمؾ ذم أصٚمف ٟمزاع.

 .آؾمتدٓل

ىم٤مُم٦ِم ♫ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -00 ٌُقا إِلِ ـْ اعمَُتٙمٚم ٛمقن إٟم ام اْٟمَتَّم : ًَمٙم

سمقسمِٞم   ٞم ٦ِم قَمغَم شَمْقطِمٞمِد اًمر 
ـْ سَمٜمِل آَدَم َوإِٟم ام اعَمَ٘م٤ميِٞمِس اًمَٕمْ٘مٚمِ ٦ِم, وَهذا م ٤م مل ُيٜم٤مزْع ذم َأْصٚمِف َأطَمٌد ُِم

ٌِٞمٕمٞم ٦مِ  ,واًمثٜمقي٦م ,َٟم٤مزقُمقا ذم سَمْٕمِض شَمَٗم٤مِصٞمٚمِِف يَمٜمِزاع اعمُجقس ـْ  ,واًمٓم  ٦ِم وأُمَث٤مهِلِؿ ُم واًم٘مدري 

ِل اعمُتٗمٚمًٗم٦م واعمٕمتزًم٦م وُمـ يدظمؾ ومٞمٝمؿ.  (.42-40/صـ:8)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....ـها.ُوال 

ٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم اإلىمرار : وأهؾ اًمٗمٓمرة يمٚم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -08

 (.452/صـ:5) اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى .........................................ـها.سم٤مًمّم٤مٟمع.

 ڭ ڭ ڭڭژومٝمق ُمٕمروف سم٤مًمٗمٓمرة,  ٤م اًمرُب : وأُم  ♫وىم٤مل 

ُمٕمؽمومقن  ٤ٌمد إصٜم٤مم وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مبوم٤معمنميمقن ُمـ قمُ .[01]إسمراهٞمؿ:ژۇ

ِت  ف رب  ٝمؿ ورازىمٝمؿ, وأن  ف رهبؿ وظم٤مًم٘مُ سم٤مهلل, ُم٘مرون سمف أن   ٛمس وإرض واًمِم   اًمًٛمقا

 (.440/صـ:8)اًمرؾم٤مئؾ اًمٙمؼمى ..................ـها. ف اعم٘مّمقد إقمٔمؿ.واًم٘مٛمر, وأن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًٓ اًمٜمٔمر (0) قم٘مٚمًٞم٤م وُمـ ُم٤ًمًمٙمٝمؿ ومٞمف: أْن يٜمٔمر اإلٟم٤ًمن ذم  :آؾمتدٓل قمغم وضمقد اهلل اؾمتدٓ

وٟمٔمر قم٘مؾ, ومٞمجد أن  هذا اًمٙمقن واًمٕم٤ممل ُمتٖمػم, ويمؾ ُمتٖمػم طم٤مدث, أي خمٚمقق,  ,هذا اًمٕم٤ممل ٟمٔمر ومٙمر

ث, وهبذا يٕمرف اًمٕمٌد قمغم زقمٛمٝمؿ رسمف, وأن ف ُمقضمقد. وم٤مًمٕم٤ممل إًذا طم٤مدث, ويمؾ طم٤مدث ٓسمد  ًمف ُمـ حُمدِ 

 (.482/صـ:05) جمٛمقع اًمٗمت٤موى(, و05-08/صـ:2)درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ :اٟمٔمر
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 ٓ حيت٤مج إًمٞمف4 ٕن   ؿٌ ُمًٚم   ٢مصم٤ٌمشمف أُمرٌ سموم٤مًمذي ىم٤مُمقا : قاٍ أبٛ ايعباؼ عفا اهلل عٓ٘ 

اًمٗمٓمر ىمد ومٓمرت قمٚمٞمف, وهق اإلىمرار سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, وهلذا ح٤م يم٤من هذا واوًح٤م ذم 

ؿ, ٚم  ًَ ف ُمُ ٓئؾ4 ٕن  هم٤مي٦م اًمقوقح وُمًٚماًم ًمف مل يٙمثر ذم اًم٘مرآن إىم٤مُم٦م اًمؼماهلم قمٚمٞمف واًمد  

أيمثر  ذم اًمنمك ومٞمف, يم٤من اًم٘مرآن ٤مًمف, وواىمٕمً  ا رً  يم٤من أيمثرهؿ ُمٜمٙمِ ام  ـسمخالف شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م ًم

 قطمٞمد.ٓئؾ واًمؼماهلم واحلج٩م قمغم هذا اًمت  ُمـ إصم٤ٌمت اًمد   سمٞم٤مًٟم٤م ًمف

َّ :فأخطأ ٖؤال٤ ايكّٛ َٔ دٗتني  عض بزع١ٝ ٖشٙ ايطضٜك١، ٚإجيابِٗ اي

َّ   عًٝ٘. ١املعضف١ َٛقٛف ع٢ً املهًف ٚرعٛاِٖ أ

 فأَا األٍٚ: ٖٚٛ بزع١ٝ ٖشٙ ايطضٜك١

ٔمر يمثػًما ُمـ أهؾ اًمٜم   ٜم٤م أن  واعم٘مّمقد هُ : ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -04

هق هذه  :ٔمر وآؾمتدٓل وجيٕمٚمقٟمف أصؾ اًمديـ واإليامنص٤مر ُم٤م يقضمٌقٟمف ُمـ اًمٜم  

 ٝم٤م وذم  ٝم٤م قمغم ذُم  ٛمتُ ئِ ٦م وأَ ُم  إُ  ُػ ٚمَ ٗمؼ ؾَم ع اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٘مؾ اًمتل اشم  اًمٓمري٘م٦م اعمٌتدقم٦م ذم اًمنم  

 (.25)صـ:اًمٜمٌقات...........ـها. .ري٘م٦مٓمٝم٤م, ومذُمٝمؿ ًمٚمجٝمٛمٞم٦م اًمذيـ اسمتدقمقا هذه اًمأهٚمِ 

ح٤مسم٦م ُمـ اًمّم   هذا اًمدًمٞمؾ مل يًتدل سمف أطمدٌ  أن   ٤مين:اًمث  ....:   ىم٤ملو -03

و ضمؾ واإليامن سمف ُمقىمقوم٦م  ٤مسمٕملم وٓ ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, ومٚمق يم٤مٟم٧م ُمٕمروم٦م اًمرب قمز  واًمت  

ٗم٤مق وٓ ُم١مُمٜملم سمف, وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمٗمر سم٤مشم   ,ؿ يم٤مٟمقا همػم قم٤مروملم سم٤مهللقمٚمٞمف ًمٚمزم أّن  

إنٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم مل ي٠مُمروا واطمًدا سمًٚمقك هذا اًمًٌٞمؾ, ومٚمق يم٤مٟم٧م  أن   ٤مًم٨م:اًمث   اعمًٚمٛملم.

٤ًٌم, وإنْ  ٤ًٌم, وًمق  اعمٕمروم٦م ُمقىمقوم٦م قمٚمٞمف وهل واضم٦ٌم ًمٙم٤من واضم يم٤مٟم٧م ُمًتح٦ٌم يم٤من ُمًتح

٤ًٌم ًمنمقمف رؾمقل اهلل  ٤ًٌم أو ُمًتح ن ُمنموقًم٤م ًمٜم٘مٚمتف , وًمق يم٤م♀يم٤من واضم

 .(503/صـ:0) اجلٛمٝمٞم٦م ٟم٘مض شم٠مؾمٞمس............................... .....ـها.اًمّمح٤مسم٦م.

ٔمر وآؾمتدٓل ٤مٟمع حيّمؾ سم٤مًمٜم  اًمٕمٚمؿ سم٤مًمّم   ه قمغم أن  ذم رد  -    ىم٤مل و -05

 فُ وٓ أئٛمتٝم٤م, وٓ ىم٤مًمَ  ٦مِ ُم  ُمـ ؾمٚمػ إُ  أطمدٍ  : ًمٞمس هذا ىمقُل -وهق شمرشمٞم٥م إىمٞم٦ًم اًمٕم٘مٚمٞم٦م

 ُمـ إنٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم, وٓ هق ىمقل يمؾ اعمتٙمٚمٛملم, وٓ هم٤مًمٌٝمؿ, سمؾ هذا ىمقٌل  أطمدٌ 
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 َػ ٚمَ ؾَم  ٗمَؼ حمدث ذم اإلؾمالم اسمتدقمف ُمتٙمٚمٛمق اعمٕمتزًم٦م وٟمحقهؿ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم, اًمذيـ اشم  

 .(304/صـ:8)اجلٛمٝمٞم٦م ٟم٘مض شم٠مؾمٞمس......................ـها.ٛمتٝم٤م قمغم ذُمٝمؿ.٦م وأئِ ُم  إُ 

ٝم٤م : وهذه هل اًمتل ذُم  -ٔمرذيمر آؾمتدٓل سم٤مًمٜم   سمٕمد أنْ - ♫ىم٤ملو -05

ٌٕمٝمؿ, ٤م ًمٞم٧ًم ـمري٘م٦م إنٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ, وٓ ُمـ اشم  إؿمٕمري وسملم أّن  

 ُم٦مٌ ٤م حمر  ف ي٘متيض أّن  ويمالُمُ  ام ؾمٚمٙمٝم٤م ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م وأت٤ٌمقمٝمؿ اعمٌتدقم٦م...وإٟم  

وهذا , زاع٤م وهمٛمقوٝم٤م, وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم  ٤مهِت ُمَ د  ٘مَ ًمٓمقل ُمُ يـ ُمٌتدقم٦م ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م, ذم اًمد  

ً  ف ٟم٘مؾ اشم  هق اًمذي ىمّمدٟم٤مه وهق أن   ٤م ري٘م٦م, وأُم  ٚمػ قمغم آؾمتٖمٜم٤مء قمـ هذه اًمٓم  ٗم٤مق اًم

 .(884/صـ:0)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرض...................ـها.ٓمالّن٤م ومذاك ُم٘م٤مم آظمر.سمُ 

 ايطضٜك١ فٗشا أؽز خطأ َٔ األٍٚ:اْٞ: إجيابِٗ ٖشٙ ٚأَا ايجَّ 

ذم  -أي اًم٘م٤مئٚملم هبذه اًمٓمري٘م٦م-: وىمد ٟم٤مزقمٝمؿ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -00

ع ٤مٟمِ ذًمؽ ـمقائػ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعمرضمئ٦م واًمِمٞمٕم٦م وهمػمهؿ, وىم٤مًمقا: سمؾ اإلىمرار سم٤مًمّم  

سمؾ ىمد ي٘مقًمقن: 4ٔمر وآؾمتدٓليتقىمػ قمغم اًمٜم   ومٓمري ضوري سمدهيل, ٓ جي٥م أنْ 

ٔمر, وهذا ىمقل مج٤مهػم اًمٗم٘مٝم٤مء واًمّمقومٞم٦م وأهؾ احلدي٨م حيّمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس واًمٜم   يٛمتٜمع أنْ 

ُمٕمروم٦م اهلل واإلىمرار سمف ٓ  ٛمتٝم٤م قمغم أن  ٦م وأئِ ُم  إُ  َػ ٚمَ ؾَم  َؼ ٗمَ سمؾ ىمد اشم  4 ٦م وهمػمهؿواًمٕم٤مُم  

رق ٓ شمٗمٞمد ٔمر, سمؾ سمٕمض هذه اًمٓم  رق اًمتل يذيمره٤م أهؾ ـمري٘م٦م اًمٜم  ػ قمغم هذه اًمٓم  ي٘مِ 

يٙمقن اهلل ٓ ي٘مر سمف ُم٘مر, وٓ يٕمرومف قم٤مرف, إٓ سم٤مًمٓمري٘م٦م  ومْماًل قمـ أنْ قمٜمدهؿ اعمٕمروم٦م 

 (.051/صـ:3)ٟم٘مض شم٠مؾمٞمس اجلٝمٛمٞم٦م .................................ـها.اعمِمٝمقرة ًمف.

إنٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم مل ي٠مُمروا واطمًدا سمًٚمقك هذا اًمًٌٞمؾ, ومٚمق  : إن  ♫ىم٤ملو -02

٤ًٌم, وإنْ  ٤ًٌم,  يم٤مٟم٧م اعمٕمروم٦م ُمقىمقوم٦م قمٚمٞمف وهل واضم٦ٌم ًمٙم٤من واضم يم٤مٟم٧م ُمًتح٦ٌم يم٤من ُمًتح

٤ًٌم ًمنمقمف رؾمقل اهلل  ٤ًٌم أو ُمًتح ف , وًمق يم٤من ُمنموقًم٤م ًمٜم٘مٚمتُ ♀وًمق يم٤من واضم

 .(51صـ:/5)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............................................ـها.ح٤مسم٦م.اًمّم  



  
 أٍٚ ٚادب ع٢ً املهًف تٛحٝز اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل 27

وأئٛمتٝم٤م ومجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ اعمَتٙمٚمٛملم  ؾمٚمػ إُم٦م َؼ ٗمَ : وىمد اشم  ♫ىم٤ملو -03

 وذم دقمقاهؿ َأن  اعمٕمروم٦م ُمقىمقوم٦م لموهمػمهؿ قمغم ظمٓم٠م ه١مٓء ذم إجي٤مهبؿ هذا اًمٜم ٔمر اعمُٕم

َأن ُف مَلْ ُيقضِم٥ْم هذا قمغم  ♀سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اًمرؾمقل  إذ ىمد قُمٚمؿ4 قمٚمٞمف

وٓ أطمد ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م ذِم حَتّْمٞمؾ َهذِه  سمؾ وٓ ؾَمَٚمَٙمُف هق إُم٦م وٓ َأَُمَرُهؿ سمِف

ٌَٝم٤م سمْؾ هل  ؾمِؾ َأن  ُِمٜمُٝمؿ َأطَمًدا َأْوضم ـْ َأظْم٤ٌمِر اًمر  اعَمْٕمروم٦م...وًمٞمَس وِمٞماَم ىَمص  اهلُل قَمٚمْٞمٜم٤م ُِم

ـ  أيمث طم٤مصٚم٦ٌم قمٜمد إُمِؿ مجٞمِٕمِٝمؿ. ؾمِؾ اوْمَتَتُحقا َدقْمَقهَتُْؿ سم٤ِمَُٕمر سمٕم٤ٌمدة اهلل َوطْمَده وًمٙم ر اًمر 

ـْ ٟمقح وهقد وص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م وىمقُمِ  ُه, يمام أظمؼَم اهلُل قم ـَ دوَن ُم٤م ؾِمقا ي ٝمْؿ يم٤مٟمقا ُُمِ٘مر 

ِذيـ سُمٕم٨َم ومٞمٝمؿ حمٛمد  ـْ يَم٤مُٟمقا ُُمنْميمِلم يٕمٌدوَن هَمػْمُه, يمام يَم٤مٟم٧ْم اًمَٕمرُب اًم  سم٤مخل٤مًمِِؼ ًمٙم

 .(440/صـ:05)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...................................ـها..♀

الن ٓمْ سمُ  ٦مِ ُم  إُ  ِػ ٚمَ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اًمرؾمقل وؾَم  : وٟمحـ ٟمٕمٚمؿُ ♫ ىم٤ملو -81

ؼ إيامٟمف رق, وٓ قمٚم  أطمًدا هبذه اًمٓم   مل ي٠مُمرْ  ♀اًمرؾمقل  ىمقل ه١مٓء, وأن  

هذه اًمٓمرق,  واإليامن ُمـ مل يًٚمْؽ رق, سمؾ اًم٘مرآن وصػ سم٤مًمٕمٚمؿ وُمٕمرومتف سم٤مهلل هبذه اًمٓم  

قا ٛمُ اسمتدع سمٕمض هذه اًمٓمرق ُمـ اسمتدقمٝم٤م, أنٙمر ذًمؽ ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م, ووؾُم  ــ ٤موعم

 .(08/صـ:2)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرض...................ـهاه١مٓء سم٤مًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م.

أول ُم٤م ي١مُمر  اًمًٚمػ وإئٛم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم أن   ٜم٤م أن  : واعم٘مّمقد هُ ♫ ىم٤ملو -80

 .(00/صـ:2)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرض .......................ـها..سمف اًمٕم٤ٌمد اًمِمٝم٤مدشم٤من

, ٔمر اسمتداءً مل يدع أطمًدا ُمـ اخلٚمؼ إمم اًمٜم  ♀ٌل: واًمٜم  ♫ىم٤ملو -88

ف يمام ٤مٟمع, سمؾ أول ُم٤م دقم٤مهؿ إًمٞمف اًمِمٝم٤مدشم٤من, وسمذًمؽ أُمر أصح٤مسمَ وٓ إمم جمرد إصم٤ٌمت اًمّم  

إٟمؽ شم٠ميت »ح٤م سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ: ◙اعمتٗمؼ قمغم صحتف عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾىم٤مل ذم احلدي٨م 
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ىمقًُم٤م أهؾ يمت٤مب, ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف ؿمٝم٤مدة أن ٓ إهل إٓ اهلل, وأن حمٛمًدا رؾمقل 

ش...اهلل
(0)
 ُمقاوم٘مف هلذا, ♀ويمذًمؽ ؾم٤مئر إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل , 

 أُمرت أنْ : »¶ُمـ طمدي٨م أِب هريرة واسمـ قمٛمر اًمّمحٞمحلميمام ذم  

قا  رؾمقل اهلل, وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمُ ٓ إهل إٓ اهلل, وأين   ٤مس طمتك يِمٝمدوا أنْ أىم٤مشمؾ اًمٜم  

شٝم٤م, وطم٤ًمهبؿ قمغم اهللل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح٘م  ُمٜم  
(8)
. 

حمٛمًدا  ٓ إهل إٓ اهلل, وأن   ك يِمٝمدوا أنْ طمت  » :   طمدي٨م اسمـ قمٛمروذم   

شيم٤مةقا اًمز  الة, وي١مشمُ رؾمقل اهلل, وي٘مٞمٛمقا اًمّم  
(4)
. 

ؿ جمٛمٕمقن قمغم ُم٤م قمٚمؿ وم٢مّن   4يـ وقمٚمامء اعمًٚمٛملمٗمؼ قمٚمٞمف أئٛم٦م اًمد  وهذا م٤م اشم    

 ٝم٤مدشملم, ؾمقاء يم٤من ُمٕمٓماًل دقمك إمم اًمِم  ف يُ وم٢مٟم   4يمؾ يم٤مومر سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اًمرؾمقل أن  

 أو ُمنميًم٤م أو يمت٤مسمًٞم٤م, وسمذًمؽ يّمػم اًمٙم٤مومر ُمًٚماًم, وٓ يّمػم ُمًٚماًم سمدون ذًمؽ.

ٜمذرىم٤مل أبق سمٙمر سمـ اعمُ  يمام -84
(3)

ـْ  : أمجع يمؾ    ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن   فُ ٜمْ أطمٗمظ قمَ  ُم

يمؾ ُم٤م ضم٤مء  ف, وأن  حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمُ  أن   ٓ إهل إٓ اهلل, وأؿمٝمدُ  أنْ  اًمٙم٤مومر إذ ىم٤مل: أؿمٝمدُ 

ػ ديـ اإلؾمالم, وهق سم٤مًمغ صحٞمح يٕم٘مؾ, سمف حمٛمد طمؼ, وأبرأ إمم اهلل ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمِ 

ا جي٥م قمٚمٞمف ُم٤م جي٥م قمغم وم٠مفمٝمر اًمٙمٗمر يم٤من ُمرشمدًّ  رضمع سمٕمد ذًمؽ وم٢منْ  4ف ُمًٚمؿأن  

 .(0/صـ:2)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرض.......................................ـها.اعمرشمد.

إمم إؾمالم أِب سمٙمر  رَ ٔمَ ف ُمـ ٟمَ : اًمذي أىمقل: إٟم  ♫وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌداًمؼم -83

وقمٛمر وقمثامن وقمكم وـمٚمح٦م وؾمٕمد وقمٌداًمرمحـ وؾم٤مئر اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ومجٞمع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شم٘مدم ترجيف (0)

دون  ◙( ُمـ طمدي٨م أِب هريرة80رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)8335رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 أيت. ◙وهل ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمرش.وأين رؾمقل اهلل»ىمقًمف: 

 (.88رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)85رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (4)

 ( ُمـ همػم ىمقًمف: )وم٢مْن رضمع سمٕمد ذًمؽ..(.005)صـ:اإلمج٤مع (3)
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ضًم٤م اهلل قمز وضمؾ مل يٕمرومف واطمد  قَمٚمِؿ أن  4 ╚اًمقومقد اًمذيـ دظمٚمقا ذم ديـ اهلل أومقا

ؾم٤مًم٦م, ٓ ُمـ ىمٌؾ طمريم٦م وٓ ُمـ سم٤مب ُمٜمٝمؿ إٓ سمتّمديؼ اًمٜمٌٞملم سم٠مقمالم اًمٜمٌقة ودٓئؾ اًمر  

 واًمٌٕمض, وٓ ُمـ سم٤مب ُم٤م يم٤من ويٙمقن.اًمٙمؾ 

ً  وًمق يم٤من اًمٜم    ٤ًٌم, وذم اجلًؿ وٟمٗمٞمف واًمت  ٔمر ذم احلريم٦م واًم ِمٌٞمف ٙمقن قمٚمٞمٝمؿ واضم

وٟمٗمٞمف ٓزًُم٤م ُم٤م أو٤مقمقه, وًمق أو٤مقمقا اًمقاضم٥م ُم٤م ٟمٓمؼ اًم٘مرآن سمتزيمٞمتٝمؿ وشم٘مديٛمٝمؿ, وٓ 

الىمٝمؿ وًمق يم٤من ذًمؽ ُمـ قمٛمٚمٝمؿ ُمِمٝمقًرا, أو ُمـ أظم ,ذم ُمدطمٝمؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ٥َم ٜمَ أـمْ 

 . . . . ......  ـها..ُمٕمرووًم٤م, ٓؾمتٗم٤مض قمٜمٝمؿ, وًمِمٝمروا سمف يمام ؿمٝمروا سم٤مًم٘مرآن واًمرواي٤مت

 .(058/صـ:0)اًمتٛمٝمٞمد... ................................... ..................... .

 ايتٛحٝز ايشٟ رعت إيٝ٘ ايضعٌ ٖٛ تٛحٝز اإلهل١ٝ

چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چژ :ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ. وىم٤مل شمٕم٤ممم:[45]اًمٜمحؾ:ژڇ

ٞم٤مء:ژٺ ڀ ٺ  ڀ ٕن ٹ ڤ ڤ   ٿ ٹ ٹ ٹژوىم٤مل شمٕم٤ممم:[. 85]ا

 [.53]إقمراف:ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڤ ڤ ڦ ڦ

ىى ائ   ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۈ ۈ ٴۇژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  

قمراف:ژائ  ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭژوىم٤مل شمٕم٤ممم:[. 55]ٕا

 وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ  ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ

 [.04]إقمراف: ژ ی ىئ ىئ  ىئ ېئ  ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ

 چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

30 

 

 ڳ گ گگ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ

 [.25]إقمراف:ژ   ڱ ڳ ڳ ڳ

اًمتقطمٞمد اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف  وُمـ اعمٕمٚمقم أن   :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -85

ً   رؾمقًمف وأنزل سمف يمت٤مسمف هق ُم٤م دل   ٜم٦م واإلمج٤مع: ُمثؾ قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًم

ـْ  ف ظم٤مًمؼ يمؾ رء يمام ىم٤مل أن   أىمر   ٤م ومل يٙمـ ُمقطمدا وإنْ همػمه يم٤من ُمنميمً  دقمٌ ذيؽ ًمف ومٛم

 ۀژوىم٤مل شمٕم٤ممم:, [015يقؾمػ: ]ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژشمٕم٤ممم:

 ڭ ۓژوىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[42اًمزُمر: ]ژھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 - 23اعم١مُمٜمقن: ]ژۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

٘مرة: ]ژی ی یژوىم٤مل شمٕم٤ممم: , [25  ۅ ۅ ۋ ۋژوىم٤مل شمٕم٤ممم: , [ 054اًٌم

  وأُمث٤مل هذه أي٤مت., [50اًمٜمحؾ: ]ژ ى  ې ې ې ۉې ۉ

قمٚمقه قمغم اًمٕمرش سمؾ سمام  لٗم٤مت أو ٟمٗمقطمٞمد سمام يًتٚمزم ٟمٗمل اًمّم  ٤م شمٗمًػم اًمت  وأُم   

ٜم٦م سمف يمت٤مب وٓ ؾُم  يًتٚمزم ٟمٗمل ُم٤م هق أقمؿ ُمـ ذًمؽ ومٝمق رء اسمتدقمتف اجلٝمٛمٞم٦م مل يٜمٓمْؼ 

 .(044/صـ:0)ٟم٘مض شم٠مؾمٞمس اجلٝمٛمٞم٦م....................... ...................ـها.وٓ إُم٤مم.

٤م اًمت  ♫ىم٤ملو -85 وسمٕم٨م سمف  قطمٞمد اًمذي ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف, وأنزل سمِف يمتٌف,: وأُم 

ٓ  اهلل,  ٦م: ؿمٝم٤مدة َأْن ٓ إهل إ رؾمٚمف, واشمٗمؼ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ُمـ يمؾ ُِمٚم ٦م, ومٝمق يمام ىم٤مل إئٛم 

 .(553/صـ:5)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى....................ـها.وهق قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ َذيؽ ًمف.

 ٚدٛب تٛحٝز ايعبار٠

ٟمٞم٦م, وؿمٝمدت ♫ىم٤مل اًمِمقيم٤مين -80 إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م, : ٟمٓم٘م٧م أي٤مت اًم٘مرآ

 .ـها٦م اعمحٛمدي٦م قمغم وضمقب شمقطمٞمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة.ُم  وأمجٕم٧م إُ 

 .(50)صـ:وضمقب اًمتقطمٞمد...........  ... ..................... ..................



  
َّٗٞ عٔ عبار٠غري اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل 31  اي

َّ  غري اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىلٗٞ عٔ عبار٠اي

 ڃ ڃ ڃ ژوقوله تعاىل , ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ قال تعاىل 

 .ژ ڇ چ چ چ چ

قه سم٤مٓوٓمرار ٛمُ قمغم ُم٤م قمٚمِ  قن٘مُ ٗمِ ت  اعمًٚمٛملم ُمُ  : وم٢من  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -82

وٓيًتٖمٞم٨م وٓ يتقيمؾ إٓ قمغم , يٕمٌد وٓيدقمق ًمف أنْ  اًمٕمٌد ٓ جيقزُ  ُمـ ديـ اإلؾمالم أن  

جيقز ومال  ٤م ُمرؾماًل أو دقم٤مه أو اؾمتٖم٤مث سمف ومٝمق ُمنمك٤م ُم٘مرسًم٤م أو ٟمٌٞمًّ ُمٚمٙمً  دَ ٌَ قمَ  ـْ ُمَ  وأن   ,اهلل

أو  أو ي٤م إسمراهٞمؿ أو ي٤م ُمٞمٙم٤مئٞمؾ ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ي٤م ضمؼمائٞمؾ أنْ  ًٚمٛملمُمـ اعم قمٜمد أطمدٍ 

ُمـ  أو أضمرين أو أهمثٜمل أو اٟمٍمين أو ارمحٜمل أو ارزىمٜمل اهمٗمر زم أو ي٤مرؾمقل اهلل ي٤مُمقؾمك

 .......................  ـها.ف ُمـ ظمّم٤مئص اإلهلٞم٦م.سمؾ هذا يمٚم   ًمؽأو ٟمحق ذ قمدوي

 .(808/صـ:4) جمٛمقع اًمٗمت٤موى............................... .................... ...

اًمرؾمؾ مجٞمٕمٝمؿ ّنقا قمـ قم٤ٌمدة  قن قمغم أن  ٘مُ ٗمِ ت  أهؾ اعمٚمؾ ُمُ  : وم٢من  ♫وىم٤مل  -83

 (.082/صـ:8) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............. .....ـها.ؾمقى اهلل. إصٜم٤مم, ويمؾ ُمٕمٌقدٍ 

 املعبٛر :اإلي٘ ٖٛ 

قمراف: ژڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژىم٤مل شمٕم٤ممم:    وىم٤مل شمٕم٤ممم: [.53]ا

 [.85]إنٌٞم٤مء:ژٺ  ٺ ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

ُمٕمٜمك اإلهل هق اعمٕمٌقد,  : واقمٚمؿ أن  ♫ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب -41

ذه اًهًل ُمـ دون ؿمٞمًئ٤م وم٘مد ات   دَ ٌَ قمَ  ـْ وهذا هق شمٗمًػم هذه اًمٚمٗمٔم٦م سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ, ومٛمَ 

ا يمثػًما. اهلل, ومجٞمع ذًمؽ سم٤مـمؾ إٓ إهلٌ   ....................    ـها.واطمد شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٚمقًّ

 (.014/صـ:8) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ......... .................... ...........................
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ا ذم يمالم اًمٕمٚمامء, وهق : وهذا يمثػم ضمدًّ ♫وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف -40

٤مد اًم٘مٌقر وأؿم٤ٌمهٝمؿ ذم ُمٕمٜمك اإلهل ٌ  اإلهل هق اعمٕمٌقد, ظمالوًم٤م ح٤م يٕمت٘مده قمُ  إمج٤مع ُمٜمٝمؿ أن  

 .......................  ـها.ف اخل٤مًمؼ أو اًم٘م٤مدر قمغم آظمؽماع, أو ٟمحق هذه اًمٕم٤ٌمرات.أن  

 .(55)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد... ............................  .................... ...

 ٖم٦م ذم ُمٕمٜمكاًمٚم   ٛم٦مِ ُمٜم٤م قمـ أئِ ىمد   وىمدْ  :♫طمًـسمـ وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ  -48

وم٘متٝمؿ ذم ًمٖمتٝمؿ ح٤م دل   شاإلهل» ً   ُمقا ٜم٦م, ُمـ ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اإلظمالص, وُم٤م قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًم

اعمٗمنيـ, ح٤مة, ومجٞمع اًمٕمٚمامء ُمـ ٤م4 ويمذًمؽ اًمٜم  ٤م واًمتزاُمً ٧م قمٚمٞمف ُمٓم٤مسم٘م٦م وشمْمٛمٜمً دًم  

 اًمٕم٤ٌمدة طمؼ هلل, ٓ جيقز أنْ  اعمٕمٌقد, وأن   :اإلهل هق قمغم أن   وهمػمهؿ, أمجٕمقا ىم٤مـم٦ٌمً 

اعمٜمٗمل ذم يمٚمٛم٦م اإلظمالص: يمؾ ُم٤م يم٤من  ٤م ُم٤م يم٤من, وأن  يٍمف ُمٜمٝم٤م رء ًمٖمػم اهلل, يم٤مئٜمً 

 ـها. أو همػم ذًمؽ. أو طمجرٍ  أو ؿمجرٍ  أو ُمٚمٍؽ  يٕمٌد ُمـ دون اهلل, ُمـ سمنٍم ٍ

 .(802/صـ:00)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ............ .......................

 عبار٠ اهلل ٚحزٙ ال ؽضٜو ي٘ ٖٛ َع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 [.45]اًمٜم٤ًمء: ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [.85]إنٌٞم٤مء: ژٺ

٤م ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -44 اًمتْقطمٞمد اًمذي ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف, وأنزل سمِف : وأُم 

٦م: ؿمٝم٤مدة َأْن  يمتٌف, وسمٕم٨م سمف رؾمٚمف, واشمٗمؼ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ُمـ يمؾ ُِمٚم ٦م, ومٝمق يمام ىم٤مل إئٛم 

ٓ  اهلل, وهق قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ َذيؽ ًمف.  .(553/صـ:5) اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى.. ـها.ٓ إهل إ
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 خطأ َٔ فغض اإلي٘ بأْ٘ ايكارص ع٢ً االخرتاع أٚ ايصاْع

ُمٕمٜمك ٓ إهل إٓ اهلل ٓ ىم٤مدر أو ٓ ص٤مٟمع أو ٓ طم٤ميمؿ إٓ اهلل أو ٟمحقه٤م ُمـ  وأن   

٤مرات   ٺ ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  .اًمٕم

قمراف:ژٺ  ژڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:و[. 53]ٕا

 ♥ىم٤مهل٤م ٟمقح ًم٘مقُمف, وهقد ًم٘مقُمف, وص٤مًمح ًم٘مقُمف, وؿمٕمٞم٥م [.53]إقمراف:

ُمٕمٜمك  ىمد شمٌلم ُمٕمٜمك اإلهل واإلهلٞم٦م, ومام اجلقاب قمـ ىمقل ُمـ ىم٤مل: سم٠من   ىمٞمؾ: وم٢من   ًم٘مقُمف.

 اإلهل اًم٘م٤مدر قمغم آظمؽماع, وٟمحق هذه اًمٕم٤ٌمرة؟

 قٍٛ َبتزع أْ٘ :فاألٍٚ ٙ:ٛادتٛاب َٔ ٚدف 

٤م ُمـ اقمت٘مد ذم اهلل : واإلهل هق اعمًُتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة, وم٠مُم  ♫اإلؾمالمىم٤مل ؿمٞمخ  

ف, ُمتخذ ُمـ دوٟمف اًهًل ف ُمنمك سمرسم  وم٢مٟم   4وظم٤مًم٘مف, وهق ُمع هذا يٕمٌد همػمه يمؾ َرء ف رب  أن  

ه٤م ه١مٓء  آظمر, ومٚمٞم٧ًْم اإِلهَلٞم ٦م هق اخلٚمؼ أو اًمُ٘مدرة قمغم اخلٚمؼ أو اًم٘مدم يماَم ُيٗمن 

ؿ إْذ اعمنُميمقن اًمذيـ ؿمٝمد اهلل ورؾمقًمف سم٠مّن  4 د ُمـ أهؾ اًمٙمالمقطمٞماعمٌُتدقمقن ذم اًمت  

اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء ورسمف, ومٚمق  ُمنميمقن ُمـ اًمٕمرب وهمػمهؿ, مل يٙمقٟمقا يِمٙمقن ذم َأن  

ا يٜمٌٖمل ومٝمذا ُمقوع قمٔمٞمؿ ضمدًّ 4 ف ٓ إهل إٓ هقيم٤من هذا هق اإلهلٞم٦م ًمٙم٤مٟمقا ىم٤مئٚملم: إٟم  

  ٌ ٤م ىمد ًُم
ِ
ك ص٤مروا يدظمٚمقن ذم ٤مس أصؾ اإلؾمالم, طمت  اًمٜم  س قمغم ـمقائػ ُمـ ُمٕمرومتف4 ح

ٌك ُيٜم٤مذِم اإلؾمالم ٓ حيًٌقّن٤م ذيم٤م, وأدظمٚمقا ذم اًمتقطمٞمد واإلؾمالم  أُمقر قمٔمٞمٛم٦م هل ِذْ

 .(555/صـ:5)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىـها. .قه٤م ُمـ اًمت قطِمٞمد وهل شمٜم٤مومٞمف... إًمخأُمقًرا سم٤مـمٚم٦م فمٜم  

ىم٤مًمف  ىمقل ُمٌتدع ٓ يٕمرف أطمدٌ  هذا أن   :♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف -43

ُمـ اًمٕمٚمامء, وٓ ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م, ويمالم اًمٕمٚمامء وأئٛم٦م اًمٚمٖم٦م هق ُمٕمٜمك ُم٤م ذيمرٟم٤م يمام شم٘مدم, ومٞمٙمقن 

 .(53)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد..........................................ـها. .هذا اًم٘مقل سم٤مـماًل 
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 أْ٘ تفغري بايالطّايجاْٞ: 

قمغم شم٘مدير شمًٚمٞمٛمف ومٝمق شمٗمًػم سم٤مًمالزم  :♫ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمفىم٤مل اًمٕمالُم٦م  

ـْ يٙمقن ظم٤مًمً٘م٤م ىم٤مدًرا قمغم آظمؽماع, وُمتَ  زم ًمف أنْ اًمال   وم٢من   4ًمإلهل احلؼ يمذًمؽ  ك مل يٙم

اإلهل هق اًم٘م٤مدر قمغم  ُمـ قمرف أن   ؾمٛمل اًهل, وًمٞمس ُمراده أن   , وإنْ ومٚمٞمس سم٢مهل طمؼ  

هذا ٓ  وم٢من  4 تح٘مٞمؼ اعمرام ُمـ ُمٗمت٤مح دار اًمًالمآظمؽماع, وم٘مد دظمؾ ذم اإلؾمالم, وأتك سم

ت٠مظمريـ اعمُ  سمٕمَض  أن   رَ يٙمقن يمٗم٤مر اًمٕمرب ُمًٚمٛملم, وًمق ىمد   ف يًتٚمزم أنْ ي٘مقًمف أطمد4 ٕن  

 ـها.أرادوا ذًمؽ ومٝمق خمٓمكء, يرد قمٚمٞمف سم٤مًمدٓئؾ اًمًٛمٕمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م.

 .(53)صـ:اًمٕمزيز احلٛمٞمدشمٞمًػم .......................... .. .......................

ََُدايف يإلمجاعايحايٛد٘ ايجَّ   َّ٘   : أ

 قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف.  :ُمٕمٜمك ٓ إهل إٓ اهلل هق ٠من  اًمث٤مسم٧م سماإلمج٤مع ومخ٤مًمٗمقا 

اعمٕمٌقد,  :ُمٕمٜمك اإلهل هق : واقمٚمؿ أن     ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب -45

ـْ ٗمٔم٦م سم٢ممج٤مع أهؾ هذا هق شمٗمًػم هذه اًمٚم   اًهًل ُمـ دون اهلل  هُ ذَ ؿمٞمًئ٤م وم٘مد ات   قمٌدَ  اًمٕمٚمؿ, ومٛم

ا يمثػًما. ومجٞمع ذًمؽ سم٤مـمؾ إٓ إهلٌ   .......................  ـها.واطمد, شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٚمقًّ

  (.014/صـ:8)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م................. .................... ...

ا ذم يمالم اًمٕمٚمامء, وهق : وهذا يمثػم ضمدًّ ♫قمٌداًمٚمفىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ  -45

ؿ ذم ُمٕمٜمك اإلهل ٝمِ قر وأؿم٤ٌمهِ ٌُ اًم٘مُ  ٤مدِ ٌ  ده قمُ ٤م يٕمت٘مِ اإلهل هق اعمٕمٌقد, ظمالوًم٤م حَ  ؿ أن  ٝمُ ٜمْ ُمِ  إمج٤معٌ 

 .......................  ـها.ر قمغم آظمؽماع, أو ٟمحق هذه اًمٕم٤ٌمرات.٤مدِ ف اخل٤مًمؼ أو اًم٘مَ أن  

 .(55)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد .................... ... ...............................

 شتايف يطضٜك١ ايضعٌ عًِٝٗ ايصال٠ ٚايغالّأْ٘  ايضابع: 

 شمٕم٤ممم:ىمقًمف , سمدًمٞمؾ (ٓ إهل إٓ اهلل) إمم يمٚمٛم٦مِ  فُ تَ إٓ دقم٤م أُم   رؾمقلٍ  ـْ ُم٤م ُمِ  وهل أن   

 [.85]إنٌٞم٤مء: ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ
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 ُم٤م سمدءوا سمف شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة, سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: َل أو   وأظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن   

وأجًْم٤م [.84]اعم١مُمٜمقن:ژں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کژ

اعمٕمٜمك  هذا قمغم أن   هقد وص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم دل  ذيمرذًمؽ قمـ 

 هلذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف. مجٞمع اًمرؾمؾ اعمت٘مرر قمٜمد

٤م اًمت  ♫يٜمص ؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم هذا و  طمٞمد اًمذي ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف, ق: وأُم 

٦م:  وأنزل سمِف يمتٌف, وسمٕم٨م سمف رؾمٚمف, واشمٗمؼ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ُمـ يمؾ ُِمٚم ٦م, ومٝمق يمام ىم٤مل إئٛم 

ٓ  اهلل, وهق قم٤ٌمدة اهلل وطمده  ـها.ٓ َذيؽ ًمف. ؿمٝم٤مدة َأْن ٓ إهل إ

 .(553/صـ:5)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى  .................... ... ........................  

 َٔ يٛاطَ٘ إٔ األَِ ايغايف١ ناْت َغ١ًُ ارتاَػ: 

ً  ٚمق يم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م أن  وم ٤مًمٗم٦م ِمـ  ف ٓ ظم٤مًمؼ إٓ اهلل, وٓ رازق إٓ اهلل, ًمٙم٤مٟم٧م إُمؿ اًم

ق إٓ ف ٓ ظم٤مًمؼ إٓ اهلل, وٓ رازِ سم٠من   ر  ٘مِ ٤م شمُ ّٕن   4ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممميمذسم٧م سم٤مًمرؾمؾ ُمًٚمٛم٦م هلل 

ه١مٓء ُمقطمدون هلل ؾمٌح٤مٟمف  ٚمؿ4 ٕن  ك واًمٙمٗمر ُمـ سم٤مب اًمٔم  سم٤مًمنم   ٤ماهلل, وم٤محلٙمؿ قمٚمٞمٝم

 .ناَل ٓمْ وشمٕم٤ممم قمغم هذا اعمٕمٜمك, وهذا ُمـ أفمٝمر اًمٌُ 

َّ :ايغارؼ    صعً٘. ☻٘ شتايف ملا نإ ٜبعح ب٘ ايٓيبأ

ُمٜمٝمؿ  إمم اًمٞمٛمـ يم٤من ◙ح٤م سمٕم٨م ُمٕم٤مًذا☻ٌلاًمٜم   ن  أ 

قا وهمػموا, وهق يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم, ًمُ نميملم, وُمٜمٝمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ سمد  اعم

 إمم ىمقل )ٓ إهل إٓ اهلل(, وٓ يّمػم ُمًٚماًم إٓ سمذًمؽ. يدقمقهؿُم٤م  أوَل  وٓؿمؽ أن  

ف ُمـ مل ي٠مِت اعمًٚمٛمقن قمغم أن   َؼ ٗمَ : وىمد اشم  ♫وًمذا ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم  

  .(418/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى..............................ـها..سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ومٝمق يم٤مومر
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َل »عمٕم٤مذ هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م, وم٘م٤مل: ☻ٌل  اًمٜم  ومٌلم     ـْ َأو  وَمْٚمٞمَُٙم

٤ٌَمَدُة اهلل قَمز  َوضَمؾ   ُدوا اهلَل شَمَٕم٤ممَم إمَِم َأْن »وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري:  شَُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمٞمِْف قِم شُيَقطم 
(0)
 4

 عمٕم٤مذ هذا اعمٕمٜمك. ☻ٌل  اًمٜم  ومٚمق يم٤من يمام ي٘مقل ه١مٓء ًمٌلم  

َّ :غابعاي    ِٗ خايفٛا املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚايؾضعٞ هلشٙ ايه١ًُأ

, ومٗمنوا اإلهل لواًمنمقم قي,اًمٚمٖماعمٕمٜمك ُمـ طمٞم٨م  سملم اًمرب واإلهل ٤مك ومرٌق ٜمَ هُ  أن  

 اهلل سم٤مخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم. سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م, اًمذي هق إومراد

ٍٕ::ففٞ ايًػ١   ٜأتٞ ايضب يف يػ١ ايعضب ع٢ً عز٠ َعا

شؾٛمَ ا اجلَ هذَ  رب   ـْ ُمَ »وُمٜمف طمدي٨م  ,اح٤مًمؽ -0
(8)
 أي ُم٤مًمؽ هذا اجلٛمؾ. :

 , أي: ؾمٞمده.[30]يقؾمػ: ژ ڻ ڻ ڻ ژوُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ,اًمًٞمد -8

ش٤مٟمٕمٛم٦م شمرهب   ـْ قمٚمٞمف ُمِ  ؾ ًمَؽ هَ »وُمٜمف طمدي٨م:  ,اعمّمٚمح ًمٚمٌمء -4
(4)
أي شم٘مقم : 

 (.35/صـ:5)ًم٤ًمن اًمٕمرب:اٟمٔمرسم٢مصالطمٝم٤م. 

وم٘م٤مل: اًمرب هق اًمذي يرِب  ♫قمرومف ؿمٞمخ اإلؾمالم  وم٤مًمرب :ذم اًمنمعو 

ًمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدة وهمػمه٤م.  ـها.قمٌده ومٞمٕمٓمٞمف ظمٚم٘مف صمؿ هيديف إمم مجٞمع أطمقا

 (.88/صـ:0)اًمٗمت٤موىجمٛمقع ......................... ... .......................  

ُمـ َأَخف إهل٦ًم وأخقه٦م وأخقهٞم٦م, أي: قمٌد قم٤ٌمدًة, وأخف سمٛمٕمٜمك  :وأُم٤م اإلهل ذم اًمٚمٖم٦م 

 ُم٠مخقه أي ُمٕمٌقد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم ترجيف. (0)

, وصححف ◙( ُمـ طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمـ ضمٕمٗمر0053رىمؿ:أظمرضمف أمحد) :صحٞمح (8)

 (.550رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمدذم ♫اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل

 .◙( ُمـ طمدي٨م أِب هريرة8550رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (4)
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 احملضَات
 سم٘مقًمف: هق اعمٕمٌقد اًمذي يًتحؼ أنْ ♫ف ؿمٞمخ اإلؾمالمومَ قمر  ذم اًمنمع: و 

 ًمذَ  ٥م  حُي 
ىمٞم٦م....... ـها.ٕمٔمٞمؿ.ف ًمٙمامل اعمح٦ٌم واًمت  اشمِ ذَ ؿ ًمِ ٔم  ٕمَ ف ويُ اشمِ  .(384)صـ:اًمتحٗم٦م اًمٕمرا

 : اإلله هو الذي تيهله القلوب حمبة ورجاءً ♫وقال صوخ اإلشالم  -40

نة قاضبة, ال خيتلف فوه , وير للك نن أىوا  العباةة  وهذا قول أهل الُّ  وتوكاًل 

ـها.اثنان
(0). 

َّ اعع:ايّت   ٖشا ايكٍٛ شتايف التفام األَِ. أ

اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وٓ يٕمٌد ُمٕمف همػمه, وم٤مُٕمؿ ومٝمٛم٧م ُمـ رؾمٚمٝمؿ قم٤ٌمدة  

 ٱٻٻٻٻپژُمع أُمرهؿ ٕمٝمؿ سمٙمٚمٛم٦م )ٓ إهل إٓ اهلل( ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 ڃ ڃ ڄژوهلذا ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ:  [.85]إنٌٞم٤مء: ژپپپڀڀڀڀٺٺ

ومٕم٤مروقا ويمذسمقا, يمام طمٙمك اهلل قمٜمٝمؿ ذم اًم٘مرآن, وًمق  [.5]ّص: ژچ چ چ چ ڃڃ

 ؿ ُمٕمؽمومقن سمف.سمقا4 ّٕن  واًمتدسمػم ح٤م قم٤مروقا وٓ يمذ  يم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م إصم٤ٌمت اخلٚمؼ واعمٚمؽ 

قا ؾمؾ مجٞمٕمٝمؿ َّنُ اًمر   قن قمغم أن  ٘مُ ٗمِ ت  أهؾ اعمٚمؾ ُمُ  : وم٢من  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  

 .(082/صـ:8)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ........... ـها.قمـ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم, ويمؾ ُمٕمٌقد ؾمقى اهلل.

 ايٛادبات ٚال حتضِٜ احملضَاتٚمل ٜعتكزٚدٛب   (ال إي٘ إال اهلل)َٔ قاٍ: 

ـِ قُمَٛمرَ   ٌِْداًمٚمف سْم ـْ قَم ُأُِمْرُت َأْن » :♀ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ¶وقَم

اَلَة, ًدا َرؾُمقُل اهلل, َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّم  , َوَأن  حُمَٛم  ُ ٓ  اَّلل  َٓ إهَِلَ إِ  ُأىَم٤مشمَِؾ اًمٜم ٤مَس طَمت ك َيِْمَٝمُدوا َأْن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.833/صـ: 00)اًمدرر اًمًٜمٞم٦مٟم٘مٚمف قمٜمف قمٌد اًمرمحـ طمًـ يمام ذم (0)
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يَم٤مَة, وَم٢مِ  ٤مهُبُْؿ قَمغَم َوُي١ْمشُمقا اًمز  ًَ َٝم٤م َوطِم ٓ  سمَِح٘م  هَلْؿ إِ َذا وَمَٕمُٚمقا قَمَّمُٛمقا ُِمٜم ل دَُِم٤مَءُهْؿ َوَأُْمَقا

شاهلل
(0)
.  

ٚمقات اخلٛمس, مل يٕمت٘مد وضمقب اًمّم   ـْ : إن  ُمَ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -42

اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ, وٓ حيرم ُم٤م طمرم اهلل  يم٤مة اعمٗمروو٦م, وصٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من, وطم٩م  واًمز  

وم٢مْن شم٤مب  4, يًتت٤مبومٝمق يم٤مومر ُمرشمدٌ  :واإلومؽ كِ واًمنم   ٚمؿِ واًمٔم   ُمـ اًمٗمقاطمشِ ف ورؾمقًمُ 

 . . . . . . .....  ـها.ٙمٚمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم.ل قمٜمف اًمت  ٜمِ ٖمْ ٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وٓ يُ ؾ, سم٤مشم  تِ وإٓ ىمُ 

 (.015/صـ:45) جمٛمقع اًمٗمت٤موى... ........................... .................... .

 َٔ اعتكز إٔ زتضر ايتًفغ بايؾٗار٠ ٜزخٌ ادت١ٓ خطأ 

ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم آقمت٘م٤مديلم ُمع شمٚمٗمٔمٝمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة وإفمٝم٤مر  

ـ:  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ سمٕمض ؿمٕم٤مئر اًمدي

 ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 [.035-035]اًمٜم٤ًمء:ژۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ

ف سمٛمجرد شمٚمٗمظ اإلٟم٤ًمن هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اقمت٘مد أن   :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -43

ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اعم١مُمٜملم4  يدظمؾ اجلٜم٦م وٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر سمح٤مل ومٝمق و٤مل خم٤مًمٌػ 

٤مر وهؿ يمثػمون4 سمؾ ُمـ اًمٜم   إؾمٗمؾِ  ركِ ف ىمد شمٚمٗمظ هب٤م اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ هؿ ذم اًمد  وم٢مٟم  

 ـها..اعمٜم٤موم٘مقن ىمد يّمقُمقن ويّمٚمقن ويتّمدىمقن4 وًمٙمـ ٓ يت٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ

 .(818صـ:/45)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....... ... .................. .....................

(    ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.88رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)85رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)



  
َٔ قاٍ ال إي٘ إال اهلل ٖٚٛ ٜؾضى يف ايعبار٠ فال تٓفع٘ ٖشٙ  39

 ايه١ًُ)(.
  ....................... ... .................... 

يف ايعبار٠ فال تٓفع٘ ٖشٙ ايه١ًَُٔ قاٍ ال إي٘ إال اهلل ٖٚٛ ٜؾضى 
(0)

. 

ٕنٕم٤مم:ژ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓژشمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل    ٤ملوىم .[22]ا

ٜم٤موم٘ملم ُمع وىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ طم٤مل اعمُ  [.55]اًمزُمر:ژۆ ۆ ۇ ۇژشمٕم٤ممم

ٓ اهلل: ٓ إهل إ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژإفمٝم٤مرهؿ ًم٘مقل 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 [.035-035]اًمٜم٤ًمء: ژۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ

ٓ  :: وسم٤مجلٛمٚم٦م ومال ي٠مخف إٓ اهلل, أي♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف -31

ـْ  يٕمٌدُ  ك اًمنم   لىم٤مل هذه اًمٙمٚمٛم٦م, قم٤مروًم٤م عمٕمٜم٤مه٤م, قم٤مُماًل سمٛم٘متْم٤مه٤م ُمـ ٟمٗم إٓ هق, ومٛم

وإصم٤ٌمت اًمقطمداٟمٞم٦م هلل ُمع آقمت٘م٤مد اجل٤مزم, ح٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ ذًمؽ, واًمٕمٛمؾ ومٝمذا هق 

قمٛمؾ سمخالومٝم٤م ُمـ  ؼ, وإنْ ٤مومِ ٜمَ سمف فم٤مهًرا ُمـ همػم اقمت٘م٤مد ومٝمق اعمُ  َؾ ٛمِ قمَ  وم٢منْ  ٤4ماعمًٚمؿ طم٘مًّ 

, وهؿ ذم اًمد   ر, وًمق ىم٤مهل٤م, أٓ شمرى أن  ك ومٝمق اًمٙم٤موماًمنم    ركِ اعمٜم٤موم٘ملم يٕمٛمٚمقن هب٤م فم٤مهًرا

واًمٞمٝمقد ي٘مقًمقّن٤م وهؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمنمك واًمٙمٗمر, ومٚمؿ , ٤مرإؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم  

ف ٓ شمٜمٗمٕمف وم٢مٟم   4شمٜمٗمٕمٝمؿ, ويمذًمؽ ُمـ ارشمد قمـ اإلؾمالم سم٢مٟمٙم٤مر رء ُمـ ًمقازُمٝم٤م وطم٘مقىمٝم٤م

 ,ي٘مقهل٤م مـ يٍمف أنقاع اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل يمٕم٤ٌمدة اًم٘مٌقر ومٙمذًمؽ ُمـ4 وًمق ىم٤مهل٤م ُم٤مئ٦م أخػ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم٢من  اًمنمك إيمؼم ٓجيتٛمع ُمع  4ًمقضمقد اًمنمك إيمؼم ؿاًمٙمٚمٛم٦م مل شمٜمٗمٕمٝم واًم٥ًٌم سم٠من  هذه (0)

ـها.: واًمٙمٗمر قمدم اإليامن سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم.♫ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اإليامن اًمٌت٦م

جمٛمقع ـها.: واًمٙمٗمر قمدم اإليامن سم٤مهلل ورؾمٚمف.♫. وىم٤مل(25/صـ:81)جمٛمقع اًمٗمت٤موى

سم٤مًمٙمٗمر إيمؼم ومٞمٜمتٗمل قمٜمف مجٞمع اإليامن وإْن يم٤من ي٘مقل: ٓ إهل إٓ ٛمـ أتك . وم(445/صـ:08)اًمٗمت٤موى

 اهلل, ومال شمٜمٗمٕمف اًمتٚمٗمظ هب٤م, واهلل أقمٚمؿ.
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وإصٜم٤مم, ومال شمٜمٗمٕمٝمؿ, وٓ يدظمٚمقن ذم احلدي٨م اًمذي ضم٤مء ذم ومْمٚمٝم٤م, وُم٤م أؿمٌٝمف ُمـ 

شمٜمٌٞمًٝم٤م ش وطمده ٓ ذيؽ ًمف»ذًمؽ سم٘مقًمف:  ☻ اًمٜمٌلوىمد سملم  , إطم٤مدي٨م

ٌ  اإلٟم٤ًمن ىمد ي٘مقهلُ  قمغم أن    ٌلاًمٜم   ٤مد اًم٘مٌقر ح٤م رأوا أن  ٤م وهق ُمنمك, يم٤مًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم وقم

, ٓمؼ هب٤م وم٘مطام دقم٤مهؿ إمم اًمٜم  ف إٟم  قا أن  دقم٤م ىمقُمف إمم ىمقل )ٓ إهل إٓ اهلل( فمٜم  ♀

ٓمؼ هب٤م, ويؽميمقا قم٤ٌمدة همػم اهلل, ام دقم٤مهؿ إمم اًمٜم  وهذا ضمٝمؾ قمٔمٞمؿ وهق قمٚمٞمف اًمًالم إٟم  

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄژ, وىم٤مًمقا: [45]اًمّم٤موم٤مت: ژڻ ڻ ڻ ں ںژوهلذا ىم٤مًمقا:

قا قمغم قم٤ٌمدة اًمالت ٘مَ ٓمؼ هب٤م, وإٓ ومٚمق ىم٤مًمقه٤م وسمَ ومٚمٝمذا أبقا قمـ اًمٜم  4 [5]ّص: ژچ  چ چ

ك خيٚمٕمقا إنداد ويؽميمقا طمت   ♠٤مة مل يٙمقٟمقا ُمًٚمٛملم, وًم٘م٤مشمٚمٝمؿٜمَ ى وُمَ ز  واًمٕمُ 

ُمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرار ُمـ اًمٙمت٤مب  ٓ ذيؽ ًمف, وهذا أُمرٌ  هُ ٤م, ويٕمٌدوا اهلل وطمدَ قم٤ٌمدهَت 

 .(50)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد................. ............. ......ـهاواًمًٜم٦م واإلمج٤مع.

ُمـ سف ؿمٞمئ٤ًم  اًمٕمٚمامء أمجٕمقا قمغم أن   : إذا شمٌلم ذًمؽ, وم٤مقمٚمؿ أن  ♫ىم٤مل و -30

قم٤مء ًمٖمػم اهلل ومٝمق ُمنمك, وًمق ىم٤مل: ٓ إهل إٓ اهلل, حمٛمد رؾمقل اهلل, وصغم ُمـ ٟمققمل اًمد  

ـْ  ٕمٌدَ ٓ يُ  ٝم٤مدشملم أنْ ٚمٗمظ سم٤مًمِم  إذ ذط اإلؾمالم ُمع اًمت  4 وص٤مم ك أتَ  إٓ اهلل, ومٛم

شمٚمٗمظ هبام, يم٤مًمٞمٝمقد اًمذيـ ي٘مقًمقن: ٓ  ك هبام طم٘مٞم٘م٦م, وإنْ همػم اهلل ومام أتَ  دَ ٌَ قمَ ٝم٤مدشملم وَ سم٤مًمِم  

ٚمٗمظ هبام ٓ يٙمٗمل ذم اإلؾمالم سمدون اًمٕمٛمؾ سمٛمٕمٜم٤ممه٤م إهل إٓ اهلل وهؿ ُمنميمقن, وجمرد اًمت  

 .(020)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ..................................ـها.ه إمج٤مقًم٤م.واقمت٘م٤مدِ 

, ُمـ ىم٤مل: ٓ إهل إٓ اهلل, وهق ُمنمكٌ  : وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن  ♫وىم٤مل -38

 .(003)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد.....................ـها.ك ي٠ميت سم٤مًمتقطمٞمد.ف ُي٘م٤مشمؾ طمت  أن  

 4ُمـ همػم ُمٕمروم٦م عمٕمٜم٤مه٤م, وٓ قمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤مٓمؼ هب٤م ٤م اًمٜم  : وأُم  ♫ وىم٤مل -34

 .(58)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد........................ـها.ذًمؽ همػم ٟم٤مومع سم٤مإلمج٤مع. وم٢من  

: أمجع اًمٕمٚمامء ؾمٚمًٗم٤م وظمٚمًٗم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ♫وىم٤مل قمٌداًمرمحـ طمًـ -33

جرد ُمـ اًمنمك اعمرء ٓ يٙمقن ُمًٚماًم إٓ سم٤مًمت   واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م ومجٞمع أهؾ اًمًٜم٦م أن  
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إيمؼم, واًمؼماءة ُمٜمف ومـ ومٕمٚمف, وسمٖمْمٝمؿ وُمٕم٤مداهتؿ سمح٥ًم اًمٓم٤مىم٦م واًم٘مدرة وإظمالص 

 .(535/صـ:00)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م....................ـها.إقمامل يمٚمٝم٤م هلل.

ذر وهمػم ذًمؽ, طمؼ واًمٜم  سمح قم٤مء واًمذ  ومٜم٘مقل: اًمد   :♫محد سمـ ٟم٤مس ىم٤ملو -35

ـْ  ىم٤مل ٓ  يم٤مومر, وإنْ  أذك ُمع اهلل همػمه ذم هذه إومٕم٤مل ومٝمق ُمنمكٌ  اهلل قمغم قم٤ٌمده, ومٛم

ف ُمًٚمؿ4 وهذا جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ, ٓ  وص٤مم, وزقمؿ أن  إهل إٓ اهلل, وصغم  

ً  ..................ـهااظمتالف ذم ذًمؽ.  .(440صـ: /01) ٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦ماًمدرر اًم

 شتايف١ ايعٌُ ملع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل يٝػ بٓافع صاحبٗا

 .[45]اًمٜم٤ًمء:ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ :وىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

ٓمؼ هب٤م ُمـ همػم ُمٕمروم٦م عمٕمٜم٤مه٤م, وٓ ٤م اًمٜم  : وأُم  ♫ ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف -35

 .(58صـ:)شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد........ـها.ذًمؽ همػم ٟم٤مومع سم٤مإلمج٤مع. وم٢من   4قمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م

ٓ إهل إٓ  :ُمـ ىم٤مل وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن   :♫قمٌد اًمرمحـ طمًـ وىم٤مل -30

ٗمك قمٚمٞمف ُمـ اًمٜم   ٧ْم ف ي٘م٤مشمؾ طمتك يٕمٛمؾ سمام دًم  اهلل ومل يٕمت٘مد ُمٕمٜم٤مه٤م ومل يٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م أن  

 .(888/صـ:0)ومتح اعمجٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد...........................ـها. .واإلصم٤ٌمت

ِٕ ملع٢ٓ ال إي٘ إال اهلل دخز :غري اهلل عبار٠  بتٛحٝز ايضبٛب١ٝ ضَِّقُأ ٚإ

 شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م, وهق أن   :♫ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي  -32

 ٓسمد   وهذا طمؼ   4ٌٞم٤مء, وهمػمهؿوإنْ  4دسمػم قمـ اعمالئٙم٦ماهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمتٗمرد سم٤مخلٚمؼ واًمت  

 ۆژ٤مس ُم٘مرون سمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممأيمٗمر اًمٜم   :سمؾ 4ًمٙمـ ٓ يدظمؾ اًمرضمؾ ذم اإلؾمالم 4ُمٜمف

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
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اًمذي يدظمؾ  وأن  . [40يقٟمس:[ژېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

ٓ  شمقطمٞمد اإل :اًمرضمؾ ذم اإلؾمالم, هق ٤م ٤م, وٓ ٟمٌٞمًّ ٤م ُم٘مرسمً  يٕمٌد إٓ اهلل ٓ ُمٚمٙمً هلٞم٦م وهق أ

ُمع اهلل ومٛمٜمٝمؿ  واجل٤مهٚمٞم٦م يٕمٌدون أؿمٞم٤مء, ٨َم ٕمَ سمَ  ♀ٌل اًمٜم   أن   :, وذًمؽُمرؾماًل 

ـْ  ومٜمٝم٤مهؿ قمـ هذا,  4ٝمؿ ُمـ يدقمق اعمالئٙم٦مٜمْ يٕمٌد إصٜم٤مم, وُمٜمٝمؿ ُمـ يدقمق قمٞمًك, وُمِ  ُم

ـْ اهلل أرؾمٚمف ًمٞمقطمد, وٓ يدقمك أطمدٌ  أن   :وأظمؼمهؿ ف, ٕمَ ٌِ شمَ  , ٓ اعمالئٙم٦م, وٓ إنٌٞم٤مء, ومٛم

قمّم٤مه, ودقم٤م قمٞمًك, واعمالئٙم٦م, وُمـ  4ٓ إهَل إٓ ّ اهلل ووطمد اهلل ومٝمق اًمذي يِمٝمد أنْ 

ف ٓ خيٚمؼ, وٓ أن   :واًمتج٠م إًمٞمٝمؿ ومٝمق اًمذي ضمحد ٓ إهَل إٓ اهلل, ُمع إىمراره,واؾمتٜمٍمهؿ

هذا جمٛمع قمٚمٞمف سملم  أن   :وًمٙمـ احل٤مصؾ 4هل٤م سمًط ـمقيؾ :وهذه مجٚم٦م 4يرزق إٓ اهلل

 .(55/صـ:0)اًمٜمجدي٦م اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م................................ـها..اًمٕمٚمامء

 شتضج عٔ امل١ًأنربنْٛ٘ عبار٠ فصضف٘ يػري اهلل ؽضى َا ثبت 

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چژشمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل 

 ۓۓ﮲﮳﮴﮵ژ:شمٕم٤ممم ىم٤ملو [.08]اح٤مئدة:ژڈ ڈ ڎ

 ]اًمزُمر:ژۇۆۆۈۈٴۇۇژ :شمٕم٤ممم وىم٤مل [.22]إنٕم٤مم:ژ﮶

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  [.55

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

 ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  .[2]اًمزُمر: ژ

 ﮺   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓے ے  ھ ھ ھ

 ڑ ژژ وىمقًمف شمٕم٤ممم: .[02يقٟمس: ] ژ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼

 ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ  گ گ ک ک  ک ک ڑ

٤مدات ُمثؾ اإلؾمالم  .[4اًمزُمر: ] ژہ ہ  ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ   ڻ ڻں واًمٕم
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واإليامن واإلطم٤ًمن, واًمدقم٤مء واخلقف واًمرضم٤مء واًمتقيمؾ واًمرهم٦ٌم واًمره٦ٌم واخلِمقع 

واخلِمٞم٦م واإلٟم٤مسم٦م وآؾمتٕم٤مٟم٦م وآؾمتٕم٤مذة وآؾمتٖم٤مصم٦م واًمذسمح واًمٜمذر, واًمًجقد 

واًمريمقع واًمٓمقاف, واًمتًٌٞمح واحل٩م واًمٕمٛمرة, واًمّمدق وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات وهل 

  .أيمؼم وٓسمد ذم هذا اعمقوع ُمـ سمٞم٤من اًمٕم٤ٌمدة ذكٌ ومٝم٤م ًمٖمػم اهلل ومٍم ا,يمثػمة ضمدًّ 

  أمجع تعضٜف يًعبار٠ 

ف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال ٌ  ٤م حُي : اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُمَ ♫ ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل 

 .(84)صـ:اًمٕمٌقدي٦م................................... ـها.وإقمامل اًم٤ٌمـمٜم٦م واًمٔم٤مهرة.

 ِٕ َّ :قٌٝ فإ ع٢ً بعض ايعبارات ال  ف يف تٛحٝز اإلهل١ٝ ٜٓصَُّٔ ص

ِّ  ٗا؟ع٢ً ن

ام ذيمرٟم٤م هذه : وإٟم  ♫ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف:قمٜمف وم٤مجلقاب 

قم٤ٌمد اًم٘مٌقر سومقه٤م ًمألُمقات ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم, أو أذيمقا سملم  ٕن   4اًمٕم٤ٌمدات ظم٤مص٦م

اهلل شمٕم٤ممم وسمٞمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م, وإٓ ومٙمؾ ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٕم٤ٌمدة ُمـ سومف ًمٖمػم اهلل, أو أذك 

 ڳڳڳڱڱژسملم اهلل شمٕم٤ممم وسملم همػمه ومٞمف ومٝمق ُمنمك, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .(38)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد ..................................ـها..[45]اًمٜم٤ًمء:ژڱ

 :اإلمجاع ع٢ً ٖشٙ ايكاعز٠ 

: اقمٚمؿ رمحؽ اهلل, أن  اًمنمك سم٤مهلل أقمٔمؿ ذٟم٥م ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -33

َوذِم .ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژقميص اهلل سمف, ىم٤مل اهلل شمَٕم٤َممَم: 

ِحٞمَحلْمِ  ْٟم٥ِم َأقْمَٔمؿُ : ♀َأن ُف  اًمّم  ا َوُهَق » :ىَم٤مَل  ؾُمِئَؾ: َأي  اًمذ   ٟمِدًّ
ِ ِ
َأْن دَمَْٕمَؾ َّلل
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شظَمٚمََ٘مَؽ 
(0)
َوىم٤َمَل شمَٕم٤َممَم:  ,ژۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈژ  اعمثؾ, ىم٤مل شمَٕم٤َممَم: :واًمٜم د .

ا ٟمدًّ  هلل ضمٕمؾ ـْ ومٛمَ 4 ژ  ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ژ

  ـها..ف قمز وضمؾ ُمـ اإلهلٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م وم٘مد يمٗمر سم٢ممج٤مع إُم٦م٘م  ف ومٞمام يًتحِ ُمـ ظمٚم٘مِ 

 .(22/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ......... .................... ... .......................

ـْ  : وُمـ اًمنمك أنْ ♫ىم٤ملو -51 يًتٖمٞم٨م ذم اعمخ٤موف  يدقمق همػم اهلل, يمٛم

هذا ُمـ اًمنمك اًمذي طمرُمف اهلل  وم٢من   4...وإُمراض واًمٗم٤مىم٤مت سم٤مُٕمقات واًمٖم٤مئٌلم

 .(553/صـ:00)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.........................ـها.ٗم٤مق اعمًٚمٛملم.ورؾمقًمف سم٤مشم  

٤محللم ٕضمؾ ـمٚم٥م احل٤مضم٤مت ٤م زي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم  : وأُم  ♫ىم٤ملو -50

اًمدقم٤مء أو اًمّمالة قمٜمد ىمٌقرهؿ  ُمٜمٝمؿ أو دقم٤مؤهؿ, و اإلىم٤ًمم هبؿ قمغم اهلل أو فمـ أن  

  ـها.اعمًٚمٛملم. ٗم٤مقسم٤مشم   أومْمؾ ُمٜمف ذم اعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت ومٝمذا والل وذك وسمدقم٦مٌ 

 .(300/صـ:00)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... .................... ... .......................

ؿ ٓ ل قمٜمف وقمـ همػمه ُمـ إنٌٞم٤مء واعم١مُمٜملم, وهق أّن  ٗمِ ُم٤م ٟمُ  : وم٢من  ♫وىم٤مل -58

يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٕمد اعمقت ؿمٞمًئ٤م, وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٖمٞم٦ٌم ؿمٞمًئ٤م, ٓ سمٚمٗمظ آؾمتٖم٤مصم٦م وٓ 

 صم٤مسم٧ٌم  آؾمتٕم٤مذة وٓ همػم ذًمؽ, وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم, طمٙمؿٌ 

 .(503/صـ:8)د قمغم اًمٌٙمريؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ................ـها.ص وإمج٤مع قمٚمامء إُم٦م.سم٤مًمٜم  

ُمـ اًمٕمٚمامء دقم٤مء همػم اهلل وآؾمتٕم٤مٟم٦م اعمٓمٚم٘م٦م  : يمام مل يذيمر أطمدٌ ♫ىم٤ملو -54

دقم٤مء أطمد ُمـ  دقم٤مء همػم اهلل يمٗمر, وهلذا مل يٜم٘مْؾ  وم٢من   4...سمٖمػمه ذم طم٤مل ُمـ إطمقال

ً   اعمقشمك واًمٖم٤مئٌلم, ٓ إنٌٞم٤مء وٓ همػمهؿ قمـ أطمدٍ  ام ذيمره ٚمػ وأئٛم٦م اًمٕمٚمؿ, وإٟم  ُمـ اًم

 .(430/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.يـ.ـ ًمٞمس ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ اعمجتٝمدسمٕمض اعمت٠مظمريـ ِم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .◙قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ( 25رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)3300رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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٤م يم٤من أو همػمه, ومٝمق ُمـ ٤م ؾم١مال اعمٞم٧م, واًمٖم٤مئ٥م, ٟمٌٞمًّ : وأُم  ♫ىم٤ملو -53

ٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, مل ي٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف, وٓ رؾمقًمف, وٓ ومٕمٚمف اعمحرُم٤مت اعمٜمٙمرة, سم٤مشم  

, ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وٓ اؾمتحًٜمف أطمدٌ ح٤مسم٦م, وٓ اًمت  ُمـ اًمّم   أطمدٌ 

ؿ ُم٤م يم٤من ي٘مقل إذا ٟمزًم٧م سمف ٝمُ ٜمْ ا ُمِ أطمدً  وم٢من   4وهذا م٤م يٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم

شمِرة
(0)

, أو قمرو٧م ًمف طم٤مضم٦م, عمٞم٧م: ي٤م ؾمٞمدي, ي٤م ومالن, أن٤م ذم طمًٌؽ, أو اىمض 

طم٤مضمتل, يمام ي٘مقًمف سمٕمض ه١مٓء اعمنميملم, عمـ يدقمقّنؿ ُمـ اعمقشمك, واًمٖم٤مئٌلم, وٓ أطمد 

سمٕمد ُمقشمف, وٓ سمٖمػمه ُمـ إنٌٞم٤مء ٓ قمٜمد  ♀ٌلح٤مسم٦م اؾمتٖم٤مث سم٤مًمٜم  ًمّم  ُمـ ا

وىمد يم٤مٟمقا ي٘مٗمقن شمٚمؽ اعمقاىمػ اًمٕمٔم٤مم ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمنميملم , ىمٌقرهؿ وٓ إذا سمٕمدوا قمٜمٝم٤م

ُمٜمٝمؿ سمٜمٌل وٓ  أطمدٌ  ٨ْم ٖمِ ٜمقن, وُمع هذا مل يًتَ قن اًمٔم  اًم٠ٌمس هبؿ, وئمٜم   ذم اًم٘مت٤مل, ويِمتد  

 ًَ , وٓ يم٤مٟمقا ي٘مّمدون قا سمٛمخٚمقق قمغم اهلل أصاًل ٛمُ همػمه ُمـ اعمخٚمقىملم, سمؾ وٓ أىم

 .(440/صـ:0)ؾمتٖم٤مصم٦مآ............ـها..قم٤مء قمٜمد ىمٌقر إنٌٞم٤مء, وٓ اًمّمالة قمٜمده٤ماًمد  

وًمٙمـ ُمـ :ôوىم٤مل أبٜم٤مء اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب ومحد سمـ ٟم٤مس -55

ـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ  :٤م ذم هذه إزُم٤منوأيمثره وىمققمً  -إيمؼم أي اًمنمك-أقمٔمؿ أنقاقمف,

, يمام ذيمره اعمٗمنون, اًمٕم٤مملَ  كِ ِذ  وهذا أصُؾ  4قضمف إًمٞمٝمؿاعمقشمك, وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ, واًمت  

ـ ىمقم ٟمقح  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ  :قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم, طمٙم٤مي٦م قم

قا,  ُم٤مشمُ هذه أؾمامء رضم٤مل ص٤محللم ذم ىمقم ٟمقح, ومٚمام   ن  أ, [ 84] ٟمقح ژۓ ۓ ے

صحٞمحفد ومٕمٌدوهؿ, يمام ذيمر اًمٌخ٤مري ذمُمَ قا قمغم ىمٌقرهؿ, صمؿ ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ إَ ٗمُ ٙمَ قمَ 

ذم شمٗمًػم ؾمقرة ٟمقح
(2)

ف ُمـ اًمنمك أن   :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ....., ويمام ذيمر همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ,

 .(811-033/صـ: 0)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م......................ـها.إيمؼم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف وُم٤مًمف ٟم٘مّمف إي٤مه, سمٙمن اًمت٤مء وهل ًمٖم٦م أهؾ (شمِرة) (0) احلج٤مز, : أي اًمٜم ٘مص, ي٘م٤مل: وشَمَره طم٘م 

 (.832)صـ:اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم(, و815/صـ:05)ًم٤ًمن اًمٕمربوومتحٝم٤م ًمٖم٦م تٞمؿ.

(, و 481/صـ:8)شمٗمًػمه(, وقمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ذم3381رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 =................( ُمـ ـمريؼ اسمـ ضمري٩م, قمـ قمٓم٤مء,054-058/صـ:5)أظم٤ٌمر ُمٙم٦ماًمٗم٤ميمٝمل ذم
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اًمٕمٚمامء   ذًمؽ, وم٤مقمٚمؿ أن  : إذا شمٌلم  ♫ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمفو -55

ُمـ سف ؿمٞمًئ٤م ُمـ ٟمققمل اًمدقم٤مء ًمٖمػم اهلل ومٝمق ُمنمك, وًمق ىم٤مل: ٓ إهل  أمجٕمقا قمغم أن  

ٓ  ٝم٤مدشملم أنْ ٚمٗمظ سم٤مًمِم  إذ ذط اإلؾمالم ُمع اًمت  4 إٓ اهلل, حمٛمد رؾمقل اهلل, وصغم وص٤مم

ـْ  شمٚمٗمظ هبام,  ٤مًمِمٝم٤مدشملم وقمٌد همػم اهلل ومام أتك هبام طم٘مٞم٘م٦م, وإنْ أتك سم يٕمٌد إٓ اهلل, ومٛم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وُمـ ىم٤مل: إٟمف وم٤مٕثر صحٞمحقمـ اسمـ قم٤ٌمس. وقمٓم٤مء اظمتٚمػ ومٞمف ومٛمـ ىم٤مل: إٟم ف قمٓم٤مء سمـ أِب رسم٤مح  =   

ام أظمذه ُمـ ٕن  اسمـ ضمري٩م مل يًٛمع ُمـ اخلرؾم٤مين, وإٟم   ًمٕمٚمتلم: إومم:قمٓم٤مء اخلرؾم٤مين وم٤مٕثر وٕمٞمػ 

ف أن   :واًمراضمحوٕن  قمٓم٤مء اخلرؾم٤مين مل يًٛمع ُمـ اسمـ قم٤ٌمس.  اًمث٤مٟمٞم٦م:اسمٜمف قمثامن سمـ قمٓم٤مء وهق وٕمٞمػ. 

ف : ٟمّمقص اإلئٛم٦م قمغم أن  صم٤مٟمًٞم٤م .أن ف اخلرؾم٤مين: شمٗمًػم قمٌد اًمرزاقاخلرؾم٤مين4 ٕن ف ضم٤مء اًمت ٍميح سمف ذم

ومتح أبق ُمًٕمقد اًمدُمِم٘مل يمام ذم-4اإلؾمامقمكم, -8أبق قمكم اًمٖم٤ًمين, -0قمٓم٤مء اخلرؾم٤مين: 

ذطمف قمغم اًمٙمرُم٤مين ذم -5(, 31/صـ:5)حتٗم٦م إذافاعمزي ذم -3 (,3381رىمؿ:)اًم٤ٌمري

اًمٕمٞمٜمل -0(, 883)صـ:حتٗم٦م اًمتحّمٞمؾأبق زرقم٦م اًمٕمراىمل ذم-5(, 055/صـ:3)صحٞمح اًمٌخ٤مري

ف ُمٕم٤مرض م٤م اؾمتٗمدٟم٤مه ُمـ دروس ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك طمٗمٔمف اهلل: أن   أظمػًما  .(03/صـ:858قمٛمدة اًم٘م٤مري)

ه١مٓء ىمقم ص٤محللم ُمـ ىمقم ٟمقح سمٕمد ٟمقح قمٚمٞمف  يدل قمغم أن   ًممي٦م اًمتل ذم ؾمقرة ٟمقح وم٤محلدي٨م

اًمًالم وأي٦م شمدل قمغم أن ٟمقح سمٕم٨م ومٞمٝمؿ وهؿ يٕمٌدوّن٤م4 وٕن اهلل ُم٤م أرؾمؾ ٟمقح قمٚمٞمف اًمّمالة 

واًمًالم إٓ سمٕمد طمّمقل اًمنمك واًمذي ضم٤مء ذم اًم٘مرآن أن هذه إصٜم٤مم يم٤مٟم٧م ذم زُمـ ٟمقح قمٚمٞمف 

اًمتٗمًػم إؿمٙم٤مل, طمٞم٨م ىم٤مل: هذه أؾمامء رضم٤مل ص٤محللم ُمـ : وذم هذا ♫اًمًالم. ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم 

ؾ ٟمقح, ىم٤مل شمٕم٤ممم: ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ ڳژ ىمقم ٟمقح, وفم٤مهر اًم٘مرآن أّن٤م ىٌم

ٔي٦م اًمٙمريٛم٦م:  84 - 80] ٟمقح:  ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ [4 فم٤مهر ا

ٝمؿ أبقا وطمده, وًمٙمٜم  ّن٤مهؿ ٟمقح قمـ قم٤ٌمدهت٤م, وأُمرهؿ سمٕم٤ٌمدة اهلل ؿ  ىمقم ٟمقح يم٤مٟمقا يٕمٌدوّن٤م, صمُ  أن  

: وهذا )أقمٜمل: اًم٘مقل سم٠مّنؿ ىمٌؾ ٟمقح( ىمقل حمٛمد سمـ يمٕم٥م وحمٛمد سمـ  ژہ ہ ہژوىم٤مًمقا

وم٘متف فم٤مهر اًم٘مرآن ف هذا ذم أول رؾم٤مًم٦م ٟمقح, وأن   أن   -وهق سمٕمٞمد-وحيتٛمؾ  ىمٞمس,. وهق اًمراضمح عمقا

ـ هذا سمٕمٞمد طمتك اؾمتج٤مب ًمف ه١مٓء اًمرضم٤مل وآُمٜمقا سمف, صمؿ سمٕمد ذًمؽ ُم٤مشمقا ىمٌؾ ٟمقح صمؿ قمٌدوهؿ, ًمٙم

 (.450/صـ:0)اًم٘مقل اعمٗمٞمد.ـهاُمـ ؾمٞم٤مق إثر قمـ اسمـ قم٤ٌمس.
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ٚمٗمظ هبام ٓ يٙمٗمل ذم يم٤مًمٞمٝمقد اًمذيـ ي٘مقًمقن: ٓ إهل إٓ اهلل وهؿ ُمنميمقن, وجمرد اًمت  

 .(020)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد....ـها.اإلؾمالم سمدون اًمٕمٛمؾ سمٛمٕمٜم٤ممه٤م واقمت٘م٤مده إمج٤مقًم٤م.

ُمـ ىم٤مل: ٓ إهل إٓ اهلل, وهق ُمنمك  أن   : وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم♫وىم٤مل -50

 .(003)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد.......................ـها.أنف ُي٘م٤مشمؾ طمتك ي٠ميت سم٤مًمتقطمٞمد.

ـ ٤م ُمِ ُمـ سف ؿمٞمئً  أن   ف ُمٕمٚمقم سم٤مًميورةِ وم٢مٟم   :♫ىم٤مؾمؿسمـ  حمٛمدوىم٤مل  -52

 .(010)صـ:يمت٤مب اًمتقطمٞمدطم٤مؿمٞم٦م ......................ـها.اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل وم٘مد أذك.

وهق ذم ؾمٞم٤مق - ♫وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ طمًـ -53

أي اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد -وأظمؼمهتؿ سمؼماءة اًمِمٞمخ, :-إظم٤ٌمره ٟمّمٞمحتف ًمٚمرضمٚملم

ٙمٗمر إٓ سمام أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ف ٓ يُ ن  أُمـ هذا اعمٕمت٘مد واعمذه٥م و -♫اًمقه٤مب

ف أو سمٌمء ُمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م واًمٙمٗمر سمآج٤مت اهلل ورؾمٚمِ شمٙمٗمػم وم٤مقمٚمف, ُمـ اًمنمك إيمؼم 

ا ًمف ومٞمام وسمٚمقهمٝم٤م اعمٕمتؼم يمتٙمٗمػم ُمـ قمٌد اًمّم٤محللم ودقم٤مهؿ ُمع اهلل, وضمٕمٚمٝمؿ أندادً 

 قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن, ويمؾ   عٌ ٛمِ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واإلهلٞم٦م وهذا جُم  ,يًتح٘مف قمغم ظمٚم٘مف

اعم٠ًمخ٦م, سم٤ٌمب قمٔمٞمؿ يذيمرون ومٞمف طمٙمٛمٝم٤م اعمذاه٥م اعم٘مٚمدة, يٗمردون هذه ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ 

 .(350/صـ:0)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م...... ـها..كدة وي٘متْمٞمٝم٤م ويٜمّمقن قمغم اًمنم  وُم٤م يقضم٥م اًمر  

  ٚعا٥ط بني اهلل ٚخًك٘ألِْٗ  صضف ايعبار٠ يػري اهلِل

 اًمقؾم٤مئط قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: اقمٚمؿ أن   

شمٙمقن هذه اًمقؾم٤مئط شمٌٚمغ ديـ اهلل وذع اهلل, وهق ؿم٠من إنٌٞم٤مء  ٤م أنْ إُم   :أوٓه٤م 

 وؾم٤مئط اًمٕمٚمامء ومٝمؿ واؾمٓم٦م سملم إنٌٞم٤مء وظمٚم٘مف, يٌٚمٖمقّنؿ ديـ اهلل. :صم٤مٟمٞمٝم٤م واًمرؾمؾ.

  وؾم٤مئط شمٍمف هلؿ اًمٕم٤ٌمدة ُمـ همػم اهلل, وهق اعم٘مّمقد ذم هذا اًم٤ٌمب. :صم٤مًمثٝم٤م
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 َّ  : ا األٚىلفأ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ  ھژ :شمٕم٤ممم, ىم٤مل اهلل ومٝمل وؾم٤مئط طمؼٍّ  

   ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽  ﮼ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷  ﮶ ﮴﮵

قمراف: ژ           ېژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [.45-45]ٕا

 ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ  ائ ى ى

       حب  جب  يئ ىئ    مئ حئ جئ ی ی   ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ

   [.085-084]ـمـف: ژٻ ٻ ٻپ پ پ   پ      ٻ ٱ  مب  خب

ـ    ﮸ ﮷  ﮶ ﮵   ﮴  ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھژ٤مر: أهؾ اًمٜم  وىم٤مل شمٕم٤ممم قم

 [3-2]اعمٚمؽ: ژ              ﯁ ﯀﮿  ﮾ ﮽ ﮼   ﮻ ﮺ ﮹

 ڑ  ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  .

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ ک ک ک ک

وىم٤مل  [.00]اًمزُمر:ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں  ڱ ڱ

 گ  ک ک ک  ک  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ژشمٕم٤ممم: 

 [.32]إنٕم٤مم:ژ گ

 ٺ ڀ  ڀڀ ڀ پ پ  پ پ    ٻ  ٻ  ٻ   ٻژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹٹ

  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃڃ ڃ

 [.055-054]اًمٜم٤ًمء: ژ  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

٤م أمجع قمٚمٞمف أهؾ اعمٚمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم : وهذا ِم  ♫ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -51

ؾمؾ اًمذيـ ؿ يثٌتقن اًمقؾم٤مئط سملم اهلل وسملم قم٤ٌمده, وهؿ اًمر  ّم٤مرى4 وم٢مّن  واًمٜم  واًمٞمٝمقد 
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ـ اهلل أُمره وظمؼمه, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ٖمُ سمٚم    ڇ ڇ ڇ چ چژ قا قم

ـْ  4[05]ؾمقرة احل٩م: ژڍ ڇ  ـها.سم٢ممج٤مع أهؾ اعمٚمؾ. أنٙمر هذه اًمقؾم٤مئط ومٝمق يم٤مومرٌ  وُم

 .(084-088/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....................  .......................  

 َٔ ايٛعا٥ط املؾضٚع١: ١ايجاْٝٚأَا  

ومٛمـ أثٌتٝمؿ وؾم٤مئط سملم اًمرؾمقل وأُمتف يٌٚمٖمقّنؿ ويٕمٚمٛمقّنؿ وؾم٤مئط اًمٕمٚمامء  

 (.085/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى:اٟمٔمر ...... وي١مدسمقّنؿ وي٘متدون هبؿ وم٘مد أص٤مب ذم ذًمؽ.

 ٚأَا ايجايج١: ٚعا٥ط صضفت هلا ايعبار٠ َٔ رٕٚ اهلل   

 [.3]اًمًجدة: ژڈ ڎڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ: شمٕم٤ممماهلل ىم٤مل  

 .[50]إنٕم٤مم: ژ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژوىم٤مل شمٕم٤ممم:   

 ۉ ۅ  ۅ      ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ وىم٤مل شمٕم٤ممم  

 وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې   ې ې ې ۉ

ء:]ژ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۇئۆئ ۇئ   [.50-55اإلها

 ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  ٻ ٱ  يب  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  ی ی ی ىئ

 [.84-88]ؾمـ٠ٌم:ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ

وؾم٤مئط, يدقمقهؿ,  وإنٌٞم٤مءَ  : ومٛمـ ضمٕمؾ اعمالئٙم٦مَ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -50

ٟمقب, ي٠ًمخٝمؿ همٗمران اًمذ   اعمٜم٤مومع, ودومع اعمْم٤مر, ُمثؾ أنْ  ٥َم ٚمَ ويتقيمؾ قمٚمٞمٝمؿ, وي٠ًمخٝمؿ ضَم 

  ـها.وهداي٦م اًم٘مٚمقب, وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت, وؾمد اًمٗم٤مىم٤مت, ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم.

 (.083/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى ....... .................... ... .......................
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 ايتعبز مبا يٝػ مبؾضٚع ٚنٌ عبار٠ صضفت يػري اهلل عبخاْ٘ 

 ع ٚؽضنٞفٗٛ تعبز غري َؾضٚ

ـْ     ▲قَم٤مِئَِم٦َم قَم
ِ
ـْ َأطْمَدَث ذِم : »♀ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َُم

ـْ قَمِٛمَؾ قَمَٛماًل ًَمٞمَْس قَمَٚمٞمِْف َأُْمُرَٟم٤م وَمُٝمَق »وذم رواي٦م عمًٚمؿ: ش َأُْمِرَٟم٤م َهَذا َُم٤م ًَمٞمَْس ومِٞمِف وَمُٝمَق َرد   َُم

شَرد  
(0)
. 

ع ٓ إُمقر اًمتل ًمٞم٧ًم ُمًتح٦ٌم ذِم اًمنم   : وذًمؽ َأن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -58

٤م إمم اهلل ه٤م ـمري٘مً ٤مذُ ٘مرب هِب٤م إمم اهلل, وٓ ات  ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, وٓ اًمت  ٕمٌد هب٤م سم٤مشم  جيقز اًمت  

 ًٌ اهلل حيٌٝم٤م, أو حي٥م  يٙمقن اًمرضمؾ ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل وأطم٤ٌمئف, وٓ اقمت٘م٤مد أن   ٤م4 ٕنْ وؾمٌ

جيٕمؾ  ا قمٜمد اهلل وىمرسم٦م إًمٞمف, وٓ أنْ سمِف اًمرضمؾ ظمػمً  ٤مذه٤م يزدادات   أصح٤مهب٤م يمذًمؽ, أو أن  

   ـها.٤مئٌلم اعمريديـ وضمف اهلل, اًمذيـ هؿ أومْمؾ مـ ًمٞمس ُمثٚمٝمؿ.ؿمٕم٤مرا ًمٚمت  

 .(040/صـ:4-0)جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ.................... ... ...............

وآؾمتِمٗم٤مع سمِف : وومٞمٝمؿ ُمـ يٜمٔمؿ اًم٘مّم٤مئد ذم دقم٤مء اعمٞم٧م    ىم٤ملو -54

٤محللَم, ومٝمذا يمٚم ف ًمٞمس سمٛمنموع,  وآؾمتٖم٤مصم٦م, أو يذيمر ذًمؽ ذم وٛمـ ُمديح إنٌٞم٤مء واًمّم 

٦م اعمًٚمٛملم ٌ َد سمٕم٤ٌمدة ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم وٓ  وٓ واضم٥م, وٓ ُمًتح٥مٍّ سم٤مشم ٗم٤مق أئٛم  وُمـ شمٕم

ٌ ٦ًم, ومٝمق و٤مل  ُُمٌتدع سمدقم٦م ؾمٞم ئ٦م, ٓ سمدقم ٌ ٦م4 وهق يٕمت٘مده٤م واضم٦ٌم أو ُمًتح ٦م طمًٜم٦م, ُمًتح

يـ ٦م اًمد  ٓ  سمام هق واضم٥م أو ُمًتح٥م 4سم٤مشم ٗم٤مق أئٛم  ويمثػم ُمـ اًمٜم ٤مس 4 وم٢من  اهلل ٓ ُيٕمٌُد إ

ك ُمٜم٤مومع وُمّم٤مًمح, وحيتجقن قمٚمٞمٝم٤م سمحج٩م ُمـ ضمٝم٦م  يذيمرون ذم هذه إنقاع ُمـ اًمنم 

وق, أو ُِمـ ضمَٝم٦م اًمت ٘مٚمٞمد واعمٜم٤مُم٤مت وٟمحق ذًمؽ.  أي, أو اًمذ  وضمقاب ه١مٓء ُمـ اًمر 

 آطمتج٤مج سم٤مًمٜم ص  واإلمج٤مع.أطمدمه٤م:  :ـمري٘ملْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0002رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)8530رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)



  
 فٗٛ تعبز غري َؾضٚع ٚؽضنٞ 51

وق وآقمت٤ٌمر, سمٌٞم٤من ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗم٤ًمد, وم٢من  وم٤ًمد ذًمؽ  واًمث ٤ميِن:  اًم٘مٞم٤مس واًمذ 

  راضمح قمغم ُم٤م ئمـ ومٞمف ُمـ اعمّمٚمح٦م.

٤م إول:  ومٞم٘م٤مل: ىمد قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار واًمت قاشمر ُمـ ديـ اإلؾمالم وسم٢ممج٤مع ؾمٚمػ  َأُم 

تٝم٤م أن   ٦م وأئٛم  ٌل ف مل يٙمـ اًمٜم  وقمٚمؿ َأن  , ذًمؽ ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمًتح٥م إُُم 

يدقمقا اعمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء  ٤مس أنْ ُمـ إنٌٞم٤مء ىمٌٚمف, ذقمقا ًمٚمٜم   سمؾ وٓ أطمدٌ   ♀

٤محِللم, وٓ يًتِمٗمٕمقا هبؿ ٓ سمٕمد م٤مهتؿ وٓ ذم ُمٖمٞمٌٝمؿ, ومال ي٘مقل أطمد: ي٤م ُمالئٙم٦م واًمّم  

 .. .٤م أو يرزىمٜم٤م أو هيديٜم٤مٟمَ يٜمٍُمَ  ٤م أنْ ٜمَ اهلل اؿمٗمٕمقا زم قمٜمد اهلل, ؾمٚمقا اهلل ًمَ 

٤م ُمـ ذًمؽ, سمؾ أهؾ اًمٙمت٤مب ًمٞمس قمٜمدهؿ قمـ ينمقمقا ؿمٞمئً  ويمذًمؽ إنٌٞم٤مء ىمٌٚمف مل 

إنٌٞم٤مء ٟم٘مؾ سمذًمؽ, يمام أن  اعمًٚمٛملم ًمٞمس قمٜمدهؿ قمـ ٟمٌٞمٝمؿ ٟم٘مؾ سمذًمؽ, وٓ ومٕمؾ هذا 

أطمد ُمـ أصح٤مب ٟمٌٞمٝمؿ, واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وٓ اؾمتح٥م ذًمؽ أطمد ُمـ أئٛم٦م 

اعمًٚمٛملم, ٓ إئٛم٦م إرسمٕم٦م, وٓ همػمهؿ, وٓ ذيمر أطمد ُمـ إئٛم٦م ٓ ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م 

..ومل يٙمـ أطمد .قمٜمد ىمؼمه ♀ي٠ًمل اًمٜمٌل  ًتح٥م ٕطمد أنْ ف يُ وٓ همػمه٤م أن  

, وٓ ىمؼم اخلٚمٞمؾ, وٓ ىمؼم أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء, ♀ُمٜمٝمؿ ي٠ميت إمم ىمؼم اًمرؾمقل 

 ٕمدو, أو يمثرة اًمذٟمقب.ُم٤من, أو ىمقة اًمومٞم٘مقل: ٟمِمٙمق إًمٞمؽ ضمدب اًمز  

٤م, أو ُٕمتؽ أن يرزىمٝمؿ, أو يٜمٍمهؿ, أو يٖمٗمر هلؿ4 سمؾ هذا ٜمَ وٓ ي٘مقل: ؾمؾ اهلل ًمَ  

وُم٤م يِمٌٝمف ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م اًمتل مل يًتحٌٝم٤م أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, ومٚمٞم٧ًم واضم٦ٌم, 

ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم, وٓ ُمًتح٦ٌم, ومٝمل سمدقم٦م  ٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ويمؾ سمدقم٦مٍ وٓ ُمًتح٦ٌم سم٤مشم  

 .(051/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................ـهاؾمٞمئ٦م, وهل والًم٦م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم.
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 ايعبارات َبٓاٖا ع٢ً ايتٛقٝف

قمٚمٞمف سملم أئٛم٦م اًمديـ  ٌؼ ٗمَ ُمت   ومٝمذا أصٌؾ  ٤مجلٛمٚم٦موسم :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -53

اًمٕم٤ٌمدات ُمٌٜم٤مه٤م قمغم شمقىمٞمػ اًمرؾمقل وـم٤مقم٦م أُمره وآىمتداء سمف ومال يٙمقن رء قم٤ٌمدة  أن  

٤م وُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمًتح٥م ومٚمٞمس ٤م أو ُمًتحًٌ ينمقمف اًمرؾمقل ومٞمٙمقن واضمًٌ  إٓ أنْ 

ـ   وإنْ  ,وُمـ اقمت٘مد ُمثؾ ذًمؽ قم٤ٌمدة يم٤من ضم٤مهالً  ,اعمًٚمٛملم ٗم٤مقسمٕم٤ٌمدة سم٤مشم   ذًمؽ  أن   فم

  ـها..٤م٤م أو ُمًتحًٌ شمٕمٔمٞمؿ اعمنموع ٓيٙمقن إٓ واضمًٌ  وم٢من   4جي٥م شمٕمٔمٞمٛمف  عمـشمٕمٔمٞماًم 

 .(015/صـ:5) ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ......... .................... ... .......................

 ايتعبٝز يػري اهلل   

يمٕمٌد قمٛمرو  ,ٗم٘مقا قمغم حتريؿ يمؾ اؾمؿ ُمٕمٌد ًمٖمػم اهلل: اشم  ♫ىم٤مل سمـ طمزم  -55

 .(053)صـ:ُمراشم٥م اإلمج٤مع.....ـها..(0)وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ طم٤مؿم٤م قمٌد اعمٓمٚم٥م ,وقمٌد اًمٙمٕم٦ٌم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وٓ وضمف ًمتخّمٞمص أِب حمٛمد اسمـ طمزم ذًمؽ سمٕمٌد اعمٓمٚم٥م ظم٤مص٦م, ♫ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ (0)

وم٘مد يم٤من أصح٤مسمف يًٛمقن سمٕمٌد ؿمٛمس, وسمٜمل قمٌد اًمدار سم٠مؾمامئٝمؿ, وٓ يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٌل 

حتٗم٦م ـها.ذًمؽ. وم٤ٌمب اإلظم٤ٌمر أوؾمع ُمـ اإلٟمِم٤مء ومٞمجقز ومٞمف ُم٤م ٓ جيقز ذم اإلٟمِم٤مء. ♀

 : وم٢مْن ىمٚم٧م:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمدذم ♫(. وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف003-004)صـ:اًمقدود

ز اًمتًٛمٞم٦م سمٕمٌد اعمٓمٚم٥م, ومٙمٞمػ جيقز ظمالومف؟  إذا يم٤من اسمـ طمزم ىمد طمٙمك اإلمج٤مع قمغم ضمقا

ز ذًمؽ سمٕمٌد اعمٓمٚم٥م:قلت وم٢من  ًمٗمٔمف: اشمٗم٘مقا  4يمالم اسمـ طمزم ًمٞمس سحًي٤م ذم طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع قمغم ضمقا

ؾ, وقمٌد قمٛمرو, وقمٌد اًمٙمٕم٦ٌم, وُم٤م أؿمٌف قمغم حتريؿ يمؾ اؾمؿ ُمٕمٌد ًمٖمػم اَّلّل, يمٕمٌد اًمٕمزى, وقمٌد هٌ

ذًمؽ طم٤مؿم٤م قمٌد اعمٓمٚم٥م. واشم ٗم٘مقا قمغم إسم٤مطم٦م يمؾ اؾمؿ سمٕمد ُم٤م ذيمرٟم٤م ُم٤م مل يٙمـ اؾمؿ ٟمٌل, أو اؾمؿ ُمٚمؽ 

ده طمٙم٤مي٦م اخلالف ومٞمف, ويٙمقن اًمت٘مدير: اشمٗم٘مقا قمغم حتريؿ إمم آظمر يمالُمف. ومٞمحتٛمؾ أن    =...........ُمرا
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ًٛمٞم٦م سمٕمٌد : وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم حتريؿ اًمت  ♫وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل  -66

  ـها..وقمٌد اًمٙمٕم٦ٌم ,وقمٌد احلًلم ,وقمٌد قمكم ,وقمٌد اعمًٞمح ,ٌل وقمٌد اًمرؾمقلاًمٜم  

 .(548)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد .......... .................... ... .......................

  طًب إال َٜٓ٘ال  َا ال ٜكزص عًٝٗا إال اهلل عبخاْ٘

ٓ يٓمٚم٥م إٓ ُمٜمف وُمـ ـمٚمٌٝم٤م ُمـ همػمه يم٤من ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف  

إُمقر اًمتل ٓ ي٘مدر اًمدقم٤مء وآؾمتٖم٤مصم٦م وآؾمتٕم٤مذة وآؾمتٕم٤مٟم٦م( ذم يم)ُمنميًم٤م ذيًم٤م أيمؼم 

 قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف

 ﮹ ﮸   ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھژ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

         ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽  ﮼  ﮻ ﮺

 [.42]اًمزُمر: ژ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  4يمؾ اؾمؿ ُمٕمٌد ًمٖمػم اَّلّل طم٤مؿم٤م قمٌد اعمٓمٚم٥م, أي = ؿ مل يتٗم٘مقا قمغم حتريٛمف, سمؾ اظمتٚمٗمقا وم٢مّن 

ف ىم٤مل سمٕمده: واشم ٗم٘مقا قمغم إسم٤مطم٦م يمؾ اؾمؿ سمٕمد ُم٤م ذيمرٟم٤م إمم آظمره. ويٙمقن اعمراد طم٤مؿم٤م قمٌد وي١ميده أن  

 ومٞمف, وقمغم شم٘مدير أن  اعمٓمٚم٥م, ومال أطمٗمظ ُم٤م ىم٤مًمقا ومٞمف, ويٙمقن ؾمٙمقشًم٤م ُمٜمف قمـ طمٙم٤مي٦م إمج٤مقًم٤م, أو ظمالف 

ومٚمٞمس يمؾ ُمـ طمٙمك إمج٤مقًم٤م يًٚمؿ ًمف, وٓ يمؾ إمج٤مع يٙمقن .ُمراده طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع ُمـ ضمقاز ذًمؽ,

ٜم٦م وم٤مصٚم٦م سملم اعمتٜم٤مزقملم؟ وهم٤مي٦م طمج٦م ُمـ أضم٤مزه ىمقًمف   ً طمج٦م أجًْم٤م, ومٙمٞمػ واخلالف ُمقضمقد, واًم

قمٌد اعمٓمٚم٥م. وىمد شم٘مدم  ح٤مسم٦م اؾمٛمفوٟمحقه, أو أن  سمٕمض اًمّم  .شأن٤م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م»قمٚمٞمف اًمًالم:

ز اًمت ًٛمٞم٦م سمف ًمٙم٤من ش أن٤م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م» اجلقاب قمـ ذًمؽ, وأجًْم٤م ومٚمق يم٤من ىمقًمف: طمج٦م قمغم ضمقا

ز اًمتًٛمٞم٦م سمٕمٌد ُمٜم٤مف, وًمٙمـ ومرق ش إٟمام سمٜمق ه٤مؿمؿ, وسمٜمق قمٌد ُمٜم٤مف رء واطمد»ىمقًمف: طمج٦م قمغم ضمقا

-0852 /صـ:8) اًمٕمزيز احلٛمٞمدشمٞمًػم ـها. اإلظم٤ٌمر سمذًمؽ قمٛمـ هق اؾمٛمف. سملم إٟمِم٤مء اًمتًٛمٞم٦م وسملم

0853.) 
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 تل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل ٓ شمٓمٚم٥ُم إُمقر اًم   : إن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -50

إمم ؾم٤مقمتل هذه أطمًدا ُمـ قمٚمامء  ٛم٧ُم ٚمِ ٤م قمَ قمٚمٞمف سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم, وُمَ  ٌؼ ٗمَ ت  , ُمُ فُ ٜمْ إٓ ُمِ 

 .(501 /صـ:8)آؾمتٖم٤مصم٦م...........ـها.اعمًٚمٛملم اًمذيـ يًتح٘مقن اإلومت٤مء ٟم٤مزع ذم هذا.

٤م ُمـ أىمر  ♫وىم٤مل -52  ف ٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ُمـ ؿمٗم٤مقمتِ تَ سمام صم٧ٌم سم٤مًمٙمِ  : وأُم 

ٓ   يدقمك إٓ اهلل, وأن   واًمتقؾمؾ سمف وٟمحق ذًمؽ, وًمٙمـ ىم٤مل: ٓ إُمقر اًمتل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إ

ّٓ ُمِ  , ُمثؾ همٗمران اًمذٟمقب, وهداي٦م اًم٘مٚمقب, وإٟمزال اعمٓمر, وإٟم٤ٌمت فُ ٜمْ اهلل, ومال شمٓمٚم٥م إ

  ـها.٤م.٤مت, وٟمحق ذًمؽ, ومٝمذا ُمّمٞم٥م ذم ذًمؽ, سمؾ هذا م٤م ٓ ٟمزاع ومٞمف سملم اعمًٚمٛملم أجًْم ٌَ اًمٜم  

 .(838/صـ:0)آؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرد قمغم اًمٌٙمري........... ......... .......................

ؿ ٓ ُم٤م ٟمٗمل قمٜمف وقمـ همػمه ُمـ إنٌٞم٤مء واعم١مُمٜملم, وهق أّن   : وم٢من  ♫ىم٤ملو -53

يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٕمد اعمقت ؿمٞمًئ٤م, وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٖمٞم٦ٌم ؿمٞمًئ٤م, ٓ سمٚمٗمظ آؾمتٖم٤مصم٦م, وٓ 

 ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم, طمٙمؿ صم٤مسم٧ٌم آؾمتٕم٤مذة, وٓ همػم ذًمؽ, وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ 

 .(503/صـ:8)آؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرد قمغم اًمٌٙمري..............ـها.ص وإمج٤مع قمٚمامء إُم٦م.سم٤مًمٜم  

: ومٛمـ ضمٕمؾ اعمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء وؾم٤مئط, يدقمقهؿ, ويتقيمؾ ♫وىم٤مل -01

وهداي٦م ٝمؿ همٗمران اًمذٟمقب, ي٠ًمخُ  قمٚمٞمٝمؿ, وي٠ًمخٝمؿ ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع, ودومع اعمْم٤مر, ُمثؾ أنْ 

 . . . . .....  ـها.اًمٗم٤مىم٤مت, ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم. اًم٘مٚمقب, وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت, وؾمد  

 .(083/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................................ .................... . .

 

(    ) 
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 اختاس األعباب

 َيُقوُل: ♀َيُقوُل َشِمْعُت َرُشوَل اهلل    وعن ُعْقَبَة ْبَن َعاِنٍر  

ـْ شَمَٕمٚم  »  .(0)«َؼ َتٞمَٛم٦ًم وم٘مد أَذكَُم

ـْ اسمـ ُمًٕمقد       وقَم
ِ
إِن  » َيُقوُل  ♀ ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اَّلل 

كٌ  ىَمك َواًمت اَمئَِؿ َواًمت َقًَم٦َم ِذْ «اًمر 
 (8)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُمـ 403/صـ:00(, واًمٓمؼماين)803/صـ:3(, واحل٤ميمؿ)055/صـ:3أظمرضمف أمحد) :حغٔ (0)

ـمريؼ يزيد سمـ ُمٜمّمقر, قمـ ُدظَملْم احلجري, قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ُمرومققًم٤م: ويزيد سمـ أِب ُمٜمّمقر ىم٤مل ومٞمف 

صم٘م٦م. وصححف إًم٤ٌمين  :٘مري٥ماًمتأبق طم٤مشمؿ: ٓسم٠مس سمف.ـها و ُدظَملْم احلجري ىم٤مل احل٤مومظ ذم

  .(338رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد(, وطمًٜمف اًمقادقمل ذم338رىمؿ:)اًمّمحٞمح٦مذم

( ُمـ ـمريؼ إقمٛمش, قمـ قمٛمرو 4224رىمؿ:(, أبقداود)420/صـ:0أظمرضمف أمحد) :حغٔ (8)

ة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد, قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد. ا سمـ ُمرة, قمـ حيٞمك اجلزار, قمـ اسمـ أظمل زيٜم٥م اُمرأ

( 4541رىمؿ:(, وقمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م )413/صـ:3)اًمؽمهمٞم٥مواسمـ أظمل زيٜم٥م جمٝمقل ىم٤مًمف اعمٜمذري ذم

( أن ف ي٘م٤مل ًمف هذا وهذا 325/صـ:43-85/صـ:40)هتذي٥م اًمٙماملاسمـ أظم٧م زيٜم٧م وذيمر اعمزي ذم

(, ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م, قمـ إقمٛمش 300/صـ:3أظمرج احلدي٨م احل٤ميمؿ) تٓبٝ٘: وم٤مهلل أقمٚمؿ.

قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد4 وهق وهؿ4 ٕن ف اسمـ أظمل قمٌد اهلل سمـ  :اسمـ أظمل زيٜم٥م ُمٙم٤منسمف, ًمٙمـ 

 احت٤مف اعمٝمرة, وحمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمٜمد احل٤ميمؿ ُمًٚمٛم٦م, واًمتّمقي٥م ُمـ◙ُمًٕمقد

( ُمـ ـمريؼ أِب 04/صـ:2) اعمّمٜمػ( وهق جمٝمقل. وأظمرضمف اسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم ذم550/صـ:01)

ضم٤مُمع قمـ اسمـ ُمًٕمقد. وأبق قمٌٞمدة مل يًٛمع ُمـ أبٞمف يمام ذم ُمٕم٤موي٦م, قمـ إ قمٛمش, قمـ أِب قمٌٞمدة

( ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ ُمٝمران, صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ 800/صـ:3) ٚي٘ ؽاٖز عٓز اذتانِ. اًمتحّمٞمؾ

ئٞمؾ, قمـ ُمٞمنة سمـ طمٌٞم٥م, قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو, قمـ ىمٞمس سمـ اًمًٙمـ إؾمدي, ىم٤مل  ُمقؾمك, صمٜم٤م إها

 =.................احلدي٨م. وأمحد سمـ ُمٝمران مل يقصم٘مف ُمٕمتؼم دظمؾ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمغم اُمرأة.....
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ُرَوْيِٗمُع ًَمَٕمؾ  َي٤م »: ♀ ىَم٤مَل ىَم٤مَل زَم َرؾُمقُل اهلل    وقمـ ُرَوْيِٗمع 

ـْ قَمَ٘مَد حِلْٞمََتُف َأْو شَمَ٘مٚم َد َوشَمًرا َأِو اؾْمَتٜمَْجك سمَِرضِمٞمِع َداسم ٦ٍم َأْو  وَم٠َمظْمؼِمِ اًمٜم ٤مَس َأن   احلٞم٤َمَة ؾَمَتُٓمقُل سمَِؽ  َُم

ًدا 4قَمْٔمؿٍ  «ُِمٜمُْف َِرىءٌ  وَم٢مِن  حُمَٛم 
(0)

. 

ُه َأن ُف أ   َبِشٍر األَْىَصاِري   عن أيبو   ♀ يَم٤مَن َُمَع َرؾُمقِل اهللظْمؼَمَ

ـْ َوشَمٍر َأْو ىماَِلَدٌة إِٓ   أنْ »: َرؾُمقًٓ  وَم٠َمْرؾَمَؾ  رِم سَمْٕمِض َأؾْمَٗم٤مِرهِ  ٦ٌَِم سَمِٕمػٍم ىماَِلَدٌة ُِم ٌَْ٘ملَم  ذِم َرىَم َٓ َي

«ىُمٓمَِٕم٧ْم 
(8)

.

ُب » :ىم٤مل ♀رؾمقل اهلل  أن      ِب هريرةأ قمـو  َٓ ُيَ٘مر  إِن  اًمٜم ْذَر 

ـِ  ـِ اسْم ٌَِخٞمِؾ ُِم ـَ اًْم ـِ اًمٜم ْذُر ُيَقاومُِؼ اًْمَ٘مَدَر, وَمٞمُْخَرُج سمَِذًمَِؽ ُِم َرُه ًَمُف, َوًَمِٙم ـِ اهلُل ىَمد  آَدَم ؿَمٞمْئ٤ًم مَلْ َيُٙم

ٌَِخٞمُؾ ُيِريُد َأْن خُيِْرَج  ـِ اًْم  .(4) شَُم٤م مَلْ َيُٙم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, ومل  405/صـ:0)اًمٚم٤ًمن(, واسمـ طمجر ذم35/صـ:0)أظم٤ٌمر أصٌٝم٤منذم ذيمره أبقٟمٕمٞمؿو  =

وطمًٜمف اًمقادقمل  ,(440رىمؿ:)اًمّمحٞمح٦مشمٕمديؾ. وصححف إًم٤ٌمين ذم يذيمره سمجرح وٓ

 (.241رىمؿ:) اًمّمحٞمح اعمًٜمدذم

(, وهمػمهؿ ُمـ ـمرٍق قمـ اعمٗمْمؾ 45رىمؿ:(, وأبق داود)012/صـ:3أظمرضمف أمحد) :صخٝح (0)

سمـ ومْم٤مًم٦م, اعمٍمي قمـ قمٞم٤مش اًم٘مت٤ٌمين, أن ؿمٞمٞمؿ سمـ سمٞمت٤من أظمؼمه, أن ف ؾمٛمع ؿمٞم٤ٌمن أن ف ؾمٛمع رويٗمع 

وؿمٞم٤ٌمن ومٞمف ضمٝم٤مًم٦م ًمٙمـ ىمد ؾَمِٛمَٕمُف ؿمٞمٞمؿ, قمـ رويٗمع ُمـ همػم واؾمٓم٦م4 وم٠مظمرج اًمٜم ٤ًمئل  ومذيمره.

(ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م, قمـ طمٞمقة سمـ ذيح, قمـ قمٞم٤مش سمـ قم٤ٌمس, 045-045صـ:/2)اًمٙمؼمىذم

ـُ هلٞمٕم٦م يمام  اًم٘مت٤ٌمين, قمـ ؿمٞمٞمؿ طمدصمف أن ف ؾمٛمع رويٗمع احلدي٨م ومذيمره. وطمٞمقة سمـ ذيح صم٘م٦م, وشم٤مسمٕمف اسم

-55رىمؿ:) صحٞمح ؾمٜمـ أِب داود(, وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم012/صـ:3)ُمًٜمد أمحدذم

50.) 

 (, واًمٚمٗمظ ًمف. 8005رىمؿ:(, وُمًٚمؿ) 4115رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 (. 0531رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5533رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (4)



  
 اس األعباباخت 57

ِل   أنف ىم٤مل: ¶ وقمـ اسمـ قمٛمر   ـِ اًمٜم ْذِر, إِن  اًمٜمٌ   ♀َأَومَلْ ُيٜمَْٝمْقا قَم

ٌَِخٞمؾِ »ىَم٤مَل:  ـَ اًم َتْخَرُج سم٤ِمًمٜم ْذِر ُِم ًْ ُر, َوإِٟم اَم ُي ُم ؿَمٞمْئ٤ًم َوَٓ ُي١َمظم   .(0)شإِن  اًمٜم ْذَر َٓ ُيَ٘مد 

  : أن     قمـ أِب ُهَرْيَرةَ و 
ِ
 ,َٓ قَمْدَوى»ىَم٤مَل:☻َرؾُمقل اهلل

ةَ  ظمرضم٤مهأشَوَٓ َصَٗمرَ  ,َوَٓ َه٤مَُم٦مَ  ,َوَٓ ـمػَِمَ
 هريرةُمـ طمدي٨م أِب شَوَٓ َٟمْقءَ » :زاد ُمًٚمؿ. (8)

 .(3)   ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر شَوَٓ هُمقَل »و (4)  

ـْ َأنَس و  ـِ َُم٤مًمٍِؽ,قَم ٓ قَمْدَوى, َوَٓ : »♀, ىم٤مل رؾمقل اهلل ◙سْم

ٌُٜمِل اًْمَٗم٠ْمُل ىَم٤مًُمقا َوَُم٤م اًْمَٗم٠ْمُل ىَم٤مَل  َة َوُيْٕمِج ٦ٌَمٌ ـمػَِمَ شيَمٚمَِٛم٦ٌم ـَمٞم 
(5). 

ُٕمقدٍ  قمٌداًمٚمف قمـو  ًْ ـِ َُم ٌك »: ♀ىم٤مل رؾمقل اهلل     سْم ُة ِذْ اًمٓم ػَمَ

كٌ  ُة ِذْ شاًمٓم ػَمَ
(5)
. 

 :ايزالي١ َٔ اذتزٜح األٍٚ ٚايجاْٞ ُِ٘ٚد 

ًٌ  ٤4م٤م ذقمٞمًّ ومٝمل ًمٞم٧ًم ؾمًٌٌ  قًم٦م ذكٛمٞمٛم٦م و اًمت  اًمت   سمٞم٤من أن    ٤م ح٤م ٤م ذقمٞمًّ ومٚمق يم٤مٟم٧م ؾمٌ

ًٌ  ٧ِم َّن    .سمؾ ُٕمرت هب٤م ٤4ماًمنميٕم٦م قمـ ات٤مذه٤م ؾمٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري. 0543رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5538رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (. 8881رىمؿ:(, وُمًٚمؿ )5010رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مر ي) (8)

 (. 8881رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (4)

 (. 8888رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (3)

 (.8883رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5005-5055رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري)( 5)

رىمؿ: (, واسمـ ُم٤مضم٦م )0503رىمؿ:(, واًمؽمُمذي)4301رىمؿ:أظمرضمف أبق داود) .صخٝح (5)

(, وهمػمهؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ, قمـ قمٞمًك سمـ قم٤مصؿ, قمـ زر 423/صـ:0(, وأمحد)4542

(, 341رىمؿ:)اًمّمحٞمح٦مإًم٤ٌمين ذمسمـ طمٌٞمش, قمـ قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد, وصححف اًمٕمالُم٦م ا

 (.252رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمدواًمقادقمل ذم
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 :ٚٚد٘ ايزالي١ َٔ اذتزٜح ايجايح ٚايضابع 

ًمدومع  ف ؾم٥ٌٌم ٤م يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمت٘مدون أن  ح   رر سم٘مٓمع ذًمؽ اًمقشمَ ُمَ ع أَ اًمنم   أن  

 .(0)اًمٕملم

 :ارؼالي١ َٔ اذتزٜح ارتاَػ ٚايغَّٚٚد٘ ايزَّ 

 .(8)٤مه ؾمًٌٌ ات٤مذِ  ّنك اًمنمع قمـ٤م ذر ح٤م مل يٙمـ ؾمًٌٌ اًمٜم   وهق أن   

 :ٚٚد٘ ايزالي١ َٔ ايبك١ٝ 

 .فمن جعلها شببا وقع يف الرشك الطرة مما ىفى الرش  شببوته أن   

هذا ُمـ مجٚم٦م إؾم٤ٌمب اًمتل شمٗمٕمؾ قمغم  وُمٕمٚمقم أن   :♫ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -00

رء قمغم ضمٝم٦م  قيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم قمز و ضمؾ, ٓ يٓمٚم٥م ُمـ خمٚمقق٥ًٌم, ُمع اًمت  اًمت   ضمٝم٦مِ 

وإذا يم٤من  .اَل قمَ وَ  ب ضمؾ  آؾمت٘مالل ُمـ ظمّم٤مئص اًمر   وم٢من   ٠4مثػمف ُمًت٘مؾ سم٤مًم٘مدرة واًمت  أن  

 (.423صـ:/0) آؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرد قمغم اًمٌٙمري ........... ـها....(4)هذا اًمقضمف ُمتٗمً٘م٤م قمٚمٞمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومٞمٝم٤م  ٕن   4ىمٓمع اًمقشمر وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أن   ,احلدي٨م ُمٕمٜمك وهذا آؾمتدٓل قمغم أطمد وضمٝمل (0)

 واهلل أقمٚمؿ. .أضمراس

 ٝمل ًمٙمقٟمف ىمد ئمـ سمٕمض اجلٝمٚم٦م أن  وحيتٛمؾ أن  اًمٜم  : ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض:♫ىم٤مل اًمٜمقوي (8)

ومٜمٝمك قمٜمف ظمقوًم٤م ُمـ ضم٤مهؾ يٕمتٛمد ذًمؽ وؾمٞم٤مق احلدي٨م  4ويٛمٜمع ُمـ طمّمقل اعم٘مدر ,ذر يرد اًم٘مدراًمٜم 

 (.0531-0543رىمؿ:)ذح ُمًٚمؿ.ي١ميد ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ

ده م٤م اشم  ًم٘مؾ هذا اًمٜم ( 4) قمٚمٞمف هق وظمّمٛمف واًمذي فمٝمر زم واهلل أقمٚمؿ أن ف  َؼ ٗمَ إلمج٤مع حيتٛمؾ أن  ُمرا

 ُمـ سم٤مب اإلمج٤مع واهلل اعمقومؼ. 
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  أٚ غري ؽضعٞ اختاس األعباب إَا إٔ ٜهٕٛ ؽضعٝا 

  :ؽضٚطي٘ ثالث١  فايؾضعٞ 

وهذا اًم٤ٌمب يتقىمػ ومٝمٛمف قمغم ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم  :♫ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي 

 :ذم إؾم٤ٌمب صمالصم٦م أُمقر يٕمرف ف جي٥م قمغم اًمٕمٌد أنْ أن   :وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م إؾم٤ٌمب

ًٌ  أنْ  :أطمده٤م  .ا٤م أو ىمدرً ف ؾم٥ٌم ذقمً أن   ٧َم ٤م إٓ ُم٤م صمٌَ ٓ جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م ؾمٌ

ف ُمع ىمٞم٤مُمِ  ,سمؾ يٕمتٛمد قمغم ُمًٌٌٝم٤م وُم٘مدره٤م ,د اًمٕمٌد قمٚمٞمٝم٤مٓ يٕمتٛمِ  أنْ  :صم٤مٟمٞمٝم٤م

 .٤مومع ُمٜمٝم٤مف قمغم اًمٜم  وطمرِص  ,سم٤معمنموع ُمٜمٝم٤م

٤م ُمرشمٌٓم٦م سم٘مْم٤مء اهلل وم٢مّن   ٧4م وىمقي٧مٛمَ ٔمُ إؾم٤ٌمب ُمٝمام قمَ  أن   يٕمٚمؿَ  أنْ  :ٝم٤مثُ صم٤مًمِ 

ؿم٤مء أب٘مك ؾمٌٌٞمتٝم٤م  إنْ  :واهلل شمٕم٤ممم يتٍمف ومٞمٝم٤م يمٞمػ يِم٤مء ,(0)وىمدره ٓ ظمروج هل٤م قمٜمف

ضم٤مري٦م قمغم ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف ًمٞم٘مقم هب٤م اًمٕم٤ٌمد ويٕمرومقا سمذًمؽ ت٤مم طمٙمٛمتف طمٞم٨م رسمط 

ؿم٤مء همػمه٤م يمٞمػ يِم٤مء ًمئال يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م  وإنْ  ,اعم٤ًٌٌمت سم٠مؾم٤ٌمهب٤م واعمٕمٚمقٓت سمٕمٚمٚمٝم٤م

ومٝمذا هق  ,ٍمف اعمٓمٚمؼ واإلرادة اعمٓمٚم٘م٦م هلل وطمدهاًمت   وأن   ,اًمٕم٤ٌمد وًمٞمٕمٚمٛمقا يمامل ىمدرشمف

 .(8)ـها.ضم٥م قمغم اًمٕمٌد ذم ٟمٔمره وقمٛمٚمف سمجٛمٞمع إؾم٤ٌمباًمقا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ¶وذم طمدي٨م ضَم٤مسمِرٍ ( 0)
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل  َدَواٌء, وَم٢ِمَذا »َأن ُف ىَم٤مَل:  ,♀, قَم

ٍ
ًمُِٙمؾ  َداء

 قَمز  َوضَمؾ  
ِ
َ سم٢ِِمْذِن اهلل  سَمَرأ
ِ
اء وم٘مٞمد ٟمٗمع اًم٥ًٌم سم٘مْم٤مء اهلل  4(8813 رىمؿ:)رواه ُمًٚمؿ .شُأِصٞم٥َم َدَواُء اًمد 

 وىمدره.

  .واًمٜم ٘مؾ اًمذي ؾمٞم٠ميت ُمـ ٟمٗمس اعمّمدر ,(34)صـ: اًم٘مقل اًمًديد (8)
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 ٚايكزصايؾضع :طضٜكإ ٚطضٜل اثبات األعباب ايصخٝخ١ 

  :فايؾضع 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژيم٘مراءة اًم٘مرآن ومٞمف ؿمٗم٤مء ًمٚمٜم٤مس 

وةاء كام قال الُّ   ةُ واحلب  , ژہ ہ ۀژوا لعُّل كقوله تعاىل, ژھ

ـْ »:♀  ؿِمَٗم٤مٌء ُِم
ِ
ْقَداء  ً ٌ ٦ِم اًم ٤ممَ احْل  ً  إِٓ  اًم

ٍ
  .ويرها نن األةلة(0)«يُمؾ  َداء

 :فً٘ ؽضٚط صَزٚأَا ايَك 

... يٙمقنَ  أنْ  : وًمٙمـ ٓسمد  ♫ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم  ـها. أثره فم٤مهًرا وُم٤ٌمًذا

  (.812/صـ:0)اًم٘مقل اعمٗمٞمد
٤م ُمٕمٚمقم وم٢مّن   4يم٤مًمٕمالضم٤مت اًمٓمٌٞم٦م(8)آظمر: أن شمٙمقن ضم٤مئزة هٜم٤مك ذطو قلت: 

يمام ًمق ضمرسمٜم٤م هذا  :   ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم .ًمتقومر اًمنموطة ضم٤مئز ومٝمل جرسم٦مٟمٗمٕمٝم٤م سم٤مًمت  

 .(4)ـهااًمٌمء ومقضمدٟم٤مه ٟم٤مومًٕم٤م ذم هذا إمل أو اعمرض.

 ايكغِ ايجاْٞ غري املؾضٚع: 

 :وشمٗمّمٞمٚمف قمغم اًمت٤مزم, وهذا حيّمؾ إذا اظمتؾ أطمد اًمنموط اعمت٘مدُم٦م

ومٝمذا ذك  وشمٕم٤مممويٕمتٛمد قمٚمٞمف اؾمت٘مالٓ ُمـ دون اهلل ؾمٌح٤مٟمف  يتخذ اًم٥ًٌم أنْ  

ٚم٘م٦م أو اخلٞمط أو إذا قمٚمؿ ذًمؽ ومٛمـ ًمٌس احلِ  :♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي . أيمؼم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5522رىمؿ:قمٜمد ُمًٚمؿ) ¶ضم٤مء قمـ أِب هريرة وقم٤مئِم٦م  (0)

ُِمل  : واًمدًمٞمؾ طمدي٨م (8) ٍؾ احْلَْيَ
ـَ ؾُمَقْيٍد اجْلُْٕمِٗمل  ◙َوائِ , ؾَم٠َمَل ◙, َأن  ـَم٤مِرَق سْم

ـِ اخْلَْٛمِر, وَمٜمََٝم٤مُه  ♀اًمٜم ٌِل   , وَمَ٘م٤مَل:  -َأْو يَمِرهَ -قَم
ِ
َواء اَم َأْصٜمَُٕمَٝم٤م ًمِٚمد  إِٟم ُف »َأْن َيّْمٜمََٕمَٝم٤م, وَمَ٘م٤مَل: إِٟم 

, َوًَمِٙمٜم ُف َداءٌ 
ٍ
  .شًَمٞمَْس سمَِدَواء

 .(812/صـ:0)اًم٘مقل اعمٗمٞمد (4)
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 ف إنْ ٕن   4ف ىمٌؾ ٟمزوًمف وم٘مد أذكٕمِ أو دومْ  ,فا سمذًمؽ رومع اًمٌالء سمٕمد ٟمزوًمِ ٟمحقمه٤م ىم٤مصدً 

وهق ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م طمٞم٨م اقمت٘مد  ,إيمؼم اومٕم٦م اًمراومٕم٦م ومٝمذا اًمنمكُ ٤م هل اًمد  اقمت٘مد أّن  

ؼ سمف ىمٚمٌف وذك ذم اًمٕمٌقدي٦م طمٞم٨م شم٠مخف ًمذًمؽ وقمٚم  , دسمػم٤م ُمع اهلل ذم اخلٚمؼ واًمت  ذيٙمً 

 (.34)صـ:اًم٘مقل اًمًديد .......................................ـها.ًمٜمٗمٕمف ٤م ورضم٤مءً ـمٛمٕمً 

ًٌ  ذ اًم٥ًٌموإن ات    سمٞمد واًمي ٗمع اًمٜم   ُمع اقمت٘م٤مده أن   ٤م٤م وٓ ىمدريًّ ٤م ذقمٞمًّ وًمٞمس ؾمٌ

ـْ شَمَٕمٚم َؼ َتٞمَٛم٦ًم وم٘مد أَذك» :طمدي٨مًمٕمٛمقم  ذك أوٖمرومٝمذا اهلل  إِن  »وطمدي٨م  .(0)شَُم

كٌ  ىَمك َواًمت اَمئَِؿ َواًمت َقًَم٦َم ِذْ   .(8)شاًمر 

ـْ  هُ اومع وطمدَ ٤مومع اًمر  اهلل هق اًمٜم   اقمت٘مد أن   وإنْ  :♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي   وًمٙم

وهذا  ,٤م٤م ؾمًٌٌ ٤م وٓ ىمدريًّ ٤م ذقمٞمًّ ضمٕمؾ ُم٤م ًمٞمس ؾمًٌٌ  الء وم٘مد٤م يًتدومع هب٤م اًمٌَ ٤م ؾمًٌٌ هَ اقمت٘مدَ 

   .ع وقمغم اًم٘مدرقمغم اًمنم   ويمذٌب  حمرمٌ 

وُم٤م ّنك قمٜمف ومٚمٞمس ُمـ إؾم٤ٌمب  ,ٝملف يٜمٝمك قمـ ذًمؽ أؿمد اًمٜم  وم٢مٟم   4أُم٤م اًمنمع 

 .٤مومٕم٦ماًمٜم  

تل حيّمؾ هب٤م ومٚمٞمس هذا ُمـ إؾم٤ٌمب اعمٕمٝمقدة وٓ همػم اعمٕمٝمقدة اًم   ٤م اًم٘مدروأُم    

ف ٓ وم٢مٟم   ,ويمذًمؽ هق ُمـ مجٚم٦م وؾم٤مئؾ اًمنمك .وٓ ُمـ إدوي٦م اعم٤ٌمطم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ,اعم٘مّمقد

 (.34)صـ:اًم٘مقل اًمًديدـها..وذًمؽ ٟمقع ذك ووؾمٞمٚم٦م إًمٞمف ,يتٕمٚمؼ ىمٚم٥م ُمتٕمٚم٘مٝم٤م هب٤م أنْ  سمد  

وهق اهلل قمزوضمؾ  ٥ًٌمقمتٛمد قمغم ؾم٥ٌم ذقمل صحٞمح ُمع اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اعمان وإ 

ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمنمك وٟٓم٘مقل ذيم٤م  :   ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم ,وقمدم سف ىمٚمٌف إًمٞمف

 .(0)ـها.هذا اًم٥ًٌم ىمد ضمٕمٚمف اهلل ؾم٤ٌٌم ٕن   4أيمؼم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم. (0)

 شم٘مدم. (8)
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 ايزعا٤

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ  ائ ىژشمٕم٤ممم:  اهلل ىم٤مل 

 [.025]اًمٌ٘مرة:ژ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئۈئ

  ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [.021]إقمراف: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [.42]آل قمٛمران: ژ ٺ ٺ

ڀ  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 [.23]يقٟمس: ژڀ

ٴۇ ۋ ۋ   ۈ ۈ  ۇ ۆ ۆژوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

 [.58]اًمٜمٛمؾ: ژ ې ېې ې ى ى ۅ ۅۉ ۉ

 ٹ ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀژ وىم٤مل قمز وضمؾ: 

 .[51]هم٤مومر:ژ ڤ  ٹ ٹ ٹ

ـِ سَمِِمػم  ـْ اًمٜم ْٕماَمِن سْم ِل     ٍ وقَم ـْ اًمٜمٌ  قَم٤مُء ُهَق »ىَم٤مَل:  ☻, قَم اًمد 

٤ٌَمَدةُ  شژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ, اًمِٕم
(8)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّن٤م ؾم٥ٌم أوهك آؾم٤ٌمب اًمتك صم٧ٌم  ؾم٤ٌمب طم٘مٞم٘مٞمف:أ -0 ؾم٤ٌمب ىمًامن:شم٘مًٞمؿ آظمر إ  (0)

: وهك آؾم٤ٌمب اًمتك ٟمٗم٤مه٤م ؾم٤ٌمب ومهٞمفأو-8, وأؾمٚمٗمٜم٤م  اًمنموط ُمع إُمثٚم٦م.و سم٤مًم٘مدرأسم٤مًمنمع 

 .و مل شمث٧ٌم سم٤مًمتجرسمف اعم٤ٌمذه اًمٔم٤مهرهأ ,اًمنمع

 (.0053رىمؿ: اًمقادقمل)اًمّمحٞمح اعمًٜمد(, وهق ذم0303رىمؿ:أظمرضمف أبقداود)( 8)
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 األٍٚ: رعا٤ عبار٠ ٚايزعا٤ ع٢ً أْٛاع 

, وهق سم٤مخلقف واًمرضم٤مء ُمّمحقسًم٤م ٜم٤مء قمٚمٞمف سمام هق أهٚمفواًمث  دقم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

قم٤ٌمدة هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وٓ ظمالف سملم اعمًٚمٛملم ذم يمقٟمف قم٤ٌمدة هلل, وهق ُمتْمٛمـ 

 ف يمريؿ واؾمع اًمٗمْمؾ واًمرمح٦م.آومت٘م٤مر إًمٞمف واًمٚمجقء إًمٞمف, واقمت٘م٤مد أن  

 ايجاْٞ: ايزعا٤ ايؾضنٞ 

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  

             ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼

  [5 - 3إطم٘م٤مف: ] ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ       

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  

   ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ

 .[03 - 04وم٤مـمر: ]ژڻ

أو  عمٞم٧ماأو دقم٤مء  إٓاهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مدرقمٚمٞمفوهق دقم٤مء اعمخٚمقق ومٞمام ٓ  

هل١مٓء  إطمٞم٤مء همػم احل٤مضيـ اًم٘م٤مدريـ ومٝمذا ذك4 ٕنف ٓ يٗمٕمٚمف إٓ ُمـ يٕمت٘مد أن  

ؿ طمٔم٤ًّم ُمـ اًمرسمقسمٞم٦مشمٍموًم٤م ظمٗمًٞم٤م ذم اًمٙمقن, ومٞمجٕمؾ هل
(0)
. 

قم٤مء ُمـ مجٚم٦م اًمٕم٤ٌمدات, ومٛمـ دقم٤م اعمخٚمقىملم ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -08 : واًمد 

ُمع أن  هذا أُمر مل ي٠ْمُمر سمف اهلل وٓ رؾمقًمف أُمر إجي٤مب -اعمقشمك واًمٖم٤مئٌلم واؾمتٖم٤مث هبؿ ُمـ 

يـ, ُمنميًم٤م سمرب  اًمٕم٤معملم, ُمت ًٌٕم٤م همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم -وٓ اؾمتح٤ٌمب  ,يم٤من ُمٌتدقًم٤م ذم اًمد 

وُمـ ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمخٚمقىملم, أو أىمًؿ قمٚمٞمف سم٤معمخٚمقىملم, يم٤من ُمٌتدقًم٤م سمدقم٦م ُم٤م أنزل 

٤م ضم٤مهاًل ُمٕمتدًي٤م. وإنْ  4هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من اهلل
ِ
 وم٢مْن ذم  ُمـ ظم٤مًمٗمف وؾمٕمك ذم قم٘مقسمتف يم٤من فَم٤مح

طمٙمؿ سمذًمؽ وم٘مد طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلُل, ويم٤من طمٙمٛمف ُمٜم٘مقًو٤م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم, ويم٤من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.50)صـ:اًمثالصم٦م ًمٚمٕمثٞمٛملمذح إصقل  :اٟمٔمر (0)
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يٜمٗمذ ًمف هذا احلٙمؿ ويٕم٤من  ًتت٤مب ُمـ هذا احلٙمؿ ويٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف أطمقج ُمٜمف إمم أنْ يُ  إمم أنْ 

٦م إرسمٕم٦م وٓ قمٚمٞمف, وهذا يمٚم   ف جمٛمع قمٚمٞمف سملم اعمًٚمٛملم ًمٞمس ومٞمف ظمالف ٓ سملم إئٛم 

ك أنْ  ,همػمهؿ ـْ  وُمـ اًمنم  يًتٖمٞم٨م ذم اعمخ٤موف وإُمراض  يدقمق اًمٕمٌد همػم اهلل, يمٛم

ٞمخ ومالن, ًمِمٞمخ ُمٞم٧م أو هم٤مئ٥م,  4واًمٗم٤مىم٤مت سم٤مُٕمقات واًمٖم٤مئٌلم ومٞم٘مقل: ي٤م ؾمٞم دي اًمِم 

ٚم٥م ُمـ اهلل ُمـ اًمٜم ٍم واًمٕم٤مومٞم٦م4 وم٢من  هذا ُمـ ومٞمًتٖمٞم٨م سمف ويًتقصٞمف, ويٓمٚم٥م ُمٜمف ُم٤م يٓم

ُمف اهلل ورؾمقًمف سم٤مشم   ك اًمذي طمر   .(408/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....ـها.ٗم٤مق اعمًٚمٛملم.اًمنم 

واعمالئٙم٦م  سمخالف دقمقى اعمقشمك واًمٖم٤مئٌلم ُمـ إنٌٞم٤مء أجًْم٤م: ♫وىم٤مل -04

ً   يٗمٕمٚمف أطمدٌ ٤م مل م   ٙمقى إًمٞمٝمؿ ومٝمذاوآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ واًمِم   ٤محللمواًمّم   ٚمػ ُمـ ُمـ اًم

٦م اعمًٚمٛملم., ٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمناًمّمح٤مسم٦م واًمت   ص ومٞمف أطمد ُمـ أئٛم    ـها.وٓ رظم 

 (.855/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ............................ .. .......................

٤محللم ٕضمؾ ـمٚم٥م احلَ ♫وىم٤مل  -03 ٤م زي٤مرة ىمٌقر إنٌِْٞم٤مء واًمّم   ٤مضم٤مت: وَأُم 

الة قمٜمد ىمٌقرهؿ  قم٤مء, أو اًمّم  ـ  أن  اًمد  ُمٜمٝمؿ, أودقم٤مئٝمؿ واإلىم٤ًمم هبؿ قمغم اهلل, أو فم

 ًَ ٦مِ  وذكٌ  ٤مضمد واًمٌٞمقت, ومٝمذا والٌل أومْمؾ ُمٜمف ذم اعم اعمًٚمٛملم, ومل  وسمدقم٦م سم٤مشم ٗم٤مق أئٛم 

ح٤مسم٦م يٗمٕمؾ ذًمؽ.  (.30/صـ:00)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. ـها.يٙمـ أطمد ُمـ اًمّم 

: ؾم١مال اعمٞم٧م و اًمٖم٤مئ٥م ٟمًٌٞم٤م يم٤من أو همػمه ُمـ اعمحرُم٤مت اعمٜمٙمرة ♫وىم٤مل -05

٤مسمٕملم ح٤مسم٦م وٓ اًمت  ُمـ اًمّم   ٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم مل ي٠مُمر اهلل سمف وٓ رؾمقًمف وٓ ومٕمٚمف أطمدٌ سم٤مشم  

وهذا م٤م يٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ , اعمًٚمٛملم ُمـ أئٛم٦مِ  هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وٓ اؾمتحًٜمف أطمدٌ 

ؿ ُم٤م يم٤من ي٘مقل: إذا ٟمزًم٧م سمف شمِرةأطمًدا ُمٜمٝم ن  ٢موم 4اعمًٚمٛملم
(0)

, أو قمرو٧م ًمف طم٤مضم٦م عمٞم٧م: 

٤م ذم طمًٌؽ, أو اىمض طم٤مضمتل, يمام ي٘مقل سمٕمض ه١مٓء اعمنميملم عمـ ي٤م ؾمٞمدي ومالن أنَ 

 .(440/صـ:0)د قمغم اًمٌٙمريؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ..........ـها.يدقمقّنؿ ُمـ اعمقشمك و اًمٖم٤مئٌلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم شمٗمًػمه٤م. (0)
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 ٤م أئٛم٦م اعمُ واشمٗمؼ أجًْم  :♫وىم٤مل - 05
يدقمق  أنْ  نمع ٕطمدٍ ف ٓيُ قمغم أن  ٛملم ًٚمِ

ًٌ ُمٞمتً  اهمٗمر زم ذٟمٌل أو اٟمٍم ديٜمل أو  :وٓ ي٘مقل ومال يدقمقه وٓي٠ًمخف طم٤مضم٦مً 4 ٤م٤م وٓ هم٤مئ

يمام يٗمٕمٚمف , وٓ يًتجػم سمف وٓيِمتٙمل إًمٞمف أو همػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمئؾ اٟمٍمين قمغم قمدوي

امصمٞمؾ اًمت   هذه ُم٘مّمقدٟم٤م أصح٤مب :امصمٞمؾ قمغم صقرشمف وي٘مقًمقناًمت   ّم٤مرى سمٛمـ يّمقروناًمٜم  

 ًٚمٛملمذم ديـ اعمُ  –٤م٤م وٓ ُمًتحًٌ ضمًٌ آو- ٤مومٛمثؾ هذا ًمٞمس ُمنموقمً  وآؾمتِمٗم٤مع هبؿ

  ـها..ومٝمق و٤مل ُمٌتدع ف يًتح٥ما أن  وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمٕمت٘مدً  اعمًٚمٛملم ٗم٤مقسم٤مشم  

 .(013ـ:/ص5)ضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾ.................... ........ ... .......................

ن قمغم ُم٤م قمٚمٛمقه سم٤مٓوٓمرار قاعمًٚمٛملم ُمتٗم٘م : وم٢من  ♫ؿمٞمخ اإلؾمالمىم٤مل و -00

وٓيًتٖمٞم٨م وٓ يتقيمؾ إٓ قمغم  وٓيدقمق يٕمٌدَ  اًمٕمٌد ٓ جيقز ًمف أنْ  ُمـ ديـ اإلؾمالم أن  

ومال جيقز  ٤م ُم٘مرسًم٤م أو ٟمًٌٞم٤م ُمرؾماًل أو دقم٤مه أو اؾمتٖم٤مث سمف ومٝمق ُمنمكُمٚمٙمً  دَ ٌَ قمَ  ـْ ُمَ  وأن   ,اهلل

أو  أو ي٤م إسمراهٞمؿ أو ي٤م ُمٞمٙم٤مئٞمؾ ي٤م ضمؼمائٞمؾ :ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ أنْ  ًٚمٛملمقمٜمد أطمد ُمـ اعم

 أو أضمرين أو أهمثٜمل أو اٟمٍمين أو ارمحٜمل أو ارزىمٜمل اهمٗمري زم أو ي٤مرؾمقل اهلل ي٤مُمقؾمك

 .................... ـها..سمؾ هذا يمٚمف ُمـ ظمّم٤مئص اإلهلٞم٦م أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ قمدوي

  .(808:/صـ4)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............... .................... ....................

وًمٙمـ ُمـ :ô وىم٤مل أبٜم٤مء اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب ومحد سمـ ٟم٤مس -02

ـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ  :٤م ذم هذه إزُم٤منوأيمثره وىمققمً  -ك إيمؼمأي اًمنم  - أقمٔمؿ أنقاقمف,

ف ُمـ أن  قمٚمٞمف  وُمتٗمٌؼ  ,وهذا أصؾ ذك اًمٕم٤ممل ,اعمقشمك, وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ, واًمتقضمف إًمٞمٝمؿ

  .سمتٍمف(811-033/صـ:0)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م..........ـها..اًمنمك إيمؼم

اًمٕمٚمامء  : إذا شمٌلم ذًمؽ وم٤مقمٚمؿ أن  ♫وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف  -03

قم٤مء ًمٖمػم اهلل ومٝمق ُمنمك, وًمق ىم٤مل: ٓ إهل ُمـ سف ؿمٞمًئ٤م ُمـ ٟمققمل اًمد   أمجٕمقا قمغم أن  

ٓ  ٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أنْ إذ ذط اإلؾمالم ُمع اًمت   4رؾمقل اهلل, وصغم وص٤ممإٓ اهلل حمٛمد 

شمٚمٗمظ هبام,  ٝم٤مدشملم, وقمٌد همػم اهلل, ُم٤م أتك هبام طم٘مٞم٘م٦م, وإنْ ومٛمـ أتك سم٤مًمِم  4 يٕمٌد إٓ اهلل
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ٚمٗمظ هبام ٓ يٙمٗمل ذم يم٤مًمٞمٝمقد اًمذيـ ي٘مقًمقن: ٓ إهل إٓ اهلل وهؿ ُمنميمقن, وجمرد اًمت  

 .(020)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد......ـهاسمٛمٕمٜم٤ممه٤م واقمت٘م٤مده إمج٤مقًم٤م.اإلؾمالم سمدون اًمٕمٛمؾ 

ذر وهمػم سمح واًمٜم  قم٤مء واًمذ  ومٜم٘مقل: اًمد   :♫ىم٤مل اًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس و -21

ـْ  أذك ُمع اهلل همػمه ذم هذه إومٕم٤مل ومٝمق ُمنمك يم٤مومر,  ذًمؽ, طمؼ اهلل قمغم قم٤ٌمده, ومٛم

ؿ4 وهذا جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ ًٚمِ ف ُمُ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل, وصغم وص٤مم, وزقمؿ أن   وإنْ 

 .(440/صـ:01)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م.........ـها..اًمٕمٚمؿ, ٓ اظمتالف ذم ذًمؽ

 :ايجايح: رعا٤ ايصف١ 

ٗم٤مق ٤م دقم٤مء صٗم٤مشمف ويمٚمامشمف ومٙمٗمر سم٤مشم  : وأُم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -20

زم, وارمحٜمل وأهمثٜمل, أو أقمٜمل أو ي٤م قمٚمؿ اعمًٚمٛملم, ومٝمؾ ي٘مقل ُمًٚمؿ: ي٤م يمالم اهلل اهمٗمر 

ـها..ة اهلل, أو ي٤م قمٔمٛم٦م اهلل, وٟمحق ذًمؽاهلل, أو ي٤م ىمدرة اهلل, أو ي٤م قمز  
 (0)
. 

 .(020صـ:/0)د قمغم اًمٌٙمريؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ........................................

 ايٓٛع ايضابع: 

ي٘م٤مل ًمٚمٛمٞم ٧م أو اًمٖم٤مئ٥م ُمـ إنٌٞم٤مء  : أنْ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -28

٤محللم: ادع اهلل زم, أو ادع ًمٜم٤م رسم ؽ, أو اؾم٤مل اهلل ًمٜم٤م, يماَم شم٘مقل اًمٜم ّم٤مرى عمريؿ  واًمّم 

وهمػمه٤م, ومٝمذا أجًْم٤م ٓ يًؽمي٥م قم٤ممل أن ف همػم ضم٤مئز, وأن ف ُمـ اًمٌدع اًمتل مل يٗمٕمٚمٝم٤م أطمد ُمـ 

٦م.  (.450-451/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................................. ـها.ؾمٚمػ إُم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د اًمداقمل سم٘مقًمف: )ي٤م رمح٦م اهلل( آؾمتٖم٤مصم٦م سمرمح٦م  ♫أوم٤مد اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم (0) ُم٤م إذا يم٤من ُمرا

يٕمٛمف سمرمحتف هذا  اهلل شمٕم٤ممم, يٕمٜمل أن ف ٓ يدقمق ٟمٗمس اًمرمح٦م وًمٙمـ يدقمق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أنْ 

ده ومٚمق.,ضم٤مئز شمدقمق اًمرمح٦م ٟمٗمًٝم٤م؟ أو شمريد  ؾم٠مخ٧م اًم٘م٤مئؾ: هؾ أن٧م شمريد أنْ  وهذا هق اًمٔم٤مهر ُمـ ُمرا

ده دقم٤مء اًمرمح٦م  أنْ  ٤م إن يم٤من ُمرا شمدقمق اهلل قمز وضمؾ ًمٞمجٚم٥م ًمؽ اًمرمح٦م؟ ًم٘م٤مل: هذا هق ُمرادي, أُم 

 (.055-053/صـ:8)اًمٗمت٤موىـها.ٟمٗمًٝم٤م )ومٝمذا ُمـ اًمنمك(. 
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 ايٓٛع ارتاَػ: 

ي٘م٤مل: أؾم٠مخؽ سمٗمالن, أو سمج٤مه ومالن قمٜمدك,  : أنْ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  

م أجًْم٤م  م قمـ أِب طمٜمٞمٗم٦م وأِب يقؾمػ وهمػممه٤م أن ف ُمٜمٝمل  قمٜمف. وشم٘مد  وٟمحق ذًمؽ اًم ذي شم٘مد 

ٌ ٤مس  ؾ سمدقم٤مء اًمٕم ح٤مسم٦م, سمؾ قمدًمقا قمٜمف إمم اًمت قؾم  أن  هذا ًمٞمس سمٛمِمٝمقر قمـ اًمّم 

 (.455/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى ........................................... ـها.وهمػمه.

 ايٓٛع ايغارؼ: 

ج٤مئز وم ويٙمقن اًمٓمٚم٥م ذم اخلػم دقم٤مء اعمخٚمقق ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف, وهق طم٤مض طمل, 

إسمراهٞمؿ, صمؿ ُمقؾمك وقمٞمًك,  ؿ  ٤مس ي٠متقن آدم, صمؿ ٟمقطًم٤م, صمُ اًمٜم   ٗم٤مقم٦م أن  سمدًمٞمؾ طمدي٨م اًمِم  

 .ؿيِمٗمٕمقا هلؿ إمم رهب   يٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ أنْ 

 :-♀ٌل ٚم٥م ُمـ اًمٜم  ذم سمٞم٤من اًمٓم  - ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -24

ٗم٤مقم٦م, ومٞمدقمق ويِمٗمع, يمام يم٤من يٓمٚم٥م ُمٜمف ذم طمٞم٤مشمف,  أنْ  أطمدمه٤م: قم٤مء واًمِم  يٓمٚم٥م ُمٜمف اًمد 

ويمام يٓمٚم٥م ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, طملم ي٠ْمتقن آدم وٟمقطًم٤م, صمؿ  اخلٚمٞمؾ, صمؿ  ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ, صمؿ  

ًدا صٚمقات اهلل  ٗم٤مقم٦مقمٞمًك, صُمؿ  ي٠متقن حمٛم   .(0)وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمْؿ ومٞمٓمٚمٌقن ُمٜمف اًمِم 

ؾ ُمع ذًمؽ سم٠منْ  أنْ  واًمقضمف اًمث ٤مين: ي٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم سمِمٗم٤مقمتف ودقم٤مئف, يمام ذم  يٙمقن اًمت قؾم 

م سمٞم٤مٟمف وذيمره ؾمقل  4طمدي٨م إقمٛمك اعمت٘مد  ٗم٤مقم٦م, ومدقم٤م ًمف اًمر  قم٤مء واًمِم  وم٢مٟم ف ـمٚم٥م ُمٜمف اًمد 

ٕمف »يدقمق اهلل, ومٞم٘مقل:  وؿمٗمع ومٞمف, وأُمره أنْ  ف إًمٞمؽ سمف مهللا  ومِمٗم  مهللا  إين  أؾم٠مخؽ وأتقضم 

شذم  
ؾمقل ي٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ىمٌقل ؿمٗم٤مقمتِ  وم٠مُمره أنْ , (8) ؾ سمدقم٤مء اًمر  ـْ يتقؾم  ف4 سمخالف َُم

ؾمقل مل يدع ًمف ومل يِمٗمع ومٞمف-وؿمٗم٤مقم٦م اًمرؾمقل  ؾ سمام مل يقضمد, وإٟم ام  -واًمر  ومٝمذا شمقؾم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمـ طمدي٨م ( 034رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0501رىمؿ:طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 .◙أنس

 شم٘مدم ترجيف. (8)
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ٓ يٜم٤مزع ذم واطمد ُمٜمٝم٤م أطمد ُمـ  ومٝم٤مشم٤من.. .قمتف ُمـ دقم٤م ًمف وؿمٗمع ومٞمفيتقؾمؾ سمدقم٤مئف وؿمٗم٤م

 .سمتٍمف يًػم(.401-413/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..............ـها.امن.يأهؾ اًمٕمٚمؿ واإل

االعتػاث١
(0)

 

 اعمًٚمٛملم وآؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم٤ٌمدة ًمف ضمٚمٞمٚم٦م ٓ ظمالف ذم ذًمؽ سملْم  

ٓ ذيؽ ًمف, أّن    پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژشمٕم٤ممم: ىم٤مل٤م قم٤ٌمدة هلل وطمده 

ٕنٗم٤مل:ژڀ ڀ پ پ پ شمٍمف ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف  وٓ جيقز أنْ  [.3]

 ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. ٤مّٕن   4وشمٕم٤ممم

 ايجاْٞ:ايٓٛع ٚ، ٖٚشا ايٓٛع األٍٚ 

أو همػمه ُمـ  ♀اًمٜمٌل ويِمٛمؾآؾمتٖم٤مصم٦م سم٤معمخٚمقق ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف,  

 ڦ ڦ ڦژيٙمقن طم٤مًضا ىم٤مدًرا طمٞم٤ًّم, ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اعمخٚمقىملم, وهق ُمنموط سم٠منْ 

 [.05]اًم٘مّمص: ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 :♀ فأَا االعتػاث١ بايٓيب 

اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يًتٖمٞمثقن سمف  : وأمجٕمقا قمغم أن  ♫وم٘مد ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -23

مهللا إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ »:    ويتقؾمٚمقن سمف ذم طمٞم٤مشمف سمحيشمف, يمام ذم طمدي٨م قمٛمر

شسمٜمٌٞمٜم٤م ومتً٘مٞمٜم٤م
(8)
ىمد ضم٤مء ُمٗمًنا ذم ؾم٤مئر أطم٤مدي٨م  ◙واًمذي ذيمره قمٛمر, 

ٗم٤مقم٦م, قم٤مء واًمِم  يٓمٚم٥م ُمٜمف اًمد   آؾمتً٘م٤مء, وهق ُمـ ضمٜمس آؾمتِمٗم٤مع سمف, وهق أنْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة, يم٤مٓؾمتٜمّم٤مر وهق ـمٚم٥ُم  :ٚاصطالّحا : ـمٚم٥م اًمٖمقث.االعتػاث١ يػ١ (0) هق إزاًم٦م اًمِم 

 (.014/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.اًمٜم ٍم

 .◙( ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ0101رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)
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ي٘مدم سملم أجديٜم٤م ؿم٤مومًٕم٤م وؾم٤مئاًل, سم٠مِب  ٤م, وأنْ ي٘مٌؾ دقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف ومٞمٜمَ  ويٓمٚم٥م ُمـ اهلل أنْ 

 ف جيقز ؾم١ماًمف واًمٓمٚم٥م ُمٜمف وهق آؾمتٖم٤مصم٦م.وم٘مد سملم أن  , ♀هق وأُمل 

قيمؾ قمغم ٥ًٌم, ُمع اًمت  هذا ُمـ مجٚم٦م إؾم٤ٌمب اًمتل شمٗمٕمؾ قمغم ضمٝم٦م اًمت   وُمٕمٚمقم أن   

 ٠4مثػمف ُمًت٘مؾ سم٤مًم٘مدرة واًمت  اهلل شمٕم٤ممم قمز و ضمؾ, ٓ يٓمٚم٥م ُمـ خمٚمقق رء قمغم ضمٝم٦م أن  

يم٤من هذا اًمقضمف ُمتٗمً٘م٤م قمٚمٞمف, ومحٛمؾ وإذا  ,آؾمت٘مالل ُمـ ظمّم٤مئص اًمرب ضمؾ وقمال وم٢من  

 (.423صـ:/0)ذم اًمرد قمغم اًمٌٙمري آؾمتٖم٤مصم٦م...............ـها. ...احلدي٨م قمٚمٞمف ٓ يي

ؾمقلِ  يٓمٚم٥َم  : وآؾمتٖم٤مصم٦م سمٛمٕمٜمك أنْ ♫وىم٤مل -25 ُم٤م هق  ♀ ُمـ اًمر 

ئؼ سمٛمٜمّمٌِ  ٤م يم٤مومرٌ  عَ ٤مزَ , وُمـ ٟمَ ؿٌ ف, ٓ يٜم٤مزع ومٞمٝم٤م ُمًٚمِ اًمال  أنٙمر ُم٤م  إنْ  ذم هذا اعمٕمٜمك ومٝمق إُم 

. ٤م خمٓمئ و٤مل   .................... ... .......................  ـها.يٙمٗمر سمف, وإُم 

 (.588صـ:/8)د قمغم اًمٌٙمريؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ:واٟمٔمر. (008/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............

 :☻ ايٓيب بػريٚأَا االعتػاث١  

سم٤معمخٚمقق  يًتٖم٤مَث  ف جيقز أنْ : وٓ ظمالف أن  ♫وم٘مد ىم٤مل اًمِمقيم٤مين قمٚمٞمف  -25

ومٞمام ي٘مدر قمغم اًمٖمقث ومٞمف ُمـ إُمقر, وٓ حيت٤مج ُمثؾ ذًمؽ إمم اؾمتدٓل ومٝمق ذم هم٤مي٦م 

 .(5)صـ:اًمدر اًمٜمْمٞمد....................... ـها.ف يقضمد ومٞمف ظمالف.اًمقوقح, وُم٤م أفمٜم  

 :ايجايح: االعتػاث١ ايؾضن١ٝ 

احل٤مضيـ اًم٘م٤مدريـ قمغم اإلهم٤مصم٦م, ومٝمذا آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مُٕمقات أو إطمٞم٤مء همػم  

هل١مٓء شمٍموًم٤م ظمٗمًٞم٤م ذم اًمٙمقن, ومٞمجٕمؾ هلؿ طمٔم٤ًّم ُمـ  ذك4 ٕنف ٓ يٗمٕمٚمف إٓ ُمـ يٕمت٘مد أن  

اًمرسمقسمٞم٦م
(0)
. 

ُمـ اًمٌنم سمحٞم٨م  ُمـ اؾمتٖم٤مث سمٛمٞم٧م أوهم٤مئ٥ٍم  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -20

٤مت ويٓمٚم٥م ُمٜمف ىمْم٤مء احلقائ٩م ومٞم٘مقل ي٤مؾمٞمدي اًمِمٞمخ أن٤م ذم رسمَ دائد واًمٙمُ يدقمقه ذم اًمِم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.16)صـ:رشح األصول الثالثة للعثومني:اىظر (0)
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سمف أو  ي٤مؾمٞمدي ومالن يًتقطمٞمف ويًتٖمٞم٨م :طمًٌؽ وضمقارك أوي٘مقل قمٜمد هجقم اًمٕمدو

ضم٤مهؾ ُمنمك  هذا و٤مل   وم٢من   4ي٘مقل ذًمؽ قمٜمد ُمروف ووم٘مره وهمػم ذًمؽ ُمـ طم٤مضم٤مشمف

اعمٞم٧م ٓ يدقمك وٓيٓمٚم٥م ُمٜمف رء  ؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أن  وم٢مّن   4ٗم٤مق اعمًٚمٛملمقم٤مص هلل سم٤مشم  

 .(035/صـ:4)ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ.................. ـها..٤م أوهمػم ذًمؽ٤م أو ؿمٞمخً ؾمقاء يم٤من ٟمٌٞمً 

ؿ ٓ ُم٤م ٟمٗمل قمٜمف وقمـ همػمه ُمـ إنٌٞم٤مء واعم١مُمٜملم, وهق أّن   : وم٢من  ♫ىم٤مل و -22

ٓؾمتٖم٤مصم٦م وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٕمد اعمقت ؿمٞمًئ٤م, وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٖمٞم٦ٌم ؿمٞمًئ٤م, ٓ سمٚمٗمظ ا

آؾمتٕم٤مذة وٓ همػم ذًمؽ, وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم, طمٙمؿ صم٤مسم٧م 

 .(503/صـ:8) آؾمتٖم٤مصم٦م.................................. ـها.ص وإمج٤مع اًمٕمٚمامء.سم٤مًمٜم  

 ♀اؾمتٖم٤مث سم٤مًمٜمٌل ╚ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  : وٓ أطمدٌ ♫ىم٤ملو -23

وىمد يم٤مٟمقا ي٘مٗمقن 4 وا قمٜمٝم٤مدُ ٕمَ سمٕمد ُمقشمف, وٓ سمٖمػمه ُمـ إنٌٞم٤مء, ٓ قمٜمد ىمٌقرهؿ, وٓ إذا سمَ 

قن اًمٔمٜمقن, شمٚمؽ اعمقاىمػ اًمٕمٔم٤مم ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمنميملم ذم اًم٘مت٤مل, ويِمتد اًم٠ٌمس هبؿ, وئمٜم  

ُمٜمٝمؿ سمٜمٌل وٓ همػمه ُمـ اعمخٚمقىملم, وٓ أىمًٛمقا سمٛمخٚمقق قمغم  أطمدٌ  وُمع هذا مل يًتٖم٨ْم 

قم٤مء قمٜمد ىمٌقر إنٌٞم٤مء, وٓ ىمٌقر همػم إنٌٞم٤مء, وٓ , وٓ يم٤مٟمقا ي٘مّمدون اًمد  اًل اهلل أص

 .(332صـ:/0)آؾمتٖم٤مصم٦م.......................................... ـها.اًمّمالة قمٜمده٤م.

آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤معمٞم٧م ُمٓمٚمً٘م٤م ذم  أطمدمه٤م: وم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م اعمٜمٗمٞم٦م ٟمققم٤من:: ♫وىم٤مل -31

ومٚمٞمس ٕطمد أن 4 آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤معمخٚمقق ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اخل٤مًمؼ واًمث٤مين:يمؾ رء. 

ي٠ًمل همػم اهلل ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل, ٓ ٟمًٌٞم٤م وٓ همػمه, وٓ يًتٖمٞم٨م سمٛمخٚمقق ومٞمام ٓ 

ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اخل٤مًمؼ, وًمٞمس ٕطمد أن ي٠ًمل ُمٞمًت٤م وٓ يًتٖمٞم٨م سمف ذم رء ُمـ إؿمٞم٤مء, 

٤من يمذًمؽ ومجٛمٞمع ُم٤م وىمع هق ُمـ هذا اًم٤ٌمب, ومل يٗمٝمؿ أطمد ؾمقاء يم٤من ٟمًٌٞم٤م أو همػمه, وإذ يم

 (. 308صـ:/8)  د قمغم اًمٌٙمريؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ................ ـها.ُمـ اخلٚمؼ ؿمٞمًئ٤م إٓ هذا.

واعمالئٙم٦م  سمخالف دقمقى اعمقشمك واًمٖم٤مئٌلم ُمـ إنٌٞم٤مء ...:♫وىم٤مل  -30

ً   ف أطمدٌ ٤م مل يٗمٕمٚمْ م   ٙمقى إًمٞمٝمؿ ومٝمذاوآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ واًمِم   ٤محللمواًمّم   ٚمػ ُمـ ُمـ اًم
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٦م اعمًٚمٛملم.وٓ رظم ٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمنح٤مسم٦م واًمت  اًمّم    .. ........  ـها.ص ومٞمف أطمد ُمـ أئٛم 

 (.855/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....... ................. ....... .................... .

وًمٙمـ ُمـ : ôوىم٤مل أبٜم٤مء اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب ومحد سمـ ٟم٤مس -38

ـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ  :٤م ذم هذه إزُم٤منوأيمثره وىمققمً  -أي اًمنمك إيمؼم-أقمٔمؿ أنقاقمف,

ف ُمـ أن   :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف....ا أصؾ ذك اًمٕم٤ممل,وهذ 4اعمقشمك, وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ, واًمتقضمف إًمٞمٝمؿ

 .(811-033/صـ: 0)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م................. ـها.ك إيمؼماًمنم  

 ايضابع: االعتػاث١ عٞ غري قارص َٔ غري إٔ ٜعتكز إٔ ي٘ ق٠ٛ خف١ٝ 

يًتٖمٞم٨م اًمٖمريؼ سمرضمؾ ُمِمٚمقل, ومٝمذا ًمٖمق وؾمخري٦م سمٛمـ اؾمتٖم٤مث سمف,  ُمثؾ أنْ  

هلذا  ومٞمٛمٜمع ُمٜمف هلذه اًمٕمٚم٦م, وًمٕمٚم٦م أظمرى وهل اًمٖمريؼ رسمام اهمؽم سمذًمؽ همػمه, ومتقهؿ أن  

ـهاهب٤م ُمـ اًمِمدة. ذاعمِمٚمقل ىمقة ظمٗمٞم٦م يٜم٘م
(0)
. 

 عٛا٤ نإ ايٓيب ختط١٦ َٔ دٛط َطًل االعتػاث١ باملدًٛم 

 .أٚ غريٙ َٔ املدًٛقات ♀

ف يًتٖم٤مث : ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم إٟم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -34

سمٌمء ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ذم يمؾ ُم٤م يًتٖم٤مث ومٞمف سم٤مهلل شمٕم٤ممم, ٓ ٟمٌل وٓ سمٛمٚمؽ وٓ سمّم٤مًمح 

  ـها.ف ٓ جيقز إـمالىمف.سم٤مٓوٓمرار ُمـ اًمديـ اإلؾمالم أن  وٓ همػم ذًمؽ, سمؾ هذا م٤م يٕمٚمؿ 

 (.014/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ .................... ... .......................

ز ُمٓمٚمؼ ف ضمق  ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أن   : وهلذا ٓ يٕمرف قمـ أطمدٍ ♫ىم٤ملو -33

 ـها.آؾمتٖم٤مصم٦م قمـ همػم اهلل.آؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل, وٓ أنٙمر قمغم ُمـ ٟمٗمك ُمٓمٚمؼ 

 (.008/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى................ .................... ..............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.55)صـ:إصقل اًمثالصم٦م ًمٚمٕمثٞمٛملم ذحاٟمٔمر: (0)
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 ☻ إطالم ايكٍٛ بأْ٘ ال ٜغتػاخ بايٓيب 

ف ٓ يًتٖم٤مث إـمالق اًم٘مقل سم٠من   ُمـ اعمًٚمٛملم إن   : ومل ي٘مؾ أطمدٌ ♫وىم٤مل -33

 .(413صـ:/0) آؾمتٖم٤مصم٦م.................... ـها.يمٗمر وٓ طمرام.♀سم٤مًمٜمٌل 

ومٞمام  ♀ٌلف ٓيًتٖم٤مث سم٤مًمٜم  إن  اًم٘مقل سم٠من   :قاٍ أبٛ ايعباؼ عفا اهلل عٓ٘ 

 ٦4مصحٞمحهمػم   -وطمرام يمٗمر-ذم طم٤مل همٞمٌتف هذه اعم٘مقًم٦م  ٓي٘مدر قمٚمٞمف أو آؾمتٖم٤مصم٦م سمف

يم٤من ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف  ف ٓ يًتٖم٤مث سمٜمٌل وٓ همػم ٟمٌل, وإنْ أن  ُمـ  سمؾ هذه اعم٘مقًم٦م صحٞمح٦م

 ومٝمق ضم٤مئز سم٤مًمنموط اعمت٘مدُم٦م.♀

 عزّ ايتفضٜل بني ايتٛعٌ ب٘ ٚاالعتػاث١ ب٘ قٍٛ باطٌ 

ؾ سمٜمٌل  أطمد: إن  اًمت   : ومل ي٘مْؾ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -35 قؾم 
(0)

4 هق اؾمتٖم٤مصم٦م سمف, 

ؾ إًمٞمؽ سمحؼ  اًمِمٞمخ  ٚمقن ذم أدقمٞمتٝمؿ سم٠مُمقر يم٘مقل أطمدهؿ: أتقؾم  ٦م اًم ذيـ يتقؾم  سمؾ اًمٕم٤مُم 

ؾ إًمٞمؽ سم٤مًمٚم قح واًم٘مٚمؿ, أو سم٤مًمٙمٕم٦ٌم, أو همػم ذًمؽ م ٤م ي٘مقًمقٟمف  ومالن, أو سمحرُمتف, أو أتقؾم 

ؿ ٓ يًتٖمٞمثقن هبذه إُمقر4 وم٢من  اعمًتٖمٞم٨م سم٤م ل  ذم أدقمٞمتٝمؿ, يٕمٚمٛمقن أّن  ًمٜمٌ 

ؾ سمف ٓ يدقمك وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمف وٓ ي٠ًمل,  ♀ ـم٤مًم٥م ُمٜمف وؾم٤مئؾ ًمف واعمتقؾم 

ق سملم اعمدقمق واعمدقمقوإٟم ام يٓمٚم٥م سم  (.014 /صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.سمف. ف, ويمؾ  أطمد يٗمر 

ؾ إًمٞمؽ ♫وىم٤مل -35 , وم٘م٤مل: أتقؾم  ؾ إمم اهلل سمٜمٌل  : وىمقل اًم٘م٤مئؾ: إن  ُمـ شمقؾم 

ًمٖم٦م اًمٕمرب ومجٞمع إُمؿ ىمد يمذب قمٚمٞمٝمؿ ومام سمرؾمقًمؽ, وم٘مد اؾمتٖم٤مث سمرؾمقًمف طم٘مٞم٘م٦م, ذم 

,  ُمـ سمٜمل آدم يٕمرف هذا ذم أطمدٍ  سمؾ اجلٛمٞمع يٕمٚمٛمقن أن  اعمًتٖم٤مث ُمًئقل سمف ُمدقمق 

ىمقن سملم اعمًئقل واعمًئقل سمف, ؾمقاء وَم٢مٟم ف جيقز َأْن  4اؾمتٖم٤مث سم٤مخل٤مًمؼ أو سم٤معمخٚمقق ويٗمر 

 .(015-013/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى .. ـها.يًتٖم٤مث سم٤معمخٚمقق ومٞمام ي٘مدر قمغم اًمٜم ٍم ومٞمف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. ؾمٞم٠ميت اًمت ٗمّمٞمؾ ذم ُم٠ًمخ٦م اًمتقؾمؾ إنْ  (0)



  
 االعتػاث١)( 73

آؾمتٖم٤مصم٦م سمف  : وًمٙمـ مل يًؿ أطمد ُمـ إُمؿ هذا اؾمتٖم٤مصم٦م, وم٢من  ♫وىم٤مل -30

اؾمتٖم٤مصم٦م ومٚمزم ضمقاز ؾمامه وهذا اقمت٘مد ضمقاز هذا سم٤مإلمج٤مع, وـمٚم٥م ُمٜمف, ٓ ـمٚم٥م سمف, 

يًتٖم٤مث  يتقؾمؾ سمف ذم يمؾ رء, ضم٤مز أنْ  و إذا ضم٤مز أنْ , آؾمتٖم٤مصم٦م سمف سمٕمد ُمقشمف سم٤مإلمج٤مع

هذا وطمده ُمٕمٜمك آؾمتٖم٤مصم٦م, سمؾ ضمٕمؾ  -أي اًمٌٙمري-ف مل جيٕمؾ سمف ذم يمؾ رء, صمؿ إٟم  

ه آؾمتٖم٤مصم٦م سمف اًمٓمٚم٥م ُمٜمف أجًْم٤م, ويم٤من ٓ يٛمٞمز سملم هذا اعمٕمٜمك وهذا اعمٕمٜمك, سمؾ جيقز قمٜمد

ف وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اهلل ذم ـمٚم٥م يًتٖمٞم٨م سمف ذم يمؾ ُم٤م يًتٖم٤مث اهلل ومٞمف, قمغم ُمٕمٜمك أن   أنْ 

آؾمتٖم٤مصم٦م: ـمٚم٥م اًمٖمقث, يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م و و, اًمٖمقث, وهذا قمٜمده صم٤مسم٧م ًمٚمّم٤محللم

آٟمتّم٤مر, وذًمؽ صم٤مسم٧م ذم طمٞم٤مشمف, وهق صم٤مسم٧م قمٜمد هذا اًمْم٤مل سمٕمد ُمقشمف سمثٌقهت٤م ذم طمٞم٤مشمف4 

أنف ضمٕمؾ  ُمٜمٝم٤م: ومدظمؾ قمٚمٞمف اخلٓم٠م ُمـ وضمقه:دائؿ ٓ يٜم٘مص ضم٤مهف, ف قمٜمد اهلل ذم ُمزيد ٕن  

اعمتقؾمؾ سمف سمٕمد ُمقشمف ذم اًمدقم٤مء ُمًتٖمٞمًث٤م سمف, وهذا ٓ يٕمرف ذم ًمٖم٦م أطمد ُمـ إُمؿ, ٓ 

ه اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ, وأن اعمًتٖم٤مث سمف هق اعم١ًمول اعمٓمٚمقب  طم٘مٞم٘م٦م وٓ جم٤مًزا, ُمع دقمقا

 سمذاشمف, ٓ شمقؾمؾ اًمّمح٤مسم٦م سمف ذم طمٞم٤مشمف يم٤من شمقؾماًل  ف أن  فمٜم   واًمث٤مين: ُمٜمف, ٓ اعم١ًمول سمف.

ف يقاوم٘مف قمٚمٞمف ًمٙمٜم   قؾمؾ سمف سمٕمد ُمقشمف يمذًمؽ, وهذا همٚمطٌ سمدقم٤مئف و ؿمٗم٤مقمتف, ومٞمٙمقن اًمت  

ف أدرج أن   ٤مًم٨م:اًمث   أطمًدا واوم٘مف قمٚمٞمف. ٛم٧ُم  ُم٤م قمٚمِ ٤مس, سمخالف إول, وم٢مين  ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم  

ذم طمٞم٤مشمف, وىمد ؾمقى ذم ذًمؽ سملم حمٞم٤مه  ؾم١ماًمف أجًْم٤م ذم آؾمتٖم٤مصم٦م سمف, وهذا صحٞمح ضم٤مئز

ًقي٦م سملم اعمحٞم٤م واعمامت, وهذا ُم٤م ف أظمٓم٠م ذم اًمت  ٤م أص٤مب ذم ًمٗمظ آؾمتٖم٤مصم٦م ًمٙمٜم  ٜمَ وم٤مشمف, وهُ 

 .(302-300صـ:/8)آؾمتٖم٤مصم٦م................... ـها.ؾ قمـ أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء.٘مُ ٜمْ ف يُ قمٚمٛمتُ 

ُمـ شمقؾمؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٌٞمف  تل ُمـ يمالُمف: أن  ًم: اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ا♫وىم٤مل  -32

قؾمؾ أو همػممه٤م م٤م ذم ذم شمٗمري٩م يمرسم٦م وم٘مد اؾمتٖم٤مث سمف, ؾمقاء يم٤من سمٚمٗمظ آؾمتٖم٤مصم٦م أو اًمت  

 ُمٕمٜم٤ممه٤م, وىمقل اًم٘م٤مئؾ: أتقؾمؾ إًمٞمؽ ي٤م إهلل سمرؾمقًمؽ, وأؾمتٖمٞم٨م سمرؾمقًمؽ قمٜمدك أنْ 

 شمٖمٗمر زم, اؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مًمرؾمقل طم٘مٞم٘م٦م ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب و مجٞمع إُمؿ.

ه وىمع ذم  وهذا اًمٙمالم  يمذب سم٤مـمؾ مل يًٌ٘مف إًمٞمف أطمد, وٓ ري٥م أنف جلٝمٚمف وهقا

ىمط: اؾمتٖمث٧م سمرؾمقًمؽ  ف يمذب, ومل ي٘مؾ أطمدٌ ي٘مقل ُم٤م يٕمٚمؿ أن   هذا, وإٓ ومام شمٕمٛمد أنْ 
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ـ  , قمٜمدك, وٓ هذا قمٜمد أطمد, ٓ اًمٕمرب وٓ همػمهؿ قؾمؾ يم٤مًم٤ٌمب اًم٤ٌمب ذم اًمت   أن   وهق فم

ف اؾمتٕم٤مٟمف و : اؾمتٖم٤مصمف, واؾمتٖم٤مث سمف, يمام ي٘م٤مل: إٟم  ف ي٘م٤ملوم٢مٟم   4ذم آؾمتٖم٤مصم٦م, وًمٞمس يمذًمؽ

اؾمتٕم٤من سمف, وم٤معمًتٖم٤مث سمف هق اعم١ًمول, و أُم٤م اعمتقؾمؾ سمف ومٝمق اًمذي يت٥ًٌم سمف إمم 

 (.332-330صـ:/8)د قمغم اًمٌٙمريؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ........................ ـها.اعم١ًمول.

 االعتعا١ْ باهلل عبار٠

 [.5]اًمٗم٤محت٦م: ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژشمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل 

  ¶اسمـ قم٤ٌمسقمـ و 
ِ
َيْقًُم٤م,   ♀ىم٤مل: يُمٜم٧ُْم ظَمْٚمَػ َرؾُمقِل اهلل

َي٤م هُماَلُم, إيِن  ُأقَمٚم ُٛمَؽ يَمٚماَِمٍت: اطْمَٗمْظ اهلَل حَيَْٗمْٔمَؽ, اطْمَٗمْظ اهلَل دَمِْدُه دُم٤َمَهَؽ, إَِذا »وَمَ٘م٤مَل: 

ـْ  ٦َم ًَمْق اضْمتََٛمَٕم٧ْم قَمغَم أَْن ؾَم٤مًم٧َم وَم٤مؾْم٤مل اهلَل, َوإَِذا اؾْمتََٕمٜم٧َْم وَم٤مؾْمتَِٕم , َواقْمَٚمْؿ َأن  إُُم 
ِ
سم٤ِمَّلل

وَك سمٌَِمْ  ٌَُف اهلُل ًَمَؽ, َوًَمْق اضْمَتَٛمُٕمقا قَمغَم َأْن َيُي   ىَمْد يَمَت
ٍ
ء ٓ  سمٌَِمْ
 مَلْ َيٜمَْٗمُٕمقَك إِ
ٍ
ء  مَلْ َيٜمَْٗمُٕمقَك سمٌَِمْ

ٍ
ء

 ىَمْد يَمَتٌَُف اهلُل قَمَٚمٞمَْؽ, رُ 
ٍ
ء ٓ  سمٌَِمْ
وَك إِ ُحُػ َيُي  ٧ْم اًمّم  شومَِٕم٧ْم إىَْماَلُم, َوضَمٗم 

(0)
. 

 ايعبٛر١ٜاالعتعا١ْ  :أٚالٖا :ٚاالعتعا١ْ ع٢ً أْٛاع 

 ُمـ اًمٕمٌد ًمرسمف وشمٗمقيض إُمر إًمٞمف. ل  آؾمتٕم٤مٟم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ًمٙمامل اًمذ :وهل

 العتعا١ْ باملدًٛم فُٝا ٜكزص ٖٚٛ حاضض حٞ ا :١ايجاْٝ 

 ج٤مئزة سمٖمػم ظمالف.وم

يًتٕم٤من سم٤معمخٚمقق ومٞمام ي٘مدر  ف جيقز أنْ وٓ ظمالف أن   :♫ىم٤مل اًمِمقيم٤مين -33

حيٛمؾ ُمٕمف ُمت٤مقمف, أو يٕمٚمػ داسمتف, أو يٌٚمغ  يًتٕملم سمف قمغم أنْ  ٟمٞم٤م, يم٠منْ قمٚمٞمف ُمـ أُمقر اًمد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اًمّمحٞمح اعمًٜمد( وهق ذم8505رىمؿ:أظمرضمف اًمؽمُمذي)( 0)



  
 االعتعا١ْ باهلل عبار٠ 75

 . .. . ...... ـها.٤م ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل ضمؾ ضمالًمف ومال يًتٕم٤من ومٞمف إٓ سمف.رؾم٤مًمتف, وأُم  

 .(03)صـ:اًمدر اًمٜمْمٞمد .............. ............... ........ ...................... .

 بأَض ٜكزص عًٝ٘ ايعبار االعتعا١ْ مبدًٛم حٞ حاضض غري قارص :ةالثالث 

 يًتٕملم سمِمخص وٕمٞمػ قمغم محؾ رء صم٘مٞمؾ. ٓ ـم٤مئؾ حتتٝم٤م, ُمثؾ أنْ  ًمٖمقٌ  اومٝمذ 

ال  االعتعا١ْ باألَٛات َطًًكا، أٚ باألحٝا٤ ع٢ً أَض غا٥بالرابع: 

 ٜكزصٕٚ ع٢ً َباؽضت٘

ًمف شمٍموًم٤م ظمٗمًٞم٤م ذم اًمٙمقن,  يٕمت٘مد أن   ف ٓ ي٘مع إٓ ُمـ ؿمخصٍ 4 ٕن  ومٝمذا ذكٌ  

 ومٞمٝم٤م سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل.  وٕن  

 االعتعا١ْ باألعُاٍ ٚاألحٛاٍ احملبٛب١ إىل اهلل تعاىل اخلامس: 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئژوهذه ُمنموقمٞم٦م سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف:   

 [.054]اًمٌ٘مرة: ژۈئ

 فا٥ز٠: 

: يمام مل يذيمر أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء دقم٤مء همػم اهلل ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -011

 (.430/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى......ـها.وآؾمتٕم٤مٟم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سمٖمػمه ذم طم٤مل ُمـ إطمقال.

(    ) 
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 االعتعاس٠ باهلل عبخاْ٘

 [.5]اجلــ:ژ ک ک  ک ک    ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژشمٕم٤ممم:  اهلل ىم٤مل 

ڍ  ڇ ڇژوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [.0]اًمٗمٚمؼ:ژٿ ٿ ٹ ٹژوىم٤مل شمٕم٤ممم:

 [.0]اًمٜم٤مس:ژڍ

  ▲ ظمقًم٦م سمٜم٧م طمٙمٞمؿ قمـو 
ِ
 ♀ىم٤مًم٧م: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل

ءٌ »َيُ٘مقُل:  ُه َرْ ـْ َذ  َُم٤م ظَمَٚمَؼ, مَلْ َيُي  ٤مِت ُِم  اًمت ٤مُم 
ِ
, صُمؿ  ىَم٤مَل: َأقُمقُذ سمَِٙمٚماَِمِت اهلل ًٓ ـْ َٟمَزَل َُمٜمِْز  َُم

ـْ َُمٜمِْزًمِِف َذًمَِؽ  َؾ ُِم
شطَمت ك َيْرحَتِ

(0)
.  

آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وهل اعمتْمٛمٜم٦م ًمٙمامل آومت٘م٤مر إًمٞمف, وآقمتّم٤مم سمف,  

واقمت٘م٤مد يمٗم٤ميتف, وت٤مم مح٤ميتف ُمـ يمؾ رء طم٤مض أو ُمًت٘مٌؾ, صٖمػم أو يمٌػم, سمنم أو همػم 

 شمٍمف ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف. سمنم, وهذه قم٤ٌمدة ٓ دمقز أنْ 

ُمـ  أطمدٍ  : ٓ جيقز آؾمتٕم٤مذة سم٤معمخٚمقق قمٜمدَ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -010

 ـها.إئٛم٦م.

 اًمٕمٚمامء قمغم أن   َؼ ٗمَ : وىمد اشم  ♫وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف -018

 .(025)صـ: شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد..................... ـها.آؾمتٕم٤مذة سم٤معمخٚمقق ٓ دمقز.

ف ٓ جيقز وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن  : ♫وىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ -014

 .(004)صـ: ىمرة قمٞمقن اعمقطمديـ.............................. ـها.آؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8121رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)
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 :االعتعاس٠ بصف١ َٔ صفات اهللايجاْٞ:  

٤مِت : »وومٞمف ▲ظمقًم٦م سمٜم٧م طمٙمٞمؿ يدل قمٚمٞمف طمدي٨م    اًمت ٤مُم 
ِ
َأقُمقُذ سمَِٙمٚماَِمِت اهلل

ـْ َذ  َُم٤م  شظَمَٚمَؼ ُِم
(0)
. 

االعتعاس٠ باألَٛات أٚ باألحٝا٤ غري اذتاضضٜٔ ايكارصٜٔ ايٓٛع ايجايح: 

 .ع٢ً ايعٛس

 ومٝمذا ذك أيمؼم ح٤م ومٞمف سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل. 

ُم٤م ٟمٗمل قمٜمف وقمـ همػمه ُمـ إنٌٞم٤مء  : وم٢من  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -013

ؿمٞمًئ٤م, وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٖمٞم٦ٌم ؿمٞمئ٤ًم, ٓ ؿ ٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٕمد اعمقت واعم١مُمٜملم, وهق أّن  

سمٚمٗمظ آؾمتٖم٤مصم٦م وٓ آؾمتٕم٤مذة وٓ همػم ذًمؽ, وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل 

 (.503/صـ:8) آؾمتٖم٤مصم٦م............... ـها.ص وإمج٤مع اًمٕمٚمامء.شمٕم٤ممم, طمٙمؿ صم٤مسم٧م سم٤مًمٜم  

ٔ ٜاضضاذت َٔ ايبؾضاالعتعاس٠ مبا ميهٔ ايعٛس ب٘ ايضابع: ايٓٛع 

 .أٚ األَانٔ أحٝا٤ِٖٚ  ٔ ٜكارصاي

اهلل ىَم٤مَل َرؾُمقُل     ُهَرْيَرةَ ٕدًم٦م: ُمٜمٝم٤م طمدي٨م أِب  ومٝمذا ضم٤مئز 

ـْ احَ » :♀ ـْ اًْمَ٘م٤مئِِؿ َواًْمَ٘م٤مئُِؿ ومِٞمَٝم٤م ظَمػْمٌ ُِم ـٌ اًْمَ٘م٤مقِمُد ومِٞمَٝم٤م ظَمػْمٌ ُِم ٤مِر ؾَمتَُٙمقُن ومِتَ

ـْ  ٤مقِمل َُم  ً ـْ اًم ـْ َوضَمَد ومِٞمَٝم٤م َُمْٚمَج٠ًم وَمْٚمٞمَُٕمْذ سمِفِ َواَح٤مِر ومِٞمَٝم٤م ظَمػْمٌ ُِم وُمُف َوَُم تنَْمِ ًْ َف هَل٤َم شَم ششَمنَم 
(8)
.   

َيُٕمقُذ قَم٤مئٌِذ : »♀اهلل ىَم٤مَل َرؾُمقُل  ىَم٤مًَم٧ْم  ▲ُأم  ؾَمَٚمَٛم٦َم وطمدي٨م   

َػ هِبِْؿ  ًِ َْرِض ظُم ْٕ ـْ ا ٌَٞمَْداَء ُِم ٌَٞم٧ِْم وَمٞمٌَُْٕم٨ُم إًَِمٞمِْف سَمْٕم٨ٌم وَم٢ِمَذا يَم٤مُٟمقا سمِ  اهلل وَمُ٘مْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل سم٤ِمًْم

ُػ سمِِف َُمَٕمُٝمْؿ َوًَمِٙمٜم ُف ُيٌَْٕم٨ُم َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم قَمغَم ٟمِٞم تِفِ  ًَ ـْ يَم٤مَن يَم٤مِرًه٤م ىَم٤مَل خُيْ شوَمَٙمٞمَْػ سمَِٛم
(0)
.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شم٘مدم (0)

 (.8225(, وُمًٚمؿ)رىمؿ:4510أظمرضمف اًمٌخ٤مري)رىمؿ: (8)
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٤م اًمٌنم  ُٕمقدٍ ومدًمٞمٚمف طمدي٨م  وأُم  ًْ ُب هُماَلَُمُف وَمَجَٕمَؾ »: ◙َأِِب َُم َأن ُف يَم٤مَن َيْيِ

سُمُف وَمَ٘م٤مَل  شسم٤ِمَّللَأقُمقُذ » :َيُ٘مقُل  يَمفُ » :ىَم٤مَل وَمَجَٕمَؾ َيْيِ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل  شَأقُمقُذ سمَِرؾُمقِل اهلل وَمؽَمَ

شاهلل َأىْمَدُر قَمَٚمٞمَْؽ ُِمٜمَْؽ قَمَٚمٞمْفِ : »♀
(8)
. 

 ايتٛعٌ

قمراف:ژڃ ڃ ڄ ڄ ڄژشمٕم٤ممم:  اهلل ىم٤مل    وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [.021]ٕا

 .[03]اًمٜمٛمؾ:ژ ﮹﮸  ﮶﮷ ﮵ ژ

: اًمقاؾمؾ اًمراهم٥م, اًمٜمٝم٤مي٦مذم ♫ىم٤مل اسمـ إثػم واًمتقؾمؾ ذم اًمٚمٖم٦م: 

 .واًمقؾمٞمٚم٦م اًم٘مرسم٦م واًمقاؾمٓم٦م وُم٤م يتقصؾ سمف إمم اًمٌمء ويت٘مرب سمف, ومجٕمٝم٤م وؾم٤مئؾ

 هل اًم٥ًٌم اعمقصؾ إمم اعم٘مّمقد. وشمٕمريٗمٝم٤م: 

 ٚأْٛاع ايتٛعٌ املؾضٚع ايجابت بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع ثالث١ 

اعِ َٔ أمسا٥٘ اذتغ٢ٓ أٚ صف١ َٔ بايتٛعٌ إىل اهلل تعاىل  األول:: أْٛاع

 صفات٘ ايعًٝا:

ؽ أن٧م اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ, مهللا إين أؾم٠مخؽ سم٠من   يم٠من ي٘مقل اعمًٚمؿ ذم دقم٤مئف: 

شمٕم٤مومٞمٜمل, أو ي٘مقل: أؾم٠مخؽ سمرمحتؽ اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ رء أن شمرمحٜمل  اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم, أنْ 

 وشمٖمٗمر زم.

 وم٢من  , ☻ أؾم٠مخؽ سمحٌؽ عمحٛمد وُمثٚمف ىمقل اًم٘م٤مئؾ: مهللا إين   

 احل٥م ُمـ صٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8228أظمرضمف ُمًٚمؿ)رىمؿ: (0)

 (.51-53ًمٚمٕمثٞمٛملم)صـ:ذح إصقل اًمثالصم٦م:واٟمٔمر (.0553رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)
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 ڃ ڄ ڄ ڄژقؾمؾ ىمقل اهلل قمز وضمؾ: واًمدًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞم٦م هذا اًمت   

 أن   , واعمٕمٜمك: ادقمق اهلل شمٕم٤ممم ُمتقؾمٚملم إًمٞمف سم٠مؾمامئف احلًٜمك, وٓ ؿمؽ  [021]إقمراف:ژڃ

ب ؾمٌح٤مٟمف ُم٤م ُمـ اؾمؿ ُمـ أؾمامء اًمر   ٚمٞم٤م قمز وضمؾ داظمٚم٦م ذم هذا اًمٓمٚم٥م4 ٕن  صٗم٤مشمف اًمٕمُ 

 ٕم٤ممم إٓ وهق ُمتْمٛمـ صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف.وشم

الم, ىم٤مل شمٕم٤ممم:    ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہژودقم٤مء ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًًم

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 [.03]اًمٜمٛمؾ: ژ﮹

    سُمَرْيَدةَ  قمـو 
ِ
اًمٚمُٝمؿ  »ؾَمِٛمَع َرضُماًل َيُ٘مقُل:  ♀, َأن  َرؾُمقَل اهلل

َٛمُد, اًم ِذي مَلْ َيٚمِْد َومَلْ ُيقًَمْد,  إيِن  َأؾْم٠َمُخَؽ َأين  َأؿْمَٝمُد َأن َؽ َأن٧َْم اهللُ  ٓ  َأن٧َْم, إطََمُد اًمّم  َٓ إهَِلَ إِ

ـْ ًَمُف يُمُٗمًقا َأطَمدٌ  ؾْمِؿ اًم ِذي إَِذا ؾُمئَِؾ سمِِف َأقْمَٓمك, َوإَِذا ُدقِمَل », وَمَ٘م٤مَل: شَومَلْ َيُٙم ِٓ ًَمَ٘مْد ؾَم٤مًم٧َم اهلَل سم٤ِم

شقَمز  َوضَمؾ  سم٤ِمؾْمِٛمِف إقَْمَٔمؿِ  ًَمَ٘مْد ؾَم٤مًم٧َم اهللَ »وذم رواي٦م:  ش.سمِِف َأضَم٤مَب 
(0)
 . 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قمـو  ِل      َأنَِس سْم  َرضُماًل َيُ٘مقُل: ♀ىَم٤مَل: ؾَمِٛمَع اًمٜمٌ 

يَؽ ًَمَؽ, اعَمٜم ٤مُن, سَمِديُع » َٓ َذِ ٓ  َأن٧َْم, َوطْمَدَك  َٓ إهَِلَ إِ اًمٚمُٝمؿ  إيِن  َأؾْم٠َمُخَؽ سم٠َِمن  ًَمَؽ احلَْٛمَد, 

َٛمَقاِت َوإَ   ً مِ اًم ًَمَ٘مْد ؾَم٠َمَل اهلَل سم٤ِمؾْمِٛمِف إقَْمَٔمِؿ, اًم ِذي », وَمَ٘م٤مَل: شْرِض, ُذو اجلاََلِل َواإِليْمَرا

شإَِذا ؾُمئَِؾ سمِِف َأقْمَٓمك, َوإَِذا ُدقِمَل سمِِف َأضَم٤مَب 
(8)
 . 

ٌِْداًمٚمِف سمـ ُمًٕمقد قمـو      قَم
ِ
َُم٤م : »♀ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ـُ َأَُمتَِؽ, َٟم٤مِصٞمَتِل  ٌِْدَك, َواسْم ـُ قَم ٌُْدَك, َواسْم َٓ طَمَزٌن, وَمَ٘م٤مَل: اًمٚمُٝمؿ  إيِن  قَم َأَص٤مَب َأطَمًدا ىَمط  َهؿ  َو

َؽ,  ًَ ٞم٧َْم سمِِف َٟمْٗم سمِٞمَِدَك, َُم٤مٍض ذِم  طُمْٙمُٛمَؽ, قَمْدٌل ذِم  ىَمَْم٤مُؤَك, َأؾْم٠َمُخَؽ سمُِٙمؾ  اؾْمٍؿ ُهَق ًَمَؽ, ؾَمٛم 

ـْ ظَمْٚمِ٘مَؽ, َأْو َأنَْزًْمتَُف ذِم يمَِت٤مسمَِؽ, َأْو اؾْمَت٠ْمثَْرَت سمِِف ذِم قِمْٚمِؿ اًمَٖمٞم٥ِْم قِمٜمَْدَك, َأْن َأْو قَمٚم ٛمْ  تَُف َأطَمًدا ُِم

ُف  ٓ  َأْذَه٥َم اهلُل مَه  دَمَْٕمَؾ اًمُ٘مْرآَن َرسمِٞمَع ىَمْٚمٌِل, َوُٟمقَر َصْدِري, َوضِماَلَء طُمْزيِن, َوَذَه٤مَب مَه ل, إِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.058رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد(, وهق ذم0334رىمؿ:أظمرضمف أبقداود) (0)

 (.010رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد, وهق ذمبغٓز حغٔ (4252رىمؿ:أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف)( 8)
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َٓ َٟمَتَٕمٚم ُٛمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل: , شبَْدًَمُف َُمَٙم٤مَٟمُف وَمَرضًم٤مَوطُمْزَٟمُف, َوأَ  , َأ
ِ
سَمغَم, َيٜمٌَِْٖمل »ىَم٤مَل: وَمِ٘مٞمَؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ـْ ؾَمِٛمَٕمَٝم٤م َأْن َيتََٕمٚم َٛمَٝم٤م َ
ِ
شعم

(0)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( واحل٤ميمؿ 854/صـ:01)اعمّمٜمػ( واسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم ذم430/صـ:0أظمرضمف أمحد) :صخٝح (0)

( ُمـ ـمريؼ أِب ؾمٚمٛم٦م اجلٝمٜمل قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ 5850رىمؿ:وأبق يٕمغم) ,(513/صـ:0)

 .قمـ أِب ؾمٚمٛم٦م اجلٝمٜمل َٔ ٚدٗني:األٍٚ:وشُمِٙمٚم ؿ ذم هذا اًمًٜمد  أبٞمف قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد.

٦م رضمح اًمٕمالُم٦م ذم ؾمامع قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل ُمـ أبٞمف اسمـ ُمًٕمقد. وأبق ؾمٚمٛم ٚاألخض٣:

 :قلت(. ىم٤مل اًمذهٌل: 032رىمؿ:)اًمّمحٞمح٦م: أن ف ُمقؾمك اجلٝمٜمل وهق صم٘م٦م واٟمٔمر ♫إًم٤ٌمين
ُمقؾمك  :أبق ؾمٚمٛم٦م اجلٝمٜمل هق :قلت ـها.أبق ؾمٚمٛم٦م ٓيدرى ُمـ هق وٓ رواي٦م ًمف ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م.

ُمٕملم ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ  (:030/صـ:0)اًمٙمٜمكاًمدوِٓب ذم اجلٝمٜمل وهق صم٘م٦م ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ ىم٤مل:

شمتٌٕمف قمغم أوه٤مم : ذم♫اًمقادقملىم٤مل  ـها.أبق ؾمٚمٛم٦م اجلٝمٜمل أراه ُمقؾمك اجلٝمٜمل. :ي٘مقل

ضم٤مء ذم شمرمج٦م  تٓبٝ٘:(: سمؾ ُمقؾمك سمـ قمٌد اهلل اجلٝمٜمل ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ. 535/صـ:0)احل٤ميمؿ

ؾمٚمٛم٦م. وهلذا أبق ٚاألخض٣: .ًمف يمٜمٞمت٤من ُمقؾمك سمـ قمٌد اهلل اجلُٝمٜمل أن ف ُيْٙمَٜمك أب٤م قمٌد اهلل وهذا ٓيٛمٜمع أن  

ضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ أن تٓٝب٘ أخض: ذيمر اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل: أن ًمف يمٜمٞمت٤من أبق قمٌد اهلل, أبق ؾمٚمٛم٦م.

أبقؾمٚمٛم٦م اجلٝمٜمل همػم ُمقؾمك سمـ قمٌداًمٚمف اجلٝمٜمل اعمٙمٜمك أبق قمٌداًمٚمف واًمتٗمريؼ وٕمٞمػ سمؾ مه٤م واطمد 

ئـ:  ّٝا:اًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف.  أٚال:ًم٘مرا آحت٤مد ذم  ثايّجا:داًمرمحـ. وهق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌ ,آحت٤مد ذم اًمِمٞمخ ثاْ

 خاَّغا:ام واطمد. ٤م يدل قمغم أّن  مل يذيمر أطمد اؾمؿ أِب ؾمٚمٛم٦م اجلٝمٜمل م   صابّعا:اًمٚم٘م٥م وهق اجلٝمٜمل. 

شمرمج٦م سمٕمض اإلئٛم٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ٓيٙمقن دًمٞمال ىم٤مـمًٕم٤م قمغم يمقّنام واطمد إٓ إذا ضم٤مء ُمـ يٍمح 

وي٘مقل مه٤م واطمد.  ,وهمػمه ُمـ حي٘مؼ ذم ٟمحق هذا اعمقوعد احل٤مومظ اسمـ طمجر جِ ام اصمٜم٤من وهلذا ٟمَ سم٠مّن  

ٚايع١ً هلذا ويمٗمك سمف حم٘مً٘م٤م.  ♫شمرضمٞمح اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين عابّعا: ام ُمـ ـمٌ٘م٦م واطمدة.أّن   عارّعا:

 4ُمـ إرؾم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل قمـ أبٞمف ؿَ ؾمٚمِ  ىم٤مل احل٤ميمؿ:صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ إنْ  األخض٣:

واسمـ اعمديٜمل  ,واسمـ ُمٕملم ,أث٧ٌم ؾمامقمف اًمثقري وذيؽ قلت:ـها. ف.ف خمتٚمػ ذم ؾمامقمف ُمـ أبٞموم٢مٟم  

ٚي٘ ؽاٖز َٔ (. 833/صـ:5)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( واًمٌخ٤مري ذم808)صـ:ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾيمام ذم

( وومٞمف: قمٌد اهلل 430رىمؿ:)قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مأظمرضمف اسمـ اًمًٜمل ذم   حزٜح أبٞ َٛع٢

طم٤مشمؿ: روى قمٜمف اًمٙمقومٞمقن ومل يذيمر ومٞمف ضمرطًم٤م وٓ شمٕمدياًل سمـ زسمٞمد سمـ احل٤مرث اًمٞم٤مُمل. ىم٤مل قمٜمف أبق 

 (.58/صـ:5ٓسمـ أِب طم٤مشمؿ ) اجلرح واًمتٕمديؾيمام ذم
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 ايجاْٞ: تٛعٌ ايعبز بعًُ٘ ايصاحل إىل اهلل عظ ٚدٌ: 

مهللا سم٢ميامين ًمؽ, وحمٌتل ًمؽ, واشم٤ٌمقمل ًمرؾمقًمؽ, اهمٗمر زم,  ي٘مقل اعمًٚمؿ: يم٠منْ  

شمٗمرج قمٜمل,  وإيامين سمف أنْ  ☻أو ي٘مقل: مهللا إين أؾم٠مخؽ سمحٌل عمحٛمد 

ه إي   وُمٜمف أنْ  ٤مه, وإيث٤مره يذيمر اًمداقمل قمٛماًل ص٤محل٤ًم ذا سم٤مٍل ومٞمف ظمقومف ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشم٘مقا

ك إمم رسمف ذم دقم٤مئف ًمٞمٙمقن أرضَم  ؿم٠منف, صمؿ يتقؾمؾ سمف ف ًمف ضمؾ  رو٤مه قمغم يمؾ رء وـم٤مقمتُ 

 ًم٘مٌقًمف وإضم٤مسمتف.

پ  ٻ پ  ٻ ٱ ٻ ٻژ: واًمدًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞمتف ىمقًمف شمٕم٤ممم  

ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱژوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  [.05]آل قمٛمران:ژڀ ڀ پ پ

 ۈ ۆ ۆژوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   [.54]آل قمٛمران:ژپ پ پ پ

 ائ  ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  [.034]آل قمٛمران: ژ ەئ ەئ ائ

 [.013]اعم١مُمٜمقن: ژ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 .اعمت٘مدم    طمدي٨م سمريدةو

¶وىمّم٦م أصح٤مب اًمٖم٤مر, ضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 
(0)

, وُمـ طمدي٨م 

   سمـ ُم٤مًمؽ أنس
(8)

   , وُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم
(4)
. 

ىم٤مل: ☻رؾمقل اهلل  , أن  ¶طمدي٨م اسمـ قمٛمر وًمٗمظ  

ٌَْٚمُٙمْؿ, طَمت ك َأَوْوا اعَمٌِٞم٧َم إمَِم هَم٤مٍر وَمَدظَمُٚمقُه, وَم٤مْٟمَحَدَرْت َصْخَرةٌ » ـْ يَم٤مَن ىَم  اْٟمَٓمَٚمَؼ صَماَلصَم٦ُم َرْهٍط ِم 

ٓ  َأْن شَمْدقُمقا ا ْخَرِة إِ ـْ َهِذِه اًمّم  َٓ ُيٜمِْجٞمُٙمْؿ ُِم : إِٟم ُف  ْت قَمَٚمٞمِْٝمْؿ اًمَٖم٤مَر, وَمَ٘م٤مًُمقا د  ًَ ـْ اجلٌََِؾ وَم هلَل ُِم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8034رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)8808رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.05رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد(, وهق ذم038/صـ:4أظمرضمف أمحد) :صخٝح( 8)

(, وهق ذم 255/صـ:8)اًمدقم٤مء(, واًمٓمؼماين ذم803/صـ:3أظمرضمف أمحد) :صخٝح (4)

 (.0058رىمؿ:) اًمّمحٞمح اعمًٜمد
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َٓ َأهْمٌُِؼ  سمَِّم٤مًمِِح َأقْماَمًمُِٙمْؿ. وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ: اًمٚمُٝمؿ  يَم٤مَن زِم َأبََقاِن ؿَمٞمَْخ٤مِن يَمٌػَِماِن, َويُمٜم٧ُْم 

 َيْقًُم٤م, وَمَٚمْؿ ُأِرْح قَمَٚمٞمِْٝماَم طَمت ك َٟم٤مَُم٤م, وَمَحَٚم٧ٌُْم 
ٍ
ء , وَمٜم٠ََمى ِِب ذِم ـَمَٚم٥ِم َرْ ًٓ َٓ َُم٤م ٌَْٚمُٝماَم َأْهاًل َو هَلاَُم ىَم

, وَمَٚمٌِث٧ُْم َواًمَ٘مَدُح قمَ  ًٓ ٌَْٚمُٝماَم َأْهاًل َأْو َُم٤م , َويَمِرْه٧ُم َأْن َأهْمٌَِؼ ىَم ٌُقىَمُٝماَم, وَمَقضَمْدهُتاَُم َٟم٤مئَِٛملْمِ غَم هَم

ٌُقىَمُٝماَم, اًمٚمُٝمؿ  إِْن يُمٜم٧ُْم وَمَٕمٚمْ  سَم٤م هَم  ٧ُم َيَدي  َأنَْتٔمُِر اؾْمتِٞمَ٘م٤مفَمُٝماَم, طَمت ك سَمَرَق اًمَٗمْجُر وَم٤مؾْمَتٞمَْ٘مَٔم٤م وَمنَمِ

ْخَرةِ  ـْ َهِذِه اًمّم  ـُ ومِٞمِف ُِم ْج قَمٜم ٤م َُم٤م َٟمْح َٓ شَذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وَمَٗمر  , وَم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ْم ؿَمٞمْئ٤ًم 

َتٓمِٞمُٕمقَن اخلُُروَج. ًْ , »َوىَم٤مَل أظَمُر:  َي , يَم٤مَٟم٧ْم َأطَم٥م  اًمٜم ٤مِس إزَِم  اًمٚمُٝمؿ  يَم٤مَٟم٧ْم زِم سمِٜم٧ُْم قَمؿٍّ

َٝم٤م ًِ ـْ َٟمْٗم ٜملَِم, وَمَج٤مَءشْمٜمِل وَم٠َمقْمَٓمٞمْتَُٝم٤م  وَم٠َمَرْدهُت٤َم قَم  ً ـْ اًم ٧ْم هِب٤َم ؾَمٜم٦ٌَم ُِم وَم٤مُْمَتٜمََٕم٧ْم ُِمٜم ل, طَمت ك َأَخٛم 

َٝم٤م, وَمَٗمَٕمَٚم٧ْم طَمت ك إَِذا ىَمَدْرُت قَمَٚمٞمَْٝم٤م, ىَم٤م
ًِ َ سَمٞمْٜمِل َوسَملْمَ َٟمْٗم ـَ َوُِم٤مَئ٦َم ِديٜم٤َمٍر قَمغَم َأْن ُتَكم  ي

ًَم٧ْم: قِمنْمِ

وْم٧ُم قَمٜمَْٝم٤م َٓ ُأطِمؾ  ًَمَؽ َأْن شَمٗمُ  ـْ اًمُقىُمقِع قَمَٚمٞمَْٝم٤م, وَم٤مْٟمٍَمَ ضْم٧ُم ُِم ِف, وَمَتَحر  ٓ  سمَِح٘م 
ض  اخل٤َمشَمَؿ إِ

َه٥َم اًم ِذي َأقْمَٓمٞمْتَُٝم٤م, اًمٚمُٝمؿ  إِْن يُمٜم٧ُْم وَمَٕمْٚم٧ُم اسْمتَِٖم٤مَء  , َوشَمَريْم٧ُم اًمذ  َوِهَل َأطَم٥م  اًمٜم ٤مِس إزَِم 

ـُ ومِٞمِف,  َتٓمِٞمُٕمقَن اخلُُروَج ُِمٜمَْٝم٤مَوضْمِٝمَؽ وَم٤موْمُرْج قَمٜم ٤م َُم٤م َٟمْح ًْ َٓ َي ُْؿ  ْخَرُة هَمػْمَ َأّن   .شوَم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ْم اًمّم 

َء, وَم٠َمقْمَٓمٞمْتُُٝمْؿ َأضْمَرُهْؿ, هَمػْمَ َرضُمٍؾ َواطِمٍد شَمَرَك »َوىَم٤مَل اًمث ٤مًم٨ُِم:  اًمٚمُٝمؿ  إيِن  اؾْمَت٠ْمضَمْرُت ُأضَمَرا

ْرُت َأضْمَرُه طَمت ك يَمثُ  ُل, وَمَج٤مَءيِن سَمْٕمَد طِملٍم وَمَ٘م٤مَل: َي٤م قَمٌَْد اًم ِذي ًَمُف َوَذَه٥َم, وَمثَٛم  َرْت ُِمٜمُْف إَُْمَقا

ىمِٞمِؼ. ٌََ٘مِر َواًمَٖمٜمَِؿ َواًمر  ـْ اإِلسمِِؾ َواًم ـْ َأضْمِرَك, ُِم , َأد  إزَِم  َأضْمِري, وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: يُمؾ  َُم٤م شَمَرى ُِم
ِ
 اهلل

تَْٝمِزُئ ِِب, وَمُ٘مْٚم٧ُم: إِ  ًْ َٓ شَم  ,
ِ
َٓ َأؾْمتَْٝمِزُئ سمَِؽ, وَم٠َمظَمَذُه يُمٚم ُف وَم٤مؾْمَت٤مىَمُف وَمَٚمْؿ وَمَ٘م٤مَل: َي٤م قَمٌَْد اهلل ين  

ْك ُِمٜمُْف ؿَمٞمْئ٤ًم, اًمٚمُٝمؿ   ـُ ومِٞمِف,  4َيؽْمُ وَم٢مِْن يُمٜم٧ُْم وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وَم٤موْمُرْج قَمٜم ٤م َُم٤م َٟمْح

ْخَرُة, وَمَخَرضُمقا َيْٛمُِمقنَ   .شوَم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ْم اًمّم 

ه١مٓء اًمرضم٤مل  : ويتْمح ُمـ هذا احلدي٨م أن  ♫٤ٌمينىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم

ٝمؿ اًمٗمرج ي٠متٞمَ  ًقا ُمـ أنْ هبؿ اًمٙمرب, وو٤مق هبؿ إُمر, ويئِ  الصم٦م طمٞمٜمام اؿمتد  اعم١مُمٜملم اًمث  

ُمـ يمؾ ـمريؼ, إٓ ـمريؼ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وطمده, ومٚمج١موا إًمٞمف ودقمقه سم٢مظمالص, 

 ًٓ هلل ذم أوىم٤مت اًمرظم٤مء, راضملم أن  هلؿ ص٤محل٦م, يم٤مٟمقا شمٕمرومقا ومٞمٝم٤م إمم اواؾمتذيمروا أقمام
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 ♀دة, يمام ورد ذم طمدي٨م اًمٜمٌل يتٕمرف إًمٞمٝمؿ رهبؿ ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ذم أوىم٤مت اًمِم  

ششمٕمرف إمم اهلل ذم اًمرظم٤مء يٕمرومؽ ذم اًمِمدة»
(0)
 ومتقؾمٚمقا إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف سمتٚمؽ إقمامل: .

 تٛعٌ األٍٚ: 

ورأومتف اًمِمديدة هبام, طمتك يم٤من ُمٜمف ذًمؽ اعمقىمػ  ,سمؼمه واًمديف وقمٓمٗمف قمٚمٞمٝمام  

ًمديف إمم هذه احلد. -طم٤مؿم٤م إنٌٞم٤مء-اًمرائع اًمٗمريد, وُم٤م أطم٥ًم إٟم٤ًمًٟم٤م آظمر   يّمؾ سمره سمقا

  ٚتٛعٌ ايجاْٞ: 

ٌ  ف, اًم  ٟمك سم٤مسمٜم٦م قمٛم  سمٕمٗمتف ُمـ اًمز    ٤ًمء, سمٕمد ُم٤م ٝم٤م يم٠مؿمد ُم٤م حي٥م اًمرضم٤مل اًمٜم  تل أطم

ٝم٤م ذيمرشمف سم٤مهلل قمز و ضمؾ سم٥ًٌم اجلقع واحل٤مضم٦م, وًمٙمٜم   ىمدر قمٚمٞمٝم٤م واؾمتًٚمٛم٧م ًمف ُمٙمره٦م,

 ومتذيمر ىمٚمٌف, وظمِمٕم٧م ضمقارطمف, وشمريمٝم٤م واح٤مل اًمذي أقمٓم٤مه٤م.

  ٚتٛعٌ ايجايح: 

سمحٗم٤مفمف قمغم طمؼ أضمػمه, اًمذي شمرك أضمرشمف اًمتل يم٤مٟم٧م ومرىًم٤م ُمـ أرز يمام ورد ذم  

٧م ُمٜمف ه٤م ًمف ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ وصمٛمره٤م طمتك يم٤مٟمرواي٦م صحٞمح٦م ًمٚمحدي٨م, وذه٥م ومٜمام  

٤مة واًمٌ٘مرة واإلسمؾ واًمرىمٞمؼ, ومٚمام اطمت٤مج إضمػم إمم اح٤مل ذيمر أضمرشمف اًمزهٞمدة قمٜمد اًمِم  

ف يًتٝمزئ سمف, ص٤مطمٌف, ومج٤مءه وـم٤مًمٌف سمح٘مف, وم٠مقمٓم٤مه شمٚمؽ إُمقال يمٚمٝم٤م, ومدهش وفمٜم  

ك دمٛمٕم٧م ُمٜمف شمٚمؽ إُمقال ت  ف صمٛمر ًمف أضمره طَم ف ح٤م شمٞم٘مـ ُمٜمف اجلد وقمرف أن  وًمٙمٜم  

ًٓ اؾمت٤ًمىمٝم٤م ومرطًم٤م ُم  , ومل يؽمك ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م.ذهق

وأجؿ اهلل, إن صٜمٞمع رب اًمٕمٛمؾ هذا سم٤مًمغ طمد اًمروقم٦م ذم اإلطم٤ًمن إمم اًمٕم٤مُمؾ, 

 ـها..وحم٘مؼ اعمثؾ إقمغم اعمٛمٙمـ ذم رقم٤ميتف وإيمراُمف... إًمخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٚإعٓارٙ صخٝح, ¶( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس410/صـ:0أظمرضمف أمحد) (0)
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 ايجايح: ايتٛعٌ بزعا٤ ايضدٌ ايصاحل: 

ي٘مع اعمًٚمؿ ذم وٞمؼ ؿمديد, أو حتؾ سمف ُمّمٞم٦ٌم يمٌػمة, ويٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف  يم٠منْ  

ي٠مظمذ سم٥ًٌم ىمقي إمم اهلل, ومٞمذه٥م إمم  ٥م أنْ حيط ذم ضمٜم٥م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, ومٞماًمتٗمر

 ٘مقى واًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمٓمٚم٥م ُمٜمف أنْ الح واًمت  رضمؾ يٕمت٘مد ومٞمف اًمّم  

 ف.مه فُ ٜمْ يدقمق ًمف رسمف ًمٞمٗمرج قمٜمف يمرسمف ويزيؾ قمَ 

 فٗشا تٛعٌ دا٥ظ َؾضٚع، ٚالبز يف ٖشا ايتٛعٌ َٔ أَضٜٔ: 

  يٙمقن ذم طم٤مل طمٞم٤مة ذًمؽ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح, ٓ سمٕمد ُمقشمف. أنْ  إول: 

أن يٙمقن ذم طميشمف ٓ ذم همٞمٌتف. واًمث٤مين: 

ـْ   ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَم ـْ سَم٤مٍب يَم٤مَن »:    َأنَِس سْم ِجَد َيْقَم مُجَُٕم٦ٍم ُِم ًْ َأن  َرضُماًل َدظَمَؾ اعَم

 
ِ
, َوَرؾُمقُل اهلل
ِ
  ♀َٟمْحَق َداِر اًمَ٘مَْم٤مء

ِ
ٌََؾ َرؾُمقَل اهلل ىَم٤مِئٌؿ خَيُْٓم٥ُم, وَم٤مؾْمَتْ٘م

ٌُُؾ, وَم٤مْدُع  ♀  ً ُل, َواْٟمَ٘مَٓمَٕم٧ْم اًم , َهَٚمَٙم٧ْم إَُْمَقا
ِ
ىَم٤مِئاًم, صُمؿ  ىَم٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 اهللَ 
ِ
اًمٚمُٝمؿ  َأهِمْثٜم٤َم, اًمٚمُٝمؿ  َأهِمْثٜم٤َم, »َيَدْيِف, صُمؿ  ىَم٤مَل:  ♀ ُيِٖمْثٜم٤َم. ىَم٤مَل: وَمَروَمَع َرؾُمقُل اهلل

ـْ ؾَمحَ ش اًمٚمُٝمؿ  َأهِمْثٜم٤َم  ُِم
ِ
اَمء  ً , َُم٤م َٟمَرى ذِم اًم

ِ
َٓ َواَّلل َٓ ىَمَزقَم٦ٍم, َوَُم٤م سَمٞمْٜمَٜم٤َم ىَم٤مَل َأنٌَس: َو ٤مٍب, َو

ـْ  ِس,َوسَملْمَ ؾَمْٚمٍع ُِم ْ ـْ َوَراِئِف ؾَمَح٤مسَم٦ٌم ُِمْثُؾ اًمؽم  َٓ َداٍر, ىَم٤مَل: وَمَٓمَٚمَٕم٧ْم ُِم َٓم٧ْم  سَمْٞم٧ٍم َو وَمَٚمام  شَمَقؾم 

ًٌْت٤م. ْٛمَس ؾَم  َُم٤م َرَأجْٜم٤َم اًمِم 
ِ
ْت, صُمؿ  َأُْمَٓمَرْت, ىَم٤مَل: وَماَل َواَّلل اَمَء اْٟمَتنَمَ  ً ىَم٤مَل: صُمؿ  َدظَمَؾ َرضُمٌؾ  اًم

٤ٌَمِب ذِم اجلُُٛمٕمَ  ـْ َذًمَِؽ اًم  ُِم
ِ
ٌََٚمُف  ♀٦ِم اعمُْ٘مٌَِٚم٦ِم, َوَرؾُمقُل اهلل ىَم٤مِئٌؿ خَيُْٓم٥ُم, وَم٤مؾْمَتْ٘م

ْٙمَٝم٤م قَمٜم ٤م,  ًِ ٌُُؾ, وَم٤مْدُع اهلَل ُيْٛم  ً ُل, َواْٟمَ٘مَٓمَٕم٧ْم اًم , َهَٚمَٙم٧ْم إَُْمَقا
ِ
ىَم٤مِئاًم, وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 
ِ
َٓ قَمَٚمٞمْٜم٤َم, اًمٚمُٝمؿ  قَمغَم اًمٚمُٝمؿ  طَم » صُمؿ  ىَم٤مَل:َيَدْيِف,  ♀ىَم٤مَل: وَمَروَمَع َرؾُمقُل اهلل ْقًَمٜم٤َم َو

َجرِ  وَم٤مْٟمَ٘مَٚمَٕم٧ْم, َوظَمَرضْمٜم٤َم َٟمْٛمٌِم ذِم  ,شأيَم٤مِم, َواًمٔم َراِب, َوسُمُٓمقِن إَْودَِي٦ِم, َوَُمٜم٤َمسم٧ِِم اًمِم 

ْٛمسِ  شاًمِم 
(0)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.230رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)344رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري)( 0)
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ـَ اخلَٓم ٤مِب   ٍ   قمٜمفو  ٌ ٤مِس    َأن  قُمَٛمَر سْم َ٘مك سم٤ِمًمَٕم ًْ يَم٤مَن إَِذا ىَمَحُٓمقا اؾْمَت

ٌِْد اعمُٓم ٚم٥ِِم, وَمَ٘م٤مَل: ا ـِ قَم ُؾ إًَِمٞمَْؽ سمَِٕمؿ  »سْم ِ٘مٞمٜم٤َم, َوإِٟم ٤م َٟمتََقؾم  ًْ ُؾ إًَِمٞمَْؽ سمِٜمٌَِٞم ٜم٤َم وَمَت اًمٚمُٝمؿ  إِٟم ٤م يُمٜم ٤م َٟمتََقؾم 

َ٘مْقنَ  ًْ شَٟمٌِٞم ٜم٤َم وَم٤مؾْمِ٘مٜم٤َم, ىَم٤مَل: وَمٞمُ
(0)
. 

ه  (, ويٕم٘مقب008/صـ:55) شم٤مرخيفوأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ذم  سمـ ؾمٗمٞم٤من, قمزا

اًمًامء  إمم ؾمٚمؿ سمـ قمامر: أن   سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م, شم٤مرخيٝمامإمم اإلص٤مسم٦ماحل٤مومظ ذم

ُمٕم٤موي٦م قمغم  ىمحٓم٧م, ومخرج ُمٕم٤موي٦م سمـ أِب ؾمٗمٞم٤من وأهؾ دُمِمؼ يًتً٘مقن, ومٚمام ىمٕمدَ 

٤مس, وم٠مىمٌؾ يتخٓمك اًمٜم٤مس, وم٠مُمره ومٜم٤مداه اًمٜم   اعمٜمؼم ىم٤مل: أجـ يزيد سمـ إؾمقد اجلرر؟

مهللا إٟم٤م ٟمًتِمٗمع إًمٞمؽ اًمٞمقم »د رضمٚمٞمف, وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ُمٕم٤موي٦م, ومّمٕمد اعمٜمؼم, وم٘مٕمد قمٜم

سمخػمٟم٤م وأومْمٚمٜم٤م, مهللا إٟم٤م ٟمًتِمٗمع إًمٞمؽ اًمٞمقم سمٞمزيد سمـ إؾمقد اجلرر, ي٤م يزيد, ارومع 

صم٤مرت ؾمح٤مسم٦م  ومام يم٤من أوؿمؽ أنْ  , ومرومع يزيد يديف, ورومع اًمٜم٤مس أجدهيؿ.شيديؽ إمم اهلل

ٌ  ذم اًمٖمرب يم٠مّن   ٓ يٌٚمٖمقا ُمٜم٤مزهلؿ.  ٤مس أنْ طمتك يم٤مد اًمٜم  ٧م هل٤م ريح ومً٘متٜم٤م ٤م شمرس, وه

 (.35)صـ: اًمتقؾمؾذم يمت٤مسمف♫وصحح اًم٘مّم٦م اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 

اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس ظمرج يًتً٘مل سم٤مًمٜم٤مس وم٘م٤مل:  أن   سمًٜمد صحٞمحوضم٤مءت زي٤مدة  

أُمٓمروا ُمٓمًرا ومام دقم٤م إٓ صمالصًم٤م طمتك »زاد ذم رواي٦م:  شىمؿ ي٤م سمٙم٤مء.»ًمٞمزيد سمـ إؾمقد أجًْم٤م: 

 ـها.ش.يٖمرىمقن ُمٜمفيم٤مدوا 

أي ُمع اًمٜمٌل -: وهذا مل يٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -015

 .(015/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ ـها.سمٕمد ُمقشمف وٓ ذم ُمٖمٞمٌف. -☻

ً   : ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمدٍ ♫ىم٤ملو -015 ف شمقؾمؾ إمم اهلل سمٛمٞم٧م سمدقم٤مئف ٚمػ أن  ُمـ اًم

 .(305صـ:/8)آؾمتٖم٤مصم٦م....................................... ـها.وٓ أىمًؿ سمف قمٚمٞمف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0101رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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قن سمف ويتقؾمٚمقن سمف ِمٗمٞمٕمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يًتاًمّم   : وأمجٕمقا قمغم أن  ♫ىم٤ملو -010

مهللا إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ سمٜمٌٞمٜم٤م »:    ذم طمٞم٤مشمف سمحيشمف, يمام ذم طمدي٨م قمٛمر

شومتً٘مٞمٜم٤م
(0)
 (.423صـ:/0) آؾمتٖم٤مصم٦م ............................................ ـها..

 وهذه اًمثالصم٦م إنقاع ُمـ اًمتقؾمؾ ُمنموقم٦م سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع.

اًمتقؾمؾ  : ومٛمام ؾمٌؼ شمٕمٚمؿ أن  ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  -001 -013 -012

٧م قمٚمٞمف ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وضمرى قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح, اعمنموع اًمذي دًم  

 وأمجع قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن هق:

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, أو صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف. سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف اهلل اًمتقؾمؾ - 0

 سمٕمٛمؾ ص٤مًمح ىم٤مم سمف اًمداقمل. اًمتقؾمؾ - 8

 (.38)صـ:اًمتقؾمؾ ......................... ـها.سمدقم٤مء رضمؾ ص٤مًمح.  ًمتقؾمؾا - 4

 ايفا٥ز٠ اييت حيصٌ َٓٗا ايتٛعٌ فا٥زتإ زتُع عًٝٗا 

 :واًمتقؾمؾ سمذًمؽ قمغم وضمٝملم :♫ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -000-008

يتقؾمؾ سمذًمؽ إمم إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء وإقمٓم٤مء اًم١ًمال يمحدي٨م اًمثالصم٦م  أنْ  :أطمدمه٤م 

اًمذيـ أووا إمم اًمٖم٤مر
(8)
٤محل٦م ًمٞمجٞم٥م دقم٤مءهؿ ويٗمرج يمرسمتٝمؿ ؿ شمقؾمٚمقا سم٠مقمامهلؿ اًمّم  وم٢مّن   4

 .وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ

ٟمفاًمت   :واًمث٤مين   إقمامل  وم٢من   4قؾمؾ سمذًمؽ إمم طمّمقل صمقاب اهلل وضمٜمتف وروقا

ٟمٞم٤م ٤مُم٦م إمم ؾمٕم٤مدة اًمد  هل اًمقؾمٞمٚم٦م اًمت   ♀هب٤م اًمرؾمقل٤محل٦م اًمتل أُمر اًمّم  

ٝم٤م ُمنموقم٦م ٓ يٜم٤مزع ذم واطمد ُمٜمٝم٤م أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وأظمرة...ومٝمذه أرسمٕم٦م أنقاع يمٚم  

 (.413/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................................ .......... ـها. واإليامن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .◙( ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ0101رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 شم٘مدم ترجيف. (8)
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 ايتٛعٌ ايؾضنٞ:ايضابع 

طمّمؾ ومٞمف سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق شمقؾمؾ  إنْ قؾمؾ وهذا اًمت   

ذيمل ذك أيمؼم
(0)
. 

قؾمؾ اًمنميمل ومٝمؿ جمٛمٕمقن : وأُم٤م اًمت  ♫ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامن  -004

 .......................  ـها.ف, سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمف, ٓ يٜمٙمره إٓ ُمٙم٤مسمر.ٚمِ قمغم يمٗمر وم٤مقمِ 

 .(535)صـ:اًمْمٞم٤مء اًمِم٤مرق ذم رد ؿمٌٝم٤مت اح٤مذق اح٤مرق.................................. 

 .ارتاَػ: ايتٛعٌ بشٚات ايصاذتني  

 .ومٝمذا ٓ جيقز ُمـ اًمّم٤محللم هؿنٌٞم٤مء, أو همػماًمتقؾمؾ سمذوات اًمّم٤محللم ُمـ إ 

سمٛمٕمٜمك  -♀أي سم٤مًمٜمٌل – قؾمؾ سمف: اًمت  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -003

ح٤مسم٦م يٗمٕمٚمقٟمف ذم اإلىم٤ًمم قمغم اهلل سمذاشمف واًم١ًمال سمذاشمف ومٝمذا هق اًمذي مل شمٙمـ اًمّم  

آؾمتً٘م٤مء وٟمحقه ٓ ذم طمٞم٤مشمف وٓ سمٕمد م٤مشمف ٓ قمٜمد ىمؼمه وٓ همػم ىمؼمه وٓ يٕمرف هذا ذم 

ف ٓ جيقز إٟم   :وهذا هق اًمذي ىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف.رء ُمـ إدقمٞم٦م اعمِمٝمقرة سمٞمٜمٝمؿ..

 ـها..ؽ سمحؼ أنٌٞم٤مئؽأؾم٠مخُ  :ٓ ي٠ًمل سمٛمخٚمقق وٓ ي٘مقل أطمد :قمٜمف طمٞم٨م ىم٤مًمقا وّنقا 

 (.818/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............... .................... ....................

ؾ إمم اهلل سمٖمػم ٟمٌٞم ٜم٤م : ♫وىم٤مل  -005 ل -♀واًمت قؾم  ؾمقاء ؾمٛم 

ٚمػ ومٕمٚمف, وٓ روى ومٞمف أثًرا.ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمًدا ُمـ  -اؾمتٖم٤مصم٦م أو مل يًؿ    ً  ـها.اًم

 .(015/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ....... .................... ... ...................

 ع٢ً أْٛاع ♀ايتٛعٌ بايٓيب 

 ٍٚ: ايتٛعٌ باإلميإ ب٘ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايغالّ ٚمبخبت٘األ 

 وهق راضمع إمم اًمتقؾمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.515/صـ:0)ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م :اٟمٔمر (0)
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ٌ تف وـم٤مقمتِ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -005 ؾ سم٤مإليامن سمف وحم ٤م اًمت قؾم  الة  فِ : أُم  واًمّم 

الم قمٚمٞمف, وسمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف وٟمحق ذًمؽ م ٤م هق ُمـ أومٕم٤مًمف, وأومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد اح٠مُمقر   ً واًم

ف ح٤مسم٦م 4هب٤م ذم طم٘م  ٚمقن سمف ذم  ╚ومٝمق ُمنموع سم٤مشم ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, ويم٤من اًمّم  يتقؾم 

ٚمقن سمف. ف يمام يم٤مٟمقا يتقؾم  ٌ ٤مس قمٛم  ٚمقا سمٕمد ُمقشمف سم٤مًمٕم  ................... ـها.طمٞم٤مشمف, وشمقؾم 

 .(031/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... ............ .........  ...... . ....

ُهَق َأْصُؾ اإِلياَمِن َواإِلؾْماَلِم,  -أي اًمتقؾمؾ اعمنموع-: َأطَمُدمُه٤َم ♫ وىم٤مل -000

ُؾ سم٤ِمإِلياَمِن سمِِف َوسمَِٓم٤مقَمتِِف.   ................... وٟم٘مؾ اشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف. ـها.َوُهَق اًمت َقؾم 

 .(054/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.......................................................

ؾ ♫ىم٤مل -002 ـ  اًمت قؾم  يـ, وهذا : وًمٙم سم٤مإليامن سمف وسمٓم٤مقمتف, هق أصؾ اًمد 

٦م, ومٛمـ أنٙمر هذا اعمٕمٜمك ومٙمٗمره  ٦م واًمٕم٤مُم  ُمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم ًمٚمخ٤مص 

٦م. ٦م واًمٕم٤مُم   (.054:/صـ0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. ........ ـها.فم٤مهر ًمٚمخ٤مص 

 ♀ايجاْٞ: ايتٛعٌ بزعا٤ٙ 

 طمٞم٤مشمف.ومٝمذا ضم٤مئز وٓ يٙمقن إٓ ذم  

٤م : وأُم  -ٟم٘مؾ إمج٤مع اعمًٚمٛملم قمغم ضمقازه سمٕمد أنْ - ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -003

وهلذا  4ف شمقؾمؾ سمدقم٤مئف ٓ سمذاشمفوم٢مٟم   4-   يمام ىم٤مل قمٛمر-قؾمؾ سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف اًمت  

ف اًمٕم٤ٌمسقؾمؾ سمف إمم اًمتقؾمؾ سمٕمٛم  قمدًمقا قمـ اًمت  
(0)
قؾمؾ هق سمذاشمف ًمٙم٤من هذا وًمق يم٤من اًمت   

ُم٤م  أن   ؿَ ٚمِ قمُ  4قؾمؾ سمف إمم اًمتقؾمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمسقا قمـ اًمت  سم٤مًمٕم٤ٌمس ومٚمام قمدًمُ قؾمؾ أومم ُمـ اًمت  

ف وم٢مٟم   ٤4مقم٦م ًمفقؾمؾ اًمذي هق اإليامن سمف واًمٓم  سمخالف اًمت   4يٗمٕمؾ ذم طمٞم٤مشمف ىمد شمٕمذر سمٛمقشمف

 .(818- 810 :/صـ 0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ ................. ـها..ُمنموع دائام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم احلدي٨م. (0)
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ؿ يم٤مٟمقا يتقؾمٚمقن سمف ذم طمٞم٤مشمف ذم أّن      قمٛمر : وم٘مد ذيمر♫وىم٤مل  -081

وشمقؾمٚمٝمؿ سمف هق اؾمتً٘م٤مؤهؿ سمف سمحٞم٨م  ,ف اًمٕم٤ٌمس سمٕمد ُمقشمفآؾمتً٘م٤مء صمؿ شمقؾمٚمقا سمٕمٛم  

ح٤مسم٦م سمٕمد ُمقشمف وٓ ذم ف اًمّم  يدقمق ويدقمقن ُمٕمف ومٞمٙمقن هق وؾمٞمٚمتٝمؿ إمم اهلل وهذا مل يٗمٕمٚمْ 

هلذا ىم٤مل ذم طمدي٨م ٤م هلؿ و٤م هلؿ داقمٞمً يم٤من ذم ُمثؾ هذا ؿم٤مومٕمً ♀ٌلواًمٜم   ,ُمٖمٞمٌف

 ؿمٗمع ًمف وم٠ًمل اهلل أنْ ♀ٌل اًمٜم   . ومٕمٚمؿ أن  (0)شمهللا ومِمٗمٕمف ذم» :إقمٛمك

 .(015/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. ....................... ـها..يِمٗمٕمف ومٞمف

سمام صم٧ٌم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ُمـ ؿمٗم٤مقمتف  ٤م ُمـ أىمر  : وأُم  ♫وىم٤مل  -080

إُمقر اًمتل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ  ٓ يدقمك إٓ اهلل وأن   :وٟمحق ذًمؽ وًمٙمـ ىم٤ملقؾمؾ سمف واًمت  

٤ٌمت وإٟم٤ٌمت اًمٜم   ,اهلل ٓ شمٓمٚم٥م إٓ ُمٜمف ُمثؾ همٗمران اًمذٟمقب وهداي٦م اًم٘مٚمقب وإٟمزال اعمٓمر

 ـها.ومٝمذا ُمّمٞم٥م ذم ذًمؽ سمؾ هذا م٤م ٓ ٟمزاع ومٞمف سملم اعمًٚمٛملم أجْم٤م. 4وٟمحق ذًمؽ

 .(305صـ:/0)آؾمتٖم٤مصم٦م................... .................... ....................

 ٚؽفاعت٘ ٜهٕٛ ع٢ً ٚدٗني: ♀ايتٛعٌ بزعا٤ ايٓيب 

قم٤مء  أنْ  أطمدمه٤م:: ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -084 -088 يٓمٚم٥م ُمٜمف اًمد 

ٗم٤مقم٦م, ومٞمدقمق ويِمٗمع, يمام يم٤من يٓمٚم٥م ُمٜمف ذم طمٞم٤مشمف, ويمام يٓمٚم٥م ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م,  واًمِم 

ًدا  طملم ي٠ْمتقن آدم وٟمقطًم٤م, صمؿ  اخلٚمٞمؾ, صمؿ  ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ, صمؿ  قمٞمًك, صُمؿ  ي٠متقن حمٛم 

ٗم٤مقم٦م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمْؿ ومٞمٓمٚمٌقن ُمٜمف اًمِم 
(8)
. 

ؾ ُمع ذًمؽ سم٠منْ  أنْ  اًمث ٤مين:واًمقضمف  ي٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم سمِمٗم٤مقمتف ودقم٤مئف, يمام  يٙمقن اًمت قؾم 

م سمٞم٤مٟمف وذيمره ٗم٤مقم٦م, ومدقم٤م ًمف  4ذم طمدي٨م إقمٛمك اعمت٘مد  قم٤مء واًمِم  وم٢مٟم ف ـمٚم٥م ُمٜمف اًمد 

ؾمقل وؿمٗمع ومٞمف, وأُمره أنْ  ف إًمٞمؽ سمف »يدقمق اهلل, ومٞم٘مقل:  اًمر  مهللا  إين  أؾم٠مخؽ وأتقضم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم احلدي٨م. (0)

 .◙( ُمـ طمدي٨م أنس034رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0501رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

90 

 

شٕمف ذم  مهللا  ومِمٗم  
(0)
ؾ سمدقم٤مء  وم٠مُمره أنْ ,  ـْ يتقؾم  ي٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ىمٌقل ؿمٗم٤مقمتف4 سمخالف َُم

ؾمقل وؿمٗم٤مقم٦م اًمرؾمقل  ؾمقل مل يدع ًمف ومل يِمٗمع ومٞمف-اًمر  ؾ سمام مل يقضمد,  -واًمر  ومٝمذا شمقؾم 

يمٚم ٝم٤م ُمنموقم٦م ٓ يٜم٤مزع ذم  .. ومٝمذه.وإٟم ام يتقؾمؾ سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف ُمـ دقم٤م ًمف وؿمٗمع ومٞمف

 (.401- 413/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..... ـها.امن.يد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واإلواطمد ُمٜمٝم٤م أطم

 ايٓٛع ايجايح: ايتٛعٌ بشات٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ: 

: وح٤م ُم٤مت مل يتقؾمٚمقا سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف, ومل ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -083

دقم٤مئف وٓ ف شمقؾمؾ إمم اهلل سمٛمٞم٧م ذم يتقؾمٚمقا سمذاشمف, ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ أن  

 ـها.أىمًؿ سمف قمٚمٞمف.

٤م اًمتقؾمؾ سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف يمام : وأُم  -ُمٌٞمٜم٤ًم ٟمٗمل اًمتقؾمؾ سمذاشمف- ♫وىم٤مل  -085

قؾمؾ قؾمؾ سمف إمم اًمت  وهلذا قمدًمقا قمـ اًمت   4ف شمقؾمؾ سمدقم٤مئف ٓ سمذاشمفوم٢مٟم   4   ىم٤مل قمٛمر

ومٚمام  قؾمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمسقؾمؾ هق سمذاشمف ًمٙم٤من هذا أومم ُمـ اًمت  وًمق يم٤من اًمت   (8)ف اًمٕم٤ٌمسسمٕمٛم  

 4ُم٤م يٗمٕمؾ ذم طمٞم٤مشمف ىمد شمٕمذر سمٛمقشمف قمٚمؿ أن   :قؾمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمسقمدًمقا قمـ اًمتقؾمؾ سمف إمم اًمت  

 ـها..ف ُمنموع دائاموم٢مٟم   4قؾمؾ اًمذي هق اإليامن سمف واًمٓم٤مقم٦م ًمفسمخالف اًمت  

 .(818-810/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ .................... .................

سمف سمٛمٕمٜمك اإلىم٤ًمم قمغم اهلل سمذاشمف واًم١ًمال سمذاشمف ومٝمذا : اًمتقؾمؾ ♫وىم٤مل -085

ـْ  ح٤مسم٦م يٗمٕمٚمقٟمف ذم آؾمتً٘م٤مء وٟمحقه ٓ ذم طمٞم٤مشمف وٓ سمٕمد م٤مشمف ٓ اًمّم   هق اًمذي مل شمٙم

ام يٜم٘مؾ قمٜمد ىمؼمه وٓ همػم ىمؼمه وٓ يٕمرف هذا ذم رء ُمـ إدقمٞم٦م اعمِمٝمقرة سمٞمٜمٝمؿ وإٟم  

أو قمٛمـ ًمٞمس ىمقًمف طمج٦م يمام ؾمٜمذيمر رء ُمـ ذًمؽ ذم أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ُمرومققم٦م وُمقىمقوم٦م 

 .(818/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.......... ................... ـها..ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ إنْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم ترجيف. (0)

 شم٘مدم احلدي٨م. (8)
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ف ينمع اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل : ومل يذيمر أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء أن  ♫وىم٤مل -080

٤مًمح سمٕمد ُمقشمف, وٓ ذم ُمٖمٞمٌف, وٓ اؾمتحٌقا ذًمؽ ذم , وٓ سم٤مًمرضمؾ اًمّم  ♀

 .......................  ـها.ذم آؾمتٜمّم٤مر, وٓ همػم ذًمؽ ُمـ إدقمٞم٦م. آؾمتً٘م٤مء, وٓ

 .(038-030)صـ:خمتٍم اًمٗمت٤موى....... ..................... .................... ...

َٔ قاٍ: أعأيو بٓبٝو ستُز بعز َٛت٘، ٚأصار ايتٛعٌ باإلميإ ب٘  

 ٚمبخبت٘:

هذا اعمٕمٜمك ومٝمق ُمّمٞم٥م ذم ذًمؽ سمال : ُمـ أراد ♫ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -082

سمٕمد م٤مشمف ُمـ  ♀ٟمزاع وإذا محؾ قمغم هذا اعمٕمٜمك يمالم ُمـ شمقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل

يم٤من هذا  ,يمام ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وقمـ اإلُم٤مم أمحد وهمػمه ,اًمًٚمػ

  .وطمٞمٜمئذ ومال يٙمقن ذم اعم٠ًمخ٦م ٟمزاع (0)طمًٜم٤م

م يٓمٚم٘مقن هذا اًمٚم    يريدون هذا اعمٕمٜمك ومٝم١مٓء اًمذيـ ٗمظ وٓ وًمٙمـ يمثػم ُمـ اًمٕمقا

ح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يريدون سم٤مًمتقؾمؾ سمف اًمتقؾمؾ سمدقم٤مئف اًمّم   وهذا يمام أن   ,أنٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أنٙمر

٤مس ذم زُم٤مٟمٜم٤م ٓ يريدون هذا اعمٕمٜمك هبذا أيمثر اًمٜم   وؿمٗم٤مقمتف وهذا ضم٤مئز سمال ٟمزاع صمؿ إن  

 (.880/صـ:0)ٛمقع اًمٗمت٤موىجم................. .............. ............. ـها..اًمٚمٗمظ

 .اعمٛمٜمقعقؾمؾ ذريٕم٦م إمم اًمت   فومٞم 4 ٕن  أوممواعمٜمع  :تقً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ف ىم٤مل ًمرضمؾ سمٕمد ُمقت اًمٜمٌل  ◙ضم٤مءت هذه اًم٘مّم٦م قمـ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ (0)

٤م وٕمٞمٗم٦م. .....إًمخ وؾمت٠ميت ذم آظمر اًمٙمت٤مب أّن  ♀يتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل  وأُمره أنْ  ♀

وضم٤مء أجًْم٤م قمـ ُم٤مًمؽ وهل ىمّم٦م ٓشمث٧ٌم وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مّن٤م ذم آظمر اًمٙمت٤مب وأّن٤م يمذب قمغم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

♫. 
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إقغاّ ب٘ ♀ايضر ع٢ً َٔ ٜكٍٛ: إٕ تٛعٌ ايصخاب١ بايٓيب 

 .ع٢ً اهلل ٚتٛعٌ بشات٘

: وًمق يم٤من شمقؾمٚمٝمؿ ذم طمٞم٤مشمف هق إىم٤ًمًُم٤م سمف قمغم ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -083

يدقمق هلؿ ُٕمٙمـ ذًمؽ سمٕمد م٤مشمف, وًمٙم٤من شمقؾمٚمٝمؿ سمف أومم  اهلل وشمقؾمؾ سمذاشمف ُمـ همػم أنْ 

 اًمّمح٤محام يم٤مٟمقا يتقؾمٚمقن سمدقم٤مئف يمام صم٧ٌم ذًمؽ ذمُمـ شمقؾمٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمس, وًمٙمـ إٟم  

ـِ  صحٞمح اًمٌخ٤مريؿ شمقؾمٚمقا ذم آؾمتً٘م٤مء سمدقم٤مئف, وذمأّن   ىم٤مل:  ¶قمٛمر قمـ اسم

 رسمام ذيمرت ىمقل اًمِم٤مقمر:

 وأبٞمض يًتً٘مل اًمٖمامم سمقضمٝمف

 

 (0)اًمٞمت٤مُمك قِمّمٛم٦م ًمألراُمؾصماِمل  

 

 

ؿ يم٤مٟمقا ذم طمٞم٤مشمف ي٘مًٛمقن سمف ويتقؾمٚمقن سمذاشمف, سمؾ ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أّن  

طمدي٨م إقمٛمك اًمذي رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واًمؽمُمذي وهمػمهؿ أخٗم٤مفمف 

 ـها..☻ام شمقؾمؾ سمدقم٤مء اًمٜمٌلإقمٛمك إٟم   سحي٦م أن  

 .(58)صـ:ىم٤مقمدة ذم اًمقؾمٞمٚم٦م.......... .................... ... ....................

 ايؾفاع١

٘مرة:ژۅ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋژي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:   وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: , [855]اًم

ٺ ٿ ٿ ژوىم٤مل قمز وضمؾ:, [4]يقٟمس:ژڈژ ژ ڑ ڎ ڎ ڈژ

ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿٿٹٹ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ٞم٤مء: ژڇ ٕن   ۈ ۈ ٴۇ  ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [,82-85]ا

 [.013]ـمـف: ژۋ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(0112رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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اصمٜملم. واًمِمٗمع وّد  ءُمـ ؿمٗمع يِمٗمع إذا ضمٕمؾ اًمٌم ؾمؿا :واًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م 

 .(0)ةقؾمؾ ًمٚمٖمػم سمجٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م, أو دومع ُمياًمت   ومٝمل وأُم٤م ذقًم٤م: اًمقشمر.

 :١ٚأَا أصناْٗا أصبع 

هق اًمذي يريد ذًمؽ  :ًمفاعمِمٗمقع   إُم٤م سمجٚم٥م اخلػم أو دومع اًمي. اًمٓمٚم٥م: 

 اًمذي سمٞمده اخلػم ُمـ ضمٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م أو دومع ضر. اعمِمٗمقع إًمٞمف:  اخلػم.

 هق اًمقاؾمٓم٦م سملم اعمِمٗمقع ًمف, واعمِمٗمقع إًمٞمف. اًمِم٤مومع: 

ٚإَا إٔ  -2 .إَا إٔ ٜهٕٛ ايضب عبخاْ٘ ٚتعاىل -1 :ٚاملؾفٛع إيٝ٘ 

  ٜهٕٛ املدًٛم:

 هلا ثالث١ ؽضٚط: - ٚتعاىلاهلل عبخاْ٘ املؾفٛع إيٝ٘ هٕٛ ٜاييت ف 

 اًمرو٤م قمـ اعمِمٗمقع -4  اًمرو٤م قمـ اًمِم٤مومع. -8 .اإلذن ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -0

 يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حبژًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   .ًمف

ٞم٤مء: ژچ چ چ چ ڃژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  [.85]اًمٜمجؿ:ژجح مج حج ٕن  [.82]ا

واًمذيـ ارشمْم٤مهؿ اهلل أي: ٓ يِمٗمٕمقن إٓ عمـ ارشم٣م اهلل,  ژچچژ٘مقًمف: وم

 [.4اح٤مئدة: ]ژ  ڌ ڌ ڍ ڍ ژ, ىم٤مل شمٕم٤ممم: وارشم٣م ؿمٗم٤مقمتٝمؿ هؿ أهؾ اًمتقطمٞمد

  :تٓبٝ٘ 

يمـِمٗم٤مقم٦م  سمخالومف اًمدًمٞمؾومٞمف  إٓ ُم٤م ضم٤مء ًمف ظم٤مص سم٤معمقطمديـ و٤م قمـ اعمِمٗمقعاًمر   

 ,ـم٤مًم٥م ف أِبًمٕمٛم   ♀ٌل وؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم   ,أهؾ اعمقىمػذم  ♀اًمٜمٌل

 واهلل أقمٚمؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.888/صـ:0)اًم٘مقل اعمٗمٞمد (0)
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  :اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل إىلٖٚشٙ ايؾفاع١ اييت تهٕٛ  

 وإُم٤م أن شمٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م. -8شمٙمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م,  إُم٤م أنْ  -0

 ع٢ً أْٛاع: فاألٚىل

 ؽفاع١ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ ألٌٖ املٛقف: أحزٖا: 

ىم٤مل:  ☻قمـ اًمٜمٌل     ويدل قمٚمٞمف طمدي٨م أِب هريرة 

ًدا ...»  َوىَمْد ♀ وَمٞم٠َْمتُقَن حُمَٛم 
ِ
 َوظَم٤مشَمُؿ إَنٌِْٞم٤َمء
ِ
ُد َأن٧َْم َرؾُمقُل اهلل وَمٞمَُ٘مقًُمقَن َي٤م حُمَٛم 

ـُ ومِٞمِف اهلل  هَمَٗمرَ  َر اؿْمَٗمْع ًَمٜم٤َم إمَِم َرسم َؽ َأَٓ شَمَرى إمَِم َُم٤م َٟمْح ـْ َذْٟمٌَِؽ َوَُم٤م شَم٠َمظم  َم ُِم ًَمَؽ َُم٤م شَمَ٘مد 

ـْ حَم٤َمُِمِدِه اهلل صُمؿ  َيْٗمتَُح  ,ًدا ًمَِرِب  قَمز  َوضَمؾ  حَت٧َْم اًْمَٕمْرِش وَم٠َمىَمُع ؾَم٤مضمِ  وَم٠َمنَْٓمٚمُِؼ وَمآيِت  قَمكَم  ُِم

ْ َيْٗمَتْحُف قَمغَم َأطَمٍد ىَمٌكِْم   قَمَٚمٞمِْف ؿَمٞمْئ٤ًم مَل
ِ
ـِ اًمث ٜم٤َمء ًْ ُد اْروَمْع َرْأؾَمَؽ ؾَمْؾ شُمْٕمَٓمْف  ,َوطُم صُمؿ  ُيَ٘م٤مُل َي٤م حُمَٛم 

ْع وَم٠َمْروَمُع َرْأِد وَم٠َمىُمقُل  تِل َي٤م َرب  َواؿْمَٗمْع شُمَِمٗم  تِل َي٤م َرب  ُأُم   . (0)احلدي٨مش...ُأُم 

 .(8)◙طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽُمـ  ضم٤مءو 

ل ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -041  ♀: أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أن  اًمٜمٌ 

ْن ي٠ْمذن اهلُل ًمف ذم يِمٗمع ًمٚمخٚمؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٕمد أْن ي٠ًمخف اًمٜم ٤مس ذًمؽ, وسمٕمد أ

ٗم٤مقم٦م.  (.404/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى........................ ................. ـها.اًمِم 

شمٙمقن قمغم  ♀ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل ذم اًمٙمالم قمغم أن  - ♫ىم٤ملو -040 

ٗم٤مقم٦م, ومٞمدقمق ويِمٗمع, يمام يم٤من يٓمٚم٥م  فُ ٜمْ ُمِ  يٓمٚم٥َم  أطمدمه٤م: أنْ :وم٘م٤مل -وضمٝملم قم٤مء واًمِم  اًمد 

ف, ويمام يٓمٚم٥م ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, طملم ي٠ْمتقن آدم وٟمقطًم٤م, صمؿ  اخلٚمٞمؾ, صمؿ  ُمقؾمك ُمٜمف ذم طمٞم٤مشمِ 

ًدا صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمْؿ ومٞمٓمٚمٌقن ُمٜمف  اًمٙمٚمٞمؿ, صمؿ  قمٞمًك, صُمؿ  ي٠متقن حمٛم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.033رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)4431رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.034رىمؿ:وُمًٚمؿ) ,(0501رىمؿ:أظمرضمف) (8)
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ٗم٤مقم٦م يمٚم ٝم٤م ُمنموقم٦م ٓ يٜم٤مزع ذم واطمد ُمٜمٝم٤م أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ومٝمذه4 ...(0)اًمِم 

  (.401-413/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................... .................. ـهاامن.يواإل

 ايؾفاع١ ألٌٖ ايهبا٥ض إٔ خيضدٛا َٔ ايٓاص ثاْٝٗا: 

ـْ َأِِب    ◙ُهَرْيَرةَ  قَم
ِ
ًمُِٙمؾ  َٟمٌلٍّ َدقْمَقٌة »: ♀ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

َتَج٤مسَم٦مٌ  ًْ َؾ يُمؾ  َٟمٌِلٍّ َدقْمَقشَمفُ  ,ُُم تِل َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  ,وَمتََٕمج  ٠ٌَْمُت َدقْمَقيِت ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم ُُٕم  وَمِٝمل  4َوإيِن  اظْمَت

 ؿَمٞمْئ٤ًم
ِ
ُك سم٤ِمَّلل تِل َٓ ُينْمِ ـْ ُأُم  ـْ َُم٤مَت ُِم  .(8)شَٟم٤مئَِٚم٦ٌم إِْن ؿَم٤مَء اهلُل َُم

ؿَْمَٕمِري   وقمـ  ْٕ   :ىَم٤مَل ◙َأِِب ُُمقؾَمك ا
ِ
: ♀ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

َٗم٤مقمَ » ُت سَملْمَ اًمِم  ْ تِل اًمْ  ,٦مِ ظُمػم  َٗم٤مقَم٦مَ  ,َجٜم ٦مَ ـَوسَملْمَ َأْن َيْدظُمَؾ ٟمِّْمُػ ُأُم  ُت اًمِم  َأتَُرْوَّن٤َم  ,وَم٤مظْمؽَمْ

صملِمَ عمُ ا ,اخلَٓم ٤مئلِمَ  ,َوًَمِٙمٜم َٝم٤م ًمِْٚمُٛمْذٟمٌِلِمَ  ,َٓ  ؟ًمِْٚمُٛمت ِ٘ملمَ   .(4)شَتَٚمق 

ـْ َأِِب    ◙ُهَرْيَرةَ  قَم
ِ
َدقْمَقٌة ًمُِٙمؾ  َٟمٌلٍّ »: ♀ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

َتَج٤مسَم٦مٌ  ًْ َؾ يُمؾ  َٟمٌِلٍّ َدقْمَقشَمفُ  ,ُُم تِل َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  ,وَمتََٕمج  ٠ٌَْمُت َدقْمَقيِت ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم ُُٕم  وَمِٝمل  4َوإيِن  اظْمَت

 ؿَمٞمْئ٤ًم
ِ
ُك سم٤ِمَّلل تِل َٓ ُينْمِ ـْ ُأُم  ـْ َُم٤مَت ُِم  .(3)شَٟم٤مئَِٚم٦ٌم إِْن ؿَم٤مَء اهلُل َُم

ؿَْمَٕمرِ  وقمـ  ْٕ   :ىَم٤مَل ◙ي  َأِِب ُُمقؾَمك ا
ِ
: ♀ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

َٗم٤مقَم٦مِ » ُت سَملْمَ اًمِم  ْ تِل اًمْ  ,ظُمػم  َٗم٤مقَم٦مَ  ,َجٜم ٦مَ ـَوسَملْمَ َأْن َيْدظُمَؾ ٟمِّْمُػ ُأُم  ُت اًمِم  َأتَُرْوَّن٤َم  ,وَم٤مظْمؽَمْ

صملِمَ عمُ ا ,اخلَٓم ٤مئلِمَ  ,َوًَمِٙمٜم َٝم٤م ًمِْٚمُٛمْذٟمٌِلِمَ  ,َٓ  ؟ًمِْٚمُٛمت ِ٘ملمَ   .(5)شَتَٚمق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم ترجيف. (0)

 (.677(, ونُّلم)رقم:1036أخرجه البخاري)رقم: (8)

)رىمؿ:  الشفاعةيف   (. وصححه الواةعي6066أخرجه ابن ناجه)رقم::صخٝح (4)

35.) 

 (.677(, ونُّلم)رقم:1036أخرجه البخاري)رقم: (3)

)رىمؿ:  الشفاعةيف   الواةعي(. وصححه 6066أخرجه ابن ناجه)رقم::صخٝح (5)

35.) 
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ـِ َُم٤مًمِؽ وقمـ  َْهِؾ » ىَم٤مَل: ♀اًمٜمٌل قمـ  ,◙ ٍ َأنَِس سْم ِٕ ؿَمَٗم٤مقَمتِل 

تِل ـْ ُأُم  ٤ٌَمئِِر ُِم  .(0)شاًْمَٙم

ـِ َُم٤مًمِؽ وقمـ   َْهِؾ » ىَم٤مَل: ♀اًمٜمٌل قمـ  ,◙ ٍ َأنَِس سْم ِٕ ؿَمَٗم٤مقَمتِل 

تِل ـْ ُأُم  ٤ٌَمئِِر ُِم  .(8)شاًْمَٙم

 ٚأَا اإلمجاع:

ٌل ٕهؾ ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜم   : وأمجٕمقا قمغم أن  ♫إؿمٕمري أبق احلًـ ىم٤مل  -048

ٌ   .. ومٞمٓمرطمقن ذم ّنر احلٞم٤مة ومٞمٜمٌتقن يمام شمٜم٧ٌُم .فتِ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُم   ً  ذم مَحِ  ٦مَ احل ـها.ٞمؾ.ٞمؾ اًم

 (.058)صـ:اإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦موٟم٘مٚمف ذم ,(822)صـ:إمم أهؾ اًمثٖمر رؾم٤مًمتف

ٜم ٦م واجلامقم٦م ُمت ٗم٘مقن قمغم ُم٤م اشم ٗمؼ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -044  ً : صُمؿ  إن  أهؾ اًم

ٜمـ ُمـ أن ف   ً ح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم, واؾْمتٗم٤مو٧م سمِف اًم  ♀قمٚمٞمف اًمّم 

تف, ويِمٗمع أجًْم٤م ًمٕمٛمقم اخلٚمؼ.  (.404/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.يِمٗمع ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُم 

ف ومٛمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم ُمـ أُمتِ ٟمقب ٤م ؿمٗم٤مقمتف ٕهؾ اًمذ  : وأُم  ♫وىم٤مل -043

وأنٙمره٤م يمثػم  ,٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وؾم٤مئر أئٛم٦م اعمًٚمٛملم إرسمٕم٦م وهمػمهؿح٤مسم٦م واًمت  اًمّم  

ُمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر ٓ خيرج  :وىم٤مل ه١مٓء ,ُمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ اخلقارج واعمٕمتزًم٦م واًمزيدي٦م

 .(032/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ ................. ـها.ُمٜمٝم٤م ٓ سمِمٗم٤مقم٦م وٓ همػمه٤م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ طَمْرٍب, 804/صـ: 4(, وأمحد)3043أظمرضمف أبق داود)رىمؿ:. حغٔ (0) ( ُمـ ـمريؼ ؾُمَٚمْٞماَمُن سْم

ـِ َُم٤مًمِؽ ـْ َأنَِس سْم , قَم ايِن  ـْ َأؿْمَٕم٨َم احْلُد  ـُ طُمَرْي٨ٍم, قَم َٓم٤مُم سْم ًْ صَمٜم٤َم سَم ىم٤مل اإلُم٤مم  ◙طَمد 

  ـها..واحلدي٨م طمًـ هبذا اإلؾمٜم٤مد: (011: ـ)صاًمِمٗم٤مقم٦مذم ♫اًمقادقمل

ـُ طَمْرٍب, 804/صـ: 4(, وأمحد)3043أظمرضمف أبق داود)رىمؿ:. حغٔ (8) ( ُمـ ـمريؼ ؾُمَٚمْٞماَمُن سْم

ـِ َُم٤مًمِؽ ـْ َأنَِس سْم , قَم ايِن  ـْ َأؿْمَٕم٨َم احْلُد  ـُ طُمَرْي٨ٍم, قَم َٓم٤مُم سْم ًْ صَمٜم٤َم سَم ىم٤مل اإلُم٤مم  ◙طَمد 

  ـها..طمًـ هبذا اإلؾمٜم٤مد واحلدي٨م: (011: ـ)صاًمِمٗم٤مقم٦مذم ♫اًمقادقمل
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ف سم٤مشمٗم٤مق وم٢مٟم   4يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ♀: يمِمٗم٤مقم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد♫وىم٤مل -045

أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمف ؿمٗم٤مقم٤مت ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك يِمٗمع ذم أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمـ أُمتف, يمام 

 .(033 /صـ:8)اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ درء شمٕم٤مرض.. ـها.اؾمتٗم٤مو٧م سمذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م.

صم٤مر اًمتل أ توىمد ضم٤مء :ىمقًمف ♫وٟم٘مؾ اًمٜمقوي قمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض -045

شمر  سمّمح٦م اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أظمرة عمذٟمٌل اعم١مُمٜملم, وأمجع اًمًٚمػ سمٚمٖم٧م سمٛمجٛمققمٝم٤م اًمتقا

 .(023رىمؿ:)ذح صحٞمح ُمًٚمؿ....... ـها..واخلٚمػ وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م

ً  ♫وىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل -040 ٤مًمح ٚمػ اًمّم  : اٟمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م إمج٤مع أهؾ احلؼ ُمـ اًم

 .(812/صـ:8)ًمقاُمع إنقار.................... ............. ـها.اعمٌتدقم٦م.ىمٌؾ فمٝمقر 

إُم٦م ىمد أمجٕم٧م قمغم  : واحل٤مصؾ أن  ♫ وىم٤مل حمٛمد صديؼ طمًـ ظم٤من -042

 .(88/صـ:8)اًمديـ اخل٤مًمص................. ـها.ضمقاز اًمِمٗم٤مقم٦م ووىمققمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

املؤَٓني ٚطٜار٠ بضفع رصدات  ☻ؽفاع١ ستُزثايجٗا  

 ايجٛاب

 ىم٤مل:♀اًمٜمٌل  أن   ▲ ؾمٚمٛم٦مواًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمٜمقع طمدي٨م أم  

, َواهْمٗمِ » ـَ َِِب ؾَمَٚمَٛم٦َم, َواْروَمْع َدَرضَمَتُف ذِم اعَمْٝمِدي لَم, َواظْمُٚمْٗمُف ذِم قَمِ٘مٌِِف ذِم اًمَٖم٤مسمِِري
ِٕ ْر اًمٚمُٝمؿ  اهْمِٗمْر 

ْح  ًَ لَم, َواوْم
ِ
ْر ًَمُف ومِٞمفِ  ًَمٜم٤َم َوًَمُف َي٤م َرب  اًمَٕم٤معَم ِه, َوَٟمق   .(0)شًَمُف ذِم ىَمؼْمِ

: ويمذًمؽ ؿمٗم٤مقمتف ًمٚمٛم١مُمٜملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم زي٤مدة ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -043

رضم٤مت, ُمت ٗمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اعمًٚمٛملم, وىمد ىمٞمؾ: إن  سمٕمض أهؾ اًمٌدقم٦م  اًمث قاب ورومع اًمد 

 (.032/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....................... .................... ـها.يٜمٙمره٤م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.381رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)
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ِّصابعٗا:    طايبٞ ٘ أبايؾفاع١ يف ختفٝف ايعشاب ٖٚشٙ خاص١ يف ع

ـْ   ٌِْد اعمُٓم ٚم٥ِِم  قم ٌ ٤مس سْمـ قَم ِل     ,اًْمَٕم َُم٤م َأهْمٜمَٞم٧َْم  ♀, ىَم٤مَل ًمِٚمٜمٌ 

َؽ  ـْ قَمٛم  ُف يَم٤مَن حَيُقـُمَؽ َوَيْٖمَْم٥ُم ًَمَؽ ىَم٤مَل  4قَم ـْ »:وَم٢ِمٟم  َٟم٤مٍر َوًَمْقَٓ َأن٤َم ًَمَٙم٤مَن ُهَق ذِم َوْحَْم٤مٍح ُِم

ـَ اًمٜم ٤مر َرِك إؾَْمَٗمِؾ ُِم ـَ اًمٜم ٤مِر وَم٠مظَْمَرضْمتُُف » :ويف رواية .(0)«ذِم اًمد  َٟمَٕمْؿ َوضَمْدشُمُف رِم هَمَٛمَراٍت ُِم

 .(8)«إمَِم َوْحَْم٤مٍح 

ُه َشِمَع الن بِي     ,َأيِب َشِعوٍد اخلُْدِري   َعنْ وَ   َوُلكَِر ِعنَْدُه  ♀, َأى 

ُه َفَقاَل  ٌَٞمِْف » :َعم  ٌُْٚمُغ يَمْٕم ـَ اًمٜم ٤مِر َي ًَمَٕمٚم ُف شَمٜمَْٗمُٕمُف ؿَمَٗم٤مقَمتِل َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم وَمٞمُْجَٕمُؾ ذِم َوْحَْم٤مٍح ُِم

 .(4)«َيْٖمكِم ُِمٜمُْف دَُِم٤مهُمفُ 

 :ايؾفاع١ يف اعتفتاح ادت١ٓخاَغٗا  

ـْ   ـِ َُم٤مًمٍِؽ  َوقَم      َأنَس سْم
ِ
آشمِك سَم٤مَب اجلَٜم ٦ِم » ♀ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

ٌد. وَمَٞمُ٘مقُل سمَِؽ ُأُِمْرُت َٓ َأوْمَتُح  ـْ َأن٧َْم وَم٠َمىُمقُل حُمَٛم  ٌَْٚمَؽ  َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَم٠َمؾْمَتْٗمتُِح وَمَٞمُ٘مقُل اخْل٤َمِزُن َُم  .(3)«ٕطََمٍد ىَم

 ادت١ٓ بػري حغاببعض املؤَٓني ايؾفاع١ يف رخٍٛ  عارعٗا: 

 ٚالعشاب

ـْ   ٌ ٤مسٍ َوقَم ِل ¶اسْمـ قَم ـِ اًمٜمٌ  قُمِرَو٧ْم قَمغَم  إَُُمُؿ »ىَم٤مَل  ♀قَم

ِك  ًَمٞمَْس َُمَٕمُف َأطَمٌد إِذْ  ضُمالَِن َواًمٜمٌ  ضُمُؾ َواًمر  ِل َوَُمَٕمُف اًمر  َهٞمُْط َواًمٜمٌ  ِك  َوَُمَٕمُف اًمر   ُرومَِع وَمَرأَج٧ُْم اًمٜمٌ 

تِل وَمِ٘مٞمَؾ زم َهَذا ُُمقؾَم  ُْؿ ُأُم  ٌد قَمٔمِٞمٌؿ وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم َأّن  ـِ اْٟمُٔمْر إمَِم ♀ك مِم ؾَمَقا َوىَمْقُُمُف َوًَمِٙم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.813رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)4224رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري واًمٚمٗمظ ًمف) (0)

 (.8()813رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)

  .(801رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)4225رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (4)

 (.030رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (3)
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ٌد قَمٔمِٞمٌؿ وَمِ٘مٞمَؾ زم اْٟمُٔمْر إمَِم إوُُمِؼ أظَمرِ  ٌد قَمٔمِٞمٌؿ وَمِ٘مٞمَؾ زم  4إوُُمِؼ. وَمٜمََٔمْرُت وَم٢ِمَذا ؾَمَقا وَم٢ِمَذا ؾَمَقا

٤مٍب َوَٓ قَمَذاٍب  ًَ تَُؽ َوَُمَٕمُٝمْؿ ؾَمٌُْٕمقَن َأْخًٗم٤م َيْدظُمُٚمقَن اجلَٜم ٦َم سمَِٖمػْمِ طِم . صُمؿ  َّنََض وَمَدظَمَؾ شَهِذِه ُأُم 

ـَ َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم ٦َم  َُمٜمِْزًَمُف وَمَخ٤مَض اًمٜم ٤مُس ذم ِذي ٤مٍب َوَٓ ُأوََلَِؽ اًم  ًَ قَمَذاٍب وَمَ٘م٤مَل سمَِٖمػْمِ طِم

 
ِ
ٌُقا َرؾُمقَل اَّلل  ـَ َصِح ِذي ُٝمُؿ اًم  ـَ  ♀سَمْٕمُْمُٝمْؿ وَمَٚمَٕمٚم  ِذي ُٝمُؿ اًم  َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ وَمَٚمَٕمٚم 

 
ِ
يُمقا سم٤ِمَّلل  َوَذيَمُروا َأؿْمٞم٤َمَء وَمَخَرَج قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َرؾُمقُل اهلل  ,ُوًمُِدوا ذم اإِلؾْماَلِم َومَلْ ُينْمِ

وُه وَمَ٘م٤مَل ش. قُوقَن ومِٞمفِ َُم٤م اًم ِذي َتُ » :وَمَ٘م٤مَل  ♀ ـَ َٓ َيْرىُمقَن َوَٓ »وَم٠َمظْمؼَمُ ِذي ُهُؿ اًم 

ُٚمقنَ  ِْؿ َيَتَقيم  وَن َوقَمغَم َرهب  ُ ىُمقَن َوَٓ َيَتَٓمػم  ؽَمْ ًْ ـٍ وَمَ٘م٤مَل اْدُع اهلل َأْن ش. َي َّم ـُ حِمْ ٤مؿَم٦ُم سْم وَمَ٘م٤مَم قُمٙم 

َٕمَٚمٜمِل ُِمٜمُْٝمْؿ. وَمَ٘م٤مَل  َٕمَٚمٜمِل ُِمٜمُْٝمْؿ. وَمَ٘م٤مَل صُمؿ  ىمَ ش َأن٧َْم ُِمٜمُْٝمؿْ »جَيْ َ َأْن جَيْ ٤مَم َرضُمٌؾ آظَمُر وَمَ٘م٤مَل اْدُع اَّلل 

٤مؿَم٦مُ » ٌََ٘مَؽ هِب٤َم قُمٙم   .(0)شؾَم

 ؽفاع١ ايكضإٓعابعٗا:  

٤ٌَمِهكمقمـ أِب     :َيُ٘مقُل  ♀اهلل ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل     ُأَُم٤مَُم٦َم اًْم

ٌََ٘مَرَة َوؾُمقَرَة آِل  وَم٢ِمٟم ُف َي٠ميِْت  4اىْمَرُءوا اًْمُ٘مْرآنَ » ـِ اًْم َوْي ْهَرا َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم ؿَمِٗمٞمًٕم٤م َْٕصَح٤مسمِِف اىْمَرُءوا اًمز 

اَُم ومِْرىمَ  4قِمْٛمَرانَ  اَُم هَمٞم٤َمَيَت٤مِن َأْو يَم٠َمّن  اَُم هَماَمَُمَت٤مِن َأْو يَم٠َمّن  اَُم شَم٠ْمتِٞم٤َمِن َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم يَم٠َمّن  ـْ ـَمػْمٍ وَم٢ِمّن  ٤مِن ُِم

ٌََ٘مَرةِ  َصَقاف   ـْ َأْصَح٤مهِباَِم اىْمَرُءوا ؾُمقَرَة اًْم ٤مِن قَم ٌة َوَٓ  4حُت٤َمضم  وَم٢مِن  َأظْمَذَه٤م سَمَريَم٦ٌم َوشَمْريَمَٝم٤م طَمْنَ

ٌََٓمَٚم٦مُ  َتٓمِٞمُٕمَٝم٤م اًْم ًْ َحَرةُ  لسَمَٚمَٖمٜمِ ىَم٤مَل ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم . ششَم  ً ٌََٓمَٚم٦َم اًم  .(8)َأن  اًْم

 :ؽفاع١ املال٥ه١ثآَٗا: 

 مث جث يت  ىت مت خت  حت جت يب ىب مب خب حبژ :شمٕم٤ممم اهلل وىمقل  

 ژجح مج حج يث ىث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًمف.( واًمٚمٗمظ 881رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5015رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.213رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)
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ـْ وَ    وَمٞمَُ٘مقُل ...» َيُ٘مقُل  ♀اهلل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل     أِب ؾمٕمٞمد قَم

ِٞم قَن َوؿَمَٗمَع اعم١ُْمُِمٜمُقنَ اهلل   .(0)شقَمز  َوضَمؾ  ؿَمَٗمَٕم٧ِم اعَماَلئَِٙم٦ُم َوؿَمَٗمَع اًمٜمٌ 

 :املؤَٓني ؽفاع١تاععٗا: 

إَِذا ظَمٚمََص ...» َيُقوُل  ♀اهلل َشِمْعُت َرُشوَل    أيب شعود وعن 

 رِم اؾْمتِْ٘مَّم 
ِ
 
ِ
ـْ َأطَمٍد سم٠َِمؿَمد  ُُمٜم٤َمؿَمَدًة َّلل ك سمِٞمَِدِه َُم٤م ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

ًِ ًم ِذى َٟمْٗم ـَ اًمٜم ٤مِر وَمَقا  اعم١ُْمُِمٜمُقَن ُِم
ِ
٤مء

 َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم إِلظْمَقاِّنُِؿ 
ِ
 
ِ
ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َّلل ـَ رِم اًمٜم ٤مِر َيُ٘مقًُمقَن َرسم ٜم٤َم يَم٤مُٟمقا َيُّمقُُمقَن احْلَؼ  ُِم ِذي اًم 

ُم ُصَقُرُهْؿ قَمغَم اًمٜم ٤مِر  ـْ قَمَروْمُتْؿ. وَمُتَحر  قَن. وَمٞمَُ٘م٤مُل هَلُْؿ َأظْمِرضُمقا َُم َُمَٕمٜم٤َم َوُيَّمٚم قَن َوحَيُج 

ٌََتٞمِْف صُمؿ  َيُ٘مقًُمقَن َرسم ٜم٤َم َُم٤م سَمِ٘مَك وَمٞمُْخِرضُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م يَمثػًما ىَمْد َأظَمَذِت اًمٜم ٤مُر إمَِم ٟمِّْمِػ ؾَم٤مىَمٞمِْف  َوإمَِم ُريْم

ـْ ظَمػْمٍ  ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذم ىَمْٚمٌِِف ُِمثَْ٘م٤مَل ِديٜم٤َمٍر ُِم ـْ َأَُمْرشَمٜم٤َم سمِِف. وَمٞمَُ٘مقُل اْرضِمُٕمقا وَمَٛم ٞمَٝم٤م َأطَمٌد ِم 
ومِ

ٜم٤َم مَلْ  ,وَم٠َمظْمِرضُمقهُ  ـْ َأَُمْرشَمٜم٤َموَمٞمُْخِرضُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م يَمثػًِما صُمؿ  َيُ٘مقًُمقَن َرسم  ٞمَٝم٤م َأطَمًدا ِم 
صُمؿ  َيُ٘مقُل  ,َٟمَذْر ومِ

ـْ ظَمػْمٍ وَم٠َمظْمِرضُمقهُ  ـْ َوضَمْدشُمْؿ ذم ىَمْٚمٌِِف ُِمْثَ٘م٤مَل ٟمِّْمِػ ِديٜم٤َمٍر ُِم وَمٞمُْخِرضُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م  ,اْرضِمُٕمقا وَمَٛم

ـْ َأَُمْرشَمٜم٤َم َأطَمًدا. صمُ  ٜم٤َم مَلْ َٟمَذْر ومِٞمَٝم٤م ِم  ـْ َوضَمْدشُمْؿ رِم ىَمْٚمٌِِف يَمثػًِما صُمؿ  َيُ٘مقًُمقَن َرسم  ؿ  َيُ٘مقُل اْرضِمُٕمقا وَمَٛم

ـْ ظَمػْمٍ وَم٠َمظْمِرضُمقهُ  ٍة ُِم ٜم٤َم مَلْ َٟمَذْر ومِٞمَٝم٤م ظَمػْمًا  ,ُِمْثَ٘م٤مَل َذر  . شوَمٞمُْخِرضُمقَن ظَمْٚمً٘م٤م يَمثػًِما صُمؿ  َيُ٘مقًُمقَن َرسم 

ىمُقيِن هِبََذا  ڃ ڃ ڃژ احلَِدي٨ِم وم٤َمىمَْرُءوا إِْن ؿِمئْتُؿْ  َويَم٤مَن أَبُق ؾَمٕمِٞمٍد اخلُْدِري يَُ٘مقُل إِْن مَلْ شمَُّمد 

قمَز   ومَٞمَ٘مُقُل اهلل»ژڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

امِحلِمَ  ٌَْؼ إِٓ  َأْرطَمُؿ اًمر  ِٞم قَن َوؿَمَٗمَع اعم١ُْمُِمٜمُقَن َومَلْ َي  .(8)«َوضَمؾ  ؿَمَٗمَٕم٧ِم اعَماَلئَِٙم٦ُم َوؿَمَٗمَع اًمٜمٌ 

 ؽفاع١ أٚالر املؤَٓنيعاؽضٖا:  

ـْ   ٤مَن ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َٕبِك ُهَرْيَرةَ قَم  ً ُف ىَمْد َُم٤مَت مِمَ اسْمٜم٤َمِن وَماَم َأن٧َْم     َأبِك طَم إِٟم 

صمِ  د  ـْ َرؾُمقِل  لحُمَ ـْ َُمْقشَم٤مَٟم٤م ىَم٤مَل ىَم٤مَل َٟمَٕمؿْ  ♀اهلل قَم ٜم٤َم قَم ًَ  سمَِحِدي٨ٍم شُمَٓمٞم ٥ُم سمِِف َأنُْٗم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(0)  ًٓ  .ؾمٞم٠ميت ُمٓمق
 .(024رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)3520رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)
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ك َأطَمُدُهْؿ » َأبََقْيِف وَمٞم٠َْمظُمُذ سمَِثْقسمِِف يَماَم آظُمُذ َأن٤َم سمَِّمٜمَِٗم٦ِم صَمْقسمَِؽ َهَذا ِصَٖم٤مُرُهْؿ َدقَم٤مُِمٞمُص اجلَٜم ٦ِم َيتََٚم٘م 

 .(0)شاهلل َوَأب٤َمُه اجلَٜم ٦مَ  وَماَل َيَتٜم٤َمَهك طَمت ك ُيْدظِمَٚمفُ 

اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل يهٔ يف  ٖٛ : إسا نإ املؾفٛع إي١٘ٝايجاْٝٚ 

 ايزْٝا

ـِ طُمٜمَْٞمٍػ و  ـْ قُمْثاَمَن سْم ِل     قَم ٌٍََمِ َأتَك اًمٜمٌ  يَر اًم , َأن  َرضُماًل َضِ

َت »اْدُع اهلَل َأْن ُيَٕم٤موِمَٞمٜمِل, ىَم٤مَل:  وَمَ٘م٤مَل: ♀ إِْن ؿِمئ٧َْم َدقَمْقُت, َوإِْن ؿِمئ٧َْم َصؼَمْ

ـَ ُوُوقَءُه, َوَيْدقُمَق هِبَ , شوَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمَؽ 
ًِ ٠َم وَمُٞمْح : ىَم٤مَل: وَم٤مْدقُمْف, ىَم٤مَل: وَم٠َمَُمَرُه َأْن َيَتَقو 

ِ
قَم٤مء َذا اًمد 

ْٝم٧ُم سمَِؽ إمَِم رَ » مْح٦َِم, إيِن  شَمَقضم  ٍد َٟمٌِل  اًمر  ُف إًَِمٞمَْؽ سمِٜمٌَِٞم َؽ حُمَٛم  ِب  ذِم اًمٚمُٝمؿ  إيِن  َأؾْم٠َمُخَؽ َوَأتََقضم 

ْٕمُف ذِم   , اًمٚمُٝمؿ  وَمَِمٗم   . (8)شطَم٤مضَمتِل َهِذِه ًمِتُْ٘م٣َم زِمَ

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قمـو  ـَ اخلَٓم ٤مِب , َأن     َأنَِس سْم يَم٤مَن إَِذا ىَمَحُٓمقا     قُمَٛمَر سْم

ٌِْد اعمُٓم ٚم٥ِِم, وَمَ٘م٤مَل  ـِ قَم ٌ ٤مِس سْم َ٘مك سم٤ِمًمَٕم ًْ ِ٘مٞمٜم٤َم, َوإِٟم ٤م : »اؾْمَت ًْ ُؾ إًَِمٞمَْؽ سمِٜمٌَِٞم ٜم٤َم وَمَت ٤م يُمٜم ٤م َٟمَتَقؾم  اًمٚمُٝمؿ  إِٟم 

َ٘مْقنَ  ًْ ُؾ إًَِمْٞمَؽ سمَِٕمؿ  َٟمٌِٞم ٜم٤َم وَم٤مؾْمِ٘مٜم٤َم, ىَم٤مَل: وَمُٞم  .(4)شَٟمَتَقؾم 

ِل  ▲قَم٤مِئَِم٦مَ  قمـو   ـْ اًمٜمٌ  ـْ َُمٞم ٧ٍم شُمَّمكم  قَمَٚمٞمِْف »ىَم٤مَل:  ♀, قَم َُم٤م ُِم

ُٕمقا ومِٞمفِ  ٓ  ؿُمٗم  ٌُْٚمُٖمقَن ُِم٤مَئ٦ًم, يُمٚم ُٝمْؿ َيِْمَٗمُٕمقَن ًَمُف, إِ ٚمِِٛملَم َي ًْ ـْ اعمُ ٦ٌم ُِم  .(3)شُأُم 

ـْ وَ    ٌ ٤مسٍ  قَم ـِ قَم  سْم
ِ
ٌِْد اهلل   ¶قَم

ِ
 ♀ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل

 »َيُ٘مقُل: 
ِ
يُمقَن سم٤ِمَّلل َٓ ُينْمِ ٚمٍِؿ َيُٛمقُت, وَمٞمَُ٘مقُم قَمغَم ضَمٜم٤َمَزشمِِف َأْرسَمُٕمقَن َرضُماًل,  ًْ ـْ َرضُمٍؾ ُُم َُم٤م ُِم

َٕمُٝمْؿ اهلُل ومِٞمفِ  ٓ  ؿَمٗم  شؿَمٞمْئ٤ًم, إِ
(0)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8545رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)

 (.314رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد( وهق ذم 4502رىمؿ:أظمرضمف اًمؽمُمذي) (8)

 (.0101رىمؿ:رواه اًمٌخ٤مري) (4)

 (.330رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (3)
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ٗم٤مقم٦م ىمد شمٙمقن ذم اًمِم   أن  ئمٝمر ضمٚمٞم٤ًّم ُمـ هذه إدًم٦م  :قاٍ أبٛ ايعباؼ عفا اهلل عٓ٘

 ٟمٞم٤م, واعمِمٗمقع إًمٞمف هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.اًمد  

ذم  ♀ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل قمـ ؿم٠منِ - ♫ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -031

 ـها.ٗم٤مق اعمًٚمٛملم.٤م ؿمٗم٤مقمتف ودقم٤مؤه اعم١مُمٜملم ومٝمل ٟم٤مومٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م واًمديـ سم٤مشم  : وأُم  -اًمدٟمٞم٤م

 .(032/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... ............... ....................

ح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يًتِمٗمٕمقن سمف اًمّم   : وأمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن  ♫ىم٤مل و -030

 .(403/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى................... ـها.ويتقؾمٚمقن سمف ذم طمٞم٤مشمف سمحيشمف.

َّ، ٖٛ املدًٛم املؾفٛع إيٝ٘إسا نإ  ايجاْٞايٓٛع   أٚ  َؾضٚع١ا فٗٞ إ

 . َعص١ٝ أٚ ؽضن١ٝ ؽضى أنرب

 خلػماعمِمٗمقع إًمٞمف طمٞم٤ًّم طم٤مًضا ىم٤مدًرا ويٙمقن ذم ا يٙمقنَ  , أنْ ٦منموـمُم :٤معمنموقم٦موم 

 .[25اًمٜم٤ًمء: ]ژ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ژىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -038 : وأمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن  اًمّم 

ٚمقن سمف ذم طمٞم٤مشمف   (.403/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.......ـهاسمحيشمف.يًتِمٗمٕمقن سمف ويتقؾم 

ٜم ٦م واإلمْج٤مع ُمـ ؿمٗم٤مقمتف ♫وىم٤مل -034  ً ٤م ُمـ أىمر  سمام صم٧ٌم سم٤مًمٙمت٤مب واًم : وأُم 

ؾ سمف, وٟمحق ذًمؽ, وًمٙمـ ىم٤مل: ٓ يُ  ٓ  اهلل, وأن  إُمقر اًم تل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م واًمت قؾم  دقمك إ

ٓ  ُمٜمف, ُمثؾ همٗمران  اَّلُل ٓ شمٓمٚم٥م إ  ٓ ٟمقب, وهداي٦م اًم٘مٚمقب, وإٟمزال اعمٓمر, وإٟم٤ٌمت إ اًمذ 

٤مت, وٟمحق ذًمؽ, ومٝمذا ُمّمٞم٥م ذم ذًمؽ, سمؾ هذا م ٤م ٓ ٟمزاع ومٞمف سملم اعمًٚمٛملم. صمؿ  ـها.اًمٜمٌ 

 (.305/صـ:0)اإلؾمتٖم٤مصم٦م ..................... .......................... ذيمر إدًم٦م.

ٗم٤مقم٦م, ومٞمدقمق  يٓمٚم٥َم  : أنْ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم و - 033  قم٤مء واًمِم  ُمٜمف اًمد 

ف ذم طمٞم٤مشمف, ويمام يٓمٚم٥م ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, طملم ي٠ْمتقن آدم ٜمْ ويِمٗمع, يمام يم٤من يٓمٚم٥م ُمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.332رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ)( 0)
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ًدا صٚمقات اهلل وؾمالُمف وٟمقطًم٤م, صمؿ  اخلٚمٞمؾ, صمؿ  ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ, صمُ  ؿ  قمٞمًك, صُمؿ  ي٠متقن حمٛم 

ٗم٤مقم٦م   ـها.امن.يأهؾ اًمٕمٚمؿ واإل ٝم٤م سملمع ومٞما ز...وٟٓم.(0)قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمْؿ ومٞمٓمٚمٌقن ُمٜمف اًمِم 

 .(401-413/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى........................ . .......................

ِمٗمع سم٤معمخٚمقق ومال ظمالف سملم اعمًٚمٛملم ٤م اًمت  : وأُم  ♫وىم٤مل اًمِمقيم٤مين  -035

  ـها.ٗم٤مقم٦م ُمـ اعمخٚمقىملم ومٞمام ي٘مدرون قمٚمٞمف ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م.ف جيقز ـمٚم٥م اًمِم  أن  

 .(2)صـ:اًمدر اًمٜمْمٞمد................  .................... ... .......................

 املعص١ٝ:أَا ٚ 

ام يف وإى   ,يف اخلر م تكنفاعة اجلائزة إال الرابع فلوهي نا توفر فوها رشوط الش   

ُهْم َصْيُن  ,▲ َعاِئَشةَ حديث  فاعةعذ هذه الش   , ويدل  اهلل نعصوة َأن  ُقَرْيًشا َأََه 

َقْت, َفَقاُلوا:  تِي ََسَ ؟ «♀َنْن ُيَكل ُم فِوَها َرُشوَل اهللِ »ادَْرَأِة ادَْخُزوِنو ِة ال 

ُئ َعَلْوِه إاِل  ُأَشاَنُة   َفَقاُلوا: َوَنْن ََيَْسِ
ِ
, وَمَٙمٚم َٛمُف ُأؾَم٤مَُم٦ُم, وَمَ٘م٤مَل ♀طِم٥م  َرؾُمقِل اهلل

 
ِ
 »: ♀ َرؾُمقُل اهلل

ِ
ـْ طُمُدوِد اهلل ٤َم » صُمؿ  ىَم٤مَم وَم٤مظْمَتَٓم٥َم, وَمَ٘م٤مَل: شَأتَِْمَٗمُع ذِم طَمدٍّ ُِم َأهي 

َق  يُػ شَمَريُمقُه, َوإَِذا َهَ ِ َق ومِٞمِٝمْؿ اًمنم  ُْؿ يَم٤مُٟمقا إَِذا َهَ ٌَْٚمُٙمْؿ َأّن  ـَ ىَم ِذي ومِٞمِٝمْؿ اًمٜم ٤مُس, إِٟم اَم َأْهَٚمَؽ اًم 

ِٕمٞمُػ َأىَم٤مُُمقا قَمَٚمٞمِْف احلَ  ىَم٧ْم ًَمَ٘مَٓمْٕم٧ُم َيَدَه٤ماًمْم  ٍد َهَ , ًَمْق َأن  وَم٤مـمَِٛم٦َم سمِٜم٧َْم حُمَٛم 
ِ
, َواْيُؿ اهلل  .(8)شد 

ٝمل قمـ ذم اًم٤ٌمب إطم٤مدي٨م ذم اًمٜم      : ذيمر ُمًٚمؿ♫ىم٤مل اًمٜمقوي  -035

ئٞمؾ, وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم  ٤مقم٦م ذم احلدود, وأن  ٗمَ اًمِم   ذًمؽ هق ؾم٥ٌم هالك سمٜمل إها

ِمٗمٞمع ف حيرم اًمت  سمٕمد سمٚمقهمف إمم اإلُم٤مم هلذه إطم٤مدي٨م, وقمغم أن  ٗم٤مقم٦م ذم احلد حتريؿ اًمِم  

 (.0522)رىمؿ:ذح صحٞمح ُمًٚمؿ................... .......................  ـها.ومٞمف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم. (0)

 (0522رىمؿ:( وُمًٚمؿ)5022رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)
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 ايجايج١: ايؾفاع١ ايؾضن١ٝ: 

ٟم٘مؾ اإلمج٤مع  ُم٣موهل ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, و 

 قمغم شمٙمٗمػم ُمـ سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل.

وشمٙمقن اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أُمر ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل ومٞمٓمٚمٌف ُمـ خمٚمقق, وإُمقر اًمتل أ 

 اشمٗم٤مىًم٤م.ؾمٌح٤مٟمف  ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل ٓ شمٓمٚم٥م إٓ ُمٜمف

ُمـ واؾمٓم٦م ذم  ف ٓ سمد  أن   :أراد سم٤مًمقاؾمٓم٦م وإنْ  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -030

 4يٙمقن واؾمٓم٦م ذم رزق اًمٕم٤ٌمد وٟمٍمهؿ وهداهؿ أنْ  :ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر ُمثؾ

 4ومٝمذا ُمـ أقمٔمؿ اًمنمك اًمذي يمٗمر اهلل سمف اعمنميملم :ي٠ًمخقٟمف ذًمؽ ويرضمقن إًمٞمف ومٞمف

 .جيتٚمٌقن هبؿ اعمٜم٤مومع وجيتٜمٌقن اعمْم٤مر 4طمٞم٨م اتذوا ُمـ دون اهلل أوًمٞم٤مء وؿمٗمٕم٤مء

ـ اًمِمٗم٤مقم٦م مل ي٠م   ڦ ڦ ڄ ڄ ژ :اهلل شمٕم٤ممم ذن اهلل ًمف ومٞمٝم٤م طمتك ىم٤ملًمٙم

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ 

جدة: ] ژ ڈ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [3اًًم

ٕنٕم٤مم: ]ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ: شمٕم٤ممم وىم٤مل, [50ا

ې ى ى ائ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ٴۇ ۋ ۋ

 55اإلهاء: ]ژ ېئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ: شمٕم٤ممم وىم٤مل ,[50 –

ٱ ٻ ٻ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

.[84 – 88ؾم٠ٌم: ]ژ ٻ ٻ پ پ پ

ومٌلم  :ٞمح واًمٕمزير واعمالئٙم٦ميم٤من أىمقام يدقمقن اعمً :وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمًٚمػ  

يت٘مرسمقن ؿ ٓ يٛمٚمٙمقن يمِمػ اًمي قمٜمٝمؿ وٓ حتقيال وأّن   :اعمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء اهلل هلؿ أن  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژ :وىم٤مل شمٕم٤ممم .إمم اهلل ويرضمقن رمحتف وخي٤مومقن قمذاسمف

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ

لم ؾمٌح٤مٟمف أن   ,[21 – 03]آل قمٛمران: ژڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ات٤مذ  وٌم

 .٤م يمٗمراعمالئٙم٦م واًمٜمٌٞملم أرسم٤مسمً 

ٝمؿ ضمٚم٥م ومٛمـ ضمٕمؾ اعمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء وؾم٤مئط يدقمقهؿ ويتقيمؾ قمٚمٞمٝمؿ وي٠ًمخُ   

ي٠ًمخٝمؿ همٗمران اًمذٟم٥م وهداي٦م اًم٘مٚمقب وشمٗمري٩م اًمٙمروب  اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر ُمثؾ أنْ 

 ٿ ٿ ٺژ :وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم .ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم :وؾمد اًمٗم٤مىم٤مت

 ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٿٿٹٹ

  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ژ ک ک      ک ڑک  ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ

ٞم٤مء: ] ٕن ک گ گ گ گ ڳ  ک کژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: [83 – 85ا

 ژڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڳڳ

٤مء:  ﮳ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:, [008]اًمٜم ﮲  ﮷   ے ے ۓ ۓ ﮶  ﮵  ﮴

  ﮿ ﯀ ﯁    ﮽ ﮾ ﮼ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 ڭ ڭ   ڭ ڭ            

 .[35 - 22ُمريؿ: ]ژۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ ۇ ۇ ۆ ۆ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﮺ ﮻﮼   ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ھ ھ

﯀  ﮿  ﮾  حب خب مب ىب يب ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:. [02يقٟمس: ] ژ﮽

 وىم٤مل شمٕم٤ممم:. [85اًمٜمجؿ: ]ژ يت جث مث ىث يث حج مج جح خت مت ىت جت حت

٘مرة:  ]ژۅ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋژ ٻ   ٱ ٻ ٻ ٻژ وىم٤مل .[855اًٌم

ۈ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:. [010يقٟمس: ]ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ پڀ ڀ  پ پ پ

وىم٤مل  .[8وم٤مـمر:  ]ژائ ائ  ې ې ې ى ى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ۈ ٴۇ ۋ

﮷  ھ ے ے ۓژ شمٕم٤ممم: ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﮻   ۓ ﮺  ﮹   ﮼ ﮸
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   ﯁   ﯀  ﮿  ﮾  اًمزُمر: ] ژ     ﮽

 ـها. .وُمثؾ هذا يمثػم ذم اًم٘مرآن .[42

 :ِ االعتؾفاع بايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِحه 

االعتؾفاع ب٘ يف حاٍ حٝات٘ ٚحطٛصٙ، أٚ بعز َٛت٘ يف إَا إٔ ٜهٕٛ ف

  .ع٢ً دٛاطٖااإلمجاع، َط٢ ْكٌ  فاألٚىل: ايربطخ، أٚ ّٜٛ ايكٝا١َ.

 ٚأَا ايجا١ْٝ:

ـمٚم٥م ؿمٗم٤مقمتف ودقم٤مئف واؾمتٖمٗم٤مره سمٕمد ُمقشمف  وم٢من   :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -032

ُمـ إئٛم٦م ٤م قمٜمد أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وٓ ذيمر هذا أطمد وقمٜمد ىمؼمه ًمٞمس ُمنموقمً 

 .....ام ذيمر هذا سمٕمض اعمت٠مظمريـإرسمٕم٦م وأصح٤مسمف اًم٘مدُم٤مء وإٟم  

٤م ًمٙم٤من ف ًمق يم٤من ـمٚم٥م دقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف واؾمتٖمٗم٤مره قمٜمد ىمؼمه ُمنموقمً وُمٕمٚمقم أن   

ح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن أقمٚمؿ سمذًمؽ وأؾمٌؼ إًمٞمف ُمـ همػمهؿ وًمٙم٤من أئٛم٦م اًمّم  

ٓ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م » :اعمًٚمٛملم يذيمرون ذًمؽ وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل ُم٤مًمؽ

. شومل يٌٚمٖمٜمل قمـ أول هذه إُم٦م وصدره٤م أّنؿ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ»:ىم٤مل, شأصٚمح أوهل٤م

ً   ٤م مل يٜم٘مْؾ ومٛمثؾ هذا اإلُم٤مم يمٞمػ ينمع ديٜمً  قم٤مء يٓمٚمٌقا اًمد   ٚمػ وي٠مُمر إُم٦م أنْ قمـ أطمد اًم

ىمٌقرهؿ وهق أُمر مل ُمٜمٝمؿ قمٜمد  -سمٕمد ُمقت إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم-واًمِمٗم٤مقم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر 

 (.830/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ........................ ـها..ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م يٗمٕمٚمف أطمدٌ 

ل  ♫وىم٤مل -033 , سمؾ وٓ أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء ♀: وقمٚمؿ َأن ف مل يٙمـ اًمٜمٌ 

لم, وٓ يًتِمٗمُٕمقا هبؿ, ٓ سمٕمد  ىمٌٚمف, ذقمقا ًمٚمٜم ٤مس أنْ  ٤محِلِ يدقمقا اعمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء واًمّم 

٤م ومال ي٘مقل أطمد: ي٤م ُمالئٙم٦م اهلل اؿمٗمٕمقا زم قمٜمد اهلل, ؾمٚمقا اهلل ًمٜمَ , م٤مهتؿ, وٓ ذم ُمٖمٞمٌٝمؿ

٤محِللم: ي٤م  أنْ  يٜمٍمٟم٤م, أو يرزىمٜم٤م, أْو هيديٜم٤م, ويمذًمؽ ٓ يُ٘مقل عمـ ُم٤مَت ُمـ إنٌٞم٤مء واًمّم 

 ـها.اهلل زم, ؾمؾ اهلل زم, اؾمتٖمٗمر اهلل زم. رؾمقل اهلل, ادعُ  ٟمٌل  اهلل, ي٤م

 .(051/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.. ...................... ..........................  
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 قمغم صمٌقهت٤م. ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمٚمٞمف ُم٣م وأُم٤م اًمث٤مًمث٦م: 

 

 ايٓشص

٤من:ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پژ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل  وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [.0]اإلٟم

 ٺ  ٺ ڀ ڀڀ  ڀ پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 [.801]اًمٌ٘مرة: ژ ٺ

ِل  (0)صحٞمح اًمٌخ٤مريذم ▲قم٤مئِم٦م  قمـو  ♀ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل اًمٜمٌ 

ـْ َٟمَذَر َأْن َيْٕمِّمٞمَُف وَماَل َيْٕمِّمفِ » ـْ َٟمَذَر َأْن ُيٓمِٞمَع اهلَل وَمْٚمٞمُٓمِْٕمُف, َوَُم  ش.َُم

٤مكِ   ح  ـِ اًمْم       وقمـ صَم٤مسم٧َِم سْم
ِ
ىَم٤مَل: َٟمَذَر َرضُمٌؾ قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهلل

ِل   ♀ َٟم٦َم, وَم٠َمتَك اًمٜمٌ  ٌَُقا وَمَ٘م٤مَل: إيِن  َٟمَذْرُت َأْن َأنَْحَر  ♀َأْن َيٜمَْحَر إسِماًِل سمِ

َٟم٦مَ إسِماًِل  ٌَُقا ِل  سمِ ٌَدُ »: ♀, وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌ  ـْ َأْوصَم٤مِن اجل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم ُيْٕم ـٌ ُِم , شَهْؾ يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م َوصَم

, ىَم٤مَل: ىمَ  َٓ  : ـْ َأقْمٞم٤َمدِِهْؿ؟»٤مًُمقا  شَهْؾ يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م قِمٞمٌد ُِم
ِ
, ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َٓ  : , ىَم٤مًُمقا

ـُ » :♀ َٓ َيْٛمٚمُِؽ اسْم َٓ ومِٞماَم  , َو
ِ
َٓ َووَم٤مَء ًمِٜمَْذٍر ذِم َُمْٕمِّمٞم٦َِم اهلل َأْوِف سمِٜمَْذِرَك وَم٢ِمٟم ُف 

 .(8)شآَدمَ 

ُب »ىم٤مل:  ♀أن  رؾمقل اهلل     ِب هريرةأ قمـو  َٓ ُيَ٘مر  إِن  اًمٜم ْذَر 

ـَ ا ـِ اًمٜم ْذُر ُيَقاومُِؼ اًْمَ٘مَدَر, وَمٞمُْخَرُج سمَِذًمَِؽ ُِم َرُه ًَمُف, َوًَمِٙم ـِ اهلُل ىَمد  ـِ آَدَم ؿَمٞمْئ٤ًم مَلْ َيُٙم ـِ اسْم ٌَِخٞمِؾ ُِم ًْم

ٌَِخٞمُؾ ُيِريُد َأْن خُيِْرَج  ـِ اًْم  .(4) شَُم٤م مَلْ َيُٙم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5011رىمؿ:) (0)

رىمؿ: )اعمِمٙم٤مةذم ♫(, وصححف إًم٤ٌمين 4404رىمؿ:أظمرضمف أبقداود): صخٝح (8)

 (.025رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمدذم ♫(, واًمقادقمل4340

 (. 0531رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5533رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (4)
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ِل   أنف ىم٤مل: ¶وقمـ اسمـ قمٛمر   ـِ اًمٜم ْذِر, إِن  اًمٜمٌ   ♀َأَومَلْ ُيٜمَْٝمْقا قَم

ٌَِخٞمؾِ »ىَم٤مَل:  ـَ اًم َتْخَرُج سم٤ِمًمٜم ْذِر ُِم ًْ ُر, َوإِٟم اَم ُي ُم ؿَمٞمْئ٤ًم َوَٓ ُي١َمظم   .(0)شإِن  اًمٜم ْذَر َٓ ُيَ٘مد 

 دا٥ظ، ٚغري دا٥ظ.إَا ٚايٓشص َٔ حٝح اذتهِ ايؾضعٞ:  

 ٜؾرتط ي٘ مخغ١ ؽضٚط: ادتا٥ظفا

ذر ذم ٓ يٙمقن اًمٜم   أنْ  -4 يٙمقن ومٞمام يٛمٚمٙمف اًمٕمٌد. أنْ  -8 يٙمقن ـم٤مقم٦م هلل. أنْ  -0

 اًمٜمذر ًمف شم٠مثػم ذم طمّمقل اعمٓمٚمقب. ٓ يٕمت٘مد أو ئمـ أن   أنْ  -3 ُمٙم٤من يٜمذر ومٞمف ًمٖمػم اهلل.

 يٙمقن م٤م هق سمٛم٘مدور اًمٕمٌد وـم٤مىمتف. أنْ  -5

كٝز ٖٚٛ ع٢ً قغُني: إَا غري َكٝز بكٝز ٚال ؽضط، ٚإَا َكٝز ب 

 فاألٍٚ:; ٚؽضط

 يٙمقن ذم ُم٘م٤مسمؾ. أصقم أو أطم٩م ُمـ همػم أنْ  أنْ  ٘مقل: هلل قمكم  ي يم٠منْ  

 يقم يمذا ويمذا, ومٝمذا ُمٙمروه4 ٕن   ـ  ي٘مقل: ًمئـ ؿمٗم٤مين اهلل ٕصقُمَ  يم٠منْ  :واًمث٤مين 

 ٤مذر أظمذه سم٤معمٕم٤مووف.٤مؿمئ٦م ًمٞم٧ًم سم٘مرسم٦م حمْم٦م, ومٙم٠من اًمٜم  اًمٕم٤ٌمدة اًمٜم  

 َّ ايٓشص ب٘ ٚٚدٛب ايٛفا٤ ب٘ إٕ مل ٜهٔ ا اإلمجاع ع٢ً ؽضع١ٝ أ

 َعص١ٝ.

ذر إذا مل يٙمـ : وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم وضمقب اًمٜم  ♫ىم٤مل اخلٓم٤مِب -051

 .(0835رىمؿ:)ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ.......... .................. ................. ـها.ُمٕمّمٞم٦م.

إذا مل ذر : وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜم  ♫وىم٤مل اًمٌٖمقي -050

 .(8345و 8345رىمؿ:)ذح اًمًٜم٦م................. ................. ـها.يٙمـ ُمٕمّمٞم٦م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري. 0543رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5538رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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ذر ذم اجلٛمٚم٦م وًمزوم وأمجع اعمًٚمٛمقن قمغم صح٦م اًمٜم   :♫وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م -058

 .(440/صـ:00)اعمٖمٜمل............. ................. ................. ـها.اًمقوم٤مء سمف.

ومٞمف وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر, ش ويٜمذرون وٓ يقومقن»: ىمقًمف ♫ىم٤مل اًمٜمقوي -054

 .(8545رىمؿ:)ذح ُمًٚمؿ..... .......................... ـها.وهق واضم٥م سمال ظمالف.

 ذر اًمذي جي٥م اًمقوم٤مء سمف ٓ جي٥م أنْ : وم٢مذا يم٤من اًمٜم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -053

يقرم  يقرم ُمٜمف سمٛم٤ٌمح يمام ٓ جي٥م أنْ  ٗم٤مق إئٛم٦م ومال جي٥م أنْ يقرم سمف إٓ ُم٤م يم٤من ـم٤مقم٦م سم٤مشم  

 (.50/صـ:40)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............. ـها.ٗم٤مق اًمٕمٚمامء ذم اًمّمقرشملم.ُمٜمف سمٛمحرم سم٤مشم  

وم٢مٟم ف جي٥م اًمقوم٤مء سم٤مًمٜم ذر إًمٞمف  4: سمخالف اعمًجد احلرام♫وىم٤مل -055

 .(301/صـ:00)اًمٗمت٤موىجمٛمقع .... ................. .................. ـها.سم٤مشم ٗم٤مىمٝمؿ. 

وضم٥م  .أْو قمٛمرة ي٤ًمومر وي٠ميت اعمًجد احلرام حل٩مٍّ  : وًمق ٟمذر أنْ ♫وىم٤مل -055

 .(835 /صـ:40و) ,(803/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى......... ـها.قمٚمٞمف ذًمؽ سم٤مشم ٗم٤مق اًمٕمٚمامء.

فايؾضى  ع٢ً قغُني: ؽضى أنرب، أٚ َعص١ٝ. غري ادتا٥ظ:ٚايٓشص  

 .األنرب

أن يٜمذر  : وىمد اشم ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم َأن ف ٓ جيقز ٕطمدٍ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -050

 . . . . . . . . ........ ـها..ًمٖمػم اهلل ٓ ًمٜمٌل  وٓ ًمٖمػم ٟمٌلٍّ وأن  هذا اًمٜم ذر ذك ٓ يقذم  سمف

 .(825/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............................. .. .................... .

أو يٜمذر ًمف, أو عمـ قمٜمده دهـ أو ؿمٛمع أو ذه٥م أو ومْم٦م أو  :♫وىم٤مل -052

ٗم٤مق ذر سم٤مشم  ك, وٓ جيقز ُمثؾ هذا اًمٜم  ف ُمـ ٟمذور أهؾ اًمنم  ىمٜم٤مديؾ أو ؾمتقر, ومٝمذا يمٚم  

 (.801/صـ:8)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.................... .................. ـها.اعمًٚمٛملم.

تل قمغم اًم٘مٌقر,  سم٤مشم ٗم٤مق اعمًٚمٛملم أنْ : ٓ ينمع ♫وىم٤مل -053 يٜمذر ًمٚمٛمِم٤مهد اًم 

ام اًم٘مٌقر.ٓ زي٧م وٓ ؿمٛمع وٓ دراهؿ, وٓ همػم ذًمؽ, و   ـها.ًمٚمٛمج٤موريـ قمٜمده٤م وظمد 

 .(00/صـ:80(و)418/صـ:83)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. .......................
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ذر يم٤مًمٜم   :اًم٘مٌقر : ويمذًمؽ اًمٜمذر ًمٚم٘مٌقر أو ٕطمد ُمـ أهؾ♫وىم٤مل -051

ٟمذر ُمٕمّمٞم٦م  :إلسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ أو ًمٚمِمٞمخ ومالن أو ومالن أو ًمٌٕمض أهؾ اًمٌٞم٧م أو همػمهؿ

 .......................  ـها.سمؾ وٓ جيقز اًمقوم٤مء سمف. 4ٓ جي٥م اًمقوم٤مء سمف سم٤مشمٗم٤مق أئٛم٦م اًمديـ

 .(035/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى..... .......................  .................... ...

ف ٓ ينمع سمٜم٤مء هذه اعمِم٤مهد قمغم ٗمؼ إئٛم٦م قمغم أن  وىمد اشم   :♫وىم٤مل  -050

وٓ  4وٓ اًمٕمٙمقف قمٚمٞمٝم٤م 4ذر هل٤موٓ اًمٜم   4وٓ اإلقم٤مٟم٦م قمغم ذًمؽ سمقىمػ وٓ همػمه 4اًم٘مٌقر

هذا ظمالف  ف يٕمرف أن  وم٢مٟم   4قم٤مء ومٞمٝم٤م قمغم اعم٤ًمضمد اخل٤مًمٞم٦م قمـ اًم٘مٌقرومْمٞمٚم٦م ًمٚمّمالة واًمد  

 .(00/صـ:40)جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها..ديـ اإلؾمالم اعمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرار اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم إئٛم٦م

ذر وهمػم سمح واًمٜم  قم٤مء واًمذ  : ومٜم٘مقل: اًمد  ♫ىم٤مل اًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مسو -058

ذًمؽ, طمؼ اهلل قمغم قم٤ٌمده, ومٛمـ أذك ُمع اهلل همػمه ذم هذه إومٕم٤مل ومٝمق ُمنمك يم٤مومر, 

ف ُمًٚمؿ4 وهذا جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل, وصغم وص٤مم, وزقمؿ أن   وإنْ 

 .(440/صـ:01)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م......... ـها.اًمٕمٚمؿ, ٓ اظمتالف ذم ذًمؽ.

اًمٜمذر اًمذي يٜمذره أيمثر اًمٕمقام قمغم ُم٤م هق  :♫وىم٤مل اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ احلٜمٗمل -054

يٙمقن إلٟم٤ًمن هم٤مئ٥م أو ُمريض أو ًمف طم٤مضم٦م ومٞم٠ميت إمم سمٕمض اًمّمٚمح٤مء  ُمِم٤مهد يم٠منْ 

اهلل هم٤مئٌل أو ىمْمٞم٧م طم٤مضمتل  وجيٕمؾ قمغم رأؾمف ؾمؽمة, وي٘مقل: ي٤م ؾمٞمدي ومالن إن رد  

يمذا أو ُمـ اًمٓمٕم٤مم يمذا أو ُمـ اح٤مء يمذا أو ُمـ اًمِمٛمع  ومٚمؽ ُمـ اًمذه٥م يمذا أو ُمـ اًمٗمْم٦مِ 

ذر ف ٟمذر عمخٚمقق, واًمٜم  أن   :ُمٜمٝم٤م :ذر سم٤مـمؾ سم٤مإلمج٤مع ًمقضمقهواًمزي٧م يمذا, ومٝمذا اًمٜم  

اعمٜمذور ًمف ُمٞم٧م,  أن   :وُمٜمٝم٤مف قم٤ٌمدة واًمٕم٤ٌمدة ٓ شمٙمقن عمخٚمقق.ًمٚمٛمخٚمقق ٓ جيقز4 ٕن  

اعمٞم٧م يتٍمف ذم إُمقر دون اهلل شمٕم٤ممم قمز  أن   ـ  ف فمَ أن   :وُمٜمٝم٤م  .٤مواعمٞم٧م ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئً 

إمم أن ىم٤مل: إذا قمٚمٛم٧م هذا ومام ي١مظمذ ُمـ اًمدراهؿ واًمِمٛمع  -وضمؾ واقمت٘م٤مد ذًمؽ يمٗمر

ئح إوًمٞم٤مء شم٘مرسم٤م إًمٞمٝمؿ ومحرام سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم   .ـها.واًمزي٧م يٜمت٘مؾ إمم ضا

 (.481/صـ:8)ذح درر اًمٌح٤مر...... .................... ... .......................
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 ٚأَا ْشص املعص١ٝ: 

اًمًٗمر إمم ىمٌقر إنٌٞم٤مء  إن   :: يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -053

ً  ٤محللم ىمرسم٦م وإٟم  واًمّم   ٤محللم أنف يٗمل هبذا اًمٜمذر ٗمر إمم زي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم  ف إذا ٟمذر اًم

اًمًٗمر إمم  ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وإن أـمٚم٘مقا اًم٘مقل سم٠من   هذا اًم٘مقل ٓ يٕمرف قمـ أطمدٍ  وم٢من  

إذا قمرف  ومٝمذا طمؼ   :ىمرسم٦م أو ىم٤مًمقا هق ىمرسم٦م جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م♀زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل

ومٛمرادهؿ اًمًٗمر  :ُمرادهؿ سمذًمؽ يمام ذيمر ذًمؽ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض واسمـ سمٓم٤مل وهمػممه٤م

ة ًم٘مؼمه وُم٤مًمؽ ك زي٤مرًٛم  اعمنموع إمم ُمًجده وُم٤م يٗمٕمؾ ومٞمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدة اعمنموقم٦م اًمتل شمُ 

قمغم هذا اعمٕمٜمك صحٞمح ٓ ري٥م  ومٝمذا اإلمج٤مع ك زي٤مرة ًم٘مؼمهًٛم  شمُ  وهمػمه يٙمرهقن أنْ 

 (.848/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........... ................. ................. ـها.ومٞمف.

ي٤ًمومر إمم ىمؼم ٟمٌلٍّ ُمـ إنٌٞم٤مء, أو ؿمٞمخ ُمـ  : وًمق ٟمذر أنْ ♫ىم٤ملو -055

اعمِم٤ميخ4 أو ُمِمٝمده4 أو ُم٘م٤مُمف, أو ُمًجد همػم اعم٤ًمضمد اًمث الصم٦م مل يٙمـ قمٚمٞمف أن يقذم 

٦م.  .(084/صـ:44)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............. ................ ـها.سمٜمذره سم٤مشم ٗم٤مق إئٛم 

ل  ♫ىم٤مل و -055 ٤م إذا يم٤من ىمّمده ٟمٗمس زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌ  ٓ  ♀: وَأُم 

٦م  ًمٚمٕم٤ٌمدة ذم ُمًجده مل يِػ  هبذا اًمٜم ذر4 ٟمص  قمٚمٞمف ُم٤مًمؽ وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء4 وًمٞمس سملم إئٛم 

  .(083/صـ:44)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................. ................... ـها.ذم ذًمؽ ٟمزاع.

ً  ا إمم ومٛمـ ٟمذر ؾمٗمرً  :♫ىم٤مل و -050 ٗمر إمم سم٘مٕم٦م ًمٞمٕمٔمٛمٝم٤م همػم هذه اًمثالصم٦م يم٤مًم

ء اًمذي يم٤من اًمٜمٌل قر اًمذي يمٚم  اًمٓم    ♀ؿ اهلل قمٚمٞمف ُمقؾمك سمـ قمٛمران أو هم٤مر طمرا

 يِػ  مل [ 31اًمتقسم٦م: ]ژ﮳ ﮲ ۓ ۓژ :يتحٜم٨م ومٞمف أو هم٤مر صمقر اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف

 .(085/صـ:44)اًمٗمت٤موىحمٛمقع ...... .................... ـها..4هبذا اًمٜمذر سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م

٤م اًمًٗمر إمم سم٘مٕم٦م همػم اعم٤ًمضمد اًمث الصم٦م ومٚمؿ يقضم٥م أطمد ُمـ ♫ىم٤مل و -052 : َوَأُم 

ٗمر إًمٞمف إذا ٟمذره.  ً  .(881/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... ................. ـها.اًمٕمٚمامء اًم
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ً   : وٕن  ♫ىم٤مل و -053 ٤محللم سمدقم٦م مل ٗمر إمم زي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم  اًم

وٓ  ♀٤مسمٕملم وٓ أُمر هب٤م رؾمقل اهلل ح٤مسم٦م وٓ اًمت  ُمـ اًمّم   ٝم٤م أطمدٌ يٗمٕمٚمْ 

ومٛمـ اقمت٘مد ذًمؽ قم٤ٌمدة وومٕمٚمٝم٤م ومٝمق خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م  .ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم اؾمتح٥م ذًمؽ أطمدٌ 

 .(881/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....... ........................... ـها..وإلمج٤مع إئٛم٦م

أو ىمؼم اًمٜمٌل  إمم ىمؼم اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالموًمق ٟمذر اًمًٗمر  :♫وىم٤مل -001

 ؿ اهلل قمٚمٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم أو إمم ضمٌؾ طمراءاًمذي يمٚم   اًمٓمقر أو إمم♀

يتٕمٌد ومٞمف وضم٤مءه اًمقطمل ومٞمف أو اًمٖم٤مر اعمذيمقر ذم اًم٘مرآن  ♀اًمذي يم٤من اًمٜمٌل 

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مسمر واعم٘م٤مُم٤مت واعمِم٤مهد اعمْم٤موم٦م إمم سمٕمض إنٌٞم٤مء واعمِم٤ميخ أو إمم

ً   وم٢من   4مل جي٥م اًمقوم٤مء هبذا اًمٜمذر سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م إرسمٕم٦م :سمٕمض اعمٖم٤مرات أو اجل٤ٌمل ٗمر اًم

ٓ  إمَم صَماَلصَم٦مِ »♀ًمٜمٝمل اًمٜمٌل 4إمم هذه اعمقاوع ُمٜمٝمل قمٜمف طَم٤مُل إ  َٓ شُمَِمد  اًمر 

٤مضِمدَ  ًَ شَُم
(0)
 .(2/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ....................... ................. ـها..

ومٚمق ٟمذر  ,٤م اشمٗمؼ إئٛم٦م قمغم صحتف واًمٕمٛمؾ سمف: وهذا احلدي٨م م  ♫وىم٤مل -000

يِمد اًمرطمؾ ًمٞمّمكم سمٛمًجد أو ُمِمٝمد أو يٕمتٙمػ ومٞمف أو ي٤ًمومر إًمٞمف همػم هذه  اًمرضمؾ أنْ 

 .(803/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ ـها..قمٚمٞمف ذًمؽ سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م مل جي٥ْم  اًمثالصم٦م

٦م قمغم أن ف ًمق ٟمذر أنْ : اشم ٗمؼ ♫وىم٤مل -008 ي٤ًمومر إمم ىمؼمه صٚمقات اهلل  إئٛم 

٤محِللم4 مل يٙمـ قمٚمٞمف أْن يقذم سمٜمذره, سمؾ يٜمٝمك  وؾمالُمف قمٚمٞمف, أو ىمؼم همػمه ُمـ إنٌٞم٤مء واًمّم 

 .(845/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... ................. ................. ـها.قمـ ذًمؽ.

    .ـهااعمٕمّمٞم٦م ومال حيؾ اًمقوم٤مء سمف إمج٤مقًم٤م.: ٟمذر ♫وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م -004

 .(443/صـ:00) اعمٖمٜمل.................... .................... ................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .◙( ُمـ طمدي٨م أِب هريرة0430رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0023رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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 .ايٓشص ال جيٛط ايٛفا٤ ب٘ 

: وهلذا ًمْق ٟمذر ًمٖمػم اهلل ومال جي٥م اًمقوم٤مء سمف سم٤مشم ٗم٤مق ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -003

٤م أو قمٛمرة أو صدىم٦م. اعمًٚمٛملم, ُمثؾ أْن يٜمذر ًمٖمػم اهلل ـها.صالًة أو صقًُم٤م أو طمجًّ

 .(20/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................ .................... ....................

: ومٛمـ ٟمذر عمخٚمقق مل يٜمٕم٘مد ٟمذره وٓ ووم٤مء قمٚمٞمف سم٤مشم ٗم٤مق ♫وىم٤مل -005

 .(811/صـ:44)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....... .................. ................. ـها.اًمٕمٚمامء.

:ُمثؾ ُمـ يٜمذر عمٞم٧م ُمـ إنٌٞم٤مء واعمِم٤ميخ وهمػمهؿ يمٛمـ يٜمذر ♫وىم٤مل -005

أو همػم ه١مٓء  (0)أو ًمٚمِمٞمخ رؾمالن وأِب اًمقوم٤مء أو اعمٜمتٔمرأو اًم٧ًم ٟمٗمٞم٦ًم .ًمٚمِمٞمخ ضم٤ميمػم

٤م أو دراهؿ أو همػم ذهًٌ  :زيت٤م أو ؿمٛمٕم٤م أو ؾمتقرا أو ٟم٘مدا :ويمذًمؽ ُمـ ٟمذر ًمٖمػم ه١مٓء

سمؾ وٓ جيقز اًمقوم٤مء هب٤م سم٤مشمٗم٤مق  4ٗم٤مق اعمًٚمٛملم وٓ جي٥مذور حمرُم٦م سم٤مشم  ومٙمؾ هذه اًمٜم   :ذًمؽ

 .(084/صـ:44)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............... ......................... ـها..اعمًٚمٛملم

: وىمد اشم ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ف ٓ جيقز ٕطمد أن يٜمذر ًمٖمػم اهلل, ٓ ♫وىم٤مل -000

, وٓ ًمٖمػم , وأن  هذا اًمٜم ذر ذك ٓ يقذم  سمف. ًمٜمٌل   .(825/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.ٟمٌلٍّ

 

(    ) 

 

................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .◙( ُمـ طمدي٨م أِب هريرة0430رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0023رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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 ايٛقف عبار٠ َٔ ايعبارات

 ◙َأِِب ُهَرْيَرةَ  قمـ 
ِ
٤منُ إَذا َُم٤مَت »ىَم٤مَل:  ♀, َأن  َرؾُمقَل اهلل ًَ  اإِلْٟم

ـْ صَماَلٍث: َصَدىَم٦ٍم ضَم٤مِرَي٦ٍم, َأْو قِمْٚمٍؿ ُيٜمَْتَٗمُع سمِِف, َأْو َوًَمٍد َص٤مًمٍِح َيْدقُمق  اْٟمَ٘مَٓمَع قَمٜمُْف قَمَٛمُٚمفُ  ٓ  ُِم إ

شًَمفُ 
(0)
.  

  ◙وقمـ َأِِب ُهَرْيَرَة  
ِ
قُمَٛمَر قَمغَم  ♀ىَم٤مَل: سَمَٕم٨َم َرؾُمقُل اهلل

َدىَم٦ِم احلَِدي٨َم, َووِمٞمفِ  ٤م ظَم٤مًمٌِد وَمَ٘مدِ »: اًمّم    اطْمَتٌََس َأْدَراقَمفُ  وَم٠َمُم 
ِ
شَوَأقْمَت٤مَدُه ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل
(8)
. 

قمٚمٞمٝم٤م ٤م سمٜم٤مء اعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقر واًمقىمػ وأُم   :♫ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل  -002

 .سمؾ وٓ قمغم قمٝمد إرسمٕم٦م 4وٓ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ ٤4مسمٕملموٓ اًمت   4ح٤مسم٦ممل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمّم   4ومٌدقم٦م

وٓ اإلقم٤مٟم٦م قمغم ذًمؽ  4ف ٓ ينمع سمٜم٤مء هذه اعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقرإئٛم٦م قمغم أن   َؼ ٗمَ وىمد اشم  

 وٓ ومْمٞمٚم٦م ًمٚمّمالة واًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م 4وٓ اًمٕمٙمقف قمٚمٞمٝم٤م 4وٓ اًمٜمذر هل٤م 4سمقىمػ وٓ همػمه

ف يٕمرف أن هذا ظمالف ديـ اإلؾمالم اعمٕمٚمقم وم٢مٟم   4قمغم اعم٤ًمضمد اخل٤مًمٞم٦م قمـ اًم٘مٌقر

 .(00/صـ:40) جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. ـها..سم٤مٓوٓمرار اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم إئٛم٦م

: ويمذًمؽ جي٥م قمغم اإلُم٤مم أن هيدم هذه اعمِم٤مهد    وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -003

ي٘مٓمٕمٝم٤م ًمٚمٛم٘م٤مشمٚم٦م, أو يٌٞمٕمٝم٤م ويًتٕملم  أوصم٤مًٟم٤م, وًمف أنْ اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم اًم٘مٌقر اًمتل اتذت 

سم٠مثامّن٤م قمغم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم, ويمذًمؽ احلٙمؿ ذم أوىم٤مومٝم٤م4 وم٢مْن وىمٗمٝم٤م4 وم٤مًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م 

سم٤مـمؾ, وهق ُم٤مل و٤مئع, ومٞمٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم4 وم٢من  اًمقىمػ ٓ يّمح إٓ ذم ىمرسم٦ٍم 

ينج قمٚمٞمف, ويٕمٔمؿ, ويٜمذر  وـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف, ومال يّمح اًمقىمػ قمغم ُمِمٝمد, وٓ ىمؼم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6106أخرجه نُّلم)رقم: (0)

 (.790(, ونُّلم)رقم:6619أخرجه البخاري)رقم: (8)
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ًمف, وحي٩م إًمٞمف, وُيٕمٌد ُمـ دون اهلل, وُيت خذ وصمٜم٤ًم ُمـ دوٟمف, وهذا م٤م مل خي٤مًمػ ومٞمف أطمٌد ُمـ 

 (.510/صـ:4)زاد اعمٕم٤مد...... ................. .هاأئٛم٦م اإلؾمالم, وُمـ اشمٌع ؾمٌٞمٚمٝمؿ.

 اذتًف باهلل عبخاْ٘

ـِ قُمَٛمَر   ٌِْداًمٚمِف سْم ـْ قَم  ¶قَم
ِ
ـَ  ♀, َأن  َرؾُمقَل اهلل َأْدَرَك قُمَٛمَر سْم

ػُم ذِم َريْم٥ٍم حَيْٚمُِػ سم٠َِمبِٞمِف, وَمَ٘م٤مَل: 
ًِ َٓ إِن  اهلَل َيٜمَْٝم٤ميُمْؿ َأْن حَتْٚمُِٗمقا سمِآب٤َمئُِٙمْؿ, »اخلَٓم ٤مِب َوُهَق َي َأ

, َأْو ًمِٞمَّْمُٛم٧ْم 
ِ
ـْ يَم٤مَن طَم٤مًمًِٗم٤م وَمْٚمٞمَْحٚمِْػ سم٤ِمَّلل شَُم

(0)
.

ـِ   ـْ ؾَمْٕمِد سْم ـُ قُمَٛمرَ وقَم ٌَْٞمَدَة ىَم٤مَل: ؾَمِٛمَع اسْم ٦ٌَِم,  ¶قُم َٓ َواًمَٙمْٕم َرضُماًل حَيْٚمُِػ: 

ـُ قُمَٛمرَ   ¶وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اسْم
ِ
ـْ طَمَٚمَػ »َيُ٘مقُل:  ♀: إيِن  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل َُم

كَ   وَمَ٘مْد َأْذَ
ِ
شسمَِٖمػْمِ اهلل

(8)
. 

 اًمٞمٛملم : وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن  ♫ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل -021

 . . . . .. . .......   ـها.ٜمع ُمـ احلٚمػ سمٖمػمه.ٓشمٙمقن إٓ سم٤مهلل أو سمّمٗم٤مشمف وأمجٕمقا قمغم اعمَ 

 (.531)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد.................................. .................. .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0535رىمؿ:( وُمًٚمؿ)5530رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

(, واحل٤ميمؿ 0145رىمؿ:(, واًمؽمُمذي)4850رىمؿ:أظمرضمف أبقداود) :حغٔ بؾٛاٖزٙ (8)

ـُ قُمَٛمَر َرضُماًل حَيْٚمُِػ: 0/صـ:0) ْٞمَدَة, ىَم٤مَل: ؾَمِٛمَع اسْم ٌَ ـِ قُم ٦ٌَمِ »( ُمـ ـمريؼ ؾَمْٕمِد سْم ـُ شَٓ َواًمَٙمْٕم , وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اسْم

 
ِ
ومذيمره, وؾمٕمد سمـ قمٌٞمدة مل يًٛمع ُمـ اسمـ شَيُ٘مقُل:...  ♀قُمَٛمَر: إيِن  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل

(, واؾمٛمف حمٛمد, ىم٤مل أبقطم٤مشمؿ: جمٝمقل. وهق هبذه 53/صـ:8قمٛمر. وضم٤مء ذيمر اًمقاؾمٓم٦م قمٜمد أمحد)

قمـ  غٓز صخٝحب( 5845رىمؿ:ٚمقادقمل. وأظمرضمف أمحد)ًم( 852رىمؿ:)أطم٤مدي٨م ُمٕمٚم٦ماًمٓمريؼ ذم

ًٓ ؿَمِديًدا»اسمـ قمٛمر ُمرومققًم٤م:   وَمَ٘م٤مَل ومِٞمِف ىَمْق
ِ
ـْ طَمَٚمَػ سمَِٖمػْمِ اهلل وومن هذا اًم٘مقل اًمِمديد اًمٕمالُم٦م ش. َُم

  . وم٤محلدي٨م طمًـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممسم٤مًمنمك,  ♫إًم٤ٌمين
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 وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن   :♫وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ -020

 ـها..ٓشمٙمقن إٓ سم٤مهلل أو سمّمٗم٤مشمف وأمجٕمقا قمغم اعمٜمع ُمـ احلٚمػ سمٖمػمه اًمٞمٛملم

 .(414)صـ:طم٤مؿمٞم٦م قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد........ .................... ....................

 اذتًف بػري اهلل ال جيٛط: 

اًمٞمٛملم سمٖمػم اهلل ُمٙمروه٦م,  : وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن     ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم -028

 .(450-455/صـ:03)اًمتٛمٝمٞمد............. ـها.قمٜمٝم٤م, ٓ جيقز احلٚمػ هب٤م ٕطمد. ُمٜمٝمٌل 

احلٚمػ سمٖمػم اهلل ذك, واًمنمك  ٕن   4: وذًمؽ♫وقمٚمؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم 

ٝمل قمـ احلٚمػ سم٤معمخٚمقىم٤مت أقمٔمؿ إصماًم ُمـ اًمٙمذب, وهذا يقاومؼ أفمٝمر ىمقزم اًمٕمٚمامء, إذ اًمٜم  

حتريؿ, ٓ ّنل شمٜمزيف, وهذا ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء, وهق أطمد اًم٘مقًملم ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ّنل 

 .(04)صـ:ىم٤مقمدة ذم اًمقؾمٞمٚم٦م........... ................. ................. ـها.وأمحد.

 اذتًف بػري اهلل تعاىل َٓ٘ َا ٜهٕٛ ؽضًنا أنرب َٚٓ٘ أصػض 

اًمنمك إيمؼم وإن يم٤من ُمـ همػم شمٕمٔمٞمؿ  ٢من يم٤من ُمع اًمتٕمٔمٞمؿ واعم٤ًموى ومٝمذا ُمـوم 

وٓ ُم٤ًموى ومٝمذا ُمـ اًمنمك إصٖمر
(0). 

أي -: وٟمحـ واعمخٚمقىمقن ًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟم٘مًؿ هب٤م ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -024

٘مًؿ سمٌمء ُمـ ف ٓ يُ سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع, سمؾ ذيمر همػم واطمد اإلمج٤مع قمغم أن   -اعمخٚمقىم٤مت

ـها.ذًمؽ ذك ُمٜمٝمل قمٜمف.اعمخٚمقىم٤مت, وذيمروا إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ, سمؾ 

 (.831/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............................... ....................

أْن حيٚمػ سمٛمخٚمقق  : وهلذا اشم ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ف ًمٞمس ٕطمدٍ ♫وىم٤مل -023

 (.432/صـ:4)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............... ................. ـها.يم٤مًمٙمٕم٦ٌم وٟمحقه٤م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(803 /صـ:8ًمٚمٕمثٞمٛملم)اًم٘مقل اعمٗمٞمد:اٟمٔمر (0)
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أجًْم٤م: يٜمٝمك أْن ي٘مًؿ قمغم اهلل سم٤مًمٙمٕم٦ٌم واعمِم٤مقمر سم٤مشم ٗم٤مق ♫وىم٤مل -025

 (.888/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...................... ...................... ـها.اًمٕمٚمامء.

ف ُمـ طمٚمػ سم٤معمخٚمقىم٤مت اعمحؽمُم٦م ؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أن  ٗمَ وىمد اشم   :♫وىم٤مل -025

واعمًجد  ,واعمًجد احلرام ,واًمٙمٕم٦ٌم ,واًمٙمرد ,أو سمام يٕمت٘مد هق طمرُمتف يم٤مًمٕمرش

وؾمٞمقف  ,واعمٚمقك ,واًمّم٤محللم ,واعمالئٙم٦م, ♀وُمًجد اًمٜمٌل ,إىمَم

ويؾ اًمٗمتقة ,وأجامن اًمٌٜمدق ,وشمرب إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ,اعمج٤مهديـ وهمػم ذًمؽ ٓ  ,وها

 .يٜمٕم٘مد يٛمٞمٜمف وٓ يمٗم٤مرة ذم احلٚمػ سمذًمؽ

أِب طمٜمٞمٗم٦م وأطمد اًم٘مقًملم واحلٚمػ سم٤معمخٚمقىم٤مت طمرام قمٜمد اجلٛمٝمقر وهق ُمذه٥م  

  .ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وأمحد وىمد طمٙمل إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ذًمؽ

هل ُمٙمروه٦م يمراه٦م شمٜمزيف وإول أصح طمتك ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  :وىمٞمؾ 

ٕن أطمٚمػ سم٤مهلل يم٤مذسم٤م أطم٥م إزم ُمـ أن أطمٚمػ » :وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر

شسمٖمػم اهلل ص٤مدىم٤م
واًمنمك أقمٔمؿ ُمـ  ,حلٚمػ سمٖمػم اهلل ذكا وذًمؽ ٕن   ...(0)

 (.813/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ................. ........................ ـها..اًمٙمذب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واًمٓم ؼماين  ,(08228رىمؿ:واسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم) ,(353/صـ:2أظمرضمف قمٌد اًمرزاق) :صخٝح (0)

قمـ قمٌد اهلل,  ذم مجٞمع اًمرواي٤مت ُمٌٝمٛم٦م إٓ  ,( ُمـ ـمريؼ وسمرة سمـ قمٌد اًمرمحـ2318رىمؿ:)اًمٙمٌػمذم

اًمتل قمٜمد قمٌد اًمرزاق وم٘م٤مل: ٓأدري اسمـ ُمًٕمقد أو اسمـ قمٛمر.  و ضم٤مء ُمٍمطًم٤م قمٜمد أِب ٟمٕمٞمؿ

ـُ 850صـ:/0)احلٚمٞم٦مذم ُد سْم ٛم  ـْ (. ُمـ ـمريؼ حُمَ َٕمٌر, قَم ًْ , صمٜم٤م ُِم ُِمل  ـُ قَمكِمٍّ اعْمَُ٘مد  ُُمَٕم٤مِوَي٦َم, صمٜم٤م قُمَٛمُر سْم

ُٕمقٍد. وشمٗمرد سمرومٕمف حمٛمد سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٕمتٙمل ضمزم سمف أبقٟمٕمٞمؿ واًمٕمتٙمل  ًْ ـِ َُم ـِ اسْم ٤مٍم, قَم ـْ مَه  َوسَمَرَة, قَم

ٚعٓزٙ ُمًٕمر سمف ُمـ ىمقل اسمـ ُمًٕمقد. قمـ ( 523صـ:/0)اعمدوٟم٦مجمٝمقل. ًمٙمـ أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم

ووسمرة هق: اسمـ قمٌداًمرمحـ صم٘م٦م.  : صم٘م٦م قم٤مسمد.اًمت٘مري٥م. مه٤مم هق اسمـ احل٤مرث اًمٜمخٕمل ذمصخٝح

ُمـ ىمقل اسمـ  ♫صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ. وصححف إًم٤ٌمين :اًمت٘مري٥موُمًٕمر سمـ يمدام اًمٕم٤مُمري ذم

أظمرضمف أبقٟمٕمٞمؿ  ◙وضم٤مء ُمرومققًم٤م قمـ اسمـ ُمًٕمقد (.8558صـ:/2)إرواءُمًٕمقد يمامذم

 =...........وومٞمف حمٛمد سمـ ُمٕم٤موي٦م  ,(020صـ:/8)أظم٤ٌمر أصٌٝم٤منوذم(, 850صـ:/0)احلٚمٞم٦مذم
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ف ٓ يٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم, وهق ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن  : وىمد اشم  ♫وىم٤مل -020

اًمِمٞمقخ, أو اعمٚمقك احلٚمػ سم٤معمخٚمقىم٤مت, ومٚمق طمٚمػ سم٤مًمٙمٕم٦ٌم, أو سم٤معمالئٙم٦م, أو سم٠مطمد ُمـ 

 وم٢من   4شمٜمزيف ل٤م ّن٤م ّنل حتريؿ, وإُم  سمؾ يٜمٝمك قمٜمف, إُم   4مل يٜمٕم٘مد يٛمٞمٜمف, وٓ ينمع ًمف ذًمؽ

 .................... ـها.ّنل حتريؿ. اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم, واًمّمحٞمح أن  

 (.84/صـ:0)جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ....... .................... ....................

اعمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء واعمِم٤ميخ واعمٚمقك  ـَ ٤م احلٚمػ سمٖمػم اهلل ُمِ وأُم   :♫ىم٤ملو -022

ومل يٜم٤مزقمقا إٓ ذم احلٚمػ سمرؾمقل اهلل  ,ٗم٤مق إئٛم٦مقمٜمف همػم ُمٜمٕم٘مد سم٤مشم   لف ُمٜمٝموم٢مٟم   4وهمػمهؿ

  .ظم٤مص٦م ♀

 ♀وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل  ,ف ٓ شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم ٓ سمف وٓ سمٖمػمهواجلٛمٝمقر قمغم أن   

ومٛمـ  شُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذك» :وىم٤مل شيم٤من طم٤مًمٗم٤م ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو ًمٞمّمٛم٧مُمـ »

 ,أو سمٜمٕمٛم٦م اًمًٚمٓم٤من ,أو سم٤معمٚمقك ,أو سمح٘مف قمغم اهلل ,أو سمحٞم٤مشمف, أو سمؽمسمتف ,طمٚمػ سمِمٞمخف

ومل  ,أو ٟمحق ذًمؽ يم٤من ُمٜمٝمٞم٤م قمـ ذًمؽ ,أو شمرسم٦م أبٞمف ,أو أبٞمف ,أو سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ,أو سم٤مًمًٞمػ

 .(515/صـ:00)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............. ...... .. ـها..اعمًٚمٛملمٗم٤مق شمٜمٕم٘مد يٛمٞمٜمف سم٤مشم  

اهلل ي٠ًمل وي٘مًؿ قمٚمٞمف سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف, يمام  ٗم٘مقا قمغم أن  : واشم  ♫ىم٤ملو -023

ط اعمًت٘مٞمؿ ..................... .ـهاي٘مًؿ قمغم همػمه سمذًمؽ.  .(020/صـ:8)إىمتْم٤مء اًمٍما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: حمٛمد سْمـ ُُمَٕم٤موَي٦م اًمَٕمَتٙمّل 433/صـ:00)شم٤مريخ اإلؾمالماًمٕمتٙمل شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل ذم :هق  =

: ُُمْٕمَتِٛمر سْمـ ؾُمَٚمْٞماَمن, ويزيد سْمـ ُزَرْيع, وؾمٝمؾ سْمـ قمثامن. ـْ ّي. يروي قَم ٌٍَْمِ وقمٜمف: قمٌد اهلل سمـ حمٛمد  اًْم

 ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملمسمـ زيمري٤م, وزيمري٤م سمـ قمّم٤مم اإلصٌٝم٤مٟمٞمقن.ـها. وذيمره أبق اًمِمٞمخ ذما

(, روى قمٜمف اصمٜم٤من ومل يقصم٘مف ُمٕمتؼم ومٝمق 050صـ:/8)شم٤مريخ أصٌٝم٤من(, وأبقٟمٕمٞمؿ ذم005صـ:/8)

ف سمٕمْمٝمؿ ًمٞمس حمٛمد سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم هذا اًمًٜمد هق: اًمٜمٞم٤ًمسمقري يمام ذه٥م إًمٞم تٓبٝ٘:جمٝمقل. 

(. ٕنف ىمد ضم٤مء ُمٍمح 420/صـ:05)شم٤مريخ اإلؾمالموم٤مًمٜمٞم٤ًمسمقري يمذسمف اسمـ ُمٕملم يمام ذم شمرمجتف ُمـ

, اًمٓمٌ٘م٤متهذا احلدي٨م ذيمر ذم شمرمجتف ذم وٕن   4ف اًمٕمتٙملأن   ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤منذم

   ومتٕملم يمقٟمف اًمٕمتٙمل وًمٞمس سمـ أقملم اًمٜمٞم٤ًمسمقري. واهلل اعمقومؼ. اًمت٤مريخو
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٤م اعمالئٙم٦م سم٤معمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء, أُم  ػ ٚمِ : ويمذًمؽ شمٙمٚمٛمقا ذم احلَ ♫وىم٤مل -031

 .. .ف ٓ حيٚمػ سم٠مطمد ُمٜمٝمؿ, وٓ شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم إذا طمٚمػ سمفٗمؼ اعمًٚمٛمقن أن  وم٤مشم  

ٓ حُيٚمػ سمف, أو ٓ حيٚمػ سم٤مٕنٌٞم٤مء وٓ سم٤معمالئٙم٦م مل يٙمـ هذا ُمٕم٤مداة هلؿ  وم٢مذا ىمٞمؾ: 

٤ًٌّم وٓ شمٜم٘مًّم٤م هبؿ ُمـ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم.  (.803)صـ:قمغم اإلظمٜم٤مئلاًمرد ......... ـها.وٓ ؾم

: ٓ جيقز احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز وضمؾ ذم رء ُمـ ♫ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼمو -030

 .. أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن  .إؿمٞم٤مء, وٓ قمغم طم٤مل ُمـ إطمقال, وهذا أُمر جمتٛمع قمٚمٞمف

 . ..... ............ ـها.اًمٞمٛملم سمٖمػم اهلل ُمٙمروه٦م, ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م, ٓ جيقز احلٚمػ هب٤م ٕطمد.

 .(450-455/صـ:03)اًمتٛمٝمٞمد.............. ................ .... ................ .

: وم٤مًمذي أمجع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم هذا ♫ حيٚمػ سمف وم٘م٤مل وأب٤من ُم٤م جيقز أنْ  -038

ف ُمـ طمٚمػ سم٤مهلل, أو سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل, أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف, أو سم٤مًم٘مرآن, اًم٤ٌمب هق أن  

يمٗم٤مرة يٛملم قمغم ُم٤م وصػ اهلل ذم يمت٤مسمف ُمـ طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مرة, أو سمٌمء ُمٜمف, ومحٜم٨م ومٕمٚمٞمف 

 (.453/صـ:03) اًمتٛمٝمٞمد................. ـها.وهذا ُم٤م ٓ ظمالف ومٞمف قمٜمد أهؾ اًمٗمروع.

 َٔ ايطٛاغٝت  عزّ اْعكار ميني اذتايف بػري اهلل 

ف ٓ شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم سمٖمػم ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن  : وىمد اشم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -034

أو سم٤مٕنٌٞم٤مء أو  4ومٚمق طمٚمػ سم٤مًمٙمٕم٦ٌم أو سم٤معمالئٙم٦م 4اهلل شمٕم٤ممم وهق احلٚمػ سم٤معمخٚمقىم٤مت

٤م ّنل سمؾ يٜمٝمك قمٜمف إُم   4وٓ ينمع ًمف ذًمؽ 4سم٠مطمد ُمـ اًمِمٞمقخ أو سم٤معمٚمقك مل شمٜمٕم٘مد يٛمٞمٜمف

ومٗمل .ف ّنل حتريؿحٞمح أن  واًمّم   .ًمٚمٕمٚمامء ذم ذًمؽ ىمقًملم وم٢من   ٤4م ّنل شمٜمزيفوإُم   4حتريؿ

ُمـ يم٤من طم٤مًمٗم٤م ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو » :أنف ىم٤مل ♀ اًمٜمٌلقمـ  اًمّمحٞمح

ومل  شُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد أذك» :ف ىم٤ملأن  ♀وذم اًمؽمُمذي قمٜمف  .شًمٞمّمٛم٧م

ف شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم سم٠مطمد ُمـ إنٌٞم٤مء إٓ ذم ٟمٌٞمٜم٤م أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُملم أن   ي٘مْؾ 

 -أصح٤مسمف ف شمٜمٕم٘مد اًمٞمٛملم سمف وىمد ـمرد سمٕمض قمـ أمحد روايتلم ذم أن   وم٢من   4♀

 .وهذا وٕمٞمػ .اخلالف ذم ؾم٤مئر إنٌٞم٤مء -يم٤مسمـ قم٘مٞمؾ
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 سمف أطمدٌ  وٕمٞمػ ؿم٤مذ ومل ي٘مْؾ  ♀وأصؾ اًم٘مقل سم٤مٟمٕم٘م٤مد اًمٞمٛملم سم٤مًمٜمٌل  

ف ٓ شمٜمٕم٘مد وأِب طمٜمٞمٗم٦م أن   ,واًمِم٤مومٕمل ,واًمذي قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر يمامًمؽ ,ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء

 .................... ـها..وهذا هق اًمّمحٞمح ,يم٢مطمدى اًمروايتلم قمـ أمحد ,اًمٞمٛملم سمف

  .(003/صـ:6) جممو  الفتاوى............. .................... ....................

 اذتايف بػري اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل ٚأَا ال نفاص٠ إسا حٓح 

 وأُم٤م أنقاع إجامن اًمثالصم٦م::    ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -676-673-671

 أن يٕم٘مده٤م اهلل. واًمث٤مين: أن يٕم٘مد اًمٞمٛملم سم٤مهلل. :وم٤مٕول

  يٕم٘مده٤م سمٖمػم اهلل أو ًمٖمػم اهلل. أنْ  واًمث٤مًم٨م: 

ومٝمذه يٛملم ُمٜمٕم٘مدة, ُمٙمٗمرة سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م,  4, ومٝمق احلٚمػ سم٤مهللوم٠مُم٤م إول 

 .واإلمج٤مع

يٕم٘مده٤م سمٛمخٚمقق أو عمخٚمقق ُمثؾ أن حيٚمػ سم٤مًمٓمقاهمٞم٧م,  , وهق أنْ وأُم٤م اًمث٤مًم٨م 

حمؽمُم٦م, ٓ شمٜمٕم٘مد, وٓ  أو سم٠مبٞمف, أو اًمٙمٕم٦ٌم, أو همػم ذًمؽ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت, ومٝمذه يٛملم همػم

يمٗم٤مرة سم٤محلٜم٨م ومٞمٝم٤م سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء, ًمٙمـ ٟمٗمس احلٚمػ هب٤م ُمٜمٝمل قمٜمف, وم٘مد صم٧ٌم ذم 

ت ُمـ طمٚمػ وم٘م٤مل ذم طمٚمٗمف: واًمال»أنف ىم٤مل: ♀قمـ اًمٜمٌل اًمّمحٞمح

وؾمقاء ذم ذًمؽ احلٚمػ سم٤معمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء وهمػمهؿ  شواًمٕمزي, ومٚمٞم٘مؾ ٓ إهل إٓ اهلل

ىمقًملم ذم ُمذه٥م أمحد, وىمقل ♀ذم احلٚمػ سم٤مًمٜمٌل سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء, إٓ أن  

 .(30صـ:/44)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..... ـها..يٛملم همػم ُمٜمٕم٘مدة وٓ يمٗم٤مرة ومٞمٝم٤م٤م اجلٛمٝمقر, أّن  

يٛملم همػم ُمٜمٕم٘مدة وٓ يٚمزم اًمقوم٤مء هب٤م, وٓ : ومٝمل    وىم٤مل اح٤موردي -030

  (.854/صـ:05)احل٤موي............. .ـها.يمٗم٤مرة قمٚمٞمف إن طمٜم٨م ومٞمٝم٤م وهق يم٤معمتٗمؼ قمٚمٞمف
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ـْ ضُمٜمَْدب    ٍ   قَم
ِ
َث  ♀, َأن  َرؾُمقَل اهلل َأن  َرضُماًل ىَم٤مَل: » :طَمد 

َٓ َيْٖمِٗمُر اهلُل ًمُِٗماَلٍن, َوإِن    
ِ
َٓ َأهْمِٗمَر ًمُِٗماَلنٍ َواَّلل ـْ َذا اًم ِذي َيَت٠َمخ ك قَمكَم  َأْن   4اهلَل شَمَٕم٤ممَم ىَم٤مَل: َُم

ٌَْٓم٧ُم قَمَٛمَٚمَؽ  شوَم٢ِمين  ىَمْد هَمَٗمْرُت ًمُِٗماَلٍن َوَأطْم
(0)
.  

 .ٓ يٗمٕمؾ يٗمٕمؾ, أو حيٚمػ قمٚمٞمف أنْ  حتٚمػ قمغم اهلل أنْ  هق أنْ  :واإلىم٤ًمم قمغم اهلل 

 اإلىم٤ًمم قمغم اهلل اعمٛمٜمقع: وىمد شمٌلم أن  ذم سمٞم٤من  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم   

٤م وأُم   ,وٓ جيقز أن ي٘مًؿ سمٛمخٚمقق أصال ,اإلىم٤ًمم قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٖمػمه ٓ جيقز

وإقمٛمك يم٤من ىمد ـمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل  ,اًمتقؾمؾ إًمٞمف سمِمٗم٤مقم٦م اح٠مذون هلؿ ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ومج٤مئز

ٞمؽ أتقضمف إًمٞمؽ سمٜمٌ»آؾمتً٘م٤مء وىمقًمف  أن يدقمق ًمف يمام ـمٚم٥م اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمف♀

شمهللا ومِمٗمٕمف ذم»وهلذا ت٤مم احلدي٨م  4أي سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف زم شحمٛمد ٟمٌل اًمرمح٦م
(8)
. 

 ٿ ٿژوىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ,وًمٞمس هق م٤م ٟمحـ ومٞمف ,وم٤مًمذي ذم احلدي٨م ُمتٗمؼ قمغم ضمقازه

 (.443-442/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ ...... .. ـها..ژٹ ٹ ٹ ٿ

سم٤معمخٚمقىملم, أو أىمًؿ قمٚمٞمف سم٤معمخٚمقىملم, : وُمـ ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم ♫وىم٤مل -032

وم٢مْن ذم  ُمـ ظم٤مًمٗمف وؾمٕمك ذم قم٘مقسمتف يم٤من  4يم٤من ُمٌتدقًم٤م سمدقم٦م ُم٤م أنزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من

٤م ضم٤مهاًل ُمٕمتدًي٤م
ِ
وإن طمٙمؿ سمذًمؽ وم٘مد طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلُل, ويم٤من طمٙمٛمف  ,فَم٤مح

ىم٥م قمٚمٞمف أطمقج ُمٜمف يًتت٤مب ُمـ هذا احلٙمؿ ويٕم٤م ُمٜم٘مقًو٤م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم, ويم٤من إمم أنْ 

يٜمٗمذ ًمف هذا احلٙمؿ ويٕم٤من قمٚمٞمف, وهذا يمٚم ف جمٛمع قمٚمٞمف سملم اعمًٚمٛملم ًمٞمس ومٞمف  إمم أنْ 

٦م إرسمٕم٦م وٓ همػمهؿ.  .(408/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى........... ـها.ظمالف ٓ سملم إئٛم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8580رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)

 شم٘مدم. (8)
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سمٛمٕمٜمك  -♀أي سم٤مًمٜمٌل  –قؾمؾ سمف ٤مًم٨م اًمت  : واًمث  ♫وىم٤مل -033

ـْ اإلىم٤ًمم قمغم اهلل  ح٤مسم٦م يٗمٕمٚمقٟمف ذم اًمّم   سمذاشمف واًم١ًمال سمذاشمف ومٝمذا هق اًمذي مل شمٙم

آؾمتً٘م٤مء وٟمحقه ٓ ذم طمٞم٤مشمف وٓ سمٕمد م٤مشمف ٓ قمٜمد ىمؼمه وٓ همػم ىمؼمه وٓ يٕمرف هذا ذم 

 ,ام يٜم٘مؾ رء ُمـ ذًمؽ ذم أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ُمرومققم٦موإٟم   ,رء ُمـ إدقمٞم٦م اعمِمٝمقرة سمٞمٜمٝمؿ

 .(818/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. .ـها.ـ ًمٞمس ىمقًمف طمج٦موُمقىمقوم٦م أو قمٛم  

سمٕمد  ♀.. وٓ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اؾمتٖم٤مث سم٤مًمٜمٌل .:   ٤ملوىم -811

وىمد يم٤مٟمقا ي٘مٗمقن شمٚمؽ 4 ُمقشمف, وٓ سمٖمػمه ُمـ إنٌٞم٤مء ٓ قمٜمد ىمٌقرهؿ وٓ إذا سمٕمدوا قمٜمٝم٤م

اًمٔمٜمقن, وُمع قن اعمقاىمػ اًمٕمٔم٤مم ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمنميملم ذم اًم٘مت٤مل, ويِمتد اًم٠ٌمس هبؿ, وئمٜم  

ُمٜمٝمؿ سمٜمٌل وٓ همػمه ُمـ اعمخٚمقىملم, سمؾ وٓ أىمًٛمقا سمٛمخٚمقق قمغم  هذا مل يًتٖم٨م أطمدٌ 

 ـها..اهلل أصاًل, وٓ يم٤مٟمقا ي٘مّمدون اًمدقم٤مء قمٜمد ىمٌقر إنٌٞم٤مء, وٓ اًمّمالة قمٜمده٤م

 .(440/صـ:0)آؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرد قمغم اًمٌٙمري....................... ....................

ف شمقؾمؾ إمم اهلل سمٛمٞم٧م : ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ أن     ىم٤ملو -810

 .(305صـ:/8)آؾمتٖم٤مصم٦م.................... ..........ـها.سمدقم٤مئف وٓ أىمًؿ سمف قمٚمٞمف.

ٕضمؾ ـمٚم٥م احل٤مضم٤مت  ٤4م زي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم: وأُم  ♫ىم٤ملو -818

اًمدقم٤مء أو اًمّمالة قمٜمد ىمٌقرهؿ  ُمٜمٝمؿ أو دقم٤مؤهؿ, واإلىم٤ًمم هبؿ قمغم اهلل أو فمـ أن  

ـها.أومْمؾ ُمٜمف ذم اعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت ومٝمذا والل وذك وسمدقم٦م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم.

 .(300/صـ:00) جمٛمقع اًمٗمت٤موى................................. ....................

هل ىمقل  :-أمحد اإلُم٤مم أي قمـ- : وًمٙمـ اًمرواي٦م إظمرى قمٜمف♫ وىم٤مل -814

٤م ٓ وم٢مٟم   4ومال ي٘مًؿ قمغم اهلل سمف يم٤ًمئر اعمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء 4ف ٓ ي٘مًؿ سمفمجٝمقر اًمٕمٚمامء أن  

ً  ٟمٕمٚمؿ أطمدً  ف ي٘مًؿ هبؿ يمام مل ي٘مقًمقا إٟم   4ف ي٘مًؿ سمف قمغم اهللٚمػ وإئٛم٦م ىم٤مل إٟم  ا ُمـ اًم

 .(030/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ .................. ................. ـها..ُمٓمٚم٘م٤م
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٤م اإلىم٤ًمم قمغم اهلل سمٛمخٚمقق وأُم   :♫ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهللاًمِمٞمخ ىم٤مل  -813 

ومٝمق ُمٜمٝمل قمٜمف سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م وهؾ هق ّنل حتريؿ أو شمٜمزيف قمغم ىمقًملم أصحٝمام أنف ّنل 

 .(34 )صـ:شمقطمٞمد اخلالق ذم ضمقاب أهؾ اًمٕمراق............ ................. ـها..حتريؿ

 األٍٚ: اهلل ٜٓكغِ إىل أقغاّ:ٚايكغِ ع٢ً  

ي٘مًؿ قمغم ُم٤م أظمؼم اهلل سمف ورؾمقًمف ُمـ ٟمٗمل أو إصم٤ٌمت, ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف, وهذا  أنْ   

دًمٞمؾ قمغم ي٘مٞمٜمف سمام أظمؼم اهلل سمف ورؾمقًمف, ُمثؾ: واهلل, ًمٞمِمٗمٕمـ اهلل ٟمٌٞمف ذم اخلٚمؼ يقم 

اًم٘مٞم٤مُم٦م, وُمثؾ: واهلل, ٓ يٖمٗمر اهلل أن ينمك سمف.

ف, ومٝمذا ضم٤مئز إلىمرار ف وطمًـ اًمٔمـ سمرسمي٘مًؿ قمغم رسمف ًم٘مقة رضم٤مئِ  أنْ   اًمث٤مين: 

يمام ضم٤مء قمٜمد اًمٌخ٤مري ♀ ٌلاًمٜم  
(0)

َأن  » :▲ُمـ طمدي٨م أنس سمـ ُم٤مًمؽ

, وَم٠َمتَ  ٌُقا اًمَٕمْٗمَق وَم٠َمبَْقا ٌُقا إَْرَش, َوـَمَٚم ْت صَمٜمِٞم ٦َم ضَم٤مِرَي٦ٍم, وَمَٓمَٚم سَمٞم َع َوِهَل اسْمٜم٦َُم اًمٜم ْيِ يَمَنَ ْقا اًمر 

 ِ سَمٞم ِع َي٤م  ♀ل  اًمٜمٌ  : َأتُْٙمَنُ صَمٜمِٞم ٦ُم اًمر  ـُ اًمٜم ْيِ وَم٠َمَُمَرُهْؿ سم٤ِمًمِ٘مَّم٤مِص, وَمَ٘م٤مَل َأنَُس سْم

َٓ شُمْٙمَنُ صَمٜمِٞم ُتَٝم٤م, وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َأنَُس يمَِت٤مُب اهلل اًمِ٘مَّم٤مُص,  َٓ َواًم ِذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحلَؼ   َرؾُمقَل اهلل, 

, وَمَ٘م٤مَل  ِل   وَمَريِضَ اًمَ٘مْقُم َوقَمَٗمْقا َؿ قَمغَم اهلل : »♀اًمٜمٌ  ًَ ـْ ًَمْق َأىْم ٤ٌَمِد اهلل َُم ـْ قِم إِن  ُِم

هُ  َبَر  ش.َٕ

وحتجر ومْمؾ اهلل قمز وضمؾ  ,يٙمقن احل٤مُمؾ ًمف هق اإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس أنْ  :اًمث٤مًم٨م 

وؾمقء اًمٔمـ سمف شمٕم٤ممم, ومٝمذا حمرم
(8).

وهق حمرم وسمدقم٦م, واإلمج٤مقم٤مت اعمت٘مدُم٦م  .ي٘مًؿ قمغم اهلل سم٤معمخٚمقق أنْ   اًمراسمع: 

 قمغم هذا اًم٘مًؿ واهلل أقمٚمؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8014رىمؿ:) (0)

 (.525)صـ:اًم٘مقل اعمٗمٞمد :اٟمٔمر (8)
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  عبار٠ ايغذٛر هلل تعاىل

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ہ ہ  ۀ ۀژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: .[00]احل٩م:ژ ں ں ڱ ڱ

 .[33]اًمٜمحؾ:ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦ ڦژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: .[815]إقمراف:ژی

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ شمٕم٤ممم وىم٤مل[.05]اًمرقمد:ژڃ ڃ ڃ 

ں ں  ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: [.010]اإلهاء:ژڃ  ڃ ڃ

ۆ ۆ ۈ  ۇ ۇ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: [.52]ُمريؿ:ژڻ  ڻ ڻ ڻ

 ى ى ې ې ې ې  ۉ ۅ ۉ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ

 [.40]ومّمٚم٧م:ژ ائ

ف يًجد ًم٘مؼم اًمِمٞمخ, أو : ويمذًمؽ إذا ىمٞمؾ: إٟم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -815

ٓ يًجد ًمف, وٓ يًتٚمؿ, وٓ ي٘مٌؾ  ♀يًتٚمؿ, أو ي٘مٌؾ, ىمٞمؾ: إذا يم٤من ىمؼم اًمٜمٌل 

 .(353صـ:/8)  د قمغم اًمٌٙمريؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ........ ـها.ٗم٤مق إئٛم٦م, ومٙمٞمػ سم٘مؼم همػمه.سم٤مشم  

أس قمٜمد اًمٙمؼماء ُمـ اًمِّمٞمقخ وهمػمهؿ, أو ♫وىم٤مل -815 ٤م ووع اًمر  : وأُم 

د  4إرض وٟمحق ذًمؽشم٘مٌٞمؾ  ٦م ذم اًمٜم ٝمل قمٜمف, سمؾ جمر  وم٢مٟم ف ِم٤َم ٓ ٟمزاع ومٞمف سملم إئٛم 

يمقع .آٟمحٜم٤مء سم٤مًمٔم ٝمر ًمٖمػم اهلل قمز  وضمؾ  ُمٜمٝمل  قمٜمف ..وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد واًمر 

 
ِ
٤م ظم٤مًمًّم٤م َّلل ٛمقات وإرض, وُم٤م يم٤من طم٘مًّ  ً جقد طمؼ  ًمٚمقاطمد اعمٕمٌقد, ظم٤مًمؼ اًم  ً مل  واًم

.يٙمـ ًمٖم  .................... .... ـها.ػمه ومٞمف ٟمّمٞم٥م, ُمثؾ احلٚمػ سمٖمػم اهلل قمز  وضمؾ 

 .(34-38/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.......... .................... ....................
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م اًمٗم٘مراء وؿمٌٝمٝمؿ, ُمـ ؾمجقدهؿ : وأُم  ♫وىم٤مل اًمٜمقوي  -810 ٤م ُم٤م يٗمٕمٚمف قمقا

 ... ............ ـها.حمدصملم, ومٝمق طمرام سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم.سملم يدى اعمِم٤ميخ, ورسمام يم٤مٟمقا 

 .(50/صـ:3) اعمجٛمقع..................... .................... ....................

 عذٛر املال٥ه١ آلرّ عًٝ٘ ايغالّ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

﮲  ٘مرة:ژۓ ۓ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: [.43]اًٌم

 [.00]إقمراف:ژ ى ى ائ ائ ەئ ې ې ې ۉ ې

ؾمجقد اعمالئٙم٦م ٔدم ؾمجقد شمٕمٔمٞمؿ, ٓ ؾمجقد قم٤ٌمدة, وأمجع  وم٤مجلقاب: أن   -812

ؾمجقد اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل يمٗمر,  ذًمؽ اًمًجقد ًمٞمس ؾمجقد قم٤ٌمدة4 ٕن   اعمًٚمٛمقن قمغم أن  

 (.808/صـ:8) شمٗمًػمه ىم٤مًمف اًمٗمخر اًمرازي ذم ـها. وإُمر ٓ يرد سم٤مًمٙمٗمر.

وأُم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمؽمُمذي 
(0)

ـُ  صَمٜم٤َم اًمٜم ْيُ سْم ـُ هَمْٞماَلَن, طَمد  ُٛمقُد سْم صَمٜم٤َم حَمْ ىم٤مل: طَمد 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ  ـْ َأِِب ؾَمَٚمَٛم٦َم, قَم ـُ قَمْٛمٍرو, قَم ُد سْم ٛم  َٟم٤م حُمَ ِل     ؿُمَٛمْٞمٍؾ, َأظْمؼَمَ ـْ اًمٜمٌ  , قَم

ُجَد »ىَم٤مَل:  ♀ ًْ ُجَد ًَمْق يُمٜم٧ُْم آُِمًرا َأطَمًدا َأْن َي ًْ ََة َأْن شَم ََُمْرُت اعَمْرأ َٕ طََمٍد 
ِٕ

 .شًمَِزْوضِمَٝم٤م

(: وىمقًمف: 010/صـ:5) قم٤مرو٦م إطمقذياح٤مًمٙمل ذم ♫ىم٤مل اسمـ اًمٕمرِب 

طََمدٍ » ِٕ ُجَد  ًْ ً   ط سم٤مُٕمر قمغم اعمح٤مل4 ٕن  ومٞمف شمٕمٚمٞمؼ اًمنم   شًَمْق يُمٜم٧ُْم آُِمًرا َأطَمًدا َأْن َي جقد اًم

يٙمقن  قم٤ٌمدة, وذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ اهلل وطمده, وٓ جيقز أنْ ٤م ؾمجقد إُم   -0 :قمغم ىمًٛملم

وإُم٤م ؾمجقد شمٕمٔمٞمؿ, وذًمؽ ضم٤مئز, وم٘مد ؾمجد اعمالئٙم٦م ٔدم شمٕمٔمٞماًم ًمف,  -8ًمٖمػمه أبًدا.

ن جلٕمؾ ًمٚمٛمرأة ذم آداء طمؼ ذًمؽ ٓ يٙمقن, وًمق يم٤م أن  ☻وأظمؼم اًمٜمٌل

 ـها.اًمزوج.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0825رىمؿ:) اًمّمحٞمح اعمًٜمد :( وهق0053رىمؿ:) (0)
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 ايطٛاف عبار٠ هلل ٚحزٙ ال ؽضٜو ي٘

 ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃژشمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل 

 وىمقًمف شمٕم٤ممم:[.85]احل٩م: ژڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 [.83]احل٩م: ژ ڭ ڭ ۓژ

ؽضى  ا، أٚ ؽضنٝا، أٚ ستضَاٚايطٛاف إَا إٔ ٜهٕٛ طٛاف عبٛرٜ 

  أنرب:

اًمٓمقاف هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٜمد  واًمث٤مين:  اًمٓمقاف سمٌٞم٧م اهلل احلرام. وم٤مٕول: 

 اًم٘مٌقر ٓ سم٘مّمد اًمت٘مرب إًمٞمٝم٤م, ومٝمذا حمرم سم٤مإلمج٤مع.

اًمٓمقاف سم٤مًم٘مٌقر ًم٘مّمد اًمت٘مرب إًمٞمٝم٤م, ومٝمذا ذك أيمؼم خمرج قمـ اعمٚم٦م4  واًمث٤مًم٨م: 

 (.431/صـ:0) ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:اٟمٔمر....... ..................اًمٓمقاف قم٤ٌمدة.  ٕن  

٤م أُمر اهلل سمِف : وم٢من  اًمٓم قاف سم٤مًمٌٞم٧ْم اًمٕمتٞمؼ ِم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -813

م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم4 وُمـ اقمت٘مد أن   ٤محِللم ومحرا ٤م اًمٓم قاف سم٤مٕنٌٞم٤مء واًمّم   ورؾمقًمف, وأُم 

 ... .......... .................... ـها.٤م ومٝمق يم٤مومر, ؾمقاء ـم٤مف سمٌدٟمف أو سم٘مؼمه.ذًمؽ ديٜمً 

 .(34/صـ:0) جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ( و412/صـ:8) جمٛمقع اًمٗمت٤موى..................

٤م اًمٓم قاف سم٤مٕنٌٞم٤مء واًمّم  ♫وىم٤مل-801 ٌم سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم:وأُم  ـها..٤محللم ومحرا

 (.412/صـ:8)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............... .................... ....................

ٓ  سم٤مًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ سم٤مشم ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, : وم٢من  اًمٓم قاف ٓ ♫وىم٤مل -800 ينمع إ

خرة, أْو سمحجرة  وهلذا اشم ٗم٘مقا قمغم شمْمٚمٞمؾ ُمـ يٓمقف سمٖمػم ذًمؽ, ُمثؾ ُمـ يٓمقف سم٤مًمّم 

ل   وم٢من  اًمٓم قاف سمٖمػم اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ ٓ  4..... أْو سم٘مؼم سمٕمض اعمِم٤ميخ.♀اًمٜمٌ 

جيقز سم٤مشم ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, سمؾ ُمـ اقمت٘مد ذًمؽ ديٜم٤ًم وىُمرسم٦ًم قمرف أن  ذًمؽ ًمٞمس سمديـ سم٤مشم ٗم٤مق 
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ورة ُمـ ديـ اإلؾمالم ٤م وم٢منْ  4اعمًٚمٛملم, وأن  ذًمؽ ُمٕمٚمقم سم٤مًمي  ذه ديٜم٤ًم أس  قمغم ات 

 (.38/صـ:85)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ ..................... ................. ـها.ىمتؾ.

.. هذا هق .♀يٓم٤مف سم٘مؼمه : ٓ جيقز أنْ ♫وىم٤مل اًمٜمقوي -808

اًمّمقاب اًمذي ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء, وأـمٌ٘مقا قمٚمٞمف, وٓ يٖمؽم سمٛمخ٤مًمٗم٦م يمثػميـ ُمـ اًمٕمقام وومٕمٚمٝمؿ 

ام يٙمقن سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وأىمقال اًمٕمٚمامء, وٓ يٚمتٗم٧م آىمتداء واًمٕمٛمؾ إٟم   وم٢من   4ذًمؽ

 .(350/صـ:2)اعمجٛمقع.................. ـها.حمدصم٤مت اًمٕمقام وهمػمهؿ وضمٝم٤مٓهتؿ.إمم 

 ٚايٛقٛف بعضفات تكبٌٝ اذتذض ٚاعتالّ ايضنٓني ايُٝاْٝني 

 إين   :ىم٤ملو فُ ٚمَ ٌ  ٘مَ ومَ  رجْ ضم٤مء إمم احلِ     رأج٧م قمٛمر» :ة قالوعَ بِ س بن رَ ابِ عَ  نْ عَ  

 َ ٤م ؽ ُمَ ٚمُ ٌ  ٘مَ يُ  ♀ رأج٧م رؾمقل اهلل ًمقٓ أين   عٗمَ ٓشميوٓشمٜمْ  ؽ طمجرٌ أن   قمٚمؿُ َٕ

«ؽٌٚمتُ ىمَ 
(0)

. 

ٓ  ٞمَ ـ اًمٌَ ُمِ  يًتٚمؿ ♀ اًمٜمٌل   أرَ  مَلْ »:قال   مر عُ  نِ ابْ  نْ عَ    ٧م إ

 يمٜملم اًمٞمَ اًمر  
«ٞملمامٟمِ

(8)
.  

ـْ وَ   ٍس اًمٓم ٤مِئلقَم     قُمْرَوة سْمـ ُُمَي 
ِ
 ♀, ىَم٤مَل: َأتَْٞم٧ُم َرؾُمقَل اَّلل 

٧ٌُْم سم٤ِمعَمْقىِمِػ َيْٕمٜمِل سمَِجْٛمٍع  ٞم تِل َوَأتَْٕم
ٌَِؾ ـَمٞم ٍئ َأيْمَٚمْٚم٧ُم َُمٓمِ ـْ ضَم  ُِم

ِ
ىُمْٚم٧ُم: ضِمْئ٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

؟ ـْ طَم٩مٍّ ٓ  َوىَمْٗم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمَٝمْؾ زِم ُِم ٌٍْؾ إِ ـْ طَم  َُم٤م شَمَريْم٧ُم ُِم
ِ
  َٟمْٗمِز َواَّلل 

ِ
وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اَّلل 

اَلَة, َوَأتَك»:♀ ـْ َأْدَرَك َُمَٕمٜم٤َم َهِذِه اًمّم  قَمَروَم٤مَت, ىَمٌَْؾ َذًمَِؽ ًَمٞماًْل َأْو َّن٤َمًرا, وَمَ٘مْد  َُم

ُف, َوىَم٣َم شَمَٗمَثفُ  «شَمؿ  طَمج 
(4).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0801رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0530رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.0805 رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0513رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 .♫ًمٚمقادقمل اًمّمحٞمح اعمًٜمدوهق ذم(, 0351رىمؿ:أظمرضمف أبق داود ) (4)



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

128 

 

 اساء ىَ جَ فَ  بعرفةِ  وَ هَ وَ  ♀بيالن   توُت أَ  اَل قَ  رمُ عْ محن بن يَ دالر  بْ عَ  َعنْ و 

 اًل ُج رَ  رُ نَ يَ فَ  احلج َف وْ كَ  ♀ى رشول اةَ نَ  فَ اًل ُج وا رَ رُ نَ يَ فَ  دٍ جْ ىَ  لِ هْ أَ  نْ نِ  رفَ أو ىَ 

ـْ ضَم٤مَء ىَمٌَْؾ » :َرُجاًل َفنَاَةى ♀اهلل َرُشوُل  ىاةَ نَ فَ  , َيْقُم قَمَروَم٦َم, َُم , احْل٩َم  احل٩َم 

, وَماَل إصِْمؿَ  َؾ ذِم َيْقَُملْمِ ـْ شَمَٕمج  ُف َأج ٤مُم ُِمٜمًك صَماَلصَم٦ٌم, وَمَٛم ـْ ًَمٞمَْٚم٦ِم مَجٍْع وَمَتؿ  طَمج  ٌِْح ُِم  قَمَٚمٞمِْف, َصاَلِة اًمّم 

ـْ  َر وَماَل إصِْمَؿ قَمَٚمٞمْفِ َوَُم «شَم٠َمظم 
(0)

. 

ؿ قمغم اًمٜمٌل ُمـ ؾمٚم   قمغم أن   ٗمؼ اًمٕمَٚماَمء: وهلذا اشم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -804

ام اًمت٘مٌٞمؾ وآؾمتالم إٟم   ٕن   4ف ٓ يتٛمًح سمحجرشمف وٓ ي٘مٌٚمٝم٤مقمٜمد ىمؼمه أن   ♀

 .. ... .......... ـها.يٙمقن ٕريم٤من سمٞم٧م اهلل احلرام ومال يِمٌف سمٞم٧م اعمخٚمقق سمٌٞم٧م اخل٤مًمؼ.

 .(433/صـ:4) جمٛمقع اًمٗمت٤موى....................... ..... .................... .... .

مل ي٠مُمر اهلل وٓ رؾمقًمف وٓ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم سمت٘مٌٞمؾ رء ُمـ  :♫وىم٤مل -803

, وٓ ىمؼم اخلٚمٞمؾ ♀ٛمًح سمف, ٓ ىمؼم ٟمٌٞمٜم٤مىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم, وٓ اًمت  

همػممه٤م4 سمؾ وٓ سم٤مًمت٘مٌٞمؾ وآؾمتالم ًمّمخرة سمٞم٧م اعم٘مدس, وٓ , وٓ ىمؼم ♀

ام يًتٚمؿ اًمريمٜم٤من اًمٞمامٟمٞم٤من وم٘مط4 اشم٤ٌمقًم٤م ًمًٜم٦م سمؾ إٟم  4 ٤مُمٞملم ُمـ اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼاًمريمٜملم اًمِم  

واشمٗم٘مقا قمغم  .وم٢مٟمف مل يًتٚمؿ إٓ اًمٞمامٟمٞملم ومل ي٘مٌؾ إٓ احلجر إؾمقد 4♀اًمٜمٌل

قا قمغم شم٘مٌٞمؾ ٘مُ ٗمَ اًمٞمامٟمٞملم يًتٚمامن, واشم   ٗم٘مقا قمغم أن  واشم  اًمِم٤مُمٞملم ٓ يًتٚمامن وٓ ي٘مٌالن,  أن  

 .(010/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... .................. ................. ـها.إؾمقد.

 ٌلؿ قمغم اًمٜم  ًتح٥م عمـ ؾمٚم  ف ٓ يُ ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن  واشم  : ♫وىم٤مل -263

ل سمٞم٧م اعمخٚمقق سمٞم٧م ٤مهِ َْم احلجرة وٓ يتٛمًح هب٤م ًمئال يُ  ي٘مٌَؾ  قمٜمد ىمؼمه أنْ ♀

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .♫ًمٚمقادقملاًمّمحٞمح اعمًٜمد(, وهق ذم0333رىمؿ:أظمرضمف أبق داود) (0)
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ٌَدُ »♀:ىم٤مل فوٕن   4اخل٤مًمؼ ي َوصَمٜم٤ًم ُيْٕم َٓ دَمَْٕمْؾ ىَمؼْمِ «مهللا  
(0)

َٓ شَمت ِخُذوا » , وقال:

ي قِمٞمًدا «ىَمؼْمِ
(8)

َٓ وَماَل »وقال:  , ٤مضِمَد, َأ ًَ ٌُقَر َُم ٌَْٚمُٙمْؿ يَم٤مُٟمقا َيت ِخُذوَن اًمُ٘م ـْ يَم٤مَن ىَم شَمت ِخُذوا إن  َُم

٤مضِمدَ  ًَ ٌُقَر َُم ـْ َذًمَِؽ  4اًمُ٘م «وَم٢ِمين  َأّْن٤َميُمْؿ قَم
(4)

وم٢مذا يم٤من هذا ديـ اعمًٚمٛملم ذم ىمؼم اًمٜمٌل  .

وىمد  ,اًمذي هق ؾمٞمد وًمد آدم وم٘مؼم همػمه أومم أن ٓ ي٘مٌؾ وٓ يًتٚمؿ♀

ً  ٤م وأُم  ٤م ُمرضمقطًم طمٙمك سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم هذا ظمالومً  ٚمػ ٤م إئٛم٦م اعمتٌٕمقن واًم

 ................ ـها.٤م واهلل ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ.أقمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ظمالومً اح٤موقن ومام 

 .(30/صـ:85)جممو  الفتاوى ......................... .... .................... ....

ويمذًمؽ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ اًمذي ىم٤مل اهلل ومٞمف  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -805

٘مرةژې ې ې ې ۉژ ومل ي٘مٌٚمف  ♀ٌلمل يًتٚمٛمف اًمٜم   [085 :]اًٌم

وم٢مذا يم٤من ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ اًمذي ذيمره اهلل  4ٗم٤مق اًمٕمٚمامءسم٤مشم   فُ ٜمْ ٝمك قمَ ٜمْ وٓينمع ذًمؽ ومٞمف سمؾ يُ 

 ,ؾم٤مئر اعم٘م٤مُم٤مت واعمِم٤مهد اًمتل ي٘م٤مل ػيتٛمًح اًمٕمٌد سمف ومٙمٞم نمع أنْ شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن ٓيُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ, قمـ 008/صـ:0-25رىمؿ:)اعمقـم٠مأظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم :صخٝح يػريٙ (0)

( ُمـ ـمريؼ 0185رىمؿ:(, واحلٛمٞمدي)835/صـ:8قمٜمد أمحد) ٚي٘ ؽاٖزقمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر, ُمرؾمال. 

مهللآ  » ُمرومققًم٤م: ◙ُمٖمػمة اًمٙمقذم, قمـ ؾمٝمؾ سمـ أِب ص٤مًمح, قمـ أبٞمف قمـ أِب هريرةمحزة سمـ 

رىمؿ: )اًمّمحٞمح اعمًٜمدوهق ذمش. دمٕمؾ ىمؼمي وصمٜم٤م ًمٕمـ اهلل ىمقُم٤م اتذوا ىمٌقر أنٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد

0334). 

 وأبقيٕمغم ,(382رىمؿ:)اعمخت٤مره( وُمـ ـمري٘مف اًمْمٞم٤مء ذم405/صـ:8أظمرضمف اسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم) (8)

( ُمـ ـمريؼ 81رىمؿ:)♀ومْمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌلوإؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض ذم (,353رىمؿ:)

سمـ إسمراهٞمؿ اضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ, صمٜم٤م قمكم سمـ قمٛمر, قمـ أبٞمف قمكم سمـ احلًلم, قمـ أبٞمف, قمـ ضمده. وضمٕمٗمر 

( ومل 303/صـ:8) اجلرح واًمتٕمديؾ(, واسمـ أِب طم٤مشمؿ ذم025/صـ:8)شم٤مرخيفذيمره اًمٌخ٤مري ذم

 ,, واعمرومقع ُمـ احلدي٨م صم٤مسم٧ماًمت٘مري٥ميذيمر ومٞمف ضمرطًم٤م وٓ شمٕمديال, وقمكم سمـ قمٛمر ُمًتقر يمام ذم 

 (.031)صـ:حتذير اًم٤ًمضمدذم ♫يمام شم٘مدم. وطمًٜمف إًم٤ٌمين

 .◙( ُمـ طمدي٨م ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل548رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (4)
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ي٘مٌؾ أو  اعمًٚمٛملم سم٠منْ ٗم٤مق ٤محللم وإذا يم٤من ىمؼم ٟمٌٞمٜم٤م ٓينمع سم٤مشم  ٤م أثر سمٕمض إنٌٞم٤مء واًمّم  إّن  

ً  يُ   .(35/صـ:4)ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ.................... ....... ـها..ومٙمٞمػ سم٘مؼم همػمه ح سمفتٛم

 االعتهاف

 .[020]اًمٌ٘مرة: ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

: وآقمتٙم٤مف ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اعمنموقم٦م سم٤معم٤ًمضمد ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -800

ٕئٛم٦م, يمامسم٤مشم   أي: ذم طم٤مل  ,ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٗم٤مق ا

يم٤مٟم٧م اعم٤ٌمذة ظم٤مرج اعمًجد, وهلذا ىم٤مل  وإنْ , قمٙمقومٙمؿ ذم اعم٤ًمضمد ٓ شم٤ٌمذوهـ

اًمٗم٘مٝم٤مء: إن ريمـ آقمتٙم٤مف ًمزوم اعمًجد ًمٕم٤ٌمدة اهلل, وحمٔمقره اًمذي يٌٓمٚمف ُم٤ٌمذة 

 اًمٜم٤ًمء.

تث٤مل, أو اًمٕمٙمقف ٤م اًمٕمٙمقف واعمج٤مورة قمٜمد ؿمجرة, أو طمجر تث٤مل, أو همػم وم٠مُم   

واعمج٤مورة قمٜمد ىمؼم ٟمٌل, أو همػم ٟمٌل, أو ُم٘م٤مم ٟمٌل, أو همػم ٟمٌل, ومٚمٞمس هذا ُمـ ديـ 

اعمًٚمٛملم, سمؾ هق ُمـ ضمٜمس ديـ اعمنميملم, اًمذيـ أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ سمام ذيمره ذم 

ط اعمًت٘مٞمؿ .... .................. صمؿ ذيمر إدًم٦م.ـها.يمت٤مسمف.  .(455صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما

ف ٓ ينمع سمٜم٤مء هذه اعمِم٤مهد قمغم : وىمد اشمٗمؼ إئٛم٦م قمغم أن  ♫وىم٤مل -802

.. وٓ اًمٕمٙمقف قمٚمٞمٝم٤م4 وٓ ومْمٞمٚم٦م ًمٚمّمالة واًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م قمغم اعم٤ًمضمد اخل٤مًمٞم٦م قمـ .اًم٘مٌقر

هذا ظمالف ديـ اإلؾمالم اعمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرار اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم  ف يٕمرف أن  اًم٘مٌقر4 وم٢مٟم  

 (.00/صـ:40) جمٛمقع اًمٗمت٤موى............... ........................... . ـها.إئٛم٦م.

.................... 
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 هلل عبخاْ٘ ٚتعاىل عبار٠ ايشبح

 [.8]اًمٙمقصمر: ژ ڑ ژ ژ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

ـَ اهلُل »: ♀ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل     قمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥مقمـ و  ًَمَٕم

ـْ آَوى  ـَ اهلُل َُم , َوًَمَٕم
ِ
ـْ َذسَمَح ًمَِٖمػْمِ اهلل ـْ َُم ـَ اهلُل َُم ـَ َواًمَِدْيِف, َوًَمَٕم ـْ ًَمَٕم ـَ اهلُل َُم حُمِْدصًم٤م, َوًَمَٕم

َ اعْمَٜم٤َمرَ  شهَمػم 
(0)
. 

اًمٜمحر ًمٚمٜمًؽ قم٤ٌمدة هلل قمز وضمؾ سمال  : يمام أن  ♫ىم٤مل اًمِمقيم٤مين  -803

 .(31)صـ:اًمدر اًمٜمْمٞمد............... ................. .............. ...ـها.ظمالف.

 أْٛاع: تعبزٟ، ٚبزعٞ، ٚؽضنٞ ؽضى أنرب:ع٢ً  ٚايشبح 

 :ايشبح ايتعبزٟأَا  

, وهق سمٜمٞم٦م اًمت٘مرب واًمتٕمٔمٞمؿ ومٝمق إزه٤مق اًمروح سم٢مراىم٦م اًمدم قمغم وضمف خمّمقص  

 قم٤ٌمدة هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ جيقز أن شمٍمف ًمٖمػمه.

  ايجاْٞ: ايشبح ايبزعٞ. 

يذسمح هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمٛمٙم٤من يذسمح ومٞمف ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, ومٝمذا  هق: 

 سمدقمل وحمرم.

: وىمد اشمٗمؼ أئٛم٦م اإلؾمالم قمغم أنف ٓ ينمع سمٜم٤مء ♫ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل  -881

هذه اعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقر, وٓ ينمع ات٤مذه٤م ُم٤ًمضمد, وٓ ينمع اًمّمالة قمٜمده٤م, وٓ 

 (.332/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى................ـها..ينمع ىمّمده٤م ٕضمؾ اًمتٕمٌد قمٜمده٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0302رىمؿ:)أظمرضمف ُمًٚمؿ( 0)
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 ايؾضنٞ. ايجايح 

يذسمح ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمقوًم٤م وشمٕمٔمٞماًم, ومٝمذا خمرج قمـ اعمٚم٦م وذك أيمؼم, ح٤م  أنْ   

  .ومٞمف ُمـ سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل

ومٜم٘مقل: اًمدقم٤مء واًمذسمح واًمٜمذر وهمػم  :♫ىم٤مل اًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس  -880

ـْ ذًمؽ, طمؼ اهلل  أذك ُمع اهلل همػمه ذم هذه إومٕم٤مل ومٝمق ُمنمك يم٤مومر,  قمغم قم٤ٌمده, ومٛم

ف ُمًٚمؿ4 وهذا جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل, وصغم وص٤مم, وزقمؿ أن   وإنْ 

 .(440 /صـ:01) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م....... ـها.اًمٕمٚمؿ, ٓ اظمتالف ذم ذًمؽ.

 فؾضٚع ٚستضّ. باعتباص أنًٗا:املغأي١ ايجا١ْٝ 

 :٘ عبخاْ٘ٚأٌٖ ب٘ يَاسبح هلل  ٖٚٛ :فاألٍٚ: املؾضٚع 

[002إنٕم٤مم: ]ژ ی ی ی ی ىئ ىئ ژ ف ًم٘مقًمف شمٕم٤مممومٛمنموع أيمٚمُ  
 

 َاسبح يػري اهلل  احملضّ ايجاْٞٚ 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژومٛمحرم أيمٚمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  

[004]اًمٌ٘مرة:ژڳ ڳ
 .

ُم٤م  [004]اًمٌ٘مرة:ژڳ ڳ گ گ گژام قمٜمك سم٘مقًمف شمٕم٤ممم وإٟم   :♫ىم٤مل اًمٓمؼمي  

 ...... ـها..ذسمح ًممهل٦م وإوصم٤من يًٛمك قمٚمٞمٝم٤مهمػم اؾمؿ اهلل وسم٤مًمذي ىمٚمٜم٤م ىم٤مل أهؾ اًمت٠مويؾ

 .(334/صـ:3)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من .... ................ .... ................ .... ...........

اسمـ قم٤ٌمس ُم٤مذسمح ًمألصٜم٤مم  :ىم٤ملوُم٤م أهؾ سمف ًمٖمػم اهلل  :♫ىم٤مل اًمقاطمدي -888

 (.850/صـ:0)ًمٚمقاطمدياًمقضمٞمز  ـها..وذيمر قمٚمٞمف همػم اؾمؿ اهلل وهذا ىمقل مجٞمع اعمٗمنيـ

د سمف اًمذسمٞمح٦م إذا  ٓظمالف سملم اعمًٚمٛملم أن  : ♫وىم٤مل اجلّم٤مص -884 اعمرا

 .(053/صـ:0)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن...... ................... ـها. أهؾ هب٤م ًمٖمػم اهلل قمٜمد اًمذسمح
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أي ُم٤م ذسمح ومذيمر :[004]اًمٌ٘مرة: ژڳ ڳ گ گ گژ:♫وىم٤مل اسمـ يمثػم -883

 شمذسمح خمٚمقىم٤مشمف قمغم اؾمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ ومٛمتك أنْ  أوضم٥م اهلل ٕن   4طمرام قمٚمٞمف اؾمؿ همػم اهلل ومٝمق

ذًمؽ ُمـ  أو ـم٤مهمقت أوصمـ أوهمػم قمدل قمـ ذًمؽ وذيمر قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ همػمه ُمـ صٜمؿٍ 

م سم٤مإلمج٤معوم٢مّن   4اعمخٚمقىم٤مت  .(2/صـ:8)اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿشمٗمًػم. ................. ـها..٤م طمرا

 :َٔ حٝح ايتغ١ُٝ ْفغٗا :املغأي١ ايجايج١

ِٕأٚيًّا:     :ؽضنإ فٝ٘ ادتُع غري اهلل ٚسبح يػري اهلل  ٢مسَّ إ

ف أذ ك وؾمٛمك همػم اهلل ومٞمام هق ُمـ ظمّم٤مئّمف ذم طم٤مًم٦م اًمذسمح ُمع أن  إول:  

ٕنٕم٤مم: ]ژی ی ی ی ىئ ىئژقم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ًٛمٞم٦ماًمت   ٓخيٗمك أن   ا

  .[080]إنٕم٤مم: ژپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ وًم٘مقًمف ,[002

ـَ ْوَ   ل : ☻ٌل اًمٜم   أن  » :   أنس سمـ ُم٤مًمؽ قَم يَم٤مَن ُيَْمح 

, َوَيَْمُع ِرضْمَٚمُف قَمغَم َصْٗمَحتِِٝماَم َوَيْذسَمُحُٝماَم  ٌَِْملْمِ َأُْمَٚمَحلْمِ َأىْمَرَٟملْمِ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شسمَِٞمِدهِ سمَِٙم
(0)
وذم  .

 َواَّلُل َأيْمؼَمُ »ًمٗمظ عمًٚمؿ: َوَيُ٘مقُل: 
ِ
  .شسم٤ِمؾْمِؿ اهلل

ـْ وَ   ـْ : »♀اًمٜمٌل  صُمؿ  ىَم٤مَل   ▲٦مِمقم٤مئ قَم ٌ ْؾ ُِم , اًمٚمُٝمؿ  شَمَ٘م
ِ
سم٤ِمؾْمِؿ اهلل

ك سمِفِ  ٍد, صُمؿ  َوح  ٦ِم حُمَٛم  ـْ ُأُم  ٍد, َوُِم ٍد, َوآِل حُمَٛم  أظمرضمف ُمًٚمؿش حُمَٛم 
(8)
. 

ـْ وَ   ـْ َذسَمَح ىَمٌَْؾ : »♀رؾمقل اهلل  ىَم٤مَل     ضمٜمدب سمـ ؾمٗمٞم٤من قَم َُم

 
ِ
ـْ مَلْ َيْذسَمْح, وَمْٚمٞمَْذسَمْح سم٤ِمؾْمِؿ اَّلل  , وَمْٚمٞمَْذسَمْح ُأظْمَرى َُمَٙم٤مَّن٤َم, َوَُم َ شَأْن ُيَّمكم 
(4)
.  

 .ًٛمٞم٦م قمغم اًمذسمٞمح٦م قم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمداتاًمت   قمغم أن   ومٝمذه إدًم٦م شمدل   

 .أيمؼم ٤م ذكٌ وهذا أجًْم  ,اًمذسمٞمح٦م ًمٖمػم اهلل دَ َّم ف ىمَ أن   :اًمث٤مين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0355رىمؿ:(, وُمًٚمؿ )5555رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.0350رىمؿ:)( 8)

 (.0351رىمؿ:( وُمًٚمؿ)5558رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري)( 4)



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

134 

 

ّٝ ِٕ :اثاْ   قصز بايشبٝخ١ غري اهلل٢ اهلل ٚمسَّ إ

ـ  يمام حيّمؾ هذا اًمذ    ـْ  سمح ًمٚمج سمح قمٜمد طمٗمر اًمٌئر أو قمٜمد سمٜم٤مء سمٞم٧م أو همػم يذْ  يمٛم

.هلالج لجىمّمد سم٤مًمذسمح همػم اهلل  فٕن   4ك اهللؾمٛم   ذًمؽ ومٝمذا ذسمح ًمٖمػم اهلل وإنْ 

٘مرة:ژڳ ڳ گ گ گژذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم   : [004]اًٌم

ي٘مقل: هذه ذسمٞمح٦م ًمٙمذا, وإذا يم٤من هذا هق اعم٘مّمقد  ف ُم٤م ذسمح ًمٖمػم اهلل ُمثؾ أنْ ٤مهره أن  فمَ 

ين ًمٚمحؿ وىم٤مل ومًقاء ًمٗمظ سمف أو مل يٚمٗمظ, وحتريؿ هذا أفمٝمر ُمـ حتريؿ ُم٤م ذسمحف اًمٜم   ٍما

ُم٤م ذسمحٜم٤مه ُمت٘مرسملم سمف إمم اهلل يم٤من أزيمك وأقمٔمؿ م٤م  ن  ومٞمف: سم٤مؾمؿ اعمًٞمح أو ٟمحقه, يمام أ

 4وىمٚمٜم٤م قمٚمٞمف: سم٤مؾمؿ اهلل, وم٢مذا طمرم ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف: سم٤مؾمؿ اعمًٞمح أو اًمزهرة ,ذسمحٜم٤مه ًمٚمحؿ

اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم  وم٢من   4ومألن حيرم ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف: ٕضمؾ اعمًٞمح أو اًمزهرة أو ىمّمد سمف ذًمؽ أومم

 ٤م إًمٞمف حيرم,وقمغم هذا ومٚمق ذسمح ًمٖمػم اهلل ُمت٘مرسمً , ا ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٖمػم اهللاهلل أقمٔمؿ يمٗمرً 

ىم٤مل ومٞمف: سم٤مؾمؿ اهلل, يمام ىمد يٗمٕمٚمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ ُمٜم٤موم٘مل هذه إُم٦م اًمذيـ يت٘مرسمقن إمم  وإنْ 

يم٤من ه١مٓء ُمرشمديـ ٓ شم٤ٌمح ذسمٞمحتٝمؿ  اًمٙمقايم٥م سم٤مًمذسمح واًمٌخقر وٟمحق ذًمؽ, وإنْ 

ـْ  ٤م ذسمٞمح٦م أّن   اًمث٤مين: أهؾ سمف ًمٖمػم اهلل.ف م٤م أن   إول:سمٞمح٦م ُم٤مٟمٕم٤من: جيتٛمع ذم اًمذ   سمح٤مل, ًمٙم

ـها..ُمرشمد

 .فهذا هو الواجبوىمّمد سم٤مًمذسمح هلل ؾمٌح٤مٟمف  هلالج لجك اهلل ؾمٛم   إنْ  :٤مصم٤مًمثً  

 صزق١ املاٍ عبار٠ هلل عبخاْ٘ ٚتعاىل

ےۓۓ﮲ ژ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل 

﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸        ﮹ ﮺ ﮻ 

 [.45]إطمزاب: ژ﮽ ﮾ ﮿  ﮼
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ـْ وَ    ىم٤مل     وه٥م سمـ طم٤مرصم٦م قَم
ِ
, ♀ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل

ضُمُؾ َيْٛمٌِم سمَِّمَدىَمتِِف, وَمٞمَُ٘مقُل اًم ِذي ُأقْمٓمِٞمََٝم٤م: ًَمْق ضِمئَْتٜم٤َم هِب٤َم »َيُ٘مقُل: , وَمٞمُقؿِمُؽ اًمر  ىُمقا شَمَّمد 

ٌَُٚمَٝم٤م ـْ َيْ٘م َن, وَماَل طَم٤مضَم٦َم زِم هِب٤َم, وَماَل جَيُِد َُم ْٔ ٤م ا َُْمِس ىَمٌِْٚمتَُٝم٤م, وَم٠َمُم  ْٕ شسم٤ِم
(0)
.  

ـْ و  ـْ »: ♀ىم٤مل ىم٤مل ؾمقل اهلل    ضمرير قم َق َرضُمٌؾ ُِم شَمَّمد 

ـْ َص٤مِع َتِْرِه  ِه, ُِم ـْ َص٤مِع سُمر  ـْ صَمْقسمِِف, ُِم ِف, ُِم
ـْ دِْرمَهِ شَوًَمْق سمِِِمؼ  َتَْرةٍ  -طَمت ك ىَم٤مَل -ِديٜم٤َمِرِه, ُِم

(8)
.  

.. قم٤ٌمدة هلل قمز وضمؾ سمال ... وإظمراج صدىم٦م اح٤مل.:♫اًمِمقيم٤مين ىم٤مل -885

 (.31)صـ: اًمدر اًمٜمْمٞمد.............................. .................... ـها.ظمالف.

 اإلخالص هلل عبخاْ٘ ٚتعاىل

 ژڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چژشمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل  

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: شمٕم٤ممموىم٤مل  [.4]اًمزُمر:ژڈ ڈ ڎ ڎژشمٕم٤ممم:  وىم٤مل [,8]اًمزُمر:

: وىم٤مل شمٕم٤ممم .[03]اًمزُمر: ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  [.00]اًمزُمر:ژپ پ پ

 ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ

 .ٕمٌد اهلل ؾمٌح٤مٟمف هب٤م وطمدهىمّمد اًمٕم٤ٌمدة هلل وطمده, ويُ  اإلظمالص:و [.5]اًمٌٞمٜم٦م:ژہ

 وهذا واضم٥م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم.

 .... ............ ـها..ٗم٤مق إئٛم٦م قمغم وضمقهب٤ماشم  ♫ٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم -885

ىمٞم٦م.................... .................... .................  (.831)صـ:اًمتحٗم٦م اًمٕمرا

اإلظمالص ذط ًمّمح٦م  وٓظمالف أن   :♫وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ طمًـ  -880

 (.851)صـ:ىمرة قمٞمقن اعمقطمديـ.................... ـها..اًمٕمٛمؾ وىمٌقًمف ويمذًمؽ اعمت٤مسمٕم٦م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0108رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)

 (.0100رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)
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اإلظمالص ذط ًمّمح٦م  : وٓظمالف أن  ♫٘م٤مؾمؿاًموىم٤مل قمٌد اًمرمحـ  -882

 (.850)صـ:طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد.................. ـها. .اًمٕمٛمؾ وىمٌقًمف ويمذًمؽ اعمت٤مسمٕم٦م

 ايضٜا٤ َٓاف يإلخالص 

 .اًمٕمٛمؾ ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممهقو

 َِ ، َٚٓ٘ َاٜهٕٛ ٔ امل١ًََا ٜهٕٛ ؽضنًا أنرب شتضّدا  ُِ٘ٓٚايضٜا٤ 

 .ٌُيف أعاؼ ايعٍٚ ٖٛ: رخٍٛ ايضٜا٤ فاأل ؽضًنا أصػض.

ٓ ي٠ميت سم٠مصؾ اًمٕم٤ٌمدة يم٤مًمّمالة واًمّمقم إٓ ري٤مء, ومٝمذا ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم  سمٛمٕمٜمك أنْ 

ـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ:  قمت٘م٤مديلم, اًمذي  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژٓا

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 [, 035-035]اًمٜم٤ًمء:ژ ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ

 ڇ   ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  

٤مء: ژ ژ     ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ  ڃژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [.038]اًمٜم

 [.3]اح٤مقمقن: ژ ڃ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژووصػ اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمري٤مء اعمحض, ذم ىمقًمف:  

 [.30]إنٗم٤مل: ژ ٹ ٹ ٹ ٹ

: وهذا اًمري٤مء اعمحض ٓ يٙم٤مد يّمدر قمـ ُم١مُمـ ذم ومرض ♫ىم٤مل اسمـ رضم٥م  

واحل٩م وهمػممه٤م ُمـ إقمامل اًمٔم٤مهرة, اًمّمالة واًمّمٞم٤مم, وىمد يّمدر ذم اًمّمدىم٦م اًمقاضم٦ٌم 

, ف طم٤مسمطٌ أن   ؽ ُمًٚمؿٌ ُِم اإلظمالص ومٞمٝم٤م قمزيز, وهذا اًمٕمٛمؾ ٓ يَ  وم٢من   4واًمتل يتٕمدى ٟمٗمٕمٝم٤م

 .(02)صـ:ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ....... ـها.ص٤مطمٌف يًتحؼ اعم٘م٧م ُمـ اهلل واًمٕم٘مقسم٦م. وأن  
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 ٚايجاْٞ: ايؾضى األصػض يف ايضٜا٤: 

ف اًمٙمت٤مب سمتحريٛمِ  دَ ٝمِ ىمد ؿَم  اًمنمك إصٖمر وهق اًمري٤مء :♫ىم٤مل اهلٞمتٛمل -883

قمٚمٛم٧م ُم٤م ضم٤مء  ومٝمق واوح سمٕمد أنْ  :٤م اإلمج٤معوأُم   .....واًمًٜم٦م واٟمٕم٘مد قمٚمٞمف إمج٤مع إُم٦م

 .................... ـها..ومٞمف ُمـ شمٚمؽ اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜمٞم٦م

 .(58/صـ:0)اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر...... .................... ...................

اًمٕم٤مُمؾ, إٟمام أراد سمٕمٛمٚمف وضمف  يدظمؾ ذم حتًلم اًمٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك أن   وهق أنْ قلت: 

ً  اهلل ًمٙمٜم   ه اًمٜم  يٓمٞمؾ ذم اًمّم   , يم٠منْ اري٤مءً  فُ ٜمَ ف طم يمر ٤مس, أو يرومع صقشمف سم٤مًم٘مراءة واًمذ  الة ًمػما

 اًمري٤مء ذم هذه احل٤مًم٦م يٕمتؼم ذيًم٤م أصٖمر. وم٢من   ٤4مس ومٞمحٛمدوٟمفًمٞمًٛمٕمف اًمٜم  

 َّ   ا َٔ حٝح بطالٕ ايعٌُ ٚعزَ٘ ففٝ٘ تفصٌٝ:أ

قمغم سمٓمالٟمف  ّمقص اًمّمحٞمح٦م شمدل  ؿم٤مرك هذا اًمري٤مء ُمـ أصٚمف, وم٤مًمٜم   وم٢منْ 

    حلدي٨م أِب هريرةوطمٌقـمف, 
(0)
 »: ♀ىم٤مل اًمٜمٌل , 

ِ
يَم٤مء َ َأن٤َم َأهْمٜمَك اًمنم 

ـْ قَمِٛمَؾ  ِك, َُم ْ ـِ اًمنم  يَمفُ قَم ي, شَمَريْمُتُف َوِذْ
َك ومِٞمِف َُمِٕمل هَمػْمِ  .شقَمَٛماًل َأْذَ

دومٕمف ىم٤مل اسمـ  وأُم٤م إذا يم٤من أصؾ اًمٕمٛمؾ هلل, صمؿ ـمرأت قمٚمٞمف ٟمٞم٦م اًمري٤مء, وم٢منْ  -841

 .(02)صـ:ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ.....................ـها.رضم٥م: ومال ييه سمٖمػم ظمالف.

  ؾ.ف يٌٓمُ وم٢مٟم   4اؾمؽمؾمؾ وإنْ   

(    ) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8325رىمؿ:)( 0)



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

138 
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وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  [.088]آل قمٛمران:ژڀ ڀ ڀ ڀژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

  ٹ ٹ  ٹژ: شمٕم٤ممموىم٤مل  [.084]هقد:ژڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳژ

وىم٤مل ضمؾ  [.52]اًمٗمرىم٤من:ژڄ  ڄ    ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ  ٹ

 [.20]اًمٜم٤ًمء: ژ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ژضمالًمف: 

ـْ وَ   ٌ ٤مسٍ  قَم ـَ قَم ِل  ¶اسْم ـْ اًمٜمٌ  قُمِرَو٧ْم قَمكَم  إَُُمُؿ, »ىَم٤مَل:  ♀, قَم

ِل  ًَمٞمَْس َُمَٕمُف َأطَمدٌ  ضُماَلِن, َواًمٜمٌ  ضُمُؾ َواًمر  ِل  َوَُمَٕمُف اًمر  َهٞمُْط, َواًمٜمٌ  ِل  َوَُمَٕمُف اًمر  , إِْذ وَمَرأَج٧ُْم اًمٜمٌ 

تِل, وَمِ٘مٞمَؾ زِم  ُْؿ ُأُم  َوىَمْقُُمُف, ♀ : َهَذا ُُمقؾَمك ُرومَِع زِم ؾَمَقاٌد قَمٔمِٞمٌؿ, وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم َأّن 

ٌد قَمٔمِٞمٌؿ, وَمِ٘مٞمَؾ زِم: اْٟمُٔمْر إمَِم إوُُمِؼ أظَمِر, وَم٢ِمَذا  ـْ اْٟمُٔمْر إمَِم إوُُمِؼ, وَمٜمََٔمْرُت وَم٢ِمَذا ؾَمَقا َوًَمِٙم

تَُؽ َوَُمَٕمُٝمْؿ ؾَمٌُْٕمقَن أخًٗم٤م َيْدظُمُٚمقَن اجلَٜم ٦َم سمَِٖمػْمِ  ٌد قَمٔمِٞمٌؿ, وَمِ٘مٞمَؾ زِم: َهِذِه ُأُم  َٓ  ؾَمَقا ٤مٍب َو ًَ طِم

ـَ َيْدظُمُٚمقَن اجلَٜم ٦َم سمَِٖمػْمِ , شقَمَذاٍب  ِذي صُمؿ  َّنََض وَمَدظَمَؾ َُمٜمِْزًَمُف, وَمَخ٤مَض اًمٜم ٤مُس ذِم ُأوََلَِؽ اًم 

ٌُقا َرؾُمقَل اهلل  ـَ َصِح ِذي ُٝمْؿ اًم  َٓ قَمَذاٍب, وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ: وَمَٚمَٕمٚم  ٤مٍب َو ًَ , ♀طِم

يُمقا سم٤ِمَّلل, َوَذيَمُروا َأؿْمَٞم٤مَء, وَمَخَرَج  َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ: وَمَٚمَٕمٚم ُٝمؿْ  ـَ ُوًمُِدوا ذِم اإِلؾْماَلِم َومَلْ ُينْمِ ِذي اًم 

وهُ ش ؟َُم٤م اًم ِذي َتُقُوقَن ومِٞمفِ » :وَمَ٘م٤مَل  ♀قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َرؾُمقُل اهلل  ُهْؿ »وَمَ٘م٤مَل: , وَم٠َمظْمؼَمُ

 َٓ ىُمقَن, َو ؽَمْ ًْ َٓ َي َٓ َيْرىُمقَن, َو ـَ  ِذي ُٚمقنَ اًم  ِْؿ َيَتَقيم  وَن, َوقَمغَم َرهب  ُ ـُ ش َيَتَٓمػم  ٤مؿَم٦ُم سْم وَمَ٘م٤مَم قُمٙم 

َ َأْن جَيَْٕمَٚمٜمِل ُِمٜمُْٝمْؿ؟ وَمَ٘م٤مَل  ـٍ وَمَ٘م٤مَل: اْدُع اَّلل  َّم صُمؿ  ىَم٤مَم َرضُمٌؾ آظَمُر وَمَ٘م٤مَل:  ,شَأن٧َْم ُِمٜمُْٝمؿْ : »حِمْ

َٕمَٚمٜمِل ُِمٜمُْٝمْؿ؟ وَمَ٘م٤مَل  َ َأْن جَيْ ٌََ٘مَؽ هِبَ : »اْدُع اَّلل  ٤مؿَم٦مُ ؾَم ش٤م قُمٙم 
(0)
.  

ىمٞم٦م.إئٛم٦م قمغم وضمقسمف ٤مَق ٗمَ وٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اشم   -840  .(831)صـ: اًمتحٗم٦م اًمٕمرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( واًمٚمٗمظ ًمف.881رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5530رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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ِٕ ٜهٕٛ عبار٠ أٚ ؽضًن تٛنٌ ايٚ   :أنرب أٚ أصػض أٚ دا٥ظ  اإَا أ

  فاألٍٚ:

صدق اقمتامد اًم٘مٚم٥م قمغم اهلل قمز وضمؾ ذم اؾمتجالب اعمّم٤مًمح ودومع  :وهق 

ف ٓ ٤م إًمٞمف, وحت٘مٞمؼ اإليامن سم٠من  ٝمَ ٚم  إُمقر يمُ  ٦مُ ٚمَ يمِ , وَ يمٚم ٝم٤م اعمْم٤مر ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وٓ يي وٓ يٜمٗمع ؾمقاه عُ ٛمٜمْ وٓ يَ  لٕمٓميُ 
(0)
. 

  :-نرباألؾضى اي -ايجاْٞ ٚ 

أيمؼم ح٤م ومٞمف ُمـ  يتقيمؾ قمغم خمٚمقق ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل, ومٝمذا ذكٌ  أنْ  

 سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل.

ٓمٚم٥م إُمقر اًمتل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل ٓ شمُ  : إن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -848

 (.501/صـ:8) آؾمتٖم٤مصم٦م................ ـها.إٓ ُمٜمف, وُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم.

  :-األصػضايؾضى  - :ايجايحٚ

قيمؾ قمغم همػم اهلل ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف ذك : واًمت  ♫ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف 

.(31)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد......... .................. ................. ـها.أصٖمر.

قيمؾ قمغم اًمٖمػم ومٞمام يتٍمف ومٞمف اًمٖمػم ُمع اًمِمٕمقر سمٕمٚمق : اًمت  ♫وىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم  

يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم طمّمقل اعمٕم٤مش, ومٝمذا ٟمقع ُمـ  ُمرشمٌتف واٟمحٓم٤مط ُمرشم٦ٌم اعمتقيمؾ قمٜمف, ُمثؾ أنْ 

 (.32)صـ: ذح إصقل اًمثالصم٦م.. ................. ............... ـها.اًمنمك إصٖمر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.313ٓسمـ رضم٥م)صـ:ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم احلٙمؿ (0)
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  ٚايضابع ادتا٥ظ  

٤مسم٦م قمٜمف ذم ٤م سم٤مًمّن  يقيمؾ ؿمخًّم  : واعم٤ٌمح أنْ ♫ ىم٤مل قمٌداًمرمحـ طمًـ -844

ء واإلضم٤مرة واًمٓمالق واًمٕمت٤مق اًمتٍمف ومٞمام ًمف اًمت   ٍمف ومٞمف ُمـ أُمقر دٟمٞم٤مه يم٤مًمٌٞمع واًمنما

ف ًمق وم٢مٟم   4ومٝمذا ضم٤مئز سم٤مإلمج٤مع, ًمٙمـ ٓ ي٘مقل: شمقيمٚم٧م قمٚمٞمف سمؾ ي٘مقل ويمٚمتف 4وهمػم ذًمؽ

 (.845 )صـ:ىمرة قمٞمقن اعمقطمديـ.... ـها. يتقيمؾ ذم ذًمؽ قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف. أنْ  ويمٚمف ومال سمد  

يقيمؾ  واعم٤ٌمح أنْ  :♫ وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ -843
ًمٙمـ ٓ ي٘مقل شمقيمٚم٧م  ٍمف ُمـ أُمقر دٟمٞم٤مه ومٝمذا ضم٤مئز سم٤مإلمج٤معف ذم اًمت  ٜمْ ٤مسم٦م قمَ ؿمخًّم٤م سم٤مًمّن  

 .................... ـها..يتقيمؾ ذم ذًمؽ قمغم اهلل أنْ  ومالسمد   فُ ف وًمق ويمٚمَ وم٢مٟم   4قمٚمٞمف سمؾ ويمٚمتف

 .(850)صـ:طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد............ .................... .................... ....................

ومٞمام يتٍمف ومٞمف اعمتقيمؾ سمحٞم٨م  : واًمتقيمؾ قمغم اًمٖمػم♫ىم٤مل اًمٕمثٞمٛملم  -845

 أُمر دمقز ومٞمف اًمّن٤مسم٦م, ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف, سمدًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع,يٜمٞم٥م همػمه ذم 

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ ىم٤مل يٕم٘مقب ًمٌٜمٞمف:

 (.32)صـ: ذح إصقل اًمثالصم٦م.. [.20]يقؾمػ:ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 

 

 (    ) 
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 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  

٘مرة:ژ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻  ک ک ژوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:, [35-35]اًٌم

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچژ: شمٕم٤ممم وىم٤مل .[833]اًمٌ٘مرة:ژک

وىم٤مل قمز وضمؾ:  ,[085]آل قمٛمران: ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

]آل ژۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائژ

 .[811قمٛمران:

ـْ َأِِب َُم٤مًمٍِؽ و    ِ   إؿَْمَٕمِريقَم
ِ
: ♀ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

« 
ِ
ٌَْح٤مَن اهلل ٞمَزاَن, َوؾُم

ِ
 َتأَْلُ اعم
ِ ِ
 َتَْمَِن, َأْو َتأَْلُ َُم٤م اًمٓم ُٝمقُر ؿَمْٓمُر اإِلياَمِن, َواحلَْٛمُد َّلل

ِ ِ
َواحلَْٛمُد َّلل

٦ٌم  ؼْمُ ِوٞم٤َمٌء, َواًمُ٘مْرآُن طُمج  َدىَم٦ُم سُمْرَه٤مٌن, َواًمّم  اَلُة ُٟمقٌر, َواًمّم  اَمَواِت َوإَْرِض, َواًمّم   ً سَملْمَ اًم

ُف وَمُٛمْٕمتُِ٘مَٝم٤م َأْو ُُمقسمُِ٘مٝمَ  ًَ ٤ٌَميٌِع َٟمْٗم ش٤مًَمَؽ َأْو قَمَٚمٞمَْؽ, يُمؾ  اًمٜم ٤مِس َيْٖمُدو وَم
(0)
.  

 ............ ـها.ٗم٤مق اًمٕمٚمامء.: واًمّمؼم واضم٥م سم٤مشم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -845

 (.851/صـ:00)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... ........................ ....... .

ؼم قمغم طمٙمٛمف ىم٤مل: وهذه إقمامل واضم٦ٌم قمغم ذيمر اًمّم   سمٕمد أنْ  ♫وىم٤مل -840

ىمٞم٦ماًمت  ............... ـها.ٗم٤مق أئٛم٦م اًمديـ.مجٞمع اخلٚمؼ اح٠مُمقريـ سم٤مشم    .(831)صـ:حٗم٦م اًمٕمرا

: اًمّمؼم ذم اًم٘مرآن ♫: ُمٜمزًم٦م اًمّمؼم, ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ♫وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -842

اإليامن ٟمّمٗم٤من:  وم٢من   4ذم ٟمحق شمًٕملم ُمقوًٕم٤م, وهق واضم٥م سم٢ممج٤مع إُم٦م, وهق ٟمّمػ اإليامن

 . (058/صـ:8)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم............... .......... ـهاٟمّمػ صؼم وٟمّمػ ؿمٙمر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.884رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

142 

 

 :ويٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم :♫وىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمجدي  -843

وهق  ,وصؼم قمغم ُم٤مىمدره اهلل ُمـ اعمّم٤مئ٥م ,وصؼم قمام ّنك اهلل قمٜمف ,صؼم قمغم ُم٤مأُمر اهلل سمف

 .(852)صـ:يمت٤مب اًمتقطمٞمد طم٤مؿمٞم٦م..... .......................... ـها..واضم٥م سم٤مإلمج٤مع

  :أوالها :ايصرب ع٢ً ثالث١ أقغاّ

يعوقه نن العوائق  أنْ  فعل نا أنر اهلل به البد   ألن    صز عذ نا أنر اهلل به حتى يفعله

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژوالعوارض فعلوه بالصز, كام قال تعاىل: 

 [.06]حممد: ژ ٹ ٹ

  صرب ع٢ً تضى احملضَات :ثاْٝٗا 

النفس وتزين    ألن  حتى ال يفعله نن ادحرنات حيتاج إىل صز اهلل عنهام هنى ف

 الشوطان ورفقاء الُّوء متنع وتعوق وتضعف عن ترك ادناهي.
  .صرب ع٢ً أقزاص اهلل :ايجايح 

يم٤مُٕمراض وإوضم٤مع  وم٤مٕول: .اهلل, أو ُمـ ومٕمؾ اعمخٚمقق شمٙمقن ُمـ ومٕمؾِ  ٤م أنْ وهل إُم  

  .٤م ُمـ قمٜمد اهللف يٕمٚمؿ أّن  ٕن   4واًمّمؼم قمغم هذه هيقن قمغم اإلٟم٤ًمن واعمّم٤مئ٥م اًمًاموي٦م وهمػمه٤م,
 ٗمس, ومٝمذا ُمـ ومٕمؾ اعمخٚمقق.اًمٜم  وىمتؾ  اح٤ملأظمذ ٝمتؽ اًمٕمرض ويم ٤مين:واًمث   

 (.82)صـ:ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  قمدة اًمّم٤مسمريـاٟمٔمر ................. ................... .........

 ايؾهض هلل عبخاْ٘ ٚتعاىل

وىم٤مل  .[55]اًمزُمر:ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژؾمٌح٤مٟمف:

, [033]آل قمٛمران:ژک ک کژوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [.025]اًمٌ٘مرة:ژې
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 ٺ ٺ ڀژوىم٤مل ضمؾ ضمالًمف:[.035]آل قمٛمران:ژھ ھژشمٕم٤ممم:وىم٤مل 

 [.54]إنٕم٤مم:ژٺ

ٌَؾ  ـِ ضَم ـْ ُُمَٕم٤مِذ سْم  , َأن   ٍ   قَم
ِ
َي٤م »َأظَمَذ سمَِٞمِدِه َوىَم٤مَل:  ♀َرؾُمقَل اهلل

ٌ َؽ  طُِم َٕ  إيِن  
ِ
ٌ َؽ, َواَّلل طُِم َٕ  إيِن  

ِ
ـ  ُدسُمِر يُمؾ  »وَمَ٘م٤مَل:  .شُُمَٕم٤مُذ, َواَّلل َٓ شَمَدقَم ُأوِصٞمَؽ َي٤م ُُمَٕم٤مُذ, 

٤ٌَمَدشمَِؽ  ـِ قِم ًْ شَصاَلٍة شَمُ٘مقُل: اًمٚمُٝمؿ  َأقِمٜم ل قَمغَم ذيِْمِرَك َوؿُمْٙمِرَك َوطُم
(0)
ـْ َأِِب هُ  .  َرْيَرةَ وقَم

ِل     ـْ اًمٜمٌ  َٓ َيِْمُٙمُر اًمٜم ٤مَس »ىَم٤مَل:  ♀, قَم ـْ  شَٓ َيِْمُٙمُر اهلَل َُم
(8)
ـْ  . وقَم

     ُصَٝمْٞم٥ٍم 
ِ
ـِ إِن  َأُْمَرُه يُمٚم ُف : »♀ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َُْمِر اعم١ُْمُِم ِٕ قَمَج٤ًٌم 

: إِْن  ـِ ٓ  ًمِْٚمُٛم١ْمُِم طََمٍد إِ ِٕ , َوًَمٞمَْس َذاَك  ا ًَمُف, َوإِْن َأَص٤مسَمتُْف ظَمػْمٌ ُء ؿَمَٙمَر وَمَٙم٤مَن ظَمػْمً ا َأَص٤مسَمتُْف َه 

ا ًَمفُ  ُء َصؼَمَ وَمَٙم٤مَن ظَمػْمً ا شَض 
 (4)
ـْ َأِِب ُهَرْيَرةو .  ىَم٤مَل:  َ    قَم

ِ
ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ـْ َأؿْمٙمَ : »♀ ـْ ىَمٜمًِٕم٤م شَمُٙم ٌََد اًمٜم ٤مِس, َويُم ـْ َأقْم ـْ َوِرقًم٤م شَمُٙم َر اًمٜم ٤مِس, َي٤م َأب٤َم ُهَرْيَرَة, يُم

ٚماًِم, َوَأىمِؾ   ًْ ـْ ُُم ـْ ضَم٤مَوَرَك شَمُٙم َر َُم ـْ ضِمَقا
ًِ ـْ ُُم١ْمُِمٜم٤ًم, َوَأطْم َؽ شَمُٙم

ًِ ٥م  ًمِٜمَْٗم
َوَأطِم٥م  ًمِٚمٜم ٤مِس َُم٤م حُتِ

ِحَؽ  ِحِؽ ُتِٞم٧ُم اًمَ٘مْٚم٥َم  4اًمْم  شوَم٢ِمن  يَمْثَرَة اًمْم 
(3)
اًمِمٙمر قم٤ٌمدة هلل  ومٝمذه إدًم٦م شمدل قمغم أن   .

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف.

: اًمِمٙمر فمٝمقر أثر ٟمٕمٛم٦م اهلل قمغم ًم٤ًمن قمٌده صمٜم٤مء واقمؽماوًم٤م, ♫ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  

 (833/صـ:8)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملمـها..وقمغم ىمٚمٌف ؿمٝمقًدا وحم٦ٌم, وقمغم ضمقارطمف اٟم٘مٞم٤مًدا وـم٤مقم٦مً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ًمٚمقادقمل0010رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد(, وهق0588رىمؿ:أبقداود): أظمرضمف صخٝح (0)

♫. 

:وهق, (0353رىمؿ:(, واًمٚمٗمظ ًمف, واًمؽمُمذي )3200رىمؿ:أبقداود ) أظمرضمف :صخٝح (8)

 .♫( ًمٚمقادقمل0441رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد

 (.8333رىمؿ:)أظمرضمف ُمًٚمؿ (4)

رىمؿ: )اًمّمحٞمح٦مذم♫ وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ,(3800رىمؿ:أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف)( 3)

380.) 
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ٗم٤مق أئٛم٦م اًمديـ.اًمِمٙمر ًمف واضم٥م سم٤مشم   ذم  أن   ♫ وٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم -831

ىمٞم٦م...................... ....... ................... .........  .(831)صـ:اًمتحٗم٦م اًمٕمرا

اخل٤مص٦م اعمت٘مرسملم  ام هق ُمـ ُم٘م٤مُم٤متاًمتقيمؾ إٟم   وـم٤مئٗم٦م شمٔمـ أن   :♫ىم٤ملو -830

قاومؾ ويمذًمؽ ىمقهلؿ ذم أقمامل اًم٘مٚمقب وشمقاسمٕمٝم٤م يم٤محل٥م واًمرضم٤مء واخلقف سم٤مًمٜم   اهلل إمم

ر ومروض قمغم إقمٞم٤من  هذه إُمق سمؾ مجٞمع وهذا والل ُمٌلم ,واًمِمٙمر وٟمحق ذًمؽ

 (.023/صـ:02)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............. ................. ـها..أهؾ اإليامن سم٤مشمٗم٤مق

 ايضدا٤ هلل عبخاْ٘ ٚتعاىل

 وىم٤مل [,802]اًم٘مرة:ژۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆژشمٕم٤ممم:  اهلل ىم٤مل 

٤مء:ژې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆژ :شمٕم٤ممم  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[013]اًمٜم

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ژوىم٤مل قمز وضمؾ:, [50]اإلهاء:ژوئ وئژ

[.5]اًمٕمٜمٙمٌقت:ژ ۈئ ۆئ

ـِ َُم٤مًمِؽقمـ َأنَِس      ٍ   سْم
ِ
َيُ٘مقُل:  ♀ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل

ـَ آَدَم, إِٟم َؽ َُم٤م َدقَمْقشَمٜمِل َوَرضَمْقشَمٜمِل هَمَٗمْرُت ًَمَؽ قَمغَم َُم٤م يَم٤مَن » ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم: َي٤م اسْم ىَم٤مَل اهلُل شَم

 َٓ َٓ ومِٞمَؽ َو  صُمؿ  اؾْمتَْٖمَٗمْرشَمٜمِل هَمَٗمْرُت ًَمَؽ َو
ِ
اَمء  ً ـَ آَدَم ًَمْق سَمَٚمَٖم٧ْم ُذُٟمقسُمَؽ قَمٜم٤َمَن اًم ُأب٤َمزِم, َي٤م اسْم

 َ َٕ ُك ِِب ؿَمٞمْئ٤ًم  َٓ شُمنْمِ ـَ آَدَم إِٟم َؽ ًَمْق َأتَٞمْتَٜمِل سمُِ٘مَراِب إَْرِض ظَمَٓم٤مَي٤م صُمؿ  ًَمِ٘مٞمَتٜمِل  تَٞمْتَُؽ ُأب٤َمزِم, َي٤م اسْم

هِبَ  ش٤م َُمْٖمِٗمَرةً سمُِ٘مَرا
(0)
اًمرضم٤مء قم٤ٌمدة ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمتل  قمغم أن   ومٝمذه إدًم٦م شمدل  . 

 شمٙمقن هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمثػم سمـ وم٤مئد جمٝمقل ًمٙمـ يِمٝمد ًمف  :( وومٞمف4531رىمؿ:أظمرضمف اًمؽمُمذي) :صخٝح يػريٙ( 0)

ُمـ ًم٘مٞمٜمل سم٘مراب إرض ظمٓمٞمئ٦م ٓينمك ِب » :( وومٞمف8520رىمؿ:ذم ُمًٚمؿ) ◙طمدي٨م أِب ذر

 ش. ؿمٞمئ٤م ًم٘مٞمتف سمٛمثٚمٝم٤م ُمٖمٗمرة
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ُمدراج ـها.: اًمرضم٤مء هق اًمٜمٔمر إمم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل. ♫ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  

ضم٤مء ومٞمام ٓ ي٘مدر : واًمر  ♫ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف (.40/صـ:8) اًم٤ًمًمٙملم

ـْ قمٚمٞمف  يدقمق إُمقات أو همػمهؿ راضمًٞم٤م طمّمقل ُمٓمٚمقسمف ُمـ ضمٝمتٝمؿ, ومٝمذا  إٓ اهلل يمٛم

 (.31)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد................. ................. .ـها.. إًمخ.ذك أيمؼم

 .. ـها.اًمرضم٤مء واضم٥م. يـ قمغم أن  ٗم٤مق أئٛم٦م اًمد  اشم   ♫وٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم  -838

ىمٞم٦م.................. .................... .............. .. ..  (.831)صـ:اًمتحٗم٦م اًمٕمرا

ـ  ♫ىم٤ملو  -834 اخل٤مص٦م اعمت٘مرسملم  قيمؾ إٟمام هق ُمـ ُم٘م٤مُم٤متاًمت   أن   : وـم٤مئٗم٦م شمٔم

قاومؾ ويمذًمؽ ىمقهلؿ ذم أقمامل اًم٘مٚمقب وشمقاسمٕمٝم٤م يم٤محل٥م واًمرضم٤مء واخلقف سم٤مًمٜم   اهلل إمم

 ٗم٤مقهذه إُمق ر ومروض قمغم إقمٞم٤من سم٤مشم   مجٞمعسمؾ  وهذا والل ُمٌلم واًمِمٙمر وٟمحق ذًمؽ

 .(023/صـ:02)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.. ................. ................. ـها..أهؾ اإليامن

اهلل شمٕم٤ممم  وظمِمٞم٦م : أقمامل اًم٘مٚمقب ُمثؾ حم٦ٌم اهلل ورؾمقًمف♫وىم٤مل -833 

 ٗم٤مقواشم  ُمـ اإليامن يمام دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  يمٚمٝم٤م هل ورضم٤مئف وٟمحق ذًمؽ

 .(845 /صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.ـها.يتٗم٤موؾ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م شمٗم٤مواًل قمْمٞماًم  وهذه ,اًمًٚمػ

 ٚ ارتٛفايضدا٤ ادتُع بني 

 شمٕم٤ممم:  ىمقًمف :♫جديحمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜم   قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مل -835

أراد , [33إقمراف: ]ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃژ

ف وأن   اًمذٟمقب ُمـ ُمٙمر اهلل ُمـ أقمٔمؿ إُمـ قمغم أن   ٜمٌٞمفاًمت   هبذه أي٦م مج٦مػ سم٤مًمؽم  اعمّمٜم  

يًػم إمم  اعم١مُمـ وذًمؽ يرؿمد إمم أن   ُمـ رمح٦م اهلل يمذًمؽ اًم٘مٜمقط قطمٞمد يمام أن  اًمت   يٜم٤مذم

 ومال يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأمجع قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م يمام دل   اهلل سملم اخلقف واًمرضم٤مء

 ـها.ضم٤مٟم٥م اخلقف ومٞمٞم٠مس ُمـ روح اهلل.ٚم٥م ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مء ومٞم٠مُمـ ُمٙمر اهلل وٓ يٖم

 (.885)صـ:طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد ........... .................... ....................
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 ارتٛف َٔ اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل

 ژ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ   ھژشمٕم٤ممم:اهلل ىم٤مل  

 ۆژشمٕم٤ممم:ىمقًمف و .[82]اح٤مئدة:ژے ے ھ ھ ھژ: وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف[, 33]اح٤مئدة:

 گ گ گ گ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:[.05]إنٕم٤مم:ژۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ـ: ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦژوىم٤مل قمز وضمؾ: [,05]اًمزُمر:ژڳ ڳ ڳڳ  [.35]اًمرمح

 ژېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائژ: شمٕم٤مممىمقًمف و

[.30-31]اًمٜم٤مزقمـ٤مت:

ـْ َأِِب   ِل   َ  ,  ُهَرْيَرةقَم ـْ اًمٜمٌ  ذِم  ؾَمٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚم ُٝمْؿ اهللُ »ىَم٤مَل:  ♀قَم

ٌُُف ُُمَٕمٚم ٌؼ  , َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم
ِ
ٓ  فمِٚم ُف: اإِلَُم٤مُم اًمَٕم٤مِدُل, َوؿَم٤مب  َٟمَِم٠َم سمِِٕم٤ٌَمَدِة اهلل َٓ فمِؾ  إِ ذِم فمِٚم ِف َيْقَم 

ٌَة َذاُت  ىَم٤م قَمَٚمٞمِْف, َوَرضُمٌؾ َدقَمتُْف اُْمَرأ  اضْمتََٛمَٕم٤م قَمَٚمٞمِْف َوشَمَٗمر 
ِ
٤مضِمِد, َوَرضُماَلِن حَت٤َمسم ٤م ذِم اهلل ًَ َُمٜمِّْم٥ٍم اعَم

َٓ شَمْٕمَٚمَؿ ؿِماَمًُمُف َُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ  َق سمَِّمَدىَم٦ٍم وَم٠مظَْمَٗم٤مَه٤م طَمت ك   َومَج٤َمٍل وَمَ٘م٤مَل: إيِن  َأظَم٤مُف اهلَل, َوَرضُمٌؾ شَمَّمد 

شَيِٛمٞمٜمُُف, َوَرضُمٌؾ َذيَمَر اهلَل ظَم٤مًمِٞم٤ًم وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمٞمْٜم٤َمهُ 
٤مخلقف ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم٤ٌمدة وم. (0)

 ٤م شم٘مدم ُمـ إدًم٦م.واضم٦ٌم ًمف ؾمٌح٤مٟمف ح

 ... ... ..... .قمغم أنف واضم٥م أئٛم٦م اًمديـ ٗم٤مقاشم   ♫وٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم  -835 

ىمٞم٦م ........................... ............ ...... ......... ..  .(831)صـ:اًمتحٗم٦م اًمٕمرا

  :خٛف عبٛرٟ األٍٚ :ٚارتٛف ع٢ً أْٛاع 

 وهق ُمـ أقمٔمؿ واضم٤ٌمت اإليامن..وشم٘مرسًم٤م إًمٞمفظمقف اهلل شم٠مخًٝم٤م وشمٕمًٌدا ًمف وهق:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0140رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0384رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)



  
 ستب١ اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل 147

  ايجاْٞ:خٛف ايغض: 

هم٤مئ٥م  خي٤مف اإلٟم٤ًمن ُمـ همػم اهلل, ُمـ وصمـ, أو ـم٤مهمقت, أو ُمٞم٧م, أو وهق أنْ  

 يّمٞمٌف سمام يٙمره, وهذا ذك أيمؼم يٜم٤مذم اًمتقطمٞمد. أنْ 

 :ايجايح: خٛف املعص١ٝ 

٤مس, ومٝمذا حمرم وهق يؽمك اإلٟم٤ًمن ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ظمقوًم٤م ُمـ سمٕمض اًمٜم   وهق أنْ   

 ٟمقع ُمـ اًمنمك سم٤مهلل اعمٜم٤مذم ًمٙمامل اًمتقطمٞمد.

 : خٛف طبٝعٞ ايضابع: 

وهق اخلقف ُمـ قمدو, أو ؾمٌع, وٟمحق ذًمؽ, م٤م خيِمك ضره, ومٝمذا ضم٤مئز وٓ  

 يذم وم٤مقمٚمف.

 ستب١ اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل

  ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

٘مرة: ژڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: [.055]اًم

 ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

[.53]اح٤مئدة: ژ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

ـِ َُم٤مًمِؽ  ـْ َأنَِس سْم ِل   ٍ   قَم ٤مقَم٦ُم َي٤م  ♀, َأن  َرضُماًل ؾَم٠َمَل اًمٜمٌ   ً َُمَتك اًم

, ىَم٤مَل: 
ِ
َٓ ش هَل٤َمَُم٤م َأقْمَدْدَت »َرؾُمقَل اهلل َٓ َصْقٍم َو ـْ يَمثػِِم َصاَلٍة َو ىَم٤مَل: َُم٤م َأقْمَدْدُت هَل٤َم ُِم

٧ٌَْم »َصَدىَم٦ٍم, َوًَمِٙمٜم ل ُأطِم٥م  اهلَل َوَرؾُمقًَمُف, ىَم٤مَل:  ـْ َأطْمٌَ شَأن٧َْم َُمَع َُم
(0)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8543رىمؿ:(, وُمًٚمؿ )5000رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري)( 0)
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 ستب١ اهلل  األٚىل:أْٛاع: ع٢ًاحملب١  

 وهل أصؾ اإليامن واًمتقطمٞمد. 

 احملب١ يف اهلل،  :١ايجاْٝ 

وهل حم٦ٌم أنٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف وقم٤ٌمده اًمّم٤محللم, وحم٦ٌم ُم٤م حيٌف اهلل ُمـ إقمامل  

 وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م وهمػمه٤م, وهذه شم٤مسمٕم٦م عمح٦ٌم اهلل وُمٙمٛمٚم٦م هل٤م.

 ستب١ َع اهلل :١ايجايج 

وهل حم٦ٌم اعمنميملم ٔهلتٝمؿ, وأندادهؿ ُمـ ؿمجر وطمجر وسمنم وُمٚمؽ   

 اًمنمك وأؾم٤مؾمف. وهمػمه٤م, وهل أصؾ

 ستب١ طبٝع١ٝ ايضابع: 

ًمد. -0 وهل:    حم٦ٌم ؿمٗم٘م٦م ورمح٦م, يمٛمح٦ٌم  -8 حم٦ٌم إضمالل وإقمٔم٤مم, يمٛمح٦ٌم اًمقا

 حم٦ٌم ُمِم٤ميمٚم٦م واؾمتح٤ًمن, يمٛمح٦ٌم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس. -4 اًمقًمد.

 ام هق ُمـ ُم٘م٤مُم٤متقيمؾ إٟم  اًمت   وـم٤مئٗم٦م شمٔمـ أن  :    ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -830

قاومؾ ويمذًمؽ ىمقهلؿ ذم أقمامل اًم٘مٚمقب وشمقاسمٕمٝم٤م يم٤محل٥م سم٤مًمٜم   اهلل اخل٤مص٦م اعمت٘مرسملم إمم

هذه إُمق ر ومروض  سمؾ مجٞمع وهذا والل ُمٌلم ضم٤مء واخلقف واًمِمٙمر وٟمحق ذًمؽواًمر  

 .(023/صـ:02)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..... ...... ...... ـها..أهؾ اإليامن قمغم إقمٞم٤من سم٤مشمٗم٤مق

 وظمِمٞم٦م اهلل ورؾمقًمف : أقمامل اًم٘مٚمقب ُمثؾ حم٦ٌم♫وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -832

ً   يمٚمٝم٤م هل اهلل شمٕم٤ممم ورضم٤مئف وٟمحق ذًمؽ ٜم٦م ُمـ اإليامن يمام دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًم

ً   ٗم٤مقواشم   ...................  ـها..٤مس ومٞمٝم٤م شمٗم٤مواًل قمْمٞمامً يتٗم٤موؾ اًمٜم   ٚمػ وهذهاًم

 (.845/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى................ ................... ......... .........

 ف واضم٥م ذماشمٗم٤مق أئٛم٦م اًمديـ قمغم أن  ♫وٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم  -833

ىمٞم٦م..... ........................ ................... .........  (.831)صـ:اًمتحٗم٦م اًمٕمرا
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 االعتها١ْ ٚارتطٛع هلل عبخاْ٘ ٚتعاىل

.. واخلْمقع وآؾمتٙم٤مٟم٦م قم٤ٌمدة هلل قمز .:♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين  -851

 (.31)صـ: اًمدر اًمٜمْمٞمد........... ................... ......... ـها.وضمؾ سمال ظمالف. 

 ايضق٢

ـْ َأِِب ؾَمِٕمٞمدٍ  ِل   :ىَم٤مَل ◙قَم ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜمٌ  ذِم  ♀اْٟمَٓمَٚمَؼ َٟمَٗمٌر ُِم

 اًْمَٕمَرِب 
ِ
ـْ َأطْمَٞم٤مء وَم٤مؾْمَتَْم٤موُمقُهْؿ وَم٠َمبَْقا َأْن  ,ؾَمْٗمَرٍة ؾَم٤موَمُروَه٤م طَمت ك َٟمَزًُمقا قَمغَم طَملٍّ ُِم

ءٌ  ,ُيَْمٞم ُٗمقُهؿْ  َٓ َيٜمَْٗمُٕمُف َرْ  
ٍ
ء َٕمْقا ًَمُف سمُِٙمؾ  َرْ ًَ ًَمْق  :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ,وَمُٚمِدَغ ؾَمٞم ُد َذًمَِؽ احْلَل  وَم

 َٓ ءٌ َأتَْٞمُتْؿ َه١ُم ُف َأْن َيُٙمقَن قِمٜمَْد سَمْٕمِْمِٝمْؿ َرْ ـَ َٟمَزًُمقا ًَمَٕمٚم  ِذي ْهَط اًم   اًمر 
ِ
٤َم  :وَم٠َمتَْقُهْؿ وَمَ٘م٤مًُمقا  ,ء َي٤م َأهي 

ْهُط إِن  ؾَمٞم َدَٟم٤م ًُمِدغَ    ,اًمر 
ٍ
ء ـْ َرْ َٓ َيٜمَْٗمُٕمُف وَمَٝمْؾ قِمٜمَْد َأطَمٍد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم  

ٍ
ء وَمَ٘م٤مَل  ,َوؾَمَٕمٞمْٜم٤َم ًَمُف سمُِٙمؾ  َرْ

َْرىِمل .َٟمَٕمؿْ  :ُْمُٝمؿْ سَمٕمْ  َٕ ـْ َواَّلل ًَمَ٘مْد اؾْمَتَْمْٗمٜم٤َميُمْؿ وَمَٚمْؿ شُمَْمٞم ُٗمقَٟم٤م ,َواَّلل إيِن   ٍق  4َوًَمِٙم وَماَم َأن٤َم سمَِرا

ـْ اًْمَٖمٜمَؿِ  ,ًَمُٙمْؿ طَمت ك دَمَْٕمُٚمقا ًَمٜم٤َم ضُمْٕماًل  ٞمٍع ُِم
 :وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْتِٗمُؾ قَمَٚمْٞمِف َوَيْ٘مَرأُ  ,وَمَّم٤محَلُقُهْؿ قَمغَم ىَمٓمِ

ـْ قِمَ٘م٤ملٍ  4[8ًمٗم٤محت٦م: ]ژپ پپ پ ژ وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ َيْٛمٌِم َوَُم٤م سمِِف  ,وَمَٙم٠َمن اَم ُٟمِِمَط ُِم

٦ٌَمٌ  ِذي َص٤محَلُقُهْؿ قَمَٚمْٞمفِ  :ىَم٤مَل  ,ىَمَٚم ُٛمقا  :وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمؿْ  ,وَم٠َمْووَمْقُهْؿ ضُمْٕمَٚمُٝمْؿ اًم  ًِ ِذي  ,اىْم وَمَ٘م٤مَل اًم 

ِل   :َرىَمك ِذي يَم٤مَن وَمٜمَٜمُْٔمَر َُم٤م َي٠ْمُُمُرَٟم٤م ♀َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقا طَمت ك َٟم٠ْميِتَ اًمٜمٌ   ,وَمٜمَْذيُمَر ًَمُف اًم 

٤َم ُرىْمٞم٦َمٌ » :وَمَ٘م٤مَل  ,وَمَذيَمُروا ًَمفُ  ♀ وَمَ٘مِدُُمقا قَمغَم َرؾُمقِل اهلل  :صُمؿ  ىَم٤مَل  شَوَُم٤م ُيْدِريَؽ َأّن 

ٌُْتؿْ » سُمقا زِم َُمَٕمُٙمْؿ ؾَمْٝماًم  ,ىَمْد َأَص ُٛمقا َواْضِ ًِ   .(0)ش♀ وَمَْمِحَؽ َرؾُمقُل اهلل ,شاىْم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(, خمتًٍم 8810رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)8805رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)  ا
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َؿْمَجِٕمل  و ْٕ ـِ َُم٤مًمٍِؽ ا ـْ قَمْقِف سْم ٞم ٦ِم وَمُ٘مْٚمٜم٤َم َي٤م ◙قَم
, ىَم٤مَل: يُمٜم ٤م َٟمْرىِمل ذِم اجْل٤َمِهٚمِ

 يَمْٞمَػ شَمَرى ذِم َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل: 
ِ
ـْ ومِٞمِف »َرؾُمقَل اهلل ىَمك َُم٤م مَلْ َيُٙم َٓ سَم٠مَْس سم٤ِمًمر  اقْمِرُوقا قَمكَم  ُرىَم٤ميُمْؿ, 

كٌ  شِذْ
(0). 

ـْ ضَم٤مسمِرٍ و  , ◙قَم
ِ
ىَمك, وَمَج٤مَء آُل  ♀ىَم٤مَل: َّنَك َرؾُمقُل اهلل ـِ اًمر  قَم

ُف يَم٤مَٟم٧ْم قِمٜمَْدٟمَ   إِٟم 
ِ
: َي٤م َرؾُمقَل اهلل  َصغم  اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚم َؿ وَمَ٘م٤مًُمقا

ِ
ـِ طَمْزٍم إمَِم َرؾُمقِل اهلل ٤م قَمْٛمِرو سْم

ىَمك ـِ اًمر  ـَ اًْمَٕمْ٘مَرِب, َوإِٟم َؽ َّنَٞم٧َْم قَم َُم٤م », ىَم٤مَل: وَمَٕمَرُوقَه٤م قَمَٚمْٞمِف, وَمَ٘م٤مَل: ُرىْمَٞم٦ٌم َٟمْرىِمل هِب٤َم ُِم

ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع ُِمٜمُْٙمْؿ َأْن َيٜمَْٗمَع َأظَم٤مُه وَمْٚمٞمَٜمَْٗمْٕمفُ   .(8)شَأَرى سَم٠ْمؾًم٤م َُم

: إِٟم َؽ وقمـ  اًمِمٕمٌل قمـ ظم٤مرضم٦م سمـ اًمّمٚم٧م قمـ قمٛمف أنف ُمر  سم٘مقم وَم٠َمتَْقُه, وَمَ٘م٤مًُمقا

, ومَ  ضُمِؾ سمَِخػْمٍ ـْ قِمٜمِْد َهَذا اًمر  ضُمَؾ وَم٠َمتَْقُه سمَِرضُمٍؾ َُمْٕمُتقٍه ذِم اًْمُ٘مُٞمقِد, ضِمْئ٧َم ُِم ٤مْرِق ًَمٜم٤َم َهَذا اًمر 

ىَمُف, صُمؿ  شَمَٗمَؾ وَمٙمَ  اَم ظَمَتَٛمَٝم٤م مَجََع سُمَزا ِن صَماَلصَم٦َم َأج ٤مٍم هُمْدَوًة َوقَمِِمٞم ٦ًم, َويُمٚم  ٠َمن اَم ُأنِِْمَط وَمَرىَم٤مُه سم٠ُِمم  اًْمُ٘مْرآ

ـْ قِمَ٘م٤مٍل وَم٠َمقْمَٓمْقُه ؿَمْٞمًئ٤م, ومَ  ِل  ُِم ِل   ♀٠َمتَك اًمٜمٌ  : ♀وَمَذيَمَرُه ًَمُف, وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌ 

ـْ َأيَمَؾ سمُِرىْمٞم٦ٍَم سَم٤مـمٍِؾ, ًَمَ٘مْد َأيَمْٚم٧َم سمُِرىْمٞم٦ٍَم طَمؼٍّ »  .(4)شيُمْؾ وَمَٚمَٕمْٛمِري عَمَ

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم و ِل  ▲قَم ِف ذِم اعَمَرِض  ♀, َأن  اًمٜمٌ  ًِ يَم٤مَن َيٜمُْٗم٨ُم قَمغَم َٟمْٗم

يَمتِ  ِف ًمؼَِمَ
ًِ ُح سمِٞمَِد َٟمْٗم ًَ , َوَأُْم ـ  َذاِت, وَمَٚمام  صَمُ٘مَؾ يُمٜم٧ُْم َأنِْٗم٨ُم قَمَٚمْٞمِف هِبِ ٞمِف سم٤ِمعمَُٕمق 

ِذي َُم٤مَت ومِ َٝم٤ماًم 
(3)
 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8811رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)

 (.8033رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)

(, 0148رىمؿ: )واًمٚمٞمٚم٦م قمٛمؾ اًمٞمقم(, واًمٜم٤ًمئل ذم4381رىمؿ:: أظمرضمف أبقداود)صخٝح (4)

, وًمٞمس سمـ اًمّمٚم٧م روى قمٜمف اًمِمٕمٌلاوظم٤مرضم٦م سمف, (, ُمـ ـمريؼ اًمِمٕمٌل 800-801صـ:/5وأمحد )

ىم٤مل اسمـ أِب ظمٞمثٛم٦م: إذا روى  ومٞمف شمقصمٞمؼ ُمـ ُمٕمتؼم مهللا قمٛماَل سم٘م٤مقمدة ومالن ٓ يروي إٓ قمـ صم٘م٦م, 

    اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين وصححف ـها..اًمِمٕمٌل قمـ رضمؾ وؾمامه ومٝمق صم٘م٦م حيت٩م سمحديثف

 (.8180رىمؿ:)اًمّمحٞمح٦مذم

 (.8038رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5045رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (3)
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  ▲ٝم٤مقَمٜمْ و 
ِ
ـْ  ♀ىَم٤مًَم٧ْم: َأَُمَريِن َرؾُمقُل اهلل ىَمك ُِم ؽَمْ ًْ َأْو َأَُمَر َأْن ُي

اًمَٕملْمِ 
(0)
 . 

وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز اًمرىمك قمٜمد اضمتامع صمالصم٦م  :♫ىم٤مل احل٤مومظ-850

أو سمام  ,وسم٤مًمٚم٤ًمن اًمٕمرِب-8 .أن يٙمقن سمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم, أو سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف -0 ذوط:

 .. ـها.اًمرىمٞم٦م ٓ شم١مصمر سمذاهت٤م, سمؾ سمذات اهلل شمٕم٤ممم. يٕمت٘مد أن   وأنْ -4 يٕمرف ُمٕمٜم٤مه ُمـ همػمه.

 .(5045رىمؿ: -035/صـ:01)اًمٗمتح.................... .................... ...... . .

 ايضق١ٝ َٔ ايعني ٚاذت١ُ 

ـْ َأنَسٍ        وقَم
ِ
َص َرؾُمقُل اهلل ـْ » ♀ىَم٤مَل: َرظم  ىْمَٞم٦ِم ُِم ذِم اًمر 

شَواًمٜم ْٛمَٚم٦ماًمَٕملْمِ َواحلَُٛم٦ِم 
(8)
. 

: ٓ أقمٚمؿ ظمالوًم٤م ذم ضمقاز اًمرىمٞم٦م ُمـ اًمٕملم واحلٛم٦م, ♫ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم -858

وهل ًمدهم٦م اًمٕم٘مرب وؿمٌٝمٝم٤م, إذا رىمل سمٙمت٤مب اهلل وأؾمامئف, وُم٤م دمقز سمف اًمرىمٞم٦م سمف, ويم٤من 

 ذًمؽ سمٕمد ٟمزول اًمقضمع واًمٌالء وفمٝمقر اًمٕمٚم٦م واًمداء.

ُم٤م أص٤مب مل  شمّمديؼ اًم٘مدر, وأن   وإن يم٤من شمرك اًمرىمك قمٜمدهؿ أومْمؾ ح٤م ومٞمف ُمـ 

 .(050-055/صـ:04)اًمتٛمٝمٞمد........... ـها.ف ٓ يٕمدو رء ذم وىمتف.يٙمـ ًمٞمخٓمئ, وأن  

 ايضر ع٢ً َٔ أْهض ايضق١ٝ َٔ املتطببني 

ذم اًمرىمك  : وأمجٕمقا قمغم إسم٤مطم٦م اًمرىمك, وقمغم أن  ♫ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من -854

, ظمالوًم٤م عمـ أنٙمر ذًمؽ ُمـ اعمتٓمٌٌلم واعمح٤مُملمٗم٤مء, وُمـ يمؾ داء إذا أذن اهلل سمذًمؽ, اًمِم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.035رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5042رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.8035رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)
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♀وىمد رىمك اًمٜمٌل
(0)

, ورىمك همػمه
(8)

, وأُمر سم٤مًمرىمٞم٦م
(4)

, وهذا إمج٤مع اعمًٚمٛملم إذا 

 .(415/صـ:8)اإلىمٜم٤مع............. ـها.يم٤مٟم٧م اًمرىمك سمٙمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وسم٠مؾمامئف ويمٚمامشمف.

 ايتزاٟٚ ٚاعتخباب٘ َؾضٚع١ٝ 

ـِ   ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم يٍؽ قَم ٌِل   :ىَم٤مَل  ◙َذِ ٠َمُخقَن اًمٜم  ًْ َقْمَراَب َي ْٕ  ♀ؿَمِٝمْدُت ا

٤ٌَمَد » :َأقَمَٚمْٞمٜم٤َم طَمَرٌج ذِم يَمَذا َأقَمَٚمْٞمٜم٤َم طَمَرٌج ذِم يَمَذا وَمَ٘م٤مَل هَلُؿْ  َض احلَ اهلل َوَوَع  اهللقِم ـْ اىْمؽَمَ ٓ  َُم
َرَج إِ

ـْ قِمْرِض َأظِمٞمِف ؿَمٞمْئ٤ًم وَمَذاَك اًم ِذي طَمِرَج  َٓ َٟمَتَداَوى  اهلل َي٤م َرؾُمقَل  :وَمَ٘م٤مًُمقا  شُِم َهْؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم ضُمٜم٤َمٌح َأْن 

٤ٌَمدَ » :ىَم٤مَل  ٓ  اهلَ  اهللوَم٢ِمن   4اهلل شَمَداَوْوا قِم
ٓ  َوَوَع َُمَٕمُف ؿِمَٗم٤مًء إِ ٌَْح٤مَٟمُف مَلْ َيَْمْع َداًء إِ َي٤م  :ىَم٤مًُمقا  شَرمَ ؾُم

ٌُْد ىَم٤مَل  اهلل َرؾُمقَل  ـٌ  ظُمُٚمٌؼ »َُم٤م ظَمػْمُ َُم٤م ُأقْمِٓمَل اًْمَٕم ًَ شطَم
(3)
. 

ف ىمد يم٤من ُمـ ظمٞم٤مر هذه إُم٦م وؾمٚمٗمٝم٤م : واًمذي أىمقل سمف: إٟم  ♫ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم -853

وقمٚمامئٝم٤م ىمقم يّمؼمون قمغم إُمراض طمتك يٙمِمٗمٝم٤م اهلل, وُمٕمٝمؿ إـم٤ٌمء, ومٚمؿ يٕم٤مسمقا سمؽمك 

ُمـ شمرك آؾمؽمىم٤مء  َؼ اعمٕم٤مجل٦م, وًمق يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مجل٦م ؾمٜم٦م ُمـ اًمًٜمـ اًمقاضم٦ٌم ًمٙم٤من اًمذم ىمد حَلِ 

 (.803-802/صـ:5)اًمتٛمٝمٞمد......... ...... ...... ـها.واًمتداوي, وهذا ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمًدا ىم٤مًمف.

٤مسمٕملم مل يٙمقٟمقا ظمٚمً٘م٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت   وٕن   :♫وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -855

يتداوون, سمؾ ومٞمٝمؿ ُمـ اظمت٤مر اعمرض, يم٠مِب سمـ يمٕم٥م وأِب ذر, وُمع هذا ومٚمؿ يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ 

 .(853/صـ:83)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................ .................... ـها.اًمتداوي. شمرك

...................  ـها.وًم٧ًم أقمٚمؿ ؾم٤مًمًٗم٤م أوضم٥م اًمتداوي. :♫وىم٤مل -855

 .(553/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى......... ................... ......... ................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8038رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5045رىمؿ:, أظمرضمف اًمٌخ٤مري)▲رىمتف قم٤مئِم٦م  (0)

 (.8818رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5051رىمؿ:, أظمرضمف اًمٌخ٤مري)▲حلدي٨م قم٤مئِم٦م (8)

 (.035رىمؿ:(, وُمًٚمؿ )5042رىمؿ:, أظمرضمف اًمٌخ٤مري)▲حلدي٨م قم٤مئِم٦م (4)

 .(81رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد( وهق ذم4345 رىمؿ:)أظمرضمف ا سمـ ُم٤مضم٦م  (3)
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  :ٓبٝ٘ت 

وقمغم يمراهٞم٦م اًمرىمٞم٦م سمٖمػم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم مجٞمع  :♫ىمٓم٤منىم٤مل اسمـ  -850

.ـها.اًمٕمٚمامء
(0)
 (.415/صـ: 8)اإلىمٜم٤مع..................... ............. ................ 

 ٤مٝمومٞميم٤من م٤م يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م وًمٞمس  اًمرىمٞم٦م سمٖمػم يمت٤مب اهلل إنْ  :ا اهلل عٓ٘عف قاٍ أبٛ ايعباؼ

ء يم٤مٟم٧م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م أو  4حمٔمقر ُمـ ـمٚم٥م اجلـ واًمنمك سم٤مهلل ومٝمل ُمنموقم٦م ؾمقا

 وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م همػم ُمٗمٝمقُم٦م ومال دمقز   ُمـ إدقمٞم٦م, اًمٙمالم اعمٗمٝمقم

 :بػري نتاب اهلل ايضق١ٝ دٛاط َٚٔ األري١ ع٢ً 

َٕؿْمَجِٕمّك   ـِ َُم٤مًمٍِؽ ا ـْ قَمْقِف سْم  اجل٤َمِهِٚمٞم ٦ِم وَمُ٘مْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهللىَم٤مَل يُمٜم ٤م َٟمْرىِمك رِم  ◙قَم

كٌ »يَمْٞمَػ شَمَرى رِم َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل  ـْ ومِٞمِف ِذْ ىَمك َُم٤م مَلْ َيُٙم شاقْمِرُوقا قَمغَم  ُرىَم٤ميُمْؿ َٓ سَم٠مَْس سم٤ِمًمر 
(8)
.  

٤مٌن  ♀ىَم٤مًَم٧ْم يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل ▲قم٤مئِم٦م قمـو  ًَ ِإَذا اؿْمَتَٙمك ُِمٜم ٤م إِْٟم

َحُف سِمَٞمِٛمٞمٜمِِف صُمؿ  ىَم٤مَل  ًَ ٤مرِم َٓ ؿِمَٗم٤مَء إِٓ  ؿِمَٗم٤مُؤَك »َُم ٤ٌَمَس َرب  اًمٜم ٤مِس َواؿْمِػ َأن٧َْم اًمِم  َأْذِه٥ِم اًْم

شؿِمَٗم٤مًء َٓ ُيَٖم٤مدُِر ؾَمَ٘ماًم 
(4)
.  

 ١ُُٝ إسا ناْت َٔ غري ايكضإٓتعًٝل ايتَّ

اًمٕمٚمامء قمغم حتريؿ ًمٌس اًمتامئؿ إذا يم٤مٟم٧م ُمـ همػم اًم٘مرآن, واظمتٚمٗمقا إذا  َؼ ٗمَ اشم   -852

 (.483/صـ:0) ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م.............. ..................يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مرآن. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ٓسمـ قمٌد اًمؼم ًمٙمـ سمٖمػم ًمٗمٔم٦م مجٞمع وًمٕمٚمٝم٤م ذم ٟمًخ٦م قمٜمد اسمـ 802/صـ:5)اًمتٛمٝمٞمدهذه اًمٕم٤ٌمرة ذم (0)

 اًم٘مٓم٤من وم٤مهلل أقمٚمؿ.

٤ًٌمأظمرضمف ُمًٚمؿ. وشم٘مدم ( 8)  .ىمري

 (.8030رىمؿ:)(, وُمًٚمؿ5038رىمؿ:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري( 4)
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 الفصل الثاني

 نواقض التوحيد

عزّ  ايجاْٞ:ايؾضى باهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل.  ايٓاقض األٍٚ:

 ايجايح: .تهفري املؾضنني ايهافضٜٔ ايٛاضخني بايهفض

 ارتاَػ:حتغني رٜٔ املؾضنني.  ايضابع:.  اعتخالٍ احملضَات

نفض  ايغارؼ: االعتدفاف بؾعا٥ض ايزٜٔ ناملصخف ٚغريٙ. 

َٔ مل  ايجَّأَ: ايكا٥ًٕٛ بٛحز٠ األرٜإ. ايغابع:ايكا٥ًني باذتًٍٛ.  

ٜعتكز ٚدٛب ايٛادبات أٚ دخز ايٛادبات أٚ دخز ؽ٤ٞ َعًّٛ َٔ 

َّ ٖزٟ غري ايٓيب ايتَّاعع:ايزِّٜٔ بايطضٚص٠.  أفطٌ ♠اعتكار أ

بػض ؽ٤ٞ مما دا٤ ب٘  ايعاؽض:ٚأنٌُ ٚأحغٔ َٔ ٖزٜ٘. 

اذتهِ بػري َا  اذتارٟ عؾض:  ٚيٛ عٌُ ب٘. ♀ايٓيب

عتٗظا٤ بزٜٔ اهلل اال ايجَّاْٞ عؾض:أْظٍ اهلل يف بعض صٛصٙ. 

َّ بعض ايٓاؼ ال جيب ايجَّايح عؾضعبخاْ٘ أٚ عكاب٘.  : اعتكار أ

َّ٘ ٜغع٘ ارتضٚج َٔ ؽضٜعت٘ نُا ٚعع ارتطض  عًٝ٘ اتباع٘ ٚأ

: عب اهلل عبخاْ٘، ايضابع عؾض. ♠ارتضٚج عٔ ؽضٜع١ َٛع٢ 

ايغخض ايشٟ عٔ طضٜل  ارتاَػ عؾض:. ♠أٚ عب صعٛي٘ 

َّ  ايغارؼ عؾض:   ايؾٝاطني. ِٓذِٝ ايشٟ ٖٛ اعتكار أ ايتَّ

 ايهٛانب تزبض ٖشا ايهٕٛ.

 



  
 اْتفت املٛاْعال ٜهفض املعني إال إسا قاَت عًٝ٘ ايؾضٚط ٚ 155

 ال ٜهفض املعني إال إسا قاَت عًٝ٘ ايؾضٚط ٚاْتفت املٛاْع

سمـ طمٜمٌؾ(  )يٕمٜمل اإلُم٤مم أمحد هُ رَ ٗم  : ومٞم٘م٤مل: ُمـ يمَ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -853

واٟمتٗم٧م ُمقاٟمٕمف, وُمـ مل يٙمٗمره  ,ومٞمف ذوط اًمتٙمٗمػم دْت ف وضمِ ًمٞمؾ قمغم أن  اًمد   ٞم٤ممِ ٘مِ ٚمِ سمٕمٞمٜمف4 ومَ 

ُمع إـمالق ىمقًمف سم٤مًمتٙمٗمػم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمقم. واًمدًمٞمؾ  اف هذسمٕمٞمٜمف4 ومالٟمتٗم٤مء ذًمؽ ذم طم٘م  

 .(323 /صـ:08)جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.قمغم هذا إصؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع وآقمت٤ٌمر...

 الٜهفضإالبعز قٝاّ اذتذ١

اإليامن 4 سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم ؾمقاء واًمٙمٗمر: قمدم  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -851

اقمت٘مد ٟم٘مٞمْمف وشمٙمٚمؿ سمف أو مل يٕمت٘مد ؿمٞمئ٤م ومل يتٙمٚمؿ وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم ُمذه٥م أهؾ 

اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمذيـ جيٕمٚمقن اإليامن ىمقٓ وقمٛمال سم٤مًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر4 وىمقل ُمـ جيٕمٚمف 

ُمٞم٦م 4 أو ٟمٗمس اقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م يم٘مقل اجلٝمٛمٞم٦م وأيمثر إؿمٕمري٦م أو إىمرار اًمٚم٤ًمن يم٘مقل اًمٙمرا 

وم٢من ه١مٓء ُمع أهؾ احلدي٨م ومجٝمقر  4مجٞمٕمٝم٤م يم٘مقل وم٘مٝم٤مء اعمرضمئ٦م وسمٕمض إؿمٕمري٦م

اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٌٚمٞم٦م 4 وقم٤مُم٦م اًمّمقومٞم٦م 4 وـمقائػ ُمـ أهؾ اًمٙمالم 

ُمـ ُمتٙمٚمٛمل اًمًٜم٦م 4 وهمػم ُمتٙمٚمٛمل اًمًٜم٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م واخلقارج4 وهمػمهؿ : ُمتٗم٘مقن قمغم 

د ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ومٝمق يم٤مومر ؾمقاء يم٤من ُمٙمذسم٤م4 أو ُمرشم٤مسم٤م4 أو ُمـ مل ي١مُمـ سمٕم أن  

 .(20-25صـ:/81)جمٛمقع اًمٗمت٤موى... ـها.ُمٕمرو٤م4 أو ُمًتٙمؼما أو ُمؽمددا4 أو همػم ذًمؽ.

: وُمٜمٝمؿ ُمـ قم٤مداهؿ ومل يٙمٗمرهؿ4 ومٝمذا ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ 

قمٚمٞمف, ٓ إهل إٓ اهلل, ُمـ ٟمٗمل اًمنمك, وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ شمٙمٗمػم  ٧ْم ًم  سمام دَ  قع أجًْم٤م: مل ي٠مِت اًمٜم  

ـهاُمـ ومٕمٚمف, سمٕمد اًمٌٞم٤من إمج٤مقًم٤م.
(0)
 .(810صـ: /8)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذم اًمٜم٤مىمض اًمث٤مين ُمع ٟم٘مؾ اإلمج٤مع.اًمٙمالم ؾمٞم٠ميت  (0)
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وهق ذم ؾمٞم٤مق  :♫وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ طمًـ -850

٤مم حمٛمد سمـ قمٌد أي اإلُم-وأظمؼمهتؿ سمؼماءة اًمِمٞمخ, ٟمّمٞمحتف ًمٚمرضمٚملم:قمـ  إظم٤ٌمره

ف ٓ يٙمٗمر إٓ سمام أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ن  أُمـ هذا اعمٕمت٘مد واعمذه٥م و -♫اًمقه٤مب

ك إيمؼم واًمٙمٗمر سمآج٤مت اهلل ورؾمٚمف أو سمٌمء ُمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م شمٙمٗمػم وم٤مقمٚمف, ُمـ اًمنم  

ا ًمف ومٞمام وسمٚمقهمٝم٤م اعمٕمتؼم يمتٙمٗمػم ُمـ قمٌد اًمّم٤محللم ودقم٤مهؿ ُمع اهلل, وضمٕمٚمٝمؿ أندادً 

جمٛمع قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن, ويمؾ  :وهذا ,ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واإلهلٞم٦م,قمغم ظمٚم٘مفيًتح٘مف 

ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اعمذاه٥م اعم٘مٚمدة, يٗمردون هذه اعم٠ًمخ٦م, سم٤ٌمب قمٔمٞمؿ يذيمرون ومٞمف طمٙمٛمٝم٤م 

 .(350/صـ:  0) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م.... ـها..وُم٤م يقضم٥م اًمردة وي٘متْمٞمٝم٤م ويٜمّمقن قمغم اًمنمك

 اْ٘ ٚتعاىل:ايٓاقض األٍٚ: ايؾضى باهلل عبخ

﮵ ژ  شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل  ﮴  ﮳  ﮲  ٕنٕم٤مم: ژ﮶  ۓ ۓ   .             [22]ا

وىمقًمف  [.55]اًمزُمر:ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۇژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چژشمٕم٤ممم

  ھ   ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم: [.08]اح٤مئدة:ژڈ

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

 ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀژ وىمقًمف ضمؾ ضمالًمف: [.2]اًمزُمر: ژ    ﯁  ﯀ ﮾﮿

 [. 32]اًمٜم٤ًمء: ژھ ھ ے ہ ھ ھ

ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م هق ُمـ اعم٘م٤مٓت يمٗمر وُم٤م  :♫ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض -858

حت٘مٞمؼ هذا اًمٗمّمؾ ويمِمػ اًمٚمٌس ومٞمف  اقمٚمؿ أن   :يتقىمػ أو خيتٚمػ ومٞمف وُم٤م ًمٞمس سمٙمٗمر

يمؾ ُم٘م٤مًم٦م سطم٧م سمٜمٗمل   ذم هذا أن  لم  واًمٗمّمؾ اًمٌَ  ع وٓ جم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمفُمقرده اًمنم  

اًمرسمقسمٞم٦م أو اًمقطمداٟمٞم٦م أو قم٤ٌمدة أطمد همػم اهلل أو ُمع اهلل ومٝمل يمٗمر يمٛم٘م٤مًم٦م اًمدهري٦م وؾم٤مئر 
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ّم٤مرى واح٤مٟمقي٦م وأؿم٤ٌمهٝمؿ ُمـ اًمّم٤مسمئلم واًمٜم   ,ومرق أصح٤مب آصمٜملم ُمـ اًمديّم٤مٟمٞم٦م

جقم و اًمِمٞمٓم٤من أو اًمِمٛمس أو اًمٜم  واعمجقس واًمذيـ أذيمقا سمٕم٤ٌمدة إوصم٤من أو اعمالئٙم٦م أ

ً  أو اًمٜم   قدان وهمػمهؿ مـ ٤مر أو أطمد همػم اهلل ُمـ ُمنميمل اًمٕمرب وأهؾ اهلٜمد واًمّملم واًم

ٜم٤مؾمخ ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٓمٞم٤مرة ٓ يرضمع إمم يمت٤مب ويمذًمؽ اًم٘مراُمٓم٦م وأصح٤مب احلٚمقل واًمت  

ف همػم طمل أو أن  ف اقمت٘مد وًمٙمٜم   ,ووطمداٟمٞمتف, ُمـ اًمرواومض ويمذًمؽ ُمـ اقمؽمف سم٢مٓهٞم٦م اهلل

ا أو ُمتقًمد ُمـ ؿمئ ا أو ص٤مطم٦ٌم أو واًمدً ف حمدث أو ُمّمقر أو ادقمك ًمف وًمدً همػم ىمديؿ وأن  

ه أو ُمدسمرً ص٤مٟمٕمً  ث٧ٌم همػمه أو أ٤م ىمدياًم ذم إزل ؿمٞمئً  فُ ٕمَ ُمَ  أو أن   فُ ٜمْ أو يم٤مئـ قمَ  ا ٤م ًمٚمٕم٤ممل ؾمقا

 (.828/صـ:8) اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمكـها..ف يمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملمهمػمه ومذًمؽ يمٚم  

اًمنمك سم٤مهلل أقمٔمؿ ذٟم٥م  : اقمٚمؿ رمحؽ اهلل, أن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -854

 .ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژقميص اهلل سمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ِحٞمَحلْمِ َوذِم  ْٟم٥ِم َأقْمَٔمؿُ : ♀َأن ُف  اًمّم  ا » :ىَم٤مَل  ؾُمِئَؾ: َأي  اًمذ   ٟمِدًّ
ِ ِ
َأْن دَمَْٕمَؾ َّلل

شَوُهَق ظَمٚمََ٘مَؽ 
(0)
وىم٤مل  .ژۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈژاعمثؾ, ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :واًمٜمد .

ـْ  ژ  ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ژشمٕم٤ممم:  ومٛم

ف قمز وضمؾ ُمـ اإلهلٞم٦م واًمرسمقسمٞم٦م وم٘مد يمٗمر سم٢ممج٤مع ٘م  ف ومٞمام يًتحِ ا ُمـ ظمٚم٘مِ ٟمدًّ  ضمٕمؾ هلل

 .(22/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............................. ................ ـها..إُم٦م

ـْ ♫وىم٤مل -853 ٗم٤مق ٌٞملم أرسم٤مسًم٤م وم٘مد يمٗمر سمٕمد إؾمالُمف سم٤مشم  اتذ اعمالئٙم٦م واًمٜم   : ومٛم

 .(803/صـ:4)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............................. ................ ـها.اعمًٚمٛملم.

ف يرزىمف, أو يً٘مط إٟم   :: سمؾ ُمـ همال ذم أطمد ُمـ اعمِم٤ميخ, وىم٤مل♫وىم٤مل -855

ٌل ف ُمًتٖمـ قمـ ذيٕم٦م اًمٜم  ؿمٞمخف أومْمؾ ُمـ اًمٜمٌل, أو أن   قمٜمف اًمّمالة, أو أن  

أطمًدا ُمـ  , أو أن  ♀ًمف إمم اهلل ـمريً٘م٤م همػم ذيٕم٦م اًمٜمٌل  , وإن  ♀

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .◙سمـ ُمًٕمقدا( ُمـ طمدي٨م 25رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)3300رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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ٗم٤مر يمام يم٤من اخلي ُمع ُمقؾمك, ويمؾ ه١مٓء يمُ  ♀ٌل اعمِم٤ميخ يٙمقن ُمع اًمٜم  

 .................... ـها.ىمت٤مهلؿ سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم, وىمتؾ اًمقاطمد اعم٘مدور قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ. جي٥ُم 

 .(305/صـ:82)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ............. .................... ....................

٤محللم4 ٕضمؾ ـمٚم٥م احل٤مضم٤مت ٤م زي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم  : وأُم  ♫وىم٤مل -855

قم٤مء أو اًمّمالة قمٜمد ىمٌقرهؿ اًمد   ُمٜمٝمؿ, أو دقم٤مئٝمؿ واإلىم٤ًمم هبؿ قمغم اهلل, أو فمـ أن  

 ـها.ٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم.أومْمؾ ُمٜمف ذم اعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت, ومٝمذا والل وذك وسمدقم٦م سم٤مشم  

 .(300/صـ:00)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ............. .................... ....................

ـْ  ك أنْ : وُمـ اًمنم  ♫وىم٤مل -850 يًتٖمٞم٨م ذم  يدقمق اًمٕمٌد همػم اهلل, يمٛم

ك اًمذي هذا ُمـ اًمنم   وم٢من   4...اعمخ٤موف وإُمراض واًمٗم٤مىم٤مت سم٤مُٕمقات واًمٖم٤مئٌلم

 .(553/صـ:00)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............. ـها.ٗم٤مق اعمًٚمٛملم.ُمف اهلل ورؾمقًمف سم٤مشم  طمر  

اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب ي٘م٣م يمثػم ُمـ طمقائجٝمؿ سم٤مًمدقم٤مء  : إن  ♫وىم٤مل -852

قمٜمد إصٜم٤مم, وقمٜمد ت٤مصمٞمؾ اًم٘مديًلم, وإُم٤ميمـ اًمتل يٕمٔمٛمقّن٤م4 وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م طمرام ذم 

ُمثؾ ذًمؽ ؾمقغ هلؿ هذا اًمٗمٕمؾ اعمحرم سم٢ممج٤مع  زُمـ اإلؾمالم, ومٝمؾ ي٘مقل ُمًٚمؿ: إن  

 .(008/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..... ................. ................. ـها.اعمًٚمٛملم.

٤م يم٤من أو همػمه, ومٝمق ُمـ ٤م ؾم١مال اعمٞم٧م, واًمٖم٤مئ٥م, ٟمٌٞمًّ : وأُم  ♫ىم٤ملو -853

ٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, مل ي٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف, وٓ رؾمقًمف, وٓ ومٕمٚمف اعمحرُم٤مت اعمٜمٙمرة, سم٤مشم  

, ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ٓ اؾمتحًٜمف أطمدٌ ٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وأطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, وٓ اًمت  

ا ُمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤من ي٘مقل إذا ٟمزًم٧م سمف أطمدً  وم٢من   4وهذا م٤م يٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم

رةشمِ 
(0)

٤م ذم طمًٌؽ, أو اىمض , أو قمرو٧م ًمف طم٤مضم٦م, عمٞم٧م: ي٤م ؾمٞمدي, ي٤م ومالن, أنَ 

 طم٤مضمتل, يمام ي٘مقًمف سمٕمض ه١مٓء اعمنميملم, عمـ يدقمقّنؿ ُمـ اعمقشمك, واًمٖم٤مئٌلم, وٓ أطمدٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم شمٗمًػمه٤م. (0)
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 .... ـها.إنٌٞم٤مء.سمٕمد ُمقشمف, وٓ سمٖمػمه ُمـ  ♀سم٤مًمٜمٌلح٤مسم٦م اؾمتٖم٤مث ُمـ اًمّم  

 .(440/صـ:0)آؾمتٖم٤مصم٦م.................... .................... ...................

ُمـ واؾمٓم٦م ذم ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع  ف ٓ سمد  أن   :: وإن أراد سم٤مًمقاؾمٓم٦م♫ىم٤ملو -801

يٙمقن واؾمٓم٦ًم ذم رزق اًمٕم٤ٌمد وٟمٍمهؿ وهداهؿ4 ي٠ًمخقٟمف ذًمؽ  ودومع اعمْم٤مر ُمثؾ: أنْ 

ك اًمذي يمٗمر اهلل سمف اعمنميملم4 طمٞم٨م اتذوا ُمـ ويرضمقن إًمٞمف ومٞمف, ومٝمذا ُمـ أقمٔمؿ اًمنم  

.. ومٛمـ ضمٕمؾ اعمالئٙم٦م .٤مومع وجيتٜمٌقن اعمْم٤مردون اهلل أوًمٞم٤مء وؿمٗمٕم٤مء4 جيتٚمٌقن هبؿ اعمٜمَ 

 ٝمؿ ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر, ُمثؾ أنْ وإنٌٞم٤مء وؾم٤مئط يدقمقهؿ ويتقيمؾ قمٚمٞمٝمؿ, وي٠ًمخ

اًمٗم٤مىم٤مت, ومٝمق يم٤مومر  ي٠ًمخٝمؿ همٗمران اًمذٟم٥م, وهداي٦م اًم٘مٚمقب, وشمٗمري٩م اًمٙمروب, وؾمد  

 .(083-084/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى ........ ................... ـها.سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم.

اعمٓمٚم٘م٦م : يمام مل يذيمر أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء دقم٤مء همػم اهلل, وآؾمتٕم٤مٟم٦م ♫ىم٤ملو -800

دقم٤مء همػم اهلل يمٗمر4 وهلذا مل يٜم٘مؾ دقم٤مء أطمد ُمـ اعمقشمك  وم٢من   4...سمٖمػمه ذم طم٤مل ُمـ إطمقال

ً   واًمٖم٤مئٌلم ٓ إنٌٞم٤مء وٓ همػمهؿ قمـ أطمدٍ  ام ذيمره سمٕمض ٚمػ وأئٛم٦م اًمٕمٚمؿ, وإٟم  ُمـ اًم

 .(430/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى......... ـها.ـ ًمٞمس ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ اعمجتٝمديـ.اعمت٠مظمريـ م  

: وًمٙمـ ُمـ ôقمٌداًمقه٤مب ومحد سمـ ٟم٤مسوىم٤مل أبٜم٤مء اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ  -808

ـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ اعمقشمك, وآؾمتٖم٤مصم٦م  :٤م ذم هذه إزُم٤منأقمٔمؿ أنقاقمف, وأيمثره وىمققمً 

وهذا أصؾ ذك اًمٕم٤ممل, يمام ذيمره اعمٗمنون, قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم,  4هبؿ, واًمتقضمف إًمٞمٝمؿ

ـ ىمقم ٟمقح ] ٟمقح ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ :طمٙم٤مي٦م قم

هذه أؾمامء رضم٤مل ص٤محللم ذم ىمقم ٟمقح, ومٚمام ُم٤مشمقا, قمٙمٗمقا قمغم ىمٌقرهؿ, صمؿ ـم٤مل  إن  [  84

, ذم شمٗمًػم ؾمقرة ٟمقحصحٞمحفقمٚمٞمٝمؿ إُمد ومٕمٌدوهؿ, يمام ذيمر اًمٌخ٤مري ذم
(0)
ويمام  ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم. (0)
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ف أن   :اًمذي ىمٌٚمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف يمام أن   ...ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿذيمر همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, واهلل 

 .(811-033/صـ:  0) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م........... ـها..ُمـ اًمنمك إيمؼم

وهق ذم ؾمٞم٤مق  :♫وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ طمًـ -804

٤مم حمٛمد سمـ قمٌد أي اإلُم-وأظمؼمهتؿ سمؼماءة اًمِمٞمخ, ٟمّمٞمحتف ًمٚمرضمٚملم:قمـ  إظم٤ٌمره

ٓ يٙمٗمر إٓ سمام أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم  فن  أُمـ هذا اعمٕمت٘مد واعمذه٥م و -♫اًمقه٤مب

ك إيمؼم واًمٙمٗمر سمآج٤مت اهلل ورؾمٚمف أو سمٌمء ُمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م شمٙمٗمػم وم٤مقمٚمف, ُمـ اًمنم  

ا ًمف ومٞمام وسمٚمقهمٝم٤م اعمٕمتؼم يمتٙمٗمػم ُمـ قمٌد اًمّم٤محللم ودقم٤مهؿ ُمع اهلل, وضمٕمٚمٝمؿ أندادً 

ٕمٚمؿ واإليامن, ويمؾ جمٛمع قمٚمٞمف أهؾ اًم :وهذا ,ُمـ اًمٕم٤ٌمدات واإلهلٞم٦م,يًتح٘مف قمغم ظمٚم٘مف

ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اعمذاه٥م اعم٘مٚمدة, يٗمردون هذه اعم٠ًمخ٦م, سم٤ٌمب قمٔمٞمؿ يذيمرون ومٞمف طمٙمٛمٝم٤م 

 .(350/صـ: 0) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م.... ـها..وُم٤م يقضم٥م اًمردة وي٘متْمٞمٝم٤م ويٜمّمقن قمغم اًمنمك

 : إذا شمٌلم ذًمؽ, وم٤مقمٚمؿ أن  ♫وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف قمٚمٞمف -803

ُمـ سف ؿمٞمًئ٤م ُمـ ٟمققمل اًمدقم٤مء ًمٖمػم اهلل ومٝمق ُمنمك, وًمق ىم٤مل:  اًمٕمٚمامء أمجٕمقا قمغم أن  

إذ ذط اإلؾمالم ُمع اًمتٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم 4 ٓ إهل إٓ اهلل, حمٛمد رؾمقل اهلل, وصغم وص٤مم

ـْ  أنْ  ٚمٗمظ شمَ  ٝم٤مدشملم وقمٌد همػم اهلل ُم٤م أتك هبام طم٘مٞم٘م٦م, وإنْ ك سم٤مًمِم  تَ أَ  ٓ يٕمٌد إٓ اهلل, ومٛم

ٚمٗمظ هبام ٓ يٙمٗمل ذم , يم٤مًمٞمٝمقد اًمذيـ ي٘مقًمقن: ٓ إهل إٓ اهلل وهؿ ُمنميمقن, وجمرد اًمت  هبام

 .(020)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد.... ـها.اإلؾمالم سمدون اًمٕمٛمؾ سمٛمٕمٜم٤ممه٤م واقمت٘م٤مده إمج٤مقًم٤م.

ُمـ ىم٤مل: ٓ إهل إٓ اهلل, وهق ُمنمك  : وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن  ♫وىم٤مل -805

 .(003)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد.... ................. ـها.ي٠ميت سم٤مًمتقطمٞمد.ف ي٘م٤مشمؾ طمتك أن  

ذر وهمػم سمح واًمٜم  قم٤مء واًمذ  ومٜم٘مقل: اًمد   ♫ىم٤مل اًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مسو -805

ـْ  ُمع اهلل همػمه ذم هذه إومٕم٤مل ومٝمق ُمنمك يم٤مومر,  أذكَ  ذًمؽ, طمؼ اهلل قمغم قم٤ٌمده, ومٛم

ف ُمًٚمؿ4 وهذا جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل, وصغم وص٤مم, وزقمؿ أن   وإنْ 

 .(440صـ:/01)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م........ ـها..اًمٕمٚمؿ, ٓ اظمتالف ذم ذًمؽ
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ومجٞمع اًمٕمٚمامء ذم يمت٥م اًمٗم٘مف,  :♫وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ-800

 :ىم٤مل يذيمرون ُمـ أنقاع اًمٙمٗمر واًمردة: اًمنمك, إمم أنْ يذيمرون طمٙمؿ اعمرشمد, وأول ُم٤م 

يمؾ ُمـ ومٕمؾ اًمٞمقم ذًمؽ قمٜمد هذه اعمِم٤مهد ومٝمق ُمنمك يم٤مومر سمال ؿمؽ, سمدًٓم٦م  :ومٜم٘مقل

ف مل ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ مـ يٜمت٥ًم إمم اإلؾمالم, أن   أن   اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع4 وٟمحـ ٟمٕمٚمؿُ 

ف ُمـ قمـ اهلل هم٤مي٦م اإلسمٕم٤مد, وأن   ذًمؽ يٌٕمد قا أن  ٛمُ ٚمِ يقىمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ إٓ اجلٝمؾ, ومٚمق قمَ 

اًمنمك اًمذي طمرُمف اهلل, مل ي٘مدُمقا قمٚمٞمف, ومٙمٗمرهؿ مجٞمع اًمٕمٚمامء, ومل يٕمذروهؿ سم٤مجلٝمؾ, 

 .................... ـها.ؿ ضمٝم٤مل.ّٕن   4ه١مٓء ُمٕمذورون يمام ي٘مقل سمٕمض اًمْم٤مًملم: إن  

 .(313 -318 صـ:/01)اًمٜمجدي٦ماًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م ............ ....................

اًمٙمت٤مب  وم٤مُٕمر اًمذي دل  : ♫ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أب٤م سمٓملمو -802

ـْ واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف أن   ارشمٙم٥م  ف يمٗمر, ُمثؾ اًمنمك سمٕم٤ٌمدة همػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف, ومٛم

ذم يمٗمره, وٓ سم٠مس سمٛمـ حت٘م٘م٧م ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ  قع, أو طمًٜمف ومٝمذا ٓ ؿمؽ  ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذا اًمٜم  

وأقمٔمؿ أنقاع اًمٙمٗمر اًمنمك سمٕم٤ٌمدة همػم اهلل, وهق ..شم٘مقل يمٗمر ومالن هبذا اًمٗمٕمؾ. ذًمؽ أنْ 

  .(584صـ: /5: )جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ اًمٜمجدي٦م............ ـها..يمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم

  خامت١: 

ذك   ...:♫قال إنام اإلئمة صوخ اإلشالم  :شمٕمريػ اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م 

ـْ .ذم اًمرسمقسمٞم٦م  سم٢مطمداث جيٕمؾ احلٞمقان ُمًت٘ماًل  .....ومٝمق إصم٤ٌمت وم٤مقمؾ ُمًت٘مؾ همػم اهلل يمٛم

ٗمقس أو اعمالئٙم٦م أو همػم قل أو اًمٜم  ٘مُ ومٕمٚمف وجيٕمؾ اًمٙمقايم٥م أو إضم٤ًمم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو اًمٕمُ 

 4احلقادث قمـ اًمٗم٤مقمؾذًمؽ ُمًت٘ماًل سمٌمء ُمـ إطمداث ومٝم١مٓء طم٘مٞم٘م٦م ىمقهلؿ شمٕمٓمٞمؾ 

يمؾ ُم٤م يذيمروٟمف ُمـ ومٕمؾ هذه اًمٗم٤مقمالت أُمر طم٤مدث يٗمت٘مر إمم حمدث يتؿ سمف إطمداصمف  وم٢من  

ًمف ُمـ واضم٥م يتؿ سمف وضمقده ويمؾ ُم٤م ؾمقى اخل٤مًمؼ اًم٘مديؿ اًمقاضم٥م  وأُمر مٙمـ ٓ سمد  

ومجٝمقر , اًمقضمقد سمٜمٗمًف ُمٗمت٘مر إمم همػمه ومال يتؿ سمف طمدوث طم٤مدث وٓ وضمقد مٙمـ

اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء ورسمف  يمٝم٤م ُمـ هذا اًمقضمف سمؾ يم٤مٟم٧م ُم٘مرة سم٠من  اًمٕمرب مل يٙمـ ذ
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٤مين يتْمٛمـ إول ُمـ قع اًمث  قطمٞمد ذم اًمٜم  وم٢مصم٤ٌمت اًمت   ٤4مينقع اًمث  ام يم٤من ُمـ اًمٜم  وُمٚمٞمٙمف وإٟم  

 .(431/صـ:0)العقل والنقل ةرء تعارض...... ....................... ................. ـها..همػم قمٙمس

يمام ىم٤مل  ,جيٕمؾ ًمٖمػمه ُمٕمف شمدسمػًما ُم٤م سم٠منْ  :ذك ذم رسمقسمٞمتفسم٘مقًمف:  ♫ فُ ومَ قمر  و 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئژ :ؾمٌح٤مٟمف

ٔي٦م ژ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ؿ وٌملم ؾمٌح٤مٟمف أّن   4[88] ؾم٠م ا

 ًٓ وُمـ  ,وٓ يٕمٞمٜمقٟمف قمغم ُمٚمٙمف ,وٓ ينميمقٟمف ذم رء ُمـ ذًمؽ ,ٓ يٛمٚمٙمقن ذرة اؾمت٘مال

 ـها..وم٘مد اٟم٘مٓمٕم٧م قمالىمتف ,مل يٙمـ ُم٤مًمًٙم٤م وٓ ذيًٙم٤م وٓ قمقًٟم٤م

ط اعمًت٘مٞمؿ  .(885/صـ:8)إىمتْم٤مء اًمٍما

ذك يتٕمٚمؼ سمذات اعمٕمٌقد  :)إول( :: اًمنمك ذيم٤من♫وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  

يم٤من ص٤مطمٌف يٕمت٘مد  وإنْ  ,وذك ذم قم٤ٌمدشمف وُمٕم٤مُمٚمتف: )اًمث٤مين( .وأؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف

 . وٓ ذم أومٕم٤مًمف ,وٓ ذم صٗم٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف ٓ ذيؽ ًمف ذم ذاشمفف أن  

 :ْٛعإ - ايضبٛب١ٝ ٚاألمسا٤ ٚايصفاتأٟ يف - ٚايؾضى األٍٚ

ذك اًمتٕمٓمٞمؾ :أطمدمه٤م 
(0)
 :يمنمك ومرقمقن إذ ىم٤مل ,وهق أىمٌح أنقاع اًمنمك :

 ڑ ڑژ :ف ىم٤مل هل٤مُم٤منوىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼمًا قمٜمف أن   .[ 84 :] اًمِمٕمراءژ ڦ ڦ ڦژ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

ومٙمؾ ُمنمك ُمٕمٓمؾ  :وم٤مًمنمك واًمتٕمٓمٞمؾ ُمتالزُم٤من, [40 - 45 :هم٤مومر ]ژں ڱ

ا سمؾ يٙمقن اعمنمك ُم٘مرًّ  ,ًمٙمـ اًمنمك ٓ يًتٚمزم أصؾ اًمتٕمٓمٞمؾ ,ويمؾ ُمٕمٓمؾ ُمنمك

ك وىم٤مقمدشمف اًمتل اًمنم   وأصُؾ , اًمتقطمٞمد طمؼ   ُمٕمٓمٌؾ  فُ وًمٙمٜم   ,سم٤مخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف وصٗم٤مشمف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمع أن  اًمنمك طم٘مٞم٘متف شمًقي٦م همػم اهلل سم٤مهلل واًمتٕمٓمٞمؾ يمام هق احل٤مل ذم  ٤ميمقن اًمتٕمٓمٞمؾ ذيمً  (0)

ومٝمق أث٧ٌم ًمٜمٗمًف اًمرسمقسمٞم٦م صمؿ ضمحد 4 [ 84] اًمِمٕمراء:  ژڦ ڦ ڦژومرقمقن ُمـ اإلٟمٙم٤مر سم٘مقًمف 

 رسمقسمٞم٦م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٙم٤من ذك اًمتٕمٓمٞمؾ واهلل اعمقومؼ. 
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  .شمٕمٓمٞمؾ اعمّمٜمقع قمـ ص٤مٟمٕمف وظم٤مًم٘مف -0 : وهق صمالصم٦م أىم٤ًمم, اًمتٕمٓمٞمؾيرضمع إًمٞمٝم٤م هق 

          .سمتٕمٓمٞمؾ أؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ,ؾمٌح٤مٟمف قمـ يمامًمف اعم٘مدس وشمٕمٓمٞمؾ اًمّم٤مٟمع-8

 .قطمٞمدوشمٕمٓمٞمؾ ُمٕم٤مُمٚمتف قمام جي٥م قمغم اًمٕمٌد ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمت   -4

ظم٤مًمؼ وخمٚمقق  ُم٤م صمؿ   :وُمـ هذا ذك ـم٤مئٗم٦م أهؾ وطمدة اًمقضمقد اًمذيـ ي٘مقًمقن 

  .اخلٚمؼ اعمِمٌف سمؾ احلؼ اعمٜمزه هق قملمُ  ,وٓ ه٤مهٜم٤م ؿمٞمئ٤من

سمؾ  ,ف مل يٙمـ ُمٕمدوًُم٤م أصاًل وأن   ,اًمٕم٤ممل وأبديتف اعمالطمدة اًم٘م٤مئٚملم سم٘مدمِ  كُ وُمٜمف ِذ  

واحلقادث سم٠مهه٤م ُمًتٜمدة قمٜمدهؿ إمم أؾم٤ٌمب ووؾم٤مئط اىمتْم٧م  ,مل يزل وٓ يزال

  .ٗمقس٤م سم٤مًمٕم٘مقل واًمٜم  قَّن ويًٛم   ,إجي٤مده٤م

ؾ أؾمامء اًمرب شمٕم٤ممم وأوص٤مومف وأومٕم٤مًمف ُمـ همالة اجلٝمٛمٞم٦م وُمـ هذا ذك ُمـ قمٓم   

اًمذات  إذ يمامل ,سمؾ ضمٕمٚمقا اعمخٚمقق أيمٛمؾ ُمٜمف ,ومٚمؿ يثٌتقا ًمف اؾماًم وٓ صٗم٦مً  ,واًم٘مراُمٓم٦م

  سم٠مؾمامئٝم٤م وصٗم٤مهت٤م.

  :- َٔ ايؾضى يف ايضبٛب١ٝ ٚاألمسا٤ ٚايصفات - ايٓٛع ايجاْٞ

  :ومل يٕمٓمؾ أؾمامءه وصٗم٤مشمف ورسمقسمٞمتف ,اًهًل آظمرذك ُمـ ضمٕمؾ ُمٕمف 

يمنمك اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ ضمٕمٚمقه صمالصم٦مً   
(0)
 .وأُمف اًهًل  ,ومجٕمٚمقا اعمًٞمح اًهًل  ,

وطمقادث  ,وُمـ هذا ذك اعمجقس اًم٘م٤مئٚملم سم٢مؾمٜم٤مد طمقادث اخلػم إمم اًمٜمقر 

  .اًمنم إمم اًمٔمٚمٛم٦م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذح اًمٓمح٤موي٦مذم ♫ًمٕمزذك اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمنمك ذم اًمرسمقسمٞم٦م, ىم٤مل اسمـ أِب ا (0)

وم٢مّنؿ مل يثٌتقا ًمٚمٕم٤ممل صمالصم٦م أرسم٤مب يٜمٗمّمؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ  4ّم٤مرى اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمتثٚمٞم٨م٤م اًمٜم (: وأُم  44)صـ:

ص٤مٟمع اًمٕم٤ممل واطمد, وي٘مقًمقن سم٤مؾمؿ إب وآسمـ وروح اًم٘مدس إهل  سمٕمض, سمؾ ُمتٗم٘مقن قمغم أن  

 ـها.واطمد.
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٤م وأّن   ,احلٞمقان هق اًمذي خيٚمؼ أومٕم٤مل ٟمٗمًف وُمـ هذا ذك اًم٘مدري٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من   

  .وهلذا يم٤مٟمقا ُمـ أؿم٤ٌمه اعمجقس ,حتدث سمدون ُمِمٞمئ٦م اهلل وىمدرشمف وإرادشمف

ـ هذا ذك    چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦژوُم

٘مرةژڇ ڇ چ چ  ,حيٞمل ويٛمٞم٧م سمزقمٛمف ,ا هللومٝمذا ضمٕمؾ ٟمٗمًف ٟمدًّ 4 [ 852 :]اًٌم

شم٘مدر قمغم اإلشمٞم٤من سم٤مًمِمٛمس ُمـ  ؽ أنْ ـمرد ىمقًمِ  وم٠مخزُمف إسمراهٞمؿ أن   ,يمام حيٞمل اهلل ويٛمٞم٧م

ًُم٤م  ,همػم اجلٝم٦م اًمتل ي٠ميت هب٤م اهلل ُمٜمٝم٤م ًٓ يمام زقمؿ سمٕمض أهؾ اجلدل سمؾ إًمزا وًمٞمس هذا اٟمت٘م٤م

 .٤ميم٤من طم٘مًّ  ًمٞمؾ إنْ قمغم ـمرد اًمد  

وجيٕمٚمٝم٤م أرسم٤مسًم٤م ُمدسمرًة ُٕمر  ,وُمـ هذا ذك يمثػم مـ ينمك سم٤مًمٙمقايم٥م اًمٕمٚمقي٤مت 

 .يمام هق ُمذه٥م ُمنميمل اًمّم٤مسمئ٦م وهمػمهؿ ,هذا اًمٕم٤ممل

  .٤مر وهمػمهؿوُمـ هذا ذك قم٤ٌمد اًمِمٛمس وقم٤ٌمد اًمٜم   

وُمٜمٝمؿ ُمـ يزقمؿ أنف أيمؼم  ,وُمـ ه١مٓء ُمـ يزقمؿ أن ُمٕمٌقده هق اإلهل قمغم احل٘مٞم٘م٦م

ٌتؾ إًمٞمف ف إذا ظمّمف سمٕم٤ٌمدشمف واًمت  وأن   ,ف إهل ُمـ مجٚم٦م أهل٦موُمٜمٝمؿ ُمـ يزقمؿ أن   أهل٦م

ُمٕمٌقده إدٟمك ي٘مرسمف إمم  وُمٜمٝمؿ ُمـ يزقمؿ أن   ,أىمٌؾ قمٚمٞمف واقمتٜمك سمفوآٟم٘مٓم٤مع إًمٞمف 

ك شم٘مرسمف شمٚمؽ أهل٦م إمم اهلل طمت   ,واًمٗمقىم٤مين ي٘مرسمف إمم ُمـ هق ومقىمف ,اعمٕمٌقد اًمذي هق ومقىمف

 .(811-033)صـ:اجلقاب اًمٙم٤مذم.... ـها..ومت٤مرًة شمٙمثر اًمقؾم٤مئط وشم٤مرًة شم٘مؾ ,ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 :َتعًك١ بايؾضى َغا٥ٌ

 ايؾضى األنرب ال ٜػفضٙ اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل إال إسا تاب صاحب٘األٚىل: 

 ژے ھ ھ  ھ ھ ہ  ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻژشمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل

 [.32]اًمٜم٤ًمء:

 ٤مُم٧مقمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم   :♫اإلُم٤مم اسمـ قمٌداًمؼم قمٚمٞمفىم٤مل  -803

شم٤ٌميٕمقين قمغم أن ٓ »ذم جمٚمس وم٘م٤مل: ☻يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل »ىم٤مل:    
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سم٤مهلل ؿمٞمئ٤ًم, وٓ شمنىمقا وٓ شمزٟمقا, ومٛمـ ورم ُمٜمٙمؿ وم٠مضمره قمغم اهلل, وُمـ أص٤مب شمنميمقا 

شؿم٤مء همٗمر ًمف وإن ؿم٤مء قمذسمف ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم ومًؽمه اهلل قمٚمٞمف, ومذًمؽ إمم اهلل إنْ 
(0)
. 

يريد م٤م ذم احلدود ُم٤م قمدا اًمنمك, وىمد سم٤من ذًمؽ ش: وُمـ أص٤مب ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم»ىمقًمف: 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ٘مٞمد سم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ذم احلدي٨م اًمذي ىمٌؾ هذا, وذًمؽ ُم

ـ ُم٤مت ُمنميم٤ًم ومٚمٞمس ذم  سم٤مإلمج٤مع, قمغم أن   , وُم٘مٞمدٌ ژے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ُم

إمم  ُم٤م ي٘مقدُ  ف ُمـ يمؾ  ٜم٤م سمرمحتِ ٛمَ َّم ٤م اهلل وقمَ ٟمَ ٤مر وقمذاب اهلل, أضم٤مرَ ف ذم اًمٜم  اعمِمٞمئ٦م, وًمٙمٜم  

 .(832صـ:/84)اًمتٛمٝمٞمد.................... ............................ ـها.ف.قمذاسمِ 

ٔي٦م ♫وىم٤مل اًم٘مرـمٌل -821  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژقمٜمد ا

: وهذا ُمـ اعمحٙمؿ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف, اًمذي ٓ اظمتالف ومٞمف سملم إُم٦م, ويٖمٗمر ُم٤م ژے ھ

 .................... ـها.دون ذًمؽ ُمـ يِم٤مء ُمـ اعمتِم٤مسمف اًمذي ىمد شمٙمٚمؿ اًمٕمٚمامء ومٞمف.

 .(845صـ:/5)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن....................................... ....................

: هذا احلٙمؿ يِمٛمؾ مجٞمع ـمقائػ اًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ ♫وىم٤مل اًمِمقيم٤مين -820

: قمزيرٌ  4 ٕن  سمٙمٗم٤مر أهؾ احلرِب  اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ, وٓ خيتص   ـُ  اًمٞمٝمقد ىم٤مًمقا اهلل,  اسم

ـُ وىم٤مًم٧م اًمٜم    وٓ ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أن  , اهلل, وىم٤مًمقا: صم٤مًم٨م صمالصم٦م ّم٤مرى: اعمًٞمح اسم

اعمنمك إذا ُم٤مت قمغم ذيمف مل يٙمـ ُمـ أهؾ اعمٖمٗمرة اًمتل شمٗمْمؾ اهلل هب٤م قمغم همػم أهؾ 

٤م همػم أهؾ اًمنمك ُمـ قمّم٤مة اعمًٚمٛملم ومداظمٚمقن اًمنمك, طمًٌام شم٘متْمٞمف ُمِمٞمئتف, وأُم  

 ..... ..... .................... ـها.حت٧م اعمِمٞمئ٦م, يٖمٗمر عمـ يِم٤مء, ويٕمذب ُمـ يِم٤مء.

 .سمحروومف شمٗمًػمه(, وٟم٘مٚمف صديؼ طمًـ ظم٤من ذم051صـ:/0)ومتح اًم٘مدير ..................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0013رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)02رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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يف ايٓٗٞ عٓ٘ ٖٛ صضف ♀ايؾضى ايشٟ بعح ايٓيبايجا١ْٝ: 

 ايعبار٠ يػري اهلل

 شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م, وهق أنْ  :♫ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي -828

 ٓسمد   وهذا طمؼ   4وإنٌٞم٤مء, وهمػمهؿ 4اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمتٗمرد سم٤مخلٚمؼ واًمتدسمػم قمـ اعمالئٙم٦م

ـْ  4ُمٜمف  ۆژأيمٗمر اًمٜم٤مس ُم٘مرون سمف, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :سمؾ 4ٓ يدظمؾ اًمرضمؾ ذم اإلؾمالم ًمٙم

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

اًمذي  وأن  , [40يقٟمس:[ژېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

٤م, وٓ ٤م ُم٘مرسمً شمقطمٞمد إهلٞم٦م وهق أٓ يٕمٌد إٓ اهلل ٓ ُمٚمٙمً  :يدظمؾ اًمرضمؾ ذم اإلؾمالم, هق

ُمع اهلل  , واجل٤مهٚمٞم٦م يٕمٌدون أؿمٞم٤مءسمٕم٨َم  ♀ٌل اًمٜم   أن   :, وذًمؽ٤م ُمرؾماًل ٟمٌٞمً 

ومٜمٝم٤مهؿ  4ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٕمٌد إصٜم٤مم, وُمٜمٝمؿ ُمـ يدقمق قمٞمًك, وُمٜمٝمؿ ُمـ يدقمق اعمالئٙم٦م

اهلل أرؾمٚمف ًمٞمقطمد, وٓ يدقمك أطمد, ٓ اعمالئٙم٦م, وٓ إنٌٞم٤مء,  أن   :قمـ هذا, وأظمؼمهؿ

وُمـ قمّم٤مه, ودقم٤م قمٞمًك,  4اهلل ٓ إهل إٓ ومٛمـ شمٌٕمف, ووطمد اهلل ومٝمق اًمذي يِمٝمد أنْ 

ف ٓ أن   :اهلل, ُمع إىمراره واًمتج٠م إًمٞمٝمؿ ومٝمق اًمذي ضمحد ٓ إهل إٓ,واعمالئٙم٦م, واؾمتٜمٍمهؿ

أن هذا جمٛمع  :وًمٙمـ احل٤مصؾ 4هل٤م سمًط ـمقيؾ :وهذه مجٚم٦م 4خيٚمؼ, وٓ يرزق إٓ اهلل

 .(55صـ:/0)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م.... ................. ـها. قمٚمٞمف سملم اًمٕمٚمامء

 ايؾضى األصػضايجايج١: 

 ,لوقو  فوهاكل نا هنى عنه الرش  مما هو لريعة إىل الرشك األكز ووشولة إىل :تعضٜف٘

وجاء يف النصوص تُّموته رشًكا
(0)

. 

اإلُم٤مم حمٛمد سمـ أبٜم٤مء  ىم٤مل -824-823-825-825-820-822-823-831

 ومٙمٞمًػم اًمري٤مء, :٤م اًمنمك إصٖمروأُم   :ôٟم٤مس ومحدسمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي

ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل وم٘مد » :ف ىم٤ملأن   ♀ٌل واحلٚمػ سمٖمػم اهلل, يمام ذيمر قمـ اًمٜم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( 032/صـ:0)ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م:اٟمٔمر (0)
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شأذك
(0)
ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م, وهذا ُمـ اهلل وُمٜمؽ وأن٤م سم٤مهلل  :وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمرضمؾ ,

 ٤4م ُمتقيمؾ قمغم اهلل وقمٚمٞمؽ, وًمقٓ أن٧م مل يٙمـ يمذا ويمذاوسمؽ, وُم٤مزم إٓ اهلل وأن٧م, وأنَ 

 :, وم٘م٤ملشُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م» :ف ىم٤مل ًمف رضمؾأن   ♀ٌل وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜم  

شأضمٕمٚمتٜمل هلل ٟمدًا, ىمؾ ُم٤م ؿم٤مء اهلل وطمده»
(8)

 4ُمـ همػمه٤م ُمـ إًمٗم٤مظ ػ  ظَم أَ  :وهذه اًمٚمٗمٔم٦م

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  :وهذا اًمذي ذيمرٟم٤م ,٤م أيمؼم, سمح٥ًم طم٤مل ىم٤مئٚمف وُم٘مّمدهوىمد يٙمقن هذا ذيمً 

 .(811-033صـ:/0)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م......... ـها..ف ُمـ اًمنمك إصٖمرأن  ôسملم اًمٕمٚمامء

 امل١ًٔ َايؾضى األصػض ال حيضّ ع٢ً صاحب٘ ادت١ٓ ٚال خيضج ايضابع١: 

             .[08]اح٤مئدة: ژڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژىمقًمف شمٕم٤ممم:  -830

 ف ٓ يدظمؾ سم٤مإلمج٤مع4 ٕن  : هؾ يدظمؾ ومٞمف اًمنمك إصٖمر واخلٗمل؟ اجلقاب: أن  ىم٤مل

 .... ـها.خٚمٞمد ومٞمٝم٤م إٟمام هق ٕهؾ اعمقت قمغم اًمنمك إيمؼم.٤مر واًمت  حتريؿ اجلٜم٦م وإدظم٤مل اًمٜم  

 .(30)صـ:اًمتٛمٝمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد.................... .................... ........

 املٛص١ً إىل ايؾضى األنرب َٔ ايشصا٥ع عبار٠ اهلل عٓز ايكبٛصارتاَغ١: 

٤م زي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وأُم   :♫ؿمٞمخ اإلؾمالمىم٤مل  -838-834

اًمدقم٤مء, أو  قمغم اهلل, أو فمـ أن  ٕضمؾ ـمٚم٥م احل٤مضم٤مت ُمٜمٝمؿ, أودقم٤مئٝمؿ واإلىم٤ًمم هبؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وشم٘مدم ترجيف. .حغٔ (0)

( 803/صـ:0(, وأمحد)01285رىمؿ:)اًمٙمؼمىأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم. صخٝح يػريٙ (8)

اسمـ قمٌد اهلل  :وهمػمهؿ ُمـ ـمرٍق قمـ إضمٚمح, قمـ يزيد إصؿ, قمـ اسمـ قم٤ٌمس, وإضمٚمح هق

واًمٓمؼماين  ,(08صـ:/5أظمرضمف أمحد) صدوق إن ؿم٤مء اهلل. واحلدي٨م يِمٝمد ًمف طمدي٨م اًمٓمٗمٞمؾ

وأِب  ,ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم ,(8533رىمؿ:واًمدارُمل) ,(3555رىمؿ:وأبقيٕمغم) ,(2803رىمؿ:)اًمٙمٌػمذم

ٟم٦م  ,قمـ اًمٓمٗمٞمؾ سمـ ؾمخؼمة ,رووه قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم ,وزيد سمـ أِب أنٞم٦ًم ,ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ,قمقا

ذم حت٘مٞم٘مف ♫(, وطمًٜمف اًمقادقمل043رىمؿ:)اًمّمحٞمح٦مذم ♫وصححف إًم٤ٌمين

 (.003/صـ:0)شمٗمًػم سمـ يمثػمقمغم
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اًمّمالة قمٜمد ىمٌقرهؿ أومْمؾ ُمٜمف ذم اعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت, ومٝمذا والل وذك وسمدقم٦م سم٤مشمٗم٤مق 

 (.30صـ:/00)جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, ومل يٙمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يٗمٕمؾ ذًمؽ.

ًمٕم٤ٌمس ؿمٞمخ اإلؾمالم -833-835-835 : وىمد اشمٗمؼ أئٛم٦م ♫ىم٤مل أبقا

٤مء هذه اعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقر, وٓ ينمع ات٤مذه٤م ُم٤ًمضمد, وٓ ٜمَ ف ٓ ينمع سمِ اإلؾمالم قمغم أن  

 . . . .. . ........... ـها.ينمع اًمّمالة قمٜمده٤م, وٓ ينمع ىمّمده٤م ٕضمؾ اًمتٕمٌد قمٜمده٤م.

 (.332صـ:/80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............................. .................... ...

 ايؾضى األصػضايهبا٥ض رٕٚ ايغارع١: 

وًمٞمس ُمراد  :♫ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي -830

شسمنمك»سم٘مقًمف: ♀اًمٜمٌل
(0)

ُمـ مل ينمك اًمنمك  اًمنمك إيمؼم, ومٞم١مظمذ ُمٜمف أن  

 4ٟمٗمل ٟمققمل اًمنمك ♀٤مم, سمؾ ُمراده٤مم وآهتداء اًمت  إيمؼم يٙمقن ًمف إُمـ اًمت  

٤م دون اًمنمك إصٖمر سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م, وُمع أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ُمٕمروقن ًمٚمققمٞمد, ُمع أّن   وم٢من  

٤مم, يمام وردت سمف ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, ٤مم وآهتداء اًمت  ذًمؽ مل حيّمؾ هلؿ إُمـ اًمت  

  ـها..ومّم٤مطم٥م اًمنمك إصٖمر أومم سمٚمحقق اًمققمٞمد ًمف

 (83)صـ:طم٤مؿمٞم٦م قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد

يم٤من أصٖمر ومٝمق أيمؼم  واحلٚمػ سمٖمػم اهلل ذك ويمٗمر وإنْ  :♫وىم٤مل -832

  ً  .(414)صـ:طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد......... ................. ـها..ٚمػاًمٙم٤ٌمئر سم٢ممج٤مع اًم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ُمًٕمقد (0)  سم
ِ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ژىم٤َمَل: َح ٤م ٟمََزًم٧َِم: ,   ذم طمدي٨م قَمٌِْد اهلل

ُف ىم٤َمَل ًَمٞمَْس يَماَم شَمُ٘مقًُمقَن  ژپ ًَ  َأج ٜم٤َم َٓ َئْمٚمُِؿ َٟمْٗم
ِ
 ژٻ ٻ ٻ پژىُمْٚمٜم٤َم َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ِٓسمْٜمِفِ  َٛمٕمُقا إمَِم ىمَْقِل ًمُْ٘ماَمَن  ًْ كٍ أََومَلْ شمَ أظمرضمف  ژڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄژسمنِِمْ

 (. 4451 رىمؿ:اًمٌخ٤مري)



  
 ايٓاقض األٍٚ: ايؾضى باهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل: 169

 َٔ أت٢ بايؾضى ايبني ايٛاضح ٜغتتاب ايغابع١: 

: وأصؾ اًمٙمٗمر واًمنمك خم٤مًمٗم٦م اًمرؾمقل ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -833

, وه١مٓء اجلٝم٤مل ومٞمٝمؿ ُمـ اًمنمك وخم٤مًمٗم٦م اًمرؾمقل ُم٤م ٓ ظمٗم٤مء سمف ☻

قمغم اعم١مُمـ اًمٕمٚمٞمؿ, وهؿ ومٞمف درضم٤مت: ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٠ميت سم٤مًمنمك اًمٌلم واإلٟمٙم٤مر اًمٌلم ح٤م 

وُمٜمٝمؿ ُمـ هق خمٓمئ ذم  , ومٝمذا يًتت٤مب سم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م.♀ضم٤مء سمف اًمرؾمقل 

 ........... ـها. وُمٜمٝمؿ ُمـ هق سملم هذا وهذا, إُم٤م وم٤مؾمؼ وإُم٤م قم٤مص. .دىمٞمؼ ذًمؽ

 .(803صـ:/0)آؾمتٖم٤مصم٦م.................... .................... ...................

 ايتا٥ب َٔ ايؾضىايجا١َٓ: 

 چ  چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ   ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ

 [.00-01]اًمٗمرىم٤من:ژڑ

ُك َأجًْْم٤م وَم٢ِمن  : ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -411 ْ ِك ُيْٖمَٗمُر ًَمُف اًمنم  ْ ـْ اًمنم  اًمت ٤مِئ٥َم ُِم

ٚمِِٛملم ًْ ُ َٗم٤مِق اعْم ِن َواشم   .(02صـ:/05)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. ـها..سمِٜمُُّمقِص اًْمُ٘مْرآ

واًمنمك اًمذي ٓ يٖمٗمره اهلل يٖمٗمره عمـ شم٤مب سم٤مشمٗم٤مق : ♫ىم٤ملو -410

 .(583صـ:/3) جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ ...... ..... ................. ـهااعمًٚمٛملم.

 ژ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ژ :ملٔ تهٕٛ املػفض٠ يف قٛي٘ تعاىلايتاعع١: 

ُمٕمف  ژ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓژىمٞمؾ ىمقًمف:  وم٢منْ : ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -418

ُمـ أذٟم٥م ُمـ  ف مل يرد أن  اهلل يٖمٗمر يمؾ ذٟم٥م4 وُمٕمٚمقم أن   أن   قمٛمقم قمغم وضمف اإلظم٤ٌمر, ومدل  

هذا ظمالف اعمٕمٚمقم  وم٢من   4يٖمٗمر ًمف, وٓ يٕمذسمف ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة فوم٢مٟم   4يم٤مومر وهمػمه

شمر واًم٘مرآن واإلمج٤مع.  (.34صـ:/5-3)جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ...... ـها.سم٤مًميورة واًمتقا
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 ايؾضى اذتاصٌ يف ايعامل يٝػ املغاٚا٠ باهلل َٔ نٌ ٚد٘ايعاؽض٠: 

 :أي: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم, ژۀ ۀژوىمقًمف:  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -414

 ؿ, مل يريدوا سمف أّن  [32-30]اًمِمٕمراء:ژہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱژ

ي٘مٚمف أطمد ُمـ سمٜمل آدم, وٓ ٟم٘مؾ قمـ ىمقم  هذا مل يمؾ وضمف4 وم٢من   ٕمٚمقهؿ ُم٤ًمويـ هلل ُمـضم

: ؿ ىم٤مًمىمط ُمـ اًمٙمٗم٤مر أّن   عمجقس اًم٘م٤مئٚملم ك اظم٤مًم٘م٤من ُمتامصمالن, طمت   هذا اًمٕم٤ممل ًمف إن  قا

 يٕمٌدوحيٛمد, وأن   ظمػم يًتحؼ أنْ ( قر)اًمٜم   ٚمٛم٦م, ُمتٗم٘مقن قمغم أن  واًمٔمُ  سم٤مٕصٚملم: اًمٜمقر

: هؾ اًمٔم  ٗمذم وشمٚمٕمـ, واظمتٚمشمُ  )اًمٔمٚمٛم٦م( ذيرة شمًتحؼ أنْ  أوىمديٛم٦م قمغم  ٚمٛم٦م حمدصم٦مقا

 .(05صـ:/0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى. ـها..قر ُمـ يمؾ وضمفثؾ اًمٜم  ٤م ُموسمٙمؾ طم٤مل مل جيٕمٚمقه, ىمقًملم

 حتضِٜ ايؾضىَٔ مل ٜعتكز اذتار١ٜ عؾض٠: 

ُمـ مل يٕمت٘مد وضمقب اًمّمٚمقات اخلٛمس,  إن   :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -413

واًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م, وصٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من, وطم٩م اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ, وٓ حيرم ُم٤م طمرم اهلل 

شم٤مب  وم٢منْ  4ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد, يًتت٤مب :ك واإلومؽٚمؿ واًمنم  ورؾمقًمف ُمـ اًمٗمقاطمش واًمٔم  

 . . . . . ........ ـها..ٙمٚمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدشملموٓ يٖمٜمل قمٜمف اًمت   ٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم,وإٓ ىمتؾ, سم٤مشم  

 (.015/صـ:45)اعمجٛمقع اًمٗمت٤موى, و(302/صـ:4)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى.................... .

 

 

 

(    ) 

 



  
 ايٓاقض ايجاْٞ 171

 ايجاْٞ ايٓاقض 

 عزّ تهفري املؾضنني ايهافضٜٔ ايٛاضخني بايهفض

    أؿمٞمؿقمـ ـم٤مرق سمـ 
ِ
َيُ٘مقُل:  ♀ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل

٤مسُمُف قَمغَم » ًَ : طَمُرَم َُم٤مًُمُف َوَدُُمُف َوطِم
ِ
ـْ ُدوِن اهلل ٌَُد ُِم ٓ  اهلُل, َويَمَٗمَر سماَِم ُيْٕم َٓ إهَِلَ إِ ـْ ىَم٤مَل:  َُم

 
ِ
شاهلل
(0)
.  

: وىم٤مم اإلمج٤مع قمغم يمٗمر ُمـ مل يٙمٗمر أطمًدا ُمـ ♫ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض -415

 .ـهاويمؾ ُمـ وم٤مرق ديـ اعمًٚمٛملم, أو وىمػ ذم شمٙمٗمػمهؿ أو ؿمؽ.ّم٤مرى واًمٞمٝمقد, اًمٜم  

 .(820صـ:/8)ذم طم٘مقق اعمّمٓمٗمك اًمِمٗم٤م..... .................... ....................

, ويمقٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ♫ؿمٞمخ اإلؾمالمىم٤مل  -415 : يمٗمر ومرقمقن, وُمقشمف يم٤مومًرا

أهؾ  وم٢من   4اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىهق م٤م قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اعمًٚمٛملم, سمؾ وُمـ ديـ 

, وهلذا مل يذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اعمٚمؾ اًمثالصم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم أن   ف ُمـ أقمٔمؿ اخلٚمؼ يمٗمًرا

ىمّم٦م يم٤مومر يمام ذيمر ىمّمتف ذم سمًٓمٝم٤م وشمثٜمٞمتٝم٤م, وٓ ذيمر قمـ يم٤مومر ُمـ اًمٙمٗمر أقمٔمؿ م٤م ذيمر 

٤من اعمًٚمٛمقن ُمتٗم٘ملم وهلذا يم4 اًمٜم٤مس قمذاسًم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ يمٗمره واضمؽمائف, ويمقٟمف أؿمد  

وم٢من شم٤مب وإٓ  4يًتت٤مب ف جي٥م أنْ وم٢مٟم   ٤4مرُمـ شمقىمػ ذم يمٗمره ويمقٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم   قمغم أن  

 (.813-814 صـ:/0)ضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾـها.ف ُم٤مت ُم١مُمٜم٤ًم.ي٘مقل: إٟم   ـْ ىمتؾ يم٤مومًرا ُمرشمًدا, ومْماًل قمٛم  

يم٤من ُم٤م  وأُم٤م ىمقل اًم٤ًمئؾ: وم٢منْ » :♫وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل  -410

أي ذم أهؾ سمٚمد ُمرشمديـ, وهٙمذا يم٤من ٟمص -يتٚمٗمظ سمٙمٗمرهؿ وؾمٌٝمؿ ي٘مدر ُمـ ٟمٗمًف أنْ 

 ُم٤م طمٙمٛمف؟ -اًم١ًمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.20رقم:أخرجه نُّلم) (0)
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ؿ  سمف, أو ي٘مر سم٠مّن  ٤م ذم يمٗمرهؿ أو ضم٤مهاًل يٙمقن ؿم٤ميمًّ  ٓ خيٚمق ذًمؽ قمـ أنْ  وم٤مجلقاب: 

يمٗمرة هؿ وأؿم٤ٌمهٝمؿ, وًمٙمـ ٓ ي٘مدر قمغم ُمقاضمٝمتٝمؿ وشمٙمٗمػمهؿ أو ي٘مقل: همػم يمٗم٤مر, ٓ 

ؿ يمٗم٤مر4إّن  أىمقل 

٤م ذم يمٗمرهؿ أو ضم٤مهاًل سمٙمٗمرهؿ, سمٞمٜم٧م ًمف إدًم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل يم٤من ؿم٤ميمًّ  وم٢منْ  

وم٢مٟمف يم٤مومر سم٢ممج٤مع  4سمٕمد ذًمؽ أو شمردد ؿمؽ   وم٢منْ  4قمغم يمٗمرهؿ ♀ وؾمٜم٦م رؾمقًمف

 ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمر اًمٙم٤مومر, ومٝمق يم٤مومر. اًمٕمٚمامء, قمغم أن  

يم٤من ي٘مر سمٙمٗمرهؿ, وٓ ي٘مدر قمغم ُمقاضمٝمتٝمؿ سمتٙمٗمػمهؿ, ومٝمق ُمداهـ هلؿ,  وإنْ  

, وًمف طمٙمؿ أُمث٤مًمف ُمـ أهؾ [3]اًم٘مٚمؿ:  ژۇۇۆۆژ ويدظمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 اًمذٟمقب.

يم٤من ي٘مقل: أىمقل همػمهؿ يمٗم٤مر, وٓ أىمقل هؿ يمٗم٤مر, ومٝمذا طمٙمؿ ُمٜمف  وإنْ  

ُمًٚمٛمقن4  مل يٙمقٟمقا يمٗم٤مًرا ومٝمؿ سم٢مؾمالُمٝمؿ, إذ ٓ واؾمٓم٦م سملم اًمٙمٗمر واإلؾمالم, وم٢منْ 

ومٞمٙمقن هذا  وطمٞمٜمئذ ومٛمـ ؾمٛمك اًمٙمٗمر إؾمالًُم٤م, أو ؾمٛمك اًمٙمٗم٤مر ُمًٚمٛملم, ومٝمق يم٤مومر

 (.050-051صـ:/2)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م................. ـها..يم٤مومًرا 

: وأمجع اعمًٚمٛمقن قمغم يمٗمر ُمـ ♫وىم٤مل قمٌداًمٚمف سمـ قمٌداًمرمحـ أب٤م سمٓملم -412

 (.53صـ:/08) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م........ ـها.ّم٤مرى, أو يِمؽ ذم يمٗمرهؿ.اًمٞمٝمقد واًمٜم  مل يٙمٗمر 

: وُمٜمٝمؿ ُمـ قم٤مداهؿ ومل يٙمٗمرهؿ4 ومٝمذا ♫وىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ -413

قع أجًْم٤م: مل ي٠مت سمام دًم٧م قمٚمٞمف ٓ إهل إٓ اهلل, ُمـ ٟمٗمل اًمنمك, وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ شمٙمٗمػم اًمٜم  

 .(810صـ:/8)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م......... ................. ـها.ُمـ ومٕمٚمف, سمٕمد اًمٌٞم٤من إمج٤مقًم٤م.

 تٛحٝز اهلل عبخاْ٘ ٚتعاىل األَض بكتاٍ املؾضنني إٕ َأَبٛ

 .   أؿمٞمؿـم٤مرق سمـ أؾمٚمٗمٜم٤م طمدي٨م 

أي اإلُم٤مم حمٛمد سمـ  -♫ىم٤مل اعمّمٜمػ  :♫ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ طمًـ -401

ٚمٗمظ هب٤م تف مل جيٕمؾ اًموم٢مٟم   (4ٓ إهل إٓ اهلل)وهذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٌلم ُمٕمٜمك  :-قمٌد اًمقه٤مب
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سمؾ وٓ  ,سمؾ وٓ اإلىمرار سمذًمؽ ,سمؾ وٓ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ُمع ًمٗمٔمٝم٤م , ًمٚمدم واح٤ملقم٤مصاًم 

سمؾ ٓ حيرم ُم٤مًمف ودُمف طمتك يْمٞمػ إمم ذًمؽ  ,يمقٟمف ٓ يدقمق إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

ومٞم٤مهل٤م ُمـ ُم٠ًمخ٦م ُم٤م  ,مل حيرم ُم٤مًمف ودُمف 4أو شمردد ,ؿمؽ   وم٢منْ  4ٕمٌد ُمـ دون اهللاًمٙمٗمر سمام يُ 

قمٌد  - :قلت. اٟمتٝمك!.وطمج٦م ُم٤م أىمٓمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٜم٤مزع !وي٤مًمف ُمـ سمٞم٤من ُم٤م أووحف !أضمٚمٝم٤م
ٓ إهل إٓ اهلل ومال يّمح ىمقهل٤م سمدون  :وهذا هق اًمنمط اعمّمحح ًم٘مقًمف -اًمرمحـ سمـ طمًـ

 ۇ ڭ ڭژ :أصال ىم٤مل شمٕم٤ممم ♫اخلٛمس اًمتك ذيمره٤م اعمّمٜمػ ههذ

 ے ھ ھ ژشمٕم٤ممم:  وىم٤مل ,ژٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

أُمر سم٘مت٤مهلؿ طمتك يتقسمقا ُمـ اًمنمك وخيٚمّمقا أقمامهلؿ هلل شمٕم٤ممم  ژ﮾ ﮽ ﮼

 ......... ـها..٤مأبقا قمـ ذًمؽ أو سمٕمْمف ىمقشمٚمقا إمج٤مقمً  وم٢منْ  4وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة وي١مشمقا اًمزيم٤مة

 (.880/صـ:0)ومتح اعمجٞمد.................... .................... ..................

 ايجايح: اعتخالٍ احملضَاتايٓاقض 

: وُمـ ه١مٓء ُمـ يًتحؾ سمٕمض اًمٗمقاطمش, ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -400

ف حيّمؾ هلـ اًمؼميم٦م سمام يم٤مؾمتحالل ُم١ماظم٤مة اًمٜم٤ًمء إضم٤مٟم٥م, واخلٚمق هبـ, زقماًم ُمٜمف أن  

قمؿ يٕم٦م, ويمذًمؽ ُمـ يًتحؾ ذًمؽ ُمـ اعمردان, ويزيم٤من حمرًُم٤م ذم اًمنم   يٗمٕمٚمف ُمٕمٝمـ, وإنْ 

ٔمر إًمٞمٝمؿ وُم٤ٌمذهتؿ هق ـمريؼ ًمٌٕمض اًم٤ًمًمٙملم طمتك يؽمىمك ُمـ حم٦ٌم ٛمتع سم٤مًمٜم  اًمت   أن  

اعمخٚمقق إمم حم٦ٌم اخل٤مًمؼ, وي٠مُمرون سمٛم٘مدُم٤مت اًمٗم٤مطمِم٦م اًمٙمؼمى, وىمد يًتحٚمقن 

ٚمقط ُم٤ٌمح سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم. ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ اًمت   اًمٗم٤مطمِم٦م اًمٙمؼمى يمام يًتحٚمٝم٤م ُمـ ي٘مقل: إن  

 .(315صـ:/00) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.......... ................ ـها.يمٗم٤مر سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم.

ُمـ اؾمتحؾ إشمٞم٤من اعمامًمٞمؽ,  : وٓ خيتٚمػ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ذم أن  ♫وىم٤مل  -408

اؾمتحالل هذا  ؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أن  وم٢مّن   4هذا ىمقل مجٞمع أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ف يٙمٗمر, يمام أن  أن  
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و٤مقم٦م, أو هل و٤مقم٦م, أو أظمتف ُمـ اًمر  ـ اًمر  ٜمتف ُمِ سمٛمٜمزًم٦م اؾمتحالل وطء أُمتف, اًمتل هل سمِ 

ٗم٤مق مٚمقيمتف إذا يم٤مٟم٧م حمرُم٦م سمرو٤مع, أو صٝمر ٓ شم٤ٌمح ًمف سم٤مشم   ُمقـمقءة اسمٜمف أو أبٞمف, ومٙمام أن  

 (.345صـ:/4) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م............. ـها.اعمًٚمٛملم, ومٛمٛمٚمقيمف أومم سم٤مًمتحريؿ.

أو طمرم احلالل : واإلٟم٤ًمن ُمتك طمٚمؾ احلرام اعمجٛمع قمٚمٞمف, ♫وىم٤مل -404

 ....... ـها.ٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء.اعمجٛمع قمٚمٞمف, أو سمدل اًمنمع اعمجٛمع قمٚمٞمف, يم٤من يم٤مومًرا ُمرشمدا سم٤مشم  

 (.450صـ:/4) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... .................... ............ .

ومٞمٛمـ اؾمتحؾ اخلٛمر: وهذه اًمِمٌٝم٦م يم٤مٟم٧م ىمد وىمٕم٧م ًمٌٕمض  ♫وىم٤مل  -403

ىمداُم٦م سمـ ُمْمٕمقن ذهب٤م  وم٢من   4مل يتقسمقا ُمـ ذًمؽ ح٤مسم٦م قمغم ىمتٚمٝمؿ إنْ ٗمؼ اًمّم  إوًملم, وم٤مشم  

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژهق وـم٤مئٗم٦م, وشم٠موًمقا ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـ اخلٓم٤مب ژگ گ گ ک ک ک ک , ♫ومٚمام ذيمر ذًمؽ ًمٕمٛمر سم

حريؿ اقمؽمومقا سم٤مًمت   ؿ إنِ قمغم أّن   ╚وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ,هق وقمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م َؼ ٗمَ اشم  

 .. .تٚمقا أسوا قمغم اؾمتحالهل٤م ىمُ  وإنْ دوا, ٚمِ ضُم 

أوَلؽ اًمذيـ ومٕمٚمقا  ُمـ اؾمتحؾ اخلٛمر ىمتٚمقه, صمؿ إن   ح٤مسم٦م قمغم أن  ومٚمٝمذا اشمٗمؼ اًمّم   

, وقمَ ُمُ ذًمؽ ٟمدِ  , وأجًقا ُمـ اًمت  قا أّن  ٛمُ ٚمِ قا  ¶ قسم٦م, ومٙمت٥م قمٛمر إمم ىمداُم٦مؿ أظمٓمئقا

ُم٤م ژڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژي٘مقل ًمف

؟ أم ي٠مؾمؽ ُمـ رمح٦م اهلل صم٤مٟمًٞم٤م؟أدري أي ذٟمٌٞمؽ أقمٔمؿ:  ًٓ اؾمتحالًمؽ اعمحرم أو
(0)

 

ٗمؼ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م هق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم أئٛم٦م اإلؾمالم ٓ يتٜم٤مزقمقن ذم وهذا اًمذي اشم   

 (.315-314صـ:/00) جمٛمقع اًمٗمت٤موى ................... ................. ـها.ذًمؽ.

ف يٜمٔمر إمم ُمٔم٤مهر اجلامل أن   ٤م٤م ُمـ ٟمٔمر إمم اعمردان فم٤مٟمًّ : وأُم  ♫وىم٤مل -405

اإلهلل, وضمٕمؾ هذا ـمريً٘م٤م ًمف إمم اهلل, يمام يٗمٕمٚمف ـمقائػ ُمـ اعمدقملم ًمٚمٛمٕمروم٦م, وم٘مقًمف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم00105رىمؿ:)اعمّمٜمػقمٌداًمرزاق ذماًم٘مّم٦م أظمرضمٝم٤م  (0)

... إًمخ» :( ُمـ همػم ذيمر405/صـ:2)اًمٙمؼمى قمـ ُمٕمٛمر قمـ ش أن اًمذيـ ومٕمٚمقا ذًمؽ ٟمدُمقا وقمٚمٛمقا

 .صخٝح اٚعٓزٖاًمزهري ىم٤مل: أظمؼمين قمٌداًمٚمف سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م, ومذيمر اًم٘مّم٦م, 
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ىم٦م ٤مدِ ٟمَ اًمز   ىمقم ًمقط, ومٝم١مٓء ُمـ ذ   ٗمرِ يمُ  ـْ ٤مد إصٜم٤مم, وُمِ ٌ  هذا أقمٔمؿ يمٗمًرا ُمـ ىمقل قمُ 

 .(384صـ:/05)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ ـها.ٝمؿ سم٢ممج٤مع يمؾ أُم٦م.ٚمُ تْ اعمرشمديـ, اًمذيـ جي٥م ىمَ 

 ايضابع: حتغني رٜٔ املؾضننيايٓاقض 

ػ ذم ديـ ُمٜمٝمؿ ُمـ يّمٜم   : وأبٚمغ ُمـ ذًمؽ أن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -405

 ازِ ػ اًمر  دة قمـ اإلؾمالم, يمام صٜم  اعمنميملم واًمر  
إدًم٦م  ف ذم قم٤ٌمدة اًمٙمقايم٥م, وأىم٤ممَ ٤مسمَ تَ ي يمِ

 .... ـها.ٗم٤مق اعمًٚمٛملم.ة قمـ اإلؾمالم سم٤مشم  ومٞمف, وهذه رد   ف ورهم٥َم قمغم طمًـ ذًمؽ وُمٜمٗمٕمتِ 

 (.55صـ:/02) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... .................... ............ .

 ارتاَػ: االعتدفاف بؾعا٥ض ايزٜٔ ناملصخف ٚغريٙايٓاقض 

ُمـ اؾمتخػ  ٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أن  : وىمد اشم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -400

 ـها.ف يم٤مومر ُم٤ٌمح اًمدم.٤مٟم٦ًم ًمف, إٟم  هَ إِ  فِ سمرضمٚمِ  فُ َْم يمُ ش, أو يرْ يٚم٘مٞمف ذم احلُ  سم٤معمّمحػ, ُمثؾ أنْ 

 (.385صـ:/2) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... .................... ..............

 ايغارؼ: نفض ايكا٥ًني باذتًٍٛايٓاقض 

 اًمرضمؾ اًمذي ـمٚم٥م ُمـ واًمده احل٩م, وم٠مُمره أنْ ٤م : وأُم  ♫ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -402

ف اهلل ـمروم٦م قملم ىمط, ومٝمذا يمٗمر سم٢ممج٤مع ُم٤م وم٤مرىمَ  ػ سمٌٞم٧ٍم يٓمقف سمٜمٗمس إب, وم٘م٤مل: ـمُ 

 (.412صـ:/8) جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... ................. ................. ـها.اعمًٚمٛملم.
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 ايغابع: ايكا٥ًٕٛ بٛحز٠ األرٜإايٓاقض 

اعمٕمٌقد واطمد وإن يم٤مٟم٧م اًمٓمرق  :: وىمقل اًم٘م٤مئؾ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -403

ٟمٞم٦م, أو يٕم٦م اًمٜم  ٤م يمقن اًمنم  خمتٚمٗم٦ًم, وٟمحق ذًمؽ ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل اًمتل شمتْمٛمـ إُم   ٍما

٤م اؾمتح٤ًمن سمٕمض ُم٤م ومٞمٝم٤م م٤م خي٤مًمػ اًمٞمٝمقدي٦م اعمٌدًملم اعمٜمًقظملم, ُمقصٚم٦ًم إمم اهلل, وإُم  

أو همػم ذًمؽ م٤م هق يمٗمر سم٤مهلل ورؾمقًمف, وسم٤مًم٘مرآن وسم٤مإلؾمالم  ديـ سمذًمؽ,ديـ اهلل, أو اًمت  

  (.484صـ:/85) جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. ........... ـها..٦مِ ُم  سمال ظمالف سملم إُ 

 ـها..ّم٤مرى يمٗم٤مًراقا قمغم شمًٛمٞم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜم  ٘مُ ٗمَ :اشم  ♫ىم٤مل اسمـ طمزم  -023

 .(818)صـ: نراتب اإلمجا .......................... .................... ...............

 ايجأَايٓاقض 

دخز ايٛادبات أٚ دخز أٚ َٔ مل ٜعتكز ٚدٛب ايٛادبات ٚال حتضِٜ احملضَات 

 ؽ٤ٞ َعًّٛ َٔ ايزٜٔ بايطضٚص٠

ُمـ مل يٕمت٘مد وضمقب اًمّمٚمقات اخلٛمس,  : إن  ♫اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل  -480

واًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م, وصٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من, وطم٩م اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ, وٓ حيرم ُم٤م طمرم اهلل 

شم٤مب  ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد, يًتت٤مب وم٢منْ  :ورؾمقًمف ُمـ اًمٗمقاطمش واًمٔمٚمؿ واًمنمك واإلومؽ

 . . . ........... ـها..ٝم٤مدشملمٙمٚمؿ سم٤مًمِم  اًمت   فُ ٜمْ ٖمٜمل قمَ ٦م اعمًٚمٛملم, وٓ يُ ٛم  ئِ ٗم٤مق أَ , سم٤مشم  َؾ تِ وإٓ ىمُ 

 (.015صـ: /45)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... .................... ........... .

ف , وأقمٚمؿ أن  سمقضمقب ذًمؽ قمكم ر  ىمِ ٤م أُ أنَ  :ىم٤مل : وإنْ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -488

أجًْم٤م ل ٓ أومٕمؾ ذًمؽ, ومٝمذا ٤م ًمذم اهلل وقم٘م٤مسمف4 ًمٙمٜم  ُمـ شمريمف يم٤من ُمًتح٘مً  ومرض, وأن  

يّمكم اًمّمٚمقات اخلٛمس  وجي٥م أنْ , ٗم٤مق اعمًٚمٛملمُمًتحؼ ًمٚمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سم٤مشم  

ٓ   الة4 وم٢منْ ١مُمر سم٤مًمّم  ٗم٤مق اًمٕمٚمامء, وأيمثر اًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن: يُ سم٤مشم    وم٢مذا أس   ,تؾ ىمُ مل يّمؾ وإ
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ً  ٗم٤مق إئٛم٦م4 ٓ يُ تؾ يم٤من يم٤مومًرا سم٤مشم  قمغم اجلحقد طمتك ىمُ  يدومـ ذم  ؾ4 وٓ يّمغم قمٚمٞمف4 وٖٓم

 (.015/صـ:45)جمٛمقع اًمٗمت٤موى(, 302/صـ:4)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ... ـها.ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم.

أي أت٤ٌمع يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م – : ومه٤م أصالن♫وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز  -484

ُمتالزُم٤من, ُمـ ضمحد واطمًدا, ُمٜمٝمام وم٘مد ضمحد أظمر ويمذب سمف, وذًمؽ  -♠رؾمقًمف

 ............. ـها.يمٗمر ووالل, وظمروج قمـ دائرة اإلؾمالم سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن.

 .(881-803صـ:/0)جمٛمقع ومت٤مويف.................... ......................... .......

 عًٝ٘ ايصال٠ ٚايغالّ ايٓيباعتكار إٔ ٖزٟ غري  :ايتاععايٓاقض 

 أفطٌ ٚأنٌُ ٚأحغٔ َٔ ٖزٜ٘ 

 ۈئېئېئېئىئىئىئیییحئمئژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

 [.53]اًمٜم٤ًمء:ژمث جث يت ىت ختمت حت حبخبمبىبيبجت ىئيئجب

  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑژوىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  

 ہ ہ ۀ ۀ   ڻ  ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 [.32-30]اًمٜمقر:ژہ

ف ُمـ اعمِم٤ميخ وىم٤مل: إٟم   : سمؾ ُمـ همال ذم أطمدٍ ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -483

ف ُمًتٖمـ قمـ ذيٕم٦م ٌل, أو أن  ؿمٞمخف أومْمؾ ُمـ اًمٜم   الة, أو أن  اًمّم   فُ ٜمْ يرزىمف, أو يً٘مط قمَ 

أطمًدا  , أو أن  ♀ٌلًمف إمم اهلل ـمريً٘م٤م همػم ذيٕم٦م اًمٜم   , وإن  ♀اًمٜمٌل

٤مر ٗم  يمام يم٤من اخلي ُمع ُمقؾمك, ويمؾ ه١مٓء يمُ  ♀ٌلُمـ اعمِم٤ميخ يٙمقن ُمع اًمٜم  

 .................... ـها.قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ. دورِ اعم٘مْ  اًمقاطمدِ  تُؾ ىمَ ؿ سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم, وَ ٤مهلُ تَ جي٥م ىمِ 

 .(305صـ:/82)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ .................... ....................

طمٙمؿ  ُمـ زقمؿ أن   : وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن  ♫وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز -485

أطمًـ ُمـ ♀هدي همػم رؾمقل اهلل  همػم اهلل أطمًـ ُمـ طمٙمؿ اهلل, أو أن  
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ـ ُمِ  ف جيقز ٕطمدٍ ُمـ زقمؿ أن   ومٝمق يم٤مومر, يمام أمجٕمقا قمغم أن   ♀هدي اًمرؾمقل

 ـها., أو حتٙمٞمؿ همػمه٤م, ومٝمق يم٤مومر و٤مل.♀٤مس اخلروج قمـ ذيٕم٦م حمٛمد اًمٜم  

 .(853/صـ:0)جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز ......... .................... ....................

 : اذتهِ بػري َا أْظٍ اهلل يف بعض صٛصٙايعاؽضايٓاقض 

ٕن اًمّمحٞمح أن احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ُمٜمف يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م وُمٜمف يمٗمر دون 

 :ح٤م صم٧ٌم يمٗمر

٤مس  ـ قم ـ اسم  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:    قم

 .شيمٗمًرا سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف هل سمف يمٗمر وًمٞمس», ىم٤مل: [33]اح٤مئدة:ژھ

 .وؾمٜمده صحٞمح .(855صـ:/5)شمٗمًػمهذم اسمـ ضمرير اًمٓمؼميأظمرضمف 

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداًمٚمف  (0034صـ:/3)شمٗمًػمهوأظمرضمف اسمـ أِب طم٤مشمؿ ذم 

سمـ يزيد اعم٘مري, طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من, قمـ هِم٤مم سمـ طمجػم, قمـ ـم٤مووس, قمـ اسمـ ا

 [, 33]اح٤مئدة:ژھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژذم ىمقًمف:  ¶قم٤ٌمس

. وهِم٤مم سمـ طمجػم وٕمٗمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ واسمـ شًمٞمس سم٤مًمٙمٗمر اًمذي شمذهٌقن إًمٞمف»ىم٤مل: 

 .هتذي٥م اًمتٝمذي٥مُمٕملم يمام ذم

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمًٜمد صحٞمح( 030صـ:/0)شمٗمًػمهذم وصم٧ٌم قمٜمد قمٌداًمرزاق 

 .شهل سمف يمٗمر»ف ىم٤مل: أن   ¶

 شمٗمًػمهواسمـ أِب طم٤مشمؿ ذم ,(455صـ:/01)شمٗمًػمهذم وأظمرج اسمـ ضمرير 

ـ قمٓم٤مء ىمقًمف:  سمًٜمد صحٞمح( 08133رىمؿ:)  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژقم

 .شيمٗمر دون يمٗمر, وومًؼ دون ومًؼ, وفمٚمؿ دون فمٚمؿ», ىم٤مل: [33]اح٤مئدة:ژھ

وًمٞمس يمام » :(: قمـ ـم٤موس ىم٤مل030صـ:/0)شمٗمًػمهذم وأظمرج قمٌد اًمرزاق 

  .وؾمٜمده صحٞمح.هل يمٗمر ¶ـ قم٤ٌمساسمىمقل ذيمر سمٕمد  شوُمالئٙمتف ويمتٌف يمٗمر سم٤مهلل
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 يـاحلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل يتٜم٤مول اًمٙمٗمر : واًمّمحٞمح أن  ♫ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 .(440-445صـ:/0)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم...... ـها. إصٖمر وإيمؼم سمح٥ًم طم٤مل احل٤ميمؿ.

اًمٙمٗمر واًمٔمٚمؿ  حترير اعم٘م٤مم ذم هذا اعمٌح٨م أن   : اقمٚمؿ أن  ♫وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

ًدا سم٤معمٕمّمٞم٦م شم٤مرة, واًمٙمٗمر اعمخرج قمـ ُمٜمٝمام رسمام أـمٚمؼ ذم اًمنم   واًمٗمًؼ يمؾ واطمدٍ  ع ُمرا

ء اًمٌٞم٤من...... ................. ................. ـها.اعمٚم٦م أظمرى.  .(013صـ:/8)أوقا

 :يف َٛاضعاذتهِ بػري َا أْظٍ اهلل ٜهٕٛ نفّضا شتضّدا َٔ امل١ً 

َّ :ٚايجا١ْٝ األٚىل ٘ أفطٌ َٔ حهِ َٔ حهِ بػري َا أْظٍ اهلل، ٚاعتكز أ

 ب٘ ، أٚ أْ٘ دا٥ظ ي٘ اذتهِاهلل

أن ضمٕمٚمف  :ومٙمؾ ُمـ يتٌع شمنميع همػم اهلل ُمٕمت٘مًدا♫ ٓملٞماًمِمٜم٘م ىم٤مل -485

 .(00)صـ:اعمذيمر ة ـها..اعمًٚمٛملم ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع أو أومْمؾ قمقًو٤م ُمـ شمنميع اهلل ضم٤مئز

َّ ايجايج١:  ٘ َغاٚ ذتهِ اهلل َٔ حهِ بػري َا أْظٍ اهلل ٖٚٛ َعتكز أ

اًمنمك إيمؼم طم٘مٞم٘متف شمًقي٦م همػم اهلل سم٤مهلل ومٞمام  ٕن   4ذيًم٤م أيمؼم ٤مُمنميمً ومٞمٙمقن  

 إول. ٤مىمضهق ُمـ ظمّم٤مئص اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, واٟمٔمر اإلمج٤مع طمقل اًمنمك ذم اًمٜم

 :ذتهِ اهلل عبخاَْ٘ٔ حهِ بػري َا أْظٍ اهلل ٖٚٛ داحز  ايضابع١:

: وهذا ُم٤م ٓ ٟمزاع ومٞمف سملم ♫آل اًمِمٞمخ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ -480

أصاًل ُمـ أصقل  دَ حَ ضَم  ـْ ُمَ  إصقل اعمت٘مررة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ أن   وم٢من   4أهؾ اًمٕمٚمؿ

 4ىمٓمٕمًٞم٤م♀ ٤م جمٛمًٕم٤م قمٚمٞمف, أو أنٙمر طمروًم٤م م٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقليـ أو ومرقًم٤م ىمٓمٕمٞمًّ اًمد  

 .(5)صـ:حتٙمؿ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م. ................. ـها.٤مىمؾ قمـ اعمٚم٦م.ٙمٗمر اًمٜم  ًميم٤مومر اف وم٢مٟم  

ِٕ ارتاَغ١:  ذتهِ اهلل عبخاْ٘،حيهِ بػري َا أْظٍ اهلل َع بػط٘  أ

 قمنم.ؾمٞم٠ميت اإلمج٤مع ذم اًمٜم٤مىمض احل٤مدي  
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 خهُ٘ َٓكٛضفَٔ حهِ بػري َا أْظٍ اهلل 

اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمخٚمقىملم, أو أىمًؿ قمٚمٞمف : وُمـ ؾم٠مل ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -482

ُمـ ظم٤مًمٗمف وؾمٕمك ذم  ذم   سم٤معمخٚمقىملم, يم٤من ُمٌتدقًم٤م سمدقم٦م ُم٤م أنزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من, وم٢منْ 

سمذًمؽ وم٘مد طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل, ويم٤من  ؿَ ٙمَ طَم  ٤م ضم٤مهاًل ُمٕمتدًي٤م. وإنْ قم٘مقسمتف يم٤من فم٤محً 

ُمـ هذا احلٙمؿ ويٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف  ٤مبتَ ًتَ يُ  ُمٜم٘مقًو٤م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم, ويم٤من إمم أنْ  فُ طمٙمٛمُ 

ف جمٛمع قمٚمٞمف سملم اعمًٚمٛملم يٜمٗمذ ًمف هذا احلٙمؿ ويٕم٤من قمٚمٞمف, وهذا يمٚم   إمم أنْ  فُ ٜمْ أطمقج ُمِ 

 .(4صـ:/0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... ـها.ًمٞمس ومٞمف ظمالف ٓ سملم إئٛم٦م إرسمٕم٦م وٓ همػمهؿ.

 عؾض: اذتارٟايٓاقض 

 صلى اهلل عليه وعلى آله وسله ولو عنل به بغض شيء مما جاء به النيب 

             [.3]حمٛمد:ژەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېژشمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل

 [.01]اعم١مُمٜمقن: ژۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ژۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ   ائ ائ ىژ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

 ڤڦڦڦڦڄڄڄژ وىمقًمف شمٕم٤ممم: .[53اًمتقسم٦م: ]

    ڈ  ڎ ڌڎ   ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 [.20]اًمتقسم٦م: ژڈ

: ويمذا ًمق يم٤من ُمٌٖمًْم٤م ♫: ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ♫ىم٤مل اعمرداوي -483

 .(824صـ:/01) اإلٟمّم٤مف....... ـها., أو ح٤م ضم٤مء سمف يمٗمر اشمٗم٤مىًم٤م.♀ًمرؾمقًمف 

: أو -أي ؿمٞمخ اإلؾمالم-: ىم٤مل اًمِمٞمخ ♫ذف اًمديـ احلج٤مويوىم٤مل  -441

 .(851صـ:/4)اإلىمٜم٤مع.ـها.ف يم٤مومر.أن  أي:  ـها.اشمٗم٤مىًم٤م. يم٤من ُمٌٖمًْم٤م ًمرؾمقًمف, أو ح٤م ضم٤مء سمف

ّمديؼ سمجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مءت سمف : وضمقب اإليامن واًمت  ♫وىم٤مل اسمـ سمٓم٦م -440

رضماًل آُمـ سمجٛمٞمع  ٓزم, ومٚمق أن   ؾمؾ قمٜمد اهلل, وسمجٛمٞمع ُم٤م ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ومٝمق طمؼ  اًمر  
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 ـها.ذًمؽ اًمٌمء يم٤مومر قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمامء. ؾمؾ إٓ ؿمٞمئ٤ًم واطمًدا يم٤من سمرد  ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمر  

 .(800)صـ:اإلسم٤مٟم٦م اًمّمٖمرى................ .................... ....................

 أٚ بآٜات٘ أٚ بضعٛي٘  اهللبعؾض: االعتٗظا٤  ايجاْٞايٓاقض 

 گ ککگ ک ک ڑ ڑ ژژشمٕم٤ممم: اهلل  ىم٤مل 

 [.55-55]اًمتقسم٦م: ژڳ ڳ گ    گ

يٙمقن ُم٤م ىم٤مًمقه  قمٜمد أي٦م: ٓ خيٚمق أنْ  ♫ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًمٕمرِب اح٤مًمٙمل -448

, وهق يمٞمٗمام يم٤من يمٗمر4 وم٢من  دًّ ُمـ ذًمؽ ضمِ  ًٓ ٚمػ ومٞمف سملم اهلزل سم٤مًمٙمٗمر يمٗمر, ٓ ظُم  ا أو هز

 ........... ـها.واًمٕمٚمؿ, واهلزل أظمق اًم٤ٌمـمؾ واجلٝمؾ. اًمتح٘مٞمؼ أظمق احلؼ   وم٢من   ٦4مُم  إُ 

 .(305صـ:/8)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن.................... .................... ................

اجلد واًمٚمٕم٥م ذم  سمٕمْمٝمؿ سم٤مٔي٦م قمغم أن   : واؾمتدل  ♫وىم٤مل إًمقد -444

 .(031صـ: /5) روح اعمٕم٤مينـها.إفمٝم٤مر يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر ؾمقاء, وٓ ظمالف سملم إئٛم٦م ذم ذًمؽ.

ومٞمف ذيمر اهلل, أو  : سم٤مب ُمـ هزل سمٌمء♫ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف -443

ف يٙمٗمر سمذًمؽ ٓؾمتخٗم٤مومف سمجٜم٤مب اًمرسمقسمٞم٦م واًمرؾم٤مًم٦م, وذًمؽ اًم٘مرآن, أو اًمرؾمقل, أي: إٟم  

قطمٞمد, وهلذا أمجع اًمٕمٚمامء قمغم يمٗمر ُمـ ومٕمؾ ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ, ومٛمـ اؾمتٝمزأ سم٤مهلل أو ُمٜم٤مف ًمٚمت  

 .ـهاسمٙمت٤مسمف أو سمرؾمقًمف أو سمديٜمف يمٗمر, وًمق ه٤مزًٓ مل ي٘مّمد طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٝمزاء إمج٤مقًم٤م.

 .(332)صـ:شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد............. .................... ....................

سم٤مب سمٞم٤من طمٙمؿ ُمـ هزل سمٌمء ومٞمف ذيمر اهلل  :أيىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ:  -445

, يٕمٜمل وم٘مد يمٗمر ٓؾمتخٗم٤مومف سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ♀قمز وضمؾ أو اًم٘مرآن أو اًمرؾمقل

قطمٞمد, ويمٗمر سم٤مإلمج٤مع, وًمق مل ي٘مّمد طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٝمزاء, ًمٚمت   ؾم٤مًم٦م, وذًمؽ ُمٜم٤مٍف واًمر  

د سمف همػم  واهلزل اعمزح, واهلذي ود اجلد, وهق أنْ  د سم٤مًمٚمٗمظ فم٤مهره وُمٕمٜم٤مه, سمؾ يرا ٓ يرا

 .(403: ـ)صطم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد ......... ................. ـها.ذًمؽ عمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘متْمٞمف.
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ـْ ♫وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمثٞمٛملم  -445 اؾمتٝمزأ سم٤مًمّمالة وًمق ٟم٤مومٚم٦م, أو سم٤مًمزيم٤مة,  : ومٛم

 .(850/صـ:8) اًم٘مقل اعمٗمٞمد........ ـها.أو اًمّمقم, أو احل٩م, ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم.

 عؾض:  جايحايايٓاقض 

اعتكار إٔ بعض ايٓاؼ ال جيب عًٝ٘ اتباع٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ 

ج عٔ ٚعًِ ٚأْ٘ ٜغع٘ ارتضٚج َٔ ؽضٜعت٘ نُا ٚعع ارتطض ارتضٚ

 ؽضٜع١ َٛع٢ عًُٝٗا ايغالّ

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ ژشمٕم٤ممم:  ٤مل اهللىم

وىمقًمف شمٕم٤ممم:  [.005]اًمٜم٤ًمء:ژ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ

 [.54]اًمٜمقر: ژڑ ک  ک ک ک  گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳژ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 [.03]اًمٜم٤ًمء:ژ ۈئ ېئ ېئ

سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اعمًٚمٛملم, : وُمٕمٚمقم ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -440

٤ٌمع ذيٕم٦م همػم ذيٕم٦م ُمـ ؾمقغ اشم٤ٌمع همػم ديـ اإلؾمالم, أو اشم   ٗم٤مق مجٞمع اعمًٚمٛملم, أن  وسم٤مشم  

ّمقص .. وم٘مد قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم سم٤مًمٜم  .ومٝمق يم٤مومر ♀حمٛمد

ف ضم٤مءهؿ قمغم اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب سم٤مإليامن سمف, وأن   رَ ُمَ ف أَ ٦م, أن  ُم  اعمتقاشمرة, وسم٢ممج٤مع إُ 

 (.580-583/صـ:82)جمٛمقع اًمٗمت٤موى. ـها.ؿ يم٤مومرون خيٚمدون ذم اًمٜم٤مر.ذًمؽ, وأظمؼم أّن  

ًٓ ظمقاص ٓ حيت٤مضمقن إمم ُمت٤مسمٕم٦م  .. أن  .اقمت٘مد : وإنْ    ىم٤ملو -442 هلل رضم٤م

.. ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد ., سمؾ اؾمتٖمٜمقا قمٜمف يمام اؾمتٖمٜمك اخلي قمـ ُمقؾمك♀حمٛمد 

 .(345-343/صـ:01) جمٛمقع اًمٗمت٤موى......... ـها.اإلؾمالم.ٗم٤مق أئٛم٦م قمـ اإلؾمالم سم٤مشم  
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 عؾض:  ايضابعايٓاقض 

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عب اهلل عبخاْ٘، أٚ عب صعٛي٘

اهلل قمز  ُمـ ؾم٥م   : وىمد أمجع اًمٕمٚمامء أن  ♫ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف -443

أنٌٞم٤مء اهلل, , أو دومع ؿمٞمًئ٤م أنزًمف اهلل, أو ىمتؾ ٟمًٌٞم٤م ُمـ ♀رؾمقًمف  وضمؾ, أو ؾم٥م  

 (.885/صـ:3)اًمتٛمٝمٞمد....... ............ ـها.ف يم٤مومر.وهق ُمع ذًمؽ ُم٘مر سمام أنزل اهلل أن  

اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اعمًٚمٛملم  ؾم٤مب   : ٓ ظمالف أن  ♫وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض -431

 (.801/صـ:8)اًمِمٗم٤م....... ................. ................. ـها.يم٤مومر طمالل اًمدم.

يم٤من ُمًٚماًم وضم٥م  وم٢منْ  4: ومّمؾ ذم ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم♫ؿمٞمخ اإلؾمالم وىم٤مل -430

اًمٙم٤مومر يٕمٔمؿ اًمرب,  وم٢من   4ف سمذًمؽ يم٤مومر ُمرشمد, وأؾمقأ ُمـ اًمٙم٤مومرىمتٚمف سم٤مإلمج٤مع4 ٕن  

 ........ ـها.ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ اًم٤ٌمـمؾ ًمٞمس سم٤مؾمتٝمزاء سم٤مهلل, و ٓ ُم٦ًٌم ًمف. ويٕمت٘مد أن  

 (.0100/صـ:4) اًمّم٤مرم اعمًٚمقل.................... .................... ............

 عؾض: ايغخض ايشٟ عٔ طضٜل ايؾٝاطني اَػارتايٓاقض 

 ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژ شمٕم٤ممم: اهلل  ىم٤مل

, ٗمرِ اًمٙمُ  ٌِح  أىمْ ع ذِم ٘مَ ك يَ طمت   ّم٤مطمٌفاًمًحر اًمذي قمـ ـمريؼ اًمِمٞم٤مـملم ٓ يت٠متك ًم [.018]اًمٌ٘مرة:

دم احلٞمض, أو ي٥ًم اهلل, سمِ  فُ ف, ويٙمتٌُ اعمّمحػ سم٘مدُمِ  يّمكم وهق قمغم ضمٜم٤مي٦م أو يدس   يم٠منْ 

 وم٢من  4 , أو يذسمح هلؿ ويٍمف هلؿ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ همػم اهلل♀وي٥ًم رؾمقًمف

 .اعمًٚمٛملم هذه إومٕم٤مل اًمتل شمٓمٚم٥م ُمـ ُمريد اًمًحر يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م يمٗمر سم٢ممج٤مع

  يمٗمر ُمـ شمٕمٚمٛمفوأمجع إئٛم٦م قمغم :♫ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ -438

وصػ ُم٤م  ٤مومٕمل وم٘م٤مل: إذا شمٕمٚمٛمف ىمٚمٜم٤م ًمف: صػ ًمٜم٤م ؾمحرك, وم٢منْ واؾمتٕمٛمٚمف, إٓ اًمِم  

٤م شمٗمٕمؾ ُم٤م يٚمتٛمس ٘مرب إمم اًمٙمقايم٥م, وأّن  يقضم٥م اًمٙمٗمر ُمثؾ ُم٤م اقمت٘مده أهؾ سم٤مسمؾ ُمـ اًمت  
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 .......... ـها.ف ومٝمق يم٤مومر.اقمت٘مد إسم٤مطمتِ  يم٤من ٓ يقضم٥م اًمٙمٗمر وم٢منْ  ُمٜمٝم٤م, ومٝمق يم٤مومر, وإنْ 

 (.020)صـ:طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد.................... .................... ............

ًمٕم٤ٌمس قمٗم٤م اهلل قمٜمف  يرى أن   إذْ  مل خيرج ُمـ اإلمج٤مع :♫اًمِم٤مومٕمل :ىم٤مل أبقا

  ً ٤م إنوإ يٙمٗمر ص٤مطمٌف حر اًمذي قمـ ـمريؼ اًمِمٞم٤مـملماًم  اًمٕم٘م٤مىمػم قمـ ـمريؼ يم٤من ُم 

هق اًمراضمح ♫اًمِم٤مومٕمل فٚمَ وُم٤م ومّم   ص٤مطمٌف إدوي٦م ومٝمذا ٓيٙمٗمرو
(0)
وم٤مإلمج٤مع . 

  .اًمِمٞم٤مـملم واهلل أقمٚمؿ قمـ ـمريؼ إذا يم٤من صم٤مسم٧م

  تٓبٝ٘:

ٙمٗمػم4 ٟم٘مؾ مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مع قمغم حتريٛمف, وٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمف وسملم اًمت   

 اًمٙمٗمر حمرم. ٕن  

ً  ♫ؿمٞمخ اإلؾمالمىم٤مل  -434  .. ـها.ر حمرم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع.ح: واًم

 (.000/صـ:45)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... .................... ........... .

اقمت٘مد ُم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر, ُمثؾ اًمت٘مرب إمم  : إنْ ♫وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل -433

  ً اًم٘مرآن ٟمٓمؼ  ٤م شمٗمٕمؾ ُم٤م يٚمتٛمس, أو اقمت٘مد طمؾ اًمًحر يمٗمر4 ٕن  ٌٕم٦م, وأّن  اًمٙمقايم٥م اًم

شمر سمتحريٛمف, وصم٧ٌم سم٤مًمٜم    .(000 /صـ:01)ٓسمـ ىمداُم٦م  اعمٖمٜمل. ـها.واإلمج٤مع قمٚمٞمف.٘مؾ اعمتقا

ومٞمف ظمالوًم٤م  شمٕمٚمؿ اًمًحر وشمٕمٚمٞمٛمف طمرام ٓ ٟمٕمٚمؿُ  ن  ٢م: وم♫ وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م -435

 .(003/صـ:01)اعمٖمٜمل....... ................. ................. ـها.سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًمٗمروقاًم٘مراذم ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م ذموسمف ىم٤مل قم٤مُم٦م أصح٤مسمف وهق ىمقل ًمٚمحٜمٗمٞم٦م ورضمحف  (0)

ء واًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم ,(023صـ:)أقمالم اًمًٜم٦م اعمٜمِمقرةواحل٤مومظ احلٙمٛمل ذم ,(058/صـ:3) أوقا

 /00)اًمٗمتحواحل٤مومظ ذم ,(005/صـ:03)ذح ُمًٚمؿواًمٜمقوي ذم ,(355/صـ:3)اًمٌٞم٤من

رداوي ذم ,(883صـ:
ِ
واًمٕمالُم٦م  ,٦مف ىمقل مج٤مهػم احلٜم٤مسمٚم( أن  410/صـ:01)اإلٟمّم٤مفوذيمر اعم

 (.5/صـ:8)اًم٘مقل اعمٗمٞمداًمٕمثٞمٛملم ذم
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ً  ♫وىم٤مل اًمٜمقوي -435  ـها.اًمٙم٤ٌمئر سم٤مإلمج٤مع.حر طمرام, وهق ُمـ : ومٕمٛمؾ اًم

 .(8023رىمؿ:)ذح ُمًٚمؿ.................. .................... ....................

 ايكغِ ايجاْٞ َٔ ايغخض: عخض ايعكاقري ٚاألر١ٜٚ ٚايتزاخني

 يم٤من ًمٞمس سمٙمٗمر. ويِمٛمٚمف اإلمج٤مع اعمذيمقر ذم حتريٛمف, وإنْ 

  بايغخض:َغا٥ٌ َتعًك١ 

 ايشٟ ميهٔ إٔ ٜبًػ٘ تأثري ايغخض يف املغخٛصايكزص األٚىل: 

اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ذم حت٘مٞمؼ اًم٘مدر  : اقمٚمؿ أن  ♫ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل -432 -430

 هلذه اعم٠ًمخ٦م واؾمٓم٦م وـمروملم:  يٌٚمٖمف شم٠مثػم اًمًحر ذم اعمًحقر, واقمٚمؿ أن   اًمذي يٛمٙمـ أنْ 

شم٠مثػم اًمًحر يٌٚمٖمف, يم٤مًمتٗمريؼ سملم اًمرضمؾ واُمرأتف,  ذم أن   ـمرف ٓ ظمالف  

 ...ويم٤معمرض اًمذي يّمٞم٥م اعمًحقر ُمـ اًمًحر وٟمحق ذًمؽ

يٌٚمٖمف. يم٢مطمٞم٤مء اعمقشمك, وومٚمؼ  شم٠مثػم اًمًحر ٓ يٛمٙمـ أنْ  ذم أن  وـمرف ٓ ظمالف   

 اًمٌحر وٟمحق ذًمؽ.

حر يٜم٘مٚم٥م سم٤مًمً ومٝمل حمؾ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء, وهل هؾ جيقز أنْ  ٤م اًمقاؾمٓم٦موأُم    

ً   ٤م؟ وهؾ يّمح أنْ , واحلامر إٟم٤ًمٟمً ا ُمثاًل اإلٟم٤ًمن مح٤مرً  .. ومٌٕمض .٤مطمر ذم اهلقاء؟يٓمػم اًم

 ..., وسمٕمْمٝمؿ يٛمٜمع ُمثؾ هذاشمٗمًػمهاًمٜم٤مس جيٞمز هذا, وضمزم سمجقازه اًمٗمخر اًمرازي ذم

ف ي٥ًٌم ُم٤م ؿم٤مء ُمـ يٗمٕمؾ مجٞمع ذًمؽ, وأن   قمغم أنْ  اهلل ىم٤مدرٌ  ٦ًٌم إمم أن  ٤م سم٤مًمٜم  أُم    

ً   قمغم ُم٤م ؿم٤مء ُمـ إؾم٤ٌمب, وإنْ اعم٤ًٌٌمت  ٥ٌم مل شمٙمـ هٜم٤مك ُمٜم٤مؾم٦ٌم قم٘مٚمٞم٦م سملم اًم

ـ ذًمؽ, واهلل ضمؾ وقمال ي٘مقل:   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژواعم٥ًٌم, ومال ُم٤مٟمع ُم

 . ژڎ ڎ

 ُم٘مٜمع4 ٕن   ؿ قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ ي٘مُ  ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم صمٌقت وىمقع ُمثؾ ذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ ومٚمؿْ وأُم   

يٙمقن ُم٤م وىمع  ـ قمدول, وجيقز أنْ هم٤مًم٥م ُم٤م يًتدل قمٚمٞمف سمف ىم٤مئٚمف طمٙم٤مي٤مت مل شمث٧ٌم قم
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 إمم طم٘مٞم٘م٦م أظمرى. وهذا ُمٜمٝم٤م ُمـ ضمٜمس اًمِمٕمقذة وإظمذ سم٤مًمٕمٞمقن, ٓ ىمٚم٥م احل٘مٞم٘م٦م ُمثاًل 

ء اًمٌٞم٤من.... .............. ـها.هق إفمٝمر قمٜمدي, واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.  .(355/صـ:3)أوقا

 : ٌٖ يًغخض حكٝك١ايجا١ْٝ

ً  ♫ىم٤مل اًم٘مراذم -433 ُمٕمٚمقًُم٤م ًمٚمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ حر وظمؼمه : يم٤من اًم

 .(033/صـ:3)اًمٗمروق............ ـها.أمجٕملم, ويم٤مٟمقا جمٛمٕملم قمٚمٞمف ىمٌؾ فمٝمقر اًم٘مدري٦م.

اًمًحر ًمف طم٘مٞم٘م٦م إٓ  : وأمجٕمقا قمغم أن  ♫وىم٤مل اًمقزير اسمـ هٌػمة -451

 (.885/صـ:8)اإلومّم٤مح...... ................... ـها.أب٤مطمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف قمٜمده.

 : ايغخض٠ جيُعٕٛ َع ايغخض عبار٠ ايهٛانبايجايج١

ك ؿم٤مع ذًمؽ ذم يمثػم مـ يٜمت٥ًم إمم : طمت  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -450

اًمن اعمٙمتقم ذم اًمًحر وخم٤مـم٦ٌم :ػ ومٞمف سمٕمض اعمِمٝمقريـ يمت٤مسم٤م ؾمامهاإلؾمالم, وصٜم  

قمغم ُمذه٥م اعمنميملم ُمـ اهلٜمد واًمّم٤مسمئلم واعمنميملم ُمـ اًمٕمرب وهمػمهؿ,  اًمٜمجقم

ُمثؾ ـمٛمٓمؿ اهلٜمدي, وُمٚمٙمقؿم٤م اًم٤ٌمسمكم, واسمـ وطمِمٞم٦م, وأِب ُمٕمنم اًمٌٚمخل, وصم٤مسم٧م سمـ 

ذم اًمنمك, وآُمـ سم٤مجل٧ٌم واًمٓم٤مهمقت, وهؿ ُمٜمتًٌقن إمم أهؾ  َؾ ظَم دَ  ـْ وأُمث٤مهلؿ, م   ,ىمرة

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژاإلؾمالم, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٱ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

ٚمػ: اجل٧ٌم  ژڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ـ اًم وىمد ىم٤مل همػم واطمد ُم

 .اًمًحر, واًمٓم٤مهمقت إوصم٤من, وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل: اًمِمٞمٓم٤من, ويمالمه٤م طمؼ

وه١مٓء جيٛمٕمقن سملم اجل٧ٌم اًمذي هق اًمًحر, واًمنمك اًمذي هق قم٤ٌمدة  

م٤م يٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ  اًمٓم٤مهمقت, يمام جيٛمٕمقن سملم اًمًحر وقم٤ٌمدة اًمٙمقايم٥م, وهذا

ف ذك حمرم, سمؾ هذا ُمـ أقمٔمؿ أنقاع اًمنمك ديـ اإلؾمالم, سمؾ وديـ مجٞمع اًمرؾمؾ, أن  

اًمذي سمٕمث٧م اًمرؾمؾ سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف, وخم٤مـم٦ٌم إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف 

ط اعمًت٘مٞمؿ........... ـها.ًم٘مقُمف يم٤مٟم٧م ذم ٟمحق هذا اًمنمك.  .(418صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما
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  فاحملض١َ: :ستض١َ ٚدا٥ظ٠:: ايٓؾض٠ يًغخض ْٛعإايضابع١

اًمٜمنمة اعمٕمٝمقدة اًمتل يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م  :♫٘م٤مؾمؿاًمقمٌد اًمرمحـ سمـ  ىم٤مل -458

ؿ يٜمنمون قمـ اعمًحقر سم٠مؾمح٤مر يّمٜمٕمقّن٤م, هل ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من أو سمقاؾمٓمتف4 ّٕن  

مٌ   .(813)صـ:يمت٤مب اًمتقطمٞمدطم٤مؿمٞم٦م .... ـها.ٗم٤مق.سم٤مٓشم   واؾمتخداُم٤مت ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م, ومٝمذه طمرا

 ٚادتا٥ظ٠:

ىمك سم٠مؾمامء نمة سم٤مًمتٕمقيذ واًمر  ٤م اًمٜم  : أُم  ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف -454

 .(444)صـ:شمٞمًػماًمٕمزيزاحلٛمٞمد... ـها.اهلل ويمالُمف ُمـ همػم شمٕمٚمٞمؼ, ومال أقمٚمؿ أطمًدا يمرهف.

 ::إسا قتٌ ايغاحض بغخضٙارتاَغ١

 :يمت٤مب اًمتقطمٞمد ٦مطم٤مؿمٞمذم  ♫سمـ ىم٤مؾمؿىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ  -453

٤م ح٤مًمؽ وىمقل سمٕمض وهؾ ي٘متؾ سمٛمجرد ومٕمٚمف واؾمتٕمامًمف؟ اعمِمٝمقر ذم اعمذه٥م ي٘متؾ, ووم٤مىمً 

سمذًمؽ ذم  ٘مر  ك يتٙمرر, أو يُ ٤م إٓ أب٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل: طمت  إمج٤مقمً  ىُمتِؾ هِ ىمتؾ سمًحرِ  وم٢منْ  4اًمّمح٤مسم٦م

 .(813)صـ:طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد.. ................. ................. ـها.. ُمٕملم طمؼٍّ 

 :حًٛإ ايهأٖ ٚ ايغاحض ٚاملٓذِ ٚايضَاٍ حتضِٜ :ايغارع١

ُٕمقدٍ  ـْ قمَ   ًْ   َأن      َأِِب َُم
ِ
ـِ اًْمَٙمٚم٥ِْم »: ♀ َرؾُمقَل اَّلّل ـْ صَمَٛم َّنَك قَم

ـِ  ِن اًْمَٙم٤مِه «َوَُمْٝمِر اًْمٌَِٖمّل َوطُمْٚمَقا
(0)

. 

َج يَم٤مَن َِِٕب »:, َقاَلْت ▲ ,َعْن َعاِئَشةَ و ِرُج ًَمُف اخلََرا َويَم٤مَن َأبُق  ,سَمْٙمٍر هُماَلٌم خُيْ

 وَم٠َميَمَؾ ُِمٜمُْف َأبُق سَمْٙمٍر وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًْمُٖماَلُم شَمْدِري َُم٤م َهذَ 
ٍ
ء ضِمِف وَمَج٤مَء َيْقًُم٤م سمٌَِمْ ـْ ظَمَرا ا سَمْٙمٍر َي٠ْميُمُؾ ُِم

ـُ اًْمِٙمَٝم٤مَٟم٦َم إِٓ  َأين  :َوَُم٤م ُهَق ىَم٤مَل  :وَمَ٘م٤مَل َأبُق سَمْٙمرٍ 
ًِ ٞم ٦ِم َوَُم٤م ُأطْم
٤مٍن ذِم اجل٤َمِهٚمِ ًَ ٜم٧ُْم إِلْٟم يُمٜم٧ُْم شَمَٙمٝم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0550رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)8840رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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 ظَمَدقْمُتُف وَمَٚمِ٘مَٞمٜمِل وَم٠َمقْمَٓم٤ميِن سمَِذًمَِؽ وَمَٝمَذا اًم ِذي َأيَمْٚم٧َم ُِمٜمُْف وَم٠َمْدظَمَؾ َأبُق سَمْٙمٍر َيَدُه وَمَ٘م٤مَء يُمؾ  َرْ 
ٍ
ء

«ذِم سَمْٓمٜمِفِ 
(0)

. 

ف ُم٤م ويمذًمؽ ٓ ظمالف ذم طمٚمقان اًمٙم٤مهـ, أن  : ♫ًمؼمىم٤مل اسمـ قمٌد ا -455

 .(383/صـ:5)آؾمتذيم٤مر.... ـها..يٕمٓم٤مه قمغم يمٝم٤مٟمتف, وذًمؽ يمٚمف ُمـ أيمؾ اح٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ

٤م قمغم حتريٛمف, ىم٤مل ُم٤مًمؽ: ٤م طمٚمقان اًمٙم٤مهـ4 ومٛمجتٛمع أجًْم وأُم   :♫وىم٤مل  -455

  .(433/صـ:2)اًمتٛمٝمٞمد....... ................. ـها..وهق ُم٤م يٕمٓمل اًمٙم٤مهـ قمغم يمٝم٤مٟمتف

م سم٢ممج٤مع اعمًُٚمٛملم, وىمد ٟم٘مؾ اإلمج٤مع ذم ♫وىم٤مل اًمٜمقوي -450 :هق طمرا

د اًمٌٖمقي   : اشم ٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم  ,ôحتريٛمف مج٤مقم٦م, ُمٜمٝمؿ: أبق حمٛم  ىم٤مل اًمٌٖمقي 

ـ قمغم يمٝم٤مٟمتف4 ٕن  ومٕمؾ اًمٙمٝم٤مٟم٦م سم٤مـمؾ ٓ  حتريؿ طمٚمقان اًمٙم٤مهـ, وهق ُم٤م َأظَمَذُه اعمَتٙمٝم 

 (.832/صـ:8)ذح ُمًٚمؿ......... .................. ـها.جيقز أظمذ إضمرة قمٚمٞمف....

ىم٤مل اًمٌٖمقي  ُمـ أصح٤مسمٜم٤م, واًم٘م٤ميِض قمٞم٤مض: أمجع  :♫وىم٤مل اًمٜمقوي -452

ن ف أيمؾ اح٤مل  ِٕ م4 و اعمًٚمٛمقن قمغم حتريؿ طمٚمقان اًمٙم٤مهـ4 َٕن ف قمقض قمـ حَمر 

 .(302/صـ:5)ذح ُمًٚمؿ.......... ................. ................. ـها.سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

همػم واطمد ُمـ وىمد طمٙمك اإلمج٤مع قمغم حتريٛمف : ♫وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -453

 .(885/صـ:3)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... ـها..يم٤مًمٌٖمقي, واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض, وهمػممه٤م :اًمٕمٚمامء

هق ُم٤م يٕمٓم٤مه قمغم يمٝم٤مٟمتف, ش طمٚمقان اًمٙم٤مهـ»و :♫وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد -451

إقمقاض ومٞمام ٓ جيقز ُم٘م٤مسمٚمتف  واإلمج٤مع ىم٤مئؿ قمغم حتريؿ هذيـ, ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ سمذلِ 

 .(423/صـ:8)إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم..... ................. ................. ـها..سم٤مًمٕمقض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واًمذي  (:053/صـ:0) ومتح اًم٤ٌمري(. ىم٤مل اسمـ طمجر ذم4583رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

ي٠مظمذه قمغم ٝمل قمـ طمٚمقان اًمٙم٤مهـ, وطمٚمقان اًمٙم٤مهـ ُم٤م ام ىم٤مء4 ح٤م صم٧ٌم قمٜمده ُمـ اًمٜم أب٤م سمٙمر إٟم   ئمٝمر أن  

 ـها.يمٝم٤مٟمتف.
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 ٚأْٗا ايفاع١ً بٓفغٗا

قمغم  ٕم٦مٌ ُم٦م جمٛمِ ٤م ّنٞمف قمـ طمٚمقان اًمٙم٤مهـ, وم٤مُٕ وأُم   :♫وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل -450

ره ُم٤مٓ يّمٚمح ومٞمف أظمذ قمقض, وهق اًمٙمذب اًمذى خيٚمٓمقٟمف ؿ ي٠مظمذون أضْم حتريٛمف4 ّٕن  

سمامئ٦م يمذسم٦م أو أيمثر, يمام ضم٤مء رم  اًمّمدِق ـ, ومٞمٗمًدون شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ُمع ُم٤ميًؽمىمف اجلِ 

ًمٞمًقا » :♥يٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ, وًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمض اًمرواي٤مت, ومٚمؿ يًغ أنْ 

 .(33/صـ:02)اًمٌخ٤مري صحٞمح ذح.. ................. ................. ـها..شسمٌمء

م سم٤مإلمج٤مع, ح٤م  :♫وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  -458 طمٚمقان اًمٙم٤مهـ, وهق طمرا

اًمٕمقض قمغم أُمر سم٤مـمؾ, وذم ُمٕمٜم٤مه اًمتٜمجٞمؿ, واًميب سم٤محلَم, وهمػم ذًمؽ  ومٞمف ُمـ أظمذِ 

ومُ م٤م يتٕم٤مـم٤مه اًمٕمر    .(05/صـ:0)ومتح اًم٤ٌمري............... ـها..قن, ُمـ اؾمتٓمالع اًمٖمٞم٥ما

 َوأمجع اًمٕمٚمامء قمغم حتريؿ طمٚمقان اًمٙم٤مهـ, :♫وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مين  -454

قمل قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م, وخيؼم  اًمٜم ٤مس قمـ اًمٙمقائـ, وهق ؿم٤مُمؾ ًمُِٙمؾ  ُمـ واًمٙم٤مهـ اًم ذي يد 

اب سم٤محلّم٤ٌمء, وٟمحق ذًمؽ, ٍؿ, وض  قمل ذًمؽ: ُمـ ُُمٜمج  ه١مٓء داظمؾ حت٧م طمٙمؿ  ومٙمؾ يد 

 .(53/صـ:3)ؾمٌؾ اًمًالم......... ................. ـها. اًْمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا يمثػم.

ٚأْٗا  اعتكار إٔ ايهٛانب تزبض ٖشا ايهٕٛ عؾض: ارؼايغايٓاقض 

 ايفاع١ً بٓفغٗا

٤م واًمٗمٚمؽ قم٤مىمٚم٦م مٞمزة وم٤مقمٚم٦م ُمدسمرة دون : اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مّن  ♫ىم٤مل اسمـ طمزم -453

٤مر ُمنميمقن طمالل دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ ٗم  ٤م مل شمزل, ومٝمذه اًمٓم٤مئٗم٦م يمُ اهلل شمٕم٤ممم, أو ُمٕمف, وأّن  

ء واًمٜمحؾ...... ................. ـها.سم٢ممج٤مع إُم٦م.  .(032 /صـ:5)اًمٗمّمؾ واعمٚمؾ وإهقا

ف اًمٙمٗمر اًمذي : ومٝمذا يمام أنْ -ذيمر ىمقهلؿ سمٕمد أنْ - ♫وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -455

ئع إنٌٞم٤مء, ومل يٛمٙمٜمٝمؿ أن ي٘مٞمٛمقا سملم أرسم٤مب  ظمرضمقا سمف قمـ مجٞمع اعمٚمؾ, وقمـ مجٚم٦م ذا

, وإٓ وم٘متُؾ  ه١مٓء ُمـ إُمر  اعمٚمؾ إٓ سم٤مًمتًؽم هبؿ وُمٜم٤موم٘متٝمؿ, واًمتزي سمزهيؿ فم٤مهًرا

 .(055/صـ:8)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة......... ................. ـها.اًميوري ذم يمؾ ُمٚم٦م.
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اًمتٜمجٞمؿ قمغم صمالصم٦م  : واقمٚمؿ أن  ♫وىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمٚمف -455

اعمقضمقدات ذم اًمٕم٤ممل اًمًٗمكم  ُم٤م هق يمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم, وهق اًم٘مقل سم٠من   أطمده٤م:أىم٤ًمم:

اًمٙمقيم٥م وم٤مقمٚم٦م خمت٤مرة, وهذا يمٗمر سم٢ممج٤مع  ُمريم٦ٌم قمغم شم٠مثػم اًمٙمقيم٥م واًمروطم٤مٟمٞم٤مت, وأن  

 .(454)صـ: شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد... ................. ................. ـها....اعمًٚمٛملم

 ْٛع آخض َٔ عًِ ايتٓذِٝ:

آؾمتدٓل قمغم احلقادث إروٞم٦م سمًػم اًمٙمقايم٥م واضمتامقمٝم٤م واومؽماىمٝم٤م, وٟمحق 

اهلل هق اعمدسمر اخل٤مًمؼ اًمرازق, وىمد  ذًمؽ سمت٘مدير اهلل وُمِمٞمئتف, وأن   ذًمؽ, وي٘مقل: إن  

 ت قمغم احلقادث إروٞم٦م, واإلمج٤مع ىم٤مئؿٌ َٓ َٓ ودَ  ,ضمٕمؾ اهلل هلذه اًمٙمقايم٥م قمالُم٤مت

ف ؿم٤مء اهلل, ًمٙمـ ذم شمٙمٗمػمه ظمالف, واًمّمحٞمح أن   ٜمجٞمؿ يمام ؾمٜمذيمره إنْ اًمت   ٚمؿِ قمغم حتريؿ قمِ 

هيٙمٗمر ًمدقمق   قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م. ا

قمـ صٜم٤مقم٦م اًمتٜمجٞمؿ وآؾمتدٓل هب٤م قمغم  ♫ ؿمٞمخ اإلؾمالم ؾمئؾ -450

سمؾ ذًمؽ حمرًُم٤م سم٢ممج٤مع : ♫ احلقادث: هؾ هق طمالل أم طمرام؟ وم٠مضم٤مب

 (.030/صـ:45)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..... ................. .................  ـها..اعمًٚمٛملم

اًمٗمٚمٙمٞم٦م, : وهق آؾمتدٓل قمغم احلقادث إروٞم٦م سم٤مٕطمقال    ىم٤ملو -452

ٛمزي٩م سملم اًم٘مقى اًمٗمٚمٙمل واًم٘مقاسمؾ إروٞم٦م: صٜم٤مقم٦م حمرُم٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع واًمت  

 ڌڎژ :إُم٦م4 سمؾ هل حمرُم٦م قمغم ًم٤ًمن مجٞمع اعمرؾمٚملم ذم مجٞمع اعمٚمؾ, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژوىم٤مل:  ,ژڈ ڈ ڎ

 ................. ...... ـها..ىم٤مل قمٛمر وهمػمه: اجل٧ٌم اًمًحر ژیی

 .(038/صـ:45)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....................... ...... ................. ......

يمؾ يمٗمر  يمقٟمف يمٗمًرا, وٕن   ُمـ يمقٟمف حمرم ٓ يٛمٜمع: قاٍ أبٛ ايعباؼ عفا اهلل عٓ٘ 

اًم٘مًؿ إول ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم شمٙمٗمػمه ُمع دظمقًمف حت٧م  قمغم ذًمؽ أن   ٤م يدل  حمرم, وأجًْم٤م م  

  اإلمج٤مع قمغم حتريٛمف ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين, واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل.
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 ٚأْٗا ايفاع١ً بٓفغٗا
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 خطض احملضَات ٚاملٓٗٝات املٛص١ً إىل ايؾضى

453-401-400-408-404-403-405-405-402-403-421-

ؿم٠من اهلل أقمٔمؿ ُمـ أن  ىمٌٚمف, وم٢من  : وهذا أقمٔمؿ ُمـ اًمذي ♫ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  -420

 ي٘مًؿ قمٚمٞمف, أو ي٠ًمل سم٠مطمد ُمـ ظمٚم٘مف.

ٗم٤مقم٦م ُمـ دون وم٢مذا شم٘مرر ذًمؽ قمٜمدهؿ ٟم٘مٚمٝمؿ ُمٜمف إمم دقم٤مئف وقم٤ٌمدشمف وؾم١ماًمف اًمِم   

ً  ٜمَ ؼ قمٚمٞمف اًم٘مَ ٕمٚم  اهلل, وات٤مذ ىمؼمه وصمٜم٤ًم يٕمٙمػ قمٚمٞمف, وشمُ  تقر, ويٓم٤مف سمف, ويًتٚمؿ ٤مديؾ واًم

 وي٘مٌؾ وحي٩م إًمٞمف, ويذسمح قمٜمده.

٤مس إمم قم٤ٌمدشمف, وات٤مذه قمٞمًدا وم٢مذا شم٘مرر ذًمؽ قمٜمدهؿ ٟم٘مٚمف ُمٜمف إمم دقم٤مء اًمٜم   

٤م ىمد قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ذًمؽ أنٗمع هلؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ, ويمؾ هذا م   وُمٜمًًٙم٤م, ورأوا أن  

قطمٞمد هلل, ُمـ دمريد اًمت   ♀ف ُمْم٤مد ح٤م سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف ُمـ ديـ اإلؾمالم أن  

 (.835)صـ: شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد:اٟمٔمر........ ................. ـها.وأن ٓ يٕمٌد إٓ اهلل.

 

 

 

(    ) 
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 اختاس ايكبٛص َغادز  ايباب األٍٚ:

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ِل  ▲قَم ـْ اًمٜمٌ  ىَم٤مَل ذِم َُمَرِوِف اًم ِذي َُم٤مَت ومِٞمِف:  ♀, قَم

ٌُقَر » َُذوا ىُم ـَ اهلل اًمٞمَُٝمقَد َواًمٜم َّم٤مَرى, ات  ِجًداًَمَٕم ًْ َبَْرُزوا  ,شَأنٌِْٞم٤َمئِِٝمْؿ َُم َٕ َٓ َذًمَِؽ  ىَم٤مًَم٧ْم: َوًَمْق

ِجًدا ًْ ُه هَمػْمَ َأنف َأظْمَِمك َأْن ُيت َخَذ َُم ىَمؼْمَ
(0)
 .  

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةو ىَم٤مشَمَؾ اهلل اًمٞمَُٝمقَد, »ىَم٤مَل:  ♀, َأن  َرؾُمقَل اهلل  َ   قَم

٤مضِمدَ  ًَ ٌُقَر َأنٌِْٞم٤َمئِِٝمْؿ َُم َُذوا ىُم شىواًمٜم ّم٤مرَ », وذم رواي٦م: شاهللُ  ـَ ٕمَ ًمَ »وذم رواي٦م:  شات 
(8)
.  

ـْ وَ  ٌ ٤مسٍ قَم ـِ قَم ٌِْداًمٚمف سْم : ح ٤م َٟمَزَل سمَِرؾُمقِل اهلل  ¶قَم٤مِئَِم٦َم َوقَم َٓ ىَم٤م

ـْ َوضْمِٝمِف, وَمَ٘م٤مَل  ♀ ٞمَّم٦ًم ًَمُف قَمغَم َوضْمِٝمِف, وَم٢ِمَذا اهْمَتؿ  هِب٤َم يَمَِمَٗمَٝم٤م قَم
ـَمِٗمَؼ َيْٓمَرُح ََخِ

٤مضِمدَ »َوُهَق يَمَذًمَِؽ:  ًَ َُذوا ىُمٌُقَر َأنٌِْٞم٤َمئِِٝمْؿ َُم ُر َُم٤م ش ًَمْٕمٜم٦َُم اهلل قَمغَم اًمٞمَُٝمقِد َواًمٜم َّم٤مَرى, ات  ذ  حُيَ

َصٜمَُٕمقا 
(4)
 . 

٤مٟمٞم٦م ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ ُمِم٤مهب٦م اًمٙمٗم٤مر : واًمٕمٚم٦م اًمث  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -428

 ـها.سم٤مًمّمالة قمٜمد اًم٘مٌقر, ح٤م يٗميض إًمٞمف ذًمؽ ُمـ اًمنمك, وهذه اًمٕمٚم٦م صحٞمح٦م سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ.

ط اعمًت٘مٞمؿ.......................... ....................  (.411صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

وهذه : ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م ىمدس اهلل روطمف: ♫ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿو -425 -423 -424

ي٠ًمل اعمٞم٧م طم٤مضمتف ويًتٖمٞم٨م سمف  أنْ  أبٕمده٤م قمـ اًمنمع: إُمقر اعمٌتدقم٦م قمٜمد اًم٘مٌقر ُمراشم٥م:

٤مس, ىم٤مل: وه١مٓء ُمـ ضمٜمس قم٤ٌمد إصٜم٤مم, وهلذا ىمد يتٛمثؾ ومٞمٝم٤م, يمام يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمٜم  

 م.هلؿ اًمِمٞمٓم٤من ذم صقرة اعمٞم٧م, أو اًمٖم٤مئ٥م, يمام يتٛمثؾ ًمٕم٤ٌمد إصٜم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.583رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0441رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.541رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)340رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)

 (.540رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)345رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (4)
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وهذا حيّمؾ ًمٚمٙمٗم٤مر ُمـ اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب, يدقمق أطمدهؿ ُمـ يٕمٔمٛمف  

ومٞمتٛمثؾ ًمف اًمِمٞمٓم٤من أطمٞم٤مًٟم٤م, وىمد خي٤مـمٌٝمؿ سمٌٕمض إُمقر اًمٖم٤مئ٦ٌم, ويمذًمؽ اًمًجقد ًمٚم٘مؼم, 

 ٛمًح سمف, وشم٘مٌٞمٚمف.واًمت  

 ِٕ  .ٍ اهلل عظ ٚدٌ بٜ٘غأ املضتب١ ايجا١ْٝ: أ

 وهذا يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ, وهق سمدقم٦م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم. 

ِٕ ايجايج١:   ٜغأي٘ ْفغ٘. أ

سمٕم٦م:  اًمرا

قم٤مء ذم اعمًجد, ومٞم٘مّمد ف أومْمؾ ُمـ اًمد  اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼمه ُمًتج٤مب, أو أن   ئمـ أن   أنْ  

ئِ , واًمّم  فُ زي٤مرشمَ  ٤مشمٗم٤مق , ومٝمذا أجًْم٤م ُمـ اعمٜمٙمرات اعمٌتدقم٦م سمفِ جِ الة قمٜمده4 ٕضمؾ ـمٚم٥م طمقا

قًم٤م سملم أئٛم٦م اًمديـ, وإنْ , اعمًٚمٛملم, وهل حمرُم٦م يم٤من يمثػم ُمـ  وُم٤م قمٚمٛم٧م ذم ذًمؽ ٟمزا

اعمت٠مظمريـ يٗمٕمؾ ذًمؽ, وي٘مقل سمٕمْمٝمؿ: ىمؼم ومالن شمري٤مق جمرب, واحلٙم٤مي٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ 

ف يم٤من ي٘مّمد اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼم أِب طمٜمٞمٗم٦ماًمِم٤مومٕمل: أن  
(0)

 ......... ـها., ُمـ اًمٙمذب اًمٔم٤مهر.

 .(800/صـ:0) إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من.................... .................... ................

ُمـ ىمّمد  ٗمؼ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم قمغم أن  : وىمد اشم  ♫وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  – 425

 اًمّمالة ذم اعم٤ًمضمد اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وىمّمد اًمدقم٤مء قمٜمده٤م ُمٕمت٘مًدا أن  

قم٤مء ذم اعم٤ًمضمد اعمٌٜمٞم٦م هلل ٓ قمغم ىمؼم الة واًمد  اًمّمالة ومٞمٝم٤م واًمدقم٤مء قمٜمده٤م أومْمؾ ُمـ اًمّم  

 .(50)صـ:ىم٤مقمدة ذم اًمقؾمٞمٚم٦م.............. ................. ـها.ف خمٓمئ و٤مل.وم٢مٟم   4أطمد

ي٘مّمد اًمّمالة إمم  ف ٓ ينمع أنْ وٓ ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أن   :   وىم٤مل -420

اًم٘مؼم, سمؾ هذا ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م, ويمذًمؽ ىمّمد رء ُمـ اًم٘مٌقر ٓؾمٞمام ىمٌقر إنٌٞم٤مء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمع  (0)  .ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟم٘مض إمج٤مقم٤مت اًم٘مٌقريلم ذم اًمٗمّمؾ اًمرا
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قم٤مء هلل شمٕم٤ممم, ومدقم٤مء اعمٞم٧م وم٢مذا مل جيز ىمّمد اؾمت٘م٤ٌمًمف قمٜمد اًمد   ٤4محللم قمٜمد اًمدقم٤مءواًمّم  

 .(453:/صـ0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ ................. ـها.ٓ جيقز. ٟمٗمًف أومم أنْ 

همػم  -اًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مؼمأي: –ؿ جمٛمٕمقن : ومٞمًتٗم٤مد ُمـ ذًمؽ أّن  ♫ىم٤مل و -422

 ............ .................... ـها.ُمًتح٥م, وٓ ظمّمٞمّم٦م ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م.

ط اعمًت٘مٞمؿ.................  .(425/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.(850صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

وىم٧م  ذم إًمٞمف ُمـ إُمّم٤مر ذم وىم٧م ُمٕملم, أو: وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٤ًمومر ♫وىم٤مل  -423

قم٤مء قمٜمده, واًمٕم٤ٌمدة هٜم٤مك, يمام ي٘مّمد سمٞم٧م اهلل احلرام ًمذًمؽ, وهذا همػم ُمٕملم ًم٘مّمد اًمد  

  ً يٙمقن ظمالوًم٤م  ٝمل قمٜمف, إٓ أنْ ٗمر ٓ أقمٚمؿ سملم اعمًٚمٛملم ظمالوًم٤م ذم حتريٛمف واًمٜم  اًم

ط اعمًت٘مٞمؿ.... ـها.طم٤مدصًم٤م.  .(453 /صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى, و(850صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

ام يدقمق ذم ُمًجده وم٢مٟم   ٤4م إذا ىمّمد اًمرضمؾ اًمدقم٤مء ًمٜمٗمًف: وم٠مُم  ♫وىم٤مل  -431

 قمـ أطمدٍ  , ومل يٜم٘مْؾ ♀ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م, يمام ذيمروا ذًمؽ قمـ أصح٤مب اًمٜمٌل

ف ومٕمؾ ذًمؽ قمٜمد اًم٘مؼم, سمؾ وٓ أـم٤مل اًمقىمقف قمٜمد اًم٘مؼم ًمٚمدقم٤مء ًمٚمٜمٌل ح٤مسم٦م أن  ُمـ اًمّم  

 ومٙمٞمػ سمدقم٤مئف ًمٜمٗمًف. ♀

ه, أو سمٕمد ٤م دقم٤مء اًمرؾمقل, وـمٚم٥م احلقائ٩م ُمٜمف, وـمٚم٥م ؿمٗم٤مقمتف قمٜمد ىمؼمِ وأُم   -430

ً   ف أطمدٌ ُمقشمف, ومٝمذا مل يٗمٕمٚمْ   ٚمػ.ُمـ اًم

ح٤مسم٦م قم٤مء قمٜمد اًم٘مؼم ُمنموقًم٤م ًمٗمٕمٚمف اًمّم  ف ًمق يم٤من ىمّمد اًمد  وُمٕمٚمقم أن   -438

 . . ........... ـها.ُمقشمف؟. ٤مسمٕمقن, ويمذًمؽ اًم١ًمال سمف, ومٙمٞمػ سمدقم٤مئف؟ وؾم١ماًمف سمٕمدواًمت  

 .(848/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... .................... ..............

ـمٚم٥م ؿمٗم٤مقمتف ودقم٤مئف واؾمتٖمٗم٤مره سمٕمد ُمقشمف وقمٜمد  وأجًْم٤م وم٢من   :   ىم٤ملو -434

ف ًمق يم٤من ـمٚم٥م دقم٤مئف .. وُمٕمٚمقم أن  .ىمؼمه ًمٞمس ُمنموقًم٤م قمٜمد أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم

٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن أقمٚمؿ وؿمٗم٤مقمتف واؾمتٖمٗم٤مره قمٜمد ىمؼمه ُمنموقًم٤م ًمٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت  

وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل  سمذًمؽ, وأؾمٌؼ إًمٞمف ُمـ همػمهؿ, وًمٙم٤من أئٛم٦م اعمًٚمٛملم يذيمرون ذًمؽ.
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ىم٤مل: ومل يٌٚمٖمٜمل قمـ أول هذه  .شٓ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤م»ُم٤مًمؽ: 

 .(830/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ ـها.ن ذًمؽ.إُم٦م وصدره٤م أّنؿ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمق

ٌل قمغم اًمٜم   ؿَ ُمـ ؾمٚم   قمغم أن   -أي إئٛم٦م-ؿ ُمتٗم٘مقن : وم٢مّن  ♫وىم٤مل -433

 ف يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م, يمام روي ذًمؽ قمـ اًمّمح٤مسم٦م.وم٢مٟم   4, صمؿ أراد اًمدقم٤مء♀

وشمٜم٤مزقمقا وىم٧م اًمًالم قمٚمٞمف: هؾ يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م أو اًم٘مؼم؟ قمغم ىمقًملم, وم٘م٤مل  

  ً الم قمٚمٞمف, وأُم٤م وىم٧م أبقطمٜمٞمٗم٦م: يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م أجًْم٤م, وىم٤مل همػمه: يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم وىم٧م اًم

ىمٌٚم٦م  ف يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م, سمؾ إئٛم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم أن  اًمدقم٤مء ومام أقمٚمؿ إُم٤مًُم٤م ظم٤مًمػ ذم أن  

 .. .اعمًٚمٛملم اًمتل يًت٘مٌٚمقّن٤م ذم مجٞمع أدقمٞمتٝمؿ وأُمٙمٜمتٝمؿ هل اًمٙمٕم٦ٌم

ام يًت٘مٌؾ ىمؼم أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء ىمٌٚم٦م ًمٚمدقم٤مء, وإٟم   وُم٤م ضمٕمؾ أطمد ُمـ إئٛم٦م -435

ىمٌقرهؿ أهؾ اجلٝمؾ قمٜمد قم٤ٌمداهتؿ, وُمـ ه١مٓء اًمٖمالة ُمـ يًت٘مٌؾ ىمٌقرهؿ ويّمكم إًمٞمٝم٤م, 

ٓ دمٚمًقا قمغم اًم٘مٌقر »ف ىم٤مل: أن  ☻قمـ اًمٜمٌل اًمّمحٞمحوىمد صم٧ٌم ذم

شوٓ شمّمٚمقا إًمٞمٝم٤م
(0)
 .(20صـ:/0)  اًمٌٙمريد قمغم ؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ................... ـها..

وم٢مذا أرادوا اًمدقم٤مء اؾمت٘مٌٚمقا اًم٘مٌٚم٦م يدقمقن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يدقمقن  :♫ىم٤ملو -435

ُمًت٘مٌكم احلجرة وإن يم٤من ىمد وىمع ذم سمٕمض ذًمؽ ـمقائػ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمّمقومٞم٦م واًمٕم٤مُم٦م 

ُمـ ٓ اقمت٤ٌمر هبؿ ومٚمؿ يذه٥م إمم ذًمؽ إُم٤مم ُمتٌع ذم ىمقًمف وٓ ُمـ ًمف ذم إُم٦م ًم٤ًمن صدق 

  قم٤مم .

وهمػمهؿ ُمـ  -ُم٤مًمؽ وأِب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد  -وُمذه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م  

ف وم٢مٟم   4يدقمق ًمٜمٗمًف وأراد أنْ  ♀أئٛم٦م اإلؾمالم أن اًمرضمؾ إذا ؾمٚمؿ قمغم اًمٜمٌل 

  ً :  -ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد-الم قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمثالصم٦م يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م. واظمتٚمٗمقا ذم وىم٧م اًم

ٝمف وىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦م : ٓ يًت٘مٌؾ احلجرة وىم٧م يًت٘مٌؾ احلجرة ويًٚمؿ قمٚمٞمف ُمـ شمٚم٘م٤مء وضم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .◙أِب ُمرصمد اًمٖمٜمقي(, ُمـ طمدي٨م 308رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)
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قم٤مء ومٚمؿ يتٜم٤مزقمقا ذم ٤م ذم وىم٧م اًمد  وأُم   ...اًمًالم يمام ٓ يًت٘مٌٚمٝم٤م وىم٧م اًمدقم٤مء سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ

 .(454-458صـ:/0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............. .ـها.ف إٟمام يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ٓ احلجرة.أن  

هذا  ٤م أن  قمٜمد اًم٘مٌقر فمٜمً ٤م إذا ىمّمد ًمٞمّمكم هٜم٤مك ًمٞمدقمقا : وم٠مُم  ♫وىم٤مل -430

 ..... ـها.قم٤مء هٜم٤مك أضمقب ومٝمذا والل سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم وهق م٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمف.اًمد  

 .(343/صـ:8) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.................... .................... ...........

الة ًمٚمّم  ٤محللم ومال يًتح٥م إشمٞم٤مّن٤م ٤م ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم  : وأُم  ♫ىم٤ملو -432

يـ سمؾ ذًمؽ ُمٜمٝمل قمٜمف ذم إطم٤مدي٨م قمٜمده٤م واًمدقم٤مء قمٜمد أطمد ُمـ أئٛم٦م اًمد  

 .(051)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل....................... ................. ـها.اًمّمحٞمح٦م.

قم٤مء ُمًتج٤مب قمٜمد ىمٌقر إنٌٞم٤مء اًمد   ىمقل اًم٘م٤مئؾ: إن   ن  إ: ♫وىم٤مل -433

ُمـ  ف أطمدٌ ف, وٓ ىم٤مًمَ ٦م رؾمقًمِ يمت٤مب اهلل, وٓ ؾمٜم  ذم  واًمّم٤محللم, ىمقل ًمٞمس ًمف أصٌؾ 

ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم اعمِمٝمقريـ سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم  ٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وٓ أطمدٌ ح٤مسم٦م وٓ اًمت  اًمّم  

٤مومٕمل وأمحد سمـ يـ4 يمامًمؽ واًمثقري وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وأِب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم  اًمد  

اًمذيـ ي٘متدى هبؿ: يم٤مًمٗمْمٞمؾ سمـ سمـ راهقيف وأِب قمٌٞمدة, وٓ ُمِم٤مخيٝمؿ  طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق

ومل يٙمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م , قمٞم٤مض وإسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ؟ وأِب ؾمٚمٞمامن اًمداراين وأُمث٤مهلؿ

اًمدقم٤مء ُمًتج٤مب قمٜمد ىمٌقر إنٌٞم٤مء  واًمت٤مسمٕملم وإئٛم٦م واعمِم٤ميخ اعمت٘مدُملم ُمـ ي٘مقل: إن  

ىمٌقر إنٌٞم٤مء  دقم٤مء اإلٟم٤ًمن قمٜمد وٓ ومٞمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إن   ,واًمّم٤محللم, ٓ ُمٓمٚمً٘م٤م, وٓ ُمٕمٞمٜم٤ًم

اًمّمالة ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م أومْمؾ  واًمّم٤محللم أومْمؾ ُمـ دقم٤مئف ذم همػم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م, وٓ إن  

ُمـ اًمّمالة ذم همػمه٤م, وٓ ومٞمٝمؿ ُمـ يم٤من يتحرى اًمدقم٤مء وٓ اًمّمالة قمٜمد هذه اًم٘مٌقر4 سمؾ 

٤مس ٗمؼ اًمٜم  وًمٞمس ذم إرض ىمؼم اشم   ♀أومْمؾ اخلٚمؼ وؾمٞمدهؿ هق رؾمقل اهلل

اًمدقم٤مء ُمًتج٤مب قمٜمد ىمؼمه,  ..وُمع هذا مل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ: إن  .ػم ىمؼمهف ىمؼم ٟمٌل همقمغم أن  

قم٤مء ُمتقضمًٝم٤م إمم ىمؼمه, سمؾ ٟمّمقا قمغم ٟم٘مٞمض ذًمؽ, واشمٗم٘مقا يتحرى اًمد   ف يًتح٥م أنْ وٓ أن  

 .(000-005/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى....... ـها.ف ٓ يدقمق ُمًت٘مٌؾ اًم٘مؼم.يمٚمٝمؿ قمغم أن  
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ىمّمد اًم٘مٌقر ًمٚمدقم٤مء قمٜمده٤م, ورضم٤مء اإلضم٤مسم٦م سم٤مًمدقم٤مء هٜم٤مك  : إن  ♫وىم٤مل -311

رضم٤مء أيمثر ُمـ رضم٤مئٝم٤م سم٤مًمدقم٤مء ذم همػم ذًمؽ اعمقـمـ أُمر مل ينمقمف اهلل وٓ رؾمقًمف, وٓ 

ومٕمٚمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم وٓ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وٓ ذيمره أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء 

ٕمض اعمت٠مظمريـ سمٕمد اح٤مئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمؾ أيمثر ُم٤م يٜم٘مؾ ُمـ ذًمؽ قمـ سم4 واًمّم٤محللم اعمت٘مدُملم

ىمد أضمدسمقا ُمرات ودمهتٝمؿ ٟمقائ٥م همػم ذًمؽ, ومٝمال ♀وأصح٤مب رؾمقل اهلل 

 , سمؾ ظمرج قمٛمر سم٤مًمٕم٤ٌمس♀ضم٤مءوا وم٤مؾمتً٘مقا واؾمتٖم٤مصمقا قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل

وم٤مؾمتً٘مك سمف ¶
(0)
ط اعمًت٘مٞمؿ............. ـها....  .(030صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

ً  : وأُم  ♫وىم٤مل -310  قمغم اًمِمٞمخ قم٘مٞم٥م إذان, أو يمًقة ىمؼمه الم ٤م اًم

ف يٜمٙمر إذا ومٕمؾ سم٘مٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ذًمؽ, ومٙمٞمػ ٗمؼ إئٛم٦م قمغم أن  سم٤مًمثٞم٤مب, وم٘مد اشم  

 .(550)صـ:خمتٍم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م......... ـها.سم٘مؼم جمٜمقن وو٤مل ُمـ والل اًمّمقومٞم٦م.

عمٙمذوب, ُمـ ؼ قمغم اًم٘مؼم اعمٙمذوب, أو همػم إمٚم  : وُمٜمٝمؿ ُمـ يُ ♫وىم٤مل -318

  ً قر واًمثٞم٤مب, ويْمع قمٜمده ُمـ ُمّمقغ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م, م٤م ىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم تُ اًم

ف ُمـ ديـ اعمنميملم, وًمٞمس ُمـ ديـ اإلؾمالم, واعمًجد اجل٤مُمع ُمٕمٓمؾ ظمراب صقرة أن  

ط اعمًت٘مٞمؿ................. ................. ـها.وُمٕمٜمك.  .(423صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما

اهلل قمٚمٞمف ومجٕمؾ حمٌتف وصمٜم٤مءه وشمٕمٔمٞمٛمف  ـ  ُمَ  ْـ سمخالف ُمَ : ♫وىم٤مل -314

ودقم٤مءه ًمٚمرؾمقل ذم سمٚمده, ُمثؾ ُم٤م إذا يم٤من سم٤معمديٜم٦م قمٜمد ىمؼمه, أو أقمٔمؿ, ومٝمذه هل احل٤مًم٦م 

 ح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.اعمحٛمقدة اعمنموقم٦م, وهل طم٤مل اًمّم  

ودقم٤مؤه وصمٜم٤مؤه قمٜمد اًم٘مؼم,  ف يم٤من يزيد طمٌف وشمٕمٔمٞمٛمفوٓ يٕمرف قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أن  

قق اًمرؾمقل ذم مجٞمع إُمٙمٜم٦م ىمٞم٤مُمٝمؿ سمام جي٥م ُمـ طم٘م وهلذا مل يٙمقٟمقا ي٠متقٟمف4 ٕن  

 (.024)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل.......... ................. ................. ـها.ؾمقاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم ترجيف. (0)
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ٝمل قمـ سمٜم٤مء ّنٞمف قمـ ات٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد, يتْمٛمـ اًمٜم   : وم٢من  ♫وىم٤مل  -313

ؿ ىمد وم٢مّن   4ٗم٤مق اًمٕمٚمامءاعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م, وقمـ ىمّمد اًمّمالة قمٜمده٤م, ويمالمه٤م ُمٜمٝمل قمٜمف سم٤مشم  

 ص.قمٚمٞمف اًمٜم   ّنقا قمـ سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر, سمؾ سطمقا سمتحريؿ ذًمؽ يمام دل  

 . ....... ـها.قم٤مء قمٜمد اًم٘مٌقر.ف ٓ ينمع ىمّمد اًمّمالة, واًمد  واشمٗم٘مقا أجًْم٤م قمغم أن   

ط اعمًت٘مٞمؿ.................... .................... .... .  .(832صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما

٤م وىمقف اعمًٚمؿ قمٚمٞمف, وم٘م٤مل أبقطمٜمٞمٗم٦م: يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م : وأُم  ♫وىم٤مل  -315

أجًْم٤م ٓ يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم, وىم٤مل أيمثر إئٛم٦م: سمؾ يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم قمٜمد اًمًالم قمٚمٞمف ظم٤مص٦م, ومل 

يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم قمٜمد اًمدقم٤مء, أي اًمدقم٤مء اًمذي ي٘مّمده ًمٜمٗمًف إٓ ذم ف أطمد ُمـ إئٛم٦م: إٟم   ي٘مْؾ 

طمٙم٤مي٦م ُمٙمذوسم٦م شمروى قمـ ُم٤مًمؽ
(0)
ىمؼم  ف ٓ يٛمس  واشمٗمؼ إئٛم٦م قمغم أن  , وُمذهٌف سمخالومٝم٤م 

 .(818-810)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل........... ـها.سمٞمده وٓ ي٘مٌٚمف. ♀ٌلاًمٜم  

ي٘مّمد اًمّمالة إمم  ينمع أنْ  ف ٓ: وٓ ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أن     وىم٤مل -315

حدصم٦م, ويمذًمؽ ىمّمد رء ُمـ اًم٘مٌقر ٓؾمٞمام ىمٌقر إنٌٞم٤مء اعمُ  اًم٘مؼم, سمؾ هذا ُمـ اًمٌدعِ 

 .(453/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى......... ................. ـها.واًمّم٤محللم قمٜمد اًمدقم٤مء.

: وهلذا مل ي٘مؾ أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء سم٠منف يًتح٥م ىمّمد اًم٘مؼم دائاًم ♫وىم٤مل  -310

ًمٚم٘مراءة قمٜمده, إذ ىمد قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم أن ذًمؽ ًمٞمس م٤م ذقمف اًمٜمٌل 

ط اعمًت٘مٞمؿ.................. ـها.ُٕمتف.☻  .(854صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

اًمّمح٤مسم٦م  ومٕمٚمؿ أن  4 : وىم٤مل ُم٤مًمؽ ُم٤م قمٚمٛم٧م أطمًدا يٗمٕمؾ ذًمؽ♫وىم٤مل -312

٤م اًم٘مراءة سمٕمد ذًمؽ ُمثؾ واًمت٤مسمٕملم ُم٤م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف )أي ىمراءة اًمٗم٤محت٦م قمٜمد اًمدومـ(, وأُم  

ف مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ ُمثؾ وم٢مٟم   4اًمذيـ يٜمت٤مسمقن اًم٘مؼم ًمٚم٘مراءة قمٜمده, ومٝمذا ُمٙمروه

ط اعمًت٘مٞمؿ............. .................. ـها.ذًمؽ أصاًل.  .(853صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل. (0)
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نمع سمٜم٤مء هذه اعمِم٤مهد ف ٓ يُ ٗمؼ أئٛم٦م اإلؾمالم قمغم أن  : وىمد اشم  ♫ىم٤ملو -313

الة قمٜمده٤م, وٓ ينمع ىمّمده٤م ٌقر, وٓ ينمع ات٤مذه٤م ُم٤ًمضمد, وٓ ينمع اًمّم  قمغم اًم٘مُ 

 ..... ـها.ٕمٌد قمٜمده٤م سمّمالة, أو اقمتٙم٤مف, أو اؾمتٖم٤مصم٦م, أو اسمتٝم٤مل, أو ٟمحق ذًمؽ.ٕضمؾ اًمت  

 (.332/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... ................. ............ ...

ً  ♫ىم٤ملو -301 ٝمل قمـ ات٤مذ اًم٘مٌقر ٚمػ وإئٛم٦م ذم اًمٜم  : وٓ ٟمزاع سملم اًم

 .(418-410/صـ:83)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. ................. ـها.ُم٤ًمضمد.

٤م ضمٕمؾ اعمّم٤مطمػ قمٜمد اًم٘مٌقر عمـ ي٘مّمد ىمراءة اًم٘مرآن وأُم   :♫ىم٤مل و -300

ات٤مذ »هٜم٤مك وشمالوشمف ومٌدقم٦م ُمٜمٙمرة مل يٗمٕمٚمٝم٤م أطمد ُمـ اًمًٚمػ, سمؾ هل شمدظمؾ ذم ُمٕمٜمك 

 (.410/صـ:83)جمٛمقع اًمٗمت٤موى......... ................. ـها.ش. اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر

ٝمل قمـ سمٜم٤مء ّنٞمف قمـ ات٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد, يتْمٛمـ اًمٜم   : وم٢من  ♫وىم٤مل -308

 . . .. ـها.ٗم٤مق اًمٕمٚمامء.سم٤مشم   فُ ٜمْ اعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م, وقمـ ىمّمد اًمّمالة قمٜمده٤م, ويمالمه٤م ُمٜمٝمل قمَ 

ط اعمًت٘مٞمؿ.................... .................... ..... .  .(003/صـ:8)إىمتْم٤مء اًمٍما

ٌل اًمٜم   ىمؼم4 ٕن  ك ُمًجد قمغم ٜمَ ٌْ يُ ف ٓ : اشمٗمؼ إئٛم٦م أن  ♫وىم٤مل  -304

 ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ يم٤مٟمقا يتخذون اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد, أٓ ومال شمتخذوا إن  » :ىم٤مل ♀

 ...... ـها.ف ٓ جيقز دومـ ُمٞم٧م ذم ُمًجد., وأن  ش أّن٤ميمؿ قمـ ذًمؽوم٢مين   4اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد

 .(033/صـ:88)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..................................... .... ..... ......

قم٤مء قمٜمد الة, واًمد  نمع ىمّمد اًمّم  ف ٓ يُ قا أجًْم٤م قمغم أن  ٗم٘مُ : واشم  ♫وىم٤مل -303

اًمّمالة قمٜمده٤م, واًمدقم٤مء قمٜمده٤م, أومْمؾ ُمٜمف  اًم٘مٌقر, ومل ي٘مؾ أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم: إن  

 ذم اعم٤ًمضمد اخل٤مًمٞم٦م قمـ اًم٘مٌقر.

قم٤مء ذم اعم٤ًمضمد اًمتل مل شمٌـ قمغم اًمّمالة, واًمد   ؼ قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم أن  ٗمَ سمؾ اشم   -305

قم٤مء ذم اعم٤ًمضمد اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم اًم٘مٌقر, سمؾ اًمّمالة الة واًمد  اًم٘مٌقر, أومْمؾ ُمـ اًمّم  

ط اعمًت٘مٞمؿ. ـها.ٗم٤مىمٝمؿ.واًمدقم٤مء ذم هذه ُمٜمٝمل قمٜمف ُمٙمروه سم٤مشم   -003/صـ:8) إىمتْم٤مء اًمٍما

 (.02-00/صـ:80-432/صـ:4-453/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى(, و005
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ً  : وهلذا اشم  ♫وىم٤مل -305 ًتٚمؿ ىمؼًما ُمـ ىمٌقر إنٌٞم٤مء ف ٓ يُ ٚمػ قمغم أن  ٗمؼ اًم

ً  تَ وهمػمهؿ, وٓ يُ  ه أو سمف4 قم٤مء قمٜمدَ الة قمٜمده, وٓ ىمّمده ًمٚمد  ًتح٥م اًمّم  ح سمف, وٓ يُ ٛم

 .. .................... .ـهاك وقم٤ٌمدة إوصم٤من.هذه إُمقر يم٤مٟم٧م ُمـ أؾم٤ٌمب اًمنم   ٕن  

 .(03/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................. .................... ............ ...

اًمذيمر هٜم٤مك  أطمًدا ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ي٘مقل: إن   وُم٤م قمٚمٛم٧ُم  :♫وىم٤مل   -300

ط اعمًت٘مٞمؿـها.أو اًمّمٞم٤مم واًم٘مراءة أومْمؾ ُمٜمف ذم همػم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م.  .(030/صـ:8) إىمتْم٤مء اًمٍما

بطالٕ قٍٛ َٔ قاٍ إٕ ايصال٠ يف املغادز املب١ٝٓ ٚيف ٖشا ايباب َغا٥ٌ األٚىل: 

 ٚقصز ايصال٠ عٓزٖا أفطٌ َٔ ايصال٠ يف املغادز ارتاي١ٝ عٔ ايكبٛص كبٛصايع٢ً 

ٝمل قمـ ذًمؽ, سمؾ أئٛم٦م اًمديـ ُمتٗم٘مقن قمغم اًمٜم   :   ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -302

ـْ  , ٓ ٟمٌل وٓ همػم ٟمٌل, ويمؾالة قمٜمد ىمؼم أطمدٍ ي٘مّمد اًمّم   أنْ  ف ًمٞمس ٕطمدٍ وأن    ىم٤مل: إن   ُم

ٜمل قمغم ىمؼم, أو ُمِمٝمد أو همػم ذًمؽ: أُمر , أو قمٜمد ُمًجد سمُ ىمؼم أطمدٍ  ٜمدَ الة قمِ اًمّم   دَ َّم ىمَ 

ُمنموع سمحٞم٨م يًتح٥م ذًمؽ ويٙمقن أومْمؾ ُمـ اًمّمالة ذم اعمًجد اًمذي ٓ ىمؼم ومٞمف, 

يًتت٤مب ىم٤مئؾ هذا  ُمـ اًمديـ, وظم٤مًمػ إمج٤مع اعمًٚمٛملم, واًمقاضم٥م أنْ  َق رَ وم٘مد ُمَ 

 .(38 /صـ:4)ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ,(322/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.شم٤مب وإٓ ىمتؾ. وم٢منْ  4وُمٕمت٘مده

اًمّمالة قمٜمد اًم٘مٌقر, وذم  ٛم٦م اعمًٚمٛملم: إن  ُمـ أئِ  أطمدٌ  : ومل ي٘مْؾ ♫ىم٤مل و -303

قم٤مء واًمّمالة أومْمؾ قمٜمد اًم٘مٌقر ُمٜمٝم٤م اًمد   ُمِم٤مهد اعمقشمك ُمًتح٦ٌم, أو ومٞمٝم٤م ومْمٞمٚم٦م, وٓ أن  

اًمّمالة ذم اعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت أومْمؾ ُمـ اًمّمالة قمٜمد  يمٚمٝمؿ قمغم أن  قا ٘مُ ٗمَ سمؾ اشم  4 قمٜمد همػمه٤م

ىمٌقرهؿ إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم, وىمد ذع اهلل اًمّمالة ذم اعم٤ًمضمد دون اعمِم٤مهد, وهلذا 

أو همػمه ُمـ أهؾ سمٞمتف, أو همػمهؿ,  ♀ُمـ زار ىمؼم اًمٜمٌل ؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أن  ٗمَ اشم  

ً  ف ٓ يُ أن   ـ إنّم٤مب, وٓ يٓم٤مف طمقًمف, سمؾ ًمٞمس رء ح سمف, وٓ ي٘مٌؾ ُم٤م أىمٞمؿ قمٚمٞمف ُمتٛم

 .(038)صـ:خمتٍم اًمٗمت٤موى........................ ـها.ينمع شم٘مٌٞمٚمف إٓ احلجر إؾمقد.
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قم٤مء اًمّمالة قمٜمده٤م, واًمد   أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم: إن   : ومل ي٘مْؾ    وىم٤مل -381

اًمّمالة  اعمًٚمٛملم قمغم أن  سمؾ اشمٗمؼ قمٚمامء 4 قمٜمده٤م أومْمؾ ُمٜمف ذم اعم٤ًمضمد اخل٤مًمٞم٦م قمـ اًم٘مٌقر

واًمدقم٤مء ذم اعم٤ًمضمد اًمتل مل شمٌـ قمغم اًم٘مٌقر أومْمؾ ُمـ اًمّمالة واًمدقم٤مء ذم اعم٤ًمضمد اًمتل 

وىمد سح , سمٜمٞم٧م قمغم اًم٘مٌقر, سمؾ اًمّمالة واًمدقم٤مء ذم هذه ُمٜمٝمل قمٜمف ُمٙمروه سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ

يمثػم ُمٜمٝمؿ سمتحريؿ ذًمؽ, سمؾ وسم٢مسمٓم٤مل اًمّمالة ومٞمٝم٤م
(0)

ّمقد , وإن يم٤من ذم هذا ٟمزاع, واعم٘م

 . . . . . .......... ـها.ٗم٤مىمٝمؿ سمؾ هق ُمٙمروه.هذا ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمًتح٥م, سم٤مشم   ٤م أن  ٜمَ هُ 

ط اعمًت٘مٞمؿ.................... .................... ........ .  .(303)صـ:إىمتْم٤مء اًمٍما

َّايٓٗٞ عٔ بٓا٤ املؾاٖز ايجا١ْٝ:  سيو سصٜع١  ع٢ً ايكبٛص ٚتععُٝٗا ٚأ

 عبخاْ٘ ٚتعاىل إىل ايؾضى باهلل

ـْ ضَم٤مسمِر , َوَأْن  ♀َّنَك َرؾُمقُل اهلل »ىَم٤مَل:   ٍ   قَم َص اًمَ٘مؼْمُ َأْن جُيَّم 

ٌْٜمَك قَمَٚمْٞمفِ  شُيْ٘مَٕمَد قَمَٚمْٞمِف, َوَأْن ُي
(8)
. 

ف ٓ ينمع سمٜم٤مء هذه اعمِم٤مهد أن   : وىمد اشمٗمؼ إئٛم٦م قمغم♫ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   -380

 (.04/صـ:0)جمٛمقع اًمرؾم٤مئؾ(, و332/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ ـها.قمغم اًم٘مٌقر.

ف ٓ ينمع سمٜم٤مء هذه اعمِم٤مهد قمغم : وىمد اشمٗمؼ إئٛم٦م قمغم أن  ♫وىم٤مل -388

 (.00/صـ:40)صـ:جمٛمقع اًمٗمت٤موى.. ـها.اًم٘مٌقر4 وٓ اإلقم٤مٟم٦م قمغم ذًمؽ سمقىمػ وٓ همػمه.

َيعل علوه  كره نالك البناء عذ القز, وأنْ  :♫وقال ابن رصد القرضبي -620 

للك نن البد  التي أحدثها أهل الطول إراةة الفخر وادباهاة  البالضة ادكتوبة  ألن  

 .(881/صـ:8)البوان والتحصول........ .ـهاوالُّمعة, فذلك مما ال اختالف يف كراهته.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ دمٚمًقا قمغم اًم٘مٌقر, وٓ شمّمٚمقا : »☻ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ًم٘مقًمف قابواًمّم (0)

ىم٤مل  ش.ًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اتذوا ىمٌقر أنٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد: »☻, وًم٘مقًمفشإًمٞمٝم٤م

اعمذه٥م ٕضمؾ اًمٜمٝمل واًمٚمٕمـ اًمقارد ذم ذًمؽ : وٓ شمّمح قمٜمدٟم٤م ذم فم٤مهر ♫ؿمٞمخ اإلؾمالم

 (.435)صـ:آىمتْم٤مءـها.وٕطم٤مدي٨م أظمر.

 (.301رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)
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  بٓا٤ املغادز ع٢ً ايكبٛصحتضِٜ ايجايج١:  

ٗم٤مق : ُم٠ًمخ٦م سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر حمرم سم٤مشم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -383

ام شمٜم٤مزقمقا ذم ٗم٤مق اًمٕمٚمامء, وإٟم  ل قمغم اًم٘مؼم ُمًجد ّنك قمٜمف أجًْم٤م سم٤مشم  ٜمَ إئٛم٦م, وًمق سمَ 

  (.031)صـ:خمتٍم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م.................... ................. ـها....شمٓمٞمٞمٜمف

ف ٓ ينمع سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد قمغم يـ قمغم أن  أئٛم٦م اًمد   َؼ ٗمَ : وىمد اشم  ♫وىم٤مل -385

يقوع قمٜمده اًمذه٥م  وٓ أنْ  يٜمذر هل٤م اًمٜمذور, ؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمًتقر, وٓ أنْ ٚم  ٕمَ شمُ  اًم٘مٌقر, وٓ أنْ 

ـها.واًمٗمْم٦م.
(0)
 .(50/صـ:0)جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ............... ................. 

شمر واًميورة ُمـ ديـ اًمرؾمقل : وهذا م٤م قمٚمؿ سم٤مًمت  ♫ىم٤ملو -385 قا

ف أُمر سمٕمامرة اعم٤ًمضمد واًمّمالة ومٞمٝم٤م, ومل ي٠مُمرٟم٤م سمٌٜم٤مء ُمِمٝمد ٓ قمغم ىمؼم وم٢مٟم   4♀

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم٢مٟمف  4أن♀ٟمحـ أن واىمٕمقن ذم ُمِمٙمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مؼم اًمرؾمقل فإٕ قاٍ قا٥ٌ: (0)

اعمًجد مل يٌـ  أن   َٔ ٚدٛٙ:ايٛد٘ األٍٚ:اجلقاب قمغم ذًمؽ  قًٓا:ذم وؾمط اعمًجد4 ومام هق اجلقاب 

مل ♀ٌلاًمٜم  أن   ايٛد٘ ايجاْٞ: .♀قمغم اًم٘مؼم, سمؾ سمٜمل اعمًجد ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل

 أن   ايٛد٘ ايجايح: سمؾ دومـ ذم سمٞمتف. 4هذا ُمـ دومـ اًمّم٤محللم ذم اعمًجد يدومـ ذم اعمًجد طمتك ي٘م٤مل: إن  

ُمع اعمًجد ًمٞمس سم٤مشمٗم٤مق ُمـ  ▲وُمٜمٝم٤م سمٞم٧م قم٤مئِم٦م, ♀إدظم٤مل سمٞمقت اًمرؾمقل

٤م ٤م4 ومٚمٞمس م  ـه شم٘مريًٌ  33ُمٜمٝمؿ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ, وذًمؽ قم٤مم  ٕمد أن اٟم٘مرض أيمثرهؿ ومل يٌَؼ اًمّمح٤مسم٦م, سمؾ سم

ومـ ظم٤مًمػ أجْم٤م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  سمٕمْمٝمؿ ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ, أضم٤مزه اًمّمح٤مسم٦م أو أمجٕمقا قمٚمٞمف, ُمع أن  

ف إدظم٤مًمف4 ٕن  ك سمٕمد اًم٘مؼم ًمٞمس ذم اعمًجد, طمت   أن   ايٛد٘ ايضابع: ُمـ اًمت٤مسمٕملم4 ومٚمؿ يرض هبذا اًمٕمٛمؾ.

٤م ٤م وحمقـمً ٤م قمٚمٞمف, وهلذا ضمٕمؾ هذا اعمٙم٤من حمٗمقفمً ذم طمجرة ُمًت٘مٚم٦م قمـ اعمًجد4 ومٚمٞمس اعمًجد ُمٌٜمٞمًّ 

قمـ اًم٘مٌٚم٦م, أي ُمثٚم٨م, واًمريمـ ذم اًمزاوي٦م اًمِمامًمٞم٦م,  سمثالصم٦م ضمدران, وضمٕمؾ اجلدار ذم زاوي٦م ُمٜمحروم٦مٍ 

اإلؿمٙم٤مل اًمذي حيت٩م سمف أهؾ  ف ُمٜمحرف. ومٌٝمذا يمٚمف يزولٕن   4سمحٞم٨م ٓ يًت٘مٌٚمف اإلٟم٤ًمن إذا صغم

٤مسمٕملم إمم اًمٞمقم, واعمًٚمٛمقن ىمد أىمروه ومل يٜمٙمروه4 ومٜم٘مقل: إن اًم٘مٌقر, وي٘مقًمقن هذا ُمٜمذ قمٝمد اًمت  

ف إمج٤مع4 وم٘مد شمٌلم اًمٗمرق ُمـ ك ذم زُمـ اًمت٤مسمٕملم, وًمٞمس حمؾ إمج٤مع, وقمغم ومرض أن  اإلٟمٙم٤مر ىمد وضمد طمت  

 (.504-508/صـ:0)اًم٘مقل اعمٗمٞمدذم ♫ىم٤مًمف اًمٕمثٞمٛملم ـها.اًمقضمقه إرسمٕم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م.
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ومل يٙمـ قمغم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم , ٟمٌل, وٓ قمغم همػم ىمؼم ٟمٌل, وٓ قمغم ُم٘م٤مم ٟمٌل

ؾم٤من وٓ وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ذم سمالد اإلؾمالم, ٓ احلج٤مز وٓ اًمِم٤مم وٓ اًمٞمٛمـ وٓ اًمٕمراق وٓ ظمرا 

 ومل يٙمـ أطمدٌ , ُمٍم وٓ اعمٖمرب, ُمًجد ُمٌٜمل قمغم ىمؼم, وٓ ُمِمٝمد ي٘مّمد ًمٚمزي٤مرة أصاًل 

  ً قم٤مء قمٜمده, وٓ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ي٘مّمدون ٚمػ ي٠ميت ىمؼم ٟمٌل, أو همػم ٟمٌل, ٕضمؾ اًمد  ُمـ اًم

ام يم٤مٟمقا يّمٚمقن وٓ قمٜمد ىمؼم همػمه ُمـ إنٌٞم٤مء, وإٟم   ♀اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل

ط اعمًت٘مٞمؿـها.وقمغم ص٤مطمٌٞمف. ♀ويًٚمٛمقن قمغم اًمٜمٌل   .(823صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما

: وُمـ اعمحرُم٤مت اًمٕمٙمقف قمٜمد اًم٘مؼم, واعمج٤مورة قمٜمده, وؾمداٟمتف, ♫وىم٤مل -380

ٟمٗمس سمٜم٤مء اعمًجد قمٚمٞمف ُمٜمٝمل قمٜمف  ٤م أن  ٜمَ ف سمٞم٧م اهلل اًمٙمٕم٦ٌم, وم٢مٟم٤م ىمد سمٞم  وشمٕمٚمٞمؼ اًمًتقر قمٚمٞمف, يم٠من  

ط اعمًت٘مٞمؿ.............. ................. ـها.سم٤مشمٗم٤مق إُم٦م.  .(850صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 وضمدوا ومٞمٝم٤م ىمؼم داٟمٞم٤ملؽَم ًْ  ومتح اعمًٚمٛمقن شمُ : وأجًْم٤م ومٚمام  ♫ىم٤ملو -382
(0)
 

قمٚمٞمف اًمًالم, ويم٤من أهؾ اًمٌٚمد يًتً٘مقن سمف, ومٙمت٥م ذم ذًمؽ أبقُمقؾمك إمم قمٛمر سمـ 

ذم اًمٚمٞمؾ ذم واطمد  فُ ٜمْ ومِ ٝم٤مر صمالصم٦م قمنم ىمؼًما, وادْ اطمٗمر سم٤مًمٜم   , ومٙمت٥م إًمٞمف أنْ ¶اخلٓم٤مب

٤مس ومٞمًتً٘مقن سمف, ومٝمذه يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ, ُمٜمٝم٤م, ًمئال يٗمتتـ سمف اًمٜم  

ح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن قمغم وضمف إرض ذم دي٤مر اإلؾمالم وهلذا مل يٙمـ ذم زُمـ اًمّم  

وٓ ُمًجد ُمٌٜمل قمغم ىمؼم, وٓ ُمِمٝمد يزار, ٓ سم٤محلج٤مز وٓ سم٤مًمٞمٛمـ وٓ اًمِم٤مم وٓ ُمٍم 

 .(582صـ:/8)  د قمغم اًمٌٙمريؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرآ................ ـها. اًمٕمراق و ٓ ظمراؾم٤من.

٤م سمٜم٤مء اعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقر, واًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ومٌدقم٦م4 مل يٙمـ : وأُم  ♫وىم٤مل -383

وىمد اشمٗمؼ , قمغم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م4 وٓ اًمت٤مسمٕملم4 وٓ شم٤مسمٕمٞمٝمؿ4 سمؾ وٓ قمغم قمٝمد إرسمٕم٦م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمـ ا( وم٘م٤مل: يقٟمس 31/صـ:8)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م, ذيمره٤م اسمـ يمثػم ذمقص١ راْٝاٍ ضعٝف١ (0)

ًمٕم٤مًمٞم٦م, وومٞمف حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمدًمس وىمد  سمٙمػم قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق, قمـ أِب ظمٚمدة سمـ ديٜم٤مر, صمٜم٤م أبقا

ف ًمٞمس سملم قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم وُمٕمٚمقم أن   ف شمقذم ُمٜمذ صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م,قمٜمٕمـ, وومٞمٝم٤م ٟمٙم٤مرة وهل أن  

 ٟمٌل, واهلل أقمٚمؿ.☻وٟمٌٞمٜم٤م
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ينمع سمٜم٤مء هذه اعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقر4 وٓ اإلقم٤مٟم٦م قمغم ذًمؽ سمقىمػ وٓ همػمه4  ف ٓإئٛم٦م قمغم أن  

ذر هل٤م4 وٓ اًمٕمٙمقف قمٚمٞمٝم٤م4 وٓ ومْمٞمٚم٦م ًمٚمّمالة واًمدقم٤مء ومٞمٝم٤م قمغم اعم٤ًمضمد اخل٤مًمٞم٦م قمـ وٓ اًمٜم  

ر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم إئٛم٦م4  ف يٕمرف أن  اًم٘مٌقر4 وم٢مٟم   هذا ظمالف ديـ اإلؾمالم اعمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرا

.(00/صـ:40) جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... ................. ـها.ف يًتت٤مب.مل يرضمع وم٢مٟم   ف إنْ وم٢مٟم  

ٚاملؾاٖز املب١ٝٓ ع٢ً ايكبٛص املغادزٚ ايكباب ٚدٛب إطاي١ايضابع١:  

ـْ و  ـُ َأِِب ـَم٤مًم٥ٍِم  قَم , ىَم٤مَل: ىَم٤مَل زِم قَمكِم  سْم ؾَمِدي 
َ ْٕ َٓ َأبَْٕمُثَؽ »:    َأِِب اهْلَٞم ٤مِج ا َأ

 
ِ
َٓ ىَمؼْمًا »:☻قَمغَم َُم٤م سَمَٕمَثٜمِل قَمَٚمْٞمِف َرؾُمقُل اهلل َتُف َو ًْ ٓ  ـَمَٛم

ًٓ إِ َٓ شَمَدَع ِتَْث٤م َأْن 

ْيَتفُ  ٓ  ؾَمق  وًم٤م إِ شُُمنْمِ
(0)
. 

: ومٝمذه اعم٤ًمضمد ُمٌٜمٞم٦م قمغم ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم واعمٚمقك ♫وىم٤مل -341

ُ ٕمَ تَ وهمػمهؿ, يَ  إزاًمتٝم٤م هبدم أو سمٖمػمه, هذا م٤م ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوًم٤م سملم اًمٕمٚمامء  لم 

ط اعمًت٘مٞمؿ............... ............. .... ـها.اعمٕمرووملم.  .(020صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

ٗم٤مق اعمًٚمٛملم إزاًمتٝم٤م واعم٤ًمضمد اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًم٘مٌقر ينمع سم٤مشم   :   ىم٤ملو -340

ف يٜمٌٖمل أن ي٤ًموى اًم٘مؼم ويزال أثره أو يٕم٤مد وم٢مٟم   4يم٤من اعمًجد ىمٌؾ اًم٘مؼم وم٢منْ 4وجي٥م ذًمؽ

 . . ..... ـها....وإن يم٤من اعمًجد سمٜمل قمغم اًم٘مؼم ومٞمٝمدم اعمًجد ويزال, اعمًجد إمم ُم٤ميم٤من

 .(30/صـ:4)ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ.................... .................... ................ .

ٝمل قمـ اًمٌٜم٤مء قمغم قمغم اًمٜم   وىمد أمجع اًمٕمٚمامء :♫وقال شلوامن -600 -602

حي٦م اًمتل ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م اًم٘مٌقر وحتريٛمف ووضمقب هدُمف هلذه إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٍم  

ف ذم سمقضمف ُمـ اًمقضمقه وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمٌٜم٤مء ذم ُم٘مؼمة ُمًٌٚم٦م أو مٚمقيم٦م إٓ أن  

 ذم اعمٛمٚمقيم٦م٤م ٤م ُمٓمٚمً٘م٤م وأُم  ُمـ اعمت٠مظمريـ وم٠مب٤مح ذًمؽ إُم   اعمٛمٚمقيم٦م أؿمد وٓ قمؼمة سمٛمـ ؿمذ  

ٌل اًمٜم   ٕن   4وٓ جيقز ات٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر :ىم٤مل اإلُم٤مم أبق حمٛمد سمـ ىمداُم٦م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.353رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)
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حيذر ُم٤م  شًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اتذوا ىمٌقر أنٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد»ىم٤مل  ♀

 . .. .................... .ـها.تّمٞمص اًم٘مٌقر سم٤مًمّمالة قمٜمده٤م يِمٌف شمٕمٔمٞمؿ وٕن   4صٜمٕمقا 

 .(448)صـ:توُّر العزيز احلمود.................... .................... .................

 اختاس ايكبٛص أعٝاّرا ٜعتار ايٓاؼ إيٝٗاارتاَغ١:  

٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمف, واقمتٞم٤مد ٤مذ ىمٌقرهؿ أقمٞم٤مًدا ومٝمق م  ٤م ات  : وم٠مُم  ♫وىم٤مل  -343

اًمٕم٤مم قمٜمده٤م ذم وىم٧م ُمٕملم هق ات٤مذه٤م قمٞمًدا ىمّمد هذه اًم٘مٌقر ذم وىم٧م ُمٕملم وآضمتامع 

يمام شم٘مدم, وٓ أقمٚمؿ سملم اعمًٚمٛملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ ظمالوًم٤م, وٓ يٖمؽم سمٙمثرة اًمٕم٤مدات 

ط اعمًت٘مٞمؿ...............  ................. ـها.اًمٗم٤مؾمدة.  .(853صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 ٚحنٛٙ ٗاٝكجتصٝص ايكبٛص ٚايهتاب١ عًٝٗا ٚتظٜٚكٗا ٚختًايغارع١:  

ـْ ضَم٤مسمِرٍ   , َوَأْن » ♀َّنَك َرؾُمقُل اهلل»ىَم٤مَل:  ◙قَم َص اًمَ٘مؼْمُ َأْن جُيَّم 

ٌْٜمَك قَمَٚمْٞمفِ  شّنك قمـ شم٘مّمٞمص اًم٘مٌقر»وذم رواي٦م:  ش.ُيْ٘مَٕمَد قَمَٚمْٞمِف, َوَأْن ُي
(0)
. 

ف ومٛمٙمروه سمال ظمالف ٟمٕمٚمٛمف, ويمذا اًمٙمت٤مسم٦م ٞمُّم : أُم٤م دمِّم ♫ىم٤مل اعمرداوي -345

 .(848/صـ:5) اإلٟمّم٤مف.............. ـها.وتٚمٞم٘مف وٟمحقه وهق سمدقم٦م. قمٚمٞمف, ويمذا شمزوي٘مف

َّايغابع١:   ختتص ظٓػ  ♀إٔ طٜاص٠ قرب ايٓيب  خطأ َٔ ظ

 َٔ ايعبار٠

ـ  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -345 زي٤مرة اًم٘مؼم تتص سمجٜمس ُمـ اًمٕم٤ٌمدة مل  : وُمـ فم

مل ي٘مؾ هذا أطمد ُمـ ام ذقم٧م ٕضمؾ اًم٘مؼم, وم٘مد أظمٓم٠م, شمٙمـ ُمنموقم٦م ذم اعمًجد, وإٟم  

ط ذم سمٕمض هذا سمٕمض اعمت٠مظمريـ, وهم٤مي٦م ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض ام همٚمِ وإٟم   ,ح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملماًمّم  

ف يم٤من إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر ي٘مػ قمٜمد اًم٘مؼم ويًٚمؿ, وضمٜمس , أن     اًمّمح٤مسم٦م يم٤مسمـ قمٛمر

 اًمًالم قمٚمٞمف ُمنموع ذم اعمًجد, وهمػم اعمًجد ىمٌؾ اًمًٗمر وسمٕمده.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.301رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)
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ـُ د اًم٘مؼم, ٤م يمقٟمف قمٜمْ وأُم    .. واسمـ .قمٛمر إذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر ومٝمذا يم٤من يٗمٕمٚمف اسم

مل يٙمـ ي٤ًمومر إمم اعمديٜم٦م ٕضمؾ اًم٘مؼم, سمؾ اعمديٜم٦م وـمٜمف, ويم٤من خيرج قمٜمٝم٤م  ¶قمٛمر

 ًمٌٕمض إُمقر, صمؿ يرضمع إمم وـمٜمف, ومٞم٠ميت اعمًجد ومٞمّمكم ومٞمف ويًٚمؿ.

 ٤م اًمًٗمر ٕضمؾ اًم٘مٌقر ومٚمؿ يٕمرف قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, سمؾ اسمـ قمٛمروم٠مُم   

دم إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ومال يزور ىمؼم اخلٚمٞمؾ, ويمذًمؽ أبقه قمٛمر وُمـ ُمٕمف يم٤من ي٘م   

 قا إمم سمٞم٧م اعم٘مدس, ومل يذهٌقا إمم ىمؼم اخلٚمٞمؾ.ُمُ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ىمدِ 

ف ي٤ًمومر إمم ح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا سمٌٞم٧م اعم٘مدس مل يٕمرف قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ أن  وؾم٤مئر اًمّم   

 .(050-055)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل......... ................. ـها.ىمؼم اخلٚمٞمؾ وٓ همػمه.

 إٜكار املصابٝح عٓز ايكبٛصايجا١َٓ:  

: ويمذًمؽ إي٘م٤مد اعمّم٤مسمٞمح ذم هذه اعمِم٤مهد ُمٓمٚمً٘م٤م ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -340

ط اعمًت٘مٞمؿ.... ـها.ٓ جيقز سمال ظمالف أقمٚمٛمف ًمٚمٜمٝمل اًمقارد.  .(023صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما

ج اعمّم٤مسمٞمح قمغم اًم٘مٌقر م٤م مل أقمٚمؿ ومٞمف : وسمٜم٤مء اعمًجد ♫وىم٤مل -342 وإها

 .(35/صـ:40) جمٛمقع اًمٗمت٤موى..................... ـها.ف ُمٕمّمٞم٦م هلل ورؾمقًمف.ظمالوًم٤م أن  

ج قمغم اًم٘مٌقر, وات٤مذ اعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م وَ ♫وىم٤مل -343 ٤م, ٝمَ ٜمَ ٞمْ سمَ : وحيرم اإلها

 .(450صـ:/5)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىـها.اعمٕمرووملم.٤م سملم اًمٕمٚمامء ويتٕملم إزاًمتٝم٤م, وٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالومً 

 

(    ) 
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 ايباب ايجاْٞ: ايتربى املُٓٛع

 اؾمتالم همػم اًمريمٜملم اًمٞمامٟمٞملم-8 .شم٘مٌٞمؾ همػم احلجر إؾمقد ُمـ اجلامدات -0 :يمـ

 .واًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مٌقر -5 .اًمتٛمًح سم٤مًم٘مٌقر -3 .إمم اًم٘مٌقر اًمّمالة-4 

 .اًمتؼمكيمؾ ذًمؽ سمٞمٜم٦م .تريغ اخلد قمٚمٞمٝم٤م-5

ع٢ً أْٛاع:فاألٍٚ  ايتربى ع٢ً قغُني َؾضٚع ٚغري َؾضٚع 

 :تربى باألقٛاٍ ٚاألفعاٍ ٚاهل٦ٝاتاألٚىل:   

ومل  ♀يم٤من ُمتًٌٕم٤م ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل واًمؼميم٦م  ُمٜمٝم٤م ًمتٛمس ُمًٚمؿٌ إوم٢مذا  

  .ًمف ُمٜمٝم٤م اًمؼميم٦م طمّمؾ .حيّمؾ ُم٤مٟمع ُمـ اعمقاٟمع

  فاألقٛاٍ  

ـْ   ِل      ريرة هُ ِِب أَ قَم ـِ اًمٜمٌ  ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم », ىَم٤مَل: ♀قَم  شَم
ِ
 
ِ
إِن  َّلل

٤م ومِٞمِف ذيِْمٌر ىَمَٕمُدوا َُمَٕمُٝمؿْ  ًً
ٚمِ يْمِر, وَم٢ِمَذا َوضَمُدوا جَمْ ٤مًمَِس اًمذ  ٌ ُٕمقَن جَمَ , َُماَلئَِٙم٦ًم ؾَمٞم ٤مَرًة, وُمُْماًل َيَتَت

اَم   ً ىُمقا َوطَمػ  سَمْٕمُْمُٝمْؿ سَمْٕمًْم٤م سم٠َِمضْمٜمَِحتِِٝمْؿ, طَمت ك َيْٛمَٚمئُقا َُم٤م سَمٞمْٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ اًم ْٟمٞم٤َم, وَم٢ِمَذا شَمَٗمر   اًمد 
ِ
ء

ـَ ضِمئْتُؿْ  ـْ َأجْ , َوُهَق َأقْمَٚمُؿ هِبِْؿ: ُِم ٠َمُخُٝمُؿ اهلُل قَمز  َوضَمؾ  ًْ , ىَم٤مَل: وَمٞمَ
ِ
اَمء  ً ؟ قَمَرضُمقا َوَصِٕمُدوا إمَِم اًم

وَٟمَؽ  ُ ٌ ُحقَٟمَؽ َوُيَٙمؼم  ًَ َْرِض, ُي ْٕ ٤ٌَمٍد ًَمَؽ ذِم ا ـْ قِمٜمِْد قِم َوهُيَٚم ُٚمقَٟمَؽ  وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: ضِمئْٜم٤َم ُِم

٠َمُخقَٟمَؽ ضَمٜم تََؽ, ىَم٤مَل: َوَهْؾ َرَأْوا  ًْ : َي ٠َمُخقيِن؟ ىَم٤مًُمقا ًْ ٠َمُخقَٟمَؽ, ىَم٤مَل: َوَُم٤مَذا َي ًْ َوحَيَْٛمُدوَٟمَؽ َوَي

تَِجػُموَٟمَؽ, ىَم٤مَل: َوُِمؿ   ًْ : َوَي , َأْي َرب  ىَم٤مَل: وَمَٙمٞمَْػ ًَمْق َرَأْوا ضَمٜم تِل؟ ىَم٤مًُمقا َٓ  : ضَمٜم تِل؟ ىَم٤مًُمقا

, ىَم٤مَل: وَمَٙمٞمَْػ ًَمْق يَ  َٓ  : , ىَم٤مَل: َوَهْؾ َرَأْوا َٟم٤مِري؟ ىَم٤مًُمقا ـْ َٟم٤مِرَك َي٤م َرب  : ُِم َتِجػُموَٟمٜمِل؟ ىَم٤مًُمقا ًْ

تَْٖمِٗمُروَٟمَؽ, ىَم٤مَل: وَمٞمَُ٘مقُل: ىَمْد هَمَٗمْرُت هَلُْؿ وَم٠َمقْمَٓمٞمْتُُٝمْؿ َُم٤م ؾَم٠َمُخقا,  ًْ : َوَي َرَأْوا َٟم٤مِري؟ ىَم٤مًُمقا

ٌٌْد ظَمٓم ٤مٌء, إِٟم اَم َُمر  وَمَجَٚمَس َُمَٕمُٝمْؿ, َوَأضَمْرهُتُْؿ ِم ٤م اؾْم  َتَج٤مُروا, ىَم٤مَل: وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: َرب  ومِٞمِٝمْؿ وُماَلٌن قَم
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ُٝمؿْ  ًُ َٓ َيِْمَ٘مك هِبِْؿ ضَمٚمِٞم شىَم٤مَل: وَمٞمَُ٘مقُل: َوًَمُف هَمَٗمْرُت ُهُؿ اًْمَ٘مْقُم 
(0)

.ومٛمـ سمريم٦م اًمذيمر وىمراءة 

 اًم٘مرآن ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب.

يقم  ف ي٠ميتوأن   أُمث٤مهل٤م ,سمٕمنمة سمحًٜم٦م واحلًٜم٦م  احلرف أن   نوُمـ سمريم٦م ىمراءة اًم٘مرآ   

ذم  ُمًٚمؿ رواه    أِب أُم٤مُم٦م يمام ذم طمدي٨م ٕصح٤مسمف اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞمًٕم٤م

صحٞمحف
(8)

   .ورمح٦م ف ؿمٗم٤مء ًمٚمٜم٤مس وهدىوُمـ سمريمتف أن  

  َّ  :ا األفعاٍٚأ

وُمـ ذًمؽ أداء  ,اًمرومٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٛمف ومٛمـ سمريمتفـ) يم 

 .سمريمتٝم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م احلًٜم٤مت وشمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت ومٛمـ 4الة مج٤مقم٦م ُمع اعمًٚمٛملماًمّم  

 ٚأَا اهل٦ٝات  

 :ٕم٤ممويمٞمؾ اًمٓم   ,إص٤مسمع وًمٕمؼ ,يمـ) إيمؾ ُمـ ضمقاٟم٥م اًم٘مّمٕم٦م 

ٌ ٤مسٍ   ـِ قَم ـْ اسْم ِل  ¶قَم يَم٦ُم شَمٜمِْزُل َوؾَمَط »ىَم٤مَل: ♀, َأن  اًمٜمٌ  اًمؼَمَ

ـْ َوؾَمٓمِفِ اًمٓم َٕم٤مِم, وَمُٙمُٚمقا ُمِ  َٓ شَم٠ْميُمُٚمقا ُِم شـْ طَم٤موَمَتٞمِْف, َو
 (4)
. 

ـْ ضَم٤مسمِرٍ و   ◙قَم
ِ
 َِذا َوىَمَٕم٧ْم ًُمْ٘مَٛم٦ُم إ: »♀, ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

 ًَ َٓ َيْٛم ٞمَْٓم٤مِن, َو َٓ َيَدقْمَٝم٤م ًمِٚمِم  ـْ َأًذى َوًْمٞم٠َْميُمْٚمَٝم٤م, َو ْح َأطَمِديُمْؿ وَمْٚمٞم٠َْمظُمْذَه٤م, وَمْٚمٞمُِٛمْط َُم٤م يَم٤مَن هِب٤َم ُِم

يَم٦مُ  َٓ َيْدِري ذِم َأي  ـَمَٕم٤مُِمِف اًْمؼَمَ ٜمِْديِؾ طَمت ك َيْٚمَٕمَؼ َأَص٤مسمَِٕمُف, وَم٢ِمٟم ُف 
ِ
شَيَدُه سم٤ِمعْم

(3)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(8523رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)5312 رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (. 213 رىمؿ:) (8)

(, 801/صـ:0(, وأمحد)4800رىمؿ:(, واسمـ ُم٤مضم٦م)4008رىمؿ:أظمرضمف أبق داود): حغٔ (4)

وقمٓم٤مء وٕمٞمػ وخمتٚمط4 ًمٙمـ اًمرواي قمٜمف اًمثقري  ,ـمريؼ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ اسمـ قم٤ٌمسُمـ 

هتذي٥م وؿمٕم٦ٌم ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد واًمٕمجكم: ُم٤م طمدث سمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وؿمٕم٦ٌم قمٜمف صحٞمح. يمام ذم

  .(50)صـ:إرسمٕملم احل٤ًمنوطمًٜمف ؿمٞمخٜم٤م حيٞمك طمٗمٔمف اهلل ذم .فٗٛ حغٔ إٕ ؽا٤ اهلل اًمتٝمذي٥م

 (.8144رىمؿ:)ٚمؿُمً أظمرضمف (3)
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ـِ قُمَٛمرَ وَ   ـِ اسْم , َأن ُف: يَم٤مَن َيْٚمَٕمُؼ َأَص٤مسمَِٕمُف, صُمؿ  َيُ٘مقُل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل ¶قَم

 
ِ
َٓ شَمْدِري ذِم َأي  ـَمَٕم٤مُِمَؽ : »♀اَّلل  يَم٦مُ إِٟم َؽ  ششَمُٙمقُن اًْمؼَمَ

 (0)
. 

ـِ َُمْٕمِدي يَمِرَب و   ْ٘مَداِم سْم
ِ
ـِ اعم ِل  ◙قَم ـِ اًمٜمٌ  يمِٞمُٚمقا », ىَم٤مَل: ♀, قَم

٤ٌَمَرْك ًَمُٙمؿْ  شـَمَٕم٤مَُمُٙمْؿ ُي
(8)
. 

أَه١ٓ َع١ٓٝ دعٌ اهلل فٝٗا ايربن١ إسا حتكل فٝٗا ايعٌُ  :١ايجاْٝ 

 ٚاإلخالص ٚاملتابع١

إًمتامس سمريم٦م اعم٤ًمضمد سم٢مداء اًمّمالة ومٞمٝم٤م وآقمتٙم٤مف وطمْمقر جم٤مًمس  :ومٛمٜمٝم٤م  

 ٛمًح سمجدراّن٤م أو شمراهب٤م م٤م هق مٜمقع٤م هق ُمنموع وٓيٙمقن سم٤مًمت  م   وهمػم ذًمؽ ,اًمٕمٚمؿ

 خصٗا ايؾضع بظٜار٠ فطٌ ٚبضن١ أط١ٌَٓ :١ايجايج 

ومتح أبقاب اجلٜم٤من وهمٚمؼ و ,يمـ)ؿمٝمر رُمْم٤من ح٤م ذم صٞم٤مُمف ُمـ همٗمران اًمذٟمقب 

 .وهمػم ذًمؽبقاب اًمٜمػمان, وومٞمف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر, أ

  َّ اييت مل ٜٓص  ايتربى باألَه١ٓ:األٚىل :ا غري املؾضٚع فع٢ً أْٛاعٚأ

ايؾضع ع٢ً بضنتٗا، أٚ فٝٗا بضن١ ٚيهٔ ٜتربى بٗا ع٢ً غري ايٛد٘ 

  املؾضٚع. 

أو سمت٘مٌٞمٚمٝم٤م ٤م إُم   :واًمتؼمك هب٤م.واعمخٚمقىملم إنٌٞم٤مءيم٤مًمتؼمك سم٘مٌقر  وم٤مٕول:  

 .أواؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مؼم قمٜمد اًمدقم٤مء أوهمػمه٤م اًمٕم٤ٌمدة قمٜمده٤م أومْمؾ ٛمًح قمٜمده٤م أو أن  اًمت  

يمت٘مٌٞمؾ أبقاب اعم٤ًمضمد واًمتٛمًح  ومٞمتؼمك هب٤م قمغم همػم اًمقضمف اعمنموع واًمث٤مين: 

 سم٠مقمت٤مهب٤م واإلؾمتِمٗم٤مء سمؽمسمتٝم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.030رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد( وهق ذم4503رىمؿ:أظمرضمف أمحد) (0)

 .◙( قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمد يٙمرب8082رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)
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ايتربى بكبٛص األْبٝا٤ األٚىل: حهِ  :َتعًك١ بايتربى َٚغا٥ٌ 

 .ٚايصاذتني

ف ٓ يًتٚمؿ ىمؼًما ُمـ : وهلذا اشمٗمؼ اًمًٚمػ قمغم أن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -331

ىمٌقر إنٌٞم٤مء وهمػمهؿ, وٓ يتٛمًح سمف, وٓ يًتح٥م اًمّمالة قمٜمده, وٓ ىمّمده ًمٚمدقم٤مء 

 ........ـهاهذه إُمقر يم٤مٟم٧م ُمـ أؾم٤ٌمب اًمنمك وقم٤ٌمدة إوصم٤من. قمٜمده أو سمف4 ٕن  

 .(40/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..................... ..................................

وشم٘مٌٞمٚمف وتريغ اخلد قمٚمٞمف,  -أي ىمؼم يم٤من-ٛمًح سم٤مًم٘مؼم٤م اًمت  : وأُم  ♫وىم٤مل -330

ُمـ  ومٛمٜمٝمل قمٜمف سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم, وًمق يم٤من ذًمؽ ُمـ ىمٌقر إنٌٞم٤مء, ومل يٗمٕمؾ هذا أطمدٌ 

 .(38-30/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ ـها.وأئٛمتٝم٤م سمؾ هذا ُمـ اًمنمك. ٦مِ ُم  إُ  ؾمٚمِػ 

وٓ  ♀ٛمس ىمؼم اًمٜمٌلف ٓ يُ : واشمٗمؼ إئٛم٦م قمغم أن  ♫ىم٤ملو -338

 .(033)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل................ ـها.ي٘مٌٚمف وهذا يمٚمف حم٤مومٔم٦م قمغم اًمتقطمٞمد.

وٓ  ♀ف ٓ يتٛمًح سم٘مؼم اًمٜمٌلٗمؼ إئٛم٦م قمغم أن  : واشم  ♫ىم٤ملو -334

ُمـ أصقل اًمنمك سم٤مهلل ات٤مذ اًم٘مٌقر  وم٢من   4قطمٞمدحم٤مومٔم٦م قمغم اًمت  ف ي٘مٌٚمف, وهذا يمٚم  

 .(831/صـ:5)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى....... ................. ................. ـها.ُم٤ًمضمد.

 ♀ٌلقمغم اًمٜم   ؿَ ُمـ ؾمٚم   اًمٕمٚمامء قمغم أن   َؼ ٗمَ : وهلذا اشم  ♫ىم٤ملو -333

ً  ف ٓ يُ قمٜمد ىمؼمه أن   ام يٙمقن ٕريم٤من ٘مٌٞمؾ وآؾمتالم إٟم  اًمت   ٕن   4ح سمحجرشمف وٓ ي٘مٌٚمٝم٤متٛم

 .(433 /صـ:4) اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمىـها.سمٞم٧م اهلل احلرام ومال يِمٌف سمٞم٧م اعمخٚمقق سمٌٞم٧م اخل٤مًمؼ.

.. يم٤مًمّمالة إمم .وُم٤م مل يٙمـ ىمرسم٦م ٕهؾ اعمديٜم٦م مل يٙمـ ًمٖمػمهؿ :♫ ىم٤ملو -335

ذًمؽ م٤م يٗمٕمٚمف ضمٝم٤مل ٛمًح هب٤م وإًمّم٤مق اًمٌٓمـ هب٤م واًمٓمقاف هب٤م وهمػم احلجرة واًمت  

قمٜمف أهؾ اعمديٜم٦م يٜمٝمقن قمٜمف  لهذا سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم يٜمٝمك قمٜمف اًمٖمرسم٤مء يمام ّن ن  ٢موم 4اًم٘م٤مدُملم

 .(401)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل.................. ـها.ص٤مدريـ ووارديـ سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم. 
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 ٕطمدٍ نمع ف ٓ يُ ٗمؼ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ قمغم أن  : ويمذًمؽ اشم  ♫ىم٤ملو -335

ٌ  يًتٚمِ  أنْ  ؾ همػم اًمريمٜملم اًمٞمامٟملم, ٓ ىمٌقر إنٌٞم٤مء, وٓ صخرة سمٞم٧م اعم٘مدس, وٓ ؿ وي٘م

همػم ذًمؽ, وٓ ُم٘م٤مُم٤مت إنٌٞم٤مء, يمٛم٘م٤مم إسمراهٞمؿ اًمذي سمٛمٙم٦م, واعمِم٤مهد اعمٌٜمٞم٦م قمغم ىمٌقر 

إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وهمػم ذًمؽ, م٤م يًتٚمٛمف وي٘مٌٚمف يمثػم ُمـ اجلٝم٤مل, ويرون ذًمؽ ُمـ 

.................... ـها.ٗم٤مق اعمًٚمٛملم.وذًمؽ ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمًتح٥م سم٤مشم  شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م, 

 .(52)صـ: ىم٤مقمدة ذم اًمقؾمٞمٚم٦م................. .................... ....................

ُمـ زار ىمؼم  اًمٕمٚمامء قمغم أن   َؼ ٗمَ : واشم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -330-332-333

اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م -إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم , أو ىمؼم همػمه ُمـ ☻اًمٜمٌل

ف ٓ يتٛمًح سمف, وٓ ي٘مٌٚمف4 سمؾ ًمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اجلامدات ُم٤م ينمع شم٘مٌٞمٚمٝم٤م أن   -وهمػمهؿ

٧ٌََم ذِم , إٓ احلجر إؾمقد ِحٞمَحلْمِ َوىَمْد صَم قَْمَٚمُؿ »:ىَم٤مَل  َ   : َأن  قُمَٛمراًمّم  َٕ َواَّلل إين  

َٓ َأين  َرَأج٧ْم َرؾُمقَل اهلل  َٓ شَمٜمَْٗمُع, َوًَمْق َٓ شَمُي  َو ٌ ُٚمؽ َُم٤م  ☻َأن ؽ طَمَجٌر  ُيَ٘م

ٌ ْٚمُتؽ اًمٚمذيـ -ي٘مٌؾ اًمرضمؾ, أو يًتٚمؿ ريمٜمل اًمٌٞم٧م  ٗم٤مق إئٛم٦م أنْ وهلذا ٓ يًـ سم٤مشم  4 شىَم

وٓ صخرة سمٞم٧م اعم٘مدس, وٓ , وٓ ضمدران اًمٌٞم٧م, وٓ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ, -يٚمٞم٤من احلجر

 .(03/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... .............. ـها.ىمؼم أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم.

 هَ رِ وشم٘مٌٞمٚمف, ومٙمٚمٝمؿ يمَ  ♀٤م اًمتٛمًح سم٘مؼم اًمٜمٌل: وأُم  ♫وىم٤مل  -351

ؿ ُم٤مدة ًْ طَم  ـْ ُمِ ♀ٌلؿ قمٚمٛمقا ُم٤م ىمّمده اًمٜم  ّٕن   4ذًمؽ وّنك قمٜمف4 وذًمؽ

 .(21/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موىـهاقطمٞمد, وإظمالص اًمديـ هلل رب اًمٕم٤معملم.اًمنمك, وحت٘مٞمؼ اًمت  

ؼمك نمع اًمت  ف ٓ يُ قا قمغم أن  ٘مُ ٗمَ اًمٕمٚمامء اشم   وم٢من   :♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمديو -636

هذا اًمتؼمك همٚمٌق ومٞمٝم٤م  وم٢من   4سمٌمء ُمـ إؿمج٤مر وإطمج٤مر واًمٌ٘مع واعمِم٤مهد وهمػمه٤م

 وهذا هق اًمنمك إيمؼم يمام شم٘مدم اٟمٓم٤ٌمق احلد   ,وذًمؽ يتدرج سمف إمم دقم٤مئٝم٤م وقم٤ٌمدهت٤م

وصخرة  ,♀ٌلك ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ وطمجرة اًمٜم  رء طمت   وهذا قم٤مم ذم يمؾ   ,قمٚمٞمف

 .(50)صـ:اًم٘مقل اًمًديد.................. ..... ـها..سمٞم٧م اعم٘مدس وهمػمه٤م ُمـ اًمٌ٘مع اًمٗم٤موٚم٦م



  
 ايباب ايجاْٞ: ايتربى املُٓٛع 213

 ايتربى مبغادز َه١ايجا١ْٝ:  

: ويمذًمؽ ؾم٤مئر اعم٤ًمضمد اعمٌٜمٞم٦م هٜم٤مك, ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -358-354

يم٤معم٤ًمضمد اعمٌٜمٞم٦م قمٜمد اجلٛمرات, وسمجٜم٥م ُمًجد اخلٞمػ ُمًجد ي٘م٤مل ًمف: هم٤مر 

اعمرؾمالت, ومٞمف ٟمزًم٧م ؾمقرة اعمرؾمالت, وومقق اجلٌؾ ُمًجد ي٘م٤مل ًمف: ُمًجد اًمٙمٌش, 

ىمّمد رء ُمـ هذه اًمٌ٘م٤مع ًمّمالة وٓ دقم٤مء وٓ  ♀وٟمحق ذًمؽ مل ينمع اًمٜمٌل 

ٛمًح سمف, وم٤مُٕمر ومٞمف أفمٝمر, إذ ىمد قمٚمؿ اًمٕمٚمامء ٞمؾ رء ُمـ ذًمؽ واًمت  ٤م شم٘مٌهمػم ذًمؽ, وأُم  

وىمد  ,♀هذا ًمٞمس ُمـ ذيٕم٦م رؾمقل اهلل  سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم أن  

ذيمر ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمّمٜمٗملم ذم اعمٜم٤مؾمؽ اؾمتح٤ٌمب زي٤مرة ُم٤ًمضمد ُمٙم٦م وُم٤م طمقهل٤م, ويمٜم٧م ىمد 

ِمٞمقخ, مجٕمتف ُمـ يمالم أطم٩م ذم أول قمٛمري ًمٌٕمض اًم يمتٌتٝم٤م ذم ُمٜمًؽ, يمتٌتف ىمٌؾ أنْ 

 هذا يمٚمف ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م اًمتل ٓ أصؾ هل٤م ذم اًمنميٕم٦م, وأن   اًمٕمٚمامء, صمؿ شمٌلم زم أن  

أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ  اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر مل يٗمٕمٚمقا ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ, وأن  

ط اعمًت٘مٞمؿ................... ـها.واهلدى يٜمٝمقن قمـ ذًمؽ.  (.443صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 ٤4م زي٤مرة اعم٤ًمضمد اًمتل سمٜمٞم٧م سمٛمٙم٦م همػم اعمًجد احلرام: وأُم  ♫ىم٤ملو -353

وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمضمد اًمتل سمٜمٞم٧م  ,يم٤معمًجد اًمذي حت٧م اًمّمٗم٤م وُم٤م ذم ؾمٗمح أِب ىمٌٞمس

وهمػمه ومٚمٞمس ىمّمد رء ُمـ  ,وأصح٤مسمف يمٛمًجد اعمقًمد ♀قمغم آصم٤مر اًمٜمٌل

 .(033/صـ:85)جمٛمقع اًمٗمت٤موى........ ـها.اًمًٜم٦م وٓ اؾمتحٌف أطمد ُمـ إئٛم٦م.ذًمؽ ُمـ 

 ايتربى مبكاَات األْبٝا٤ايجايج١:  

ٌُ  أنْ  اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م: :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -355 ٘مٕم٦م ذم ٓ شمٙمقن شمٚمؽ اًم

ل قمـ ـمري٘مف إًمٞمٝم٤م, أو ي٤ًمومر إًمٞمٝم٤م ؾمٗمًرا ـمقياًل أو ىمّمػًما, ُمثؾ ُمـ ـمري٘مف, سمؾ يٕمدِ 

هم٤مر صمقر ًمٞمّمكم ومٞمف ويدقمق, أو يذه٥م  يذه٥م إمم طمراء ًمٞمّمكم ومٞمف ويدقمق, أو ي٤ًمومر إمم

أو ي٤ًمومر إمم همػم , ؿ اهلل قمٚمٞمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ًمٞمّمكم ومٞمف ويدقمقإمم اًمٓمقر اًمذي يمٚم  

هذه إُمٙمٜم٦م ُمـ اجل٤ٌمل, وهمػم اجل٤ٌمل اًمتل ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مُم٤مت إنٌٞم٤مء وهمػمهؿ, أو 
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ُم٤م ذم ضمٌؾ  ُمِمٝمد ُمٌٜمل قمغم أثر ٟمٌل ُمـ إنٌٞم٤مء, ُمثؾ ُمٙم٤من ُمٌٜمل قمغم ٟمٕمٚمف, وُمثؾ

ومٝمذا , ىم٤مؾمٞمقن, وضمٌؾ اًمٗمتح, وضمٌؾ ـمقر ؾمٞمٜم٤مء اًمذي سمٌٞم٧م اعم٘مدس, وٟمحق هذه اًمٌ٘م٤مع

, وطم٤مل أصح٤مسمف ُمـ سمٕمده ♀ُم٤م يٕمٚمؿ يمؾ ُمـ يم٤من قم٤مًح٤م سمح٤مل رؾمقل اهلل 

وم٢من ضمٌؾ طمراء اًمذي هق أـمقل ضمٌؾ  4أّنؿ مل يٙمقٟمقا ي٘مّمدون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذه إُمٙمٜم٦م

 , وشمتٕمٌد هٜم٤مك, وهلذا ىم٤مل أبق ـم٤مًم٥م ذم ؿمٕمره سمٛمٙم٦م يم٤مٟم٧م ىمريش شمٜمت٤مسمف ىمٌؾ اإلؾمالم

............................. 

 

 وراق لرقى يف حراء وىازل 

اًمّمحٞمحلموىمد صم٧ٌم ذم  
(0)
يم٤من أول ُم٤م سمدئ »٤م ىم٤مًم٧م: أّن   ▲قمـ قم٤مئِم٦م  

ُمـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م, ومٙم٤من ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت ♀سمف رؾمقل اهلل 

وهق -ُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌح, صمؿ طم٥ٌم إًمٞمف اخلالء, ومٙم٤من ي٠ميت هم٤مر طمراء ومٞمتحٜم٨م ومٞمف, 

ف ح٤م ٟم  إومتحٜمثف وشمٕمٌده سمٖم٤مر طمراء يم٤من ىمٌؾ اعمٌٕم٨م, صمؿ 4 ش...اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد -اًمتٕمٌد

سمف وـم٤مقمتف واشم٤ٌمقمف أىم٤مم سمٛمٙم٦م سمْمع  أيمرُمف اهلل سمٜمٌقشمف ورؾم٤مًمتف, وومرض قمغم اخلٚمؼ اإليامن

قمنمة ؾمٜم٦م هق وُمـ آُمـ سمف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إوًملم, اًمذيـ هؿ أومْمؾ اخلٚمؼ, ومل يذه٥م 

وطم٩م  ...هق وٓ أطمد ُمـ أصح٤مسمف إمم طمراء, صمؿ ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م, واقمتٛمر أرسمع قمٛمر

ٓ هق ُمٕمف مج٤مهػم اعمًٚمٛملم مل يتخٚمػ قمـ احل٩م ُمٕمف إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل, وهق ذم ذًمؽ يمٚمف 

وٓ أطمد ُمـ أصح٤مسمف ي٠ميت هم٤مر طمراء وٓ يزوره, وٓ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٌ٘م٤مع اًمتل طمقل 

..صمؿ سمٕمده ظمٚمٗم٤مءه اًمراؿمديـ وهمػمهؿ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم, مل يٙمقٟمقا يًػمون إمم .ُمٙم٦م

 ُم٘م٤مُم٤مت همػمه ُمـ إنٌٞم٤مء أبٕمد أنْ  ..وُمـ اعمٕمٚمقم أن  .طمراء وٟمحقه ًمٚمّمالة ومٞمف واًمدقم٤مء

إًمٞمٝم٤م ًمّمالة أو دقم٤مء أو ٟمحق ذًمؽ, إذا يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م,  ينمع ىمّمده٤م واًمًٗمر

ٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ف ىمد صم٧ٌم سم٤مشم   أن  وهذا يماَم , , أو مل يٕمٚمؿ صحتٝم٤م٤م يمذٌب ومٙمٞمػ إذا قمٚمؿ أّن  

اًمٌٞم٧م مل يًتٚمؿ اًمريمٜملم اًمِم٤مُمٞملم, وٓ همػممه٤م ُمـ  ح٤م طم٩م  ☻اًمٜمٌل  أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.051رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)4رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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٘مٌٞمؾ ومٚمؿ ي٘مٌؾ إٓ ٤م اًمت  قمر, وأُم  ضمقاٟم٥م اًمٌٞم٧م, وٓ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ وٓ همػمه ُمـ اعمِم٤م

ط اعمًت٘مٞمؿ ..................... ـها.احلجر إؾمقد.  .(445-444صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

ال ٜؾضع اعتالّ َكاّ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايغالّ ٚتكبًٝ٘ ٚال غريٙ ايضابع١:  

 َٔ املكاَات

اًمًٜم٦م ؼ اًمٕمٚمامء قمغم ُم٤م ُمْم٧م سمف ٗمَ : وىمد اشم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -355-350

ف ٓ ينمع آؾمتالم واًمت٘مٌٞمؾ عم٘م٤مم إسمراهٞمؿ اًمذي ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن, وىم٤مل: ُمـ أن  

ٗم٤مق إئٛم٦م ٓ ينمع وم٢مذا يم٤من هذا سم٤مًمًٜم٦م اعمتقاشمرة وسم٤مشم  4 ژې ې ې ې ۉژ

ٓ ينمع شم٘مٌٞمٚمٝم٤م  شم٘مٌٞمٚمٝم٤م سم٤مًمٗمؿ, وٓ ُمًحف سم٤مًمٞمد, ومٖمػمه ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت إنٌٞم٤مء أومم أنْ 

يّمكم ومٞمف ♀وأجْم٤م وم٢من اعمٙم٤من اًمذي يم٤من اًمٜمٌل, ٤م سم٤مًمٞمدسم٤مًمٗمؿ وٓ ُمًحٝم

 مل يٙمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ يًتٚمٛمف وٓ ي٘مٌٚمف وٓ اعمقاوع اًمتل صغم سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م دائاًم 

................... .................... ................... ...ـها.ومٞمٝم٤م سمٛمٙم٦م وهمػمه٤م.

ط اعمًت٘مٞمؿ  (.045/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موىو, (440-445صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

ٚايزعا٤ عٓزٖا ٚايتربى بٗا بايصال٠  ،عٓز ايكبٛص الٜكاؼ ايصال٠ارتاَغ١:  

 خًف َكاّ إبضاِٖٝ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايغالّ

تخذ ُمـ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ٟم ىمد أُمر اهلل أنْ  وم٢من ىمٞمؾ:: ♫ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل -352

هذا احلٙمؿ ظم٤مص سمٛم٘م٤مم إسمراهٞمؿ اًمذي سمٛمٙم٦م, ؾمقاء  ىمٞمؾ ًمف: ُمّمغم, ومٞم٘م٤مس قمٚمٞمف همػمه؟

أريد سمف اعم٘م٤مم قمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم ُمقوع ىمٞم٤مم إسمراهٞمؿ, أو أريد سمف اعمِم٤مقمر قمروم٦م وُمزدًمٗم٦م وُمٜمك, 

ّم٧م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات سمام مل ينميمٝم٤م ومٞمف ؾم٤مئر اًمٌ٘م٤مع, اعمِم٤مقمر ظُم  ومال ٟمزاع سملم اعمًٚمٛملم أن  

٤مع ٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م, وُم٤م مل ينمع ّم٧م سمف شمٚمؽ اًمٌ٘ماًمٌٞم٧م سم٤مًمٓمقاف, ومام ظُم  ص  يمام ظَم 

ط اعمًت٘مٞمؿ. ....... ...... ـها.ٓ ينمع ذم همػمه٤م. ومٞمٝم٤م وم٠مومم أنْ   .(342)صـ:إىمتْم٤مء اًمٍما
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 ايتربى بكب١ آرّارتاَغ١: حهِ  

: وُمـ ذًمؽ اًمٌٜمٞم٦م اًمتل قمغم ضمٌؾ قمروم٤مت, اًمتل ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -353

سمؾ ٟمٗمس 4 هذه ٓ ينمع ىمّمده٤م ًمٚمّمالة واًمدقم٤مء سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء وم٢من   4ي٘م٤مل: إّن٤م ىم٦ٌم آدم

رىمل اجلٌؾ اًمذي سمٕمروم٤مت اًمذي ي٘م٤مل ًمف: ضمٌؾ اًمرمح٦م, واؾمٛمف إول قمغم وزن هالل, 

٤م قمٜمد اًمّمخرات طمٞم٨م وىمػ ام اًمًٜم٦م اًمقىمقف سمٕمروم٤مت, إُم  ٗم٤مىمٝمؿ, وإٟم  ًمٞمس ُمنموقًم٤م سم٤مشم  

قمروم٦م يمٚمٝم٤م »ىم٤مل: ♀اًمٜمٌل وم٢من   ٤4م سم٤ًمئر قمروم٤مت, وإُم  ♀اًمٜمٌل

ط اعمًت٘مٞمؿ...... ـها.ش.ُمقىمػ, وادومٕمقا قمـ سمٓمـ قمرٟم٦م  .(442-440صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 ايصال٠ عٓز ايصدض٠ايغارع١: حهِ  

,    ٤م اًمّمخرة ومٚمؿ يّمؾ قمٜمده٤م قمٛمر: وأُم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -351

.................... ـها.وٓ اًمّمح٤مسم٦م, وٓ يم٤من قمغم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ قمٚمٞمٝم٤م ىم٦ٌم.

 .(08/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............. .................... ....................

غري اذتذض األعٛر َٔ  اعتالّ غري ايضنٓني ايُٝاْني ٚتكبٌٝايغابع١:  

 ادتُارات

ؿ قمغم اًمٜمٌل ُمـ ؾمٚم   : وهلذا اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -350

ام اًمت٘مٌٞمؾ وآؾمتالم إٟم   ف ٓ يتٛمًح سمحجرشمف وٓ ي٘مٌٚمٝم٤م ٕن  قمٜمد ىمؼمه أن   ♀

 ............... ـها.يٙمقن ٕريم٤من سمٞم٧م اهلل احلرام ومال يِمٌف سمٞم٧م اعمخٚمقق سمٌٞم٧م اخل٤مًمؼ.

 .(433/صـ:4) جمٛمقع اًمٗمت٤موى............................ .................... .....

: مل ي٠مُمر اهلل وٓ رؾمقًمف وٓ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم سمت٘مٌٞمؾ رء ُمـ ♫ىم٤ملو -358

, وٓ ىمؼم اخلٚمٞمؾ ♀ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم, وٓ اًمتٛمًح سمف, ٓ ىمؼم ٟمٌٞمٜم٤م 

, وٓ ىمؼم همػممه٤م4 سمؾ وٓ سم٤مًمت٘مٌٞمؾ وآؾمتالم ًمّمخرة سمٞم٧م اعم٘مدس, وٓ ♀

سمؾ إٟمام يًتٚمؿ اًمريمٜم٤من اًمٞمامٟمٞم٤من وم٘مط4 اشم٤ٌمقًم٤م ًمًٜم٦م 4 اًمريمٜملم اًمِم٤مُمٞملم ُمـ اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ



  
 ايباب ايجاْٞ: ايتربى املُٓٛع 217

وم٢مٟمف مل يًتٚمؿ إٓ اًمٞمامٟمٞملم 4♀ لاًمٜمٌ
(0)

واشمٗم٘مقا , , ومل ي٘مٌؾ إٓ احلجر إؾمقد

اًمٞمامٟمٞملم يًتٚمامن, واشمٗم٘مقا قمغم  اًمِم٤مُمٞملم ٓ يًتٚمامن وٓ ي٘مٌالن, واشمٗم٘مقا قمغم أن   قمغم أن  

 .(010/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...... ...................... ....... ـها.شم٘مٌٞمؾ إؾمقد.

ٌل ؿ قمغم اًمٜم  ف ٓ يًتح٥م عمـ ؾمٚم  اًمٕمٚمامء قمغم أن   َؼ ٗمَ : واشم  ♫وىم٤مل -354

ي٘مٌؾ احلجرة, وٓ يتٛمًح هب٤م, ًمئال يْم٤مهل سمٞم٧م اعمخٚمقق  قمٜمد ىمؼمه أنْ  ♀

ٌَدُ »: ♀ف ىم٤ملسمٞم٧م اخل٤مًمؼ4 وٕن   ي َوصَمٜم٤ًم ُيْٕم َٓ دَمَْٕمْؾ ىَمؼْمِ شمهللا  
(8)

َٓ », وىم٤مل: 

ي قِمٞمًدا ششَمت ِخُذوا ىَمؼْمِ
(4)
َٓ وماََل »وىم٤مل: ,  ٤مضِمَد, َأ ًَ ٌُقَر َُم ٌَْٚمُٙمْؿ يَم٤مُٟمقا َيت ِخُذوَن اًمُ٘م ـْ يَم٤مَن ىَم إن  َُم

٤مضِمدَ  ًَ ٌُقَر َُم ـْ َذًمَِؽ  4شَمت ِخُذوا اًمُ٘م شوَم٢ميِن  َأّْن٤َميُمْؿ قَم
(3)
وم٢مذا يم٤من هذا ديـ اعمًٚمٛملم ذم ىمؼم , 

ٓ ي٘مٌؾ وٓ يًتٚمؿ, وىمد  اًمذي هق ؾمٞمد وًمد آدم وم٘مؼم همػمه أومم أنْ  ♀ٌلاًمٜم  

ً  طمٙمك سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم هذا ظمالوًم٤م ُمرضمقطًم٤م, وأُم   ٚمػ اح٤موقن ومام ٤م إئٛم٦م اعمتٌٕمقن واًم

 .(30/صـ:85)جمٛمقع اًمٗمت٤موى....................... . ـها.أقمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ظمالوًم٤م. 

 ويمذًمؽ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ اًمذي ىم٤مل اهلل ومٞمف :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالمو -353

ومل ي٘مٌٚمف , ♀مل يًتٚمٛمف اًمٜمٌل [085 :]اًمٌ٘مرةژې ې ې ې ۉژ

وم٢مذا يم٤من ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ اًمذي ذيمره اهلل  4ٗم٤مق اًمٕمٚمامءوٓينمع ذًمؽ ومٞمف سمؾ يٜمٝمك قمٜمف سم٤مشم  

 اعم٘م٤مُم٤مت واعمِم٤مهد اًمتل ي٘م٤مل ؾم٤مئر ػاًمٕمٌد سمف ومٙمٞميتٛمًح  نمع أنْ شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن ٓيُ 

ي٘مٌؾ أو  ٗم٤مق اعمًٚمٛملم سم٠منْ ٤م أثر سمٕمض إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وإذا يم٤من ىمؼم ٟمٌٞمٜم٤م ٓينمع سم٤مشم  إّن  

 .(013/صـ:5) ضم٤مُمع اًمرؾم٤مئؾ,(35/صـ:4)ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾـها..ومٙمٞمػ سم٘مؼم همػم ه يتٛمًح سمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0850رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0513رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) ◙طمدي٨م اسمـ قمٛمر (0)

 شم٘مدم. .صخٝح (8)

 شم٘مدم. . صخٝح(4)

 .◙( ُمـ طمدي٨م ضمٜمدب سمـ قمٌد اهلل548رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (3)
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َٔ صأ٣ يف املٓاّ ْيب أٚ صدٌ صاحل يف بكع١ ال ٜٛدب سيو ايجا١َٓ: 

 فط١ًٝ يتًو ايبكع١

ٌل, أو اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ذم اعمٜم٤مم سمٌ٘مٕم٦م : ورؤي٦م اًمٜم     ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -355

ام يٗمٕمؾ ٓ يقضم٥م هل٤م ومْمٞمٚم٦م شم٘مّمد اًمٌ٘مٕم٦م ٕضمٚمٝم٤م, وشمتخذ ُمّمغم سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم, وإٟم  

ٌل, أو اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح, أو سمٕمض روا ومٞمٝم٤م صقرة اًمٜم  هذا وأُمث٤مًمف أهؾ اًمٙمت٤مب, ورسمام صق  

ط اعمًت٘مٞمؿ........... .ـهاأقمْم٤مئف, ُمْم٤مه٤مة ٕهؾ اًمٙمت٤مب.  .(053/صـ:8)إىمتْم٤مء اًمٍما

ألدٌ االيتفاف نشب ْغب١ بعض ايكبٛص يػري أصخابٗا ايتاعع١:  

 َؾٗز أبٞ بٔ نعب -1 َا اهلل ب٘ عًِٝ ايؾضى ٚايتععَِٝٔ  ٝخصٌحٛهلا ف

: ومٛمـ ذًمؽ )أي إُم٤ميمـ اًمتل ي٘مّمد اخلػم ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -355

سمـ يمٕم٥م ظم٤مرج اًم٤ٌمب اًمنمىمل, وٓ اقمٜمده٤م( قمدة أُمٙمٜم٦م سمدُمِمؼ, ُمثؾ ُمِمٝمد ِٕب 

٧م سمدُمِمؼ, واهلل أقمٚمؿ ٛمُ أِب سمـ يمٕم٥م إٟمام شمقذم سم٤معمديٜم٦م, ومل يَ  ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن  

سمال  ♀ف ًمٞمس سم٘مؼم أِب سمـ يمٕم٥م ص٤مطم٥م رؾمقل اهللىمؼم ُمـ هق؟ ًمٙمٜم  

ط اعمًت٘مٞمؿ. .................. ................. ـها.ؿمؽ.  .(051صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 َؾٗز ٜكاٍ ي٘: ٖٛر -2

ويمذًمؽ ُمٙم٤من سم٤محل٤مئط اًم٘مٌكم سمج٤مُمع دُمِمؼ,  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -350

ٌل هقًدا اًمٜم   أطمًدا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذيمر أن   , وُم٤م قمٚمٛم٧ُم ♠ومٞمف ىمؼم هقد  ي٘م٤مل: إن  

ط اعمًت٘مٞمؿ........... .................. ـها..ُم٤مت سمدُمِمؼ  .(051صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 َؾٗز أٜٚػ ايكضْٞ -3

ويمذًمؽ ُمِمٝمد ظم٤مرج اًم٤ٌمب اًمٖمرِب ُمـ دُمِمؼ,  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -352

٤م ُم٤مت سمدُمِمؼ, وٓ هق  أطمًدا ذيمر أن   ف ىمؼم أويس اًم٘مرين, وُم٤م قمٚمٛم٧م أن  ي٘م٤مل: إٟم   ًً أوي

٤م ىمدم ُمـ اًمٞمٛمـ إمم أرض اًمٕمراق, وىمد ىمٞمؾ: إٟم   وم٢من   4ُمتقضمف أجًْم٤م ًً ف ىمتؾ سمّمٗملم, أوي
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ف ىمدم ٤م اًمِم٤مم ومام ذيمر أطمد أن  ف ُم٤مت سمٜمقاطمل أرض وم٤مرس, وىمٞمؾ همػم ذًمؽ, وأُم  وىمٞمؾ: إٟم  

ط اعمًت٘مٞمؿ.......... ـها. قمـ اعمامت هب٤م. إًمٞمٝم٤م, ومْماًل   .(050-051صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًَِؾٗز أّ ع١ًُ طٚج ايٓيب  - 4 

وُمـ ذًمؽ أجًْم٤م ىمؼم ي٘م٤مل ًمف: ىمؼم أم ؾمٚمٛم٦م زوج  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -353

٤مم, ومل شم٘مدم اًمِم٤مم ُم٤مشم٧م سم٤معمديٜم٦م ٓ سم٤مًمِم   ▲٤م, وٓ ظمالف أّن  ♀اًمٜمٌل

ـْ  ♀أم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمٌل وم٢من   4أجًْم٤م شم٤ًمومر سمٕمد رؾمقل اهلل  مل شمٙم

أهؾ  وم٢من   4يزيد سمـ اًمًٙمـ إنّم٤مري٦مٝم٤م أم ؾمٚمٛم٦م أؾمامء سمٜم٧م , سمؾ ًمٕمٚم  ♀

: أم ؾمٚمٛم٦م, وهل سمٜم٧م قمؿ  اًمِم٤مم يمِمٝمر سمـ طمقؿم٥م وٟمحقه يم٤مٟمقا إذا طمدصمقا قمٜمٝم٤م ىم٤مًمقا

 .... ـها..ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ, وهل ُمـ أقمٞم٤من اًمّمح٤مسمٞم٤مت, وُمـ ذوات اًمٗم٘مف واًمديـ ُمٜمٝمـ

ط اعمًت٘مٞمؿ.................... .......... ............. ...  .(050صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 َؾٗز اذتغني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب - 5 

ومٞمف  وُمـ ذًمؽ ُمِمٝمد سم٘م٤مهرة ُمٍم, ي٘م٤مل: إن   :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -301

ومٞمف  ف يم٤من سمٕمً٘مالن ُمِمٝمد ي٘م٤مل: إن  , وأصٚمف اعمٙمذوب أن  ¶رأس احلًلم سمـ قمكم

اًمٕمٚمؿ ٗم٤مق أهؾ رأس احلًلم, ومحٛمؾ ومٞمام ىمٌؾ اًمرأس ُمـ هٜم٤مك إمم ُمٍم, وهق سم٤مـمؾ سم٤مشم  

رأس احلًلم يم٤من سمٕمً٘مالن, سمؾ ومٞمف أىمقال ًمٞمس هذا  مل ي٘مؾ أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إن  

ط اعمًت٘مٞمؿ ................. ................. ـها....ُمٜمٝم٤م  .(058صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 

(    ) 
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ـْ َأِِب   اؾْمَت٠ْمَذْٟم٧ُم َرِب  أَْن : »♀ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل   َ   ُهَرْيَرةقَم

َه٤م, وَم٠َمذَِن زِم  ل وَمَٚمْؿ َي٠ْمَذْن زِم, َواؾْمَت٠ْمَذْٟمتُُف َأْن َأُزوَر ىَمؼْمَ ُُم 
ِٕ شَأؾْمتَْٖمِٗمَر 

(0)
. 

ـْ سُمَرْيَدةَ ِ  ـْ ِزَي٤مَرِة : »♀ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل     وقَم َّنَٞمْتُُٙمْؿ قَم

ٌُقِر,  شوَمُزوُروَه٤ماًمُ٘م
(8)
ُر أظِمَرةَ  4وَمُزوُروَه٤م» وضم٤مءت رواي٦م قمٜمد اًمؽمُمذي: . ٤َم شُمَذيم  شوَم٢ِمّن 

(4)
. 

ـْ   ِل   ◙َأِِب ُهَرْيَرةَ وقَم ٓ  إمَِم صَماَلصَم٦ِم » :♀سمِِف اًمٜمٌ  طَم٤مُل إِ َٓ شُمَِمد  اًمر 

ِجِد إىَمََْم  ًْ ِم, َوَُم ِجِد احلََرا ًْ ِجِدي َهَذا, َوَُم ًْ ٤مضِمَد: َُم ًَ   .(3) شَُم

◙وضم٤مء قمـ أِب ؾمٕمٞمد 
(5)
. 

  ٚممٓٛع١:أَؾضٚع١،  إَا إىل ايكبٛص ايظٜاص٠ 

ِٕؽز ايضحٌٜاص٠ ايكبٛص ع٢ً ايٛد٘ ايؾضعٞ َٔ غري طفاملؾضٚع١:   ، بأ

 ٜظٚصٖا املغًِ فٝزعٛ ألًٖٗا ٜٚتشنض اآلخض٠.

٤م اعمنموع:: ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٕمدي   ٤مرع ُمـ زي٤مرة  أُم  ومٝمق ُم٤م ذقمف اًمِم 

٤م ًمٚمًٜم٦م ومٞمدقمق ٕهٚمٝم٤م رطمؾ, يزوره٤م اعمًٚمؿ ُمتٌٕمً  ؿمد   اًم٘مٌقر قمغم اًمقضمف اًمنمقمل ُمـ همػم

٤م ومٞمٙمقن حمًٜم٤ًم إًمٞمٝمؿ سم٤مًمدقم٤مء هلؿ وـمٚم٥م اًمٕمٗمق ٤م وٕىم٤مرسمف وُمٕم٤مرومف ظمّمقًص قمٛمقُمً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.305رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)

 (.300رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8)

 ( وهل صحٞمح٦م قمغم ذط ُمًٚمؿ.0153رىمؿ:أظمرضمف اًمؽمُمذي) (4)

 (.0430رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0023رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (3)

 (.280رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0253رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (5)
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ٜم٦م وشمذيمر أظمرة وا  ً ٤ٌمع اًم ٓقمت٤ٌمر هب٤م واعمٖمٗمرة واًمرمح٦م هلؿ, وحمًٜم٤ًم إمم ٟمٗمًف سم٤مشم 

 .(23-24صـ:)اًم٘مقل اًمًديد... ..................... ................. ................. ـها..وآشمٕم٤مظ

: ذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗم٘مف إسم٤مطم٦م اخلروج إمم اعم٘م٤مسمر ♫ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم -300

 .(843/صـ:81) اًمتٛمٝمٞمد........... ـها.وزي٤مرة اًم٘مٌقر, وهذا أُمر جمتٛمع قمٚمٞمف ًمٚمرضم٤مل.

 . ـها.سم٤مطم٦م زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمرضم٤مل.: وٓ ظمالف ذم إِ ♫وىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من -308

 .(031/صـ:0)اإلىمٜم٤مع ..................... .................... ...................

ؿ سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمالوًم٤م ذم إسم٤مطم٦م زي٤مرة ٚمَ : ٓ ٟمٕمْ ♫وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م -304

 .(383/صـ:8)اعمٖمٜمل........................ .................... ـها.اًمرضم٤مل اًم٘مٌقر.

وهق ش يمٜم٧م ّنٞمتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ومزوروه٤م»: ♫وىم٤مل اًمٜمقوي -303

٤ًمء ٤م اًمٜم  زي٤مرهت٤م ؾمٜم٦م هلؿ, وأُم   سيح ذم ٟمًخ ّنك اًمرضم٤مل قمـ زي٤مرهت٤م, وأمجٕمقا قمغم أن  

 .(305رىمؿ:)ذح ُمًٚمؿ................. ................. ....... ـها.ومٗمٞمٝمـ ظمالف.

ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وإظمرى  :إطمدامه٤م ٤م ُم٠ًمخت٤من:ٜمَ وهُ : ♫وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -305

 4زي٤مرة ذقمٞم٦م وزي٤مرة سمدقمٞم٦م :اًمزي٤مرة شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم وم٢من   ٤م إومم:وم٠مُم   .ُمتٜم٤مزع ومٞمٝم٤م

 . . . .. ـها..اًمًالم قمغم اعمٞم٧م واًمدقم٤مء ًمف سمٛمٜمزًم٦م اًمّمالة قمغم ضمٜم٤مزشمف :وم٤مًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م

 .(843/صـ:83)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................................. .................. .

 ٚدٛر ارتالف: 

 واًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمقضمقب.  .اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٙمراه٦م  ُمـ وضمٝملم:

 ايكا٥ًٕٛ بايهضا١ٖ: 

: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد, قمـ قمٛمران, قمـ ♫اسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم وم٘م٤ملوم٘مد أظمرج   

شيزار اًم٘مؼم, ويّمكم قمٜمده يمره أنْ » :فاسمـ ؾمػميـ أن  
(0)
. ......... ...... ... .......... ... 

.وؾمٜمده صحٞمح. (400/صـ:0-00343)رىمؿ:اعمّمٜمػ.............................. ...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ؾمٜمده صحٞمح (0)
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سمـ احل٤مرث  ؾمٜم٤من, قمـ قمٌداًمٚمف : صمٜم٤م ويمٞمع, قمـ ؾمٗمٞم٤من, قمـ أِب♫وىم٤مل 

 . ........ ......... ..... . ... ..... .ش٤م أوؾ ُمـ زائر اًم٘مؼمٕنَ »:◙ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر

 .وؾمٜمده صحٞمح. (400/صـ:0-00334)رىمؿ:اعمّمٜمػ..................................

يم٤مٟمقا »: صمٜم٤م ويمٞمع, قمـ ؾمٗمٞم٤من, قمـ ُمٜمّمقر, قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: ♫وىم٤مل 

 .وؾمٜمده صحٞمح. (400/صـ:0-00333)رىمؿ:اعمّمٜمػ.............شزي٤مرة اًم٘مٌقريٙمرهقن 

 ايكا٥ًٕٛ بايٛدٛب: 

ـها.: وشمًتح٥م زي٤مرة اًم٘مٌقر, وهق ومرض وًمق ُمرة.♫وم٘مد ىم٤مل اسمـ طمزم  

 .(000/صـ:5)اعمحغم

ام هق ىمقل اجلٛمٝمقر, وهق اإلمج٤مع ٓ يّمح, وإٟم   قاٍ أبٛ ايعباؼ عفا اهلل عٓ٘: 

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. إن  اإلمج٤مع اؾمت٘مر  سمٕمد اخلالف. :ي٘م٤مل إٓ أنْ حٞمح, اًمّم  

قا قمغم ٘مُ ٗمَ قوي شمًٌٕم٤م ًمٚمٕمٌدري واحل٤مزُمل وهمػممه٤م: اشم  : ىم٤مل اًمٜم  ♫ىم٤مل احل٤مومظ 

اسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم وهمػمه روى قمـ  قا وومٞمف ٟمٔمر4 ٕن  زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمرضم٤مل ضم٤مئزة, يمذا أـمٚم٘مُ  أن  

ًمقٓ ّنل »ِمٕمٌل اًمٙمراه٦م ُمٓمٚمً٘م٤م, طمتك ىم٤مل اًمِمٕمٌل: ٕمل واًمخَ اسمـ ؾمػميـ وإسمراهٞمؿ اًمٜم  

شًمزرت ىمؼم اسمٜمتل ♀اًمٜمٌل 
(0)
ومٚمٕمؾ ُمـ أـمٚمؼ أراد سم٤مٓشمٗم٤مق ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف  4

 .(0824رىمؿ:) اًمٗمتح.ـها٤مؾمخ, واهلل أقمٚمؿ.ه١مٓء مل يٌٚمٖمٝمؿ اًمٜم   إُمر سمٕمد ه١مٓء, ويم٠من  

 ؽز ايضحٌ يظٜاص٠ املغادز ايجالث١ 

م اًمذي سمٜم٤مه إسمراهٞمؿ  : وم٢من  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -305 اًمًٗمر إمم اعمًجد احلرا

٠مد سم٢مسمراهٞمؿ ومٞمام يم٤من يٗمٕمٚمف هٜم٤مك ُمـ احل٩م, أومْمؾ ُمـ زي٤مرة ىمؼم إسمراهٞمؿ, سم٤مًمٙمت٤مب واًمت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سمـ ا(, وومٞمف جم٤مًمد 404/صـ:0-00335رىمؿ:)اعمّمٜمػأظمرضمف اسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم ذم. ضعٝف (0)

 ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم وٕمٗمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد واسمـ ُمٕملم, وىم٤مل أمحد: ًمٞمس سمٌمء.
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  ً ٦م واإلمج٤مع, سمؾ احل٩م يمام طم٩م إسمراهٞمؿ ىمد ومروف اهلل قمغم قم٤ٌمده, واًمًٗمر إمم همػم ٜم  واًم

 (.40)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل........ ................. ـها.اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م ىمد ّنل قمٜمف.

ً  اًمًٗمر إًمٞمف إٟم   : إن  ♫ىم٤مل و -300 ٗمر إمم ُمًجده, وهق ُمًتح٥م ام هق اًم

 .(855/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............. .................. ـها.ص واإلمج٤مع.سم٤مًمٜم  

قمـ اًمّمحٞمحلم: ومّمؾ: ذم زي٤مرة سمٞم٧م اعم٘مدس صم٧ٌم ذم♫ىم٤ملو -302

ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد: اعمًجد احلرام, »ف ىم٤مل: أن   ♀اًمٜمٌل

شواعمًجد إىمَم, وُمًجدي هذا
(0)
ُمـ طمدي٨م أِب ؾمٕمٞمد وأِب اًمّمحٞمحلموذم, 

, وىمد روي ُمـ ـمرق أظمرى, وهق طمدي٨م ُمًتٗمٞمض ُمتٚم٘مك سم٤مًم٘مٌقل, ¶هريرة

 .(5-5/صـ:80) اًمٗمت٤موىجمٛمقع ـها.أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم صحتف وشمٚم٘مٞمف سم٤مًم٘مٌقل واًمتّمديؼ.

قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم اؾمتح٤ٌمب اًمًٗمر إمم سمٞم٧م اعم٘مدس  َؼ ٗمَ : واشم  ♫وىم٤مل -303

..... .   ـها.ًمٚمٕم٤ٌمدة اعمنموقم٦م ومٞمف, يم٤مًمّمالة واًمدقم٤مء واًمذيمر وىمراءة اًم٘مرآن وآقمتٙم٤مف.

 .(5/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... .................... ... . .........

الة ومٞمف وآقمتٙم٤مف أو اًم٘مراءة ٤م اًمًٗمر إمم سمٞم٧م اعم٘مدس ًمٚمّم  : أُم  ♫وىم٤مل -321

.................... ـها.ٗم٤مق قمٚمامء اعمًٚمٛملم.أو اًمذيمر أو اًمدقم٤مء, ومٛمنموع ُمًتح٥م سم٤مشم  

.(81/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............... .................... ....................

 بزع١ٝؽضنا أنرب أٚ  إَا:املُٓٛع١ايظٜاص٠  

حمرم ووؾمٞمٚم٦م  أطمدمه٤م: :وأُم٤م اعمٛمٜمقع وم٢مٟم ف ٟمققم٤من: ♫ىم٤مل اًمًٕمدي  -320 

ًمٚمنمك يم٤مًمت ٛمًح هب٤م واًمت قؾمؾ إمم اهلل سم٠مهٚمٝم٤م, واًمّمالة قمٜمده٤م, ويم٢مهاضمٝم٤م واًمٌٜم٤مء 

أيمؼم يمدقم٤مء  ذكٌ  ٤مين:واًمٜمقع اًمث   .قمٚمٞمٝم٤م, واًمٖمٚمق ومٞمٝم٤م وذم أهٚمٝم٤م إذا مل يٌٚمغ رشم٦ٌم اًمٕم٤ٌمدة

أيمؼم,  أهؾ اًم٘مٌقر وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ وـمٚم٥م احلقائ٩م اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م ُمٜمٝمؿ, ومٝمذا ذكٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .◙( ُمـ طمدي٨م أِب هريرة0430رىمؿ:(, وُمًٚمؿ )0023رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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وٓ ومرق ذم هذا سملم أْن يٕمت٘مد اًمٗم٤مقمؾ  ,٤مد إصٜم٤مم ُمع أصٜم٤مُمٝمؿٌ  وهق قملم ُم٤م يٗمٕمٚمف قمُ 

ؿ ُمًت٘مٚمقن ذم حتّمٞمؾ ُمٓم٤مًمٌف, أو ُمتقؾمٓمقن إمم اهلل وم٢من  اعمنميملم  4ًمذًمؽ أّن 

ھھھےژ.[4:]اًمزُمرژگگگڳککگژي٘مقًمقن

ـْ َزقَمَؿ أن ف ٓ يٙمٗمر ُمـ دقم٤م أهؾ اًم٘مٌقر طمت   .[ 02 :] يقٟمسژے ؿ ُمًت٘مٚمقن ومٛم ك يٕمت٘مد أّن 

ؿ وؾم٤مئط سملم اهلل وسملم ُمـ سم٤مًمٜم ٗمع ودومع اًمير, وأن  ُمـ اقمت٘مد أن  اهلل هق اًمٗم٤مقمؾ وأّن  

ذًمؽ وم٘مد يمذب ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م,  ؿَ قمَ دقم٤مهؿ واؾمتٖم٤مث هبؿ يٙمٗمر ُمـ زَ 

٤م همػم اهلل ومٝمق ُمنمك يم٤مومر ذم احل٤مًملم اعمذيمقريـ ؾمقاء قمَ دَ  ـْ ُم٦م ُمـ أن  ُمَ وأمجٕم٧م قمٚمٞمف إُ 

ومٕمٚمٞمؽ هبذا  4اقمت٘مدهؿ ُمًت٘مٚملم أو ُمتقؾمٓملم, وهذا ُمٕمٚمقم سم٤مًميورة ُمـ ديـ اإلؾمالم

ّمؾ سمف ُمـ آوٓمراب اًمت ٗمّمٞمؾ اًمذي حيّمؾ سمف اًمٗمرىم٤من ذم هذا اًم٤ٌمب اعمٝمؿ اًمذي طم

 .(23صـ:)اًم٘مقل اًمًديدـها.واًمٗمتٜم٦م ُم٤م طمّمؾ, ومل يٜم٩م ُمـ ومتٜمتف إٓ ُمـ قمرف احلؼ واشمٌٕمف.

 (0)ؽضنًا أنربايؾضن١ٝ ايظٜاص٠ ف 

س زي٤مرة اًمٞمٝمقد ٜمْ ضمِ  ـْ ومٛمِ  :٤م اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م: وأُم  ♫ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -328

ي٤مرة وم٤مًمز   ....واًمّم٤محللم ُم٤ًمضمدإنٌٞم٤مء اًمٌدع اًمذيـ يتخذون ىمٌقر  ّم٤مرى وأهؾواًمٜم  

الة قمٜمده أو اًمدقم٤مء قمٜمده أو سمف أو ٤محللم ًمٚمّم  اًمٌدقمٞم٦م ُمثؾ ىمّمد ىمؼم سمٕمض إنٌٞم٤مء واًمّم  

ـمٚم٥م احلقائ٩م ُمٜمف أو ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد ىمؼمه أو آؾمتٖم٤مصم٦م سمف أو اإلىم٤ًمم قمغم اهلل شمٕم٤ممم سمف 

٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن وٓ ٓ اًمت  ح٤مسم٦م وُمـ اًمّم   وٟمحق ذًمؽ هق ُمـ اًمٌدع اًمتل مل يٗمٕمٚمٝم٤م أطمدٌ 

ـ   ُمـ ظمٚمٗم٤مئف اًمراؿمديـ سمؾ ىمد ّنك قمـ ذًمؽ  وٓ أطمدٌ ♀ذًمؽ رؾمقل اهلل  ؾم

 .(445-443/صـ:83)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...................... ـها.أئٛم٦م اعمًٚمٛملم اًمٙم٤ٌمر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُم٤مومٞمف ُمـ سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل وهق اًمِم٤مهد وُم٘مّمقدي ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم أيت  (0)

 .ًمٚمٕمٜمقان اعمذيمقر واهلل واعمقومؼ ح٤م حيٞمف ويرو٤مه
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س زي٤مرة ٜمْ ٤م اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م: وهل زي٤مرة أهؾ اًمنمك ُمـ ضمِ وأُم  : ♫وىم٤مل -324

اًمذيـ ي٘مّمدون دقم٤مء اعمٞم٧م وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف وـمٚم٥م احلقائ٩م قمٜمده ومٞمّمٚمقن قمٜمد اًمٜمّم٤مرى 

ىمؼمه ويدقمقن سمف ومٝمذا وٟمحقه مل يٗمٕمٚمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ أُمر سمف رؾمقل 

.ـها.وٓ اؾمتحٌف أطمد ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م♀اهلل

 .(480/صـ:83) جمٛمقع اًمٗمت٤موى

أرادوا ُم٤م ٓ ينمع ومذاك اعمٕمٜمك ظمٓم٠م ُمٗمٝمقم, وُمع هذا  وإنْ  :♫وىم٤مل -323

٤مس أذك ذم ُمًجده واتذه إًمـًٝم٤م وؾمجد ًمٚم٘مؼم سمٕمض اًمٜم   ر أن  ومٚمٞمس هق زي٤مرة, ومٚمق ىمد  

يم٤من حمرًُم٤م ومٝمذا  وـم٤مف سمف ؾمًٌٕم٤م واؾمتٚمٛمف وىمٌٚمف, مل يٙمـ رء ُمـ ذًمؽ زي٤مرة ًم٘مؼمه, وإنْ 

ـ أـمٚم٘مف: ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف, سمؾ ي٘م٤مل عم  ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅژًمٗمظ 

قمٚمٞمف يمام مل يّمكم قمٚمٞمف أطمد  ٓ يّمغم ♀ٌل ىمؼم اًمٜم   قا قمغم أن  ٘مُ ٗمَ ..واشم  .ژەئ

ف ُمـ ذم طم٘م   عَ ف ىمد َذَ وم٢مٟم   4دومـ, ومٝمذا ًمٕمٚمق ىمدره ٓ خلٗمْمف قمـ همػمه ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمد أنْ 

ً  اًمّم    ........ ـها.الم قمٚمٞمف ذم يمؾ ُمٙم٤من ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اًمّمالة قمٚمٞمف قمٜمد اًم٘مؼم.الة واًم

 (.80-85)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل.................... .................... ....... ...

: وم٤مًمذيـ حيجقن إمم اًم٘مٌقر هؿ ُمـ ضمٜمس اًمذيـ حيجقن إمم ♫ىم٤ملو -325

إوصم٤من واعمنميمقن يدقمقن ُمع اهلل اًهًل آظمر يدقمقٟمف, يمام يدقمقن اهلل, وأهؾ اًمتقطمٞمد ٓ 

يدقمقن ُمع اهلل اًهل آظمر, ٓ دقم٤مء ؾم١مال وـمٚم٥م, وٓ دقم٤مء قم٤ٌمدة  يدقمقن إٓ اهلل, ٓ

واعمنميمقن ي٘مّمدون هذا وهذا, وُمٜمٝمؿ ُمـ يّمقر ُمث٤مل اعمٞم٧م, وجيٕمؾ دقم٤مءه , وشم٠مخف

٤م, أو رضماًل ص٤محل٤ًم, أو همػم وحمٌتف إنس سمف ىم٤مئاًم ُم٘م٤مم ص٤مطم٥م اًمّمقرة, ؾمقاء يم٤من ٟمٌٞمًّ 

ف ىمؼم ّم٤مرى, ويمثػًما ُم٤م ئمٜمقن ذم ىمؼم أن  وىمد يّمقر اعمث٤مل ًمف أجًْم٤م يمام يٗمٕمؾ اًمٜم  , ص٤مًمح

ٟمٌل, أو رضمؾ ص٤مًمح, وٓ يٙمقن ذًمؽ ىمؼمه, سمؾ ىمؼم همػمه, أو ٓ يٙمقن ىمؼًما, ورسمام يم٤من 

ـْ  ٤م ويٙمقن يم٤مومًرا أو وم٤مضمًرا, يمام ف رضماًل ص٤محل٤ًم وًمٞمًّ قٟمَ ئمٜم   ىمؼم يم٤مومر, وىمد حيًٜمقن اًمٔمـ سمٛم

وهذا اجلٜمس ُمـ , أهؾ اًم٘مٌٚم٦ميقضمد قمٜمد اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب, وسمٕمض اًمْمالًم٦م ُمـ 
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سم٤مطم٦م, وٓ ٟمدسًم٤م, وٓ اؾمتحٌف أطمد ُمـ , ٓ إِ ♀اًمزي٤مرة ًمٞمس م٤م ذقمف اًمرؾمقل

 (.53)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئلـها.ٝمل قمـ هذا اجلٜمس يمٚمف.٘مقن قمغم اًمٜم  أئٛم٦م اًمديـ, سمؾ هؿ ُمتٗم

٤م زي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ٕضمؾ ـمٚم٥م احل٤مضم٤مت : وأُم  ♫ىم٤ملو -325

اًمدقم٤مء أو اًمّمالة قمٜمد ىمٌقرهؿ أومْمؾ  دقم٤مئٝمؿ واإلىم٤ًمم هبؿ قمغم اهلل أو فمـ أن   ُمٜمٝمؿ أو

 ٗم٤مق أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ومل يٙمـ أطمدٌ ُمٜمف ذم اعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت ومٝمذا والل وذك وسمدقم٦م سم٤مشم  

ي٘مٗمقن يدقمقن  ♀ح٤مسم٦م يٗمٕمؾ ذًمؽ وٓ يم٤مٟمقا إذا ؾمٚمٛمقا قمغم اًمٜمٌلُمـ اًمّم  

ف ُمـ اًمٌدع اًمتل مل يٗمٕمٚمٝم٤م ًمٕمٚمامء وىم٤مًمقا إٟم  ٕنٗمًٝمؿ وهلذا يمره ذًمؽ ُم٤مًمؽ وهمػمه ُمـ ا

 .(300/صـ:00)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................. ........................ ـها..اًمًٚمػ

ئر أنْ  واًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م أنْ  :♫وىم٤مل -320 يٓمٚم٥م طمقائجف  يٙمقن ُم٘مّمقد اًمزا

أو ي٘مّمد اًمدقم٤مء سمف ومٝمذا ًمٞمس ُمـ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل  ,قم٤مء قمٜمد ىمؼمهُمـ ذًمؽ اعمٞم٧م أو ي٘مّمد اًمد  

سمؾ هق ُمـ اًمٌدع اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م  4ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م وٓ اؾمتحٌف أطمدٌ  ♀

 .(033/صـ:85)جمٛمقع اًمٗمت٤موى...................... ـها.سم٤مشمٗم٤مق ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م. 

 ض١َ:احمل  ايبزع١ٝايظٜاص٠  

اًمٌدقمٞم٦م هل ُمـ أؾم٤ٌمب اًمنمك سم٤مهلل : واًمزي٤مرة ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -322

 . ـها.شمٕم٤ممم, ودقم٤مء ظمٚم٘مف وإطمداث ديـ مل ي٠مذن سم٤مهلل شمٕم٤ممم, وٟم٘مؾ آشمٗم٤مق قمغم أّن٤م سمدقمٞم٦م.

 (.434/صـ:83)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............. .................... .................. .

ً  ♫ىم٤ملو -323 واًمّمالة ذم ٗمر قمغم مجٞمع اًم٘مٌقر : وًمق ىم٤مل يًتح٥م اًم

 .(045)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل.. ـها.ص واإلمج٤مع.اعم٤ًمضمد اعمٌٜمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٙم٤من خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمٜم  

اعم٤ًمضمد اًمتل شمِمد اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م هل اعم٤ًمضمد  هذا أن   : وأصُؾ ♫ىم٤ملو -331

ُمـ طمدي٨م أِب هريرة وأِب  ♀قمـ اًمٜمٌل  اًمّمحٞمحلماًمثالصم٦م, يمام صم٧ٌم ذم

شمِمد اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد:  ٓ»ىم٤مل:  ♀, أن اًمٜمٌل¶ؾمٕمٞمد

وىمد روي هذا ُمـ وضمقه أظمرى,  ش.اعمًجد احلرام, واعمًجد إىمَم, وُمًجدي هذا
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4 ٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ, ُمتٚم٘مك سم٤مًم٘مٌقل قمٜمفسم٤مشم  ♀وهق طمدي٨م صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل 

ءة وآقمتٙم٤مف ُمـ  وم٤مًمًٗمر إمم هذه اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م ًمٚمّمالة ومٞمٝم٤م واًمدقم٤مء واًمذيمر واًم٘مرا

ٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ, طمتك اًمّم٤محل٦م, وُم٤م ؾمقى هذه اعم٤ًمضمد ٓ ينمع اًمًٗمر إًمٞمف سم٤مشم  إقمامل 

 ُمًجد ىم٤ٌمء يًتح٥م ىمّمده ُمـ اعمٙم٤من اًم٘مري٥م يم٤معمديٜم٦م, وٓ ينمع ؿمد اًمرطم٤مل إًمٞمف, وم٢من  

ي٠ميت ُمًجد ىم٤ٌمء  ♀ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل  ¶قمـ اسمـ قمٛمر اًمّمحٞمحلمذم 

٤ًٌم. ط اعمًت٘مٞمؿ.................... ـها.يمؾ ؾم٧ٌم ُم٤مؿمًٞم٤م ورايم  .(431صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما

ف ٓ ينمع اًمًٗمر إمم ُمًجد همػم اًمثالصم٦م, وًمق : سمؾ اعم٘مّمقد أن  ♫ىم٤ملو -330

ط اعمًت٘مٞمؿ..ـها. ٟمذر ذًمؽ مل جي٥م قمٚمٞمف ومٕمٚمف سم٤مشمٗم٤مق إُم٦م.  .(434صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما

 -أي اًمّمخرة اًمتل ذم سمٞم٧م اعم٘مدس-ويم٤مٟم٧م اًمّمخرة :♫ىم٤ملو -338

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, ٓ وٓهتؿ, وٓ قمٚمامؤهؿ خيّمٝم٤م سمٕم٤ٌمدة, ويم٤مٟم٧م  ُمٙمِمقوم٦م, ومل يٙمـ أطمدٌ 

ُمع طمٙمٛمٝمام قمغم اًمِم٤مم, ويمذًمؽ ذم ظمالوم٦م  ¶ُمٙمِمقوم٦م ذم ظمالوم٦م قمٛمر وقمثامن

ومٚمام 4 يم٤من مل حيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م, صمؿ يمذًمؽ ذم إُم٤مرة ُمٕم٤موي٦م واسمٜمف واسمـ اسمٜمف وإنْ  ◙قمؾ

اًمزسمػم ُمـ اًمٗمتٜم٦م ُم٤م ضمرى, يم٤من هق اًمذي يم٤من ذم زُمـ قمٌداعمٚمؽ, وضمرى سمٞمٜمف وسملم اسمـ 

٤مس يم٤مٟمقا ي٘مّمدون احل٩م, ومٞمجتٛمٕمقن سم٤مسمـ اًمٜم   سمٜمك اًم٘م٦ٌم قمغم اًمّمخرة, وىمد ىمٞمؾ: إن  

اًمزسمػم, أو ي٘مّمدوٟمف سمحج٦م احل٩م, ومٕمٔمؿ قمٌداعمٚمؽ ؿم٠من اًمّمخرة سمام سمٜم٤مه قمٚمٞمٝم٤م, وضمٕمؾ 

تٖمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمًقة ذم اًمِمت٤مء واًمّمٞمػ ًمٞمٙمثر ىمّمد اًمٜم٤مس ًمٚمٌٞم٧م اعم٘مدس, ومٞمِم

٤مس قمغم ديـ اعمٚمقك, وفمٝمر ُمـ ذًمؽ اًمقىم٧م ُمـ شمٕمٔمٞمؿ سمذًمؽ قمـ ىمّمد اسمـ اًمزسمػم, واًمٜم  

 .................... ـها.اًمّمخرة وسمٞم٧م اعم٘مدس ُم٤ممل يٙمـ اعمًٚمٛمقن يٕمرومقٟمف سمٛمثؾ هذا.

ط اعمًت٘مٞمؿ........................... ....................  .(430صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

: اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م وهمػمهؿ: هؾ جيقز اًمًٗمر ًمزي٤مرهت٤م قمغم ♫ وىم٤مل -334

ٓ جيقز, واعم٤ًمومرة ًمزي٤مرهت٤م ُمٕمّمٞم٦م, ٓ جيقز ىمٍم اًمّمالة ومٞمٝم٤م, وهذا  أطمدمه٤م: ىمقًملم:

هذا اًمًٗمر سمدقم٦م مل يٙمـ ذم قمٍم اًمًٚمػ, وهق  ىمقل اسمـ سمٓم٦م واسمـ قم٘مٞمؾ وهمػممه٤م4 ٕن  

 ♀ٌل قمـ اًمٜم   ّمحٞمحلماًمذم ُمِمتٛمؾ قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ ُمٕم٤مين اًمٜمٝمل4 وٕن  
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ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد: اعمًجد احلرام, واعمًجد إىمَم, »ىم٤مل: 

ٝمل يٕمؿ اًمًٗمر إمم اعم٤ًمضمد واعمِم٤مهد, ويمؾ ُمٙم٤من ي٘مّمد وهذا اًمٜم  , شوُمًجدي هذا

سمـ أِب سمٍمة اًمٖمٗم٤مري ح٤م رأى سمٍمة  سمدًمٞمؾ أن  4 اًمًٗمر إمم قمٞمٜمف ًمٚمت٘مرب واًمٕم٤ٌمدة

ًمق رأجتؽ ىمٌؾ أن »راضمًٕم٤م ُمـ اًمٓمقر اًمذي يمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف ُمقؾمك, ىم٤مل:  ¶هريرةأب٤م

شٓ شمِمد اًمرطمؾ إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد»ىم٤مل: ♀اًمٜمٌل  شم٠متٞمف مل شم٠متف4 ٕن  
(0)
وم٘مد 4 

اًمٓمقر وأُمث٤مًمف ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت إنٌٞم٤مء ُمٜمدرضم٦م ذم  ومٝمؿ اًمّمح٤مِب اًمذي روى احلدي٨م أن  

ً  ف ٓ جيقز اًمًٗمر إًمٞمٝم٤م يمام ٓاًمٕمٛمقم, وأن   ٗمر إمم ُمًجد همػم اعم٤ًمضمد  جيقز اًم

ف جيقز اًمًٗمر إًمٞمٝم٤م, ىم٤مًمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ, ُمٜمٝمؿ أبقطم٤مُمد أن   واًمقضمف اًمث٤مين:...اًمثالصم٦م

ف ُمٜم٘مقًٓ اًمٖمزازم وأبقاحلًـ سمـ قمٌدوس احلراين واًمِمٞمخ أبقحمٛمد اعم٘مدد, وُم٤م قمٚمٛمتُ 

ٝمل قمـ ذًمؽ, يمام مل يتٜم٤مول هذا احلدي٨م مل يتٜم٤مول اًمٜم   قمـ أطمد ُمـ اعمت٘مدُملم, سمٜم٤مء قمغم أن  

ًمدان واًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ واإلظمقان, أو سمٕمض  اًمٜمٝمل قمـ اًمًٗمر إمم إُمٙمٜم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمقا

ط اعمًت٘مٞمؿ.......... ـها.اعم٘م٤مصد ُمـ إُمقر اًمدٟمٞمقي٦م اعم٤ٌمطم٦م.  .(438)صـ:إىمتْم٤مء اًمٍما

اًم٘مقل سمجقاز ؿمد  إلؾمالم فم٤مهر, وأن  يمالم ؿمٞمخ ا :قاٍ أبٛ ايعباؼ عفا اهلل عٓ٘

طمجتٝمؿ اًم٘مٞم٤مس قمغم  أُم٤ماًمرطم٤مل إمم همػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م ىمقل حمدث, أطمدصمف ه١مٓء, و

ًمديـ واًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ ٤ماًمًٗمر ًمٚمقا ًمدًم اًمًٗمر , وم٠مُم  ٕدًم٦م ًمٞمس هذا  ٛمنموقم٦مومـ يٚمقا

٤م ُمقوٕمٝم٤م, واًمرطمٚم٦م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ أجًْم٤م سمزي٤مرة ُم٤م شم٘مدم ىمٞم٤مؾمٝمؿ قمغم زي٤مرة اًم٘مٌقر , وأُم 

ُمع قمدم ؿمد  ه٤مزي٤مرة اًم٘مٌقر ُمنموط ذم ضمقاز ٕن   ص, ىمٞم٤مس وم٤مؾمد,ذيمره ُمع وضمقد اًمٜم  

 واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل. اًمرطمؾ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وهمػمهؿ, ًمٙمـ اًمّمقاب أن 04/صـ:4(, واًمٜم٤ًمئل)0/صـ:5. أظمرضمف أمحد)صخٝح (0)

 آؾمتٞمٕم٤مبسمٍمة سمـ أِب سمٍمة. ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم ذم ًمٞمساحلدي٨م طمدي٨م أِب سمٍمة, و

ـ  اًمقهؿ ومٞمف ضم٤مء ُمـ يزيد سمـ اهل٤مد, واهلل أقمٚمؿ. واحلدي٨م ذم31-43/صـ:8) اًمّمحٞمح (: وأفم

 (.850/صـ:43) حت٘مٞمؼ اعمًٜمدواٟمٔمر:  (.028رىمؿ:)اعمًٜمد



  
 ايباب ايجايح: ايظٜاص٠ يًكبٛص 229

ً  وأُم   :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -333 ٗمر إمم ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ومٝمذا مل ٤م اًم

 ىمرن .الصم٦مام طمدث هذا سمٕمد اًم٘مرون اًمث  ا ذم اإلؾمالم ذم زُمـ ُم٤مًمؽ وإٟم  يٙمـ ُمقضمقدً 

٤م هذه اًم٘مرون اًمتل أثٜمك قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل وم٠مُم  4 ٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿاًمّمح٤مسم٦م واًمت  

 ........ ـها..ا ومٞمٝم٤م وًمٙمـ سمٕمده٤م فمٝمر اإلومؽ واًمنمكيٙمـ هذا فم٤مهرً  ومٚمؿْ  ♀

 (.425-423/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... ......... ................ .

اًمًٗمر إمم زي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم سمدقم٦م مل يٗمٕمٚمٝم٤م  وٕن   :♫وىم٤مل -335

وٓ اؾمتح٥م ذًمؽ  ♀٤مسمٕملم وٓ أُمر هب٤م رؾمقل اهللح٤مسم٦م وٓ اًمت  ُمـ اًمّم   أطمدٌ 

ـْ  أطمدٌ   .اقمت٘مد ذًمؽ قم٤ٌمدة وومٕمٚمف ومٝمق خم٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م وإلمج٤مع إئٛم٦م ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ومٛم

ُمـ اًمٌدع اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمًٜم٦م  رىاإلسم٤مٟم٦م اًمّمٖموهذا م٤م ذيمره أبق قمٌد اهلل سمـ سمٓم٦م ذم

 (.23)صـ:ٓسمـ سمٓم٦م  اإلسم٤مٟم٦م(, و020/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ ـها.واإلمج٤مع.

ًمٞم٘مػ سمٖمػم قمروم٤مت وٓ ي٤ًمومر ًمٚمقىمقف  : وٓ ي٤ًمومر أطمدٌ ♫وىم٤مل -335

 سم٤معمًجد إىمَم وٓ ًمٚمقىمقف قمٜمد ىمؼم أطمد ٓ ُمـ إنٌٞم٤مء وٓ اعمِم٤ميخ وٓ همػمهؿ

 . ..... اـه.ًمزي٤مرة ىمؼم ُمـ اًم٘مٌقر ف ٓ ي٤ًمومر أطمدٌ اعمًٚمٛملم سمؾ أفمٝمر ىمقزم اًمٕمٚمامء أن  ٗم٤مق سم٤مشم  

 (.051/صـ:85)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... .................... ...........  .

ً   : وم٢مًذا ُمـ اقمت٘مد أن  ♫ىم٤ملو -330 ٗمر ًمزي٤مرة ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ىمرسم٦م اًم

ذًمؽ ـم٤مقم٦م يم٤من ذًمؽ حمرًُم٤م  وم٘مد ظم٤مًمػ اإلمج٤مع, وإذا ؾم٤مومر ٓقمت٘م٤مد أن   وقم٤ٌمدة وـم٤مقم٦م,

  .(022/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............... ................. ـها.سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم.

ً  : وأُم  ♫ىم٤مل و -332 إمم جمرد زي٤مرة )ىمؼم اخلٚمٞمؾ( أو همػمه ُمـ ُم٘م٤مسمر  :ٗمر٤م اًم

إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم وُمِم٤مهدهؿ وآصم٤مرهؿ, ومٚمؿ يًتحٌف أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, ٓ 

  .(81/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............ .................. ـها.إرسمٕم٦م وٓ همػمهؿ.

 ومل ي٘مّمد♀٤م ًمق ىمّمد إقمامل اعمٓمل ًمزي٤مرشمف: وأُم  ♫ىم٤ملو -333

 :ف ُمٜمٝمل قمٜمفُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل إٟم   وأن   :اًمّمالة ومٝمذا اًمًٗمر إذا ذيمر رضمؾ ومٞمف ظمالوم٤م ًمٚمٕمٚمامء
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ف قمغم اًم٘مقًملم ًمٞمس سمٓم٤مقم٦م وٓ ىمرسم٦م ومٛمـ ضمٕمٚمف ـم٤مقم٦م وىمرسم٦م وأن   ف ُم٤ٌمحإٟم   :وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل

ُمً   .(815/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.... ـها..٤م سم٤مإلمج٤معقمغم ُم٘مت٣م هذيـ اًم٘مقًملم يم٤من طمرا

ً  ♫ىم٤ملو -511 ٚمػ واخلٚمػ قمغم إـمالق زي٤مرة ىمؼمه, وٓ ورد : ومل يتٓم٤مسمؼ اًم

ح٤مسم٦م, وٓ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمّم   ُمٕمروف قمـ أطمدٍ  َؾ ٘مَ سمذًمؽ طمدي٨م صحٞمح, وٓ ٟمَ 

اعم٘مٞمٛمقن سم٤معمديٜم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر إذا دظمٚمقا اعمًجد وظمرضمقا ُمٜمف جيٞمئقن إمم 

ح٤مسم٦م, وىمد ذيمر ُم٤مًمؽ ُمـ اًمّم   دٍ قمـ أطم ومٝمذا مل يٕمرْف 4 اًم٘مؼم وي٘مٗمقن قمٜمده ويزوروٟمف

ً   هذا ُمـ اًمٌدع اًمتل مل شمٜم٘مْؾ  وهمػمه أن   ً   ...ٚمػقمـ اًم ؿ اؾمتحٌقا ٚمػ أّن  ومٛمـ ٟم٘مؾ قمـ اًم

ام اًمًٗمر عمجرد اًم٘مؼم دون اعمًجد سمحٞم٨م ٓ ي٘مّمد اعم٤ًمومر اعمًجد وٓ اًمّمالة ومٞمف, سمؾ إٟم  

الم أطمد ُمـ قمٚمامء ي٘مّمد اًم٘مؼم, يم٤مًمّمقرة اًمتل ّنك قمٜمٝم٤م ُم٤مًمؽ, ومٝمذا ٓ يقضمد ذم يم

 .(050-051)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئلـها.٤ٌمب ذًمؽ, ومْماًل قمـ إمج٤مقمٝمؿ قمٚمٞمف.اًمًٚمػ اؾمتح

 ♀َغا٥ٌ َتعًك١ بظٜاص٠ قرب ايٓيب  

 ♀األٚىل: ايتًفغ بًفغ طصت قرب 

: واهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد ومرق سملم ىمؼم رؾمقًمف, وىمؼم ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -510

يتخذ  وا ىمؼمه يمام يم٤مٟمقا يؼمزون ىمٌقرهؿ ظمقوًم٤م أنْ يؼمزُ ؿ دومٜمقه سم٤محلجرة مل وم٢مّن   4همػمه

٤مس ُمـ زي٤مرشمف يمام يزورون اًم٘مٌقر, ومٚمؿ يٙمقٟمقا يٛمٙمٜمقن قا اًمٜم  ٕمُ ٜمَ ؿ ُمَ ُمًجًدا, صمؿ إّن  

قا قمٚمٞمٝم٤م طم٤مئًٓم٤م آظمر, وا سم٤مب احلجرة وسمٜمَ ؿ ؾمد  اًمٜم٤مس ُمـ اًمدظمقل إمم ىمؼمه ًمزي٤مرشمف, صمؿ إّن  

ف ح٤مسم٦م أن  ُمـ اًمّم   قمـ أطمدٍ  ُمتٛمٙمٜم٤ًم ُمـ زي٤مرشمف يمام شمزار اًم٘مٌقر, وهلذا مل يٕمرْف  أطمدٌ  ومٚمؿ يٌَؼ 

ف, وم٘م٤مل: شمًتح٥م زي٤مرة ىمؼمه, أو ٓ شمًتح٥م, أو ٟمحق ذًمؽ, وٓ شمٙمٚمؿ هبذا آؾمؿ ذم طم٘م  

ٙمٚمؿ سمف, وذًمؽ اؾمؿ ٓ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمت   هَ رِ ٤م, وىمد ذيمره ُمـ يمَ ٙماًم ذقمٞمًّ ؼ هبذا آؾمؿ طُم قمٚم  

وُمع هذا ومٚمؿ , وًمٗمظ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف, وإٟمام شمٙمٚمؿ سمف ُمـ شمٙمٚمؿ ُمـ اعمت٠مظمريـك ًمف, ُمًٛم  

ام يّمؾ اًمذاه٥م إمم هٜم٤مك إٟم   ف ُمٕمٚمقم أن  وم٢مٟم   4يريدوا سمف ُم٤م هق اعمٕمروف ُمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر

يٕم٦م قمٛمؾ ف ًمٞمس ذم اًمنم  .. ومتٌلم أن  .إمم ُمًجده ًمٞمس هٜم٤مك زي٤مرة شمٗمٕمؾ ذم همػم ُمًجده
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أرادوا  ذا آؾمؿ ٓ ُمًٛمك ًمف, واًمذيـ أـمٚم٘مقا هذا آؾمؿ إنْ ه يًٛمك زي٤مرة ًم٘مؼمه, وأن  

 وم٤معمٕمٜمك صحٞمح ًمٙمـ قمؼموا قمٜمف سمٚمٗمظ ٓ يدل قمٚمٞمف, وهلذا يمره ُمـ يمره أنْ 4 سمف ُم٤م ينمع

 (.85)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل ـها..♀ي٘م٤مل عمـ ؾمٚمؿ قمٚمٞمف هٜم٤مك: زرت ىمؼم اًمٜمٌل

وإومم اًمٌ٘م٤مء قمغم إًمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م سمخالف ُم٤م إذا  قاٍ أبٛ ايعباؼ عفا اهلل عٓ٘:

ف ذريٕم٦م عمـ أراد آؾمتدٓل سمف قمغم وم٢مٟم   4همػم ُمنموع ػمت هذه إًمٗم٤مظ ظم٤مص٦م إمم ًمٗمظٍ همُ 

ومج٤مء  ☻ٚمٗمظ سم٤مًمزي٤مرة إمم ىمؼم اًمٜمٌلهمػم اعمنموع, يمام هق اًمِم٠من ذم اًمت  

 زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌلأىمقام ُمـ أهؾ اًمٌدع وم٤مؾمتدًمقا سمتٚمؽ إًمٗم٤مظ قمغم ؿمد اًمرطمؾ إمم 

4 وٕن ف ص٤مر ذم قمرف ♀4 وٕنف مل يرد سمف قمـ اًمٜمٌل☻

: وىمد يمره ُم٤مًمؽ وهمػمه أن ي٘مقل ♫اعمت٠مظمريـ اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م, ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

وإطم٤مدي٨م اعمروي٦م  ,هذا اًمٚمٗمظ مل يرد 4 ٕن  ♀اًمرضمؾ: زرت ىمؼم رؾمقل اهلل 

رف اعمت٠مظمريـ يراد ذم زي٤مرة ىمؼمه يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م سمؾ يمذب. وهذا اًمٚمٗمظ ص٤مر ُمِمؽميًم٤م ذم قمُ 

 .(455/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى........... .ـهاسمف اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م, اًمتل ذم ُمٕمٜمك اًمنمك. 

يًٛمل هذا زي٤مرة ًم٘مؼمه أومم سم٤مًمنمع  : يم٤من ىمقل ُمـ يمره أنْ ♫ىم٤ملو -518

ص واإلمج٤مع, واًمذيـ واًمٕم٘مؾ واًمٚمٖم٦م, ومل يٌؼ إٓ اًمًٗمر إمم ُمًجده, وهذا ُمنموع سم٤مًمٜم  

: شمًتح٥م زي٤مرة ىمؼمه, إٟم   ام أرادوا هذا ومٚمٞمس سملم اًمٕمٚمامء ظمالف سم٤معمٕمٜمك, سمؾ ذم ىم٤مًمقا

قًم٤م ذم اؾمتح٤ٌمب هذه اًمزي٤مرة  اًمنمقمٞم٦م, اًمتل شمٙمقن اًمتًٛمٞم٦م واإلـمالق واعمجٞم٥م مل حيؽ ٟمزا

 .... ـها.ذم ُمًجده, وسمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمٝم٤م زي٤مرة ًم٘مؼمه, وسمٕمْمٝمؿ يٙمره أن شمًٛمك زي٤مرة ًم٘مؼمه. 

  .(038-030)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل.................... .................... ....... .

: اًمذي اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمًٚمػ واخلٚمػ, وضم٤مءت سمف إطم٤مدي٨م ♫وىم٤مل -514

اًمًٗمر إمم ُمًجده, واًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف ذم ُمًجده, وـمٚم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م اًمّمحٞمح٦م, هق 

ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, ؾمٚمٗمٝمؿ ًمف, وهمػم ذًمؽ م٤م أُمر اهلل سمف ورؾمقًمف, ومٝمذا اًمًٗمر ُمنموع سم٤مشم  

: إٟم   د اًمٕمٚمامء اًمذيـ ىم٤مًمقا ًتح٥م اًمًٗمر إمم زي٤مرة ىمؼم ٟمٌٞمٜم٤م ف يُ وظمٚمٗمٝمؿ, هذا هق ُمرا

اًمًٗمر إمم ُمًجده, وذيمروا ذم  ُمرادهؿ سم٤مًمًٗمر إمم زي٤مرشمف هق وم٢من   4♀
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ًتح٥م زي٤مرة ىمؼمه, وهذا هق ُمراد ُمـ ذيمر اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ, يمام ذيمر ف يُ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م أن  

 جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م, وومْمٞمٚم٦م ُمرهم٥م اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ىم٤مل: وزي٤مرة ىمؼمه ؾمٜم٦م سملم اعمًٚمٛملم

 .(032)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل............ ................. .................ـها.ومٞمٝم٤م.

َٔ ايعًُا٤  ♀ايربٖإ ع٢ً إٔ َٔ قاٍ بظٜاص٠ قربٙ ايجا١ْٝ: 

 َضارٙ املغذز

ًمٗمظ زي٤مرة ىمؼمه ًمٞمس اعمراد هب٤م  ىمٚم٧م وذًمؽ أن  : ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -513

د سمزي٤مرة ىمؼم همػمه ئر م٤م  وم٢من   4ٟمٔمػم اعمرا ىمؼم همػمه يقصؾ إًمٞمف, وجيٚمس قمٜمده, ويتٛمٙمـ اًمزا

 يٗمٕمٚمف اًمزائرون ًمٚم٘مٌقر قمٜمده٤م ُمـ ؾمٜم٦م وسمدقم٦م.

يدظمؾ سمٞمتف, وٓ  ومال ؾمٌٞمؾ ٕطمد يّمؾ إمم ُمًجده أنْ  ♀وأُم٤م هق  

ؿ دومٜمقا ذم اًمّمحراء, يمام وم٢مّن   4يّمؾ إمم ىمؼمه, سمؾ دومٜمقه ذم سمٞمتف, سمخالف همػمه

ىم٤مل ذم ُمرض ُمقشمف:  ♀ًمٜمٌلا , أن  ▲قمـ قم٤مئِم٦م اًمّمحٞمحلمذم

, ىم٤مًم٧م , حيذر ُم٤م ومٕمٚمقا شًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اتذوا ىمٌقر أنٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد»

شوًمقٓ ذًمؽ ٕبرز ىمؼمه, وًمٙمـ ظمٌم أن يتخذ ُمًجًدا»: ▲قم٤مئِم٦م
(0)
ومدومـ ذم  

أي -..صمؿ ح٤م أدظمٚم٧م ذم اعمًجد ؾمدت .سمٞمتف, ًمئال يتخذ ىمؼمه ُمًجًدا وٓ قمٞمًدا وٓ وصمٜم٤ًم

وسمٜمل اجلدار اًمؼماين قمٚمٞمٝم٤م, ومام سم٘مل أطمد يتٛمٙمـ ُمـ زي٤مرة ىمؼمه يم٤مًمزي٤مرة  -احلجرة

 ٤مس إمم ُمًجده.ام يّمؾ اًمٜم  اعمٕمرووم٦م قمٜمد ىمؼم همػمه, ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؾمٜمٞم٦م أو سمدقمٞم٦م, سمؾ إٟم  

ح٤مسم٦م ومل يٙمـ اًمًٚمػ يٓمٚم٘مقن قمغم هذا زي٤مرة ًم٘مؼمه, وٓ يٕمرف قمـ أطمد ُمـ اًمّم   

سمذًمؽ, ويمذًمؽ قم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕملم ٓ يٕمرف هذا ُمـ  ًمٗمظ زي٤مرة ىمؼمه اًمٌت٦م, ومل يتٙمٚمٛمقا 

 .................... ـها.هذا اعمٕمٜمك متٜمع قمٜمدهؿ ومال يٕمؼم قمـ وضمقده.  وم٢من   4يمالُمٝمؿ

 (.033-032)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل............................ ....................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم ترجيف. (0)
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اًمذيـ ىم٤مًمقا ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم: إٟمف يًتح٥م زي٤مرة ىمؼمه,  : وم٢من  ♫وىم٤مل -515

أو طمٙمقا قمغم ذًمؽ اإلمج٤مع, ًمق ىمدر أّنؿ سطمقا سم٤مؾمتح٤ٌمب اًمًٗمر إًمٞمف ومٛمرادهؿ اًمًٗمر 

يمؾ ُم٤ًمومر وزائر يذه٥م إمم هٜم٤مك  وم٢من  4 إمم ُمًجده, وم٢من هذا هق اعم٘مدور, وهق اعمنموع

سم٤مٓشمٗم٤مق, ويمؾ ُمـ ذيمر زي٤مرة ىمؼم  ام يّمؾ إمم ُمًجده, وينمع ًمف اًمّمالة ذم ُمًجدهإٟم  

ذًمؽ يًٚمؿ قمٚمٞمف, وهذا  دَ ٕمَ الة ذم ُمًجده, صمؿ سمَ ف يٌدأ سم٤مًمّم  ذيمروا أن   ♀اًمٜمٌل

 (.23)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل..... ـها.هق اعمٜمّمقص قمـ إئٛم٦م يمامًمؽ وأمحد وهمػممه٤م.

ئر إٟمام يّمؾ إمم ُمًجده, وينمع ًمف  ٤م أن  ٜمَ : واعم٘مّمقد هُ ♫وىم٤مل -515 اًمزا

اًمّمالة ذم ُمًجده سم٤مٓشمٗم٤مق, واًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف, واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف, واًمثٜم٤مء وشمٕمزيره 

وم٠مُم٤م اًمقصقل إمم ىمؼمه, أو 4 وشمقىمػمه, وذيمر ُم٤م ُمـ اهلل قمٚمٞمف سمف, وُمـ قمغم اًمٜم٤مس سمف

٠مُمقر سمخالف اًمدظمقل إمم طمجرشمف, ومٝمذا همػم مٙمـ وٓ ُم٘مدور, وٓ هق ُمـ اعمنموع اح

اًمذي ذيمروه ُمـ اؾمتح٤ٌمب زي٤مرة ىمؼمه, إٟمام هق اًمًٗمر إمم  ..ومٕمٚمؿ أن  .ؾم٤مئر اًم٘مٌقر

وم٢من ذًمؽ همػم ُمنموع, وٓ ُم٘مدور,  4ُمًجده, ًمٞمس هق زي٤مرة ىمؼمه يمام شمزار اًم٘مٌقر

ص واإلمج٤مع, وُم٤م واعمجٞم٥م ىمد ذيمر هذا اًمٗمرق, وذيمر اؾمتح٤ٌمب اًمًٗمر إمم ُمًجده سم٤مًمٜم  

م ف طمر  وهذا اعمٕمؽمض ؾمقى سمٞمٜمٝمام, وذيمر قمـ اعمجٞم٥م أن  , زي٤مرة ىمؼمهاؾمتحٌف اًمٕمٚمامء ُمـ 

ف اؾمتح٥م اًمًٗمر إمم ُمًجده, وزي٤مرشمف اًمًٗمر ًمزي٤مرة ىمؼمه وؾم٤مئر اًم٘مٌقر, ومل يذيمر قمٜمف أن  

 (.30-23)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل............. ـها....اًمنمقمٞم٦م, ومتٌلم سمٓمالن ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف

 ُمع ُم٤مًمؽ ومجٝمقر أصح٤مسمف ي٘مقًمقن: إن  : واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ♫وىم٤مل -510

زي٤مرة ىمؼمه  الصم٦م حمرم يم٘مٌقر إنٌٞم٤مء, وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: إن  اًمًٗمر إمم همػم اعم٤ًمضمد اًمث  

ي٤مرة اًمنمقمٞم٦م, يمام ذيمره ُم٤مًمؽ ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م, أراد سمف اًمز   ؾمٜم٦م جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م, وومْمٞمٚم٦مٌ 

ٚمٞمف, يمام ذيمروه ذم يّمكم قمٚمٞمف, ويًٚمؿ قم ؿ  ف ي٤ًمومر إمم ُمًجده, صمُ وأصح٤مسمف ُمـ أن  

 (.312)صـ:الرة عذ األخنائي......... ................. ................. ـها..يمتٌٝمؿ
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اًمّم٤مرم وهذا اًمتحرير ًمإلمج٤مع طمرره شمٚمٛمٞمذه اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم قاٍ أبٛ ايعباؼ:

 اًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦مف ٘مّمقد سماعم٤مإلمج٤مع وم ,( وُم٤م سمٕمد853)صـ:اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل

 ,هذا ادقدور وادمكن   ألن  ♀الزائر إىام يصل إىل نُّجده ن  أل4 ٓ اًمٌدقمٞم٦م

 ايطلقو مل الُّلف4 وٕن  ٕنف همػم ُم٘مدور وٓ مٙمـ  ♀وال يصل إىل قزه

حابة لفظ زيارة قزه البتة, ومل عذ هذا زيارة لقزه, وال يعرف عن أحد نن الص  

هذا ادعنى ممتنع  فإن    يعرف هذا نن كالنهميتكلموا بذلك, وكذلك عانة التابعني ال 

 واهلل اعمقومؼ. عندهم فال يعز عن وجوةه

: وًمق ؾمٙمٚمقا ُمًٚمؽ اًمتح٘مٞمؼ اًمذي ؾمٚمٙمف اًمّمح٤مسم٦م وُمـ ♫وىم٤مل -512

شمٌٕمٝمؿ مل يٕمٚمٛمقا هذا زي٤مرة ًم٘مؼمه, وإٟمام هق زي٤مرة عمًجده, وصالة وؾمالم قمٚمٞمف, ودقم٤مء 

صمؿ يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ ح٤م ,  هٜم٤مك, أو مل يٙمـًمف, وصمٜم٤مء قمٚمٞمف ذم ُمًجده, ؾمقاء يم٤من اًم٘مؼم

ـ   ٗمظ ٤م أو سمٕمْمٝم٤م صحٞمح, ومؽميم٥م ُمـ إمج٤مل اًمٚم  أّن   روي٧م أطم٤مدي٨م ذم زي٤مرة ىمؼمه فم

ورواي٦م هذه إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م همٚمط ُمـ همٚمط ذم اؾمتح٤ٌمب اًمًٗمر عمجرد زي٤مرة اًم٘مؼم, 

 ًٓ ًٓ وإٓ ومٚمٞمس هذا ىمق ف ىم٤مًمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ر أن  د  ىمُ   قمـ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وإنْ  ُمٜم٘مق

 (.418)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل...................ـهايم٤من هذا ىمقًٓ صم٤مًمًث٤م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م.

 َٔ نإ قصزٙ بايغفض إىل املز١ٜٓ ايكرب ال املغذزايجايج١: 

: وم٤مًمذي ي٘مّمد جمرد اًم٘مؼم, وٓ ي٘مّمد اعمًجد, ♫ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل -513

اًمًٗمر إمم ُمًجده  , أن  اًمّمحٞمحف ىمد صم٧ٌم قمٜمف ذموم٢مٟم   4واإلمج٤معظم٤مًمػ احلدي٨م 

ُمًجده  واشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم ذًمؽ, وقمغم أن  , اًمّمالة ومٞمف سم٠مخػ صالة ُمًتح٥م, وأن  

يمؾ ُمـ ىمّمد اًمًٗمر إمم اعمديٜم٦م  ..واعم٘مّمقد: أن  .أومْمؾ اعم٤ًمضمد سمٕمد اعمًجد احلرام,

, يمام إذا ؾم٤مومر إمم اعمًجد احلرام, ي٘مّمد اًمًٗمر إمم اعمًجد واًمّمالة ومٞمف ومٕمٚمٞمف أنْ 

واعمًجد إىمَم, وإذا ؾم٤مومر إمم اًم٘مؼم دون اعمًجد وضمٕمؾ اعمًجد ٓ ي٤ًمومر إًمٞمف إٓ 

اًمًٗمر إًمٞمف شمًٌٕم٤م ًمٚم٘مؼم, يمام ي٤ًمومر إمم ىمٌقر ؾم٤مئر اًمّم٤محللم,  ٕضمؾ اًم٘مؼم, واقمت٘مد أن  
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وىمؼمه,  ♀ومٛمـ ضمٕمؾ اًمًٗمر إمم ُمًجد اًمرؾمقل4 ويّمغم ذم اعمًجد هٜم٤مك

ٗمر إمم ه١مٓء, واعم٤ًمضمد اًمتل قمٜمدهؿ, وم٘مد ظم٤مًمػ إمج٤مع اعمًٚمٛملم, وظمرج قمـ ً  يم٤مًم

سمخالف اًمذي ىمّمد اعمًجد, وإٓ , لمر اعمٞم٤مُمِ ذيٕم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم, وُم٤م ؾمٜمف ُٕمتف اًمٖمُ 

ام يٗمٕمؾ ذًمؽ يٗمٕمؾ قمٜمد ىمؼمه, ٓ ؾمٜم٦م, وٓ سمدقم٦م, إٟم   ومٛمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ ٓ يٛمٙمـ أطمًدا أنْ 

قمٚمٞمٝم٤م وأضمر قمٚمٞمٝم٤م, وُمـ ومٕمؾ ومٞمف سمدقم٦م ذم وّنل  دَ ٦م مُحِ ذم اعمًجد, ومٛمـ ومٕمؾ ومٞمف ؾمٜم

اعمديٜم٦م طمرم ُم٤م سملم قمػم إمم صمقر, »أنف ىم٤مل:  ♀قمٜمف اًمّمحٞمحلمومٗمل4 قمٜمٝم٤م

ُمـ أطمدث ومٞمٝم٤م طمدصًم٤م, أو آوى حمدصًم٤م, ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم, ٓ ي٘مٌؾ 

شاهلل ُمٜمف سوًم٤م وٓ قمدًٓ 
(0)
 .(85-85)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل.................... .ـها.. 

: وأجًْم٤م وم٤مًمٜمٞم٦م ذم اًمًٗمر إمم ُمًجده, وزي٤مرة ىمؼمه, خمتٚمٗم٦م ومٛمـ ♫وىم٤مل  -501

يم٤من مل ي٘مّمد  ىمّمد اًمًٗمر إمم ُمًجده ًمٚمّمالة ومٞمف, ومٝمذا ُمنموع سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع, وإنْ 

..وآظمرون جيٕمٚمقٟمف .إٓ اًم٘مؼم, ومٝمذا ُمقرد اًمٜمزاع, ومامًمؽ وإيمثرون حيرُمقن هذا اًمًٗمر

اعم٤ًمومر يٜمٌٖمل ًمف أن ي٘مّمد اًمًٗمر إمم  ص واإلمج٤مع أن  .. وىمد صم٧ٌم سم٤مًمٜم  .ؾمٗمًرا ضم٤مئًزا 

ُمًجده واًمّمالة ومٞمف, وقمغم هذا وم٘مد ي٘م٤مل ّنٞمف قمـ ؿمد اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد ٓ 

إٓ ؿمده٤م إمم ُمًجده, وذًمؽ ُمنموع  ذًمؽ همػم مٙمـ, مل يٌَؼ  وم٢من   4ل ؿمده٤م إمم ىمؼمهيتٜم٤مو

, ♀ي٠ميت إمم ىمؼم اًمٜمٌل  ـ ٟمذر أنْ ..يمام ىم٤مل ُم٤مًمؽ عمـ ؾم٠مخف قمٛم  .سمخالف همػمه

 ,يم٤من أراد اًم٘مؼم ومٚمٞم٠متف وًمٞمّمؾ ومٞمف, وإنْ  4♀وم٘م٤مل: إن يم٤من أراد ُمًجد اًمٜمٌل

شُم٤ًمضمد ل إٓ إمم صمالصم٦مٓ يٕمٛمؾ اعمٓم»ومال يٗمٕمؾ ًمٚمحدي٨م اًمذي ضم٤مء: 
(8)
ومٝمذا اًم٤ًمئؾ  .

شمتٜم٤مول ُمـ أتك اعمًجد, ويم٤من ىمّمده اًم٘مؼم,  ♀ٌلزي٤مرة ىمؼم اًمٜم   رومف أن  ُمـ قمُ 

قن هذا يمٚمف: زي٤مرة ٤مس اعمت٠مظمريـ يًٛم  ٦م اًمٜم  رف قم٤مُم  وُمـ أت٤مه وىمّمده اعمًجد, وهذا قمُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0401رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0411رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 شم٘مدم ترجيف.  (8)
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ًم٘مؼمه, ومل يٙمـ هذا ًمٖم٦م اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, سمؾ شمٖمػم 

 .(83)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل.......... ـها.آصٓمالح ذم ُمًٛمك اًمٚمٗمظ, واعم٘مّمقد سمف. 

َّايضابع١:  ألٕ فٝ٘  ;بٟٛ أفطٌ َٔ املغذز اذتضاّخطأ َٔ دعٌ املغذز اي

 ☻قربٙ 

ُمًجده أومْمؾ اعم٤ًمضمد  ٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أن  : اشم  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -500

.. ومٛمـ فمـ أن .ف أومْمؾ ُمـ اعمًجد احلرامسمٕمد اعمًجد احلرام, وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: إٟم  

ف إٟمام يًتح٥م اًمًٗمر إًمٞمف ٕضمؾ اًم٘مؼم, ومٝمق ضم٤مهؾ ُمٗمرط ذم ومْمٞمٚمتف ٕضمؾ اًم٘مؼم, أو أن  

 سمتٍمف(.85)صـ:ئلاًمرد قمغم إظمٜم٤م ..............ـها.اجلٝمؾ, خم٤مًمػ إلمج٤مع اعمًٚمٛملم. 

: وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن ىمّمد اًم٘مؼم أىمقى قمٜمده, وه١مٓء ئمٜمقن أن ♫وىم٤مل -508

ذًمؽ أقمٔمؿ ُمـ ىمّمد اًمًٗمر إمم  ىمّمد اًمًٗمر إمم ىمؼمه ُمـ اعمح٦ٌم ًمف واًمتٕمٔمٞمؿ, وأن  

ً   وم٢من  4 ُمًجده, وهؿ هم٤مًمٓمقن ذم ذًمؽ م اًمذي سمٜم٤مه إسمراهٞمؿ, اًم ٗمر إمم اعمًجد احلرا

يٗمٕمٚمف هٜم٤مك ُمـ احل٩م, أومْمؾ ُمـ زي٤مرة ىمؼم إسمراهٞمؿ سم٤مًمٙمت٤مب  واًمت٠مد سم٢مسمراهٞمؿ ومٞمام يم٤من

واًمًٜم٦م واإلمج٤مع, سمؾ احل٩م يمام طم٩م إسمراهٞمؿ ىمد ومروف اهلل قمغم قم٤ٌمده, واًمًٗمر إمم همػم 

 .(048)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل .........................ـها.اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م ىمد ّنك قمٜمف.

 د١ٗ ايزعا٤ عٓز ايكرب ايٓبٟٛ ارتاَغ١:

: واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمًٚمػ قمغم ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -504

ـها..♀ٌليدقمق يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وٓ يًت٘مٌؾ ىمؼم اًمٜم ف إذا أراد أنْ أن  

 .( 43/صـ:0)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم,(031-000/صـ:80),(300/صـ:00) جمٛمقع اًمٗمت٤موى

ف ٓ يًتٚمؿ احلجرة, وٓ ي٘مٌٚمٝم٤م, وٓ يٓمقف أن  : واشمٗم٘مقا قمغم ♫ىم٤ملو -503

هب٤م, وٓ يّمكم إًمٞمٝم٤م, وإذا ىم٤مل ذم ؾمالُمف: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل, ي٤م ٟمٌل اهلل, ي٤م 

ف ُمـ صٗم٤مشمف سم٠مِب هق ظمػمة اهلل ُمـ ظمٚم٘مف, ي٤م أيمرم اخلٚمؼ قمغم رسمف, ي٤م إُم٤مم اعمت٘ملم, ومٝمذا يمٚم  

ومٝمذا م٤م أُمر اهلل سمف, وٓ   قمٚمٞمف ُمع اًمًالم قمٚمٞمف,, ويمذًمؽ إذا صغم  ♀وأُمل
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 .............. ـها.ٗم٤مق إئٛم٦م.هذا يمٚمف ُمٜمٝمل قمٜمف سم٤مشم   وم٢من   4يدقمق هٜم٤مك ُمًت٘مٌؾ احلجرة

  .(035/صـ:85)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... ............................ .....

اًمٕمٌد  ؿَ ؾمٚم   ح٤مسم٦م وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم إذا: وهلذا يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م قمٜمد اًمّم  ♫ىم٤ملو -505

يدقمق اهلل ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م, وٓ يدقمق ُمًت٘مٌؾ  وص٤مطمٌٞمف, أنْ  ♀ٌلقمغم اًمٜم  

ًمدقم٤مء4 ٓ اؾمت٘م٤ٌمل اًمًٜم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م وىم٧م ا ..ومل أقمٚمؿ إئٛم٦م شمٜم٤مزقمقا ذم أن  .احلجرة

 .(055/صـ:80)جمٛمقع اًمٗمت٤موى .......................................ـها.اًم٘مؼم اًمٜمٌقي

 ☻ايصال٠ ٚايغالّ عًٝ٘  ايغارع١:

ذم  ♀: وم٤مًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -505

ُمًجده وؾم٤مئر اعم٤ًمضمد وؾم٤مئر اًمٌ٘م٤مع ُمنموع سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع, وأُم٤م اًمًالم 

قمٚمٞمف قمٜمد ىمؼمه ُمـ داظمؾ احلجرة, ومٝمذا يم٤من ُمنموقًم٤م ح٤م يم٤من مٙمٜم٤ًم سمدظمقل ُمـ يدظمؾ 

هذا اًمًالم أو اًمّمالة سم٤معمٙم٤من اًم٘مري٥م ُمـ احلجرة, ٤م تّمٞمص , وأُم  ▲قمغم قم٤مئِم٦م

 (.018)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل...... ـها..ومٝمذا حمؾ اًمٜمزاع, وًمٚمٕمٚمامء ذم ذًمؽ صمالصم٦م أىمقال

 

 

 

(    ) 
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 سصٜع١ َٔ سصا٥ع ايؾضىايباب ايضابع: األحارٜح املهشٚب١ 

ووع اًمٙمذسمقن إطم٤مدي٨م اعمختٚم٘م٦م ذم هذه اًمنميٕم٦م ومّم٤مرت إطم٤مدي٨م  

ٝم٤م اًمدضم٤مًمقن4 ومٙم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤مصدهؿ اخلٚمؾ ذم شمقطمٞمد اعمًٚمٛملم.    اعمٙمذوسم٦م اًمتل دؾم 

 

 اذتزٜح األٍٚ: 

وهق -: وإطم٤مدي٨م اًمتل شمروى ذم هذا اًم٤ٌمب ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -500

اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمقاهٞم٦م, سمؾ اعمقوققم٦م, وٓ , هل ُمـ إطم٤مدي٨م -اًم١ًمال سمٜمٗمس اعمخٚمقىملم

ُمثؾ احلدي٨م اًمذي يروى قمـ , هب٤م, وٓ اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م يقضمد ذم أئٛم٦م اإلؾمالم ُمـ اطمت٩م  

أتك  ◙أب٤م سمٙمر اًمّمديؼ أن  قمٌداعمٚمؽ سمـ ه٤مرون سمـ قمٜمؽمة, قمـ أبٞمف, قمـ ضمده: 

, وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل شإين أتٕمٚمؿ اًم٘مرآن ويتٗمٚم٧م ُمٜمل»وم٘م٤مل: ♀اًمٜمٌل

إين أؾم٠مخؽ سمٛمحٛمد ٟمٌٞمؽ, وسم٢مسمراهٞمؿ ظمٚمٞمٚمؽ, وسمٛمقؾمك ىمؾ: مهللا »: ♀

ٟمجٞمؽ, وقمٞمًك روطمؽ, ويمٚمٛمتؽ وسمتقراة ُمقؾمك, وإٟمجٞمؾ قمٞمًك, وزسمقر داود, 

وذيمر ت٤مم احلدي٨م شوومرىم٤من حمٛمد, وسمٙمؾ وطمل أوطمٞمتف, وىمْم٤مء ىمْمٞمتف
 (0)
وهذا , 

ضم٤مُمع , وٟم٘مٚمف اسمـ إثػم ذمضم٤مُمٕمفاحلدي٨م ذيمره رزيـ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٕمٌدري ذم

ف ىمد رواه ُمـ ومل يٕمزه ٓ هذا وٓ هذا إمم يمت٤مب ُمـ يمت٥م اعمًٚمٛملم, ًمٙمٜم   إصقل

يم٤مسمـ اًمًٜمل, وأِب ٟمٕمٞمؿ, وذم ُمثؾ هذه اًمٙمت٥م أطم٤مدي٨م  قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦مػ ذمصٜم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمألًم٤ٌمين. وومٞمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ  اًمْمٕمٞمٗم٦مذم ( يمام032/صـ:0أظمرضمف اًمديٚمٛمل). َٛضٛع( 0)

(: يم٤من مـ يْمع احلدي٨م, ٓ 044/صـ:8) اعمجروطملمه٤مرون سمـ قمٜمؽمة يمذاب ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم

 . يمذاب وىم٤مل اًمًٕمدي: دضم٤مل يمذاب :حيؾ يمت٤مسم٦م طمديثف إٓ قمغم ضمٝم٦م آقمت٤ٌمر. وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم

 سم٤مًمقوع. اًمْمٕمٞمٗم٦مذم ♫وطمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين
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صمؿ ىم٤مل: قمٌد اعمٚمؽ ,    ٗم٤مق اًمٕمٚمامءيمثػمة ُمقوققم٦م, ٓ جيقز آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمنميٕم٦م سم٤مشم  

 .......ـها.صمؿ ذيمر يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف. ـها.ُمـ اعمٕمرووملم سم٤مًمٙمذب.  سمـ ه٤مرون سمـ قمٜمؽمة

 .(858/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.............................................................

 :اذتزٜح ايجاْٞ 

ُم٤م يذيمره سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ىمقًمف  : وىمد شم٘مدم أن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -502

طمدي٨م سم٤مـمؾ, مل يروه أطمد : شطم٤مضم٦م وم٤مؾم٠مخقا اهلل سمج٤مهلإذا يم٤مٟم٧م ًمٙمؿ : »♀

ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, وٓ هق ذم رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م
(0)
ام اعمنموع اًمّمالة قمٚمٞمف ذم يمؾ , وإٟم  

وهلذا ح٤م ذيمر اًمٕمٚمامء اًمدقم٤مء ذم آؾمتً٘م٤مء وهمػمه, ذيمروا اًمّمالة قمٚمٞمف, مل يذيمروا 4 دقم٤مء

ُمـ اًمٕمٚمامء دقم٤مء همػم اهلل  يمام مل يذيمر أطمدٌ  قؾمؾ سمف,ومٞمام ذع ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم هذه احل٤مل اًمت  

وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام ومرق4 وم٢من دقم٤مء همػم اهلل , وآؾمتٕم٤مٟم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سمٖمػمه ذم طم٤مل ُمـ إطمقال

قمـ أطمد  -ٓ إنٌٞم٤مء وٓ همػمهؿ-يمٗمر, وهلذا مل يٜم٘مؾ دقم٤مء أطمد ُمـ اعمقشمك واًمٖم٤مئٌلم 

ًمٞمس ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ  ام ذيمره سمٕمض اعمت٠مظمريـ مـُمـ اًمًٚمػ وأئٛم٦م اًمٕمٚمؿ, وإٟم  

هذا م٤م ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض  وم٢من  4 شأؾم٠مخؽ سمج٤مه ٟمٌٞمٜم٤م, أو سمح٘مف»اعمجتٝمديـ سمخالف ىمقهلؿ: 

, سمؾ اًمًٜم٦م ♀اعمت٘مدُملم ومٕمٚمف, ومل يٙمـ ُمِمٝمقًرا سمٞمٜمٝمؿ, وٓ ومٞمف ؾمٜم٦م قمـ اًمٜمٌل

.. واًمّمالة قمٚمٞمف ذم اًمدقم٤مء هق اًمذي دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .شمدل قمغم اًمٜمٝمل قمٜمف

 (.061/صـ:6)جممو  الفتاوى ................... ................. ...ـها.واإلمج٤مع. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓأصؾ ًمف ذم رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م : اًمْمٕمٞمٗم٦مذم ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين :َٛضٛع (0)

  ـها.ومل أضمد ًمف إؾمٜم٤مد واهلل أقمٚمؿ.
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 اذتزٜح ايجايح: 

سمـ  : وُمثؾ ذًمؽ احلدي٨م اًمذي رواه قمٌداًمرمحـ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -503

ُمرومققًم٤م وُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف:  ◙زيد سمـ أؾمٚمؿ, قمـ أبٞمف, قمـ ضمده, قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

رب أؾم٠مخؽ سمحؼ حمٛمد ح٤م همٗمرت زم, ىم٤مل: ويمٞمػ ف ح٤م اىمؽمف آدم اخلٓمٞمئ٦م ىم٤مل: ي٤م إٟم  »

ُمـ روطمؽ, رومٕم٧م رأد ومرأج٧م  ؽ ح٤م ظمٚم٘متٜمل سمٞمدك, وٟمٗمخ٧م ذم  ىم٤مل: ٕن   قمروم٧م حمٛمًدا

ؽ مل شمْمػ إمم أن   قمغم ىمقائؿ اًمٕمرش ُمٙمتقسًم٤م: ٓ إهل إٓ اهلل, حمٛمد رؾمقل اهلل, ومٕمٚمٛم٧ُم 

)أي  :ىمٚم٧م ش.ظمٚم٘متؽ اؾمٛمؽ إٓ أطم٥م اخلٚمؼ إًمٞمؽ, ىم٤مل: صدىم٧م ي٤م آدم, وًمقٓ حمٛمد ُم٤م

ٗم٤مىمٝمؿ, يٖمٚمط يمثػًما, وٕمٗمف ؿمٞمخ اإلؾمالم(: وقمٌداًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ وٕمٞمػ سم٤مشم  

وهذا احلدي٨م , ...وأبقطم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل وهمػمهؿ, أمحد سمـ طمٜمٌؾ وأبقزرقم٦م

ٗملم سمٖمػم إؾمٜم٤مد, وُم٤م هق ُمـ ضمٜمًف, ُمع زي٤مدات اعمذيمقر ذم آدم يذيمره ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمّمٜم  

ًمٚمٞم٨م اًمًٛمرىمٜمدي  ,ذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ىم٤مل: وطمٙمك أبقحمٛمد اعمٙملأظمر, يمام  وأبقا

ىم٤مل ويروى -أن آدم قمٜمد ُمٕمّمٞمتف ىم٤مل: مهللا سمحؼ حمٛمد اهمٗمر زم ظمٓمٞمئتل »وهمػممه٤م: 

وم٘م٤مل اهلل ًمف: ُمـ أجـ قمروم٧م حمٛمًدا؟ ىم٤مل: رأج٧م ذم يمؾ ُمقوع ُمـ اجلٜم٦م  -شم٘مٌؾ شمقسمتل

ومٕمٚمٛم٧م  -حمٛمد قمٌدي ورؾمقزم :ويروى-: ُمٙمتقسًم٤م: ٓ إهل إٓ اهلل, حمٛمد رؾمقل اهلل, ىم٤مل

شأنف أيمرم ظمٚم٘مؽ قمٚمٞمؽ4 ومت٤مب قمٚمٞمف وهمٗمر ًمف
(0)
ٌٜمك قمٚمٞمف شمُ  وُمثؾ هذا ٓ جيقز أنْ , 

هذا ُمـ ضمٜمس  ٗم٤مق اعمًٚمٛملم4 وم٢من  يٕم٦م, وٓ حيت٩م سمف ذم اًمديـ سم٤مشم  اًمنم  

ئٞمٚمٞم٤مت اإلها
(8)

, ♀وٟمحقه٤م اًمتل ٓ شمٕمٚمؿ صحتٝم٤م إٓ سمٜم٘مؾ صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دٓئؾ وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ,(505/صـ:8)اعمًتدركأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم :َٛضٛع (0)

ُمتٝمؿ سمقوع احلدي٨م يْمع ( وومٞمف: قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ اًمٗمٝمري ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: 322/صـ:5)اًمٜمٌقة

٤م وهق اًمذي روى قمـ اسمـ هدسم٦م ٟمًخ٦م يم٠مّن   ,واسمـ هلٞمٕم٦م ٓحيؾ يمت٥م طمديثف ,وُم٤مًمؽ ,قمغم ًمٞم٨م

 وهق وٕمٞمػ. .قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ :ُمٕمٛمقًم٦م. وومٞمف

هذا احلدي٨م ُمـ إطم٤مدي٨م  (: وًمٕمؾ  31/صـ:0:)اًمْمٕمٞمٗم٦مذم ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين (8)

ئٚمٞم٤مت أظمٓم٠م قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد ومرومٕمٝم٤م إمم  =.......................اًمتل أصٚمٝم٤م ُمقىمقف وُمـ اإلها
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ٟم٘مٚمٝم٤م ُمثؾ يمٕم٥م إطم٤ٌمر ووه٥م سمـ ُمٜمٌف وأُمث٤مهلام مـ يٜم٘مؾ أظم٤ٌمر )اعمٌتدأ وهذه ًمق 

ٗم٤مق حيت٩م هب٤م ذم ديـ اعمًٚمٛملم سم٤مشم   أنْ  وىمّمص اعمت٘مدُملم( قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب مل جيزْ 

ومٙمٞمػ إذا ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ ٓ يٜم٘مٚمٝم٤م ٓ قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب, وٓ قمـ صم٘م٤مت قمٚمامء 4 اعمًٚمٛملم

ٜمد اعمًٚمٛملم جمروح وٕمٞمػ ٓ حيت٩م سمحديثف, ـ هق قمام يٜم٘مٚمٝم٤م قمٛم  اعمًٚمٛملم؟ سمؾ إٟم  

سًم٤م يٕمرف سمف أن   ٘مؾ ذًمؽ وٓ ُم٤م يِمٌٝمف ٜمْ ف مل حيٗمظ ذًمؽ, وٓ يُ واوٓمرب قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م اوٓمرا

 .................. .........ـها.أطمد ُمـ صم٘م٤مت قمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ يٕمتٛمد قمغم ٟم٘مٚمٝمؿ.

 (.852-854/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................. .................... .............

 اذتزٜح ايضابع: 

٤مس ُمـ اعمِم٤ميخ اعمتٌققملم حيت٩م سمام يرويف : وإن يم٤من سمٕمض اًمٜم  ♫ىم٤ملو -581

إذا أقمٞمتٙمؿ إُمقر ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٠مهؾ اًم٘مٌقر, أو وم٤مؾمتٕمٞمٜمقا »ف ىم٤مل: أن   ♀قمـ اًمٜمٌل

سم٢ممج٤مع اًمٕم٤مروملم  ♀ومٝمذا احلدي٨م يمذب ُمٗمؽًمى قمغم اًمٜمٌل4 شسم٠مهؾ اًم٘مٌقر

سمحديثف, مل يروه أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء سمذًمؽ, وٓ يقضمد ذم رء ُمـ يمت٥م احلدي٨م اعمٕمتٛمدة, 

 ڄ ڦ ڦ ڤڦڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژوىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 . . .......... ـها.وهذا م٤م يٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم أنف همػم ُمنموع. , ژڄ

 .(455/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..................... .................... ............ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُمـ ـمريؼ 380رىمؿ:)اًمنميٕم٦مأب٤م سمٙمر أضمري أظمرضمف ذم وي١ميد هذا أن   ♀ٌل اًمٜم  =

قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمقىمقوًم٤م اًمٗمٝمري اعمت٘مدم سمًٜمد آظمر ًمف قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد قمـ أبٞمف قمـ ضمده 

صمٜمل أِب)ذم إصؾ:اسمـ وهق  ( ُمـ ـمريؼ أِب ُمروان اًمٕمثامين ىم٤مل:385-388رىمؿ:قمٚمٞمف. ورواه)

ظمٓم٠م( قمثامن سمـ ظم٤مًمد قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أِب اًمزٟم٤مد قمـ أبٞمف ىم٤مل: ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل شم٤مب اهلل قمزوضمؾ 

....احلدي٨م ٟمحقه وًمٞمس قمغم آدم قمٚمٞمف اًمًالم أنف ىم٤مل: مهللا إين أؾم٠مخؽ سمحؼ حمٛمد قمٚمٞمؽ

ومٞمف:ادقمٜمل.....إًمخ. وهذا ُمقىمقف وقمثامن واسمٜمف أبق ُمروان وٕمٞمٗم٤من ٓ حيت٩م هبام ًمق روي٤م طمديًث٤م 

ُمـ  -واهلل أقمٚمؿ -ُمرومققًم٤م ومٙمٞمػ وىمد روي٤م ىمقٓ ُمقىمقوًم٤م قمغم سمٕمض أت٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم وهق ىمد أظمذه 

 ـها.هب٤م...ػم ُمًٚمٛمتٝمؿ أو قمـ يمتٌٝمؿ اًمتل ٓ صم٘م٦م ًمٜم٤م همُمًٚمٛم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب أو 
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إذا »ىم٤مل:  ♀ف٤مس ُمـ أن  : وُم٤م يرويف سمٕمض اًمٜم  ♫ىم٤ملو -580

, أو ٟمحق هذا, ومٝمق يمالم ُمقوقع ُمٙمذوب شحتػمشمؿ ذم إُمقر وم٤مؾمتٕمٞمٜمقا سم٠مهؾ اًم٘مٌقر

ط اعمًت٘مٞمؿ.............................ـها.سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء.  .(035صـ:/8) إىمتْم٤مء اًمٍما

 ارتاَػ أحارٜح ايظٜاص٠: 

: وًمٞمس ذم إطم٤مدي٨م اًمتل روي٧م سمٚمٗمظ زي٤مرة ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -588

حٞمح ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ, وٓ ىمؼمه طمدي٨م صحٞمح قمٜمد أهؾ اعمٕمروم٦م, ومل خيرج أرسم٤مب اًمّم  

وٟمحقهؿ, وٓ  اًمؽمُمذيو ,اًمٜم٤ًمئلو ؾمٜمـ أِب داودـأرسم٤مب اًمًٜمـ اعمٕمتٛمدة: يم

, وٓ ُمقـم٠م ُم٤مًمؽوهمػمه, وٓ ذم ُمًٜمد أمحدـأصؾ اعم٤ًمٟمٞمد اًمتل ُمـ هذا اجلٜمس, يم

وٟمحق ذًمؽ, رء ُمـ ذًمؽ, وٓ اطمت٩م إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم يم٠مِب  ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل

ومٙمٞمػ شمٙمقن ذم 4 وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وهمػمهؿ, سمحدي٨م ومٞمف ذيمر زي٤مرة ىمؼمه ,طمٜمٞمٗم٦م

 يٕمرومٝم٤م أطمد ُمـ أئٛم٦م اًمديـ, وٓ قمٚمامء احلدي٨م؟ وُمـ أجـ ذًمؽ أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م ومل

ـهاهلذا وأُمث٤مًمف أن شمٚمؽ إطم٤مدي٨م صحٞمح٦م, وهق ٓ يٕمرف هذا اًمِم٠من؟!.
(0)
....... . . 

 .(32-30)صـ: قمغم إظمٜم٤مئلاًمرد ................................................... .

 اذتزٜح ايغارؼ: 

طمرام, وزي٤مرة  ♀ضمٗم٤مء اًمٜمٌل وم٢من   :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -320

سمؾ هذه  4قمٜمف طمدي٨م ذم زي٤مرة ىمؼمه ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, ومل يث٧ٌْم ىمؼمه ًمٞم٧ًم واضم٦ًٌم سم٤مشم  

, شوزار أِب ذم قم٤مم واطمد وٛمٜم٧م ًمف قمغم اهلل اجلٜم٦مزارين ُمـ » :إطم٤مدي٨م اًمتل شمروى

 (.438/صـ:02)جمٛمقع اًمٗمت٤موى............. ...ـها.وأُمث٤مل ذًمؽ يمذب سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمقوققم٦م وىمد أب٤من اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم يمت٤مسمف  ♀أطم٤مدي٨م اًمزي٤مرة ًم٘مؼم اًمٜمٌل( 0)

 قمٚمؾ هذه إطم٤مدي٨م سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م واهلل اعمقومؼ. اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل



  
 ايباب ارتاَػ: ايهشب ٚاالختالم ع٢ً األ١ُ٥ 243

.................... ـها.: وهق وٕمٞمػ سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ. ♫وىم٤مل -583

ط اعمًت٘مٞمؿ........................... ....................  .(835صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما

 اذتزٜح ايغابع: 

ُمـ طم٩م اًمٌٞم٧م ومل »: وأُم٤م احلدي٨م أظمر ىمقًمف: ♫ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل -585

شيزرين وم٘مد ضمٗم٤مين
(0)
ومٝمذا مل يروه أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م4 سمؾ هق ُمقوقع قمغم 4 

 .(85/صـ:80) جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.وُمٕمٜم٤مه خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع. ,♀رؾمقل اهلل

 ايباب ارتاَػ: ايهشب ٚاالختالم ع٢ً األ١ُ٥ 

 اًمٙمذب قمغم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل. -8اًمٙمذب قمغم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ.  -0وومٞمف:       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 38رىمؿ:واسمـ ُم٤مضم٦م) ,(8505رىمؿ:واًمؽمُمذي) ,(3512رىمؿ:أظمرضمف أبقداود) :َٛضٛع (0)

اسمـ قمٌد ىم٤مل وهق طمدي٨م ُمقوقع.  ,اًمٜمٕمامن سمـ ؿمٌؾُمـ ُمٜم٤ميمػم  اًمٙم٤مُمؾذيمره اسمـ قمدي ذم

ُمٜمٙمًرا ضمًدا ٓ أصؾ ًمف سمؾ هق ُمـ اعمٙمذوسم٤مت واعمقوققم٤مت وهق  اًمّم٤مرم اعمٜمٙملذم♫اهل٤مدي

يمذب ُمقوقع قمغم ُم٤مًمؽ خمتٚمؼ قمٚمٞمف مل حيدث سمف ىمط ومل يروه إٓ ُمـ مجع اًمٖمرائ٥م واعمٜم٤ميمػم 

ـ اًمٜمٕمامن سمـ ؿمٌؾ إٓ ُمـ رواي٦م : هذا طمدي٨م همػم حمٗمقظ قم♫اًمدارىمٓمٜملوىم٤مل واعمقوققم٤مت. 

: وًم٘مد صدق احل٤مومظ أبق ♫ىم٤مل اًمذهٌل ـها..اسمـ اسمٜمف قمـ اسمٜمف واًمٓمٕمـ ومٞمف قمٚمٞمف ٓ قمغم اًمٜمٕمامن

وم٢من اًمٜمٕمامن سمـ ؿمٌؾ إٟمام يٕمرف سمرواي٦م هذا احلدي٨م قمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ  4احلًـ ذم هذا اًم٘مقل

ٛمد سمـ قمكم قمـ قمكم سمـ أِب ـم٤مًم٥م قمٓمٞم٦م اعمِمٝمقر سم٤مًمٙمذب وووع احلدي٨م قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ حم

اسمـ قمٌد ىم٤مل  هٙمذا رواه احل٤مومظ أبققمٛمروقمثامن سمـ ظمزاد قمـ اًمٜمٕمامن ؿمٌؾ يمام شم٘مدم ذيمره.

ومل يروه قمـ اًمٜمٕمامن سمـ ؿمٌؾ قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر إٓ اسمٜمف حمٛمد سمـ حمٛمد  :♫اهل٤مدي

واومتْمح سمروايتف طمٞم٨م ضمٕمٚمف  وىمد هتؽ حمٛمد ذم رواي٦م هذا احلدي٨م ؾمؽمه وأبدى قمقرشمف, سمـ اًمٜمٕمامنا

  ـها..◙قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

244 

 

 َايوايهشب ع٢ً اإلَاّ  -1

ز ؾم١مال ف ضمق  : ويمذًمؽ ُمـ ٟم٘مؾ قمـ ُم٤مًمؽ أن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم -585

ذًمؽ قمـ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم همػم ُم٤مًمؽ,  َؾ ٘مَ اًمرؾمقل أو همػمه سمٕمد ُمقهتؿ, أو ٟمَ 

وًمٙمـ سمٕمض اجلٝم٤مل يٜم٘مؾ هذا قمـ 4 وأمحد وهمػممه٤م, وم٘مد يمذب قمٚمٞمٝمؿ ,٤مومٕمليم٤مًمِم  

ٟم٧م صحٞمح٦ًم مل يٙمـ اًمتقؾمؾ اًمذي ويًتٜمد إمم طمٙم٤مي٦م ُمٙمذوسم٦م قمـ ُم٤مًمؽ, وًمق يم٤م ُم٤مًمؽ,

ف ٟم٘مٚمٝم٤م, ٤مس ُمـ حير  ومٞمٝم٤م هق هذا4 سمؾ هق اًمتقؾمؾ سمِمٗم٤مقمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وًمٙمـ ُمـ اًمٜم  

واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض مل يذيمره٤م ذم يمت٤مسمف ذم , ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وأصٚمٝم٤م وٕمٞمػ يمام ؾمٜمٌٞمٜمف إنْ 

ذيمره٤م ذم ام سم٤مب زي٤مرة ىمؼمه, سمؾ ذيمر هٜم٤مك ُم٤م هق اعمٕمروف قمـ ُم٤مًمؽ وأصح٤مسمف, وإٟم  

سمٕمد ُمقشمف وشمقىمػمه وشمٕمٔمٞمٛمف ٓزم4 يمام يم٤من طم٤مل  ♀طمرُم٦م اًمٜمٌل ؾمٞم٤مق أن  

طمٞم٤مشمف, ويمذًمؽ قمٜمد ذيمره, وذيمر طمديثف, وؾمٜمتف, وؾمامع اؾمٛمف...صمؿ ذيمر طمٙم٤مي٦ًم سم٢مؾمٜم٤مد 

ًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٛمر سمـ  همري٥م ُمٜم٘مٓمع, رواه٤م قمـ همػم واطمد إضم٤مزًة, ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م أبقا

سمـ ومٝمر, طمدصمٜم٤مأبق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ اًمٗمرح,  دهل٤مت, ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أبقاحلًـ قمكم

ئٞمؾ, طمدصمٜم٤م  طمدصمٜم٤م أبقاحلًـ قمٌداًمٚمف سمـ اعمٜمت٤مب, طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ أِب إها

, ♀اسمـ محٞمد ىم٤مل: ٟم٤مفمر أبقضمٕمٗمر أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤مًمًٙم٤م ذم ُمًجد رؾمقل اهلل

ىمقًُم٤م  َب اهلل أد   وم٢من   4ؽ ذم هذا اعمًجدوم٘م٤مل ًمف ُم٤مًمؽ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, ٓ شمرومع صقشمَ 

 ۆ ۆ ۇژأي٦م, وُمدح ىمقًُم٤م وم٘م٤مل: ژہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژوم٘م٤مل: 

ٔي٦م, وذم ىمقًُم٤م وم٘م٤مل: ژۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژا

وم٤مؾمتٙم٤من هل٤م أبقضمٕمٗمر وم٘م٤مل: ي٤م أب٤م 4 طمرُمتف ُمٞمًت٤م يمحرُمتف طمٞم٤م أي٦م وإن  ژۆئ

؟ وم٘م٤مل: ومل ♀قمٌداًمٚمف, أؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وأدقمق؟ أم أؾمت٘مٌؾ رؾمقل اهلل

إمم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ سمؾ  ♠شمٍمف وضمٝمؽ قمٜمف وهق وؾمٞمٚمتؽ, ووؾمٞمٚم٦م أبٞمؽ آدم 

 ے ے ھ ھ ھژ :اؾمت٘مٌٚمف, واؾمتِمٗمع سمف ومٞمِمٗمٕمؽ اهلل, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

)أي ؿمٞمخ  قلت, ژ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
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حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي مل يدرك ُم٤مًمًٙم٤م, ٓؾمٞمام ذم  اإلؾمالم(: وهذه احلٙم٤مي٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م4 وم٢من  

أب٤م ضمٕمٗمر شمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م صمامن وَخًلم وُم٤مئ٦م, وشمقذم ُم٤مًمؽ  وم٢من   4زُمـ أِب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر

ؾمٜم٦م شمًع وؾمٌٕملم وُم٤مئ٦م, وشمقذم حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وُم٤مئتلم, ومل 

أبٞمف, وهق ُمع هذا وٕمٞمػ خيرج ُمـ سمٚمده طملم رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إٓ وهق يمٌػم ُمع 

قمٜمد أيمثر أهؾ احلدي٨م, يمذسمف أبقزرقم٦م واسمـ وارة, وىم٤مل ص٤مًمح سمـ حمٛمد إؾمدي: ُم٤م 

رأج٧م أطمًدا أضمرأ قمغم اهلل ُمٜمف, وأطمذق سم٤مًمٙمذب ُمٜمف, وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم: يمثػم 

اعمٜم٤ميمػم, وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ًمٞمس سمث٘م٦م, وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: يٜمٗمرد قمـ اًمث٘م٤مت سم٤معم٘مٚمقسم٤مت...وذم 

٘مؾ ٓ ف سمٛمثؾ هذا اًمٜم  .. وأصح٤مب ُم٤مًمؽ ُمتٗم٘مقن قمغم أن  .٤مد أجًْم٤م ُمـ ٓ شمٕمرف طم٤مًمفاإلؾمٜم

ىمقًمف:  ُمـ وضمقه:أطمده٤م:يث٧ٌم قمـ ُم٤مًمؽ...وًمٙمٜمٝم٤م ُمٜم٤مىمْم٦م عمذه٥م ُم٤مًمؽ اعمٕمروف 

ومل شمٍمف وضمٝمؽ قمٜمف »؟ وم٘م٤مل: شأؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وأدقمق أم أؾمت٘مٌؾ رؾمقل اهلل وأدقمق»

وم٢من اعمٕمروف قمـ ُم٤مًمؽ وهمػمه ُمـ إئٛم٦م وؾم٤مئر  4شوهق وؾمٞمٚمتؽ ووؾمٞمٚم٦م أبٞمؽ آدم

  ً  , صمؿ أراد أنْ ♀ٌلقمغم اًمٜم   ؿَ اقمل إذا ؾمٚم  اًمد   ح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم أن  ٚمػ ُمـ اًمّم  اًم

ف يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويدقمق ذم ُمًجده, وٓ يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم ويدقمقوم٢مٟم   4يدقمق ًمٜمٗمًف
(0)
 4ًمٜمٗمًف 

هذا ىمقل أيمثر , قم٤مء ًمفواًمد ♀ام يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم قمٜمد اًمًالم قمغم اًمٜمٌلسمؾ إٟم  

اًمٕمٚمامء, يمامًمؽ ذم إطمدى اًمروايتلم, واًمِم٤مومٕمل وأمحد وهمػمهؿ, وقمٜمد أصح٤مب أِب 

ومٝمذا ىمقل ُم٤مًمؽ وأصح٤مسمف وُم٤م ٟم٘مٚمقه  ...طمٜمٞمٗم٦م ٓ يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم وىم٧م اًمًالم قمٚمٞمف أجًْم٤م

واًمدقم٤مء ًمف,  ♀ٌلؿ مل ي٘مّمدوا اًم٘مؼم إٓ ًمٚمًالم قمغم اًمٜم  ح٤مسم٦م يٌلم أّن  قمـ اًمّم  

ام دظمٚمقا اعمًجد ٚم  يٗمٕمٚمف أهؾ اعمديٜم٦م يمُ  أنْ  هَ رِ ُم٤مًمؽ إـم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم ًمذًمؽ, ويمَ  هَ رِ وىمد يمَ 

ف حتٞم٦م وم٢مٟم   4, أو ظمرج ًمفم ُمـ ؾمٗمرٍ وظمرضمقا ُمٜمف, وإٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمٖمرسم٤مء, وُمـ ىمدِ 

٤م إذا ىمّمد اًمرضمؾ اًمدقم٤مء ًمٜمٗمًف وم٢مٟمام يدقمق ذم ُمًجده ُمًت٘مٌؾ وم٠مُم  4 ♀ًمٚمٜمٌل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وشم٘مدم ٟم٘مؾ اإلمج٤مع ذم سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ات٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد, ومراضمٕمف. (0)
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ُمـ  ؾ قمـ أطمدٍ ٘مُ , ومل يٜمْ ♀اًمٜمٌلاًم٘مٌٚم٦م, يمام ذيمروا ذًمؽ قمـ أصح٤مب 

ٌل سمؾ وٓ أـم٤مل اًمقىمقف قمٜمد اًم٘مؼم ًمٚمدقم٤مء ًمٚمٜم   4ف ومٕمؾ ذًمؽ قمٜمد اًم٘مؼمح٤مسم٦م أن  اًمّم  

٤م دقم٤مء اًمرؾمقل, وـمٚم٥م احلقائ٩م ُمٜمف, وـمٚم٥م وأُم   , ومٙمٞمػ سمدقم٤مئف ًمٜمٗمًف.♀

ف ًمق يم٤من ىمّمد وُمٕمٚمقم أن  , ؿمٗم٤مقمتف قمٜمد ىمؼمه, أو سمٕمد ُمقشمف, ومٝمذا مل يٗمٕمٚمف أطمد ُمـ اًمًٚمػ

اًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مؼم ُمنموقًم٤م ًمٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن, ويمذًمؽ اًم١ًمال سمف, ومٙمٞمػ سمدقم٤مئف 

اؾمت٘مٌٚمف »ُم٤م ذم احلٙم٤مي٦م اعمٜم٘مٓمٕم٦م ُمـ ىمقًمف:  ذًمؽ قمغم أن   ومدل  4 وؾم١ماًمف سمٕمد ُمقشمف

ًمف وأىمقال اًمّم   يمذٌب ش واؾمتِمٗمع سمف ٤مسمٕملم وأومٕم٤مهلؿ ح٤مسم٦م واًمت  قمغم ُم٤مًمؽ, خم٤مًمػ ٕىمقا

٤مسمف, وٟم٘مٚمٝم٤م ؾم٤مئر اًمٕمٚمامء, إذ يم٤من أطمد ُمٜمٝمؿ مل يًت٘مٌؾ اًم٘مؼم اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م ُم٤مًمؽ وأصح

 ًِ يًت٘مٌٚمف ويًتِمٗمع سمف, ي٘مقل ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل اؿمٗمع زم, أو  ومْماًل قمـ أنْ  فِ ًمٚمدقم٤مء ًمٜمٗم

ادع زم, أو يِمتٙمل إًمٞمف ُمّم٤مئ٥م اًمديـ واًمدٟمٞم٤م, أو يٓمٚم٥م ُمٜمف, أو ُمـ همػمه ُمـ اعمقشمك ُمـ 

يِمٗمٕمقا ًمف, أو يِمتٙمل إًمٞمٝمؿ  ًمذيـ ٓ يراهؿ أنْ إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم, أو ُمـ اعمالئٙم٦م ا

ّم٤مرى وهمػمهؿ ُمـ اعمنميملم, وُمـ و٤مه٤مهؿ ُمـ ف ُمـ ومٕمؾ اًمٜم  هذا يمٚم   وم٢من  4 اعمّم٤مئ٥م

  ً ٤مسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ُمٌتدقم٦م هذه إُم٦م4 ًمٞمس هذا ُمـ ومٕمؾ اًم

 ... ............. .ـهاواًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن, وٓ م٤م أُمر سمف أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم.

 (.843-885/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى............................ ....................

: ومٛمثؾ هذا اإلُم٤مم يمٞمػ ينمع ديٜم٤ًم مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ ♫وىم٤مل -580

 (.830/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى ..........................................ـها.اًمًٚمػ. 

ٔي٦م وأُم   :♫ىم٤ملو -582  ے ھ ھ ھژ٤م احلٙم٤مي٦م ذم شمالوة ُم٤مًمؽ هذه ا

ُمـ إئٛم٦م ومٞمام أقمٚمٛمف, ومل  هذا مل يذيمره أطمدٌ  وم٢من   4أي٦م, ومٝمل واهلل أقمٚمؿ سم٤مـمٚم٦مژے

سمٕمد اعمقت, ٓ اؾمتٖمٗم٤مًرا وٓ ♀ٌلي٠ًمل اًمٜم   أنْ  ف اؾمتح٥م  ُمٜمٝمؿ أن   يذيمر أطمدٌ 

.................... .ـهاهمػمه, ويمالم ُم٤مًمؽ اعمٜمّمقص قمٜمف وقمـ أُمث٤مًمف يٜم٤مذم هذا.

ط اعمًت٘مٞمؿ........................... ....................  .(823صـ:/8)إىمتْم٤مء اًمٍما
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 َشٖب اإلَاّ َايو املعًّٛ عٓ٘ خالف ٖشٙ ايكص١ املٓهض٠ 

واًم٘م٤ميض  ,: وىمد ذيمره أصح٤مسمف يم٠مِب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل♫ؿمٞمخ اإلؾمالمىم٤مل  -583

, وٓ يريدوٟمف, ٟم٤مؾًم٤م ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ٓ ي٘مدُمقن ُمـ ؾمٗمرٍ  قمٞم٤مض وهمػممه٤م, ىمٞمؾ ح٤مًمؽ: إن  

, ومٞمّمٚمقن قمٚمٞمف, ويدقمقن ًمف, وِٕب ♀ٌلي٘مٗمقن قمغم ىمؼم اًمٜم   :يٗمٕمٚمقن ذًمؽ, أي

قا ذم اجلٛمٕم٦م, أو إج٤مم اعمرة أو ام وىمٗمُ سمٙمر وقمٛمر, يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ذم اًمٞمقم ُمرة أو أيمثر, ورسم  

: مل يٌٚمٖمٜمل هذا قمـ أهؾ ♫وم٘م٤مل ٤مقم٦م؟اعمرشملم أو أيمثر قمٜمد اًم٘مؼم, يًٚمٛمقن ويدقمقن ؾم

ـْ  ٌْ  اًمٗم٘مف سمٌٚمدٟم٤م, وشمريمف واؾمع, وًم ٚمٖمٜمل يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤م, ومل ي

ـْ هذا قمـ أول هذه إُم٦م وصدره٤م أّن   ضم٤مء ُمـ ؾمٗمر,  ؿ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ويٙمره إٓ عم

اًمٕمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م, وٓ ف مل يٌٚمٖمف, هذا قمـ أهؾ هذا وسملم أن   ♫ ُم٤مًمؽ هَ وم٘مد يمرِ  4أو أراده

ً   ح٤مسم٦م, وأن  قمـ صدر هذه إُم٦م وأوهل٤م وهؿ اًمّم    ٗمر.ذًمؽ يٙمره ٕهؾ اعمديٜم٦م إٓ قمٜمد اًم

أهؾ اعمديٜم٦م ٓ يٙمره هلؿ زي٤مرة ىمٌقر أهؾ اًمٌ٘مٞمع وؿمٝمداء أطمد  وُمٕمٚمقم أن   

وم٢مذا مل يٙمـ ٕوَلؽ آُمتٜم٤مع قمـ  4وهمػمهؿ, سمؾ هؿ ذم ذًمؽ ًمٞمًقا سمدون ؾم٤مئر إُمّم٤مر

يٗمٕمؾ, وم٠مهؾ  ♀ة اًم٘مٌقر, سمؾ يًتح٥م قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء, يمام يم٤من اًمٜمٌلزي٤مر

سمؾ يًتح٥م هلؿ زي٤مرة اًم٘مٌقر, يمام يًتح٥م ًمٖمػمهؿ, اىمتداء  4ٓ يٙمره اعمديٜم٦م أومم أنْ 

 ؟♀سم٤مًمٜمٌل 

ًًّ ظُم  ♀وًمٙمـ ىمؼم اًمٜمٌل   ذم احلجرة  ـَ ومِ ٤م, يمام دُ ص سم٤معمٜمع ذقًم٤م وطم

ئر إمم قمٜمد اًم٘مؼم, يمام شمزار ؾم٤مئر اًم٘مٌقر, ومٞمّمؾ اًمز  ٤مس ُمـ زي٤مرة ىمؼمه ُمـ احلجرة وُمٜمع اًمٜم   ا

ف, وٓ تٙمـ, وهذا ومال يًتح٥م هذه اًمزي٤مرة ذم طم٘م  4 ًمٞمس يمذًمؽ ♀وىمؼم اًمٜمٌل

ُمـ اعمًٚمٛملم, ومْماًل  هذا ٓ ي٘مقًمف أطمدٌ  ن  ٢موم 4همػمه أومْمؾ ُمٜمف ًمٕمٚمق ىمدره وذومف, ٓ ًمٙمقن أن  

 (.001)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل ـها.وهمػمه٤م.ح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وقمٚمامء اعمًٚمٛملم سم٤معمديٜم٦م قمـ اًمّم  

: ٓ اعمًٌقطىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

يدقمق4 وًمٙمـ يًٚمؿ ويٛميض. وىم٤مل اًم٘م٤ميض  ♀أرى أن ي٘مػ قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل 
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 ي٘مػ اًمرضمؾ قمٜمد ىمؼم اًمٜمٌل ىم٤مل ُم٤مًمؽ: ٓ أرى أنْ : اعمًٌقطإؾمامقمٞمؾ ذم

وح٤م  ,ٌل, وقمغم أِب سمٙمر, وقمٛمر, صمؿ يٛميضاًمٜم  ؿ قمغم ويدقمق4 وًمٙمـ يًٚم   ♀

قمٜمد اًم٘مؼم, محٚمف أيم٤مسمر أصح٤مسم٦م  ♀ف يدقمق اًمٜمٌل ٟم٘مؾ اسمـ وه٥م قمـ ُم٤مًمؽ أن  

, واسمـ قمٌد اًمؼم ي٘مقل: ًمٗمظ اًمرواي٦م قمغم ُم٤م ذيمره اسمـ ♀ٌلقمغم اًمّمالة قمغم اًمٜم  

وىم٤مل سمٕمض , هذا ًمٗمظ ُم٤مًمؽ ♀اًم٘م٤مؾمؿ واًم٘مٕمٜمٌل وهمػممه٤م: يّمكم قمغم اًمٜمٌل

د سم٤مًمدقم٤مء اًمًالم, سمدًمٞمؾ أن  اح٤مًمٙمٞم٦م ف ذيمر ذم رواي٦م اسمـ وه٥م ٟمٗمًف, ي٘مقل: اًمًالم : اعمرا

 ... ـها.قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل4 وىمد شم٘مدم ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م وأِب طمٜمٞمٗم٦م.

 (.299)صـ:الرة عذ األخنائي................. .................... ...............

 صمح٘ اهللايهشب ع٢ً اإلَاّ ايؾافعٞ  -2

ٌْد : (335صـ:/0)فشم٤مرخي♫اًمٌٖمدادي اخلٓمٞم٥مىم٤مل   َٟم٤م اًْمَ٘م٤ميِض َأبُق قَم َأظْمؼَمَ

ِهٞمَؿ اعم٘مرئ, ىَم٤مَل:  د اًمّمٞمٛمري, ىَم٤مَل: َأظمؼمٟم٤م قُمَٛمر سْمـ إسِْمَرا اهلل احلًلم سْمـ قَمكِمّ سْمـ حُمَٛم 

صَمٜم٤َم قَمكِمّ سْمـ  ِهٞمَؿ, ىَم٤مَل: طَمد  صَمٜم٤َم قُمَٛمر سْمـ إؾمح٤مق سْمـ إسِْمَرا صَمٜم٤َم ُمٙمرم سْمـ َأمْحَد, ىَم٤مَل: طَمد  طَمد 

إين ٕتؼمك سم٠مِب طمٜمٞمٗم٦م وأضملء إمَِم ىمؼمه ذم يمؾ ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل, ي٘مقل: ُمٞمٛمقن, ىَم٤مَل: 

, وم٢مذا قمرو٧م زم طم٤مضم٦م صٚمٞم٧م ريمٕمتلم, وضمئ٧م إمَِم ىمؼمه وؾم٠مخ٧م اهلل  يقم, َيْٕمٜمِل زائرا

ششمٕم٤ممم احل٤مضم٦م قمٜمده, ومام شمٌٕمد قمٜمل طمتك شم٘م٣م
(0)
.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومٝمذه رواي٦م وٕمٞمٗم٦ٌم4 سمؾ سم٤مـمٚم٦م4 وم٢من  قمٛمر سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ♫: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين (0)

سمـ ا -سمٗمتح اًمٕملم-همػم ُمٕمروف وًمٞمس ًمف ذيمر ذم رء ُمـ يمت٥م اًمرضم٤مل, وحيتٛمؾ أْن يٙمقن هق قمٛمرو 

( وذيمر 885/صـ:08إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ محٞمد سمـ اًمًٙمـ أبق حمٛمد اًمتقٟمًك وىمد شمرمجف اخلٓمٞم٥م )

  ومٝمق جمٝمقل احل٤مل, ويٌٕمد أنْ ٤م وٓ شمٕمدياًل ( ومل يذيمر ومٞمف ضمرطًم ٤430م ؾمٜم٦م)ف سمخ٤مري ىمدم سمٖمداد طم٤مضمًّ أن  

( قمغم أيمثر إىمقال, ومٌلم ووم٤مشمٞمٝمام ٟمحقُم٤مئ٦م 830ووم٤مة ؿمٞمخف قمكم سمـ ُمٞمٛمقن ؾمٜم٦م)  يٙمقن هق هذا إذ أن  

يٙمقن ىمد أدريمف. وقمغم يمؾ طم٤مل ومٝمل رواي٦م وٕمٞمٗم٦م ٓ ي٘مقم قمغم صحتٝم٤م  ؾمٜم٦م ومٞمٌٕمد أنْ 

 (.02/صـ:0)اًمْمٕمٞمٗم٦مـها.دًمٞمؾ.
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٦م قمغم ُم  شمتٗمؼ إُ  ف ُمـ اعمٛمتٜمع أنْ اًمث٤مين: أن  :...♫ؿمٞمخ اإلؾمالمىم٤مل  -541

هذا ُمـ سم٤مب شمٜم٤مىمض  وم٢من   4اؾمتح٤ًمن ومٕمؾ ًمق يم٤من طمًٜم٤م ًمٗمٕمٚمف اعمت٘مدُمقن, ومل يٗمٕمٚمقه

اإلمج٤مقم٤مت, وهل ٓ شمتٜم٤مىمض, وإذا اظمتٚمػ ومٞمف اعمت٠مظمرون وم٤مًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٝمؿ: هق اًمٙمت٤مب 

ٓ يٜم٘مؾ هذا قمـ إُم٤مم  -واحلٛمد هلل-٤م واؾمتٜم٤ٌمـم٤م, ومٙمٞمػ واًمًٜم٦م , وإمج٤مع اعمت٘مدُملم ٟمّمًّ 

٤م قمغم ص٤مطمٌف, ُمثؾ ُم٤م يٙمقن يمذسمً  ٤م أنْ سمؾ اعمٜم٘مقل ذم ذًمؽ إُم   ُمتٌع؟ ُمٕمروف , وٓ قم٤ممل

إين إذا ٟمزًم٧م ِب ؿمدة أضملء وم٠مدقمق قمٜمد ىمؼم أِب »ف ىم٤مل: طمٙمك سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمِم٤مومٕمل أن  

أو يمالُم٤م هذا ُمٕمٜم٤مه. وهذا يمذًمؽ ُمٕمٚمقم يمذسمف سم٤مٓوٓمرار قمٜمد ُمـ ًمف  شطمٜمٞمٗم٦م وم٠مضم٤مب

 4د مل يٙمـ سمٌٖمداد ىمؼم يٜمت٤مب ًمٚمدقم٤مء قمٜمده اًمٌت٦مسمٖمدا مَ اًمِم٤مومٕمل ح٤م ىمدِ  وم٢من   4ُمٕمروم٦م سم٤مًمٜم٘مؾ

٤م, وىمد رأى اًمِم٤مومٕمل سم٤محلج٤مز واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم سمؾ ومل يٙمـ هذا قمغم قمٝمد اًمِم٤مومٕمل ُمٕمروومً 

واًمٕمراق وُمٍم ُمـ ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم, ُمـ يم٤من أصح٤مهب٤م قمٜمده وقمٜمد 

مل يتقخ  اًمدقم٤مء إٓ قمٜمده؟  ومام سم٤مًمف 4اعمًٚمٛملم, أومْمؾ ُمـ أِب طمٜمٞمٗم٦م , وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمٚمامء

صمؿ أصح٤مب أِب طمٜمٞمٗم٦م اًمذيـ أدريمقه, ُمثؾ أِب يقؾمػ وحمٛمد وزومر واحلًـ سمـ زي٤مد 

صمؿ ىمد شم٘مدم قمٜمد , وـمٌ٘متٝمؿ, مل يٙمقٟمقا يتحرون اًمدقم٤مء, ٓ قمٜمد ىمؼم أِب طمٜمٞمٗم٦م وٓ همػمه

ام وإٟم  اًمِم٤مومٕمل ُم٤م هق صم٤مسم٧م ذم يمت٤مسمف ُمـ يمراه٦م شمٕمٔمٞمؿ ىمٌقر اعمخٚمقىملم ظمِمٞم٦م اًمٗمتٜم٦م هب٤م , 

  ؾ قمٚمٛمف وديٜمف.يْمع ُمثؾ هذه احلٙم٤مي٤مت ُمـ ي٘مِ 

يٙمقن اعمٜم٘مقل ُمـ هذه احلٙم٤مي٤مت قمـ جمٝمقل ٓ يٕمرف, وٟمحـ ًمق روي ًمٜم٤م  وإُم٤م أنْ 

ك ٛمًؽ هب٤م طمتاًمت   ٤م ضم٤مزَ قمـ اهلقى, حَ  ُؼ ـ ٓ يٜمٓمِ ُمثؾ هذه احلٙم٤مي٤مت اعمًٞم٦ٌم أطم٤مدي٨م قمٛم  

ـها.ومٙمٞمػ سم٤معمٜم٘مقل قمـ همػمه 4شمث٧ٌم
(0)
ط اعمًت٘مٞمؿىمتْم٤مء إ....  .(810-815صـ:/8) اًمٍما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: واحلٙم٤مي٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ 835صـ:/0)إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤منذم ♫ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ (0)

 ♫وىم٤مل اعمٕمٚمٛمل ـها.قم٤مء قمٜمد ىمؼم أِب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اًمٙمذب اًمٔم٤مهر.ف يم٤من ي٘مّمد اًمد  اًمِم٤مومٕمل أن  

  وٕمػ ؾمٜمده٤م, وومّمؾ ومٞمف: هذا طم٤مل اًمًٜمد, وٓ خيٗمك قمغمسملم   ( سمٕمد أنْ 51-25ـ:)صاًمتٜمٙمٞمؾذم

 =............زي٤مرشمف ىمؼم أِب طمٜمٞمٗم٦م  وم٢من   4ف ٓ يث٧ٌم سمٛمثٚمف رء, وي١ميمد ذًمؽ طم٤مل اًم٘مّم٦مذي ُمٕمروم٦م أن  
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 ايباب ايغارؼ: ؽب٘ بعض ايكبٛصٜني اجملُع ع٢ً بطالْٗا

 :وومٞمف صمالث ؿمٌف 

 آؾمتدٓل سم٘مّم٦م إقمٛمك.  إومم:  

 .نمك سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمفاًمقمغم  آؾمتدٓل ُمـ ضمٝم٦م اًمذوق واعمٜم٤مُم٤مت اًمث٤مٟمٞم٦م:  

 .ذم أن آي٤مت اًمنمك ٟمزًم٧م ذم اًمٙمٗم٤مر اًمث٤مًمث٦م:  

األع٢ُ ع٢ً دٛاط ايتٛعٌ ب٘  كص١االعتزالٍ ب ايؾب١ٗ األٚىل: 

 بعز َٛت٘ بشات٘ أٚ ظاٖ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ ♀

ـُ هَمْٞماَلَن ىَم٤مَل: (: 4502رىمؿ: )♫ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي  ُٛمقُد سْم صَمٜم٤َم حَمْ طَمد 

ـْ  ٦ٌَُم, قَم صَمٜم٤َم ؿُمْٕم ـُ قُمَٛمَر ىَم٤مَل: طَمد  صَمٜم٤َم قُمْثاَمُن سْم ـِ صَم٤مسم٧ٍِم, طَمد  ـِ ظُمَزْيَٛم٦َم سْم ـْ قُماَمَرَة سْم َأِِب ضَمْٕمَٗمٍر, قَم

ـِ طُمٜمَٞمٍْػ  ـْ قُمْثاَمَن سْم ِل   :◙قَم ٌٍََمِ َأتَك اًمٜمٌ  يَر اًم وَمَ٘م٤مَل:  ♀َأن  َرضُماًل َضِ

َ َأْن ُيَٕم٤موِمَٞمٜمِل» َت وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمَؽ »ىَم٤مَل:  شاْدُع اَّلل  . ىَم٤مَل: شإِْن ؿِمئ٧َْم َدقَمْقُت, َوإِْن ؿِمئ٧َْم َصؼَمْ

: », ىَم٤مَل: شوَم٤مْدقُمفْ »
ِ
قَم٤مء ـَ ُوُوقَءُه َوَيْدقُمَق هِبََذا اًمد 

ًِ ٠َم وَمُٞمْح اًمٚم ُٝمؿ  إيِن  َأؾْم٠مَُخَؽ »وَم٠َمَُمَرُه َأْن َيَتَقو 

ْٝم٧ُم سمَِؽ إمَِم َرِب  ذِم طَم٤مضَمتِل  مْح٦َِم, إيِن  شَمَقضم  ٍد َٟمٌِل  اًمر  ُف إًَِمٞمَْؽ سمِٜمٌَِٞم َؽ حُمَٛم  , َوَأتََقضم  َهِذِه ًمِتُْ٘م٣َم زِمَ

ْٕمُف ذِم   شاًمٚم ُٝمؿ  وَمَِمٗم 
(0)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام يٕمرف حتري اًم٘مٌقر ًم١ًمال ٤م4 إٟم  يمؾ يقم سمٕمٞمد ذم اًمٕم٤مدة, وحتريف ىمّمده ًمٚمدقم٤مء قمٜمده سمٕمٞمد أجًْم  =

 ـها.وأبٕمد.٤م حتري اًمّمالة قمٜمده, وم٠مبٕمد احلقائ٩م قمٜمده٤م سمٕمد قمٍم اًمِم٤مومٕمل سمٛمدة, وم٠مُم  

(, وصححف 0425(, واسمـ ُم٤مضم٦م)رىمؿ:4502ضمف اًمؽمُمذي)رىمؿ:. أخرصخٝح (0)

ىم٤مل  (.314)صـ:اًمّمحٞمح اعمًٜمدذم ♫(, واًمقادقمل05)صـ:اًمتقؾمؾذم ♫إًم٤ٌمين

 =............ هذا احلدي٨م يدل   (: يرى اعمخ٤مًمٗمقن أن  05)صـ:اًمتقؾمؾذم ♫اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين
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ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: يمذًمؽ ومٛمٕمٚمقم أنف إذا صم٧ٌم قمـ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ, أو  -540

سمٕمد ُمقشمف, ُمـ  ♀همػمه أنف ضمٕمؾ ُمـ اعمنموع اعمًتح٥م أن يتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل

قمٛمر وأيم٤مسمر  وم٘مد قمٚمٛمٜم٤م أن  4 داقمًٞم٤م ًمف, وٓ ؿم٤مومًٕم٤م ومٞمف ♀يٙمقن اًمٜمٌل همػم أنْ 

اًمّمح٤مسم٦م مل يروا هذا ُمنموقًم٤م سمٕمد م٤مشمف, يمام يم٤من ينمع ذم طمٞم٤مشمف, سمؾ يم٤مٟمقا ذم آؾمتً٘م٤مء 

سمؾ ىم٤مل قمٛمر ذم دقم٤مئف اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر 4 ذم طمٞم٤مشمف يتقؾمٚمقن سمف, ومٚمام ُم٤مت مل يتقؾمٚمقا سمف

 ٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمحي ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ذم قم٤مم اًمرُم٤مدة اعمِمٝمقر ح٤ماًمث٤مسم٧م سم٤مشم  

اؿمتد هبؿ اجلدب, طمتك طمٚمػ قمٛمر ٓ ي٠ميمؾ ؾمٛمٜم٤ًم طمتك خيّم٥م اًمٜم٤مس, صمؿ ح٤م اؾمتً٘مك 

مهللا إٟم٤م يمٜم٤م إذا أضمدسمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م ومتً٘مٞمٜم٤م, وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ »سم٤مًمٕم٤ٌمس ىم٤مل: 

ومٞمً٘مقنشٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م
(0)
وهذا دقم٤مء أىمره قمٚمٞمف مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م, ومل يٜمٙمره أطمد ُمع ؿمٝمرشمف, , 

اإلىمراري٦م, ودقم٤م سمٛمثٚمف ُمٕم٤موي٦م سمـ أِب ؾمٗمٞم٤من ذم ظمالومتف ح٤م  مج٤مقم٤متوهق ُمـ أفمٝمر اإل

اؾمتً٘مك سم٤مًمٜم٤مس
(8)
سمٕمد م٤مشمف يمتقؾمٚمٝمؿ سمف ذم  ♀ومٚمق يم٤من شمقؾمٚمٝمؿ سم٤مًمٜمٌل 4 

: يمٞمػ ٟمتقؾمؾ سمٛمثؾ اًمٕم٤ٌمس ويزيد  سمـ إؾمقد وٟمحقمه٤م؟ وٟمٕمدل قمـ اطمٞم٤مشمف ًم٘م٤مًمقا

ٔمٛمٝم٤م اًمذي هق أومْمؾ اخلالئؼ, وهق أومْمؾ اًمقؾم٤مئؾ وأقم♀اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل

ام شمقؾمٚمقا سمدقم٤مئف ؿ ذم طمٞم٤مشمف إٟم  ؾ ذًمؽ أطمد ُمٜمٝمؿ وىمد قمٚمؿ أّن   مل ي٘مُ ومٚمام   قمٜمد اهلل؟

اعمنموع قمٜمدهؿ  وؿمٗم٤مقمتف, وسمٕمد م٤مشمف شمقؾمٚمقا سمدقم٤مء همػمه وؿمٗم٤مقم٦م همػمه, قمٚمؿ أن  

وطمدي٨م إقمٛمك طمج٦م ًمٕمٛمر وقم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م , اًمتقؾمؾ سمدقم٤مء اعمتقؾمؾ سمف ٓ سمذاشمف

يتقؾمؾ إمم اهلل سمِمٗم٤مقم٦م  ام أُمر إقمٛمك أنْ ف إٟم  وم٢مٟم   4روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

وإذا , شىمؾ: مهللا ومِمٗمٕمف ذم»ودقم٤مئف ٓ سمذاشمف, وىم٤مل ًمف ذم اًمدقم٤مء:  ♀اًمٜمٌل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز اًمت   =  ٌلاًمٜم  أو همػمه ُمـ اًمّم٤محللم, إذ ومٞمف أن   ♀اًمدقم٤مء سمج٤مه اًمٜمٌلقؾمؾ ذم قمغم ضمقا

 ـها.يتقؾمؾ سمف ذم دقم٤مئف, وىمد ومٕمؾ إقمٛمك ذًمؽ ومٕم٤مد سمّمػًما. إقمٛمك أنْ  ؿَ قمٚم  ☻

 شم٘مدم ترجيف. (0)

 وىمد شم٘مدُم٧م.صحٞمح٦م ( 8)
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يتقؾمؾ سمذاشمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أُمر همػمه أنْ  ىمدر أن  
(0)
ٓ سمِمٗم٤مقمتف, ومل ي٠مُمر سم٤مًمدقم٤مء  

ُم٤م ومٕمٚمف قمٛمر سمـ اعمنموع سمؾ سمٌٕمْمف, وشمرك ؾم٤مئره اعمتْمٛمـ ًمٚمتقؾمؾ سمِمٗم٤مقمتف يم٤من 

, ويم٤من اعمخ٤مًمػ ًمٕمٛمر ♀هق اعمقاومؼ ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل ◙اخلٓم٤مب

, ويم٤من احلدي٨م اًمذي رواه قمـ اًمٜمٌل ♀حمجقضًم٤م سمًٜم٦م رؾمقل اهلل

 .(825-823/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موىـها.طمج٦ًم قمٚمٞمف, ٓ ًمف, واهلل أقمٚمؿ. ♀

 -تتُِٝ ايضر ع٢ً َٔ اعتزٍ عزٜح األع٢ُ ع٢ً ايتٛعٌ املُٓٛع  

َّ -ايتٛعٌ بشات٘ أٚ ظاٖ٘  ايصخٝح أْ٘ تٛعٌ بزعا٥٘ ٚؽفاعت٘: ٚأ

 ًٓ ادع اهلل » :ًمٞمدقمق ًمف, وذًمؽ ىمقًمف ♀ام ضم٤مء إمم اًمٜمٌلإقمٛمك إٟم   أن   :أو

 قؾمؾ سمذات اًمٜمٌل.. سمخالف دقم٤مء همػمه, وًمق يم٤من ىمّمد إقمٛمك اًمت  .,شأن يٕم٤مومٞمٜمل

 ♀ٌلي٠ميت اًمٜم   أو ضم٤مهف أو طم٘مف ح٤م يم٤من صمٛم٦م طم٤مضمف سمف إمم أنْ  ♀

مهللا إين »ي٘مقل ُمثاًل:  ويٓمٚم٥م ُمٜمف اًمدقم٤مء ًمف, سمؾ يم٤من ي٘مٕمد ذم سمٞمتف ويدقمق رسمف, سم٠منْ 

ف مل يٗمٕمؾ ح٤مذا؟ وًمٙمٜم   ششمِمٗمٞمٜمل, ودمٕمٚمٜمل سمّمػًما  أؾم٠مخؽ سمج٤مه ٟمٌٞمؽ, وُمٜمزًمتف قمٜمدك, أنْ 

٤م ف ًمٞمس يمٚمٛم٦م ي٘مقهلقؾمؾ ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب طمؼ اًمٗمٝمؿ, ويٕمرف أن  ف قمرِب يٗمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمت  ٕن  

قمغم اعمجلء إمم ُمـ  يِمتٛمَؾ  أنْ  ص٤مطم٥م احل٤مضم٦م يذيمر ومٞمٝم٤م اؾمؿ اعمتقؾمؾ سمف سمؾ ٓ سمد  

 الح واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م, وـمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمٜمف ًمف.يٕمت٘مد ومٞمف اًمّم  

وقمده سم٤مًمدقم٤مء ُمع ٟمّمحف ًمف سمٌٞم٤من ُم٤م هق إومْمؾ ًمف, ♀اًمٜمٌل أن   صم٤مٟمٞم٤ًم:

 ش...ؿمئ٧م دقمقت, وإن ؿمئ٧م صؼمت ومٝمق ظمػم ًمؽ إنْ : »♀وهق ىمقًمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أُمر  ☻اًمٜمٌل ؾمت٠ميت أن  اًم٘مّم٦م همػم صم٤مسمت٦م, ومٞمٙمقن إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ُمؼمم أن   (0)

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م همػم هذا  ودقم٤مئف, ومل يٗمٝمؿ أطمدٌ ♀يتقؾمؾ إمم اهلل سمِمٗم٤مقمتف إقمٛمك أنْ 

 اعمٕمٜمك, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
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ر إقمٛمك قمغم اًمد   صم٤مًمًث٤م: اًمرؾمقل  قم٤مء, وهق ىمقًمف: )وم٤مدع(, ومٝمذا ي٘متيض أن  إسا

 ظمػم ُمـ ورم سمام وقمد, وىمد وقمده سم٤مًمدقم٤مء.♀دقم٤م ًمف4 ٕنف ♀

قؾمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح, وهق وضمف إقمٛمك إمم اًمت  ♀اًمٜمٌل أن   اًمراسمع:

ومف, وم٠مُمره أنْ  شمقؾمؾ ُمنموع, ًمٞمجٛمع ًمف اخلػم يتقو٠م ويّمكم ريمٕمتلم, صمؿ يدقمق  ُمـ أـمرا

ًمٜمٗمًف, وهذه إقمامل ـم٤مقم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مدُمٝم٤م سملم يدي دقم٤مء اًمٜمٌل 

 ًمف. ♀

, شإن ؿمئ٧م دقمقت: »☻ىمقًمف زقمؿ سمٕمض اًمّمقومٞم٦م أن   اخل٤مُمس:

ؿمئ٧م قمٚمٛمتؽ دقم٤مء شمدقمق سمف, وًم٘مٜمتؽ إي٤مه, وهذا اًمت٠مويؾ واضم٥م قمٜمدهؿ, ًمٞمتٗمؼ  أي: إنْ 

ش مهللا ومتِمٗمٕمف ذم, وؿمٗمٕمٜمل ومٞمف»آظمر احلدي٨م:  أن   واجلقاب:احلدي٨م ُمع آظمره, أول 

 .☻ شم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمتف شمٗمًػم ًمٚمدقم٤مء, أي: اىمٌؾ ؿمٗم٤مقمتل, أي دقم٤مئل ذم أنْ 

شمف أن   اًم٤ًمدس: , ودقم٤مئف ☻اًمٕمٚمامء ذيمروا هذا احلدي٨م ذم ُمٕمجزا

اعمًتج٤مب, وُم٤م أفمٝمره اهلل سمؼميم٦م دقم٤مئف
(0)
 . 

 ◙ٕ بٔ عفإبٔ حٓٝف يف طَٔ عجُاقص١ ايضدٌ َع عجُإ  

ي  : ♫ىم٤مل اًمٓمؼماين  ٍْمِ
ِ
َس اعمُْ٘مِري اعْم ـِ ىَمػْمَ ك سْم ًَ ـُ قِمٞم صَمٜم٤َم ـَم٤مِهُر سْم طَمد 

ل   ـِ ؾَمِٕمٞمٍد اعْمَٙم  ـْ ؿَمٌِٞم٥ِم سْم ـُ َوْه٥ٍم, قَم  سْم
ِ
ٌُْد اَّلل  صَمٜم٤َم قَم ـُ اًْمَٗمَرِج, طَمد  ٌَُغ سْم صَمٜم٤َم َأْص , طَمد  , اًمت ِٛمٞمِٛمل 

ـْ َرْوِح  ـِ طُمٜمَٞمٍْػ,  قَم ـِ ؾَمْٝمِؾ سْم ـْ َأِِب ُأَُم٤مَُم٦َم سْم , قَم َديِن  ـْ َأِِب ضَمْٕمَٗمٍر اخْلَْٓمِٛمل  اعْمَ  اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ, قَم
ـِ سْم

ـِ طُمٜمَٞمٍْػ  ِف قُمْثاَمَن سْم ـْ قَمٛم  ٤مَن » :◙قَم ـِ قَمٗم  َتٚمُِػ إمَِم قُمْثاَمَن سْم  ◙َأن  َرضُماًل يَم٤مَن خَيْ

 َٓ ـَ طَمٜمِٞمٍػ,  ذِم طَم٤مضَم٦ٍم ًَمُف , وَمَٙم٤مَن قُمْثاَمُن  َٓ َيٜمُْٔمُر ذِم طَم٤مضَمتِِف, وَمَٚمِ٘مَل قُمْثاَمَن سْم َيْٚمَتِٗم٧ُم إًَِمْٞمِف, َو

ِجَد وَمَّمؾ   ًْ ٠ْم, صُمؿ  اْئ٧ِم اعْمَ ٞمَْم٠َمَة وَمَتَقو 
ِ
ـُ طَمٜمِٞمٍػ: اْئ٧ِم اعْم  وَمَِمَٙم٤م َذًمَِؽ إًَِمْٞمِف, وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قُمْثاَمُن سْم

, صُمؿ  ىُمِؾ:  ٍد  اًمٚم ُٝمؿ  ,»وِمٞمِف َريْمَٕمَتلْمِ ٛم  ُف إًَِمْٞمَؽ سمِٜمٌَِٞم ٜم٤َم حُمَ  ☻إيِن  َأؾْم٠َمُخَؽ َوَأتََقضم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.24-05)صـ:♫ًمٚمٕمالُم٦م إًم٤ٌميناًمتقؾمؾاٟمٔمر: (0)
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ُف سمَِؽ إمَِم َرسم َؽ قَمز  َوضَمؾ   ُد إيِن  َأتََقضم  ٛم  مْح٦َِم َي٤م حُمَ وَمَٞمْ٘ميِض زِم طَم٤مضَمتِل, َوشَمْذيُمُر  شَٟمٌِل  اًمر 

ضُمُؾ, وَمَّمٜمََع َُم٤م ىَم٤مَل ًَمُف قُمْثاَمُن, صُمؿ  َأتَك طَم٤مضَمَتَؽ , َوُرْح إزَِم  طَمت ك َأُروَح َُمَٕمَؽ, وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ اًمر  

ُف َُمَٕمُف  ًَ ٤مَن, وَم٠َمضْمَٚم ـِ قَمٗم  اُب طَمت ك َأظَمَذ سمَِٞمِدِه, وَم٠َمْدظَمَٚمُف قَمغَم قُمْثاَمَن سْم ٌَق  قَمغَم سَم٤مَب قُمْثاَمَن, وَمَج٤مَء اًْم

٦ِم, َوىَم٤مَل: طَم٤مضَمُتَؽ؟ وَمَذيَمَر طَم٤مضَمَتُف, وَمَ٘مَْم٤مَه٤م ًَمُف,  ًَ ٜمِْٗم صُمؿ  ىَم٤مَل ًَمُف: َُم٤م َذيَمْرَت طَم٤مضَمَتَؽ اًمٓم 

ـْ  ضُمَؾ ظَمَرَج ُِم ـْ طَم٤مضَم٦ٍم, وَم٠ْمتِٜم٤َم, صُمؿ  إِن  اًمر  ٤مقَم٦ُم, َوىَم٤مَل: َُم٤م يَم٤مَٟم٧ْم ًَمَؽ ُِم  ً طَمت ك يَم٤مَٟم٧ْم َهِذِه اًم

, َُم٤م يَم٤مَن يَ  ا ُ ظَمػْمً َك اَّلل  ـَ طُمٜمَْٞمٍػ , وَمَ٘م٤مَل: ًَمُف ضَمَزا َٓ قِمٜمِْدِه, وَمَٚمِ٘مَل قُمْثاَمَن سْم ٜمُْٔمُر ذِم طَم٤مضَمتِل , َو

ـْ ؿَمِٝمْدُت َرؾُم  ْٛمُتُف َوًَمِٙم , َُم٤م يَمٚم 
ِ
ـُ طُمٜمَْٞمٍػ: َواَّلل  ْٛمَتُف ذِم, وَمَ٘م٤مَل قُمْثاَمُن سْم قَل َيْٚمَتِٗم٧ُم إزَِم  طَمت ك يَمٚم 

 
ِ
يٌر . ☻اَّلل    .. احلدي٨م.َوَأت٤َمُه َضِ

ـِ اًْمَ٘م٤مؾِمِؿ : ♫ىم٤مل اًمٓمؼماين  ـْ َرْوِح سْم ـُ ؾَمِٕمٞمٍد َأبُق ؾَمِٕمٞمٍد مَلْ َيْرِوِه قَم ٓ  ؿَمٌِٞم٥ُم سْم إِ

ـِ َيِزيَد  ـْ ُيقُٟمَس سْم ـْ َأبِٞمِف , قَم ـِ ؿَمٌِٞم٥ٍم , قَم ـِ َأمْحََد سْم ُث قَم ل  َوُهَق صمَِ٘م٦ٌم َوُهَق اًم ِذي حُيَد  اعْمَٙم 

ـْ َأِِب ضَمْٕمَٗمٍر اخْلَْٓمِٛمل   ٦ٌَُم قَم ُبكُم   , َوىَمْد َرَوى َهَذا احْلَِدي٨َم ؿُمْٕم ْٕ ـُ َيِزيدَ َواؾْم ا , َوُهَق ُٛمُف قُمَٛمػْمُ سْم

٦ٌََم, َواحْلَِدي٨ُم َصِحٞمٌح  ـِ ؿُمْٕم ـِ وَم٤مِرِس قْم ـُ قُمَٛمَر سْم َد سمِِف قُمْثاَمُن سْم ـها.صمَِ٘م٦ٌم شَمَٗمر 
(0)
.  

ٓ ؿمؽ ذم صح٦م احلدي٨م, وإٟمام اًمٌح٨م أن ذم  :♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 

, وؿمٌٞم٥م هذا ُمتٙمٚمؿ ♫ هذه اًم٘مّم٦م اًمتل شمٗمرد هب٤م ؿمٌٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد يمام ىم٤مل اًمٓمؼماين

ومٞمف, وظم٤مص٦م ذم رواي٦م اسمـ وه٥م قمٜمف
(8)
. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(41/صـ:3)اًمٙمٌػم(, و512)رىمؿ:اًمّمٖمػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم (0)

ـِ طمدث قمٜمف سمـ وه٥م سم٤معمٜم٤ميمػم وطمدث ؿمٌٞم٥م قمـ : ♫ىم٤مل اسمـ قمدي  (8) ُيقُٟمس, قم

ْهرّي أطم٤مدي٨م ُمًت٘مٞمٛم٦م. ْهرّي ٟمًخ٦م اًمز  ـِ ..اًمز  ْهرّي قمٜمده قمـ ُيقُٟمس, قم وًمِمٌٞم٥م سمـ ؾَمِٕمٞمد ٟمًخ٦م اًمز 

ْهرّي  وطمدصمٜمل روح سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  ,سمـ وه٥م سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜم٤ميمػماوطمدث قمٜمف  ,وهل أطم٤مدي٨م ُمًت٘مٞمٛم٦م ,اًمز 

سمـ َوه٥م, قمـ ؿمٌٞم٥م سمـ ؾَمِٕمٞمد ويم٤من ؿمٌٞم٥م إذا روى قمٜمف اسمٜمف أمحد سمـ ؿمٌٞم٥م اُمٚمٞمتٝمام يروهيام أاًمذي 

ْهرّي إذ هل أطم٤مدي٨م ُمًت٘مٞمٛم٦م ًمٞمس هق ؿمٌٞم٥م سمـ ؾَمِٕمٞمد اًمذي حيدث قمٜمف  ـِ اًمز  سمـ اٟمًخ٦م ُيقُٟمس, قم

 =............سمـ وه٥ماؿمٌٞم٥م سمٛمٍم ذم دم٤مرشمف إًمٞمٝم٤م يمت٥م قمٜمف  وه٥م سم٤معمٜم٤ميمػم اًمذي يروهي٤م قمٜمف وًمٕمؾ  
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ًمٙمـ شم٤مسمٕمف قمٜمف إؾمامقمٞمؾ وأمحد اسمٜم٤م ؿمٌٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد هذا, أُم٤م إؾمامقمٞمؾ ومال أقمرومف,  

 4ومل أضمد ُمـ ذيمره, وًم٘مد أهمٗمٚمقه طمتك مل يذيمروه ذم اًمرواة قمـ أبٞمف, سمخالف أظمٞمف أمحد

ف صدوقوم٢مٟم  
(0)
ف صم٘م٦م ذم طمٗمٔمف وٕمػ إٓ ذم ومٞمف أن   ٤م أبقه ؿمٌٞم٥م ومٛمٚمخص يمالُمٝمؿوأُم  , 

 ♫ومٝمق طمج٦م, وم٘م٤مل اًمذهٌل ,رواي٦م اسمٜمف أمحد هذا قمٜمف قمـ يقٟمس ظم٤مص٦م

وم٘م٤مل: ًمف ٟمًخ٦م قمـ يقٟمس سمـ  يم٤مُمٚمف: صدوق يٖمرب, ذيمره اسمـ قمدي ذماعمٞمزانذم

ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: يم٤من خيتٚمػ ذم دم٤مرة إمم  زيد ُمًت٘مٞمٛم٦م, طمدث قمٜمف اسمـ وه٥م سمٛمٜم٤ميمػم.

يم٤من ؿمٌٞم٥م ًمٕمٚمف يٖمٚمط  :صحٞمح, ىمد يمتٌف قمـ اسمٜمف أمحد. ىم٤مل اسمـ قمديُمٍم, ويمت٤مسمف 

وم٢مذا طمدث قمٜمف اسمٜمف أمحد سم٠مطم٤مدي٨م  4ف ٓ يٕمتٛمدوهيؿ إذا طمدث ُمـ طمٗمٔمف, وأرضمق أن  

٤ًٌم هذا ٓ سم٠مس  ومٝمذا اًمٙمالم يٗمٞمد أن   ـها.يٕمٜمل جيقد. .ومٙم٠منف يقٟمس آظمر 4يقٟمس ؿمٌٞم

يٙمقن ُمـ  ٤مين: أنْ واًمث   اسمٜمف أمحد قمٜمف. إول: أن يٙمقن ُمـ رواي٦م سمحديثف سمنمـملم اصمٜملم:

 رواي٦م ؿمٌٞم٥م قمـ يقٟمس.

ف يم٤من قمٜمده يمت٥م يقٟمس سمـ يزيد يمام ىم٤مل اسمـ أِب طم٤مشمؿ ذم واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أن   

ومٝمق إذا طمدث ُمـ يمتٌف هذه أضم٤مد, وإذا طمدث ُمـ طمٗمٔمف  : قمـ أبٞمف اجلرح واًمتٕمديؾ

ّم٦م وقمدم صالطمٞم٦م ذه اًم٘مِ إذا شمٌلم هذا ئمٝمر ًمؽ وٕمػ ه4 وهؿ, يمام ىم٤مل اسمـ قمدي...

 .آطمتج٤مج هب٤م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 33-32/صـ:5)اًمٙم٤مُمؾـها.ن ٓ يتٕمٛمد ؿمٌٞم٥م هذا اًمٙمذب.أٔمف ومٞمٖمٚمط وهيؿ وأرضمق ُمـ طمٗم  =

: ٓ سم٠مس سمحديثف ُمـ رواي٦م اسمٜمف أمحد قمٜمف ٓ ُمـ رواي٦م اسمـ اًمت٘مري٥مذم♫وىم٤مل احل٤مومظ

   ـها..وه٥م

اًمٗمتحُم٘مدُم٦مهدي اًم٤ًمري: صدوق. وذماًمت٘مري٥مذم ♫ىم٤مل احل٤مومظ   (0)

ٌَُخ٤مِرّي َأطَم٤مِدي٨م سَمْٕمْمَٝم٤م ىَم٤مَل ومِٞمِف طَمدصمٜم٤َم اَأمْحد سمـ ؿمٌٞم٥م  : (425صـ:/0) سمـ ؾمٕمٞمد احلٌٓمل روى قَمٜمُف اًم

ِزّي  ا َ٘مُف َأبُق طَم٤مشمِؿ اًمر  ٞمِف ىَم٤مَل َأمْحد سمـ ؿمٌٞم٥م َوَوصم 
وصم٘م٦م أهؾ اًْمٕمَراق  :َوىَم٤مَل سمـ قمدي ,َوسَمٕمْمَٝم٤م ىَم٤مَل ومِ

ِديٜمِّل  َْزدِ  .َويمت٥م قَمٜمُف قَمكّم سمـ اعْمَ ْٕ َْزِدّي َوىَم٤مَل َأبُق اًْمَٗمْتح ا ْٕ ة سم٘مقل ا َٓ قِمؼْمَ ّي ُُمٜمٙمر احلَِدي٨م همػم ُمريِض َو

َن ُف ُهَق َوِٕمٞمػ وَمٙمٞمػ يْٕمَتٛمد ذِم شَمْْمِٕمٞمػ اًمث َ٘م٤مت  ـها..ِٕ
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أظمرى, وهل: آظمتالف قمغم أمحد ومٞمٝم٤م وم٘مد أظمرج احلدي٨م  زم ومٞمٝم٤م قمٚم٦مٌ  رَ ٝمَ فمَ  ؿ  صمُ  

( ُمـ صمالصم٦م ـمرق 585/صـ:0(, واحل٤ميمؿ)818رىمؿ:)قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦ماسمـ اًمًٜمل ذم

سمـ اويمذًمؽ رواه قمقن سمـ قمامرة اًمٌٍمي, صمٜم٤م روح , قمـ أمحد سمـ ؿمٌٞم٥م سمدون اًم٘مّم٦م

يم٤من وٕمٞمًٗم٤م ومروايتف أومم ُمـ رواي٦م ؿمٌٞم٥م4  اًم٘م٤مؾمؿ سمف, أظمرضمف احل٤ميمؿ, وقمقن هذا وإنْ 

وم٘متٝم٤م ًمرواي٦م ؿمٕم٦ٌم ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ أِب ضمٕمٗمر اخلٓمٛمل.  عمقا

هذه اًم٘مّم٦م وٕمٞمٗم٦م ُمٜمٙمرة ُٕمقر صمالث: وٕمػ طمٗمظ  إن   وظمالص٦م اًم٘مقل: 

مل يذيمروه٤م ذم احلدي٨م, وأُمر اعمتٗمرد هب٤م, وآظمتالف قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م, وخم٤مًمٗمتف ًمٚمث٘م٤مت اًمذيـ 

 ..... ـها.إلؾم٘م٤مط هذه اًم٘مّم٦م, ومٙمٞمػ هب٤م جمتٛمٕم٦م؟. واطمد ُمـ هذه إُمقر يم٤مٍف 

 .(35-38)صـ: اًمتقؾمؾ.................... .................... ....................

 ايؾب١ٗ ايجا١ْٝ 

ُمـ : ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يذيمرون ذم هذه إنقاع ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

اًمنمك ُمٜم٤مومع وُمّم٤مًمح, وحيتجقن قمٚمٞمٝم٤م سمحج٩م ُمـ ضمٝم٦م اًمرأي, أو اًمذوق, أو ُمـ ضمٝم٦م 

ذًمؽ اًمت٘مٚمٞمد واعمٜم٤مُم٤مت, وٟمحق
(0)
آطمتج٤مج  :وضمقاب ه١مٓء ُمـ ـمري٘ملم: أطمدمه٤م, 

 وم٢من   4اًم٘مٞم٤مس واًمذوق وآقمت٤ٌمر سمٌٞم٤من ُم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗم٤ًمد :واًمث٤مينص واإلمج٤مع. سم٤مًمٜم  

 وم٤ًمد ذًمؽ راضمح قمغم ُم٤م ئمـ ومٞمف ُمـ اعمّمٚمح٦م.

قاشمر ُمـ ديـ اإلؾمالم, وسم٢ممج٤مع ومٞم٘م٤مل: ىمد قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار واًمت   ٤م إولأُم   -548

ف مل يٙمـ اًمٜمٌل ذًمؽ ًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ُمًتح٥م, وقمٚمؿ أن   ُم٦م وأئٛمتٝم٤م أن  إُ  َػ ٚمَ ؾَم 

يدقمقا اعمالئٙم٦م وإنٌٞم٤مء  , سمؾ وٓ أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء ىمٌٚمف ذقمقا ًمٚمٜم٤مس أنْ ♀
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ُمـ دقم٤مء إُمقات وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ وم٤معمٜم٤مومع اًمتل وضمده٤م قم٤ٌمد اًم٘مٌقرًمٞمس إٓ ًمٚمٕم٥م  (0)

ع جيده اًمٕمٌد ُمـ اًمنمك سم٤مهلل ومٝمق ؾم٥ٌم اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ سمنميمٝمؿ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, وأي ُمٜم٤موم

ًمٚمخٚمقد ذم اًمٜم ٤مر وؾم٥ٌم ًمٚمذًم٦م وُم٘م٧م اهلل, وهمػمه٤م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. وٓ طمقل 

 وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.  
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واًمّم٤محللم, وٓ يًتِمٗمٕمقا هبؿ ٓ سمٕمد م٤مهتؿ وٓ ذم ُمٖمٞمٌٝمؿ, ومال ي٘مقل أطمد: ي٤م ُمالئٙم٦م 

اهلل, اؿمٗمٕمقا زم قمٜمد اهلل, ؾمٚمقا اهلل ًمٜم٤م أن يٜمٍمٟم٤م أو يرزىمٜم٤م أو هيديٜم٤م, ويمذًمؽ ٓ ي٘مقل 

 زم, ؾمؾ اهلل زم, عمـ ُم٤مت ُمـ إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم: ي٤م ٟمٌل اهلل, ي٤م رؾمقل اهلل, ادع اهلل

اؾمتٖمٗمر اهلل زم, ؾمؾ اهلل زم أن يٖمٗمر زم, أو هيديٜمل, أو يٜمٍمين, أو يٕم٤مومٞمٜمل, وٓ ي٘مقل: 

أؿمٙمق إًمٞمؽ ذٟمقِب, أو ٟم٘مص رزىمل, أو شمًٚمط اًمٕمدو قمكم, أو أؿمٙمق إًمٞمؽ ومالًٟم٤م اًمذي 

وٓ ي٘مقل: أن٤م ٟمزيٚمؽ, أن٤م وٞمٗمؽ, أن٤م ضم٤مرك, أو أن٧م دمػم ُمـ يًتجػم, أو أن٧م  فمٚمٛمٜمل.

وٓ يٙمت٥م أطمد ورىم٦ًم ويٕمٚم٘مٝم٤م قمٜمد اًم٘مٌقر, وٓ يٙمت٥م أطمد حمًيا  , ُمٕم٤مذ يًتٕم٤مذ سمفظمػم

ف اؾمتج٤مر سمٗمالن, ويذه٥م سم٤معمحي إمم ُمـ يٕمٛمؾ سمذًمؽ اعمحي وٟمحق ذًمؽ, م٤م يٗمٕمٚمف أن  

ّم٤مرى ذم يمٜم٤مئًٝمؿ, ويمام يٗمٕمٚمف أهؾ اًمٌدع ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب واعمًٚمٛملم, يمام يٗمٕمٚمف اًمٜم  

 ٜمد ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم, أو ذم ُمٖمٞمٌٝمؿ.اعمٌتدقمقن ُمـ اعمًٚمٛملم قم

شمر, وسم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم,  -544 ومٝمذا م٤م قمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم, وسم٤مًمٜم٘مؾ اعمتقا

مل ينمع هذا ُٕمتف. ويمذًمؽ إنٌٞم٤مء ىمٌٚمف مل ينمقمقا ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ,  ♀أن اًمٜمٌل 

ٛملم ًمٞمس قمٜمدهؿ قمـ اعمًٚم سمؾ أهؾ اًمٙمت٤مب ًمٞمس قمٜمدهؿ قمـ إنٌٞم٤مء ٟم٘مؾ سمذًمؽ, يمام أن  

ٟمٌٞمٝمؿ ٟم٘مؾ سمذًمؽ, وٓ ومٕمؾ هذا أطمد ُمـ أصح٤مب ٟمٌٞمٝمؿ واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن, وٓ 

اؾمتح٥م ذًمؽ أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, ٓ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وٓ همػمهؿ, وٓ ذيمر أطمد ُمـ 

قمٜمد  ♀ٌلاًمٜم   ي٠ًمَل  ف يًتح٥م ٕطمد أنْ إئٛم٦م ٓ ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م وٓ همػمه٤م أن  

, تف ُمـ ُمّم٤مئ٥م اًمدٟمٞم٤م واًمديـُم  , أو يدقمق ُٕمتف, أو يِمٙمق إًمٞمف ُم٤م ٟمزل سم٠مُ يِمٗمع ًمف ىمؼمه أنْ 

ويم٤من أصح٤مسمف يٌتٚمقن سم٠منقاع ُمـ اًمٌالء سمٕمد ُمقشمف, ومت٤مرًة سم٤مجلدب, وشم٤مرًة سمٜم٘مص اًمرزق, 

وشم٤مرًة سم٤مخلقف وىمقة اًمٕمدو, وشم٤مرًة سم٤مًمذٟمقب واعمٕم٤ميص, ومل يٙمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ي٠ميت إمم ىمؼم 

وٓ ىمؼم أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء ومٞم٘مقل: ٟمِمٙمق إًمٞمؽ , وٓ ىمؼم اخلٚمٞمؾ, ♀اًمرؾمقل

ضمدب اًمزُم٤من, أو ىمقة اًمٕمدو, أو يمثرة اًمذٟمقب, وٓ ي٘مقل: ؾمؾ اهلل ًمٜم٤م أو ُٕمتؽ أن 

يرزىمٝمؿ أو يٜمٍمهؿ أو يٖمٗمر هلؿ, سمؾ هذا وُم٤م يِمٌٝمف ُمـ اًمٌدع اعمحدصم٦م, اًمتل مل يًتحٌٝم٤م 

ويمؾ سمدقم٦م , اعمًٚمٛملم أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, ومٚمٞم٧ًم واضم٦ًٌم وٓ ُمًتح٦ًٌم سم٤مشمٗم٤مق أئٛم٦م
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ًمٞم٧ًم واضم٦ًٌم وٓ ُمًتح٦ًٌم ومٝمل سمدقم٦م ؾمٞمئ٦م وهل والًم٦م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم, وُمـ ىم٤مل ذم 

٤م ُمًتح٦ٌم, وم٠مُم٤م ُم٤م ًمٞمس سمٕمض اًمٌدع: إّن٤م سمدقم٦م طمًٜم٦م, وم٢مٟمام ذًمؽ إذا ىم٤مم دًمٞمؾ ذقمل أّن  

سمٛمًتح٥م وٓ واضم٥م, ومال ي٘مقل أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم: إّن٤م ُمـ احلًٜم٤مت اًمتل يت٘مرب هب٤م 

اهلل, وُمـ شم٘مرب إمم اهلل سمام ًمٞمس ُمـ احلًٜم٤مت اح٠مُمقر هب٤م أُمر إجي٤مب وٓ اؾمتح٤ٌمب, إمم 

ظمط  :ومٝمق و٤مل ُمتٌع ًمٚمِمٞمٓم٤من, وؾمٌٞمٚمف ُمـ ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من, يمام ىم٤مل قمٌداًمٚمف سمـ ُمًٕمقد

هذا »ظمٓم٤م, وظمط ظمٓمقـًم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف, صمؿ ىم٤مل:  ♀ًمٜم٤م رؾمقل اهلل 

 چ چ چ ژصمؿ ىمرأ: ش ٤من يدقمق إًمٞمفؾمٌٞمؾ اهلل, وهذه ؾمٌؾ, قمغم يمؾ ؾمٌٞمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم

ومٝمذا أصؾ 4 [054إنٕم٤مم: ]ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

يتٌٕمف, وٓ خي٤مًمػ اًمًٜم٦م اعمٕمٚمقُم٦م, وؾمٌٞمؾ  ضم٤مُمع, جي٥م قمغم يمؾ ُمـ آُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف أنْ 

اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر, واًمذيـ اشمٌٕمقهؿ سم٢مطم٤ًمن سم٤مشم٤ٌمع ُمـ ظم٤مًمػ 

اًمًٜم٦م واإلمج٤مع اًم٘مديؿ, ٓؾمٞمام وًمٞمس ُمٕمف ذم سمدقمتف إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وٓ جمتٝمد 

زاع, ومال يٜمخرم ع واًمٜم  يٕمتٛمد قمغم ىمقًمف ذم اًمديـ, وٓ ُمـ يٕمتؼم ىمقًمف ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤م

وم٘متف.  اإلمج٤مع سمٛمخ٤مًمٗمتف, وٓ يتقىمػ اإلمج٤مع قمغم ُمقا

شمرة   وًمق ىمدر أنف ٟم٤مزع ذم ذًمؽ قم٤ممل جمتٝمد ًمٙم٤من خمّمقًُم٤م سمام قمٚمٞمف اًمًٜم٦م اعمتقا

وسم٤مشمٗم٤مق إئٛم٦م ىمٌٚمف, ومٙمٞمػ إذا يم٤من اعمٜم٤مزع ًمٞمس ُمـ اعمجتٝمديـ, وٓ ُمٕمف دًمٞمؾ ذقمل, 

سمال قمٚمؿ, وجي٤مدل ذم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ وٓ هًدى وٓ يمت٤مب ام اشمٌع ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اًمديـ وإٟم  

٤ًٌم وٓ ُمًتح٤ٌم ♀ٌلُمٜمػم, سمؾ إن اًمٜم    4ُمع يمقٟمف مل ينمع هذا ومٚمٞمس هق واضم

ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم  ف ىمد طمرم ذًمؽ, وطمرم ُم٤م يٗميض إًمٞمف, يمام طمرم ات٤مذوم٢مٟم  

 .(054-051/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................................. ...ـها.ُم٤ًمضمد.

ذم هذه إنقاع ُمـ  فيذيمروٟمقمغم اؾمتدٓهلؿ ومٞمام -  وأُم٤م اجلقاب اًمث٤مين: :قلت 

اًمنمك ُمٜم٤مومع وُمّم٤مًمح, وحيتجقن قمٚمٞمٝم٤م سمحج٩م ُمـ ضمٝم٦م اًمرأي, أو اًمذوق, أو ُمـ ضمٝم٦م 

 :جلٛمٚم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ةٍمومقا اًمٕم٤ٌمدوم -اًمت٘مٚمٞمد واعمٜم٤مُم٤مت

 .خم٤مـم٦ٌم إُمقات هل١مٓء اًمداقملم ُمٜمٝم٤مف طمّمٚم٧م وىم٤مئع أن   ُمٜمٝم٤م: 
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فمٜم٤ًّم ُمٜمٝمؿ أن  هذا سم٥ًٌم دقم٤مء  اعمٜم٤مومع قمٜمد دقم٤مء ه١مٓء سمٕمضوطمّمقل  وُمٜمٝم٤م: 

 .وهق ُمـ سم٤مب اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ,أوَلؽ اعمخٚمقىملم

وُمٜمٝم٤م: شمالقم٥م اًمِمٞم٤مـملم هبؿ طم٤مًم٦م ذيمٝمؿ سم٤مهلل ُمـ ؿمؼ اًم٘مؼم وظمروضمٝمؿ إًمٞمٝمؿ  

ؿ ُمـ ي دقمقّنؿ وهؿ ؿمٞم٤مـملم وهمػمه٤م ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚم٧م يمثػم ُمـ فمٜم٤ًّم ُمٜمٝمؿ أّن 

 اًمٜم٤مس ينميمقن سم٤مهلل. 

ف ىم٤مل: ىمؼم ُمٕمروف ىمٞمؾ: ىمد ٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ أن   وم٢منْ  :♫ؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل  

يدقمق قمٜمد ىمؼمه, وذيمر  ف أوص اسمـ أظمٞمف أنْ اًمؽمي٤مق اعمجرب, وروي قمـ ُمٕمروف أن  

سمٕمض ه١مٓء اعمٝمجقريـ يم٤من جيلء إمم  أبققمكم اخلرىمل ذم ىمّمص ُمـ هجرة أمحد: أن  

ؿ وٟم٘مؾ قمـ مج٤مقم٤مت سم٠مّن  , قمٜمد ىمؼم أمحد ويتقظمك اًمدقم٤مء قمٜمده, وأفمٜمف ذيمر ذًمؽ اعمروزي

دقمقا قمٜمد ىمٌقر مج٤مقم٤مت ُمـ إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وهمػمهؿ, وم٤مؾمتجٞم٥م هلؿ 

ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م,  ٤مس, وىمد ذيمر اعمت٠مظمرون اعمّمٜمٗمقن ذماًمدقم٤مء, وقمغم هذا قمٛمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم  

ُمـ صغم قمٚمٞمف ؾمٌٕملم  ف يدقمق قمٜمده, وذيمر سمٕمْمٝمؿ أن  وم٢مٟم   4♀إذا زار ىمؼم اًمٜمٌل

ءة قمغم اًم٘مؼم  ُمرة قمٜمد ىمؼمه ودقم٤م اؾمتجٞم٥م ًمف, وذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمج٦م ُمـ جيقز اًم٘مرا

ءة قمٜمده٤م يمٖمػمه٤م, وىمد رأى أّن   ٤م سم٘مٕم٦م جيقز اًمًالم واًمذيمر واًمدقم٤مء قمٜمده٤م, ومج٤مزت اًم٘مرا

ُمٜم٤مُم٤مت ذم اًمدقم٤مء قمٜمد ىمؼم سمٕمض إؿمٞم٤مخ, وضمرب أىمقام اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء قمٜمد سمٕمْمٝمؿ 

وىمد أدريمٜم٤م ذم أزُم٤مُمٜم٤م  ىمٌقر ُمٕمرووم٦م, يم٘مؼم اًمِمٞمخ أِب اًمٗمرج اًمِمػمازي اعم٘مدد وهمػمه.

قم٤مء قمٜمده٤م, ُمـ يم٤من يتحرى اًمد   ٤مس قمٚماًم وقمٛماًل وُم٤م ىم٤مرهب٤م ُمـ ذي اًمٗمْمؾ قمٜمد اًمٜم  

٤مس يمراُم٤مت, قًم٤م ذم اًمٕمٚمؿ, وومٞمٝمؿ ُمـ ًمف قمٜمد اًمٜم  واًمٕمٙمقف قمٚمٞمٝم٤م, وومٞمٝمؿ ُمـ يم٤من سم٤مر

ام ذيمرت هذا اًم١ًمال ُمع سمٕمده قمـ ـمريؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ4 وإٟم  , ومٙمٞمػ خي٤مًمػ ه١مٓء

ف هم٤مي٦م ُم٤م يتٛمًؽ سمف اًم٘مٌقريقن, ىمٚمٜم٤م: اًمذي ذيمرٟم٤م يمراهتف مل يٜم٘مؾ ذم اؾمتح٤ٌمسمف ومٞمام ٕن  

طمٞم٨م ♀رؾمقل اهلل قمٚمٛمٜم٤مه رء صم٤مسم٧م قمـ اًم٘مرون اًمثالصم٦م, اًمتل أثٜمك قمٚمٞمٝم٤م
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شظمػم أُمتل اًم٘مرن اًمذي سمٕمث٧م ومٞمف, صمؿ اًمذيـ يٚمقّنؿ, صمؿ اًمذيـ يٚمقّنؿ»ىم٤مل: 
(0)
ُمع ؿمدة , 

اعم٘مت٣م قمٜمدهؿ ًمذًمؽ ًمق يم٤من ومٞمف ومْمٞمٚم٦م, ومٕمدم أُمرهؿ وومٕمٚمٝمؿ ًمذًمؽ ُمع ىمقة اعم٘مت٣م ًمق 

 وأُم٤م ُمـ سمٕمد ه١مٓء وم٠ميمثر ُم٤م يٗمرض أن  , ٓ ومْمؾ ومٞمف يم٤من ومٞمف ومْمؾ يقضم٥م اًم٘مٓمع سم٠من  

٦م اظمتٚمٗم٧م, ومّم٤مر يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمّمدي٘ملم إمم ومٕمؾ ذًمؽ, وص٤مر سمٕمْمٝمؿ إمم إُم

  4اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ

 ًمقضمٝملم:ي٘م٤مل: اضمتٛمٕم٧م إُم٦م قمغم اؾمتح٤ًمن ذًمؽ  ف ٓ يٛمٙمـ أنْ وم٢مٟم   

  ذًمؽ وأنٙمره ىمدياًم وطمديًث٤م. هَ رِ يمثػًما ُمـ إُم٦م يمَ  أن   أطمدمه٤م:  

شمتٗمؼ إُم٦م قمغم اؾمتح٤ًمن ومٕمؾ, ًمق يم٤من طمًٜم٤ًم ًمٗمٕمٚمف  ف ُمـ اعمٛمتٜمع أنْ أن   اًمث٤مين:  

وم٢من هذا ُمـ سم٤مب شمٜم٤مىمض اإلمج٤مقم٤مت, وهل ٓ شمتٜم٤مىمض, وإذا  4اعمت٘مدُمقن, ومل يٗمٕمٚمقه

اظمتٚمػ ومٞمف اعمت٠مظمرون وم٤مًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٝمؿ هق اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع اعمت٘مدُملم ٟمًّم٤م 

وٓ قم٤ممل ُمتٌع, سمؾ ومٙمٞمػ وهذا واحلٛمد هلل مل يٜم٘مؾ هذا قمـ إُم٤مم ُمٕمروف, 4 واؾمتٜم٤ٌمـًم٤م

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىمد يٙمقن ص٤مطمٌف ىم٤مًمف أو ... اعمٜم٘مقل ذم ذًمؽ, إُم٤م أن يٙمقن يمذسًم٤م قمغم ص٤مطمٌف, 

ومٕمٚمف سم٤مضمتٝم٤مد خيٓمئ ومٞمف ويّمٞم٥م, أو ىم٤مًمف سم٘مٞمقد وذوط يمثػمة قمغم وضمف ٓ حمذور ومٞمف, 

ح٤م أذن ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر سمٕمد اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م, ♀اًمٜمٌل ٘مؾ قمٜمف يمام أن  ومحرف اًمٜم  

ٚمقن أن ذًمؽ هق اًمزي٤مرة اًمتل يٗمٕمٚمقّن٤م ُمـ طمجٝم٤م ًمٚمّمالة قمٜمده٤م, وآؾمتٖم٤مصم٦م ومٝمؿ اعمٌٓم

هب٤م, صمؿ ؾم٤مئر هذه احلج٩م دائر سملم ٟم٘مؾ ٓ جيقز إصم٤ٌمت اًمنمع سمف, أو ىمٞم٤مس ٓ جيقر 

اًمرؾمقل مل ينمقمٝم٤م, وشمريمف هل٤م ُمع ىمٞم٤مم اعم٘متيض  اؾمتح٤ٌمب اًمٕم٤ٌمدات سمٛمثٚمف, ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من  

 ًمٚمٗمٕمؾ سمٛمٜمزًم٦م ومٕمٚمف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ 8545رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)4551رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

( ُمـ طمدي٨م قمٌداًمٚمف سمـ 8544رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)4550رىمؿ:, وأظمرضمف اًمٌخ٤مري)◙طمّملم

 .◙ُمًٕمقد
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شمث٧ٌم اًمٕم٤ٌمدات سمٛمثؾ هذه احلٙم٤مي٤مت واعم٘م٤ميٞمس ُمـ همػم ٟم٘مؾ قمـ أبٜم٤مء  اموإٟم   

تٌع قمٜمد قمٚمامء اإلؾمالم ذم إصم٤ٌمت إطمٙم٤مم هق يمت٤مب اهلل ام اعمُ اًمٜمّم٤مرى وأُمث٤مهلؿ, وإٟم  

ً  ♀وؾمٜم٦م رؾمقًمف ٤مسم٘ملم أو إوًملم, وٓ جيقز إصم٤ٌمت طمٙمؿ ذقمل , وؾمٌٞمؾ اًم

واجلقاب قمٜمٝم٤م ُمـ وضمٝملم جمٛمؾ  .٤م اؾمتٜم٤ٌمـًم٤م سمح٤ملسمدون هذه إصقل اًمثالصم٦م, ٟمّمًّ 

ّم٤مرى قمٜمدهؿ ُمـ احلٙم٤مي٤مت اًمٞمٝمقد واًمٜم   وم٢من   4٘مضوم٤مًمٜم   أُم٤م اعمجٛمؾ:وُمٗمّمؾ:

ٛمط يمثػم, سمؾ اعمنميمقن اًمذيـ سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل واًم٘مٞم٤مؾم٤مت ُمـ هذا اًمٜم  

ومٞمًتج٤مب هلؿ أطمٞم٤مًٟم٤م, يمام ىمد يًتج٤مب هل١مٓء  4يم٤مٟمقا يدقمقن قمٜمد أوصم٤مّنؿ ♀

 وم٢من يم٤من هذا وطمده دًمٞماًل قمغم أنْ 4 ذا قمٜمد اًمٜمّم٤مرى ُمـ هذا ـم٤مئٗم٦مأطمٞم٤مًٟم٤م وذم وىمتٜم٤م ه

ؽ دمد يمثػًما ُمـ ه١مٓء صمؿ إٟم  , ُمتٜم٤مىمض ًمٞمؾ وذًمؽ يمٗمرٌ يرى ذًمؽ وحيٌف ومٚمٞمٓمرد اًمد  

ـ   ـ   اًمذيـ يًتٖمٞمثقن قمٜمد ىمؼم أو همػمه يمؾ ُمٜمٝمؿ ىمد اتذ وصمٜم٤ًم وأطمًـ اًمٔم  سمف وأؾم٤مء اًمٔم

ح٤مل ـ اعمُ ًتج٤مب قمٜمده, وٓ يًتج٤مب قمٜمد همػمه, ومٛمِ يُ  فُ ٜمَ وصمَ  سمآظمر, ويمؾ ُمٜمٝمؿ يزقمؿ أن  

وم٘م٦م سمٕمْمٝمؿ دون سمٕمض حتٙمؿ وشمرضمع سمال ُمرضمح, واًمتديـ سمديٜمٝمؿ  إص٤مسمتٝمؿ مجٞمًٕم٤م وُمقا

ام يٙمقن شم٠مثرهؿ ومٞمام يزقمٛمقن سم٘مدر إىم٤ٌمهلؿ قمغم أيمثر ه١مٓء إٟم   وم٢من  4 مجٞمًٕم٤م مجع سملم إوداد

وم٘متٝمؿ مجٞمًٕم٤م ومٞمام ي ومٝمؿ قمـ همػمه, وُمقا ٠مثػم ثٌتقٟمف دون ُم٤م يٜمٗمقٟمف سمْمٕمػ اًمت  وصمٜمٝمؿ واٟمٍما

ًمٔمـ سم٤مإلضم٤مسم٦م قمٜمد هذا, وهذا مل يٙمـ شم٠مثره ُمثؾ شم٠مثر ااًمقاطمد إذا أطمًـ  وم٢من   4قمغم زقمٛمٝمؿ

 ف ُمـ ظمّم٤مئص إوصم٤من.ُمـ طمًـ اًمٔمـ سمقاطمد دون آظمر, وهذا يمٚم  

صمؿ ىمد اؾمتجٞم٥م ًمٌٚمٕمؿ سمـ سم٤مقمقراء ذم ىمقم ُمقؾمك اعم١مُمٜملم, وؾمٚمٌف اهلل اإليامن,  

  قن ىمد يًتً٘مقن ومٞمً٘مقن, ويًتٜمٍمون ومٞمٜمٍمون.واعمنميم

ُمدار هذه اًمِمٌٝم٦م قمغم أصٚملم: ُمٜم٘مقل وهق ُم٤م حيٙمك  وأُم٤م اجلقاب اعمٗمّمؾ ومٜم٘مقل:

ُمـ ٟم٘مؾ هذا اًمدقم٤مء قمـ سمٕمض إقمٞم٤من, وُمٕم٘مقل وهق ُم٤م يٕمت٘مد ُمـ ُمٜمٗمٕمتف سم٤مًمتج٤مرب 

 وإىمٞم٦ًم.

ـ وًمٞمس سمحج٦م, سمؾ ىمد ذيمرٟم٤م اًمٜم٘مؾ قمٛم   أو همٚمطٌ  وم٢مُم٤م يمذٌب  4٘مؾ ذم ذًمؽ٤م اًمٜم  وم٠مُم   

 ي٘متدى سمف سمخالف ذًمؽ.
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ه١مٓء اًمذيـ يتحرون  وم٢من   4وأُم٤م اعمٕم٘مقل ومٜم٘مقل قم٤مُم٦م اعمذيمقر ُمـ اعمٜم٤مومع يمذب 

اًمدقم٤مء قمٜمد اًم٘مٌقر وأُمث٤مهلؿ إٟمام يًتج٤مب هلؿ ذم اًمٜم٤مدر, ويدقمق اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٤م ؿم٤مء اهلل 

ػم ُمٜمٝمؿ ومٞمًتج٤مب ًمٚمقاطمد سمٕمد ُمـ دقمقات ومٞمًتج٤مب ًمف ذم واطمدة, ويدقمق ظمٚمؼ يمث

وأجـ هذا ُمـ اًمذيـ يتحرون اًمدقم٤مء ذم أوىم٤مت إؾمح٤مر, ويدقمقن اهلل ذم 4 اًمقاطمد

وم٢من ه١مٓء إذا اسمتٝمٚمقا اسمتٝم٤مًٓ ُمـ ضمٜمس  4ؾمجقدهؿ, وأدسم٤مر صٚمقاهتؿ, وذم سمٞمقت اهلل

آسمتٝم٤مل اًمذي يٗمٕمٚمف  اًم٘مٌقريلم مل شمٙمد شمً٘مط هلؿ دقمقة إٓ ح٤مٟمع, سمؾ اًمقاىمع أن  

٘مٌقريقن إذا ومٕمٚمف اعمخٚمّمقن مل يرد اعمخٚمّمقن إٓ ٟم٤مدًرا, ومل يًتج٥م ًمٚم٘مٌقريلم إٓ اًم

ُم٤م ُمـ قمٌد يدقمق اهلل سمدقمقة ًمٞمس ومٞمٝم٤م : »♀واعمخٚمّمقن يمام ىم٤مل اًمٜمٌل, ٟم٤مدًرا

إصمؿ وٓ ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ إٓ أقمٓم٤مه اهلل هب٤م إطمدى ظمّم٤مل صمالث: إُم٤م أن يٕمجؾ اهلل ًمف دقمقشمف, أو 

: ش و يٍمف قمٜمف ُمـ اًمنم ُمثٚمٝم٤ميدظمر ًمف ُمـ اخلػم ُمثٚمٝم٤م, أ ؟ شي٤م رؾمقل اهلل, إذا ٟمٙمثر»ىم٤مًمقا

ًمقن سمخػمشاهلل أيمثر»ىم٤مل:  , ومٝمؿ ذم دقم٤مئٝمؿ ٓ يزا
(0)
. 

أطمدهؿ يْمٕمػ شمقطمٞمده,  وم٢من   4ؿ إذا اؾمتجٞم٥م هلؿ ٟم٤مدًراوم٢مّن   4وأُم٤م اًم٘مٌقريقن 

وي٘مؾ ٟمّمٞمٌف ُمـ رسمف, وٓ جيد ذم ىمٚمٌف ُمـ ذوق ـمٕمؿ اإليامن وطمالوشمف ُم٤م يم٤من جيده 

يٕمٗمق اهلل قمٜمٝمؿ  اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن, وًمٕمٚمف ٓ يٙم٤مد ي٤ٌمرك ًمف ذم طم٤مضمتف, مهللا إٓ أنْ 

اعمجتٝمد إذا أظمٓم٠م أث٤مسمف اهلل قمغم اضمتٝم٤مده, وهمٗمر ًمف  وم٢من   4ذًمؽ سمدقم٦م ًمٕمدم قمٚمٛمٝمؿ سم٠من  

 ظمٓم٠مه.

هل٤م شم٠مثػًما ذم اًمٕم٤ممل وهل حمرُم٦م ذم اًمنمع, يم٤مًمتٛمرجي٤مت  ٔمـ أن  ومجٞمع إُمقر اًمتل يُ  

قضمٝم٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م, يم٤مًمٕملم واًمدقم٤مء اعمحرم واًمرىمل اعمحرُم٦م, واًمتٛمرجي٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م, واًمت  

 وم٢من   4ك ذم ٟمٗمس ذًمؽ اعمٓمٚمقبُميهت٤م أيمثر ُمـ ُمٜمٗمٕمتٝم٤م طمت   وم٢من   4اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 810/صـ:01)اعمّمٜمػ(, واسمـ أِب ؿمٞم٦ٌم ذم00044رىمؿ:أظمرضمف أمحد) :صخٝح (0)

 (.308رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد, وصححف اًمقادقمل ذم◙أِب ؾمٕمٞمد اخلدريقمـ وهمػمهؿ 
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٤ًٌم إٓ أُمقر دٟمٞمقي٦م, وم٘مؾ  هذه إ سمًٌٌٝم٤م أُمر دٟمٞمقي  حيّمؾ ٕطمدٍ  أنْ  ُمقر ٓ يٓمٚم٥م هب٤م هم٤مًم

 دع أظمرة. .ٟمٞم٤م قم٤مىم٦ٌم ظمٌٞمث٦مإٓ يم٤مٟم٧م قم٤مىمٌتف ومٞمف ذم اًمدّ 

ٙمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم   ُمـ أهؾ هذه إؾم٤ٌمب أوٕم٤مف أوٕم٤مف اعمٜمجح, صمؿ إن   ٗمؼواعمخ 

حيّمؾ اًمٖمرض هب٤م إٓ ٟم٤مدًرا, وإذا  واًمير ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ, ومٝمل ذم ٟمٗمًٝم٤م ُمية ٓ يٙم٤مد

 طمّمؾ وميره أيمثر ُمـ ُمٜمٗمٕمتف.

وإؾم٤ٌمب اعمنموقم٦م ذم طمّمقل هذه اعمٓم٤مًم٥م اعم٤ٌمطم٦م أو اعمًتح٦ٌم ؾمقاء يم٤مٟم٧م  

صم٦م, أو يم٤مٟم٧م ديٜمٞم٦م يم٤مًمتقيمؾ قمغم اهلل, واًمث٘م٦م سمف, ويمدقم٤مء اهلل  ـمٌٞمٕمٞم٦م يم٤مًمتج٤مرة واحلرا

ًمتل ومْمٚمٝم٤م اهلل ورؾمقًمف سم٤مًمٙمٚمامت ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمقضمف اعمنموع ذم إُمٙمٜم٦م وإزُمٜم٦م ا

, يم٤مًمّمدىم٦م وومٕمؾ اعمٕمروف حيّمؾ هب٤م اخلػم ♀اح٠مثقرة قمـ إُم٤مم اعمت٘ملم

وُم٤م حيّمؾ ُمـ ضر سمٗمٕمؾ ُمنموع, أو شمرك همػم ُمنموع م٤م ّنك , اعمحض أو اًمٖم٤مًم٥م

 قمٜمف, وم٢من ذًمؽ اًمير ُمٙمثقر ذم ضم٤مٟم٥م ُم٤م حيّمؾ ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م.

ومٝمق أجًْم٤م ُمٕم٘مقل  4ت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤معقمٚمٞمف اًمٙم ف ىمد دل  وهذا إُمر يمام أن   

يم٤مة حيّمؾ هبام ظمػم اًمدٟمٞم٤م الة واًمز  اًمّم   وم٢من   4سم٤مًمتج٤مرب اعمِمٝمقرة, وإىمٞم٦ًم اًمّمحٞمح٦م

 وأظمرة, وجيٚم٤ٌمن يمؾ ظمػم ويدومٕم٤من يمؾ ذ.

ومٝمذا اًمٙمالم ذم سمٞم٤من أنف ٓ حيّمؾ سمتٚمؽ إؾم٤ٌمب اعمحرُم٦م ٓ ظمػم حمض وٓ  

 ل اًمٕم٤ممل وقم٘مؾ شمٞم٘مـ ذًمؽ ي٘مٞمٜم٤ًم ٓ ؿمؽ ومٞمف.هم٤مًم٥م, وُمـ يم٤من ًمف ظمؼمة سم٠مطمقا 

إؾم٤ٌمب اًمتل خيٚمؼ اهلل  وم٢من   ٠4مثػم أطمٞم٤مًٟم٤موإذا صم٧ٌم ذًمؽ ومٚمٞمس قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ؾم٥ٌم اًمت   

, ٤م أقمٞم٤مّن٤م ومال ري٥مهب٤م احلقادث ذم إرض واًمًامء ٓ حيّمٞمٝم٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م إٓ هق, أُم  

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, وهلذا ويمذًمؽ أنقاقمٝم٤م أجًْم٤م ٓ يْمٌٓمٝم٤م اعمخٚمقق ًمًٕم٦م ُمٚمٙمقت اهلل

ؿ ي٠مُمرون اخلٚمؼ سمام ومٞمف صالطمٝمؿ, ويٜمٝمقّنؿ قمام يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م إنٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أّن  

ذًمؽ  وم٢من   4ومٞمف وم٤ًمدهؿ, وٓ يِمٖمٚمقّنؿ سم٤مًمٙمالم ذم أؾم٤ٌمب اًمٙم٤مئٜم٤مت يمام شمٗمٕمؾ اعمتٗمٚمًٗم٦م

ُمثؾ ـمٌٞم٥م  ♀ٕم٥م, ىمٚمٞمؾ اًمٗم٤مئدة, أو ُمقضم٥م ًمٚمير, وُمثؾ اًمٜمٌل يمثػم اًمت  

غم ُمريض, ومرأى ُمروف ومٕمٚمٛمف وم٘م٤مل ًمف: اذب يمذا, واضمتٜم٥م يمذا, ومٗمٕمؾ ذًمؽ دظمؾ قم
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واعمتٗمٚمًػ يٓمقل ُمٕمف اًمٙمالم ذم ؾم٥ٌم ذًمؽ اعمرض , ومحّمؾ همروف ُمـ اًمِمٗم٤مء

ف وذم ُم٤م أوضمٌف, وًمق ىم٤مل ًمف ُمريض: ومام اًمذي يِمٗمٞمٜمل ُمٜمف, مل يٙمـ ًمف سمذًمؽ وصٗمتف, وذُم  

اًمٙمالم ذم سمٞم٤من شم٠مثػم سمٕمض هذه إؾم٤ٌمب ىمد يٙمقن ومٞمف ومتٜم٦م عمـ وٕمػ  قمٚمؿ شم٤مم قمغم أن  

قم٘مٚمف وديٜمف, سمحٞم٨م خيتٚمط قم٘مٚمف ومٞمتقًمف إذا مل يرزق ُمـ اًمٕمٚمؿ واإليامن ُم٤م يقضم٥م ًمف 

 اهلدى واًمٞم٘ملم.

ُم٤م ؾمقى اعمنموع ٓ ي١مصمر سمح٤مل, ومال ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف, أو  أن   يٕمٚمؿَ  ويٙمٗمل اًمٕم٤مىمؾ أنْ  

ثر ُمـ ٟمٗمٕمف, صمؿ ؾم٥ٌم ىمْم٤مء طم٤مضم٦م سمٕمض ه١مٓء اًمداقملم إدقمٞم٦م ر وميره أيمأث   ف وإنْ أن  

ًرا ًمق دقم٤م اهلل هب٤م ُمنمك قمٜمد وصمـ  اعمحرُم٦م أن   اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ ىمد يٙمقن ُمْمٓمًرا اوٓمرا

 ٓؾمتجٞم٥م ًمف, ًمّمدق شمقضمٝمف إمم اهلل.

وإن يم٤من حتري اًمدقم٤مء قمٜمد اًمقصمـ ذيًم٤م, وًمق اؾمتجٞم٥م ًمف قمغم يد اعمتقؾمؾ سمف ص٤مطم٥م  

٤مر إذا مل يٕمػ اهلل قمٜمف, يمام ًمق ف يٕم٤مىم٥م قمغم ذًمؽ وهيقي ذم اًمٜم  وم٢مٟم   4ؾمتٖم٤مصمتفاًم٘مؼم أو همػمه ٓ

 ـمٚم٥م ُمـ اهلل ُم٤م يٙمقن ومتٜم٦م ًمف, ويم٤من ذًمؽ ؾم٥ٌم ؿم٘م٤مئف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

إن اًمرضمؾ ًمٞم٠ًمخٜمل اعم٠ًمخ٦م وم٠مقمٓمٞمف إي٤مه٤م, ومٞمخرج هب٤م : »♀وىمد ىم٤مل 

: ي٤م رؾمقل اهلل, ومٚمؿ شمٕمٓمٞمٝمؿ؟ ىم٤مش يت٠مبٓمٝم٤م ٟم٤مًرا ي٠مبقن إٓ أن ي٠ًمخقين, وي٠مبك »ل: وم٘م٤مًمقا

شاهلل زم اًمٌخؾ
(0)
ومٙمؿ ُمـ قمٌد دقم٤م دقم٤مء همػم ُم٤ٌمح وم٘مْمٞم٧م طم٤مضمتف ذم ذًمؽ اًمدقم٤مء, 4 

ويم٤مٟم٧م ؾم٥ٌم هاليمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, شم٤مرة سم٠من ي٠ًمل ُم٤م ٓ شمّمٚمح ًمف ُم٠ًمختف, يمام ومٕمؾ 

 سمٚمٕم٤مم وصمٕمٚم٦ٌم يمخٚمؼ يمثػم دقمقا سم٠مؿمٞم٤مء ومحّمٚم٧م هلؿ ويم٤من ومٞمٝم٤م هاليمٝمؿ.

 ہ ہ ژشم٤مرة سم٠من ي٠ًمل قمغم اًمقضمف اًمذي ٓ حيٌف اهلل, يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  

, ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ٓ حي٥م اعمٕمتديـ ذم [ 55إقمراف: ]ژ ۓ ے ے  ھ ھھ ھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, 385رىمؿ:)يمِمػ إؾمت٤مر(, واًمٌزار يمام ذم00031رىمؿ:أظمرضمف أمحد) :صخٝح (0)

, وهق ذم ◙أِب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ( 4303رىمؿ:(, واسمـ طم٤ٌمن)5345رىمؿ:واًمٓمح٤موي)

 (.305رىمؿ:)اًمّمحٞمح اعمًٜمد
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م ٟم٤مضمقا اهلل ذم , صٗم٦م اًمدقم٤مء, وٓ ذم اعمًئقل وإن يم٤مٟم٧م طم٤مضمتٝمؿ ىمد شم٘م٣م, يم٠مىمقا

وأقمٓمقا ـمٚمٌتٝمؿ ومتٜم٦م وح٤م يِم٤مء دقمقاهتؿ سمٛمٜم٤مضم٤مة ومٞمٝم٤م ضمرأة قمغم اهلل, واقمتداء حلدوده, 

ً  , اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمؾ أؿمد ُمـ ذًمؽ حر واًمٓمٚمًامت واًمٕملم وهمػم ذًمؽ ُمـ أخ٧ًم شمرى اًم

اعم١مصمرات ذم اًمٕم٤ممل سم٢مذن اهلل ىمد ي٘ميض اهلل هب٤م يمثػًما ُمـ أهمراض اًمٜمٗمقس اًمنميرة, وُمع 

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژهذا وم٘مد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ

ف ٓ يٜمٗمع ذم أظمرة, وم٢مّنؿ ُمٕمؽمومقن سم٠من  4 [014 - 018اًمٌ٘مرة: ] ژ ۓ ے ے ھھ ھ

ام يتِمٌثقن سمٛمٜمٗمٕمتف ذم اًمدٟمٞم٤م, وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ص٤مطمٌف ظم٤مه ذم أظمرة, وإٟم   وأن  

.يمذًمؽ أنقاع ُمـ اًمداقملم واًم٤ًمئٚملم [018اًمٌ٘مرة: ]ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈژ

اًمٖمرض, ويقرصمٝمؿ ضًرا أقمٔمؿ ُمٜمف, وىمد ىمد يٙمقن يدقمقن دقم٤مء حمرًُم٤م هلؿ ُمٕمف ذًمؽ 

 يٙمقن اًمدقم٤مء ُمٙمروًه٤م ويًتج٤مب ًمف أجًْم٤م.

صمؿ هذا اًمتحريؿ واًمٙمراه٦م ىمد يٕمٚمٛمف اًمداقمل, وىمد ٓ يٕمٚمٛمف قمغم وضمف ٓ يٕمذر  

 ومٞمف, ًمت٘مّمػمه ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ, أو شمريمف ًمٚمحؼ, وىمد ٓ يٕمٚمٛمف قمغم وضمف يٕمذر ومٞمف سم٠منْ 

يٙمقن ومٞمف جمتٝمًدا أو ُم٘مٚمًدا يم٤معم٘مٚمد, أو اعمجتٝمد اًمٚمذان يٕمذران ذم ؾم٤مئر إقمامل, وهمػم 

اعمٕمذور ىمد يتج٤موز اهلل قمٜمف ذم ذًمؽ اًمدقم٤مء ًمٙمثرة طمًٜم٤مشمف ُمـ صدق ىمّمده أو عمحض 

 رمح٦م اهلل سمف, أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب.

ًم٦م ؾم٤مئر أنقاع ُم٤م ي٘مع ُمـ اًمدقم٤مء اعمِمتٛمؾ قمغم يمراه٦م ذقمٞم٦م سمٛمٜمز أن   وم٤محل٤مصؾ: 

اًمٕم٤ٌمدة اعمِمتٛمٚم٦م قمغم وصػ ُمٙمروه ىمد شمٖمٗمر شمٚمؽ اًمٙمراه٦م  اًمٕم٤ٌمدات, وىمد قمٚمؿ أن  

ذًمؽ  يٕمٚمؿ أن   صمؿ ذًمؽ ٓ يٛمٜمع أنْ , ًمّم٤مطمٌٝم٤م ٓضمتٝم٤مده أو شم٘مٚمٞمده أو طمًٜم٤مشمف أو همػم ذًمؽ

 ُمٙمروه يٜمٝمك قمٜمف, وإن يم٤من هذا اًمٗم٤مقمؾ اعمٕملم ىمد زال ُمقضم٥م اًمٙمراه٦م ذم طم٘مف.

سمٕمض إقمٞم٤من ُمـ اًمّم٤محللم  وم٢مّنؿ يٌٚمٖمٝمؿ أن   ٤4مسثػم ُمـ اًمٜم  وُمـ هٜم٤م يٖمٚمط يم 

قمٌدوا قم٤ٌمدة, أو دقمقا دقم٤مء وضمدوا أثر شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة وذًمؽ اًمدقم٤مء, ومٞمجٕمٚمقن ذًمؽ دًمٞمال 

, قمغم اؾمتح٤ًمن شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمدة واًمدقم٤مء, وجيٕمٚمقن ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ؾمٜم٦م يم٠منف ىمد ومٕمٚمف ٟمٌل
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ام يم٤من أثره سمّمدق ىم٤مم سم٘مٚم٥م إٟم  وهذا همٚمط ح٤م ذيمرٟم٤مه ظمّمقًص٤م, إذا يم٤من ذًمؽ اًمٕمٛمؾ 

ٕنف ًمٞمس اًمٕمٛمؾ  4وم٤مقمٚمف طملم اًمٗمٕمؾ, صمؿ شمٗمٕمٚمف إت٤ٌمع صقرة ٓ صدىًم٤م, ومٞميسمقن سمف

ُمنموقًم٤م ومال يٙمقن هلؿ اًمثقاب اعمتٌٕملم وٓ ىم٤مم هبؿ صدق ذًمؽ اًمٗم٤مقمؾ اًمذي ًمٕمٚمف 

 .. .... .... .................... ـها.سمّمدق اًمٓمٚم٥م وصح٦م اًم٘مّمد يٙمٗمر قمـ اًمٗم٤مقمؾ. 

ط اعمًت٘مٞمؿ....................... ................. ..  .(455-450)صـ: إىمتْم٤مء اًمٍما

إوصم٤من حيّمؾ قمٜمده٤م ُمـ اًمِمٞم٤مـملم وظمٓم٤مهبؿ  : وٓ ري٥م أن  ♫ىم٤مل و 

وشمٍمومٝمؿ ُم٤م هق ُمـ أؾم٤ٌمب والل سمٜمل آدم, وضمٕمؾ اًم٘مٌقر أوصم٤مًٟم٤م هق أول اًمنمك, وهلذا 

ه, وشمٍمف قمجٞم٥م حيّمؾ قمٜمد اًم٘مٌقر ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ُمـ ظمٓم٤م ب يًٛمٕمف, وؿمخص يرا

ـ   يرى اًم٘مؼم ىمد اٟمِمؼ  ف ُمـ اعمٞم٧م, وىمد يٙمقن ُمـ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم, ُمثؾ أنْ أن   ُم٤م ئم

ام هق وهذا يرى قمٜمد ىمٌقر إنٌٞم٤مء وهمػمهؿ, وإٟم  , وظمرج ُمٜمف اعمٞم٧م, ويمٚمٛمف وقم٤مٟم٘مف

ف اًمٜمٌل ومالن, أو اًمِمٞمخ اًمِمٞمٓم٤من يتّمقر سمّمقر اإلٟمس, ويدقمل أطمدهؿ أن   وم٢من   4ؿمٞمٓم٤من

 .(052/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى.......................ـها.ومالن, ويٙمقن يم٤مذسًم٤م ذم ذًمؽ. 

: ومتتّمقر اًمِمٞم٤مـملم ذم صقرة ذًمؽ اعمًتٖم٤مث سمف, وت٤مـمٌٝمؿ سم٠مؿمٞم٤مء ♫وىم٤مل 

أن  قمغم ؾمٌٞمؾ اعمٙم٤مؿمٗم٦م, يمام ت٤مـم٥م اًمِمٞم٤مـملم اًمٙمٝم٤من وسمٕمض ذًمؽ صدق, ًمٙمـ ٓ سمد  

وىمد شم٘ميض اًمِمٞم٤مـملم , ُم٤م هق يمذب, سمؾ اًمٙمذب أهمٚم٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمّمدقيٙمقن ذم ذًمؽ 

ـّ  اًمِمٞمخ هق اًمذي  أطمدهؿ أن   سمٕمض طم٤مضم٤مهتؿ, وشمدومع قمٜمٝمؿ سمٕمض ُم٤م يٙمرهقٟمف, ومٞمٔم

ومٕمؾ  -قمغم صقرشمف-اهلل شمٕم٤ممم صقر ُمٚمًٙم٤م  ضم٤مء ُمـ اًمٖمٞم٥م طمتك ومٕمؾ ذًمؽ, أو ئمـ أن  

اًمِمٞمٓم٤من تثؾ قمغم صقرشمف, ام هق ذًمؽ, وي٘مقل أطمدهؿ: هذا ه اًمِمٞمخ وطم٤مًمف, وإٟم  

ًمٞمْمؾ اعمنمك سمف اعمًتٖمٞم٨م سمف يمام شمدظمؾ اًمِمٞم٤مـملم ذم إصٜم٤مم وشمٙمٚمؿ قم٤مسمدهي٤م, وشم٘ميض 

سمٕمض طمقائجٝمؿ يمام يم٤من ذًمؽ ذم أصٜم٤مم ُمنميمل اًمٕمرب, وهق اًمٞمقم ُمقضمقد ذم 

 .اعمنميملم ُمـ اًمؽمك واهلٜمد وهمػمهؿ

م اؾمتٖم٤مصمقا ِب وسمٖمػمي ذم   طم٤مل همٞمٌتٜم٤م قمٜمٝمؿ وأقمرف ُمـ ذًمؽ وىم٤مئع يمثػمًة ذم أىمقا

ومرأوين, أو ذاك أظمر اًمذي اؾمتٖم٤مصمقا سمف ىمد ضمئٜم٤م ذم اهلقاء ودومٕمٜم٤م قمٜمٝمؿ, وح٤م طمدصمقين 
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ام هق ؿمٞمٓم٤من شمّمقر سمّمقريت وصقرة همػمي ُمـ اًمِمٞمقخ ذًمؽ إٟم   سمذًمؽ سمٞمٜم٧م هلؿ أن  

ذًمؽ يمراُم٤مت ًمٚمِمٞمخ, ومت٘مقى قمزائٛمٝمؿ ذم آؾمتٖم٤مصم٦م  اًمذيـ اؾمتٖم٤مصمقا هبؿ, ًمٞمٔمٜمقا أن  

وهذا ُمـ أيمؼم إؾم٤ٌمب اًمتل هب٤م أذك اعمنميمقن وقمٌدة , اًمٖم٤مئٌلم واعمٞمتلمسم٤مًمِمٞمقخ 

 .. .إوصم٤من

وُمـ ه١مٓء ُمـ ي٠ميت إمم ىمؼم اًمِمٞمخ اًمذي ينمك سمف, ويًتٖمٞم٨م سمف, ومٞمٜمزل قمٚمٞمف ُمـ  

ام اهلقاء ـمٕم٤مم, أو ٟمٗم٘م٦م, أو ؾمالح, أو همػم ذًمؽ م٤م يٓمٚمٌف, ومٞمٔمـ ذًمؽ يمراُم٦ًم ًمِمٞمخف, وإٟم  

 .. .وهذا ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل قمٌدت هب٤م إوصم٤من ,لمذًمؽ يمٚمف ُمـ اًمِمٞم٤مـم

وىمد يٓمٚم٥م اًمِمٞمٓم٤من اعمتٛمثؾ ًمف ذم صقرة اإلٟم٤ًمن أن يًجد ًمف, أو أن يٗمٕمؾ سمف  

ي٘مرب هلؿ اعمٞمت٦م, وأيمثرهؿ ٓ يٕمرومقن  ي٠ميمؾ اعمٞمت٦م وينمب اخلٛمر, أو أنْ  اًمٗم٤مطمِم٦م, أو أنْ 

 ...ذًمؽ

٤مـملم ىمد محٚمتف, وشمذه٥م سمف إمم ُمٙم٦م ويمثػم ُمـ ه١مٓء يٓمػم ذم اهلقاء, وشمٙمقن اًمِمٞم 

وهمػمه٤م, ويٙمقن ُمع ذًمؽ زٟمديً٘م٤م جيحد اًمّمالة وهمػمه٤م م٤م ومرض اهلل ورؾمقًمف, 

ام ي٘مؽمن سمف أوَلؽ اًمِمٞم٤مـملم ح٤م ومٞمف ُمـ ويًتحؾ اعمح٤مرم اًمتل طمرُمٝم٤م اهلل ورؾمقًمف, وإٟم  

ك إذا آُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف وشم٤مب واًمتزم ـم٤مقم٦م اهلل اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من, طمت  

ورؾمقًمف وم٤مرىمتف شمٚمؽ اًمِمٞم٤مـملم, وذه٧ٌم شمٚمؽ إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُمـ اإلظم٤ٌمرات 

 واًمت٠مثػمات.

وأن٤م أقمرف ُمـ ه١مٓء قمدًدا يمثػًما سم٤مًمِم٤مم, وُمٍم, واحلج٤مز, واًمٞمٛمـ, وأُم٤م  

 ...اجلزيرة, واًمٕمراق, وظمراؾم٤من, واًمروم, ومٗمٞمٝم٤م ُمـ هذا اجلٜمس أيمثر م٤م سم٤مًمِم٤مم وهمػمه٤م

 ايؾٝطا١ْٝظٗٛص ٖشٙ املهاؽفات  

: وإٟمام فمٝمرت هذه إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمتل أؾم٤ٌمهب٤م اًمٙمٗمر ♫صمؿ ىم٤مل 

واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من سمح٥ًم فمٝمقر أؾم٤ٌمهب٤م, ومحٞم٨م ىمقي اإليامن واًمتقطمٞمد وٟمقر 

اًمٗمرىم٤من واإليامن, وفمٝمرت آصم٤مر اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م, وٕمٗم٧م هذه إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م, 
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واعمنميمقن  ...إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦موطمٞم٨م فمٝمر اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من ىمقي٧م هذه 

واًمٌدى وٟمحق ذًمؽ ُمـ قمٚمامء , واًمٓمقٟمٞم٦م, اًمذيـ مل يدظمٚمقا ذم اإلؾمالم, ُمثؾ اًمٌخِمٞم٦م

اعمنميملم وؿمٞمقظمٝمؿ, اًمذيـ يٙمقٟمقن ًمٚمٙمٗم٤مر ُمـ اًمؽمك واهلٜمد اجلقار وهمػمهؿ, شمٙمقن 

٘مك إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ومٞمٝمؿ أيمثر, ويّمٕمد أطمدهؿ ذم اهلقاء وحيدصمٝمؿ سم٠مُمقر هم٤مئ٦ٌم, ويٌ

اًمدف اًمذي يٖمٜمك هلؿ سمف يٛمٌم ذم اهلقاء وييب رأس أطمدهؿ إذا ظمرج قمـ ـمري٘مٝمؿ, 

وٓ يرون أطمًدا ييب ًمف, ويٓمقف اإلٟم٤مء اًمذي ينمسمقن ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ, وٓ يرون ُمـ 

ويٙمقن أطمدهؿ ذم ُمٙم٤من, ومٛمـ ٟمزل ُمٜمٝمؿ قمٜمده وٞمٗمف ـمٕم٤مًُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ وي٠متٞمٝمؿ , حيٛمٚمف

ف ُمـ شمٚمؽ اعمديٜم٦م اًم٘مري٦ٌم ُمٜمف, أو ُمـ همػمه٤م, وذًمؽ ُمـ اًمِمٞم٤مـملم شم٠متٞم, سم٤مًمقان خمتٚمٗم٦م

 شمنىمف وشم٠ميت سمف, وهذه إُمقر يمثػمة قمٜمد ُمـ يٙمقن ُمنميًم٤م...

 ٜٚعضف املؤَٔ إٔ ٖشٙ أحٛاٍ ؽٝطا١ْٝ ٜٚتبني ي٘ سيو بأَٛص ٜٚزفعٗا: 

وم٢مذا ىمرأه٤م شمٖمٞم٥م ذًمؽ اًمِمخص أوؾم٤مخ ذم  4ىمراءة آي٦م اًمٙمرد سمّمدق إول:

إرض, واطمتج٥م وًمق يم٤من رضماًل ص٤محل٤ًم, أو ُمٚمًٙم٤م أو ضمٜمًٞم٤م ُم١مُمٜم٤ًم مل شميه آي٦م اًمٙمرد, 

أن يًتٕملم سم٤مًمٕمقذ  اًمث٤مًم٨م: أن يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞم٤مـملم. اًمث٤مين: ام شمي اًمِمٞم٤مـملم.وإٟم  

أن  اخل٤مُمس: ًمٞمٌلم ًمف احل٤مل.يدقمق اًمرائل سمذًمؽ رسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  أنْ  اًمراسمع: اًمنمقمٞم٦م.

ي٘مقل ًمذًمؽ اًمِمخص: أأن٧م ومالن؟ وي٘مًؿ قمٚمٞمف سم٤مٕىم٤ًمم اعمٕمٔمٛم٦م, وي٘مرأ قمٚمٞمف ىمقارع 

 .......................  ـها..اًم٘مرآن إمم همػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل شمي اًمِمٞم٤مـملم

 .(453 -000-053/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..................... ... .................

 يف إٔ آٜات ايؾضى ْظيت يف ايهفاصايجايج١ ايؾب١ٗ 

فإن جاةل ننافق, بكون اآلية  :♫وخ حممد بن عبد الوهابقال الش -306

ىزلت يف الكفار, فقولوا له: هل قال أحد نن أهل العلم أوهلم وآخرهم: إن هذه 

هذا رة  وأيًضا فقولوا له: اآليات ال تعم نن عمل هبا نن ادُّلمني؟ نن قال هذا قبلك؟

ازلة يف الكفار, عذ نن عمل هبا ممن اشتدالهلم باآليات الن   فإن    عذ إمجا  ادُّلمني
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 . . .. .......................  .ـها تذكر اىتُّب إىل اإلشالم, أكثر نن أنْ 

 (.53 -52/صـ:01: )اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م............... ....... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل 

 :الرابع
 ٚفٝ٘: ٚغريٖا إمجاعات ايكبٛصٜني ْكض

يف دٛاط طًب ايؾفاع١  اإلمجاع املٓكٛض أٚالٖا:

 بعز َٛت٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ
يف دٛاط ؽز ايضحٌ إىل اإلمجاع املٓكٛض   ثاْٝٗا:

 ♀قرب ايٓيب

َتعًل بإٔ األ١َ اإلمجاع املٓكٛض  ثايجٗا:

 زتُع١ ع٢ً ايؾضى
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يف دٛاط طًب ايؾفاع١ بعز َٛت٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘  اإلمجاع املٓكٛض األٍٚ

   ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ

ىم٤مل داود سمـ اجلريز اًمٕمراىمل: وىمد أمجع احلٜم٤مسمٚم٦م وهمػمهؿ, قمغم ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م  

 .(881/صـ:08) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ...................ـها.ُمـ اًمرؾمقل سمٕمد ُمقشمف قمٜمد زي٤مرشمف.

 وهذا إمج٤مع سم٤مـمؾ ُمـ وضمقه: :قاٍ أبٛ ايعباؼ عزرٙ اهلل 

   ًٓ أو ُمـ ؾمٜم٦م  ُمـ يمت٤مب اهلل ًمف ُمـ ُمًتٜمدٍ  أي إمج٤مع ٓسمد   ف ُمـ اعمٕمٚمقم أن  أن   :أو

 يدل   لأو ظمٗم ٤م ضمكمإُم   إٓ وًمف دًمٞمٌؾ  وًمٞمس هٜم٤مك إمج٤مع صحٞمٌح  ♀رؾمقل اهلل

قمغم  وإدًم٦م شمدل   ٖمػم صحٞمحوموضمد  جمرد قمـ إدًم٦م ومٝمذا إمج٤مع إنْ  قمٚمٞمف أُم٤م إمج٤مع

سم٠مي  ؾمٌح٤مٟمف ٓيٕمٌد اهلل :أي اًم٘مٌقر ٓشمتخذ ُم٤ًمضمد ُمـ أن   ظمالف ُم٤م ادقم٤مه هذا اًمٕمراىمل

  ومٙمٞمػ سمٛمـ سف هل٤م سمٕمض اًمٕم٤ٌمدات قم٤ٌمدة قمٜمده٤م

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ   ِل  ▲ومَٕم ـْ اًمٜمٌ  ِذي َُم٤مَت وِمٞمِف:  ♀, قَم ىَم٤مَل ذِم َُمَرِوِف اًم 

ـَ اهلل اًمٞمَُٝمقدَ » ِجًدا ًَمَٕم ًْ ٌُقَر َأنٌِْٞم٤َمئِِٝمْؿ َُم َُذوا ىُم َبَْرُزوا  ,شَواًمٜم َّم٤مَرى, ات  َٕ َٓ َذًمَِؽ  ىَم٤مًَم٧ْم: َوًَمْق

ِجًدا ًْ ُه هَمػْمَ َأنف َأظْمَِمك َأْن ُيت َخَذ َُم  .(0)شىَمؼْمَ

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ وَ   ىَم٤مشَمَؾ اهلل اًمٞمَُٝمقَد, »ىَم٤مَل:  ♀, َأن  َرؾُمقَل اهلل ◙قَم

 ٌُ َُذوا ىُم ٤مضِمدَ ات  ًَ  ش.واًمٜمّم٤مرى»وذم رواي٦م:  ,شًمٕمـ اهلل»وذم رواي٦م: . (8)شقَر َأنٌِْٞم٤َمئِِٝمْؿ َُم

ـْ و  ٌ ٤مسٍ  قم ـِ قَم ٌِْداًمٚمف سْم : َح ٤م َٟمَزَل سمَِرؾُمقِل اهلل  ¶قَم٤مِئَِم٦َم َوقَم َٓ ىَم٤م

ـْ َوضْمِٝمِف, وَمَ٘م٤مَل  ♀ ٞمَّم٦ًم ًَمُف قَمغَم َوضْمِٝمِف, وَم٢ِمَذا اهْمَتؿ  هِب٤َم يَمَِمَٗمَٝم٤م قَم
ـَمِٗمَؼ َيْٓمَرُح ََخِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.583رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)0441رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)

 (.541رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)340رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (8)
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 اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ
٤مضِمدَ »َوُهَق يَمَذًمَِؽ:  ًَ َُذوا ىُمٌُقَر َأنٌِْٞم٤َمئِِٝمْؿ َُم رُ  شًَمْٕمٜم٦َُم اهلل قَمغَم اًمٞمَُٝمقِد َواًمٜم َّم٤مَرى, ات  َُم٤م  حُيَذ 

 .(0) َصٜمَُٕمقا 

: وذيمر أبق سمٙمر اإلُم٤مم إثرم وهمػمه, ُمـ أئٛم٦م ♫اًمرمحـ طمًـىم٤مل قمٌد  

اًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ, يمقن اًمّمالة وٟمحقه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات قمٜمد اًم٘مٌقر, وؾمٞمٚم٦م  احلٜم٤مسمٚم٦م أن  

وذريٕم٦م إمم شمٕمٔمٞمؿ أرسم٤مهب٤م, سمام مل ينمع ُمـ اًمٖمٚمق, واًمدقم٤مء وقم٤ٌمدهت٤م ُمع اهلل4 ومٙمٞمػ 

ذًمؽ جمٛمع  أو أن   ♀واحل٤مًم٦م هذه, ي٘م٤مل سمجقاز ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ اًمرؾمقل 

قمٚمٞمف, يمام زقمٛمف هذا اعمٗمؽمي اجل٤مهؾ سم٤مهلل شمٕم٤ممم, وُمٕمروم٦م طم٘مف وطمؼ رؾمٚمف ومٜمٕمقذ سم٤مهلل 

 .(880/صـ:08)اًمدرراًمًٜمٞم٦م ........................................ـها.ُمـ اخلذٓن.

وم٤مإلمج٤مع اًم٘مديؿ ُمٜمع هذه اًمّمقرة  4اًمٕمراىمل ًمإلمج٤مع اًم٘مديؿ خم٤مًمٗم٦م هذا :٤مصم٤مٟمٞمً  

4 وم٤مإلمج٤مع اًم٘مديؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمتل ادقم٤مه٤م هذا اعمدقمل ُمـ همػم طمج٦م وٓسمره٤من

أْن ي٘م٤مل  :♫ؿمٞمخ اإلؾمالمواًمت٤مسمٕملم هق احلج٦م وٓ ييه ظمالف ُمـ سمٕمده: ىم٤مل 

٤محِللم: ادع اهلل زم, أْو ادع ًمٜم٤م رسم ؽ, أْو اؾْم٤مل اهلل ًمٜم٤م,  ًمٚمٛمٞم ٧م أو اًمٖم٤مئ٥م ُمـ إنٌٞم٤مء واًمّم 

٤م ٓ يًؽمي٥م قم٤ممل أن ف همػم ضم٤مئز, وأن ف ُمـ ريؿ وهمػمه٤م, ومٝمذا أجًْم يمام شم٘مقل اًمٜم ّم٤مرى عم

٦م.  .(450-451/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى..... ـها.اًمٌدع اًم تل مل يٗمٕمٚمٝم٤م أطمد ُمـ ؾمٚمػ إُم 

 ؾمٚمػ إُم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم. إمج٤مع  ♫ومحٙمك 

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ  قم٤مه هذا اًمٕمراىمل وم٘مدإمج٤مع اعمت٠مظمريـ قمغم ظمالف ُم٤م اد   ٤م:صم٤مًمثً  

ا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وأئٛم٦م اًمٗمتقى ىم٤مل هذا, ٓ ُمـ أطمدً  : وُم٤م قمٚمٛم٧ُم ♫ طمًـ

ح٤مسم٦م وٓ ُمـ همػمهؿ4 سمؾ طمٙمك اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ: اإلمج٤مع قمغم اعمٜمع اًمّم  

هذا ُمـ ؿمٕم٥م اًمنمك اًمٔم٤مهرة,  ر أن  واًمٓمٚم٥م ُمٜمف, وىمر   ♀ُمـ دقم٤مئف 

ك وهمػمهؿ, طمت   اإلىمٜم٤معو ,اًمٗمروعيمّم٤مطم٥موذيمر احلٜم٤مسمٚم٦م , وؾمٞم٠متٞمؽ سمًط يمالُمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.540رىمؿ:(, وُمًٚمؿ)345رىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري) (0)
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اعمًٚمؿ قمٜمد اًم٘مؼم ٓ يًت٘مٌٚمف قمٜمد اًمدقم٤مء, وٓ يدقمق اهلل قمٜمده,  أصح٤مب اعمختٍمات أن  

سمٕمد ُمقشمف,  ♀وهذا ُمٜمٝمؿ صٞم٤مٟم٦م ًمٚمتقطمٞمد... وأُم٤م دقم٤مؤه وـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ُمٜمف

إرسمٕم٦م, وٓ ومٝمؿ جمٛمٕمقن قمغم اعمٜمع ُمٜمف4 ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ٓ إئٛم٦م 

 .(805/صـ:08)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م................... ـها.همػمهؿ ُم٤م ي٘متيض اجلقاز واإلسم٤مطم٦م.

يٜمٗمل  ♫ٟم٦ًٌم هذا اإلمج٤مع إمم احلٜم٤مسمٚم٦م همػم صحٞمح ومِمٞمخ اإلؾمالم ٤م:راسمٕمً  

وم٢من ـمٚم٥م ؿمٗم٤مقمتف ودقم٤مئف  :♫وم٘م٤مل  هذا قمـ احلٜم٤مسمٚم٦م وهمػمهؿ وهق ُمـ أئٛمتٝمؿ

واؾمتٖمٗم٤مره سمٕمد ُمقشمف وقمٜمد ىمؼمه ًمٞمس ُمنموقم٤م قمٜمد أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وٓ ذيمر هذا 

ذيمروا طمٙم٤مي٦م  :ام ذيمر هذا سمٕمض اعمت٠مظمريـأطمد ُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وأصح٤مسمف اًم٘مدُم٤مء وإٟم  

سمٞمً قمـ اًمٕمتٌل أن    ,اهلل همٗمرًمف ن  ف رأى ذم اعمٜم٤مم أ٤م أتك ىمؼمه وىمرأ هذه أي٦م وأن  ف رأى أقمرا

وهذا مل يذيمره أطمد ُمـ اعمجتٝمديـ ُمـ أهؾ اعمذاه٥م اعمتٌققملم اًمذيـ يٗمتك اًمٜم٤مس 

ف ًمق يم٤من ـمٚم٥م دقم٤مئف وُمٕمٚمقم أن  , ٤مسم٠مىمقاهلؿ وُمـ ذيمره٤م مل يذيمر قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمال ذقمٞمًّ 

وؿمٗم٤مقمتف واؾمتٖمٗم٤مره قمٜمد ىمؼمه ُمنموقم٤م ًمٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطم٤ًمن أقمٚمؿ 

ُمـ همػمهؿ وًمٙم٤من أئٛم٦م اعمًٚمٛملم يذيمرون ذًمؽ وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل سمذًمؽ وأؾمٌؼ إًمٞمف 

ومل يٌٚمٖمٜمل قمـ أول هذه إُم٦م  :ىم٤مل ٓ يّمٚمح آظمر هذه إُم٦م إٓ ُم٤م أصٚمح أوهل٤م :ُم٤مًمؽ

ومٛمثؾ هذا اإلُم٤مم يمٞمػ ينمع ديٜم٤م مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد  4ؿ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽوصدره٤م أّن  

سمٕمد ُمقت إنٌٞم٤مء -يٓمٚمٌقا اًمدقم٤مء واًمِمٗم٤مقم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر  اًمًٚمػ وي٠مُمر إُم٦م أنْ 

....... . . .  ـها. .ُمٜمٝمؿ قمٜمد ىمٌقرهؿ وهق أُمر مل يٗمٕمٚمف أطمد ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م -واًمّم٤محللم

 .(830/صـ:0) جمٛمقع اًمٗمت٤موى.................... ... . .............................

سمٕمد ُمقشمف, وذم ُمٖمٞمٌف, ًمٞمس  ♀واًمٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل: ♫وىم٤مل 

ا ُمـ اًمٜم٤مس يدقمق اعمقشمك واًمٖم٤مئٌلم ُمـ اًمِمٞمقخ وهمػمهؿ, ُمنموقم٤م ىمط4 وًمٙمـ يمثػمً 

ومتتٛمثؾ ًمف اًمِمٞم٤مـملم, وشم٘ميض سمٕمض ُمآرسمف ًمتْمٚمٝمؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل, يمام شمٗمٕمؾ اًمِمٞم٤مـملم 

سمٕم٤ٌمد إصٜم٤مم وقم٤ٌمد اًمِمٛمس واًم٘مٛمر, ت٤مـمٌٝمؿ وشمؽماءى هلؿ4 وهذا يمثػم يقضمد ذم 

 ـها..ػم زُم٤مٟمٜم٤مزُم٤مٟمٜم٤م, وهم
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 اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚعًِ
: ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ح٤م يم٤مٟم٧م احلجرة اًمٜمٌقي٦م ♫وىم٤مل اًمِمٞمخ  

ٓ يدظمؾ أطمد إًمٞمٝم٤م, ٓ ًمّمالة  ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اعمًجد, إمم زُمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ,

هٜم٤مك, وٓ ًمتٛمًح سم٤مًم٘مؼم, وٓ دقم٤مء هٜم٤مك, سمؾ هذا مجٞمٕمف إٟمام يٗمٕمؾ سم٤معمًجد4 ويم٤من 

وأرادوا اًمدقم٤مء, دقمقا ُمًت٘مٌكم اًم٘مٌٚم٦م, مل  ♀اًمًٚمػ إذا ؾمٚمٛمقا قمغم اًمٜمٌل 

 .(0)يًت٘مٌٚمقا اًم٘مؼم

ُمـ أيم٤مسمر احلٜم٤مسمٚم٦م  - ♫ىم٤مل احل٤مومظ حمٛمد سمـ قمٌد اهل٤مدي :ظم٤مُم٤ًم 

ً  -وقمٚمامئٝمؿ ئر ٓ ي٠ًمخف ٚمػ يمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أن  : واًم  يٕمٜمل اًمٜمٌل-ؿمٞمئ٤م  اًمزا

ٓ وٓ يٓمٚم٥م ُمٜمف ُم٤م يٓمٚم٥م ُمٜمف ذم طمٞم٤مشمف, ويٓمٚم٥م ُمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م,  -♀

ا. وىم٤مل أجْم٤م: واحلٙم٤مي٦م اًمتل شمٜم٥ًم إمم ُم٤مًمؽ ُمع أِب ضمٕمٗمر ؿمٗم٤مقم٦م وٓ اؾمتٖمٗم٤مرً 

 . (4)ـها.واًمتّمحٞمح (8)اعمٜمّمقر, يمذب قمٜمد أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤مًمٜم٘مؾ

 اإلمج٤مع ىم٤مم قمغم قمدم اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مؼم وىم٧م اًمدقم٤مء ًمٞمس سملم اإلئٛم٦م أن   ٤م:ؾم٤مدؾًم  

 .♀ظمالف ذم ذًمؽ ومٙمٞمػ سمٛمـ يٓمٚم٥م ُمٜمف

هذا اًمذي ىم٤مًمف اًمٕمراىمل مل يٗمٕمٚمف اًمّمح٤مسمف سمٕمد ُمقشمف سمؾ ُمٜمٕمقا ُمٜمف  أن   ٤م:ؾم٤مسمٕمً  

 ذم أؿمد اعمقاىمػ ومٚمام اُمتٜمٕمقا قمٜمف يِمٗمع هلؿ وـمٚمٌقا ُمٜمف أنْ  وًمقيم٤من ضم٤مئًزا جل٤مءوا إمم ىمؼمه

 ف ًمٞمس سمٛمنموع أن   دل   وقمدًمقا إمم همػمه

: وح٤م ُم٤مت مل يتقؾمٚمقا سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف, ومل يتقؾمٚمقا ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

سمٛمٞم٧م ذم دقم٤مئف وٓ أىمًؿ سمف ذاشمف, ومل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ أنف شمقؾمؾ إمم اهلل سم

ف شمقؾمؾ وم٢مٟم   4-يمام ىم٤مل قمٛمر-قؾمؾ سمدقم٤مئف وؿمٗم٤مقمتف ٤م اًمت  : وأُم  ♫وىم٤مل ـها.قمٚمٞمف.

قؾمؾ ف اًمٕم٤ٌمس وًمق يم٤من اًمت  قؾمؾ سمٕمٛم  قؾمؾ سمف إمم اًمت  وهلذا قمدًمقا قمـ اًمت   4سمدقم٤مئف ٓ سمذاشمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(800/صـ:08)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م :اٟمٔمر (0)

  شم٘مدم احلٙمؿ قمغم سمٓمالّن٤م. (8)

 (.805/صـ:08) اًمدرر اًمًٜمٞم٦م (4)
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قؾمؾ قؾمؾ سمف إمم اًمت   قمدًمقا قمـ اًمت  قؾمؾ سم٤مًمٕم٤ٌمس ومٚمام  أومم ُمـ اًمت  هق سمذاشمف ًمٙم٤من هذا 

قؾمؾ اًمذي هق اإليامن سمخالف اًمت   4ُم٤م يٗمٕمؾ ذم طمٞم٤مشمف ىمد شمٕمذر سمٛمقشمف قمٚمؿ أن   :سم٤مًمٕم٤ٌمس

 .(810/صـ:0)جمٛمقع اًمٗمت٤موى................... ـها..ف ُمنموع دائاموم٢مٟم   4سمف واًمٓم٤مقم٦م ًمف

 :ملسو هيلع هللا ىلصإىل قرب ايٓيب   دٛاط ؽز ايضحٌيف ايجاْٞاملٓكٛض اإلمجاع 

 اًمٙمرُم٤مينىم٤مل  :(25/صـ:4)ًم٤ٌمريومتح اذم ♫ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

: وىمع ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ذم قمٍمٟم٤م ذم اًمٌالد اًمِم٤مُمٞم٦م ُمٜم٤مفمرات يمثػمة وصٜمػ ومٞمٝم٤م ♫

سمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل  د  : يِمػم إمم ُم٤م رُ )احل٤مومظ( قلترؾم٤مئؾ ُمـ اًمٓمروملم, 

وُم٤م اٟمتٍم سمف احل٤مومظ ؿمٛمس اًمديـ سمـ قمٌد  ,وهمػمه قمغم اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ سمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .وهل ُمِمٝمقرة ذم سمالدٟم٤م ,اهل٤مدي وهمػمه ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م

إمم زي٤مرة ىمؼم (0)اًمرطمؾ سمتحريؿ ؿمد   ♫ؿ أخزُمقا اسمـ شمٞمٛمٞم٦مأّن   :واحل٤مصؾ 

وأنٙمرٟم٤م صقرة ذًمؽ, وذم ذح ذًمؽ ُمـ اًمٓمروملم  ♀ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل

سمف قمغم دومع ُم٤م  ـمقل, وهل ُمـ أبِمع اعم٤ًمئؾ اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, وُمـ مجٚم٦م ُم٤م اؾمتدل  

ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ ُم٤مًمؽ  ♀قم٤مه همػمه ُمـ اإلمج٤مع قمغم ُمنموقمٞم٦م زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌلاد  

 .♀ٌلىمؼم اًمٜم   رُت زُ  ي٘مقَل  أنْ  هَ رِ ف يمَ أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمٕمٚمً٘م٤م قمغم هذا اعمقوع: هذا اًمالزم ٓ سم٠مس سمف, وىمد اًمتزُمف  ♫ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز (0)

  ً ٜم٦م, ُمقارده٤م وُمّم٤مدره٤م, وإطم٤مدي٨م اًمِمٞمخ, وًمٞمس ذم ذًمؽ سمِم٤مقم٦م سمحٛمد اهلل قمٜمد ُمـ قمرف اًم

يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م سمؾ ُمقوققم٦م يمام طم٘مؼ ذًمؽ أبق اًمٕم٤ٌمس, ♀اعمروي٦م ذم ومْمؾ زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل

ذم ُمٜمًٙمف وهمػمه, وًمق صح٧م مل يٙمـ ومٞمٝم٤م طمج٦م قمغم ضمقاز ؿمد اًمرطم٤مل إمم زي٤مرة ىمؼمه 

ُمٓمٚم٘م٦م, وأطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ ؿمد اًمرطم٤مل إمم  ٦مٌ ُمـ دون ىمّمد اعمًجد سمؾ شمٙمقن قم٤مُم   ♥

ُمـ دون ؿمد ♀ٌلهمػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م خيّمٝم٤م وي٘مٞمده٤م, واًمِمٞمخ مل يٜمٙمر زي٤مرة ىمؼم اًمٜم

 ـها.ا قمـ ىمّمد اعمًجد. ومتٜمٌف واومٝمؿ. واهلل أقمٚمؿ.ام أنٙمر ؿمد اًمرطمؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م جمردً اًمرطم٤مل, وإٟم  
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4 ٤م ٓ أصؾ اًمزي٤مرةاًمٚمٗمظ أدسمً  هَ رِ ف يمَ سم٠من   :اعمح٘م٘مقن ُمـ أصح٤مسمفوىمد أضم٤مب قمٜمف  

ُمنموقمٞمتٝم٤م حمؾ  ٤م ُمـ أومْمؾ إقمامل وأضمؾ اًم٘مرسم٤مت اعمقصٚم٦م إمم ذي اجلالل وإن  وم٢مّن  

 إمج٤مع سمال ٟمزاع واهلل اهل٤مدي إمم اًمّمقاب. 

 :اعمًتثٜمك ُمٜمف حمذوف شإٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد»ىم٤مل سمٕمض اعمح٘م٘ملم: ىمقًمف:  

٤م أن ي٘مدر قم٤مُم٤م ومٞمّمػم: ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إمم ُمٙم٤من ذم أي أُمر يم٤من إٓ إمم وم٢مُم   

ٓ ؾمٌٞمؾ إمم إول إلومْم٤مئف إمم ؾمد سم٤مب اًمًٗمر ًمٚمتج٤مرة و ,أو أظمص ُمـ ذًمؽ .اًمثالصم٦م

 .ومتٕملم اًمث٤مين 4وصٚم٦م اًمرطمؿ وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهمػمه٤م

ٚمّمالة ومٞمف ر ُم٤م هق أيمثر ُمٜم٤مؾم٦ٌم وهق: ٓ شمِمد اًمرطم٤مل إمم ُمًجد ًمي٘مد   وإومم أنْ  

ه ُمـ طم٤مل إمم زي٤مرة اًم٘مؼم اًمنميػ وهمػماًمر   ومٞمٌٓمؾ سمذًمؽ ىمقل ُمـ ُمٜمع ؿمد   4إٓ إمم اًمثالصم٦م

  .ـهاىمٌقر اًمّم٤محللم واهلل أقمٚمؿ.

 ٓسمد   وىمٌؾ اًمنموع ذم اًمٙمالم قمغم هذا اإلمج٤مع اعمدقمك  قاٍ أبٛ ايعباؼ عزرٙ اهلل:

احلرام  اعمًجد صمالصم٦م ُم٤ًمضمدٓشمِمد اًمرطم٤مل إٓ إمم »: احلدي٨م اًمٙمالم قمغم ُمٕمٜمك ُمـ

اًمٜمٝمل  أن   قمغم ٤مؾمتدل اعمخ٤مًمٗمقن ذم هذا احلدي٨موم شًجد إىمَماعمو ي هذاوُمًجد

إٓ اعم٤ًمضمد ًمٚمّمالة ومٞمف  اًمرطمؾ إمم اعم٤ًمضمد سمِمد   ٝملاًمٜم   رَ د  وىمُ , ظم٤مص وًمٞمس سمٕم٤مم

  ُمـ ىمٌقر إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم. اًمرطمؾ إمم همػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م وضمقزوا ؿمد  , اًمثالصم٦م

إمم ىمٌقر  أي– ٤مين: أنف جيقز اًمًٗمر إًمٞمٝم٤مواًمقضمف اًمث   :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

ىم٤مًمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ, ُمٜمٝمؿ أبقطم٤مُمد اًمٖمزازم وأبقاحلًـ سمـ  -إنٌٞم٤مء واًمّم٤محللم

ًٓ قمٌدوس احلراين واًمِمٞمخ أبقحمٛمد اعم٘مدد, وُم٤م قمٚمٛمتُ  ُمـ اعمت٘مدُملم,   قمـ أطمدٍ ف ُمٜم٘مق

ٝمل قمـ اًمًٗمر إمم ٝمل قمـ ذًمؽ, يمام مل يتٜم٤مول اًمٜم  هذا احلدي٨م مل يتٜم٤مول اًمٜم   قمغم أن   سمٜم٤مءً 

٤مصد ُمـ إُمقر إُمٙمٜم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمقاًمدان واًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ واإلظمقان, أو سمٕمض اعم٘م

  ـها.اًمدٟمٞمقي٦م اعم٤ٌمطم٦م.

 واًمٙمالم قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤مومظ ُمـ وضمقه: 



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

276 

 

َّٗا َٔ أفطٌ األعُأٚال: قٍٛ اذتافغ:   اٍ ٚأدٌ ايكضبات املٛص١ً إىل فإ

َّ  َؾضٚعٝتٗا ستٌ إمجاع بال ْظاع سٟ ادتالٍ ٚإ

وم٤مإلمج٤مع ٓ ي٘مقم إٓ  4دقمقى احل٤مومظ ًمإلمج٤مع ُمـ همػم ُمًتٜمد ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

, وم٠مجـ ♀قمغم دًمٞمؾ4 وم٤مدقم٤مء اإلمج٤مع قمغم ضمقاز ؿمد اًمرطمؾ إمم ىمؼم اًمٜمٌل

, ٓ شمّمح, يمام أؾمٚمٗمٜم٤م ♀هُمًتٜمد اإلمج٤مع4 وم٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم زي٤مرة ىمؼم

, سمؾ ♀ظمػم هذه إُم٦م وأيمثر شمٕمٔمٞماًم ًمف سمٞم٤مّن٤م, ومل يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ

4 ٕن هذا اًمٚمٗمظ مل ♀, اًمتٚمٗمظ سم٘مقل: زرت ىمؼم اًمٜمٌل♫يمره ُم٤مًمؽ

٤م اًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م ًم٘مؼمه╚يتٚمٗمظ سمف اًمّمح٤مسم٦م , ُمـ همػم ؿمد ♀, أُم 

  . وجمٛمع قمٚمٞمٝم٤م رطمؾ ومٝمذه ُمنموقم٦م

التؾز ايضحاٍ إال إىل »ذتزٜح  ♫حذضاذتافغ ابٔ : تضدٝح ثاْٝا 

َّ«  ثالث١ ِّا أ   احملشٚف ٜكزص خاّصا ٚيٝػ عا

٤م  احلدي٨م  ٘مديروم٤مًمّمقاب شم   ٘مّمدُمـ أن ف ٓ جيقز ؿمد اًمرطمؾ إمم أي ُمٙم٤من ًمقم٤مُمًّ

 :قمٜمده٤م اعم٤ًمضمد وهمػمه٤م إٓ ُم٤م ظمّمف اًمدًمٞمؾ وذًمؽ ًمقضمقه ًمٕم٤ٌمدةا

 : ًٓ ً  شم٘مدير  أو ٤م هشم٘مدير أن   قا ٛمُ ٝمِ ٗمَ هلذا احلدي٨م ومَ  ٚمػاًم روى ُم٤مًمؽ ذم  قم٤مُمًّ

ـَ ىم٤مل  ◙ُهَرْيَرةَ  َأِبقمـ  اعمقـم٠م ـْ َأجْ َة اًْمِٖمَٗم٤مِري  وَمَ٘م٤مَل ُِم ـَ َأِِب سَمٍْمَ َة سْم ًَمِ٘مٞم٧ُم سَمٍْمَ

ُرَج إًَِمْٞمِف َُم٤م ظَمرَ  ٌَْؾ َأْن َتْ ـْ اًمٓم قِر وَمَ٘م٤مَل ًَمْق َأْدَريْمُتَؽ ىَم ٌَْٚم٧َم وَمُ٘مْٚم٧ُم ُِم  ضْم٧َم ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل َأىْم

٤مضِمَد إمَِم اعمَ َٓ شُمْٕمَٛمُؾ اعمَ »:َيُ٘مقُل ♀اهلل  ًَ ٓ  إمَِم صَماَلصَم٦ِم َُم ِم َوإمَِم ٓمِل  إِ ِجِد احلََرا ًْ

ِجِد إِيٚمِٞم٤َمَء َأْو سَمٞم٧ِْم اعمَ  ًْ ِجِدي َهَذا َوإمَِم َُم ًْ شْ٘مِدسِ َُم
(0)
. 

وهذا اًمٜمٝمل يٕمؿ اًمًٗمر إمم اعم٤ًمضمد واعمِم٤مهد,  :♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  

سمٍمة سمـ أِب سمٍمة  سمدًمٞمؾ أن  4 ويمؾ ُمٙم٤من ي٘مّمد اًمًٗمر إمم قمٞمٜمف ًمٚمت٘مرب واًمٕم٤ٌمدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم. .صخٝح( 0)
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اهلل قمٚمٞمف  ؿَ قر اًمذي يمٚم  راضمًٕم٤م ُمـ اًمٓم   ◙ح٤م رأى أب٤م هريرة ◙اًمٖمٗم٤مري

شمِمد ٓ »ىم٤مل: ♀ٌلاًمٜم   4 ٕن  ششم٠متٞمف مل شم٠متف ًمق رأجتؽ ىمٌؾ أنْ »ُمقؾمك, ىم٤مل: 

اًمٓمقر وأُمث٤مًمف  وم٘مد ومٝمؿ اًمّمح٤مِب اًمذي روى احلدي٨م أن  4 شاًمرطمؾ إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد

ف ٓ جيقز اًمًٗمر إًمٞمٝم٤م , يمام ٓ جيقز اًمًٗمر ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت إنٌٞم٤مء, ُمٜمدرضم٦م ذم اًمٕمٛمقم, وأن  

همػم -إمم ُمًجد همػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م. وأجًْم٤م وم٢مذا يم٤من اًمًٗمر إمم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل 

ىمّمده ٕهؾ ُمٍمه جي٥م شم٤مرة, ويًتح٥م أظمرى, وىمد ضم٤مء ذم   جيقز , ُمع أن  ٓ -اًمثالصم٦م

 . . . ـها.ٓ جيقز. وم٤مًمًٗمر إمم سمٞمقت قم٤ٌمده أومم أنْ  4ىمّمد اعم٤ًمضمد ُمـ اًمٗمْمؾ ُم٤م ٓ حيَم

ط اعمًت٘مٞمؿإ ................................................ .  .(024/ 8)ىمتْم٤مء اًمٍما

 أردُت  :ىم٤مل قمـ ىمزقم٦م (55/صـ:8)أظم٤ٌمر ُمٙم٦مذم أظمرج إزرىمل صم٤مٟمٞم٤ًم: 

 ♀ٌلاًمٜم   أن   ٤م قمٚمٛم٧َم أُمَ  :وم٘م٤مل ◙اسمـ قمٛمر وم٠ًمخ٧م قرإمم اًمٓم   روَج اخلُ 

   .شٓشمِمد اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد» :ىم٤مل

: واهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد ومرق سملم ىمؼم رؾمقًمف, وىمؼم ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  صم٤مًمًث٤م:

يتخذ  وا ىمؼمه يمام يم٤مٟمقا يؼمزون ىمٌقرهؿ ظمقوًم٤م أنْ يؼمزُ ؿ دومٜمقه سم٤محلجرة مل وم٢مّن   4همػمه

ومٚمؿ يٙمقٟمقا يٛمٙمٜمقن  ٤4مس ُمـ زي٤مرشمف يمام يزورون اًم٘مٌقرقا اًمٜم  ٕمُ ٜمَ ؿ ُمَ ُمًجًدا, صمؿ إّن  

 4قا قمٚمٞمٝم٤م طم٤مئًٓم٤م آظمروا سم٤مب احلجرة وسمٜمَ ؿ ؾمد  ٤مس ُمـ اًمدظمقل إمم ىمؼمه ًمزي٤مرشمف, صمؿ إّن  اًمٜم  

ف ح٤مسم٦م أن  ُمـ اًمّم   قمـ أطمدٍ  زار اًم٘مٌقر, وهلذا مل يٕمرْف ام شمُ ُمتٛمٙمٜم٤ًم ُمـ زي٤مرشمف يم أطمدٌ  ومٚمؿ يٌَؼ 

ف, وم٘م٤مل: شمًتح٥م زي٤مرة ىمؼمه, أو ٓ شمًتح٥م, أو ٟمحق ذًمؽ, وٓ شمٙمٚمؿ هبذا آؾمؿ ذم طم٘م  

ٙمٚمؿ سمف, وذًمؽ اؾمؿ ٓ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمت   هَ رِ ٤م, وىمد ذيمره ُمـ يمَ ٙماًم ذقمٞمًّ ؼ هبذا آؾمؿ طُم قمٚم  

وُمع هذا ومٚمؿ , ام شمٙمٚمؿ سمف ُمـ شمٙمٚمؿ ُمـ اعمت٠مظمريـإٟم  ك ًمف, وًمٗمظ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف, وُمًٛم  

ام يّمؾ اًمذاه٥م إمم هٜم٤مك إٟم   ف ُمٕمٚمقم أن  وم٢مٟم   4يريدوا سمف ُم٤م هق اعمٕمروف ُمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر

يٕم٦م قمٛمؾ ف ًمٞمس ذم اًمنم  ومتٌلم أن   4...إمم ُمًجده ًمٞمس هٜم٤مك زي٤مرة شمٗمٕمؾ ذم همػم ُمًجده

أرادوا  هذا آؾمؿ ٓ ُمًٛمك ًمف, واًمذيـ أـمٚم٘مقا هذا آؾمؿ إنْ  يًٛمك زي٤مرة ًم٘مؼمه, وأن  
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 ُمـ يمره أنْ  هَ رِ وم٤معمٕمٜمك صحٞمح ًمٙمـ قمؼموا قمٜمف سمٚمٗمظ ٓ يدل قمٚمٞمف, وهلذا يمَ 4 سمف ُم٤م ينمع

  (.85)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئلـها..♀ي٘م٤مل عمـ ؾمٚمؿ قمٚمٞمف هٜم٤مك: زرت ىمؼم اًمٜمٌل

وٓ تّمٞمص ُمـ  شإٓ إمم صمالصم٦مٓشمِمد اًمرطم٤مل »أن  ًمٗمظ احلدي٨م قم٤مم  راسمًٕم٤م: 

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أن  اًمٜمٝمل قمـ ؿمد اًمرطمؾ ظم٤مص سم٤معم٤ًمضمد وم٘مط إٓ اًمثالصم٦م وُم٤م 

ُمـ طمٞم٨م  شٓشمِمد اًمرطم٤مل»قمداه٤م جيقز ؿمد اًمرطمؾ إًمٞمٝم٤م ًمٚمتٕمٌد هلل ومٞمٝم٤م وم٤مًمٚمٗمظ قم٤مم 

  ً  ٚمػ ومٝمٛمقا اًمٕمٛمقم ومام هق اعمخّمص. واهلل اعمًتٕم٤من.اًمٚمٖم٦م, واًم

عٔ ابٔ  ٖٚٞ َٔ أبؾع املغا٥ٌ املٓكٛي١ :♫غقٍٛ اذتاف :يّجاثا 

  .ت١ُٝٝ

ومام سمٞمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  إلٟمّم٤مفًم هذا اًمٙمالم ذم ♫احل٤مومظ مل يتجرد 

هق اًمذي دًم٧م  ♀إمم زي٤مرة ىمؼمهاًمرطمؾ  ؿمد   اًمٜمٝمل قمـ ُمـ ♫شمٞمٛمٞم٦م

قمغم اًمقضمف ♥زي٤مرة ىمؼمه ٤موأُم  , ╚وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ,قمٚمٞمف إدًم٦م

  .اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وٓ همػمه ُمـ اًمٕمٚمامءاًمنمقمل ومٚمؿ يٛمٜمٕمف ؿمٞمخ 

َٚٔ مج١ً َا اعتزٍ ب٘ ع٢ً رفع  :♫قٍٛ اذتافغ ابٔ حذض: صابّعا 

  .♀َا ارعاٙ غريٙ َٔ اإلمجاع ع٢ً َؾضٚع١ٝ طٜاص٠ قرب ايٓيب

, ♀اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ًمٞمس ومٞمف ؿمد اًمرطمؾ إمم ىمؼم اًمٜمٌل 

ٓ يت٠متك وسمٕمْمٝمؿ قمغم اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م  ف, ومحٛمٚم♀وإٟمام ُمنموقمٞم٦م زي٤مرة ىمؼمه 

 .اًمرطمؾ ُمع إدًم٦م إظمرى ُمـ اًمٜمٝمل قمـ ؿمد  

ه  :♫ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  ٚمٛملم  ♀وزي٤مرة ىَمؼْمِ ًْ ُ ؾُمٜم ٦م ُمـ ؾُمٜمَـ اعْم

٥م وِمٞمَٝم٤م 4 ومٖم٤مي٦م (24 صـ:/8)اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمكـها..جُمَْٛمع قمٚمٞمٝم٤م وومْمٞمٚم٦م ُُمَرهم 

, ومِمٞمخ اإلؾمالم مل يٜمٗمل هذا اإلمج٤مع سمؾ ♀اًمٜمٌل ُم٤م ذم هذا اإلمج٤مع زي٤مرة ىمؼم

 .٧م قمٚمٞمف إدًم٦ماًمذي دًم   قمغم وضمٝمف اًمّمحٞمح ٤مهوضمف ُمٕمٜمو طمرر اًم٘مقل ومٞمف,
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, ومٞمف ٟمٔمر4 سمؾ ♀وم٤مدقم٤مء اإلمج٤مع قمغم ضمقاز ؿمد اًمرطمؾ إمم ىمؼم اًمٜمٌل 

: ُمـ ♫وُم٤م ٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ٓيّمح4 ٕن ف خم٤مًمػ ًمألدًم٦م وًمإلمج٤مع اًم٘مديؿ.

دل قمغم ؿمد اًمرطمؾ, وًمٙمـ حيٛمؾ قمغم اًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م4 ومٚمؿ يذيمر ؿمد اإلمج٤مع ٓ ي

 اًمرطمؾ. واهلل أقمٚمؿ. 

َّ :♫قٍٛ اذتافغ ابٔ حذض خاَّغا:    ِٕ َِٙض٘ َنَا ْكٌ عٔ َايو أ  أ

َّْ♀ٜكٍٛ طصت قرب ايٓيب ٘ ، ٚقز أداب عٓ٘ احملككٕٛ َٔ أصخاب٘ بأ

  .ا ال أصٌ ايظٜاص٠ايًفغ أرّب َِٙضَن

وذًمؽ  ♫يمرهف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ♀ٌلىمؼم اًمٜم   زرُت  :اًمتٚمٗمظ سمٚمٗمظ 

أن  هذا اًمٚمٗمظ ص٤مر قمٜمد اعمت٠مظمريـ  صم٤مٟمٞم٤ًم:هذا اًمٚم ٗمظ مل يرد ذم إطم٤مدي٨م.   أوٓ: إلُمقر: 

: وىمد يمره ُم٤مًمؽ ♫اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م ُمـ ؿمد اًمرطمؾ. ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالمسمف ُمرادهؿ 

 ,هذا اًمٚمٗمظ مل يرد 4 ٕن  ♀ي٘مقل اًمرضمؾ: زرت ىمؼم رؾمقل اهلل  وهمػمه أنْ 

وإطم٤مدي٨م اعمروي٦م ذم زي٤مرة ىمؼمه يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م سمؾ يمذب. وهذا اًمٚمٗمظ ص٤مر ُمِمؽميًم٤م ذم 

د سمف اًمزي٤مرة اًمٌدقمٞم٦م, اًمتل ذم ُمٕمٜمك اًمنمك. قمُ   جمٛمقع اًمٗمت٤موى.ـهارف اعمت٠مظمريـ يرا

ىم٤مل ؿمٞمخ  أن  اًمتٚمٗمظ ًمٞمس سمح٤مصؾ4 ٕن ف ٓ يّمؾ أطمد إمم ىمؼمه صم٤مًمًث٤م: .(455/صـ:0)

يًٛمل هذا زي٤مرة ًم٘مؼمه أومم سم٤مًمنمع واًمٕم٘مؾ  : يم٤من ىمقل ُمـ يمره أنْ ♫ؾمالماإل

: واًمٚمٖم٦م, ومل يٌؼ إٓ اًمًٗمر إمم ُمًجده, وهذا ُمنموع سم٤مًمٜم   ص واإلمج٤مع, واًمذيـ ىم٤مًمقا

ام أرادوا هذا ومٚمٞمس سملم اًمٕمٚمامء ظمالف سم٤معمٕمٜمك, سمؾ ذم اًمتًٛمٞم٦م شمًتح٥م زي٤مرة ىمؼمه, إٟم  

٤م ذم اؾمتح٤ٌمب هذه اًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م, اًمتل شمٙمقن ذم واإلـمالق واعمجٞم٥م مل حيؽ ٟمزاقمً 

اًمرد ـها.شمًٛمك زي٤مرة ًم٘مؼمه. ُمًجده, وسمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمٝم٤م زي٤مرة ًم٘مؼمه, وسمٕمْمٝمؿ يٙمره أنْ 

: اًمذي اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمًٚمػ واخلٚمػ, ♫وىم٤مل .(038-030)صـ:قمغم إظمٜم٤مئل

وضم٤مءت سمف إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م, هق اًمًٗمر إمم ُمًجده, واًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف ذم 

ُمًجده, وـمٚم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م ًمف, وهمػم ذًمؽ م٤م أُمر اهلل سمف ورؾمقًمف, ومٝمذا اًمًٗمر ُمنموع 
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: إٟم  سم٤مشم   د اًمٕمٚمامء اًمذيـ ىم٤مًمقا ًمًٗمر ًتح٥م اف يُ ٗم٤مق اعمًٚمٛملم, ؾمٚمٗمٝمؿ وظمٚمٗمٝمؿ, هذا هق ُمرا

ُمرادهؿ سم٤مًمًٗمر إمم زي٤مرشمف هق اًمًٗمر إمم ُمًجده,  وم٢من   4♀إمم زي٤مرة ىمؼم ٟمٌٞمٜم٤م

ًتح٥م زي٤مرة ىمؼمه, وهذا هق ُمراد ُمـ ذيمر اإلمج٤مع قمغم ف يُ وذيمروا ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م أن  

ذًمؽ, يمام ذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ىم٤مل: وزي٤مرة ىمؼمه ؾمٜم٦م سملم اعمًٚمٛملم جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م, وومْمٞمٚم٦م 

  .(032)صـ: إظمٜم٤مئلاًمرد قمغمـها.ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م.

ىم٤مل ؿمٞمخ  تحريؿإصؾ ذم اًمٙمراه٦م قمٜمد ؾمٚمػ إُم٦م اعمراد هب٤م اًمأن  راسمًٕم٤م:

جمٛمقع ـها..ا وهم٤مًم٤ًٌم يراد هب٤م اًمتحريؿواًمٙمراه٦م ذم يمالم اًمًٚمػ يمثػمً  :♫اإلؾمالم

وىمد همٚمط يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ أت٤ٌمع  :♫وىم٤مل سمـ اًم٘مٞمؿ .(830/صـ:48)اًمٗمت٤موى

وأـمٚم٘مقا  ,إئٛم٦م قمغم أئٛمتٝمؿ سم٥ًٌم ذًمؽ طمٞم٨م شمقرع إئٛم٦م قمـ إـمالق ًمٗمظ اًمتحريؿ

 أـمٚمؼ قمٚمٞمف إئٛم٦م اًمٙمراه٦م صمؿ ؾَمُٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ ًمٗمظ اًمٙمراه٦م ومٜمٗمك اعمت٠مظمرون اًمتحريؿ قمام  

آظمرون ذم ودم٤موز سمف  ,ًمٗمظ اًمٙمراه٦م وظمٗم ٧م ُم١مٟمتف قمٚمٞمٝمؿ ومحٛمٚمف سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمتٜمزيف

 . .... ....ـها..شمٍموم٤مهتؿ ومحّمؾ سمًٌٌف همٚمط قمٔمٞمؿ قمغم اًمنميٕم٦م وقمغم إئٛم٦م

 .(43/صـ:0)إقمالم اعمقىمٕملم.................... ....... ............................ .

 ايكضبات ٚأدٌ َٔ أفطٌ األعُاٍ فإْٗا :♫قٍٛ اذتافغعارّعا:  

 . ادتالٍإىل سٟ  املٛص١ً

ـْ   وؿمد اًمرطمؾ ًمزي٤مرة ىمؼمه  ,إٓ إذا يم٤مٟم٧م قم٤ٌمدة أومْمؾ إقمامل ٓشمٙمقن ُم

وؾمٜم٦م رؾمقًمف  مل يدل قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ,♀

 4 سمؾ ضم٤مء اًمدًمٞمؾ ذم اًمٜمٝمل قمـ ؿمد اًمرطمؾ إمم ىمٌقر إنٌٞم٤مء, واًمّم٤محللم. ♀

ٙ َغذزب٘ ايغفض إىل  ٜٚضٜز َِٓٗ َٔ ٜطًل ايظٜاص٠ :تٓبٝ٘ 

♀  

ًمٗمظ زي٤مرة ىمؼمه ًمٞمس اعمراد هب٤م ٟمٔمػم  : ىمٚم٧م وذًمؽ أن  ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

د سمزي٤مرة ىمؼم همػمه ئر م٤م يٗمٕمٚمف  وم٢من   4اعمرا ىمؼم همػمه يقصؾ إًمٞمف, وجيٚمس قمٜمده, ويتٛمٙمـ اًمزا
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ومال ؾمٌٞمؾ ٕطمد يّمؾ إمم ♀وأُم٤م هق اًمزائرون ًمٚم٘مٌقر قمٜمده٤م ُمـ ؾمٜم٦م وسمدقم٦م.

ؿ دومٜمقا وم٢مّن   4ّمؾ إمم ىمؼمه, سمؾ دومٜمقه ذم سمٞمتف, سمخالف همػمهيدظمؾ سمٞمتف, وٓ ي ُمًجده أنْ 

ىم٤مل ذم ♀ , أن اًمٜمٌل▲قمـ قم٤مئِم٦م اًمّمحٞمحلمذم اًمّمحراء, يمام ذم

, شًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اتذوا ىمٌقر أنٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد, حيذر ُم٤م ومٕمٚمقا »ُمرض ُمقشمف: 

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: وًمقٓ ذًمؽ ٕبرز ىمؼمه, وًمٙمـ ظمٌم أن يتخذ ُمًجًدا
(0)
ومدومـ ذم سمٞمتف,  

..صمؿ ح٤م أدظمٚم٧م ذم اعمًجد ؾمدت )أي .ًمئال يتخذ ىمؼمه ُمًجًدا وٓ قمٞمًدا وٓ وصمٜم٤ًم

احلجرة( وسمٜمل اجلدار اًمؼماين قمٚمٞمٝم٤م, ومام سم٘مل أطمد يتٛمٙمـ ُمـ زي٤مرة ىمؼمه يم٤مًمزي٤مرة 

ومل , ٤مس إمم ُمًجدهام يّمؾ اًمٜم  اعمٕمرووم٦م قمٜمد ىمؼم همػمه, ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؾمٜمٞم٦م أو سمدقمٞم٦م, سمؾ إٟم  

ً  يٙمـ ا ٚمػ يٓمٚم٘مقن قمغم هذا زي٤مرة ًم٘مؼمه, وٓ يٕمرف قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمٗمظ زي٤مرة ًم

 وم٢من   4ىمؼمه اًمٌت٦م, ومل يتٙمٚمٛمقا سمذًمؽ, ويمذًمؽ قم٤مُم٦م اًمت٤مسمٕملم ٓ يٕمرف هذا ُمـ يمالُمٝمؿ

  .(033-032)صـ:اًمرد قمغم إظمٜم٤مئلـها.هذا اعمٕمٜمك متٜمع قمٜمدهؿ ومال يٕمؼم قمـ وضمقده. 

اًمذيـ ىم٤مًمقا ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم: إٟمف يًتح٥م زي٤مرة ىمؼمه, أو  : وم٢من  ♫وىم٤مل 

ؿ سطمقا سم٤مؾمتح٤ٌمب اًمًٗمر إًمٞمف ومٛمرادهؿ اًمًٗمر إمم طمٙمقا قمغم ذًمؽ اإلمج٤مع, ًمق ىمدر أّن  

ام يمؾ ُم٤ًمومر وزائر يذه٥م إمم هٜم٤مك إٟم   وم٢من  4 هذا هق اعم٘مدور, وهق اعمنموع وم٢من   4ُمًجده

ٗم٤مق, ويمؾ ُمـ ذيمر زي٤مرة ىمؼم ًجده سم٤مٓشم  يّمؾ إمم ُمًجده, وينمع ًمف اًمّمالة ذم ُم

ف يٌدأ سم٤مًمّمالة ذم ُمًجده, صمؿ سمٕمد ذًمؽ يًٚمؿ قمٚمٞمف, وهذا ذيمروا أن   ♀اًمٜمٌل

 (.23)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل..... ـها.هق اعمٜمّمقص قمـ إئٛم٦م يمامًمؽ وأمحد وهمػممه٤م.

ئر إٟم   : واعم٘مّمقد هٜم٤م أن  ♫وىم٤مل  اًمّمالة ام يّمؾ إمم ُمًجده, وينمع ًمف اًمزا

ذم ُمًجده سم٤مٓشمٗم٤مق, واًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف, واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف, واًمثٜم٤مء وشمٕمزيره وشمقىمػمه, 

وم٠مُم٤م اًمقصقل إمم ىمؼمه, أو اًمدظمقل إمم 4 وذيمر ُم٤م ُمـ اهلل قمٚمٞمف سمف, وُمـ قمغم اًمٜم٤مس سمف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شم٘مدم ترجيف. (0)
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طمجرشمف, ومٝمذا همػم مٙمـ وٓ ُم٘مدور, وٓ هق ُمـ اعمنموع اح٠مُمقر سمخالف ؾم٤مئر 

اًمذي ذيمروه ُمـ اؾمتح٤ٌمب زي٤مرة ىمؼمه, إٟمام هق  ومٕمٚمؿ أن  : ♫وىم٤مل ـها....اًم٘مٌقر

وم٢من ذًمؽ همػم ُمنموع, وٓ  4اًمًٗمر إمم ُمًجده, ًمٞمس هق زي٤مرة ىمؼمه يمام شمزار اًم٘مٌقر

ُم٘مدور, واعمجٞم٥م ىمد ذيمر هذا اًمٗمرق, وذيمر اؾمتح٤ٌمب اًمًٗمر إمم ُمًجده سم٤مًمٜمص 

سمٞمٜمٝمام, وذيمر قمـ وهذا اعمٕمؽمض ؾمقى 4 واإلمج٤مع, وُم٤م اؾمتحٌف اًمٕمٚمامء ُمـ زي٤مرة ىمؼمه

ف اؾمتح٥م اًمًٗمر إمم ف طمرم اًمًٗمر ًمزي٤مرة ىمؼمه وؾم٤مئر اًم٘مٌقر, ومل يذيمر قمٜمف أن  اعمجٞم٥م أن  

  (.30-23)صـ: اًمرد قمغم إظمٜم٤مئلـها..ُمًجده, وزي٤مرشمف اًمنمقمٞم٦م, ومتٌلم سمٓمالن ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف

اًمًٗمر  : واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ُمع ُم٤مًمؽ ومجٝمقر أصح٤مسمف ي٘مقًمقن: إن  ♫وىم٤مل 

إمم همػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م حمرم يم٘مٌقر إنٌٞم٤مء, وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: إن زي٤مرة ىمؼمه ؾمٜم٦م 

جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م, وومْمٞمٚم٦م ُمرهم٥م ومٞمٝم٤م, أراد سمف اًمزي٤مرة اًمنمقمٞم٦م, يمام ذيمره ُم٤مًمؽ وأصح٤مسمف 

 وىم٤ملـها.ويًٚمؿ قمٚمٞمف, يمام ذيمروه ذم يمتٌٝمؿ.ف ي٤ًمومر إمم ُمًجده, صمؿ يّمكم قمٚمٞمف, ُمـ أن  

ا ُمًٚمؽ اًمتح٘مٞمؼ اًمذي ؾمٚمٙمف اًمّمح٤مسم٦م وُمـ شمٌٕمٝمؿ مل يٕمٚمٛمقا هذا : وًمق ؾمٙمٚمق♫

زي٤مرة ًم٘مؼمه, وإٟمام هق زي٤مرة عمًجده, وصالة وؾمالم قمٚمٞمف, ودقم٤مء ًمف, وصمٜم٤مء قمٚمٞمف ذم 

صمؿ يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ ح٤م روي٧م أطم٤مدي٨م ذم 4 ُمًجده, ؾمقاء يم٤من اًم٘مؼم هٜم٤مك, أو مل يٙمـ

إمج٤مل اًمٚمٗمظ ورواي٦م هذه إطم٤مدي٨م  زي٤مرة ىمؼمه فمـ أّن٤م أو سمٕمْمٝم٤م صحٞمح, ومؽميم٥م ُمـ

 ًٓ  اعمقوققم٦م همٚمط ُمـ همٚمط ذم اؾمتح٤ٌمب اًمًٗمر عمجرد زي٤مرة اًم٘مؼم, وإٓ ومٚمٞمس هذا ىمق

ًٓ ر أن  د  ىمُ  ُمٜم٘مقًٓ قمـ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم, وإنْ   صم٤مًمًث٤م ف ىم٤مًمف سمٕمض اًمٕمٚمامء يم٤من هذا ىمق

 ـها.ذم هذه اعم٠ًمخ٦م.
 

(    ) 
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 َتعًل بإٔ األ١َ زتُع١ ع٢ً ايؾضى ايجايح املٓكٛض اإلمجاع

٤م ٓ دمتٛمع قمغم والًم٦م, وأنتؿ ىمد إمج٤مع إُم٦م طمج٦م, وأّن   ي٘مقًمقن: شم٘مرون أن   

 ُم٤م يٗمٕمؾ قمٜمد اًم٘مٌقر ُمـ ـمٚم٥ِم  ظم٤مًمٗمتؿ مجٞمع اًمٕمٚمامء, ُمـ أهؾ إُمّم٤مر ىم٤مـم٦ٌم, ُمـ أن  

 أن   همػميمؿ,ًمٞمس ُمـ اًمنمك وادقمٞمتؿ ُم٤م مل يدقمف  وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات احل٤مضم٤مت قمٜمده٤م

آؾمتٖم٤مصم٦م وـمٚم٥م  ؿ ُم٤م مل يٜمٙمر ذم مجٞمع إرض, ُمـ إٟمٙم٤مريمؿوأنٙمرشمُ  ,هذا ُمـ اًمنمك

ا أنٙمرشمف مجٞمع قمٚمامء إُم٦م ُمـ واومؽميتؿ أُمرً  ,ٗم٤مقم٦م وهمػمه٤ماحل٤مضم٤مت ُمـ اًمّم٤محللم واًمِم  

شمٙمٗمػم ُمـ أذك سم٤مهلل ذم أخقهٞمتف قمٜمد اعمِم٤مهد وهمػمه٤م
(0)
. 

ًٓ  :مج٤مع همػم صحٞمحدقمقى اإل :قاٍ أبٛايعباؼ عزرٙ اهلل  قم٤مء :أو ىمقل  هذا أن اد 

اًمِمٞمخ قمٌد ىم٤مل  .ٓيّمح ًمقضمقد ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أنٙمره ىمٓمًٕم٤م سم٤مـمٌؾ  مجٞمع ُمـ ذم إرض

٤م دقمقى هذا اعمٌٓمؾ إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز أُم   :♫اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أب٤م سمٓملم

واًمذسم٤مئح, ومٝمذا يمذب دقم٤مء أهؾ اًم٘مٌقر, وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ, واًمت٘مرب إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمذور 

قم٤مًح٤م أنٙمره4  هذه إُمقر فم٤مهرة ذم مجٞمع إُمّم٤مر, ومل يًٛمٕمقا أن   أن   وؿمٌٝمتف: فم٤مهر4

ومٞم٘م٤مل: سمؾ أنٙمره يمثػم ُمـ قمٚمامء هذا اًمزُم٤من, وواومؼ قمٚمٞمف ظمقاص ُمـ قمٚمامء احلرُملم 

 لػ ومٞمف مج٤مقم٦م, يم٤مًمٜمٕمٛموصٜم  , واًمٞمٛمـ, وؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ُمِم٤مومٝم٦م, وًمٙمـ اًمِمقيم٦م ًمٖمػمهؿ

ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ, ًمف ُمّمٜمػ ذم ذًمؽ طمًـ, ويمذًمؽ اًمِمقيم٤مين, وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ, 

٤م ًمٕم٤ممل ُمـ أهؾ ضمٌؾ ؾمٚمٞمامن ذم إٟمٙم٤مر ذًمؽ4 وهذا ُمّمداق ىمقل ٗمً وهمػمهؿ4 ورأج٧م ُمّمٜم  

شـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل قمغم احلؼ فم٤مهريـ ٓ شمزاُل »: ♀اًمٜمٌل 
(8)
وًمٞمس اعمراد  .

أيمثر  وًمق ىم٤مل هذا اعمج٤مدل: إن  . اًمٔمٝمقر سم٤مًمًٞمػ, سمؾ سم٤محلج٦م دائام وسم٤مًمًٞمػ أطمٞم٤مٟم٤م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.432/صـ:01)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م :اٟمٔمر (0)

  وضم٤مء قمـ همػمه. ◙ُمـ طمدي٨م طم٤مسمر (0384رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (8) 
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سمدأ اإلؾمالم همري٤ٌم, وؾمٞمٕمقد »اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م يرى, ًمٙم٤من ص٤مدىم٤م, وهذا ُمّمداق احلدي٨م: 

شهمري٤ٌم يمام سمدأ
(0)
 .(وُم٤م سمٕمد432/صـ: 01)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م.................... ـها..

واًمًٜم٦م  ص ُمـ اًم٘مرآنإذ اًمٜم   همػم صحٞمح صدقمقى اإلمج٤مع ُمع خم٤مًمٗمتف اًمٜم   :صم٤مٟمٞم٤ًم 

 قمٚمٞمٝمؿ وٓذيٕم٦م أطمد ُمـ إنٌٞم٤مء ذم ذيٕمتٜم٤م وٓجيقز ومٕمٚمف هذا ذكٌ  قمغم أن   اًمٜمٌقي٦م

 ويمؾ إمج٤مع ظمالف اًمٜمص ٓ يّمح. اًمّمالة واًمًالم

: أن  هذا اإلمج٤مع اعمدقمك قمغم ومرض صحتف ىمد ظم٤مًمػ اإلمج٤مع اًم٘مديؿ ُمـ صم٤مًمًث٤م 

 دقم٤مئٝم٤م وآؾمتٖم٤مصم٦م هب٤م ُمـ أن ُم٤ميٗمٕمؾ قمٜمد اًم٘مٌقر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وهق احلج٦م

  .  م٤م يدل قمغم سمٓمالن هذا اإلمج٤مع واًمِمٗم٤مقم٦م قمغم أّن٤م ُمـ اًمنمك سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف

وم٤مًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر,  :♫اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أب٤م سمٓملمىم٤مل  :٤مراسمٕمً  

اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ,  وإهاضمٝم٤م, ودمّمٞمّمٝم٤م, فم٤مهر هم٤مًم٥م ذم إُمّم٤مر اًمتل ٟمٕمرف, ُمع أن  

وُمٜمّمقص قمغم اًمٜمٝمل قمٜمف, ذم مجٞمع اعمذاه٥م4 ومٝمؾ يٛمٙمـ  ♀ٌلصم٤مسم٧م قمـ اًمٜم

إُم٦م جمٛمٕم٦م قمغم ضمقاز ذًمؽ, ًمٙمقٟمف فم٤مهرا ذم إُمّم٤مر واهلل  ي٘مقل: إن   هذا اعمٌٓمؾ, أنْ 

يردوا إمم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م  ام اومؽمض قمغم اخلٚمؼ ـم٤مقمتف, وـم٤مقم٦م رؾمقًمف, وأُمرهؿ أنْ ؾمٌح٤مٟمف إٟم  

 4ف ٓ جيقز اًمت٘مٚمٞمد, ذم اًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦مأن   رؾمقًمف, ُم٤م شمٜم٤مزقمقا ومٞمف4 وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم

٤م يمؾ ىمقل وقمٛمؾ حيٌف اًمنمك قم٤ٌمدة همػم اهلل, وقمرف ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة, وأّن   وم٢مذا قمرف أن  

ف ُمخ اًمٕم٤ٌمدة, وقمٚمؿ ُم٤م يٗمٕمؾ قمٜمد اًم٘مٌقر, ُمـ ٕن   4قم٤مءاهلل ويرو٤مه, وُمـ أقمٔمؿ ذًمؽ اًمد  

اًمٙمرسم٤مت, واًمت٘مرب إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمذور دقم٤مء أصح٤مهب٤م سم١ًماهلؿ ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت, وشمٗمري٩م 

هذا هق اًمنمك إيمؼم, اًمذي هق قم٤ٌمدة همػم اهلل شمٕم٤ممم4 وم٢مذا حت٘مؼ  واًمذسم٤مئح, قمرف أن  

إُم٦م ٓ دمتٛمع  ٤مس, ويٕمت٘مد أن  احلؼ, ومل ي٤ٌمل سمٛمخ٤مًمٗم٦م أيمثر اًمٜم   َف رَ اإلٟم٤ًمن ذًمؽ, قمَ 

 .(432/صـ:01)قسم٦م اًمٜمجدي٦ماًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضم............. ـها.ف والًم٦م.ٕن   4قمغم ذًمؽ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هبذا اًمٚمٗمظ وزي٤مدة ومٓمقسمك ًمٚمٖمرسم٤مء وضم٤م ء  ◙أِب هريرة( قمـ 035رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ) (0)

 (.035رىمؿ:أظمرضمف ُمًٚمؿ)ش إن اإلؾمالم سمدأهمري٤ٌم وؾمٞمٕمقد همري٤ٌم»ُمرومققًم٤م ¶قمـ اسمـ قمٛمر
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٤م  ًً   .ومٚمٞمس سمٛمٕمتؼم ٤م إمج٤مع اًمٕم٤مُم٦مأُم   اعمٕمتؼميـ اإلمج٤مع إٟمام يٜم٘مؾ قمـ اًمٕمٚمامء أن   :ظم٤مُم

وم٢من ىم٤مل هذا : ♫اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أب٤م سمٓملمىم٤مل  :ؾم٤مدؾًم٤م 

هذه إومٕم٤مل اًمتل شمٗمٕمؾ قمٜمد اًم٘مٌقر, وقمغم اًم٘مٌقر, ضم٤مئزة ذقم٤م, ومٝمق حم٤مد  اعمج٤مدل: إن  

ه أن  ىم٤مل: هذه إُمقر ٓ دمقز, ًمٙمٜم   هلل وًمرؾمقًمف4 وإنْ  قمٚمامء  ٝم٤م ًمٞم٧ًم ذيم٤م, ُمع دقمقا

إُم٦م أمجٕم٧م قمغم والًم٦م4 واإلٟم٤ًمن إذا شمٌلم ًمف  ومٞمٚمزُمف أن   4اًمزُم٤من أمجٕمقا قمغم ذًمؽ

 . ـها.قاوم٘ملم, ويمثرة اعمخ٤مًمٗملم, ٓ ؾمٞمام ذم آظمر هذا اًمزُم٤من.احلؼ, مل يًتقطمش ُمـ ىمٚم٦م اعم

 .(432/صـ: 01)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م.................... ................. .

 

 .وآظمر دقمقٟم٤مإن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم                                   
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 40 .. ُمـ ىم٤مل: )ٓ إهل إٓ اهلل(  ومل يٕمت٘مدوضمقب اًمقاضم٤ٌمت وٓ حتريؿ اعمحرُم٤مت

 42 ........................ ظ سم٤مًمِمٝم٤مدة يدظمؾ اجلٜم٦مظمٓم٠م ُمـ اقمت٘مد أن جمرد اًمتٚمٗم



  
 ايفٗضؼ املٛضٛعٞ 287

 43 .......... .ذم اًمٕم٤ٌمدة ومال شمٜمٗمٕمف هذه اًمٙمٚمٛم٦مُمـ ىم٤مل ٓ إهل إٓ اهلل وهق ينمك 

 30 ....................... خم٤مًمٗم٦م اًمٕمٛمؾ عمٕمٜمك ٓ إهل إٓ اهلل ًمٞمس سمٜم٤مومع ص٤مطمٌٝم٤م

ر  سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م
 30 ........... قم٤ٌمدة همػم اهلل: ضمحد عمٕمٜمك ٓ إهل إٓ اهلل وإْن ُأىمِ

 38 ................ خمرج قمـ اعمٚم٦مُم٤م صم٧ٌم يمقٟمف قم٤ٌمدة ومٍمومف ًمٖمػم اهلل ذك أيمؼم

 ّٕنؿ وؾم٤مئط سملم اهلل وظمٚم٘مف
ِ
 30 ........................ سف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػم اهلل

 51 ................ اًمتٕمٌد سمام ًمٞمس سمٛمنموع ويمؾ قم٤ٌمدة سوم٧م ًمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف

 51 ............................................. ومٝمق شمٕمٌد همػم ُمنموع وذيمل

 58 .............................................. ٤مدات ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػاًمٕمٌ

 58 ........................................................... اًمتٕمٌٞمد ًمٖمػم اهلل

 54 ........................... ٓ يٓمٚم٥م إٓ ُمٜمفقمٚمٞمٝم٤م إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ُم٤م ٓ ي٘مدر

 55 ............................................................. ات٤مذ إؾم٤ٌمب

 58 .................................................................... اًمدقم٤مء

 52 ................................................................. آؾمتٖم٤مصم٦م

 03 .......................................................آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل قم٤ٌمدة

 05 .................................................... آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف

 02 ................................................................... اًمتقؾمؾ

 38 ................................................................... اًمِمٗم٤مقم٦م

 010 .................................................................... اًمٜمذر

 003 ............................................... اًمٕم٤ٌمداتاًمقىمػ قم٤ٌمدة ُمـ 
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 005 ..................................................... احلٚمػ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف

 080 ......................................................... اإلىم٤ًمم قمغم اهلل

 083 .................................................. اًمًجقد هلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمدة

 085 ..................................... اًمٓمقاف قم٤ٌمدة هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

 080 ................. شم٘مٌٞمؾ احلجر واؾمتالم اًمريمٜملم اًمٞمامٟمٞملم واًمقىمقف سمٕمروم٤مت

 041 .............................................................. آقمتٙم٤مف

 040 ........................................... اًمذسمح قم٤ٌمدة هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 043 ..................................... صدىم٦م اح٤مل قم٤ٌمدة هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 045 ............................................ اإلظمالص هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 042 ........................................... اًمتقيمؾ قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 030 ................................................ اًمّمؼم هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 038 ................................................ اًمِمٙمر هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 033 ................................................ اًمرضم٤مء هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 035 ........................................... اخلقف ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 030 .................................................. حم٦ٌم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 033 .................................. آؾمتٙم٤مٟم٦م واخلْمقع هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 033 ................................................................... اًمرىمك

 053 ...............................................................اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 053 ........................................................... ٟمقاىمض اًمتقطمٞمد
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 055 ................. ٓ يٙمٗمر اعمٕملم إٓ إذا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف اًمنموط واٟمتٗم٧م اعمقاٟمع

 055 ................................................ ٓيٙمٗمرإٓسمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م

 055 .............................. اًمٜم٤مىمض إول: اًمنمك سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:

 000 ........... سم٤مًمٙمٗمرقمدم شمٙمٗمػم اعمنميملم اًمٙم٤مومريـ اًمقاوحلم  اًمٜم٤مىمض اًمث٤مين

 004 .................................... اًمٜم٤مىمض اًمث٤مًم٨م: اؾمتحالل اعمحرُم٤مت

 005 ..................................... اًمٜم٤مىمض اًمراسمع: حتًلم ديـ اعمنميملم

 005 ........... اًمٜم٤مىمض اخل٤مُمس: آؾمتخٗم٤مف سمِمٕم٤مئر اًمديـ يم٤معمّمحػ وهمػمه

 005 .................................. اًمٜم٤مىمض اًم٤ًمدس: يمٗمر اًم٘م٤مئٚملم سم٤محلٚمقل

 005 ................................. اًمٜم٤مىمض اًم٤ًمسمع: اًم٘م٤مئٚمقن سمقطمدة إدي٤من

ُمـ مل يٕمت٘مد وضمقب اًمقاضم٤ٌمت وٓ حتريؿ اعمحرُم٤مت أوضمحد  اًمٜم٤مىمض اًمث٤مُمـ

 005 ......................... اًمقاضم٤ٌمت أو ضمحد رء ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة

 000 .......... اًمٜم٤مىمض اًمت٤مؾمع: اقمت٘م٤مد أن هدي همػم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

 002 .................. اًمٜم٤مىمض اًمٕم٤مذ: احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ذم سمٕمض صقره

سمٖمض رء م٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آخف وؾمٚمؿ  اًمٜم٤مىمض احل٤مدي قمنم:

 021 ................................................................ وًمق قمٛمؾ سمف

 020 ................... سم٤مهلل أو سمآج٤مشمف أو سمرؾمقًمفاًمٜم٤مىمض اًمث٤مين قمنم: آؾمتٝمزاء 

قمٚمٞمف اقمت٘م٤مد أن سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ جي٥م قمٚمٞمف اشم٤ٌمقمف صغم اهلل  اًمٜم٤مىمض اًمث٤مًم٨م قمنم:

وقمغم آخف وؾمٚمؿ وأنف يًٕمف اخلروج ُمـ ذيٕمتف يمام وؾمع اخلي اخلروج قمـ ذيٕم٦م 

 028 ....................................................... ُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالم
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 024ؾم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف, أو ؾم٥م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٜم٤مىمض اًمراسمع قمنم:

 024 ................. اًمٜم٤مىمض اخل٤مُمس قمنم: اًمًحر اًمذي قمـ ـمريؼ اًمِمٞم٤مـملم

 023 .............  اًمٜم٤مىمض اًم٤ًمدس قمنم: اقمت٘م٤مد أن اًمٙمقايم٥م شمدسمر هذا اًمٙمقن

 030 ................ إمم اًمنمك  وومٞمف ؾمت٦م أبقاب: اًمذرائع اعمقصٚم٦م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 038 ............................ ظمٓمر اعمحرُم٤مت واعمٜمٝمٞم٤مت اعمقصٚم٦م إمم اًمنمك

 034 ........................................ اًم٤ٌمب إول:ات٤مذ اًم٘مٌقر ُم٤ًمضمد

 812 .............................................. اًم٤ٌمب اًمث٤مين: اًمتؼمك اعمٛمٜمقع

 881 ............................................. اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م: اًمزي٤مرة ًمٚم٘مٌقر

 842 ................ اًم٤ٌمب اًمراسمع: إطم٤مدي٨م اعمٙمذوسم٦م ذريٕم٦م ُمـ ذرائع اًمنمك

 834 ........................... اًم٤ٌمب اخل٤مُمس: اًمٙمذب وآظمتالق قمغم إئٛم٦م

 851 ................ اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس: ؿمٌف سمٕمض اًم٘مٌقريلم اعمجٛمع قمغم سمٓمالّن٤م

 853 ...................... إمج٤مقم٤مت اًم٘مٌقريلم وهمػمه٤م وومٞمف: ٟم٘مض اًمٗمّمؾ اًمراسمع:

 801         ♠اإلمج٤مع اعمٜم٘مقض إول ذم ضمقاز ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م سمٕمد ُمقشمف 

 801 ........... :طذم ضمقاز ؿمد اًمرطمؾ إمم ىمؼم اًمٜمٌل  اإلمج٤مع اعمٜم٘مقض اًمث٤مين

 824 ............... اإلمج٤مع اعمٜم٘مقض اًمث٤مًم٨م ُمتٕمٚمؼ سم٠من إُم٦م جمٛمٕم٦م قمغم اًمنمك

 825 ..................................................... اًمٗمٝمرس اعمقوققمل
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♫

 تقديم فضيلة الشيخ العالمة احملدث

 علً احلجوريحيٍى تن 
 تأليف

 أتً العثاس
 ٌونس تن عثدالوهاب اخلطٍة 

 

 



  اإلمجاع يف َغا٥ٌ تٛحٝز اإلهل١ٝ َٚع٘ ْكض إمجاعات ايكبٛصٜني     

 

292 

 

  

 

 

 

 تأليف

 تقديم فضيلة الشيخ العالمة احملدث

 حيٍى تن علً احلجوري
 حتقيق وتعليق

 أتً العثاس
 ٌونس تن عثدالوهاب اخلطٍة 
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 تأليف
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 حتقيق وتعليق

 أتً العثاس
 ٌونس تن عثدالوهاب اخلطٍة 
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 تأليف

 حتقيق وتعليق
 أتً العثاس 

 ٌونس تن عثدالوهاب اخلطٍة
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 تأليف

 تقديم فضيلة الشيخ العالمة احملدث

 حيٍى تن علً احلجوري
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 أتً العثاس
 ٌونس تن عثدالوهاب اخلطٍة 
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♫

 تأليف
 أتً العثاس 

 ٌونس تن عثدالوهاب اخلطٍة
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♫

 تأليف
 أتً العثاس 

 ٌونس تن عثدالوهاب اخلطٍة
 

 

 





  

 

 


